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 ששת ימים תעשה מלאכה

ת שֶׁ ה ָיִמים שֵׁ ָעשֶׁ ש ִמְקָרא ַשָבתֹון ַשַבת ַהְשִביִעי ּוַבּיֹום ְמָלאָכה תֵׁ  ְבֹכל 'הלַ  ִהוא ַשָבת ַתֲעשּו לֹא ְמָלאָכה ָכל ֹקדֶׁ

ם יכֶׁ  1)ויקרא כג ג(. :מֹוְשֹבתֵׁ

  טו פסוק לא פרק שמות עזרא אבן

  2.מלאכה לעשות מותרים ימים ששת כי, לפרש הוסיף ועוד -ים יעשה מלאכה ימ ששת

  ימים ששת ה"ד א פרשה דשבתא' מס - תשא כי ישמעאל דרבי מכילתא

ת :אומר אחד כתוב -" מלאכה יעשה ימים ששת" שֶׁ ה ָיִמים שֵׁ ת" :אומר אחד וכתוב 3,ְמָלאָכה יֵָׁעשֶׁ שֶׁ  ָיִמים שֵׁ

ֲעֹבד ָך ָכל ְוָעִשיָת  תַּ אְכתֶׁ  של רצונו עושין שישראל בזמן אלא ?הללו כתובים שני יתקיימו כיצד, (ח כ שמות" )ְמלַּ

: מקום של רצונו עושין ישראל וכשאין ... אחרים ידי על נעשית מלאכתן -" מלאכה יעשה ימים ששת: "מקום

 4 ...  עצמן ידי על נעשית מלאכתן -" מלאכתך כל ועשית תעבוד ימים ששת"

  ט פרשה דפסחא' מס - בא ישמעאל דרבי מכילתא

 אינו או ,כן אומר אתה .מלאכתך גוי יעשה ולא חברך יעשה ולא אתה תעשה לא - 5"בהם יעשה לא מלאכה כל"

" ' וגו מלאכה תעשה ימים ששת"למוד לומר: ת ?מלאכתך גוי ויעשה חברך יעשה ולא אתה תעשה לא אלא

 מלאכתך גוי יעשה ולא חברך יעשה ולא אתה תעשה לא -" בהם היעש לא מלאכה וכל" :למדת הא .(ב לה שמות)

 דברים והלא "לקדשו השבת יום את זכור: "נאמר כבר והלא ,צריך אין :אומר יונתן' ר 6.יאשיה רבי דברי -

                                                      
תכבר קדמו לפסוק זה שני פסוקים דומים בספר שמות. האחד, בפרשת כי תשא, שמות לא טו: " 1 שֶׁ ה ָיִמים שֵׁ  ּוַבּיֹום ְמָלאָכה יֵָׁעשֶׁ

ש ַשָבתֹון ַשַבת ַהְשִביִעי ה ָכל' ַלה ֹקדֶׁ ת: ", שמות לה בבפרשת ויקהל". והשני, יּוָמת מֹות ַהַשָבת ְביֹום ְמָלאָכה ָהֹעשֶׁ שֶׁ ה ָיִמים שֵׁ ָעשֶׁ  תֵׁ
ם ִיְהיֶׁה ַהְשִביִעי ּוַבּיֹום ְמָלאָכה ש ָלכֶׁ ה ָכל' ַלה ַשָבתֹון ַשַבת ֹקדֶׁ -ח והשווה עוד עם עשרת הדברות, שמות כ  ".יּוָמת ְמָלאָכה בוֹ  ָהֹעשֶׁ

תט: " שֶׁ ָך ָכל ְוָעִשיתָ  ַתֲעֹבד ָיִמים שֵׁ יָך' ַלה ַשָבת ַהְשִביִעי ְויֹום :ְמַלאְכתֶׁ תיב: " כגוכו' ". וכן בשמות  ֱאֹלהֶׁ שֶׁ ה ָיִמים שֵׁ יָך ַתֲעשֶׁ  ַמֲעשֶׁ
ָך שֹוְרָך ָינּוחַ  ְלַמַען ִתְשֹבת ַהְשִביִעי ּוַבּיֹום ש ַוֲחֹמרֶׁ ן ְוִיָנפֵׁ )בפרשת כי תשא(  חלל עליו שבת אחת". וכבר הערנו בדברינו ְוַהגֵׁר ֲאָמְתָך בֶׁ

 שמצוות השבת היא מהמצוות החוזרות ונמנות פעמים רבות בתורה.
תפירוש זה של אבן עזרא הוא על הפסוק בפרשת כי תשא, שמות לא טו: " 2 שֶׁ היֵׁעָ  ָיִמים שֵׁ  ַשָבתֹון ַשַבת ַהְשִביִעי ּוַבּיֹום ְמָלאָכה שֶׁ

ש ה ָכל' ַלה ֹקדֶׁ ". ששת ימי החול מותרים במלאכה. הדגש בפסוק איננו על עשיית המלאכה יּוָמת מֹות ַהַשָבת ְביֹום ְמָלאָכה ָהֹעשֶׁ
הלשון הנפעל  אלא על השביתה. לא על ימי החול והמלאכה, אלא על השבת והמנוחה. האם זה בגלל הולא לשון פעיל  יֵָׁעשֶׁ ? ַתֲעשֶׁ

אמנם לשון נפעל מופיעה בכל הפסוקים האחרים שהבאנו בהערה הקודמת, אך נראה שלא זו הסיבה. לפחות לא עפ"י שיטת אבן 
ת" עזרא. גם על הפסוק בעשרת הדברות: שֶׁ ָך ָכל ְוָעִשיתָ  ַתֲעֹבד ָיִמים שֵׁ  לך מותר - דותעב ימים ששת"", אומר אבן עזרא: ְמַלאְכתֶׁ

". ראה גם פירושו לבראשית פרק ב פסוק טו. כללו של דבר, עפ"י פירוש אבן עזרא, אין כאן שום קביעה, לחיוב מצוה ואיננו דולעב
 או לשלילה של ההתעסקות במלאכה. רק ענין לאיסור והיתר. כל ששת הימים המלאכה מותרת. האם היא גם רצויה?

