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 לעבדה ולשומרה 

ַקח ים ה' ַויִּ ֵחהּו ָהָאָדם ֶאת  ֱאֹלהִּ  1)בראשית ב טו(. :ּוְלָשְמָרּה ְלָעְבָדּה ֵעֶדן ְבַגן ַוַינִּ

  רוחניתעבודה  –ספרי דברים פיסקא מא 

הוא אומר: "ויקח ה'  זה תלמוד. אתה אומר זה תלמוד, או אינו אלא עבודה? הרי    -  2)דברים י יא(   "ולעבדו" 

וכי מה עבודה לשעבר ומה שמירה לשעבר?    - אלהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה" )בראשית ב טו(  

 3אלו מצות.  -ולשמרה  ,זה תלמוד -לעבדה  :הא למדת

 של מדרש ספריהרחבה  – פרקי דרבי אליעזר פרק יב

ר  מאש ן גה ך תוה ביה ה דבוה ע מ. ו " )בראשית ב טו(הרמ שלו  הד בען לדן עגב הו חנ ים ודאת הים אה לח ה' אק יו"

עג ה באכ למ  שר יאמ א תמ ש  ?הרמשלו  הדבעל   ר או מעל   או  ה,מדאת הד א דשלו  שרחלו  יםמרכר למו זיש  ןד ן 

  ך שר מוהא נלהו  ?ןג ת הת אקושהן לדן עגה באכלמ שר י אמא תמש !ן יהל אין מחמצ נ ת נויל אל הא כלהו  ?רוצקל

  ךרת דר אמשלה ורי תורב דק בוס עא ללא  ? הרמשלו   הד בעל  הומ. ו]שם י["  ן דעא מצר י הנ ו"   :רמאנ ן, שד עא מציוו

 4. יח[ ]משלי ג " הים ביק זחמיא ל ים היץ ח ע " :רמאנה, ש רוא תלא  יםי חץ הין עאים. ויח ץ הע

 ימי המעשה ושבת, הקרבנותששת  – הבראשית רבה טז 

  ברכיה   ביר  .עדן  גן  אילני  מכל  ועדנו  עליו  גןוה  לו  הניח  :אמר  יודן  רבי  .ברכיה'  ור  יודן'  ר  -בגן עדן"    ויניחהו"

  ביום   וינחו שאתה אומר: "כמ,  שבת  מצות  לו  נתן  -"  ויניחהו. "עדן  גן  אילני  מכל  ולעדנו  עליו  ולהגן  להניחו  :אמר

 5(. יב שמור את יום השבת לקדשו )דברים ה -"ולשמרה"  ,ששת ימים תעבוד -"לעבדה" . (א  כ שמות)" השביעי 

תשמרו  "  :, וכתיב(יב  )שמות ג"  בדון את האלהים תע"  :שנאמר  ,אלו הקרבנות  -"  ולשמרה לעבדה  : "ר אחרבד

 6.(ב )במדבר כח" להקריב לי במועדו 

 
ַטעלא צריך לעשות שום דבר, ככתוב: "  לכאורה  מוגן בו הואדואג לו למקום בטוח והקב"ה יוצר את האדם ו  1 ים  ה'  ַויִּ ֵעֶדן   ַגן  ֱאֹלהִּ   בְּ

ֶקֶדם ם  ֶשםַוי    מִּ ם  ֶאת  ש  ָאד  ר  ֲאֶשר  ה  צ    ידה ניתן באותה מ  ". אז מה פירוש "לעובדה ולשומרה"? מה עבודה ומה שמירה יש בגן עדן?י 
ים פרק: "   לשאול גם מפסוק ה באותו יר ה' ֱאֹלהִּ טִּ מְּ י ֹלא הִּ ח כִּ מ  צְּ ֶדה ֶטֶרם יִּ ל ֵעֶשב ַהש  כ  ָאֶרץ וְּ ֶיה ב  הְּ ֶדה ֶטֶרם יִּ יַח ַהש  ֹכל שִּ ָאֶרץ    וְּ ַעל ה 
ה מ  ֲאד  ן ַלֲעֹבד ֶאת ה  ם ַאיִּ ָאד  משמע שמרגע שנוצר   חייה בעולם.". אין אדם שיעבוד את האדמה, לפיכך לא יורד גשם ולפיכך אין צמוְּ

