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ÈÂÒÛ ÈˆÁ˜ ÏÈÙ˘Èı

מרזיה של המסורת היהודית. שביעית משגרת חייו של שבת היאה

היהודי שומר המסורת מוקדשת למחויבות התובענית של קיום דיבר
זה; ועם זאת, אין זו מצווה שגרתית כלל. היא מעוגנת באירוע הטמיר של

שביתת האל ביום השביעי לבריאת העולם, תופעה שהתורה אינה מציעה לה

הנוגע  מכנה חידה זו בשם "רזא דשבת", סוד¯‰ÒÙ¯ ‰ÊÂכל הסבר ונימוק. 
 רק בני העם הנבחר רשאים, לפי התורה,1בלב ליבה של האמונה היהודית.

2לבוא במסטורין זה, שניתן לעם ישראל כאות בינו ובין הבורא.

ואמנם, מקורות היהדות מעמידים את השבת על כן גבוה יותר של קדושה
בהשוואה ליסודות אחרים בתורה: בין היתר, נאמר עליה שהיא "שקולה כנגד

כל המצוות", ושהיא מקנה זכות למקיים אותה אפילו הוא חוטא בעבודה

 מושג ה"קדושה" מופיע בפעם הראשונה במקרא בפסוק "ויברך אלהים3זרה.
את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים

 השבת היא הדבר הראשון שזכה למעמד מיוחד ונפרד זה, מאז החלה4לעשות".

בריאת העולם. מכאן גם ההבדל המשמעותי בינה ובין החגים והמועדים
האחרים במסורת היהודית. בעוד שהללו מנציחים אירועים שהתחוללו במהלך

ההיסטוריה של עם ישראל, השבת מאזכרת אירוע שהתחולל בספירה

האלוהית - אירוע שספק אם ניתן לתאר אותו במסגרת מושגי הזמן הרגילים,
ובכל מקרה אין הוא חלק מן ההיסטוריה האנושית. על כן, גם אם לפי
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המסורת ישראל הם שמקדשים את שאר החגים, קדושת השבת מקורה אלוהי

5ולא אנושי.

היסוד המאפיין את מצוות השבת ומעניק לה את צביונה הייחודי הוא
דרישת השביתה ממלאכה. להיקפה של תביעה זו ולנימוק התיאולוגי העומד

מאחוריה אין אח ורע ביהדות עצמה או בתרבויות אחרות המקיימות ימי

 סביב הציווי על איסור המלאכה נבנה במהלך הדורות מפעל6שבתון משלהן.
הלכתי עצום ממדים, שעסק בהיבטים השונים של האיסור ובהשלכותיו על

כל תחומי החיים. המשורר חיים נחמן ביאליק לא יכול שלא לתמוה על

"עבודת הרוח הכבירה" שהושקעה בפיתוחו של עניין זה במקורות. "קנ"ז דפים
יש במסכת שבת וק"ה במסכת עירובין", כתב. "רובם עיונים ודקדוקי הלכות

בל"ט מלאכות ותולדותיהן ובקביעת תחומין; במה מדליקין, במה בהמה יוצאה,

כיצד משתתפין בתחומין - כמה יגיעת רוח! כמה בזבוז חריפות על כל קוץ
אולם התמיהה שחש ביאליק הייתה מעורבת בגאווה, והוא לא הסתיר∑  וקוץ!"

 "מקור חיים–של הרוח היהודית  את אמונתו שהשבת היא יצירת הענק

8וקדושה לאומה שלמה", כדבריו.

זמננו שותפים להתפעלות שחש–לא בנקל נמצא בתרבות הישראלית בת

ביאליק נוכח השבת. בעיני כמה מנציגיה הבולטים של תרבות זו, שביאליק

עצמו היה אחד ממייסדיה, יש בהלכות המחמירות של שמירת השבת משהו
קשה, דכאני, נטול היגיון. ביטוי לדעה זו ניתן למצוא בדברים שכתב יעקב

מלכין, מרצה לשעבר לאסתטיקה ולתסריטאות באוניברסיטת תל אביב,

:˙È‰„Â˙ ÁÂÙ˘Èבביטאון 

יממת הפנאי השבועית הוקדשה במקורה למגוון פעילויות פנאי, כולל פעילות

תרבותית משפחתית וקהילתית, טקסי ברכה ותפילה, האזנה לשירה וליצירות

רטוריות, עיון בספרות הקלאסית שביסוד מורשת התרבות היהודית.

,הקיעמ תבש תקוחל וכפהו תוליבגמ תווצמ ורבטצה םינשה ךשמב

שפוח תא וליבגה ,יאנפה תויוליעפ תא וליבגהש םיגייסו םיקוח תשודג

דסומ חורל דוגינב ,םתריחב יפלו םנוצרכ תבשהמ םינהנה לש הלועפה

,דמעמו ןימו ליג לכב ,םדאה ינב לכל שפוחה ברמ קינעהל רומאש הז ידוחיי

9.ונוצרכ יאנפהמ הנהייש תנמ לע

תפישה זו מאפיינת את גישתם של רבים בציבור הישראלי, החשים כי השבת

צריכה להיות יום של פנאי, שאותו יוכלו לנצל כראות עיניהם. קשה למצוא
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ביטוי קולע יותר לפער התהומי בין ההבנה ה"חופשית" של איסור המלאכה
בשבת, הרותמת אותו לצורכי פנאי ונופש, ובין האופן שבו הוא נתפש במסורת

המבט המסורתית, דרישת השביתה ממלאכה אינה מנקודתהיהודית. אולם, 

אפשר להעניק לה מובן המפשיט אותה מהממד–תחיקה סוציאלית גרידא, ואי
הרוחני. למעשה, היא מגלמת את האמונה היהודית באופן הנוקב והחודר

ביותר.

דווקא בדרישה לעצירה כמעט מוחלטת של הפעילות האנושית ביום
השביעי, נעוצה אמירה עקרונית באשר לטיבה ולמשמעותה הרוחנית של אותה

פעילות. מצוות השבת מלמדת אותנו משהו מהותי דווקא על הדבר שהיא

אוסרת - המלאכה.
למושג זה מקום חשוב בתיאולוגיה היהודית. הוא מצביע על התפקיד

שייעד הבורא לאדם עלי אדמות, על מקומו של האדם בטבע ועל זיקתו

לנשגב. בדרישת המנוחה בשבת מקופלת דוקטרינה שלמה באשר לטיבה של
היצירה, ובאשר לאופן שבו נדרש האדם לעסוק בה. כפי שנראה, איסור

המלאכה משלב שני יסודות: הרצון, היסוד האקטיבי שבאמצעותו מטביע

האדם את חותמו על העולם; וריסון הרצון, היסוד הפסיבי המאפשר לעולם
לפעפע באדם ולעצב את רוחו. רק דרך המקצב הנכון של שני יסודות אלו

לומד האדם להתאים את פעולותיו למהלך היסודי, הבראשיתי, של הבריאה

עצמה. באופן זה משקפת תפישת השבת את הדרך היהודית בעולם, ובתוך
כך היא מציעה לנו לא רק תובנה לגבי משמעותה של מסורת עתיקת יומין,

אלא גם מסר חשוב בנוגע לדרכה של הציביליזציה האנושית ולעתידה.

·

תמיהה על השבת אינה רק נחלת התרבות המודרנית. כאשר התוודעוה

המלומדים הפגניים של העולם הקלאסי למסורת זו של היהודים,
ביטאו מבוכה גדולה נוכח מה שהצטייר בעיניהם כנוהג משונה, נטול היגיון,

ולדעת חלק מהם גם מזיק. כמה מאנשי רוח אלו בחרו לקשור את התופעה

עם מה שראו כתכונות האופי הנרפות של העם היהודי. הפילוסוף הרומי
סנקה, למשל, טען כי מנהג השבת הוא בזבזני, משום שבגינו היהודים

10"מאבדים בבטלה כמעט שביעית מחייהם".
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אירוני, אם כן, להיווכח שדווקא היהדות העניקה למושג המלאכה תוקף

ועומק שלא היו להם מקבילות: היא תופשת את המלאכה כציווי ממש, כחלק
הכרחי משליחותו של האדם. בניגוד לעמדת הכנסייה הנוצרית בימי הביניים,

 חטאו של האדם, שבגינו גורש11התורה אינה רואה את העבודה עצמה כעונש.

אולם זו כשלעצמה, מגן העדן, גרם להחרפת הקשיים הכרוכים במלאכה -
בגדר קללה, היא אף מאפשרת התקרבות לאל באמצעות לא רק שאיננה

ואכן, את החובה לעסוק במלאכה גזרו חז"ל מהדרישה להזדהות12 הידמות אליו.

עם האלוהים, העומדת גם ביסוד מצוות השבת. כשם שהקדוש ברוך הוא
יצר את העולם בשישה ימים ונח ביום השביעי, גם האדם מצּווה: "ששת

 אלהיך לא תעשה כל’ימים תעבד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה

מלאכה...". על יסוד פסוק זה קובעים חז"ל כי "כשם שהתורה ניתנה בברית,
 גישה מחייבת זו מנוסחת בבהירות במאמר חז"ל13כך המלאכה ניתנה בברית".

מאבות דרבי נתן:

השעש דע םולכ םעט אל ןושארה םדא ףא :רמוא רזעלא ןב ןועמש ’ר

ןגה ץע לכמ" ]ךכ רחאו[ "הרמשלו הדבעל ןדע ןגב והִחניו" :רמאנש ,הכאלמ

ותניכש הרשה אל אוה ךורב שודקה ףא :רמוא ןופרט יבר ."לכאת לוכא

’ר ."םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" :רמאנש ,הכאלמ ושעש דע לארשי לע

שי םא ?השעי המ ,תושעל הכאלמ ול ןיאש ]ימ[ :רמוא אריתב ןב הדוהי

דובעת םימי תשש" :רמאנש ,הב קסעתיו ךלי הברח הדש וא הברח רצח ול

41.הלטבה ךותמ אלא תמ םדא ןיא :רמוא יסוי ’ר ..."ךתכאלמ לכ תישעו

ברצונם להדגיש את נחיצותה של העבודה לקיום אנושי הגון, עומדים חז"ל
על כך שאין להזניח חובה זו בשום מקרה, ואין זכות המייתרת אותה. ברוח

זו הורו, למשל, כי "זכות מלאכה עומדת במקום שאין יכול זכות אבות

 יתר על כן, אפילו החובה של לימוד התורה אינה יכולה לבוא15לעמוד".
במקומה ההכרחי של המלאכה, שכן, כפי שכתוב בפרקי אבות, "כל תורה שאין

 בעניין זה מזהיר הרמב"ם, בלשון16עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עון".

שאינה משתמעת לשתי פנים, כי "כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא
מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה, יעשה מלאכה ויתפרנס

17רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא". וכיבה מאור הדת וגרם

ברם, חשיבותה של המלאכה אינה נובעת רק מכך שהיא מרחיקה אותנו
מן המידות המגונות של העצלות והבטלה. למלאכה משמעות נאצלת, הקשורה
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בטבורה לאידיאל הדתי של הדבקות, ההתקשרות הקרובה בין הבורא לנברא,
 על פניה, תביעה זו מעמידה בפני18שהתורה מצווה את בני ישראל עליה.

