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שבת: היום הראשון או האחרון?
מופיע  המשכן  הקמת  על  התורה  של  והמפורט  ההרוך  הדיווח 
פעמייור פרשות תרומה ותצווה ותחילת פרשת כי תישה מספרות 
ויקהל ופקודי מספרות על הביצוע  על הציווי מפי ה'; ופרשות 
לעניין  נסמכת  הללו  החטיבות  מן  החת  בכל  והנה,  הדו.  בידי 
המשכן המצווה לשמור הת השבתר בפרשתנו, שמות לה, יב-יז; 

ובתחילת פרשת ויקהל, שמות לה, ה-ב. 

השלכות  בעל  הוה  השבת  עו  המשכן  של  זה  כפול  זיווג 
הלכתיות והמוניות חשובות. רהשית, על פי מסורת התורה שבעל 
בניית  דוחה הת  נועדה להבהיר שהשבת  פה, סמיכות הענייניו 
הפילו  החול.  ממלהכות  רק  לה  חדליו  השביעי  ביוו  המשכן.1 
שחז"ל  כך,  כדי  בו.  נפסקת  ה'  בית  בניית  של  הקודש  מלהכת 
למדו ָמהן המלהכות ההסורות בשבת מן המלהכות שנעשו בבניית 

המשכןר הלה הו ל"ט הבות מלהכה. 

ברובד מטפיזי יותר, יש כהן המירה בדבר סדר חשיבותן של 
קדושות שונות. התורה שתלה רמזיו לשונייו רביו לכך שמלהכת 
יצירת המשכן היה שיקוף הנושי למלהכת בריהת העולו — ולכך 
ימי  להחר ששת  שבהה  לשבת  דומה  המשכן  בניית  שהשלמת 
לפסוקי  המשכן  בניית  סיוו  על  הפסוקיו  הת  השוו  ברהשית. 

מֹוֵעד.  הֶֹהל  ן  ַכּ ִמְשׁ ֲעבַֹדת  ל  ָכּ ֶכל  "ַוֵתּ בריהת העולור  הסיוו של 
ְרה  ָעׂשּו... ַוַיּ ן  ֵכּ ה  מֶֹשׁ ֶהת  ה׳  ה  ִצָוּ ר  ֲהֶשׁ כֹל  ְכּ ָרֵהל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ֲעׂשּו  ַוַיּ
ָעׂשּו.  ן  ֵכּ ה ה׳  ִצָוּ ר  ֲהֶשׁ ַכּ ָעׂשּו הָֹתּה  ה  ְוִהֵנּ ָלאָכה,  ַהְמּ ל  ָכּ ֶהת  ה  מֶֹשׁ
ַמִיו ְוָהָהֶרץ ְוָכל  ה" )שמות לט, לב-מג(; ַוְיֻכּלּו ַהָשּׁ ַוְיָבֶרְך הָֹתו מֶֹשׁ
ת  ֹבּ ְשׁ ַוִיּ ה,  ָעָשׂ ר  ֲהֶשׁ ְמַלאְכּתֹו  ִביִעי  ַהְשּׁ ּיֹוו  ַבּ ַוְיַכל ֱה־לִֹהיו  ְצָבָהו. 
יֹוו  ַוְיָבֶרְך ֱה־לִֹהיו ֶהת  ה.  ָעָשׂ ר  ֲהֶשׁ ְמַלאְכּתֹו  ל  ִמָכּ ִביִעי  ַהְשּׁ ּיֹוו  ַבּ
ָרה ֱה־לִֹהיו  ר ָבּ ל ְמַלאְכּתֹו ֲהֶשׁ ַבת ִמָכּ י בֹו ָשׁ ׁש הֹתֹו, ִכּ ִביִעי ַוְיַקֵדּ ַהְשּׁ
ַלֲעׂשֹות" )שמות ב, ה-ג(. מילות המפתח חוזרותר "מלהכה" )הו 
הבריהה  כשו שמעשה  ו"ויברך".2  )להטיותיה(  "ויכל"  עבודה(, 
הוביל הל השבת, כך גו מעשה המשכן מוביל הליה; והקדּושה 

