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ים צררו . דרשנים נתנו בה את עיניהם, משוררים ופייטנןנדמה עליה השבת, שאין בה מן החידלו

אך כוחה לא תש ותוקפה לא פג. מה טיבה של השבת  –עליה את רינותיהם, הוגים מצאו בה סימוכיהם 

  וכיצד זכתה לתהילת עולם? השעמדה לה זכותה והרבו ודרשו עליה? מה ייחודה ומה אופיי

הקוסמית אפריורית, כלומר: הענקה אלוקית  היש שיאמרו שתכונתה של השבת נובעת בשל הוויית

", דהיינו: ויקדש אותוויקדש אותוויקדש אותוויקדש אותול שפעה רוחנית הניתנת דווקא ביום השבת. "ויברך אלקים את יום השבת, ש

הקדושה האימננטית של השבת היא המנוף ליצירת תשתית ענפה של פרשנות ודרש. מאידך, יש שיאמרו 

 שבועית, וכן לאומיותה ושייכותה באופן בלעדי ליהודים, הם הגושפנקא-כי תדירותה והופעתה החד

ליצירה הרוחנית הענפה העומדת בגווה. עם זאת, יסוד מהותי נוסף עולה אודות ההקשר בו מופיעה 

השבת בתורה: מיקומה בגוף הטקסט המקראי מעורר היבטים ורעיונות רבים, ובכך מותיר שטח נרחב 

  לזירת הדרש לתת את אותותיה.

ופריסת המוטיבים השונים  כאמור, מאמר קצר זה עיסוקו בהבאת הרקע להתייצבות השבת במקרא

בהתאם לעיתוי כתיבתם. חלוקת המאמר תהיה ע"פ סדר הופעת השבת, ברם אין קשר מחייב בין 

  1.האידיאות. נביע את הרעיונות השונים במספר רבדים עיקריים

  

▪ ▪ ▪  

  

                                           
הפרשנים מרבים לעסוק בשאלת ההקשר הטקסטואלי של הכתובים. ידועה היא השאלה "למה נסמכה פרשה" ומוכרת היא  1

בעיקר בפרשנותו של רש"י על המקרא. לעניין ההקשר של השבת הופיעו מאמרים נוספים המקנים למיקומה פרשנות ייחודית 
דוד הנשקה, 'ממחרת השבת', מגדים יד' תשנ"א; צבי ארליך,  ומהותית. ראה: מרדכי ברויאר, מאמר ה'שבת', פרקי מועדות;

  'השבת', מגדים טבת תש"ס.
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  2222יהרובד האוניברסל - "ויקדש אותו" 

ֱאִקים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה  ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל

ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה: ַוְיָבֶר ֱאִקים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי 

  )בראשית ב, א( ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאִקים ַלֲעׂשֹות

אף שמעשה השביתה מיוחס -פרשת "ויכלו" הינה נקודת הבסיס בתיאור המקראי של השבת. על

לאלוה, בולטת היא האצלת השבת על היקום כולו. באופן מטפורי, הקב"ה מממש את רעיון השבתון על 

רה שוקקת עולמית. דווקא בלב העשייה, כשרוח היצי- עצמו ובכך נוסך את היום השביעי כאידיאה כלל

בשיתוף מופלא מצווה האדם  3.ופורה, מכלה את המלאכה ומשרה את מנוחתו על תעודת העולם הארצי

מחד: "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה" ומאידך: "וישבות ביום השביעי". בפועל, כורכת התורה את 

ד בבד עם חובת ב –שני העניינים הללו יחדיו, ומעניקה לאדם את יכולתו הטבעית לנצל את הבריאה 

השבתון. הצורך בהפוגה מצוין כעניין ערטילאי, המתבטא כנקודת מפסק של פעילות אינטנסיבית בשדה 

  גשמי.- ההתפתחותי

היבט רעיוני נוסף מושתת על הפער ההיולי בין פרק א' לפרק ב'. הר' סולובייצ'יק בחיבורו "איש 

מבחין בין שני סוגי אנוש המופיעים בפרשת בראשית. שתי זהויות, שתי ישויות, שתי דמויות  "האמונה

איש הכבוד וההדר בפרק א' אל מול איש  –השונות בגדרם ובאופיים ומייצגות את המורכבות שבאדם 

"באדם הראשון שולטת שאיפה אחת, לחשל את הכוחות הטבעיים היסודיים, לשלוט  4'.האמונה בפרק ב

 6."בו הוטלבו הוטלבו הוטלבו הוטלוכנגדו: "האדם השני... רוצה להבין את העולם החי, "הנתון"  5,הם ולהעמידם לרשות עצמו"ב

שני קטבים המתבטאים בניגודיות חדה בין פעולת האדם היוצר, הכובש והמנצח, לעומת האדם הפסיבי, 

  הסביל ונטול האמביציות.

