
 נו��יואל ב�

 1"זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו"

 טעמי השבת בעשרת הדיברות בספר שמות ובספר דברי�. א

בי� לשו� עשרת הדיברות בספר שמות לבי� לשו� הדיברות שבספר דברי� ישנ�  

פי שאנו דורשי� �על�א�', שמור'��'זכור'עיקרו של ההבדל איננו בחילו� . 2שבה הבדל בולט, להוציא מצוות השבת, הבדלי� קטני�

נזכר " כל מלאכה"ואיסור , שווה בשני המקומות" לקדשו"שכ� , 3תעשה� זהירות באיסורי לא�' שמור'ומ, מצוות עשה של שבת' זכור'מ

כאילו זו בלבד היא הסיבה לקדושת , בכל אחד מ� הספרי� ההנמקה היא מוחלטת. ההבדל הגדול הוא בהנמקת מצוות השבת. בשני המקומות

שני . 4 ביציאת מצרי��ואילו בספר דברי� , ובשבת בראשית, בספר שמות מקור השבת וסיבתה הוא במעשה בראשית. ולאיסוריההשבת 

ידי �אלא על, ל"כפי שדרשו חז, אפשר לאמר� בדיבור אחד�ודאי אי:  אלה נראי� באמת כסותרי� את ההיגיו� האנושימוחלטי�הסברי� 

 .5בדיבור אלוהי, ה"הקב

 :ה את לשו� מצוות השבת בשני הספרי�נציג תחיל

 . את יו� השבת לקדשוזכורזכורזכורזכור 
 ,  את יו� השבת לקדשושמורשמורשמורשמור 

 אלהי&' ה    כאשר צו&
 

 .ששת ימי� תעבד ועשית כל מלאכת& ועשית כל מלאכת&, ששת ימי� תעבד
 

 ,אלהי&' ויו� השביעי שבת לה ,אלהי&' ויו� השביעי שבת לה
 

 לא תעשה כל מלאכה לא תעשה כל מלאכה
 
ושור& וחמר& ושור& וחמר& ושור& וחמר& ושור& וחמר& , אתה ובנ& ובת& ועבד& ואמת& ,עבד& ואמת& ובהמת&, תה ובנ& ובת&א

 , בהמת&וכלוכלוכלוכל
 ,וגר& אשר בשערי& .וגר& אשר בשערי&

 
 .למע� ינוח עבד& ואמת& כמו& 

 
, , , , וזכרתוזכרתוזכרתוזכרת את השמי� ואת האר' את הי� ואת כל אשר ב� וינח ביו� השביעי'  ששת ימי� עשה הכיכיכיכי
 . נטויהעביד חזקה ובזר, אלהי& מש�' & האצוי,  עבד היית באר' מצרי�כיכיכיכי

 .להי& לעשות את יו� השבת�א'  צו& העל כ�על כ�על כ�על כ� .את יו� השבת ויקדשהו' בר& ה_על כ�על כ�על כ�על כ�
ואת זוכרי השבת , כבורא העול�'  מעמידה את הההנמקה לשבת שבספר שמותההנמקה לשבת שבספר שמותההנמקה לשבת שבספר שמותההנמקה לשבת שבספר שמות 

והיא מבטאת את ביטול ,  על מעשה בראשיתהשבת היא עדות. 6ד אד� נברא מול בורא העול� ובוראווכעמ',  כעומדי� לפני ה�ומקדשיה 

 יש �הבריאה . המתגלה בעצ� הבריאה ובמתכונת הזמ� השבועית, צרכיו ושאיפותיו של האד� מפני רצונו המוחלט של הבורא, רצונותיו

היא מסגרת זמ� ג� השבת .  היא עצמה האירוע והחוק�כוח או חוק , היא אינה תוצאה של תופעה או אירוע,  אי� בה שו� אילו'�מאי� 

, רצונו המוחלט של הבורא הוא לשבות ביו� השביעי. כוח או אירוע, ולא של זמ� טבעי, טבע�שאינה תוצאה של שו� תופעת, שרירותית

ועל הכרתו באלוהי� וברצונו כבורא , האד� שומר השבת מעיד בכ& על ידיעת מגבלותיו כנברא. כפי שרצה ליצור ולעשות ששת ימי�

ג� כדת וביסודה יכולה היא להתגלות , פי שאיננה מוגבלת לישראל בלבד�על�א�, שהתגלתה בישראל במיוחד, תפישה דתיתזוהי . 7העול�

בעיוותי� (וכפי שאמנ� התגלתה בדתות שיצאו מישראל , 8ל"כדברי ריה, אשר מאמינה באלוהי� בורא העול� והאד�, אוניברסלית�טבעית

 ).ידועי�



כמוציא את , כגואל ישראל וכמושיעו' את ה מעמידה ההנמקה שבספר דברי�ההנמקה שבספר דברי�ההנמקה שבספר דברי�ההנמקה שבספר דברי� 

שובר עול , חורי� מול אדו� העול� ומנהיגו�וד ישראלי ב�מכע', שומרי השבת ומקדשיה עומדי� לפני ה. ישראל ממצרי� לחירות עול�

שבת היא עדות ה. 9)האלילית(וד� השמי� עצמ� אדוני עול� ביומרת גאוות� �לאות� מלכי בשר, העבדות לפרעוני הדיקטטורה האנושית

אלוהי ישראל ' כ& יוכל לעמוד לפני ה�שאחר, )ושל כל נגאל(היא לפיד החירות של ישראל הנגאל . מצרי� ועל החירות בכלל�על יציאת

 .ולקבל עליו תורה ומצוות, כע� ב� חורי�

שנוצרו בעת הגאולה , איסורי מלאכה בשבת ה� עדות לחירות ולשוויו� האנושי 

 וכל 11ואפילו שורו וחמורו; את פועליו ועבדיו ואת הגר אשר בשער, ביתו�את בני, 10את עצמולו לאד� לשעבד אסור . משעבוד מצרי�

. שאסור לו לשעבד את עצמו או את אחרי�, שומר השבת בישראל מעיד בכ& על הכרת מגבלותיו כאיש ב� חורי�. בהמתו זכאי� למנוחה

בהיותו משועבד ונגאל יותר מכל ע� אחר , ש מחויבות מיוחדת לשמירת השבתלע� ישראל י. מוסרית מיוחדת�זוהי תפישה חברתית

 .ואשר ערכיה ורעיונותיה יוצאי� לעול� כולו מכוח� של ישראל, מצוות השבת היא עמוד מרכזי של התורה שניתנה לישראל. בהיסטוריה

ג� כאשר כל אחת מה� היא ? הא� שתי תפישות אלה יכולות להישמע בדיבור אחד 

 ?"'על כ� צו& ה" / "'על כ� בר& ה: "ה מוחלטתהנמק

ב "ח(� מציג במורה נבוכי� את השאלה ונות� לה תשובה רציונלית "הרמב 

 ):א"פל

וזה שהוא אמר בעילת הגדל השבת בעשרת הדיברות .  לשני עלולי� מתחלפי��מפני שה� , וכבר באו בזאת המצווה שתי עילות מתחלפות "

אלהי& ' על כ� צו& ה... וזכרת כי עבד היית במצרי�': ואמר במשנה תורה', ....את השמי� ואת האר'' י� עשה הכי ששת ימ': אמר, הראשוני�

