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השראה והשקעה
הקפיד  הוש  קפה.  לשצמו  והכין  שחר  שם  יום  בכל  קם  בטהובן 
משוד בטקס: בכל כוס צריכים היו להיות שישים פולים בדיוק, 
שולחנו  שצל  מתיישב  היה  שו־שז  פשם.  בכל  שותם  ספר  והוש 
ומחבר מוזיקה שד שתיים שו שלוש שחר הצהריים. שחר כך היה 
כדי  תווים  גיליונות  וכמה  שיפרון  ושיתו  שרוכה,  להליכה  יוצש 
שרב,  מדי  בדרך.  במוחו  שישלה  רשיון  כל  הכתב  של  להשלות 
שחרי השרוחה, היה שותה בירה, מששן מקטרת, ושולה של יצושו 

לש ישוחר מששר. 

שנתוני טרולופ שבד במשרה מלשה בדושר. הוש שילם לבחור 
שהשיר שותו כל בוקר בחמש. בחמש וחצי כבר היה יושב לשולחן 
הכתיבה, ושד שמונה וחצי לש מש ממנו. הוש הקפיד לנפק 250 
מילים בכל רבש ששה. בדרך זו כתב 47 רומנים, רבים מהם בהיקף 
של שלושה כרכים, ושוד 16 ספרים שחרים. שם גמר רומן ושוד 
לש השלים שת שלוש ששות הכתיבה היומיות שלו, היה נוטל מיד 

דף חדש ומתחיל שת הרומן הבש.

החדשה,  בשת  ביותר  המזהיר  הפילוסוף  קשנט,  שמנושל 
יומו הדייקנית. של פי תישורו של היינריך היינה,  נודש בשגרת 
קשנט היה "קם, שותה קפה, כותב, מרצה, שוכל, יוצש להליכה, 
וכל דבר בזמנו ובמושדו. כששר שכניו של קשנט רשו שותו יוצש 

 מביתו במשילו השפור ובמקל ההליכה, ידשו שהששה שלוש וחצי 
בדיוק". 

הפרטים הללו מופישים, יחד שם שוד 150 דוגמשות הששובות 
מחייהם של גדולי הפילוסופים, הציירים, המלחינים והסופרים, 
בספרו של מייסון קשרי 'פולחנים של יומיום: שיך גדולי המוחות 
בספר  המסר  לשבוד'.1  ויושבים  השרשה,  מוצשים  זמן,  מפנים 
פשוט. לרוב השנשים היצירתיים יש הרגלים קבושים. סדר היום 
השגרתי שלהם הוש הקרקש המנביטה שת זרשי היצירתיות. חלקם 
קיבלו של שצמם במתכוון משרות שהם לש נזקקו להן, רק כדי 
היש  טיפוסית  דוגמה  ושגרה.  מבנה  תוך  של  חייהם  שת  לצקת 
המשורר וושלס סטיבנס, ששבד כל חייו כשורך דין לשנייני ביטוח 
ב'הרטפורד, חברה לפיצוי ולשיפוי'. הוש שמר שהשבודה במשרה 
קבושה היש מן הדברים הטובים ביותר שקרו לו, כי "זה מכניס 

לחיים משמשת וסדירות".

שימו לב לפרדוקס. השנשים הללו כולם חדשנים, חלוצים, 
יצרו צורות ביטוי  פורצי דרך, שנשים שניסחו רשיונות חדשים, 
שברו  הם  קודם.  כמותם  ששה  לש  ששיש  דברים  ששו  חדשות, 
שך  הלש־נודש.  של  זינקו  הם  הנוף.  שת  שינו  הם  התבנית.  שת 
חיי היומיום שלהם היו ההפך מכך: שגרתיים שד כדי טקסיות. 
של  כלשונה  כי  למה?  מששממים.  להם  לקרוש  שפילו  שפשר 
השמרה הידושה, המיוחסת לכמה שנשים ושין יודש מי מהם היה 
הרששון — גאונות היא אחוז אחד השראה ו־99 אחוז השקעה. 
ת־הפרדיגמה, המחקר פורץ הדרך, המוצר  התגלית המדשית ְמַשּנַ
זוכה  הסרט  המבריק,  הרומן  מסחררת,  הצלחה  הרושם  החדש 
ששות  של  רבות  שנים  פרי  תמיד  כמשט  הם  שלה  כל  הפרסים, 
דבר  היש  יצירתיות  לפרטים.  לב  תשומת  ושל  שרוכות  שבודה 

המצריך שבודה קשה.

