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, הסוכנות היהודית, טהפדרציה של דטרוי, מישיג��שותפות אלפיי	 גליל מרכזי
  מכו� שיטי	 ,מרכז פרנקל ,באורני	 המדרשה
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	 מתואר יו� השבת כיו� מנוחה "כבר בפרק השני בתנ. השבת מלווה אותנו לכל אור	 ההסטוריה

  . ושביתה מכל מלאכה
  . משפחתיות וקהילתיות, ע� המנהגי� והמשמעויות האישיות, לכל אחד מאיתנו השבת שלו
על "מתו	 : (א	 הקרובות ביותר ללבי ה� מילותיו של אחד הע�, בותעל ער	 השבת נכתבו מלי� ר

  )פרק ל' חלק ג, "פרשת דרכי�
  

מי שמרגיש בליבו .…אי� צור	 להיות ציוני או מדקדק במצוות בשביל להכיר את ער	 השבת"
הוא לא יוכל בשו� אופ� לצייר לו מציאות ע� ישראל , קשר אמיתי ע� חיי האומה בכל הדורות

  ".ת מלכתאשב"בלי 
ולולא היא . שמרה השבת אות�, כי יותר משישראל שמרו את השבת, אפשר לומר בלי כל הפרזה

" ימי המעשה"היו התלאות של , וחידשה את חיי רוח� בכל שבוע" נשמת�"שהחזירה לה� את 
עד שהיו יורדי� לבסו# לדיוטא התחתונה של חומריות , מושכות אות� יותר ויותר כלפי מטה

ועל כ� בוודאי אי� צור	 להיות ציוני בשביל להרגיש כל הדר הקדושה . וסרית ושכליתושפלות מ
  "  .ולהתקומ� בכל עוז נגד כל הנוגע בה, זו" מתנה טובה"החופפת על , ההסטורית

 
ברצוני לבר	 את כל השותפי� להפקת חוברת השבת במסגרת פעילות פורו� המתנדבי� של 

שתתרו� להעמקת החינו	 , חשובה ומעניינת, על יצירה נוספת ,מישיג� % גליל מרכזי 2000שותפות 
ה� באיזור והקשרי� היפי� הנרקמי� באמצעות פעילויות השותפות  , הזהות היהודית, היהודי

�  .גליל מרכזי וה� במישיג
  

  !!יישר כח
  

  בברכה
  אופ�% שרו� שטיינבאו�

  מנהלת איזור גליל מרכזי
  
  

  : עור�
  המדרשה באורני�, שי זרחי

  
  : רכתמע

  ירושלי�, מרכז פרנקל %שרי סתר� , ר אתי סרוק"ד
 �  אורני�, המדרשה %אילת לי

  השיטה%בית, מכו� שיטי� %מיריק גרזי 
  זהר יולס ,תמי שדמי ,משעלי%הילה טוכמכר ,יאיר המר %מתנדבי שותפות אלפיי� גליל מרכזי 

 �קרול : חברי ועד; מ�לינדה גוד ,ננסי שוסטק: יושבי ראש %מתנדבי שותפות אלפיי� מישיג
  .סיגמ�% ליסה סובל, מישל יעקובסו�, לילי יעקובסו�, ויינטראוב פוגל

  
  : מפיק

  מישיג�%שותפות אלפיי� גליל מרכזי: הסוכנות היהודית, פורו� המתנדבי� % יאיר המר
  

  :עיצוב גרפי
  המדרשה באורני�, משעלי%הלה טוכמכר

  זוהר יולס: מגזרות ויעו) גרפי
  

  :סיוע
  יסודי נהללספר %בית
  נצרת עלית, "גלעד"ספר יסודי %בית
  נצרת עלית, "חרמו�"ספר יסודי %בית
  מגדל העמק, "נופי�"ספר יסודי %בית
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  :תוכ�
  
  

  ...אי	 להשתמש בחוברת � הקדמה 

  .בתוספת מקורות עתיקי� וחדשי�, משמעויות השבת �מבוא 

  .כנסת%בבית ובבית �תרשי	 השבת 

  הכנות לשבת

  :הטקס

  רותנ%הדלקת   

  שבת%קבלת   

  פרשת השבוע   

  קידוש   

  "המוציא"   

  שבת%זמירות לליל   

  קידוש של יו� השבת   

  הבדלה   

  בנושא שבתמקורות וביבליוגרפיה 
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  ...אי� להשתמש בחוברת �הקדמה 

%קבלת, הכנות לשבת: ולכ� בחרנו להתמקד בשבת בבית, החוברת שלפניכ� מיועדת למשפחה �

חלק מתפילות השבת הנהוגות בבית הכנסת שולבו בפרקי ). הבדלה(השבת יו� השבת וצאת , שבת

 . החוברת

המבוא מלווה במקורות . להכרות ע� משמעויותיה של השבת, מבוא עיוניבפתיחת החוברת  �

 .  עתיקי� ובספרות והגות מודרנית

עזר %ובתוכ� חומרי, כולל הצעות לפעילויות של המשפחה לקראת שבת ההכנות לשבתפרק  �

 . דרכה להכנת דרשה על פרשת השבועוה

שג� היא , השבת המסורתית%כניסתבדומה ל( פרקי� חמישה כולל כניסת השבתטקס  �

  . השבוע% פרשת, )סעודת השבת" (המוציא", קידוש, השבת%קבלת, הנרות%הדלקת): הדרגתית

קבלת השבת . היי� והחלה, הנר: קשורי� לסמלי השבת "המוציא"והקידוש , הדלקת הנרות

  .אל הבית פנימה מעט מה�אנחנו בחרנו להעביר  ,מקור� בבית הכנסת %רשת השבוע ופ

שמיועדת לסייע בהכנת , מופיעה רשימת פרשות השבוע וההפטרות השבוע�פרשתבפרק  �

צירפנו רשימה של הנושאי� העיקריי� , עזר נוס# להכנת הדרשה%ככלי .על פרשת השבועהדרשה 

את הדרשה והשיחה על פרשת השבוע אנחנו . ה נוספתבכל אחת מהפרשות וכ� המלצות לקריא

 . ביו� השבת עצמו, מציעי� לקיי� סביב השולח� בסעודת ליל שבת או למחרת

א� מרכז החויה . מאפשר התכנסות משפחתית ג� בבוקר השבת קידוש של יו	 השבתהפרק  �

 .השבוע% כדאי לקיי� בו את הדרשה על פרשת %המשפחתית הוא בבוקר דוקא 

כא� . נפשית לחזרה לימי החולההתכוננות ואת ה, מבטא את הפרידה מהשבת בדלהטקס הה �

של  �המצביעי� על חשיבות ובציד� כאלה, טקסטי� המביעי� את הצער על יציאת השבתהבאנו 

  .ימי החול

 ובאור מושגי	 ותוספות לבחירה) בחלק העליו� של הד ( את נוסח הטקסהחוברת מכילה  �

  . שלה	 חה מוזמני	 להביא חומרי	 נוספי	 מהמסורת המשפחתיתבני המשפ). בחלק התחתו�(

נוסח אפשר לאמ" את . המתאי	 לה הטקסאת  המתוכ ולעצב, בחוברתכל משפחה מוזמנת לעיי� 

    .להוסי  לוולהשמיט ממנו , הטקס כפי שהוא
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  משמעויות השבת �מבוא 
  

  מקורות עתיקי	 וחדשי	  

  
  חשיבות השבת

. שניתן לעם ישראל במתן תורה, יום המנוחה, שביעי בשבועהשבת היא היום ה
יום זה הפך לנכס יסוד של תרבות ישראל והשפיע על רוב אומות העולם לקבל 

יום השבת מקובל עד היום על כל הזרמים בעם . לעצמן יום מנוחה אחד בשבוע
והתקבל כחוק להיות היום השבועי לשביתה ממלאכה , ישראל בארץ ובתפוצות

  .ת ישראל מאז הקמתהבמדינ
את חלקם . במהלך הדורות נתווספו לשבת משמעויות וטעמים רבים ומגוונים

  .נסקור להלן
 

  
  
אדמה % זהב ותפוחי%השבת ולא תפוחי"

היא ששמרה על קיו� עמנו בכל ימי 
, ועתה בשובנו לאר) אבות, נדודיו

? הנשליכנה אחר גוונו ככלי אי� חפ) בו
אלא  ,אר) ישראל בלי שבת לא תיבנה

ע� . וכל עמלכ� יהיה לתוהו, תחרב
ישראל לא יוותר לעול� על השבת שהיא 

אלא ג� , לא רק יסוד קיומו הישראלי
בלי שבת אי� צל� . יסוד קיומו האנושי

   ".אלוהי� ואי� צל� אנוש בעול�
  .)רכ' עמ', כר	 ה, איגרות ביאליק(                            

 

  
  הבריאה  –" שבת בראשית"
  טעם התאולוגיה

הבא לאחר ששת ימי בריאת , השבת היא יום השביתה של אלוהים ממלאכה
ין לא יועד' יום השביעי'יום זה מכונה . י אלוהים"יום זה מבורך ומקודש ע. העולם

ַו1ֹאֶמר מֶ/ה " :25, הש� שבת מופיע לראשונה בסיפור המ� במדבר בשמות פרק טז[ .'שבת'בל את שמו יק
ה3 8ָ9ֶַדהִאְכל4ה3 ַה1   "]:� ִ;י ַ/9ָת ַה1:� ַליהָֹוה ַה1:� לֹא ִתְמָצא4

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

 

  
  
ַוְיַכל : ַוְיכ4?3 ַהָ<ַמִי� ְוָה=ֶר) ְוָכל ְצָב=�"

 ָעCָה � ַהְ<ִביִעי ְמַלאְכB: ֲאֶ/רֱאלִֹהי� 19ַ:
Bֲאֶ/רַו1ְִ/9ֹת 19ַ:� ַהְ<ִביִעי ִמָ;ל ְמַלאְכ : 

 ַוְיָבֶרְ	 ֱאלִֹהי� ֶאת י:� ַהְ<ִביִעי: ָעCָה
B: ַוְיַקEֵ/ אֹת: ִ;י ב: ָ/ַבת ִמָ;ל ְמַלאְכ 

  :"ֲאֶ/ר 9ָָרא ֱאלִֹהי� ַלֲעC:ת
  )1%3בראשית פרק ב (                                                

  
":/Eְי� ֵ/ֶ/ת ָיִמ : ָזכ:ר ֶאת י:� ַהַ<9ָת ְלַק

 ָ	Bֶיָת ָ;ל ְמַלאְכCֲִעבֹד ְוָעBַ :ְוי:� ַהְ<ִביִעי 
ְמָלאָכה  ַ/9ָת ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָ	 לֹא ַתֲעCֶה ָכל

 ָ	Eְַעְב 	ָBֶ3ִב 	ה 3ִבְנָBָG  ָ	Bֶ3ְבֶהְמ 	ַוֲאָמְתָ 
ה ִ;י ֵ/ֶ/ת ָיִמי� ָעCָ : ְוֵגְרָ	 ֲאֶ/ר 9ְִ/ָעֶרי	ָ 

�1ָ ְיהָֹוה ֶאת ַהָ<ַמִי� ְוֶאת ָה=ֶר) ֶאת ַה 
יִעי ַעל ֵ;� ְוֶאת ָ;ל ֲאֶ/ר �9ָ ַו1ַָנח 19ַ:� ַהְ<ִב 

   ":9ֵ3ַרְ	 ְיהָֹוה ֶאת י:� ַהַ<9ָת ַוְיַקEְֵ/ה
 )8%11, שמות פרק כ, עשרת הדברות(                        

  

  זכר ליציאת מצרים - " שבת הדורות"
  הטעם ההיסטורי

בספר דברים שם דגש על הלקח הראוי שווי שמירת השבת בעשרת הדיברות יצ
) "עבדך(" יש לקיים את השבת כיום שבו אנשים ובהמות: להילמד מיציאת מצרים

בית עם הזר - כמו יחסי בן, יחסי אדון ועבד. ונםנחים ממלאכה בדיוק כמו אד
" רותיח"יום השבת הוא מעין יום . חוזרים לשוויון הערך האנושי הבסיסי ,)הגר(

  .רותישבועי בהשראת ספור יציאת מצרים שבו עם ישראל יצא מעבדות לח
  

ואת " שבת בראשית"הנאמרת ליד שולח� הסעודה בליל שבת מחברת את , הברכה שלפנינו
  ":בת כזכר ליציאת מצרי�הש"

ְוַ/9ַת . ֲאֶ/ר ִקEְָ/נ3 9ְִמְצ:ָתיו ְוָרָצה ָבנ3. 9ָרְ3	 BָGה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ3 ֶמֶלְ	 ָהע:ָל�
ִ;י ה3א י:� Bְִחָ?ה . ִזָ;ר:� ְלַמֲעCֵה ְבֵראִ/ית. ָקְד/: G9ְֲהָבה 3ְבָרצ:� ִהְנִחיָלנ3

  .ֶכר ִליִציGת ִמְצָרִי�ְלִמְקָרֵאי קֶֹד/ זֵ 
 )סדר קידוש לליל שבת  %סדור תפלה (                                       

  

  
  
 ֶ/ר ִצ3ְ	ָ ָ/מ:ר ֶאת י:� ַהַ<9ָת ְלַקEְ/: ַ;אֲ "

יָת ֵ/ֶ/ת ָיִמי� Bֲַעבֹד ְוָעCִ : ְיהָֹוה ֱאלֶֹהי	ָ 
 ָ	Bֶל ְמַלאְכ;ָ:  

9ָת ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָ	 לֹא ְוי:� ַהְ<ִביִעי ַ/ 
 ָ	Bֶ3ִב 	ה 3ִבְנָBָG ה ָכל ְמָלאָכהCֶַתֲע ָ	Eְְוַעְב  

 Bְֶוָכל 9ְֶהְמ 	ַוֲחמְֹרָ 	ְו/:ְרָ 	ַוֲאָמֶתָ 	ְוֵגְרָ 	ָ
ֲאָמְתָ	 ֲאֶ/ר 9ְִ/ָעֶריָ	 ְלַמַע� ָינ3ַח ַעְבEְָ	 וַ 

) ִמְצַרִי� ְוָזַכְרBָ ִ;י ֶעֶבד ָהִייָת 9ְֶארֶ : ָ;מ:	ָ 
ָקה ַו1ִֹצֲאָ	 ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ	 ִמָ<� 9ְָיד ֲחזָ 

 3ִבְזרַֹע ְנט3ָיה ַעל ֵ;� ִצ3ְָ	 ְיהָֹוה ֱאלֶֹהי	ָ 
  ":ַלֲעC:ת ֶאת י:� ַהַ<9ָת

  )12%15דברי� ה , עשרת הדברות(
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  ברית בין ישראל לאלוהיו –שבת 

  הטעם הלאומי
שמירת השבת מסמלת את . ים לבני ישראלאות לברית שבין האלוה היאהשבת 

השבת קדושה  .ובכך מאשרת את קדושתם, מחויבותם של בני ישראל לברית זו
  .מיוחדת לעם ישראל ומייחדת אותו, כלומר, לישראל

  .'היא מיוחדת לה, כלומר', כמו כן השבת קודש לה
א נראה שהשבת היא היום המשותף המיוחד לישראל "בפסוקים הללו משמות ל

  ".שבת הבריאה"והוא בנוי על בסיס , לאלוהיםו

  
  
  

המועד הראשו� שקרוי (תחילה למקראי קדש 
  )קודש

 � מ:ֲעֵדי9ֵEַר ֶאל 9ְֵני ִיCְָרֵאל ְו=ַמְרBָ ֲאֵלהֶ "
/ ְיהָֹוה ֲאֶ/ר Bְִקְרא3 אָֹת� ִמְקָרֵאי קֹדֶ 

  :ֵאֶ?ה ֵה� מ:ֲעָדי
י :� ַהְ<ִביעִ ֵ/ֶ/ת ָיִמי� BֵָעCֶה ְמָלאָכה 3ַב1

ָכה לֹא ַ/9ַת ַ/9ָת:� ִמְקָרא קֶֹד/ ָ;ל ְמָלא
ַתֲע3C ַ/9ָת ִהוא ַליהָֹוה 9ְכֹל 

           ":מ:ְ/בֵֹתיֶכ�
  )2%3, ויקרא פרק כג(

  
BָGְה  : ַו1ֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶ/ה ֵ?אמֹר"

Gְ	 ֶאת  :9ֵEַר ֶאל 9ְֵני ִיCְָרֵאל ֵלאמֹר
ִ;י א:ת ִהוא 9ֵיִני  ,ַתי Bְִ/מֹר3ַ/9ְתֹ

ָלַדַעת ִ;י ֲאִני ְיהָֹוה  ,3ֵביֵניֶכ� ְלדֹרֵֹתיֶכ�
ִ;י קֶֹד/  ,3ְ/ַמְר�Bֶ ֶאת ַהַ<9ָת. ְמַקEְִ/ֶכ�
  ... .ִהוא ָלֶכ�

י 3ַב1:� ַהְ<ִביעִ  ,ֵ/ֶ/ת ָיִמי� ֵיָעCֶה ְמָלאָכה
  . ...הַ/9ַת ַ/9ָת:� קֶֹד/ ַליהֹוָ 

ת ַלֲעC:ת ֶא , ְוָ/ְמר3 ְבֵני ִיCְָרֵאל ֶאת ַהַ<9ָת
9ֵיִני 3ֵבי� 9ְֵני  .ַהַ<9ָת ְלדֹרָֹת� 9ְִרית ע:ָל�

ִ;י ֵ/ֶ/ת ָיִמי� ,ִיCְָרֵאל א:ת ִהוא ְלעָֹל�
3ַב1:�  ,)ָעCָה ְיהָֹוה ֶאת ַהָ<ַמִי� ְוֶאת ָה=רֶ 

 ָJ1ִַפ/ַהְ<ִביִעי ָ/ַבת ַו."  
 )ז"י%ב"י,  א"שמות ל(                                               

  
  ]השל.י.א[ "ארמון בתוך הזמן" –השבת 

  טעם הנפש
כך , בית המקדש ובתי הכנסת הם מקומות מקודשים לישראל, כשם שהמשכן

  .השבת היא הזמן המקודש
  : בתפילת ערבית לליל שבת נאמר

4ֵבַרְכ%. ִמ3ָל , ַ%ְכִלית ַמֲע1ֵה ָ'ַמִי	 ָו/ֶר", ֶאת י.	 ַהְ-ִביִעי ִלְ'ֶמ�ָ +ָ%ה ִקַ(ְ'ָ% "
  ".ַה7ִָמי	 ְוִקַ(ְ'%. ִמ3ָל ַה6ְַמ5ִי	
, הזמן המיוחד והמובדל מכל הימים, כלומר, השבת היא הזמן  המקודש

ל נבדלותה של השבת משאר ימים מתאפיינת בהקפדה ע. והמרומם בערכו
  .ובמנהגיה החגיגיים והמיוחדים, גבולות הזמן בכניסת השבת וביציאתה

ואכן בשבת אנו מוזמנים לחוות את הזמן בדרך שונה מאשר בשאר ימות 
  .ובנשימה עמוקה ואיטית, באווירת פיוס ושלום, ברוחב נפש. השבוע

 

  
  
ותכליתה ' הזמ�'היהדות היא דת של "

�בעוד שלאד� שעיקר . קידוש הזמ
נראה הזמ� ' מקו�'יו נתוני� למעיינ

וכל השעות , כרציפות אחת בלתי משתנה
, אטומות וריקניות, נראות שוות זו לזו

	 ברוב חליפות גווניו של "הרי חש התנ
�כל . אי� שתי שעות דומות זו לזו. הזמ

, אי� כמוה, מיוחדת, שעה היא יחידה
  .והיא יקרה עד אי� שיעור

...  
תו הפולח� היהודי אפשר לתאר או

�. כאמנות המעצבת צורות בזמ
�משמעותה של . ... כאדריכלות של הזמ

לחוג את הזמ� ולא את  –השבת היא 
ששת ימי� אנו חיי� תחת יד . המקו�

ביו� . הרודנות של הדברי� אשר במקו�
השבת אנו משתדלי� לקשר עצמנו 

�לפנות עצמנו מ� ...לקדושה שבזמ
התוצאות של היציאה ולפנות אל סוד 

להיפנות מעול� הבריאה ולפנות . היצירה
  ....אל בריאת העול�

  
ארמו� שאנו היו� השביעי הוא בבחינת 

, קירותיו עשויי� מנשמה. בוני	 בזמ�
האוירה , משמחה וממידת ההתאפקות

שלו מחייבת אותנו למשמעת המזכירה 
  .לנו שסמוכי� אנו אצל הנצח

 )"משמעותה לאד	 בימינו  –השבת ", השל.י.א(     

  שוויון ערך האדם -מנוחה  שבת
  הטעם הסוציאלי

בששת ימי . שוורים וחמורים, עבדים, שיש לו שדות, השבת פונה אל האדון
כלומר לפעול למען הפקת רווחים , "מעשיו"השבוע הוא מורשה לעשות את 

אבל ביום השבת . שווריו וחמוריו, לשם כך הוא יכול להפעיל את עבדיו. מנכסיו
ונופש ) פיזית(ביום זה הוא מאפשר לכפופים לו מנוחה . וה לשבותהוא מצּו

ובכך הוא מוציא אותם זמנית מגדר של מכשירים המופעלים על ידו לגדר , )נפשי(
  .של יצורים עצמאיים

  
  

 :� ַהְ<ִביִעיֵ/ֶ/ת ָיִמי� BֲַעCֶה ַמֲעCֶיָ	 3ַב1
 ִיJֵָפ/ 9ֶ�Bְִ/9ֹת ְלַמַע� ָינ3ַח /:ְרָ	 ַוֲחמֶֹרָ	 וְ 

  :ֲאָמְתָ	 ְוַהLֵר
  )12,שמות פרק כג(                                                     

  
 ֶ/ר ִצ3ְ	ָ ָ/מ:ר ֶאת י:� ַהַ<9ָת ְלַקEְ/: ַ;אֲ "

  .ְיהָֹוה ֱאלֶֹהי	ָ 
  ,אְכBֶ	ָ ֵ/ֶ/ת ָיִמי� Bֲַעבֹד ְוָעCִיָת ָ;ל ְמלַ 

לֹא  ,ְוי:� ַהְ<ִביִעי ַ/9ָת ַליהָֹוה ֱאלֶֹהי	ָ 
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. כגאולת ישראל ממצרים, הבית כלפי הכפופים לו מעין גאולה- כך משחזר בעל
זוכים לנופש  ביום זה הם. השבת היא יום הגאולה של המשועבדים בחברה

יום זה הוא המגדיר את זהותם . והם במצב של בני חורין ליום אחד, ולמנוחה
  .  ולא כמכשירים בידי אדונם, כיצוריו של האל

בכך . ים במנוחתםווכל היצורים שו, שעים הבדלי המעמדותמּו השבתביום 
ומודגשים , מעומעמים הקנאה והמתח הכלכלי המשסעים את החברה בימי החול

- ובעיקר בני, בשבת חוזרים כל היצורים. דים האנושיים של כל בני האדםהצד
. ערך מהותית-ויכולים לחוות שוויוניות, למעמדם הראוי כברואי אלוהים, האדם

וזוהי אחת המשמעויות , יון ולשלום בתוך החברהויש בכך תרומה לשו
השבת היא נכס של החברה ". שבת שלום"האפשריות של הברכה המקובלת 

קיומה מדגיש ומחזק את התרבות המשותפת . על מעמדותיה השונים, להכו
  . לכולם

  

 Bֶ3ִב 	ה 3ִבְנָBָG ה ָכל ְמָלאָכהCֶַתֲע ָ	Eְְוַעְב 	ָ 
 Bְֶוָכל 9ְֶהְמ 	ַוֲחמְֹרָ 	ְו/:ְרָ 	ַוֲאָמֶתָ 	ְוֵגְרָ 	ָ

ָ	 ְלַמַע� ָינ3ַח ַעְבEְָ	 ַוֲאָמְת  ,ֲאֶ/ר 9ְִ/ָעֶרי	ָ 
  .ָ;מ:	ָ 

 ַו1ִֹצֲא	ָ  ,ְוָזַכְרBָ ִ;י ֶעֶבד ָהִייָת 9ְֶאֶר) ִמְצַרִי�
רַֹע ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ	 ִמָ<� 9ְָיד ֲחָזָקה 3ִבזְ 

:ת ֶאת ַעל ֵ;� ִצ3ְָ	 ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ	 ַלֲעC ,ְנט3ָיה
  ".י:� ַהַ<9ָת

  )ו"ט%ב"י', דברי� ה(                                                 
  
על המנוחה מ� העבודה בשבת מתענגי� "

