"זכור את יום השבת לקדשו"
מאגר מידע בנושא שבת____
לצורך הפקת קבלת שבת בית ספרית
מבוא:
בפרויקט "עשרת הדברות" המתקיים בשכבת ז'  ,נפגשו התלמידים עם הדיבר "זכור את יום השבת
לקדשו" ועם המסר והבשורה שהוא מעניק לחיינו.
ביכולתכם להעמיק את המפגש עם הדיבר ע"י עריכת טקס קבלת-שבת.
האפשרויות מגוונות:






קבלת שבת שכבתית לשכבת ז'
קבלת שבת שכבתית לשכבה ח'/ט'
קבלת שבת בית ספרית
קבלת שבת להורים וילדים
קבלת שבת בשילוב עם אוכלוסיה מיוחדת (קשישים ,בעלי מוגבלויות וכו')..

על מנת להפיק טקס קבלת שבת ייחודי משלכם ,תוכלו להיעזר במאגר זה.
מה יש במאגר?







סיכום של ערך הליבה הנלמד מהדיבר "זכור את"
מערך לדוגמא של קבלת שבת
טקסטים מן המקורות היהודיים בנושא השבת
סיפורים יפים ואגדות חז"ל על השבת
שירים ישראליים לשבת
נוסח טקס קבלת שבת :הדלקת נרות,פיוטים,קידוש ועוד..

נשמח שתיידעו ,תתעדו ותשלחו אלינו למייל את קבלת השבת שלכם aseretproject@gmail.com
כמו כן ,מאגר זה במלואו קיים באתר המורים שלנו www.asereteachers.org

בהצלחה
ו-שבת שלום ומבורך
צוות הפרוייקט

 ערך הליבה :שבת -לגוף ולנשמה !
שבת .יש משהו במילה הזו שכבר ממלא אותנו בתחושה של רוגע ,נחת ,שלווה.
כשמעמיקים את המבט ,מגלים שלשבת יש אמירה מוסרית ,חינוכית וחברתית.
בשבת אנחנו זוכרים את עבדות מצרים ,ומתוך כך בוחרים להשתחרר מה"עבדות" שלנו -לכסף,
למעמד ,לגירויים הרבים שמציפים אותנו כל השבוע.
השבת הינה יום המנוחה הרשמי של מדינת ישראל -בו אזרחים רבים שובתים מעבודתם וזוכים
לזמן איכות עם המשפחה ולמילוי מצברים -גופניים ונפשיים.
השבת מכונה בפיוטים "מעין עולם הבא" -פיסה קטנה של גן עדן .יום שניתן להתחבר בו
לרוחניות ,לערכים החשובים לנו באמת .יום בו ניתן לעצור ולעשות חשבון נפש עם עצמנו.
השבת במקורותינו היא יום מקודש המעיד על "מעשה בראשית" -בו אלוקים ברא את העולם
בשישה ימים ונח ביום השביעי .יום זה מסמל את הברית המיוחדת של עם ישראל עם אלוקים
"אות היא לעולמי עד ביני וביניכם".
השבת בישראל כיום מזמנת פולמוסים רבים -פתיחת עסקים בשבת ,תחבורה ציבורית בשבת
ועוד..
אסור שפולמוסים אלו ישכיחו מאתנו את המהות האמיתית של השבת ואת המשמעויות
הנפלאות שיכול כל אחד ליצוק לשבת שלו -חילוני ודתי כאחד.
"אמר הקב"ה למשה -מתנה טובה יש לי בבית גנזיי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה
לישראל" (מסכת שבת)
השבת היא מתנה טובה .מתנה של שקט ,מנוחה ,רוחניות ,משפחה ,שיוויון .בואו נשמור על
המתנה הטובה שלנו !

 מערך לדוגמא של קבלת שבת
(מערך זה הינו הצעה שלנו לטקס קבלת שבת בבית הספר .ניתן להשתמש בו כפי שהוא וניתן גם
לשנות את השירים והקטעים שנבחרו לאחרים הקיימים במאגר זה)
 .1הכנסת התלמידים למתחם ערוך בשולחנות עם מפה לבנה ,לצלילי שירי שבת (מחרוזת
שירי שבת /שלום עליכם /לכה דודי)
 .2קטע קריאה א' (קטעי הקריאה ע"י מנחה או ע"י תלמידים מתחלפים):
שלום וברכה לכל התלמידים .התכנסנו כאן היום כדי לקבל יחד את שבת המלכה .כמו
מלכה אמיתית ,גם השבת לא מבקרת אצלנו תמיד ,אלא רק פעם בשבוע .וכמו למלכה
אמיתית ,אנו נערכים אליה בשמחה ומרץ :מנקים את הבית ,מתרחצים ולובשים את
בגדינו היפים ,מכינים מאכלים טעימים -הכל לכבוד המלכה.

