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 בני-ברק / מלכיאלאלכסנדר

 השבועות בחג יסודרעיונות

 הרגלים במערכת שבועות)ג
 מפעל בעצם ודחה -- האלוהות  כוח של בתתי מהנאדרה העיקריתההתגלות
 - בהם הנמצא וכל הבולמות כל המצאת מאין, יש בראשית מישההבריאה.

 וה- שאמר מי של מוגבלת חבלתי יכולתו של  חד-פיתית הופרה היתהזאת
 מקבילות. התגלות צורות בשתי הקב"ה של כוחו פועל א, ומני העולם,יה

 - בנה הכרוכה  העצומה הקוסמית  המערכת וכל הפיסי העולם קיוםהאחת:
  הבריאה. בשית חכמתו שסביה  טבע, חוקי מהזור של מתמרת הפעלה ידיעל

 מסויימת לתכלית האנושית ההיסטוריה הכוונת האדם, עולם קיום :והשנית
 ופרטית. כללית השגחה דרכי ידיעל

 ירי יל בישראל הינצח הבריאה  מעשה באמצעות השם ההגלותדעי1ן
 הטבצ קיום באמצעות בראשית  שלאחר ההתגלות רעיון ואילו קורש,שבת

 קשו- "החגים כי קדשנו. מועדי ידי על ביטוי לירי האנושית-באו,תולרה
 הק- גמר הקציר, )ראשית הטבע בחיי משמחות תופעות אל אחד, מצדרים,
 המאו- זכרונות על לשמור אחר, מצד נועדים, והם התבואה(, אוכףציר,
 ישראל וכלכלת בסיני תורה מתן מצרים, יציאת על העם, שבחיירעות

 ההשגחה התאימה "לכן בדבר. טמונה עמוקה חינוכית וכוונהבמדבר"'.
 בש- לישראל להזכיר שבאו החשובים, ההיטטוריימ  המאורעות אחהעליונה

 להת- גורמות הטבע תופעות גם שבהן השנה תקופות אותן אל שמחתהעת
 ועם יחד, יודמגו ההיסטוריים והחגים הטבע שחגי רוח-כדירוממות
 אשר ה', את יזכור אלא לאליל, לו אותו יעשה לא בטבע בהתבוננוישראל,
 נפלאותיו את והראה הטבע מערכות את שידד הכל ובורא הכל עלכשליט

וגבורותיו"ן.
 עוד הקדמונים העמים אצל נהוגים והיו מאוד, הם עתיקים טבעחגי

 לאל, אצלם שנהשמ לטבע מכוונים התגים היו שט ישראל. עם היותלפנ'

 שי העברית בהוראה - בג לפרק הקדמה ויקרא. לספר בפירושו 1DDTn צבי דוד ר'1
 צב. עמוד ב, כרך תשי"ג, ירושלים קוק, הרבמוסד

 שם.2
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 בשביל הטבע חגי את לקיים צודך ראתה העליונה ההכמה האלילי'.לפולחן
 נשמת בהם לפחת דרוש היה ה' למועדי מתים מזבחי להפכם כדי אבלישראל.
 הול- בימי יסוד מאורעות התרחשות ידי על נעשה וזה - חיים אלוהיםרוח
 האמורה החינוכית הטבע.,הכ11נה חגי לעונות בהצמדה דווקא ישראלדת

 אי אבל השנה, בתקופות תלויות אמנם הכלאיות עונות כי היטב. כאןבולטת
 הקשורים היסטוריים למאורעות מלויים-בניגוד לתאריך להגבילןאפשר
 דווקא הקציר ואחרית הקציר ראשית את לקבוע מקום איפוא, און, ידוע.ביום
 )קציית האביב לחג וקבעה התור" באה כן פי על ואף בעונ". פלוניליזם

 לתא- וצמודים סמוכים מדוייקים מועדים הלהם( )שתי הקציר ולחגהעומר(
 הנף( )יום הקציר ראשית שתג אלא עת/ ולא גדולים. היסטורייםריכים
 לעומר( חמישים )יום הקציר גמר. וחג מצרים, יציאת יום י ר ח אנקבע
 ימים נ"ב חז"ל, מסורת לפי ניתנה, התורה כי תורה. לפני,מתןנקבע
 ומוסגרים מוקפים כזה באופן לעומר.. נ"א ביום דהיינו מצרים, יציאתאחרי
 ה' התגלות של . היסטוריים במועדים ואתריהם לפניהם הטבע' הגישנ'
 ' - .לעמו.

 התרחש לא היסטורי מאורע' שום - השנה בצאת האסיף חג : כן עלויתר
 גשבוע רק ולא השנה, ימות כל במדבר ישראל ישבו בסוכות שהריבעונתו.
 גרידא, טבע חג האסיף חגיגת גם תהיה שלא כדי אלא - תשרי שלהשלישי
 ליש- ללמד הסוכות, חג את אליה התורה קשרה - אלוהית מהתגלותפנוי
 רכ.שו"'.. על לשמוח יוכל ה' חסות תחת עצמו העמידו ידי על "שרקראל

 ומתוך חקלאיות, חדוה לעונות הזיכרון מאורעות התאמת מחוד כן, כיהנה
 ולהעמידם זיכרנו לחג להצמידם כדי הטבע לחגי מדוייק מועד.קביעת
 מוסר של החינוכית "מגמה בבהירת הללו-ניכרת של "נשגבבצילם
 הנהדרים קודש מקראי -של ביסודם המונח ואמונתי השקפתיהשכל
שלנו.

 וש- מכאן, וסוכות מכאן פסח רגלים. בשלוש האמצעי הוא השבועות חג.
 הסדר לפי נמנים, הרגלים אבל בתשרי, מתחילה השנה אמנם בינתיים.בועות
 שנינו 1כ1 הסוכות"', וחג השבועות חג המצות, תמיר,-"חג בתורההרגיל
 השבועות חג הוא שונה אולם לרגלים". השנה ראש בניסן "באחד :במשנהי

 "תשיעי במאמר אריסטו ונר "ובבר : מ"ג פרק ה"נ, ;בוכים בכורה כיתב הרמב"ם3
 וה- הקד.מים הקרג;ות . . . מקדכ באומות מפ~רסט העניין היה שנן המידותמספר

 הרווחה", מפני הקרבנות היו כאילו והפירות, התבואות אסיף אחרי היוקיבוצים
 52--53. עמ' ה, בפרק להלן עוד כך על ראה4
 צב, עמוד הב"ל, ב בכרך הופמן רד"צ5

י א. משנה א, פרק השגה ראש47 טז. ט,, דברים6
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 מיכ'אלאיכסנדר40

 ואילי שלם"' "היקף 'מים, שבזע נמשכים הללו : וסוכות nDD ריעיו,משני
 "יום דרך על הבכורים",, ם 1 י " קרוי הוא ולכן אהד, יום אלא אינושבועות

 הכפורימ"11. מוםתליעה"10,
 מיוחדת, עשה מצות שום בתורה נקבעה לא השבועות לחג כן: עליתר
 הלחם שתי כי האחרים. ברגלים ולולב לסוכה או ומצה, fiOD לקרבןבדומה
 קרבנות הם אלה -כל היום ומוספי הלחם על הבאים והקרבנות עצרתשל

 בחג המים וניסוך בפסח עומר : כגון הרגלים, בשאר דוגמתם שישציבור
 מיוחדת מצוה דו!דר של 11 עובדה ביומו. יום דבר המוספיםוקרבנות
 מיו- וענייניו הפסח לחג פה. שבעל בתורה בולט באופן משתקפתלשבועות

 )ה' טונה 1מצ11תיו-מסכת הסוכות ולהג פיקים(, )י' פטהים מסכההדה
 השנה ראש מסכת להם הנוראים-יש הימים לגבי הדיו והואפרקים(.

 סופ- מדברי שהוא טורים, ואפילו ; פרקים( )ח' יגמא ומסכת פרקים()ד'
 - השבועות חג ואילו מועד. בסדר פרקים( )ד' מגילה מסכת לו 'יחדו -רים
 שבסדר מנחות במסכת מתפרשים הלחם שתי וענייני בש"ס. מסכת לואין

 המוטלות המצוות מנחותת. ושאר העומר הפנים, לחם דיני במסגרתקדשים
 ולשמוח-ככ- לחוג עשה מצוות הן השבועות בחג מישראל אדם כלעל

 שביתה של תעשה ולא עשה אלהיד"=ומצות ה' לפני "ושמחתתובת
 אית אלה מצוות אך תעשו". לא עבודה מלאכת "כלממלאכה-ככתובה.

 והלכותיהן הרגלים. בכל השווה הצד הן אלא בלבד, השבועות לחגמיוחדות
 הקדמונים. בפי טוב" יום "מסכת היא ביצה, במסכתמתבארות
 הרמב"ם הפוסקים. בספרות גם כמובן, ניכר, שבועות של ההלכותמיעוט
 יום בהלכות השבועות חג של מלאכה שביתת ענייני כל את מבררלמשל
 בהם. המלאכה ואיסור המועדים כל של השביתה עניין על דן כשהואטוב,
 ולולבם. סוכה שופר, בהלכות זמנים, בספר אצלו מתפרש שמחהעניין

 הלכות אבל ומוספיותי. תמידין הלכות עבודה, הלהם-נספר שהיודינ'
 רק מוקדש ערוך כשילחן וכן החזקה". ב"יד השבועות-אין לחגנפרדות
 השבועות". חג תפילת "סדר והוא לשבועות, אחרז,סימן

 מג. פרק ח"ג, נבוכים מורה רמב"ם,8
 כד. כח, במדבר9
 א. כס, במדבר10
 כג. בג, ויקרא11
 א. משנה ה, סרק ז. ו, ב, משגה ו, פרק ו, ג, א, משגה ה, פרק : מנתות מטבת ראה12

 ט. ד, ב, א, משגה יא, פרק ו. משנה י,פרק
 יא, סו, דברים13
 יב. הלכה ח, פרק15 כא. כנ, ויקרא14
 תצר. סיטן חיים אורהדו ח. פרק6ג
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'41 השבועות בחגרעיונותזי.סודי

 את ולברר לעיין במיוחד מצריך שבועות" "הלכות והעדר המצוותמיעוט
 . . הזה. והקדוש הגדול החג של הפנימיתמהותו

,-.,. ... .-
 השבועות וחג העומר ספירת)ב(

 והוא - ויסודי עקרוני פרט בולט וסוכות פסח ובין שבועות שביןבשוני
 הרגלים שלוש נזכרו תשא כי ובפרשת משפטים בפרשת החג. . שלמועדו
 על הוגדר. לא המדוייק הזמן אבל רגל, כל. של עונתו סומנה כללי.באופן
 תקו- האסיף- "וחג נאמר: סוכות על האביב"',. חודש "למועד צויין:פסח
 את באספך השנה; בצאת האסיף "וחג :, יותר מפורשת ובלשון השנה",'.פת.

 מעשיך בכורי  השציר "וחג שבועות: לגני הדין והוא השדה",ן. מןמעשיך
 לך-בכורי  תצשה שבועות  "וחג בריר: יותר או בשדה"'י. תורצאשר
 נתפרשו  תמור( )פרשת העיקרית המועדות בפרשת  אולם, חטים".י.קציר

 "בחו- : בכתוב שם מפורש פסח יל ומגיהם. והוגררו.  הרגלים שלמצוותיהם
 עשר ובחמשה לה'. פסח - הערבים בין לחודש עשר בארבעה הראשו,דש
 לחודש יום עשר -בחמשה סוכות: לגבי המצות"'ן,,1כ1 חג הזה- לחודשיום

 מוגדר. תאחיר שם אין השבועות לחג ואילו הסוכות-ור. חג - הזההשביע'

 נזכרו שם גם : DnJID) )פרשת הפקודים בחומש בפרשת,המוספים הוא1כ1
nob,חג ואילו המדוייקיט, במועדיהם כיפור, ייזם השנה ראש כמו וסוכות 

 נוסף מפורש תאריך ובמקום הבכורים", "וביום סתמית בלשון נזכרהשבועות
 היכר, וסימני בשבועותיכם",,-כלוואי לה', חדשה מנחה "בהקריבכםשם

 אמור. שבפרשת העיקלי המקום עלהמרמוים
 הפסח בחג תלאו הכתוב תאריך. השבועות לחג נקבע לא הוא- כןאמנם

 השבת ממחרת עד . . . שבתות שבע . . . לכם "וספרתם העומד. ספירת ידיעל
 תנופה לה'...לחם חדשה מנחה יום-והקרבתם חמשים תספרוהשביעית
 לאד ..;':י קודש" הזה'מקרא היום בעצם וקראתם . . לה'. .בכוריט .שתים.
 יקריבו החמישים ימים-וביום מ"ט לספור עלינו  העומר הקרבת מיוםמזר:
  וחייב הטהירה, מצות צצם כאן חשובה יורש.ר. בי  וינהגו הלחם שתיאת
..