האלמנט החיוני המשתף בין שני  כאן מתבהרת סגולתה של השבת ביחס להקשרה. התורה יוצקת את

הטיפוסים בתיאורו של הגריד"ס, וטובעת אספקט המאחד את שתי נקודות הקיצון בתיאור האדם. יום 

עבור האדם היוצר, השבת  7.םביניההשבת עומד בתווך שבין האדם הראשון לשני ומהווה מעין צומת 

                                           
(הוצאת מוסד הר' קוק,  איש האמונהאיש האמונהאיש האמונהאיש האמונה) 1995-1903קטע זה מבוסס בחלקו על מאמרו הגדול של הר' דב יוסף הלוי סולובייצי'ק ( 2

ם: "התשובה לכך אינה שניות המסורת כביכול, ירושלים). בחיבורו זה מודע הגריד"ס לפערים שבין שתי סיפורי בריאת האד
אלא שניות האדם; לא הסתירה המדומה של מהדורות אלא הסתירה האמיתית בטבע האדם". ע"ש. כמו כן, נשען המאמר על 
מקורות נוספים לדואליות שישנה בבריאת האדם; "בתחלה עלה במחשבה לבראת שנים, ולבסוף לא נברא אלא אחד" (ברכות 

אמר רבי יוחנן כתיב בו באדם הראשון שתי יצירות" (תנחומא תזריע ס' א); כמו כן הרמב"ן עומד בפירוש לשניות  סא', א); "
בבריאה: "יצר השם את האדם עפר מן האדמה והיה מוטל גולם כאבן דומם, והקב"ה נפח באפיו נשמת חיים" (רמב"ן בראשית 

 ב', ז').
דם ביום השישי, ומצוות השבתון ביום השביעי. חלק מן הפירוש כרוך בתזמון בולטת היא חפיפת יצירת הא –"לב העשייה"  3

שה' מציב את השבתון. רוצה לומר: אך עם סיום בריאת האדם מייד מתפנה הוא לשבתון, ובכך יוצר אנלוגיה ישירה בין יצירת 
 האדם ליום השביעי.

קונצפט הרחב העולה מתוך "איש האמונה" והם לרעיון זה מצויים סימוכין מן המקרא. ארבעה הבדלים הם המפתח ל 4
  היסודות לשוני עליו מושתתות "שתי הבריאות":

  ".האדמה מן עפר האדם את אלוקים' ה וייצר" ↔אופן הבריאה: "ויברא אלקים את האדם בצלמו"  א.
 ויקח... מקדם בעדן גן אלקים' ה ויטע" ↔תכלית האדם: "ויאמר להם אלקים: פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה ורדו..."  ב.

  לשמרה".ו לעבדה שם וינחהו האדם את
  ".כנגדו עזר לו אעשה, לבדו האדם היות טוב לא" ↔שותף לאדם: "בצלם אלקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם"  ג.

 ".אלוקים' ה" ↔"אלוקים" ד. 
  .15, עמ' הבודדאיש האמונה, איש האמונה  5
  .19שם, עמ'  6
בתנ"ך קורן. החלוקה הנוצרית חתמה את פרק א' בסוף יום השישי והותירה את השבת  הפרקיםמעניינת היא חלוקת  7

  לכאורה אצל ה"אדם השני", למול החלוקה היהודית המחודשת שחותמת את הפרק הראשון לאחר היום השביעי.
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" כפשטה, ויוצר ֶהְבֶטל זמני ממלאכת יצירתו ַוְיֻכּלּוהוא מממש את תפיסת ה" –היא "יום שבתון" גרידא 

השגרתית. אין הוא רואה את השבת כמנוחת שלום ְוַׁשְלָוה וַהְׁשֵקט ָוֶבַטח, אלא כפאוסה רגעית במרוץ 

איש האמונה מקיים את השבת בבחינת "ושמרתם"; מבחינתו אין  לעומתו, 8.להשגת העולם וייעודו

יצירת שבת שכולה  –מסוג אחר  ביצירהביצירהביצירהביצירהזה הוא מתעסק  ; ביוםאלא השיא שלהאלא השיא שלהאלא השיא שלהאלא השיא שלההשבת הפסק בהוויה 

  9.רוחניות וערגה לקונו; כולו נמלא בקדושה וכל ישותו מטהרת עצמה מאבק היומיום השוחק

עולמיותה. -התייצבותה של השבת דווקא בקו התפר, מעידה כי אנושיותה אינה גורעת מכלל

ספון דווקא בכך. כללו של דבר, מלאכת האוניברסליות הפרסונלית אינה סדק בשבת, אדרבא, כוחה 

  תכליתו של האדם הראשון תהיינה בששת ימי השבוע, מלאכת התכלית של האדם השני תהיינה בשבת.

