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ׁשָ מֹור ֶאת-יֹום הַ שַ בָ ת ל ְַק ְדׁשֹו

סיימון וחפציבה כהן-מונטגיו
ית ָכלְ -מלַאכְ ֶתָך ט וְ יֹום הַ ְשבִ יעִ י ׁשַ בָ ת
ז זָכֹור ֶאת-יֹום הַ שַ בָ ת ְל ַק ְדׁשֹו ח ֵׁׁשׁשֶ ת י ִָמים ַת ֲעבֹד וְ עָ ִש ָ
ּוב ֶתָך עַ בְ ְדָך וַאֲ ָמ ְתָך ּובְ הֶ ְמ ֶתָך וְ ג ְֵׁרָך אֲ ׁשֶ ר
לַיהוָה אֱ ֹלהֶ יָך ל ֹאַ -תעֲשֶ ה ָכלְ -מלָ אכָה ַא ָתה ּובִ נְ ָך ִ
בִ ְׁשעָ ֶריָך .י כִ י ׁשֵׁ ׁשֶ ת-י ִָמים עָ שָ ה יְהוָ ה ֶאת-הַ שָ מַ ִים וְ ֶאת-הָ ָא ֶרץ ֶאת-הַ יָם וְ ֶאת-כָל-אֲ ׁשֶ ר-בָ ם וַ ָינַח
בַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י עַ ל-כֵׁן בֵׁ ַרְך יְהוָ ה ֶאת-יֹום הַ שַ בָ ת ַויְ ַק ְדׁשֵׁ הּו (שמות כ ,ז-י)
ית כָל-
ֹלהיָך .יב ׁשֵׁ ׁשֶ ת י ִָמים ַת ֲעבֹד וְ עָ ִש ָ
יא ׁשָ מֹור ֶאת-יֹום הַ שַ בָ ת ל ְַק ְדׁשֹו כַאֲ ׁשֶ ר צִ ּוְ ָך יְ ה ָוה אֱ ֶ
ֹלהיָך ל ֹא ַתעֲשֶ ה ָכלְ -מלָאכָה ַא ָתה ּובִ ְנָךּ-ובִ ֶתָך וְ עַ בְ ְדָך-
ְמלַאכְ ֶתָך .יג וְ יֹום הַ ְשבִ יעִ י ׁשַ בָ ת ַליהוָה אֱ ֶ
ָנּוח עַ בְ ְדָך וַ אֲ מָ ְתָך כָ מֹוָך .יד
ׁשֹורָך וַחֲ מ ְֹרָך וְ ָכל-בְ הֶ ְמ ֶתָך וְ ג ְֵׁרָך אֲ ׁשֶ ר בִ ְׁשעָ ֶריָך לְמַ עַ ן י ַ
וַאֲ ָמ ֶתָך וְ ְ
ית ְב ֶא ֶרץ ִמצְ ַר ִים וַ יֹצִ אֲ ָך יְהוָה אֱ ֹלהֶ יָך ִמשָ ם בְ יָד חֲ ָז ָקה ּובִ זְ רֹעַ ְנטּויָה עַ ל-כֵׁן צִ ּוְ ָך
וְ ָזכ ְַר ָת כִ י עֶ בֶ ד הָ יִ ָ
יְהוָה אֱ ֹלהֶ יָך ַלעֲשֹות ֶאת-יֹום הַ שַ בָ ת (דברים ה ,יא-יד)

עשרת הדיברות מתחלקים לעיקרים של אמונה באל אחד כמו אנכי ה׳ אלהיך ,או לכללים מוסריים
אוניברסליים שכל חברה מתוקנת אינה יכולה להתקיים בלעדיהם כמו לא תרצח ,לא תגנוב .בתוך
אלה השבת חריגה משום שהיא מתוארת כשייכת רק לעם ישראל.
כבר חז״ל שמו לב לחריגות הזאת במאמרם במסכת ביצה טז[ :א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי]
כל מצוות שנתן להם הקב"ה לישראל ,נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצנעא ,שנאמר
(שמות לא ,יז) בֵׁ ינִ י ּובֵׁ ין בְ נֵׁי י ְִש ָר ֵׁאל אֹות ִהוא ְל ֹעלָם .רבינו בחיי בן אשר מפרש" :חכמים כיוונו בזה
על העניין הנסתר שיש במצות השבת".
