äìá÷ð úáù éðô
äçôùîá úáù

.ïîæá íéðåá åðàù ïåîøà úðéçáá àåä éòéáùä íåéä"
".úå÷ôàúää úãéîîå äçîùî ,äîùðî íééåùò åéúåøé÷
"åðéîéá íãàì äúåòîùî - úáùä" :êåúî ,ìùä òùåäé íäøáà

, הסוכנות היהודית, הפדרציה של דטרויט,שותפות אלפיי גליל מרכזימישיג
 מכו שיטי, מרכז פרנקל, המדרשה באורני

השבת מלווה אותנו לכל אור ההסטוריה .כבר בפרק השני בתנ" מתואר יו השבת כיו מנוחה
ושביתה מכל מלאכה.
לכל אחד מאיתנו השבת שלו ,ע המנהגי והמשמעויות האישיות ,משפחתיות וקהילתיות.
על ער השבת נכתבו מלי רבות ,א הקרובות ביותר ללבי ה מילותיו של אחד הע) :מתו "על
פרשת דרכי" ,חלק ג' פרק ל(
"אי צור להיות ציוני או מדקדק במצוות בשביל להכיר את ער השבת….מי שמרגיש בליבו
קשר אמיתי ע חיי האומה בכל הדורות ,הוא לא יוכל בשו אופ לצייר לו מציאות ע ישראל
בלי "שבת מלכתא".
אפשר לומר בלי כל הפרזה ,כי יותר משישראל שמרו את השבת ,שמרה השבת אות .ולולא היא
שהחזירה לה את "נשמת" וחידשה את חיי רוח בכל שבוע ,היו התלאות של "ימי המעשה"
מושכות אות יותר ויותר כלפי מטה ,עד שהיו יורדי לבסו #לדיוטא התחתונה של חומריות
ושפלות מוסרית ושכלית .ועל כ בוודאי אי צור להיות ציוני בשביל להרגיש כל הדר הקדושה
ההסטורית ,החופפת על "מתנה טובה" זו ,ולהתקומ בכל עוז נגד כל הנוגע בה".
ברצוני לבר את כל השותפי להפקת חוברת השבת במסגרת פעילות פורו המתנדבי של
שותפות  2000גליל מרכזי %מישיג ,על יצירה נוספת ,חשובה ומעניינת ,שתתרו להעמקת החינו
היהודי ,הזהות היהודית ,והקשרי היפי הנרקמי באמצעות פעילויות השותפות ה באיזור
גליל מרכזי וה במישיג.
יישר כח!!
בברכה
שרו שטיינבאו%אופ
מנהלת איזור גליל מרכזי
עור:
שי זרחי ,המדרשה באורני
מערכת:
ד"ר אתי סרוק ,שרי סתר  %מרכז פרנקל ,ירושלי
אילת לי  %המדרשה ,אורני
מיריק גרזי  %מכו שיטי ,בית%השיטה
מתנדבי שותפות אלפיי גליל מרכזי  %יאיר המר ,הילה טוכמכר%משעלי ,תמי שדמי ,זהר יולס
מתנדבי שותפות אלפיי מישיג  %יושבי ראש :ננסי שוסטק ,לינדה גודמ; חברי ועד :קרול
ויינטראוב פוגל ,לילי יעקובסו ,מישל יעקובסו ,ליסה סובל%סיגמ.
מפיק:
יאיר המר  %פורו המתנדבי ,הסוכנות היהודית :שותפות אלפיי גליל מרכזי%מישיג
עיצוב גרפי:
הלה טוכמכר%משעלי ,המדרשה באורני
מגזרות ויעו( גרפי :זוהר יולס
סיוע:
בית%ספר יסודי נהלל
בית%ספר יסודי "גלעד" ,נצרת עלית
בית%ספר יסודי "חרמו" ,נצרת עלית
בית%ספר יסודי "נופי" ,מגדל העמק
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תוכ:
הקדמה  אי להשתמש בחוברת...
מבוא  משמעויות השבת ,בתוספת מקורות עתיקי וחדשי.
תרשי השבת  בבית ובבית%כנסת.
הכנות לשבת
הטקס:
הדלקת%נרות
קבלת%שבת
פרשת השבוע
קידוש
"המוציא"
זמירות לליל%שבת
קידוש של יו השבת
הבדלה

מקורות וביבליוגרפיה בנושא שבת
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הקדמה

 אי להשתמש בחוברת...

 החוברת שלפניכ מיועדת למשפחה ,ולכ בחרנו להתמקד בשבת בבית :הכנות לשבת ,קבלת%
שבת ,יו השבת וצאת השבת )הבדלה( .חלק מתפילות השבת הנהוגות בבית הכנסת שולבו בפרקי
החוברת.
 בפתיחת החוברת מבוא עיוני ,להכרות ע משמעויותיה של השבת .המבוא מלווה במקורות
עתיקי ובספרות והגות מודרנית.
 פרק ההכנות לשבת כולל הצעות לפעילויות של המשפחה לקראת שבת ,ובתוכ חומרי%עזר
והדרכה להכנת דרשה על פרשת השבוע.
 טקס כניסת השבת כולל חמישה פרקי )בדומה לכניסת%השבת המסורתית ,שג היא
הדרגתית( :הדלקת%הנרות ,קבלת%השבת ,קידוש" ,המוציא" )סעודת השבת( ,פרשת%השבוע.
הדלקת הנרות ,הקידוש ו"המוציא" קשורי לסמלי השבת :הנר ,היי והחלה .קבלת השבת
ופרשת השבוע  %מקור בבית הכנסת ,אנחנו בחרנו להעביר מעט מה אל הבית פנימה.
 בפרק פרשתהשבוע מופיעה רשימת פרשות השבוע וההפטרות ,שמיועדת לסייע בהכנת
הדרשה על פרשת השבוע .ככלי%עזר נוס #להכנת הדרשה ,צירפנו רשימה של הנושאי העיקריי
בכל אחת מהפרשות וכ המלצות לקריאה נוספת .את הדרשה והשיחה על פרשת השבוע אנחנו
מציעי לקיי סביב השולח בסעודת ליל שבת או למחרת ,ביו השבת עצמו.
 הפרק קידוש של יו השבת מאפשר התכנסות משפחתית ג בבוקר השבת .א מרכז החויה
המשפחתית הוא בבוקר דוקא  %כדאי לקיי בו את הדרשה על פרשת%השבוע.
 טקס ההבדלה מבטא את הפרידה מהשבת ,ואת ההתכוננות הנפשית לחזרה לימי החול .כא
הבאנו טקסטי המביעי את הצער על יציאת השבת ,ובציד כאלה המצביעי על חשיבות של
ימי החול.
 החוברת מכילה את נוסח הטקס )בחלק העליו של הד ( ותוספות לבחירה ובאור מושגי
)בחלק התחתו( .בני המשפחה מוזמני להביא חומרי נוספי מהמסורת המשפחתית שלה .
כל משפחה מוזמנת לעיי בחוברת ,ולעצב מתוכה את הטקס המתאי לה .אפשר לאמ" את נוסח
הטקס כפי שהוא ,להשמיט ממנו ולהוסי לו.
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מבוא  משמעויות השבת
מקורות עתיקי וחדשי
חשיבות השבת
השבת היא היום השביעי בשבוע ,יום המנוחה ,שניתן לעם ישראל במתן תורה.
יום זה הפך לנכס יסוד של תרבות ישראל והשפיע על רוב אומות העולם לקבל
לעצמן יום מנוחה אחד בשבוע .יום השבת מקובל עד היום על כל הזרמים בעם
ישראל בארץ ובתפוצות ,והתקבל כחוק להיות היום השבועי לשביתה ממלאכה
במדינת ישראל מאז הקמתה.
במהלך הדורות נתווספו לשבת משמעויות וטעמים רבים ומגוונים .את חלקם
נסקור להלן.

"השבת ולא תפוחי%זהב ותפוחי%אדמה
היא ששמרה על קיו עמנו בכל ימי
נדודיו ,ועתה בשובנו לאר( אבות,
הנשליכנה אחר גוונו ככלי אי חפ( בו?
אר( ישראל בלי שבת לא תיבנה ,אלא
תחרב ,וכל עמלכ יהיה לתוהו .ע
ישראל לא יוותר לעול על השבת שהיא
לא רק יסוד קיומו הישראלי ,אלא ג
יסוד קיומו האנושי .בלי שבת אי צל
אלוהי ואי צל אנוש בעול".
)איגרות ביאליק ,כר ה' ,עמ' רכ(.

"שבת בראשית" – הבריאה
הטעם התאולוגי
השבת היא יום השביתה של אלוהים ממלאכה ,הבא לאחר ששת ימי בריאת
העולם .יום זה מבורך ומקודש ע"י אלוהים .יום זה מכונה 'יום השביעי' ועדיין לא
מ/ה
ֹאמר ֶ
קיבל את שמו 'שבת'] .הש שבת מופיע לראשונה בסיפור המ במדבר בשמות פרק טזַ " :25 ,וֶ 1
ִא ְכל4הַ 3ה;ִ :1י ַ9ָ /ת ַהַ :1ליהֹוָה ַה :1לֹא ִת ְמ ָצ 4אהֶ 8ָ 9ַ 3דה"[

=ר( וְ ָכל ְצ ָב= :וַיְ ַכל
"וַיְ כַ 3?4ה ָ> ַמיִ  וְ ָה ֶ
אכֲ :Bא ֶ/ר ָע ָCה
יעי ְמ ַל ְ
ֱאל ִֹהי ַַ :19ה ְ> ִב ִ
אכֲ :Bא ֶ/ר
יעי ִמ ָ;ל ְמ ַל ְ
וַֹ9/ְ ִ1ת ַַ :19ה ְ> ִב ִ
יעי
ָע ָCה :וַיְ ָב ֶר ְ ֱאל ִֹהי ֶאת יַ :ה ְ> ִב ִ
אכ:B
וַיְ ַק ֵ /Eאֹת;ִ :י בַ /ָ :בת ִמ ָ;ל ְמ ַל ְ
ֲא ֶ/ר ָָ 9רא ֱאל ִֹהי ַלעֲ:Cת":
)בראשית פרק ב (1%3

שבת בראשית וימי הבריאה שקדמו לה הפכו למודל השבוע האנושי הבנוי מששה
ימי מלאכה ויום שבת למנוחה ,לברכה ולקדושה.

ָמי
"זָכ:ר ֶאת יַ :ה ַ> ָ9ת ְל ַק ְ/ֶ /ֵ ::/Eת י ִ
יעי
אכ ֶ : ָ Bוְ יַ :ה ְ> ִב ִ
ית ָ;ל ְמ ַל ְ
ֲַ Bעבֹד וְ ָע ִָ C
אכה
ֲCה ָכל ְמ ָל ָ
ַ9ָ /ת ַליהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ לֹא ַתע ֶ
3ב ֶה ְמ ֶָ B
ַא ָמ ְת ָ ְ
3ב ֶַ ָ Bע ְב ְ ָ Eו ֲ
3בנְ ָ ִ
BGה ִ
ָ
ָמי ָע ָCה
ֵר ָ ֲא ֶ/ר ִָ /ְ 9ע ֶרי ָ ;ִ :י ֵ/ֶ /ת י ִ
וְ ג ְ
=ר( ֶאת ַהָ1
יְ הֹוָה ֶאת ַה ָ> ַמיִ  וְ ֶאת ָה ֶ
יעי ַעל ֵ;
וְ ֶאת ָ;ל ֲא ֶ/ר ַָ 9ו ָ1נַח ַַ :19ה ְ> ִב ִ
ֵַ 9ר ְ יְ הֹוָה ֶאת יַ :ה ַ> ָ9ת וַיְ ַק ְ/ֵ Eה:"3
)עשרת הדברות ,שמות פרק כ(8%11 ,

"שבת הדורות"  -זכר ליציאת מצרים
הטעם ההיסטורי
ציווי שמירת השבת בעשרת הדיברות שבספר דברים שם דגש על הלקח הראוי
להילמד מיציאת מצרים :יש לקיים את השבת כיום שבו אנשים ובהמות )"עבדך"(
נחים ממלאכה בדיוק כמו אדונם .יחסי אדון ועבד ,כמו יחסי בן-בית עם הזר
)הגר( ,חוזרים לשוויון הערך האנושי הבסיסי .יום השבת הוא מעין יום "חירות"
שבועי בהשראת ספור יציאת מצרים שבו עם ישראל יצא מעבדות לחירות.
הברכה שלפנינו ,הנאמרת ליד שולח הסעודה בליל שבת מחברת את "שבת בראשית" ואת
"השבת כזכר ליציאת מצרי":

:תיו וְ ָר ָצה ָבנ .3וְ ַ9ַ /ת
ע:לֲ .א ֶ/ר ִק ְ/ָ Eנִ 9ְ 3מ ְצ ָ
BGה יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהינֶ 3מ ֶל ְ ָה ָ
ָ9רָ ְ 3
א/ית;ִ .י ה3א יִ Bְ :ח ָ?ה
ֲCה ְב ֵר ִ
ילנִ .3ז ָ;רְ :ל ַמע ֵ
3ב ָרצִ :הנְ ִח ָ
Gה ָבה ְ
ָק ְדֲ 9ְ :/
יציGת ִמ ְצ ָריִ .
ְל ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹדֵ /ז ֶכר ִל ִ
)סדור תפלה  %סדר קידוש לליל שבת(
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" ָ/מ:ר ֶאת יַ :ה ַ> ָ9ת ְל ַק ְֲ ;ַ :/Eא ֶ/ר ִצָ ְ3
ית
ָמי ֲַ Bעבֹד וְ ָע ִָ C
יְ הֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ /ֶ /ֵ :ת י ִ
אכ ֶ: ָ B
ָ;ל ְמ ַל ְ
יעי ַ9ָ /ת ַליהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ לֹא
וְ יַ :ה ְ> ִב ִ
3ב ֶ ָ Bוְ ַע ְב ְָ E
3בנְ ָ ִ
BGה ִ
אכה ָ
ֲCה ָכל ְמ ָל ָ
ַתע ֶ
ֵר ָ
ַחמ ְֹר ָ וְ ָכל ְֶ 9ה ְמ ֶ ָ Bוְ ג ְ
:/ר ָ ו ֲ
ַא ָמ ֶת ָ וְ ְ
וֲ
ָנ3ח ַע ְב ְַ ָ Eו ֲא ָמ ְת ָ
ֲא ֶ/ר ִָ /ְ 9ע ֶרי ָ ְל ַמ ַע י ַ
ית ְֶ 9א ֶר( ִמ ְצ ַריִ 
ָכ ְר ָ;ִ Bי ֶע ֶבד ָהיִ ָ
ָ;מ : ָ :וְ ז ַ
ַוִֹ 1צ ֲא ָ יְ הֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ ִמ ָ> ְ9יָד ֲח ָז ָקה
3ב ְזר ַֹע נְ ט3יָה ַעל ֵ; ִצ ָ ְ3יְ הֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ
ִ
ַלעֲ:Cת ֶאת יַ :ה ַ> ָ9ת":
)עשרת הדברות ,דברי ה (12%15

שבת – ברית בין ישראל לאלוהיו
הטעם הלאומי
השבת היא אות לברית שבין האלוהים לבני ישראל .שמירת השבת מסמלת את
מחויבותם של בני ישראל לברית זו ,ובכך מאשרת את קדושתם .השבת קדושה
לישראל ,כלומר ,מיוחדת לעם ישראל ומייחדת אותו.
כמו כן השבת קודש לה' ,כלומר ,היא מיוחדת לה'.
בפסוקים הללו משמות ל"א נראה שהשבת היא היום המשותף המיוחד לישראל
ולאלוהים ,והוא בנוי על בסיס "שבת הבריאה".

תחילה למקראי קדש )המועד הראשו שקרוי
קודש(

ֲדי
=מ ְר ֲָ Bא ֵל ֶה מ:ע ֵ
" ַ9ֵ Eר ֶאל ְ9נֵי יִ ְָ Cר ֵאל וְ ַ
יְ הֹוָה ֲא ֶ/ר ְִ Bק ְרא 3א ָֹת ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד/
ֲדי:
ֵא ֶ?ה ֵה מ:ע ָ
יעי
3בַ :1ה ְ> ִב ִ
אכה ַ
ָמי ֵָ Bע ֶCה ְמ ָל ָ
ֵ/ֶ /ת י ִ
ַ9ַ /ת ַ9ָ /תִ :מ ְק ָרא ק ֶֹד;ָ /ל ְמ ָלא ָכה לֹא
ַתעֲ9ָ /ַ 3Cת ִהוא ַליהֹוָה ְ9כֹל
יכ":
מ/:ב ֵֹת ֶ
ְ
)ויקרא פרק כג(2%3 ,

ְBGה
מ/ה ֵ?אמֹרָ :
ֹאמר יְ הֹוָה ֶאל ֶ
" ַוֶ 1
ַ9ֵ Eר ֶאל ְ9נֵי יִ ְָ Cר ֵאל ֵלאמֹרֶ ְ G :את
ַ9ְ /תֹ ַתי ִ/ְ Bמֹר;ִ ,3י א:ת ִהוא ֵ9ינִ י
יכָ ,ל ַד ַעת ִ;י ֲאנִ י יְ הֹוָה
ֵיכ ְלדֹר ֵֹת ֶ
3בינ ֶ
ֵ
ַ /3מ ְר ֶֶ Bאת ַה ַ> ָ9ת;ִ ,י ק ֶֹד/
ְמ ַק ִֶ /ְ Eכְ .
ִהוא ָל ֶכ... .
יעי
3בַ :1ה ְ> ִב ִ
אכהַ ,
ֵע ֶCה ְמ ָל ָ
ָמי י ָ
ֵ/ֶ /ת י ִ
ַ9ַ /ת ַ9ָ /ת :ק ֶֹדַ /ליהֹ ָוה... .
וְ ְָ /מרְ 3בנֵי יִ ְָ Cר ֵאל ֶאת ַה ַ> ָ9תַ ,לעֲ:Cת ֶאת
3בי ְ9נֵי
ע:ל9ֵ .ינִ י ֵ
ַה ַ> ָ9ת ְלדֹר ָֹת ְִ 9רית ָ
ָמי
יִ ְָ Cר ֵאל א:ת ִהוא ְלע ָֹל;ִ ,י ֵ/ֶ /ת י ִ
3ב:1
=ר(ַ ,
ָע ָCה יְ הֹוָה ֶאת ַה ָ> ַמיִ  וְ ֶאת ָה ֶ
יעי ַָ /בת וַַ Jָ ִ1פ."/
ַה ְ> ִב ִ
)שמות ל"א ,י"ב%י"ז(

השבת – "ארמון בתוך הזמן"

]א.י.השל[

טעם הנפש
כשם שהמשכן ,בית המקדש ובתי הכנסת הם מקומות מקודשים לישראל ,כך
השבת היא הזמן המקודש.
בתפילת ערבית לליל שבת נאמר:
4ב ַר ְכִ .%מ ָ3ל
ָ/ר"ֵ ,
ֲ1ה ָ' ַמיִ ו ֶ
יעי ִל ְ' ֶמ ְָ %ַ ,כ ִלית ַמע ֵ
%+ה ִק ַ) ְ' ֶָ %את יַ .ה ְִ -ב ִ
" ָ
ָמי ו ְִק ַ) ְ'ִ .%מ ָ3ל ַה ְַ 6מ ִ5י ".
ַהִ 7
השבת היא הזמן המקודש ,כלומר ,הזמן המיוחד והמובדל מכל הימים,
והמרומם בערכו .נבדלותה של השבת משאר ימים מתאפיינת בהקפדה על
גבולות הזמן בכניסת השבת וביציאתה ,ובמנהגיה החגיגיים והמיוחדים.
ואכן בשבת אנו מוזמנים לחוות את הזמן בדרך שונה מאשר בשאר ימות
השבוע .ברוחב נפש ,באווירת פיוס ושלום ,ובנשימה עמוקה ואיטית.

"היהדות היא דת של 'הזמ' ותכליתה
קידוש הזמ .בעוד שלאד שעיקר
מעייניו נתוני ל'מקו' נראה הזמ
כרציפות אחת בלתי משתנה ,וכל השעות
נראות שוות זו לזו ,אטומות וריקניות,
הרי חש התנ" ברוב חליפות גווניו של
הזמ .אי שתי שעות דומות זו לזו .כל
שעה היא יחידה ,מיוחדת ,אי כמוה,
והיא יקרה עד אי שיעור.
...
הפולח היהודי אפשר לתאר אותו
כאמנות המעצבת צורות בזמ.
כאדריכלות של הזמ ... .משמעותה של
השבת היא – לחוג את הזמ ולא את
המקו .ששת ימי אנו חיי תחת יד
הרודנות של הדברי אשר במקו .ביו
השבת אנו משתדלי לקשר עצמנו
לקדושה שבזמ...לפנות עצמנו מ
התוצאות של היציאה ולפנות אל סוד
היצירה .להיפנות מעול הבריאה ולפנות
אל בריאת העול....
היו השביעי הוא בבחינת ארמו שאנו
בוני בזמ .קירותיו עשויי מנשמה,
משמחה וממידת ההתאפקות ,האוירה
שלו מחייבת אותנו למשמעת המזכירה
לנו שסמוכי אנו אצל הנצח.
)א.י.השל" ,השבת – משמעותה לאד בימינו "(

שבת מנוחה  -שוויון ערך האדם
הטעם הסוציאלי
השבת פונה אל האדון ,שיש לו שדות ,עבדים ,שוורים וחמורים .בששת ימי
השבוע הוא מורשה לעשות את "מעשיו" ,כלומר לפעול למען הפקת רווחים
מנכסיו .לשם כך הוא יכול להפעיל את עבדיו ,שווריו וחמוריו .אבל ביום השבת
הוא מצּווה לשבות .ביום זה הוא מאפשר לכפופים לו מנוחה )פיזית( ונופש
)נפשי( ,ובכך הוא מוציא אותם זמנית מגדר של מכשירים המופעלים על ידו לגדר
של יצורים עצמאיים.
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יעי
3בַ :1ה ְ> ִב ִ
ֲCי ָ ַ
ֲCה ַמע ֶ
ָמי ַBע ֶ
ֵ/ֶ /ת י ִ
ָפ9ֶ /
ַחמ ֶֹר ָ וְ יִ ֵ J
:/ר ָ ו ֲ
ָנ3ח ְ
ִֹ9/ְ Bת ְל ַמ ַע י ַ
ֲא ָמ ְת ָ וְ ַהֵLר:
)שמות פרק כג(12,

" ָ/מ:ר ֶאת יַ :ה ַ> ָ9ת ְל ַק ְֲ ;ַ :/Eא ֶ/ר ִצָ ְ3
יְ הֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ .
אכ ֶ, ָ B
ית ָ;ל ְמ ַל ְ
ָמי ֲַ Bעבֹד וְ ָע ִָ C
ֵ/ֶ /ת י ִ
יעי ַ9ָ /ת ַליהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ  ,לֹא
וְ יַ :ה ְ> ִב ִ

כך משחזר בעל-הבית כלפי הכפופים לו מעין גאולה ,כגאולת ישראל ממצרים.
השבת היא יום הגאולה של המשועבדים בחברה .ביום זה הם זוכים לנופש
ולמנוחה ,והם במצב של בני חורין ליום אחד .יום זה הוא המגדיר את זהותם
כיצוריו של האל ,ולא כמכשירים בידי אדונם.
ביום השבת מּושעים הבדלי המעמדות ,וכל היצורים שווים במנוחתם .בכך
מעומעמים הקנאה והמתח הכלכלי המשסעים את החברה בימי החול ,ומודגשים
הצדדים האנושיים של כל בני האדם .בשבת חוזרים כל היצורים ,ובעיקר בני-
האדם ,למעמדם הראוי כברואי אלוהים ,ויכולים לחוות שוויוניות-ערך מהותית.
יש בכך תרומה לשוויון ולשלום בתוך החברה ,וזוהי אחת המשמעויות
האפשריות של הברכה המקובלת "שבת שלום" .השבת היא נכס של החברה
כולה ,על מעמדותיה השונים .קיומה מדגיש ומחזק את התרבות המשותפת
לכולם.

3ב ֶ ָ Bוְ ַע ְב ְָ E
3בנְ ָ ִ
BGה ִ
אכה ָ
ֲCה ָכל ְמ ָל ָ
ַתע ֶ
ֵר ָ
ַחמ ְֹר ָ וְ ָכל ְֶ 9ה ְמ ֶ ָ Bוְ ג ְ
:/ר ָ ו ֲ
ַא ָמ ֶת ָ וְ ְ
וֲ
ַא ָמ ְת ָ
ָנ3ח ַע ְב ְ ָ Eו ֲ
ֲא ֶ/ר ִָ /ְ 9ע ֶרי ָ ְ ,ל ַמ ַע י ַ
ָ;מ. ָ :
ית ְֶ 9א ֶר( ִמ ְצ ַריִ ַ ,וִֹ 1צ ֲא ָ
ָכ ְר ָ;ִ Bי ֶע ֶבד ָהיִ ָ
וְ ז ַ
3ב ְזר ַֹע
ָקה ִ
יְ הֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ ִמ ָ> ְ9יָד ֲחז ָ
נְ ט3יָהַ ,על ֵ; ִצ ָ ְ3יְ הֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ ַלעֲ:Cת ֶאת
יַ :ה ַ> ָ9ת".
)דברי ה' ,י"ב%ט"ו(

"על המנוחה מ העבודה בשבת מתענגי
כל העבדי וכל הבהמות שהטבע יעד
לשרת את בני האד וכל האילנות
והנטיעות למיניה .הכל חופשי ועזוב
לנפשו ביו זה"
)פילו ,חיי משה ב'(

אורחות השבת
טעם ההלכה
הרמב"ם ,איש ההלכה הגדול ,מחלק את המצוות הרבות שנקשרו בשבת
מתקופת חז"ל ואילך ,לארבע קבוצות:
"זכור"
מצוות "עשה" לקדש את השבת בדברים ]באמירות[ ,כלומר ,לזכור את היום
בכניסתו ב"קידוש" וביציאתו ב"הבדלה".
ה"קידוש" הוא מעין תזכורת לכניסת היום שמתקיימת פעמיים :לפני סעודת ליל
שבת ,ולאחר תפילת שחרית לפני סעודה שניה.
ה"הבדלה" הוא טקס ליציאת שבת ,שבו שמשתתפים החושים ]ראיה :נר ,ריח :בשמים,
טעם :יין[ בכדי להקל על חווית השיבה מהקודש אל החול.