  

  בין הרובד הרוחני לסוציאלי –"עשרת הדברות" 

        דברים ה, יא)( ואתחנןואתחנןואתחנןואתחנן        , ז)כ שמות( יתרויתרויתרויתרו

  ֱאֶהי: ’ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו ַּכֲאֶׁשר ִצְּו ה ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו:

ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת  ’ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה

ֶאת יֹום  ’כן ֵּבַר ה- ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי על

  ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו:

ֱאֶהי ִמָּׁשם  ’ַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוֹּיִצֲא הְוזָ 

ֱאֶהי ַלֲעׂשֹות ֶאת  ’כן ִצְּו ה-ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה על

  יֹום ַהַּׁשָּבת:

:ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂש  ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּת:יָת ָּכל ְמַלאְכֶּת 

ֱאֶהי א ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה  ’ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלה

:ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי ְוֵגְר ּוְבֶהְמֶּת ַוֲאָמְת ַעְבְּד ּוִבֶּת ּוִבְנ  

ַאָּתה ֱאֶהי א ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה  ’ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלה

 ְוֵגְר ְוָכל ְּבֶהְמֶּת ַוֲחֹמְר ְוׁשֹוְר ַוֲאָמֶת ְוַעְבְּד ּוִבֶּת ּוִבְנ

:ָּכמֹו ַוֲאָמְת ְלַמַען ָינּוַח ַעְבְּד ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי  

  

דמיון רב קיים בין שתי הגרסאות בעשרת הדברות. התיאור הטקסטואלי מלווה בשינויי ניואנס 

אולם מובהקת היא האבחנה הנוצרת מן ההפרש בין המקורות. מלבד זאת, הרקע בו מוצבות  10,דקים

  הדברות במקרא שונה, והדבר כאמור מקרין על ציווי השבת.

כהבדל הנובע ממידת הרוחניות בין ספר  ואתחנןפרשת ל יתרופרשת המהר"ל מתאר את השוני שבין 

  11שמות לספר דברים:

"למה בדברות ראשונות כתיב זכור ובדברות שניות שמור ולא ההפך? וזה כי לפי 

הם ישראל. ואילו שאר  –שפירשנו למעלה כי משנה תורה קרובה אל המקבל 

                                           
תמיד בעבודה. המנוחה אינה, אפוא, מטרה בפני : "אנו זקוקים למנוחה משום שאין אנו יכולים להניטשהמיטיב לבטא זאת  8

  ).6י,  Ethica Nicomacheaעצמה אלא היא באה למען המלאכה, כדי להחליף כח לעמל מחודש" (
תיאור השבת ע"פ הזוהר יוצר רושם המזדהה מאוד עם האדם השני: "...אלא שכל הימים כולם, דהיינו ששת ימי המעשה,  9

משם, כי ביום השבת כל השערים פתוחים ונמצא נחת לכל, לעליונים ולתחתונים" (זוהר מתדבקים ביום השבת וניזונים 
  בראשית ע, ב').

כיצד לדידם עורך המקרא לא נתן  ע"פ חוקרי המקרא מדובר בשני מקורות שונים שהובאו לעשרת הדברות. אולם, תמהני 10
- ליבו לאפשרות של שימת לב מצד הקורא לדואליות הספרותית. לפיכך אין מנוס אלא לחוור את הרעיון ע"פ תפיסה אלוקית

  רוחנית.
  פרק מד'. ישראלספרי המהר"ל, ספר תפארת  11
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ה, יותר תורה קרובים הדברים אל השם יתברך, ולכך מצוות עשה שיש להם מעל

  "קרובים אל השם יתברך ומצות לא תעשה קרובים אל המקבל

כן עטוף הוא ביתר קדושה. לעמת זאת, "ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים - רצונו לומר, כי ספר שמות משויך יותר לה', ועל

בני ישראל, ולפיכך חוברים הם יותר אל המציאות  –קרובים הם יותר אל המקבל  –ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶׁשה" 

  ומרית והגשמית.הח

  12מוסיף בעל ה"פחד יצחק" לתאר את הניגודיות:

"אחד מן החילופים בין 'יתרו' ל'ואתחנן' הוא בדיבור השבת, שב'יתרו' נאמר  

מקורו של שבת במעשה בראשית, וב'ואתחנן' נאמר מקורו של השבת בגאולת 

ה ה ה ה נותן התורנותן התורנותן התורנותן התורמצרים... ששבת מעשה בראשית היא קרובה לצורת מתן תורה, שהרי 

, ואלו שבת שבגאולת מצרים קרובה היא יותר לצורת הוא ששבת ביום השביעיהוא ששבת ביום השביעיהוא ששבת ביום השביעיהוא ששבת ביום השביעי

  "מקבלי התורה הם שנגאלו ממצריםמקבלי התורה הם שנגאלו ממצריםמקבלי התורה הם שנגאלו ממצריםמקבלי התורה הם שנגאלו ממצריםקבלת התורה שהרי 

רוחניות, והעם ב'דברים' מקושר  רהרושם, כי העם ב'שמות' מכותר באווי ןאם כמצטייר אלו ם בדברי

  לארציות ולחומריות. 

