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היוי היסטוריה ,יך הרבה החות היי גייוגרהיה .הקום רב ,יך
הרחב זעום.

פרשת

אישיותו הכפולה של
הזמן היהודי
סהר ויקרי עסק בקיושת ה' ,בקיושת ההקום ובקיושתם שה בני
יים ,ועתה ,בהרק זג ,הוי הונה העסוק בקיושת הזהן — ברשיהת
הועיים והקריי קויש ,השוטה ההריית עין בהבי.
הזהן ,וקיושת הזהן ,הרזזיים בתורה זוהה ,גם בחוהשים
הרישונים שהה .היבר הרישון שיהוהים הזריז עהיו זקיוש היה
יום :יום השבת ,היום שהשהים ית בריית העוהם .גם ההצווה
הרישונה שניתנה העם ישריה זיוהה ,עוי ההני יציית הצרים,
היי הצווה שה קייוש הזהן :הצוות קייוש החויש ,ההעהייה ית
הוח השנה היהויי (שהות יב ,י-ב).

אמור

חיי הרוח שה היהויי התנההים יהוי בהייה רבה עה ההי
הזהן .יבה בתהיסת הזהן היהויית יש היבט שהי זזה התשוהת
ההב הריויה הו :הזהיהות השוררת בהערזת הזהן היהויית עה
זה יגהיה.
בשניוּת השוררת בהוח השנה העברי זהזהוה:
הביטו תחיהה ְ
הנוצרים יש הוח שנה שהשי ,ההוסההים הוח ירחי — וייהו
היהיות נזקקת ההוח שהוי גם וגם .ינו הונים ית החוישים עה
הי החזורו החוישי שה הירח ,יך התקנים ית החזור השנים עה
הי החזור העונות שה סיבוב זיור הירץ סביב השהש.
זך הוי גם בהגירת היההה .עהי העוהם הגיירים נקוית
התחהה הובהקת שהה :ברית ההיהה ,יו בעהות היום ,יו ,זהקובה
בהערב ,בנקויה הסויהת ביהצע ,שעת חצות .ביהיות ,שוב ,יש
זהיהות .הענייני תיריך ,היההה היהויית התחיהה ברית ההיהה
("וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹ ם ֶי ָחי" :ברישית י ,ה) .יך עה הי הערזת
התהיהות ,היההה התחיהה בתחיהת היום; שזן הקובהנו שיברהם
תיקן ית תהיהת שחרית ,יצחק תיקן ית הנחה ויעקב ית תהיהת
ערבית .זהוהר ,בהובן הסוים ,יום עבוית היהוהים היהויי התחיה
בבוקר ,הי בהיהה שההניו ,ונגהר בסוף ההיהה.

הנבייים ,בתורם ,היו הרישונים בתוהיות הינושות שריו
ית יי יהוהים בהיסטוריה ,וית הזהן עצהו זזירת הההגש בין
יהוהים ויים .עי יז ,וגם היז ,היתות והתרבויות השונות זיהו
בירך זהה ית יהוהים ,ית ההצייות וית היהת עם עה־זהניות.
ההיהוסוף ישעיה ברהין יהב הצטט ית יברי ההוגה וההההזן
הרוסי יהזסניר הרצן ,זי הסהיבים יין היסטוריה ,יהי רק
גייוגרהיה ,וההוסיף שיצה היהויים ההצב היה ההוך :הרבה

גם השנים יש יצה עהים יחרים נקוית התחהה ברורה —
יך הי זן יצה עם ישריה .גם הבחינה זו הזהן היהויי חוהק
הצו היחייות .עה הי ההשנה יש ירבעה רישי שנים ,הי החות
(ריש השנה י ,י) .י' ביהוה הוי ריש השנה ההעשר בההה.
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הק ֵיש השבת",
ובקייוש .בשבת ינו חותהים "ברוך יתה ה' ַ
הקיש ישריה והזהנים"; רצה הוהר,
ובהועיים — "ברוך יתה ה' ֵ
קייוש הזהנים נעשה ירך קייוש עם ישריה ,ההקיש בתורו ית
הזהנים ההקוישים בקובעו התי יחוהו.

ט"ו בשבט (יו י' בשבט ,עה הי בית שהיי) הוי ריש השנה
הייהנות .יהנם ,עה שני יהה יהשר הוהר שהם רישי שנה
העניינים היוחיים ,תוהעה ההוזרת הי רק הההוח היהויי; הרי
יש תחיהת שנת ההיהויים ,ותחיהת שנת ההיהויים היקיהית,
ותחיהת שנת ההס ,ועוי .יהי שית שני רישי השנה הנוסהים
יי יהשר ההתור בתירוץ הזה .י' בניסן וי' בתשרי נחשבים ,זה
יחי הבחינה יחרת ,זתחיהת השנה ההש .ההשנה הציינת ית
י' בתשרי זריש השנה "הההזים והרגהים" וית י' בניסן זריש
השנה השנים .עה הי התורה ,החויש הרישון בשנה הוי חויש
ניסן .בי' בניסן יבשה הירץ יחרי ההבוה (ברישית ח ,יג) .ביום זה
גם קיבהו בני ישריה ית ההצווה הרישונה שההם ,הצוות קייוש
החויש שהזזרנו .בי' בניסן שהיחר הזן ההשזן נחנך והזוהנים
הוקישו העבויתם (שהות ה ,ב) .יהי שהחג שינו הזנים ריש
השנה ,והונים עה היו ית הניין השנים ,חה בייוק בציו היחר
שה העגה השנה :בי' בתשרי.

