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לנשים כותבות שבת
חנה פנחסי,
מכון שלום הרטמן

1

״שבת לא רק מחליפה את הנשים הממשיות כמושא התשוקה,
אלא גם מעמידה אותן בעליבותן ,בחוסר תוחלת של מעשיהן
החומריים הקטנוניים .אלו הנשים שמושכות את בעליהן מטה
אל הארציות ,השגרה והפחדנות מהעזה רוחנית .למותר לציין
שזה שיקוף של מצב חברתי ושל מקומן של הנשים בקהילה.״

2

״קבלת השבת ,שאמורה היתה לסמן התרוממות הנפש וכמיהה
אל הנשגב ,הופכת לטרחה ולמועקה ,להעמדת פנים המתגלה
היטב בתוך ההומור החד .שירה של אגי משעול כמו נותן ביטוי
לקולן ולנקודת מבטן של רעיותיהם של תלמידי של האר"י,
המחכות לבעליהן שישובו מהתפילה.״

3

״המתח בין חיוניותם של המאפיינים המגדריים לנזילותם הוא
משאב תרבותי מופלא .הצטרפות הקול הנשי לשירה הוא
דוגמא אחת לכוחה של ההתגמשות המגדרית .כאשר מתהפך
עּמִים
ט ַ
מ ְ
אּמֵנּו אכן מכינה " ַ
המבט ,אפשר להיווכח כי גם אם ִ
ל ָרֹב" – זו לא האפשרות היחידה.״

4

״הדיון בשבת מורה כיצד הסוציולוגיה והתיאולוגיה מזינות
ומשפיעות זו על זו בהיבטים מגוונים של חיינו .המציאות
משתנה ומשנה את התיאולוגיה ,והתיאולוגיה ,מכוננת עבורנו
את המציאות ,תוך אריגה של הרעיונות החדשים במילים
העתיקות.״

5

״דווקא מפני שהמאבק על פניה של השבת בישראל נדמה
לעיתים כאילו מדובר במשחק סכום אפס ,המבט המוצע כאן
מלמד על כוחה של התפתחות תרבותית ראויה :היא איננה
מבטלת את עושר העבר אלא בונה קומה מעליו ,והאפשרויות
החדשות מזמינות אל השבת חברות וחברים נוספים שקולם
מעולם לא נשמע.״

השבת לא נולדה אשה,
היא הפכה אשה ,מלכה
וכלה בתהליך תרבותי
מורכב ומופלא שהיו לו
גם מחירים .הפיצול בין
השבת כאשה נכספת
לבין רעיות ואימהות בשר ודם ,דחק את
האחרונות והותירן בשוליים .שירה שכותבות
נשים בדורות האחרונים מציעה מסגור אחר
ליחסים של נשים עם השבת ,ומרעננת את
המחשבה על שבת בתרבות וגם במציאות
חיינו.

ב

אחת מתכניות הסאטירה 'הפרלמנט' נשאל ראובן 'מה זה
בשבילך שבת?' והוא עונה" :זה היום היחיד בשבוע שהוא
נקבה ,אשה .תספור :ראשון זה זכר ,שני  -זכר ,שלישי ,רביעי
אפילו שישי כולם זכרים ,גברים .רק השבת היא אשה ,מלכה.
צניעותה פנימה .בגלל זה אנחנו מחכים לה ,כי אנחנו רוצים
להיות עם אשה ,נכון? זה בטבע שלנו .אף אחד לא מחכה ליום
1
רביעי ,למה? כי רביעי זה גבר ,ומי רוצה להיות עם גבר?!"
הסרטון של הפרלמנט הוא אמנם ביטוי של תרבות
פופולרית ועכשווית אבל שורשיו עתיקים ועמוקים מאד.
נשיותה של השבת ,זיהויה ככלה וכמלכה הוא עניין
שקוף ומובן מאליו ליהודי בן ימינו .מופעיה בתרבות
רבים ומגוונים :בחז"ל ובפרסומות בקבלה ובשירי ילדים,
בתפילה ,בשירה עברית ,בפזמונאות ציונית ועוד.
אך מדוע הפכה השבת אשה? איזה צורך רוחני
ממלאת בחירה זו? מהם יתרונותיה ,מגבלותיה
ומחירה ,ואיזה משמעויות ציבוריות ותרבויות יש לכך?
בשורות הבאות אנסה לתאר את המהלך התרבותי שהפך את
השבת לכלה ומלכה .אעמוד על כוחה של מטפורת הנישואים
ואתחקה אחר המערך הארוטי הנקשר בה ,על גלגוליו לאורך
מאות שנים ,על גילוייו ה'גבוהים' וה'נמוכים' בתרבות:
בהיבטים דתיים וחילונים ,בכתיבה עתיקה ומתחדשת.
בחלקו השני של המאמר אאיר את מגבלותיה של המטפורה
הזוגית ,המתעלמת מנשים ממשיות ומותירה להן את השוליים
החברתיים והרוחניים ,ואתאר כיצד כתיבה של נשים על השבת
מסמנת שינוי מסקרן שמאתגר את התפיסה של כולנו את השבת.
אנוע בין התרבותי והדתי ,החברתי והתיאולוגי מתוך הנחה
שהם ארוגים זה בזה משפיעים זה על זה ומושפעים זה מזה.

לכאורה ,שבת היא מילה בלשון זכר .כך בעשרת הדברות:
"שמוֹ ר (או זכור) ֶאת-יוֹ ם ַה ּ ַׁש ָ ּבת ְל ַקדְּ ׁשוֹ "ְ .ל ַקדְּ ׁשוֹ ולא
ָׁ
ל-כן ֵ ּב ַר ְך ה' ֶאת יוֹ ם ַה ּ ַׁש ָ ּבת וַ יְ ַקדְּ ֵׁשהוּ"
"ע ֵּ
לקדשה .כך גם ַ
ָ
(שמות כ ,ז-י) .מבחינה לשונית ההסבה היא על המילה יום.
יום אחד ,יום השבת .מצד שני ,נשים אל לב ,אין זה הקול
הבלעדי וכבר במקרא יש מופעים נקביים לשבת" :וְ ָׁש ְמר ּו
ְבנֵ י-יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ּ ַׁש ָ ּבת ּ ֵ ...בינִ י ו ֵּבין ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל אוֹ ת ִהוא
"הוא" הנה היברידית,
ְלע ָֹלם" (שמות לא ,טז-יז) .המילה ִ
הכתיב
הק ִרי – 'היא' ,לבין ְ
ומסמנת את התנועה המורכבת בין ְ
– 'הוא' .נראה כי החילוף בין האות י' לאות ו' הוא פרי של
בלבול מתבקש בהעתקה .מצד שני ,כיוון ששני הקולות
נמצאים במקרא והשבת היא מילה בזכר בנקבה כאחד,
בלבול זה מבטא גם את התנועה התרבותית המתלבטת בין
השניים .ואכן ,בהמשך אותם פסוקים הנקביות של השבת
בולטת עוד יותר" :ו ְּׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ַה ּ ַׁש ָ ּבתּ ִ ,כי ק ֶֹד ׁש ִהוא לָ ֶכם;
אכה ,וְ נִ ְכ ְר ָתה ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש"...
יה מוֹ ת יו ָּמת ִ ּכי ָּכל ָהעֹשֶׂ ה ָב ּה ְמלָ ָ
ְמ ַחלְ לֶ ָ
(שמות לא ,יד) אם כן ,כבר במקרא מגדריותה של השבת
נזילה וגמישה ויש בה מופעים כפולים של זכריות ונקביות.
נשיותה של השבת תתבסס ותרקום משמעויות
בתקופת חז"ל ,אבל הכפל הדקדוקי באשר לנקביותה
או זכריותה ימשיך להופיע מאות בשנים ויתגלגל הלאה
כמו קול לטנטי שמדי פעם ירים ראש .הנה ,ר' יוסף
קארו מתייחס בחיבורו "שולחן ערוך" לתפילות השבת
השונות ומציין" :נוהגין לומר בתפלת ערבית 'וְ יָ נוּח ּו ָבה'
ובשחרית 'וְ יָ נוּח ּו בוֹ ' ובמנחה 'שבתות קדשך וְ יָ נוּח ּו ָ ּבם'" .2

איך הפכה השבת לאישה
(ומילים קצרות על מגדריותה של
העברית)
בעברית כל שם עצם הוא זכרי או נקבי כי העברית ,כבר
כתבה יונה וולך ,היא סקס-מניאקית  .3מצד אחד ,הייחוס
'שד'
המגדרי של העצמים הוא גחמני ואקראי .למשלַ ,
היא דווקא מילה בלשון זכר ,ו'מלחמה' או 'סכין' הן מילים
נקביות .מצד שני ,מגדריות זו כופה על דוברי עברית
להתייחס אל המגדר וכך מציבה אותו במרכז התודעה .כך,
המין הדקדוקי של עצם משפיע על התכונות שאנחנו נוטים
להחיל עליו מתוך ההקשר התרבותי מגדרי  .4למשל ,על אף
שרק במקרה מזלג הוא זכר וכף היא נקבה ,אנחנו נוטים
לייחס להם תכונות נקביות וזכריות (דקירה לעומת הכלה).