 .3שיר (משמיעים ומקרינים מילים -רצוי לתת לתלמיד/ה לשיר):
עֶ ֶרב שַׁ בָּ ת  /שמואל בס
עֹוד מעַ ט י ֵֵרד ֵאלֵ ינּו
יֹום שַ בָּ ת הַ ּטֹוב.
לִכבֹודֹו ָּתכִ ין ִאמֵ נּו
מַ טעַ ִמים ָּלרֹב.
בֹואי הַ ברּו ָּכה,
בֹואיִ ,
ִ
יֹום שַ בָּ ת ,יֹום מנּוחָּ ה!
בֹואי-נָּא ,הַ מַ לכָּ ה!
בֹואי-נָּאִ ,
ִ
ִמּודינּו,
ַאְך נַפ ִסיק פֹה ל ֵ
הַ בַ י ָּתה נמַ הֵ ר.
נִת ַקדֵ ש לשַ בָּ ֵתנּו
בִ פ ָּר ִחים ּובנֵר.
בֹואי הַ ברּו ָּכה...
בֹואיִ ,
ִ
 .4קטע קריאה ב':
מספר המדרש על השבת  ,שעמדה לפני אלוקים ואמרה:
מדוע אין לי בן זוג? הרי לכל יום בשבוע יש בן זוג .ליום ראשון יש את יום שני .לשלישי-
את רביעי .לחמישי -את שישי .ורק אני ,שבת ,נותרתי לבדי.
מיד ענה לה אלוקים -אינך לבדך ,שבת .עם ישראל הוא בן זוגך.
 .5קטע קריאה ג':
כששוקעת השמש ביום שישי ,זה הזמן להכניס את השבת.כיצד מכניסים אלינו את אור
השבת? מדליקים נרות שבת .הדלקת נרות שבת הינה אחת המצוות המיוחדות לנשים.
נהוג שאם הבית מדליקה לפחות שתי נרות -אחד כנגד "זכור את יום השבת" שנאמר
בתורה בעשרת הדברות ואחד כנגד "שמור את יום השבת" .זמן הדלקת נרות הוא זמן
מיוחד שבו ניתן להתפלל ולבקש בקשות .כעת נדליק נרות -ולאחר מכן כולנו נעצום את
העיניים ונבקש בקשה אחת מהלב.
 .6הדלקת נרות (תלמידה מדליקה זוג נרות ,מכסה את עיניה ומברכת(:
ֹותיו ו ִצ ָּּונּו ל ַהדלִיק נר ֶשל ַשבָּ ת.
בָּ רּוך ַא ָּתה ה' אֱ ֹלקינּו מֶ לֶך ָּהעֹולָּם ,אֲ שֶ ר ִקד ָּשנּו ב ִמצ ָּ
(מיד לאחר מכן ניתן להשמיע את הפזמון מהשיר "בואי להדליק נרות" של יובל דיין)
 .7קטע קריאה ד':
לפני שנים רבות ,חיו בצפת חכמים ומקובלים גדולים .אותם חכמים רצו לקבל את
השבת בצורה מיוחדת ,ולכן בכל כניסת שבת הם היו מתעטפים בבגדים לבנים ,יוצאים
לשדות הפתוחים ושרים שירים מיוחדים לכבוד השבת .דבר זה נקרא "קבלת שבת".
אחד מהשירים המיוחדים שחוברו באותה תקופה ע"י רבי שלמה אלקבץ הינו הפיוט
"לכה דודי"  .בפיוט זה ששרים בבתי הכנסת בערב שבת גם בימינו נאמר:
"לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה"
הדוד-שהוא עם ישראל ,הולך לקראת הכלה -שהיא השבת.

