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י ואם השתין חייב חטאת "ר וישתין ברה"לא יעמד אדם ברה "–הקדמה 
 

  1"לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתין ברשות היחיד ואם השתין חייב חטאת"
לחץ כאן- להרחבה בדין זה )

A
).  

 
אין צורך יותר מדין זה בכדי למצות את חוסר ההבנה התהומי של מלאכת ההוצאה ואולי ממילא 

זאת עוד לפני . ביחס למקום בו אנו נמצאים, "מלאכות"של כל נושא איסורי השבת הקשורים ל
הוא , מעשה זה לדידנו. שאנחנו מתמודדים עם השאלה מדוע בכלל לא לעשות מלאכה בשבת

גם , לא רק שהמעבר מרשות לרשות אינה משמעותית כלל לנו". מלאכה"הרחוק ביותר מלהיקרא 
 . המועבר אינו אלא הפרשת פסולת של האדם שאין לו כל צורך בקיום תהליך כל שהוא בו" חפץ"ה
 

חדירה לעומק אל תוך עולם זה תקנה לנו אחיזה בקצה קצהה של יכולת יצירה החורגת לגמרי 
מתוך יכולתה לחבר את פעולת האדם אל , מיכולת היצירה והמלאכה האפשריים לנו כיום

. תשתיות חיים שכיום אין לו את היכולת להתחבר עימן
 

. לשם כך נחזור אל מקורות מלאכת ההוצאה
 

. את מסכת שבת פותחים חכמים במלאכת ההוצאה
 

  .(א"ע', שבת ב, משנה)" יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ"
 

. מכוונים אל שני מקורות בתורה למלאכה זו, ס במקום"י ותו"רש
 

. י"כך רש
 

(ב"ע, ו"שבת צ)ובפרק הזורק ...- שתים שהן ארבע בפנים "
נפקא לן מויצו משה  ברישיה 2

לא תפיקו מרשות היחיד לרשות הרבים להביא נדבה למחנה - ' ויעבירו קול במחנה וגו
. (ה שתים שהן ארבע בפנים" דא" ע',י שבת ב"רש)..."  התםויום השבת היה כדיליף, לויה

 
. ס"כך תו

 
 אל יצא איש ממקומואלא נקט יציאות לישנא דקרא ' הוצאות הוה ליה למתני- יציאות "
תוספות שבת )"  הוצאה אל יצא עם הכלי ללקט המן(ב"ע, ז"עירובין י) ודרשינן מינה (ז"שמות ט)
. (ה יציאות" דא" ע',ב

 
על מנת להתחקות אחר פעולתה של מלאכת ההוצאה נחזור אל מקורותיה אלו שבתורה ומשם אל 

.  אופן הצגתה במשנה
 

 ל ֵיֵצא ִאיש - "שבמשנה מלשון התורה "  השבתיציאות"בראשונה ניגע בפרשת המן מתוך גזירת 
ֹקמוֹ  .   הראשונה של השבת לישראל3ומתוך היות פרשה זו פרשת הציווי המפורשת" ִמםְׁ

                                                 
1

 .'נ סעיף ב"ע  אורח חיים סימן ש"וכך נפסק בשו. ר"ה וישתין ברה"וברטנורא שם ד' משנה ה', מסכת ערובין פרק י 
2

משה היכן . (ו"שמות ל )דאמר קרא  ויצו משה ויעבירו קול במחנה: אמר רבי יוחנן- ? הוצאה גופה היכא כתיבא" 
 וקאמר להו (י" רש– שהיו הכל מצויין אצל משה רבינו )ומחנה לויה רשות הרבים הואי, במחנה לויה- הוה יתיב 
 (.ב" ע,ו"בת צש) ..." לרשות הרבים(י" רש–מאהליכם ) לא תפיקו ותיתו מרשות היחיד דידכו: לישראל

3
.  אולם באופן שאינו מפורש מצינו כבר בפרשת מרה. המפורשת 

 

או ָמִים" ָבר וְׁ א ָמצְׁ כו שְׁ ֶשת ָיִמים ַבִםדְׁ ַבר שור ַוֵטלְׁ או ֶאל ִמדְׁ ָרֵאל ִמַטם סוף ַוֵטצְׁ לו .ַוַטַןע ֹמֶשה ֶאת ִישְׁ  ַוָטֹבאו ָמָרָתה וְׁ א ָיכְׁ
ָמה ָמָרה ֹתת ַמִים ִמָםָרה ִכי ָמִרים ֵהם ַעל ֵכן ָקָרא שְׁ ֶתה.ִלשְׁ ַעק ֶאל . ַוִטֹּלנו ָהָעם ַעל ֹמֶשה ֵלאֹמר ַמה ִמשְׁ  ֵעץ 'ה ַוטֹוֵרהו 'ה ַוִטצְׁ

ָשם ִנָןהו  ָנט וְׁ קו ַהָםִים ָשם ָשם לֹו ֹחק וִמשְׁ תְׁ ֵלְך ֶאל ַהַםִים ַוִטמְׁ במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו - ַוַטשְׁ
  (.שם שם לוה "די "רשה ו" כ– ב" כ,ו"שמות ט" )שבת ופרה אדומה ודינין, בהם

 

. את מקור ציווי השבת ממרה לומדת הגמרא מלשון הכתוב בעשר הדברות בספר דברים
 

שֹו " ַקדְׁ ָךָשמֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת לְׁ .         (א"י', ה דברים" ) ֱא ֶהיָך'ה ַכֲאֶשר ִצוְּ
     

ָך- מלשון הכתוב  .  מסיקה הגמרא כי היה לעניין השבת ציווי מוקדם, ַכֲאֶשר ִצוְׁ
 

- דינין . וכיבוד אב ואם, ושבת, דינין: והוסיפו עליהן, שבע שקיבלו עליהן בני נח, עשר מצות נצטוו ישראל במרה"
ואמר רב , אלהיך'  כאשר צוך ה('דברים ה)דכתיב - שבת וכיבוד אב ואם ,  שם שם לו חק ומשפט(ו"שמות ט)דכתיב 
 (.ב" ע,ו"סנהדרין נ" )במרה– כאשר צוך : יהודה
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שלב ראשון  

.  ממעשה לקיטת המן" הוצאה"הולדת ה
 

ִביִעי"את הציווי המפורש על ישראל  ֹקמֹו ַבטֹום ַהשְׁ מקבלים ישראל בסוף פרשת , " ל ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ
. המן לאחר שיוצאים מהם ללקוט בשבת

 
ֹקט וְׁ א ָמָצאו" או ִמן ָהָעם ִללְׁ ִביִעי ָיצְׁ ִהי ַבטֹום ַהשְׁ ֶתם 'ה ַוֹטאֶמר .ַויְׁ  ֶאל ֹמֶשה ַעד ָאָנה ֵמ נְׁ

תֹוֹרָתי ֹוַתי וְׁ ֹמר ִמצְׁ או ִכי .ִלשְׁ  ָנַתן ָלֶכם ַהַשָבת ַעל ֵכן הוא ֹנֵתן ָלֶכם ַבטֹום ַהִשִשי ֶלֶחם יֹוָמִים 'ה רְׁ
ִביִעי ֹקמוֹ ַבטוֹם ַהשְּ ָתיו ַאל ֵיֵצא ִאיש ִממְּ בו ִאיש ַתחְּ ִבִעי.שְּ תו ָהָעם ַבטֹום ַהשְׁ בְׁ , ז"ט שמות)"  ַוִטשְׁ

. (' ל– ז"כ
 

. משמעות ציווי זה אינה ברורה מאליה
 

.  י במקום לומד מציווי זה רמיזה לדין איסור היציאה מן התחום"רש
 

.  מכאן סמכו חכמים ארבע אמות ליוצא חוץ לתחום- שבו איש תחתיו "
שאין תחומין אלא , ולא במפורש. אלו אלפים אמה של תחום שבת- אל יצא איש ממקמו 

. (ה אל יצא איש ממקמו"ט ד"כ, ז"שמות ט, י שם"המשך רש)..." מדברי סופרים
 

ֹקמוֹ "בתחילת מסכת שבת לומד מ, ס"כי תו, אמנם ראינו את האיסור ההוצאה "  ל ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ
. מרשות לרשות מדאוריתא

 
אל יצא עם הכלי  הוצאה (ב"ע, ז"עירובין י) ודרשינן מינה (ז"שמות ט)אל יצא איש ממקומו "

. (יציאותה " דא" ע',תוספות שבת ב)" ללקט המן
 
ָתיו"מייחס ל" משנה ברורה"ה בו ִאיש ַתחְׁ גם את דין איסור טלטול ארבע אמות ברשות " שְׁ

.  4הרבים
 

הטעם דכתיב שבו איש  - ... שיכול לטלטל בהםכל אדם יש לו ארבע אמות ברשות הרבים"
 והכונה ישיבת כל איש ביום השבת יהיה כשיעור תחתיו דהיינו כשיעור אורך כל גופו תחתיו

אמות ועוד אמה כדי לפשוט ידיו ' ל דאורך האדם שהוא שיעור תחתיו הוי ג"ושיערו חז
 אורח חיים הלכות שבת סימן ע"שו)" ורגליו ובשיעור זה יכול אדם לטלטל חפצים מכאן לכאן

. ('ה כל אדם יש לו וכו"ד', ק א"ומשנה ברורה ס'  סעיף א,ט"שמ
 

ֹקמוֹ "גם כשאנו לומדים מ, אמנם  או (ס"תו)את איסור ההוצאה מרשות לרשות "  ל ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ
לא ניתן לנתק את הפסוק , (משנה ברורה)אפילו גם את איסור טלטול ארבע אמות ברשות הרבים 

. כלפי ישראל היוצאים ללקוט מן בשבת- מפשט הפרשה בו הוא מופיע 
 

. שעיקרו של המקרא על לוקטי המן נאמר, י במקום בפירוש"כך מבאר רש
 

ט "כ, ז"שמות ט, י שם"המשך רש)"  נאמרועיקרו של מקרא על לוקטי המן..- שבו איש תחתיו "
. (ה שבו איש תחתיו"ד

                                                 
. שם היא מתייחסת לדין אלפים אמה מחוץ לתחום, במקום מפנה לדברי הגמרא בעירובין" שער ציון"ואף שה 4
 

 אל ,(י" רש–ליוצא חוץ לתחום ) אלו ארבע אמות-  שבו איש תחתיו (ז"שמות ט)דתניא ? הני אלפים אמה היכן כתיבן"
(. א" ע,א"עירובין נ" )אלו אלפים אמה- יצא איש ממקמו 

 

.  ביחס לדין היציאה מן התחום" שבו איש תחתיו"ע עצמו מזכיר את "ואף שהשו
 

ע "שו..." )אפילו יצא חוץ לתחום, אמות בכל מקום' יש לו דמכאן שכל אדם , (ט"כ, ז"שמות ט)שבו איש תחתיו "
  '(. סעיף א,ו"אורח חיים הלכות תחומין סימן שצ

 

 ,ו"בת צש)" גמרא גמירי לה, כל ארבע אמות ברשות הרבים"ואף שהגמרא עצמה מסיקה בעניין מעביר ארבע אמות ש
(. ב"ע
 

גם לדין טלטול ארבע  ("אלו ארבע אמות- שבו איש תחתיו "של )לימוד זה " משנה ברורה"מייחס ה, למרות זאת
. ו"כך הוא מבאר במפורש בסימן שצ". אמות ברשות הרבים

 

וכמבואר בסימן דכתיב תחתיו כתחתיו גופו שלש אמות ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו ' פי- ' שבו איש תחתיו מכאן וכו"
והכא מיירי לענין יצא חוץ לתחום דיש לו רשות ה "ב אך דשם מיירי לענין טלטול איזה חפץ בר"ש במ"ט עי"שמ

 .('ה שבו איש תחתיו מכאן וכו"דק א " ס,ו"משנה ברורה סימן שצ" )אמות' להלך ד
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ִביִעי- "אל ישראל ' כיוון שאכן פשט הוראתו של ה ֹקמֹו ַבטֹום ַהשְׁ ָתיו  ל ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ בו ִאיש ַתחְׁ " שְׁ

מהו הקשר בין איסור לקיטה זה - נשאלת אם כן השאלה ,  שלא יצאו ללקוט מן ביום השבת–הינו 
איסורים אלו , מחד? לבין איסור טלטול כלי מרשות לרשות או טלטולו ארבע אמות ברשות הרבים

פשט הכתוב אינו עוסק כלל באיסורי שבת , מאידך? לכאורה אינם קשורים כלל למעשה לקיטה
כיוון שישראל מקבלים ביום השישי . מתייחס לכאורה לעניין המן בלבד' איסורו של ה. כלשהם

.   עליהם לצאת ללקוט ביום השבת' אוסר ה, לחם יומיים
אנו מחויבים להבין כי קשר זה , מתוך שקשר זה בין איסורי ההוצאה ואיסור לקיטת המן נעשה

 לקיטת המן מופיעה באיזה שהוא אופן במעשה ההוצאה מרשות לרשות ובהעברת .הוא מהותי
  .ארבע אמות ברשות הרבים

 
, עיון מדוקדק יראה. מסקנה זו מחייבת אותנו לבחון את פרשת המן והשבת שבתוכה מתחילתה

בו ִאיש - "על ישראל ' כי פרשה זו עוברת תמורות משמעותיות מתחילתה ועד לאיסורו של ה שְׁ
ִביִעי ֹקמֹו ַבטֹום ַהשְׁ ָתיו  ל ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ .  בסופה" ַתחְׁ

 

הארץ ִמן  ָמן –ִמן ַהָשָמִים ָמן 
 

. מתלוננים ישראל על חוסר בלחם ובשר, ֵמֵאיִלםביציאתם של ישראל 
 

ָבר"... ַעל  ֲהֹרן ַבִםדְׁ ָרֵאל ַעל ֹמֶשה וְׁ ֵני ִישְׁ ָרֵאל ִמי .וילינו ַוִטלֹונו ָכל ֲעַדת בְׁ ֵני ִישְׁ רו ֲאֵלֶהם בְׁ  ַוֹטאמְׁ
ַיד  ַרִים 'הִיֵתן מוֵתנו בְׁ ֶאֶרץ ִמצְׁ ֵלנו ֶלֶחם ָלֹשַבע בְׁ ָאכְּ ֵתנו ַעל ִסיר ַהָבָשר בְּ ִשבְּ  ִכי הֹוֵצאֶתם בְּ

ָהִמית ֶאת ָכל ַהָעָהל ַהֶזה ָבָרָעב ָבר ַהֶזה לְׁ . (' ג–' ב, ז"שמות ט)" ֹאָתנו ֶאל ַהִםדְׁ
 

-  ' על כך מגיעה תשובת ה
 

ִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָשָמִים ֶאל ֹמֶשה 'הַוֹטאֶמר " ִני ַממְּ יֹומֹו ִהנְּ ַבר יֹום בְׁ טו דְׁ ָלקְׁ ָיָצא ָהָעם וְׁ  וְׁ
תֹוָרִתי ִאם (י" רש– ולא ילקטו היום לצורך מחר, צורך אכילת יום ילקטו ביומו) ַמַען ֲאַנֶןמו ֲהֵיֵלְך בְׁ  לְׁ

. (ד, ז"ט שמות)"  א
 

. עניינה של השבת מובלע כחלק מתנאי ירידת המן
 

טו יֹום יֹום" קְׁ ֶנה ַעל ֲאֶשר ִילְׁ ָהָיה ִמשְׁ ֵהִכינו ֵאת ֲאֶשר ָיִביאו וְׁ ָהָיה ַבטֹום ַהִשִשי וְׁ . ('ה, ז"שמות ט)" וְׁ
 

אלא שבעת ההכנה מתגלה , כי ישראל לוקטים אף ביום השישי כביום רגיל, מלשון הכתוב משמע
טו"להם כי יש להם  קְׁ ֶנה ַעל ֲאֶשר ִילְׁ . י במקום"כך מבאר רש". ִמשְׁ

 
ואומר אני אשר יביאו והיה . על שהיו רגילים ללקוט יום יום של שאר ימות השבוע- משנה "

להלן פסוק ) וזהו לאחר שיביאו ימצאו משנה במדידה על אשר ילקטו וימודו יום יום, משנה
 על כן הוא נותן (ט"להלן פסוק כ)וזהו . בלקיטתו היה נמצא לחם משנה,  לקטו לחם משנה(ב"כ

בבית למלאות העומר פעמים  [שפע]ן "נותן לכם ברכה פוישו, לכם ביום הששי לחם יומים
. (ה משנה"ד' ה, ז"ט, שם" רש)" ללחם יומים

 
. אנו מוצאים שינויים, אל ישראל' אמנם בהעברת משה ואהרון את דברי ה

 
ֶתם ִכי " ָרֵאל ֶעֶרב ִויַדעְׁ ֵני ִישְׁ ָרִים'הַוֹטאֶמר ֹמֶשה וְׁ ֲהֹרן ֶאל ָכל בְׁ ֶכם ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ  וֹבֶקר . הֹוִציא ֶאתְׁ

בֹוד  ִאיֶתם ֶאת כְׁ ֺלֹמֵתיֶכם ַעל 'הורְׁ עֹו ֶאת תְׁ ָשמְׁ נו ָמה ִכי תלונו ַתִלינו ָעֵלינו' ה בְׁ ַנחְׁ '  ו,ז"ט שמות)" וְׁ
. (' ז–

 
ֶתם"י במקום מייחס את "אף שרש בֹוד "לירידת השלו ואת " ֶעֶרב ִויַדעְׁ ִאיֶתם ֶאת כְׁ " 'הוֹבֶקר ורְׁ

לא כללה כלל בשר אלה אך ורק ' שהרי הבטחת ה, פשט הכתובים אינו מכוון לכך, 5להופעת המן
ִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָשָמִים "–מן  ִני ַממְׁ ֶעֶרב "הבטחת  פשט הכתובים הן מצד, לכאורה אם כן". ִהנְׁ

ֶתם ִכי  ָרִים'הִויַדעְׁ ֶכם ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ בֹוד "והן הבטחת "  הֹוִציא ֶאתְׁ ִאיֶתם ֶאת כְׁ מתייחסות " 'הוֹבֶקר ורְׁ
  .שניהן לירידת המן בלבד

                                                 
5

אך לא בפנים מאירות יתננה , אלא כך אמר להם ערב וידעתם כי היכולת בידו ליתן תאותכם ובשר יתן"... 
שיש שהות , בירידתו לבקר תראו את כבוד אור פניו שיורידהו לכם דרך חיבה בבקר, והלחם ששאלתם לצורך...לכם

(. ובקר וראיתםה "ד' ז, ז"י שמות ט"רש" )להכינו וטל מלמעלה וטל מלמטה כמונח בקופסא
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.  בדיבור נוסף בפני עצמו, מביא משה לישראל מיד  לאחר מכן, בשר בערב' את התכנון לתת ה

 
ֵתת ֹמֶשה ַוֹטאֶמר" ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ָבָשר ָבֶעֶרב ָלֶכם 'ה בְּ ֹבעַ  ַבֹבֶקר וְׁ ֹמעַ  ִלשְׁ ֺלֹמֵתיֶכם ֶאת 'ה ִבשְׁ  ֲאֶשר תְׁ

נו ָעָליו ַמִליִנם ַאֶתם ַנחְׁ ֺלֹמֵתיֶכם ָעֵלינו  א ָמה וְׁ . ('פסוק ח, שמות שם)" 'ה ַעל ִכי תְׁ
 

האם מדיבור זה ניתן להוכיח למפרע כי דברי משה ואהרון בפסוקים שלפני כן אכן התייחסו 
נראה שמסקנה ? (י"כפי שכאמור אכן ביאר רש)המפורטים בפסוק זה , לקבלת הבשר בערב והמן בבוקר

ֵתת"פרוט משה , כאמור כלל אינה כוללת בשר' מֵעֵבר לכך שהבטחת ה. זו כלל אינה ברורה  'ה בְׁ
ֶתם"מגיע כדיבור בפני עצמו ולא כהמשך ל'  וכוֶלֱאֹכל ָבָשר ָבֶעֶרב ָלֶכם ִאיֶתם'  וכוֶעֶרב ִויַדעְׁ  וֹבֶקר ורְׁ
בולט ביותר שסיומת שלב הבטחתם המשותפת של משה ואהרון מופיעה הדיפה לא ,  כמו כן.'וכו

נו ָמה ִכי תלונו ַתִלינו ָעֵלינו" –צפויה של תלונות ישראל  ַנחְׁ המרמזת כי הצעתם אינה מספקת , "וְׁ
ֵתת ֹמֶשה ַוֹטאֶמר- "הבטחת הבשר . את ישראל ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ָבָשר ָבֶעֶרב ָלֶכם 'ה בְׁ ֹבעַ  ַבֹבֶקר וְׁ , ִלשְׁ

מה שלכאורה מלמד כי יש בה חידוש , זו בדיבורו המחודש של משה" הדיפה"מופיעה לאחר 
.  בעקבות הלנתם של ישראל

מן  הכתוב עולה . לא נוכל לראות כמהלך סופי, גם את הבטחתו המפורשת של משה לבשר, אמנם
נצרכים משה ואהרון להמשיך , כי אף לאחר שכבר נאמר לישראל מפורשות כי יקבלו בערב בשר

נו "–' ולהפנות את תלונות ישראל כלפי ה ַנחְׁ ֺלֹמֵתיֶכם ָעֵלינו  א ָמה וְׁ המשך הכתוב ". 'ה ַעל ִכי תְׁ
אין ישראל , אל ישראל רק מחזק את התחושה כי גם לאחר הבטחת הבשר' המתאר את התגלות ה

.  מסופקים
 

ֵני ֲעַדת ָכל ֶאל ֱאֹמר  ֲהֹרן ֶאל ֹמֶשה ַוֹטאֶמר" ָרֵאל בְׁ בו ִישְׁ ֵני ִקרְׁ ֺלֹמֵתיֶכם ֵאת ָשַמע ִכי 'ה ִלפְׁ  .תְׁ
ִהי ַדֵבר ַויְׁ ֵני ֲעַדת ָכל ֶאל  ֲהֹרן כְׁ ָרֵאל בְׁ נו ִישְׁ ָבר ֶאל ַוִטפְׁ ִהֵמה ַהִםדְׁ בֹוד וְׁ ָאה 'ה כְׁ שמות )" ֶבָעָנן ִנרְׁ
  .(' י–' פסוקים ט, שם

 
. אינו מחדש מאום, לאחר התגלות כבודו מול כל ישראל' בראייה שטחית נראה כי דיבורו של ה

 
ַדֵבר" ִתי .ֵלאֹמר ֹמֶשה ֶאל 'ה ַויְׁ לוֹמת ֶאת ָשַמעְׁ ֵני תְׁ ָרֵאל בְׁ ַבִים ֵבין ֵלאֹמר ֲאֵלֶהם ַדֵבר ִישְׁ  ָהַערְּ

לו עו וַבֹבֶקר ָבָשר ֹתאכְּ בְׁ ֶתם ָלֶחם ִתשְׁ . (ב" י–א "שמות שם פסוקים י)" ֱא ֵהיֶכם 'ה ֲאִני ִכי ִויַדעְׁ
 

אמנם חוץ מעובדה אחת . היא לכאורה אותה הבשורה שמבשר משה לישראל' בשורתו של  ה
ֵתת "–בעוד משה ואהרון מבטיחים לישראל בשר בערב ! קטנה ", ֶלֱאֹכל ָבָשר ָבֶעֶרב ָלֶכם 'ה בְׁ

ַבִים ֵבין - "בין הערביםאל ישראל מבטיחה בשר ' התגלותו הישירה של ה לו ָהַערְּ ".  ָבָשר ֹתאכְׁ
 

שנראה היה בתחילה כחוזר מצד אחד כמה פעמים על הבטחת המן , מכל המהלך המורכב הזה
אנו למדים כי מדרישתם ישראל את הבשר ועד , והבשר ומצד שני על תיאור תלונות ישראל

השינויים  . 'עצמו אל ישראל ישנה התמודדות קשה בין רצון ישראל ורצון ה' להתגלות כבוד ה
הן , הישנות התלונות לאחר כל אחת מהן. הדקים בהבטחות הנשנות בכתוב הינם מהותיות

. המביאות לשינויים הללו
 

 –למשה אך ורק על המטרתו לחם מן השמים ' בתחילה מודיע ה, אכן כפי שדייקנו מן הכתוב
ִני ֹמֶשה ֶאל 'ה ַוֹטאֶמר" ִטיר ִהנְׁ  וְׁ ֲהֹרן ֹמֶשה ַוֹטאֶמר"דברי משה ואהרון ". ַהָשָמִים ִמן ֶלֶחם ָלֶכם ַממְׁ
ֵני ָכל ֶאל ָרֵאל בְׁ ֶתם ֶעֶרב ִישְׁ ֶכם הֹוִציא 'ה ִכי ִויַדעְׁ ָרִים ֵמֶאֶרץ ֶאתְׁ ִאיֶתם וֹבֶקר ִמצְׁ בֹוד ֶאת ורְׁ " 'ה כְׁ

בשלב זה ! אולם בשלב זה עוד אך ורק אל הלחם, הן לערב והן לבוקר' מממשים הבטחה זו של ה
.  אמור היה הלחם להופיע בערב ובבוקר

 
מן  "–י בפרשת תלונת ישראל השנייה בספר במדבר "אכן מעמיד רש, אופן קבלה זה של המן

". בשחר מן בערב
 

ִתי ֶאל ַהָםן ֵעיֵנינו " ֵבָשה ֵאין ֹכל ִבלְׁ ֵשנו יְׁ ַעָתה ַנפְׁ ה "די "רשו', ו, א"במדבר י )"מן בשחר מן בערב- וְׁ
 (.אל המן עינינו

 
נו- "הוא נאלץ להוסיף , מתוך שברור למשה כי לא זאת בקשת ישראל ַנחְׁ ". ָעֵלינו ַתִלינו ִכי ָמה וְׁ

 –דיבורו הנוסף של משה מתקרב צעד משמעותי כלפי ישראל בהקדשתו את הערב לקבלת בשר 
ֵתת ֹמֶשה ַוֹטאֶמר" ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ָבָשר ָבֶעֶרב ָלֶכם 'ה בְׁ ֹבעַ  ַבֹבֶקר וְׁ נו- "אמנם סיומת דברי משה ". ִלשְׁ ַנחְׁ  וְׁ

ֺלֹמֵתיֶכם ָעֵלינו  א ָמה הבשר מגיע . מלמדת כי גם הבטחה זו אינה מספקת את ישראל" 'ה ַעל ִכי תְׁ
בשלב הקודם של דבריו )מופיע רק באכילת הלחם בבוקר כפי שמחלק משה בדבריו ' רק בערב וכבוד ה

ֶתם ֶעֶרב "– (לישראל ֶכם הֹוִציא 'ה ִכי ִויַדעְׁ ָרִים ֵמֶאֶרץ ֶאתְׁ ִאיֶתם וֹבֶקר .ִמצְׁ בֹוד ֶאת ורְׁ אף , על כן". 'ה כְׁ
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נו "–' בשלב הזה נאלץ משה להפנות את תלונות ישראל כלפי ה ַנחְׁ ֺלֹמֵתיֶכם ָעֵלינו  א ָמה וְׁ  ַעל ִכי תְׁ
התגלות זו . ישירות אף על הבשר' מתגלה כבוד הרק מתוך הלחץ המתמיד של ישראל ". 'ה

 ֵבין "– בין הערביים –מקדמת את הופעתו של הבשר לטריטוריה שעוד שייכת לממשלת היום 
ַבִים לו ָהַערְּ עו וַבֹבֶקר ָבָשר ֹתאכְּ בְׁ ֶתם ָלֶחם ִתשְׁ ". ֱא ֵהיֶכם 'ה ֲאִני ִכי ִויַדעְׁ

 
. כך למדנו מדין הקרבת קורבן הפסח בין הערביים

 
ָבִים" ָרֵאל ֵבין ָהַערְׁ ַהל ֲעַדת ִישְׁ ָשֲחטו ֹאתֹו ֹכל קְׁ , משש שעות ולמעלה קרוי בין הערבים-  וְׁ

ולשון בין הערבים נראה בעיני אותן שעות שבין עריבת . שהשמש נוטה לבית מבואו לערוב
..." ועריבת הלילה בתחילת הלילה...עריבת היום בתחלת שבע שעות, היום לעריבת הלילה

. (בין הערביםה "י ד"רשו' ו, ב"מות יש)
 

מתוך שמזמן זה מתחילה השמש לנטות לבית , זמן בין הערביים מתחיל מחצות היום והילך
. מבואה

 
. מתוך כך שחיטת הפסח כשרה מחצות היום והילך

 
', ם הלכות קרבן פסח פרק א"רמב)..." ואם שחטו קודם חצות פסול, שחיטת הפסח אחר חצות"
. '(לכה דה

 
" משנה ברורה"המוגדר אף בפסקו של ה, כך גם איסור האכילה וההנאה בחמץ הוא משעת חצות

עת בין הערבים . כְׁ
 

מדאורייתא ויליף בגמרא מדכתיב לא תאכל עליו חמץ כלומר על קרבן - אסור בהנאה "
דהיינו מחצות היום ל לא תאכל חמץ משעה שראויה לשחיטת הפסח "ל דר"הפסח וקבלו חז

סעיף , ג"משנה ברורה סימן תמ)"  ומשעה שאסור באכילה אסור בהנאהואילך שהוא בין הערבים
. (אסור בהנאהה "ד' ק א"ס', א

 
מלשון הבטחתו הראשונה של משה , כבר הזכרנו לעיל, את השוני שבין נתינת יום ונתינת לילה

. לישראל
 

. היחס שבין נתינת לילה לנתינת יום
 

ֶתם ִכי " ָרֵאל ֶעֶרב ִויַדעְׁ ֵני ִישְׁ ָרִים'הַוֹטאֶמר ֹמֶשה וְׁ ֲהֹרן ֶאל ָכל בְׁ ֶכם ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ  וֹבֶקר . הֹוִציא ֶאתְׁ
בֹוד  ִאיֶתם ֶאת כְׁ . (' ז–' ו, ז"שמות ט)..." 'הורְׁ

 
. 'הוא את התגלות כבוד ה" בוקר. "הוא עת הוצאתם של ישראל ממצרים" ערב"
 

אל ישראל כמוציאם ממצרים נעשית בלילה ' התגלות ה
 

ָעִשיָת ֶנַסח לַ " ֹחֶדש ָהָאִביב הֹוִציֲאָך 'הָשמֹור ֶאת ֹחֶדש ָהָאִביב וְׁ ַרִים 'ה ֱא ֶהיָך ִכי בְׁ  ֱא ֶהיָך ִמִםצְׁ
ָלה . ('א, ז"דברים ט)" ָליְּ

 
למשה להוביל ' בערוץ ההתגלות הזה מורה ה. התגלות הלילה היא ההתגלות המייחדת את הגויים

ִרִטים  "–את גאולת ישראל  ָרהֱא ֵהי ָהִעבְׁ ".  ָעֵלינוִנקְּ
 

ֶתם ֵאָליו "... ַרִים ַוֲאַמרְׁ ָרֵאל ֶאל ֶמֶלְך ִמצְׁ ֵני ִישְׁ ִזקְׁ ָרה 'הוָבאָת ַאָתה וְׁ ִרִטים ִנקְּ  ֱאֹלֵהי ָהִעבְּ
אהא נקרה ,  ואנכי אקרה כה(ו"שם ט),  ויקר אלהים(' ד,ג"במדבר כ)לשון מקרה וכן - ... ָעֵלינו

. ( נקרה עלינוה" די"ש ורח"י', שמות ג)" מאתו הלום
 

אל '  אופן גילויו של ה–" אנכי אקרה כה"ואל " ויקר אלהים"י אל "בביאורו מנתב אותנו רש
. בלעם שהיה רק בלילה

 
ֶכם ָדָבר" ָלה ַוֲהִשֹבִתי ֶאתְׁ אין רוח הקודש שורה עליו אלא  - ...ַוֹטאֶמר ֲאֵליֶהם ִלינו ֹפה ַהַליְׁ

 ויבא (כד, בראשית לא)שנאמר , וכן לבן בחלום הלילה, וכן לכל נביאי אומות העולם, בלילה
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' ח, ב"במדבר כ)" כאדם ההולך אצל פלגשו בהחבא. אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה
. (לינו פה הלילהה "די "רשו

 
" מקרה"מפגישה עם כן את השכינה במחוזות ה, מימוש גאולתם של ישראל ממצרים לילה

במרחב הזה של גאולתם של ישראל ממצרים . שלא ניתן היה לפוגשה שם עד אז" עראי"וה
. המבוקש על ידי ישראל, מתכוונת ההשגחה האלוהית לתת את הבשר

 
. הוא מרחב האספקלריא המאירה בה נמצא משה" יום"ישנו מרחב ה, אולם כנגד מרחב גאולה זה

 
. עם משה ביום היה' כי כל דיבורו של ה, י בעניין גילוי המולד למשה"כך מלמד אותנו רש

 
ַרִים ֵלאֹמר'הַוֹטאֶמר " ֶאֶרץ ִמצְׁ ֶאל  ֲהֹרן בְׁ  ַהֹחֶדש ַהֶזה ָלֶכם ֹראש ֳחָדִשים ִראשֹון . ֶאל ֹמֶשה וְׁ

ֵשי ַהָשָנה  ָחדְׁ שמות )שנאמר , והלא לא היה מדבר עמו אלא ביום, וכיצד הראהו...- הוא ָלֶכם לְׁ
'  מן היום אשר צוה ה(ג" כ,ו"במדבר ט),  ביום צותו(ח" ל'ויקרא ז)',  ויהי ביום דבר ה(ח" כ',ו

' א, ב"שמות י)" והראהו עם חשכה, אלא סמוך לשקיעת החמה נאמרה לו פרשה זו, והלאה
. ( הזהה" די"רשו

 
בין ' כך מבדיל ה.  נבואת אספקלריא מאירה–אינו מגדיר זמן בלבד אלא מהות , "גילוי יום"

. נבואת שאר הנביאים לנבואת משה בפרשת מרים
 

ַעםוד ָעָנן ַוַטֲעֹמד ֶנַתח ָהֹאֶהל'הַוֵטֶרד " ִביֲאֶכם ... בְׁ ֶיה נְׁ ָבָרי ִאם ִיהְׁ עו ָנא דְׁ ָאה ' הַוֹטאֶמר ִשמְׁ ַבַםרְׁ
ַוָדע ַבֲחלֹום ֲאַדֶבר בוֹ   – שכינת שמי אין נגלית עליו באספקלריא המאירה אלא בחלום וחזיון) ֵאָליו ֶאתְׁ

ָכל ֵביִתי ֶנֱאָמן הוא.(י"רש ִדי ֹמֶשה בְׁ ֺמַנת .  א ֵכן ַעבְׁ ִחיֹדת ותְׁ ֶאה וְׁ א בְׁ  ֶנה ֶאל ֶנה ֲאַדֶבר בֹו וַמרְׁ
. (' ח–'  ה,ב"במדבר י)"  ַיִביט'ה

 
-  נמצאנו למדים כי לעומת הבשר המתוכנן להינתן לישראל במרחב הופעת הלילה של השכינה 

' הרי המן מתוכנן לישראל להינתן במרחב התגלות הישיר של ה, "ארעי"וה" מקרה"מרחב ה
שלא רק נתינת , נועדו להביא לכך, תלונות ישראל על פי מהלך זה. המייחד את התגלות היום

במרחב האספקלריא המאירה ולא " 'כבוד ה"הלחם אלא גם נתינת הבשר תגיע מתוך עולם 
. 6תצומצם להתגלות הלילה שהופיעה לישראל ביציאתם ממצרים

 
השכינה בעצמה להתגלות אל ישראל ולממש אף את " נאלצת", בעקבות לחצם זה של ישראל

. 7" בין הערבים–נתינת הבשר בעת שהוא עוד יום 
 

ַדֵבר " ָרֵאל ַדֵבר ֲאֵלֶהם ֵלאֹמר . ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר'הַויְׁ ֵני ִישְׁ לוֹמת בְׁ ִתי ֶאת תְׁ ַבִים  ָשַמעְׁ ֵבין ָהַערְּ
לו ָבָשר ֶתם ִכי ֲאִני ֹתאכְּ עו ָלֶחם ִויַדעְׁ בְׁ . (ב" י– א"י, ז"שמות ט)"  ֱא ֵהיֶכם'ה וַבֹבֶקר ִתשְׁ

 
משנה לגמרי את דרך הופעת השכינה , נתינת הבשר אף הוא בעת שהוא עוד יום כפי נתינת הלחם

. אל ישראל, דרכם
 

                                                 
. מגמה מעין זו אנו מוצאים אף בלחצם של ישראל על משה כי יאכילם בשר בפרשת הבשר השנייה 6

רו ִמי ַיֲאִכֵלנו ָבָשר ָרֵאל ַוֹטאמְׁ ֵני ִישְׁ כו ַגם בְׁ ַאוו ַתֲאָוה ַוָטֺשבו ַוִטבְׁ בֹו ִהתְׁ ִקרְׁ ֺסף ֲאֶשר בְׁ ָהאַספְׁ  ָלָמה 'הַוֹטאֶמר ֹמֶשה ֶאל ...וְׁ
ֵעיֶניָך ָלשום ֶאת ַמָשא ָכל ָהָעם ַהֶזה ָעָלי ָלָםה  א ָמָצִתי ֵחן בְׁ ֶדָך וְׁ ַעבְׁ כו ...ֲהֵרֹעָת לְׁ ָכל ָהָעם ַהֶזה ִכי ִיבְׁ ֵמ ִין ִלי ָבָשר ָלֵתת לְׁ

ֹנאֵכָלה ָנה ָלנו ָבָשר וְׁ . (ג" י–' ד, א"במדבר י" )ָעַלי ֵלאֹמר תְׁ
 

 . בפרשה זו מבאר הרב קוק כי בתביעה זו דורשים ישראל כי אורו של משה יופיע גם בבשר
 

י נפילת "ע, בזיהרא עילאה דאדם הראשון היה אורו של משה ואורו של משיח כלול כאחד כי באמת נשמה אחת היא"
הקדושה של דור המדבר תבעה את . נתרחק משה מלהאיר בתוך החוצפא ופירש מן האשההעולם בחטא הקדום 

האנכי "ומשה אמר , ה דווקא יאכילם בשר ושיכנס להאיר בתוך החוצפאשורצו שמ, ר"האחדות של זיהרא דאדה
ונשאר קץ משיח סתום ולא , כלומר בתוך החוצפא אי אפשר לי להאיר (ב"א י"במדבר י)הריתי את כל העם הזה 

מ לא הועילו להחזיר את משה להאיר "ומ, ואהרן ומרים הרגישו בדבר  וצווחו על הפרישה הזאת. נתפרש בתורה
מאורות הראייה  )"('ב ג"שם י)" פ האדמה"והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר ע", כי נשאר בענוותנותו, בחוצפא

 (.הגדה של פסח
7

ַכס ֶאת ַהַםֲחֶנה "–תיאור הכתוב מיד בפסוק שלאחר מכן , על פי מהלך זה  ָלו ַותְׁ ִהי ָבֶעֶרב ַוַתַעל ַהשְׁ , ז"שמות ט" )ַויְׁ
לו ָבָשר" –'  אינו בא לסתור את הבטחת ה(ג"י ַבִים ֹתאכְׁ אל ' אלא לציין את עמדת ה, (א" י,ז"ט, שמות שם)" ֵבין ָהַערְׁ

מכאן אתה למד שבפנים חשוכות ויהי בערב ותעל השלו ותכס את המחנה  "–ל במדרש "כך מביאים חז. מול בקשה זו
 (.ילקוט שמעוני פרשת בשלח רמז רנט" )ניתן השלו לישראל
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לעלות ִמן הארץ ,  מהפך הופעתו של הַמן
 

שונה מתיאור הגעתו של הלחם על פי הבטחתו , התבוננות בכתובים מלמדת כי תיאור הגעת השלו
. 'של ה

 
.  הלחם אמור להיות מומטר לישראל מן השמים

 
ִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָשָמִים" ִני ַממְׁ   .('ד, ז"שמות ט)" ִהנְׁ
 

. עולה לישראל מלמטה, השלו לעומת זאת
 

ִהי" ָלו ַוַתַעל ָבֶעֶרב ַויְׁ ַכס ַהשְּ . (ג"פסוק י, שם)..."  ַהַםֲחֶנה ֶאת ַותְׁ
 

את ' בביאורם את סיבת שיתוף השמים והארץ בהתרעת ה)ל במדרש "מסיקים חז, "ַוַתַעל"מלשון זו של 
מקור המן .  כי הן השמים והן הארץ שותפים בקיום דרישת ישראל לבשר ולחם(ישראל בספר דברים

.  הוא מן השמים ומקור הבשר הוא מן הארץ
 

 (ז"ט שמות) שנאמר מנין ידיהן על אלא ושליו מן ניתנו שלא א"ד...ולארץ לשמים למה א"ד"
' וגו השליו ותעל (ז"ט שמות, שם) דכתיב הארץ מן ושליו השמים מן לחם לכם ממטיר הנני

 .(השמים האזינו א"ד ד ה"ד 'י פרשה רבה דברים)
 

. מן הארץ היא מגיעה, בריאת הבשר. אכן תואמת את מקור היווצרו, הגעת הבשר מן הארץ
 

ֵאת ָכל עֹוף ַהָשַמִים'הַוִטֶצר " . (ט"י', בראשית ב)" 8 ֱא ִהים ִמן ָהֲאָדָמה ָכל ַחַטת ַהָשֶדה וְׁ
 

ַטרת המן מן השמים מלמדת כי תכונתו , על פי שיוך הבשר אל מקורו שמן הארץ הרי תוכנית המְׁ
 .עולם השמים" דקות"כ" דקה"אמורה הייתה להיות 

 
שלא כפי , מלמד על שינוי מפתיע באופן היווצרותו, אולם המשך הכתוב המתאר את הופעת המן

. המקורית' הבטחת ה
 

ִהי" ָלו ַוַתַעל ָבֶעֶרב ַויְׁ ַכס ַהשְּ ָתה וַבֹבֶקר ַהַםֲחֶנה ֶאת ַותְׁ ַבת ָהיְׁ  ַוַתַעל .ַלַםֲחֶנה ָסִביב ַהַחל ִשכְׁ
ַבת ִהֵמה ַהָחל ִשכְּ ֵני ַעל וְׁ ָבר נְׁ ָנס ַדק ַהִםדְׁ ֺחסְׁ ֹפר ַדק מְׁ . (ד" י– ג"י, ז"ט שמות)" ָהָאֶרץ ַעל ַככְׁ

 
ַכס ַוַתַעל"במקביל לתיאור הכתוב  ָלו ַותְׁ ָתה וַבֹבֶקר "–מתאר הכתוב  "ַהַםֲחֶנה ֶאת ַהשְׁ ַבת ָהיְׁ  ִשכְׁ

הקבלה זו מלמדת באופן פשוט כי כפי שהשליו הינו מימוש הבטחת הבשר ". ַלַםֲחֶנה ָסִביב ַהַחל
 וַבֹבֶקר- "המשכת הכתוב באותו המשפט . לישראל לחם בבוקר' הטל הינו מימוש הבטחת ה, לערב
ָתה ַבת ָהיְׁ  –מלמדת כי כמקור השליו כך הוא מקור המן , בלא לציין מקור ייחודי לטל" ַהַחל ִשכְׁ

ַבת ַוַתַעל- "המשך הכתוב בפסוק שלאחר מכן . עולה מן הארץ בלשון המקבילה בדיוק , "ַהָחל ִשכְׁ
ָלו ַוַתַעל "–לזו המופיעה בשלו  על , (מן הארץ)חוזר על פי מהלך זה על מקור הופעתו של המן , "ַהשְׁ

ִהֵמה "–מנת לתאר את אופן התגשמותו לבסוף  ֵני ַעל וְׁ ָבר נְׁ ָנס ַדק ַהִםדְׁ ֺחסְׁ ֹפר ַדק מְׁ .  9"ָהָאֶרץ ַעל ַככְׁ
! הן השלו והן הטל עולים מן הארץעל פי מהלך זה עולה כי 
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. החי מן האדמה והעוף מן המים, שבבראשית מצינו הבדלה בין מקור בריאת החי והעופות' אמנם בפרק א 
ִקיַע ַהָשָמִים" ֵני רְׁ עֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ַעל נְׁ עֹוף יְׁ צו ַהַםִים ֶשֶרץ ֶנֶפש ַחָטה וְׁ רְׁ ָרא ֱא ִהים ֶאת ַהַתִמיִנם .ַוֹטאֶמר ֱא ִהים ִישְׁ  ַוִטבְׁ

א ֱא ִהים ִכי טֹוב ִמיֵנהו ַוַטרְׁ ֵאת ָכל עֹוף ָכָנף לְׁ ִמיֵנֶהם וְׁ צו ַהַםִים לְׁ ֵאת ָכל ֶנֶפש ַהַחָטה ָהֹרֶמֶשת ֲאֶשר ָשרְׁ ֹדִלים וְׁ ִהי ֶעֶרב ...ַהגְׁ ַויְׁ
ִהי ֹבֶקר יֹום ֲחִמיִשי ִהי ֵכן.ַויְׁ ִמיָנה ַויְׁ תֹו ֶאֶרץ לְׁ ַחיְׁ ֵהָמה ָוֶרֶמש וְׁ ִמיָנה בְׁ  ַוַטַעש ֱא ִהים . ַוֹטאֶמר ֱא ִהים תֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפש ַחָטה לְׁ

א ֱא ִהים ִכי טֹוב ִמיֵנהו ַוַטרְׁ ֵאת ָכל ֶרֶמש ָהֲאָדָמה לְׁ ִמיָנה וְׁ ֵהָמה לְׁ ֶאת ַהבְׁ ִמיָנה וְׁ   .(ה" כ–' כ', בראשית א" )ֶאת ַחַטת ָהָאֶרץ לְׁ
 

. מערבוב שבין האדמה והמים" - רקק"ל בגמרא כי העוף נברא מן ה"מתוך כך מבארים חז
 ויאמר אלהים ישרצו ('בראשית א): כתוב אחד אומר, (י" רש– קונטריקון ההגמון את רבן גמליאל )עוד שאלו"...

אלהים מן האדמה כל חית השדה '  ויצר ה('בראשית ב): וכתיב, אלמא ממיא איברו, המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף
, ז"חולין כ" )שיש בה מים ויבשהא "גרביל-  מן הרקק נבראו : אמר לו! אלמא מארעא איברו, ואת כל עוף השמים

(. רקקה "די "ש ורב"ע
. אולם לא כאן המקום להרחיב במשמעות קבלתם של ישראל בשר עוף ולא בשר בהמה או חיה

9
ַבת ַהַחל ָסִביב ַלַםֲחֶנה"העדפת הכתוב לתאר בשלב הראשון , על פי מהלך זה  ָתה ִשכְׁ ַבת "ולא את " וַבֹבֶקר ָהיְׁ ַוַתַעל ִשכְׁ

הוא מפאת רצונה בתיאור עליית הטל מן הארץ להוסיף את , שהוא תיאור עליית הטל כפי שעשתה ביחס לשלו" ַהָחל
ֹפר ַעל ָהָאֶרץ"תיאור אופן התגשמותו של הטל  להיות  ָנס ַדק ַככְׁ ֺחסְׁ בתחילה היא מביאה את העבודה , על כן". ַדק מְׁ

ברור כי אופן כתיבה זה של הכתוב פותח , אמנם. הבסיסית כי המן הוא הטל ורק לאחר מכן את תהליך התגשמותו 
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. ל במדרש ביחס לטל"כך אכן מסיקים חז

 
 עליהן ששינה ה"הקב לפני ישראל חביבין הן כמה וראה בא אומר גמליאל בן שמעון רבן"

 תהלים) הארץ מן לחם להוציא שנאמר, הארץ מן עולה הלחם היה לשעבר, בראשית סדרי
 עולה והטל השמים מן יורד הלחם היה ועכשו, השמים מן יורד היה והטל, (ד"י ,ד"ק

 .('ה ויאמר( ד ה"ד ז"ט שמות טוב שכל)" (ד"י ,ז"ט שמות) הטל שכבת ותעל' שנא, מתחתיו
 

ל "מתוך נאמנות דברי חז. ל במדרש מתייחסים לטל כנלווה בלבד להופעת המן"דברי חז, אמנם
ִני- "' אלו להבטחת ה ִטיר ִהנְׁ ל כי אותו הטל " מבארים חז('ד, ז"ט שמות)" ַהָשָמִים ִמן ֶלֶחם ָלֶכם ַממְׁ

. 10 שירד מן השמיםמתחתיו של המןשעלה מן הארץ היווה מצע 
 

, ל לטל מקום מהותי ומרכזי עד כדי תיאור שינוי מעשה בראשית למענו"אלא שדווקא נתינת חז
מרכזיות הטל בתיאורו של הכתוב ושינוי מעשה . פותחת פתח להבנת פשט הכתובים שהבאנו לעיל

המשך תיאור ! הטל הוא הוא המקור למן המגיע לישראלמביאים למסקנה כי , בראשית למענו
ַבת ַוַתַעל"הכתוב מ ִהֵמה"ל" ַהָחל ִשכְׁ ֵני ַעל וְׁ ָבר נְׁ ָנס ַדק ַהִםדְׁ ֺחסְׁ ֹפר ַדק מְׁ הינו המשך , "ָהָאֶרץ ַעל ַככְׁ

ָנס ַדק" להיות על פני הארץ "טל"התיאורו של  ֺחסְׁ ֹפר ַדק מְׁ ". ָהָאֶרץ ַעל ַככְׁ
 

אנו מקבלים הן מתיאור המן עצמו המתאים למצב הטל עם , חיזוק להבנה מהפכנית אך יסודית זו
המקביל בדיוק לדרך התנהלות הטל , בוקר והן מתיאור הסתלקותו של המן בתום השימוש בו

ֹפר ַעל ָהָאֶרץ. "מכוח השפעת השמש ָנס ַדק ַככְׁ ֺחסְׁ הוא תיאור המתאים לטל לעת בוקר שעוד " ַדק מְׁ
ָנָמס"תיאור הכתוב , מאידך. לא עלתה השמש ַחם ַהֶשֶמש וְׁ  מתאים להתנהלות (א"ז כ"שמות ט)" וְׁ

.  הטל לאחר עליית השמש
 

. כטבע הטל הנמס, י במקום אף נותן לַמן הנמס את טבע המים"ביאור רש
 

ָנָמס " ַחם ַהֶשֶמש וְׁ ,  אילים וצבאיםושותין ממנו, ונעשה נחליםהנשאר בשדה נמוח - וְׁ
י שמות "רש)" ויודעין מה שבחן של ישראל, ואומות העולם צדין מהם וטועמין בהם טעם מן

. (ה וחם השמש ונמס" דא"כ, ז"ט
 

בריאת המן אינה מגיעה בסופו של דבר מן השמים כפי , על פי הבנה זו את בריאת הַמן ִמן הטל
היא ' אף שהבטחת ה.  ִמן הטל העולה ִמן הארץ–אלא מן הארץ , לישראל בתחילה' שהבטיח ה

, דחיקתם של ישראל לקבל בשר וקביעת מקור חייהם מתוך כך מן הארץ, "ִמן ַהָשָמִיםֶלֶחם "
מתוך כך . ִמן הארץ- מביאים לכך כי אף מקור הופעתו של המן משתנה להיות כמקור הבשר 

ִהי- "מצמיד הכתוב את הופעת שניהם  ָלו ַוַתַעל ָבֶעֶרב ַויְׁ ַכס ַהשְּ ָתה וַבֹבֶקר ַהַםֲחֶנה ֶאת ַותְׁ ַבת ָהיְּ  ִשכְּ
. 11"ַלַמֲחֶנה ָסִביב ַהַחל

                                                                                                                                            
י על "רש)או כמצע שמעליו  (ל במדרש"חז)את הפתח לבאר כי הטל הוא אך נלווה להופעת המן או כמצע שמתחתיו 

. (הפרשה
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ַבת ַוַתַעל"י על הפרשה המבאר את "זאת לעומת רש  אלא כעלייתו מעל המן , לא כעליית הטל מן הארץ, "ַהָחל ִשכְׁ
. שמתחתיו עם זריחת השמש

 וראו המן נתגלה הטל שכבת וכעלות...החמה לקראת המן שעל הטל עולה זורחת כשהחמה' - וגו הטל שכבת ותעל"
 .('ה ותעל שכבת הטל וגו"ד ד"פסוק י, י שם"רש)" 'וגו המדבר פני על והנה

ֶרֶדת ַהַחל ַעל " –יורד מן השמים על הטל היורד לפניו . בפרשית קברות התאווה תיאור המן הוא כיורד, אמנם 11 ובְּ
ָלה ֵיֵרד ַהָמן ָעָליו זמן הופעת המן בספר . אולם נראה שאין להשוותו למן שבספר שמות. ('ט, א"במדבר י )"ַהַמֲחֶנה ָליְּ

ואף שיש מן המפרשים המיישבים בין שני ]ירידתו היא בבוקר , לעומת זאת המן שבספר שמות. במדבר הוא בלילה
, ז"רבינו בחיי שמות ט)התיאורים ומבארים שירידתו של המן הייתה בלילה אך לקיטתו על ידי ישראל הייתה ביום 

בעוד ,  בתוכו–" על המחנה"מן זה של קברות התאווה יורד [. מן הפשט בשמות משמע כי אף ירידתו הייתה בבוקר, ('ד
, מן זה בעת פרשיית קברות התאווה.  בחוץ–" סביבות המחנה"יורד " שמות"המן בתחילת מהלך ישראל במדבר ב
לעומת זאת ַמן . ('ו, א"י במדבר י" רש–"  מן בשחר מן בערב–אל המן עינינו ")אוכלים ישראל הן בבוקר והן בערב 

כפי . מכאן יש לנו ללמוד שהוויות המן בשמות ובמדבר הינן שונות אחת מן השנייה. ספר שמות נאכל רק ביום
לא רק , "יום"מושכים ישראל בפרשיית המן בספר שמות להופיע להם את אכילתם כאכילת , שבארנו בגוף המאמר
בכך הם מכניסים את מעשה האכילה הן של הלחם והן של הבשר למרחב האספקלריא המאירה . במן אלא אף בבשר

אנו למדים כי דרישת ישראל לאכילת תאווה מושכת , אולם מהופעת המן בפרשת קברות התאווה בלילה. של היום
 מרחב האספקלריא –במקום ביום , "קרי"וה" מקרה" מרחב ה–אל מעמד הלילה , את הופעת השכינה אף בַמן

מקום )הטיית ישראל את השפע האלוהי לממד המקרה משנה את מקום ירידתו של המן מחוץ למחנה . המאירה
שינוי ערוץ הופעת המן אל אפיק הלילה הוא גם זה .  מקום משכנם של ישראל–אל תוך המחנה , (ירידתו בספר שמות

מלמדת כי , אכילתם של ישראל את המן היורד בלילה הן בלילה והן ביום. שמביא לאפשרות ההותרה ממנו לבוקר
הכנסת ישראל את . לא הותר לישראל באכילת המן של ספר שמות, אופן התנהלות אנושי זה. הותירו ממנו למחרת

אולם , היה נבלע באברים, בעוד שלא התאוו. מביאה אף לשינוי תכונתו של המן להיות גופני יותר" תאווה"גורם ה
. כך מביאה הגמרא ביומא. כשאר אוכלין, לאחר שהתאוו מביא אף המן להפרשות
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מחזירה , מן הארץ, הן את הבשר והן את הלחם' גרימתם זו של ישראל להופיע את מזונם מאת ה
.  אותנו אל אופן התנהלות העולם בעת בראשית

 
. כבר ראינו לעיל כי היא מתדמה לאופן בריאת החי במעשה בראשית, על הופעת השלו מן הארץ

 
ֵאת ָכל עֹוף ַהָשַמִים'הַוִטֶצר " . (ט"י', ראשית בב)"  ֱא ִהים ִמן ָהֲאָדָמה ָכל ַחַטת ַהָשֶדה וְׁ

 
מתנהג כפי , עיון נוסף במעשה בראשית מלמד כי אף הטל העולה לישראל מן הארץ ומתגשם למן

. טבע עת בראשית
 

. בעת בראשית מגיע אף הוא מן הארץ, 12הטל שבטבע העולם מגיע מן השמים
 

ֵאד" ָקה ָהָאֶרץ ִמן ַיֲעֶלה וְּ ִהשְׁ ֵני ָכל ֶאת וְׁ . ('ו', ב בראשית)" ָהֲאָדָמה נְׁ
 

נצרכת ההשגחה האלוהית , 13מתוך אי עמידתם של הבריות בהופעת מקור החיים להם מן הארץ
. להעתיקו להם להגיע מן השמים

 
 וכך...נילוס כהדין אומר יהודה רבי, ורבנן נחמיה ורבי יהודה רבי, שותה הארץ היתה כיצד"

 הארץ תהא שלא ה"הקב בו וחזר ,הארץ מן יעלה ואד דכתיב, מתחלה שותה הארץ היתה
 שפלים לשום ('ה איוב) ד"הה, מעלה כלפי עיניהם תולין הכל שיהיו...מלמעלן אלא שותה
 .'([א קהלת )ט ה"ד ג"י פרשה רבה בראשית]" למרום

 
ִטיר ָלֶכם "להם ' דרך הבטחת ה', מן המהלך המתפתח מדרישת ישראל בשר ולחם מאת ה ִני ַממְׁ ִהנְׁ

אנו למדים כי תביעת ישראל מביאה , 14ועד להופעתם להם בפועל מן הארץ "ֶלֶחם ִמן ַהָשָמִים
.  מגיע להם ממקור הטל הבראשיתי, בסופה כי אף המן המגיע להם

 
. אולם לא רק אל הוויית בראשית מתחברים ישראל בגרימתם לכך כי המן יגיע להם מן הארץ

.  מהלך זה גם מחבר אותם גם אל אופי הווייתה של ארץ ישראל
 

". ָהָאֶרץ ֵמֲעבור"עת אוכלים ישראל מ, מפסיק להם המן, בהגעתם של ישראל אל הארץ
 

ֵני ַוַטֲחנו" ָרֵאל בְׁ ָגל ִישְׁ לו...ַבִגלְׁ ָקלוי ַמסֹות ַהֶנַסח ִמָםֳחַרת ָהָאֶרץ ֵמֲעבור ַוֹטאכְּ ֶעֶצם וְׁ  .ַהֶזה ַהטֹום בְׁ
ֹבת ָלם ִמָםֳחָרת ַהָםן ַוִטשְׁ ָאכְׁ . (ב" י–' י', ה יהושע)" ָהָאֶרץ ֵמֲעבור בְׁ

