
  לא מוגה

  , טז' אדר א' תשע"ד.16/2/2014

  למהותה של שבת המלכה. - פרשת ויקהל 

  בין שבת למלאכת המשכן:

פרשיות ויקהל פקודי עושות חזרה על כל מלאכת המשכן. אבל בהקדמה מופיעים שלושה פסוקים 

  שאינם עוסקים במלאכת המשכן: 

 ַלֲע	ֹת יְקֹוָק ִצ&ָה ֲאֶ�ר ַהְ%ָבִרים ֵאֶ$ה ֲאֵלֶהם וַ�ֹאֶמר יְִ"ָרֵאל ְ!נֵי ֲעַדת ָ�ל ֶאת מֶֹ�ה וַ�ְַקֵהל) א(

�ת) ב( :אָֹתםֶ� ָ�ל ַליקֹוָק ַ�ָ�ת�ן ַ�ַ�ת קֶֹד� ָלֶכם יְִהיֶה ַהְ(ִביִעי &ַב�)ם ְמָלאָכה ֵ�ָעֶ	ה יִָמים ֵ

    ַהַ(ָ!ת. ְ!י)ם מְֹ�בֵֹתיֶכם ְ!כֹל ֵא� ְתַבֲער& +א) ג( :י&ָמת ְמָלאָכה ב) ָהעֶֹ	ה

  (שמות פרק ל"ה)            

לאחר שלושה פסוקים אלו מתחילה הפרשה העוסקת בתרומות למלאכת המשכן. על המילים "ויקהל 

  משה" אומר רש"י: 

 הן אלא, בידים אנשים אוסף שאינו, הפעיל לשון והוא, ההר מן כשירד הכפורים יום למחרת

  ואכנש. ותרגומו, דבורו פי על נאספים

לאחר שהוא עלה בר"ח אלול. לאחר יו"כ משה ביום הכיפורים יורד משה רבנו עם הלוחות השניים, 

מכנס את כל העם למעמד הקהל בו הוא מכריז על הקמת המשכן. בפועל הקמת המשכן תהייה בא' 

הם עכשיו? בניסן, וביא' בתשרי למחרת יום הכיפורים מתחילה העבודה. אז מה משה צריך להגיד ל

  על מלאכת המשכן שצריכים לבנות. אבל מדוע הוא מתחיל ומצווה אותם על שבת? 

  רש"י אומר: 

  השבת. את דוחה שאינה לומר, המשכן מלאכת לצווי שבת אזהרת להם הקדים -  ימים ששת

יווי על שבת לציווי בניית המשכן. אם כך אז כלומר בניין המקדש לא דוחה שבת, ולכן הקדים את הצ

אחר הציווי הכללי על שבת, יש לעבור ישר למלאכת המשכן. אבל משה עדיין לא עושה זאת, אלא ל

  הוא מוסיף: "לא תבערו אש בכול מושבותיכם ביום השבת". מדוע? 

  רש"י אומר: 

  יצאת. לחלק אומרים ויש, יצאת ללאו הבערה אומרים מרבותינו יש

שיש מרבותינו שלמדו  הבערה היא רק אחת מן המלאכות. לכן אומר רש"י ובשבת יש ל"ט מלאכות, 

והיא אינה בכרת או במיתה אלא בלאו. אבל יש מרבותינו שהקישו אליה  נפרדת מהשאר שמלאכה זו

את כל המלאכות וכמו שהיא אב מלאכה וחייבים עליה בפני עצמה, כך על כל שאר המלאכות חייבים 

  אבות מלאכה לקרבן אחד.  בפני עצמם ולא מצרפים כמה

שאין בניין המשכן דוחה את השבת. אבל כל  –כלומר אזהרה זו נועדה להזהיר את ישראל ולומר להם 

  זה יפה בפשט, אבל בעומק הפסוקים הרבה יותר קשים. 

