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פרק א'
"עָ ְר ּ ָפה וְרו ּת הַ ּמוֹאֲ בִ יוֹת אֲ חָ יוֹת ְ ּבנוֹת אָ ב אֶ חָ ד הָ יו ּּ ְ ,בנוֹת עֶ גְ לוֹן מֶ לֶך מוֹאָ ב ,ו ׁ ְּש ּ ֵתיהֶ ן
נְעָ רוֹת יְפֵ הפִ יּוֹת ְונֶחְ מָ דוֹת לְ מַ ְראֶ ה ,בּנוֹת ִ ּב ְקעָ ה ְוע ֲָרבָ ה; ו ְַּתהִ י עָ ְר ּ ָפה ה ֹו ֵללָה וְסו ֶֹר ֶרת
וְעִ ִּזת-נֶפֶ ׁש מֵ עוֹדָ הּ ְ ּכבִ כְ ָרה קַ ּלָה ,וְרו ּת הָ יְתָ ה ּ ַת ּ ָמה ו ּצְ נו ּעָ ה ַוח ֲֵרדָ ה ְ ּכאַ ֶי ּלֶת הַ ּ ָש ׂדֶ ה .וְעֶ גְ לוֹן
מֶ לֶך מו ָֹּאב ִא ׁיש ָּב ִריא ו ּכְ בַ דָּ -בשָ ׂר ו ׁ ְּשמַ ן-מַ פְ ֶרקֶ ת כְ תוֹא הַ ָּב ׁשָ ןּ ִ ,כי הָ יָה מו ֹׁשָ ב ֹו ְ ּב ִּמ ׁ ְשמַ ּנֵי
אָ ֶרץ ,עִ ְש ׂבוֹת עַ ְרבוֹתָ יו גָבְ הו ּ ְ ּכקוֹמַ ת ִאיש ו ּלְ עַ ׁ ְש ְּתרוֹתָ יו אֵ ין קֵ צֶ הַ .ו ַי ּעֲבוֹד אֶ ת ּכמו ֹׁש
אֱ לֹהָ יו ּב ִש ׂמְ חָ ה ו ּבְ טו ּב לֵבָ בַ ,ו ַי ּ ֲער ֹף ל ֹו מִ ִּמבְ חַ ר אֵ ילָיו וְעַ ּתו ּדָ יוַ ,ויַּכְ ֵּבד יָד ֹו עַ ל ְ ּבנֵיִ -י ְש ׂ ָראֵ ל
ָל-שע ֲֵריהֶ ם; ו ּבְ כָל-ז ֹאת י ֵָרא בְ סֵ תֶ ר לִ ּב ֹו גַם אֶ ת-אֱ לֹהֵ י ִי ְש ׂ ָראֵ ל ַוי ּ ּ ִֵתן
ׁ ְש ֵכנָיו ַויְּצַ ר לָהֶ ם ְ ּבכ ׁ ַ
ּכָבוֹד לִ ׁ ְשמוֹּ ִ ,כי אָ מַ ר :מִ י יוֹדֵ עַ  ,אוּלַי ּגַם אֱ לֹהֵ י הָ עִ בְ ִרים אֱ לֹהִ ים ְויָד ֹו גְ ד ֹולָה ַו ֲחזָקָ הַ .ויְהִ י
בַ יָּמִ ים הָ הֵ םַ ,ויְהִ י ָרעָ ב ִ ּביהו ּדָ ה ,ו ּבְ מוֹאָ ב הָ יָה לָחֶ םַ .ו ָי ּב ֹא מִ ֵּבית-לֶחֶ ם יְהו ּדָ ה ִא ׁיש אֶ פְ ָר ִתי,
ו ׁ ְּשמ ֹו אֱ לִ ימֶ לֶך ,לָגו ּר ִ ּבש ׂדֵ ה מוֹאָ ב ,הו ּא ו ְִא ׁ ְש ּת ֹו הַ ּנ ְִדיבָ ה ָנעֳמִ י ו ׁ ְּשנֵי בָ נָיו הָ ַר ִ ּכים מַ חְ לוֹן
וְכִ לְ יוֹןַ .ויַּחְ מ ֹל עֶ גְ לוֹן על הָ אֶ פְ ָר ִתים וְלֹא הֵ ַרע לָהֶ םְ ,וגַם מָ קוֹם לָגו ּר נָתַ ן לָהֶ ם ִ ּב ְקצֵ ה
ַנ ֲחלָתוַֹ ,ויָּגו ּרו ּ ִ ּבש ׂדֵ ה מוֹאָ בַ .ויָמָ ת אֱ לִ ימֶ לֶך ִא ׁיש ָנעֳמִ י ְ ּבאֶ ֶרץ מְ גו ָּריו ,ו ִַּת ּׁ ָשאֵ ר הָ ִא ּׁשה ו ׁ ְּשנֵי
בָ נֶיהָ בְ כ ֹבֶ ד אֶ בְ לָם וִיג ֹונָם עַ ל אַ ְדמַ ת ֵנכָרַ .וי ּ ְַרא עֶ גְ לוֹן אֶ ת ְ ּבנֵי הָ אֶ פְ ָר ִתי הָ ַר ִ ּכים וְהָ ֲענֻגִ ים
יטיב ַ ּבעֲבו ָּרםַ ,ו ֵי ּ ְש ׂמַ ח עַ ל
ת-ש ּ ֵתי בְ נוֹתָ יו לְ נ ׁ ִָשיםְ ,וגַם לְ ִא ּ ָמם הֵ ִ
ִ ּכי טוֹבִ ים הֵ םַ ,וי ּ ּ ֵתן לָהָ ם אָ ׁ ְ
ָּדבְ ק ֹו בְ ז ֶַרע ְייָ .אַ ְך אֱ לֹהִ ים לֹא אָ מַ ר ַל ֶּדבֶ ק טוֹבַ ,ויִמְ נַע מִ ׁ ּ ְשתֵ י הָ אֲ חָ יוֹת ְּפ ִרי בָ טֶ ן .ו ּ ֵַת ׁ ַשבְ נָה
