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 ? הכיצד–" לםא לעִֹואות ה "–השבת 

 
השבת מופיעה פעמים מספר .  הציווי על שמירת השבתןברות ובהיות עשר הדנשנבפרשת ואתחנן 

ברות נזכרת יאולם בעשר הד, )נחסיבפרשת אמור ופ(דשים ובמקרא יחד עם המועדים וראשי ח
כפי ו ,מינה ואין דומה לה בין המועדים האחריםהשבת היא תופעה מיוחדת ב. בלבדהשבת 

תנה ְנהוא ה ולפיכך "שהייתה בבית גנזיו של הקב" מתנה טובה " היאל"שמכנים אותה חז
 .בחינת הזמן –במאמר זה ברצוני להדגיש היבט מיוחד של השבת . לישראל בלבד

 ,חזוריות הירחתופעה אסטרונומית של מב, כידוע, יסודו,  במובן של פרק זמן מסוים"חודש"
שום ב נה קשורהאי ,לעומת זאת, השבת. חודש נקבעים גם המועדיםהפי קביעת ראש -לוע

 ,זוהי חלוקה שהתורה קבעה. למחזורים של שבעה ימיםזמן תופעת טבע המאלצת לחלק את ה
א לעלם ִואות ה" : כנאמר, שה ימיםילמען ידעו ישראל וידעו כל יושבי תבל כי העולם נברא בש

 1). יז,לא' שמ" (את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש' עשה ה ימים כי ששת
 ה למחזורים של שבעו בעקבות עם ישראל קיימת עד היום אצל רוב העמים החלוקה הז,אכן
 אך . יום שישי–אצל המוסלמים ו יום ראשון – אצל הנוצרים :בשינוי יום השבתוןכי  אם ,ימים

דש לשלושה מחזורים בני ו לכאורה אפשר היה לחלק את הח;אותחלוקה זו אינה מחויבת המצי
. במשקולות ובחישובים אחרים,  המקובלת במתמטיקהונית העשרהכמו בשיט, עשרה ימים
בעשור : בשטרות נהגו לציין, ואכן. תפחות שרירותיהיא  על הדעת ות יותר  מתקבלחלוקה כזו

במצרים העתיקה : נהגו בארצות שונותשיטות חלוקה אחרות  2.דשואמצעי ואחרון לח, ראשון
כלומר , החודש לשלישיםה של אצל היוונים הייתה חלוקגם  3,בן עשרה ימים" שבוע"היה 

 אצלןהיו גם תרבויות עתיקות ש. לאשורים היה שבוע בן חמישה ימיםו 4,לשלושה עשורים
 אצל וןגכ, פי שבעת כוכבי הלכת-לשבעה ימים עמחזורים של החודש לשל  המוצאים חלוק

שה יהחמ, השמיני, בתרבות הפרסית היו מקודשים היום הראשון של החודש. הכלדים והפרסים
דש ו החה של ובבבל הייתה חלוק5,בדילוג של שבעה ימים: כלומר, עשר והעשרים ושלושה

לוח היהודי יש רק באבל . פי ארבע צורות הירח הבסיסיות המשתנות במשך החודש-לע, לרבעים
סיבה  אולי ה6.דשוללא קשר למספר הימים בח, מדויקת של שבוע בן שבעה ימיםחלוקה ברורה ו

שאין בעצם שום הכרח אסטרונומי אימננטי לחלוקה זו מלבד הסיבה ,  כפי שהצענו, היאלכך
 .התאולוגית הכתובה בספר בראשית

 
-תל, בקש שלום ורדפהוסימון ' בספרו של א" קדושת המקום וקדושת הזמן במקרא"ראה את הפרק על  1

 .2002אביב 
עבודת , י תעודות מהגניזה הקהירית"יני ירושה בהלכה היהודית עפת ועניוצווא, בליןי ר'כך הובא אצל י 2

 .50-49' ו עמ"תשמ, אביב-אוניברסיטת תל, דוקטור
   .63' עמ  Calendar בערך  ,.Encyclopedia of Religion and Ethics, N.Y 1910:   ראה  3
 .106'   שם עמ4
 .129'   שם עמ5
 .108' עמשם   6



 7.םצבי ורבלובסקי מהאוניברסיטה העברית בירושלי' שמעתי מפי פרופ, רעיון זהחיזוק נוסף ל
 –והוא , היהדות המציאה ריתמוס אחד שאינו מבוסס על ריתמוס טבעי: "הוא התבטא כך

ו בתקופת, סטיתיהוא הוסיף שהדבר התפשט בתקופה ההלנ, " את זה'בלע'וכל העולם , השבוע
בני . שהכוכב השביעי ביניהם נקרא שבתאי,  גם בזכות שבעת כוכבי הלכת, אלכסנדר מוקדוןשל

 .ומשום כך לא עבדו ביום השביעי, כוכב המשפיע מזל רעאדם האמינו שהוא 
השפעה הנוצרית על ייחס במידה רבה ליש לימים חלוקה לשבוע שיטה של ההתפשטות האת 

