
הלוח היהודי 1

שבת חלק א’

להתחבר למטרת החיים

ולי אני אשף טכניקה בפייסבוק, צלם בנשיונאל ג’יוגראפיק, סטודנט בבית הספר לכלכלה בלונדון, או חייל א
מילואים בצה”ל; כל יהודי שהוא. אני רץ במשך השבוע מפרוייקט אחד למשנהו, מתכונן למסיבות סוף השבוע 

כדי להתפרק – כדי שאוכל שוב לחזור למתח של השבוע הבא... גם אם במקרה אני כל כך עשיר שאני לא צריך 
לעבוד והחיים שלי מסתובבים סביב “מעשים טובים” – אני מסייע לכל קשיש לחצות את הכביש, תורם מיליונים כדי 

לבער את העוני, הבערות, והמחלות – לשם מה כל זה? מדוע אנו נמצאים בעולם הזה?

אם איני מעוגן אל מטרות הנצח של החיים, אני מחמיץ את העיקר. אז איך בדיוק אני מבהיר לעצמי את הדברים 
החשובים? 

כאן נכנסת השבת. השבת היא הציר של כל השבוע, המאפשר לי לעצור ולרכוש פרספקטיבה ברורה לגבי סיבת היותנו 
כאן. 

כאשר יורדת השבת על העולם ואנו מקיימים אותה – בסעודות חגיגיות, זמירות, תפילות ותענוגים, אנו מתחברים לאחד 
מן הכוחות היהודיים החזקים והמשמעותיים ביותר. שבת היא אבן הפינה של האמונה היהודית. כאשר אנו שומרים 

שבת, מעידים אנו בפה מלא כי ה’ ברא את היקום והוא משגיח על ההיסטוריה האנושית ומנהיג אותה כל העת. 

שיעור זה ידון בדרך שבה מלמדת שמירת השבת יסודות אלה של אמונה יהודית ומחזקת אותם. השיעור גם יבאר את 
המושג “שבת מנוחה” – שילוב עמוק בין מנוחה פיזית וחוויה רוחנית – הן באמצעות הימנעות מעשיית מלאכה, והן 

באמצעות ההנאה מן המצוות המיוחדות של היום )דיון מעמיק יותר בכך יבוא בשיעור השני על שבת(. לבסוף, אנו 
מקווים להציג את ההשפעה העמוקה שהשפיעה השבת – וממשיכה להשפיע – על חיי העם היהודי. 

שיעור זה יתייחס לשאלות הבאות:

 I    סופשבוע בשבילי זה כדורגל, כתיבה בבלוגים ומסיבות; מה לי ולשבת?
 I    אם אני לא עייף בשבת, מדוע לנוח? למה שלא אקח יום חופשה כשארגיש צורך למלא מצברים?

 I    ממה אנחנו נחים בשבת? מלחיצה על מתג החשמל?
 I    מדוע השבת היא אבן הפינה של האמונה וההלכה היהודית? מדוע היא נכללת בעשרת הִדּברות?

 I    כיצד נוכל להבין את שבת מנוחה, מעין מנוחה מחשבתית וחוויה רוחנית?
 I    כיצד מהווה השבת מפתח לעתיד היהודי?
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מבנה השיעור:

מה רע בהפסקה וירטואלית בכל יום רביעי? הקדמה:   

שבת ויסודות האמונה היהודית חלק ראשון: 

פרק א. בריאת העולם   

פרק ב. יציאת מצרים   

שבת, יום חופשי – ממה? חלק שני:  

פרק א. מהי מלאכה   

פרק ב. סיומה של הבריאה   

פרק ג. מלאכה, המשכן ומדוע כל הפרטים   

פרק ד. מיקרוקוסמוס של היקום    

מנוחה חלק שלישי:  

פרק א. מנוחה משלימה את הבריאה   

פרק ב. תפיסה של מנוחה   

פרק ג. הנשמה היתרה של השבת   

מודעות לשבת חלק רביעי:  

פרק א. תחושת מטרה ושלמות   

פרק ב. רגישות רוחנית   

פרק ג. השפעתה של השבת   

הקדמה: מה רע בהפסקה וירטואלית בכל יום רביעי?

כפי שמסביר הכוזרי, היהדות הכניסה לעולם את המושג האוניברסלי של שבוע בן שבעה ימים. סיומו של השבוע עבור העם היהודי 
הוא השבת – יום מנוחה, התחברות לה’ והתחדשות. כתוצאה מכך, אימצו דתות אחרות את עקרון השבת באמצעות יום חופשה 
שבועי מעבודתם. אם נדלג לימינו אלה, עם הופעתה של ההתקשרות האלקטרונית, יש המציעים לאמץ “שבת חילונית” על מנת 

להגן על עצמם מן המדיה הנוכחת-תמיד, החודרת לכל היבט בחיינו. 

בסוף שבוע זה לקחתי יום חופשה אמיתי; המחשבים כובו, הטלפון הנייד הונח בתיק העבודה שלי והטלפון הנייח כובה. הייתי 
מנותק לחלוטין במשך עשרים וארבע שעות. הסיבה לשינוי זה היה קש ששבר את גב הגמל, קש טבעי וצפוי. כשטסתי הביתה 
מאירופה לפני מספר חודשים, דחפתי כרטיס אשראי לתוך החריץ של הטלפון שבמושב, בדקתי את הדוא”ל שלי ובכך גזלתי 

מעצמי את אחד משני מקומות המקלט האחרונים שנותרו לי.

באותה נקודה, המקום היחיד שאליו יכולתי לברוח היה השינה. אבל פיתחתי לי הרגל להניח מחשב נייד ליד המיטה כדי שאוכל 
לבדוק את הדוא”ל ממש לפני השינה ומיד עם ההשכמה. למדתי כיצד להפוך את מחשב כף היד שלי למודם, וכך קל לי יותר 

להתחבר לרשת מן המחשב הנייד בעת נסיעה ברכבת. כמובן שהשתמשתי במחשב כף היד גם בדרכים קונבנציונאליות, 
והתייחסתי אליו כאשר הוא ציפצף לי. 



שבת חלק א’

הלוח היהודי 3

אני מכור לטכנולוגיה, אך לאחר החוויה שלי במטוס, החלטתי שעלי לשנות משהו. כך החלה “השבת החילונית” שלי – מושג 
שאותו מצאתי מרחף בבלוגים – יום בשבוע שבו אני חופשי ממסכים, פעמונים וצפצופים. יום מן הסוג הישן, לא רק של מנוחה 

אלא גם של שחרור. 

ברגע שהתחלתי להתבונן סביבי, גיליתי אחרים שחשו אף הם בצורך להתנתק, לנסות את כוחם בהתחברות לדברים אמיתיים ולא 
וירטואליים, חופשה מודרנית אך גם קפדנית מן השיווק שאין לחמוק ממנו ומן העול הנורא של שמירה על קשר. וזה לא מפתיע, 

אומר דוד לוי, פרופסור בבית הספר למידענות באוניברסיטת וושינגטון. “מה שמתרחש כעת הוא מטורף”, הוא אומר, ומבטיח לי 
כי המילה הזאת נבחרה בכוונה תחילה. “חיים טובים דורשים איזון, קצת שקט” )מבוסס על “אני זקוק להפסקה וירטואלית”, כתב 

מרק ביטמן, nytimes.com, 2 במרץ, 2008(. 

מדוע לא ליהנות מ”שבת חילונית”? כל אחד יוכל להגדיר לעצמו את הפרמטרים המתאימים לו ביותר, על בסיס הצרכים והזמנים 
ר בימי שני. כמובן, אם מתעורר  המסוימים שלו, כדי לזכות בהפסקה אשר לה הוא זקוק. רופא אולי יהיה חופשי בימי רביעי, ַסּפָ

משהו דחוף השבוע, אוכל ללכת למשרד, ובשבוע הבא לקחת יומיים חופשיים כפיצוי. אולי אפילו אקבל תשלום על שעות 
נוספות! אם כן, מדוע העם היהודי מסור כל כך לזמן הספציפי של שמירת השבת, ולדרך שבה עושים זאת? 

חלק ראשון: שבת ויסודות האמונה היהודית

השבת גרמה למהפכה בעולם. כשם שניתן לקדש מקום )כגון, בית כנסת( וחפצים )כגון, ספר תורה(, ניתן לקדש את הזמן. אך 
העניין הוא עמוק יותר. כפי שנלמד בחלק השלישי, השבת היא מטרת הבריאה! באמצעות שמירת השבת אנו מצהירים כי ה’ 

ברא את העולם, נתן לנו את התורה, ומנהל את ההיסטוריה של העולם. כך, מבטאת השבת את מהותה של היהדות ושל החיים 
היהודיים. מהותה המרכזית של השבת משתקפת בתורה באמצעות הכללתה בעשרת הדברות, הנאמרות פעמיים בתורה. בפעם 
הראשונה אנו לומדים כי ה’ ברא את העולם בשישה ימים ונח ביום השביעי ובפעם השנייה מזכירים לנו כי ה’ הוציא אותנו מארץ 

מצרים. 

