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  ע"אדר התש                                  ד"בס
  

  פרשיות השבת בספר שמות
  לפרשת ויקהל

  
   פרשת ויקהל– ה"שמות פרק ל.1
 ֵאֶּלה  ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם-ָּכל-  ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאתא

ה  ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂש ב  .ִצָּוה ְיהָוה ַלֲעׂשֹת אָֹתם-ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר
-ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַליהָוה ָּכל

ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבכֹל מְֹׁשבֵֹתיֶכם - לֹאג  .ָהעֶֹׂשה בֹו ְמָלאָכה יּוָמת
  .ְּביֹום ַהַּׁשָּבת

ֲאֶׁשר ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶזה ַהָּדָבר ) ד(
ְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה ַליהָֹוה ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ) ה:(ִצָּוה ְיהָֹוה ֵלאמֹר

  :ְיִביֶאָה ֵאת ְּתרּוַמת ְיהָֹוה ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶׁשת
  
   פרשת כי תשא– א"שמות ל. 2

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל - ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאליג  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאליב
 ִּכי אֹות ִהוא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם  ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו-  ֶאתַאךְ אמֹר לֵ 

- ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאתיד  .ְלדֹרֵֹתיֶכם ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְמַקִּדְׁשֶכם
ָהעֶֹׂשה ָבּה -ַהַּׁשָּבת ִּכי קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת ִּכי ָּכל

 ֵׁשֶׁשת ָיִמים טו  .ֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיהָ ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה הַ 
-ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון קֶֹדׁש ַליהָוה ָּכל

ִיְׂשָרֵאל -  ְוָׁשְמרּו ְבֵניטז  .ָהעֶֹׂשה ְמָלאָכה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת מֹות יּוָמת
 ֵּביִני יז  .דֹרָֹתם ְּבִרית עֹוָלםַהַּׁשָּבת לְ -ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת-ֶאת

-ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיהָוה ֶאת-  ִּכי ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהוא ְלעָֹלם
   .ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש- ַהָּׁשַמִים ְוֶאת

  
  'ב:י שמות לה"רש .3
 הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת -ששת ימים "
   ".לומר שאינו דוחה את השבת, משכןה
  
   'ב" שמות להע "ראב .4
והוא . הטעם שהשם צוני שתעשו מה שאומר לכם, והנה"

, תם חייבים לעשותא שמעשה שמיםפ "הזהיר אתכם אע
   ".השמרו לכם שלא תעשו מעשה בשבת

  
  ב" עט"שבת מהגמרא ב. 5
אין חייבין : דתניא. תניא כמאן דאמר כנגד עבודות המשכן"

 ואתם -  והם זרע; ה שכיוצא בה הייתה במשכןאלא על מלאכ
הם העלו את ,  ואתם לא תקצרו-הם קצרו , לא תזרעו

ניסו מרשות הרבים  ואתם לא תכ-הקרשים מקרקע לעגלה 
  "...לרשות היחיד

  
  
  

  י"רש. 6
  המנויות שם) מלאכות שבת( אותן -" כנגד עבודות המשכן"

ופרשת שבת נסמכה ,  למשכןהיו צריכין.) עג(' כלל גדול' בפרק 
  ".לפרשת מלאכת המשכן ללמוד הימנה

  
  "כי תשא"למשה ב' ציווי הי על "רש. 7

פ שתהיו רדופין וזריזין בזריזות " אע-אך את שבתתי תשמרו 
 .המלאכה שבת אל תדחה מפניה כל אכין ורקין מיעוטין

  למעט שבת ממלאכת המשכן
  
  "כי תשא"למשה ב' ציווי הן על "רמב. 8

   דרך הפשט הוא כן יאמר תעשו מלאכת אהל מועד אבלועל
יכול ) ויקרא יא ל(ובתורת כהנים .  שבתותי תשמורו לעולם

את שבתותי "תלמוד לומר , יהא בנין בית המקדש דוחה שבת
  . "' אני הומקדשי תיראותשמורו 

  
  ז "שמות ט. 9

ָהעֶֹמר ָלֶאָחד ַוָּיבֹאּו  ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְׁשֶנה ְׁשֵני כב
 ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶׁשר כג  .ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ַוַּיִּגידּו ְלמֶֹׁשה- ָּכל

