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מחגיגת הקציר לתיקון ליל שבועות ובחזרה
 ◆

יוסי בן הרוש

ֹמר- ׁשְ ּצֹות, ּתִ ָנה. ֶאת-ַחג ַהּמַ ָ ּשׁ ֹחג ִלי ּבַ לֹׁש ְרָגִלים, ּתָ ׁשָ

יִתָך ְלמֹוֵעד ֹחֶדׁש  ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּכַ -ׁשִ

ְצָרִים; ְולֹא-ֵיָראּו ָפַני, ֵריָקם.  י-בֹו ָיָצאָת ִמּמִ ָהָאִביב, ּכִ

ֶדה; ְוַחג  ּשָׂ ְזַרע ּבַ ר ּתִ יָך, ֲאׁשֶ ּכּוֵרי ַמֲעׂשֶ ִציר ּבִ ְוַחג ַהּקָ

ֶדה.  יָך ִמן-ַהּשָׂ ָך ֶאת-ַמֲעׂשֶ ָאְסּפְ ָנה, ּבְ ָ ֵצאת ַהּשׁ ָהָאִסף ּבְ

ֵני, ָהָאדֹן  ל-ְזכּוְרָך, ֶאל-ּפְ ָנה--ֵיָרֶאה, ּכָ ָ ּשׁ ָעִמים, ּבַ לֹׁש ּפְ ׁשָ

ה'.

)שמות כג(

ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות  ֹמר--ׁשִ ׁשְ ּצֹות, ּתִ ֶאת-ַחג ַהּמַ

ֹחֶדׁש ָהָאִביב,  י ּבְ יִתָך, ְלמֹוֵעד ֹחֶדׁש ָהָאִביב: ּכִ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ

ָכר,  ּזָ ֶטר ֶרֶחם, ִלי; ְוָכל-ִמְקְנָך ּתִ ל-ּפֶ ְצָרִים. ּכָ ָיָצאָת ִמּמִ

ה, ְוִאם-לֹא  ה ְבׂשֶ ְפּדֶ ה. ּוֶפֶטר ֲחמֹור ּתִ ֶטר ׁשֹור ָוׂשֶ ּפֶ

ה, ְולֹא-ֵיָראּו ָפַני  ְפּדֶ ֶניָך ּתִ כֹור ּבָ ה ַוֲעַרְפּתֹו; ּכֹל ּבְ ִתְפּדֶ

ּבֹת;  ׁשְ ִביִעי ּתִ ְ ֲעבֹד, ּוַבּיֹום ַהּשׁ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ֵריָקם. ׁשֵ

ּכּוֵרי  ה ְלָך, ּבִ ֲעׂשֶ ֻבֹעת ּתַ ּבֹת. ְוַחג ׁשָ ׁשְ ִציר, ּתִ ָחִריׁש ּוַבּקָ ּבֶ

לֹׁש  ָנה. ׁשָ ָ קּוַפת, ַהּשׁ ים; ְוַחג, ָהָאִסיף--ּתְ ְקִציר ִחּטִ

ֵני ָהָאדֹן ה',  ל-ְזכּוְרָך, ֶאת-ּפְ ָנה--ֵיָרֶאה, ּכָ ָ ּשׁ ָעִמים, ּבַ ּפְ

ָרֵאל. ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

)שמות לד(

ה ַליהָוה- ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּכּוִרים, ּבְ ּוְביֹום ַהּבִ

ל-ְמֶלאֶכת  ֻבֹעֵתיֶכם: ִמְקָרא-קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם, ּכָ ׁשָ -ּבְ

ם עֹוָלה ְלֵריַח ִניֹחַח, ַליהָוה- ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו. ְוִהְקַרְבּתֶ

ֵני  ים, ּבְ ְבָעה ְכָבׂשִ ַנִים, ַאִיל ֶאָחד; ׁשִ ֵני-ָבָקר ׁשְ ִרים ּבְ -ּפָ

רִֹנים,  ה ֶעׂשְ לֹׁשָ ֶמן: ׁשְ ָ לּוָלה ַבּשׁ ָנה. ּוִמְנָחָתם--סֶֹלת, ּבְ ׁשָ

רֹון,  רֹון, ִעּשָׂ רִֹנים, ָלַאִיל ָהֶאָחד. ִעּשָׂ ֵני ֶעׂשְ ר ָהֶאָחד, ׁשְ ַלּפָ