   וק מפרשת כי תשא.אנחנו עדיין בפס 3
השל מדרש מכילתא מתעכב על ההבדל בין לשון נפעל  4 הולשון פעיל  יֵָׁעשֶׁ ומוצא מקום לדרוש מה שאבן עזרא כבלשן ודקדקן,  ַתֲעשֶׁ

את התשובה  ה"לסתירה", המכילתא מציע כפתרוןלא רואה בו הבדל משמעותי )גישת הדקדוק והפשט מול גישת המדרש?(. 
מן שישראל עושים רצון הקב"ה ועובדים אותו בשלמות )שאז לא יצטרכו לעבוד כלל( וכאן בזמן שישראל אינן הקלאסית: כאן בז

עושים רצון הקב"ה ואינם עובדים אותו בשלמות )שאז יצרכו לעבוד בששת ימי המלאכה(. ויש דוגמאות נוספות במדרש לעושים 
עושים רצונו )בשלמות(.  נםואנו תמיד בגדר שאי , לאידיאל,ת ה' השלמהשלעולם לא נגיע לעבודרצונו ולא עושים רצונו, בהן ברור 

 .הארץ מקרב אביון יחדל לא כי (יא טו דברים) אומר הוא ולהלן ,אביון בך יהיה לא כי אפס: "קיד פיסקא דברים ספריראה למשל 
". וכידוע, מעולם לא בכם ביוניםא מקום של רצונו עושים אתם וכשאין ,באחרים אביונים מקום של רצונו עושים שאתם בזמן

בפרשת ראה(.  גלגל חוזר הוא בעולםבפרשת בהר וכן  מצוות צדקה)ראה דברינו חדלו וכנראה גם לא יחדלו אביונים בעולמנו. 
 ולקחתי (ב הושע) כתיב: רמי פפא בר חנינא רבי: "ב"ע לה ברכותאם נחזור לעניין עשיית מלאכה, הרי לנו דרשה אחרת בגמרא 

 ישראל שאין בזמן כאן, מקום של רצונו עושין שישראל בזמן כאן: קשיא לא -'! וגו דגנך ואספת (יא דברים): וכתיב', וגו בעתו ידגנ
". לפי זה, כאשר בני ישראל עושים רצון הקב"ה, הם זוכים לאסוף את הדגן, היינו, לקיים את מלאכת האסיף מקום של רצונו עושין

כבר הרחבנו בדברינו  ואספת דגנךלעבוד!. ובאמת, אין מקשים מדרשה לדרשה. ובנושא של  –וכו'( )והזרייה והטחינה והניפוי 
 בלא חידוש. בפרשת עקב והדברים הפעם יהיו קצת שונים )אם כי קרובים( ואין בית מדרש

ש ִמְקָרא ָהִראשֹון ּוַבּיֹוםטז( שנדרש גם לגבי כל יום טוב: " יב שמותדרשה זו היא על הפסוק הנוגע לחג הפסח ) 5  ַהְשִביִעי ּוַבּיֹום ֹקדֶׁ
ש ִמְקָרא ם ִיְהיֶׁה ֹקדֶׁ ה ֹלא ְמָלאָכה ָכל ָלכֶׁ ם יֵָׁעשֶׁ ר ַאְך ָבהֶׁ ל ֲאשֶׁ ש ְלָכל יֵָׁאכֵׁ פֶׁ ה ְלַבּדוֹ  הּוא נֶׁ ם יֵָׁעשֶׁ  ".ָלכֶׁ

שיטת ר' יאשיה, שלא נתקבלה להלכה, היא שאיסור מלאכת גוי בשבת וביום טוב )עבור ישראל( היא מהתורה! ונראה שגם דרשה  6
תזו מתבססת על לשון הנפעל: " שֶׁ ה ָיִמים שֵׁ ָעשֶׁ ה ֹלא ְמָלאָכה ָכל" בפרשת ויקהל וכן: "ְמָלאָכה תֵׁ ם יֵָׁעשֶׁ טוב(.  " בפרשת בא )יוםָבהֶׁ

ה ֹלא ְמָלאָכה ָכל הולא  יֵָׁעשֶׁ ָעשֶׁ מכל מקום, ע"י אף אדם. גם הגוי באיסור מלאכה. האם הוא גם בציווי מלאכה בששת ימי  – תֵׁ
בפרשת בראשית, אדם הראשון. ועכ"פ, לעניין שביתת גוי  לעובדה ולשומרההמעשה? חלק מתיקון העולם ושכלולו? ראה דברינו 

אם יש שיטה שהיא איסור מהתורה, ראה פירוש רמב"ן לשמות יב טז שמבין את המכילתא שהבאנו באופן אחר ואולי היה לפניו 
אפילו ע"י אחרים" הוא כשיטת המכילתא ר' יאשיה כהבנתנו.  –שה בהם נוסח אחר. אך נראה שרש"י שמבאר: "כל מלאכה לא יע

 וצ"ע.

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95-%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%93%d7%a7%d7%94-2
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%93%D7%92%D7%A0%D7%9A
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%94
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 תהא שלא הוא דין הקל ט"יו ,במלאכתך הגוי מלאכת על מוזהר אתה אין חמורה שבת אם ומהל וחומר: ק

 7.במלאכתך ויהג מלאכת על מוזהר

  כא הלכה א רקפ( ליברמן) שבת מסכת תוספתא

 אף ?חשיכה עם שבת ערב הגת גולייע ותולין הבד בית קורות שטוענין מודין אתם אי :הלל בית להן אמרו... 

