
תל אביב
בית פרת

קיצור תולדות השבועות
בין הטבע לתרבות

◆

נופר הוניגמן

 

האנתרופולוג קלוד לוי-שטראוס, ראה בתולדות 

התרבויות האנושיות את המתח בין היסוד הטבעי, 

הראשוני והגולמי, ובין היסוד התרבותי, המעוצב, 

הממוסד והמעובד.

חג השבועות, יותר מחגים אחרים, מתאים לאבחנה 

זו, והמתח בין היסודות של הטבע לתרבות נחשף בו 

על כל היבטיו. את כל תולדותיו הסוערות, המורכבות 

והמגוונות של חג השבועות אפשר לתאר כגילויים של 

המתח בין יסוד הטבע ליסוד התרבות.

שני “סיפורי יסוד” )נרטיבים( בסיסיים עומדים במרכז 

חג השבועות: הסיפור החקלאי הגשמי, שסמליו 

קציר חיטים, הלחם, הביכורים ומגילת רות; והסיפור 

התורתי הרוחני, שסמליו לוחות הברית, מעמד הר 

סיני ותיקון ליל שבועות.

מתוך: “חג ישראלי – הצעות לטקסי החגים במשפחה בצירוף מבואות עיוניים”, עמ’ 368 )הדגשה שלי – נ.ה( 

◆  ◆  ◆  

טבע ותרבות בחג שבועות ה"חקלאי" 

איך מתואר חג השבועות בכל אחד מהמקורות המקראיים? מה ההבדלים ביניהם? 	

מה בסיס החג בכל אחד מהמקורות? על איזה אלמנטים חקלאיים ו/או לאומיים כל מקור מבוסס? 	

באיזה אופן הוא מחובר לטבע? )גולמי, תלוי בטבע, שם במרכז אלמנטים מהטבע, ממוקם בו...( 	

באיזה אופן הוא מחובר לתרבות? )מעוגן בזמן ובמקום, מחובר לאירועים לאומיים, מגובה בטקסים קבועים...( 	

 

ׁשְִבָעה ׁשָֻבֹעת ּתְִסּפָר־ָלְך ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ּבַּקָָמה ּתֵָחל ִלְסּפֹר ׁשְִבָעה ׁשָֻבעֹות: ְוָעׂשִיָת ַחג ׁשָֻבעֹות ַלה' ֱאלֶֹהיָך ִמּסַת ִנְדַבת ָיְדָך ֲאׁשֶר ּתִּתֵן 

ּכֲַאׁשֶר ְיָבֶרְכָך ה' ֱאלֶֹהיָך: 

)דברים טז ט-י(

◆  ◆  ◆  

 

ַוְיַדּבֵר ה’ ֶאל־ֹמׁשֶה ּלֵאֹמר: ּדַּבֵר ֶאל־ּבְֵני ִיׂשְָרֵאל ְוָאַמְרּתָ 

ֲאֵלֶהם ּכִי־ָתבֹאּו ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ּוְקַצְרּתֶם 

ֶאת־ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת־ֹעֶמר ֵראׁשִית ְקִציְרֶכם ֶאל־

ַהּכֵֹהן: ְוֵהִניף ֶאת־ָהֹעֶמר ִלְפֵני ה' ִלְרצְֹנֶכם ִמּמֳָחַרת 

ַהּׁשַּבָת ְיִניֶפּנּו ַהּכֵֹהן: ]....[ ּוְסַפְרּתֶם ָלֶכם ִמּמֳָחַרת ַהּׁשַּבָת 

ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת־ֹעֶמר ַהּתְנּוָפה ׁשֶַבע ׁשַּבָתֹות ּתְִמיֹמת 

ּתְִהֶייָנה: ַעד ִמּמֳָחַרת ַהּׁשַּבָת ַהּׁשְִביִעת ּתְִסּפְרּו ֲחִמּׁשִים 

יֹום ְוִהְקַרְבּתֶם ִמְנָחה ֲחָדׁשָה ַלה': ִמּמֹוׁשְבֵֹתיֶכם ּתִָבי

ּאּו ֶלֶחם ּתְנּוָפה ׁשְּתִַים ׁשְֵני ֶעׂשְרִֹנים סֶֹלת ּתְִהֶייָנה ָחֵמץ 

ּתֵָאֶפיָנה ּבִּכּוִרים ַלה': 

ויקרא כג ט-יז(

◆  ◆  ◆  
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ְוָהָיה ּכִי־ָתבֹוא ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר ה’ ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ְלָך 

ַנֲחָלה ִויִרׁשְּתָּה ְוָיׁשְַבּתָ ּבָּה:  ְוָלַקְחּתָ ֵמֵראׁשִית ּכָל־ּפְִרי 

ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶר ּתִָביא ֵמַאְרְצָך ֲאׁשֶר ה’ ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ָלְך 