ערטילאית, - ר'. מצוות הזיכרון מצטיירת כרוחניתכאמור, שוני בולט נוסף נעוץ בציוויים 'זכור' ו'שמו

פרקטית. יישום הזכירה אינו תלוי גוף או כח הכרחי, אלא -ומנגד מצוות השמירה מצטיירת כמעשית

מחשבתית גרידא. לעומת זאת, בדיני השמירה כרוכים עשרות ציוויים וחוקים, -עניינו פעולה שכלית

פרשה אשר  –מירה. הציווי 'זכור' מופיע בפרשת 'יתרו' הלכות ודינים, שכולם סוככים תחת מצוות הש

נשקף ממנה כי העם עדיין אינו מגובש ואינו אחיד בהנהגותיו. "ַוַּיְרא ֹחֵתן ֹמֶׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר הּוא ֹעֶׂשה 

ִמן ֹּבֶקר ַעד  ָלָעם. ַוֹּיאֶמר: ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה ָלָעם? ַמּדּוַע ַאָּתה יֹוֵׁשב ְלַבֶּד ְוָכל ָהָעם ִנָּצב ָעֶלי

המערכת המשפטית עודנה בחיתוליה, העם מלא בתרעומות כלפי ה' ואף על  – (שמות יח, יד) ָעֶרב?"

המסגרת אליה יוצקים את עשרת הדברות הראשונות היא מסגרת עראית,  13.משה ניכרת חוסר היציבות

רשייה החושפת את החולשה החוקתית שיש במדבר, סיני קודמת פ-תלותית, וחסרת בסיס. למעמד הר

ישראל מידיו של יתרו מקבלים טז)  ,(שמות יחשכן את המפתח להודעת "ֶאת ֻחֵּקי ָהֱאִקים ְוֶאת ּתֹוֹרָתיו" 

הגר. נראה אפוא, שכאשר בני ישראל נתונים במדבר וענן סוכך על ראשם, אין הם נצרכים לשמירה 

אי לכך, משתמש המקרא בלשון "זכור". זכירת  –קטן ואתגרם מועט  םעקבית של השבת שהרי ניסיונ

השרשת המצוות, את התקופה הקודמת לפרשת -השבת מייצגת את חוסר החיוב, את עידן טרום

  "משפטים" ואת העת בה עדיין לא נפתחה תשתית אמיתית של תורה ומצוות.

ניסה לארץ משה מצוי באחרית לעומת זאת, פרשת 'ואתחנן' מעניקה תחושה מבוססת יותר. ערב הכ

. על כל פנים מתקבלת תמונה המתארת עם שהושתת והושרש, רימיו, הרגשה של ייצוב נסוכה באווי

וכעת הוא מכונן דיו בכדי לזכות לדברות בסגנון אחר. הכניסה לארץ יוצרת מטבעה צורך ברעיונות 

עכשיו נאמר "ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ חברתיים, באתוס חדשני, באתיקה, בדעת ובתורת מידות. דווקא 

דהיינו: בכניסתם לארץ הנם מתנערים מחסותו האישית של הקב"ה, יוצרים לעצמם מלכות  –ִמְצַרִים" 

                                           
פחד יצחק, שיבת ר' חיים ברלין) ארה"ב. למד בישיבת סלבודקא, שימש כראש י-מוסקבה, 1981-1907ר' יצחק הוטנר ( 12

  מאמר יג' ס' ג'. שבועות
הפס' לעיל בא בסמיכות לעשרת הדברות, ותפקידו להביע את הכשל ההנהגתי של משה. "ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה  13

לעוול המשפטי הנעשה  יתרו, המשקיף על הנעשה במשקפיים חיצוניות, אינו חרד לגורלו של משה, אלא מודע הוא –ָלָעם" 
  קיום כאשר היא מתקיימת תחת כנפיו של איש אחד, לרבות משה רבינו.-לעם. מסגרת חוקתית נורמטיבית אינה ברת
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מוסרית אשר מאלצת אותם לזכור את היותם -בארץ השייכת להם ובד בבד מפתחים מערכת מורלית

  גרים בארץ זרה.

