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   אלוקים עד למצווה המרכזית בחיי ישראל"חיי"מאירוע ב: השבת
  שמעון אליעזר הלוי ספירו

  

 מצווהל ונחשבת, גוני בהלכה ובאגדה- אחרי עיבודה הרב ,היטב כמוסד וגם כמושג בימינומוכרת " שבת"ה
 , כאירוע כמעט משני בקונטקסט של כלל מעשה בראשיתהיא נזכרתבה , בפרשתנומקורה . יהדותב עיקרית

 התורה בפעם קורא אתה.  מן ההיסטוריה האנושיתתמנותקה , אישית בחיי אלוקים"חוויה" כתמתוארהיא ו
 עד הופעתה הלא צפויה בפרשת המן, לאחר פרשתנו של השבת הלמותעל היעמן הסתם הראשונה יתפלא 

חבוי והיה  של אלוקים "יהוחו" איך מה שהחל כ;התהליך המושגיאת אנסה לשחזר לן לה. )ז"ט' שמ(
הפך לאחד מן התנאים ההכרחיים בברית בין אלוקים לישראל והדיבר הרביעי נ ,במסתורין של הבריאה

  . בעשרת הדיברות
  :)ג- א:ב(המתייחסים אליה  פורסמיםמשלושת הפסוקים האלה        

 ".ְצָבָאם ם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ַהָּשַמיִ ַוְיֻכּלּו" .א
 ". ֲאֶׁשר ָעָׂשהְמַלאְכּתֹו ִמָּכלַּבּיֹום ַהְּשִביִעי   ַוִּיְׁשּבֹת ֲאֶׁשר ָעָׂשהְמַלאְכּתֹולִֹהים ַּבּיֹום ַהְּשִביִעי - אֱ ַוְיַכל" .ב
 ".לִֹהים ַלֲעׂשֹות-ָּבָרא אֱ  ֲאֶׁשרֹו ְמַלאְכּת ָׁשַבת ִמָּכלַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו  יֹום ַהְּשִביִעי לִֹהים ֶאת- אֱ ַוְיָבֶרךְ " .ג
, "מלאכתו אשר עשה" לוסבמ" ויכל "."תוישּבֹ"וגם " ויכל": לאלוקים נוגעותשתי פעולות ' בפסוק ב

 שאלוקים חדל לעבוד ביום – אחד  שניהם אומרים דבר,לכאורה".  אשר עשהמלאכתוכל "ל – "תוישּבֹ"ו
 ים מנומק,אותו" קדשיו"את יום השביעי " ברךוי"' סוק ג של אלוקים בפוימעשמעניין ש, ברם. השביעי
  . כל זה דורש הבהרה ."שבת מכל מלאכתוכי בו ": במשפטדווקא 

 ,"לו השמים והארץ וכל צבאםויכֻ " מיד אחרי ההודעה ה הבא,"ויכל אלוקים "– הפעולה הראשונה       
אבל אותה . אלוקים חדל לעבוד הרי, הסתיים ,האדם –לם עוהאומרת שכיוון שהפרויקט הספציפי של 

 אלאהיה לא מה שקרה  "ְמַלאְכּתֹוִמָּכל "של  בקונטקסט ,כלומר ."תוישּבֹ" היא , מראייה אחרת,פעולה
 אם , אבל1.לעשותהרבה דברים  לאלוקים וין נשארעדי, ל כבר ציינו"וכמו שחז. הפסקה זמנית לאותו יום

 ,)יא:כ' שמ" ( ַּבּיֹום ַהְּשִביִעיַוָּיַנח"כתוב ?  אפילו ליום אחד לעבודדוע חדל מ,"היו עוד פרויקטים"לאלוקים 
 ,היה כביכול ממד סובייקטיבי" ויכל"ז שו חייבים לומר שהטקסט בא לרמ, מתעייףינואבל כיוון שאלוקים א

את  חוןלראות ולבכדי  ממלאכתו חדלאלוקים  2".עונג"או " סיפוק"או " נחת " לושבלשון בני אדם קוראים
 ,קדש אותוליום השביעי והברך את ל , האירוע הגדול הזה אתחליט להנציחהואז  ,שיומעד והיופי של ההו

