שיעורים למסכת שבת

קללת המלאכה וברכתה

שבת פרק ז משנה ב
וֹּוח..
ּזֹורהַ .הבֹו ֵררַ .ה ֵ
חֹורׁש .וְ הַ ּקֹוצֵ ר .וְ ַה ְמעַ ֵמרַ .ה ָדׁש .וְ ַה ֶ
ּזֹורעַ  .וְ ַה ֵ
(ב) אֲ בֹות ְמלָאכֹות ַא ְרבָ עִ ים חָ סֵ ר ֶאחָ ת .הַ ֵ
עֹושה ְׁשנֵי בָ ֵתי
צֹובעֹו .וְ ַהוֹּווֶה .וְ ַה ֵמ ֵסְך .וְ ָה ֶ
וְ הַ ְמ ַר ֵּקד .וְ הַ ָלׁש .וְ הָ אֹופֶהַ .הּגֹוזֵז ֶאת הַ צֶ מֶ ר .הַ ְמ ַל ְב נֹו .וְ ַה ְמנַפְ צֹו .וְ ַה ְ
לִתפרר
ֹורעַ עַ ל ְמנָת ְ
חּוטי ..הַ ּקֹוׁשֵ ר .וְ ַהמַ ִתיר .וְ ַהתֹופֵר ְׁש ֵתי ְתפִ ירֹותַ .הּק ֵ
ִ
חּוטי ..וְ ַהפֹוצֵ עַ ְׁשנֵי
ִ
אֹורג ְׁשנֵי
נִירי ..וְ הָ ֵ
ִ
ּכֹותב ְׁש ֵתי
ְׁש ֵתי ְתפִ ירֹו ת .הַ צָ ד צְ בִ י .הַ ּׁשֹוחֲ טֹו .וְ הַ מַ פְ ִׁשיטֹוַ .המֹולְ חֹו וְ הַ ְמעַ בֵ ד ֶאת עֹורֹו .וְ ַהמֹוחֲ קֹו .וְ ַה ְמ ַח ְתכֹוַ .ה ֵ
מֹוציא
פַוּיׁשַ .ה ִ
ּסֹותרַ .ה ְמכַבֶ ה .וְ ַה ַמ ְבעִ ירַ .ה ַמ ֶּכה בַ ִ
אֹותּיֹות .הַ בֹונֶה .וְ הַ ֵ
ִ
אֹותּיֹות .וְ הַ מֹוחֵ ק עַ ל ְמנָת לִ כְ תרב ְׁש ֵתי
ִ
מֵ ְרׁשּות ל ְִרׁשּות .הֲ ֵרי ֵאלּו אֲ בֹות ְמלָאכֹות ַא ְרבָ עִ ים חָ סֵ ר ֶא ָחת:
גמרא שבת דף עג:
הזורה הבורר והטוח .והמרקד :היינו זורה היינו בורר היינו מרקד אביי ורבא דאמרי תרוייהו כל מילתא
דהויא במשכ .אף על גב דאיכא דדמיא לה חשיב ל ה וליחשב נמי כותש אמר אביי שכ .עני אוכל פתו בלא
כתישה רבא אמר הא מני רבי היא דאמר אבות מלאכות ארבעים חסר אחת ואי חשיב כותש הויא ליה
ארבעים וליפוק חדא מהנך ולעייל כותש אלא מחוורתא כדאביי:
גמרא שבת דף עד:
והלש והאופה :אמר רב פפא שבק תנא דיד .בישול סממני .דהוה במשכ .ונקט אופה?
דפת נקט.