- . - 
.. . 

 יח. יד. טוי בג, שמות15
.

 כב, לד, שמזה19
 ה-ו. כג, ויקרא 21 ) -, טז. בג, שמות20
 סו-כא. כגן ויקרא23 לד. כג, ויקרא22
  זהו ; אני ואומר תקריבו. החמישים ביום והקרבתם, - יום ."חמישים : שט רש"י24

 תספרו. יום, המישים שהוא השביעית, השבת ממדרת עד פשוטו: אבלמדרשו.

 מסמר ולא סודר מספר כאן הוא יום" "חמשים רש"י לדעת הוא". מסורםומקרא

 - ן שנה". החמשים שנת את '"וקדשהם י( כה, )ויקרא כמומונה.
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 כלכשלאיככנדר42

 כלים הספירה שימי התאריך ואילו חמישים. והמספר ותשעה ארבעיםהמספר
 התורה פירשה אילו כי כלל. צייני ולא הכתוב העלימי ולפיכך הוא טפלבו

 של חשיבותה כליל מיטשטשת לחודש"-היתה בששה השלישי"בהורש
 הימים. D"Dספירת
 של לתאריך מזהלטה קביעות בעצם אין דאמת אייבא אלא בלבד, ווולא
 בו. בשבעה או בו בשישה או בסיון בחמישה שיחול אפשר השבועות.חג
 מלאין- שניהן ז כיצד "הא הסרים. או מלאים ואייר ניסן אם הדברתלוי

 ברור הרי שישה"'!. - הסר ואחד מלא אחד שבעה, - חסריו שניהןחמישה,
 בח- רק לחורש, ימים בכמה - ולא תורה, מתן ביום הזה חג תלה לאושהכתוב.
 להג נקבע לא אמור( )בפ' :ה שבמקום - כך כדי ועד לעומר"".מישים
 מש- ומה הזאת, הספירה כוונת איפוא היא מה : השאלה ונשאלת שם.שום

 1 החמישים יום ולמחרתו יום מ"ט שהם שבועות, שבעה שלמעותם
 הס- בתורה. לנו ידועה .מים, שבעת של ספירה בעצם ימים, של"ספירה

 של תקופות הליפת ובכלל כח(, יג, סו, )ויקרא למשל וזבה זב שלפירה
 מציינת - ונידה( מצורע מת, טמא : )כגון וטהרה טומאה בדיני ימיםשבעת
 השמיני היום ידי על ולהגיע ולחסלה הטומאה ממצב לצאת ההכשרהאת

 מפירת דהיינו ימים, שבעת של תקיפות שבע וספירת הטהרה.'למדרגת
 "ביטול החדש-היא למצב החמישים עזם רק להגיע כדי ימים,מ"ט

 המוח- הכניסה את עמו יביא החמישים ויום רעיונית, טומאה :יקח שלהגמור
 רוהנית"י:. תירות של הגמורה הטהרה למלכותלטת
 היט- ימי לשבועות, פסח בין מעבר תקופת איפוא הם העומר ספירתימי
 החירות לקראת גרידא הגופנית-המדינית החירות מן התעלות ומדרגותהרות

 הותוותה כאשר בסנה, למשה ה' התגלות בתחילת שהריהנפשית-התרבותית.
 "בהוציאך כאות הקב"ה לו קבע מצרים, משעבוד הגאולה תכניתלפניו
 השחרור : לאמוד "וה"';. "דר על האלהים את תעבדון ממצרים העםאת

 קבלת מטרתה-היא ועיקר הגאולה גמר התחלה; אלא אינו הגורמעבדות
 השבעה ידי על הנפש תיקון "בשורת השבועות בחג יש כן ועלהתורה.
 הנ- טהרת ליבון לכוון שהוא נקיים, שבעה לעומר מלספור שנגמורשבועות

 התורה",:. אושר וקבלת תשובה בגמרפש

 .שניהן : רשיי ~פירש 1"נ. ו, השנה ראש במסכת שסעיה רב שי מאמנו25
 בסיון".בחמישה המישים- להן מלא דאייר, ול' מניסן ימיט ט"ו הרי ואייר, גיטןמלאיז-

 א, סעיף תצר, סימן ה"תניא", בעל הרג של ערור שולחן26
 מגרמנית(. )מתולגמ שן בג, לייקלא בפירושו הירש דעאל שמשון הרב71
 ז. טז, לדברים משה" "תורת אלשיך: משה- רבי29 יב. ג, שמות28
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43 השב1ן1ת בהן -יסררעיונות

 וגדל, ההולך מספר והזכרת פה בדיבור ושבועות ימים ספירת שלוהפעולה,
 המס- מתמדת,'. התקדמות של הרגשה באדם יוצרת .ליום, .מיום ומוסיףהולך.
 מיום ההתרחקות את המציינים הספירה, ימי של וגדלים המתרביםפרים

 של כשלעצמם החשובים לערכים מעל ההתעלות את מביעיםהנפת'העומר,
 מסומלות )שהן יבולה ותנובת האומה.על'אדמתה ובעלות כלכליתעצמאות
 והכ- ההתקרבות את - המספרים אותם - הם מבטאים וכן י העומר(בקרבן
 וכל זה, יום יגיע מתי ידענו "ולא ישראל,'. -של הלאומי היעוד ליוםמיהה

 להגיע הזמן ומתקרב ימים, וכך כך לסו הלכו כבר והולכים: סופריםיום.אנו
 מילין כמה היודעים דרכים, הולכי אצל מאוד מורגל הוא, כאשר חפצו.'אל
 רגע ובכל שעה בכל כי לילך, להםיש

~Kr 
 עתה" עד הלכומילין כמ" לדעת וינקשו ישאלו

 הנכבד היום אל הגדול החפץ בנפשנו "להראות איפוא, באה, הימיםספירת
 אליו הנכסף העת יבוא מתי תמיד וימנה צל ישאף ללבנו,-כעבדהנכסף
י לחירותשייצא  להגיע חפצו וכל ישעו כל כי לאדם מראה ' המניין כי 
- ? דומה הדבר למה ההוא"". הזמןאל  שבאוהביו הנאמן בוא שממתין "כמו 

 השעות וגם היום מונה.שהוא
 מהותי באופן תלויה השבועות חגי של זמנו שקביעת לנו הובררהנה
 של מועדו הוא לעומר הממישים ויום היטהרוה, של שבועות שבעהבספירת
 . " . - ,י שיחול. תאריך בכלהחג

 הלחם. ושתי הקציר חג)ג(

 לספור תחל בקמה חרמש "מהחל : התבואה קציר גמר חג הוא השבועותחג
 הם לעצרת שבין.פסח השבועות שבועות"". חג שבועות-ועשית.שבעה

 הודאה ניתן שבו שבועות, וחג קציר חג הנקרא "החג בא ובסופם הקציר,ימי
 הרגלים מכוונת אמנם כי לנו. ששמר קציר חוקות שבועות על יתברךלאל
 מת- הזמן מזג כפי תהיה הקציר הצלחת כי ובהיות . . . וההודאה התפילההם

 לנו'-היה ישמר קציר חוקות 'שבועות הקציר,-כאמרו" עד האביבחילת

 שמשמעו יבם", "וספרתב ישון בין מבדיי סו בג, י~יקרא בפירושו הרמב,ן"ו

 יה. "וספרה י~". "וספר יעומת - השבונו" ויזכיר בפיו יסנף ואחד אחדש,כי
 שיא "איא ממש, פה בדיבור שיספרו משמעד שאין זבים, אצי"אמוריב
 תשכב". שיא נמספר דיובי'-שהיזהר יד 'וספרת וכןישבהוהו.

, סו. כנ, לויקרא הירש ר. ש. הרב של פירושו ראה31

 . ישב1עות. יצהיר.-דרוש .בינה ספר פינו, אפריב, בן עזריה רבי32
 רעע. מצוה אמור, החינוך-פרשת ספר הברציני, אהרן רבי33
 מג. פרק ה"נ, נבוכ.ב מורה רמב-ם,34
 כד. ה, ירמיה36 ט-י, סי, דברים35
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 מלביאיאיכ.סנדר44
 עמו הקרבן והיה השדה.לבעלים, ביכורי כמקריב האביב עלהעומר.הודאה

 הקציר חג יודיה זיום, יום לתפילה' זיכרון הספירה והזתה 1 העתיד עללתפילה
 , הקציר"ז'. טוב עלהודאה

 העה כמרבמנחת הלחם. שתי בהקרבת מולשי ביטוי לידי בא ההודאהרעיח
 הקרבת נ= המעשה מתוך שנתבונן "כדי היא התכלית הלחם בשתי גם כןמר

 שנה להם לחדש בריותיו עם הוא ברוך, השם שעושה הגדול החסד -המנחה(
 נזכור למען ממנה, הוא ברוך לו שנקריב לנו ראוי לכן למחיה. תבואהשנה
 מעשינו בהכשר לברכה ראויין שנהיה ומתוך ממנה. נהנה טרם הגדולחסדו

 בברכת טובו מרוב שחפץ בנו, השם חפץ' ויושלם תבואתנולפניו-תתברך
 - דלחם ושת' העומר - האלה המנצות בשתי המשותפת הכוונהבריותיו-,':

 שהתורה סגנוניות והקבלות לשת שיתופי מתוך מאליה כמו ועולהנשקפת
 חדשה" ה ח נ מ " קרויות הלחם שתי אלה. קרבנות שני לגבי בהםנוקטת
 העו- בכורים".4. קרוי."מנחת העומר "בכורים,,'-ואףוקרויות

 הל- שתי קצירכם-41-ואף "ראשית וקרוי אלהיכם" "קרבן קרוימר
 הקרבה:'"קרבן לשון נאמרה הלחם בשתי ראשית"י'. קרויות."ורב1.חם

 נאמר בעומר חדשה"י.ואף מנחה "והקרבתם או תקריבו"ראשית
 "והבא- הבאה: לשון כתובה בעומר בכורים". מנחת תקריב "ואםכן:
 אלהיככ-1 קרבז את הביאכם רעד או קצירכם-, ראשית עומר" אתתם
 . - תנופה".'. לחם ו א י ב ת " : כן כתוב הלחם בשתיואף

 הלחם ושתי העומר שבין והלשוניות הרעיוניות ההקבלות מלבדואולם,
 הלחס- שתי ואילו השעורים, מן בא העומר שונים. צדדים גם בהםיש
 התבואה. הבשלת של הטבעי הסדר מן ספק בלי נובע זה הבדל החיטים.מן
 ופחות אחר, שוני עוד אך היא. אפילה - והחיטה בניסן, אביב - השעורהכי

 השני את ולתלות הללו ההבדלים שני את .קשי מקום יש אפויות.כיכרות הלחם- שתי ואילו ומתפים(, גרוסים )גרעינים גרוסות מובא העומרטבע":
 המנחה להיות בחיטים המצוה היתה זה מפני "כי לומר, ואפשרבראשון,

 ה. בג, יויקרא ספורנו עבדיה רבי37
 רעד. ומרוה רעב מצוה. אמור, "' - ההינול ספר38
 בו. כה, במדבר י כ יז. טז, בג, ויקרא39
 יד. ב. ויקרא40
 יד. י. כג, ויקרא41
 יב. ב, ויקרא42
 יצחק רבי מפרש.כאן יפה43

 אברב1אי
 אהה ה מ ו י א שהוא כאן הגזבר העומר יקרש ראוי מדידה(, )= השירהבהב חיפוי לא הקרירה בעת שהשעורים "~יפי :

 ~ יה". טז, )שמות האיפה עשיריה - עומר טונה בהשערה ממנה שינאמשעוריכ,
 יז. כנ, ~יקרא44
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45 כשבועות בחגרעיונות-יס'וו

