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ת " מאמר ּבָׁ ַ ּ ֵאל ֶאת ַהש  רָׁ ְמרּו ְבֵני ִיש ְ ָׁ  "ְוש 
םבפרשתינו  ִרית עֹולָׁ ם ּבְ ת ְלדֹרֹתָׁ ּבָׁ ַ ּ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהש  ּבָׁ ַ ּ ֵאל ֶאת ַהש  רָׁ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ָׁ : ובכל המפרשים דייקו מהו לשון ושמרו, וגם לשון הפסוק )טז( ְוש 

לעשות את השבת, האם בני ישראל קובעין את השבת, הרי במועדים אמר הכתוב אשר תקראו אותם במועדם שהיו חכמי ישראל קובעין את 
 עיבור החודש ועיבור השנה, אבל ביום השבת מהו לעשות את השבת, ותירצו הרבה בספרי הראשונים.

ור החיים הקדוש מתרץ גם הוא כמה תירוצים בכמה וכמה אופנים, ונלקט כאן כמה מהם, ומביא ד'ושמרו' הוא מלשון ואביו שמר את והא
הדבר, דהיינו שיושב וממתין ומצפה לבואו של השבת, והשבת אינו טורח עליו, אלא מקיימו בשמחה ומצפה וממתין מתי יבוא, וכן לעשות את 

כל הפעולות לכבוד ולשם השבת ולשלול שעושה הוא לשם תענוג עצמו ולמרגוע נפשו, ובזה מקיים ועושה את השבת מסביר שעושה את 
 השבת.

ועל דרך זה מספרים על הגה"ק מבריסק זיע"א שהיה יושב בערב שבת על מרפסת ביתו ומצפה לקראת השבת, וכששאלוהו טעם הדבר, ענה 
לקראת השבת, ואם ישב בביתו על כסאו איך יתבטא הדבר שמחכה הוא, ולכן יוצא הוא  להם, שמובא ברמב"ם שהאדם צריך להמתין ולצפות

 אל מרפסת ביתו לצפות ולייחל לבואו של השבת קודש.
ובעוד דרך מפרש האור החיים הקדוש את הפסוק, לעשות את השבת, שע"י שהאדם מוסיף מחול על הקודש כמאמרם ז"ל, הרי הוא מקיים 

, וצריך האדם להכין את עצמו מבעוד ויצא כחתן לקראת הכלה, ולא יפול ח"ו לתוך השבת מתוך מלאכתו, וזהו ועושה ומוסיף על השבת
 לעשות את השבת שבזה שמוסיף מחול על הקודש הרי הוא מקיים ועושה את השבת.

יף מדעת עצמו יסכים ה' לקרותם ומוסיף על זה האור החיים, ששעות אלו שתקינו חכמינו ז"ל להוסיף מחול על הקודש, וכן מה שהאדם מוס
 שבת, ולכן נמצא שהאדם עושה את השבת דהיינו שעות אלו, וזה פי' לעשות את השבת.

ועוד תירוץ שצריך האדם לשמור את השבת ולעשותו דהיינו שלא רק הוא ישמור את השבת, אלא צריך לעשות שהשבת ישמר על ידי זולתו 
שח"ו לא יתחלל, וצריך לדאוג שאחרים לא יבואו לחילול שבת, או שהשבת יתחלל אפי' על ידי דבר גם כן, והיינו שצריך לדאוג לכבוד השבת 

שוגג או אונס, ובזה ששומר ודואג הרי הוא עושה את השבת, ומספרים על יהודי שהגיע לארה"ב לפני כמאה שנים, ומצא את חבירו מהעיירה 
בשבת, התחנן אליו היהודי שהגיע רק זה עכשיו מאירופה ועדיין בער בקרבו שלהבת שבו נתגדלו יחד וההוא לא עמד בנסיון ופתח את חנותו 

אש השבת, שהוא משלם לו את כל רווחיו שהיה יכול להשתכר ביום השבת, והעיקר שיסגור בשבת את חנותו, וזהו על דרך דיבורינו, שצריך 
 האדם לדאוג שהשבת יישמר ואפי' ע"י זולתו.

הקדוש, והוא ש'ושמרו בני ישראל את השבת' שאפי' האדם ישמור אפי' שבת אחת הרי מעלה עליו הכתוב אור החיים ובעוד דרך מסביר ה
כאילו 'לעשות את השבת לדורותם' שהאיש קיים הרבה שבתות לדורותיו, דהיינו לאחר שהשיג האיש את קדושת אור השבת ואפי' לא זכה 

 הכתוב כאילו קיים הרבה שבתות לדורותיו.לקיים הרבה שבתות וכגון שמת הרי מעלה עליו 
, עכל"ק, והיינו זה, לעשות את השבת ביום שכלו שבתושמרו בני ישראל את השבת. בעולם העל הפסוק מפרש באופן אחר וזל"ק: ספורנו וב