כל העבדי� וכל הבהמות שהטבע יעד� 
לשרת את בני האד� וכל האילנות 

הכל חופשי ועזוב . למיניה�והנטיעות 
  "                   לנפשו ביו� זה

)�  )'חיי משה ב, פילו
  

  אורחות השבת 
  טעם ההלכה

מחלק את המצוות הרבות שנקשרו בשבת , איש ההלכה הגדול, ם"הרמב
  : לארבע קבוצות, ל ואילך"מתקופת חז

  

  "זכור"
כור את היום לז, כלומר ,]באמירות[לקדש את השבת בדברים " עשה"מצוות 

  ". הבדלה"וביציאתו ב" קידוש"בכניסתו ב
לפני סעודת ליל  :פעמיים מתלכניסת היום שמתקיי תזכורתהוא מעין " קידוש"ה

  . ולאחר תפילת שחרית לפני סעודה שניה, שבת
, בשמים: ריח, נר: ראיה[שמשתתפים החושים  שבו, הוא טקס ליציאת שבת" הבדלה"ה

  .וית השיבה מהקודש אל החולבכדי להקל על חו] יין: טעם
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  "שמור"

כלל האיסורים המשתלשלים לפי , כלומר. הקשורות לשבת" לא תעשה"כל מצוות 
  ".לא תעשה לך כל מלאכה: "תפישתה הפרשנית של המסורת ממה שנאמר

: עם זאת נאסרו בו הפעולות הבאות, "מלאכה"במקרא לא נתבאר מה כלול במושג 
  )ד"מות לש(חריש וקציר 
, ג"כ', שמות כ(העבדת בהמות  ,)ו"במדבר ט(קישוש עצים , )ה"שמות ל(הבערת אש 

הליכה לצרכי , )ז"ירמיהו י(מסחר בשבת , )'עמוס ח(איסור משא ומתן , )'דברים ה
  ).ח"ישעיהו נ(עסקים ודיבור בעניני חולין 

מר סוגי כלו, נגזרות תולדות םשמה אבות מלאכה )39(ט "לבמשנה מפרטים חכמים 
  .מלאכות יסוד 39-המלאכה בעולם מחולקים ל

  
  

  
  

� נשענת "חלוקת מצוות השבת של הרמב
שניי� מ� , ות מקראיי�על שלושה מקור

  .ואחד מישעיהו, התורה מעשרת הדברות
  

 �ארבעה דברי� נאמרו בשבת שני� מ
 �התורה ושני� מדברי סופרי� וה

מפורשי� על ידי הנביאי� שבתורה זכור 
ושמור ושנתפרשו על ידי הנביאי� כבוד 

וקראת לשבת ) ח"ישעיהו נ(ועונג שנאמר 
  :מכובד' עונג ולקדוש ה

  )הלכות שבת פרק ל %זקה � יד הח"רמב(
  
":/Eְָזכ:ר ֶאת י:� ַהַ<9ָת ְלַק:  

: אְכBֶ	ָ ֵ/ֶ/ת ָיִמי� Bֲַעבֹד ְוָעCִיָת ָ;ל ְמלַ 
א ְוי:� ַהְ<ִביִעי ַ/9ָת ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָ	 לֹ
 ָ	Bֶ3ִב 	ה 3ִבְנָBָG ה ָכל ְמָלאָכהCֶַתֲע 	ָEְַעְב 

  ":ְרָ	 ֲאֶ/ר 9ְִ/ָעֶרי	ָ ַוֲאָמְתָ	 3ְבֶהְמBֶָ	 ְוגֵ 
  ) 8,שמות פרק כ(                                            

   :קידוש לליל שבת
  :ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר %בלחש 

, BֵיNְלֵ/� ִיח3ד ק3ְדָ/א 9ְִריְ	 ה3א 3ְ/ִכינְ 
� ֲהֵריִני מ3ָכ� 3ְמז3ָמ� ְלַק1ֵ , 9ְִדִחיל3 3ְרִחימ3

�ָזכ:ר , ִ;ְדִכִתיב, ִמְצַות ֲעCֵה ְלַקEֵ/ ַעל ַה1ִַי
  : ָזְכֵרה3 ַעל ַה1ִַי�, ְוָ/מ:ר

ל ַוְיכ4?3 ַהָ<ַמִי� ְוָה=ֶר) ְוכָ . י:� ַהִ<ִ<י
  :ְצָב=�

:Bֲאֶ/רַוְיַכל ֱאלִֹהי� 19ַ:� ַהְ<ִביִעי ְמַלאְכ  
 ִביִעי ִמָ;ל ְמַלאְכB:ַו1ְִ/9ֹת 19ַ:� ַהְ< . ָעCָה

  :ֲאֶ/ר ָעCָה
 ֵEֱאלִֹהי� ֶאת י:� ַהְ<ִביִעי ַוְיַק 	ַוְיָבֶרְ /

ר 9ָָרא ִ;י ב: ָ/ַבת ִמָ;ל ְמַלאְכB: ֲאֶ/ . אֹת:
  :ֱאלִֹהי� ַלֲעC:ת

�  :על היי
  :ַסְבִרי ָמָרָנ� ְוַר9ָָנ� ְוַר9:ַתי

ֶמֶלְ	 ָהע:ָל�  ֱאלֵֹהינ3. 9ָרְ3	 BָGה ְיהָֹוה
�  :                      9:ֵרא Oְִרי ַהLֶָפ

  )סדר קידוש לליל שבת  %סדור תפלה (
  
  
  

ֶ/ר ִצ3ְָ	 ָ/מ:ר ֶאת י:� ַהַ<9ָת ְלַקEְ/: ַ;אֲ 
יָת ֵ/ֶ/ת ָיִמי� Bֲַעבֹד ְוָעCִ : ְיהָֹוה ֱאלֶֹהי	ָ 
 ָ	Bֶל ְמַלאְכ;ָ:  

ת ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָ	 לֹא ְוי:� ַהְ<ִביִעי ַ/9ָ 
 ָ	Bֶ3ִב 	ה 3ִבְנָBָG ה ָכל ְמָלאָכהCֶַתֲע ָ	Eְְוַעְב  

 Bְֶוָכל 9ְֶהְמ 	ַוֲחמְֹרָ 	ְו/:ְרָ 	ַוֲאָמֶתָ 	ְוֵגְרָ 	ָ
ֲאָמְתָ	 ֲאֶ/ר 9ְִ/ָעֶריָ	 ְלַמַע� ָינ3ַח ַעְבEְָ	 וַ 

  :ָ;מ:	ָ 
  ) 12%14, דברי� פרק ה(                          

  
. ֲאב:ת ְמָלאכ:ת Gְר9ִָעי� ָחֵסר ֶאָחת"
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  " כבוד"

שאין , הנדרשות כדי לקבל את השבת מתוך תחושת כבוד, כל הפעולות המכינות
הכנת הבית , רחיצה ותספורת ביום שישי: בה רשלנות וזלזול כלפי היום המקודש

  . וסעודות השבת
  
  
  " עונג"

אכילת , דלקת נר שבת על מנת להוסיף אור בסעודהמצוות עונג שבת כוללות ה
יום "וקיום חיי אישות כיאה ל, שלש סעודות השבת שיש להכינן ביד רחבה

  ".תענוגים
מנחה תרבותית לקראת , אביב בשנות חייו האחרונות-ביאליק קיים בתל.נ.ח

  ".עונג שבת"שבת וקרא לה 
  

. ַהEָ/. ְוַהְמַעRֵר. ְוַהQ:ֵצר. ְוַהח:ֵר/. ַהP:ֵרעַ 
. ְוַהָ?/. ְוַהְמַרQֵד. ַהS:ֵח�. ַה9:ֵרר. ְוַהP:ֶרה
. ַהְמַל9ְנ:. ַהL:ֵזז ֶאת ַהTֶֶמר. ְוָהא:ֶפה

. ְוַהRֵֵסְ	 . ַהS:ֶוהוְ . ְוַהT:ְבע:. ְוַהְמַנOְצ:
�ְוָהא:ֵרג ְ/ֵני . ְוָהע:Cֶה ְ/ֵני ָבBֵי ִניִרי

�. ַהQ:ֵ/ר. ְוַהO:ֵצַע ְ/ֵני ח3ִטי�. ח3ִטי
 ַהQ:ֵרַע ַעל. ְוַהB:ֵפר ְ/Bֵי ְתִפיר:ת. ְוַהBִRַיר

. ַהTָד ְצִבי. ְמָנת ִלְתOֹר ְ/Bֵי ְתִפיר:ת
ַהR:ְלח: ְוַהְמַע9ֵד . ְפִ/יט:ְוַהRַ . ַה<:ֲחט:
ַה;:ֵתב . ְוַהְמַחBְכ:. ְוַהR:ֲחק:. ֶאת ע:ר:

Bֵי ְוַהR:ֵחק ַעל ְמָנת ִלְכBֹב ְ/ . ְ/Bֵי א:ִת1:ת
. ַהְמַכ9ֶה. ְוַהU:ֵתר. ַה9:ֶנה. א:ִת1:ת

ת ַהR:ִציא ֵמְר/3. ַהRֶַ;ה ַבSִOַי/. ְוַהRְַבִעיר
י� ֲהֵרי ֵא?3 ֲאב:ת ְמָלאכ:ת Gְר9ָעִ . ְר/3תלִ 

  ":ָחֵסר ֶאָחת
  )ב"מ, משנה מסכת שבת פרק ז(                               

  
  

 ֶציָ	 9ְי:�ִא� Bִָ/יב ִמַ<9ָת ַרְגֶלָ	 ֲעC:ת ֲחפָ 
הָֹוה ָקְדִ/י ְוָקָראָת ַלַ<9ָת עֶֹנג ִלְקד:/ יְ 

 B: ֵמֲעC:ת Eְָרֶכיָ	 ִמRְצ:אְמכ9ָ4ד ְוִכ9ְַד 
=ז BְִתַעJַג ַעל ְיהָֹוה : ֶחְפְצָ	 ְוַד9ֵר Eָָבר

=ֶר)  }9ֳָמֵתי{ְוִהְרַ;ְבBִיָ	 ַעל 9ֳָמוֵתי 
ְיהָֹוה  ְוַהֲאַכְלBִיָ	 ַנֲחַלת ַיֲעקֹב =ִביָ	 ִ;י Oִי

  :9ֵEִר
  ) 13%14, פרק נח ישעיה(                                          

  

פ שיהיה אד� חשוב ביותר ואי� "אע) ו(
דרכו ליקח דברי� מ� השוק ולא 

להתעסק במלאכות שבבית חייב לעשות 
דברי� שה� לצור	 השבת בגופו שזה הוא 

   .כבודו
  ) הלכות שבת פרק ל %� יד החזקה "רמב(

  

  
חייב אד� לאכול שלש סעודות בשבת ) ט(

מנחה אחת ערבית ואחת שחרית ואחת ב
וצרי	 להזהר בשלש סעודות אלו שלא 

 �יפחות מה� כלל ואפילו עני המתפרנס מ
  .הצדקה סועד שלש סעודות

  )הלכות שבת פרק ל  %� יד החזקה "רמב(             
  
  
  

  אלוהים –עם ישראל  –שבת 
  תמונות מחיי נישואין

ירות עם ישראל ואלוהים מופיעים במקורותינו בשלוש צורות המזכ, יחסי השבת
  ":תמונות מחיי נישואין"
מעין טבעת (והשבת היא אות הברית ביניהם , אלוהים קידש את בני ישראל. 1

  ). נישואין
עם ישראל , ביום השבת, אחת לשבוע). חתונה(אלוהים קידש את השבת . 2

בתפיסה זו של קדושת השבת חזק היסוד החוויתי של . מוזמן להתארח בביתם
וצריך לנהוג בזהירות פן יפגע , רח בביתו של אלוהיםהאדם מתא": יראת הקודש"

  . בו
  .  ואלוהים משדך ומשיא אותם, זוגה של השבת- עם ישראל הוא בן. 3

  

  

  
  
  
  

  : שמעו� ב� יוחאי' תני ר
לכול� , ע"רבש: ה"אמרה שבת לפני הקב

  ! ולי אי� ב� זוג, יש ב� זוג
כנסת ישראל היא ב� : ה"אמר לה הקב

  . זוג	
אמר , ישראל לפני הר סיני וכיו� שעמדו

זכרו הדבר שאמרתי לשבת : ה"לה� הקב
היינו דבור . 'כנסת ישראל היא ב� זוג	'
ָזכ:ר ֶאת י:� ַהַ<9ָת ) "ח, שמות כ(

:/Eְְלַק."  
  ) פסקה ח, פרשה יא, מדרש בראשית רבה(                

  

  
  

  שבת ודאגות הפרנסה
  טעם הברכה -טעם המן 

מעניק האלוהים  זהבסיפור . ל השבת בא לביטוי בסיפור המןרעיון הברכה ש
  .לבני ישראל אוכל פלאי

מועט , שפע נותן חייםכלומר (מתוארת השבת כמקור של ברכה  בסיפור זה

  
  
  
  

ֶכ� ַו1ֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶ/ה ִהְנִני ַמְמִטיר לָ 
 Eְ 3ַהָ<ָמִי� ְוָיָצא ָהָע� ְוָלְקט �ַבר ֶלֶח� ִמ
י ִא� י:� 9ְי:מ: ְלַמַע� ֲאַנ3JUֶ ֲהֵיֵלְ	 9ְת:ָרִת 

ֶ/ר ְוָהָיה 19ַ:� ַהִ<ִ<י ְוֵהִכינ3 ֵאת אֲ  :לֹא
ל ֲאֶ/ר ִיְלְקט3 י:� ָיִביא3 ְוָהָיה ִמְ/ֶנה עַ 
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שבת הברכה ערב וב, בכל ימי החול זוכים ישראל לברכת המן): ההופך למרובה
ו רק לצאת וללקוט עלי: בכל יום מקבל כל אדם את מזונו במאמץ מועט. כפולה

והמן מוכן לו בביתו , ובשבת אפילו מאמץ זה מבוטל; אותו מחוץ למחנה
בשבת מובטחת , שבהם דואג אדם לפרנסתו, בניגוד לימי החול. מאתמול

הרי שהמסר של , אם נפרש את פרשת המן כתהליך חינוכי. הפרנסה מעצמה
  .בתלמסר של בטחון כלכלי ביום הש התלות באל בימי החול מתחלף

  

  .... :י:�
9ָר Eַק ַוBַַעל ִ/ְכַבת ַהSָל ְוִהJֵה ַעל Oְֵני ַהRְִד 

ְסOָס Eַק ַ;ְ;פֹר ַעל ָה=ֶר) ַו1ְִרא3 ְבֵני  :ְמח4
א ִ;י ִיCְָרֵאל ַו1ֹאְמר3 ִאי/ ֶאל =ִחיו ָמ� ה3

א ה3 לֹא ָיְדע3 ַמה ה3א ַו1ֹאֶמר מֶ/ה ֲאֵלֶה�
ֶזה  :ַהֶ?ֶח� ֲאֶ/ר ָנַת� ְיהָֹוה ָלֶכ� ְל=ְכָלה

י/ ַהEָָבר ֲאֶ/ר ִצ3ָה ְיהָֹוה ִלְקט3 ִמ3JRֶ ִא 
יֶכ� ְלִפי =ְכל: עֶֹמר ַל4LְלLֶֹלת ִמְסOַר ַנְפ/ֵֹת 

י ַו1ֲַע3C ֵכ� 9ְנֵ  :ִאי/ ַלֲאֶ/ר 9ְ=ֳהל: QָBִח3
  :9ֶה ְוַהRְַמִעיטִיCְָרֵאל ַו1ְִלְקט3 ַהRְַר 

ַו1ָמ3Eֹ ָבעֶֹמר ְולֹא ֶהְעEִי# ַהRְַר9ֶה 
ְוַהRְַמִעיט לֹא ֶהְחִסיר ִאי/ ְלִפי =ְכל: 

י:ֵתר  ַו1ֹאֶמר מֶ/ה ֲאֵלֶה� ִאי/ Gל :ָלָקט3
ְולֹא ָ/ְמע3 ֶאל מֶ/ה  :ִמ3JRֶ ַעד 9ֶֹקר

1ָר�4 ַו1:ִתר3 ֲאָנִ/י� ִמ3JRֶ ַעד 9ֶֹקר וַ 
 :B:ָלִעי� ַו1ְִבG/ ַו1ְִקצֹ# ֲעֵלֶה� מֶ/ה

ְכל: ַו1ְִלְקט3 אֹת: 99ֶַֹקר 99ֶַֹקר ִאי/ ְ;ִפי =
ְקט3 ַוְיִהי 19ַ:� ַהִ<ִ<י לָ  :ְוַח� ַהֶ<ֶמ/ ְוָנָמס

3 ָ;ל ֶלֶח� ִמְ/ֶנה ְ/ֵני ָהעֶֹמר ָלֶאָחד ַו1ָבֹא
 ַו1ֹאֶמר ֲאֵלֶה� :Lִיד3 ְלמֶ/הְנCִיֵאי ָהֵעָדה ַו1ַ 

קֶֹד/  ה3א ֲאֶ/ר 9ֶEִר ְיהָֹוה ַ/9ָת:� ַ/9ַת
 ַליהָֹוה ָמָחר ֵאת ֲאֶ/ר Bֹאפ3 ֵאפ3 ְוֵאת

# ַהJִיח3 ֲאֶ/ר Bְַבְ<ל3 9ֵַ<ל3 ְוֵאת ָ;ל ָהעֹדֵ 
ַוJִ1ַיח3 אֹת: ַעד  :ָלֶכ� ְלִמְ/ֶמֶרת ַעד ַה9ֶֹקר

  ְוִרRָהֶקר ַ;ֲאֶ/ר ִצ3ָה מֶ/ה ְולֹא ִהְבִאי/ַה9ֹ
  :לֹא ָהְיָתה 9:

ַה1:�  ַו1ֹאֶמר מֶ/ה ִאְכל4ה3 ַה1:� ִ;י ַ/9ָת
ה3 8ָ9ֶַדה  ֵ/ֶ/ת :ַליהָֹוה ַה1:� לֹא ִתְמָצא4

ה3 3ַב1:� ַהְ<ִביִעי ַ/9ָ  ת לֹא ָיִמי� Bְִלְקט4
ָע� 19ַ:� ַהְ<ִביִעי ָיְצא3 ִמ� הָ ַוְיִהי  :ִיְהֶיה 9:

ה ַו1ֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶ/ : ִלְלקֹט ְולֹא ָמָצא3
 :יַעד =ָנה ֵמGְנ�Bֶ ִלְ/מֹר ִמְצ:ַתי ְות:רָֹת 

�ה3א  ְרא3 ִ;י ְיהָֹוה ָנַת� ָלֶכ� ַהַ<9ָת ַעל ֵ;
ב3 נֵֹת� ָלֶכ� 19ַ:� ַהִ<ִ<י ֶלֶח� י:ָמִי� ְ/ 

1:� י/ BְַחBָיו Gל ֵיֵצא ִאי/ ִמRְקֹמ: 9ַ ִא 
  :ַוִיְ/9ְת3 ָהָע� 19ַ:� ַהְ<ִבִעי :ַהְ<ִביִעי

3א ַו1ְִקְרא3 ֵבית ִיCְָרֵאל ֶאת ְ/מ: ָמ� ְוה
  :ְ;ֶזַרע Lַד ָלָב� ְוַטְעמ: ְ;ַצOִיִחת 9ְִדָב/

  )4%31, ז"ת טשמו(                                        
  

 
  שבת וששת ימי המעשה

  טעם הקודש והחול
מחשיב שמאי את השבת כתכליתם של ימי ] בצד שמאל ורא[באגדה שלפנינו 

ואולי אף (הרי שהלל מעריך את ימי החול כשווים לשבת , החול וכנעָלה עליהם
  ). עדיפים עליה

שבת ושאר אפשר לנתח שלוש פנים של השבת לפי היחס שהן מציגות בין יום ה
  :ימי השבוע

  . ימי החול משרתים את יום השבת ומקבלים את משמעותם ממנו -  קדושה. א
אלא מדגישה את המשמעות , השבת איננה מנוגדת לימי החול - ברכה. ב

  . ואיננו מובן מאליו, נסמן  הרעיון שעצם הקיום הוא: המוצנעת בהם
אדם את שותפותו  מזכירה לכלבכך שהיא , השבת משרתת את החול -  צדק. ג

רעיון זה צריך להאיר . ואת האחריות המוסרית שלו כלפיהם, עם כל הנבראים
  .את דרכו ולהתבטא במערכות היחסים שלו ובמעשיו במשך כל השבוע

  

  
  

כל ימיו , אמרו עליו על שמאי הזק�, תניא
, מצא בהמה נאה: היה אוכל לכבוד שבת

מצא אחרת נאה . 'זו לשבת'אומר 
את השניה ואוכל את  מניח, הימנה

  .הראשונה
, אבל הלל הזק� מדה אחרת היתה לו

תהילי� (שנאמר , שכל מעשיו לש� שמי�
  ". 9ָר3ְ	 ֲאדָֹני י:� י:�) "כ, סח

  ) א/תלמוד בבלי מסכת ביצה ד# טז(                         
  

, הרבה שירה, ולעתי� הרבה, יש שירה
. מה%חסר דבר, אבל אי� השירה שלמה

, יחוד מורגש זה בשבתות ובחגי�בי
מי שלא ראה לנפש . בחגי� %בייחוד 

העובדי� הצעירי� בחגי� הגדולי� לא 
וכ	 . ואולי א# לא יאמי� בזה, יבי� את זה

החול שלנו : אתה רואה דבר משונה
הרבה  יותר יפה מ� החול של אחינו 

הרבה יותר יפי�  %והשבת והחג , שבגולה
. י� חדשי�ניסו אמנ� לעשות חג. בגולה

אבל לעשות חגי� לאומיי� על פי הסברה 
�' לעשות'האי� זה ממש כמו  %, והחשבו

מה %חסר פה דבר? שירה על פי הזמנה
א� לא , כי מה הוא החג: בשירת החול

  ? תמצית השירה שבחול
  ")מכתבי� ורשימות"מתו	 , גורדו�. ד.א(                 
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  קריאת התורה בשבת
  טעם התורה

מתוך ) לא פחות מעשרה(הקריאה בבית הכנסת נעשית במנין . רוא בשבת בתורה הוא מנהג קדום ביותרהמנהג לק
וכך , אחת מן התורה" פרשה"בימינו נהוג לקרוא בכל שבת  .מגילת קלף שכל חמשת חומשי התורה כתובים עליה

שסיום הקריאה יהיה בכל  קצב הקריאה מכוון כך. )כמנהג יהודי בבל( להשלים את קריאת התורה כולה במשך שנה
חילק את התורה לחלקים ) בתקופת בית שני ואחריו(ישראלי -כי המנהג הארץ, מעניין לציין". שמחת תורה"שנה בחג 

מבחינת חלוקת  -מנהג ארץ ישראל היה גמיש יותר. כך שמחזור התורה נמשך כשלוש וחצי שנים, קטנים הרבה יותר
יש מקום לדעתנו לשקול . נות סיימו את הקריאה בתורה במועדים שוניםכך שקהילות שו, הפסקאות וקצב הקריאה

מבחינת היקף הפרשיות והאחדות הרעיונית (אשר מקל על הקריאה , ישראלי הקדום- ברצינות שיבה אל המנהג הארץ
  .  וגם נושבת ממנו רוח של פתיחות ומקומיות) שלהן

. הקשור בדרך כלשהי לפרשה, קטע קצר מן הנביאיםשהיא , "הפטרה"מוצמדת לכל פרשה , בנוסף לקריאה בתורה
ולהעמיק מעט בתכני פרשת השבוע , )ולא רק בענייני הכרס(יום השבת לעיסוק בענייני רוח במקובל להקדיש זמן 

יצירה זו נקראת . ך"המחפשת מסרים רלבנטיים בפסוקי התנ, בעניין זה יש לכל אדם מקום ליצירה מקורית. וההפטרה
   ".דרשה"
  
 

  ?השבת לאדם בימינושמעויות מ
  טעם החיים

שמעניק משמעות לחיינו גם בשאר , בכך היא מאפשרת לנו לחוות עולם רוחני. השבת נבדלת ומרוממת מימי החול. א
  . ימות השבוע

בתחושת בטחון של , ביום זה אנחנו יכולים להתנסות בחוויה של אמון בעולם. כל צרכי האדם בשבת מוכנים מראש. ב
לברך על , שבו אפשר לשמוח בחלקנו, זהו זמן של פיוס עם העולם. ן האחריות לפרנסה ולדאגות היומיוםשחרור מ

  . ולהאמין שתמיד יישאר גם למחר, היש
השבת . האדם- ומודגש שוויון הערך של כל בני, זהו זמן שבו מתבטלים המעמדות. בשבת כולם שובתים ממלאכה. ג

  . כת אותם מיחסים תועלתניים ליחסים של אחווהוהופ, אדם- מתקנת את היחסים בין בני
  . שמאפשר לאדם להתחיל את השבוע הבא עם כוחות חדשים, השבת היא יום מנוחה לגוף ולנפש. ד