 אלט, למאכל .שהפיטים לפ' שעויה=בקמח, ובמנחת לחם, שלככיכרות

 גם יש מהם"". 1ניו11 נהנה שהאדם 1=באופן( בעניין להכינם ראוי כן.ועל
 מבלי כבהמות היו ממצרים כצאתם שישראל "לפי לעניין: סמליהמשמעות
 השבועות ובחג 1 השעורים,' עומר אז שיקריבו יתברך, ציוה, ודעת=תורה

 מנחה שיקריבו מדע-ציוה .ומביני. שכל בעלי ונעשו התורה אתשקיבלו
 בני מאכל לחם, שתי תהיה ושהמנחה הדשה, רוח אז בהם שהיה כמוהדשה,
 י - ' י '.' . והנבוגים"יי. החכמיםאדם

 הבדלים שנ' ידי על במיוחד בולט הלחם שתי שבמנחת ההודאה.רעיון
 שעורה=חיטה, הנ"ל: השניים )מלבד מגחת'העומר ובין שבינהנוספים

 המנן ככל העומר; מנחת ואילו חמץ, תיאפינה הלחפ שתי )א( לחם(. -קמח

 מתפרש לעצמו דבר'זה.כשהוא "~Aey תיעשה לא בתורה, האמורותחות
 מין מאותו מצה מנחת .הביאו מצות, בו שאוכלים הפסח, "בחגבפשטות:
 חמץ",י. לחם הביאו חמץ, אוכלים השבועות,'שבו ובחג בשלך שכברתבואה
 לזבח שנה בני כבשים "שני ישנם הלחם עם הקרביט הקרבנות בין)ב(

 בקר- כן שאין -מה ציבור שלמי זבחי של כתורה יחיד מקרה -שלמים",'
 לחמי מלבד בזה) זה תלויים הם אף אלה הבדלים ושני העומרו,. עם הבאבן

 קרבן לחמי חמץ-והוא מנחת של אחד מקרה עוד רק בתורה' ישעצרת
 נמ- שלמיחו'. תודת ונח על קרבני יקריב חמץ לאס חלות "ילתודה:
 לקרבן במשמעותם וקרובים מקבילים הלחם שתי עם עצרת כבשי שני כיצא,

 שבועות על הודאה כענייו זה "ובהיות היחיד. של החמץ ,ולחם תודהשלמי
 .עם קרבות חמץ הלחם שתי היו התבואה, סכנת היתה שבהם הקציר,_חזקות

 זאת חמץ"',. לחם חלות על תורה בשלמי העניין שהיה כמו שלמייןכבשי
 ה ומ א ה מביאה תורה, מתן חג בעצרת בשנה, יחידה "פעם כיאומרת

. -ד': רעד. מצוה החידוד ספר45

 בדומן"46
 השען- מן טו(.הבאה ה, )כמדבר סוטה ש) קנאות מגחת על למה.'ששניגו

 .)סוטה.פרק.ב, מאכל.בהמה" קרבנה כך בהמה, מעשה שמעשיה,, "כשם-ריס-:

 ר'י4
 אברבואי יצה"

 א. כ1, יויקרא
aaיא. ב, ויקרא 
"__ ~ .. ' קוד. עמוד א, יד-ככד 1. יויקרא בפירושו ה1פמ1 רד"צ49
 . יט. כב, ויקרא"5

 של ישלסים בהיגוי קדשים. קדשי הם עצרת, כבשי דהיינו שבור, שימי ,ובהי51
 ל ן ה-1, משנה ה, פרק זבחים עיין קלים, קדשים שהםיחיד

 חוץ מצה, באות המנחות. "% א: משנה ה, סרק במנחות שנינו וכד יג. ז, ויקרא52
 .. חמץ". באות שחן הלחם, ושתן שבתודהמחמץ

, יז. בג, לויקרא ספורם עובדיה רבי53
4 .'. ' י -" .  : 
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 מיכיא1איכסנדר46

 השנה ימות בשאר גם היחיד מופיע בו אשר שלה, חמץ לחם ה'לפני
 תודה".'. בקרבן חייב עצמו את רואהכשהוא
 תזרה  קרבן בעצם הם  שעמהן הציבור ושלמי הלחם ששתי לנו נתבררהנה
 הלאו- הכלכלה .הצלחת על ישראל לרועה והודאה כהוקרה האובה  בללשל
 שנה. באותה המזון ועל הארץ עלמית,

 "עשינו מעין העתיז: על תפילה משום גם בה יש העבר על 11 הודאהאולם
 ונסתיים עבר הקציר לעשות",". שעליך מה אתה עלינו-עשה שגזרתמה

 הל- שתי הבאת עם הפירות. ולאסיף לבציר העינים  נשיאות ומעתהבהצלחה
 את אתך ה' "יצו : תפילה ישראל של לבם רוחש חיטים, קציר ביכוריחם,

 : תורה אמרה  מה "ומפני : עקיבא ובי משום אמרו זכך באסמיך",י.הברכה
- ? בעצרת הלחם שתי לפניהבימו  אמר הוא. האילן פירות זמן שעצרת מפני 
 האילן"ז, פירות לכם שיתברכו כדי בעצרת, הלחם שתי לפני הביאו :הקב"ה

 נדון העולם כי הזה, 'ביום ברכה ולתפילת טוב לזיכרון ,קוק העץופרי
 האילן פירות על"בעצרת
 הטב- החדוה השבועות. חג היהודי, הקציר חג של דמותו זוהי כן כיהנה
 אינו בדמעה הזורעים של היצירה וצהלת הכל אינה בקציר שמחת שלעית
 "הב- גם אבל החדש. היבול מן הלחם שתי קרבות הדין לפי החג. שלעיקרו
 עסויה זד .הלכה  כשרות"".. הישו  מןאות

 לחזי
 חח; לחמי על השקפתנו את

 הלחם שתי גרידא",.. קציר חגיגת של ממדרגה הכל את ולהעלות הללהמץ
 - ד א י ד ב ו ע רוחנית. רוממות בו ונוסכות וגשמי טבעי להג נשמהנותנות
 שמים. עבדי ונעשים מתעליםמה

 שהיינו זמן כל כי הזה. בזמן דווקא והסברה פרסום צריכי6 אלהרעיונות
 הבינונו ולא קציר חג של טעמו הרגשנו לא ננכר, ומדוכדכים בגולהכבושים
 אפינו ובניעת הארץ, מז לחם ולהוציא למולדתנו לשוב משזכינו אבלטיבו.
  היבול, ושמחת  היצירה חרוזת לנו טבעית -  מטובה ולשבוע מפדיהלאכול
 בה' רמה שקרננו לאחר בייחוד נפשי, כצורך מאליו מתבקש קצירוחג
 סכנה צפויה כזה במצב הוא. ברוך עולמים, צור בגאון תקיפה ישראלויד

 בהכרח עמו הגורר גשמי-דבר אופי וישא גרידא טבעי חג 'היהשהחג

 .' יג. ז, לויקרא הירש רש"ר54
. ספרי. 3שם סו בו, לדברים רש"י55
 ח. כח, דברים56
 ע"א. סג השנה ראש57
 ב. משנה א, פרק השנה ראש58
 ,! ע"א. פג, דף מבחות59

 יז. בג, לויקרא הירש רש"ר60
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47 השבועות בחג יסודרעיונות

 'הסברתן כיום דווקא נייתר דרושה ולפיכך מסולפות. ודעות כוזבותהשקעות
 הרע- ועל הישראלי הקציר חג של והנכונה האמיהית מהותו על המחנךשל
 ישתמר זה ירי על בהן. הקשור וכל הלהם שתי במצות הגלומיםיונות
 וכבפ- תכונה תתרקם הלבבות 'ובמעמקי מסלף. הקציר חג של המקוריזיוו
 ' '"1 ( בימינה במהרה המקדש בית לבניין ציפייה תתעוררשית

,- -. הביכורים יום)ד(

 .הדאש~נה המגחה "היא כי תדשה=61, =מנחה בתורה נקראת הלחם שהימגחת
 חדשה( תבואה אכילת = ) מתיר =העומר : שנינו שכן החדש"52, מןשהובאה
 מביאים אין הלהט שתי "שקידם : כלומר במקדש"63, - הלחס ושתילמדינה,
 קציר "בכורי גם הלחם שתי נקראה. זה- מטעם הדשה"04. מתבואהמנחה

 נקרא שמם ועל 66. "בכורים" סתם או הבכורים", -"לחם וגקיצורחטיס"05,
 .~ ' . . - הבכורים=ז6. השבועות="יוםחג

 גם וכרם;- שדה מכל המינים משבעת יחיד' כקרבן הבאים הפירות;ביכורי
 ונקראים בארצם""(, אשר כל )"בכורי בחורה.."בכורים" ]קראיםהם
 השמית שני נצטרפו ופעמים האדמה"89(, פרי )"ראשית " ת י ש א ר יגם
 כל"י בכורי כל "וראשית ימתך"ז, בכורי "ראשית"ד:

 בע  קרבה היש  ומאלי:  מעורר  והביבורים  הלחם  יצתי  של זי*מרתדמית
 תליה אינה למקדת הביצירים כל"?-הבאת "בכורי ובק חטים" קציר"בכורי
 כן-- ואם שירצה, אימת' כל ביכוריו את אדם מעלה קבת. בהאריך'ריקא
ן ? השבועות חג ובין הביכורים בין  היחסמהו  

-  שתי ובין בינם קרבה. ויש הזה, החג ובין הביכורים- בין קשר יש' אכן-
 מבי- "אין מוגבל,' זמן להם יש אבל קבוע, מועד לביכורים אין אמנםהלחם.
 כלומר: חנוכה"2ז. אחר ביכורים מביאיו אין וכן . . . לעצרת קודם ביכוריםאיו

 בו. כח, במדבר טז, בג, ייקרא61
 ' '. ..'. ושם." שם רש"י62

 ו. משנה י, פרק מנחות63
 '-י: ברטגורה'שם.~ ר"ע4(

 כבע לד, שגוה65
-'. 

... . ~: ( 1

.- יז. כ, גג, ויקרא66
. "' . 

 ' ."'ו יז. כג, וטמורגו.לויקרא שם ואברבנאל רש"י ראה כה כח, במדבר67

-- '- " יג. יח, במדבר68
 ; י י. ב, בו, דברים69

' 

-'

..". '- .. ' ". 
 '.-* לי מד, יחזקאל 1ד . י , כו. לדו יטו כג, שמות70

 שיכו- מטפת ה, הלכה ב, מרק גיכוריס הלכות זרעים, ספר תורה, משנה רמב"ם,72
 -- 'י -' , - י 'ו1.2' ו, ג, משניות א, טרקרים
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 מלכיאיאיכסנ.דר48
 הבאים הלהם "שתי כי וביגורים("'ז, )מנחות יביא לא הלחם לשתי."קודם
 11 תלות למקדש"'ז. ביכורים ולהביא למנחות החדש מתיריו היובעצרת

 הביכר "יום בשם לראות מקום נותנת ובשבועות הלהם בשתי המיכוריםשל
 להתח- רמז גם - הבכורים" "להם שם על העיקרית משמעותו מלבל -רים"
 ביכורים"'י. הבאת זמן "שעצרת למדים ומכאן ביכורים, הבאת של העונהלת

 קשר בעיקר שהוא הלחם, שתי וביז ביגורים שבין הקשר את ראינוהנה
 שבו המועד השבועות, חג יביז שבין'הגיכורים ביחס נעיין ועתההלכתי.
 האילן.,'. פירות "על נדוןהעולם
 וראשית . . . כל תרומת וכל כל בכורי כל "וראשית הנביא: אמרכבר

 מיבולו יפריש כי אדם ביתך",ז. אל כרכה להניה - לכהן תתנועריסותיכם
 שהטובה למי טובה מחזיק שהוא בזה מוכיח גבוה, לשולחן ראשיתמתנות
 הארס מביע הטגע, ידי על לו הניתן מכל ראשית לה' קודש בהקדישומשל,.
 כל א-ל חסד שפע השמים, מטל אלא אינם ארצו משמני שכל ההכרהאת
 המת- עמוקה הכרה אותה ובזכות לך"זז. נתנו ומידך - הכל ממך "כיהיום.
 ול- מוגדל לחסד מוגגר, לשפע ראוי האדם נעשה ובמעשה בהרגשהבטאת
 ביתך". אל ברכה -"להניח בטבע הצפון הטובריבוי

 של ראשית קרבן על גם היחיד של ראשית ממתנות חו"ל היחיבו זהרעיון
 קרב- תלויים קבוע-הרי ~TD להן שאין היחיד, למתנות בניגודהציבור.

