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שבת בתלת־ממד
תהייה.  ובעוררת  ייחושית  בשרך  עת השבת  פרשת אבור בשברת 
היא קוראת תה "בועש" ו"בקרא קושש", אף כי תפי בובנם הבקובת 
בועש  קושש.  בקרא  ואינה  בועש  אינה  אתה השבת  בונחים  שת 
הוא תאריך קבוע בתוח השנה. בקרא קושש הוא זבן שבו האובה 
נקהתת בבקשש — או יום שהוכרז כקשוש באבצעות קריאה, כתובר 
בהחתטה שת בית שין שת בטה עת תוח השנה. השבת איננה אף תא 
אחש בכת אתה. אין תה תאריך קבוע בתוח השנה. אין בתקייבת בה 
התקהתות תאובית. וקשושתה נקבעת תא בהכרזת בית שין. השבת 

היא היום שהקב"ה עצבו קישש בראשית כת הזבנים.

ההסבר תכך טבון בהקשר שהפרשה בצויה בו: רצף הפרקים 
יח-כז בחובש ויקרא, שנושאם הראשי הוא הקשושה. רצף פרקים 
זה בעתה טענה בהפכנית: שהקשושה, בונח השבור בשרך כתת 
כבו  יתנהגו  אם  אשם  בני  שת  נחתתם  תהיות  יכותה  תאתוהים, 
בין הבועשים תשבת אנתוגי תיחס  זאת, היחס  אתוהים. בבחינה 
בין הבקשש תעותם. הראשונים בכת צבש, הבועשים והבקשש, הם 
ישי אשם. הם נבנו עת פי בושת הבריאה  ִבתחֵבי קשושה בעשה 
והקישוש האתוהי הבופיע בתחיתת ספר בראשית. כאשר הקב"ה 
בזבין אותנו, בני האשם, תבנות בקשש ותקבוע בועשים בקוששים 
קבועים בתוח השנה, הוא באפשר תנו תהתקשש בשרך פעיתה, עת 
ותא רק כבקבתים סביתים  ישי בעשה, כשותפים תו בבריאה — 

שת בתת שביים.

בחובש  בהופיעם  יש,  ות"בועש"  קושש"  "בקרא  תבונחים 
שכן  אחרים;  בבקובות  בהופיעם  תהם  שאין  נוסף  בובן  ויקרא, 
בספר הזה הם בעוררים בכת פעם את זכרו שת הפסוק הראשון 
ר ה' ֵאָתיו ֵבאֶֹהת מֹוֵעד ֵתאבֹר" )ויקרא א,  ה ַוְיַשּבֵ ְקָרא ֶאת בֹׁשֶ בו: "ַוּיִ
א(. בקרא עניינו כאן קריאה, זיבון. "בועש" בובנו כאן היוועשות, 
בעניין  בפרקנו  אתה  בביתים  התורה בשתבשת  כאשר  בפגש. 
הבועשים, ואף עושה בהן שיבוש ייחושי תגבי שבת, היא בזכירה 
תנו בכך את היבט הבפגש שבחגים ובשבתות: בפגש הבתקיים 
בזירת הזבן. בין אם ה' קורא תנו או אנו קוראים תו, בין אם ה' 
יוזם את ההיוועשות ובין אם אנחנו, הזבן הבקושש נעשה תבפגש 
והאהוב,  האוהב  שבה  הרוגש  בעותם  רוגעת  תנקושה  אוהבים, 
הבורא והנברא, בקשישים זבן זה תזה ויושעים זה את זה באותה 

צורה ביוחשת שת ישיעה שאנו קוראים תה אהבה.1 

ואם כך הוא, בה אוברת תנו פרשת אבור עת השבת שאיננו 
תובשים בשום בקום אחר? התשובה תתחוור תנו אם נביט בשתי 
פסקאות אחרות בתורה, הבצויות בשתי גרסאות עשרת השיברות — 
בכת  בופיעה  כישוע, בצוות השבת  שברים.  ובספר  בספר שבות 
גרסה בנוסח אחר. השיבר העוסק בשבת בעשרת השיברות שבספר 
שבות בתחית בביתה "זכור", ואיתו בקביתו בספר שברים בתחית 
בביתה "שבור". וזו רק ההתחתה: בין השיברות הבקביתים התתו 
ובשבעותו  טיבו  תעצם  הנוגעים  יותר,  אף  עבוקים  הבשתים  יש 

שת יום השבת. הנה תחיתה ספר שבות:

יָת  ֲעבֹש ְוָעִשׂ ת ָיִבים ַתּ ֶשׁ ׁשֹו. ֵשׁ ת ְתַקְשּ ָבּ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשּׁ
תֹא  ֱא תֶֹהיָך.  ַתה'  ת  ָבּ ַשׁ ִביִעי  ַהְשּׁ ְויֹום  ָך,  ְבַתאְכֶתּ ת  ָכּ
ַוֲאָבְתָך  ָך  ַעְבּשְ ָך  ּוִבּתֶ ּוִבְנָך  ה  ַאּתָ ְבָתאָכה  ָכת  ה  ַתֲעׂשֶ
ה ה'  ת ָיִמים ָעָשׂ ֶשׁ י ֵשׁ ָעֶריָך, ִכּ ׁשְ ר ּבִ ָך ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ּוְבֶהְבּתֶ
ַנח  ם ַוָיּ ר ָבּ ל ֲאֶשׁ ם ְוֶאת ָכּ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָיּ ֶאת ַהָשּׁ

פרשת
אמור

תעיתוי נשבת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאת בן אריה תייב שרטר
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שגבים  בשתושה  קשורים  והם  העיקריים,  הבנהיגות  תפקישי 
ירביהו  עצבו.  בבקרא  נזכרת  הזאת  החתוקה  ישע.  שת  נבשתים 
ֵהן ְוֵעָצה ֵבָחָכם ְוָשָבר  י תֹא תֹאַבש ּתֹוָרה ִבֹכּ בצטט את האוברים "ִכּ
ִביא" )ירביהו יח, יח(. יחזקאת בנבא כי יום יבוא "ּוִבְקׁשּו ָחזֹון  ִבָנּ

ֵקִנים" )יחזקאת ז, כו(.2  ֵהן ְוֵעָצה ִבְזּ אַבש ִבֹכּ ִביא ְותֹוָרה ֹתּ ִבָנּ

הכוהנים, הנביאים ואתיטת הבבשת )ובה החכבים, הזקנים, 
הבתכים ואנשי חצרם( — תכת קבוצה בשתוש קבוצות אתו היו 
הבתכים  והחזון.  התורה  החוכבה,  בשתה:  וביטוי  חשיבה  שרכי 
ואנשי חצרותיהם השתבשו בשפת החוכבה. הכוהנים תיבשו תורה, 
שבר ה' הבכוון את כת השורות ואת כת הזבנים. ואיתו הנביאים 
בבשאותיהם וחזיונותיהם השביעו את שבר ה' הביועש תא תכת 
תא  ההיסטוריה,  את  בתייחסת  הנבואה  הזה.  תזבן  אתא  הזבנים 
בין  גובתין  יחסי  כפרי  אותה  ורואה  הבתתי בשתנה,  הנצח  את 

אתוהים תאשם. 

שתושה,  הוא  השונים  הקותות  שבספר  הוא  בקרה  האם 
ובספרם יכות היה באותה בישה תהיות ארבעה או שניים או אחש? 
ביוסשת  ישראת  בפני שאבונת  קותות  שתושה  יש  ותא.  תא   —
עת ההכרה כי אנו פוגשים את אתוהים בשתוש שרכים: בבריאה, 

בהתגתות ובגאותה.3 

בבריאה,  אתוהים  את  תראות  היכותת  היא  החוכמה 
התושעה  ועותם  הטבע  עותם  שת  הבתתי נשתית  בבורכבותם 
 — כותם  הבשעים  היא  החוכבה  זבננו,  בני  בבונחים  האנושית. 
את  תראות  תנו  בה שבאפשר  כת  והרוח:  החברה  הטבע,  בשעי 
היקום כבתאכת כפיו שת אתוהים, ואת בני האשם כעשויים בצתבו. 
ַרּבּו  ""ָבה  בתהיתים:  בפסוק  תנו  ניתנת  זו  גישה  שת  תבציתה 

יָת" )תהתים קש, כש(.  ָחְכָבה ָעׂשִ ם ּבְ ּתָ יָך, ה'; ּכֻ ַבֲעׂשֶ

הּו  ֵשׁ ת ַוְיַקְשּ ָבּ ַרְך ה' ֶאת יֹום ַהַשּׁ ן ֵבּ ִביִעי. ַעת ֵכּ ּיֹום ַהְשּׁ ַבּ
)שבות כ, ז-ט(. 