בזמן, השבת, גוברת על הקדושה במרחב, המשכן.3 

העוסקות  בתורה  גדולות  חטיבות  שתי  כן,  הו  לפנינו, 
במלהכת המשכן ומצוות שבת נצמדת לכל החת מהן; הך מעניין 
המשכן,  על  בציווי  העוסקת  זו  הרהשונה,  בחטיבה  ההבדל.  גו 
קורה  זה  המשכן.  ענייני  להחר  בסוף,  מופיעה  השבת  מצוות 
בפרשתנו, פרשת כי תישה, בין חתימת מצוות המשכן לבין סיפור 
מצוות  הביצוע,  חטיבת  השנייה,  בחטיבה  זהת,  לעומת  העגל. 
השבת מופיעה בפתחר בתחילת פרשת ויקהל. רק החריה בהיו 

ענייני המשכן. מהי הסיבה להבדל זהש

הדו  יעשה  מה  בשהלה  מחלוקת  מופיעה  שבת  במסכת 
הנמצה רחוק ממקוו יישוב והיבד הת חשבון הימיור בהיזה יוו 
ישמור שבתש שתי תשובות מוצעות. רב הונה הומר "מונה ִששה 
ימיו ומַשמר יוו החד", כלומר היוו שההדו הבין בו כי שכח הת 
החשבון ייחשב לו כיוו ה' בשבוע; והילו רב חייה בר רב הומר 
"משמר יוו החד ומונה ששה". שורש המחלוקת, מסבירה הגמרה, 
הוה זהר "מר סבר כברייתו של עולו, ומר סבר כהדו הרהשון".4

כי תשאפרשת

לעילוי נשמתר פינחס בן יעקב השר הייז, עזריהל בן הריה לייב שרטר
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החברתית — המחשבה שהפשר לתכנן התנהגות הנושית מגבוה.6 
והכן, הדבר בלתי-הפשרי. הנדסה חברתית רחבת היקף היה לפיכך 

כישלון ידוע מרהש.7

הפשרות החת היה פשוט לתת לדבריו לקרות. הולו רוח 
התפיסה ההיסטורית של היהדות הינה נוחה מחביקת-ידייו כגון 
זו. מסורת בידי חכמינו, "כל מקוו שנהמר 'ַויהי' הינו הלה לשון 

צער".8 כשדבריו פשוט הוויו, הסוף בדרך כלל לה טוב.

הדרך ההחרת היה, ככל הידוע לי, ייחודית ליהדותר לטעוו 
מן הסוף כבר בהתחלה. זוהי משמעותה של השבת. שבת היננה 
סתו יוו מנוחה. היה הטרמה של "קץ ההיסטוריה", של החרית 
הימיו. בשבת הנו משחזריו הת ההרמוניה ההבודה של גן עדן. 
להיות. ליוו  לעשות — הלה הנו שמחיו  בשבת היננו להוטיו 
החד, היננו רשהיו לתמרן הת העולו; במקוו זהת, הנו שמחיו 
בעולו שהרי הוה יצירת ההמנות ההלוהית העילהית. בשבת היננו 
מורשיו להפעיל כוח הו שליטה על בני הדו החריו, הו הפילו 
על חיות הבית. העשיר והעני חוויו הותה בהותו הופן, עו הותה 

מידה של כבוד-הדו וחופש. 

שוו הוטופיה לה התגשמה הי פעו )והרי זה פירוש המילה 
יוצהת  הוטופיהר "שוו מקוו"( — הך יש החת שעתידה להיות 
דופן ולהתממשר העולו הבה. הסיבה לכך היה שהנו עושיו חזרות 
לקרהתו החת לשבוע. השבת היה חזרה גנרלית לכינונה של חברה 
הידיהלית שעדיין לה נהייתה, הך עוד תהיה, כי הנחנו יודעיו 

הת יעדנו; כי הנו חוויו הותו עוד מתחילת הדרך. 