�' את יו� השבת ויקדשהו' על כ� בר& ה': כמו שאמר, כי העלול במאמר הראשו� הוא כיבוד היו� והגדילו!  אמת�וזה . 'לעשות את יו� השבת

 .'...�כי ששת ימי'זהו העלול הנמש& לעילת 

ברצוננו ובעת ] ש�[אשר לא היינו עובדי� ,  הוא עלול נמש& לעילת היותנו עבדי� במצרי�לנו תורת השבת וצוותו אותנו לשמרואמנ� תתו  

 .ולא היינו יכולי� לשבות, שחפצנו

ציאות האלוה בתחילת מחשבה המורה על מ, והוא חידוש העול�, האמנת דעת אמיתי:  לקב' שני העניני��וציוונו בתורת השביתה והמנוחה  

 ."וכאילו הוא חסד כולל באמת הדעת העיוני ותיקו� העול� הגשמי'; מתחת סבלות מצרי�' וזכור חסדי האלוה עלינו בהניחנו �ובעיו� הקל 

 השבת וכבודה במשמעותה זכירתזכירתזכירתזכירתההנמקה הראשונה מתייחסת ל, �"לדעת הרמב 

, ..."לא תעשה כל מלאכה"מפני שפירוט , אלא שהסבר זה קשה). 'שמור'(� המעשי  השבת במובשמירתשמירתשמירתשמירת ל�והשנייה , )'זכור'(העיונית 

 .שווה בשניה� לגמרי, כלומר ציווי השמירה

צירופי לשו� '; פקוד'מובנו קרוב יותר ל, בלשו� המקרא' זכור'ואמנ�  

על כ� קרובי� . 12ב� של די� ומשפט מתפרשי� במו�ועוד ' להזכירני אל פרעה', 'מזכרת עו�', 'זכרו� תרועה', 'ספר הזכרונות'כ

� מנסה "הרמב. 13'לא תענה'כמו שווא ושקר שבמצוות , שלפיה� זכור ושמור שווי� במובנ�, �"ע ורשב"יותר לפשט המקרא דברי ראב

ו של א& פשוט, בטענה שזכירת יציאת מצרי� מעידה ג� היא על הבריאה, והיא בריאת העול�, 14להעמיד את הכול על הנמקה אחת בלבד

 .מקרא נראה רחוק מהסבר זה

, ל שרק היא מתעלה מעל לחוק הסתירה"אי� מנוס אפוא מלשוב להגדרת חז 

בלי להניח , אד� רבי� כמכיל עול� ומלואו�כל אחד מ� הצדדי� נראה ונשמע לבני. ורואה את שתי ההנמקות כשני צדדי� של מטבע אחת

המחקר הביקורתי . 15 משתי התפישותאחתאחתאחתאחתאת השקפותיה� ואת אורחות חייה� על קבוצות שונות בישראל ובעול� בונות . מקו� לזולתו

זו בדיוק קדושתה . 17"שורש ההאמנה הוא שורש הכפירה"אבל ! 16אלא שני מקורות,  של התורה רואה כא� לא רק שתי תפישותהחילוני

רק האד� . 18 אלא שני צדדי� של מטבע אחד�ה  כל אחת שלמה ומוחלטת בתוכ�שאי� שתי התפישות האלה ', העליונה של התורה מאת ה

מעשה בראשית ויציאת ;  זכור ושמור�' שני צדי המטבע'נאמרו ' א& בדבר ה!  את שני צדי המטבעאחת�בבתאינו יכול לקלוט ולתפוש 

אוז� האנושית ואי� ה, מה שאי� הפה האנושי יכול לדבר,  בדיבור אלוהי אחד�' המוסריות החברתית'ו' הדתיות הקוסמית; 'מצרי�

 .יכולה לשמוע

 טעמי השבת בספר שמות. ב



שבו , שתי תפישות אלה של השבת כבר מופיעות לפנינו בספר שמות עצמו 

; )'כ(בעשרת הדיברות ; )ז"ט( באילי� שבמדבר סי� בעת ירידת המ� �מופיעה השבת בהנמקות כפולות ומכופלות ארבע פעמי� שה� שש 

ובראשית עשיית המשכ� ) כא, ד"ל(בחידוש הברית לאחר חטא העגל ; )יז��יב, א"ל(סו� ציווי המשכ� ב; )יב, ג"כ(בסו� פרשת משפטי� 

 :תגלה לפנינו את התמונה הבאה, השוואה יסודית בי� ציוויי השבת שבספר שמות). ג��א, ה"ל(

 

 ))))''''ככככ((((עשרת הדיברות עשרת הדיברות עשרת הדיברות עשרת הדיברות  ))))זזזז""""טטטט(((( סי�סי�סי�סי����� מדבר מדבר מדבר מדבר����אילי� אילי� אילי� אילי�  

 

 .יו� השבת ידוע . יו� השבת כבר ידוע� לישראללישראללישראללישראלשבת  עיקר שבתעיקר שבתעיקר שבתעיקר שבת

 

 .'שבת לה ". שבו איש תחתיו: "מנוחה המטרההמטרההמטרההמטרה

 

 .איסור כל מלאכה ; הכנה מיו� הששי איסורי� וציוויי�איסורי� וציוויי�איסורי� וציוויי�איסורי� וציוויי�

 ! מלאכת חול� מלאכת& .לח� משנה 

 

איסור על כל איש מישראל ועל כל הנתוני�  . מיו� השישי� אפייה ובישול � הביתהביתהביתהביתאיסורי מלאכות  פירוט האיסורי�פירוט האיסורי�פירוט האיסורי�פירוט האיסורי�

 .למרותו

  .הוצאה/ לקיטה ויציאה איסורי  

 

 ).נימוק מוחלט(מעשה בראשית  ).במוב� השגחה(יציאת מצרי� והמ� במדבר  המקור והנימוקהמקור והנימוקהמקור והנימוקהמקור והנימוק

 

 .לא נזכר עונש ', אלא ניסיו� מאת ה, לא נזכר עונש עונשעונשעונשעונש

 .ג� במ� וג� בשבת 

 

 

    ).).).).פעמיי�פעמיי�פעמיי�פעמיי�((((ע� מלאכת המשכ� ע� מלאכת המשכ� ע� מלאכת המשכ� ע� מלאכת המשכ�  סו� כי תשאסו� כי תשאסו� כי תשאסו� כי תשא/ / / / סו� משפטי� סו� משפטי� סו� משפטי� סו� משפטי�  

 )ג��א, ה"ל; יז��יב, א"ל( )כא, ד"ל; יב, ג"כ( 

 

 .שבתו�� שבת�'  קדש לישראל וקדש לה�השבת  .תשבת: מצוות עשה עיקר שבתעיקר שבתעיקר שבתעיקר שבת

 

 � מלאכה כלכלכלכלאיסור מוחלט על   כולה השדההשדההשדההשדהשביתה ממלאכת  איסורי� וציוויי�איסורי� וציוויי�איסורי� וציוויי�איסורי� וציוויי�

 ).המשכ� (כולל מלאכת שמיי� ").בחריש ובקציר תשבת(" 

 .כדוגמה למלאכה אסורה שקל לעשותה, שבת בכל מקו�פסוק מיוחד לאיסור הבערה ב ") אשר תזרע בשדה "�" מעשי&(" 

 

 .עונש כרת ועונש מיתה .לא נזכר עונש עונשעונשעונשעונש

 

 .מעשה בראשית מעבדות לחירות , יציאת מצרי� המקור והנימוקהמקור והנימוקהמקור והנימוקהמקור והנימוק