 2שולחן ערוך ,סימן עו סעיף ג .המעבר בין הניסוחים השונים ' -וְי ָנּוחּו
בָה' בלילה' ,וְי ָנּוחּו בֹו' בבוקר' ,וְי ָנּוחּו בָ ּם' בצהריים  -נטען משמעות ,למשל
בספר "שיורי כנסת הגדולה" (רסח ,ב)" :ונראה לי הטעם שבליל שבת
היא ככלה בבית אביה ,לכן אומרים וינוחו בה ,ובשחרית היא ככלה בבית
חמיה ,שעיקר השמחה בבית החתן ,לכן אומרים וינוחו בו .ובמנחה וינוחו
בם ,שלאחר מכן שניהם עיקר" (מצוטט אצל ראובן קימלמן ,לכה דודי
וקבלת שבת :המשמעות המיסטית [מאגנס ,]2003 ,עמ' .)44
 3יונה וולך ,בשירה 'עברית'.

 1המערכון ניתן לצפייה כאן ,החל מדקה .1:14

 4סקירה מעניינת בנושא נמצא בספרו של גיא דויטשר" ,בראי השפה:
כיצד המילים צובעות את עולמנו" (חרגול.)2011 ,

התחושה של דובר עברית ביחס לזכריותו או נקביותן של
עצם איננה ניטרלית אלא טעונה בכל היחסים המגדריים
שיש בחברה .מצד אחד ,זהו בית סוהר של אסוציאציות,
כלא לדוברי העברית ,אך מאידך זהו שי ליוצריה ומשורריה,
דווקא בזכות הפוטנציאל התרבותי העשיר שהוא מזמן .5
לאורך הדורות עשתה התרבות היהודית שימוש יצירתי
ועשיר בהטיות מגדריות של עצמים שהיו חשובים לה.
התורה הפכה לאשה בה חושקים הגברים הלומדים אותה
 ;6הארץ ,האדמה או המולדת היא (לשון) נקבה (החל
ממגילת 'איכה' המקראית ועד לשירי ראשית הציונות)
ועל כן ,למשל ,נכבשת על ידי הגברים החלוצים .7
נדמה שאפשר לאתר רגע של הולדת בו הפוטנציאל הלשוני-
נקבי של השבת מתממש ושבת הופכת לדמות נשית של ממש:
"תני ר' שמעון בן יוחאי :אמרה שבת לפני הקב"ה :רבון
העולמים ,לכל יש בן זוג ,ולי אין בן זוג ...אמר לה הקב"ה:
כנסת ישראל היא בן זוגך .וכיון שעמדו ישראל לפני הר
סיני אמר להם הקב"ה :זכרו הדבר שאמרתי לשבת כנסת
ישראל היא בן זוגך" :זָ כוֹ ר ֶאת יוֹ ם ַה ּ ַׁש ָ ּבת לְ ַקדְּ ׁשוֹ ".
(בראשית רבה ,יא ח)
שבת הופכת אשה באמצעות הזוגיות שלה עם הגבר – עם
ישראל .זהו הניגוד המשלים שביסוד ההטרוסקסואליות:
גבריות מכוננת את הנשיות שלעומתה ולהיפך ,כשהמשיכה
הארוטית היא גלעינה של המטפורה .באופן מעניין ,האשה
היא היוזמת במדרש ,בקובלנותה כלפי האל שאף נענית על
ידו .אך לבו של המדרש נעוץ בדרשה שהוא מציע לפסוק "זָ כוֹ ר
ֶאת יוֹ ם ַה ּ ַׁש ָ ּבת לְ ַקדְּ ׁשוֹ "" :לְ ַקדְּ ׁשוֹ " במובן של קידושי אשה.
מתוך ההקשר ,גם המילה "זכור" מהדהדת את הזכריות של
העם .אלהים ייעד לשבת בן זוג ,הוא כנסת ישראל ,העם שצוּוה
לקדש את השבת .כאשר נוצרה הזוגיות ,הופכת השבת אשה.
מן הצד הגברי של הזוגיות זהו רגע מעניין במיוחד .צירוף
המילים "כנסת ישראל" הוא חמקמק בהקשר המגדרי .מצד אחד
כנסת ,בלשון נקבה (כמו "הכנסת הגדולה") ,ומצד שני ,ישראל
"בנִ י ְבכ ִֹרי יִ שְׂ ָר ֵאל" (שמות ד ,כב) – בלשון זכר
מזוהה כבן – ְ ּ
כמובן .בקטע שלפנינו כנסת ישראל ,העם ,הוא בן הזוג הזכרי
של השבת .זהו רגע נדיר ,אולי אחרון .עם השתרשות התפיסה
הקבלית תזוהה כנסת ישראל עם השכינה ,ונשיותה כבר תהיה
מובהקת .הטקסטים הקבליים יתארו את גופה וייחסו לה
יכולת קבלה ,הכלה ואף לידה ,הנקה והזנה  .8דומה שמדרש
 5כך למשל ,מתאר השיר 'שני יסודות' של זלדה ברוש ושלהבת .האנ�ש
תם נטענת משמעות דווקא כיוון שברוש היא מילה בלשון זכר ושלהבת
שאֲנָן/
תּה ׁ ַ
מּה ַא ָ
שר אֲנִי רֹוָאה /כ ַּ ָ
א ֶׁ
מרֶת לַבְ ּרֹוש /כ ַּ ֲ
הבָה אֹו ֶ
הל ֶ ּ ָ
בנקבהַ " :
שּתֹול ֵל"...
מ ְׁ
מ ֶּׁשהּו בְ ּתֹוכ ִי ִ
מּה עֹוטֶה ג ָאֹוןַ /
כ ַּ ָ
 6ראו עוד בספרו של דניאל בויארין ,הבשר שברוח (עם עובד,)2002 ,
פרק חמישי.
שת ל ִי ,מֹולֶדֶתּ ,כְדַת
ק ֶּד ׁ ֶ
מ ֻ
הרֵי ַאּת ְ
 7ראו למשל בשירו של יאיר שטרןֲ " :
ׁשחָהּ ,כֹו ַרעַת ו ְאֹובֶדֶת ,אֲנִי ל ָך ּבַעַל ו ְגֹואֵל".
מֹׁשֶה וְי ִׂש ָראֵלׁ .שִפחָה ַ
 8לסקירה של מחקר בנושא ראו :ביטי רואי ,אהבת השכינה :מיסטיקה
ופואטיקה בתיקוני הזוהר( ,בר אילן ,)2017 ,עמ' .33-35

זה מן המאה השלישית כומס רגע נזיל בו אפשר היה לחשוב
על כנסת ישראל כ'הוא' רגע לפני שתהפוך השכינה ל'היא'.
אל המדרש הנועז שהופך את השבת אשה ,מצטרף
התלמוד בתיאור פרקטיקה המבטאת את נשיות וזוגיות זו:
רבי חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא [= היה
מתעטף בערב שבת] .אמר' :בואו ונצא לקראת שבת
המלכה' .רבי ינאי לביש מאניה מעלי שבת [= היה לובש
בגדיו ערב שבת] ואמר' :בואי כלה ,בואי כלה'!
(בבלי ,מסכת שבת ,קיט ע"א)
רבי ינאי קורא לכולם ,כלומר – לגברים שסביבו" ,בואו ונצא
לקראת שבת המלכה" .עבור רבי חנינא תלמידו זוהי כבר
אמירה אישית "ואמר :בואי כלה ,בואי כלה" .לרגע איננו
מבחינים בשינוי בין רבי חנינא שמדבר על שבת המלכה
לבין ר' ינאי שהשבת עבורו כלה ,המימד הטקסי שבהחלפת
הבגדים וההליכה לקראת חתונה מממש את דרשת "זכור את
תיבנֶ ה
יום השבת לְ ַקדְּ ׁשוֹ " כקידושין .זוהי התשתית על גביה ָ ּ
גם קבלת שבת מאות שנים אחר-כך בצפת של המאה ה.16-
העירוב בין כלה ומלכה נראה טבעי :נשים במיטבן ,לצד גבר חשוב
במרחב ציבורי ,מורמות מעם .מבחינתנו כל כלה היא כעין מלכה.
ואכן ,ב'לכה דודי' דמותה של השבת כמלכה וככלה מעורבבת
ש ְמ ָחה ו ְּב ָצ ֳהלָ ה ...בּ וֹ ִאי
זו בזוֹּ " :ב ִאי ְב ָׁשלוֹ ם ֲע ֶט ֶרת ַ ּב ְעלָ ּהַ ,גּם ְ ּב ִ ׂ
ַכ ָ ּלה ַׁש ָ ּבת ַמלְ ְ ּכ ָתא"  .9נשים לב שבפרקטיקה של תפילת ליל
שבת הגבר המתפלל הוא החתן שמקדש את השבת ,רעייתו.
על אף המסורת החז"לית העשירה שהופכת את שבת כלה
ומלכה ,השבת הגברית לא נעלמה .הרמב"ם בהלכות שבת אומר
כך" :וחכמים הראשונים היו מקבצים תלמידיהם בערב שבת
ומתעטפים ואומרים' :בואו ונצא לקראת שבת המלך!'"  .10לפני
הרמב"ם עמדה ככל הנראה גרסה של התלמוד ובא מופיע הצירוף
"שבת מלכא" ,כלומר שבת המלך ,ויש לכך כמובן לגיטימיות
דקדוקית .11אולם כדי לדובב גרסה זו היה עליו להתכחש לכל
המופעים הנשיים האחרים של השבת ככלה באותו קטע עצמו.
תמונת העולם של הרמב"ם לגבי השבת היא תמונה של
ַה ְמלָ כָ ה :כל ישראל הולכים לקראת המלך בערב שבת .הרמב"ם
עושה מאמץ ניכר לגנוז את התפיסה הנשית של שבת ,וסביר
שהוא עושה זאת גם בעקבות האבחנה האריסטוטלית שלו
בין צורה וחומר המזוהים כזכר ונקבה .הרמב"ם מעדיף אם כן
את הזכריות של השבת ,ובכך הוא גם ממוסס את האנרגיה
הארוטית שבמפגש של החתן והכלה .מבחינתו זהו כמובן יתרון.
 9כך מתפייט המהרש"א חידושי אגדות( ,מאה " )17והשבת גופיה
[=עצמה] היא כנשואה לישראל אבל בפניא דמעלי שבתא [=בערב של
כניסת שבת] היא כהכנסת כלה לחופה ,וכמו שעל-ידי הקדושין בהכש
נסתה לחופה נעשית הכלה נשואה כן השבת בהכנסתו בקידוש היום
נעשית כנשואה לישראל וקראה 'מלכתא' שהיא כלת המלך ,דכל ישראל
בני מלכים הם ."..
 10משנה תורה ,הלכות שבת ,ל ב.
 11לגרסה זו ראו "דקדוקי סופרים" על מסכת בבא קמא .ישנם עדים
נוספים לנוסח זה .במילה הארמית "מלכא" הא' הסופית משמשת כ-ה'
הידיעה" :המלך".