ות דע"י זה שהאדם ישמור שע"י שישמרו שבת בעולם הזה יזכו להתענג על ה' ביום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, ויש לפרש ביתר פנימי
את השבת הרי יקבל וירגיש את טעם קדושת השבת דמעין עולם הבא הוא, ולכן יזכה ביום שכולו שבת להרגיש את טעם העדן במקום 

 שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנין מזיו השכינה.
רש בזה דאכן כל ישראל יכנסו לעולם הבא אבל מי שעמל וכמו שפירש הנתיבות שלום על המשנה 'כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא', פי

בעולם הזה והשיג והרגיש את טעם הקדושה ע"י תורה ותפילה וקדושת שבת, הרי בעולם הבא ירגיש את התענוג רוחני האמיתי ויתענג על ה', 
 וחני ויחפש את התענוג גשמי ולא ימצאנו.אבל מי שלא זכה וכל ימיו עברו לריק, הרי כשיגיע לעולם הבא הרי לא ירגיש טעם בכל התענוג ר

ובבית הלוי תמה דלמה בפרשתינו ציווה על השבת לאחר שציווה על מלאכת המשכן וכל הפרשה, ובפרשת ויקהל התחיל מיד במצוות השבת 



 
  

 
 
 

כיו וחפציו, והנה ולאחמ"כ המשיך במלאכת המשכן, אלא מסבירו בדרך משל לעשיר אחד שהיה משיא את בנו והיה צריך לקנות לו את כל צר
ם יש מן החפצים אשר הוא מן ההכרח כגון בגדים וכדו', ויש חפצים אשר הם ליתר פאר והדר כגון תכשיטין וכדו', והנה אם ברצונינו להבחין הא

"כ ממשיך קונה לו הכל מצד אהבתו לבנו או מצד שאין לו ברירה וצריך הוא לקנות לו את כל חפציו, הרי אם מתחיל בדברים ההכרחיים ואח
בלית ברירה אצל התכשיטין רואים דלאו מצד אהבת בנו הוא קונה, אלא מפני שמוכרח הוא ואין לו ברירה, אבל אם מתחיל מיד עם התכשיטין 

 סימן הוא שאוהב הוא את בנו ולכן קונה לו את כל חפציו.
ובזה מסביר ששבת הוא דבר הכרח לבני ישראל, ובלעדי יום השבת קודש הרי אין ישראל כלל, ובניית המשכן הוא מן הפאר וההדר שרצה 
הקב"ה להוסיף לישראל אבל אינו מן ההכרח, ולכן לפני חטא העגל והיה אהבתו ית' לבניו ביתר שאת התחיל מן התכשיטין והוא בניית המשכן 

ם את השבת, אבל לאחר שחטאו בעגל נתן להם קודם את המצוות ההכרחיות והוא מצוות השבת, ולאחמ"כ נתן להם את ולאחמ"כ ציווה לה
 התכשיטין והוא מלאכת המשכן.

דיש שני בחינות בשבת, יש שבת שהוא לאחר ו' ימי  -על קושיית הבית הלוי  –ובפרי צדיק )בפרשת ויקהל אות ח( לרבי צדוק הכהן מסביר 
יינו שששת ימי המעשה מלאים בעבודת ה' והם הכנה לקראת השבת, ויש בחינת שבת שהוא לפני ו' ימי המעשה והיינו לתקן את המעשה, וה

הקלקול ומכניס את הקדושה לקראת ששת ימי המעשה הבאים לאחריו, ובזה מתרץ גם את הקושיה, שלפני חטא העגל היה בבחינה יותר 
לקראת השבת, ולכן ציווה להם ה' קודם את השבת, אבל לאחר חטא העגל שירדו מבחינתם גבוהה שששת ימי המעשה היה להם הכנה 

 והצריכו לתקן את הקלקול ולכן הקדים להם את מצוות השבת שישפיע על ששת ימי המעשה הבאים לאחריהם.
שמעון בן יוחי אלמלי משמרין  אמר רבי יוחנן משום רבי:( שבת קיחזיע"א את מאמר חז"ל )רבי רבי שמעלקא ובזה הדרך פירש הרה"ק ה

, שע"י שישמרו ישראל שבת אחת הרי יהיה להם הארה ותיקון לקראת ימי המעשה הבאים אחריהם, ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים
והה ולכן הרי השבת שלאחריה שהוא השבת השניה יבוא לאחר ימי המעשה מתוקנים שישפיעו גם הם על השבת, ואז השבת יהיה בבחינה גב

 מאוד שבזה הזכות יהיו נגאלין.
סופר את הפסוק 'לדורותם', ששמרו בני ישראל כמו בדור המדבר ששם לא היה להם מלאכות חולין בכלל כתב ועל זה הדרך גם מסביר ה

בוהה, וע"ז אנו בששת ימי המעשה, וכל השבוע היו עסוקים בדברים רוחניים בלבד, ולכן היה להם כל השבוע בבחינת שבת ושבת בדרגה יותר ג
 מייחלים ומצפים לעשות את השבת כמו בדור המדבר.