 לא אף אותם, דוחה דבר שאין עד מסויים, ובמועד קבוע בזמז הציבורנות
 במוע- דווקא התורה קבעתם הציבור של הראשית וקרבנות וטומאה.שבת
 הד- מתואמים כרחנו בעל שמים. בדין הכלל כלכלת גורל נחרץ שבהםדים
 כדי בפסח, קרב העומר : התורה נותן כוונת לפי בזה זה וקשוריםברים

 פירות שיתברכו כדי הלחם-בעצרת, ושתי שבשדות, תבואהשתתברך
.. 

- - 
. . . 

 1. משנה י, צדק מנחגת3ז
 טז. בג, לשמות רש"י74
 מסתמך שרש"י לציין מענייו האילן", פירוה "ועל ד"ה ע"ב, יא, בסנהדריז רש"י75

 מע- "בכורי על לעיל המובא בפירושו וגם כאן גס הבכורים" "וביום הפסוקעל
 במקומו גופו הבכורים" "וביום המסוק על בפירושו ואילו טז(. כג, )שמותשיך"

 שם יל חיטים קציר ביכורי קרוי השבועות "חג : כותב היא בו( כח,)במדבר
 מזמר ואעו החדש" מן ים הב חמים למנחת ראשותם שהע , ם הלחשתי
 אע הפשט שלפי דעתו את בזה גילה שרש"י אולח מסתבר הביכוריה עגונןבלל
 קשורה הביכורים והבאת בלבד, הלחס שתי שם על אלא קרוי הבכורים""יום

 דבר" "העמק בפירה~ד זצ"ל מוולוזין הגצי"ב אבל ורמז, כאסמכתא רק זהלביטוי
 בלבד. ביכורים, הבאת -על הבכורים- "יום מפרש התורהעל

'. .. י ':' . ל. מד, יחזקאל76

 -'.. יד. כס, א הימים דבריד7
-1 
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49 השבועות נהג יסוד-רןי1נ1ת

 שאר מכל הביכורים משונים כי  ביכורים. לגבי גט בעצם הדין והואהאיחז,
 - ביכורים וחילו שירצה. זמן בכל  נותנן mK המתנות .שכל היחיהסצנות
 קודם ביכורים מגיאין "איו הקובעת ההלכה לחנוכה. עצרת בין מוגבלזמנם

 של הדין לימי האילז, פירות לעונת הביכורים את במך קישרתלעצרת"וז
 הפירות, על שמים ברכת לאדם משפיעה ביכורים שהבאת למדנו העץ.פרי

 הטובה כל ויתר הפירות כי לפניו והודאתנו מלכותו, וקבלת הזכירה-ומתוך
 הרי פ'ירותינו"'ז. ויתברכו לברכה, ראויין' יבואו-נהיהמאתו
 רעיונית. -קרבה הקציר חג 1ביז ביכורים ביל קירבה עודראינו

 בזה, זה קשורים שהם רק לא הביכורים ופרי הביכורים להם מזה: ולמעלה'

 השבועות חג של רקע על ומסתבר מתבאר מהם אחד שכל כלבר  זו_ לאואף
 המשותפת לתלותם עמוקה. משמעות גם הביכורים-יש דום הקצירכחג
 הבא. העיון מתוך לנו שיוברר כפי תורה, מתן בחג והביכורים הלחם שתישל
 "קרבן נאמר: המזבח גבי על ודבש שאור הקטרת של האיסור יד על"

 רא- קרבן ניהוה"". לריח יעלו לא המזבח ואל לה', אותם תקריבראשית
 הש- מן הבאות עצרת של הלחם "שתי בשביל כולל מושג הואשית"
 שניהם כי ותמרים",י, תאנים ביכורי כמו הדבש; וריס-מן וביכאור...
 - חדשה" "מנחה הן הלהם ששתי ויוד: הזכרנו. שכבר כפי ביכורים,קרויים

 במקדש, 11 של שימושה את הפותחת ההדשה, מן.התנואההראשונה

 ק האדמה",,. כל.פרי "ראשית הם פייותוביכורי

 י נ פ ל קרבים סירות,' מדבש הבאים והביכורים חמץ האפויותשתי-הלהם
 גבי על ומוקטרים מוגשים אינם אבל בעזרה, תנופה טעונים כלומר: ',ה

 אלה ששני דווקא נדרש הראשית קרבנות כל שמתוך הדבר מופלאאמזבחי'.
 ז"ל "'דש ש"ר אוב הדבש. ומן השאור מן שיבואו תורה בחג.מתןהקשורים
 ומתקבלת מעניינת בצורה הטימבוליסטית שיטתו פי על 'העניין אתפותר
 ג הדעה.על

 לעבדות, סימן היא . . . מצה ההיסטוריה. מן עולה ומצה חמץ של-המשמעות
 הוא ברוד הקדוש הוציא לא אילו חורין. בני מאכל הם השאור'והתמץוכנגדה

 חג של שובו ומדי עוני". מ"לחם לעולם אוכלים היו ממצריםאת'ישראל
 מ"- ותמיד בחינה מתוך שוב והחמץ השאור נידחים - מצרים יציאתזכרון
 יב. ב, לויקרא רש"י79 עב. מצוה כסף,' אם -מרשת החינוך טפר78

 )רשעי. קרוי-ובש" פרי מתיקת80_"כל~
 שם"

 האילן, פירות לבל נציג אלא אינו דבש
 .יטפו רעו: דייו. וינקך ודבש.. חיב זבת -ארץ "סצנה במייצאוכן'משמע1

 ב הימת ובדברי יח( ד, )יאי חיב- תישד הגבעות 1כ1 דבש(. )= עסיסההרים
 שדה". הבזאת וגי ומבש ויצהר תירוש דגן "ראשית : הלא.

 . 1.. משנה ה, פרק מנהוה81
- 

.י .'
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 מיניאי%לכסנדר50
 לנו, באו מעצמנו לא שנידינו והעצמאוה שהחירות ההכרה, בתודעתנוהדשת
 מש לא ממקדשו - זה לעומת - אבל האלהים. של מתמדת חסד כמתנתאלא
 תמיד צריך ה' מנבה על מקריבים שאנו הלחם לעולם. הזאת העובדהזכרון
 פר- מעבדות שבהגאלנו בתנאי רק מידיו לנו ניתן החירות להם מצה.להיות
 השכר היא ודם בשר משיעבוד החירות ה'. בעבודת עולם להירות נצאעה

 הוא.-וביום ברוך לרצונו המליאה לכניעה הזאת, ה' לעבודתהמיועד
 מתחיליט ואילך שממנו הביכורים, ביום השבועות, בחג תורתו, למתןהזיכרון
 שד' לאמי וגו'", "ארץ אל באתי "כי ה' מזבח תכה ל"ודיע הביכוריםמביאי
 לפני ישראל מופיע ביום -בו המובטחת, הארץ אל להביאנו דברו אתקיים

 בזה ומודיע והעצמאות, ההירות להם המץ, לחמי בשתי גם הוא ברוךהקדוש
 מדוע איפוא הוסבר והעצמאות',. החירות להנאת זכה לתורה כניעתושבשכר
 תורה. מתן ביום 1ד11קא חמץ לחם דווקאמובא
 תוצרת אותה זוה' פרי, מתיקת דגש, : פירות ביכורי דבש לעניין הדיןוהוא
 הטבע ידי על מוכן הוא לאדם, הקרקע בעלות ערך ביותר מתבטאשבה
 איפוא הם האילן פירות כלומר פרי, מתיקת האדם. של המידי לשימושועצמו
 - והעצמאות החירות נמו - זה נפם גם אבל הקרקע. על הארם לבעלותסמל
 לעצמו ויבטיחה ישראל יזכה הארץ בבעלות גם עצמה מכוח ישראל רכשולא
 ביכורי של הבאתם זמו תורה מתן בחג מתחיל לכן ה'. תורת קיום ידי עלרק

 המזבח לפני ומונחים לכוהן נמסרים והם ; הפירות ביכורי של בייחודהאדמה,
 ה' נשבע אשר הארץ, אל כי.באתי אלהיך, לה' היום "הגדתי קריאתאגב

 לנו"ו'. לתתלאבותינו
 של המדינית החירות נכס את המסמל חמץ, להם גי למדיםנמצאנו

 קשורים שניהם הארץ, אדמת על הבעלות נכס את המסמל תירוה, ודבשהעב.
 ומותנים הם כפופים אלה לאומיים נכסים שני באשר - תורה מתןליום
 בסיני. שניתנו התורה מצוותבקיום
 ומנחת הלחם שחי בין צדדי והרב ההדדי הקשר את ראינו כן, ליהנה

 תודה שהן הלחם, שתי התורה. חג ובין והביכורים הקציר חג וביןהביכורים
 בצל עומדים שניהם - הארץ על תודה בעיקר שהם והביכורים המזון,על

 תורה. מתן שלהזיכרון

 תורתנו מתן זמו)ה(
 גופני היה שהשעבוד מכיון ממצדים. יציאתם עם נשלמה לא ישראלגאולת
 הסופית המטרה למחצה. גאולה רק הגשמי השחרור היה ממילא כאחד,ורוחני

 ' י ' יב. ב, לויקרא בסירושו הירש ש"ר הרב דברי תמצית42
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51 בשבועות בדג יסודרןי111ת

 הכוונה היה .שהוא תורה, למתן רוחנית, חירות לידי ישראל את להביאהיתה
 כאשר מלכתחילה, משה לפני הותוותה זאת תכלית ביציאתם"',.והתכלית
 את "בהוציאך לשלביה: שליחותו תכנית את הוא ברוך הקדוש לפניופירט
 ה"עבודה" של טיבה הזה"',. ההר על האלהים את חעבדון ממצריםהעם
 נעבד מה נדע לא "ואנחנו : לפרעה אמר גם וכך עצמו. למשה גם סתוםנשאר
 מתי ומצפה צופה היה שמשה ספק אין אבל שמה"". בואנו עד אלהינו ה'את
 היו ישראל שגם ברור ויקיימוהה לידם פסוק אותו ויבוא סיני, להריגיעו
 מש- הדבר לעבוד. עתידים שהיו נעלמה אלהים עבודת אותה לקראתדרוכים
 ישראל שם ויחן במדבר, "ויחנו הפסוק: לשון של הכפילות מתוךתמע
 מצט- הציפייה ושמקוס. הנושא הנשוא, על וכגיגית חזרה - .', ר ה ה ד גנ

 מכבר, הידוע ההר"-ההר "נגד הביטוי מתמי בייחוד ומבצבצתיירת
 "הר הוא הגדולהז, הנבואית ההוויה מתוך למשה הזכור הזה" -ההרהוא

 יתרו,,. ביקור ושל אהרן עם הפגישה של בסנה, ההתגלות שלהאלהים"
 w~ne שפז וכל מלכתחילה, במקרא איפוא מפורש תורה מתן שלמקומו
 הדבר אין תורה מתן של זמנו לגבי ואולם מעשה. בשעת במפורשמתואר
 ואף המעשה לפני לא בבירור כתורה T~1D לא תורה מתן של התאריךכן.
 הר לפני ישראל באו סיון חודש רק.זה-שבראש ברור מעשה: בשעתלא

 , " ז ה ביום מצרים, מארץ ישראל בני לצאת השלישי -בחדש : שנאמדסינ',
 אז"ל סיני",,. למדבר אתו חודש בראש - עלמא "רכולי סיני",,. מדברבאו
 של במובז אלא ימים, יקח של במשמעות לא "בחדש" המל" את כאןהבינו
 ושבת"ת, "חדש חדש"י,, "מחר כמו החודש. ראש הלבנה, התחדשותיום

 'ץ ההדש"',. "ביום יותר ארוכהובצורה
 ,י -

 - י ש ב " : סוברים חכמים בתלמוד. הדעות נחלקו תורה מתן יום לגביאבל
 בשבעה אומר: יוסי רבי לישראל. הדיברות עשרת ניתנו בחודששה
 הכמים: כדעת תרגם עוזיאל( בן ליונתן )המיוחס ירושלמי תרגוםבו"".