 .19)טו, ט, ג"כ, שי� לב לשמות( 

 

, לישראל' � האות עול� בי, ברית עול�: המשמעות ". והגראמת& וינפש ב� למע� ינוח שור& וחמור&" המטרההמטרההמטרההמטרה

 ).הדוחה ג� את הקמת המשכ�(קדושה מוחלטת 



, שתפישת השבת המוצגת בספר דברי� נמצאת כבר בספר שמות, לפיכ&, ברור 

 מעשה �שמקור הנימוק והציווי על השבת הוא כפול , כ� ברור�כמו. יוכיח" למע� ינוח שור& וחמר&"והביטוי , בסו� פרשת משפטי�

בסו� ;  למעשה בראשית�בעשרת הדיברות , בפרשת המ� השבת קשורה ליציאת מצרי�: א מופיע לסירוגי� והו�בראשית ויציאת מצרי� 

 למעשה � ליציאת מצרי� ובתחילת ויקהל �תשא �בסו� כי;  למעשה בראשית� שוב ליציאת מצרי� ובסו� הציווי על המשכ� �משפטי� 

 .בראשית

צרי� היא עצמה בעלת שתפישת השבת כנובעת מכוח יציאת מ, יש עוד להוסי� 

חופש , חירותוקביעת גדרי מנוחה מתו& , )בפרשת המ�(על ישראל ולהבטחת טובת� מחד ' ביטוי מובהק להשגחת ה: משמעות כפולה

 ).בפרשת משפטי�" וינפש ב� אמת& והגר... למע� ינוח("והגבלת זכות השעבוד בכלל , משעבוד

ויאמר : "שג הנס והניסיו�כרוכה השבת בפרשת המ� במו, מבחינת הפשט בתורה 

והיה ביו� הששי .  היל& בתורתי א� לאלמע� אנסנולמע� אנסנולמע� אנסנולמע� אנסנו, ויצא הע� ולקטו דבר יו� ביומו, הנני ממטיר לכ� לח� מ� השמי�, אל משה' ה

ג� , הניסיו� מתייחס כא� ג� לעצ� ירידת המ�). ה��ד, ז"ט, שמות" (והיה משנה על אשר ילקטו יו� יו�, והכינו את אשר יביאו

כל אלה כרוכי� . וג� ללקיטת לח� משנה ביו� הששי ולציווי שלא לצאת ללקוט בשבת, )כ��יט, ז"ט(ור להותיר ממנו עד בוקר לאיס

: ברפידי�' וישראל מנסי� את ה. 20)כה, ו"ט" (ווווהנסנסנסנסש� ש� לו חק ומשפט וש� : "מנסה את ישראל במי מרה' ה: בניסיונות הדדיי�

 ).ז, ז"י" ( א� אי�בקרבנו' היש ה, לאמר' ת� את הנסנסנסנסיב בני ישראל ועל על ר,  ומריבהמסהמסהמסהמסהויקרא ש� המקו� "

ושכר ההתמודדות בצדה כפי , כא� יש לה� אופי של מבח� והתמודדות' מצוות ה 

ושמרת כל , והאזנת למצותיו, והישר בעיניו תעשה, אלהי&' ויאמר א� שמע תשמע לקול ה: "שנאמר בסיו� החק והמשפט והניסיו� במרה

: ג� בספר דברי� מוסבר המ� במוב� הכולל כניסיו�). כו, ו"ט" (רפא&' כי אני ה,  כל המחלה אשר שמתי במצרי� לא אשי� עלי&,חקיו

, ולא ידעו� אבתי&, ויאכל& את המ� אשר לא ידעת, ויענ& וירעב&. התשמר מצותו א� לא, לדעת את אשר בלבב&, לנסת&לנסת&לנסת&לנסת&למע� ענת& "

מצוות השבת מופיעות ). טז, ג��ב', ח, דברי�" (יחיה האד�' כי על כל מוצא פי ה,  יחיה האד�למע� הודיע& כי לא על הלח� לבדו

, או לשכר ועונש, להשגחה, בלי קשר לניסיו�, הציווי המוחלט על השבת. כא� כחלק מההתמודדות על שאלות ההשגחה והתודעה הדתית

 .כ& במעשה המשכ��ואחר, מופיע באמת רק בעשרת הדיברות

ובמוב� ) ז"ט, שמות(הראשו� של השבת בפרשת המ� נאסרו מלאכות הבית במוב�  

ואיסור , בשני המובני� יש לפנינו בעיקר מצוות עשה. שרגילי� בה� פועלי� לסוגיה�, השני של פרשת משפטי� נאסרו מלאכות השדה

מצוות השבת בפרשת המ� קשורות .  בדברי�והוא העומד ביסוד עשרת הדיברות, המוב� השני הוא המופיע בסו� משפטי�. 21הבא מכלל עשה

ואי� בו מ� החו' אלא לקיטה , )מ, ה"ק,  תהילי��" לח� שמי�("מפני שהמ� הוא ההיפ& מתבואת שדה , לבית ולא למלאכות השדה

 .22לאפייה ולבישול, שאר המלאכות קשורות להכנה. דהיינו הוצאה מרשות לרשות, והובלה

ש� רגילי� לעבוד , פטי� עיקר� בשדהמצוות השבת בסו� מש, לעומת זאת 

 : וכפי שעולה ג� משתי השוואות באותו הפרק�ב� אמת& והגר ,  שור& וחמור&�פועלי� ובהמות 

 )י, ג"כ..." (ושש שני� תזרע את ארצ&" 

 ).יב, ג"כ..." (ששת ימי� תעשה מעשי&: "לעומת 

 :וכ�

 )ש�..." (מעשי&מעשי&מעשי&מעשי&ששת ימי� תעשה " 

 ).טז, ג"כ" (מעשי& מ� השדהמעשי& מ� השדהמעשי& מ� השדהמעשי& מ� השדהבאספ& את , את השנהוחג האס� בצ: "...לעומת 

 

 :תשא�כ& עולה ג� מהשוואת פרשה זו אל הפרשה המקבילה בכי

, למע� ינוח שור& וחמר&, וביו� השביעי תשבת,  תעשה מעשי&ששת ימי�" 

 ).יב, ג"כ" (וינפש ב� אמת& והגר

 ).כא, ד"ל" (בחריש ובקציר תשבת, וביו� השביעי תשבת, ששת ימי� תעבד" 



 קוד� �שבות בבית : שישנ� שני ציוויי� של מצוות שבתו� כמצות עשה, מכא� 

ומחילה על כול� איסור , בלי כל הבחנה" כל מלאכה"סיני כוללת התורה �בדיברות שבמעמד הר.  אחריו�ושבות בשדה , סיני�למעמד הר

 ".לא תעשה"מוחלט של 

" מלאכת עבודה "מתו& הגדרות אלה נוכל להבי� כיצד מבחינה התורה בי� 

מלאכת '.  שהותרה�נפש בלשו� חכמי� � מלאכת אוכל�) טז, ב"י, שמות" (אשר יעשה לכל נפש"ובי� , )ג"כ, ויקרא(האסורה במועדי� 

לעומת ). ז, ג"כ, ויקרא, �"כ& פירש הרמב(ושכיחי� בה פועלי� ועבדי� , עבד�כעי� עבודת, שבו עובדי�, היא מלאכת השדה' עבודה