קקת להפחת רעיונות. בעת צאתם של בני ישראל ממצרים אמונתם נראית פרשת 'יתרו' אינה נז

כרופפת ודתיותם כרופסת. באזניהם עוד מהדהדת עבדות מצרים, גופם כבד מן ההליכה הקשה, ולפיכך 

אין רלוונטיות לדון במוטיבים שאינם דתיים. עיסוקו העיקרי של ה' הוא בביצור ראשיתי של האמונה, 

  ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ". ’רת השבת היא: "ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה הוהסיבה שניתנת לשמי

עתה אנו יכולים לצייר את התמונה בשלמותה. בעצם באה התורה בספר דברים ואומרת: "דעו 

סוציאלי - ישראל, כי לאחר התגבשותכם, לאחר התלכדותכם כעם, תוכלו לזכות גם לביאור אנושי

גם  ףיימתם את השבת מתוך כורח או מתוך צו אלוקי, בשעה זו תוכלו להיחשלשבתון. אם עד עתה ק

להיבטים אחרים. עכשיו המונח ְלַמַען ָינּוַח ַעְבְּד ַוֲאָמְת ָּכמֹו בהיר לכם, ותפיסתכם בשלה יותר לקנות 

  דתיות".-אידיאות חוץ

  

  הרובד של מעמד המצוות –"אות היא" 

ֹמר ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר: ַא ֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלא

ִּכי אֹות ִהוא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְלֹדֹרֵתיֶכם ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשֶכם: ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּׁשָּבת 

ֹעֶׂשה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִּכי ֹקֶדׁש ִהוא ָלֶכם ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת ִּכי ָּכל הָ 

ִמֶּקֶרב ַעֶּמיָה: ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ֹקֶדׁש ַלה' ָּכל 

ֲעׂשֹות ֶאת ָהֹעֶׂשה ְמָלאָכה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת מֹות יּוָמת: ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת לַ 

ַהַּׁשָּבת ְלֹדֹרָתם ְּבִרית עֹוָלם: ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהוא ְלֹעָלם ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים 

  (שמות לא, יב) ָעָׂשה ה' ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפש

העגל, חופפים באופן ניכר שני יסודות עיקריים: המשכן בציווי זה המופיע כאלומה בין המשכן לחטא 

והשבת. בלב ענייני בית ה' מצוינת השבת כגזירה המוכרחה להיאמר באורח שאיננו סובל דיחוי. מדוע 

  טורחת התורה להציב את השבת דווקא בתוככי התיאור הרציף של המשכן?

מצווה על משה להתרות בפני העם כן הוא -ה' קורא להפסקת מלאכת בניית המשכן ביום השבת, ועל

ועוד יוסיפו  14.בניין ישיפסיקו ממלאכתם, שמא ישימו בליבם אישור לעשות מלאכה ביום השבת לצורכ

  כן תותר העבודה בשבת.-ועל –להגות ויהרהרו שלבטח קדושתה של השבת גורעת מקדושתו של המשכן 

לשבת נופך מיוחד  –ִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש, ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלה'" "ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִבי

מעשי של המצוות, אלא משתייכת היא -ביחס לשאר הציוויים בתורה. היא איננה נגזרת מהרעיון הפולחני

רוחני שביהדות. ייחודה הוא בכך שישנה מצווה לשבות; לכאורה השביתה ביום השביעי - לרובד הרעיוני

ה בפני עצמה. ההבזק העצום שישנו באידיאה מעין זו, דהיינו: הפיכת הפסיביות למעשה של היא עשיי

  ממש, גורם ליצירת אופי שונה לגמרי למצוות השבתון, ומעמיד את השבת בהיבט ייחודי ומהותי.

                                           
אף על פי שתהיו רדופין וזריזין בזריזות מלאכה, שבת אל תדחה מפניה"; רשב"ם, שם:  - תשמרורש"י, שם: "אך את שבתתי  14

 משכן לא תעשו בשבת".אפילו מלאכת ה -"אך את שבתותי 
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אזכור ה'אות' בין ישראל לקב"ה בהקשר זה, מבשר על הקשר ההדוק שנרקם במהלך הציווי. לכאורה, 

ישראל הם הערבים לצידו האחד של המתרס, הם אלו שבונים את המקדש לשכן  –יית המשכן בעת בנ

לבני ישראל; "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש  –אֹות ִהוא ְלֹעָלם  –את שם ה' בעולמו. ומאידך ה' מספק את ערבותו 

  ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם".