 אין ספק שהמקור לכך הוא הלוח העברי שבו אבל.  עד המזרח הרחוק,התרבות המערבית כולה
 ולא כמו שניסש,  שונים של השבועחג יכול לחול בימים. החלוקה לשבוע חוצה את כל התאריכים

 שהיום הראשון של חול המועד פסח יחול תמיד ביום –הקראים אצל  ומדבר יהודהכת בלעשות 
היא לעולם כי  אות ":פסוקב לעיל צוינהתייחס לסיבה שלא הורבלובסקי ' פרופ 8. בשבועראשון

הלוח העברי  אבל הוא קבע מפורשות ובהחלטיות ש,"ששת ימים עשה את השמים ואת הארץ
ה בעצמו השאיר לנו סימן שיעמוד לעולם "אפשר שהקב. הוא המקור לשבוע בן שבעה ימים

 9:ם"הרמבעל כך אומר .  תקופת בריאת העולם–על תקופה שאיש לא היה נוכח בה כעדות 
ויתפרסם , העולםכדי שיתבסס יסוד חידוש ) השבת(וינו בקידוש היום הזה וולפיכך נצט

 וכאשר ישאלו מה טעם הדבר תהיה ,במציאות כאשר ישבתו כל בני אדם ביום אחד
 .'התשובה כי ששת ימים עשה ה

 

 סקירה תבאומשם  10ש ליכט"ומועדים בעריכת י על זמניםגם בספר דומים מצויים דברים 
וגם (כדיות בתעודות א" שתוך קביעהאולם , מדעית על המספר שבע המקודש בתרבויות שונות

.. . לה למושג שבועיאין זכר לשבוע ואין אפילו מ, המזכירות סדרות של זמנים) תיותיבאוגר
  : ובהמשך11."חדר לעולם בהשפעת היהדות דרך הנצרות והאיסלם' השבתי'השבוע 

 

אין  ...מכל מקום ברור שבקרב העמים השכנים לישראל שהיו יכולים להשפיע עליו
דבר זה מביא לידי מסקנה שהשבוע השבתי . בת הישראלימקבילה מדויקת לשבוע הש

 ). 25' עמ( הוא יצירה ישראלית עצמאית ,כשבת שממנה הוא משתלשל, המיוחד לישראל
 

שהתחלתו מיום , השמעת על אומה שחולקת בשבוע הידוע: "ל"ריהבהתייחסו לנושא זה אומר 
 12".ו הדברכל העולם נוהג אות, קת על כךו אין מחל?ראשון והשלמתו בשבת

 וכוונתו לעצם החלוקה לשבעה ימים ובהם ,כדברי הכוזרי" כל העולם נוהג אותו הדבר"אמנם 
, וכך נאמר בתפילת עמידה.  אבל השבת היא מתנתו המיוחדת של עם ישראל,מנוחהשל יום אחד 

אלוקינו לגויי הארצות ולא ' תו הת ולא נ...ושמרו בני ישראל את השבת: "בשחרית לשבת
 ." כי לישראל עמך נתתו באהבה, מלכנו לעובדי פסילים וגם במנוחתו לא ישכנו ערליםהנחלתו

מנהל העולם הוביל את הנסיבות ההיסטוריות כך שנתן בלבם של אומות העולם להזיז את יום 
עד כדי כך .  כך שיום השבת המקורי נשאר לישראל בלבד,שישי ואראשון יום לשלהם המנוחה 

 13".גוי ששבת חייב מיתה"יימת הלכה  שק,הוא מיוחד לישראל
מציאות , י ישראל"חלוקת הימים למחזורים בני שבעה ימים וקיום השבת עשל מציאות העצם 

 ,על בריאתו את העולם בששה ימיםו בבחינת מסירת עדות על קיומו של בורא עולם זו היא
 14.ועדות זו מיועדת לכל באי עולם

                                                 
עמו מתתי את הדברים בשיחה יוא, לוח השנה:  בנושא,ו" בתאריך ה בתשרי תשנ שנערך)'רשת א( בראיון ברדיו 7

 .פה-בעל
בפרק , ז"ירושלים תשנ, מועדי ישראל, תבורי' י: ראה, על היחס בין השבת ומועדי ישראל מבחינת הזמן 8

 .ועוד' העומר'
 .ט"רל' עמג "ירושלים תשל, מהדורת קאפח, א"חלק שני פל, מורה נבוכים  9

 .24-18' עמ ,ח"ירושלים תשמ, ש ליכט"ערך י, עדים בתקופת המקרא ובימי בית שניוזמנים ומ  10
 .22 'שם עמ  11
 .ז" מאמר ב אות נ,ד"פ'  עמ,ד"א תשמ" מנורה תאת הוצ,יהודה אבן תיבון' ר' מהד, כוזרי  12
 . קט,י"ם הלכות מלכים פ" רמב;ב" ע,  סנהדרין נח13
 ).442גיליון (ס "לפרשת אמור תשבדף השבועי פירו ר שוברט ס"  ראה מאמרו של ד14
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