היהודי קושי תיאולוגי: בהתחשב בפער העצום, הבלתי נתפש, בין הבורא

לנברא, כיצד יוכל האדם לקיים את הציווי "לדבוק" בקדוש ברוך הוא? בניסיון
 החיקוי:—להתמודד עם בעיה זו, מצביע המדרש על דרך פעולה אחת 

רשבל רשפא יכו ."וכלת םכיהלא ’ה ירחא" :חתפ ןומיס יבר ןב הדוהי יבר

אל םלוע לש ותיירב תלחתמ אלא ...?אוה ךורב שודקה רחא ךולהל םדו

,]בותכש ומכ[ ביתכד אוהה ,הליחת עטמב אלא אוה ךורב שודקה קסעתנ

אלא וקסעתת אל ץראל ןיסנכנשכ ,םתא ףא ."ןדעב ןג םיהלא ’ה עטיו"

91.הליחת עטמב

בהעדר היכולת לגשר על התהום הפעורה בין הסופי לאינסופי, מורים חז"ל

על האפשרות להתקרב אל הבורא דרך הדמיית פעולתו האלוהית במלאכה

 לפי תפישה זו, המין האנושי ניחן בתכונה ייחודית20האנושית עלי אדמות.
המבדילה אותו מן הברואים האחרים ומקרבת אותו לבוראו: התשוקה והיכולת

ין קשר את דמיון האדם לאל דווקא ביכולתו ליצור’ליצור. הרב חיים מוולוז

עולמות: "האדם נקרא הנפש ונשמת החיים של ריבי ריבוון [ריבוא רבבות]
עולמות… ולזאת לו לבדו ניתנה משפט הבחירה, להטות עצמו ואת העולמות

יק: "אין ספק’ כמו כן כותב הרב יוסף דב סולובייצ21לאיזה צד אשר יחפוץ".

צלם אלוהים'… מתייחס אל כשרונו הכריזמטי של האדם היוצר.’שהמושג 
דמיונו של האדם לאלוהים מתבטא בשאיפתו וביכולתו של האדם להיות

 כאשר האדם מחולל שינויים מפליגים בסביבתו כדי להתאימה22יוצר".

לצרכיו ולתכניותיו, משתקף במעשיו הדגם הראשוני, המקורי, של כל
23 מעשה הבריאה האלוהי.—מלאכה 

דוקטרינה זו, המדגישה את הזיקה בין המלאכה האנושית לבריאה

האלוהית, הציגה בפני הציביליזציה מופת שספק אם העולם העתיק הכיר:
השקפת העולם הפגנית, שתפשה את התרבות כחלק בלתי נפרד היצירתיות.

המחזוריות הנצחית שלו, לא יכלה לקבל את מהמכלול הגדול של הטבע, על

רעיון החידוש, את עצם החתירה ליצירת דבר שלא נתקיים קודם לכן. כך,
בשימוש למשל, אין בשפה היוונית כל מונח שמובנו "ליצור"; היא מסתפקת

ין). גישה זו משתקפת גם באופן שבו הבינוֵיאֹובצורת הפועל "לעשות" (ּפ

היוונים את אידיאל החיקוי. על אף שכמו העברים האמינו גם הם בערכו
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זיס" (חיקוי) כיסוד הכרחי לחשיבה ולהתנהגות אנושית, המושאֵשל ה"מימ
שאליו שאפו להידמות היה שונה בתכלית: לא האל כי אם הטבע. ברוח זו

כתב הפילוסוף דמוקריטוס כי במלאכת האריגה מחקה האדם את העכביש,

 היוונים סברו כי על האדם24בבנייה את הסנונית ובשירה את הברבור והזמיר.
 עם הסדר— באמצעות מימזיס —למצוא את מקומו בקוסמוס תוך התמזגות 

 האלים, לדידם, היו רק ישויות25האובייקטיבי הנצחי של עולם התופעות.

מוגבלות שהן עצמן אינן מסוגלות לחרוג מן החוקיות הקוסמית, ובכל מקרה
אין הן משמשות דגם להזדהות ולחיקוי. למעשה, כמו בני האדם, גם האלים

עצמם עסקו לעתים בפעילות מימטית; סיפור הבריאה שאפלטון מביא

יּורגה" (בעל מלאכה)ִבדיאלוג "טימיאוס", לדוגמה, מצייר לפנינו דמות של "ֵדמ
אלוהי בעל כוחות סופיים, המנסה לחקות, בהצלחה חלקית בלבד, את

26האידיאות הנצחיות המצויות מעבר לו.

המקרא מציג גישה שונה בתכלית. מול הערגה הפגנית להתאחדות עם
סדרי הטבע הנצחי, העמידה התורה את רעיון הרצון הריבוני, האקטיבי

והדינמי, הניחן בתנופה יצירתית. הבריאה יש מאין היא עדות לכוחו ולחירותו

וקדום יותר, הבלתי מוגבלים של בורא העולם: האל אינו חלק מקוסמוס גדול
אלא יוצרו ומחוללו. לחוקיות הטבעית ערך משני בלבד בהשוואה לרצונו של

מי שאמר והיה העולם, זה שיכול לשבור אותה בכל עת. אותו רצון של

הבורא, ולא תוצריו השונים, הוא העומד בראש מעייניו של היהודי, אליו הוא
עורג, ואותו הוא מנסה לחקות. בחקותו את האל יכול האדם לחרוג מעבר

למחזוריות של ההוויה הנבראת, ובכך הוא חווה לפחות מעט מן החירות

שבידי האלוהים. הוא אוחז בזכות לחולל בסביבתו שינויים כבירים וחידושים
גדולים, מבלי להיות כבול לחיקוי התופעות הטבעיות בלבד.

למרות הישגיה העזה מסוג זה הייתה זרה לרוחה של התרבות הקלאסית,

המרשימים באמנות ובטכניקה. אפילו כאשר התוודעה התרבות המערבית בימי
הביניים לרעיון הבריאה יש מאין, נתפשה היצירתיות עדיין כפריבילגיה אלוהית

בלבד, המצויה מעבר ליכולות האדם. במאה השישית כתב ההוגה הנוצרי

קאסיודורוס כי "הדברים הנוצרים והנעשים שונים זה מזה, שכן אנו שאיננו
27יכולים ליצור, יכולים לעשות".

החתירה לשחרור הרוח האנושית משעבודה ל"צורות הטבעיות" החלה

לצבור תנופה רק בתרבות חדורת האופטימיות של הרנסנס. הוגי התקופה,
טּורהָ("נביניהם ג'ורדנו ברונו וניקולאוס קוזנוס, הבחינו בין טבע נברא 

, וראו באחרון את השדהס")ְטּוָרנָטּורה נָ("נ ובין טבע מלאכותי טּוָרטה")ָנ

טּורהָנ("
ס")ְנטּוָרָנטּורה ָנ("טּוָרטה")ָנ
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שבו יתממש הפוטנציאל היצירתי של האדם, תוך ניסיון מודע ומכוון לחקות
 הטבע לא סימן עוד את אופק היכולת האנושית, אלא28את הבורא העליון.

את נקודת הזינוק שלה - ומרחב האפשרויות החדש היה כמעט בלתי מוגבל.

הטבע–י, "עולה על הטבע, שכן יצירי’וינצ–המלאכה, כתב ליאונרדו דה
הפשוטים מוגבלים במספרם, ואילו היצירות שהעין פוקדת על הידיים לעשותן

29אין להן סוף".

קשה להעריך את חובה של התרבות המערבית לתיאולוגיה היהודית, אך
נראה כי באמונה שהאל ברא את העולם יש מאין, וכי האדם נדרש לחקות

במעשיו את בוראו, הייתה טמונה מלכתחילה הבטחה גדולה להגשמת הסגולות

הייחודיות של המין האנושי. לתפישה יהודית זו הייתה השפעה של ממש
על הצלחתה של הציביליזציה המערבית לממש כמה מסגולות אלו, ולרשום

לזכותה הישגים כבירים בחומר וברוח.

‚

ולם התפישה היהודית של המלאכה אינה מתמצית רק בקריאת דרורא
לרצון וליצירתיות של רוח האדם. היא מתגלמת גם בממד נוסף,

הפוך - זה המגביל ומרסן את הפעילות האנושית, שם לה סייגים וקובע לה

כללים. הביטוי המובהק של פן זה בתורה הוא השבת.
יוקיח לש אחרה דצה תא תאטבמ תבשה םויב הכאלממ התיבשה

הבורא - זה שאינו מתבטא בפעילות יצירתית אלא בחידלון ממנה. גישה זו

משתקפת לא רק בציוויים המופיעים בתורה ובמדרשים הקשורים בהם, אלא
גם, ובעיקר, בקורפוס ההלכתי העצום שנכתב על ההיבטים השונים של איסור

המלאכה בשבת. המעיין בספרות זו עלול לאבד בתחילה את דרכו בסבך

הדיונים המלומדים שהקדישו לה דורות של פוסקים ופרשנים. אולם בחינה
מדוקדקת של השיח ההלכתי בנושא זה מגלה כי יש לו קו מחשבה שיטתי,

המודרך על ידי עקרון יסוד אחד, שלפיו חלה מצוות השביתה ביום השביעי

בדיוק על אותו סוג של יצירה שבה מידמה האדם לבוראו באופן המובהק
ביותר, ואשר עליה הוא מצּווה בשאר ימי השבוע.

ואמנם, האנלוגיה בין האנושי לאלוהי עומדת ביסוד כל איסורי המלאכה

בשבת. עובדה זו ניכרת באופן שבו השתמשו חז"ל בפסוקי התורה המתארים
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את בניית המשכן במדבר. בשל הלשון הלקונית שהתורה נוקטת בשאלת זיהוי

המלאכות האסורות בשבת, נטלו חכמי המשנה את התיאור המקראי של מפעל
הנדסי זה כדגם שממנו גזרו את המפרט הדקדקני של איסורי המלאכה השונים.

הסיבה לכך הייתה לא רק הסמיכות בין מצוות שבת למצוות מלאכת המשכן

בספר שמות, אלא גם משמעותו הנשגבה של הפרויקט: בניית המשכן מוצגת
במקורות כביטוי המושלם של ההקבלה בין היצירה האלוהית למלאכה

 ברוח זו מציגים חז"ל את תהליך הקמתו של המבנה:30האנושית.

,"להוא" יורקש ,םלועה דגנכ לוקש ]ןכשמה ,ונייהד[ אוהש ,"ןכשמה תא"

ביתכו ’וגו "םיהלא ארב תישארב" ביתכ ?דציכ - "להוא" יורק ןכשמש םשכ

לע להואל םיזע תועירי תישעו" ביתכ ןכשמבו ,"העיריכ םימש הטונ"

,ביתכ ןכשמבו ,’וגו "לידבמ יהיו עיקר יהי" ,ינש]ה םוי[ב ביתכ ;’וגו "ןכשמה

,ןכשמבו ,"םימשה תחתמ םימה ווקי" ,ישילשב ;"םכל תכורפה הלידבהו"

עיקרב תורואמ יהי" ,יעיברב ;’וגו "הצחרל תשוחנ ונכו תשוחנ רויכ תישעו"

ףפועי ףועו" ,ישימחב ;’וגו "רוהט בהז תרונמ תישעו" ,ןכשמבו ,"םימשה

,םדא ארבנ ישישב ;"םיפנכ ישרופ םיבורכה ויהו" ,ןכשמבו ,’וגו "ץראה לע

"םימשה ולוכיו" ביתכ יעיבשב ;"ךיחא ןרהא תא ךילא ברקה התאו" ,ןכשמבו

ךרביו" ביתכ םלוע תאירבב ;’וגו "ןכשמ תדובע לכ לכתו" ,ןכשמבו ,’וגו

םויב יהיו" ,ןכשמבו ,"םיהלא לכיו" יעיבשב ;"םתוא ךרביו" ,ןכשמבו ,"םיהלא

13."ותוא שדקיו" ,ןכשמבו ,"ותוא שדקיו" ,יעיבשב ;"השמ תולכ

כפי שממחיש המדרש, הזדהותם של בני ישראל עם הקדוש ברוך הוא ניכרה
לא רק במלאכת הקמת המשכן, אלא גם בהפסקתה ביום השבת. למרות

חשיבותה הפולחנית והרוחנית של בניית הבית לעבודת האל, חדלה אף מלאכה

זו ביום השביעי - המחשה לא רק לעליונותה של מצוות השבת, אלא גם
לדמיון בין בניית המשכן והשביתה ממנה מחד גיסא, ובין סיפור בריאת העולם

 משיקולים אלו נגזרה רשימה של שלושים ותשעה "אבות32מאידך גיסא.