 
. מדברי הזוהר בעניין אנו למדים כי לא כך  הדבר? האם תחליף זה הוא דל יותר מן המן

 
 וישבות ('ה יהושע) כתיב מה יהושע דאתא כיון השמים מן לחם ישראל אכלו דמשה יומוי כל"

 מלעילא דא אלא להאי האי בין מה הפסח ממחרת הארץ מעבור ויאכלו', וגו ממחרת המן
  .(ב"ע רפג דף וילך פרשת( דברים )ג כרך זוהר)" לתתא ודא

                                                                                                                                            
אלא מה . לחם שנבלע במאתים וארבעים ושמונה אברים- אבירים (...ח"תהלים ע )לחם אבירים אכל איש: תנו רבנן"

שנתלוננו על כך שאמרו בלחם -   לאחר שסרחו... - (לכסות הצואה) ויתד תהיה לך על אזנך (ג"דברים כ) אני מקיים
. (ה לאחר שסרחו"י ד" ורשב" ע,ה"יומא ע" )(א"במדבר כ) הקלוקל

 

והלחם שלאחר תלונת ישראל שיש בו הפרשה ,  מן של אספקלריא מאירה–" יום"הלחם הנבלע באברים הוא מן של 
 ". מקרה" מן של הוויית עולם ה–הוא מן של לילה 

12
. משתנה בו מעשה בראשית, כפי שהבאנו במדרש לעיל כי בהופעת הטל מן הארץ במן 

 

 מעשה להן נתחלפו חביבין שהן ולפי שבשמים אביהן לפני ישראל חביבין כמה וראה בוא אומר גמליאל בן שמעון רבן"
 השמים מן יורד היה והטל...הארץ מן עולה הלחם היה שמתחלה עליונים ותחתונים תחתונים עליונים נעשו בראשית

פו ָטל' שנא  יוחאי בר שמעון דרבי מכילתא" )(ד"י ,ז"ט' שמ)...הדברים נתחלפו עכשו( ח"כ, ג"ל, דברים) ַאף ָשָמיו ַיַערְּ
 (.ויאמר( ד )פסוק ז"ט פרק

13
ִתיֹבָתיו"  בו ִבנְׁ ָרָכיו וְׁ א ָישְׁ ֵדי אֹור  א ִהִכירו דְׁ ֹמרְׁ בשביל , שמרדו באורהרשעים האלה הם דור המבול  - ֵהָםה ָהיו בְׁ

  .(ה המה" די"רשוג "י, ד"איוב כ" ) ולא היו צריכים לכלוםהמטר שהיה עולה מן הארץ
וכן 
נו" ָרֶכיָך  א ָחָפצְׁ ַדַעת דְׁ רו ָלֵאל סור ִמֶםמו וְׁ ַגע בוֹ .ַוֹטאמְׁ ֶדמו וַמה מֹוִעיל ִכי ִנפְׁ מה הנאה יש לנו כי נפגע בו  -  ַמה ַשַדי ִכי ַנַעבְׁ

ומה ה "די "רש וו"ט- ד "י, א"איוב כ" )('בראשית ב) לטיפת גשמים כי אד יעלה מן הארץ' אנו צריכין לו אפיאין 
(. נועיל

14
ָלו"...  ַבת ַהַחל ָסִביב ַלַםֲחֶנה...ַוַתַעל ַהשְׁ ָתה ִשכְׁ ֹפר .וַבֹבֶקר ָהיְׁ ָנס ַדק ַככְׁ ֺחסְׁ ָבר ַדק מְׁ ֵני ַהִםדְׁ ִהֵמה ַעל נְׁ ַבת ַהָחל וְׁ  ַוַתַעל ִשכְׁ

 .(ד" י– ג"י, ז"שמות ט" )ַעל ָהָאֶרץ
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נקודת מוצא . ִמן הארץ, מה שמגיע לישראל בַמן ִמן השמים מגיע להם בתבואה שהם אוכלים

, כי בשינוי ישראל את מוצא הַמן המובטח להם, ברור אם כן. החיים היא זו שמשתנה לישראל
העתידה אף , הם מתחברים אל מאפיין כוחה של ארץ ישראל, לעלות מן הארץ ולא מן השמים

". ִעיבורה"היא לעלות לישראל את תחליף הַמן מ
 

הינה חשובה ביותר להבנת אופן מפגשם של ישראל , הבנה זו את מקור הופעתו של המן לישראל
ֹקמֹו ַבטֹום  "–' עד לקביעתו של ה, עם השבת בפרשה זו ָתיו  ל ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ בו ִאיש ַתחְׁ שְׁ

ִביִעי . 15"ַהשְׁ
 

ֶנה ֶלֶחם"התפתחות השבת מ ֶיה בוֹ "ל, "ַבטוֹם ַהִשִשי ִמשְּ " ַשָבת ֹלא ִיהְּ
 

הוא , עיון פשוט בפרשת המן מראה כי עניינה של השבת אינו מגיע לישראל בפני עצמו בפרשה זו
עיקוב אחר מהלכה בפסוקים מראה . ומשה לישראל את דרך ההתנהלות עם המן' חלק מהוראת ה

. במפגשה עם ישראל עוברת השבת כמה תהפוכות עד לאופן הוראתה הסופית, כי כמו המן
 

לישראל כי ימטיר להם לחם ' את המפגש הראשון עם הוראת השבת מביא הכתוב בעת הבטחת ה
.  מן השמים

 
יֹומֹו 'הַוֹטאֶמר " ַבר יֹום בְׁ טו דְׁ ָלקְׁ ָיָצא ָהָעם וְׁ ִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָשָמִים וְׁ ִני ַממְׁ  ֶאל ֹמֶשה ִהנְׁ

תֹוָרִתי ִאם  א ַמַען ֲאַנֶןמו ֲהֵיֵלְך בְׁ ֵהִכינו ֵאת ֲאֶשר ָיִביאו .לְׁ ָהָיה ַבטוֹם ַהִשִשי וְּ ֶנה ַעל וְּ ָהָיה ִמשְׁ  וְׁ
טו יֹום יֹום קְׁ . (' ה–' ד, ז"ט שמות)" ֲאֶשר ִילְׁ

 
יֹומוֹ  "–בניגוד להוראת הלקיטה בכל ימי השבוע   –מיוחדת ליום  השישי ' מגיעה הוראת ה, "יֹום בְׁ

טו יֹום יֹום" קְׁ ֶנה ַעל ֲאֶשר ִילְׁ ָהָיה ִמשְׁ ֵהִכינו ֵאת ֲאֶשר ָיִביאו וְׁ ".  ְָׁהָיה ַבטֹום ַהִשִשי וְׁ
 

יֹומוֹ "בכל ימי השבוע מורים ישראל ללקוט . מהו ההבדל בין כל ימי השבוע ליום  השישי  –" יֹום בְׁ
. צורך אכילת היום ולא לצורך המחר

 
. י במקום"כך מבאר רש

 
י שמות "רש)" ולא ילקטו היום לצורך מחר, ורך אכילת יום ילקטו ביומוצ- דבר יום ביומו "
 .(דבר יום ביומוה "ד' ד, ז"ט

 
טו יֹום  "–היא ' לעומת זאת ביום השישי הוראת ה קְׁ ֶנה ַעל ֲאֶשר ִילְׁ ָהָיה ִמשְׁ ֵהִכינו ֵאת ֲאֶשר ָיִביאו וְׁ וְׁ

אלא להכין את אשר הם מביאים , פשט הכתוב אינו מורה לישראל להותיר להם למחרת". יֹום
ֶנהכשמתוך כך יהיה בידם , ביום השישי .  ביחס למה שרגילים היו ללקוט יום יוםִמשְׁ

 
ֶנהאולם בלא לתלות את היווצרות כמות ה, י"כך מבאר רש .  בהכנתו של המןִמשְׁ

 
ואומר אני אשר יביאו והיה . על שהיו רגילים ללקוט יום יום של שאר ימות השבוע- משנה 
י שמות "רש)..."  במדידה על אשר ילקטו וימודו יום יוםלאחר שיביאו ימצאו משנה, משנה

. (ה משנה"ד' ה, ז"ט
 

. ביחס ליום השבת עצמו ולבטח לא איסור יציאה ללקוט ביום השבת' אין כל דיבור מפורש של ה
ֶנההכנתו של המן והופעתו לישראל בכמות , הוא על יום השישי' כל דיבורו של ה . 16ִמשְׁ

 
. ומותירים מן הַמן' המשך הפרשה מלמד כי ישראל עוברים בסופו של דבר על ציווי ה
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. ט"כ, ז"שמות ט 
16

תֹוָרִתי ִאם  א"י על "רש, אמנם  ַמַען ֲאַנֶןמו ֲהֵיֵלְך בְׁ הן לכך שישראל לא ינסו , לישראל' מייחס את ניסיון ה, "לְׁ
. והן לכך שלא ינסו לצאת וללקוט גם ביום  השבת, להשאיר מן המן ליום המחרת

 

י שמות "רש)" שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוט, אם ישמרו מצות התלויות בו- למען אנסנו הילך בתורתי "
. (ה למען אנסנו הילך בתורתי"ד' ד, ז"ט

 

תֹוָרִתי "' זאת כיוון שדברי ה. אינו תואם את הפשט, אולם הוספת הניסיון שלא יצאו בשבת ללקוט ַמַען ֲאַנֶןמו ֲהֵיֵלְך בְׁ לְׁ
ָהָיה ַבטֹום ַהִשִשי  "–המגיעה רק בפסוק שלאחר מכן , ביחס ליום השישי' קודם להוראת ה ('ד, ז"טשמות )" ִאם  א וְׁ

טו יֹום יֹום קְׁ ֶנה ַעל ֲאֶשר ִילְׁ ָהָיה ִמשְׁ ֵהִכינו ֵאת ֲאֶשר ָיִביאו וְׁ  .('ה, ז"שמות ט, שם)" וְׁ
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עו ֶאל ֹמֶשה ַוטֹוִתרו ֲאָנִשים ִמֶםמו ַעד .ַוֹטאֶמר ֹמֶשה ֲאֵלֶהם ִאיש  ל יֹוֵתר ִמֶםמו ַעד ֹבֶקר"  וְׁ א ָשמְׁ

ֹצף ֲעֵלֶהם ֹמֶשה ַאש ַוִטקְׁ . (' כ– ט"י, ז"שמות ט)" ֹבֶקר ַוָטֺרם תֹוָלִעים ַוִטבְׁ
 

' למרות שכך מודיע ה, מגיעה בהפתעה לישראל, כמות המשנה בו, לעומת זאת ביחס ליום השישי
. למשה כבר בתחילה

 
ֵני ָהֹעֶמר ָלֶאָחד " ֶנה שְׁ טו ֶלֶחם ִמשְׁ ִהי ַבטֹום ַהִשִשי ָלקְׁ ֹמֶשהַויְׁ ִשיֵאי ָהֵעָדה ַוַטִגידו לְּ " ַוָטֹבאו ָכל נְּ
. (ב"כ, ז"שמות ט)

 
, על כן. לישראל על עניין לחם המשנה ביום השישי" מגלה"כי משה אינו , י במקום"מכך מסיק רש

ַעד ָאָנה  "–את משה בגערתו עליהם ' כולל ה, כשלאחר מכן יוצאים ישראל ללקוט מן ביום השבת
תֹוֹרָתי ֹוַתי וְׁ ֹמר ִמצְׁ ֶתם ִלשְׁ ". ֵמ נְׁ

 
ומכאן יש ללמוד שעדיין לא הגיד להם משה , שאלוהו מה היום מיומים- ויגידו למשה "

עד ששאלו את ',  וגו והיה ביום הששי והכינו('פסוק ה)פרשת שבת שנצטווה לומר להם 
, ולכך ענשו הכתוב, שנצטויתי לומר לכם',  הוא אשר דבר ה(ג"פסוק כ)אמר להם , זאת

ה ויגידו "ב ד"כ, ז"י שמות ט"רש)" ולא הוציאו מן הכלל,  עד אנה מאנתם(ח"פסוק כ)שאמר לו 
. (למשה

 
לחם "מדוע שיסתיר משה מפני ישראל את עניין . י אינן פשוטות"כי מסקנות אלו של רש, אין ספק
מדוע שכשל זה ייחס אליו את מעשיהם של , ואף אם נהג שלא כהוגן? 17של יום השישי" המשנה

? ישראל שלאחר מכן יוצאים ללקוט ביום השבת
היה בה בכדי , ביום השישי" לחם המשנה"מכאן אין לנו אלא להסיק כי הצגה לישראל את הופעת 
כיוון שברור שלא היה רצון אצל משה כי . למנוע את מרייתם בהמשך ויציאתם ללקוט ביום השבת

אנו נצרכים להבין כי להחלטתו שלא לגלות לישראל על הופעת , ישראל ימרו ויצאו ללקוט בשבת
את מטרת ההסתרה יש לתלות . הייתה מטרה השווה את הסיכון הזה, לחם המשנה ביום השישי

מציג מצב של הכנה והותרה של " לחם המשנה"אם . בייחודיות היום השישי אותו הוא מסתיר
הרי את סיבת ההסתרה יש לתלות ברצונו של משה להעצים את תלות ישראל , המן ליום המחרת

יֹומוֹ "' בה מלמדת , הכללת משה בעקבות כך במרייתם של ישראל היוצאים ללקוט בשבת". יֹום בְׁ
דווקא העצמת . היא הגורמת למריה זו" דבר יום ביומו"כי דווקא העצמת התלות המוחלטת של 

מתוך העדר מוחלט של דרך ההתנהלות הטבעית הלוקטת . מביאה לתוצאה הפוכה', התלות בה
מופיעים ישראל את המגמה הזו מעצמם , ומותירה למחר ואינה נסמכת לחלוטין ברצון השכינה

.  ומשה' כנגד רצונו של ה
 

גם את הותרת ישראל , "לחם המשנה"על פי הבנתנו הזו את מהלכו של משה בהסתרת עניינו של 
. מן המן לפני בו יום השבת יש לתלות במהלכו הזה

 
עו ֶאל ֹמֶשה " ֹצף ֲעֵלֶהם ֹמֶשהַוטוִֹתרו ֲאָנִשים ִמֶמּנווְׁ א ָשמְׁ ַאש ַוִטקְׁ "  ַעד ֹבֶקר ַוָטֺרם תֹוָלִעים ַוִטבְׁ
. ('כ, ז"מות טש)

 
. משלימים ישראל בדרך של מריה" משמר למחר"ו" מותיר"את החסר הטבעי ה

 
" לחם המשנה"ניתן להבין שינוי נוסף שקורא לישראל אף ביחס לאופן הופעת , על בסיס הבנה זו

.  להם
 

                                                 
17

.  ל במדרש תולים את אי מסירתו של משה לישראל את קבלת לחם המשנה ביום השישי בכעסו"אמנם חז 
 

בשבת מנין שנאמר , ר הונא בשלשה מקומות כעס משה ונתעלמה ממנו הלכה ואלו הן בשבת ובכלי מתכות ואונן"א"
' הוא אשר דבר ה (שם) אמר להם כיון שכעס שכח לומר להם הלכות שבת', ויותירו אנשים ממנו וגו (ז"שמות ט)

(. ג"ויקרא רבה פרשת שמיני פרשה י" )'אכלוהו היום כי שבת היום לה
 

שהרי לשון , נראה כי ביאור זה אינו יכול להוות נקודת המוצא להבנת אי מסירתו של משה עניין זה לישראל, אמנם
ֶתם" מרייתם של ישראל , כמו כן .הוא לשון של מריה וסירוב ולא רק של שכחה גם אם היא מגיעה מתוך כעס" ֵמ נְׁ

ממילא יכול היה משה לומר לישראל את פרשת  השבת . שהרי המן מיום ראשון בשבת ירד להם, ביום ראשון הייתה
.  במשך כמה ימים עד לשבת, לאחר שכעסו שכח

 

שבת לא יהיה , לירידתו, ששת ימים תלקטוהו וביום השביעי: שנאמר, בחד בשבת ירד להם מן תחלהועל כרחך "...
(. 'אותו היום שבת היה שנאמר ובקר וראיתם וגוה ו" דב" ע,ז"י שבת פ"רש" )בו
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י מלשון הכתוב כי ישראל לוקטים אף ביום השישי "למשה על לחם המשנה דייק רש' בהוראת ה
ֶנהאלא שמעשה הכנתם מגלה להם , כלקיטת כל יום .  על מה שלקטוִמשְׁ

 
טו יֹום יֹום" קְׁ ֶנה ַעל ֲאֶשר ִילְׁ ָהָיה ִמשְׁ ֵהִכינו ֵאת ֲאֶשר ָיִביאו וְׁ ָהָיה ַבטֹום ַהִשִשי וְׁ לאחר ...-  וְׁ

. (ה משנה"י ד"ורש' ה, ז"שמות ט)..." שיביאו ימצאו משנה במדידה
 

משמע שכבר במעשה לקיטתם הם , בתיאור לקיטתם של ישראל ביום השישי, בפועל, אולם
ֶנהלוקחים כמות  . אין הדבר מגיע אליהם רק בתורת תוצאה על כמות האחת שלקחו. ִמשְׁ

 
ִהי ַבטֹום ַהִשִשי " ֶנהַויְׁ טו ֶלֶחם ִמשְּ ֹמֶשהָלקְּ ִשיֵאי ָהֵעָדה ַוַטִגידו לְׁ ֵני ָהֹעֶמר ָלֶאָחד ַוָטֹבאו ָכל נְׁ "  שְׁ
. (ב"כ, ז"ט שמות)

 
ברור הוא כי גם השינוי בדרך , שבין משה וישראל על אופן הופעת המן" מאבק"על פי ביארנו את ה

התנהגות ישראל על פי . הוא תוצר ישיר מהותרתם של ישראל מן המן, "לחם המשנה"הופעת 
מביאה לכך כי אף ביום השישי מתגבר כוחו של הטבע על פני , דרכי הטבע עם המן הניתן להם

ֶנההניסיות האלוהית להביא להם את ה  בדרך של לקיטה ולא בדרך של תוצאה ניסית לאחר ִמשְׁ
. שכבר לקטו

 
של יום " לחם המשנה"את " מגלים"התבוננות בדרך התנהלותו של משה אף לאחר שישראל 

ַבר - "השישי מלמדת כי אף בשלב הזה נוהג משה עם לחם המשנה כפי הנהגת הימים האחרים  דְׁ
יֹומוֹ  ". יֹום בְׁ

 
ֵאת ֲאֶשר 'ה ַשָבתֹון ַשַבת ֹקֶדש לַ 'הַוֹטאֶמר ֲאֵלֶהם הוא ֲאֶשר ִדֶבר "  ָמָחר ֵאת ֲאֶשר ֹתאפו ֵאפו וְׁ

לו ַבֵשלו  ַבשְׁ ֶמֶרת ַעד ַהֹבֶקרתְׁ ִמשְּ ֵאת ָכל ָהֹעֵדף ַהִּניחו ָלֶכם לְּ . (ג"כ, ז"שמות ט)" וְּ
 

כי , משמעותה היא, נראה היה כי הוראתו להניח במשמרת את העודף, מדברים אלו של משה
. אולם המשך תיאור הכתוב מראה כי לא כך הוא הדבר. ישראל יאכלו אותו למחרת

 
ֺלהו ַהטוֹם...ַוַטִמיחו ֹאתֹו ַעד ַהֹבֶקר ַכֲאֶשר ִצָוה ֹמֶשה"  ַהטֹום 'ה ִכי ַשָבת ַהטֹום לַ ַוֹטאֶמר ֹמֶשה ִאכְּ

ָצֺאהו ַבָשֶדה . (ה" כ– ד"כ, ז"שמות ט)"  א ִתמְׁ
 

מכאן יש להסיק כי . רק ביום השבת מורה משה לישראל כי יאכלו את המן הנותר להם מאתמול
ֶמֶרת ַעד ַהֹבֶקר "–הוראתו לישראל ביום השישי  ִמשְׁ  בלא 18למשמרת בלבדמכוונת , "ַהִמיחו ָלֶכם לְׁ

הופכת התנהלות , ברור כי בדרך זו. לגלות לישראל כי לחם זה הנותר עתיד לשמש אותם למחר
. ישראל עם לחם המשנה שלקטו ביום השישי להיות כדוגמת דרך התנהלותם בשאר הימים
ֵתר השימוש בלחם המשנה ביום השבת עד ליום השבת עצמו הוא , בעיכובו של משה אצלו את ֵהיְׁ

יֹומוֹ שהובילה בהופעת המן ' מרחיב את התלות היום יומית בה אף ביחס ללחם המשנה , יֹום בְׁ
.  את ישראל לדרך התנהלות הטבע במעשה הכנה ובמעשה שמירה למחר' שדווקא בו קירב ה

 
אנו פוגשים , עד ליום השבת' את הרווח שמרוויח משה לישראל מהמשכת התלות הקיצונית בה

בתחילת פרשת המן כלל לא מזכיר את השבת אלא מסתפק ' אם ה. מיד בהמשך דבריו של משה
טו יֹום יֹום"–בהצעת לחם המשנה ביום השישי  קְׁ ֶנה ַעל ֲאֶשר ִילְׁ ָהָיה ִמשְׁ הרי משה ממשיך ונוגע , "וְׁ

ֶיה בוֹ " –בשבת עצמה  ִביִעי ַשָבת  א ִיהְׁ ". וַבטֹום ַהשְׁ
 

ֺלהו ַהטֹום ִכי ַשָבת ַהטֹום לַ " ָצֺאהו ַבָשֶדה 'הַוֹטאֶמר ֹמֶשה ִאכְׁ ֺטהו .ַהטוֹם ֹלא ִתמְּ קְׁ  ֵשֶשת ָיִמים ִתלְׁ
ֶיה בוֹ  ִביִעי ַשָבת ֹלא ִיהְּ . (ו" כ– ה"כ, ז"שמות ט)" וַבטוֹם ַהשְּ

 
על שני הצדדים , מלמדת כי כולה בנויה על עניין המן" שבת בראשית"את ' התבוננות בהצבת ה

בהבטחתו לחם מן השמים לישראל וזו שמציג משה בהשהייתו , בתחילה' זו שמציג ה- הללו 
טו יֹום יֹום "–' מצד אחד אמירת ה. מלגלות לישראל על לחם המשנה קְׁ ֶנה ַעל ֲאֶשר ִילְׁ ָהָיה ִמשְׁ " וְׁ

ֶיה בוֹ  "–ומצד שני אמירתו של משה  ִביִעי ַשָבת  א ִיהְׁ ". וַבטֹום ַהשְׁ
 

. בברכה ובקדושה' את השבת מייחד ה
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". משמרת"בלשון ה" גניזה"י המדגיש בביאורו את משמעות ה"כך עולה גם מרש 
 

 .(ה למשמרת"ג ד"כ, ז"י שמות ט"רש" )לגניזה– למשמרת "
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ַקֵדש ֹאתוֹ " ִביִעי ַויְּ ָבֶר  ֱאֹלִהים ֶאת יוֹם ַהשְּ תֹו ֲאֶשר ָבָרא ֱא ִהים ַויְּ ַלאכְׁ  ִכי בֹו ָשַבת ִמָכל מְׁ

. (' ג',בראשית ב)" ַלֲעשֹות
 

. ברכת יום השביעי מתייחסת לברכת המן שהיה יורד ביום השישי לחם משנה
 

, שם י"רש)" משנה לחם ובששי לגלגלת עומר להם יורד היה השבת ימות שכל במן ברכו"
. (ה ויברך ויקדש"ד' ג', ב בראשית

 
.  אולם מצד שלא ירד כלל ביום השבת, קדושת יום  השביעי מתייחסת אף היא למן

 
' ג', י בראשית ב"המשך רש)" העתיד שם על כתוב והמקרא כלל מן בו ירד שלא במן וקדשו"...
. (ה ויברך ויקדש"ד

 
. מגדיר הכתוב כשבת של ישראל, המופיעה דרך לחם המשנה, שבת זו

 
או ִכי " . (ט"כ, ז"שמות ט)"  ַעל ֵכן הוא ֹנֵתן ָלֶכם ַבטֹום ַהִשִשי ֶלֶחם יֹוָמִיםָנַתן ָלֶכם ַהַשָבת 'הרְׁ

 
ֶיה בוֹ "לעומת זאת השבת מצד ש . 'מוגדרת כשבת לה, המן"  א ִיהְׁ

 
ֺלהו ַהטֹום ִכי " ָצֺאהו ַבָשֶדה'הַשָבת ַהטוֹם לַ ַוֹטאֶמר ֹמֶשה ִאכְׁ . (ה" כ,ז"שמות ט)"  ַהטֹום  א ִתמְׁ

 
יכולתם של ישראל לגעת , כי בלא מעורבותו של משה בדרך הופעת המן לישראל, עולה אם כן

 יום השביעי לא –בעצם השבת עצמה . בשבת הייתה אך ורק מצד ברכתה לחם משנה ביום השישי
בהסתרתו את )גם ביום השבת ' אולם הקצנתו של משה את מגמת התלות בה. היה ניתן להם לגעת

הופעת לחם המשנה לישראל עד פגישתם עימו בעצמם ובצמצמו את מגמת ההכנה הטבעית שבו בהתרתו להם לאכול 
מאפשרת נגישות אל הוויית היום השביעי עצמו מה שלא ניתן , (מן הנותר רק בעצם היום השביעי
. שאינו יורד בומתוך הופעתה רק מצד מה , לנגישות מצד דרכי הטבע

 
, אותה מגמת פעולה של משה המאפשרת לישראל את הנגישות לשבת עצמה מצד קדושתה, אולם

.  היא גם זו הפותחת פתח לפריצתה
 

ֶיה בוֹ "התפתחות השבת מ ֹקמוֹ "ל, "ַשָבת ֹלא ִיהְּ " ַאל ֵיֵצא ִאיש ִממְּ
 

מתוך הסתרתו את מצג הופעתו שביום )הקצנת משה את חוקיותו הנבדלת של המן , כפי שבארנו לעיל
בדרך , מביאה לכך שישראל מתנהלים עם המן כדרך הטבע בעצמם, (השישי בהכנה ושמירה למחר

הנגישות המתחדשת . 20 וביום השבת הם יוצאים ללקוט מן19ביום החול הם מותירים ממנו. מריה
פותחת פתח לישראל לקיים אף , אל קדושתה מצד אי ירידת המן בה- על ידי משה אל עצם השבת 

.  במצג זה של השבת את רצונם
 

ֹקט וְׁ א ָמָצאו" או ִמן ָהָעם ִללְׁ ִביִעי ָיצְׁ ִהי ַבטֹום ַהשְׁ  .(ז"כ, ז"שמות ט)" ַויְׁ
 

ָצֺאהו  "–לאחר שמשה אומר במפורש . אלא שאופן פעולתם זה של ישראל אינו מובן ַהטֹום  א ִתמְׁ
ֶיה בוֹ  "(ה"פסוק  כ)" ַבָשֶדה ִביִעי ַשָבת  א ִיהְׁ מה יש להם לישראל לצאת ולנסות , (ו"פסוק כ)" וַבטֹום ַהשְׁ
אמורה הייתה לכאורה להיות ברורה מאליה גם , (ז"פסוק כ)" וְׁ א ָמָצאו "–עדות הכתוב ? ללקוט
? כי קביעת משה לא תתקיים, וכי עלה בדעתם של ישראל? להם

 
. הם יוצאים" כלום"אם אכן אל ה, ליציאתם זו של ישראל ללקוט אינה מתבארת' גם תגובת ה

 
. לישראל איסור מפורש' בעקבות יציאתם של ישראל ללקוט מציב ה
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עו ֶאל ֹמֶשה ַוטֹוִתרו ֲאָנִשים ִמֶםמו ַעד ֹבֶקר"   .('כ, ז"שמות ט..." )וְׁ א ָשמְׁ
20

ֹקט "  או ִמן ָהָעם ִללְׁ ִביִעי ָיצְׁ ִהי ַבטֹום ַהשְׁ ֹמר  "–על ישראל ' כשבתלונת ה ,(ז"כ, ז"שמות ט..." )ַויְׁ ֶתם ִלשְׁ ַעד ָאָנה ֵמ נְׁ
תֹוֹרָתי ֹוַתי וְׁ .. את משה בתוך ישראל כיוון שהסתיר מהם את פרשת לחם המשנה' כולל ה, (ח"כ, ז"שמות ט, שם)" ִמצְׁ

  

', והיה ביום הששי והכינו וגו ('פסוק ה)שעדיין לא הגיד להם משה פרשת שבת שנצטווה לומר להם ...- יגידו למשה ו"
י שמות "רש" )ולא הוציאו מן הכלל, עד אנה מאנתם (ח"פסוק כ)שאמר לו ,  ולכך ענשו הכתוב...עד ששאלו את זאת

  .(ה ויגידו למשה"ב ד"כ, ז"ט
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תֹוֹרָתי'הַוֹטאֶמר " ֹוַתי וְׁ ֹמר ִמצְׁ ֶתם ִלשְׁ או ִכי . ֶאל ֹמֶשה ַעד ָאָנה ֵמ נְׁ  ָנַתן ָלֶכם ַהַשָבת ַעל ֵכן 'ה רְׁ

ֹקמוֹ הוא ֹנֵתן ָלֶכם ַבטֹום ַהִשִשי ֶלֶחם יֹוָמִים  ָתיו ַאל ֵיֵצא ִאיש ִממְּ בו ִאיש ַתחְּ ִביִעישְּ "  ַבטֹום ַהשְׁ
. (ט" כ– ח"כ, ז"שמות ט)

 
ָתיו  ל ֵיֵצא "' איסורו של ה, יוצאים ישראל בניסיונם ללקט מן" כלום"אם אכן אל ה בו ִאיש ַתחְׁ שְׁ
ֹקמוֹ  אולם . אין הוא בא אלא כנגד חוסר אמונתם של ישראל בו. אין בו כל איסור ממשי, "ִאיש ִמםְׁ

מתחדשים כפי '  מדברים אלו של ה.ל אינם מתייחסים לאיסורים אלו כגערה מקומית בלבד"חז
 22 והעברת ארבע אמות ברשות הרבים21שהבאנו בתחילת המאמר איסורי ההוצאה מרשות לרשות

גם הלימוד המצומצם . כרת וחטאת,  שיש בהם חיובי מיתהאשהינם איסורי מלאכה דאוריית
ובין , 23בין אם כאיסור לאו דאורייתא, על איסורי היציאה מחוץ לתחום' יותר מאיסור זה של ה
כי כל אלו מחייבים אם כן להבין ". כלום"אינם יכולים להתלבש על , 24אם כרמז לאיסור דרבנן
לא ניתן לומר כי ביציאתם של ישראל , מאידך. לא לחינם הם יוצאים, ישראל היוצאים ללקוט

, או על העברת ארבע אמות ברשות הרבים,  הם עוברים על איסור הוצאה מרשות לרשות25ללקוט
 שעבר על פי אחת 26כיוון שאם כך היה הדבר היה נגזר על היוצאים דין מוות כדינו של המקושש

.  27הדעות במסכת שבת על העברת ארבע אמות ברשות הרבים
 

. אנו נצרכים על כן להסיק ממהלך זה שתי מסקנות
 

 הללו של הוצאה מרשות נוצרים האיסורים, בעצם יציאתם של ישראל ללקוט את המן –האחת 
היציאה הזו של ישראל . מעביר ארבע אמות ברשות היחיד ואיסור היציאה מן התחום, לרשות

.  בשבת גם בעתידהיא ההופכת אותה להיות בעלת משמעות וממילא גם אסורה, ללקוט בשבת
 וקדושתה של השבת ('על ידי ה) 28כיוון שהזכרות השבת היו עד עתה רק מצד ברכת היום השישי

, 30 שהן גם שתי הבחינות היחידות המיוחסות לשבת בבראשית(על ידי משה) 29שאין המן יורד בה
אנו נצרכים להסיק כי ישראל ,  רק עתה לאחר יציאת ישראל ללקוט31הרי מהזכרת איסור בשבת

איסורי ההוצאה מרשות לרשות ומעבר . ביציאתם הזו הם המחדשים את איסורי מלאכות השבת
.  33מהווים את המוצא גם לאיסורי שאר מלאכות השבת, 32ארבע אמות ברשות הרבים

  
.  אכן מלשון הכתוב בסיום הפרשה משמע כי החיוב לשבֹות  בשבת נולד מעתה

 
ִביִעי"... ֹקמֹו ַבטֹום ַהשְׁ ָתיו  ל ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ בו ִאיש ַתחְׁ ִבִעי .שְׁ תו ָהָעם ַבטוֹם ַהשְּ בְּ שמות )" ַוִטשְּ
. (' ל– ח"כ, ז"ט
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. ס על מסכת שבת"תו 
22

 .ע"על דין מעביר ארבע אמות ברשות הרבים בשו" משנה ברורה"ה 
23

מקום זה הוא , אל יצא איש ממקומו ביום השביעי (ז"שמות ט) שנאמר לוקההיוצא חוץ לתחום המדינה בשבת " 
 זה אבל חכמים העתיקו שתחום זה הוא חוץ לשנים עשר מיל כנגד מחנה ולא נתנה תורה שיעור לתחום, תחום העיר

ומדברי סופרים שלא יצא אדם חוץ לעיר אלא עד אלפים , וכך אמר להם משה רבינו לא תצאו חוץ למחנה, ישראל
 '(. הלכה א,ז"ם הלכות שבת פרק כ"רמב" )שאלפים אמה הוא מגרש העיר, אמה אבל חוץ לאלפים אמה אסור

24
 אלו אל יצא איש ממקומו' אמותיו או מהמקום ששבת בו כדדרשי' כל אדם יש לו אלפים אמה לכל רוח חוץ מד" 

טור אורח " ) וקרא אסמכתא בעלמא וכל אדם אסור לילך חוץ לאלפים בלא עירובואינו אלא מדרבנןאלפים אמה 
 (.ז"חיים הלכות תחומין סימן שצ

25
. ס שהבאנו בתחילת החיבור"על פי תו, עם כלי 

 

עירובין )ודרשינן מינה  (ז"שמות ט)אלא נקט יציאות לישנא דקרא אל יצא איש ממקומו ' הוצאות הוה ליה למתני"
(. יציאותה " דא" ע',תוספות שבת ב" ) ללקט המןעם הכליהוצאה אל יצא  (ב"ע, ז"י

26
יֹום ַהַשָבת"  ֹקֵשש ֵעִצים בְׁ או ִאיש מְׁ צְׁ ָבר ַוִטמְׁ ָרֵאל ַבִםדְׁ ֵני ִישְׁ יו בְׁ ֹקֵשש ֵעִצים ֶאל ֹמֶשה .ַוִטהְׁ ִאים ֹאתֹו מְׁ ִריבו ֹאתֹו ַהֹםצְׁ  ַוַטקְׁ

ֶאל ָכל ָהֵעָדה ֶאל  ֲהֹרן וְׁ ָמר ִכי  א ֹפַרש ַמה ֵטָעֶשה לוֹ .וְׁ  ֶאל ֹמֶשה מֹות יוַמת ָהִאיש ָרגֹום ֹאתֹו 'ה ַוֹטאֶמר . ַוַטִמיחו ֹאתֹו ַבִםשְׁ
מו ֹאתֹו ָבֲאָבִנים ַוָטֹמת ַכֲאֶשר ִצָוה .ָבֲאָבִנים ָכל ָהֵעָדה ִמחוץ ַלַםֲחֶנה גְׁ  ֶאת 'ה ַוֹטִציאו ֹאתֹו ָכל ָהֵעָדה ֶאל ִמחוץ ַלַםֲחֶנה ַוִטרְׁ

 .(ו" ל– ב"ל, ו"במדבר ט" )ֹמֶשה
27

 אלא, עימרן ולא תלשן לא- ... הוה הרבים ברשות אמות ארבע מעביר, מקושש: שמואל אמר יהודה רב אמר" 
 (.הוה אמות ארבע מעבירה "ד י"רש וב"ע ,ו"צ שבת" )נהרג לכך אמות ארבע העבירן

28
טו יֹום יֹום"  קְׁ ֶנה ַעל ֲאֶשר ִילְׁ ָהָיה ִמשְׁ ֵהִכינו ֵאת ֲאֶשר ָיִביאו וְׁ ָהָיה ַבטֹום ַהִשִשי וְׁ . ('ה, ז"שמות ט)" וְׁ
29

ֶיה בוֹ  "  ִביִעי ַשָבת  א ִיהְׁ . (ו"כ, ז"שמות ט)" וַבטֹום ַהשְׁ
30

ַקֵדש ֹאתוֹ "  ִביִעי ַויְּ ָבֶר  ֱאֹלִהים ֶאת יוֹם ַהשְּ תֹו ֲאֶשר ָבָרא ֱא ִהים ַלֲעשֹותַויְּ ַלאכְׁ  שכל ברכו במן -  ִכי בֹו ָשַבת ִמָכל מְׁ
 שלא ירד בו מן כלל והמקרא כתוב על שם וקדשו במן, ימות השבת היה יורד להם עומר לגלגלת ובששי לחם משנה

 (.ויברך ויקדשה "י ד"ורש' ג', בבראשית " )העתיד
31

ִביִעי"  ֹקמֹו ַבטֹום ַהשְׁ ָתיו  ל ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ בו ִאיש ַתחְׁ  .(ט"כ, ז"שמות ט)" שְׁ
32

. ובאופן מוחלש יותר כפי שנפרט בהמשך גם איסור היציאה מחוץ לתחום 
י על המשנה "דווקא מן המקור הנוסף למלאכת ההוצאה אותו מביא כאמור רש, חיזוק למגמה זו אנו נביא בהמשך 33

. מפרשת הבאת תרומת ישראל למשכן-  הראשונה במסכת שבת
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.  34היא לשון ריצוי לציווי המתחדש עתה ולא כחזרה של ישראל ממיאון קודם,  לשון זו

 
.    כך גם משמע מן המכילתא

 
 השבת את לכם נתן' ה כי הזהרו לישראל משה להם אמר, השבת לכם נתן' ה כי ראו"

 אלו, תחתיו איש שבו...אומר יהושע' ר שהיה זהו' וגו לכם נותן הוא כן על: שתשמרוה
 עליהם וקבלו זה דבר ששמעו ומנין אמה אלפים אלו, ממקומו איש יצא אל: אמות ארבע
 ראו ה"ד ה פרשה בשלח דויסע' מס - בשלח ישמעאל דרבי מכילתא)" השביעי ביום העם וישבתו' שנ
. (כי

 
. 35ולא הסרה מעוון, היא לשון של קבלת דבר חדש" קבלו עליהם"לשון 

 
ל כפעם הראשונה שמחללים ישראל את "המוגדרת על פי חז, מסקנה זו עולה גם מפרשת המקושש

. השבת
 

יֹום ַהַשָבת " ֹקֵשש ֵעִצים בְׁ או ִאיש מְׁ צְׁ ָבר ַוִטמְׁ ָרֵאל ַבִםדְׁ ֵני ִישְׁ יו בְׁ בגנותן של ישראל דבר - ַוִטהְׁ
 ה" די"רש וב"ל, ו"במדבר ט)" ובשניה בא זה וחללה, שלא שמרו אלא שבת ראשונה, הכתוב

. (ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו
 

בחידוש איסורי ההוצאה מרשות לרשות , בכדי להבין את מהות השינוי הנוצר בצביון השבת
 העולה מהולדת מעשה למסקנה השנייהאנו נזקקים , וההולכה ארבע אמות ברשות הרבים

. את איסורי המלאכות הללו, היציאה של ישראל ללקוט
 

גרימת יציאתם של ישראל ללקוט להיווצרות מלאכת ההוצאה וההעברה מרשות  - מסקנה שנייה
מחייב להבין כי אף שאין , הם אינם לוקטים ַמן כלללרשות אף שבמעשה הלקיטה הזה של ישראל 

פעולתם יוצרת מציאות ממשית ושלמה המוגדרת מעתה , ישראל לוקטים במעשה יציאתם ַמן
הוצאת כלי מרשות לרשות וטלטול כלי ארבע אמות ברשות הרבים נחשבים , אכן". מלאכה"

לא ניתן לנתק בין יצירת הממשות הזו שיצרו ישראל , אמנם. בלא שנאגר בכלי מאום, למלאכה
ממשותם חייבת להיות מקבילה  . ממעשה לקיטת המן, ביציאתם ויוצרת מלאכת ההוצאה

למעשה לקיטת המן שהרי לוקטי המן הללו עם כלי יצאו לאחר אמירתו של משה כי לא ימצאו 
הפקת כל אלו מחייבים אותנו להבין כי . בשדה ומכוח יציאתם הזו נגזרים איסורי ההוצאה

, המלאכה שנוצרה במעשה יציאתם של לוקטי המן והנוצרת במעשה ההוצאה מרשות לרשות
 !היא כעין תוצר מעשה לקיטת המן

 
 

                                                 
34

ָשמֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת  "–ל את דברי הכתוב " אף שבעשרת הדברות בספר דברים מייחסים חז– ציווי השבת במרה 
שֹו  ַקדְׁ ָך לְׁ ' כאשר צוך ה"]לישראל את פרשית השבת כבר במרה ' לנתינת ה, (א"י', ה דברים" ) ֱאֹלֶהיָך'הַכֲאֶשר ִצוְּ
עולה כי בשלב הזה אין הפרשיות , [(ב" ע,ז"פ תשב)" במרה– כאשר צוך : ואמר רב יהודה אמר רב, '(דברים ה)אלהיך 

. י בפרשת מי מרה"כך מבאר רש."התעסקות"הניתנות להם בגדר חיוב אלא בגדר 
ַעק ֶאל " ָשם ִנָןהו'הַוִטצְׁ ָנט וְׁ קו ַהָםִים ָשם ָשם לֹו ֹחק וִמשְׁ תְׁ ֵלְך ֶאל ַהַםִים ַוִטמְׁ ֹקָוק ֵעץ ַוַטשְׁ במרה נתן להם  -  ַוטֹוֵרהו יְׁ

(. שם שם לוה " די"רש וה"כ, ו"שמות ט" )שבת ופרה אדומה ודינין, שיתעסקו בהםמקצת פרשיות של תורה 
לא יבואר הדבר מצד איסורי , עוון חילול שבת, ל המשיתים על ישראל היוצאים ללקוט"גם באותם מקומות בחז 35

עוונם יבואר רק מצד השינוי . אין לוקטי המן האלו נענשים כלל, שהרי כבר הזכרנו כי לעומת המקושש, ההוצאה
. בתחילה וביחס לזו אותה מופיע להם משה בדבריו' שיוצרים ישראל בהוויית השבת ביחס לזו שמוצעת להם על ידי ה

 

ֶאת"כך בהאשמת הנביא את ישראל  ֹתַתי וְׁ לו ַשבְׁ ֹאד ִחלְׁ  .המיוחסת ליציאת ישראל ללקוט את המן" מְׁ
 

רו" ָרֵאל ֵבית ִבי ַוַטמְׁ ָבר ִישְׁ ֺחעֹוַתי ַבִםדְׁ  (י" רש– המן מן והותירו התורה את מלקבל וברפידים בעגל אותי נסו) ָהָלכו  א בְׁ
ֶאת ָנַטי וְׁ ֶאת ָבֶהם ָוַחי ָהָאָדם ֹאָתם ַיֲעֶשה ֲאֶשר ָמָאסו ִמשְׁ ֹתַתי וְׁ לו ַשבְׁ ֹאד ִחלְׁ   ָוֹאַמר(י" רש– מן ללקוט העם מן יצאו )מְׁ
ֹנְך ָבר ֲעֵליֶהם ֲחָמִתי ִלשְׁ ַכלֹוָתם ַבִםדְׁ  (.ג"י', כ יחזקאל" )לְׁ

 

ֺחעֹוַתי"מייחוס  אלא , ג המצוות שבתורה"מתברר כי אין הנביא מכוון לתרי, למעשה הותרת המן" ָהָלכו  א בְׁ
".  שבתותי חיללו"כך אם כן גם ביחס לאשמת . לציוויים הפוגשים את ישראל במדבר

 

. באופן דומה מתבארים גם דברי הגמרא בשבת
 

 השביעי ביום ויהי  שנאמר, ולשון אומה בהן שלטה לא ראשונה שבת ישראל שמרו אלמלי: רב אמר יהודה רב אמר"
(. ב"ע ח"קי שבת" )עמלק ויבא בתריה וכתיב (ז"ט שמות )ללקט העם מן יצאו

 

בניגוד לייחוסה לעיל את הפעם , התייחסות הגמרא לפרשת לקיטת המן כאי השמירה הראשונה של ישראל את השבת
שייכות ישראל . ומשה להופיע לישראל' תבואר גם פה מצד השבת אותה מתכוונים ה, הראשונה אל פרשת המקושש

לא הייתה מצריכה אותם להתמודדות אל מול , לשבת המקורית שכאמור לא כללה עוד את איסור מלאכות השבת
 .האומות
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איך יתכן שאת מה שמקבלים ישראל במעשה . איך יתכן הדבר, מסקנה זו מחייבת אותנו לבחון
מצליחים היוצאים ללקוט בשבת לקבל בכליהם בהעברתם את , הלקיטה בעת הופעתו של המן

או אפילו בעצמם , הכלי מרשות היחיד לרשות הרבים או בהעברתו ארבע אמות ברשות הרבים
. גם בלא שמופיע המן, במעשה היציאה מחוץ לתחום

 
. תשובה לכך נוכל לקבל רק אם נחזור אל הבנתנו את אופן הופעת המן לישראל

 

מעשה הוצאה כמעשה הלקיטה 
 

ישראל " התעקשות", "ֶלֶחם ִמן ַהָשָמִים"בתחילה מדברת על ' אף שהבטחת ה, כפי שבארנו לעיל
, המן. מביאה לכך שהן הבשר והן המן מגיעים להם מן הארץ, לקבל גם בשר בזמן שהוא עוד יום

ֹפר ַעל "המתגשם לישראל התגשמות מסוימת להיות , הוא הטל העולה מן הארץ ָנס ַדק ַככְׁ ֺחסְׁ ַדק מְׁ
". ָהָאֶרץ

 
ִהי ָבֶעֶרב " ָלוַויְׁ ַבת ַהַחל...ַוַתַעל ַהשְּ ָתה ִשכְׁ ַבת ַהָחל...וַבֹבֶקר ָהיְׁ ָבר ַוַתַעל ִשכְּ ֵני ַהִםדְׁ ִהֵמה ַעל נְׁ  וְׁ

ֹפר ַעל ָהָאֶרץ ָפס ַדק ַככְּ ֺחסְּ . (ד" י– ג"י, ז"שמות ט)" ַדק מְּ
 

כך , 36כדוגמת יצירת החי והעופות מן הארץ. את המקור להתהוות חיים זו זיהינו בעת בראשית
. 37"ֵאד"המים המגדלים את הארץ עולים ממנה בתורת 

 
לימדה אותנו כי מצג זה , דווקא בעת הפסקת המן, התבוננות בזמן כניסתם של ישראל אל הארץ

". ָהָאֶרץ ֵמֲעבור"הוא המצג המתחדש לישראל באכילתם , של הופעת המן מן הארץ
 

ֵני ַוַטֲחנו" ָרֵאל בְׁ ָגל ִישְׁ ָבָעה ַהֶנַסח ֶאת ַוַטֲעשו ַבִגלְׁ בֹות ָבֶעֶרב ַלֹחֶדש יֹום ָעָשר בְׁ רְׁ ַערְׁ ִריחוֹ  בְׁ  .יְׁ
לו ָקלוי ַמסֹות ַהֶנַסח ִמָםֳחַרת ָהָאֶרץ ֵמֲעבור ַוֹטאכְּ ֶעֶצם וְׁ ֹבת .ַהֶזה ַהטֹום בְׁ  ִמָמֳחָרת ַהָמן ַוִטשְּ
ָלם ָאכְּ . (ב" י–' י', ה הושעי)" ָהָאֶרץ ֵמֲעבור בְּ

 
לימד , הזוהר בעניין. אכילתם מן הארץ מחליפה את אכילת המן, בהגעתם של ישראל אל הארץ
!  מקבילאותנו כי המדובר בתחליף 

 
 וישבות ('ה יהושע) כתיב מה יהושע דאתא כיון השמים מן לחם ישראל אכלו דמשה יומוי כל"

 מלעילא דא אלא להאי האי בין מה הפסח ממחרת הארץ מעבור ויאכלו', וגו ממחרת המן
 .(ב"ע רפג דף וילך פרשת( דברים )ג כרך זוהר)" לתתא ודא

 
הוא קיומם האלוהי של , הוא קיומם האלוהי של ישראל מלמעלה ואילו הלחם, המן מבאר הזוהר
אף שהזוהר מתייחס למן מצד הופעתו מן . מעמד תוצר הארץ הוא כמעמד המן. ישראל מלמטה

הרי יכולת הארץ להופיע תוצר מקביל לזה של המן מלמדת כי למצג הזה של המן כתוצר , השמים
מקבלת , התעקשות ישראל המביאה להופעת המן להם מן הארץ. יותר מכך. הארץ ישנו קיום

.   השכינה להופיעה כבר במדבר כי מצגה העתידי בארץ ישראל" משיכת"משמעות של 
 

אם הארץ . מקרב אותנו אל כוחה של הארץ עצמה, זיהוי זה של הארץ כמקור הופעתו של המן
ואם הארץ היא היוצרת מקרבה את הלחם המקביל , היא היוצרת מקרבה את הטל המתגשם למן

 !תוצר לקיטתה קיים גם בה עצמה, בהוויית חשיבותו למן
 

תולדת איסורי היציאה מרשות לרשות והעברת כלי ארבע אמות ברשות הרבים ממעשה לקיטת 
מה שבימי החול ניתן היה להשיג , המן מלמדת אותנו כי בשבת ניתן להשיג מן הארץ עצמה

או טלטול כלי ברשות הרבים ארבע , העברת כלי מרשות אחת לשנייה. בלקיטת תוצרה בלבד
יוצרים מצב של , יציאתו של האדם מתחומו, (של לאו בלבד)או ברמות נמוכות יותר , אמות

בלא מגבלת ימי החול המאפשרת מגע רק עם תוצרתה ולא , בעצם המגע עם הקרקע" לקיטה"
. עימה עצמה

 
. הוא שעולה מפרשת המקושש, זיהוי זה של אופן פעולתה של מלאכת ההוצאה

 

                                                 
36

ֵאת ָכל עֹוף ַהָשַמִים'הַוִטֶצר "  . (ט"י', בראשית ב" ) ֱא ִהים ִמן ָהֲאָדָמה ָכל ַחַטת ַהָשֶדה וְׁ
ֵני ָהֲאָדָמה" 37 ָקה ֶאת ָכל נְׁ ִהשְׁ ֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ וְׁ  .('ו', בראשית ב" )וְׁ
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יו" ֵני ַוִטהְׁ ָרֵאל בְׁ ָבר ִישְׁ או ַבִםדְׁ צְׁ ֹקֵשש ִאיש ַוִטמְׁ יֹום ֵעִצים מְׁ . (ב"ל, ו"ט במדבר)" ַהַשָבת בְׁ
 

. אחת המלאכות המיוחסות למקושש היא מלאכת העברת ארבע אמות ברשות הרבים
 

 תלשן לא) הוה הרבים ברשות אמות ארבע מעביר, מקושש: שמואל אמר יהודה רב אמר"
 ברבי אחא רב. הוה תולש: תנא במתניתא. (י" רש– נהרג לכך אמות ארבע העבירן אלא, עימרן ולא

. (ב"ע ,ו"צ בתש)" (י" רש– ועמרן היו ומפוזרין תלושין) הוה מעמר: אמר יעקב
 

אינה אפשרית אלא עם נאמר " מקושש"הגדרת מעשה העברת ארבע אמות ברשות הרבים כפעולת 
מסקנה זו מבוארת על בסיס ". מקושש "תוצאתמתקיימת , כי במעשה העברת הכלי באופן זה

הבנתנו את המן כהתגשמות כוחה של הארץ ואת מצב השבת כמצב המאפשר נגישות אל כוחה של 
כוחה במעשה המעבר בה " משיכת"נגישות זו מביאה לאפשרות . הארץ שלא דרך תוצרתה

".  מקושש"המוגדרת בשפה התורתית המוחלטת כפעולת 
 

מבארת היטב , הבנת זו את מצב השבת כמצב של החצנת הארץ את כוחה אף שלא דרך תוצרתה
ֶיה בוֹ "את הגדרת קדושתה של השבת דווקא מצד  ִביִעי ַשָבת  א ִיהְׁ י "כך הבאנו מרש. 38"וַבטֹום ַהשְׁ

.  על בראשית
 

ַקֵדש ֹאתוֹ " ִביִעי ַויְׁ ָבֶרְך ֱא ִהים ֶאת יֹום ַהשְׁ בראשית )..." וקדשו במן שלא ירד בו מן כלל...-  ַויְׁ
. (ויברך ויקדשה " די"רשו' ג', ב

 
אי ! איך ניתן להגדיר מציאות מצד מה שאין בה. אין ספק כי לקביעה זו ישנה בעיית פשט קשה

באיזה אופן חיובי של חיים ניתן לאפיין את , אם כך הוא. הוא לכאורה מצב העדר, ירידת המן
אי ירידת . הבנתנו את זיקת המן אל מקורו שמן הארץ נותנת תשובה בדבר? השבת מצד קדושתה

אם בימי החול יכולת האדם להיפגש עם .  פרץ של חיים–אלא הפוך , המן אינו מצב של העדר
הרי , "ָהָאֶרץ ֵמֲעבור" אם במדבר במן ואם בארץ ישראל –כוחה של הארץ מופיע רק דרך תוצרתה 

אין הכוונה , "קדשו במן שלא ירד בו כלל. "בשבת מתגלה אל האדם הוויית הארץ מעצמה
אלא שאי הופעת המן היא לישראל , ה יצר לישראל מצג קדושה יזום בכך שמנע מהם מן"שהקב

נבדלות הופעה זו ..  הארץ בעצמה–סימן למציאות המופיעה להם באופן רחב יותר אף בלא מן 
. היא המגדירה את קדושתה של השבת, מישראל

 
משה וישראל במעשה יציאתם ', המופיעות על ידי ה, מכאן מתבארים שלשת מדרגות השבת

. ללקוט בשבת באופן מחודש
טו  "–ה באמירתו בתחילה "הקב קְׁ ֶנה ַעל ֲאֶשר ִילְׁ ָהָיה ִמשְׁ ֵהִכינו ֵאת ֲאֶשר ָיִביאו וְׁ ָהָיה ַבטֹום ַהִשִשי וְׁ וְׁ

מסתיר מישראל לגמרי את הנגישות אל יכולתה של הארץ להופיע בעצמה את כוחה  , 39"יֹום יֹום
והוא מפנה את ישראל לריבוי התוצרים המופיע מכוחה ביום השישי בעת , המיוחדת ליום השבת

אולם באופן שמפגשו , מקרב את ישראל אף אל השבת עצמה, משה. המשיקה לגילוי כוחה עצמה
כוח הארץ עצמו מנוע מלהתייחס אל האדם .  המן–של האדם הוא מצד העדר הופעת תוצרתה 

. כך מגדיר זאת משה לישראל. בלבד' והוא מופיע מכוחו של ה
 

ֺלהו ַהטֹום " ָצֺאהו ַבָשֶדה'הִכי ַשָבת ַהטוֹם לַ ַוֹטאֶמר ֹמֶשה ִאכְׁ . (ה"כ, ז"שמות ט)"  ַהטֹום  א ִתמְׁ
 

לא כך ביחס לשבת , יש לישראל נגישות, אם כלפי שפע השבת המופיע ביום השישי מתוצר הארץ
הוא , אינו נגיש לישראל, כוחה להופיע מן הארץ את הווייתה מעצמה ולא רק דרך תוצרתה. עצמה

. בלבד' מופיע להם דרך ה
 

פורץ את הפתח ליציאתם של , יצירתו של משה לישראל מגע עם יום  השביעי, אולם כפי שהזכרנו
אולם פתיחת משה להם פתח , ברור לישראל כי ביציאתם ללקוט לא ימצאו מן. ישראל ללקוט

יציאתם . מאפשרת ליצור נגישות אליה בדרך של מריה, "'הַשָבת לַ "גם אם מצד קדושתה כ, לשבת
עצם המפגש . בשבת אין צורך בלקיטת מן. מפגישה אותם עם כוח הארץ עצמה, של ישראל בשבת

 או (ברמה של כרת) מתוך כך בעצם יציאתו של האדם עם כלי .עם הארץ הוא מעשה לקיטה ממנה
 ויציאה זו הופכת להיות מעתה  הוא מושך אליו מכוחה(ברמה של לאו- איסורי תחומין )בעצמו 

אם באופן שמציע משה . מתוך מהלך זה משתנה גם שיוך השליטה על הוויית השבת". מלאכה"
הרי לאחר פעולתם של ישראל ויצירתם נגישות אל כוחה של ', הַשָבת לַ "השבת היא , את השבת

. הופכת גם השבת עצמה להיות של ישראל, הארץ עצמה
                                                 

 .ו"כ, ז"שמות ט 38
39

 .'ה, ז"שמות ט 
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. את  הדבר לאחר יציאה זו' כך מסכם ה

 
תֹוֹרָתי'הַוֹטאֶמר " ֹוַתי וְׁ ֹמר ִמצְׁ ֶתם ִלשְׁ או ִכי  . ֶאל ֹמֶשה ַעד ָאָנה ֵמ נְׁ  ַעל ֵכן  ָנַתן ָלֶכם ַהַשָבת'הרְּ

ִביִעיהוא ֹנֵתן ָלֶכם ַבטֹום ַהִשִשי ֶלֶחם יֹוָמִים  ֹקמוֹ ַבטוֹם ַהשְּ ָתיו ַאל ֵיֵצא ִאיש ִממְּ בו ִאיש ַתחְּ " שְּ
. (ט" כ– ח"כ, ז"שמות ט)