 ששת"רים: אומ שמיי שבית אלא .בתשובתן עמדו ילוואֵׁ  בתשובתן עמדו ילואֵׁ  .בהן כיוצא וכרשנין סמנין דיו

 ימים ששתמרים: "או הלל ובית שבת מערב גמורה מלאכתך כל שתהא -" מלאכתך כל ועשית תעבוד ימים

 8.ששה כל אתה עושה מלאכה -" דותעב

  יא פרק א נוסח נתן דרבי ותבא

 שכשם ,המלאכה את שונא אדם יהיה ואל המלאכה את אוהב אדם שיהא מלמד ?כיצד –" המלאכה את אהוב"

 השביעי ויום מלאכתך כל ועשית תעבוד ימים ששת: "שנאמר ,בברית תנהנ המלאכה כך ,בברית נתנה שהתורה

 שאין ועתים המיתה מן ומתנצל מלאכה עושה שאדם עתים :אומר עקיבא רבי 9.(ט כ שמות) "אלהיך' לה שבת

 לו אין שבת לערב. מלאכה עשה ולא השבוע כל אדם ישב ?כיצד. לשמים מיתה ומתחייב מלאכה עושה אדם

 פועל היה אם אבל. לשמים מיתה מתחייב ,ואכל מהם ונטל ביתו בתוך הקדש של מעות לו היו 10.יאכל מה

 רבי 11.המיתה מן מתנצל ואכל מהם ונטל בשכרו הקדש של מעות לו שנתנו פי על אף ,המקדש בית בבנין והולך

                                                      
שיטת ר' יונתן, המוכרת לנו יותר מהתלמוד הבבלי )שאינו מזכיר את שיטת ר' יאשיה(, היא שמלאכת גוי אינה אסורה בשבת אלא  7

ה הערות במכילתא שם, מהדורת מדברי חכמים: "אמירה לנכרי שבות". הנוסח כאן במכילתא קצת קשה ואולי נשתבש )רא
 ךהורוביץ(, אבל תורפו הוא שבשבת כתוב: "זכור את יום השבת לקדשו ... לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך, עבדך ואמת

יך לך". ואם כך בשבת החמורה, קל וחומר ביום טוב הקל שאיננו מוזהרים על מלאכת יובהמתך" ואין הזכרה לגוי, רק למי "שש
, פרק: איסורי יצחק ד. גילת: פרקים בהשתלשלות ההלכהנרחב בהשתלשלות איסור מלאכת גוי בשבת, ראה ספרו של  נכרי. לדיון

 .106-108, סעיף ט: אמירה לנכרי שבות, עמודים םוהשתלשלותשבות בשבת 
האדם מפעיל כלי או מתחיל  - מלאכת כלים, היינו מלאכה שנעשית מאליה, ע"י כלי, בלי פעולת אדם באנו לסוגיה המורכבת של 8

הדוגמאות הרלוונטיות . רלוונטי מאד לימינו , נושאתהליך מלאכה מערב שבת, והכלי, התהליך, ממשיך במלאכה מעצמו בשבת
י. -מסכת שבת פרק א משניות הבנושא זה, ד ועוד. ראה : שריית סממנים, עיבוד עורות, הוצאת שמן בבית הבלזמנם, הם דוגמת

מה שמעניין אותנו, הוא השימוש, או אי השימוש בפסוקים שלנו. גם בית  ט. פסוק כ פרק יוחאי בר שמעון דרבי מכילתאוכן 
ת"שמאי שאוסרים מלאכת כלים וגם בית הלל שמתירים, מסתמכים על הפסוק:  שֶׁ ָך ָכל ְוָעִשיתָ  ַתֲעֹבד ָיִמים שֵׁ מעשרת  "ְמַלאְכתֶׁ

אין אתה עובד. ואילו בית שמאי "ששת ימים תעבוד", ובמלאכה שנעשית מעצמה  כתוב: הדברות, כל אחד בדרכו. בית הלל יאמרו:
ולהשתלם כל מלאכתך צריכה להיעשות  –יש לקרוא את הפסוק בשלמותו: "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך" ש אומרים

 ימים ששת רים:אומ שמאי ביתהנ"ל: "...  יוחאי בר שמעון דרבי מכילתאבהנוסח גם מלאכת כלים. ראה בששת הימים, כולל 
 ושאר ששה כל אתה עושה דותעב ימים ששת :אומרין הלל ובית .שבת מערב גמורה מלאכתך שתהא ,מלאכתך כל ועשית תעבד

ואנו שואלים: מדוע לא משתמשים בית שמאי בפסוקים "שלנו" שנוקטים לשון נפעל  ".בשבת מאיליה נעשית היא מלאכתך
ת"בעשיית המלאכה:  שֶׁ ה ָיִמים שֵׁ ת"... בפרשת כי תשא ו:  ְמָלאָכה יֵָׁעשֶׁ שֶׁ ה ָיִמים שֵׁ ָעשֶׁ להורות על   -" בפרשת ויקהל ְמָלאָכה תֵׁ

 כי תשא וויקהל.פרשות ופם. ראה הפסוקים ב, אולי, בקריאת פסוקים אלה עד סטמונה שביתת כלים? התשובה
ברית דרשה זו קוראת את הפסוק בעשרת הדברות בצורה מקבילה ומאוזנת. חציו השני: "ויום השביעי שבת לה' אלהיך" הוא  9

חציו הראשון: "ששת ימים תעבוד "; ואילו לעשות את השבת לדורותם ברית עולםכתוב: "ושמרו בני ישראל את השבת, כ, השבת
עשית כל מלאכתך", הוא ברית המלאכה והעבודה. שתיהן קשורות זה בזה שהרי ללא ברית המלאכה לא תתקיים, באופן הפשוט ו

( )שכבר הזכרנו בהערה הקודמת ט פסוק כ פרק יוחאי בר שמעון דרבי מכילתאוב ביותר, ברית השבת. כפי שהוא ממשיך ודורש.
 מצות על ישראל שנצטוו שכשם ,אחרת גזירה זו הרי :אומר' ר - תעבד ימים ששת" מדובר לא על ברית כי אם על גזירה או מצווה:

ר' אלעזר בן עזריה אומר: ראה המשך המדרש שם דברי חכמים נוספים בשבח המלאכה: " ."המלאכה על נצטוו כך שבת של עשה
כם. ר' יוסי הגלילי אומר: גדולה גדולה מלאכה שלא שרת שכינה בישראל עד שעשו מלאכה. שנאמר: ועשו לי מקדש ושכנתי בתו

