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ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשוֹת ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלֹדֹרָתם  )לא, טז(

  ְּבִרית עוָֹלם:

יה, ומדוע כתוב עשייה, "לעשות", על שמירת שבת שהיא העדר עשימהו לשון 

                                                 
ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת " )שמות לא, טזעל הפסוק ( ,תוכן דבריו 1

א. שמירת שבת היא  :יש לדקדק ,"ָּבת ְלֹדֹרָתם ְּבִרית עֹוָלםַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּׁשַ 

דכתיב  ,לשון עשייה על שמירת שבת ואיך יפול ,ועשייה העדר מלאכה

דלכאורה די  ,ם ביאוריכצרי "לעשות". ב. המילים "לעשות את השבת"

 ,בתחלה פותחת הפרשה בלשון נוכחתם כו'. ג. ורולכתוב ושמרו כו' לד

יֵניֶכם ַא ֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו ִּכי אֹות ִהוא ֵּביִני ּובֵ "  )יד-שמות לא, יג(דכתיב 

ומסיים  ,"כו'ְלֹדֹרֵתיֶכם ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשֶכם: ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּׁשָּבת 

ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת " )יז-שמות לא, טז(בלשון נסתר 

  ."כו'אֹות ִהוא ְלֹעָלם  ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבת ְלֹדֹרָתם ְּבִרית עֹוָלם:ַהּׁשַ 

ליישב מהו  ,במכילתאלזה נתכון רבי אליעזר דבאמת  ,ומבאר המשך חכמה

 )מסכתא דשבתא פרשה א -כי תשא (דז"ל  ,לשון עשייה בשמירת שבת

רבי אליעזר אומר, לעשות את השבת  כו' ושמרו בני ישראל את השבת"

 ," ע"כזו מילה לו, ואי זו זו,לדורותם ברית עולם, דבר שהברית כרותה 

דבא הכתוב ללמד  ,דהא דכתיב לשון עשייה בשמירת השבת ,רצונו לומר

בזה הוא  ,להפך ,ויש למול בשבת ואין בזה חילול שבת ,שמילה דוחה שבת

אות ברית עולם,  דגם במילה כתוב ,והרמז למילה הוא ,מקיים את השבת

ת ְּבִרית ַלְתֶכם ְוָהָיה ְלאוֹ ּוְנַמְלֶּתם ֵאת ְּבַׂשר ָעְר " )יב-בראשית יז, יא( דכתיב

וכך פירוש  ",ּוֶבן ְׁשֹמַנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ָּכל ָזָכר ְלֹדֹרֵתיֶכם ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם:

דלאחר שציותה תורה לשמור את השבת מעשייה  ,עזריהכתוב לפי רבי אל

 ביוםתעשו כן אף על פי  ,"ָּבתַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּׁשַ אמרה תורה " ,של מלאכות