 עיון ברשימת33מלאכה" שהיו קשורים בהקמת המשכן, וביצועם נאסר בשבת.
ביניהן חרישה, זריעה, קצירה, אריגה, תפירה, - הפעולות האסורות בשבת

 מעלה כי הן מקיפות כמעט את כל תחומי היצירה-בנייה, בישול וכתיבה 

34האנושית.

כדי להבין את עקרון איסור המלאכה, אם כן, אין לבחון את הפעולות

האסורות במנותק זו מזו לפי האספקטים המכניים שלהן בלבד. יש לבדוק

גם איכות מסוימת המשותפת להן, שאותה מכנה ההלכה "מלאכת מחשבת".
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מקורו של מושג זה בתיאור כשרונותיו של המהנדס שהיה ממונה על פרויקט
 בשם בצלאל’המשכן בספר שמות: "ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא ה

בן אורי בן חור למטה יהודה וימלא אותו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת

ת בזהב ובכסף ובנחשת ובחרשת אבןֹת לעשֹב מחשבֹובכל מלאכה ולחש
 הפעולות השונות35למֹלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת".

הקשורות בהקמת המשכן שיקפו את ה"חכמה", ה"תבונה", וה"דעת" שהאציל

הקדוש ברוך הוא על הבונים. תכונות אלה נמזגו יחדיו במלאכת מחשבת,
מושג המכוון, לדעת רש"י, למלאכה "שהמחשבה חשבה בדעתו ונתכוון

 או, במילים אחרות, לעבודה שיש בה מרכיב נפשי של רצון-לה" 

36ותכליתיות.

ןניא ךא יזיפ למעב תוכורכה תולועפמ תלדבומ ,ןכ םא ,תבשחמה תכאלמ

ןמ תולועפ תטיקנ ךכיפל .תועדומו הנווכ לש המר התוא יוליג ךות תושענ

שיגדמ הז ןיינעב .תבשה ירוסיא לוליח ןיגב תובח תררוג הניא ןורחאה גוסה
רבחמו םירשעה האמה תליחתב םיקסופה ילודגמ ,ןייטשפא לכימ לאיחי ברה

תוריבעב בויח םשל שרדנה הובגה הנווכה ףר ןיב לדבהה תא ,Ú¯ÂÍ ‰˘ÏÁÔ רפסה

:ןיקיזנה ינידב תמשוימה רתוי הכומנה תוירחאה תגרד ןיבו תבשה יניד לע

ל"זחל ]תרוסמה[ הלבקה האב ,ןכשמה תכאלמל תבש תכאלמ ךמסנש הממו

ומכ תבש תוכאלמב אקווד ]השורד[ ןניעב תבשחמ תכאלמד ןכ םג דומלל

אוהש וז הכאלמל ןווכתיש ונייהו ,םילודג םירקיעו םיללכ יולת הזבו .ןכשמב

תחנומ ןבא התייה ]םא[ ןכו .רוטפ ...ללכ הל ןווכמ וניא םא לבא .השוע

ןוויכ ,]רוטפ אוהש[ רוטפד יח לעבל הרובח השעו וקיחמ הלפנו וקיחב ול

אלב םג בייח םירבד המכלש בג לע ףא ,וז הכאלמל ללכ ןווכתנ אלש

73.םירבד דועו ןיקזנל ומכ ,ןווכתמ

איסורי השבת מעוגנים, אם כן, בדרישה קטגורית לקיומה של כוונה
לביצוע המלאכה האסורה אצל העוסק בה. אם תנאי זה אינו מתקיים, פוטרת

 כך, למשל, אין התורה מחייבת38ההלכה את עושה המעשה האסור מעונש.

אדם העושה בשבת מלאכה בחוסר תשומת לב ("מתעסק"), או כאשר ספק
). ברוח דומה מתייחסים39אם פעולתו תניב תוצאות ("דבר שאינו מתכוון"

רוב בעלי ההלכה למצב שבו אדם עוסק בשבת בפעולה שיש לה כל

המאפיינים הפיזיים של המלאכה האסורה, אולם תכליתה אחרת. דוגמה
לתופעה זו, המכונה בגמרא "מלאכה שאינה צריכה לגופה", מביאה לפנינו

מסכת חגיגה:
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.הילע רוטפ ,הרפעל אלא ךירצ ןיאו ,תבשב אמוג רפוחה :אבא יבר רמא

...הילע רוטפ הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ :רמאד ,ןועמש יברכ ?ןאמכ

04.הרות הרסא "תבשחמ תכאלמ"

המקרה הזה מצייר לפנינו אדם העוסק במהלך השבת בעבודת חפירה לשם

שימוש בעפר שאותו הוא מפנה מן הבור. לדעתו של רבי שמעון, שנקבעה

 פעולה זו פטורה מן העונש החל על הפרת האיסור של "מלאכת41כהלכה,
החורש", אחת משלושים ותשעה אבות המלאכה. ההסבר שנתנו לכך רוב

המפרשים הוא שעיקרה של מלאכת החורש הוא הכנת האדמה לקראת

הזריעה, באמצעות שינוי פני הקרקע ושיפורם על ידי חפירה. הפעולה של
כריית בור שלא לצורך זה, אלא לשם השגת עפר, אינה עונה על קריטריון

 המעניין ביותר הוא הפירוש שנתן רש"י לעיקרון42התכלית של עיסוק זה.

זה של מלאכה שאינה צריכה לגופה - מלאכה הנעשית בלא רצון, אף אם
43מתקיימים בה כל מאפייני המלאכה האחרים.

בצד הצגת הקריטריונים הקובעים מהי הכוונה הדרושה כדי לאבחן מלאכה

מסוימת כאסורה בשבת, גזרה ההלכה מן המושג "מלאכת מחשבת" גם דרישות
בעלות אופי אובייקטיבי יותר, הנוגעות לטיבה של הפעולה הננקטת. אחת

מהן היא הגדרת המלאכה האסורה בשבת כעשייה שיש בה משום תיקון או

שיפור במצב הדברים הקיים. על תנאי זה ניתן ללמוד מיחסם של הפוסקים
למלאכה הגורמת לגריעה משוויו של חפץ או ל"קלקולו". כפי שכתב רש"י,

 מכאן, שרק44"כל המקלקלין פטורין בחילול שבת, דמלאכת מחשבת כתיב".

עשייה שיש בה משום הוספת ערך לעולם נופלת בגדר האיסור על "מלאכת
מחשבת". בנוסף על תנאי זה, מציבה ההלכה את הדרישה כי המלאכות

תיעשינה לשם "קיום", כלומר, לצורך הפקת תוצר בעל "אורך חיים" סביר.

מכאן, שמעשים שיש להם אופי ארעי, כמו הקמת אוהל שאינו עתיד להחזיק
מעמד לאורך זמן, או קשירת קשר רופף וזמני, נחשבים פטורים או אפילו

45מותרים בשבת.

 התכליתיות,-העקרונות הללו, הנגזרים מן המושג "מלאכת מחשבת" 
 מראים כיצד-הרצון, הוספת הערך לעולם, והיכולת להתקיים לאורך זמן 

מתבטאת במושג זה תפישת חיקוי האל של היהדות. "מלאכה", כפי שעולה

מן האיסורים עליה, נתפשת כפעילות יצירתית שבה משתקף רצונו של האדם
לחולל בעולמו שינויים חיוביים, חדשניים, קבועים ובעלי ערך. ההלכה עומדת

על כך שהפעילות שממנה נתבע היהודי לשבות ביום השביעי אינה "עבודה"
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גרידא, במובן הרחב והכוללני של המושג, אלא אותו סוג של עשייה המשקפת
את התכונות שבהן מתקיים דמיון בין הבורא לנברא.

במושג "מלאכת מחשבת" מתגלם אפוא הציווי המוטל על האדם לחקות

את בוראו. בבניית המשכן במדבר אימצו בני ישראל ציווי זה, כשהם מתמסרים
לפעלתנות הנדסית יצירתית כשלנגד עיניהם הדגם הראשוני והמקורי של

בריאת העולם. אולם, בה בשעה קיבלו על עצמם את החובה להימנע מחיקוי

פעיל זה ביום השבת, כאות להזדהותם עם שביתת האלוהים ביום השביעי
של הבריאה.

„

ולם, משעה שעמדנו על הערך שמייחסת היהדות למלאכה בכללא

ולמלאכת מחשבת בפרט, הקושי הכרוך בתביעה הקטגורית להשעותה

כליל ביום השבת מתחדד עוד יותר. כיצד ניתן להבין מצווה זו, ומדוע זכתה
למעמד כזה, שכל המקיים אותה, לפי הגמרא, "כאילו נעשה שותף להקדוש

46ברוך הוא במעשה בראשית"?

התורה עצמה אינה מפוגגת את המסתורין. נהפוך הוא - פרשת בראשית
מציגה חידה תיאולוגית קשה בדבר הצורך של האלוהים לנוח: "ויכל אלהים

ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר

עשה. ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו
התורה אינה מעניקה כל הסבר לשביתה האלוהית 47אשר ברא אלהים לעשות".

ביום השביעי. בכך היא מרחיקה עצמה מן המיתוסים הפגניים שציירו את

מזון, משקה, שינה וכדומה. אלילים- אליליהם כבריות בעלות צרכים אנושיים 
אלה, כפי שממחיש סיפור המבול הבבלי "אתרחסיס", ניחנו ביכולת עבודה

מוגבלת למדי:

,םדאכ םילאה תעב

,לבסב וסמע ,למעב ועגי

,דואמ לודג םילאה לבס

84...האלתה הבר ,דבכ למעה
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מול גילויים אלה של חולשה, מבליטה התורה את האומניפוטנציה האלוהית
לכל אורך סיפור הבריאה. הבורא העליון אינו טורח ואינו עמל. הוא מביא

 בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע,’את העולם לידי קיום ללא מאמץ. "ה

 הזיעה היא קללת הברואים ולא49אין חקר לתבונתו", אומר הנביא ישעיהו.
נחלת האל - ובכל זאת הוא שובת.

המפתח לפתרון החידה נעוץ בהכרה ששביתה זו אין לראותה כמנוחה

מיגיעה, אלא כחלק הכרחי ומשלים בתהליך היצירתי. מנוחת האל ביום
השביעי אינה אתנחתא לצורך התאוששות, אלא חתימה של העשייה האלוהית

 המסורת מצווה לחגוג את השבת לא כיום מנוחה, אלא50בבריאת העולם.

בראש ובראשונה כסיומו של תהליך יצירתי מתמשך, הפסקה שאין לאחריה
פעולה או מחשבה נוספת. לכן מכונה השבת בסדר התפילה "תכלית מעשה

 רעיון דומה, המנוסח במושגים הלקוחים מעולם האּומנות,51שמים וארץ".

מבטא המדרש בבראשית רבה:

תעמש םאה :יסוי יבר לש ונב לאעמשי יבר תא לאש ]אישנה הדוהי[ יבר

עודמ ,רמולכ[ 25?"השע רשא ותכאלמ יעיבשה םויב םיהלא לכיו" והמ ךיבאמ

יפכ ,ישישה םויה ףוסב אלו "יעיבשה םויב" ותכאלמ תא לאה םייס

הכמו סנרוק םירמה חפנל רבדה המוד - .ינהמת - .]םיקוספה ןמ עמתשמש

דירוהו ,ישישה םוי דועבמ סנרוקה תא היבגה אוה ךורב שודקה ךכ .ןדסב

35.תבש לילב םויה ךשחשמ ותוא

דימוי השבת כשלב האחרון בהורדת הקורנס על הסדן מציג אותה כשיאה
ההכרחי של המלאכה האלוהית. לפי פרשנות זו, השבת היא חלק אינטגרלי

מן התהליך היצירתי עצמו: כשם שעבודת הנפח מושקעת בהרמת הקורנס

אך התוצאות מושגות דווקא בהנחתתו על הסדן, כך הגיעו ששת ימי המעשה
 מדגיש כי "אף על פי שכל המלאכות¯‰ÒÙ¯ ‰ÊÂלתכליתם בשבת בראשית. 

