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 'שבת קודש'

המקצץ  הרעיון היהודיהעניקה היהדות לכלל העולם. בעולם העתיק לגלגו על  המושג "יום מנוחה שבועי" את

לגעת  הארץ ההבנה שיש לעצור את המרוץ ליום אחד,-בשביעית את תוצרת החיים, אך כיום מונחלת על פני כדור

 להתבונן עליהם מעט מן החוץ.  ,בחיים בעצמם

 זמן לנשום אוויר, לחזור לעצמינו, להתחבר. 

 עם זאת, שבת קודש היא הרבה מעבר ליום מנוחה סוציאלי, כפי שנראה מהמקורות להלן.

 :לדיון ולשיחהצעות 
 ?מהי המטרה של השבת 

  אסורה בשבתההגדרה של מלאכה המה? 

 ?מהו הבסיס של שמירת השבת 

  שמרו ישראל את השבת, שמרה השבת את ישראל'.ותר מש'י :דעתנו עלמה 

 

 

 :בבורא העולם הצהרה על אמונה -שבת 
תורה כותבת כי השבת היא זכר ועדות לכך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, ושבת ביום השביעי. ה

כזיכרון לכך גם אנו לא עושים מלאכה ביום השביעי, ונמצא שבשמירת השבת אנו מצהירים על ומפגינים את אמונתנו 

 בבורא העולם. 

לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אות  'ושמרו בני ישראל את השבת :( לא' יב)ספר שמות 

 היא לעולם כי ששת ימים עשה ד' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש.' 

ה ה ש ק פ ו ת  אם לא יהיו להם  מ ע ש י ם  לבססם ולפרסמם  'וכבר למדת מדברי כי : ( מורה הנבוכים ב' לא)רמב"ם 

ולהנציחם בהמון לא יתקיימו, ולפיכך נצטווינו בקדוש היום הזה כדי שיתבסס יסוד חידוש העולם, ויתפרסם במציאות 

 ת ימים עשה ד.'' כאשר ישבתו כל בני האדם ביום אחד, וכאשר ישאלו מה טעם הדבר? תהיה התשובה 'כי שש

 

 ':טרחה'מלא  'יצירה'שביתה מ
הגדרת המושג 'מלאכה' האסורה בשבת היא 'ייצור'. לא מאמץ גופני אלא  :(חורב קמד)ל פי הרב שמשון רפאל הירש ע

 –עיסוק ב'יצירה ,'התקנה ועיבוד של חפץ לצורכי בני אדם. יכול האדם לעמול כל היום כולו, ואם לא  י צ ר  דבר 

 מלאכה .לא עשה 

 אז חילל את השבת.   –התאמצות, ויהא שינוי הקל שבקלים -שום-לעומת זאת, אם גרם שינוי בלא

 

 :שביתת הקב"ה
שְ  :( ב' א')פר בראשית ס ר ָעָשה ַויִַ י ְמַלאְכתֹו ֲאשֶָ יעִַ ים ַביֹום ַהְשבִַ ָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאֹלקִַ ץ ְוָ רֶָ ם ְוָהָאֶָ ַביֹום  ֹבת'ַוְיְֻכְֻּלּו ַהָשַמִַיִַ

ים קִַ ְך ֱאלִַֹ רֶָ ר ָעָשה. ַוְיָבֶָ שֶָ ָכל ְמַלְאְכתֹו ֲאֶָ ָ י מִַ עִַ יִַ ש  ַהְשבִַ ֵַדֵַ י ַוְיַק עִַ יִַ ת יֹום ַהְשבִַ ר ָבָרא  ֹאתֹוִַ  אֶָ שֶָ ָכל ְמַלְאְכתֹו ֲאֶָ ָ י בֹו ָשַַבת מִַ כִַ

ים ַלֲֲעשֹות.'  קִַ ח לבורא, הבורא שבת ממלאכה ביום השבת. הרי ברור שמלאכת בריאת העולם לא היה בה כל טור  ֱאלִַֹ

ולכן גם השביתה של הבורא לא היתה מנוחה מטורח. משמעות יום השבת כלפי הבורא היא הפסקת היצירה, ועל כן 

 מלאכות האסורות בשבת הן מלאכות של יצירה, ולאו דווקא של עמל וטורח.

 



 בס"ד

2 

 

 

 

 : '(מתוך מבוא לספר 'שמירת שבת כהלכתה) שבת ממעוף הציפור
ידי הנביאים. -רבעה דברים נאמרו בשבת, שנים מן התורה, ושנים מדברי סופרים והם מפורשים עלא .א

וקראת לשבת עונג לקדוש ( ישעיה נח יג)כבוד ועונג, שנאמר  –ידי הנביאים -'זכור 'ו'שמור', ושנתפרשו על –שבתורה 

 ד' מכבד.' 