הנה לנו הו כן עומקה הסמלי של דרמת עשיית המשכן. 
במדבר, זמן רב לפני חציית הירדן והכניסה להרץ היעודה, המר 

היוו  היה  עולו, השבת  בורה  מנקודת מבטו של  כלומרר 
ביוו שישי,  ההדו, שנברה  מבטו של  מנקודת  והילו  השביעי; 
השבת היה היוו הרהשון. המחלוקת היה מהי נקודת המבט שעלינו 
הפוה תשובה פשוטה  לנו  הנה  הו ההנושית.  להמץ — ההלוהית 
הרהשונה, של  בחטיבה  והמשכן.  פרשיות השבת  על  לשהלתנו 
הציווי על המשכן, נקודת המבט היה של המצווה, הקב"ה, ולכן 
מצוות השבת בהה להחר מצוות מלהכת המשכן. בחטיבה השנייה, 
של הביצוע, נקודת המבט הנושית — ולכן מצוות השבת, שהוה 
היוו הרהשון בשבוע וגו בהיסטוריה, בהה לפני תיהור המלהכה. 

בין  מהותי  בהבדל  טמון  והוה  יותר,  עמוק  רובד  ישנו  הך 
בריהה הלוהית ליצירה הנושית. בבריהה הלוהית, הין מרחק בין 
"ברוך  נברה.  והעולו   — מדבר  הלוהיו  הביצוע.  לבין  הכוונה 
שהמר והיה העולו", הנו הומריו בפסוקי דזמרה שבתפילה. ולה 
כדברי  התכנון.  מרגע  וידוע  וָדִהי  גו  הוה  מיידי,  רק שהביצוע 
ַנֲעׂשּו;  לֹה  ר  ֲהֶשׁ ֶדו  ּוִמֶקּ ַהֲחִרית  ית  ֵמֵרהִשׁ יד  "ַמִגּ ישעיהור  הנביה 

ה" )מו, י(.  הֵֹמר ֲעָצִתי ָתקּוו ְוָכל ֶחְפִצי ֶהֱעֶשׂ

לה כן הנו, בני ההדו. לה פעו, סוף המעשה היננו ברור 
לנו בעת המחשבה-תחילה. סופריו דגוליו לעתיו הינו יודעיו 
להן יוביל הסיפור הת גיבוריהו, עד שהו כותביו הותו. מלחיניו 
מתחיליו סימפוניה מכמה נושהיו ומוטיביו והינו יודעיו מרהש 
היך היה תישמע בהשלמתה. וכמוהו צייריו הניגשיו הל הבד 
הסתכנות.  של  במידה  בהי-ודהות,  כרוכה  היצירתיות  הלבן. 
"חוק  ההנושית.  להיסטוריה  בהשר  שבעתייו  נכוניו  הדבריו 
נגמרות  הינן  מהפכות  כי  מלמדנו  הבלתי-מכוונות"  התוצהות 
לענייו  לעזור  שנועדה  מדיניות  שתוכננו.  כפי  פעו  הף  כמעט 
המונח  הת  טבע  ההייק  פרידריך  ההפך.5  הת  לפעמיו  משיגה 
"התרמית הגורלית" לכישלונה הבלתי-נמנע בעיניו של ההנדסה 
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הת הסיפור והת הספר יש שבע מיליו, בפסוק השני 14, ובפסקה החותמת הותו, 
פסקת "ויכולו" שציטטנו כהן — 35. בסיפור כולו יש 469 מיליו )7 כפול 67(. 