ראה המדרשים על פסוק זה והסמוך לו: "ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה"   בודת האדמה.דם, יש טעם וייעוד בע הא
  א כגון: "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה וכו' "   הקושרים את האדם עם האדמה ועם הגשם. ואפשר גם לשאול מפסוקים בפרק

 אך זה בסיפור הבריאה הראשון ואנו בשני.  דן? יש לכבוש ולעבד אם אנחנו בגן עץ אראיזו   –
ֶכם  : "מתחילת פרשה שניה של קריאת שמע  פרשת עקבאת הפסוק ב   דורש  2 ַצֶּוה ֶאתְּ י מְּ ֹוַתי ֲאֶשר ָאֹנכִּ צְּ עּו ֶאל מִּ מְּ שְּ ֹמַע תִּ ם ש  י ה אִּ ה  וְּ

דוֹ  בְּ ע  ה ֶאת ה' ֱאֹלֵהיֶכם ּולְּ ַאֲהב  ל ַנפְּ ַהיֹום לְּ כ  ֶכם ּובְּ ַבבְּ ל לְּ כ  ֶכם בְּ  ". ראו מקבילה ביהושע כב ה. שְּ
שם  עדן  גן  הוא משלו  , והסמך  את הגישה הערכית מוסרית הרואה בעבודת ה' ובלימוד התורה את מטרת כל הבריאהמציג    זהמדרש    3

יד  לגישה זו יש סמך במקרא. מ  החיים., לעסוק בצד הרוחני של  יכול היה, ומצווה היהולא היה על האדם לטרוח ולדאוג למחייתו,  
ַקח : "טוב ורע, ככתוב  שומרה", בא הפסוק של הציווי לא לאכול מעץ הדעתלאחר הפסוק: "לעובדה ול ים'  ה  ַויִּ ם  ֶאת  ֱאֹלהִּ ָאד  ֵחהּו  ה    ַוַינִּ

ַגן ּה  ֵעֶדן  בְּ ד  בְּ ע  ּה  לְּ ר  מְּ ש  ַצו   :ּולְּ ים'  ה  ַויְּ ם   ַעל   ֱאֹלהִּ ָאד  ֹכל   ֵלאֹמר  ה  ע  טֹוב   תעַ ַהדַ   ּוֵמֵעץ  :ֹתאֵכל  ָאֹכל  ןג  הַ   ֵעץ   מִּ ר  ".   ֹתאַכל   ֹלא   ו  ראו    וכו' 
בדברינו  מובאת  יב,  פיסקא  המדרשים שלומדים מפסוק זה את ששת המצוות שנצטווה בהם אדם הראשון )פסיקתא דרב כהנא  

בדיוק גן עדן, אבל המזון וההגנה והשמירה    ובנדודי ישראל במדבר שאמנם לא היחיים אידיליים מעין זה חוזרים  (.  מצוות טרום סיני
אך דא עקא    בפרשת בשלח.  טעם המןדברינו  היו זמינים בכל עת ועליו אמרו חז"ל: "לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן". ראה  

דורש כאן הוא על הכניסה לארץ. האם ארץ ישראל תהיה מעין חזרה לגן עדן או שההפך בדיוק, בארץ ישראל    מדרש ספרי הפסוק שש
 . תים ומעשיים, יש לזכור גם את "לעבדה" או "לעובדו" של תלמוד ומצוו בה יחיו חיים ארצי

ת אדם בגן עדן ו"לעובדה ולשומרה" . לא היה שום צורך בשום עבוד מדרש ספרי הנ"ל מדרש פרקי דרבי אליעזר מרחיב ומעצים את 4
זו הולכים מפרשים רבי בחיי בן אשר, אור    כגון  רבים  הם בהכרח עבודת רוחנית של לימוד תורה וקיום מצוות. בדרך 'רוחנית' 

  להתרחקות זו מכל עבודה או שמירה גשמיים והתכנסות בעולם רוחני של תורה ומצוות מעורר שאלה   החיים, מלבי"ם ועוד. אך
יושבי גן עדן?  מסכתות מסדר זרעים )עבודת האדמה(, נזיקין, מועד? אילו מצוות קיימו    נגדית: איזו תורה בדיוק למדו שם? אילו

אה מזכירים  התדברים  להורדת  שהתנגדו  פח  שבת  בגמרא  למלאכים  משה  דברי  האדם:  ת  לבני  לפרעה  "ורה  ירדתם,  למצרים 
       ". כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות? -זכור את יום השבת לקדשו  השתעבדתם, תורה למה תהא לכם? 

