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  שמות פרק כגא) 
 י� ִמן ַהָּׂשֶדה:(טז) ְוַחג ַהָּקִציר ִּבּכּוֵרי ַמֲעֶׂשי� ֲאֶׁשר ִּתזְַרע ַּבָּׂשֶדה ְוַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהָּׁשנָה ְּבָאְסְּפ� ֶאת ַמֲעׂשֶ 

 
  ויקרא פרק כג) ב

(טז) ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת  ת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתְהיֶינָה:(טו) ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחרַ 
ְקָרא קֶֹדׁש יְִהיֶה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה �א ַתֲעׂשּו (כא) ּוְקָראֶתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶה מִ  ... ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם ִמנְָחה ֲחָדָׁשה ַליהָֹוה:

ר (כב) ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם �א ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְד� ְּבֻקְצֶר� ְוֶלֶקט ְקִציְר� �א ְתַלֵּקט ֶלָענִי ְוַלּגֵ  ֻחַּקת עֹוָלם ְּבָכל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם:
 נִי יְהָֹוה ֱא�ֵהיֶכם:ַּתֲעזֹב אָֹתם אֲ 

 
 Jubilees) ג

And it came to pass in the first year of the exodus of the children of Israel out of Egypt, in the third month, 
on the sixteenth day of the month that GOD spake to Moses, saying: “Come up to Me on the Mount, and I 
will give thee two tables of stone of the law and of the commandment, which I have written, that thou 
mayest teach them.”  And Moses went up to into the mount of GOD, and the glory of the Lord abode on 
Mount Sinai, and a cloud overshadowed it six days”.  (Jubilees I:1-2, ed. Charles) 

 
 אל:מגילה משנה ) ד

 , ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות. ָּבֲעֶצֶרתַּבֶּפַסח קֹוִרין ְּבָפָרַׁשת מֹוֲעדֹות ֶׁשל ּתֹוַרת ּכֲֹהנִים. 
בעצרת שבעה שבועות ומפטירין בחבקוק אחרים אומרים בחדש השלישי ומפטירין במרכבה והאידנא דאיכא תרי  [גמרא שם לא.]

 יומי עבדינן כתרוייהו ואיפכא
 
 סח:חים פס) ה

... דתניא רבי אליעזר אומר אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה רבי יהושע אומר חלקהו חציו לאכילה ושתיה 
אמר רבי אלעזר הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם מאי טעמא יום שניתנה בו תורה הוא אמר רבה הכל  ...וחציו לבית המדרש 

רב יוסף ביומא דעצרתא אמר עבדי לי עגלא תלתא אמר אי לא האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא  …י לכם מודים בשבת דבעינן נמ
 בשוקא 

 
 ו:ראש השנה ) ו

דתני רב שמעיה עצרת פעמים חמשה פעמים ששה פעמים שבעה הא כיצד שניהן מלאין חמשה שניהן חסרין שבעה אחד מלא ואחד 
סר ששה ומאן תנא דפליג עליה דרב שמעיה אחרים היא דתניא אחרים אומרים אין בין עצרת לעצרת אין בין ראש השנה לראש ח

 השנה אלא ארבעה ימים בלבד ואם היתה שנה מעוברת חמשה
 
  שבת דף פו:) ז

מא בראש חדש אתו למדבר סיני תנו רבנן בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל רבי יוסי אומר בשבעה בו אמר רבא דכולי על
כתיב הכא ביום הזה באו מדבר סיני וכתיב התם החדש הזה לכם ראש חדשים מה להלן ראש חדש אף כאן ראש חדש ודכולי עלמא 
בשבת ניתנה תורה לישראל כתיב הכא זכור את יום השבת לקדשו וכתיב התם ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה מה להלן 

אף כאן בעצומו של יום כי פליגי בקביעא דירחא רבי יוסי סבר בחד בשבא איקבע ירחא ... ורבנן סברי בתרי בשבא בעצומו של יום 
 ... איקבע ירחא 

תא שמע ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים בארבעה עשר שחטו פסחיהם ובחמשה עשר יצאו ולערב לקו בכורות לערב סלקא [פז:]  
היום חמישי בשבת היה מדחמיסר בניסן חמשה בשבת ריש ירחא דאייר שבתא וריש ירחא דעתך אלא מבערב לקו בכורות ואותו 

 דסיון חד בשבת קשיא לרבנן אמרי לך רבנן אייר דההיא שתא עבורי עברוה
 [פח.] 