 
או ִכי  "–על מיאונם של ישראל מוצנע החידוש שמחדשים ישראל במעשיהם ' בתוך תלונתו של ה רְׁ

ֵכן הוא ֹנֵתן  ַעל "–קביעה זו אינה רק מצד נגישותם של ישראל ליום השישי ".  ָנַתן ָלֶכם ַהַשָבת'ה
ֹקמֹו  "–אלא גם מצד יום השבת , "ָלֶכם ַבטֹום ַהִשִשי ֶלֶחם יֹוָמִים ָתיו  ל ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ בו ִאיש ַתחְׁ שְׁ

ִביִעי איסורי מלאכות אלו יותר משהם מדגישים את אי יכולתם של ישראל לפעול ". ַבטֹום ַהשְׁ
בו יהיה תלוי מניעתם מעשיית , מעתה רצונם בלבד. הם מדגישים דווקא את כוחם לפעול, בשבת

ִבִעי "–לשם כך נצרכת היא הסכמתם . מלאכה בשבת תו ָהָעם ַבטֹום ַהשְׁ בְׁ  וקבלו" – 40"ַוִטשְׁ
. 41"עליהם

 
הבנה זו את מצג הפעולה של הארץ עצמה כבסיס לחידוש איסורי ההוצאה מרשות מרשות 

שופכת אור חדש על , אמות ברשות הרבים ואף איסורי  היציאה מחוץ לתחום' העברה ד, לרשות
.   שהוא הבסיס השבת הן בבראשית והן בעשרת הדברות" מנוחה"מצב ה

 

 בסיס כוח מלאכת ההוצאה –המנוחה 
 

. בשבת' את סיבת השבת תולה התורה בבראשית במנוחתו של ה
 

תֹו ֲאֶשר ָעָשה " ַלאכְׁ ִביִעי מְׁ ַכל ֱא ִהים ַבטֹום ַהשְׁ ִביִעיַויְׁ ֹבת ַבטוֹם ַהשְּ תֹו ֲאֶשר ַוִטשְּ ַלאכְׁ  ִמָכל מְׁ
. ('ב', בראשית ב)" ָעָשה

 
. ברכת השבת וקדושתה מגיעות מטעם השביתה הזו

 
ַקֵדש ֹאתֹו " ִביִעי ַויְׁ ָבֶרְך ֱא ִהים ֶאת יֹום ַהשְׁ תוֹ ַויְׁ ַלאכְּ  ֲאֶשר ָבָרא ֱא ִהים ִכי בוֹ ָשַבת ִמָכל מְּ

. ('ג', בראשית ב)" ַלֲעשֹות
  
.  מתייחסים כפי שראינו לעיל שניהם למן, אלו" קידוש"ו" ברכה"
 

 וקדשו במן,  שכל ימות השבת היה יורד להם עומר לגלגלת ובששי לחם משנהברכו במן"
. (ויברך ויקדשה "י ד"ורש'  ג–' ב', בבראשית )" שלא ירד בו מן כלל והמקרא כתוב על שם העתיד

 
מביאה בכנפיה את ברכת ' מנוחת ה. הם בעלי קווים מקבילים, והמן' ה" מנוחת"ש, יוצא אם כן

. במן ביום השישי  וקידושו את יום השבת גם הוא במן באי הופעתו' ה
 

אי הופעתו של המן מגדיר את . כי המן המופיע לישראל הוא תוצר הווייתה של הארץ, ראינו
יום השבת , מצד זה. קדושת השבת מצד יכולת הארץ להביע את כוחה מעצמה שלא דרך תוצריה

אלא , אין משמעותו מעבר ממצב פועל למצב סטאטי, המבטל את מעשה המלאכה לכדי מנוחה
למצב בו בסיס הקיום שמן הארץ מופיע את כוחו גם מעצמו ללא , ממצב הפועל מכוח תוצרי הארץ

. צורך בפעולתם של הכלים
 

מלמדת , לעצמו לאחר ששת ימי המלאכה' אותו מכתיב ה, שבשבת" מנוחה"התבוננות בהגדרת ה
. אלא כוח פועל, כי אכן מצב המנוחה אינו  מצב סטאטי

 
ִביִעי" ַכל ֱאֹלִהים ַבטוֹם ַהשְּ תֹו ֲאֶשר ָעָשה ַויְּ ַלאכְׁ ִביִעי מְׁ ֹבת ַבטוֹם ַהשְּ תֹו ֲאֶשר ַוִטשְּ ַלאכְׁ  ִמָכל מְׁ

. ('ב', בראשית ב)"  ָעָשה
 

                                                 
40

. 'ל, ז"שמות ט 
  .כי ראו ה"ד ה פרשה בשלח דויסע' מס - בשלח ישמעאל דרבי מכילתא 41
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ַכל " מלשון ִביִעיַויְּ בביאורו השני . ל כי המלאכה נגמרה בעצם היום השביעי"מבינים חז" ַבטֹום ַהשְׁ
". מנוחה"הנגמרת בעצם היום השביעי היא ה" מלאכה"י כי אותה ה"מבאר רש

 
באת באת שבת , מנוחה, דבר אחר מה היה העולם חסר...- ויכל אלהים ביום השביעי "

. (ה ויכלא להים ביום השביעי"ד' ב', י בראשית ב"רש)" כלתה ונגמרה המלאכה, מנוחה
 

 שבעתהיא המביאה להגדרתה של השבת כאחד מ, אף היא כמלאכה בפני עצמה" מנוחה"הגדרת ה
. ימי בראשית

 
ָעה" ָבה ַעםוֶדיָה ִשבְׁ   .(א" ע,ח"סנהדרין ל)" אלו שבעת ימי בראשית - 42ָחצְׁ

 
ס במקום מצד שביום זה "מבאר תו, את האפשרות לכלול אף את השבת כאחד מימי הבריאה

".  מנוחה"נשלם מעשה הבריאה בביאת ה
 

פ שבששה ימים נברא העולם "שאעדבשבעה ימים נברא העולם - חצבה עמודיה שבעה "
 ויכל אלהים ביום ('בראשית ב) והיינו דכתיב מ היה חסר מנוחה עד שבא שבת בא מנוחה"מ

. (ה חצבה עמודיה שבעה" דא" ע,ח"תוספות סנהדרין ל)" השביעי
 

נמצאנו למדים כי מצג הארץ אליו פונים ישראל ביציאתם ללקוט ביום השביעי הוא מצג 
. הפועל שלא בכוח מעשה פעולה" מנוחה"ה
  

.  מראה כי היא עצמה שם נרדף לארץ" מנוחה"התבוננות במושג ה
 

. כך בברכת יששכר
 

נָֺחה ִכי טֹוב" א מְׁ ו "ט, ט"בראשית מ)" ראה לחלקו ארץ מבורכת וטובה להוציא פירות-  ְׁ...ַוַטרְׁ
. (ה וירא מנוחה כי טוב"י ד"ורש

 
ל "מתבאר על ידי חז, את ישראל שלשת ימים לתור להם מנוחה' כך בתיאור הקדמת ארון ה

. כהגעה לארץ ישראל
 

עו ֵמַהר " ֵניֶהם ֶדֶרְך שְׁ ֶשת ָיִמים 'הַוִטסְׁ ֹקָוק ֹנֵסַע ִלפְׁ ִרית יְׁ ָלתור ָלֶהם  ֶדֶרְך שְׁ ֶשת ָיִמים ַוֲארֹון בְׁ
נוָחה  וכי לא באתם '( ט,ב"דברים י) שנאמר ואין מנוחה אלא ארץ ישראל - ...(ג"ל', במדבר י)" מְּ

ה " ד'ספרי דברים פרשת דברים פיסקא ב)" אלהיך נתן לך' עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר ה
. (אחד

 
. על דור המדבר שלא יגיעו אל הארץ' כך בשבועת ה

 
ַאִני ִאם " ִתי בְׁ ַבעְׁ נוָחִתיֲאֶשר ִנשְׁ ֹבאון ֶאל מְּ לארץ ישראל ולירושלים אשר קראתים מנוחה  - יְּ

. (ה אל מנוחתי"י ד"א ורש"י, ה"תהילים צ)"  זאת מנוחתי עדי עד(ב"תהלים קל)שנאמר 
 
מתייחסים , וקדושת השבת שלא ירד בו מן, בעצם היום השביעי' של ה" מלאכתו"כ" מנוחה"ה

מנוחתה , הרי בשבת, אם בששת ימי המעשה תוצריה הם כוח פעולתה. אם כן שניהם אל הארץ
.   היא פועלה

 
מלמד כי , את מצב היקום קדם הבריאה, את שביתתו' תיאור הכתוב מייד לאחר קביעת ה

.  זו היא תיאור מצבו של היקום הקודם למעשה הבריאה" מנוחה"
 

יֹום ֲעשֹות " ָאם בְׁ ִהָברְׁ ָהָאֶרץ בְׁ דֹות ַהָשַמִים וְׁ ָשָמִים'הֵאֶלה תֹולְׁ ֹכל ִשיַח ַהָשֶדה . ֱא ִהים ֶאֶרץ וְׁ  וְׁ
ִטיר  ָמח ִכי  א ִהמְׁ ָכל ֵעֶשב ַהָשֶדה ֶטֶרם ִיצְׁ ֶיה ָבָאֶרץ וְׁ ָאָדם  ִין 'הֶטֶרם ִיהְׁ  ֱא ִהים ַעל ָהָאֶרץ וְׁ

ֵני ָהֲאָדָמה.ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה ָקה ֶאת ָכל נְׁ ִהשְׁ ֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ וְׁ . (' ו–' ד', בראשית ב)"  וְׁ
 

עתה לפני תיאור . 43הוא תיאור המצב שלפני מעשה הבריאה, תיאור זה של הכתוב, מצד הפשט
דֹות . "חוזר הכתוב לתאר את מצב היקום לפני מלאכת בריאתו, בריאתו של האדם ֵאֶלה תֹולְׁ

                                                 
ָעה" 42 ָבה ַעםוֶדיָה ִשבְׁ ָתה ֵביָתה ָחצְׁ מֹות ָבנְׁ  '(.א', משלי ט" )ָחכְׁ
אם כי משמרים בו את הצביון הקדם בריאתי בשני , אל אחר מעשה הבריאה, ל מצמצמים תיאור זה"אמנם חז 43

.  אופנים
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ָאם ִהָברְׁ ָהָאֶרץ בְׁ ָכל . "הוא משפט הפתיחה לתיאור זה" ַהָשַמִים וְׁ ֶיה ָבָאֶרץ וְׁ ֹכל ִשיַח ַהָשֶדה ֶטֶרם ִיהְׁ וְׁ
ָמח ִטיר . "הוא תיאור המצב קודם בריאתו" ֵעֶשב ַהָשֶדה ֶטֶרם ִיצְׁ  ֱא ִהים ַעל ָהָאֶרץ 'הִכי  א ִהמְׁ

ָאָדם  ִין ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה על '  המטרת ה–מגדירים את הכוח העתיד לחולל את הבריאה , "וְׁ
.  הארץ ועבודתו של האדם

 
ֵני ָהֲאָדָמה"תיאור הכתוב , מתוך כך ָקה ֶאת ָכל נְׁ ִהשְׁ ֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ וְׁ הינו  אופן פעולתה של " וְׁ

. שבו" קדם הבריאה"תבנית פעולתו של היקום בשלב - והאדם בה ' הארץ לפני מעורבותו של ה
הינו , בשלב הקודם להתפרטות כוחה בימי המעשה, "אד"מצב הפקה זה של הארץ את כוחה כ

".  עשן"למצג ה, נעה בין  מצג הענן" אד"הוויית ה. ביחס למצב הפקתה את הטל, קדֹומני
 

. י"כך רש
 

ֵפי ָמִים ָיֹזעו ָמָטר " ָגַרע ִנטְׁ ֵאדוֹ ִכי יְׁ  .(ה לאדו"י ד" ורשז"כ, ו"יוב לא)" לעננו- לְּ
 

. כך החזקוני, ולעומתו
 

. '(ו', בבראשית , שםחזקוני )" ז" ברואינה בלעעשןואד "
 

את . בשלב זה שלפני מעשה הבריאה, "אד"ג בקריאתו את הכתוב אף מבטל את קיום ה"הרס
ֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ" ֶיה ָבָאֶרץ - "ג כהמשך הפסוק שלפניו "מחבר הרס" וְׁ ֹכל ִשיַח ַהָשֶדה ֶטֶרם ִיהְׁ וְׁ

ָמח ָכל ֵעֶשב ַהָשֶדה ֶטֶרם ִיצְׁ . 44טרם מעשה הבריאה, ואף האד אינו עולה מן הארץ ('פסוק ה)" וְׁ
 

. (ה ואד"ד' ו', ג בראשית ב"רס)"  כדי להשקות את פניהוגם אד לא היה עולה מן הארץ –ואד "
 

והן למצב הופעת הארץ " טל"הקודם הן למצב הופעת הארץ " מנוחה"מצג ה, אל המצג הזה
" ֵאָדה"אל כוח האדמה שאינה מוציאה מעצמה את - את הבריאה ביום השבת ' מחזיר ה, "אד"

ֹפר ַעל ָהָאֶרץ)"" מן"וכ" טל"להגשימו כ, מעל פניה ָנס ַדק ַככְׁ ֺחסְׁ (ד"י, ז"שמות ט" - ַדק מְׁ
45  

 
אם בכוח גופם ואם בעזרת , אל המצג הזה חוברים ישראל למשוך מן הארץ את כוחה מכוחם הם

".  מנוחה"בכך הופכים ישראל להיות האפוטרופוסים על קיום מצב ה. כליהם
 

                                                                                                                                            
 

אך לא , ליום הראשון בו נבראו כל הברואים, י הוא מייחס תיאור קדֹומני זה של הכתוב"בביאורו הראשון של רש
.  יצאו אל הפועל אלא בהמשך הימים כל אחד ביומו

 

. ('ד, בראשית ב,  שםי"רש" )למדך שכלם נבראו ביום ראשון- ' תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות ה"
 

נתלה במלאכת בריאתו , על פי הבנה זו המעבר ממצג הבריאה העוברי הזה שביום הראשון למצב הופעתו הסופי
. במשך הימים' הפרטנית של ה

 

מצד הזקקת , י תיאור זה של הכתובים המחזירים אותנו אל המצג הקדם בריאתי"בהמשך דבריו מקיים רש, מאידך
.   האדםהבריאה אל 

 

" על פתח הקרקע עמדו עד יום ששי, ובשלישי שכתוב ותוצא הארץ, עדיין לא צמח- וכל עשב השדה טרם יצמח "
. (ה וכל עשב השדה טרם יצמח"ד' ה', בראשית ב, י שם"המשך רש)
 

. כל עוד לא נברא האדם לא יצאה הבריאה מפתח הקרקע אל אוויר העולם
 

ִטיר  "–מציין הכתוב באמירתו , ומצד האדם'  מצד ה–את שני צדדי ההשפעה הללו על הבריאה   ֱא ִהים 'הִכי ֹלא ִהמְּ
ָאָדם ַאִין ַלֲעֹבדַעל ָהָאֶרץ  הוא של היום , מצב קדם הבריאה הראשון שלאחר הבריאה הראשיתית".  ֶאת ָהֲאָדָמהוְּ
השני הוא זה שנמשך עד " קדם הבריאה"מצב . (י"על פי ביאורו הראשון של רש)' לפני התפרטות מלאכת ה, הראשון

.  (י בהמשך"על פי ביאורו של רש)עת הופעתו של האדם , ליום השישי
. בחיבורו אותו אל מעשה בריאתו של האדם המגיע לאחריו, י מסיג לאחור את קיום האד"באופן שונה אף רש 44

 

כגבל זה שנותן מים , והשקה העננים לשרות העפר ונברא אדםהעלה את התהום , לענין בריאתו של אדם- ואד יעלה "
'(. ו', בראשית ב, שםי "רש" )אף כאן והשקה ואחר כך וייצר, ואחר כך לש את העיסה

45
כמצג פעולתה של הארץ מעצמה שלא רק דרך " מנוחה"הבנת מצג  ה: ארבע רמות באופן התהוות המן לישראל 

האם הוא יורד , החילוקים שראינו בדרך הופעתו של הטל. שופכת אור גם על אופן הופעתו של המן לישראל, תוצריה
ָלה ֵיֵרד ַהָםן ָעָליו")מן השמים להיות תחת המן  ֶרֶדת ַהַחל ַעל ַהַםֲחֶנה ָליְׁ או עולה מן הארץ להיות , ('ט, א"במדבר י-  "ובְׁ

[, ז"מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק ט - (ד" י,ז" טותשמ)ותעל שכבת הטל ' והטל עולה מן הארץ שנ ]"45תחת המן
ַבת ַהָחל")או נמצא מעל המן  ה ותעל שכבת הטל " דד"י, ז"שמות טי " רש–וכעלות שכבת הטל נתגלה המן  - ַוַתַעל ִשכְׁ

ֹפר ַעל ָהָאֶרץ") או עולה מן הארץ להתגשם כמן ('וכו ָנס ַדק ַככְׁ ֺחסְׁ ָבר ַדק מְׁ ֵני ַהִםדְׁ ִהֵמה ַעל נְׁ ַבת ַהָחל וְׁ שמות  - "ַוַתַעל ִשכְׁ
מן . מציגים למעשה ארבע רמות ביחסי הכוחות שבין פעולת השמים לבין פעולתה של הארץ בהופעת המן, (ד"י, ז"ט

אנו למדים כי מצג המן כהתגשמות הטל העולה מן הארץ הוא , "מנוחה"הזהות שבין אי ירידת המן בשבת לבין מצב ה
 . של הארץ" מנוחה"הקרוב ביותר אל בסיס הוויית ה
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להתרכז באיסורי , מתוך כך משתנה לגמרי גם אופן קריאת ציווי השבת שבעשרת הדברות
. המלאכה

 
שוֹ " ַקדְׁ ֶתָך.ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת לְׁ ַלאכְׁ ָעִשיָת ָכל מְׁ ִביִעי ַשָבת לַ . ֵשֶשת ָיִמים ַתֲעֹבד וְׁ יֹום ַהשְׁ  'ה וְׁ

ָלאָכהֱא ֶהיָך  ָעֶריָךֹלא ַתֲעֶשה ָכל מְּ ָך ֲאֶשר ִבשְׁ ֵגרְׁ ֶתָך וְׁ ֶהמְׁ ָך ובְׁ ָך ַוֲאָמתְׁ דְׁ ָך וִבֶתָך ַעבְׁ  ִכי . ַאָתה וִבנְׁ
ֶאת ָכל ֲאֶשר ָבם 'הֵשֶשת ָיִמים ָעָשה  ֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָטם וְׁ ִביִעי ֶאת ַהָשַמִים וְׁ ַעל  ַוָטַנח ַבטוֹם ַהשְּ

ֵשהו(י" רש–ברכו במן לכופלו בששי לחם משנה )  ֶאת יוֹם ַהַשָבת'הֵכן ֵבַר   ַקדְּ במן שלא היה יורד בו )  ַויְּ
. (' י–' ז', כ שמות)" (י" רש–

 
ביום השביעי יוצרת לישראל ברכת לחם משנה ' מנוחת ה, לפני יציאתם של ישראל ללקוט בשבת

זה אין כל " מנוחה"במצג . ביום השישי וקדושה ביום השביעי באי ירידתו של המן כלל ביום זה
מפאת שמעשה פעולה אינו יכול להותיר , משמעות לפעולתם של ישראל וממילא לאיסורי השבת

יציאתם של ישראל . על כן לא מציג משה לפני ישראל את איסורי השבת". מנוחה"רושם במצב ה
ָצֺאהו ַבָשֶדה "–למרות דברי משה  ֶיה בוֹ "ו" ַהטֹום  א ִתמְׁ היא שמולידה בהם את , 46"ַשָבת  א ִיהְׁ
צצה ועולה גם הרלוונטיות , מתוך כך.  מצג פעולתה של הארץ מעצמה–" מנוחה"השליטה במצג ה

ֹקמֹו ַבטֹום "ב' לאיסורי השבת המגיעים לישראל על ידי ה ָתיו  ל ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ בו ִאיש ַתחְׁ שְׁ
ִביִעי ָלאָכה "– ובעשרת הדברות כבר בציווי כוללני 47"ַהשְׁ ".  א ַתֲעֶשה ָכל מְׁ

 
עד כאן נגענו בשלב ההבנה הראשון של מלאכת ההוצאה ומלאכת העברת ארבע אמות ברשות 

. שבפרשת המן" שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו"כפי העולה מלימוד , הרבים
מכוחה ביציאת האדם " ללקוט"הארץ ואל האפשרות " מנוחת"מהלך זה חיבר אותנו אל 

. ממקומו
  

לימודו של . ס בתחילת מסכת שבת"זהו הלימוד הראשון שמביא תו, כפי שהזכרנו בתחילה, אמנם
.  הוא ממלאכת הבאת התרומה למשכן, י שהוא הלימוד המובא במפורש במסכת שבת"רש
 

מהו גדר השינוי שנוצר באדם או . של מעשה ההוצאהתוצרו יקדם אותנו בהגדרת , עיון בלימוד זה
מעיון זה נשליך חזרה אל הבנתנו את מעשה ההוצאה כמעשה . בכלי כתוצאה ממעשה ההוצאה

. מה פועלת הארץ באדם או בכליו בהעברתו בה, מן הארץ" לקיטה"
 

. שלב שני

הבאת תרומת ישראל אל המשכן - ההוצאה 
 

. כך הוא המקור במסכת שבת
 

 דאמר קרא  ויצו משה ויעבירו קול במחנה: אמר רבי יוחנן- ? הוצאה גופה היכא כתיבא"
שהיו הכל ) ומחנה לויה רשות הרבים הואי, במחנה לויה- משה היכן הוה יתיב . (ו"שמות ל)

 לא תפיקו ותיתו מרשות היחיד דידכו:  וקאמר להו לישראל(י" רש– מצויין אצל משה רבינו
 .(ב" ע,ו"בת צש) ..." לרשות הרבים(י" רש–מאהליכם )

 
אינו עוסק בעניין השבת אלא במעשה הבאתם של ישראל את תרומת , "שמות"הכתוב עצמו ב

. המשכן
 

תֹו ֲאֶשר ֵהָםה ֹעִשים" ַלאכְׁ ֶלאֶכת ַהֹעֶדש ִאיש ִאיש ִמםְׁ  .ַוָטֹבאו ָכל ַהֲחָכִמים ָהֹעִשים ֵאת ָכל מְׁ
ָלאָכה ֲאֶשר ִצָוה  ָהִביא ִמֵדי ָהֲעֹבָדה ַלםְׁ ִבים ָהָעם לְׁ רו ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר ַמרְׁ  . ַלֲעשֹת ֹאָתה'הַוֹטאמְׁ

רוַמת ַהֹעֶדש ַוִטָכֵלא  ָלאָכה ִלתְׁ ִאָשה  ל ַיֲעשו עֹוד מְׁ ַצו ֹמֶשה ַוַטֲעִבירו קֹול ַבַםֲחֶנה ֵלאֹמר ִאיש וְׁ ַויְׁ
הֹוֵתר. ָהָעם ֵמָהִביא ָלאָכה ַלֲעשֹות ֹאָתה וְׁ ָכל ַהםְׁ ָתה ַדָטם לְׁ ָלאָכה ָהיְׁ ַהםְׁ . (' ז–' ד, ו"שמות ל)" וְׁ

 
לכאורה עיקר עניינו של הכתוב הוא במלאכת התורמים מצד אחד ומלאכת החכמים את כלי 

הבאת החומרים למשכן היא אמצעי בלבד המחבר את תרומתם של . המשכן וחלקיו מן הצד השני
. ישראל אל אומני המשכן

 

                                                 
46

. ו"ה וכ"כ, ז"שמות ט 
47

 .ט"כ, ז"שמות ט 
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. כך הוא תיאור מלאכתם של התורמים בחומרי המשכן ומעשה הבאתם
 

ֹעֹרת " ָאָדִמים וְׁ ֹעֹרת ֵאיִלם מְׁ ִעִזים וְׁ ֵשש וְׁ תֹוַלַעת ָשִני וְׁ ָגָמן וְׁ ֵכֶלת וְׁ רְׁ ָצא ִאתֹו תְׁ ָכל ִאיש ֲאֶשר ִנמְׁ וְׁ
ָחִשים ֵהִביאו ֶלאֶכת ָהֲעֹבָדה ֵהִביאו...תְׁ ָכל מְׁ ָצא ִאתֹו ֲעֵצי ִשִחים לְׁ ֹכל ֲאֶשר ִנמְׁ ָכל ִאָשה .וְׁ  וְׁ

ֶאת ַהֵשש ָגָמן ֶאת תֹוַלַעת ַהָשִני וְׁ ֶאת ָה רְׁ ֵכֶלת וְׁ ֶוה ֶאת ַהתְׁ ָיֶדיָה ָטוו ַוָטִביאו ַמטְׁ ַמת ֵלב בְׁ ָכל .ַחכְׁ  וְׁ
ָמה ָטוו ֶאת ָהִעִזים ָחכְׁ . (ו" כ– ג"כ, ה"שמות ל)" ַהָמִשים ֲאֶשר ָנָשא ִלָבן ֹאָתָנה בְׁ

 
לעשות בהם את מלאכות , חכמי הלב ובראשם בצלאל לוקחים מישראל את תרומת החומרים

. המשכן השונות
 

ֹכל ִאיש ֲחַכם ֵלב ֲאֶשר ָנַתן " ָאֳהִליָאב וְׁ ֵאל וְׁ ַצלְׁ ָעָשה בְׁ בוָנה ָבֵהָםה ָלַדַעת ַלֲעשֹת ֶאת 'הוְׁ ָמה ותְׁ  ָחכְׁ
ֹכל ֲאֶשר ִצָוה  ֶלאֶכת ֲעֹבַדת ַהֹעֶדש לְׁ רוָמה ֲאֶשר ֵהִביאו ...'הָכל מְׁ ֵני ֹמֶשה ֵאת ָכל ַהתְׁ חו ִמִלפְׁ ַוִטקְׁ

ֶלאֶכת ֲעֹבַדת ַהֹעֶדש ַלֲעשֹת ֹאָתה  ָרֵאל ִלמְׁ ֵני ִישְׁ . (' ג–' א, ו"שמות ל)..." בְׁ
 

פונים חכמי מלאכת המשכן , מתוך הבאתם של ישראל חומרי גלם מעבר לצורך מלאכת המשכן
ָהִביא  "–לו כי הבאת החומרים היא מעבר לצורך עבודת המשכן " מדווחים"למשה ו ִבים ָהָעם לְׁ ַמרְׁ

ָלאָכה כי ישראל לא יעשו עוד מלאכה , בעקבות כך מעביר משה קול במחנה". ִמֵדי ָהֲעֹבָדה ַלםְׁ
ִאָשה  ל ַיֲעשו עֹוד  "– למען המשכן ('בעיזים וכו, בארגמן, כגון בתכלת)ביצירת חומרי הגלם  ִאיש וְׁ

רוַמת ַהֹעֶדש ָלאָכה ִלתְׁ ַוִטָכֵלא ָהָעם  "–בעקבות כך מפסיק העם להביא חומרים אלו אל משה . 48"מְׁ
מסכם הכתוב שכמות החומרים שהביאו ישראל לשם מלאכת המשכן הייתה , מתוך כך". ֵמָהִביא

הֹוֵתר "–דיים ואף הותר  ָלאָכה ַלֲעשֹות ֹאָתה וְׁ ָכל ַהםְׁ ָתה ַדָטם לְׁ ָלאָכה ָהיְׁ ַהםְׁ ". וְׁ
 

אם קריאתו של משה אל ישראל . מקשה על הבנה זו,  אולם לשון הכתוב השזור במהלך הכתובים
ִאָשה  ל ַיֲעשו עֹוד -  "מתייחסת בפשטות למלאכת חומרי הגלם  ָלאָכה ִאיש וְׁ רוַמת ַהֹעֶדשמְּ ",  ִלתְׁ
סיומת , מאידך". ֵמָהִביאַוִטָכֵלא ָהָעם - " התרומה הבאתתיאור הפסקת התרומה מתייחס למעשה 

ָלאָכה "–הכתוב שוב חוזרת למעשה המלאכה  ַהמְּ הֹוֵתרוְּ ָלאָכה ַלֲעשֹות ֹאָתה וְׁ ָכל ַהםְׁ ָתה ַדָטם לְׁ ".  ָהיְׁ
. "מלאכה"יש גדר של , עצמו" הבאה"כי למעשה הל "מתוך כך מסיקים חז

 
. י במקום"כך מבאר רש

 
לכל .  היתה דים של עושי המשכןומלאכת ההבאה- והמלאכה היתה דים לכל המלאכה "

ה והמלאכה היתה דים לכל "ד' ז, ו"י שמות ל"רש)" המלאכה של משכן לעשות אותה ולהותיר
. (המלאכה

 
ָלאָכה"בכינויה  מעמד . הופכת הבאת החומרים למשכן להיות הנושא המרכזי של הפרשה כולה, "מְׁ

נותן לה הן את מעמד מלאכתם של ישראל בחומרי הגלם לשם הבאתם למשכן והן , "מלאכה"ה
מתייחסים דברי , מצד אחד. את מעמד מלאכות החכמים העושים בהם לאחר שהובאו במשכן

ִאָשה  ל ַיֲעשו עֹוד  "–אל דברי הכתוב , מלאכת ההבאה" - ַוִטָכֵלא ָהָעם ֵמָהִביא"הכתוב  ִאיש וְׁ
רוַמת ַהֹעֶדש ָלאָכה ִלתְׁ ָתה ַדָטם "–מאידך מקבילה . 49שהיא עבודת התורמים" מְׁ ָלאָכה ָהיְׁ ַהםְׁ " וְׁ

הֹוֵתר "–" לסיומת הכתוב, ל"המיוחסת למלאכת ההבאה הנ ָלאָכה ַלֲעשֹות ֹאָתה וְׁ ָכל ַהםְׁ שהיא , "לְׁ
מהבאתם של ישראל את תרומתם אל משה " הבאה"גזירת מלאכת ה.  מלאכת החכמים במשכן

לגזור את מהות מלאכה זו מצד החיבור שבין שתי הוויות , מחייבת אם כן, לבניין המשכן
הוא , החיבור שבין מהות מלאכתם של התורמים לבין פעולתם של חכמי המשכן. המלאכה

".  הבאה"המגדיר המהותי של מלאכת ה
 

                                                 
48

ָלאָכה"ההוראה . ם ופרשנים נוספים"באופן זה מבאר הרשב  מכוונת למלאכות שעשו ישראל לפני , "ַאל ַיֲעשו עוֹד מְּ
.  כמו טוויית החוטים לפני הבאת תרומת הבדים למשכן. הבאתם את התרומה אל המשכן

 

. (ה אל יעשו עוד מלאכה"ד' ו, ו"ם שמות ל"רשב" )ויביאו מטוה' שהיו טווים בביתם כדכת- אל יעשו עוד מלאכה "
 

. מוסב גם על הממון" מלאכה"ן מבאר כי לשון "לעומת זאת הרמב
 ן "רמב..." )(לעיל כב ז)וכן אם לא שלח ידו במלאכת רעהו , הממון יקרא מלאכה- איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה "

 .(ה איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה"ד' ו, ו"ל ותשמ
49

ֹעֹרת - "כפי שהבאנו לעייל   ָאָדִמים וְׁ ֹעֹרת ֵאיִלם מְׁ ִעִזים וְׁ ֵשש וְׁ תֹוַלַעת ָשִני וְׁ ָגָמן וְׁ ֵכֶלת וְׁ רְׁ ָצא ִאתֹו תְׁ ָכל ִאיש ֲאֶשר ִנמְׁ וְׁ
ָחִשים ֵהִביאו ֶלאֶכת ָהֲעֹבָדה ֵהִביאו...תְׁ ָכל מְׁ ָצא ִאתֹו ֲעֵצי ִשִחים לְׁ ֹכל ֲאֶשר ִנמְׁ ָיֶדיָה ָטוו ַוָטִביאו .וְׁ ַמת ֵלב בְׁ ָכל ִאָשה ַחכְׁ  וְׁ

ֶאת ַהֵשש ָגָמן ֶאת תֹוַלַעת ַהָשִני וְׁ ֶאת ָה רְׁ ֵכֶלת וְׁ ֶוה ֶאת ַהתְׁ ָמה ָטוו ֶאת ָהִעִזים.ַמטְׁ ָחכְׁ ָכל ַהָמִשים ֲאֶשר ָנָשא ִלָבן ֹאָתָנה בְׁ "  וְׁ
 .(ו" כ– ג"כ, ה"שמות ל)
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" הבאה" כוח ישראל ב–תרומת התכשיטים בעודם על הנשים וטוויית העיזים על גביהן 
 

. עיון בפעולתם של התורמים מלמד כי משמעות פעולתם אינה נופלת מזו של בוני חלקי המשכן
.  נשיאת הלב ונדבת הרוח של ישראל מתורגמות כהופעת רוח נבואה

 
רוַמת " ָבה רוחֹו ֹאתֹו ֵהִביאו ֶאת תְׁ ֹכל ֲאֶשר ָנדְׁ ָשאֹו ִלבֹו וְׁ ֶלאֶכת ֹאֶהל 'הַוָטֹבאו ָכל ִאיש ֲאֶשר נְׁ  ִלמְׁ

ֵדי ַהֹעֶדש ִבגְׁ ָכל ֲעֹבָדתֹו ולְׁ ָכל - מֹוֵעד ולְׁ ֲעי ִלֵביה וְׁ רְׁ ִאתְׁ ַבר דְׁ ָאתֹו ָכל גְׁ ֵלִמית רוֵחיה וְׁ ַאשְּ דְּ
בוָאָתא ָחֵניה ִבנְּ ָכל נולְׁ ָנא ולְׁ ַכן ִזימְׁ ִעיִביַדת ַמשְׁ ָי לְׁ ָדם יְׁ ָרשוָתא ִלקְׁ ִתיו ַית  פְׁ ִעֵםיה ַהיְׁ  דְׁ

ָשא בוֵשיה קודְׁ ִללְׁ .  ( שםתרגום יונתן וא"כ, ה"שמות ל)" וְׁ
יבואו כל איש שנשאו ִלבו וכל שהשלימה רוחו בנבואה שִעמו הביאו את ההפרשה לפני יי למלאכת ו: תרגום

  :אהל מועד ולכל עבודתו ולִבגדי הקודש
 

.  מלמד על מהות תרומתם, המשך תיאור הכתוב את אופן ותוכן תרומתם של ישראל
 

ָכל ִאיש " ִלי ָזָהב וְׁ כוָמז ָכל כְׁ ַטַבַעת וְׁ ִדיב ֵלב ֵהִביאו ָחח ָוֶנֶזם וְׁ ַוָטֹבאו ָהֲאָנִשים ַעל ַהָמִשים ֹכל נְׁ
נוַפת ָזָהב לַ  . (ב"כ, ה"שמות ל)" 'הֲאֶשר ֵהִניף תְׁ

 
עם "י במקום מבאר לשון זו במשמעות של "רש? "ַוָטֹבאו ָהֲאָנִשים ַעל ַהָמִשים"מה משמעות התיאור 

". הנשים
 

. (ב"כ, ב"כ, ה"שמות ל, שםי "רש)"  וסמוכין אליהםעם הנשים- על הנשים "
 

". על"תרגום אונקלוס נאמן ללשון ה, אמנם
 

. (ב"כ, ה"שמות ל, שםאונקלוס )..." ומיתן גובריא על נשיא כל דאתרעי לביה"
 

. מתייחס להבדל שבין שני הביאורים, י"ברש" סוגריים"ביאור ה
 

מה שהתרגום הניח על פשוטו משום דלא מתרגם ויבאו האנשים ואתו גבריא כמו שמתרגם )
כמו שכתב  ,ורצה לומר שהביאו חח ונזם בעודן על הנשיםרק מתרגם ומייתן , לעיל מיניה

. (ה על הנשים"ב ד"ה כ"שמות ל, י שם"ברש)( י על טוו את העיזים"רש
 

" ַעל ַהָמִשים"הוא מתרגם את , במשמעות של ביאת האנשים" ַוָטֹבאו"י מבאר את "כיוון שרש
במשמעות של " ַוָטֹבאו"לעומת זאת תרגום אונקלוס מתרגם את לשון  .  הנשיםעםכביאת האנשים 

ממילא משמעות .  ולא אל ביאת האנשים עצמםהתרומההמתייחס להבאת " ויביאו "–" ומייתן"
, את תרומת חח הנזם והכומז.  על הנשים(בעודה, את התרומה)והביאו האנשים "הפסוק כולו היא 
ולכאורה לא ברור מה משנה הדבר ביחס לתוצאת . 50בעודן על הנשים עצמןמביאים האנשים 
תשובה בדבר אנו מוצאים מן ההשוואה שמשווה הערת הסוגריים בין מעשה . מעשה התרומה

ורצה לומר שהביאו  "–הבאת התכשיטים בעודן על הנשים לבין מעשה טוויית הנשים על העיזים 
".  י על טוו את העיזים"חח ונזם בעודן על הנשים כמו שכתב רש

 
. כך מתאר הכתוב את תרומת טוויית העיזים

 
ָמה ָטוו ֶאת ָהִעִזים" ָחכְׁ ָכל ַהָמִשים ֲאֶשר ָנָשא ִלָבן ֹאָתָנה בְׁ . (ו"כ, ה"שמות ל)" וְׁ

 
ל לתאר מעשה אומנות "מביא את חז, שיוך מעשה הטווייה אל העיזים עצמם ולא כלפי הצמר

. טוויה שאינה רגילה
 

. י על הכתוב"כך רש
 

 שמות , שםי"רש)" שמעל גבי העזים טווין אותן, היא היתה אומנות יתירה- טוו את העזים "
. (ו"כ, ה"ל

 
. כך מביאה הגמרא בעניין

                                                 
. במקום" משך חכמה"כך גם מבאר ה 50

 

יעויין . בעודם על הנשים, פירוש שהביאו מעל הנשים, ("על נשיא)ומייתן גובריא "תרגום . ויבאו האנשים על הנשים "
 .(ה ויבאו האנשים על הנשים" דב"כ, ה"משך חכמה שמות ל" )י"רש
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ועליונות של , יריעות התחתונות של תכלת ושל ארגמן ושל תולעת שני ושל שש: תנו רבנן"

דאילו . וגדולה חכמה שנאמרה בעליונות יותר ממה שנאמרה בתחתונות, מעשה עזים
  ואילו בעליונות כתיב  וכל הנשים (ה"שמות ל) בתחתונות כתיב וכל אשה חכמת לב בידיה טוו

ותניא . (ה"שמות ל)  טוו את העזים(י" רש–יתרות חכמה משמע ) אשר נשא לבן אתנה בחכמה
קרא קדריש טוו את  - (א"ט ע"שבת צ)" וטווי מן העזים, שטוף בעזים: משום רבי נחמיה

. (ה שטוף בעזים וטוו בעזים"ב ד"ע, ד"י שבת ע"רש)" בגופן של עזים משמע - (ה"שמות ל)העזים 
 

, חוכמת היריעות העליונות של מעשה העיזים מוגדרת גדולה יותר מחוכמת היריעות התחתונות
ל "ברור כי אין כוונת חז. דווקא מפאת שאופן עשייתן היה בגופן של העיזים עצמן בעודן חיות

אם תוצאת הטוויה  הזו . מתייחסת ליכולת הפרקטית לטוות את הצמר על גופן של העיזים החיות
". חוכמה יתרה"אין ערך לדרך הטווייה להגדירה , זהה לזו של מעשה טוויית צמר לאחר גזיזתו

תוצר , עצמו בעודו בחיים" חי"אנו נצרכים על כן להבין כי בקיום מעשה טוויית הצמר על גב ה
. מתוך יצירתו במחובר למקורו, מעשה הטווייה כולל בתוכו את מקור הווייתו ממנו נוצר

מסקנה זו ביחס לטוויית העיזים מחזירה אותנו אל נדבת תכשיטי הנשים בעודן עליהם כפי 
כוללים , בהבאת התכשיטים בעודן על הנשים".ַוָטֹבאו ָהֲאָנִשים ַעל ַהָמִשים "–שנלמד מלשון הכתוב 

בדיוק כפי שטוויית העיזים כוללת בתוכה את , נודבי המשכן בתכשיטים את הווייתן של הנשים
תיאור המשך הכתוב . ההשלכות ממסקנה זו הינן עצומות. בטווייתן בעודן עליהן" חי"הוויית ה

כוָמז- את תרומת הנשים  ַטַבַעת וְׁ כלי "  - "כוָמז - "51ל את מיקומן באישה" וביאור חזָחח ָוֶנֶזם וְׁ
אינם רק תיאורים , "כאן מקום זמה "–ואת כוחן " זהב הוא נתון כנגד אותו מקום לאשה

ל כי התכשיטים המובאים "אלא הבהרה של חז, פרקטיים לבאר לנו באילו תכשיטים המדובר
אלא גם את , אינם כוללים רק את חומרי התרומה אם זהב אם כסף ואם נחושת, לתרומת המשכן

הנלקח לתרומה ממקום הערווה " כומז"ה. צורת התכשיט ואף את הוויית הגוף ממנו נילקח
הוויית המשכן תהיה בנויה . מכמת בתוך חומר הזהב הניתן לתרומה את הכוח הזה, והזימה

מעצימה את חיבור , בעודן על הנשיםהבאת האנשים את תכשיטי הנשים . מצרוף כוח זה בזהבו
הוויית מקום הערווה וכוח הזימה באותם התכשיטים ומילא את כוח תרומת כוחות אלו למשכן 

בעורות , שבעיזים בטוויית הצמר על גביהן" חי"בדיוק כפי תגבור הוויית ה, בתוך הוויית הזהב
.  52העיזים שעל המשכן

 
 ואת החוכמה שבמלאכה זו כגדולה 53"אומנות יתרה"כ, הגדרת מעשה הטווייה על העיזים עצמם

ָמה "–מתוך שימוש הכתוב במעשה העיזים בלשון )מחוכמת המלאכות האחרות  ָחכְׁ לעומת " ָנָשא ִלָבן ֹאָתָנה בְׁ
ַמת ֵלב "–בלשון ' שימוש הכתוב בטוויית התכלת והארגמן וכו ָכל ִאָשה ַחכְׁ מלמדים ממילא גם על , (54"וְׁ

חוכמתם ואומנותם של ישראל הנתרמים למלאכת המשכן הן . הבסיסיות" חוכמה"וה" אומנות"ה
.  בתוך עבודתם, ביכולתם להמשיך את הווייתם והוויית מקורות חומרי הגלם עימהם הם עובדים

 
. דווקא בהיותו עוד בחיים, יכולת עצומה זו עולה גם מדרך הפקת צבע החלזון

 
, (י" רש–שדם החי טוב מדם המת ) טפי ניחא ליה- דכמה דאית ביה נשמה ...הצד חלזון והפוצעו"

דליציל ציבעיה ה "י ד" ורשא" ע,ה"שבת ע)" צבעו צלולה, שתהא מראית- כי היכי דליציל ציבעיה 
  .(גרסינן

 
משמעות ! גם לאחר מכן, מקיימת בדמו מראית צבע צלולה, הוצאת הדם בעוד החלזון בחיים

חיים אלו שבמראית . נמשכים חייו אל מראית צבעו, כי בהוצאת דמו בעודו בחיים, הדבר היא
. הצבע הם הנותנים לו את צלילותו

 

                                                 
. כלי זהב הוא נתון כנגד אותו מקום לאשה- וכומז . והוא הצמיד, הוא תכשיט של זהב עגול נתון על הזרוע- חח " 51

. (ה וכומז"ה חח וד"ב ד"כ ,ה"י שמות  ל"רש" )ורבותינו פירשו שם כומז כאן מקום זמה
52

 הבנת – בין האיש והאישה  הכללת תרומת תכשיטי הנשים את מצג חיבור הביאה –"ַוָטֹבאו ָהֲאָנִשים ַעל ַהָּנִשים" 
ממילא מאפשרת את , יכולתם של ישראל למשוך אל חומרי הגלם הנתרמים למשכן את מצג כוח הגוף ממנו נלקחו

באופן הקרוב יותר לפשט לשון הכתוב המתאר מצב אישות בין "  ַהָמִשיםַעלַוָטֹבאו ָהֲאָנִשים "הבנת לשון הכתוב 
, מתוך הבאתם בעודן על הנשים, תרומת התכשיטים אינה רק מושכת את הוויית גוף הנשים וכוחן. האנשים לנשים

.   אלא באופן המחבר גם את האנשים אל הוויית הנשים בחיבור של אישות
ה טוו את " דו"כ, ה"י שמות ל"רש" )שמעל גבי העזים טווין אותן, היא היתה אומנות יתירה- טוו את העזים " 53

. (העזים
וגדולה , ועליונות של מעשה עזים, יריעות התחתונות של תכלת ושל ארגמן ושל תולעת שני ושל שש: תנו רבנן" 54

ַמת  (ה"כ, שמות לה )דאילו בתחתונות כתיב . חכמה שנאמרה בעליונות יותר ממה שנאמרה בתחתונות ָכל ִאָשה ַחכְׁ וְׁ
ָיֶדיָה ָטוו ואילו בעליונות כתיב  ָמה (ו"כ, ה"שמות ל)ֵלב בְׁ ָחכְׁ ָכל ַהָמִשים ֲאֶשר ָנָשא ִלָבן ֹאָתָנה בְׁ  –יתרות חכמה משמע ) וְׁ

(. א" ע,ט"שבת צ" ) ָטוו ֶאת ָהִעִזים(י"רש
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! בעודו בכוחובהתייחסותו להוצאת דמו ,  של החלזוןכוחומייחס למראית הצבע את , ס"תו
 

 כי היכי בעודו בכחווחלזון מיד כשיוצא מן הים היו מוציאין דמו ...- את החי במטה פטור "
. (ב" ע,ז"עירובין צ וספותת)" (א"ע, ה"שם דף ע)דליצליל ציבעיה כדאמר בסוף פרק כלל גדול 

 
הוא תרומתם של ישראל אל הוויית המשכן והוא אם כן המגדיר את , מארג החיים הכוללני הזה

. מלאכתם
 

. עומדת מלאכתם של העוסקים בבניית המשכן וכליו, אל מול מלאכתם של תורמי  המשכן
 

ֹשב ַמֲחָשֹבת" " הבאה" כוח מלאכתם של בוני המשכן במעשה ה–" ַלחְּ
 

יאפשר לנו לבאר  את , עיון בהגדרת כוח מלאכתו של בצלאל העומד בראש בעלי המלאכה במשכן
. ייחודיות מלאכת בוני המשכן וכליו אל מול מלאכתם של ישראל תורמי  המשכן

 
או ָקָרא " ָרֵאל רְׁ ֵני ִישְׁ הוָדה'הַוֹטאֶמר ֹמֶשה ֶאל בְׁ ַמֵחה יְׁ ֵאל ֶבן אוִרי ֶבן חור לְׁ ַצלְׁ ֵשם בְׁ ַמֵלא . בְׁ  ַויְׁ

ַדַעתֹאתֹו רוַח ֱא ִהים  בוָנה ובְּ ָמה ִבתְּ ָחכְּ ָלאָכהבְּ ָכל מְׁ ֹשב ַמֲחָשֹבת . ובְׁ ַלחְּ  ַלֲעשֹת ַבָזָהב וַבֶכֶסף וְּ
ָכל  ַמֹּלאת וַבֲחֹרֶשת ֵעץ ַלֲעשֹות בְׁ ֹחֶשת וַבֲחֹרֶשת ֶאֶבן לְׁ ֶלאֶכת ַמֲחָשֶבתוַבמְׁ . (ב" ל–'  ל,ה"שמות ל)" מְּ

 
הדעת והמחשבה המוזכרים בהגדרת יכולתו של , התבונה, לכאורה נראה היה כי כוחות החוכמה

. בהפיכת חומרי הגלם השונים לכלים' מתייחסים ליכולתו לכוון לרצון ה, בצלאל בצורות שונות
אולם פשט  . היא עיקר עבודת מלאכת יצירת המשכן, יצירת הצורות השונות מחומרי הגלם

בכסף ובנחושת מתאר הכתוב , בהבאת יכולתו של בצלאל לעשות בזהב. הכתוב מקשה על הבנה זו
ֹשב ַמֲחָשֹבת"משום מה את יכולתו של בצלאל כיכולת  ֹשב ַמֲחָשֹבת ַלֲעשֹת ַבָזָהב וַבֶכֶסף  "–" ַלחְׁ ַלחְׁ וְׁ

ֹחֶשת ֹשב ַמֲחָשֹבת". "וַבמְׁ . אינה לכאורה היכולת הנזקקת ביחס לפעולת יצירה בחומר" ַלחְׁ
ַמֵלא ֹאתֹו רוַח ֱא ִהים  "–גם התיאור שמביא הכתוב בפסוק שלפני כן  ַדַעתַויְׁ בוָנה ובְּ ָמה ִבתְּ ָחכְּ  בְּ

ָלאָכה ָכל מְׁ אין הוא אומר . לתבונה ולדעת ביחס למלאכה, לכאורה נותן ביטוי עצמאי לחכמה, "ובְׁ
ַדַעת " בוָנה ובְׁ ָמה ִבתְׁ ָחכְׁ ַמֵלא ֹאתֹו רוַח ֱא ִהים בְׁ ָלאָכהלְּ ַויְׁ , שאז מתפרש היה כי החכמה" ָכל מְׁ

ָלאָכה"אלא , התבונה ודעת כולן מתייחסות לאופן קיום המלאכות השונות ָכל מְׁ באופן , "ובְׁ
ַדַעת"המתבאר כי רוח אלוהים ממלאת את בצלאל  בוָנה ובְׁ ָמה ִבתְׁ ָחכְׁ  –בפני עצמם ובנוסף לכך " בְׁ

ָלאָכה" ָכל מְׁ ". בְׁ
 

כתיאור כוחו , התבונה והדעת שבבצלאל בפני עצמם, לומדת הגמרא את תכונות החכמה, מתוך כך
. לצרף אותיות שנבראו בן שמים וארץ

 
על ידי )יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ : אמר רב יהודה אמר רב"

 וימלא אתו רוח אלהים בחכמה (ה"שמות ל)כתיב הכא . (י" רש– ובספר יצירה תני להו, צירופן
בוָנה וכתיב 'ה (ט"י, 'משלי ג)וכתיב התם , ובתבונה ובדעת ָמה ָיַסד ָאֶרץ כֹוֵנן ָשַמִים ִבתְׁ ָחכְׁ  בְׁ

. (א" ע,ה"ברכות נ)"  בדעתו תהומות נבקעו('משלי ג)
 

משמשים את בצלאל , כי אותם הכוחות המשמשים לבריאת העולם, ל במדרש מבארים"כך גם חז
. בעבודת המשכן

 
ה כללו בשלשה דברים והן חכמה " זה אדם הראשון שהקב'(ה, 'מלכים א)ויחכם מכל האדם "

בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה '  שנאמר הובשלשתן נברא העולם, ותבונה ודעת
 שנאמר וימלא אותו רוח אלהים ובשלשתן נעשה המשכן, ('משלי ג)בדעתו תהומות נבקעו 

. (537אוצר המדרשים שלשה וארבעה עמוד )" (ה"שמות ל)בחכמה ובתבונה ובדעת 
 

שהרי חומרי , ולכאורה קיום יכולת זו של בצלאל ביחס לצורך בניית המשכן וכליו אינו מבואר
אין צורך לו אלא ליצור מהם את הצורות . המשכן מגיעים אל בצלאל מתרומתם של ישראל

לעומת זאת היכולת לצרף . 'והחיבורים המתאימים לתבנית הכלים באופן שיתאם לרצון ה
 ולא רק את עצם החומרים עצמםאותיות היא מתכונת בריאת העולם היוצרת מן האותיות את 

? צורותיהם
 

בעוד בפני בצלאל , הבינה ודעת לשלב יצירת העולם מן המחשבה אל המעשה, שייכות החכמה
מחייב אותנו להבין את שימושו של בצלאל בכוח זה באופן שונה , עומדים חומרי יצירה מוכנים
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ֹחֶשת"תיאור הכתוב . מזה שמופיע במעשה בריאת העולם ֹשב ַמֲחָשֹבת ַלֲעשֹת ַבָזָהב וַבֶכֶסף וַבמְׁ ַלחְׁ " וְׁ
כסף ובנחושת מחייבת להבין כי , באופן שחשיבת המחשבות מתייחסת לעשייתו של בצלאל בזהב

יכולתו של בצלאל היא בכוחו לעשות בזהב בכסף ובנחושת באופן המביא אותם לרמת  הקיום של 
ֹשב ַמֲחָשֹבת" לא משמש את בצלאל , כוחו של בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ". ַלחְׁ

בכדי לקיים את רמת אותיות הקודש שנבראו בהם השמים אלא , בכדי לברוא שוב את העולם
השימוש בחומרי הגלם ליצור מהם כלים , אם באופן רגיל. והארץ בתכונת הכלים אותם הוא יוצר

היא מצליחה במעשה . הרי מלאכתו של בצלאל יוצרת מצג הפוך, מכמת אותם להיות גבוליים
יצירתה לקיים בה את אותו מרחב אין סוף המופיע במחשבת הבורא עת היות הבריאה עוד 

". לחשוב מחשבות"בבחינת אותיות חכמה ובעוד היותה בבחינת 
 

. כך עולה מניקוז הכתוב את מעשה יצירתו של בצלאל דווקא ביחס לארון
 

ַאָםה ָוֵחִצי ֹקָמתוֹ " בֹו וְׁ ַאָםה ָוֵחִצי ָרחְׁ כֹו וְׁ ֵאל ֶאת ָהָאֹרן ֲעֵצי ִשִחים ַאָםַתִים ָוֵחִצי ָארְׁ ַצלְׁ " ַוַטַעש בְׁ
. ('א, ז"שמות ל)

 
על סיבת . הזכרת שמו מפורשת דווקא ביחס לארון, אף שהיה מעורב בעשייתם של כל הכלים

. ל במדרש"הדבר עומדים חז
 

אין אתה מוצא באחד מכל כלי המשכן שעשה שם בצלאל כלום , ויעש בצלאל את הארון"
ולמה פירש , אלא בארון וכל המלאכות האחרות כל הכלים האחרות באמירתו ובעצתו

בשביל ששם צלו של הקדוש ברוך הוא שהוא מצמצם שם , בארון מלאכתו לבד ועשאו בידו
ולפיכך קראו בצלאל שעשה צלו של הקדוש ברוך הוא בין שני הכרובים שנאמר , שכינתו

והלא כבר נאמר הלא את השמים ואת הארץ אני מלא ', ונועדתי לך שם ודברתי אתך וגו
ר יהושע דסכנין בשם רבי לוי משל למערה שהיא נתונה על שפת הים געש הים " א(ג"ירמיה כ)

כך הקדוש ברוך הוא יתברך זכרו אף על פי שכתוב , נתמלאת המערה והים לא חסר כלום
ולא תאמר שצמצם הקדוש ברוך , כ הודו על ארץ ושמים"מלא את המשכן אעפ' וכבוד ה

יהושע ) הוא שכינתו בתוך המשכן אלא אף בתוך הארון שעשה בצלאל צמצם שכינתו שנאמר
ִרית ֲאדוֹן ָכל ָהָאֶרץ זה הקדוש ברוך הוא שהיה בתוכו ('ג מדרש תנחומא פרשת )" 55ִהֵּנה ֲארוֹן ַהבְּ

. '(ויקהל סימן ז
 

נצרכת הייתה יכולתו של בצלאל ביותר ליצור כלי , באופן מיוחד' כיוון שבארון מתרכז גילויו של ה
תהיה תכונתו תכונת אין סוף המאפשרת את גילוי , שאף שהוא מחומר מסוים ובעל צורה מסוימת

את היצירה הזו מצליח בצלאל לבצע מכוח יכולתו ליצור בחומר . האלוהי דרכו באופן שאינו חסר
ַדַעת" בוָנה ובְׁ ָמה ִבתְׁ ָחכְׁ ֹשב ַמֲחָשֹבת"ובכוחו " בְׁ המביאים את הארון , בעצם מעשה יצירתו" ַלחְׁ

.  להיות בעל רמת הרחבה כהרחבתה של מחשבת התורה הקודמת למעשה הגשמתו של העולם
 

בהצגתם את , ל"מביעים חז" אין סוף"את כוחו של בצלאל ליצור את הארון להיות בעל תכונת 
ועשו לי "' בה מתחיל בצלאל את קיום ציויו של ה" הארה"מעשה בנייתו את הארון כפעולת ה

את העולם כפעולת ' ל למעשה ההארה שמאיר ה"הזה מקבילים חז" הארה"את מעשה ה". מקדש
. הפתיחה במעשה  הבריאה

 
ָתִיים"זש. (' א,ז"שמות ל)ויעש בצלאל את הארון " ָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין נְׁ שאל , (ל"ט ק"תהלים קי): ה ֵנַתח דְׁ
אמור לי היאך ברא הקדוש ברוך הוא , שמואל בר נחמן אתה בעל הגדה' שמעון בן יהוצדק את ר' ר

, נתעטף באורה וברא את עולמו, ל הקדוש ברוך הוא כשבקש לבראות את העולם"א, את העולם
לכך פתח , (ד"שם תהלים ק)כ נוטה שמים כיריעה "אח, (' ב,ד"תהלים ק)שנאמר עוטה אור כשלמה 

למלך שביקש לבנות לו פלטין ואותו מקום היה  , יהודה למה הדבר דומה' אמר ר. 'דבריך יאיר וגו
כך הקדוש ברוך הוא כשבנה העולם היה , ואחר כך בנה פלטין, מה עשה הדליק את הנרות, חשך

מן הקדוש ברוך הוא למדו ', הוי פתח דבריך יאיר וגו, מה עשה נתעטף באורה ובראו, כולו חשך
אמר , (' ח,ה"שמות כ)כשאמר לו הקדוש ברוך הוא ועשו לי מקדש , הצדיקים שיהו מתחילים באורה

מדרש )" ויעש בצלאל את הארון, מלאכת הארון, מה פתח תחילה, משה לבצלאל שיעשה משכן
. '(תנחומא פרשת ויקהל סימן ז

