
  
 

  

  בין חג קציר לחג מתן תורה -חג שבועות 

  קציר וביכורים

ים;                    ּכוֵּרי ְקִציר ִחּטִ ה ְלָך, ּבִ ֲעׂשֶ ֻבעֹת ּתַ   כב ְוַחג ׁשָ

  (שמות ל"ד)

ת, ִמיֹּום ֲהִביֲאֶכם, ֶאת ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ ם ָלֶכם, ִמּמָ תֹות, ּתְ -טו וְּסַפְרּתֶ ּבָ ַבע ׁשַ נוָּפה:  ׁשֶ ֳחַרת עֶֹמר ַהּתְ ְהיֶיָנה.  טז ַעד ִמּמָ ִמימֹת ּתִ

ִביאּ  בֵֹתיֶכם ּתָ ה, ַליהוָה.  יז ִמּמֹוׁשְ ם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ים יֹום; ְוִהְקַרְבּתֶ ִ רוּ ֲחִמׁשּ ְסּפְ ִביִעת, ּתִ ְ ת ַהׁשּ ּבָ ַ ֵני ַהׁשּ ִים ׁשְ ּתַ נוָּפה, ׁשְ וּ ֶלֶחם ּתְ

רִֹנים ָאֶפיָנה:  בִּ --ֶעׂשְ ְהיֶיָנה, ָחֵמץ ּתֵ ם ַעלסֶֹלת ּתִ ָנה, וַּפר - ּכוִּרים, ַליהוָה.   יח ְוִהְקַרְבּתֶ ֵני ׁשָ ִמיִמם ּבְ ים ּתְ ָבׂשִ ְבַעת ּכְ ֶחם, ׁשִ ַהּלֶ

ן ה ֵריחַ -ּבֶ ֵ יֶהם, ִאׁשּ ָנִים:  ִיְהיוּ עָֹלה, ַליהוָה, וִּמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ָקר ֶאָחד, ְוֵאיִלם ׁשְ ִעיר-ּבָ יֶתם ׂשְ ים ֶאָחד, ִעזִּ -ִניחַֹח ַליהוָה.  יט וֲַעׂשִ

נוָּפה,  ִרים ּתְ ּכֻ ָלִמים.  כ ְוֵהִניף ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל ֶלֶחם ַהּבִ ָנה, ְלֶזַבח ׁשְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ֵני ְכָבׂשִ את; וּׁשְ ֵני, -ִלְפֵני ְיהוָה, ַעלְלַחּטָ ׁשְ

ים; קֶֹדׁש ִיְהיוּ ַליהוָה, ַלּכֵֹהן.  ָבׂשִ   ּכְ

ֶעֶצם ַהיֹּום ַהזֶּה, ִמְקָר   ל--קֶֹדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם-אכא וְּקָראֶתם ּבְ ָכל-ּכָ ת עֹוָלם ּבְ בֵֹתיֶכם, -ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה, לֹא ַתֲעׂשוּ:  ֻחּקַ מֹוׁשְ

ֲעזֹב -ְקִציר ַאְרְצֶכם, לֹא-ְלדֹרֵֹתיֶכם.  כב וְּבֻקְצְרֶכם ֶאת ר ּתַ ט; ֶלָעִני ְוַלּגֵ ֻקְצֶרָך, ְוֶלֶקט ְקִציְרָך, לֹא ְתַלּקֵ ְדָך ּבְ ַאת ׂשָ ה ּפְ ְתַכּלֶ

  ם, ֲאִני ְיהוָה ֱאלֵֹהיֶכם.              אָֹת 

  (ויקרא כ"ג)

ר ְסּפָ ֻבעֹת, ּתִ ְבָעה ׁשָ ֻבעֹות, ַליהוָה ֱאלֶֹהיךָ -ט ׁשִ יָת ַחג ׁשָ ֻבעֹות.  י ְוָעׂשִ ְבָעה ׁשָ ֵחל ִלְסּפֹר, ׁשִ ָמה, ּתָ ּקָ -- ָלְך:  ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש, ּבַ

