
חברותאחברותא

מתנת השבת  על פי מאמרו של הרב אברהם יצחק הכוהן קוק זצ"ל

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: מתנה טובה יש לי בבית גנַזי, ושבת שמה, ואני מבקש ליתנּה לישראל. 

לך והודיעם. מכאן אמר רבן שמעון בן גמליאל הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו.  )תלמוד בבלי, שבת י ע"ב(

הגמרא אומרת שהשבת היא מתנה. מדוע לדעתכם השבת היא מתנה? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

כאשר נותנים לך מתנה, אתה יכול לשמור את הידיעה בסוד )מתנה סודית( 

ואפשר לפרסם לכולם שקיבלת את המתנה.

"לך  למשה  אמר  הוא  השבת,  את  המתנה,  את  נתן  הוא  ברוך  הקדוש  שכאשר  אומרים  לברכה  זיכרונם  חכמינו 

והודיעם", כלומר: תודיע לעם ישראל שהם קיבלו את המתנה.

זה אומר שהמתנה היא מתנה סודית/מפורסמת )הקף בעיגול(

רבן שמעון בן גמליאל אומר שאם אדם נותן מתנה לילד – הוא צריך ליידע את אימו של הילד.

נדמיין שיחה בין הילד לאימו:

אימא: "חמודי, מניין יש לך המכונית הירוקה?"

הילד: "את קנית לי אותה. את לא זוכרת?"

אימא: "אני לא זוכרת מה בדיוק קניתי, אבל אני בטוחה שלא קניתי את המכונית הכתומה..."

הילד: "אה, נכון, קיבלתי אותה בבית הכנסת".

אימא: "מה? מי נתן לך? אתה יודע שאני לא מרשה לקבל מתנות מזרים".

הילד: "זה לא היה איש זר. נתן לי אותה הרב שאומר איתנו תהלים. הוא נתן לי פרס כי קראתי יפה ובכוונה".

אימא: "בכל זאת, אני הייתי רוצה לדעת כל מי שנותן לך מתנה".

האם לדעתכם הרב בבית הכנסת צריך להגיד להורים כשהוא מחלק מתנות והפתעות?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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חברותאחברותא

מצד שני, המתנה הזאת, השבת, נמצאת בבית הגנזים )=במקום סודי( של הקדוש ברוך הוא.

הרב קוק מסביר שהשבת היא באמת "מתנה סודית". כדי לדעת מה באמת מותר ומה באמת אסור בשבת צריך 

ללמוד הרבה את ההלכות שלה, וצריך גם ללמוד הרבה ספרים כדי להבין  את המשמעות האמיתית של השבת. 

ועם כל זאת היא גם מתנה ידועה שכולם מכירים.

כל אחד מבין את המשמעות של השבת לפי רמת הידע וההבנה שלו. 

גם ילד קטן )כמו בדברי רבן שמעון בן גמליאל( מבין שהשבת היא מתנה טובה.

)על פי מאמרי הראיה, עמ' 142, מתנת השבת(

מתחו קו:

השבת סודית כי               קשה מאוד להבין את משמעותה ודיניה
השבת ידועה כי                פחות ידע

כשהילד קטן יש לו                 כולם רוצים לשמור שבת

קראו את הסיפור על הרב קוק
ְּבַמַּסע ַהּמֹוָׁשבֹות ַהָּידּוַע, ְּבַאַחת ַהּמֹוָׁשבֹות ִּדֵּבר ָהַרב ַּבֲאִריכּות ַעל ֲחִׁשיבּות ְׁשִמיַרת ַהַּכְׁשרּות. ְלַאַחר ֶׁשִּדֵּבר ִמַּלַהט 

ִלּבֹו ְוִהְסִּביר ַעד ַּכָּמה ָחׁשּוב ְלַהְפִריד ֵּבין ָּבָׂשר ְלָחָלב ְוֶלֱאֹכל ַרק ֹאֶכל ָּכֵׁשר, ֶהֱחִליטּו ָּכל ַהּנֹוְכִחים ְלִהְתַחֵּיב ְלַהְכִׁשיר 

ֶאת ַהִּמְטָּבח ֶׁשל ַהָּמקֹום. ַּכָּמה ָׂשַמח ָהַרב!

ַאְך ָאז ָקָמה ַּבחּוָרה ְצִעיָרה ַאַחת, ְוֵדי ְּבֻחְצָּפה ָאְמָרה: "עֹוד ְמַעט ָהַרב ְיַבֵּקׁש ֵמִאָּתנּו ַּגם ְלַהְדִליק ֵנרֹות ַׁשָּבת!" ַאְך ָהַרב 

קּוק ֹלא ָּכַעס ְּכָלל ּוְכָלל. הּוא ָׁשַמע ֶאת ַהְּדָבִרים ּוִבֵּקׁש ׁשּוב ֶאת ְרׁשּות ַהִּדּבּור.

ְּבִלי ְלַהֵּסס ְלֶרַגע, הּוא ָנַתן ִׂשיָחה ֲאֻרָּכה ּוְמַרֶּגֶׁשת ַעל ֲחִׁשיבּות ְׁשִמיַרת ַהַּׁשָּבת ְוַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות! ּוְכֶׁשִּסֵּים ֶאת ַהִּׂשיָחה 

ָקָמה אֹוָתּה ַּבחּוָרה ְוָאְמָרה ְּבִהְתַרְּגׁשּות: "ָהַרב! ֲאִני מּוָכָנה ִלְהיֹות ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשַּתְדִליק ֵנרֹות!"

האם האישה הצעירה הבינה את המשמעות העמוקה של השבת? כן/לא. נמק:

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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