מעניין שהרמב"ם איננו היחיד ,והקול הלטנטי של השבת
כזכר צץ במקומות נוספים .ר' חיים ויטל ,בניסיונו לשכנע את
קוראיו כי את קבלת השבת יש לערוך במקום פתוח ,מפרש
את מילותיו של רבי ינאי" ,בואו ונצא"" :כי אם הוא כסברת
קצת קלי עולם ,החושבים כי די בקבלת שבת תוך חצרו של
אדם ,לא היה אומר 'בואו ונצא!' ,כנראה כי היו תוך העיר
והיו מתחברים לצאת השדה לקראת שבת ,אורח הנכבד" .12
תפקיד משמעותי בהפנמת תפקידה הנשי של השבת יש
לפיוט 'לכה דודי' ,בהיותו שיאה של קבלת השבת שהפכה
חלק מתפילת ליל שבת בכל קהילות ישראל .הפזמון החוזר
"לְ ָכה דוֹ ִדי לִ ְק ַראת ַּכ ָ ּלה ְ ּ /פנֵ י ַׁש ָ ּבת נְ ַק ְ ּבלָ ה" מבטא את הזוגיות
שבין הדוד לרעיה ,את המתח הארוטי רגע לפני מפגש.
אלא שעל אף ש'לכה דודי' מושר בבתי כנסת באינספור
לחנים הוא נותר אניגמטי .זהותה של הדמות הנשית בפיוט
אינה ברורה :האם היא השבת ("בּ וֹ ִאי ַכ ָ ּלה ַׁש ָ ּבת ַמלְ ְ ּכ ָתא")?
("מ ְק ַ ּד ׁש ֶמ ֶל ְך ִעיר ְמלו ָּכה  /קו ִּמי ְצ ִאי
או דווקא ירושלים ִ
ִמ ּתוֹ ְך ַה ֲה ֵפ ָכה")? אולי מדובר בכנסת ישראל ,כלומר עם
אור ְך קו ִּמי אוֹ ִרי")?
("ה ְתעוֹ ְר ִרי ִה ְתעוֹ ְר ִרי ּ ִ /כי ָבא ֵ
ישראל ִ
נזילות זו היא קשורה במאפיינים של השפה הקבלית
המוטבעת בפיוט זה ,ובה הכל יכול להיות בבת אחת.
מכל מקום ,בכל האפשרויות הנשיות ,האלהים הוא גבר.
שישׂ
אבל לא רק הוא .אמנם לרגע החתן הוא אלהים ("יָ ּ ִ ׂ
שוֹ שׂ ָח ָתן ַעל ַּכ ָ ּלה") ,אך מצד שני,
ָע ַליִ ְך ֱאל ֹ ָהיִ ְך ּ ִ /כ ְמ ּ ׂ
בתפקיד החתן יכולים להיות גם המתפללים שבאים
לקראת הכלה ,משתחווים לעומתה ואומרים את מילותיו
של ר' ינאי" :בּ וֹ ִאי ַכ ָ ּלה ַׁש ָ ּבת ַמ ְל ְ ּכ ָתא"  .13או ,שוב ,שמא
המתפללים הם שושביני החתן והכלה באולם החתונות
שאליו הופך בית הכנסת לרגע? כך או כך ,בתוך הנזילות
הזו ,יציבה ונוכחת עצם הזוגיות של שני בני הזוג בפיוט.
בראשית הציונות יוצרים שמרדו במסורת בית אבא ניצבו
לראשונה בעמדת בחירה ביחס לשבת אותה (!) בקשו לעצב
מחדש .והנה ,הם שבו ובחרו בעוז בשבת כדמות נשית,
במסורת הטעונה והעשירה שלה .יותר משירים אחרים,
השיר 'ירדה השבת' שכתב יהושע רבינוב הפך קנוני בקבלות
שבת של הקהילה הקיבוצית ובמעגליה המתרחבים עד
היום .זהו שיר מסורתי במובן שהוא מבטא את לוז השבת
שארוטיקה וקדושה שלובים בה יחד ,וכולו כמיהה וכיסופים.

 12ר' חיים ויטל ,שער הכוונות (מהדורת אשלג) ,ח"ב עמ' לו.
 13דומה שכך הבין הרמ"ק" :והיה אומר 'בואו ונצא' לא נמתין עד שהיא
תבא מאליה עלינו ואז נקבל אותה ,אלא בואו ונקדים מחול על הקודש...
ואנו מקדימין לקראתה 'בואי כלה' .והרי השבת היא כעין הכלה המצפה
לבעלה לעת שיקרא אותה וכיון שקורא אותה – מיד היא באה" (תפילה
למשה ,י ד ,קצג ע"א).

