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 ביכורים לחג

הִמנחה  –) כב ,לד שמות( ִחִּטים ְקִציר ִּבּכּוֵריהיו מביאים למקדש , )כו, במדבר כח( יֹום ַהִּבּכּוִרים, בחג השבועות

מכל  ִּבּכּוִריםחג השבועות הוא גם הזמן שממנו ואילך היה אפשר להביא . הראשונה שנאפתה מן החיטה החדשה

 . שבעת המינים שנתברכה בהם ארצנו

תאנה עסיסית   – ַּבּכּוָרהאו  ִּבּכּוָרהקרובה להם המילה המקראית . הם הפרות והתבואה שהבשילו ראשונים ִּבּכּוִרים

על פי דברי , הוא משל לדבר שהכול להוטים אחריו ושנחטף מיד עם הופעתו ַקִיץ ְּבֶטֶרם ְּכִבּכּוָרה. שהקדימה להבשיל

בלשון חכמים המילה ). ד ,כח( "ִיְבָלֶעָּנה ְּבַכּפֹו ְּבעֹוָדּה ,אֹוָתּה ָהרֶֹאה ִיְרֶאה ַקִיץ ֲאֶׁשר ְּבֶטֶרם ְּכִבּכּוָרּה: "הנביא ישעיהו

ניגודה . עם רדת הגשמים הראשונים, משמשת לציון פרי שהקדים להבשיל וגם לציון עונת הזריעה המוקדמת ַּבִּכיר

 .לציון התבגרות מינית מוקדמת ַּבִּכירּות, ַּבִּכירבמונחי הפסיכולוגיה נקבעו המילים . בשתי המשמעויות – ִפילָאהוא 

 בת. מי שנולד ראשון להוריו –) ְּבכֹוִריםוגם  כֹורֹותברבים ְּב ( ְּבכֹורהמילים החקלאיות שראינו קשורות כמובן למילה 

 ִלְפֵני ַהְּצִעיָרה ָלֵתת ִּבְמקֹוֵמנּו ֵכן ֵיָעֶׂשה לֹא: "בדברי לבן ליעקב כגון, ְּבִכיָרהך "ראשונה להוריה נקראת בתנ               

 בתיה בת פרעה : "במשמעות זו ְּבכֹוָרהובלשון חכמים יש גם ). כו ,כט בראשית( "ַהְּבִכיָרה                                          

  ְּבִכיָרהבעברית החדשה נוצלה צורת הנקבה המקראית ). פסיקתא דרב כהנא" (היתה הבכור                              

 וכך נכתב ברשימת . בִמנהל וכדומה, בצבא' בעל דרגה גבוהה'במשמעות  ָּבִכירליצירת שם התואר                           

בעל  –) senior( ָּבִכיר: "אשית ימיה של המדינהמונחי הצבא שנקבעו בשיתוף ועד הלשון העברית בר                       

 )".junior( זוטרהפך ; בעל דרגה גבוהה, ותק רב

 ֶאת ַכּיֹום ִמְכָרה"יעקב ביקש מעשו אחיו . ְּבכֹוָרההשם המופשט המציין את מעמדו וזכויותיו של הבן הבכור הוא 

לציון נתינה של ' מכר בנזיד עדשים'מכאן נולד הביטוי . והציע תמורתה נזיד עדשים) לא, כה בראשית( "ִלי ְּבכָֹרְתךָ 

, למישהו או למשהו ניתנתעדיפות המשמשת לציון  ְּבכֹוָרהבצירופים בני ימינו המילה . דבר יקר תמורת דבר קל ערך

דבר כן היא מציינת ). ן הרווחיםנהנים ראשונים ממניות שהמחזיקים בהן ( 'מניות בכורה'או ' זכות בכורה'כגון 

 .'נאום בכורה'ו' הצגת בכורה'כגון , ובייחוד בפומבי ,שנעשה בפעם הראשונה

ל "ך ובספרות חז"בתנ. ַמְבִּכיָרהומי שיולדת בפעם הראשונה נקראת , פירושו הקדים להבשיל או להוציא פרי ִהְבִּכיר

 ָלֳחָדָׁשיו ,ִּפְריֹו ִיּתֹם ְולֹא ָעֵלהּו ִיּבֹול לֹא ַמֲאָכל ֵעץ ָּכל: "זקאלכגון בנבואת יח, באותה משמעות ִּבֵּכרמשמש גם הפועל 

 ".דש יבשל פירותיודש בחֹמדי חֹ: "י מפרש"ורש, )יב, מז( "ְיַבֵּכר
ת ֲאֶׁשר ְוָהָיה ְּביֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ָּבָניו אֵ ": 'הבכורה זכותנתן את ', 'הכיר כבכור'במשמעות  ִּבֵּכרבספר דברים בא הפועל 

 משמעותבעברית המאוחרת מכאן התפתחה . )טז, כא" (ֶאת ֶּבן ָהֲאהּוָבה ַעל ְּפֵני ֶבן ַהְּׂשנּוָאה ַהְּבכֹרְלַבֵּכר ִיְהֶיה לֹו לֹא יּוַכל 

 אך עדיין בזיקה, ִּבֵּכראצל מנדלי מוכר ספרים מצאנו שימוש מטפורי בפועל . של העדפת דבר כלשהו על פני דבר אחר

משפט תמיד את הכסף על פני החכמה ונתן לו  נבכרמדוע : "זכויותיו של הבן הבכור –המקורי  נהמובלבכורה ב

 .'העדיף'והוא נרדף ל, אצל סופרים אחרים בעת החדשה כבר נותק הפועל מהקשר זה). האבות והבנים( "?הבכורה

  :נסיים במשנה המתארת את קיום מצוות הביכורים

קושרו בגמי  .ביכררמון ש ביכראשכול ש ביכרהד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שיור? ביכוריםכיצד מפרישין ה

 ).א, משנה ביכורים ג( ביכוריםהרי אלו  :ואומר
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