 

                                                 
" בריתו"ומבאר את הכתוב כולו כמתייחס ל, י על הכתוב ביהושע אינו מגיע לרמת הבעה זו של השכינה"רש, אמנם 55

.  עצמו' ולא לה' של ה
ֵדן " ֵניֶכם ַבַטרְׁ ִרית ֲאדֹון ָכל ָהָאֶרץ ֹעֵבר ִלפְׁ ', יהושע ג..." ) שהוא אדון כל הארץברית של הקדוש ברוך הוא- ִהֵמה ֲארֹון ַהבְׁ
 (.הברית אדון כל הארץה "די "רש וא"י



 28 

משך "כך מבאר ה. אין לבנייתו תחליף משנגנז, מתוך ייחודיות מלאכתו של בצלאל את הארון
. את סיבת קריאת שמו של בצלאל באופן מיוחד על הארון" חוכמה

 
משום ששאר דברים עשו גם , מה דלא כתוב בכולהו בצלאל. ויעש בצלאל את הארון"

עוד לא עשו אחר כי אין , אבל ארון משנגנז. וכן בבית שני ולעתיד, אחרים בבית עולמים
ואולי . ק"ודו. ורק ארון בצלאל הוא שקיים לדורות ולא אחר, לעשות לוחות אחרים

, ז"משך חכמה שמות ל)" דהקפיד הכתוב שלא יעשו לדורות ארון וכרובים רק זה שעשה בצלאל
. '(א

 
כתשובת , באופן הופכי מבואר כוח מלאכתו של בצלאל לקיים בכלי המשכן את מגמת האין סוף

. המשקל למעשה העגל
 

שאם עשו אותן של , "אלהי כסף (אתי)לא תעשון  "('כ, 'שמות כ) וכזה דרשו במכילתא על "...
ואם כן חשש השם יתברך שמא . ('מכילתא יתרו פרשה י)כסף הרי הן כאילו עשו אלהי כסף 

אחרי שחטאו בעגל שמא כשיעשה אחד את הארון יבא להרהר איזה מחשבה זרה הנוטה 
לכן בחר בבצלאל שאבי אביו נהרג על אשר מיחה בעשיית . לדרכי הטלסמאות ועצביהם

אם כן מצד החנוך והטבע שהוא שונא כל הנוטים אחרי ההבל וציור שום דמות . העגל
שהוא לבדו עשה את " ויעש בצלאל"ולכן כתב . ובל יבא לשום מחשבה זרה כלל, ותמונה

 ('ג – ' ב,א"שמות ל)ובזה יבואר שהשם יתברך קודם עשיית העגל אמר . הארון בלא שום סיוע
וכשאמר משה לישראל ". לעשות בכל מלאכה' ואמלא וכו' ראה קראתי בשם בצלאל וכו"

ואז המלאכה , ולפי שזה היה אחר העגל". לעשות בכל מלאכת מחשבת "(ג"ל, ,ה"שם ל)כתוב 
- שלא יהרהרו שום ציור גשם ותבנית דמות כלל , היה צריך להיות טהורה גם בהמחשבה

משך חכמה שמות )" ק" ודושהמחשבה תהא טהורה וברורה ונקיה, "מלאכת מחשבת"וזה 
. '(א, ז"ל

 
פ "ברורה ונקייה מכל הגשמה אע, היא מעשה יצירה שהמחשבה בה טהורה" מלאכת מחשבת"

באופן המיוחד ביותר היא מופיעה על ידי בצלאל במלאכת ! שביצירת מציאות גשמית היא עסוקה
. הארון

 
כפי שהסקנו מלשון הכתוב במינוי משה אותו על , של בצלאל" מלאכתו"מתוך הבנת תכונת כוח 

" מלאכתם"מתבאר ההבדל שבין , מלאכת המשכן וממיקוד שמו באופן ייחודי על מלאכת הארון
אם כוח . לבין מלאכתם של עושי המשכן וכליו, של ישראל בהבאתם את תרומתם למשכן

הבאת )מלאכתם של ישראל בתרומת המשכן מחבר אל חומרי התרומה עם מגע האדם בהם 
הרי , (הוצאת דם החילזון בעודו חי) ועם חיותם (טוויית הצמר על העיזים)עם מוצאם , (התכשיטים על הנשים

מלאכות המשכן טובעות בהם את תכונת המחשבה וצרוף האותיות חסרי הגבוליות המאפיינת את 
. החומר

 
זו הנעשית ברשותם של ישראל וזו הנעשית ברשות , הללו" מלאכות"מרכוז וחידוד של שני סוגי ה

.  המגיעה למשכןביותרת התרומהאנו מוצאים דווקא , ההקדש
 

הוֵֹתר" .  התגברות מלאכת ישראל ומלאכת אומני המשכן בארון–" וְּ
 

ָלאָכה ַלֲעשֹות ֹאָתה " ָכל ַהםְׁ ָתה ַדָטם לְׁ ָלאָכה ָהיְׁ ַהםְׁ הוֵֹתרוְׁ . ('ז, ו"ל שמות)" וְּ
 

.  עושים ישראל את ארון העדות, תרומת המשכן" הֹוֵתר"ל מלמדים אותנו כי מ"חז
 

נכנס משה ,  והמלאכה היתה דים(ו"שמות ל)שנאמר , ר יוחנן לשני בקרים הביאו והותר"א"
אצל בצלאל ראה שהותיר מן המשכן אמר לפני הקדוש ברוך הוא רבון העולם עשינו את 

הלך משה , 56אמר לו לך ועשה בהם משכן לעדות, מה נעשה בנותרמלאכת המשכן והותרנו 
, ועשה בהן כיון שבא ליתן חשבון אמר להם כך וכך יצא למשכן וביתר עשיתי משכן לעדות

 .(א"פרשת פקודי פרשה נ שמות רבה)" אלה פקודי המשכן משכן העדותהוי 
 
 

ָכן"פשט , אמנם קוֵדי ַהִםשְׁ .  המשכןלכל מתייחס אל נדבת ישראל " פְׁ

                                                 
 '(.מדרש תנחומא פרשת פקודי סימן ב" )משכן לדברותאמר לו לך ועשה בהן - "ל "ובלשון אחרת של חז 56



 29 

 
ַיד ִאיָתָמר ֶבן  ֲהֹרן " ִוִטם בְׁ ַכן ָהֵעֺדת ֲאֶשר ֺנַעד ַעל ִני ֹמֶשה ֲעֹבַדת ַהלְׁ ָכן ִמשְׁ קוֵדי ַהִםשְׁ ֵאֶלה פְׁ

ונמנו כל כליו לכל , לכסף ולזהב ולנחשת, בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת המשכן -  ַהֹכֵהן
. (אלה פקודיה "י ד" ורשא"כ, ח" לשמות)" עבודתו

 
.  ללוחות–" עדות"המיוחד ל, "פקודי המשכן"ל אל "ממקד את חז" עדות"אולם לשון ה

 
. אף אל מעשה העגל" עדות"ל מלשון ה"מכוונים חז, אלא שבמקביל

 
שהרי השרה , עדות לישראל שויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל- משכן העדת "

. (ה משכן העדת"א ד"כ, ח"י שם שמות ל"המשך רש)" שכינתו ביניהם
 

אנו למדים מן ההקבלה שבין נדבת ישראל לעגל , לישראל' זה של ה" ויתור"מה משמעות של 
. לנדבת ישראל למשכן

 
 אמר הקדוש ברוך הוא יבא זהב המשכן ויכפר על זהב העגלאמר הקדוש ברוך הוא "

עכשיו שעשיתם המשכן , לישראל בשעה שעשיתם את העגל הכעסתם אותי באלה אלהיך
. (א"פרשת פקודי פרשה נ שמות רבה)" באלה אני מתרצה לכם הוי אלה פקודי המשכן

 
. 'עיון בעניין העגל מלמד כי חטאם של ישראל הוא בעשייתם נאבד מוחש שלא על פי ציווי ה

 
 ולא צידה לקח לא והוא יום ארבעים מהם ובושש... משה לרדת מצפים העם ונשארו"...
 הגדול ההוא ההמון קצת על הרעה המחשבה גברה אז, ליומו שישוב מנת על אלא מהם נפרד

 אנשים מהם שנצטרכו עד והמחשבות העצות ומרבים מחלקות להחלק העם המון והתחילו
 ממצרים מוציאם באלהות שיכחשו מבלי, האומות כשאר נגדו יכונו מורגש נעבד לבקש
 הפלשתים עשו כאשר, אלהיהם נפלאות כשיספרו, אליו להקביל להם מונח שיהיה אבל

 .(ז"צ אות 'א מאמר הכוזרי ספר) ..."שם האלהים כי שאמרו בארון
 

הינה התרצותו להתגלות במרחב , להשרות שכינתו בזהב המשכן' כי התרצות ה, מתוך כך עולה
ַכן ָהֵעֺדת"התמקדות . המוחש קוֵדי ִמשְׁ ". הֹוֵתר"בארון העדות ממקד את ההתרצות הזו אל ה" פְׁ

שהרי זו התרומה שתורמים ישראל , זה הוא למעשה בדיוק מגמתם של ישראל בעגל" הֹוֵתר"
שם בדיוק מופיע שיא התגלותו . הוא בדיוק בעיית עבודת העגל" מעבר לציווי. "'מעבר לציווי ה

. 'של ה
 

עד כי , מלמד כי אכן מצג המוחש בו הוא הקיצוני ביותר בכל המשכן" ארון העדות"התבוננות ב
שבכניסת הגויים להיכל הם מזילים את ישראל בראותם את הכרובים מעורים זה בזה כזכר 

. החובק את הנקבה
 

ומראין להם את , בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת: אמר רב קטינא"
 כזכר החובק את הנקבה, ואחוזין ומחבקין זה את זה, מדובקין זה בזה) שהיו מעורים זה בזההכרובים 

 '( ז',מלכים א)כתיב ו...ראו חבתכם לפני המקום כחבת זכר ונקבה: ואומרים להן, (י" רש–
ַמַער ִאיש וְׁ יֹות ַמַער ִאיש וְׁ יֹות. 57כְׁ כאיש המעורה בלוייה  :אמר רבה בר רב שילא? מאי כְׁ

בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו : אמר ריש לקיש. (י" רש– הנדבק וחבוק באשתו בין זרועותיו) שלו
שברכתן ברכה וקללתן , ישראל הללו: הוציאון לשוק ואמרו, כרובים המעורין זה בזה

 כל מכבדיה הזילוה כי ראו '(איכה א)שנאמר , מיד הזילום? יעסקו בדברים הללו, קללה
. (ב"ע, ד" נ– א" ע,ד"יומא נ)" ערותה

 
את אופן ". ֵבין ָשַדי ָיִלין"מביא לתיאורה בין בדי ארון העדות כ, הופעת השכינה במצג המוחש
. כך פותח הפסוק בשיר השירים. דווקא בעקבות חטא העגל, ההופעה הזה מקבלים ישראל

 
רֹור ַהֹםר דֹוִדי ִלי"  צרור לך הרי לו ואמר בחיקו המור צרור לו שיש כמו לי נעשה דודי - ...צְׁ

 העגל מעשה על לישראל נתרצה ה"ב הקדוש כך שאבדת הראשון מן טוב ריח שיתן זה

                                                 
ַפַתח " 57 ִתֹמֹרת  (י" רש–פתח וחקק )ַויְׁ רוִבים ֲאָריֹות וְׁ ֹרֶתיָה כְׁ גְׁ ַעל ִמסְׁ ֹדֶתיָה וְׁ ֹליוֹתַעל ַהלֺֹחת יְׁ ַמַער ִאיש וְּ פתח -   ָסִביבכְּ

:  כן פירשו רבותינובזרועותיהן' כזכר ונקבה החבוקיסביב 
לכים מ)..." לויות לשון דיבוק ולפי משמעותו איש ולויותו ופירושו לשון אחיזה ודיבוק כזכר המעורה בנקבה- כמער 

 .(ה כמער" וד כמער איש ולויותה"י ד" ורשו"ל', ז', א
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שיר )" העגל זהב על ויכפר המשכן זהב ויבא למשכן התנדבו ואמר עונם על כפרה להם ומצא
. (לי דודי המר ורה צר"די "רשו, ג"י', השירים א

 
. מתוך כך מסיים הכתוב

 
שיר )" הארון בדי שני בין - שדי בין. שם לשכון אמר בו שמעלתי לפי אף - ֵבין ָשַדי ָיִלין"...

(ה בין שדי"ה בין שדי ילין וד"י ד" ורשג"י', א, שםהשירים 
58. 

 
מתרומת , והן בהופעתו כזכר ונקבה המעורים זה בזה" בין שדי"הן בהופעתו כ, מגמת המוחש הזו

בהבאת האנשים את . כך זהינו במלאכתם של ישראל בתרומתם. ישראל למשכן היא מגיעה
כולל חומר התרומה אף את הוויית ,  ובטוויית העיזים בעודן עליהן59תכשיטי הנשים בעודם עליהן

מכמת בתוך חומר הזהב , 60הנלקח לתרומה ממקום הערווה והזימה" כומז"ה. הגוף ממנו נלקח
מהלך זה מתקיים באופן מיוחד בתרומת . 62 שבין האיש והאישה61הניתן לתרומה את כוח הזימה

מתגברת גם הוויית מלאכתם להופיע בכרובים , מתוך התגברות תרומתם.  של ישראל" הֹוֵתר"ה
. כמצג של אישות בין איש ואישה ובבדי הארון כדדי אישה

 
הצד הנוסף . ביצירת ארון העדות" הֹוֵתר"זהו אם כן הצד האחד שבהתגברות החיים שגורם ה

. עליה למדנו מבצלאל" מלאכה"מגיע מכוח מגמת ה
 

. אין מקום הארון ומקום הכרובים מן המידה, אף שהארון והכרובים נעשים מחומר ממשי
 

 מקום ארון וכרובים :דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, ואיתימא רבי יוחנן, לוי' דאמר ר"
. יש לו ריוח עשר אמות לכל רוח ורוח, 63ארון שעשה משה: תניא נמי הכי. אינו מן המדה

 וחמש אמות כנף (' ו,'מלכים א): שנאמר, כרובים בנס הן עומדין: אמר רבנאי אמר שמואל
, הכרוב האחת וחמש אמות כנף הכרוב השנית עשר אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו

. (א" ע,ט"בא בתרא צב)" (י" רש– גופן) בנס הן עומדין: אלא שמע מינה? גופייהו היכא הוו קיימי
 

היא למעשה קצה יכולת , תכונה זו של הארון שאינה מוגבלת בגבוליות החומר לצמצמו במידה
היכולת לבטא במלאכות השונות את . 64מלאכתם של אומני המשכן המופיעה במרכזה בבצלאל

היא שמאפשרת לכלים להיות , 66ואת איכות האותיות מהן נברא העולם, 65הכלים" מחשבת"מצג 
. אולם בד בבד בלא תלות בגבולות ומידתיות עולם החוש, קיימים מצד אחד קיום חושי מוחלט

                                                 
58

  –מתוך כך תיאור בליטת ראשי הבדים מן הפרוכת מתוארת כבליטת דידי האישה מתחת חלוקה  
 

יו ָשם ַעד ַהטֹום ַהֶזה " ִביר וְׁ א ֵיָראו ַהחוָצה ַוִטהְׁ ֵני ַהדְׁ בפרוכת שכנגד - ַוַטֲאִרכו ַהַבִדים ַוֵטָראו ָראֵשי ַהַבִדים ִמן ַהֹעֶדש ַעל נְׁ
דוחקין ובולטין כעין שני הפתח באמה טרקסין יכול יהיו מקרעין בה ויוצאין תלמוד לומר ולא יראו החוצה הא כיצד 

(. ויראו ראשי הבדים" די "רשו' ח', ח', מלכים א" )(ג" י,'השירים א שיר) כענין שנאמר בין שדי ילין דדי אשה
 

  –כך לומדת הגמרא 
נראין - ? הא כיצד-  ולא יראו החוצה '( ח,'מלכים א) ויראו ראשי הבדים וכתיב '( ח,'מלכים א)כתיב : רב יהודה רמי"

 צרור המר '(שיר השירים א)שנאמר , ונראין כשני דדי אשה, דוחקין ובולטין ויוצאין בפרוכת-  הא כיצד ...ואין נראין
א " ע,ד"יומא נ" )ונראין כשני דדי אשה שבולטין מתחת חלוקהשהיו דוחקין ובולטין בפרוכת ...-  דודי לי בין שדי ילין

(.  נראין ואין נראיןה" די"רשו
 

  – כחדר המיטותומקום הארון מתואר 
 

תֹו " ֶאת ֵמיִנקְׁ ֵני ַהֶםֶלְך ַהםוָמִתים ַוִתֵתן ֹאתֹו וְׁ ֹנב ֹאתֹו ִמתֹוְך בְׁ ָיהו ַוִתגְׁ ַעת ַבת ַהֶםֶלְך ֶאת יֹוָאש ֶבן ֲאַחזְׁ הֹוַשבְׁ ַבֲחַדר ַוִתַעח יְׁ
מתחבא ' ויהי אתה בבית ה ('י' ב)בעליית בית קדש הקדשים כדכתיב במלכים ' ל פי" ורבינו שלמה זצ...- ... ַהִמחוֹת

..." על שם בין שדי ילין (יא' במלכים ב) וקורהו חדר המטות' כי יצפנני בסוכה וגו (ז"תהלים כ)ועליו אמר דוד ' וגו
(. בחדר המטותה "די "רש וא"י, ב"כ', דברי הימים ב)

59
  .(ב" כ,ה"שמות ל" )ַוָטֹבאו ָהֲאָנִשים ַעל ַהָמִשים-  "ל מ "כפי שלמדו חז 
60

כוָמז "   .(ב"כ, שמות לה י"רש" )כלי זהב הוא נתון כנגד אותו מקום לאשה- וְׁ
61

 .(ב"כ, י שמות לה"רש" )ורבותינו פירשו שם כומז כאן מקום זמה...- וכומז " 
62

 .שהוא לשון ביאה (ב" כ,ה"שמות ל" )ַוָטֹבאו ָהֲאָנִשים ַעל ַהָמִשים "–כפי שנלמד מלשון הפשט של הכתוב  
63

יש לו עשר אמות ריוח לכל רוח ורוח ' על כ' כשניתן בבית קדשי הקדשים שעשה שלמה שהוא כ- ארון שעשה משה " 
 (.א" ע,ט"ם בבא בתרא צ"רשב" )עד הדביר' לימינו ולשמאלו הרי עשרים בלא ארון ולפניו כ

64
או ָקָרא "  ָרֵאל רְׁ ֵני ִישְׁ הוָדה'הַוֹטאֶמר ֹמֶשה ֶאל בְׁ ַמֵחה יְׁ ֵאל ֶבן אוִרי ֶבן חור לְׁ ַצלְׁ ֵשם בְׁ ָמה .  בְׁ ָחכְׁ ַמֵלא ֹאתֹו רוַח ֱא ִהים בְׁ ַויְׁ

ָלאָכה ָכל מְׁ ַדַעת ובְׁ בוָנה ובְׁ ֹחֶשת.ִבתְׁ ֹשב ַמֲחָשֹבת ַלֲעשֹת ַבָזָהב וַבֶכֶסף וַבמְׁ ַלחְׁ ַמֹּלאת וַבֲחֹרֶשת ֵעץ ַלֲעשֹות . וְׁ  וַבֲחֹרֶשת ֶאֶבן לְׁ
ֶלאֶכת ַמֲחָשֶבת ָכל מְׁ  .(ג" ל–' ל, שמות לה" )בְׁ

65
ֹשב ַמֲחָשֹבת"  ַלחְׁ ֶלאֶכת ַמֲחָשֶבת...וְׁ ָכל מְׁ  (. ג" ל–ב "ל, ה"שמות ל" )ַלֲעשֹות בְׁ
66

 (.א" ע,ה"ברכות נ" )יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ: אמר רב יהודה אמר רב" 
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היא המגדירתו , התרכזותה האיכותית של מלאכת אומני המשכן באופן מיוחד במלאכת הארון
.  68 והיא המייחדת את בצלאל באופן מיוחד למלאכתו67"אורה"כפי שהבאנו לעייל כמלאכת 

 
כי כפי שהבאת ישראל תרומה מעבר לציווי האלוהי מרחיבה בה את כוח , מכך למעשה יוצא

, (הוויית הכרובים המעורים זה בזה כאמור)להופיע בחומר הארון מסת חוש מקסימאלית " מלאכתם"
עד , הזו להביע בחומר הזה את הווייתם של אומני המשכן באופן מוקצן"  יותרת"כך מאפשרת ה

. אינם מן המידה, כי מידתו של הארון וגוף הכרובים שעליו
 

,  לבין מלאכתם של בוני המשכן וכליו, בתפר הזה שבין מלאכתם של ישראל בהבאת התרומה
ָלאָכה- נשלמת מלאכת ההבאה , "והותר"בהופעתן השיאית ב ַהםְׁ ָתה ַדָטם  - מלאכת ההבאה – וְׁ ָהיְׁ

ָלאָכה ַלֲעשֹות ֹאָתה  ָכל ַהםְׁ הוֵֹתרלְׁ " מלאכה"מעשה ההבאה מחבר ומאחד בין שתי בחינות ה". וְּ
.  להופכם לחטיבת מציאות אחת שלמה

 
. אוסר משה את המשך מלאכת ההבאה, בנקודת החיבור הזו

 
רוַמת ַהֹעֶדש " ָלאָכה ִלתְׁ ִאָשה  ל ַיֲעשו עֹוד מְׁ ַצו ֹמֶשה ַוַטֲעִבירו קֹול ַבַםֲחֶנה ֵלאֹמר ִאיש וְׁ ַויְׁ

. ('ו,ו"שמות ל)" ַוִטָכֵלא ָהָעם ֵמָהִביא
 

. כי הוא המגדיר את המקור למלאכת ההוצאה בשבת,  איסור זה ראינו בתחילת המאמר
 

 ויצו משה ויעבירו (ו"שמות ל)דאמר קרא : אמר רבי יוחנן- ? הוצאה גופה היכא כתיבא"
וקאמר , ומחנה לויה רשות הרבים הואי, במחנה לויה- משה היכן הוה יתיב . קול במחנה
 .(ב" ע,ו"שבת צ)" לא תפיקו ותיתו מרשות היחיד דידכו לרשות הרבים: להו לישראל

 
כמקור , והן על פרשת תרומת ישראל למשכן, 69הן על פרשת המן, ל במקביל"הצבעתם של חז

 מחייבת להבין כי מהלך מעשה הלקיטה של ישראל בפרשת (כפי שהבאנו לעייל)לאיסור ההוצאה 
.  70הינו כמהלך תרומתם בפרשת המשכן, המן
  

כלקיטת המן חוץ למחנה - מלאכת אומני המשכן . כלקיטת השלו במחנה- מלאכת התורמים 
 

כפי שמלאכת ההבאה בפרשת תרומת ישראל למשכן מחברת בין צביון מלאכתם של ישראל לבין 
כך במעשה הלקיטה בפרשת המן יש להבין כי הוא מחבר בין , צביון מלאכתם של אומני המשכן

                                                 
אמור לי היאך ברא הקדוש ברוך הוא את , שמואל בר נחמן אתה בעל הגדה' את ר [בן יהוצדק]שמעון ' שאל ר" 67

מן הקדוש ברוך הוא ...נתעטף באורה וברא את עולמו, ל הקדוש ברוך הוא כשבקש לבראות את העולם"א, העולם
אמר משה , (' ח,ה"שמות כ)כשאמר לו הקדוש ברוך הוא ועשו לי מקדש , למדו הצדיקים שיהו מתחילים באורה

מדרש תנחומא פרשת ויקהל סימן " )ויעש בצלאל את הארון, מלאכת הארון, מה פתח תחילה, לבצלאל שיעשה משכן
 '(.ז

אין אתה מוצא באחד מכל כלי המשכן שעשה שם בצלאל כלום אלא בארון וכל , ויעש בצלאל את הארון" 68
בשביל ששם , ולמה פירש בארון מלאכתו לבד ועשאו בידו, המלאכות האחרות כל הכלים האחרות באמירתו ובעצתו

ִרית ֲאדוֹן ָכל ָהָאֶרץ זה הקדוש ( 'יהושע ג)שנאמר ...צלו של הקדוש ברוך הוא שהוא מצמצם שם שכינתו  ִהֵּנה ֲארוֹן ַהבְּ
 '(.מדרש תנחומא פרשת ויקהל סימן ז" )ברוך הוא שהיה בתוכו

69
 .הלומד זאת מן הגמרא במסכת ערובין, ס שהבאנו לעיל על תחילת מסכת שבת"תו 
חיבור מפתיע בין מצג השבת המופיע לישראל בפרשת המן : נדבת ישראל למשכן מן הרכוש היורד להם עם המן 70

אנו מוצאים בדברי הגמרא במסכת יומא המבארת כי תרומת ישראל , לבין זה המופיע לישראל בתרומת המשכן
ַבֹבֶקר  "–ל  מתיאור הבאת ישראל תרומה למשכן "את זאת לומדים חז. למשכן היא מן המן המופיע להם במדבר

". ַבֹבֶקר
 

ֵהם ֵהִביאו ֵאָליו עֹוד " ֶלאֶכת ֲעֹבַדת ַהֹעֶדש ַלֲעשֹת ֹאָתה וְׁ ָרֵאל ִלמְׁ ֵני ִישְׁ רוָמה ֲאֶשר ֵהִביאו בְׁ ֵני ֹמֶשה ֵאת ָכל ַהתְׁ חו ִמִלפְׁ ַוִטקְׁ
ָדָבה  '(. ג, ו"שמות ל" )ַבֹבֶקר ַבֹבֶקרנְׁ

 

. ל אל בוקר לקיטת  המן"מחבר את חז, "ַבֹבֶקר ַבֹבֶקר "–שימוש הכתוב בלשון הכפולה 
 

: אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן- ?  מאי בבקר בבקר(ו"שמות ל )והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר"
הביאו נדבה ממה -  מלמד שירדו להם לישראל אבנים טובות ומרגליות עם המן, מדבר שירד להם בבקר בבקר

 שירדו ה" די"רש וא" ע,ה"יומא ע" )וילקטו אותו בבקר בבקרשמוצאין בבקר בבקר כשיוצאין ללקוט את המן שנאמר 
(. להן אבנים טובות

 

ממילא מתבאר כי מצג ההוצאה . מלמדת כי כַמן כך הם האבנים, הגעתם של המן והאבנים הטובות ממקור אחד
, ל במדרש"אמנם לא מדברים אלו של חז. בפרשת המן ומצג ההוצאה בפרשת נדבת המשכן יהיו אף הם זהים במקורם

תחילתו הוא מעצם לימוד מלאכת ההוצאה במקביל הן מפרשיית המן והן . אנו מתחילים את מחויבות הקשר הזה
. מפרשיית נדבת המשכן כאמור בגוף המאמר
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יכולת . במעשה לקיטתם, צביון מקום מוצאם של ישראל לבין צביון מקום יציאתם אליו
, אותה זיהינו ממעשה יציאתם של ישראל ללקוט בשבת אף שלא היה מן) בשבת, מן המקום עצמו" הלקיטה

אינו מתייחס רק אל מקום הלקיטה , ("שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו"את איסור " חידושם"ו
 מתוך –מן המקום מתקיים כבר מן המקום ממנו יוצאים ישראל " לקיטה"תרחיש ה". בחוץ"ש

פעולת ההוצאה השלמה מקיימת מצג לקיטה המחבר בין מקום ההוצאה למקום . המחנה
בו ִאיש "אלא , "החוצה ל ֵיֵצא ִאיש "את ישראל אינה  ' הזהרת ה, אכן! ההבאה ָתיושְׁ   ל ֵיֵצא ַתחְּ
ֹקמוֹ ִאיש  העקירה מן המקום הינה חלק בלתי נפרד ממעשה היציאה החוצה של ישראל ". ִממְּ

.  ללקוט 
מחוץ למחנה אליו " לקיטה"מצג ה. מסקנה זו מחייבת אותנו לבחינה מחודשת של פרשת המן

גם " לקיטה"אולם האם ישנו מצג . הוא מופיע בלקיטת המן. יוצאים ישראל הינו גלוי בפרשה זו
עיון נוסף במהלך פרשת המן עליו עמדנו לעייל מלמד שאמנם ?  המחנה ממנו יוצאים ישראלבתוך
.  כן
 

כי את הבשר הם מקבלים במעשה , התבוננות במימוש בקשתם של ישראל לבשר ולחם מראה
.  ואילו את המן במעשה לקיטה מחוץ למחנה, לקיטה בתוך המחנה

 
ָלו" ִהי ָבֶעֶרב ַוַתַעל ַהשְׁ ַכס ֶאת ַהַמֲחֶנהַויְׁ ַבת ַהַחל ַותְּ ָתה ִשכְׁ  ַוַתַעל . ָסִביב ַלַמֲחֶנה וַבֹבֶקר ָהיְׁ

ֹפר ַעל ָהָאֶרץ ָנס ַדק ַככְׁ ֺחסְׁ ָבר ַדק מְׁ ֵני ַהִםדְׁ ִהֵמה ַעל נְׁ ַבת ַהָחל וְׁ . (ד" י– ג" י,ז"שמות ט)" ִשכְׁ
 

ָלו "–בשלו מתאר הכתוב  ַכס ֶאת ַהַםֲחֶנה ַוַתַעל ַהשְׁ  –ואילו במן התיאור יוצא אל מחוץ למחנה " ַותְׁ
ַבת ַהַחל " ָתה ִשכְׁ  –בשלו . ראינו כי הן השלו והן המן עולים מן הארץ".  ַלַםֲחֶנהָסִביבוַבֹבֶקר ָהיְׁ
ָלו" ַבת ַהָחל "–ובמן " ַוַתַעל ַהשְׁ מתוך שבלקיטת השבת בארנו כי ישראל באים במגע  ".ַוַתַעל ִשכְׁ

לקיטת פנים . יוגדר על פי תוצריה, שבה" חוץ"ולקיטת ה" פנים"אופי לקיטת ה, עם הארץ עצמה
אותה . ואילו לקיטת החוץ מאפייניה הוא הטל והמן. המחנה היא לקיטה שמאפיינה  הוא הבשר

של " חוץ"ה" מלאכת"לבין , של ישראל בתרומה" בפנים"ה" מלאכת"ההתפלגות שראינו בין 
פנים המחנה מגדיר את הווייתם של . אנו מוצאים אף ביחס למעשה הלקיטה, אומני ישראל

 –" דק"מגדיר את תוצרה ה" חוץ"ואילו ה, ישראל המביאה להגשמת הווייתה של הארץ כבשר
שלה " בפנים"אלא שהשלו הוא תוצר ה, הן השלו והן המן הם תוצרי הארץ. הוא הטל והמן

.  הוא תוצר החוץ שלה" מן"וה
כי , יצא, 71שפגשנו בפרשת תרומת המשכן" מלאכה"אם נסנכרן צביוני לקיטה אלו עם צביוני ה

- שלה " תוך המחנה"כפי הנבעת הארץ במצג , במקומו פועל האדם מן המקום את המחשת קיומו
של ישראל שבהבאת תכשיטי " מלאכתם"מגמה זו בפרשת תרומת המשכן מופיעה ב. הבשר

מעצימים את קוו , בעודן על הנשים ובטוויית העיזים בעודם על העיזים" כומז"הנשים כדוגמת ה
לעומת זאת . המוחש שבחומרי הגלם לאין סוף מתוך חיבורם אל מעגלי קישורי חייהם השונים

של הווייתו כפי הנבעת הארץ " דק"פועל האדם מן המקום את המרחב ה, "חוץ"ביציאתו אל ה
של " מלאכתם"מגמה זו בפרשת תרומת המשכן מופיעה ב.  טל ומן–שלה " חוץ המחנה"במצג 

 72אומני המשכן המביאים את חומרי הגלם של ישראל למעמד מחשבתם ואותיות בריאתם
. 73וקיומם מעבר למרחב המידה

 
עזרה , אם השוואת מעשה ההוצאה בפרשת המן למעשה ההוצאה שבפרשת תרומת ישראל למשכן

מתוך , שלו" בחוץ"של מחנה ישראל וה" בפנים"לנו להגדיר במעשה ההוצאה במן את תכונת ה
אומני המשכן בפרשת " מלאכת"ישראל התורמים למשכן ו" מלאכת"ההגדרה הברורה של 

, "הבאה"ל את מלאכתם של ישראל בפרשת תרומת המשכן למלאכת ה"הרי תרגום חז, התרומה
ִאָשה  ל ַיֲעשו עֹוד - "תרגום התורה שבעל פה את הוראת משה . מציירת גם השפעה הפוכה ִאיש וְׁ
רוַמת ַהֹעֶדש ָלאָכה ִלתְׁ ָתה ַדָטם" ואת 74"מְׁ ָלאָכה ָהיְׁ ַהםְׁ  ההבאהומלאכת  "–למלאכת ההבאה , 75"וְׁ

ל רואים את כוחם של מלאכת ישראל בתרומתם וכוח מלאכתם של "מלמד כי חז, "76היתה דים
.   כוח עצמם מכוח מקומם הוא מגיע. ככאלו המקבלים את כוחם ממקומם, אומני המשכן

 

                                                 
71

. מלאכת ישראל בתרומה לפני הבאתה אל משה ומלאת אומני המשכן לאחר הבאתם אל משה 
72

ומכוחו של בצלאל לצרף אותיות בהן " לחשוב מחשבות"יכולת שלמדנו מהגדרת הכתוב את מלאכתו של בצלאל כ 
. נבראו שמים וארץ

73
בבא " )מקום ארון וכרובים אינו מן המדה: דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, ואיתימא רבי יוחנן, לוי' דאמר ר" 

(. א"ע, ט"בתרא צ
74

. 'ו, ו"שמות ל 
75

 .'ז, ו"שמות ל, שם 
76

 .ה והמלאכה היתה דים לכל המלאכה"ד' ז, ו"שמות ל, י שם"רש 
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אנו פוגשים גם ביחס " הוצאה"את ההקבלה וממילא גם ההשפעה ההדדית שבין שתי פרשיות ה
את מצב האיחוד שראינו בין מלאכת ישראל במקומם לבין .  מעשה ההוצאה בשניהםתוצאתל

", ַדָטם"של התרומה המתנקזת בלשון ה" הבאה"מלאכת אומני המשכן במקום המשכן במעשה ה
כפי שתיאור הכתוב את ". חוץ"אל ה" מקומו"יש לראות גם ביחס למעשה יציאתו של האדם מ

ָלאָכהוְׁ ")השלמת מלאכת ההבאה במשכן  ָתה  - מלאכת ההבאה – ַהםְׁ חיברה לנו את שתי , "(ַדָטםָהיְׁ
בו ִאיש  "–לישראל ' כך באיסור ה, להופכם לחטיבת מציאות אחת שלמה" מלאכה"בחינות ה שְׁ

ִביִעי ֹקמֹו ַבטֹום ַהשְׁ ָתיו  ל ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ , מאחדת השבת בין שני צדדי הנבעת כוחו של המקום, "ַתחְׁ
. להיות מציאות אחת שלמה" חוץ המחנה"וזה של " תוך המחנה"זה של 

 

הכוללת של השבת " מלאכה" הוויית ה–ההוצאה 
 

ָתה ַדָטם"ב, בפרשת תרומת ישראל למשכן, השלמות המופיעה במעשה ההוצאה ָלאָכה ָהיְׁ ַהםְׁ " וְׁ
ֹקמוֹ "ובפרשת לקיטת המן ב ָתה "ל גם בהעמדת מעמד "עולה בחז, " ל ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ ָלאָכה ָהיְׁ ַהםְׁ וְׁ

. ט אבות המלאכה"כסֹוֵכם הארבעים שבל" ַדָטם
 

מר להו רבי יונתן ברבי אלעזר א...?הא דתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי"...
 - 77כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה: כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניא

,  ויבא הביתה לעשות מלאכתו ממנינא הוא(ט"בראשית ל): בעי רב יוסף. ארבעים חסר אחת
,  והמלאכה היתה דים ממנינא הוא(ו"שמות ל)משום דכתיב - כי קא מספקא לי ...?או לא
ויבא הביתה לעשות מלאכתו ממנינא : או דילמא, כמאן דאמר לעשות צרכיו נכנס- והא 
. (ב" ע,ט"בת מש)" תיקו? דשלים ליה עבידתא: הכי קאמר- והאי והמלאכה היתה דים , הוא

 
 כנגד –עונה רבי יונתן , על שאלתה של הגמרא מהיכן אנו לומדים על שלושים ותשע מלאכות שבת

ויבא הביתה לעשות "בעניין זה מסתפק רב יוסף ביחס ל". מלאכה"כל המקומות בתורה בהן נכתב 
כיוון שעם , את מי משניהם להוציא מן המניין הזה" והמלאכה היתה דים"וביחס ל" מלאכתו

, 78"מלאכה"רואים כ" והמלאכה היתה דים"אם את . שניהם ביחד אנו מגיעים לארבעים מלאכות
יוצאת , אולם אם מלאכתו של יוסף היא מן המניין. 79של יוסף מן המנין" מלאכתו"יוצאת 

. השלמת הבאת נדבת ישראל למשכןמן המניין ומבוארת מצד " והמלאכה הייתה דים"
 

. י"כך מבאר רש
 

וכמאן , אלא כדמשמע קרא בהבאת נדבה, לאו מלאכה היא- והאי והמלאכה היתה דים "
 ,ט" שבת מ, שםי"רש)..." שלא היו צריכין עוד, מלאכת ההבאה- דאמר שלימא ליה עבידתא 

. (ה והאי והמלאכה היתה דים" דב"ע
 

כתיאור השלמת הבאת נדבת " והמלאכה היתה דים"אולם נראה כי גם כשאנו מבארים את 
מתוך שהיא , אין היא יוצאת מפרשת המלאכות, ט המלאכות"אף שהיא יוצאת ממניין ל, המשכן

.  כלולה בתוך מספר הארבעים
 

.  י בהתייחסותו לספקו של רב יוסף"כך עולה מלשון רש
 

 איכא חד ומדתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, ואי מנינן לתרוייהו הוו ארבעים - "
. (משום דכתיב והמלאכה היתה דיםה " דב" ע,ט"שבת מ, שםי "רש)..." דלא ממנינא

ישנו אחד , ומכך ששנינו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, ישנם ארבעים, ואם אנו מונים לשניהם: "תרגום
". שאינו מן המנין

 
אמירתו בתחילה . מפרשת המלאכות" והמלאכה היית דים"י אינה מוציאה לחלוטין את "לשון רש

ארבעים חסר ומדתנן אבות מלאכות  "–ולאחר מכן אמירתו , "הוו ארבעיםואי מנינן לתרוייהו "

                                                 
77

" כמנין כל מלאכה שבתורה- לא תעשה כל מלאכה  ('שמות כ)והכי קאמר קרא , שכתובים בכל התורה- שבתורה " 
 (.ב" ע,ט"בת משי "רש)

כגון רידודי טסין , לא פחות מן הצורך ולא יותר מן הצורך, המלאכה שהיו עושין היו עושין די: והכי קאמר"... 78
משום דכתיב והמלאכה ה " דב" ע,ט"י שבת מ"רש..." )וכן בטווי של יריעות, לציפוי הקרשים לדי היו מרדדין אותם

 (.היתה דים
לעשות צרכיו ומסייע למאן דאמר במסכת סוטה , והאי לעשות מלאכתו הוא דמפיק "...–ומבוארת כמעשה משכב  79

עתידין אחיך ליכתב על אבני אפוד רצונך : אלא שנראתה לו דמות דיוקנו של אביו ואמר לו, לשכב עמה- נכנס 
(. משום דכתיב והמלאכה היתה דיםה " דב" ע,ט"בת משי "רש" )'שימחה שמך מביניהם כו
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היא , אולם, ט"ל"ממניין ה" והמלאכה הייתה דים"יוצאת אמנם , "דלא ממנינא איכא חד אחת
ט מלאכות בשם "ל"השייכת אף היא לפרשת המלאכות בקריאת ה" ארבעים"נשארת בתוך ה

אל , שהיא השלמת תרומת ישראל למשכן" והמלאכה הייתה דיים"ייחוס ". ארבעים חסר אחת"
למעשה מייחסת להשלמת מעשה התרומה את שלמות , של מלאכת השבת" ארבעים"שלמות ה

.  80של השבת" מנוחה"שהוא גם מצב השלמות הארבעים  –השבת שמעבר למעשי המלאכה 
 

.  צדוק באותו עניין' כך מבאר ר
 

 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת ולכאורה מה (א"ע ,ג"שבת ע)ויש לומר הרמז בזה במשנה "
ויובן על . (יום טוב' וכמו שהקשה התוס)לו להזכיר מנין ארבעים הוה לו לומר שלושים ותשע 

ט מלאכות כנגד מלאכה ומלאכתו שבתורה ארבעים חסר " של(ב"ע, ט"שם מ)דרך מה שאמרו 
ובעי רב יוסף אם והמלאכה היתה דים ממנינא הוא ויבוא הביתה לעשות מלאכתו . אחת

לאו ממנינא וכמאן דאמר לעשות צרכיו נכנס או דילמא ויבוא הביתה לעשות מלאכתו 
והיינו .  עיין שםוהאי והמלאכה היתה דים הכי קאמר דשלים ליה עבידתיהממנינא הוא 

ט מלאכות של ששת ימי "ט מהם המה נגד ל" בתורה ולשבאמת יש מספר ארבעים מלאכות
. (פרי צדיק בראשית פרשת וישב- צדוק הכהן מלובלין ' ר)..." המעשה

 
המזוהה בפרשת תרומת המשכן )של מלאכת המשכן " ארבעים"את ההשוואה הזו שבין מצג ה

אליהם ' הפוגש את ישראל בפרשת המן בציווי ה)של השבת " מנוחה"לבין מצב ה, ("והמלאכה היתה דים"ב
.  צדוק בהמשך דבריו' מביא ר, ("אל יצא איש ממקומו"
 

וקדושת שבת המנוחה נחשב גם כן למלאכה הסוכם מספר של ארבעים מלאכות "...
והנה אותו מאן דאמר דיבוא הביתה לעשות מלאכתו מלאכתו ממש והוא  .שנרמז בתורה

. והמלאכה היתה דים הוא נגד מלאכה הארבעים של שבתט מלאכות ממילא "ממנין ל
והיינו בעצם המלאכה של שבת שנשלם בה כל , והיינו כמאן דאמר דשלים ליה עבידתא

צדוק הכהן ' רהמשך )" המלאכות של ששת ימי המעשה שעברו להיות נתקנים כמלאכת המשכן
(פרי צדיק בראשית פרשת וישב- מלובלין 

81 .
 

הן מקור מעשה ההוצאה שבפרשת , כי הן מקור מעשה ההוצאה שבפרשת המן, עולה אם כן
אינם מציגים את , 82ט אבות המלאכה"תרומת המשכן ואף דיונה של הגמרא ביחס למקור לל

הכולל שמעשה ההוצאה " מלאכה"אלא את מצג ה, "ט אבות המלאכה"בתוך ל" מלאכת הוצאה"
מחבר אותנו אל , "אל יצא איש ממקומו"לימוד מעשה ההוצאה מ. הוא המבטא את שלמותו
שבו עד לכדי מצג " חוץ"ומן ה" בפנים"מן המקום מן ה" ללקוט"השלמות הזו מצד הכוח 

הלימוד מתרומת . ההֹוֵוה את שלמותו" חוץ"ל" תוך"מצב ההעברה המתמיד בין ה - "מנוחה"ה
זה של , מחבר אל השלמות הזו מצד שני גדרי המלאכה השותפים במעשה ההבאה השלם, המשכן

ָלאָכה "תורמי המשכן וזה של אומני המשכן עד לכדי  ַהםְׁ ָתה ַדָטם (י" רש–מלאכת ההבאה )וְׁ ולימוד " ָהיְׁ
. מייחס את מלאכת ההבאה אל מצג סוכם הארבעים, ט אבות המלאכה"הגמרא את המקור לל

 

ס "י ובתו"אופן בניינו הכולל של מעשה ההוצאה ברש
 

י בהתייחסותו "נוקט רש, את ההכללה הזו של מעשה ההוצאה את מגמת המלאכות כולם
באותו דיבור מתחיל בו הוא מביא את המקור למעשה , שבתחילת מסכת שבת" יציאות השבת"ל

. ההוצאה מפרשת המשכן
 

                                                 
80

. בבריאה' השוואה גם בין השלמת מלאכת המשכן להשלמת מלאכת הל  "מתוך כך גם יוצרים חז 
 

" שהיה הכל כמעשה בראשיתוירא משה את כל המלאכה את כל מלאכת המשכן אינו אומר אלא את כל המלאכה "
 (.א"מדרש תנחומא פרשת פקודי סימן י)

. בה כבר נגענו לעיל, "מנוחה"מרחיבים בביאור ה, צדוק' המשך דברי ר 81
וכמו שנאמר ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה והוא בעצם המלאכה של שבת דשלים ליה עבידתא של "...

י "וזה שפירש רש...(' א,'מגילה ט)וזהו אחד מהדברים ששינו לתלמי המלך שכתבו ויכל ביום הששי . ששת ימי המעשה
ולזה נקראו . מה היה העולם חסר מנוחה באתה שבת באתה מנוחה וזהו גמרושהוא לא יקבל מדרש חכמים  (שם)

ָעה אלו שבעה ימי ( 'א', משלי ט)על פסוק  (' א,ח"סנהדרין ל)שבעה ימי בראשית כמו שאמרו  ָבה ַעםוֶדיָה ִשבְׁ ָחצְׁ
שאף על פי שבששה ימים נברא העולם מכל מקום היה חסר מנוחה עד שבא שבת בא ' בראשית וכמו שכתבו תוס

ועל כן השבת גם כן מהמנין שהשלים את המלאכה וזה מרמז על יום הניח לך מעצבך לתקן העצב של ששת . מנוחה
  (.פרי צדיק בראשית פרשת וישב- צדוק הכהן מלובלין ' רהמשך )" ל"ימי המעשה שעברו כנ

82
 .(ב"ע, ט"שבת מ)..." הא דתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי"...  
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 ברישיה נפקא לן (ב" ע,ו"שבת צ)ובפרק הזורק ...- שתים שהן ארבע בפנים יציאות השבת "
לא תפיקו מרשות היחיד לרשות הרבים להביא נדבה - ' מויצו משה ויעבירו קול במחנה וגו

ועל זדונו , ועל שתים אלו חייב חטאת על שגגתוויום השבת היה כדיליף התם , למחנה לויה
. (ה שתים שהן ארבע בפנים"ד א" ע',י שבת ב"רש)" וכן בכל מלאכת שבת, כרת ועל התראתו סקילה

 
חייב  "–פרוטו . י לא נצרכת לחלוטין לעצם ביאור עניינה של המשנה"ברור כי סיומת דבריו של רש

המלא שיש " מלאכה"מדגיש את מעמד ה" ועל זדונו כרת ועל התראתו סקילה, חטאת על שגגתו
במלאכת ההבאה רואה כי , מלמדת" וכן בכל מלאכת שבת"סיומת דבריו . למלאכת ההוצאה

. 83י את המוצא לכל מלאכות השבת האחרות"רש
 

מכוון את , י את מעשה ההבאה הכוללני בפרשת תרומת ישראל למשכן"התלייתו של רש, אמנם
בניגוד לפרשת המן המציגה את הישגם של ישראל . קיום מצגה השלם דווקא בפעולתה בחומרים

פרשת תרומת ישראל למשכן , "אל יצא איש ממקומו "–להוליד את איסור ההוצאה בעצמם 
. מנקזת את כל תוצר מעשה ההבאה במלאכת החומרים עצמם

 
. באופן שונה לחלוטין" יציאות השבת"ס את מעמדה הכוללני של "בונה תו, י"לעומת רש

 
- את לשון המשנה הראשונה . בפרשת המן, ס כאמור"תולה תו, את בסיס מעשה ההוצאה

ֹקמוֹ "ס אל איסור יציאתם של ישראל ב"מחבר תו" יציאות השבת" ".   ל ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ
 

 אלא נקט יציאות לישנא דקרא אל יצא איש ממקומו' הוצאות הוה ליה למתני- יציאות "
. (ה יציאות" דא" ע',תוספות שבת ב)..." (ז"שמות ט)

 
לא מחויב כי אכן  , 85אף שהוא מובלע במסכת עירובין, ס בתחילת המסכת" בוחר תו84בלימוד הזה

 ולמרות שהלימוד המפורש במסכת שבת של מלאכת ההוצאה הוא דווקא 86הוא נשאר למסקנה

                                                 
מחזק , זו" הוצאה"את כוחה של , אמנם: י את מצג ההוצאה הכוללני שבמעשה ההוצאה בעזרת השבת"חיזוק רש 83
.  י בעזרתה של השבת"רש

 

. (ה שתים שהן ארבע בפנים"י ד"המשך רש)"  כדיליף התםויום השבת היה"...
 

השלמת המלאכה במעשה הבאתם של ישראל את תרומת המשכן לא נעשית דווקא בשבת וממילא , אף שמצד הפשט
. ל כי הדבר  היה בשבת"מדייקים חז, סיבת הפסקת המלאכה היא אך ורק מצד השלמתה ולא מפאת כניסת השבת

 

. - ' והמלאכה היתה דים וגו(ו"שמות ל)כדכתיב ? ומשום דשלימא לה מלאכה, דילמא בחול קאי, וממאי דבשבת קאי"
,  והעברת שופר תרועה(ה"ויקרא כ)כתיב הכא ויעבירו קול במחנה וכתיב התם . גמר העברה העברה מיום הכפורים

(. ב" ע,ו"שבת צ" )ביום אסור- אף כאן , ביום אסור- מה להלן 
 

אין היא עומדת ללא . נתלית מעתה גם מפאת השבת, "והמלאכה היתה דים"שלמות מעשה ההבאה בתיאורה 
בלוע במעשה מלאכתם של ישראל ואינו מפורש כפי , כיוון שמעשה ההוצאה בפרשת תרומת ישראל למשכן. תמיכתה

. נותנת את המענה בדבר, הצבת השבת כבסיס פועלה של מעשה ההוצאה שם. הוא נזקק לחיזוק, שהדבר בפרשת המן
תמיכת ". מנוחה"הוא כוח פוַעלה של ה, יכולתם של ישראל לצאת ללקוט מן הארץ ביום השבת, כפי שבארנו לעיל

את התמיכה הזו . השבת בפרשת תרומתם של ישראל למשכן היא אם כן צד חיזוק מעמד המקום במעשה מלאכתם
להציג את שלמות , "יציאות השבת"מכוח התמיכה הזו מצליח מעשה ההוצאה שב. י אל תחילת המסכת"לוקח רש

. מעשה ההוצאה הקודמת או סוכמת את המלאכות כולם
84

 אל יצא הוצאה (:עירובין דף יז)ודרשינן מינה  (שמות טז)אלא נקט יציאות לישנא דקרא אל יצא איש ממקומו ".. 
 (.יציאותה " דא" ע',וספות שבת בהמשך ת)" עם הכלי ללקט המן

85
על כך . כי לוקים דאוריתא על מעשה יציאה מן התחום" אל יצא איש ממקומו"כחלק מניסיון הגמרא שם להוכיח מ 

הזה כבר לאו אֵחר שיש בו " אל"לאחר שנלמד מן ה - (ב"ע, ז"ערובין י)? "וכי לוקין על לאו שבאל"שואלת הגמרא 
 .כשהכוונה היא לאיסור הוצאה מרשות לרשות? מיתת בית דין

86
(. ב" ע,ז"עירובין י" ) כתיב(ז"שמות ט )אל יצא? מי כתיב אל יוציא: אמר רב אשי "–שהרי דחייתו של רב אשי היא  

מבאר את דחיית הגמרא באופן שאכן לימוד מלאכת " אל יצא"ס לשם קיום לימוד מלאכת ההוצאה מ"תו, אמנם
המתייחס למעשה יציאתו " אל יצא"אלא " אל יוציא"אלא כיוון שלשון פשט הכתוב אינו , קיים" אל יצא"ההוצאה מ

למרות שנלמד ממנו גם הלאו החמור יותר של מלאכת , מתקיים הלימוד של היציאה מן התחום, של האדם מן התחום
. ההוצאה המחייבת מיתה

 

דקרא ' יונתן ובין רב אשי נפקא להו הוצאה מאל יצא כדמשמע בכל מקום והכי משמע פשטי' ונראה לפרש דבין ר"...
ד תחומין דאורייתא לא לקי "למ' יונתן אפי' שאל יצא בשבת עם כליו ללקוט את המן כדרך שעושין בחול וסבר ר

ד ורב אשי משני מי כתיב אל יוציא דהוי עיקר קרא "דכיון דמהאי קרא נמי נפקא לן איסור הוצאה דהוי מיתת ב
 אל יצא כתיב וכיון דעיקרו בלשון יציאה לוקין ,בהוצאה דאז ודאי לא היו לוקין עליו אף על גב דלתחומין נמי אתי

. (ה לאו שניתן לאזהרת בית דין" דב" ע,ז"תוספות עירובין יהמשך )..." עליו אף על גב דאתי נמי לאיסור הוצאה
 (עיין שם. נדחה" אל יצא"משמע כי הלימוד מ, ה אל יצא כתיב"ה באל וד"י במקום בערובין בד"אמנם מרש)
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ס רק כצורך לימוד "את הלימוד מפרשת תרומת ישראל למשכן מביא תו. 87מפרשת תרומת המשכן
. מפאת היות מלאכת ההבאה מלאכה גרועה, נוסף

 
לי מוציא משום דהוצאה מלאכה גרועה היא דמה ' י דאיצטריך לאשמעי"ונראה לר"...
ב ולא " ולא הוה גמרינן הוצאה דעני מבעהי"י לרה"ר מה לי מוציא מרה"י לרה"מרה
 ב"ע, ו"לקמן דף צ) כדנפקא לן בריש הזורק מדאיצטריך תרי קראי בהוצאהב מעני ותדע "בעה
 נפקא לן מקרא אחרינא דדרשינן אל (ב"ע, ז"דף י)ק דעירובין " מויכלא העם מהביא ובספ(ושם

יצא איש ממקומו אל יוציא והתם פירשתי והיינו משום דמלאכה גרועה היא איצטריך 
. ('ב את ידו וכו"ה פשט בעה"דא " ע',תוספות שבת ב)" תרווייהו חד לעני וחד לעשיר

 
מאופן הופעתו בפרשת תרומת , מקור כוחו של מעשה ההוצאה בפרשת המן בולט הרבה יותר, אכן

אף ביטויו חזק יותר . מתוך התייחסותו ישירות אל מעשה היציאה מן המקום, ישראל למשכן
לבחירה , אולם. 88"אל יצא איש ממקומו "–מתוך התייחסותו אל האדם עצמו במעשה איסורו 

יכולת הנגיעה הזו במקור פעולתו של מעשה ההוצאה מתאפשר אך ורק מתוך . הזו ישנו מחיר
הופך מעשה , במצג המציאות המוגשמת השלמה.  במדבר–התייחסותו אל מקום הופעתו של המן 

ר "י לרה"דמה לי מוציא מרה "–זה להיות מעשה סתמי שלא ברור מה המלאכה המתקיימת בו 
ס המוביל את מעשה ההוצאה השלם דרך פועלו של האדם אל "תו". 89י"י לרה"מה לי מוציא מרה

כאן נכנסת . נתקל בחוסר המשמעות של מעשה ההוצאה בעולמו של האדם, מחוץ למקומו
לעומת מעלת פרשת המן בהבעת מעשה . התמיכה של מעשה ההוצאה שבפרשת תרומת המשכן

הרי בפרשת תרומת ישראל למשכן יכולת הגדרת , ההוצאה ישירות במעשה היציאה מן המקום
היא גדולה ,  מעשה ההוצאה מכוח ההתייחסות למלאכת התורמים ואומני המשכן בחומריםתוכן
מתוך התייחסותה , בעלת ממשות" מלאכה"המשכן מאפשר לגעת במעשה ההוצאה כ. יותר

ברצונו להתייחס ישירות למעשה ההוצאה מן המקום , ס אם כן"תו. לחומרי התרומה ולא לאדם
את חולשת המלאכה הנובעת . מקדים את פרשת המן בהקמת מעשה ההוצאה, ולאחיזת האדם בו

.  90הוא מחזק בעזרת גדרי המלאכה הברורים יותר של מעשה ההוצאה בחומרים עצמם, מתוך כך
 

מן המצג השלם של מלאכת ההוצאה המופיע בפרשת המן ובפרשת תרומת המשכן כל אחד כפי 
. מעוצב מעשה ההוצאה אט אט לכדי מצגו ההלכתי המאפשר לגעת בשלמות זו, חוזקו

 
את התרגום הראשון אנו פוגשים בקיום מעשה ההוצאה דווקא עם כלי ולא בהעברת האדם את 

 . עצמו מרשות לרשות
 

שלב שלישי 

" אל יצא עם כלי"ל" אל יצא איש"המעבר מ
 

ָתיו  ל  "–לישראל ' בסיס איסור ההוצאה בפרשת המן מופיע באיסורו של ה, כאמור בו ִאיש ַתחְׁ שְׁ
ִביִעי ֹקמֹו ַבטֹום ַהשְׁ פשט הכתוב מלמד על אפשרות האדם לקיים , כפי שבארנו לעיל". ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ

מוציא מכך את , י הנאמן לפשט לשון האיסור"רש. במעשה יציאת עצמו ממקומו" לקיטה"מעשה 
. איסור יציאת האדם מן התחום

                                                 
87

משה היכן . (ו"שמות ל )דאמר קרא  ויצו משה ויעבירו קול במחנה: אמר רבי יוחנן- ? הוצאה גופה היכא כתיבא" 
לא תפיקו ותיתו מרשות היחיד דידכו : וקאמר להו לישראל, ומחנה לויה רשות הרבים הואי, במחנה לויה- הוה יתיב 

(. ב" ע,ו"שבת צ" )לרשות הרבים
88

מעשה ההוצאה . עד כדי שהתרגום ההלכתי הפשטי של איסור זה הוא איסור היציאה מן התחום של האדם עצמו 
 .(ה יציאות"א ד"ע', ס שבת ב"תו)..." עם הכליאל יצא  "–בלוע בו אך ורק מתוך התובנה כי יציאה זו עם כלי הייתה 

89
 .'ב את ידו וכו"ה פשט בעה" דא" ע',תוספות שבת ב 
ס בין פרשת המן לפרשת תרומת ישראל למשכן "שילוב תו: ס בסיוע השבת במעשה ההוצאה הכוללני"אי צורך תו 90

ס לוותר על תמיכת השבת במעשה ההבאה המובא בפרשת תרומת "מאפשר לתו, בהקמת מעשה ההוצאה הכוללני
.  ישראל למשכן

 

ס את "משמיט תו, י בתחילת המסכת כי הוראת משה על הפסקת התרומה למשכן בשבת הייתה"מול הדגשת רש
.  מהלך הגמרא המוכיח זאת

 

 דהא אפילו בחול קאי נפקא ליה שפיר דהוצאה מלאכה הואג כל זה עד אשכחן הוצאה "ח ל"ר- וממאי דבשבת קאי "
דהא רחמנא קרייה מלאכה כדכתיב ואיש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש וכתיב ויכלא העם מהביא 

. (ה וממאי דבשבת קאי" דב" ע,ו"צ תוספות שבת" ) וכן דריש בהדיא בירושלמיאלמא קרי להוצאה מלאכה
 

הוא אינו נצרך לשבת בהופעתה של ההוצאה , מכוח פרשת המן, מתוך ביסוסו הראשוני את מעשה ההוצאה באדם
 ". דהא אפילו בחול קאי נפקא ליה שפיר דהוצאה מלאכה הוא "–במלאכת החומרים 
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אל יצא איש . מכאן סמכו חכמים ארבע אמות ליוצא חוץ לתחום- שבו איש תחתיו "

ה אל "ה שבו איש תחתיו וד" דט"כ, ז"י שמות ט"רש)..." אלו אלפים אמה של תחום שבת- ממקמו 
. (יצא איש ממקומו

 
.  מדברי סופרים בלבדי וראשונים נוספים הוא "אמנם איסור זה על פי דעת רש

 
ועיקרו של מקרא על לוקטי המן , שאין תחומין אלא מדברי סופרים, ולא במפורש"...