יגיד לעם כלומר בדברים הבאים שמשה אָֹתם".  ַלֲע	ֹת יְקֹוָק ִצ&ָה ֲאֶ�ר ַהְ%ָבִרים ֵאֶ$ה בהתחלה כתוב: "

�תבציווי ה' יהיה בהם ציווי של עשיה. מה הציווי? "ֶ� ָלֶכם יְִהיֶה ַהְ(ִביִעי &ַב�)ם ְמָלאָכה ֵ�ָעֶ	ה יִָמים ֵ

�חובת העשייה היא לא בששת הימים, אלא  י&ָמת". ְמָלאָכה ב) ָהעֶֹ	ה ָ�ל ַליקֹוָק ַ�ָ!ת)ן ַ�ַ!ת קֶֹד

מצווים כאן על מלאכת השבת. אבל בשבת כתוב שאסור לעשות כל מלאכה, או כל עשיה. אם כך היה 



צריך לכתוב: ' אלה הדברים אשר צוה ה' לא לעשות אותם". הרי בשבת הציווי הוא לא לעשות 

  מלאכה, אם כך היכן הציווי על העשייה בדברים אלו? 

  (וגם שאר ראשונים) עונה: הרמב"ן 

 הדברים אלה" אמר -  מלאכה תעשה ימים ששת. אותם לעשות' ה צוה אשר הדברים אלה

 כי לאמר השבת והקדים. ועבודת וכל כליו וכל המשכן מלאכת על" לעשות' ה צוה אשר

 שאין ומכאן'. לה קדש שהוא השביעי ביום ולא הדברים אלה מלאכת תעשה ימים ששת

  .)יג לא לעיל( תשא כי בסדר שפרשתי כמו, אך ממדרש ולא, שבת דוחה המשכן מלאכת

אבל זה לא הפשט הפשוט. כי אם זה היה הפשט מדוע צריך עוד הקדמה של "וידבר משה זה הדבר 

  וכו' ". אם זה הקדמה להמשך זה בסדר, אבל מדוע אז יש עוד הקדמה באמצע? 

  בגמרא בשבת דורשים:

, דברים. מלאכה תעשה ימים ששת' וגו הדברים אלה ישראל בני עדת כל את משה ויקהל" 

    ".בסיני למשה שנאמרו מלאכות ותשע שלשים אלו -  הדברים אלה - הדברים

  (בבלי שבת דף ע' עמוד א')            

 הרי, ושש שלשים בגמטריא אלה, שלשה הרי, חד לרבות' ה, תרי משמע -דברים "רש"י מסביר: 

זה על לט' אבות מלאכה.  –כלומר לפי זה "אלה הדברים אשר צוה ה' לא לעשות"  ."ותשע שלשים

  אבל אם כך הפסוק באמצע הוא מיותר. 

ם בנוסף יש לשאול מדוע כל פעם שאומרים לי לא לעשות מלאכה בשבת, אומרים לי לפני שששה ימי

רו עליו כבר הרבה כן לעשות? אם לא מעניין את התורה כאן נושא העבודה בששה ימים כי הרי חז

פעמים. בפרשת בשלח לפני עשרת הדברות, בפרשת יתרו בעשרת הדברות, בפרשת משפטים, 

אבל מדוע  פעמים על ציווי השבת, מדוע חוזרים כ"כ הרבה . אנחנו עדיין לא מביניםבפרשת כי תשאו

לי. אז היא כבר אמרו הרי להגיד שוב? כי אם רוצים להגיד לי שיש עניין בעבודה בפרשת ויקהל כאן 

  "יום השביעי תשבת". מדוע חשוב להגיד כאן את עניין העבודה?  מספיק רק לכתוב

כשאני אומר "שבת שבתון", האסוציאציה הראשונה היא יו"כ. (באחרי מות, ובפרשת המועדות 

בפרשת אמור). אבל גם השבת עצמה מכונה "שבת שבתון". אבל היא לא תמיד מכונה כך, ויש עוד 

ינויים. (יום השביעי, שבת). אם כן מדוע כאן התורה דווקא אומרת "שבת שבתון"? ומה המשמעות כ

  המיוחדת של הכינוי "שבת שבתון"? 