 מג. פרק ד,מ נבוכים, מורה רמב,כ,83
 בו. י, שמות85 יב, ג, שמות84
 במאמרו המובאים והקבלה" "הכתב בעל דברי זה לפסוק ]ראה ב. יט, שמות86

 101[. בעמוד סיגי הר למעמד ההכנות מוריאל, י. ד"רשל
 שם. רשב"ם עייןד8
 ה. יח, בז, ד, א; ג, שמות88
- א. יט, שמות89
 ע"ב. .פו, בשבת רבא מאמר90
' '~ יג. א, מישעיה' 1. יח, כ, -א, שמואל91 -  

.- ' א,-ה סו, יח1קאל לרי כ, א ,ומואל אז מ,  וומיי93
.;. 

 - ע .ץ. סח כה לשיות בש"י ע"ב. בג תעמת ע"ב. פת שבת94
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 מינאיאיככנדו52
 אבל בירחא-". תליתאה_בשיתא ביומא השלישי-והוה ביום"וזהי
 בסת והן יתרו בפרשת הן הפסוקים, את בדבר. הכרע אין עצמה התורהמז

 הרמכ"ן,, 'דעת אולט הדעות. משת'. אחת כל לפי אפשד..לפרשמשפטים,

 נצטווה הגדולה ההתגלות לבהרת כי בסיון, בשישה נאמרו שהדוברותהיא
 השביעי"ז", "ביום עלה ומשה הלוחות, את לקבל כדי להר לעלותמשה
 סיוז. חודש מראש כלומר ימים, שישה זה ההר את כיסה הכבוד שענןלאחר
 מכל בו. בשישה זה לפי היתה וההתגלות בסיון, שביעי איפוא הוא זהשביעי
 לישראל"'". תורה ניתנה "בשבת כי חז"ל אצל היא מוסכמת מסורתמקום
 יצאו שבו בניסן עשר חמישה הרי חז"ל, בידי המקובלת אחרת מסורתלפי
 "מסו- שתי את נצרף אם היה"". בשבת חמישי היום "אותו ממצריםישראל
 ביום כלומר מצרים, יציאת לאחר ימים נ"ב ניתנה שהתורה יצא הללורות

 יציאת יום בניסן, ט"ו חל כיצדז-אם העומר. הנף מיום ואהדהחמישים
 החמי- יום היה שבועות שבעה שלאחר המישי יום הרי חמישי, ביוםמצרים,
 היתה ואם ושניים. חמישים שלאהר'1-יוכ והשבת מצרים, ליציאתשים
 באייר שא' ומאחר בשבוע. שני ביום בסיון א' היה הרי בסיון, ר שבתאותה
 בניסן ל' - אייר הודש וראש ה' ביום היה ניסן הודש ראש )כי בשבתחל
 שני ועוד שבועות ארבעה לאייר נותרו הרי ושבת(, ו' באייר-בימיוא'

 מעזבו","י. הי" ענה אותה של "אייר היינוימים,
 )שהוא לעומר החמישים ליום השבועות חג נקבע התורה משניתנהאולם
 מלא כשניסן אלא לעומר, נ' ביוט בסיון ר יחול ולא מצרים(, ליציאתנ"א

 בידינו, המסור החדשים קביעות חשבון "לטי ואכן חסר. ואייר יום()שלושים
 בשי- זה חג יהיה לעולם, חסר הוא אייר וחודש לעולם מלא הוא ניסןשחודש

. טז. יט. שמות95
' - 

 א. כד, לשמות96
 ע"ב. פו, שבת98 טז. כד, שמות97
- עולס בסדר ברייתא לפי ע"כ. פז, שם99  סעדיה רב ע"א. פח, זם היה. שבת ערב 

 ראב"ע בפירוש. גמדבא המן בפרשת הכתובים על חז"ל מסורת את מבסםגאון
 למדבר בואם )=יום השגי לחודש עשר בחמישה להזכיר "טעם : א( טז,לשמות
 להחיש ראשון יום ודנה ממצרים. ישראל יצאי בשבוע חמישי יום כי לההןיעמין(
 מדבר אל באו השבח ביום והנה ושבת. שישי -יום ואייר חמישי. יום היהניסן
 "מז. ירד ובבוקר בשר תאכלו נערב כי משד יגס ואסר בהנותם. והתרעמוסין
 גי ה(, טז, )שמות הששי ביום 'והיה שאמר נעבור ראשון, יום ייניותו ראויוהנה
 .ביוב כי ההנחה סמך עי המן". יירידת שישי וה.ה )=בשבוע( שישי יגסהיה

"ששי-
 לי ההנחה סמך ועל המן. יירידת שיש' גם איא שבת ערג רק אינו
 שיציאת רס,ג מסיק זה כי סמך על - נאייר בס-1 בחנוהם מיד התחילהמתרעומת
 שפ. בשבת פפא רב דברי עי נשענת זו "ב"ה "המישי. ביום היתהמצרים

 ע.ג. פז, שבת"10
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53, השבועות בחגרעיוגות,המוו

 אפשר היה על,1_הרא"ה החדשים מקדשע שהע בזמן בסיט":אבלשה
 לעומה חמישים עם alne_ השבתות; חג חטר--והיה מטן חיש גםלתות
 שהוא השבועותי חג מלא--היה. א"ה _חורש 1ם היה ואם )בסתהבשבעה
 מתרתורה;ד בעם פ"שאעו על ואף בסעף"ק בחמישה לעומר, חמושיםעם
 נ"ב יעם דהיעה = ) תורה מתן בים הזה תלה.חג לא כלש"שהכתוב בכךאע

 בח- רק בטיח, ר )=,דה"נו לחודש ימים ולא---בכמה מצרים(,מיציאת
 חמישים יום יהיה לעולם בידינו המסור החשבון שלפי אלא לעומר.מישים
 נ"א יום הוא שלנו בסיון ששישה ואף תורה. מתן יום שהוא בסיון,.בשישה
 נ"ב.לצאתם ביום. ניתנה והתורה ממצרים, ישראל יצאו בניסן.שבומטע

 תורתנו' מתן אומרים;'זמן אנו כן פי על אף לעומר- .נ"א שהוא . . .ממצרים
 ניתנה בסיון ובש,שה בסיון, בשישה לנו שהוא כוון .לעימר,בחמישית
 .. .התורה,ן,1

 יסודות.של שני בו נתמזגו תורה מתן לומר: הזה,נוכל הבירור בסיכום-,
 אלה יסודות. שני בסיון. והשני-nes~r לעומר, יום .האחד.-נ"אומזן,
 היסוד נתחלף התורה פי על מצרים. יציאת של שגה באותה יחדנזדמנו
 בקביעות ומוחלט עיקרי ליסוד נעשה והוא לעומר, יום לחמישיםהראשון

 הכרחי ובלאי סמל כגורם בתקפה'אבל אמנם השני'נשאה והיסודמועד.החג.
 שחמישיפ לקרות היה יכול הראייה פי על חדשים מקרשים וכשהיובלבד,
 אז הובא לא השני' והיסוד כאמור, .בה בז' או בסיון בה' גם יכלו לעומריום

 התאריך את במפורש התורה הזכירה לא מדוע מוסבר בכך כלל.בחשבון.
 בשעה מסויים, עם;תאריך הספירה ימי חמישים מזום שי ההזדהית את"יח להבי אין כי המועדים, שאר כל לגבי שנהגה. כדרך השבועות חג שלהמדוייק
 "חש- אולם וכיו"ב, עדים בהופעת דין, בית בקידוש תלויה השנהשקביעות

 את היסודות שני את מחדש ממזג בידנו המקובל החדשים"בון',קביעות
 - . - . קבוע.' הצלתי היסוד ואת הקבועהיסוד
 ולא תורתנו" מתן "ז16 להזכיר חכמים קבעו בכוונה'ובצדקולכן

 כשאה'הרג- ממושך אינו השבועות שחג פי על תורתנו"-אף מתן הום."
 אם התנאים .מחלוקת מלבד כי בלבד. אחד יום אלא התורה( )מז ואינילים,
 - גלויות( של שני טוב יום )שהוא בו בשבעה או בסיוז בשישה תורהניתנץ
 אלא תורה, מתן יום בעצם חל לא השבועות שחג כאמור, לפעמים, אירעהרי

 בסיין, בו' תמיד כעת החג החשבון-חל :;לפי ועוד בס,וןו בשבעה אובחמישה
 לא אבל שבחודש, התאריך אחד-מבחינת מצד רק תורה יומ'מתןוהוא

 -. ", ..' 25,! ובהערה ג4 עמוד ב, בפרק למעלה עיין101

- .'. ' 26.; בהערה עיין102 ' .  ]. '.'. -"י '- 
(" 
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 מלביאיאיכוניך54
 ואהד חמישים מרוחק בהשבוננו בסיון 1' שהרי מצרים. מיציאת מיחקומצד
 שחג פי על אף ולכן, לעומר. יום. חמישים דהיינו .מצרים, יציאת ממועד.ום
 המראה היה יפלא  הואיל )בא"י(, אחד יום הק שנה בכל נמשך תורהמתן

 בתפילה להוביר ומתאים שון מקום מכל אחד"'יי- יום הלא ההואהגדול
 בתפילת תרועה" "יום כמו תורתנו", מתן ם ו י " ולא תורתנו", מתן ן מ 1"

 הכיפורים. ביום ומחילה" מליחה ו"יום השנהראש
 הש- חג של לחארק' ומוחאם מכוה תורה מתן של התאריך פנים, כלעל
 מסווגת התאמה ירי על אחד. ביום ומתאחרים  מתמזגים והם הקציר  חגבויות,

  השבו- חג של ההיסטורי תכנו את ביותר ושקוף ברור ברמז התורה יבעהזו
 .חישולב וסוכות, לפסח בדומה השבועות, חג הוא ראוי בעצם שהריעות,
 השמים, מן התורה שנתינת הוא דין שני ומצד היסטורי. למאורע זיכרוןבו

 זיכרון חג לה יוקדש ישראל, בתולדות ביותר והמרכזי היסודי המאורעשהיא
 מזכיר הפסח שחג וכשם סיני. הר למעמד זכר יש הוא, כן ואמנםלדורות.

 חג מזכיר כן עמה על ה' השגחת את - הסוכות וחג ממצרים,את,השהרור
 השמים. מן התורה וקבלת עמו על ה' התגלות אתהשבועות
 הכתובים אין טעם "מה : חמורה וקושיא גדולה תמיהה כאן מתעוררתברם,
 מתן של המאורע לבין השבועות חג שבין הקשר על קל .רמז אףמרמזים
 ז"'":.  בבהירות ההיסטוריים היסודות הובלטו ובסוכות בפסח ואילותירה,

 מפורש וכר השבועות בחג לקבוע התורה רצתה אילו היא: לכךהתשובה
 המאו- את שתסמל שיוחרת ויכמון מצות  להתקין צריכה היתה תורה,למתן
 חג  ולגבי מצה( ואכילת קרבן )זביחת הפסח חג לגבי שצשתה בשםרע,

  סמלי טכס שום השבועית לחג ההזין "לא ואולם, מוכה(. )ישיבתהטובות
 להתגשם עשוי אינו סיני חזיון לדבר: טעם ויש סיני. חזיונות אתלהזכיר
 ביום תמונה 'כל ראו לא כי לבם על ישימו .ישראל בני אלא גשמי,בסמל
 גהזיה ייכשלו שלא כדי סו(, ד, )דברים האש' מתוך בחורב . . . ה'דבר

 ביום ויחוגו הגדולות, המראית את יזכרו אלא אלהים, לדמות פסללעשות
 את בהביאם האדמה ברכת על לה' יודו למען הקציר, סיום את תורהמתז

 חייביט ואותו הכל, על השליט האדון הוא ה' כי ויכירו המקדש, אלהביכורים
 'נעשה ההבטחה על בכך לחזור וכאילו לשמוע, צריכים מצוותיו ,אללעבוד

ונשמע'"',י.
 ובין השבועות חג שבין הקשר אח במיוחד הכתוב גילה לא אמנםואם
 קשרה.את התורה אחר. מעניין בבירור, הוא ומשתקף נרמז הרי תורה,מתן

 מג. פרק ה"נ, נבונים מורה רמב"ם.~10
 :; ~ קמה. Dp' ב, כרך כא. בג, לויקרא בפירושו  הוסמו צבי דוד ר'104
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55 השבועות בחג יסודרעידנ1ת

 "עצרת נקרא אף והוא העומר, ספירת מצות ידי על הפסחחג.השבועות-בחג
 אלא מצרים משעבוד השחרור הושלם לא, הזכרנו שכבר וכפי פסח"'וי.של

 "וגאלתי חורב. בהר 1המק11ה המובטחת האלהים" ,עבודת עם תורה,עם,מתן
 יציאת מהווה "ובכן אתכם","1. ל"ולקחתי ,והתחלה אמצעי רק היהאתכמה
 מאוחד-השחרור אחר מאורע סיני הר על ה' עבורת עם .יחדמצרים
 של הטבעית שמבחינתם וכשם מצרים. מעבדות ישראל של .והרוחניהגופני
 מב- לראות יש כך שלו, הסיום = .שבועות הקציר. התחלת  הוא פסהההגיס
 הפסח חג ואם ישראל. גאולת של הסיום את בשבויות  היסטוריזתיש
 לגמר שבועות, החג, סיום יוקדש כמובן, כך מצרים, ליציאת לזכרמוקדש
 בשבועות",",. תורה מתן לזכר היינוהגאולה,

...
 בחג מוסרי-סוציאלי יסוד)1(

 אהד. יום רק - השבועות חג ואילו ימים, שבעת אחד כל נמשכים וסוכותפסח
- ? טעםמה  אלא ההוא הגרול המראה היה "ולא : היסטורי  מעם נותן הרמב"ם 
 ודו- בדבר חולקים יש אולם, אחד"'"י. יום שנה בכל וכרוני בו על אחהיים
 הזה לחג טעם תורה נתנה לא "והנה מיסודו: ההיסטורי הנימוק אתחים.

