
Perek 26- Bikurim Recitation  

 מקרא ביכורים
This paragraph describes how a farmer is to bring of the first fruit to the Beit Mikdahs 
and recite a statement of appreciation. Read the following pesukim and place quotation 
marks around what the farmer is supposed to say. 

 כו פרק דברים
 : ָּבּה ְוָיַׁשְבָּת ִויִרְׁשָּתּה ַנֲחָלה ְלָך נֵֹתן ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹוא ִּכי ְוָהָיה) א (
 ְוָהַלְכָּת ַבֶּטֶנא ְמָּתְוַׂש ָלְך נֵֹתן ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד ֲאֶׁשר ֵמַאְרְצָך ָּתִביא ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ְּפִרי ָּכל ֵמֵראִׁשית ְוָלַקְחָּת) ב (
 : ָׁשם ְׁשמֹו ְלַׁשֵּכן ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל

 ָהָאֶרץ ֶאל ָבאִתי ִּכי ֱאלֶֹהיָך ַלידָֹוד ַהּיֹום ִהַּגְדִּתי ֵאָליו ְוָאַמְרָּת ָהֵהם ַּבָּיִמים ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ַהּכֵֹהן ֶאל ּוָבאָת) ג (
 : ָלנּו ָלֶתת ַלֲאבֵֹתינּו ְידָֹוד ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר

 : ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד ִמְזַּבח ִלְפֵני ְוִהִּניחֹו ִמָּיֶדָך ַהֶּטֶנא ַהּכֵֹהן ְוָלַקח) ד (
 ְלגֹוי ָׁשם ַוְיִהי ְמָעט ִּבְמֵתי ָׁשם ַוָּיָגר ִמְצַרְיָמה ַוֵּיֶרד ָאִבי אֵֹבד ֲאַרִּמי ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד ִלְפֵני ְוָאַמְרָּת ְוָעִניָת) ה (

 : ָוָרב ָעצּום ָּגדֹול
 : ָקָׁשה ֲעבָֹדה ָעֵלינּו ַוִּיְּתנּו ַוְיַעּנּונּו ַהִּמְצִרים אָֹתנּו ַוָּיֵרעּו) ו (
 : ַלֲחֵצנּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ָעְנֵינּו ֶאת ַוַּיְרא קֵֹלנּו ֶאת ְידָֹוד ַוִּיְׁשַמע ֲאבֵֹתינּו ֱאלֵֹהי ְידָֹוד ֶאל ַוִּנְצַעק) ז (
 : ּוְבמְֹפִתים ּוְבאֹתֹות ָּגדֹל ּוְבמָֹרא ְנטּוָיה ּוִבְזרַֹע ֲחָזָקה ְּבָיד ִמִּמְצַרִים ְידָֹוד ַוּיֹוִצֵאנּו) ח (
 : ּוְדָבׁש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ֶאת ָלנּו ַוִּיֶּתן ַהֶּזה ַהָּמקֹום ֶאל ַוְיִבֵאנּו) ט (
 ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד ִלְפֵני ְוִהַּנְחּתֹו ְידָֹוד ִּלי ָנַתָּתה ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ְּפִרי ֵראִׁשית תֶא ֵהֵבאִתי ִהֵּנה ְוַעָּתה) י (

 : ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד ִלְפֵני
  ס: ְּבִקְרֶּבָך ֲאֶׁשר ְוַהֵּגר ְוַהֵּלִוי ַאָּתה ּוְלֵביֶתָך ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד ְלָך ָנַתן ֲאֶׁשר ַהּטֹוב ְבָכל ְוָׂשַמְחָּת) יא (
  

  ארמי אבד אבי
 אונקלוס

 תמן ודר למצרים ונחת אבא ית] לאובדא [לאבדא בעא ארמאה לבן אלהך יי קדם ותימר ותתיב) ה (
 : וסגי תקיף רב לעם תמן והוה זעיר בעם

 
 י"רש

. קביע אחר כשרדף, הכל את לעקור בקש לבן, אבי אובד ארמי המקום חסדי מזכיר -  אבי אבד ארמי
] רעה [מחשבה ה"הקב להם חושב העולם שאומות, עשה כאלו המקום לו חשב, לעשות שחשב ובשביל
    : כמעשה

  אבן עזרא
 מאביד אומר הכתוב היה, לבן על ארמי היה ואילו, יוצאים שאינם מהפעלים אובד מלת -  אבי אובד 

 אל לרדת סבב לא לבןו ? מצרימה וירד', אבי להאביד בקש לבן 'לאמר טעם מה, ועוד. מאבד או
 - והטעם, אובד היה, בארם אבי היה כאשר: הכתוב אמר כאילו. יעקב הוא ארמי ש, והקרוב. מצרים

 הוא והנה) . ז, שם שם (רישו וישכח ישתה: והעד) . ו, לא משלי (לאובד שכר תנו וכן. ממון בלא עני
 . ארם אל בא כאשר היה עני כי מאבי הארץ ירשתי לא כי, והטעם , אבי היה אובד ארמי

 
  ם"רשב

' וכדכת, מארצך לך לך' כדכת. ארם מארץ וגולה אובד, היה ארמי אברהם אבי - אבי אובד ארמי) ה (
 כשה תעיתי' כדכת הגולה באדם הם אחד ותועה אובד לשון. אבי מבית אלהים אותי התעו כאשר ויהי
 הזאת לארץ אבותינו באו נכריה מארץ כלומר. התעום רועיהם עמי היו אובדות צאן, עבדך בקש אובד
 My father Abraham was an Armamen, wandering and exiled from the land of Aram, as it : לנו ה"הקב ונתנה

is written: “Go forth from your land,” and “and it came to pass when God caused me to 
wander from my father’s house” (Gen 20:13)…”I wandered afar like a lost (oved) sheet” 
(Psalm 119:176). “My people were lost sheep, their shepherds had caused them to err” 



(Jeremiah 50:6). In other words, our fathers came from a strange land to this country and 
God gave it to us. 
 