 .8שיר "לכה דודי" (הפיוט ארוך  ,כדאי להשמיע רק  2בתים ראשונים)
דֹודי לִק ַראת ַכלָּה פנֵי שַ בָּ ת נ ַקב ָּלה
לכָּה ִ
שָּ מֹור ו ָּזכֹור ב ִדבּור ֶאחָּ דִ ,הש ִמיעָּ נּו ֵאל הַ מי ָֻּחד
ה' ֶאחָּ ד ּושמֹו ֶאחָּ ד ,לשֵ ם ּול ִתפ ֶא ֶרת ו ִלת ִה ָּלה
לִק ַראת שַ בָּ ת לכּו ונֵלכָּה ,כִ י ִהיא מקֹור הַ ב ָּר ָּכה
מֵ ר ֹאש ִמ ֶקדֶ ם נסּוכָּה ,סֹוף ַמעֲשֶ ה במַ חֲ שָּ בָּ ה ת ִחלָּ ה
 .9סיפור –מלאכי השבת (כדאי להמחיז)
כְּ שֶׁ ָאדָ ם חֹוזֵר ְּלבֵ יתֹו ִמבֵ ית ַהכְּ נֶׁסֶׁ ת,
בְּ יֹום ִש ִשי בָ עֶׁ ֶׁרב כְּ שֶׁ הַ שַ בָ ת ִנכְּ נֶׁסֶׁ ת,
ְּמלַוִ ים אֹותֹו בְּ ַד ְּרכֹו ְּלבֵ יתֹו חֲ זָ ָרה
ְּשנֵי מַ לְּאֲ כֵ י שָ ֵרת :מַ ל ְָּאְך טֹוב ומַ ל ְָּאְך ַרע.
וְּ ִאם בֵ יתֹו שֶׁ ל אֹותֹו ָאדָ ם ְּל ַקבָ לַת הַ שַ בָ ת
מוכָן:
ְּשנֵי נֵרֹות ּדֹול ְִּקים עַ ל הַ שֻּׁ לְּ חָ ן,
ומזְּ מֹור
ומַ פָה וְּ חַ לָ ה וְּ קֹול ִשיר ִ
וְּ ִש ְּמחָ ה וְּ שַ ְּלוָ ה וְּ ִחּיוְך וְּ אֹור,
קֹורא:
הַ מַ ל ְָּאְך הַ ּטֹוב מַ ִביט בָ ָאדָ ם וְּ ֵ
יתָך
"הַ ְּל ַואי שֶׁ גַם בַ שַ בָ ת הַ בָ ָאה כָ ְך בֵ ְּ
י ֵָר ֶׁאה".
ובְּ עַ ל ָכ ְּרחֹו וכְּ ֶׁנגֶׁד ְּרצֹונֹו ומֵ ח ֶֹׁסר בְּ ֵר ָרה,
כְָך ְּמ ַאחֵ ל לֹו גַם הַ מַ ל ְָּאְך ָה ַרע.

וְּ או ָלם...
ִאם ַהבַ יִת ְּמלֻּׁכְּ לָך וְּ ָחשוְך,
הַ נֵרֹות ֵאינָם ּדֹו ְּל ִקיםַ ,השֻּׁ ְּל ָחן ֵאינֹו עָ רוְך,
ומזְּ מֹור,
ֵאין ַחלָהֵ ,אין ַמ ָפהֵ ,אין ִשיר ִ
חושה ֶׁשל ַשבָ תֶׁ ,של ִש ְּמ ָחה וְּ ֶׁשל
ֵאין ְּת ָ
אֹור –
קֹורא:
אֲ זַי ַה ַמ ְּל ָאְך ָה ַרע ְּבקֹול ֵ
יתָך
"ה ְּל ַואי ֶׁשגַם בַ ַשבָ ת ַהבָ ָאה כָ ְך בֵ ְּ
ַ
י ֵָר ֶׁאה".
וְּ ַה ַמל ְָּאְך ַהּטֹובֵ ,מח ֶֹׁסר ְּב ֵר ָרה,
לְּאְך
"אחולֵי" ַה ַמ ָ
ומ ְּצ ָט ֵרף לְּ ִ
עֹונֶׁה ָא ֵמן ִ
הָ ַרע...
(עיבוד למסכת שבת קי"ט :אפרים
סידון)