שהרי אומות רבות ולשונות אין  – כמו כן, משכן אינו מצטייר כרעיון אבסטרקטי, כאמת מופשטת

ספור הקימו לעצמם ארמונות ומקדשים ומשכנים, ולפיכך משכן העם היהודי אין בו עליונות ואין בו 

רוחני. לכאורה,  –מיוחדות. בנייה חומרית אינה מקנה ליהדות סגולה, שהרי המשכן הוא גשמי, והאלוה 

שאיפה העצומה והמוטיבציה לבניית משכן אינם המשכן הוא בעצם כניעה לצורך של האדם במוחשיות; ה

נגף באמונת השרד -אלא חשיפת החולשות שבאדם; הצורך בהקהלת העם והזכרת השבתון, מהווים אבן

מוחש של הרוחניות, זוכה לאזכור -כן, השבת כמייצגת את הרעיון הבלתי- ישראל. על- שאמורה להיות לעם

  העם.משמעותי ועיקרי, ומייסדת תודעה עילאית בלב 

אי לכך, ה' מבקש להסית את העם מן העבודה. אין קדושה אחת באה על חשבון חברתה, ואין בניית 

המשכן בכוחה לבטל השבת. ייחודיותה של השבת דוחה את כל המצוות המעשיות, והיא לבדה בכוחה 

יני רּום לדחות מן שאר הקדושות. אף ה'אות' בין ישראל לה' אינה רמוזה בענייני המשכן, כי אם בעני

לא המצוות הגשמיות הן  –ושגב. עצמותה של השבת מסמלת את כוח המצוה הייחודי לעם ישראל 

  העיקר, כי אם ציוויי הרוח, והשבת בכללן.

  

  הרובד של חזרה בתשובה –"ויקהל משה" 

ַלֲעֹׂשת  'ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה ַוַּיְקֵהל ֹמֶׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם

 'ֹאָתם: ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלה

שמות ( ָּכל ָהֹעֶׂשה בֹו ְמָלאָכה יּוָמת: א ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת

  )ה', א'ל

תכף סיומה של פרשיית חטא העגל, מופיעה השבת על מצע של הקהלה פומבית. בסמיכות מופלאה, 

, שבתשבתשבתשבתביחס הבא: משכן,  –לפני חטא העגל ולאחריו  –חוזר המקרא ושונה פעמיים את ציווי המקרא 

מדוע המחדל של חטא העגל מלופף ברעיון המופלא של השבת? למה מכתרת  15ן., משכשבתשבתשבתשבתהעגל, -חטא

  התורה את הפורענות בעטיפת רוממות?

המקרא אינו חפץ בשיבה מיידית לעניין המשכן. ציונו של החטא מחייב להשריש מחדש ציוויים 

נסתם על חטא אין הגולל  אמוני, בלתי ניתן לשדר "עסקים כרגיל"; קדומים. כשהתורה מציינת ִמְפַגע

העגל עד אשר לא יושרש הבסיס הדתי בשנית; אין לכרוך מין בשאינו מינו, ואין חטא מתכסה במגופה. 

                                           
תקבולת זו אובחנה כבר בידי פרשני המקרא. אף המסורת הקבלית מצאה קושי באזכור הכפול: "פתח רבי יצחק אבתריה,  15

ואמר: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל וגו", אמאי כניש לון, בגין לממסר לון שבת כמלקדמין, דהא בקדמיתא עד לא עבדו 
את השבת, ודא איהו דלא נטרו אינון ערב רב, כיון דשמעו ביני ובין בני ישראל, אמרו ואנן מלה דא  ישראל ית עגלא, מסר לון

אתמנע מינן, מיד (שמות לב א) ויקהל העם על אהרן וגו', ואתמשכו סגיאין אבתרייהו, לבתר דמיתו אינון דמיתו, כניש משה 
תיב ששת ימים תעשה מלאכה וגו' (זוהר חלק ב', דף רג', א'). לבני ישראל בלחודייהו, ויהב לון שבת כמלקדמין, הדא הוא דכ

שהרי בתחילה, עד שלא עבדו ישראל את העגל  -מדוע חוזרת ושונה התרה את השבת, הרי כבר נמסרה היא לפני כן?  תרגום:תרגום:תרגום:תרגום:
"בא ונמנעם  נמסרה להם השבת, אבל כעת שלא שמרו הערב רב את מצוות ה' כיוון ששמעו "ביני ובין בני ישראל" אמרו: –

  מלעשות כן"... מייד אחר כינס משה את בני ישראל לחוד, ונתן להם שבת כמקודם.
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אי לכך, בטרם שב תיאור המשכן וכליו מניחה התורה מס' יסודות איתנים ההכרחיים ליצירת תשתית 