וסרית הרואה במטרת כל הבריאה את  רי לעיל, הגישה הערכית מ פ ס מדרש  . מחד גיסא, כמו  קצת מורכבת יותרמדרש זה מציג גישה    5
שהרי אין מנוחה בלי עבודה שקדמה לה ואין שבת בלי  ואת לימוד התורה. אבל מאידך, גם עבודה במשמעותה הרגילה.  עבודת ה'  

בפרשת    ששת ימים תעשה מלאכהדברינו  כבר בגן עדן היה שילוב של ששת ימי מעשה ושבת כיום מנוחה. ראו  ששת ימי המעשה!  
ערכית זו אנחנו שומעים את הד המחלוקת על ואספת דגנך  -אפשר גם שבגישה דו  . בשלחבפרשת    מי נתן לנו את השבת וכן    אמור

   בפרשת עקב. דגנך ואספתבין רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי וגם חזרה לנושא דור אוכלי המן. ראה דברינו  
  בשמות ג במעמד הסנה )ברמז לקרבנות של שמות פרק כד לפני או אחרי מעמד הר סיני(, ו"לשומרה" מתקשר ל"תעבדון"  "לעבדה"    6

בין שניהם הוא    החיבורזה לפני מעמד הר סיני וזה לאחריו.  ת המועדות בפרשת פנחס.  פרשת קרבנו  פסוקימתקשר ל"תשמרו" ב 
יצירתית בגן עדן, רק להקריב -עה זו מחזירה אותנו למדרש הראשון. האדם לא צריך לעשות שום עבודה אנושיתשיוצר את הדרשה. ד

ד גשם עד שהאדם לא התפלל או הקריב קרבנות  שלא ירלעיל    1קרבנות, או להתפלל שגם זו עבודה. וזה מחזיר אותנו להערה  

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%a8%d7%9d-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%99
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%98%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d6%b8%d7%9e%d6%bc%d6%b7%d7%9f1
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%A9%D7%AA-%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%99-%d7%95%d7%9e%d7%aa%d7%99-%d7%a0%d7%aa%d7%9f-%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%aa-2
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%93%D7%92%D7%A0%D7%9A
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 ולשמור נקי להשקות  – טוב אבן עזרא בראשית 

  איך יתכן לעבוד ולשמור מקום גדול ממקום קטן? ואחר שחטא   7והאומרים כי לעבדה ולשמרה שב אל האדמה, 

על הגן שמפריו יאכל, ואחר שחטא    -ש "לעבדה"  היה עובד האדמה! רק פירואת האדמה, וכבר  והוציאו לעבוד  

מכל החיות שלא יכנסו    - להשקות הגן. "ולשמרה"    -שב לאכול את עשב השדה, והוא הלחם. וטעם "לעבדה"  

 8שם ויטנפוהו. 

 שדהגידולי  – רמב"ן בראשית פרק ב פסוק ח

  9עם,רשם, ובעפר לא ימות גז וף ולשאת פרי לעד לעולם, לא יזקין בארץ שענגזר בהם לעשות    והנה אילני גן עדן

גם זה טעם "ויטע    10?שאילו היו צריכין עבודה, אחרי שגורש האדם משם מי עבד אותם  .אין צריכין לעובד וזומר

מרה"?  ן עדן לעבדה ולשה' אלהים", שהיו מטעיו מעשה ידיו וקיימים לעולמים ... אם כן מה טעם "ויניחהו בג

  . רע וערוגות הבשמים, וקוצר ותולש ואוכל כרצונולהיות זורע לו חטים ומיני תבואות וכל עשב זורע ז  שהניחו שם