 -.(אל יצא איש ממקמוה " דט"כ, ז"שמות ט, שםי " רשהמשך) "נאמר
 

. בלאו בלבדאיסורו הוא , גם על פי הסוברים כי איסור היציאה מן התחום היא מדאוריתא
 

 אל יצא איש ממקומו ביום (ז"שמות ט) שנאמר היוצא חוץ לתחום המדינה בשבת לוקה"
ולא נתנה תורה שיעור לתחום זה אבל חכמים העתיקו , מקום זה הוא תחום העיר, השביעי

וכך אמר להם משה רבינו לא , שתחום זה הוא חוץ לשנים עשר מיל א כנגד מחנה ישראל
ומדברי סופרים שלא יצא אדם חוץ לעיר אלא עד אלפים אמה אבל חוץ , תצאו חוץ למחנה

. '( הלכה א,ז"ם הלכות שבת פרק כ"רמב)" 91שאלפים אמה הוא מגרש העיר, לאלפים אמה אסור
 

מן המקום מכוח " ללקוט"לא מסוגל האדם , למצגו ההלכתי" אל יצא איש ממקומו"בהתפרטות 
. בלבד" לאו" ברמת איציאתו שלו ממקומו מגיע לכדי איסור דרבנן או איסור דאוריית. עצמו

 
 ל "מתקיים רק אם אנו מוסיפים ל, כרת ומיתה, איסור ההוצאה מדאוריתא שיש בו חיוב חטאת

ֹקמוֹ  .  כלי" - ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ
 

". אל יצא איש ממקומו"ס המבסס את איסור ההוצאה על "כך מבאר התו
 

(א" ע',תוספות שבת ב )" ללקט המןעם הכליאל יצא "
92 .

 
כדוגמת , ליצירת החיבור שבין האדם למקום ללקוט ממנואמצעי הכלי הוא , גם באופן זה, אמנם

.  לקיטת המן
 

מיוחסת מלאכת ההוצאה לכתחילה אל חומרי , לעומת זאת בפרשת תרומת ישראל למשכן
כך , אומני המשכן היא על חומרי התרומה" מלאכת"ישראל ו" מלאכת"כפי שהשפעת . התרומה

השפעת הרשויות מתמקדת אף היא בחומרים המועברים , ההבאה" מלאכת"בתרגום מלאכתם ל
.   ולא באדם המעביר אותם

  
ִאָשה " ַצו ֹמֶשה ַוַטֲעִבירו קֹול ַבַםֲחֶנה ֵלאֹמר ִאיש וְׁ ָלאָכהַויְׁ רוַמת ַהֹעֶדש ַאל ַיֲעשו עוֹד מְּ  ִלתְׁ

ָתה ַדָטם .ַוִטָכֵלא ָהָעם ֵמָהִביא ָלאָכה ָהיְּ ַהמְּ הֹוֵתרוְּ ָלאָכה ַלֲעשֹות ֹאָתה וְׁ ָכל ַהםְׁ  –' ו, ו"שמות ל)"  לְׁ
. ('ז

 
ָלאָכה"הוראת  " ַוִטָכֵלא ָהָעם ֵמָהִביא- "הפסקת ישראל את מלאכת ההבאה , " ל ַיֲעשו עֹוד מְׁ

ָלאָכה  "–וסיומה של מלאכת ההבאה  ַהםְׁ ָתה ַדָטם (י" רש–מלאכת ההבאה )וְׁ מתייחסים כולם אל , "ָהיְׁ
. החומרים הנתרמים על ידי ישראל למשכן

 
דווקא בהוצאת כלי , כרת ומיתה, ברמה של חיוב חטאת" מלאכה"יכולת מימוש מעשה ההוצאה כ
בפרשת תרומת ישראל ) וקיום השפעתה דווקא בחומרים (בפרשת המן)ולא בהוצאת האדם את עצמו 

מן הארץ הרבה מעבר ליכולת " לקיטה"מחייבים להסיק כי לכלי ולחומרים ישנם יכולת , (למשכן
?  מדוע, יש אם כן לבאר. שיש לאדם ממנה" לקיטה"ה

                                                 
ם וכנגדו מביא את הפוסקים הסוברים כי איסור היציאה מן התחום הוא "על הרמב" מגיד משנה"כך מבאר ה 91

. מדרבנן בלבד
 

ב מיל דבר תורה הוא מבואר "שיעור התחומין שהם אלפים אמה מדבריהם וי. 'היוצא חוץ לתחום המדינה וכו"
ל לחייב דבר תורה על "ב מיל מן הירושלמי וכן הסכמת הגאונים ז"ק דעירובין ולמדו שיעור זה די"בהלכות סוף פ

 דלוקין על (ב"ע, ז"עירובין י)ק "ל שחלקו על זה ואמרו בההיא סוגיא דסוף פ"ויש מן האחרונים ז. ב מיל"יותר מי
ל כוותיהו אין שם תחומין כלל מן התורה "ע דאמר תחומין דאורייתא אבל לרבנן דקי"עירובי תחומין היא לדעת ר

א בכמה "ודין העיר שהיא כד. ל"א ז"ן והרשב"בכמה פרסאות והאריכו להוכיח כן ולדעת זו הסכימו הרמב' ואפי
'(.  הלכה א,ז"מגיד משנה הלכות שבת פרק כ" )מקומות מבואר שאין העיר נחשבת

ודרשינן  (ז"שמות ט)אלא נקט יציאות לישנא דקרא אל יצא איש ממקומו ' הוצאות הוה ליה למתני- יציאות " 92
 (.א" ע',תוספות שבת ב" )הוצאה אל יצא עם הכלי ללקט המן (ב"ע, ז"יעירובין )מינה 
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.  ביאור בעניין אנו מקבלים מדין המוקצה שבכלים

 

 כמחברו בטיט אל מקומו  –ביטול כלי מהיכנו 
 

הוא , לתת כלי תחת הנר לקבל בו את השמן, י לאיסור בשבת"אחת משתי הסיבות שמביא רש
".  ביטול כלי מהיכנו"מצד 

 
 כלי לבטל אסור: קסבר נמי אי...המטפטף - ...השמן את בו לקבל הנר תחת כלי נותנין אין"

 בטיט ומחברו מקום לו כקובע דהוי, משם ליטלו עוד יוכל שלא במקום כלי להושיב, מהיכנו
 ב"ע ,ב"מ שבת, משנה)" לטלטלו אסור יהא - המוקצה השמן בו משיפול זה וכלי, למלאכה ודמי
. (ה כלי תחת הנר"י ד"ורש

 
מתייחס לביטול אפשרות השימוש בכלי ולמרות שזוהי ההשלכה " ביטול כלי מהיכנו"אף שלשון 

. י מבאר מצב זה כתוצאה היוצאת לגמרי מטווח מעשהו של האדם"הרי רש, 93המרכזית לאדם
המחבר אותו בטיט הוא מגדיר כמעשה , את גרימת טפטוף השמן המוקצה לכלי לאוסרו בטלטול

.  אל הארץ
 

 - המוקצה השמן בו משיפול זה וכלי, למלאכה ודמי בטיט ומחברו מקום לו כקובע דהוי "...
. (ה כלי תחת הנר" דב"ע ,ב"מ שבת, משנה, י שם"המשך רש)" לטלטלו אסור יהא

 
את איסור המוקצה הוא גוזר דווקא מצד חיבורו של החפץ אל המקום המתדמה למלאכת 

אין כל מטרה לקבע את הכלי אל מקומו במעשה טפטוף , כיוון שמצד פעולתו של האדם ".בונה"
. קיבועו זה של הכלי אל המקום כבטיט שייך בו מעצם קיומואנו נצרכים להבין כי , 94הנר עליו

" כלים"את ה. הוא חוזר אל חיבורו המקורי, ברגע שהאדם מסיר מן הכלי את קשר השימוש בו
.  על ידי האדם לשימושו" משיכתם"לולא , ל כשייכים מעצם מהותם אל המקום"רואים חז

 
 .באיסורו מטעם איסור ההוצאה, מסקנה זו מופיעה בכל תוקפה בדין המוקצה

 

למקום " כלים" מתוך זיקת ה–" שמא יוציא"מטעם " מוקצה"גזירת ה
 

". הוצאה"היא מבארת את איסורו משום , בהתייחסותה של הגמרא למעשה טלטול מוקצה
 

                                                 
ביחס לשאלה האם מותר לשים כסתות , שדומה לסותר בנייןמטעם , "בטול כלי מהיכנו"י את "כך אכן מבאר רש 93

. תחת הבהמה שנפלה
 

 מביא - לא ואי, אין - בפרנסה אפשר...תמות שלא בשביל במקומה פרנסה לה עושה - המים לאמת שנפלה בהמה"
 לסותר דדומה, לטלטלן יכול אין תחתיה דמשהניחם- ?...מהיכנו כלי מבטל קא והא, תחתיה ומניח וכסתות כרים
. (ה והא קא קמבטל כלי מהיכנו"י ד"ורש' ב עמוד קכח דף שבת" )מדרבנן בנין

 

ד "כך גם בדף קנ
 

 קא והא ...נופלים והשקין החבלים ומתיר, תחתיה ומניח וכסתות כרים מביא - זכוכית כלי טעונה בהמתו היתה"...
 ודמי, משם יטלם לא דשוב מהיכנן מבטלן, ניטל שאין דבר תחת כשמניחן, וכסתות כרים - ?מהיכנו כלי מבטל
  .(ה והא מבטל כלי"י ד" ורשב"ע קנד דף שבת" )לסותר

 

 "כסתות"י מן ה"ס בפרשת הנחת הכלי תחת הנר מביא את הסברו הזה של רש"אף תו
 

 תוספות" )בטיט שם מחברו כאלו דחשיב פירש וכאן כסותר דמתחזי משום דאסור בקונטרס פירש בתרא בפרק"
 .(ה דמבטל כלי מהיכנו"ד' א"ע ג"מ תשב

 

הכסתות שתחת הבהמה . י ישנו הבדל מהותי בין כלי הניתן תחת הנר לבין מקרה הכסתות"אולם נראה שעל פי רש
, מתוך כך. על כן הן מתייחסות אליה ואין מניעתן משימוש האדם מגדירתן להיות כמחוברות למקום. נועדו לבהמה

גם אם  שימת הכלי נועדה על מנת , לעומת זאת בכלי הניתן תחת הנר". סותר"האיסור הבולט בהן הוא מטעם 
, על כן במקרה זה ביטול הכלי מהכנו. אין חשיבות לטפטוף זה בכדי לייחס את הכלי אליו, להשתמש בטיפות הנר

 .מייחסו אל המקום להיות כמחובר אליו
94

לא ניתן להוציא , גם אם נבאר כי מטרת האדם בשימת הכלי הזו תחת הנר הייתה למנוע מטינוף המקום שתחתיו 
הצמדת זו של הכלי למקום אינה מהותית , מצד רצונו של האדם. מכך משמעות של חיבור הכלי למקום כחיבור בטיט

.  אלא אך ורק לצורך מסוים מאוד, לו
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.  95"?טלטול לאו משום הוצאה היא"
 

אם מלשון זו של הגמרא ניתן היה אולי להתחמק ולבאר שאיסור המוקצה הוא משום גזרה שמא 
י במקום נוקט בלשון שמשמעותה זיקה חזקה ביותר בין מעשה טלטול המוקצה "הרי רש, יוציא

".  שמא יוציא"לבין מעשה ההוצאה שאינו רק מצד החשש 
 

 י"רש)" בהוצאה מזלזלת - בטלטול מזלזלת אי: הלכך, בתמיה - הוצאה צורך לאו טלטול"
 .'(ב עמוד קכד דף שבת

 
אינו יכול להסתכם בחשש שמא " אי מזלזלת בטלטול מזלזלת בהוצאה "–ברור שהצמדה שכזו 

.  אלא על קשר קיומי יותר בין הטלטול לבין ההוצאה, יגיע האדם להוציא אל החוץ
 

חובת הקשר הזה מתעצמת עוד יותר מתוך ייחוס איסור טלטול המוקצה לעניין ההוצאה אף 
. ביחס לכלים שמלאכתם לאיסור

 
.  בעניין96"יראים"כך מבאר ה

 
ואסרו חכמים שלא לטלטל דבר מוקצה בשבת משום הוצאה כדאמרינן בפרק כל הכלים "
שמטלטל דבר מוקצה אי ' פ" ?גבי מוקצה אטו טלטול לאו צורך הוצאה הוא (ב"ד ע"שבת קכ)

מוקצה מחמת מיאוס למאן דאסר מתוך שמאוס בעיניו יוציאנו לחוץ ואי דבר שאין תורת 
ואי מוקצה מחמת איסור מתוך כלי עליו מתוך שאין בו צורך שבת שוכח שבת ומוציאו 
ט ובדפוס "קמ' דעמ" ספר יראים סימן רע)" שמטלטל דבר שמלאכתו ניכרת שוכח שבת ומוציאו

 .(ב"ישן סימן ק

 
החשש הקרוב יותר במוקצה מחמת איסור הוא מצד , ברור הוא שמצד החשש מפעולת האדם

על " יראים"נוטש ה, למרות זאת. ולא מצד החשש להוצאתו החוצה, 97שימושו באותו כלי לאיסור
.  בסיס דברי הגמרא  חשש זה לטובת חשש ההוצאה

 
אי מזלזלת בטלטול "הקביעה כי , "צורך הוצאה"קביעת איסור טלטול המוקצה כ- מכל אלו 

שמא "דווקא משום , וביאור איסור טלטול אף בכלים שלמלאכתם לאיסור" מזלזלת בהוצאה
כי זיקתם של הכלים למקום הוא גורם , אנו למדים" שמא יעשה בהם מלאכה"ולא משום " יוציא

חוזרת ומתבלטת זיקתם הטבעית , במקום בו הקשרם של הכלים לאדם בטל. הווייתם המרכזי
הפך אותו להיות קבוע " ביטול הכלי מהיכנו לאדם" "נותן כלי תחת הנר"כפי שב. הזו מחדש

" חוזרים"הם , בשעה שהוקצו מדעת האדם" מוקצים"כך כל ה, (י לעיל"רש)במקום וכמחובר בטיט 
 שיש בו את המרכיב ,"עקירה"טלטולם מהווה מעשה , מסיבה זו. להקשרם הבסיסי למקום

על כן מחובר מעשה טלטול המוקצה למעשה ההוצאה . המהותי של מעשה ההוצאה מן המקום
או ברמת הקשר הנמוכה יותר מצד " אי מזלזלת בטלטול מזלזלת בהוצאה- "בקשר הישיר של 

אפילו , ההופך להיות קרוב יותר מאשר החשש שמא יעשה מלאכה בכלי,  שמא יוציא–" חשש"ה
.  בכלים שמלאכתם לאיסור

 
הרי האדם מצד עצמו , הוא חזק, לעומת הכלים שקישורם למקום וממילא למעשה ההוצאה

.  במעשה יציאתו" הוצאה"וממילא אינו מקיים " מקום"אינו מקובע ל, "נושא את עצמו"מוגדר כ
 

" מקום"מהוויית ה, "חי הנושא את עצמו"ריחוק ה
 

 .גם כשהוא על המיטה" חי"כך עולה מפטור מעשה הוצאת ה
 

                                                 
95

 לבית להו דשמעת אימר. מתירין הלל ובית, הרבים לרשות תורה ספר ואת הלולב ואת הקטן את מוציאין אין" 
(. ב"ע ,ד"קכ שבת" )?היא הוצאה משום לאו, גופיה וטלטול? - להו שמעת מי טלטול - הוצאה שמאי

96
 . מבעלי התוספות תלמיד רבינו תם–ם "הרא 
97

: כך אכן מבאר הרמבם ביחס לכלים שמלאכתם לאיסור 
 שבת הלכות ם"רמב..." )מלאכה לידי ויבא מעט בהן שיתעסק אפשר לאיסור שמלאכתן כלים ויטלטל כשיבקר ועוד"

. (ג"י הלכה ,ד"כ פרק
 

. ם במקום ומבאר אף הוא את עניין המוקצה כולו מצד מלאכת ההוצאה"ד חולק על הרמב"אמנם הראב
 

 מה בטלטול אסרו הוצאה חיוב מפני כי מצא?...הוא הוצאה צורך לאו טלטול אטו( קכד שבת )אמרו עוד א"א"
. (ד שם"השגת הראב)" להוצאה גדר שהוא שאסרו
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(ב"ע, ג"שבת צ, משנה) פטור – במטה החי את...המוציא"
98 .

 
.  99"מקיל עצמו ונושא עצמודהוא  "–י לפטור היא "הסיבה שמביא רש

 
וממילא היא מבטלת " הוצאה"שבאדם לא שייך בה " חי"משמעות הדבר היא כי הוויית ה

גם אם יישאו , מעשה ההוצאה מרשות לרשות אינו פועל מאום, על כן. משמעות זו גם ביחס לגופו
.  אותו על מיטה בעודו שוכב עליה בלא כל תנועה

 
לעומת קביעותם החזקה של , "נושא את עצמו"מכוח היותו " מקום"אי קיבועו של האדם ב

. במצגו ההלכתי, מבארים ממילא את בסיס מעשה ההוצאה בכלי ולא באדם, 100החפצים במקום
נמצאנו למדים כי יכולת , מן המקום את כוחו" לקיטה"כיוון שבארנו את מעשה ההוצאה כ

באותם . הזהות למקום ומחוברות אליובמעשה ההוצאה קיימת רק באותם מציאויות " לקיטה"ה
מן " לוקט"אין הוא , "נושא את עצמו"מציאויות שאינן קבועות בו כמו האדם מתוך שהוא 

משליט עצמו על משא " לשאת את עצמו" חי"י כוח ה" כיוון שעל פי רש.המקום במעשה העברתו
מעשה ההוצאה מתייחס אך ורק . לא שייך בו כלל מעשה הוצאה, גופו גם כשהוא נישא על המיטה

י את בסיס מעשה ההוצאה אך ורק ממעשה הנדבה "מתוך כך לומד רש. חפצים וחומרים, לכלים
.  101של ישראל את החומרים למשכן

 
 לא' - וגו במחנה קול ויעבירו משה מויצו לן נפקא ברישיה (ב" ע,ו"צ שבת) הזורק ובפרק"...

(. א"ע ',ב שבת י"רש )"לויה למחנה נדבה להביא הרבים לרשות היחיד מרשות תפיקו
 

את . ס אינו זונח את יכולת החיבור הישיר של האדם אל מעשה ההוצאה"תו, י"אמנם לעומת רש
 – כליס אל המצג ההלכתי של מעשה ההוצאה בחיבורו אליו "מחבר תו" אל יצא איש ממקומו"
ס מתוך שאין הוא משליט את "יכולת זו מתאפשרת לתו. 102" ללקוט המןעם כליאלא יצא "

- המוציא את החי במיטה "כך עולה מדרכו בדין . שבאדם לגמרי על הוויית גופו" חי"הוויית ה
. 103"פטור

 
 אפילו והלא עצמו מיקל שהחי משום דאי פטור למה י"לר תימה - עצמו את נושא שהחי"

 שאין יכול אינו וזה יכול זה הוי הא פטורין שעשאו דשנים משום ואי חייב יותר קל במשא
 תוספות )..."מת היה אפילו לנושאו כח בו יש והנושא הנושא בלא עצמו לישא יכול הנישא
  '(.א עמוד צד דף שבת

 
, שבו אינו מתבטל לחלוטין" משא"צד ה, "חי"כי למרות היותו של האדם בבחינת , ס עולה"מתו

על כן מתקיים בו עוד , "מיקל עצמו"רק , אדם הנישא על מיטה. כאשר הוא נישא על ידי אחרים
י הרואה בחיות האדם כוח המבטל את "בעוד רש. וממילא שייך בו מעשה הוצאה" משא"גדר 

נושא "וגם " מקיל עצמו"משא הגוף גם בעודו שוכב ונישא על ידי אחרים מגדיר את מצבו כ
אינו מזכיר בדבריו את לשון , בלבד" הקלת משא"ס הרואה בחיות זו מצב של "הרי תו, "עצמו

שבו " חי"צד ה, מוציא את עצמורק במצב בו האדם , ס"על פי תו. י"שהזכיר רש" נושא עצמו"
.  ומעשה ההוצאה אינו פועל עליו" לשאת את עצמו"שולט עד כדי 

 

                                                 
, המטה על אף פטור - במטה החי את. לו טפלה שהכלי, הכלי על אף פטור - בכלי מכשיעור פחות אוכלין המוציא" 98

 שמעון ורבי. חייב - השרץ מן וכעדשה, הנבלה מן וכזית, המת מן כזית וכן. חייב - במטה המת את. לו טפלה שהמטה
 (.ב"ע ,ג"צ שבת, משנה" )פוטר

 .(ה את החי במטה" דב"ע ,ג"צ שבת י"רש" )עצמו ונושא עצמו מקיל דהוא, הוצאתו על מיחייב לא וחי" 99
100

ומתוך ביאור מעשה " קבוע במקום וכמחובר בטיט"כמצב של " ביטול כלי מהיכנו"מתוך ההתייחסות ל, כאמור 
 ".צורך הוצאה"טלטול המוקצה כ

101
, "ערובין"ס ממהלך הגמרא ב"אותו לומד תו" אל יצא איש ממקומו"לעומת זאת את לימוד מעשה ההוצאה מ 

.  הנדחית על על ידי רב אשי, בלבד" סלקא דעתך"י שם כ"מציג רש
 

:   כך בהווא אמינא
 

לאו שניתן  - ?וכי לוקין על לאו שבאל: מתקיף לה רבי יונתן. לוקין על עירובי תחומין דבר תורה:  דתני רבי חייא"...
וההיא אב מלאכה , ונפקא לן הוצאה מרשות לרשות מיניה,  אל יוציא הואדסלקא דעתך, לאזהרת מיתת בית דין הוא

 (שב לה "די "רש וב" ע,ז"י עירובין" )וממיתין עליה, היא
 

.  י כדחייה מוחלטת"אותו מבאר רש, כך בתשובתו של רב אשי
 

, ז"שם המשך ערובין י)" ואין כאן לשון הוצאת משוי- ( ז"שמות ט)אל יצא כתיב ? מי כתיב אל יוציא: אמר רב אשי"...
. (ה אל יצא כתיב"י ד"ב ורש"ע

102
 .ה יציאות"א ד"ע' ס שבת ב"תו 
103

 .ב"ע, ג"משנה שבת צ 
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אלא , ס לא מצד שאינו שייך במעשה ההוצאה"מבאר תו" המוציא את החי במיטה"את פטור 
. מצד היות הוצאה זו של משא גופו בעלת צביון שונה מזו המופיעה במשכן

 
 הולכים היו והאילים שהתחשים חי דבר נושאין היו שלא גמרינן דממשכן י"ר ואומר"

 ליה ניחא טפי נשמה ביה דאית דכמה ימות טרם אותו פוצעין היו מיד והחלזון ברגליהם
  '(.א עמוד צד דף שבת תוספותהמשך ) "ציבעיה דליצליל היכי כי

 
בכדי שצבעו יצא צלול , שכמה שיש בו נשמה יותר טוב היה להם")ס על תהליך הפקת החילזון "התעכבות תו

מהפקת צבע החילזון ממנו בעודו חי אנו למדים כי חיות החילזון היא . מבארת את דרכו, ("יותר
" נושאו"אינה משתלטת על משא גופו ל" חי"חיות ה". צלולה"את גופו באיכות צבע " צובעת"ה

ס "השפעה זו היא סיבת הפתור על פי תו. היא נותנת למשא הגוף צביון מחודשאולם , ולבטלו
וממילא הוא " חי"שב" משא"אף שהחיות אינה מבטלת את מצג ה". מוציא את החי במיטה"ל

לגופו צביון גוף שלא מצינו כמוהו " חיות"נותנת ה, ממשיך להתייחס עקרונית למעשה ההוצאה
.  אין הוצאתו מחייבת, על כן. במעשה ההוצאה במשכן

 
סיבת "המהווה את , גופו" משא"שבאדם על הוויית " חי"אופן ההשפעה תכונתית זו של הוויית ה

במקום בו לא , ס לקיים את מעשה ההוצאה"היא הכוח המאפשר לתו, הפטור בהוצאת חי במיטה
" משא"על מצג ה" חי"יכולת השפעת תכונת ה". אל יצא איש ממקומו" ב–י לעשות זאת "יכול רש

מלמדת על יכולת יצירת קשר , אך בלא לבטל מהוויית המשא שבו" צלול"של הגוף לתת לו צביון 
" משא"שאינו שייך באופן בסיסי למעשה ההוצאה וממד ה" חי" ממד ה–בין שני ממדי החיים 

מתוך כך מתאפשרת יכולת יצירת קשר בין הוויית . השייך באופן בסיסי למעשה ההוצאה
, "חי"לבין ה, 104הקרוב לה" משא"המתייחסת ופועלת בבסיסה אך ורק ביחס לממד ה" מקום"ה

שבמשאו הוא  (" ללקט המןעם הכליאל יצא ")בעזרת כלי , להשפיע את צביון המקום על האדם
 . לייחסה אל האדם הנושא אותו, מן המקום" לקיטה"מקיים 

 
הוא תהליך ההתאמה הראשון , ערוב הכלי בהליך השפעת המקום על האדם במעשה ההוצאה

השני שיוצר " תרגום"ה. על מנת שיהיה ניתן להתפסה, שיוצר המצג ההלכתי במעשה ההוצאה
. הוא התליית השפעתו בגדרי הרשויות מצד עצמן בלבד, המצג ההלכתי במעשה ההוצאה

 

שלב רביעי 

ֹקמוֹ "מ ָתה ַדָטם" "ַאל ֵיֵצא ִאיש ִממְּ ָלאָכה ָהיְּ ַהמְּ . אל פעולת המקום, "וְּ
 

אלא , פשט הכתובים בפרשת תרומת ישראל למשכן אינו עוסק במעבר שבין הרשויות, כאמור
. בהפסקת מלאכת ישראל התורמים למשכן והפסקת הבאתם את תרומתם אל משה

 
רוַמת ַהֹעֶדש " ָלאָכה ִלתְׁ ִאָשה  ל ַיֲעשו עֹוד מְׁ ַצו ֹמֶשה ַוַטֲעִבירו קֹול ַבַםֲחֶנה ֵלאֹמר ִאיש וְׁ ַויְׁ

הֹוֵתר. ַוִטָכֵלא ָהָעם ֵמָהִביא ָלאָכה ַלֲעשֹות ֹאָתה וְׁ ָכל ַהםְׁ ָתה ַדָטם לְׁ ָלאָכה ָהיְׁ ַהםְׁ  –' ו, ו"שמות ל )"וְׁ
 .('ז

 
ָלאָכה"מימוש הוראת משה  ִאָשה  ל ַיֲעשו עֹוד מְׁ כעצירת , המתייחסת למלאכת התורמים" ִאיש וְׁ

ָלאָכה  "–ל לתרגם את סיכום הפסוק "מביא את חז, "ֵמָהִביאַוִטָכֵלא ָהָעם  - "ההבאהמעשה  ַהםְׁ וְׁ
ָתה ַדָטם ָתה "התייחסות ". 105 היתה דיםההבאהומלאכת  "–למלאכת ההבאה , "ָהיְׁ ָלאָכה ָהיְׁ ַהםְׁ וְׁ

ָלאָכה ַלֲעשֹות ֹאָתה- "...גם כלפי מלאכת אומני המשכן העתידה " ַדָטם ָכל ַהםְׁ הביא להבנה כי , "לְׁ
שעושים ישראל בחומרי התרומה מצד " מלאכה"מלאכת ההבאה יוצרת את הקשר שבין מאפיין ה

ָלאָכה "לכדי שלמות אחת של , שעושים אומני המשכן בחומרים מצד שני" מלאכה"ל, אחד ַהםְׁ וְׁ
ָתה ַדָטם ".  ָהיְׁ

 
".  מלאכות"מגדיר אם כן חיבור בין מאפייני , מעשה ההבאה בשלב זה

 
.  רשויותכמעשה העברה בין , נכנסת הגמרא ובלימודה מתרגמת את מעשה ההבאה הזה, כאן
 

                                                 
104

כפי שהסקנו מקיבועם הבסיסי של הכלים למקום כמחובר בטיט ומהיות מעשה טלטול הכלים המוקצים מן  
 ".צורך הוצאה"האדם בבחינת 

105
 .ה והמלאכה היתה דים לכל המלאכה"ד', ז, ו"שמות ל, י במקום"רש 
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שהיו הכל מצויין אצל ) ומחנה לויה רשות הרבים הואי, במחנה לויה- משה היכן הוה יתיב "
 –מאהליכם ) לא תפיקו ותיתו מרשות היחיד דידכו:  וקאמר להו לישראל(י" רש– משה רבינו

 . (ב" ע,ו"בת צש) ..." לרשות הרבים(י"רש
 

רשותם הפרטית של . את מלאכת ההוצאה מגדרי הרשויות עצמן, לימוד הגמרא גוזר למעשה
אמנם גם בשלב זה ברור הוא שהמדובר . ישראל כרשות היחיד ומחנה לוויה כרשות הרבים

כך . ולא בהגדרת רשויות עצמאית, כוח פעולתם של ישראל ואומני המשכן אל מקומם" משיכת"ב
העברת התרומה מישראל אל המשכן לא הייתה יכולה להיות , מוכח מן העובדה כי מבחינה טכנית

כיוון שביציאתם של ישראל מאוהליהם להביא , העברה ישירה מרשות היחיד לרשות הרבים
חייבים היו הם לעבור ברשות הרבים של מחנה ישראל לפני הגעתם אל מחנה , תרומתם למשכן

רשות היחיד "את . אולם לימוד הגמרא על מעשה ההעברה בין הרשויות מתעלם מכך. הלוויה
למרות שמשם לא יכולה להתבצע העברה ישירה אל , י לאוהלם של ישראל"מייחס רש" דדיכו

 ולא מציאותי של נדבת כתרגום מהותילימוד שכזה יכול אם כן להתקיים רק . מחנה הלוויה
רשות "המוגדר כ" אוהל ישראל"הלימוד כ" מתרגם"את כוח פעולתם של ישראל . ישראל למשכן

מחנה לוויה אותו הוא "לעומת זאת את פעולתם של אומני המשכן מתרגם הלימוד ל". היחיד
". רשות הרבים"מגדיר כ

 
המתורגמים לשפה של , היא אם כן נגזרת ישירה מאפיוני מלאכות עושיהן" רשויות"הגדרת ה

". מקום"
 

ֹקמוֹ - "גם במעשה ההוצאה שבפרשת המן הנלמד מ  ָתיו  ל ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ בו ִאיש ַתחְׁ מיוחסות , "שְׁ
חוץ "ו" מקומו. - "אמנם לא ביחס לתכונת מלאכתו אלא ביחס למקומו, אל האדם" רשויות"ה

.  106"למקומו
 

המעֵלה " תוך המחנה"ההקבלה שעשינו בין תכונת מלאכתם של ישראל בתרומת המשכן לבין 
המעלה לישראל את המן " חוץ למחנה"לבין , לישראל בשר ובין תכונת מלאכתם של אומני המשכן

הוא " מקומו. "אל יצא איש ממקומו באופן המושך יותר כלפי השפעת המקום"תרגמה את 
אולם גם אז יחס . 107הוא חוץ למחנה, "חוץ למקומו"ו, המקום בו נמצאים ישראל בתוך המחנה

.    של האדם ממקומות אלו" יציאתו"ההוצאה הוא אל 
 

התבטא בכך , מן האדם" אל יצא איש ממקומו"קיום נקודת המוצא של מעשה ההוצאה ב
הוא איסור יציאת האדם מתחום , שהאיסור ההלכתי הקרוב ביותר הנלמד מלשון זו של הכתוב

.  ארבע אמות שלו
 

, ז"י שמות ט"רש)" מכאן סמכו חכמים ארבע אמות ליוצא חוץ לתחום- שבו איש תחתיו "
 .(ט"כ

 
, מן הקרקע לרמת חיוב חטאת" לקיטה" חיזקה את מעשה ה108 למעשה ההוצאהכליה" הוספת"

, של האדם" מקומו"מעשה ההוצאה המשיך להיות מ. אולם באותו האופן, כרת ומיתת בית דין
". מחוץ למקומו"אל 
 

כי אף בתרגום הראשוני של מעשה ההוצאה שבפרשת המן ואפילו שבפרשת תרומת , מכאן יוצא
. חלק מהגדרת האדם" מקום"מהווה עוד ה, למעשה הוצאה ממקום למקום, ישראל למשכן
". חוץ למקומו של האדם"הוא " חוץ למקום"הוא מקומו של האדם ו" מקום"בפרשת המן ה

מעשה ההבאה הוא ממקומם של ישראל העושים מלאכתם , בפרשת תרומת ישראל למשכן
.   למקומם של אומני המשכן העושים מלאכתם במחנה לוויה, בתרומה

 
את כוחה  " הוצאה"צועדת צעד משמעותי לקראת הבעת ה, המשנה הראשונה של מסכת שבת

.  עצמאיות" מקום"מכוח הגדרות 

                                                 
106

". מקומו"כי האדם הוא נקודת המוצא להגדרת , ע"כך משמע בשו 
 סעיף ז"שצ סימן חיים אורח ע"שו). בו ששבת מהמקום או אמותיו מארבע חוץ, רוח לכל אמה אלפים לו יש אדם כל"
'(. א

107
כך הוא . מדבריו משמע כי המקום הוא נקודת המוצא למקומו של האדם. ם"אופן ביאור זה נראה שעולה ברמב 

: פותח את דין היציאה מן התחום
 הלכות ם"רמב..." )השביעי ביום ממקומו איש יצא אל (ז"ט שמות) שנאמר לוקה בשבת המדינה לתחום חוץ היוצא"

 '(א הלכה כז פרק שבת
 (.א" ע',תוספות שבת ב" ) ללקט המןעם הכליאל יצא ...- יציאות " 108
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.  אך על פי צביון האדם, "הוצאה"ב" חוץ"וה" פנים"הגדרת המקום את ה
 

  ושתים שהן ארבע בחוץ(י" רש–לאותן העומדים בפנים ) יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים"
, משנה)…" העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים:  כיצד(י"רש – הוצאה והכנסה דעני העומד בחוץ)

. (א" ע',בשבת 
 

כיוון שהגדרת הרשויות ההלכתית אינה ". בחוץ"ו" בפנים"מעשה ההוצאה מוגדר כיחס שבין 
 ואף גב כלי 109שהרי רשות היחיד יכולה להיות אף עמוד בתוך רשות הרבים, בנויה על היחס הזה

הצגת מעשה ההוצאה כיחס שבין בפנים , אנו נצרכים להבין כי גם בשלב הזה, 110העומד בתוכו
אם בפרשת המן במעשה , אולם. מביעה את ערך הפעולה התוכנית שבמעשה ההוצאה, ובחוץ

שבמקום " בחוץ"שבמקום וכוח ה" בפנים"הוגדר כוח ה, "מחוץ למקומו"אל " ממקומו"היציאה 
ביחס לנקודת המוצא שבאדם ובפרשת תרומת ישראל למשכן כיחס שבין מקומם של ישראל 

. עצמועל בסיס המקום " בחוץ"וה" בפנים"הרי במשנה מוגדר ה, ומקומם של אומני המשכן
". בפנים"אל ה" בעל הבית"כך מוכח משיוך . חוץ לבית" בחוץ" תוך הבית וה–" בפנים"ה
 

. (א"ע', שבת ב, המשך המשנה)" העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים, כיצד"...
 

. שבמקום" בחוץ"וה" בפנים"מהווים דוגמאות בלבד לקיום ה" עני"וה" בעל הבית"אין , אמנם
. מביאה המשנה פעמיים, את מעשה ההוצאה מבפנים לבחוץ ואת מעשה ההכנסה מבחוץ לבפנים

".   בעל הבית"ואחד ביחס ל" עני"אחד ביחס ל
 

, העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים: כיצד, בחוץ...בפנים ושתים...יציאות השבת שתים"
העני חייב - או שנטל מתוכה והוציא , פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית

או שנטל מתוכה , פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני. ובעל הבית פטור
. (א" ע',בת בשמשנה )..." בעל הבית חייב והעני פטור- והכניס 

 
או ) והן מעשה הוצאה ('פשט העני את ידו לפנים וכו)אף שהדוגמא מן העני מציגה הן מעשה הכנסה 

.  מוסיפה המשנה להביא מעשה הוצאה והכנסה של בעל הבית, ("שנטל מתוכה והוציא
 

ס במקום באופן נחרץ כי לא ניתן ללמוד מהוצאת העני להוצאת בעל הבית "מתוך כך קובע התו
. וכן להיפך

 
י "מה לי עני מה לי עשיר ונראה לר...ב"י אמאי צריך למתני תרתי דעני ודבעה"תימה לר"

ר מה לי "י לרה"משום דהוצאה מלאכה גרועה היא דמה לי מוציא מרה' דאיצטריך לאשמעי
תוספות  )..."ב מעני"ב ולא בעה"ולא הוה גמרינן הוצאה דעני מבעהי "י לרה"מוציא מרה

 (.'ב את ידו כו"פשט בעהה " דא" ע',שבת ב

 
כי תכונת האדם שותפה , ס מלמדות"כפילות מעשה ההוצאה וההכנסה במשנה ותשובתו של תו

מה שגורם . שבאדם" עני"גורם ה, שבמקום" בחוץ"מה שגורם ה. ביצירת מעשה ההוצאה
על כן נצרכת הייתה המשנה להביא את מעשי . שבאדם" בעל הבית"שבמקום גורם " בפנים"ה

אולם כיוון שהגדרת מעשה ההוצאה הבסיסי ". עני"והן ב" בעל הבית"ההוצאה וההכנסה הן ב
" מקום"אנו נצרכים להסיק כי במשנה ה, בפני עצמם" בחוץ"ו" פנים"מופיע במשנה כיחס שבין 

כשהאדם בפעולתו מצטרף עם כוחו " בחוץ"וה" פנים"הוא הגורם הבסיסי בהגדרת מאפייני ה
. שבו" בעל הבית"שבו ומצג  " עני" מצג ה–למהלך הנוצר מכוח המקום בשני גווניו הקיימים בו 
היווה האדם הגורם המרכזי בקיום מעשה , אם בפרשת המן ואף בפרשת תרומת ישראל למשכן

 וממקום הוויית מלאכתו אל מקום הוויית (בפרשת המן) ממקומו אל מחוץ למקומו –ההוצאה 
הרי עתה נקודת המוצא לקיום מעשה , (בפרשת תרומת ישראל למשכן)מלאכת אומני המשכן 

האדם הינו עזר . שבו" הפנים"שבו לבין ה" בחוץ"ביצירת חיבור בין ה, "מקום"הוא ה" הוצאה"ה
הקיימים בו המאפשרים למקום " עני"וה" בעל הבית"בעזרת צביון , במימוש מעשה ההוצאה

. להביע את צביון כוחו לשני צדדיו

                                                 
אורח חיים הלכות שבת ע "שו" )י"אם הוא רחב ארבעה הוי רה, מעשרה ולמעלה...כל דבר שהוא ברשות הרבים" 109

'(. ה סעיף י"סימן שמ
אם יש לרבע בו , כגון תיבה או מגדל או כוורת ( משנה ברורה– אפילו היא עומדת ברשות הרבים)כלי ' אפי" 110

 אורח חיים ע "שו) ובין גב הכלי מלמעלהבין תוך חללה  - הוי רשות היחיד, ארבעה על ארבעה והוא גבוה עשרה
. (י"ה הוי רה"ז ד"ק ט"ס ומשנה ברורה שם ' ה סעיף ו"הלכות שבת סימן שמ
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" בפנים"אנו מוצאים חיזוק גדול יותר של מעורבות האדם בקיום תרחיש ההוצאה שבין ה, ס"בתו

בעל "במקום " עני"מול " עשיר "–בתרגום כוחו לשפה קניינית , שבמקום" בחוץ"שבמקום ובין ב
. (כפי שמופיע במשנה)" עני"מול " בית
 

', דף ג)ב וכן בריש שבועות דמפרש בגמרא "י אמאי צריך למתני תרתי דעני ודבעה"תימה לר"
תוספות  )..."מה לי עני מה לי עשיר שתים דעני ודבעל הבית מה שייך לקרותו שתים ( ושםא"ע

 (.'ב את ידו כו" פשט בעהה" דא" ע',שבת ב

 
לעומת הגדרתו , הינה עצמאית יותר בהיותה תלויה במטלטלין שברשותו" עשיר"הגדרת האדם כ

ס חיבור אל הוויית ההוצאה המופיעה בפרשת "בכך מקיים תו. התלויה במקום" בעל בית"כ
במעשה המלאכה של ישראל בתרומת " בפנים"תרומת ישראל למשכן שם מובעת בחינת ה

 שם קשר –האחד . אמנם בשני הבדלים גדולים. החומרים למשכן אותו הם עושים בקנייניהם
הכומז - הבאת התרומה מגיעה עם הקשרם המונפש לאדם ולחי ". נפשי"האדם אל החומרים הוא 

קשר מעשה . התכשיטים בעודם על הנשים ומטווה הצמר בעודו על העיזים, אל מקום הזימה
בעוד - השני . 111 קניינית–הוא כבר בשפה נמוכה יותר " עני"וה" עשיר"ההוצאה לבחינת ה

עתה הקשר , שבמעשה ההוצאה נעשות בקניינים עצמם" בחוץ"וה" בפנים"הוויית ה, שבכתוב
. עצמו" מקום"אותן הווה ה" בחוץ"וה" בפנים"הקנייני מסייע בלבד לקיום הוויות ה

 
 ועליית הבשר מן הארץ (בתרומת המשכן)כי מה שהגדירו תורמי ישראל במלאכתם , עולה אם כן

ִנים" מגדיר ה(בפרשת המן)בתוך המחנה  מה . במשנה, שבאדם" בעל הבית"שבמקום ומאפיין " בפְׁ
מגדיר , (בפרשת המן) ועליית המן מן הארץ מחוץ למחנה (בתרומת המשכן)שהגדירו אומני המשכן 

. שבאדם" עני"שבמקום ומאפיין ה" בחוץ"ה
הנבעת הארץ ממנה בשר בתוך )האדם מן המקום את העמקת המחשת קיומו " מושך" "מקומו"אם מ

מעצים האדם את הבעות המוחש שבחומרי הגלם לאין גבול " מלאכתו"אם ב, (המחנה בפרשת המן
במקום " כומז"ה, הבאת תכשיטי הנשים בעודן על הנשים)מתוך חיבורם אל מעגלי קישורי חייהם השונים 

הרי באופן שמציבה המשנה את , (ובטוויית העיזים בעודם על העיזים בפרשת תרומת המשכן, הזימה
והצביון " תוך"בהעצמתם בהם את ה,  את כוחה(113י"רש) והחפץ (112ס"תו)קונים האדם , ההוצאה

ִנים"מכוח צבירת ה, 114"הוצאה"שבתרחיש ה . שבאדם" בעל הבית"בסיוע מאפיין " מקום"שב" בפְׁ
מן המקום את הרחבת והפשטת הווייתו " מושך"הוא , ממקומו" חוץ"אם ביציאתו של האדם אל 

מביא האדם את חומרי הגלם למעמד " מלאכתו"אם ב, (הנבעת הארץ ממנה את הטל והמן מחוץ למחנה)
הרי , (פעולתם של אומני המשכן) 116 וקיומם מעבר למרחב המידה115"אותיות בריאתם"ו" מחשבתם"

קונים האדם והחפצים את כוחה הזה , באופן שמציבה המשנה את התהליך הזה במעשה ההוצאה

                                                 
111

כפי שמתבאר מהבאת סוגי הקניינים . אף שהשפה  הקניינית בגמרא ובהלכה הינה אף היא שפת קשר של אישות 
. במסכת קידושין יחד עם קניין האישה' מטלטלין וכו, קרקעות)
ושאין להם אחריות ...נכסים שיש להם אחריות נקנין...בהמה גסה נקנית...עבד כנעני...עבד עברי נקנה...האשה נקנית"

 .(' ה–' משנה א 'משנה קידושין פרק א)..." אלאאין נקנין 
112

המבטא את מעשה ההוצאה כמעשה יציאת " אל יצא איש ממקומו"בבניינו את הבסיס של מעשה ההוצאה על  
 .האדם

113
. בבניינו את בסיס מעשה ההוצאה על פרשת תרומת החומרים למשכן ופעולת מעשה ההבאה עליהם 
114

. לדברות" בית"כפי שראינו מיצירת התרומה העודפת  
 

 יוחנן ר"א, הנדבה כל הביאו ימים לכמה', וגו איש כל ויבואו מיד המשכן שיעשה למשה ה"הקב ל"שא בשעה אלא"...
 המשכן מן שהותיר ראה בצלאל אצל משה נכנס, דים היתה והמלאכה( לו שמות )שנאמר, והותר הביאו בקרים לשני
 משכן בהם ועשה לך לו אמר, בנותר נעשה מה והותרנו המשכן מלאכת את עשינו העולם רבון ה"הקב לפני אמר

 אלה הוי, לעדות משכן עשיתי וביתר למשכן יצא וכך כך להם אמר חשבון ליתן שבא כיון בהן ועשה משה הלך, לעדות
(. נאמר עליו ב ה"ד נא פרשה רבה שמות" )העדות משכן המשכן פקודי

 

". עשייה"כפי שראינו מכינוי הכינוס אל תוך הבית כ
 

ַעט ִכי" ָך ָהָיה ֲאֶשר מְׁ ָפַני לְׁ ֹרץ לְׁ ָבֶרְך ָלֹרב ַוִטפְׁ ָך 'ה ַויְׁ ִלי ֹאתְׁ ַרגְׁ ַעָתה לְׁ ֵביִתי ָאֹנִכי ַגם ֶאֱעֶשה ָמַתי וְׁ  .('ל', ל ראשיתב)" לְּ
ַמע" ֵרי ֶאת ַוִטשְׁ ֵני ִדבְׁ ָאִבינו ֲאֶשר ָכל ֵאת ַיֲעֹקב ָלַקח ֵלאֹמר ָלָבן בְׁ ָאִבינו וֵמֲאֶשר לְׁ " ַהֶזה ַהָכֹבד ָכל ֵאת (י" רש– כנס) ָעָשה לְׁ
. ('א, א"בראשית ל)
 

". קיום"וכפי שראינו מכינוי הכינוס אל תוך הבית כ
 

ַות" ָך ֶערְׁ בין ) חוץ מֹוֶלֶדת אוֹ  (י" רש– קיים את אמהבין שאומרים לו לאביך ) ַבִית מוֶֹלֶדת ִאֶםָך ַבת אוֹ  ָאִביָך ַבת ֲאחֹותְׁ
ַגֶלה  א (י" רש–שאומרים לו לאביך הוצא את אמה  ָוָתן תְׁ  .('ט, ח"י ויקרא" )ֶערְׁ

115
ומכוחו של בצלאל לצרף אותיות בהן " לחשוב מחשבות"כפי שלמדנו מהגדרת הכתוב את מלאכתו של בצלאל כ 

. נבראו שמים וארץ
116

בבא " )מקום ארון וכרובים אינו מן המדה: דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, ואיתימא רבי יוחנן, לוי' דאמר ר" 
(. א"ע, ט"בתרא צ
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, "מקום"שב" בחוץ"מכוח מצב צבירת ה, שלהם" קווי מתאר"להרחיב אל ֵמֵעבר ל" הוצאה"של ה
.   שבאדם" עני"בסיוע מאפיין ה

 
מדובר הוא אם כן בשלב ביניים שבו האדם כבר אינו נקודת המוצא להופעת כוח המקום במעשה 

רק מכוח מעורבות " חוץ"או כ" פנים"אולם המקום מקבל את הווייתו כ. אלא המקום, ההוצאה
". עני" ואם כ("עשיר"או )" בעל בית"אם כ, האדם בהווייתו

 

שלב חמישי 

. ר"רה" מפולשות"ו" רחבות"י ו"מכוח מידתיות רה" הוצאה"העמדת ה
 

, ניתוב הגמרא את מעשה ההוצאה במשנה להתלותו על מידות רשות היחיד ומבנה רשות הרבים
. מעביר את כל תרחיש מעשה ההוצאה אל גדרי המקום באופן מוחלט

 
חריץ שהוא עמוק עשרה ורחב - ואיזו היא רשות היחיד ...ארבע רשויות לשבת, תנו רבנן"

ואיזו היא . זו היא רשות היחיד גמורה- וכן גדר שהוא גבוה עשרה ורחב ארבעה , ארבעה
 "ומבואות המפולשין זו היא רשות הרבים גמורה, סרטיא ופלטיא גדולה- רשות הרבים 

. (א" ע',שבת ו)
 

רשות היחיד . בהגדרת מעשה ההוצאה ממקום למקום" בחוץ"ו" בפנים"אין כל זכר להבחנה בין 
. בתוך רשות הרביםיכולה להיות חריץ או תל , כפי שהזכרנו לעיל

 
אורח  ע"שו)" י"אם הוא רחב ארבעה הוי רה, מעשרה ולמעלה...כל דבר שהוא ברשות הרבים"

. '(ה סעיף י"חיים הלכות שבת סימן שמ
 

. או אפילו כלי בתוכו
 

אם יש לרבע בו ארבעה על ארבעה והוא גבוה , כלי כגון תיבה או מגדל או כוורת' אפי"
ע אורח חיים הלכות שבת "שו)" ובין גב הכלי מלמעלהבין תוך חללה -  הוי רשות היחיד, עשרה

(. י"הוי רהה "דז "טק "סמשנה ברורה ו' ה סעיף ו"סימן שמ
 

את העצמת . כל חפץ שרוחבו ארבע על ארבע וגובהו עשרה טפחים מקיים גדר של רשות היחיד
עבודת ישראל , (בפרשת המן)של האדם " מקומו"שיצרו , את תכונת הממשות" גבוליות"וה" תוך"ה
בטווייתו על העיזים , בצמר" חי"המחברת לזהב את כוח הזימה שבכומז בהבאת התכשיטים על הנשים ואת כוח ה)

ללא , יוצר מעתה המקום מעצם מידותיו הגבוליות, שבמשנה" בפנים" וה(בפרשת תרומת המשכן
. להיעזר כלל בתכונות המקבילות לו שבאדם

 
מסילה שהולכין בה מעיר  "–" סרטיא"את רשות הרבים מגדירים ה. כך גם ביחס לרשות הרבים

אין ". מבואות המפולשין"ו" ששם מתקבצין לסחורה, רחבה של עיר "–" פלטיא"ה, "לעיר
תוך "הינה חלק מ" רשות הרבים. "שבפרשת המן" חוץ למחנה"מקומות אלו תרגום מציאותי של 

 ".רשות הרבים"גם זה המכונה , הוא מחוץ למקום הילוכם של ישראל" חוץ למחנה". "המחנה
גם בהשוואה ". רשות הרבים"בגדרי הרשויות הופך להיות " חוץ למחנה"תרגום , למרות זאת

מקבילים למחנה לוויה לשם מביאים " רשות הרבים"אין גדרי , לפרשת תרומת ישראל למשכן
, 117"מקום"אף שהוא עצמו הינו תרגום של עבודת אומני המשכן לגדר של , ישראל את תרומתם

שהרי כבר ראינו כי הוצאתם של ישראל מאוהליהם חייבת הייתה לעבור דרך רשות הרבים 
" בחוץ"גם בתרגום ה, אם כן. לפני הגעתם אל מתחם הלוויה שם נמצא משה, שבמחנה ישראל

במעבר . אלא ההקבלה התוכנית, אין ההקבלה המציאותית היא המובילתו, "רשות"להגדרה של 
הם היוצרים באדם ובחפצים שבו את " פילושו"המקום ו" רחבות", "רשות הרבים"הגמרא לגדרי 

המביאים את חומרי ) עבודת אומני המשכן (בפרשת המן)" חוץ למקומו"הפשטת גבוליותו שהיקנו לו 

                                                 
117

משה היכן . (ו"שמות ל )דאמר קרא  ויצו משה ויעבירו קול במחנה: אמר רבי יוחנן- ? הוצאה גופה היכא כתיבא" 
 וקאמר להו ,(י" רש– שהיו הכל מצויין אצל משה רבינו)ומחנה לויה רשות הרבים הואי , במחנה לויה- הוה יתיב 
 (.ב" ע,ו"שבת צ" ) לרשות הרבים(י" רש– מאהליכם )לא תפיקו ותיתו מרשות היחיד דידכו: לישראל
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התרומה אל הוויית מחשבת אותיות בריאתם וקיומם מעבר למרחב  המידה
118
מקומו של משה במחנה לוויה , (

. 119שבמשנה" בחוץ"וה
 

מופיעה אף בתכונת , "בחוץ"וה" בפנים"הבעת גדרי רשות היחיד והרבים עצמם את הוויית ה
. ברשות היחיד מופיע הדבר בתכונתה שעולה עד הרקיע. הרשויות הללו

 
. כך מביאה הגמרא בשבת

 
מפני שרשות , חייב- אפילו גבוה מאה אמה , נעץ קנה ברשות היחיד וזרק ונח על גביו"

בין אויר חצר בין אויר עמוד ברשות , כל אויר שכנגד רשות היחיד-  היחיד עולה עד לרקיע
י "רש וא" ע',שבת ז )"שם רשות היחיד עליו- כנגדו עד לרקיע , הרבים גבוה עשרה ורחב ארבעה

 (.עד לרקיעה "ד

 
. ע"כך נפסק בשו

 
ה סעיף "ע אורח חיים הלכות שבת סימן שמ"שו)" אויר רשות היחיד הוא רשות היחיד עד לרקיע"
. '(ה

 
להעצים את הקיומיות הממשית מנקודת מוצאה ועד מידתיות " בפנים"או ה" תוך"תכונת ה
טוויית הצמר את העיזים ודם , הכומז את הזימה, בהמשכת התכשיטים את הנשים, כפי שראינו כאמור)עיצובה 

מהווה הוויית חיים הכוללת בתוכה את כל שרשרת ההקשרים שלה ממקורה ועד , (החילזון את חיותו
היא בהגדרת מקומה כממשיכה ממקור היווצרה , "מקום"תירגומה כתכונת . לקצה הווייתה

. מכאן עולה דין רשות היחיד עד לרקיע. בארץ בלא גבול המשכתה
 

מופיעה באיסור טלטול ארבע אמות , שבה" חוץ"הנגזרת התכונתית מהוויית ה, ברשות הרבים
, בניגוד לרשות היחיד שאף אם היא גדולה ביותר ניתן לטלטל בתוכה בלא גבול. ברשות הרבים

הרי ברשות הרבים מֵעבר לאיסור ההוצאה ממנה לרשות היחיד וההכנסה מרשות היחיד אל 
.  אסור בתוכה טלטול ארבע אמות, תוכה

 
. זה" הוצאה"לשון האיסור המופיע בגמרא היא מיוחדת ומאפשרת הבנה באופן פעולתו של מעשה 

 
. (ב" ע,ו"שבת צ)" גמרא גמירי לה, כל ארבע אמות ברשות הרבים"

 
" רשות"אנו למדים כי בכל ארבע אמות ברשות הרבים מתחדשת " 'כל ארבע אמות וכו"מלשון 
שוות ערך למעשה ההוצאה מרשות הרבים , מתוך כך העברה ארבע אמות ברשות הרבים. חדשה

מלמד כי אין רשות , כוח ההתחדשות הזו שברשות הרבים בכל ארבע אמות שבה. ליחיד או להיפך
" והמפולשות" רחבות"תכונה זו נגזרת ישירות מתכונת ה. אלא מרובה, הרבים מציאות אחת

תכונת הריבוי הזו שבכל מקום שברשות הרבים מצד אחד וחוסר . הכללית שראינו ברשות הרבים
, מרובות בתוכה ללא גבול" מקום"היא המאפשרת לה להביע תכונות , הגבוליות שבתכונתה

הוא שמגביל את הריבוי הזה להיות מתחדש כל , כשרק מקומו של האדם ארבע אמות סביבו
.  120ארבע אמות ולא פחות מכך

 

                                                 
118

. הארון והכרובים 
119

ם "באופן קיצוני אנו מוצאים הגדרה זו ברמב. הרבים אינם חלק מהגדרת רשות הרבים, מצד פשט דברי הגמרא 
. ז אמה"המגדיר אף את המדברות והיערים כרשות רבים כשרוחבם ט

ז אמה ולא יהיה "ובלבד שיהיה רוחב הדרך ט,  ושווקים ודרכים המפולשין להןמדברות ויעריםר "איזו היא רה"...
'(.  הלכה א,ד"ם הלכות שבת פרק י"רמב" )עליו תקרה

ולא מצד , "ריבוי"שבו מובילה למגמה של " חוץ"יצטרך להיבחן מצד זה שהוויית ה" רשות  הרבים"מצד זה אף תואר 
גם אם נתנה את הגדרת רשות הרבים בכך . אך ורק אם רבים מהלכים בה" רשות רבים"התניית רשות זו להיחשב 

של רשות " בחוץ"ייגזר הדבר מנקודת מוצא ה (ה ולא כרשות הרבים"א ד"ע' י שבת ו"כדעת רש)שרבים מהלכים בה 
 .הרבים

120
אין  הוא מגדיר את תחום הארבע אמות , ע לדין הטלטול ארבע אמות ברשות הרבים"בהתייחסות  השו, אכן 

אלא מצד גזירתו של האדם מקום לעצמו בארבע אמות , כמקום המותר לטלטול מצד תכונת מקום רשות הרבים
. סביבותיו

 

תיב שבו איש תחתיו דכ-  ומודדים לו באמה שלו רבע אמות ברשות הרבים שיכול לטלטל בהםאכל אדם יש לו "
ל דאורך האדם "והכונה ישיבת כל איש ביום השבת יהיה כשיעור תחתיו דהיינו כשיעור אורך כל גופו ושיערו חז

" אמות ועוד אמה כדי לפשוט ידיו ורגליו ובשיעור זה יכול אדם לטלטל חפצים מכאן לכאן' שהוא שיעור תחתיו הוי ג
. (' ק א"ומשנה ברורה ס' ט סעיף א"ע אורח חיים הלכות שבת סימן שמ"שו)
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חוץ  "של האדם ו" מקומו"מצליחה לכמת את הוויית , כי התורה שבעל פה, עולה אם כן עד כאן
  (שבפרשת תרומת ישראל למשכן)מלאכתם של ישראל ואומני המשכן בחומרים , (שבפרשת המן)" למקומו

.  עד לרמת גדרי רשויות ותכונותיהם("שבת"שבמשנה הראשונה ב)" בפנים"וה" בחוץ"ואת הוויית ה
בכל השלביות הזו ממשיך להופיע מעשה ההוצאה כמגמתה הכוללנית של השבת הבנויה מחיבור 

אף את . מצד תכונת הרחבתו ומצד תכונת העצמת ממשותו. שני צדדי הנבעת המקום את כוחו
, סרטיא ופלטיא גדולה"ורשות הרבים כ' הגדרת רשות היחיד כמידת מקום ארבע על ארבע גבוה י

. הווייתו הכוללת של מעשה ההוצאה" תרגום"ראינו כהמשך , "ומבואות המפולשין
 

מעצב אותה עד כדי , אולם לימוד נוסף של מעשה  ההוצאה מן העגלות הנושאות את קרשי המשכן
.  ט אבות המלאכה"העמדתו כאחד מל

 

שלב שישי 

מכוח עגלות המשכן , ט אבות המלאכה"ההוצאה כאחת מל
 

, ואתם לא תזרעו- הם זרעו , אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן: דתניא"
ואתם לא תכניסו - הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה , ואתם לא תקצרו- הם קצרו 

ואתם לא תוציאו - הם הורידו את הקרשים מעגלה לקרקע . מרשות הרבים לרשות היחיד
. (ב" ע,ט"שבת מ)..." מרשות היחיד לרשות הרבים

 
, מידות העגלות. לא בא ללמד את מידות רשות היחיד, ברור הוא כי לימוד רשות היחיד מן העגלות

. גדולות הרבה יותר
 

. (א" ע,ט"שבת צ)..." שתי אמות ומחצה- וכמה רחב עגלה ...חמש אמות- וכמה ארך עגלה "...
 

