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Στην αρχή της περασσά Κι Ταβό παρουσιάζεται η εντολή των μπικουρίμ, δηλαδή της
προσφοράς των πρώτων καρπών κάθε χρονιάς στο Ναό του Θεού. Ο εβραίος αγρότης
απομόνωνε τους πρώτους καρπούς που ήταν αφιερωμένοι στο Θεό. Στη συνέχεια
έπρεπε να κάνει το ταξίδι στο Ναό (στην Ιερουσαλήμ), όπου συνέρρεαν την ίδια
περίοδο χιλιάδες άλλοι αγρότες με τον ίδιο σκοπό. Μέσα στο Ναό παρέδιδε στον ιερέα
τους καρπούς που είχε φέρει, με μια ιεροτελεστία που περιλάμβανε την απαγγελία μιας
ιδιάζουσας προσευχής, που αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της εκτέλεσης της
μιτσβά των μπικουρίμ.

Τα λόγια αυτής της
«προσευχής» προκαλούν
έκπληξη, καθώς, εκ πρώτης
όψεως, δεν φαίνονται να
σχετίζονται με το
αντικείμενο της τελετής των
 μπικουρίμ.  Ενώ λογικά  θα
 περίμενε  κανείς  μια
προσευχή ευχαριστίας στο
Θεό για την πλούσια
συγκομιδή της εύφορης
γης, η «προσευχή» που
απαιτείται δεν περιλαμβάνει
καμία αναφορά στο Θεό των
βροχών, του ήλιου και της
αφθονίας, στο Θεό ως

υπέρτατο Ευεργέτη. Αντί για αυτό, ο πιστός καλείται να απαγγείλει μια πολύ σύντομη
και ιδιότυπη περίληψη της ιστορίας του εβραϊκού λαού! Η σύνοψη αναφέρεται στην
κάθοδο της οικογένειας του Ισραήλ στην Αίγυπτο, στα δεινά της δουλείας, στις
κραυγές απόγνωσης των σκλάβων προγόνων μας προς τον Θεό, στη λύτρωση από το
ισχυρό χέρι του Θεού και στα θαύματά Του, στην εγκατάσταση του λαού στη Γη της
Επαγγελίας, όπου ρέει γάλα και μέλι. Και μετά από όλη αυτή τη διήγηση, με μια αρκετά
απότομη αλλαγή θέματος και ύφους, αναγνωρίζεται η ευεργεσία του Θεού, ο οποίος
έδωσε στον αγρότη τη γη, της οποίας τους πρώτους καρπούς φέρνει σήμερα στο Ναό
Του. Έτσι, στο τέλος μόνο της απαγγελίας, γίνεται η σύνδεση με τη μιτσβά των
μπικουρίμ.

Αναρωτιέται κανείς: Για ποιο λόγο η «προσευχή» των μπικουρίμ είναι δομημένη με
αυτόν τον τρόπο; Προς τι το μάθημα ιστορίας;

Για να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά το
λεκτικό αυτής της σύντομης ιστορικής αφήγησης-«προσευχής». Το πιο ενδιαφέρον
χαρακτηριστικό της είναι ότι γίνεται σε πρώτο πρόσωπο: «Περιπλανώμενος Αραμαίος
ήταν ο πατέρας μου… Και οι Αιγύπτιοι μας κακοποίησαν… Και ανακράξαμε προς τον
Κύριο… και ο Κύριος άκουσε τη φωνή μας… Και μας έβγαλε ο Κύριος από την Αίγυπτο…
Και μας έδωσε τη γη αυτή, όπου ρέει γάλα και μέλι» (Δευτ. 26.5-9).

Η αμεσότητα της αφήγησης σε πρώτο πρόσωπο, με τη συναισθηματική φόρτιση που
ενέχει, έχει σκοπό να κάνει τον κάθε Ισραηλίτη να αισθάνεται ότι η Γη του Ισραήλ είναι
η δική του γη. Χάρις στην εξαιρετική συντομία και περιεκτικότητα της αφήγησης και
κυρίως στην απόλυτη ταυτοποίηση του κάθε Ισραηλίτη με το ιστορικό του παρελθόν, οι
στίχοι αυτοί περιλήφθηκαν στην Αγκαντά του Πέσαχ. Υπάρχει εδώ μια αντιστοιχία: Όλη
η τελετουργία του πασχαλινού γεύματος και της αντίστοιχης διήγησης έχει
διαμορφωθεί με σκοπό να μας υπογραμμίζει ότι «σε κάθε γενιά πρέπει ο καθένας μας



να βλέπει τον εαυτό του σαν να έχει βγει ο ίδιος από την Αίγυπτο». Αντίστοιχα, η
τελετουργία των «πρώτων καρπών» είναι δομημένη με σκοπό να τονίζει την
παράλληλη αλήθεια ότι «σε κάθε γενιά πρέπει ο καθένας μας να βλέπει τον εαυτό του
σαν να έχει έλθει ο ίδιος στη Γη του Ισραήλ». Ακόμα, όπως το σέντερ του Πέσαχ είναι
λόγος και φαγητό, έτσι και τα μπικουρίμ είναι λόγος και φρούτα. Και όπως η κυρίαρχη
λέξη στο σέντερ είναι η «διήγηση» (αγκαντά, από τη φράση «βεϊγκαντ-τά λεβινχά»
– θα διηγηθείς στο γιο σου) έτσι και η αφήγηση που συνοδεύει τα μπικουρίμ αρχίζει με
τη λέξη «ιγκάντετι» («Είπα σήμερα στον Κύριο το Θεό σου ότι ήλθα στη γη που
υποσχέθηκε ο Κύριος στους πατέρες μας ότι θα δώσει σε μάς» (Δευτ. 26.3)).