  ).למי שנחוץ לו גבול כזה(היתר של חיי היומיום -אפשר לראות את השבת כגבול למרוצת
  . ית להיפגש ולבלות ביחדהב- הפסקת המלאכה מאפשרת לכל בני: א זמן המשפחהישבת ה. ה
   .שיכול לחבר בין כל חלקי העם היהודי, היא נכס משותף -על העושר התרבותי שנאצר בה במשך הדורות  - השבת . ו
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  .הכנסת�פעילויות השבת המסורתית מתקיימות בבית ובבית
  .להל� תרשי	 הממחיש את המעברי	 ביניה	

  :ניס לטקסי השבת המשפחתיי� שבחוברת זוהמרכיבי� המסומני� בצבע ה� אלה שבחרנו להכ
  

  ליל שבת
 בציבור בבית

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

 

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

 תפילת ערבית של שבת * 

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

  

  תשב
  תפילת שחרית של שבת *   

  )כל הפרשה(  פרשת השבוע %קריאהבתורה * 
  תפילת מוס# של שבת  * 

  קידוש לבוקר שבת* 
  "המוציא"נטילת ידיי� וברכת * 
  סעודה שניה* 
  המזו�% זמירות וברכת* 
   מנוחת צהריי�* 

  

  ובתוכה קריאה בפרשת השבוע הבא , תפילת מנחה*   
  )א� אוכלי� לח� בסעודה" (יאהמוצ"נטילת ידיי� וברכת * 
  סעודה שלישית * 
  זמירות * 
 * �  ) א� אכלו לח�(ברכת המזו

  

  הבדלה בציבור  
   ובתוכה טקס הבדלה , תפילת ערבית* 

  הבדלה במשפחה
  טקס הבדלה בבית * 

  

 . ושירת פיוטי� המיוחדי� לה" מלווה מלכה"סעודת : אחרי יציאת השבת, בבית או בציבור
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áùì úåðëä ú  
  . בפרק זה אנו מציעי� מגוו� פעילויות הכנה לקראת השבת

  

 נקיו� הבית וסידורו •
  . כמנהגה % כל משפחה 

  

  נתינה •
ולאנשי� , לאנשי הקהילה, לבני המשפחה %שבת היא הזדמנות לפנות זמ� וכוחות לנתינה 

  . שזקוקי� לתמיכה ולסיוע
יש משהו מיוחד . דלקת נרותמנהג הוא לשי� מספר מטבעות בקופסת צדקה בערב שבת לפני ה

זוהי ג� הזדמנות . בצלצול� של המטבעות הנופלות אל תו	 הקופסה והצליל מותיר זכרו� נעי�
  .כחלק קבוע של החיי�מצוינת לשוחח ע� הילדי� על חשיבותה של נתינה 

  

 .פעילות משותפת להורי	 וילדי	הכנת סעודות השבת ואפיית חלות  •
�לשבת , אספו מתכוני� האהובי� על בני המשפחה לימי חול :תיספר מתכוני� משפח אפשר להכי

  .סבתא אחי� נשואי� דודי� לשלוח את מתכוניה�, סבא %בקשו מבני משפחה קרובי� . ולחגי�
�  .תנו ש� מיוחד משלכ� לכל מתכו

  :הנהוגי� בקהילות מישיג� והגליל המרכזי, להל� מבחר מתכוני� לסעודות השבת
  

  מ�של סו פיש %  עדשי	מרק 
  :חומרי	

  כוס עדשי�  1
  כוס בצל קצו) 1
  שיני שו� קצוצי� 2
  כוסות גזר מרוסק 2

  חתו	 לקוביות, של סלרי ה ענפי�ארבע
  כוסות מרק עו# 3
  כוסות מי� 3
  עלי דפנה 2

 ½�  כפית כמו
  קורט קורנית

  קורט כורכו� או אבקת קרי
  מלח ופלפל לפי הטע�

2 �  כפות מי) לימו
 ת עו# מבושליובכוס של קו אפשר להוסי#

  :אופ� ההכנה
מבשלי� בסיר את כל המרכיבי� חו) ממי) הלימו� וקוביות העו# במש	 

מוסיפי� את מי) הלימו� והעו# . דקות או עד שהעדשי� מתרככי� 60%50
  .ומחממי� היטב

 

  
  ס גלעד"מבי 1'כיתה ב ,מ�'יפית תורגשל  % דגי	 
  : חומרי	

  דג נסיכת הנילוס 
  גמבות  2

  שיני שו�  6%5
  גזרי�  2

  כוסברה
  גרעיני חומוס מבושלי� 

  ...)מעניקה לדג צבע אדו�(כפות פפריקה מתוקה  2
 �  שמ

  מלח ומעט פלפל
� מי) לימו

  : אופ� ההכנה
 �). כמה שעות לפני הבישול(משרי� את הדג במי) לימו

כ "הגזר והשו� ואח, בסיר רחב מטגני� את הגמבות
את הדג פורסי� .  מוסיפי� כוסברה וגרעיני חומוס

. לפרוסות לפני הבישול ומכניסי� לסיר ע�  הירקות
בקערה קטנה . מאדי� הכל עד שמתקבל גוו� זהוב

. שמי� את התבליני� על הדג. בוחשי� את התבליני� 
לקישוט . דקות %45 כמכסי� במי� בגובה הדג ומבשלי� 

  .נית� לפזר עוד עלי כוסברה
 

  
  של דורותי ברק %  צלי עו  ותפוחי אדמה

  :רי	חומ
  )מ"ס½  % בעובי של כ(תפוחי אדמה קלופי� ופרוסי�  6%5

  )לפי הטע�(שו� כתוש 
  מספיק כדי ציפוי תפוחי האדמה, שמ� זית
 מלח ופלפל לפי הטע�, פפריקה

   :אופ� ההכנה
 �  על תפוחי האדמה יבשמפזרי� רוזמרי

מניחי� את , מערבבי� את כל המרכיבי� בקערה גדולה
יה� את העו# השל� לאחר תפוחי האדמה בתבנית  ומעל

למש	 מעלות  175אופי� בחו� של . שמתבלי� אותו
 !טעי�. מ% מ%מ%מ. שעה

  

  ברנהול)של אנט  %קוגל ירושלמי 
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  :חומרי	
  גר� אטריות ביצי� דקות 500

  כפות סוכר 5
 ½�  כפית קינמו
  כוס אגוזי מל	½ 
  כוס צימוקי�½ 
  ביצי� טרופות 2

 תפוחי ע) קלופי� ופרוסי� 2%1

   :הכנהאופ� ה
. מבשלי� את האטריות על פי ההוראות ומסנני�

מחממי� מעט . מוסיפי� את כל המרכיבי� לאטריות
מבשלי� . מוסיפי� את האטריות. שמ� זית במחבת גדולה

הופכי� ומבשלי� את הצד , צד אחד במש	 עשר דקות
אני נוהגת להפו	 את הקוגל על . (השני במש	 עשר דקות

 ). י לבשל את הצד השניצלחת ואז להחזיר למחבת כד

  

  רמי פוגל'של ג % צמחוניחמי� 
�זכורות לי שבתות סתוויות בה� חברי חיכו לחמי� שלי לפני או אחרי משחק , כשהייתי סטודנט באוניברסיטת מישיג

  .כעת נעי� להזמי� אורחי� לארוחת שבת בצהריי� ולחדש את מסורת הכנת החמי�! הכדורגל האמריקאי
   :חומרי	

  רחוצי� היטב, אדמה בגודל בינוני תפוחי 3
  רחוצי� היטב, בטטות בגודל בינוני 2
  מקול# וקצו), בצל בינוני 1

  שטופה היטב  שעועית לבנהכוס ½ 
  שטופה היטב שעועית אדומהכוס ½ 
  כוס שעורה¾ 
  כפות אבקת מרק בשר פרוה 4
  ו�'כפות חרדל דיז 3

  פלפל ירוק חרי# 1אפשר להוסי# 
 מלח ופלפל לפי הטע�

   :אופ� ההכנה
חותכי� את שני סוגי תפוחי האדמה לחתיכות גדולות 

שמי� את כל המצרכי� בסיר או בסיר מיוחד . למדי
מ מעל "ס% מוסיפי� מי� בגובה של כ. לבישול איטי

מכווני� את הסיר לבישול . מכסי� היטב. המצרכי�
שעות  24עד  %18כאיטי לטמפרטורה נמוכה ומשאירי� 

  .עד לזמ� הארוחה בשבת
כתוספת הכמות . נית� להגיש כמנה עיקרית או כתוספת

  .איש %15לתספיק לפחות 
בשר חתו	 לחתיכות א� רוצי� ג "ק ½אפשר להוסי# 

 .חמי� שאינו צמחוני

  
  של מיקי גרוסמ� % ירקות אפויי	

  :חומרי	
  גזרי� חתוכי� לשלישי� 3

תפוחי אדמה קטני� או ארבעה תפוחי אדמה  14%12
  .לרבעי�בינוניי� חתוכי� 

  גזרי� לבני� חתוכי� לשלישי� 2%1
  בצלי� חתוכי� לטבעות 2
  סלקי� בינוניי� 4 

  פטריות חצויות 12
  גר� שעועית ירוקה 250

  כפות או יותר שמ� זית 2
  כפית אבקת שו� 1
  כפית בזיליקו� יבש 1

 מלח ופלפל

   :אופ� ההכנה
שמי� נייר . מעלות 175מחממי� את התנור לחו� של 

מניחי� את הסלק  .בתו	 תבנית אפיה ומ�מש אלומיניו�
את שאר הירקות חו) מהשעועית . בנפרד בפינת התבנית

מניחי� בתבנית מפזרי� את השמ� והתבליני� 
  .מערבבי� את הסלק בנפרד. ומערבבי�

. דקות 15דקות תו	 ערבוב כל  40אופי� בתנור במש	 
מוסיפי� את השעועית הירוקה ומעלי� את חו� התנור 

דקות  15אופי� את הירקות במש	 . לותמע %250ל
. אפשר להוסי# מעט שמ�, א� יש צור	 בכ	. נוספות

  .מתאי� להגשה מיד או בטמפרטורת החדר
 

  
  של לורי רוט % עוגת בננה נפלאה לשבת

  :חומרי	
  כוס סוכר¾ 
  כוסות מחית בננות בשלות מאוד 1½ 
 ¾�  כוס שמ
  ביצי� 2
  כוסות קמח 2
  כפיות תמצית וניל 2
  ית סודה לשתיהכפ 1

  כפית מלח½ 
 )פרוה(יפס 'שוקולד צחבילת 

   :אופ� ההכנה
  .מעלות 160לחו� של מחממי� את התנור 

  .משמני� תבנית אפיה מאורכת
שמ� , בננות, בקערה גדולה מערבבי� ע� כ# ע) סוכר

  .וביצי�
  .בוחשי� פנימה את יתר המצרכי�

עד (דקות  70עד  %60 כאופי� . מעבירי� לתבנית אפיה
  )קיס� ע) המוכנס למרכז העוגה יוצא נקיש
 

  
  של קר� גוס % יפס'שוקולד צ/ עוגת תפוחי	 

   :חומרי	
  :מערבבי� יחד

  ביצי� 4
  כוסות סוכר 1½ 

�  כוס שמ
  כוס מי�½ 
  כפיות תמצית וניל 2
  כפיות אבקת אפיה 3
  כפית מלח 1
 כוסות קמח 3

   :אופ� ההכנה
ע� כ# יפס 'כוסות של שוקולד צ 'גר %400 כמערבבי� 

יפס  'מניחי� בצד כוס אחת של צ. קמח כדי למנוע שקיעה
  .ואת היתר מוסיפי� לתערובת

  . לאפות בתבנית משומנת ומקומחת
  :לעוגת תפוחי	

  תפוחי ע) ירוקי� 5מקלפי� ופורסי� 
מעט מי) ) או יותר(כפות סוכר  2מפזרי� על התפוחי� 

�  לימו� וקינמו
ת משומנת שמי� את מחצית הבלילה של העוגה בתבני

  .מ"ס 23X28ומקומחת בגודל  
מניחי� את תפוחי הע) על הבלילה ומכסי� בשארית 

  .אפשר לפזר על העוגה סוכר וקינמו�. הבלילה
 .במש	 שעהמעלות  175 של אופי� בחו�
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 סידור שולח� השבת  •
. ושיי� וכוס לקיד, שתי חלות וכיסוי לחלות, פמוטי� ונרות, מסדרי� את השולח� ע� מפה לבנה

  . עורכי� על השולח� כלי� חגיגיי�
  

 שבת �הכנת קטע קריאה לקבלת •
, )או ממקורות הע� והמשפחה, ההגות, מתו	 השירה(אחד מבני המשפחה יבחר קטע קריאה חגיגי 

  . המתאי� לאירועי השבוע שחל#
 

  סיפורי משפחה •
  ):ל"באר) או בחו(אבא ואמא יספרו על הכנות לשבת בבית ילדות� 

  ?נעשו לקראת שבתאיזה הכנות 
  ?מה היתה חלוקת התפקידי� במשפחה לקראת שבת

  ?ומה מה� נשאר עד היו� בביתנו, איזה מאכלי� הוכנו
  

 התרגעות •
א� את� רגילי� לעשות (שבת כדאי לעבור לקצב יותר איטי ולמצב נפש יותר שקט %לפני קבלת

  ...)  זה יכול לעזור %מדיטציה או תרגול אחר , יוגה
  

 .השבוע�פרשת הכנת דרשה על •
מפרשת , שיש לה� משמעות עבורו) עד עשרה(אחד מבני המשפחה יבחר מספר פסוקי� , מדי שבוע

  . יקרא אות� בקול ויאמר עליה� כמה מילי�, השבוע או מההפטרה
  :לבניית הדרשה אפשר לבחור באחד מהכיווני� הבאי�

  ). עול�, ע�, קהילה, משפחה, אני(השייכות %לבחור פסוקי� המתקשרי� למעגלי %
או בזמ� , שהתרחשו השבוע(השבוע לבי� מאורעות החיי� השוטפי� %לחפש קשרי� בי� פרשת %

�  ). האחרו
  . תו	 הבעת הזדהות אית� או בקורת עליה�, לנסות לברר את הערכי� המובעי� בפרשה %
  . הקשורי� לפסוקי הפרשה) 'תמונה וכו, סיפור, שיר(להביא קטע אמנותי או יצירה עצמית  %
, כלכלית, סוציולוגית, פסיכולוגית(מתו	 זוית ראיה מודרנית , להרחיב נושא המופיע בפרשה %

  ).'וכו, פמיניסטית
  . לנוחותכ� הבאנו פה את רשימת פרשות השבוע וההפטרות
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  רשימת פרשות השבוע וההפטרות
  
‰˘¯Ù‰ ‰˘¯Ù· ÌÈ‡˘Â�  ‰¯ËÙ‰‰ ) ‡ = ÁÒÂ�

Ê�Î˘‡ . Ò =„¯ÙÒ ÁÒÂ�( 
 ˙È˘‡¯·
 ˙È˘‡¯·

‡-Â,8  

קי� והבל מביאי�  .א האכילה מע� הדעתוחטאד� וחווה  .סיפור ג� עד�, האד� והשבת, בריאת העול�
ורבה רעת , בני האלוהי�, הנפילי� .עשרת הדורות מאד� עד נח .ומתרחש הרצח הראשו�, נחת�יאת מ

   .'ונח מצא ח� בעיני ה. האד� באר�

‡ :·Ó ‰ÈÚ˘È , ‰- ‚Ó ,È  
Ò :·Ó ‰ÈÚ˘È ,‰- ‡Î  

Á�  
 ˙È˘‡¯·

Â,9-‡È  

. מגדל בבל. בני נוח ולוח העמי�. ברית הקשת בענ�, נוח נטע גפ� ומשתכר, סיפור נוח  והמבול
  .התחלת נדודי משפחת תרח אבי אברה� ומשפחתו לעבר אר� כנע�

‡ :„� ‰ÈÚ˘È , ‡- ‰� ,‰  
Ò :„� ‰ÈÚ˘È ,‡-È  

ÍÏ ÍÏ  
 ˙È˘‡¯·

·È-ÊÈ  

חלוקת . בגלל הרעב הכבד באר� הוא יורד מצרימה. אר� כנע�אבר� עוזב את ארצו ומולדתו ועולה ל
שרי נותנת את הגר שפחתה . רית בי� הבתרי�ב .מלחמת ארבעת המלכי�. האר� בי� לוט לאברה�

. ברית המילהו ומשרי לשרה אבר� לאברה�שינוי הש� מ. גירוש הגר והולדת ישמעאל. לאברה�
  .לשריב� ה הבטחת

Ó ‰ÈÚ˘È , ÊÎ- ‡Ó ,ÊË  

‡¯ÈÂ  
 ˙È˘‡¯·

ÁÈ-·Î  

חורב� סדו� ועמורה והצלת משפחת ). שלושת המלאכי�( הבשורה לאברה� ושרה על הולדת יצחק
. עקדת יצחק .ברית אברה� ע� אבימל  .הולדת יצחק וגירוש ישמעאל .אברה� ושרה בגרר .לוט

  .התרחבות משפחת אברה�

‡ :· ÌÈÎÏÓ '„ ,‡-ÊÏ  
Ò :· ÌÈÎÏÓ '„ ,‡ -‚Î  

‰¯˘ ÈÈÁ  
 ˙È˘‡¯·

‚Î-Î‰,18  

אברה� שולח את עבדו לאר� נהריי� . אברה� קונה את מערת המכפלה וקובר את שרה, מות שרה
מות . פגישת רבקה ויצחק. המפגש בי� עבד אברה� לבי� רבקה ליד הבאר .לחפש אשה ליצחק בנו

  .תולדות ישמעאל ב� אברה�. אברה�

‡ ÌÈÎÏÓ '‡ ,‡ -‡Ï  

˙Â„ÏÂ˙  
 ˙È˘‡¯·

‰Î,19-
ÁÎ,9  

עשו מוכר ליעקב את . ורבקה אוהבת את יעקב, יצחק אוהב את עשו. קב ועשיולידת התאומי� יע
. ברכת יצחק ליעקב ולעשיו. יצחק זורע מאה שערי� וחופר בארות מי�. הבכורה עבור נזיד עדשי�

  .יעקב בורח לחר�, עשו מאיי� להרוג את יעקב). גניבת הברכה על ידי יעקב(

‡ ÈÎ‡ÏÓ , ‡- · ,Ê  

‡ˆÈÂ  
 ˙È˘‡¯·

ÁÎ,10-
·Ï,3  

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

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

ÁÏ˘ÈÂ  
 ˙È˘‡¯·

·Ï,4 -ÂÏ  

הפגישה והמאבק ע� האיש  .וחזרתו של יעקב לאר� כנע� עד שכ�, ו אחיופגישתו של יעקב ע� עשי
תולדות צאצאיו . הולדת בנימי� ומות רחל. מעשה דינה. החלפת הש� מיעקב לישראל. במעבר יבוק

  . של עשיו

‰È„·ÂÚ  

·˘ÈÂ  
 ˙È˘‡¯·

ÊÏ-Ó  

יהודה ותמר אשת  .מכירת יוס! למדייני�. חלומות יוס!. יעקב מעניק כתונת פסי� ליוס!. יוס! ואחיו
. וס! נשלח לכלאי. יוס! ואשת פוטיפר. היוס! בבית פוטיפר סריס פרע .יוס! מורד מצרימה. ואונ� ער

  . חלומות שר האופי� ושר המשקי�

· ÒÂÓÚ , Â- ‚ ,Á  

ı˜Ó  
 ˙È˘‡¯·

‡Ó-
„Ó,17  

וס! בעקבות שנות הבצורת והרעב באי� אחי י. יוס! פותר לפרעה את חלומותיו ונהייה למשנה למל 
יוס! שולח את אחיו לאר� ע� . אחי יוס!  ניצבי� לפניו א  הוא מתנכר אליה�. למצרי� לשבור שבר

את   יהודה משכנע, מתגברכאשר הרעב . האח הצעיר, צידה א  דורש מה� לחזור למצרי� ע� בנימי�
. �את בנימימבקש לעצור ו, יוס! מתנכר שוב לאחיו .לתת לבנימי� לרדת ע� אחיו למצרי�יעקב 

  .האחי� אינ� מוכני� לנטוש את אחיה� הקט�

‡ ÌÈÎÏÓ '‚ , ÂË - „ ,‡  

˘‚ÈÂ  
 ˙È˘‡¯·

„Ó,18 -ÊÓ  

  ÊÏ Ï‡˜ÊÁÈ ,ÂË -ÁÎ  . בני יעקב מתיישבי� באר� גוש�. יעקב יורד מצרימה ונפגש ע� בנו האבוד. יוס! מתוודע אל אחיו

ÈÁÈÂ  
 ˙È˘‡¯·

ÁÓ-�  

  ÌÈÎÏÓ '· ,‡ -·È ‡  .מות משה .קבורת יעקב. מות יעקב וברכותיו לבני יוס! ולבניו

˙ÂÓ˘  
‡ ˙ÂÓ˘-

Â,1  

". בני ישראל פרו וירבו ויעצמו במאד מאד". "ויק� מל  חדש על מצרי� אשר לא ידע את יוס!"
משה . משה יוצא אל אחיו הורג את המצרי ובורח למדיי�, הולדת משה ואימוצו על ידי בת פרעה

משה . הנהיג ולהוציא את ע� ישראל ממצרי�משה נשלח ל. הסנה מתגלה לפניו, רועה את צא� יתרו
  .פרעה מכביד את ליבו ומסרב להוציא את בני ישראל ממצרי�, ואהר� מתייצבי� לפני פרעה

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

Ò :‡ ‰ÈÓ¯È , ‡- · ,‚  

‡¯‡Â  
 ˙ÂÓ˘

Â,2-Ë  

  .ברד, שחי�, דבר, ערוב, כני�, צפרדע, ד�: מכות מצרי�
  

Î Ï‡˜ÊÁÈÁ , ‰Î - ËÎ ,‡Î  

‡·  
È ˙ÂÓ˘-

‚È,16  

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

ÂÓ ‰ÈÓ¯È ,‚È-ÁÎ  

ÁÏ˘·  
 ˙ÂÓ˘

‚È,17-ÊÈ  

מכא� (שירת הי� . מעבר י� סו!. פרעה רוד! אחרי בני ישראל. תחילת נדודי בני ישראל במדבר סיני
, מי מסה ומריבה, מוריד מ� מ� השמי�' ה, מי מרה: המש  הנדודי�). "˘È¯‰˘·˙ " –ש� השבת 

  . מלחמת עמלק

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

Â¯˙È  
 ˙ÂÓ˘

ÁÈ-Î  

כדי לעזור , שרי מאות  ושרי אלפי�, יתרו מגיע אל משה למדבר ומציע לו לשי� על הע� שרי עשרות
  .מעמד הר סיני. לו לשפוט את הע�

‡ :Â ‰ÈÚ˘È , ‡- Ê ,Â ;
Ë ‰ÈÚ˘È ,‰-Â  

Ò :Â ‰ÈÚ˘È ,‡-‚È  
ÌÈËÙ˘Ó  

 ˙ÂÓ˘
‡Î-„Î  

כהקדמה למכלול של� של חוקי� , למשההאל דברי  %" ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�"
חוקי� , דיני עבדות וחופש: החוקה כוללת .החוקה המכוננת של ע� ישראל מאז ולעול�, )משפטי�(

 ,לגר וליתו�, לעני, חברתי לאלמנה%חס הכלכלי� היבכללו ,מילולית הדני� במעשי אלימות ואלימות
: בסו! הפרשה. ועודמצוות שלושת הרגלי�   ,השבת שנת השמיטה ודיני ,צדק ושוויו� במשפט

„Ï ‰ÈÓ¯È ,Á-·Î;  
‚Ï ‰ÈÓ¯È ,‰Î-ÂÎ  
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  .אשרור הברית ועליית משה להר סיני
‰ÓÂ¯˙  
 ˙ÂÓ˘

‰Î-ÊÎ,19  

המשכ� וכלי המשכ� והנחיות לתרומת בני ישראל לבניית  משה מקבל הוראות מהאל על בניית
  .המשכ�

‡ ÌÈÎÏÓ '‰ , ÂÎ- Â ,‚È  

‰Âˆ˙  
 ˙ÂÓ˘

ÊÎ,20-
Ï,10  

  Ó Ï‡˜ÊÁÈ ,È -ÊÎ‚  .ההוראות לבגדי הכהני� ולעבודת הכהני� במשכ�. המש  ההוראות לבניית המשכ�

‡˘˙ ÈÎ  
 ˙ÂÓ˘

Ï,11-„Ï  

קבלת . ענישת הע� על מעשה העגל. חותשבירת הלו, מעשה העגל. המש  ההנחיות לבניית המשכ�
  .הלוחות השניי�

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

Ï‰˜ÈÂ  
 ˙ÂÓ˘

‰Ï-
ÁÏ,20  

 !תור� הע�ו. וכלי וליצירת המשכ� לבני� התרומה מצוות על באוזניה� וחוזרמשה מקהיל את הע� 
  .המשכ� לבניי� ועוזריו בצלאל את משמשי� נתרמו על ידי הע�ש הגל� חומרי

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

È„Â˜Ù  
 ˙ÂÓ˘

ÁÏ,21-Ó  

, ÌÈÎÏÓ 'Ê , ‡�- Á ‡: ‡  . בניית המשכ� ויצירת בגדי הכהונה
‡Î  

Ò :‡ ÌÈÎÏÓ 'Ê ,Ó-�  
‡¯˜ÈÂ  

‡ ‡¯˜ÈÂ-
‰  

  Ó ‰ÈÚ˘È , ‡Î- „Ó ,‚Î‚  .סדרי הקרבת הקרבנות במשכ�

Âˆ  
Â ‡¯˜ÈÂ -

Á  

  ;‚, Ê ‰ÈÓ¯È , ‡Î - Á  .והכוהני� המשכ� וכתחנ. המש  תיאור הקרבת הקרבנות
Ë ‰ÈÓ¯È ,·Î-‚Î  

È�ÈÓ˘  
Ë ‡¯˜ÈÂ-

‡È  

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

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

ÚÈ¯Ê˙  
·È ‡¯˜ÈÂ-

‚È   וביתו בגדיו ,האד� בגו! הקשורי� וטהרה טומאה בדיני תועוסק ותהפרששתי. 
  