הַ נְעָ רוֹת נָכְ ִריוֹת ַועֲגו ּמוֹת-נֶפֶ ׁש ְ ּבבֵ ית חֲמוֹתָ ן הָ אַ לְ מָ נָהַ ,ויִכְ לו ּ יְמֵ יהֶ ן ְ ּבאֶ פֶ ס ָש ׂש ֹׂון .ו ּמַ חְ לוֹן
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ְשיהֶ ם אַ ח ֲֵרי אֲ בִ יהֶ ם ,וְלֹא י ְָדעו ּ חֶ מְ ָּדהַ ,ויִּהְ יו ּ כָל-הַ יָּמִ ים
וְכִ לְ יוֹן ּגַם הֵ ם לֹא הִ ְת ַנחֲמו ּ בִ נ ׁ ֵ
ישי,
ִ ּכ ׁ ְשנֵי פְ ָרחִ ים מִ ְתעַ ְ ּלפִ ים ְ ּבחַ ְרב ֹונֵי קַ יִץ,ו ּמִ ֵּקץ עֶ שֶ ׂר ׁ ָשנִים מֵ תו ּ ׁ ְשנֵיהֶ ם ְ ּביָגוֹן ח ֲִר ׁ ִ
ו ִַּת ְק ְ ּב ֵרם ִא ּ ָמם ַ ּב ּש ׂדֶ ה עַ ל-יַד קֶ בֶ ר אֲ בִ יהֶ ם ,אֶ חָ ד מִ ז ֶּה ְואֶ חָ ד מִ ז ֶּהַ .וי ּ ְַרא עֶ גְ לוֹן ִ ּכי נ ּ ִַתק
הַ ֶּקשֶ רַ ,ויַּכְ ֵּבד עוֹד אֶ ת-יָד ֹו עַ ל ִיש ָׂראֵ ל ַויָּצַ ר לָהֶ ם מְ א ֹדַ ,ויְמִ יתֵ הו ּ ְי ָי ּביָד אֵ הו ּד ֶּבןּ -ג ֵָרא,
ִשאֲ ָרה מֵ ִא ׁישָ הּ ו ּמִ ׁ ְשנֵי ְילָדֶ יהָ  ,ו ַּת ֹאמַ ר“ :מִ י-
אֲ שֶ ר ׁ ָשפַ ט אֶ תִ -יש ָׂראֵ ל ַּביָּמִ ים הָ הֵ ם .ו ָנעֳמִ י נ ׁ ְ
לִ י עוֹד ּפ ֹה ו ּמַ ה-לִ י פ ֹה?” ַויְהִ י בְ שָ מְ עָ הּ ִ ּכי פָ קַ ד ְי ָי אֶ ת-עַ ּמ ֹו לָתֵ ת לָהֶ ם לָחֶ ם ,ו ּ ַָתקָ ם ו ּ ֵַתצֵ א
מִ ְש ׂדֵ ה מוֹאָ ב לָשו ּב אַ ְרצָ ה יְהו ּדַ ה .וְלֹא אָ בְ תָ ה רו ּת לָשו ּב מֵ אַ ח ֲֵרי חֲמוֹתָ הּ ִ ,כי ָנגַע ְי ָי
ְ ּבלִ ָּבהּ ; ו ּ ַַת ֲעז ֹב אֶ ת-עַ ּ ָמה וְאֶ ת-אַ ְרצָ הּ  ,וְאֶ ת-מ ֹול ְַד ּ ָתהּ וְאֶ ת אֱ לֹהֶ יהָ  ,ו ּ ֵַתל ְֵך עִ ם חֲמוֹתָ ה אַ ְרצָ ה
יְהו ּדַ ה ,וְעָ ְר ּ ָפה ִשלְ חָ ה אֶ ת חֲמוֹתָ ה עַ ד ְ ּגבו ּל הַ ָש ׂדֶ ה ו ִַּת ּׁשק לָהּ  ,ו ּ ַָת ּשב אֶ ל ֵּבית ִא ּ ָמהּ
ּכנְעו ֶּריהָ ַ .ויְהִ י הַ יּוֹם ַו ַי ּ ֲעב ֹר ְּפלִ ׁ ְש ִּתי עַ ל ִּש ׂדֵ ה מוֹאָ ב ,וְהַ ְּפלִ ׁ ְש ִּתי ִא ׁיש מִ דוֹת ְוגֶבֶ ר ֲחלָצַ יִם,
ֶשק ו ּכְ לֵי מָ וֶת מִ ּכַף ֶרגֶל וְעַ ד קָ ְדק ֹדּ ,כֻל ֹו בַ ְרזֶל
מִ ילִ ידֵ י הָ ָרפָ ה ,וְהו ּא לָבו ּׁש מַ ִּדים וְתָ פוּש ׂ נ ׁ ֶ
ּ
ּ
ו ּ ְנח ֹׁשֶ תּ ִ ,כי גִ ּבוֹר מִ לְ חָ מָ ה הו ּאַ .ויָּסַ ר הָ ֲענָק אֶ ל ֵּבית עָ ְר ָפה ַו ָילֶן ׁ ָשם ָל ְילָה .ו ּ ֵַת ֶרא אֶ תּ -כ ֹח ֹו
ִשק ֹו ו ִַּת ָ ּצמֶ ד-לוֹ ,ו ּ ֵַתל ְֶך אַ ח ֲֵרי מְ אַ הֲבָ הּ הֶ עָ ֵרל הַ ְּפלִ ׁ ְש ִּתי גִ ּ ָתה
וְאֶ תּ -גָבְ ה ֹו וְאֶ ת-הֲדַ ר מַ ָּדיו ְונ ׁ ְ
עִ יר ֹו ּכַאֲ ׁ ֶשר ֵיל ְֵך הַ ֶּכלָב אַ ח ֲֵרי אֲ ד ֹונָיו".

