
 
 
 
 
 

 בין חג קציר לחג מתן תורה   –חג שבועות  
 קציר וביכורים 

ים;                     טִּ יר חִּ ּכּוֵרי ְקצִּ ה ְלָך, בִּ ֻבֹעת ַתֲעשֶׂ  כב ְוַחג שָׁ

 )שמות ל"ד( 

ת ם, אֶׂ יֲאכֶׂ ּיֹום ֲהבִּ ת, מִּ ֳחַרת ַהַשבָׁ מָׁ ם, מִּ כֶׂ ם לָׁ תֹות, ְתמִּ -טו ּוְסַפְרתֶׂ ַבע ַשבָׁ ה:  שֶׂ ר ַהְתנּופָׁ ֳחַרת ֹעמֶׂ מָׁ ה.  טז ַעד מִּ ְהיֶׂינָׁ יֹמת תִּ

יּא בִּ מֹוְשֹבֵתיכֶׂם תָׁ ה.  יז מִּ ַליהוָׁ ה,  שָׁ ֲחדָׁ ה  ְנחָׁ ם מִּ ְקַרְבתֶׂ ְוהִּ יֹום;  ים  שִּ ְסְפרּו ֲחמִּ ת, תִּ יעִּ ַהְשבִּ ת  ם  ַהַשבָׁ ה, ְשַתיִּ ם ְתנּופָׁ חֶׂ ּו לֶׂ

ים ְשֹרנִּ עֶׂ בִּ --ְשֵני  ה:   ינָׁ ֵתָאפֶׂ ֵמץ  חָׁ ה,  ְהיֶׂינָׁ תִּ ַעלֹסלֶׂת  ם  ְקַרְבתֶׂ ְוהִּ יח  ה.    ַליהוָׁ ים,  ְבֵני  -ּכּורִּ ם  ימִּ ְתמִּ ים  שִּ ְּכבָׁ ְבַעת  ם, שִּ חֶׂ ַהלֶׂ

ן  בֶׂ ּוַפר  ה,  נָׁ ֵריחַ -שָׁ ֵשה  אִּ ם,  ְסֵּכיהֶׂ ְונִּ ם  תָׁ ְנחָׁ ּומִּ ה,  ַליהוָׁ ה,  ֹעלָׁ ְהיּו  יִּ ם:   יִּ ְשנָׁ ם  ְוֵאילִּ ד,  חָׁ אֶׂ ר  קָׁ ם  -בָׁ יתֶׂ ַוֲעשִּ יט  ה.   ַליהוָׁ יֹחַח  נִּ

יר ים-ְשעִּ זִּ ים ְתנ  עִּ ֻּכרִּ ם ַהבִּ חֶׂ ם ַעל לֶׂ יף ַהֹּכֵהן ֹאתָׁ ים.  כ ְוֵהנִּ מִּ ה, ְלזֶַׂבח ְשלָׁ נָׁ ים ְבֵני שָׁ שִּ את; ּוְשֵני ְכבָׁ ד, ְלַחטָׁ חָׁ ְפֵני אֶׂ ה, לִּ ּופָׁ

ה, ַעל ה, ַלֹּכֵהן.  -ְיהוָׁ ְהיּו ַליהוָׁ ש יִּ ים; ֹקדֶׂ שִּ  ְשֵני, ְּכבָׁ

א  ְקרָׁ ם ַהּיֹום ַהזֶׂה, מִּ צֶׂ ם ְבעֶׂ אתֶׂ כֶׂם-כא ּוְקרָׁ ְהיֶׂה לָׁ יִּ ש  ל--ֹקדֶׂ ל-ּכָׁ ם ְבכָׁ ה, ֹלא ַתֲעשּו:  ֻחַקת עֹולָׁ ת ֲעֹבדָׁ ם,  -ְמלֶׂאכֶׂ מֹוְשֹבֵתיכֶׂ

ת ם.  כב ּוְבֻקְצְרכֶׂם אֶׂ ם, ֹלא-ְלֹדֹרֵתיכֶׂ יר ַאְרְצכֶׂ ְוַלֵגר ַתֲעֹזב  -ְקצִּ י  נִּ עָׁ יְרָך, ֹלא ְתַלֵקט; לֶׂ ט ְקצִּ קֶׂ ְולֶׂ ָך,  ְדָך ְבֻקְצרֶׂ ְתַכלֶׂה ְפַאת שָׁ

ם ם.               ֹאתָׁ ה ֱאֹלֵהיכֶׂ י ְיהוָׁ  , ֲאנִּ

 )ויקרא כ"ג( 

ר ְספָׁ ֻבֹעת, תִּ ה שָׁ ְבעָׁ יָך-ט שִּ ה ֱאֹלהֶׂ ֻבעֹות, ַליהוָׁ יתָׁ ַחג שָׁ שִּ ֻבעֹות.  י ְועָׁ ה שָׁ ְבעָׁ ְסֹפר, שִּ ֵחל לִּ ה, תָׁ מָׁ ְרֵמש, ַבקָׁ ֵחל חֶׂ ְך:  ֵמהָׁ --לָׁ

