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 דיוקים בפרשת שמירת השבתכמה « 
"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר  ב(-)לה, אבפרשתינו כתוב 

אליהם, אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם, ששת ימים תעשה 
מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה', כל העושה בו 

ים מלאכה יומת". והמפרשים התקשו, לשם מה הזכירה התורה 'ששת ימ
תעשה מלאכה' הלא המצווה היא רק לשבות ביום השביעי, ולא לעבוד 

 .)עי' באלשי"ך הק' לה, ו, קושיא ו(בששת ימי המעשה 

דייקו המפרשים, במה שהכתוב מתבטא בלשון נפעל, 'ששת ימים עוד 
מלאכה', שמשמע כאילו שהמלאכה נעשית ע"י אחרים ולא ע"י  

ון של 'שבת שבתון', שמשמע שיש כאן האדם עצמו, וכן צ"ב כפל הלש
  איזה שביתה חזקה ומיוחדת.

גם בפרשת כי תשא נקטה התורה הק' בשינוי לשונות אלו כמו וכמו"כ 
שנאמר "ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון לה', כל 

 העושה מלאכה ביום השבת מות יומת".

 ט(-לעיל כ, ח)זה כאשר מעיינים בפסוקים של עשרת הדברות לעומת 
רואים שלא כתבה התורה כלל את כל שינוי הלשונות הללו רק כתוב 
"ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לה' אלקיך, 
לא תעשה כל מלאכה". וצ"ב מדוע לא כתבה התורה הקדושה את כל 
הלשונות במטבע אחת, ולמה שינתה התורה את הלשונות דוקא בפרשת 

 הל.כי תשא וויק

 בזמן שעושין רצונו של מקום מלאכתו נעשית ע"י אחרים« 
עמד על דיוקים אלו, ומבארם בהקדם  )לעיל לא, טו(המלבי"ם בפירוש 
שבזמן שישראל עושין רצונו של מקום  (במסכת ברכות לה:)מאמר חז"ל 

"ועמדו זרים ורעו  )ישעיה סא, ה(מלאכתן נעשית על ידי אחרים שנאמר 
צאנכם ובני נכר איכריכם וכרמיכם", ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של 

"ואספת דגנך".  )דברים יא, יב(מקום מלאכתן נעשית על ידי עצמם שנאמר 
והיינו שבשעה שבני ישראל זוכים ועומדים במדרגה עליונה של עושין 

לעמול במלאכות רצונו של מקום, יש להם זכות מיוחדת שאינם צריכים 
)כדי הגשמיות של זריעה וקצירה וכו', והיא נעשית להם על ידי אחרים 

, אולם כשאינם במעלה זו של עושין שיוכלו בעצמם להתפנות לעבודת ה' בלי מפריעים(
רצונו של מקום, אין להם יתרון מיוחד זה והם צריכים לעמול לבדם כדי 

 להשיג מזונם.

של קבלת התורה, זמן קצר ביותר  כשעמדו בני ישראל בימיםולכן 
אחרי שיצאו מטומאת ארץ מצרים, שאז עדיין לא התעלו לרום המעלות 
ממש, שהרי עוד לא זכו לעמול הרבה בתורה ובמצוות, ]והגם שהם הגיעו 
לדרגות גבוהות ביותר במעמד קבלת התורה, אולם ידוע מספרים 

יתערותא הקדושים שלא זכו לקבל המדריגות הנעלות רק בבחינת א
דלעילא ולא בזכות עצמם[, ולכן אז נאמר להם "ששת ימים תעבוד 
ועשית כל מלאכתך" שהפסוק מתייחס להאדם, כדי להורות שכשהאדם 
נמצא במצב כזה, הרי הוא צריך לעבוד בעצמו, כי הלא עוד לא הגיעו 
למעלת 'עושין רצונו של מקום', ולא היתה מלאכתם נעשית על ידי 

 י עצמם.אחרים אלא על יד

לאחר שקבלו עליהם עול התורה וזכו לעמול בה ולהתייגע אולם, 
בדבריה, אז הגיעו למדריגה של 'עושין רצונו של מקום', שמלאכתם 