ְוׂשְַמּתָ ַבּטֶֶנא ְוָהַלְכּתָ ֶאל־ַהּמָקֹום ֲאׁשֶר ִיְבַחר ה' ֱאלֶֹהיָך 

ְלׁשַּכֵן ׁשְמֹו ׁשָם:  ּוָבאָת ֶאל־ַהּכֵֹהן ֲאׁשֶר ִיְהֶיה ּבַּיִָמים 

ָהֵהם ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו - “ִהּגְַדּתִי ַהּיֹום ַלה' ֱאלֶֹהיָך ּכִי־ָבאִתי 

ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר ִנׁשְּבַע ה’ ַלֲאבֵֹתינּו ָלֶתת ָלנּו”:  ְוָלַקח 

ַהּכֵֹהן ַהּטֶֶנא ִמָּיֶדָך ְוִהּנִיחֹו ִלְפֵני ִמְזּבַח ה’ ֱאלֶֹהיָך:  ְוָעִניָת 

ְוָאַמְרּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך - “ֲאַרּמִי ֹאֵבד ָאִבי ַוּיֵֶרד 

ִמְצַרְיָמה ַוּיָָגר ׁשָם ּבְִמֵתי ְמָעט ַוְיִהי־ׁשָם ְלגֹוי ּגָדֹול ָעצּו

ם ָוָרב:  ַוּיֵָרעּו ֹאָתנּו ַהּמְִצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוּיִּתְנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה 

ָקׁשָה:  ַוּנְִצַעק ֶאל־ה' ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ַוּיִׁשְַמע ה’ ֶאת־קֵֹלנ

ּו ַוּיְַרא ֶאת־ָעְנֵינּו ְוֶאת־ֲעָמֵלנּו ְוֶאת־ַלֲחֵצנּו:  ַוּיֹוִצֵאנּו ה’ 

ִמּמְִצַרִים ּבְָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ּגָדֹל ּוְבֹאתֹות ּו

ְבֹמְפִתים:  ַוְיִבֵאנּו ֶאל־ַהּמָקֹום ַהּזֶה ַוּיִּתֶן־ָלנּו ֶאת־ָהָאֶרץ 

ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:  ְוַעּתָה ִהּנֵה ֵהֵבאִתי ֶאת־ֵרא

ׁשִית ּפְִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶר־ָנַתּתָה ּלִי ה’” ְוִהּנְַחּתֹו ִלְפֵני ה' 

ֱאלֶֹהיָך ְוִהׁשְּתֲַחִויָת ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך:  ְוׂשַָמְחּתָ ְבָכל־ַהּטֹוב 

ֲאׁשֶר ָנַתן־ְלָך ה' ֱאלֶֹהיָך ּוְלֵביֶתָך ַאּתָה ְוַהּלִֵוי ְוַהּגֵר ֲאׁשֶר 

ּבְִקְרּבֶָך:

דברים כ״ו א׳-י״א, סימני פיסוק ע״ב חג ישראלי

◆  ◆  ◆  

מה אנחנו מרוויחים מההתפתחות של יסודות התרבות אל מול יסודות הטבע? מה אנחנו מפסידים ממנה? 	

איך ה”קיבוע” של המהלך הטבעי משפיע עליו – מעצים אותו? מנמיך את החשיבות שלו? 	

אילו עוד מהלכים טבעיים “תיְרּבַתנוּ"?  	

מה אפשר ללמוד מההתפתחות הזו של שבועות על כוחה של התרבות מול כוחו של הטבע? 	

טבע ותרבות בחג שבועות ה"לאומי"

 

ֶפן ִרי ַהָגּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ל  נּו ִמָכּ ַחר ָבּ ר ָבּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ן ָלנּו ְיָי  ֶתּ ִמְצֹוָתיו. ַוִתּ נּו ְבּ ָשׁ ל ָלׁשֹון ְוִקְדּ ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָכּ

ׂשֹון  ים ְלָשׂ ים ּוְזַמִנּ ְמָחה ַחִגּ ַאֲהָבה מֹוֲעִדים ְלִשׂ ֱאלֵֹהינּו ְבּ

ַאֲהָבה(,  ן ּתֹוָרֵתנּו )ְבּ בּועֹות ַהֶזה, ְזַמן ַמַתּ ׁ ֶאת יֹום ַחג ַהָשּ

ִמְקָרא קֶֹדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים...