היינו ברית מילה שכתוב בה אות  ,"ְלֹדֹרָתם ְּבִרית עֹוָלם" השבת מצוה שהיא

 י אליעזר דמילהברפרק וכעין זה דורש רב נחמן בר יצחק ב .ברית עולם

אמר רב נחמן בר יצחק: דנין (שבת קלב, א) "מנין שמילה דוחה את השבת 

  .ומיושב דקדוק א' ב' "אות ברית ודרות מאות ברית ודרות

איתא ביבמות דהנה  .מדוע פסוקים אלו בלשון נסתר ,פי זה יש ליישבועל 

 ,שלא היתה רוח צפונית נושבתמפני (עב, א) דישראל לא מלו במדבר 

 בלשון נסתר ולעיל בלשון נוכח

 השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו) טזלא, (

 העדר על שהוא השבת על עשייה לשון 1הנה. 'וכו לדורותם

(מסכתא  במכילתא ועיין ,קצת זר, העשייה וביטול המלאכה

דהא דכתיב לעשות את השבת  ,והנה לאור המבואר .ה סכנה למולתוהי

ושמרתם כו' עולה על דהפסוק לעיל דכתיב  ,יש לומר ,עולה על מילה

, שגם זה והפסוק כאן עולה על עשיית מילה בשבת ,שמירת השבת בלבד

ו שעוכיון שלישראל של הדור ההוא אי אפרש לצוות שי ,תבכלל שמירת שב

 ובין ביני לכן כתוב בלשון נסתר "ושמרו" ,כי לא מלו במדבר ,תבשמילה ב

לכן לא כתוב  ,מילהה עלעולה  כי, נסתר בלשון הכל ,לדורותם ישראל בני

  כחים לא מלו.כי הנו ,בלשון נוכח

לדייק ברש"י ותוס' ביבמות, נראה דמתכון כתב המשך חכמה שיש ומה ש

משום דלא נשיב להו רוח צפונית, דתניא: (שם) "יבמות דהנה גרסינן ב ,לזה

א נשבה להם רוח צפונית. כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, ל

וז"ל  ש"יופירש ר  ," ע"כאיבעית אימא: משום דנזופים הוו ,מאי טעמא

ולא היו ראויין לאור  ,ממעשה העגל -איבעית אימא משום דנזופים היו "

 מבואר דלפי רש"י לא מלו ממעשה העגל, אבל התוס' (שם) עכ"ל, "נוגה

ולא כמו שפירש  ,אמר רבינו יצחק ממעשה מרגלים .נזופין היווז"ל " ,כתבו

הם שהרי מחל להם הקדוש ברוך הוא ואמר ל ,בקונטרס ממעשה העגל

" עכ"ל. הנה מבואר ך נעשה משכן והשרה שכינתו ביניהםשאחר כ ,סלחתי

 של שמירת השבת והנה פרשה זו ,דלפי התוס' רק ממעשה דמרגלים לא מלו

לפי פירוש  ,והשתא ,אבל לפני מעשה דמרגלים ,נאמרה לאחר מעשה העגל

 ,התוס' קשה רושאבל לפי ,כמו שביאר המשך חכמה ,רש"י אתי שפיר הכל

ומדוע כתוב בלשון  , שעוד לא נעשה חטא המרגלים,ור זה היה מלהא ד

  .נסתר

אבל באמת המשך חכמה להלן (דברים א, טז) מפרש גם שם את הכתוב לפי 

ופירוש רש"י נראה לו  ,שהיו מנודים לשמים ממעשה העגל ,שיטת רש"י

 כל הראשונים ביבמות חולקים על רש"י, באמתד . אבל צריך עיוןעיקר

הקשו על ו מהר"ם מרוטנבורג, תוס' הרא"ש, ,הריטב"א ,רשב"אהרמב"ן, ה

שרק ממעשה  ,ומפרשים כשיטת התוס' ,מה שהקשו התוס'כל רש"י 
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 כמו היינו ,השבת את לעשות אליעזר ביר דרישו דשבת פרשה א)

 שהיא מילה גם השבת שמירת את לקיים ,ופירושו ,השבת ביום

 שאות, לעולם היא אות ישראל בני ובין ביני עולם ברית לדורותם

 ,)יז, יא, יז בראשית( לך לך פרשת במילה נאמר לדורותם וברית

 דמילה אליעזר ביר פרק בריש יצחק בר נחמן בר גם דריש וכזה

 קודם קאמרד מה שפיר אתי ובזה. שם יעויין (שבת קלב, א)

 ביני 'כו ושמרו נסתר בלשון וכאן ,ושמרתם נוכח בלשון) יד פסוק(

, קאי מילה על כי, נסתר בלשון הכל לדורותם ישראל בני ובין

 לכן, צפונית רוח להן נשבה לא כי ,נמולו לא במדבר שנולדו ואותן

 פרק ריש יעוין ,נימולו לא הנוכחים כי, נוכח בלשון אומר אינו

                                                 