נעשית על ידי אחרים, ולכן שפיר נאמר להם אז בלשון 'ֵתָעֵשֵה' המתייחס 
לאחרים ולא להאדם עצמו, כדי להורות שכשהאדם נמצא במצב מרומם 

 ן רצונו של מקום' אז נעשו מאליהן כל הצטרכותיו.של 'עושי

  נו בה'בטחושל האדם תלויה בגודל איכותה של שמירת השבת « 

ברעיון את ענינים אלו, מבאר  )מבעל 'קיצור שלחן ערוך'('אפריון' ובספר 
וז"ל: "אדם שאינו מאמין שפרנסתו קצובה לו משמים והיא חושב כי נוקב. 

ו פחות, קשה עליו שמירת שבת, שכן הוא מדמה במעשי ידיו ירויח יותר א
וממילא הוא חושב כי  ,בנפשו כי כוחו ועוצם ידו עשו לו את החיל הזה

, שכן לדעתו אם היה עובד אותו יום ,יפסיד ממון אם ישבות ביום השביעי
 יח יותר."והיה מר

כן המאמין כי כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה, וכי לא "
נקל לו לשמור את יום השבת  ,ו תלויה במידת ההתעסקותאין פרנסת

כהלכתו, שכן אין הוא מרגיש כי הפסיד דבר מה שהרי מזונו קצוב לו בלאו 
 הכי." 

כך הקדימה התורה את סיפור מלאכת ששת ימים אשר בו "משום 
כדי ללמד כי גם באותם  ששה  ,מוזכרת המלאכה כדבר הנעשה מאליו

כביכול נעשית מאליה, שלא יעלה על אכה ים חובה להאמין כי המלימ
אלא ידע כי הכל משמים וכאילו  ,דעתו של אדם כי הוא העושה והמפרנס

 נעשית המלאכה מאליה."

בלשון נפעל, כי מתי  שפיר לפי זה לשון התורה שכתוב "ואתי 
קל לאדם לשמור את השבת כשהוא מכיר כי כל ששת ימי המעשה היא 

כי הכל  חיל,, שלא כוחו ועוצם ידו עשה את כל התיעשה ולא 
אבל אם האדם חושב כי כוחו ועוצם ידו עשה הכל, אז קשה לו  ,מהקב"ה

 .ספר אפריון עכ"ל ",לעזוב יום עבודה כי הוא רוצה עבודתו

החפץ חיים זצ"ל מבאר השקפה זו בדרך משל, לאחד שיש לו מרן 
עוד ברז כדי שיצאו משם  לעשותחבית מלאה מים ויש לחבית ברז, ורוצה 

מים, בודאי זו שטות גדולה, כי בזה שיעשה עוד ברז לא יצאו יותר  ריות
שנגזרה סיף על פרנסתו להו אדם מנסהמים ממה שנמצא שם, כך אם ה

בכלל, וכ"ש ע"י אי שמירת שבת כהלכתו במחשבה דיבור ומעשה  -עליו 
 .ומוסיף עוד ברז לחביתהרי הוא כאותו אדם שבפרט,  -

 המאמין שמח שהקב"ה נותן לו 'חופשה' בשבת מגזירת ההשתדלות« 

כתוב בזה"ל: "אמר רבי יוסי בר' חנינא, אימתי  )דברים ג, א(מדרש בהנה 
שמרו ישראל את השבת כשם שראוי לה, תחלה כשנתנה להן באלוש, 

: וישבתו העם ביום השביעי, ואת סבור שמא )שמות טז, ל(מנין, שנאמר 
לרעתך נתתי לך את השבת, לא נתתי לך אלא לטובתך, כיצד, אמר רבי 

א בר' אבא את מקדש את השבת במאכל ובמשתה ובכסות נקיה ומהנה יחי
: וקראת לשבת ענג וגו', מה )ישעיה נח, יג(את נפשך, ואני נותן לך שכר, מנין 