מתוך הקידוש לחג השבועות

ַוְיִהי ַבּיֹום ַהּׁשְִליׁשִי ּבְִהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹלֹת ּוְבָרִקים 

ְוָעָנן ּכֵָבד ַעל־ָהָהר ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמֹאד ַוּיֱֶחַרד ּכָל־ָהָעם 

ֲאׁשֶר ּבַּמֲַחֶנה: ַוּיֹוֵצא ֹמׁשֶה ֶאת־ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלִֹהים 

ִמן־ַהּמֲַחֶנה ַוּיְִתַיּצְבּו ּבְַתְחּתִית ָהָהר: ְוַהר ִסיַני ָעׁשַן ּכֻּלֹו 

ִמּפְֵני ֲאׁשֶר ָיַרד ָעָליו ה’ ּבֵָאׁש ַוּיַַעל ֲעׁשָנֹו ּכְֶעׁשֶן ַהּכְִבׁשָן 

ַוּיֱֶחַרד ּכָל־ָהָהר ְמֹאד: ַוְיִהי קֹול ַהּׁשָֹפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד 

ֹמׁשֶה ְיַדּבֵר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול:

שמות י״ט ט״ז-י״ט

◆  ◆  ◆  

מה הבסיס של חג השבועות לפי נוסח הקידוש? 	

איך הוא מחובר לטבע? לתרבות? 	

אילו אלמנטים טבעיים ניתן לראות במעמד מתן התורה? אילו אלמנטים תרבותיים? 	

איך בא לידי ביטוי המתח בין היסודות בהסתכלות הזו על החג? 	
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טבע ותרבות בחג שבועות המתחדש – ראשית הציונות 

 

כל היצירה הלאומית לכל סעיפיה צומחת מן האדמה, 

הכל בא מן האדמה, כמו שהכל שב אל האדמה. אין 

מקום לשום צמיחה וגידול של האומה בלי מקור 

ראשון של התחיה והגידול והיא נקודת המוצא לא רק 

של החינוך אלא של כל חיי האומה ושל כל יצירה. ... 

הייתי רוצה כי רעיון גאולת הארץ יעלה לגובה גדול 

כזה שישיה מתפרש באלף פרושים, כמו שיש מ”ט 

פנים לתורה. .... ילדנו צריכים לדעת כי מי שאינו יוצר 

מתוך האדמה את כל ערכיו, הוא חצי איש, “לא נקרא 

אדם הראשון אדם עד שעבד אדמה”, אמרו חכמינו 

... כל הספרות שלנו היא באמת “גאולת הארץ” 

במשמעה העליונה. התלמידים שלנו צריכים לדעת 

כי כשם שיש קרקע חומרי שממנו נובעת כל יצירה 

חומרית, כך יש קרקע רוחנית שממנה נובעת כל 

יצירה רוחנית, ועליהם לדעת כי בלי מגע עם הקרקע 

ובלי חרישתו וזריעתו אין מקום לגידול רוחני אמיתי... 

אין גאולה אחת בלי השניה....

ביאליק שבע״פ, מועצת המורים למען הקרן הקיימת בכפר הנוער בבן שמן, כסלו תרפ״ז

◆  ◆  ◆  

 

אבל אל נא תשכחו דבר אחד עיקרי! והוא כי 

השרשרת הלאומית של האומה מתחילה בחג שאנו 

חוגגים היום: חג השבועות, חג זה לא היה רק חג 

הטבע, חג הביכורים של פרי האדמה והעבודה: זהו 

יום “מתן תורה” ובו היינו לעם. ואין להפריד בין שני 

החגים האלה. ביום אחד נוצרנו כאומה ונעשינו עם 

עובד אדמתו בזיעת אפיו. פירוד זה יכול להעמיד 

אותנו בפני מכשולים, שעמדו בפנינו במשך הדור 

האחרון ועלינו להימנע מהם.

מנחם אוסישקין, נאום בחגיגת הביכורים בחיפה, תרצ״ב 1932

◆  ◆  ◆  

כשהטבע והתרבות מתנגשים... 

 

]ב, ד[ שאלה הזכרתם - יצליח לכם האל - שזרע 

התבואות אינו אצלכם בעונה קבועה, ושהתבואה 

תזרע בזמנים שונים ותקצר פעם בקיץ ופעם בחרף, 

והקציר שנים או שלשה חדשים אחרי הזרע, ואין 

התבואה מתקיימת אחרי הקצרה אלא חדשים 

מועטים ואחר כך היא מתליעה ומתקלקלת, ושאתם 

נבוכים בדבר אסור החדש בשביל הסבות האלה. 

וכבר ידעתם שאסור חדש אסורא דאוריתא )ערלה 

פ”ג מ”ט; מנחות ס״ח ב׳( ואסור להקל בו... ואין 

להפטר מאסור דאוריתא זה בהתנצלות שתבואת 

הארץ מתקלקלת, ואם יש בקיום האסור הזה טרח 

גדול, הרי לפי מדת הצער - השכר, לפום צערא 

אגרא...