שמות כ:ב-יד – השבת היא הרביעית מתוך עשרת הדברות.   .1

ית ֲעָבִדים: ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ א( ָאֹנִכי ה’ ֱאֹלֶקיָך ֲאׁשֶ

ָני: ב( ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ּפָ

ְוא  ָ יָך ַלּשׁ ם ה’ ֱאֹלֶקֶ א ֶאת ׁשֵ ג( ֹלא ִתּשָׂ

ׁשֹו: ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ד( ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ

ָך  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ה( ּכַ

ו( ֹלא ִתְרַצח

ז( ֹלא ִתְנָאף 

ח( ֹלא ִתְגֹנב 

ֶקר: ט( ֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ

י( ֹלא ַתְחֹמד

פרק א. בריאת העולם

הביטוי הראשון של עשרת הדברות מלמד אותנו כי אנו שומרים את השבת משום שה’ נח ביום השביעי לאחר שברא את העולם 
בשישה ימים. 
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שמות כ:ח-יא – אנו נחים משום שה’ נח מבריאת העולם.    .1

ה ָכל-ְמָלאָכה  ת ַלה’ ֱאֹלֶקיָך: ֹלא-ַתֲעׂשֶ ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ָך ְויֹום ַהּשׁ ל-ְמַלאְכּתֶ יָת ּכָ ֲעֹבד ְוָעׂשִ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֹו ׁשֵ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ָזכֹור ֶאת-יֹום ַהּשׁ
ָעֶריָך. ׁשְ ר ּבִ ָך ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמּתֶ ָך ַעְבּדְ ה ּוִבְנָך ּוִבּתֶ ַאּתָ

ַרְך ה’ ֶאת-יֹום  ן ּבֵ ִביִעי; ַעל-ּכֵ ְ ּיֹום ַהּשׁ ַנח ּבַ ם ַוּיָ ר-ּבָ ל-ֲאׁשֶ ם ְוֶאת-ּכָ ַמִים ְוֶאת-ָהָאֶרץ ֶאת-ַהּיָ ָ ה ה’ ֶאת-ַהּשׁ ת-ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ּכִ
הּו. ׁשֵ ת--ַוְיַקּדְ ּבָ ַ ַהּשׁ

כיצד משקפת שמירת השבת שלנו קשר לאירוע אשר התרחש לפני זמן כה רב?

רמב”ן, שם. זכירת השבת מזכירה לנו כי יש בורא לעולם.   .2

שהיא מצוה שנזכור תמיד בכל יום את השבת שלא נשכחהו ולא יתחלף לנו בשאר הימים כי בזכרנו אותו תמיד יזכור 
מעשה בראשית בכל עת  ונודה בכל עת שיש לעולם בורא ... וזה עיקר גדול באמונת האל:

3.  רמב”ן, בראשית כו:ה – שמירת השבת שקולה כנגד התורה כולה. מטרת התורה היא מודעות לא-ל, והשבת מדגישה כי ה’ 
ברא את העולם. 

מפני שהיא )השבת( שקולה ככל התורה כולה )ירושלמי ברכות פ”א ה”ה( שהיא מעידה על מעשה בראשית.

4.  “השבת” )אנגלית(, הרב אריה קפלן, NCSY, ניו יורק 1974, עמ’ 12 – שמירת שבת מראה את האמונה שלנו בה’. 

המילה העברית “אמונה” היא משורש א-מ-נ שאחד מצורותיו הוא אמן, עושה מלאכה. לא ניתן להפריד בין האמונה לבין 
המעשה. אך איזה מעשה מיוחד מראה את האמונה שלנו בה’ כבורא העולם?

המעשה הטקסי האחד שעושה זאת הוא שמירת השבת.

פרק ב. יציאת מצרים

כפי שמתבאר היטב מן המקורות לעיל, שמירת השבת מזכירה את בריאת העולם ולכן משמשת לנו אמצעי להראות את אמונתנו 
בה’. אך התורה גם כתבה כי השבת מזכירה את יציאת מצרים. מה מוסיף היבט זה של השבת למצוה?

דברים ה:יב-טו – בפעם השנייה שמוזכרים עשרת הדברות, השבת נלמדת בהקשר של יציאת מצרים.   .1

ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך ... וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים וֹיִצֲאָך ה’ אלקיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על 
כן ִצְוָך ה’ אלקיך לעשות את יום השבת:

מדוע קשורה השבת לציווי שעלינו לזכור כי עבדים היינו בארץ מצרים? כיצד משלים טעם זה את הטעם הראשון לשמירת השבת 
שמופיע בעשרת הדברות בספר שמות – מנוחתו של ה’ לאחר בריאת העולם?

רמב”ם, מורה נבוכים ב:לא – השבת מאשרת את קיומו של ה’ באמצעות זכירת הבריאה ומסייעת לנו להעריך את החופש   .2
הפיזי שלנו מעבדות באמצעות זכירת יציאת מצרים. 

ת-ַהגִדיל-השבת וכבר באו בזאת המצוה שתי ִעלות מתחלפות מפני שהם לשני עלולים מתחלפים, וזה שהוא אמר בִעּלַ
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בעשרת הדברות הראשונות, אמר, כי ששת ימים עשה וגו’, ואמר במשנה תורה וזכרת כי עבד היית במצרים וגו’ על כן צוך 
ה’ אלהיך וגו’, וזה אמת, כי העלול במאמר הראשון הוא כבוד היום וַהגדילו כמ”ש, על כן ברך ה’ את יום השבת ויקדשהו, 

ת כי ששת ימים וגו’.  זהו העלול הנמשך לִעּלַ

ת היותנו עבדים במצרים, אשר לא היינו עובדים  ּתֹו לנו תורת השבת וצוותו אותנו לשומרו הוא עלול נמשך לִעּלַ אמנם ּתִ
י,  ברצוננו ובעת שחפצנו ולא היינו יכולים לשבות, וצונו בתורת השביתה והמנוחה לקבץ ב’ הענינים, האמנת דעת אִמּתִ

והוא חדוש העולם המורה על מציאות השם בתחלת המחשבה ובעיון הקל, וזכור חסדי השם עלינו, בהניחנו מתחת סבלות 
מצרים.

כיצד בריאתו של ה’ את העולם ולאחר מכן הוצאת ישראל ממצרים לפני מעל 3,500 שנה - רלוונטיות לחיינו היום? 

רמב”ן דברים ה:טו – ההכרה כי ה’ תכנן את יציאת מצרים מביאה למודעות שלנו כי ה’ משגיח מקרוב אף על ענייננו    .3
השוטפים. 

אם יעלה בלבך ספק על השבת המורה על החדוש והחפץ והיכולת תזכור מה שראו עיניך ביציאת מצרים שהיא לך לראיה 
ולזכר. הנה השבת זכר ליציאת מצרים, ויציאת מצרים זכר לשבת כי יזכרו בו ויאמרו השם הוא מחדש בכל אותות ומופתים 

ועושה בכל כרצונו, כי הוא אשר ברא הכל במעשה בראשית…

לכן, באמצעות שמירת השבת אנו מכירים בה’ כבורא העולם, וכן כמשגיח על ההתרחשויות היום יומיות בהיסטוריה העולמית. 

נקודות לסיכום החלק הראשון:

התורה מספרת לנו כי מטרת השבת היא לזכור את מעשי ה’ בבריאה; המנוחה שלנו משקפת את המנוחה שלו. I 

שמירת השבת ממחישה את האמונה שלנו בבריאה ואת אמונתנו בקיומו של ה’.  I 

שבת גם מזכירה לנו את יציאת מצרים. לאור זאת, היא מסייעת לנו להעריך את החופש שלנו והיא מעגנת בתוכנו את  I 
האמונה בתפקידו של ה’ לא רק כבורא אלא גם כמנהיג את עולמו.

חלק שני: שבת, יום חופשי – ממה?

נאמר לנו לנוח בשבת, אך מה בדיוק פירושו של דבר? אסור לנו לעבוד, אך מהי עבודה בהקשר זה? מה כל כך קשה בלחיצה על 
מתג חשמלי? מדוע לא ליהנות מסעודת שבת במשרד ואחר כך לחזור לעבודה? להלן דוגמה שכזאת:

עבור עורך בכיר בעיתון, ימי שישי פירושם עבודה כל הלילה. לכן, נהגו אשתו ושלושת ילדיו לבוא למשרד כל שבוע, לשבת בחדר 
ישיבות קטן ולסעוד יחד סעודת שבת פרטית. “איש לא התנגד. הילדים בדרך כלל התנהגו יפה והסידור הזה סייע בהפיכת מקום 

העבודה לאנושי יותר”, אמר העורך )מלינדה בק, “אסטרטגיות חדשות שיסייעו לך להגיע הביתה לארוחת ערב”, וול סטריט 
ז’ורנאל, 1 במרץ, 2000(. 