ּתֹאפּו ֵאפּו - ֵאת ֲאֶׁשר קֶֹדׁש ַליהָוה ָמָחר-ִּדֶּבר ְיהָוה ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת
ֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ָהעֵֹדף ַהִּניחּו לָ -ְּתַבְּׁשלּו ַּבֵּׁשלּו ְוֵאת ָּכל- ְוֵאת ֲאֶׁשר

ַהּבֶֹקר ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ְולֹא -  ַוַּיִּניחּו אֹתֹו ַעדכד  .ַהּבֶֹקר- ַעד
- ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכיכה  .ָהְיָתה ּבֹו-ִהְבִאיׁש ְוִרָּמה לֹא

ם ֵׁשֶׁשת ָיִמי כו  . ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה ַׁשָּבת ַהּיֹום ַליהָוה
 ַוְיִהי ַּבּיֹום כז  .ּבֹו-לֹא ִיְהֶיהִּתְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת 

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה כח} ס { .ָהָעם ִלְלקֹט ְולֹא ָמָצאּו-ַהְּׁשִביִעי ָיְצאּו ִמן
- ְראּו ִּכיכט  .ַֹתי ְותֹורָֹתי ָאָנה ֵמַאְנֶּתם ִלְׁשמֹר ִמְצו- ַעד מֶֹׁשה- ֶאל

ֵּכן הּוא נֵֹתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ֶלֶחם -  ָלֶכם ַהַּׁשָּבת ַעלְיהָוה ָנַתן
 ל  .ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי-יֹוָמִים ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ַאל
   .ַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִבִעי

  
    עשרת הדברות– א" י'כשמות . 10

  "ויקדשהובת את יום הש'  הברךעל כן "
  

  ב, בראשית רבה פרשה יא. 11
  "ברכו המן וקדשו במן" 

  
  'ג' בראשית ב. 12

  "  אותוויקדש אלוקים את יום השביעי ויברך"
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   עשרת הדברות–' שמות כ.13
 ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִׂשיָת ט  .יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו- ָזכֹור ֶאתח 
ַתֲעֶׂשה - לֹא ְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ְויֹום הַ י  .ְמַלאְכֶּתךָ - ָּכל
ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר - ָכל

ָהָאֶרץ -ִים ְוֶאתַהָּׁשמַ -ָיִמים ָעָׂשה ְיהָוה ֶאת-  ִּכי ֵׁשֶׁשתיא  .ִּבְׁשָעֶריךָ 
ֵּכן ֵּבַרְך ְיהָוה -ָּבם ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַעל-ֲאֶׁשר- ָּכל-ַהָּים ְוֶאת-ֶאת
   .יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו-ֶאת

  
  מבנה ציווי השבת בעשרת הדברות. 14
   .יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו-ָזכֹור ֶאת  .א
    ְויֹום ַהְּׁשִביִעי .ְמַלאְכֶּתךָ - ִׂשיָת ָּכלֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד ְועָ   .ב

  .       ַׁשָּבת ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
  ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך -ַתֲעֶׂשה ָכל- לֹא  .ג

   .     ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריךָ 
  ַהָּים-ָהָאֶרץ ֶאת-ַמִים ְוֶאתַהָּׁש -ָיִמים ָעָׂשה ְיהָוה ֶאת- ִּכי ֵׁשֶׁשת  .ב

  .ָּבם ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי-ֲאֶׁשר-ָּכל-     ְוֶאת
   .יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו-ֵּכן ֵּבַרְך ְיהָוה ֶאת-ַעל  .א
  
  ג"כשמות . 51

נּוַח ְלַמַען יָ  ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיָך ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשּבֹת יב
   .ֲאָמְתָך ְוַהֵּגר-ׁשֹוְרָך ַוֲחמֶֹרָך ְוִיָּנֵפׁש ֶּבן

  
   ג"שמות כ .61
  :לֹו ִּכי ִתְפַּגע ׁשֹור אִֹיְבָך אֹו ֲחמֹרֹו ּתֶֹעה ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו)ד(
ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַנֲאָך רֵֹבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו ְוָחַדְלָּת ֵמֲעזֹב לֹו ) ה(

