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שבועות מ‘עם הארץ‘ ל‘עם הספר‘ וחזרה

1. מהו חג השבועות ע“פ המקרא? הניסוח לא ברור: האם הכוונה
   היא מה משמעותו של החג לפי המקרא? מה  תפקידו של החג?

    מה מסמל החג?
2. אם השאלה נועדה להדגיש את שבועות כ“חג הביכורים“, אפשר

    להתחיל את השאלה בכך שלחג השבועות יש שמות שונים
   (”ביכורים“, ”מתן תורה“...) ולשאול מה השם המתאים לו ביותר

   לפי המקרא?
3. מיהו נמען הטקסט ומה סגנון חייו?

4. מדוע, לדעתכם, מזכירים בשעת השמחה של הבאת הביכורים את
   העבר הקשה שלנו?

5. שתפו בחוויה מחייכם של ”ביכורים“ – תוצר ראשון של מאמץ
    משמעות/ הישג משמעותי.

דברים כו
(א) ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָה%ֶרץ ֲאֶׁשר ה‘ ֱאֹלֶהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה: (ב) ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמ�ְרְצָך 
ֲאֶׁשר ה‘ ֱאֹלֶהיָך נֵֹתן ָלְך ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא ְוָהַלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה‘ ֱאֹלֶהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם: (ג) ּוָבאָת ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם 
ְו%ַמְרָּת ֵאָליו ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַלה‘ ֱאֹלֶהיָך ִּכי ָבאִתי ֶאל ָה%ֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה‘ ַלֲאבֵֹתינּו ָלֶתת ָלנּו: (ד) ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶדָך ְוִהִּניחֹו ִלְפֵני ִמְזַּבח 
ה‘ ֱאֹלֶהיָך: (ה) ְוָעִניָת ְו%ַמְרָּת ִלְפֵני ה‘ ֱאֹלֶהיָך ֲאַרִּמי אֵֹבד %ִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב: (ו) ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו 

ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה: (ז) ַוִּנְצַעק ֶאל ה‘ ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתינּו ַוִּיְׁשַמע ה‘ ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו: 
(ח) ַוּיֹוִצֵאנּו ה‘ ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ָּגדֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים: (ט) ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן 
ָלנּו ֶאת ָה%ֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש: (י) ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ה‘ 
ְוִהַּנְחּתֹו ִלְפֵני ה‘ ֱאֹלֶהיָך ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ִלְפֵני ה‘ ֱאֹלֶהיָך: (יא) ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ה‘ ֱאֹלֶהיָך ּוְלֵביֶתָך 

�ָּתה ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבָך:

משנה מסכת ִּבּכּוִרים
ֵּכיַצד ַמְפִריִׁשין ַהִּבּכּוִרים? יֹוֵרד %ָדם ְּבתֹוְך ָשֵדהּו ְורֹוֶאה ְּתֵאָנה ֶׁשִּבֵּכָרה, ֶאְׁשּכֹול ֶׁשִּבֵּכר, ִרּמֹון ֶׁשִּבֵּכר, קֹוְׁשרֹו ְבֶגִמי, ְואֹוֵמר, ֲהֵרי ֵאּלּו ִבּכּוִרים...
ֵּכיַצד ַמֲעִלין ֶאת ַהִּבּכּוִרים? ָּכל ַהֲעָירֹות ֶׁשַּבַּמֲעָמד ִמְתַּכְּנסֹות ָלִעיר ֶׁשל ַמֲעָמד, ְוָלִנין ִּבְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר, ְוֹלא ָהיּו ִנְכָנִסין ַלָּבִּתים. ְוַלַּמְׁשִּכים 

ָהָיה ַהְמֻמֶּנה אֹוֵמר: ”קּומּו ְוַנֲעֶלה ִצּיֹון ֶאל ֵּבית ה‘ ֱאֹלֵהינו“.
ַּזִּית  ַוֲעָטָרה ֶׁשל  ָזָהב,  ְוַקְרִניו ְמֻצּפֹות  ִלְפֵניֶהם,  ְוַהּׁשֹור הֹוֵלְך  ְוִצּמּוִקים.  ְּגרֹוְגרֹות  ְוָהְרחֹוִקים ְמִביִאים  ְוָהֲעָנִבים,  ַהְּקרֹוִבים ְמִביִאים ַהְּתֵאִנים 
ַּבֲעֵלי  ְוָכל  ִּבּכּוֵריֶהם.  ֶאת  ְוִעְּטרּו  ִלְפֵניֶהם,  ָׁשְלחּו  ִלירּוָׁשַלִים,  ָקרֹוב  ִהִּגיעּו  ְלירּוָׁשַלִים.  ָקרֹוב  ֶׁשַּמִּגיִעים  ַעד  ִלְפֵניֶהם,  ַמֶּכה  ֶהָחִליל  ְּברֹאׁשֹו. 

ֻאָּמִנּיֹות ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים עֹוְמִדים ִלְפֵניֶהם ְוׁשֹוֲאִלין ִּבְׁשלֹוָמם: ”�ֵחינּו �ְנֵׁשי ַהָּמקֹום ְּפלֹוִני, ָּבאֶתם ְלָׁשלֹום“.
ְוִדְּברּו  ַהַּבִית...  ְלַהר  ִהִּגיעּו  ַהַּבִית.  ְלַהר  ֶׁשַּמִּגיִעין  ַעד  ִלְפֵניֶהם  ַמֶּכה  ֶהָחִליל 

ַהְלִוִּים ַּבִּׁשיר, ”ֲארֹוִמְמָך ְיָי ִּכי ִדִּליָתִני ְוֹלא ִׂשַּמְחָּת אְֹיַבי ִלי“.
ְמִביִאין  ְוַהֲעִנִּיים  ָזָהב,  ְוֶׁשל  ֶּכֶסף  ִּבְקָלתֹות ֶׁשל  ְמִביִאים ִּבּכּוֵריֶהם  ָהֲעִׁשיִרים 

אֹוָתם ְּבַסֵּלי ְנָצִרים ֶׁשל ֲעָרָבה ְקלּוָפה, ְוַהַּסִּלים ְוַהִּבּכּוִרים ִנָּתִנין
ַלּכֲֹהִנים:

1. האם חג השבועות המתואר במקרא דומה לחג השבועות המתואר
    במשנה? במה הם שונים זה מזה?