ים, ֶאָחד,  ִעיר ִעּזִ ים. ׂשְ ָבׂשִ ְבַעת, ַהּכְ ֶבׂש, ָהֶאָחד--ְלׁשִ ַלּכֶ

ִמיד, ּוִמְנָחתֹו-- ַבד ֹעַלת ַהּתָ ר, ֲעֵליֶכם.  לא ִמּלְ ְלַכּפֵ

יֶהם. ִמיִמם ִיְהיּו-ָלֶכם, ְוִנְסּכֵ ֲעׂשּו; ּתְ ּתַ

)במדבר כח(

ת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת-ֹעֶמר  ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ ם ָלֶכם ִמּמָ ּוְסַפְרּתֶ

ֳחַרת  ְהֶייָנה. ַעד ִמּמָ ִמיֹמת ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ נּוָפה  ׁשֶ ַהּתְ

ם ִמְנָחה  ים יֹום ְוִהְקַרְבּתֶ רּו ֲחִמּשִׁ ְסּפְ ִביִעת ּתִ ְ ת ַהּשׁ ּבָ ַ ַהּשׁ

ִים  ּתַ נּוָפה ׁשְ ִביּאּו ֶלֶחם ּתְ בֵֹתיֶכם ּתָ ה ַליהָוה. ִמּמֹוׁשְ ֲחָדׁשָ

ּכּוִרים  ָאֶפיָנה ּבִ ְהֶייָנה ָחֵמץ ּתֵ רִֹנים סֶֹלת ּתִ ֵני ֶעׂשְ ׁשְ

ִמיִמם  ים ּתְ ָבׂשִ ְבַעת ּכְ ֶחם ׁשִ ם ַעל-ַהּלֶ ַליהָוה. ְוִהְקַרְבּתֶ

ָנִים  ִיְהיּו ֹעָלה  ָקר ֶאָחד ְוֵאיִלם ׁשְ ן-ּבָ ָנה ּוַפר ּבֶ ֵני ׁשָ ּבְ

ה ֵריַח-ִניֹחַח ַליהָוה.  יֶהם ִאּשֵׁ ַליהָוה ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ

ֵני  ים ּבְ ֵני ְכָבׂשִ את ּוׁשְ ים ֶאָחד ְלַחּטָ ִעיר-ִעּזִ יֶתם ׂשְ ַוֲעׂשִ

ִרים  ּכֻ ָלִמים. ְוֵהִניף ַהּכֵֹהן ֹאָתם ַעל ֶלֶחם ַהּבִ ָנה ְלֶזַבח ׁשְ ׁשָ

ים קֶֹדׁש ִיְהיּו ַליהָוה  ָבׂשִ ֵני ּכְ נּוָפה ִלְפֵני ְיהָוה ַעל-ׁשְ ּתְ

ה ִמְקָרא-קֶֹדׁש ִיְהֶיה  ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ַלּכֵֹהן. ּוְקָראֶתם ּבְ

ָכל- ת עֹוָלם ּבְ ל-ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו  ֻחּקַ ָלֶכם ּכָ

בֵֹתיֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם. מֹוׁשְ

חג השבועות מופיע בתורה כמה פעמים ובשני הקשרים מרכזיים – חג הביכורים וחג הקציר. ברוב המקרים הם 
מופיעים יחד:

השם שבועות שמופיע במקור 2 מקבל הקשר רחב יותר בספר ויקרא:
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נסעו מרפידים לבוא להם למדבר סיני ומצאו עליו 

ענני כבוד. כל חמשה הימים היה משה עולה לראש 

ההר ויורד ומגיד לעם את דברי המקום ומשיב דבריהם 

לפני המקום בשלישי בששה לחודש נתנו להם עשרת 

הדברות, ויום השבת היה".

