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 ג. דף

 

ָזכֹור ֶאת  (כ פסוק חשמות )זכירת השבת הנלמדת מן הפסוק  תמצו 1בכלל
ׁשֹו  ת ְלַקד ְ ָ ב  ַ רבי יצחק אומר, לא  (שם)מה שנאמר במכילתא א הויֹום ַהׁש 

אלא תהא מונה לשם שבת. ופירושה, תהא מונה כדרך שהאחרים מונים, 
 2שהגוים מונין ימי השבוע לשם הימים עצמן, יקראו לכל יום שם בפני עצמו

הדגיש ולכן כשרוצה ל ולא מצאנו שני בתורה שמתייחס לימים עצמם
 . 3ה לשבתאו יום זה וז "ני לשבתולהזכיר השבת יואמר במפורש "ש

על שמות המשרתים, כנוצרים, או שמות אחרים  שהגוים מוניןוכן מה 
, 4חד בשבת, שני בשבתישראל מונים כל הימים לשם שבת, אשיקראו להם, 

 . וזה פשוטו של מקרא. 5כי זו מן המצוה שנצטוינו בו לזכרו תמיד בכל יום

 ולכך נהגו לומר לפני אמירת שיר של יום בכל יום היום כך וכך בשבת
 .לקיים מצוה זו

                                                 
 רמב"ן עה"ת שמות כ ח 1
 ערבים שמונין חד, תנין, תלתא. ]תורה אור[כמו ה 2
צע"ק מזה ע"ד רמב"ן עה"ת בפ' יתרו עה"כ זכור את " הקשהטל תורה שבברי רמב"ן אלו ועל פי זה מובנים ד 3

מו א' או שני בשבת יעו"ש דהא בכל כתבי הקודש ציום השבת לקדשו שכ' דמצוה למנות מנין הימים לשבת ע
שבת זה לא אדחן ני סתם ייחשב שני במה שאיתא הכה היינו שלומר שד" כאלא אשכחן זה כמפורש ה

דשים לחושני לשבת שיהיה ניכר שאינו שני סתם שבמקרא הכונה שני ל שואדרבא להכי בעי' שיאמר בפירו
 או לשנים

ומניית ימי השבוע הוא מהשבת שעברה כמש"כ רבינו הרמב"ן לעיל פי"ב פסוק ב "וכמו שתהיה הזכירה  4
ביום השבת במנותינו ממנו אחד בשבת ושני בשבת, כאשר אפרש ]להלן כ ח[, כך הזכירה ביציאת מצרים 

שי לגאולתינו, שאין המנין הזה לשנה, שהרי תחלת שנותינו במנותינו החדש הראשון והחדש השני והשלי
מתשרי, דכתיב ]להלן לד כב[ וחג האסיף תקופת השנה, וכתיב ]שם כג טז[ בצאת השנה, אם כן כשנקרא 
לחדש ניסן ראשון ולתשרי שביעי, פתרונו ראשון לגאולה ושביעי אליה. וזה טעם ראשון הוא לכם, שאיננו 

 אשון לכם, שנקרא לו לזכרון גאולתינו".ראשון בשנה, אבל הוא ר
ומפני שהוא מופת ועדות על החדוש נצטוינו שנזכור אותו בכל יום הוא שנאמר ]שם כ[ זכור את יום השבת  5

וגו', וביאור הכתוב על דרך הפשט מה שאנו מזכירים ימי השבוע אחד בשבת ב' בשבת וכן כלן ואין אנו קורין 
ויום כמו שעושין האומות ואנו עושין כך כדי שנזכור יום השבת עם כל יום את הימים בשם מיוחד לכל יום 

ויום וזהו פירוש זכור את יום השבת לקדשו. צוה בזכרון הזה שיהיה תדיר בכל יום ויום כענין יציאת מצרים 
כי  שכתוב בו כלשון הזה ]שם יג[ זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. והמצוה היא שנזכור אותו בכל יום

 כן כתיב ]דברים טז[ למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ]כד הקמח שבת[.
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כשכותב מכתב וכדומה טוב שיכתוב היום כך וכך בשבת ובעל ידי כך 

 .6מקיים מצות עשה זו

 

                                                 
 עבד המלך שמות כ, ח 6