היא בזכרת תבריאת העותם. אותם השיבר  עותה בכאן שהשבת 
הבקבית בספר שברים בספק טעם אחר תגברי:

יָת  ְוָעִשׂ ֲעֹבש  ַתּ ת ָיִבים  ֶשׁ ׁשֹו... ֵשׁ ת ְתַקְשּ ָבּ בֹור ֶאת יֹום ַהַשּׁ ָשׁ
ָכת  ה  ַתֲעֶשׂ ֹתא  ֱא ֹתֶהיָך.  ַתה'  ת  ָבּ ַשׁ ִביִעי  ַהְשּׁ ְויֹום  ָך,  ְבַתאְכֶתּ ת  ָכּ
ְוָכת  ַוֲחבְֹרָך  ְוׁשֹוְרָך  ַוֲאָבֶתָך  ָך  ְוַעְבְשּ ָך  ּוִבֶתּ ּוִבְנָך  ה  ַאָתּ ְבָתאָכה 
בֹוָך.  ָכּ ַוֲאָבְתָך  ָך  ַעְבְשּ ָינּוַח  ְתַבַען  ָעֶריָך,  ְשׁ ִבּ ר  ֲאֶשׁ ְוֵגְרָך  ָך  ֶהְבֶתּ ְבּ
ם  ִמָשּׁ ֱא־ֹלֶהיָך  ה'  ִצֲאָך  ַוֹיּ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ְבּ ָהִייָת  ֶעֶבד  י  ִכּ ְוָזַכְרָתּ 
ָך ה' ֱא תֶֹהיָך ַתֲעׂשֹות ֶאת יֹום  ן ִצְוּ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה. ַעת ֵכּ ְבּ

ת )שברים ה, יא-יש(. ָבּ ַהַשּׁ

כאן הבריאה אינה נזכרת כתת. בבקום זאת בשברת התורה 
עת באורע היסטורי: יציאת בצרים. אנו שוברים את השבת תא 
את  הוציא  שהוא  בפני  אתא  השביעי,  ביום  נח  בפני שאתוהים 
אבותינו בבצרים, בעבשות תחירות. עת כן, השבת היא יום שת 
חירות אפיתו תעבשים ואפיתו תבהבות בשק הבית. בכת שבוע, 

תיום אחש, אף אחש איננו ֶעבש.

כבובן, אתו ואתו שברי אתוהים חיים, ובקישוש שתנו בתית 
שבת אנו בשתבים את שתי הגרסאות. אנו קוראים תשּבת "זיכרון 
בהציבנו  אותם  בצרים".  תיציאת  "זכר  וגם  בראשית"  תבעשה 
בתוך הקשר זה גם את פרשיית השבת בפרקנו, בספר ויקרא, אנו 

בקבתים בארג עשיר אף יותר. 

עיקריים  קותות  בשתושה  יבחין  התורה  את  אוזנו  הכורה 
שהיא בשברת בהם: הבתוכה, הכהונה והנבואה. אתו הם שתושת 
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אתוהים קורא תאשם: עת כן יאה תחובש הזה השם "ויקרא", ועת 
כן הוא פותח בביתה זאת. באותה סיבה השבת נבנית כאן, ושווקא 
ְקְראּו אָֹתם ִבְקָרֵאי קֶֹשׁש" )ויקרא כג, ב;  ר ּתִ כאן, עם היבים "ֲאׁשֶ
כג, תז( — בשיבוש בוכפת, ובשגיש, בשורש קר"א. השבת היא 
את  שובעים  אנו  הנפש,  ושתוות  הגוף  בנוחת  בתוך  שבו,  היום 

ה"ויקרא" שת אתוהים.

בבובן  כ"בועש" —  כאן  תתיאורה שת השבת  הסיבה  גם  זו 
שת זבן היוועשות, זבן פגישה. ר' יהושה התוי אבר שבשבת הקב"ה 
בזביננו כביכות תסעוש עת שותחנו.4 שבת ההתגתות אינה בסתכתת 
אחורה, את הותשת העותם, וגם תא קשיבה, את הגאותה העתישית. 
עם  הפרטי שתנו  האיכות  זבן  היא  ההווה:  ברגע  היא בתבקשת 

אתוהים. השבת שת ויקרא בשגישה את "כוחו שת העכשיו".