תנא דיד .סידורא

תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף י עמוד א
משנה .היתר נדרים פורחי .באויר ואי .להם על מה שיסמכו .הלכות שבת חגיגות והמעילות  -הרי הם כהררים
התלוי .בשערה ,שה .מקרא מועט והלכות מרובות .הדיני .והעבודות ,הטהרות והטמאות ,ועריות  -יש לה .על
מה שיסמכו ,וה .ה .גופי תורה.
גמרא... :הלכות שבת  -מיכתב כתיב - !.לא צריכא ,לכדרבי אבא .דאמר רבי אבא :החופר גומא בשבת ואי.
צריך אלא לעפרה  -פטור עליה - .כמא ,.כרבי שמעו ,.דאמר :מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה- .
אפילו תימא לרבי יהודה ,התם  -מתק ,.הכא  -מקלקל הוא .מאי כהררי .התלויי .בשערה? מלאכת מחשבת
אסרה תורה ,ומלאכת מחשבת לא כתיבא.
עולת ראי"ה ח"ב עמ' מז
"תניא רבי אומר דברים ,הדברים ,אלה הדברים ,אלה ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיני" (שבת צז.):
המלאכות בכלל .באות מתוך פרודו של עולם ,במצב .שה .עומדות ,כל זמ .שמלאכת ד' העליונה עדיי .לא
נתגלתה עלינו בכל כבודה והדרה .אור השבת בא להודיע את קדושת האחדות העליונה ,המופעת בעולמי עד,
מראשית ועד אחרית כל ,מכח זיו העליו .של אל חי ברוך הוא .למעלה מכל דברים וענינים בכלל מנשאת
אותנו קדושת האחדות האלהית הנפלאה ,אשר כל לב ובשר אליה תערוג בצמאו .אי .קץ" ,צמאה לך נפשי
כמה לך בשרי" .וביותר מכל תרוממנו סלה ,מעל הצד השטחי והמגולה שבדברים ,מצד החלש
והמתנוו .לעינים ,הכהות ,שההכרות השקריות הנ .הפועלות על יד .את פעולותיה ,.עד אשר יבא יום ויגלה
אור האמת ,ולא יכנף עוד מורך ,ולא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנגה הירח לא יאיר לך ,כי ד' יהיה לך
לאור עולם ,ושלמו ימי אבלך" .וק"ו שהפרוד של הדברים ,ערכם הניתק מעל הכל ,שהוא מכו .של כל עמל
ויגיעת בשר ,שהוא צריך להתעלם מאור קדושת השבת ,המופיעה ביקרת כבודה .רק דברים ,בסתם ,והדברים
בגילויים ,ואלה הדברים במספרם ופרטיותיהם ,נגאלו בתור הכנה לעילוי העולם העתיד לבא ,בהתרוממותם
של כל ההוייות למקור ,.ובאיחודם של כל הנפרדים במקור אחדותם ,ע"י מעשה המשכ ,.שגדול יום הקמתו
כיום שנבראו בו שמים וארץ .ועל כ .מקושרים הם הענינים ודברים הדברים ,אלה הדברים אשר נאמרו
במעשה המשכ ,.שם גנוזים הם ערכיהם הפנימיים של ל"ט המלאכות שנאמרו למשה בסיני ,שיתעלו ע"י
ראשית קדושת המשכ .לאחרית יום שכולו שבת ע"י קדושת השבת בישראל לדורותם .קדושת השבת,
הממלאה את כל עולמים ומחדשת מאור הפנים של היקום כולו ,ההולכת ושוטפת מנחל עליו ,.נחל העדנים
של יום שכולו שבת ,ובאה ומבריקה בזוהר אור יקרתה על נשמת כל חי ,מתחדשת היא בקדושח הקודש
והמקדש ביתר שאת .ותוכ .קודש עליו .מתמלא ברז מוספי שבת קודש.
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ברכות דף נח.
ב .זומא ראה אוכלוסא על גב מעלה בהר הבית אמר ברוך חכם הרזים וברוך שברא כל אלו לשמשני הוא היה
אומר כמה יגיעות יגע אדם הראשו .עד שמצא פת לאכול חרש וזרע וקצר ועמר ודש וזרה וברר וטח .והרקיד
ולש ואפה ואחר כך אכל ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקני .לפני וכמה יגיעות יגע אדם הראשו .עד שמצא
בגד ללבוש גזז ולב .ונפץ וטוה וארג ואחר כך מצא בגד ללבוש ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנים לפני כל
אומות שוקדות ובאות לפתח ביתי ואני משכים ומוצא כל אלו לפני.