מלאכה שלא קנס המקום מיתה על אדם אלא מתוך בטלה ... ר' עקיבה אומר: גדולה מלאכה שהרי נהנה שווה פרוטה מן ההקדש 
מביא מעילה וחומשה ומביא אשם בשתי סלעים והפועלין שהיו עושין בהקדש נוטלין שכרן מתרומת הלשכה. ר' שמעון אומר: 

שאפילו כהן גדול נכנס ביום הכיפורים שלא בשעת עבודה חייב מיתה ובשעת עבודה טמאין ובעלי מומין מותרין גדולה מלאכה 
 ואם לא טעינו זה מקרה נדיר ש"עבודה" במקדש היא "מלאכה" ומדרש זה צריך עיון. .להיכנס"

", פירוש שטיינזלץ שם: "שאם אין אדם לבריות תצטרך ואל חול שבתך עשה(: "א עמוד קיב דף פסחיםראה מאמרו של ר' עקיבא ) 10
 והיו מי שעימתמוטב שיעשה שבתו חול ולא יצטרך לבריות". וכבר  –יכול לכבד את השבת אם לא יזדקק לעזרה מן הבריות 

 ואני בי והאמינו, היום קדושת וקדשו עלי לוומאמרו של ר' אליעזר ברבי שמעון )ביצה טו ע"ב(: "אל מול מאמר זה של ר' עקיבא 
למי שיש לו ממה להשיב ביום ראשון. איך  ?הוא הנותן. למי מותר ללוות כדי לקיים שבת בהידורווהשיבו שהיא הנותנת . "פורע

 .בימות החול מלאכתו ועסקיוהברכה בהקב"ה פורע למי שלווה להוצאות שבת? דרך 
ת של הקדש, שיש עליהם איסור חמור הדרשן כאילו "תמה" לאן הסתלקה קדושת המעות של הקדש? איך אדם יכול לקבל מעו 11

של מעילה, וללכת לקנות בהם דברי חולין ומצרכים של יום יום? לאן נעלמה קדושתם? התשובה: דרך המלאכה. אולי בהשוואה 
אסוציאטיבית, ראה גם העניין של בעלי מלאכה שנכנסים לקודש הקדשים לתקן את בדק הבית כל אימת שצריך, בעוד שכהן גדול 

רבים  (.רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ז הלכה כגם רק פעם בשנה ביום הכיפורים )מסכת מידות פרק ד משנה ה, נכנס לש
של הרב קוק  לציטוט זהמקור נו לא מצא. הרב קוק בהקשר עם יישוב ארץ ישראל בידי חלוצים חילונייםזה בשם מוטיב מצטטים 

 יכוין את לבו כנגד ירושלים -היה עומד בארץ ישראל : "א"מסכת ברכות ל עב. מה שכן מצאנו, זו ברייתא יבורךבו המאיר עינינו ו
 ... יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים -היה עומד בבית המקדש ...  יכוין את לבו כנגד בית המקדש -היה עומד בירושלים  ...

צוי בשעת תפילה בקודש הקדשים? בעל מלאכה וכו'. מי הוא שמ יכוין את לבו כנגד בית הכפורת -היה עומד בבית קדשי הקדשים 
 מי הכשיר את בעלי המלאכה להיכנס לקודש? מי מגן עליהם? המלאכה. וכל זה כמובן על דרך הדרש. !שבא לחזק את בדק הבית

http://simania.co.il/bookdetails.php?item_id=978970
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 עשה ולא 12השבת ימות כל בשַּ יָ ְש  הרי ?שבעה כל שיעשה ששה כל מלאכה עשה לא שאם מנין :אומר דוסתאי

 מלאכה בו ועשו בקולר אותו ואחזו ותפשוהו הגייסות בין ונפל הלך ,שיאכל מה לו אין שבת ולערב מלאכה

  13.שהיש כל עשה שלא ,זאת כל. בשבת

 עדן בגן ויניחהו: "שנאמר ,מלאכה שעשה עד כלום טעם לא הראשון אדם אף :אומר אלעזר בן שמעון רבי

 השרה לא ה"הקב אף :אומר טרפון רבי 14.(טז-טו ב בראשית) "תאכל לאכו הגן עץ מכל...  ולשמרה לעבדה

 בן יהודה רבי .'(ח כה שמות) "בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו: "שנאמר מלאכה שעשו עד ,ישראל על שכינתו

 ,בה ויתעסק ילך ,חרבה שדה או חרבה חצר לו יש אם ?יעשה מה ,לעשות מלאכה לו שאין אדם: אומר בתירא

 להביא "?מלאכתך כל ועשית: "לומר תלמוד ומה .(ח כ שם) "מלאכתך כל ועשית תעבוד ימים ששת" :שנאמר

 ,הבטלה מתוך אלא מת אדם אין :אומר יוסי רבי 15.בהן ויתעסק ילך ,חרבות שדות או חצרות לו שיש מי את

 מתוך אלא מת ואינ הא .ומת שלו אומן על ונפל שנכפה הרי .(לג מט בראשית) "עמיו אל ויאסף ויגוע" :שנאמר

 16.הבטלה מתוך אלא מת אינו ,ומת ונפל הנהר שפת ועל הגג ראש על עומד היה .הבטלה

  כא פרק ב נוסח נתן דרבי אבות

 ומהל וחומר, ק דברים והלא. במלאכה ועוסק המלאכה את אוהב להיות אדם חייב -" המלאכה את אהוב"

 והוא( ו לג תהלים) "נעשו שמים' ה בדבר: "אמרשנ ,בדבר אלא אותו ברא לא ,ומלואו עולם שלו ה"הקב אם

 רבי 17:וכמה כמה אחת על אדם בני - (ב ב בראשית) "עשה אשר מלאכתו: "שנאמר ,מלאכה שעשה כתיב

 :שנאמר ,מלאכה שעשה עד אלא כלום טעם לא הראשון אדם שאפילו מלאכה היא גדולה :אומר אליעזר

