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Ο γάμος του εβραϊκού λαού με το Σσαμπάτ 

 

Η Τορά στην περασσά Κι Τισά επαναλαμβάνει την εντολή της τήρησης της αργίας 
του Σσαμπάτ, τονίζοντας τη σοβαρότητα της βεβήλωσης της ημέρας αυτής, η οποία 
θεωρείται ιδιαίτερο παράπτωμα. 

Το Σσαμπάτ είναι η πιο συχνή από όλες τις 
εβραϊκές γιορτές. Υπάρχει μια αρχή γνωστή 
ως «ταντίρ βεσσεενό ταντίρ ταντίρ κόντεμ», 
που σημαίνει ότι, όταν πρέπει να 
εκτελέσουμε δύο μιτσβότ την ίδια στιγμή, 
εκτελούμε πρώτα εκείνη που είναι πιο συχνή. 
Ο κανόνας αυτός μας αποδεικνύει ότι η 
σημασία της πιο συχνής μιτσβά υπερβαίνει 
εκείνη της λιγότερο συχνής. Η λογική βέβαια 
είναι σαφής: η Τορά απαιτεί από εμάς να 
τηρούμε ένα νόμο πιο συχνά ειδικά λόγω της 
σημασίας που έχει για τη ζωή μας η 
μεγαλύτερη συχνότητά του. Το Σσαμπάτ 
λοιπόν είναι αναμφισβήτητα η σημαντικότερη 
των εβραϊκών εορτών, ακόμα πιο σημαντική 
και από το Γιομ Κιπούρ, όπως αποδεικνύεται 
από το γεγονός ότι γιορτάζεται κάθε 
εβδομάδα. 

Στην πραγματικότητα, το Σσαμπάτ είναι τόσο 
σημαντικό όσο και οι σύζυγοί μας. Αν 
αναλογιστούμε για μια στιγμή πόσο 
σημαντικοί/ές είναι οι σύζυγοί μας για μας, 
πόσο ζωτικής σημασίας ρόλο παίζουν στη 
ζωή μας και τι πραγματικά σημαίνουν για 

μας, τότε μπορούμε να έχουμε μια αίσθηση της καίριας σημασίας της ημέρας του 
Σαββάτου στη ζωή των εβραίων. 

Το καμπαλιστικό βιβλίο Ζοάρ αναφέρει αλληγορικά ότι, κατά τη δημιουργία του 
κόσμου, το Σσαμπάτ, η έβδομη μέρα, εξέφρασε ένα παράπονο προς τον Θεό. Οι 
υπόλοιπες έξι ημέρες της εβδομάδας έχουν η καθεμία ένα ταίρι, δηλαδή η Κυριακή 
και η Δευτέρα αποτελούν ένα ζεύγος, όπως επίσης η Τρίτη με την Τετάρτη, η 
Πέμπτη με την Παρασκευή. Το Σσαμπάτ όμως ήταν μοναχικό. Ο Θεός απάντησε σε 
αυτό το παράπονο του Σσαμπάτ εξηγώντας του ότι ο λαός του Ισραήλ είναι το ταίρι 
του! Είμαστε «νυμφευμένοι» με το Σσαμπάτ. Η σχέση μας με το Σσαμπάτ 
προσομοιάζει εκείνη ενός πραγματικού ζευγαριού. 

Αυτό εξηγεί μια σειρά από ενδιαφέροντα αποσπάσματα τόσο στο προσευχολόγιό μας 
όσο και στο Ταλμούδ. Για παράδειγμα, το Λεχά Ντοντί, ο ύμνος που ψάλλουμε στη 
συναγωγή την Παρασκευή το βράδυ, περιγράφει το Σσαμπάτ σαν μια νύφη την 
οποία υποδεχόμαστε. Η έναρξη του Σσαμπάτ είναι ο «γάμος» μας, τότε 
«νυμφευόμαστε» το Σσαμπάτ και, φορώντας τα καλύτερά μας ρούχα, 
τραγουδώντας και γιορτάζοντας, τρέχουμε να καλωσορίσουμε και να χαιρετίσουμε 
τη «νύφη». 