פרק ב'
וְרו ּת ָּבאָ ה ַלחֲסוֹת ּ ַתחַ ת ַּכנְפֵ י אֱ לֹהֵ יִ -י ְש ׂ ָראֵ ל ו ּ ֵַת ׁ ֶשב אֶ ת-חֲמוֹתָ ה ְ ּבבֵ ית-לֶחֶ ם יְהו ּדָ ה,
ו ּבְ עָ ְניּה יָצְ אָ ה לְ ל ֵַּקט ִ ּב ְש ׂדֵ ה ּב ֹעַ ז ֵּבית-הַ ּלַחְ מִ י ,לְ הַ חֲיוֹת נַפְ ׁ ָשהּ ְונֶפֶ ׁש חֲמוֹתָ ה .וּב ֹעַ ז ִא ׁיש
ַנ ֲחלָה וָהוֹןּ ,גֶבֶ ר-חֲמֻ דוֹת וּנ ְִדיב-עָ ם ,מִ ִּמ ׁ ְש ּ ַפחַ ת אֱ לִ ימֶ לֶך ו ּמוֹדָ ע לְ ָנעֳמִ יַ .וי ּ ְַרא אֶ ת-הַ ַּנע ֲָרה
ת-ת ֹם ְּד ָרכֶיהָ וְאֶ ת-ט ֹהַ ר רו ּחָ הּ ַויְּבִ יאֶ הָ אֶ ל ֵּבית ֹו ַויִּקָ חֶ ּנָה ל ֹו לְ ִא ׁ ָשה;
בְ ל ְַקטָ ה ַו ַי ּ ּכֵר אֶ ּ
וְלִ ְתקו ּפַ ת הַ יָּמִ ים יָלְ דָ ה ל ֹו בֵ ן ,ו ִַּת ְק ָרא ׁ ְשמ ֹו עוֹבֵ ד .ו ִַּת ְד ַּבק רו ּת ְ ּבז ֶַרע עַ ם קָ דו ֹׁש וְטָ הוֹר עַ ד
ע ֹולָםַּ ,כ ּכָתו ּב ִ ּבמְ גִ ּלַת רו ּת .ו ִַּתזְ קַ ן רו ּת ו ִַּת ְש ׂ ַּבע יָמִ ים וְהִ יא עוֹדֶ ּנָה ְד ׁ ֵשנָה ו ְַר ֲע ַננָהְ ,ויָדֶ יהָ
לֹא יָגְ עו ּ מִ ְּזר ֹעַ צְ דָ קָ ה וָחֶ סֶ ד ו ְַרחֲמִ ים עַ ל ּכָל-סְ בִ יבוֹתֶ יהָ  .ו ּ ֵַת ֶרא בְ נֵי-בָ נִים ו ּבְ נֵי ׁ ִש ּל ִֵשים
לְ ב ֹעַ ז ִאישָ הּ ֻ ּ ,כ ּלָם ִ ּג ּבו ֵֹרי-חֹיִל ְוי ְִראֵ י-אֱ לֹהִ ים .ו ּבְ אַ ח ֲִרית יָמֶ יהָ יֻ ּלַד עַ ל ִ ּב ְר ּכֶיהָ בֶ ן-זְ קֻ נִים
ִשי ֶּבןּ ְ -בנָהּ ַ ,וי ּ ִָּק ֵרא ׁ ְשמ ֹו ּדוִדַ .ויִּגְ דַ ל הַ ּנַעַ ר ַויְבָ ְרכֵהו ּ אֱ לֹהִ יםַ ,ויְהִ י אַ ְדמ ֹונִי עִ ם יְפֵ ה
לְ י ׁ ַ
עֵ י ַניִם וְטוֹב-ר ִֹאי ,אַ ִּמיץ רו ּחַ וּנְבוֹן ָּדבָ רַ .ו ְיל ּ ֵַמד אֶ צְ ְ ּבעוֹתָ יו ַל ִ ּכ ּנוֹר ַויְהִ י נְעִ ים זְ מִ ירוֹתיטיב ַנ ּגֵן ,ו ּבִ ְרעוֹת ֹו בְ צ ֹאן אָ בִ יו נִלְ חַ ם ִ ּבגְ בו ָּרה אֶ ת חַ יַּת-הַ ּש ׂדֶ הַ ,וי ּ ְַך אֶ ת-הָ אֲ ִרי וְאֶ ת-הַ ּד ֹב,
ו ּמֵ ִ
ְש ִ ַמם וָאָ ֶרץ ָרוו ּ זְ מִ ירוֹתָ יו.
יריו הַ ְּמתו ִּקים ו ׁ ָ
ַו ַי ּ ֵ ּצל מִ ִּפיהֶ ם טָ ֶרף; ַוי ּ ּ ִָמלְ או ּ הֶ הָ ִרים ְּתרו ּעַ ת ׁ ִש ָ
וְעָ ְר ּ ָפה בָ לְ תָ ה מִ ז ֹּקֶ ן ְ ּבאֶ ֶרץ ְּפלִ ׁ ְש ִתים ,ו ְַּתהִ י הוֹמִ יָּה וְסו ָֹר ֶרת ,ו ּ ֵַתשֶ ב הַ ָּבלָה ּכָל-הַ יָּמִ ים עַ ל
ֹאש נ ְִתיבוֹת ְ ּכאַ חַ ת הַ ּנְבָ לוֹת וְהִ יא טֹוָה פִ ׁ ְש ִתים ְות ֹמֶ כֶת ּ ָפלֶך .ו ּ ֵַת ֶרא גַם
אֵ ם הַ ֶּד ֶרך ו ּבְ ר ׁ
הִ יא בְ נֵי ׁ ִש ּל ׁ ִֵשים לְבַ עְ לָהּ הַ ֲענָק ,אֶ תּ -גָלְ יַת ְוי ׁ ְִש ִ ּבי אָ חִ יו; ַויִּגְ ְּדלו ּ הַ ּנְעָ ִרים ּ ֶפ ַרעַ ,ויִּהְ יו ּ פְ ִריצֵ י
אָ דָ םְ ,וג ֹבַ הּ לָהֶ ם ְוי ְִראָ הַ ,ויִּלְ ְ ּב ׁשו ּ בַ ְרזֶל ו ּ ְנח ֹשֶ ת כַאֲ בוֹתָ םַ ,ויִּלְ מְ דו ּ הֶ ֶרג ו ֶָרצַ ח מִ ּנְעו ֵּריהֶ ם,
ו ּבְ פָ ְשטָ ם ַ ּב ְ ּגדו ּד ַויִּהְ יו ּ כִ זְ אֵ בֵ י ע ֲָרבוֹת ַוי ּ ְַרוו ּ אֶ ת-הָ אָ ֶרץ ְּדמָ עוֹת וָדָ םּ .כָעֵ ץ ּכֵן ִּפ ְרי ֹו ו ּפְ ִרי
פִ ְריו ְּ ,וכ ֹחַ אָ בוֹת ְ ּבז ְַרעָ ם אַ ח ֲֵריהֶ ם עַ ד ע ֹולָם.
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פרק ג'
ַויְהִ י לִ ְתקו ּפַ ת הַ יָּמִ יםַ ,ויַּאַ סְ פו ּ פְ לִ ׁ ְש ִּתים מַ ֲחנֵיהֶ ם ל ִַּמלְ חָ מָ ה עַ ל ִי ְש ׂ ָראֵ לַ ,ויִּהְ יו ּ עוֹמְ ִדים
עַ ל הָ הָ ר מִ ז ֶּה ו ִי ְש ׂ ָראֵ ל עוֹמְ ִדים עַ ל הָ הָ ר מִ ז ֶּה ו ֱהַ ַ ּגיְא ֵּבינֵיהֶ םַ .ויֵּצֵ א ִאיש הַ ֵּבי ַניִם מִ ּ ַמחֲנוֹת
ְש ְריוֹן קַ ְש ׂקַ ִש ׂים הו ּא לָבו ּׁש,
ֹאשוֹ ,ו ׁ ִ
ְּפלִ ׁ ְש ִּתיםּ ,גָבְ ה ֹו ׁ ֵש ׁש אַ ּמוֹת ָוז ֶָרת ,וְכוֹבַ ע ְנח ֹשֶ ת עַ ל ר ׁ
ו ּמִ ׁ ְשקַ ל הַ ׁ ִש ְריוֹן חֲמֵ ׁ ֶשת אֲ לָפִ ים ׁ ְשקָ לִ ים ְנח ֹשֶ ת ,ו ּמִ צְ חַ ת ְנח ֹשֶ ת עַ ל ַרגְ לָיו ,וְכִ ידוֹן ְנח ֹשֶ ת
ֵּבין ְ ּכתֵ פָ יו ,וְעֵ ץ ֲחנִית ֹו ִ ּכמְ נוֹר א ְֹרגִ יםְ ,ולַהֶ בֶ ת ֲחנִית ֹו ׁ ֵש ׁש מֵ אוֹת ׁ ְשקָ לִ ים ַּב ְרזֶל ,וְנ ֹו ֵש ׂא
הַ ִ ּצ ּנָה לְ פָ נָיוַ .ו ַי ּ ֲעמ ֹד הַ ְּפלִ ׁ ְש ִּתי ַויְחָ ִרף מַ עַ ְרכוֹת אֱ לֹהִ ים חַ יִים .הו ּא ּגָלְ יַת הַ ְּפלִ ׁ ְש ִּתי מִ ּגַת,
ן-ש ּל ׁ ִֵשים לעָ ְר ּ ָפה .ו ּמִ ּ ַמעַ ְרכוֹת ִי ְש ׂ ָראֵ ל יָצָ א לִ ְק ָראת ֹו נַעַ ר אַ ְדמ ֹונִי עִ ם יְפֵ ה -עֵ י ַניִם
ֶּב ׁ ִ
וְטוֹב-ר ִֹאי ,לֹא נֶשֶ ק ל ֹו וְלֹא מַ ִדים ,אֵ ין ְ ּביָד ֹו בִ לְ ִּתי ִאם מַ ְקל ֹו וְקַ לְ ע ֹו ַוחֲמִ ּ ָשה חַ לֻקֵ י אֲ בָ נִים
ן-ש ּל ׁ ִֵשים לְ רו ּת.
ְשם אֱ לֹהִ ים חַ יִּים עִ ל ְש ׂפָ תָ יו .הו ּא דָ וִד הָ ר ֹעֶ ה מִ ֵּבית-לֶחֶ םֶּ ,ב ׁ ַ
ְ ּביַלְ קו ּט ֹו ו ׁ ֵ
ְשנֵי צֶ אֱ צָ אֵ י הָ אֲ חָ יוֹת הַ מוֹאֲ בִ יוֹתֲ ,ענָק ְּפלִ ׁ ְש ִּתי ְונַעַ ר עִ בְ ִרי ,הִ ְת ַי ְ ּצבו ּ בַ ַגיְא הָ אֶ חָ ד מו ּל
ֵרעֵ הו ּ ,ו ּמַ ְש ׂטֵ מַ ת מָ וֶת ,מַ ְש ׂטֵ מַ ת גוֹי וֵאלֹהָ יו לְ גוֹי וֵאלֹהָ יוּ ,בע ֲָרה בְ עֵ ינֵיהֶ ם".
מגילת עורפה ,חיים נחמן ביאליק