חלוקת מצוות השבת של הרמב" נשענת
על שלושה מקורות מקראיי ,שניי מ
התורה מעשרת הדברות ,ואחד מישעיהו.
ארבעה דברי נאמרו בשבת שני מ
התורה ושני מדברי סופרי וה
מפורשי על ידי הנביאי שבתורה זכור
ושמור ושנתפרשו על ידי הנביאי כבוד
ועונג שנאמר )ישעיהו נ"ח( וקראת לשבת
עונג ולקדוש ה' מכובד:
)רמב" יד החזקה  %הלכות שבת פרק ל(

"זָכ:ר ֶאת יַ :ה ַ> ָ9ת ְל ַק ְ::/E
אכ ֶ: ָ B
ית ָ;ל ְמ ַל ְ
ָמי ֲַ Bעבֹד וְ ָע ִָ C
ֵ/ֶ /ת י ִ
יעי ַ9ָ /ת ַליהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ לֹא
וְ יַ :ה ְ> ִב ִ
3ב ֶַ ָ Bע ְב ְָ E
3בנְ ָ ִ
BGה ִ
אכה ָ
ֲCה ָכל ְמ ָל ָ
ַתע ֶ
3ב ֶה ְמ ֶ ָ Bוְ ֵג ְר ָ ֲא ֶ/ר ִָ /ְ 9ע ֶרי ָ ":
ַא ָמ ְת ָ ְ
וֲ
)שמות פרק כ( 8,

קידוש לליל שבת:
בלחש  %וַיְ ִהי ֶע ֶרב וַיְ ִהי ב ֶֹקר:

ִ /3כינְ ֵBי,N
ק3ד ָ/א ְִ 9רי ְ ה3א ְ
ְל ֵ /יִ ח3ד ְ
ז3מ ְל ַק ֵ1
3מ ָ
מ3כ ְ
3ר ִחימֲ ,3ה ֵרינִ י ָ
ְִ 9ד ִחילְ 3
ֲCה ְל ַק ֵַ /Eעל ַהַ1יִ ְ ;ִ ,ד ִכ ִתיב ,זָכ:ר
ִמ ְצוַת ע ֵ
ָכ ֵרהַ 3על ַהַ1יִ :
וְ ָ/מ:ר ,ז ְ
=ר( וְ ָכל
יַ :ה ִ> ִ>י .וַיְ כַ 3?4ה ָ> ַמיִ  וְ ָה ֶ
ְצ ָב=:
אכֲ :Bא ֶ/ר
יעי ְמ ַל ְ
וַיְ ַכל ֱאל ִֹהי ַַ :19ה ְ> ִב ִ
אכ:B
יעי ִמ ָ;ל ְמ ַל ְ
ָע ָCה .וַֹ9/ְ ִ1ת ַַ :19ה ְ> ִב ִ
ֲא ֶ/ר ָע ָCה:
יעי וַיְ ַק ֵ/E
וַיְ ָב ֶר ְ ֱאל ִֹהי ֶאת יַ :ה ְ> ִב ִ
אכֲ :Bא ֶ/ר ָָ 9רא
אֹת;ִ .:י בַ /ָ :בת ִמ ָ;ל ְמ ַל ְ
ֱאל ִֹהי ַלעֲ:Cת:
על היי:
:9תי:
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ וְ ַר ָ9נָ וְ ַר ַ
ע:ל
BGה יְ הֹוָהֱ .אל ֵֹהינֶ 3מ ֶל ְ ָה ָ
ָ9רָ ְ 3
ָפ:
:9רא ְִ Oרי ַהֶ L
ֵ
)סדור תפלה  %סדר קידוש לליל שבת (

"שמור"
כל מצוות "לא תעשה" הקשורות לשבת .כלומר ,כלל האיסורים המשתלשלים לפי
תפישתה הפרשנית של המסורת ממה שנאמר" :לא תעשה לך כל מלאכה".
במקרא לא נתבאר מה כלול במושג "מלאכה" ,עם זאת נאסרו בו הפעולות הבאות:
חריש וקציר )שמות ל"ד(
הבערת אש )שמות ל"ה( ,קישוש עצים )במדבר ט"ו( ,העבדת בהמות )שמות כ' ,כ"ג,
דברים ה'( ,איסור משא ומתן )עמוס ח'( ,מסחר בשבת )ירמיהו י"ז( ,הליכה לצרכי
עסקים ודיבור בעניני חולין )ישעיהו נ"ח(.
במשנה מפרטים חכמים ל"ט ) (39אבות מלאכה שמהם נגזרות תולדות ,כלומר סוגי
המלאכה בעולם מחולקים ל 39-מלאכות יסוד.

ָ/מ:ר ֶאת יַ :ה ַ> ָ9ת ְל ַק ְֲ ;ַ :/Eא ֶ/ר ִצָ ְ3
ית
ָמי ֲַ Bעבֹד וְ ָע ִָ C
יְ הֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ /ֶ /ֵ :ת י ִ
אכ ֶ: ָ B
ָ;ל ְמ ַל ְ
יעי ַ9ָ /ת ַליהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ לֹא
וְ יַ :ה ְ> ִב ִ
3ב ֶ ָ Bוְ ַע ְב ְָ E
3בנְ ָ ִ
BGה ִ
אכה ָ
ֲCה ָכל ְמ ָל ָ
ַתע ֶ
ֵר ָ
ַחמ ְֹר ָ וְ ָכל ְֶ 9ה ְמ ֶ ָ Bוְ ג ְ
:/ר ָ ו ֲ
ַא ָמ ֶת ָ וְ ְ
וֲ
ָנ3ח ַע ְב ְַ ָ Eו ֲא ָמ ְת ָ
ֲא ֶ/ר ִָ /ְ 9ע ֶרי ָ ְל ַמ ַע י ַ
ָ;מ: ָ :
)דברי פרק ה( 12%14 ,

Gר ִָ 9עי ָח ֵסר ֶא ָחת.
" ֲאב:ת ְמ ָלאכ:ת ְ
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:Qצר .וְ ַה ְמ ַע ֵRרַ .ה ָ./E
ח:ר ./וְ ַה ֵ
:Pר ַע .וְ ַה ֵ
ַה ֵ
:Sח .וְ ַה ְמ ַר ֵQד .וְ ַה ָ?./
:9ררַ .ה ֵ
:Pרהַ .ה ֵ
וְ ַה ֶ
א:פהַ .ה:Lזֵז ֶאת ַה ֶֶ Tמרַ .ה ְמ ַל ְ9נ.:
וְ ָה ֶ
:Tבע .:וְ ַה:Sוֶה .וְ ַה ֵֵ Rס ְ .
ַOצ .:וְ ַה ְ
וְ ַה ְמנ ְ
א:רג ְ/נֵי
ירי .וְ ָה ֵ
עC:ה ְ/נֵי ָב ֵBי נִ ִ
וְ ָה ֶ
/:Qר.
ח3טיַ .ה ֵ
:Oצ ַע ְ/נֵי ִ
ח3טי .וְ ַה ֵ
ִ
:Qר ַע ַעל
:Bפר ְBֵ /י ְת ִפיר:תַ .ה ֵ
וְ ַה ַBִ Rיר .וְ ַה ֵ
ְמנָת ִל ְתֹOר ְBֵ /י ְת ִפיר:תַ .ה ָTד ְצ ִבי.
:Rלח :וְ ַה ְמ ַע ֵ9ד
>:חט .:וְ ַה ְַ Rפ ִ/יטַ .:ה ְ
ַה ֲ
;:תב
:Rחק .:וְ ַה ְמ ַח ְBכַ .:ה ֵ
ֶאת ע:ר .:וְ ַה ֲ
:Rחק ַעל ְמנָת ִל ְכֹBב ְBֵ /י
א:ת:1ת .וְ ַה ֵ
ְBֵ /י ִ
:Uתרַ .ה ְמ ַכ ֶ9ה.
א:ת:1תַ .ה:9נֶה .וְ ַה ֵ
ִ
:Rציא ֵמ ְר3/ת
וְ ַה ְַ Rב ִעירַ .ה ַ;ֶ Rה ַב ַSִ Oיַ ./ה ִ
Gר ִָ 9עי
ִל ְר3/תֲ .ה ֵרי ֵא?ֲ 3אב:ת ְמ ָלאכ:ת ְ
ָח ֵסר ֶא ָחת":
)משנה מסכת שבת פרק ז ,מ"ב(

"כבוד"
כל הפעולות המכינות ,הנדרשות כדי לקבל את השבת מתוך תחושת כבוד ,שאין
בה רשלנות וזלזול כלפי היום המקודש :רחיצה ותספורת ביום שישי ,הכנת הבית
וסעודות השבת.
"עונג"
מצוות עונג שבת כוללות הדלקת נר שבת על מנת להוסיף אור בסעודה ,אכילת
שלש סעודות השבת שיש להכינן ביד רחבה ,וקיום חיי אישות כיאה ל"יום
תענוגים".
ח.נ.ביאליק קיים בתל-אביב בשנות חייו האחרונות ,מנחה תרבותית לקראת
שבת וקרא לה "עונג שבת".

ִא ָ/ִ Bיב ִמ ַ> ָ9ת ַר ְג ֶל ָ עֲ:Cת ֲח ָפ ֶצי ָ ְ9י:
את ַל ַ> ָ9ת עֹנֶג ִל ְקד /:יְ הֹוָה
ָק ְד ִ/י וְ ָק ָר ָ
94ד וְ ִכ ְַ 9דֵ :Bמעֲ:Cת ְָ Eר ֶכי ָ ִמ ְRצ:א
ְמכ ָ
ֶח ְפ ְצ ָ וְ ַד ֵ9ר ָָ Eבר= :ז ְִ Bת ַעַJג ַעל יְ הֹוָה
=ר(
ותי } ֳָ 9מ ֵתי{ ֶ
וְ ִה ְר ַ; ְב ִBי ָ ַעל ֳָ 9מ ֵ
=בי ָ ִ;י ִOי יְ הֹוָה
ַח ַלת ַי ֲעקֹב ִ
וְ ַה ֲא ַכ ְל ִBי ָ נ ֲ
ִ9ֵ Eר:
)ישעיה פרק נח( 13%14 ,

)ו( אע"פ שיהיה אד חשוב ביותר ואי
דרכו ליקח דברי מ השוק ולא
להתעסק במלאכות שבבית חייב לעשות
דברי שה לצור השבת בגופו שזה הוא
כבודו.
)רמב" יד החזקה  %הלכות שבת פרק ל(

)ט( חייב אד לאכול שלש סעודות בשבת
אחת ערבית ואחת שחרית ואחת במנחה
וצרי להזהר בשלש סעודות אלו שלא
יפחות מה כלל ואפילו עני המתפרנס מ
הצדקה סועד שלש סעודות.
)רמב" יד החזקה  %הלכות שבת פרק ל (

שבת – עם ישראל – אלוהים
תמונות מחיי נישואין
יחסי השבת ,עם ישראל ואלוהים מופיעים במקורותינו בשלוש צורות המזכירות
"תמונות מחיי נישואין":
 .1אלוהים קידש את בני ישראל ,והשבת היא אות הברית ביניהם )מעין טבעת
נישואין(.
 .2אלוהים קידש את השבת )חתונה( .אחת לשבוע ,ביום השבת ,עם ישראל
מוזמן להתארח בביתם .בתפיסה זו של קדושת השבת חזק היסוד החוויתי של
"יראת הקודש" :האדם מתארח בביתו של אלוהים ,וצריך לנהוג בזהירות פן יפגע
בו.
 .3עם ישראל הוא בן-זוגה של השבת ,ואלוהים משדך ומשיא אותם.

שבת ודאגות הפרנסה
טעם המן  -טעם הברכה
רעיון הברכה של השבת בא לביטוי בסיפור המן .בסיפור זה מעניק האלוהים
לבני ישראל אוכל פלאי.
בסיפור זה מתוארת השבת כמקור של ברכה )כלומר שפע נותן חיים ,מועט
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תני ר' שמעו ב יוחאי:
אמרה שבת לפני הקב"ה :רבש"ע ,לכול
יש ב זוג ,ולי אי ב זוג!
אמר לה הקב"ה :כנסת ישראל היא ב
זוג .
וכיו שעמדו ישראל לפני הר סיני ,אמר
לה הקב"ה :זכרו הדבר שאמרתי לשבת
'כנסת ישראל היא ב זוג ' .היינו דבור
)שמות כ ,ח( "זָכ:ר ֶאת יַ :ה ַ> ָ9ת
ְל ַק ְ.":/E
)מדרש בראשית רבה ,פרשה יא ,פסקה ח(

מ/ה ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר ָל ֶכ
ֹאמר יְ הֹוָה ֶאל ֶ
ַוֶ 1
ָצא ָה ָע וְ ָל ְקטַ Eְ 3בר
ֶל ֶח ִמ ַה ָ> ָמיִ  וְ י ָ
ת:ר ִתי ִא
ֵל ְ ְָ 9
ֲַ 3JUהי ֵ
י9ְ :י:מְ :ל ַמ ַע ֲאנ ֶ
לֹא :וְ ָהיָה ַַ :19ה ִ> ִ>י וְ ֵה ִכינֵ 3את ֲא ֶ/ר
ָביא 3וְ ָהיָה ִמ ְ/נֶה ַעל ֲא ֶ/ר יִ ְל ְקט 3י:
יִ

ההופך למרובה( :בכל ימי החול זוכים ישראל לברכת המן ,ובערב שבת הברכה
כפולה .בכל יום מקבל כל אדם את מזונו במאמץ מועט :עליו רק לצאת וללקוט
אותו מחוץ למחנה; ובשבת אפילו מאמץ זה מבוטל ,והמן מוכן לו בביתו
מאתמול .בניגוד לימי החול ,שבהם דואג אדם לפרנסתו ,בשבת מובטחת
הפרנסה מעצמה .אם נפרש את פרשת המן כתהליך חינוכי ,הרי שהמסר של
התלות באל בימי החול מתחלף למסר של בטחון כלכלי ביום השבת.

י.... ::
ַַ Bעל ְִ /כ ַבת ַה ָSל וְ ִהֵJה ַעל ְOנֵי ַה ְִ Rד ָ9ר ַEק
וַ
=ר( :וְַ ִ1ראְ 3בנֵי
ְמ 4ח ְס ָOס ַEק ַ; ְ;פֹר ַעל ָה ֶ
=חיו ָמ ה3א ִ;י
ֹאמרִ 3איֶ /אל ִ
יִ ְָ Cר ֵאל ַוְ 1
מ/ה ֲא ֵל ֶה ה3א
ֹאמר ֶ
ָדעַ 3מה ה3א ַוֶ 1
לֹא י ְ
=כ ָלה :זֶה
ָת יְ הֹוָה ָל ֶכ ְל ְ
ַה ֶ? ֶח ֲא ֶ/ר נ ַ
ַה ָָ Eבר ֲא ֶ/ר ִצָ3ה יְ הֹוָה ִל ְקטִ 3מ ִֶ 3JRאי/
יכ
ַפֵֹ /ת ֶ
4לֶֹ Lלת ִמ ְס ַOר נ ְ
=כל :ע ֶֹמר ַלְ L
ְל ִפי ְ
=הלQָ Bִ :חַ :3ו ַ1עֲֵ 3Cכ ְֵ 9ני
ִאיַ /ל ֲא ֶ/ר ְֳ 9
יִ ְָ Cר ֵאל וְַ ִ1ל ְקטַ 3ה ְַ Rר ֶ9ה וְ ַה ְַ Rמ ִעיט:
ַו ָ1מָֹ 3Eבע ֶֹמר וְ לֹא ֶה ְע ִEיַ #ה ְַ Rר ֶ9ה
=כל:
וְ ַה ְַ Rמ ִעיט לֹא ֶה ְח ִסיר ִאיְ /ל ִפי ְ
י:תר
מ/ה ֲא ֵל ֶה ִאיG /ל ֵ
ֹאמר ֶ
ָל ָקטַ :3וֶ 1
מ/ה
ִמ ֶַ 3JRעד ֶֹ 9קר :וְ לֹא ְָ /מעֶ 3אל ֶ
ָ/י ִמ ֶַ 3JRעד ֶֹ 9קר ַו ָ1ר4
ַ:1תרֲ 3אנ ִ
ו ִ
מ/ה:
ֲל ֶה ֶ
:Bל ִעי וְַ ִ1ב /Gוְַ ִ1קצֹ #ע ֵ
ָ
וְַ ִ1ל ְקט 3אֹתֶֹ 99ַ :קר ֶַֹ 99קר ִאיִ ;ְ /פי = ְכל:
ָמס :וַיְ ִהי ַַ :19ה ִ> ִ>י ָל ְקט3
וְ ַח ַה ֶ> ֶמ /וְ נ ָ
ֶל ֶח ִמ ְ/נֶה ְ/נֵי ָהע ֶֹמר ָל ֶא ָחד ַו ָ1בֹא;ָ 3ל
ֹאמר ֲא ֵל ֶה
מ/הַ :וֶ 1
יאי ָה ֵע ָדה ַו ַLִ 1ידְ 3ל ֶ
נְ ִֵ C
ה3א ֲא ֶ/ר ִ9ֶ Eר יְ הֹוָה ַ9ָ /ת9ַ /ַ :ת ק ֶֹד/
ַליהֹוָה ָמ ָחר ֵאת ֲא ֶ/ר ֹBאפֵ 3אפ 3וְ ֵאת
ֲא ֶ/ר ְַ Bב ְ>ל>ֵ 9ַ 3ל 3וְ ֵאת ָ;ל ָהע ֵֹדַ #ה ִJיח3
ָל ֶכ ְל ִמ ְֶ /מ ֶרת ַעד ַהֶֹ 9קרַ :ו ִJַ1יח 3אֹתַ :עד
מ/ה וְ לֹא ִה ְב ִאי /וְ ִר ָRה
ַהֶ ֹ9קר ַ; ֲא ֶ/ר ִצָ3ה ֶ
לֹא ָהיְ ָתה ::9
מ/ה ִא ְכל4הַ 3ה;ִ :1י ַ9ָ /ת ַה:1
ֹאמר ֶ
ַוֶ 1
ַליהֹוָה ַה :1לֹא ִת ְמ ָצ 4אהֶ 8ָ 9ַ 3דה/ֶ /ֵ :ת
יעי ַ9ָ /ת לֹא
3בַ :1ה ְ> ִב ִ
ָמי ְִ Bל ְק 4טהַ 3
יִ
ָצאִ 3מ ָה ָע
יעי י ְ
יִ ְהיֶה  ::9וַיְ ִהי ַַ :19ה ְ> ִב ִ
מ/ה
ֹאמר יְ הֹוָה ֶאל ֶ
ִל ְלקֹט וְ לֹא ָמ ָצאַ :3וֶ 1
:תי וְ ת:ר ָֹתי:
ַעד =נָה ֵמGנְ ִֶ Bל ְ/מֹר ִמ ְצ ַ
ָת ָל ֶכ ַה ַ> ָ9ת ַעל ֵ; ה3א
ְרא;ִ 3י יְ הֹוָה נ ַ
י:מיִ  ְ/ב3
נ ֵֹת ָל ֶכ ַַ :19ה ִ> ִ>י ֶל ֶח ָ
ֵצא ִאיִ /מ ְRקֹמ:19ַ :
ִאיְ Bַ /ח ָBיו Gל י ֵ
יעי :וַיִ ְ9ְ /תָ 3ה ָע ַַ :19ה ְ> ִב ִעי:
ַה ְ> ִב ִ
וְַ ִ1ק ְראֵ 3בית יִ ְָ Cר ֵאל ֶאת ְ/מָ :מ וְ ה3א
יחת ְִ 9ד ָב:/
ֶרע ַLד ָל ָב וְ ַט ְעמַ ;ְ :צ ִִ O
ְ;ז ַ
)שמות ט"ז(4%31 ,

שבת וששת ימי המעשה
טעם הקודש והחול
באגדה שלפנינו ]ראו בצד שמאל[ מחשיב שמאי את השבת כתכליתם של ימי
החול וכנעלָה עליהם ,הרי שהלל מעריך את ימי החול כשווים לשבת )ואולי אף
עדיפים עליה(.
אפשר לנתח שלוש פנים של השבת לפי היחס שהן מציגות בין יום השבת ושאר
ימי השבוע:
א .קדושה  -ימי החול משרתים את יום השבת ומקבלים את משמעותם ממנו.
ב .ברכה  -השבת איננה מנוגדת לימי החול ,אלא מדגישה את המשמעות
המוצנעת בהם :הרעיון שעצם הקיום הוא מן נס ,ואיננו מובן מאליו.
ג .צדק  -השבת משרתת את החול ,בכך שהיא מזכירה לכל אדם את שותפותו
עם כל הנבראים ,ואת האחריות המוסרית שלו כלפיהם .רעיון זה צריך להאיר
את דרכו ולהתבטא במערכות היחסים שלו ובמעשיו במשך כל השבוע.

תניא ,אמרו עליו על שמאי הזק ,כל ימיו
היה אוכל לכבוד שבת :מצא בהמה נאה,
אומר 'זו לשבת' .מצא אחרת נאה
הימנה ,מניח את השניה ואוכל את
הראשונה.
אבל הלל הזק מדה אחרת היתה לו,
שכל מעשיו לש שמי ,שנאמר )תהילי
סח ,כ( " ָ9רֲ ְ 3אדֹנָי י :י.":
)תלמוד בבלי מסכת ביצה ד #טז/א(

יש שירה ,ולעתי הרבה ,הרבה שירה,
אבל אי השירה שלמה ,חסר דבר%מה.
בייחוד מורגש זה בשבתות ובחגי,
בייחוד  %בחגי .מי שלא ראה לנפש
העובדי הצעירי בחגי הגדולי לא
יבי את זה ,ואולי א #לא יאמי בזה .וכ
אתה רואה דבר משונה :החול שלנו
הרבה יותר יפה מ החול של אחינו
שבגולה ,והשבת והחג  %הרבה יותר יפי
בגולה .ניסו אמנ לעשות חגי חדשי.
אבל לעשות חגי לאומיי על פי הסברה
והחשבו % ,האי זה ממש כמו 'לעשות'
שירה על פי הזמנה? חסר פה דבר%מה
בשירת החול :כי מה הוא החג ,א לא
תמצית השירה שבחול?
)א.ד .גורדו ,מתו "מכתבי ורשימות"(
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קריאת התורה בשבת
טעם התורה
המנהג לקרוא בשבת בתורה הוא מנהג קדום ביותר .הקריאה בבית הכנסת נעשית במנין )לא פחות מעשרה( מתוך
מגילת קלף שכל חמשת חומשי התורה כתובים עליה .בימינו נהוג לקרוא בכל שבת "פרשה" אחת מן התורה ,וכך
להשלים את קריאת התורה כולה במשך שנה )כמנהג יהודי בבל( .קצב הקריאה מכוון כך שסיום הקריאה יהיה בכל
שנה בחג "שמחת תורה" .מעניין לציין ,כי המנהג הארץ-ישראלי )בתקופת בית שני ואחריו( חילק את התורה לחלקים
קטנים הרבה יותר ,כך שמחזור התורה נמשך כשלוש וחצי שנים .מנהג ארץ ישראל היה גמיש יותר -מבחינת חלוקת
הפסקאות וקצב הקריאה ,כך שקהילות שונות סיימו את הקריאה בתורה במועדים שונים .יש מקום לדעתנו לשקול
ברצינות שיבה אל המנהג הארץ-ישראלי הקדום ,אשר מקל על הקריאה )מבחינת היקף הפרשיות והאחדות הרעיונית
שלהן( וגם נושבת ממנו רוח של פתיחות ומקומיות.
בנוסף לקריאה בתורה ,מוצמדת לכל פרשה "הפטרה" ,שהיא קטע קצר מן הנביאים ,הקשור בדרך כלשהי לפרשה.
מקובל להקדיש זמן ביום השבת לעיסוק בענייני רוח )ולא רק בענייני הכרס( ,ולהעמיק מעט בתכני פרשת השבוע
וההפטרה .בעניין זה יש לכל אדם מקום ליצירה מקורית ,המחפשת מסרים רלבנטיים בפסוקי התנ"ך .יצירה זו נקראת
"דרשה".

משמעויות השבת לאדם בימינו?
טעם החיים
א .השבת נבדלת ומרוממת מימי החול .בכך היא מאפשרת לנו לחוות עולם רוחני ,שמעניק משמעות לחיינו גם בשאר
ימות השבוע.
ב .כל צרכי האדם בשבת מוכנים מראש .ביום זה אנחנו יכולים להתנסות בחוויה של אמון בעולם ,בתחושת בטחון של
שחרור מן האחריות לפרנסה ולדאגות היומיום .זהו זמן של פיוס עם העולם ,שבו אפשר לשמוח בחלקנו ,לברך על
היש ,ולהאמין שתמיד יישאר גם למחר.
ג .בשבת כולם שובתים ממלאכה .זהו זמן שבו מתבטלים המעמדות ,ומודגש שוויון הערך של כל בני-האדם .השבת
מתקנת את היחסים בין בני-אדם ,והופכת אותם מיחסים תועלתניים ליחסים של אחווה.
ד .השבת היא יום מנוחה לגוף ולנפש ,שמאפשר לאדם להתחיל את השבוע הבא עם כוחות חדשים.
אפשר לראות את השבת כגבול למרוצת-היתר של חיי היומיום )למי שנחוץ לו גבול כזה(.
ה .שבת היא זמן המשפחה :הפסקת המלאכה מאפשרת לכל בני-הבית להיפגש ולבלות ביחד.
ו .השבת  -על העושר התרבותי שנאצר בה במשך הדורות  -היא נכס משותף ,שיכול לחבר בין כל חלקי העם היהודי.

10

פעילויות השבת המסורתית מתקיימות בבית ובביתהכנסת.
להל תרשי הממחיש את המעברי ביניה .
המרכיבי המסומני בצבע ה אלה שבחרנו להכניס לטקסי השבת המשפחתיי שבחוברת זו:

ליל שבת
בציבור

בבית
כניסת השבת בבית
* סיו ההכנות לשבת
* הדלקת נרות%שבת בבית
* הולכי לבית הכנסת.

