חג שבועות – בין חג קציר לחג מתן תורה
קציר וביכורים
ּכּורי ְק ִּציר ִּח ִּטים;
כב וְ חַ ג ָׁש ֻבעֹת ַתעֲ ֶׂשה לְ ָך ,בִּ ֵ
(שמות ל"ד)
ּוספַ ְר ֶׂתם ָׁלכֶׂםִּ ,ממָׁ חֳ ַרת הַ ַשבָׁ תִּ ,מּיוֹם הֲ בִּ יאֲ כֶׂם ,אֶׂ ת-עֹמֶׂ ר הַ ְתנּופָׁ הֶׂ :שבַ ע ַשבָׁ תוֹתְ ,ת ִּמימֹת ִּת ְהיֶׂינָׁה .טז עַ ד ִּממָׁ חֳ ַרת
טו ְ
יעתִּ ,ת ְספְ רּו חֲ ִּמ ִּשים יוֹם; וְ ִּה ְק ַרבְ ֶׂתם ִּמנְ חָׁ ה חֲ ָׁד ָׁשה ,לַיהוָׁ ה .יז ִּממו ְֹשב ֵֹתיכֶׂם ָׁתבִּ יּאּו לֶׂחֶׂ ם ְתנּופָׁ הְ ,ש ַתיִּם
הַ ַשבָׁ ת הַ ְשבִּ ִּ
ימם בְ נֵי
ּכּורים ,לַיהוָׁ ה .יח וְ ִּה ְק ַרבְ ֶׂתם עַ ל-הַ לֶׂחֶׂ םִּ ,שבְ עַ ת ּכְ בָׁ ִּשים ְת ִּמ ִּ
ְשנֵי עֶׂ ְשרֹנִּיםֹ --סלֶׂת ִּת ְהיֶׂינָׁה ,חָׁ מֵ ץ ֵתָאפֶׂ ינָׁה :בִּ ִּ
יתם
ּומנְ חָׁ ָׁתם וְ נִּ ְסּכֵיהֶׂ םִּ ,א ֵשה ֵריחַ -נִּ יחֹחַ לַיהוָׁ ה .יט וַ עֲ ִּש ֶׂ
ָׁשנָׁהּ ,ופַ ר בֶׂ ן -בָׁ ָׁקר אֶׂ חָׁ ד ,וְ אֵ ילִּ ם ְש ָׁניִּם :י ְִּהיּו ֹעלָׁה ,לַיהוָׁ הִּ ,
ּושנֵי כְ בָׁ ִּשים בְ נֵי ָׁשנָׁה ,לְ זֶׂבַ ח ְשל ִָּׁמים .כ וְ הֵ נִּ יף הַ ּכֹהֵ ן א ָֹׁתם עַ ל לֶׂחֶׂ ם הַ בִּ ּכ ִֻּרים ְתנּופָׁ ה ,לִּ פְ נֵי
ְש ִּעירִּ -עזִּ ים אֶׂ חָׁ ד ,לְ חַ טָׁ את; ְ
יְהוָׁ ה ,עַ לְ -שנֵיּ ,כְ בָׁ ִּשים; ֹקדֶׂ ש י ְִּהיּו לַיהוָׁ הַ ,לּכֹהֵ ן.
אתם בְ עֶׂ צֶׂ ם הַ ּיוֹם הַ זֶׂהִּ ,מ ְק ָׁראֹ -קדֶׂ ש י ְִּהיֶׂה ָׁלכֶׂםּ--כָׁלְ -מלֶׂאכֶׂת עֲ ב ָֹׁדהֹ ,לא ַתעֲ שּו :חֻ ַקת ע ֹולָׁם בְ כָׁל-מו ְֹשב ֵֹתיכֶׂם,
ּוק ָׁר ֶׂ
כא ְ
ַאר ְצכֶׂםֹ ,לאְ -ת ַכלֶׂה פְ ַאת ָׁש ְדָך בְ קֻ ְצ ֶׂרָך ,וְ ל ֶֶׂׂקט ְק ִּצ ְירָךֹ ,לא ְתל ֵַקט; לֶׂעָׁ נִּ י וְ ַלגֵר ַתעֲ זֹב
לְ ֹדר ֵֹתיכֶׂם .כב ּובְ קֻ ְצ ְרכֶׂם אֶׂ תְ -ק ִּציר ְ
אֹתם ,אֲ נִּ י יְהוָׁ ה אֱ ֹלהֵ יכֶׂם.
ָׁ
(ויקרא כ"ג)
ית חַ ג ָׁשבֻעוֹת ,לַיהוָׁ ה אֱ ֹלהֶׂ יָך--
ט ִּשבְ עָׁ ה ָׁש ֻבעֹתִּ ,ת ְספָׁ ר -לְָׁך :מֵ הָׁ חֵ ל חֶׂ ְרמֵ ש ,בַ ָׁקמָׁ הָׁ ,תחֵ ל לִּ ְספֹ רִּ ,שבְ עָׁ ה ָׁשבֻעוֹת .י וְ עָׁ ִּש ָׁ
ִּמסַ ת נִּ ְדבַ ת י ְָׁדָך ,אֲ ֶׂשר ִּת ֵתןּ :כַאֲ ֶׂשר ְי בָׁ ֶׂרכְ ָך ,יְהוָׁ ה אֱ ֹלהֶׂ יָך .יא וְ ָׁשמַ ְח ָׁת לִּ פְ נֵי יְהוָׁ ה אֱ ֹלהֶׂ יָך ,אַ ָׁתה ּובִּ נְ ָך ּובִּ ֶׂתָך וְ עַ בְ ְדָך
וַ אֲ מָׁ ֶׂתָך ,וְ הַ לֵוִּ י אֲ ֶׂשר בִּ ְשעָׁ ֶׂריָך ,וְ הַ גֵר וְ הַ ּיָׁתוֹם וְ הָׁ ַאלְ מָׁ נָׁה אֲ ֶׂשר בְ ִּק ְרבֶׂ ָך--בַ מָׁ קוֹם ,אֲ ֶׂשר יִּבְ חַ ר יְהוָׁ ה אֱ ֹלהֶׂ יָך ,לְ ַשּכֵן ְשמוָֹׁ ,שם.
(דברים ט"ז)