 כי תורתנו. מתן לזכרון החג הוקבע שלא לפי תורה. מתו ליום זכרשיהיה
 עצ- על עדים בידינו היא אשר והנבואה בידינו היתה אשר האלהיתהתורה
 השבועות חג טעם היה אבל אותה,"י. לזכור יום לקדש צורך ואיןמה"ן,
 התבואות היאסף שבהתחלת יתברך, רצה, כי . . . חיטים התחלת.קצירלהיותו
 לחם לנוהן להודות חג יעשו . . . החיטה היא מהן שהראשונה האדם, 11Taוהם
 נצטווה לא אבל - התורה ניתנה השבועות חג שכיום ספק ואין . . . כשרלכל
 תפיסה נראית הרי בלבד, בכתובים להיאחז .נרצה אם זכירתה".יי. על"חג
 שאלן אבל החיצונית. מבחינתו מקרא של כפשוטו אברבנאל יצחק רבי של11
 השבועות לחג נקבע סעם מה : פתוחה ועודנה בכך ניתרצה לא הראשונהתנו
 (=tol(m) וחג "פסח במפרי":: כד על משיב שמעון רבי אחדו יוםרק

 עצרת". השמיני .ביוב ססקא בה~א דרך פסיקתא ד. ז, פישר הגה השיייפ שיר05ן
 קטו-קסז. עמ' שם, הופק, רד"צ 07: ו-ז. ו, שמות"10
  מופת". נעצמו ודוא אלהים דברי תורתנו "ספר - ה סעיף א, מאמר  כו1רי : השוה108
 בעי- יהיו יום "בכל : טז כו, לדברים ברש"י שהובע הרעית על נשענת  ור סברה9מ1

 : ספרי בשם יג יא, לדברים וגם עליהם". נצטווית ביום בו כאילו חדשיםניך
 בעי- יהיה "לא ו: ו, לדברים יגס ביום". בו שמעתם כאילו חדשים עליכם"שיהיו
 ישנה, מלך( )=פקודת כדיוסגמאניך

 שהכל כחדשה, אלא סופנה, אדם שאי
 לקראתה".רצין

 א. בג, לויקרא בפירושו אברבנאל יצחקרבי110.
 טז,.יג. ראה-דברים פרשת111
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 מלכיאלאיכסגדי56

 מלאכה עמת שהע עצרת, ן שמתה י- חח שבעה, זה עשה מלאכה עטתשאה
 ישראל, על הקב"ה שהם( )= שחסך מלמד בלבה אהה ים אלאאעה
 בשעה רק שיאמר יכלה כע דעה עמוקה! תמימות אשו נפלאה, משטותאחו
 פממית כאהדות נתפסו והארץ שהתורה ~בשעה באדמתו מעורה היהשהעם
 להגות היה יכול יוחאי בר שמעון ר' האלהי כתנא תמים צדיק ורקאחת.

 "שאיו העמוקה המוסרית ההכרה על מבוססת זו כזאת..דעה אצילההשקפה
 חגים, חוקי לקבוע בא שהוא ובשעה בייותינ"ז'', עם בטרוניא מאהקנתה
 קיבולו כושר לפי טוב, יום של טובו ומצמצם עצמה את כביכול הואמגביל
 השמחה תיהפך שלא כדי הקציר. חג את קיצר כן על עונה. באותה האדםשל

 עצרת-החג 'שמיני לגבי גם שמענו עצמו רעיון אותו לנגע. - והעונגלטרחה,
 חמישים רחוקה להיות חג של עצרת היתה "ראויה, השבועות. לחגהמקביל
 שישראל ידי על יום-אלא חמישים רחוקה פסח של שעצרת כשםיום,

יוצאיי
 ממנו רחוקה אינה לפיכך קשה, הדרכים וטרחת לחורף, הקיץ מן
 וומ"וי1..המישים
 והתחש- לזולת הטבה של המוסרי הרעיון שולט בחג.השבועות שגםנמצא
 ליום השבועות חג את בעצמו הוא ברוך המחוקק קבע זה ובגלל בצרכיהבות
 בלבד.אחד

 : מצוה התורה בשבועות. השמחה מצות את המדרש מסביר לוהבדומה
 האדם את מניע מה אלהיך"';,. ה' לפנ' שבועות...1שמחת חג"ועשית
 היבול ברכת בפנים"',י. נכנסת שהתבואה "מפני ? באה היא ולמהלשמחה,
 הסוכות חג לעומת אולם, השמחה. למצות הטבעי הרקע הם הקצירוחלוות
 אלא בעצרת כתוב שאין מוצא "אתה ומנופלת'י' כפולה שמחה בושכתובה
 האילן שפירות שמחותו-מפני שתי בה כתוב אין טעם ומה ,. . אחתשמחה

 האסיף. בחג כמו ומודגשת יתרה שמחה תובעת התורה איןנידונים".,,.
 חדי כל שעם הדבר טבעי כי במקצת, ומאופקת עצורה בשמחה בעצרתדיה
 והם בשדה"";;, עדיין שחז תבואותיהם על "טרוד אדם בני לב הקצירוות

 כן, כי הנה הקיץ. בחדשי הכרם ותנובת העץ פכי להצלחת וחרדיםדואגים

 עובד של נפשו במצב התורה נותן של התחשבותו עקבות כאן גםניכרים
 . . עונה.  באותההאדמה

 ללשוז ומיתרגם ביותר מובלט לזולת והטבה דאגה של זה מוסריעיקרון

 . JR"y ג, זרה נבודה112

 י,  טז, דברים113
 תרנך. רמז בג, פרק אמור, שמעוגי, ילקוט114
 יאה ובפרשת- אלתכם". ן לפס מהתם "וש מ(: כ4 )תקרא אמור בפרשת115

 שמח". אך והית , . . בחגך ת "ושמח יד--OD: , טיברש
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57 השבועות בחג יסוורעיונות

 ובסמיכות בהדגשה משנתה שחזרה עמים, מתנות מצות ידי עלהמעשה
 שדך פאת תכלה לא ארצכם קציר את "וכקצרכם השבועות: חגלמצות
 אל- וך אותמ-אני  תעזוב ולגר לעני תלקטו לא קצירך ולקטבקצרך,
 המצוות יל  הקציר בימי ולהזהיר להזכיר הכתוב  נתכוון בלבד לוה לאהיכם".יז.

 ה' לכברי  היציר התחלת שיהיה בשפ : לומר "רוצה אלא גרמןז,, זהשומן

 בעגורנו-בעויבת כן גם סיומו( )= תכליתו יהיה  כן השביעות,בחג
 הלהם. ובשתי  היומר איפוא קשורות אלה מצוות לעניים".יז והלקטהפאה

 ראשית בהקרשת בי16י לה שנותנים הארמה- ארי שהוא בה',"ההכרה
 מסיים אלהיבם'-בך ה' 'אני לעניים. ולקט פאה נתינתהקציר-מחייבת

 את יחד הקדשתם שלכבודו כאחד, והעניים העשירים ארון אני -הפסוק
 - קצירבם".יי.ראשית
 להיטיב ארם  בני של הטבעית הנטייה ועל האנושי המוסר על לסמוךואיו

 נחוי אלא שבחברה, ולסובליםלנחשלים
 "בלי כי עניים. מתנות על אלהי חוק

 לא- רן  עצמאי קיום  לאנוש, ראוי קיום שבארז  הברכה שדה יבשיל ה'מצות
 של ולהבנתו לחמלתו לצפות יצטרכו  והגר העני האביון בלבד.מירים
 מתנת  וסגלת לחטא, כמרט 'ההתקרמות' בזמן נחשבת אליו שהפנייההאמיה
  הקציר ראשית את המביאה האומה כן לא המובל. את משפילה מידו'צרקה'
 לקבלת  הזיכרון ביום ואחר, 1 עם אותו ומניפה. אלהיה מקדש אל שדותיהשל

 תוכל אז רק בי לביהמ"9. חמז לתם והתחייגותה הכרתה לאות תניאההורה
 אפש- תצמח רווחתה מתוך אם זה תורה של כאימה עצמה את להרגישותרצה
 ידי ועבודת השדה יבול זג באומה מבניה. אחד לכל עצמאי אנושי קיום שלרות
 ז- -ב פים ות ש הם והגר האביון גם האמידים. הבעלים למען רק אינםהאכר
 להם"'יי.שותמות וזכות האמידים על חובה בקציר,וכלכלתםהיאכות
 חפשית רשות אפילו לבעלים שאין בכך, מתבטאת העשירים בתבואתהרשים
 מנאה טובת בהם -איז אלו עניים מתנות כל כי כרצונם. המתנות אתלחלק

 משום בעלים"יו'. של כרתן על אותן ונוטליו באין העניים אלאלבעלים"ז,
 זוהי אותם. תתן - ולא אותם", ב 1 ע ת " אלה מתנות לגבי אמרהשהתורה

 בשנו אמור, בפרשת כאן, ט-4י. יט, קדושים בפרשת : לכן וקודם כב. בג, ויקרא116
 לא שבכרם ופרט עוללות ואילו  ה,ציר,  עתת  מעניין שהם  בלבד, ולקמ  השדהפאת

 כאן.גשגו
 יז. כג, לויקרא בפירושו עזרא אבן ר"א כדעת17!
 קסת. עמ' ב, כרך כב- כג,  לויקרא "ופסן רדיצ118
 כב. כג, לויקרא בסירושו הירש ש"ר ר'119
 - הקודם כל אלא שירצו, מי לכל לתיתן בידם יאין : ופירש"י ע"ב קלא, חולין120

יכה".
 משג" רמב-פ,121

 ה. היכ" א, פרק עניים מהנות "יכות זרעים, תורה-ספר
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אינסנדר.מיכיאל58

 בלבד זו לא שהרי לאניונים, הענקה של ביותר האצילה הצורה ספקבלי
 לטרוח בעצמם הם צריכים גם אלא נותן, של מידיו כלל מקבליםשאינם
 ההרגשה נעלמת זה ידי על ודווקא והלקיטה, הקציהה במלאכתולעמול
 עמל פרי של הנעימות באה ובמקומה חינם, ומתנת הסד לתם שלהמבישה
 שנאמר,בה הצדקה מן עניים סצות'מתנות ונתעלתה נתייהדה בזאתכפיים.