מדוע נוקט המשך חכמה כשיטת  ,ובאמת הוא פלא .דמרגלים היו נזופין

מצוה ליישב שיטת רש"י רבן של כל  ,אמנם .רש"י נגד כל הראשונים

ומצאתי בס"ד  .נו הגאוניםותיי קבלה מרבוכידוע שדבריו דבר ,הראשונים

מוכיח מהסוגיא  )יםיאלא מה אני מק ',גמו, ב ד"ה (שהרש"ש בחגיגה 

שהיו נזופים לא הקריבו  ,שאמרו שם שישראל ,בחגיגה כשיטת רש"י

ראל שמוכח שהחטא של י ,אלא שבט לוי שלא עבד עבודה זרה ,התמיד

וגם רש"י מפרש  ,העגל והוא חטא ,שנעשו נזופים היה שעבדו עבודה זרה

ומה שהקשו התוס' שאמר ה'  ,הרי זה מוכח כשיטת רש"י ,שם שהיו נזופים

פסוק זה לא נאמר על חטא ש בחטא העגל, הוא פלא גדול, סלחתי כדבריך

שאף  ,ועל כורחך צריך לומר ,(במדבר יד, כ) העגל אלא על חטא המרגלים

ר סלחתי על חטא כמו שאמ ,נשאר רושם ,על חטא העגלה' על פי שסלח 

והיא שיטת המשך  ,ומיושב שיטת רש"י בס"ד ,המרגלים ונשאר רושם

 כדרכו בקודש. ,חכמה שרמז לה כאן בקיצור נמרץ
דהא דכתיב "לעשות את  ,מבואר במכילתאתמצית דבריו:  2

שגם  ,"לדורותם" ,שיעשו מילה אפילו בשבת ,פירושו ,השבת"

 ,כתוב בלשון נסתר לכן ",לעולם ",ברית" ",אות"במילה כתוב 

 ,מפני שלא נשב במדבר רוח צפונית ,דדור המדבר לא היו מלין

  לכן כתוב בלשון נוכח. ,הפסוק לעיל איירי רק משמירת שבתאבל 

  

 ]ג[י

 ,ליישב שינויי הלשון שיש בין הפסוקים של שמירת שבת ,תוכן דבריו 3

ֵׁשֶׁשת ָיִמים " ) כתובשמות כ, טיתרו ( בפרשתא.  :יקהלבפרשת יתרו, תשא, ו

ובפרשת תשא כתוב  ,שאתם תעשו מלאכה ,"ָּכל ְמַלאְכֶּת ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיתָ 

משמע שהמלאכה נעשית  ,"ְמָלאָכה ֵיָעֶׂשהֵׁשֶׁשת ָיִמים " )שמות לא, טו(

 (ד"ה איבעית אימא) י"ברש שםודו"ק  ,)א, בע יבמות( הערל

  .2להאריך מקומו כאן ואין, (נזופין היו) ובתוספות

 

 [יג]

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתוֹן   )לא, טו(

  ֹקֶדׁש ַלה' ָּכל ָהֹעֶׂשה ְמָלאָכה ְּביוֹם ַהַּׁשָּבת מוֹת יּוָמת: 

ויש שכתוב  ולא כתוב קודש כו', ,מלאכה "תעשה"יש מקומות שכתוב מדוע 

  "לכם קודש היא"וכן כתוב שם  ,מלאכה "ֵיָעֶׂשה"

 תעבוד ימים ששת) ט, כ שמות( נאמר ביתרו 3והנה) טו (לא,

ֵׁשֶׁשת ָיִמים " )שמות לה, ב(שלא על ידך, וכן הוא בפרשת ויקהל דכתיב 

תשא כתוב בפרשת ב. משמע שתעשה על ידי אחרים.  ,"ָלאָכהְמ  ֵּתָעֶׂשה

 )שמות לה, ב( כתובבפרשת ויקהל  וכן ,"ֹקֶדׁש ִהוא ָלֶכם" )שמות לא, יד(

  .יתרו לא כתובובפרשת  , "ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁשּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי "

מסכתא דשבתא , שא(תעל הדקדוק הראשון במכילתא  וובאמת כבר עמד

ששת ימים יעשה מלאכה. כתוב אחד אומר ששת ימים " וז"ל )פרשה א

ששת ימים תעבוד ועשית כל  )ט ,שמות כ(יעשה מלאכה, וכתוב אחד אומר 

מלאכתך, כיצד יתקיימו שני כתובים הללו, אלא בזמן שישראל עושין רצונו 

של מקום, [ששת ימים יעשה מלאכה,] מלאכתן נעשית על ידי אחרים, וכן 

ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם  )ה סא הישעי(הוא אומר 

וכרמיכם, וכשאין ישראל עושין רצונו של מקום, ששת ימים תעבוד ועשית 

הנה מבואר שבפרשת  ," ע"כאכתך, מלאכתן נעשית על ידי עצמןכל מל

שאתם תעשו לכן כתוב  ,יתרו איירי באופן שאין עושים רצונו של מקום

הל כתוב באופן שעושים רצונו של ובפרשת תשא ובפרשת ויק ,מלאכה

  .לכן אחרים יעשו להם מלאכתן ,מקום

מסכתא  ,תשא(מכילתא דהנה איתא ב ,ועל פי זה יתיישב היטב דקדוק ב'