נשלמו כל אחת ואחת, עם כל זה העולם כולו לא היה שלם בקיומו עד שבא

יום השביעי, כי כשבא יום השביעי, אז נשלמו כל המלאכות, והשלים בו
 נקודה דומה עולה ממדרש בבראשית רבה,54הקדוש ברוך הוא את העולם".

המציין שמכיוון שהאל פסק ממלאכה ביום השבת, ניתן לומר שהמנוחה,

55השקט, הדממה והשלום נבראו ביום זה.

את השבת אין לתפוש, אם כן, כהעדר או כשלילה. יש לה מהות

פוזיטיבית, המתגלה דווקא בהימנעות ממלאכה. בתוך המכלול של הבריאה,
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עשייה, אשר מעניק לפעילות שקדמה לה שלמות–השבת היא יסוד האי
וגמירות. מכאן מסיק המהר"ל מפראג כי מלאכת ששת ימי המעשה פונה כולה

אל ההשלמה הבאה רק לאחר סיום המלאכה: "השבת הוא השלמת הבריאה

והכל פונה אל ההשלמה שהוא עיקר, ולפיכך כל ששת ימי מעשה פונים אל
השבת שהוא השלמת הבריאה, ויש לזכור יום השבת בשביל זה כל ימי

 ברוח דומה, אומר הגאון56השבוע, כדי שיהיה הכל פונה אל השלמת הבריאה".

מווילנא כי רק משיחדל מן העשייה יכול האדם לחוש בהשלמתה, "כי אין
57ניכר גמר המעשה אלא אחר כך, כשאין עוד לעשות".

סופו של התהליך היצירתי הוא התגלותו של התוצר שהתוסף לעולם,

ורק לאחר סיומה של המלאכה ניתן לחוש במלאותה: "וירא אלהים את כל
 היצירה היא, לפיכך, דיאלוג בין פעולה להרפיה,58אשר עשה, והנה טוב מאד".

בין יש לאין. השהיית העשייה, הדממת התנועה, החרשת הצליל, הן אשר

מעניקות לפעולה שקדמה להן חיוניות מוחשית וטוענות אותה בעוצמה
אצורה. במובן זה השבת אינה רק סיומה של המלאכה, אלא גם רגע השיא

שלה. נגיעה פיוטית בתמציתה של תובנה זו מעניק לנו המשורר ת"ס אליוט,

:Ú‰ ˜ÂÂ¯ËËÈÌ·¯‡בשיר מתוך 

הענ הקיסומ ,תוענ םילימ

יח קרש המ לבא ;ןמזב קר

,רוביד ץקמ ,םילימ .תומל קר לוכי

,תינבת ,הרוצ ןשבלב קר .הקיתשל תופאוש

הממדב תעגל ,הקיסומ וא ,םילימ תולוכי

ותמימדב עונל דימתמ יניס לטרגאש ומכ

ותה ךשמתהב רוניכה תמימד אל

רמאנ וא ,דחיה–םויק אלא ,הז קר אל

,הלחתהה תא םידקמ ףוסהש

דימת םש ויה הלחתההו ףוסהו

95.ףוסה ירחאו הלחתהה ינפל

אליוט, התר אחר מה שהוא מכנה "סוד נקודת ההצטלבות של הנצח עם
הזמן", מוצא אותו בדממה ובשתיקה שאינן רק היפוכם של התנועה או

60הדיבור, אלא השלמתם ההכרחית.

מובן שבעניין זה יש הבדל בין הספירה האלוהית לזו הארצית: השבת,
הופכת פעמי, חותם ומסיים, ברצף של בריאת העולם,–שהייתה אירוע חד
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לחלק ממקצב חוזר ונשנה כאשר היא מתקבעת במישור הזמן האנושי. מקומה
ין ושיבה אליו. האדם,ַבשבוע היהודי מגלה מחזוריות של יציאה אל הא

המבקש לחקות את בוראו, נדרש להיפתח תחילה בפני מקצב ראשוני זה

ולתפוש אותו בחושיו, ברגשותיו ובמחשבתו. באופן זה הוא מגלה כי הפעולה
וההרפיה אינן מבטלות כי אם משלימות זו את זו; וכשם שהשבת מעניקה

גמירות ומלאות לשבוע שקדם לה, כך היא גם נקודת המוצא של מהלך היצירה

שבא לאחריה, ובתוך כך מקרינה הוד ויופי עליו.
עם זאת, הדרישה להתאים את מלאכתנו למקצב של פעולה והרפיה אינה

רק שיעור באסתטיקה. קיים בה גם פן תיאולוגי, המדגיש את הכמיהה לחרוג

מן הבנלי, גם בעיסוק השגרתי ביותר, ולהיפתח בפני הנשגב. רעיון זה נחשף
ביסוד ההתגלותי של השבת, יסוד שהאפקט שלו מועצם על ידי הניגוד

התהומי בין ההמולה והתזזית של שבוע העבודה לקדושה הדוממת של היום

השביעי. כאשר גווע שאונו של הרחוב עם כניסת השבת ומשתרר השקט
ט בבת אחת למצב של כמעטֵאֵהאופייני לה, כאשר קצב החיים הבהול מ

עצירה, מתמלא החלל הנפשי שנוצר בתחושה של התעלות. השגב של השבת

אינו ביטוי של זמן נפרד, שמחיצה מבחינה בינו לבין הזמן ה"שגרתי" של
ששת ימי המעשה. אדרבה, הוא מתגלה דווקא בהמשכיות ביניהם. הקבלה

לתופעה זו ניתן למצוא בסיפור המקראי על עלייתו של הנביא אליהו להר

חורב:

הלודג חורו רֹבע ’ה הנהו .'ה ינפל רהב תדמעו אצ ]והילא לא ’ה[ רמאיו

חורה רחאו .’ה חורב אל - 'ה ינפל םיעלס רבשמו םירה קרפמ קזחו

לוק שאה רחאו .’ה שאב אל - שא שערה רחאו .'ה שערב אל - שער

16.הקד הממד

רצף דינמי, הולך ומתגבר, של תנועה ורעש וחיזיון מסמא עיניים, נפסק
 ודווקא בשלב הזה, שבו נשמע "קול דממה דקה", מתגלה ההוד-בפתאומיות 

הנורא של האלוהי. לולא קדמו לרגע נשגב זה הרוח, הרעש והאש, לא היה

נטען בעוצמה המיוחדת לו, החורגת מעבר לחישה הנורמלית. השקט השורר
מיד לאחר שנמוג קול הלמות הקורנס בסדן אינו העדר צלילים גרידא; יש

62לו נוכחות פוזיטיבית, כמעט מוחשית.

,‰˘Â„˜‰זהו רגע ה"תמורה", שעליו כותב רודולף אוטו בספרו הקלאסי 
כאשר הוא מנסה להראות כיצד דווקא הייצוגים ה"ריקים" של האלוהות
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באמנות מזרח אסיה - האפילה, הדממה, החלל - הם הכלים האפקטיביים
ביותר לעירור תחושות עזות של התפעמות רליגיוזית. אוטו מקשר לעניין

זה גם את המוסיקה הליטורגית האירופית, מוסיקה שבה, לדבריו,

- לכמ רתוי תיזונימונה השודקה תא םלגמה - 'הרומת’ה טנמומ בצועמ

,תקתוש הקיסומה רשאכ ,היימודה תועצמאב ,רמולכ ;הלילשה ךרדב קר

היימודה לוק תא לילצהל ידכ ויד ךשוממ ןמזלו ,ןיטולחל םוד תמלאנ

ומכ התמצועב הרידא הכ שדוק תלחלח ררועמה טנמומ דוע ןיא ...אפוג

36.תאזה היימודה

תחושה זו היא העומדת ביסוד חוויית הקדושה המיוחדת של השבת,

המתאפשרת רק מחמת הדעיכה בגודש חוויית המעשה של ששת הימים
הקודמים. השגב, המצוי מעבר למילים, לצליל או לתנועה, מתגלה בדיוק

בהעדר לכאורה, באינות שלתוכה נבלעת כל פעולה או מחשבה. אולם, אין

לראות במצב דברים זה חסימה של הזרימה הדינמית של החיים, אלא התעלות
שלה לקראת מישורים גבוהים יותר של ההוויה - התעלות המושגת הודות

למקצב המיוחד של השבוע היהודי, והאופן שבו הוא משקף את הפעולה

האלוהית בייסוד העולם.

‰

תפישה התיאולוגית הגלומה בשבת עומדת, אם כן, על ההכרה בחשיבותה

השילוב בין האקטיבי ובין הפסיבי, בין הרצון ובין ביטול העצמי

בעשיית המלאכה. הרצון מייחד את הנברא בצלם משאר הברואים, ומאפשר
לו לחרוג ממגבלותיו הטבעיות בחתירה לתכליות גבוהות יותר ויותר.

ההימנעות מן המעשה מסגלת אותו להתבונן בתוצאות פעולותיו, לפתוח את

נפשו כלפי הנשגב, ולשנות את שאיפותיו בהתאם. השקפת העולם היהודית
מדגישה את הכרחיותו של האיזון בין שני יסודות אלה על ידי שילובם הנכון

בציר הזמן, בחיקוי הדגם הראשוני של מלאכה ושביתה. ללא איזון זה, עלול

האדם להתנכר לעצמו ולעולם שבו הוא חי, וכתוצאה מכך, גם לאל שהועיד
לו תפקיד עלי אדמות.
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את התוצאות הכרוכות בגישה בלתי מאוזנת שכזו ניתן למצוא בתרבות
העבודה שהתפתחה במערב המודרני מחד, ובתרבות המזרח הרחוק, ובמיוחד

הטאואיזם והבודהיזם, מאידך. תרבות המערב אימצה מן היהדות את ההכרה

בכוחו של הרצון לעצב את העולם, אולם המעיטה בחשיבותו של הריסון
הממתן אותו, וכתוצאה מכך העניקה לרצון פירוש מוקצן, שהפך את תשוקתו

של האדם למשול בטבע לאובססיה, המתאפיינת בפעלתנות קדחתנית שאינה

יודעת גבולות. תרבות המזרח, לעומת זאת, העלתה על נס את היסוד המרסן,
תוך שהיא מגבילה עד מאוד את הצד היצירתי באדם.

אחד היסודות שעליהם נשענת ההגות המערבית המודרנית הוא התפישה

המכניסטית של הטבע. רנה דקרט, למשל, הציג את העולם הטבעי כמכונה
64אוטומטית, נטולת רוח ונפש, כניגוד לסובייקט האנושי החושב והמרגיש.

בהשראת עמדה זו נעשה יחסו של האדם כלפי העולם מזלזל ומנצל. וכך,

בסוף התהליך, הושלם היפוכם של האידיאלים של העולם הקלאסי על פיהם:
לא רק שהתרבות חדלה לראות בטבע מושא לחיקוי; החשיבה היצרנית,

שהייתה בהדרגה לקו המחשבה השליט במערב, הורידה אותו למדרגת משאב,

65שניתן לשעבד אותו כליל לרצון הבלתי מרוסן של האדם.

