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פרק א'

יֶהן  ּתֵ נֹות ֶעְגלֹון ֶמֶלך מֹוָאב, וְּשׁ נֹות ָאב ֶאָחד ָהיוּ, ּבְ ה ְורוּת ַהּמֹוֲאִביֹות ֲאָחיֹות ּבְ "ָעְרּפָ

ה הֹוֵלָלה ְוסֹוֶרֶרת  ִהי ָעְרּפָ ְקָעה ְוֲעָרָבה; ַוּתְ ְנָערֹות ְיֵפהִפיֹּות ְוֶנְחָמדֹות ְלַמְרֶאה, ּבנֹות ּבִ

ֶדה. ְוֶעְגלֹון  ַאיֶֶּלת ַהּשָׂ ה וְּצנוָּעה ַוֲחֵרָדה ּכְ ּמָ ה, ְורוּת ָהְיָתה ּתַ ִבְכָרה ַקּלָ ת-ֶנֶפׁש ֵמעֹוָדּה ּכְ ְוִעזִּ

ַמנֵּי  ׁשְ ּמִ בֹו ּבְ י ָהָיה מֹוָשׁ ן, ּכִ ָשׁ ַמן-ַמְפֶרֶקת ְכתֹוא ַהּבָ ָשׂר וּׁשְ ִריא וְּכַבד-ּבָ ב ִאיׁש ּבָ ֶמֶלך מֹוּאָ

רֹוָתיו ֵאין ֵקֶצה. ַויֲַּעבֹוד ֶאת ּכמֹוׁש  ּתְ קֹוַמת ִאיש וְּלַעְשׁ בֹות ַעְרבֹוָתיו ָגְבהוּ ּכְ ָאֶרץ, ִעשְׂ

ָרֵאל  נֵי-ִישְׂ ד ָידֹו ַעל ּבְ ְבַחר ֵאיָליו ְוַעּתוָּדיו, ַויְַּכּבֵ ְמָחה וְּבטוּב ֵלָבב, ַויֲַּערֹף לֹו ִמּמִ ֱאלָֹהיו ּבשִׂ

ן  ּתֵ ָרֵאל ַויִּ ֲעֵריֶהם; וְּבָכל-זֹאת ָיֵרא ְבֵסֶתר ִלּבֹו ַגם ֶאת-ֱאלֵֹהי ִישְׂ ָכל-ׁשַ ַצר ָלֶהם ּבְ ֵכנָיו ַויְּ ְשׁ

י ָאַמר: ִמי יֹוֵדַע, אוַּלי ּגַם ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ֱאלִֹהים ְוָידֹו ְגדֹוָלה ַוֲחָזָקה.ַוְיִהי  מֹו, ּכִ בֹוד ִלׁשְ ּכָ

ית-ֶלֶחם ְיהוָּדה ִאיׁש ֶאְפָרִתי,  יהוָּדה, וְּבמֹוָאב ָהָיה ָלֶחם. ַויָּבֹא ִמּבֵ ַביִָּמים ָהֵהם, ַוְיִהי ָרָעב ּבִ

ים ַמְחלֹון  נֵי ָבנָיו ָהַרּכִ ִדיָבה ָנֳעִמי וְּשׁ ּתֹו ַהּנְ שֵׂדה מֹוָאב, הוּא ְוִאְשׁ מֹו ֱאִליֶמֶלך, ָלגוּר ּבִ וְּשׁ

ְקֵצה  ְוִכְליֹון. ַויְַּחמֹל ֶעְגלֹון על ָהֶאְפָרִתים ְולֹא ֵהַרע ָלֶהם, ְוַגם ָמקֹום ָלגוּר ָנַתן ָלֶהם ּבִ

