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 יד- יא:דברים הי-ז:שמות כ  
  

ד ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹ. ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו ָזכֹור
לֶֹהיָך -אֱ  'ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת לה. ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתךָ 

ָך ְּדָך ַוֲאָמְת לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְב 
' ה הִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂש  .ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריךָ  ּוְבֶהְמֶּתךָ 

ם ת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ּבָ ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ אֶ 
ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ' ַעל ֵּכן ֵּבַרְך ה ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

  .ַוְיַקְּדֵׁשהּו
  

  

  

. לֶֹהיךָ -אֱ ' ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך ה ָׁשמֹור
ַהְּׁשִביִעי  ְויֹום .ד ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתךָ ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹ

ְנָך לֶֹהיָך לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִב -אֱ ' ַׁשָּבת ַלה
ְמֶּתָך ְוֵגְרָך ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתָך ְוׁשֹוְרָך ַוֲחמְֹרָך ְוָכל ְּבהֶ 

ְוָזַכְרָּת ִּכי  .ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ָּכמֹוךָ  ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ְלַמַען ָינּוחַ 
לֶֹהיָך ִמָּׁשם ְּבָיד - אֱ ' ַוּיִֹצֲאָך הִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶעֶבד הָ 

 לֶֹהיָך ַלֲעׂשֹות ֶאת-אֱ ' ַעל ֵּכן ִצְּוָך הֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה 
     .יֹום ַהַּׁשָּבת

  

  

  :כ 'ן לשמ"נעיין בדברי רמב? שני המקומות ביןת מה פשר השינויים הן בציווי הן בהנמקו
ורבותינו אמרו ". ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו ָׁשמֹור: "כתובובמשנה תורה  – "ת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹואֶ  ָזכֹור"ואמר 

והכונה . ולא הקפידו בלשונות אחרים שנתחלפו להם, "זכור ושמור בדבור אחד נאמרו) "א"עה כז "ר(בזה 
אצלם מצות לא " ושמור", ולא נשכחהווה שנזכור יום השבת לקדשו יצ, מצות עשה" זכור"כי , ל"להם ז
יזהיר שנשמור אותו , )א"עעירובין צו (שכל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה , תעשה

והוא היוצא ממידת האהבה והוא , כ כי מידת זכור רמזו במצות עשה"ואמת הוא ג ...לקדשו שלא נחללהו
, ומידת שמור במצות לא תעשה, ניו מרחם עליוכי העושה מצות אדוניו אהוב לו ואדו, למידת הרחמים

ולכן מצות , כי הנשמר מעשות דבר הרע בעיני אדוניו ירא אותו, והוא למידת הדין ויוצא ממידת היראה
כי המקיים ועושה בגופו ובממונו רצון , כמו שהאהבה גדולה מהיראה, עשה גדולה ממצות לא תעשה

  .אדוניו הוא גדול מהנשמר מעשות הרע בעיניו
זכירת השבת  :המצווהשל  םהיבטילשני " בדיבור אחד נאמרו"במאמרם  התכוונו ל"חזשן מדגיש אפוא "רמב

  :ובלשונו. כיום קדוש ושמירה מחילולה
כי ציוה בזכירה לברך אותו , אמר שיהיה יום השבת מבורך וקדוש – "יֹום ַהַּשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו- ֶאת' ֵּבַרְך ה"         

  . שיהיה לנו קדוש ולא נעשה בו מלאכה ה בשביתהוציו, ולהדרו
' ְוָאַהְבָּת ֵאת ה" – בפרשת שמע בפרשתנו' ן היא שהציווי על אהבת ה"תובנה הניתנת להילמד מדברי רמבעוד 

מצוות  שכן ,של השבת' זכור'לקיימו בקיום מצוות  אפשר ,)ה:ו( "ָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶֹדךָ לֶֹהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְב - אֱ 
   .והאהבה הרחמים מקורמ, לדבריו ,עשה נובעות

אלא  רבלדעתו אין השינוי . בהנמקה למצוות השבת שבין שני החומשים ן את השינוי"בפרשתנו מסביר רמב
כלומר שתיהן משמשות , שבת ויציאת מצרים שתיהן מורות על חידוש מעשי בראשית שכן, מעין חזרה



כרצונו בדיוק כפי  עשה בוה "שהקב ,ש דברים בטבעוחידיתה כרוכה בהייציאת מצרים . זו לזואסמכתאות 
  .שסיפור בריאת העולם מעיד על כך

בדרך דומה וטוען " שניהם בדיבור אחד נאמרו"ל "היר את מאמר חזבאף אברבנאל בפירושו לפרשתנו מ
ד ֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֵֹׁש "נמצא  במאמר השני. נות קרוביםרעיו שבעיון מעמיק אכן נמצא בכל אחד משני הניסוחים