תמורה זו נתנה את אותותיה באופן שבו נתפש בתרבות המודרנית מושג

הייצור, המשקף את זיקתו של האדם לעולם. מול תפישות מסורתיות, הרואות

בייצור פעילות בעלת אופי אינטראקטיבי שבמסגרתה האומן מנהל דיאלוג
יצירתי רגיש עם הטבע, הציגה הציביליזציה המודרנית גישה מכניסטית

, המייחסת לסביבה משמעות פונקציונלית בלבד. גישה זו,למלאכת הייצור

סופה שהפכה לדפוס המאפיין לא רק את יחסיו של האדם עם הטבע, אלא
גם את תפישתו את עצמו. במקום לשאוף קדימה אך לעצור מדי פעם,

להקשיב ולהרהר, העמיד האדם את אידיאל ההישגיות - הגשמת מטרות

כמעט ללא סייג. בד בבד, עלתה ושגשגה במערב המתועש תפישת "הרציונליזם
66האינסטרומנטלי", הבוחנת ביצועים בעיקר לפי קנה מידה כלכלי של תועלת.

בעטייה של גישה זו נעשה האדם קרבן למטרותיו, ויכולתו היצירתית נפגעה

אף היא. וללא גבולות הפך הרצון, הביטוי המובהק של צלם האלוהים שבאדם,
לחרב פיפיות.

המחשה לאופן שבו הפך האדם למעין מכונה ניתן למצוא אפילו ברציונל

העומד מאחורי הזמן הפנוי, שנחשב לעתים קרובות למכשיר שתפקידו לשמר
את היעילות או לשפרה. יום השבתון בחברה המודרנית משמש כפיצוי
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לשחיקה שנגרמה מעומס יתר, ככלי לשיפור תפקודו של העובד; הערך הרוחני
שלו מצטמצם ביחס לשיקולים קרים של עלות ותועלת. על זה כותב

הסוציולוג כריס רוז'ק: "התכלית העיקרית של מנוחה ורגיעה בעת הפנאי היא

לחדש או להגביר את ערך השוק של אינדיבידואלים באמצעות מילוי האנרגיות
נוספת או להגביר את יכולתם להתמודד עם מטלות שלהם מחדש לשם עבודה

 תרבות המערב, שהתמכרה לכוחו המשכר של הרצון מבלי67תובעניות יותר".

לרסנו, יצרה מידה מסוימת של ניכור מן הסביבה ואף מן האדם על
68מגבלותיו.

אם התרבות המערבית התעשייתית מתאפיינת בחוסר איזון חמור שבו

הרצון מכריע את הכף, בתרבויות המזרח המצב הפוך. תורות הטאואיזם
והבודהיזם מעלות על נס את הפן השני, הקשוב וההרמוני, של השתלבות

האדם בבריאה; ולשם כך הן מדריכות את האדם לשאוף להתגבר על הפער

צו, "הוא–שבינו לבין ההוויה, ולהתמזג בה באופן פסיבי: "להיכנע", אומר לאו
69להישאר שלם".

אמונות אלו אינן מייחסות לרצון האנושי את הערך שיש לו בעיני המערב.

תחת זאת, הן מקדשות את ההתאמה בין האדם לסביבתו, בכל ההיבטים של
פעילותו בעולם. האדם נדרש לאבד את עצמו בזרימה ההרמונית של תהליכי

70העשייה השונים; ותשוקת האגו להצלחה היא לו לרועץ בדרכו לאיון.

לפי גישה זו, המגע עם הטבע צריך להידמות לטבע - להיות חסר תכלית,
חסר מחשבה. סוד האומנות מצוי בהתנהגות כמעט בלתי מודעת מצד האומן,

יתר,–פעולה המעלה על הדעת את התנהגותן הטבעית של החיות. מחשבות

תכניות, מאוויים, המאפיינים כל כך את טבעו של האדם, הם העומדים
בסתירה עם המציאות, ולכן יהיו לו למכשול אם לא ידע להכניעם, וסופם

שיביאוהו לתוחלת נכזבה. התוצאה של התאיינות האגו היא גם ריקון החוויה

יופי שהייתה מושא לקנאתם של אמני–הרגשית, דבר שיצר אמנות רבת
עשרה. גדולתה של אמנות זו היא בעיקר–אירופה, בעיקר בשלהי המאה התשע

בחיקוי הטבע, אך היא מתאפיינת בביטוי דל של תחושות הצייר, הנובע

ממגמת האמן להימנע מהטבעת חותמו האישי, כדי לא להפריע לשיקוף השלם
של הטבע.

אחת התורות מן המזרח שהדגישו במיוחד את ריקון התודעה מן הרגשות,

השאיפות, התקוות והרצון היא הזן, אחד הזרמים הבודהיסטיים הנפוצים
ביותר. תורה זו מדגישה את המדיטציה - תרגול גופני וריכוז נפשי המחוללים
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אותו ריקון נכסף מרגשות, שמחמתו מתבטלת חשיבותם של כל הדברים
המבטאים את רצונו של האדם ואת אישיותו. לעומת זאת, עולה חשיבותם

של הפרטים הקטנים, שהם חלק אינטגרלי מן הסביבה הבלתי משתנה, שאותה

–האדם אמור ללמוד להוקיר. תורת הזן, שנפוצה ביפן למן המאה השתים
עשרה, השפיעה על התרבות היפנית השפעה ארוכת טווח, ואחד הביטויים

שלה הוא דרכה של המסורת היפנית לייחס חשיבות עצומה להקפדה על

פרוצדורות טקסיות דקדקניות במגוון תחומים - החל מפעולות יומיות
כבישול, רחצה, עטיפת מתנות, הגשת תה, וכלה באמנויות הלחימה. על פי

תפישה זו, עיסוק יצירתי המבטא את אישיותו של האדם רק מרחיק אותו

מן ההשתלבות בטבע. השתלבות אמיתית מושגת דווקא על ידי עיסוק חוזר
בפרטים פעוטי ערך וחסרי משמעות לכאורה, שאין בהם כל פן של ביטוי

71הרצון האינדיבידואלי.

האידיאל של ניתוק העשייה מן ה"אני" מאפשר לה להתעלות לגבהים
אסתטיים וטכניים. אלא שבצד מעלות אלה תבע הוויתור על ה"אני"

מחיר - הנטייה למזעור הביטוי האנושי הייחודי, וכתוצאה מכך, לסטגנציה

תרבותית. את ההעזה היצירתית של הרצון, שהתסיסה את הציביליזציה
המערבית עד שעלתה בה על גדותיה, קשה יותר למצוא בחברות המסורתיות

יום השתיקה את–של המזרח הרחוק. כיבושו של ה"אני" באמנות ובחיי היום

קולו של הרצון ביצירה התרבותית המזרחית; השמרנות המופלגת של חברות
אלה דחתה לעתים קרובות גילויים של חדשנות ומקוריות, שנתפשו כמערערים

את הסדר הטבעי, ההרמוני, של העולם.

גישת היהדות ליצירה האנושית מנוגדת לשתי התפישות, של המערב ושל
המזרח, גם יחד. בה בעת היא משלבת מרכיבים חשובים משתיהן, בחלוקה

נבונה על ציר הזמן: הפעלה אקטיבית של הרצון האנושי, כדרכו של המערב,

בששת ימי המעשה, וריסונו בשבת כדרכו הפסיבית של המזרח.
ואולם, נטעה אם נבין את הדרך היהודית רק כסינתזה בין שתי הגישות.

התפישה היהודית אינה רואה כאידיאל לא את הישגי האדם (כלומר, את

מימוש רצונו) ולא את ההתמזגות ההרמונית עם הטבע; אלא שמתוך אותו
סוג של פעילות יצירתית הנובע ממיזוגם, האדם מסוגל לברוא עולמות ראויים

כחיקוי לבורא. כאשר האדם מתרכז רק בהישגיו, הוא נגרר אחר יהירותו מבלי

להתחשב במשמעות העמוקה של מעשה היצירה, ובסופו של דבר נמצא מנסה
להחליף את האל במקום לחקותו. אך אם הוא מכניע את רצונו לדינמיקה
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של הטבע, הריהו מוותר על עצם "צלם האלוהים" שלו, העושה אותו ייחודי,
ולשמו נברא.

הרצון האינדיבידואלי עומד ביסוד התפישה היהודית של היצירה, ולכן,

כמו בתרבות המערב לאחר הרנסנס, היהדות רואה בחיוב את עצם ההתענגות
 אך בניגוד לתכליתיות של הרציונליזם המערבי, השבת72על העשייה ופירותיה.

מורה כי על האדם גם לעצור, לחזור אל עצמו ולהרהר, לעכל את מעשיו

ועל ידי כך לחוש מעורבות ומשמעות גם במשך תהליך המלאכה עצמו, בדרך
 מנוחת השבת אינה מיועדת אך ורק לטעינת מצברים73המוליכה אל היעד.

פיזית ונפשית, אלא בעיקר להתבוננות. היא מהווה חלק מהמקצב הראשוני

והנכון של כל יצירה, המשתקף בתבניתו של השבוע היהודי. באמצעות
ההתכווננות למקצב זה, לומד האדם ליצוק את רצונותיו לתוך התבניות

היסודיות של הבריאה. הוא לומד לעשות ולחדול, לצאת מעצמו ולחזור

אל עצמו.

Â

תפישה היהודית של המלאכה והיצירה מעניקה לאדם מעמד ייחודיה
בהוויה. הוא נמצא בעת ובעונה אחת בתוך הבריאה ומחוצה לה. כברייה

בשר ודם, הוא כפוף לחוקים המושלים בעולם החומר. מאידך, כמי שנוצר

בצלמו ובדמותו של האלוהים, הוא ניחן ברצון חופשי, המאפשר לו למשול
בטבע ולהכפיפו למרותו. הפן הכפול של האנושיות מוצא את ביטויו בשליחות

חהו בגן עדןִ אלהים את האדם וינ’שהטיל האל על האדם הראשון: "ויקח ה

 כאשר הוא מצווה את האדם "לעבוד" את הגן, הופך אותו74לעבדה ולשמרה".
האלוהים לשותף פעיל במעשה בראשית. הבריאה לא הסתיימה עם יצירתו

של המין האנושי. מדרש מבראשית רבה ממחיש נקודה זו:

אל המ ינפמ ,הלימה איה הביבח םא :היעשוה יבר תא לאש דחא ףוסוליפ

תאפ חלגמ ןודאה המ ינפמ ,היעשוה יבר ול רמא ?ןושארה םדאל הנתינ

תוטשב ומע לדגש ינפמ ,ףוסוליפה ול רמא ?ונקז תאפ תא חינמו ושאר

וניע תא אמסי ,ןכ םא :היעשוה יבר ול רמא .]ארפ חמצ ורעש ,רמולכ[

ול רמא !תוטשב ומע ולדג ןה ףאש ינפמ ,וילגר תא רבשיו וידי תא עטקיו
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ָקלָח ךאיצוהל :היעשוה יבר ול רמא .ךילע ינהמת ?ךכ ידכ דע ,ףוסוליפה

ןוגכ ,היישע ןיכירצ תישארב ימי תששב ארבנש המ לכש אלא ,רשפא–יא

- ןחטיהל ןיכירצ ןיטיחה ,קותמל ךירצ םיסומרותה ,קותמל ךירצ לדרחה

57.ןוקית ךירצ םדאה וליפא

כפי שמדגיש רבי הושעיה, אין לראות בטבע שלתוכו אנו נולדים יצירה גמורה
ומושלמת; אדרבה, מוטלת עלינו המלאכה לשפרו, לשכללו ולתקנו. אין זו

הטלת ספק באיכותה של המלאכה האלוהית, אלא הכרה בהמשכיות ההכרחית

הקיימת בינה ובין השליחות האנושית ככלל והיהודית בפרט.
ועם זאת, האדם הראשון נדרש לא רק לעבוד את הגן, אלא גם "לשמרו".