                                                             
ספרו שיצא  .  ביהדותמודי יסודיינג סטון במרכז ללש אירו"הוא בעל קתדרה ע) SHUBERT(שמעון אליעזר הלוי ר "ד   *

   Aspects of Rabbi Joseph B. Soloveitchik's Philosophy of Judaism (Ktav,2009):לאחרונה הוא
  

מה שבשמים נחוץ וכלומר כדור הארץ , הסתיימה) solar system(אפשר לומר שלפי הטקסט רק מלאכת מערכת השמש    1
 ואחרי השבת ,"שבת" אלוקים רק ,החללאת הממלאים  כל מערכות הכוכביםאת  הכולל ," מלאכתומכל"אבל . לחיי האדם

למו שבת אבל לא שבת לא ממלאכת הרשעים ולא וממלאכת ע: "ל"חזואמרו . חזר לברוא ולחדש מעשה בראשית
  .)אי, רבה יא' בר" (ממלאכת הצדיקים

 שם ("לך שבנה פלטין ראה אותה וערבה לו משל למ.)של חנוכת הביתהעונג (כלילא דבתי  ":ל''אמרו חז, "ויכל אלקים"   2
 .)ד, ט



 ימי מעשה כדי השייום אחד של שביתה אחרי ש :חיי האדםברלוונטי מושג השבת ללהפוך את ובזה 
דש ירך וקיים בשאלוק על ידי . ממנוולהתענג) לא:א' בר( " ְמאֹדטֹוב"צרו הכריז עליו שיֹולם ולהתבונן בע

כל יום : ")ג:לפרק ב (דברי ספורנוכו.  האופי והמהות של אותו יוםאת הוא שינה לנצח ,יום השביעיהאת 
   3".שביעי העתיד ברכו שיהיה יותר מוכן משאר ימים בנפש יתרה לאור באור החיים

נו תי ההוראות שנ. לחלוטיןריק באופן שנראה מ,השבת בתורה בפרשת המן תזכרנ לאחר מכן, כאמור       
 וחייבים ללקוט ביום ,רד המןביום השביעי לא יֵ : יום השביעי מוגבלות במפורש לעניין המןה לעלמשה 
 מה לעשות ןתברר שהעם לא הביה ו,תקרבה רק אחרי שיום השביעי .)ו- ד:זט(שי מנות ליומיים יהש
   : השבתיאתחיל משה להסביר מה הה ,המןשל תוספת ב
   ).כג( "ּתֹאפּו ֵאפּו ָמָחר ֵאת ֲאֶׁשר' קֶֹדׁש ַלה ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת' ר ההּוא ֲאֶׁשר ִּדּבֶ " )1
 .)הכ" ( ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּשֶדה,'ַׁשָּבת ַהּיֹום ַלה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכי" )2
 .)טכ" (ִיםֵּכן הּוא נֵֹתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּשִּשי ֶלֶחם יֹומָ - ָנַתן ָלֶכם ַהַּשָּבת ַעל' ה  ִּכיְראּו" )3

 

,  היסודות של השבת אם לבני ישראל כבר נמסרו, ממה נפשך4: מאודהתמונה העולה מן הטקסט תמוהה
משה ללמד לעם היה על שהרי ,  על השבתדברואם הם לא ידעו ?  להםאמרםללשוב ולמה היה צריך משה 

 ,לדעתי. ם ירידת המן עאותהם קושרי שקודם ,יסודי הלכותיהאת  את משמעותה ו– סדרכאת מצוות השבת 
שהם כ,  לבני ישראל"שבת"מעין יום השביעי ה  היהכבר במצריםלפיה שמסורת מחזק את ה ה הזקושיה

ה אחד מן ית גם תנועת המחנה ביום השביעי במדבר הי5.פטורים מן העבודה על פי עצת משה לפרעה
ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון "מדו שהיום הוא  ל, למןזיקה ב, אבל רק עכשיו6,)כה:ו ט'שמ(הנהלים שנתן משה לעם במרה 