ירדה השבת ,יהושע רבינוב
יָ ְר ָדה ַה ּ ַׁש ָ ּבת ֶאל ִ ּב ְק ַעת ִ ּגנּוֹ ָסר
יה.
וְ נִ יחוֹ ַח ַע ִתיק ְ ּב ׁשוּלֶ ָ
וַ יַ ַע ְמד ּו ִמ ָּס ִביב ֲה ָר ִרים ׁשוֹ ְׁש ִבינִ ים
לָ שֵׂ את ַא ַד ְר ָתה ַהזּוֹ ֶה ֶבת,
ַת ֲעלֶ ינָ ה יוֹ נִ ים ִמ ִ ּכנֶ ֶרת ַה ָ ּים
ַק ֵ ּבל ֶאת רו ָּחה ַה ּלוֹ ֶה ֶבת.
ֹאשוֹ ֶׁשל ַה ְ ּברוֹ ׁש,
נָ ְׁש ָקה ַה ּ ַׁש ָ ּבת לְ ר ׁ
לָ ֵאזוֹ ב ֶׁש ַ ּב ֶסלַ ע נָ ָׁש ָקה,
וַ יְ ִהי ַהדַּ ְרדַּ ר לְ ַׁש ְר ִביט ֶׁשל ַמלְ כוּת
ַעל ָרמוֹ ת-דְּ ָמ ָמה ְמרוֹ נֶ נֶ ת
יִ ְמ ׁש ְֹך ָאז ַה ּתוֹ ר ְ ּבקוֹ לוֹ ַה ָּמתוֹ ק
ֶח ְמדַּ ת ִ ּכ ּסו ִּפין ְמ ַעדֶּ נֶ ת...
יטה ַׁש ָ ּבת ְ ּב ִחנָ ה ַה ָ ּגנוּז.
ִה ְר ִט ָ
ֵעינֵ י ַחלוֹ נוֹ ת ִמ ָּכל ֵע ֶבר.
וַ ֵת ֵצאנָ ה ָ ּבנוֹ ת ֶאל ָה ֶע ֶרב זַ ֵמר
זְ ִמירוֹ ת ְ ּב ֶע ְרגָ ה ְמ ַצלְ ֶצלֶ ת.
וְ ָהיְ ָתה ָה ֶע ְדנָ ה ְ ּב ִב ְק ַעת ִ ּגנּוֹ ָסר
לְ נִ ְׁש ַמת ִע ְב ִריוּת נֶ ֱא ֶצלֶ ת.
השבת באה ,ובואה גדוש התרגשות רליגיוזית חגיגית.
בצד זאת נערמות המילים הטעונות ארוטיקה :חמדה,
ערגה ,רטט וכולן ממוקמות בישראליות מוכרת :גינוסר,
הרי הגולן ,והכנרת הצופה אל צפת .בניגוד ל'לכה דודי',
בו שרויה כנסת ישראל בגלות ,יש כאן לארץ נוכחות
קונקרטית וזכרית מאד בדמות הברוש ושרביט הדרדר.
הלחן המוכר של דוד זהבי מממש את ירידת השבת
עם ירידה בסולם הצלילים מהתחלה עד המילה
"ת ֲע ֶלינָ ה יוֹ נִ ים" מסמנת את
גינוסר ,והעליה בחזרה עם ַ
התרוממות הנפש .ארוטיקה מרומזת גם בתנועה הנענית
מעלה מטה והפאליות של הברוש והנשיקה לראשו.
השיר כולו דרוך בין הארוטי לנשגב שמעצימים זה את
זה .סיומו של השיר הוא הקרשנדו של מהלך זה" :וְ ָהיְ ָתה
ָה ֶע ְדנָ ה ְ ּב ִב ְק ַעת ִ ּגנּוֹ ָסר  /לְ נִ ְׁש ַמת ִע ְב ִריוּת נֶ ֱא ֶצלֶ ת" .צירוף זה
מדגיש את ירידת השבת אל המעשה החלוצי ,אל העבריות
במובן שהעניק לה המעשה הציוני .אך בנוסף ,העדנה כאן
היא עונג ,ואולי במשמעות של פורקן (אורגזמה); פורקן
שהופך רוח ,נשמה ,אצילות" .נִ ְׁש ַמת ִע ְב ִריוּת" הוא צירוף
המילים הקרוב ביותר לאלוהי ולנשגב ,כשמילת התואר
"נֶ ֱא ֶצלֶ ת" מביאה אל סוף השיר את עולם האצילות הקבלי.
הגוף והנפש התאחדו בחוויה הקרובה אל המיסטי.
נדמה שהשיר רליגיוזי מאד דווקא מתוך ההימנעות מלדבר
בשפה דתית מסורתית .האיפוק שכשלעצמו מייצר דריכות
ארוטית ודתית .יש בשיר תיאור של קדושה בלי לומר
את המילה עצמה ,נוכחות של הנשגב בלי להגיד אלהים:
"יִ ְמ ׁש ְֹך ָאז ַה ּתוֹ ר ְ ּבקוֹ לוֹ ַה ָּמתוֹ קֶ ,ח ְמדַּ ת ִ ּכ ּסו ִּפין ְמ ַעדֶּ נֶ ת" .14
 14בעיני אריאל הירשפלד זהו שיר כיסופים מדיטטיבי ומעשה אומנות
טהור.

מתברר כי השיר שביקש להציב אלטרנטיבה לשבת המסורתית
מחזיק באופן עשיר את נשיותה של השבת ואת הערגה אליה,
תוך שהוא מצליח להטמיע לתוכו את נופיו של המקום הקרוב
מאד אל ערש הולדתה של קבלת שבת .זהו מרד שכולו מסורת,
מתוך משאלה להמשיך ולחוש את נשיותה של השבת ,את
האיכות המיוחדת שמייצר המפגש בין הארוטי והנשגב.

מחירה של המטפורה במציאות
המטפורה של השבת כאשה ,תמונת החתונה המתקרבת
והמטען הארוטי הכרוך בה ,מבטאים תפיסה תיאולוגית,
רוחנית ותרבותית רבת עוצמה .השבת קרמה עור וגידים
באינספור פנים והיא מכוננת את מציאות חיינו היום .אין
מדובר רק בקבלות השבת וההשתחוויה בתוך השירה "בואי
כלה" .בישראל נמכרים פרחים באופן מיוחד בימי שישי,
כאילו היו זר לכלה; בגני הילדים נפרשות מפות לבנות
חגיגיות בקבלות שבת; השקט במרחב הציבורי והטון של
שדרני הרדיו בין השמשות מהדהדים באופן מדויק להפליא
את קריאתו של רבי חנינא" :בואו ונצא לקראת שבת
המלכה" .במילים אחרות ,תיאולוגיה זו מכוננת מציאות
ממשית לאורך מאות בשנים החל מרבי ינאי ועד היום.
מכלול תרבותי זה שואב את כוחו מהמערך חברתי,
והתפקידים שיש בו לגברים ונשים ,על מחיריו הרבים.
ובה בעת הוא עושה שימוש בתשוקה שבין גבר לאשה,
במשיכה ובהתאהבות כמטאפורה מניעה .זהו כח שרלוונטי
בכל עידן .אדגיש שהיחס הזוגי עם השבת מלא התמסרות
ורומנטיקה ,קשר מלא כמיהה ,עדינות רכות וחיבה .מבחינה
זו ,אין פלא שהמטפורה הופנמה כל כך ועדיין היא מושכת לב.
אלא שלהפיכתה של השבת לאשה נחשקת היה גם
מחיר הנוגע למקומן של נשים ממשיות בשבת הנכספת.
בקטעים הבאים אראה כיצד הפיכת השבת לאשה דחקה
הצידה נשים הודות לפיצול בין האשה-הקדושה-השבת
לבין הנשים הארציות ,רעיות ואימהות שנותרו מאחורי
הקלעים .אדגים את הדברים בעזרת שלושה טקסטים
שונים :אגדה על האר"י ותלמידיו ,שיר ילדים וקטע מדרשי.
בספר שבחי האר"י ,המקבץ אגדות על המקובל
הצפתי בן המאה השש עשרה ותלמידיו ,מסופר:
מעשה שפעם אחד בערב שבת סמוך להכנסת כלה יצא
הרב ותלמידיו חוץ לעיר צפת לבוש ארבע בגדי לבן [ ]...כדי
"מזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד ָהב ּו לה' ְ ּבנֵ י ֵאלִ ים."...
לקבל השבת והתחיל ִ
ובתוך שהיו משוררים אמר הרב לתלמידיו :חברים ,רצונכם
שנלך לירושלים קודם השבת ונעשה שבת בירושלים?
וירושלים היא רחוקה מצפת יותר מכ"ה פרסאות .והשיבו
קצת מן התלמידים ואמרו :אנו שומעים בכך .וקצת
השיבו ואמרו :קודם נלך ונודיע לנשותינו ואחר כך נלך.
ואז נתחרד הרב חרדה גדולה והכה כף אל כף ואמר :אוי
לנו שלא היה בנו זכות להגאל .שלפי שמאנתם בדבר חזר
הגלות לאיתנו בעולם הזה ,ואלו הייתם משיבים כלכם
פה אחד שאתם מרוצים לילך בשמחה גדולה ,תכף היו