 רק בשבת ולא לפי פשוטו של מקראמכיוו� שהשביתה מ� המ� נאמרה . כלל בבית�וכל נפש היא מלאכת האוכל הנעשית בדר&מלאכת א, זה

כ& תוב� בפשטות . ולא בשביתת הבישול והאפייה, הרי שלא נתחייבו במועדי� בשביתה מליקוט ומהוצאה מרשות לרשות. 23במועדי�

 24.פי הפשט�על,  ההלכהותיפתרנה שאלות רבות בהבנת, טוב�מלאכת יו�

, הראשו�: ג� לתפישת השבת הנובעת מכוח הבריאה יש בספר שמות מוב� כפול 

, כל מלאכה שהיאכל מלאכה שהיאכל מלאכה שהיאכל מלאכה שהיאהוא איסור מוחלט על , בציווי המשכ�, והשני, ")מלאכת& ("מלאכת חולמלאכת חולמלאכת חולמלאכת חולהוא איסור מוחלט של כל , בעשרת הדיברות

, הדוחה מפניה כל מלאכה, שבתו��כשבת,  את קדושתה המוחלטת של השבתרק המוב� השני קובע. 25)כמלאכת המשכ�(כולל מלאכת שמיי� 

 .העונש על חילול שבת מופיע רק בפרשיות המשכ�, על כ�". מחלליה מות יומת"ו

 החידוש בטעמי השבת בספר דברי�. ג

, לאור הקשר שמצאנו בי� השבת שבסו� משפטי� לבי� עשרת הדיברות שבדברי� 

 ? דברי� ומהויש לשאול א� יש חידוש בספר

אי� בסו� משפטי� , ראשית: שהחידוש מקופל בשלושה עניני� עקרוניי�, נראה 

שהרי , א& לא כאיסור לאו, בספר שמות יציאת מצרי� מחייבת שבת של מנוחת פועלי� בשדה כמצוות עשה. 'תעשה�לא') יד, ג"כ, שמות(

". 'לא תעשה כל מלאכה וכו"כוח יציאת מצרי� לאיסור המוחלט של בדברי� מתקשר מקור הציווי מ. האיסור המוחלט נובע מבריאת העול�

 שמעבר למעמדות ולער& שוויו� הער& האנושימגדירה את מנוחת החירות משעבוד העבודה ביו� השבת על בסיס של " כמו&" המלה ,שנית

 ":וכל בהמת&"ה� לפני ומוכנסי� במקו� המתאי� ל, מופרדי� בספר דברי� השור והחמור מ� הגר והאמה, כ��על. העבודה

) בשדה] (תעבד: ד"בפרק ל[ששת ימי� תעשה מעשי& ): "ד"ג וכ� ל"כ (בשמותבשמותבשמותבשמות 

 )"מנוחת הגו�(וינפש ב� אמת& והגר ) מנוחת הגו�( שור& וחמר& למע� ינוחלמע� ינוחלמע� ינוחלמע� ינוח, וביו� השביעי תשבת

' ויו� השביעי שבת לה. ששת ימי� תעבד ועשית כל מלאכת&): "'ה (ובדברי�ובדברי�ובדברי�ובדברי� 

 עבד& ואמת& למע� ינוחלמע� ינוחלמע� ינוחלמע� ינוח �וגר& אשר בשערי& ,  וכל בהמת&שור& וחמר&, ועבד& ואמת&, ובנ& ובת&, כל מלאכה אתהלא תעשה , אלהי&

 "כמו&כמו&כמו&כמו&

 

פי המעמדות השוני� בסו� �החירות והמנוחה מדורגות מלמטה למעלה על 

השור :  בספר דברי� יש שינוי.26 כמו הדירוג המצוי בחלק גדול מ� המשפטי� עצמ��כ& גר �עבד ואחר; כ& אד��בהמה ואחר: משפטי�

 ".כמו&כמו&כמו&כמו&"ינוחו , אבל העבד האמה והגר, כחלק מ� האיסור הכולל, והחמור לא יעשו מלאכה

הנימוק של יציאת מצרי� כמקור : והוא העיקר,  בספר דברי�חידוש שלישי 

 ".אלהי& לעשות את יו� השבת'  צו& העל כ�על כ�על כ�על כ�: "הופ& להיות כללי ומוחלט, לציווי השבת

 שביעיתטעמי ה. ד

, הראשונה בסו� משפטי�. ג� במצוות שביעית קל למצוא את שתי התפישות 

. ואספת את תבואתה, ושש שני� תזרע את ארצ&: "נאמר ש�). ט, ג"כ" (כי גרי� היית� באר' מצרי�: "בהמש& לאיסור ללחו' את הגר

 ).יא��י, ג"כ" (מ& לזית&כ� תעשה לכר, ויתר� תאכל חית השדה, ואכלו אביני עמ&ואכלו אביני עמ&ואכלו אביני עמ&ואכלו אביני עמ&והשביעת תשמטנה ונטשתה 

ולפי הפשט ג� , כלומר עזיבה לטובת אביוני עמ&, השביעית היא כא� שמיטה 

 .וכמצוות עשה, 28וזאת לטובת האביוני�. עיקרו של הפסוק בא למנוע את בעלות האדו� על האסי�. 27לטובת חית השדה

מות מצוות השבת דומה לזו שבסו� ספר ש) ג��א, ג"כ, ויקרא(בפרשת אמור  

במקביל לציווי בפרשת המשכ� , "שבת שבתו� מקרא קדש: "בפרשת אמור. שבה קדושת השבת המוחלטת, כלומר לשבת המשכ�, )ג��א, ה"ל(



ושבתה ): "ז��א, ה"כ(כ& ג� במצוות שביעית שבספר ויקרא ). יז, א"ל(והנימוק הוא מכוח מעשה בראשית , "'שבתו� שבת קדש לה"

 ".לא תזמר וכרמ& לא תזרעשד& , 'שבת לה,  יהיה לאר'שבת שבתו�ביעית ובשנה הש... 'האר' שבת לה

ודווקא ביחס , "שבת שבתו�"של , אנו רואי� בבירור שביעית של קדושה 

 שבתשבתשבתשבת"בניגוד ל" שבתו� יהיה לאר'שנת שנת שנת שנת : "באיסורי האסי� נאמר ש�(לאיסורי זריעה וזמירה המבטאי� את קדושת השבתו� המוחלטת 

פרשת . שהפרשה בויקרא מעמידה את השביעית על קדושת השביתה מכוח הבריאה, מוכרחי� אנו לומר). יעה וזמירהבאיסורי זר" שבתו�

: אמנ� ג� בויקרא עומדת לפנינו טובת החלשי�. מעמידה את מצוות השביעית על טובת האביוני� מכוח יציאת מצרי�, לעומתה, משפטי�

" ולבהמת& ולחיה אשר בארצ& תהיה כל תבואתה לאכל,  ולשכיר& ולתושב& הגרי� עמ&ל& ולעבד& ולאמת&, והיתה שבת האר' לכ� לאכלה"

אול� דווקא הבריאה היא המקור שממנו נובעי� קדושת השביעית , זוהי תוצאה ואולי ג� מטרה של שבת האר'). ז��ו, ה"כ, ויקרא(

 ).לה��לד, ו"כ, ויקרא( ובעיקר חומרת העונש שבתוכחה 29ואיסוריה

ז נראה קרוב ' פס(יעית בויקרא מופיעות ומודגשות שתי התפישות בפרשת השב 

 .העול��שיסודה בבריאת,  הציווי הוא קדושת השבתמקורמקורמקורמקוראבל , ")כמו&"ג� לער& השוויו� של 

