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יעי  /שחרֿמריו מרדכי
ַבּ ְשׁ ִב ִ
ָמים,
ִרבּוֹן ָכּל ָהעוֹל ִ
ָמים
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*

במסה ״השבת״ אברהם יהושע השל פותח צוהר ליופייה ולעומקה
של השבת .היהדות ,טוען השל ,הינה ״דת של הזמן שעניינה קידוש
הזמן״ 1.כתוצאה מכך ,היהודי – להבדיל מן האדם המצוי ,המשריש
את התמצאותו במרחב הפיזי – מעמיד את קיומו על גלי הזמן.
משמעות השבת ,לפי השל ,היא ״לחגוג את הזמן ולא את המרחב;
בששת ימי המעשה ,אנו חיים מתחת לעול חפצי המרחב; ובשבת
אנחנו מכוונים לקדושה בזמן״ 2.ללא ספק ,השל ,בדרכו הפיוטית,
מצליח לתפוש ולתאר שורש חשוב המזין את השבת .השבת היא
״מעין עולם הבא״ בזכות  25השעות ,שבמהלכן אנו חיים בזיקה אל
הזמן ומקבלים את מרותו :השבת נכנסת ויוצאת בעל כורחנו עם
אירועי הטבע ,תנועותיו של הקוסמוס ,שקיעת החמה ביום שישי
וצאת הכוכבים ביום שבת .בין נקודות אלו משתרעת השבת לא כחלל
שאותו ניתן למלא ,אלא כרצף זמן שלפי קצבו ניתן לצעוד.
ואולם ,יפה ככל שיהיה ,תיאורו של השל חסר מרכיב חיוני להבנת
מהותה השבת .בספרו טובע השל ביטוי ייחודי ,המקפל במילותיו את
תפישתו של השל בדבר המרחב :״השבתות הינן הקתדרלות האדירות
שלנו״ 3.משפט זה מגלה יותר מכול את מגמתו של השל :הוא
*

עמית מחקר ,מכון שלום הרטמן.

1

Abraham Joshua Heschel, The Sabbath: Its Meaning for Modern Man
) ,(New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1988עמ׳  .8התרגום שלי .כאן