 11לעבוד אדמת הגן הערוגות שיעשה שם, כי הגן שהם האילנות לא יעבדו.  -  וזה טעם "לעבדה ולשמרה"

והכונה להם בזה לומר    ...  לו הקרבנות לעבדה ולשמרה, א ורבותינו נתעוררו בזה, אמרו בבראשית רבה )טז ה(  

א להם הגידול, ובקרבנות יהיה  וכים לכוחות הראשונות ]ס"א העליונות[ ומהם יב כי הצמחים וכל בעלי חיים צרי

משך הברכה לעליונים ומהם לצמחי גן עדן, ומהם יהיו ויחיו לעולם בגשמי רצון וברכה שיגדלו בה, כמו שאמרו  

 12.נון אשר נטע )תהלים קד טז(צי ה' ארזי לבטו א( ישבעו ע ה ראשית רב)ב

 עדן הדרגתי בתוך גן תהליך  –ב טו ק דבר בראשית העמ

גן בעדן וישם שם את האדם אשר יצר,יתח  ."  וגו'את האדם  ויקח ה'  " ואח"כ סיפר    לה כתיב שנטע המקום 

עדן לעבדה ולשמרה,    הכתוב שהצמיח הרבה אילנות וענין הנהרות, וחזר וסיפר שלקח ה' את האדם והניחו בגן

לה נטע גן שלם ולא נצרך עוד  יבא המקרא ללמדנו כי מתח ...    13יחד ן עדן  ולא עירב שני עסקי האדם שם בג

  . לעבודה, וישם שם את האדם בלי עסק, והיה במעלת משה על ההר, כך היה רק להתבודד בכר נרחב עם אלהיו

 
דרש קטן זה מקפל בתוכו את ההשקפה האידילית של עבודת בית  המרובים בתקווה לשנה גשומה(. אפשר שמ)קרבנות חג הסוכות 

בנושא זה נרחיב בדברי רמב"ן    וגם בה יש מעין ניסיון לחזור לגן העדן.  )מגילה לא ע"ב(  המקדש שהיא שמחזיקה את קיום העולם
 להלן שמצטט מדרש בראשית רבה זה. 

 האדמה.  היינו לעבוד ולשמור את 7
איך אפשר שישמור על האדמה  "עובד אדמה" בגן עדן.    הדעה ש"לעבדה ולשומרה" פירושו שהאדם היהאבן עזרא לא מוכן לקבל את    8

האדם הפך להיות  , כאשר  ן עדןכולה )מקום גדול(, כאשר הוא תחום בגן עדן )מקום קטן(? ואיך אפשר לומר שהיה "עובד אדמה" בג
שם הייתה לשמור שהחיות לא  ם של אד י אפשר ולכן עבודתו אבל פטור בלא עבודה כלל א ?אחרי הגירוש מגן עדןרק  עובד אדמה

שלא ירמסוה   -להשקותה. ולשמרה    -לעבדה  מסכים: "  חזקוניפירוש  ו.  יאכל מפירותיוובזכות זה    יטנפו את הגן, ולדאוג להשקותו
ראה גם פירושו  .  תשובהונותן לה    לעיל  1. מה שמחזיר אותנו להערה  ולנקות  גם את גן עדן צריך אדם להשקות  ".רגלי בהמה וחיה
וקא  ו ", ודגן לכל צדהיה הנהר משקה השלפני שנברא האדם "  "ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן"  :פרק ב פסוק ישל אבן עזרא ל

"עשב השדה   שים לב להערת אבן עזרא עליש לעוד    .הוא שצריך לדלות מים מהנהר ולהשקות את עצי גן העדן  אחרי בריאת האדם
 שנראה ברמב"ן להלן רק בהיפוך גמור. הוא הלחם", נושא 

ל:ח: "-ז  איוב ידפסוקים במהבהשאלה ברורה    9 ד  תֹו ֹלא ֶתחְּ ֹיַנקְּ יף וְּ עֹוד ַיֲחלִּ ֵרת וְּ כ  ם יִּ ה אִּ ו  קְּ ֵעץ תִּ י ֵיש ל  ר    כִּ פ  שֹו ּוֶבע  רְּ ָאֶרץ ש  ין ב  קִּ ם ַיזְּ אִּ
עוֹ  זְּ  אין לו תקווה, ראה שם. ". אבל האדם לא כן, י מּות גִּ