כנראה שיש קשר בין הקהלת ישראל במוצאי יו"כ לפרשה זו שאומרת לנו שמלאכת המשכן לא דוחה 

א שפרשת השבת נאמרת שבת. פרשת השבת מופיעה כהקדמה למשכן, אבל התוצאה הסופית הי

  בהקהל. לכן יש לשאול האם יש קשר הרבה יותר מהותי ב"לא תבערו אש" לעניין כאן של ההקהל? 

  :"תעשה" ו"יעשה"

  ננסה להיכנס לפשט הכתוב. 

�תבדיבר הרביעי בעזרת הדברות מופיע: "ֶ�בסוף פרשת  1ְמַלאְכֶ.1". ָ�ל וְָעִ"יתָ  ַ.ֲעבֹד יִָמים ֵ

�תפרשת שבת והמועדים, ושם כתוב: " משפטים מגיעהֶ� ַהְ(ִביִעי &ַב�)ם ַמֲעֶ"י1 ַ.ֲעֶ"ה יִָמים ֵ

   :בפרשת כי תישא 2".ִ.ְ�!ֹת

�ְ!תַֹתי ֶאת ַא2 ֵלאמֹר יְִ"ָרֵאל ְ!נֵי ֶאל ַ%ֵ!ר וְַאָ.ה) יג( :ֵ$אמֹר מֶֹ�ה ֶאל יְקֹוָק וַ�ֹאֶמר) יב(ַ 

 ֶאת &ְ�ַמְרֶ.ם) יד( :ְמַקִ%ְ�ֶכם יְקֹוָק ֲאנִי ִ�י ָלַדַעת ְלדֹרֵֹתיֶכם &ֵבינֵיֶכם ֵ!ינִי ִהוא א)ת ִ�י ִ.ְ�מֹר&

                                                           
1
 שמות פרק כ' פסוק ח'.  
2
 שמות פרק כ"ג פסוק יב'. 



 ַהִהוא ַה3ֶֶפ� וְנְִכְרָתה ְמָלאָכה ָב� ָהעֶֹ	ה ָ�ל ִ�י י&ָמת מ)ת ְמַחְלֶליהָ  ָלֶכם ִהוא קֶֹד� ִ�י ַהַ(ָ!ת

 ָ�ל ַליקֹוָק קֶֹד� ַ�ָ�ת�ן ַ�ַ�ת ַהְ(ִביִעי &ַב�)ם ְמָלאָכה יֵָעֶ	ה יִָמים ֵ�ֶ�ת) טו( :ַע5ֶיהָ  ִמ4ֶֶרב

 ֶאת ַלֲע	�ת ַהַ(ָ!ת ֶאת יְִ"ָרֵאל ְבנֵי וְָ�ְמר&) טז( :י&ָמת מ)ת ַהַ(ָ!ת ְ!י)ם ְמָלאָכה ָהעֶֹ	ה

 ָעָ	ה יִָמים ֵ�ֶ�ת ִ�י ְלעָֹלם ִהוא א)ת יְִ"ָרֵאל ְ!נֵי &ֵבין ֵ!ינִי) יז( :ע)ָלם ְ!ִרית ְלדֹרָֹתם ַהַ�ָ�ת

�ַבת ַהְ(ִביִעי &ַב�)ם ָה7ֶרץ וְֶאת ַהָ(ַמיִם ֶאת יְקֹוָקָ  .�        ו3ִ�ַַָפ

  (שמות פרק ל"א)                

 זותבזרי וזריזין רדופין שתהיו פי על אףרש"י גם כאן על המילים "אך את שבתתי תשמרו" אומר: "

כלומר כבר יש אזהרה על כך שמלאכת שבת לא תדחה בגלל  ."..מפניה תדחה אל שבת מלאכה

 מלאכת המשכן. אז מה הוא חידש בפרשה שלנו בפרשת ויקהל? שזה רק נאמר בהקהל. אבל עדיין

"ששת ימים  –בניגוד לפסוק אצלנו  –עשה מלאכה" יבפסוק טו' כתוב "ששת ימים  זה לא מספיק.

