בית פרת
תל אביב

קיצור תולדות השבועות
בין הטבע לתרבות
◆

נופר הוניגמן

האנתרופולוג קלוד לוי-שטראוס ,ראה בתולדות

והמגוונות של חג השבועות אפשר לתאר כגילויים של

התרבויות האנושיות את המתח בין היסוד הטבעי,

המתח בין יסוד הטבע ליסוד התרבות.

הראשוני והגולמי ,ובין היסוד התרבותי ,המעוצב,

שני “סיפורי יסוד” (נרטיבים) בסיסיים עומדים במרכז

הממוסד והמעובד.

חג השבועות :הסיפור החקלאי הגשמי ,שסמליו

חג השבועות ,יותר מחגים אחרים ,מתאים לאבחנה

קציר חיטים ,הלחם ,הביכורים ומגילת רות; והסיפור

זו ,והמתח בין היסודות של הטבע לתרבות נחשף בו

התורתי הרוחני ,שסמליו לוחות הברית ,מעמד הר

על כל היבטיו .את כל תולדותיו הסוערות ,המורכבות

סיני ותיקון ליל שבועות.

מתוך“ :חג ישראלי – הצעות לטקסי החגים במשפחה בצירוף מבואות עיוניי ם ” ,עמ’ ( 368הדגשה 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)...

ִית ַחג שׁ ָֻבעוֹת לַ ה' ֱאל ֹ ֶה ָ
יך ִמסַּת נִ ְד ַבת יָ ְד ָך ֲאשֶׁר תִּתֵּן
שׁ ְִב ָעה שׁ ָֻבעֹת תּ ְִספָּר־לָ ְך ֵמ ָה ֵחל ֶח ְר ֵמשׁ בַּקּ ָָמה תּ ֵָחל לִ ְספֹּר שׁ ְִב ָעה שׁ ָֻבעוֹת :וְ ָעשׂ ָ
כּ ֲַאשֶׁר יְ ָב ֶר ְכ ָך ה' ֱאל ֹ ֶה ָ
יך:
(דברים טז ט-י)
◆ ◆ ◆

משֶׁה לֵּאמֹר :דַּבֵּר ֶאל־בְּנֵ י יִ שׂ ְָר ֵאל וְ ָא ַמ ְרתָּ
וַ יְ ַדבֵּר ה’ ֶאל־ ֹ

ְנוּפה שׁ ֶַבע שַׁבָּתוֹת תּ ְִמימֹת
יא ֶכם ֶאת־ע ֶֹמר ַהתּ ָ
ִמיּוֹם ֲה ִב ֲ

וּק ַצ ְרתֶּם
ל־ה ָא ֶרץ ֲאשֶׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן לָ ֶכם ְ
ִי־תבֹאוּ ֶא ָ
ֲאלֵ ֶהם כּ ָ

יעת תּ ְִספְּרוּ ֲח ִמשִּׁים
תּ ְִהיֶ ינָ הַ :עד ִממּ ֳָח ַרת ַהשַּׁבָּת ַהשּׁ ְִב ִ

אתם ֶאת־ע ֶֹמר ֵראשִׁית ְק ִצ ְיר ֶכם ֶאל־
ת־ק ִצ ָירהּ וַ ֲה ֵב ֶ
ֶא ְ

יכם תּ ִָבי
יוֹם וְ ִה ְק ַר ְבתֶּם ִמנְ ָחה ֲח ָדשָׁה לַ ה'ִ :ממּוֹשְׁב ֵֹת ֶ

ת־הע ֶֹמר לִ ְפנֵ י ה' לִ ְרצֹנְ ֶכם ִממּ ֳָח ַרת
ַהכּ ֵֹהן :וְ ֵהנִ יף ֶא ָ

ְנוּפה שְׁתַּיִ ם שְׁנֵ י ֶעשְׂרֹנִ ים סֹלֶ ת תּ ְִהיֶ ינָ ה ָח ֵמץ
אּוּ לֶ ֶחם תּ ָ

וּס ַפ ְרתֶּם לָ ֶכם ִממּ ֳָח ַרת ַהשַּׁבָּת
יפנּוּ ַהכּ ֵֹהןְ ]....[ :
ַהשַּׁבָּת יְ נִ ֶ