כניסת השבת בציבור
* תפילת%מנחה של חול
* קבלת%שבת :המזמור "ידיד נפש" ,שישה מזמורי תהילי
)צ"ה%צ"ט; כ"ט( ,הפיוט "לכה דודי"  ,שני מזמורי תהילי
)צ"ב%צ"ג(
* תפילת ערבית של שבת

כניסת השבת במשפחה
* שירה" :שלו עליכ מלאכי השלו"" ,אשת חיל מי ימצא"
)משלי ל"א(
* קידוש לליל%שבת
* נטילת ידיי וברכת "המוציא"
* ארוחת ערב )סעודה ראשונה(
* זמירות של שבת
* ברכת המזו

שבת
* תפילת שחרית של שבת
* קריאהבתורה  %פרשת השבוע )כל הפרשה(
* תפילת מוס #של שבת
* קידוש לבוקר שבת
* נטילת ידיי וברכת "המוציא"
* סעודה שניה
* זמירות וברכת%המזו
* מנוחת צהריי
* תפילת מנחה ,ובתוכה קריאה בפרשת השבוע הבא
* נטילת ידיי וברכת "המוציא" )א אוכלי לח בסעודה(
* סעודה שלישית
* זמירות
* ברכת המזו )א אכלו לח(

הבדלה בציבור
* תפילת ערבית ,ובתוכה טקס הבדלה

הבדלה במשפחה
* טקס הבדלה בבית
בבית או בציבור ,אחרי יציאת השבת :סעודת "מלווה מלכה" ושירת פיוטי המיוחדי לה.
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úáùì úåðëä
בפרק זה אנו מציעי מגוו פעילויות הכנה לקראת השבת.

• נקיו הבית וסידורו

כל משפחה  %כמנהגה.

• נתינה

שבת היא הזדמנות לפנות זמ וכוחות לנתינה  %לבני המשפחה ,לאנשי הקהילה ,ולאנשי
שזקוקי לתמיכה ולסיוע.
מנהג הוא לשי מספר מטבעות בקופסת צדקה בערב שבת לפני הדלקת נרות .יש משהו מיוחד
בצלצול של המטבעות הנופלות אל תו הקופסה והצליל מותיר זכרו נעי .זוהי ג הזדמנות
מצוינת לשוחח ע הילדי על חשיבותה של נתינה כחלק קבוע של החיי.

• הכנת סעודות השבת ואפיית חלות פעילות משותפת להורי וילדי .
אפשר להכי ספר מתכוני משפחתי :אספו מתכוני האהובי על בני המשפחה לימי חול ,לשבת
ולחגי .בקשו מבני משפחה קרובי  %סבא ,סבתא אחי נשואי דודי לשלוח את מתכוניה.
תנו ש מיוחד משלכ לכל מתכו.
להל מבחר מתכוני לסעודות השבת ,הנהוגי בקהילות מישיג והגליל המרכזי:
מרק עדשי  %של סו פישמ
חומרי :
 1כוס עדשי
 1כוס בצל קצו(
 2שיני שו קצוצי
 2כוסות גזר מרוסק
ארבעה ענפי של סלרי ,חתו לקוביות
 3כוסות מרק עו#
 3כוסות מי
 2עלי דפנה
½ כפית כמו
קורט קורנית
קורט כורכו או אבקת קרי
מלח ופלפל לפי הטע
 2כפות מי( לימו
אפשר להוסי #כוס של קוביות עו #מבושל

אופ ההכנה:
מבשלי בסיר את כל המרכיבי חו( ממי( הלימו וקוביות העו #במש
 60%50דקות או עד שהעדשי מתרככי .מוסיפי את מי( הלימו והעו#
ומחממי היטב.

דגי  %של יפית תורג'מ ,כיתה ב' 1מבי"ס גלעד
חומרי :
דג נסיכת הנילוס
 2גמבות
 6%5שיני שו
 2גזרי
כוסברה
גרעיני חומוס מבושלי
 2כפות פפריקה מתוקה )מעניקה לדג צבע אדו(...
שמ
מלח ומעט פלפל
מי( לימו

אופ ההכנה:
משרי את הדג במי( לימו )כמה שעות לפני הבישול(.
בסיר רחב מטגני את הגמבות ,הגזר והשו ואח"כ
מוסיפי כוסברה וגרעיני חומוס .פורסי את הדג
לפרוסות לפני הבישול ומכניסי לסיר ע הירקות.
מאדי הכל עד שמתקבל גוו זהוב .בקערה קטנה
בוחשי את התבליני  .שמי את התבליני על הדג.
מכסי במי בגובה הדג ומבשלי כ 45%דקות .לקישוט
נית לפזר עוד עלי כוסברה.

צלי עו ותפוחי אדמה  %של דורותי ברק
חומרי :
 6%5תפוחי אדמה קלופי ופרוסי )בעובי של כ ½ %ס"מ(
שו כתוש )לפי הטע(
שמ זית ,מספיק כדי ציפוי תפוחי האדמה
פפריקה ,מלח ופלפל לפי הטע

אופ ההכנה:
מפזרי רוזמרי יבש על תפוחי האדמה
מערבבי את כל המרכיבי בקערה גדולה ,מניחי את
תפוחי האדמה בתבנית ומעליה את העו #השל לאחר
שמתבלי אותו .אופי בחו של  175מעלות למש
שעה .מ%מ%מ%מ .טעי!

קוגל ירושלמי  %של אנט ברנהול(
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חומרי :
 500גר אטריות ביצי דקות
 5כפות סוכר
½ כפית קינמו
½ כוס אגוזי מל
½ כוס צימוקי
 2ביצי טרופות
 2%1תפוחי ע( קלופי ופרוסי

אופ ההכנה:
מבשלי את האטריות על פי ההוראות ומסנני.
מוסיפי את כל המרכיבי לאטריות .מחממי מעט
שמ זית במחבת גדולה .מוסיפי את האטריות .מבשלי
צד אחד במש עשר דקות ,הופכי ומבשלי את הצד
השני במש עשר דקות) .אני נוהגת להפו את הקוגל על
צלחת ואז להחזיר למחבת כדי לבשל את הצד השני(.

חמי צמחוני  %של ג'רמי פוגל
כשהייתי סטודנט באוניברסיטת מישיג ,זכורות לי שבתות סתוויות בה חברי חיכו לחמי שלי לפני או אחרי משחק
הכדורגל האמריקאי! כעת נעי להזמי אורחי לארוחת שבת בצהריי ולחדש את מסורת הכנת החמי.
חומרי :
אופ ההכנה:
חותכי את שני סוגי תפוחי האדמה לחתיכות גדולות
 3תפוחי אדמה בגודל בינוני ,רחוצי היטב
למדי .שמי את כל המצרכי בסיר או בסיר מיוחד
 2בטטות בגודל בינוני ,רחוצי היטב
 1בצל בינוני ,מקול #וקצו(
לבישול איטי .מוסיפי מי בגובה של כ%ס"מ מעל
המצרכי .מכסי היטב .מכווני את הסיר לבישול
½ כוס שעועית לבנה שטופה היטב
איטי לטמפרטורה נמוכה ומשאירי כ 18%עד  24שעות
½ כוס שעועית אדומה שטופה היטב
עד לזמ הארוחה בשבת.
¾ כוס שעורה
נית להגיש כמנה עיקרית או כתוספת .כתוספת הכמות
 4כפות אבקת מרק בשר פרוה
תספיק לפחות ל 15%איש.
 3כפות חרדל דיז'ו
אפשר להוסי 1 #פלפל ירוק חרי#
אפשר להוסי ½ #ק"ג בשר חתו לחתיכות א רוצי
מלח ופלפל לפי הטע
חמי שאינו צמחוני.

ירקות אפויי  %של מיקי גרוסמ
חומרי :
 3גזרי חתוכי לשלישי
 14%12תפוחי אדמה קטני או ארבעה תפוחי אדמה
בינוניי חתוכי לרבעי.
 2%1גזרי לבני חתוכי לשלישי
 2בצלי חתוכי לטבעות
 4סלקי בינוניי
 12פטריות חצויות
 250גר שעועית ירוקה
 2כפות או יותר שמ זית
 1כפית אבקת שו
 1כפית בזיליקו יבש
מלח ופלפל

עוגת בננה נפלאה

אופ ההכנה:
מחממי את התנור לחו של  175מעלות .שמי נייר
אלומיניו משומ בתו תבנית אפיה .מניחי את הסלק
בנפרד בפינת התבנית .את שאר הירקות חו( מהשעועית
מניחי בתבנית מפזרי את השמ והתבליני
ומערבבי .מערבבי את הסלק בנפרד.
אופי בתנור במש  40דקות תו ערבוב כל  15דקות.
מוסיפי את השעועית הירוקה ומעלי את חו התנור
ל 250%מעלות .אופי את הירקות במש  15דקות
נוספות .א יש צור בכ  ,אפשר להוסי #מעט שמ.
מתאי להגשה מיד או בטמפרטורת החדר.

לשבת  %של לורי רוט

חומרי :
¾ כוס סוכר
½  1כוסות מחית בננות בשלות מאוד
¾ כוס שמ
 2ביצי
 2כוסות קמח
 2כפיות תמצית וניל
 1כפית סודה לשתיה
½ כפית מלח
חבילת שוקולד צ'יפס )פרוה(

אופ ההכנה:
מחממי את התנור לחו של  160מעלות.
משמני תבנית אפיה מאורכת.
בקערה גדולה מערבבי ע כ #ע( סוכר ,בננות ,שמ
וביצי.
בוחשי פנימה את יתר המצרכי.
מעבירי לתבנית אפיה .אופי כ 60%עד  70דקות )עד
שקיס ע( המוכנס למרכז העוגה יוצא נקי(

עוגת תפוחי  /שוקולד צ'יפס  %של קר גוס
חומרי :
מערבבי יחד:
 4ביצי
½  1כוסות סוכר
כוס שמ
½ כוס מי
 2כפיות תמצית וניל
 3כפיות אבקת אפיה
 1כפית מלח
 3כוסות קמח

אופ ההכנה:
מערבבי כ 400%גר' כוסות של שוקולד צ'יפס ע כ#
קמח כדי למנוע שקיעה .מניחי בצד כוס אחת של צ'יפס
ואת היתר מוסיפי לתערובת.
לאפות בתבנית משומנת ומקומחת.
לעוגת תפוחי :
מקלפי ופורסי  5תפוחי ע( ירוקי
מפזרי על התפוחי  2כפות סוכר )או יותר( מעט מי(
לימו וקינמו
שמי את מחצית הבלילה של העוגה בתבנית משומנת
ומקומחת בגודל  28X23ס"מ.
מניחי את תפוחי הע( על הבלילה ומכסי בשארית
הבלילה .אפשר לפזר על העוגה סוכר וקינמו.
אופי בחו של  175מעלות במש שעה.
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• סידור שולח השבת

מסדרי את השולח ע מפה לבנה ,פמוטי ונרות ,שתי חלות וכיסוי לחלות ,יי וכוס לקידוש.
עורכי על השולח כלי חגיגיי.

• הכנת קטע קריאה לקבלתשבת

אחד מבני המשפחה יבחר קטע קריאה חגיגי )מתו השירה ,ההגות ,או ממקורות הע והמשפחה(,
המתאי לאירועי השבוע שחל.#

• סיפורי משפחה

אבא ואמא יספרו על הכנות לשבת בבית ילדות )באר( או בחו"ל(:
איזה הכנות נעשו לקראת שבת?
מה היתה חלוקת התפקידי במשפחה לקראת שבת?
איזה מאכלי הוכנו ,ומה מה נשאר עד היו בביתנו?

• התרגעות

לפני קבלת%שבת כדאי לעבור לקצב יותר איטי ולמצב נפש יותר שקט )א את רגילי לעשות
יוגה ,מדיטציה או תרגול אחר  %זה יכול לעזור(...

• הכנת דרשה על פרשתהשבוע.

מדי שבוע ,אחד מבני המשפחה יבחר מספר פסוקי )עד עשרה( שיש לה משמעות עבורו ,מפרשת
השבוע או מההפטרה ,יקרא אות בקול ויאמר עליה כמה מילי.
לבניית הדרשה אפשר לבחור באחד מהכיווני הבאי:
 %לבחור פסוקי המתקשרי למעגלי%השייכות )אני ,משפחה ,קהילה ,ע ,עול(.
 %לחפש קשרי בי פרשת%השבוע לבי מאורעות החיי השוטפי )שהתרחשו השבוע ,או בזמ
האחרו(.
 %לנסות לברר את הערכי המובעי בפרשה ,תו הבעת הזדהות אית או בקורת עליה.
 %להביא קטע אמנותי או יצירה עצמית )שיר ,סיפור ,תמונה וכו'( הקשורי לפסוקי הפרשה.
 %להרחיב נושא המופיע בפרשה ,מתו זוית ראיה מודרנית )פסיכולוגית ,סוציולוגית ,כלכלית,
פמיניסטית ,וכו'(.
לנוחותכ הבאנו פה את רשימת פרשות השבוע וההפטרות.
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רשימת פרשות השבוע וההפטרות
‰˘¯Ù‰

‰˘¯Ù· ÌÈ‡˘Â

·¯‡˘˙È
·¯‡˘˙È
‡8,Â-
Á
·¯‡˘˙È
‡È-9,Â
ÍÏ ÍÏ
·¯‡˘˙È
ÊÈ-·È

בריאת העול ,האד והשבת ,סיפור ג עד .אד וחווה וחטא האכילה מע הדעת .קי והבל מביאי
את מינחת ,ומתרחש הרצח הראשו .עשרת הדורות מאד עד נח .הנפילי ,בני האלוהי ,ורבה רעת
האד באר .ונח מצא ח בעיני ה'.
סיפור נוח והמבול ,נוח נטע גפ ומשתכר ,ברית הקשת בענ .בני נוח ולוח העמי .מגדל בבל.
התחלת נדודי משפחת תרח אבי אברה ומשפחתו לעבר אר כנע.

‡¯ÈÂ
·¯‡˘˙È
·Î-ÁÈ
‰¯˘ ÈÈÁ
·¯‡˘˙È
18,‰Î-‚Î
˙˙Â„ÏÂ
·¯‡˘˙È
-19,‰Î
9,ÁÎ
‡ˆÈÂ
·¯‡˘˙È
-10,ÁÎ
3,·Ï
ÁÏ˘ÈÂ
·¯‡˘˙È
ÂÏ-4,·Ï
·˘ÈÂ
·¯‡˘˙È
Ó-ÊÏ
ı˜Ó
·¯‡˘˙È
-‡Ó
17,„Ó
˘‚ÈÂ
·¯‡˘˙È
ÊÓ-18,„Ó
ÈÁÈÂ
·¯‡˘˙È
-ÁÓ
˘˙ÂÓ
˘-‡ ˙ÂÓ
1,Â
‡¯‡Â
˘˙ÂÓ
Ë-2,Â
·‡
˘-È ˙ÂÓ
16,‚È
·˘ÁÏ
˘˙ÂÓ
ÊÈ-17,‚È
Â¯˙È
˘˙ÂÓ
Î-ÁÈ
ÌÈËÙ˘Ó
˘˙ÂÓ
„Î-‡Î

אבר עוזב את ארצו ומולדתו ועולה לאר כנע .בגלל הרעב הכבד באר הוא יורד מצרימה .חלוקת
האר בי לוט לאברה .מלחמת ארבעת המלכי .ברית בי הבתרי .שרי נותנת את הגר שפחתה
לאברה .גירוש הגר והולדת ישמעאל .שינוי הש מאבר לאברה ומשרי לשרה וברית המילה.
הבטחת הב לשרי.
הבשורה לאברה ושרה על הולדת יצחק )שלושת המלאכי( .חורב סדו ועמורה והצלת משפחת
לוט .אברה ושרה בגרר .הולדת יצחק וגירוש ישמעאל .ברית אברה ע אבימל  .עקדת יצחק.
התרחבות משפחת אברה.
מות שרה ,אברה קונה את מערת המכפלה וקובר את שרה .אברה שולח את עבדו לאר נהריי
לחפש אשה ליצחק בנו .המפגש בי עבד אברה לבי רבקה ליד הבאר .פגישת רבקה ויצחק .מות
אברה .תולדות ישמעאל ב אברה.
לידת התאומי יעקב ועשיו .יצחק אוהב את עשו ,ורבקה אוהבת את יעקב .עשו מוכר ליעקב את
הבכורה עבור נזיד עדשי .יצחק זורע מאה שערי וחופר בארות מי .ברכת יצחק ליעקב ולעשיו.
)גניבת הברכה על ידי יעקב( .עשו מאיי להרוג את יעקב ,יעקב בורח לחר.

ÁÒÂ = ‡) ‰¯ËÙ‰‰
‡˘(„¯ÙÒ ÁÒÂ = Ò .ÊÎ
‡È ,‚Ó - ‰ ,·Ó ‰ÈÚ˘È :
‡Î-‰ ,·Ó ‰ÈÚ˘È :Ò
‡‰ ,‰ - ‡ ,„ ‰ÈÚ˘È :
È-‡ ,„ ‰ÈÚ˘È :Ò
ÊË ,‡Ó - ÊÎ ,Ó ‰ÈÚ˘È

‡ÊÏ-‡ ,„ '· ÌÈÎÏÓ :
‚Î-‡ ,„ '· ÌÈÎÏÓ :Ò
‡Ï-‡ ,‡ '‡ ÌÈÎÏÓ
Ê ,· - ‡ ,‡ ÈÎ‡ÏÓ

יעקב יוצא מבית אביו בדר לחר .חלו יעקב .המפגש ע רחל ליד הבאר .יעקב עובד שבע שני
בלאה ועוד שבע שני ברחל .הולדת הבני .הבריחה ע הנשי והבני חזרה לאר כנע.

‡È ,„È - ‚È ,·È Ú˘Â‰ :
·È ,·È - Ê ,‡È Ú˘Â‰ :Ò

פגישתו של יעקב ע עשיו אחיו ,וחזרתו של יעקב לאר כנע עד שכ .הפגישה והמאבק ע האיש
במעבר יבוק .החלפת הש מיעקב לישראל .מעשה דינה .הולדת בנימי ומות רחל .תולדות צאצאיו
של עשיו.
יוס! ואחיו .יעקב מעניק כתונת פסי ליוס! .חלומות יוס! .מכירת יוס! למדייני .יהודה ותמר אשת
ער ואונ .יוס! מורד מצרימה .יוס! בבית פוטיפר סריס פרעה .יוס! ואשת פוטיפר .יוס! נשלח לכלא.
חלומות שר האופי ושר המשקי.
יוס! פותר לפרעה את חלומותיו ונהייה למשנה למל  .בעקבות שנות הבצורת והרעב באי אחי יוס!
למצרי לשבור שבר .אחי יוס! ניצבי לפניו א הוא מתנכר אליה .יוס! שולח את אחיו לאר ע
צידה א דורש מה לחזור למצרי ע בנימי ,האח הצעיר .כאשר הרעב מתגבר ,משכנע יהודה את
יעקב לתת לבנימי לרדת ע אחיו למצרי .יוס! מתנכר שוב לאחיו ,ומבקש לעצור את בנימי.
האחי אינ מוכני לנטוש את אחיה הקט.
יוס! מתוודע אל אחיו .יעקב יורד מצרימה ונפגש ע בנו האבוד .בני יעקב מתיישבי באר גוש.

‰È„·ÂÚ

ÁÎ-ÂË ,ÊÏ Ï‡˜ÊÁÈ

מות יעקב וברכותיו לבני יוס! ולבניו .קבורת יעקב .מות משה.

·È-‡ ,· '‡ ÌÈÎÏÓ

"ויק מל חדש על מצרי אשר לא ידע את יוס!"" .בני ישראל פרו וירבו ויעצמו במאד מאד".
הולדת משה ואימוצו על ידי בת פרעה ,משה יוצא אל אחיו הורג את המצרי ובורח למדיי .משה
רועה את צא יתרו ,הסנה מתגלה לפניו .משה נשלח להנהיג ולהוציא את ע ישראל ממצרי .משה
ואהר מתייצבי לפני פרעה ,פרעה מכביד את ליבו ומסרב להוציא את בני ישראל ממצרי.
מכות מצרי :ד ,צפרדע ,כני ,ערוב ,דבר ,שחי ,ברד.

‡;‚È ,ÁÎ - Â ,ÊÎ ‰ÈÚ˘È :
‚Î-·Î ,ËÎ ‰ÈÚ˘È
‚ ,· - ‡ ,‡ ‰ÈÓ¯È :Ò

Á ,‚ - Â ,· ÒÂÓÚ
‡ ,„ - ÂË ,‚ '‡ ÌÈÎÏÓ

‡Î ,ËÎ - ‰Î ,ÁÎ Ï‡˜ÊÁÈ

המש מכות מצרי :ארבה ,חוש  ,מכת בכורות .הפסח הראשו במצרי :פסח מצרי .יציאת
מצרי.

ÁÎ-‚È ,ÂÓ ‰ÈÓ¯È

תחילת נדודי בני ישראל במדבר סיני .פרעה רוד! אחרי בני ישראל .מעבר י סו! .שירת הי )מכא
ש השבת – "˘·˙ ˘ .("‰¯Èהמש הנדודי :מי מרה ,ה' מוריד מ מ השמי ,מי מסה ומריבה,
מלחמת עמלק.
יתרו מגיע אל משה למדבר ומציע לו לשי על הע שרי עשרות ,שרי מאות ושרי אלפי ,כדי לעזור
לו לשפוט את הע .מעמד הר סיני.

‡‡Ï ,‰ - „ ,„ ÌÈËÙÂ˘ :
‡Ï-‡ ,‰ ÌÈËÙÂ˘ :Ò

"ואלה המשפטי אשר תשי לפניה"  %דברי האל למשה ,כהקדמה למכלול של של חוקי
)משפטי( ,החוקה המכוננת של ע ישראל מאז ולעול .החוקה כוללת :דיני עבדות וחופש ,חוקי
הדני במעשי אלימות ואלימות מילולית ,ובכלל היחס הכלכלי%חברתי לאלמנה ,לעני ,לגר וליתו,
צדק ושוויו במשפט ,שנת השמיטה ודיני השבת ,מצוות שלושת הרגלי ועוד .בסו! הפרשה:
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‡;Â ,Ê - ‡ ,Â ‰ÈÚ˘È :
Â-‰ ,Ë ‰ÈÚ˘È
‚È-‡ ,Â ‰ÈÚ˘È :Ò
;·Î-Á ,„Ï ‰ÈÓ¯È
ÂÎ-‰Î ,‚Ï ‰ÈÓ¯È

˙¯‰ÓÂ
˘˙ÂÓ
19,ÊÎ-‰Î
˙ˆ‰Â
˘˙ÂÓ
-20,ÊÎ
10,Ï
‡˘˙ ÈÎ
˘˙ÂÓ
„Ï-11,Ï
Ï‰˜ÈÂ
˘˙ÂÓ
-‰Ï
20,ÁÏ
È„Â˜Ù
˘˙ÂÓ
Ó-21,ÁÏ
‡¯˜ÈÂ
-‡ ‡¯˜ÈÂ
‰
ˆÂ
-Â ‡¯˜ÈÂ
Á
˘È ÈÓ
-Ë ‡¯˜ÈÂ
‡È
˙ÚÈ¯Ê
-·È ‡¯˜ÈÂ
‚È
Ú¯ÂˆÓ
-„È ‡¯˜ÈÂ
ÂË
‡È¯Á
˙ÂÓ
‡¯˜ÈÂ
ÁÈ-ÊË
˜„ÌÈ˘Â
‡¯˜ÈÂ
Î-ËÈ
‡¯ÂÓ
‡¯˜ÈÂ
„Î-‡Î
·È ÈÒ ¯‰
‡¯˜ÈÂ
2,ÂÎ-‰Î
·È˙Â˜ÂÁ
‡¯˜ÈÂ
ÊÎ-3,ÂÎ
·¯·„Ó
·¯·„Ó
‡20,„-
˘‡
·¯·„Ó
„Ê-21,

·Í˙ÂÏÚ‰
·¯·„Ó
·È-Á

אשרור הברית ועליית משה להר סיני.
משה מקבל הוראות מהאל על בניית המשכ וכלי המשכ והנחיות לתרומת בני ישראל לבניית
המשכ.

‚È ,Â - ÂÎ ,‰ '‡ ÌÈÎÏÓ

המש ההוראות לבניית המשכ .ההוראות לבגדי הכהני ולעבודת הכהני במשכ.

ÊÎ-È ,‚Ó Ï‡˜ÊÁÈ

המש ההנחיות לבניית המשכ .מעשה העגל ,שבירת הלוחות .ענישת הע על מעשה העגל .קבלת
הלוחות השניי.

‡ËÏ-‡ ,ÁÈ '‡ ÌÈÎÏÓ :
ËÏ-Î ,ÁÈ '‡ ÌÈÎÏÓ :Ò

משה מקהיל את הע וחוזר באוזניה על מצוות התרומה לבני המשכ וליצירת כליו .והע תור!
חומרי הגל שנתרמו על ידי הע משמשי את בצלאל ועוזריו לבניי המשכ.

‡-Ó ,Ê '‡ ÌÈÎÏÓ :
ÊÎ-‚È ,Ê '‡ ÌÈÎÏÓ :Ò

בניית המשכ ויצירת בגדי הכהונה.

‡,Á - ‡ ,Ê '‡ ÌÈÎÏÓ :
‡Î
-Ó ,Ê '‡ ÌÈÎÏÓ :Ò
‚Î ,„Ó - ‡Î ,‚Ó ‰ÈÚ˘È

המש תיאור הקרבת הקרבנות .חנוכת המשכ והכוהני.

;‚ ,Á - ‡Î ,Ê ‰ÈÓ¯È
‚Î-·Î ,Ë ‰ÈÓ¯È

אהרו הכה הגדול ובניו הכהני מתחילי את עבודת הקרבנות הסדירה במשכ .נדב ואביהוא מבני
אהרו מקריבי אש זרה ונהרגי .רשימת בעלי החיי המותרי והאסורי למאכל וסימניה.

‡ÊÈ ,Ê - ‡ ,Â '· Ï‡ÂÓ˘ :
ËÈ-‡ ,Â '· Ï‡ÂÓ˘ :Ò

סדרי הקרבת הקרבנות במשכ.