  16:מחודשת ולשחזור ְמכּוָנן של העיקרים

 מחילת ה'.פסילת שני לוחות אבנים כראשונים ו  .א

 אזהרה על כריתת ברית עם יושבי הארץ וניתוץ מזבחותיהם ועבודת גילוליהם.  .ב

 זכירת יציאת מצרים, עלייה לרגל, דיני קרבן ועוד.  .ג

שלושת השלבים הראשונים הם חלק מבניית הִמְדרג ההכרחית לתיקון חטא העגל: ראשית, מופיע 

חידוש הלוחות. עניין זה משמש כמפתח והוא  –עוד בטרם חיוב השמדת הע"ז  –התיקון הראשוני 

ראשיתי לאחזור הקשר בין ישראל לה'. שנית, מיגור כוחם של עובדי הגילולים ואובדן כלי התשמיש לע"ז 

מעניק לעם את העליונות הדתית ואת חוסר הצורך בהתמודדות כנגד עבודות פולחן זרות. שלישית, צרור 

  חלק מן הצורך במסגרת מצוותית לאחר חטא העגל. הציוויים לגיבוש זהות של תורה ומצוות יהוו

בהמשך הפרק, ישנו מעבר חד להר סיני המביע ומתאר שני שלבים נוספים בהתפתחות מעמד הר סיני 

  ובהידוק הקשר בין ישראל לה':

 אכסיסטנציאליסטית שזוכה לה משה.-ירידה מן ההר; החוויה הדתית  .ד

 שבת.  .ה

ג הרוחני המתחדש. לנוכח קבלת הלוחות בשנית זוכה שני הנדבכים הללו הם הצעד העיקרי במאר

" משה להתעלות דתית נשגבת. ברדתו מן ההר, קורן אור פניו, כולו נמלא "אור מבהיק ובולט כמין קרן

. לעמת זאת, כנגד התרוממותו הרוחנית של משה, פניהם של ישראל נסוגים )רש"י שמות לד, כא(

ות מהוהה ודהויה, הם דורשים אלוהים בדמות עגל מוזהב אישיותם לובשת כס 17;ומתרחקים מידיעת ה'

משה מחד חש את תחושת האלוה נסוכה  18;והנחרצות האמונית שהייתה לפני החטא משתכחת והולכת

תחת כפיו, ישראל מנגד עובדים לעבודה זרה. הפער הרוחני העצום למעשה מייצר הנגדה בין הדובר 

זה מאלצת את משה להשתמש במסווה על פניו עקב בין משה לישראל. הקוטביות הע –למאזיניו 

  מוגבלותם הרוחנית של ישראל.

מתוך השבר והֶנֶגׁש, מתוך הקוטב והניגוד, קורמת עור וגידים הברית המחודשת. דווקא לאחר המפולת 

ה של החטא, תפציע השבת כזרקור מתוכו, מקיומו ומהווייתו. אין חיוב המתאים לציון 'ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצּוָ 

היא היא הייצוג ההופכי והנגדי  –השבת  –זולת השבת. ספינת הדגל של העם היהודי  –ה' ַלֲעֹׂשת ֹאָתם' 

לחטא העגל, ולפיכך היא תשמש כאיזכור הראשון ברדת משה מן ההר. האספקט הרוחני שניחנה בו 

  השבת נראה כנקודת קיצון למוטיב הארצי והחומרי שניחן בו העגל.

דרך קשה ורבת חתחתים עובר משה עד להגיעו למעמד שלאחר החטא. כאמור, דווקא נקודת השיא  

הרוחנית שלו, לוותה בנקודת השפל של העם. לשם כך מובא המסווה שתפקידו לשמש כחיץ בין דרגתו 

                                           
 מקבץ הציוויים. –ראה: שמות לד  16
ַנֲעֶׂשה"  בטרום מעמד הר סיני קיימת אחדות דעים בסוגיית האמונה בה' "ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָּדו ַוֹּיאְמרּו ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיֹהָוה 17

לעם יש חוסן אמוני, העם מכין את עצמו לקראת מעמד הר סיני, העם בוטח בה'. ועוד: "שראתה שפחה על  –(שמות יט, ח) 
 מדרש חריף המתאר דרגות ספיריטואליות המעניקות נופך אדיר לאמונת העם. –יחזקאל וכל שאר"  הים מה שלא ראה

 בסיס מוצק לרפיון אמוני יונק מן ההסבר שמעניקים הפרשנים למעשה ישראל בעגל: "ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ֶלֱאֹכל ְוָׁשתֹו ַוָּיֻקמּו ְלַצֵחק" 18
"וטעם וישב העם לאכול ושתו שישבו כולם כאחד לאכול  רמב"ן:רמב"ן:רמב"ן:רמב"ן:וי עריות"; יש במשמע הזה גל -"לצחק  רש"י:רש"י:רש"י:רש"י:(שמות לב' ו') 

