
 בס"ד

 שבת זכר ל?

 יתרו( (ואתחנן 

ואתחנן שמדברים על    בין אלו בויתרו    הדברות ב  10יש שינויים מהותיים בין מצוות שבת ב  
 אותו מעמד. המפורסם זה בין שמור וזכור. 

 מה השתנה? 

 בוא נעמוד על ההבדלים 

 יתרו 

ֶׁשת ָיִמים ַתֲעֹבד ְוָעִשיָת ָכל ְמַלאְכֶתָך.  ֶאת יֹום ַהַשָבת ְלַקְדׁשֹו  ָזכֹור ְויֹום ַהְשִביִעי  .  ׁשֵׁ
לַ  ּוְבֶהְמֶתָך  ק ֱאֹל  ד"ַׁשָבת  ַוֲאָמְתָך  ַעְבְדָך  ּוִבֶתָך  ּוִבְנָך  ְמָלאָכה ַאָתה  ָכל  ַתֲעֶשה  יָך לֹא 

ְרָך ֲאֶׁשר ִבְׁשָעֶריָך ֶׁשת ָיִמים ָעָשה  ִכי  .  ְוגֵׁ ֶאת ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָים ְוֶאת    ד" ׁשֵׁ
ַרְך ן בֵׁ הּווַ ֶאת יֹום ַהַשָבת   ד"  ָכל ֲאֶׁשר ָבם ַוָיַנח ַביֹום ַהְשִביִעי ַעל כֵׁ  . ְיַקְדׁשֵׁ

 ואתחנן 

ְלַקְדׁשֹו,  -ֶאת  מֹורׁשָ  ַהַשָבת,  ִצְּוָך,  יֹום  ְוָעִשיָת ָכל  .יָךקֱאֹל  ד" ַכֲאֶׁשר  ַתֲעֹבד,  ָיִמים  ֶׁשת  - ׁשֵׁ
ּוִבֶתָך  -ְמָלאָכה ַאָתה ּוִבְנָך -לֹא ַתֲעֶשה ָכל   יָך: קֱאֹל  ד"ַׁשָבת, לַ --ְויֹום, ַהְשִביִעי   .ַלאְכֶתָךְמ 
ְרָך ֲאֶׁשר ִבְׁשָעֶריָך -ָכלוְ  ַוֲחֹמְרָך  ְוׁשֹוְרָךַוֲאָמֶתָך  -ַעְבְדָךוְ  ְלַמַען ָינּוַח ַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך,  --ְבֶהְמֶתָך, ְוגֵׁ

ַוֹיִצֲאָך     .ָכמֹוָך ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים,  ִכי ֶעֶבד ָהִייָת  ּוִבְזֹרַע  קֱאֹל  ד"ְוָזַכְרָת,  ְבָיד ֲחָזָקה  יָך ִמָשם, 
ן, ִצְּוָך -ְנטּוָיה; ַעל  .יֹום ַהַשָבת-, ֶאת יָך, ַלֲעשֹותקֱאֹל  ד"כֵׁ

ֶׁשת ָיִמים ָעָשה   י. ָזכֹורביתרו:  או   ֶאת ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָים ְוֶאת ָכל    ד"ִכי ׁשֵׁ
ַרְךֲאֶׁשר ָבם ַוָיַנח בַ  ן בֵׁ הּווַ  ד" יֹום ַהְשִביִעי ַעל כֵׁ  . ְיַקְדׁשֵׁ

 בואתחנן 

ִצְּוָך,    מֹורׁשָ  ַוֲחֹמְרָך  ָ  ( -ַעְבְדָך)וְ   יָךקֱאֹל  ד"ַכֲאֶׁשר  ַעְבְדָך .(ְבֶהְמֶתָך -)ָכלוְ ְוׁשֹוְרָך  ָינּוַח  ְלַמַען 
יָך ִמָשם, ְבָיד ֲחָזָקה  קֱאֹל  ד"ְוָזַכְרָת, ִכי ֶעֶבד ָהִייָת ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַוֹיִצֲאָך  .  ַוֲאָמְתָך, ָכמֹוָך

ן, ִצְּוָך -ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה; ַעל  יָך, ַלֲעשֹותקֱאֹל ד"כֵׁ

 ד" וקדושת ד". אז ביתרו יש זכור, בריאת העולם, מנוחת ד" ברכת 

פרוט בהמות המיועדות לעבוד )שורך וחמורך( מנוחת האדם  ואתחנן יש שמור, ציווי ד",    ב
 ציווי על האדם לעשות.  והזכרת עבדות מצריים. יציאת מצרים ע"י הקב"ה,   ,העבד הבהמה

 . פתרון אפשרי

ניוז שזה בסדר  המדכאריים כעבדים. המשטר  עם ישראל חי במצ )להיות    מוכר להם פייק 
לרסן התנגדות המדוכאים. האמת    אושלא יתלוננו. זה מאפיין והכרחי למשטר מדכ  עבדים(