ËÈ ,‰ - ·Ó ,„ '· ÌÈÎÏÓ
שתי הפרשות עוסקות בדיני טומאה וטהרה הקשורי בגו! האד ,בגדיו וביתו.
Î-‚ ,Ê '· ÌÈÎÏÓ
תיאור תהלי כפרת חטאי הע ,על%ידי אהר הכה ביו הכיפורי .בלעדיותו של אהל מועד ,משכ
האל ,כמקו שבו מותר להקריב קרבנות .איסורי עריות ואיסור קרב למֹל .

ÊË - ‡ ,·Î Ï‡˜ÊÁÈ

פרשת קדושי מונה סידרה ארוכה של מצוות ,החל באלו הנזכרות כבר בעשרת הדברי וכלה
במצוות שבי אד לחברו ומצוות אחרות .החוט המקשר בי כול :תכלית להביא לקדושת
הכהני ,לקדושת הע ,העול והעמי האחרי.
חלקה הראשו של הפרשה עניינו הלכות כוהני וקורבנות פרק מרכזי וחשוב הוא הצגת סדר
השבת והמועדי ,מפסח ועד סוכות ,בה ג מתקיימת הקרבת קורבנות.

‡ÂË-Ê ,Ë ÒÂÓÚ :
Î-· ,Î Ï‡˜ÊÁÈ :Ò
‡Ï-ÂË ,„Ó Ï‡˜ÊÁÈ

נושאי הפרשה העיקריי :דיני שנת השמיטה והיובל ,גאולת האדמה ושחרור עבדי בשנת היובל,
וכ" :וכי ימו אחי "  %עזרה והתחשבות בחלש ובעני בשעת מצוקה.

ÊË-Â ,·Ï ‰ÈÓ¯È

הברכה והקללה " %הברכה"" :א בחוקותי תלכו  %ונתתי גשמיכ בעיתו ...והקימותי את בריתי
אתכ"" .הקללה"" :וא לא תשמעו לי  ...והפקדתי עליכ בהלה ,את השחפת ואת הקדחת ...והכיתי
אתכ שבע על חטאתיכ".
וכ :פרשת ערכי  %הער הכספי של הקרבנות שאד נודר להביא לבית המקדש.
עריכת מפקד אוכלוסי בשנה השניה ליציאת מצרי .הזכרי בני עשרי שנה ומעלה התפקדו על פי
שבטיה ,ובסה"כ נמנו  603,550איש יוצאיצבא ,למעט הלווי .הלווי התפקדו על פי משפחותיה:
בני גרשו ,בני קהת ובני מ ררי .מספר היה בסה"כ  .22,000סודרו סדרי ההליכה במדבר וסדרי
המחנה בזמ חניה .לצור זה נחלקו השבטי לארבעה דגלי  %ארבעה כיווני ,שהקיפו את המשכ
מכל צדדיו.
פרשת נשוא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה 176 :פסוקי .פרק קי"ט בספר תהילי הוא הפרק
הארו ביותר בתנ"  176 :פסוקי .מסכת בבא בתרא היא הארוכה ביותר בתלמוד הבבלי176 :
עמודי .נושאי הפרשה:
מפקד וחלוקת עבודה בי שלושת בני לוי :גרשו ,קהת ומררי .קרבנות ומצוות לאירועי יוצאי דופ:
הצרוע ,הזב והטמא לנפש צריכי לשהות מחו למחנה .כפרת הנתפס בגזל ,פרשת האשה הסוטה.
פרשת הנודר נדר של נזירות .נוסח "ברכת הכוהני" שברכו הכוהני את הע במשכ ועד היו.
הקורבנות שהביאו שני%עשר הנשיאי ,חד מכל שבט ,בשני%עשר הימי לקראת חנוכת המזבח.
א .סיו בניית המשכ וקבלת הוראות אחרונות לגבי המשכ .דרכי העלאת האור במנורה" :וזה
מעשה המנורה ."...ההוראות לעבודת הלויי בבית המקדש .ב .ראשית הנדודי במדבר .חגיגת
הפסח לראשונה במדבר .הנהגת פסח שני לטמאי .הענ והמשכ .דרכי המסע במדבר .הבקשה
מיתרו ,חות משה ,להשאר ע ע ישראל .ארו ברית ה' נוסע לפניה " %ויהי בנסוע הארו" .תלונות

„È ,ÊÈ - ËÈ ,ÊË ‰ÈÓ¯È
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·Î-‡ ,· Ú˘Â‰

˘‰Î-· ,‚È ÌÈËÙÂ

Ê ,„ - „È ,· ‰È¯ÎÊ

˘ÍÏ ÁÏ
·¯·„Ó
ÂË-‚È
˜¯Á
·¯·„Ó
ÁÈ-ÊË
˙˜Á
·¯·„Ó
‡Î-ËÈ
·˜Ï
·¯·„Ó
9,‰Î-·Î
ÒÁ ÈÙ
·¯·„Ó
-10,‰Î
1,Ï
˙ÂËÓ
·¯·„Ó
·Ï-2,Ï
ÈÚÒÓ
·¯·„Ó
ÂÏ-‚Ï
„·¯ÌÈ
„·¯-‡ ÌÈ
‚22,
Ô Á˙‡Â
„·¯ÌÈ
‚11,Â-23,
·˜Ú
„·¯ÌÈ
-12,Â
25,‡È
¯‡‰
„·¯ÌÈ
-26,‡È
17,ÊË
˘ÌÈËÙÂ
„·¯ÌÈ
-18,ÊË
9,‡Î
‡ˆ˙ ÈÎ
„·¯ÌÈ
-10,‡Î
‰Î
‡Â·˙ ÈÎ
„·¯ÌÈ
8,ËÎ-ÂÎ
ˆ·ÌÈ
„·¯ÌÈ
Ï-9,ËÎ
ÍÏÈÂ
„·¯ÌÈ
‡Ï

הע במדבר :סיפור התבערה ,סיפור קברות התאווה .חלוקת הנטל ע שבעי הזקני .תלונת מרי
ואהרו ומות מרי.
הפרשה עומדת בסימ חטא המרגלי :שני%עשר המרגלי שתרו את אר ישראל חזרו ודברו את
דיבת האר .הע החל לבכות" :לו מתנו באר מצרי" ,ועל כ נגזר גורל לנדוד במדבר  40שנה,
פרק הזמ הדרוש להחלי! את דור יציאת מצרי ע דור חדש ,ילידי המדבר.
פרשת קורח ועדתו ,אשר בקשו לערער על מנהיגותו של משה ,וסופ העגו .החלק השני של הפרשה
עוסק במתנות הכהונה.
דיני טהרה ופרה אדומה .מסופר על תלונת הע אודות המחסור במי ,נס הוצאת המי מ הסלע,
חטא ועונש של משה ואהר ,המסע מקדש ברנע למואב וסירוב מל אדו לתת לה זכות מעבר
בארצו .לאחר מות אהר בהֹר ההר נלח הע והביס את הכנעני בערד ובחרמה .משה מציל את הע
ממגפה באמצעות נחש הנחושת .כיבוש אר האמורי מידי סיחו מל מואב.
בלק מל מואב חושש מבני ישראל החוני בשטחו ,לאחר שהביסו את האמורי .בלק שולח שליחי
לבלע ,כדי לבקשו שיקלל את ישראל .בלע מבקש לקלל שלוש פעמי ,א נמצא מבר  .בחלק
השני בני ישראל זוני בבנות מואב וזובחי לאלילי מואב .משה מצווה להרוג את הנצמדי לבעל
פעור .פנחס הכה הורג את איש ישראל והמדיניית ומגפה רבת חללי בע ישראל פוסקת.
לפנחס ב אלעזר מובטחת הכהונה לעולמי ,בזכות מעשהו שביצע בסו! הפרשה הקודמת .הגרלת
נחלות לשבטי ישראל באר ישראל .חלוקת נחלות ג לבנות צלופחד .סמיכת יהושע למנהיג אחרי
משה .תיאור לוח החגי ומצוותיו.
הנדר של האיש והנדר של האישה .מלחמה במדיי .בני ראוב ובני גד ,בעלי מקנה רב ,מבקשי
להתישב בעבר הירד המזרחי .משה מחייב אות לעבור חלוצי לפני הע בכיבוש אר כנע ,ואחר%
כ לחזור לנחלת.
הפרשה מתארת את מסעות בני ישראל במדבר .משה מזהיר את הע כי בהיכנסו לאר כנע ,ישמידו
את יושבי האר ואת עבודת האלילי שלה ,ויתנחלו באר לפי משפחות בגורל .גבולות האר
המובטחת ושמות ראשי השבטי אשר יכנסו לאר .קביעת ערי מיוחדות ללוויי וכ שש ערי
מקלט.
ספר דברי הוא נאו הפרידה של משה ,בשנה האחרונה לארבעי שנות נדודי במדבר .אנשי דור
יציאת מצרי מתו במדבר ,ונולד דור חדש שמתכונ לכניסה אל האר המובטחת.
בפרשה זו משה סוקר את מסעי ישראל במדבר :הנסיעה מהר סיני ,מינוי שופטי ושוטרי שינהיגו
את הע לצידו של משה ,פרשת המרגלי ,המעבר בארצות של השכני וחלוקת שטחי עבר%הירד
לשבטי ראוב ,גד וחצי שבט המנשה.
משה מתחנ לעבור אל עבר הירד מערבה ,א האלוהי דוחה את בקשתו" :אל תוס! דבר אלי עוד
בדבר הזה" .אזהרות רבות וחוזרות לשמור על מצוות התורה ,ובמיוחד נגד עבודה זרה .חזרה על
עשרת הדברות שניתנו בברית בחורב ,הוא סיני .הפרשה הראשונה של קריאת%שמע :מצוות תפילי
ומזוזה  %לא להטמע בי שאר הגויי.
תיאור כל היופי והעושר של אר ישראל ,אות יורש ע ישראל" :אר זבת חלב ודבש ,אר חיטה
ושעורה וגפ ורימו ,אר זית שמ ודבש" .זאת בתנאי שיקיימו את המצוות .במידה וע ישראל לא
יקיי את המצוות ,הוא יענש.
הפרשה עוסקת במצוות שונות שעל הע לקיי ע הכניסה לאר :מצוות ריכוז הפולח בבית%
המקדש ,שהוא המקו היחיד בו מותר להקריב קורבנות .מצוות נוספות בפרשה :נביא אמת ונביא
שקר ,העיר הנידחת ,בהמות כשרות וטמאות .מצוות מעשר ,שנת השמיטה והיחס לעני ולאביו .לוח
החגי מפסח ועד סוכות.
פרשת שופטי עוסקת בסדרי השלטו והממשל לאחר ההתיישבות באר ישראל :מינוי שופטי
ושוטרי ,תיאור תפקידי הכהני בבית המקדש .משפט המל ותפקידי הנביאי .המש הפרשה
עוסק בדיני הרצח והרוצח :קביעת ערי מקלט לרוצחי בשגגה ודי משפט הרוצחי בזדו .בסו!
הפרשה דיני היציאה למלחמה .את הפרשה חות התיאור של עגלה ערופה ,העוסק במקרה שבו לא
ידוע מי הרוצח.
פרשת "כי תצא" הינה אוס! של מצוות שונות ומגוונות" :שבויה יפת תואר"" ,שילוח הק" ,מצוות
"עשיית מעקה" ועוד מצוות רבות .היא מסתיימת בפרשת "זכור את אשר עשה ל עמלק".
הפרשה משרטטת את עתידו של ע ישראל באר המובטחת ,ופותחת בטקס הבאת הביכורי אל
המקו אשר יבחר האל לשכ שמו ש .לאחר מכ מתואר טקס השבועה על הר הברכה  %הר גריזי,
והר הקללה  %הר עיבל .מכא מתפתחת חטיבת הברכה והקללה :על הברכה נאמר "והיה א שמוע
תשמע בקול ה' אלהי  ...ובאו עלי כל הברכות) "...דברי כח ,(1%2 ,ועל הקללה נאמר "והיה א לא
תשמע בקול ה' אלהי  ...ובאו עלי כל הקללות" )דברי כח.(15 ,
פרשת ניצבי כוללת את הנאו של משה ,שבו הוא פורש לפני הע את משמעויות הברית הכרותה
ביניה ובי אלהיה .פרשה קצרה זו היא אחת הנשגבות שבתורה כולה .היא מתארת את המחוייבות
ההדדית ,הנאמנות הבלתי%מסוייגת ,השכר העצו על שמירת הברית )הקשור בחיי הע באר
המובטחת לו( והעונש העצו על הפרתה ,יראת האל ואהבת האל ,בחירתו החופשית של האד וכל%
יכולתו של האל.
פרשת ויל היא אינטימית יותר .היא מתארת את הפרידה של משה מ הע ומינויו של יהושע
כמחליפו .את מצוות "הקהל" ,הקובעת כי יש לקרוא את התורה לפני כל הע בסו! כל שנת שמיטה,
כדי לשמור על רצ! הברית בי האל לבי הע .חלקה השני של הפרשה הוא הקדמה ל"שירת האזינו"
שבפרשה הבאה.
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„Î-‡ ,· Ú˘Â‰È
˘,·È - „È ,‡È '‡ Ï‡ÂÓ
·Î
˘‚Ï-‡ ,‡È ÌËÙÂ

Á ,Â - Â ,‰ ‰ÎÈÓ

,ËÈ - ÂÓ ,ÁÈ '‡ ÌÈÎÏÓ
‡Î
‚ ,· - ‡ ,‡ ‰ÈÓ¯È
‡;ÁÎ-„ ,· ‰ÈÓ¯È :
„ ,‚ ‰ÈÓ¯È
;ÁÎ-„ ,· ‰ÈÓ¯È :Ò
·-‡ ,„ ‰ÈÓ¯È
ÊÎ-‡ ,‡ ‰ÈÚ˘È

ÂÎ-‡ ,Ó ‰ÈÚ˘È

‚ ,‡ - „È ,ËÓ ‰ÈÚ˘È

‰ ,‰ - ‡È ,„ ‰ÈÚ˘È

·È ,· - ·È ,‡ ‰ÈÚ˘È

È -‡ ,„ ‰ÈÚ˘È

·Î-‡ ,Ò ‰ÈÚ˘È

Ë ,‚Ò - È ,‡Ò ‰ÈÚ˘È

‡Ï‡ÂÈ ;È-· ,„È Ú˘Â‰ :
·ÊÎ-ÂË ,
‰ÎÈÓ ;È-· ,„È Ú˘Â‰ :Ò

Â ÈÊ‡‰
„·¯ÌÈ
·Ï
˙‡ÊÂ
‰Î¯·‰
„·¯ÌÈ
„Ï-‚Ï

בפרשת האזינו משמיע משה בפני הע את השירה שהיא תמצית צוואתו אל הע הנכנס לאר
ישראל .בסופה מצווה האל על משה לעלות אל הר נבו ולראות את האר מנגד.
הפרשה האחרונה בספר דברי ובתורה כולה .היא כוללת את ברכת משה לשני עשר השבטי.
ובסופה עולה משה להר נבו ,מביט על האר ומת מיתת נשיקה.

Î-ÁÈ ,Ê
˘‡-‡ ,·Î '· Ï‡ÂÓ
‡ÁÈ-‡ ,‡ Ú˘Â‰È :
Ë-‡ ,‡ Ú˘Â‰È :Ò

שבתות מיוחדות
שבתות שנוס #לה אופי מסוי ומנהגי מיוחדי ,בהתא לתוכ פרשת השבוע או ההפטרה ,או בהתא לעונה:

ש השבת

זמנה

קריאה בתורה

הפטרה

שבת שובה

השבת שבי ראש%השנה ויו%כיפור

פרשת השבוע

שבת חוה"מ סוכות
שבת בראשית

השבת שחלה בחול%המועד סוכות
השבת שלאחר חג הסוכות ,בה מתחילי
לקרוא מחדש בתורה מ'בראשית'
השבת הראשונה שחלה בחנוכה

שמות לג % 12 ,לד26 ,
פרשת בראשית

'שובה ישראל עד ה'' )הושע
יד ,ב%י(
יחזקאל לח ,יח  %לט ,טז
ההפטרה של בראשית

שבת ב' של חנוכה

בשנה בה ח' של חנוכה חל בשבת

שבת שירה

השבת שחלה בי י' לט"ז בשבט ,בה קוראי
בתורה את שירת הי בפרשת "בשלח".
השבת שלפני ר"ח אדר או שבת ראש חודש
אדר ,א חל בשבת

שבת זכור

השבת שלפני פורי

שבת פרה

השבת שלפני שבת החודש

שבת החודש

השבת שלפני ראש חודש ניס) .או שבת ראש
חודש ניס ,א חל בשבת(

שבת הגדול

השבת הסמוכה לחג הפסח ,בה נוהגי
לדרוש בציבור ולהכי את הע לקראת החג.
השבת שחלה בחול%המועד פסח
השבת שלפני ט' באב.

שבת א' של חנוכה

שבת שקלי

שבת חוה"מ פסח
שבת חזו או איכה
שבת נחמו
שבתות דנחמתא

השבת שלאחר ט' באב  %זו שבת עליזה
ומרובה בשמחות משפחה.
שבע שבתות )הנחמה (,שבי תשעה באב
וראש השנה .נהגו לטעו בכל שבת פרי חדש.
בראש חודש החל בשבת

שבת שלפני ראש
חודש

בערב ראש חודש החל בשבת

שבת ראש חודש

ח
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פרשת השבוע ולמפטיר
פרשת היו המתאימה
פרשת השבוע ולמפטיר
פרשת היו השמיני
)במדבר ז %54ח (4
פרשת בשלח
פרשת השבוע ,ולמפטיר
פרשת שקלי )שמות ל
(11%16
פרשת השבוע ,ולמפטיר:
'זכור את אשר עשה ל
עמלק' )דברי כה ,יז%
יט(
פרשת השבוע ולמפטיר
פרשת 'פרה אדומה'
)במדבר יט (1%22
פרשת השבוע ולמפטיר
פרשת הפסח )שמות יב
(1%20
פרשת השבוע

זכריה ב ,יד  %ד ,ז
מלכי א' ז ,מ%נ
א :שופטי ד ,ד%ה; לא
ס :שופטי ה ,א%לא
א :מלכי ב' יב ,א%יז
ס :מלכי ב' יא ,יז  %י ,יז
שמואל א' טו ,א%לד

א :יחזקאל לו ,טז  %לח
ס :יחזקאל לו ,טז  %לו
א :יחזקאל מה ,טז  %מו ,יח
ס :יחזקאל מה ,יח  %מו ,טו
מלאכי ג ,ד%כד

שמות לג % 12 ,לד26 ,
פרשת דברי

יחזקאל לז ,א%יד
'חזו ישעיהו ב אמו('
)ישעיהו פרק א'(
'נחמו נחמו עמי' )ישעיהו מ'(

פרשות השבוע

בכל שבת מפטירי פרק של
נחמה מתו ספר ישעיהו.
ישעיה סו ,א%כד

פרשת ואתחנ

פרשת השבוע ולמפטיר
פרשת ראש חודש
)במדבר כח (1%15
פרשת השבוע

שמואל א' כ ,יח  %מב

דוגמה לדרשה על פרשת השבוע  פרשת "ויצא":
פרשה זו היא השניה מבי שבע פרשות המתארות את חייו ועלילותיו של יעקב אבינו .כ  ,למרות
שמקובל לכנות את ספר בראשית "ספר אברה%אבינו" ,הרי מבחינת עיקר החומר המסופר בו,
הריהו "ספר יעקב%אבינו".
יע
Gר ָצה וְ רֹאַ :/מ ִַ L
ַחלֹ וְ ִהֵJה 4ס ָ? 4מ ָTב ְ
הפרשה נפתחת בסיפור המפורס של חלו יעקבַ " :וֲ 1
ַה ָ> ָמיְ ָמה וְ ִהֵJה ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהי ע ִֹלי וְ י ְֹר ִדי ) ":9בראשית כח ,יב( .יעקב מצטר #בכ לשושלת
מפוארת של חולמי .למעשה ,כמעט כל אנשי בראשית חולמי ,החל מתרדמתו של אברה בעת
הברית בי%הבתרי ,וכלה בנִ ינ ,:יוס #ב יעקב בעל החלומות .מעבר לפרשנויות ולהסברי הרבי
שניתנו לכל חלו ולכל חול בנפרד ,ריבוי החולמי והחלומות ב"בראשית" ,בניגוד לארבעת
החומשי שאחריו ,יכול להיות מוסבר ג בכ שזהו השלב הקד%הכרתי ,לפני מת תורה ,שממנו
והלאה מתרחש הכל בעול הערות.
בהמש מגיע יעקב לחר ,חול על רחל ומתעורר בבוקר ע לאה" :וַיְ ִהי ַבֶֹ 9קר וְ ִהֵJה ִהוא ֵל=ה
יתנִ י" )בראשית כט ,כה(.
ית ִ?י ֲהלֹא ְב ָר ֵחל ָע ַב ְד ִBי ִע ָ ְ Rוְ ָל ָRה ִר ִָ R
ֹאמר ֶאל ָל ָב ַמה ֹPאת ָע ִָ C
ַוֶ 1
מתשובתו של לב מקבל יעקב את השיעור הראשו ,ולא האחרו ,על כ שלרמאותו את יצחק
ולגזלת הבכורה מעשו יש מחיר.
הפרשה כולה ,שבה באי לעול בני יעקב ,מייסדי שבטי ישראל ,עשירה בשמות ,ובהסברי על
מת השמות ,המשקפי את תחושות הנשי כלפי עצמ ,כלפי בעל וכלפי ילדיה .בימי אלה של
פריימריז ובחירות ,נעי לחשוב על תקופה שבה בחירת הש לא הביאה בחשבו רק שיקולי של
התאמתו לסלוג שישתלב בג'ינגל שיתרו לרייטינג שיעצי את הקמפיי...
רשימה חלקית מומלצת של מקורות עזר להכנת דרשה:
חז"ל :מדרשי רבה; מדרש תנחומא.
אוספי של חז"ל :חומש תורה תמימה; ילקוט שמעוני.
ספרי דרשות מודרניי  :ילקוט מע לועז; "עיוני" על חמשת החומשי מאת נחמה ליבובי(;
"הערות לפרשיות השבוע" מאת ישעיהו ליבובי(; "שבע שני של שיחות על פרשת השבוע" מאת
ישעיהו ליבובי(; "פתוח סגור פתוח" מאת יהודה עמיחי; "קוראות מבראשית" בעריכת רותי
רביצקי; "סיפורי ראשית" בעריכת תניא ציו; "פרשה ופשרה" מאת משה גרילק.
אתרי אינטרנט:
מכו החגי בביתהשיטה
http://www.chagim.org.il/
אוניברסיטת בר איל  %מבחר מאמרי לכל פרשה ,ועוד באתר על חגי ומועדי.
http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/
מרכז ללימודי תנ"
http://www.tanach.org/hebarch.htm
מקורות ביהדות  אתר קק"ל  %דפי פרשת השבוע ממויני על פי סדר השני והפרשות:
http://www.kkl.org.il/mekorot/hebrew/mekorot.htm
פרשת השבוע  טיול בעול היהודי  %אתר מרכז מורי "יהדות
בזווית רחבה" של מכו ברנקו וייס
• תחו שבת
http://www.w
angle.galil.k12.il/studio/religion/parasha.htm
מרחק שמותר ליהודי להתהל בשבת מבלי לחלל את יו
דפי פרשת השבוע  אתר תל"י  %הדפי מיועדי לבתי הספר
המנוחה ,והוא :אלפיי אמה ממקו מושבו .וא יהודי
היסודיי ,א יש בה רעיונות לשכבות הגבוהות יותר.
צרי להפליג למקו הרחוק יותר מאלפיי אמה בשבת –
תיקנו חכמי 'עירובי תחומי'.
http://www.tali.org.il/parasha/parasha1.htm
פרשת השבוע  %אתר התנועה ליהדות מתקדמת
• עירוב תחומי
http://www.parashat-hashavua.com/default.asp
מטרתו לאפשר לאד לצאת ביו השבת מתחו היישוב
שבו הוא שרוי לא רק אלפיי אמה – המותרות לו על פי
פרשת שבוע באתר דעת אמת
המסורת – אלא אלפיי אמות נוספות .לש כ יוצא
http://www.daatemet.org.il/he_parasha.html
האד בערב שבת למרחק של קצת פחות מאלפיי אמה
פרשת השבוע  %שורשי ישראל
מעירו ,מצניע ש מזו לשתי סעודות ,ובזה הוא מצהיר
http://space.ort.org.il/shorshey/
באופ סמלי כי מקו זה הוא המקו שבו הוא מתכוו
דעת  כתבי עת ומאמרי  %סוגיות משפטיות הקשורות לפרשת%
לשבת בשבת זו .כ הוא י כול לשהות בעירו ,מכא,
השבוע
ולצאת מ המקו שבו הונח העירוב למרחק של אלפיי
אמה נוספות ,מכא.
http://www.daatemet.org.il/he_parasha.htm-l
דעת  %הפנייה לאתרי נוספי שעוסקי בפרשת%השבוע
• עירוב תבשילי
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/parashat.htm
ההלכה אוסרת על בישול ביו השבת ,ועל כ יש להכי
את כל המאכלי ליו זה לפני כניסתו .לעומת זאת ,בחג
יהדות נט  %אתר ובו מנוע חיפוש על פי ש הפרשה וקישורי
מותר להתקי את כל צרכי הסעודה ,אבל א ורק בשביל
למאמרי באתרי שוני בפרשה.
החג עצמו .כדי שאפשר יהיה לאכול ביו השבת מזו
http://www16.brinkster.com/parsha/searchparsa.asp
שהוכ בחג הסמו לו ,תיקנו חז"ל "עירוב תבשילי",
נתיבות שלו  %עוז ושלו )החוג הרעיוני לציונות דתית(
שמטרתו לצר") #לערב"( את החג והשבת ליחידה אחת
http://www.netivot-shalom.org.il
מבחינת המאכלי הנאכלי בשני ימי אלה .יסוד
"עירוב תבשילי" הוא במשנה )מסכת ביצה ב ,א(.
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הטקס  -הדלקת נרות

úåøð ú÷ìãä
כל המשפחה נאספת מסביב לשולחן להדלקת הנרות.
שירה:

,äòeø
È úÀ éìÅ öÀ ìÀ öÄ aÀ dÈéeììÀ äÇ dÈéeììÀ äÇ ,òîÇ LÈ éìÅ öÀ ìÀ öÄ áÀ dÈéeììÀ äÇ dÈéeììÀ äÇ
(å-ä ,ð÷ íéìéäú ô"ò) .äÈéeììÀ äÇ dÈé ìlÅ äÇ zÀ äî
È LÈ pÀ äÇ ìkÉ
הדלקת נרות וברכה:

.úaÈ LÇ ìLÆ øÅð ÷éìÄ ãÀ äÇ ìÀ eðÈeöÀ
Ä å åéúÉ
È åöÀ îÄ aÀ eðLÈ cÀ ÷Ä øLÆ à
Â íìÉ
È åòäÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÅ ìÉ à
Á äÈåäÀ
É é äzÈ àÇ êeø
À aÈ
קריאה:

שבת וחול
ְה ְדלִיק נֵרֹות ְּבכָל ָהעֹולָמֹות -
לַ
ׁש ָּבת.
זֹוהי ַ
ִ
ׁש ָּבת
ְה ְדלִיק נֵרֹותַ -
לַ
ֶפׁש ֲהרַת נְצּורֹות
זֹוהי ְק ִפיצַת-נ ֶ
ִ
ׁשיֵׁש ּבָה ִמ ְסתֹורִין
ֶהדָרֶ ,
ְליָם נ ְ
ּׁש ִקיעָה.
ׁשל ֵאׁשַ -ה ְ
ֶ

ֵה ֵפ ְך
ִיקי ַהּנֵרֹות י ָ
ְה ְדל ִ
ּב ַ
ְהר דִי-נּור,
ֶח ְדרִי ִלנ ַ
ִּבי- - - .
ׁשֹוק ַע ל ִ
ֶקת ֵ
ְׁ9שדֹות ָּבר ֶ
ּב ְ
זלדה

אחד ההורים קורא:

àøÅ éÀ ìkÈ éøÅ LÀ àÇ úÉåìÂònÇ äÇ øéLÄ " .(à ,âì÷ íéìéäú) "ãçÈ
Ç é íÇb íéçÄ àÇ úáÆ LÆ íéòÈ
Ä p äîe
" Ç áÉåh äîÇ äpÅ äÄ
êÈ úé
Æ áÅ éúÅ kÀ øÇ
À éaÀ äÈiøÄ tÉ ïôÆ
Æ âkÀ êÈ zÀ LÀ àÆ :êÀ ìÈ áÉåèÀå êé
È øÆ LÀ àÇ ìëà
Å úÉ ékÄ êé
È tÆ kÇ òé
Ç âÀÄ é :åéëÈ øÈ ãÀ aÄ êÀ ìÅ äÉ äÇ äÈåäÀ
Éé
ïÉåivÄ îÄ äÈåäÀ
É é êÈ ëÀ øÆ áÀ
 :äÈåäÀשריםÈ é :
É é àøÀ
Å é øáÈ
Æ b êÀ øÇ áÀ
É é ïëÅ éëÄ äÅpäÄ :êÆ
È ðçÈ ìÀ LË ìÀ áéáÄ ñÈ íéúéÅ
Ä æ éìÅ úÄ LÀ kÄ êéÆ
È ðaÈ
.(çë÷ ÷øô ,íéìéäú) :ìà
Å øÈ NÄ
À é ìòÇ íÉåìLÈ êéÆ
È ðáÈ ìÀ íéðÄ áÈ äàÅ øe
À :êéÆ
È içÇ éîÀ
Å é ìkÉ íÄìÈ LeøÀ
È é áeèaÀ äàÅ øe
À
שירה:

שבת המלכה
ׁשּבָת ַה ַּמ ְלּכָה.
ִקרַאת ַ
ְקה ּ -בֹאּו וְֵנצֵא ל ְ
ִס ַתל ָ
ַה ַח ָּמה ֵמרֹאׁש ָה ִאילָנֹות נ ְ
נּוחה.
ּומ ָ
ׁשלֹום ְ
ְבא ָ
ִּמּה ַמלְ?כִים צ ָ
דֹוׁשהַ ,ה ְּברּוכָה ,וְע ָ
ִהנֵה ִהיא יֹו ֶרדֶת ַה ְּק ָ
ּׁשלֹום!
ְאכֵי ַה ָ
ׁשלֹום ֲע ֵליכֶםַ ,מל ֲ
ּבֹאיַ ,ה ַּמ ְלּכָה! ָ -
ּבֹאיִ ,
ּבֹאיַ ,ה ַּמ ְלּכָה! ִ
ּבֹאיִ ,
ִ
ָׁשּובהְּ ,בלֵב ָמלֵא ּגִילָה.
ְתה נ ָ
ּות ִפּלָהַ ,ה ַּבי ָ
ׁש ָּבת ִּב ְרָננָה ְ
ִק ַּבלְנּו ְּפנֵי ַ
ְהירּו.
ָאירּוּ ,כָלִּ -פנֹות ַה ַּביִת יְִזרָחּו ,יַז ִ
ְחןַ ,הּנֵרֹות י ִ
ּׁשל ָ
ׁשם ֲערּו ְך ַה ֻ
ָ
ּׁשלֹום!
ְאכֵי ַה ָ
ְׁשלֹום ַמל ֲ
ּבֹאכֶם ל ָ
ּומבֹ ָר ְך! ֲ
ׁשלֹום ְ
ׁשּבַת ָ
ּומבֹ ָר ְך! ַ
ׁשלֹום ְ
ׁשּבַת ָ
ַ
ּובזִיוֵ ְך נָא אֹורִיַ ,ליְלָה וָיֹום9 ,חר ַּתעֲבֹרִי.
ִּמנּו ְ
ׁשבִיַ ,זּכָה ,ע ָ
ְ
ְׁשלֹׁש ְס ֻעּדֹות.
ּות ִפּלֹות ּוב ָ
ְמירֹות ְ
ְב ְגדֵי ֲחמּודֹותִּ ,בז ִ
ַּב ֵד ְך ּב ִ
ַחנּו ְנכ ְ
ַאנ ְ
וֲ
ּׁשלֹום!
ְאכֵי ַה ָ
ְׁשלֹוםַ ,מל ֲ
ֵמה ָּ -ברְכּונּו ל ָ
נּוחה נָע ָ
ּוב ְמ ָ
ֵמהִ ,
ׁשל ָ
נּוחה ְ
ִמ ָ
ּוב ְ
ׁש ָּבת ַה ַּמ ְלּכָה.
ְקה ּ -בֹאּו ּוְנ ַלּוֶה ֶאתַ -
ִס ַתל ָ
ַה ַח ָּמה ֵמרֹאׁש ָה ִאילָנֹות נ ְ
ְחּכֶה...
ׁשּוב ְך נ ַ
ָמים ֶאל ֵ
ׁשת י ִ
ׁש ֶ
דֹוׁשהַ ,ה ַּזּכָה  -דְעִיֵ ,
ְׁשלֹוםַ ,ה ְּק ָ
ֵאת ְך ל ָ
צ ֵ
ּׁשלֹום!
ְאכֵי ַה ָ
ְׁשלֹוםַ ,מל ֲ
ֵאתכֶם ל ָ
ַּׁשּבָת ַהּבָ?ה! צ ְ
ַּׁש ָּבת ַה ָּב?ה! ּכֵן ל ַ
ּכֵן ל ַ
חיים נחמן ביאליק  /פנחס מינקובסקי

בני המשפחה מברכים זה את זה!íåìù úáù :
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תוספות לבחירה  -הדלקת נרות

קריאה:

שירה:

חמדה
ָמֹוה,
ְתה ּכ ָ
ׁשלֹא ָהי ָ
ַע ִתי ֶח ְמּדָה ֶ
ׁשם יָד ְ
ָ
ְׁש ָּבת
ׁש ִביעִי ּב ַ
ְמן ַההּוא ָהיָה יֹום ַה ְ
ְהּז ַ
וַ
ְּבֹּה.
ְמים ִלג ַ
וְכָל ַּבּדֵי ִאילָנֹות ָהיּו ִמ ְת ַעצ ִ

ִּנֹוסר
ּׁש ָּבת ֶאל ִּב ְקעַת ּג ָ
יָ ְרדָה ַה ַ
ֶיה.
יחֹוח ַע ִתיק ּבְׁשּול ָ
וְִנ ַ
ׁשֹוׁשבִינִים
ַמדּו ִמ ָּס ִביב ֲה ָררִים ְ
וַיַע ְ
ּזֹוהבֶת,
ְתה ַה ֶ
ָׂשאת ַ 9דר ָ
לֵ
ַת ֲעלֶינָה יֹונִים ִמ ִּכֶנרֶת ַהּיָם
ּלֹוהבֶת.
רּוחה ַה ֶ
ַקּבֵל ֶאת ָ

ְּבֹע,
ָהר ִלנ ַ
ׁשֹוטף ְּכנ ָ
ְהאֹור ָה ַל ְך ִמ ָּסבִיב ֵ
וָ
וְַג ְלגַל ָה ַעיִן ֶאת ַג ְלגַל ַה ַח ָּמה ָח ַמד.
ָמֹוה.
ְתה ּכ ָ
ׁשלֹא ָהי ָ
ַע ִתי ֶח ְמּדָה ֶ
?ז יָד ְ

ׁשל ַה ְּברֹוׁש,
ּׁשּבָת לְרֹאׁשֹו ֶ
ָׁש ָקה ַה ַ
נְ
ָׁש ָקה,
ׁש ַּב ֶסלַע נ ָ
ָאזֹוב ֶ
לֵ
ׁשל ַמלְכּות
ְביט ֶ
ְׁשר ִ
וַיְ ִהי ַה ַּד ְרּדַר ל ַ
ְמ ָמה ְמרֹוֶננֶת
עַל רָמֹותּ-ד ָ
ִמׁשֹ ְך ?ז ַהּתֹור ְּבקֹולֹו ַה ָּמתֹוק
יְ
ִּסּופין ְמ ַע ֶּדנֶת.
ֶח ְמּדַת ּכ ִ

בֹע,
ׂש ַ
ְהאֹור לֹא יָדַע ָ
יחים ו ָ
ּׂש ִ
ָאׁשי ַה ִ
ְהירּו ר ֵ
ִהז ִ
ְוֹותיו ִנּצַת,
ּובכָל 9ד ָ
ָהר ְ
ִּת ְך ְּב ַגּלֵי ַהּנ ָ
נַ
ְלֹע.
ָהב ִלב ַ
ּפּוח ז ָ
ְת ַ
ָאׁשי ָהיָה ְּב ֵעינָיו ּכ ַ
9ף ר ִ
ְלֹע
יהן לִב ַ
ְהּבֹות ָּפ ֲערּו ֶאת ִּפ ֶ
ָהר צ ֻ
ׁשֹוׁשנֵי נ ָ
ַ
ּׁשט,
ֵׂשב ַה ָ
ִבעֹול ָהע ֶ
ָהר ְּב ָח ְפזָן וְג ְ
ֶאת 9דְוֹות ַהּנ ָ
ְׁש ָּבת
ִיעי ּב ַ
ׁשב ִ
וְאֹותֹו ַהיֹום ָהיָה יֹום ַה ְ
ְּבֹּה
ׁשּוקה ִלג ַ
ִת ָ
ְמים ּב ְ
וְכָל ַּבּדֵי ִאילָנֹות ִמ ְת ַעצ ִ
ָמֹוה.
ְתה ּכ ָ
ׁשלֹא ָהי ָ
ְתי ֶח ְמּדָה ֶ
וְ?ז יָדַע ִ

ׁש ָּבת ְּב ִחנָה ַהּגָנּוז.
יטה ַ
ְט ָ
ִהר ִ
ֵבר.
עֵינֵי ַחלֹונֹות ִמּכָל ע ֶ
ַמר
ַתצֵאנָה ָּבנֹות ֶאל ָה ֶערֶב ז ֵ
וֵ
ְמירֹות ְּב ֶע ְרגָה ְמ ַצ ְל ֶצלֶת.
זִ
ִּנֹוסר
ְתה ָה ֶע ְדנָה ְּב ִב ְקעַת ּג ָ
ְהי ָ
וָ
ֶא ֶצלֶת.
ִברִיּות נ ֱ
ִׁש ַמת ע ְ
ְלנ ְ

דליה רביקוביץ

יהושע רבינוב  /דוד זהבי

הדליקו נר
ַה ְדלִיקּו נֵר
ׁשתּו יַיִן.
ְ
ּׁשּבָת ָק ְט ָפה ַּבלָאט
ַה ַ
ּׁשֹוקעַת.
ּׁש ֶמׁש ַה ַ
ֶאת ַה ֶ
ּׁשּבָת יֹו ֶרדֶת ְל9ט
ַה ַ
יעים.
ְק ִ
ׁשֹוׁשנַת ָהר ִ
ּוביָדָה ַ
ְ
--ַה ְדלִיקּו נֵר!
ׁשתּו יַיִן!
ְ
ּׁשּבָת יֹו ֶרדֶת ַּבלָאט
ַה ַ
ּוביָדָה ַה ֶּפרַח,
ְ
ּוביָדָה
ְ
ּׁשֹוקעַת...
ּׁש ֶמׁש ַה ַ
ַה ֶ

• הדלקת נרות בערב שבת

מצות הדלקת הנרות לא נזכרה בתורה ,א היא ידועה כבר למשנה )שבת ב ,א%ו(.
נוסח הברכה על הדלקת הנר מצוי רק בספרות הגאוני .מצוה זו נמסרה לעקרת
הבית ,א בהעדרה מדליק את הנרות ב%זוגה או אחד מבני הבית האחרי .נהוג
להדליק שני נרות )ויש הנוהגי להדליק מספר נרות כמספר בני הבית( .יש א#
הנוהגי שכל אחת מבנות הבית מדליקה לעצמה נר אחד או שניי ,בברכה או
בלא ברכה ,והמנהגי בעניי זה רבי .בהדלקת הנר – וליתר דיוק :באמירת
הברכה על ההדלקה – מקבלת האשה על עצמה את יו השבת .וכיוו שאסור
להבעיר אש ביו השבת ,אי היא יכולה לומר ברכה זו לפני הדלקת הנר )כדר
שמברכי על כל מצוה קוד לעשייתה!( .לכ נהוג שהאשה מדליקה את הנרות
ומברכת על הדלקת תו כדי כיסוי עיניה ,כ שלכאורה אמרה את הברכה לפני
ההדלקה .כיוו ששעת הדלקת נרות נתפסת כשעת חסד מיוחדת ,נוהגות נשי
רבות לתרו לפני ההדלקה סכו קט לקופת צדקה או לומר תחינות מיוחדות.
זמ הדלקת הנרות מתפרס ברבי והוא ,על פי מנהג המקו ,בי עשרי
לארבעי דקות לפני שקיעת השמש .יש הנוהגי להכי נרות כמספר האנשי
בבית ,כדי שכול יוכלו להשתת #בהדלקה.

• ברכת שלו בשבת

הספרדי נוהגי לבר 'שבת שלו!' ומשיבי' :שבת שלו ומבור !' .אשכנזי
מברכי' :שבת טובה! )'גוט שבת!'( או 'שבתא טבא' ומשיבי' :שנה טובה' )גוט
יאר( .בעדות ספרדי אחדות ,כמו באמסטרד למשל ,היו מברכי' :תיכנס
בטוב לשבת! במוצאי שבת היו מברכי :יציאת השבת לטובה!

זלדה
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 קבלת שבת- הטקס

úáù úìá÷
 אנחנו מציעים לשלב יסודות מתוכה בטקס המשפחתי.הכנסת-שבת מתקיימת ע"פ המסורת בבית-קבלת
שבת" בטקסנו- מוצע לדלג על הפרק "'קבלת,הכנסת-שבת בבית- למי שקיים קבלת.שנערך בבית בליל שבת
.'ולעבור ישר לפרק ג
:שירה

.êÈ øÆ ãÂ
È ä ìeî ìàÆ äÆåçÂ zÇ LÄ
À é .ìÈiàÇ åÉ îkÀ êÈ cÀ áÀ òÇ õeøÈé .êÆ
È ðåÉ öøÀ ìàÆ êÈ ãÀ áÀ òÇ êÉÀ åLîÀ .ïîÂ
È çøÇ äÈ áàÈ LôÆ
Æ ð ãéãÀ
Äé
:íòÇ èÈ ìëÀ
È å óeö úôÉ
Æ åpîÄ êé
È úÉ
Æ åãéãÀ
Ä é åÉ ì áøÁ
Ç òéÆ
.êÆ
È åéÄæ íòÉ
Ç åð dìÈ úÉåàøÀ äÇ aÀ .dìÈ àÈð àôÈ øÀ àÈð ìàÅ àÈðàÈ .êÈ úÆ áÂ
È äàÇ úìÉ
Ç åç éLÄ ôÇ
À ð .íìÉ
È åòäÈ åéÄæ äàÈ
Æ ð øeãäÈ
:íìÉ
È åò úçÇ îÀ NÄ dìÈ äúÀ
È éäÀ
È å .àtÅ øÇ úÀ úÀ
Ä å ÷ÅæçÇ úÀ zÄ æàÈ
úøÆ àÆ ôÀ úÄ aÀ úÉåàøÀ ìÄ ézÄ ôÀ ñÇ ëÀ ðÄ óÉåñëÀ ðÄ änÈ kÇ äÆæ ékÄ .êÈ áeä
Æ à
Â ïaÅ ìòÇ àÈð äñeçÀ
È å .êé
È îÂ
Æ çøÇ àÈð eîÁäéÆ ÷éúÈ
Äå
:ílÈ òÇ úÀ zÄ ìàÀ
Ç å àÈð äñeçÀ
È å .éaÄ ìÄ äãÈ îÀ çÈ älÆ àÅ .êÆ
È æòË
øäÅ îÇ .êÀ aÈ äçÈ îÀ NÀ ðÀÄ å äìé
È âÈ
Ä ð .êÈ ãÆ åÉ ákÀ îÄ õøÆ àÆ øéàÄ zÈ .êÈ îÉ
Æ åìLÀ úkÇ ñË úàÆ éìÇ òÈ éáé
Ä áÂ
Ä ç ñÉåøôe
À àÈð äìÈ
Æ bäÄ
:íìÉ
È åò éîé
Å kÄ eðÅðçÀ
È å ãòÉ
Å åî àáÈ ékÄ áeäàÈ
:קריאה

úáù úàø÷ì àöðå åàåá :øîåàå .úåùîùä ïéá úáù áøòá ãîåòå óèòúî äéä àðéðç éáø
.äìë éàåá ,äìë éàåá :øîàå úáù áøòá åéãâá ùáì éàðé éáø .äëìîä
.(à"ò ,èé÷ úáù éìáá)
שירה

épÇ
Ä âìÀ éàÉ
Ä åa - älÈ kÇ ,íéãÉ
Ä åc úòÅ
íéðÉÄ ånøÄ äÈ evÅðäÅ - ïôÆ
Æ bäÇ äçÈ øÀ tÈ
äøÈ nÀ æÇ ðÀ ,äÈðpÀ øÇ ðÀ
.épÇ
Ä âìÀ éàÉ
Ä åa - äáÂ
È äàÇ úòÀ
Å å äçÈ îÀ NÄ úòÅ
íéøéùä øéù éô-ìò
:שירה

.ְק ְּבלָה
ַ ׁשּבָת נ
ַ  ְּפנֵי.ִקרַאת ַּכּלָה
ְ ְלכָה דֹודִי ל
.ּומבֹ ָר ְך
ְ ׁשלֹום
ָ ׁשּבַת
ַ
:קריאה

 כדי לקבל, לבוש בגדי לבן,פעם אחת בערב שבת יצא האר"י עם תלמידיו מחוץ לעיר צפת
 רצונכם, חברי: בתוך שהיו משוררים אמר לתלמידיו." היו עומדים ושרים "לכה דודי.השבת
 אנו: ונעשה שבת בירושלים? השיבו קצת מן התלמידים,שנלך לירושלים קודם השבת
 נתחרד, כיון שאמרו כך. נלך מקודם לביתנו: וקצת מן התלמידים השיבו ואמרו.מרוצים בכך
 שאילו הייתם, שלא היתה בנו זכות להגאל, אוי לנו:הרב חרדה גדולה והכה כף אל כף ואמר
 שעתה, היו נגאלים כל ישראל,כולכם משיבים לי בפה אחד שאתם רוצים לילך בשמחה תיכף
 חזרה הגלות לאיתנה בעוונותינו, ומתוך שמאנתם בדבר.היתה השעה עומדת להגאל
.הרבים
." "שבחי האר"י:מתוך
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תוספות לבחירה  -קבלת שבת

øãÇ îÈ qÀ äÇ çzÇ tÄ ïôÆ
Æ bäÇ äçÈ øÀ tÈ íàÄ äàÆ øÀ ðÄ íéîÄ øÈ kÀ ìÇ äîé
È kÄ LÇ
À ð :íéøÄ ôÈ kÀ aÇ äÈðéìÈ
Ä ð äãÆ OÈ äÇ àöÅ
Å ð éãÉ
" Ä åã äëÈ ìÀ
.(âé-áé ,æ íéøéùä øéù) "êÀ ìÈ éãÇ cÉ úà
Æ ïzÅ àÆ íLÈ íéðÉÄ ånøÄ äÈ eöÅðäÅ
äÈðîÈ à
Â LàøÉ îÅ éøeL
Ä zÈ éàÉ
Ä åázÈ ïÉåðáÈ lÀ îÄ ézÄ àÄ älÈ kÇ ïÉåðáÈ lÀ îÄ ézÄ àÄ :êÀ aÈ ïéàÅ íeîe éúÈ
Ä éòÀ øÇ äôÈ
È é êÀ lÈ kË
.(ç-æ ,ã íéøéùä øéù) "íéøÄ î
Å ðÀ éøÅ øÀ äÇ îÅ úÉåéøÈ à
Â úÉåðòÉ nÀ îÄ ïÉåîøÀ çÀ
Æ å øéðÄ NÀ LàøÉ îÅ
.äìÈ aÀ ÷Ç ðÀ úaÈ LÇ éÅðtÀ .älÈ kÇ úàøÇ ÷À ìÄ éãÉ
Ä åã äëÈ ìÀ
.ãçË
È éîÀ äÇ ìàÅ eðòé
È îÄ LÀ äÄ .ãçÈ àÆ øeaãÄ aÀ øÉåëÈæåÀ øÉåîLÈ
:éãåã äëì .älÈ äÄ úÀ ìÀ
Ä å úøÆ àÆ ôÀ úÄ ìe
À íLÅ ìÀ .ãçÈ àÆ åÉ îLe
À ãçÈ àÆ äÈåäÀ
Éé
.äëÈ øÈ aÀ äÇ øÉå÷îÀ àéäÄ ékÄ .äëÈ ìÅ
À ðåÀ eëìÀ úaÈ LÇ úàøÇ ÷À ìÄ
:éãåã äëì .älÈ çÄ zÀ äáÈ LÈ çÂ îÇ aÀ äNÂ
Æ òîÇ óÉåñ .äëeñ
È ðÀ íãÆ wÆ îÄ LàøÉ îÅ
.äëÈ ôÂ
Å ääÇ êÉ
÷À åzîÄ éàÄ öÀ éîe
Ä .äëeì
È îÀ øéòÄ êÀ ìÆ îÆ LcÇ ÷À îÄ
:éãåã äëì .äìÈ îÀ çÆ êÄ
À éìÇ òÈ ìÉåîÂçéÇ àeäÀå .àëÈ aÈ äÇ ÷îÆ òÅ aÀ úáÆ LÆ êÀ ìÈ áøÇ
÷.énÄ òÇ êÀ zÅ øÀ àÇ ôÀ úÄ éãÅ âÀ aÄ éLÄ áÀ ìÄ .éîe
Ä øôÈ òÈ îÅ éøÂ
Ä òðÇ úÀ äÄ
:éãåã äëì .dìÈ àÈ âÀ éLÄ ôÇ
À ð ìàÆ äáÈ øÀ ÷È .éîÄ çÀ lÇ äÇ úéaÅ éLÄ
Ç é ïaÆ ãÇé ìòÇ
.éøÉ
÷Ä åà éîe
Ä êÀ øÉ
Å åà àáÈ ékÄ .éøÄ øÉ
À åòúÀ äÄ éøÄ øÉ
À åòúÀ äÄ
:éãåã äëì .äìÈ âÀ ðÄ êÄ
À éìÇ òÈ äÈåäÀ
É é ãÉåákÀ .éøÄ aÅ cÇ øéLÄ éøeò
Ä éøeò
Ä
.éîÁ
Ä äzÆ äîe
Ç éçÄ çÂ åÉ zLÀ zÄ äîÇ .éîÄ ìÀ kÈ úÄ àìÀ
É å éLÉ
Ä åáúÅ àìÉ
:éãåã äëì .dlÈ zÄ ìòÇ øéòÄ äúÈ ðÀ áÀ ðÀÄ å .énÄ òÇ éÅiðÂ
Ä ò eñÁçéÆ êÀ aÈ
.êÄ
À éòÈ lÀ áÇ îÀ ìkÈ e÷çÂ øÀ
È å .êÄ
À éñà
È LÉ äqÈ LÄ îÀ ìÄ eéäÀ
Èå
:éãåã äëì .älÈ kÇ ìòÇ ïúÈ çÈ NåÉ NîÀ kÄ .êÄ
À éäÈ ìÉ à
Á êÄ
À éìÇ òÈ NéNÈ
Äé
.éöé
Ä øÂ
Ä òzÇ äÈåäÀ
É é úàÀ
Æ å .éöÉ
Ä åøôÀ zÄ ìàîÉ Ne
À ïéîÈ
Äé
:éãåã äëì .äìé
È âÈ
Ä ðåÀ äçÈ îÀ NÀ ðÀÄ å .éöÄ øÀ tÇ ïaÆ LéàÄ ãÇé ìòÇ
.äìÃ
È äöÈ áe
À äçÈ îÀ NÄ aÀ íÇb .dìÈ òÀ aÇ úøÆ èÂ
Æ ò íÉåìLÈ áÀ éàÉ
Ä åa
.älÈ ëÇ éàÉ
Ä åa .älÈ ëÇ éàÄ åÉ a .älË
È âñÀ íòÇ éÅðeîà
Á êÉ
À åz
:àúÈ kÀ ìÀ îÇ úaÈ LÇ älÈ ëÇ éàÉ
Ä åa
:äìÈ aÀ ÷Ç ðÀ úaÈ LÇ éÅðtÀ .älÈ kÇ úàøÇ ÷À ìÄ éãÉ
Ä åã äëÈ ìÀ
õá÷ìà éåìä äîìù

ביאורי מילי לפיוט "לכה דודי":
שמור וזכור בדיבור אחד  %ע"פ תלמוד בבלי ,שבועות כ' ע"ב.
המדרש ש מסביר את האמירות השונות של אלוהי בשני
תיאורי מעמד הר סיני " %שמור" )דברי ה ,יב ( ו"זכור" )שמות כ,
ח( .וכ נאמר בבבלי" :זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו"  %כלומר
אלוהי אמר את שתי המילי יחדיו ,וזהו מעשה נסי שאי
האד יכול לעשות .אל המיוחד  %אל שמייחדי את שמו ומכריזי
עליו כאחד ויחיד .מקור הברכה  %מקור הברכה וההצלחה של
המעשי בימי השבוע הוא בשבת .מראש מקד נסוכה  %השבת
זכתה למעמד של נסיכה ,לפני שנברא העול .סו מעשה
במחשבה תחילה  %השבת באה לעול בסו #מעשה בראשית,
לאחר ששת ימי המעשה ,אבל במחשבתו של אלוהי היא קדמה
לבריאת העול .מקדש מל  %ירושלי .הפכה  %חורב .עמק
הבכא  %מקו הבכי ,כינוי לגלות .על יד בישי בית הלחמי %
באמצעות המשיח ,שהוא מבני דוד ב%ישי ,מבית לח .קרבה אל
נפשי גאלה  %התקרב אל נפשי ,וגאל אותה .תשתוחחי  %תהיי
כפופה ומושפלת .תהמי  %תבכי ,תאנחי .עיר על תילה  %ירושלי
החרבה .והיו למשיסה שאסיי  %הפוגעי ב יפגעו בעצמ.
כמשוש  %כשמחת .ב פרצי  %כינוי למשיח ,שהוא מבית דוד ,מבני
פר( ב יהודה .עטרת בעלה  %אשה שמביאה כבוד לבעלה .תו
אמוני  %אל ע המאמיני ,ע ישראל .מלכתא  %המלכה.