2. מדוע, לדעתכם, מתכנסות הקהילות בלילה הקודם לעלייה לרגל
    ועולות יחד לירושלים?

3. מה דעתכם על התקנה לפיה העשירים מביאים את תוצרתם בכלים
   יקרים ואילו העניים בכלים פשוטים?

האם גם אתם הייתם נוהגים כך?    
4. לאיזה טקס מודרני של ימינו ניתן להשוות את טקס הביכורים

    המתואר במשנה?
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ולא התפרנס  היה על אדמתו  בזמן הגלות, כאשר העם לא 
מחקלאות, השתנה חג השבועות מאוד:

כשהגיעו החלוצים לארץ בעליות הראשונות
החלוצים בחרו לחזור לחג השבועות המקראי- החקלאי, 
החגיגיים  בטקסים  הביכורים.  הבאת  טקסי  את  ולחדש 
הועלו מופעים ססגוניים של שירים וריקודים, בליווי תהלוכה 
ביקשו  אלו  חגיגות  ועוד.  מקושטים  חקלאיים  כלים  של 
לבטא את הישגי ההתיישבות העובדת בתחום החקלאות, 
ואת הפירות שהובאו בטקס הקדישו החוגגים למען הקרן 

הקיימת לישראל.

חג הביכורים בעמק יזרעאל, 1923
טבעון:  לכפר  ממעין-חרוד  תהלוכה,  הייתה  ראשון  ”ביום 
בסרטים,  מקושטים  וסייח  עגל  הולכו  התהלוכה  בראש 
רוכבים.  בלווית  הביכורים‘  ’פרי  עם  העגלות  כל  אחריהם 
התהלוכה.  את  סגרו  טבעון  וכפר  גבע  עין-חרוד,  חברי 
על הגורן בכפר טבעון בילו את הזמן עד שקיעת השמש 

בריקודים ובשירה“.

1. מה עומד בלב חגיגת השבועות לפי התלמוד
    והזוהר? מה מדגישים שני הספרים כמרכז החג?

2. מהי הסיבה, לפי המדרש שלפנינו, למנהג של
    לימוד תורה במשך כל הלילה בחג השבועות?

3. מדוע, לדעתכם, הפכו היהודים בגלות ל‘עם
    הספר‘?

4. איזה אלמנט או אידיאל בחייכם הייתם חוגגים
    בעוצמה כזו?

הלילה  כל  [=ערים]  נעורים  היו  הראשונים  שחסידים  בזוהר  נאמר 
ועוסקים בתורה. ”וכבר נהגו רֹב הלומדים לעשות כן. ואפשר לתת להם 
הקדוש- והוצרך  הלילה,  כל  ישנים  היו  לפי שישראל  לפי הפשט:  טעם 

ברוך-הוא להעיר אותם... לכן אנו צריכים לתקן זה“.

תלמוד בבלי, מסכת יומא
”... בשישה בחודש ניתנה תורה לישראל“

”...לימד ריש לקיש: משה עלה בענן ונתכסה בענן ונתקדש בענן כדי לקבל 
תורה לישראל בקדושה שנאמר ”וישכון כבוד ה‘ על הר סיני“.

ַסֵּלינּו ַעל ְּכֵתֵפינּו
מילים: לוין קיפניס, לחן: ידידיה אדמון

ַסֵּלינּו ַעל ְּכֵתֵפינּו,
ָראֵׁשינּו ֲעטּוִרים;

ִמְּקצֹות ָהאֶרץ ָּבאנּו,
ֵהֵבאנּו ִּבּכּוִרים.

 
ִמיהּוָדה, ִמיהּוָדה, ִמּׁשֹוְמרֹון,

ִמן ָהֵעֶמק, ִמן ָהֵעֶמק ְוַהָּגִליל
ַּפּנּו ֶּדֶרְך ָלנּו,
ִּבּכּוִרים ִאָּתנּו,

ַהְך, ַהְך, ַהְך ַּבּתֹף, ַחֵּלל ֶּבָחִליל!

ָׂשֵדינּו ְוַגֵּנינּו
ִהְבִׁשילּו ְיבּוִלים,

ְּכָרֵמינּו, ִמְקׁשֹוֵתינּו
ִּבְּכרּו ְּפִרי ִהּלּוִלים.

 
ַּפּנּו ֶּדֶרְך ָלנּו,
ִּבּכּוִרים ִאָּתנּו,

ַהְך, ַהְך, ַהְך ַּבּתֹף, ַחֵּלל ֶּבָחִליל!

1. מדוע, לדעתכם, חשוב היה לחלוצים לחדש את טקס
    הבאת הביכורים?

2. מהם קווי הדמיון והשוני בין  הטקס החלוצי לבין הטקס
    שמתואר במקרא ובמשנה?

3. טקס הביכורים החלוצי ממשיך להתקיים גם בימים אלה
    בכל שנה בחלק מן הקיבוצים והמושבים בארץ.

      לו  הייתם עורכים  טקס ביכורים  בקהילתכם/ משפחתכם
  מדי שנה – מה  הייתם חוגגים? אילו דברים הייתם
                                                        מביאים?