 

כי א� שמיטה ', שבת שבתו�'ואילו בספר דברי� חוזרי� אנו ופוגשי� לא  

. 'כי קרא שמטה לה, לא יגש את רעהו ואת אחיו, אשר ישה ברעהו, ה ידווזה דבר השמטה שמוט כל בעל מש"לטובת האביוני� בטהרתה 

 ).ו��א, ו"ט, דברי�..." (רק א� שמוע תשמע... כי לא יהיה ב& אביו�, אפס

הגואל , אלוהינו המוציאנו ממצרי�' בהכרתנו בה,  כרוכה כולהשמיטת כספי� 

, אי� כא� שו� עניי� לשבתו� של איסורי מלאכות. שה� בניו, חינוכ� אוסר עלינו בתכלית לשעבד את א�ועל, ופודה מעבדות לחירות

',  ישראלית בדר& החברהחברהחברהחברהמצרי� היא בניית �ברור שתכליתה של יציאת. כמצווה המוטלת על החברה, 30אלא שמיטה של חובות בלבד

 . מרכזיות ציוויי החברה בספר דברי� וג� בתוכחות הנביאי��מכא� . קוסמית�בניגוד לדתיות אישית

צדקה ,  מעשר עני שלפניה�יחד ע� הסמוכות לה , מצוות השמיטה בדברי� 

, ת כי עבד היית באר' מצרי�וזכר: " קשורות ומנומקות כול� בפסוק אחד�שילוח עבדי� לחפשי והענקה שלאחריה , וחיוב הלוואה

פסוק זה מקביל בבירור למצוות השבת שבעשרת הדיברות בראש ). טו, ו"ט" ( אנכי מצו& את הדבר הזה היו�על כ�, אלהי&' ויפד& ה

כולל ענייני בכור (ז "ורובו של פרק ט, ו כולו"והוא ג� מצביע על כ& שפרק ט") על כ� "�" על כ�: "טו', ה, דברי�(הספר 

, ו��ג, א, ז"ט(ג� ההדגשות בפרשת הרגלי� . במוב� המיוחד של שבת בספר דברי�, "שמור את יו� השבת לקדשו"ה� פירוט של ) ורגלי�

 יותר מאשר לקשר של המועדי� אל האר' �" למע� תזכר את יו� צאת& מאר' מצרי� כל ימי חיי& "�מכוונות לזכירת יציאת מצרי� ) יב

ושמרת ועשית את החקי� , וזכרת כי עבד היית במצרי�: "ההנמקה בשבועות מפורשת במיוחד. 31)ג"כ(וקדושתה המודגש בספר ויקרא 

מוכיח ג� הוא שבספר דברי� ההדגשה העיקרית היא על מצוות , שבספר שמות" חג האסי�"במקו� " חג הסוכות"הש� . 32)יב, ש�" (האלה

חג 'השבתו� ו, בעוד שארבעת המיני�, )מג, ג"כ, ויקרא" ( מצרי�כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אות� מאר' "�הסוכה 

את ההדגשה החוזרת בשבועות ובסוכות על שיתו� מלא ושווה של , כמוב�, לכ& יש להוסי�. 33)מא��לט, ג"כ(נזכרו רק בויקרא '' ה

 ).יד, יא, ז"ט(היתו� והאלמנה יחד ע� האיש בעל הנכסי� והיכולת ומשפחתו , הגר והלוי, העבד והאמה

    סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�

כמקור , באופ� מוחלט על יציאת מצרי�מעמיד את השבת , דווקא ספר דברי� 

 .המוציא� מעבדות לחירות עול�, אלוהיה�' החירות וא� השוויו� של בני ישראל לפני ה

יסוד� בלי , שהתפשטו כל כ& בדורותינו, ערכי החירות ואפילו ערכי השוויו� 

זרה ותופעותיה אי� שו� חירות �רק לעבודה. (ובמיוחד בספר דברי�, לישראל ביד משה' תורת הוה� כתובי� ב, ביציאת מצרי�, ספק

 !).היא באה' שהרי החירות האמתית רק מאת ה, בספר דברי�

 

 .18 על עזרתו בניסוח הערה �שפיגלמ� ' ולרב מ, תודתי נתונה לעורכי מגדי� על הערותיה� *

מכילתא ; ב"ע, כ, שבועות; א"ע, כז, ראש השנה" (שאי� הפה יכול לדבר ואי� האוז� יכולה לשמוע מה �זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו " .1

 ).'ז, יתרו, ובמכילתא, ב"ה, ג"פ, נדרי�, ובניסוח קצת שונה ע� דוגמות אחרות בירושלמי; ח��ה', כ, יתרו, י"דרשב



ע בפירושו "ומנא� כבר ראב; שהוא שינוי הקשה מכול�, מצוות השבתפרט לנימוק (ואלו השינויי� בעשרת הדיברות בדברי� לעומת ספר שמות  .2

ואחד , ")על שלשי�וווו"ו של "כנגד וי" כל תמונהוווו"ו של "וי(זה את זה ' מאזני�'שניי� , ו בדיבור השני"שלושה הבדלי וי) א): (א', כ, לשמות

בדיבור הרביעי " אלהי&' כאשר צו& ה"תוספת ) ב(; ח', כ, � לשמות"ועיי� רמב). קרי" מצותי", כתיב" מצותו("מופיע בכתיב א& לא בקרי 

עד "; )מהשביעי עד העשירי(ו בראש הדיבורי� האחרוני� "תוספת וי) ג(; ")כבד("בדיבור החמישי " ולמע� ייטב ל&"ובדיבור החמישי ותוספת 

'; אשת רע&'ו' בית רע&'חילו� הסדר של ; "מדלא תח"במקו� " ולא תתאוה בית רע&"; בדיבור התשיעי, בשמות" עד שקר"בדברי� לעומת " שוא

 . בדיבור העשירי�" שדהו"ותוספת " שורו וחמרו"ו "גריעת וי

,  לעניי� הכנה לשבת�ב "ע, טו, ובביצה, )ב"ע, קיז, וכ� בפסחי�(לעניי� קידוש היו� ' זכור'נדרש , א"ע, קו, בפסחי�; א"ע, כ, ברכות .3

י נזכרו ג� כבוד שבת "ובמכילתא דרשב, )'ז, יתרו(שתי הדרשות נזכרו במכילתא . א"ע, טז, ש�, ת מחד בשבת לשב�אולי לשיטת שמאי הזק� 

' זכור'שאמרו כי ', ה, ולדברי�', כ, � לשמות"וברשב, ה', ה, ע לדברי�"ועיי� ראב, ח', כ, � לשמות"אבל עיי� רמב. וספירת הימי� לשבת

 .'שקר'ו' שוא'וכ� , שווי� במובנ�' שמור'ו

 .ראה להל�, לי ג� בשבת במדבר סי�ואו .4

א� שבפסוק , וניסיונו לדחוק הכול לנימוק אחד, טו', ה, � בפירושו לדברי�"וראה תמיהות הרמב, א"פל, ב"ח, מורה נבוכי�, �"עיי� רמב .5

ל הידוע על "פי מאמר חז�לאבל בפתרונה הלכתי ע, �"במאמר זה הלכתי בהצגת הבעיה בעקבות סברת הרמב. �"הקוד� כתב בעצמו מעי� דברי הרמב