ההגדרה של עבודה ביהדות אינה דומה כלל להגדרת יום העבודה מ16:00-9:00 שאליו אנו רגילים. ה”עבודה” האסורה עלינו 
בשבת מכונה בתורה “מלאכה”. בחלק זה נחקור את משמעותו של המונח ונסביר כיצד הוא נוגע למנוחה בשבת. 
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פרק א. מהי מלאכה

שמות כ:ט-י – התורה משתמשת במונח “מלאכה” כדי לציין את הפעילות האסורה בשבת.    .1

ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך: ויום השביעי שבת לה’ אלקיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך, עבדך ואמתך 
ובהמתך וגרך אשר בשעריך: 

ֶבת”, כפי שמוסבר בשני המקורות הבאים.  מלאכה מוגדרת כ”ְמֶלאֶכת ַמְחׁשֶ

2.  שם, לה:ל-לג – המלאכה שנעשתה על מנת לבנות את המשכן הוגדרה “מלאכת מחשבת”. 

ה ְיהּוָדה: ן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמּטֵ ַצְלֵאל ּבֶ ם ּבְ ׁשֵ ָרֵאל ְראּו ָקָרא ה’ ּבְ ֵני ִיׂשְ ה ֶאל ּבְ ַוּיֹאֶמר מׁשֶ

ְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה: ָחְכָמה ּבִ א ֹאתֹו רּוַח ֱאֹלִהים ּבְ ַוְיַמּלֵ

ת: חׁשֶ ֶסף ּוַבּנְ ָהב ּוַבּכֶ ּזָ ֹבת ַלֲעׂשת ּבַ ְוַלְחׁשֹב ַמֲחׁשָ

ֶבת: ָכל ְמֶלאֶכת ַמֲחׁשָ ת ֵעץ ַלֲעׂשֹות ּבְ ת ֶאֶבן ְלַמּלֹאת ּוַבֲחרׁשֶ ּוַבֲחרׁשֶ

תרגום, שם – מלאכת מחשבת פירושה “עבודת אומן”.   .3

למעבד בכל עיבידת אומנון.

אור החיים, שמות כ:יא – מלאכה אינה בהכרח כרוכה במאמץ פיזי.    .4

וינח ביום השביעי.  ...מ’ מלאכות ]ח”א[ שיש בהם מלאכה שאין בה שום טורח כלל בעשייתה כמו שתאמר המוציא כלי 
מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך וכדומה לזה רבים ... ויאמר אדם מה טורח יש בדבר זה...

לזה אמר הכתוב כי ששת ימים וגו’ וינח וגו’ פירוש ודוק וַהשכיל בטעם, ותדע כי אין הדבר לצד הטורח לבד והרי מי שנאמר 
בו )ישעי’ מ’( לא ייעף ולא ייגע ... ולזה כל ששם מלאכה עליה...

הרב שמשון רפאל הירש, חורב כא:קמד, הוצאת סונצ’ינו )אנגלית( – העבודה שנאסרה בשבת היא פיתוח יצירתי של   .5
העולם הפיזי. 

המילה “מלאכה” מופיעה מעל מאתיים פעם בתנ”ך, ואינה מתייחסת כלל לעבודה פיזית. המלאכה האסורה בשבת היא 
הוצאה לפועל של מטרה אינטליגנטית באמצעות המיומנות הפרקטית של האדם: כלומר, כל הפקה, יצירה, או שינוי של 

אובייקט לצרכים אנושיים; אך לא מאמץ פיזי. 

אף אם התעייפת כל היום, כל עוד לא יצרת דבר במסגרת משמעותו של המונח “מלאכה”, כל עוד הפעילות שלך לא 
היוותה הוצאה לפועל של האינטליגנציה שלך באופן יצירתי, לא עשית מלאכה. מצד שני, אם יצרת, ללא מאמץ פיזי כללי, 

אפילו שינוי קטן ביותר בחפץ למען מטרות אנושיות, חיללת את השבת, ופגעת בשליחותך כיהודי....

פרק ב. הפסקת היצירה

אם מלאכה היא מעשה אומן ואין לה דבר עם מאמץ פיזי, מדוע אומרת לנו התורה לנוח ממנה בשבת? להלן נגלה כי הימנעות 
מפעילות פיזית יצירתית מקבילה למנוחתו של ה’ ממלאכתו.
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בראשית ב:א-ג – בתיאור הבריאה מופיע המונח “מלאכה”.    .1

ויכלו השמים והארץ וכל צבאם: 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 אשר ברא אלהים לעשות:

הרב שלמה וולבה, עלי שור, כרך ב’, עמ’ 383 – שביתה ממלאכה מבטאת את הוויתור שלנו על השליטה בעולם.    .2

הג”ר שמשון רפאל הירש כתב כי שורש איסור מלאכות בשבת הוא לבטל מעשה האדם כלפי השי”ת, כלומר: בשבת 
מופקעת בעלות האדם על הבריאה, והקב”ה שברא את העולם הוא ה”בעלים” היחידי עליו ביום זה עד שאין לאדם רשות 

לכל מלאכה יוצרת, כלחיצה על כפתור להדליק אור...                                   

פרק ג. מלאכה, המשכן ומדוע כל הפרטים 

שלושים ותשע המלאכות האסורות בשבת נגזרות מן הסמיכות בין הפסוקים הנוגעים לבניית המשכן ולתחזוקה שלו לבין הפסוקים 
המתייחסים לשמירת השבת. )המשכן שימש כמקדש נייד עבור עם ישראל עד שנבנה בית המקדש בירושלים( לכן, אותן פעולות 

הקשורות לבניית המשכן ולתחזוקתו אסורות בשבת. 

שמות כה:ח – הציווי על בניית המשכן.    .1

תֹוָכם: י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ

 

שם לא:יב-טז – לאחר שסיים משה לצוות על עם ישראל את פרטי המשכן, יש חזרה על הציווי לשמור שבת.    .2

יִני ּוֵביֵניֶכם ְלֹדֹרֵתיֶכם ָלַדַעת  י אֹות ִהוא ּבֵ ֹמרּו ּכִ ׁשְ ֹתַתי ּתִ ּבְ ָרֵאל ֵלאֹמר ַאְך ֶאת ׁשַ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ּדַ אֹמר ְוַאּתָ ה ּלֵ  ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מׁשֶ
ת...  ּבָ ַ ם ֶאת ַהּשׁ ַמְרּתֶ ֶכם: ּוׁשְ ׁשְ י ֲאִני ְיֹהָוה ְמַקּדִ ּכִ

ת...  ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ תֹון ֹקֶדׁש ַליֹהָוה ְוׁשָ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעי ׁשַ ְ ה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהּשׁ ת ָיִמים ֵיָעׂשֶ ׁשֶ ׁשֵ

רש”י, שם – יש לעצור את מלאכת המשכן בשבת.   .3

ואתה דבר אל בני ישראל - ואתה אע”פ שהפקדתיך לצוותם על מלאכת המשכן אל יקל בעיניך לדחות את השבת מפני 
אותה מלאכה:

אך את שבֹתתי תשמרו - אע”פ שתהיו רדופין וזריזין בזריזות מלאכה, שבת אל תדחה מפניה כל אכין ורקין מיעוטין למעט 
שבת ממלאכת המשכן:

מלבי”ם, שמות לה:ב – כל דבר שנעשה במשכן נחשב מלאכה.    .4

אלה הדברים, ר”ל אלה הדברים שצוה ה’ לעשות במשכן בששת הימים לא תעשם בשבת שהם קרויים מלאכה... מבואר 
שכל הדברים שנעשו במשכן בששת הימים קרויים מלאכה...    

להלן נראה את רשימת שלושים ותשע המלאכות שאנו נמנעים מעשייתן בשבת. מדוע נחוץ לשמור על כל פרטי שמירת השבת? 
האם לא הייתה חווית השבת משמעותית יותר אילולא היו פעולותינו מוגבלות? האמת היא, שלא רק שמירת השבת שלנו מעידה 

על כך שה’ ברא את העולם ושהוא ממשיך להנהיג את כל אירועיו; על ידי שמירת המצוות על כל פרטיהן אנו ממשיכים לממש את 
הפוטנציאל שלנו כבני אדם, מעדנים את אישיותנו, ובונים מערכת יחסים עם ה’, כפי שיסביר המקור הבא. 
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מהר”ל, תפארת ישראל, פרק 4 - מצוות מממשות את הפוטנציאל שלנו כבני אדם.    .5

הדרכים והפעולות אשר הם מביאים אל ההצלחה הם מצות התורה, שבזולתם היה נשאר בכח... והם הם כמו החבל 
שמעלין את האדם...   