נֵי  ה וּׁשְ ֵאר ָהִאּשׁ ָ ּשׁ ֶאֶרץ ְמגוָּריו, ַוּתִ שֵׂדה מֹוָאב. ַוָיָמת ֱאִליֶמֶלך ִאיׁש ָנֳעִמי ּבְ ַנֲחָלתֹו, ַויָּגוּרוּ ּבִ

ים ְוָהֲעֻנִגים  נֵי ָהֶאְפָרִתי ָהַרּכִ ָבנֶיָה ְבכֶֹבד ֶאְבָלם ִויגֹוָנם ַעל ַאְדַמת ֵנָכר. ַויְַּרא ֶעְגלֹון ֶאת ּבְ

ַמח ַעל  ֲעבוָּרם, ַויֵּשְׂ ם ֵהיִטיב ּבַ ים, ְוַגם ְלִאּמָ י ְבנֹוָתיו ְלָנִשׁ ּתֵ ן ָלָהם ָאת-ְשׁ י טֹוִבים ֵהם, ַויּּתֵ ּכִ

ְבָנה  ַשׁ ִרי ָבֶטן. ַוּתֵ ֵתי ָהֲאָחיֹות ּפְ ֶבק טֹוב, ַוִיְמַנע ִמּשְׁ ְבקֹו ְבֶזַרע ְיָי. ַאְך ֱאלִֹהים לֹא ָאַמר ַלּדֶ ּדָ

שֹׂון. וַּמְחלֹון  ֶאֶפס שָׂ ֵבית ֲחמֹוָתן ָהַאְלָמָנה, ַוִיְכלוּ ְיֵמיֶהן ּבְ ַהְנָערֹות ָנְכִריֹות ַוֲעגוּמֹות-ֶנֶפׁש ּבְ
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ְהיוּ ָכל-ַהיִָּמים  ה, ַויִּ יֶהם ַאֲחֵרי ֲאִביֶהם, ְולֹא ָיְדעוּ ֶחְמּדָ ְוִכְליֹון ּגַם ֵהם לֹא ִהְתַנֲחמוּ ִבְנׁשֵ

י,  ָיגֹון ֲחִריׁשִ נֵיֶהם ּבְ ִנים ֵמתוּ ׁשְ ץ ֶעֶשׂר ׁשָ ַחְרבֹונֵי ַקִיץ,וִּמּקֵ ִפים ּבְ נֵי ְפָרִחים ִמְתַעּלְ ְשׁ ּכִ

ק  י ִנּתַ ה. ַויְַּרא ֶעְגלֹון ּכִ ה ְוֶאָחד ִמזֶּ ּשֶׂדה ַעל-ַיד ֶקֶבר ֲאִביֶהם, ֶאָחד ִמזֶּ ם ּבַ ֵרם ִאּמָ ְקּבְ ַוּתִ

ָרא,  ן-ּגֵ ד עֹוד ֶאת-ָידֹו ַעל ִישָׂרֵאל ַויַָּצר ָלֶהם ְמאֹד, ַוְיִמיֵתהוּ ְייָ ּבָיד ֵאהוּד ּבֶ ֶשר, ַויְַּכּבֵ ַהּקֶ

נֵי ְיָלֶדיָה, ַוּתֹאַמר: “ִמי- ּה וִּמׁשְ ֲאָרה ֵמִאיָשׁ יִָּמים ָהֵהם. וָנֳעִמי ִנׁשְ ַפט ֶאת-ִישָׂרֵאל ּבַ ֲאֶשר ׁשָ

ֵצא  ָקם ַוּתֵ י ָפַקד ְיָי ֶאת-ַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ָלֶחם, ַוּתָ ִלי עֹוד ּפֹה וַּמה-ִלי פֹה?” ַוְיִהי ְבָשְמָעּה ּכִ

י ָנַגע ְיָי  ִמְשֵׂדה מֹוָאב ָלשוּב ַאְרָצה ְיהוַּדה. ְולֹא ָאְבָתה רוּת ָלשוּב ֵמַאֲחֵרי ֲחמֹוָתה, ּכִ

