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  ע'            אדר  התש                        ד"בס
  

  פרשיות השבת בספר שמות
  לפרשת ויקהל

  
  מיקומה וכפילותה של פרשיית השבת בפרשת ויקהל

 לעסוק בשלושת הפסוקים נוברצוני, בשיעור השבוע
  : בציווי על השבת-נים של הפרשה הראשו

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

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

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

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

  :ֶסף ּוְנחֶׁשתְיִביֶאָה ֵאת ְּתרּוַמת ְיהָֹוה ָזָהב ָוכֶ 
ל למשה בסוף רשימת הציוויים ע' ציווי זה הופיע בדברי ה

  :המשכן וכליו 
   פרשת כי תשא– א"שמות ל. 2

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל - ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאליג  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאליב
ֵביֵניֶכם  ִּכי אֹות ִהוא ֵּביִני ּו ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו-  ֶאתַאךְ ֵלאמֹר 

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

 ֵׁשֶׁשת ָיִמים טו  .ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיהָ 
-אָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון קֶֹדׁש ַליהָוה ָּכלֵיָעֶׂשה ְמלָ 

ִיְׂשָרֵאל -  ְוָׁשְמרּו ְבֵניטז  .ָהעֶֹׂשה ְמָלאָכה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת מֹות יּוָמת
 ֵּביִני יז  .ַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹוָלם-ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת-ֶאת

-ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיהָוה ֶאת-  ִּכי ת ִהוא ְלעָֹלםּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹו
   .ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש- ַהָּׁשַמִים ְוֶאת

חתם את הנספחים לציווי על אבל בעוד שהציווי על השבת 
והיה הנספח השביעי כפי שראינו בשעור (מלאכת המשכן 

ני ישראל על המשכן הרי שבציווי של משה לב) לפרשת תצוה
  .   השבת מופיע בפתח דבריוהציווי על 

  
  :שינוי זה אינו צריך להפתיענו משתי סיבות

לשוב לרצף הספור  ישנו כאן ניסיון ברובד הספרותי .א
  .  תוך התעלמות מחטא העגל, העיקרי

, כשמגיע הקורא לפרשת ויקהל ופוגש את הציווי על השבת
רגע לפני שקרא על , ן למשהנזכר בצו זה עצמו שניתהוא מיד 

 בניית - וכך הוא חוזר למעגל העיקרי של הספור , חטא העגל
  .'משכן לה

  
אמר את דבריו למשה על פי ' ה, הראלית ברובד ההסטוריה .ב

  .  שיקולים ענייניים הנוגעים למהויות הדברים

שאין לבנות את  הבא לומר -הציווי על שבת , במישור זה
לצד זהות , נאמר בסוף הרשימה -המשכן ביום קדוש זה 

  , האחראים על המלאכה
  . מי עובד ומתי - כלומר השלמות טכניות הכרחיות 

   
כשבא משה ומעביר את הצווי לעם הוא נאלץ , לעומת זאת

את המשכן צריך שהרי , מעשיים-לדבר ברבדים טכניים
  .  במציאות הראלית, להקים בפועל

ת הנוגעות למלאכת משה פותח דווקא בהגדרות בסיסיו, על כן
 מתי יש לעבוד ולבנות את המשכן ומתי יש להימנע -המשכן 

  .מכך
  

  ל למיקום הפרשייה"הסברי חז
למדו ו, מבוא לציווי על המשכןעל השבת ל ראו בציווי "גם חז
כנובעת מעניין המשכן או מלמדת עליו פרשת השבת את 

  . משהו
  :פירש כך, למשל, י"רש

  'ב:י שמות לה"רש .3
 הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת -מים ששת י"

   ".לומר שאינו דוחה את השבת, המשכן
הקדמת פרשת השבת לעניין המשכן , י"לדעת רשכלומר 

החיוב לשבות : ביחס לעבודת המשכןחשיבותה קובעת את 
  . ממלאכה חל גם על עבודות המשכן

  
  :ע"כך פירש גם ראב

   'ב" שמות להע "ראב .4
והוא . צוני שתעשו מה שאומר לכםהטעם שהשם , והנה"

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

  
ט אבות "מקור ללימוד של ליש מי שדרש מכאן , ל"בחזכידוע 

וסמיכות ,  בניין אב לכולן היא מלאכת המשכן- מלאכה בשבת
   :כמו שאומרת הגמרא, העניינים מלמדת זאת

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

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

  
שהציווי על טענה לניתן להביא ראיה פסוקים גם מלשון ה

  . השבת אכן נאמר כחלק מהציווי על המשכן
. ויאמר אלהם...יקהל משהו" :נאמרשל הפרשה בכותרת 

ששת ימים תעשה . לעשות אותם' אלה הדברים אשר צוה ה
-א:לה( "...מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון

   ).ב
אבל , הכותרת מדברת על דברים שמצווה לעשותםכלומר 

הכותרת כלומר , הימנעות מעשיהמשה מזהיר דווקא על 
  . לתוכן, לכאורה, איננה מתאימה

  
ַוּיֹאֶמר "נאמר בפסוק שמיד לאחר הציווי על השבת , ןואכ

' מֶׁשה ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה
  . ולאחריו מופיע הציווי על המשכן, )'ד ("ֵלאמֹר

  
שמצד אחד ממשיכה את הכותרת , יש כותרת נוספת: כלומר

 וכן הציבור ששמע ,"ויקהל"לא נאמר שוב  שהרי -הקודמת 
) "כל עדת בני ישראל("את הציווי הקודם נשאר גם לציווי זה 