· ÌÈÎÏÓ '„ , ·Ó - ‰ ,ËÈ  

Ú¯ÂˆÓ  
„È ‡¯˜ÈÂ -

ÂË  

· ÌÈÎÏÓ 'Ê ,‚-Î  

 È¯Á‡
˙ÂÓ  

 ‡¯˜ÈÂ
ÊË -ÁÈ  

משכ� , דיותו של אהל מועדבלע. ידי אהר� הכה� ביו� הכיפורי�%על, תיאור תהלי  כפרת חטאי הע�
  .איסורי עריות ואיסור קרב� למֹל . כמקו� שבו מותר להקריב קרבנות, האל

·Î Ï‡˜ÊÁÈ , ‡- ÊË  

ÌÈ˘Â„˜  
 ‡¯˜ÈÂ

ËÈ -Î  

 וכלה הדברי� בעשרת כבר הנזכרות באלו החל, מצוות של ארוכה סידרה מונה פרשת קדושי�
ת קדושלהביא ל תכלית�: ול�כ בי� המקשר החוט. ומצוות אחרות לחברו אד� שבי� במצוות
  .העול� והעמי� האחרי�, לקדושת הע�, �הכהני

‡ :Ë ÒÂÓÚ ,Ê-ÂË  
Ò :Î Ï‡˜ÊÁÈ ,·-Î  

¯ÂÓ‡  
 ‡¯˜ÈÂ

‡Î-„Î  

 סדר הצגת פרק מרכזי וחשוב הוא וקורבנות כוהני� הלכות עניינו הפרשה של הראשו� חלקה
  . תקורבנו הקרבת מתקיימת ג� בה�, סוכות ועד מפסח, והמועדי� השבת

„Ó Ï‡˜ÊÁÈ ,ÂË-‡Ï  

È�ÈÒ ¯‰·  
 ‡¯˜ÈÂ

‰Î-ÂÎ,2  

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

·Ï ‰ÈÓ¯È ,Â -ÊË  

È˙Â˜ÂÁ·  
 ‡¯˜ÈÂ

ÂÎ,3-ÊÎ  

והקימותי את בריתי ... ונתתי גשמיכ� בעיתו %וקותי תלכו א� בח": "הברכה" %הברכה והקללה 
והכיתי ... את השחפת ואת הקדחת, והפקדתי עליכ� בהלה... וא� לא תשמעו לי ": "הקללה". "אתכ�

  ". אתכ� שבע על חטאתיכ�
  . הער  הכספי של הקרבנות שאד� נודר להביא לבית המקדש % פרשת ערכי� : וכ�

ÊË ‰ÈÓ¯È , ËÈ- ÊÈ ,„È  

Ó·¯·„  
 ¯·„Ó·

‡-„,20  

 פי לע תפקדוה מעלהו נהש שרי�ע ניב הזכרי�. מצרי�ליציאת  שניהה בשנה אוכלוסי� מפקדת כיער
: הלווי� התפקדו על פי משפחותיה�. הלווי� למעט, יוצאיצבא איש 603,550ו נמנכ "ובסה, שבטיה�
ליכה במדבר וסדרי סודרו סדרי הה. 22,000כ "מספר� היה בסה. בני קהת ובני מ ררי, בני גרשו�

שהקיפו את המשכ� , ארבעה  כיווני� %לצור  זה נחלקו השבטי� לארבעה דגלי� . המחנה בזמ� חניה
  . מכל צדדיו

· Ú˘Â‰ ,‡-·Î  

‡˘�  
 ¯·„Ó·

„,21 -Ê  

ט בספר תהילי� הוא הפרק "פרק קי. פסוקי� 176: פרשת נשוא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה
 176: מסכת בבא בתרא היא הארוכה ביותר בתלמוד הבבלי. �פסוקי 176:  "הארו  ביותר בתנ

  : נושאי הפרשה. עמודי�
: קרבנות ומצוות לאירועי� יוצאי דופ�. קהת ומררי, גרשו�: מפקד וחלוקת עבודה בי� שלושת בני לוי

. פרשת האשה הסוטה, כפרת הנתפס בגזל. הזב והטמא לנפש צריכי� לשהות מחו� למחנה, הצרוע
. שברכו הכוהני� את הע� במשכ� ועד היו�" ברכת הכוהני�"נוסח . נדר של נזירותפרשת הנודר 

  .עשר הימי� לקראת חנוכת המזבח% בשני�, חד מכל שבט, עשר הנשיאי�%הקורבנות שהביאו שני�

‚È ÌÈËÙÂ˘ ,·-‰Î  

Í˙ÂÏÚ‰·  
 ¯·„Ó·

Á-·È  

וזה : "ר במנורהדרכי העלאת האו. סיו� בניית המשכ� וקבלת הוראות אחרונות לגבי המשכ�. א
חגיגת . ראשית הנדודי� במדבר. ב. ההוראות לעבודת הלויי� בבית המקדש...". מעשה המנורה

הבקשה . דרכי המסע במדבר. הענ� והמשכ�. הנהגת פסח שני לטמאי�. הפסח לראשונה במדבר
תלונות  ".ויהי בנסוע הארו�" % נוסע לפניה� ' ארו� ברית ה. להשאר ע� ע� ישראל, חות� משה, מיתרו

· ‰È¯ÎÊ , „È- „ ,Ê  
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תלונת מרי� . חלוקת הנטל ע� שבעי� הזקני�. סיפור קברות התאווה, סיפור התבערה: הע� במדבר
  . ואהרו� ומות מרי�

ÍÏ ÁÏ˘  
 ¯·„Ó·

‚È-ÂË  

עשר המרגלי� שתרו את אר� ישראל חזרו ודברו את %שני�: הפרשה עומדת בסימ� חטא המרגלי�
, שנה 40ועל כ  נגזר גורל� לנדוד במדבר , "לו מתנו באר� מצרי�": הע� החל לבכות. דיבת האר�

  . ילידי המדבר, פרק הזמ� הדרוש להחלי! את דור יציאת מצרי� ע� דור חדש

· Ú˘Â‰È ,‡-„Î  

Á¯˜  
 ¯·„Ó·

ÊË -ÁÈ  

החלק השני של הפרשה . וסופ� העגו�, אשר בקשו לערער על מנהיגותו של משה, פרשת קורח ועדתו
    .הונהעוסק במתנות הכ

‡ Ï‡ÂÓ˘ '‡È , „È- ·È ,
·Î  

˙˜Á  
 ¯·„Ó·

ËÈ -‡Î  

, נס הוצאת המי� מ� הסלע, מסופר על תלונת הע� אודות המחסור במי�. דיני טהרה ופרה אדומה
המסע מקדש ברנע למואב וסירוב מל  אדו� לתת לה� זכות מעבר , חטא� ועונש� של משה ואהר�

משה מציל את הע� . יס את הכנעני� בערד ובחרמהלאחר מות אהר� בהֹר ההר נלח� הע� והב. בארצו
  . כיבוש אר� האמורי מידי סיחו� מל  מואב. ממגפה באמצעות נחש הנחושת

‡È ÌËÙÂ˘ ,‡-‚Ï  

˜Ï·  
 ¯·„Ó·

·Î -‰Î,9  

בלק שולח שליחי� . לאחר שהביסו את האמורי, בלק מל  מואב חושש מבני ישראל החוני� בשטחו
בחלק . א  נמצא מבר , בלע� מבקש לקלל שלוש פעמי� .כדי לבקשו שיקלל את ישראל, לבלע�

משה מצווה להרוג את הנצמדי� לבעל . השני בני ישראל זוני� בבנות מואב וזובחי� לאלילי מואב
  . פנחס הכה� הורג את איש ישראל והמדיניית ומגפה רבת חללי� בע� ישראל פוסקת. פעור

‰ ‰ÎÈÓ , Â - Â ,Á  

ÒÁ�ÈÙ  
 ¯·„Ó·

‰Î,10-
Ï,1  

הגרלת . בזכות מעשהו שביצע בסו! הפרשה הקודמת, ב� אלעזר מובטחת הכהונה לעולמי�לפנחס 
סמיכת יהושע למנהיג אחרי . חלוקת נחלות ג� לבנות צלופחד. נחלות לשבטי ישראל באר� ישראל

  . תיאור לוח החגי� ומצוותיו. משה

‡ ÌÈÎÏÓ 'ÁÈ , ÂÓ- ËÈ ,
‡Î  

˙ÂËÓ  
 ¯·„Ó·

Ï,2-·Ï  

מבקשי� , בעלי מקנה רב, בני ראוב� ובני גד. מלחמה במדיי�. האישההנדר של האיש והנדר של 
%ואחר, משה מחייב אות� לעבור חלוצי� לפני הע� בכיבוש אר� כנע�. להתישב בעבר הירד� המזרחי

  .כ  לחזור לנחלת�

‡ ‰ÈÓ¯È , ‡- · ,‚  

ÈÚÒÓ  
 ¯·„Ó·

‚Ï-ÂÏ  

ישמידו , בהיכנסו לאר� כנע� משה מזהיר את הע� כי. הפרשה מתארת את מסעות בני ישראל במדבר
גבולות האר� . ויתנחלו באר� לפי משפחות בגורל, את יושבי האר� ואת עבודת האלילי� שלה�

קביעת ערי� מיוחדות ללוויי� וכ� שש ערי . המובטחת ושמות ראשי השבטי� אשר יכנסו לאר�
  . מקלט

‡ :· ‰ÈÓ¯È ,„-ÁÎ ;
‚ ‰ÈÓ¯È ,„  

Ò :· ‰ÈÓ¯È ,„ -ÁÎ ;
„ ‰ÈÓ¯È ,‡-·  

ÌÈ¯·„  
‡ ÌÈ¯·„ -

‚,22  

אנשי דור . בשנה האחרונה לארבעי� שנות נדודי� במדבר, ספר דברי� הוא נאו� הפרידה של משה
  . ונולד דור חדש שמתכונ� לכניסה אל האר� המובטחת, יציאת מצרי� מתו במדבר

 מינוי שופטי� ושוטרי� שינהיגו, הנסיעה מהר סיני: בפרשה זו משה סוקר את מסעי ישראל במדבר
הירד� %המעבר בארצות של השכני� וחלוקת שטחי עבר, פרשת המרגלי�, את הע� לצידו של משה

  . גד וחצי שבט המנשה, לשבטי ראוב�

‡ ‰ÈÚ˘È ,‡-ÊÎ  

Ô�Á˙‡Â  
 ÌÈ¯·„

‚,23-Â,11  

אל תוס! דבר אלי עוד : "א  האלוהי� דוחה את בקשתו, משה מתחנ� לעבור אל עבר הירד� מערבה
חזרה על . ובמיוחד נגד עבודה זרה, ת וחוזרות לשמור על מצוות התורהאזהרות רבו". בדבר הזה

מצוות תפילי� : שמע%הפרשה הראשונה של קריאת. הוא סיני, עשרת הדברות שניתנו בברית בחורב
  . לא להטמע בי� שאר הגויי� %ומזוזה 

Ó ‰ÈÚ˘È ,‡-ÂÎ  

·˜Ú  
 ÌÈ¯·„

Â,12 -
‡È,25  

אר� חיטה , אר� זבת חלב ודבש: "� יורש ע� ישראלאות, תיאור כל היופי והעושר של אר� ישראל
במידה וע� ישראל לא . זאת בתנאי שיקיימו את המצוות". אר� זית שמ� ודבש, ושעורה וגפ� ורימו�
  . הוא יענש, יקיי� את המצוות

ËÓ ‰ÈÚ˘È , „È- ‡� ,‚  

‰‡¯  
 ÌÈ¯·„

‡È,26-
ÊË,17  

% מצוות ריכוז הפולח� בבית: �הפרשה עוסקת במצוות שונות שעל הע� לקיי� ע� הכניסה לאר
נביא אמת ונביא : מצוות נוספות בפרשה. שהוא המקו� היחיד בו מותר להקריב קורבנות, המקדש

לוח . שנת השמיטה והיחס לעני ולאביו�, מצוות מעשר. בהמות כשרות וטמאות, העיר הנידחת, שקר
  . החגי� מפסח ועד סוכות

„� ‰ÈÚ˘È , ‡È- ‰� ,‰  

ÌÈËÙÂ˘  
 ÌÈ¯·„

ÊË,18-
‡Î,9  

מינוי שופטי� : פרשת שופטי� עוסקת בסדרי השלטו� והממשל לאחר ההתיישבות באר� ישראל
המש  הפרשה  . משפט המל  ותפקידי הנביאי�. תיאור תפקידי הכהני� בבית המקדש, ושוטרי�

בסו! . קביעת ערי מקלט לרוצחי� בשגגה ודי� משפט הרוצחי� בזדו�: עוסק בדיני הרצח והרוצח
העוסק במקרה שבו לא , את הפרשה חות� התיאור של עגלה ערופה. יני היציאה למלחמההפרשה ד

  . ידוע מי הרוצח

‡� ‰ÈÚ˘È , ·È- ·� ,·È  

‡ˆ˙ ÈÎ  
 ÌÈ¯·„

‡Î,10-
‰Î  

מצוות , "שילוח הק�", "שבויה יפת תואר: "הינה אוס! של מצוות שונות ומגוונות" כי תצא"פרשת 
  ". זכור את אשר עשה ל  עמלק"סתיימת בפרשת היא מ. ועוד מצוות רבות" עשיית מעקה"

„� ‰ÈÚ˘È ,‡- È  

‡Â·˙ ÈÎ  
 ÌÈ¯·„

ÂÎ-ËÎ,8  

ופותחת בטקס הבאת הביכורי� אל , הפרשה משרטטת את עתידו של ע� ישראל באר� המובטחת
, הר גריזי� %לאחר מכ� מתואר טקס השבועה על הר הברכה . המקו� אשר יבחר האל לשכ� שמו ש�

והיה א� שמוע "על הברכה נאמר : מכא� מתפתחת חטיבת הברכה והקללה. בלהר עי %והר הקללה 
והיה א� לא "ועל הקללה נאמר , )1%2, דברי� כח..." (ובאו עלי  כל הברכות... אלהי ' תשמע בקול ה
  ). 15, דברי� כח" (ובאו עלי  כל הקללות... אלהי ' תשמע בקול ה

Ò ‰ÈÚ˘È ,‡-·Î  

ÌÈ·ˆ�  
 ÌÈ¯·„

ËÎ,9-Ï  

שבו הוא פורש לפני הע� את משמעויות הברית הכרותה , בי� כוללת את הנאו� של משהפרשת ניצ
היא מתארת את המחוייבות . פרשה קצרה זו היא אחת הנשגבות שבתורה כולה. ביניה� ובי� אלהיה�

הקשור בחיי הע� באר� (השכר העצו� על שמירת הברית , מסוייגת%הנאמנות הבלתי, ההדדית
%בחירתו החופשית של האד� וכל, יראת האל ואהבת האל, העצו� על הפרתהוהעונש ) המובטחת לו

  . יכולתו של האל

‡Ò ‰ÈÚ˘È , È- ‚Ò ,Ë  

ÍÏÈÂ  
 ÌÈ¯·„

‡Ï  

היא מתארת את הפרידה של משה מ� הע� ומינויו של יהושע . פרשת ויל  היא אינטימית יותר
, הע� בסו! כל שנת שמיטההקובעת כי יש לקרוא את התורה לפני כל , "הקהל"את מצוות . כמחליפו

" שירת האזינו"חלקה השני של הפרשה הוא הקדמה ל. כדי לשמור על רצ! הברית בי� האל לבי� הע�
  . שבפרשה הבאה

‡ :„È Ú˘Â‰ ,· -È ; Ï‡ÂÈ
· ,ÂË-ÊÎ  
Ò :„È Ú˘Â‰ ,·-È ; ‰ÎÈÓ
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Ê ,ÁÈ-Î  
Â�ÈÊ‡‰  
 ÌÈ¯·„

·Ï  

תו אל הע� הנכנס לאר� בפרשת האזינו משמיע משה בפני הע� את השירה שהיא תמצית צווא
  . בסופה מצווה האל על משה לעלות אל הר נבו ולראות את האר� מנגד. ישראל

· Ï‡ÂÓ˘ '·Î ,‡ -‡�  

 ˙‡ÊÂ
‰Î¯·‰  
 ÌÈ¯·„

‚Ï-„Ï  

. היא כוללת את ברכת משה לשני� עשר השבטי�. הפרשה האחרונה בספר דברי� ובתורה כולה
  . נשיקהמביט על האר� ומת מיתת , ובסופה עולה משה להר נבו

‡ :‡ Ú˘Â‰È ,‡-ÁÈ  
Ò :‡ Ú˘Â‰È ,‡-Ë  

  
  
  

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

  
  הפטרה  קריאה בתורה  זמנה  ש	 השבת

שע הו('' שובה ישראל עד ה'  פרשת השבוע  כיפור%השנה ויו�%השבת שבי� ראש  שובהשבת 
  )י%ב, יד

  טז, לט % יח , יחזקאל לח  26, לד % 12, שמות לג  המועד סוכות% השבת שחלה בחול  מ סוכות"שבת חוה
בה מתחילי� , השבת שלאחר חג הסוכות  בראשיתשבת 

  ' בראשית'לקרוא מחדש בתורה מ
  ההפטרה של בראשית  פרשת בראשית

למפטיר ופרשת השבוע   השבת הראשונה שחלה בחנוכה  של חנוכה' שבת א
  פרשת היו� המתאימה  

  ז, ד %יד , זכריה ב

ולמפטיר  פרשת השבוע  של חנוכה חל בשבת 'חבשנה בה   של חנוכה' שבת ב
פרשת היו� השמיני 

  )4ח % 54במדבר ז (

  נ%מ, ז' מלכי� א

בה קוראי� , ז בשבט"לט' השבת שחלה בי� י  שירהשבת 
  ".בשלח"בתורה את שירת הי� בפרשת 

  לא; ה% ד, טי� דשופ: א  פרשת בשלח
  לא% א, שופטי� ה: ס

ח אדר או שבת ראש חודש "השבת שלפני ר  שקלי	שבת 
  א� חל בשבת, אדר

  ולמפטיר, פרשת השבוע
שמות ל (פרשת שקלי� 

11%16(  

  יז %א, יב' מלכי� ב: א
  יז, י % יז , יא' מלכי� ב: ס

: ולמפטיר, פרשת השבוע  השבת שלפני פורי�  זכורשבת 
זכור את אשר עשה ל	 '

%יז, דברי� כה(' עמלק
  )יט

  לד%א, טו' שמואל א

 ולמפטירפרשת השבוע   השבת שלפני שבת החודש  פרהשבת 
' פרה אדומה'פרשת 

  )1%22במדבר יט (

  לח  %טז , יחזקאל לו: א
  לו %טז , יחזקאל לו: ס

אש או שבת ר(. השבת שלפני ראש חודש ניס�  החודששבת 
�  )א� חל בשבת, חודש ניס

 ולמפטירפרשת השבוע 
שמות יב ( פרשת הפסח

1%20(   

  יח , מו %טז , יחזקאל מה: א
  טו, מו %יח , יחזקאל מה: ס

בה נוהגי� , השבת הסמוכה לחג הפסח  הגדולשבת 
  .לדרוש בציבור ולהכי� את הע� לקראת החג

  כד% ד, מלאכי ג  פרשת השבוע 

  יד%א, יחזקאל לז  26, לד % 12, שמות לג  המועד פסח% בחולהשבת שחלה   מ פסח"שבת חוה
' חזו� ישעיהו ב� אמו)'  פרשת דברי�  .באב' השבת שלפני ט  איכהאו  חזו�שבת 

  )'ישעיהו פרק א(
זו שבת עליזה  %באב ' השבת שלאחר ט  נחמושבת 

  . ומרובה בשמחות משפחה
�  )'ישעיהו מ(' נחמו נחמו עמי'  פרשת ואתחנ

שבי� תשעה באב  ),הנחמה(שבע שבתות   שבתות דנחמתא
  .נהגו לטעו� בכל שבת פרי חדש. וראש השנה

בכל שבת מפטירי� פרק של   פרשות השבוע
  .נחמה מתו	 ספר ישעיהו

ולמפטיר פרשת השבוע   בראש חודש החל בשבת  שבת ראש חודש
פרשת ראש חודש 

  )1%15במדבר כח (

  כד%א, ישעיה סו

שבת שלפני ראש 
  חודש

  מב % יח , כ' שמואל א  פרשת השבוע  חודש החל בשבתבערב ראש 

  ח	
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  תחו� שבת •
מרחק שמותר ליהודי להתהל	 בשבת מבלי לחלל את יו� 

וא� יהודי . אלפיי� אמה ממקו� מושבו: והוא, המנוחה
 –אלפיי� אמה בשבת צרי	 להפליג למקו� הרחוק יותר מ

 .  'עירובי תחומי�'תיקנו חכמי� 

• �  עירוב תחומי
מטרתו לאפשר לאד� לצאת ביו� השבת מתחו� היישוב 

המותרות לו על פי  –שבו הוא שרוי לא רק אלפיי� אמה 
לש� כ	 יוצא . אלא אלפיי� אמות נוספות –המסורת 

האד� בערב שבת למרחק של קצת פחות מאלפיי� אמה 
ובזה הוא מצהיר , ע ש� מזו� לשתי סעודותמצני, מעירו

 �באופ� סמלי כי מקו� זה הוא המקו� שבו הוא מתכוו
, מכא�, כ	 הוא י כול לשהות בעירו. לשבת בשבת זו

ולצאת מ� המקו� שבו הונח העירוב למרחק של אלפיי� 
  . מכא�, אמה נוספות

• �  עירוב תבשילי
י� ועל כ� יש להכ, ההלכה אוסרת על בישול ביו� השבת

בחג , לעומת זאת. את כל המאכלי� ליו� זה לפני כניסתו
אבל א	 ורק בשביל , מותר להתקי� את כל צרכי הסעודה

כדי שאפשר יהיה לאכול ביו� השבת מזו� . החג עצמו
, "עירוב תבשילי�"ל "תיקנו חז, שהוכ� בחג הסמו	 לו

את החג והשבת ליחידה אחת ") לערב("שמטרתו לצר# 
יסוד . נאכלי� בשני ימי� אלהמבחינת המאכלי� ה

"�  ). א, מסכת ביצה ב(הוא במשנה " עירוב תבשילי

  ": ויצא"פרשת  �דוגמה לדרשה על פרשת השבוע 
  

למרות , כ	. פרשה זו היא השניה מבי� שבע פרשות המתארות את חייו ועלילותיו של יעקב אבינו
, הרי מבחינת עיקר החומר המסופר בו, "אבינו%ספר אברה�"שמקובל לכנות את ספר בראשית 

  ".אבינו%ספר יעקב"ריהו ה
Tָב Gְרָצה ְורֹא/: ַמLִ : "הפרשה נפתחת בסיפור המפורס� של חלו� יעקב ָ?� מ4 יַע ַו1ֲַחלֹ� ְוִהJֵה ס4

יעקב מצטר# בכ	 לשושלת ). יב, בראשית כח" (ַהָ<ָמְיָמה ְוִהJֵה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהי� עִֹלי� ְויְֹרִדי� 9:
החל מתרדמתו של אברה� בעת , כמעט כל אנשי בראשית חולמי�, למעשה. מפוארת של חולמי�

�מעבר לפרשנויות ולהסברי� הרבי� . יוס# ב� יעקב בעל החלומות, וכלה בִנינ:, הבתרי�%הברית בי
בניגוד לארבעת , "בראשית"ריבוי החולמי� והחלומות ב, שניתנו לכל חלו� ולכל חול� בנפרד