 אדם גורש משם. האם הוא באמת חושב שמקום זה קיים עדיין 'אי שם'? ב"ן דואג מה יהיה עם גן עדן אחרי שהרמ 10
העדן,    11 גן  באילנות  עבודה  אין  הפירוש שאמנם  את  מציע  וכו'.  רמב"ן  זמירה  השקייה,  שום  צריכים  אלה  "לעובדה  אין  יש  אבל 

רא לעיל ביחס לצמחייה החולפת  ראה ההבדל הגדול בינו ובין אבן עז.  אחרות שאין הגן מצמיח מעצמו ולשומרה" בעבודות חקלאיות  
אבן עזרא רואה בעצם    יום אצל החקלאים גד"ש., מה שמכונה השנתית( כמיני דגן ותבואות, ירקות ואפילו תבלינים )בשמים(-)חד

שום תזונה נוספת. רמב"ן  צורך ב  גירוש מחיים שקיומם רק על פירות האילנות ללא  – הצריכה שלהם חלק מעונש הגירוש מגן העדן  
תו, מכיר בערך מזונות אלה שהם מאבות המזון ואיך אפשר בלי חמשת מיני דגן? הגירוש מגן עדן רק גרם לכך שבזעת אפיים  לעומ 

וכל זה לתשומת עובדי הגד"ש במגזר החקלאי שגם אם    קשה של 'לעבדה ולשומרה' בגן עדן.-נסתפק מהם, מה שנעשה בעבודה לא
   ועובדי המטעים שיהיו חסרי עבודה יסייעו להם() לגן עדן, עדיין יהיה צורך בעבודתםנחזור 

מביא רמב"ן את דברי מדרש בראשית רבה לעיל ומפליג  ,  גן עדן(  לאחר שהציע את פירושו על דרך הפשט )אם יש בכלל פשט בענייני  12
הזקוקה לכוח    ונים אל הבריאה הארצית: הצומח והחי,על כנפיו אל תורת הסוד לפיה הקרבנות הם אשר מחברים את הכוחות העלי

תן, כי "חייהן" יסודותם  ישבעו חייהן, ישבעו מימיהן, ישבעו מטע  :אמר רבי חנינאהגידול שבא מלמעלה, וכדבריו בהמשך שם: "
ג כב:  בראשית ו בעל דברים אלה בפירושרמב"ן וחוזר ". חם בשמיםוהעליונים, "ומימיהם" אוצרו הטוב המוריד הגשם, "ומטעתן" כ

צמיחו ויגדלו בעץ החיים ועץ הדעת וכל עצי גן עדן, והם  רמזו כי הקרבנות י...    אלו הקרבנות  לעבדה ולשמרה  -ובבראשית רבה  "
קיום העולם,    האם קיום המשכן והמקדש אינם רקונמשכה גם במשכן.    בגן עדןכבר  "עבודה" זו הייתה  העבודה והשמירה בהם:  

 עדן בעולמנו לאחר הגירוש?   שיור' של גןאלא מעין חזרה או '
ַטע  : "פסוק ח אומר  ותנו שהאדם נכנס פעמיים לגן עדן., מלמדת אהנצי"בהחצי הראשון של פרק ב, מסביר  קריאה מדוקדקת של    13 ַויִּ

ֶקֶדם ַוי ֶשם   ֵעֶדן מִּ ים ַגן בְּ רה' ֱאֹלהִּ צ  ם ֲאֶשר י  ָאד  ם ֶאת ה  ַקח ה' : "טו  פסוקב, ו"ש  ּה  ַויִּ ר  מְּ ש  ּה ּולְּ ד  בְּ ע  ַגן ֵעֶדן לְּ ֵחהּו בְּ ם ַוַינִּ ָאד  ים ֶאת ה  .  "ֱאֹלהִּ
ד : ", ככתובוארבעה הנהרות  יצירת הגןתחילה "שם" ואח"כ "ויקח וינח" ובתווך ביניהם   מ  ל ֵעץ ֶנחְּ ה כ  מ  ֲאד  ן ה  ים מִּ ַמח ה' ֱאֹלהִּ ַוַיצְּ

