
The Gift of Shabbos 
 

 שמות פרק לא
 טז) ְוָׁשְמרּ֥ו ְבנֵֽי־ִיְׂשָרֵא֖ל ֶאת־ַהַּׁשָּב֑ת ַלֲעׂשֹ֧ות ֶאת־ַהַּׁשָּב֛ת ְלדֹרָֹת֖ם ְּבִר֥ית עֹולָֽם

 יז) ֵּביִנ֗י ּוֵבין֙ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ל אֹ֥ות ִה֖וא ְלעָֹל֑ם ִּכי־ֵׁשֶׁ֣שת ָיִמ֗ים ָעָׂש֤ה ְיקָֹוק֙ ֶאת־ַהָּׁשַמִ֣ים)
  ְוֶאת־ָהָאֶ֔רץ ּוַבּיֹום֙ ַהְּׁשִביִע֔י ָׁשַב֖ת ַוִּיָּנפַֽׁש

 
 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

 
 שמות פרק כ

 ח) ָזכֹ֛ור֩ ֶאת־יֹ֥֨ום ַהַּׁשָּב֖֜ת ְלַקְּדׁשֹֽ֗ו
 

ֶׁשת־ָיִמים֩ ָעָׂש֨ה ְיקָֹו֜ק ֶאת־ַהָּׁשַמִ֣ים ְוֶאת־ָהָאֶ֗רץ ֶאת־ַהָּים֙ ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּב֔ם ַוָּיַ֖נח  יא) ִּכ֣י ׁשֵֽ
הּו   ַּבּיֹ֣ום ַהְּׁשִביִע֑י ַעל־ֵּכ֗ן ֵּבַרְ֧ך ְיקָֹו֛ק ֶאת־יֹ֥ום ַהַּׁשָּב֖ת וְַֽיַקְּדׁשֵֽ

 
 דברים פרק ה

ָך֒ ֲעבֹ֔ד֘ ְוָעִׂש֖֣יָת ָּכל־ְמַלאְכּתֶֽ  יג) ֵׁשֶׁ֤֣שת ָיִמ֣ים֙ ּתַֽ
 

 טו) ְוָזַכְרָּת֗֞ ִּכ֣י־ֶעֶ֤֥בד ָהיִ֣֨יָת֙׀ ְּבֶאֶ֣רץ ִמְצַרִ֗֔ים ַוּיִֹצֲ֨אָך֜֬ ְיקָֹו֤֨ק ֱאלֶֹה֤֨יָך֙ ִמָּׁש֔ם֙ ְּבָי֤֥ד ֲחָזָק֖ה֙ ּוִבְזרַֹ֣ע ְנטּוָי֑ה
  ַעל־ֵּכ֗ן ִצְּוָך֙ ְיקָֹו֣ק ֱאלֶֹה֔יָך ַלֲעׂשֹ֖ות ֶאת־יֹ֥ום ַהַּׁשּבָֽת

 
 ויקרא פרק יט

  ְוָֽאַהְבָּת֥ ְלֵרֲעָך֖ ָּכמֹ֑וָך
 