שממנו , לפני מת� תורה, הכרתי%� בכ	 שזהו השלב הקד�יכול להיות מוסבר ג, החומשי� שאחריו
  .והלאה מתרחש הכל בעול� הערות

�ַוְיִהי ַב9ֶֹקר ְוִהJֵה ִהוא ֵל=ה : "חול� על רחל ומתעורר בבוקר ע� לאה, בהמש	 מגיע יעקב לחר
 Rְָוָל 	ְRָי ִעBִיָת ִ?י ֲהלֹא ְבָרֵחל ָעַבְדCִֹאת ָעP ַמה �). כה, בראשית כט" (ה ִרRִיָתִניַו1ֹאֶמר ֶאל ָלָב

�על כ	 שלרמאותו את יצחק , ולא האחרו�, מתשובתו של לב� מקבל יעקב את השיעור הראשו
  .ולגזלת הבכורה מעשו יש מחיר

ובהסברי� על , עשירה בשמות, מייסדי שבטי ישראל, שבה באי� לעול� בני יעקב, הפרשה כולה
בימי� אלה של . כלפי בעל� וכלפי ילדיה�, פי עצמ�המשקפי� את תחושות הנשי� כל, מת� השמות

נעי� לחשוב על תקופה שבה בחירת הש� לא הביאה בחשבו� רק שיקולי� של , פריימריז ובחירות
  ...ינגל שיתרו� לרייטינג שיעצי� את הקמפיי�'התאמתו לסלוג� שישתלב בג

  
  :רשימה חלקית מומלצת של מקורות עזר להכנת דרשה

  .מדרש תנחומא; מדרשי רבה :ל"חז
  .ילקוט שמעוני; חומש תורה תמימה :ל"אוספי	 של חז

; נחמה ליבובי)מאת על חמשת החומשי� " עיוני�"; ילקוט מע� לועז :ספרי דרשות מודרניי	
מאת " שבע שני� של שיחות על פרשת השבוע"; ישעיהו ליבובי)מאת " השבוע הערות לפרשיות"

בעריכת רותי  "קוראות מבראשית"; יהודה עמיחי אתמ "פתוח סגור פתוח"; ישעיהו ליבובי)
  .משה גרילקמאת  "פרשה ופשרה"; בעריכת תניא ציו�" סיפורי ראשית"; רביצקי

  
  :אתרי אינטרנט
   השיטה�מכו� החגי	 בבית

http://www.chagim.org.il/  
  . ועוד באתר על חגי� ומועדי�, כל פרשהמבחר מאמרי� ל %  אוניברסיטת בר איל�

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/  
   �"מרכז ללימודי תנ

http://www.tanach.org/hebarch.htm  
  : ת השבוע ממויני� על פי סדר השני� והפרשותדפי פרש % ל"אתר קק �מקורות ביהדות 

http://www.kkl.org.il/mekorot/hebrew/mekorot.htm  
יהדות "אתר מרכז מורי�  % טיול בעול	 היהודי �פרשת השבוע 

  של מכו� ברנקו וייס " בזווית רחבה
angle.galil.k12.il/studio/religion/parasha.htm-http://www.w  

הדפי� מיועדי� לבתי הספר  % י"אתר תל �דפי פרשת השבוע 
  .א	 יש בה� רעיונות לשכבות הגבוהות יותר, היסודיי�

http://www.tali.org.il/parasha/parasha1.htm    
  התנועה ליהדות מתקדמתאתר  %פרשת השבוע 

hashavua.com/default.asp-http://www.parashat  
  דעת אמתפרשת שבוע באתר 

http://www.daatemet.org.il/he_parasha.html  
  שורשי ישראל %פרשת השבוע 

http://space.ort.org.il/shorshey/ 
%סוגיות משפטיות הקשורות לפרשת %כתבי עת ומאמרי	  �דעת 

  השבוע
l-http://www.daatemet.org.il/he_parasha.htm  

  השבוע%הפנייה לאתרי� נוספי� שעוסקי� בפרשת % דעת
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/parashat.htm    

שה וקישורי� אתר ובו מנוע חיפוש על פי ש� הפר % יהדות נט
  .למאמרי� באתרי� שוני� בפרשה

http://www16.brinkster.com/parsha/searchparsa.asp  
 )החוג הרעיוני לציונות דתית(עוז ושלו�  %  נתיבות שלו	

http://www.netivot-shalom.org.il 

 



  20

  הדלקת נרות -הטקס 

  

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

  
  : שירה

ò Çî ÈL é Åì Àö Àì Äö Àá dÈéeì Àì Çä dÈéeì Àì Çä ,ä Èòeø Àú é Åì Àö Àì Äö Àa dÈéeì Àì Çä dÈéeì Àì Çä ,  
ì Àì Çä dÈé ì Ål Çä Àz ä Èî ÈL Àp Çä ì ÉkäÈée .)ò"ð÷ íéìéäú ô ,ä-å(  

  
  : הדלקת נרות וברכה

 Àì eðÈe ÄöÀå åé Èú Éå Àö Äî Àa eð ÈL Àc Ä÷ ø ÆL Âà í ÈìÉåò Èä Àê Æì Æî eðé Åä ÉìÁà äÈå Éä Àé ä Èz Çà Àêeø Èaú Èa ÇL ì ÆL øÅð ÷é Äì Àã Çä.  
  

  :קריאה

 שבת וחול
  -ְלַהְדִליק ֵנרֹות ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות 

 . זֹוִהי ַׁשָּבת
 ַׁשָּבת- ֵנרֹות ְלַהְדִליק

 ֶנֶפׁש ֲהַרת ְנצּורֹות-זֹוִהי ְקִפיַצת
 ֶׁשֵיׁש ָּבה ִמְסתֹוִרין, ְלָים ֶנְהָדר

 . ַהְּׁשִקיָעה- ֶׁשל ֵאׁש

 ֵיָהֵפךְ  ַהֵּנרֹותְּבַהְדִליִקי 
 ,נּור-ֶחְדִרי ִלְנַהר ִדי

  -  - -. ְּב9ְׁשדֹות ָּבֶרֶקת ׁשֹוֵקַע ִלִּבי
  זלדה

 

  
  :אחד ההורים קורא

" Åp Ääã ÇçÈé íÇb íé Äç Çà ú Æá ÆL íé ÄòÈp ä Çîe áÉåh ä Çî ä ")âì÷ íéìéäú ,à .(" Àé ì Èk é Åø ÀL Çà úÉåìÂò Çn Çä øé ÄL à Åø
åé Èë Èø Àã Äa Àê Åì Éä Çä äÈå Éä Àé : Àê Èì á ÉåèÀå Èêé Æø ÀL Çà ì Åëà Éú é Äk Èêé Æt Çk Çòé Äâ Àé : Àk ÀøÇé Àa äÈi Äø Ét ï ÆôÆâ Àk Èê Àz ÀL Æà Èê Æúé Åá é Åú

 Äk ÈêéÆð Èa ÈêÆð Èç Àì ËL Àì áé Äá Èñ íé ÄúéÅæ é Åì Äú ÀL :äÈå Éä Àé à Åø Àé ø ÆáÈb Àê Çø Éá Àé ï Åë é Äë äÅp Ää  :שרים: i Äv Äî äÈå Éä Àé Èê Àë Æø ÈáÀé ï Éå
 ÈêéÆi Çç é Åî Àé ì Ék íÄ Èì ÈLeøÀé áeè Àa ä Åà Àøe :ì Åà Èø ÀNÄé ì Çò í Éåì ÈL ÈêéÆð Èá Àì íé Äð Èá ä Åà Àøe :)íéìéäú ,çë÷ ÷øô.(  

  
  :שירה

 שבת המלכה
 . ַהַּמְלָּכהּבֹאּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ַׁשָּבת   -ֵמרֹאׁש ָהִאיָלנֹות ִנְסַתְלָקה  ַהַחָּמה

 .ַמְל?ִכים ְצָבא ָׁשלֹום ּוְמנּוָחה ְוִעָּמּה, ַהְּברּוָכה, ַהְּקדֹוָׁשהִהֵנה ִהיא יֹוֶרֶדת 
 !ַהָּׁשלֹוםַמְלֲאֵכי , יֶכםָׁשלֹום ֲעלֵ  -! ַהַּמְלָּכה, ּבִֹאי, ּבִֹאי! ַהַּמְלָּכה, ּבִֹאי, ּבִֹאי

 .ִּגיָלהְּבֵלב ָמֵלא , ַהַּבְיָתה ָנׁשּוָבה,ּוְתִפָּלהִקַּבְלנּו ְּפֵני ַׁשָּבת ִּבְרָנָנה 
 .ַיְזִהירּו, ִּפנֹות ַהַּבִית ִיְזָרחּו-ָּכל, ָיִאירּו ַהֵּנרֹות, ַהֻּׁשְלָחןָׁשם ֲערּוְך 

  !ַהָּׁשלֹוםּבֲֹאֶכם ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ! ּוְמבָֹרךְ ַׁשַּבת ָׁשלֹום ! ַׁשַּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרךְ 
 .9חר ַּתֲעבִֹרי, ַלְיָלה ָויֹום, ּוְבִזיֵוְך ָנא אֹוִרי ִעָּמנּו, ַזָּכה, ְׁשִבי

 .ִּבְזִמירֹות ּוְתִפּלֹות ּוְבָׁשלֹׁש ְסֻעּדֹות, ַוֲאַנְחנּו ְנַכְּבֵדְך ְּבִבְגֵדי ֲחמּודֹות
  !ַהָּׁשלֹוםַמְלֲאֵכי , ְלָׁשלֹוםָּבְרכּונּו  - ְמנּוָחה ָנֵעָמה ּובִ , ּוִבְמנּוָחה ְׁשֵלָמה

 .ַהַּמְלָּכהַׁשָּבת -ּבֹאּו ּוְנַלֶּוה ֶאת -ֵמרֹאׁש ָהִאיָלנֹות ִנְסַתְלָקה  ַהַחָּמה
 ...ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֶאל ׁשּוֵבְך ְנַחֶּכה, ְדִעי -  ַהַּזָּכה, ַהְּקדֹוָׁשה, ֵצאֵתְך ְלָׁשלֹום

 !ַהָּׁשלֹוםַמְלֲאֵכי , ֵצאְתֶכם ְלָׁשלֹום! ַהָּב?ה ַלַּׁשָּבתֵּכן ! ַהָּב?ה תַלַּׁשּבָ ֵּכן 
  פנחס מינקובסקי/ חיים נחמן ביאליק 

  
  

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

  
  

  :קריאה

 חמדה
 ,ֶׁשלֹא ָהְיָתה ָּכמֹוהָ  ֶחְמָּדהָׁשם ָיַדְעִתי 

 ַההּוא ָהָיה יֹום ַהְׁשִביִעי ְּבַׁשָּבת ְוַהְּזַמן
 .ִאיָלנֹות ָהיּו ִמְתַעְצִמים ִלְגּבֹּהַ  ַּבֵּדיְוָכל 

  
 ,ִלְנּבֹעַ ׁשֹוֵטף ְּכָנָהר  ִמָּסִביבְוָהאֹור ָהַלְך 

 .ָחַמד ַהַחָּמהְוַגְלַגל ָהַעיִן ֶאת ַגְלַגל 
 . ֶׁשלֹא ָהְיָתה ָּכמֹוהָ  ֶחְמָּדה?ז ָיַדְעִתי 

  
 ,ְוָהאֹור לֹא ָיַדע ָׂשבֹעַ  ַהִּׂשיִחיםּו ָראֵׁשי ִהְזִהיר
 ,ִנַּצתּוְבָכל 9ְדוֹוָתיו  ַהָּנָהר ְּבַגֵּליִנַּתְך 

 .ְבלֹעַ 9ף ָראִׁשי ָהָיה ְּבֵעיָניו ְּכַתּפּוַח ָזָהב לִ 
  

 ן ִלְבלֹעַ ׁשֹוַׁשֵני ָנָהר ְצֻהּבֹות ָּפֲערּו ֶאת ִּפיהֶ 
 ,ַהָּׁשטִגְבעֹול ָהֵעֶׂשב ְּבָחְפָזן וְ  ַהָּנָהרֶאת 9ְדוֹות 

 תְואֹותֹו ַהיֹום ָהָיה יֹום ַהְׁשִביִעי ְּבַׁשּבָ 
 ִלְגּבֹּהַ  ִּבְתׁשּוָקהִאיָלנֹות ִמְתַעְצִמים  ַּבֵּדיְוָכל 

 .ֶׁשלֹא ָהְיָתה ָּכמֹוהָ  ֶחְמָּדהְו?ז ָיַדְעִתי 
  

 דליה רביקוביץ

  :שירה

 ִּבְקַעת ִּגּנֹוָסר ֶאל ַהַּׁשָּבתָיְרָדה 
 .ְּבׁשּוֶליהָ יחֹוַח ַעִתיק ְונִ 

 ֲהָרִרים ׁשֹוְׁשִביִנים ִמָּסִביבוַַיַעְמדּו 
 ,ָלֵׂשאת 9ַדְרָתה ַהּזֹוֶהֶבת

 ַהָּיםַתֲעֶליָנה יֹוִנים ִמִּכֶנֶרת 
 .ַקֵּבל ֶאת רּוָחה ַהּלֹוֶהֶבת

 
 ,ְלרֹאׁשֹו ֶׁשל ַהְּברֹוׁש ַהַּׁשָּבתָנְׁשָקה 

 ,ָלֵאזֹוב ֶׁשַּבֶסַלע ָנָׁשָקה
 ְלַׁשְרִביט ֶׁשל ַמְלכּות ַהַּדְרַּדרִהי ַויְ 

 ְמרֹוֶנֶנת ְּדָמָמה-ַעל ָרמֹות
 ַהָּמתֹוקְּבקֹולֹו  ַהּתֹורִיְמׁשְֹך ?ז 

 .ְמַעֶּדֶנתִּכּסּוִפין  ֶחְמַּדת
 

 .ַהָּגנּוזִהְרִטיָטה ַׁשָּבת ְּבִחָנה 
 .ֵעיֵני ַחלֹונֹות ִמָּכל ֵעֶבר

 ַוֵתֵצאָנה ָּבנֹות ֶאל ָהֶעֶרב ַזֵמר
 .ְמַצְלֶצֶלתְזִמירֹות ְּבֶעְרָגה 

 ְוָהְיָתה ָהֶעְדָנה ְּבִבְקַעת ִּגּנֹוָסר
  .ְלִנְׁשַמת ִעְבִריּות ֶנֱאֶצֶלת

  
  דוד זהבי/ יהושע רבינוב 

 
  
 

 הדליקו נר
 ַהְדִליקּו ֵנר

 .ְׁשתּו ַייִן
 ָקְטָפה ַּבָלאט ַהַּׁשָּבת

 .ַהּׁשֹוַקַעת ַהֶּׁשֶמׁשֶאת 
 9טיֹוֶרֶדת לְ  ַהַּׁשָּבת

 .ּוְבָיָדה ׁשֹוַׁשַנת ָהְרִקיִעים
- -  -  

 !ֵנר ַהְדִליקּו
 !ְׁשתּו ַייִן
 יֹוֶרֶדת ַּבָלאט ַהַּׁשָּבת

 ,ּוְבָיָדה ַהֶּפַרח
 ּוְבָיָדה

 ...ַהּׁשֹוַקַעת ַהֶּׁשֶמׁש
  זלדה

  
  

  הדלקת נרות בערב שבת •
). ו% א, שבת ב(א	 היא ידועה כבר למשנה , מצות הדלקת הנרות לא נזכרה בתורה

מצוה זו נמסרה לעקרת . מצוי רק בספרות הגאוני�נוסח הברכה על הדלקת הנר 
נהוג . זוגה או אחד מבני הבית האחרי�%א	 בהעדרה מדליק את הנרות ב�, הבית

יש א# ). ויש הנוהגי� להדליק מספר נרות כמספר בני הבית(להדליק שני נרות 
בברכה או , הנוהגי� שכל אחת מבנות הבית מדליקה לעצמה נר אחד או שניי�

באמירת : וליתר דיוק –בהדלקת הנר . והמנהגי� בעניי� זה רבי�, בלא ברכה
וכיוו� שאסור . מקבלת האשה על עצמה את יו� השבת –הברכה על ההדלקה 

כדר	 (אי� היא יכולה לומר ברכה זו לפני הדלקת הנר , להבעיר אש ביו� השבת
 לכ� נהוג שהאשה מדליקה את הנרות!). שמברכי� על כל מצוה קוד� לעשייתה

כ	 שלכאורה אמרה את הברכה לפני , ומברכת על הדלקת� תו	 כדי כיסוי עיניה
נוהגות נשי� , כיוו� ששעת הדלקת נרות נתפסת כשעת חסד מיוחדת. ההדלקה

  . רבות לתרו� לפני ההדלקה סכו� קט� לקופת צדקה או לומר תחינות מיוחדות
י� עשרי� ב, על פי מנהג המקו�, זמ� הדלקת הנרות מתפרס� ברבי� והוא

יש הנוהגי� להכי� נרות כמספר האנשי� . לארבעי� דקות לפני שקיעת השמש
  . כדי שכול� יוכלו להשתת# בהדלקה, בבית

  ברכת שלו� בשבת •
אשכנזי� . '!שבת שלו� ומבור	': ומשיבי�' !שבת שלו�'הספרדי� נוהגי� לבר	 

גוט (' טובהשנה ': ומשיבי�' שבתא טבא'או ) '!גוט שבת'! (שבת טובה': מברכי�
תיכנס ': היו מברכי�, כמו באמסטרד� למשל, בעדות ספרדי� אחדות). יאר

  ! יציאת השבת לטובה: במוצאי שבת היו מברכי�! בטוב לשבת
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  קבלת שבת -הטקס 

  

úáù úìá÷  
ות מתוכה בטקס המשפחתי אנחנו מציעים לשלב יסוד. הכנסת- פ המסורת בבית"שבת מתקיימת ע-קבלת

בטקסנו " שבת-קבלת'"מוצע לדלג על הפרק , הכנסת-שבת בבית-למי שקיים קבלת. שנערך בבית בליל שבת
  . 'ולעבור ישר לפרק ג

  
  :שירה

ï ÈîÂç Çø Èä á Èà L ÆôÆð ãé Äã Àé . ÈêÆð Éåö Àø ì Æà Èê Àã Àá Çò ÀêÉåL Àî .ìÈi Çà Éåî Àk Èê Àc Àá Çò õeøÈé . ìeî ì Æà äÆåÂç Çz ÀLÄé Èê Æø ÈãÂä.  
í Çò Èè ì ÈëÀå óeö ú Æô Éåp Äî Èêé ÆúÉåãé Äã Àé Éåì á ÇøÁòÆé:  

í ÈìÉåò Èä åé Äæ ä ÆàÈð øeã Èä . Èê Æú ÈáÂä Çà ú ÇìÉåç é ÄL ÀôÇð .d Èì àÈð à Èô Àø àÈð ì Åà àÈð Èà . ÈêÆåé Äæ í Çò Éåð d Èì úÉåà Àø Çä Àa .
à Åt Çø Àú ÄúÀå ÷Åæ Çç Àú Äz æ Èà .í ÈìÉåò ú Çç Àî ÄN d Èì ä ÈúÀé ÈäÀå:  

îÁäÆé ÷é ÄúÈå Èêé ÆîÂç Çø àÈð e . Èê Æáeä Âà ï Åa ì Çò àÈð ä ÈñeçÀå . Äú Àa úÉåà Àø Äì é Äz Àô Çñ Àë Äð ó Éåñ Àë Äð ä Èn Çk äÆæ é Äk ú Æø Æà Àô
 ÈêÆæ Ëò .é Äa Äì ä Èã Àî Èç ä Æl Åà .í Èl Çò Àú Äz ì ÇàÀå àÈð ä ÈñeçÀå:  

 Èê Æî Éåì ÀL ú Çk Ëñ ú Æà é Çì Èò é Äáé ÄáÂç ñ Éåø Àôe àÈð ä ÆìÈb Ää . Éåá Àk Äî õ Æø Æà øé Äà Èz Èê Æã . Àê Èa ä Èç Àî ÀN Äð Àå ä Èìé ÄâÈð . ø Åä Çî
 Èàeäí ÈìÉåò é Åîé Äk eðÅð ÈçÀå ã Åò Éåî à Èá é Äk á:  
  

  :קריאה

úåùîùä ïéá úáù áøòá ãîåòå óèòúî äéä àðéðç éáø .øîåàå : úáù úàø÷ì àöðå åàåá
äëìîä .øîàå úáù áøòá åéãâá ùáì éàðé éáø :äìë éàåá ,äìë éàåá .  

)èé÷ úáù éìáá ,ò"à.(  
  

  שירה

ú Åò íé Äã Éåc ,ä Èl Çk  - é Äà Éåa é ÄpÇâ Àì  
ä Èç Àø Èt ï ÆôÆb Çä  - evÅð Åä íé Äð Éån Äø Èä  
äÈð Àp Çø Àð , Àð Çæ Àn Èøä  
ú Åò ä Èç Àî ÄN ú ÅòÀå ä ÈáÂä Çà - é ÄàÉåa é ÄpÇâ Àì.  
ìò -íéøéùä øéù éô  
  

  :שירה

  . ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה. ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה
  .ם ּוְמבָֹרךְ ַׁשַּבת ָׁשלֹו

  
  :קריאה

כדי לקבל , לבוש בגדי לבן, י עם תלמידיו מחוץ לעיר צפת"פעם אחת בערב שבת יצא האר
רצונכם , חברי: בתוך שהיו משוררים אמר לתלמידיו". לכה דודי"היו עומדים ושרים . השבת

אנו : השיבו קצת מן התלמידים? ונעשה שבת בירושלים, שנלך לירושלים קודם השבת
נתחרד , כיון שאמרו כך. נלך מקודם לביתנו: וקצת מן התלמידים השיבו ואמרו. ם בכךמרוצי

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

  ". י"שבחי האר: "מתוך
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  קבלת שבת -תוספות לבחירה 

  

"íé Äø Èô Àk Ça äÈðé ÄìÈð ä Æã ÈO Çä à ÅöÅð é Äã Éåã ä Èë Àì : Ät ï ÆôÆb Çä ä Èç Àø Èt í Äà ä Æà Àø Äð íé Äî Èø Àk Çì ä Èîé Äk ÀLÇðø Çã Èî Àq Çä ç Çz 
 ÈL íé Äð Éån Äø Èä eöÅð Åä Àê Èì é Çã Éc ú Æà ï Åz Æà í ")æ íéøéùä øéù ,áé -âé.(  

 Àê Èa ïé Åà íeîe é ÄúÈé Àò Çø ä ÈôÈé Àê Èl Ëk :é ÄøeL Èz é ÄàÉåá Èz ï Éåð Èá Àl Äî é Äz Äà ä Èl Çk ï Éåð Èá Àl Äî é Äz Äà  äÈð Èî Âà Là Éø Åî
íé Äø Åî Àð é Åø Àø Çä Åî úÉåé Èø Âà úÉåð Éò Àn Äî ï Éåî Àø ÆçÀå øé Äð ÀN Là Éø Åî ")éøéùä øéùã í ,æ -ç.(  

  
ä Èl Çk úà Çø À÷ Äì é Äã Éåã ä Èë Àì .ä Èì Àa Ç÷ Àð ú Èa ÇL éÅð Àt .  
ã Èç Æà øea Äã Àa ø ÉåëÈæ Àå ø Éåî ÈL .ã ÈçËé Àî Çä ì Åà eð Èòé Äî ÀL Ää .  

ã Èç Æà Éåî ÀLe ã Èç Æà äÈå ÉäÀé .ä Èl Ää Àú ÄìÀå ú Æø Æà Àô Äú Àìe í ÅL Àì  .éãåã äëì:  
ä Èë ÀìÅð Àå eë Àì ú Èa ÇL úà Çø À÷ Äì . àé Ää é Äkä Èë Èø Àa Çä ø Éå÷ Àî .  

ä Èëeñ Àð í Æã Æw Äî Là Éø Åî .ä Èl Äç Àz ä Èá ÈLÂç Çî Àa ä ÆNÂò Çî ó Éåñ .éãåã äëì:  
ä Èëeì Àî øé Äò Àê Æì Æî L Çc À÷ Äî .ä Èë ÅôÂä Çä Àê Éåz Äî é Äà Àö é Äîe÷ .  

à Èë Èa Çä ÷ Æî Åò Àa ú Æá ÆL Àê Èì á Çø .ä Èì Àî Æç ÀêÄé Çì Èò ì ÉåîÂçÇé àeäÀå  .éãåã äëì:  
 Åî é ÄøÂòÇð Àú Ääé Äîe÷ ø Èô Èò .é Än Çò Àê Åz Àø Çà Àô Äú é Åã Àâ Äa é ÄL Àá Äì .  