 .10קטע קריאה ה':
"ויברך אלוקים את יום השביעי ,ויקדש אותו" הגענו לרגע הקידוש.
מדוע דווקא השבת היא מקודשת לעם ישראל? מספרת לנו התורה כי אלוקים ברא עולם
בשישה ימים ובשביעי הוא שבת ממלאכה ונח .ומאז עד לימינו -יום השבת הוא יום המנוחה
שלנו ,יום בו עוצרים את מירוץ החיים ומתחברים לדברים החשובים לנו :המשפחה ,החברים,
המסורת של עם ישראל .יום השבת הוא כמו תחנת דלק -לגוף ונשמה .ועל כך אמר "אחד
העם"" -יותר מששמרה ישראל את השבת -שמרה השבת על ישראל".
את השבת אנו מקדשים על יין .נהוג שכל בני הבית עומדים ואב המשפחה מחזיק גביע מלא
יין ומקדש .כולם מוזמנים לעמוד לכבוד הקידוש.
 .11קידוש (יש לחלק לפני כן כוסיות יין לכל התלמידים)
וַי ִהי עֶ ֶרב וַי ִהי ב ֶֹקר
יֹום הַ ִש ִשי .וַיכֻלּו הַ שָּ ַמיִם ו ָּה ָּא ֶרץ וכָּל צבָּ ָּאם .וַי ַכל אֱ ֹלקים בַ יֹום ַהש ִביעִ י מלַאכתֹו אֲ ֶשר עָּ ָּשה
וַ ִישבֹת בַ יֹום הַ ש ִביעִ י ִמכָּל מלַ אכתֹו אֲ שֶ ר עָּ שָּ ה .וַיבָּ ֶרְך אֱ ֹלקים ֶאת יֹום ַהש ִביעִ י וַי ַק ֵדש אֹותֹו כִ י
בֹו שָּ בַ ת ִמכָּל מלַאכתֹו אֲ שֶ ר בָּ ָּרא אֱ ֹלקים לַ ֲעשֹות.
בֹותי (ועונים -לחיים)
סַ ב ִרי מָּ ָּרנָּן ו ַרבָּ נָּן ו ַר ַ
בֹורא פ ִרי הַ גָּפֶ ן.
בָּ רּוְך ַא ָּתה ה' אֱ ֹלקינּו מֶ לְֶך ָּהעֹולָּם ֵ
ֹותיו ו ָּרצָּ ה בָּ נּו ו ַשבַ ת ָּקדשֹו ב ַאהֲ בָּ ה ּוב ָּרצֹון
בָּ רּוְך ַא ָּתה ה' אֱ ֹלקינּו מֶ לְֶך ָּהעֹולָּם אֲ שֶ ר ִקד ָּשנּו ב ִמצ ָּ
יאת
יצ ַ
אשית (יֵש אֹומ ִרים :כִ י הּוא יֹום) ת ִחלָּה ל ִמק ָּר ֵאי ק ֶֹדש ֵזכֶר לִ ִ
ִהנ ִחי ָּלנּו זִ כָּרֹון למַ ע ֲֵשה ב ֵר ִ
אֹותנּו ִקדַ ש ָּת ִמכָּל ָּהעַ ִמים) ו ַשבַ ת ָּקד ֶשָך ב ַאהֲ בָּ ה ּוב ָּרצֹון
ִמצ ָּריִם (יֵש אֹומ ִרים :כִ י בָּ נּו בָּ חַ ר ָּת ו ָּ
ִהנחַ ל ָּתנּו .בָּ רּוְך ַא ָּתה ה' מ ַק ֵדש הַ שַ בָּ ת:
(התלמידים טועמים מכוסיות היין)

 .12שיר מתנות קטנות (להשמיע או לתת לתלמיד/ה לשיר)
זה עוד יום שישי מרפסת ועיתון
זה עוד יום שישי נושם את האוויר
השמש כמו הדאגות לאט נמחקת
האור והצל משחקים שוב תופסת
מנגינות פשוטות זוחלות מהחלון
השולחן ערוך תמונות ילדות על הקיר
ושום סערה כבר לא תסתיר פה את השקט
שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת
והריח הזה ששורט לי את הלב
פזמון :מתנות קטנות
מתגנב מתגנב ופותח דלתות
אל אושר קטן אל אותו שיר ישן
כי בנו בחרת
שעובר אצלנו במשך דורות
ואותנו קידשת
ברוך אתה ה'
מתנות קטנות
מקדש השבת
מישהו שלח לי מתנות קטנות
רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה
מתנות קטנות
מישהו שלח לי מתנות קטנות
כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש
מה עוד אפשר כבר לבקש

