
 / שלום רוזנברג ויקהלפרשת 

 האור והאששבת, 

 

ה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי מתחילה בהזכרת מצוות השבת: " השבועפרשת  ָעשֶׁ ת ָיִמים תֵׁ שֶׁ שֵׁ

ש ם ֹקדֶׁ ש ְבֹכל מוזכר כאן במפורש: " רק אחד מאיסורי המלאכה". ִיְהיֶׁה ָלכֶׁ לֹא ְתַבֲערּו אֵׁ

ם יכֶׁ , גבולות השבת מסומנות בשני סמלים שבמוקדם האש: ואכן". ם ַהַשָבתְביֹו - - מְשֹבתֵׁ

  ביציאתה. וההבדלה השבתעם כניסת  נרותההדלקת 

סיפור , יה היווניתהמיתולוגמסיפור מכם להיזכר ב מבקש אניים אלה, בין סמלשנכדי 

אח האדמה. יושבי האלים מושחתים המתאכזרים ל בעולם הנשלט על ידיעל שני אחים, 

מרעיו, זאוס ושפרומתאוס, אחד מצאצאי הטיטאנים, האלים שמלכו לפני  האחד הוא

ההולך מספר  ,שברשותי מספר המליםהיות ו. הורישו אותם, האלים האולימפיים

 ,זאוסכנגד רצונו של רק שלכם אזכיר  ,המיתוס כולולעמוד על  לי לא מאפשרומצטמק, 

לבני האדם.  האות ומוסר ,מפוס את האשפרומתאוס מהאוליגונב  ,אליםראש וראשון ל

את שניקר  עיטהופיע כל יום כשלצוק, אותו  "שופד". הוא את הגנב בחומרהעניש זאוס מ

העיט לנקר  יוכללמחרת שדי כבמשך הלילה,  שחזר את עצמוכבד של פרומתאוס. הכבד ה

באחד  פגעש, הגיבור המיתולוגי סלֶׁ רקּוהֶׁ גיע למקום ה של סבל רבות םשני. אחרי שוב בו

שוחרר  ,. בעקבות מעין פיוס עם זאוסים אלהוהציל את פרומתאוס מעינוי עיטבמחיציו 

סיפור זה מעיד על . שופדאת הצוק אליו עליו לשאת  נידוןשלמרות השחרור פרומתאוס, 

את האש,  לעצמם אלי האולימפוס שמרו ,כעס, צרות עין או קנאהמתוך  אמונה לפיה,ה

 "בורא מאורי האש". הקונטרסט בין סיפור גנבת האש לברכת גיהטכנולוכל ל יהכרח תנאי

אנו  בהשל ההבדלה,  איתפרומת-אנטיה הלנו להבין את מהות מאפשר בולט לעין. הוא

של מציינת את תרומתו "המלאכותית"  "מלאכה"מילה המלאכה. את שבוע הפותחים 

סו(, האש , פעלים רב)ר' יצחק אבן לטיף כדברי המקובל עולם הטבע. המעצב את האדם 

ה מעשה אדם. אך היא מאפשרת את נאינעצמה היא  ."היא ]אחת[ מּפליאות הטבע"

 שבוע העשייהבין השבת, לבין "הבדלה" שב המיוצגהמעבר בין הטבעי למלאכותי, מעבר 

טכנולוגיה, ייצוג לסמל , אבוקה בזעיר אנפיןשבנר ההבדלה יוצרות פתילות הוהפעולה. 

מסורת היהודית "בורא מאורי האש", מודה ה דרך ברכתמי החול. היצירה החומרית שבי

-אלא ברכת א גניבה פריאינה האש ה. הענקת החכמה והדעת להשתמש בנתינת האש, ועל 

 .החונן לאדם דעת להים

את עבור המרקסיזם  הסימל. האש שהוא הביא המרקסיזם הזדהה עם פרומתאוס

התרסה עשייה זאת שיש בגם ו ,האדםמהות לדעתו את המגדירה העשייה ה"פרקסיס", 

ניסו  המרקסיסטים, ירד מהשמים עם האש. בניו . פרומתאוסועלי לגבורל וניסיון -נגד הא

, או בעזרת הספוטניק . עלייה השמימה, אוליוממעמד את האללהוריד לעלות השמימה, 

האש  .השמיםתגר נגד  הקורא פרומתאוסבראשו פסל חדש, כשבבל  ת מגדלאולי בבניי



. אולם המהפכה הטכנולוגית המודרנית הבטחותיה של את ביטאה הוריד שפרומתאוס

הוא האש סטרא אחרא. צד אחר, לאש יש ש, אם היה צורך בכך, הוכיח גורלה של המהפכה

לצבע האדום הפך פעמים רבות מדי כוח בונה, אך גם כוח הורס. הצבע האדום של האש 

אנו מקבלים את  דרכה' המבדיל'ברכת ולהרוס.  ואלחט עלולפרומתאוס למדנו שדם. השל 

 .נייהב, בין הריסה להבדיל בין הטוב והרע שבאשמזהירה אותנו ל, החול

ּפ, משתזרים עם תולדות אחיו פרומתאוס תולדות אּוס. בפקודת זאוס, ימֶׁ אֶׁ בנה תֵׁ

ַפייְסטֹוס  דרכה ישכדי להענ היא נוצרה. האשה הראשונה ,הָר דֹונְ פַ הנפח האולימפי, את  הֶׁ

אּוסשלח אותה כמתנה לזאוס את בני האדם!  פימתֵׁ , שקיבל אותה, למרות הזהרותיו של אֶׁ

אּוסיקבל מתנות מזאוס.  לבלפרומתאוס  פימתֵׁ , בעקבות ומתוך כך, לעצתולא שמע  אֶׁ

מעשיה מביאים אותנו לנרות אסונות. פגעים וכאבים ומחלות, באו לעולם  ,מעשה פנדורה

טבע, נכשלה באופן -שנחלה נצחונות רבים במלחמת טכנולוגיה השבת. מדהים! האנושות

נרות מוחלט ביחסים הבינאישיים, כשהזוגיות והמשפחה הם התא הראשון ליחסים אלה. 

המלכודות בפניהם עומד התגבר על תקן  יחסים אלה, למסמלים את הניסיון ל השבת

קות בכל הרמות. מלחמות בלתי פוס, מלכודות שגרמו האדם בעולמו הפנימי והחברתי

סמל  מהוויםבקבלת שבת ש האורהנר ולברכה כפולה ומכופלת. זקוקה כאן  האנושות

מעבר . השנאה, הקנאה והבגידה מיגור חושךסמל ל ניות ושמחהרוחשל סמל , לברכה זאת

שכל  , נרותנר ה' נשמת אדם"רוחניות: "לאבוקת הטכנולוגיה מצויה הלהבה הקטנה של ה

 ה.תביתשכון בהשבת קדושת שכדי , מדליקה נדורה,, אנטיתזה לפבת חווה