תא שמע דתניא בסדר עולם ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים בארבעה עשר שחטו פסחיהן בחמשה עשר יצאו ואותו היום ערב שבת 
  היה

 
  מגן אברהם סימן תצד) ח

קשה לי היאך אנו אומרים בשבועות יום מתן תורתינו הלא קי"ל כר"י דאמר בז' בסיון נתנה תורה דהא קי"ל דבעי לפרושי ו' עונות 
כמ"ש בי"ד סי' קצ"ו (וכמדומה שראיתי קושיא זו באיזו פוסק) ולדידן לעולם שבועות בו' בסיון ובאמת הרמב"ם פרק ה' מהלכות 

בות הטומאה פסק דא"צ לפרוש רק ג' עונות וכתב הכסף משנה בגירסת הרמב"ם והרשב"א דחכמים סבירא להו ג' עונות ופסק א
וא"כ מנהגנו הוא על פי הרמב"ם ומ"ש בי"ד כר' יוסי היינו לחומרא ומה שקשה עוד דהתורה ניתנה ביום נ"א לספיר'  -כוותייהו ע"ש 

הוסיף  יתנה בשבת כבר תי' הי"מ דבא לרמוז לנו י"ט שני של גליות ואפשר דהיינו דקאמר יום א'דהא יצאו ממצרים ביום ה' והתורה נ
 משה מדעתו ואין כאן מקומו



 אברבנאל ויקרא פרק כג  ט)
השאלה הי"ז למה לא נתנה התורה טעם לחג השבועות שהוא זמן מתן תורתנו כמו שנתן בחג הפסח ובחג הסוכות וביום הכפורים 

 ...  הטעמים שבעבורם נצטוו ישראל עליהם:
ליום מתן תורה לפי שלא הוקבע החג לזכרון מתן תורתנו, כי התורה האלהית אשר והנה לא נתנה תורה טעם לחג הזה שיהיה זכר 

היתה בידינו והנבואה אשר היא בידינו עדי' על עצמה ואין צורך לקדש יום לזכור אותה. אבל היה טעם חג השבועות להיותו התחלת 
ואין ספק שביום חג  ...ת בתחלת אסיפתם קציר חטים, כי כמו שהיה חג הסוכות לתכלית אסיפת התבואות כך היה חג השבועו

ם התרועה שנאמר זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון השבועות ניתנה התורה אבל לא נצטווה החג על זכירתה וכן תמצא ביו
עכ"ז לא נאמר. שע"כ צוה יתברך לעשות יום תרועה זכרון לבריאת עולם אלא להיותו יום הדין. כן הוא בחג השבועות שהוא זמן מתן 

הקציר בכורי מעשיך אשר תורתנו אבל לא נצטוה החג לזכרון זה כי אם להיותו תחלת קציר החטים, וכן נאמר בסדר משפטים וחג 
תזרע בשדה וחג האסיף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה ובסדר כי תשא אמר חג השבועות תעשה לך בכורי קציר חטים וחג 

האסיף תקופת השנה. ובסדר פנחס נאמר וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם. ובסדר ראה אנכי נאמר שבעה 
חל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות ועשית חג שבועות. הנך רואה שלא נקרא זה החג אלא על שם שבועות תספר לך מה

השבועות ולא נצטווה כי אם מפני הבכורים לא לזכרון מתן תורה ולזה נאמר בחג השבועות בעצם היום הזה כי מפני עצומו של אותו 
 תורה  יום להיותו בכורי קציר חטים נצטווה לא מפני מה שהיה ממתן

 
 (לר' יצחק אר,ה) פחד יצחקי) 

 האלהית התורה מתן לזכר ונעשה נזכר השבועות חג שהוא הזה היום כי התורה פירשה לא למה כי והיא חזקה שאלה בכאן יש והנה
 הדרך על פרשיותינו וקריאת תפלותנו בתקוני אבותינו ומנהג ממנהגנו בידנו שהוחזק וממה שביארנוהו ממה שחוייב כמו וקבלתה

 לצוות לתורה מבוא שום אין כי האחד. תשובות שתי בזה להשיב לי שיש אלא. ה"וי הדין ביום גם הסוכות ובחג המצות בחג שפירשה
 שיקדם מבלי מצוה שאין לפי מצוה השם מציאות שיהא טעם שום שאין ל"ז הראשונים שכתבו כמו קבלתה אחר אם כי הענין זה על

 תצוה איך וכן שלו המצות בספר ל"ז בן"הרמ שכתב כמו המצות בכלל ל"ז גדולות הלכות בעל מנאה לא כן על כי מצוה מציאות
 והשני. תחלה לאמת אצלנו מקובל זה בהיות לא אם בקולה לשמוע חייבין אנו אין אם מציאותה והתחלת קבלתה יום שנחוג התורה

 יהושע( דכתיב שעה ובכל עת ובכל יום בכל מצותה רק הנזכרים המועדים ענייני כשאר מיוחד לזמן אינו וקבלתה התורה שזכרון לפי
 בו שנתנו כיום בעינינו וחביבין חדשים שיהיו מצווין אנו ויום יום ובכל ולילה יומם בו והגית מפיך הזה התורה ספר ימוש לא') א

 ולענין הבכורים ביום התורה צותה ולזה) תבא כי' פ תנחומא( במדרש כדאיתא'. וגו מצוך אלהיך' ה הזה היום) ו"כ דברים( דכתיב
 ושני. להתעלם אפשר שאי נפלא פרסום הוא אשר) ט"י שמות' (הג בחדש בפרשת מפורש הנכתב הפרסום על סמכה תורה מתן

 בעיני נכונים הטעמים
 
 