ר ֲאׁשֶ ן:  ּכַ ּתֵ ר ּתִ ת ִנְדַבת יְָדָך, ֲאׁשֶ ָך  ִמּסַ ָך ְוַעְבּדְ ה וִּבְנָך וִּבּתֶ ַמְחּתָ ִלְפֵני ְיהוָה ֱאלֶֹהיָך, ַאּתָ ְיָבֶרְכָך, ְיהוָה ֱאלֶֹהיָך.  יא ְוׂשָ

ךָ  ִקְרּבֶ ר ּבְ ָּתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאׁשֶ ר ְוַהי ָעֶריָך, ְוַהּגֵ ׁשְ ר ּבִ ִוי ֲאׁשֶ ר ִיְבַחר ְיהוָה ֱאלֶֹהיךָ --וֲַאָמֶתָך, ְוַהּלֵ קֹום, ֲאׁשֶ ּמָ ם.                                                                                       ּבַ מֹו, ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ , ְלׁשַ

  (דברים ט"ז)

  

  מתן תורה

ֵני י, ְלֵצאת ּבְ ִליׁשִ ְ חֶֹדׁש, ַהׁשּ ָרֵאל, ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים-א ּבַ ר ִסיָני.-- ִיׂשְ אוּ ִמְדּבַ יֹּום ַהזֶּה, ּבָ ר ִסיַני,   ּבַ ָּבֹאוּ ִמְדּבַ ְסעוּ ֵמְרִפיִדים, וַי ִּ ב וַי

ַחן ִּ ר; וַי ְדּבָ ּמִ ה ָעָלה, ֶאל-וַיֲַּחנוּ, ּבַ ָרֵאל, ֶנֶגד ָהָהר.  ג וּמֹׁשֶ ם ִיׂשְ ְקָרא ֵאָליו ְיהוָה, ִמן-ׁשָ ִּ ָהָהר ֵלאמֹר, ּכֹה ֹתאַמר -ָהֱאלִֹהים; וַי

ָרֵאל יד ִלְבֵני ִיׂשְ א ֶאְתֶכם ַעלְלֵבית יֲַעקֹב, ְוַתּגֵ ָ יִתי ְלִמְצָרִים; וֶָאׂשּ ר ָעׂשִ ם ְרִאיֶתם, ֲאׁשֶ ִרים, וָָאִבא ֶאְתֶכם -.  ד ַאּתֶ ְנֵפי ְנׁשָ ּכַ

ה, ִאם ם, ֶאת-ֵאָלי.  ה ְוַעּתָ ַמְרּתֶ קִֹלי, וּׁשְ ְמעוּ ּבְ ׁשְ מֹוַע ּתִ ִריִתי- ׁשָ ל--ּבְ ה ִמּכָ י- ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ ים, ּכִ ל-ָהַעּמִ ם ָהָאֶר -ִלי ּכָ ץ.  ו ְוַאּתֶ

 ּ ְהיו ר, ֶאל-ּתִ ַדּבֵ ר ּתְ ָבִרים, ֲאׁשֶ ה, ַהּדְ ָרֵאל.-ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים, ְוגֹוי ָקדֹוׁש:  ֵאּלֶ ֵני ִיׂשְ   ּבְ

  (שמות י"ט)

ֵבד ַעל ְהיֹת ַהּבֶֹקר, וְַיִהי קֹלֹת וְּבָרִקים ְוָעָנן ּכָ י ּבִ ִליׁשִ ְ ל ָהָהר, ְוקֹל ׁשָֹפר,-טז וְַיִהי ַביֹּום ַהׁשּ ר -ָחָזק ְמאֹד; וַיֱֶּחַרד ּכָ ָהָעם, ֲאׁשֶ