נראית ועל כן היא , כותרת חדשהאך מצד שני היא   –
  .מיותרת

  
שאין רציפות בין הכותרת הצורך בכותרת חדשה נובע מכך 

שכן היה הפסק כדי לצוות , ןהראשונה לבין הציווי על המשכ
  . על השבת

וההמשך יעסוק , חזרה לכותרת הראשונהבשל ההפסק ישנה 
  . במשכן

  
ולא לפני הציווי על , מדוע מופיעה הכותרת למשכן לפני השבת

  ? המשכן עצמו
הכורכים את שני , ל"י וחז"התשובה לכך היא דברי רש

כך שאחד מלמד על השני או על היחסים , הציוויים אחד בשני
  . ביניהם

 
כי "בלמשה '  הבפירושם את ציווי (ן"י ורמב"נחלקו רש

 כיצד בדיוק למדים מהכתוב כי אין לעשות את )"תשא
  . מלאכת המשכן בשבת

אך את שבתתי "י הדבר נדרש מפתיחת הציווי "לפי רש
 בא "אך"כאן ,  שבתורה באו למעט"אכין"וכל , "תשמרו

  .למעט שבשבת אין לעשות מלאכה
  "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
  

שמעצם הופעת הציווי על השבת לצד ן חולק ואומר "רמב
 ניתן ללמוד כי המשכן אינו ,בנספחים -  הציווי על המשכן

כולל ממלאכת , דוחה שבת ויש להימנע מכל מלאכה בשבת
  .כןהמש

  "כי תשא"למשה ב' ציווי הן על "רמב. 8
  ועל דרך הפשט הוא כן יאמר תעשו מלאכת אהל מועד אבל

יכול ) ויקרא יא ל(ובתורת כהנים .  שבתותי תשמורו לעולם
את שבתותי "תלמוד לומר , יהא בנין בית המקדש דוחה שבת

  . "' אני הומקדשי תיראותשמורו 
  

  .  דברי שניהםשפשט הדברים כולל בתוכו את ייתכן 
כי אין ) ולעם(השבת נסמכת למשכן בשביל לומר למשה 

 "אך"ועל כן פתיחת הציווי היא בלשון , לעשות בה מלאכה
  .  המורה על ניגוד לאמור עד כה

 בשבת יש לנוח "אך", עד עכשיו הצטווה משה בבניה ובעשייה
  .מכל פעילות

ר כי אכן נראה כי כוונת התורה לומ, בין אם כך ובין אם כך
 .  אין לבנות את המשכן בשבת

  
 של הציווי המיקום השונהמסבירות את תשובות אלו אולי 

 הארוכה על השבת לעצם החזרהאינן נוגעות אך הן , על השבת
    .ותכניה

גם אם יש צורך לצוות את העם לבל יעשו במלאכת , לומרכ
, הרי שניתן לומר זאת באופן פשוט וישיר, המשכן בשבת

   . משפט קצרב
  ? מאריך בציווי על השבתמדוע הכתוב 

  
השבת מופיעה לאורך ) תשא- בכי(למשה ' בסוף ציווי ה, בנוסף

 למרות שהעם הצטווה כבר באופן ,ששה פסוקים ארוכים
 ובאופן מפורש )בירידת המן(במדבר סין מפורש על השבת 

  ).  בפרשת משפטים והן בדברותהן  (במעמד הר סינייותר 
השבת כאן היא לומר לעם שאין לחלל אם כל מטרת הופעת 

לקצר ולומר זאת הרי שניתן , את השבת לשם מלאכת המשכן
  !כבדרך אגב

  
בציווי על השבת אם נשים לב לתוכן המדויק המופיע כמו כן 

שלא נאמרו , חידושים מפתיעיםנגלה כי יש בו , ןהנסמך למשכ
ושקשורים מהותית למשכן , לעם במעמד סיני או במדבר סין

   .אדווק
  

לצורך בחינת דבר זה נסקור תחילה את הופעות השבת בספר 
  :שמות במבט כולל

על השבת הציווי  במדבר סין מופיע :במדבר סיןהציווי .  1
לבל יאספו , ספציפילכאורה ציווי הוא ו, בהקשר של המן

יש להישאר באוהלים וליהנות אלא , ישראל את המן בשבת
   .מן המן שירד ביום השישי כפליים

  ז "שמות ט. 9
 ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְׁשֶנה ְׁשֵני ָהעֶֹמר ָלֶאָחד ַוָּיבֹאּו כב
 ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶׁשר כג  .ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ַוַּיִּגידּו ְלמֶֹׁשה- ָּכל

 ֵאפּו ּתֹאפּו- ֵאת ֲאֶׁשר קֶֹדׁש ַליהָוה ָמָחר-ִּדֶּבר ְיהָוה ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת
ָהעֵֹדף ַהִּניחּו ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת -ְּ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

ֵׁשֶׁשת ָיִמים  כו  . ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה ָּבת ַהּיֹום ַליהָוהַׁש 
 ַוְיִהי ַּבּיֹום כז  .ּבֹו-לֹא ִיְהֶיהִּתְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת 

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

ֵּכן הּוא נֵֹתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ֶלֶחם - ְיהָוה ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת ַעל
 ל  .ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי-יֹוָמִים ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ַאל

   .ּיֹום ַהְּׁשִבִעיַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעם ּבַ 
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, מדוע מצוות השבת קודמת לכל המצוותהשאלה ונשאלת 
  .ה איננו ממתין עם הציווי עד למעמד הברית בסיני"והקב

