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בגמר השימוש החוברת טעונה גניזה!
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ניסן תשע"ז
לעונג רב היה לי העיון בחוברת שיו"ל ע"י "קשר יהודי" וכל ענייני חיזוק השקפתי
בנושא בסיסי הכל כך מוכר -שבת!
השבת" ,מתנה טובה" היא אשר ניתנה לנו מבית גנזיו של הבוא יתב',
ועל מנת להנות ממתנתו יתב' חשוב לנו להכירה ביתר עומק ולא להסתפק בעצם
הידיעה על קיומה מידי שבעה ימים ,מיום ברוא הא-לוקים ארץ ושמים.
ההכרה והעמקה בנושא נותנת לדברים מיימד אחר ,רובד שונה המביא לידי חיזוק
באמונה -אמונה בבריאת העולם ואמונה ביציאת מצרים בא נעשינו לעם "שומר
שבת כהילכתו" ,כאשר היא אות הברית המעידה עלינו כעם ד'.
ולא נותר לי כי אם לברך את המושכות בחוטים ומהדקות את הקשר היהודי
ע"י מגוון פעולות נפלאות ומבורכות.
בברכת " ויהי נעם -"...ישלם ד' שכרכם.
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אליכם ,השותפים לתכנית "מתנה טובה",
שבת קדש ,מלבד היותה הדיבר הרביעי מעשרת הדברות,
מלבד היותה "שמור וזכור" ,היא גם מתנה גדולה ,שעברה
אלינו בירושה מדור לדור במשך שלושת אלפים שנה .משה
רבינו התבקש" :לך והודיעם" ,על מתנה שכזו  -צריך לדעת.
מטרתה של התכנית היא לאפשר לנו לבחון את המתנה
מקרוב ,להכיר ו"למשש" אותה ,לקבל קצת תוכן ומהות על
קדושת השבת ,ולהבין את משמעותה.
בחוברת זו ,אסופת מקורות אותנטיים ומגוונים ,דברי הגות
ומחשבה ליום השביעי.
שבת  -נעים להכיר!

מאחלת לכולנו שבתות של רוממות,
שמחה וקדושה,
שבת שלום!
צילי שניידר
יו"ר קשר יהודי
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הקדמה
בשבח והודיה לד' יתברך
על הזכות לעסוק בעניני השבת

השבת היא בסיס ומרכז ביהדות; נכתבו עליה אין סוף כתבים לאורך הדורות.
מטבע הדברים לא ניתן להקיף נושא כל כך מרכזי בחיבור אחד.
השתדלנו ללקט ולהעלות על הכתב מעט מן המעט רק ממשמעותה של השבת
על פי מקורות היהדות.
לקט זה אינו עוסק בפן ההלכתי ,כלומר בשמירת השבת .את זאת ניתן ללמוד
מתוך חוברת הלכה מצורפת.
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה :מתנה טובה יש לי בבית ּגְ נָ זַ י ושבת ְׁש ָמּה ,ואני
יתנָ ּה לישראל  -לך והודיעם (מסכת שבת דף י' עמ' ב')
מבקש לִ ְ
השבת היא מצווה (ציווי) מאת השם יתברך .והיא מתייחדת בהיותה "מתנה טובה".
אמנם ,הסיבה היחידה ששומרים אותה היא  -כי זאת מצווה ,אבל ,המיוחד בה הוא
שמי שמקיים אותה כמצווה זוכה להינות מהעונג שרק מתנה שמימית כזו יכולה
להעניק.
לקט זה נמסר לעיונו של הרב ישראל גנס שליט"א ,וקיבל את הסכמתו.
נודה לרב לוגסי שליט"א ולרב הד"ר דניאל נשיא ,על הזכות והרשות להשתמש
בכתביהם.
יהי רצון שלא יצא מכשול מתחת ידינו,
ושנזכה כולנו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך
באהבה.
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פרק א':

השבת ,יסוד בבריאת העולם
ֹלהים ַבּּיֹום ַה ְׁש ִּב ִיעי ְמלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶשׁר
ש ַּמיִם ו ְָה ָא ֶרץ וְכָ ל ְצ ָב ָאםַ .ויְכַ ל ֱא ִ
ַויְכֻ ּלּו ַה ָ ׁ
ֹלהים ֶאת יֹום
ָע ָׂשה ַוּי ְִׁשּבֹת ַּבּיֹום ַה ְּשׁ ִב ִיעי ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶשׁר ָע ָׂשהַ .וי ְָב ֶרְך ֱא ִ
ֹלהים לַ ֲעׂשות
ַה ְׁש ִּב ִיעי ַוי ְַק ֵדּׁש אֹתֹו ּכִ י בֹו ָש ַׁבת ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶשׁר ָב ָּרא ֱא ִ
(בראשית ב' ,א'-ג').

ספר בראשית מתאר את סדר בריאת העולם .תהליך מופלא של יצירת
עולם ומלואו יש-מאין ,שהסתיים בתום שישה ימים.
ֹלקים ֶאת יֹום ַה ְּשׁ ִב ִיעי ַוי ְַק ֵּדׁש אֹתֹו "...כלומר,
מיד בהמשך כתובַ " :וי ְָב ֶרְך ֱא ִ
דווקא היום השביעי ,יום השביתה ממלאכה ,היום שאחרי סיום כל
היצירה ,הוא שנבחר על ידי היוצר להתברך ולהתקדש .היום הנבחר –
היום השביעי ,הוא יום שבת קודש.

מהות הספרה שבע
השבוע מכיל שבעה ימים.
אין הוא חלק אחד מתוך חודש ,או מתוך שנה ,שני האחרונים תלויים
בתופעות קוסמיות כלל עולמיות והם אינם מתחלקים ב .7-השבוע קשור
ישירות למעשה בראשית ,שישה ימי יצירה ויום שביתה כיחידה אחת.
יעי ַׁש ַּבת( "...ויקרא כ"ג ,ג')
"ׁש ֶׁשת י ִָמים ֵּת ָע ֶׂשה ְמלָ אכָ הַּ ,ובּיֹום ַה ְּשׁ ִב ִ
ֵ
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היכלי סוד שוכנים בספרה שבע .ננסה להיכנס מעט לעולמה הסגולי של
הספרה ולעולמם של חכמי הסוד והמחשבה.
מציאות העולם בנויה משישה צדדים :ימין ושמאל ,פנים ואחור ,מעלה
ומטה – כמו בכל קוביה .כל דבר חומרי בעולם הנו בעל שישה פנים אלו:
צפון ,דרום ,מזרח ,מערב ,מעלה ומטה .אי לכך ,את עולמנו הגשמי מסמל
המספר שש.
המספר שבע הוא המימד הנוסף המסמל את מה שמעל לחומר :התוכן
של הדבר ,פנימיותו ,המשמעות שלו" ,נשמת" הדבר.
המספר שבע הוא האמת הגנוזה בכל דבר שהוא ,הנקודה המרכזית-
המהותית המקשרת בין כל שש החזיתות החיצוניות.
היום השביעי ,הנבחר ,שהוא יום שבת קודש ,הוא המהות האלוקית של
הבריאה של ששת ימי המעשה; הוא השלמות.