רמב”ם, סוף הלכות תמורה – המצוות הן הוראותיו ועצותיו של ה’ לדרך חיים ולשיפור תכונות האופי שלנו.   .6

וכל אלו הדברים כדי לכוף יצרו ולתקן דעותיו ורוב דיני תורה אינן אלא עצות מרחוק מגדול העצה 

לתקן הדעות ולישר כל המעשים.

הרב אשר חיים לוין, Set in Stone, עמ’ Targum  ,31 )אנגלית(– כל מצווה שאנו מקיימים מחברת אותנו מהותית    .7
לאלוקים. 

היהדות אינה דת אלא מערכת יחסים. רק באמצעות קיום מצוות יכול אדם לבנות מערכת יחסים עמוקה, מתמשכת ומלאת 
משמעות עם הקב”ה... הרעיון כי מצוה היא תהליך של יצירת קשר עם ה’ שזור בתוך המילה “מצוה” עצמה. מילה זו קרובה 

ל”צוותא” שפירושה “קשר” או “חיבור”.

www.aish.com - האינטרנט כמשל: כשם שבעולם הפיזי כל פרט הוא משמעותי, כך גם בעולם הרוחני.    .8

למה אנשים כל כך קטנוניים, שהם מבדילים בין yahoocom לבין yahoo.com? האין זה טיפשי שלא קיבלת את 
הדוא”ל שלי רק בגלל נקודה קטנה?

לא, זה לא טיפשי. כי נקודה אינה רק נקודה. היא מייצגת משהו. לאותה נקודה יש משמעות הרבה מעבר לאוסף הנקודות 
על המסך שמהן היא מורכבת. אולי בשבילי היא לא משמעותית, אבל זה רק בגלל חוסר הידע שלי בעניין תפעולה של 

הרשת.

)לדיון מפורט יותר על אופי המצוות ומטרתן, ראה שיעור מורשה “המצוות ומדוע הן מפורטות”.(

לכן, לא רק ששמירת שבת מסייעת לנו לממש את הפוטנציאל שלנו כבני אדם, לעדן את האופי שלנו ולבנות מערכת יחסים עם ה’; 
שמירת השבת היא תנאי מוקדם ליצירת החוויה של מנוחת השבת )הנדונה בפרק הבא(, וזהו עצם המטרה של הבריאה! 

להלן רשימה של שלושים ותשע המלאכות האסורות בשבת. מלאכות אלו מנויות במשנה בתלמוד בבלי, שבת ע”ג ע”א. הן 
ממוינות על פי הפונקציה שלהם במשכן, ונקראות במקורותינו “ל”ט אבות-מלאכה” משום שיש להן “תולדות” - כלומר, מלאכות-

משנה המסתעפות מהן. לאבות-מלאכה אלה יישומים בכל תחומי החיים. 

חלוקת המלאכות מבוססת על הרב שמעון איידר, “הלכות שבת”; והרב דוד ריביאט, “שלושים ותשע מלאכות” )באנגלית(.    .9

כותרתן של 11 המלאכות הראשונות היא “סדר הכנת הלחם.” במשכן נעשו מלאכות אלו כדי להכין את לחם הפנים.

1. חורש
2. זורע

3.  קוצר
4. מעמר

5. דש
6. זורה
7. בורר
8. טוחן

9. מרקד
10. לש

11. אופה
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המלאכות הבאות קשורות לעיבוד הצמר שנעשה במשכן. 

12. גוזז
13. מַלּבן
14. מנפץ
15. צובע

16. טווה
17. מיסך

18. עושה ב’ בתי נירין
19. אורג

20. פוצע
21. קושר
22. מתיר
23. תופר

24. קורע על מנת לתפור

שבע המלאכות הבאות נעשו במסגרת עיבוד עורות הבהמות )מן התחשים, בעל חיים שנכחד( עבור הכיסוי העליון של 
המשכן. 

25. צד

26. שוחט

27. מפשיט

28. מעבד

29. משרטט

30. מַמחק

31. מַחתך

המסגרת של המשכן הורכבה מקרשים, שעליהם כתבו סימנים, על מנת לציין את מקומו של כל קרש. בדרך זו, כשהמשכן 
פורק והורכב, נותר כל קרש במקומו. אם הייתה טעות ברישום, הסימן נמחק ותוקן. 

33. מוחק32. כותב
 

שתי המלאכות הבאות התבצעו בעת העמדת הקרשים ובעת הוצאתם מאדניהם. 

35. סותר34. בונה

36. מכה בפטיש – גמר מלאכה. הנפח היכה בפטישו על הסדן או על המוצר המוגמר כדי ליישרו בסיום המלאכה. 

שתי המלאכות הבאות קשורות לאש שדלקה תחת הסיר על מנת להכין את הצבעים לבדי המשכן, או להכנת פחמים 
שנצרכו לשם התכה. 

38. מבעיר37. מכבה

המלאכה האחרונה בוצעה כשהיה צורך להעביר קרשים הלוך וחזור מעגלה )רשות היחיד( אל הקרקע )רשות הרבים(. 

39.   הוצאה מרשות לרשות. 

יש לשמור את הלכות שבת מלבד במצב של סכנת חיים לבני אדם. “פיקוח נפש דוחה שבת”. חילול שבת עבור הצלת נפשות ִהנו מצוה.

שולחן ערוך, אורח חיים שכח:ב עם המשנה ברורה – פיקוח נפש. המחוייבות להציל חיים בשבת.    .10

מי שיש לו חולי של סכנה, מצוה לחלל עליו את השבת; והזריז, הרי זה משובח... .
משנה ברורה: פי’ לעשות לו רפואה והטעם משום דכתיב )ויקרא יח:ה( וחי בהם, ולא שימות בהם.

פרק ד. מיקרוקוסמוס

מדוע בחרה התורה בבניית המשכן כמקור ההגדרה של המלאכות האסורות בשבת?

מדרש תנחומא, פיקודי ב – המשכן מקביל ליקום.   .1
א”ר יעקב בר’ אסי למה הוא אומר ה’ אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך בשביל ששקול כנגד בריאת עולם.
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מאחר שבניית המשכן מקבילה לבריאת העולם, נחוץ היה כי בונה המשכן יהיה מסוגל לבוא בסודה של הבינה האלוקית. אנו 
מוצאים כי בצלאל, בונה המשכן, אכן ניחן במתנה זו. 

תלמוד בבלי, ברכות נה. –בצלאל ניחן בחוכמת הבריאה.  .2

אמר רב יהודה אמר רב: יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ.

הרב משה שפירא )מרצה בירושלים( – המשכן כמיקרוקוסמוס.  .3

המשכן היה בעצם בריאה מחודשת של היקום. הקב”ה ברא את העולם במצב טהור וישר, אך בני האדם טימאו אותו 
ועיוותו אותו. המשכן )ואחריו בית המקדש( נועד להיות פינה אחת בעולם שבה ניתן לשמר את המצב הישר של המציאות. 

לכן, בניית המשכן על ידי עם ישראל הקבילה למעשה הבריאה של ה’. ומכיוון שהקב”ה הפסיק את מלאכת הבריאה 
בשבת, התורה דורשת שנשבות מכל סוג של מעשה שנדרש לבניית המשכן.

נקודות לסיכום החלק השני:

ה”עבודה” שממנה אנו נחים בשבת, המכונה מלאכה, היא מלאכה פיזית מיומנת אשר משפרת באופן יצירתי את העולם  I 
הפיזי. יש לכך קשר קלוש בלבד למידת המאמץ הכרוך במלאכה. 

מאז שָשַבת האלוקים מ”מלאכה” ביום השביעי לבריאה, המנוחה שלנו היא הצהרה על אמונתנו בבריאת העולם.  I 

פעולות ספציפיות המוגדרות כ”ל”ט אבות מלאכה” נלמדות מתהליך בניית המשכן ואחזקתו, והן המלאכות האסורות  I 
בשבת. 

ר שהמשכן עצמו הוא מיקרוקוסמוס של העולם, שביתתנו מן המלאכה שנעשתה במשכן מקבילה במישרין לשביתתו  I מאח
של הקב”ה ממלאכת הבריאה. 

 חלק שלישי: מנוחה

פעם ביליתי את השבת בהולידיי אין בקאולון, הונג קונג. קיבלתי חדר בקומה ה-11 של המלון. לא השתמשתי במעלית בגלל 
האיסור לחבר או לנתק מעגלים חשמליים בשבת, לכן עליתי במדרגות המיועדות לצוות. כשאני מתנשם ומתנשף בקומה 

העשירית, פגשתי מלצר של המלון, אשר ביקש לדעת מדוע איני משתמש במעלית. השבתי, “בגלל השבת, יום המנוחה שלנו.” 
הסתכלנו זה בזה; הוא חייך בעצבנות ונמלט מן המקום בטרם אוכל להסביר לו כיצד טיפוס באחת עשרה קומות של מדרגות נחשב 

“מנוחה”. )מתוך “שער ליהדות”, אנגלית, הרב מדרכי בכר, ארט-סקרול 95.(

הגדרנו מלאכה – אפילו טיפוס במדרגות רבות כל כך אינו נחשב “מלאכה”! אז מהי מנוחה? גם כאן, יש מעט מאוד קשר בין הרעיון 
המקובל של מנוחה לבין “מנוחה” בעיני התורה. התורה לא אומרת לנו לשכב כל היום בערסל ולנוח במובן הזה של המילה. מנוחה היא 
מציאות רוחנית משופרת, מצב של סיפוק פנימי - מנוחה המושגת דווקא באמצעות הימנעות ממלאכה. היא דורשת לסגת מן העולם 

הפיזי וליהנות מן השלמות של חווית השבת. 