עשה מלאכה". ובהמשך הפסוק מופיע גם כאן הכינוי "שבת שבתון" כמו בפרשה שלנו. כלומר ת

כלומר שהמלאכה היא  –השבת היא "שבת שבתון" דווקא שהמלאכה היא ב"יעשה" או ב"תעשה" 

  פסיבית. 

 –בהתחלה חשבתי שהסלנג: 'איפה אתה עושה שבת' הוא רק סלנג שלנו, כי הרי שבת לא עושים 

 –ם. לכן 'לעשות שבת' זה לא מתורבת. אבל מסתבר שפסוק טז' גם הוא לא מתורבת אלא שובתי

  "לעשות את השבת". 

בששת הימים המלאכה אפילו להיעשות מאליה, אבל בשבת אתה צריך לעשות את המלאכה. זה 

בניגוד גמור לכל התפיסה שלנו. בששת הימים המלאכה שלך אפילו יכולה להיות פסיבית, אבל בשבת 

  צריך לעשות בעצמך.  אתה

  :"שבת שבתון"

ננסה לראות במקום נוסף את הכינוי: "שבת שבתון". ביטוי דומה מופיע גם בפרשת בשלח בסיפור 

אבל כאן הביטוי הוא הפוך  3".ָמָחר ַליקֹוָק קֶֹד� ַ�ַ�ת ַ�ָ�ת�ן יְקֹוָק ִ%ֶ!ר ֲאֶ�ר ה&א ֲאֵלֶהם וַ�ֹאֶמרהמן: "

  ורק נשמע דומה, לכן לא ניכנס אליו כעת. אבל בספר ויקרא מופיע הכינוי "שבת שבתון" שוב. 

ודווקא היא נקראת כך כי היא מפרטת ביותר על החגים  –בפרשת אמור מופיעה פרשת המועדות 

המעשה של החגים  בניגוד לשאר הפרשיות בהם מוזכרים החגים. פרשת אמור לוקחת אותנו לעולם

  עד הסוף. היא מתחילה מפרק כ"ג ויש בה דבר דומה לפרשת ויקהל. 

 יְקֹוָק מ)ֲעֵדי ֲאֵלֶהם ו7ְַמְר.ָ  יְִ"ָרֵאל ְ!נֵי ֶאל ַ%ֵ!ר) ב( :ֵ$אמֹר מֶֹ�ה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדֵ!ר(א)

�ת) ג( :מ)ֲעָדי ֵהם ֵאֶ$ה קֶֹד� ִמְקָרֵאי אָֹתם ִ.ְקְרא& ֲאֶ�רֶ� &ַב�)ם ְמָלאָכה ֵ�ָעֶ	ה יִָמים ֵ

 ְ!כֹל ַליקֹוָק ִהוא ַ�ָ!ת ַתֲע"& +א ְמָלאָכה ָ�ל קֶֹד� ִמְקָרא ַ�ָ�ת�ן ַ�ַ�ת ַהְ(ִביִעי

  ְ!מ)ֲעָדם. אָֹתם ִ.ְקְרא& ֲאֶ�ר קֶֹד� ִמְקָרֵאי יְקֹוָק מ)ֲעֵדי ֵאֶ$ה) ד( : מ)ְ�בֵֹתיֶכם

הרי לכאורה לאחר פסוק ב' היה צריך להתחיל מיד במועדות, כי הרי שבת זה לא מועד. אז רש"י עונה 

  מה עניין שבת: 

 את חלל כאלו עליו מעלין המועדות את המחלל שכל ללמדך, מועדות אצל שבת ענין מה

  השבתות. את קיים כאלו עליו מעלין, המועדות את המקיים וכל. השבתות

  ים לתאר את המועדות, אבל מדגישים בכל חג את העשייה בו.מכאן ואיך מתחיל

  : "לעשות את השבת"

                                                           
3
 שמות פרק ט"ז פסוק כג'. 



"ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת". כתוב כאן ששבת פירושה העברי זה 'הימנעות' 

כתוב שהקב"ה  –בעומק היא עשיה. העשייה הגדולה ביותר היא העשייה של השבת. בפרשת ויקהל 

 דמש להבין את זה בעומק. מה רוצה ללאותנו בשבת לעשות את אי העשייה. זה מאד קשה אבל י צוה

אותי התורה שהיא אומרת לי לעבוד ששה ימים? היא רוצה ללמד אותי שהאדם לעמל יולד? היא 

"כשם  –חז"ל מתארים במכילתא ? 4שמים" מירא יותר מיגיעו הנהנה גדולרוצה ללמד אותי ש"

על המשך חז"ל שואלים בנוסף יתה בשבת, כך מצווה על העבודה בששת הימים". שמצווה על השב

 עונים חז"לשות את כל מלאכתו? אלא אדם גומר בששה ימים לעהפסוק: "ועשית כל מלאכתך". האם 

  ואין שום הרהור של מעשה.ה כולה" כיוון שבא שבת תהא מלאכתך כאילו היא עשוי"ש

"ששת ימים תעשה היא ההוראה:  שת ימים תעבוד" אני מבין, אבל מהאז מה ההוראה של "ש

  מלאכה"? 

 5".ָל2 וְט)ב ַאְ�ֶרי1 תֹאֵכל ִ�י ַ�8ֶי1 יְִגיעַ יש שיחה מדהימה בה הוא מדבר על הפסוק " הזקן לאדמו"ר

  מוק. חז"ל אומרים: "אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא". בתורת החסידות מדייקים דיוק כ"כ ע

רק שהכפיים יגיעות בעבודה, בעמל,  –כי תאכל". יכול האדם להגיע ל"אשריך וטוב לך"  כפיך"יגיע 

בעשייה, בקרקע, בפרנסה. אבל הלב הוא לא יגע ולא עייף. אדם שמצליח להגיע למדרגה שהוא יגע 

בכפיו וכול יגיעת הכפיים שלו הוא הכפיים היגיעות, הגוף היגע והנשמה כל כולה עובדת את ה' כל 

  הגשמי אל המקור שלו.  הזמן. כשהוא מגיע למדרגה הזאת האו משעבד את כל העולם

  בשם הרמב"ם: "  וכו'ששת ימים תעבוד " בעשרת הדברות על הפסוק: -רבנו בחיי אומר בפרשת יתרו 

 האבות כענין, מלאכתך כל עשיית עם יתברך השם את שתעבוד לך אפשר ימים הששת כל

 יעיהשב יום" אבל, הגופניים ענינים ושאר המקנה עבודת עם יתברך השם את עובדים שהיו

  .ל"ז ם"הרמב בשם שמעתי זה. כלל" מלאכה בו תעשה לא, "אלהיך' לה יהיה כלו", שבת

איך  –איך? ע"י "ועשית כל מלאכתך". "ויום השביעי"  –"ששת ימים תעבוד" את ה' רוצה לומר: 

עובדים בו את ה'? ע"י "לא תעשה כל מלאכה". איך מגיעים לכך שהעשייה של המלאכה שלי היא 

  עבודת ה'? 

נחלקו רבותינו האם ציווי מלאכת המשכן הגיע לפני או אחרי חטא העגל, אבל ברור ש"ויקהל" זה 

הולכים עכשיו לבנות את המשכן, אתם יודעים מה זה "לעשות אותם"? ההוכחה לאחר חטא העגל. 

שאני עושה את מלאכת ה' בבניית המשכן, היא לא כשאני בונה את המשכן אלא כשאני שובת בשבת. 