◆ ◆ ◆

"התוכן הכללי של ”מגילת עורפה“ מאת ח“נ ביאליק הוא שאחרי שרות הלכה עם נעמי
לבית לחם יהודה ,הגיע למואב פלשתי מגת .עורפה נישאה לו ,והלכה אתו לעירו.
היא הרתה ,ילדה ,וראתה בנים נכדים ונינים .גוליית הפלשתי ,הוא אחד הנינים
שלה .וכאשר נלחמו דוד וגוליית ,נלחמו שני קרובי משפחה  -נינים של האחיות רות
ועורפה .ללמדך ,שכל הנלחמים זה בזה ,הם קרובי משפחה  -משפחת האדם".
"מגילת ערפה  -יש דבר כזה" ,עוזי לושי

◆ ◆ ◆
•האם זו המסקנה המתבקשת מהטקסט?
•מדוע הדמויות של דוד וגלית מוצגות בצורה כה מובלטת וגרוטסקית של ניגודיות?
•למה התכונות הללו נלמדות ממגילת רות?
•האם תכלית מגילת רות ללמד על הצאצאים?
•מדוע חשוב לח"נ ביאליק לכתוב את מגילת עורפה בצורה הזו?
•והאם ,רק האם ,משתלב סיפור מגילת עורפה בחג השבועות ,בסיפור הישראלי כולו?
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חברים ההרגשתם בזכות הזאת ,בזכות להחיות מנהג קדומים ,לקדש מנהג קדומים,
שאנו בני דורנו זכינו לו ,מנהג שטעם לו וכל-כך הרבה תרבות בו? הוא מספר לנו
שהננו עם ,לא מאתמול נולדנו ,מנהגים של שלושת אלפים שנה אנו מקדשים עכשיו,
והחג הזה עודנו בטעמו וברעננותו עומד .לא מאתמול נולדנו .רבות עברנו וראינו.
השרשרת שלמה .הננו ממשיכים בה .כל הטוב מעברנו ,מהזמנים העתיקים אותו
נחדש ונקדש ,ואת הזר לרוחנו  -נוציא .עבר מפואר וגם חדשני .חג רענן חוגגים
אנו בשרשרת העבר ...הידענו להעריך את הקרן הקיימת? הרי בלעדיה היינו לאבק
פורח .וזה היום שנעריך את ערכה הגדול של הקרן הזו  -שנתנה לנו את העמק הזה
שמסביבנו ,ושעתידה עוד לתת לנו ולגאול לנו אדמות רבות… ולא רק בחג הביכורים
היום ,אם כי הוא עצמו מספיק שנחוג אותו בכל התלהבותנו  -היום גם חג מתן-תורה,
שניתנה לנו מאל אחד ,רואה ואינו נראה .תורה זאת נתנה לנו את המצפון האנושי,
שגם הוא רואה ואינו נראה ...תורה שנתנה את השבת ,יום שביתה ומנוחה לעובד
אחרי שישה ימי עבודה .תורה אשר שחררה עבדים באשר הם ...באותה עת קדומה,
קמו שני פלאי תבל :הפירמידות במצרים והתורה של עם ישראל ,הפירמידות בעמל
ישראל קיימות והן דוממות וקרות כאבן ,בהשוואה לפירמידה של תורת ישראל,
רוחה ממלאת עולם .היא שדורשת חוקה אחת לגר ולתושב ,תורה שמצווה לזכור
שגם אתה היית עבד והיא קראה דרור לעבדים .פירמידה מוסרית ,חיה ,ניתנה כחוקה
על ידי "אל חנון" ...היום הוא חג כפול; חג הביכורים וגם חג מתן-תורה ,תרבותנו
נמשכת אלפי שנים ואנו ממשיכים את דרכנו התרבותית.
שלמה לביא ,על טקס הביכורים ,התרצ"ז ()1937