מתן תורה
ישי ,לְ צֵ את בְ נֵי-י ְִּש ָׁראֵ ל ,מֵ אֶׂ ֶׂרץ ִּמ ְצ ָׁריִּם--בַ ּיוֹם הַ זֶׂה ,בָׁ אּו ִּמ ְדבַ ר ִּסינָׁי .ב וַ ּי ְִּסעּו מֵ ְרפִּ ִּידים ,וַ ָּׁיבֹאּו ִּמ ְדבַ ר
א בַ חֹדֶׂ ש ,הַ ְשלִּ ִּ
ֹלהים; וַ ּי ְִּק ָׁרא אֵ לָׁיו יְהוָׁ הִּ ,מן-הָׁ הָׁ ר לֵאמֹ רּ ,כֹה
ִּסינַי ,וַ ּיַחֲ נּו ,בַ ִּמ ְדבָׁ ר; וַ ּיִּחַ ןָׁ -שם י ְִּש ָׁראֵ לֶׂ ,נגֶׂד הָׁ הָׁ ר .ג ּומֹ ֶׂשה עָׁ לָׁה ,אֶׂ ל-הָׁ אֱ ִּ
יתי לְ ִּמ ְצ ָׁריִּם; וָׁ אֶׂ ָׁשא אֶׂ ְתכֶׂם עַ לּ-כַנְ פֵ י נְ ָׁש ִּרים ,וָׁ ָאבִּ א
יתם ,אֲ ֶׂשר עָׁ ִּש ִּ
תֹאמַ ר לְ בֵ ית יַעֲ קֹב ,וְ ַתגֵיד לִּ בְ נֵי י ְִּש ָׁראֵ ל .ד אַ ֶׂתם ְר ִּא ֶׂ
ָארץ.
ִּיתם לִּ י ְסגֻלָׁה ִּמּכָׁל-הָׁ עַ ִּמיםּ ,כִּ י-לִּ י ּכָׁל-הָׁ ֶׂ
יתי--וִּ ְהי ֶׂ
ּושמַ ְר ֶׂתם ,אֶׂ ת-בְ ִּר ִּ
אֶׂ ְתכֶׂם אֵ לָׁי .ה וְ עַ ָׁתהִּ ,אםָׁ -שמוֹעַ ִּת ְש ְמעּו בְ ֹקלִּ יְ ,
ו וְ אַ ֶׂתם ִּת ְהיּו-לִּ י מַ ְמ ֶׂלכֶׂת ּכֹהֲ נִּים ,וְ גוֹי ָׁקדוֹש :אֵ לֶׂה ,הַ ְדבָׁ ִּרים ,אֲ ֶׂשר ְת ַדבֵ ר ,אֶׂ ל-בְ נֵי י ְִּש ָׁראֵ ל.
(שמות י"ט)
ישי בִּ ְהיֹת הַ ב ֶֹׂקר ,וַ י ְִּהי ֹקֹלת ּובְ ָׁר ִּקים וְ עָׁ נָׁן ּכָׁבֵ ד עַ ל-הָׁ הָׁ ר ,וְ קֹל שֹפָׁ ר ,חָׁ זָׁק ְמ ֹאד; וַ ּיֶׂחֱ ַרד ּכָׁל-הָׁ עָׁ ם ,אֲ ֶׂשר
טז וַ י ְִּהי בַ ּיוֹם הַ ְשלִּ ִּ
ֹלהיםִּ ,מן -הַ מַ חֲ נֶׂה; וַ ּי ְִּתי ְַצבּו ,בְ ַת ְח ִּתית הָׁ הָׁ ר .יח וְ הַ ר ִּסינַי ,עָׁ ַשן ּכֻלוִֹּ ,מפְ נֵי
בַ מַ חֲ נֶׂה .יז וַ ּיוֹצֵ א מֹ ֶׂשה אֶׂ ת-הָׁ עָׁ ם לִּ ְק ַראת הָׁ אֱ ִּ
אֲ ֶׂשר י ַָׁרד עָׁ לָׁיו יְהוָׁ ה ,בָׁ אֵ ש; וַ ּיַעַ ל עֲ ָׁשנ ֹו ּכְ עֶׂ ֶׂשן הַ ּכִּ בְ ָׁשן ,וַ ּיֶׂחֱ ַרד ּכָׁל-הָׁ הָׁ ר ְמ ֹאד .יט וַ י ְִּהי קוֹל הַ שֹפָׁ ר ,ה ֹולְֵך וְ חָׁ זֵק ְמאֹ ד; מֹ ֶׂשה
ֹלהים יַעֲ נֶּׂנּו בְ קוֹל.
י ְַדבֵ ר ,וְ הָׁ אֱ ִּ
כ וַ ּי ֵֶׂרד יְהוָׁ ה עַ ל-הַ ר ִּסינַי ,אֶׂ ל-רֹאש הָׁ הָׁ ר; וַ ּי ְִּק ָׁרא יְהוָׁ ה לְ מֹ ֶׂשה אֶׂ ל-רֹאש הָׁ הָׁ ר ,וַ ַּיעַ ל מֹ ֶׂשה.
(שמות י"ט)