ִמְּדַבר ) ז:(לֹא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֶאְביְֹנָך ְּבִריבֹו) ו:(ָעזֹב ַּתֲעזֹב ִעּמֹו
) ח:(ֶׁשֶקר ִּתְרָחק ְוָנִקי ְוַצִּדיק ַאל ַּתֲהרֹג ִּכי לֹא ַאְצִּדיק ָרָׁשע
  :ְוׁשַֹחד לֹא ִתָּקח ִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ִּפְקִחים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים

ַדְעֶּתם ֶאת ֶנֶפׁש ַהֵּגר ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ ְוַאֶּתם יְ ) ט(
ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ֶאת ַאְרֶצָך ְוָאַסְפָּת ֶאת ) י:(ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

 ְוָאְכלּו ֶאְביֵֹני ַעֶּמךָ ְוַהְּׁשִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה ּוְנַטְׁשָּתּה ) יא:(ְּתבּוָאָתּה
ֵׁשֶׁשת ) יב(:ַּתֲעֶׂשה ְלַכְרְמָך ְלֵזיֶתךָ ְוִיְתָרם ּתֹאַכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֵּכן 

ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרָך ָיִמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיָך ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשּבֹת 
  : ַוֲחמֶֹרָך ְוִיָּנֵפׁש ֶּבן ֲאָמְתָך ְוַהֵּגר

  
  "כי תשא"מבנה ציווי השבת בפרשת . 71
  אך את שבתתי תשמרו.  א
   וביניכם לדרתיכםכי אות הוא ביני.  ב
  .מקדשכם' לדעת כי אני ה.  ג
  ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם.  ד
  מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה. ה

  . הנפש ההוא מקרב עמיה    
  ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון  .ו

  ' קדש לה   
  .כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת.  ה
   בני ישראל את השבתושמרו.  ד
  .לעשות את השבת לדרתם ברית עולם.  ג
  ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם.  ב
  את השמים ואת הארץ וביום' כי ששת ימים עשה ה.  א

  ". השביעי שבת וינפש    
  
  
  
  
  

  הרב יונתן גרוסמן. 81
על המשכן המלמד ', לאחר שישראל שומעים על ביתו של ה"

, )מטאפיסית (אונטולוגיתמקום דושת את ישראל כי ישנה ק
  האונטולוגיתהזמןהרי שישראל יכולים לשמוע גם על קדושת 

, מקום מסוים המקודש מחברואם אמנם ישנו .  )מטאפיסית(
, דווקא כאן, על כן.  הרי שיכול להיות גם זמן המקודש מחברו

שומעים ישראל את הציווי על , בסמוך לציווי על המשכן
דבר , אפשרות של חילולושה שגוררת קד, קדושת השבת

  ".שעונשו כרת
  

  "כי תשא" השבת בפרשת ציווימבנה נוסף ל. 19
   ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַאְך ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו .1א

  ' ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ה  ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכםאֹות ִהואִּכי      
  :ִּדְׁשֶכםְמַק      

  :ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּׁשָּבת ִּכי קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוָמת .1ב
  :ִּכי ָּכל ָהעֶֹׂשה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיהָ   .ג
  קֶֹדׁש ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון  ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה .2ב

  :ָּכל ָהעֶֹׂשה ְמָלאָכה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת מֹות יּוָמת' ַלה     
  ְלדֹרָֹתם  ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת .2א

  ִּכי ֵשֶׁשת  ְלעָֹלםאֹות ִהואֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  :ְּבִרית עֹוָלם      
  ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת' ה הָיִמים ָעָׂש      

  : ַוִּיָּנַפׁש    
  

  כו : ויקרא יח.20
  " ושמרתם אתם את חקותי ואת משפטי"
  
  'ב-'א ה"ן ל"רמב .12
ונתן לו הלוחות שניות וכרת , ה"כי כיון שנתרצה להם הקב"

ם הנה חזרו לקדמות,  שילך השם בקרבםברית חדשהעמו 
ובידוע שתהיה שכינתו בתוכם כענין , ולאהבת כלולותם

" ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"כמו שאמר , שצוהו תחלה
ולכן צוה אותם משה עתה בכל מה שנצטוה , )ח:לעיל כה(

  .מתחלה