ֵלְך ִעם ֲחמֹוָתה ַאְרָצה  ּה ְוֶאת ֱאלֶֹהיָה, ַוּתֵ ה ְוֶאת-ַאְרָצּה, ְוֶאת-מֹוַלְדּתָ ֲעזֹב ֶאת-ַעּמָ ּה; ַוּתַ ִלּבָ ּבְ

ּה  ית ִאּמָ ּשב ֶאל ּבֵ ק ָלּה, ַוּתָ ּשׁ ֶדה ַוּתִ בוּל ַהשָׂ ה ִשְלָחה ֶאת ֲחמֹוָתה ַעד ּגְ ְיהוַּדה, ְוָעְרּפָ

י ִאיׁש ִמדֹות ְוֶגֶבר ֲחָלַצִים,  ּתִ ִלְשׁ י ַעל ִּשֵׂדה מֹוָאב, ְוַהּפְ ּתִ ִלְשׁ ּכְנעוֶּריָה. ַוְיִהי ַהיֹּום ַויֲַּעבֹר ּפְ

לֹו ַבְרֶזל  ף ֶרֶגל ְוַעד ָקְדקֹד, ּכֻ ק וְּכֵלי ָמֶות ִמּכַ ים ְוָתפוּשׂ ֶנׁשֶ ִמיִליֵדי ָהָרָפה, ְוהוּא ָלבוּׁש ַמּדִ

ֶרא ֶאת-ּכֹחֹו  ם ָלְיָלה. ַוּתֵ ה ַויֶָּלן ׁשָ ית ָעְרּפָ י ִגּבֹור ִמְלָחָמה הוּא. ַויַָּסר ָהֲעָנק ֶאל ּבֵ ת, ּכִ וְּנחֶֹשׁ

ה  י ִגּתָ ּתִ ִלְשׁ ֶלְך ַאֲחֵרי ְמַאֲהָבּה ֶהָעֵרל ַהּפְ ֶמד-לֹו, ַוּתֵ ּצָ קֹו ַוּתִ יו ְוִנׁשְ ְבהֹו ְוֶאת-ֲהַדר ַמּדָ ְוֶאת-ּגָ

ָלב ַאֲחֵרי ֲאדֹונָיו". ר ֵיֵלְך ַהּכֶ ֲאׁשֶ ִעירֹו ּכַ

פרק ב'

ֵבית-ֶלֶחם ְיהוָּדה,  ב ֶאת-ֲחמֹוָתה ּבְ ׁשֶ ָרֵאל ַוּתֵ ְנֵפי ֱאלֵֹהי-ִישְׂ ַחת ּכַ ָאה ַלֲחסֹות ּתַ ְורוּת ּבָ

ּה ְוֶנֶפׁש ֲחמֹוָתה. וּבַֹעז ִאיׁש  ְחִמי, ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשָ ית-ַהּלַ ֵדה ּבַֹעז ּבֵ שְׂ ט ּבִ וְּבָעְניּה ָיְצָאה ְלַלּקֵ

ַחת ֱאִליֶמֶלך וּמֹוָדע ְלָנֳעִמי. ַויְַּרא ֶאת-ַהּנֲַעָרה  ּפַ ׁשְ ֶבר-ֲחֻמדֹות וְּנִדיב-ָעם, ִמּמִ ַנֲחָלה ָוהֹון, ּגֶ

ה;  ָקֶחּנָה לֹו ְלִאׁשָ יתֹו ַויִּ ָרֶכיָה ְוֶאת-טַֹהר רוָּחּה ַויְִּביֶאָה ֶאל ּבֵ ר ֶאת-ּתֹם ּדְ ְבַלְקָטה ַויַּּכֵ

ֶזַרע ַעם ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ַעד  ק רוּת ּבְ ְדּבַ מֹו עֹוֵבד. ַוּתִ ְקָרא ׁשְ ְוִלְתקוַּפת ַהיִָּמים ָיְלָדה לֹו ֵבן, ַוּתִ