תֹוְך ים בְּ ֵעץ ַהַחיִּ ל וְּ ַמֲאכ  טֹוב לְּ ֶאה וְּ ַמרְּ ע: לְּ ר  ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ו  ן וְּ ן   ַהג  קֹות ֶאת ַהג  ַהשְּ ר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן לְּ ה  נ     וכו' ".וְּ
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תר טוב, ולקח ה' את האדם ויניחהו  גדל על צד היו  אח"כ הצמיח ה' לאט לאט, וזה נצרך לשמירה ועבודה שיהיה

 14. וגו'

 המלאכה עוד מימי גן עדן בשבח  – ב פרק כא אבות דרבי נתן נוסח

חייב אדם להיות אוהב את המלאכה ועוסק במלאכה. והלא דברים קל וחומר. ומה אם   -"אהוב את המלאכה"  

ה' שמים נעשו" )תהלים לג ו(, והוא כתיב  בר  "בדהקב"ה שלו עולם ומלואו לא ברא אותו אלא בדבר, שנאמר:  

 15כמה וכמה.   שעשה מלאכה, שנאמר: "מכל מלאכתו אשר עשה" )בראשית ב ב(, בני אדם על אחת

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

לעמוד על  בודה היה צריך? או שמירה היה צריך? אלא  י עוכ  "ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה" )שם שם ט"ו(. 

ולמדתם אותם  : " וכן הוא אומר  .זהו עבודה)דברים ו יג( ו  "את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד: "שנאמר  ,דבריו

שכשם שנצטוו    ,גדולה היא מלאכה  :ועוד היה רבי אליעזר אומר  16. )שם ה א( וזהו שמירה  "ושמרתם לעשותם

 17. (ט)שמות כ  "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך: "שנאמר ,צטוו על המלאכהנ  כך ,ישראל על השבת

מנין    ?מנין איש פלוני אוכל  :עוסק במלאכה בני אדם משיחין בושכל מי שאינו    ,רבי אומר: גדולה היא מלאכה

  . הלאשה שאין לה בעל והיא מתקשטת ויוצאה לשוק ובני אדם משיחין ב  ?הדבר דומה  משל למה  ?הוא שותה

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

 ה פרוטה לעולם:  עוסק במלאכה אין ידו חסר 

ועשו לי מקדש : " שנאמר  , רבי יוסי אומר: גדולה היא מלאכה שלא שרתה שכינה על ישראל עד שעשו מלאכה

שכל מי שאינו עוסק במלאכה הרי זה    ,גדולה היא מלאכה  :אמר רבי יוסי  ועוד  18)שם כה ח(.   "ושכנתי בתוכם

  , ואין לו מה יאכל והיו בידו מעות הקדש ואכלהיה בטל ביום הראשון וביום השני    ?כאי זה צד  .מתחייב בנפשו

 על שלא היה עוסק במלאכה:   ?הרי זה מתחייב בנפשו. מי גרם לו להתחייב בנפשו

שה מלאכה בחול סופו לעשותה בשבת. כאי זה צד? היה  א מלאכה שכל מי שאינו עורבי מאיר אומר: גדולה הי

תפשוהו ומסרוהו למלכות והטילוהו לעשות מלאכה    .הלך וגנב  ,אין לו מה יאכל  בטל ביום ראשון וביום שני

גדולה מלאכה שאין    :על שלא עשה מלאכה בחול. רבי יהודה אומר  ?בשבת. מי גרם לו לעשות מלאכה בשבת

 19ם מת אלא מתוך הבטלה. אד

 
אדם הראשון בגן  שלבית. בשלב ראשון חי  -ששהות האדם בגן עדן הייתה דו  העמק דברמקריאה פשוטה של פרק ב בבראשית מציע    14

ברמה הרוחנית, אבל בכל זאת    בדומה למשה בהר י צורך לעבוד., בלםעדן בדומה למה שראינו במדרשים לעיל, חיים רוחניים שלמי 
  נצי"ב לא מסביר מדוע ולמה( החל שינוי )  בגן עדן ראשוני זהאלא ש .  עם גן מלא כל טוב מסביב )אולי רק פירות כשיטת רמב"ן(

