
 

 

 שבועות תש"ףחג הבס"ד, ערב 

 

 ר טובה גנזלד" –לחג השבועות דבר תורה 

 הפך חג שבועות לחג מתן תורה?ולמה מתי 

 

ר מתואשבועות , סטוריילפסח ולסוכות יש סיפור השבעוד  ,ופיעים ביחד. אולםמלים שלושת הרג ,בתורה

 : בתיאורים חקלאיים בלבדבתורה 

 

ה : "יט-כג, טזבשמות  -חג קציר  דֶׂ ר ִתְזַרע ַבשָּ יָך ֲאשֶׂ ִציר ִבּכּוֵרי ַמֲעשֶׂ ְסְפָך ְוַחג ַהקָּ ה ְבאָּ נָּ ִסף ְבֵצאת ַהשָּ אָּ ְוַחג הָּ

ה. דֶׂ יָך ִמן ַהשָּ ת ַמֲעשֶׂ ה אֶׂ אֶׂ ה ֵירָּ נָּ ִמים ַבשָּ ֹלש ְפעָּ ֹדן ה'.. שָּ אָּ ל ְפֵני הָּ ל ְזכּוְרָך אֶׂ ִביא ֵבית   .ּכָּ ְתָך תָּ ֵראִשית ִבּכּוֵרי ַאְדמָּ

יָך לֹא ְתַבֵשל ְגִדי ַבֲחֵלב ִאּמֹו."   ה' ֱאֹלהֶׂ

 

ם" לא:-כח, כובבמדבר  -יכורים הבחג  ֻבֹעֵתיכֶׂ ה ַלה' ְבשָּ שָּ ה ֲחדָּ ם ִמְנחָּ ש   ּוְביֹום ַהִבּכּוִרים ְבַהְקִריְבכֶׂ א ֹקדֶׂ ִמְקרָּ

ה לֹא ַתֲעשּו ת ֲעֹבדָּ אכֶׂ ל ְמלֶׂ ם ּכָּ כֶׂ ה ְלֵריַח ִניֹחחַ  ִיְהיֶׂה לָּ ם עֹולָּ  ."לה'... ְוִהְקַרְבתֶׂ

מי שחגג בית המקדש בירושלים, עבור  ם היה קייםבשנים שבה ,כך משום איננו מוזכר כ'חג מתן תורה'.החג 

 בחודש השלישי , ואפילו ללא תאריך קבועללא טקסו חג ללא משמעות , לכאורה,היה זה ,את החגים בגלות

 . תלוי בעיבור חודש אייר(ו יום ממחרת השבת 50 - )זמנו

 

קשה להבין את דיני החגים המתוארים בחזון מצוי בספר יחזקאל, אך  ללא חג שבועות אזכור נוסף של החגים

המקדש העתידי בספר יחזקאל ויתכן כי אין לנו אלא לחכות לאליהו הנביא שיישב את הסתירות בין הכתוב 

כחג חקלאי ההקשר של חג השבועות בתורה גם . אולם יתכן כי )מנחות מה, ע"א( ביחזקאל לכתוב בתורה

מופיע פסח  ביחזקאל מהמוזכר:  אינושבועות  ,לעם היושב בבבלשבנבואת יחזקאל, שניתנה  הוא הגורם לכך

אׁשֹוןסוכות(=ולאחריו מופיע חג בט"ו בחודש השביעי ) ה : "ָברִּ עָּ ר ְבַאְרבָּ שָּ ש עָּ ם ִיְהיהֶׂ  יֹום ַלֹחדֶׂ כֶׂ ג  ַהָפַסח לָּ חָּ

ים ְשֻבעֹות ִ ֵכל... ַמצֹּות ימָּ ְבַעת יֵאָּ ה ֶהָחג יְמי וְׁשִּ ה לה'... יַעשֶׂ יעֹולָּ יעִּ בִּ ָּׁשה ַבּׁשְּ מִּ ג לַחֶדׁש יֹום ָעָשר ַבּחֲּ ה ֶבּחָ  יַעשֶׂ

ּה ִשְבַעת ֵאלֶׂ ים כָּ ִ את ַהיּמָּ טָּ ה ַכח ַ ה וְכִּמנְחָּ ֹלָּ ע  ן" )כא כָּ מֶׂ   כה(.-וְכשָּ

 

ש ַבֹחדֶׂ " :בתחילת פרשת מתן תורה שבמקרא לעובדה שמתן תורה ארע בסיוןניתן למצוא רמזים עם זאת, 

ִים ַהְשִליִשי ְלֵצאת ְבֵני ץ ִמְצרָּ רֶׂ ֵאל ֵמאֶׂ אּו ִמְדַבר ִסינ ִיְשרָּ ה בָּ שלאחר מכן,  גם בדורות" )שמות יט, א(. יָּ ַבּיֹום ַהזֶׂ

שבני  ,יד-דברי הימים ב, יבכך מוצאים אנו . ברית בין ה' לעמו אנו מוצאים שזמן זה היה המועד שבו נכרתה

ְבצו" :השלישי מתאים לכריתת בריתיהודה מצאו את החודש  ִלַם וִיק ָּ י ַבֹחֶדׁש יְרושָּ יׁשִּ ְשֵרה ִלְשנַת ֲחֵמש ַהְּׁשלִּ  עֶׂ

א. ְלַמְלכות סָּ ל ִמן ַההוּא ַביֹּום וִיַזְב חּו ַלה' אָּ לָּ ר ַהשָּ קָּ אן ֵמאֹות ְשַבע ֵהִביאּו בָּ ִפים ִשְבַעת וֹצְ או .ֲאלָּ ית וַיֹבָ  ַבְברִּ