 "וקמו לצחק בשמחה רבה שנפטרו מהשגחת הקב"ה". העמק דבר:העמק דבר:העמק דבר:העמק דבר:לשבעה ושתה לשכרה"; 
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הרוחנית הנאצלת, לבין דרגתם הפחותה של העם. עוצמתו של משה הכרוכה בתיאום עם ציווי השבת, 

ויהווה מעין  –ללמדנו על כוחה של זו. רק כך יתאים העיתוי המזכיר את האור הבוקע מפני משה  באה

ביחד עם הציווי של השבתון. האור בדמות איקוניו הוא הסמל לרוח, לרוממות,  –חידוש של ה'אות' 

של לקדושה; השבת היא הברית, היא ה'אות'; הצד השווה בינהם הוא הרעיון המייצג את העבר השני 

המתרס, הלוא זה החטא. רק שילוב של חזיון אלוקי וציווי טמיר, יביע בצורה הנחרצת והבהירה ביותר 

  את חידוש הקשר בין ישראל לה'.

▪ ▪ ▪  

בין מאסף הדברים שהובאו לעיל נרקמת תבניתה המושלמת של השבת. ראשית, ניכרות הן כלל 

ים אציליים, וכן נדמה שהעיתויים האידיאות שמנפיק המקרא במקמו את השבת בלבם של עניינ

וההקשרים בהם ממוקם רעיון השבתון, מעניקים משנה תוקף לחשיבותה ולמשמעותה. השבת היא כלי 

הן  –אשר ְיַׁשַטח בפני כל עובד ה' אוצרות של רעיונות ומסקנות, אשר יוכלו לשמש כמעין מפה ומצפן 

  לצמאי דעת ה' והן למעייני החקר והעיון. 

להתוות את חוט השני העובר בין קובץ רבדיה של השבת. מצינו את עניינה ביחסה אל  שנית, ננסה

שני סוגי האנוש; ראינו כיצד עשרת הדברות מיוחסות למעמד השונה של עם ישראל במדבר; למדנו היאך 

מעמדן של המצוות וסדרי עדיפותן מנווט על פי השבת; גילינו השקפה נוספת על אלמנט החזרה 

  בתשובה.

סי השיתוף המאחדים את כלל האידיאות שלעיל, מושתתים על ייסוד מובנה של השבת. כצעד יח

ראשוני תשייך התורה את השבת לכלל היקום, תעניק אופי כללי למהות השבת ותמקם את השבתון 

אור  –קמאי המחייב, תוצג השבת באור רוחני -כרעיון וכקונצנזוס אוניברסלי. לאחר הצעד הבראשיתי

שט, אור יותר נינוח. בשלב הבא תינתן פתיחה על מעמדן של המצוות, היחס אליהן, סדרי יותר מופ

תחת אצטלא של שבת ומיקומה. האחת מפנה מקום לחברתה, והשבת  –העדיפות, רוחניות מול גשמיות 

שלאחריה תשמש כשיעור מאלף על חטא, חזרה בתשובה ומה שבינהם. השבת האחרונה המוזכרת 

שניות היא השלב הסופי בבניינו של יום השבת; ההתפתחות האנושית המתנערת בעשרת הדיברות ה

פוסקת באלוה, מקימה לעצמה אידיאות המושתתות גם על חופש ומנוחה, רווחה - מהתלות הבלתי

  וחירות.

למעשה, נמצאים אנו בחלק מתהליך של סגירת מעגל. כאשר בספר בראשית מוענקת העוצמה לשבת 

 ההוויההקרועה מלב  אלקיתניבט יום השבת כאידיאה  –ִּכי בֹו ָׁשַבת  –ה מתוקף שביתתו של האלו

הארצית והגשמית. מנגד, כאשר נצטווים ישראל על השבת בעשרת הדברות השניות, רמוזים לנו יסודות 

  השונים לגמרי מן השבת ב'בראשית'.

חילתה של השבת את פני השבת. רוצה לומר: ראשיתה ות התוותהבהתאם לזאת, נראה שיד המקרא 

כעניין אלוקי, היו מפתח בתובנה וברעיון הנגזרים ממנה. בתהליך מובנה החלו רעיונות נוספים לזלוג, 

כאשר כל רעיון צרור ברעיון הקודם לו, עד להפיכתה של השבת לבעלת מכנה אידיאי משותף, הן לאנשי 

  האלקים והן לאנשי הארץ.

ָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלֹדֹרָתם ְּבִרית עֹוָלם. ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהוא "ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּׁשַ 

  ְלֹעָלם ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש".