פרק א. מנוחה משלימה את הבריאה

בראשית ב:ב – ה’ משלים את בריאת העולם.   .1

ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה:
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המפרשים המבארים פסוק זה מצביעים על קושי בהבנתו. אם ה’ שבת ביום השביעי, אנו מבינים שהוא ברא את העולם בשישה 
ימים, וכבר כילה את הבריאה לפני היום השביעי. נדמה כי הביטוי “ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה” מרמז כי הייתה 

בריאה נוספת אף ביום זה. מה נברא ביום השביעי?

מחמת קושי זה בכתוב, כאשר תורגמה התורה לראשונה ליוונית, היא תורגמה בכוונה תחילה בצורה לא מדויקת עבור הקהל הלא-
יהודי. 

בראשית רבא י:ט – הפסוק המתאר את השבת הראשונה תורגם בכוונה בצורה לא נכונה.   .2 

וזה אחד מן הדברים ששינו לתלמי המלך, ויכל אלהים ביום הששי וישבות ביום השביעי.

אך למסורת היהודית תמיד הייתה תשובה לשאלה הזאת. מה נברא ביום השביעי לבריאה? מנוחה!

רש”י, בראשית ב:ב – מה היה העולם חסר, שנדרש להשלימו? בריאת המנוחה.    .3

מה היה העולם חסר? מנוחה, באת שבת באת מנוחה, כלתה ונגמרה המלאכה.

מובן עכשיו, שמנוחה היא מציאות חדשה אשר ה’ בעצמו הכניס לעולם בשבת. רעיון מהפכני זה הוא מהותה של השבת, אשר 
היוונים לא היו מסוגלים להבינה. 

4.  רש”י, מגילה ט. – התרגום נועד להסיח את דעתו של מלך יוון מן הקושי בכתוב. 

שלא יאמר אם כן עשה מלאכה בשבת, דהא כתיב ויכל ביום השביעי, והוא לא יקבל עליו מדרש חכמים…

הרב יונתן זקס, “רדיקאלי אז, רדיקאלי היום” )אנגלית(, עמ’ 139 – מנוחה כיצירה רוחנית היא תופעה יהודית ייחודית.    .5

השבת הייתה מוסד חדש בהיסטוריה האנושית ובתחילה אף אחד לא היה מסוגל להבינה... מה היה קשה להם להבין? לכל דת 
יש ימים קדושים. אך מעולם לא הייתה דת שבה התבטאה הקדושה באיסור מלאכה. כותבים יוונים ורומאים לעגו ליהודים 

על כך. היהודים ִהנם - לדברי סנקה, פלוטארכוס, וטקיטוס - עם עצל אשר לקח לעצמו יום חופשי כי אנשיו לא ידעו לעמול. 
הן היוונים והן הרומאים לא היו מסוגלים להבין את הרעיון כי מנוחה היא הישג, כי השבת היא הרוגע היהודי בלבו של עולם 

מסתובב, ושזוהי בדיוק הבריאה שברא ה’ ביום השביעי.

הרב אליהו דסלר, “מכתב מאליהו” כרך ב’, עמ’ 13 – המנוחה מעניקה לעולם את האמצעים להגיע לשכינה.    .6

שבריאת יום השבת עצמו היא גמר מעשה בראשית. השבת היא בריאה בפני עצמה – עולם המנוחה. אין המכוון למנוחה 
עצלנית, ֵמָתה, שהיא כליון, אלא למנוחה מן הגשמיות. מנוחת-הנפש הזאת היא עצם חיי הרוחניות, והיא ההשתלמות 

לקראת גילוי השכינה בעולם הזה, זוהי שלימות הבריאה.

הרב אריה קפלן, “שבת: יום הנצח” )אנגלית( – מנוחה בשבת יוצרת שלום.    .7

ככל שדבר מסוים דומה יותר לאלוקים, הוא קרוב אליו יותר, ויש בו יותר ממנו. המטרה הנשגבה של היהדות היא הידמות 
י ֲאִני ה’  כזו לאלוקים. אלוקים שוכן בנצח, בתחום שהוא מעבר לשינוי ולזמן. הוא עצמו אמר למלאכו )מלאכי ג:ו(, “ּכִ

ִניִתי”. אם כן, רוגע ושלווה הם חיקוי תכונותיו של ה’. ביום השביעי, הוסיף אלוקים לעולם את הממד הזה של רוגע  ֹלא ׁשָ
והרמוניה. העולם כבר לא היה בתהליך של שינוי, ולכן מסוגל היה להיות שותף לרוגע של האלוקים. וככזה, הפך להיות 

מקודש ומבורך. כך הפכה השבת ליום של נצח. בדרך זו, מסוגל היה העולם לקחת חלק בעל-זמניות של ה’. 
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במובן מסויים, ירד ה’ אל העולם בשבת בראשית. מעניין לציין כי המילה שבת קשורה למילה העברית “ֶשֶבת”. בשבת הפך 
ה’ את העולם למקום ישיבתו ומשכנו. כך הביאה השבת להרמוניה אינטגראלית בין ה’ לבין עולמו. במקום להמשיך לשנות 

את היקום, הביא ה’ את העולם להרמוניה עם עצמו. 

הזוהר הקדוש אומר לנו כי המסתורין של השבת הוא האחדות שלה. בשבת יצר ה’ את ההרמוניה בינו לבין היקום. כאשר 
שומר אדם את השבת, הוא משתתף בנצחיותו של ה’. הוא נכנס למצב של הרמוניה הן עם הקב”ה והן עם העולם. האדם 

נמצא במצב של שלום עם הבריאה. מכאן מובן מדוע מושג השלום חשוב כל כך בשבת. אחת מן הברכות הנפוצות ביותר 
בשבת היא “שבת שלום”, כי הרעיון העיקרי של השבת הוא שלום, לא רק בין אדם לחברו, אלא גם בין האדם לבריאה 

כולה.

פרק ב. תפיסה של מנוחה

ובכן, מנוחה אינה הימנעות מעמל; היא מציאות רוחנית נעלה של שלום ושלווה הנובעת מהפסקת הפעילות היצירתית. יתרה 
מזאת, השגת המצב האמיתי של “שבת-מנוחה” דורשת הפסקה מחשבתית משבוע העבודה: בשבת אנו רואים את מעשינו 

כשלמים, מקבלים את הקדושה העצומה של היום הזה, ומתנהלים בצורה שונה מהרגיל. בנוסף לכך, כאשר מבין האדם כי הבריאה 
היא מושלמת, שיש לה’ תוכנית-אב עבור כולנו, ושכל ההתרחשויות, הן ברמה הכללית והן ברמה האישית הן חלק מתוכניתו 

יתברך, ולכן בסופו של דבר הן לטובה - הוא מסוגל להגיע לשלוות הנפש האמיתית, שהיא “שבת מנוחה”. 

רש”י שמות כ:ט – בשבת על האדם לחוש כאילו כל מלאכתו הושלמה.    .1

ל ְמַלאְכֶתָך יָת ּכָ ֲעֹבד ְוָעׂשִ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֵ

רש”י: כשתבא שבת יהא בעיניך כאילו מלאכתך עשויה, שלא תהרהר אחר מלאכה.                              

הרמב”ן, שמות כ:ח – מנוחה משקפת את קדושת היום.    .2

וטעם לקדשו - שיהא זכרוננו בו להיות קדוש בעינינו... והטעם, שתהא השביתה בעינינו בעבור שהוא יום קדוש, להפנות בו 
מעסקי המחשבות והבלי הזמנים, ולתת בו עונג לנפשינו בדרכי ה’, וללכת אל החכמים ואל הנביאים לשמוע דברי ה’ …

הרב אליהו דסלר, “מכתב מאליהו” כרך ב’, עמ’ 14 - כוח השבת מבטל את כל הדאגות הגשמיות משום שהיא המטרה    .3
הרוחנית של הבריאה. 

אך דבר זה נדרש מהאדם, שהתדבקותו בקדושת השבת תהיה כה גדולה שאף אם יעמוד בערב שבת באמצע עסק גדול 
ומטריד מאד, משיכנס השבת לא ימצא בנפשו שום נטיית רצון להרהר בו כלל. כי לעומת עוצם קדושת השבת כל דברי 

העולם הזה כאין וכאפס נחשבים לו: כי כולם כאחד אינם אלא הכנות לתכלית, והשבת הרי היא התכלית הרוחנית של 
הבריאה עצמה.