ָנה ְוַרֲעַנָנה, ְוָיֶדיָה  ע ָיִמים ְוִהיא עֹוֶדּנָה ְדׁשֵ ּבַ שְׂ ְזַקן רוּת ַוּתִ ְמִגּלַת רוּת. ַוּתִ תוּב ּבִ ּכָ עֹוָלם, ּכַ

ִשים  ּלֵ ֶרא ְבנֵי-ָבִנים וְּבנֵי ׁשִ ל-ְסִביבֹוֶתיָה. ַוּתֵ רַֹע ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ַעל ּכָ לֹא ָיְגעוּ ִמזְּ

יָה ֶבן-ְזֻקִנים  ְרּכֶ ד ַעל ּבִ ּבֹוֵרי-חִֹיל ְוִיְרֵאי-ֱאלִֹהים. וְּבַאֲחִרית ָיֶמיָה יֻּלַ ם ּגִ ּלָ ְלבַֹעז ִאיָשּה, ּכֻ

ְגַדל ַהּנַַער ַוְיָבְרֵכהוּ ֱאלִֹהים, ַוְיִהי ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה  מֹו ּדִוד. ַויִּ ֵרא ׁשְ ּקָ ָנּה, ַויִּ ן-ּבְ י ּבֶ ְלִיׁשַ

ּנֹור ַוְיִהי ְנִעים ְזִמירֹות  עֹוָתיו ַלּכִ ד ֶאְצּבְ ָבר. ַוְיַלּמֵ יץ רוַּח וְּנבֹון ּדָ -ֵעינִַים ְוטֹוב-רִֹאי, ַאּמִ

ְגבוָּרה ֶאת ַחיַּת-ַהּשֶׂדה, ַויְַּך ֶאת-ָהֲאִרי ְוֶאת-ַהּדֹב,  ן, וִּבְרעֹותֹו ְבצֹאן ָאִביו ִנְלַחם ּבִ וֵּמיִטיב ַנּגֵ

ם ָוָאֶרץ ָרווּ ְזִמירֹוָתיו.  ַמִ תוִּקים ְוׁשָ יָריו ַהּמְ רוַּעת ִשׁ ְלאוּ ֶהָהִרים ּתְ ּמָ יֶהם ָטֶרף; ַויִּ ל ִמּפִ ַויַּּצֵ

ל-ַהיִָּמים ַעל  ָלה ּכָ ֶשב ַהּבָ ִהי הֹוִמיָּה ְוסֹוָרֶרת, ַוּתֵ ִתים, ַוּתְ ִלׁשְ ֶאֶרץ ּפְ ה ָבְלָתה ִמזֶֹּקן ּבְ ְוָעְרּפָ

ֶרא ַגם  ֶלך. ַוּתֵ ָבלֹות ְוִהיא טָֹוה ִפְשׁ ִתים ְותֶֹמֶכת ּפָ ַאַחת ַהּנְ ֶרך וְּברֹאׁש ְנִתיבֹות ּכְ ֵאם ַהּדֶ

ְהיוּ ְפִריֵצי  ַרע, ַויִּ ָעִרים ּפֶ לוּ ַהּנְ ְגּדְ י ָאִחיו; ַויִּ ּבִ ְלַית ְוִיׁשְ ים ְלַבְעָלּה ַהֲעָנק, ֶאת-ּגָ ׁשִ ּלֵ ִהיא ְבנֵי ִשׁ

עוֵּריֶהם,  ְלְמדוּ ֶהֶרג ָוֶרַצח ִמּנְ ׁשוּ ַבְרֶזל וְּנחֶֹשת ַכֲאבֹוָתם, ַויִּ ְלּבְ ָאָדם, ְוגַֹבּה ָלֶהם ְוִיְרָאה, ַויִּ