ִכּוּרים לַ ה':
תּ ֵָא ֶפינָ ה בּ ִ

ויקרא כג ט-יז)
◆ ◆ ◆
1

ל־ה ָא ֶרץ ֲאשֶׁר ה’ ֱאל ֹ ֶה ָ
יך נ ֵֹתן לְ ָך
ִי־תבוֹא ֶא ָ
וְ ָהיָ ה כּ ָ

ם וָ ָרב :וַ יּ ֵָרעוּ א ָֹתנוּ ַהמּ ְִצ ִרים וַ יְ ַענּוּנוּ וַ יִּתְּנוּ ָעלֵ ינוּ ֲעב ָֹדה
ָקשָׁה :וַ נּ ְִצ ַעק ֶאל־ה' ֱאל ֹ ֵהי ֲאב ֵֹתינוּ וַ יִּשׁ ְַמע ה’ ֶאת־קֹלֵ נ

נַ ֲחלָ ה וִ ִירשְׁתָּהּ וְ יָ שׁ ְַבתָּ בָּהּ :וְ לָ ַק ְחתָּ ֵמ ֵראשִׁית כָּל־פּ ְִרי
ָה ֲא ָד ָמה ֲאשֶׁר תּ ִָביא ֵמ ַא ְר ְצ ָך ֲאשֶׁר ה’ ֱאל ֹ ֶה ָ
יך נ ֵֹתן לָ ְך

יּוֹצ ֵאנוּ ה’
ת־ע ָמלֵ נוּ וְ ֶאת־לַ ֲח ֵצנוּ :וַ ִ
ת־ענְ יֵ נוּ וְ ֶא ֲ
וּ וַ יּ ְַרא ֶא ָ

ל־המָּקוֹם ֲאשֶׁר יִ ְב ַחר ה' ֱאל ֹ ֶה ָ
יך
וְ שׂ ְַמתָּ ַבטֶּנֶ א וְ ָהלַ ְכתָּ ֶא ַ

וּבאֹתוֹת וּ
וּבמ ָֹרא גָּדֹל ְ
וּבזְ ר ַֹע נְ טוּיָ ה ְ
ִממּ ְִצ ַריִ ם בְּיָ ד ֲחזָ ָקה ִ

ל־הכּ ֵֹהן ֲאשֶׁר יִ ְהיֶ ה בַּיּ ִָמים
את ֶא ַ
וּב ָ
לְ שַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁםָ :
ָ
אתי
ִי־ב ִ
“הגּ ְַדתִּי ַהיּוֹם לַ ה' ֱאל ֹ ֶהיך כּ ָ
ָה ֵהם וְ ָא ַמ ְרתָּ ֵאלָ יו ִ -

ת־ה ָא ֶרץ
ל־המָּקוֹם ַהזֶּה וַ יִּתֶּן־לָ נוּ ֶא ָ
ְבמ ְֹפ ִתים :וַ יְ ִב ֵאנוּ ֶא ַ
ת־רא
אתי ֶא ֵ
ַהזֹּאת ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ְוּד ָבשׁ :וְ ַעתָּה ִהנֵּה ֵה ֵב ִ

ל־ה ָא ֶרץ ֲאשֶׁר נִ שְׁבַּע ה’ לַ ֲאב ֵֹתינוּ לָ ֶתת לָ נוּ” :וְ לָ ַקח
ֶא ָ
ָ
ָ
ית
ַהכּ ֵֹהן ַהטֶּנֶ א ִמיּ ֶָדך וְ ִהנִּיחוֹ לִ ְפנֵ י ִמזְ בַּח ה’ ֱאל ֹ ֶהיך :וְ ָענִ ָ
וְ ָא ַמ ְרתָּ לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֹ ֶה ָ
“א ַרמִּי א ֵֹבד ָא ִבי וַ יּ ֵֶרד
יך ֲ -

שִׁית פּ ְִרי ָה ֲא ָד ָמה ֲאשֶׁר־נָ ַתתָּה לִּי ה’” וְ ִהנּ ְַחתּוֹ לִ ְפנֵ י ה'
ית לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֹ ֶה ָ
ֱאל ֹ ֶה ָ
ל־הטּוֹב
יך :וְ שׂ ַָמ ְחתָּ ְב ָכ ַ
יך וְ ִהשְׁתּ ֲַחוִ ָ
ֲאשֶׁר נָ ַתן־לְ ָך ה' ֱאל ֹ ֶה ָ
ית ָך ַאתָּה וְ ַהלֵּוִ י וְ ַהגֵּר ֲאשֶׁר
יך וּלְ ֵב ֶ

ִמ ְצ ַריְ ָמה וַ יָּגָ ר שָׁם בּ ְִמ ֵתי ְמ ָעט וַ יְ ִהי־שָׁם לְ גוֹי גָּדוֹל ָעצוּ

בּ ְִק ְרבּ ֶָך:

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 “תי ְר ּב ַתנו ּ"?
◆מה אפשר ללמוד מההתפתחות הזו של שבועות על כוחה של התרבות מול כוחו של הטבע?