". נראה  תר טובל על צד היויהיה גדשהכל "  ונוספו לגן צמחייה רבה ונהר להשקותה ונוצר הצורך "לעבדה ולשומרה" על מנת לוודא
מגלה טפח ומכסה טפחיים, אבל הרעיון הבסיסי הוא שכבר בגן עדן ועוד לפני חטא עץ הדעת טוב ורע, חל שינוי בטבע    בשהנצי"

י השדה שנוספו לגן עדן כשיטת רמב"ן ואם בניקיון ושמירה כשיטת אבן עזרא. ראו בהזדמנות זו  ונדרשה פעולת האדם אם בגידול
כוש ובעדור בירקות ובאילנות למאכלו, ולשמרה יהניחהו בה שיעבוד האדמה ההיא בנ...  לעבדה ולשמרה  על הפסוק: "רד"ק  גם דברי  

עבודה הקשה השמבחין בין "העבודה הקלה" שהייתה בגן עדן ובין  ג יז  בראשית  גם ברד"ק  ". ראו דברי  מחיות ומעופות כפי כחו
אבל מעתה הוא צריך לעבודה קשה כמו שאמר בזעת   ,היה צריך אלא לעבודה קלהומה שאמר לעבדה ולשמרה לא לאחר הגירוש: "
כבר צריכים לעבוד    וי, דרך גן העדן בשלבי מגן העדן הראשונ- ". הצירוף של העמק דבר ורד"ק יוצר תהליך תלתאפיך תאכל לחם

.  לחיות כמשהאת השאיפה  ,  יים רוחנייםשל ח  העדן הראשוני  גן דגישים את  המדרשים לעיל מ  .לאחר גן העדן, ועד העולם שולשמור
 הקדמה והטכנולוגיה האנושית של ימינו מנסה אולי לחזור לשלב הביניים, של גן עדן שיש בו רק "עבודה קלה".

: "בעשרה מאמרות נברא העולם  , אבות ה אעשייה ומאמרו הוא בריאה. ראה מאמר חז"לברוך אומר ועושה, שהקב"ה דבורו הוא    15
למרות שבמאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם, נוקטת התורה לשון עשייה לגבי הקב"ה. אין זה,  יגיעה". ובכ"ז,  ... בלא עמל ו

. וזו גם התשובה לבן זומא שהרעיש עולמות  לעובדה ולשומרה  –, אלא כדי ללמד את האדם את חשיבות המלאכה והעשייה  אפוא 
  מן   אחד  זה,  הרקיע  את  אלהים  ויעש: "ו  ד  רבה  שית בראבמאמר. ראה    על שכתוב "ויעש", "ויעש" בפרשת הבריאה שכולה הייתה

".  צבאם  כל  פיו  וברוח  נעשו  שמים'  ה  בדבר(  לג  תהלים)  הוי  הן  במאמר   והלא,  אתמהא  ויעש,  העולם   את  זומא  בן  שהרעיש  המקראות
   אבות דרבי נתן כאן הוא התשובה לבן זומא.מדרש   ,שם אין המדרש נותן תשובה לבן זומא

   חוזרת דרשת מדרש ספרי בו פתחנו על עבודה של לימוד תורה ושמירה של מצוות.  כאן 16
:  , ברצףי-כ טשמות    בעשרת הדברות  יםהפסוקצמד  מוסיף "ועוד" בשבח המלאכה וקורא את    ר' אליעזרספרי,  מדרש  אבל שלא כ  17

ֶתָך:" ַלאכְּ ל מְּ ית  כ  שִּ ע  ים ַתֲעֹבד וְּ י  ֵשֶשת י מִּ יעִּ בִּ יֹום ַהשְּ ת ַלה' ֱאֹלֶהיָך  וְּ   ו ראשהם משלימים.  . זה ציווי וזה ציווי ולא עוד אלא  "   וכו'  ַשב 
   בפרשת אמור.  ששת ימים תיעשה מלאכהדברינו 

 ומרגע שהוקם המשכן והחלה בו עבודת הקרבנות, היא זו שנותנת חיים לעולם כפי שראינו ברמב"ן לעיל ובבראשית רבה.  18
וכן על  דברינו יגיע כפיים  וקצת נגענו בו בלעצמו,  חשוב  שהוא נושא    לאכה וחשיבותהשיר הלל למשהיא  דרשה  נגררנו להמשך ה  19