ְריֹו וְּפִרי  ן ּפִ ֵעץ ּכֵ ָמעֹות ָוָדם. ּכָ ְהיוּ ִכְזֵאֵבי ֲעָרבֹות ַויְַּרווּ ֶאת-ָהָאֶרץ ּדְ דוּד ַויִּ ּגְ וְּבָפְשָטם ּבַ

ַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם ַעד עֹוָלם. ִפְריוּ, ְוכַֹח ָאבֹות ּבְ
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פרק ג'

ְהיוּ עֹוְמִדים  ָרֵאל, ַויִּ ְלָחָמה ַעל ִישְׂ ים ַמֲחנֵיֶהם ַלּמִ ּתִ ַוְיִהי ִלְתקוַּפת ַהיִָּמים, ַויַַּאְספוּ ְפִלׁשְ

ֲחנֹות  ינִַים ִמּמַ ינֵיֶהם. ַויֵֵּצא ִאיש ַהּבֵ ְיא ּבֵ ה וֱַהּגַ ָרֵאל עֹוְמִדים ַעל ָהָהר ִמזֶּ ה וִישְׂ ַעל ָהָהר ִמזֶּ

ים הוּא ָלבוּׁש,  ַקשִׂ ְריֹון ַקשְׂ ׁש ַאּמֹות ָוָזֶרת, ְוכֹוַבע ְנחֶֹשת ַעל רֹאׁשֹו, ְוׁשִ ְבהֹו ׁשֵ ים, ּגָ ּתִ ִלׁשְ ּפְ

ָקִלים ְנחֶֹשת, וִּמְצַחת ְנחֶֹשת ַעל ַרְגָליו, ְוִכידֹון ְנחֶֹשת  ת ֲאָלִפים ׁשְ ְריֹון ֲחֵמׁשֶ ַקל ַהׁשִ וִּמׁשְ

א  ְרֶזל, ְונֹושֵׂ ָקִלים ּבַ ׁש ֵמאֹות ׁשְ ְמנֹור אְֹרִגים, ְוַלֶהֶבת ֲחִניתֹו ׁשֵ ֵתָפיו, ְוֵעץ ֲחִניתֹו ּכִ ין ּכְ ּבֵ

ת,  י ִמּגַ ּתִ ִלְשׁ ְלַית ַהּפְ י ַוְיָחִרף ַמַעְרכֹות ֱאלִֹהים ַחִיים. הוּא ּגָ ּתִ ִלְשׁ ּנָה ְלָפנָיו. ַויֲַּעמֹד ַהּפְ ַהּצִ

ָרֵאל ָיָצא ִלְקָראתֹו ַנַער ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה -ֵעינִַים  ַעְרכֹות ִישְׂ ה. וִּמּמַ ים לָעְרּפָ ׁשִ ּלֵ ן-ִשׁ ּבֶ

ה ַחֻלֵקי ֲאָבִנים  י ִאם ַמְקלֹו ְוַקְלעֹו ַוֲחִמּשָ ָידֹו ִבְלּתִ ְוטֹוב-רִֹאי, לֹא ֶנֶשק לֹו ְולֹא ַמִדים, ֵאין ּבְ

ים ְלרוּת. ׁשִ ּלֵ ן-ַשׁ ית-ֶלֶחם, ּבֶ ָפָתיו. הוּא ָדִוד ָהרֶֹעה ִמּבֵ ים ִעל שְׂ ם ֱאלִֹהים ַחיִּ ַיְלקוּטֹו ְוׁשֵ  ּבְ

בוּ ַבַגְיא ָהֶאָחד מוּל  י ְוַנַער ִעְבִרי, ִהְתַיּצְ ּתִ ִלְשׁ ְשנֵי ֶצֱאָצֵאי ָהֲאָחיֹות ַהמֹוֲאִביֹות, ֲעָנק ּפְ

ֵטַמת גֹוי ֵואלָֹהיו ְלגֹוי ֵואלָֹהיו, ּבֲעָרה ְבֵעינֵיֶהם". ֵטַמת ָמֶות, ַמשְׂ ֵרֵעהוּ, וַּמשְׂ

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 וֶהקשרים 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 )1937( לחוג 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.