הצהרת אמונה
ש ַּמיִם ו ְָה ָא ֶרץ וְכָ ל ְצ ָב ָאם"
" ַויְכֻ ּלּו ַה ָ ׁ
חז"ל אמרו שכל מי שאומר את הפסוק הזה בליל שבת (מופיע גם בתפילת
ערבית וגם בקידוש של ליל שבת) ,מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף
לקב"ה במעשה בראשית .זאת עדות שבה אומר כל יהודי שהוא מאמין
באמונה שלמה שהבורא יתברך יצר את העולם ,כאילו הוא ראה בעיניו
את מעשה היצירה.

השותפות במעשה בראשית
אומר אור החיים הקדוש'" :כל המקדש את השבת… ואומר :ויכולו השמים
והארץ וכו' כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית' (מסכת שבת קי"ט
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ע"ב) .מי שמע כזאת ,שיבוא אדם וישתתף בדבר שכבר נגמרה מלאכתו?
אין אחר מעשה כלום ,ובמה יעשה שותף?! "...
כלומר ,כיצד ייתכן שהאדם שנברא בסוף הבריאה יהיה שותף למעשה
שהסתיים קודם בריאתו?! והוא עונה" :כי להיות שהשבת הוא המקיים
העולם כל ששת ימים ,ואחר עבור ששת ימים יבוא שבת אחרת ויחייהו
ויקיימהו עוד ששת ימים אחרים".
משמעות הדברים היא עוצמתית במיוחד! העולם נוצר בששת ימי
בראשית ,אך מעבר לכך הוא צריך הפעלה מחודשת מדי שבוע .שבת היא
המפעילה והמקיימת את העולם מדי שבוע ,ולכן כל מי שמקדש אותה
נעשה שותף בקיום העולם.
רבי גדליה מלוניץ ,תלמידם של המגיד ממזריטש ושל רבי יהודה מפולנא,
מביא דבר דומה לדברי האור החיים שהוזכרו" :מעולם לא נבראו רק שישה
ימים ,ועל ידי שמירת שבת שישראל שומרין ,ששקולה ככל התורה כולה,
נבראו שוב שישה ימים אחרים חדשים .וכן מידי שבת בשבתו מתחדשת
בריאת שמים וארץ ,שהשבת נותנת חיות לשישה ימים אחרים"( .רבי גדליה
מלוניץ ,תשועות חן ,פרשת 'בשלח')

במקום אחר האור החיים הקדוש אומר ,שכל שבוע ושבוע שהעולם קיים
מקבל הוא את קיומו ,חיותו ויציבותו מכוח אותה שבת ששמרו עם ישראל.
למשל ,כששומרים אנו את השבת של פרשת בראשית – ישנה ערבות
לקיום העולם למשך אותו שבוע שלאחריה בלבד ,ולא לשבוע נוסף .רק
בכך שהשבת הבאה תישמר על ידי יהודים ברחבי העולם ,תהיה ערבות
לקיום העולם לשבוע נוסף ,וכן הלאה .לפיכך ,כל המקיים את השבת
נעשה שותף בקיום העולם מדי שבוע בשבוע ,שותף במעשה בראשית.
השבת היא חלק בלתי נפרד מן המערכת הבסיסית הנושאת על גבה
ומפעילה את העולם גם עתה ,דבר יום ביומו.
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פרק ב':

מתנה טובה
בפרק זה נעסוק בהיבט של שבת כמתנה.
"אמר לו הקב"ה למשה :מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ,ואני
מבקש ליתנה לישראל .לך והודיעם" (מסכת שבת י' ע"ב)
ביאר המהר''ל ,שבכל המצוות השכר הוא תשלום ,ואילו בשבת ,היא
עצמה השכר והעולם הבא .כלומר ,שבת היא מיוחדת ושונה משאר
המצוות ,מעצם היותה מתנה .בכוחה להיטיב עמנו מאוד בעצם החיבור
אליה .ובנוסף לכך ,עוד זוכים לקבל עבורה שכר כמו בכל מצוה אחרת.
לפיכך ,נרחיב לעסוק בהיבט התועלתי שלה מעבר להיותה מצווה .בפרק
זה נבדוק ונעמיק בנושא ע"י הכיצד שבת מהווה מתנה.

מהותה של שביתה
אמרו חז"ל (במכילתא יתרו) כי השביתה של בורא העולם ביום השביעי
נקראת גם מנוחה ,שנאמרַ " :וּיָנַ ח ַּבּיֹום ַה ְּשׁ ִב ִיעי" (שמות כ' ,י') .ועל זה שאלו,
מדוע קבע הבורא לעצמו מנוחה? "כדי לברוא בעולם מנוחה ,נחת ,שלווה
ושקט .שכל זמן שהיה הבורא עוסק בבריאה ,היה העולם הולך ונמתח,
וכששבת ביום השביעי ,ניתנה לעולם מנוחה" (בראשית רבא י',ט').
העבודה הרצופה בלא מנוחה מבטאת כמיהה נוראה אל השלמות ,מתוך
תחושת חיסרון אינסופי שלעולם אין מצליחים להשלימו .שהרי כמה
מתנה טובה
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שעובדים וטורחים ועמלים ,לא זוכים לנחת ומנוחה .המרחק מהשלמות
נותר עצום ולכן קשה להתנתק מהצורך להמשיך בעשיה .כשנבראה
השבת באה והתמסדה המנוחה בעולם.
כולנו כמהים להתחבר למציאות הקיום האלוקי ,להיות קרובים אל בעל
הכוחות כולם שברא את הכול.
אבל מנגד רוצים לחוש שאנחנו מובילים את החיים שלנו ,לחוש סוג של
שליטה .מכאן לא רחוקה הדרך מגלישה למחשבה מוטעית שאנחנו
שולטים בעולם .
השבת היא הכלי היהודי לוודא שלא נטעה לגבי המקום שלנו ביקום .פעם
בכל שבעה ימים,
אנחנו מסירים ידינו משגרת העשיה ומצהירים לעצמינו ולכל בני תבל,
שלא אנחנו ממונים על העולם הזה .אנו נמנעים מכל עבודה יצירתית
ובכך מודים שהעולם הזה שייך לה' ,לא לנו .מותר לעסוק בעניני העולם,
אבל אנחנו לא בעלי הבית .ה' נותן לנו קווים מנחים ,שמורים בבירור כיצד
מותר לנו לעצב את העולם ,אבל אין ברשותנו לעשות בו כרצוננו בכל עת.
כך אנחנו משיגים בהירות והבנה לגבי היוצר האמיתי.