נגאלים כל ישראל שעתה היתה השעה עומדת להגאל .15
האר"י ותלמידיו יוצאים אל מחוץ לעיר .בליל שבת ,סמוך
"להכנסת כלה" ,הוא מזמין אותם לעשות שבת בירושלים.
ברור שזו הזמנה לקפיצת דרך של כ"ה פרסאות ,לקפיצה
שהיא מבחן של אמונה .שהרי אם לא יתרחש נס ,הם
יחללו שבת .תלמידי האר"י לא עומדים במבחן הואיל
ואמרו" :קודם נלך ונודיע לנשותינו ואחר כך נלך" .אמירה
זו נתפסת כפחדנות ,כאחיזה בעולם הזה ,ככישלון להתמסר
אל המיסטי ,לבוא אל הכלה .הוחמצה הגאולה .בתמונה
זו מועמדות זו כנגד זו השבת ,הכלה לכבודה לובשים לבן,
שרים והולכים בשמחה ,לעומת "נשותינו" הנשים הממשיות
שממתינות לבעליהן שישובו מהתפילה .ההתמסרות לנשים
הממשיות הארציות ,מסמנת את ההוויה החומרית ,את הגלות.
שבת לא רק מחליפה את הנשים הממשיות כמושא
התשוקה ,אלא גם מעמידה אותן בעליבותן ,בחוסר תוחלת
של מעשיהן החומריים הקטנוניים .אלו הנשים שמושכות
את בעליהן מטה אל הארציות ,השגרה והפחדנות מהעזה
רוחנית .למותר לציין שזה שיקוף של מצב חברתי ושל מקומן
של הנשים בקהילה ,נשים שאינן לוקחות חלק בקודש.
הסיפור אודות האר"י אינו היחיד שמבטא פיצול זה של הנשיות.
בשנת  1960כתב שמואל בס את אחד משירי הילדים המושרים
ביותר בגני הילדים במשך עשרות שנים .והוא פותח כך:
עוֹ ד ְמ ַעט יֵ ֵרד ֵאלֵ ינ ּו  /יוֹ ם ַׁש ָ ּבת ַה ּטוֹ ב / .לִ ְכבוֹ דוֹ ָּת ִכין
ִא ֵּמנ ּו ַ /מ ְט ַע ִּמים לָ רֹב .בּ וֹ ִאי ,בּ וֹ ִאי ַה ְ ּברו ָּכה  /יוֹ ם ַׁש ָ ּבת ,יוֹ ם
ְמנו ָּחה!  /בּ וֹ ִאי נָ א ,בּ וֹ ִאי נָ א ַ /ה ַּמלְ ָּכה!
מדוע בחר הכותב בשבת בלשון זכר – "יוֹ ם ַׁש ָ ּבת ַה ּטוֹ ב"?
ומה פשר המעבר אל ההטיה הנקבית המוכרת "בּ וֹ ִאי ,בּ וֹ ִאי
ַהבְּ רו ָּכה"? נדמה כי כאשר במרכז השיר ניצבת האשה
הממשית ,האמא הטורחת בהכנת סעודת השבת ,בעיני
שהאם האשה תבשל
ֵ
כותב השיר לא עמדה האפשרות
לכבודה של אשה אחרת – השבת – ועל כן בחר בהטיה
הזכרית "יוֹ ם ַׁש ָ ּבת ַה ּטוֹ ב ,לִ ְכבוֹ דוֹ ָּת ִכין ִא ֵּמנוּ ."...עם השלמת
ההכנות של האשה עבור הגבר ,שב השיר ללשון נקבה
המוכר" :בּ וֹ ִאי ,בּ וֹ ִאי ַה ְ ּברו ָּכה" .המילה ְ ּברו ָּכה נחרזת עם יוֹ ם
ְמנו ָּחה ונשלמת במילים "בּ וֹ ִאי נָ א ,בּ וֹ ִאי נָ אַ ,ה ַּמלְ ָ ּכה"! שהם
רפרנס לדברי רבי חנינא בבבלי המזמינים גם הם' :בואי כלה'.
במילים אחרות ,שיר זה מהדהד את הפער בין
האשה הממשית הטורחת לכבוד שבת לבין הכלה
אליה בא הגבר ,ואליה קורא האר"י להתמסר.
אין בכוונתי להעלות טענה קונספירטיבית ,חלילה .סביר
שבחירה זו נעשתה באופן לגמרי לא מודע .אבל דווקא חוסר
המודעות מבטא את נוקשות התפיסה של התפקידים המגדריים,
ואת הפער הטרגי בין האשה הנחשקת לאשה הממשית.
אותו קונפליקט ,בין השבת לאשה
הממשית ,ניכר באופן מעט אחר גם במדרש:
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אימיה דרבי שמעון בן יוחאי ,כד הות משתעיא מותר מילין
בשבתא הוה אמר לה שבתא היא והות שתקא.
תרגום :אמו של ר' שמעון בן יוחאי ,כשהיתה מסיחה
שיחה יתרה בשבת ,היה אומר לה' :שבת היום' ,והיתה
שותקת.
(ויקרא רבה ,לד טז)
רשב"י מבקש לקיים את דברי חכמים על השבת כאשר
את לַ ּ ַׁש ָ ּבת עֹנֶ ג לִ ְקדוֹ ׁש ה' ְמ ֻכ ָ ּבד,
פרשו את דברי הנביא" :וְ ָק ָר ָ
ָ
וְ ִכ ַ ּב ְד ּתוֹ ֵמ ֲעשׂ וֹ ת ְ ּד ָר ֶכ ָ
יךִ ,מ ְּמצוֹ א ֶח ְפ ְצך וְ ַד ֵ ּבר ָ ּד ָבר" (ישעיהו
נח ,יז) .מפסוק זה למדו חכמים "שלא יהא דיבורך של שבת
כדיבורך של חול ,שלא יאמר דבר פלוני אעשה למחר" .מחשש
לכבודה של השבת משתיק בר יוחאי את אמו ,שנענית מיד.
יתכן שאמו שתקה בקבלה ,ביראה ומתוך כבוד וגאווה בבנה
התלמיד החכם .האם סיפור קצר זה נקרא לאורך הדורות
גם כביקורת על רשב"י? אנחנו מבינים שמדובר באם זקנה
שככל הנראה יש לה צורך לדבר עם בנה בשבת .קריאתו
הקצרה והתכליתית של הבן קשורה למחויבות של שניהם
להלכה ולהעדפה של השבת על פני צרכי האם .מכל מקום,
גם כאן ניכרת התעלמות מהאשה הממשית ,מכיבוד אם .אם
בדורנו המשפחתיות היא לבתה של השבת ,הרי שכאן זוהי
שבת אחרת ,שבת של כיסופים ,שאיננה חלק מהמשפחתיות.

נשים ישראליות כותבות שבת
לאורך מאות בשנים לא לקחו נשים חלק בעולם בית
המדרש וביצירה היהודית בכלל .רחל אליאור נסחה את
הדברים באופן בהיר כאשר אמרה כי מדבורה הנביאה
עד דבורה בארון לא היתה (כמעט) אשה שכתבה ספר
בעברית .במילים אחרות ,תמונת השבת כפי שציירתי אותה
עד כה קשורה לעובדה שרק גברים ניסחו את מאפייניה
מנקודת מבטם ,מתוך תשוקותיהם ולאור תפיסת הזוגיות
שלהם .מה קורה לשבת כאשר נשים לוקחות חלק בכתיבה
אודותיה ,מה מוסיפה נקודת מבטן ומה היא משנה?
שירים רבים כתבו נשים על השבת בחמישים השנים האחרונות.
כתיבתן ,כפי שנראה ,משקפת שינוי אבל גם מייצרת אותו.
להלן אתייחס למספר שירים המציעים מודל שחורג מעבר
לגבר המשתוקק אל השבת הנשית .תוך עיון בשירים נשאל
מה אבד ומה התעשר מן השבת החדשה ,אותה מכונן קול נשי.
קבלת שבת ,אגי משעול
קוּס אוֹ ְחתוֹ ֶּכ ֶתם ַה ֶח ֶסד
ֶׁש ִה ְת ּ ַפ ּ ֵׁשט ֵמ ָחזִ י
לְ תוֹ ְך ָהעוֹ לָ ם
וְ ֶׁש ִּת ְק ּפֹץ לִ י ַׁש ָ ּבת ַה ַּמלְ ָּכה
יה
ִעם ָּכל ְ ּבנֵ י דוֹ ֶד ָ
וְ ִעם ָהעוֹ ף ַ ּב ַּת ּנוּר
וְ ָא ִבי וְ ִא ִּמי
ו ְּב ָעלַ י וִ ילָ ַדי וְ ַה ַח ָּמה
ְׁש ִ ּנ ְס ַּת ְ ּל ָקה סוֹ ף סוֹ ף
אשי ָה ִאילָ נוֹ ת
ֵמ ָר ֵׁ