  . עשרת דברותעל ל " התשובה לכך נתונה בדברי חז
  :על הפסוק 

    עשרת הדברות– א" י'כשמות . 10
  "ויקדשהואת יום השבת '  הברךעל כן "

  :ל"דורשים חז
  ב, בראשית רבה פרשה יא .11

  "ברכו המן וקדשו במן" 
 רבו נאמ, מקרא מכוון למעשה בראשיתפשוטו של לכאורה 

  'ג' בראשית ב. 12
  "  אותוויקדש אלוקים את יום השביעי ויברך"

  .עומק פשוטה של פרשיית המןאך מדרשו מסביר את 
   

  ? מדוע נצטוו בני ישראל שלא ללקוט מן בשבת
' ועל כן ה, מפני שהמן לא ירד בשבת -התשובה לכך פשוטה 

, כלומר). כו-כב:שמות טז(נתן להם ביום השישי מן ליומיים 
כתוצאה מכך , )ולא מוריד מן (בשבתשובת ה "הקבשמכיוון 

  . צריכים גם ישראל לשבות
  

)  מן השמיים–שהוא לחם ניסי ( פרשיית השבת במן, כלומר
 וכלשון  ,ההשבת חלק ממהות הבריאהיא ביטוי להיותה של 

מחזוריות הזמן כוללת  -:) חולין קא ("קביעא וקיימא"ל "חז
  . בתוכה את השבת כעובדה

  
שובת מהורדת המן משום שיום השבת מבורך ומקודש ' ה

  . ולכן ישראל שובתים, מששת ימי בראשית
ששאר המצוות הן תוצאה של קבלת הברית על בעוד , כלומר

  .  קודמת לברית,כעובדה שבמציאות, השבת, ידי ישראל
  

, השבת אינה תוצאה של הבריתניתן לומר כי , בניסוח אחר
  . אלא היא מונחת בבסיסה

  
 לציווי על השבת ישנו מבנה כיאסטי ברור בעשרת הדברות.  2

  :המקל לעמוד על אופי ומטרת השבת
   עשרת הדברות–' שמות כ.13
ִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִׂשיָת  ֵׁשֶׁשת יָ ט  .יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו- ָזכֹור ֶאתח 
ַתֲעֶׂשה - לֹא  ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ י  .ְמַלאְכֶּתךָ - ָּכל
ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר - ָכל

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

לציווי על השבת בעשרת הדברות ישנו את המבנה הכיאסטי 
  :הבא

  בעשרת הדברותנה ציווי השבת מב. 14
   .ם ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹויֹו-ָזכֹור ֶאת  .א
    ְויֹום ַהְּׁשִביִעי .ְמַלאְכֶּתךָ - ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִׂשיָת ָּכל  .ב

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

   .ְׁשָעֶריךָ ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּב      
  ַהָּים-ָהָאֶרץ ֶאת-ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ָיִמים ָעָׂשה ְיהָוה ֶאת- ִּכי ֵׁשֶׁשת  .ב

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

  
   ,לקדש את יום השבתהאדם צריך  ) א- א(

  .  'וכך עשה אף ה     
  אולם,  זה היא ששת ימים הוא יעבודמשמעות קידוש)  ב- ב(

  עת ברא את', שהרי כך בדיוק עשה ה,  ינוח ביום השביעי    
    . העולם    

   ועיקרעיקר המסר של הציווי מעביר את הציר המרכזי) ג(
  בין אם היא,  אדם מצווה על שביתה ממלאכה- החוק    
   .על ידו ובין אם היא נעשית על ידי עוזריו השוניםנעשית     
  

  שני חלקי המבנה מעמתים באופן חד את שביתת האדם
ממלאכה ' ובין שביתת ה,  ממלאכה וקידושו את השבת

  . וקידושו שלו את השבת
הדרישה מהאדם ת  אמחדדהכיאסטי מבנה כלומר ה

  .להידמות לאלוהיו בשביתה ממלאכה ביום השביעי
  

  :מופיע עוד ציווי על השבת ף פרשת משפטיםבסו.  3-4
  ג"כשמות . 51

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

  
 שונה לגמרי מטעם השבת טעם שבתבהופעה זו אנו פוגשים 

ששת ימים תעשה מעשיך וביום ": בעשרת הדברותשפגשנו 
למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך , השביעי תשבת

  .  "והגר
במונחים סוציאליים של נתינת מנוחה השבת כאן מאופיינת 
  .   העובד בשביל בעלי בתים אחריםלמעמד החלש בחברה

לאפשר יום מנוחה שבועי  מבעלי הבתיםכאן יש דרישה 
  . לפועליהם

שהשבת של המן ושל הדברות היא שבת בעוד , לומרכ
 השבת של פרשת משפטים היא ,מטפיסי נתון ,בראשית

  . סוציאלימצווה בעלת ערך 
והוא חלק מן , תוצאה של הבריתהפן הזה של השבת הוא 

  :). ז:כד ("ספר הברית"הספר הקרוי בהמשך 
  

חובה חברתית לדאוג מטרת השבת על פי פרשת משפטים היא 
וכל המצוות המוזכרות , תם של החלשים בחברהלרווח

  :באותה פרשייה נתונות בתוך הקשר כזה
   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:(זֹב ִעּמֹוָעזֹב ַּתעֲ 
) ח:(ֶׁשֶקר ִּתְרָחק ְוָנִקי ְוַצִּדיק ַאל ַּתֲהרֹג ִּכי לֹא ַאְצִּדיק ָרָׁשע
  :ְוׁשַֹחד לֹא ִתָּקח ִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ִּפְקִחים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים

ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת ֶנֶפׁש ַהֵּגר ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ וְ ) ט(
ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ֶאת ַאְרֶצָך ְוָאַסְפָּת ֶאת ) י:(ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

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

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

 לפי פסוקים אלה ממלאת תפקיד השמיטהגם : שימו לב(
  ;)"שבת"איננה  היא - חברתי ולא דתי

  
ציר ניתן להראות שהשבת מסמלת את , לאור ניתוחנו

  : ה"ההתפתחות של היחסים בין עם ישראל לקב
זהו בסיס הברית . 'שביתת ה, שבת בראשית -תחילה  �

  . במן - בסיני הקודם לה
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ששת " מפני ש את שבת בראשיתלזכור מצווה -שנית  �
ת של זאת היא השב). יא:יט(..."את השמים' ימים עשה ה

  .מעמד הר סינישל , מעשה הברית
זאת . כתוצאה של הברית ,"סוציאלית"שבת  -שלישית  �

  .בפרשת משפטים, היא השבת המופיעה בספר הברית
  

שתי ההופעות הנוספות של הציווי על השבת צמודים .  5-6
למשה ואחר כך '  תחילה בדברי ה-  משכןלציווי על ה

  .)ראה לעיל (כשמעביר משה ציווי זה לעם, בפרשתנו
  

 שתי תוספות משמעותיותכבר בקריאה ראשונה אנו מוצאים 
    :שלא מצאנו קודם לכן

מחלליה מות יומת כי כל ": שתי התוספות קשורות זו בזו
 )יד, א"ל ("העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה

  .  2מקור  –
  

יש עונש על מי שאינו  אנו פוגשים כאן לראשונה כי :ראשית
    .בשבתשובת 

  . כרת -לא רק שישנו עונש אלא שזהו עונש קשה למדי 
  

  .  "חילול" בפרשיה זו מופיע המונח :שנית
קדושה יש בו  יש להניח קודם לכן כי לחלל דבר מהעל מנת 

    .אימננטית
  . ועל כן ניתן לחלל את קדושתוהדבר כשלעצמו קדוש

  
  .  תפיסה כזו של השבת לא ראינו עד כאן

 ,רת הדברות הצטוו ישראל לקדש את השבתבעשאמנם כבר 
אולם בקריאה פשוטה של הציווי שם ניתן היה להבין כי כל 

, באי עשיית מלאכהמימושה של קדושה זו בא לידי ביטוי 
  .  וזהו דבר הנוגע לעשייה קונקרטית של אדם

שבחר שלא לא רק , כאן מתברר כי העושה מלאכה בשבת
אלא גם , מקראיה שבחר לעבור על החוקלא רק , לקדשה

  .חילל את השבת
  

 ושל "כי תשא" החידוש העיקרי בפרשיות השבת של ,לסיכום
  : העונש הוא "ויקהל"
    ,"כי תשא "- )יד:לא ("מחלליה מות יומת"
  ,"ויקהל" -) ב:לה ("כל העושה בו מלאכה יומת"
 "כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה"ו
  ."כי תשא" - )יד:לא(
  

  :ת שהעונש עליהן הוא כרת או מיתהמספר מצוויש בתורה 
כמו ,  יכולה להיות עונש לעברה חמורה במיוחדד"מיתת בי

  , )י:ויקרא כ, כד-כג:דברים כב (נואףאו ) כב:שמות כא (רוצח
  ? מהי המשמעות של עונש הכרתאך 

  
עשיית מלאכה בשבת איננה מעשה חמור במיוחד על פניה 

   . מצד עצמו
עשיית מלאכה במקום שביתה איננה סיבה , ח אחראו בניסו

 – )יב:כג (במשפטיםבפרשיית השבת , ואכן. לענישה קיצונית
, לא צויין עונש מיוחד, הנימוק הסוציאליבה נזכר , 14מקור 

  .לאו כשאר הלאויןוזהו 
ראש ישיבת הר עציון א " שליטליכטנשטייןאהרון הרב 

כי לאיסור בשבת יש שתי , יק'הרב סולובייצבשם הסביר 
  : קומות

כמו ביום טוב , איסור לאו פשוט -קומה ראשונה  �
  ; וכמו בכל האיסורים האחרים

הנובע ממעמדה של השבת , איסור כרת -קומה שנייה  �
  ).טז:לא ("אות ברית"כ

אות "עונש הכרת בשבת נובע מהיותה של השבת , כלומר
כי "  שבפרשת"ושמרו" והדבר מפורש בפרשיית ,"ברית
  .כפי שנראה להלן, מתוארת השבת במפורש כבריתבה , "תשא

  
  שבת סיני ושבת המשכן

ציווי על השבת את הנחזור ונבחן , םדבריהלשם הבהרת 
מפני שכמשה , בו תחילהתמקד נ ואנ( תשא-שבפרשת כי

מעביר את הציווי לעם הוא מצטט את הצו הזה ועל כן הכתוב 
 - :)יז-יב, א"לשמות (, )כפי שנראה בהמשך, מקצר בדבריו

   כי תשא– 2מקור 
 ִּתְׁשמֹרּוְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַאְך ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ) יג(

'  ָלַדַעת ִּכי ֲאִני הֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכםִּכי אֹות ִהוא 
 ָלֶכםקֶֹדׁש ִהוא ֶאת ַהַּׁשָּבת ִּכי ּוְׁשַמְרֶּתם ) יד( :ְמַקִּדְׁשֶכם

ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש  ִּכי ָּכל ָהעֶֹׂשה ָבּה ְמָלאָכה ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוָמת
ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ) טו( : ִמֶּקֶרב ַעֶּמיהָ ַהִהוא

 ָּכל ָהעֶֹׂשה ְמָלאָכה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת 'קֶֹדׁש ַלהַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון 
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת ְוָׁשְמרּו ) טז( :מֹות יּוָמת

אֹות ִהוא ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) יז( :ְּבִרית עֹוָלםַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם 
ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום '  ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה הְלעָֹלם

  :ׁשַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנפַ 
והחזרות בה , פרשייה זו קשה מאוד מבחינה לשונית ועניינית

  : רבות
  , )ג"י ("תשמורו" - שלוש פעמים חוזרת השמירהחובת * 
  ; )ז"ט ("ושמרו"ו) ד"י ("ושמרתם"   
   "קדש היא לכם" - פעמיים חוזר על עצמו הקדושהרעיון *  
  ; )ו"ט ("'קדש לה"ו) ד"י(   
  כי" - שלוש פעמים חוזר בריתאות ועניין היות השבת *  
  "אות היא לעולם"ו) ז"ט ("ברית עולם", )ג"י (" אות היא   
  ; )ז"י (   
  מחלליה" - שלוש פעמים מופיע העונש על חילול השבת*  
  כל"ו) שם ("ונכרתה הנפש ההיא", )ד"י (" מות יומת   
  ).ו"ט ("מות יומת... העשה מלאכה   
  

סרבול עצום בקטע כה קצר ריבוי החזרות המיותרות יוצר 
שהיא פשוטה , השוו למשל לפרשייה בפתיחת ויקהל(

 להיקרא ה יכולה אינפרשהשהנראה לאמר ועל כן ) ותמציתית
, כמעין שיר האלא הוא כתוב, ליניארית, קריאה פשוטה
  : שחשיפתו תרמז על משמעותו, במבנה כיאסטי

  "כי תשא"מבנה ציווי השבת בפרשת . 71
  י תשמרואך את שבתת.  א
  כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם.  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   
  .ום השבת מות יומתכל העשה מלאכה בי.  ה
  ושמרו בני ישראל את השבת.  ד
  .לעשות את השבת לדרתם ברית עולם.  ג
  ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם.  ב
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  את השמים ואת הארץ וביום' כי ששת ימים עשה ה.  א
  ". השביעי שבת וינפש    

 לאחר עשיית -  את עיקר הציווי )ו( מדגיש הציר המרכזי
  .  ים יש לשבות ביום השביעימלאכה במשך ששת ימ

 המשפט המסכם ובסמוך לו את משפט מרכזי זהאם נקרא 
שנאמר בעשרת כפי , הרי שנפגוש את הציווי) בסוף, א(

  . הדברות
   

  : אולם כאן מצויים פרטים נוספים
עונש המוות שצפוי משני צידי הציר המרכזי אנו שומעים על 

  , )ה(למחלל השבת 
לשמור את הכתוב על הדרישה במעגל הרחוק יותר חוזר 

  , )ד(השבת 
לעמו דרך ' יחס הבמעגל היותר רחוק מדגיש הכתוב את 

  ).  ג( "ברית"ו" מקדישכם" השבת
' בין ה: "אות"במעגל הרחוק יותר אנו שומעים כי השבת היא 

  , )ב (לישראל
בתוספת הציר (אומרת את עיקר הדבר והמסגרת כולה 

שמר עליה ' ור כשם שהאת השבת יש לשמ): כאמור, המרכזי
   ).א (בבריאת העולם

  
חוזרים על הציווי שנאמר מסגרת הציווי ועיקרו , כלומר

אולם דמיון זה רק מחדד לקורא כי ישנן , בעשרת הדברות
מעבר למסגרתו ,  הנמצאות בלב הציוויתוספות חשובותכאן 

  .הכוללת
  

והעונש , מוטיב החילוללפני שנדון מדוע דווקא כאן מודגש 
ברצוני לנסות ולאפיין את שני חלקי הציווי ,  בעקבותיושבא

  : בשתי נקודות נוספות המבדילות ביניהן)א- ה/ ה -א(
  .  לישראל' הגוף בו פונה ה, ראשית

ואילו , בגוף שניבחציה הראשון של הפרשיה מכונים ישראל 
  .  בגוף שלישיבחציה השני כינויי ישראל נעשים 

שהרי על רקע ההשוואה , הדבר בולט מאד על רקע המבנה
  : לדוגמא.  מזדקר לעין שינוי הגוף, שבין שני החצאים

בחצי , גוף שני ("כי אות הוא ביני וביניכם"אל מול  �
ביני ובין בני ישראל אות ": אנו קוראים) הראשון

  ).  בחצי השני, גוף שלישי"(הוא לעלם
בחצי , גוף שני ("ושמרתם את השבת"אל מול  �

ושמרו בני ישראל את " :אנו קוראים) הראשון
  , )בחצי השני, גוף שלישי(" השבת

  .וכן הלאה
על מנת להבין מדוע הגוף בו הכתוב מכנה את ישראל משתנה 

, לעמוד על מאפיין נוסף המבדיל ביניהםיש בין שני החצאים 
המוטיב המנחה במחצית הראשונה של הציווי הוא שוהוא 

על היותה , יםבהקשרים שונ, שוב ושוב אנו שומעים (הקדושה
 נעדר לחלוטין מן החצי השני של הציווי, )של השבת קדושה