 : ויתן לך משאלת לבך")תהלים לז, ד(אז תתענג על ה'  :)ישעיה נח, יד(כתיב אחריו 
 .עכ"ל המדרש

חשב, וז"ל: " ולכאו' כמו זר נ )מהמגיד מדובנא, פרשת יתרו(באהל יעקב והק' 
נתן יתברך את השבת לרעת האדם מר כן, שכי מי הוא זה ואי זה הוא שיא

 ", שיאמרו ז"ל 'ואת אומר שמא לרעתך נתתי לך את השבת' אתמהה.ח"ו

ערש"ק פרשת

 שנת תשע"ז אדר כ"ו
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את מקדש את השבת במאכל 'ראוי לשום לב במה שסיימו ז"ל עוד "
ת בהכלל זה זולת הפרטים מה באו לרבו ',ובמשתה וכו', ומהנה את נפשך

 הנזכרים."

ביאור הדברים לדעתי, בשנחקור בשביתות ובמרגוע בני האדם, אבל "
כמו  רחית.שביתה הכ ,שביתה רצונית, והב' ,א' ,הנה ענינם חלוק לב' סוגים

והוא נחפז מאד לבא למחוז חפצו, וא"א לו ללכת  ,ההולך בדרך רחוקה
אבל אחר איזה שעות יעמוד לנוח  ,ולנסוע בתמידות כל היום וכל הלילה

המנוחה הזאת היא הכרחית ולא רצונית, כי לפי רצונו  ובהמותיו, הנה אהו
וחה והמנהיה הולך ונוסע באין מנוח כלל, אולם יעמוד לנוח מצד ההכרח, 

לה הפכית, היינו כדי שיהיה לו ולבהמתו כח ללכת עוד, וכ"כ ועההיא לפ
כמעט  ,תראה כי גם בשעה ההיא שהוא עומד לנוח ולתת מספוא לחמורו

וילך בכל פעם לראות אם כבר אכלו ושתו על כי  ,לא ינוח ואל ישקוט
הדרך ירט לנגדו. אמנם אחרי שובו לביתו ויחדל מלצאת ולבוא עוד 

 נוחה רצונית באמת."מתהיה המנוחה ההיא  ,כלוישבות מ

הדבר והוא הענין בהשובתים ביום השבת, כי "הוא 
ב בדעתו שאבל כל היום חו ,יש שבות ממלאכתו בשבת
וכן יהרהר באיזה מלאכה  ,כי למחר ישוב למלאכתו

יעסוק, וכבר חייבו ז"ל שיהא בעיניו כאלו כל מלאכתו 
מעשה בחסיד אחד  ()שבת קנ.עשויה, וכן זכרו ז"ל בגמ' 

שנפרצה לו פרץ בתוך שדהו, ונמלך עליה לגודרה ונזכר 
 ולא גדרה." דית הוא ונמנע אותו חסששב

היינו שהחליט  ,כי השובת כך ,בזה מינהפקא והנ"
בדעתו כי כבר כל מלאכתו עשויה תהיה המנוחה לו 

וישבע גם נחת, לא כן מי ששובת בעל  ג,חה ועונולמנ
טרוד במחשבתו לעשות מעשהו כרחך, וכל היום הוא 

הנה המנוחה לו ליגיעה ולמורת והשביתה מעכבתו, 
 רוח."

ון הכתוב במ"ש כמה פעמים 'שבת ולזאת כיואולי "]
 ,שבתון', ר"ל, שתהיה השביתה נחשבת לשביתה ומנוחה

על בטול המלאכה וכלשון  ואנחהולא שתהיה לעוצב 
 [."שבת שבתון מנוחת מרגוע וכו' )שמות לא, טו(רש"י ז"ל 

אימתי שמור ישראל את 'צחות לשונם ז"ל וזהו "
כשניתנה להם באלוש,  ,השבת כשם שראוי לה תחלה

ואם יקשה להשומע איה איפה הם כל השבתות  'מנין וכו',
ואת סבור שמא 'שאנחנו שובתים לזה, בארו ואמרו 

ר"ל שתהיה השביתה  'לרעתך נתתי לך את השבת
 ,אבל לא נתתי לך אלא לטובתך ,לך רעה ויגוןמסבבת 

כיצד אמר ר' חייא בר אבא את מקדש את השבת במאכל '
כלומר שירגיש  ',ובמשתה ובכסות נקיה ומהנה את נפשך

בנפשו הנאה ותענוג מאת השביתה. והנה שמירה מעולה 
 "כזאת לא היתה בהם בלתי באלוש.