כי קדש היא לכם. מגיד שהשבת מוספת " ל"איתא וז )דשבתא פרשה א

קדושה לישראל, מה לפלוני חנותו נעולה, שהוא משמר את השבת, מה 

מר את השבת, [ולא עוד אלא כל מי לפלוני בטל ממלאכתו, שהוא מש

שמשמר את השבת], מעיד למי שאמר והיה העולם, שברא את עולמו 

ואתם עדי  )יב ,גישעיה מ(בששה ימים ונח ביום השביעי, וכן הוא אומר 

הנה מבואר דקודש היא לכם בא ללמד שהשבת  ," ע"כנאם יי' ואני אל

  .ל מקוםוהנה זה דוקא בעושים רצונו ש ,מוסיפה קדושה לישראל

שכבר נתבאר דאיירי באין עושים  ,דבפרשת יתרו ,ועל פי זה מיושב היטב

מה שאין בפרשת תשא  ,לכן לא כתוב קודש היא לכם ,רצונו של מקום

 ,תוב קודש היא לכםכלכן  ,ובפרשת ויקהל איירי בעושים רצונו של מקום
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) טו, לא( ובתשא ,אלקיך 'לה שבת השביעי ויוםכו'  כל ועשית

 ,מלאכה עשהת ,הכמלא יעשה ימים ששת נאמר) ב, לה( ובויקהל

(מסכתא דשבת פרשה  במכילתא ברכהלכרונם זבותינו ר ופירשו

 אחרים ידי על נעשה מלאכתן מקום של רצונו שעושין בזמן א)

(לה,  קדש לכם יהיה ,נאמר ובויקהל דבתשא, מדוקדק וזה. 'כו

(מכילתא  שאמרו כמו וזה ,(שמות לא, יד) לכם היא קדש ב),

 קדושה מוספת שהשבתתשא, מסכתא דשבת, פרשה א) 

 קדושה מוספת והשבת מקום של רצונו שעושין ובזמן, לישראל

 לא, ביתרו כן אל ,אחרים ידי על נעשה מלאכתן לכן, לישראל

 לכן, מקום של רצונו עושין שאין בזמן ווזה, בשבת קודש נאמר

 ,)טו, גשבת ( קשרים ואלו פרק ירושלמי ועיין. 'כו תעבוד בכתי

  .4ודו"ק

 

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

  מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 

  ד.ומיושב הכל בס"

השומר שבת נעשה לו מלאכה ש ,עוד בחינה )שבת טו, ג(בירושלמי מצאנו ו

מעשה בחסיד אחד "ל "וז ,ובלי שאחרים יטרחו לוטרח מעצמו בלי שי

וחשב לגדרו במוצאי  ,וראה שם פירצה אחת ,שיצא לטיול בכרמו בשבת

איני גודרה עולמית. מה פעל לו הקדוש  ,הואיל וחשבתי לגדרה ,אמר .שבת

ממנה היה  ,ועלת לתוכה וגדרתא ,סוכה אחת של נצפהזימן לו  ,ברוך הוא

עלה וצמח שם אילן  :[פירוש כ."ע ."וממנה היה מתפרנס כל ימיו ,ניזון

 וממנה היה מתפרנס]. ,וסתם את הפרצה ,שנקרא צלף
משמע על  ,בכמה מקומות כתוב יעשה מלאכה :דבריותמצית  4

 ,על ידי עצמו "תעשה מלאכה"ובמקום אחד כתוב  ,ידי אחרים

מלאכתן נעשית  ,ים רצונו של מקוםששכשעו ,ואמרו במכילתא

כי השבת מוסיפה  ,"קודש היא לכם", ולכן כתוב שם י אחרים"ע

וכשאין עושים רצונו  קדושה לישראל כשעושים רצונו של מקום,

, ולכן לא כתוב שם צריכים לעשות מלאכה בעצמן ,של מקום

כי אינה מוסיפה קדושה כשאין עושים רצונו  ,"קודש היא לכם"

  קום.של מ

  