מנוחת הנפש כמושג
מנוחה ביום השבת אינה רק היעדר עשיית מלאכה ,ונרחיב על כך.
קיימים שני גוונים של עייפות :האחת עייפות גופנית ,עייפות חיובית
שמאותתת לגוף שהוא זקוק למנוחה ,ופתרונה פשוט – לחדול מעשייה
ולישון .האחרת ,היא עייפות הנפש ,שמקורה מעומס נפשי של טרדות
החיים .מנוחת השבת היא הדרך שברא הבורא לאפשר המשך התנהלות
מתנה טובה
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תקינה .זהו לא טיפול בבעיה ,אלא צורך הנפש ,זוהי הזנה נפשית קבועה.
המנוחה בשבת יוצרת מצב של ניתוק ומעבר לתדר אחר.
על מנוחת הנפש אומרת הגמרא" ,שבת – אחת משישים מהעולם הבא"
(ברכות נ"ז ע"ב) שבת היא צורך ועונג לנשמה .ביום זה הוריד ה' אחד חלקי
שישים מהעולם הבא ,כלומר ,ביום השביעי יורד לעולם שפע של מנוחה
לנפש.
ננסה להבין מהי הנשמה ,אף שקשה לעשות זאת במושגים גשמיים.
הגמרא במסכת ברכות אומרת " :מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם,
כך הנשמה ממלאה את כל הגוף" .כלומר ,הנשמה היא עצם כוח חיותו של
הגוף ומכיוון שכך ,יש חשיבות קריטית להזנה נכונה שלה.

נשמה ֵיתרה
כתוב בגמרא" ,אמר רבי שמעון בן לקיש ,נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם
ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו" (מסכת ביצה ,ט"ז ע"א) .כלומר,
בשבת ניתנת לנו תוספת לנשמה; מכניסת השבת ועד סופה יש רוח
ממקור של קדושה שממלאת את הגוף .בכל השבת הרוח הקדושה הזאת
מרוממת את כל מה שקורה באותה שבת.
נשמת האדם קרויה נר" :כי נר ה' נשמת אדם" (משלי כ' ,כ"ז) .בעל הספר
"חמדת הימים" אומר שהדלקת נרות שבת היא כנגד הנשמה היתרה
המואצלת עלינו בשבת .הנר הוא חומרי והנשמה היא רוחנית .השלהבת
העולה מן הנר ,מרוממת את נשמת האדם ומוסיפה לה עונג.
כתוב בזוהר הקדוש" :ואז נוסף רוח הנשמה בישראל על כל אחד ואחד,
ובנשמה היתרה הזאת שוכחים כל עצב וחמה ,ולא נמצא למעלה ולמטה
מלבד השמחה" (ויקהל ר"ד ע"א).
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ועוד מובא בזוהר ":ורוח אחת מהעונג של למעלה מתפשטת בכל
העולמות ,ועולה ויורדת ומתפשטת לכל הבנים הקדושים… ונחים
במנוחה שלמה ,ונשכחים מכולם כעסים וכל הדינין( ".יתרו פ"ט ,ע"א).
שארית מאותה נשמה מיוחדת שניתנה לאדם בכניסת השבת ,נשארת
עם האדם בצאת שבת והופכת להיות חלק ממנו.
לסיכום :מנוחת השבת מציידת את הנפש הקיימת בכוחות רוחניים נפשיים
חדשים מידי שבוע ,מרוממת אותה ומוסיפה לה נשמה יתרה .אלו כוחות
ממקור של קדושה התומכים ,סועדים ומסייעים לרענון ,לתחושת חדוות
חיים ,לסיפוק ,למיקוד הרצון ,לעמידה בקשיים ובניסיונות ,להתחדשות
ולצמיחה מנפילות.
"מנוחת אהבה ונדבה ,מנוחת אמת ואמונה ,מנוחת שלום השקט ובטח,
מנוחה שלמה שאתה הוא רוצה בה .יכירו בניך וידעו כי מאתך היא
מנוחתם ,ועל מנוחתם יקדישו את שמך" (מתוך תפילת מנחה של שבת).

שבת :מקור הברכה
יעי ַוי ְַק ֵּדׁש אֹתֹו (בראשית ,ב' ,ג')
ֹלקים ֶאת יֹום ַה ְּש ִׁב ִ
ַוי ְָב ֶרְך ֱא ִ

היום השביעי נבחר מכל הימים ,ובו נתן ה' את הברכה .היום השביעי
משפיע ברכה לכל הימים ,וזהו שנאמר כאן" ,ויברך א-לוקים את יום
השביעי ,ויקדש אותו" .ומכאן הוסיפו חז"ל בנוסח התפילה" ,וברכתו מכל
הימים" ,כלומר ,שלקח יום השבת את הברכה של כל הימים.
ועוד אמרו רבותינו (ב"ר י"א ,א') על הפסוק (משלי י' ,כ"ב)" :ברכת ד' היא תעשיר
ולא יוסיף עצב עמה"" ,ברכת ד' היא תעשיר זו השבת שנאמר ויברך
א-לוקים את יום השביעי" וכו' .וכן אמר המשורר הקדוש רבינו שלמה
מתנה טובה
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הלוי אלקבץ ז"ל" ,לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה .כי כל
הברכות לא באות אלא ממנה".
מובא בזוהר הקדוש" :מיניה מתברכין כל שתא יומין" .תרגום :מיום השבת
ניזונים ומתברכים כל ששת הימים .ככל שמרבים בכבודה של השבת
כך מתברך השבוע .כלומר ,שבת קודש משפיעה ברכה לכל ששת ימי
השבוע.
להמחשת הדברים מביא הזוהר הקדוש משל לגבעול עם שישה עלים.
העלים יונקים מן הגבעול ,ולולי הגבעול לא הייתה להם חיות והם היו
נובלים .הזוהר הקדוש מסביר את הנמשל :הגבעול נמשל לשבת קודש
והעלים לששת ימי השבוע.
האור החיים פירש את דברי הזוהר ,כי ביום השבת משתלשל השפע של
כל ששת ימי המעשה ,כי בו ציווה ה' את הברכה שמחיה את כל העולמות.
הקמע הגדול ביותר בעולם להצלחה ולקבלת שפע בכל תחום הוא
השבת .חשוב לציין שזה לא קמע שלא ברור מקורו ,אלא זו דרך לקבלת
שפע ישירות מה' ,שנמצאת בידי כל יהודי.
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פרק ג':

מתנת השבת ליחיד
החיים זורמים ללא הפוגה ,מבלי עצירה ומבלי האטה .כל העוצר ,נדרס.
מי שאינו מתקדם ,נדחק לשוליים .במהלך החיים קיים פרדוקס בלתי
נשלט :את כל זמנו ואת כל ישותו מקדיש האדם למען עצמו ומשפחתו,
והנה למרבה ההפתעה ,לא נותר לו אף רגע אחד כדי לחשוב מחשבות
מהותיות על אודות עצמו ,אשתו או ילדיו! למי יש יכולת לעצור במירוץ זה?
היכן וכיצד ימצא האדם את עצמו?