ַבע  ִקין ׁשֶ ַסּלְ ִמימֹות, ְלָבַתר ּדְ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ ְוָדא ׁשֶ

ּה  וָגא ּבָ ּוְ א ְלִאְזּדַ יׁשָ א ַקּדִ ין, ָאָתא ַמְלּכָ תֹות ִאּלֵ ּבָ ׁשַ

ר  ָרֵאל, ְואֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת. ּוְכֵדין ִאְתֲעּטָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ּבִ

א.  א ְוַתּתָ ַכח ֶאָחד ְלֵעיּלָ ּתְ ִלים, ְוִאׁשְ ִיחּוָדא ׁשְ א ּבְ ַמְלּכָ

ל  אֹוַרְייָתא. ּכָ א, ּוָמָטא ִזְמָנא ּדְ יׁשָ א ַקּדִ ַער ַמְלּכָ ְוַכד ַאּתְ

יָרָתא. ּוַמאי  ִקין ׁשִ ְייהּו, ַסּלְ ֵרי ִאּבַ ְמַבּכְ ִאיּנּון ִאיָלִנין ּדִ

ְתֵחי ְוַאְמֵרי, )תהלים  ְמַלְקֵטי ְלהֹון, ּפַ ֲעָתא ּדִ ׁשַ ַאְמֵרי ּבְ

ָלה.  ּכֹל ָמׁשָ ְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ּבַ ַמִים ֵהִכין ּכִ ׁשָ קג( ה' ּבַ

ָך. ּוְכִתיב, )ישעיה נה( ְוָכל  ַמִים ַחְסּדֶ ָ ַהּשׁ )תהלים לו( ה' ּבְ

ֶדה ִיְמֲחאּו ָכף. ֲעֵצי ַהׂשָ

עֹולֹות  ִמימֹות. ַאַחר ׁשֶ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ תרגום: ְוְזִה ׁשֶ

ג ִעם  ּוֵ דֹוׁש ְלִהְזּדַ ֶלְך ַהּקָ א ַהּמֶ לּו, ּבָ תֹות ַהּלָ ּבָ ַ ַבע ַהּשׁ ׁשֶ

ֶלְך  ר ַהּמֶ ָנה ַהּתֹוָרה. ְוָאז ִהְתַעּטֵ ָרֵאל, ְוִנּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ

ְתעֹוֵרר  ּמִ ה. ּוְכׁשֶ ֵלם, ְוִנְמָצא ֶאָחד ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ִיחּוד ׁשָ ּבְ

ל אֹוָתם ָהִאיָלנֹות  יַע ְזַמן ַהּתֹוָרה, ּכָ דֹוׁש ּוַמּגִ ֶלְך ַהּקָ ַהּמֶ

יָרה. ּוַמה ֵהם  ֶהם, ַמֲעִלים ׁשִ ּלָ רֹות ׁשֶ ִרים ֶאת ַהּפֵ ַבּכְ ּמְ ׁשֶ

ּלֹוְקִטים אֹוָתם? ּפֹוְתִחים ְואֹוְמִרים,  ָעה ׁשֶ ׁשָ אֹוְמִרים ּבְ

ּכֹל  ְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ּבַ ַמִים ֵהִכין ּכִ ָ ּשׁ )תהלים קג( ה' ּבַ

ְך. ְוָכתּוב )ישעיה נה(  ַמִים ַחְסּדֶ ָ ַהּשׁ ָלה. )שם לו( ה' ּבְ ָמׁשָ

ֶדה ִיְמֲחאּו ָכף. ְוָכל ֲעֵצי ַהּשָׂ

ובהמשך:

ָבֵעי ֵליּה ְלִמְלֵעי  אֹוַרְייָתא ּדְ ְואֹוִליְפָנא, )דף צ''ח ע''א( ּדְ

כּון )ס''א  ִיְתּדְ ִגין ּדְ ה, ּבְ ַעל ּפֶ ַהאי ֵליְלָיא, אֹוַרְייָתא ְדּבְ ּבְ

ַנֲחָלא ֲעִמיָקא. ְלָבַתר,  ּבּוָעא ּדְ ֲחָדא, ִמּמַ דיתדבק( ּכַ

ר )ס''א בהו(  ב, ְוִיְתַחּבֵ ְכּתָ ּבִ ַהאי יֹוָמא, ֵליֵתי ּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ

ֵדין ַמְכִריֵזי  א. ּכְ ִזּוּוָגא ַחד ְלֵעיּלָ ֲחָדא ּבְ ְכחּון ּכַ ּתַ ּה, ְוִיׁשְ ּבָ