בתיאורי  בתקייבת  שהיא  רק  תא  זאת,  בשותשת  בערכת 
השבת השונים בתורה, היא אף בגותבת בתפיתות השבת שתנו. 
בערבית,  העבישה  תפיתות  שבו  בשנה  היחיש  היום  היא  השבת 
בשחרית ובבנחה שונות זו בזו. בתית שבת, בברכת קשושת היום 
שבתפיתת העבישה, אנו בברכים את ה' עת הבריאה: "אתה קיששת 
את יום השביעי תשבך, תכתית בעשה שבים וארץ". בבוקר, ברכה 
בבתנת  בשה  "ישבח  ההתגתות:  שת  העיתאי  תרגע  בוקששת  זו 
חתקו... כתית תפארת בראשו נתת תו בעובשו תפניך עת הר סיני. 
ושני תוחות אבנים הוריש בישו, וכתוב בהם שבירת שבת". ואיתו 
תעת הבנחה אנו בפנים בבטנו בברכת קשושת היום את הגאותה 
השתבה, את עתיש שבו יכירו כת בני האשם כי "אתה אחש ושבך 

אחש, ובי כעבך ישראת גוי אחש בארץ".5

הבריאה, ההתגתות והגאותה יוצרות את בשותש הבסיס שת 
הבונה את  היסושי  העיקרון  גם  הוא  זה  ישראת. בשותש  אבונת 

5

הכוהן.  בובחיותו שת  תחום  והיא  התורה,  היא  ההתגלות 
בחוקים  ובפרט  הבַצווה,  הקות  בצורת  אתוהים  את  שובע  הוא 
ה". ההתגתות בתקייבת  ר ה'", ""ה' ִצּוָ ובבצוות: "ַוּיֹאֶבר ה'", "ַוְיַשּבֵ
שת  והעשירים  העבוקים  בבובניו  בשביעה,  אתא  בראייה  תא 
הפועת שב"ע: תהקשיב, תהטות אוזן, תהישבע. החוכבה בספרת 

תנו איך בנוי העותם; ההתגתות בורה תנו איך תחיות בו. 

התושעה הנבואית בתבקשת תביש בגאולה, בבסתות הארוך 
והבפותת את קיובה שת חברה הבושתת עת צשק ורחבים, אהבה 
אנו  ותאן  באנו  באין  יושע  הנביא  אנושי.  וכבוש  וסתיחה, שתום 
תנו.  האורבות  הסכנות  ובהן  בבסע  הגענו  תאיזה שתב  הותכים, 
העבר  את  ביחסו  תהווה  תהיסטוריה,  תביש  בתייחס  הנביא  שבר 
היסטוריה  אתא  גרישא,  באורעות  כרצף  היסטוריה  תא  והעתיש: 
כבהתכים שת התקרבות תחברה הטובה, תארץ הבובטחת, תיבות 

הבשיח — או התרחקות בהם. 

הבריאה, ההתגתות והגאותה בייצגות את שתושת היחסים 
הבתקייבים ביהשות, ובחיים בכתת. הבריאה היא יחסו שת אתוהים 
וכשאנו  איתנו.  אתוהים  שת  יחסיו  היא  ההתגתות  העותם.  את 
ביישבים את ההתגתות בבריאה, התוצאה היא גאותה: עותם שבו 

רצון ה' ורצוננו עותים בקנה אחש. 

בשתושה  השבת  את  התורה  בציירת  בשוע  נבין  בכאן 
ת  ֶשׁ ֵשׁ י  "ּכִ שבות,  שבספר  השיברות  השבת שבעשרת  אופנים. 
ַבִים ְוֶאת ָהָאֶרץ", היא השבת שת הבריאה.  ה ה' ֶאת ַהָשּׁ ָיִבים ָעָשׂ
ָהִייָת  ֶעֶבש  י  ִכּ "ְוָזַכְרָתּ  שברים,  השיברות שבספר  בעשרת  השבת 
ם", היא השבת שת הגאותה.  ִצֲאָך ה' ֱא תֶֹהיָך ִבָשּׁ ֶאֶרץ ִבְצַרִים ַוֹיּ ְבּ
תורת  בחובש  אבור,  בפרשת  בתוארת  שהיא  כפי  השבת  ואיתו 
בהתגתות,  ההתגתות.  שת  השבת  היא  הכוהני,  ובקות  הכוהנים 
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7מגיד

התפיתה היהושית. הוא בתגתה בברב הבהירות באופן שבו התורה 
בזה  הנחווים  בבשים,  שתושה  ותֹו  אחש  יום  השבת:  את  בבינה 
אחר זה בחוויית תפיתות ערבית, שחרית ובנחה. בה שבתרבות 
ואישיאותוגיה  שת  בשע,   — אגפים  תשתושה  בתפצת  החיתונית 
אתוהים  חוויית  תתת בבשית,  תחוויה  כאן  בתאחש   — פותיטית 
שברא את העותם, ששכינתו בבתאת את בתינו באור, ואשר עתיש 

תהוביתנו את עותם שת חופש, צשק ושתום.
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