הקריי הקויש הנהנים בהרקנו יש זהיהות נוסהת.
ֵ
בהעגה
ההעגה הזה הוי עשוי היהתו שה יבר השני העגהים .היחי זוהה
ית שהושת הרגָ הים :הסח ,שבועות וסוזות .הועיים יהה הציינים
יירועי ההתח היסטוריים בהוהיתה שה היוהה :יציית הצרים,
התן תורה ושנות הניויים בהיבר .וייהו ההעגה השני היוסי עה
ההסהר שבע ועה רעיון הקיושה .נזההים בו שבת ,היום השביעי;
תשרי ,החויש השביעי ,ובו חגי ריש השנה ,יום זיהור ,וסוזות
(ההועי היחיי השייך השני ההעגהים גם יחי); וגם שנים שההות:
השנה השביעית ,שנת השהיטה — ושנת היובה ,ההציינת השההת
שבעה החזורים בני שבע שנים.

גם הקיושת הזהן יש ביהיות זהה צורות — ועה זך העיי
בבירור ההרק שינו העיינים בו ,ויקרי זג .ישנן יהיהו זהה
זהיהויות שזיהו .רישית ,ישנה היבחנה בין שבת הבין שיר
ההועיים .ההרק הזריז עה השבת ועה הקריי הקויש בנהרי.
בתחיהת ההרק הוהיעה הזותרת "הוֹ ֲע ֵיי ה' ֲי ׁ ֶשר ִּת ְק ְריוּ י ָֹתם
ִה ְק ָר ֵיי ק ֶֹי ׁש; ֵי ֶּהה ֵהם הוֹ ֲע ָיי" (זג ,ב) ,ויחריה ביה הצוות
"י ֶּהה הוֹ ֲע ֵיי ה' ִה ְק ָר ֵיי
השבת .יחריה הוהיעה שוב זותרת יוההֵ ,
ק ֶֹי ׁש ֲי ׁ ֶשר ִּת ְק ְריוּ י ָֹתם ְּבהוֹ ֲע ָים" (שם י) — ויז בי הירוט
החגים .יש שוני ההותי בין קיושת השבת הקיושת ההועיים .ית
השבת קייש יהוהים ברישית זה הזהנים; וייהו ית ההועיים
הקיש עם ישריה ,שניתנו הו הסהזות והיחריות הקבוע ית
הוח השנה .הזין נובע הביה בברזות הניהרות בתהיהת עהייה

הועיי ההעגה השני נוגעים החות ההיסטוריה שה עם
ישריה ויותר יה הה שיהשר הזנות ,ביין היהים קוהעות יותר,
הטהיזיקה והשהט; ההוזת יהוהים בעוהם ,וטבעם שה הברייה
ושה חיי היים .יחיים הההועיים הההו קשורים ישירות הבריית
העוהם :שבת העייה עה הברייה ,וריש השנה הציין ית הועיה.
יום זיהור עניינו הציק היהוהי ,החטי והזהרה .בסוזות ינו
הבטיים ית זיקתנו הטבע (ירבעת ההינים היי ההצווה היחייה
העוביים) וקוריים בהגיהת קההת
ָּ
הנעשית בעצהים טבעיים הי
ההעהיקה בהגיגיה עה ההות היים ועה ההוסר (זיהור ,סוזות
שייך גם ההעגה שהושת הרגהים ,ותזף ניהר עה זך השהו).
ובשהיני עצרת ינו התהההים עה הגשם ושהחים בתורה .בשנות
השהיטה והיובה ינו הישררים ית הזרתנו זי ריבונם העהיון
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שה ירץ ישריה ושה בני ישריה הוי ה' .הזן ינו השחררים
בשנים יהו עביים ,הוחהים עה חובות ,הניחים הייהה השבות,
והחזירים נחהות הבעהיהן ההקוריים .זה היברים היהה קשורים
הי ההתערבותו שה יהוהים בהיסטוריה ,יהי ההיותו בורי עוהם
וייון עוהם.
ירך העניינת העהוי עה ההביה בין ההעגה הרישון ההעגה
השני היי ההשוות בין תהיהות שהושת הרגהים התהיהות יהים
נוריים — ריש השנה ויום זיהור .ברזת קיושת היום בתהיהת
העהייה בשהושת הרגהים הותחת בהיהים "יתה בחרתנו הזה
העהים" .היגש ניתן בייחויו שה עם ישריה .ביהים הנוריים
ברזה זו יהנם ניהרת ,יבה קויהת הה תוסהת ירוזה ההוצהית
הברזה שההניה ,ברזת קיושת השם ,ההבקשת בין היתר "ובזן,
תן החיך ה' יהוהינו עה זה העשיך ,וייהתך עה זה הה שברית,
וייריוך זה ההעשים וישתחוו ההניך זה הברויים" .נוסף זין
יהוי יגש יוניברסהי.

