
ראשונה  נטיעה 

סוגיית שמירת השבת
התגורר ביפו והתמודד עם חילול  , רבה של העיר יפו והמושבות, הרב קוק

.  אנשי העלייה השנייה, השבת בפרהסיה בקרב העולים החדשים

פתיחת חנויות בשבת  
באחת מתפילות השבת עלה אחד המתפללים על בימת בית הכנסת  

הפסיק את קריאת התורה וקרא בכל , שבנוה שלום ביפו" שערי תורה"

עובד  , ששמואל הסנדלר יושב בשעה זו ממש בחנותו אשר ביפו, גדול

הוא דרש להפסיק מיד את התפילה וללכת אל חנותו של  . ומחלל שבת

השקיט  , מיד עלה הרב קוק על הבמה.שמואל ולמחות על חילול השבת

כשהתפילה הסתיימה הציע  . את הקהל ודרש לסיים את התפילה בשקט

הרב שילכו לחנותו של שמואל הסנדלר בתנאי שיישמעו להוראותיו ויעשו  

.  כל המתפללים ובראשם הרב החלו ללכת ברחוב המוליך ליפו. כמנהגו

רבי  : "ניגש אליו הרב ואמר לו בחיוך , כאשר הגיעו לחנותו של אותו סנדלר

כמוהו נהגו כל האנשים והדבר . והמשיך הלאה!" שבת שלום, שמואל

הוא  . השפיע על הסנדלר שהחליט לנעול את חנותו ולבוא לביתו של הרב

יש לי שמונה ילדים בבית ואני לא מרוויח מספיק כסף כדי להאכיל : "אמר

..."  לכן אני חייב לעבוד בשבת. אותם

הרב דאג להקל על מצבו הכלכלי ובעזרת ועד הקהילה ארגן עבורו תרומה  

.  מאז הקפיד הסנדלר על שמירת השבת. שבועית

(.מאת שמחה רז" מלאכים כבני אדם"מתוך )



הדלקת נרות שבת

,  דיבר הרב בהרחבה על חשיבות אכילת אוכל כשרבפוריה
עוד מעט  : "בקהל כעסה ואמרהשהיתהאבל אישה צעירה 

!"ידרוש מאתנו הרב גם להדליק נרות שבת
ביקש הרב את רשות הדיבור פעם נוספת והפליג בערך  

בשעה שדיבר אור שבת קודש זהר והאיר  . קדושת השבת
. את כל בתי הנפש של האנשים מישראל

כשתתחילו לשמור  , עכשיו: "סיים הרב את דבריו ואמר
,  תזכו להאיר לכם את הנשמה היתרה של השבת, כשרות

".וגם עיניכם יזכו לראות את האור הגנוז בנרות השבת
אני , רבי, רבי: " קמה אותה צעירה ואמרה בהתרגשות

מבטיחה שמהיום והלאה אתחיל גם להדליק נרות של 
".שבת

אלא בדרכי  , הרב בדרכו המיוחדת לא כפה על החלוצים לשמור שבת
נועם סיפר להם על קדושתה וסגולותיה עד שביקשו לדבוק גם הם  

.  בטעמה המיוחד