אני פותחת בשיר הזה ,מפני שהוא מבטא את התגובה
הפמיניסטית הראשונית :זעם ,והסרת המסכות מעל השבת.
חשיפה של העמל ,של אחורי הקלעים היומיומי ושל המעשה
השקוף והסיזיפי שאין בו כל רוח והתרוממות הנפש.
השיר של משעול מלא הומור ,ויחד עם זאת מתוחכם ונוגע
עמוק .הוא מחזיק את כל המקומות הגבוהים של השבת ומטיח
אותם באירוניה אל קרקע המציאות :המשפחתיות החמה
והעוטפת נוכחת בשיר ברצף המילים "ו ְּב ָעלַ י וִ ילָ ַדי וְ ַה ַח ָּמה".
ריבוי המילה "ו ְּב ָע ַלי" מנטרל את האינטימיות מהזוגיות,
כאילו הבעלים הם עוד מישהו לטפל בו ,כמו הילדים ,ואילו
הילדים הם עוד "בעלים" ,גורם נוסף שיש לו בעלות עליה.
"ח ָּמה" מובנת מתוך ההקשר כחמות ,אם הבעל,
בנוסף ,המילה ַ
ורק ההמשך מקשר אותה בלעג ניכר לשירו של ביאליק עם
ֹאש ָה ִאילָ נוֹ ת נִ ְס ַּת ְ ּל ָקה" .באחת נוכחת כל המורכבות
"ה ַח ָּמה ֵמר ׁ
ַ
המשפחתית של יחסי חמות וכלה ומעלימה את החגיגיות
וחתנה .כך גם במילים "וְ ֶׁש ִּת ְק ּפֹץ לִ י ַׁש ָ ּבת ַה ַּמלְ ָּכה ִ /עם
ּ
מהכלה
יה" ,שמזכירות את 'לכה דודי' ,אבל המשפחתיות
ָּכל ְ ּבנֵ י דוֹ ֶד ָ
וזעיר הבורגנות שמסמן העוף בתנור חונקת ומעיקה .אציע
בזהירות שהקללה הגסה שבפתיחה היא מעין הקצנה של
הארוטיקה הקבלית ,וביטוי למתרחש כאשר ארוטיקה פוגשת
את היומיום ,את הטרחה והתסכול (ואולי – כתם החסד
מרפרר לכתם על שמלתה של חנהל'ה ושמלת השבת?).
קבלת השבת שבכותרת השיר ,שאמורה היתה לסמן
התרוממות הנפש וכמיהה אל הנשגב ,הופכת לטרחה ולמועקה,
להעמדת פנים המתגלה היטב בתוך ההומור החד .השיר
כמו נותן ביטוי לקולן ולנקודת מבטן של רעיותיהם של
תלמידי של האר"י ,המחכות לבעליהן שישובו מהתפילה.
אחרי הכעס ,וללא המשפחה הגרעינית והמורחבת
והעמל שהיא מייצרת ,מתגלה האפשרות של אשה
לחוש את השבת כשלעצמה .רחל שפירא כותבת שיר
מולחן שספוג שבתיות ,וכותרתו – "שבת בליבך".
שבת בליבך ,רחל שפירא
ְ
דִּ ְמדּ ו ִּמים יוֹ ְר ִדים ַ ּב ָ ּלאט  /עוֹ ד ְמ ַעט ַׁש ָ ּבת ּ ְ /בלִ ֵ ּבך /
ַה ּ ָׁשבו ַּע ָה ָאר ְֹך ַ /אט לְ ַאט  /נִ ְׁש ָמט ִמ ְ ּכ ֵת ֵפ ְך.
ַא ְּת ׁשוֹ ֶאלֶ ת ַמה ִּת ַ ּקנְ ְּת  /ו ַּמה נּוֹ ָתר ָׁשבוּר לְ ֵעת ַע ָּתה /
וְ ֵאיזֶ ה ִמ ַּמ ֲעשַׂ יִ ְךּ ַ ,בתָ / ,ראוּי לְ ִׁש ְכ ָחה/ ,
יכה.
ַּכ ֲא ֶׁשר ַה ּ ֶׁש ֶמ ׁש ַמנְ ִמ ָ
ְ
ְ
ֵמ ַאיִ ן ָ ּב ָאה ַה ְ ּב ָר ָכהַ / ,מה ּו כּ וֹ ֵחךַ / ,מה ְ ּבתוֹ ֵכך ֵאינוֹ נָ סוֹ ג
יכהֵ / .מ ַאיִ ן ָ ּב ָאה ַה ְ ּב ָר ָכה?...
ֵמ ֲח ֵׁש ָכה ַּ /כ ֲא ֶׁשר ַה ּ ֶׁש ֶמ ׁש ַמנְ ִמ ָ
זו אינה שירה אלא פזמונאות  ,אולם גם היא ארוגה במקורות
"מ ַאיִ ן ָ ּב ָאה ַה ְ ּב ָרכָ ה" מהדהדות
שונים הנקשרים לשבת :המילים ֵ
"ה ּ ֶׁש ֶמ ׁש
"כי ִהיא ְמקוֹ ר ַה ְ ּב ָר ָכה"; ַ
את הפיוט לכה דודי – ִ ּ
יכה" מזכירה את החמה שנסתלקה מראש האילנות;
המנְ ִמ ָ
ַ
ואותה שבת שירדה אל בקעת גינוסר יורדת גם כאן" :דִּ ְמדּ ו ִּמים
יוֹ ְר ִדים ַ ּב ָ ּלאט" .אפילו ההדהוד עם שיר הילדים נוכח" :עוֹ ד
ְמ ַעט יֵ ֵרד ֵאלֵ ינ ּו יוֹ ם ַׁש ָ ּבת ַה ּטוֹ ב" – "עוֹ ד ְמ ַעט ַׁש ָ ּבת ְ ּבלִ ֵ ּב ְך".
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השיר מהדהד אם כן את שדות המשמעות של שבת
בתרבות הישראלית ,אולם בה בעת הוא מספר סיפור
אחר .שבת בשיר הוא זמן של התכנסות ,של חשבון נפש
"מה ְ ּבתוֹ ֵכ ְך ֵאינוֹ נָ סוֹ ג ֵמ ֲח ֵׁש ָכה ַּ /כ ֲא ֶׁשר
שיש בו חמלהַ :
יכהֵ / .מ ַאיִ ן ָ ּב ָאה ַה ְ ּב ָר ָכה?" .השבת מאפשרת
ַה ּ ֶׁש ֶמ ׁש ַמנְ ִמ ָ
סילוק של חשכה רגשית ויש בה הזמנה לאשה להיות
מספיקה לעצמה .יש בשיר הבטחה זהירה על הברכה,
"מקוֹ ר ַה ְ ּב ָר ָכה".
שתימצא; כמו בפיוט לכה דודי ,שבת היא ְ
אולם מה טיב הדיאלוג שבשיר ,מי זו האומרת "עוֹ ד ְמ ַעט ַׁש ָ ּבת
ְ ּבלִ ֵ ּב ְך"? זו יכולה להיות כמובן שיחה פנימית של הדוברת עם
האם השואלת:
עצמה ,אולם בשיחה הזו נשמע גם קולה של ֵ
יכה?".
"וְ ֵאיזֶ ה ִמ ַּמ ֲעשַׂ יִ ְךּ ַ ,בתָ ,ראוּי לְ ִׁש ְכ ָחהַּ ,כ ֲא ֶׁשר ַה ּ ֶׁש ֶמ ׁש ַמנְ ִמ ָ
האם הזו היא שבת ,האשה שהפעם איננה מושא לתשוקה
האם ֵ
אלא ֵאם גדולה? ואולי כוחו של השיר בהתלכדות ,בסימביוזה
שיש בו בין שלוש דמויות נשיות :הדוברת ,השבת והאם.
מבחינה זו יש בשיר-פזמון זה מעין מענה לשירה של
משעול .הוא מעיד על מה נותר מהשבת כאשר מסירים
ממנה את כל החובות ה"נשיות" .עתה מתבהר :זו אינה
בדידות של אשה המחפשת גבר אלא מלאות ההוויה
שאמה והשבת ,ביחד ולחוד בנפשה פנימה.
ּ
של אשה

כאן הוא בין שבת לבין השבוע החדש ,שהוא כמובן בלשון זכר.
שני השירים הללו מציבים אלטרנטיבה לשבת שעוצבה על
ידי גברים .אבל נראה שגם בזוגיות של גבר ואשה משתנה
השבת כאשר היא מתוארת מנקודת מבט של אשה .בשירה
של סיון הר-שפי נוכחים הוא והיא בתוך השבת ,באופן
שנענה לזוגיות מורכבת והרמונית בעת ובעונה אחת:
איזון עדין ,סיון הר-שפי
ֶאת ַה ּ ַׁש ָ ּבת ֶׁש ָ ּלנ ּו
ֶׁש ַרק ֲאנִ י יְ כוֹ לָ ה לְ ַה ְכנִ יס
ֶׁש ַרק ַא ָּתה יָ כוֹ ל לְ הוֹ ִציא
יקים ְׁשנֵ י נֵ רוֹ ת.
ַמ ְחזִ ִ
ֲא ָבל ְ ּבסוֹ ָפ ּה נִ ְהיִ ים ֶא ָחד
ְׁש ֵּתי ּ ְפ ִתילוֹ ת ְ ּבנֵ ר ֶא ָחד
לְ ַה ְת ָחלָ ה ֲח ָד ָׁשה.
ּ-פ ְרצו ִּפין
אשית ָהיִ ינ ּו דּ ו ּ ַ
ו ְּב ֵר ִׁ
ְ ּבחוּט ִׁש ְד ָרה ָהיָ ה ָּתלוּי עוֹ לָ ם.
ַע ְכ ָׁשו ְׁשנֵ י ַע ּמו ֵּדי ִׁש ְד ָרה
יקים ַ ּביִ ת
ַמ ְחזִ ִ
ו ְּכ ֶׁש ֲאנִ י ְק ָצת ִמ ְתכּ וֹ ֶפ ֶפת,
ו ְּכ ֶׁש ַא ָּתהִ .א ּזוּן ָע ִדין.