 הבית-לאחר,שהכניס בתוך המתחלק עני ממעשר וגם לו"יוי,"נתן'תתן
 עני לאיזה אותם לתת לבעלים-שבידו הנאה טובת בו וישתבואותיה
שירצה
 בכל האדמה, תנובת על ובייחוד הרכוש, על היהדות השקפת מתגלהכאן
 לבשר אין אבל לבעלים, קניין ויש פרטי, רכוש קיים אמנם, ושגבה.הורה
 עושרו וכל נכסים, על כממונה אלא אינו האדם הזה. בעולם מוחלט קנייןודם

 עמי בז כלכלת את העשיה יראה יאל ולפיכך הכל. מאדוז בידו הואכמיקדון
 אשר דגן, של גרגיר כל על לאלהיו חב אשר חוב כסילוק אלא ממנוהעני
 האיריאל שיא הוא  זה. מושג-צדקה ועמלו. קניינו בשדה. ה'ברד

 .  שלתורתה'בצםה'".ין.הסוציאלי

  המיותרים הדינים ומן ולקט  פיה ממצוות הנשקפת המוסרית ההשקפהמן
 למרים, אנולהם

  כאן יש וחת.  במצוה  כולה המטרה איו השיים  צרכי שסיפתי
 הוא, ברוך "השם, השרה. בעל העשיר -כלפי עמ91ה חינוכית כוינהאף
 ויירה,  טיבה מירה בכל מיוסרים בחי אשר ימי  שיהיה( = ) להיותרצה,

 הנפש תתפלל הפיילות מתיך כי .. יריבה. ורוח ברכה נפי  להםושיהיה
 מפירו- אחד חלק האדם בהותיה כי ספק, ואין בה. ה' ברכת ותחול טובה,ותהיה
 נכון ורוח רצון שובע בנפשו תראה - הצריכים בו שייהנו ויפקירם בשדהו,תיו

 נעלות, מידות הליז"'". בטוב נפשו וגם בטובו השביעו השם וכיומבורך,
 על אצלנו יושגו כאלה רוחניות נדיבה-סגולות ורוה. נפש גודל לב.יוהב
 לאצילוה. סולם - הארציות עולם אדמה. וגידולי שדה שיבוליידי

 והע- הארץ משמני על הבעלים זכות צמצום הקציר, ביבול הענייםשיתוף
 הש- חג בין רעיוני קשר .יוצרים אלה חומרי- .עושי על מוסר' כושרדפת
 ה'- של האוניברסאלית הבעלות על ההכרזה ואכן, היובל. שנת וביןבועות

 התורה, קבלת לפני מילין כאקדמות לישראל שנאמרה - האר?"יוי כל לי"כי
 הארץ"'ו,. כל לי היובל-"כי חוק בחתימת h~rin עצמההיא

 י. סו, דנרימ122
 "מוציאת". ד"ה ורש"י שם חולין123
 ליג. מצוה קדושים, פרשת -  ההינוך ספר124
 ה. ים, שמות125
  בג.  כה, ויקרא126
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59 ,. השבועות .בגג יסודרעיונות
 -,ן

 שד שבועות  שבעה "ספירת הייבל: ושנת תירה מתן יוט בין הקבלהועוד
 שבתות שבע לספירת גדיוק מקבילה החמישים, היום שהוא השבועות,חג

 עצמו את ישראל קרא 'זה ביום . . . היובל שנת החמישים, שנת עדשנים
 את ממצרים-תעבדון העם את ובהוציאך ה' פקודת את ומילא ה',עבד

 למכור אסור ה', עבד הוא מישראל אחד שכל ומשוס הזה/ ההר עלהאלהים
 עבדים. ישראל בני לי 'כי ביובל, ישוחרר עברי עבד כל עולם. לעבדאותו
 שוב השיג שישראל כשם מצרים'זיי מארץ אותם הוצאתי אשר הםעבדי
 כך - לה' השעבוד את עליו שקיבל ידי על. במצרים, ממנו שאבדה חירותהאת
 - שמכרה או ממנו שאבדה חירותה את היובל ,בשנת .ישראל בן כליקבל

 שנת ,בין השבועות חג בין קירבה של יחסים יש הטגע כחג גס מחדש.כמתנה
 האדמה על מכריזים לה', התבואה ביכורי את כשמקדישים שהרי-היובל.
 והאדם הארץ, לה' כי מביעה ביובל הקרקע החורת גם וכן ה'- קנייןשהיא
 - , - י עליה",נ,. ותושב גרהוא
 קיום ועל בחיים הסיציאלי המוסר של נעלים רעיונות אותם כל הגשמתעל

המצוית
 האמורו"

 הנק- זה מגילה רות. במגילת לנו למעשה-נמסר בקציר
 ונהדרה, נפלאה מופתית, דוגמא השבועות,זי,.היא בחג עתיק מנהג לפיראת

 ובנפש נדיבה ברוח עניים מתנות ולנתינת חסד ולאהבת חסדיםלגמילות
 קציר 'בתחילת בו שכתוב "לפי רק לא בעצרת רות ספל וקוראיםהפצה.

 חסד, כולה זו שמגילה "לפי ביותר אלא הקציר",'11 ומןשעורים'-והוא
 ניתנה לשונה'י,1-והתורה על חסד 'ותורת חסד=שנאמר כולהוהתורה
 היא היהדות. כל תמצית קטנה, ה ר 1 ת איפוא היא ת 1 ר השבועות"ז,י.בחג

 כמוך",'י. לרעך "ואהבת בתורה הגדול הכלל של מושלמתהתגשמות

 בחג לאומי יסוד )ז(.
 מיוחדת חטיבה לעשותם כדי אלא בא לא לישראל תורה מתן שלכל.עיקיו

 גה. בה, ויקיא121
 DP .101' ב, ~רך כא, בג. יויקרא IDD1n רד"צ128
 ש-י הרב : ראה יקריאהה הטעמיט ועל רות, בקריאת השוניב הפנהגיכ על129

 ואילד. שכו מעמוד . בהלכה" "המועדים -זוין
 . נח. סימן סוכה הלכות "המנהיג" בספר הירחי גתן בר אברהם ר'130

 . .כו.' לא, .משלי131

 לרדת. טובן "לקח בספר אלעזר בר טוביה ר'132
 האתרוגה האות זה: בפסוק רות השט מרומז תרצה=הרי ואס ית, יט, ויקרא.133

- )ת'( "רות"של - )ו'( האהרוגת שלפני האות ואהבת, במלת האתרוגה באות   
 בשלישית - )ר'( הסוף מן השלישית והאות י כמוך במלת האחרונה שלפגיבאות
 - לרעך. במלת הסוףמן
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 הוה הרעיון את העמיקו חז"ל העמים"י'י. מכל סגולה לי "והייתםבעולם,
 הוא בלבד ישראל על לא לישראל, תורה ליחן המקום "כשנגלה :באמרם
 סירבו כולן ההייה"'רי. את ויקבלו ירצו אם . . . האומות כל על אלאנגלה,

 לתורה - ישראל לתורת ה' תורת נעשתה וכך באהבה, קיבלוה בלבדהשראל
 הגויים מן לטובה אותם המותירה אברהם, אלהי עם של המיוחדתהלאומית
 החושך. מן האורכיתרון
 רות של האינדיגידואליח התורה" "קבלת על המספרת החג, מגילתגם

 לא רות הלאומי. היסוד את מחוקת בישראל, הצדק גרי כל חםהמואביה,
 היהדות אמונת אחר נמשכה אילו אלוהיה. אל ולא עמה אל לאשבה
 רוגמת עמה- את לעזוב מבלי מולדתה, בארץ גם בה  להחזיק -יכלהבלבד
 בלבד- והחברה המשפחה אחר נמשכה ואילו משח. חותן מדיין  כוהויתרו
 - אלוהיה את לעזוב מבלי יהודה, בארז גם אבותיה באמונת להחויריכלה
 יר- לא אשר  הים אל ללבת עליה מיום של כנפיו תחת לחסות כדי ביירעה, היי כאחר. חי אל ולבני חי לאל נכספה רות אלא תושב. גר כלרעמת
 שאין אלהי", "ואלהיך - כך ויחר עמי", "ימך - בראשיה שלשום. תמולעה
 יכולארם

 לידבי
 תחילה. בישראל ירבך בן אם אלא בשכינה

 מקבלת נובע ישראל של הרוחני, הלאומי-הפנימי, הייחוד רק לאיבל
 בכך. תלוי ישראל של המריני, הלאומי-החיצוני, הייחיד גם אלאהחורה.
 ממלכתיות ירוש".'י-גם וגוי בהיים ממלכת לי תהיו-ואתם
 איפוא מתאגדות המלכות ותפארת הכהונה קרושת במשמע. ה ש ו ד קוגם
 ישראל. של הלאומי הייחוד היא שהיא אחת, נשגבה להרמוניא התורהעם

 יש- בהם שנכתרו הכתרים שלושת של המשותף השורש היא התורהקבלת
 מלכותשי. וכתר כהונה כתר תורה, כתר -ראל

 ידי נוספת-על בדרך השבועות לחג נתקשר הלאומי-הממלכתיהיסוד
 ביי-  מסיימת בעצרת, הנקראת רות, מגילת המלכות. נושא ועדאל. מלךדוד
 מת "דור חז"ל מסורת לטי : ועור ורות. בועו של ריבע שהיה דוד, שלחוסו

 העריקים של שנוחיהם וממלא ישוב שהקב"ה לן קיימא .והנהבעצרת",'1
 רות סטר ועיקר בעצרת. כ, גם ולר ג  ביצרת, שמת ליום."-וכיוןמיום

 ה. יט, שמות134
 ו. יט, שמוח136 ב. לג, דברים הברכה פרשת טפרי135
 כתר שניכתרימהללו, של עצמם "כל סו; ח, למשלי תתקמא רמז שפעוני  ילקוט137

 לתורה שזוכה מי כל , . . תורה של מנדחה אלא באים אין מלכות וכתרכהוגה,
 לכולם". ונוכה מונחים שלושתם כאילו הכתוב ועליימעלה

 ד. הלכה ב, פרק ביצה ירושלמי138
 ע"א. לת, קלושין139
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1" 
onf~יום ניו ביזר יחס הנה לידהי".,'. ביזם רזת קוריז ולהכי . . דוד. את 
 ומעם ערפל, מתוך תורה "אור בישראל המלכות אבי דוד ובין תורהמתן
 ה'"י';. משיהנסיד

 מזדהים-יום תאריכים שגי בין כאן יש מקרי היצוגי קשר לאאולם
 רות של נישואיה יותר. הרבה עמוקה משמעות לדבר יש דוד. תוםהתורה
 איסור כתוב שהרי ההלכה, של מדרשה בבית חמורה בעיה עוררו בועזעם

 מסרה פה שבעל שהתורה אלא ה'"י1', בקהל ומואבי עמוני יבוא "לאמפורש
 מואבית""ו מואבי-ולא עמונית, "עמוני-ולא נאמן: ביאור האיסורעל

 דוד של שכשרותו נמצא, ה'. בקהל לבוא המואביה רות הותרה זה סמךועל
 רב ערך קיבלה זו עובדה שבע"פ. המסורת קבלת על ומבוססת הלויהז,רעו

 נא- ומשענת ואילך. הגאונים מימי הקראים נגד ישראל הכמי שלבמלחמתם
 ע"ה, דוד את להכשיר נכתב ופרטו "כללו אשר רות, ספר להם היה לכךמנה

 רות מגילת יכולה אמנם "כי בקהל".4;. לבוא כשרה שהמואביתולהראות
 ומצר הבדויה, וקבלתם הקראים דעת נגד גמורה כמדאה אהד מצדלשמש

 של שכשרותו מאחר כי פה""י. שבעל התורה אמיתת על נאמנה כעדותשני
 בזכות אלא קיימת אינה עצמה וכל וספק, ערעור ללא עליהם גם מקובלתדוד

 התר את הוויתם בעצם מאמתים מלכותו ובית שדוד ההלכה-נמצאמסורת
 והמתעים התועים הקראים של מלבם להוציא כדי בז, "ועל פה. שנעליה

 בימים הגאונים שבע"פ,--הנהיגו בתורה האמונה את לבנו בתוךולהגביר
 לקרוא בישראל, קבוע למנהג הדבר והיה היראים, עם המלחמה ימ'ההם,

 מגילת את גם הכתובה, התמה מתנה שבו תם אויבעצרת,
 ולהראות ע"ה דוד את 'להכשיר בשביל ב"חוד שנכתבה מגילה אותה , ת 1ר

 הכתובה התורה 1ף בלב, ההכרה את ולהכמס בקהל/ לביא כשרהשהמואביה
 השמים""". מן יחץ כרוכים והקבלה, הכתבוהמסורה,
 של הלאומי ומיהוד את שונות בצורות מביע השבועות שחג ראינוהנה
 הלאומי- הצד את נהו התורה, יה על הלאומי-הפנימ' הצד את הן,שראל,
 נכרה בן דוד, של בזכרו קשורה והמלכות המלכוח. מחשבת ידי עלהחיצוני

 ע"ב, יג, בתרא לבבא שור" "בכור בחידושיו שדר זלמן אפרים ר'140

 דצ"ל. קוק הרב מרז של סיון חודש פתגם141
 ד. כ1, דברים142
 ע"ב. עו, יבמות143
 מימון י"ל להרב ומועדים" "חגים בספר מובאים האיקריטי, שמריה ר' דברי144

 18. בתערה רעב עמ' תשי"ב(,)ירושלים
 רעא. עמ' שם145
 החידוש כי ותמצא רסס בעמ' המתחיל במאמר דבריו כל וראה רעב. עמ' שם46ג

 הדעת. על מאוד מהקבלהזה
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 נציג כעין משמשת ייחוסו ומגילת בעצרת, ונפטר שנולד האצילה, רותשל
 כהד נשמעת רות ת מגיל שבכתב. התורה מתן ביום פה שבעל התורהשל

 יתרו. פרשת של הקדומים להודקדומים

 דברים סיכום)ח(
- ! הוא ונשגב גדול מה הזה הקצר השבועות חג : וראה בואועתה,  גדוש יום 
 ממנו קורנות וקרנים רוחניות, כולו-ריכוז ועמוקים. נעלים רעיונותמערכת
 שלפניו. על וגם אחריו הבאים הימיםעל

 שלמי עם חמץ כלחם מוגשת החיטה ראשית הביכורים. ויום הוא הקצירחג
 לזו להודות הארץ מסזב דבש פירות ביכורי מובאים - ואחייה ציבור,הזדת
 אדמת קניין ועל הלאומית הכלכלה הצלחת על המזוה ועל הארץ עלולשגח
 החוויה התחדשות בזכות בחורב, הקהל" "יום רושם תחת והכלהאומה.