מנוחת הנפש
כשהיהודי שובת ממלאכתו ביום השביעי ,ובהיפרדו ממעשי החול שלו,
הריהו מוציא את עצמו מעולם של חולין ונכנס אל עולם של קדושה .אין
פלא שרבים מהטרודים בעול הפרנסה במשך כל ימות השבוע ,הופכים
ביום השבת לשקטים ושלווים .אפילו אדם קשה יום ,שבששת ימי המעשה
נראה עלוב ושפל ,מתהלך ביום השבת כבן מלך שלֵ ו ושמח .שינוי קוטבי
זה מתאפשר רק הודות לציווי האלוקי המורה לנו להתנתק מכל עשייה
ביום השבת .ההימנעות מעסקי פרנסה ועבודה ,ואפילו מדיבור על
אודותם ,מאפשר להגיע לשלווה שנמצאת בתדר אחר.
שלווה זו היא התגלמות של מנוחת הנפש ומנוחת הגוף כאחת .אין
הבראה מעולה יותר מאשר זו של יום השבת .בכל ימות המנוחה אשר
קבעו בני אדם נח גופו של האדם ,אבל נפשו נשארת בדרך כלל בעיסוקיה
מתנה טובה
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ובמתחיה .לעומת זאת ,בשמירת השבת קיימת רגיעה מוחלטת של הגוף
והנפש גם יחד כפי שמצווה התורה ,ובכך מבטיחה היא בריאות וחיים
שלווים למקיימיה .רעיון זה מצוי בדברי מלך הכוזרים אל החבר היהודי:
"ובכל אותם ימים [ימי השבת] אתם שרויים במנוחת הגוף והנפש ,שאף
המלכים חסרים אותה .כי הנה המלכים כשצריכים לעשות דבר מה ביום
מנוחתם ,אינם נמנעים מלהיות בתנועה ואף להתייגע ,נמצא שאין להם
מנוחה נפשית שלימה ביום הזה" (רבי יהודה הלוי" ,הכוזרי" ,ג' ,י' ,על פי ביאורו של
הרב מ' גניזי).

יום של מודעות
לפעמים נוצר רושם מוטעה ,שבשבת הופך היהודי למעין אסיר למשך 24
שעות .רוב מעשיו אסורים ,וכך הוא יושב וממתין עד לצאת הכוכבים של
מוצאי שבת כדי להשתחרר מן הכלא ,אף שנכנס אליו מרצון.
די בהיכרות אישית עם אווירת השבת היהודית כדי להפריך דעה זאת
מכול וכול.
יהודי שזוכה לשמור שבת כהלכתה עובר תהליך של מודעות למעשיו.
בעקבות בחינת הפעולות שהוא מצווה לעשות או להימנע ,הוא נוטל את
כלי הפעולה הגופניים שלו ,ומתוך בחירה מוסר אותם להכוונתה של
התורה ושל ה' נותן התורה ,למען כבודה של השבת .מודעות עצמית
הפכה לאמצעי ריפוי אצל מרפאים שונים – הם מתרגלים טכניקות שונות
להשגת המודעות ,ורואים עצמם נבחרים בזכות יכולת טכנית זו .אבל
המודעות שלהם היא מודעות טכנית בלבד .הם אינם מגיעים לביקורת
ערכית ושליטה מוסרית כתוצאה ממודעות זו .ביקורת ערכית פירושה
שהאדם אינו רק מסתכל ומתבונן בתהליכי גופו הפועל אוטומטית ,הוא
גם בודק את הנעשה לאור מערכת הערכים והאמונות שלו.
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דרגה עליונה זו היא נחלתם של יהודים שבוחרים לשמור שבת .הם זוכים
"לתרגל" מדי שבוע את המודעות העצמית מתוך ביקורת על פעולותיהם.
שמירת שבת היא הבסיס לשמירת כל המצוות מתוך שליטה עצמית
מודעת וביקורתית ,וכך ניתן לטעום טעם של חירות אמיתית ,חירות האדם
מיצריו הכפייתיים.