 .13הצגה -תבלין של שבת
ְּתכו ָנה וַהֲ מֻּׁ לָהִ ,ה ְּת ַרגְּ שות ִשיא
הודה הַ נ ִָשיא.
רֹוחֵ ש בֵ ית ַרבִ י יְּ ָ
כִ י ִהגִ יעַ שָ לִ יחַ וְּ כֹה מָ סַ ר:
"עָ לֶׁיָך לְּהָ כִ ין ְּסע ָֻּּׁדה ַל ֵקיסָ ר".
ַרבִ י עָ מֵ ל ומֵ כִ ין סָ ָל ִטים,
ִא ְּשתֹו וִ ילָדָ יו ְּסבִ יבֹו ִמ ְּתרֹוצְּ צִ ים,
ֹוד ִקים ,טֹוע ֲִמים,
מֹוסיפִ ים ק ֶֹׁרט מֶׁ לַח ,ב ְּ
ִ
כִ י ַא ְּנטֹו ִנינֹוס הַ ֵקיסָ ר אֹוהֵ ב ַמ ְּטעַ ִמים.

ומָ ה ִת ְּהיֶׁה הַ מָ נָה הָ עִ ָק ִרית?
ָתהָ ה ַרבִ י בֵ ין ִסיר לְּ ַקע ֲִרית,
ִה ְּרהֵ ר בְּ ַתבְּ ִשילִים שֶׁ ָאכְּ לו בְּ בֵ יתֹו,
וְּ נִזְּ כַר בְּ מַ ְּתכֹון מֵ ֵאת סָ בָ תֹו:
ִיטרֹות בָ שָ ר,
ְּש ֵתי ל ְּ
ָרצוי נ ֵַתח מֻּׁ בְּ חָ ר!
ְּשֹלשָ ה בְּ צָ לִיםְּ ,שנֵי שֻּׁ מָ ִרין,
פִ ְּלפֵלֶׁ ,מלַחֲ ,ענַף רֹוזְּ מָ ִרין,
לְּטַ גֵן ְּקצָ ת בְּ שֶׁ ֶׁמןַ ,להֲ פְֹך ִמכָל צַ ד,
וְּ ִלצְּ לֹות ִב ְּקדֵ ָרה אֹו בְּ מַ חֲ בַ ת.
הֹוראֹות,
ִמלֵא ַרבִ י ַאחַ ר כָל הַ ָ
טָ ַרח וְּ עָ ַמל כָז ֹאת וְּ כָז ֹאת,
הֵ כִ ין צְּ לִ י שֶׁ ל בָ שָ ר וְּ עֹוד ַתבְּ ִשילִים,
וְּ עָ ַרְך ְּל ַאנְּטֹו ִנינֹוס ְּסעֻּּׁדַ ת ְּמ ָלכִ ים.
אֹורחַ חָ שוב,
שַ בָ ת בַ צָ הֳ ַריִם ,יֵש ֵ
וְּ ֶׁאל הַ שֻּׁ לְּ חָ ן הֻּׁ גַש ִמכָל טוב.
כֹות ֶׁרת ִהיא צְּ לִי הַ בָ שָ ר,
גֻּׁלַת הַ ֶׁ
אֲ בָ ל יֹום שַ בָ ת הוא – וְּ הַ ְּצלִי מֻּׁ גָש ַקר.

ָאכַל ַא ְּנטֹו ִנינֹוס ,ל ִֵקק ֶׁאת ְּשפָ ָתיו,
אֹוהב!
"זֶׁהו ְּצלִ י ְּמשֻּׁ בָ ח .כָז ֹאת ַ
בְּ ָרכֹות ל ְַּמ ָא ֵר ַחָ ,טעִ ים ְּמאֹד,
בְּ יֹום ְּר ִביעִ י ָאבֹוא שוב ל ְִּסעֹד".
חָ זַר ַר ִבי ֶׁאל ַה ִמ ְּטבָ ח.
שוב בֵ ין ַה ִס ִירים עָ ַמל וְּ ָט ַרח,
בִ ֵשל וְּ ִטגֵןָ ,הפְַך ובָ ַחש,
ירה ל ֹא ָמש.
ַל ְּילָה ָויֹום ִמן ַהכִ ָ
רוחת צָ הֳ ַריִם,
יֹום ְּר ִביעִ י ,אֲ ַ
יֹושב ַאנְּ טֹונִ ינֹוסַ ,מפִ ית עַ ל ִב ְּר ַכ ִים.
ֵ
ָאֹור ַח ָה ָרם,
ִהגִ יש לֹו ַר ִבי ,ל ֵ
וצ ִלי בָ ָשר ַחם.
ִמינֵי ַמ ְּטעַ ִמים ְּ
אֹור ַחַ ,טעַ ם וְּ ָנגַס,
ָאכַל ָה ֵ
ַאְך ֵמ ֶׁרגַע ְּל ֶׁרגַע נ ְִּר ָאה ְּמהֻּׁ ָסס,
לֹומר –
"אֲ דֹונִ י ַה ְּמ ָא ֵר ַח – ִאם י ְֻּּׁר ֶׁשה לִי ַ
טָ עִ ים ִמזֶׁה ָהיָה ַה ְּצ ִלי ַה ַקר".
"אפְּ ָשר ל ְָּה ִבין,
ִחּיְֵך ַרבֵ נוֶׁ ,
הֵ ן ַה ְּצלִ י ֶׁשל ַהּיֹום – ָח ֵסר בֹו ַת ְּבלִין".
"וְּ כִ י ֵאיזֶׁה ַת ְּב ִלין ֵמ ַה ְּצלִ י ֶׁנע ֱָדר?"
יסר.
ָת ַמּה ְּמאֹד וְּ ָרעַ ם ַה ֵק ָ
עָ נָה ַר ִביָ ,ש ֵקט וְּ ָשלֵ ו:
ידיַ ,ה ְּסכֵת וְּ ַה ְּק ֵשב,
"אֲ ָהּה ,י ְִּד ִ
אֹותֹו ַה ַּטעַ ם ֶׁש ָשבָ ה ֶׁאת ל ְִּבָך