ׁש ַּבעָה
ַה ְ
ׁשלֹום
ׁשל ָ
ׁש ָּבת ֶ
ּבֹואי ַ
ִ
ֵח ?דֹם
ׁשל יָר ַ
ְּב ַערְּבֹו ֶ
ְק ֶבץ
ֲעלִי ִמ ְת ִפלַת 9ל ָ
ׁשלֹום
ׁשל ָ
ׁש ָּבת ֶ
ּבֹואי ַ
ִ
ָאתנּו
ִקר ֵ
לְ
ׁשלֹום
ׁשל ָ
ׁש ָּבת ֶ
ּבֹואי ַ
ִ
ֵאלֵינּו ֵאלֵינּו
ּבֹואי
ִ
ַּכלַת
ּׁש ָּבת
ַה ַ
ְח ְמ ִתי
ֵח ָּכזֶה ִמל ַ
ׁשל יָר ַ
ְּב ַערְּבֹו ֶ
יב ִתית
ׁשּכָזֹאת ֵא ָ
ְבנָה ֶ
ִׁשעַת ל ָ
ּב ְ
ֵח ָּכזֶה
ׁשל יָר ַ
ְּב ַערְּבֹו ֶ
ׁש ָּכזֶה
ּ9ב ִאי ֶ
לֹא ָ
בֹואי ָּכֶזה
ַא ִ
וְאֹויְו ֲ
ְהד
ְהד ֵ
ּב ַ
קֹול ּבֹודֵד
עַל אֹדֹות
זֹאת
ְמת ָה?דָם ַה ְּק ַטּנָה
9ד ַ
ֵיתית
ַהּב ִ
ְׁשלָנּו ְמאֹד
וֶ
ּכָזֹאת
ׁשלָנּו
ׁשלָנּו ֶ
ֶ
ְמאֹד
אברהם חלפי

קבלת%שבת
מנהג עתיק להקביל פני שבת בערב שבת בי השמשות .חכמי
הראשוני היו מקבצי תלמידיה בערב שבת ומתעטפי ואומרי:
'בואו ונצא לקראת שבת המל ' )רמב" ,הלכות שבת ל"ב( .מסתבר
שאנשי היו נחפזי ורצי אל מחו( לעיר ,למקו קבוע ,כדי להקביל
פני שבת בצוותא .רבי ינאי היה מתעט #בערב שבת בבגדי שבת ,א לא
יצא לקראתה ,אלא עמד ואמר :בואי כלה ,בואי כלה! )בבלי בבא קמא,
לב/ב( .בארצות גולה ,כנראה מטעמי בטחו ,הופסק מנהג הקבלת פני
שבת ,אול חודש בצפת במאה ה 16%על ידי האר"י ותלמידיו .לכבוד זה
חיבר ר' שלמה הלוי אלקב( )בשנות הששי של המאה ה (16%את הפיוט
'לכה דודי' ,שנתקבל בכל תפוצות ישראל .עד היו יש נוהגי לצאת
לקראת שבת המלכה ,בשעה שמפזמי בבית הכנסת 'לכה דודי' ,ויש
נוהגי רק להפנות ראש כלפי הכניסה ,בשעה שאומרי את הבית
האחרו של הפיוט .במנהגי בית הכנסת נקרא סדר התפילות המיוחד
למעמד זה בש 'קבלת שבת'.

שיר השירי בשבת
המנהג לקרוא את מגילת שיר%השירי בשבת החל במאה ה16%
בהשפעת של מקובלי צפת ,ובראש האר"י הקדוש )ר' יצחק לוריא(.
הקבלה פרשה את המגילה כשירת אהבה בי הרעיה ,שהיא כנסת
ישראל ,ובי דודה ,שהוא הקדוש%ברו %הוא .כיו שליל שבת נתפס
במחשבת המקובלי כאיחוד רוחני בי ע ישראל לאלוהיו ,ה מצאו
לנכו לקרוא בליל שבת את שיר השירי.
יש הקוראי את המגילה כולה בי "מנחה" ל"ערבית" או לפני סעודת
ליל%שבת .אנחנו הבאנו מספר פסוקי מתו המגילה לשירה לקריאה.
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הטקס  -פרשת השבוע

òåáùä úùøô
)אפשר גם אחרי הסעודה ,או בשבת בצהריים ,כשכל המשפחה מתכנסת(.
קריאה:

מה הוא שמזהיר כל-כך ביום הזה? מה הוא הדבר היקר שבו ,הכובש כל-כך את הלבבות?
אין זה אלא שהיום השביעי הוא בבחינת מכרה שמצויה בו אותה מתכת רוחנית יקרה ,אשר
ממנה ניתן לבנות את הארמון בזמן; ואולי הוא המימד שבו דרים בכפיפה אחת האנושי
והאלוהי ,מימד שבו האדם שואף להתקרב אל האלוהים.
א .א .השל ,מתוך" :השבת"
דרשה אישית על פרשת השבוע:

מדי שבוע ,אחד מבני המשפחה יבחר מספר פסוקים )עד עשרה( שיש להם
משמעות עבורו ,מפרשת השבוע או מההפטרה ,יקרא אותם בקול ויאמר עליהם
כמה מילים.
לבניית הדרשה אפשר לבחור באחד מהכיוונים הבאים:
 לבחור פסוקים המתקשרים למעגלי-השייכות )אני ,משפחה ,קהילה ,עם ,עולם(. לחפש קשרים בין פרשת-השבוע לבין מאורעות החיים השוטפים )שהתרחשו השבוע ,אובזמן האחרון(.
 לנסות לברר את הערכים המובעים בפרשה ,תוך הבעת הזדהות איתם או בקורת עליהם. להביא קטע אמנותי או יצירה עצמית )שיר ,סיפור ,תמונה וכו'( הקשורים לפסוקי הפרשה. להרחיב נושא המופיע בפרשה ,מתוך זוית ראיה מודרנית )פסיכולוגית ,סוציולוגית ,כלכלית,פמיניסטית ,וכו'(.
הרשימה המלאה של פרשות השבוע וכן הדרכה להכנת הדרשה נמצאות בפרק "הכנות
לשבת".
הצעה לפעילות במשפחה:
"פרשת השבוע" שלי:

כל אחד מבני המשפחה מוזמ לספר על חוויה או אירוע משמעותי שקרה לו השבוע.

פיקוח נפש דוחה שבת
בשעה שעומדת שמירת השבת בניגוד לצו החיי –
שמו חכמי לה לקו' :השבת מסורה בידינו ואי
אנו מסורי בידה' .ומכא אמרו :א צפויה
לאד איזו שהיא סכנה ,מותר לו לחלל את השבת
ולהינצל ,וכ מותר לאחרי לחלל עליו את השבת.
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 קידוש- הטקס

ùåãé÷
:שירה

.àeä êeø
À aÈ LÉåãwÈ äÇ íéëÄ ìÈ nÀ äÇ éëÅ ìÀ îÇ êÀ ìÆ nÆ îÄ ïÉåéìÀ òÆ éëÅ à
Â ìÀ îÇ úøÅ MÈ äÇ éëÅ à
Â ìÀ îÇ íëé
Æ ìÂ
Å ò íÉåìLÈ
.àeä êeø
À aÈ LÉåãwÈ äÇ íéëÄ ìÈ nÀ äÇ éëÅ ìÀ îÇ êÀ ìÆ nÆ îÄ ïÉåéìÀ òÆ éëÅ à
Â ìÀ îÇ íÉåìMÈ äÇ éëÅ à
Â ìÀ îÇ íÉåìLÈ ìÀ íëÆ àÉ
Â åa
.àeä êe
À øaÈ LÉåãwÈ äÇ íéëÄ ìÈ nÀ äÇ éëÅ ìÀ îÇ êÀ ìÆ nÆ îÄ ïÉåéìÀ òÆ éëÅ à
Â ìÀ îÇ íÉåìMÈ äÇ éëÅ à
Â ìÀ îÇ íÉåìLÈ ìÀ éðeë
Ä øÀ aÈ
.àeä êeø
À aÈ LÉåãwÈ äÇ íéëÄ ìÈ nÀ äÇ éëÅ ìÀ îÇ êÀ ìÆ nÆ îÄ ïÉåéìÀ òÆ éëÅ à
Â ìÀ îÇ íÉåìMÈ äÇ éëÅ à
Â ìÀ îÇ íÉåìLÈ ìÀ íëÆ úà
À öÅ
:ההורים מניחים את ידיהם על ראש ילדיהם ומברכים אותם
:לבן
.äàÈ ìÀ
Å å ìçÅ øÈ ,ä÷È áÀ øÄ ,äøÈ NÈ kÀ íéäÄ ìÉ à
Á êÀ îÅ NÀ
Äé
.(ë ,çî úéùàøá) "äMÇ
Æ ðîÀ ëÀ
Ä å íÄéøÇ ôÀ àÆ kÀ íéäÄ ìÉ à
Á êÈ îÀ NÀ
Ä é"
:לבת

êÄ
À éìÇ àÅ åéÈðtÈ äÈåäÀ
É é øàÈ
Å é :êÀ øÆ îÀ LÄ
À éåÀ äÈåäÀ
É é êÀ ëÆ øÀ áÀ
Èé
:íÉåìLÈ êÀ ìÈ íNÈ
Å éåÀ êÄ
À éìÇ àÅ åéÈðtÈ äÈåäÀ
É é àOÄ
È é :êÆpçéÄ
Ë å

:jÆ
È pçéÄ
Ë å êé
È ìÆ àÅ åéÈðtÈ äÈåäÀ
É é øàÈ
Å é :êÈ øÆ îÀ LÄ
À éåÀ äÈåäÀ
É é êÈ ëÀ øÆ áÀ
È é"
":íÉåìLÈ êÈ ìÀ íNÈ
Å éåÀ êé
È ìÆ àÅ åéÈðtÈ äÈåäÀ
É é àOÄ
Èé

(åë-ãë ,å øáãîá - "íéðäåë úëøá" ô"ò)

(åë-ãë ,å øáãîá - "íéðäåë úëøá")
:קריאה

íÉåéÀå :êÈ zÆ ëà
À ìÇ îÀ ìkÈ úé
È NÄ òÀ
È å ãáÂ
É òzÇ íéîÈ
Ä é úLÆ LÅ :êé
È äÆ ìÉ à
Á äÈåäÀ
É é êÀ
È eöÄ øLÆ à
Â kÇ åÉ LcÀ ÷Ç ìÀ úaÈ MÇ äÇ íÉåé úàÆ øÉåîLÈ "
ìëÀ
È å êÈ øÀ îÉ çÂ åÇ êÈ øÉÀ åLÀå êÈ úÆ îÈ àÇ
Â å êÈ cÀ áÀ òÀ
Ç å êÈ zÆ áe
Ä êÈ ðÀ áe
Ä äzÈ àÇ äëà
È ìÈ îÀ ìëÈ äNÂ
Æ òúÇ àìÉ êé
È äÆ ìÉ à
Á äÈåäé
É ìÇ úaÈ LÇ éòé
Ä áÄ MÀ äÇ
.(ãé-áé ,ä íéøáã) "êÉ
È åîkÈ êÈ úÀ îÈ àÇ
Â å êÈ cÀ áÀ òÇ çeðÈ
Ç é ïòÇ îÇ ìÀ êé
È øÆ òÈ LÀ aÄ øLÆ à
Â êÈ øÅ
À âåÀ êÈ zÆ îÀ äÆ aÀ
ּומ ָחר
ָ ׂש ֵחק ּכָאן ְּבנִי
ַ ַהּיֹום ְמ
- - ֶנ ְכדִי
חֹומ ָקנִי ַהּזֶה
ְ ) ַמה ְמעַט ?נּו יֹו ְדעִים ַעל ַה ָּדבָר ַה
ְהרֶף ַעיִן
ֶ ַהּיֹורֵד ֵאלֵינּו ִלכ
ְת ִחים ִּפ ְתאֹם ְּב ֵאיזֹו ַה ְב ָט ָחה
ָ ּׁש ַמיִם ִנפ
ָ ְאּלּו ַה
ִ ּכ
- -  ֲחגִיגִית,ׁש ֵק ָטה
ְ
 ָּכ ְך-ְהירִים ּכָל
ִ ִהיֹות ז
ְ וְָצרִי ְך ל
ְה ִעיר
ָ  ְּכדֵי לֹא ל,חֹוׁשבִים עַל ַה ְּד ָברִים ָה ֵאּלֶה
ְ ְׁש
ֶ ּכ
ֵאיזֹו ְק ָללָה ַה ְּתלּויָה ָּת ִמיד ּכְמֹו ֶחרֶב
ִמ ְת ַה ֶּפכֶת
ָאּלֶה
ֵ ְקא ִּב ְר ָגעִים ּכ
ָ ַדו
(ָּב ֲאוִיר
עלי אלון

:קריאה
ֶׁשא ַהּגָדֹול
ֶ ְּת ִהּלִים ַעל ַהּד
 ָהאֹכֶל- ֲחדַר: ַּב ַּקיִץ,ׁש ָּבת
ַ ְּב ֶערֶב
ִס ִפינָה
ְ ֶׁשא ַהּגָדֹול ּכ
ֶ ׁשט עַל ַהּד
ָ
 ַהּיְ ָלדִים,מּוארֶת ַחּלֹונֹות
ֶ
 ַההֹורִים ְּב ֻחלְצֹות ְל ָבנֹות.ֶׁשא
ֶ ׂש ֲח ִקים עַל ַהּד
ַ ְמ
.ְחבָה
ָ ַחת ַעל ָהר
ַ ׂשֹוח ִחים ְּבנ
ֲ ְמ
ָה ֶערֶב ּפֹורֵׁש ֶאת ְּכָנ ָפיו ּכְדֹו ֶגרֶת
יה
ָ רֹוח
ֶ ִיסה ֶאת ֶא ְפ
ָ ַה ַּמ ְכנ
.ַּת ַחת ְּכָנפָּה
. ַּבּיְקּום ּכֻּלֹו.ּׁשעָה ַהּיָפָה ָּבעֹולָם
ָ ׁשבִילִי זֹו ַה
ְ ִּב
 ָהאֹכֶל-ׂש ַח ְק ִתי ָּכ ְך גַם ֲאנִי ) ֲחדַר
ִ רַק ֶא ְתמֹול
ֵיחנִי
ָ ְּפל ָהר
ֵ ׁשכַן ?ז ַּב ְּצרִיף ִעם עֵץ ַה ִּפל
ָ
(ּׂשרָף
ָ נֹוטף ַה
ֵ
:ת/ת את הגביע ביד ואומר/ת אוחז/המקדש

úaÉ LÄ
À iåÇ äNÈ òÈ øLÆ à
Â åÉ zëà
À ìÇ îÀ éòé
Ä áÄ MÀ äÇ íÉåiaÇ íéäÄ ìÉ à
Á ìëÀ
Ç éåÇ :íàÈ áÈ öÀ ìëÀ
È å õøÆ àÈ äÀ
È å íÄéîÇ MÈ äÇ elëÀ
Ë éåÇ :éMÄ MÄ äÇ íÉåé"
ìkÈ îÄ úáÇ LÈ åÉ á ékÄ åÉ úàÉ LcÅ ÷À
Ç éåÇ éòé
Ä áÄ MÀ äÇ íÉåé úàÆ íéäÄ ìÉ à
Á êÀ øÆ áÀ
È éåÇ :äNÈ òÈ øLÆ à
Â åÉ zëà
À ìÇ îÀ ìkÈ îÄ éòé
Ä áÄ MÀ äÇ íÉåiaÇ
.(â ,á - àì ,à úéùàøá) "úÉåNÂ
òìÇ íéäÄ ìÉ à
Á àøÈ aÈ øLÆ à
Â åÉ zëà
À ìÇ îÀ
:ברכה על היין

:ïôÆ bÈ äÇ éøÄ tÀ àøÉ
Å åa íìÉ
È åòäÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÅ ìÉ à
Á .äÈåäÀ
É é äzÈ àÇ êeø
À aÈ .ïÈðøÈ îÈ éøÄ áÀ ñÇ
ïÉåöøÈ áe
À äáÂ
È äàÇ aÀ åÉ LãÀ ÷È úaÇ LÀ
Ç å .eðáÈ äöÈ øÀ
È å åéúÉ
È åöÀ îÄ aÀ eðLÈ cÀ ÷Ä øLÆ à
Â .íìÉ
È åòäÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÅ ìÉ à
Á äÈåäÉ éÀ äzÈ àÇ êeø
À aÈ
zÈ øÀ çÇ áÈ eðáÈ ékÄ .íÄéøÈ öÀ îÄ úàé
Ç öé
Ä ìÄ øëÅ
Æ æ LãÆ ÷É éàÅ øÈ ÷À îÄ ìÀ älÈ çÄ zÀ íÉåé àeä ékÄ .úéLà
Ä øÅ áÀ äNÂ
Å òîÇ ìÀ ïÉåøkÄ
È æ .eðìé
È çÄ ðÀ äÄ
.úaÈ MÇ äÇ LcÅ ÷Ç îÀ .äÈåäÀ
É é äzÈ àÇ êeø
À aÈ :eðzÈ ìÀ çÇ ðÀ äÄ ïÉåöøÈ áe
À äáÂ
È äàÇ aÀ êÈ LÀ ãÀ ÷È úaÇ LÀ
Ç å íénÄ òÇ äÈ ìkÈ îÄ zÈ LÀ cÇ ÷Ä eðúÉ
È åàÀå
:ת ושאר המסובים לוגמים מכוס היין ואומרים/המקדש
.(åè ,ã÷ íéìéäú)

"ãòÈ ñÄ
À é LÉåðà
Á ááÇ ìÀ íçÆ ìÀ
Æ å ïîÆ MÈ îÄ íéðÄ tÈ ìéäÄ öÀ äÇ ìÀ LÉåðà
Á ááÇ ìÀ çnÇ NÀ
Ç é ïÄééÇ åÀ "
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תוספות לבחירה  -קידוש

קידוש
ְס ִבי
ַהּלֵל ל ָ
ָפז
ֻּמי ֵאׁש ו ָ
ְּב ַק ְרּד ֵ
ַּמצֹוק,
ָהלַם ּב ָ
ְמּלֵי ַה ִּקּדּוׁש ִה ִּקיׁש,
ּב ִ
ׁש ַער ָּפ ַתח ְּבלֵב ַה ְּדוַי
ַ
ׁשנֹות ִקּיּום,
ֵע 9ל-סֹוף ְ
ׂש ָתר ַ
ְחב ִמ ְ
ְמר ָ
לֶ
ִימה ְּבבֹור עֹנִי
ְּכ ִסיל וְכ ָ
ֵהעֵז לְ? ֵר ַח
וְתֹו ְככֵי עֱנּות ֵא ֶבל
ׁש ָתה
יַיִן ָ
ֵח.
ִלכְבֹוד ַמ ָּס ָעם ַהּזֹור ַ
אֹפל
ֶאת לִּבֵנּו הֹוצִיא ִמן ָה ֶ
ּׁשּבָת,
ֶאל ְּבדֹלַח ַה ַ
ֵאּוׁשים
ִמּבֹהּו י ִ
ֶאל ַחג יְדִידּות,
ִיערֹות
רֵעֶה ִעם ָהרִים ו ָ
ִּפרֵי ֵעדֶן.
ּׂש ֶדה וְצ ֳ
ִעם 9יְלֹות ַה ָ

ברכה אפשרית נוספת לילדים:
êÈ áé
À èéÄ
Ä å êé
È úeã
Æ ìÇ
לבןÀ éaÀ øeçaÈ çîÇ NÀ " :

ַּמּלִים ַה ְּקדֹוׁשֹות
ְהּלֵל ל ִ
וַ
9חיֹות ְק ַטנֹות
ׁש ִהּנָן ֲ
ֶ
ָערֶב ָה ַר ְך,
לֶ
ּתֹח
ִפ ַ
ַענָה ל ְ
וְכָמֹוהּו ֵּתד ְ
ְּדלָתֹות
ֶאל ְּפנִים ָה ֲאנִי
ׁש ָערָיו,
ְאלֶף ְ
וֶ
ׁשי
ַפ ִ
ַעד ּכִי ֶזרֶם נ ְ
ׁשי
זֶה ַה ַחי ַה ָח ְפ ִ
ׁשל ַהּיְקּום.
ִת ָערֵב ְּבִזרְמֹו ֶ
יְ
זלדה

éîé
Å aÄ êÈ aÀ ìÄ
"êéÆ
È ðéòÅ éàÅ øÀ îÇ áe
À êÈ aÀ ìÄ éëÅ øÀ ãÇ aÀ êÀ lÅ äÀ
Ç å êÈ úÉ
Æ åøeçáÀ

"äáÈ áÈ øÀ éôÅ ìÀ àÇ ìÀ éÄéäÂ zÀ àÇ eðúÅ çÉ à
לבתÂ " :
.(ñ ,ãë

)úéùàøá

)÷.(9 ,àé úìäå
ברכה לילדים ,מתוך "ספר הברכות" מאת מארשה פאלק"
לבן:
לבת:

.äÆéäÀ zÄ øLÆ à
Â aÇ êeø
À aÈ äÅéäÁ åÆ ,äÆéäÀ zÄ øLÆ à
Â äÅéäÁ

.éÄéäÀ zÄ øLÆ à
Â aÇ äëeø
È aÀ éÄéäÂ åÇ ,éÄéäÀ zÄ øLÆ à
Â éÄéäÂ

קידוש לליל%שבת

חובת ההצהרה והעדות על קדושתו של יו השבת ,היא הקידוש ,נזכרת כבר במשנה )ברכות ח ,א( ,א הנוסח שלפנינו )בשינויי קלי( ידוע רק
מספרות הגאוני .הקידוש של ליל שבת מורכב משלושה חלקי :ציטוט מ התורה ,ברכת הגפ וברכה העוסקת בקדושת יו השבת .על פי
מנהגי שוני הוא נאמר בעמידה או בישיבה )ויש המחלקי אותו בי עמידה לישיבה( .ראוי להעיר ,כי על פי קביעת האר"י צרי שיהיו
בקידוש שבעי מילי בלבד )כמניי "יי" בגימטריה( ,ועל כ צמצמו את נוסח ספרד שיתאי לקביעה זו .בנוסח אשכנז נוס) #אחרי "זכר
ליציאת מצרי"( המשפט" :כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמי".