 ישראל שנצטוו שכשם מלאכה היא גדולה :אומר אליעזר רבי ההי ועוד ... "ולשמרה לעבדה עדן בגן ויניחהו"

 :אומר רבי(: ח כ שמות) "מלאכתך כל ועשית תעבוד ימים ששת: "שנאמר ,המלאכה על נצטוו כך ,השבת על

 ?שותה הוא מנין ?אוכל פלוני איש מנין: בו משיחין אדם בני במלאכה עוסק שאינו מי שכל מלאכה היא גדולה

 מי כל ,כך. בה משיחין אדם ובני לשוק ויוצאה מתקשטת והיא בעל לה שאין לאשה ה? הדבר דומ למה משל

 עוסק שהוא מי שכל מלאכה היא גדולה :אומר רבי היה ועוד. בו משיחין אדם בני במלאכה עוסק שאינו

 עד ישראל על שכינה שרתה שלא מלאכה היא גדולה :אומר יוסי רבי: לעולם פרוטה חסרה ידו אין במלאכה

 מלאכה היא גדולה :יוסי רבי אמר ועוד 18(.ח כה שם) "בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו: "שנאמר ,מלאכה עשוש

                                                      
השבוע. כמו שאנו אומרים כל בוקר: היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת וכו'. אפשר שר' דוסתאי משתמש  מותכל י 12

במכוון, להדגיש שכל ימות השבת טורחים למען השבת. ואנו נזכרים במאמר אחר שזה במילה "ימות השבת" כשגרת לשון ואפשר 
 (.א"ע ג זרה עבודה) "?בשבת יאכל מהיכן שבת בערב טרח שלא מי .בשבת יאכל שבת בערב שטרח מי"של חז"ל: 

ר ואפשר שהמלכות הייתה פשוט מגייסת אנשים שהסתובבו באפס ענין זה שאדם נתפש לגייסות משום שלא עשה מלאכה לא ברו 13
 מעשה ולא עבדו, בודאי לפני שגייסו אנשים שעובדים ובכך תורמים למלכות ולסדרי החברה. והמאיר עינינו בנושא זה יבורך.

"ן שהבאנו שם אשר מסביר איזו עבודה היה לאדם הראשון בגן עדן רמבבפרשת בראשית, דברי  לעובדה ולשומרהראה דברינו  14
שהניחו שם להיות זורע לו חטים ומיני ומבחין בין האילנות שאכן לא היו צריכים עבודה ובין זריעת מיני דגן, ירקות ובשמים: "

 בר שמעון דרבי מכילתא". ראה דבריו ודברינו שם. ובאות וכל עשב זורע זרע וערוגות הבשמים, וקוצר ותולש ואוכל כרצונותבו
שכבר הבאנו לעיל, פעמיים, הוא משלים את סיפורו של האדם, דרך דמותו של ישמעאל דווקא, שחי כל עוד שהוא עובד:  יוחאי

' בר) עמיו אל ויאסף וימת ויגוע אמר:שנ בטילה מתוך אלא אדם על מיתה המקום נסק שלא מלאכה גדולה אומר הגלילי יוסי' ר"
 ."(יז כה

גם מאמר זה דורש ביאור. אולי הכוונה היא שגם מי שאין לו מקצוע )"אין לו מלאכה לעשות"(, ילך ויעשה עסק. ישביח נדל"ן. או  15
ך וימצא כבר איזה עסק לפתח. תמיד ניתן למצוא דבר מוזנח אולי הכוונה שגם מי שאין לו צורך לעבוד, שהוא בעל נכסים, יל

 .(start-up))"שדה חרבה, חצר חרבה"( שניתן להשביח ולפתח. תמיד ניתן לחשוב על יוזמה והתחלה חדשה 
 גם דרשה זו טעונה הסבר, בפרט הקשר עם הפסוק על מות יעקב. והמאיר עינינו יבורך. 16
(. , ראש פרק חמישי"בעשרה מאמרות נברא העולם" )פרקי אבות :רה. לא במעשה. ראההעולם בדיבור ובאמיהקב"ה ברא את  17

". אע"פ כן, כתוב בתורה, נעשו שמים וכבר' ה בדבר אלא עולמו את ה"הקב ברא ביגיעה לא בעמל לא: "ב ג רבה בראשיתוראה גם 
שיעסקו במלאכה וימשיכו את מלאכת בהקשר עם בריאת העולם: מלאכה ואף עשייה. אין זאת אלא מסר ומוסר לבני האדם 

 מה :לך לומר ?נאמר למה - אלהיך' לה שבת השביעי ויום: "יד פסוק ה פרק לדברים תנאים מדרשהבריאה של הקב"ה. ראה גם 
 מערב ועשהו בשבת לעשות עתיד שאתה מה הקדים אתה אף ,שבת מערב ועשאו בשבת לעשות עתיד שהיה מה הקדים ה"הקב
 לא במאמר עולמו את ברא שהרי לפניו חביבה שהיא המלאכה את בה שאסר השבת היא גדולה - לאכהמ כל תעשה לא: שבת

 מכל שבת בו כי מלאכתו השביעי ביום יםאלה ויכל( ב ב אשיתבר) אמרשנ מלאכה העולם בריאת את וקרא בעמל ולא ביגיעה
 אבות דרבי נתן בה אנו דורשים.בשבחי המלאכה בדומה למסכת  בהרחבה". ראה מדרש זה שם שגם הוא דן מלאכתו

שביתה של ששת ימי החול ושבת. הן באגדה, ברעיון של חשיבות \יש "קשר משולש" בין בריאת העולם, המשכן והמקדש, ומלאכה 18
המלאכה והן בהלכה, לגבי מלאכה שדוחה או אינה דוחה את השבת )שבת ע ע"א(. קשר זה נמצא גם בפסוקים שהבאנו בתחילת 