טבע ותרבות בחג שבועות ה"לאומי"

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן

ששׂ וֹ ן
ש ְמ ָחה ַח ִ ּגים וּזְ ַמ ִ ּנים לְ ָ ׂ
ֱאל ֹ ֵהינ ּו ְ ּב ַא ֲה ָבה מוֹ ֲע ִדים לְ ִ ׂ

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ֶׁשר ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָּכל

(ב ַא ֲה ָבה),
ֶאת יוֹ ם ַחג ַה ּ ָׁשבוּעוֹ ת ַהזֶ ה ,זְ ַמן ַמ ַּתן ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ְ ּ

ָעם וְ רוֹ ְמ ָמנ ּו ִמ ָּכל לָ ׁשוֹ ן וְ ִק ְ ּד ָׁשנ ּו ְ ּב ִמ ְצוֹ ָתיו .וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו יְ יָ

יאת ִמ ְצ ָריִ ם...
יצ ַ
ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ,זֵ ֶכר לִ ִ

מתוך הקידוש לחג השבועות

וּב ָר ִקים
וַ יְ ִהי ַביּוֹם ַהשְּׁלִ ישִׁי בּ ְִהיֹת ַהבּ ֶֹקר וַ יְ ִהי קֹלֹת ְ

ִמפְּנֵ י ֲאשֶׁר יָ ַרד ָעלָ יו ה’ בּ ֵָאשׁ וַ יּ ַַעל ֲעשָׁנוֹ כּ ְֶעשֶׁן ַהכּ ְִבשָׁן
ָל־ה ָהר ְמאֹד :וַ יְ ִהי קוֹל ַהשּׁ ָֹפר הוֹלֵ ְך וְ ָחזֵ ק ְמאֹד
וַ יּ ֱֶח ַרד כּ ָ

ָל־ה ָעם
ל־ה ָהר וְ קֹל שׁ ָֹפר ָחזָ ק ְמאֹד וַ יּ ֱֶח ַרד כּ ָ
וְ ָענָ ן כּ ֵָבד ַע ָ
ֹ
ת־ה ָעם לִ ְק ַראת ָה ֱאל ִהים
משֶׁה ֶא ָ
יּוֹצא ֹ
ֲאשֶׁר בַּמּ ֲַחנֶ ה :וַ ֵ

משֶׁה יְ ַדבֵּר וְ ָה ֱאל ֹ ִהים יַ ֲענֶ נּוּ ְבקוֹל:
ֹ

ן־המּ ֲַחנֶ ה וַ יּ ְִתיַ צְּבוּ בּ ְַת ְחתִּית ָה ָהר :וְ ַהר ִסינַ י ָעשַׁן כֻּלּוֹ
ִמ ַ
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?

2

טבע ותרבות בחג שבועות המתחדש – ראשית הציונות

כל היצירה הלאומית לכל סעיפיה צומחת מן האדמה,

אדם הראשון אדם עד שעבד אדמה” ,אמרו חכמינו

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

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

מקום לשום צמיחה וגידול של האומה בלי מקור

במשמעה העליונה .התלמידים שלנו צריכים לדעת

ראשון של התחיה והגידול והיא נקודת המוצא לא רק

כי כשם שיש קרקע חומרי שממנו נובעת כל יצירה

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

חומרית ,כך יש קרקע רוחנית שממנה נובעת כל

הייתי רוצה כי רעיון גאולת הארץ יעלה לגובה גדול

יצירה רוחנית ,ועליהם לדעת כי בלי מגע עם הקרקע

כזה שישיה מתפרש באלף פרושים ,כמו שיש מ”ט

ובלי חרישתו וזריעתו אין מקום לגידול רוחני אמיתי...

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

אין גאולה אחת בלי השניה....