2
3

ובציטוטים אחרים לאחר ההפניה לגרסה המקורית ,אפנה גם לתרגום בעברית
של אלכסנדר אבןֿחן ,אברהם יהושע השל ,השבת )תל אביב :ידיעות,(2008 ,
עמ׳ .27
שם ).(30 ,10
שם ).(28 ,8
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מתפלמס עם תפישה דתית – בעיקר נוצרית – המעניקה חשיבות
דתית למרחב ,ונדמה כי הקדושה יכולה להתנקז לאזור מסוים של
היקום .ואולם ,השל תובע הפרדה חדה מדי בין זמן לבין מרחב,
וכתוצאה מכך הוא מפספס את התובנה המשמעותית ביותר של
השבת.
החכמים ,בעיצובם את השבת המקראית ,השכילו להבין שאין
אפשרות להפריד בין זמן לבין מרחב .לימים ,בתחילת המאה הֿ,20
המתמטיקאי הרמן מינקובסקי ,בעקבות תורת היחסות הפרטית של
איינשטיין ,הגיע לאותה מסקנה וכינה מציאות ארבעֿממדית זו בשם
״מרחבֿזמן״ ) .(spacetimeהשבת הינה עדות למרחבֿזמן ,ושמירתה
משיבה על כּנהּ את הרקמה הטבעית המתבקשת בין זמן למרחב
בקוסמוס .כדרכם ,חז״ל לא עוסקים בהגדרות מופשטות או מילוליות.
לכן ,על מנת להבין את תפישתם ,עלינו להביט אל ההלכה ,המבטאת
באמצעות המעשה המעוצב את האופן שבו הקדושה מקבלת ממד
ממשי בעולם.
המקום המתבקש להתחיל הוא באמירה הראשונה של מסכת
המשנה ,הפותחת את טיפולם ה״שיטתי״ של החכמים בדיני שבת.
במה עוסקת המשנה הראשונה של מסכת שבת? לא בהגדרת זמן
כניסת שבת ,לא בדיני בישול ,וגם לא בשלל החיובים של היום; היא
מתחילה במלאכות האסורות בשבת ,ומתוכם דווקא באיסור ההוצאה
של חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים .בבואם לדון בשבת ,נקודת
ההתחלה של החכמים – נושא המעסיק אותם לאורח כל המסכת –
הינה ״יציאות השבת״ – בתפר שבין פנים לחוץ ,בחלוקת מרחבים,
בהגדרת הגבול שבין רשות היחיד לבין רשות הרבים .לאמור ,המשנה
מעמידה את תחילת הדיון בשבת באותו האופן שבו מעמידה התורה
ָתן ָל ֶכם ַה ַשּׁ ָבּת ַעלֿ ֵכּן הוּא נ ֵֹתן
״ראוִּ ,כּיֿה׳ נ ַ
את השבת בפרשת המןְ :
ֵצא ִאישׁ ִמ ְמּקֹמוֹ
יוֹמיִם; ְשׁבוּ ִאישׁ ַתּ ְח ָתּיו ,אַלֿי ֵ
ָל ֶכם ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁיֶ ,ל ֶחם ָ
יעי״ )שמות טז כט( .משמע ,יש לאדם ״מקום״ משלו,
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ועקרוןֿיסוד בשבת הינו לא לעזוב אותו במהלכה .הנביא ירמיהו
מוסיף לרעיון זה את האופן שבו אנחנו יוצרים קשר בין הבית לבין
יכם
שׁוֹת ֶ
אָמר ה׳ ִה ָשּׁ ְמרוּ ְבּנ ְַפ ֵ
החוץ עלֿידי הוצאת החפצים שלנו :״כֹּה ַ
תוֹציאוּ
ְרוּשׁ ָלִםְ .ולֹאֿ ִ
אתם ְבּ ַשׁ ֲערֵי י ָ
ֲב ֶ
וְאַלֿ ִתּ ְשׂאוּ ַמ ָשּׂא ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַוה ֵ
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אכה לֹא ַתעֲשׂוּ ו ְִק ַדּ ְשׁ ֶתּם ֶאתֿיוֹם
יכם ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ,ו ְָכלֿ ְמ ָל ָ
ַמ ָשּׂא ִמ ָבּ ֵתּ ֶ
יכם״ )ירמיהו יז כא-כב( .התנועה
ֲבוֹת ֶ
ִיתי ֶאתֿא ֵ
ֲשׁר ִצוּ ִ
ַה ַשּׁ ָבּת ַכּא ֶ
הפשוטה ,כביכול ,של הזזת חפץ בין הפנים לחוץ ,בין רשות היחיד
לרשות הרבים ,לא רק מהווה הפעלת כוח ושליטה על העולם ,אלא
היא מהווה מכשול למנוחת השבת ,שכן היא מנפצת את הגבול
התוחם את הפנים ,שאותו אנחנו יוצרים בשבת ושאל תוכו אנחנו
מצוּוים להתכנס.
משמעות הדבר :בעוד שסימן בולט של השבת הינו מרות הזמן
וקידושו ,הקדושה הכוללת שאליה היא שואפת קשורה קשר עמוק גם
למרחב הימצאות אדם – היינו ,ביתו .בשבת ,איננו בורחים מן העולם
המוחשיֿמרחבי ,שאליו אנחנו מושלכים ובתוכו אנו חיים .אלא,
השאיפה הגדולה בשבת היא להשתרש עמוקות בעולם הזה ולצקת
אל תוכו קדושה אשר ,בגין היותה ערטילאית ,לרוב חומקת ממנו.
הסוד הכמוס של השבת הינו בקביעה המפתיעה ,שהדרך שבה ניתן
לשבץ את האינסוף אל תוך מרחבֿזמן סופי ,היא עלֿידי התכנסות
פנימה לאזור ָתחום ומצומצם ,באמצעות פעולה המצריכה את האטת
התנועה .ר׳ יהודה אלטר לייב מגור ,בעל השפת אמת ,מרבה לתאר
בתורותיו את אותה ״נקודה פנימית״ שאליה האדם מגיע בשבת;
הצמצום ַבמרחב הולך וסוגר על האדם ,עד שהוא מגיע למנוחה