שת אמור, מיקום שבת וששת ימי המעשה בתחילת פרשת המועדות, ובפרשות כי תשא וויקהל בהקשר עם המשכן דברינו: בפר
והמקדש. המשכן נברא כסמל לבריאת העולם )במדבר רבה יב יג וכן רבים( ודווקא בשל כך לא ייתכן שתותר מלאכת עשייתו 

ת המקדש עם מלאכת השדה ועם איסור המלאכה בשבת בשבת. ועכשיו שהוא מתפקד ומסמל את חיי היום יום, מתחברת עבוד
 )אבל במקדש נדחים איסורי שבת, בקרבנות ציבור, לא קרבנות יחיד וצ"ע(. 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%94
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 ואין השני וביום הראשון ביום בטל היה 19?צד זה כאי .בנפשו מתחייב זה הרי במלאכה עוסק שאינו מי שכל

 היה שלא על ?בנפשו להתחייב לו גרם מי. בנפשו מתחייב זה הרי ,ואכל הקדש מעות בידו והיו, יאכל מה לו

. בשבת לעשותה סופו ,בחול מלאכה עושה שאינו מי שכל מלאכה היא גדולה :אומר מאיר רבי: במלאכה עוסק

 והטילוהו למלכות ומסרוהו תפשוהו וגנב הלך יאכל מה לו אין, שני וביום ראשון ביום בטל היה ?צד זה כאי

 20.בחול[ מלאכה] עשה שלא על ?בתבש מלאכה לעשות לו גרם מי. בשבת מלאכה לעשות

 שו"ע אורח חיים, סימן קנ"ו

. ומכל קונו ל דעתע יעבירנו העוני כי, עון וגוררת בטלה סופה מלאכה עמה שאין תורה דכל, לעסקיו ילך כ"אח

 ויזהר; באמונה ויתן וישא. בידו יתקיים וזה וזה, קבע ותורתו .עראי אלא, עיקר מלאכתו יעשה לאמקום, 

 21.באמת לואפי, מלישבע ויזהר... לבטלה שמים שם מלהזכיר

 [  ט] אסימן  ט פרשה( וילנא) רבה קהלת

 ראה ?טעמא מה 22.התורה עם תנּומָ אּו לך קנה :קדושה עדה משום' ר אמר -" אהבת אשר אשה עם חיים ראה"

 משלשין שהיו סיאמנ בן' שמעון ור משולם בן יוסי רבי היו ששם ?קדושה עדה אותן קורא הוא ולמה .'וגו חיים

 ובמלאכה, החורף בימות בתורה יגעין שהיו אומרים ויש .למלאכה שליש, להילתפ שלישי, לתורה שליש, היום

 משלשין שהיו ,קדושה עדה בורקי' ור טימי' דר בריה יהושע' לר קורא היה אלעזר בן יצחק' ר .הקיץ בימות

 23.למלאכה שליש להילתפ שליש לתורה שליש

                                                      
 כאיזה צד? ובעברית של ימינו עוד יותר קצר: כיצד? 19
 היא חביבה : " ...יד פסוק ה פרק לדברים תנאים מדרשעוד מדרשים רבים בשבח המלאכה ולא נוכל להביא את כולם. ראה  20

 מימיך ראית :אומר מאיר' ר היה וכן: בלבד האדם לבני אלא מלאכה להן מסר לא בעולמו ה"הקב שברא הבריות כל שהרי המלאכה
 ובני .מלאכה בלא מתפרנסין הן והרי מלאכה עושין אינן הרי ?מלאכה עושה החיות מן אחד או כורם שועל קייץ צבי סבל ארי

 ל אשיתבר) אומר הוא אבינו ביעקב :בה נתעסקו הנביאים שכל המלאכה היא חביבה ... מלאכהה מן אלא מתפרנסין אינן אדם
 ממלכאות ויקחהו( ע עח ליםתה) אומר הוא בדוד .עהור היה ומשה'( א' ג שמות) אומר הוא במשה .אשמור צאנך ארעה אשובה( לא

 שלא המלאכה היא חביבה .(ו"ט שם) הצאן מאחרי' ה ויקחני: שקמים ובולס אנכי בוקר כי( יד ז וסעמ) אומר הוא בעמוס .צאן
 ומה חורש והוא שפט בן אלישע את וימצא וילך( ט"י ט"י א"מ)אמר: שנ המלאכה מתוך אלא שפט בן אלישע על הקדש רוח שרת

אכי, ראה ". הנביאים נקראים גם מלאכים מלשון שליחים )הנביא מללבטלך שלא'( כ שם) לך עשיתי מה כי שוב לך לו אומר אליהו
 ויקרא רבה א א(. וכאן, נביאים מלשון מלאכה ממש שכל תחילתם ושורשם בעולם המלאכה והעבודה.

הסימן החותם את כל הלכות השחר בשולחן ערוך: נטילת ידים, תפילה, קריאת שמע, קריאת התורה וכו' הוא סימן קנ"ו )כמה  21
עבודה והמלאכה )והמסחר( לא רק גורמים לאדם שלא יהיה עני סמלי( הקורא לאדם לצאת לעבודתו. ראה שם בהמשך הסימן שה

אבות פרק ב משנה ב( על רמב"ם, פירוש המשנה לסופו מלסטם את הבריות", ברטנורא,  –ולא יעבור על איסור גזל )"וגוררת עון 
העשייה, הכלכלה ועל דעת קונו, אלא שהם פותחים בפניו אוצר של הזדמנות לקיים מצוות עשה ולא תעשה שקשורים לעולם 

והמסחר. עולם שלם של מצוות בין אדם לחברו שמי שלא יוצא מכותלי בית המדרש, לא מתנסה בהן. שמעתי מפי חסיד גור 
ראה בוקר אחד את חסידיו משתהים בבית המדרש ולומדים עוד קצת משניות ואומרים עוד קצת תהלים )בית ישראל? שהרבי 

. ניגש אליהם הרבי ואמר: ומאיפה יהיו 11שוב אומרים קצת זוהר ותיקונים וכו' והשעה כבר )ושותים קצת יי"ש ואוכלים קוכען( ו
 בעלי בתים?שלכם לרבי 

ת, מקצוע שמכבד את בעליו ומפרנסו עם לימוד תורה. שילוב זה יסודו בחינוך הבסיסי שכלול בחובות האב נּומָ שילוב של אּו 22
אי זו היא מצות האב הלכה יא: " תוספתא מסכת קידושין )ליברמן( פרק אראה  לבנות )"מצוות האב על הבן"( ומתחיל בקטנות.