 עצמךהעניק לליכולתך בהיה ולא כלומר בהיותך במצרים כעבד לא היית אדון לעצמך  ,"ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתךָ 
ֶהיָך לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל לֹ- אֱ ' ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלה"עליך לקיים את הציווי  ,ן חוריןבהיותך ב, אך עתה, מנוחה
  .רמז למעשה בראשית שבמאמר הראשון ,"לֶֹהיךָ - אֱ ' ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך ה: "שתנו נאמרבפר". ְמָלאָכה

- בין האדם לעצמו יש גם היבטאולם במצוות השבת , מקוםעד כה עסקנו בהבנת קיום המצווה בין האדם ל
  ):ג- א:ב(שבת בראשית  – זכרת השבתנבו שן נסביר דברינו אגב עיון במקור הראשו .לנפשו

ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל  לִֹהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום- ַוְיַכל אֱ  ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאםַהָּׁש  ַוְיֻכּלּו
ֲאֶׁשר ָּבָרא ְמַלאְכּתֹו לִֹהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל -ַוְיָבֶרְך אֱ  .ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה

  .לִֹהים ַלֲעׂשֹות-אֱ 
 .אור השלמת הבריאהיתכלאדם ולא רק  'מצוות עשה'כ" להים לעשות-אשר ברא א"לים יהמאפשר לבאר את 

אלא מהותה דורשת שיתוף פעולה  ,מנעות ממנהימבטאת היעדר פעולה או הלא זו בלבד שהיא השבת  ,כלומר
ברא את העולם בששת ימי ' ה. של מעגל הבריאה ומעגל מעשה האדםנקודת השקה  יאהשבת ה .של האדם

, הבורא מבריאת העולם "עייפות"ל לא באה בגלל - אך כשם שמנוחת הא. המעשה ושבת ממלאכתו ביום השביעי
מצוות 'וזאת היא  ,מילוי משאביו הרוחניים גם של האדם אלא יםפיזי תרק החלפת כוחועניינה לא כך השבת 

נפשיים לשבת נהיה האדם -בהכנסת תכנים רוחניים ".לִֹהים ַלֲעׂשֹות-ֲאֶׁשר ָּבָרא אֱ "במלים  המבוטאת' העשה
   .לשבת ולא רק שותף פאסיבי הנמנע מלחללה פעילשותף 

   :)פרשה יא) אלבק-תיאודור(בראשית רבה (ל "ה מבוטא במדרש חזדומרעיון       
! ?ולי אין בן זוג אתמהא, העולמים לכל יש בן זוגרבון : ה"אמרה שבת לפני הקב: שמעון בן יוחי' תני ר

זכרו : ה"וכיון שעמדו ישראל לפני הר סיני אמר להם הקב! כנסת ישראל היא בן זוגיך: ה"אמר לה הקב
   ."זכור את יום השבת לקדשו"היא בן זוגיך  הדבר שאמרתי לשבת כנסת ישראל

אך ניתן אולי להוסיף ולדרוש , פרט לשבת, ן זוגהמקור המדרשי הזה מדבר אמנם על ימות השבוע שלכולם יש ב
השבת התלוננה לפני בוראה על שכל יום מימי הבריאה מתבטא ביצירה המייחדת אותו ומצירוף תרומתו של ש

ל - נשארה ללא יצירה של הא, השבת ,ואילו היא, ווה לעבוד בששת ימי החולהאדם מצֻ ש ווןכי, האדם ליצירה
   .'בן זוגה'ל יותלה הצטווה האדם לקדש את השבת בעשייה רוחנית ובזהעל כן , וללא פעולה של האדם

מדרש הממחיש עוד נזכיר , דש הרחמים והסליחותוואנו בפתחו של ח ,'שבת נחמו'ון שהשבת היא וכי
  ): ה יג ויצא קין"פרשה כב ד) וילנא(בראשית רבה (עשייה רוחנית של שבת 

כגונב דעת , לאחוריו ויצאהפשיל דברים : איבו אמר' בשם ר רבי יודן? מהיכן יצא, "'ויצא קין מלפני ה"
הנה ): "ד' שמ(היך מה דאת אמר , יצא שמח: ררבי חמא בשם רבי חנינא בר רבי יצחק אמ ...העליונה

 .עשיתי תשובה ונתפשרתי: ל"א? מה נעשה בדינך: ל"פגע בו אדם הראשון א, 'וגו" הוא יוצא לקראתך
מיד עמד ! כך היא כחה של תשובה ואני לא הייתי יודע: אמר, ניוהתחיל אדם הראשון מטפח על פ

  . )ב"צ 'תה( 'וגו" מזמור שיר ליום השבת": ר ואמר"אדה
 "שבת"אותיות שהרי  , עשייה רוחנית המתאימה לרוח השבת עשויה לסייע לאדם בתהליך התשובה ,אם כן

  .קרובוצלילן " תשובה"מצויות ב
  

  ר יאיר ברקאי"ד
  ירושלים