מצד שני ,בנבואת אחרית הימים ,ישעיהו דווקא מדגיש את שמירת השבת כאות ברית בין הקב״ה
לכל בני האדםּ :ובְ נֵׁי ַה ֵׁנכָר ַה ִנ ְלוִ ים עַ ל־ה׳ לְׁשָ ְרתֹו ּול ְַאהֲ בָ ה ֶאת־ׁשֵׁ ם ה׳ ל ְִהיֹות לֹו לַ עֲבָ ִדים כָל־ׁש ֵֹׁמר ַׁשבָ ת
יהם
יהם וְ זִ ְב ֵׁח ֶ
עֹוֹלת ֶ
ֵׁ
יאֹותים ֶאל־הַ ר ָק ְד ִׁשי וְ ִשמַ ְח ִתים ְבבֵׁ ית ְתפִ ָל ִתי
ִ
יתי׃ וַהֲ בִ
יקים בִ בְ ִר ִ
מֵׁ חַ לְלֹו ּומַ חֲ זִ ִ
ית־תפִ ָלה י ִָק ֵׁרא ְלכָל־הָ עַ ִמים׃ (ישעיה נו ו־ז)
יתי בֵׁ ְ
ל־מזְ ְב ִחי כִ י בֵׁ ִ
לְרצֹון עַ ִ
ָ
פתרון של המתח הזה בין שבת לעם ישראל לבין שבת אוניברסלית אפשר למצוא בשתי הגרסאות של
עשרת הדיברות .בפרשת יתרו ובפרשת ואתחנן מובאים שני נימוקים שונים זה מזה לשבת .בפרשת
ת־ה ָא ֶרץ ֶאת־הַ יָם וְ ֶאת־כָל־אֲ ֶׁשר־בָ ם וַ ָינַח בַ יֹום ַה ְש ִביעִ י
יתרו כתוב כִ י ׁשֵׁ ׁשֶ ת־י ִָמים עָ ָשה ה׳ ֶאת־הַ שָ ַמיִם וְ ֶא ָ
ית ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
עַ ל־כֵׁ ן בֵׁ ַרְך ה׳ ֶאת־יֹום הַ שַ בָ ת ַוי ְַק ְדׁשֵׁ הּו ,ואילו בפרשת ואתחנן כתוב וְ ָזכ ְַר ָת כִ י־עֶ בֶ ד ָה ִי ָ
ֹלהיָך ַלעֲשֹות ֶאת־יֹום ַה ַׁשבָ ת.
ֹלהיָך ִמשָ ם בְ יָד חֲ ז ָָקה ּובִ זְ ֹרעַ נְטּויָה עַ ל־כֵׁ ן צִ ּוְ ָך ה׳ אֱ ֶ
וַ יֹצִ אֲ ָך ה׳ אֱ ֶ
מפרשים רבים מחלקים את עשרת הדיברות לחמש מצוות בין אדם למקום בלוח הראשון ,וחמש
מצוות בין אדם לחברו בלוח השני ,מצות שבת מחברת שני יסודות אלה יחד  -גם בין אדם למקום
וגם בין אדם לחברו.
בדיבר השבת יש את יסוד זכור :זכירה והכרה באלהים כבורא עולם וכסיבת הכול :כִ י ֵׁׁש ֶׁשת־י ִָמים
עָ שָ ה ה׳ ֶאת־הַ שָ מַ יִם וְ ֶאת־הָ ָא ֶרץ ,ויש גם את יסוד שמור  -השמירה על ערך האדם וצרכי קיומו :ל ְַמעַ ן
יָנּוחַ עַ בְ ְדָך וַאֲ מָ ְתָך ָכמֹוָך .על הבסיס של הזכור כהכרה בבורא העולם עומד היסוד השני של השמירה.
את היסוד הזה עם ישראל היה מסוגל במיוחד להבין בגלל ניסיון העבדות במצרים :עַ ל־ ֵׁכן ִצּוְ ָך ה׳
אֱ ֹלהֶ יָך ַלעֲשֹות ֶאת־יֹום הַ ׁשַ בָ ת .ואכן ,העיקרון הזה שרבינו בחיי מכנה "עניין נסתר" נמסר לעם
ישראל בצנעא ,כחוויה מידית וראשונית שלהם .אך בכוחה של חוויה ראשונית זו נהפכה להם
כבשורה להפיצה בין כל העמים.
ערב תיקון ליל שבועות אור לה' סיון תש"ף 27.5.20