   . בחצי השניאינה נזכרת ולו פעם אחתקדושה וה
אם נעקוב אחר הופעות הקדושה במחצית הראשונה נתקל 

  :בתופעה מעניינת
  ".מקדשכם' כי אני ה" - מקדש את ישראל' ה.  א
 כי ושמרתם את השבת" - ישראל מקדשים את השבת.  ב

  ".קדש הוא לכם
  ".'שבת שבתון קדש לה" - מקדש את השבת' ה.  ג
  

וכך  ,"'קדש לה" וגם "קדש הוא לכם"גם , אם כן, השבת היא
   .'ישראל מקודשים להנעשים 

   
נתן , המבקש לקדש את ישראל' כי ה, במילים אחרות נראה

  .  מתנה המקודשת לו, להם מתנה טובה שגנוזה הייתה בגנזיו
מוקדשים  הרי שהם אל יקדשו אף הם את השבתברגע שישר

והן ' המקודשת הן לה, על ידי השבת.  ' לה- למקדש השבת 
  !'מתקדשים ישראל לה, לישראל

  .   נעדר עד כה מהופעות השבת,מוטיב זה של השבת 
  

ברא ' בינתיים קראנו כי על ידי השבת ישראל מעידים כי ה
מפסיקים ,  מול המציאותניצבים ישראלכלומר , את העולם

שמציאות זו כולה על ידי ומעידים בכך , את פעולתם ויצירתם
  .  נבראה ומתחדשת תמיד' ה

 ומתקדשים 'מול הניצבים ישראל על ידי השבת , אולם כאן
  .מעבר למציאות הקונקרטיתקדושה שיש בה , לו
  

, חוזר הכתוב כמדומני לפן ידוע זה של השבת, בחלק השני
אלא , 'על קידוש ישראל על ידי האות השבת אינו ובחלק זה 

את השמים ואת ' כי ששת ימים עשה ה"האות מבשר כי 
    ".הארץ וביום השביעי שבת וינפש

וכולל אותו , חוזר הכתוב לטעם השבת שנאמר בסיניכאן 
   .נטימייביחד עם טעם השבת הא

  
המבקש לכונן , למשכן גם מיוחד נטימייטעם השבת הא

  .ולכן הסמיכות, ובין עמו'  ה ביןמערכת יחסים של קדושה
  

בשל כך מוטיב הקדושה שעמד בתשתית המחצית הראשונה 
במחצית דווקא , ומשום כך, של הציווי נעדר ממחציתו השניה

,  ושניבגוף ראשוןוישראל מתוארים '  יחסי ההראשונה
ניצבים ישראל באופן שהרי בקדושה זו , כמשוחחים זה עם זה

    .'ישיר מול ה
, בגוף שלישי מכונים ישראל מחצית השניהבלעומת זאת 

הוא ' ומעידים כי ה, עומדים ישראל מול המציאותשהרי כאן 
  .'נטימית בלתי אמצעית מול הי אך אין זו עמידה א,בוראה

  
אנו פוגשים , המודגשת כאן בציווי על השבת, בשל קדושה זו
המתבסס על היות השבת דבר  (מוטיב החילולבציווי זה את 

  . שיחול על המחלל קדושה זוואת העונש ,)שבקדושה
  

 מדוע דווקא בסמיכות למשכן, מעתה לא נותר אלא לברר
בוחר הכתוב להשמיענו על אודות קדושת השבת המקדשת 

הרב יונתן גרוסמן מציע את . את ישראל לאביהם שבשמים
  : התשובה הבאה

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

, )מטאפיסית (אונטולוגיתמקום את ישראל כי ישנה קדושת 
  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

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

  ".שעונשו כרת
  

  ".....קדושממלכת כהנים וגוי ..."
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  מבנה כיאסטי נוסף לפרשה
לפני שנמשיך ברצוני להציג אפשרות למבנה כיאסטי נוסף של 

  :ששם במרכזה את הכרת הפרשה
  "כי תשא" השבת בפרשת ציווימבנה נוסף ל. 19
  ָּתה ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַאְך ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו  ְוַא.1א

  ' ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ה  ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכםאֹות ִהואִּכי      
  :ְמַקִּדְׁשֶכם     

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

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

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

  : ַוִּיָּנַפׁש    
, ובהדגשות של הקטעים המקבילים,  כעתפרשהבן נתבונאם 

כאשר העולה מתוך מבנהו ,  נוסףסטימבנה כיאלראות נוכל 
  : הכללי הוא כך

שהוא מעמדה המיוחד של , האותרעיון  :)2 ְוא1א(במסגרת 
  . השבת

  :  ישנן לכאורה שתי הנמקות שונות"אות"להיותה של השבת 
  ). ג"י(מקדישכם ' לדעת כי אני ה �
 ). ז"י(וביום השביעי שבת וינפש ...ימיםכי ששת  �
 

עוסקת במעמדה של מבט שני ילמדנו שההנמקה הראשונה 
על ידי השבת  -כלומר , השבת כמצווה וכמושג נורמטיבי

שכן שמירתה מעידה על , מקדש אותנו' מתבלט הרעיון שה
  . בחירתנו בו
ההנמקה השנייה נותנת את ההסבר לכך שלשבת , לעומת זאת
במעמדה ההיסטורי ואולי והסבר זה עוסק , ד זהנועד תפקי

   .האונטולוגי של השבת בבריאה
  . אות ובריתהשבת היא משמעות המסגרת היא כי , בקיצור

  
  .השבת קדושה הרעיון כי :)2 ְוב1ב (פנימה מן המסגרת

) ד"פסוק י ("לכם"קדושה נאמר שהיא  )1ב( בחלק הראשון 
  ). ו" טפסוק ("קדש לה"שהיא ) 2ב(ובחלק השני 