אשר מצות שבת קשה  ,אחרי המונח הזהומעתה "
כל כך על האדם, א"כ יהיה הדבר הזה מתנגד לכאו'  היא

"עמי מה עשיתי לך  )מיכה ו, ג(אל מאמר הנביא בשם ה' 
ומה הלאתיך ענה בי", והלא צוה עלינו מצות שבת כבידת 

שבה והרהור מלאכה השמירה עד מאד, להזהר מכל מח
 כל יום השביעי."

פני לכוונה הזאת בא הכתוב שלפנינו להגיד אל האדם אווהן "
כי  ',ששת ימים תעבוד וכו''והוא במה שהקדים ואמר  ,השלמתה על נקלה

מה שהיא סבה  ,בזה הקדים יתב' לאיש הישראלי מדה אחת שידבר בה
, טחון בהאלקים ית'הב , והואגדולה שתהיה שמירת השבת חלה עליו

שאין לה' מעצור להושיע גם מבלעדי העסק  בלב האדם שיהיה מוחלט
)ברכות ליך יהבו על ה', ענין שאמר רשב"י ע"ה שוישב בטל וי ,בסבת הטרף

 אפשר אדם חורש וכו'." לה:(

ממשיך ואומר: "וכבר מבואר בספרים, שיש להאדם לשמוח ובהמשך 
ביכולת המקום ב"ה כמו שהוא שמח על הדבר שכבר הוא תחת ידו, והנה 
עתה יש חילוק והבדל גדול בין הבוטח בה' באמת ומאמין בתשועתו וכח 
יכלתו לבני אדם זולתו, כי הבוטח השלם כל העסקים שהוא עוסק בכל 

ה היה "ימי החול כמשא כבד יכבדו ממנו אחרי דעתו, שאילו רצה הקב
מפרנס אותו מבלעדי שום עסק ובאין יגיעה כלל, ועל כן אין לכנות את 

כהעושה מלאכה להתפרנס ממנה אשר  ,ו בשם מלאכהמעשיו ועסקי
עיקר מחייתו בא מסבתה, אבל הם מכונים אצלו בשם עבודה כעבודת 
העבד העוסק במעשה אדונו לקיים גזירתו שאמר לו לא תסעד היום עד 

 תך עבודה זאת, שאין זה תלוי בזה."כלו

אז בבוא יום השבת תערב עליו  ,שיהיה האדם בבחינה זאתואחרי "
כעבד העושה במלאכת אדונו בע"כ הנה יחמוד בלבו  ,נוחה למאודהמ

תמיד את יום השבת כי בו ינוח וינפש מכל מלאכה ועבודה לא יעבוד, לא 
חו ועוצם ידו ן נעדרת מאתו ובלבו הוא אומר כי ככן מי שמדת הבטחו

, תהיה הצלחתו עם רוב תןמ, אם במלאכה ואם במשא ויעשה חיל
אליו תתמרמר השביתה כלענה, והמנוחה  השתדלותו במלאכתו, הנה

תהיה עליו משא לעיפה, כי גם אם באבריו הפועלים ישבות, הנה מחשבתו 
 ק אל עסק ותעוף ממלאכה למלאכה."תחוג ותנוע מעס

שהקדימה התורה"ק למצות שבת 'ששת ימים "וזהו 
כלומר, כל המלאכות שאתה  ,תעבוד ועשית כל מלאכתך'
היינו בעבד  ,ך בבחינת עבודהעושה בימי החול יהיו אצל

