
חברותאחברותא

ישראל והשבת
 על פי שיחתו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל

ְושְָׁמרּו ְבֵני ִישְָׂרֵאל ֶאת ַהַשָּׁבּת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַשָּׁבּת ְלֹדֹרָתם ְבִּרית עֹוָלם. ֵבּיִני ּוֵבין ְבֵּני ִישְָׂרֵאל אֹות ִהוא ְלֹעָלם ִכּי שֵׁשֶׁת 

ָיִמים ָעשָׂה ה' ֶאת־ַהשַָּׁמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְשִּׁביִעי שַָׁבת ַוִיָּנַּפׁש. )שמות לא, טז–יז(

הקיפו בעיגול את המילה "שבת" )גם במקרים שהיא חלק ממילה אחרת( בפסוקים אלו.

סמנו קו מתחת לשם "ישראל" בכל מקום שהוא מופיע בפסוקים אלו.

"ְושְָׁמרּו ְבֵני ִישְָׂרֵאל ֶאת ַהַשָּׁבּת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַשָּׁבּת" )שמות לא( – ישראל הם העושים את השבת. 

השבת היא עצם היהדות. )הרב צבי יהודה קוק( איך ישראל עושים שבת?

________________________________________________________________________

ג' בריתות כרת ה' עם ישראל: מילה, תפילין ושבת, ושלושתן נקראות אות. מתחו קו:

לעם  שניתנו  מיוחדות  מצוות  אלו  ישראל משאר העמים.  עם  ומייחדות את  האותות, מבדילות  המצוות האלה, 

ישראל בלבד, ורק עם ישראל מקיים אותן.

ראשי התיבות של שלושת ה"אותות" האלה: שבת, ברית )המילה( ותפילין הם: __   __   ___

בתפילת שחרית של שבת אנחנו אומרים:

"ִיְׂשַמח משֶׁה ְבַּמְתַּנת ֶחְלקֹו... ּושְֵׁני ֻלחֹות ֲאָבִנים הֹוִריד ְבָּידֹו. ְוָכתּוב ָבֶּהם שְִׁמיַרת שַָׁבּת... ְוֹלא ְנַתּתו ה' ֱאֹלֵקינּו ְלגֹוֵיי 

ָהֲאָרצות, ְוֹלא ִהְנַחְלּתו ַמְלֵכּנּו ְלעֹוְבֵדי ְפִסיִלים, ְוַגם ִבְּמנּוָחתֹו ֹלא ִישְְׁכּנּו ֲעֵרִלים. ִכּי ְלִישְָׂרֵאל ַעְמָּך ְנַתּתֹו ְבַּאֲהָבה, ְלֶזַרע 

ַיֲעקב ֲאשֶׁר ָבּם ָבָּחְרָתּ. ִישְְׂמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי שַָׁבּת ְוקֹוְרֵאי ֹעֶנג ַעם ְמַקְדּשֵׁי שְִׁביִעי".

בין המצוות הראשונות שקיבלו ישראל במעמד מתן תורה מופיעה השבת.

היא ניתנה במיוחד לישראל, והם שמחים בה כל כך.

ההסבר הנכון לצירוף "עם מקדשי שביעי":

  1. העם שמקיימים מצוות ביום השביעי.

  2. בית המקדש מיועד לעם השביעי.

  3. עם ישראל מקדשים את היום השביעי.

  4. עם ישראל שומרים שמיטה )שביעית(.

המלכה שליהמלכה שלישבתשבת
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בוגריםבוגרים

על תפילין נאמר

על ברית מילה נאמר

על שבת נאמר

ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם 

והיה לאות על ידכה 

ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם
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שרה, יהודייה כשרה ואימא לילדים שומרי תורה ומצוות מספרת:

לא נולדתי יהודייה, אבל גדלתי בין יהודים ואהבתי את היהדות. מרוב אהבה לתורה ולמצוות – התחלתי לשמור 

מצוות, להתלבש בצניעות ולשמור שבת.

לא ידעתי שלפי התורה יש בהתנהגות שלי בעיה, אבל בשלב מסוים הבנתי שאם אני רוצה להיות יהודייה – עליי 

להתגייר. הלכתי  לבית דין לגיור, והרבנים שאלו אותי שאלות:

הרב: "את רוצה לשמור מצוות?"

אני: "בוודאי, אני אוהבת מאוד את התורה".

הרב: "אבל את יודעת שאת לא חייבת, נכון?"

אני: "נכון, כרגע אני גויה, אבל אני שומרת מצוות. גם את השבת אני לא מחללת".

הרב: "מה? לא, זה לא טוב. אסור לגוי לשמור שבת".

האמת, הייתי המומה ולא הבנתי: למה אסור לגוי לשמור שבת? השבת טובה ונעימה כל כך, למה אסור לי לשמור 

שבת?!

בסוף, כמובן, שרה התגיירה והיא שומרת שבת כראוי.

אכן, הרב צדק, אסור לגוי לשמור שבת. 

הרב יהודה ליווא מפראג, המהר"ל זצ"ל, הסביר שהשבת אינה שייכת לחיים של גוי. שבת היא מעין עולם הבא, 

וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לישראל יש קשר לעולם הבא, לנצח – מה שאין כן לגויים. השבת שייכת 

לנצחיות ולעם הנצח.

לפניכם ארבעה הסברים המציינים סיבה לאיסור המוטל על הגוי לשמור שבת. לפי מה שלמדנו, איזה מהם איננו 

מסביר מדוע אסור לגוי לשמור שבת?

המלכה שליהמלכה שלישבתשבת
סידור
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1. כי השבת היא מעין העולם הבא.

2. כי היהודים שייכים לנצח.

3. כי הגוי לא יודע את ההלכות.

4. כי השבת לא שייכת לחיים של הגוי.