האנושות היא האפוטרופסית של הבריאה, ויש לה כלפיה חובת אחריות. עליה

לנהוג בה כבפיקדון יקר ערך, שאין להשחיתו ולקלקלו מתוך חוסר זהירות
או יהירות. וכך מנוסח רעיון זה במדרש קהלת:

ארבש העשב 67."ותוִע רשא תא ןקתל לכוי ימ יכ םיהלאה השעמ תא האר"

רמאו ןדע ןג ינליא לכ לע וריזחהו ולטנ ןושארה םדא תא אוה ךורב שודקה

,יתארב ךליבשב יתארבש המ לכו ןה ןיחבושמו םיאנ המכ יישעמ האר :ול

ןקתיש ימ ןיא תלקלק םאש ,ימלוע תא בירחתו לקלקת אלש ךתעד ןת

77.ךירחא

טענה זו ביחס למעמדו של האדם ביקום מוצאת את ביטויה החיוני ביותר

בתופעת השבת, ובאיזון המתגלם בה בין ה"עבודה" ל"שימור" שעליהן מורה

חהוִנהתורה. המדרש מספר על קשר זה באופן מפורש, ומשווה בין הפסוק "וי
בגן עדן לעבדה ולשמרה" ובין הפעלים המוזכרים במצוות השבת:

."יעיבשה םויב חניו" ]רמאנש יפכ[ ,תבש תוצמ ול ןתנ - "והחיניו"

]רמאנש יפכ[ - "הרמשלו" ."דובעת םימי תשש" ]רמאנש יפכ[ - "הדבעל"

87."ושדקל תבשה םוי תא רומש"

תא בצעלו תונשל ףחדה ןיב ןוזיאה תא ףקשמ הז שרדמ עיבצמ וילעש סחיה

.תבש םוי" :היווהה ינפב ךמצע חותפל ,בישקהל ,ןיזאהל ךרוצה ןיבו םלועה
שפנה" .גייווצנזור ץנרפ בתוכ ,"תולגתהה למס .ץוצינ הניפ לכב ,רוא רבע לכמ

שפנה .וכותמ ץרפתמ םיהלא רוא תא האורו עבטה יכרחל הציצמ תילארשיה

97."םתבוחבו םתדועתב ,םדיקפתב הריכמו םייחה יכרחל הציצמ תילארשיה



•   140   ˙ÎÏ˙

סודה של השבת נעוץ בחובה היהודית להזדהות עם האל ולדבוק בו. היא
מצביעה על מקומו הנכון של האדם בעולם, ועל האחריות המשתמעת ממנה

למצוא את האיזון הנכון בין שני היסודות של קיומו - בין טבעו הגשמי

המוגבל והסופי ובין הרצון היצירתי התוסס שהעניק לו האל. שילוב הכרחי
זה מאפשר לאדם להתעלות מעבר למהותו המוגבלת ולקחת חלק ממשי

בטמיר ובנשגב. טמונה בו, אם כן, הבטחה לאיחוי הקרע בין האנושות לעולם,

ובין הנברא לבוראו.

ÈÂÒÛ ÈˆÁ˜ ÏÈÙ˘Èı ‰Â‡ ÚÓÈ˙ Á·¯ ·Ó¯ÎÊ ˘ÏÌ ·È¯Â˘ÏÈÌÆ ÒÙ¯Â ¯Ê‡ „˘·˙∫ ‰˘˙È˜‰

Â‰„È·Â¯ ¯‡‰ ‡Â¯ ·˘‰ ˘Ú·¯‰ ·‰Âˆ‡˙ Ò„˙ ‡Â˘Æ

‰Ú¯Â˙

Ó‡Ó¯ Ê‰ Î˙· ·ÚÊ¯˙Â ˘Ï ‡ÒÛ ˘‚È·Æ

1.ÊÂ‰¯, דבוע שיקל שיר רמאו" :ב"ע חנ ןירדהנס הארו .דסק הקספ ,המורת תשרפ
ַתבש םא וליפא י"שר יפל ."'ותובשי אל הלילו םויו’ רמאנש התימ בייח תבשש םיבכוכ
.םתכאלממ לטבתהל רסאנ חונ ינב לעש םושמ ,התימ בייח אוה עובשב רחא םוי יוגה
ןמ קלחכ התיבש תווצמ םייקל יאשר וניא ידוהי וניאש ימ יכ רובס ,תאז תמועל ,ם"במרה
אוה ךורב שודקה ןיב תירבה ןמ קלח ןהש תווצמ םייקל חונ ינב לע לחה יללכה רוסיאה
.ומעל

:לארשי םע אוה ךורב שודקה לש ותירב תא תאטבמ תבשה ,תרחא הכלה לכמ רתוי
םכיתֹרֹדל םכיניבו יניב אוִה תוא יכ ,ורמשת יתֹתבש תא ךא ,רמאל לארשי ינב לא רבד התאו"
.גי:אל תומש ."םכשדקמ ’ה ינא יכ תעדל

הדובעו תבשה" :תבש תוכלה ףוסב ם"במרה ירבד םג הארו .אי ,הכ הבר תומש.2
שודקה ןיבש תואה איה תבשהו .הרותה תוצמ לכ ראש דגנכ הלוקש ןהיתשמ תחא לכ ,הרז
.וט ,ל תבש תוכלה ,‰¯Ó˘‰ ˙Â ,ם"במר ."םלועל וניניבו אוה ךורב

הדובע דבוע וליפא ,ותכלהכ תבש רמשמה לכ :ןנחוי 'ר רמא אבא רב אייח ’ר רמא".3
היעשי( ']וללחמ תבש רמֹש[ ...תאז השעי שונא ירשא’ :רמאנש ,ול ןילחומ שונא רודכ הרז
.ב"ע חיק תבש ילבב ."'ול לוחמ’ אלא 'וללחמ’ ירקת לא - )ב:ונ

.ג:ב תישארב.4
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.םויה תשודק תכרב חסונב טלוב בוט םוי תשודקל תבשה תשודק ןיב הז לדבה.5
םילימב תמתחנ איה םיגחב וליאו ,"תבשה שדקמ ,’ה התא ךורב" םילימב תמתחנ איה תבשב
ףקשמ ,ל"זח יפל ,הז לדבה .א"ע טמ תוכרב ילבב ."םינמזהו לארשי שדקמ ,’ה התא ךורב"
הניא תבשה םוי תעיבקש םושמ ,רתיה ןיב - תבשה םוי תשודק לש יהולאה הרוקמ תא
תרוסמבש רבד ,שדוח לכ לש ותליחת תעיבקב היולת םיגחה תעיבק וליאו ,םדא ינבב היולת
לארשיל השודק תפסות ןיינעלו .ב"ע זיק םיחספ .ןירדהנסה תטלחה יפ לע עבקנ לארשי
ינולפל המ’ :לארשי לע השודק תפסומ תבשהש דיגמ - 'םכל איה שדק יכ’" :תבשה תוכזב
רמשמ אוהש - '?ותכאלממ לטב ינולפל המ’ - !תבשה תא רמשמ אוהש - '?הלוענ ותונח
.א השרפ ,אשת יכ תשרפ ,לאעמשי יברד אתליכמ "!תבשה תא

תבשב ןתארשהש תורוסמ - םאלסיאלו תורצנל םישדוקמה ןותבשה ימי.6
–לא םוי" - םימלסומל שודקה ישישה םוי .וז תערכמ הדוקנב הנממ םילדבנ - תידוהיה
יניעב שודקה ,ןושאר םוי וליאו ,הכאלמב ללכ רוסא וניא ךא ,הליפתל שדקומ - "העאמ’ג
הרותה הגיצמש םימעטב ללכ ךרדב תנגועמ הניא וז ךא ,החונמ לש םוי םנמא אוה ,םירצונה
רשקהב ללכה ןמ םיאצוי .םייתד םיסקטל ןמז יוניפ איה תירקיעה התביס ;התיבשה תשירדל
טעמכ תבשה תווצמ תא וקיתעהש ,יעיבשה םויה לש םיטסיטנוודאהו םילגנאה םינטירופה הז
.האולמב

.כר ’מע ,)ח"צרת ,ריבד תאצוה :ביבא לת( ˜ÎÏ Î˙·È Á¢ ·È‡ÏÈ ,"הדגאו הכלה".7

.כר ’מע ,"הדגאו הכלה" ,קילאיב.8

,0002 ביבא ,È‰„Â˙ ÁÂÙ˘È˙ 91 ,"?תוברת תוליהק דגנ תבשה יקוח" ,ןיכלמ בקעי.9
.7 ’מע

,םיעיפומ וכותמ םירוכזא קרו ,דבאש ,‰ÓÂ‰ ‰˙ÙÏ‡‰ ורפסב העיפומ וז תוסחייתה.01
Augustine, The City of God Against :ופיהמ סוניטסוגוא ירצונה ףושיבה לש ורפסב ,הז רשקהב

the Pagans, ed. and trans. R.W. Dyson (Cambridge: Cambridge, 1998), p. 264.
וב תובשל יעיבשה םויב ורחב" יכ םידוהיה לע סוטיקט ןוירוטסיהה ריעה המוד חורב

הנשה תא םגו תולצעה רחא םבל ךשמנ ןכ ירחא .םלמעל ץק םשוה ובש ןוויכ הכאלממ
יקצרובד הרש המגרת ,םימיה ירבד ,סוטיקאט סוילנרוק האר ."הלטבל ושירפה תיעיבשה
.102 ’מע ,ישימח רפס ,)5691 ,קילאיב דסומ :םילשורי(

תישימחה האמב בתכש ,סונאיטמנ סויליטור ררושמה לש וירבד םה דחוימב םיפירח
"הנוגמה תולצעה" תפגמ התייה ,סוטיטו סויפמופ ידי לע הדוהי השבכנ אלול יכ הריפסל
Peter Schafer, Judeophobia: Attitudes Towards האר .הירפמיאה יבחר לכב תטשפתמ תבשה לש

the Jews in the Ancient World (Cambridge: Harvard, 1997), pp. 87-88.

הדובעה תויחרכה תא התאר הייסנכה" :’ץיברוג ןרהא ןוירוטסיהה בתוכ הז ןיינעב.11
,ןדעה ןגב הווחו םדא ואצמנ דוע לכ .םלשומ יתלבה ועבט לש יוליגו האצותכ םדאה רובע
אטבתה ושנוע :לאה ידיב םתשנעהל םרג ןומדקה אטחה .םנוזמל וגאד אלו םימימת ויה םה
ןושארה םדאה תא שריגו ,ויפא תעיזב ומחל תא גישהל ישונאה ןימה תא ןד םיהולאש ךכב
ÓÂ˙ ‰ÚÂÏÌ ˘Ï ‡˘È ÈÓÈ˙ ,’ץיברוג ןרהא ."חקלנ הנממש המדאה תא דבעיש ידכ ,ןדעה ןגמ

‰·ÈÈÈÌ )302 ’מע ,)ג"נשת ,ןומדקא :םילשורי.