בפרשת תרומת המשכן . לא מקיימות העגלות גדר זה, "רשויות"של ה" מקום"גם מצד גדר ה
בפרשת המן היא נגזרה ממקום . נגזרה רשות היחיד ממקומם של פועלי מלאכת נדבת המשכן

אלא כאמצעי בלבד לנשיאת , "מקום"אולם העגלות לא שמשו מעולם כ. יציאתם של לוקטי המן
אף שבהשתלשלות מעשה ההוצאה מגיע מקום רשות היחיד להיות מגודר . קרשי המשכן ויריעותיו

שתחילתו היא " בפנים"נגזרת הגדרתו זו מן ה, כֵתל ששטחו ארבע על ארבע וגובהו עשרה טפחים
אולם גזירת מעשה ההוצאה . במקומם של מלאכת תורמי המשכן ומקומם של לוקטי המן

.  מהעלאת הקרשים לעגלות אינה תוצר מכל אלו
 

, משקל העגלות בהגדרת מעשה ההוצאה מתמיה עוד יותר כשאנו רואים שלא רק רשות היחיד
.  אלא אף הגדרת רשות הרבים נגזרת על פי העגלות

 
 צט דף שבת )"הרבים רשות - וצידיהן וביניהן תחתיהן, עגלות: חייא רבי משום רב מרא"

 '(.א עמוד
 

. נגזר מן העגלות, ז אמה"ט- כך גם תנאי רוחב רשות הרבים 
 

שמקום דילפינן מדגלי מדבר - ז אמה "רחובות ושווקים הרחבים ט, איזהו רשות הרבים"
ומשנה ' ה סעיף ז"אורח חיים הלכות שבת סימן שמע "שו) 121"ז אמה"הילוך העגלות היה מחזיק ט

  .(ז אמה"ה הרחבים ט"ח ד"ק י"ברורה ז
 

כפי שגזרנו את . שציר העגלות הינו נקודת מוצא עצמאית בהופעת מעשה ההוצאה, מוכרח אם כן
אנו נצרכים לגזור את , מהות מעשה ההוצאה מפרשת המן ומפרשת תרומת ישראל למשכן

מקבל , מדוע הוצאת והכנסת הקרשים מן העגלות ואליהן. משמעותו משימוש המשכן בעגלות
מה משמעות הפיכת העגלות הציר המרכזי . משמעות כה מהותית כהוצאה והכנסה מרשות לרשות

ואיך הופך מעשה ההוצאה ממצג כללי של הוויית מלאכת ? על פיו מוגדרים רשות היחיד והרבים
. ט אבות המלאכה"השבת לאחת מל

                                                 
121

דמשכן , אנן דגמרינן לה ממשכן, דרך רשות הרבים שש עשרה אמה: אלא דקיימא לן: "כך הוא המקור בגמרא 
וחמש אמות ריוח שבין עגלה , הרי עשר- שתי העגלות ההולכות זו בצד זו רחב כל אחת חמש אמות )! חמיסרי הואי

 הוה נקיט להו- דכי משתלפי קרשים , דהוה קאי בן לוי,  אמתא יתירא הואי(י" רש– הרי חמשה עשרה- לעגלה 
בשביל בן לוי שכשנשלפים העצים ממקומם הוא נכנס לרווח הזה , עוד אמה נוספת יתרה ישנה בין העגלות: תרגום)

 (.א" ע, ט"שבת צ" )(להחזירם למקומם
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והשפעתה , על מנת לבאר שאלות אלו אנו נצרכים לחזור אל משמעות נתינת חלקי המשכן בעגלות

. על מערכת המשכן כולה
 

ושל ' שלא בציווי מקדים של ה, את נדבת העגלות מביאים הנשיאים למשכן ביום חנוכת המשכן
. משה

 
ֵבַח " ֶאת ַהִםזְׁ ֶאת ָכל ֵכָליו וְׁ ַקֵדש ֹאתֹו וְׁ ַשח ֹאתֹו ַויְׁ ָכן ַוִטמְׁ ָהִקים ֶאת ַהִםשְׁ יֹום ַכלֹות ֹמֶשה לְׁ ִהי בְׁ ַויְׁ

ַקֵדש ֹאָתם ָשֵחם ַויְׁ ֶאת ָכל ֵכָליו ַוִטמְׁ ִשיֵאי .וְׁ ָרֵאל ָראֵשי ֵבית ֲאֹבָתם ֵהם נְׁ ִשיֵאי ִישְׁ ִריבו נְׁ  ַוַטקְׁ
ֺקִדים ִדים ַעל ַהנְׁ ֵני .ַהַםֹחת ֵהם ָהֹעמְׁ ָבָנם ִלפְׁ ֵני ָעָשר ָבָקר 'ה ַוָטִביאו ֶאת ָקרְׁ ֹלת ָצב ושְּ  ֵשש ֶעגְּ

ָכן ֵני ַהִםשְׁ ִריבו אֹוָתם ִלפְׁ ֶאָחד ַוַטקְׁ שֹור לְׁ ִשִאים וְׁ ֵני ַהמְׁ . (' ג–' א', במדבר ז)" ֲעָגָלה ַעל שְׁ
 

.  'עד לאישורו של ה, הוא מסרב לקבל אותם, כיוון שלא צווה משה על כך
 

 , שםי"רש)" שלא קבל משה מידם עד שנאמר לו מפי המקום- ויקריבו אותם לפני המשכן "
. ('ב', במדבר ז

 
מתוך כך מחלק משה ארבע עגלות לנשיאת . מייעד את העגלות לנשיאת חלקי המשכן' ציווי ה

העמודים והעדנים שבאחריות בני מררי ושתי עגלות לנשיאת יריעות המשכן שבאחריות , הקרשים
. בני גרשון

 
ָנַתָתה אֹוָתם ֶאל . ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר'הַוֹטאֶמר " ָהיו ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד וְׁ  ַקח ֵמִאָתם וְׁ

ִפי ֲעֹבָדתוֹ  ִוִטם ִאיש כְׁ ִוִטם.ַהלְׁ ֶאת ַהָבָקר ַוִטֵתן אֹוָתם ֶאל ַהלְׁ ֵתי . ַוִטַעח ֹמֶשה ֶאת ָהֲעָג ת וְׁ  ֵאת שְׁ
ִפי ֲעֹבָדָתם שֹון כְׁ ֵני ֵגרְׁ ַבַעת ַהָבָקר ָנַתן ִלבְׁ ֵאת  רְׁ ֹמַנת ַהָבָקר .ָהֲעָג ת וְׁ ֵאת שְׁ ַבע ָהֲעָג ת וְׁ ֵאת  רְׁ  וְׁ
ַיד ִאיָתָמר ֶבן  ֲהֹרן ַהֹכֵהן ִפי ֲעֹבָדָתם בְׁ ָרִרי כְׁ ֵני מְׁ שהיה משא בני גרשון קל משל -  ָנַתן ִלבְׁ

. (כפי עבודתםה " די"רשו'  ח–' ד', במדבר ז)" שהיו נושאים הקרשים והעמודים והאדנים, מררי
 

. יוצאים מן הכלל הם בני קהת הממשיכים לשאת את כלי המקדש בכתף
 

ָהת  א ָנָתן ִכי ֲעֹבַדת ַהֹעֶדש ֲעֵלֶהם ַבָכֵתף ִיָשאו" ֵני קְׁ ִלבְׁ משא דבר הקדושה הארון והשלחן -  וְׁ
. ( כי עבדת הקדש עליהםה" די"רשו' ט', במדבר ז)" לפיכך בכתף ישאו', וגו

 
אמורים היו כל חלקי המשכן להיות נישאים על הכתף כמו , שלולא נדבת הנשיאים, עולה אם כן

. האם השינוי הזה שבדרך נשיאת חלקי המשכן הוא תכני בלבד. משאם של בני קהת את הכלים
. ל  מלמד שלא כך הדבר"עיון בדברי חז

 

למשכן " מרכז כובד" בניית –העגלות 
 

עת , על המשמעות שבנשיאת כלי הקודש בכתף עומדת הגמרא בפרשת חציית ישראל את הירדן
. כניסתם אל הארץ

 
 בעלות ויהי '(ד יהושע): שנאמר, למקומן מים חזרו הירדן מן שבישראל האחרון שעלה וכיון"

 מי וישובו החרבה אל הכהנים רגלי כפות נתקו הירדן מתוך' ה ברית ארון נושאי הכהנים
 אחד מצד וכהנים ונושאיו ארון נמצא. גדותיו כל על שלשום כתמול וילכו למקומם הירדן

 העם כל תם כאשר ויהי '(ד יהושע): שנאמר, ועבר נושאיו את ארון נשא, אחד מצד וישראל
. (א"ע ,ה"ל סוטה)" העם לפני והכהנים' ה ארון ויעבור לעבור

 
על נקודה זו נענש . הארון הוא זה שנושא את נושאיו. נשיאת הכוהנים את הארון היא למראית עין

כשבא לאחוז בארון עת שומטים אותו , עוזא בעת ניסיונו של דוד להעלות את הארון לירושלים
. הבקר
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 ידו את עוזא וישלח כידון גורן עד ויבאו (ג"י' א הימים דברי): שנאמר, עוזא נענש זה דבר ועל"
 ויחר '(ו ,'ב מואלש)! שכן כל לא עצמו, נשא נושאיו, עוזא: ה"הקב לו אמר, הארון את לאחוז

. (א"ע ,ה"ל סוטההמשך ) 122"...שם ויכהו בעוזא' ה אף
 

מוצא הטעות היא בדוד הנושא . אינה מקרית, ל מלמדים אותנו כי טעות זו של עוזא והכאתו"חז
. כפי הציווי על בני קהת, את הארון על הבקר ולא בכתף

 
 לי היו זמירות: שנאמר, זמירות תורה לדברי שקרא מפני? דוד נענש מה מפני: רבא דרש"

 בו עיניך התעיף (ג"כ משלי) בהן שכתוב ת"ד: ה"הקב לו אמר, (ט"קי תהלים) מגורי בבית חוקיך
 יודעין רבן בית של תינוקות שאפילו בדבר מכשילך הריני? זמירות אותן קורא אתה, ואיננו
" בעגלתא אתייה ואיהו', וגו הקודש עבודת כי נתן לא קהת ולבני '(ז במדבר): דכתיב, אותו

  .(א"ע ,ה"ל סוטההמשך הגמרא )
 

מתוך החיבור שעושה הגמרא בין טעותו של עוזא שאינו לוקח בחשבון את תכונת הארון הנושא 
כי , לבין טעותו של דוד שאינו לוקח בחשבון את הציווי לקחת את הכלים בכתף עולה, את נושאיו

מאפיין . הוא מאפיינם של הכלים שאינם נישאים בעגלה אלא בכתף, אופי התנהגות הארון בירדן
. תכונתם של כל הכלים הנישאים בכתף גם הוא כמאפיין תכונתו של הארון הנושא את נושאיו

מתוך כך יש להבין כי ". נושא את עצמו"נשיאת בני קהת את משא הכלים בכתף הוא משא ה
משנה את מעמדם של חלקי המשכן , תרומת הנשיאים את העגלות ונתינתם למשא גרשון ומררי

" כבדים"למשאות " נושא את נושאיו"ממשא ה, שהיו אף הם נצרכים לכתחילה להינשא בכתף
. בעלי משקל הנצרכים עגלות

 
: כך בדיוק מובא במדרש

 
כיוון שנעשה המשכן ולא היה חסר כלום אמרו מה יש לנו להביא הלכו והביאו עגלות "...

שיהיו נושאים עליהם את המשכן ומי נתן להם העצה הזאת שבטו של יששכר שכך אמרו 
..."  אלא התנדבו עגלות שתהיו נושאים אותו בהםמשכן שעשיתם פורח הוא באוירלהם 

.  (ב"במדבר רבה פרשה י)
 

מה נצרכים העגלות ומה יועילו , אם המשכן פורח באוויר. דברי שבט יששכר תמוהים, לכאורה
הם משנים את מצג המשכן , כי בהבאתם של הנשיאים עגלות, אנו נצרכים על כן להבין? למשכן

מתוך כך עולה כי מעשהו . הנישאת על עגלות" כבדה"למציאות " נושאת את עצמה"ממציאות ה
במעשהו מנסה דוד . אינו מקרי וממילא עונשו מכוון ביותר, של דוד הנושא את הארון בעגלה

לכך . התלוי במשא העגלות" כבד"למצג " נושא את עצמו"ממצגו כ' אף את ארון ה" למשוך"
. ומכה את עוזא' מתנגד ה

 
המאפיין את הכלים הנישאים בכתף וכנגדם מהו מצג שאר " נושא את נושאיו"מהו אם כן מצג 
נראה שתשובה על כך אנו יכולים לקבל מהקבלת ? הנישאים בעגלות" כבדים"חלקי המשכן ה

.  שמקומו אינו מן המידה123של הארון לתכונה שכבר הבאנו בו לעיל" נושא את נושאיו"תכונת ה
 

 מקום ארון וכרובים :דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, ואיתימא רבי יוחנן, לוי' דאמר ר"
 .(א" ע,ט"בבא בתרא צ)" אינו מן המדה

 
של אומני המשכן המביאים את חומרי " מלאכתם"בתכונה זו של הארון העמדנו את מאפיין 

כוח הארון לשאת את נושאיו . 124המשכן המובאים על ידי ישראל למצג מחשבת ואותיות בריאתם
יכולת הוויית המשכן להופיע מצג - ומקום ארון שאינו מן המידה מאותו מקור הוא מגיע 

הזו ייחסנו אל מצג  " הרחבה"את תכונת ה. שאינו מצומצם בצמצום המידה והמשקל" הרחבה"
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ָעִרים"  ַית יְׁ ָהִביא ֶאת ֲארֹון ָהֱא ִהים ִמִערְׁ בֹוא ֲחָמת לְׁ ַעד לְׁ ַרִים וְׁ ָרֵאל ִמן ִשיחֹור ִמצְׁ ֵהל ָדִויד ֶאת ָכל ִישְׁ  ַוַטַעל ָדִויד .ַוַטקְׁ
ַהֲעלֹות ִמָשם ֵאת ֲארֹון ָהֱא ִהים  ָעִרים ֲאֶשר ִליהוָדה לְׁ ַית יְׁ ָרֵאל ַבֲעָלָתה ֶאל ִקרְׁ ָכל ִישְׁ ָרא ֵשם'הוְׁ רוִבים ֲאֶשר ִנקְׁ  . יֹוֵשב ַהכְׁ

ִכיבו ֶאת ֲארוֹן ָהֱאֹלִהים ַעל ֲעָגָלה ֲחָדָשה יֹו ֹנֲהִגים ָבֲעָגָלהַוַטרְּ ֺעָזא וְׁ חְׁ ֵני . ִמֵבית ֲאִביָנָדב וְׁ ַשֲחִקים ִלפְׁ ָרֵאל מְׁ ָכל ִישְׁ ָדִויד וְׁ  וְׁ
רֹות ַתִים וַבֲחֹצצְׁ ִצלְׁ ֺתִנים וִבמְׁ ָבִלים ובְׁ ִכֹמרֹות וִבנְׁ ִשיִרים ובְׁ ָכל ֹעז ובְׁ ַלח ֺעָזא ֶאת ָידוֹ  ַוָטֹבאו ַעד ֹגֶרן ִכיֹדן .ָהֱא ִהים בְׁ ַוִטשְּ

טו ַהָבָקרֶלֱאֹחז ֶאת ָהָארוֹן ֵני ֱא ִהים'ה ַוִטַחר  ף . ִכי ָשמְׁ ֺעָזא ַוַטֵכהו ַעל ֲאֶשר ָשַלח ָידֹו ַעל ָהָארֹון ַוָטָמת ָשם ִלפְׁ דברי " ) בְׁ
 .(' י–' ה, ג"י', הימים א

הֹוֵתר- "בפרק  123  .('___עמ)"  התגברות מלאכת ישראל ומלאכת המשכן בארון– וְׁ
או ָקָרא " 124 ָרֵאל רְׁ ֵני ִישְׁ הוָדה'הַוֹטאֶמר ֹמֶשה ֶאל בְׁ ַמֵחה יְׁ ֵאל ֶבן אוִרי ֶבן חור לְׁ ַצלְׁ ֵשם בְׁ ַמֵלא ֹאתֹו רוַח ֱא ִהים . בְׁ  ַויְׁ

ַדַעת בוָנה ובְּ ָמה ִבתְּ ָחכְּ ָלאָכהבְּ ָכל מְׁ ֹשב ַמֲחָשֹבת . ובְׁ ַלחְּ ֹחֶשתוְּ ָכל ... ַלֲעשֹת ַבָזָהב וַבֶכֶסף וַבמְׁ ֶלאֶכת ַמֲחָשֶבתַלֲעשֹות בְׁ " מְּ
. (ג" ל–' ל, ה"שמות ל)
 

(. א" ע,ה"ברכות נ..." )יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ: אמר רב יהודה אמר רב"
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המביעות אותו בפרשת "  רשויות"שמחנה לוויה ורשות השכינה הם ה, שבמעשה ההוצאה" חוץ"ה
. תרומת ישראל למשכן

מקביל במדויק לכוחם של תורמי " כובד"כוח העגלות להביא את חלקי המשכן למצג ה, מאידך
כוחם של התורמים להביע בזהב את כוח הזימה בתרומת . ישראל במלאכתם בחומרי תורמתם

בטוויית הצמר בעודו על " חי"הכומז ותכשיטי הנשים בעודם עליהן ויכולתם להביע את תכונת ה
בחלקי  המשכן בהבאתם להינשא על העגלות להעצים " כובד"הוא הוא מעשה הטבעת ה, העיזים

. (בפרשת המן" תוך המחנה"העולה מן הארץ ב)בהם את תכונות הבשר 
 

. כך בדיוק מגדיר משה את משמעות תביעתם של ישראל בשר
 

ָנה ָלנו ָבָשר ...'הַוֹטאֶמר ֹמֶשה ֶאל " כו ָעַלי ֵלאֹמר תְׁ ָכל ָהָעם ַהֶזה ִכי ִיבְׁ ֵמ ִין ִלי ָבָשר ָלֵתת לְׁ
ֹנאֵכָלה ַבִדי ָלֵשאת ֶאת ָכל ָהָעם ַהֶזה . וְׁ . (ד" י– א"י, א"במדבר י)" ִכי ָכֵבד ִמֶמִּני א אוַכל ָאֹנִכי לְׁ

 
כבר בעת מהלכם " כבדה"תביעת הבשר היא תביעתם של ישראל להטבעת תכונת הבשריות ה

. הֹוַוה אם כן בחומריהם את תכונת הבשריות הזו, שימת חלקי המשכן על העגלות. במדבר
 

משליכה ישירות אל , "כובדם"ההבנה כי חיבור קרשי המשכן אל העגלות הוא הנותן להם את 
במעשה זה . מעשה העברתם של הקרשים מן החוץ אל העגלות ומן העגלות אל מחוצה להן

שמחוץ לעגלות אל מצג " נושא את עצמו"מעבירים הלוויים למעשה את הקרשים ממצג ה
מעבר לכך שמעמד הקרשים במשכן מושפע בעיקרו מן התהליך הכללי . שבתוך העגלות" כובד"ה

שנוצר בין מלאכת תורמי חומרי המשכן ומלאכת אומני המשכן במעשה הבאת תרומתם של 
הרי מעשה שימת והורדת הקרשים על העגלות יוצר מעשה אוטונומי , ישראל למחנה הלוויה

מוקטן של תרחיש  ההשפעה הכוללני של מעשה ההבאה שהיווה את מכלול  ההשפעה של מלאכת 
. המשכן

 
מבארת היטב את , הבנה זו את מיקומו של מעשה הכנסת והוצאת הקרשים מן העגלה ואליה

בניגוד למעשה . ט אבות המלאכה"מיקומה של מלאכת ההוצאה הנלמדת מן העגלות כחלק מל
אין מעשה ההוצאה הזה מבטא את , ההוצאה הנלמד מפרשת המן ומפרשת תרומת ישראל למשכן

" בפנים" בחיבור המתמיד שבין מאפיין ה("מנוחת השבת")הכוללת של השבת " מלאכה"תכונת ה
הנוצר מכוחם של " מקום"מעשה ההעברה מן העגלות ואליהם הינו מצג אוטונומי של ". בחוץ"וה

אינו מוגדר " חוץ"גם רשות הרבים שהוא מצג ה,  על כן. ישראל מכוח המרחב  שהם יצרו בעגלות
ומתוך כך את " תוך"את ה" מייצר"כוחו העצמי של האדם הוא ה. לעגלות" חוץ"מצד עצמו אלא כ

. שסביבו" חוץ"ה

עצמיים " חוץ"ו" פנים"יצירת העגלות מצג 
 

. כסביבות העגלות, "רשות הרבים"כך מתארת הגמרא את 
 

  '(.א עמוד צט דף שבת )"הרבים רשות - וצידיהן וביניהן תחתיהן, עגלות"
 

הרי ההוצאה מהן אל הקרקע שחוץ , שבהם" כובד"אם העגלות מנביעות במה שעליהן את מצג ה
". חוץ"מנביע בהם את מצג  ה, להשפעתן

 
" עגלה"כך משמע מלשון הגמרא המגדירה את היחס שבין רשות היחיד לרבים כיחס שבין 

. 125בלא להתייחס לקרקע מסוימת" קרקע"ל
 

                                                 
125

ס בתחילת מסכת שבת המוכיח שמעשה העלאת הקרשים לעגלות הייתה הכנסה של "כך נראה בפרוש מדברי התו 
". ר"דמסתמא בקרקע היו עומדים שהוא רה"מכך " עני"
 

דמסתמא בקרקע היינו הכנסה דעני ' ב דלא הוה במשכן דהם העלו קרשים כו"ל דאיצטריך סברא להכנסה דבעה"וי"
(. א" ע',שבת ב וספותת)" ר"היו עומדים שהוא רה

 

דמסתמא בקרקע "היה נוקט בלשון , ס לבאר שמסתמא היו הלווים עומדים בקרקע רשות הרבים"אם רוצה היה תו
מציינת כי מסתמא על הקרקע היו עומדים הלוויים ולא על " דמסתמא בקרקע היו עומדים"לשון ". ר היו עומדים"רה

". שהוא רשות הרבים- "ס  "שעל הקרקע  הזו קובע תו. כלי מוגבה
הקרקע ". רשות הרבים "–ה קרקע הוא מוסיף "בד. י אינו גורס כך כלל וכלל"ס נראה כי רש"מול הבנה זו בתו, אמנם

! המדוברת בגמרא הינה קרקע רשות הרבים
 

 .(ה קרקע" דב" ע,ט"שבת מ" )רשות הרבים- קרקע "
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. ואתם לא תכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד-  לעגלה מקרקעהם העלו את הקרשים "
" ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים - לקרקעהם הורידו את הקרשים מעגלה 

. (ב" ע, ט"שבת מ)
 

. ז אמה נגזר באופן ישיר מרוחב העגלות"כי רוחב רשות הרבים ט, כך גם הבאנו לעייל
 

שמקום דילפינן מדגלי מדבר - ז אמה "רחובות ושווקים הרחבים ט, איזהו רשות הרבים"
ומשנה ' ה סעיף ז"אורח חיים הלכות שבת סימן שמע "שו) 126"ז אמה"הילוך העגלות היה מחזיק ט

  .(ז אמה"ה הרחבים ט"ח ד"ק י"ברורה ז
 

מקבלת , מכוח יצירתו העצמית של האדם" הוצאה"ותרחיש " מקום"מתוך בניית העגלות מבנה 
הייתה רשות הרבים , אם בהופעתה הכוללנית של ההוצאה. אף רשות הרבים תפנית בהגדרתה

אם , 127מחנה לוויה, ובפרשת תרומת ישראל למשכן הייתה" חוץ למחנה ישראל"בפרשת המן 
הוגדרה , 128"ומבואות המפולשין, סרטיא ופלטיא גדולה"בהגדרת הגמרא את רשות הרבים כ

האוטונומית של האדם  מוגדרת רשות  " מקום"הרי ביצירת ה, רשות הרבים מצד המקום עצמו
.     מקום הילוך הרביםהרבים מצד היותה 

 
ָברֹות מגדר רשות הרבים"כך יבאר רש אינם מקום "מתוך ש, י במהלך הגמרא המסיר את הִמדְׁ
". הילוך לרבים

 
- איזו היא רשות הרבים : דהא תניא, ולחשוב נמי מדבר...זו היא רשות הרבים: אמר מר"

בזמן - כאן , לא קשיא: אמר אביי! - והמדבר, ומבואות המפולשין, סרטיא ופלטיא גדולה
אינו מקום הילוך  - בזמן הזה- כאן , (י" רש– חשיבא רשות הרבים) שישראל שרויין במדבר

. ( בזמן הזהה" די"רש וב" ע',בת וש)" דהולכי מדברות לא שכיחי, לרבים
 

יגיע עד כדי צורך מעבר בפועל של שישים רבוא באותו המקום על מנת שיוגדר " רבים"תנאי ה
". רשות רבים"
 

. 129ס באותו המקום"כך תו
 

כ מצויין שם ששים "אלא אה "משמע קצת דאינה ר- כאן בזמן שישראל שרויין במדבר "
  .(ב" ע',תוספות שבת ו)"  כמו במדבררבוא

 
המתחדש במעשה " חוץ"וה" פנים" לפעול מכוח מצג ה130היחיד והרבים" רשויות"המשכת כוח ה

ביחס למצג הכוללני של מעשה , משנה ממילא לגמרי את משמעותם ואופן פעולתם, העגלות
. ההוצאה שהצגנו בשלב הקודם

                                                 
126

דמשכן , אנן דגמרינן לה ממשכן, דרך רשות הרבים שש עשרה אמה: אלא דקיימא לן: "כך הוא המקור בגמרא 
וחמש אמות ריוח שבין עגלה , הרי עשר- שתי העגלות ההולכות זו בצד זו רחב כל אחת חמש אמות )! חמיסרי הואי

 הוה נקיט להו- דכי משתלפי קרשים , דהוה קאי בן לוי,  אמתא יתירא הואי(י" רש– הרי חמשה עשרה- לעגלה 
בשביל בן לוי שכשנשלפים העצים ממקומם הוא נכנס לרווח הזה , עוד אמה נוספת יתרה ישנה בין העגלות: תרגום)

 (.א" ע, ט"שבת צ" )(להחזירם למקומם
127

. מתרגמה מצד היותו מקום הילוכם של הרבים, י כבר בהצבת מחנה לוויה להיות רשות רבים"אמנם רש 
משה היכן הוה . (ו"שמות ל )דאמר קרא  ויצו משה ויעבירו קול במחנה: אמר רבי יוחנן- ? הוצאה גופה היכא כתיבא"

 ה" די"רשוב " ע,ו"שבת צ" )שהיו הכל מצויין אצל משה רבינו- ומחנה לויה רשות הרבים הואי , במחנה לויה- יתיב 
 (.מחנה לויה רשות הרבים היא

ששם , רחבה של עיר"ואת הפלטיא כ" מסילה שהולכין בה מעיר לעיר"י את הסרטיא כ"אפילו בביאור רש 128
מדברות ויערים ושווקים ודרכים "ם את רשות הרבים כ"וקל וחומר בהגדרת הרמב (א"ע' שבת ו)" מתקבצין לסחורה

  –הכוללת את המדברות והיערים אף הם בגדר רשות הרבים "המפולשין להן
ובלבד שיהיה רוחב הדרך ,  ושווקים ודרכים המפולשין להןמדברות ויעריםר "איזו היא רה...:ארבע רשויות לשבת"
 '(.  הלכה א,ד"ם הלכות שבת פרק י"רמב..." )ז אמה ולא יהיה עליו תקרה"ט

129
. י בערובין"כך רש 

 

 ואין בה ועיר שמצויין בה ששים ריבוא, משמע רחב שש עשרה אמה- ...כיצד מערבין דרך רשות הרבים: תנו רבנן"
ה "י ד"א ורש"ע', ערובין ו)" דומה לדגלי מדבר, שהיה רשות הרבים שלה מכוון משער לשער שיהא מפולש (או), חומה

. (רשות הרבים
 

שדרכם "ס את הגדרתם כרשות  הרבים מצד "מבאר תו, של העגלות שהזכרנו לעיל" ביניהן"ו" תחתיהן"אף את 
" לצאת ולבוא באותו הדרך

 

רבוא ' ר ותחתיהן לא היו ס"אמר דעגלות הוו תחתיהן וביניהן רה (א"ע, ח"צ)הזורק ' ת דבשבת בפ"וקשה לר"...
 (.ר"כיצד מערבין דרך רהה "דא " ע'ו תוספות עירובין) ..."מ דרכן היה לצאת ולבא באותו דרך"דמי "ואומר ר
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המקום עצמו הוא שהיה מכוח , "עגלות"הכוללני שלפני הופעתה מן ה" הוצאה"אם בשלב ה
משפיע , (הרחבתו ברשות הרבים" מפולשות"אם דרך גבולות שטחו ברשות היחיד ואם ב)שבו " חוץ"וה" תוך"ה

הרי היכולת אליה מגיעים ,  העוברים בין המצגים הללו(או אף האדם)הוויות אלו על החפצים 
מחדש את יכולת , אוטונומיים" רשות רבים"ו" רשות יחיד"ישראל במעשה העגלות להנביע 

 במעשה ! עצמם מכוחם הזה שבהם(והאדם)מתוך החפצים " חוץ"וה" פנים"הנבעת מצגי ה
" תוך"בעזרת ה, של החפץ" חוץ"וה" תוך"מפעיל האדם את ה, ההוצאה או ההכנסה מן המקום

משלים מעשה ההתניידות של , את חוסר המעשה שעושה האדם בחפץ עצמו. של הרשות" חוץ"וה
הינו בחפץ , "חוץ"וה" תוך"אולם הופעתו של ה. שבמקום" חוץ"לתכונת ה" פנים"החפץ מתכונת ה

ואת " בפנים"שהוא תורף הוויית ה" כובדם"מעשה העגלות המחדש בקרשי המשכן את . עצמו
הבעת כוח כבידה מחדש את יכולת , בהם עצמם" חוץ"שהוא תורף הוויית ה" פריחתם באוויר"

  !ומפולשות הגבולות העצמיים בכל חפץ
מתוך , מכוח פעולתו העצמית של האדם" חוץ"וה" תוך"המאפשר את הנבעת ה, השלב הזה

והמקדים את כל המלאכות " סוכם"הוא המעביר את מעשה ההוצאה ממצגו ה, החפצים עצמם
. ט אבות המלאכה"להיות אחד מל

 
. ט"כך בשבת מ

 
, ואתם לא תזרעו- הם זרעו , אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן: דתניא"

ואתם לא תכניסו - הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה , ואתם לא תקצרו- הם קצרו 
ואתם לא תוציאו - הם הורידו את הקרשים מעגלה לקרקע . מרשות הרבים לרשות היחיד
. (ב" ע,ט"שבת מ)" מרשות היחיד לרשות הרבים

 
. ג"וכך במשנה בשבת ע

 
, המכה בפטיש, והמבעיר...והקוצר, והחורש, הזורע: אבות מלאכות ארבעים חסר אחת"

. (א" ע,ג"שבת ע, משנה)" ארבעים חסר אחת, הרי אלו אבות מלאכות. המוציא מרשות לרשות
 

שבכל מלאכה " הוצאה"מעשה ה
 

ח המלאכות האחרות כיוון "המעבר למצג הפרטני שבמעשה ההוצאה משליך ישירות על כל ל
 וכיוון שכולן כלולות בתוך מעשה ההבאה 131שבסיס מלאכת ההוצאה ובסיס שאר המלאכות זהה

,  ובמעשה יציאתם של ישראל ללקוט בפרשת המן132שבפרשת מלאכת המשכן הסוכם את כולם
. שזיהנו במעשה ההוצאה הפרטני אנו נראה גם בהם" חוץ"ו" פנים"הרי את אותה הנבעת ה

באמצעות , שבחפצים" חוץ"וה" תוך"אם במעשה ההוצאה או ההכנסה מפעיל האדם את ה
 הוא מפעיל ('וכו, בקצירה בעימור)בשאר המלאכות , של הרשות במעשה העברתו" חוץ"וה" תוך"ה

על האופן שבו נעשה . מתוך השינוי שהוא יוצר בו, שבתכונת החפץ עצמו" חוץ"וה" תוך"את ה
כפי . הדבר בפעולה בחפץ נוכל ללמוד מבניין רשות היחיד שראינו שעושים ישראל בעגלות

להעצים בקרשים שעליהן את תכונת כובדם " תוך"שבעגלות יצרו ישראל מצג עצמי של תכונת 
 היא – 134"פריחתן" להעצים בקרשים את תכונת 133ביחס לכל סביבותיהן" חוץ"ומצג 

' עימור וכו, קצירה)ח המלאכות במעשה שעושה האדם בחפץ "כך בכל ל,  גבולותם135"מפולשות"

                                                                                                                                            
זו היא - וכן גדר שהוא גבוה עשרה ורחב ארבעה , חריץ שהוא עמוק עשרה ורחב ארבעה- ואיזו היא רשות היחיד " 130

ומבואות המפולשין זו היא רשות הרבים , סרטיא ופלטיא גדולה- ואיזו היא רשות הרבים . רשות היחיד גמורה
(. א" ע',שבת ו" )גמורה

131
, שונה בה מכל מלאכה אחרת" מלאכה"אין גדרה הבסיסי כ, מלאכה גרועה"שהרי גם אם מלאכת ההוצאה היא  

. ח האחרות"כרת ומיתה בדיוק כמו הל, בהיותה אף היא מחייבת חטאת
132

ָלאָכה"  ַהםְׁ הֹוֵתר(י" רש–מלאכת ההבאה ) וְׁ ָלאָכה ַלֲעשֹות ֹאָתה וְׁ ָכל ַהםְׁ ָתה ַדָטם לְׁ  .('ז, ו"שמות ל" ) ָהיְׁ
133

  (.א" ע,ט"שבת צ" )רשות הרבים- תחתיהן וביניהן וצידיהן , עגלות-  "כפי שלמדנו מדברי רבי חייא  
134

כיון שנעשה המשכן ולא היה חסר כלום אמרו מה יש לנו להביא הלכו והביאו עגלות שיהיו נושאים עליהם את " 
ומי נתן להם העצה הזאת שבטו של יששכר שכך אמרו להם משכן שעשיתם פורח הוא באויר אלא התנדבו , המשכן

(. ב"במדבר רבה פרשת נשא פרשה י" )עגלות שתהיו נושאים אותו בהם
135

 (.א" ע',שבת ו" )ומבואות המפולשין זו היא רשות הרבים גמורה, סרטיא ופלטיא גדולה- ואיזו היא רשות הרבים " 
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. שבו מעבר לגבולותיו" חוץ"שבו בתוך הוויית גבולותיו ומצג " תוך"הוא מנביע את מצג ה, (כאמור
. 136שבו" רשות הרבים"וחוץ החפץ הוא , החפץ הוא רשות היחיד שבו" תוך"
 

בכל המלאכות ביחס " חוץ"וה" תוך"כי רמת המעורבות והיצירה העצמיים של ה, ברור אם כן
. בשאר המלאכות פועל האדם מעשה ממשי של שינוי בחפצים. למלאכת ההוצאה היא גדולה

האדם בעצם " מנביע"שבחפצים " חוץ"וה" תוך"לעומת זאת במעשה ההוצאה את הנבעת תכונת ה
מפאת , 137"מלאכה גרועה"מסיבה זו מוגדרת מלאכה זו כ. מעשה ההעברה ללא שינוי בחפץ עצמו

מתוך הבנתנו את , אמנם". הוצאה"במעשה המחולל בו את תרחיש ה, חיסרון שינוי פיזי בחפץ
כגון מלאכת המעמר )בו ומתוך עיון בגדרי המלאכות " הוצאה"בחילול תרחיש ה, משקל המעשה בחפץ

דרישת ". מלאכה גרועה" ברור הוא כי גם כל שאר המלאכות כלולות אף הן בגדר (,138כגרוגרת
" בפנים" כאמצעי בלבד לחולל מתוך החפצים את מגמת התהמעשה בהן היא מינימאליסטי

אין במעשים אלו בכדי , בעולם האדם שמגמתו היא שינוי מצג הצורה שבחפץ. שבהם" בחוץ"וה
. להיחשב שינוי משמעותי

מלאכת ההוצאה , שבה" הוצאה" בתרחיש ה–שבהתמרכזות במהות מלאכת  השבת , יוצא אם כן
 הפעולה יבהתרכזות בקוו, אולם, (139כפי הופעתה בראש מסכת שבת)היא העומדת בראש המלאכות 
כפי שמופיע )הופך מעשה ההוצאה להיות אחרון ברשימת המלאכות , הצורניים שבמעשה המלאכה

המעבר לתפיסת מלאכת השבת על פי קו הפעולה הצורני , אמנם. (140במשנה על מלאכות השבת
להופיע את , 141 אל עולם האדם.הוא שמאפשר את פריצת מעשה ההוצאה מעולם המשכן, במלאכה

. הבגדים והמנעלים, מלאכות השבת כפי סידור הפת

                                                 
עצמי בחומרים ובאדם " מקום" יכולת זו של הופעת מצג – תכונת עגלותיו של יוסף כתכונת עגלות המשכן 136

היא גם המייחדת את עגלותיו של יוסף אותם הוא שולח , הנוצרת במעשה רשות היחיד שיוצרים ישראל בעגלות
.  לשאת את יעקב למצרים

 

ִחי רוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם"... א ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶשר ָשַלח יֹוֵסף ָלֵשאת ֹאתֹו ַותְׁ . (ז"כ, ה"בראשית מ" )ַוַטרְׁ
 

אולם מפאת כוחו . העצמית שבאדם" מקום"מקים יוסף ליעקב את הוויית ה, כנגד איבוד יעקב את מקום ארץ ישראל
אלא , נצרך יעקב להשביע את יוסף כי לא יקברהו במצרים ולא יסתמך על מצג המקום העצמי הזה, זה של יוסף

. יישאר בזיקה מתמדת עם הארץ
 

ָעִשיָת ִעָםִדי " ֵרִכי וְׁ ָך ַתַחת יְׁ ֵעיֶניָך ִשים ָנא ָידְׁ יֹוֵסף ַוֹטאֶמר לֹו ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן בְׁ נֹו לְׁ ָרא ִלבְׁ ָרֵאל ָלמות ַוִטקְׁ ֵמי ִישְׁ בו יְׁ רְׁ ַוִטקְׁ
ָרִים ִמצְׁ ֵרִני בְׁ בְׁ ָבֶרָך...ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ל ָנא ִתקְׁ ָרֵאל ַעל ֹראש .ַוֹטאַמר ָאֹנִכי ֶאֱעֶשה ִכדְׁ ַתחו ִישְׁ ָעה ִלי ַוִטָשַבע לֹו ַוִטשְׁ  ַוֹטאֶמר ִהָשבְׁ

. (א" ל–ט "כ, ז"בראשית מ)"  ַהִםָחה
 

בהזדקקותו לאחוז בדיוקנו של אביו על , נצרך יוסף עצמו בפרשת אשת פוטיפר, לזיקה זו אל יעקב המחובר אל הארץ
. מנת להינצל מאשת פוטיפר

 

תוֹ " ֵאיָתן ַקשְׁ ֹרֵעי ָיָדיו ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעֹקב(י" רש–על כבישת יצרו באשת אדוניו ) ַוֵתֶשב בְׁ שנראתה לו דמות דיוקנו  ) ַוָטֹפזו זְׁ
ָרֵאל(י" רש– של אביו  .(ד"כ, ט"בראשית מ" ) ִמָשם ֹרֶעה ֶאֶבן ִישְׁ

137
מצד משקל ההבעה העצמית הנמוכה של האדם , "מלאכה גרועה"ס את מלאכת ההוצאה כ"מסיבה זו יגדיר תו 

. במעשה  המלאכה הזה
 א" ע',תוספות שבת ב" )י"י לרה"ר מה לי מוציא מרה"י לרה"משום דהוצאה מלאכה גרועה היא דמה לי מוציא מרה"
. ('ב את ידו וכו"ה פשט בעה"ד

138
. שאינו רק בכמות נמוכה ביותר אלא אף הוא כולו אמצעי לשימושי האדם ואינו מטרה בפני עצמה 

 

היינו פירות וירקות ועצים ועשבים וכל דבר הגדל מן הקרקע ובזה חיובא - וכן אסור לקבץ כל דבר ממקום גידולו "...
' אפיושומרי גנות ופרדסים צריכין ליזהר מאד בזה ...נמי איכא כשמקבצן במקום גידולן דזהו מלאכת מעמר גופא
 דשיעור עימור הוא שיעור קטן מאד כי יש בזה חיוב חטאת בפירות שנשרו מבעוד יום שלא לאספן בשבת אפילו מעט

המעמר אוכלין אם לאכילה שיעורו כגרוגרת ואם לבהמה שיעורו כמלא פי הגדי ואם להסקה ם "וכמו שכתב הרמב
כל ה " דז"לק "סמשנה ברורה ו' מ סעיף ט"ע אורח חיים הלכות שבת סימן ש"שו" )ש" עשיעורו כדי לבשל ביצה

 (.דבר
139

 (.א" ע',שבת ב, משנה)" יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ" 
140

, הבורר הטוחן והמרקד, והזורה, והדש, והמעמר, והקוצר, והחורש, הזורע: אבות מלאכות ארבעים חסר אחת" 
והאורג שני , והעושה שתי בתי נירין, והמיסך, והטווה, והצובעו, והמנפצו, המלבנו, הגוזז את הצמר. והאופה, והלש
, הצד צבי. [שתי תפירות]הקורע על מנת לתפור , והתופר שתי תפירות, והמתיר, הקושר, והפוצע שני חוטין, חוטין

והמוחק על מנת לכתוב , הכותב שתי אותיות. והמחתכו, והממחקו, והמעבד את עורו, המולחו, והמפשיטו, השוחטו
, הרי אלו אבות מלאכות. המוציא מרשות לרשות, המכה בפטיש, והמבעיר, המכבה, והסותר, הבונה. שתי אותיות

(. א" ע,ג"שבת ע, משנה)" ארבעים חסר אחת
במעבר מן המצג הכוללני של ההוצאה אל מצגה הפרטני , תרגום מלאכות בניית המשכן למלאכות השגרה שבו 141

. כאחד ממלאכות השבת
את " תרגומם"ל כבר ב"מתחילים חז, את תהליך המעבר אל המצג הצורני של מלאכות השבת כמלאכות האדם

.  ממלאכות בנייתו אל המלאכות ההוויות בו בעת תיפקודו, מלאכות  המשכן
 

:  (א"ג ע"י על סדר המלאכות במשנה שבת ע"כך מבאר רש
 

- הגוזז צמר ... - אבל כולהו קמייתא הואי בסממנין של צבע תכלת וארגמן ותולעת שני...לא הוא במשכן– האופה "
..." כולהו ממיסך ואילך עד קושר ומתיר שייכי ביריעות...- הפוצע  .וכל שאר מלאכות שייכי בצמר של מלאכת המשכן

- מכבה ומבעיר  - וכל מלאכת עורו נוהגת בתחשים למשכן בעורותיהן- הצד את הצבי  .ביריעות הוא- ותופר וקורע - 
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.  כך לומדת הגמרא מתוך נקיטת המשנה במלאכת האופה שלא הייתה בבניין המשכן

 
! - ונקט אופה, שבק תנא דידן בישול סממנין דהוה במשכן: אמר רב פפא. והלש והאופה"

. (ב" ע,ד"שבת ע)" סידורא דפת נקט- תנא דידן 
 

. אחריה את כל המלאכות כולן" מושכת"מלאכת האופה השייכת להוויית עולמו של האדם 
, קוצר, חורש, בזורע- להופיע כסדר מלאכות יצירת הפת " הוצאה"בעזרתה מצליחה הוויית ה

. מרקד לש ואופה, טוחן, זורה בורר, דש, מעמר
, המלבנו, גוזז את הצמרב- להופיע במלאכת עשיית הבגד " הוצאה"מתוך כך ממשיכה מגמת ה

והפוצע שני , והאורג שני חוטין, והעושה שתי בתי נירין, והמיסך, והטווה, והצובעו, והמנפצו
גם , בתוך כך". שתי תפירות הקורע על מנת לתפור, והתופר שתי תפירות, והמתיר, הקושר, חוטין

, והמעבד את עורו, המולחו, והמפשיטו, השוחטו, צביהצד  - 142במלאכת עשיית המנעלים
",. והמחתכו, והממחקו

 

סיכום שלבי עיצוב מעשה ההוצאה מרמתו הכוללנית ועד קיום הווייתו בכל מלאכה  
 

מהווה אם כן הדיוטא התחתונה של מגמת , שבאבות המלאכות" מלאכה"תוכן מהותה של ה
" מלאכה"כבחינת " הוצאה" ניבנה מעשה הבשלב הראשון. עימה התחלנו את המאמר, ההוצאה
" חוץ" וכוח ה(שליו)שבו " פנים"במעשה יציאתם של ישראל ללקוט ִמן המקום את כוח ה, כוללת
של ישראל את תרומתם " הבאתם"במעשה מלאכת , בשלב השני.  בעצם מעשה יציאתם(מן)שבו 

 (143החיים שבאדם והחי" זימת"להעצים בחומרים את כוח )נוצר חיבור הוויית מלאכת התורמים , למשכן
שמעבר " מחשבתם"להביא חומרים אלו אל הוויית אותיותיהם ו)עם הוויית מלאכת אומני המשכן 

                                                                                                                                            
הצד את הצבי , ותופר וקורע, הפוצע, הגוזז צמר, ה האופה"דא " ע,ג"י שבת ע"רש" )באש שתחת הדוד של סממנין

 (ומכבה ומבעיר
 

כך . לפני הבאתם כתרומה אל המשכן' בארגמן וכו,  בתכלתתורמי המשכןמלאכות אלו הם המלאכות שנעשו על ידי 
. ראינו בשמות בפרק הקודם לסיום מעשה ההבאה למשכן

 

ָחִשים ֵהִביאו" ֹעֹרת תְׁ ָאָדִמים וְׁ ֹעֹרת ֵאיִלם מְׁ ִעִזים וְׁ ֵשש וְׁ תֹוַלַעת ָשִני וְׁ ָגָמן וְׁ ֵכֶלת וְׁ רְׁ ָצא ִאתֹו תְׁ ָכל ִאיש ֲאֶשר ִנמְׁ ָכל ִאָשה ...וְׁ וְׁ
ֶאת ַהֵשש ָגָמן ֶאת תֹוַלַעת ַהָשִני וְׁ ֶאת ָה רְׁ ֵכֶלת וְׁ ֶוה ֶאת ַהתְׁ ָיֶדיָה ָטוו ַוָטִביאו ַמטְׁ ַמת ֵלב בְׁ ָכל ַהָמִשים ֲאֶשר ָנָשא ִלָבן .ַחכְׁ  וְׁ

ָמה ָטוו ֶאת ָהִעִזים ָחכְׁ . (ו" כ– ג"כ, ה"שמות ל" )ֹאָתָנה בְׁ
 

משמע שהמדובר על המלאכות ההֹוִויות במשכן , אולם מלשון הגמרא המקבילה בין אבות המלאכה למלאכות המשכן
כפי שמלאכת ההוצאה נלמדת ממעשה ההוצאה וההכנסה מן העגלות ואליהן בעת , בקביעות אף לאחר בניינו

. פעילותו
 

סמנין לצבוע תכלת ועורות אילים וטחנו ) הם זרעו, אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן: דתניא"
 הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה, ואתם לא תקצרו- הם קצרו , ואתם לא תזרעו-  (י" רש–ולשו נמי סמנין לצבע 

(. ב" ע,ט"שבת מ" )ואתם לא תכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד- 
 

. ג"י בסדר המלאכות במשנה בדף ע"כך לכאורה גם עולה מלשון ההווה שנוקט רש
 

שבת , י שם"רש)"  בעורותיהן.נוהגת בתחשים למשכןוכל מלאכת עורו - הצד את הצבי . ביריעות הוא- ותופר וקורע "
. (ה ותופר וקורע"א ד"ע, ג"ע
 

. כך גם מלאכות  הכותב והמוחק מתייחסות למעשה הרכבת המשכן בכל חנייה ולא רק בעת בניינו
 

, שכן רושמין על קרשי המשכן לידע איזה בן זוגו- מפרש למאי מיבעיא למשכן  (ב" ע,ג"שבת ק)לקמן - כותב ומוחק "
 .(ה כותב ומוחק"א ד"ג ע"שבת ע, י שם"רש)" פעמים שטעה, ומוחק, וכותב אות בזו ואות בזו

 

. כך גם במלאכת  הבונה
 

, ב"בת פרק ישרושלמי י)" שהיו נותנין קרשים על גבי אדניםמה בניין היה במשכן ' הבונה כמה יבנה ויהא חייב כו"
(. א"ה

 

או דרך מלאכת השגרה , האם דרך מלאכת התורמים ביצירת המשכן, ט המלאכות למשכן"השוני שבדרך חיבור ל
, במצג הבסיסי של מלאכת השבת. תלוי לחלוטין בשינוי מיקום מעשה ההוצאה ממצגו הכוללני לזה הפרטני, במשכן

כשמעשה ההבאה מחבר בין מלאכת תורמי המשכן בחומרי העץ הזהב הכסף והיריעות השונות עם מלאכת אומני 
אולם כשמעשה . זיקת המלאכות היא עוד אל נקודת המוצא של בניין המשכן, המשכן כמציאות מלאכה כוללת

כאן מתייחסת . מחוברות המלאכות אל אלו הנעשות בשיגרת המשכן,  ט אבות המלאכה"ההוצאה הינו אחד מל
כפי שזיהינו במעשה ההוצאה , שבהם" חוץ"וה" פנים"המלאכה כבר אל שלב יוזמת האדם להפעיל מכוחו את מגמת ה

, נמשכים המלאכות צעד נוסף לכיוון האדם להיגזר ממעגל חייו, מתוך המעגל האוטונומי הזה של האדם. בעגלות 
 ".סידורה דפת"להיות 

142
,  לרצועות וסנדלים–ביחס לסדר עולמו של האדם " מחתך"י במשנה את מלאכת ה"כפי ביאורו המפתיע של רש 

. ולא כפי סדר מלאכת המשכן ביריעות
 

  .(ה מחתכו"ד\  משנה אבות מלאכותא" ע,ג"י שבת ע"רש" )לרצועות וסנדליםמקצעו ומחתכו - מחתכו "
143

 .טוויית הצמר על העיזים ובהוצאת דם החילזון בעודו חי, בהבאת התכשיטים על הנשים 
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נצרך , השלשיבשלב . 145לקיים בהבאה זו את שלמותה הכוללת של מלאכת המשכן, (144"מידה"ל
 מביע מעשה בשלב הרביעי. מן המקום" לקיטה"על מנת לאפשר יכולת " כלי"מעשה ההוצאה ל

המקבל את , חוץ של המקום"וה" פנים"ההוצאה את שלמות המלאכה הכוללת ביחס שבין ה
 מוגדר החמישיבשלב ". עני"וה" בעל הבית "–שבאדם " חוץ"וה" פנים"הגדרתו בסיוע ממד ה

מידות ארבע על ארבע וגובה עשר . מעשה ההוצאה הכוללני מכוח צביון המקום מגדריו העצמיים
מכוח בניין , השישיבשלב . של רשות הרבים" מפולשות"וה" רחבות"וה, טפחים של רשות היחיד

עובר מעשה ההוצאה למצגו הפרטני , העצמיים" בחוץ"וה" בפנים"עגלות המשכן את מרחב ה
. בחפצים" חוץ"וה" בפנים"ט אבות המלאכה כשהאדם במעשהו מחולל את מרחב ה"כאחד מל

המושתת במעשה ההוצאה הזה מוגדרים גם כל שאר המלאכות מצד " מלאכה"מתוך עיקרון ה
. בחוץ לגבולותיו" חוץ"ומצג ה, בתוך גבולותיו" תוך"יצירת פעולת האדם בחפץ את מצג ה

 
בצורה הנוצרת או המשתנה בכל " מלאכה"כי אין לנו כלל לחפש במלאכות את מעשה ה, מכך יוצא
. שהיא מייצרת בפעולות אלו" חוץ"וה" פנים"אלא את מצג ה, שלרוב היא אכן דלה, אחת ואחת

שבכל תבנית " חוץ"וה" פנים"מפרשיות המן ותרומת המשכן למדנו כי המקור להפקת מצג ה
משנה לגמרי , שבהן" הוצאה"התכווננות זו של מלאכות השבת אל מגמת ה. הוא המקום, מציאות

לחתור אל מקורו , את היעד המרכזי של מעשה המלאכה השבתי ממטרת תוצרתו הצורנית כאמור
עדות למהפך הזה הוא השינוי שעושה ". חוץ"וה" פנים"שם אנו נפגשים עם מגמות ה, הקיומי

". זורע"וה" חורש"על ידי היפוך מיקום מלאכת ה, המשנה בסדר המלאכות
 

קיום מלאכות השבת מכוח המקור ולא התוצר - העמדת מלאכת החרישה לאחר הזריעה 
 

. כך מופיע היחס שבין מלאכת החורש והזורע במשנה
 

" והזורה, והדש, והמעמר, והקוצר, והחורש, הזורע: אבות מלאכות ארבעים חסר אחת"
. (א" ע,ג"שבת ע)

 
. אולם באופן מוזר, על היפוך הסדר שבין החורש והזורע עומדת הגמרא

 
תנא בארץ ! והדר ליתני זורע, ליתני חורש, מכרב כרבי ברישא מכדי. הזורע והחורש"

. (ב" ע,ג"שבת ע)" דזרעי ברישא והדר כרבי, ישראל קאי
 

בתחילת . בשאלתה מערבבת הגמרא בין לשון העברית והארמית בהתייחסותה למלאכת החרישה
מאחר - "תרגום )"  ברישאמכרב כרבימכדי  "–משפטה היא מציגה את החרישה בלשון ארמית 

". והדר ליתני זורעחורש ליתני  "–אולם כבר באותו משפט היא חוזרת לעברית . ("שחורשים בתחילה
: תרגום)" כרביתנא בארץ ישראל קאי דזרעי ברישא והדר  "–בתשובתה היא שוב חוזרת לארמית 