עשייה', או שהשביתה היא הכוח לעשות את הדברים בצורה הכי  –שביתה שלי היא 'אי האם ה

הופכת השבת מ'שבת'  –פנימית שלהם? רק כאשר כתוב בתורה "ששת ימים יעשה", או "תעשה" 

והשנייה והעמוקה היא לדעת שהעבודה  האחת היא לעבוד! –ל'שבת שבתון'. יש שתי הוראות בחיים 

והקב"ה מסובב את הכול מלמעלה. אני עובד כי זו  –לאכה נעשית מאליה היא הפעילות אבל המ

המצווה שחלה עלי, ואני יגע. אבל המלאכה באמת היא לא מה שאני עושה פה בעולם, אלא היא 

  'נעשית מאליה'. 

חטא העגל זה ע"ז. ע"ז זה יכול להיות בכול דבר, גם בפרנסה, וגם בעבודה, וגם בעשייה. ע"ז זה 

תעבוד", בלי "ששת ימים תעשה מלאכה". חוט מאד עדין עובר בין מצוות עשה של  "ששת ימים

העבודה, לטירוף של עבודת האלילים. החוט הדק הזה עובר במי שיודע להפוך את אותה שבת ולא 

  הוא כבר נעשה.  –את יו"כ לשבת שבתון. כי הוא מבין שמה שהוא עושה 

במוצאי השבת הפעולה הראשונה היא דווקא כן לבער  "לא תבערו אש בכול מושבותיכם ביום השבת".

אש. האש היא היסוד בה אנו מבצעים את כל הפעולות בעולם. האש היא יסוד המתגלה ע"י האדם. 

זה לא יסוד שהאדם עושה, אלא האדם מופיע אותו. כשהוא לוקח שתי אבנים ומחבר אותם הוא עושה 

חוט דק עובר מאד בין זה שאתה מבין שאתה  אש, כשהוא מחבר מעגל חשמלי הוא עושה אש. אבל
                                                           

4
  בבלי ברכות דף ח' עמוד א'.  
5
 תהילים פרק קכ"ח פסוק ב'. 



בעיר עושה אש, לבין המחשבה שאתה יוצר את האש. הפעולה הראשונה שאנו יוצאים משבת זה לה

: אנו מברכים על החזרה למלאכה מתוך השבת. כלומר אני עושה אש אש ולברך עליה. הרס"ג אומר

  שנעשית מאליה. 

שאסור שאש תדלק  –על נר של שבת. קראים אמרו  –פרושים וקראים תמיד היו מלחמות עולם בין 

בשבת, ואצלנו אין שבת בלי נר של שבת. אין דבר שיותר מאפיין את השבת מאשר הנר של שבת. כי 

אבל אש צריכה לדלוק. רבי סעדיה גאון מדבר על זה שהאש שנדלקת מערב  –כתוב "לא תבערו" 

המלחמה בקראים. נר של שבת הוא הידיעה שכל העולם היא הייתה  –שבת ודולקת בערב שבת 

  הגשמי כולו אני משעבד אותו לה'. 

 מנוחתתישא מסביר רש"י: " -העשייה העמוקה ביותר היא המנוחה. את המילים "שבת שבתון" בכי

אני יכול לנוח כי אני עייף. אז אני לוקח מנוחה כדי לנוח. כ"כ הרבה פעמים  ".עראי מנוחת ולא מרגוע

בשבת אנו נחים כי אנו עייפים. אבל המצווה לנוח בשבת היא רק בגלל שהקב"ה נח. אגב 'לנוח' 

זה ממש לא כי היא התעייפה ותיבות לא  –6"ַהֵ.ָבה וַָ.נַחבעברית זה לא רק לקחת מנוחה, "

שהדעה שלך תהייה מונחת. 'לנוח' זה כל  ח, כמונוח' בעברית פירושו להיות מונמתעייפות. אלא ל'

 ֱא+ִהים ָ!ָרא ֲאֶ�ר ְמַלאְכ.) ִמָ�ל ָ�ַבת ב) ִ�יהמהות של השבת. למה שובתים ביום השביעי? "

   7".ַלֲע")ת

בינים מדוע "כי היא מקור הברכה". אתם מ –בשבת אין עשייה, והעולם כולו חוזר לנקודת השבת 