תנו רבנן :בשישי בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל רבי יוסי אומר :בשבעה בו.
(תלמוד בבלי)

אתה בחרתנו
"אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו ,ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו
לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת; ותיתן לנו ה' אלוהינו באהבה מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון,
את-יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו ,מקרא קודש זכר ליציאת מצריים".
(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.
בגולה היה זה חג של בית ,מלא תוכן רוחני ,עם זמירות ותפילות וסמלי חג לשרידי הפאר הפיזי שהיה בעבר .וכשם
שעבודת האדמה כיום הזה ,שאנו קודחים בארות ונוקבים בסלע ,עד להגיענו למי התהום הזכים ,כך מצווים אנחנו
לחתור ולחדור אל מקור חגינו ולהעלותם מתהומות חיי העם היהודי בעבר את "מי התהום ,הזכים ביותר של
תרבותנו העתיקה כדי לשוב ולהזרימם בצינורות ההשפעה שניסתתמו במשך השנים של תקופת הגולה.
(יצחק מיכאלי ,שבועות תרפ"ו)

חג הביכורים וחג מתן תורה
אבל אל נא תשכחו דבר אחד עיקרי! והוא כי השרשרת הלאומית של האומה מתחילה בחג שאנו חוגגים היום :חג
השבועות ,חג זה לא היה רק חג הטבע ,חג הביכורים של פרי האדמה והעבודה :זהו יום "מתן תורה" ובו היינו לעם.
ואין להפריד בין שני החגים האלה .ביום אחד נוצרנו כאומה ונעשינו עם עובד אדמתו בזיעת אפיו .פירוד זה יכול
להעמיד אותנו בפני מכשולים ,שעמדו בפנינו במשך הדור האחרון ועלינו להמנע מהם.
(מנחם אוסישקין ,נאום בחגיגת הביכורים בחיפה ,תרצ"ב )1932