עמוקה ,נטולת תנועה כלשהי .רק ברגע זה ,כשהתנועה פוסקת ,יש
באדם היכולת לצלול פנימה למלוא עומקו ,שכן הוא נסוג מן המרחב
שחיצוני לו .ואולם ,היעדר תנועה זה איננו קביעה מרחבית בלבד.
עיצובם של חז״ל את השבת ,כמו תורת המרחבֿזמן של מינקובסקי,
בא ללמד אותנו כי אין להפריד בין מרחב לבין זמן – לא בחולו של
מרחבֿזמן ,ולא בקדושתו של מרחבֿזמן.
וראו פלא ,מסכת עירובין מפעילה כוח עצום כנגד אותה בקשה של
המשנה הראשונה במסכת שבת ,המכוננת הפרדה ברורה בין רשות
היחיד לבין רשות הרבים .לכאורה ,לפנינו מעקף משפטי ,השומט את
הקרקע מתחת לקביעה של המשנה בשבת .ואולם ,סירוב זה לקבל את
תביעתה של המשנה באשר להפרדה חדה בין בית לחוץ איננו סירוב
כפשוטו .אלא ,מגמתה של מסכת עירובין חושפת את האינטואיציה
הבסיסית של ההלכה כמערכת נורמטיביתֿדתית ,הטוענת שהקדושה
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איננה נחלתו של הפרט .היא נכסהּ של הקהילה ,ומימושה יתרחש אך
ורק במרחב של הכלל .בכך שהחכמים מושכים את גבולות הבית
כלפי חוץ עלֿידי העירוב ,הם מכריזים כי לשבת ממד קהילתי מובהק.
היא איננה נחלתו של היחיד.
נוצר בשבת אפוא מרקם של מרחב הפרט – מרחב הכלל – זמן
קוסמי .עם כניסת השבת ,הפרט נסוג פנימה ,הוא וחפציו ,והתנועה
מאטה .ואולם ,טענת החכמים ,שהיא גם דרישתם ,היא כי בוֿבזמן
שהאדם מתכנס פנימה למרחב ביתו ,המרחב הקהילתי נפתח בפניו
כאפיק להרחבתה ולהעצמתה של אותה הקדושה המזוקקת,
המבעבעת מתוך מעיין ביתו .השבת ,כפי שקיבלנוה מהחכמים,
מאפשרת לאדם למשוך החוצה את קדושת הבית ,עד שהיא מגיעה אל
תחום שבת .לפי סברתם של החכמים ,תחום שבת הינו הרגע – או,
מעבר לו אין ביכולתו של האדם להנכיח
ליתר דיוק ,המיקום – אשר ֵ
את המרקם הנחוץ בין מרחב לזמן ,המתגלה בשבת .חריגתו של
מעבר לתחום שבת מונעת ממנו להכניס את קדושת
האדם ֵ
המרחבֿזמן שאפשרי עבור אותה ישות אישיתֿקהילתית המממשת
את השבת ,שהוא חלק ממנה .אם לתת ביטוי מוחשיֿנורמטיבי לרעיון
זה :שלל האמצעים שהמודרנה מעמידה לרשותנו כדי להתגבר על
מרחבים עצומים בתוך שעות ,או דקות ,שניות או אפילו מאיות של
שניות – כגון כלי תחבורה ,טלפונים ,מחשבים – הינם אסורים ,שכן
הם מעוותים את היחס הטבעי בין זמן למרחב .דרכם אנחנו כובשים
מרחבֿזמן ,ולא נמצאים בזיקה אליו.
ממד ציבורי זה של השבת פותר תעלומה נוספת באשר למשנה
הראשונה של שבת .אם המשנה עניינה להנהיר את הגבול בין פנים
לחוץ ,מדוע היא עוסקת דווקא בעני שעומד בחוץ ובבעל הבית
שבפנים? התשובה מסתתרת בגוף המשנה :העני ממוקם בחוץ,
מחוּסר בית .לכן ,אין זה פלא שהוא עומד ,שכן הוא לא זוכה למהות
השבת :לשבת ,בפנים ,בתוך הבית .כך שבאמצעות היחסים בין בעל
הבית לבין העני ,החכמים מתייחסים במובלע למרכיב מהותי נוסף
וּביּוֹם
ֲשׂיַ 
ֲשׂה ַמע ֶ
ָמים ַתּע ֶ
״שׁ ֶשׁת י ִ
של השבת :היותה שוברת היררכיהֵ .
ְהגֵּר״
ֲמ ְת ו ַ
ָפשׁ ֶבּן א ָ
שׁוֹרַ ו ֲחמֹ ֶרְ ו ִינּ ֵ
ָנוּח ְ
יעי ִתּ ְשׁבֹּת ְל ַמ ַען י ַ
ַה ְשּׁ ִב ִ
)שמות כג יב( .לשבת ממד קהילתי מובהק .משמע ,השבת שלי
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״בפנים״ איננה שלמה ,איננה חדורת קדושה ,כל עוד העני עומד
בחוץ .כשזה המצב ,נוכל )ואף ניאלץ( להמשיך להעביר חפצים כגון
אוכל ,בגדים ,וכדומה ,מבית ַלחוץ .כאמור ,מעשה זה מנוגד לאותו
מרקם מרחבֿזמן שהשבת מכוננת .במקרה שכזה ,התוצאה הטובה
ביותר העומדת לרשותנו הינה שבעל הבית והעני ״פטורים״ מן
העונש – בבחינת ״לא חייב״ .ואולם ,״פטור״ אינו מהווה קטגוריה
דתית ששואפים אליה .על מנת להשלים את השבת ולהגשים את
מלוא פוטנציאל הקדושה הטמון בה ,נצטרך לעשות את מה
שהמשנה ,בדרכה הלקונית ,איננה מעיזה להציע אלא בעקיפין:
להזמין את העני פנימה אל תוך המרחב הפרטי שלנו ,שבו אנחנו
שובתים .רק כך קדושת השבת מסוגלת להגיע למימושה .שכן קדושת
המרחבֿזמן של השבת מניה וביה מתפשטת עד קצותיו של כלי
הקיבול שלה ,עד לתחום השבת ,והיא חלה על כל מה וכל מי שנמצא
בגבולותיו.