החפץ חיים מסביר את הזמר שמזמרים בליל שבת 'כל מקדש שביעי כראוי לו, כל שומר שבת קודש כדת מחללו', מהו כראוי לו, ומהו כל שומר 
השבת בדברי תורה ומכבד את השבת, ויש אדם  שבת, אלא מסביר דיש אדם ששומר את השבת בבחינה גבוהה דהיינו כראוי לו שמענג את

ו' שאכן שומר הוא מלעבור עליה ואינו מחללה, אבל אינו מוסיף עליה ואינו מכבדה כראוי לו, ועל זה מסיים הפייטן 'שכר הרבה מאוד על פי פעל
 דהיינו ששכרו של שמירת שבת תלוי לפי מה שהאדם מכבד ומוקיר את השבת.

ובן קרלנשטיין מפרש את הפסוק 'לדורותם' דצריך כל אחד להכניס את השבת בלב ביתו וצאצאיו, שישאר השבת ובספר יחי ראובן לרבי רא
לדורותם, וירגישו בני ביתו את טעם קדושת השבת, וכמו שמספרים על יהודי אמריקא שהיו כאלו שמסרו נפשם ושמרו את השבת אבל זרעם 

יתה שאכן שמרו את השבת אבל הצטערו במשך כל השבת על זה שאין להם פרנסה ולא אחריהם לא המשיכו וסרו מן הדרך, והסיבה לכך ה
הכניסו חיות ושמחה בצאצאיהם לשמוח בשמחת השבת, משא"כ אלו שאכן שמחו וצהלו במשך כל השבת שזוכים הם לשמור את השבת 

רותיהם וצאצאיהם אחריהם נשארו נאמן לה' ואפי' לא יהיה להם פרנסה אבל העיקר שלא לחלל את השבת ולשמוח בה, אכן אלו זכו שדו
 ושמרו את השבת.

וכן אומרים משמו של הגאון הגדול הרב שך זצוק"ל שהיה מצטער על זה שלא האריך בסעודות שבת והיה ממהר ללימודיו, והיה אומר 
כי ה', והיה מתבטא שבשכנותו גרו שאלמלא היה מאריך בסעודות שבת והיה יושב עם ילדיו ומתענג על ה' הרי היו משפיע עליהם יותר בדר

משפחת שושן, שהאב לא היה תלמיד חכם גדול ובר אוריין, ועכ"ז זכה לבנים חשובים עד למאוד ותלה הרב שך את זה בדבר שהיו מאריכים 
 מאוד בסעודות שבת ומכניס חיות דקדושה בלב צאצאיו.

נות הים לתקופה ארוכה, ולאחר תקופה את אחד מבני עירו שהיה עני ובספר בן יהוידע ממשיל את הדבר, לסוחר שנסע לרגלי מסחרו למדי
והחזיר על הפתחים, ורצה הסוחר שיספר לו העני מקורות בני משפחתו ומבני עירו, ולכן אמר לו שמחר אל ילך לאסוף כספים אלא יבוא אליו 

כל הרווחים שהיה יכול העני לעשות ביום זה, אבל למחרת לספר אליו ולמסור לו דרישת שלום מבני ביתו ומכל חברי העיר, והוא ישלם לו את 
התעצל העני בסמכו על המתנה של הסוחר וקם מאוחר והתעצל באכילתו, עד שהגיע לביתו של הסוחר כבר בדמדומי חמה, גער בו הסוחר וכי 

 משפחתי וכו'.לכך נתתי לך את משכורתך בעבור שתתעצל בכל היום, הרי רציתי לשמוע ממך את כל הקורות עם בני 
וכן אומר ה'בן יהוידע' בשבת קודש רוצה הקב"ה לשמוע מבניו האהובים את כל הקורות עמהם ודרישת שלומם, ולכן צריכים להקדים לבוא 

 ביום השבת ולעסוק בדברי התורה ובעבודת השם, ולא ח"ו להתעצל ולהפסיד את הרווחים שהקב"ה נותן לנו ביום השבת.
יע"א שבתפילה הרי הם מקיימים את החציו לכם, ורק באכילתן בעת סעודת שבת הם מקיימים את החצי לה' דהיינו ואומרים משם הצדיקים ז

 שהרימו את הסעודה למעלות גבוהות עד למאוד עד שנעשה עבודת ה'.
שע"י שנמתין ונצפה לקראת השבת, ונכבד את השבת, ונקיים אותה בשמחה ובשלימות, למען יראו דורותינו אחרינו בשמחה ובטוב לבב, נזכה ויה"ר 

 ליום שכולו שבת וקדושה ומנוחה, בשעה שהצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנין מזיו השכינה בביאת משיח צדקינו, במהרה בימינו, אמן
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