תלמוד בבלי מסכת שבת דף מט עמוד ב
הדור יתבי וקמיבעיא להו :הא דתנ .אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי? אמר להו רבי חנינא בר
חמא :כנגד עבודות המשכ ..אמר להו רבי יונת .ברבי אלעזר כך אמר רבי שמעו .ברבי יוסי ב .לקוניא :כנגד
מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה  -ארבעים חסר אחת .בעי רב יוסף+ :בראשית לט +ויבא הביתה לעשות
מלאכתו ממנינא הוא ,או לא?  -אמר ליה אביי :וליתי ספר תורה ולימני! מי לא אמר רבה בר בר חנה אמר
רבי יוחנ :.לא זזו משם ,עד שהביאו ספר תורה ומנאום .אמר ליה :כי קא מספקא לי  -משום דכתיב +שמות
לו +והמלאכה היתה דים ממנינא הוא ,והא  -כמא .דאמר לעשות צרכיו נכנס ,או דילמא :ויבא הביתה
לעשות מלאכתו ממנינא הוא ,והאי והמלאכה היתה דים  -הכי קאמר :דשלים ליה עבידתא? תיקו .תניא
כמא .דאמר כנגד עבודות המשכ ,.דתניא :אי .חייבי .אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכ ,.הם זרעו -
ואתם לא תזרעו ,הם קצרו  -ואתם לא תקצרו ,הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה  -ואתם לא תכניסו
מרשות הרבים לרשות היחיד.
ירושלמי שבת פרק ז הלכה ב
אבות מלאכות ארבעים חסר אחת מניי .לאבות מלאכות מ .התורה ר' שמואל בר נחמ .בשם רבי יונת .כנגד
ארבעים חסר אחת מלאכה שכתוב בתורה .בעו .קומי רב אחא כל ה .דכתיב מלאכות שתים .א"ר שיי.
אשגרת עיינה דרבי אחא בכל אורייתא ולא אשכח כתיב דא מילתא בעיא דא מלתא ויבוא הביתה לעשות
מלאכתו מנהו ..ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה מנהו ..תני רבי שמעו .ב .יוחאי ששת ימים
תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלהיך לא תעשה מלאכה .הרי זה בא להשלים ארבעים חסר אחת
מלאכות שכתוב בתורה .רבי יוסי בי רבי בו .בשם רבי שמואל בר נחמני כנגד ארבעים חסר אחת פעם שכתוב
במשכ .עבודה ומלאכה .א"ר יוסי ב .חנינא זה הדבר אי .כתיב כא .אלא אלה הדברים דבר דברי דברים מיכ.
לאבות ולתולדות .רבי חנינא דצפורי .בשם ר' אבהו אל"ף חד .למ"ד תלתי ..ה"א חמשה .דבר חד .ודברים
תרים .מיכ .לארבעים חסר אחת מלאכות שכתוב בתורה .רבנ .דקיסרי .אמרי .מ .אתרה לא חסרה כלום.
אל"ף חד .למ"ד תלתי ..ח' תמניא .לא מתמנעי .רבנ .דרשי .בי .ה"א לחי" .רבי יוחנ .ור"ש ב .לקיש עבדי.
הוויי בהדא פירקא תלת שני .ופלוג .אפקו .מיניה ארבעי .חסר אחת תולדות על כל חדא וחדא.
שמות רבה (וילנא) פרשת פקודי פרשה נא
אמר הקב"ה לישראל בשעה שעשיתם את העגל הכעסתם אותי באלה אלהיך ,עכשיו שעשיתם המשכ .באלה
אני מתרצה לכם הוי אלה פקודי המשכ ,.אמר הקב"ה לישראל בעוה"ז באלה נתרציתי לכם וכ .לעתיד לבא
שנאמר (ישעיה מט) הנה אלה מרחוק יבאו והנה אלה מצפו .ומים ואלה מארץ סינים ,ואומר (שם /ישעיהו/
ס) מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבותיהם.
מדרש אגדה (בובר) שמות פרק לה
תבוא אמירת זה הדבר (פסוק ד') ,ותכפר על אמירת כי זה משה האיש (שם לב א') ,תבוא אלה הדברים,
ותכפר על אמירת אלה אלהיך ישראל (שם שם ד') .תבוא נתינת הזהב התנופה ,ותכפר על נתינת זהב העגל.
זוהר  -הקדמה דף א עמוד ב ,ודף ב עמוד א
ר' אלעזר פתח (ישעיה מ') שאו (ד' ל' א) מרום עיניכם וראו מי ברא אלה ...ותמ .תנדעו .דהאי סתים עתיקא
דקיימא לשאלה ,ברא אלה ,ומא .איהו ,מ"י ...אמר ר"ש אלעזר בני פסוק מילך ויתגלי סתימא דרנא עלאה
דבני עלמא לא ידעי ,.שתיק רבי אלעזר ,בכה רב שמעו .וקאים רגעא (נ"א שעתא) חדא ,א"ר שמעו .אלעזר
מאי אלה ,אי תימא ככביא ומזלי הא אתחז .תמ .תדיר ,ובמ"ה אתבריאו כמה דאת אמר (תהלים ל"ג) בדבר
יי' שמים נעשו ,אי על מלי .סתימי .לא לכתוב אלה דהא אתגלייא איהו ,אלא רזא דא לא אתגליא בר יומא
חד דהוינא על כיף ימא ואתא אליה"ו ואמר לי ר' ידעת מה הוא מי ברא אלה ...א"ל ר' מלה סתימה הוה קמי
קודשא בריך הוא וגלי במתיבתא עלאה ודא הוא ,בשעתא דסתימא דכל סתימי .בעא לאתגלייא עבד ברישא
נקודה (להל .ט"ו א ,משפטים ק"ה א ,ט' ב ,שמות רכ"ו ב ,רכ"ח א) חדא ודא סליק למהוי מחשבה צייר בה
כל ציורי .חקק בה כל גליפי .ואגליף גו בוצינא קדישא סתימא גליפו דחד ציורא סתימאה קדש קדישי.
בניינא עמיקא דנפק מגו מחשבה ואקרי מ"י שירותא (נ"א ראשיתא) לבנינא ,קיימא ולא קיימא ,עמיק וסתים
בשמא ,לא אקרי אלא מ"י בעא לאתגלייא ולאתקרי בשמא (דא) ואתלבש בלבוש יקר דנהיר וברא אלה וסליק
אל"ה בשמא ,אתחברו .אתוו .אלי .באלי .ואשתלים בשמא אלהים ועד לא ברא אלה לא סליק בשמא
אלהים ,ואינו .דחבו בעגלא על רזא דנא אמרו (שמות ל"ב) אלה אלהיך ישראל ,וכמה דאשתתף מ"י באלה
הכי הוא שמא דאשתתף תדיר ,וברזא דא אתקיים עלמא ,ופרח אליהו ולא חמינא ליה ,ומניה ידענא מלה
דאוקימנא על רזא וסתרא דילה ,אתא רבי אלעזר וכלהו חברייא ואשתטחו קמיה בכו ואמרו אלמלא לא
אתינא לעלמא אלא למשמע דא – די.
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שיעורים למסכת שבת

וראו  -מי ברא אלה...