"שבות שבת" כלומר  –אומרים חז"ל  –צריך לקבל שבת עוד מערב שבת? מהמילים "שבתון שבת" 

זה עומק העניין שכאילו כל מלאכתך עשויה.  - תוסיף מקודש על חול, ומחול על קודש. "ששת ימים"

  במנוחה.  –והוא בשביתה אם אני יכול להגיע למקום בו שיא העשייה נמצא דווקא בשורש של העשייה 

", אבל כשמופיעה המילה "שבת" שבתא "שבאאונקלוס בכול מקום שכתוב "שבת שבתון" מסביר: 

. בעומק זה אותו פירוש. "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת", 8לעניין שביתה הוא מסביר: "ניח"

מי במצליח בטרחתו של כל ימי השבוע להרגיש שהוא טורח בתור ערב  –מסביר האדמו"ר הזקן  

אז כשהוא אוכל גם ביום שני הוא  –שבת. מי שמצליח שכל מה שהוא עושה זה כמו ערב שבת 

  אז הוא יאכל בשבת.  –בשבת. מי שטרח זה מי שטרח בתחושת הערב שבת 

אולי אנחנו נקבל פנים של שבת?  "פני שבת נקבלה". הפירוש הוא לא רק נקבל את פני השבת, אלא

הם אינם  –הנפלאים שהפנים החדשות שבגללם בשבת אפשר להגיד שבע ברכות דברי השפת אמת 

  השבת. אלא הפנים שלך בשבת הם פנים חדשות. הפנים הם חדשות כשאתה מחובר למקור. 

מההימנעות מהעשייה לכך  פירושו להימנע מעשייה, עד שיגיעו –"ושמרו בני ישראל את השבת" 

זה לעשות את השביתה ואתה המציאות בה אני  –שהם עושים את השבת. "לעשות את השבת" 

  מקבל פנים של שבת. 

למחרת "שבת  –השבת היא הבסיס איך לא מגיעים לע"ז. למחרת יו"כ בו נתנו הלוחות השניים 

שבתון". יו"כ הוא "שבת שבתון" מכנס משה רבנו את עמ"י ואומר להם שכל שבת זה "שבת  –שבתון" 

  כי אז הקב"ה מחזיר את הכול את השורש שלו, אבל כל שבת אנו חוזרים אל השורש.  –

"אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות". מה הם המלאכות? אלו מלאכות שבהם מתרחשת יצירה בעולם, 

אל המקור מלאכת של מחשבה. העקרון של אי עשיית המלאכה הוא הכוח שלי להחזיר את הכול 

  והשורש שלהם. זה "לעשות את השבת". 

  "ויקהל משה":
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 בראשית פרק ח' פסוק ד'. 
7
 בראשית פרק ב' פסוק ג'. 
8
  ויקרא פרק כ"ה פסוק ד'. 



למחרת יו"כ ובמוצאי חטא העגל. מיד אחרי פרשת "כי תשא"  –"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" 

מיד לאחר כל סיפור חטא העגל בא הקב"ה ואומר "אלוהי מסכה לא תעשה לך....אתה חג המצות  –

'. הרי זה כבר נאמר? אלא בפרשת משפטים זה נאמר כדי להגיד איך תשמור...ששת ימים תעבוד וכו

המועדים הם תשובה למציאות שיש בה שבת. המועדות הם הדרך שלי להיות מקודש בזמן ולא 

ואז "אשריך וטוב  –להיות עבד של העבודה. אני יגע ביגיע כפיים, אבל אני רוצה להיות יגיע ביגיע כפי 

  הוא מה שעושה את העולם הבא בעולם הזה. לך". היגיע הזה של הכפיים 

בדו שיח של משה רבנו עם המלאכים תמיד אנו נוהגים לצטט רק את הדיון לגבי יצר הרע, אבל מופיע 

  שם גם דיון בעניין המלאכה:

 צריכין שאתם מלאכה עושים אתם כלום לקדשו השבת יום את זכור - בה כתיב מה שוב

                  ...?שבות

  שבת דף פ"ט עמוד א')(בבלי             

הנחת והתענוג  אתם יכולים לעשות את הוא שואל אותם האם אתם מסוגלים לעשות את השבת?