ַתבְּ לִין ְּמיֻּׁחָ ד הוא – שַ בָ ת ְּמנוחָ ה".

 .14קטע קריאה ו':
לכל בית בשבת ניחוחות שבת משלו .לאחד זה ג'חנון לשני זה סביח לשלישי זה מרק עוף
ולרשימה אין סוף .ההכנות לשבת ,הישיבה המשפחתית המשותפת סביב השולחן ,החיבור
למסורת של העם שלנו -כל אלו נותנים לשבת את התבלין המיוחד.
לפני שנטעם בעצמנו ממטעמי השבת נסכם את טקס קבלת השבת.
בעשרת הדברות נאמר לנו "זכור את יום השבת לקדשו" וגם "שמור את יום השבת לקדשו".
כל אחד מאתנו מוזמן להתחבר ליום השבת ולהנות מהמתנות הטובות שהיא מביאה לנו-
השקט ,המנוחה ,זמן האיכות עם המשפחה ,החיבור למסורת של עם ישראל .השבת נותנת לנו
הזדמנות להתחבר לדברים החשובים בחיים .אנחנו מקווים שנהניתם מטקס קבלת השבת
ושהשבת הקרובה תהיה עבורכם שבת שמחה ,כיפית ,משפחתית ,רגועה
ובקיצור -שבת שלום!
 .15משמיעים ברקע שיר שבת כלשהוא והתלמידים מזומנים לטעום מחלות שבת ומכיבוד
נוסף (לבחירת בי"ס)