מתוך האדמה את כל ערכיו ,הוא חצי איש“ ,לא נקרא
ביאליק שבע״פ ,מועצת המורים למען הקרן הקיימת בכפר הנוער בבן שמן ,כסלו תרפ״ז
◆ ◆ ◆

אבל אל נא תשכחו דבר אחד עיקרי! והוא כי

החגים האלה .ביום אחד נוצרנו כאומה ונעשינו עם

השרשרת הלאומית של האומה מתחילה בחג שאנו

עובד אדמתו בזיעת אפיו .פירוד זה יכול להעמיד

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

אותנו בפני מכשולים ,שעמדו בפנינו במשך הדור

הטבע ,חג הביכורים של פרי האדמה והעבודה :זהו

האחרון ועלינו להימנע מהם.

יום “מתן תורה” ובו היינו לעם .ואין להפריד בין שני
מנחם אוסישקין ,נאום בחגיגת הביכורים בחיפה ,תרצ״ב 1932
◆ ◆ ◆

כשהטבע והתרבות מתנגשים...

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

וכבר ידעתם שאסור חדש אסורא דאוריתא (ערלה

התבואות אינו אצלכם בעונה קבועה ,ושהתבואה

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

תזרע בזמנים שונים ותקצר פעם בקיץ ופעם בחרף,

להפטר מאסור דאוריתא זה בהתנצלות שתבואת

והקציר שנים או שלשה חדשים אחרי הזרע ,ואין

הארץ מתקלקלת ,ואם יש בקיום האסור הזה טרח

התבואה מתקיימת אחרי הקצרה אלא חדשים

גדול ,הרי לפי מדת הצער  -השכר ,לפום צערא

מועטים ואחר כך היא מתליעה ומתקלקלת ,ושאתם

אגרא...

נבוכים בדבר אסור החדש בשביל הסבות האלה.
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)

ַ ּב ּיוֹ ם ֶׁשבּ וֹ נוֹ לְ ָדה ִ ּב ִּתי לֹא ֵמת

יחים
ְספֹר .ו ְּצ ִבי ָא ַמר ֶׁש ֵע ִצים ָהעוֹ ְמ ִדים לָ מוּת ַמ ְצ ִמ ִ

יסה
יש ְ ּב ֵבית ַהחוֹ לִ ים וְ ַעל ַׁש ַער ַה ְּכנִ ָ
ַאף ִא ׁ

יוֹ ֵתר ִא ְצ ְט ֻר ָ ּבלִ ים ִמן ַה ַח ִ ּיים .וְ ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ  :זֶ ה ָהיָ ה ִׁשיר
יש המדעים ַה ְּמ ֻד ָ ּי ִקים,
וְ לֹא יָ ַד ְע ָּתַ .אף ַעל ּ ִפי ֶׁש ַא ָּתה ִא ׁ

יסה לַ ֹּכ ֲהנִ ים ֻמ ֶּת ֶרת”.
“ה ּיוֹ ם ַה ְּכנִ ָ
ָהיָ ה ָּכתוּבַ :
ְ
וְ זֶ ה ָהיָ ה ַ ּב ּיוֹ ם ָה ָארֹך ְ ּביוֹ ֵתר ֶׁשל ַה ּ ָׁשנָ ה.

ית ִׁשיר .וְ ֵה ִׁשיב לִ י :וְ ַא ָּתהַ ,אף ַעל ּ ִפי ֶׁש ַא ָּתה
ש ָ
ָע ִ ׂ

ש ְמ ָחה
ו ֵּמרֹב ִ ׂ

ית יַ לְ ָ ּדה ְמ ֻד ֶ ּי ֶקת ִעם ָּכל ַה ִּמ ְת ָקנִ ים
ש ָ
יש ֲחלוֹ מוֹ ת ָע ִ ׂ
ִא ׁ

נָ ַס ְע ִּתי ִעם יְ ִד ִידי ֶאל ִ ּג ְבעוֹ ת ַׁש ַער ַה ַ ּגיְ א.

יה.
ַה ְּמ ֻד ָ ּי ִקים לְ ַח ֶ ּי ָ

ָר ִאינ ּו ֵעץ א ֶֹרן חוֹ לֶ ה וְ ָחשׂ וּף ְמכֻ ֶּסה ַרק ִא ְצ ְט ֻר ָ ּבלִ ים ֵאין
יהודה עמיחי
◆ ◆ ◆

הריון ולידה  -תהליך טבעי ופלאי ,שאנחנו כחברה

כל לידה מתרחשת בזמנה ובדרכה והיכולת האנושית

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

“לשלוט” על התהליך הזה מתגלה כקשה גם בעידן

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

המודרני.

הלידה וההכנות השונות .בסוף כל הריון הוא אחר,
◆ ◆ ◆

◆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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