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1. Ohr Hachayim (Ch. 35) – why mention the ‘work’ of weekdays? 
 
ששת ימים תעשה. טעם זכרון עשיית מלאכה בימי החול, אולי שיכוין לומר שאם יהיה יום ז' קודש 
תעשה המלאכה הצריכה לך בששת ימים. או ירצה הכתוב לאסור מלאכת שבת בין על ידי עצמו בין 

על ידי גוי, והוא אומרו ששת ימים תעשה בציר"י תחת התי"ו פירוש תהיה נעשית אבל ביום השביעי 
ששת כדי שלא תטעה כי יש מצוה באפילו על ידי אחרים אין לך לעשות ]...[ וטעם אומרו ששת ולא 

בעשיית מלאכה בהם. עוד ירמוז כי לא יקומו ששת ימים במלאכתם אשר הכינם ה' לעשות אלא אם 
יום השביעי יהיה לכם קדש אבל אם לא ישמרו שבת לא יהיו הששת ימים כי שבת הוא נפש קיום 

 .העולם
 
 
2. Ibn Ezra – (Ch. 35) No fire on Shabbat / the debate with the Karaites 
 

בעבור שהזכיר ביום הראשון ובשביעי בחג המצות כל  לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְבֹכל ֹמְשֹבֵתיֶכם ְביֹום ַהַשָּבת:
חם מלאכה לא יעשה בהם )שמות יב, טז( להתיר אוכל נפש, אמר עתה בשבת לא תבערו אש לאפות ל
ולבשל בשר כי האש צורך לכל מאכל. והגאון רב סעדיה חבר ספר נכבד תשובות על החולקים על 

 קדמונינו על נר שבת:
 

והשם יכפיל שכר הגאון שהשיב תשובות גמורות על הצדוקים האוסרים נר בשבת. ופעם אחת 
התחבר עמי אחד מהם. ואמרתי לו, שנעזוב דברי הקבלה, ונרדוף אחר הכתוב לבדו. אז שמח, 

ואשאלהו לאמר: מי אסר להדליק הנר בלילי השבת, ואחר שקוע השמש? אז ענה ואמר, לא תבערו 
, כי הכתוב לא הזכיר כי אם היום, וכן: וביום השמיני ימול בשר ערלתו )ויקרא יב, אש. גם אני עניתי

ג( לא נמול בלילה. אז ענה, ויהי ערב ויהי בקר יום אחד )בראשית א, ה(, שניהם נקראו יום והערב 
קודם הבקר. גם אני השיבותי, כי זה לא יתכן, כי הכתוב אומר: ויקרא אלהים לאור יום )שם(, ואיך 

אז השיב: מערב עד ערב תשבתו שבתכם )ויקרא כג,  ]...[תור דבריו לקרוא האור והחושך יום? יס
ולא  ,לשון יחיד' שבתכם'לב(. גם אני עניתי, כי זה הכתוב הוא על יום הכפורים לבדו. והראיה שאמר 

 אמר 'שבתותיכם', כמו את שבתותי תשמרו )שם יט, ל(. ועוד, כי השבת לא תקרא שבתכם, כי אם
ולא מצאנו שאמר בו  ,רק יום הכפורים נקרא כן, שבת שבתון היא לכם )ויקרא כג, לב( ' ]...[שבת ה

אז השתבש  ]...['שבת לה''. ולא אאריך. ופסוק מערב עד ערב לא נאמר כי אם ביום הכפורים. 
ב, הצדוקי. ואחר ימים בא אלי לאמר, הנה כי כל אוכל חמץ מיום הראשון עד יום השביעי )שמות י

טו(. גם, אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר )דברים טז, יד(. אז עניתי ואמרתי לו, גם בפסח כתיב: 
בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו )שמות יב, יח(. וכבר הזהיר על הלילה על מצות ומרורים )שם, 

בשבת ביום ח(. ושב להזהיר מתחלת היום הראשון עד יום השביעי בערב )שם, יח(. והעד, שלא אמר 
הששי בערב תשבתו. רק אמר משה לישראל ביום הששי: שבתון שבת קדש לה' מחר )שמות טז, כג(, 