בשיר הבא אפשר לפגוש שבת הנוכחת בין שתי נשים:
שבת כלה ,רות קלדרון
ִקדּ ו ּׁש ַר ְך
ְ ּכמוֹ ּ ִפ ּתוּי :בּ וֹ ִאי ַּכ ָ ּלה
ַ ּגם ֲאנַ ְחנ ּו ָּכלוֹ ת נַ ְפ ׁשוֹ ֵתינוּ:
וּלְ בו ֵּׁשנ ּו לָ ָבן.
יעת ַה ַח ּלוֹ ת ְ ּב ֶע ְדנָ הַ .א ְּת זוֹ ָרה
ְ ּב ִצ ַ
ְ
ֶאת ַה ֶּמלַ ח לֹא ַעל ּ ִפ ְצ ֵעי ַה ַח ָ ּלה ְ ּכ ֶד ֶרך ַה ְ ּג ָב ִרים
ֶא ָ ּלא ְ ּכלִ ּטוּף לָ ָבן ַעל לֶ ְחיָ ּה
ֲאנִ י נִ ְר ַ ּג ַעת.
יקה נֵ ר ְ ּבג ַֹב ּה ֶה ָח ָתן
וְ ַה ְבדָּ לָ הֲ .אנִ י ַמ ֲחזִ ָ
ּ
וְ ַא ְּת ְ ּב ִׁש ָירה ְ ּב ִה ָירה ֲח ָד ָׁשה לְ ָאזְ נַ י שָׂ ָמה ְ ּגבוּל לַ ק ֶֹד ׁש.
ַׁש ָ ּבת וְ ַה ּ ָׁשבו ַּע ֶה ָח ָד ׁש ְ ּכזוּג ָצ ִעיר
ֶׁש ֵאינֶ ּנ ּו נוֹ ֵתן יָ ַדיִ ם עוֹ ְמ ִדים ִא ָּתנ ּו ַ ּב ִּמ ְט ָ ּבח
ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ִריחוֹ ת ְ ּבשָׂ ִמים ּ ְפ ׁשו ִּטים
וְ ַה ֵ ּנר ְמ ַט ְפ ֵטף ַעל יָ ַדי.
השיר מתאר שתי נשים בשבת והוא ממוסגר עם קידוש
בפתיחה והבדלה בסיום .בתווך ,טעונות מילותיו ארוטיקה:
הפיתוי ,העדנה הליטוף .אולם כאן מבטאת אותה אשה
מתוך הקשר של חברות בין נשים .הקידוש ,ההבדלה הלבוש
הלבן ובציעת החלות מועברות אל המרחב הנשי ומקבלות
ל"גם ֲאנַ ְחנ ּו
משמעות מחודשת" .בואי כלה" החז"לי הופך ַ ּ
ָּכלוֹ ת נַ ְפ ׁשוֹ ֵתינוּ" ,וההוויה של היות כלה מתרחבת .בניגוד
לבינאריות ולהזקקות של גבר לאשה ,נראה כי יש קדושה
דרוכה ומרגשת בשבת בנוכחות של שתי נשים .המתח הזוגי

שירה של הר-שפי משמיע קול נשי שהזוגיות והבית בליבו.
שני נרות השבת נראים כעמודי הבית בציורו הסכמטי של
ילד .השבת מבשרת את התנועה הנפשית זה אל זו ,כאשר
בכניסתה נרות השבת נפרדים זה מזה ובסיומה שלובות
פתילות נר ההבדלה זה בזה .התפקידים משלימים זה את זה:
האשה המכניסה את השבת והגבר המבדיל בין קודש לחול.
בבחירה נועזת עושה השיר שימוש בביטוי "שתי פתילות
בנר אחד" ,שבמקורו הוא מטאפורה חז"לית לגבר שבא על
אשה נשואה .17הר-שפי מפקיעה את תמונת כלי השמן כנשי
והפתילות כזכריות ,ובמקום זאת שתי הפתילות הן הוא והיא,
בני הזוג שאורם נדלק מקדושת השבת .אין עוד תחרות בין
השבת לבין האשה הממשית ,כיוון שהזוגיות נבנית מתוך השבת.
תמונת ההזקקות ההדדית מתחזקת באמצעות ההרמז
לאדם הראשון ,בתמונה אפלטונית מוכרת" :בשעה
שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון ,דו פרצופין
ְ ּב ָר אוֹ  ,וְ נִ ְּס רו וַ ֲע שָׂ אוֹ ַ ּג ַ ּב יִ ם – גב לכאן וגב לכאן ."18
הגבריות והנשיות נעות בשיר בין רכות וכח ,בין חוטי
שדרה לנרות שנמסים .התנועה הזו היא שמאפשרת
איזון עדין אשר מצליח להחזיק תפקידים גברים
ונשיים בתוך תמונה שיווניות ,שמתענגת על השבת.
מדה" של דליה רביקוביץ' הוא בעיני הנועז
"ח ָ
השיר ֶ
מבין שירי השבת של נשים .השיר חורג מהאישי,
החברתי והדתי ,ומתאר מלאות הוויה הטובעת במיסטי,
הפורצת מהעצמי אל האלוהי ומבקשת לספר אודותיו.
 17בבלי ,מסכת גיטין ,נח ע"א.
 18בראשית רבה ,ח א.

חמדה ,דליה רביקוביץ'

הדוברת היא האשה והגבר מזוהה עם האור האלוהי .20

ָׁשם יָ ַד ְע ִּתי ֶח ְמ ָ ּדה ֶׁש ּל ֹא ָהיְ ָתה ָּכמוֹ ָה,
יעי ְ ּב ַׁש ָ ּבת
וְ ַהזְ ַּמן ַההוּא ָהיָ ה יוֹ ם ַה ּ ְׁש ִב ִ
וְ ָכל ַ ּב ֵ ּדי ִאילָ נוֹ ת ָהי ּו ִמ ְת ַע ְ ּצ ִמים לִ ְבל ֹ ַע.
וְ ָהאוֹ ר ֵה ֵחל ִמ ָּס ִביב ׁשוֹ ֵטף ְ ּכנָ ָהר לִ נְ ֹּב ַע,
וְ גַ לְ ַ ּגל ָה ַעיִ ן ֶאת ַ ּגלְ ַ ּגל ַה ַח ָּמה ָח ַמד.
ָאז יָ ַד ְע ִּתי ֶח ְמ ָ ּדה ֶׁש ּל ֹא ָהיְ ָתה ָּכמוֹ ָה.

סיכום

יחים וְ ָהאוֹ ר לֹא יָ ַדע לִ ְבל ֹ ַע,
ש ִ
אשי ַה ּ ִ ׂ
ִהזְ ִהיר ּו ָר ֵׁ
נִ ַּת ְך ְ ּבגַ ֵ ּלי ַה ָנ ָּהר ו ְּב ָכל ַא ְדווֹ ָתיו נִ ַ ּצת,
ֹאשי ָהיָ ה ְ ּב ֵעינָ יו ְ ּכ ַת ּפו ַּח זָ ָהב לִ ְבל ֹ ַע.
ַאף ר ִׁ
יהן לִ ְבל ֹ ַע
ׁשוֹ ַׁש ֵנּי נָ ָהר ְצ ֻהבּ וֹ ת ּ ָפ ֲער ּו ֶאת ּ ִפ ֶ
שב ַה ּ ָׁשט,
ֶאת ַא ְדווֹ ת ַה ָנ ָּהר ְ ּב ָח ְפזָ ן וְ גִ ְבעוֹ ל ָה ֵע ֶ ׂ
יעי ְ ּב ַׁש ָ ּבת
וְ אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ָהיָ ה יוֹ ם ַה ּ ְׁש ִב ִ
וְ ָכל ַ ּב ֵ ּדי ִאילָ נוֹ ת ִמ ְת ַע ְ ּצ ִמים ִ ּב ְת ׁשו ָּקה לִ ְג ֹּב ַּה
וְ ָאז יָ ַד ְע ִּתי ֶח ְמ ָ ּדה ֶׁש ּל ֹא ָהיְ ָתה ָּכמוה.
השיר מתאר התעלות יוצאת דופן ומלאת אקסטזה אותה
מגלמת המילה ֶח ְמ ָ ּדה .החמדה מבטאת תשוקה ממשית
אל הנשגב שנוכחת בבשר ובנפש" :וְ ָאז יָ ַד ְע ִּתי ֶח ְמ ָ ּדה
ֶׁש ּל ֹא ָה יְ ָת ה ָּכ מוה" .התעלות ,מלאות לרגע ,אורגזמה
מרומזת שארוגה בשפה אניגמיטית שכולה שבת.
מ"ב ֵ ּדי ִאילָ נוֹ ת ָהי ּו
יש בשיר תנועה פאלית ההולכת ומתגברת ַ ּ
ִמ ְת ַע ְ ּצ ִמים לִ ְבל ֹ ַע" ועד "וְ ָכל ַ ּב ֵ ּדי ִאילָ נוֹ ת ִמ ְת ַע ְ ּצ ִמים ִ ּב ְת ׁשו ָּקה
ִל ְג ֹּב ַּה" .בהשלמה לציר הליניארי מופיעים העיגולים של
תפוח הזהב והשושנים .ההבלעות ,על העונג והאימה
שבה ,היא תחושה ממשית בשיר ,אשר מתממשת בתנועת
השפתיים הבולעת ,המתעגלת ונפתחת מהצטברות מילות
הנחרזות השיר .שרירי הפה הטבעתיים נפתחים ונסגרים שוב
ושוב השיר בצלילי  :OAלִ ְבל ֹ ַע ,לִ גְ ֹּב ַּה ,לִ נְ ֹּב ַע ושוב לִ ְבל ֹ ַע .19
כך מתרחבים הנשי והגברי אל מעבר לדמויות האנושיות,
יחד עם הטבע כולו ,בשילוב של מיסטיקה וריאליזם :נהר
ואדוות ,שיחים ,גבעול ,אילנות ותפוח .בניגוד לשיר "ירדה
השבת" ,בו יש לכנרת ,לגינוסר ולהרי הגולן נוכחות חיונית,
כאן מתוארת חוויה שעשויה להתרחש בכל מקום ,ומבחינה
זו היא אוניברסלית .אך ציון הזמן הקדוש ממקם את הוויה
המיסטית בשיר ,האוניברסלית בעיקרה ,בהקשר יהודי.
יעי ְ ּב ַׁש ָ ּבת",
השיר חוזר שוב ושוב "וְ ַהזְ ַּמן ַההוּא ָהיָ ה יוֹ ם ַה ּ ְׁש ִב ִ
זמן שהוא התשתית שמאפשרת את ההתרחשות הפלאית.
ולענייננו – יש בשיר ויתור על נשיותה של השבת.
השבת אינה מופיעה כאן כדמות נשית ,אלא כמרחב
זמן שהיחס אליו בלשון זכר ("יום שביעי בשבת");