שו״ת ר’ אברהם בן הרמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק י׳, הלכה ב׳

* איסור חדש – הלכה שקובעת שאסור לאכול את התבואה החדשה של השנה, עד אחרי מועד הנפת העומר. נשאלת השאלה 

– מה עושה מי שגר בארץ אחרת שבה הקציר לא מתקיים באותו המועד כמו בארץ ישראל? האם לזרוק או לאכול?

◆  ◆  ◆  

איך ביאליק ואוסישקין תופסים את המתח בין הטבע לתרבות בחג השבועות? מה דעתכם.ן על תפיסה זו? 	

מהי הקרקע החומרית והרוחנית של ימינו? איך אנחנו מביאים לידי ביטוי את ההיבטים השונים של החג? 	

מה לדעתכם.ן המכשולים של ה”פירוד” בין היסוד הטבעי והתרבותי שמתאר אוסישקין? 	

איך בעצם מכריע הרב בשאלה לגבי הקציר? על אילו רעיונות הוא מסתמך? 	
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אז מה בעצם יותר חשוב בחגים החקלאיים – הרעיון החקלאי, הוא ההיבטים התרבותיים שנקבעו על בסיסיהם? איזו מורכבות זה  	
יכול ליצור בימינו?

אילו רעיונות אנחנו קיבענו באופן תרבותי? מה קורה לנו כשהטבע מתנגש איתם? )לדוג’ – יום זיכרון בזמן מגפה עולמית( 	

 

י לֹא ֵמת ִתּ ּבֹו נֹוְלָדה ִבּ ּיֹום ֶשׁ  ַבּ

ִניָסה ַער ַהְכּ ֵבית ַהחֹוִלים ְוַעל ַשׁ  ַאף ִאיׁש ְבּ

ֶרת.” ֲהִנים ֻמֶתּ ִניָסה ַלכֹּ תּוב: “ַהּיֹום ַהְכּ  ָהָיה ָכּ

ָנה. ׁ ל ַהָשּ יֹוֵתר ֶשׁ ּיֹום ָהָארְֹך ְבּ  ְוֶזה ָהָיה ַבּ

ְמָחה  ּוֵמרֹב ִשׂ

ְיא. ַער ַהַגּ ְבעֹות ַשׁ י ִעם ְיִדיִדי ֶאל ִגּ ָנַסְעִתּ

ִלים ֵאין  ה ַרק ִאְצְטֻרָבּ ָרִאינּו ֵעץ ֹאֶרן חֹוֶלה ְוָחׂשּוף ְמֻכֶסּ

ֵעִצים ָהעֹוְמִדים ָלמּות ַמְצִמיִחים  ְסֹפר. ּוְצִבי ָאַמר ֶשׁ

יר  י לֹו: ֶזה ָהָיה ִשׁ ים. ְוָאַמְרִתּ ִלים ִמן ַהַחִיּ יֹוֵתר ִאְצְטֻרָבּ

ִקים,  ֻדָיּ ה ִאיׁש המדעים ַהְמּ ַאָתּ י ֶשׁ . ַאף ַעל ִפּ ְולֹא ָיַדְעָתּ

ה  ַאָתּ י ֶשׁ ה, ַאף ַעל ִפּ יב ִלי: ְוַאָתּ יר. ְוֵהִשׁ יָת ִשׁ ָעִשׂ

ְתָקִנים  ל ַהִמּ ֶקת ִעם ָכּ ה ְמֻדֶיּ יָת ַיְלָדּ ִאיׁש ֲחלֹומֹות ָעִשׂ

יָה. ִקים ְלַחֶיּ ֻדָיּ ַהְמּ

יהודה עמיחי

◆  ◆  ◆  

 

הריון ולידה - תהליך טבעי ופלאי, שאנחנו כחברה 

“נתנו בו סימנים”: החלוקה לשבועות, הקביעה כי הוא 

לוקח “תשעה חודשים” ויש לו “תאריך יעד”, תכנוני 

הלידה וההכנות השונות. בסוף כל הריון הוא אחר, 

כל לידה מתרחשת בזמנה ובדרכה והיכולת האנושית 

“לשלוט” על התהליך הזה מתגלה כקשה גם בעידן 

המודרני.

◆  ◆  ◆  

איך אפשר לראות את המתח בין הטבע והתרבות בשיר של יהודה עמיחי? 	

איזה יסוד מקבל יותר מקום אצלו? 	

איך משפיעה הלידה על שני היסודות האלו? 	

מקורות והזמנה להרחבה:

המדרשה באורנים, חג ישראלי - הצעות לטקסי החגים במשפחה בצירוף מבואות עיוניים, עמ’ 367-421 	

מכון שיטים, אסופת קטעים על חג השבועות, , קישור כאן 	

פרויקט השו”ת - אוניברסיטת בר אילן 	

ספר התנ”ך 	

תודה רבה לרוני להמן על העזרה והחשיבה המשותפת וליעל ארונוביץ’ על הסיוע בשירה.
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