The Gift of Shabbos
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תלמוד בבלי מסכת ביצה דף טז עמוד א
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה :משה ,מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה
כל מצוה שנתן להם הקדוש ברוך הוא לישראל נתן להם בפרהסיא ,חוץ משבת שנתן להם
בצנעא שנאמר ביני ובין בני ישראל אות היא לעלם
דאמר רבי שמעון בן לקיש :נשמה יתירה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת ,ולמוצאי
שבת נוטלין אותה הימנו ,שנאמר שבת וינפש ,כיון ששבת ווי אבדה נפש
בראשית רבה פרשת בראשית פרשה יא סימן ח
תני ר"ש בן יוחאי אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע לכולן יש בן זוג ,ולי אין בן
זוג ,א"ל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל היא בן זוגך
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף נח עמוד ב
ואמר ריש לקיש :נכרי ששבת  -חייב מיתה
דברים רבה פרשת דברים פרשה א סימן כא
א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן בנוהג שבעולם מלך ומטרונה יושבין ומסיחין זה עם זה מי
שבא ומכניס עצמו ביניהם אינו חייב מיתה כך השבת הזו בין ישראל ובין הקדוש ברוך
הוא שנאמר )שמות לא( ביני ובין בני ישראל לפיכך כל עובד כוכבים שבא ומכניס עצמו
ביניהם עד שלא קבל עליו לימול חייב מיתה
ערוך השולחן אורח חיים סימן רמב סעיף א
שבת קדש הוא האות הגדול שבין הקדוש ברוך הוא ובין עמו ישראל כמו שכתוב ]שמות
לא ,יג[ כי אות היא ביני וביניכם לדעת כי אני ד' מקדשכם כלומר אף על גב דשבת הוא
זכר למעשה בראשית כי ששת ימים עשה ד' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת

וינפש ולכן ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת וגו' ]בראשית ב ,ג[
כדכתיב במעשה בראשית וא"כ היא שייך לכל ברואי עולם ואינה דומה למועדים שהם זכר
ליציאת מצרים שאין לשארי האומות שייכות בזה שהם לא יצאו ממצרים אבל במעשה
בראשית כולם נבראו מ"מ לא נתן הקדוש ברוך הוא קדושת השבת רק לישראל בלבד
וזהו לדעת כי אני ד' מקדשכם כלומר שאתם קדושים אצלי כדכתיב קדושים תהיו ולכן
נתתי לכם קדושת השבת והשבת וישראל הם תכלית הבריאה ]וזהו שאומרים ולא נתתו
וכו' לגויי הארצות ולא הנחלתו וכו' כלומר אף שלכאורה יש שייכות לכולם בזה וזהו שאמרו
בפ"ק י' :דשבת מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה לך אמור להם לישראל וכו'
כלומר אף שביכולת ליתנה לכל הברואים ודו"ק
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