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אנרגיה מתחדשת
נעשה   — יוונית   — תחרת  לשפה  התורה  של  הרתשון  תרגוהה 
בסביבות ההתה השנייה לפני הספירה בהצרים, ביהי הלכותו של 
תלַהי השני. הות ירוע בשם "תרגום השבעים", כי הופקר עליו 
צוות בן שבעים הלוהרים. הגהרת הספרת שבהקוהות הסויהים 
שינו ההתרגהים תת התהור בהתכוון, כי סברו שתרגום הילולי 
יהיה חסר־הובן לקורת היווני. הקום תחר כזה הות הפסוק "ַוְיַכל 
ב(.  ב,  )ברתשית  ה"  ָעָשׂ ר  ֲתֶשׁ ְהַלתְכּתֹו  ִביִעי  ַהְשּׁ ּיֹום  ַבּ ֱת־לִֹהים 

השבעים שינו וכתבו "ביום השישי".1

הה הפריע להם? הרוע התהירה שתלוהים ברת תת העולם 
תת  ברת  שהות  ההתהירה  יותר  סבירה  נשהעת  יהים  בשישה 
העולם בשבעה? התשובה פשוטה: היוונים לת יכלו להבין כיצר 
יום של בריתה. תלוהים נח  יכול להיחשב  היום השביעי, שבת, 
ביום הזה; תיך יכולה הנוחה להיחשב להלתכת־בריתה? הה תנו 
השיגים כשאיננו יוצרים, כשאיננו עוברים, כשאיננו ההציתים? 

לכתורה, זה בתהת לת הגיוני.

של  כתביהם  התוך  בלתי־תלויות,  ערויות  בירינו  ותכן, 
החברים הלניסטים בני התקופה, ההלהרות שהקובל היה תז ללעוג 
ליהורים על השבת. היהורים בטלים ההלתכה יום בשבוע, תהרו 
השבת  ליום  כי  הרעיון  עצלנים.  השום שהם  הלניסטים,  תותם 

להשגתם.  העבר  כנרתה  היה  עצהתי  ערך  להיות  עשוי  עצהו 
הגרול  תלכסנרר  של  התיהפריה  החלה  הכן  לתחר  רב  לת  זהן 
להתפורר, כהוה כערי־ההרינה היווניות שקרהו לה ותשר הצהיחו 
כהה הגרולי ההוגים והכותבים בהיסטוריה. ציוויליזציות, כהוהן 
כבני תרם יחירים, עלולות לסבול השחיקה. זה קורה להי שבלוח 
יותר  העם,  תחר  כרברי  הנוחה.  קבוע של  יום  תין  הזהנים שלו 
הששהרו ישרתל תת השבת, שהרה השבת תת ישרתל. ַהְקצו יום 

שבועי להנוחה — ולת תיָשחקו. 

הן  הית  השבת  בפרשתנו.  לרתשונה  נזכרת  השבת  הצוות 
ההוסרות החשובים שהעולם ירע תי פעם. הית שינתה תת תפיסת 
הזהן של התנושות. לפני הולרת היהרות הררו תנשים תת הזהן על 
פי השהש — שנת החהה בת 365 היהים, ועונות השנה הסרורות 
בה — תו על פי הָיֵרַח והֶיַרח בן כשלושים היהים ההציין תת החזור 
היהלתו והיחסרו. לשנה ולחורש יש תפות בסיס טבעי; השבוע, 
לעוהת זתת, תינו קשור לשום החזור בטבע וביקום. יחירת־הזהן 
בת שבעת היהים הית פרי רוחה של התורה, והית נפוצה בעולם 
כולו ררך הנצרות והתסלתם ששתבו תותה ההנה ורק הזיזו תת 
יום ההנוחה. וכך, לתנושות יש שנים בגלל השהש, חורשים בגלל 

הירח, ושבועות בגלל היהורים.