 .וש בלבד העכר על הודיה ולא בשנה. שנה התורה קבלת שלההיסטורית
 דינם שיצא העץ פרי ועל העץ על העתיד- על ובקשה תפילה גם אלאבה

לברכה.
 ונפח ממצרים, היציאה את ושכלל השלים התורה מתן הוא. התורהוחג
 שלבי שני שבין והימים הלוחות". "חירות-יל הגאולה. גוף לתוךנשמה

 התקי- ימי הם, ההעלות ספירה ימי לעצרת, פסה שביו "רבועיההגאולה,
 סיני. של והאוירה האורה לקראת והשאור היאור לחלאת והיטהרותעות
 לא "כי תורה. למתן כזכר זיכרון מצ11ת שום השבועות לחג נקבעולא
 והיחידה העיקרית המזכרת בחורב"י.ז. אליכם ה' דבר ביום תמונה כלראיתם
 בה, והעסק עצקה התורה היא - טינילמעמד

 בליל עוסקים ולפיכך תורה, מתן בפרשת השבועות בחג קוראיםולפיכך
 תלמוד מצות כי ואם פה. שבעל תורה ובלימוד שבועות" ליל "בתיקוןהחג
 ביזם תורה לתלמוד ומז לו לקבוע "חייב ואדם תמיד, יום בכל עונתהתורה

 מב- כמיוחד גדולה תורה מתן בליל הלימוד של חשיבותו הרי -ובלילה"'.'
 אז מרובה האדם על והשפעתו טוב".י, מה בעתו -דבר כי חינוכית,חינה
 והמד- הספר בבית המורה בבית, ההורה החינודו גורמי חייבים ולכןביותר.
 מתן חג לקראת נפשי ומתח תכונה אוירת יחדיו הנוער-ליצור בתנועתריך

 עיון רות, ומגילת וההפטרות הקריאה לרבות התפילות סדר לימודתורה.
 של בירק הכנסת ובית הבית בקישוט הילדים שיתוף וכן ומנהגיה החגבדיני

 יל- בנפש החוויה את ולהגדיל "מאורע את להאדיר עשויים אלה -שבזעוה
 סו. ד, דברים147
 ח. הלכה א, פרק תורה תלמוד הלכות "מדע, סטר, תורה- משגה רמב"ם,148
 בג. טו, משלי149
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 גם ומובנו - עליון ב"עפ הדיברות עשרת קריאת לגני גם הדין והואדינה
 נאה וצורה נעיםטעם

-  
 מחנכת בצוותא החג בליל התורה לימוד ובייחוד

 הש- וכלי חינוך אמצעי הם הללו הדברים ושירה-כל ולגימה טעימהאגב
 השבועותי. חג לנו שמזמןפעה

 ליחן מן'הראוי בודואי חשיבותו מחמת הרצוי! סדר-הלימוד הואוכיצד
 החב- המסגרת הכנסת. בבית בחבורה לימוד לקיים מוטב כך. על הדעתאת

 התנומה. בפני תריס גם והיא ללימור, וצורה עניין טעם, מוסיפהרתית
 מפגיש שהוא התיקון של מעלתו שבועות". ליל "תיקון למר נמגיןיש
 שבכתבי.הקו- ספרים כ"ל תמצית-עם ובצורת במקוצר הלומד-אמנםאת
 המצוות תרי"ג עם ובאחרונה משנה, סדרי שישה של המסכתות כל ועםדש

 ובשביל ממש. ללימוד הלילה כל את להקדיש נוהגין ויש וכמניינן.כסדרן
 לבחירה: נושאים הצעת כאן הריאלה

מקרא)א(
 טו- פרק ודברים תורה מתן כד-פושת כ, יט, פרקיםשמות)1(

 ורמב"1' רשב"ם רש"י, בייחוד המפרשים, עם מועדותפרשת
 החג. הפטרות שהן ג פרק וחבקוק מרכבה א-מעשה פרקיחזקאל)2(
 ' תויה, ובמתן בתורה סח-העוסקים ומזמור יט מנמורתהלים)3(

 בכרך. יהושע של מלכות" של "אמה הספר פי על כדאי רות.מגילת)4(
 ירו- והחלוץ, הנוער לענייני המחלקה של הדתי המדור)בהוצאת
 , תשי"ד(.שלים

 ,.משנה)ב(
 1; ג, א, משניות ה, פרק מנחות: במסכת הלחם שתיענייני)5(

 יא, משנה1;מרק י, משנהא;פרק ח, פרק היו; ב,פרקהמשניות
 י. ט. ד, ב, א,משניות

- ג. וטרק מרק'א ביכורים, מסכת)6(

-תלמוד)ג(
, 

.. 

 )"מתני- ע"ב פט, דף עד רבנו"( )"הנו ע-ב פו, דף מז שבתמסכת)7(
 . ) תורה. מתן -עלתין"(

 )מת- ע"א סו; דף עד )"מתניתין"( ע"א סח, דף מז מנהותמסכת)8(
 . - . , העוסה ספירתניתין(-על

 ן ,-' יעין. נמצא ויק יוסף מ"ת בביה.ס. שבועות קיל .תיקון עי מאמר.
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 מיכתיאיכסנדר64
 ה כ לה)ד(

 הלכות עבודה, ספר להרמב"ם, תורה הלחם-במשנה שתיהלכות)9(
 ח. סרק ומוספיתתמידין

 הלכות זרעים, ספר להרמב"ם, תורה ביכורים-במשנה הלכות)10(
 ד. - ב פרקיםביכורים

 תצד סימן חיים, אורח ערוך השבועות-שולחן חג תפילות סדר)11(
 כליו. נושאיעם

 הלכות המדע, סדר להריב"ם, תורה במשנה - תורה תלמוד הלכות)12(
 כז. סימן ערוד שולחן ובקיצור תורה,תלמוד

מדרש)ה(
 יתרו. פרשת על דרשב"י ומכילתא ישמעאל דרבי מכילתא)13(
 יתרה לפרשת רבה מדרש)14(
 דבה. י~ת מדרש)15(
 רות. ולמגילת ותרו לפרשת שמעוני ילקוט)16(

שוגות)1(
 של הקבלה שלשלת תורה-על משנה לספר הרמב"ם הקדמת)17(

 פה. שבעלתורה
 ברכות מס' אחרי בש"ס )נדפס המשניות לפירוש הרמב"ם הקדמת)18(

 והתלמוד. המשנה ההלכה, התפתחות על' זרעים( סדרבתחילת
 הדמשק. השגות עט להרמב"ם המצתת ספר)19(
 סימן : דיומא מענייני ובייחוד מברצלונה אהרן לר' החינוך ספר)20(

 רעה, סימן י העומר( )ספירת כעג סימן 1 הדיברות( )עשרתכת-לח
 )שבועות(.שכ

 1"אזהרות--בסידור מצוות תרי"ג על גאת סעדיה רב פיוטי)21(
 גא11,;7 סעדיהרב

 רצוי - למדי קצר הוא החג של הקיץ וליל מרובים הם והנושאיםהואיל
 "לל. אל הכבד מ, הסדר את וקיגעים הומן. חלוקת פי על הלימוד אתלתכנן
 הלילה. בסור אגדה ומדרש רות ומגולת הלילה, בתחילת הלכה ענייני :כגוו

 אפשר הבנתם. כושר ולפי הלומדים של גילם לפי ההומר-הכלובבהירת
 נושאים גם יש לשנה. משנה הלימוד גיוון לשם גם הנ"ל בהצעהלהיעזר

 1Dp-גסו. קנו-קפו, עמ' תש-א, ירושלים נרדמים", "מקיצי בהוצאת"נו
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65. השבועות במג יסידרעיונות

 החינוך. וספר המצוות סמר כגון שנה, אהד שנה מהמשכים ללימודהניתנים
 בירושלימן,1, הרב" "מרכז בישיבת זצ"ל קוק הרב מרן של מנהגו היהוכך
 בשנה שטסק במקום המצוות בספר שבועות ליל ככל להרצות ממשיךשהיה

הקודמת.
4

 רום כוכבי ולעומת , מסביב ונוצצים מוארים חלונות יראהובמושבותיה, ישראי ארץ בערי בייחוד ישראל, משכנות בין שבועות בלילוהמהלך
 מבתי סטה. קרבת באור הבועדים חום כוכב' יחוש גובה מרחקי בקווהוועדים
 קולות ועולים בוקעים קומה ומעונות מגורים מחדרי מדרשות, ובתיכנסיות
 ציבור והנה יחידים, הנה ידידות. ושם-בני בדידות, כאן-בעל תורה.של

 ומתמזגים מצטרפים והקולות רב. קהל ושם מועטים, חבורת פהמרובים.
 המת- ואירים ערים צלילים של עצומה עולמית למקהלה אדירה, לשירהיחדיו
 יושב יעקב קול של הנצח מקהלת זוהי השמים. קצה ועד השמים מקצהנגנת

 כוחם מכוח שנה שנה המתחדש יסף""1 ולא גדול "קול של נאמן הדאוהלים,
 סיני. בהו הקהל ביום והברקים הקולותשל

 כדו- מעבר בדור בייחוד הוה התורה וחג הזה האורה ליל של ערכווגדול
 לא כי לאורה. ומאפילה לבנייה מחורבן לגאולה, משיעבוד העובר דוררנה
 יכו- אינם רבים כך ומתוך מועטת, עודנה התורה וידיעת האמונה כיוםרבה
 בזדון מוייפים והם מסולפת, ביכורים בחגיגת אלא לבם רחשי את לבטאלים
 ואמת. תכלית חסה תפל בטקס החג של הנעלה תכנואת

 ובעסק ובפומבי, בחבורה שייעשה מצותו השבועות בחג התורהלימוד
 ישראל עורה, : לדור הגדולה הקריאה תישמע וממנו ואתר, אתר בכלגדול

 הערובה היא התורה לימוד ! הטהור למעיינכם בניס, שובו, ! שלךלאורך,
 הייחוד של הנכונה משמעותו זוהי העם. של האמיתית לאחדות ה ד י ח 'ה

 של דמותו ידי על בחג .המסומל המקישר יסוד ישראל, של והממלכתיהרוחני
 מלכוה""י. של "אמה רות, של דמותה ידי ועל המלךדור
 רגל המלכות- ויום הביכורים יום התורה, וחג הקציר חג השבועות-חג
 וחציו - לה' "חציו נפגשה בו ורוח גשם בו, נושקים וארץ שמים הוא.נשגב

 עולם. וחיי - אמת תורתלכם""ן.

 כלליות עם_הערות המצוות למסר חרמב"ם שרשי את בריהטא לפניהם "והרציתי151
 ראייה(. )אגרות והגאונים" הרמב"ם בין הדעות חילוקי ליסודוהשקפות

 יט. ה, דברים152
 ע"ב, צא, מציעא בבא153
 ע"ב. סח, פסחים154
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