 19חמוטל בר יוסף מתארת את חמדה בשיר כ'אורגזמה הנשית כחוויה
קוסמית של נביעה ,הישטפות ובליעה הדדית" :חמוטל בר-יוסף ,מיש
סטיקה בשירה העברית במאה העשרים (ידיעות ספרים ,)2008 ,עמ'
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בעולם בו רק גברים מכוננים את מעגל השנה ,ורק גברים
כותבים אודותיו ומעצבים את טקסיו ,השבת זוכה לכיוון
זרימה עשיר ופורה ,אך מוגבל ,כיוון שהוא מבטא רק את
נקודת מבטם .כאשר נשים לוקחות חלק בשיחה ,זרימת הנהר
משתנה .מסתעפים ממנו יובלים רבים שכיוונם ומסלולם
שונה ,על אף שהם נובעים מאותם מקורות .שירי המשוררות
על השבת נותנות ביטוי לחוויה מיסטית נשית (דליה
רביקוביץ') ,לזעם ולתסכול (אגי משעול) ,לשבת כנוכחות
בנפש פנימה (רחל שפירא) ,להוויה של שבת בין שתי נשים
(רות קלדרון) ולשבת של זוג (סיון הר-שפי) .אכן ,השבת
זכתה בפנים חדשות ,ואלו – כמובן – רק דוגמאות ספורות.
למגדר יש תפקיד מהותי בזהות ובתרבות שלנו .גבריות ונשיות
נטענות בכל דור במשמעויות מגוונות הנתפסות כמהותיות,
אך למעשה הן גמישות ונזילות יותר .המתח בין חיוניותם של
המאפיינים המגדריים לנזילותם הוא משאב תרבותי מופלא.
הצטרפות הקול הנשי לשירה הוא דוגמא אחת לכוחה של
ההתגמשות המגדרית .כאשר מתהפך המבט ,אפשר להיווכח
"מ ְט ַע ִּמים לָ רֹב" – זו לא האפשרות
כי גם אם ִא ֵּמנ ּו אכן מכינה ַ
התנָ אים מבשלים לכבודה של השבת .התלמוד
היחידה .הנהָּ ,
מספר כי לכבוד שבת "רב ספרא מחריך רישא [=חורך ראש
(בהמה)] ,רבא מלח שיבוטא [=המליח דג שיבוטא] ,רב הונא
מדליק שרגי" [=מדליק נרות  .]21מנגד ,בבית הכנסת של היום
גם נשים משתחוות ושרות לעומת השבת "בואי כלה" כאילו
היו חתן ,ולו יבחר גבר לשיר את שירה של רחל שפירא
"וְ ֵאיזֶ ה ִמ ַּמ ֲעשַׂ יִ ְךּ ַ ,בתָ ,ראוּי לְ ִׁש ְכ ָחה" ,יתפרש השיר כקולו
של אב המדבר אל בתו .ומי יודע ,אולי עוד יעלה הצורך
לדובב באופן יצירתי את עמדת הרמב"ם על השבת כזכר.
הדיון בשבת מדגים את התנועה בין המיתי והמיסטי לבין
המציאותי והיומיומי ,ומורה כיצד הסוציולוגיה והתיאולוגיה
מזינות ומשפיעות זו על זו בהיבטים מגוונים של חיינו.
המציאות משתנה ומשנה את התיאולוגיה ,והתיאולוגיה,
עם המיתי שביסודה ,מכוננת עבורנו את המציאות ,תוך
אריגה של הרעיונות החדשים במילים העתיקות .שכן יצירה
תרבותית לעולם מדובבת את ההקשר החברתי בו היא פועלת.
במילים אחרות ,אין צורך להתנגד ליסוד הארוטי בין שבת
הכ ָ ּלה לחתנה .האינטימיות שבו ,הגעגוע ,החום והמסירות,
ַּ
עדיין מזינים את השבת בכל שבוע .אלא שהרחבת המטאפורה,
הגמשתה ,הוספה של מודלים נוספים על גביה ,יספקו מענה
הּז ֶה" שהתפרסם לאחרונה בתוך
הּל ַיְל ָה ַ
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הּז ֶה וְהַּיֹום הַחֹול ֵף אֵינ ָם
הּל ַיְל ָה ַ
השירים הגנוזים כתבה דליה רביקוביץַ :
מחָר ּתָבֹוא
אבָל ָ
הטִיבּו עִּמִיֲ /.
הּז ֶה וְהַּיֹום הַחֹול ֵף לֹא ֵ
הּל ַיְל ָה ַ
רְאּויִים ּבְעֵינַי ַ /
מחָר
ׁשּל ִי ָ //
מחָה ֶ
ּתהְי ֶה הַּׂש ְ
מחָר ִ
ּׁשּבָת ָ /
ה ַ
מחָר אֶל נ ָכון ּתָבֹוא ַ
ּׁשּבָת ָ /
ה ַ
ַ
ּׁשּבָת.
ה ַ
מחָר ּתָבֹוא ַ
ספֵק אֹו טָעּות ּכ ִי ָ
ׁשּל ִי  /אֵין ל ִי ּבָזֹאת ָ
ּתָבֹוא הַּנְסִיכ ָה ֶ
יש משהו טריוויאלי בשפת השיר לעומת עושרו של השיר חמדה ,גם
בהיבטים הנדונים כאן
 21בבלי קידושין ,מא ע"א.

חיוני ואותנטי לחיים שלנו היום .דווקא מפני שהמאבק על
פניה של השבת בישראל נדמה לעיתים כאילו מדובר במשחק
סכום אפס ,המבט המוצע כאן מלמד על כוחה של התפתחות
תרבותית ראויה :היא איננה מבטלת את עושר העבר אלא
בונה קומה מעליו ,והאפשרויות החדשות מזמינות אל השבת
חברות וחברים נוספים בקהילה שקולם מעולם לא נשמע.
לאורך המאמר ראינו כי מדובר בכל רבדיה של התרבות:
הפרלמנט והקבלה ,אגי משעול ,שירי ילדים וקורדובירו .כל אלה
מתורגמים לפרקטיקה שניכרת במרחב הישראלי והדתי ביחד
ולחוד ,במרחבים מגוונים של הלכה ,משפחה ,מוסדות חינוך,
המרחב הציבורי וזה שבנפש .ההבנה כי טיבה של השבת נוגע
בכל אחד בפנים שונות ורבות של חיינו צריכה להוביל להכרה
כי יש לנו תפקיד בכינונה .תפקיד זה איננו עול אלא הזדמנות,
כיוון שהתרבות היהודית עשירה מאד ויש לה את הכלים
להיענות בעומק ובאומץ לאתגר החיפוש אחר שבת פרטית
ומשפחתית ,קהילתית ולאומית שלנו היום ,גברים כנשים.
בסיום הדברים ראוי לחזור לדבריו הידועים של אחד העם
על "שבת מלכתא" (כך לשונו במקור)" :אפשר לומר בלי שום
ַה ְפ ָרזָ ה ,כי יותר משישראל שמרו את השבת  -שמרה השבת
אותם"  .22הדימוי של אחד העם הוא של דמות אשה השומרת
על ילדיהֵ ,אם .אולם מהדברים שפרשׂ תי לעיל עולה כי לא פחות
מזה ,מהעבר הרחוק ועד עתה אנחנו ,בני העם הזה ,שמרנו על
השבת כאשר כוננו אותה שוב ושוב .כמו שאומר התלמוד על
הפסוק "ו ְּׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ַה ּ ַׁש ָ ּבת ִ ּכי ק ֶֹד ׁש ִהוא לָ כֶ ם" – "היא מסורה
בידכם ולא אתם מסורים בידה" (בבלי ,מסכת יומא ,פב ע"ב).
נדמה לי ששניהם צודקים .בעצם אין ביניהם ויכוח ,וטוב שכך.

 22אחד העם" ,על פרשת דרכים" ,מאמר נא ,שבת וציוניות
(מופיע גם בפרויקט בן יהודה המקוון).