◆ ◆ ◆

חגים לובשים צורה ופושטים צורה ,כאשר הם עוברים מתקופה היסטורית אחת
לרעותה ונודדים בין מגוון תרבויות והֶ קשרים חברתיים ופוליטיים .ואכן ,שמותיו
הרבים של חג השבועות מבטאים משמעויות שונות שהוענקו לו בתרבויות יהודיות
שונות .בתרבות המקראית ,שהייתה תרבותה של חברה חקלאית שהמקדש במרכזה,
הוא נקרא "חג הביכורים" ו"חג השבועות"  -חג חקלאי שתאריכו נקבע שבעה
שבועות "מהחל חרמש בקמה" (דברים טז ,ט) ,ובו מציינים את תום תקופת הקציר.
לאחר חורבן המקדש עלתה במקומה של החברה המקדשית החברה הרבנית
שהדגישה את לימוד התורה ,ונוצר צורך ליצוק לתוך החג תוכן חדש .כך הפך אט-אט
לחג מתן תורה בעקבות אזכור מעורפל לכך שמעמד הר סיני אירע בחודש סיוון
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(שמות יט ,א) .ייתכן שהתפתחות זו הייתה קשורה ,ולו באופן פולמוסי ,גם לחשיבותו
של חג השבועות בקרב כתות מדבר יהודה ,שסברו שחג זה מציין את היום שבו
נכרתה הברית בין ה' לנח אחרי המבול ,ובכך ניכר כי הבינו את "שבועות" מלשון
"שבועה" .אפשר לייחס התפתחות זו אולי גם להשפעת הכנסייה הנוצרית ,שבה
נחשב שבועות המועד של ייסוד הכנסייה ,שבעה שבועות בדיוק לאחר מותו של ישו
(מעשי השליחים ,פרק ב) .ואכן ,במאות שלאחר החורבן נוצרו סביב חג השבועות
מנהגים המדגישים את ערך לימוד התורה .באופן מעניין וחריג התפשט המנהג
ללמוד במשך כל הלילה כמעט לכל תפוצות ישראל ,ונותר על כנו עד היום" .חג מתן
תורתנו" הפך להיות תוכנו העיקרי של החג ,גם אם נשאר שמו הקודם זכר לתרבות
המקראית החקלאית-מקדשית .שינוי מעניין במנהגי החג התחולל עם ראשיתו של
הפרויקט הציוני ,כאשר נוצרו חגיגות ביכורים בהשראת החגיגות המפוארות שהיו
בבית המקדש העתיק בירושלים ,כפי שהן מתוארות במשנה (מסכת ביכורים).
ואולם הדמיון חידד גם את ההבדלים :את בית המקדש החליף המרחב הציבורי
המקומי של הכפר או העיר ,הכהן הוחלף בנציג קק"ל ,והביכורים הוגשו לחיזוק
ההתיישבות היהודית בארץ-ישראל ,במקום לאל .חגיגות ביכורים רחבות היקף
התקיימו לא רק במושבים ובקיבוצים אלא אף במושבות בעלות אופי עירוני ,כמו הדר
הכרמל בחיפה ואפילו בתל אביב .ואולם ,לא כולם ביקשו להיפרד מחג מתן תורתנו.
כך למשל שלמה לביא ,מהדמויות הבולטות בין ראשוני החלוצים ,קרא בנאום בטקס
הביכורים בעין חרוד ( )1937לחוג בחג השבועות גם את חג מתן התורה ,מפני ש"תורה
זו נתנה לנו את המצפון האנושי" .לביא ורבים מחבריו לדרך סברו כי ויתור על הרעיון
מתן תורה ועל לימוד התורה יזיק לפרויקט ההתחדשות התרבות היהודית שגילמה
עבורם הציונות .בשנות השישים הועלו טענות דומות בחוג "שדמות" שצמח מתוך
התנועה הקיבוצית וקרא להתחדשות יהודית .מאז צברה בהדרגה תאוצה תנועת
ההתחדשות היהודית במרחב החילוני (כפי שמקפידה לכנותה חוקרת התנועה ,ד"ר
נעמה אזולאי) בהרחיבה את פעולתה גם לחוגים עירוניים ולקבוצות אוכלוסייה
מגוונות יותר.
בעשור האחרון עולה תופעה חדשה :תנועה זו אינה מסתפקת עוד בפעילות
אינטלקטואלית המבקשת להכיר לאוכלוסייה את "ארון הספרים" ,אלא מבססת
ומעמיקה בהדרגה גם פעילות טקסית בעלת אופי רליגיוזי של ממש .ברחבי
הארץ מוקמות קהילות מתפללות המקיימות טקסים המשלבים את קבלת השבת
של האר"י עם שירי יהודי עמיחי ולאה גולדברג .הקהילות האלה מדגישות חוויה
דתית והתעלות רוחנית בטענה ,הנאמרת לעתים במרומז ולעתים במפורש ,שיש
סתירה מובנית בין שמירה קפדנית על ההלכה לבין החוויה הדתית הספונטנית .גם
לטענה זו נמצא מקור אצל ראשוני תנועת העבודה ,כמו המשורר אברהם שלונסקי,
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שסילק מחייו את ההלכה כדי להיות מסוגל לפנות ישירות לאלוהים .כיום יותר
מאי-פעם ההשתתפות בתיקוני ליל שבועות אינה מיועדת לשומרי הלכה בלבד .כך
למשל לראשונה יתקיים השנה תיקון כזה גם בבניין עיריית תל אביב ,בתמיכתה
וביוזמתה של העירייה ,באמצעות קהילת "בית תפילה ישראלי" .בקיבוצים רבים
עדיין מתקיימים טקסי ביכורים ססגוניים ,אך התפיסה של שבועות כחג מתן תורה
נותרה שלטת .מציאות זו משקפת את תחושה הולכת וגוברת בציבור שהתורה שייכת
לכולם.
בין חג מתן תורה לחג ביכורים ,חזקי שהם ,המכון הישראלי לדמוקרטיה ()2014

◆ ◆ ◆
•מה בין הקטע הראשון לקטע השני מבחינת התייחסותה של התנועה הקיבוצית לחג השבועות?
•מה ההבדלים בין המטען הרגשי ש"נושא" כל קטע ,מתוך איזה מגמה/על איזה חסר מנסה לענות?
•מה הרגשת כשקראת אותו  -ניתוק או הזדהות?

ביכורים ,דודו ברק
ראה ימים באים ,ימי השמש.