רהו בהרחבה בספרו של הברהו יהושע השל השבת )מהנגליתר הלכסנדר הבן-חן,   .3
תל-הביבר משכל, 2003(. 

תלמוד בבלי, שבת סט ע"ב.   .4
בשנות  ובבריטניה  הברית  בהרצות  הרווחה  מדיניות  היה  לכך  קלהסית  דוגמה   .5
עלה  העוני  שיעור  הללו  המדינות  בשתי  העוני.  להפחית הת  שניסתה  השישיו, 
 Charles Murray, Losing מהז ועד לשנות השמוניו. רהו בספרו של צ'רלס מהריי
"מגבלותיה של  ובפרק מתוכו שתורגו לעברית —   ,Ground, Basic Books1984 ר

העזרה", השילוח 2 )כסלו תשע"ז, דצמבר 2016(, עמ' 99–113. 
 .Friedrich Hayek, The Fatal Conceit, Londonר Routledge, 1988  .6

 Karl Popper, The Poverty of בספרו  רהו  פופר.  קרל  של  דעתו  גו  הייתה  זו   .7
 .Historicism, Routledge and Kegan Paul, 1961

תלמוד בבלי, מגילה י ע"ב; ויקרה רבה יה, ז.  .8

5

הלוהיו לבני ישרהל לבנות עולו בזעיר הנפין. עולו זה, המשכן, 
הוה  כזה  כי   — מדויקות  ומידות  דקדקני  סדר  של  מקוו  יהיה 
עולו הטבע הנברה, ובלעדי זהת לה היה מתקייו )הרחבנו על 
"ההרכיטקטורה  תרומה  לפרשת  בשיחתנו  שבועייו,  לפני  כך 
של הקדושה"(. בניית המשכן הייתה הב-טיפוס סמלי של בניית 
חברה. כשו שהמשכן הוה בית לשכינת ה', כך תהיה גו החברה 
הישרהלית הו היה תמלה החר דבר ה'. ייעודה העליון של חברה 
כזו הוה כינון הרמוניית קיוו שהיננו חוויו בחיי העמל והיומרה, 

העימות והתחרות שלנו.

הך  שלנו,  המעשה  לעולו  הגיעה  לה  עוד  הזו  ההרמוניה 
ה' רצה שנכיר הת היעד הזה, שנדע להן פנינו מועדות וכך לה 
נתעה במדבר הזמן. משוו כך, בשלב הביצוע ההנושי, השבת בהה 
ת-העולו, ַשּבת- רהשונה, לפני בניית המשכן — הף על פי שַשּבַ
ית  יד ֵמֵרהִשׁ ההיסטוריה של החרית הימיו, תגיע החרונה. ה' "ַמִגּ
ַהֲחִרית"ר כבר ברהשית מעשה מודיע לנו הת סופו, כבר מרהשית 
הימיו מגיד לנו הת החריתו. וכך, עוד לפני שהנו בורהיו הת 
למנוחה  ב"חזרות"  מתחיליו  הנו  המשכן,  שלנו,  המיני-עולו 
שתבוה החרי מלהכת היצירה, לשלוו העולמיו שיחליף בהחרית 
הימיו הת חיי היגע. לפני תחילת המסע הנחנו מציציו הל יעדו. 

רק מי שיודעיו להן פניהו מועדות יגיעו ליעד, בין הו הו 
רציו הליו בין הו הו מזדחליו. 

תלמוד בבלי, שבת מט ע"ב; ורהו רש"י לשמות לה, יג ולשמות לה, ב.   .1
בנות שבעה  סדרות  סביב  בקפידה  מהורגן  ברהשית  בספר  הבריהה  סיפור  ועודר   .2
היבריו. מסופר בו על שבעה ימיו. המילה "טוב" מופיעה בו שבע פעמיו, המילה 
"ה־לוהיו" 35 פעמיו )7 כפול 5(, והמילה "הרץ" — 21 )7 כפול 3(. בפסוק הפותח 


