
6   ◆   לנטוע שמיים וליסוד ארץ ∙ יום כיפור ה׳תשפ"ב

ויהושע, אם ואב. האם יש קשר בין הדוגמאות הללו? האם תוכלו למצוא הקבלות בין הדוגמאות 
לבין ארץ ושמים? 

שימו לב שהאדם אינו מוזכר כלל. איפה הייתם מכניסים אותו במחלוקת ובסינתזה, ולמה? 

החיבור של "עפר מן האדמה" ו"נשמת חיים": מחשבה על התרבות 

ביאליק לוקח את המחלוקת הזו של ארץ ושמים, לטריטוריה של האדם, אל התרבות האנושית.

מתוך נסיונות ויסורין קשים ומרים, מתוך מפח-נפש ותקוות נכזבות, מתוך כל 

הקיתונות, שנשפכו על פנינו פעמים אין מספר, נקנתה לנו לאט לאט ההכרה 

הברורה, כי בלי בית-מולדת ממשי ובלי רשות היחיד לאומית, שהיא כולה לנו, 

אין חיינו חיים כלל, לא בחומר ולא ברוח. בלי א"י, ארץ פשוטה כמשמעה, 

אין כל תוחלת וכל תקוה לתקומתו של ישראל בשום מקום ובשום זמן. עצם 

מושגינו על דבר הקיום החמרי והרוחני של האומה, אף הם נשתנו עלינו בינתים 

תכלית שנוי. אין אנו גורסים כלל חלוקה ופרוד זה בין חומר לרוח, כמו שאין 

אנו גורסים אותו בין יהודי לאדם. פוסקים אנו עכשיו הלכה לא כבית שמאי, 

שהשמים נבראו תחילה, ולא כבית הלל, שהארץ נבראה תחילה, אלא כחכמים, 

ששניהם כאחד ובמאמר אחד נבראו, ואין לזה מציאות וקיום בל זה. בהכרתה 

של האומה תפס בינתים המושג “תרבות” במשמעו המקיף והאנושי את מקומו 

של המושג התיאולוגי “תורה”. באנו לידי הכרה, כי כל עם שהוא רוצה בקיום, 

שאין בו בושה וכלימה, מחויב ליצור תרבות, לא להשתמש בה בלבד, אלא ליצור 

אותה, ליצור ממש בידי עצמו בכלים ובחומר משלו ובחותמת שלו.

מתוך: נאום ביאליק לפתיחת האוניברסיטה העברית, 1925, פרויקט בן יהודה

ביאליק מצטט את המדרש שלנו במהלך הנאום שהוא נושא דווקא בפתיחת האוניברסיטה 
העברית. איך הוא מבין את המחלוקת של הלל ושמאי - על מה בעצם מתקיימת המחלוקת, וכיצד 

דעתם של חכמים לא רק מיישבת אותה, אלא בעצם מעלה אותה )סינתזה(?

ביאליק עוסק בתרבות. הוא מציע את השילוב של ארץ ושמים כשילוב הכרחי, חומר ורוח, ארץ 
פיזית עם נשמת אומה יוצרים יחד תרבות, יוצרים יחד עם. בויכוח שבין שמים נבראו תחילה 
וארץ נבראה תחילה, הוא מכניס משהו שהוא מבין כשילוב של שמים וארץ, תרבות אנושית.

האם יש עוד מושגים שהייתם יכולים להכניס כאן, שדורשים את השילוב הזה?  ◆