דינרי אופיר פזורים בשדות הלחם.

שטיחי שדות פרושים הרחק לנגדך.

ורות ונעמי שם ניצבות בפז.

בטרם יעלה בהם הקמש.

באות הן ברינה ,נושאות על שכם,

בלקט ,בפאה ,בשכחה.

את אלומות האש והטופז.

אחוז חרמש ושלח מגל בתלם.

אתה וגם אני ,אשר נבואה,

זהב חובק אותך מאופק ועד תום.

אי שם לקציר חיטים ,ממש בקצה

הן אין ימים יפים יותר מאלה,

מואב.

לפני אשר ידאו ימי החום.

ודאי נמצא בצל אילן מרגוע,
בטרם קיץ וימי שרב.

כי לפני קציר  -כתם פרח.
ולפני מתן תורה  -מן מתוק ושלו.

כי לפני קציר  -כתם פרח.

ולפני הביכורים  -קור וכפור וקרח.

ולפני מתן תורה  -מן מתוק ושלו.

ובטרם שבועות  -עלה טרף.

ולפני הביכורים  -קור וכפור וקרח.
ובטרם שבועות  -עלה טרף.

◆ ◆ ◆
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שיר אדמה ,ע .הלל
הָ אֲ נ ׁ ִָשים הָ עוֹבְ ִדים אֶ ת הָ אֲ דָ מָ ה,

ְ ּבהָ ִריחַ הָ ִא ָּכר אֶ ת אַ ְדמָ ת ֹו הַ ֶּנח ֱֶר ׁשֶ ת,

הֵ ם לְבַ דָ ּם יו ְֹדעִ ים אֶ ת הַ שַּׁ לְ וָה וְאֶ ת

הו ּא מֵ ִריחַ אֶ ת ֵריחַ הָ אֱ מוּנָה,

הַ ִ ּב ְטחָ ה,

וְאֶ ת ֵריחַ דָ ּמ ֹו הַ ָּכבֵ ד.

וְהֵ ם לְבַ דָ ּם יו ְֹדעִ ים אֶ ת הָ אַ ֲחוָה

ו ּבְ חָ פְ נ ֹו מְ לֹא ק ֹמֶ ץ עָ פָ ר,

הָ אֲ מִ ִּתית,
הַ חו ֶֹרגֶת מֵ חֶ בֶ ל חֶ בְ ַרת-הָ אָ דָ ם.

הו ּא חוֹפֵ ן ְ ּב ַכ ּפ ֹו אֶ ת הַ ִ ּב ְטחָ ה הַ ְ ּכבֵ דָ ה,

הָ אֲ דָ מָ ה הַ ְ ּכבֵ דָ ה ,הָ ְרחָ בָ ה ,הַ ְד ּׁשֵ נָה א ֹו

הַ ּשׂוֹחֶ קֶ ת,

הַ זִ ּ ּבו ִּרית,

ו ְִאם ְּפנֵי ִא ׁיש-הָ אֲ דָ מָ ה ְקמו ִּטים

אַ ְדמַ ת הַ ְּתנו ּבוֹת וְהַ ּ ַמ ֲעקַ ִּׁשים

ַו ֲחרו ׁ ִּשים,

הַ שֶּׁ פַ ע וְהַ ּצוֹם,

הַ לֹּא אֵ ין ז ֹאת אֶ ָלּא ָּבבו ּאַ ת שָ ׂדֵ הו ּ
הֶ חָ רו ּׁש!

ְשימַ ת נֶצַ ח
הָ אֲ דָ מָ ה הַ ְגּד ֹולָהּ ִ ,בנ ׁ ִ

ו ְִאם ְ ּבשַ ׂ ֲערוֹתָ יו ז ְֹרקָ ה הַ שֵּ ׂיבָ ה,

עוֹנוֹתֶ יהָ -

ֲהלֹא הִ יא ָּבבו ּאַ ת הָ ֲע ָננִים הַ ִנּשָּ ִׂאים

סְ תָ ו ְוח ֶֹרף ,אָ בִ יב וְקַ יִץ ָ ּ -תמִ יד,

מֵ עַ ל

הִ יא הַ ּ ַמנְחָ ה אֶ ת רו ּחַ ּפוֹלְ חֶ יהָ ,

ָה-שָ נָה.
וְנו ְֹש ִׂאים ּגו ָֹרל ֹו ׁשָ נ ׁ

זֶה ׁש ֹ ֶר ׁש ָּכל ּ ֻפלְ חַ ן.
ו ְִאם ְ ּבעֵ ינָיו מְ הַ בְ הֶ בֶ ת הָ אֵ ׁש הָ ֲעמֻ ָּקה
יַד הַ ּגו ָֹרל הַ ּצוֹפֶ נֶת אֶ ת סוֹד הַ ַ ּב ּצ ֹ ֶרת,

וְהַ ֲח ָכמָ ה,

הַ שֶּׁ פַ ע וְהַ ְּתנו ּבוֹת,

הַ לֹּא הִ יא ָּבבו ּאַ ת דַ ּעַ ת הַ זְ ּמַ ִנּים

ָה-שָ נָה לְ ע ֹולָמִ ים
ׁשָ נ ׁ

ו ְּתמו ָּרתָ ם,

הִ יא הַ ָיּד הַ זּו ַֹרעַ ת ְ ּבלֶב ִא ׁיש-הָ אֲ דָ מָ ה

מִ ֶז ַּרע לִ נְבִ יטָ ה ,מִ צְ ּ מִ יחָ ה לַהֵ ָריוֹן וָפֶ ִרי

אֶ ת ז ֶַרע הָ אַ ּלוֹן הַ ַּכ ִ ּבירַ ,רב-הַ שָּׁ נִים שֶּׁ ל

עַ ד קָ צִ יר ו ּמָ וֶת –

ִ ּב ְטחָ ה ְ ּבתַ גְ מו ּל וָפֶ ִרי.

זֶה מַ עְ ַגּל יְסוֹדוֹת ע ֹולָם.