רבן  .כל שאין מלמד את בנו אומנות מלמדו ליסטות מר:ר' יהודה אוכו'. למולו ולפדותו וללמדו תורה וללמדו אומנות ו ?על הבן
למה הוא  תוכל שאין בידו אומנו .קף סייגשמו ץלחרי ,לכרם שמוקף גדירו ?כל שיש בידו אומנות למה הוא דומה ר:אומ אלגמלי
 ?כל שבידו אומנות למה הוא דומה :משם רבן גמליאל מרר' יוסה או .לכרם שאין מוקף גדירו ולחריץ שאין מוקף סייג ?דומה

 .ואם אין מתקשטת היא תהא לה מורא ,בין שהיא מתקשטת ובין שאינה מתקשטת אין הכל מסתכלין בה ,לאשה שיש לה בעל
ואם אין  .בין מתקשטת ובין שאינה מתקשטת הכל מסתכלין בה ,לאשה שאין לה בעל ?ין בידו אומנות למה הוא דומהוכל שא

לכרם גדור שאין  ?כל שבידו אומנות למה הוא דומה: משם רבן גמליאל רר' יוסה בי ר' לעזר אמ .מתקשטת היא לא תהא לה מורא
 ?וכל שאין בידו אומנות למה הוא דומה .ין לתוכו ואין רואין את מה שבתוכובהמה וחיה נכנסין לתוכו ואין עוברין ושבין נכנס

 ".לכרם פרוץ שבהמה וחיה נכנסין לתוכו ועוברין ושבין נכנסין לתוכו ורואין את מה שבתוכו
-תורה-אבל כאן נוצר משולש: תפילה. בפרשת עקב ואספת דגנךדברינו עליו הרחבנו בחזרנו לרגע לעניין האיזון בין תורה ועבודה  23

חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין שעה ושוהין שעה אחת לאחר : "ירושלמי ברכות פרק ה הלכה א ראה מלאכה. 
אמר רבי יצחק בי רבי אלעזר: על ידי שהיו חסידים היתה ברכה ניתנת י עוסקין במלאכתן? תפילתן. אימתי עוסקין בתורה? אימת

של  ויאב אידי רב"ב )תרגום עפ"י שטיינזלץ(: "ע ה חגיגהראה גם הסיפור על רב אידי במסכת ". תנת במלאכתןיבתורתן וברכה נ
וראים לו החכמים ק והיו. )בית המדרש( רב בבייום אחד שהיה הולך שלושה חודשים בדרך )לעסקיו( ו רגיל היה אידי בר יעקב רבי

 ול אמרד(.  יב איוב) אהיה לרעהו קושחקרא על עצמו: . ודעת החלש. )בן בית הרב של יום אחד( יומא דחד רב בי בר)בלגלוג(: 
 ואותי: ודרש מדרשת הלבי יוחנן רביאת החכמים )אל תקפיד עליהם(. יצא  תעניש )בבקשה ממך(, אל מינך במטותא: יוחנן רבי
 העוסק כל: לך לומר אלא? אותו דורשין אין ובלילה אותו דורשין ביום וכי -ב(  נח ישעיהו) יחפצון דרכי ודעת ידרשון יום יום

האם רק להפיס את דעתו של רב אידי עשה כך ר'  ."כולה השנה כל עסק כאילו הכתוב עליו מעלה - בשנה אחד יום אפילו בתורה
 הן אלו .זומא ובן עזאי בן :הדנין הן אלו: "הלכה ד ב פרק שני מעשר מסכת ירושלמי תלמודין עדה קדושה, ראה יעניוחנן? עוד ב

נחזור למלאכה ". מנסיא בן שמעון ורבי המשולם בן יוסי רבי :קדושה עדה .מתיה בן אלעזר ורבי חכיניי בן חנינה :התלמידים
 ושבת.

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%93%D7%92%D7%A0%D7%9A


 תשס"ז ששת ימים תעשה מלאכה – אמורפרשת 

 5מתוך  5עמ' 

 

  ולו יוצרו ימים ה"ד א פרשה( שלום איש) רבה אליהו

 ימים ששה כל מלאכה אדם עושה ?כיצד .לישראל שבת יום זה - (טז קלט תהלים) "בהם אחד ולו יוצרו ימים"

 שכח בשביעי ונח ימים ששה כל אויביו בפני מלאכה אדם עושה ,שוב .ביתו בני ועם בניו עם נתרצה בשביעי ונח

 ה"הקב להן אמר כך .טובה משכחת רע ויום רעה משכחת טוב יום, אדם לש דתוימ היא כך .לו שהיה צער כל

 שאתם פי על אף ?(ח א יהושע) "מפיך הזה התורה ספר ימוש לא: "בתורתי לכם כתבתי כך לא ,בניי :לישראל

 וילך, בשבת וישנה אדם ישכים לעולם :אמרו מיכן .תורה כולו יעשה השבת יום ,ימים שהיש כל מלאכה עושים

 מה לקיים, וישתה ויאכל לביתו ילך כך ואחר, בנביאים וישנה בתורה יקרא, המדרש ולבית הכנסת לבית

 עם אלא ה"להקב מנוחה לו שאין לפי .(ז ט קהלת) "יינך טוב בלב ושתה לחמך בשמחה לואכ לך: "שנאמר

  24.(ב סו ישעיה) "עשתה ידי אלה כל ואת: "שנאמר, בלבד תורה עושי

  ז פרשה דבחדש מסכתא - תרוי ישמעאל דרבי מכילתא

 ְשבֹות אלא ?ימים בששת מלאכתו כל לעשות לאדם לו איפשר וכי. "מלאכתך כל ועשית תעבוד ימים ששת"