ִריִתי אֹוָתם ָאַמר  ָעֵליּה ְוַאְמֵרי, )ישעיה נט( ַוֲאִני זֹאת ּבְ

ִפיָך ְוגֹו'. י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאׁשֶ ְיָי' רּוִחי ֲאׁשֶ

ַהאי ֵליְלָיא, ַוֲהוּו  א, ֲחִסיֵדי ַקְדָמֵאי ָלא ֲהוֹו ָנְייֵמי ּבְ ְוַעל ּדָ

א,  יׁשָ אֹוַרְייָתא, ְוַאְמֵרי, ֵניֵתי ְלַאֲחָסָנא ְירּוָתא ַקּדִ ָלָעאן ּבְ

ָרֵאל  ֶנֶסת ִיׂשְ ְתֵרין ָעְלִמין. ְוַההּוא ֵליְלָיא ּכְ ָלן, ְוִלְבָנן, ּבִ

א,  ַמְלּכָ יּה ּבְ וָגא ּבֵ ּוְ ָרא ָעַלְייהּו, ְוַאְתָייא ְלִאְזּדַ ִאְתַעּטְ

אן ְלָהִכי. ַזּכָ ִאיּנּון ּדְ ְייהּו, ּדְ ֵרי ַעל ֵריׁשַ ְוַתְרַווְייהּו ִמְתַעּטְ

יא  י ַחְבַרּיָ ְנׁשֵ ִמְתּכַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְמעֹון ָהִכי ָאַמר, ּבְ י ׁשִ ַרּבִ

ִגין  ה, ּבְ ּלָ יֵטי ּכַ ְכׁשִ ָנא ּתַ יּה, ֵניֵתי ְלַתּקְ ַהאי ֵליְלָיא ְלַגּבֵ ּבְ

א  י ַמְלּכָ יָטָהא, ְוִתקּוָנָהא, ְלַגּבֵ ַתְכׁשִ ַכח ְלָמָחר ּבְ ּתְ ִתׁשְ ּדְ

ע  ד ִיְתּבַ יא, ּכַ ַחְבַרּיָ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ ְדָקא ָיאּות. ַזּכָ ּכַ

יָטָהא, ְוַאְנִהיר  ְכׁשִ ין ּתַ ּקִ א ְלַמְטרֹוִניָתא, ַמאן ּתַ ַמְלּכָ

ָיַדע  ָעְלָמא, ַמאן ּדְ ּקּוָנָהא. ְוֵלית ָלָך ּבְ י ּתִ ּוִ ִעְטָרָהא, ְוׁשַ

ָאה חּוָלֵקיהֹון  יא, ַזּכָ א ַחְבַרּיָ ה, ֶאּלָ ּלָ יֵטי ּכַ ְכׁשִ ָנא ּתַ ְלַתּקְ

ָאֵתי. ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ ּבְ

יָטָהא  ְכׁשִ ַהאי ֵליְלָיא ּתַ ֵני ּבְ יא ְמַתּקְ א ֲחֵזי, ַחְבַרּיָ ּתָ

א. ּוַמאן ַמְתִקין  י ַמְלּכָ ִעְטָרָהא, ְלַגּבֵ ֵרי ָלּה ּבְ ה, ּוְמַעּטְ ְלַכּלָ

ה,  ַכּלָ ּה ּבְ ָחא ּבָ ּכְ ּתַ ַהאי ֵליְלָיא, ְלִאׁשְ א, ּבְ ֵליּה ְלַמְלּכָ

ָכל  א ֲעִמיָקא ּדְ יׁשָ ַמְטרֹוִניָתא. ַנֲהָרא ַקּדִ ּה ּבְ וָגא ּבָ ּוְ ְלִאְזּדַ

ָאה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, )שיר השירים  א ִעּלָ ַנֲהִרין, ִאיּמָ

לֹֹמה ְוגֹו'. ְלָבַתר  ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ ג( ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ

ָאה  ַרת ֵליּה, ַאְתַיית ְלַדּכְ א, ְוַאְעּטְ ַאְתִקיַנת ֵליּה ְלַמְלּכָ ּדְ

ּה. ּבָ ֵחי ּגַ ּכְ ּתַ ִמׁשְ ָלּה ְלַמְטרֹוִניָתא, ּוְלִאיּנּון ּדְ

ְיָלה  ּלַ ִריְך לֹו ַלֲעסֹק ּבַ ּצָ ַהּתֹוָרה ׁשֶ תרגום: ְוָלַמְדנּו, ׁשֶ

ֲהרּו )שיתדבק( ְכֶאָחד  ּטָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ַעל ּפֶ ּבְ ה - ּתֹוָרה ׁשֶ ַהּזֶ

בֹא ּתֹוָרה  ה ּתָ ּיֹום ַהּזֶ ְך ּבַ ַחל ֶהָעֹמק. ַאַחר ּכָ ְעַין ַהּנַ ִמּמַ

ִזּוּוג  ְצאּו ְכֶאָחד ּבְ ּה, ְוִיּמָ ר )בהם( ִעּמָ ְכָתב, ְוִיְתַחּבֵ ּבִ ׁשֶ

ֶאָחד ְלַמְעָלה. ָאז ַמְכִריִזים ָעָליו ְואֹוְמִרים: )ישעיה נט( 

ר ָעֶליְך ּוְדָבַרי  ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ה' רּוִחי ֲאׁשֶ ַוֲאִני ּזֹאת ּבְ

ִפיְך ְוגֹו'. י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ֲאׁשֶ

ההקשר החקלאי של מעגל השנה מתגלה באופן מובהק בחג השבועות - חגו של הקיץ הארץ ישראלי. בספר 
"סדר עולם" )ככל הנראה מתקופת האמוראים( מופיע שבועות בהקשר אחר: 

ו' סיוון, שחל חמישים ימים אחרי ליל הסדר הופך מחג הקציר ויום הביכורים לחג מתן תורה.

ההקשר המקראי תומך במתן תורה בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ובעל סדר עולם קושר לעולמים את החג 
המקראי-חקלאי לאירוע המכונן של האומה הישראלית.

קשר זה מעמיס על החג הקצרצר המון כובד תיאולוגי. כך הוא מתואר בזוהר:

קורבן הביכורים המוזכר כאן מקשר בין ספירת חמישים ימים מפסח לבין חג הביכורים ומקבע את חג השבועות 
המקראי בתאריך קבוע )בעולם הרבני של המשנה והגמרא התרחש ויכוח גדול בנוגע לתאריך המדובר(.
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ְיָלה  ּלַ ִנים ּבַ ן ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים לֹא ָהיּו ְיׁשֵ ְוַעל ּכֵ

ה  ּתֹוָרה ְואֹוְמִרים: ָנִביא ֶאת ַהְיֻרּשָׁ ה, ְוָהיּו עֹוְסִקים ּבַ ַהּזֶ

ְיָלה  ֵני עֹוָלמֹות. ְואֹותֹו ַהּלַ ׁשְ ה ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ּבִ דֹוׁשָ ַהּקְ

ג ִעם  ּוֵ ָרֵאל ֲעֵליֶהם, ּוָבָאה ְלִהְזּדַ ֶנֶסת ִיׂשְ ֶרת ּכְ ִמְתַעּטֶ

ּזֹוִכים  ל אֹוָתם ׁשֶ ם ׁשֶ ִרים ַעל רֹאׁשָ ֵניֶהם ִמְתַעּטְ ֶלְך, ּוׁשְ ַהּמֶ

ָלֶזה.

ִסים ַהֲחֵבִרים  ּנְ ְתּכַ ּמִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְך ָאַמר, ּבְ ְמעֹון ּכָ י ׁשִ ַרּבִ

ה,  ּלָ יֵטי ַהּכַ ְכׁשִ ן ֶאת ּתַ ה ֵאָליו, ָנבא ְלַתּקֵ ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ּבַ

ֶלְך  יֶטיָה ּוְבִתּקּוֶניָה ֶאל ַהּמֶ ַתְכׁשִ ֵצא ְלָמָחר ּבְ ּמָ ּתִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ֶלְך ֶאת  ׁש ַהּמֶ ַבּקֵ ּיְ ׁשֶ ל ַהֲחֵבִרים ּכְ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ ָראּוי. ַאׁשְ ּכָ