 שטיחי שדות פרושים הרחק לנגדך.

 בטרם יעלה בהם הקמש.

בלקט, בפאה, בשכחה.

 אחוז חרמש ושלח מגל בתלם.

 זהב חובק אותך מאופק ועד תום.

 הן אין ימים יפים יותר מאלה,

לפני אשר ידאו ימי החום.

 כי לפני קציר - כתם פרח.

 ולפני מתן תורה - מן מתוק ושלו.

 ולפני הביכורים - קור וכפור וקרח.

ובטרם שבועות - עלה טרף.

 דינרי אופיר פזורים בשדות הלחם.

 ורות ונעמי שם ניצבות בפז.

 באות הן ברינה, נושאות על שכם,

את אלומות האש והטופז.

 אתה וגם אני, אשר נבואה,

אי שם לקציר חיטים, ממש בקצה 

 מואב.

 ודאי נמצא בצל אילן מרגוע,

בטרם קיץ וימי שרב.

 כי לפני קציר - כתם פרח.

 ולפני מתן תורה - מן מתוק ושלו.

 ולפני הביכורים - קור וכפור וקרח.

ובטרם שבועות - עלה טרף.

◆  ◆  ◆
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שיר אדמה, ע. הלל

ים ָהעֹוְבִדים ֶאת ָהֲאָדָמה,  ָהֲאָנִשׁ

ְלָוה ְוֶאת  ם יֹוְדִעים ֶאת ַהַשּׁ ֵהם ְלַבָדּ

ְטָחה,  ַהִבּ

ם יֹוְדִעים ֶאת ָהַאֲחָוה  ְוֵהם ְלַבָדּ

ית,  ָהֲאִמִתּ

 ַהחֹוֶרֶגת ֵמֶחֶבל ֶחְבַרת-ָהָאָדם.