 מבחוץ לעזור להם, הם לא כל כך שמחים.  בא שזה עובד טוב. ואם משה

מוכן להישאר במצריים.    אפילו גם אחרי שפרעה כבר השתכנע אחרי כמה מכות, עם ישראל  
אְמ֨רּו  למצריים )לעבדים(. שמות י"ז :ג:  לחזור  ף עדיין מבקש  ואחרי קריעת ים ס  אפילו ֹֹּֽ ַוי

ְבַיד־ נּו  ֵ֤ מּותֵׁ ן  י־ִיתֵׁ֨ ִמֹּֽ ל  ִיְשָראֵֵׁ֗ ֵ֣י  ְבנֵׁ ם  ֶהֶ֜ ֶחם    ד"ֲאלֵׁ ֶלֶ֖ נּו  ֵ֥ ְבָאְכלֵׁ ר  ַהָבָשַ֔ יר  ַעל־ִסֵ֣ נּוּ֙  ְבִׁשְבתֵׁ֨ ִים  ִמְצַרַ֔ ֶרץ  ְבֶאֵ֣
י ה ְלָהִמִ֛ ר ַהֶזַ֔ נּוּ֙ ֶאל־ַהִמְדָבֵ֣ ם ֹאָת֨ אֶתֵ֤ י־הֹוצֵׁ ַבע ִכֹּֽ ב׃ ָלֹשֹׂ֑ ָרָעֹּֽ ה ָבֹּֽ ל ַהֶזֶ֖    ת ֶאת־ָכל־ַהָקָהֵ֥

זכר  ה שעם ישראל הגיע אליו זה ד" ימלוך לעולם ועד. אין  ה וב גם בשירת הים הרמה הכי ג
רים האכילו אותם, הם עדיין היו סבבה עם  צפייק ניוז שהמ\לשחרור מעבדות. שבגלל הרעל

 להיות עבדים.   לא הפריע להם העבדות, דהיינו

או לעשות טכס לכבוד המלך, מלגנות עבדות,  \ לכבד צו )לא מובן( של המלך, ולהם  יותר קל  
 אפילו עבדות מדכא. 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9B_%D7%99


ממצרים לומדים על השבת כדי לחגוג ברכת הד" וקדושת הד" אפילו אם   אולכן כשהעם יוצ
 לזכור דבר ממנו בבריאת העולם.  לא מובן לגמרי, זה טכס לכבוד המלך.

 

אי עבדות  \שנה ומתרגל למנוחת השבת המבורכת. מתחיל להעריך החירות  40אז ככה העם חי  
הנידודים העם כבר לא מבקש לחזור למצרים. הם אוהבים את השבת כעין  בשבת. ואכן בסוף  

 מתנה מד" לעם ישראל. 

 

ומחזיק הה לפני שהעם   להיות השולט  ישראל,  רקע  קופך  על השבת.  בארץ  ד" שוב מצווה 
שלטון המצרי  .ה  שקיבלו אבותיהם במצרים  מושפע מהרעל והפייק ניוז ר לא  בעכשיו העם כ

המושחת גרם להם לקבל העבדות בהבנה. הם כבר מבינים שעבדות לא היה ראוי. עכשיו הם  
יום חופש בלי עבדות, ואפילו בלי עבודה לבהמות, להבין   פנויים לקבל המסר של ד" לדורות. 

אסור   היה  שלא  )אפילו  בעיתית  זה  ושעבדות  הקשיחותלגמרי(.  וגם    לשחרר  העבדות  של 
 לזכור ולתת לעבדים לזכור שעבדות בעיתית.והעבודה של שכירים.  

 

לא היה להם יום  שפיייק של השלטון ובגלל  \היהודים במצריים לא ידעו את זה בגלל הרעל
. השבת אע"פ שלא מבטלת העבדות לגמרי הוא נותן לעבד את החופש  , להרגיש איך זהמנוחה

 המחשבתית שעבדות לא בסדר. שיכול לחלום ואם יש צורך להיאבק לחירות. 

 

לא כדי לכבד את הד" מעלינו אלא כדי    ציוויזה דווקא    שנה(   40)בפרשת ואתחנן אחרי    הפעם
מי שמתחתינו  כוחו  לכבד את  ד" צמצם את  בעצם  גם מבינים שבת בראשית.  אנו  עכשיו   .

מי שתחתיו. זה הברכה "על כן ברך" ויקדשהו  בשבת והפסיק את המלאכה כדי לכבד את  
ים של ואתחנן. הציווי שנכבד אנחנו אלא מתחתינו. העובדים  שזה רק ביתרו, לעומת הציווי 

   העבדים ואפילו הבהמות שלנו. 

זכור הם  ביתרו  המפתח  מתי  , כשמילים  וקידוש  לי ברכה  את  חסים  מכבד  שהד"  זכירה 
חת  ושמירה, ציווי ומנ   ואתחנן,  ב  בראשית. מילים המפתחהבריאות מתחתיו דוגמת מעשה  

נחנו  א שאנו מכבדים אלא מתחתינו ועדיין גם    .זה במוקד  , ושהפעם עלינו לעשות השבת,העבד
 זכות שבת בראשית )וגם בזכות יציאת מצריים(. בבעצמינו נחים 

 

 ערב שבת עקב שלום תשפ"ב 

 משה בריל  

 

 

 