שהקדישו את  חכמים  האם  הגואל אותי בפרשת ויחי.  ף  המלא  –האלהים הרועה אותי    כן, וכמו  יצאבפרשת והפרנסה לא השיבו  
, סבורים כך לכתחילה או  כתר לראשה של המלאכהם כאן  קושריו  ,עיקר זמנם ל"לעובדה ולשומרה" הרוחני כשיטת מדרש ספרי

יך עוד מחקר ועיון. עיקר עניינינו היא הדרשה של  שצרבדיעבד? האם זה מסר ל'ציבור הרחב' או שמא גם לאליטה הלמדנית? נושא  
ולשומרה"ה  מזכיר  בדומה לבראשית רבה לעילשר' אליעזר   "לעובדה  , אך עיקר האסמכתא היא בסופו של דבר מהפסוקים  את 

)או שמא מן    "שביעי מכל מלאכתו אשר עשהוישבת ביום ה: "בפרשת בראשית בבריאת העולם ומן הפסוקים בעשרת הדברות 
 בפרשת אמור.   ששת ימים תיעשה מלאכהברינו  , נושא שכאמור הרחבנו בו בדבת( קים בפרשת ויקהל או כי תשא העוסקים בשהפסו

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%a9%d7%aa-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%9b%d7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%a9%d7%aa-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%9b%d7%94
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 בשבתאומנות לימוד  –מסכת שבת דף קנ עמוד א 

  : אמר קרא  - ומנות.  ותנא דבי מנשה: משדכין על התינוקות ליארס בשבת, ועל התינוק ללמדו ספר וללמדו א 

 20מותרין.   -אסורים, חפצי שמים  -, חפציך  " )ישעיהו ממצוא חפצך ודבר דבר "

 שבת שלום  

 ולהתחיל מבראשית 

 ים  י המ מחלק 
 

 
על הבן בדומה לחובה למול את הבן, לפדותו וכו'. ראה מקור  על מנת לעסוק במלאכה יש ללמוד אותה. והיא אחת ממצוות האב    20

תנא דבי מנשה    ל, ירושלמי קידושין פרק א הלכה ז.-הלכות אלה בתוספתא קידושין פרק א הלכה יא, תלמוד בבלי קידושין דפים כט
ר על לימוד מלאכה לבן  לחשוב( מלמד אותנו שמותר לעשות בשבת הסכמים וסידורים ולדב)מקור תנאי לא נדיר כ"כ כמו שניתן  

בשבת, כמו לימוד ספר )תורה( וכמו שידוכים )ראה שטיינזלץ שמדגיש שאין מדובר בלימוד האומנות עצמה, גם לא לימוד שאינו  
וך לבנות. אבל אם כך, גם לימוד ספר הוא לא  עריכת הסכמים והתקשרויות עסקיות, בדומה להסכם שידכרוך בחילול שבת, אלא ב 

הסכם עם מישהו שילמד את הבן וצ"ע(. עיסוק כזה בשבת איננו נחשב ל"חפציך" שאסורים בשבת כמו עובדין  לימוד ממש אלא  
 מלמדו ליסטות". נראה שאפשר  –שאינו מלמדו אומנות    דחול, אלא "חפצי שמים". ראה רש"י שאומר: "דהא נמי מצוה היא, שכל

נתן הנ"ל ולקשר הכל עם השבת, נכון יותר עם החילופין של    לקשר גמרא זו במסכת שבת עם דברי רבי מאיר בסוף אבות דרבי
ה ללמד  מלאכה בששת הימים ושביתה בשבת. מי שאינו עושה מלאכה בחול, סופו לעשותה בשבת ולחללה. לפיכך מותר ואף מצוו

לימוד כזה הוא על מנת שיעשה מלאכה בימות החול וישמור שבת כראוי וכהלכה.  את הבן אומנות גם בשבת, ואין זה "חפציך",  
 "חפצי שמים", כמו הקב"ה שעשה את מלאכת הבריאה וציווה עלינו "לעובדה ולשומרה". 