 טקסטים יהודיים אודות השבת
 הדיבר :
שמות כ:ז-י
זָּכֹור ֶאת יֹום הַ שַ בָּ ת ל ַקדשֹו.
ית כָּל מלַאכ ֶתָך.
שֵ שֶ ת י ִָּמים ַת ֲעבֹד ועָּ ִש ָּ
ּוב ֶתָך עַ בדָך וַאֲ ָּמתָך ּוב ֶהמ ֶתָך
ּובנָך ִ
ויֹום הַ שבִ יעִ י שַ בָּ ת לה' אֱ ֹלקיָך ל ֹא ַתעֲשֶ ה כָּ ל מלָּאכָּ ה ַא ָּתה ִ
וגֵרָך אֲ שֶ ר בִ שעָּ ֶריָך.
כִ י שֵ שֶ ת י ִָּמים עָּ שָּ ה ה' ֶאת ַהשָּ מַ יִם ו ֶאת הָּ ָּא ֶרץ ֶאת הַ יָּם ו ֶאת כָּל אֲ ֶשר בָּ ם וַ ָּינַח בַ יֹום ַהש ִביעִ י עַ ל
כֵן בֵ ַרְך ה' ֶאת יֹום הַ שַ בָּ ת וַ י ַקדשֵ הּו.
דברים ה' יא-יד
שָּ מֹור ֶאת יֹום הַ שַ בָּ ת ל ַקדשֹו כַאֲ שֶ ר צִ ּוָך ה' אלקיָך.
ית כָּל מלַאכ ֶתָך.
שֵ שֶ ת י ִָּמים ַת ֲעבֹד ועָּ ִש ָּ
ּוב ֶתָך ועַ בדָך וַאֲ ָּמ ֶתָך
ּובנָך ִ
ויֹום הַ שבִ יעִ י שַ בָּ ת לַ ה' אֹלקיָך ל ֹא ַתעֲשֶ ה כָּ ל מלָּאכָּ ה ַא ָּתה ִ
ָּנּוח עַ בדָך וַאֲ ָּמתָך ָּכמֹוָך.
ושֹורָך וַחֲ מֹרָך וכָּל בהֶ מ ֶתָך וגֵרָך אֲ שֶ ר בִ שעָּ ֶריָך למַ עַ ן י ַ
ּובזרֹעַ נטּויָּה
ית ב ֶא ֶרץ ִמצ ַריִם ַויֹצִ אֲ ָך ה' אֹלקיָך ִמשָּ ם ביָּד חֲ ז ָָּּקה ִ
ו ָּזכַר ָּת כִ י עֶ בֶ ד הָּ יִ ָּ
עַ ל ֵכן צִ ּוָך ה' אֱ ֹלקיָך ַלעֲשֹות ֶאת יֹום הַ שַ בָּ ת.
 בראשית רבה פרשה יא ,ב
אומר "ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו" ,ברכו באור פניו של אדם וקדשו באור
פניו של אדם .לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כשבת
 מדרש רבה עקב אות א
אמר הקב"ה לישראל ,בני ,לא תהו מזלזלין בשבת הזו שנתתי לכם .למה ,שהיא חביבה עלי
מכל המצוות ,שאני שמרתי אותו תחילה .מניין ,שנאמר " ויברך אלוקים את יום השביעי
ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו"
 שבת קיט,ב
הּודה אֹומֵ ר :שנֵי מַ לאֲ כֵי הַ שָּ ֵרת מ ַלּוִ ין לֹו ל ָּא ָּדם בעֶ ֶרב ַשבָּ ת ִמבֵ ית ַהכנ ֵֶסת לבֵ יתֹו,
יֹוסי ב ַר' י ָּ
ַר' ֵ
אֹומר:
ּומ ָּּטתֹו מֻ צַ עַ תַ ,מל ָּאְך טֹוב ֵ
ֶאחָּ ד טֹוב ו ֶאחָּ ד ַרעּ .וכשֶ בָּ א לבֵ יתֹו ּומָּ צָּ א נֵר ָּדלּוק ושֻ ל ָּחן עָּ רּוְך ִ
אֹומר:
י ִהי ָּרצֹון שֶ ת ֵהא לשַ בָּ ת ַאחֶ ֶרת כְָּךּ ,ומַ ל ָּאְך ַרע עֹונֶה ָּאמֵ ן בעַ ל כָּרחֹו; ו ִאם ָּלאו – ַמל ָּאְך ַרע ֵ
י ִהי ָּרצֹון שֶ ת ֵהא לשַ בָּ ת ַאחֶ ֶרת כְָּךּ ,ומַ ל ָּאְך טֹוב עֹונֶה ָּאמֵ ן בעַ ל כָּרחֹו.