תלמוד בבלי, שבת קיג ע”א-ע”ב - השבת יוצרת בנו שינוי מהותי.    .4

שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול...                                                                        

שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול...

שלא יהא ִדּבורך של שבת כִדּבורך של חול...

 

בראשית א:לא וב:ב – בסיומו של היום השישי, הכריז ה’ על הבריאה כולה שהיא טובה מאוד.    .5

וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי:
ויֻכלו השמים והארץ וכל צבאם: ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה:
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מדוע הכריז ה’ רק לאחר שסיים את בריאת היום השישי “והנה טוב מאד”, בניגוד לשאר הימים )פרט ליום השני( שבהם רק נאמר 
“והנה טוב”?

מבוסס על הרב שמשון רפאל הירש, בראשית א:לא - הבריאה בכללותה היא עולם מושלם.    .6

...לא היינו מתפלאים אפוא, אילו נאמר כך גם כאן, בשלב האחרון של הבריאה: “וירא אלקים כי טוב”. אולם, הרי הוא 
אומר: “והנה טוב מאד”; ותיבת “הנה” מזכירה תמיד דבר חדש, שטרם ראינוהו עד כה... ובלאו הכי היינו עומדים על כך 

במבט ראשון – על ידי תוספת המילה “מאד”. 

אמור מעתה: “הנה” רומז על מושג חדש שנתחדש בפסוק זה; מושג חדש זה כלול בתיבת “מאד”, שנתווספה על תיבת 
“טוב”. לאמר: מה שהיה עד כה רק בגדר “טוב”, הפך עתה להיות “טוב מאד”. כדי להצדיק שינוי זה בהערכת הבריאה נפתח 

לפנינו דף חדש, ובחינה חדשה נתונה להערכתנו; בחינה חדשה זו כלולה בלא ספק בתיבת “כל”. כל נברא הוא “טוב” - 
כשהוא לעצמו; אולם, רק משנסתיימו כל שלבי הבריאה, משהפרט נקשר אל הכלל ונידון כחלק של הכלל - הרי הכלל איננו 

רק “טוב”, אלא “טוב מאד”. “כל” אינו מבטא רק ריבוי - הכל ללא יוצא מן הכלל - הוא תופס את הריבוי כאחדות, אין הוא 
רק סך כל הפרטים, אלא כלל במכלל שלמותו.

“כל” נגזר משורש “כ-ל-ל”. “כליל” בלשון חז”ל: ֵזר, עטרה. “כליל” מביע אפוא את מושג העיגול. אבל המעגל איננו אלא קו 
מושלם: מנקודה אחת ניתן לשלוט בכולו – במידה שוה של כוחות.... משום כך, כל ביטוי המביא שלמות ותמימות קרוב 

בעברית למעגל. אמור מעתה: “כל” איננו רק סכום של רבים, אלא כלל בשלמות מוחלטת....

וכן גם כאן: אלקים ראה את כל אשר עשה, את כלל הבריאה בשלמותה; הוא ראה את היצורים בשבת אחים גם יחד, 
בסובבם כאחד סביב ציר אחד ויחדו תואמים בהרמוניה ... הוא ראה כל פרט בקשריו אל הכלל – והנה טוב מאד. 

....אם הפרט הוא “טוב” כשהוא לעצמו, הרי בקשריו אל הכלל הוא “טוב מאד”. הוא “טוב” גם במקום שלא ציפינו לכך; 
וגם חסרון מדומה הופך לטוב ובלבד שהעין תהא צופה אל הכלל ... כל רע יחסי נראה כרע ... כל עוד העין צופה אל הפרט, 

אל חלקיק של זמן ומקום. אך משהעין מתרוממת וסוקרת את הכלל, הרי הרע נעלם והופך ל”טוב”; וגם הכוחות העזים 
השולטים בעולם – המוות, הייסורים, והיצר הרע – גם הם הופכים ל”טוב”; בראייה כוללת – הם הופכים להיות “טוב 

מאד”. אילו יכולנו לסקור את הפרט מנקודת מבטו של הכלל... לא רק ביחסנו לעולם הזה, אלא גם ביחסנו לעולם הבא.... 
אילו יכולנו לסקור בסקירה אחת את כל מעגלות הכלל בכל עת ובכל זמן; אילו נגלו לעינינו כל השפעות הגומלין הפועלות 

בתוך הכלל; אילו נפקחו עינינו לראות כאלקים – היינו רואים גם אנחנו את כל אשר עשה – “והנה טוב מאד”. 

תפיסה זו של הבריאה ושל החיים מובילה להנאה אמיתית ממנוחת השבת. 

הרב יצחק ברקוביץ, כולל ירושלים, בראשית א:לא )אנגלית(– ההבנה כי העולם בכללותו הוא מושלם מאפשרת לנו לנוח    .7
בשבת. 

בתפילות השבת, אנו אומרים את תהלים צ”ב, “מזמור שיר ליום השבת”. על פניו, אין מזמור זה מתייחס לשבת. הוא דן 
בשאלה הפילוסופית של “צדיק ורע לו, רשע וטוב לו”. מדוע נאמר מזמור זה בשבת – מה הקשר?

בשבת, עלינו לחוש את המנוחה שבבריאה. מנוחה פירושה התפיסה כיצד הכל בחיים מסתדר, כיצד הכל בדיוק כפי שצריך 
להיות. כל השאלות המטרידות אותנו ]לגבי הצדק האלוקי[ קיימות משום שאנו מבודדים חלק קטן מן הקיום, מוציאים 

דבר מתוך ההקשר ושואלים שאלה. כפי שמסביר הרב הירש ]לעיל[, הביטוי “טוב מאד” מופיע בתיאור הבריאה בתורה רק 
לאחר השלמת הבריאה. מדרש רבא מביא שלוש דעות לגבי מהו “טוב מאד” – מוות, היצר הרע, וגיהינום.

“וירא ה’ את כל אשר עשה”. בכל אחד מעשרת המאמרות שבהם נברא העולם, נאמר “טוב”. הטוב ישנו, אך אפשר 
שתהיינה לנו שאלות רבות, משום שאפילו בתוך ימי הבריאה יש אלמנטים שאדם יכול לחשוב לגביהם כי הם בלתי
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מושלמים או מזיקים. אך עם סיומה של הבריאה, יחד עם מרכיבים הנדמים כשליליים, מוות, היצר הרע, והגיהינום - אנו 
מכריזים, “ויֻכלו השמים והארץ וכל צבאם”. כעת הבריאה מושלמת. כעת אין שאלות. שאלת “צדיק ורע לו” היא שאלה רק 

ללא עולם הבא. וכן לגבי “רשע וטוב לו”.

כעת נוכל להבין את מנוחת השבת. אנו מזכירים את מנוחתו של ה’ בשבת כי מנוחה זו מבטאת את שלמות הבריאה 
ומושלמותה. שבת היא כלליות – זוהי כל התמונה. מנוחת השבת פירושה להוציא את עצמנו מן העולם המלא בפרטים 

שקשה להבינם; להכניס את עצמנו לכלליות הבריאה ולהבין כי היא מושלמת. בסופו של דבר, הכל מסתדר. מנוחת השבת 
פירושה להיות בשלום עם ה’, עם מעשיו. איננו מבינים את התשובות כפרטים, אך אנו מבינים את התמונה הגדולה. אנו 

מבינים כי הכל מסתדר יחד. במצב זה אנו יכולים להניח לדאגות שלנו בנושאים המטרידים אותנו, בידיעה כי הכל יסתדר, 
וליהנות ממנוחת השבת.

פרק ג. הנשמה היתרה של השבת

בשבת, מעניק לנו ה’ נשמה יתרה המאפשרת לנו ליהנות יותר מן הממד הרוחני הנעלה ומן ההנאות הפיזיות של היום. נשמה יתרה 
זו תורמת למנוחת השבת שלנו. 

תלמוד בבלי, ביצה טז ע”א – בשבת יש לנו “נשמה יתרה”.   .1

דאמר רבי שמעון בן לקיש נשמה יתירה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו.

רש”י, שם, ט”ו ע”א – הנשמה היתרה מגבירה את יכולתנו ליהנות.   .2

נשמה יתירה - רוחב לב למנוחה ולשמחה, ולהיות פתוח לרוחה, ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו:

הנשמה היתרה מאפשרת רוחניות משופרת אף באמצעות האכילה והשתיה של האדם. יתרה מזאת, השבת מעניקה הזדמנות 
לרוחניות מוגברת באמצעות תפילותינו ולימוד התורה שלנו. למעשה, כותב הבן-איש-חי )פרשת בראשית( כי בלימוד התורה 

בשבת ניתן להגיע להישגים פי אלף מן הלימוד במהלך השבוע!