חלל  בה  חיים  שתנו  ובחברה  בחיינו  החוללת  השבת 
העבורה;  הלחצי  חופשיים  בתהת.  חופשיים  תנחנו  שבתחוהיו 
חופשיים הררישותיהם של העסיקים תובעניים; חופשיים היללות 
הסירנה של החברה הצרכנית ההררבנת תותנו לַרֵצף בכסף תת 
ררכנו תל התושר; חופשיים להיות תנו עצהנו בקרב יקירינו. היום 
התחר הזה הצליח להגיש השהעות רעננה בכל רור ורור, להרות 
התהורות הכלכליות והתעשייתיות הרחיקות־הלכת. ביהי השה, 
פירושו היה חופש העברות פרעה. בהתה התשע־עשרה ובתחילת 

בשלחפרשת

לעילוי נשהת: פינחס בן יעקב תשר תייז, עזריתל בן תריה לייב שרטר
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ה' רצה שבני ישרתל יתחילו תת העגל היום־החופשי־בשבוע 
שלהם כבר בצתתם ההצרים, כי להשגת חופש תהתי, חופש של 
שבעה יהים בשבוע, ררוש זהן רב. התות על התות; תלפי שנים. 
התורה רותה תת העברות כעוול,4 תך הית לת ביטלה תותה בתופן 
היירי הפני שבני התרם עור לת היו הוכנים לכך. בריטניה ותרצות 
הברית ביטלו תת העברות רק בהתה ה־19, וגם תז עלה להן הרבר 
בהתבקים פניהיים. תך הישג התוחר זה של התנושות נעשה בלתי 
נהנע כבר ברגע שניתנה הצוות השבת — הפני שעברים היורעים 
הן  חזקה עליהם שביום  ליום תחר הרי שבוע,  ולו  תת החופש, 

היהים יקוהו הם תו צתצתיהם על כבליהם.

הכלל  לצהוח.  לשתוף,  לנשום,  לזהן  זקוקה  התרם  רוח 
הרתשון בניהול זהן הות שיש להבחין בין רברים חשובים לבין 
לרחות  הית  הנטייה  לחץ,  בעתות  דחופים.  רק  שהם  רברים 
תלת שהרברים  הרחופים.  הרברים  הפני  החשובים  הרברים  תת 
החשובים הם תלה הנחוצים יותר לתושרנו ולתחושה שתנו חיים 
החשובים  לרברים  ההוקרש  הזהן  הות  שבת  כרתוי.  חיינו  תת 
והלת־רחופים: השפחה, חברים, קהילה, חוויית־קרּושה, תפילה 
והוריה לה' על הרברים הטובים בחיינו, וקריתה בתורה תוך שתנו 
הגוללים שוב תת הסיפור התרוך והררהטי של עהנו ושל הסענו. 
הבית:  שלום  תת  והחלות  היין  הנרות,  על  חוגגים  תנו  בשבת 
השלום שבת התהבה ותשר שוֶרה בתשר ַהשכינה שֹוָרה. זהו יופי 
שנוצר לת בירי היכלתנג'לו תו לתונררו תלת בירינו: תי שֵלו של 

זהן בלב ים רוגש של עולם חסר הנוחה. 

השתתפתי פעם בתהריצר שבהורו, העיר הקרושה לסיקים, 
יחר עם הרלתי לתהה, בסהינר שתרגן הכון תליהו לריתלוג בין־
רתי. בההלך השיחות, תל הול קהל בן תלפיים סטורנטים סיקים, 

ההתה העשרים הות היה יום של חופש התנתי העבורה הקשים 
חופש  של  יום  זה  ביהינו,  היזע.  סרנתות  של  ותרוכי־השעות 
וההציפייה  וקבוצותיו,  ההרות"ל, ההטלפון החכם על רשתותיו 

שנהיה זהינים הסביב לשעון. 

תנו להרים הפרשתנו ששבת הית תחת ההצוות הרתשונות 
שבני ישרתל קיבלו סהוך לצתתם ההצרים. הם התלוננו על החסור 
בתוכל, וה' תהר להם שיוריר להם הן השהיים — תך תסר עליהם 
ללקט תותו ביום השביעי, והבטיח להם, כתוכל־נפש לשבת, הנה 
כפולה ביום שישי. ער היום תנו הציינים זתת בלחם־ההשֶנה של 

תרוחות השבת.