המהות הפנימית
אחרי שהשתחררנו מאשליית הכוח והשליטה (כלומר ,הבנו שאנחנו לא
אלוקים) ,אנחנו חופשיים לצאת ולחוות את מטרתה היסודית של השבת:
להתקרב ולהתחבר לאלוקים .נכון שאנחנו יכולים להתחבר לאלוקים
ולרוחניות במשך כל ימות השבוע ,אבל נוכל להגיע לכך רק אם נעשה
לשם כך מאמץ מיוחד .כדי להגיע אל הרוחניות עלינו קודם כול לפרוץ
ולחדור מבעד למחסומי השפעת ימות החול הארציים.
בשבת ,מכיוון שאנחנו מפסיקים ליצור ,אנחנו כבר לא מרגישים את
הצורך להתמודד עם העולם שמקיף אותנו .אנחנו לא נוהגים במכונית ,לא
מעבידים את בעלי החיים ,אפילו לא קוטפים גבעול קטן של עשב .במקום
לכפות את רצוננו על העולם ,אנחנו זורמים עמו בהרמוניה.
בנוסף ,בכל ימות השבוע האדם מזוהה לפי מקצועו ועיסוקו :טכנאי,
רופא ,פועל .בשבת האדם שייך למהותו הפנימית ,לישותו הפרטית ,ולא
לעיסוקו; הוא יכול להתבונן בפנימיותו ולבנות לעצמו עולם אישי ,עצמאי
ויציב.
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טיפוח התא המשפחתי
"אדם עושה מלאכה בימים שישה ,ונח בשביעי ונתרצה עם בניו ועם בני
ביתו…" (תנא דבי אליהו)
מנהגם של ישראל לברך את הילדים בליל שבת אחר התפילה שאז חל
השפע ,ראוי וכדאי להמשיכו על הילדים שאין עדין בכוחם להשפיע שפע
במעשיהם .שפע זה שמגיע על ידי ברכת ההורים יורד חל ונאחז בקטנים.
עוד לפני הסעודה ,נעמדים בני המשפחה לקבל את ברכת הוריהם .זהו
זמן מיוחד ומשמעותי שבו הברכות מקבלות כוח ושפע מהשבת מקור
הברכה .בעת ובעונה אחת חלות הברכות גם על המברכים – ההורים ,וגם
על המתברכים – הילדים.
המציאות מלמדת כי בשבת הנשמרת כהלכה נרקמים חיי משפחה
תקינים ושלמים .העובדה שבכל יום שביעי מתאספים כל בני המשפחה
בביתם למשך יום שלם ,סועדים יחדיו שלוש סעודות ומבלים בצוותא את
שעותיהם הפנויות בלימוד ובשיחה ,מחזקת ומבססת את חיי המשפחה.
סביב שולחן השבת מסובים כל בני המשפחה ,הם מנעימים את זמנם
בזמירות ומספרים את אשר שמעו או למדו .הילדים מביאים גם הם את
מה שלמדו בשבוע החולף .שולחן השבת נהיה כלי ליצירת ההרמוניה
המשפחתית ,בימות השבוע עסק כל אחד מבני הבית בשלו ,ולכאורה
התפצלה המשפחה לעיסוקיהם השונים של בני הבית ולא התמקדה
דווקא ביצירת קשר בין פרטיה .בשבת ,במשך הסעודות נוצרת אוירה
משפחתית ונרקם קשר מיוחד בין הילדים והוריהם .השילוב של הסמכות
ההורית עם הישיבה בצוותא ,מבסס בלב הילדים הסתכלות חיובית על
הוריהם וממילא מעצים את הקשר איתם.
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ברכה בפרנסה
בזכות שבת באה ברכה לתוך עסקו ופרנסתו של האדם ,ונתמלא לו מה
לקים ֶאת יֹום ַה ְשּ ִׁב ִיעי
שהיה צריך לעמול ביום השבת .וכדכתיבַ ' :וי ְָב ֶרך ֱא ִ
ַוי ְַק ֵדּׁש אֹתֹו' (בראשית ב' ,ג'),
וכן כתיב'ֵ :ש ֶׁשׁת י ִָמים ַּת ֲעבֹד ו ְָע ִש ָׂית ּכָ ל ְמלַ אכְ ֶתּך וְיֹום ַה ְשּ ִׁב ִיעי ַׁש ָּבת לַ ה'
ֱאלקיך (שמות כ' ,ט'-י') .ופירשו המפרשים שהכוונה היא ,שתדע שאם תשמור
שבת יהיו בזכות זה בששת ימים כל המלאכות עשויות.
"ד' יתברך הוריד מן עד לפתח אהלו של כל יהודי במדבר מידי יום ,וזה היה
מזונו ,ובערב שבת ירדה מנה כפולה .אותה הנהגה במדבר היא הוראה
לדורות ,שנלמד תורה ונשמור יום השבת כראוי ולא נשאל איך נחיה,
שהקב"ה מזמין לעושי רצונו פרנסה ושולח ברכה בעסקיהם .כמו שפרנס
לדור המדבר ארבעים שנה ,אף שלא ירד פעם אחת מן בימי השבת ,ובכל
ימות החול לא ירד כי אם בצמצום ,אף על פי כן ,בכל ערב שבת היה יורד
כפול כדי להכין להם על יום השבת .וממנו ידעו ישראל לנצח שהקב"ה
מזמין להם [תוספת פרנסה] בימי החול על שבת" (רבי ישראל מאיר הכהן
מראדין" ,נדחי ישראל" ,פרק לו).

"'ב ְּרּכַ ת ה' ִהיא ַת ֲע ִשׁיר' – זו השבת; שנאמר – ' ַוי ְָברך ֱאֹלקים ֶאת יֹום
ִ
יעי'"( .מדרש בראשית רבה ,יא ,א)
ַה ְשּ ִׁב ִ
מסופר בגמרא על יוסף שכונה "מוקיר שבת" בזכות הנהגתו המיוחדת
בענין כבוד השבת (בתרגום חופשי מארמית) :דייגים דגו דג מיוחד ,והציגו
אותו למכירה בערב שבת אחר הצהריים .אמרו ,מי יקנה אותו עכשיו? אמרו
להם ,לכו הביאוהו ליוסף מוקיר שבת ,שרגיל לחפש מאכלים משובחים
לכבוד שבת ומוכן לשלם עליהם ממיטב כספוֵ .הביאוהו אליו ,קנה אותו,
פתח אותו ומצא בו מרגלית .מכרה בשלושה עשר כיכרות של זהב.
מסיימת הגמרא ואומרת" :מאן דיזיף שבתא פרעיה שבתא" .כלומר מי
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שמלווה לשבת השבת פורעתו (מסכת שבת ,דף קי"ט) .הוצאות שבת מוחזרות;
השבת לא נשארת חייבת את ההוצאות שהוציאו כדי לכבדה.

שמחה בשבת
רבי יהודה הלוי – גדול המשוררים בימי הביניים ומגדולי המחשבה היהודית,
קובע כי עבודת השם יתברך מיוסדת על שלושה יסודות – יראה ,אהבה
ושמחה (רבי יהודה הלוי ,הכוזרי ג' ,ה') .כי ראוי לו לאדם שמקיים מצוות לעשות
זאת מתוך יראה ,אהבה ושמחה" .אם שמחתך זו באה מתוך מחשבה
וכוונה ,כי כשם שהתחנונים צריכים מחשבה וכוונה ,כך גם השמחה בדבר
האלוקים ובמצוותו צריכה מחשבה וכוונה למען תשמח במצווה עצמה.
למ ָצווֶה עליה תכיר מה מאוד היטיב לך בה ,וכאילו באת
מתוך אהבתך ְ
אל ביתו כקרוא לשולחנו ומנעמיו ,ותן שבח על כך בפיך ובלבך" (שם ב' ,ז').
השומר שבת כל חייו זוכה בעשר שנים של התעלות! כמה 'זמן שבת' יש
לאדם שחי בממוצע שבעים שנה? בשבעים שנה יש עשר שנים של שבת!
יוצא שאדם שאינו שומר שבת – לא רק שבת אחת בזבז ,אלא עשר שנים
של התעלות שהיה יכול לזכות להן.
"השבת היא חיות כל הימים ,ונקראת 'חמדת הימים' ,שכן השישה ימים
חומדים להתכלל עמו ולקבל קדושתו ,כי שבת היא שמו של הקב"ה והיא
שלמה מכל צדדיה ,כמו שאמרו בזוהר .וכל החסרונות שבימי החול ,בבוא
השבת כשמשמרו כהלכתו ,לקבל קדושתו כראוי ,בוודאי יתמלאו" ("מאור
עיניים" מטשרנוביל ,פרשת 'כי תשא').
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פרק ד’:

ל"ט אבות מלאכה
זכור ושמור
שני ציווים שונים נאמרו על השבת בשני מקורות:
"זָ כֹור ֶאת יֹום ַה ַּשׁ ָּבת לְ ַק ְּדׁשֹו" (שמות כ',ח').
"שׁמֹור ֶאת יֹום ַה ַּשׁ ָּבת לְ ַק ְדּׁשֹו" (דברים ה',י"ב).
ָ

במעמד הר סיני ,כשנאמרו עשרת הדברות ,זכור ושמור נאמרו בדיבר
אחד" :זכור ושמור שניהם בדיבור אחד נאמרו" (ילקו"ש שמות ,כ' ,רצ"ה) .שני
עקרונות אלה הם עקרונות יסודיים בהלכות שבת.
זכור :מסמל את הדברים שצריך לעשות ,כמו :קידוש ,עונג שבת וכן הלאה.
שמור :מסמל את הדברים האסורים בעשייה ,כלומר כל ל"ט אבות מלאכה
ותולדותיהם.
שמירת השבת היא השילוב שבין שני עקרונות אלו.
בפרק זה נעסוק בחלק המכונה בתורה – "שמור" ,כלומר ל"ט אבות
מלאכה.
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ל"ט אבות מלאכה :מהותם ומקורם
השבת היא עדות למעשה ה' .קנה המידה לאיסורי שבת הנו אלוקי – כשם
שהקב"ה עסק שישה ימים ביצירת העולם ובשבת הוא פסק ,כך מצווים
אנו להימנע מכל יצירה ביום זה.
שלושים ותשעה סוגי מלאכות קיימים בעולם .לא קיימת בעולם שום
מלאכה שיכול אדם לעשות ,שאינה כלולה בל"ט אבות מלאכה אלו .אלה
הן המלאכות שנעשו גם בבניית המשכן ונאסרו לעשייה בשבת.
מהיכן נלמד האיסור לעשותן בשבת?
פרשת איסור מלאכה בשבת נסמכה לפרשת מלאכת המשכן .סמיכות
בין נושאים שונים בתורה מלמדת על קשר מחייב ביניהם .במקרה זה,
הסמיכות היא בין מלאכת בניית המשכן לבין שמירת השבת .מכאן נלמד
שכל המלאכות המפורטות במלאכת בניית המשכן אסורות גם בשבת.

מלאכה ולא עבודה
הפעולות האסורות בשבת – ה"מלאכות" – שונות מההגדרה הכללית של
המושג "עבודה" .ביום השבת איננו נמנעים מלעשות "מאמץ" ,אלא רק
מפעולות שיש בהן יצירה חדשה .לדוגמא ,בשבת אמנם מותר לנו לסחוב
ארגז כבד מקומת המרתף אל עליית הגג שלנו ,אך פעולה פשוטה כמו
להדליק גפרור קטן  -אסורה .כאשר אנו מזיזים את הארגז ,אין בכך כל
שינוי מהותי בחפץ ,אך בהדלקת הגפרור קיימת יצירה חדשה ממש.
לפיכך ,נשיאת ארון ,כורסה או כל משא כבד מפינה לפינה בבית ,או
הליכה במשך כל יום השבת עד כדי עייפות ,אין בהם משום איסור שבת,
כי אין בפעולות אלו כל יצירה .אולם ,מלאכה כהבערת אש ,אף שכיום
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היא קלה לביצוע ,נשארת באיסורה ,מפני שבעשייתה יש יצירה חדשה
ממשהו קיים.
"שלושים ותשעה סוגים אלו של "מלאכות" מקבילים לסוגי הפעילויות
שנעשו בבריאה ,בדיוק כמו שהשבת שלנו מקבילה לשבת בראשית.
כמובן שיש סוג אחד של מלאכה שאיננו מסוגלים ליצור ,וזוהי הבריאה
של יש מאין .זהו הסוג היחיד שאינו כלול בתוך סוגי המלאכות האסורות
בשבת .סוגי המלאכות המסמלות את יסודות הבריאה – פרט לסוג זה –
הן "ארבעים חסר אחת" (מתוך "מימי גן עדן – המסתורין של המקווה" ,הרב אריה קפלן
זצ"ל ,עמ' .)86
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פרק ה':

שבת והעם היהודי
אות ברית
חשיבותה של השבת היא היותה אות ברית ,סמל ועדות לקשר בין עם
ישראל לה' .חז"ל אמרו ,כי את הקשר העמוק עם השבת נתן הקב"ה לעם
היהודי בלבד" .ביני ובין ישראל אות היא לעולם ,ולא ביני ובין האומות"
(מדרש ילקוט שמעוני ,שמות ל"א).

"...אְך ֶאת ַׁש ְּבת ַֹתי ִּת ְׁשמֹרּו ּכִ י אֹות ִהיא ֵּבינִ י ֵּובינֵ יכֶ ם לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם לָ ַד ַעת ּכִ י ֲאנִ י
ַ
ה' ְמ ַק ִּד ְׁשכֶ ם" (שמות ל"א ,י"ג) .המושג "אות" זהו סימן .גם שבת קודש היא
אות ,סימן ,שאנחנו – עם ישראל – מחוברים לבורא העולם.
יש שלושה אותות לכך שאנחנו יהודים:
"אְך ֶאת ַׁש ְּבת ַֹתי ִּת ְׁשמֹרּו ּכִ י אֹות ִהוא ֵּבינִ י ֵּובינֵ יכֶ ם"
אות של שבת קודשַ ,
(שם).
"ּוק ַש ְׁר ָתּם לְ אֹות ַעל י ֶָדָך ו ְָהיּו לְ ט ָֹטפֹת ֵּבין ֵעינֶ יך"( .דברים ו' ,ח').
אות התפיליןְ ,