: ואומר, " 'וגו רגליך משבת תשיב אם: "ואומר; עבודה ממחשבת שבותדבר אחר: . עשויה מלאכתך כל לויכא

 25.(יד-יג נח ישעיהה' " ) על תתענג אז"

 דף קנ עמוד אמסכת שבת 

מותר לחשבן בשבת. ואמר רבי אלעזר:  -והא רב חסדא ורב המנונא דאמרי תרוייהו: חשבונות של מצוה 

פוסקים צדקה לעניים בשבת. ואמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יוחנן: מפקחין פיקוח נפש ופיקוח רבים בשבת, 

ל בר נחמני אמר רבי יוחנן: הולכין והולכין לבתי כנסיות לפקח על עסקי רבים בשבת. ואמר רבי שמוא

ותנא דבי מנשה: משדכין על התינוקות לטרטיאות ולקרקסאות ולבסילקאות לפקח על עסקי רבים בשבת. 

אסורים,  -אמר קרא ממצוא חפצך ודבר דבר, חפציך  -ליארס בשבת, ועל התינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות. 

 26.מותרין -חפצי שמים 
 

 שבת שלום 

 יםמחלקי המ

                                                      
שלא זכה להיכנס בטרקלין של "עדה קדושה", הוא איזון בימות השבוע. ששת ימים  איזון אחר, אולי יותר לבעלי בתים, למי 24

הוא בא לסכם את הדרשה והפסוק בישעיהו צריך עיון; אולי  תעבוד וביום השביעי שבת לה' אלהיך ולך עצמך בעיסוקך בתורה.
 שלו לעסוק בתורה.כולה ולומר שהקב"ה ברא את כל אלה: את הצורך של האדם לעבוד ולהתפרנס ואת הצורך 

: "זכו, לא זכו"? נראה שכאן הכוונה קצת אחרת. אמירההאם חזרנו לעושים רצונו ואין עושים רצונו של המכילתא בה פתחנו? ל 25
מנוחת השבת משלימה את עבודת ששת הימים. אלה שתי כפות מאזניים המאזנות ומזינות זו את זו. מי שלא יעבוד כל ימות 

? לנוח ממה? מה יאכל ואיך ועל מה יתענג? מאידך, מי שמנסה להשלים את "כל מלאכתו" בימות השבוע השבוע, איך יזכה לנוח
מי שגם  .ואינו חותר לשבת, אינו מבין שהמלאכה לעולם לא תושלם ואין היא נגמרת אלא בשביתה ובמנוחה שבאות בעקבותיה

וצאי שבת, לעולם לא ישלים את מלאכתו, לעולם לא בשבת טרוד במלאכה שלא הספיק לסיים בשבוע שחלף ובזו שמיד תחל במ
מטרתה והשלמתה. שהרי אין השלמת המלאכה, כל מלאכה, אלא במנוחה שבאה בעקבותיה. ואין מנוחה ושביתה אלא  ליגיע א

  ממלאכה. שביתה מדאורייתא ושבות מדרבנן משלימות זו את זו, בעשייה ובמחשבה. 
בשבת, שהוא סוג של 'שבות' שחכמים הוסיפו על מנת להרחיק את האדם מהתעסקות בענייני  גמרא זו דנה באיסור 'עובדין דחול' 26

חולין )מסחר, עסקים, מלאכה( בשבת. קטע זה בגמרא מפרט חריגים בנושא, שהגם שאינם צרכיי שבת וענייניה, התירו אותם 
מוד בספר עם ילדים ולימוד אומנות! ראה הפיוט חכמים משום מצוה או צורך רבים. תנא דבי מנשה מוסיף את ענייני שידוכים, לי

מה ידידות מנוחתך שמביא גמרא זו אבל משמיט את "ללמדו אומנות". על מנת לעסוק במלאכה יש ללמוד אותה והיא אחת 
ממצוות האב על הבן בדומה לחובה למול את הבן, לפדותו וכו'. ראה מקור הלכות אלה בתוספתא קידושין פרק א הלכה יא, 

ל, ירושלמי קידושין פרק א הלכה ז. תנא דבי מנשה )מקור תנאי לא נדיר כ"כ כמו שניתן לחשוב( -ד בבלי קידושין דפים כטתלמו
מלמד אותנו שמותר לעשות בשבת הסכמים וסידורים ולדבר על לימוד מלאכה לבן בשבת, כמו לימוד ספר )תורה( וכמו שידוכים 

האומנות עצמה, גם לא לימוד שאינו כרוך בחילול שבת, אלא בעריכת הסכמים  )ראה שטיינזלץ שמדגיש שאין מדובר בלימוד
והתקשרויות עסקיות, בדומה להסכם שידוך לבנות. אבל אם כך, גם לימוד ספר הוא לא לימוד ממש אלא הסכם עם מישהו שילמד 

היא שעיסוק כזה בשבת איננו  ? ותשובתההתירו כל אלה בשבת ובפרט לימוד האומנות את הבן וצ"ע(. שואלת הגמרא: הכיצד
נחשב ל"חפציך" שאסורים בשבת כמו עובדין דחול, אלא "חפצי שמים". ראה רש"י שאומר: "דהא נמי מצוה היא, שכל שאינו 

במסכת שבת עם דברי רבי מאיר בסוף אבות דרבי נתן הנ"ל שמלמדו ליסטות". נראה שאפשר לקשר גמרא זו  –מלמדו אומנות 
, נכון יותר עם החילופין של מלאכה בששת הימים ושביתה בשבת. מי שאינו עושה מלאכה בחול, סופו ולקשר הכל עם השבת

לעשותה בשבת ולחללה. לפיכך מותר ואף מצווה ללמד את הבן אומנות גם בשבת, ואין זה "חפציך", על מנת שיעשה מלאכה 
, כמו הקב"ה שעשה את מלאכת הבריאה וציווה עלינו כראוי וכהלכה. לימוד כזה הוא "חפצי שמים" ותבימות החול וישמור שבת

 "לעובדה ולשומרה".