,דחואמה ץוביקה :ביבא לת( ‰„È‚ÈÚ ÎÙÈÍ∫ ÈÁÒ ‰Ó˜¯‡ ‡Ï ‰Ú·Â ,שירפ סומע האר.21
.03 ’מע ,)ט"נשת
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םינברל שרדמה תיב :קרוי וינ( רטכש תרודהמ ,ןתנ יברד תובא .י-ט:כ תומש.31
.אי קרפ ,א חסונ ,)ז"נשת ,הקירמאב

.אי קרפ ,א חסונ ,ןתנ יברד תובא.41

הימרי ’ר" :בי ,דע הבר תישארב םג הארו .גי הקספ ,אציו תשרפ ,אמוחנת שרדמ.51
.תושפנ הליצה הכאלמו ,ןוממ הליצה תובא תוכזש ,תובא תוכזמ הכאלמה איה הביבח :רמא
יינע תא’ :תושפנ הליצה הכאלמו .'וגו ’יבא יהלא ילול' ,רמאנש ,ןוממ הליצה תובא תוכז
."’וגו 'םיהלא האר יפכ עיגי תאו

.ב ,ב תובא הנשמ.61

.י ,ג הרות דומלת תוכלה ,‰¯Ó˘‰ ˙Â ,ם"במר.71

ותאו ועמשת ולקבו ורמשת ויתוצמ תאו וארית ותאו וכלת םכיהלא ’ה ירחא".81
.ה:גי םירבד ."ןוקבדת ובו ודבעת

.ג ,הכ הבר ארקיו.91

םיהולאה לא רבחתהל םדאל רשפא–יא םא" ,קי’צייבולוס בוד ףסוי ברה בתכש יפכ.02
תוקחלו וילא תומדיהל תוחפה לכל אוה לוכי ,תישארב השעמל ףתוש תושעיהל ךכ ידי לעו
¯˙È˘ ‰‰ÏÎ‰∫ ‚ÏÂÈ ÂÒ‡ ךותב ,"םשמ םתשקיבו" ,קי’צייבולוס יולה בוד ףסוי ."...וישעמ תא

.081 ’מע ,)ט"לשת ,תימלועה תינויצה תורדתסהה :םילשורי(

12.Ù˘ ‰ÁÈÈÌ, ז קרפ ,א רעש.

,)ב"נשת ,קוק ברה דסומ :םילשורי( ‰È˘ ‰‡ÓÂ‡ ,קי’צייבולוס יולה בוד ףסוי.22
.41 ’מע

תולככ :ויריציל לאה ןיב לודג לדבה שי וז הכאלמ לש התוכיאל עגונה לכב יכ ירב.32
םידמוע םדאה תושרל וליאו ,ןיאמ שי הלוכ לבת רציש ,לעה–ןמוא אוה אוה ךורב שודקה ,לכה
קוקחל ,הרוצ רמוחב עיבטהל ונויסינבש אלא .לבגומ ושומיש םהב ףאו ,םימייק םלג ירמוח
תואיצמה תא בצעל תלוכיב - תוחפל דחא ןבומב וארובל המדימ אוה ,ונוזח תא עבטב
.וחורב הגוה אוה התואש ,תמיוסמ תילכת יפל

,Plutarch, On the Rationality of Animals, in C.C.W. Taylor לצא טטוצמ סוטירקומד.42
trans., The Atomists: Leucippus and Democritus (Toronto: University of Toronto, 1999),

p. 147.
הקלחב תונמואה ,יללכ ןפואב"  :הזל המוד רבד ןעוט ,‰˜ÙÈÒÈ‰ ורפסב ,וטסירא ,ןכ ומכ

Aristotle, The ."ותוא הקחמ הקלחבו רמג ידיל איבהל לוכי וניא עבטהש המ תא המילשמ
Physics, trans. Philip H. Wicksteed (Cambridge: Harvard, 1963), vol. i, p. 173.

52.  Jean-Marc Ferry, “Ancient, Modern, and Contemporary,” in Mark Lilla, ed., New
French Thought: Political Philosophy (Princeton: Princeton, 1994), p. 136.

,)ה"לשת ,ןקוש :םילשורי( סביל ףסוי םגרת ,Î˙·È ‡ÙÏËÂÔ ךותב ,"סואימיט" ,ןוטלפא.62
.035-335 ,ג ךרכ
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72. Wladyslaw Tatarkiewicz, A History of Six Ideas: An Essay in Aesthetics, trans.
Christopher Kasparek (Warsaw: Polish Scientific Publishers, 1980), p. 247 )ןלהל ˘È˘‰

¯ÚÈÂÂ˙(.

.742-842 'מע ,˙È˘‰ ¯ÚÈÂÂ˘ ,’ץיבייקרטט.82

,˜Ù¯˜ÈÌ ·˙È‡Â¯È‰ ˘Ï ‡ÓÂ˙ ‰¯ÒÒ Â‰·‡¯Â ךותמ ,¯ÒÙ¯ ‰ˆÈÂ ,י’צניו–הד ודרנואיל.92
.721-821 ’מע ,ב קלח ,)ט"משת ,סנגאמ :םילשורי( שרב השמ ךרע

תשרפ תליחת ,לאעמשי יברד אתליכמב ,ראשה ןיב ,םיעמשנ וז תרוסמ לש הידה.03
.א"ע זמ םיחבזל םגו ,ב"ע גי הציב ילבבל ושוריפב י"שר לש וירבד הארו .להקיו

.גי ,בי הבר רבדמב.13

ו תומבי ילבבב ארמגה ירבד הארו ;להקיו תשרפ תליחת ,לאעמשי יברד אתליכמ.23
ורומשת יתותבש תא’ רמול דומלת ,תבש החוד שדקמה תיב ןינב אהי לוכי ,אינתד" :א"ע
,)ב:הל תומש( להקיו תליחתב ן"במרו י"שר האר ןכ ."ידובכב ןיבייח םכלוכ - 'וארית ישדקמו
."ורומשת יתותבש תא ךא" קוספה לע )גי:בל תומש( אשת יכ תשרפב ן"במר םג הארו

רב אנינח יבר והל רמא ?ימ דגנכ ,תחא רסח םיעברא תוכאלמ תובא" ארמגה יפל.33
הכאלמ לע אלא ]תבשב הכאלמ רוסיא לע[ ןיבייח ןיא" :ןכלו ."ןכשמה תודובע דגנכ ,אמח
םה .]תבשה םויב[ וערזת אל םתאו ]ןכשמה תיינבב[ וערז םה .ןכשמב התיה הב אצויכש
תושרמ וסינכת אל םתאו הלגעל עקרקמ םישרקה תא ולעה םה .ורצקת אל םתאו ורצק
תושרמ ואיצות אל םתאו עקרקל הלגעמ םישרקה תא ודירוה םה .דיחיה תושרל םיברה
תושרל דיחיה תושרמ ואיצות אל םתאו הלגעל הלגעמ ואיצוה םה .םיברה תושרל דיחיה
.ב"ע טמ תבש ילבב ."דיחיה

בא"ל תבשחנ הכאלמ ."הכאלמ תודלות" ןיבו "הכאלמ תובא" ןיב הניחבמ הכלהה.43
המוד איה םא וא ,ןכשמה תמקהל תורושק ויהש תוכאלמה םע תינמנ איה םא "הכאלמ
בשחית הכאלמ .תעצבתמ איה ובש םוידמבו הלועפה תילכתב הלאה תוכאלמה תחאל
תישענ ךא ןכשמה תיינב לש תוכאלמה תחאל התילכתב המוד איה םא "הכאלמ תדלות"ל
.הכאלמה לש הלועפה ןפואב המוד איה םא וא ,רחא םוידמב

.גל-ל:הל תומש.53

."תבשחמ תכאלמ" ה"ד ,ב"ע י הגיגח ילבבל י"שר.63

73.Ú¯ÂÍ ‰˘ÏÁÔ, כ ףיעס ,במר ןמיס ,תבש תוכלה.

."רתומ"ו "רוטפ" ,"בייח" םיחנומל עגונב תיגולונימרט הרעה ןאכ ריעהל בושח.83
תוריזגה ללש לש וזו ,)"אתיירואד"( המצע הרותה יקוח לש וז ,קוחה לש תומר יתש הכלהל
.רתוי םילקל םיבשחנה ,)"ןנברד"( םינברה ידי לע תורודה ךרואל וקקחנש תונקתהו
בייח רבועה - הרותה יקוח לע הריבעל סחייתמ "בייח" חנומה ,תיתכלהה ןושלה יפל
הרותה וצ לע הריבעל םיבשחנ םניא וישעמש ימ אוה "רוטפ" .תומלוה תויצקנסב
לכב השעמהש ללכ ךרדב ותנווכ הז חנומ םלוא ;שנועמ רוטפ אוח ןכלו ,)"אתיירואדמ"(
ונתנווכש רחאמ .רוסיא לכ וילע ןיאש השעמ ןייצמ "רתומ" חנומה ."ןנברדמ" רוסא תאז
המ לע םיקדוב ונא ,הרותה יפ לע "הכאלמ" גשומה תועמשמ תא גיצהל איה הז רמאמב
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םניא םישעמ ולאו הרותה יניעב הכאלמל םיבשחנ םישעמ וליא רמולכ - "בייח" םדאה
תבש תוכלה ,‰¯Ó˘‰ ˙Â ,ם"במר האר ."ןנברד" תמרב םדמעמל רשק אלל ,הכאלמל םיבשחנ
.ד-ב ,א

וניאש רבד" ןיד .ח ,א תבש תוכלה ,‰¯Ó˘‰ ˙Â ,ם"במרב גצומ "קסעתמ" ןיד.93
.ה ,א תבש תוכלה ,‰¯Ó˘‰ ˙Â ,ם"במרב גצומ "ןווכתמ

.ב"ע-א"ע י הגיגח ילבב.04

הדוהי יבר תעדכ ותעדש ,ם"במרה איצוהל ,ןועמש יברכ וקספ םינושארה בור.14
.רפעב שומיש םשל רפוחה תא בייחמה

ה"ד ,ב"ע זמ םיחספ ילבבל תופסות ,"הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ" איה ךכיפלו.24
.ז ,א תבש תוכלה ,‰¯Ó˘‰ ˙Â ,ם"במרה לע הנשמ ףסכ הארו ."ירש ימ ט"ויב השיתכ"

ונוצרבש" :םה םש י"שר ירבד ."הדוהי יבר אה" ה"ד ,א"ע בי תבש ילבבל י"שר.34
."השעית אל

."אוה לקלקמ" ה"ד ,ב"ע דפ ןירדהנס ילבב.44

.ליעל 83 הרעה הארו .א ,י ;זכ ,בכ תבש תוכלה ,‰¯Ó˘‰ ˙Â ,ם"במר.54

ךירצ ,תבש ברעב ללפתמה דיחי וליפא יול ןב עשוהי יבר אמיתיאו אבר רמא".64
תבש ברעב ללפתמה לכ ,אנונמה בר רמאד ,]’וכו םאבצ לכו ץראהו םימשה[ ולוכיו רמול
,תישארב השעמב אוה ךורב שודקהל ףתוש השענ וליאכ בותכה וילע הלעמ ,ולוכיו רמואו

.ב"ע טיק תבש ילבב ."ולכיו אלא ולוכיו ירקת לא - ולוכיו רמאנש

.ג-ב:ב תישארב.74

:ביבא לת( ÈÓÈÌ ‰¯ÁÂ˜ÈÌ ‰‰Ì∫ ‡˙ÂÏÂ‚È‰ Ó˘È¯˙ ‰ÓÊ¯Á ‰˜„ÂÌ· ,ןיילק בקעיו הרפש ’ש.84
.09 'מע ,)6991 ,דבוע םע

.חכ:מ היעשי.94

ןיינע לע ."שדוחמה רבדה איצְמַה תביזע" ,ןואג הידעס בר התוא הנכמש יפכ ,וא.05
קוספל )אי:כ תומש( "יעיבשה םויב חניו" קוספה תא ליבקה רשאכ ןואג הידעס בר דמע הז
- תחא תועמשמ םייוטיבה ינשל ,ושוריפ יפ לע .)ב:ב תישארב( "יעיבשה םויב תבשיו"
'שעיו’ רשאכו .'תבשיו ...םיהלא שעיו’ ,וכפהו רבדב ורמא האירבה רעשבו" :היישע תקספה
העונתמ אל 'תבשיו’ קפס ילב ןכ ,שדוחמה רבדה איְצמַה אוה לבא ,העיגיב אלו העונתב ונניא
רבד ונניא - 'חניו’ ורמאש יפ לע ףאו .שדוחמה רבדה איְצמַה תביזע אוה לבא ,העיגימ אלו
התואל עיגמ ם"במרה .בי קרפ ,ינש רמאמ ,˙ÓÂÂ˙ Â‰„ÚÂ‡‰ ."האירבהו שודיחה תביזעמ רתוי
רפסב רמאנה תא שרפמ אוה ,המגודל ,ךכ .ארקמב םירחא םיקוספ לע ךמתסהב הנקסמ
אוה ."וחוניו דוד םשב הלאה םירבדה לככ לבנ לא ]דוד יחילש[ ורבדיו" :ט:הכ א לאומש
,ם"במר ."םינפ םושב חרוט ןורכיז םהל םדק אל" יכ ןייצמו ,"ֵרּבַּדִמ ודמע - וחוניו" שרפמ
ÓÂ¯‰ ·ÂÎÈÌ, זס קרפ ,א קלח.