אות הברית ,ברית מילהּ" ,ונְ ַמלְ ֶּתםֵ ,את ְּב ַׂשר ָע ְרלַ ְתכֶ ם; ו ְָהיָה לְ אֹות ְּב ִרית,
ּובינֵ יכֶ ם" (בראשית י"ז ,י"א).
ֵּבינִ י ֵ
אלפי שנים עם ישראל קיים בלי בית מקדש ,אבל עם ישראל לא יוכל
להתקיים ולו יום אחד ,בלי שבת קודש ,באשר היא יסוד פנימיותו ומהותו
של עם ישראל ושורש קיומם של העולמות כולם.
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ה' הבטיח שקיום מצוות השבת לא ייבטל מעם ישראל לעולם ,והיא תהיה
ְוׁש ְמרּו ְבנֵ י-י ְִׂש ָר ֵאלֶ ,את-
ברית עולם בין הקב"ה לעמו .וכך נאמר בתורהָ " :
ת-ה ַּשׁ ָּבת לְ דֹר ָֹתםְּ ,ב ִרית עֹולָ םֵּ ,בינִ יֵּ ,ובין ְּבנֵ י י ְִׂש ָר ֵאל--אֹות
ַה ַּשׁ ָּבת ,לַ ֲעׂשֹות ֶא ַ
ת-ה ָא ֶרץַּ ,ובּיֹום ַה ְּשׁ ִב ִיעי,
ת-ה ָּשׁ ַמיִם ו ְֶא ָ
יׁ-ש ֶׁשת י ִָמיםָ ,ע ָׂשה ה' ֶא ַ
ִהוא ,לְ עֹלָ םּ :כִ ֵ
ָׁש ַבת ַוּיִּנָ ַפׁש" (שמות ל"א ,ט"ז-י"ז) .מפסוק זה למדו חז"ל" :שאין השבת בטלה
מישראל לעולם".
המתבונן בגזרות שניתכו על העם לאורך דורות רבים ייווכח שהשבת
הייתה אחד ממוקדי הגזרות העיקריים .כלומר גם יושבי העולם שאינם
יהודים ,הצליחו לאתר את הנקודה היסודית ,את מוקד ושורש הקשר
בין העם היהודי לה' ,וכשרצו להתנכל לישראל ,ניסו למקד את הפגיעה
לבסיס – לשבת.
השבת הפכה לאות ולסמל של עם ישראל .במשך אלפי שנים ,גם בתקופות
צרה וצוקה ,מסר העם את נפשו על שמירת השבת .בשומרו שבת הכריז
עמנו ,שהוא מאמין בה' שברא את העולם בששת ימי המעשה ,ושבת ביום
השביעי .הכרזה זו כוללת את ההכרה שאנו ברואי הבורא ,ושהוא העניק
לנו את תורתו בהר סיני.
החפץ חיים במשליו ממשיל את המושג אות:
כל אדם שיש לו חנות או בית מלאכה ,קובע שלט מעל לדלת .בשלט זה,
הפונה לרשות הרבים ,מפורש מה טיבה של חנות זו או בית המלאכה.
שלט זה אף בא להעיד כי כל עוד תלוי הוא מעל לפתח העסק – סימן
הוא שבעל העסק חי וקיים ,והוא מנהלו כראוי וכיאות .אפשר שייסע בעל
העסק מן המקום ,ויסגרנו לשבועות אחדים – אבל השלט התלוי מלמעלה
מעיד ,כי העסק מוסיף להתקיים .ואולם ,אם יוסר השלט מעל העסק ,הרי
מעיד הדבר כמאה עדים שבעל העסק העתיק משכנו למקום אחר ונטש
מקום זה לחלוטין .וכן הוא הדבר בעניין השבת .שבת אות היא בין בורא
העולם ובינינו' ,כִ ּי ֵש ֶׁשׁת י ִָמים ָע ָׂשה ה' ֶאת ַה ָּשׁ ַמיִם ו ְֶאת ָה ָא ֶרץ ַּובּיֹום ַה ְשּ ִׁב ִיעי
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ָׁש ַבת ַו ִיּּנָ ַפׁש' (שמות ל"א ,י"ז) .השבת אף היא אות וסימן על כל יהודי המעיד
על הברית אשר נכרתה בין הקב"ה ובין ישראל ("משלי החפץ חיים" ,בעיבודו של
הרב דוד זריצקי).

הנקודה הפנימית של שבת קודש היא הרבה מעבר למותר ולאסור; היא
האות לקשר האהבה העצומה של ה' יתברך אל בניו אהוביו ,לעולם.

שבת-כלה
"אמרה שבת לפני הקב"ה :ריבונו של עולם ,לכולם יש בן זוג [כלומר ,לכל
יום יש מכנה משותף עם יום אחר] :כי ביום ראשון נברא האור ,ולעומתו
ביום הרביעי נתלו המאורות; ביום השני הבדיל הקב"ה בין המים אשר מעל
הרקיע ובין המים אשר מתחת לרקיע ,ולעומתו ביום החמישי ישרצו המים
נפש חיה; ביום השלישי תדשא הארץ דשא עשב ,ולעומתו ביום השישי
תוצא הארץ נפש חיה; ורק שבת לבד אין לה בן זוג ,כי אם ישראל .לכן
הולכין [ישראל] לקראת כלה" (ביאור הגר"א לאגדות הש"ס ,ב"ק ל"ב ,ב'; מובא בסידור
הגר"א).

המשמעות של הדברים מלמדת אותנו על עוצמתו של החיבור בין ישראל
לשבת ,חיבור שעשה הקב"ה בכבודו ובעצמו ,המשול לחיבור המיוחד בין
חתן וכלה; קשר חזק של קיימא שאין לאף אחד רשות להתערב בו.
ניתנה רק לעם היהודי
נאמר בספר הכוזרי" :לא יכלה כל אומה להידמות אלינו בשום דבר .הלא
תראה אותן האומות אשר קבעו לעצמן יום למנוחה במקום שבת – כלום
יכלו לחקותנו אם לא כאשר תחקינה צורות הצלמים את צורות בני האדם
החיים?" (רבי יהודה הלוי" ,הכוזרי" ,פרק ג')
משמעות הדברים היא שאומות העולם אכן מחקות את יום השבת ,אולם
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החיקוי הוא חיצוני; הן אינן מסוגלות להקנות לשבת את המימד הפנימי,
הרוחני והעמוק .שבת היא הרבה מעבר ליום מנוחה ,היא אות לקשר
בין עם ישראל לה' .זאת ועוד ,ההבטחה על קשר בלעדי זה בין הקב"ה
לישראל על ידי השבת ,התקיימה תמיד בצורה פלאית .כידוע ,בימיה
הראשונים של הנצרות בחרו הנוצרים את יום השבת ליום מנוחתם.
אולם כאשר החלה הנצרות להתפשט בעולם ,סיבבה ההשגחה העליונה
שהנוצרים עצמם הזיזו את "שבתם" יום אחד קדימה ,ליום ראשון .מעין
זה קרה גם עם המוסלמים ,והשבת נותרה נחלת עם ישראל לבדו ,כביטוי
לקשר הייחודי והחזק שיש רק בין העם היהודי לה'.
יש לנו הלכה מעניינת בהקשר לשבת ,שאינה קיימת בכל התורה כולה,
והיא" :גוי ששבת חייב מיתה" (מסכת סנהדרין נ"ח ב') ,דהיינו מי שאינו יהודי,
שהחליט לשמור את השבת כהלכתה ,נכנס למקום אישי ,פרטי וקדוש
שאינו שייך לו ,ואין לו רשות להיות חלק ממנו .לא רק שלא תיחשב לו
שמירת השבת למצווה ,אלא הוא ייענש על כך.