'זכור את יום השבת  '(שמות כ' ח), שנאמר עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדברים-'זכור' כיצד? מצות .ב

 –בקידוש היום, וביציאתו  –לקדשו', כלומר זכרהו זכירת שבח וקידוש, וצריך לזכרהו בכניסתו וביציאתו, בכניסתו 

 בהבדלה. 

'וביום השביעי תשבות', וכל העושה בו  '(שמות כג' יב) 'שמור' כיצד? שביתה ממלאכה מצות עשה היא, שנאמר .ג

 'לא תעשה כל מלאכה.'  '(שמות כ' י)ל מצות עשה ועבר על מצות לא תעשה שנאמר מלאכה ביט

פטור, ואילו  –אין עשיית פעולה נקראת מלאכה כפי קוצר דעתנו, שהרי המפנה במשך כל היום כלים בביתו  .ד

כן חייב. אבל נמסר למשה מסיני, שכל הפעולות שהיו צריכות למש –המוציא מחט מרשות היחיד לרשות הרבים 

פי שלא היה במשכן, נקרא תולדה, -על-המלאכות. ומה שדומה להם, אף-נקראות מלאכה, והם שלושים ותשעה אבות

 וגם התולדות אסורות מדין תורה וחייבים עליהן כמו על האבות  .

  

 :יום להתכוונן מחדש –השבת 
בעל מהות עמוקה, שכל  אלא יום השבת הוא -חיוב העונג ואיסור המלאכה  -שבת לא מתמצית במצוות שלה ה

של מהותו זו. שבת, זהו יום פרטי בין ישראל לאביהם. כמו יציאה משותפת של התוצאות האיסורים והעונג שבו הם 

בשבת יושב היהודי עם בוראו, ונזכר כי אינו חי בעולמו שלו, אלא בעולם  .זוג למקום שקט. למרחב האישי שלהםבני 

התקנה, ובזה הוא מצהיר  או מכל 'מלאכה', מכל 'יצירה' מחודשתשל זה שברא הכל והביאו הנה. ולפיכך הוא נמנע 

נעימות רוחנית. שאין הוא אדון העולם ולא לו תבל ומלואה. מפגש ייחודי ואישי זה של יום השבת עטוף בעונג גשמי וב

 זהו יום השבת. –ולהיות שם ביחד  ,זכר בי, במהות חיי, בשורשילשים סטופ, להי

מצות השבת, שלא להטריח את הבריות בעמל תדירי בכל הימים, אלא שיהיה להם יום מנוחה  :( שמות כ' ח')רבינו בחיי 

 של אדם במנוחה והשקט.'  בשבוע ,שינוחו בו מן המלאכות ומטורח הגופות, ומזה יהיה שביעית חייו 

 וד על השבת:ע

    :(מאמר א נז)פר ה'כוזרי' לרבי יהודה הלוי ס

מיום ראשון והשלמתו בשבת, הייתכן  בשבוע הידוע שהתחלתו (החולקת על כך)השמעת על אומה שחולקת  אמר החבר: '

 ?י המערב מבלי התחלה והקהל והסכמהשישוו בזה אנשי הצין עם אנשי אי

 לא ייתכן זה אלא בהסכמה מן הכל וזה רחוק, או שיהיו המדברים כולם בני אדם או בני נח '...  אמר הכוזרי: 

 

 עונג שבת:
'וקראת  (ישעיה נח' יג)''עיקר מצות 'עונג שבת' נתפרש לנו על ידי  ה נ ב י א י ם  כמו שנאמר  :(א' רמב')שנה ברורה מ

(ויקרא לשבת עונג'. ויש פוסקים דסבירא להו דעיקרו הוא  מ ן   ה ת ו ר ה  שהשבת הוא בכלל מקראי קודש שנאמר 

'וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש וגו'' ומקרא קודש פירשו חז"ל בספרא, דהיינו לקדשו ולכבדו בכסות  כג' ב)'

מאד במצוה זו ואמרו ד'כל המענג את השבת נותנין  (מסכת שבת קיח)ל נקיה, ולענגו בעונג אכילה ושתיה ,והפליגו חז"

 לו נחלה בלי מצרים וניצול משעבוד מלכויות וזוכה עבור זה לעשירות' ועיין שם עוד כמה מאמרים בעניין זה.' 

ת דולקים... נצטוינו לענג את השבת במאכלים ערבים, בבגדים נאים, במטה מוצעת ובנרו (:14-15ב' עמ' ) מכתב מאליהו

להראות יקרתה ולהביע שמחתו בה. כי מטבע האדם  –אין לאדם צורך בכל אלה אלא אך כדי לקיים בהם את השבת 

הוא לפאר את שמחתו במאכל ובמשתה ובבגדים נאים, וע"י מעשי כיבוד אלו קובע בעצמו כבוד רוחניותה של השבת. 

בת. פירוש: לכבדו, ולא לענג את עצמו... מי שהשבת אצלו ותנאי אחד יש בדבר, שיכוון באמת בלבו רק לענג את הש

 מציאות, כל מעדני עולם אינם אלא כלים לפאר ולענג בהם את השבת.' 