םויב תבשיו ,השע רשא ותכאלמ יעיבשה םויב םיהלא לכיו" קוספל רשקב ריעמ א"רגה
."...השעמה רמג רחא עגר אוה ,הכאלמה רמג לע רמאנ יוליכ" יכ )ב:ב תישארב( "...יעיבשה
‡„¯˙ ‡ÏÈ‰Â, יששה םוי" ה"ד ,תישארב".
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ןיינעב .םויה תשודק תכרב ,הדימעה תליפת ,תבשל תיברע תליפת ,הליפתה רדסב.15
וגילפה תולִיפתה ינקתמ ל"ז םימכח הנהו" :˜Ú˜È„˙ ÈˆÁ ורפסב ,המארע קחצי יבר ריהבמ הז
תילכת ,ךמשל יעיבשה םוי תא תשדק התא’ :תבשד הנושאר הליפתב רמאנש המב הז ראבל
'םיקלא לכיו’ תלימ ושריפ םהש הארנו ...שממ תילכת ותוא תישע - 'ץראו םימש השעמ
,תישארב ,˜Ú˜È„˙ ÈˆÁ ."ףסכנהו תילכתה אוה יכ ...וב וניצרש תילכת לש הז ןושלמ
.ד רעש

.ב:ב תישארב.25

םיהלא לכיו' והמ ךיבאמ תעמש :ול רמא ,יסוי יברב לאעמשי יברל הילאש יבר".35
םוי דועבמ ההיבגה ,ןדסה יבג לע סונרוקב הכמ אוהש הזכ אלא !אהמתא ?'יעיבשה םויב
.ט ,י הבר תישארב ."ךשחתשמ הדירוהו

45.ÊÂ‰¯, םלוסה שוריפ לש תימראמ םוגרתה ,המ הקספ ,ידוקפ תשרפ.

.ט ,י ,הבר תישארב ."טקשהו הוולש ,תחנו ןנאש ?תבשש רחאל וב ארבנ המו".55

.טל קרפ ,’‰ ˙Â¯Â·‚ ,ל"רהמה.65

75.‡„¯˙ ‡ÏÈ‰Â, םיחוקלה םיגשומב חסונמה ,המוד ןויער ."יששה םוי" ה"ד ,תישארב
ריהבמ חוסינו ,ליעל 35 הרעה האר .ט ,י הבר תישארבב שרדמה אטבמ ,תונמּואה םלועמ
יחרכהה האישכ התוא גיצמ ןדסה לע סנרוקה תדרוהב ןורחאה בלשל תבשה יומיד .טסקטב
דרפנ יתלב קלח איה תבשה ,וז תונשרפ יפל .תיהולאה הכאלמה לש תיחרכהה התמלשהו
תואצותה ךא ,סנרוקה תמרהב תעקשומ חפנה תדובעש םשכ :ומצע יתריציה ךילהתה ןמ
.תישארב תבשב םתילכתל השעמה ימי תשש ועיגה ךכ ,ןדסה לע ותתחנהב אקווד תוגשומ

.אל:א תישארב.85

,ררועמה תאצוה :ביבא לת( יפסכ רתסא המגרת ,Ú‰ ˜ÂÂ¯ËËÈÌ·¯‡ ,טוילא ס"ת.95
.31-41 ’מע ,)9991

:ובתכב הז ןורקיע לע עיבצמ ןווא'ז גנאו דמולמה .04 ’מע ,Ú‰ ˜ÂÂ¯ËËÈÌ·¯‡ ,טוילא.06
םיקירה םיקלחה ומכ ,ירטמ ביטרנב וא ימוק רובידב ,המרדב ,קחשמב וא רובידב ,המימדה"
הקספה הניא הקיתשה .תינגרואה תיתונמאה תומלשה לש דרפנ יתלב ביכרמ איה ,רויצב
Wang האר ."תרחא הרוצב הכשמה אלא ,ןקחשה לש וקחשמ וא תומדה תלועפ לש

Zhaowen, “Art Appreciation as Recreation,” in Zhu Liyuan and Gene Blocker, eds.,
Contemporary Chinese Aesthetics (New York: Peter Lang, 1995), p. 99.

.בי-אי:טי א םיכלמ.16

םייברעמה םידמולמה דחא .תיניסה הקיסומה םג ררועל הסנמ תומוד תושוחת.26
תוברתה תכפהמב הדבאש ינפל ,ןיס לש תיסאלקה תרוסמה תא רוקחל וכזש םידיחיה
עובק ןפואב הטונ םירתימה תעבש לעב סורתיקה לש הקיסומה" יכ רפסמ ,תיטסינומוקה
םיעצבמ ידיב ...קספ רבכ עמשנ לילצ לכש רחאל תכשמנ היצרביווה :םיניימודמ םילילצל
David לצא טטוצמ ."לעופב םקיפמ רשאמ םילילצ לע זמרמ רתוי ילכה ,ןשיה רודה ןמ

Tame, The Secret Power of Music: The Transformation of Self and Society through Musical
Energy (Wellingborough: Aquarian, 1988), p. 51.
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,)ט"נשת ,למרכ :םילשורי( ןור םירמ תינמרגמ המגרת ,‰˘Â„˜‰ ,וטוא ףלודור.36
.18-28 ’מע

,)ט"נשת ,סנגאמ :םילשורי( רוא ףסוי םגרת ,‰„Ó‡Ó¯ ÚÏ ‰ÓÈ˙Â ,טרקיד הנר.46
.96-27 ’מע

ךרע ,Ó‡Ó¯ÈÌ∫ ‰È˘Â˙ ·„¯Í ךותמ ,"הקינכטה תודוא לע הלאשה" ,רגדייה ןיטרמ.56
,)9991 ,רואל האצוהל םייאטיסרבינוא םילעפמ :ביבא לת( םואבננט םדא תינמרגמ םגרתו
.581-091 ’מע

תונשב םהירקחמב וז העפות לע ועיבצהש ,טרופקנרפ תלוכסא לש םיגולויצוסה.66
םייחה לש םיטקפסאה לכ תא טעמכ תבצעמ איה דציכ וארה ,םירשעה האמה לש םיעבראה
תואצות בינהל ןתלוכי יפל תולועפ לש ןכרע דדמנ ,וז הבישח תרוצ ץמיאש םלועב .םיינרדומה
Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, Dialectic of .ילנויצר בושיחל תונתינה

Enlightenment, trans. John Cumming (New York: Seabury, 1972).

76.  Chris Rojek, Leisure and Culture (London: Macmillan, 2000), p. 37.

ךרע לעבכ טרפה תגצהב תכל הקיחרמ םיטסיסקרמ–ואינה לש וז םתרוקיב יכ ירב.86
.תירקיעה התנעטמ םלעתהל ןיא ךא ,דבלב ילכלכ

96.  The Way of Lao-Tzu (Tao-Te Ching ), trans. Wing-Tsit Chan (Indianapolis: Bobbs-
Merrill, 1963), p. 139. ןייטשפרש ימע–ןב ןוירוטסיהה בתוכ ,תיניסה תונמאל וסחייתהב:

תוליעפל ןותנ תויהל ועמשמ הביאכמ תודמציה ילב םירבדה לע 'ךתבשחמ תא תוהשהל’"
םסקהו תואירבה לע ךכ לכ בר עונכש חוכב וצילמה םיטסיאואטהש ,'הליעפ–יתלב’ תינטנופס
ימע–ןב ."אדירג תוישונאו תויתוכאלמ תוילכת ידי לע עבטה תא דירטהל ןיא .הב םינופצה
.321 ’מע ,)ל"שת ,דבוע םע :ביבא לת( ÓÔ ·˙¯·ÂÈÂ˙ ‰ÚÂÏÌ‡‰ ,ןייטשפרש

.321 ’מע ,ÓÔ ·˙¯·ÂÈÂ˙ ‰ÚÂÏÌ‡‰ ,ןייטשפרש.07

.201-801 ’מע ,)5991 ,ןקוש :םילשורי( ˙ÈÙÔ ‰ÓÒÂ¯˙È ,ינוליש ימע–ןב.17

הנהש ,םימש ארימ רתוי ועיגימ הנהנה לודג :אלוע םשב ימא רב אייח יבר רמאו".27
יכ ךיפכ עיגי' בותכ ועיגימ הנהנ יבגל וליאו ,’'ה תא ארי שיא ירשא’ בותכ םימש ארי יבגל
.א"ע ח תוכרב ילבב ."אבה םלועל ךל בוטו הזה םלועב ךירשא - ’ךל בוטו ךירשא ,לכאת

תימינפ תוננובתה התוא לא םיבר יניעב רשקתמ חרזמב גוהנה היצטידמב קוסיעה.37
תשקבמ הניא תודהיה ,תיטסיהדובה הנומאל דוגינב ךא ,תבשה הווצמ הילעש השעמה תריצעו
,ויתונווכ תא ,ונוצר תא שממל ותלוכי תא תחבשמ איה ,הברדא ;"ינא"ה תשוחת תא לטבל
בצקמל ומצע םיאתמ אוה רשאכ .לאל ונוימד לש ףוקיש הב האורו ,וב םינומטה תוחוכה תא
;ןוצרה תונייאתהבו תימצע החכשב עוקשל עבתנ ידוהיה ןיא ,האירבה השעמ לש ידוסיה
השוחתש יאליעה רשואה .םויקה לש רתוי םיהובג םידממב תעגונו תבחרתמ ותומצע ,הברדא
,תילאודיבידניאה ,תלדבנה ותוהמ לוטיבב הכורכ איה ןיאש הדבועהמ קוידב עבונ ול האיבמ וז
.רתויב םיהובגה לאב–תוקבדה יבצמב םג תרמשנה

.וט:ב תישארב.47

ינפמ הלימה איה הביבח םא ,ול רמא .היעשוה יבר תא לאש דחא סופוסוליפ".57
תא חינמו ושאר תאפ חלגמ שיאה ותוא המ ינפמ ,ול רמא ?ןושארה םדאל הנתינ אל המ
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תא עטקיו וניע תא אמסי ןכ םא ,ול רמא .תוטשב ומיע לדגש ינפמ ,ול רמא ?ונקז תאפ
.אהמתא ?ןניתא אילימ ןילאלו ,היל רמא .תוטשב ומיע ולדגש ידי לע וילגר תא רבשיו וידי
היישע ןיכירצ תישארב ימי תששב ארבנש המ לכ אלא ,רשפא–יא קלח ךאיצוהל ול רמא
םדא וליפא ,ןחטיהל ןיכירצ ןיטיחה ,קותמל ךירצ םיסומרותה ,קותמל ךירצ לדרחה ןוגכ
.ו ,אי הבר תישארב ."ןוקית ךירצ

.גי:ז תלהק.67

.א ,ז הבר תלהק.77

.ה ,זט הבר תישארב.87

:ביבא לת( קילאיב ןמחנ םייח ךרע ,˙·˘‰ ¯ÒÙ ךותב ,"תבשד אזר" ,גייווצנזור ץנרפ.97
.935 ’מע ,)ב"ישת ,ריבד