 .'שמור'ו' זכור'

 .7הערה , ראה להל� .6

 :יג��יא', מאמר א, כוזרי .7

 ...אני מאמי� באלוהי אברה� יצחק ויעקב אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתי� ממצרי�: אמר לו החבר" 

והוא המטריפ& לח� , ברא&הוא אשר , ומנהיגו ומסדרו ל�בבורא העוכי מאמי� אתה , אתה היהודי, וכי לא היה ל& לאמר: ...אמר הכוזרי 

 ?ברצותו להידמות לבורא בחכמתו ובצדקו, בה� יאמי� כל בעל דת ובגלל� שוא� הוא אל האמת ואל הצדק, וכדומה מ� התארי� האלוהיי�, חוק&

דת הנובעת אמנ� מ� העיו� א& נופלי� בה , ומכוונת להנהגת מדינה, מה שאתה אומר נכו� הוא בנוגע לדת המיוסדת על ההיגיו�: אמר החבר 

 .]א& בעיקר לדת הפילוסופי�, ג� לנצרות ולאיסל�, כנראה, הכוונה..." [ספקות רבי�

 ".מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שות� לקדוש ברו& הוא במעשה בראשית' ויכלו'כל המתפלל בערב שבת ואומר : "ב"ע, קיט,  שבת .8

 !ג ועוד"פרק י', יפרק ', פרק ב, קרא ישעיה .9

שבתפישה המודרנית נובעת , ההבדל הבולט בי� תפישת החירות המקראית לבי� זו המודרנית נובע מכ& .10

החירות במקרא נובעת מ� , לעומת זה. ועל כ� מותר לו לשעבד את עצמו אבל לא את זולתו, מזכויותיו וממעמדו הטבעי, מ� האד� עצמוהחירות 

,  אסור לו לשעבד ג� את עצמו�שאד� ב� חורי� ברור , לפיכ&.  וייעוד ג� יחדחובהחובהחובהחובה, והיא זכות,  ביציאת מצרי�העניק לישראל' החירות שה

על [' חרות'אל תיקרי : "וכ�, )ב', ו, אבות" (אי� ל& ב� חורי� אלא מי שעוסק בתלמוד ובתורה"על כ� . מפני שזה סותר את יסוד החירות

, שצט', ד, מהדורת ירד�, ל"שירי הקודש לריה" (הוא לבד חפשי' עבד ה: "וכ�, )י ש�"וראה רש; א" ע,נד, עירובי�" ('חירות'אלא ] הלוחות

 ).1173' עמ

 .'כל בהמת&'נוס� ל, ובדברי� ה� מודגשות כפרט בפני עצמו, אלה בהמות השדה המובהקות .11

 משרת המזכיר בממלכת רבנטלופ על�וראה מאמרו של פו�. ד', ד, א"ולמלכ, טז', ח, ב"י לשמו"ראה רש .12

 .ח"תשכ, ירושלי�, אקדמו�' הוצ, סוגיות מתקופת המלוכה בישראל: מתורג� לעברית בתו&>, נא לתת ש� מדויק ומספרי עמודי�<יהודה

 .2הערה , ראה לעיל .13

 .5הערה , ראה לעיל .14

בהדגשי� השוני� , >נא להשלי� שנה, <א"ת, שבת�הוצאת עונג, נ ביאליק"עיי� בספר השבת לזכרו של ח .15

�376' עמ(בסקי 'ברדיצ' מ, )139�138' עמ(ניימרק ' ד) 137�134' עמ(ראה ש� במיוחד את דבריה� של הרמ� כה� . שבפי מסבירי השבת בימינו

 ).514�473' עמ(וסופרי� אחרי� , )373

�139' עמ, )ח"תשכ(לז , תרבי'>, ש� המאמר, <ויינפלד' מ; 598' עמ, ז, אנציקלופדיה מקראית', שבת' .16

127, 110�109. 

 .עט��עז, מאמר ראשו�, כוזרי .17



 ידיעה סותרת לאד�לאד�לאד�לאד�מפני כח הקיבול אשר : "ב למשל"י��'ח, חכמת הקודש, כר& א, ראה אורות הקודש .18

: וכ�).  יג'עמ, ש�" (וציור משלי� ציור, והרגשה מחיה הרגשה, ידיעה מחזקת ידיעה, באמתבאמתבאמתבאמתאבל . וציור ציור, והרגשה הרגשה, ידיעה

 ).טז' עמ, ש�" (המתראה בניצוצי� שוני�, הכל אינו כי א� התגלות אחדותית. בעצ�בעצ�בעצ�בעצ�המחשבות השונות אינ� סותרות זו את זו "

אנו . אפשר למצוא דווקא בפיזיקה המודרנית, החורג מ� הלוגיקה הקלאסית, תופעות טבע שיכולות להוות משל מתאי� להבנת עניי� כזה 

בפיזיקה של המצב המוצק . פי מצבי הצבירה בהבדלי� שבי� מוצק ונוזל ובעיקר בי� שניה� לבי� הגזי�� החוקיות ג� עלמוצאי� שוני ברמת

בצורה חריפה יותר אנו . שממנה נובעות תופעות שונות, בנוזל יש תנועה חופשית יותר של החלקיקי�. שוררי� כמוב� חוקי הסתירה באופ� מלא

 מספר קבוע ושווה של �לכל גז בתנאי חו� ונפח שווי� . ובעיקר יש לה� תנועה חופשית, ק עצו� בי� החלקיקי�מוצאי� את הגזי� שיש בה� מרח

יוצרי� בכל זאת מערכת שיש בה , כ& נית� לראות כיצד מספר גדול מאוד של חלקיקי� חופשיי� בתנועת�. מולקולות שיהיה לה� ג� לח' קבוע

 .חוקיות קבועה

, הוודאות שניסח הייזנברג�פי תורת הקוואנטי� ועקרו� אי�על. עני� זה אנו מוצאי� בתחו� החלקיקי� האלמנטריי�תופעות מהותיות יותר ל 

אחת התוצאות . ולהיפ&, רק א� נוותר על ידיעת התנע שלו, מלוא הנתוני� על מצבו של חלקיק מסוי� יכול לאפשר לנו לדעת את מיקומו המדויק

� וזו שאלת מינוח התלויה ג� בהשקפת עול� �או התנהגות אקראית " חופש בחירה"טריי� יש בתנועת� כעי� של עקרו� זה היא שלחלקיקי� אלמנ

דוגמה מתחו� ידוע יחסית יכולה להיות ההתפרקות של יסודות . אלא בדרכי הסתברות) מקומ� ותנועת�(ולא נוכל לדעת את התנהגות� 

�באופ� שאי', בזמנו החופשי'להתפרק ' רשאי'פי שכל אטו� �על�א�, קצב קבוע לכל יסודשיש לה , )14דוגמת אורניו� או פחמ� (רדיואקטביי� 

 .אפשר לקבעו מראש או לעמוד עליו אלא בדיעבד

נהג לומר " אלהי� איננו משחק בקוביה("אלברט אינשטיי� סבר בזמנו שמ� ההכרח שיימצא פתרו� לוגי כל שהוא בתורה יותר כוללת  

אול� נילס בוהר ותלמידיו טענו שלא , )כעדותו בעצמו, ואמונה זו השפיעה על דר& מחשבתו, שאינשטיי� היה פנתיאיסטא& יש לזכור . אינשטיי�

 .חסר כא� מידע וכי זהו מצבו האמתי של הטבע

ת אחרות של אנו רואי� את האור ותופעו. בא לידי ביטוי במקביל ג� ביחס לתפיסת האור, )הלוגית(השינוי הגדול ביחס לפיזיקה הקלאסית  

נילס בוהר . חומרית מאיד&� חלקיקי חומר מחד ואנרגיה גלית לא�זמנית �כנושאי� שתי תכונות הפוכות בו, קרינה ושל חלקיקי� אלמנטריי�

' בחינה'כל . סתירה זו בשכלנו הלוגי' לפצח' איננו יכולי� אנחנואנחנואנחנואנחנו: כלומר. ותלמידיו מסבירי� ג� מצב זה בעזרת עקרו� הקומפלמנטריות

אנו לומדי� אפוא להכיר . איננה מבטאת אלא צד מסוי� של האור במציאות,  של הנתוני�100%למרות שיש בה , חלקיקית או גלית, את של האורכז

חלקיקי , ויחד ע� זה, ידי שדה כובד�וכ& נמש& בי� השאר על, האור מתנהג כזר� של חלקיקי�. הללו' הבחינות'של ' השלמה'ידי �את העול� על

מה , כ� שתיה� נכונות�פי�על�פי הלוגיקה הקלאסית וא��שתי התופעות נראות סותרות לגמרי על. מתנהגי� כגלי� כמו בניסויי התאבכותחומר ג� 

שלא לדבר על עול� , שג� עול� החומר מורכב יותר מחוקי הסתירה, מסתבר א� כ�. הלוגיקה הקוואנטית, שמחייב כנראה לוגיקה שונה ומיוחדת

 .הרוח

איננה ) יב, ג"כ, שמות(ה המחקרית הרואה רק את עניי� המנוחה כטע� השבת בפרשת משפטי� התפיש .19

לפיכ& , וכלה בפסח וברגלי�, החל באיסור לחיצת הגר, מוסריות וחברתיות הקשורות ביציאת מצרי�, הפסקה כולה מטפלת במצוות דתיות! נכונה

 .�כמו בספר דברי, ג� שבת ושמיטה בפסקה זו קשורות בטע� זה

 .י ש�"ראה רש, אולי מכא� המדרש הידוע על מצוות שבת כבר במרה .20

והציווי לשבת איש ,  הציווי להכי� לשבת מראש כולל אפייה ובישול�הציווי לשבות בשני מובניו  .21

שהוא , )כט, ז"ט, שמות(" אל יצא איש ממקמו ביו� השביעי"...להוציא , ה� מצוות עשה,  וכל האיסורי� הנובעי� מכלל מצוות אלה�במקומו 

 .ד"ה לאו שנית� לאזהרת מיתת בי"ד, ובתוספות, ב"ע, יז,  עיי� עירובי��ונחלקו בקריאתו ובעונשו , לאו

היא , את המזו� שהיא קונה מ� החו': זה ג� עיקר מצוות השבת למשפחה שאיננה חקלאית או יצרנית .22

 .כפול בבישול ובאפייהומכינה לשבת לח� משנה במוב� של אוכל , מובילה הביתה

שהמ� ירד ג� , ב"ע, ב, י ותוספות ושאר ראשוני� לביצה"וברש, כו, ז"ט, אבל ראה במכילתא לשמות .23

 .במועדי�

 :טוב ובהבנת ההלכות�בהסבר זה נפתרות בפשטות שאלות כבדות בלימוד הסוגיות של מלאכת יו� .24

, ב"ע, ב, שבת, ועיי� תוספות). ז��ד, ו"ל, שמות(אחד במ� ואחד במשכ� , צאה בשבתמדוע נדרשו שני פסוקי� מפורשי� ללימוד מלאכת הו. א 

 .ב את ידו"ה פשט בעה"ד



, )כט��כז, ז"ט(פי הפשט �ג� על, הוצאה כתובה בפרשת המ�? נפש�יחד ע� מלאכת אוכל, לצור& ושלא לצור&, טוב�מדוע הותרה הוצאה ביו�. ב 

�ה לאו שנית� לאזהרת מיתת בית"ד, ובתוספות ש�, ב"ע, יז, ראה עירובי�, אל יוציא, "יו� השביעיאל יצא איש ממקמו ב: "פי הדרש�וג� על

שבה לומדי� , א"ע, יב, אבל עיי� בסוגיית ביצה". והכי משמע פשטיה דקרא שאל יצא בשבת ע� כליו ללקוט את המ� כדר& שעושי� בחול: "די�

כלומר , בהבאת המלאכה, את מפני שנוס� לפרשת המ� כתובה הוצאה בתורה ג� במלאכת המשכ�וז, טוב�שאי� הוצאה ביו�) כב��כא, ז"י(מירמיהו 

מכל מקו� יסוד ההיתר .  ביו� השבתרקרקרקרקכדי לגלות כי הוצאה והבאה יש , לפיכ& יש צור& בדברי הנביא). ז��ד, ו"ל, שמות(למשכ� , החומרי�

 .פי פשוטו של מקרא�על, טוב הוא בפרשת המ��ביו�

וכ& פירש . נפש�ג� כשה� מכוונות לאוכל, ידי פועלי��ומלאכות עבודה הנעשות על, לא הותרו ביו� טוב מלאכות עבודה שבשדהמדוע . ג 

ואני אומר שמלאכת עבודה כולל כל מה שדר& העבד לעשות לאדוניו ואי� רוב בני אד� ): "ה', א, טוב�הלכות יו�(� "על הרמב' משנה�מגיד'ה

אבל , לפי שהוזהרנו במלאכות אלו לזכור כי היינו עבדי� והיינו עושי� מלאכות אלו לאדונינו, כרי� אחרי� לעשות�עושי� אותה לעצמ� אלא שו

אלא א� האדוני� עושי� , לפי שאינה מלאכת עבדי�, !)ביו� טוב(לא הוזהרנו , לעצמו, כל מלאכה שדר& רוב בני אד� לעשותה כל אחד בביתו

אפייה , אבל. והקצירה והטחינה וההרקדה, הברירה: כגו�, ידי אחרי��דר& לעשותה על, מנה לימי� הרבהולזה כל מלאכה שאד� עושה מ. אותה

� "הרמב". ועדיי� צרי& עיו�, כ& נראה לי. אד� עושי� אות� לעצמ��ורוב בני, והלישה והשחיטה והבישול אי� אד� מכי� מה� לימי� הרבה

וזה יכול לפתור , )שדה(לבי� פרשת משפטי� ) בית(שי� לא התייחסו להבדל שבי� פרשת המ� א& שני המפר, פירש בדר& דומה) ז, ג"כ, לויקרא(

 .שהתקשה בתלישת ירק, � ש�"משנה על הרמב�ראה לח�, ג� את הצרי& עיו� עדיי�

, דורשת ג� למועדהמכילתא . פי הפשט בשבת ולא במועד�ברור שהכנה כתובה על? )ב, ביצה(טוב �כ& בסוגית הכנה ביו��על מה נחלקו כל. ד 

ג� , )'משנה�מגיד'כפי שלמדנו מבעל ה(שהכנה לימי� רבי� , אלא). ה והיה ביו� הששי"ד, ב"ע, ב, ביצה, תוספות(אבל דרשות חלוקות ה� 

, ביצה(לדעת רבה , טוב�היא שהועברה משבת ליו�, דווקא הכנה, לכ�. שכ� היא נעשית בדר& כלל בעבודת פועלי�, "מלאכת עבודה"נחשבת , בבית