הרב יצחק ברקוביץ, כולל ירושלים )אנגלית( – הנשמה היתרה בשבת תורמת למנוחתנו בכך שהיא מאפשרת למעשינו    .3
הפיזיים ליצור קשר רוחני גדול יותר. 

“מסילת ישרים” מלמד אותנו כי נוצרנו על מנת להפיק הנאה מן הקשר שלנו עם ה’. אנו מקבלים מה’ מתנה מיוחדת כל 
שבת – נשמה יתרה, המסייעת לנו ליהנות מקשר זה בעולם הזה. השבת היא “מעין עולם הבא”. 

בעולם הבא יהיה ברור לנו כי הקשר שלנו עם ה’ מביא להנאה גדולה. בינתיים, בעולם הזה, מאפשרת לנו הנשמה היתרה 
בשבת לחוות הנאה גדולה יותר באמצעות ההכרה כי ה’ ברא לנו עולם נפלא, וכן באמצעות מעשים פיזיים כגון אכילה 

ושתיה. כפי שמסביר רש”י ]לעיל[, אנו משתמשים במעשים הפיזיים שלנו ליצירת חיבור רוחני גדול יותר.

נקודות לסיכום החלק השלישי: 

על אף שה’ ברא את העולם בשישה ימים, בריאתו לא הייתה שלמה בלי התוספת של מנוחה. מנוחת השבת הייתה הסיום  I 
של היצירה. 

עם המנוחה, הוסיף ה’ ממד של קדושה לבריאה, אשר זוכים בו אלו השובתים כפי שהוא שבת.  I 
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ניתן להגיע לקדושה זו על ידי התנתקות פיזית ומחשבתית מן הפיתוח היצירתי של עולם הטבע על מנת שנוכל להתמקד  I 
בנושאים רוחניים. 

“שבת מנוחה” היא ההבנה כי עולמנו הוא מושלם, וכי יש לה’ תוכנית, והכל מסתדר לטובה עבור כולנו. עם שלוות נפש זו,  I 
יכול האדם להירגע מן הדאגות המטרידות אותו וליהנות ממנוחת השבת. 

ה’ העניק לנו נשמה יתרה בשבת המעניקה לנו את היכולת ליהנות יותר הן מן הממד הרוחני הנעלה של היום, והן מן ההנאות  I 
הפיזיות שאנו נוטלים בהן חלק, התורמות למנוחת השבת שלנו.

חלק רביעי: מודעות לשבת

המנוחה השלימה את הבריאה, ואנו בוראים אותה באמצעות התרחקות מן העיסוקים היצירתיים הגשמיים והפיזיים. האווירה 
הנוצרת על ידי שביתה ממלאכה נותנת לנו תחושה מוגדרת של משמעות, קשר ורוחניות. בסופו של דבר, זכתה השבת לשמור על 

עם ישראל, ומכאן ערכה שלא יסולא בפז. לעתים זקוק האדם לתזכורת לגבי ערכה האמיתי של השבת.

פעם הגיע קבצן לביתו של חסיד וביקש צדקה. לחסיד לא היה כסף לתת לאיש, אך הוא שם לבו לטבעת הזהב של אשתו המונחת 
על השולחן. הוא החליט כי מצבו של האיש כה קשה שמוצדק לתת לו את הטבעת. הוא התייעץ עם אשתו והיא הסכימה להעניק 

לעני את הטבעת.

אך לפתע קמה אשת החסיד לרוץ אחר העני. החסיד, שהיה בטוח שהיא התחרטה, והצטער על הדילמה שהציב בפניה, רץ אחריה 
על מנת להתנצל, והבטיח לה שהוא יעבוד וישתכר כדי לרכוש עבורה טבעת חדשה. 

“לא משום כך אני רצה אחריו”, השיבה אשתו. “אני רק חוששת כי אין הוא מודע לערכה המלא של הטבעת, ובייאושו, הוא עלול 
למכור אותה במחיר הנמוך בהרבה משוויה”. )מבוסס על רעיון מספרו של הרב ברוך לף, “שבת בנשמתי”, אנגלית(. 

פרק א. תחושת מטרה ושלמות

השבת מרוממת את העולם הפיזי באמצעות סיפוק מטרה והקשר לשבוע העבודה שלנו. בדרך זו מחדירה השבת משמעות ומטרה 
אל תוך קיומנו הפיזי. 

תלמוד בבלי, ברכות נז ע”ב – שבת נותנת לנו תחושה של השלמות המוחלטת של העולם.    .1

שבת אחד מששים לעולם הבא.

ר’ עקיבא טץ, Living Inspired, עמ’ 166-167 )אנגלית( - ראיית הטוב מסייעת לנו להעריך את התהליך.    .2

בשבת טמונים רעיונות רבים, אבל אולי הבסיסי ביותר הוא שהשבת מייצגת נקודת סיום, תכליתו של תהליך. השבוע הוא 
תקופה של עבודה, בנייה; השבת היא הפסקתה של בנייה זו, הפסקה שמדגישה את המשמעות ואת תחושת ההישג של 

הבנייה. אין מדובר רק במנוחה, במובן של העדר פעילות. השבת חוגגת את המלאכה שהושלמה. בכל מקום שבו מזכירה 
התורה את השבת, היא מזכירה קודם את ששת ימי המעשה - הרעיון הוא ששבת מתרחשת רק לאחר המעשה, מחמת 

המעשה. 
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על מנת שתהיה משמעות לתהליך, חייבת להיות מטרה. אם עבודה איננה משיגה תוצאה, היא חסרת טעם. אם אדם 
ממציא מכונה המתחזקת את עצמה לחלוטין – מתדלקת את עצמה, משמנת את עצמה, מנקה את עצמה – זאת חוכמה; 

בתנאי שהמכונה מייצרת דבר מה מועיל. מכונה אשר תפוקתה היחידה היא התחזוקה העצמית שלה היא הבל. 

התוצאה מצדיקה את העבודה, המטרה מצדיקה את התהליך. הרגיעה וההנאה המתלוות לסיום העבודה הן בעצם תוצאה 
של הידיעה כי העבודה היא חשובה והכרחית. זהו העושר האמיתי, האושר של הסיפוק. שבת היא נפלאה אם עמל האדם 

במהלך השבוע – אזי הרוגע הוא עשיר ומלא...

פרק ב. רגישות רוחנית

שבת היא “מעין עולם הבא” במובן נוסף. בכך שאנו “טועמים” מן השבת אנו נעשים מודעים לממד הרוחני של הקיום. 

הרב עקיבא טץ, Living Inspired )אנגלית(, עמ’ 166-167 – השבת גורמת לנו להיות מודעים לממד נוסף.    .1

אך יש הרבה יותר מכך. לא רק שאנו מתחילים את השבוע נינוחים ומלאים השראה בזכות השבת, מתוך מטרה להגיע 
למצב גבוה עוד יותר בעוד שבעה ימים. עלינו לדעת כי כל מעגל חיינו בנוי כך: הגענו לעולם מתוך ממד גבוה יותר, ניתן 

לנו זמן כאן לעבוד, לתת, להשיג, ואנו שואפים לשוב לממד הגבוה לאחר חיים מלאים של עבודה קשה, כשכל זכויותינו 
באמתחתנו. החיים הם השבוע; המנוחה שלאחר המוות היא השבת הגדולה. שבת מגיעה מדי שבוע כדי ללמד אותנו את 

העובדה הזו: בסופו של דבר, במוקדם או במאוחר, יהיה סוף לשלב העבודה ותתחיל שבת לעולמי עולמים. 

האשליה של האל-מוות אשר אנו מרשים לעצמנו לשגות בה יכולה להיות חזקה מאוד – אני אחיה כאן לעולמים. אבל 
למזלנו, אין לנו אף פעם יותר מששה ימים עד שמזכירים לנו: זכרו את השבת.

השבת מעניקה לנו מודעות למציאות הקיימת מעבר למציאות שלנו ובכך מעודדת אותנו לחשוב על מטרת החיים. 

תלמוד בבלי, ברכות יד ע”א – יש לחוות חלום כל שבוע.    .2

אמר רבי יונה אמר רבי זירא: כל הלן שבעת ימים בלא חלום נקרא רע.

איך ייתכן גינוי כל כך חריף, כתוצאה מדבר שלכאורה ִהנו מחוץ לשליטתנו? 

מיוחס לגאון מווילנא, שדה אליהו על ברכות יד ע”א – בכוחם של החלומות לעורר בנו את ההכרה כי החיים חולפים.    .3
השבת מספקת לנו את ההזדמנות להרהר במטרה העמוקה יותר של החיים. 

לכאורה תמוה האם תלוי בבחירתו של אדם שיחלום לו, ומה הטעם שיהיה זאת בחינה על דרך מדרגת האדם אם הוא טוב 
או רע? 

ויש לומר דהנה ידוע דעולם הזה עם כל תענוגיו הוא כחלום יעוף והבל הבלים, כי חיי האדם במה נחשב הוא שימיו ושנותיו 
אינם בטוחים וכל יום ידאוג שמא ימות למחר, ואינו יודע אם יחיה או ימות, והמה כחלום יעוף.