ר יְ  ֵתן:  ַּכֲאשֶׂ ר תִּ ְדָך, ֲאשֶׂ ְדַבת יָׁ ַסת נִּ ָך ְוַעְבְדָך  מִּ תֶׂ ְנָך ּובִּ ה ּובִּ יָך, ַאתָׁ ה ֱאֹלהֶׂ ְפֵני ְיהוָׁ ַמְחתָׁ לִּ יָך.  יא ְושָׁ ה ֱאֹלהֶׂ ְכָך, ְיהוָׁ רֶׂ בָׁ

ָך ְרבֶׂ ר ְבקִּ נָׁה ֲאשֶׂ ַאְלמָׁ יָך, ְוַהֵגר ְוַהּיָׁתֹום ְוהָׁ רֶׂ ְשעָׁ ר בִּ י ֲאשֶׂ ָך, ְוַהֵלוִּ תֶׂ יָך, --ַוֲאמָׁ ה ֱאֹלהֶׂ ְבַחר ְיהוָׁ ר יִּ קֹום, ֲאשֶׂ ם.                                                                                                 ַבמָׁ ְלַשֵּכן ְשמֹו, שָׁ

 )דברים ט"ז(

 

 מתן תורה 

ְבֵני ְלֵצאת  י,  ישִּ ַהְשלִּ ש,  ַבֹחדֶׂ ם-א  יִּ ְצרָׁ מִּ ץ  רֶׂ ֵמאֶׂ ֵאל,  ְשרָׁ י.   --יִּ ינָׁ סִּ ְדַבר  מִּ אּו  בָׁ ַהזֶׂה,  ְדַבר ַבּיֹום  מִּ ַוּיָֹׁבאּו  ים,  ידִּ ֵמְרפִּ ְסעּו  ַוּיִּ ב 

ַחן ַוּיִּ ר;  ְדבָׁ ַבמִּ ַוַּיֲחנּו,  יַני,  ל-סִּ ה, אֶׂ לָׁ ה עָׁ ר.  ג ּוֹמשֶׂ הָׁ גֶׂד הָׁ נֶׂ ֵאל,  ְשרָׁ יִּ ם  ן-שָׁ ה, מִּ ְיהוָׁ יו  ֵאלָׁ א  ְקרָׁ ַוּיִּ ים;  ֱאֹלהִּ ר ֵלאֹמר, ֹּכה  -הָׁ הָׁ הָׁ

ֵאל.   ְשרָׁ ְבֵני יִּ ְתכֶׂם ַעל  ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב, ְוַתֵגיד לִּ א אֶׂ שָׁ אֶׂ ם; וָׁ יִּ ְצרָׁ י ְלמִּ יתִּ שִּ ר עָׁ ם, ֲאשֶׂ יתֶׂ ם ְראִּ א -ד ַאתֶׂ ָאבִּ ים, וָׁ רִּ ַּכְנֵפי ְנשָׁ

ם ה, אִּ י.  ה ְוַעתָׁ ם ֵאלָׁ ְתכֶׂ ת -אֶׂ ם, אֶׂ י, ּוְשַמְרתֶׂ ְשְמעּו ְבֹקלִּ מֹוַע תִּ י-שָׁ יתִּ ל--ְברִּ ּכָׁ ה מִּ י ְסגֻלָׁ ם לִּ יתֶׂ ְהיִּ י-וִּ ים, ּכִּ ַעמִּ ל-הָׁ י ּכָׁ ץ -לִּ ָארֶׂ .   הָׁ

ְהיּו  ם תִּ ל-ו ְוַאתֶׂ ר ְתַדֵבר, אֶׂ ים, ֲאשֶׂ רִּ ה, ַהְדבָׁ דֹוש:  ֵאלֶׂ ים, ְוגֹוי קָׁ ת ֹּכֲהנִּ כֶׂ י ַמְמלֶׂ ֵאל.-לִּ ְשרָׁ  ְבֵני יִּ

 )שמות י"ט(

ֵבד ַעל ן ּכָׁ נָׁ ים ְועָׁ קִּ י ֹקֹלת ּוְברָׁ ר, ַוְיהִּ ְהֹית ַהֹבקֶׂ י בִּ ישִּ י ַבּיֹום ַהְשלִּ ר, חָׁ -טז ַוְיהִּ ר, ְוֹקל ֹשפָׁ הָׁ להָׁ ק ְמֹאד; ַוּיֱֶׂחַרד ּכָׁ ר -זָׁ ם, ֲאשֶׂ עָׁ הָׁ