, כלומר 'ויום השביעי שבת לה' אלקיך'ואז  ,העובד בע"כ
באין ספק בהגיע  ,אחר היותך שלם בגדר המעולה הזה

יום השביעי תקיים מצות שבת לה' אלקיך בכל חלקי 
 . הנלהבים השלמות." עכ"ל

מוסר' מוסיף ומבאר בזה"ל: "ובדרך זו וב'דרכי 
רבינו הקהיל את העם שיתנו אפשר להבין, הלא משה 

כסף לבנין המשכן, ולמה הקדים מצות שבת, אלא כדי 
שיתנו נדבותיהם בעין יפה הקדים היסוד של "ששת ימים 
מעשה", שלא יחשוב שכחו ועוצם ידו עשה לו את החיל 
הזה, כי מי שהוא חושב כן, קשה לו לפזר את מעותיו על 

עיניו מן דברים שבצדקה, לכן אמרו חז"ל "כל המעלים 
הצדקה כאילו עובד עבודה זרה", כי מי שלא רוצה לתת 
צדקה לעניים הוא מפני שחושב כי הוא אסף הכסף ע"י 

 כחו, וזהו עובד עבודה זרה", עכ"ל החדים והבהירים.

להמלאכה בששת ימי  'תנאי' היא שמירת שבת« 
  המעשה!

מעשה שהיה עם החפץ חיים ז"ל, שפעם מספרים 
צרניגוב, ושמע שאצל בעל בית חרושת  הי' ברוסי', בעיר

אחד, עובדים בשבת, נכנס אליו ודבר אתו שיפסיק את 
העבודה בשבת, ענה לו, אני מרויח כל יום ארבע אלף 
רובל, אתה רוצה שאני אפסיד מיום השבת ארבע אלף 

 רובל.

אמר לו החפץ חיים, ומה יהי' שע"י חילול שבת אז 
כתוב בתורה תפסיד את כל בית החרושת שלך, הלא 

"ששת ימים תעבוד", וקשה למה צריכה התורה לומר מה 
שיעשה כל ימי השבוע, אלא כך אמרה התורה, אם אתה 
רוצה שתהי' לך עבודה בששת ימים, אז ביום השביעי 
תשבות, אבל אם לא תשבות ביום השביעי לא יהי' לך 

 ששת ימים מה לעשות. 

בחומש יעמיד את בית לו האיש בלעג "מה הרבי חושב כי הפסוק ענה 
החרושת שלי", והחפץ חיים הלך ממנו. לא עבר זמן רב והבולשביקים 
נכנסו לרוסי' ולקחו ממנו את כל בית החרושת, והוא בעצמו עפ"י נס עלה 

 בידו לברוח ולהציל את נפשו, ויצא בעירום ובחוסר כל.

שלח מכתב להחפץ חיים והתודה לפניו בזה הלשון "עכשיו אני אז 
שדבריו צודקים ואמיתיים, כי פסוק חומש העמיד את בית רואה 

 החרושת".

מי שהוא עושה רצונו של מקום היינו שיודע  , כימכל הנ"להיוצא 
שהכל מאת הקב"ה, ולא בכוחו ובעוצם ידו עשה את החיל הזה, וממילא 

שהוא הולך מה על חושב  ' אינומלאכתו נעשית, לכן כשבא שבת הוא אפי
 .ימי המעשה לעשות בששת

לאחד שיש לו "...

חבית מלאה מים ויש 

לחבית ברז, ורוצה 

לעשות עוד ברז כדי 

שיצאו משם יותר 

בודאי זו שטות  מים,

גדולה, כי בזה 

שיעשה עוד ברז לא 

יצאו יותר מים ממה 

שנמצא שם, כך אם 

האדם מנסה להוסיף 

על פרנסתו שנגזרה 

בכלל, וכ"ש  -עליו 

ע"י אי שמירת שבת 

כהלכתו במחשבה 

 -דיבור ומעשה 

בפרט, הרי הוא 

כאותו אדם שמוסיף 

 ו..."עוד ברז לחבית