Κατανοούμε έτσι και κάποιους περιορισμούς που υπήρχαν για τα μπικουρίμ: Οι πρώτοι
καρποί έπρεπε να προέρχονται μόνο από τα επτά είδη που είναι μοναδικά στη Γη του
Ισραήλ και την καθιστούν ευλογημένη (Δευτ. 8) και να προσφέρονται μόνο από όσους
είχαν στην ιδιοκτησία τους κομμάτι της γης αυτής, στο οποίο αναπτύχθηκαν αυτοί οι
καρποί. Αντίστοιχοι περιορισμοί δεν υπάρχουν για άλλες προσφορές, όπως π.χ. η
δεκάτη. Έτσι, οι πρώτοι καρποί δεν σχετίζονται τόσο με τη συνδρομή του Θεού στην
αγροτική παραγωγή αλλά με το δώρο της γης στο λαό του Ισραήλ. Αυτό γίνεται
φανερό από το λεκτικό της προσευχής, όπου η λέξη έρετς (γη) εμφανίζεται πέντε
φορές και το ρήμα νατάν (δίνω, δωρίζω, εκ μέρους του Θεού) επτά φορές.
Ταυτόχρονα, η προσευχή των μπικουρίμ υπενθυμίζει στον κάθε Ισραηλίτη ότι δεν
λειτουργεί σε ιστορικό κενό. Είναι μέρος της ιστορικής αλυσίδας του εβραϊκού λαού, η
οποία ξεκίνησε με την Έξοδο από την Αίγυπτο και την εγκατάσταση στη Γη του Ισραήλ
και συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι τον ίδιο. Έτσι, η ευχαριστία που αναπέμπεται προς τον
Θεό δεν περιορίζεται στις ευεργεσίες μιας αγροτικής χρονιάς. Είναι μια βαθύτερη
ευχαριστία προς τον Θεό της Ιστορίας, που αναγνωρίζεται ως η κινητήρια δύναμη όλης
της ιστορίας του Ισραήλ και που, ως επιστέγασμα των ευεργεσιών του, δώρισε στο λαό
Του τη γη στην οποία κατοικεί και της οποίας την αφθονία απολαμβάνει.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση προκύπτει από τη σχετική μισσνά (Μπικουρίμ
1,3): «Αν κάποιος πάει στο χωράφι του και δει ένα σύκο, ένα τσαμπί σταφύλια ή ένα
ρόδι που έχει ωριμάσει, πρέπει να τα δέσει με ένα σχοινί και να δηλώσει ότι αυτά είναι
‘πρώτοι καρποί’». Γιατί, ενώ τα μπικουρίμ αφορούν επτά είδη φρούτων, η μισσνά
αναφέρεται μόνο σε αυτά τα τρία είδη; Οι Σοφοί μας παρατήρησαν ότι τα τρία αυτά
φρούτα (σύκο, σταφύλια και ρόδι) είναι εκείνα που έφεραν οι κατάσκοποι μαζί τους
από τη Γη του Ισραήλ (Αριθμοί 13.23). Βασισμένος σε αυτήν την παρατήρηση, ο
ραββίνος Ελχανάν Σαμέτ διδάσκει ότι η προσφορά των πρώτων καρπών αποτελεί
επανόρθωση (τικούν) για την αμαρτία των κατασκόπων. Την άποψη αυτή ενισχύει το
λεκτικό της αφήγησης των μπικουρίμ, που είναι σε μεγάλο βαθμό όμοιο με αυτό της
αφήγησης της ιστορίας των κατασκόπων. Κατά τον Ραμπί Σαμέτ, ο Θεός μάς καλεί να
φέρουμε ειδικά εκείνα τα φρούτα από ειδικά εκείνη τη γη που οι κατάσκοποι (και μαζί
τους όλος ο λαός) απέρριψαν ή τουλάχιστον δεν είχαν το θάρρος να κατακτήσουν και
να κατοικήσουν. Με την εκτέλεση της εντολής των μπικουρίμ, δείχνουμε έμπρακτα ότι
έχουμε μετανιώσει για την αμαρτία των κατασκόπων.

Έτσι, κατά τον Ραμπί Σαμέτ πάντα, η προσφορά των πρώτων καρπών ήταν στην ουσία
μια τέταρτη Γιορτή Προσκυνήματος, που γιορτάζει την είσοδό μας στη Γη του Ισραήλ.
Αυτός είναι ο εορτασμός που λείπει από τις άλλες τρεις γιορτές: Το Πέσαχ, που
γιορτάζουμε την Έξοδο από την Αίγυπτο. το Σσαβουότ, που γιορτάζουμε (στη σημερινή
του εκδοχή) την παράδοση της Τορά. και το Σουκότ, που θυμόμαστε την κατοικία μας
σε σκηνές στην έρημο.

Και τι καλύτερος τρόπος υπάρχει να γιορτάσουμε την είσοδό μας στη χώρα από το να
προσφέρουμε τα μοναδικά της φρούτα, με μια αφήγηση που μας επιτρέπει να
ξαναζήσουμε την Είσοδό μας, μετά από την Έξοδο.
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