  העליון הזה לקב"ה?

זה ששת ימים לעשות הכול. הוא צוה  –הרבי מסביר "אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם" 

הוא האם אתה שובת  - לעשות בצורה של "תעשה". והמבחן האם אתה עושה את זה ב"תעשה"  

אז השבת שלך היא  –בשבת. ואם העשייה שלך בשבת היא מכוח ה"תעשה" שלך בששת הימים 

  "שבת שבתון". 

 וכל. השבתות את חלל כאלו עליו מעלין המועדות את המחלל כלעכשיו אתם מבינים את דברי רש"י: "

אני יכול להבין שמתוך זה שהם היו השבתות"?  את קיים כאלו עליו מעלין, המועדות את המקיים

אז לא  –רדופים שבת, אז היו דוחים שבת. אבל מהיכן מגיע הרעיון? שמתוך מי שלא מקיים מועדות 

יקיים שבת? כי המועדות יכולים להיות הבסיס של הבסיס של כל הע"ז שבעולם. רעיון השבת אומר 

בת. ורעיון המועד אומר שהקב"ה רעיון הפוך מהמועד. שבת אומר שכל הגשמיות הולכת למען ש

קובע בט"ו בניסן פסח, ואנחנו קובעים איתו תאריך. אבל בשבת זה היכולת להבין שכל מה שאני 

כדי לגלות  –עושה הוא כבר נעשה. שבת זה להבין שהתפקיד שלי בעולם הוא לעשות כל הזמן 

אז –שלא קיים את המועדות ולכן יש מצווה לעשות ששת ימים. לכן מי  –שהכול נעשה והכול אלוקות 

כי הוא לא הבין את הכוח הזה בכלל. היכולת שלנו לחיות במועד עם הקב"ה,  –לא קיים את השבת 

  נובע מהכוח שלי לטרוח בערב שבת ולאכול בשבת.

אז זה מגלה הקב"ה דרך משה ב"הקהל". 'הקהל' זה מצוות בהם לא פונה הקב"ה למשה, אלא כולם 

בישראל שומע את זה עם אלעזר ואיתמר. שמה? שמהעשייה שלי אני מגיע נמצאים ביחד. האחרון ש

אז מקבלים את השבת עם האש שהדלקתי בערב שבת  - לשבת. כשנכנסים אל השבת ומקבלים אותה

ומוציאים את השבת עם האש שאני מוציא במוצאי שבת, ועם ההבנה שהבסיס לכל העשייה הוא 

קיד שלי הוא רק לגלות אותו. לגלות את זה שהכול בידיעה שלי שהיסוד הוא לא שלי אלא התפ

  אז הכל נעשה ממש.  –מושבת אל המקור. רק לאחר שהכול יהיה מושבת 

  "קול הבא מתוך הדממה":

במעמד בהפטרה של השבת האחרונה האשכנזים קוראים על אליהו הנביא שבורח להר חורב. 

ֹ  ָבֵא� +א ֵא� ָהַרַע� וְ:ַחרההתגלות כתוב: " איך  –רש"י שואל  9ַד4ָה". ְ%ָמָמה ק)ל ָהֵא� וְ:ַחר וָקיְק

  ".הדממה מתוך הבא קול שמעתי ואני" יכול להיות "קול דממה דקה"? אלא הוא עונה:

                                                           
9
 מלכים א' פרק י"ט פסוק יב'. 



זה השתיקה המביאה לעשייה. רבי נחמן אומר: "אני אשתוק עד שכל העולם ישמע" . יש קול שבא רק 

שם ההבחנה בין עובד ה' לעובד אלילים. במקום הזה מתחילה מלאכת המשכן, ורק  - מתוך הדממה

  על הבסיס הזה מלאכת המשכן תביא לעבודת ה' באמת. 

 