המן נבחר ואולי .  המספק ביום השישי מזון לשלוש סעודות בשבת7,'ושהוא מתנה מאת ה ,"'קֶֹדׁש ַלה
השבת  לקדושתכדי לחשוף אותם  ,יום השביעיהשמירת בסיון הראשון של העם ילהיות המסגרת של הנ

   8.םיו- םחיי היומ כחלק ,קיומיה התחום -) לחם יומיים( השבת ולברכת) המן לא ירד(
ר סיני ומתן מעמד הלעד בתורה  ת נזכרינה היא א,של השבת "טעימה"אחרי מה שהיה לא יותר מ       
לל הרבה התחייבויות שליליות וכו יום שאסור במלאכה ;ה מסובכתומצוכהשבת  ה מופיע שם.תורה

 שהם ,ברותי כדיבר רביעי בעשרת הדלאא, מן המצוות הו הוא שאין השבת נזכרת כמצומפתיע .וחיוביות
ָיִמים   ֵׁשֶׁשתִּכי: "הסיבה לחשיבות היוםשם  מתלראשונה מתפרס. בני ישראללדברי ברית עולם בין אלוקים 

   .)יא: כ'שמ" ( ַּבּיֹום ַהְּשִביִעיַוָּיַנח ...ָהָאֶרץ-ַהָּשַמִים ְוֶאת ֶאת' ָעָׂשה ה
את  להבין יש שבת בחיי עם ישראל ובתיאולוגיה של היהדותהמיוחד של ה התפקידאת כדי להבין        

בלו י כשבני ישראל ק,במעמד הר סיני. עליהם ול שני לוחות הברית ושל הדברים שנחרטהמשמעות ש
 ָהַעִּמים ִּכי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל":  נוצר יחס חדש ומיוחד בין אלוקים וביניהם,עליהם ברצון מלכות שמים

 לאן :יעוד כפול לעםי' ה קובע כאן .)ו-ה: יט'שמ ("ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש  ִּתְהיּוְוַאֶּתם .ָהָאֶרץ ִלי ָּכל
, הם עצמם כיחידים וכקבוצה צריכים להיות מופתתחילה . דם בהיסטוריהיתפקמהו והם לשאוף עלי

ם היש ללכן ו ,"ָהָאֶרץ ִלי ָּכלִּכי  "–  אבל יש להם גם תפקיד כלפי חוץ,באופיים ובהתנהגותם" קדושים"
את אלוקים ומוביל את יצג יהן במקדש מוהכש כמו :"הניםוממלכת כ " להיות-  אנשי תבלפי כלאחריות כל

לא מצא :  הבריתלוחותם של השבת על המיקוגם עכשיו מובן . ישראל בין העמים כך ,ל-הקהל בעבודת הא
  . טרות המ שתילהשגתהשבת  כמו יעילכלי ה "הקב
של מנוחה וקדושה בתוך זרם אי   יוצר לעצמו ולמשפחתוה השומר שבת כהלכת? כיצדפניםכלפי        

, ברם. להתבונן בחכמת התורה ולהתענג בטוב העולםכדי  ומשתחרר מהבלי הזמן ,הולך ושוטףהחיים ה
                                                            

קדושת "ואפשר לדבר על , )substantive(אלא הוא ישותי   ,הוא לא אפס או רק מסגרת של התייחסות" זמן ",לפי היהדות   3
 Joseph B. Soloveitchik, The Lord Is Righteous In All Of His Ways :נועיי ."יום המוכן לפורענות"או " הזמן

(Toras Harav Foundation, 2006), p. 211.   
 .גכ, כב:על שמות טז) העמק דבר(ב " והנצי,בכ:י לשמות טז"רש   4
 גם מה שכתוב בלוחות .)בל:ר א"שמו (כל יום שביעיבעבדיו העברים מהעבודה את  שחררעצת משה ואת פרעה קיבל   5 