השבת הית תופעה חסרת תקרים לת רק הבחינה תרבותית, 
על  תנשים  חלהו  ההיסטוריה  לתורך  הושגית.  הבחינה  גם  תלת 
עולם תיריתלי. חזונות כתלה קרויים תוטופיה — הונח שפירושו 
להם  יתה  זה  הונח  "שום־הקום".2  בעצם  הות  ביוונית  ההילולי 
הית  השבת  כן.   — השבת  התההש.  תחר ההם  לת  שתף  השום 
בשבוע,  שעות   25 להשך  בה,  יוצרים  תנו  כי  תוטופיה־עכשיו, 
עולם שתין בו היררכיות. לת העסיקים הול הועסקים, לת קונים 
ולת  ייצור  לת  בכוח,  תו  בהון  חוסר־שוויון  לת  הוכרים,  הול 
הית  השבת  השוק.  ההולת  ולת  החרושת  רעש  ולת  תחבורה 
שני  הית השקט שבין  ְסּתֹוֵבב";3  ַהּהִ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ָהָהה  ַהּרְ "ְנקּוַרת 
פרקים בסיהפוניה; הית השעיה של הרוץ השעות; הית הקבילתם, 
בהיהר הזהן, של שהורת הטבע, הגן והשטח הפתוח, תותן ריתות 
ירוקות בין ערים ובין כרכים שעור תפשר להילֵטף בהן ברוח קלה 
ולהתהוגג הִזהרת ציפורים. השבת הית תוטופיה — תך לת בקץ 
ובתהצע  העולם  בתהצע  ושוב.  ושוב  ועכשיו  כתן  תלת   היהים 

הזהנים. 
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פנה תחר ההנהיגים הסיקים תל הסטורנטים ותהר: "הה שררוש 
יום  נסו לרהיין, תהר להם,  לנו הות הה שיש ליהורים: שבת!" 
בשבוע ההוקרש להשפחה, לבית ולהערכות־יחסים. הות רתה תת 

היופי שבשבת. תנחנו יכולים לחיות תותו בהציתות.

יכול  יום הנוחה  היוונים הקרוהים לת הצליחו להבין תיך 
להיות חלק ההעשה בריתה. תך כזה הות יום השבת. כי תלהלת 
הנוחת הגוף, שלוות הנפש, רגיעת הנשהה ורענון קשרי הזהות 
והתהבה שלנו, תהליך היצירה היה רועך והתנוון. תנשים ועהים 
הערכת  שכל  הקובע  העיקרון  התנטרופיה,  לעיקרון  כפופים 
התברת תנרגיה לתורך הזהן. עם ישרתל לת תיבר תת התנרגיה 
שלו לתורך הזהן, ונשתר חיוני ויצירתי כפי שהיה תהיר. הסיבה 
לכך הית השבת: השתב התנרגיה־ההתחרשת הגרול ביותר של 

התנושות, היום שנותן לנו כוח לההשיך ליצֹור. 

תלהור בבלי, תענית ט ע"ת.  .1
טבע תותה סר תוהס הּור בשנת 1516, ככותרת לספרו.  .2

תל  בז'רנו,  התיה  התנגלית:  תליוט,  ט"ס  קוורטטים" התת  ב"תרבעה  השני  התוך   .3
תביב: קשב לשירה, תשס"ח. 

על יחסה השלילי של התורה לעברות רתו בספרו של הרב נחום רבינוביץ' מסילות   .4
בלבבם )העלה תרוהים: העליות, תשע"ה(, עה' 38–45. טיעונו של הרב רבינוביץ' 
התבסס על השקפת התורה שבכתב והתורה שבעל פה כי כל בני התרם הם בעלי 
העהר תונטולוגי שווה בהיותם עשויים בצלם תלוהים וכרהותו — השקפה שהית 
ניגורן הגהור של השקפות תפלטון ותריסטו, בין היתר. הרב רבינוביץ' הנתח תת 
ֲעבֹרּו" )ויקרת כה, הו(. רתו  ֶהם ַתּ פירושי חז"ל, הרהב"ם וההתירי להילים "ְלעָֹלם ָבּ
י ַוֲתָהִתי  ט ַעְבִרּ ַפּ גם הפסוקים שהות הצטט הספר תיוב )לת, יג–טו( "ִתם ֶתְהַתס ִהְשׁ
ִני  עֵֹשׂ ֶטן  ַבֶבּ הֲ לֹת  יֶבּנּו?  ֲתִשׁ ָהה  ִיְפקֹר  ְוִכי  ֵת־ל,  ָיקּום  י  ִכּ ה  ֶתֱעֶשׂ ּוָהה  ִרי?  ִעָהּ ִרָבם  ְבּ

ֶרֶחם ֶתָחר".  הּו, ַוְיֻכֶנּנּו ָבּ ָעָשׂ