é Äî Àç Çl Çä úé Åa é ÇLÄé ï Æa ãÇé ì Çò .d Èì Èà Àâ é ÄL ÀôÇð ì Æà ä Èá Àø È÷ .éãåã äëì:  
é Äø Àø Éåò Àú Ää é Äø Àø Éåò Àú Ää .é Äø Éåà é Äîe÷ Àê Åø Éåà à Èá é Äk .  
é Äø Åa Çc øé ÄL é Äøeò é Äøeò . Èì Àâ Äð Àê Äé Çì Èò äÈå ÉäÀé ã Éåá Àkä .éãåã äëì:  

é Äî Àì Èk Äú à ÉìÀå é ÄL Éåá Åú à Éì .é ÄîÁä Æz ä Çîe é ÄçÂç Éåz ÀL Äz ä Çî .  
é Än Çò éÅi ÄðÂò eñÁçÆé Àê Èa .d Èl Äz ì Çò øé Äò ä Èú Àð Àá Äð Àå .éãåã äëì:  

 Àê Äé Èñà ÉL ä Èq ÄL Àî Äì eé ÈäÀå . Àê Äé Èò Àl Çá Àî ì Èk e÷Âç ÈøÀå .  
 Àê Äé Èä Éì Áà ÀêÄé Çì Èò Né ÄNÈé . ÉåN Àî Äkä Èl Çk ì Çò ï Èú Èç N .éãåã äëì:  

é Äö Éåø Àô Äz ìà Éî ÀNe ïé ÄîÈé .é Äöé ÄøÂò Çz äÈå ÉäÀé ú ÆàÀå .  
é Äö Àø Çt ï Æa Lé Äà ãÇé ì Çò .ä Èìé ÄâÈð Àå ä Èç Àî ÀN Äð Àå .éãåã äëì:  

d Èì Àò Ça ú Æø ÆèÂò íÉåì ÈL Àá é Äà Éåa .ä ÈìÃä Èö Àáe ä Èç Àî ÄN Àa íÇb .  
ä ÈlËâ Àñ í Çò éÅðeîÁà Àê Éåz . Éåaä Èl Çë é Äà .ä Èl Çë é Äà Éåa .  

à Èú Àk Àì Çî ú Èa ÇL ä Èl Çë é Äà Éåa:  
ä Èl Çk úà Çø À÷ Äì é Äã Éåã ä Èë Àì .ä Èì Àa Ç÷ Àð ú Èa ÇL éÅð Àt:  

õá÷ìà éåìä äîìù 

 ַהְׁשַּבָעה
 ּבֹוִאי ַׁשָּבת ֶׁשל ָׁשלֹום
 ְּבַעְרּבֹו ֶׁשל ָיֵרַח ?דֹם
 ֲעִלי ִמְתִפַלת 9ְלָקֶבץ

 ל ָׁשלֹוםּבֹוִאי ַׁשָּבת ׁשֶ 
 ִלְקָראֵתנּו

 ּבֹוִאי ַׁשָּבת ֶׁשל ָׁשלֹום
 ֵאֵלינּו ֵאֵלינּו

 ּבֹוִאי
 ַּכַלת 

 ַהַּׁשָּבת
 ְלַחְמִתיְּבַעְרּבֹו ֶׁשל ָיֵרַח ָּכֶזה מִ 

 יָבִתיתִּבְׁשַעת ְלָבָנה ֶׁשָּכזֹאת אֵ 
 ְּבַעְרּבֹו ֶׁשל ָיֵרַח ָּכֶזה

 לֹא 9ָּבִאי ֶׁשָּכֶזה
 הְואֹוְיַוֲאבֹוִאי ָּכזֶ 

 ְּבַהְדֵהד
 קֹול ּבֹוֵדד
 ַעל אֹדֹות

 זֹאת 
 ַהְּקַטָּנהָה?ָדם  9ְדַמת

 ַהֵּביִתית
 ְוֶׁשָלנּו ְמאֹד

 ָּכזֹאת
 ֶׁשָלנּו ֶׁשָלנּו

 ְמאֹד
 אברהם חלפי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שבת%קבלת
חכמי� . מנהג עתיק להקביל פני שבת בערב שבת בי� השמשות

: הראשוני� היו מקבצי� תלמידיה� בערב שבת ומתעטפי� ואומרי�
מסתבר ). ב"הלכות שבת ל, �"רמב(' ונצא לקראת שבת המל	בואו '

כדי להקביל , למקו� קבוע, שאנשי� היו נחפזי� ורצי� אל מחו) לעיר
א	 לא , רבי ינאי היה מתעט# בערב שבת בבגדי שבת. פני שבת בצוותא

, בבלי בבא קמא! (בואי כלה, בואי כלה: אלא עמד ואמר, יצא לקראתה
הופסק מנהג הקבלת פני , ראה מטעמי בטחו�כנ, בארצות גולה). ב/לב

לכבוד זה . י ותלמידיו"על ידי האר %16 אול� חודש בצפת במאה ה, שבת
את הפיוט ) %16 בשנות הששי� של המאה ה(שלמה הלוי אלקב) ' חיבר ר

עד היו� יש נוהגי� לצאת . שנתקבל בכל תפוצות ישראל', לכה דודי'
ויש ', לכה דודי'כנסת בשעה שמפזמי� בבית ה, לקראת שבת המלכה

בשעה שאומרי� את הבית , נוהגי� רק להפנות ראש� כלפי הכניסה
במנהגי בית הכנסת נקרא סדר התפילות המיוחד . האחרו� של הפיוט

  . 'קבלת שבת'למעמד זה בש� 

  שיר השירי� בשבת
 %16השירי� בשבת החל במאה ה% המנהג לקרוא את מגילת שיר

  ). יצחק לוריא' ר(י הקדוש "� הארובראש, בהשפעת� של מקובלי צפת
שהיא כנסת , הקבלה פרשה את המגילה כשירת אהבה בי� הרעיה

כיו� שליל שבת נתפס  . הוא%ברו	%שהוא הקדוש, ובי� דודה, ישראל
ה� מצאו , במחשבת המקובלי� כאיחוד רוחני בי� ע� ישראל לאלוהיו

  . לנכו� לקרוא בליל שבת את שיר השירי�
או לפני סעודת " ערבית"ל" מנחה"גילה כולה בי� יש הקוראי� את המ

  . אנחנו הבאנו מספר פסוקי� מתו	 המגילה לשירה לקריאה. שבת%ליל
  

  ":לכה דודי"ביאורי מילי� לפיוט 
. ב"ע' שבועות כ, פ תלמוד בבלי"ע % שמור וזכור בדיבור אחד

המדרש ש� מסביר את האמירות השונות של אלוהי� בשני 
, שמות כ" (זכור"ו) יב , דברי� ה" (שמור" %תיאורי מעמד הר סיני 

כלומר  %" זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו: "ר בבבליוכ	 נאמ). ח
וזהו מעשה נסי� שאי� , אלוהי� אמר את שתי המילי� יחדיו

אל שמייחדי� את שמו ומכריזי�  % אל המיוחד. האד� יכול לעשות
מקור הברכה וההצלחה של  % מקור הברכה. עליו כאחד ויחיד

בת הש % מראש מקד	 נסוכה. המעשי� בימי השבוע הוא בשבת
סו  מעשה . לפני שנברא העול�, זכתה למעמד של נסיכה

, השבת באה לעול� בסו# מעשה בראשית % במחשבה תחילה
אבל במחשבתו של אלוהי� היא קדמה , לאחר ששת ימי המעשה

עמק . חורב� % הפכה. ירושלי� % מקדש מל�. לבריאת העול�
 % ישי בית הלחמי�על יד ב�. כינוי לגלות, מקו� הבכי % הבכא

קרבה אל . מבית לח�, ישי%שהוא מבני דוד ב�, באמצעות המשיח
תהיי  %  תשתוחחי. וגאל אותה, התקרב אל נפשי %  נפשי גאלה

ירושלי�  % עיר על תילה. תאנחי, תבכי % תהמי. כפופה ומושפלת
. הפוגעי� ב	 יפגעו בעצמ� % והיו למשיסה שאסיי�. החרבה
מבני , שהוא מבית דוד ,כינוי למשיח % ב� פרצי. כשמחת % כמשוש

תו� . אשה שמביאה כבוד לבעלה %  עטרת בעלה. פר) ב� יהודה
  .המלכה % מלכתא. ע� ישראל, אל ע� המאמיני� % אמוני
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  פרשת השבוע -הטקס 

  

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

  :אהקרי

? כך את הלבבות-הכובש כל, מה הוא הדבר היקר שבו? כך ביום הזה-מה הוא שמזהיר כל
אשר , אין זה אלא שהיום השביעי הוא בבחינת מכרה שמצויה בו אותה מתכת רוחנית יקרה

ואולי הוא המימד שבו דרים בכפיפה אחת האנושי ; ממנה ניתן לבנות את הארמון בזמן
  . אף להתקרב אל האלוהיםמימד שבו האדם שו, והאלוהי

  "השבת: "מתוך, השל. א. א
  

  :דרשה אישית על פרשת השבוע

שיש להם ) עד עשרה(אחד מבני המשפחה יבחר מספר פסוקים , מדי שבוע
יקרא אותם בקול ויאמר עליהם , מפרשת השבוע או מההפטרה, משמעות עבורו

  . כמה מילים
  :לבניית הדרשה אפשר לבחור באחד מהכיוונים הבאים

  ). עולם, עם, קהילה, משפחה, אני(השייכות -לבחור פסוקים המתקשרים למעגלי -
או , שהתרחשו השבוע(השבוע לבין מאורעות החיים השוטפים - לחפש קשרים בין פרשת -

  ). בזמן האחרון
  . תוך הבעת הזדהות איתם או בקורת עליהם, לנסות לברר את הערכים המובעים בפרשה -
  . הקשורים לפסוקי הפרשה) 'תמונה וכו, סיפור, שיר(או יצירה עצמית  להביא קטע אמנותי -
, כלכלית, סוציולוגית, פסיכולוגית(מתוך זוית ראיה מודרנית , להרחיב נושא המופיע בפרשה -

  ).'וכו, פמיניסטית
הכנות "הרשימה המלאה של פרשות השבוע וכן הדרכה להכנת הדרשה נמצאות בפרק 

  ". לשבת
  

  :במשפחה הצעה לפעילות
  :שלי" פרשת השבוע"

  . משמעותי שקרה לו השבוע עכל אחד מבני המשפחה מוזמ� לספר על חוויה או אירו
  
  

  חה שבתפיקוח נפש דו
 –בשעה שעומדת שמירת השבת בניגוד לצו החיי� 

השבת מסורה בידינו ואי� ': שמו חכמי� לה� לקו
א� צפויה : ומכא� אמרו. 'אנו מסורי� בידה

מותר לו לחלל את השבת , לאד� איזו שהיא סכנה
  . וכ� מותר לאחרי� לחלל עליו את השבת, ולהינצל
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  קידוש -הטקס 

  

ùåãé÷  
  

  :שירה

 Èì Àn Çä é Åë Àì Çî Àê Æì Æn Äî ï Éåé Àì Æò é Åë Âà Àì Çî ú Åø ÈM Çä é Åë Âà Àì Çî í Æëé ÅìÂò í Éåì ÈLàeä Àêeø Èa LÉåã Èw Çä íé Äë .  
 Èw Çä íé Äë Èì Àn Çä é Åë Àì Çî Àê Æì Æn Äî ï Éåé Àì Æò é Åë Âà Àì Çî í Éåì ÈM Çä é Åë Âà Àì Çî í Éåì ÈL Àì í Æë ÂàÉåaàeä Àêeø Èa LÉåã .  
 Èw Çä íé Äë Èì Àn Çä é Åë Àì Çî Àê Æì Æn Äî ï Éåé Àì Æò é Åë Âà Àì Çî í Éåì ÈM Çä é Åë Âà Àì Çî í Éåì ÈL Àì é Äðeë Àø Èaø Èa LÉåãàeä Àêe .  
 Èw Çä íé Äë Èì Àn Çä é Åë Àì Çî Àê Æì Æn Äî ï Éåé Àì Æò é Åë Âà Àì Çî í Éåì ÈM Çä é Åë Âà Àì Çî í Éåì ÈL Àì í Æë Àúà Åöàeä Àêeø Èa LÉåã .  

  
  :ההורים מניחים את ידיהם על ראש ילדיהם ומברכים אותם

   :לבן
"ä ÆMÇð Àî ÄëÀå íÄé Çø Àô Æà Àk íé Ää Éì Áà Èê Àî ÄNÀé" )çî úéùàøá ,ë .(  
" ÈáÀé Èê Æø Àî ÀLÄéÀå äÈå Éä Àé Èê Àë Æø : ËçéÄå Èêé Æì Åà åéÈð Èt äÈå Éä Àé ø ÅàÈé ÈjÆp :

íÉåì ÈL Èê Àì í ÅNÈéÀå Èêé Æì Åà åéÈð Èt äÈå Éä Àé à ÈOÄé:"    
")íéðäåë úëøá " - å øáãîá ,ãë -åë( 

   :לבת
ä Èø ÈN Àk íé Ää Éì Áà Àê Åî ÄNÀé ,ä È÷ Àá Äø ,ä Èà ÅìÀå ì Åç Èø.  
 Àê Æø Àî ÀLÄéÀå äÈå Éä Àé Àê Æë Àø ÈáÀé : Àê Äé Çì Åà åéÈð Èt äÈå Éä Àé ø ÅàÈé

êÆp ËçéÄå : Àê Èì í ÅNÈé Àå Àê Äé Çì Åà åéÈð Èt äÈå Éä Àé à ÈOÄéíÉåì ÈL :  
)ò" ô"íéðäåë úëøá "- å øáãîá ,ãë -åë( 

  
  :קריאה

" Èêé Æä Éì Áà äÈå Éä Àé ÈêÀe Äö ø ÆLÂà Çk ÉåL Àc Ç÷ Àì ú Èa ÇM Çä íÉåé ú Æà øÉåî ÈL : ÄN ÈòÀå ã ÉáÂò Çz íé ÄîÈé ú ÆL ÅL Èê Æz Àëà Çì Àî ì Èk Èúé : íÉåé Àå
 Àc Àá ÇòÀå Èê Æz Äáe Èê Àð Äáe ä Èz Çà ä Èëà Èì Àî ì Èë ä ÆNÂò Çú à Éì Èêé Æä Éì Áà äÈå Éäé Çì ú Èa ÇL é Äòé Äá ÀM Çä ÉîÂçÇå Èê ÀøÉåLÀå Èê Æú Èî ÂàÇå Èê ì ÈëÀå Èê Àø

 Èk Èê Àú Èî ÂàÇå Èê Àc Àá Çò ÇçeðÈé ï Çò Çî Àì Èêé Æø Èò ÀL Äa ø ÆLÂà Èê ÀøÅâÀå Èê Æz Àî Æä Àa Èê Éåî" )ä íéøáã ,áé-ãé.(  
  

  :קריאה
 ַהָּגדֹול ַהֶּדֶׁשאַעל  ְּתִהִּלים

 ָהאֶֹכל-ֲחַדר: ַּבַּקִיץ, ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת
 ִּכְסִפיָנה ַהָּגדֹול ַהֶּדֶׁשאָׁשט ַעל 
 ַהְּיָלִדים, ַחּלֹונֹותמּוֶאֶרת 

 ְלָבנֹות ְּבֻחְלצֹותַההֹוִרים . ַהֶּדֶׁשאְמַׂשֲחִקים ַעל 
 . ָהְרָחָבהְּבַנַחת ַעל  ְמׂשֹוֲחִחים

 ְּכדֹוֶגֶרתָהֶעֶרב ּפֹוֵרׁש ֶאת ְּכָנָפיו 
 ֶאת ֶאְפרֹוֶחיהָ  ַהַּמְכִניָסה

 . ְּכָנָפּה ַּתַחת
 .ֻּכּלֹו ַּבְּיקּום. ָּבעֹוָלם ַהָּיָפה ַהָּׁשָעהִּבְׁשִביִלי זֹו 

 ָהאֶֹכל-ֲחַדר(ַרק ֶאְתמֹול ִׂשַחְקִתי ָּכְך ַגם ֲאִני 
 ִעם ֵעץ ַהִּפְלֵּפל ָהֵריָחִני ִריףַּבּצְ ָׁשַכן ?ז 

 )ַהָּׂשָרףנֹוֵטף 
 

 ְמַׂשֵחק ָּכאן ְּבִני ּוָמָחר ַהּיֹום
   - -ֶנְכִדי 

 ַהֶּזהַהחֹוְמָקִני  ַהָּדָברַמה ְמַעט ?נּו יֹוְדִעים ַעל (
 ֵאֵלינּו ִלְכֶהֶרף ַעיִן ַהּיֹוֵרד
 ְבָטָחהִנְפָתִחים ִּפְתאֹם ְּבֵאיזֹו הַ  ַהָּׁשַמִים ְּכִאּלּו

  -  - ֲחִגיִגית , ְׁשֵקָטה
 ָּכךְ -ְוָצִריְך ִלְהיֹות ְזִהיִרים ָּכל

 ְּכֵדי לֹא ְלָהִעיר, ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִריםְּכֶׁשחֹוְׁשִבים ַעל 
 ְּכמֹו ֶחֶרב ָּתִמיד ַהְּתלּוָיהֵאיזֹו ְקָלָלה 

 ִמְתַהֶּפֶכת
 ָּכֵאֶּלהַדְוָקא ִּבְרָגִעים 

 )ָּבֲאוִיר
  עלי אלון

 

  :ת/ת את הגביע ביד ואומר/ת אוחז/המקדש

"é ÄM ÄM Çä íÉåé :í Èà Èá Àö ì ÈëÀå õ Æø Èà ÈäÀå íÄé Çî ÈM Çä el ËëÀéÇå : Èò ø ÆLÂà Éåz Àëà Çì Àî é Äòé Äá ÀM Çä íÉåi Ça íé Ää Éì Áà ì ÇëÀéÇå Éa ÀL ÄiÇå ä ÈN ú
ä ÈN Èò ø ÆLÂà Éåz Àëà Çì Àî ì Èk Äî é Äòé Äá ÀM Çä íÉåi Ça : ú Æà íé Ää Éì Áà Àê Æø ÈáÀéÇå ÈL Éåá é Äk Éåú Éà L Åc Ç÷ÀéÇå é Äòé Äá ÀM Çä íÉåé ì Èk Äî ú Çá

úÉåNÂò Çì íé Ää Éì Áà à Èø Èa ø ÆLÂà Éåz Àëà Çì Àî" )à úéùàøá , àì- á ,â.(   
  

  :ברכה על היין

ïÈð Èø Èî é Äø Àá Çñ. äÈå Éä Àé ä Èz Çà Àêeø Èa . Èb Çä é Äø Àt à Åø Éåa í Èì Éåò Èä Àê Æì Æî eðé Åä Éì Áàï Æô :  
 Àé ä Èz Çà Àêeø Èaí ÈìÉåò Èä Àê Æì Æî eðé Åä Éì Áà äÈå Éä .eð Èá ä Èö ÈøÀå åé ÈúÉå Àö Äî Àa eð ÈL Àc Ä÷ ø ÆLÂà . Àáe ä ÈáÂä Çà Àa ÉåL Àã È÷ ú Ça ÇLÀå ï Éåö Èø

eð Èìé Äç Àð Ää .úé ÄLàÅø Àá ä ÅNÂò Çî Àì ï Éåø Èk Äæ .íÄé Èø Àö Äî ú Çàé Äöé Äì ø ÆëÅæ L Æã É÷ é Åà Èø À÷ Äî Àì ä Èl Äç Àz íÉåé àeä é Äk . Çç Èá eð Èá é Äk Èz Àø
eð Èz Àì Çç Àð Ää ï Éåö Èø Àáe ä ÈáÂä Çà Àa Èê ÀL Àã È÷ ú Ça ÇLÀå íé Än Çò Èä ì Èk Äî Èz ÀL Çc Ä÷ eð ÈúÉåàÀå :äÈå Éä Àé ä Èz Çà Àêeø Èa . Èa ÇM Çä L Åc Ç÷ Àîú.  

  
  :ת ושאר המסובים לוגמים מכוס היין ואומרים/המקדש

" ÈM Äî íé Äð Èt ìé Ää Àö Çä Àì LÉåð Áà á Çá Àì ç Çn ÇNÀé ï ÄéÇé Àåã Èò Àñ Äé LÉåð Áà á Çá Àì í Æç ÆìÀå ï Æî ")ã÷ íéìéäú ,åè .(  
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  קידוש -תוספות לבחירה 

  
  

 קידוש
 ְלָסִבי ַהֵּלל

 ֵאׁש ָוָפז ְּבַקְרֻּדֵּמי
 ,ַּבָּמצֹוקָהַלם 
 ,ִהִּקיׁש ַהִּקּדּוׁשְּבִמֵּלי 

 ַהְּדַויַׁשַער ָּפַתח ְּבֵלב 
 ,ִקּיּוםסֹוף ְׁשנֹות - ְלֶמְרָחב ִמְׂשָתֵרַע 9ל

 ִסיל ְוִכיָמה ְּבבֹור עִֹניּכְ 
 ֵהֵעז ְל?ֵרחַ 

 ְותֹוְכֵכי ֱענּות ֵאֶבל
 ַיִין ָׁשָתה
 .ַהּזֹוֵרחַ  ַמָּסָעםִלְכבֹוד 

 ָהאֶֹפלֶאת ִלֵּבנּו הֹוִציא ִמן 
 ,ַהַּׁשָּבתֶאל ְּבדַֹלח 

 ִמּבֹהּו ֵיאּוִׁשים
 ,ֶאל ַחג ְיִדידּות

 ֵרֶעה ִעם ָהִרים וִיָערֹות
 .ְוִצֳּפֵרי ֵעֶדן הַהָּׂשדֶ ִעם 9ְילֹות 

 
 

  

 ַהְּקדֹוׁשֹות ַלִּמִּלים ְוַהֵּלל
 9ֲחיֹות ְקַטנֹות ֶׁשִהָּנן

 ,ָלֶעֶרב ָהַרךְ 
 ִלְפּתֹחַ  ֵּתַדְעָנהְוָכמֹוהּו 
 ְּדָלתֹות

 ֶאל ְּפִנים ָהֲאִני
 ,ְוֶאֶלף ְׁשָעָריו

 ַעד ִּכי ֶזֶרם ַנְפִׁשי
 ֶזה ַהַחי ַהָחְפִׁשי

 .ְּיקּוםהַ ִיְתָעֵרב ְּבִזְרמֹו ֶׁשל 
 זלדה

  
  :ברכה אפשרית נוספת לילדים

Èê " :לבן Àáé Äèé Äå Èêé Æúeã ÀìÇé Àa øeç Èa ç Çî ÀN  Åîé Äa Èê Àa Äì é
 Àø Çî Àáe Èê Àa Äì é Åë Àø Çã Àa Àê Ål ÇäÀå Èê ÆúÉåøeç Àá ÈêéÆðé Åò é Åà "

)àé úìäå÷ ,9 .(  
 

ä" :לבת Èá Èá Àø é Åô Àì Çà Àì é Äé Âä Àz Çà eð Åú Éç Âà ") úéùàøá
ãë ,ñ( .  
  
 

  "מאת מארשה פאלק" ספר הברכות"מתוך , כה לילדיםבר
  :לבן
äÅéÁä ø ÆL Âà äÆé Àä Äz ,äÅéÁäÆå  Àêeø Èa ø ÆL Âà Ça äÆé Àä Äz. 

  :לבת

é Äé Âä ø ÆL Âà é Äé Àä Äz ,é ÄéÂäÇå ä Èëeø Àa ø ÆL Âà Ça é Äé Àä Äz.  