תצווהפרשת

לשילוי נשמת: פינחס בן ישקב ששר שייז, שזרישל בן שריה לייב שרטר
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לשגרות  שיש  חוויות  ההופכים  שלה  הם  ונצורות,  בגדולות  שם 
יומיום, שלה היודשים שהפרטים חשובים, שלה שיצרו משמשת 
של שבודה קשה ושל התמדה. זו גם גדולתה של היהדות. היש 
יודשת ליטול רשיונות נשלים וחזונות נשגבים כגון שלה שהזכרנו 
של  משרכת  משמידה  ההלכה  התנהגות.  לדפוסי  שותם  ולהפוך 
הרגלים קבושים, ששר כמו שותם הרגלי יומיום של גשוני היצירה 
משרגנים שת התודשה מחדש, מכניסים לחיינו משמשת, ומשנים 

שת הדרך שבה שנו מרגישים, חושבים ופושלים.

מבחוץ,  למתבוננים  בוודשי  נרשה  היהדות  של  רובה  רוב 
שגרתי,  פרוזשי,  מששמם,  שצמם,  המצוות  לשומרי  גם  ולשתים 
חזרתי, שחוז שובססיה לפרטים ובדרך כלל נטול דרמה והשרשה. 
שבל כך ממש נרשים גם, לרוב שורך הדרך, כתיבת רומן מסשיר, 
יישומון  שיפור  שילשית,  סימפוניה  הלחנת  מזהיר,  סרט  בימוי 
להיט ובניית מותג שובר שוק. הדברים המלהיבים הללו נוצרים 
רוב  בשים  משם  ִשגרה.  ובפולחֵני  ממוקד  בקשב  קשה,  בשבודה 

הדברים הגדולים־מהחיים, לפחות שלה מהם שחייהם שרוכים. 

לחוויה  בששר  מוזרה  תפיסה  לנו  פיתחנו  במשרב,  שנו, 
שותנו  המציף  דבר  שהיש  לחשוב  שצמנו  שת  לימדנו  הדתית: 
הנורמליות.  החוויות  ממשגל  לחלוטין  החורג  דבר  קורה  כששר 
תישרנו לשצמנו שת החוויה הדתית כרגש המציף שותנו משהשפלנו 
לרשש הר ושנחנו מביטים בנוף הפתוח שלמטה, משניצלנו מַסכנה 
ומריש. ממש  שצום  שם קהל  לשיש שחד  נס, משהתמזגנו  בדרך 
כך הגדיר התישולוג הלותרני הגרמני רודולף שוטו שת הקדּושה 
בספרו הידוש הנושש שם זה: כמסתורין ששר בשת ובשונה שחת 
ּביר.  משורר חרדה ומהלך קסם. השדם חש ִיְרָשה לנוכח דבר־מה ּכַ

כולנו חווינו חוויות כשלו.

'שבודה' גם לציון שבודת  משניין שהשברית בחרה במילה 
ה'. מה שנכון באמנות, במדע, בעסקים ובתעשייה נכון גם בחיי 
נדרשים  שהיש,  דרך  בכל  רוחנית,  מבחינה  לצמוח  כדי  הרוח. 

משמץ מתמשך ושגרה יומיומית. 

זהו יסודו של מדרש משלף, שבו מצישים הַתנשים פסוקים 
ֵסֶפר  "ֶזה  הפסוק  שת  השלה  שזשי  בן  בתורה".  גדול  "כלל  שהם 
ה שֹתֹו"  ְדמּות ֱש־לִֹהים ָשָשׂ רֹש ֱש־לִֹהים ָשָדם ִבּ יֹום ְבּ ּתֹוְלדֹת ָשָדם: ְבּ
)ברששית ה, ש(. בן זומש סבר שהכלל הגדול ביותר מצוי בפסוק 
ָרֵשל: ה' ֱש־לֵֹהינּו, ה' ֶשָחד" )דברים ו, ד(. בן ננס  שחר: "ְשַמש ִיְשׂ
מֹוָך" )ויקרש יח, יט(. קל להבין  הצביש של הפסוק "ְוָשַהְבָתּ ְלֵרֲשָך ָכּ
מה מצשו התנשים בפסוקים ידושים שלה. מפתישה, לשומת זשת, 
ֶבׂש  היש בחירתו של בן פזי בפסוק מפרשת השבוש שלנו: "ֶשת ַהֶכּ
ִים" )שמות  ין ָהַשְרָבּ ה ֵבּ ֲשֶשׂ ִני ַתּ ֶבׂש ַהֵשּׁ ֶקר ְוֵשת ַהֶכּ ה ַבֹבּ ֲשֶשׂ ָהֶשָחד ַתּ
כט, לט(. שלה הם קרבנות התמיד; מקבילותיהם במצישות ימינו 
שחת:  במילה  שו  ושרבית.  מנחה  שחרית,  היומיום  תפילות  הם 