ת ה אֶׂ ן-ַבַמֲחנֶׂה.  יז ַוּיֹוֵצא ֹמשֶׂ ים, מִּ ֱאֹלהִּ ְקַראת הָׁ ם לִּ עָׁ ְפֵני -הָׁ ַשן ֻּכלֹו, מִּ יַני, עָׁ ר.  יח ְוַהר סִּ הָׁ ית הָׁ ְתַיְצבּו, ְבַתְחתִּ ַהַמֲחנֶׂה; ַוּיִּ

נוֹ  ֵאש; ַוַּיַעל ֲעשָׁ ה, בָׁ יו ְיהוָׁ לָׁ ַרד עָׁ ר יָׁ לֲאשֶׂ ן, ַוּיֱֶׂחַרד ּכָׁ ְבשָׁ ן ַהּכִּ שֶׂ ה  - ְּכעֶׂ ֵזק ְמֹאד; ֹמשֶׂ ר, הֹוֵלְך ְוחָׁ י קֹול ַהֹשפָׁ ר ְמֹאד.  יט ַוְיהִּ הָׁ הָׁ

ים ַיֲענֶּׂנּו ְבקֹול.    ֱאֹלהִּ  ְיַדֵבר, ְוהָׁ

ה ַעל כ ד ְיהוָׁ ל-ַוֵּירֶׂ יַני, אֶׂ ל-ַהר סִּ ה אֶׂ ה ְלֹמשֶׂ א ְיהוָׁ ְקרָׁ ר; ַוּיִּ הָׁ ר, ַוּיַ -ֹראש הָׁ הָׁ ה.                                                                                                          ֹראש הָׁ  ַעל ֹמשֶׂ

 )שמות י"ט(                                                                                              



 
 
 
 
 

 

 ת הדיברות לישראל רבי יוסי אומר: בשבעה בו.                     תנו רבנן: בשישי בחודש ניתנו עשר

 )תלמוד בבלי(

 

 תה בחרתנו א 

"אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו  

לשמחה חגים וזמנים לששון,    לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת; ותיתן לנו ה' אלוהינו באהבה מועדים 

 .יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו, מקרא קודש זכר ליציאת מצריים"-את

 )מתוך תפילת שמונה עשרה לשבועות(
 

 חידוש החג החקלאי 

"הנה זוהי מהפכה אמיתי, כך פרצנו פרץ ונחוג את החג בצורה שונה שחגגו אבותנו בגולה, עתה חזרנו אל השדה.  

חג של בית, מלא תוכן רוחני, עם זמירות ותפילות וסמלי חג לשרידי הפאר הפיזי שהיה בעבר. וכשם  בגולה היה זה  

שעבודת האדמה כיום הזה, שאנו קודחים בארות ונוקבים בסלע, עד להגיענו למי התהום הזכים, כך מצווים אנחנו 

י התהום, הזכים ביותר של  לחתור ולחדור אל מקור חגינו ולהעלותם מתהומות חיי העם היהודי בעבר את "מ

                                     נו העתיקה כדי לשוב ולהזרימם בצינורות ההשפעה שניסתתמו במשך השנים של תקופת הגולה.                                              תרבות

 ( יצחק מיכאלי, שבועות תרפ"ו)
 

 חג הביכורים וחג מתן תורה 

תשכחו דבר אחד עיקרי! והוא כי השרשרת הלאומית של האומה מתחילה בחג שאנו חוגגים היום: חג אבל אל נא  

השבועות, חג זה לא היה רק חג הטבע, חג הביכורים של פרי האדמה והעבודה: זהו יום "מתן תורה" ובו היינו לעם.  

אדמתו בזיעת אפיו. פירוד זה יכול   ואין להפריד בין שני החגים האלה. ביום אחד נוצרנו כאומה ונעשינו עם עובד

 להעמיד אותנו בפני מכשולים, שעמדו בפנינו במשך הדור האחרון ועלינו להמנע מהם. 