חזרה זו של הגמרא באמצע משפטה ללשון . (שזורעים בתחילה ואחר חורשים, התנא בארץ ישראל מדבר
הארמי הוא מכוון והוא הנושא בתוכו את " כרב כרבי"מלמדת כי שימושה בלשון , העברית

תנא בארץ ישראל . "משמעות מעשה החריש הממקמת אותו במשנה דווקא לאחר מעשה הזריעה
אלא מצד תפיסה , לא יבואר אם כן מצד מציאות טכנית שהייתה נהוגה בארץ ישראל', קאי וכו

המוצא למהפך  הזה נעוץ במשמעות . המשנה מפני כך את מיקומו, מהותית את מעשה החריש
נובע מחשיפת " כרבי "–שימוש הגמרא בתרגומו הארמי של החריש . של החריש" כרבי"ה

במהלכה הראשון מופיעה הגמרא את . הארמית את צדדיו השונים של מעשה החריש שבעברית
כשמיתוך , "מכדי מכרב כרבי ברישא "–כך שמיקומו הוא לפני מעשה הזריעה " כרבי"משמעות ה

נֹות את מלאכת ה ליתני חורש והדר ליתני " - "זורע"לפני ה" חורש"כך אמורה הייתה המשנה ִלשְׁ
בו החריש כבר מגיע לאחר מעשה " כרבי"בתשובתה מכוונת הגמרא למשמעות נוספת של ה". זורע

". דזרעי ברישא והדר כרבי, תנא בארץ ישראל קאי "–הזריעה 
 

האחת מציבה אותו , מלמד כי אכן הוא משמש בשתי משמעויות" כרבי"התבוננות במשמעות ה
, השנייה מציבה אותו כמעשה חיבור עמוק יותר אל הקרקע. כהכנה למעשה הזריעה וכמצע לה

.  לאחר מעשה הזריעה
 

ַרת"הארמי ל" כריבי"או ה" מכרב"שתי המשמעויות נגזרות מדמיון ה .  העברי" ִכבְׁ
 

                                                 
144

 .המתראה בשיאה בארון ובכרובים 
145

ָלאָכה"  ַהםְׁ ָתה ַדָטם(י" רש–מלאכת ההבאה ) וְׁ  .('ז, ו"שמות ל.." ) ָהיְׁ
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עֹוד ַבֶדֶרְך"כך עולה בהזכרת יעקב בסוף ימיו את מיתת וקבורת רחל  ַרת בְׁ ָרָתה ָלֹבא ֶאֶרץ ִכבְּ ". ֶאפְׁ
ַרת"את מתתה וקבורתה של רחל   למיעל כרוב ארעאבעוד "מתרגם אונקלוס , מבית לחם" ֶאֶרץ ִכבְׁ

".  יוםחרישתכדי שיעור "י כמרחק של "ומבאר רש" לאפרת
 

ֹבִאי ַוֲאִני" ֶאֶרץ ָרֵחל ָעַלי ֵמָתה ִמַנָדן בְׁ ַנַען בְׁ עֹוד ַבֶדֶרְך כְׁ ַרת בְׁ ָרָתה ָלֹבא ֶאֶרץ ִכבְּ בראשית )... ֶאפְׁ
 יום חרישת שעור כדי - ...(אונקלוס שם)...  למיעל לאפרת146כרוב ארעאבעוד  - ...('ז, ח"מ
. (ה כברת ארץ"י שם ד"רש) [הארץ]

 
ַרת"מושג זה של  מתפצל לשתי משמעויות נוספות המשליכות על ההסבר הראשון , "ֶאֶרץ ִכבְׁ

". כריבי"וממילא אל משמעות מעשה החרישה כפי ביטויו כ
 

ַרת"גוזרת מלשון ה, האחת ַרת"את לשון ה" ִכבְׁ . שמשמעותו תולדה" בְׁ
 

. ן בפרשת מותה של רחל"כך מבאר הרמב
 

מלשון מה ברי ומה , שיהיה ברת כמו בתיתכן , ואם יהיה השם הזה מתואר...- כברת ארץ "
, כמו למיל היום, והוא שם למדה הקטנה שימדדו הולכי ארחות, (משלי לא ב)בר בטני 

ן "רמב)" או למדה אחרת ידועה בימים ההם, כי המדה כמו בת לפרסה, "בת ארץ"ויאמר לה 
. (ה כברת ארץ" דז"ט, ה"בראשית ל

 
ייחוס גזירת שורש זו אל , אל מידות הארץ הגדולות ממנה" בת"ן מייחס את לשון ה"אף שהרמב
 –לא מצד הארץ עצמה אלא מצד התוצר היוצא ממנה " כברת הארץ"ממקם את , הארץ עצמה

ַרת הארץ" ".  בְׁ
 כיוצא מעיבורה של –" בר"באופן זה מתבאר גם השם הניתן לתבואה היוצאת מן הארץ בשם 

. הארץ
 

צו" בְׁ ִיקְׁ רו ָהֵאֶלה ַהָבֹאת ַהֹחֹבת ַהָשִנים ֹאֶכל ָכל ֶאת וְׁ בְׁ ִיצְׁ ֹעה ַיד ַתַחת ָבר וְׁ  ֶבָעִרים ֹאֶכל ַנרְׁ
ָשָמרו  פרעה מהימני יד תחות עבורא וייצרון אלין דאתין טבתא שניא עבור כל ית ויכנשון - וְׁ
 .( ואונקלוס במקוםה"ל, א"מ בראשית)" ויטרון בקרויא עבורא

 
ַרת"השלכת משמעות זו של  מבליטה במעשה החריש את היותו , "כרוב ארעא"ל "ֶאֶרץה ִכבְׁ

המפגש . חרישת הקרקע הינה אמצעי להופעתו מן הארץ. 147התשתית והמצע לגידול הבא על גביו
עם הקרקע מתחיל אם כן על פי תפיסה זו של מעשה החריש רק מעת הזריעה בקרקע שהוא 

.  תחילת הופעת הגידול ממנה
 

שבקרקע כחיבור עמוק יותר לקרקע " מכרב כרבי"את המשמעות השנייה המציבה את מצג ה
ַרת"ל מ"אנו למדים מגזירת חז, מעבר למעשה הזריעה . הניקוב ככברהאת משמעות " ֶאֶרץה ִכבְּ

 
. י מן האגדה"כך מביא רש

 
 לא עדיין והשרב, עבר הסתיו, מצוי שהניר ככברה ומנוקבת חלולה שהארץ בזמן ואגדה"...
. (ה כברת הארץ" דז"ט ,ה"ל בראשית, שם י"רשהמשך )..." בא

 
ועשיית גומות " גמיאת הארץ"נוכל לעמוד מהלשון החופפת שבין , על משמעות ניקובה של הקרקע

. בה
 

ַרַעש" ֹרֶגז בְׁ ַגֶמא וְׁ " (ד"כ בראשית) נא הגמיאני כמו יגמא א"ע, ברגליו גומות עושה- ... ָאֶרץ יְּ
 .(ארץ יגמאה "די "רש וד"כ ט"ל ובאי)

                                                 
ָשלֹום ַוֵטֶלְך ֵמִאתֹו  "–כך גם במלכים  146 ַרתַוֹטאֶמר לֹו ֵלְך לְׁ רובואזל מלותיה  - ... ָאֶרץִכבְּ " טי', ה', מלכים ב)"  ארעאכְּ

 .(ותרגום יונתן שם
147

כמצע והכנה למעשה , "מכרב כרבי "– תפיסת מעשה החרישה בלשונו הארמי – ב.רכ.ב משורש מ.ר.גזירת שורש כ 
. ב המופיעה בכרובים.כ.ר.ב לשורש מ.ר.הגידול הבא על גביו אנו מוצאים גם מהקבלת שורש כ

ָכָבה "... ִנית ַהֶםרְׁ ַתבְׁ ִרית (י" רש– הם הכרובים שהשכינה רוכבת עליהם)ולְׁ ִכים ַעל ֲארֹון בְׁ ֹסכְׁ ִשים וְׁ ֹפרְׁ ֺרִבים ָזָהב לְׁ  ַהכְׁ
(. ח"י, ח"כ', דברי הימים א)', ה

 

" מרכב"מציב את מעשה החרישה כהכנת , "מכרב כרבי"בשמם של הכרובים אל מעשה ה" מרכבה"השלכת מצג ה
. לגידול שבה על גביו

ב בשמו הארמי של מעשה .ר.ב שבכרובים לבין שורש הכ.ר.לא מצאתי הקבלה וחיבור מפורשים בין שורש הכ, אמנם
.  החרישה
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אולם בביאורו . י את מעשה האדם הגומא את הארץ כאדם העושה בה גומות"מצד אחד מבאר רש

שבבקשת אליעזר את " הגמאיני נא"הנוסף הוא מבאר לשון זו במשמעות גמיאת מים כדוגמת 
.  כי אדם העושה גומות בארץ גומא ממנה כדוגמת גמיאת האדם את המים, מכאן עולה. 148רבקה

 
ומחבר אותה אל " גמיאת הארץ"י את משמעות גמיאת המים שבמעשה "בחבקוק מרחיב רש

". כברת הארץ"
 

 הארץ ושתה גמא כאלו ארץ כברת קלה לשעה במרוצה רץ (ט"ל איוב) ארץ יגמא"...
 . (פניהם  מגמתה"ד' ט', א חבקוק י"רש)..." שלפניו

 
אף שבפשט . כברת ארץהוא מביא כדוגמא את האדם שרץ " שתיית הארץ"בהתייחסותו למעשה 

"  כברת הארץ"במעבר האדם , הרי במשמעותה התוכנית העמוקה, היא מידת ארץ" כברת ארץ"
מופיע בתיאור הארץ , גמיאה זו שהיא כמעשה עשיית גומות בה. אותה" שותה"ו" גומא"הוא 

,  הופעתה של הארץ מנוקבת ככברה–" כברת הארץ"שמצב , עולה אם כן". מנוקבת ככברה"כ
אם נשליך . ניקובה ושתייתה, עשייתו גומות בה, מגדיר אותה ביחס לאדם מצד קשר גמיאתה

, הוא מעשה ניקובה- , במעשה חרישת האדמהנוכל לומר כי , "כרבי"מחברים אלו אל מעשה ה
. בחריצתו בה, חוד  המחרישה גומאה מן הארץ אל האדם. האדם אותה אליו" שותה"
 

ַרת"ל על "בהתבוננות חז הם מעמיקים את משיכת האדם , שבה" ה.ר.ב"מצד שורש ה" ֶאֶרץה ִכבְׁ
.  לכדי מעשה אכילה, מן הארץ את כוחה

 
.  ן על אותה הפרשה"כך מביא הרמב

 
ומוצא , ף לדמיון ואיננה שרשית"דוד קמחי כי הכ' והנכון מה שחשב בו ר...- כברת ארץ "

(' י',איכה ד)היו לברות למו , המלה
(' ה,ג"ב י"ש)ותברני לחם , 149

 ז"ט, ה"ן בראשית ל"רמב)..." 150
. (ה כברת ארץ"ד

 
ַרת"השלכת מגמת האכילה שבלשון  מייחס אם כן , "כרוב ארעא"אף היא על תרגומה כ" ֶאֶרץה ִכבְׁ

ברור שבאופן .   אכילתה–לא רק מעשה גמיאתה של הקרקע אלא אף ברייתה " כרובי ארעא"ל
מעשה החרישה הינו מפגש . החריש אינו בבחינת הכנה ומצע להוצאת תוצרתה של הארץ, הזה

  .151הארץ עצמה" אכילת"ו" גמיאה"ישיר של 
 

מלמד כי אופן חיבור זה אל הקרקע הוא מעשה " כביר"במשמעות " כברת ארץ"ביאור נוסף של 
. ההילוך הכביר בה

 
. י מפירושו של מנחם"כך מביא רש

 
ה כברת " דז"ט, ה"ל בראשית י"רש)" רב מהלך, רבוי, כביר לשון פירש מנחם - הארץ כברת"

. (הארץ
 

. משנה ממילא את מיקומו בסדר המלאכות, אופן מפגש זה של מלאכת החרישה עם הקרקע
.  שבמעשה הזריעההמטרההופך החריש למלאכה המגדירה את , ממלאכה מכינה למעשה הזריעה

ממנה " גומא"במעשה  הזריעה יוצר האדם את המגע עם הקרקע דרך אמצעי הגידול דרכו הוא 

                                                 
148

". מגמת פניו"ו" גמיאת מרחק"י גם למושג "את משמעותן הגמאת המים מייחס רש 
ָחָמס ֺכֹּלה" ַגַמת ָיבֹוא לְׁ ֵניֶהם מְּ  לשעה במרוצה רץ( לט איוב )ארץ יגמא( ד"כ בראשית )נא הגמיאיני לשון- ...ָקִדיָמה פְּ

 עזה הקדים לרוח דומה פניהם שאיפת גמיאת פניהם מגמת כאן ואף שלפניו הארץ ושתה גמא כאלו ארץ כברת קלה
 (.פניהם  מגמתה" די"רשו' ט', א חבקוק" )יונתן תירגם כן שברוחות

149
ָברֹות ָלמוֹ "  ֵדיֶהן ָהיו לְׁ לו ַילְׁ ֵדי ָנִשים ַרֲחָמִנטֹות ִבשְׁ  ,'שמואל ב)ולא ברה אתם לחם  (ב" י',שמואל ב)למאכל כמו  - ...יְׁ
 (.לברותה "די "רשו', י', איכה ד" )להברות את דוד ('ג

150
ֵרִני ֶלֶחם "  ַתבְׁ ָת ֵאָליו ָתֹבא ָנא ָתָמר ֲאחֹוִתי וְׁ ָאַמרְׁ אֹוֶתָך וְׁ ָחל וָבא ָאִביָך ִלרְׁ ִהתְׁ ָך וְׁ ָכבְׁ ַכב ַעל ִמשְׁ הֹוָנָדב שְׁ ַוֹטאֶמר לֹו יְׁ

ָיה  ֵעיַני ֶאת ַהִברְׁ ָתה לְׁ ָעשְׁ ִתי ִמָטָדה (י" רש–את הסעודה )וְׁ ָאַכלְׁ ֶאה וְׁ ַמַען ֲאֶשר ֶארְׁ '(. ה, ג"י',במואל ש)" לְׁ
151

, יוביל אותנו לקשר המקביל לקשר האישות, של האדם כלפי הארץ" אכילה"וה" גמיאה"צעד נוסף מקשר ה 
ֹיאַכל ָלֶחם "–בפרשת בנות יתרו )המופיע אף הוא כמעשה אכילה  ֶאן לֹו וְׁ ִכי ִאם ַהֶלֶחם ֲאֶשר הוא  "–ובפרשת יוסף " ִקרְׁ

ַנֲחֵמנו )"כך מופיע הקשר לאדמה בנוח ממציא המחרשה . ("אֹוֵכל מֹו ֹנַח ֵלאֹמר ֶזה יְׁ ָרא ֶאת שְׁ ינח ממנו את עצבון - ַוִטקְׁ
איש "המתואר בכתוב כ, (ט"כ', י בראשית ה"רש - עד שלא בא נח לא היה להם כלי מחרישה והוא הכין להם, ידינו

 בראשית" )איש נעמי (רות א ג)כמו , אדוני האדמה: - ַוָטֶחל ֹנַח ִאיש ָהֲאָדָמה ַוִטַחע ָכֶרם"]" איש נעמי"כדוגמת " האדמה
 .אולם  לא כאן המקום להרחיב. [('כ', ט
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בתשובת . לעומת זאת מעשה החרישה מגדיר את מצב הגמיאה הישיר ממנה עצמה. את כוחה
שבארץ ישראל ,  היא מבארת152"דזרעי ברישא והדר כרבי, תנא בארץ ישראל קאי "–הגמרא 

מצב החריש הוא אכן רמת החיבור הישיר . מעשה הזריעה הוא האמצעי לחיבור האדם אל הארץ
מצליח מעשה הזריעה להביע את תרחיש , אלא שבעולם בו נזקק האדם לאמצעי חיבור, יותר

.  האדם מן הארץ באופן נגלה יותר" אכילת"ו" גמיעת"
ברמה הפחות מפותחת . על כל שאר מלאכות השבת היא עצומה, ההשלכה מקביעה זו של הגמרא

ברמה זו אנו . אלא רק עם תוצרתה, האדם אינו נפגש עם כוחה של הארץ, של מלאכות  השבת
גם את גדריהן נגדיר באופן .  בצורה התוצאתית היוצאת מהן–נחפש את המטרה במלאכות עצמן 

החומרים והגידולים היוצאים מן הארץ וממילא המלאכות , אולם במגמה היותר מפותחת. הזה
,  את כוחה ולחילופין לגמוא מכל חומרהם האמצעי לגמוא מן הארץ, הנובעות מהם וגם מן החי

 –ממילא גם גדרי המלאכות יבנו ויוגדרו באופן המכוון למטרה  הזו . צומח וחי את כוח הארץ שבו
שבכל מלאכה " הוצאה"חיפוש מגמת ה. שבה" בחוץ"וה" בפנים"אופן נגיעת המלאכה במגמת ה

מיקום המשנה את מעשה החרישה . היא הביטוי להפיכה הזו של מעשה החריש מאמצעי למטרה
לאחר מעשה הזריעה מקיים את מלאכות השבת באופן הקרוב ביותר למעשה לקיטתם של ישראל 

ממנו את " ללקוט" חיבור בלתי אמצעי עם המקום –מן הארץ ביום השבת שבפגשנו בפרשת המן 
.  המן–שלא דרך תוצרתו בלבד , כוחו

 
ל באותו המקום "שבפרשת מיתת וקבורת רחל מוגדרת על פי חז" כברת הארץ", אופן חורזאכן ב

.  היא מידת יציאתם של ישראל בלקיטת המן, גם כמידת תחום השבת
 

ֹבִאי ַוֲאִני ֶאֶרץ ָרֵחל ָעַלי ֵמָתה ִמַנָדן בְׁ ַנַען בְׁ עֹוד ַבֶדֶרְך כְׁ ַרת בְׁ ָרָתה ָלֹבא ֶאֶרץ ִכבְׁ , ארץ מדת- ... ֶאפְׁ
 י"רשו' ז, ח"מ בראשית, שם)..." הדרשן משה רבי כדברי, שבת תחום כמדת אמה אלפים והם
. (ארץ  כברתה"ד

 
לישראל בפרשת המן ' היציאה מתחום השבת היא ההשלכה ההלכתית הישירה העולה מאיסור ה

". אל יצא איש ממקומו "–
 

ִביִעי"... ֹקמֹו ַבטֹום ַהשְׁ ָתיו  ל ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ בו ִאיש ַתחְׁ , אלו אלפים אמה של תחום שבת-  שְׁ
" ועיקרו של מקרא על לוקטי המן נאמר, שאין תחומין אלא מדברי סופרים, ולא במפורש

. (ל יצא איש ממקמוה א"די "רש וט"כ, ז"שמות ט)
 

הוא המחבר את כברת הארץ גם אל מעשה , המנוקבת ככברה" כברת הארץ"זיהוי גמיעת הארץ מ
שניהם ביטויים למשיכה מן הארץ את . 153שהוא מעשה לקיטה מן הארץ, היציאה מן התחום

. כוחה
 

שבכל " חוץ"וה" פנים"הבנת מצג המלאכה המיוחד של מלאכות השבת למקסם את הוויית ה
, תוך התמקדות ביכולת המעשה ליצור שרשור ממוצא קיומו ועד לקצה מימוש הגדרתו, מעשה

- כי את כוחן לא מקבלות המלאכות מצד תוצאת הקשרן עם המלאכות האחרות , מבארת ממילא
אלא , 156 ואם של מנעלים155אם של בגד, 154היותן שלב במערכת יצירה תוצאתית שלמה אם של פת

. המופע מכל אחת מהן בנפרד, "ההוצאה"מצד צביון ה
 

, כי גם אם יעשה האדם את כל מלאכות השבת בהעלם אחד, כך עולה מקביעתה של הגמרא
יתחייב על כל אחת ואחת אף שעיסוקו לא כוון כלל אל כל מלאכה בפני עצמה אלא על מנת ליצור 

. מכל קבוצת מלאכות תוצאה אחת
 

במלאכה על פני תכלית ניצולה " הוצאה" עליונות קו ה–חיוב על כל מלאכה בהעלם אחד 
 

                                                 
152

 .ב" ע,ג"שבת ע 
153

אף שלא לקטו " לקיטה"כפי שהוכחנו מכך שמעשה יציאתם של ישראל ללקוט בשבת חייב הוא שיעשה רושם של  
חטאת ומיתה , או איסור שיש בו כרת, (יציאה מן התחום)לא היה נהפכת יציאתם לאיסור לאו , שאם לא כן, מן
. (הוצאה מרשות לרשות)

154
 .והאופה, והלש, הבורר הטוחן והמרקד, והזורה, והדש, והמעמר, והקוצר, והחורש, הזורע- במלאכות  
155

והאורג שני , והעושה שתי בתי נירין, והמיסך, והטווה, והצובעו, והמנפצו, המלבנו, הגוזז את הצמר- במלאכות  
 .הקורע על מנת לתפור שתי תפירות, והתופר שתי תפירות, והמתיר, הקושר, והפוצע שני חוטין, חוטין

156
. והמחתכו, והממחקו, והמעבד את עורו, המולחו, והמפשיטו, השוחטו, הצד צבי- במלאכות  
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 ארבעים –היא פותחת וסוגרת את פירוטן במניינן , בהבאת המשנה את פירוטן של מלאכות השבת
. חסר אחת

 
המוציא , המכה בפטיש...והקוצר, והחורש, הזורע: ארבעים חסר אחתאבות מלאכות "

. (א"ג ע"שבת ע, משנה)" ארבעים חסר אחת, הרי אלו אבות מלאכות. מרשות לרשות
 

. על כך שואלת הגמרא
 

 .(ב"ג ע"שבת ע, גמרא)" 157מנינא למה לי"
 

  –והיא עונה 
 

, המשך שבת שם)" חייב על כל אחת ואחת- שאם עשאן כולם בהעלם אחד : אמר רבי יוחנן"
 .(ב"ג ע"ע

 
, פ שגזזתו את הצמר"לשם הפת נעשו ואע, קצירו עד לאפייתו של האדם, זריעתו, פ שחרישתו"אע

נבחנים מעשיו על פי גדרי המלאכות ולא על פי תכליתו , עד לתפירתו לשם עשיית הבגד נעשו
. 158הסופית של האדם בהן

 
. ם בעניין"כך מביא הרמב

 
ואפילו עשה הארבעים , כיצד הרי שחרש וזרע וקצר בשבת בהעלם אחד חייב שלש חטאות"

חסר אחת בשגגה כגון ששכח שאלו המלאכות אסורות לעשות בשבת חייב על כל מלאכה 
. '( הלכה ח',ם הלכות שבת פרק ז"רמב)..." ומלאכה חטאת אחת

 
אף שהיו אלו שני מעשים , אם עשה אב ותולדה או שתי תולדות של מלאכה אחת, לעומת זאת

אינו מתחייב אלא ,  טחן וחתך את הירק ושייף לשון של מתכת–בעלי תכלית שונה לחלוטין 
. חטאת אחת

 
, אבל אם טחן וחתך הירק ושף לשון של מתכת בהעלם אחד אינו חייב אלא חטאת אחת"...

 הלכה ',ם הלכות שבת פרק ז"רמב)" וכן כל כיוצא בזה, שהרי לא עשה אלא אב אחד ותולדותיו
 .'(ח

 
הינם אמצעי בלבד ליצירת תוצר הפת ' הקצירה העימור וכו, הזריעה, מעשה החרישה, אף שלאדם
מעמדה המלאכה נקבע מכוח הפוטנציאל שיש בה לכשעצמה להופיע בה את מגמת , המבוקש

אלא יכולתו בכל , לא תכליתו הצורנית של האדם במלאכה היא זו שמגדירתה, על כן". הוצאה"ה
". הוצאה"מלאכה להגיע בה לתנועת 

 

ההשלכות  
 

עיון בגדרים המופיעים במלאכות השונות מראה כי תנאיהם והגדרתם מכוונים ישירות לקיים 
בין אם בהתנייתם להיות בחיבור ובזיקה ממש לקרקע ובין אם מצד , "מקום"בהם את תכונת ה

.   הוא מקורם–דרישת מקומם הם 
 

, 162זורה, 161דש, 160מעמר, 159קוצר) שמצינו בחלקם של המלאכות" גדולי קרקע"כך הוא ביחס להתניית 
.  המחויבת אף כאשר המעשה הצורני של המלאכה אינו תלוי בהתניה זו, (164טוחן, 163בורר

                                                 
157

 (.ב" ע,ג"י שבת ע"רש" )ואנא חזינא אי ארבעין נינהו' ליתני אבות מלאכות הזורע והחורש כו- מנינא למה לי " 
. בלשונו" כך נראה שמדגיש רש 158

 

(.  ' שאם עשאן כוה"ב ד"ג ע"שבת ע)" עליוובא להודיעך שאם נתעלמו כל הלכות שבת ממנו חייב כמה חטאות "
 

הן מוגדרות מצד , אנו חייבים לומר כי אף שעשה כמה מלאכות". העלם"קשה לומר כי הכוונה היא על ה? "עליו"מהו 
המלאכות הן שיגידו את , למרות זאת. כיוון שמטרתו היא המגדירה לאדם את ִכימות מעשיו, האדם כמעשה אחד

 .מעשיו
159

 (.ב" ע,ד"ן שבת ע"חידושי הרמב" )דאין קוצר אלא בגידולי קרקע כדקאמרינן בדישה" 
160

 .(ה למעמר"דו "ק ל" ס',סעיף ט, מ"משנה ברורה סימן ש" )דאין עימור אלא בגידולי קרקע" 
161

 '(.הלכה ז', ם הלכות שבת פרק ח"רמב" )הדש כגרוגרת חייב ואין דישה אלא בגדולי קרקע" 
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שתוף המקום בהגדרת הווייתה - במלאכה " גידולי קרקע"התניית 
 

. ע ביחס לקיבוץ מלח במשרפות המלח"כך מביא השו
 

מ "ע אורח חיים הלכות שבת סימן ש"שו)..." שדומה למעמר, אסור לקבץ מלח ממשרפות המלח"
. '(סעיף ט

 
. 165אין במעשה קיבוצו אלא איסור דרבנן, של המלח" מקום גידולו"אף שמשרפות המלח הינו 

".  גידולי קרקע"כיוון שאינו 
 

משנה ברורה ) 166"אסור מדרבנן אבל עימור גופא ליכא דאין עימור אלא בגידולי קרקעולכך "
. (מעמרה ל" דו"לק "ס' מ סעיף ט"ע אורח חיים הלכות שבת סימן ש"שם שו

 
. ממשיך ומפרט מה הם גידולי קרקע" משנה ברורה"ה
 

ק "מ ס"משנה ברורה סימן ש)" היינו פירות וירקות ועצים ועשבים וכל דבר הגדל מן הקרקע"
. (כל דברה "ד ז"ל

 
לבין עימור פירות ' אבנים וכו, חול, אין כל הבדל בין עימור חפצים, ברור כי ברמת המעשה הצורני

משמעותית רק אם אנו מכלילים במלאכה את " גידולי קרקע"ההתניה של . עצים או עשבים
פועל האדם , משמעות הדבר היא שבמעשה העימור. 'עשבים וכו, הקרקע ממנה גדלים אותם עצים

התניית מעשה העימור להיות . 167את מעשה העימור גם על מוצא גידולם של אותם הגידולים
מקיימת אם כן את הדרישה שלמלאכה יהיה פוטנציאל של קיום הוויית , בגידולי קרקע בלבד

רק בגידולי קרקע מושך מעשה .  היכולת להתחבר אל מקור ולצרפו במעשה המלאכה–" בפנים"
" בפנים"יכולת זו היא הוויית ה. העימור בקיבוץ הפירות את מקור הגידול אל מצג העימור

כך . 168הכוללת במעשה המלאכה את כל הוויות כוחה ממקורה ועד לצורתה הסופית, שבמלאכות
הכללת התכשיטים את כוח , את כוח זימת הנשים" כומז"הכללת ה. מצינו בתרומת ישראל למשכן

הכללת מטווה את כוחן של העיזים בטווייתן , האנשים הבאים על הנשים עם התכשיטים עליהן
עיקרון זה פועל אם כן . במיצוי דמו בעודו חי, עליהן והכללת צבע התכלת את חיותו של החילזון

מן " עימור"יכולת זו של משיכת מעשה ה. גם במעשה העימור המשתף את מוצא הפירות בעימורם
את . שזיהינו במעשה יציאתם של ישראל מן המחנה בפרשת המן" לקיטה"הוא בחינת ה, המקור

מכוח , מקיים מעשה העימור, ליקטתם של ישראל מן המקום שלמדנו מהנבעת המן מן הארץ
הוויית מקום גידולו . (כפי שנראה בהמשך, ודווקא במקום גידולו)התניית קיומו דווקא בגידולי קרקע 

כמעשה העימור המנביע את . מגמה זו היא המיוחסת לרשות היחיד. מונבעת בו במעשה העימור
עולה רשות היחיד , הוויית קיומו ממסד הווייתו שמן הארץ ועד לטפחות הופעתו בקיבוץ הפירות

" חוץ"היא המביאה אף להנבעת מגמת ה, זו של מעשה העימור מן המקור" משיכה. "עד לרקיע
התרכזות זו של מלאכת המעמר בקיום הוויית . להביע בו אף את מרחבי ומפולשות הווייתו, שבו
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, ז"סעיף יט "ביאור הלכה סימן שי" )דכמו דאין דישה ומעמר אלא בגידולי קרקע כן אין זורה אלא בגידולי קרקע" 
 .('ה מפזר הרוק וכו"ד

163
אם , שישב על מדוכה זו, (א"ט סע"דמ)הבהיר חמדת ישראל ' מ דן פלאצקי בס"איברא דחזי הוית להגאון מהר" 

ת יביע "שו" )כדין זורה, ק"שאין בורר אלא בג (כ' סי)' א בתשו"הגרע' להוכיח מד' וכ, יש דין בורר שלא בגידולי קרקע
 (ג, אורח חיים סימן לא- אומר חלק ה 

164
.:    (ה מותר לחתוך"א ד"ק ל"ס', סעיף חא "משנה ברורה סימן שכ" )דאין טחינה אלא בגידולי קרקע"  
ביאור )" 'ה א"ש ע"והוא הדין לכל מלאכת הקרקע כמש' ג ב"ש בעימור שם ע"דאין טחינה אלא בגידולי קרקע כמ"

 .(ה מותר"ד' א סעיף ט"ע אורח חיים סימן שכ"שו, א"הגר
165

כפי , אולם עימור שלא במקום הגידול הינו מותר לגמרי. הנובע מכך שקיבוצו הוא ממקום גידולו, איסור דרבנן 
 .שנביא בהמשך המאמר

אין עימור : אביי אמר. חייב משום מעמר- האי מאן דכניף מילחא ממלחתא : אמר רבא "–על פי המקור בגמרא  166
 (.ב" ע,ג"שבת ע)"  בגידולי קרקעאלא

167
היא מצד קיום מעשה העימור  ניתוק מן , במעשה העימור" גידולי קרקע"לא ניתן להסתפק ולומר כי התניית  

אין , סיבת הדבר היא כי מצד הניתוק מן המקור. (מקור הגידול להיכלל במעשה העימור" משיכת"ולא מצד )הקרקע 
בכל אופן החיוב בשבת הוא רק בעימור ולא בלקיטה . הבדל בין מצב של לקיטת הפירות בתפזורת לבין עימורם

במעמר אנו נצרכים לבאר מצד הכללת מקור הגידול במעשה " גידולי קרקע"את חשיבות התניית , על כן. יחידנית
. העימור של הצומח

168
, הכללת מטווה, הכללת התכשיטים את כוח האנשים הבאים על הנשים, את כוח זימת הנשים" כומז"הכללת ה 

 .את כוחן של העיזים והכללת צבע התכלת את חיותו של החילזון
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על כן . מביאה אף בה לכך שאין היא נצרכת אלא לקיום מינימאלי, שבה" בחוץ"וה" בפנים"ה
מה שלעולם לא יכול היה מעשה זה , כרת ומיתה, מספיק לחיוב חטאת, 169עימור כגרוגרת לאכילה

לחייב מצד ההיבט הצורני של החיים שאינו מזהה במעשה העימור אלא אמצעי תכני לשימושי 
.   שאין בו שלמות בפני עצמו, האדם

  
מדגישה את ייחודיות מלאכת , "חי"באפילו , בקיום המלאכה וקיומה" גידולי קרקע"התניית 

.  באופן חריף עוד יותר, השבת בחיבור מעשה המלאכה אל מקורה
 

 רק מכוח גידולו מן קרקע –" חי"ב" דישה"קיום 
 

תולדת , "מפרק"בהכללתו את מעשה החליבה והחבלה בחי במלאכת ה, ם"כך מביא הרמב
". דש"ה
 

החולב , והמפרק הרי הוא תולדת הדש, ואין דישה אלא בגדולי קרקעהדש כגרוגרת חייב "
ואינו חייב ...את הבהמה חייב משום מפרק וכן החובל בחי שיש לו עור חייב משום מפרק

. '( הלכה ז',ם הלכות שבת פרק ח"רמב)..." עד שיהיה בדם או בחלב שהוציא כגרוגרת
 

כי בהמה חיה ועוף אף הם קרויים גידולי " - "מגיד משנה"ם מבאר ה"את סיבתו של הרמב
". קרקע

 
,  כמו שיתבאר(ז"שבת דף ק)דין החבלה שיהיה בה חיוב מבואר במשנה . 'וכן החובל בחי וכו"

ל וכמו שכתבתי "אבל מה שכתב שהוא מפני שהוא מפרק והיא תולדה דדש הוא מסברתו ז
ל דגים "פ שאין דישה אלא בגידולי קרקע זהו דוקא למעט חלזון וכיוצא בו ר"למעלה שאע

. אבל בהמה חיה ועוף קרויים הם גידולי קרקעהגדלים בים שאינם נקראים גידולי קרקע 
. '( הלכה ז',מגיד משנה הלכות שבת פרק ח)" ל וחלקו עליו"זה דעת רבינו ז

 
מפני , י בעירובין בפרשת פדיון מעשר שני"מבאר רש" גידולי קרקע"החי להיחשב " זכות"את 
.  170"ניזונין וגדלין מן הקרקע"ש
 

אכילת ". גידולי קרקע"ברור כי סיבה זו מצד עצמה אין בה בכדי לגרום להגדרת הבהמה כ
גם מעשה . הבהמה מגידולי הקרקע הינה רחוקה מידי מכדי לאזק מתוך כך את הבהמה אל הארץ

מהגדרת , אינו מקבל שום ערך מוסף לקרבו להיות בבחינת מלאכת דש, החליבה מצד עצמו
רק על בסיס מהותן וכוחן של מלאכות השבת להנביע את מגמת ". גידולי קרקע"הבהמה כ

העצמת . חיבור הבהמה אל הקרקע מקבל משמעות, בעצמן - ("חוץ"וה" פנים"מגמת ה)" הוצאה"ה
זיקת הצמר אל העיזים , כפי זיקת התכשיטים אל הנשים)את הזיקה בין מישורי החיים " פנים"מגמת ה

- מעצימה את קשר החי אל מקורותיו אף כשהוא נעשה דרך מחבר דל , (וזיקת צבע דם החילזון אל חייו
מתוך כך מועצם מעשה החליבה לקבל את היקף משמעותו מתוך קו החיים . אכילתו וגידולו בלבד

.  171להחשיבו כמלאכה, הרחב שהוא מקיים ממקור חיותו
 

מכוח היות רוקו וציפורניו גידולי קרקע - באדם " זורה"ו" גוזז"קיום 
 

ממקורה ועד לשיא , כוחה הבלעדי של מלאכת השבת למקסם את הוויית המלאכה שבה
שחיובו על פי , כך עולה ממעשה יריקת הרוק. האדםהתפרטותה מופיעה את השפעתה אף על 

.  רק על בסיס קישורו של האדם גם הוא אל הקרקע כמוצא גידולוא משום זורה מתקיים "הרמ
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.   בכדי לבשל ביצה–או לבישול ,  לבהמה–או כמלא פי הגדי  
 

ם המעמר אוכלין אם לאכילה שיעורו כגרוגרת ואם לבהמה "דשיעור עימור הוא שיעור קטן מאד וכמו שכתב הרמב"...
כל ה " דז"לק "ס',  סעיף טמ"משנה ברורה סימן ש" )ש"שיעורו כמלא פי הגדי ואם להסקה שיעורו כדי לבשל ביצה ע

(. דבר
- ובכל אשר תשאלך נפשך , פרט- בבקר ובצאן וביין ובשכר , כלל- ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך : דתניא" 170

פרי - אף כל , פרי מפרי וגידולי קרקע- מה הפרט מפורש ; אי אתה דן אלא כעין הפרט- כלל ופרט וכלל . חזר וכלל
(. ידולי קרקעה ג" די"רשוב " ע,ז"עירובין כ" )שכולן ניזונין וגדילין מן הקרקע-  מפרי וגידולי קרקע

מתוך , "גידולי הקרקע"לא בהכרח יוצרך תנאי היות החי ' כמו הגוזז את הצמר וכו, אמנם במלאכות אחרות בחי 171
שם החלב הוא נפרד יותר , מה שאין כן במעשה החליבה, הזיקה הטבעית החזקה של המלאכות האלו אל החי עצמו

. מן החי
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. א"כך הוא דין הרוקק רוק ברמ
 

ז וירושלמי פרק כלל "ל בשם א"מהרי) "חייב משום זורה, הרוקק ברוח בשבת והרוח מפזר הרוק"
(גדול

. (ז"ט סעיף י" אורח חיים הלכות שבת סימן שיע"שו,  א"הרמ)" 172
 

אך ורק א חיוב הרוקק מדין מלאכת הזורה הוא "כי גם על פי הרמ" ביאור הלכה"על כך מבאר ה
. אך לא במים, ברוק

 
דוקא ברוק דכמו דאין דישה ומעמר אלא בגידולי א יש לצדד דהוא "ואף לדעת הרמ"...

ק ועוד " אבל לא במים דלא הוי גק"ואדם נקרא ג קרקע כן אין זורה אלא בגידולי קרקע
 מפזר ה" דט"ביאור הלכה סימן שי)..." דלא ניחא ליה ופסיק רישא דלא ניחא ליה יש מתירים

. ('וכו
 

ָדִרי, ברור . אין כל חילוק בין אדם הרוקק רוק לבין אדם הרוקק מים, כי מצד מעשה היריקה הִמגְׁ
הגבלת מעשה ". מלאכה"בשניהם נעשה אותו מעשה ובשניהם המעשה דל ביותר מכדי לקוראו 

מלמדת כי גם פה חיבור מעשה , גידולי קרקע"היריקה להיות מלאכה אך ורק ברוק מתוך היותו 
" - מקומו"מקיים בעצמו את מגמת , גם מעשה יריקת הרוק. הוא תנאי לקיומה, המלאכה למקור

להנביע בצביונו את שרשרת החיים מבסיס מוצאו ועד לכימותו , שבעצמו" הוצאה"מגמת ה
בכדי שיוכל למשוך מכוחו את כל נפח , גדר המעשה המינימאלי מספיק הוא. במעשה היריקה

דווקא כאשר המדובר ברוק המחובר אל מוצא , שבו ממוצאו ועד קצה הופעתו" אדמי"החיים ה
העצמית שברוקו של האדם היא הבסיס לקיום מעשה היריקה " מקום"מגמת ה. קיומו של האדם
היא הנותנת למעשה היריקה את , 173שבו העולה עד לרקיע" רשות היחיד"הגדרת . שבו כמלאכה

שבו המתחדשת בכל ארבע אמות " רשות הרבים"הגדרת . ממשותו הקיומית שאין לה סוף
מתוך כך . היא הנותנת למעשה היריקה הזה המחובר למקורו את הרחבתו עד אין קץ, 174שבה

ברור כי בחיבור שכזה של מעשה היריקה לא . מגיעים גם החיובים העצומים הנובעים ממעשה זה
רשה"משנה היריקה את צביונה מ, רק אל גוף האדם אלא אף אל מקורו שמן הקרקע להיות " הפְׁ

על ) "מלאכות השבת"אינו קיים במצג המציאות של " הפרשה"מצב . המשכה ממקורו של האדם
. (בהתייחסותנו לדין הפותח של המשתין מרשות לרשות, כך נרחיב בסיכום המאמר

 
אנו מוצאים , גם במעשה האדם בעצמו" מלאכה"כתנאי לקיום ה, את חיוב החיבור אל הקרקע

. מטעם תולדת מלאכת גוזז, באופן דומה גם באיסור נטילת האדם את שערו וציפורניו
 

וחייב על שתי , בין לעצמו בין לאחרים, בין ביד בין בכלי, אסור ליטול שערו או צפרניו"
. '( סעיף א,מ"אורח חיים סימן שע "שו)" שערות

 
. העור והציפורנים כמחוברים לקרקעל את החיבור מטעם היות "גם פה תולים חז

 
דהוי כמחובר לקרקע ועוד יש ליזהר שלא יתלוש מן עור שלו בידו או במקומות אחרים "...

. ('ז סימן שלו"ט)" דכן משמע בריש סנהדרין דאדם הוי כקרקע
 

אין בתלישת שתי שערות או גזיזת ציפורן כל מציאות , שברמה המגדרית של החיים, גם פה ברור
מלאכת "רק קיום . גם מצד תכליתו של האדם בהם, אלו מעשים זניחים". מלאכה"ממשית של 

היא שמביאה גם פה , שבכל מלאכה" בחוץ"וה" בפנים" הוויית ה–את הוויית ההוצאה " השבת
לזיהוי העור הצפורניים והשער כמחוברים אל הקרקע ומתוך כך את מעשה תלישתם כמעשה 

שתי )כימות מינימאלי בלבד של מעשים אלו , כמו שראינו בדוגמת המלאכות האחרות". גזיזה"
מאפשר יצירה בהם של מבנה קיומי שלם המושך מבסיס קיומו של האדם , (175שערות וציפורן אחת

.  מן החי" הפרשה"ועד לקצות שערותיו וצפורניו ובכך גם פה להוציאם מגדר של 
 

                                                 
172

. א ופוטר בו כיוון שהרוקק אינו מתכוון לכך"המשנה ברורה במקום חולק על דין זה של הרמ, אמנם 
משנה " )[א"חידושי רע]ש דאין זה דרך זורה "ולא ראינו מי שחושש לזה כיון דאינו מתכוין לכך וכ- מפזר הרוק "

 .(ה מפזר הרוק"דז "ק ס"ט ס"ברורה סימן שי
173

כל -  מפני שרשות היחיד עולה עד לרקיע, חייב- אפילו גבוה מאה אמה , נעץ קנה ברשות היחיד וזרק ונח על גביו" 
שם - כנגדו עד לרקיע , בין אויר חצר בין אויר עמוד ברשות הרבים גבוה עשרה ורחב ארבעה, אויר שכנגד רשות היחיד

 (.עד לרקיעה "די "רש וא" ע',שבת ז" )רשות היחיד עליו
174

 (.ב" ע,ו"שבת צ" )גמרא גמירי לה, כל ארבע אמות ברשות הרבים" 
175

משנה ברורה " )א"ח סל"ר דאפילו על צפורן אחד חייב וכן מוכח לעיל בסימן שכ"ולענין נטילת צפרנים כתב הא"... 
 (.שערות' וחייב על בה "דק ג "ס', סעיף אמ "סימן ש
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שבד בבד יכולה להיות , התנייה רדיקאלית זו של חיבור המלאכה אל המקור במלאכת השבת
, "מעמר"אנו מוצאים באופן חריף עוד יותר במלאכת ה, "מלאכת השבת"משמעותית אך ורק ב

. במקום הגידולאלא את עשייתה דווקא , "גידולי קרקע"המחייבת מדאוריתא לא רק בהתניה של 
 

"  מקום גידולו"התניית קיום המלאכה ב
  

. ע"כך בשו
 

. '(מ סעיף ט"ע אורח חיים הלכות שבת סימן ש"שו)" ממקום גידולווכן אסור לקבץ כל דבר "...
 

. הינו אף בכמות קטנה מאוד, קיבוץ זה במקום הגידול
 

בפירות שנשרו מבעוד יום שלא ' ושומרי גנות ופרדסים צריכין ליזהר מאד בזה אפי"...
 וכמו דשיעור עימור הוא שיעור קטן מאדלאספן בשבת אפילו מעט כי יש בזה חיוב חטאת 

לבהמה שיעורו כמלא פי  ואם אם לאכילה שיעורו כגרוגרתם המעמר אוכלין "שכתב הרמב
 ' סעיף טמ" סימן שאורח חיים,  שםמשנה ברורה)" ש" עואם להסקה שיעורו כדי לבשל ביצה הגדי

. ( כל דברה" דז"ק ל"ס
 

. לעומת שלא במקום גידולם אין כלל איסור בדבר
 

דשלא במקום גידולן כגון שנתפזרו פירות והאי דנקט המחבר בלשון אסור להורות לנו "...
' סעיף ט ,מ"סימן שאורח חיים , שםמשנה ברורה )"  כשמקבצן יחדבבית אפילו איסורא נמי ליכא

. (כל דברה " דז"ק ל"ס
 

". מעמר"שאדם שעמל ואסף מאות פרות הפזורים בבית האריזה אינו עובר כלל על , כך יוצא
הוא עובר באיסור שיש , אולם אם יאסוף פרות שנשרו מבעוד יום בכמות קטנה ביותר מן המטע

שמצד המעשה המגדרי אין כל הבדל בין עימור במקום , ברור גם פה. כרת ומיתה, עליו חטאת
בשניהם . בשניהם מתקבצים הפרטים לקבוצה אחת. הגידול בשדה לבין עימור במפעל או בבית

כל מעשה " עימור"העובדה שאין ב". יצירה"או " מלאכה"אין במעשה זה בכדי להיחשב לאדם 
מקום "רק מעצים את הקושי להבין מה משרתת התנית , (כמו  במעשה קצירה)ניתוק מן  הקרקע 

את התשובה לכך אנו מקבלים גם פה מצד התניית קיום מעשה . בהגדרת המלאכה" הגידול
משיכת . היא המקיימת לנו אותה במלאכה זו, הזיקה אל מקום הגידול. שבכל מלאכה" הוצאה"ה

אינה תלויה במעשה זה , מעשה העימור את הוויית הגידול ממקורו שמן הארץ ועד למצג קיבוצו
חולשתו של מעשה העימור . אלא גם בביצועה במקום הגידול בלבד, רק בעשייתה בגידולי קרקע

מחייבת אותו לקיים את שתי ההתניות הללו , "חוץ"ו" פנים"מצג " - הוצאה"מלהביע בעצמו 
. יחדיו

 

שבמלאכות " הוצאה"למימוש מגמת ה" מקום גידולו"ו" גידולו מן הקרקע"תרומת 
 

נוגעות אם כן בשתיים מן ההתניות " מקום גידולו"והתניית " גידולו מן הקרקע"התניית 
תוך קיומם , , 176שבמלאכות השבת השונות" הוצאה"המאפשרות את הופעת ומימוש מגמת ה

זאת כאמור בגדרי , שבהם" חוץ"וצד ה" פנים"צד ה" - מקום"במעשי המלאכה הללו את בחינת ה
מפעילה " החוצה"ו" פנימה"המקום שבה " תנועת"עם העצמת , השבת. פעולה מנימאליסטיים
להרחיב ולמקסם את , (שאין בהם מאום בעולם הפעולות והמלאכות שאנו מכירים)את ההתניות הללו 

. על החומרים בהם הן פועלות, "הוצאה"הוויית המלאכות להופיע בהן את בחינת ה
 
 
 
 
 

                                                 
במקומות בהם . אינם תנאים מוכרחים בכל מלאכות השבת" מקום גידולו"ו" גידולי קרקע"אמנם תנאים אלו של  176

תנאים אלו . באופן עצמי" פנים וחוץ"הם אינם תנאי למלאכה יבואר הדבר מצד יכולתם של אותם המלאכות להביע 
ומעשה גזיזת " זורה"בהם הוא חלש כגון במעשה יריקת הרוק משום " מלאכה"נוספים גם במקומות בהם צד ה

מצד היות האדם , בהם" מלאכה"משום חולשתם הם נצרכים לחיזוק מגמת ה. הצפורניים משום גוזז שהבאנו לעיל
. אולם כן יידרש ביחס למעשה חליבתה. מה שלא יידרש למשל במעשה גזיזתה של הבהמה, מחובר אל הקרקע
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ומקורם ולא " מקומם"בחינת " - הוצאה"דוגמא נוספת לקיום גדרי מלאכות השבת את בחינת ה
" פרים סילקא"אנו פוגשים יפה במלאכת הטוחן בבחירת הגמרא להציגה דרך , את מצגן הצורני

לא דרך הגידול או הזיקה , מגמת המקור" - מקום"כאן אנו פוגשים את מגמת ה". סלית סילתי"ו
.  במעשה המלאכה עצמואלא , אל הקרקע

 

פרימה וכבישה אל המקור " -סלית"ו" פרים  "–הטוחן 
 

. כך בוחרת הגמרא להציג את מלאכת הטוחן
 

האי : אמר רב מנשה. חייב משום טוחן- האי מאן דפרים סילקא : אמר רב פפא. והטוחן"
. (ב" ע,ד"שבת ע)" חייב משום טוחן- מאן דסלית סילתי 

 
החותך עצים ? "סילית סילתי"מהו . המחתך את הירק לחתיכות קטנות? "פרים סילקא"מהו 

. דקים להבעיר אש
 

. מחתכו הדק+ לחתוך לחתיכות קטנות+ר בלעז "מינציי...- דפרים סילקא "
. (ה דפרים סילקא" דב" ע,ד" עשבת,  שםי"רש)" עצים דקים להבעיר אש- דסלית סילתי 

 
. החיתוך לדק מוגדר כמלאכת טוחן אפילו במצב של חיתוך של זמורה אחת לשלשה דקים יותר

 
ה "ב ד"ע, ד"י שבת ע"רש)..." טוחן זה הרי - שלש או שתים מאחת דקות (את הקנים) עשאן"...

. (חייב אחת עשרה
 

אין מעשה הטחינה ולבטח לא , ברור שאם אנו מתבוננים על המלאכה מצד מגמת הניצול שבה
זוהי פעולה המשמשת כאמצעי בלבד על . גדר של מלאכה עצמאית, מעשה החיתוך דק של עצים

יאפשר לנו " סלית"ו" פרים"התבוננות בתיאור החיתוך כ. מנת לאפשר לאותם עצים לבעור כהוגן
ההופכת את מלאכת הטוחן ובתוך כך חיתוך ירק ועצים " שבתית"להיכנס אל מגמת המלאכה ה

. חטאת ומיתה, לדק למלאכה עצמאית שחשיבותה מגיעה עד כדי חיוב כרת
 

".  פרים"את המושג " ערוך"כך מבאר ה
 

פרימה קריעת ...פרים טוחן'  האי מאן דפרים סילקא חייב משום טוחן פי(ד"שבת ע) - פרם"
קרע בגופו של בגד '  הכהן אוחז בבגדיה אם נקרעו נקרעו אם נפרמו נפרמו פי('סוטה ז)בגדים 

גיטין )פירמה דכרתי פירמא דסילקא ...(ב"מ מ"ב) פרימה במקום התפר. שלא במקום התפר
. (187ד "עמוד צ" פרים"ל" ערוך"פירוש ה)" מלא היד חתיכות של כרישין ושל תרדין'  פ(ח"ס

 
בדבריו הוא מחלק בין .  כמו פרימת הבגד–" פרימה"הוא מלשון " פרים"עולה כי ה" ערוך"מן ה

אם נשליך . שהיא לא במקום התפר" קריעה"לעומת , שהוא במקום התפר"  פרימה"מעשה ה
כפרימתו במקום יצא כי חיתוך הסלק לחתיכות דקות מוגדר , "פרים סילקא"הגדרה זו אל ה

אין מעשה החיתוך הדק או " מלאכת השבת"של " עיניים"משמעות הדבר היא כי ב. תפריו
אלא פרימת תפרי צורתו אל , הטחינה של הירק נחשבים איבוד צורתו לשם יכולת השימוש בו

חיתוכו דק או טחינתו על ידי . אף שהטבע יצר את הירק כמציאות שלמה. מקור חומר הגלם שלו
אין חיתוכו של הסלק מוגדר , משום כך. האדם מהוויים מעשה פרימה אל מקור קדום יותר

". פרימת תפרים"אלא כ" קריעה"כ
 

. מעשה זה" ערוך"כך מבאר ה". סלית"מגמה דומה אנו מוצאים גם ביחס למעשה ה
 

א דסלית סילתי שמבקע "פ... האי מאן דסלית סילתי חייב משום טוחן(ד"שבת מ) - סלת"
. (117ט "נ' עמ" סלית"ל" ערוץ"פירוש ה)..." עצים

 
 ". רמיסה"מצינו בתהילים במשמעות של " סלית"את לשון  ה
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 תהלים)" ('א איכה)' ה אבירי כל סלה כמו למרמס נתתם רמסת-  ...ֵמֺחֶעיָך שֹוִגים ָכל ָסִליתָ "
. (סליתה " די"רש וח"קי, ט"קי

 
". ִסָלה"כך באיכה בלשון 

 
ה "ד י"רש וו"ט', א איכה)" המסילה סולו סולו( ב"ס ישעיה) לשון ורפס רמס  -ַאִביַרי ָכל ִסָלה"

 .(סלה
 

 מלשון –מציגה את המשמעות החיובית שבמעשה זה , שבישעיהו" ֹסלו ֹסלו"י ללשון "הפניית רש
". כבישה"
 

ז "כך בפרק נ
 

ָאַמר ֹסלו ֹסלו " שֹול (י" רש– כבשו מסילה סלולה)וְׁ  ִמֶדֶרְך (י" רש– סלקו האבנים) ַנמו ָדֶרְך ָהִרימו ִמכְׁ
. (ד" י,ז"ישעיהו נ)" ַעִםי

 
ב "כך בפרק ס

 
ִסָלה ֹסלו ֹסלו ָהָעם ֶדֶרְך ַנמו"... לו ֵמֶאֶבןַהמְׁ  סולו ז"בלע ן"לוקמי ץ"בטי הדרך כבשו- ...  ַסעְׁ
 .(המסלה סלו סלוה "ד י"רשו 'י, ב"ס ישעיהו)" הוא מסלה לשון

 
 

נותן משמעות בלתי נתפסת של כבישה , למעשה בקיעת העצים לדקים" סלית"השימוש בלשון ה
שלנו חיתוך העצים הוא מעשה הרס של העץ לשם " צרכים"אם בעולם ה. למעשה חיתוך העצים
סילוק "הוא מעשה , חיתוך העצים לדק" מלאכות  השבת"הרי בעולם , מטרה אחרת נצרכת

היא המאפשרת " מקור"החזרה הזו אל ה". ישר"צורתו והחזרתו של העץ אל מצגו ה" מכשול
. שימוש מחודש באותם עצים לבערה

 
ההבדל שבין . מבטאים מהלך של חזרה אל המקור" סלית"וגם ה" פרים"יוצא אם כן כי גם ה

ואילו . הבסיסי" אחד" להחיבוריםמתייחס לפרימת " פרים"הוא בכך שה" סלית"ו" פרים"
ברור כי היכולת להתייחס למלאכת .  למצב הבסיסי שלפניהמחיקת הצורהמתייחס ל" סלית"ה

אפשרי רק אם אנו מתבוננים על המלאכה לא מצד מגמת , כפי שבארנו" סלית"ו" פרים"הטוחן כ
" ההוצאה"הזו היא הוויית ה" מקור"הוויית ה. שבה" מקור"אלא מצד הוויית ה, הצרכים שבה
שאת מקורה פוגשים ישראל במעשה יציאתם בשבת ממקומם , "מקומה"או הוויית , שבמלאכה

.  ללקוט ִמן המקום ובהמשך במלאכת ההבאה של תרומתם אל המשכן
 

" הוצאה"עיקרון זה של החזרה אל המקור שהתברר לנו במעשה הטחינה כבסיס מעשה ה
לאפשר גם להם להיות מלאכה כשאר " קריעה"וה" מחיקה"משרת היטב את מעשה ה, שבמלאכה

. אבות המלאכה  האחרות
 

ַזָרה אל התשתית – (על מנת לכתוב)" מוחק" וה(על מנת לתפור)" קורע"ה  החְּ
 

. שדינו כדין כל מלאכה, "קורע"כך  הוא דין ה
 

אבל הקורע להפסידה , הקורע כדי לתפור שתי תפירות על מנת לתפור שתי תפירות חייב"
. '( הלכה י',ם הלכות שבת פרק י"רמב)..." פטור מפני שהוא מקלקל

 
. הגמרא בשבת מביאה את המקור לכך מן המשכן

 
שכן : רבה ורבי זירא דאמרי תרווייהו? קריעה במשכן מי הוה. הקורע על מנת לתפור"

, ומנקב בו נקב קטן ועגול, תולעת- דרנא  - יריעה שנפל בה דרנא קורעין בה ותופרין אותה
 ,ד"בת עש)" וצריך לקרוע למטה ולמעלה את הנקב שלא תהא התפירה עשויה קמטין קמטין

. (ה דרנא"י ד"א ורש"ה ע" ע– ב"ע
 

גם אם מטרת מעשה הקריעה סביב החור שעשתה התולעת נועד לאפשר תפירת החור ללא 
הרי לכאורה הקריעות בבד שמסביב הינם אמצעי בלבד על מנת לאפשר תפירתו של , קמטים
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לא היה אמור מעשה , "קלקול"אף שהוא משרת את צורך התיקון בהמשך ואין הוא בגדר . המקום
".  מלאכה"זה להיות כלל וכלל בגדר עצמי של 

 
.  גם כשהוא בא על מנת לכתוב, את אותה הבעיה מכיוון אחר אנו פוגשים במעשה המחיקה

 
ם "כך הוא דין המלאכה ברמב

 
הכותב אות אחת גדולה , המוחק כתב על מנת לכתוב במקום המחק שתי אותיות חייב"...