ָנה  אֹו  ֵשׁ ֵבָדה, ָהְרָחָבה, ַהְדּ ָהֲאָדָמה ַהְכּ

 ַהִזּּבוִּרית,

ים ֲעַקִשּׁ נוּבֹות ְוַהַמּ  ַאְדַמת ַהְתּ

ַפע ְוַהּצֹום, ַהֶשּׁ

יַמת ֶנַצח  ְנִשׁ ָהֲאָדָמה ַהְגּדֹוָלה, ִבּ

 עֹונֹוֶתיָה -

ִמיד,  ְסָתו ְוחֶֹרף, ָאִביב ְוַקִיץ - ָתּ

ְנָחה ֶאת רוַּח ּפֹוְלֶחיָה,  ִהיא ַהַמּ

ְלַחן. ל ֻפּ ֶרׁש ָכּ ֶזה שֹׁ

ֶרת,  צֹּ ַיד ַהּגֹוָרל ַהּצֹוֶפֶנת ֶאת סֹוד ַהַבּ

נוּבֹות, ַפע ְוַהְתּ  ַהֶשּׁ

ָנה ְלעֹוָלִמים ָנה-ָשׁ  ָשׁ

ֶלב ִאיׁש-ָהֲאָדָמה   ִהיא ַהָיּד ַהזֹּוַרַעת ְבּ

ל  ִנים ֶשּׁ יר, ַרב-ַהָשּׁ ִבּ ֶאת ֶזַרע ָהַאּלֹון ַהַכּ

ַתְגמוּל ָוֶפִרי. ְטָחה ְבּ ִבּ

ת, ר ֶאת ַאְדָמתֹו ַהֶנֱּחֶרֶשׁ ָהִריַח ָהִאָכּ   ְבּ

 הוּא ֵמִריַח ֶאת ֵריַח ָהֱאמוָּנה,

ֵבד. מֹו ַהָכּ  ְוֶאת ֵריַח ָדּ

וְּבָחְפנֹו ְמלֹא קֶֹמץ ָעָפר,

ֵבָדה,  ְטָחה ַהְכּ ַכּפֹו ֶאת ַהִבּ הוּא חֹוֵפן ְבּ

 ַהּשֹׂוֶחֶקת,

ֵני ִאיׁש-ָהֲאָדָמה ְקמוִּטים  ְוִאם ְפּ

ים,  ַוֲחרוִּשׁ

בוַּאת ָשֵׂדהוּ  א ָבּ א ֵאין זֹאת ֶאָלּ ֹּ ַהל

 ֶהָחרוּׁש!

ׂיָבה, ַשֲׂערֹוָתיו זְֹרָקה ַהֵשּ  ְוִאם ְבּ

ִׂאים  בוַּאת ָהֲעָנִנים ַהִנָּשּ ֲהלֹא ִהיא ָבּ

 ֵמַעל

ָנה. ָנה-ָשׁ ְונֹוְשִׂאים ּגֹוָרלֹו ָשׁ

ה  ֵעיָניו ְמַהְבֶהֶבת ָהֵאׁש ָהֲעֻמָקּ ְוִאם ְבּ

 ְוַהֲחָכָמה,

ַעת ַהְזַּמִנּים  בוַּאת ַדּ א ִהיא ָבּ ֹּ ַהל

 וְּתמוָּרָתם,

ִמיָחה ַלֵהָריֹון ָוֶפִרי  ִמֶזַּרע ִלְנִביָטה, ִמְצּ

 ַעד ָקִציר וָּמֶות –

ֶזה ַמְעַגּל ְיסֹודֹות עֹוָלם.

◆  ◆  ◆

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 סיוּט 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, ובייחוּד, בתורת התחייה 

שלנו, אם נאבה ואם נמאן....צריך, שיהיה ברור לנו בירור גמוּר, 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. 

הגלוּת היא לעולם גלוּת, 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 האוּמה בעתיד, צריך להמית את עצמו בהווה. לא! 

דווקא הוא צריך לבקש חיים, אבל לבקש באופן אחר ולבקש חיים אחרים. אשתמש 

בציוּר מוחשי, שנתיישן לכאורה, אבל באמת ‘הוא נשאר תמיד חדש’. האוהב טוב 

לו בפת ֲחרבה ואוהל דל ביחד עם אהובתו מכל היכלי מלך וחיי תענוּגות 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 לאוּמית 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 קושאנים4 לא 

יתנו לנו רכוש לאוּמי, 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 גילוּי. 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 גלוּת, 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 ָאין. 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 בקלוּת, 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 שינוּי 

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 הגלוּתי שבו 

ליהודי בן-חורין; את האדם הלקוּי, המרוסק, הבלתי טבעי שבו - לאדם טבעי, בריא, 

ֹּחו או בחותם  נאמן לעצמו; את החיים הגלותיים שלו, הטבועים בחותם חיצוני זר לרו

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 לקוּיים 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 למסירוּת נפש. ידעוּ נא 

את האמת כמו שהיא, את האמת בכל נוראוּתה. ידעו נא עד היכן הדברים מגיעים, 

- והזדעזעו והתרעשו עד היסוד והתעוררו. יראו נא את התהום הנוראה, הרובצת 

לרגלינו - ובלי חשוב מחשבות ובלי בקש חשבונות - יתנפלו להציל מה שיש להציל. 

ולא יעצרום מזה לא כל נביאי ‘החיים’, אשר ַיראו להם, כי אין צורך ורק שגעון הוא 

להתנפל, ולא כל ציוּרים 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 חיטוּטים 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?

11   ◆   ביכורי בית ∙ שבועות תש״ף