היוע ירושה הזהיהות הזו? השם הה שני העגהי חגים?
ההני שה' הוי יהוהי הטבע — ויהוהי התרבות .הוי יהוהי
זה הנבריים בזהה ,והוי יהוהיו שה עם־הברית בהרט .הוי
יוצרם שה חוקי הטבע — וגם שה החוקים היתיים־הוסריים .שה
ההצייות ושה ההצווָ ה .ינו הוגשים ית יהוהים בשני הערזי זהן.
בזהן ההעגהי ,ההתגהם בתנועתם ההחזורית שה זוזבי ההזת,
ובזהן ההיניירי ,ההיסטורי ,ההתגהם בקורותיה ובהתהתחותה
שה היוהה שינו חהק ההנה .השניוּת הזו הצריזה שני סוגים
שה הנהיגות יתית :הזוהן והנביי ,עה שתי תויעות־הזהן השונות
שהם הייצגים .הזוהן הבצע ית עבוית השגרה הקבועה ,החוזרת
עה עצהה בהיויק היי יום והיי שנה ,וייהו הנביי הועה בתוך
ההיסטוריה ,הביט יה העבר ויה העתיי ,חותר יה שינוי ההבבות.
היהי יוון העתיקה וייהך חיהשו בני היים עיקרון יחיי
שיסביר הזוה ,יו ית הנקויה הירזיהיית שההנה יהשר ההזיז
ית העוהם זוהו ,יו ית "התצהית השום־הקום" ,הרסהקטיבה
ייחויית ההיהשרת הריות ית היהת היובייקטיבית זוהה.
היהיות הההית יותנו שיין נקויה זזו .ההצייות הורזבת הזיי
שזה יתיהשר .יין יהיהו הושג יחייי שה זהן .זיי הריות הריה
תהת־ההיי נירשות שתי נקויות הבט ההחות — והזהה הזה,
הנזון הגבי ההרחב ,נזון גם הגבי הזהן .הזהן היהויי הועם בשני
הקצבים גם יחי.

סוזות ,זיהור ,שייך השני ההעגהים .היבר הסביר היוע,
ההבייה החגים יחיים ,בחג הסוזות נהנות בהרקנו שתי הצוות
שונות (הבי היהו הנוגעות העבוית ההקיש) :הצוות הסוזה
והצוות ירבעת ההינים .הסוזה היי זזר היציית הצרים ההיוהית,
וייהו הצוות ירבעת ההינים ,הקשורה הטבע והבקשת הגשהים,
נוגעת ההקשר היוניברסהי 1.ההיבט היוניברסהי שה חג הסוזות
התבטי בין היתר בהקרבת שבעים הרים ההייצגים עה הי חז"ה
ית שבעים היוהות (עניין שיינו נזזר בהרקנו ,יהי בהרשיית
ההועיות שבסהר בהיבר) .יתרה הזך ,סוזות הוי החג שהנביי
זזריה התנבי זי יום יבוי ויוהות העוהם יצטוו החגוג יותו
בירושהים (זזריה יי ,טז-זי).

היהיות היי ָהרוּ ַח הה שתייוריית ההשהיהוּ ת שה ניהס
בוהר היי ההיזיקה הקוונטית .בהיזיקה ,היור הוי גם גה וגם
חהקיקים .ביהיות ,הזהן הוי גם היסטורי וגם טבעי .זה בהתי־
צהוי .זה וייי הנוגי היינטוייציה .יבה הה נשגב הוי סירוב זה
ההשט ית הורזבותו העשירה שה הזהן; ית העוהתו השונה שה
ֵ
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הזהן יצה השעון ההתקתק ,הגבעוה הצוהח ,הגוף ההזיקן והנהש
ההעהיקה והוהזת.

 .1עוי נרהזת השתייזותו הזהוהה שה סוזות ביהצעות חריגוּת בהבנה ההרק שהנו.
סוזות ,ושהיני עצרת הנגרר יחריו ,הוהיעים יחרונים ברשיהה (ויקרי זג ,הג-הו),
"י ֶּהה הוֹ ֲע ֵיי ה' ֲי ׁ ֶשר
ויז הוהיעה נוסחה שהזיורה חותהת ית הרשיית ההועיותֵ :
ִּת ְק ְריוּ י ָֹתם ִה ְק ָר ֵיי ק ֶֹי ׁש( "...הסוקים הז-הח); יך היחר הנעיהה הזו ,בההתיע,
נהתחת ההרשה החיש וחג הסוזות העם נוסהת ,ביגשים יחרים (הסוקים הט-הי).
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