 . כןלקודם  מרמז שהיה גילוי של השבת "לֶֹהיךָ - אֱ '  הַּכֲאֶׁשר ִצְּוךָ  ְלַקְּדׁשֹו יֹום ַהַּשָּבת- ֶאתָׁשמֹור "יםהשני
 ".על דרך הפשט" שזה ,ן שם''רמב   6
 למה .):שבת יב" (לך והודיעם, יתנה לישראלמתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ל: ה למשה''אמר הקב"   7

 מאורעות מן מציינים שהם שום מ,דים אחרים שייכים אך ורק לישראלמפני שהמוע? "מתנה"דווקא השבת  הנקרא
ולמה בכל זאת . ישראלל ולכן אין קשר פנימי בין השבת , מאורע אוניברסליציין ואילו השבת באה ל,ההיסטוריה שלהם

 ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶעֶבד  ִּכיְוָזַכְרּתָ  ":כתוב אחרי המצווה של השבת בהםש, יםהתשובה ניתנה בלוחות השני? להםניתנה 
,  דווקא מפני שקיבלתם עליכם להיות השגריר של אלוקים בהיסטוריהלכםכלומר השבת ניתנה  ).טו:ה' דב ("'ַוּיִֹצֲאָך ה

 .)טושם  ("יֹום ַהַּשָּבת  ַלֲעׂשֹות ֶאתֶֹהיךָ -ֱאל'  הִצְּוךָ ֵּכן ַעל "
 ואולי זה הפירוש של .)ד:טז' שמ ("לֹא ן ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִתי ִאםְלַמעַ : "סיוןיכנ עניין המן התורה עצמה מציגה את   8

 כלומר לפני הנתינה הפורמלית במתן .)השבתאת שאני עומד ליתן להם " (לך והודיעם", ה למשה''אמר הקב: הגמרא
 .  לשבתתכוננים איך מ: תן להם הזדמנות להכיר היבט אחד של היום,תורה

2 



3 

באמצע אנו שעדיין  , אנחנו."קים מלאכתוויכל אלֹ: "תי סיום אִמ "חגג"  הוא של אלוקיםתבשבת המקורי
שזה לא דבר קל או "  שיהיה בעיניך כאלו כל מלאכתך עשויה,לא תהרהר אחר מלאכה" נצטווינו ,המלאכה
   9!פשוט

10 לכל אנשי העולם  (" ִהוא ְלעָֹלםאֹות"פעם  :)יז:א ל'שמ( "אות "ת השבת נקרא?כיצדכלפי חוץ 
: ואף כאן. )יג:לא' שמ ("ְמַקִּדְׁשֶכם' דֹרֵֹתיֶכם ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ה ִהוא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם לְ אֹות" ופעם ,)שם ,הגיאוגרפי

 המחזה של חברה שלמה , שלנו ההיסטוריההלך ברור שבמ.)גי:א ל'י על שמ"רש" (האומות בה – 'לדעת'"
בעולם עז עשה רושם  11,ת נפש ממשו עד מסיר,מסחר ובמלחמה כל יום שביעיב , לעסוק במלאכהתהמסרב
 הכלי היעיל 12,"גוייםלאור "וכ" עדים" התפקיד ההיסטורי של ישראל כ אתהנביאים הדגישו וכש.העתיק
  .  שמירת שבת על ידי כל קהל עדת ישראלהיה

                                                             
ל יתברך בשלמות - מה שכיוון אליו הא"כל להשיג ואומר ספורנו שהאדם י) יז:לא' שמ(" וינפש" על .ה: כ'י לשמ"רש   9

 ."'נעשה אדם בצלמנו כדמותנו'פעולתו באומרו 
  ַההּוא ִיְהֶיה ִמְזֵּבחַ ַּבּיֹום" ;)טו:ד' בר" (תְלַקִין אֹו'  הַוָּיֶׂשם: " להודיע לאחריםהמשמע" אות"ך המילה ''בכמה מקומות בתנ10 

 ).כ:יט' יש" (ְצָבאֹות'  ְלאֹות ּוְלֵעד ַלהְוָהָיה... ִמְצָרִיםְּבתֹוְך ֶאֶרץ ' ַלה
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