ברכת הילדי

המנהג לבר את הילדי ,ג מבוגרי ונשואי ,מתועד החל מספרות המאה הי"ז .החלק הראשו של נוסח הברכה לבני לקוח מברכת יעקב
לנכדיו .לפני מותו בר יעקב את אפרי ומנשה ,שישראל ישתמשו בשמותיה כדי לבר את בניה שלה ,בהיות סמל לברכה" :ב יבר
ישראל לאמר :ישימ אלהי כאפרי וכמנשה" )בראשית מח ;(20 ,כ מממשת "ברכת הבני" את ברכת יעקב .נוסח הברכה לבנות הינו
פרפראזה על הנאמר לבני ,כשהמניי שרה רבקה רחל ולאה ,ללא בלהה וזלפה ,מבוסס על הנאמר בתלמוד הבבלי" :אי קורי אבות אלא
לשלושה ואי קורי אמהות אלא לארבע" )ברכות טז ע"ב( .הטקס מסתיי בברכת כהני )במדבר ו ,כד%כז( ,ויש נוהגי להוסי #ג דברי ברכה
משלה.
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" "המוציא- הטקס

"àéöåîä"
:ברכה על החלות
: תוך הרמת שתי החלות,יש האומרים
,äãeò
È qÀ äÇ ìòÇ aÇ ÷çÈ öÄ
À é úeLøÀ aÄ ,àúÈ kÀ ìÀ îÇ úaÈ LÇ úeLøÀ aÄ

"ïÉåöøÈ éçÇ ìëÈ ìÀ òé
Ç aÄ NÀ îe
Ç êÈ ãÈ
Æ é úàÆ çÇ úÉ
Å åt" øeîàÈ kÈ
(æè ,äî÷ íéìäú)

: תוך גילוי שתי החלות,יש האומרים
íëÆ ìÈ ïúÅ ðÉ àeä ïkÅ ìòÇ úaÈ MÇ äÇ íëÆ ìÈ ïúÈ
Ç ð äÈåäÀ
É é ékÄ eàøÀ "
LéàÄ àöÅ
Å é ìàÇ åézÈ çÀ zÇ LéàÄ eáLÀ íÄéîÉ
È åé íçÆ ìÆ éMÄ MÄ äÇ íÉåiaÇ
.(èë ,æè úåîù) "éòé
Ä áÄ MÀ äÇ íÉåiaÇ åÉ î÷É nÀ îÄ

.õøÆ àÈ äÈ ïîÄ íçÆ ìÆ àéöÉ
Ä ånäÇ íìÉ
È åòäÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÅ ìÉ à
Á äÈåäÀ
É é äzÈ àÇ êeø
À aÈ
. לפי הגיל, טובלים במלח ומגישים למסובים,הילדים בוצעים את החלה

:קריאה

:øäÈ áe
È äòÈ ÷À aÄ aÇ íéàÄ öÉ
À é úîÉ äÉ úe
À úðÈÉ éòÂ íÄéîÈ éìÂ
Å çðÇ õøÆ àÆ äáÉ
È åè õøÆ àÆ ìàÆ êÈ àé
Â áÄ îÀ êé
È äÆ ìÉ à
Á äÈåäÀ
É é ékÄ "
daÈ ìëà
Ç zÉ úËðkÅ ñÀ îÄ áÀ àìÉ øLÆ à
Â õøÆ àÆ :LáÈ ãe
À ïîÆ LÆ úéÅæ õøÆ àÆ ïÉånøÀ
Ä å äÈðàÅ úe
À ïôÆ
Æ âåÀ äøÈ òÉ Ne
À ähÈ çÄ õøÆ àÆ
zÈ òÀ áÈ NÀ
È å zÈ ìÀ ëÇ àÀ
È å :úLç
Æ ðÀ áöÉ çÀ zÇ äé
È øÆ øÂ
È äîe
Å ìÆæøÀ áÇ äéÆ
È ðáÈ à
Â øLÆ à
Â õøÆ àÆ daÈ ìkÉ øñÇ çÀ úÆ àìÉ íçÆ ìÆ
.(é-æ ,ç íéøáã) "êÀ ìÈ ïúÈ
Ç ð øLÆ à
Â äáÈ hÉ äÇ õøÆ àÈ äÈ ìòÇ êé
È äÆ ìÉ à
Á äÈåäÀ
É é úàÆ zÈ ëÀ øÇ áe
Å

!בתאבון
:שירה לאחר הסעודה

:éÈéÀ øáÇ ãÀ kÄ eðøÀ úÉ
Ç åäÀå eðòÀ áÇ NÈ éÇðeîà
Á eëøÀ aÈ .eðìÀ ëÇ àÈ åÉ lMÆ îÄ øeö
.eðéôÄ aÀ åÉ ìlÀ äÇ ðe
À .åÉ îLÀ ìÄ äãÉ
Æ åð ïkÅ ìòÇ .eðéúÄ LÈ åÉ ðéÅéåÀ .åÉ îçÀ ìÇ úàÆ eðìÀ ëÇ àÈ .eðéáÄ àÈ eðòÉ
Å åø .åÉ îìÉ
È åò úàÆ ïÈfäÇ
:øåö :éÈékÇ LÉåã÷È ïéàÅ .eðéðÄ òÀ
È å eðøÀ îÇ àÈ
äãÈ öÀ
Å å ïÉåæîÈ .eðéúÉ
Å åáà
Â ìÇ ìéçÄ ðÀ äÄ LÆ (äáÉ
È åè) äcÈ îÀ çÆ õøÆ àÆ ìòÇ .eðéäÅ ìà
É ìÅ êÀ øÅ áÈ ðÀ äãÉ
È åz ìÉå÷Àå øéLÄ aÀ
:øåö :éÈéÀ úîÆ àÀ
Á å .eðéìÅ òÈ øáÈ
Ç b åÉ cñÀ çÇ .eðLÅ ôÇ
À ðìÀ òé
Ç aÄ NÀ äÄ
àáÈ
É é êÈ cÆ áÀ òÇ ãÄåcÈ ïaÆ .eðzÅ øÀ àÇ ôÀ zÄ úéaÅ ìeáÀæ .êÈ ãÉ
Æ åákÀ ïkÇ LÀ îÄ ïÉåiöÄ ìòÇ .eðøeö
Å êÈ nÀ òÇ ìòÇ .êÈ cÆ ñÀ çÇ aÀ íçÅ øÇ
:øåö :éÈéÀ çé
Ç LÄ îÀ .eðétÅ àÇ çeø
Ç .eðìÅ àÈ âÄÀ éåÀ
êÀ øÇ aÈ úÄ
À é .LãÈ ÷À pÄ äÇ ïîÂ
È çøÇ äÈ .äìÂ
Æ òðÇ äÈððÈ øÀ áe
Ä .LãÈ çÈ øéLÄ øéLÈ
Ä ð íLÀ
È å .àlÅ îÇ zÀ ïÉåiöÄ øéòÄ .LcÈ ÷À nÄ äÇ äÆðaÄ
Èé
:øåö :éÈéÀ úkÇ øÀ áÄ kÀ .àìÅ îÈ ïÄééÇ ñÉåk ìòÇ .älÆ òÇ úÄ
À éåÀ

""צור משלו
3 ַב ְענCָ ... 3=כ ְלנ
ַ "  יש המוצאי במילי."לכאורה אי השבת נזכרת בשיר "צור משלו
 שנית לבני ישראל במדבר ביו השישי )כדי, ִ; ְד ַבר יְ ָי" רמז לכמות הכפולה של המ3ת ְרנ:ה
ַ ְו
.(שיספיק ג לשבת
השבת שלי
, עריכת השולח ע המפה הלבנה וכיסוי החלות, הדלקת הנרות:בשבת שלי יש חוויה טובה
 יש אווירה של שלווה ולא צרי למהר.הברכות והארוחה הטעימה יחד ע כל בני הבית
. הגדול של היחד# זה הכי, מקו#לא
 אבא יושב בראש השולח ואמא בקצה:לנו יש סדר ישיבה קבוע מסביב לשולח השבת
. הילדי יושבי לפי הסדר משני צדי השולח מהגדול עד לקט.השני של השולח
 שרי, אבא מבר מהסידור ועושה קידוש על היי והחלה,כאשר יושבי סביב השולח
 אחרי האוכל מספרי סיפורי מהחוויות של כל.שירי שבת ושומעי דיסק ע שירי שבת
.אחד
 ה השבת שלי%  וכ הדלקת נרות השבת יחד ע אמא,היחד ואווירת החגיגיות של השבת
.המיוחדת
 בבי"ס גלעד2' כיתה ד,שגית שניידרמ
27

"ברכת "המוציא
זוהי ברכה הנאמרת לפני אכילת
 ולשונה עוצבה בהשראת,לח
יח ָח ִציר
ַ  " ַמ ְצ ִמ: יד,תהלי קד
ב ַל ֲעב ַֹדת ָה= ָדCֶ  ֵה ָמה וְ ֵע9ְ ַל
 בליל."(=ר
ֶ ציא ֶל ֶח ִמ ָה:ה
ִ ְל
שבת מברכי "המוציא" על
 כדי להזכיר,שתי חלות שלמות
את הכמות הכפולה של המ
שלקטו בני ישראל במדבר בכל
 נהוג לבצוע את החלה.ערב שבת
,ולטבול חתיכה ממנה במלח
,כזכר לקורבנות במקדש
9ַ  " ְָכל ָק ְר:שעליה נאמר
, ְמ ָלח" )ויקרא בBִ  ַלחRֶ 9ַ ָ ִמנְ ָח ְת
.(יג

" "המוציא- תוספות לבחירה

"ùáãá úéçéôöë åîòèå" åéìò øîàðå "íéîùä ïî íçì íëì øéèîî éððä" ïîä ìò øîàð
ïéîòåè åéä íéøåçá ?íúùåìù ïéîéé÷úî ãöéë ."ïîùä ãùì íòèë åîòè äéäå" åéìò øîàðå
.ïîù íòè - úå÷åðéú ,ùáã íòè - íéð÷æ ,íçì íòè
â ä÷ñô ,äë äùøô ,äáø úåîù éô-ìò

,ãçà øîåò åá äéä íåé ìëá íåé ìëá ?ãöéë .äðåùî íçì - ?"äðùî íçì" øîåì ãåîìú äî
,áäæá áäìåöî äéä íåé ìëá ;øúåé - úáùáå ,óãåð åçéø äéä íåé ìëá ;íéøîò éðù - úáùáå
.øúåé - úáùáå
á äùøô ,òñéå àúìéëî

ïéìáú :åì øîà ?óãåð åçéø úáù ìù ìéùáú äî éðôî :àéððç ïá òùåäé éáøì øñé÷ åì øîà
.óãåð åçéøå ,åëåúì ïéìéèî åðàù ,åîù úáùå ,åðì ùé ãçà
à ãåîò èé÷ óã ,úáù úëñî éìáá ãåîìú

.äìéëàáù âðåòä àìà ,äåöî àéä äìéëàä àì úáù úãåòñá
áå'öëåñî ìàåîù éáø

íéæåçä åì åøîà .øúåéá åéñëð íéáåøî åéäù ,åúåðëùá ãçà éøëåð äéä - úåúáùä øé÷åî óñåé
ìë úà øëîå éøëåðä êìä .úåúáùä øé÷åî óñåé ìëàé êìù íéñëðä ìë úà :éøëåðì íéáëåëá
,òáåëä úà çåøä çéøôä ,úøåáòîá øáò øùàë .åòáåëá äçéðäå úéìâøî íäá äð÷ ,åéñëð
äðå÷ éî :åìàù .úáù áøòá äëéùç íò åäåàéáäå âãä úà åàéöåä .âã åòìáå íéîá åëéìùä
.úàæë äòùá úåð÷ì ìéâøù ,úåúáùä øé÷åî óñåéì åäåàéáäå åëì :íäì åøîà ?úàæë äòùá
øùò-äùåìùá äúåà øëî .úéìâøî åá àöîå åúåà òø÷ ,åúåà äð÷ ,âãä úà åéìà åàéáä
.åì úòøåô úáùä - úáùì äååìù éî :øîà .ãçà ï÷æ åúåà ùâô .áäæ éøðéã íéàìî íéìë
à ãåîò èé÷ óã ,úáù úëñî éìáá ãåîìú

?כיצד בנוי העולם
 ואני הייתי, אופה לחם, המורה לזמרה, היה חתולי,בחופשים כאשר לא לימד אותנו זמרה
 ולאחר, מן הבצק הנילוש עשינו ככרות בצק, לשים היינו את הבצק בערֵבה הגדולה.מסייע לו
 כדי להכניס בו את הככרות וכיצד היה בודק אם,שתפחו היה חתולי בודק אם התנור חם דיו
 אם.התנור אכן חם ומותר להכניס בו את הככרות? היה מושיט את ידו אל פתח התנור
 היה מוסיף קלחי תירס למדורה עד שיחם התנור, אם לא. סימן טוב; אפשר,נרתעה בבהלה
.כהלכה
, הייתי שואל,לחם והאויר מלא ריח של מאפיה- כשהיינו גומרים והתנור מלא ככרות,לבסוף
? על איזו פיתה או שתיים או כמה אחדות, חתולי, מה דעתך:כבדרך אגב
 ואז היינו אוספים את, כמעט פרח מזכרוני! היה משיב לי כמופתע את תשובתו הקבועה, הא היינו חותכים.(שיירי הבצק שנותר בערֵבה )ותמיד נותר די הצורך לאפיית כמה וכמה פיתות
 וחתולי היה סוגר את שתי, ומכניסים לתנור,בצל ומפזרים על הפיתות ומפזרים מעט מלח גס
, ובנתיים, והיינו יושבים על ספסל העץ הקטן.דלתות הברזל ושנינו היינו יוצאים לשאוף רוח
. היה הוא מסביר לי כיצד בנוי העולם,עד שייאפה הלחם
" "תכלת וקוצים: מתוך, הלל.ע
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úáù-ìéìì úåøéîæ
.בשעת הסעודה ולאחריה נוהגים לשיר בצוותא זמירות המיוחדות לשבת וכן שירים נוספים

:שירה

:àøÈ ÷À ðÄ åÉ îLÀ êÀ ìÆ îÆ éÇæàÂ .ìkÉ åÉ öôÀ çÆ áÀ äNÂ
È òðÇ úòÅ ìÀ :àøÈ áÀ ðÄ øéöÀ
Ä é ìkÈ íøÆ èÆ aÀ .êÀ ìÇ îÈ øLÆ à
Â íìÉ
È åò ïÉåãà
Â
:äøÈ àÈ ôÀ úÄ aÀ äÆéäÄ
À é àeäÀå .äÆåäÉ àeäÀå äÈéäÈ àeäÀå :àøÉ
È åð êÀ ìÉ îÄ
À é åÉ cáÇ ìÀ .ìkÉ äÇ úÉåìëÀ kÄ éøÂ
Å çàÀ
Çå
:äøÈ NÀ nÄ äÀ
Ç å æòÉ äÈ åÉ ìÀå .úéìÄ ëÀ úÇ éìÄ aÀ úéLà
Ä øÅ éìÄ aÀ :äøé
È aÄ çÀ äÇ ìÀ åÉ ì ìéLÄ îÀ äÇ ìÀ .éðÄ LÅ ïéàÀ
Å å ãçÈ àÆ àeäÀå
:àøÈ ÷À àÆ íÉåéaÀ éñÉ
Ä åk úÈðîÀ .éìÄ ñÉåðîe
È éqÄ ðÄ àeäÀå :äøÈ öÈ úòÅ aÀ éìÄ áÀ çÆ øeöÀå .éìÄ àÉ
Â åâ éçÀ
Ç å éìÄ àÅ àeäÀå
:àøé
È àÄ àìÀ
É å éìÄ äÈåäÀ
É é .éúÈ
Ä iåÄ bÀ éçeø
Ä íòÀ
Ä å :äøé
È òÄ àÀ
È å ïLé
È àÄ úòÅ aÀ .éçeø
Ä ãé÷Ä ôÀ àÇ åÉ ãÈéaÀ
:שירה
.(àé ,åö íéìéäú)

"åÉ àìÉ îe
À íÈiäÇ íòÇ øÄ
À é õøÆ àÈ äÈ ìÅâúÀ
È å íÄéîÇ MÈ äÇ eçîÀ NÄ
À é"
:שירה

úìéôú íåéñ êåúî) .ïî
Å àÈ eøîÀ àÀ
Ä å ìàÅ øÈ NÄ
Àé

ìkÈ ìòÀ
Ç å eðéìÅ òÈ íÉåìLÈ äNÂ
Æ òéÇ àeä åéîÉ
È åøîÀ aÄ íÉåìLÈ äNÉ
Æ åò
(äãéîòä
:שירה

"ìàÅ øÈ NÄ
À é ìòÇ íÉåìLÈ êéÆ
È ðáÈ ìÀ íéðÄ áÈ äàÅ øe
À :êéÆ
È içÇ éîÀ
Å é ìkÉ íÄìÈ LeøÀ
È é áeèaÀ äàÅ øe
À ïÉåivÄ îÄ äÈåäÀ
É é êÈ ëÀ øÆ áÀ
È é"
(å-ä ,çë÷ íéìäú)
:שירה

àìÉ ïòÇ îÇ ìÀ .êÈ îÆ LÀ úàÆ äàÈ øÄ
À éìe
À äáÂ
È äàÇ ìÀ eðáÅ áÈ ìÀ ãçÇ
Å éåÀ .êé
È úÉ
Æ åöÀ îÄ aÀ eðaÅ ìÄ ÷aÅ ãÀ
Ç å .êÈ úÆ øÉ
È åúaÀ eðéÅðéòÅ øàÅ äÀ
Èå
:ãòÈ
Æ å íìÉ
È åòìÀ ìLÅ kÈ ðÄ àìÀ
É å íìÅ kÈ ðÄ àìÀ
É å LÉåáÅð
:שירה

:úéLà
Ä øÅ áÀ äNÂ
Å òîÇ ìÀ øëÅ
Æ æ .úà
È øÈ ÷È åÉ úÉåà íéîÈ
Ä é úãÇ îÀ çÆ
:שירה

:áÉåè úÉåàøÀ ìÄ íéîÈ
Ä é áäÅ àÉ íéiÄ çÇ õôÅ çÈ äÆ LéàÄ äÈ éîÄ
:äîÈ øÀ îÄ øaÅ cÇ îÄ êé
È úÆ ôÈ Ne
À òøÈ îÅ êÈ ðÉÀ åLìÀ øöÉ ðÀ
(åè-âé ,ãì íéìäú) :eäôÅ ãÀ øÀ
È å íÉåìLÈ LwÅ aÇ áÉåè äNÂ
Å òåÇ òøÈ îÅ øeñ
ברכת המזון
:" אנו הבאנו מתוכה רק את "שיר המעלות.יש האומרים אחרי הזמירות את ברכת המזון
:שירה

:íéîÄ ìÀ çÉ kÀ eðéÄéäÈ ïÉåiöÄ úáé
Ç LÄ úàÆ äÈåäÀ
É é áeLaÀ úÉåìÂònÇ äÇ øéLÄ
:älÆ àÅ íòÄ úåÉ NÂòìÇ äÈåäÀ
É é ìécÄ âÀ äÄ íÄéåÉ báÇ eøîàÉ
À é æàÈ äÈpøÄ eðÅðåÉ Lìe
À eðétÄ ÷ÉåçNÀ àìÅ nÄ
È é æàÈ
:íéçÄ îÅ NÀ eðéÄéäÈ eðnÈ òÄ úÉåNÂòìÇ äÈåäÀ
É é ìécÄ âÀ äÄ
:áÆâpÆ aÇ íé÷é
Ä ôÄ à
Â kÇ {eðúé
Å áÄ LÀ } åðúåáù úàÆ äÈåäÀ
É é äáeL
È
:eøöÉ ÷Ä
À é äÈpøÄ aÀ äòÈ îÀ ãÄ aÀ íéòÄ øÀ fÉ äÇ
:åéúÈ nÉ ìË àÂ àNÅ ðÉ äÈpøÄ áÀ àáÈ
É é àaÉ òøÈ
Ç fäÇ êÀ LÆ îÆ àNÅ ðÉ äëÉ áe
È êÀ ìÅ
Å é êÉ
À åìäÈ
åë÷ íéìäú
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:שירה

:éçÈ ìàÅ ìÀ eðpÀ øÀ
Ç é éøÄ NÈ áe
À éaÄ ìÄ .éçÈ ìàÅ ìÀ íéäÄ ìà
É ìÅ éLÄ ôÇ
À ð äàÈ îÀ öÈ
:éáì .éçÈ
È å íãÈ àÈ äÈ .éðÄ àÇ øÄ
À é àìÉ ékÄ .éðÄ àÈ éçÇ øîÇ àÀ
È å .éðÄ àÈ øÈ aÀ ãçÈ àÆ ìàÅ
:éáì .éçÈ ìkÈ éÅðéòÅ îÅ .äîÈ ìÁ
È òðÆ ãàÉ îÀ .änÄ
È æîÀ áe
Ä äöÈ òÅ aÀ .äîÈ ëÀ çÈ aÀ ìkÉ àøÈ aÈ
:éáì .éçÈ ìkÈ LôÆ
Æ ð .åÉ ãÈéaÀ øLÆ à
Â êeø
À aÈ .åÉ ãÉåä äÆeçÀ
Ç é ätÆ ìkÈ .åÉ ãÉåákÀ ìkÈ ìòÇ íøÈ
:éáì .éçÈ
È å íãÈ àÈ äÈ .íúÉ
È åà äNÂ
Æ òéÇ øLÆ à
Â .íúÉ
È åøÉåäìÀ íéwÄ çË .íúÈ éÅðéðÄ ìécÄ áÀ äÄ
:éáì .éçÈ ìkÈ êéÆ
È ðôÈ ìÀ .÷cÇ öÄ
À é àìÉ ékÄ úîÆ àÆ .÷cÈ ÷áÈ àÈ ìÀ ìLÇ îÀ ðÄ .÷cÈ èÇ öÄ
À é äÆæ éîÄ
:éáì .éçÈ äÆ øNÈ aÈ äÇ .áeLÈé äëÈ ëé
È àÀ
Å å .áeLëÀ òÇ úîÂ
Ç ç úeîãÀ kÄ .áeLçÈ øöÅ
Æ é áìÅ aÀ
:éáì .éçÈ ìëÈ ìÀ ãòÉ
Å åî úéaÅ .eákÈ LÄ
À é íøÆ èÆ .eáLÈ íkÈ øÀ ãÇ îe
Ä .eáàÈ íàÄ íéâÉÄ åñðÀ
:éáì .éçÈ ìëÈ ìÀ òé
Ç aÄ NÀ îe
Ç .êé
È ãÈ
Æ é úàÆ çÇ úÉ
Å åt .êÈ ãÂ
Æ çéÇ zÀ ätÆ ìkÈ .êÈ ãÉ
Æ åäà
Â ìkÉ ìòÇ
:éáì .éçÈ éLÄ
Ç é ïaÆ øLÆ à
Â .íéîÈ
Ä iäÇ áøÅ ÷À
Ç å .íéîÄ cÈ øÀ ðÄ äÅéçÂ äÀ
Ç å .íéîeã
Ä ÷À úáÂ
Ç äàÇ øÉåëÀæ
:éáì .éçÈ äÆ éðÄ áe
À .únÅ äÇ êÅ
À ðáÀ ékÄ àìÉ .úîÆ àÉ
Æ åð äçÈ ôÀ LÄ .úîÆ à
Á úøÆ áÆ âÀ ìÄ äàÅ øÀ
:éáì .éçÈ ìkÈ úîÇ LÀ ðÄ aÀ .étÄ çzÇ ôÀ àÆ úòÅ .étÄ kÇ êÈ ìÀ NÉåøôÀ àÀ
Æ å .étÄ àÇ ìòÇ ãÉåwàÆ
:שירה

éãÅ âÀ aÄ LeáìÀ .äëeñ
È ðÀ älÈ ëÇ éàÉ
Ä åa .êÀ úà
Å øÈ ÷À ìÄ õeøÈð ïëÅ aÀ .äkÈ ìÀ nÇ äÇ úaÈ LÇ zÀ àÇ .êÀ úÅ çeð
È îÀ úeãéãÄ iÀ äîÇ
:äëà
È ìÈ îÀ eNÂòúÇ àìÉ .úÉåãÉåáÂòäÈ ìkÈ ìëÆ zÇ
Å å .äëÈ øÈ áÀ aÄ øÅð ÷éìÄ ãÀ äÇ ìÀ .úÉåãeîÂç
:íéâÄ ãÀ
È å åéìÈ Ne
À íéøea
Ä øÀ aÇ .íéâeðÂ
Ä òúÇ aÀ âÅpòÇ úÀ äÄ ìÀ
íéðé
Ä îÄ änÈ kÇ êÉ
À åøÂòìÀ
Ç å .íéîÄ hÈ ôË îÀ íéìÉ
Ä åâðÀ øÀ zÇ .íéðÄ ëeî
È íÉåé ãÉåòaÀ îÄ .íénÄ òÇ èÀ îÇ éÅðéîÄ ìkÈ íéðé
Ä îÀ
Ä æîÇ áøÆ òÆ îÅ
:íéîÄ òÈ tÀ LìLÈ ìëÈ aÀ .íépÄ ãÂ
Ç òîÇ é÷eð
Å ôÀ úÀ
Ç å .íéîÄ OÈ áË îÀ úÉåðéÅé úÉåúLÀ
:âðòúäì
íàÄ úaÈ LÇ íÉåé .älÈ àË âÀ ìÄ ekÀæúÀ
Ä å .LøÈ
È å øéLÄ òÈ eäeãaÀ ëéÄ
Ç å .äìÂ
È çðÇ íéøÄ öÈ îÀ éìÄ aÀ .LøéÄ
È é á÷Â
É òéÇ úìÂ
Ç çðÇ
:äìé
È âÈ
Ä ð éòé
Ä áÄ MÀ áe
Ç .eãÉåáÂòzÇ íéîÈ
Ä é úLÆ LÅ .älË
È âñÀ éìÄ íúéÄ
Æ éäÄ
À å .eøîÉ LÀ zÄ
:âðòúäì
.øôÆ ñÅ åÉ ãnÀ ìÇ ìÀ ÷ÉåpúÀ
Ä å .úÉåðaÈ äÇ êÀ cÅ LÇ ìe
À íéøÄ zÈ îË íéøeä
Ä øÀ äÄ .úÉåðÉåaLÀ çÆ áÉåLÂçìÇ íÇâåÀ .íéøeñ
Ä à
Â êé
È öÆ ôÂ
Èç
:úÉåðÂçîÇ e úÉåptÄ ìëÈ aÀ .øôÆ LÆ éøÅ îÀ àÄ aÀ úÉåâÂäìÀ
Ç å .úÉåðéâÄ ðÀ aÄ çÇ vÇ
Å ðîÀ ìÇ
:âðòúäì
êÈ ìÀ éLÄ ôÇ
À ð ïëÅ aÀ .úáé
Ç LÄ îÀ LôÆ
Æ ð úãÇ kÀ .úçÇ aÇ LË îÀ äÈðMÅ äÀ
Ç å .úaÈ MÇ ìÇ àøÈ ÷À âÆðåÉ ò .úçÇ
Ç ðáÀ àäÅ zÀ êÀ ëel
È äÄ
:úáe
Ç ïaÅ eçeðÈé åÉ a .äÈâeñ íépÄ LÉ
Ç åMkÇ .úaÇ çÄ aÀ çeð
Ç ìÀ
È å .äÈâøÀ òÈ
:âðòúäì
eìvË
È é çé
Ç LÄ îÈ éìÅ áÀ çÆ îÅ .äçÈ îÀ NÄ áÉåøìÀ ekÀæéÄ .daÈ íéâÄ pÀ òÇ úÀ nÄ äÇ ìkÈ .äçeð
È îÀ úaÈ LÇ íÉåé .àaÈ äÇ íìÉ
È åò ïéòÅ îÅ
:äçÈ
È ðàÇ
Â å ïÉåâÈé ñÈðåÀ çé
Ç îÄ öÀ úÇ eðéúeã
Å tÀ .äçÈ
È åøÀ ìÄ
:âðòúäì
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úáùä íåé ìù ùåãé÷
 אחרי,הכנסת- לעתים בציבור בבית, נערך בשבת- ( המכונה גם "קידושא רבא" )הקידוש הגדול- הקידוש לשבת
הביניים- אבל מאז ימי," עיקרו הוא הברכה "בורא פרי הגפן.כך גם בבית- ותמיד אחר,תפילת מוסף לשבת
. העוסקים ביום השבת,נוספו קטעי קריאה
:קריאה