ם הלכות "רמב)" מחק אות אחת גדולה ויש במקומה כדי לכתוב שתים חייב, כשתים פטור
. '( הלכה ט,א"שבת פרק י

 
.   ט אבות המלאכה מן הגמרא"י על ל"את המקור להיות המוחק מלאכה מביא רש

 
 מפרש (ב"ע, ג"שבת ק)לקמן -  והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות, הכותב שתי אותיות"...

וכותב אות בזו , שכן רושמין על קרשי המשכן לידע איזה בן זוגו- למאי מיבעיא למשכן 
. ( כותב ומוחקה "י ד"רש וא"ג ע"ת עשב)" פעמים שטעה, ומוחק, ואות בזו

 
גם אם לא . קיומו הוא עצמאי, כמלאכה הוא בתנאי שנעשה על מנת לכתוב" מוחק"אף שקיום ה

. מתחייב המוחק, התכוון המוחק לכתוב בשבת
 

אלא גם בסותר על " מוחק"ע לא רק ביחס למלאכת ה"כך מביא המשנה ברורה על דין המוחק בשו
.  מנת לבנות וקורע על מנת לתפור

 
ולא בעינן אותיות ' והוא שכוונתו בעת המחיקה שיהא ראוי אימת שירצה לכתוב ב- חייב "

ע אורח "על שומשנה ברורה )" מ לתפור"מ לבנות וקורע ע" וכן בסותר עשיתכוין לכתוב בשבת
. (ה חייב" דג"ק י" ס', סעיף גסימן שמחיים הלכות שבת 

 
אנו מזהים אף מן העובדה שמעשה המחיקה עצמו " מוחק"את עצמאות הווייתה של מלאכת ה
מחיקת אות אחת גדולה שיש במקומה בכדי לכתוב שתי . אינו נצרך להיות של שתי אותיות

. מספיקה לחיוב, אותיות
 

. כך המקור בגמרא
 

וזה : אמר רבי מנחם ברבי יוסי. 177חייב- מחק אות גדולה ויש במקומה לכתוב שתים "
. (ב" ע,ה"שבת ע)" חומר במוחק מבכותב

 
אם יש , כגון במוחק דיו או שעווה, כשלא מחק צורת אות כללע לחייב אפילו "מתוך כך פוסק השו

. 178אותיות' במקומם בכדי לכתוב ב
 

" חייב, אותיות' אם יש במקומו כדי לכתוב ב, המוחק דיו שעל הקלף או שעוה שעל הפנקס"
. '( סעיף ג,מ" אורח חיים הלכות שבת סימן שע"שו)

 

                                                 
ה מחק "ב ד"ה ע"שבת ע, י שם"רש)" מ לכתוב והרי יש מקום לשתי אותיות"שאין מלאכת מחיקה חשובה אלא ע" 177

 .(חייב' אות אחת כו
178

מסקנה זו המרחיבה את קיום מלאכת המוחק לא רק באות אחת גדולה אלא בכל כתם ובלבד שיהיה במקומו  
. על כך עומד הבית יוסף שלא סבר כך לכתחילה. אינה מובנת מעליה, לכתוב שתי אותיות

 

תנו רבנן כתב אות אחת גדולה ויש במקומה לכתוב שתים  (ב"ע, ה"ע)בסוף פרק כלל גדול . 'המטשטש בדיו הקלף וכו"
ר יוסי זה חומר במוחק מבכותב וכתב "פטור מחק אות אחת גדולה ויש במקומה לכתוב שתים חייב אמר רבי מנחם ב

והיינו טעמא כי פעמים כתב במשכן טעות על קרש אחד ומוחק כדי לכתוב אחרת במקומה מן הדין  (ט' סי)ש "הרא
היה ראוי לחייב אף מוחק אות אחת כדי לכתוב אות אחרת במקומה אלא שאינו ראוי לחייב על מחשבת כתיבה יותר 

ויראה שאין חייב על מחיקת טשטוש דיו אפילו לכתוב כמה אותיות כי לא היה במשכן אלא מעל כתיבה עצמה 
מחיקת אותיות כדי לכתוב במקומו ואחרי כתבי זה מתוך הסברא וגם מדנקט בברייתא מחק אות אחת ראיתי 

וכתוב בה נפלה דיו על ספר ומחקה שעוה על הפנקס ומחקו אם יש במקומו כדי לכתוב שתי  (ז"ב ה"פי)בתוספתא 
ל דהיינו טעמא דהאות שנכתב בטעות כמאן דליתיה דמי ועיקר החיוב בשביל " ויאותיות חייב וטעמא לא בריר לן

מחשבת הכתיבה הילכך אפילו טשטוש דיו נמי והאי דנקט בברייתא מחק אות גדולה איידי דתני כתב אות אחת 
כתב תוספתא זו כלשונה ולשון רבינו שכתב המטשטש בדיו הקלף אינו  (ט"ה)א "ם בפרק י"ל וגם הרמב"גדולה עכ

 המטשטש בדיו ה"ד' גסעיף , מ"בית יוסף אורח חיים סימן ש" )מכוון ושיעורו כאילו כתב המטשטש הדיו שבקלף
 (.'הקלף וכו
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מעשה המחיקה מהווה פעולה , שבעולם בו צורת החומרים היא עיקר ביטוי הווייתם,  גם פה ברור
אולם מן החיוב בו אף כאשר תכנון הכתיבה . מכינה בלבד של הכנת מצע לכתיבה שתבוא אחריה

, הוא לאחר השבת ואף במחיקה של כתם כלשהו ובלבד שיהיה במקומו בכדי לכתוב שתי אותיות
. יש גדר עצמי של מלאכה, כי בעצם יצירת המצע החלקאנו למדים 

 
כמציאות עצמית של מלאכה מחייבת אותנו למצוא את קיומה " מוחק"וה" קורע"הגדרתם של ה

" באה לעזרתנו"גם בעניין זה . בעצם מצבו הקרוע של הבגד ובעצם מצבו המחוק של הקלף
הגדרתן של מלאכות השבת כביטויים עצמיים של מעשה ההוצאה הכללי המופיע מכוח המקום 
. במעשה יציאתם של ישראל ללקוט ביום השבת ובמעשה הבאתם של ישראל את תרומתם למשכן
תפיסת מלאכת השבת כהנבעת מעשה הצורה במלאכה את הווייתה השלמה ממקורה ועד למצגת 

, נשיאת זהב הכומז את כוח מקום הזימה, כדוגמת הכלת תכשיטי הנשים את הווית נושאיהן)צורתה המסויימה 
מבליטה , (כמבואר לעייל, נשיאת המטווה שעל גב העיזים את  הווייתם והבעת צבע החלזון בצלילותו את כוח חיותו

כפי הנבעת תשתית הארץ את השלו והמן )במעשה המלאכה את יכולתה להנביע את תשתית קיומה 
המתקיימת במעשה , אל התשתית" כבישה"וה" פרימה"אותה משמעות של מעשה ה. (מעצמה

.   מתקיימת אף פה במעשה הקריעה והמחיקה, הטחינה
אלא מצד , אינו נראה מצד קלקולו של הבגד הקיים, של מלאכת השבת" זום"קריעת הבגד ב

הוא המאפשר לתפור , חזרתו אל בסיס מצבו הגולמי. החזרת צורתו אל תשתית השתי והערב שבו
. מחדש לצורה חדשה" חומר הגלם"מתוך עיצובו של , לאחר מכן את חור התולעת ללא קמטים

אלא מצב גולמי של מציאות , מצג הקלף המחוק אינו מצב של העדר כתוב.כך גם ביחס למוחק
.  חלקה הכוללת בתוכה את כל אפשרויות הכתיבה הפוטנציאליות

 
כך מצינו ביחס לגט שגם שמו וגם שנים עשר השורות שבו בנויים מקיבוץ כל השורות החלקות 

. שבין פרשיות התורה
 

י שמע בשם "ב ור"ת משום דגט גימטריא י"ב שורות בגט אומר ר"ומה שנוהגים לכתוב י"...
ב שיטין המפסיקין "משום דכתיב ספר כריתות כשיעור ירב האי גאון ובשם רבינו סעדיה 

שצריך להניח ארבעה שיטין בין  (:דף יג) כדאמר בבבא בתרא בין ארבעה חומשי ספר תורה
כל ספר וספר והפסק שבין וידבר למשנה תורה לא חשיב שאינו אלא חוזר ושונה מה 

. ( המביא גטה" דא" ע',תוספות גיטין ב)" שלמעלה
 

ס ביאור זה כבר בפתיחת מסכת גיטין מלמדת כי מצג חלק זה שבין הספרים הוא "הבאתו של תו
זהו מצג ! אלא הפוך, אין החלק הזה מהווה העדר כתוב בין הספרים. מגדיר את מציאות הגט

מנקודת המוצא הזו של מלאכת השבת . הרצון או מחשבת התורה שעוד אינם מוגבלים באותיות
מעשה המוחק והקורע יש בהם , שבכל מלאכה" ההוצאה"היונקת את הווייתה מקיום מצג ה

אולם , יותר לעין שלנו" מסוימים" שאמנם הם אף יותר מן התופר והכותב" מלאכה"בחינת 
ִתים בהווייתן הזו מציאות מצומצמת יותר מן המצב ה . חלק שבמחוק"שבקרוע וה" פרום"מַכמְׁ

 
בדין המוחק אות גדולה , מתוך כך מגלה מלאכת המוחק פן של חומרה ביחס למלאכת הכותב

. שהבאנו לעייל
 

 ,ה"שבת ע)" וזה חומר במוחק מבכותב...חייב– מחק אות גדולה ויש במקומה לכתוב שתים "
. (ב"ע

 
קרוב יותר , בעולם בו המלאכה היא יכולת המעשה להביע את כל קומת החיים שבו מראשיתם

המצג המחוק מבטא . מעשה המחיקה לממש את התנאים להופעת המלאכה ממעשה הכתיבה
מאשר הכתוב שהגביע עצמו , שבו" מקום"היא הוויית ה, באופן קרוב יותר את הוויית מקורו

. ממנו נוצר" ַחלק"לביטוי מסוים של המקור ה
 

להמשכה של הגוף    ,  מהפרשה–המשתין מרשות לרשות 
 

. מכאן אנו חוזרים אל מעשה ההוצאה וסוגרים מעגל ביחס למלאכות השבת כולן
 

. בעצמו ובכל חפץ וחי" מקום"מלאכת ההוצאה היא הביטוי החריף ביותר ליכולת האדם להנביע 
היא יכולתו להופיע מעצמו בשינויי צורתו את , יכולת כל אדם וכל חפץ להוות מעצמו את מקומו

. מאפשרת רמת יצירה בלתי נתפסת באדם בחומרים ובחי, יכולת זו. מקורו הראשוני ממנו נוצר
בכדי שבאדם העושה אותם ' זורע זומר וכו, מספיקה פעולה בסיסית מנימאליסטית של חורש
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עם כל פוטנציאל , "מקוַמם"יופיעו תכונת , ובחומרי היעד בהם נעשו פעולות בסיסיות אלו
הופכים להיות , החפצים והחי, האדם. היצירה האדיר הטמון במרכוז חיים אדיר זה שבהם

כור אטומי אדיר של חיים בעל מסת כבידה ללא גבול הטומנת , מכוח מעשה ההוצאה שבמלאכות
 (של מעשה ההוצאה" פנים"מצג  ה)" כבידה"בחובה את כל כוחות החוש והחווייה השייכים למצג ה

של מעשה " חוץ"מצג ה)שאינה מן המידה " מפולשת"ובד בבד קיומיות מידתית בעלת תכונה 
. כלי וחי מכוח מעשה המלאכה בהם, אותו מצג כבידה הקיים באדמה מופיע בכל חומר. (ההוצאה

שאינה , מאפשר נגישות אל הוויית המקור הזו, הצורניות המתחדשת בחומר במעשה המלאכה
. אפשרית ביחס לאדמה שאין בה לאדם אחיזה צורנית

 
לא יעמוד אדם "- תמונה עוצמתית זו של מלאכת השבת מחזירה אותנו אל פתיחת המאמר 

.  "ברשות הרבים וישתין ברשות היחיד ואם השתין חייב חטאת
 

אלא בהקשר , אפילו השתן והרוק אין הגדרתם מקומית, במצג החיים שמחולל מעשה ההוצאה
היותם הפרשות וממילא .  בזיקה למצג האדמה שבהם–למקור הווייתם שבאדם ואף קודם לכן 

אולם כיוון שבמעשה ההוצאה נשמר הקשר עם . נובעות מניתוקם מן הגוף החי, הדחייה מהם
 להוות המשכתו של 179הם יוצאים מגדר ההפרשות, המקור מכוח מצג מקומו המתגלה בו

! 181כהמשכת הוויית מקומו, 180הגוף

                                                 
המשנה אפילו בהפרשות , "הוצאה"הוכחה עצומה למהפך באופן תצוגת החיים של החומרים המופיעים במצג ה 179

אנו מוצאים מן העובדה כי מעשה , לבטל ממנו את מצב הפרשתו מן המקור וממילא את ריח המוות שממנו, האדם
.  אף שעוד אין לו כל מאפיין של הפרשה, ההוצאה של הרוק והשתן מתקיים כבר בתוך גופו של האדם

 

. ע בפסיקתו בעניין"כך מביא השו
 

אורח חיים  ע"וש)" אפילו אם הוציא פיו ואמתו לחוץ...ו ירוק  ברשות היחידאלא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתין "
'(.  סעיף ב,נ"הלכות שבת סימן ש

 

. משנה ברורה במקום"על כך מבאר ה
 

 נמי ובפיו אחר ברשות העומד הגוף והוא ממנו נעקר שהשתן מקום בתר אלא השתן יציאת מקום בתר אזלינן דלא"
 א"י ק"ס נ"ש סימן , שםברורה משנה..." )לרשות מרשות הוציא כאלו והוי אחר ברשות שעומד הגוף בתר ליה שדינן

(. לחוץ ואמתו פיוה "ד
 

לא יעלה על . לא מהווים השתן והרוק מציאות נפרדת אלא לאחר שנפרדו מן הגוף, ברור הוא שבשפת החיים שלנו
שנאמר כי עקירת מימיו היא מן הגוף ולא , הדעת כי אדם שהוציא את אמתו לרשות השנייה ורק אז הטיל את מימיו

מן , להגדיר את מקור יציאתו" משנה ברורה"לא מהסס ה, למרות שהרוק נוצר בפיו של האדם, אולם. מאמתו שבחוץ
יכולת קביעה שכזו אינה אפשרית אלא מתוך תובנת גוף שונה לגמרי שאינה . הגוף ולא מן הפה הנמצא ברשות השנייה

שגם " הפרשות"אכן מהווים הרוק והשתן , בתובנת גוף זו. מתייחסת לשלב ההפרדה שבין הרוק והשתן מן גוף
אין האדם מרגיש דחייה מרוקו שבפיו או ממימיו או צואתו , מתוך כך)הדחייה מהם מגיעה מרגע יציאתם מן הגוף 

לעומת זאת ההתייחסות לשתן ולרוק כייצאו מן . (אולם הוא יסלוד מלגעת בהם מיד לאחר שיצאו ממנו. שבתוך גופו
, נותנת להם את הגדרת הפה והאמה וממילא כהמשכה שלהם,  בעוד היותם בפה האדם ובאמתוכבר בעודם בגוףהגוף 

לעניין מעשה ההוצאה כבר בגוף האדם אין עקירה זו " עקורים"אף שהם נחשבים כ. שהינה למעשה המשכה של הגוף
מתוך , היא מגדירה מצב של המשכה שלהם ממנו, מגדילה את מצג ההפרדה שבין הגוף וביניהם אלא נהפוכו

" הוצאה"את יכולת ההגדרה הזו מאפשר מצב ה". הפרשה"שם אין מצגם מצגת , היווצרותה כבר בתוך גוף האדם
כהמשכת הוויית , אלו לקיים אותם כהמשכת של גוף האדם" הפרשות"מתוך העצמתה את נקודת המקור של , בשבת
    .מקומו
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זו שבהפרשות האדם מצינו באופן מיוחד ויחיד בפרשת " המשכה"קיום מגמת  - "לידה"הופעת ההפרשות כ 

.  שם משווה הכתוב בין הוצאת ההפרשות למעשה לידת הוולד, אבימלך ושרה
 
 

ֹדָלה ַמֲעִשים ֲאֶשר " ִתי ֲחָטָאה גְׁ ַלכְׁ ַעל ַממְׁ ָרָהם ַוֹטאֶמר לֹו ֶמה ָעִשיָת ָלנו וֶמה ָחָטאִתי ָלְך ִכי ֵהֵבאָת ָעַלי וְׁ ָרא ֲאִביֶמֶלְך לְׁ בְׁ ַוִטקְׁ
ֹהָתיו ... א ֵיָעשו ָעִשיָת ִעָםִדי תֹו וְׁ מְׁ ֶאת ִאשְׁ ָנא ֱא ִהים ֶאת ֲאִביֶמֶלְך וְׁ ָרָהם ֶאל ָהֱא ִהים ַוִטרְׁ ַנֵלל  בְׁ  ִכי ָעֹצר ָעַצר .ַוֵטֵלדוַוִטתְׁ

ַעד ָכל ֶרֶחם 'ה ָרָהםבְּ ַבר ָשָרה ֵאֶשת  בְׁ ֵבית ֲאִביֶמֶלְך ַעל דְׁ   .(ח" י–' ט', בראשית כ" ) לְׁ
 

ֵבית ֲאִביֶמֶלְך'הִכי ָעֹצר ָעַצר . ַוֵטֵלדו"מתוך תיאור הכתוב את ריפוי בית אבימלך בלשון  ַעד ָכל ֶרֶחם לְׁ אף ביחס , " בְׁ
ָנא ֱא ִהים ֶאת ֲאִביֶמֶלְך "–לאבימלך עצמו  שהייתה לכל בית אבימלך אינה רק " רחם"ל כי עצירת ה"מסיקים חז, "ַוִטרְׁ

. י במקום"כך מבאר רש. והרעי" קטנים"גם של ה, אלא עצירת כל הנקבים, של הרחם הרגילה ממנה יוצא הוולד
 

של זרע ושל קטנים , עצירת כל נקבים, מכה אשר לא הורגלה לבא על בריה באה לנו על ידך- מעשים אשר לא יעשו "
. (ה מעשים אשר לא יעשו"ד' ט', בראשית כ, י שם"רש)" ורעי ואזנים וחוטם

 

". פתח"כ" רחם"י את ה"מתוך כך מגדיר רש
 

. (ה בעד כל רחם"ח ד"י', בראשית כ, י שם"רש)" כנגד כל פתח- בעד כל רחם "
 

מלמד על שינוי , "לידה"ואת יציאתם כ" רעי"וה" קטנים"גם את מקום יציאת ה" רחם"כי כינוי הכתוב כ, ברור
יקרא " רחם"המביאה לכך שאף מקור ההפרשות , הווייה מהותי שנוצר בבית אבימלך מתוך מעורבות השכינה בהם

". לידה- "ויציאתם 
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אלא בחיבור , האדם אל המקום שלא בהווייה של הפרשות" יציאות"את היחס ל: האדם אל מקומו" יציאות"יחס  
".  היסך רגלים"אנו מוצאים אף בכינוי הכתוב את מעשה היציאות הגדולות בלשון , אל המקור

 

ָליו "... ָהֵסְך ֶאת ַרגְׁ . (ה להסך את רגליו"י ד"ורש' ג, ד"כ', שמואל א" )להפנות לנקבים גדולים-  ... ַוָטֹבא ָשאול לְׁ
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כוח מעשה ההוצאה לקיים חיבור מתמיד של החומרים אל מקורם גם במציאויות שמצב הפרשתן 

 יציאתו הראשונה של –מחבר אותנו שוב אל הַמן , (כאמור ביחס לשתן ולרוק)מן המקור הוא קיצוני 
, כך מגלים ישראל אם כי בשלילה. שאף בו לא הייתה מציאות של הפרשה, מעצמו" מקום"ה

. במעשה תלונתם
 

ֵשנו ָקָצה ַבֶלֶחם ַהעְׁ ֵקל"... ַנפְׁ אמרו עתיד המן .  קראוהו קלוקללפי שהמן נבלע באיברים-  וְׁ
בלחם ה "די "רשו' ה, א"במדבר כ)" כלום יש ילוד אשה שמכניס ואינו מוציא, הזה שיתפח במעינו

  .(הקלוקל
 

, נובעת מתוך קישורו החזק אל מקור היווצרו, כי תכונתו זו של המן הנעדר הפרשות, עתה מובן
השפעת מעשה ההוצאה במצגה הרחב אף על מעשה הפרשת האדם בהשתנתו ויריקתו . שמן הארץ

מציגה למעשה את אותה מגמה של קשר אל מקור , מרשות לרשות להוות המשכתו של הגוף
מתוך כך היא מביאה לאי קיום . של האדם" יציאותיו"אלא גם ב, הארץ" יציאות"החיות לא רק ב

. כפי מצבו של הַמן היוצא מן הארץ, בהן" הפרשה"מצב ה
 

השלכה זו של תרחיש ההוצאה על המקרה הקיצוני של מעשה ההשתנה למקד בו את השינוי 
מבררת למעשה כי המצב הדינאמי הזה הפועל את הוויית המקור בכל , הנוצר בחומר ובאדם

כפי שאינו מתראה , אינו מתראה באף פעולה מן הפעולות הנעשות על ידינו כיום, מלאכות השבת
שבכל המלאכות על פרשיית המן " הוצאה"בניין הוויית ה. במעשה ההשתנה מרשות לרשות
. מלמד כי נגיעה ביכולת הזו מצריכה שלשה תנאים לשם הופעתה, ופרשיית תרומת ישראל למשכן

. הארץ ובית המקדש, השבת
 

ֵרֶחם הארץ ופעולת המקדש , השבת" מנוחת"ב, התניית מימוש ההוצאה במלאכות השבת
 

, אינם רקע נפעל לפעולת מעשה ההוצאה ומלאכות השבת בהם, הן השבת והן המשכן, הן הארץ
. אלא הם הפועלים האקטיביים את עצם קיום תוכנם

 
היא הבסיס למעשה ההוצאה וממילא " עבור הארץ"שהופעתה את המן ולאחר מכן את  - הארץ

. לכל מגמת ההוצאה שבכל מלאכות השבת

                                                                                                                                            
. ק מברכות"כך מביא הרד . מסוכך–" סוכה"ל מגדירים זאת מלשון "חז". להסך"מהו לשון 

 

 (ב"ע, ב"ברכות ס)אלעזר מלמד שעשה עצמו כסוכה ' ל אמר ר"הוא לשון סכוך וכן פרשוהו רז- להסך את רגליו "
. (ה להסך את רגליו"ד' ג, ד"כ', שמואל א, ק שם"רד)
 

אולם ברור הוא כי . מתייחס למעשה שעושה שאול בבגדיו על מנת לשמור על צניעותו" להסיך"לשון ה, על פי ביאור זה
.  כך מובא הדבר בעגלון מלך מואב. מתייחס לעצם מעשה הוצאת הנקבים הגדולים" להסיך"לשון ה

 

ֵקָרה"... ָליו ַבֲחַדר ַהםְׁ רו ַאְך ֵמִסיְך הוא ֶאת ַרגְׁ   (.ד"כ', שופטים ג" )ַוֹטאמְׁ
 

זו נוכל ללמוד " סיכוך"על משמעות . מתייחס לעצם מעשה הוצאת הרעי" סיכוך"מכאן עולה המסקנה כי לשון ה
.  מלשון המשנה בכלאים המתייחסת לאילן שמיסך על הארץ

 

שאין נופו גבוה מן הארץ  - ... מיסך על הארץ ולאילן שהוא ..אין סומכין לשדה תבואה חרדל וחריע אבל סומכין"
' ור' משנה ח' משנה כלאים פרק ב)" אם יש תחתיו זרע מותר לסמוך מבחוץ זרע אחד דכגדר דמי, שלשה טפחים

(. מיסך על הארץה "דעובדיה 
 

נוכל לומר כי " מיסך רגליו"אם נגזור משמעות זו ביחס למעשה . מיסך הוא על פי משנה זו במשמעות של סמוך לארץ
. במעשה עשיית צרכיו הוא סומך את עצמו אל האדמה, אדם המיסך את רגליו

 

. למצבו המכוסה המקורי" יציאתו"אכן ממצוות כיסוי הצואה משמע כי בכיסוי זה מחזיר האדם את 
 

ִכִןיָת ֶאת ֵצָאֶתָך" ָת וְׁ ַשבְׁ ָתה ָבה וְׁ ָחַפרְׁ ָך חוץ וְׁ תְׁ ִשבְׁ ָהָיה בְׁ ָך ַעל ֲאֵזֶנָך וְׁ ֶיה לְׁ ָיֵתד ִתהְׁ ָשב ...:וְׁ ַות ָדָבר וְׁ ָך ֶערְׁ ֶאה בְׁ וְׁ א ִירְׁ
  .(ו" ט–ד "י, ג"דברים כ)" ֵמ ֲחֶריָך

 

ַות ָדָבר"ל מייחסים את דברי הכתוב  "אף שחז ָך ֶערְׁ ֶאה בְׁ  מלשון ָדָבר)לאיסור לקרא קריאת שמע בעירום " וְׁ א ִירְׁ
של " יציאתו"הרי פשט הכתוב מתייחס אל , (ב"ע' סוטה ג)ולזכויות ישראל בעת יציאתם למלחמה  (נ" שבת ק–דיבור 

ִגָלה ֶאת )אל מעשה חשיפת מקורו של הגוף " ערווה"שיוכו המקורי של לשון ה. האדם המופיעה בפסוק שלפני כן וְׁ
ֹקָרה ֶהֱעָרה ָוָתה ֶאת מְׁ מהווה אף הוא בחינה של גילוי מקורו של הגוף " יציאה"מלמד כי מעשה ה, (ח"י', ויקרא כ - ֶערְׁ

ָת   "–הוא בלשון השבה , כינוי מעשהו זה בכתוב. הזו נצרך האדם לכסות" יציאה"את ה. החוצה ַשבְּ ִכִןיָת ֶאת וְּ  וְׁ
כיסויה המקורי . אל כיסויה" יציאה"בעפר הינו מעשה השבה של ה" יציאה"משמעות הדבר היא כי כיסוי ה. ֵצָאֶתָך

הקבלה ". יציאה"מכאן עולה הקבלה בין הגוף והאדמה ביחס למעשה ה. היה בתוך גוף האדם לפני הוצאתה כהפרשה
מחבר בין מוצא יציאתו מן הגוף לבין " יציאה"מכאן עולה כי מעשה ה. זו תתכן רק מתוך היות העפר מקורו של הגוף

 לשון החיבור אל –" מסיך"בלשון " יציאה"חיבור זה הוא  המביא לכנות את מעשה ה.  אל הארץ–מקום השבתו 
 .הארץ שהבאנו לעיל
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 מצג הרצֹוא ושוב המתמיד בין בחינת –שהיא מאפשרת למקום להופיע " מנוחה"שמצג ה- השבת 
הוא שמאפשר לישראל את היכולת ללקוט ישירות מן הארץ ולא רק , שבו" בחוץ"וה" בפנים"ה

. מתוצרתה
 במעשה הבאתם של ישראל את (והמלאכה הייתה דים)השלם " ההוצאה"היוצר את מצג ה - המשכן

. תרומתם למשכן
 

. התניות אלו מעלות שאלות שהמסקנות מהן אינן פשוטות
 

 האם יכולה להיות מציאות שבת מחוץ לארץ ישראל ? 

 האם ישנה משמעות כלשהי למלאכות כשהן מחוץ למעגל השבת? 

  האם מסוגלות מלאכות השבת לממש את משקלן הקיומי התשתיתי אף בארץ ישראל
? בזמן שבית המקדש אינו קיים

 
. שלא, ל היא"התשובה לכך על פי המהלכים הנ

 
. 'אכן בכוזרי מצינו מפורשות כי השבת תלויה לחלוטין בנחלת ה

 
כוזרי מאמר )" 'נחלת ה"תלויים אך ורק ב" 'שבתות ה"ו" 'מועדי ה"ודע כי : ...אמר החבר"

. (ח"שני סעיף י
 

מבאר הכוזרי , אף שישנו הפרש של שמונה עשרה שעות בין זמן השבת בארץ ישראל לזמנה בסין
. כי כל טווחי השבת בכל המקומות בעולם מקבלים את שם השבת מן השבת שבארץ ישראל

 
היה בינה ובין , המקום אשר בו הוחל לקרא שם לימים, כי ארץ ישראל: "...אמר החבר"

ולכן לא חדל שם השבת . מרחק של שש שעות, שעה שהוחל בקריאת השמות, השמש
מלהָקֵרא בקביעות עד היום הזה מן השעה הראשונה בה ראה אדם הראשן את השמש 

עד שבהגיע השמש אל עומת , שוקעת לו בארץ ישראל וקרא לשעה זו בשם תחילת השבת
מקום זה . נכנסה שם תחלת השבת-  שהיא עת בוא הערב לבני סין , ח שעות"לסוף י, ראשו

נקבעו שמות לימים לפי , לפי הסדר שהזכרנו...הוא אפוא סוף הגבולות לקריאת שם השבת
אכן לקריאת השמות האלה נקבע על כל פנים מרחב . מה שהותחל בקריאתם בארץ ישראל

והנה המרחב אשר בו ישתתפו כל המקומות השונים בקריאת אותו השם לאותו ...מסוים
הכוונה היא לשם היום השבועי השורר אותה ...ח שעות לא יותר ולא פחות"היום הוא של י

 עד כי בהאמר לאיש מארץ סין ולאיש בארץ המערב באיזה יום –שעה בכל הארץ הנושבת 
 ואם כי לאחד מהם כבר יצא –! בשבת: שניהם כאחד, למשל,  יאמר–? חגותם ראש השנה

הנה ,  -הכול לפי יחס מקומות מגוריהם אל ארץ ישראל –החג בשעה שלשני עדין היה חג 
" 'ה" מועדי"ו" 'שבתות ה"ידיעת . לפי קריאת השם לימי השבוע היה החג לשניהם בו ביום

. ('מאמר שני סעיף כ, כוזרי שם)" 'נחלת ה"תלויה אפוא בארץ הנקראת בשם 
 

ביכולתה להוציא אל הפועל את כוחה של , כי כוחה של השבת הוא כפי שבארנו, סיבת הדבר היא
. אין אם כן כל משמעות לשבת, ללא הארץ. 182הארץ

 
גם הארץ אינה יכולה להוציא , מיציאת ישראל בשבת ללקוט, כאמור מפרשת המן, אולם מאידך

. את כוחה בלא השבת
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. כי השבת הן במצגה הבראשיתי והן בעשרת הדברות בנויה על המן, כך ראינו לעייל 
. כך במעשה בראשית

 

תֹו ֲאֶשר ָבָרא ֱא ִהים ַלֲעשֹות" ַלאכְׁ ַקֵדש ֹאתֹו ִכי בֹו ָשַבת ִמָכל מְׁ ִביִעי ַויְׁ ָבֶרְך ֱא ִהים ֶאת יֹום ַהשְׁ ברכו במן שכל ימות -  ַויְׁ
" וקדשו במן שלא ירד בו מן כלל והמקרא כתוב על שם העתיד, השבת היה יורד להם עומר לגלגלת ובששי לחם משנה

(.  ויברך ויקדשה" די"רשו' ג', ראשית בב)
 

כך בעשרת הדברות 
 

שוֹ " ַקדְׁ ֶאת ָכל ֲאֶשר ָבם ַוָטַנח ַבטֹום 'הִכי ֵשֶשת ָיִמים ָעָשה י...ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת לְׁ ֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָטם וְׁ  ֶאת ַהָשַמִים וְׁ
ִביִעי ַעל ֵכן ֵבַרְך  ֵשהו (י" רש–ברכו במן לכופלו בשישי לחם משנה ) ֶאת יֹום ַהַשָבת 'הַהשְׁ ַקדְׁ וקדשו במן שלא היה ) ַויְׁ

. (י- ' ז', שמות כ" )(י" רש–יורד בו 
 

". מעבור הארץ"הוא , התחליף למן כאמור
 

ַנַען ַבָשָנה ַהִהיא" בו ת ֶאֶרץ כְׁ לו ִמתְׁ ָרֵאל ָמן ַוֹטאכְׁ ֵני ִישְׁ ָלם ֵמֲעבור ָהָאֶרץ וְׁ א ָהָיה עֹוד ִלבְׁ ָאכְׁ ֹבת ַהָםן ִמָםֳחָרת בְׁ " ַוִטשְׁ
 .(ב"י', יהושע ה)
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מתוך שרק , ס בסנהדרין את מנהג בני ארץ ישראל לומר קדושה רק בשבת"באופן זה מבאר התו
". כנפיים"בשבת יש לארץ 

 
 גבי ('ו ישעיה) דכתיב בשבת אלא קדושה אומרים י"א בני שאין הגאונים בתשובת כתוב"

 שבת וכשיגיע החול ימי בששת ביום אחת שירה אומר הוא כנף וכל לאחד כנפים שש חיות
 כנף עוד לי יש להם משיב ה"והקב כנף עוד לנו אין ע"רבש המקום לפני החיות אומרים

ַנף (ז"ט, ד"ישעיהו כ) שנאמר שירה לפני שאומר אחד ִמֹרת ָהָאֶרץ ִמכְּ נו זְּ  סנהדרין תוספות)" ָשַמעְּ
. (שמענו זמירות הארץ  מכנףה" דב"ע ז"ל

 
?  שעימו אומרים המלאכים שירה בכל יום" כנף"מהו אותו ה

 
. את לשון הכנף מתרגמים אונקלוס ותרגום יונתן מלשון גפיים

 
ִנית ָכל ִצנֹור ָכָנף"... ָכל ִצַנר ... - ...ַתבְׁ מו דְׁ . ( שםתרגום יונתן וז"י', דברים ד)..." ַגָפאדְׁ

 
. כך מתארת הגמרא בשבת את פעולת היונה בכנפיה. הינם הזרועות הפועלות, הגפיים

 
 בראש ומכה נלחמת היא עליה הבא ואדם עוף ומכל- ... עליה מגינות כנפיהמה יונה "

. (א"ט ע"י שבת מ"רש)"  ...גפיה
 

. את הכוח לפעול, הם הכנפיים" אגפים"מתוך כך מתארים ה
 

ָרָחיו " ֵאת ָכל ִמבְׁ ָכל ֲאַגָפיו (י" רש– גיברוהי)וְׁ  ַבֶחֶרב (י" רש– בכל כנפיהם כלומר בכל כחם )בְּ
. (מדבר בצדקיהו שמרד בנבוכדנצר מלך בבל. א"כ, ז"חזקאל יי)" ִיֹנלו

 
".  שירה"עימהם הם פועלים . הנוספות של מלאכים" זרועותיהם"כנפי המלאכים הם אם כן 

 
כי בשבת לא כנפי המלאכים הן הפועלות אלא זו של , ס על פי הגאונים היא אם כן"קביעת התו

כך אכן ראינו . מה שאין כן בשאר ימי החול, גפיים ולפעול" לשלוח"בשבת מצליחה הארץ . הארץ
כי ,  למדנו183מהצלחתם במשימתם. בפרשת המן בפעולתם של ישראל לצאת ללקוט ביום השבת

השליו )בניגוד לשאר ימות השבוע בהם מצליחים ישראל ללקוט את כוח תוצרתה בלבד של הארץ 
כוח ". הוצאה"הרי ביום השבת מצליחה הארץ להנביע את כוחה עצמה כלפי חוץ ככוח של , (והמן

ַנף הארץ, ההוצאה הזה המופיע לאחר מכן בכל מלאכות השבת כנפיים המופיעות לארץ אך . הוא כְׁ
. ורק ביום השבת

 
זו של הארץ פועלת את פעולתה " כנף"אנו למדים כי , אמנם מאיסור עשיית המלאכה בשבת

. הוא כוח פעולתה הייחודי של הארץ, המייחד את השבת" מנוחה"פוָעל ה. 184 במנוחתהדווקא
, 186הוא גילוי ערוותה, 185מביאה את הארץ לגלות את מקורה החוצה" זמן"השבת המגיעה מן ה
כונס האדם אל , כמו אל אישה. לכנוס את האדם אל תוכה, ֶרֶחם הארץ- מקור ההולדה שבה 

 מצב –" מנוחה"לחולל בו ובחומרים את מצג ה, רחמה של האדמה היוצאת על פניה מכוח השבת
על מנת לממש בעצמו , שהוא מאפיין הווייתה" בחוץ"וה" בפנים"ההוצאה הבלתי פוסק שבין ה

חוזר האדם לפעול את פועלי , מכוח המימוש הקיומי הזה של שלמות כוחה בו. את שלמות כוחה
בשבת שלאחרי ימי . המלאכות בששת ימי המעשה לממש משהו מהוויית שלמות ההוצאה בהן

                                                 
183

ֹקמֹו ַבטֹום  "–אותה הוכחנו מכוח איסור היציאה המושת על לישראל לאחר מכן   ָתיו  ל ֵיֵצא ִאיש ִמםְׁ בו ִאיש ַתחְׁ שְׁ
ִביִעי  .(ט"כ, ז"שמות ט" )ַהשְׁ

184
ַכל"ל מלשון "כפי שהבאנו מדיוקם של חז  שאף , (המורה על כך כי כילוי המלאכה הייתה ביום השביעי)" ַויְׁ
. מלאכה היא, "מנוחה"ה

 

תֹו ֲאֶשר ָעָשה" ַלאכְׁ ִביִעי מְׁ ַכל ֱא ִהים ַבטֹום ַהשְׁ כלתה , באת מנוחהבאת שבת , מנוחה,  דבר אחר מה היה העולם חסר -ַויְׁ
(.  ויכל אלהים ביום השביעיה" די"רשו'  ב',בראשית ב" )ונגמרה המלאכה

185
שם נוקט . דוגמא לך מצינו בבנות לוט המוציאות מאביהן זרע המשך. זהו המצג השיאי האקטיביסטי של הקרקע 

". הוציאו את ערוותן לחוץ "–הכתוב בלשון הזו 
 

נֹות לֹוט ֵמֲאִביֶהן" ֵתי בְׁ והוציאו ערותן אלו שלטו בעצמן , אף על פי שאין האשה מתעברת מביאה ראשונה-  ַוַתֲהֶריןָ שְׁ
 (.' ותהרין וגוה" די"רש וו"ל, ט"בראשית י" ) ונתעברו מביאה ראשונהלחוץ

186
. המתייחסים שניהם לנגיעה במקור החיים" גילוי הארץ"ו" ערוות הארץ"ל מן ההקבלה שבין "כפי שלמדנו בחז 

 

ַות ָהָאֶרץ " ֹקָרה ֶהֱעָרה (ח" י',ויקרא כ)כמו ...גלוי הארץ- ֶערְּ , ב"בראשית מ) וכן כל לשון ערוה גלוי הוא. גלה- , ֶאת מְּ
  .(ה הערה"ח ד"י', י ויקרא כ"י שם וכן רש"רש', ט
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לקדם מימוש זה צעד נוסף עד ליום , מעשה אלו יחזור האדם אל רחם הארץ היוצאת לקראתו
.  מגיעים לשוויון מוחלט" מנוחה"בו פוָעל מלאכות האדם ופוָעל ה, שכולו שבת

 
לא רק הארץ והשבת הם תנאי ליכולת פעולת מעשה ההוצאה וממילא פעולתם של כל , אולם

הנחרטת " הבאה"לימוד מעשה ההוצאה מפרשת המשכן מבאר כי תנועת ה. מלאכות השבת
רק בקיומו מתקיימת . תלויה בקיומו ,187במקורה בשלמותה במעשה תרומתם של ישראל למשכן

הוא גם עולם בלא תנועת , עולם ללא משכן או מחליפו המקדש. 188המתמדת" הוצאה"תנועת ה
". הוצאה"
 

למוגבלות , בכך מתדמה מוגבלות מעשה השבת וכוחה של הארץ מלהביע את כוחם ללא מקדש
. לאחר הגלות מן הארץ, ל ביחס למצוות"שמביאים חז

 
טֹוָטֹפת ֵבין ֵעיֵניֶכם"מתוך הבאת הכתוב את  ָהיו לְׁ ֶכם וְׁ אֹות ַעל ֶידְׁ ֶתם ֹאָתם לְׁ ַשרְׁ לאחר " וקְׁ

ֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹחָבה" ֶתם מְׁ ל על מעמד קיום המצוות לאחר גלותם של "לומדים חז, "ַוֲאַבדְׁ
. ישראל מן הארץ

 
ֹקָוק ֹנֵתן ָלֶכם"... ֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹחָבה ֲאֶשר יְׁ ֶתם מְׁ ֶכם .ַוֲאַבדְׁ ַבבְׁ ָבַרי ֵאֶלה ַעל לְׁ ֶתם ֶאת דְׁ ַשמְׁ  וְׁ

טֹוָטֹפת ֵבין ֵעיֵניֶכם ָהיו לְׁ ֶכם וְׁ אֹות ַעל ֶידְׁ ֶתם ֹאָתם לְׁ ַשרְׁ ֶכם וקְׁ שְׁ ַעל ַנפְׁ אף לאחר שתגלו היו -  וְׁ
וכן הוא . כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרועשו מזוזות , הניחו תפילין, מצויינים במצות

. ( ושמתם את דבריה" די"רשח ו" י– ז"י, א"דברים י)" 189 הציבי לך ציונים('כ, א"ירמיה ל)אומר 
 

כך  . למציאות שעוד אינה קיימת" ציון"הוא אך ורק בבחינת , קיום המצוות שלא בארץ ישראל
היכולת להנביע בהם את בחינת ההוצאה שבהן אינה יכולה . הוא אם כן ביחס למלאכות השבת

מעצם יחסי הגומלין שיש , להתקיים אלא בקיומו של המקום המקיים את ההוויה  הזו בעצמותו
.   בית המקדש–" חוץ"פנים וה"בו בין ה

 
איך אם כן ניתן .  הוא מעשה הארץ–מודרים ממעשה השבת , יוצא אם כן כי אנו במצבנו כיום

? להביאו חזרה לידי מימוש
 

לממש מציאות שאינה ,  פעולה במחשכים–מעשה המקושש 
 

עיון בפרשת המקושש מלמד אותנו על מסירות הנפש המתלווה למעשה ההוצאה להופכה 
.  למציאות ממשית

 
ל באחת ממצגיה כמעביר ארבע אמות ברשות "פעולת המקושש מופיעה בחז, כפי שכבר הזכרנו

. הרבים
 

במתניתא . מעביר ארבע אמות ברשות הרבים הוה, מקושש: אמר רב יהודה אמר שמואל"
. (ב" ע,ו"שבת צ)" מעמר הוה: רב אחא ברבי יעקב אמר. תולש הוה: תנא

 
מתרגום יונתן על הפרשה אנו למדים כי מעשה המקושש לא מתוך רשעות נבעה אלא מתוך צדקות 

. על מנת שיוודע לישראל לא רק אזהרת  השבת אלא גם את עונשה
 

יֹום ַהַשָבת" ֹקֵשש ֵעִצים בְׁ או ִאיש מְׁ צְׁ ָבר ַוִטמְׁ ָרֵאל ַבִםדְׁ ֵני ִישְׁ יו בְׁ ַיין  - ַוִטהְׁ ָרֵאל ַשרְׁ ֵני ִישְׁ ַוֲהוֹו בְׁ
ָרא  הֹון ָקם ַגבְׁ מֹוַדע לְׁ תְׁ ָתא ָלא ִאשְׁ ַשבְׁ ָנָסא דְׁ ַרם קְׁ הֹון בְׁ מֹוַדע לְׁ תְׁ ָתא ִאשְׁ ֵזיַרת ַשבְׁ ָרא גְׁ בְׁ ַמדְׁ בְׁ

ֶיֱחמון ָיִתי ַסֲהַדָיא ִויַתנון  ָתא וְׁ ַשבְׁ יֹוָמא דְׁ לֹוש ִקיִסין בְׁ ֶאתְׁ ֵריה ִאיִזיל וְׁ ֵמימְׁ ֵבית יֹוֵסף ָאַמר בְׁ ִמדְׁ
ָרֵאל  ָכל ֵבית ִישְׁ ָנָסא לְׁ מֹוַדע קְׁ תְׁ ֵכן ִאשְׁ ִידֹון ָיִתי ובְׁ ָי וְׁ ַפן ִמן ֳקָדם יְׁ ַבע אולְׁ מֶשה ומֶשה ִיתְׁ לְׁ

ָתא ַשבְׁ יֹוָמא דְׁ ָעַקר ִקיִסין בְׁ ָרא ַכד ָתִליש וְׁ ָכחו ַסֲהָדא ַית ַגבְׁ ַאשְׁ ב ותרגום יונתן "ל, ו"במדבר ט)" וְׁ
  .(שם

                                                 
187

ָלאָכה"  ַהםְׁ ָתה ַדָטם(י" רש–ומלאכת ההבאה ) וְׁ . '( ז,ו"שמות ל" ) ָהיְׁ
188

 .של יום השבת" מנוחה"היא שלמות מצג ה, של מעשה ההבאה" ַדָטם"היא שלמות ה 
189

אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוצה ', ושמתם את דברי אלה וגו, דבר אחר ואבדתם מהרה "–כך במדרש  
משל למלך בשר ודם שכעס על אשתו וטרפה בבית , לארץ היו מצויינים במצות שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים

אביה אמר לה הוי מקושטת בתכשיטיך שכשתחזרי לא יהו עליך חדשים כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בני היו 
אלו '  הציבי לך ציונים וגו('כ, א"ירמיה ל)מצויינים במצות שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים הוא שירמיהו אומר 

 (.ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מג..." )המצות שישראל מצויינים בהם



 73 

 קם איש .ויהיו בני ישראל שוכנים בִמדבר גזירת שבת נודע להם אך העונש של שבת לא נודע להם: תרגום
ִמשל בית יוסף אמר במאמרו אלך ואתלוש עצים ביום של שבת ויראו אותי עדים ויגידו למשה ומשה יתבע 

 ומצאו עדים את האיש כאשר תלש ועקר .תלמוד ִמן לפני יי וישפטו אותי ובכך יודע העונש לכל בית ישראל
 :עצים ביום של שבת

 
אל , ס בפרשת בנות צלופחד מחבר את הרצון לקדם את אזהרת השבת לרמת ממשות העונש"תו

. גזרת אי כניסתם של ישראל אל הארץ לאחר חטא המרגלים
 

ומעשה המקושש היה בתחלת ארבעים מיד אחר מעשה מרגלים דאמר במדרש דלשם "...
שהיו אומרים ישראל כיון שנגזר עליהן שלא ליכנס לארץ ממעשה מרגלים שמים נתכוין 

תוספות בבא בתרא )..."  עמד וחילל שבת כדי שיהרג ויראו אחריםשוב אין מחויבין במצות
. ( אפילו קטנה שבהן לא נשאת פחות מארבעים שנהה" דב" ע,ט"קי

 
כי לו הייתה אי ידיעת העונש של המחלל את השבת או אי ידיעתם של ישראל לאחר חטא , ברור

, כניסתו של המקושש לעניין בצורה זו, מניעת ידיעה בלבד, המרגלים כי הם מחויבים במצוות
אנו . חוסר ידיעה מתקנים בדיבור והסברה ולא במעשה המביא עימו מיתה. מיותרת ולא הגיונית

נצרכים על כן להבין כי אי ידיעתם של ישראל את עונש המחלל את השבת היא ביטוי לחסר 
רק ברמת קיימות של , השבת מופיעה לישראל עד לפעולתו של המקושש. בהופעתה של השבת

כך גם ביחס למצבם של ישראל לאחר . אזהרה ולא עד כדי ממשות שיש בה מעשה של הענשה
הבנתם של ישראל כי עתה לאחר שנמנעת מהם העלייה לארץ אין הם מחויבים . חטא המרגלים

אכן בלא החיבור אל הארץ , כפי שראינו לעיל. מחשבתם נוגעת באמת. אינה מחשבת הבל, במצוות
אינו רק בבחינת הבאה , מעשהו של המקושש אם כן. בלבד" ציון"יורדות המצוות למדרגה של 

, או את חובתם למצוות אף שאינם נכנסים אל הארץ, לידיעתם של ישראל את עונש מחלל השבת
אלא העצמת מימושה השבת דרך קיום העונש בעצמו ואזיקת ארץ ישראל אל עם ישראל מכוח 

.  190המקושש לנהוג עימו כפי שאמור לנהוג ביחס לקיום המצוות בארץ ישראל" הכרחת"
 

בבחינת ,  אנו למדים כי מעשהו של המקושש191ל בין המקושש לבין המעפילים"אמנם מהקבלת חז
אולם ממנו אנו יכולים ללמוד כי . (192בלא רשות, לשון אופל במחשכים, לשון עזות, לשון חוזק)ההעפלה הוא 

קידומה הוא , לידי מימוש, הדבר היחיד המסוגל להביא מציאות שאינה קיימת עוד בידינו
ַמעשה אף שסביבתו היא עוד ב לרמת " אזהרה"כיוון שאת מימוש השבת מרמת ה". מחשכים"בְּ

מכיוון שעולם , כבר עשה המקושש, ואת משיכת הוויית ארץ ישראל אל ישראל במדבר" עונש"ה
זה עם יכולות אלו כבר קיים היה עת היינו בארצנו במלכות שלמה ועמידת המקדש על כנו ומכיוון 

אלא , אין המדובר במחשך של העדר או מחשך גלות, שכבר חזרנו מן הגלות אל ארץ ישראל
, אנו נצרכים למעשה מעורר בלבד של זיכרון החיים הזה שכבר נמצא בנו. בחושך מקומי בלבד

.  להחזיר את כנף הארץ אל פעולתה
, כי את יכולת מעשה ההוצאה ושאר מלאכות השבת לפעול הוויית הוצאה כפי שהצגנו לעיל, ברור

אולם ביצוע מעשה שינביע אמון בקיום החיים האלו עד לרמת מימושם . לא ניתן להחזיר באחת
מימוש אמיתי אינו יכול להתקיים אלא דרך ! את זה אנו יכולים גם יכולים לבצע, המוחלט

.  המעשה הפוליטי
 

הוא עולם חי , אם אנו מאמינים כי עולם בו מעשה השתנה מרשות לרשות הינו מלאכה מוחלטת
הדרך להנבעתו של את ! אנו צריכים להציע אותו לעם ישראל כולו, ועוצמתי שכדאי לשאוף אליו

למען הצעידה האמיצה הזו אל החיים . אנו חייבים לעשות ביחד עם כל הציבור, העולם הזה
 .נפתחה יוזמת ישראל ייעודית, הגדולים האלו
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.  אותה מהם' המנסים לעלות אל הארץ למרות מניעתו של ה, בכך למעשה מתדמה המקושש אל המעפילים 
 

ֹאד" לו ָהָעם מְׁ ַאבְׁ ָרֵאל ַוִטתְׁ ֵני ִישְׁ ָבִרים ָהֵאֶלה ֶאל ָכל בְׁ ַדֵבר ֹמֶשה ֶאת ַהדְׁ ִכמו ַבֹבֶקר ַוַטֲעלו ֶאל ֹראש ָהָהר ֵלאֹמר ִהֶממו . ַויְׁ ַוַטשְׁ
ָעִלינו ֶאל ַהָםקֹום ֲאֶשר ָאַמר  ִנלו ַלֲעלֹות ֶאל ֹראש ָהָהר... ִכי ָחָטאנו'הוְׁ . (ד" מ–ט "ל, ד"במדבר י)..." ַוַטעְׁ

 

שמעון האם צלופחד מן המעפילים ' זיקת מעשה ההעפלה אל פרשת המקושש מופיעה הגמרא במחלוקת רבי עקיבא ור
. היה או מקושש היה

 

ָחד" ָלפְׁ נֹות צְׁ ָנה בְׁ ַרבְׁ ָכל ָהֵעָדה ֶנַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר...ַוִתקְׁ ִשיִאם וְׁ ֵני ַהמְׁ ִלפְׁ ָעָזר ַהֹכֵהן וְׁ ֵני ֶאלְׁ ִלפְׁ ֵני ֹמֶשה וְׁ ָנה ִלפְׁ  .ַוַתֲעֹמדְׁ
אֹו ֵמת וָבִנים  א ָהיו לוֹ  ֶחטְׁ ֹקָוק ַבֲעַדת ֹקַרח ִכי בְׁ תֹוְך ָהֵעָדה ַהמֹוָעִדים ַעל יְׁ הוא  א ָהָיה בְׁ ָבר וְׁ עקיבא ' ר - ...ָאִבינו ֵמת ַבִםדְׁ

 .('ה והוא לא היה וגו"י ד"ורש'  ג–' א, ז"במדבר כ" )שמעון אומר מן המעפילים היה' ור. אומר מקושש עצים היה
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 .(הערה לעיל)שמעון האם צלופחד מן המעפילים היה או מקושש היה ' עקיבא ור' מחלוקת ר 
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עופל בת  (ח, מיכה ד)וכן , לשון עזות [עזי רוח]ז "ש בלע"אינגרי. הנה עפלה (ד, חבקוק ב) וכן לשון חוזק- ויעפלו " 
, ד"י במדבר י"רש" )הלכו חשכים שלא ברשות, לשון אופלומדרש תנחומא מפרשו . עופל ובחן (יד, ישעיה לב), ציון
 .(ד"מ
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. אנו מוצאים במסכת עירובין, את המקור לדין איתו פתחנו 
 

" וכן לא ירוק, ברשות הרבים וישתין ברשות היחיד, לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברשות הרבים"...
(. ב" ע,ח"צ משנה עירובי)

 
. רשי במקום מסביר 

 
. (ה וישתין ברשות הרבים"י ד"רש)" מרשות היחיד לרשות הרבים (מוציא)דמפיק "

 
מרגע , יהודה מקצין עוד יותר את קיום מעשה ההוצאה מרשות לרשות אף ביחס לרוק הנמצא עוד בפיו של האדם' ר

. שנתעגל ונאסף לצאת
 

המשך )" אמות עד שירוק'  לא יהלך ד(י" רש– משנתעגל ונאסף לצאת )יהודה אומר אף משנתלש רוקו בפיו' ר"
. (ב"ח ע"ערובין צ, המשנה

 
על . נחשב הוא משא וכבר אינו חלק מן האדם, שמכיוון שרוק זה מיועד להוציאו מן הפה, י"את סיבת הדבר מבאר רש

. כן בהילוכו של האדם עימו ארבע אמות ברשות הרבים הוא עובר על איסור מלאכה בשבת
 

.  לא יהלך ארבע אמות עד שירוקה " דב" ע,ח"עירובין צ שם י"רש" )משאוי הוא, דכיון דלמשדייא קאי"
 

.  נפסק להלכה, דין המשנה ביחס למעשה ההשתנה והיריקה מרשות לרשות, אף שלא נפסקה ההלכה כרבי יהודה
 

 חיים אורח ע"שו..." )איפכא או, בכרמלית או היחיד ברשות ירוק או וישתין הרבים ברשות אדם יעמוד לא"
'(. ב סעיף נ"ש סימן

 
. במקום מבאר מדוע" משנה ברורה"ה
 

 צריך שהוא דמחשבתו חטאת חייב רק או השתין ואם עקירה מקרי זה מגופו הרוק או השתן שמוציא דמה"
ה "ד'  ט ק"ס נ"ש סימן,  שםברורה משנה" )טפחים' ד שהוא ממקום עקר כאלו והוי מקום ליה משוי לזה

(. 'וכו ירוק או וישתין
 

, בקיום עקירה מן הרשות האחת והנחה ברשות השנייה, את ההתניה המחויבת במעשה ההוצאה מרשות לרשות
מתוך ". מקום"מקיים האדם במעשה ההשתנה או היריקה בכך שמחשבתו להוציאם מגופו  מגדירה את גופו להיות 
. כך בהוצאת השתן מן הגוף הוא נעקר ממקומו ובנחיתתו  ברשות השנייה מתקיים בו מעשה ההנחה

 
. מעבר זה של הפרשת האדם מגופו שברשות האחת אל הרשות השנייה מהווה איסור דאורייתא גמור

 
(. בכרמלית אוה "ד' י ק"ס ,נ"ש סימן ברורה משנה..." )דאורייתא איסור הוא לרשות דמרשות דכיון"

 
. אמות יהיה הדבר אסור מדאוריתא' מתוך כך אף אם השתין או רק ברשות הרבים למרחק ד

 
 אוה "ד 'י ק"ס ,נ"ש סימן ברורה משנה" )[ר"א ]אמות' ד ברחוק...ה"בר רק או השתין אם ה"וה"...

(. בכרמלית
 

אולם גופו , גם אם מוציא האדם את פיו או אמתו אל מחוץ לרשות בו הוא נמצא אל הרשות האחרת. לא רק זאת
. יהיה הדבר אסור מטעם שלא הולכים אחר מקום יציאת השתן אלא אחר הגוף ממנו נעקר, נשאר ברשות הראשונה

 
. ע שהבאנו לעיל"כך מסיים השו

 
 ע"וש)" אפילו אם הוציא פיו ואמתו לחוץ...ו ירוק  ברשות היחידאלא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתין "

'(.  סעיף ב,נ"אורח חיים הלכות שבת סימן ש
 

. משנה ברורה במקום"כך מבאר ה
 

 אחר ברשות העומד הגוף והוא ממנו נעקר שהשתן מקום בתר אלא השתן יציאת מקום בתר אזלינן דלא"
 , שםברורה משנה..." )לרשות מרשות הוציא כאלו והוי אחר ברשות שעומד הגוף בתר ליה שדינן נמי ובפיו
(. לחוץ ואמתו פיוה " דא"י ק"ס נ"ש סימן

 
במקום מרחיב את איסור היריקה וההשתנה גם במצב בו האדם יורק או משתין במורד ברשות בו " ביאור הלכה"ה

. והפרשותיו מתגלגלים ויורדים אל הרשות השנייה, הוא נמצא
 

 כ"ג י"לרה ויורדין ומתגלגלין ה"בר כשמשתין וכן ה"לר ויורדין ומתגלגלין ומשתין י"ברה עמד אם ה"וה"
 ('וכו י"ברה ה"ד נ"ש סימן הלכה יאורב)" [ז"הריא בשם ר"א]...אסור

 

 לחץ כאן- חזרה לראש העמוד 