חברים ההרגשתם בזכות הזאת ,בזכות להחיות מנהג קדומים ,לקדש מנהג קדומים ,שאנו בני דורנו זכינו לו ,מנהג
שטעם לו וכל-כך הרבה תרבות בו .הוא מספר לנו שהננו עם ללא מתמול נולדנו ,מנהגים של שלושת אלפים שנה
אנו מקדשים עכשיו והחג הזה עודנו בטעמו וברעננותו עומד .לא מאתמול נולדנו .רבות עברנו וראינו .השרשרת
שלמה .הננו ממשיכים בה .כל הטוב מעברנו ,מהזמנים העתיקים אותו נחדש ונקדש ,ואת הזר לרוחנו – נוציא .עבר
מפואר וגם חדשני .חג רענן חוגגים אנו בשרשרת העבר ...הידענו להעריך את הקרן הקיימת? הרי בלעדיה היינו
לאבק פורח .וזה היום שנעריך את ערכה הגדול של הקרן הזו – שנתנה לנו את העמק הזה שמסביבנו ,ושעתידה
עוד לתת לנו ולגאול לנו אדמות רבות...

ולא רק בחג הביכורים היום ,אם כי הוא עצמו מספיק שנחוג אותו בכל התלהבותנו – היום גם חג מתן-תורה,
שניתנה לנו מאל אחד ,רואה ואינו נראה .תורה זאת נתנה לנו את המצפון האנושי ,שגם הוא רואה ואינו נראה...
תורה שנתנה את השבת ,יום שביתה ומנוחה לעובד אחרי שישה ימי עבודה .תורה אשר שיחררה עבדים באשר
הם...
באותה עת קדומה ,קמו שני פלאי תבל :הפירמידות במצרים והתורה של עם ישראל ,הפירמידות בעמל ישראל
קיימות והן דוממות וקרות כאבן ,בהשוואה לפירמידה של תורת ישראל ,רוחה ממלאת עולם .היא שדורשת חוקה
אחת לגר ולתושב ,תורה שמצווה לזכור שגם אתה היית עבד והיא קראה דרור לעבדים .פירמידה מוסרית ,חיה,
ניתנה כחוקה על ידי "אל חנון"...
היום הוא חג כפול; חג הביכורים וגם חג מתן-תורה ,תרבותנו נמשכת אלפי שנים ואנו ממשיכים את דרכנו
התרבותית.
(שלמה לביא ,עין חרוד טקס הביכורים ,תרצ"ז)1937 ,

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
של כל חיי האומה ושל כל יצירה ... .הייתי רוצה כי רעיון גאולת הארץ יעלה לגובה גדול כזה שישיה מתפרש באלף
פרושים ,כמו שיש מ"ט פנים לתורה .... .ילדנו צריכים לדעת כי מי שאינו יוצר מתוך האדמה את כל ערכיו ,הוא
חצי איש" ,לא נקרא אדם הראשון אדם עד שעבד אדמה" ,אמרו חכמינו  ...כל הספרות שלנו היא באמת "גאולת
הארץ" במשמעה העליונה .התלמידים שלנו צריכים לדעת כי כשם שיש קרקע חומרי שממנו נובעת כל יצירה
חומרית ,כך יש קרקע רוחנית שממנה נובעת כל יצירה רוחנית ,ועליהם לדעת כי בלי מגע עם הקרקע ובלי חרישתו
וזריעתו אין מקום לגידול רוחני אמיתי ...אין גאולה אחת בלי השניה...
(ביאליק שבע"פ ,מועצת המורים למען הקרן הקיימת בכפר הנוער בבן שמן ,כסלו תרפ"ז)

חַ ג  /רחל
ַרעֲ בוֹנ ֹו י ְִּשבֹר.
נִּ יבִּ ים דוֹבְ ִּרים אֵ לַי :זִּ ְר ִּעינּו
בְ מַ עֲ נִּ ית לֵבָׁ ב;
וְ יוֹם יַגִּ יעַ וְ הָׁ יִּינּו
לְ ִּשבֳ לֵי זָׁהָׁ ב.

חֲ רֹש ,חו ֵֹרש ּוזְ ַרע זו ֵֹרעַ ,
בְ מַ עֲ נִּית הַ לֵב,
ּובוֹאוֹ ,בוֹאוֹ ,זָׁר וְ ֵרעַ ,
לְ חַ ג ָׁק ִּציר ָׁק ֵרב!

וְ ֶׂילֶׂד ַרְך יָׁבוֹא אֵ ָׁליְִּך
פִּ ְרחֵ י ָׁדגָׁן ָׁלבֹר
וְ הֵ לְֶׂך ַדל בִּ ְמלִּ ילו ַֹתיְִּך