 של המעמד הנורמטיבימסתבר שגם כאן היחס הוא בין 
המעמד לבין )  כתוצאה של הציווי והבחירה"לכם("השבת 

  .  שלההאונטולוגי
  

כנראה מפני שהוא , רעיון הקדושה אינו מנומק בפני עצמו
עולה מתוך מעמדה של השבת כברית ומתוך שתי ההנמקות 

  . שניתנו לכך במסגרת
  ; היא ניתנת לחילול, ודשמפני שהשבת היא ק

  
מפני שכאן , נוצר בפרשייה הזו "חילול שבת"המושג הידוע 

   ;"קודש"מוגדרת לראשונה כהיא 
,  בפרשיות השבת הקודמותקיים כבר איסור עשיית מלאכה

  .  נמצא לראשונה כאן"חילול"אבל המושג 
חילול אלא , אינה הפרת איסור גרידאכיוון שהפרת השבת 

 ,"מות יומת"והעונש הוא , יה לעונש כבד היא ראו,הקודש
  . מיתת בית דיןכלומר 

, לו-לב:במדבר טו (הסקילה נלמדת מפרשת המקושש, כידוע
  ). ד"י שם לפסוק ל"ועיינו רש

קשור ,  לגבי שבת"שמירה"גם השימוש של התורה במונח 
  . מצווה בעלת מעמד ראשוני וכללילהיותה של השבת 

הוראה בדרך כלל רק לגבי  מופיעה בתורה "שמירה"לשון 
  :כגון, כללית לשמור את המצוות

  כו : ויקרא יח.20
  " ושמרתם אתם את חקותי ואת משפטי"
, ל"כפי שקבעו חז, ששמירת שבת היאמפני , היא מופיעה כאןו

  .) ט', הלכה ה' ירושלמי ברכות פרק א (כשמירת כל המצוות
  

וד בקודק, על פי המבנה הכיאסטי הנוכחי :)ג( בקודקוד
  . עונש הכרתהפרשייה נמצא 

מפני שהעונש על עניין , ממבט ראשון אין זה קודקוד קלאסי
  . הלכתי מסויים אינו הנושא המרכזי בדרך כלל

 - שהעונש הוא יוצא דופן וייחודיכאן המיוחד הוא , אולם
   .כרת

 האם -ל אמנם נחלקו במשמעות הריאלית של עונש הכרת "חז
אבל פשוטם , גיל הכרת ומהו ,ב"לעולם הזה או גם לעוההוא 

  : של הדברים ברור
בראשית  ("נאסף אל עמיו"הוא , כאשר מת אדם הצדיק בדינו

  , )ועוד, לג:שם מט, ח:כה
, כלומר הולך אל אוצר הנשמות של העם ושל אבות האומה

  . ואף בחיים בעולם הזה אנו חיים בתוך עמנו
  

  ;ימאוצר הנשמות הלאומ, הכרת הוא היפרדות מהלאום
   .בחיים ובמוות, הפרדת היחיד מהאומה - "ונכרתה מעמיה" 

  
  ? בידי שמים, כמובן, מדוע בא עונש מיוחד זה שהוא

 שהיא המלכדת את כל היחידים שהיחיד הפר את הבריתמפני 
  . כאומה

ולקחתי " -ה היא התחלת קיומנו הלאומי "הברית עם הקב
  ). ז:שמות ו ("אתכם לי לעם

נכרת "ולכן הוא ,  חלק ממנה יותראינו, מי שהפר ברית
   ".מעמיו
 ומפני שהיא מציינת את אות בריתמפני שהיא , השבת

' כי אני ה" - האופי המיוחד של הברית הלאומית שלנו 
הפסוק הראשון של פרשיית השבת בכי  ("מקדישכם

אחת המצוות שהפרתן היא בגדר היא , )יג:לא, תשא
   .תמכאן העונש החמור של הכר; הפרת ברית

  

הוא מופיע בעיקר . עונש הכרת אינו נפוץ כל כך בתורה
  : בשלושה סוגים של מצוות

שהיא בוודאי ) יד:בראשית יז(, מילה - מפירי ברית. א
שמות  (ואכילת חמץ בפסח, )'שם פסוק י(ברית 

שכן הפסח גם הוא עומד בבסיס הברית , )יט,טו:יב
במדבר [ראה בעיקר פרשת פסח שני (ה "בינינו לקב

  ]).מח:שמות יב  [ואיסור ערל בפסח] יד-א:ט

 כטמא הנכנס למקדש, מחללי מקדש וקודשיו. ב
  ).ג:ויקרא כב (טמא האוכל קדשיםאו ) יג:במדבר יט(

 ועובד למולך) ל:במדבר טו (מגדף כמו 'מחללי ה. ג
  ). כא:ויקרא יח(

שיש להם הסבר , קיימים עוד יוצאים מן הכלל מעטים
  . במקומם



----    7777    ----        

גם הפרת יש בה : יים משלושת הסוגיםבשבת נצטרפו שנ
 . ברית וגם חילול קדש

  
  : את המבנה הרעיוני של הפרשייה, אם כן, נסכם

הבסיס הוא כי השבת היא אות לברית בין ישראל לבין 
מקדשת את ומתוך כך עולה קדושתה של השבת כ, ה"הקב