◆ ◆ ◆
•איזה פן בחג מדגיש כל שיר?
•האם ניתן לזהות את אחד השירים עם אחת מהגישות הציוניות הרבות לחג?
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"יש רגעים ,אשר האדם נמצא במצב-נפש כל כך מדוכא ,במצב של איזה סיו ּט כל כך
קשה עד כי הוא אינו יודע את עצמו ואינו מאמין בעצמו‘ .איפה אני בעולם?’  -שואל
הוא את עצמו ‘ -החי אני או מת?’ ‘הישן או ער?’ והוא זקוק אז להתבוננות .הוא צריך
לתת חשבון לעצמו מכל אשר הוא רואה ושומע ,מכל אשר הוא מרגיש וחושב  -מכל
אשר הוא חי .הוא צריך להשיב לעצמו על שאלתו" :איפה אני בעולם"? לא הרדיפות
מכל הצדדים ,לא העלילות והדיבות מכל המקורות ,מביאות אותנו לידי מצב-נפש
כזה .לזה כבר הורגלנו ,את זה סברנו וקיבלנו עלינו .אף לא רוח היאוש ,שהתחילה
בזמן האחרון מנשבת ביתר תוקף בפינות ידועות במחננו ,מביאה לידי כך‘ .האיש
הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו’  -כתוב בתורת החיים ,ובייחו ּד ,בתורת התחייה
שלנו ,אם נאבה ואם נמאן....צריך ,שיהיה ברור לנו בירור גמו ּר ,כי שתי דרכים
לפנינו פה ,בארץ-ישראל :דרך ‘החיים’ ,כלומר דרך החיים הגלותיים ,עם כל חכמתם
ודעתם הגלותית ,עם כל הרגשתם וטעמם הגלותיים ועם כל מעשיהם וכוח מעשיהם
הגלותיים .ודרך התחייה ,כלומר דרך החיים האמיתיים ,דרך החיים השלמים ,שאנו
מבקשים .יבחר כל אחד באשר יבחר ,אבל יכיר וידע ,כי הבוחר באחת לא ילך לעולם
בשנייה.
הגלו ּת היא לעולם גלו ּת ,ובארץ-ישראל לא פחות מאשר במקום אחר .ומי שחפץ
בתחייה ,מי שחפץ חיים שלמים צריך לתת בעדם את החיים הגלותיים .כך הוא
המחיר (כמובן לא זה שבשוק) ,ומחיר ,צריך להודות ,לא גדול .אין דבר בעולם נקנה
בחינם .אין זה אומר ,כי החפץ בחיי האו ּמה בעתיד ,צריך להמית את עצמו בהווה .לא!
דווקא הוא צריך לבקש חיים ,אבל לבקש באופן אחר ולבקש חיים אחרים .אשתמש
בציו ּר מוחשי ,שנתיישן לכאורה ,אבל באמת ‘הוא נשאר תמיד חדש’ .האוהב טוב
לו בפת חֲרבה ואוהל דל ביחד עם אהובתו מכל היכלי מלך וחיי תענו ּגות בלעדיה.
לזה הוא קורא חיים .מובן ,כי גם הוא מבקש את הרחבות שבחיים וגם את המותרות
שבחיים ,אבל רק עם אהובתו .כל המרחיק אותו מאהובתו הרי זה מרחיק אותו מחייו.
וכן הדבר גם באהבה רוחנית .המבקש תחייה לאו ּמית באמת ובתמים ,הוא יבקש
בארץ-ישראל חיים הטבועים בחותם התחייה האמיתית .מה שטבוע בחותם הזה ,אם
חיים טובים עם כל המותרות ,או אפילו רק חיים כחיי פועל עתה ,הרי הם בכלל חיים.
ומה שאינו טבוע בחותם הזה ,הרי זה פיגול ,כי אין בו חיים.
רק דרך אחת ,דרך של עבודה בידיים ממש ,דרך של הוצאת כל כוחנו הלאומי
מנרתיקו ,דרך של מסירות נפש לרעיוננו ולעבודתנו ,ובמקום שיש צורך ,בעד רעיוננו
ובעד עבודתנו - ,רק הדרך הזאת מובילה אותנו אל תחייתנו .אלפי קושאנים 4לא
יתנו לנו רכוש לאו ּמי ,כשם שלא נתנו לנו כל הקושאנים או כמעט כל הקושאנים,
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שיש לנו עד עכשיו .רכוש לאומי אין לנו על פי האמת עד היום כמעט כלום ,כי העם
לא זכה ברכוש הזה במאומה .אין עם קונה את אדמתו אלא על ידי עצמו ,על ידי
הוצאת כוחותיו הגופניים והרוחניים אל הפועל ,על ידי הבאת עצמותו לידי גילו ּי .פה
ישנה במובן ידוע קנייה הדדית ,אבל הראשון הוא בכל זאת העם ,העם קודם לארץ.
ועם פרזיטי אינו עם ,כלומר אינו עם חי .את העם נוכל לברוא ,רק כאשר יברא כל
אחד מאתנו את עצמו בריאה חדשה על ידי העבודה ועל ידי החיים הטבעיים .ואם
הבריאה הזאת לא תעלה לו בשלימות ,אז ילכו וישתלמו בדרך זו בניו או הבאים
אחריו .בדרך זו יהיו לנו במשך הזמן איכרים טובים ,פועלים טובים ,יהודים טובים
ובני אדם טובים .אולם אם אנחנו נשתלם פה בחיי גלו ּת ,בדרך התגרנות עם כל
פירושיה ,אז יבואו בנינו או הבאים אחרינו וישתלמו בדרך זו עוד יותר .הדבר הזה אין
צריך ראיה .הדרך התגרנית כבר נתנה פרי .בכל המקומות היותר ידועים באמריקה,
באוסטרליה וכו' כבר תמצא מן המוכן מספר טפסים מפרי ההדר ,אשר נתנה
ההשתלמות הזאת.
קשה היא דרך התחיה ,קשה מאד ,אבל דרך אחרת אָ ין .סוף סוף הדרך לחיים,
לאי-אלה חיים שהם ,היא קשה ועולה בעמל רב ,אלא שהמטרה המבוקשה מקילה
את קושי הדרך .ההבדל הוא רק במה שאדם רואה את החיים .היהודי הדתי הרגיל
שלפני דור אחד או שניים צייר לו את החיים בצורה כזו :שתהיה לו פרנסה בריוח
או גם ‘עושר וכבוד’ ,אבל באופן שיוכל לחיות על פי הדת ,לקיים את התורה בכל
דקדוקיה ופרטיה .אל החיים האלה שאף ,ובדרך שאיפתו זו לא היה לפניו כל
קושי .חיים אחרים לא היו בעיניו חיים .היהודי החדש הרגיל ,היהודי המבקש ‘חיים’
באמריקה או באוסטרליה או בארץ-ישראל ,קורא חיים לכל מה שקונים בכסף ולכל
מה שמרבה כסף  -אוצר ‘החיים’ האלה .אל החיים האלה הוא שואף ,ובדרך שאיפתו
