
 יֹום ַהַשָבת ְלַקְדׁשֹו-ָׁשמֹור ֶאת       יֹום ַהַשָבת ְלַקְדׁשֹו-ָזכֹור ֶאת

 מונטגיו-סיימון וחפציבה כהן

  

ֶׁשת ָיִמים ַתֲעֹבד ְוָעִשיָת ָכל ח יֹום ַהַשָבת ְלַקְדׁשֹו-ָזכֹור ֶאת ז ְויֹום ַהְשִביִעי ַׁשָבת  ט  ְמַלאְכֶתָך-ׁשֵׁ
ְרָך ֲאֶׁשר  ְמָלאָכה ַאָתה ּוִבְנָך ּוִבֶתָך ַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך-ָכל ַתֲעֶשה-לֹא  ַליהָוה ֱאֹלֶהיָך ּוְבֶהְמֶתָך ְוגֵׁ

ֶׁשת י  .ִבְׁשָעֶריָך ָבם ַוָיַנח -ֲאֶׁשר-ָכל-ַהָים ְוֶאת-ֶאת ָהָאֶרץ-ַהָשַמִים ְוֶאת-ֶאת ָיִמים ָעָשה ְיהָוה-ִכי ׁשֵׁ
ַרְך ְיהָוה ֶאת-ַעל ַביֹום ַהְשִביִעי ן בֵׁ הּו-כֵׁ  י(-)שמות כ, ז יֹום ַהַשָבת ַוְיַקְדׁשֵׁ

ֶׁשת ָיִמים ַתֲעֹבד ְוָעִשיָת ָכל יב  .ָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָךיֹום ַהַשָבת ְלַקְדׁשֹו ַכֲאֶׁשר ִצּוְ -ָׁשמֹור ֶאת יא -ׁשֵׁ
-ּוִבֶתָך ְוַעְבְדָך-ְמָלאָכה ַאָתה ּוִבְנָך-ָכל לֹא ַתֲעֶשה  ְויֹום ַהְשִביִעי ַׁשָבת ַליהָוה ֱאֹלֶהיָך יג  .ְמַלאְכֶתָך

ְרָך ֲאֶׁשר ִבְׁשָעֶריָך ְלַמַען-ַוֲחֹמְרָך ְוָכל ַוֲאָמֶתָך ְוׁשֹוְרָך  יד  .ָינּוַח ַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך ָכמֹוָך ְבֶהְמֶתָך ְוגֵׁ
ן ִצְּוָך-ֱאֹלֶהיָך ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ַעל ד ָהִייָת ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוֹיִצֲאָך ְיהָוהְוָזַכְרָת ִכי ֶעבֶ   כֵׁ

 יד(-)דברים ה, יא יֹום ַהַשָבת-ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ַלֲעשֹות ֶאת

 

כללים מוסריים לאו , אנכי ה׳ אלהיךעיקרים של אמונה באל אחד כמו מתחלקים לעשרת הדיברות 

בתוך . לא תגנוב, לא תרצחשכל חברה מתוקנת אינה יכולה להתקיים בלעדיהם כמו  אוניברסליים

 . רק לעם ישראל כשייכתהשבת חריגה משום שהיא מתוארת אלה 

[ שמעון בן יוחי' ר יוחנן משום ר"א]: כבר חז״ל שמו לב לחריגות הזאת במאמרם במסכת ביצה טז

שנאמר , נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצנעא, ה לישראל"ות שנתן להם הקבוכל מצ

י ִיְשָר ( יז, שמות לא) ין ְבנֵׁ יִני ּובֵׁ ל אֹות ִהוא ְלֹעָלםבֵׁ חכמים כיוונו בזה ": מפרש רבינו בחיי בן אשר .אֵׁ

  ".שיש במצות השבת הנסתרעל העניין 

ישעיהו דווקא מדגיש את שמירת השבת כאות ברית בין הקב״ה  ,בנבואת אחרית הימים, מצד שני

ָכר ַהִנְלִוים ַעל־ה׳ ְלָׁשְרתֹו ּוְלַאֲהָבה  :לכל בני האדם י ַהנֵׁ ר ַׁשָבת ּוְבנֵׁ ם ה׳ ִלְהיֹות לֹו ַלֲעָבִדים ָכל־ֹׁשמֵׁ ֶאת־ׁשֵׁ

יֶהם ְוִזְבחֵׁ  ית ְתִפָלִתי עֹוֹלתֵׁ ַחְללֹו ּוַמֲחִזיִקים ִבְבִריִתי׃ ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל־ַהר ָקְדִׁשי ְוִשַמְחִתים ְבבֵׁ יֶהם מֵׁ

א ְלָכל־הָ  ית־ְתִפָלה ִיָקרֵׁ יִתי בֵׁ  (ישעיה נו ו־ז)ַעִמים׃ ְלָרצֹון ַעל־ִמְזְבִחי ִכי בֵׁ

פתרון של המתח הזה בין שבת לעם ישראל לבין שבת אוניברסלית אפשר למצוא בשתי הגרסאות של 

בפרשת . בפרשת יתרו ובפרשת ואתחנן מובאים שני נימוקים שונים זה מזה לשבת. עשרת הדיברות

ֶׁשת־ָיִמים ָעָשה ה׳ ֶאת־ַהָשַמִים ְוֶאת־ָהָא יתרו כתוב  ֶרץ ֶאת־ַהָים ְוֶאת־ָכל־ֲאֶׁשר־ָבם ַוָיַנח ַביֹום ַהְשִביִעי ִכי ׁשֵׁ

הּו ַרְך ה׳ ֶאת־יֹום ַהַשָבת ַוְיַקְדׁשֵׁ ן בֵׁ ְוָזַכְרָת ִכי־ֶעֶבד ָהִייָת ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ואילו בפרשת ואתחנן כתוב , ַעל־כֵׁ

ן ִצְּוָך ה׳ ֱאֹלֶהיָך ַלֲעשֹות ֶאת־יֹום ַהַׁשָבתַוֹיִצֲאָך ה׳ ֱאֹלֶהיָך ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹ   .ַע ְנטּוָיה ַעל־כֵׁ

וחמש , מפרשים רבים מחלקים את עשרת הדיברות לחמש מצוות בין אדם למקום בלוח הראשון

גם בין אדם למקום  -מצות שבת מחברת שני יסודות אלה יחד , מצוות בין אדם לחברו בלוח השני

 . וגם בין אדם לחברו

ֶׁשת־ָיִמים : זכירה והכרה באלהים כבורא עולם וכסיבת הכול: בדיבר השבת יש את יסוד זכור ִכי ׁשֵׁ

ְלַמַען : השמירה על ערך האדם וצרכי קיומו - ויש גם את יסוד שמור, ָעָשה ה׳ ֶאת־ַהָשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ

. של השמירה עומד היסוד השני בבורא העולם על הבסיס של הזכור כהכרה. ָינּוַח ַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך ָכמֹוָך

ן ִצּוְ :  סיון העבדות במצריםיאת היסוד הזה עם ישראל היה מסוגל במיוחד להבין בגלל נ ה׳  ָךַעל־כֵׁ

נמסר לעם " עניין נסתר"שרבינו בחיי מכנה  העיקרון הזה, ואכן. ֱאֹלֶהיָך ַלֲעשֹות ֶאת־יֹום ַהַׁשָבת

אך בכוחה של חוויה ראשונית זו נהפכה להם . וראשונית שלהםכחוויה מידית , ישראל בצנעא

 .בין כל העמים כבשורה להפיצה
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