  . ישראל לאביהם שבשמים
  

 ;מוות  ועל כך עונשומחלל קודשעושה מלאכה בשבת הוא 
  ) שחייב מיתה–כמו האוכל תרומה (

ועל כך עונשו הוא , מפר בריתעושה מלאכה בשבת הוא גם 
 . כרת

  
  פשר מיקום פרשיות השבת וכפילותן

חזרה , כאמור, היא) תחילת ויקהל(ה " בפרק לפרשיית השבת
חוזר . א"בפרק ל,  על הפרשייה הארוכה הקודמת להמקוצרת

ונוספת , שבת ועונש המיתהבה הרעיון העיקרי של קדושת ה
  . איסור הבערת אש על הערת שולייםמעין 

  
בפרשת , מדוע יש צורך בפרשיית שבת נוספת, ולכאורה

   ?ויקהל
, כל מה שנאמר בויקהל נאמר כבר בכי תשאהרי כפי שאמרנו 

לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום "למעט האזהרה 
 בפרק עילאזהרה זו הייתה יכולה להיאמר כבר לאך , "השבת

  . א"ל
  

 - א"שהחידוש בפרשת השבת של פרק ל,  לעיללאור דברינו
 הוא -המופיעה בסיום הציווי על המשכן ולפני חטא העגל 

ניתן להבין את מיקומן של שתי פרשיות , מעמדה כאות לברית
  :באופן הבא, השבת

ה "כבר תמהו ראשונים על החזרה הארוכה הקיימת מפרק ל
חזרה שאין בה , של בניין המשכן וכליוואילך על פרטי פרטים 

  . כמעט שום חידוש
ן הסביר חזרה זו בדבריו הנפלאים בראש פרשת "הרמב

  ":ויקהל"
  'ב-'א ה"ן ל"רמב .12
ונתן לו הלוחות שניות וכרת , ה"כי כיון שנתרצה להם הקב"

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

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

  .מתחלה
, חטא העגל גרם לביטול הברית, ן"על פי הרמב, כלומר

   . אין השראת שכינה ואין משכן-וכשאין ברית 
 מבחינה ה סלח לו לא רק"עם ישראל היה צריך לדעת שהקב

אלא , ולא רק כדי לקיים את הבטחתו לאבות, פורמלית
  . שהברית חודשה

הלוחות השניים והציווי המחודש על המשכן יחדיו הם 
  . העדות לכך שאכן הברית חודשה

  
, עתיד לשכון בתוך ישראל' הרי שה, אם יש ציווי על המשכן

שמות  ("כי לא אעלה בקרבך"ובטלה גזרת , הברית קיימת
  ).ג:לג

שוכן בתוך ישראל במקום ' השרעיון שה,  לעיללפי דברינו
המטרה הוא ,  בשבת–ובזמן ,  בתוך המשכן- במקום :ובזמן

  .  בכי תשאשל הציווי על השבת
 הם השראת השכינה במשכן וחידוש הלוחותשהרי שכמו 

מצוות ולכן , אות ברית היא השבתגם , העדות לקיום הברית
שהשבת  בצד זה מפני השבת ומצוות המשכן מופיעים זה

והמשכן הם הביטוי המובהק ביותר לקיום הברית בין 
   .ה"ישראל לקב

  
 על השבת בסוף פרשיות המשכן הציווי הראשון, כלומר

   . את המהלך שהחל בסיני עם כריתת הבריתמשלים וחותם
  
יוצר , הבא מיד לאחר חטא העגל, הציווי השני על השבתו

לאשר את מטרתו ו, ןהקבלה כיאסטית עם הציווי הראשו
ן לגבי החזרה על ציווי "רמבכפי שאומר ה, חידוש הברית

  אפשר, לבין עם ישראל חודשה'  כיון שהברית בין ה.המשכן
   . לדבר שוב על שבת והמשכן

  
  השבת והבריאה, המשכן

, בהלכההבאה לידי ביטוי , שבת לבין המשכןהזיקה שבין 
  . מתבררת יפה לאור האמור כאן

ממעמדה  נובעת עבודת המשכן על השבתעדיפותה של 
  ;  כאות בריתהראשוני

אות  היא שבתאך ה, תוצאה של הברית הוא אמנם משכןה
המשכן איננה בניית ועל כן ,  ועומדת בבסיסהלברית עצמה

אולי לכן עבודת המשכן אינה דוחה את ( .דוחה את השבת
י של ישראל עם "תמיד"כי היא יוצרת את הקשר ה, השבת

  ).'ה
  

 קשור לזיקה היסודית לימוד מלאכות שבת מן מהמשכן גם
  . שבין השבת לבין המשכן

ל "וחז, קוסמוס של עולם הבריאה-מיקרוהמשכן הוא מעין 
הלשונות הדומים בין מעשה בראשית כבר העירו במדרש על 

  . לבין בניין המשכן
  

, גם השבת וגם המשכן נעוצים במעשה בראשית, כלומר
  : ה"בין ישראל לקבושניהם קשורים לברית 

ובכך היא הכנת , חיקוי למעשה בראשיתעשיית המשכן היא 
  ; מקום לשכינתו בעולם

ובכך , אי עשיית מלאכה בשבת היא חיקוי לשביתת בראשית
  . הכנה להשראת שכינתו בזמןגם היא 

מעשה המשכן הופך לפרדיגמה של עשיית מלאכה , לכן
ן בשבת וממילא גם ברור שעשיית המשכ, הנאסרת בשבת

 וזו סיבה, תסתור את היותו המשך וחיקוי למעשה בראשית
  .שעבודת המקדש נדחת מפני השבתנוספת 