  

  שבת%קידוש לליל
ידוע רק ) בשינויי� קלי�(א	 הנוסח שלפנינו , )א, ברכות ח(נזכרת כבר במשנה , היא הקידוש, חובת ההצהרה והעדות על קדושתו של יו� השבת

על פי . ברכת הגפ� וברכה העוסקת בקדושת יו� השבת, ט מ� התורהציטו: הקידוש של ליל שבת מורכב משלושה חלקי�. מספרות הגאוני�
י צרי	 שיהיו "כי על פי קביעת האר, ראוי להעיר). ויש המחלקי� אותו בי� עמידה לישיבה(מנהגי� שוני� הוא נאמר בעמידה או בישיבה 

זכר "אחרי (בנוסח אשכנז נוס# . אי� לקביעה זוועל כ� צמצמו את נוסח ספרד שית, )בגימטריה" יי�"כמניי� (בקידוש שבעי� מילי� בלבד 
  ". כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמי�: "המשפט") ליציאת מצרי�

  ברכת הילדי�
החלק הראשו� של נוסח הברכה לבני� לקוח מברכת יעקב . ז"מתועד החל מספרות המאה הי, ג� מבוגרי� ונשואי�, המנהג לבר	 את הילדי�

ב	 יבר	 : "בהיות� סמל לברכה, שישראל ישתמשו בשמותיה� כדי לבר	 את בניה� שלה�, עקב את אפרי� ומנשהלפני מותו בר	 י. לנכדיו
נוסח הברכה לבנות הינו . את ברכת יעקב" ברכת הבני�"כ	 מממשת ; )20, בראשית מח" (ישימ	 אלהי� כאפרי� וכמנשה: ישראל לאמר

אי� קורי� אבות אלא : "מבוסס על הנאמר בתלמוד הבבלי, ללא בלהה וזלפה, אהכשהמניי� שרה רבקה רחל ול, פרפראזה על הנאמר לבני�
ויש נוהגי� להוסי# ג� דברי ברכה , )כז%כד, במדבר ו(מסתיי� בברכת כהני�  הטקס). ב"ברכות טז ע" (לשלושה ואי� קורי� אמהות אלא לארבע

  .משלה�
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  "המוציא" -הטקס 

  

"àéöåîä"  
  

  :ברכה על החלות
  

   :תוך גילוי שתי החלות, יש האומרים

"eä ï Åk ì Çò ú Èa ÇM Çä í Æë Èì ï ÇúÈð äÈå ÉäÀé é Äk eà Àø í Æë Èì ï Åú Éð à
 Çz Lé Äà eá ÀL íÄé Èî Éåé í Æç Æì é ÄM ÄM Çä í Éåi ÇaLé Äà à ÅöÅé ì Çà åé Èz Àç 

é Äòé Äá ÀM Çä í Éåi Ça Éåî É÷ Àn Äî" )æè úåîù ,èë.( 

  : תוך הרמת שתי החלות, יש האומרים

 Èú Àk Àì Çî ú Èa ÇL úeL Àø Äaà , Àq Çä ì Çò Ça ÷ Èç Àö Äé úeL Àø Äaä Èãeò,  
 øeî Èà Èk" Èë Àì Çòé Äa ÀN Çîe Èê ÆãÈé ú Æà Çç ÅúÉåtï Éåö Èø é Çç ì "

)äî÷ íéìäú ,æè( 
  

 Èä ï Äî í Æç Æì àé Äö Éån Çä í Èì Éåò Èä Àê Æì Æî eðé Åä Éì Áà äÈå ÉäÀé ä Èz Çà Àêeø Èaõ Æø Èà.  
  .לפי הגיל ,טובלים במלח ומגישים למסובים, הילדים בוצעים את החלה

  
  

  :קריאה

" Ça íé Äà Àö Éé ú Éî Éä Àúe ú ÉðÈéÂò í Äé Èî é ÅìÂçÇð õ Æø Æà ä ÈáÉåè õ Æø Æà ì Æà Èê Âàé Äá Àî Èêé Æä ÉìÁà äÈå Éä Àé é Äkø Èä Èáe ä Èò À÷ Äa :
L Èá Àãe ï Æî ÆL úéÅæ õ Æø Æà ï Éån ÄøÀå äÈð Åà Àúe ï ÆôÆâ Àå ä Èø Éò ÀNe ä Èh Äç õ Æø Æà : Çëà Éz úËð Åk Àñ Äî Àá à Éì ø ÆL Âà õ Æø Æàì  d Èa

ú ÆLç Àð á Éö Àç Çz Èäé Æø ÈøÂä Åîe ìÆæ Àø Çá ÈäéÆð Èá Âà ø ÆL Âà õ Æø Æà d Èa ì Ék ø Çñ Àç Æú à Éì í Æç Æì : Èz Àò Èá ÈNÀå Èz Àì Çë ÈàÀå
 Àê Èì ï ÇúÈð ø ÆL Âà ä Èá Éh Çä õ Æø Èà Èä ì Çò Èêé Æä ÉìÁà äÈå Éä Àé ú Æà Èz Àë Çø Åáe ")ç íéøáã ,æ -é.(  

  

  !בתאבון
  

  :שירה לאחר הסעודה

 Éål ÆM Äî øeö eð Àì Çë Èà . Èé Àé ø Çá Àã Äk eð Àø ÇúÉåäÀå eð Àò Çá ÈN éÇðeî Áà eë Àø Èa:  
 Éåî ÈìÉåò ú Æà ïÈf Çä .eðé Äá Èà eð Åò Éåø . Éåî Àç Çì ú Æà eð Àì Çë Èà .eðé Äú ÈL ÉåðéÅé Àå . Éåî ÀL Äì ä Æã Éåð ï Åk ì Çò .eðé Äô Àa Éåì Àl Çä Àðe .
eðé Äð ÈòÀå eð Àø Çî Èà . Èéé Çk LÉåã È÷ ïé Åà :øåö:  

 ÄL Àaeðé Åä Éìà Åì Àê Åø Èá Àð ä Èã Éåz ìÉå÷Àå øé . ä Èc Àî Æç õ Æø Æà ì Çò)ä ÈáÉåè (eðé Åú Éåá Âà Çì ìé Äç Àð Ää ÆL . ä Èã ÅöÀå ï Éåæ Èî
eð ÅL ÀôÇð Àì Çòé Äa ÀN Ää .eðé Åì Èò ø ÇáÈb Éåc Àñ Çç . Èé Àé ú ÆîÁàÀå :øåö:  
 Èê Æc Àñ Çç Àa í Åç Çø .eð Åøeö Èê Àn Çò ì Çò . Èê Æã Éåá Àk ï Çk ÀL Äî ï Éåi Äö ì Çò .eð Åz Àø Çà Àô Äz úé Åa ìeáÀæ . ÉáÈé Èê Æc Àá Çò ãÄå Èc ï Æa à

eð Åì Èà Àâ Äé Àå .eðé Åt Çà Ççeø . Èé Àé Ççé ÄL Àî :øåö:  
L Èc À÷ Än Çä äÆð ÈaÄé .à Ål Çî Àz ï Éåi Äö øé Äò .L Èã Èç øé ÄL øé ÄLÈð í ÈLÀå .ä ÆìÂòÇð äÈðÈð Àø Äáe .L Èã À÷ Äp Çä ï ÈîÂç Çø Èä . Àê Çø Èa ÀúÄé

ä Æl Çò ÀúÄé Àå .à Åì Èî ï ÄéÇé ñ Éåk ì Çò . Èé Àé ú Çk Àø Äá Àk :øåö:  
  
  
  

  "המוציא"ברכת 
זוהי ברכה הנאמרת לפני אכילת 

ולשונה עוצבה בהשראת , לח�
ַמְצִמיַח ָחִציר : "יד, תהלי� קד

ָד� ַל9ְֵהָמה ְוֵעCֶב ַלֲעבַֹדת ָה=
בליל ". ְלה:ִציא ֶלֶח� ִמ� ָה=ֶר)

על " המוציא"שבת מברכי� 
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
ְָכל ָקְר9ַ� : "שעליה� נאמר

 Rֶ9ַ 	ְָמָלחִמְנָחְתBִ ויקרא ב" (ַלח ,
  ).יג

  השבת שלי
 ,לח� ע� המפה הלבנה וכיסוי החלותעריכת השו ,הדלקת הנרות :בשבת שלי יש חוויה טובה

אווירה של שלווה ולא צרי	 למהר יש  .הברכות והארוחה הטעימה יחד ע� כל בני הבית
  .זה הכי# הגדול של היחד ,לא# מקו�

אבא יושב בראש השולח� ואמא בקצה  :לנו יש סדר ישיבה קבוע מסביב לשולח� השבת
�  . צדי השולח� מהגדול עד לקט�הילדי� יושבי� לפי הסדר משני . השני של השולח

�שרי�  ,אבא מבר	 מהסידור ועושה קידוש על היי� והחלה ,כאשר יושבי� סביב השולח
סיפורי� מהחוויות של כל  אחרי האוכל מספרי� .שירי שבת ושומעי� דיסק ע� שירי שבת

  . אחד
שלי ה� השבת  % שבת יחד ע� אמא ה נרותוכ� הדלקת  ,היחד ואווירת החגיגיות של השבת

  .המיוחדת
�  ס גלעד"בבי 2'כיתה ד ,שגית שניידרמ

  

  "צור משלו"
Cַָבְענ3 ... =ַכְלנ3 "יש המוצאי� במילי� ". צור משלו"לכאורה אי� השבת נזכרת בשיר 

כדי (שנית� לבני ישראל במדבר ביו� השישי , רמז לכמות הכפולה של המ�" ְוה:ַתְרנ3 ִ;ְדַבר ְייָ 
  ).שיספיק ג� לשבת
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  "המוציא" -תוספות לבחירה 

  
  

 ïîä ìò øîàð"íéîùä ïî íçì íëì øéèîî éððä " åéìò øîàðå"ùáãá úéçéôöë åîòèå "
 åéìò øîàðå"ïîùä ãùì íòèë åîòè äéäå ."íúùåìù ïéîéé÷úî ãöéë ? ïéîòåè åéä íéøåçá

íçì íòè , íéð÷æ- ã íòèùá , úå÷åðéú- ïîù íòè .  
ìò -äáø úåîù éô ,äë äùøô ,â ä÷ñô  
  

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

òñéå àúìéëî ,á äùøô  
  

 øîààéððç ïá òùåäé éáøì øñé÷ åì :óãåð åçéø úáù ìù ìéùáú äî éðôî ?åì øîà : ïéìáú
åðì ùé ãçà ,åîù úáùå ,åëåúì ïéìéèî åðàù ,óãåð åçéøå .  

úáù úëñî éìáá ãåîìú ,à ãåîò èé÷ óã  
  

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

  

 úåúáùä øé÷åî óñåé- åúåðëùá ãçà éøëåð äéä ,øúåéá åéñëð íéáåøî åéäù . íéæåçä åì åøîà
éøëåðì íéáëåëá :úåúáùä øé÷åî óñåé ìëàé êìù íéñëðä ìë úà . ìë úà øëîå éøëåðä êìä

åéñëð ,åòáåëá äçéðäå úéìâøî íäá äð÷ .úøåáòîá øáò øùàë ,òáåëä úà çåøä çéøôä ,
âã åòìáå íéîá åëéìùä .äå âãä úà åàéöåäúáù áøòá äëéùç íò åäåàéá .åìàù : äðå÷ éî

úàæë äòùá ?íäì åøîà :úåúáùä øé÷åî óñåéì åäåàéáäå åëì ,úàæë äòùá úåð÷ì ìéâøù .
âãä úà åéìà åàéáä ,åúåà äð÷ ,úéìâøî åá àöîå åúåà òø÷ .äùåìùá äúåà øëî- øùò

áäæ éøðéã íéàìî íéìë .ãçà ï÷æ åúåà ùâô .øîà : úáùì äååìù éî - úáùä åì úòøåô .  
úáù úëñî éìáá ãåîìú ,à ãåîò èé÷ óã  

  
  ?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 בעֵרבה הגדולה. מסייע לו

כדי להכניס בו את הככרות וכיצד היה בודק אם , ם דיושתפחו היה חתולי בודק אם התנור ח
אם . היה מושיט את ידו אל פתח התנור? התנור אכן חם ומותר להכניס בו את הככרות

היה מוסיף קלחי תירס למדורה עד שיחם התנור , אם לא. אפשר; סימן טוב, נרתעה בבהלה
  . כהלכה
, הייתי שואל, ר מלא ריח של מאפיהלחם והאוי- כשהיינו גומרים והתנור מלא ככרות, לבסוף

  ?על איזו פיתה או שתיים או כמה אחדות, חתולי, מה דעתך: כבדרך אגב
ואז היינו אוספים את , היה משיב לי כמופתע את תשובתו הקבועה! כמעט פרח מזכרוני, הא -

ם היינו חותכי). ותמיד נותר די הצורך לאפיית כמה וכמה פיתות(שיירי הבצק שנותר בעֵרבה 
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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  שבת- ות ללילזמיר -הטקס 

  

ìéìì úåøéîæ-úáù  
  . בשעת הסעודה ולאחריה נוהגים לשיר בצוותא זמירות המיוחדות לשבת וכן שירים נוספים

  
  

  :שירה

 Àê Çì Èî ø ÆL Âà í ÈìÉåò ï Éåã Âà .à Èø Àá Äð øé Äö Àé ì Èk í Æø Æè Àa :ì Ék Éåö Àô Æç Àá ä ÈNÂòÇð ú Åò Àì .à Èø À÷ Äð Éåî ÀL Àê Æì Æî éÇæ Âà:  
 Çä úÉåì Àë Äk é ÅøÂç ÇàÀåì Ék .à Èø Éåð Àê Éì Àî Äé Éåc Çá Àì :äÆå Éä àeäÀå äÈé Èä àeäÀå .ä Èø Èà Àô Äú Àa äÆé Àä Äé àeäÀå:  

é Äð ÅL ïé ÅàÀå ã Èç Æà àeäÀå .ä Èøé Äa Àç Çä Àì Éåì ìé ÄL Àî Çä Àì :úé Äì Àë Çú é Äì Àa úé ÄLà Åø é Äì Àa .ä Èø ÀN Än ÇäÀå æ Éò Èä ÉåìÀå:  
é Äì ÂàÉåâ é Çç Àå é Äì Åà àeäÀå . Åò Àa é Äì Àá Æç øeöÀåä Èø Èö ú :é Äì ñ Éåð Èîe é Äq Äð àeäÀå .à Èø À÷ Æà í Éåé Àa é Äñ Éåk úÈð Àî:  
é Äçeø ãé Ä÷ Àô Çà ÉåãÈé Àa .ä Èøé Äò ÈàÀå ï ÈLé Äà ú Åò Àa :é ÄúÈiÄå Àb é Äçeø í ÄòÀå .à Èøé Äà à ÉìÀå é Äì äÈå Éä Àé:  

  
  :שירה

" Éåà Éì Àîe íÈi Çä í Çò Àø Äé õ Æø Èà Èä ìÅâ ÈúÀå í Äé Çî ÈM Çä eç Àî ÀNÄé ")ö íéìéäúå ,àé.(  
  

  :שירה

 Èà eø Àî ÄàÀå ì Åà Èø ÀNÄé ì Èk ì ÇòÀå eðé Åì Èò í Éåì ÈL ä ÆNÂòÇé àeä åé Èî Éåø Àî Äa íÉåì ÈL ä ÆNÉåòï Åî. ) úìéôú íåéñ êåúî
äãéîòä(  

  
  :שירה

" ÈêéÆi Çç é Åî Àé ì Ék íÄ Èì ÈLeøÀé áeè Àa ä Åà Àøe ï Éåi Äv Äî äÈå Éä Àé Èê Àë Æø ÈáÀé :ì ÈL ÈêéÆð Èá Àì íé Äð Èá ä Åà Àøeì Åà Èø ÀNÄé ì Çò í Éå"  
)çë÷ íéìäú ,ä-å(  
  

  :שירה

 Èê Æú Èø Éåú Àa eðéÅðé Åò ø Åà ÈäÀå . Èêé ÆúÉå Àö Äî Àa eð Åa Äì ÷ Åa ÇãÀå . Èê Æî ÀL ú Æà ä Èà Àø Äé Àìe ä ÈáÂä Çà Àì eð Åá Èá Àì ã ÅçÇé Àå . à Éì ï Çò Çî Àì
ã ÆòÈå í ÈìÉåò Àì ì ÅL Èk Äð à ÉìÀå í Åì Èk Äð à ÉìÀå LÉåáÅð:  

  
  :שירה

úÉåà íé ÄîÈé ú Çã Àî Æç Èúà Èø È÷ Éå .úé ÄLà Åø Àá ä ÅNÂò Çî Àì ø ÆëÅæ:  
  

  :שירה

áÉåè úÉåà Àø Äì íé ÄîÈé á Åä Éà íé Äi Çç õ Åô Èç Æä Lé Äà Èä é Äî:  
ä Èî Àø Äî ø Åa Çc Äî Èêé Æú Èô ÀNe ò Èø Åî Èê Àð ÉåL Àì ø Éö Àð:  
eä Åô Àã ÈøÀå í Éåì ÈL L Åw Ça áÉåè ä ÅNÂòÇå ò Èø Åî øeñ :)ãì íéìäú ,âé -åè(  

  
  

  ברכת המזון
  ":שיר המעלות"אנו הבאנו מתוכה רק את . אחרי הזמירות את ברכת המזוןיש האומרים 

  
  :שירה

íé Äî Àì Éç Àk eðé Äé Èä ï Éåi Äö ú Çáé ÄL ú Æà äÈå Éä Àé áeL Àa úÉåìÂò Çn Çä øé ÄL:  
 ÉåNÂò Çì äÈå Éä Àé ìé Äc Àâ Ää í Äé Éåb Çá eø ÀîàÉé æ Èà äÈp Äø eðÅð ÉåL Àìe eðé Ät ÷Éåç ÀN à Åì ÈnÄé æ Èà Æl Åà í Äò úä:  

íé Äç Åî ÀN eðé Äé Èä eð Èn Äò úÉåNÂò Çì äÈå Éä Àé ìé Äc Àâ Ää:  
 åðúåáù ú Æà äÈå Éä Àé ä ÈáeL}eð Åúé Äá ÀL{ áÆâÆp Ça íé Ä÷é Äô Âà Çk:  

eø Éö À÷ Äé äÈp Äø Àa ä Èò Àî Äã Àa íé Äò Àø Éf Çä:  
åé Èú Én Ëì Âà à ÅN Éð äÈp Äø Àá à ÉáÈé à Éa ò ÇøÈf Çä Àê ÆL Æî à ÅN Éð ä Éë Èáe Àê ÅìÅé Àê Éåì Èä:  

åë÷ íéìäú  
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  שבת-זמירות לליל -תוספות לבחירה 

  
  

  :שירה

é Èç ì Åà Àì íé Ää Éìà Åì é ÄL ÀôÇð ä Èà Àî Èö .é Èç ì Åà Àì eð Àp Çø Àé é Äø ÈN Àáe é Äa Äì:  
é Äð Èà Èø Àa ã Èç Æà ì Åà .é Äð Èà é Çç ø Çî ÈàÀå .é Äð Çà Àø Äé à Éì é Äk .é ÈçÈå í Èã Èà Èä .éáì:  
ä Èî Àë Èç Àa ì Ék à Èø Èa . Èn Äæ Àî Äáe ä Èö Åò Àaä .ä Èî ÈìÁòÆð ã Éà Àî .é Èç ì Èk éÅðé Åò Åî .éáì:  
 Éåã Éåá Àk ì Èk ì Çò í Èø . Éåã Éåä äÆe ÇçÀé ä Æt ì Èk . ÉåãÈé Àa ø ÆL Âà Àêeø Èa .é Èç ì Èk L ÆôÆð .éáì:  
í Èú éÅðé Äð ìé Äc Àá Ää .í ÈúÉåø Éåä Àì íé Äw Ëç .í ÈúÉåà ä ÆNÂòÇé ø ÆL Âà .é ÈçÈå í Èã Èà Èä .éáì:  
÷ Èc Çè Àö Äé äÆæ é Äî . ÇL Àî Äð÷ Èc ÷ Èá Èà Àì ì .÷ Çc Àö Äé à Éì é Äk ú Æî Æà .é Èç ì Èk ÈêéÆð Èô Àì .éáì:  

áeL Èç ø ÆöÅé á Åì Àa .áeL Àë Çò ú ÇîÂç úeî Àã Äk .áeLÈé ä Èë Èëé ÅàÀå .é Èç Æä ø ÈN Èa Çä .éáì:  
eá Èà í Äà íé Äâ Éåñ Àð .eá ÈL í Èk Àø Çã Äîe .eá Èk ÀLÄé í Æø Æè .é Èç ì Èë Àì ã Åò Éåî úé Åa .éáì:  

ì Ék ì Çò  Èê Æã Éåä Âà . Èê ÆãÂçÇé Àz ä Æt ì Èk . Èêé ÆãÈé ú Æà Çç ÅúÉåt .é Èç ì Èë Àì Çòé Äa ÀN Çîe .éáì:  
íé Äîeã À÷ ú ÇáÂä Çà ø Éåë Àæ .íé Äî Èc Àø Äð äÅéÂç ÇäÀå .íé ÄîÈi Çä á Åø Ç÷Àå .é Èç é ÇLÄé ï Æa ø ÆL Âà .éáì:  
ú ÆîÁà ú Æø Æá Àâ Äì ä Åà Àø .ú Æî ÆàÉåð ä Èç Àô ÄL .ú Ån Çä ÀêÅð Àá é Äk à Éì . Äð Àáeé Èç Æä é .éáì:  

é Ät Çà ì Çò ãÉåw Æà .é Ät Çk Èê Àì NÉåø Àô ÆàÀå .é Ät ç Çz Àô Æà ú Åò .é Èç ì Èk ú Çî ÀL Äð Àa .éáì:  
  

  :שירה

 Àê Åú Èçeð Àî úeãé Äã Ài ä Çî .ä Èk Àì Çn Çä ú Èa ÇL Àz Çà . Àê Åúà Èø À÷ Äì õeøÈð ï Åë Àa .ä Èëeñ Àð ä Èl Çë é ÄàÉåa . é Åã Àâ Äa Leá Àì
úÉåãeîÂç . Äì Àã Çä Àìä Èë Èø Àá Äa øÅð ÷é .úÉåã ÉåáÂò Èä ì Èk ì Æë ÅzÇå .ä Èëà Èì Àî eNÂò Çú à Éì:  

íé ÄâeðÂò Çú Àa âÅp Çò Àú Ää Àì .íé Äâ ÈãÀå åé Èì ÀNe íé Äøea Àø Ça:  
íé Än Çò Àè Çî éÅðé Äî ì Èk íé Äðé ÄîÀæ Çî á Æø Æò Åî .íé Äð Èëeî í Éåé ã Éåò Àa Äî .íé Äî ÈhËô Àî íé Äì Éåâ Àð Àø Çz . Äðé Äî ä Èn Çk ÀêÉåøÂò ÇìÀå íé

íé Äî ÈO Ëá Àî úÉåðéÅé ú Éåú ÀL .íé Äp ÇãÂò Çî é Å÷eð Àô ÇúÀå .íé Äî Èò Àt Lì ÈL ì Èë Àa:  
âðòúäì:  

L Èøé Äé á É÷ÂòÇé ú ÇìÂçÇð .ä ÈìÂçÇð íé Äø Èö Àî é Äì Àa .L ÈøÈå øé ÄL Èò eäeã Àa Çëé Äå .ä Èl Ëà Àâ Äì ek Àæ ÄúÀå . í Äà ú Èa ÇL í Éåé
eø Éî ÀL Äz .ä ÈlËâ Àñ é Äì í ÆúéÄé Àä Äå . ÆL ÅLeãÉåáÂò Çz íé ÄîÈé ú .ä Èìé ÄâÈð é Äòé Äá ÀM Çáe:  
âðòúäì:  

íé Äøeñ Âà Èêé Æö ÈôÂç .úÉåð Éåa ÀL Æç áÉåLÂç Çì íÇâÀå .ú Éåð Èa Çä Àê Åc ÇL Àìe íé Äø Èz Ëî íé Äøeä Àø Ää .ø Æô Åñ Éåã Àn Çì Àì ÷Éåp ÄúÀå .
ú Éåðé Äâ Àð Äa Çç ÅvÇð Àî Çì .ø Æô ÆL é Åø Àî Äà Àa úÉåâÂä ÇìÀå .e ú Éåp Ät ì Èë ÀaúÉåðÂç Çî:  

âðòúäì:  
ú ÇçÇð Àá à Åä Àz Àê Èëel Ää .ú Èa ÇM Çì à Èø À÷ âÆð Éåò .ú Çç Ça ËL Àî äÈð ÅM ÇäÀå .ú Çáé ÄL Àî L ÆôÆð ú Çã Àk . Èê Àì é ÄL ÀôÇð ï Åë Àa

äÈâ Àø Èò .ú Ça Äç Àa Ççeð ÈìÀå .äÈâeñ íé Äp ÇLÉåM Çk .ú Çáe ï Åa eçeðÈé Éåa:  
âðòúäì:  

à Èa Çä í ÈìÉåò ïé Åò Åî .í Éåé ä Èçeð Àî ú Èa ÇL .d Èa íé Äâ Àp Çò Àú Än Çä ì Èk .ä Èç Àî ÄN áÉåø Àì ek Àæ Äé . ÈvËé Ççé ÄL Èî é Åì Àá Æç Åî eì
ä ÈçÈå Àø Äì .ä ÈçÈð ÂàÇå ï ÉåâÈé ñÈð Àå Ççé Äî Àö Çú eðé Åúeã Àt:  

âðòúäì:  
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  קידוש של יום השבת -הטקס 

  

úáùä íåé ìù ùåãé÷  
אחרי , הכנסת- לעתים בציבור בבית, נערך בשבת -) ש הגדולהקידו" (קידושא רבא"המכונה גם  -הקידוש לשבת 