אלא מדיני מוקצה שחכמי� החמירו , טוב די� גמור מ� התורה�שאי� הכנה ביו�, כנראה, דעתו היא, � פוסק לפי רבה"פי שהרמב�על�א�). ב"ע, ב

ועיי� בקונטרס הכנה . לפי הפשט, טוב�ודעתו מוסברת יפה לפי מה שכתבנו שאי� פרשת המ� חלה על יו�, )כ��יז', א, ט"הלכות יו(ביו� טוב 

 ).'פרק ו(ל "ה קוק זצ"של הראי' הלכה ברורה'תאומי� בסו� מסכת ביצה ע� �י רבינובי'"כתב הרב בצש

ובכל בית רגילי� להתכונ� , והואיל ועשויי� לבוא אורחי�, ויש הכנה שהיא מלאכת בית רגילה, מכא� שיש באמת הכנה שהיא מלאכת עבודה 

על כ� ג� רבה מודה , )ב"ע, לח, וכ� בעירובי�, א"ע, ומח, ב"ע, מו,  בסוגיית פסחי�עיי�; ולא ממה שנולד(לאפשרות כזאת ממה שיש בבית 

ועיי� (ידי עירוב תבשילי� �שכ� הכנה לאורחי� היא מלאכת בית רגילה ולפיכ& אפשר להתירה על, שלא כל הכנה אסורה מ� התורה ביו� טוב

הסמ& לעירובי תבשילי� מפרשת המ� ). ה רבה אמר אינו לוקה"ד, ב"ע, מו, ותוספות לפסחי�, ה והיה ביו� הששי"ד, ב"ע, ב, תוספות לביצה

 .ל"ואכמ, טוב לשבת במ��נדרש למי שמשווה יו�) ב"ע, טו, ביצה(

פי סדר� �מונה את המלאכות על) ב', ז, שבת(המשנה . מכא� יש להבי� את כפילות ההסברי� במלאכות שבת .25

. והוצאה, סיו� כל מלאכה, האש, הבית, הכתב, הכנת הספר, הכנת הבגד,  הכנת האוכל�") מלאכת&("כמלאכות שמשרתות את צורכי האד� , הטבעי

והגמרא ) ב"י��א"פרקי� י, שבת(לעומת זה המשנה . אלא ע� מלאכת החול הרגילה, רשימה זו בסדרה ובאופייה אי� לה דבר ע� מלאכת המשכ�

הסבר כפול זה נובע ממדרש ההלכה . פי מלאכת המשכ� ומאפייניה�רות את המלאכות עלמסבי) א"ע,  צט��ב "ע, צו; ב"ע,  עה��א "ע, עג, שבת(

הבדלי� רבי� בי� המלאכות שנעשו , כמוב�, יש). מלאכת שמיי�(ובמשכ� ") מלאכת&("הדורש את האיסור הכפול של מלאכות השבת בעשרת הדיברות 

 .ל"ואכמ. י�ושניה� דרוש, לבי� המלאכות שנעשו לצורכי שמיי�, לצורכי האד�

 . בהמה� עוברי� � עבד �אד� (!): בהדרגה יורדת , יב' מפס, א"בעיקר בפרק כ .26

; י וספרא ש�"ראה רש; הגדרת זמ� למצוות הביעור ממחסני הבית" תאכל חית השדה"ההלכה רואה בביטוי  .27

 .ממילא מתקיימת ג� זכותה של החיה ביבול, אבל. ב"ע, ו, תענית

" ונטשתה", מלזרוע" תשמטנה: "�"רמב(פי הקבלת הצלעות �או על) י"רש(הלכה �שרק בדר& של מדר .28

נא להשלי� ,<המעיי�, ויטמ�' וראה מאמרו של הרב ז). כלאו הבא מכלל עשה(ג� את האיסור לזרוע , יא��ו, ג"כ, אפשר ללמוד משמות, )מלאסו�

 >פרטי�

שמירת � גלות מכפרת על אי�ומרת העונש ובעיקר ח, החומרה המיוחדת באיסורי שביעית בספר ויקרא .29

: וכמקבילה לשלושת האיסורי� החמורי� ביותר, כמצוות עשה יחידה שעונשה גלות', שבת האר'' משווי� משמעות מיוחדת לשביעית בתור �שביעית 



�שבת'רק הבנת השביעית כ. וובפולמוסי ימינ, ל"מכא� ג� חומרת ההתייחסות לשביעית בדברי חז. גילוי עריות ושפיכות דמי�, עבודה זרה

 .יכולה להסביר את כל אלה, ביחס לאר'' הבריאה

אלא חלק מ� , איננו חלק מ� הבריאה ומעול� הטבע, ומערכת היחסי� שהוא יוצר, יש לציי� כי הכס� .30

חורי� שקיבלה את �ל חברת בניומכוחה ש, אי אפשר לצוות על הכס� אלא מכוחה של יציאת מצרי�, לפיכ&. שהאד� יצרהמלאכותי , העול� החברתי

' הרי הוא מפקיע את יראת ה, ויציאת מצרי� איננה עיקרית בתודעתו, בלבדכל מי שאמונתו הדתית קשורה בטבורה באמונת הבריאה , לכ�. התורה

 .דורנובדור ההוא וב, אלוהינו שגאלנו מעבדות לחירות' ויש בכ& משו� כפירה בה, חטא�ומשחרר את הכס� מיראת, שלו מ� הכס�

, "לשכ� שמו' במקו� אשר יבחר ה"ומצוות הרגלי� , הקציר והאסי�, האביב, ז"ט, אמנ� נזכרו בדברי� .31

. יותר מאשר ליציאת מצרי�, והרי היבול החקלאי ומצוותיו קשורי� לבריאת העול� ולטבע, ישראל�וכל אלה ה� מצוות הקשורות בחקלאות שבאר'

כופפת , )'ח' פרקי� ו, ודברי�, ג"י, ראה שמות(ידי יושבי האר' לדורות �של שכחת יציאת מצרי� עלומשו� החשש הקבוע , דווקא משו� כ&

, שראשיתו בניס�, הנסי�ללוח הישראלי, כפי שהיא כופפת את הלוח הטבעי שראשיתו בתשרי, התורה את מצוות הרגלי� לזכרו� יציאת מצרי�

 .ל"ואכמ, )ז"ט(ושיאה בספר דברי� , )ג"י��ב"י(ראשיתה בספר שמות , כפיפה זו. ביציאת מצרי�

בחדש "ידי � עלמרומזומת� תורה הרי הוא ,  לחג השבועותמפורשבתורה שבכתב אי� מאורע היסטורי  .32

כ� באה ההדגשה המפורשת הזאת בספר �על. בלי זכר ליציאת מצרי�, טבעי� חג שכולו דתיבתורהאפשר שיהיה �אבל אי). א, ט"י, שמות" (השלישי

 .החברתית של חג השבועות�כמשמעותו המוסרית, �דברי

ומבטאי� בכ& את ,  קשורי� באמת בקדושת האר' והמקדש� ארבעת המיני� �ומצוותיו ', חג האסי� כחג ה .33

� "רשבועיי� . חג הסוכות בזמ� האסי� הוא זכרו� יציאת מצרי� וכל הכרו& בה, לעומת זה. שיסודה בבריאת עול� הטבע, הטבעית�הבחינה הדתית

 .מג, ג"כ, לויקרא

 