ה ֶאת ֲחֶנה.  יז ַויֹּוֵצא מֹׁשֶ ּמַ ֵני -ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלִֹהים, ִמן-ּבַ ּלֹו, ִמּפְ ן ּכֻ ית ָהָהר.  יח ְוַהר ִסיַני, ָעׁשַ ַתְחּתִ בוּ, ּבְ ְתיַּצְ ִּ ֲחֶנה; וַי ַהּמַ

ַַּעל ֲעׁשָ  ֵאׁש; ַוי ר יַָרד ָעָליו ְיהוָה, ּבָ לֲאׁשֶ ן, וַיֱֶּחַרד ּכָ ְבׁשָ ן ַהּכִ ֶעׁשֶ ה -נֹו ּכְ ָֹפר, הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד; מֹׁשֶ ָהָהר ְמאֹד.  יט וְַיִהי קֹול ַהׁשּ

ר, ְוָהֱאלִֹהים יֲַעֶנּנוּ ְבקֹול.     ְיַדּבֵ

ה ֶאל-ַהר ִסיַני, ֶאל-וַיֵֶּרד ְיהוָה ַעל כ ְקָרא ְיהוָה ְלמֹׁשֶ ִּ ַּ -רֹאׁש ָהָהר; וַי ה.                                                                                                          רֹאׁש ָהָהר, וַי ַעל מֹׁשֶ

  (שמות י"ט)                                                                                              



  
 

  

  

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

  (תלמוד בבלי)

  אתה בחרתנו

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

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

  .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 

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

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

                                               תרבותינו 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 

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

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.

  )1932תרצ"ב  ,פהנאום בחגיגת הביכורים בחי ,מנחם אוסישקין(

  

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

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

תו עומד. לא מאתמול נולדנו. רבות עברנו וראינו. השרשרת שלמה. מקדשים עכשיו והחג הזה עודנו בטעמו וברעננו

נוציא. עבר מפואר  –הננו ממשיכים בה. כל הטוב מעברנו, מהזמנים העתיקים אותו נחדש ונקדש, ואת הזר לרוחנו 

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

שנתנה לנו את העמק הזה שמסביבנו, ושעתידה עוד לתת לנו  –וזה היום שנעריך את ערכה הגדול של הקרן הזו 

  ולגאול לנו אדמות רבות...

  

  



  
 

  

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

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

  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 

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

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

  ניתנה כחוקה על ידי "אל חנון"... 

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

  התרבותית.

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

  

  ביכורים מתן תורה ואנחנו

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

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 

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

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

ע חומרי שממנו נובעת כל יצירה חומרית, כך יש במשמעה העליונה. התלמידים שלנו צריכים לדעת כי כשם שיש קרק

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...

  )כסלו תרפ"ז ,ן שמןמועצת המורים למען הקרן הקיימת בכפר הנוער בב ,ביאליק שבע"פ(

  

  ַחג / רחל

  

 ּ   ִניִבים ּדֹוְבִרים ֵאַלי: ִזְרִעינו

ַמֲעִנית ֵלָבב;   ּבְ

 ּ יַע ְוָהִיינו   ְויֹום יַּגִ

ֵלי ָזָהב. ּבֳ   ְלׁשִ

  

  ְויֶֶלד ַרְך יָבֹוא ֵאָלִיךְ 

ָגן ָלבֹר ְרֵחי ּדָ   ּפִ

ילֹוַתִיךְ  ְמּלִ ל ּבִ   ְוֵהֶלְך ּדַ

ּבֹר.   ַרֲעבֹונֹו ִיׁשְ

  

  

  

  ֲחרֹׁש, חֹוֵרׁש וְּזַרע זֹוֵרַע,

ב, ַמֲעִנית ַהּלֵ   ּבְ

  וּבֹואֹו, ּבֹואֹו, ָזר ְוֵרַע,

  ְלַחג ָקִציר ָקֵרב!