Αυτό εξηγεί επίσης γιατί τραγουδάμε την Παρασκευή το βράδυ το Έσσετ Χαγίλ, ένα 
κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών το οποίο εκθειάζει τις αρετές της άξιας 
γυναίκας. Τραγουδάμε το κεφάλαιο αυτό με σκοπό να επαινέσουμε και να 
εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη και το θαυμασμό μας προς τη γυναίκα του σπιτιού, 



που εργάστηκε τόσο σκληρά για να προετοιμάσει ένα όμορφο Σσαμπάτ. Αλλά 
επιπλέον, αυτό το κεφάλαιο το τραγουδάμε προς τιμήν της «νύφης», του Σσαμπάτ 
δηλαδή, που «νυμφευόμαστε» την Παρασκευή το βράδυ. Για τον ίδιο λόγο, το 
Ταλμούδ διδάσκει ότι δύο άγγελοι μάς συνοδεύουν από τη συναγωγή προς το σπίτι 
μας την Παρασκευή το βράδυ. Ο αρραβώνας (κιντουσσίν) πρέπει να 
πραγματοποιηθεί με την παρουσία δύο μαρτύρων και καθώς εμείς «νυμφευόμαστε» 
το Σσαμπάτ την Παρασκευή το βράδυ, ο Θεός στέλνει δύο αγγέλους οι οποίοι 
χρησιμεύουν ως μάρτυρες σε αυτήν την «γαμήλια τελετή». Αυτός μπορεί επίσης να 
είναι ο λόγος που απαγγέλλουμε το Κιντούσς. Ακριβώς όπως η γαμήλια τελετή 
ξεκινά με την απαγγελία μιας ειδικής ευλογίας με ένα ποτήρι κρασί, παρομοίως 
υποδεχόμαστε το Σσαμπάτ με το ίδιο τελετουργικό, καθώς συμβολικά τελείται ένας 
γάμος μεταξύ του εβραϊκού λαού και του Σσαμπάτ. 

Κατά τη διάρκεια του Σσαμπάτ απευθύνουμε ο ένας στον άλλο τον χαιρετισμό 
«Σσαμπάτ σσαλόμ». Ο γάμος έχει ως θεμέλιο το «σσαλόμ», ειρήνη δηλαδή και 
αρμονία μεταξύ του συζύγου και της συζύγου. Ως εκ τούτου, το Σσαμπάτ, 
ευχόμαστε ο ένας στον άλλον να είναι ο γάμος μας με το Σσαμπάτ ειρηνικός και 
αρμονικός, όπως θα θέλαμε να είναι και ο πραγματικός μας γάμος. Τι θα 
μπορούσαμε να μάθουμε από αυτή τη αλληγορική συσχέτιση του Σαββάτου με το 
γάμο; 

Σε ένα γάμο, το ταίρι μας ιδανικά αποτελεί 
πηγή μεγάλης ευλογίας, χαράς και 
ικανοποίησης - αλλά μόνο εάν εμείς οι 
ίδιοι έχουμε δεσμευτεί να είμαστε πιστοί 
και αφοσιωμένοι σύζυγοι. Ο γάμος 
πετυχαίνει όταν πρόκειται για μια διμερή 
σχέση αμοιβαίας θυσίας και ανιδιοτελούς 
προσφοράς. Όταν «θυσιαζόμαστε» για 
τους συζύγους μας, δεχόμαστε τις 
σημαντικές ευλογίες και χαρές του γάμου.  
Αυτή λοιπόν ακριβώς είναι η σχέση μας με 
το Σσαμπάτ. Στον ύμνο Λεχά Ντοντί το 
Σσαμπάτ περιγράφεται ως «μεκόρ 
αμπεραχά» - πηγή της ευλογίας. Το 
Σσαμπάτ μπορεί να είναι πηγή ευλογίας 
και ευημερίας, αλλά μόνο αν είμαστε 
αφοσιωμένοι «σύζυγοι». Πρέπει να 
είμαστε πιστοί και αφοσιωμένοι στο 

Σσαμπάτ. Αν απλά περνάμε την ημέρα αυτή με ύπνο, τότε δεν καταφέρνουμε να 
επενδύσουμε σε αυτήν τη σχέση. Αν δεν μελετήσουμε και δεν τηρήσουμε σωστά 
τους νόμους και τις υποχρεώσεις του Σαββάτου, τότε δεν θα τηρήσουμε τους όρους 
αυτής της συμφωνίας από την πλευρά μας. 

Ακριβώς όπως και στο γάμο, όσο περισσότερο επενδύσουμε στη σχέση, τόσα 
περισσότερα θα εισπράξουμε από τη σχέση αυτή. Αν λοιπόν, καταβληθεί κάθε 
εβδομάδα μια ιδιαίτερη προσπάθεια για να δώσουμε στο Σσαμπάτ την προσοχή, τη 
φροντίδα και την αφοσίωση που του αξίζει,  θα είμαστε σε θέση να λάβουμε ο 
καθένας μας τις μοναδικές ευλογίες, τη χαρά και την ικανοποίηση που μόνο το 
Σσαμπάτ - και ο γάμος - μπορούν να προσφέρουν. 
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