 (1932תרצ"ב   ,נאום בחגיגת הביכורים בחיפה , מנחם אוסישקין)

 

לו, מנהג חברים ההרגשתם בזכות הזאת, בזכות להחיות מנהג קדומים, לקדש מנהג קדומים, שאנו בני דורנו זכינו  

כך הרבה תרבות בו. הוא מספר לנו שהננו עם ללא מתמול נולדנו, מנהגים של שלושת אלפים שנה -שטעם לו וכל 

אנו מקדשים עכשיו והחג הזה עודנו בטעמו וברעננותו עומד. לא מאתמול נולדנו. רבות עברנו וראינו. השרשרת  

נוציא. עבר   –ם אותו נחדש ונקדש, ואת הזר לרוחנו  שלמה. הננו ממשיכים בה. כל הטוב מעברנו, מהזמנים העתיקי

רענן חוגגים אנו בשרשרת העבר... הידענו להעריך את הקרן הקיימת? הרי בלעדיה היינו   וגם חדשני. חג  מפואר 

שנתנה לנו את העמק הזה שמסביבנו, ושעתידה    –לאבק פורח. וזה היום שנעריך את ערכה הגדול של הקרן הזו  

 ול לנו אדמות רבות... עוד לתת לנו ולגא

 



 
 
 
 
 

 

בכל התלהבותנו   אותו  מספיק שנחוג  עצמו  הוא  כי  אם  היום,  הביכורים  בחג  רק  מתן  –ולא  חג  גם  תורה, -היום 

שניתנה לנו מאל אחד, רואה ואינו נראה. תורה זאת נתנה לנו את המצפון האנושי, שגם הוא רואה ואינו נראה...  

ומנוחה   יום שביתה  עבודה. תורה אשר שיחררה עבדים באשר תורה שנתנה את השבת,  ימי  לעובד אחרי שישה 

 הם... 

ישראל  בעמל  הפירמידות  ישראל,  עם  של  והתורה  במצרים  הפירמידות  תבל:  פלאי  שני  קמו  קדומה,  עת  באותה 

קיימות והן דוממות וקרות כאבן, בהשוואה לפירמידה של תורת ישראל, רוחה ממלאת עולם. היא שדורשת חוקה  

ו לגר  והיא קראה דרור לעבדים. פירמידה מוסרית, חיה,  אחת  לזכור שגם אתה היית עבד  לתושב, תורה שמצווה 

 ניתנה כחוקה על ידי "אל חנון"...  

מתן חג  וגם  הביכורים  חג  כפול;  חג  הוא  דרכנו  -היום  את  ממשיכים  ואנו  שנים  אלפי  נמשכת  תרבותנו  תורה, 

 התרבותית. 

 ( 1937 ,תרצ"ז , שלמה לביא, עין חרוד טקס הביכורים)

 

 ביכורים מתן תורה ואנחנו 

כל היצירה הלאומית לכל סעיפיה צומחת מן האדמה, הכל בא מן האדמה, כמו שהכל שב אל האדמה. אין מקום  

לשום צמיחה וגידול של האומה בלי מקור ראשון של התחיה והגידול והיא נקודת המוצא לא רק של החינוך אלא 

. ... הייתי רוצה כי רעיון גאולת הארץ יעלה לגובה גדול כזה שישיה מתפרש באלף של כל חיי האומה ושל כל יצירה

.... ילדנו צריכים לדעת כי מי שאינו יוצר מתוך האדמה את כל ערכיו, הוא   פרושים, כמו שיש מ"ט פנים לתורה. 

באמת "גאולת   חצי איש, "לא נקרא אדם הראשון אדם עד שעבד אדמה", אמרו חכמינו ... כל הספרות שלנו היא

יצירה  כל  נובעת  שממנו  חומרי  קרקע  שיש  כשם  כי  לדעת  צריכים  שלנו  התלמידים  העליונה.  במשמעה  הארץ" 

חומרית, כך יש קרקע רוחנית שממנה נובעת כל יצירה רוחנית, ועליהם לדעת כי בלי מגע עם הקרקע ובלי חרישתו  

 בלי השניה...וזריעתו אין מקום לגידול רוחני אמיתי... אין גאולה אחת 

 (כסלו תרפ"ז ,מועצת המורים למען הקרן הקיימת בכפר הנוער בבן שמן ,ביאליק שבע"פ)

 

 ַחג / רחל 

 

ינּו ְרעִּ ים ֵאַלי: זִּ ים דֹוְברִּ יבִּ  נִּ

ב;  ית ֵלבָׁ  ְבַמֲענִּ

ינּו יִּ יַע ְוהָׁ  ְויֹום ַיגִּ

ב.  הָׁ ֳבֵלי זָׁ  ְלשִּ

 

ְך יִּ ד ַרְך יָׁבֹוא ֵאלָׁ  ְויֶׂלֶׂ

ֹבר ן לָׁ גָׁ ְרֵחי דָׁ  פִּ

ְך  ילֹוַתיִּ ְמלִּ ְך ַדל בִּ  ְוֵהלֶׂ

ְשֹבר.  ַרֲעבֹונֹו יִּ

 

 ֲחֹרש, חֹוֵרש ּוְזַרע זֹוֵרַע, 

ית ַהֵלב,   ְבַמֲענִּ

ר ְוֵרַע,   ּובֹואֹו, בֹואֹו, זָׁ

ֵרב! יר קָׁ צִּ  ְלַחג קָׁ