ולא אמר זה הערב הבא. גם ביום הראשון לבקר איננה ראיה, כי פירושו הוא הבשר שתזבח בערב לא 
ת רוחו על ילין ממנו לבקר ביום הראשון. והטעם, שלא ישאר ממנו עד בקר יום ראשון. אז הלך בחמ

נפשו. והנה הוא שב אחר חדש אלי והוא שמח וטוב לב, בעבור שמצא: היום הזה יום בשורה הוא 
)מ"ב ז, ט(. ושם כתוב: וחכינו עד אור הבקר )שם(. אז עניתי כאלו אין יום כי אם זה. והלא כתוב 

פירוש יום על שני רק  !!ובחצי הלילה היתה מכת בכורים ,בתורה: ביום הכותי כל בכור )במדבר ג, יג(
כמו והיה ביום ההוא )ישעיה יז, ד(. וכן: אתה עובר  דרכים: האחד ביום ובלילה. והשני, זמן ועת

היום את הירדן )דברים ט, א(. והזכרתי אלה הדברים, בעבור שיוכל האדם המבין לפרש הכתובים 
שבעל פה כאשר  לטעמים רבים. על כן אנחנו צריכים בדברי כל המצוות לקבלה, ומסורת ותורה

 החלותי בספר הזה:
 
 



 
 
3. Meshech Chochma (Ch. 35) – Why was building the Mishkan forbidden on Shabbat? 
 

]....[ מלאכת המשכן אינו דומה למכשירי עבודה דלא דחו שבת, משום דמכשירין אפשר לעשותן 
אמינא דדחי שבת. ויתכן,  מערב שבת, מה שאין כן המשכן אי אפשר להיות בלא שבת, לכן הוי

דבעבודה הותרה שבת, משום דבמשכן הלא שורה הכבוד והשכינה מצויה שם, והשבת עדות לבאי 
עולם שהשי"ת ברא העולם וחידשו מהאפס המוחלט, והעבודה מורה על השגחת השי"ת בפרטיות 

ברצונו יתברך,  ומקיימו בכל עת ורגע ברצונו יתברך, וכל העולם הוא מתהווה ומתחדש בכל עת ורגע
כאמור )תהלים קלו, ז( "לעושה אורים גדולים", אשר מזה למדו בתפילה 'המחדש בכל יום תמיד 

מעשה בראשית'. ]...[ אבל בנין המשכן והמקדש לא דחי שבת, דכל זמן דלא נבנה המקדש אין 
נה השכינה שורה בישראל, ובאמצעיות משכן ומקדש השכינה שורה בישראל, וכל זמן שאין שכי

 שורה הלא לא נדחה שבת.
 
4. Kli Yakar (Ch. 40) – who erected the Mishkan? 
 

ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד. כתיב בפרשה שלוש פעמים לשון 
 הקמה, 

א( תקים את המשכן, ב( הוקם המשכן, ג( ויקם משה. ואמרו חז"ל )ויקרא רבה נב ד( שהיו ישראל 
חכמי לב מקימים את המשכן ולא יכלו להקימו אמר הקב"ה עסוק אתה בהקמתו והוא עומד וכל 

מאליו שנאמר הוקם מאליו משמע. ויש בזה רמז לכל המעשים אשר האדם עושה כי קצרה יד האדם 
להשלימם החל וגמור אלא האדם הוא המתחיל וה' יגמור על ידו. וכן אמרו חז"ל )קידושין ל ב( כנגד 

אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו וכו'. ובשלוש הקמות אלו אמרו מקצת מפרשים שהם היצר הרע 
כנגד שלושה מקדשים. ויש לי כדמות ראיה לדבריהם כי מקדש ראשון ושני היו תלוין בזכותם של 

ישראל כי מתוך הזכות והתשובה זכו לבנין זה, על כן נאמר תקים ויקם כי זה מדבר בהקמה התלויה 
שית, אבל מקדש שלישי אינו תלוי בזכות שהרי אפילו בדור שכולו חייב יבוא הגואל ואם בפעולה אנו

 כן אינו תלוי בפעולה אנושית אלא מאליו יבנה לכך נאמר הוקם, מאליו משמע:
 
 
 
 
 
 