והנה אם ישים האדם אל לבו כי בהעולם הזה כל ימי חייו הוא רק חלום, אזי בלא ספק ישים מלאכת ה’ לעיקר ומלאכתו 
עראי, אך האדם שוכח זאת, ועל כן הוא שקוע בהבלי עולם הזה, והנה בכל ימי השבוע הוא טרוד במשא ומתן בפרנסתו ואין 

לו פנאי כל כך לחשוב חשבונו של עולמו בדבר תכליתו, אך ביום השבת אשר אז הוא פנוי מעסקיו, אם גם אז לא ישים אל 
לבו לחשוב בדבר תכליתו בעולם הזה אשר זאת רק מבוא לחיי עולם הבא - אזי לחטא ועון יחשוב לו כמובן, וזאת כוונתו 

“הלן ז’ ימים”, רוצה לומר, אם עובר על האדם שבעת ימים ובכלל הזה גם יום השבת בלא חלום - שלא נתן אל לבו שהעולם 
הזה הוא חלום - נקרא רע, כי כל שבעת ימים צריך האדם לחשוב חשבונו של עולמו בחשבון הנפש.
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פרק ג. ההשפעה של השבת

לשמירת השבת ולמודעות שהיא מספקת לנו יש השפעה עמוקה על החיים היהודיים ועל הישרדות העם היהודי. והיא חיוניות 
היום כפי שהייתה מאז ומעולם. 

הרב מרדכי בכר, “שער ליהדות” )אנגלית(, עמ’ 96-97 – השבת שומרת על היהודים.    .1

השבת יוצרת מקום קדוש בזמן שבו מוכרחים אנו להשעות את עיסוקינו הרגילים ולהעריך מחדש את חשיבותן של 
דאגותינו היום יומיות.  ניתנת לנו ההזדמנות להפנות את תשומת לבנו לתחומי החיים אשר לעתים קרובות מדי מזניחים 

אותם. שבת היא ההזדמנות שבה מתכנסת המשפחה כולה ללא הלחץ של לימודים או עבודה וללא ההפרעה של הטלפון 
או הטלוויזיה. פתגם עממי שהוטבע במאה עשרים, מעיד כי “יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל.”

הרב יונתן זקס, “רדיקאלי אז, רדיקאלי היום” )אנגלית(, עמ’ 133-135 – השבת משמרת את החיים היהודיים.    .2

השבת משמרת את כל המוסדות היהודיים הגדולים. בבית הכנסת אנו מתאחדים עם הקהילה, מתפללים  את תפילותיה, 
שמחים בשמחותיה, מגדירים את עצמנו כחלק מ”אנחנו” במקום רק “אני”. כשאנו שומעים את קריאת התורה ולומדים 
את פרשת השבוע, אנו שבים ומצטרפים אל אבות אבותינו בהר סיני, שעליו דיבר ה’ ונתן לנו את התורה שבכתב, חוזה 

הנישואין שלו ִעם ַעם ישראל. אני מבלה בביתי זמן מקודש וללא הפרעות, עם משפחתי, אשתי וילדיי ואני יודע כי הנישואין 
שלנו חוסים תחת סוכת שלומו של הקב”ה. 

פעם התלוותה אלי, לביקור בבית ספר יהודי, אחת מן המומחיות המובילות בבריטניה לטיפול בילדים. שם היא ראתה 
בפעם הראשונה ילדים צעירים “עורכים” שולחן שבת – הורים בני חמש מברכים ילדים בני חמש ומקבלים אורחים בני 
חמש. אותה מומחית, שאינה יהודייה, הוקסמה מן המראה. היא שאלה את הילדים מה אהוב עליהם ביותר בשבת. הם 

השיבו, “אבא ואמא לא צריכים למהר לשום מקום”. היא אמרה לי לאחר מכן, “אתם מעניקים לילדים אלה מתנה נפלאה, 
המתנה של מסורת. וחוץ מזה – היא מצילה את הנישואין של הוריהם”.

במסגרת מעגל השבוע יוצרת השבת מקצב עדין של פעילות ומחשבה, עשייה והנאה, ריצה ועמידה במקום. ללא הפסקה 
זו, ייתכן שהיהודים לא היו ממשיכים במסע. עד היום, ללא שבת, אנו מסתכנים בכך שגם אם נשתתף במסע, לא נראה את 

הנוף.

נקודות לסיכום החלק הרביעי

שבת היא “ֵמֵעין עולם הבא” בכך שהיא נותנת לנו תחושה של שלמות ומספקת מסגרת להנאה וסיפוק מכל מאמצינו. I 

השבת גם מעניקה לנו טעם של העולם הרוחני, מודעות כי יש ממד נוסף ַלקיום ֵמֵעבר למה שאנו חווים בחושינו הפיזיים.  I 

שבת משמרת את החיים היהודיים במובן הפרקטי וכן על ידי הענקת זמן ומרחב אישי להתמקד בדברים החשובים בחיים.  I 
היא מספקת קצב לשבוע וֶהקשר לחיינו. 
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סיכום השיעור

בשבילי, סופשבוע זה כדורגל, כתיבה בבלוגים ומסיבות; מה לי ולשבת? 

אם איני מעוגן למטרות הנעלות של החיים, אני מחמיץ את ההזדמנות. אז איך אוכל להשיג בהירות? כאן נכנסת השבת. שבת היא 
יום אחד מרכזי בכל שבוע שמאפשר לי לעצור ולקבל נקודת מבט ברורה על הסיבה שבגללה אנחנו כאן. אפשר לתכנן זמן אחר 

במשך השבוע לספורט ולבלוגים. ובקשר למסיבות, אולי תנסה סעודת שבת עם בני משפחה וחברים!

אם אני לא עייף בשבת, מדוע שאנוח? למה לא לקחת יום חופשי כשאני מרגיש צורך למלא מצברים? 

שמירת שבת אינה קשורה לעייפות ו/או לצורך בחופשה. בריאתה של השבת עצמה הייתה ההשלמה של כל הבריאה. שבת היא 
בריאה בפני עצמה, עולם של מנוחה. מנוחה היא הפסקה מן הקיום החומרי הפיזי. זאת מנוחה רוחנית ושלווה. יותר מזה: בשבת 

אנו מקבלים נשמה יתרה על מנת לאפשר למעשינו הפיזיים ליצור קשר רוחני גדול יותר. 

מאיזו עבודה אנו נחים בשבת? מלחיצה על מתג חשמלי?

בניגוד לתפיסה העממית, ה”מנוחה” שאנו מבקשים בשבת אינה קשורה להימנעות ממאמץ פיזי. סוג העבודה האסורה בשבת, 
המכונה “מלאכה”, היא היוזמה האינטליגנטית והאנושית לפיתוחו של העולם הפיזי. 

קטגוריות המלאכה האסורות בשבת נובעות מן העבודה שנעשתה במלאכת המשכן. מאחר שהמשכן עצמו היה מיקרו-קוסמוס 
של היקום, אנו שובתים מאותם סוגי עבודה אשר ה’ שבת מהם ביום השביעי לבריאה. 

מדוע השבת היא אבן הפינה של האמונה היהודית והמצוות? מדוע היא נכללת בעשרת הדברות?

שבת היא העדות לאמונתנו בה’, הן כבורא העולם והן כמנהיג את העולם כל העת ומנהל את מהלך ההיסטוריה. מאחר שה’ נח ביום 
השביעי לבריאה, המנוחה שלנו אחת לשבעה ימים היא הצהרה על אמונתנו בבריאה כולה. 

שבת מזכירה גם את יציאת מצרים, כאשר המנוחה שלנו מיישמת את החופש שהעניק לנו האלקים. 

שני הרעיונות האלה מובאים בעשרת הדברות כדי להדגיש את המרכזיות של השבת ביהדות. 

כיצד אנו מבינים את המונח “שבת מנוחה”, מעין מנוחה מחשבתית וחוויה רוחנית?

ניתן ליצור מנוחה רק באמצעות שביתה ממלאכה. אך לשם כך נדרש יותר מאשר העדר פעילות. על מנת להעריך באמת את 
מנוחת השבת, עלינו להפריד עצמנו מן השאיפות הגשמיות שלנו. 

יתרה מזאת, מנוחה כרוכה בהכרה כי עולמו של הקב”ה הוא מושלם, ושכל דבר המתרחש בו, הן ברמה הקוסמית והן ברמה 
האישית הוא חלק מתוכניתו יתברך, ולכן הנו הטוב ביותר. 

כיצד מהווה השבת מפתח לעתיד היהודי? 

שבת היא אבן הפינה של כל מוסד יהודי: נישואין ומשפחה, בית כנסת וקהילה. היא מספקת לנו רגישות רוחנית וֶהקשר שבמסגרתו 
נוכל להבין את מטרת קיומנו. 