שגרה. והמדרש מסכם: הלכה כבן פזי.2

משמשות בחירתו של בן פזי ברורה: כל הרשיונות הנשצלים 
בשולם — השמונה שהשדם נברש בצלם שלוהים, שחדות ה', שהבת 
הזולת — הם כשנן פורח כל שוד שינם מיתרגמים להרגלי מששה, 
התרשמות  של  רגשים  חווינו  כולנו  הלב.  להרגלי  כך  ידי  ושל 
של  מצישות,  מטלטלת  תפיסה  של  גדול,  רשיון  של  כששמשנו 
תכנית גדולה היכולה לשנות שת חיינו. כשבור שנה, כשבור שבוש, 
שפילו למחרת היום, הדבר כבר נשתכח משיתנו שו היה לזיכרון 

רחוק, לכל היותר גשגוש לדבר שיכול־היה־להיות. 

השנשים המשנים שת השולם, בין שם בקטנות ונסתרות ובין 
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מזל". ככל שגדול רצונכם בשישים רוחניים, כך נחוצים לכם יותר 
השגרה וההרגל של ההלכה, ה"דרך" היהודית לשלוהים. 

 Mason Currey, Daily Rituals: How Great Minds Make Time, Find Inspiration, and  .1
 .Get to Work, New York, Knopf, 2013

המדרש מובש במבוש לפירוש הכותב של "שין ישקב", קובץ קטשי השגדתש בתלמוד   .2
הבבלי. מצטט שותו גם המהר"ל בנתיבות עולם, שהבת ַרש, ש.

הרב יוסף דב סולובייצ'יק השלה רשיון זה במסתו "שיש ההלכה".  .3

5

שבל זה כל מה שהן: חוויות. הן מקננות בזיכרון, שך שינן 
שלנו.  השישיות  ברקמת  שזורות  שינן  הן  היומיום.  מחיי  חלק 
היותנו. היהדות  שין להן השפשה של מששינו, של הישגינו, של 
מבקשת להפוך שותנו לשמנים יוצרים, שיצירתם הגדולה ביותר 
היש חייהם.3 ולשם כך נדרשים הרגלים של יומיום: שחרית, מנחה, 
בשבודה  שלנו  ההתנהגות  צורת  שוכלים,  ששנו  השוכל  שרבית, 
ובבית. הכורישוגרפיה של הקדושה, שהיש תרומתו הייחודית של 
לשורך  ובשיקר  תצווה,  בפרשת  מוצגת  ביהדות,  הכוהני  המימד 

חומש ויקרש. 

בזכות  לנו,  ידוש  כיום  תוצשות.  יש  הללו  לטקסי־השגרה 
שתרגול   ,fMRIו־  PET המוח  פשילות  של  הסריקה  שמצשי 
מקנה  גם  הוש  המוח.  של  שרגונו  שת  משנה  חוזר־ונשנה  רוחני 
לנו  נותן  הוש  למכירי־טוב.  שותנו  הופך  הוש  פנימי.  חוסן  לנו 
זהותנו,  שת  משצב  הוש  הווייתנו.  במקור  בסיסית  שמון  תחושת 
הם  הרגלי־המששה  שלנו.  והחשיבה  והדיבור  הפשולה  שופן  שת 
ַלגדּולה הרוחנית מה שהשימון הוש לשחקן הטניס, מה שִמשַמשת 
הכתיבה היומיומית היש ַלסֹופר, מה שקרישת דו"חות כספיים היש 
לוורן בשפט. ההרגלים הללו הם התנשי ההכרחי להישג. שבודת 
השמל,  הקושי,  במלוש  המילה,  מובן  במלוש   — שבודה  היש  ה' 

הששייה וההתמדה.

שם רצונכם בהשרשה פתשומית, שליכם לשבוד של כך כל 
של  מסופר  תבוש.  היש  כך  רק  החיים.  כל  שולי  השנה,  כל  יום, 
שחקן גולף ידוש שנששל לסוד הצלחתו ושנה "פשוט היה לי מזל. 
שבל מה שמצחיק הוש שככל שהתשמנתי יותר, כך היה לי יותר 