 

 

ְדרֹוׁש בֹוֵתיֶהם ה' ֶאת לִּ ּדֹול ְבקֹול ַלה' . וִיַשָּ ְבעו …נַפְָׁשם וְבָכל ְלָבָבם ְבָכל ֱאֹלֵהי אֲּ ה וַבֲחֹצְצרֹות גָּ ָּ  וִבְתרוע 

רֹות   1".וְבשֹופָּ

 

רלוונטי גם  השיהיחז"ל יצקו לחג תוכן  בין אם יש להסתייע בתיאור האירועים בדברי הימים ובין אם לא,

מכיוון שאין לנו משנה 'חג מתן תורה'. שבועות מכאן ואילך הוא   .מצוין במפורש בתורהלמרות שאינו בגלות, 

עדות ראשונה לכך  2החג. וזכראו מסכת מיוחדת לחג זה, עלינו להתחקות אחר מספר מקורות שבהם מ

באשר לשאלת  יתאיהמצוטטים בבר "אחרים"דברי הבתן למצוא ינ תורההמתן את גם מציין ששבועות 

כך . (שמות יט) מתן תורהפרשת בשבועות את , יש לקרוא של "האחרים" לדעתם קריאת התורה ביום זה:

אחרים אומרים:  ;ומפטירין בחבקוק ',שבעה שבועות' –בעצרת (: "א"לא ע מגילהלשון הברייתא )היא 

 . ", ומפטירין במרכבה'בחדש השלישי'

 

המסורת  אווהרקע לדברי המשנה ה; הן מלות הפתיחה לפרשת מתן תורה בספר שמות 'בחדש השלישי'

 :וקובעת מלהכריע במחלוקת זונמנעת הגמרא ן לראות שהקובעת שבחג השבועות ניתנה תורה. מעניי

 ."עבדינן כתרוייהו, ואיפכא -והאידנא דאיכא תרי יומי "

 

ת בכל יום; יומיים, ניתן לקיים את שתי הדעות, אחכיון שבגולה חוגגים את חג השבועות במשך  כלומר:

)לפיה קוראים את  את דעת ה"אחרים" :, היפוך הסדר"ואיפכא", מציינת הבריתא –מלה האחרונה ואולם ב

יש לקיים דוקא ביום הראשון, שהרי התורה ניתנה בששה בסיון, ולא בשבעה בו. היפוך זה  פרשת מתן תורה(

לפחות בא"י ה בסיון בלבד, וכך שאנו חוגגים את חג השבועות בש ובנו לארץ:נעשה משמעותי עוד יותר עם ש

 נותרנו עם קריאת פרשת מתן תורה )בלבד( בחג השבועות. 

 

נסעו מרפידים לבוא : "סדר עולם רבה, פרק ההמקור הברור והמפורש ביותר למסורת המצויה בפינו הוא 

ומצאו עליו ענני כבוד. כל חמשה הימים היה משה עולה לראש ההר ויורד ומגיד לעם את  להם למדבר סיני

ויום השבת  ,נו להם עשרת הדברותנת בששה לחודשדברי המקום ומשיב דבריהם לפני המקום בשלישי. 

 . היה"

בין ספירת הימים  תוולמתן תורה ניתן למצוא גם במצבין שבועות ר סימוכין מתוך הפסוקים בתורה לקש

קשר בין יצירת היא  ,, העולה מתוך פסוקי התורהשתי מטרות אפשריות: האחתזו  לספירה .פסח לשבועות

 מההמתנה שנובעות ציפיהו מתח יצירת בימי חז"ל היא, שנוצרה השניה קרבן העומר וקרבן שתי הלחם.

יצרו קציר חיטים, נוסף לקשר החקלאי שבין ימי קציר שעורים לימי  .הממשמש ובאאירוע  -  מתן תורהל

 בין מועד יציאת מצרים ומועד קבלת התורה בסיני.  גם קשר היסטורי ודתי חז"ל

                                                           
ותיו הנבדלות ממסורת חז"ל יהודי מימי בית שני, שלא קיבל את מסורת חז"ל, ועמד –לדעתו של בעל "ספר היובלים" , כי יצוין 1

ה"ברית" שנכרתה בחודש השביעי והמצויינת בחג השבועות אינה דווקא מתן תורה, אלא  –ת במיוחד בענייני לוח השנה וניכר
ו"על כן חקוק  כרת הקב"ה את ברית הקשתביום זה  -)ו, א(  באחד לחודש השלישי: "יובלים, ו ברית הקשת לאחר המבול. ראו 

  בכל שנה ושנה" )ו, יז(".לחדש את הברית הזה אחת בשנה  בועות בחודשכי יהיו עושים את חג השוכתוב על לוחות השמים 
 
  ", אחד מסידורי התפילה הקדומים ביותר.רב עמרם גאון"סדר איזכור מפורש לחג מתן תורתנו מצוי במאה התשיעית ב 2



 

 

הקדומות מסורות על יסוד ההחג החקלאי,  ,ג השבועותאת מתן התורה לחחיברו חז"ל כי  יתן לומרנלסיכום, 

מגילת רות בחג  קריאת. ימי אסא מלך יהודהבחודש זה בשהברית עם הקב"ה צויינה ואף נחגגה  מהן עולה

ובנוסף,  כימי 'חג הקציר'; ימי קציר חיטיםהוא מועד העלילה  עות משקפת את שני הפנים של החג:השבו

  באה בברית עם ה' וקבלה עליה את התורה ובכך היא מהווה מופת לחג בהיותו גם 'חג מתן תורה'.רות 

 

 

 