ãaÈ ëË îÀ äÈåäÀ
É é LÉåã÷À ìÄ âÆðòÉ úaÈ MÇ ìÇ úà
È øÈ ÷À
È å éLÄ ãÀ ÷È íÉåéaÀ êé
È öÆ ôÂ
È ç úÉåNÂò êÈ ìÆ âÀ øÇ úaÈ MÇ îÄ áéLÄ zÈ íàÄ "
éúÅ îÃ aÈ ìòÇ êé
È zÄ áÀ kÇ øÀ äÀ
Ä å äÈåäÀ
É é ìòÇ âÇpòÇ úÀ zÄ æàÈ :øáÈ cÈ øaÅ ãÀ
Ç å êÈ öÀ ôÀ çÆ àÉåönÀ îÄ êé
È ëÆ øÈ cÀ úÉåNÂòîÅ åÉ zãÀ aÇ ëÀ
Äå
.(ãé-âé ,çð åäéòùé) "øaÅ cÄ äÈåäÀ
É é étÄ ékÄ êé
È áÄ àÈ á÷Â
É òéÇ úìÂ
Ç çðÇ êé
È zÄ ìÀ ëÇ à
Â äÀ
Ç å õøÆ àÈ
:שירה

ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅðaÀ ïéáe
Å éðé
Ä aÅ :íìÉ
È åò úéøÄ aÀ íúÈ øÉ ãÉ ìÀ úaÈ MÇ äÇ úàÆ úÉåNÂòìÇ .úaÈ MÇ äÇ úàÆ ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅðáÀ eøîÀ LÀ
È å"
"LôÈ
Ç piÄ åÇ úáÇ LÈ éòé
Ä áÄ MÀ äÇ íÉåiáe
Ç .õøÆ àÈ äÈ úàÀ
Æ å íÄéîÇ MÈ äÇ úàÆ äÈåäÀ
É é äNÈ òÈ íéîÈ
Ä é úLÆ LÅ ékÄ íìÉ
È åòìÀ àéäÄ úÉåà
(æé-æè ,àì úåîù)
:קריאה

úaÈ LÇ éòé
Ä áÄ MÀ äÇ íÉåéÀå .êÈ zÆ ëà
À ìÇ îÀ ìkÈ úé
È NÄ òÀ
È å ãÉåáÂòzÇ íéîÈ
Ä é úLÆ LÅ .åÉ LcÀ ÷Ç ìÀ úaÈ MÇ äÇ íÉåé úàÆ øÉåëÈæ"
øLÆ à
Â êÈ øÅ
À âåÀ êÈ zÆ îÀ äÆ áe
À êÈ úÀ îÈ àÇ
Â å êÈ cÀ áÀ òÇ êÈ zÆ áe
Ä êÈ ðÀ áe
Ä äzÈ àÇ äëà
È ìÈ îÀ ìëÈ äNÂ
Æ òúÇ àìÉ êé
È äÆ ìÉ à
Á äÈåäÀ
É éìÇ
çÇðiÈ åÇ íaÈ øLÆ à
Â ìkÈ úàÆ åÀ íÈiäÇ úàÆ õøÆ àÈ äÈ úàÀ
Æ å íÄéîÇ MÈ äÇ úàÆ äÈåäÀ
É é äNÈ òÈ íéîÈ
Ä é úLÆ LÅ ékÄ êé
È øÆ òÈ LÀ aÄ
.(àé-ç ,ë úåîù) "eäL
Å cÀ ÷À
Ç éåÇ úaÈ MÇ äÇ íÉåé úàÆ äÈåäÀ
É é êÀ øÇ aÅ ïkÅ ìòÇ éòé
Ä áÄ MÀ äÇ íÉåiaÇ
:ת/ת את הגביע ביד ואומר/ת אוחז/המקדש

.ïôÈ
Æ bäÇ éøÄ tÀ àøÉ
Å åa íìÉ
È åòäÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÅ ìÉ à
Á äÈåäÀ
É é äzÈ àÇ êeø
À aÈ .ïÈðøÈ îÈ éøÄ áÀ ñÇ
.ה את הגביע לשאר המסובים/ת שותה מהיין ומעביר/המקדש

:ברכה על הלחם
: תוך הרמת שתי החלות,יש האומרים

: תוך גילוי שתי החלות,יש האומרים

íäÈ øÈ áÀ àÇ úeLøÀ aÄ ,àúÈ kÀ ìÀ îÇ úaÈ LÇ úeLøÀ aÄ
øeîàÈ kÈ ,äãeò
È qÀ äÇ ìòÇ aÇ ( יעקב:)בסעודה שלישית
íéìäú) "ïÉåöøÈ éçÇ ìëÈ ìÀ òé
Ç aÄ NÀ îe
Ç êÈ ãÈ
Æ é úàÆ çÇ úÉ
Å åt"

ïúÅ ðÉ àeä ïkÅ ìòÇ úaÈ MÇ äÇ íëÆ ìÈ ïúÈ
Ç ð äÈåäÀ
É é ékÄ eàøÀ "
åézÈ çÀ zÇ LéàÄ eáLÀ íÄéîÉ
È åé íçÆ ìÆ éMÄ MÄ äÇ íÉåiaÇ íëÆ ìÈ
,æè úåîù) "éòÄ éáÄ MÀ äÇ íÉåiaÇ åÉ î÷É nÀ îÄ LéàÄ àöÅ
Å é ìàÇ

(æè ,äî÷

.(èë

.õøÆ àÈ äÈ ïîÄ íçÆ ìÆ àéöÉ
Ä ånäÇ íìÉ
È åòäÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÅ ìÉ à
Á äÈåäÀ
É é äzÈ àÇ êeø
À aÈ
. לפי הגיל, טובלים במלח ומגישים למסובים,הילדים בוצעים את החלה

()סעודה שניה

!בתאבון
:שירה אחרי הסעודה

úaÈ LÇ íÉåéaÀ eçeðÀå eáLÀ úaÇ Leé
À àìÀ
É å íëÆ îÀ LÄ íéòÄ ðÀ .úáÇ áÈ åÉ îkÀ íëÆ øÀ öÈ ðÄÀ éåÀ .úaÇ íòÄ ïáÅ ìÀ àøÈ ÷Ä
À é øÉåøcÀ
énÄ òÇ éÅðaÀ úòÀ
Ç åLÇ äòÅ LÀ éîÄ øÀ kÇ êÉ
À åúaÀ ÷øÉ
Å åN òèÇ ðÀ énÄ òÄ äNÂ
Å ò òLÆ
Ç é úÉåàÀå éîÄ ìeàÀ
È å éÄåðÈ LÉåøcÀ
àøÈ ÷À àÆ íÉåéaÀ éìÉ
Ä å÷ òîÇ LÀ .äøÈ áÀ òÀ
Æ å óàÇ aÀ éøÇ öÈ õÉåúðÀ äøÈ áÈ
À b øLÆ à
Â ìáÆ aÈ íÇâåÀ .äøÈ öÀ aÈ êÉ
À åúaÀ äøet
È êÉ
À åøcÀ
øäÈ
È ð éîÅ kÀ ïzÅ íéîÉ
Ä åìLÀ .øäÀ
È æpÄ ìÀ
Ç å øéäÀ
Ä ænÇ ìÀ
Ç å øäÈ ãÀ zÄ LÉåøaÀ ähÈ LÄ ñãÂ
Ç ä øäÇ øaÈ ãÀ nÄ aÇ ïzÅ íéäÄ ìÉ à
Á
äÈpøÄ êÈ ìÀ eðÅðåÉ LìÀ äÈpàÆ ìÀ îÇ ðe
À ätÆ áéçÄ øÇ
À ðåÀ äÈðéâÄ îÀ áe
Ç ááÈ ìÅ âÉåîaÀ àÈð÷Ç ìàÅ éîÇ ÷È êÉ
À åãÂä
:êÈ LÆ ãÀ ÷È úaÈ LÇ øÉåîLÀ .êé
È LÉ
Æ åã÷À úÇåöÀ îÄ øÉåöðÀ .êÈ Là
Æ øÉ ìÀ øúÆ ëÆ àéäÀ
Ä å êÈ LÆ ôÇ
À ðìÀ äîÈ ëÀ çÈ äòÅ cÀ
éåìä èøáì ïá ùðåã éáø
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תוספות לבחירה  -קידוש של יום השבת

הצעות לשיחה במשפחה ,אחרי הסעודה השניה או במשך יום השבת:

שבת קודש – ע קדוש – "קדושי תהיו כי קדוש אני אלוהיכ" – מהי לדעתכ קדושה?
מה הופ ארוע ,חפ( ,אד או מושג לקדוש?
תנו דוגמאות מחייכ לנושאי שה בבחינת "קדושי".
שבת מנוחה – מנוחת השבת כמושג חברתי .הצור במנוחה ,הכי #שבמנוחה.
כיצד את נחי? הא מדובר במנוחה פיזית או במנוחה רוחנית ,נפשית .שינוי דפוסי החיי
הנהוגי במהל השבוע הא ה בבחינת מנוחה?
כיצד דואגי למנוחת של אלה התלויי במשפחה – עובדי ,בעלי חיי?
"המבדיל בי קודש לחול…"
שוחחו במשפחה מה מבדיל אצלכ בי קודש לחול.
כיצד יוצרי הבחנה בי ימי רגילי לימי מיוחדי במשפחה? כיצד מעניקי במשפחתכ
צביו חגיגי לימי מיוחדי בשנה? )ימי הולדת ,ימי נישואי(.

השבת שלי
חווית שבת מיוחדת שהייתה למשפחתנו באתיופיה :בשבת בבוקר,
אחרי בית הכנסת ,כל המשפחה באה לבית שלנו ע חלה של שבת.
באתיופית קוראי לזה דא.:9
המאכל המיוחד מבית סבתא זה אינג'רה ע הרבה סוגי של רוטב.
ח היילו ,כיתה א' 1בבי"ס גלעד
אינג'רה היא מעי פיתה שטוחה דקה וחמצמצה ,העשויה מקמח גרגירי
תבואה קטני המכוני טי.#
הרוטב נקרא ווט ,והוא עשיר בתבליני חריפי.
האכילה מתבצעת בידיי ולא בסכו".
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 הבדלה- הטקס

äìãáä
 ציפורן או תבלין אחר( ונר, אתרוג מסוכות, בשמים )עשבים ריחניים מהגינה,על השולחן גביע יין מלא על גדותיו
.הבדלה קלוע
:שירה

.êÈ øÆ ãÂ
È ä ìeî ìàÆ äÆåçÂ zÇ LÄ
À é .ìÈiàÇ åÉ îkÀ êÈ cÀ áÀ òÇ õeøÈé .êÆ
È ðåÉ öøÀ ìàÆ êÈ ãÀ áÀ òÇ êÉÀ åLîÀ .ïîÂ
È çøÇ äÈ áàÈ LôÆ
Æ ð ãéãÀ
Äé
:ת/ה את הגביע ביד ואומר/ה מחזיק/ המבדיל,(מדליקים את הנר )אפשר לתת לאחד הילדים להחזיקו

íÄéîÇ ízÆ áÀ àÇ Le
À :äòeLé
È ìÄ éìÄ éäÀ
Ä éåÇ .äÈåäÀ
É é dÈé úøÈ îÄ
À æåÀ éfÄ òÈ ékÄ :ãçÈ ôÀ àÆ àìÀ
É å çèÇ áÀ àÆ éúÄ òeLÀ
È é ìàÅ äÅpäÄ
eðìÈ áÈbNÀ îÄ .eðnÈ òÄ úÉåàáÈ öÀ äÈåäÀ
É é :äìÈ qÆ êÈ úÆ ëÈ øÀ áÄ êÈ nÀ òÇ ìòÇ .äòeLÀ
È éäÇ äÈåäé
É ìÇ :äòeLÀ
È éäÇ éÅðéÀ òÇ nÇ îÄ .ïÉåNNÈ aÀ
:eðàÅ øÀ ÷È íÉåéaÀ eðÅðòÂ éÇ êÀ ìÆ nÆ äÇ .äòé
È LÉ
Ä åä äÈåäÀ
É é :êÀ aÈ çÇ èÅ aÉ íãÈ àÈ éøÅ LÀ àÇ .úÉåàáÈ öÀ äÈåäÀ
É é :äìÈ ñÆ á÷Â
É òéÇ éäÅ ìÉ à
Á
:àøÈ ÷À àÆ äÈåäÀ
É é íLÅ áe
À .àOÈ àÆ úÉåòeLÀé ñÉåk :eðìÈ äÆéäÀ zÄ ïkÅ .ø÷éÄ
È å ïÉåNNÀ
È å äçÈ îÀ NÀ
Ä å äøÉ
È åà äúÀ
È éäÈ íéãeä
Ä iÀ ìÇ
:ïôÈ
Æ bäÇ éøÄ tÀ àøÉ
Å åa .íìÉ
È åòäÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÅ ìÉ à
Á äÈåäÀ
É é äzÈ àÇ êeø
À aÈ :ïÈðøÈ îÈ éøÄ áÀ ñÇ
 כולם מריחים את:íéîÄ N
È áÀ éÅðéîÄ àøÉ
Å åa .íìÉ
È åòäÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÅ ìÉ à
Á äÈåäÀ
É é äzÈ àÇ êeø
À aÈ :ברכת הבשמים
.הבשמים
 מסתכלים בקצות אצבעותיהם:Là
Å äÈ éøÉ
Å åàîÀ àøÉ
Å åa .íìÉ
È åòäÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÅ ìÉ à
Á äÈåäÀ
É é äzÈ àÇ êeø
À aÈ :ברכת הנר
.לאור הנר
.êÀ Lç
Æ ìÀ øåÉ à ïéaÅ .ìçÉ ìÀ LãÆ ÷É ïéaÅ ìécÄ áÀ nÇ äÇ .íìÉ
È åòäÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÅ ìÉ à
Á äÈåäÀ
É é äzÈ àÇ êeø
À aÈ :ברכת הבדלה

:äNÂ
Æ ònÇ äÇ éîÀ
Å é úLÆ LÅ ìÀ éòé
Ä áÄ MÀ äÇ íÉåé ïéaÅ .íénÄ òÇ ìÈ ìàÅ øÈ NÄ
À é ïéaÅ
:ìçÉ ìÀ LãÆ ÷É ïéaÅ ìécÄ áÀ îÇ äÇ .äÈåäÀ
É é äzÈ àÇ êeø
À aÈ
.ידי טבילתו ביין שנשפך מהגביע-שותים את היין ומכבים את הנר על
:קריאה

! ּבֹואּו ַהּכֹל, ּבֹואּו- ?תא ַהּלֵיל
ָ ְּב ֶטרֶם
ָער
ֵ ׁשנִי ו
ָ  ַע ְק,ַמ ֲא ָמץ ְמ ֻא ָחד
ִּבצֵר לָגֹל
ָ  ַה ֻא ְמנָם י.ׁשל ֶאלֶף זְרֹועֹות
ֶ
?ֶאת ָה ֶא ֶבן ִמ ִּפי ַה ְּב ֵאר
רחל

כאן על פני האדמה
-  לֹא ֶּבעָבִים ֵמעָל- ָמה
ָ ּכָאן עַל ְּפנֵי ֲאד
; ָה ֵאם,ָמה ַה ְּקרֹובָה
ָ עַל ְּפנֵי ֲאד
ְה ָעצֵב ְּב ַעצְּבָּה וְ ָלגִיל ְּבגִילָּה ַהּדַל
ֵל
.ַחם
ֵ  ָּכ ְך ְלנ-ֵע ּכָל
ַ ַהּיֹוד
,ּמּומׁש ַּבּיָד
ָ  ַהּיֹום ַה- ְפלֵי ָמ ָחר
ִ לֹא ַער
:יתן
ָ  ָה ֵא, ַה ַחם,ַהּיֹום ַהּמּוצָק
, ָה ֶא ָחד, ַה ָּקצָר,ִלרְוֹות ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶה
.ְמ ֵתנּו ּכָאן
ָ ד9 עַל ְּפנֵי
:קריאה

éàöåîìå ,úáù áøò íãàá àåä êåøá ùåã÷ä ïúåð äøéúé äîùð :ùé÷ì ïá ïåòîù éáø øîà
.ùôð äãáà éåå ,úáùù ïåéë - "ùôðéå úáù" øîàðù ,åðîéä äúåà ïéìèåð úáù
à"ò æè ,äöéá éìáá
:הצעה לפעילות במשפחה

 כיצד אנו.טקס ההבדלה מזמ לנו אפשרות לחשוב ולבחו הבדלי הקיימי בחברתנו בי בני אד
מתייחסי לבני אד השוני מאתנו? מהי סובלנות? כיצד מחנכי במשפחה לסובלנות וסבלנות
? תרבות ובחיי יו יו,כלפי אלה הנוהגי אחרת מאתנו בענייני אמונה
. לנו ולשוני מאתנו# מהו המכנה המשות,חשבו על הצד המאחד את כולנו למרות ההבדלי
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תוספות לבחירה  -הבדלה

הלב והמעין
ויש הר ,ועל ההר עומד אבן ,ומן האבן יוצא מעין .וכל דבר יש לו לב .וגם העולם בכללו יש לו
לב ... .וזה ההר עם האבן והמעין עומד בקצה אחד של העולם ,וזה הלב של העולם עומד
בקצה אחר של העולם .וזה הלב עומד כנגד המעין ,וכוסף ומשתוקק תמיד מאד מאד לבוא
אל אותו המעין ,בהשתוקקות גדול מאד מאד .וצועק מאד לבוא אל אותו המעין .וגם זה המעין
משתוקק אליו ... .אך מאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך ,מפני מה אינו הולך אל המעין? אך
כשרוצה לילך ולהתקרב אל ההר ,אזי אינו רואה השפוע ,ואינו יכול להסתכל על המעין .ואם
לא יסתכל על המעין אזי תצא נפשו ,כי עקר חיותו הוא מן המעין .וכשעומד כנגד ההר אזי
הוא רואה ראש השפוע של ההר ,ששם עומד המעין .אבל תכף כשילך ויתקרב אל ההר אזי
נעלם מעיניו ראש השפוע ,ואזי אינו יכול לראות את המעין ,ואזי תצא נפשו ,חס ושלום.
וכשזה הלב היה מסתלק ,חס ושלום ,אזי יתבטל כל העולם כולו .כי הלב הוא החיות של כל
דבר .ובודאי אין קיום בלא לב ,ועל כן אינו יכול לילך אל המעין .רק עומד כנגדו ,ומתגעגע
וצועק...
רבי נחמן מברסלב ,ספר סיפורי מעשיות ,מעשיה יג

הבדלה
יקּה ַח ָּמה
ְּת ָ
ְסה ְלנַר ִ
ִת ַּכנ ָ
ׁשנ ְ
ׁשעָה זֹו ֶ
ָ
ֶח ָמה.
ׁשּוב ֲאנִי רֹוצֶה ִלרְאֹות ַּבּנ ָ
ְמי ּכֹה ְמ ַעט.
ְעצ ִ
ׁש ִה ְב ַט ְח ִּתי ל ַ
ֶ
ְמי ּכֹה ַהרְּבֵה.
ְעצ ִ
ַמ ִּתי ל ַ
ׁשלֹא ִקּי ְ
ֶ
ׁש ֲאנִי מֹוצְ?ה ַּב ַה ְב ָט ָחה
ַאבֹוי ֶ
וֲ
ָהם
ְ9בר ָ
יח ה' ל ְ
ׁש ִה ְב ִט ַ
ֶ
ַעקֹב
יח ה' ְלי ֲ
ׁש ִה ְב ִט ַ
ֶ
ְעם יִרְּבֶה יִרְּבֶה ּכַחֹול
ׁש ַּזר ָ
ֶ
ׂש ַפת ַהּיָם
עַל ְ
לָרֹב.
ָהם.
9בר ָ
ׁש ֲאנִי לֹא ְ
ֶ
ַעקֹב.
ׁש ֲאנִי לֹא י ֲ
ֶ
ְמי ּכֹה ְמ ַעט.
ְעצ ִ
ׁש ִה ְב ַט ְח ִּתי ל ַ
ֶ
ְמי ּכֹה ַהרְּבֵה.
ְעצ ִ
ַמ ִּתי ל ַ
ׁשלֹא ִקּי ְ
ֶ
ׁש ֵאיֶננִי יָכֹול
ֶ
ׁש ֵאיֶננִי ֶאלָא חֹול
ֶ
ְמ ַעט ֵמ ַהרְּבֵה.
אמיר גלבוע

אדיר וברוך
עֹוׂשי ַה ִּמצְוֹות ַהּגְדֹולֹות!
ׁשל ֵ
ֲמלָם ֶ
ּ9דִיר ע ָ
ְׁש ְפעַת ּכֹוכָבִים
ֵח ִ -הּלָהּ .וב ִ
ּכָל יָר ַ
ָבֹּה.
ְמ ַפ ְּסגִים ַהּלֵילֹות ַּב ֻּסּלָם ַהּג ַ
ּ9תה ַהּנָבֹון,
ַמ ֵדנִי ָ
לְ
ּ9תה ַה ְּמ ַהּדֵר ְּב ֻחּלִין,
ָ
ָהאֹוגֵר ֶאת ַה ַּטל ֲא ָגלִיםֲ -א ָגלִים
ַּמרֶת וְחֹרֶׁש- ,
ְה ְפכָם ְלצ ֶ
לָ
ַּתף ַה ְּק ַטּנֹות,
ְלכ ֵ
ַק ֵּדק ִּב ְק ַטּנֹות,
ְלד ְ
נֹוס ֵעיֶ -אלְּ-גרָנֹות
ִיע ְ
ּובִיג ַ
ְל ַרּנֵן:
ֲׂשי ָך!
ַמה ָּגדְלּו ַמע ֶ
עֹוׂשי ַה ִּמצְוֹות ַה ְּק ַטּנֹות!
ׁשל ֵ
ֲמלָם ֶ
ָּברּו ְך ע ָ
אברהם שלונסקי

• סעודה שלישית

חז"ל קבעו )תלמוד בבלי ,שבת קיז ע"ב( שיש לאכול שלוש סעודות בכל שבת .קביעה זו פורשה הלכה למעשה על
סעודה בליל שבת ועל שתי סעודות הנאכלות במש יו השבת .זמנה של הסעודה השלישית הוא מעט לפני
השקיעה ,ומסיימי אותה לקראת תפילת ערבית של מוצאי שבת .יש שהיא נערכת בבית ויש המקיימי אותה
בציבור ,בבית הכנסת .בתורת הסוד הוענקה לסעודה השלישית משמעות מיוחדת ,כיוו שהיא נאכלת בזמ שבו
לפי תפיסתה גדולה במיוחד הקירבה בי ה' לעמו ,ודבר זה בא לביטוי ג בפיוטי שנהוג לאומר בסעודה זו.

• טקס הבדלה

תפילת ערבית של מוצאי שבת ,המתקיימת בבית הכנסת ,כוללת בדר כלל ג טקס של הבדלה בציבור .טקס
ההבדלה נער ג לאחר מכ בבית ,במסגרת המשפחה .לפני המבדיל מובאי נר קלוע כשהוא דולק ,כלי ובו
בשמי וגביע מלא יי .הטקס – שכולל פסוקי מבוא מהמקרא ,ברכות על היי ,הבשמי ואור הנר וברכת
"המבדיל בי קודש לחול"  %מציי באופ בולט את המעבר מ השבת אל ימות החול ,והוא מקביל על דר הניגוד
אל הקידוש ,הנאמר בליל שבת.
טקס ההבדלה מוכר בעיקרו כבר לתנאי )משנה ברכות ח ,ה( ,א פסוקי המבוא צורפו אליו רק בימי הביניי.

• מלווה מלכה

יש הנוהגי ללוות את יציאת השבת )המכונה ג "שבת המלכה"( בסעודה מיוחדת הנערכת במוצאי שבת .בסעודה
זו נוהגי לשיר פיוטי המיוחדי לה .המנהג ללוות את צאת השבת בסעודה מוכר כבר לתלמוד הבבלי )שבת קיט
ע"ב( והוא זכה למשנה תוק #במחשבת הקבלה.
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מקורות וביבליוגרפיה בנושא שבת
 במקרא )רשימה חלקית(:
בראשית א ,לא  %ב ,ג; שמות טז ,ד%ל; שמות כ ,ח%יא; שמות כג ,יב; שמות לא,
יב%יז; שמות לה ,א%ג; ויקרא כג ,ג; במדבר טו ,לב%לו; במדבר כח ,ט%י;
דברי ה ,יב%טו; ירמיה יז ,כא%כז; תהילי צב; נחמיה יג ,טו%כב.
 מסכת שבת במשנה
 מסכת שבת בתוספתא
 מסכת שבת בתלמוד הבבלי
 מסכת שבת בתלמוד הירושלמי
 הלכות שבת ב"משנה תורה" לרמב" )בתו ספר "זמני"(
 הלכות שבת ב"שולח ערו" לר' יוס #קארו )בתו ספר "אורח חיי"(.
 ילקוט שבת ,בעריכת צבי שוע ואריה ב%גוריו ,הוצאת ברית התנועה הקיבוצית
וועדת החגי הבינקיבוצית ,בית השיטה.1980 ,
 חגי ומועדי )הכר על ראש חודש ושבת( ,בעריכת דבורה הכה ומנח הכה,
כתר ,ירושלי .1979
 ספר המועדי )הכר על שבת( ,בעריכת יו%טוב לוינסקי ,תל%אביב.1950 ,
 'לכה דודי' וקבלת שבת  המשמעות המיסטית ,מאת ראוב קימלמ ,מאגנס,
ירושלי ,תשס"ג.
 ספר מחזור הזמני  משמעות של חגי ישראל ,מאת אליעזר שבייד ,ע עובד,
תל%אביב ,תשמ"ד.
 השבת :משמעותה לאד בימינו ,מאת אברה יהושע השל ,בית הלל ,ירושלי,
תשמ"א.
 היו השביעי ,בעריכת מיריק גרזי ובארי צימרמ ,ידיעות אחרונות ,תל%אביב,
.2001
 ספר האגדה ,בעריכת ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי ,דביר ,תל%אביב ,תש"כ.
 סידור אבי חי ,ידיעות אחרונות ,ירושלי .1999
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