הביניים -אבל מאז ימי, "בורא פרי הגפן"עיקרו הוא הברכה . כך גם בבית-ותמיד אחר, תפילת מוסף לשבת
  . העוסקים ביום השבת, נוספו קטעי קריאה

  
  :קריאה

" ÄL Àã È÷ í Éåé Àa Èêé Æö ÈôÂç úÉåNÂò Èê Æì Àâ Çø ú Èa ÇM Äî áé ÄL Èz í Äà Àî äÈå Éä Àé LÉåã À÷ Äì âÆð Éò ú Èa ÇM Çì Èúà Èø È÷Àå é ã Èa Ëë
ø Èá Èc ø Åa ÇãÀå Èê Àö Àô Æç àÉåö Àn Äî Èêé Æë Èø Àc úÉåNÂò Åî Éåz Àã Ça ÄëÀå :ì Çò Èêé Äz Àá Çk Àø ÄäÀå äÈå Éä Àé ì Çò âÇp Çò Àú Äz æ Èà  é ÅúÃî Èa
 Åa Äc äÈå Éä Àé é Ät é Äk Èêé Äá Èà á É÷ÂòÇé ú ÇìÂçÇð Èêé Äz Àì Çë Âà ÇäÀå õ Æø Èàø ")çð åäéòùé ,âé -ãé.(  

  

  :שירה

"ú Èa ÇM Çä ú Æà ì Åà Èø ÀNÄé éÅð Àá eø Àî ÈLÀå .í ÈìÉåò úé Äø Àa í Èú Éø Éã Àì ú Èa ÇM Çä ú Æà úÉåNÂò Çì : ÀN Äé éÅð Àa ïé Åáe é Äðé Åa ì Åà Èø
õ Æø Èà Èä ú ÆàÀå íÄé Çî ÈM Çä ú Æà äÈå Éä Àé ä ÈN Èò íé ÄîÈé ú ÆL ÅL é Äk í ÈìÉåò Àì àé Ää úÉåà . í Éåi Çáe ÄiÇå ú Çá ÈL é Äòé Äá ÀM ÇäL ÇôÈp"  

)àì úåîù ,æè-æé(  
  

  :קריאה

" ÉåL Àc Ç÷ Àì ú Èa ÇM Çä í Éåé ú Æà ø ÉåëÈæ . Èê Æz Àëà Çì Àî ì Èk Èúé ÄN ÈòÀå ã ÉåáÂò Çz íé ÄîÈé ú ÆL ÅL . Èa ÇL é Äòé Äá ÀM Çä í Éåé Àå ú
 Çò Èê Æz Äáe Èê Àð Äáe ä Èz Çà ä Èëà Èì Àî ì Èë ä ÆNÂò Çú à Éì Èêé Æä ÉìÁà äÈå Éä Àé Çì Âà Èê ÀøÅâ Àå Èê Æz Àî Æä Àáe Èê Àú Èî ÂàÇå Èê Àc Àá ø ÆL

 Àå íÈi Çä ú Æà õ Æø Èà Èä ú ÆàÀå íÄé Çî ÈM Çä ú Æà äÈå Éä Àé ä ÈN Èò íé ÄîÈé ú ÆL ÅL é Äk Èêé Æø Èò ÀL Äa ÈiÇå í Èa ø ÆL Âà ì Èk ú Æà çÇð
eä ÅL Àc Ç÷ÀéÇå ú Èa ÇM Çä í Éåé ú Æà äÈå Éä Àé Àê Çø Åa ï Åk ì Çò é Äòé Äá ÀM Çä í Éåi Ça ")ë úåîù ,ç-àé.(  

  
  :ת/ת את הגביע ביד ואומר/ת אוחז/המקדש

ïÈð Èø Èî é Äø Àá Çñ . Äø Àt à Åø Éåa í Èì Éåò Èä Àê Æì Æî eðé Åä Éì Áà äÈå ÉäÀé ä Èz Çà Àêeø Èaï ÆôÈb Çä é.  
  .ה את הגביע לשאר המסובים/ת שותה מהיין ומעביר/המקדש

  
  :ברכה על הלחם

  : תוך גילוי שתי החלות, יש האומרים

" Äk eà Àø Åk ì Çò ú Èa ÇM Çä í Æë Èì ï ÇúÈð äÈå Éä Àé é Åú Éð àeä ï ï
 ÀL íÄé Èî Éåé í Æç Æì é ÄM ÄM Çä í Éåi Ça í Æë Èì Àç Çz Lé Äà eá åé Èz

é Äá ÀM Çä í Éåi Ça Éåî É÷ Àn Äî Lé Äà à ÅöÅé ì Çàé Äò ")æè úåîù ,
èë.( 

  : תוך הרמת שתי החלות, יש האומרים

à Èú Àk Àì Çî ú Èa ÇL úeL Àø Äa ,L Àø Äa í Èä Èø Àá Çà úe
ä )יעקב: בסעודה שלישית( Èãeò Àq Çä ì Çò Ça ,øeî Èà Èk 
" Èø é Çç ì Èë Àì Çòé Äa ÀN Çîe Èê ÆãÈé ú Æà Çç ÅúÉåtï Éåö ") íéìäú

äî÷ ,æè( 

 Èä ï Äî í Æç Æì àé Äö Éån Çä í Èì Éåò Èä Àê Æì Æî eðé Åä Éì Áà äÈå ÉäÀé ä Èz Çà Àêeø Èaõ Æø Èà.  
  .לפי הגיל, שים למסוביםטובלים במלח ומגי, הילדים בוצעים את החלה

  

  )סעודה שניה(! בתאבון

  
  :שירה אחרי הסעודה

ú Ça í Äò ï Åá Àì à Èø À÷Äé ø Éåø Àc .ú Çá Èá Éåî Àk í Æë Àø Èö Àð Äé Àå . Àa eçeðÀå eá ÀL ú Ça ÀLeé à ÉìÀå í Æë Àî ÄL íé Äò Àð ú Èa ÇL í Éåé
÷ ÅøÉåN ò Çè Àð é Än Äò ä ÅNÂò ò ÇLÆé úÉåàÀå é Äî ÈìeàÀå é ÄåÈð LÉåø Àc  é Än Çò éÅð Àa ú ÇòÀå ÇL ä Åò ÀL é Äî Àø Çk Àê Éåú Àa  

ä Èø Àö Èa Àê Éåú Àa ä Èøet Àê Éåø Àc .ä Èø Àá ÆòÀå ó Çà Àa é Çø Èö õ Éåú Àð ä Èø ÀáÈb ø ÆL Âà ì Æá Èa íÇâÀå .à Èø À÷ Æà í Éåé Àa é Äì Éå÷ ò Çî ÀL 
 ÇìÀå øé Ää Àæ Çn ÇìÀå ø Èä Àã Äz LÉåø Àa ä Èh ÄL ñ ÇãÂä ø Çä ø Èa Àã Än Ça ï Åz íé Ää Éì Áàø ÈäÀæ Äp . ø ÈäÈð é Åî Àk ï Åz íé Äî Éåì ÀL  

 Äø Èê Àì eðÅð ÉåL Àì äÈp Æà Àì Çî Àðe ä Æt áé Äç ÀøÇð Àå äÈðé Äâ Àî Çáe á Èá Åì â Éåî Àa àÈð Ç÷ ì Åà é Çî È÷ Àê ÉåãÂä äÈp  
 Èê ÆLà Éø Àì ø Æú Æë àé ÄäÀå Èê ÆL ÀôÇð Àì ä Èî Àë Èç ä Åò Àc . Èêé ÆLÉåã À÷ úÇå Àö Äî ø Éåö Àð . Èê ÆL Àã È÷ ú Èa ÇL ø Éåî ÀL:  

øéåìä èøáì ïá ùðåã éá  
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  קידוש של יום השבת -תוספות לבחירה 

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

  

  ?מהי לדעתכ� קדושה –" קדושי� תהיו כי קדוש אני אלוהיכ�" –ע� קדוש  –שבת קודש 
  ?אד� או מושג לקדוש, חפ), מה הופ	 ארוע

  ".קדושי�"� בבחינת תנו דוגמאות מחייכ� לנושאי� שה
  

  .הכי# שבמנוחה, הצור	 במנוחה. מנוחת השבת כמושג חברתי –שבת מנוחה 
שינוי דפוסי החיי� . נפשית, הא� מדובר במנוחה פיזית או במנוחה רוחנית? כיצד את� נחי�

  ?הנהוגי� במהל	 השבוע הא� ה� בבחינת מנוחה
  ?בעלי חיי�, עובדי� –כיצד דואגי� למנוחת� של אלה התלויי� במשפחה 

  
  "…המבדיל בי� קודש לחול"

  .שוחחו במשפחה מה מבדיל אצלכ� בי� קודש לחול
כיצד מעניקי� במשפחתכ� ? כיצד יוצרי� הבחנה בי� ימי� רגילי� לימי� מיוחדי� במשפחה

  ).ימי נישואי�, ימי הולדת(? צביו� חגיגי לימי� מיוחדי� בשנה

  
  
  
  

  השבת שלי
 ,בשבת בבוקר :וחדת שהייתה למשפחתנו באתיופיהחווית שבת מי

 .לבית שלנו ע� חלה של שבת הכל המשפחה בא ,אחרי בית הכנסת
  .:9אבאתיופית קוראי� לזה ד

  . סוגי� של רוטב ע� הרבה רה'המאכל המיוחד מבית סבתא זה אינג
 �  ס גלעד"בבי 1'כיתה א ,היילוח

  
העשויה מקמח גרגירי , רה היא מעי� פיתה שטוחה דקה וחמצמצה'אינג

  .תבואה קטני� המכוני� טי#
  .והוא עשיר בתבליני� חריפי�, הרוטב נקרא ווט

  . �"האכילה מתבצעת בידיי� ולא בסכו
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  הבדלה -הטקס 

  

äìãáä  
ונר ) ציפורן או תבלין אחר, אתרוג מסוכות, עשבים ריחניים מהגינה(בשמים , ע יין מלא על גדותיועל השולחן גבי

  . הבדלה קלוע
  

  :שירה

ï ÈîÂç Çø Èä á Èà L ÆôÆð ãé Äã Àé . ÈêÆð Éåö Àø ì Æà Èê Àã Àá Çò ÀêÉåL Àî .ìÈi Çà Éåî Àk Èê Àc Àá Çò õeøÈé . ÈãÂä ìeî ì Æà äÆåÂç Çz ÀLÄé Èê Æø.  
  

  :ת/ה את הגביע ביד ואומר/ה מחזיק/המבדיל, )ר לתת לאחד הילדים להחזיקואפש(מדליקים את הנר 

ã Èç Àô Æà à ÉìÀå ç Çè Àá Æà é Äú ÈòeLÀé ì Åà äÅp Ää :äÈå Éä Àé dÈé ú Èø Àî Äæ Àå é Äf Èò é Äk .ä ÈòeLé Äì é Äì é Ää ÀéÇå : íÄé Çî í Æz Àá Çà ÀLe
ï ÉåN ÈN Àa .ä ÈòeLÀé Çä éÅð Àé Çò Çn Äî :ä ÈòeLÀé Çä äÈå Éäé Çì . Çòä Èì Æq Èê Æú Èë Àø Äá Èê Àn Çò ì :eð Èn Äò úÉåà Èá Àö äÈå Éä Àé . Èì áÈb ÀN Äî eð

ä Èì Æñ á É÷ÂòÇé é Åä ÉìÁà :úÉåà Èá Àö äÈå Éä Àé . Àê Èa Çç Åè Éa í Èã Èà é Åø ÀL Çà :ä Èòé ÄLÉåä äÈå Éä Àé . Àø È÷ í Éåé Àa eðÅðÂòÇé Àê Æì Æn Çäeð Åà :
 È÷é Äå ï ÉåN ÈNÀå ä Èç Àî ÄNÀå ä Èø Éåà ä ÈúÀé Èä íé Äãeä Ài Çìø .eð Èì äÆé Àä Äz ï Åk :à ÈO Æà úÉåòeLÀé ñ Éåk . Èø À÷ Æà äÈå Éä Àé í ÅL Àáeà:  

ïÈð Èø Èî é Äø Àá Çñ :í ÈìÉåò Èä Àê Æì Æî eðé Åä ÉìÁà äÈå Éä Àé ä Èz Çà Àêeø Èa .ï ÆôÈb Çä é Äø Àt à Åø Éåa:  
í :ברכת הבשמים ÈìÉåò Èä Àê Æì Æî eðé Åä ÉìÁà äÈå Éä Àé ä Èz Çà Àêeø Èa . ÈN Àá éÅðé Äî à Åø Éåaíé Äî : כולם מריחים את

  .הבשמים

í :ברכת הנר ÈìÉåò Èä Àê Æì Æî eðé Åä ÉìÁà äÈå Éä Àé ä Èz Çà Àêeø Èa .L Åà Èä é Åø Éåà Àî à Åø Éåa : מסתכלים בקצות אצבעותיהם

  .לאור הנר

í :ברכת הבדלה ÈìÉåò Èä Àê Æì Æî eðé Åä ÉìÁà äÈå Éä Àé ä Èz Çà Àêeø Èa .ì Éç Àì L Æã É÷ ïé Åa ìé Äc Àá Çn Çä . Éåà ïé Åa Àê ÆLç Àì ø .
íé Än Çò Èì ì Åà Èø ÀNÄé ïé Åa .ä ÆNÂò Çn Çä é ÅîÀé ú ÆL ÅL Àì é Äòé Äá ÀM Çä í Éåé ïé Åa :  
äÈå Éä Àé ä Èz Çà Àêeø Èa .ì Éç Àì L Æã É÷ ïé Åa ìé Äc Àá Çî Çä:  

  . ידי טבילתו ביין שנשפך מהגביע- שותים את היין ומכבים את הנר על
  

  :קריאה

 כאן על פני האדמה
 -לֹא ֶּבָעִבים ֵמָעל  - ָדָמהאֲ ָּכאן ַעל ְּפֵני 

 ;ָהֵאם, ַהְּקרֹוָבהַעל ְּפֵני ֲאָדָמה 
 ַהַּדל ְּבִגיָלּה ְוָלִגיל ְּבַעְצָּבּהְלֵהָעֵצב 

 .ָּכְך ְלַנֵחם-ָּכל ַהּיֹוֵדעַ 
 ,ַּבָּיד ַהּמּוָמׁש ַהּיֹום -לֹא ַעְרִפֵלי ָמָחר 

 :ָהֵאיָתן, ַהַחם, ַהּמּוָצק ַהּיֹום
 ,ָהֶאָחד, ַהָּקָצר, ַהֶּזה םַהּיֹוִלְרוֹות ֶאת 

 .ַעל ְּפֵני 9ְדָמֵתנּו ָּכאן

  
 !ּבֹואּו ַהּכֹל, ּבֹואּו - ַהֵּלילְּבֶטֶרם ?ָתא 
 ַעְקָׁשִני ָוֵער, ַמֲאָמץ ְמֻאָחד

 ַהֻאְמָנם ִיָּבֵצר ָלגֹל. ֶׁשל ֶאֶלף ְזרֹועֹות
 ?ֶאת ָהֶאֶבן ִמִּפי ַהְּבֵאר

  רחל 

 

  
  :קריאה

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

äöéá éìáá ,ò æè"à  
  

  :הצעה לפעילות במשפחה
כיצד אנו . טקס ההבדלה מזמ� לנו אפשרות לחשוב ולבחו� הבדלי� הקיימי� בחברתנו בי� בני אד�

כיצד מחנכי� במשפחה לסובלנות וסבלנות ? מהי סובלנות? � לבני אד� השוני� מאתנומתייחסי
  ?תרבות ובחיי יו� יו�, כלפי אלה הנוהגי� אחרת מאתנו בענייני אמונה

  .מהו המכנה המשות# לנו ולשוני� מאתנו, חשבו על הצד המאחד את כולנו למרות ההבדלי�
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  הבדלה -תוספות לבחירה 

  
 

  הלב והמעין
וגם העולם בכללו יש לו . וכל דבר יש לו לב. ומן האבן יוצא מעין, ועל ההר עומד אבן, ש הרוי

וזה הלב של העולם עומד , וזה ההר עם האבן והמעין עומד בקצה אחד של העולם. ... לב
וכוסף ומשתוקק תמיד מאד מאד לבוא , וזה הלב עומד כנגד המעין. בקצה אחר של העולם

וגם זה המעין . וצועק מאד לבוא אל אותו המעין. וקקות גדול מאד מאדבהשת, אל אותו המעין
אך ? מפני מה אינו הולך אל המעין, אך מאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך. ... משתוקק אליו

ואם . ואינו יכול להסתכל על המעין, אזי אינו רואה השפוע, כשרוצה לילך ולהתקרב אל ההר
וכשעומד כנגד ההר אזי . כי עקר חיותו הוא מן המעין, לא יסתכל על המעין אזי תצא נפשו

אבל תכף כשילך ויתקרב אל ההר אזי . ששם עומד המעין, הוא רואה ראש השפוע של ההר
. חס ושלום, ואזי תצא נפשו, ואזי אינו יכול לראות את המעין, נעלם מעיניו ראש השפוע

כי הלב הוא החיות של כל . אזי יתבטל כל העולם כולו, חס ושלום, וכשזה הלב היה מסתלק
ומתגעגע , רק עומד כנגדו. ועל כן אינו יכול לילך אל המעין, ובודאי אין קיום בלא לב. דבר

  ...וצועק
  מעשיה יג, ספר סיפורי מעשיות, רבי נחמן מברסלב

  
  

 הבדלה
 ַחָּמה ְלַנְרִּתיָקּהָׁשָעה זֹו ֶׁשִנְתַּכְנָסה 

 .ָמהַּבֶּנחָ ׁשּוב ֲאִני רֹוֶצה ִלְראֹות 
 .ְלַעְצִמי ּכֹה ְמַעט ֶׁשִהְבַטְחִּתי

 .ְלַעְצִמי ּכֹה ַהְרֵּבה ִקַּיְמִּתיֶׁשלֹא 
 

 ַוֲאבֹוי ֶׁשֲאִני מֹוְצ?ה ַּבַהְבָטָחה
 ְל9ְבָרָהם' ֶׁשִהְבִטיַח ה
 ְלַיֲעקֹב' ֶׁשִהְבִטיַח ה

 ַּכחֹול ִיְרֶּבה ִיְרֶּבה ֶׁשַּזְרָעם
 ַהָּיםַעל ְׂשַפת 

 .ָלרֹב
 

 .א 9ְבָרָהםֶׁשֲאִני לֹ
 .ֶׁשֲאִני לֹא ַיֲעקֹב

 .ְלַעְצִמי ּכֹה ְמַעט ֶׁשִהְבַטְחִּתי
 .ְלַעְצִמי ּכֹה ַהְרֵּבה ִקַּיְמִּתיֶׁשלֹא 

 
 ֶׁשֵאיֶנִני ָיכֹול

 ֶׁשֵאיֶנִני ֶאָלא חֹול
  .ְמַעט ֵמַהְרֵּבה

  
 אמיר גלבוע

 אדיר וברוך
 !ַהְּגדֹולֹות ַהִּמְצוֹותֲעָמָלם ֶׁשל עֹוֵׂשי  9ִּדיר

 ּוְבִׁשְפַעת ּכֹוָכִבים. ִהָּלה -ָּכל ָיֵרַח 
 . ַהָּגבֹּהַ  ַּבֻּסָּלם ַהֵּלילֹותְמַפְּסִגים 

 ,ַהָּנבֹון 9ָּתהַלְמֵדִני 
 ,ְּבֻחִּלין ַהְּמַהֵּדר 9ָּתה

 ֲאָגִלים-ֲאָגִלים ַהַּטלָהאֹוֵגר ֶאת 
  -, ְוחֶֹרׁש ְלַצֶּמֶרתְלָהְפָכם 
 ,ַהְּקַטּנֹותְלַכֵּתף 
 ,ִּבְקַטּנֹות קְלַדְקּדֵ 

 ְּגָרנֹות-ֶאל-ּוִביִגיַע נֹוְסֵעי
 :ְלַרֵּנן
 !ַמֲעֶׂשיךָ  ָּגְדלּוַמה 

 
  !ַהְּקַטּנֹות ַהִּמְצוֹותָּברּוְך ֲעָמָלם ֶׁשל עֹוֵׂשי 

 
  אברהם שלונסקי

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  סעודה שלישית •
קביעה זו פורשה הלכה למעשה על . שיש לאכול שלוש סעודות בכל שבת) ב"שבת קיז ע, תלמוד בבלי(ל קבעו "חז

זמנה של הסעודה השלישית הוא מעט לפני . 	 יו� השבתסעודה בליל שבת ועל שתי סעודות הנאכלות במש
יש שהיא נערכת בבית ויש המקיימי� אותה . ומסיימי� אותה לקראת תפילת ערבית של מוצאי שבת, השקיעה

כיוו� שהיא נאכלת בזמ� שבו , בתורת הסוד הוענקה לסעודה השלישית משמעות מיוחדת. בבית הכנסת, בציבור
  . ודבר זה בא לביטוי ג� בפיוטי� שנהוג לאומר� בסעודה זו, לעמו' הקירבה בי� ה לפי תפיסתה גדולה במיוחד

  טקס הבדלה •
טקס . כוללת בדר	 כלל ג� טקס של הבדלה בציבור, המתקיימת בבית הכנסת, תפילת ערבית של מוצאי שבת

כלי ובו , קלפני המבדיל מובאי� נר קלוע כשהוא דול. במסגרת המשפחה, ההבדלה נער	 ג� לאחר מכ� בבית
�הבשמי� ואור הנר וברכת , ברכות על היי�, שכולל פסוקי מבוא מהמקרא –הטקס . בשמי� וגביע מלא יי

והוא מקביל על דר	 הניגוד , מציי� באופ� בולט את המעבר מ� השבת אל ימות החול %" המבדיל בי� קודש לחול"
  . הנאמר בליל שבת ,אל הקידוש

  . א	 פסוקי המבוא צורפו אליו רק בימי הביניי�, )ה, משנה ברכות ח(נאי� טקס ההבדלה מוכר בעיקרו כבר לת

  מלווה מלכה •
בסעודה . בסעודה מיוחדת הנערכת במוצאי שבת") שבת המלכה"המכונה ג� (יש הנוהגי� ללוות את יציאת השבת 

שבת קיט (הבבלי המנהג ללוות את צאת השבת בסעודה מוכר כבר לתלמוד . זו נוהגי� לשיר פיוטי� המיוחדי� לה
  . והוא זכה למשנה תוק# במחשבת הקבלה) ב"ע
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  מקורות וביבליוגרפיה בנושא שבת
  
  

  ): רשימה חלקית( במקרא �
, שמות לא;   יב, שמות כג;   יא%ח, שמות כ;   ל%ד ,שמות טז;   ג, ב %לא , בראשית א

;   י%ט, במדבר כח;   לו%לב, במדבר טו;   ג, ויקרא כג;   ג% א, שמות לה;   יז%יב
  .  כב%טו, נחמיה יג;   תהילי� צב;   כז%כא, ירמיה יז;   טו%יב, דברי� ה

   במשנהמסכת שבת  �
  בתוספתאמסכת שבת  �
  בתלמוד הבבלימסכת שבת  �
  בתלמוד הירושלמי מסכת שבת �
  ")זמני�"בתו	 ספר (� "לרמב "משנה תורה"הלכות שבת ב �
 ").אורח חיי�"בתו	 ספר (יוס# קארו ' לר "שולח� ערו�"הלכות שבת ב �
  
הוצאת ברית התנועה הקיבוצית , גוריו�%בעריכת צבי שוע ואריה ב�, ילקוט שבת �

  . 1980, בית השיטה, וועדת החגי� הבינקיבוצית
, בעריכת דבורה הכה� ומנח� הכה�, )הכר	 על ראש חודש ושבת( חגי	 ומועדי	 �

  .1979ירושלי� , כתר
  .1950, אביב%תל, טוב לוינסקי% בעריכת יו�, )הכר	 על שבת( ספר המועדי	 �
, מאגנס, מאת ראוב� קימלמ�, המשמעות המיסטית �וקבלת שבת ' לכה דודי' �

  .ג"תשס, ירושלי�
, ע� עובד, מאת אליעזר שבייד, ראלמשמעות	 של חגי יש �ספר מחזור הזמני	  �

  .ד"תשמ, אביב%תל
, ירושלי�, בית הלל, מאת אברה� יהושע השל, משמעותה לאד	 בימינו: השבת �

  .א"תשמ
, אביב%תל, ידיעות אחרונות, בעריכת מיריק גרזי ובארי צימרמ�, היו	 השביעי �

2001.  
  . כ"שת, אביב%תל, דביר, ח רבניצקי"נ ביאליק וי"בעריכת ח, ספר האגדה �
  .1999ירושלי� , ידיעות אחרונות, סידור אבי חי �
  
  
  
  