חוסנו של העם היהודי
"כי קודש היא לכם – מגיד שהשבת מוספת קדושה לישראל"

(מדרש

מכילתא ,פרשת כי תישא א').

במגילת אסתר מובא שהמן (צורר היהודים) רצה להשמיד את היהדות,
ואמר שהדרך הטובה ביותר היא לפגוע בשורש ,במהות של היהדות,
כלומר לעקור את השבת.
"אם אתה מבקש לעקור אותם – עקור את השבת ובטל אותה ,ואחר כך
אתה מכלה אותם" (מדרש אסתר רבה ,ז').
לא רק בגלות ,גם על עם ישראל בארצו שומרת השבת .לצורך קיומו
וקיום משפחתו נדרש האדם לעסוק במלאכה .מטבע הדברים ,נוטלת
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המלאכה את רוב יומו ושעותיו של האדם ,ולעתים אין הוא מתפנה
לחובותיו הרוחניים .את גופו הוא משביע ,אך נפשו אינה זוכה למזונה.
קל להבין כי בתנאים אלו עלול לאבד היהודי הפרטי ,ועם ישראל בכללו,
את חוסנו הרוחני ואת ייחודו הערכי .כל אלה עלולים להיעלם בסחף של
ימי המעשה .השבת מוסיפה חוסן רוחני לכול ,ויותר מששמרו ישראל את
השבת ,שמרה שבת עליהם.

לא תהא בטלה מעם ישראל לעולם
בנוסף להבטחה שהתורה לא תישכח מעם ישראל ,נתן הקב"ה הבטחה
מיוחדת על שמירת השבת ,שלא תהא בטלה מעם ישראל לעולם ושתהיה
ברית עולם בין הקב"ה לעמו.
ּש ָּבת לַ ֲעׂשֹות ֶאת ַה ַּשׁ ָבּת לְ דֹר ָֹתם
וכך נאמר בתורה" :ו ְָׁש ְמרּו ְבנֵ י י ְִש ָׂר ֵאל ֶאת ַה ַ ׁ
ְב ִּרית עֹולָ ם ֵבּינִ י ֵּובין ְבּנֵ י י ְִש ָׂר ֵאל אֹות ִהוא לְ עֹלָ ם כִ ּי ֵש ֶׁשׁת י ִָמים ָע ָׂשה ה' ֶאת
ַה ָּשׁ ַמיִם ו ְֶאת ָה ָא ֶרץ ַּובּיֹום ַה ְשּ ִׁב ִיעי ָׁש ַבת ַו ִיּּנָ ַפׁש" (שמות ל"א ,ט"ז-י"ז) .אמרו חז"ל:
"מגיד שאין השבת בטלה מישראל לעולם" (מדרש ילקוט שמעוני ,שמות ,ל"א).
אכן ,הייתה זאת ממש הבטחה נבואית שהתקיימה במלואה! למרות
הרדיפות ,השמדות והגלויות ,הוסיפה השבת ללוות את עם ישראל .היא
נותרה קיימת בעם ישראל עד היום הזה ,והיא עדיין אות לברית הנצחית
שבין הקב"ה לישראל.
לאורך הדורות היו הרבה סיפורי גבורה של יהודים שהעדיפו לרעוב ללחם
ולוותר על מקום עבודה שסיפק להם פרנסה קיומית ,בגלל שלא היו
מוכנים להתפשר על עבודה בשבת .והיו כאלה שמסרו ממש את נפשם
על שמירת השבת.
ההכרה כי בשמירת השבת טמון יסוד קיומו של עם ישראל ,היא אשר
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נטעה באותם יהודים מוסרי נפש את העוז להשליך את חייהם מנגד למען
שמירתה.

סמל לייחודנו ולחירותנו
יציאת עם ישראל ממצרים לא הייתה רק יציאה לחירות מעול משעבדים.
יציאה זו הביאה לתמורה באופי העם; עם ישראל נהיה מאז לעם שיש לו
תורה ומנהגים משלו .עד יציאת מצרים היה עם ישראל משועבד לעם
אחר ,ואילו מאז ואילך הוא נהיה עם סגולה המורה לעולם כולו את הצדק,
את המוסר ואת היושר האלוקי .כדי שדברים אלו ייחרתו בתודעתנו
ויתממשו במעשינו ,נקבע יום השבת .בנוסח הקידוש בליל שבת אומרים:
"ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו ,זיכרון למעשה בראשית .כי הוא יום
תחילה למקראי קודש ,זכר ליציאת מצרים .כי בנו בחרת ואותנו קידשת
מכל העמים" (מתוך סידור התפילה ,סדר קידוש לליל שבת).
בשביתתנו מכל מלאכה ביום השבת ,בהתנתקותנו מחיי העולם
השוטפים ,אנו ממחישים את עובדת היותנו בני חורין ואת ייחודנו משאר
העמים .לעומת האנושות הטבועה בחיי החומר ,מקדיש עם ישראל חלק
קבוע וניכר מחייו לחיי רוח .יום השבת עומד מעל חיי המעשה והגשמיות,
והוא כולו רוח ,מחשבה וקדושה.
היות שהשבת מופיעה בתדירות גבוהה במהלך ימי היהודי ,אחת לשבוע,
היא משפיעה אור גם על ששת ימי המעשה הסמוכים אליה .נמצא ,שכל
חיי היהודי מושפעים מן השבת .זוהי איפוא מהות השבת :אות וזיכרון
לקיום בורא עולם מחד גיסא ,ולהיותנו עם נשגב מאידך גיסא.
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לסיום...
בתום השבת ,יש טקס שנקרא "הבדלה" .אנחנו מברכים ומודים לה' על
שהבדיל בין קודש לחול ,ובין אור לחושך .ההבדל בין הקודש לחול ברור
כמו ההבדל בין יום ללילה" .חול" הוא ההפרעות הסטאטיות של פעולות
היומיום :קניות ,תקשורת וכו'.
"קודש" הוא כמיהת הנשמה להתקרב ליוצרה .הנשמה איננה מעוניינת
באוכל או בשינה .הנשמה ניזונה מרוחניות ,והיא לא תחוש מימוש וסיפוק
עד שתקבל את מבוקשה.
השבת אמורה לסייע להתקשרות של הנשמה עם הרוחניות – עם אלוקים.
אנחנו משחררים את תשומת הלב מלחץ ימי החול ,ומתמקדים במטרות
הרוחניות שלנו ,אשר משתלבות אל תוך מרקם סדר היום השבתי.
השבת היא חוויה שונה לגמרי מכל שאר הדברים שהתרגלנו אליהם .כדי
להרגיש את השבת ,צריכים להתחבר לחוש השישי ,לנשמה.
ואי אפשר להבין בלי לחוות.
(על פי "שבת ,גן עדן עלי אדמות" ,הרב נח וינברג זצ"ל)
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