זו אין לפניו כל קושי .גם חיים כאלה אינם נקנים בחינם או בקלו ּת ,אלא שבעד חיים
כאלה הוא נכון לעשות הכול ולהקריב הכול ,בלי כל טענות ומענות ובלי חשוב את
זה ,כמובן ,כלל לקרבן .וכל כך טבעית בעיניו הדרך הזאת ,עד כי אינו רואה כלל ועל
הרוב אינו מסוגל כלל לתת חשבון לעצמו ,כמה הוא עושה יותר מכפי כוחו וכמה
הוא מקריב לעזאזל ולכל הרוחות שבעולם מבריאות גופו ונפשו ולעתים לא רחוקות
גם מתענוגות העולם הזה ,ואין צריך לומר ,מעולמו הרוחני בעד ‘החיים’ האלה ובעד
הכסף  -אוצר ‘החיים’ האלה.
וגם עבודת התחייה בארץ-ישראל היא במובן זה צורה אחת מצורות החיים ,ובעיני
שואפי התחייה היא הצורה היותר נעלה ,היותר מבוקשה .גם בצורת החיים הזאת יש
מקום להרחבה שבחיים ולמותרות שבחיים  -הכל לפי טעם האיש ולפי רוחו  -אבל
רק באופן שלא תיטשטש הצורה העיקרית .זאת היא צורת חיים ,הדורשת שינו ּי
יסודי ,מהפיכה שלמה במושגינו ובהרגשותינו הגלותיים ובהשקפתנו הגלותית על
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החיים .היא דורשת זאת לא מן הכלל ובדרך כלל  -דרישה כללית כזאת אינה אלא
פראזה ריקה - ,היא דורשת זאת מכל פרט ופרט ,השואף לתחייה ולחיים של תחייה
ובכל פרט ופרט מחייו .היא דורשת ממנו לשנות ולהפוך את היהודי הגלו ּתי שבו
ליהודי בן-חורין; את האדם הלקו ּי ,המרוסק ,הבלתי טבעי שבו  -לאדם טבעי ,בריא,
נאמן לעצמו; את החיים הגלותיים שלו ,הטבועים בחותם חיצוני זר לרוֹּחו או בחותם
פנימי זר לזמנו ,שאינו נותן לו להפתח ,לגדול בכל מלוא שיעור קומתו  -לחיים
טבעיים ,מלאים ,שלמים ,די עמוקים ודי רחבים .הדבר הזה קשה הוא מאוד לעשותו.
זאת היא עליה בדרך זקופה ,קשה ,מלאה קוצים ומכשולים - ,אבל זאת היא עלייה,
אבל זאת היא -חיים .כל כך עשירים ,כל כך עמוקים החיים בדרך הזאת ,עד כי קשה
לי אפילו לבארם ,שלא איראה כמגזים.
ואם באים בשם חיים אחרים ,בשם אותם החיים ,שאנחנו ברחנו מהם ,והם רודפים
אחרינו ומשיגים אותנו ,אם באים ואומרים לנו ,כי החיים ההם יותר חזקים מאלה
ועליהם לא תתגבר ,הרי זה מראה רק ,כי האומרים כן אינם מבינים את החיים
שאנחנו מבקשים לכל עומקם .כלומר אין החיים האלה תופסים בנפשם אותו המקום,
שתפסו ,למשל ,חיי הדת בנפשו של היהודי הדתי באמת .כמובן ,אפשר לאמור גם
להפך ,כי אנחנו המבקשים חיים ,המתאימים לרוחנו ,איננו מבינים את ‘החיים’ ההם
לכל עומקם ,כי לקו ּיים אנחנו בנפש ,לא נורמליים וכו' ,או כי אין אנחנו מבינים את
כוח ‘החיים’ ההם ,את ההכרח שבהם ,עד כמה שהם קשורים בחיים הכלליים ,בחיים
של יתר העמים .אבל בין כך ובין כך דרכינו נפרדות ,וההולך באחת לא ילך לעולם
בשנייה .בכוח ‘החיים’ ההם ,בכוח 'ההכרח ההיסטורי ' לא נשיג בארץ-ישראל כלום.
ההכרח ההיסטורי ,כמו שמבינים אותו המדברים בשמו ,הוא כנגדנו ולא בעדנו...
"היתעורר המת? היזדעזע המת?" שואל משוררנו.
אי-אפשר שלא יזדעזע! כל כך גדול הכאב ,כל כך עמוק הכאב ,עד כי גם המיתה
המדומה לא תסך בעדו.
עוד ישנם לבבות בקרב בני עמנו ,אם כי מעטים הם .ואין לך פטיש יותר חזק לדפוק
על הלבבות מן האמת הקשה ,המרה ,הנוראה ,הנותנת מקום למסירו ּת נפש .ידעו ּ נא
את האמת כמו שהיא ,את האמת בכל נוראו ּתה .ידעו נא עד היכן הדברים מגיעים,
 והזדעזעו והתרעשו עד היסוד והתעוררו .יראו נא את התהום הנוראה ,הרובצתלרגלינו  -ובלי חשוב מחשבות ובלי בקש חשבונות  -יתנפלו להציל מה שיש להציל.
ולא יעצרום מזה לא כל נביאי ‘החיים’ ,אשר יַראו להם ,כי אין צורך ורק שגעון הוא
להתנפל ,ולא כל ציו ּרים מן החיים ,אשר יראו להם ,כי כלום לא יצילו בהתנפלותם
זו ,אחרי אשר כל תקוותנו מאפע ,כל תחייתנו הבל ,כל כוחותינו אפס והונאה עצמית.
כי לא מתוך חלומות יפים ולא מתוך דעה מיושבת יבואו לידי החלטתם ,ולא מתוך
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ספרים ולא מתוך חיטו ּטים פסיכולוגיים יכירו וידעו את כוחותינו ואת תקוותנו - ,כי
אם מתוך עומק עצמותם ,מתוך עומק הצער שלהם .ואם יש להם רפיונות ,צללים,
ליקויים ,כמו שיש לכל אדם - ,גם אלה אינם מעכבים ,ואולי במובן ידוע הנם גם כוח
דוחף.
והם ,אם כי מעטים הם ,הם באמת יצילו את חיי האומה מכיליון ,ולא ההולכים בדרך
‘החיים’ ,אם כי רבים הם .ובשבילם ,בשביל המעטים האלה ,צריך לדבר את האמת,
צריך לדבר השכם ודבר ובכל לשון שאתה מדבר".
מעט התבוננות ,שתי דרכים לפנינו  -פרק ב' ,אהרון דוד גורדון ()1911

◆ ◆ ◆
•מה הקשר בין הגאולה לבין שיבה לאדמה לפי דברי א.ד .גורדון?
•האם התחיה הלאומית ,והתחיה החקלאית משקפות את תחיית רוח האדם? ,קרי ,מה בין עולם הנפש,
ובריאות הנפש לתחיה לאומית וחקלאית? או שמא הקשר היחיד הוא הנקודת זמן ההיסטורית בלבד
שעמדה בפני גורדון וחבריו?