ּה  ּלָ יֶטיָה ְוֵהִאיר ֶאת ָהֲעֶטֶרת ׁשֶ ְכׁשִ ן ּתַ ִביָרה, ִמי ִתּקֵ ַהּגְ

ן ֶאת  ּיֹוֵדַע ְלַתּקֵ עֹוָלם ִמי ׁשֶ ּקּוֶניָה. ְוֵאין ְלְך ּבָ ם ֶאת ּתִ ְוׂשָ

עֹוָלם  ֵרי ֶחְלָקם ּבָ א ַהֲחֵבִרים. ַאׁשְ ה, ֶאּלָ ּלָ יֵטי ַהּכַ ְכׁשִ ּתַ

א. ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ַהּזֶ

ה ֶאת  ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ִנים ּבַ ּבֹא ְרֵאה, ַהֲחֵבִרים ְמַתּקְ

ּה  ּלָ ֲעָטָרה ׁשֶ ִרים אֹוָתּה ּבָ ה, ּוְמַעּטְ ּלָ יִטים ַלּכַ ְכׁשִ ַהּתַ

ֵצא ִעם  ה ְלִהּמָ ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ֶלְך ּבַ ֶלְך. ּוִמי ַמְתִקין ַלּמֶ ֶאל ַהּמֶ

ל  דֹוׁש ֶהָעֹמק ׁשֶ ָהר ַהּקָ ִביָרה? ַהּנָ ג ִעם ַהּגְ ּוֵ ה, ְלִהְזּדַ ּלָ ַהּכַ

תּוב )שיר ג( ְצֶאיָנה  ּכָ ָהרֹות, ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה. ֶזהּו ׁשֶ ל ַהּנְ ּכָ

ִהְתִקיָנה  לֹֹמה ְוגֹו'. ַאַחר ׁשֶ ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ ּוְרֶאיָנה ּבְ

ִביָרה  ָאה ְלַטֵהר ֶאת ַהּגְ ָרה אֹותֹו, ִהיא ּבָ ֶלְך ְוִעּטְ ֶאת ַהּמֶ

ּה. ְמָצִאים ִעּמָ ּנִ ְוֶאת אֹוָתם ׁשֶ

)ספר הזוהר, פרשת אמור(

מכאן ואילך רוב המשקל עובר אל העיסוק בתורה ובקישוטי הכלה וחג השבועות הופך לחגן מתן תורה ומתאפיין 
ב"תיקון ליל שבועות" שמגיע מהזוהר. במאה ה-16 בצפת הוא מגיע לשיא. גדולי מקובלי צפת יושבים יחד בליל 

שבועות ולומדים משנה וזוכים לגילוי מפתיע: 

ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ולמדנו שתי מסכתות, 

זיכנו בוראנו ונשמע את קול המדבר בפי החסיד נר"ו 

]רבי יוסף קארו, מחבר ספר ההלכה החשוב "שולחן 

ערוך"[, קול גדול בחיתוך אותיות, וכל השכנים היו 

שומעים ולא מבינים. והיה הנעימות רב, והקול הולך 

וחזק, ונפלנו על פנינו ולא היה רוח באיש לישא עיניו 

ופניו לראות מרוב המורא. והדיבור ההוא מדבר עמנו 

והתחיל ואמר:

'שמעו ידידי המהדרים מן המהדרים, ידידי אהובי 

שלום לכם, אשריכם ואשרי ילדתכם, אשריכם בעולם 

הזה אשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשכם 

לעטרני בלילה הזה, אשר זה כמה שנים נפלה עטרת 

ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת בעפר חובקת 

אשפתות, ועתה החזרתם עטרה ליושנה. התחזקו 

ידידי התאמצו אהובי שמחו ועלצו. ודעו כי אתם 

מבני עלייה, וזכיתם להיות מהיכלא דמלכא, וקול 

תורתכם והבל פיכם עלה לפני הקב"ה ובקע כמה 

אווירים וכמה רקיעים עד שעלה, ומלאכים שתקו, 

ושרפים דממו, והחיות עמדו וכל צבא מעלה להקב"ה 

שומעים את קולכם. והנני המשנה הא' המייסרת 

את האדם באתי לדבר אליכם, ואם הייתם עשרה 

הייתם מתעלה יותר ויותר. אבל עם כל זה נתעליתם, 

ואשריכם ואשרי יולדתכם ידידי אשר נדדתם שינה 

מעיניכם, ועל ידיכם נתעליתי הלילה הזה, ועל ידי 

החברים אשר בעיר הגדולה עיר ואם בישראל. ואין 

אתם כאותם השוכבים על מטות שן שינה שהיא 

אחד משישים במיתה, וסרוחים על עריסותם, ואתם 

נדבקתם בה' והוא שמח בכם. לכן בניי התחזקו ואמצו 

ועלצו באהבתי בתורתי ביראתי. ואלו הייתם משערים 

אחד מאלף אלפי אלפים ורוב רבי רבבות מהצער 

אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבבכם 

ולא שחוק בפיכם, בזוכרכם כי בסיבתכם אני מושלכת 

בעפר, לכן חזקו ואמצו ועלצו בני ידידי המהדרים, 

ואל תפסיקו הלימוד, כי חוט של חסד משוך עליכם, 

ותורתכם ערבה לפני הקב"ה. לכן עמדו בניי ידידי על 

רגליכם והעלוני, ואמרו בקול רם כיום הכיפורים, ברוך 

שם כבוד כו'.

הנה אחר כך אמר:

'אשריכם ידידי, אשריכם המעלים אותי, כמה וכמה 

נתעליתם שאתם עשרה לכל דבר שבקדושה, אשריכם 

בע"ה אשריכם ואשרי יולדתכם, אל תראו חרפת אנוש 

ומגידופם אל תחתו כי אתם המעלים לכנסת ישראל. 

ודעו כי אתם מבני עליה כו' כדלעיל. ואתם מתדבקים 

בי, והכבוד חופף על ראשיכם, וחוט של חסד משוך 

עליכם. ואלמלא נתן רשות לעין, הייתם רואים האש 

הסובבת הבית הזאת. לכן חזקו ואמצו ואל תפסיקו 

הקשר, והעלוני בקול רם שמע ישראל וברוך שם כבוד 

מלכותו לעולם ועד כיום הכיפורים.

)ר' שלמה הלוי הורוביץ, ספר שני לוחות הברית(
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שבועות הוא השם המאחד, אך מהי מהותו? ◆
לאיזה חג אתם/ן מתחברים/ות יותר? איזה חג נחוג בילדותכם )אולי בכלל חגגתם/ן את יום המים(? האם  ◆

יש דרך לחבר בין שני התכנים הללו )שימו לב לדברי הזוהר במקור 6 המחבר בין שירת האילנות ללימוד 
התורה(?

 ◆   ◆    ◆

כעת הופך חג השבועות ובמיוחד לילו לאירוע בו אפשר לזכות להתגלות של קול המבשר על הפעולות הנעשות 
בעליונים בעקבות לימוד התורה ביום חגיגי זה. 

**

שיבת עם ישראל לארץ ישראל בלי לקיים? קשר מחייב להלכה היהודית העלתה בפני היישוב הצעיר דיון מעניין 
בדבר אופיו של החג במדינה היהודית המתקרבת ובאה: כיצד יראה חג שבועות ציוני? התשובה ניתנה ב־1932 

בחיפה:

הרצון הציוני לכונן מדינה שתהיה דומה יותר לימי בית שני מאשר לימי הגלות שהושארה מאחור החזיר לכנו את 
חג הביכורים ודחק לפינה את תיקון ליל שבועות.

בעשרות השנים האחרונות נדמה כי שני חגים נחוגים באותו תאריך. מחד, בהתיישבות החקלאית עדיין נחגג 
ברוב עוז חג הביכורים המציג את תנובת הארץ ומתפאר בתוצרת החקלאית ומאידך, בערים הגדולות )בעיקר 

בירושלים( נחגג חג שמרכזו בלילה ומהדהד את תיקון ליל שבועות הקבלי־צפתי.

חגיגות עממיות תתקימנה אצלנו בימים הקרובים.

חגיגות הבכורים, שתמשוכנה המוני אורחים מכל 

סביבות חיפה, מהעמק, מהשומרון ומכל הארץ, 

תערכנה בהדר כרמל.

והיתה אורה ושמחה בימי חגיגות הבכורים בחיפה 

העברית.