 אברהם יהושע השל /השבת
ארמון בתוך הזמן  -על האדם המבקש לחשוף את קדושת היום מוטלת המשימה לנטוש את
הניכור הקיים במסחור הבוטה של החיים ,ואת היותו לכוד בעול העמל והיגיעה .עליו לצעוד
הרחק מהקולות הצורמים שבשאר הימים ,ממתחים ומתאוות הרכישה ,מהמעילה העצמית
בה הוא שרוי .עליו להיפרד ממלאכתו ,ולהבין שהעולם כבר נברא וישרוד גם ללא עזרת
האדם .שישה ימים אנו נאבקים בעולם ,וסוחטים רווח מן האדמה; בשבת אנו פונים אל הזרע
הנצחי הנטוע בנפשנו .לעולם מוקדשים הידיים ,הנפש שייכת למימד אחר .שישה ימים אנו
מנסים להשתלט על העולם ,וביום השביעי עלינו להשכיל לשלוט בעצמיותנו...
השבת איננה קיימת למען ימי החולין ,ימי החולין קיימים למען השבת .השבת איננה מנגינת
ביניים ,היא פסגת החיים...
השבת חודרת לנבכי נשמת האדם ,ומביאה מזור למצוקותיו .בשבת שעה אחת אינה נאבקת
ברעותה ,ובעזרת כוחו של יום זה ,מתגבר האדם על כל יגון וצער...
היום השביעי הוא כארמון בתוך הזמן ,ובממלכת הזמן ימצא כל אדם את מקומו .אין
המדובר בתאריך בלוח השנה ,אלא באווירה רוחנית ייחודית...
שמים וארץ נבראו בשישה ימים ,בעוד שהמנוחה נבראה ביום השבת – 'מה היה העולם
חסר ?מנוחה .באתה שבת ,באתה מנוחה"
מעבר לציוויליזציה  -השבת עצמה היא משכן – משכן שאנו בונים ,משכן בזמן.
יש אדם אשר חייו מכוונים על-ידי הצורך להתמודד עם המכשולים הרבים שהחיים מעמידים
בפניו; ויש אדם המצליח לעצור את המרוץ ולעמוד דום לנוכח רגע אשר ממנו נשקפת הוויית
הנצח...
השבת הינה מודעות עמוקה להרמוניה ולאחדות השוררות בין האדם לעולמו.
אתה אחד  -לאחר שהושלם מעשה הבריאה ,התחננה השבת בפני האל ואמרה :ריבון העולם,
הכול בראת בזוגות; לכל יום זיווגת בת-זוג ,ורק אנוכי נותרתי לבדי .ענה לה אלוהים :עם
ישראל יהיה בן-זוגך.
הנצח יביע יום  -בששת ימות השבוע שרויה הרוח בבדידות .אין מתחשבים בה ,והיא נטושה
ונשכחת .האדם העמל נתון תחת לחץ ,שרוי בדאגה ולכוד על-ידי חרדות .אין לו פנאי ליופי
רוחני ומופשט ,אולם הרוח מצפה שהאדם יתאחד עימה...
השבת מתגלה כלטיפה ,לטיפה המעבירה מעלינו יגון ,עצב וזיכרון קודר .ערפילי הלילה כבר
יורדים כשהאושר מתחיל להתעצם ,כשהנשמה היתרה ,שבכוחה להאדיר ,חודרת אל עצמות
בני-התמותה.

 דמויות מספרות על השבת

חיים נחמן ביאליק
'ארץ ישראל בלי שבת תחרב ,בלי שבת אין ארץ ישראל ואין תרבות ישראלית'
מאיר דיזינגוף (מייסדה של תל אביב):
''אסור לחלל שבת בפרהסיה ,לכל עם ועם יש מסורת של השקפות ,אמונות ,מנהגים השומרת
עליו .ובעיר העברית הראשונה יותר מאשר בעיר של נוכרי ,זקוקה היא העיר לחותם יהודי
מיוחד''.

דוד בן גוריון:
''אין יהודי חייב להיות דווקא אדוק למען יראה הערך הרב שיש בקיום שבת ומועדי ישראל''.
מנחם בגין :
''נפעם ונרגש אני שב וקרוא את הפסוקים הנצחיים ,לאמר'' :שמור את יום השבת לקדשו,
למען ינוח עבדך ואמתך כמוך'' .אחד הרעיונות הגדולים בתולדות אנוש מבחינה חברתית,
מבחינה מוסרית ,למען ינוח כל העבד והדל ,ולהווי ידוע שהננו מכבדים את כל שבתותינו,
נבקש את ידידינו בכל האומות לכבד אותה''.

מ .גליקסון ,העורך הראשון של עיתון "הארץ" ,תרפ"ח
מתנה טובה יש לנו בעולמנו ושבת שמה .וזוהי גדולתה של השבת ,שאתה יכול להסתכל בה
מכל בחינה אפשרית :מבחינה דתית ,מבחינה אנושית ,אוניברסלית ,וסוציאלית ,מבחינה
לאומית-היסטורית-תרבותית ,ולעולם תי ָּגלֶה לך בכל הדר קדושתה ובכל חיוניותה הרעננה
כאחד .ואנו בני הדור הזה ,בוני המולדת ומחַ יֵי היצירה העברית ,נפשנו צריכה להיות ערה
ופתוחה לכל היופי החיוני הזה ,ואף אם לא כל הבחינות האלה קרובות לכאורה ללבנו במידה
אחת.
ועם זה אתה מוצא כבר בנוסח ראשון זה של עשרת הדברות את המסקנה האנושית -
הסוציאלית מן העיקר הדתי הראשוני" :ויום השביעי שבת לה' אלוקיך ,לא תעשה כל
מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך" .כאן מתבטא כל אופיו
המקורי של יצירה נעלה זו ,המזיגה הנפלאה של היסוד הדתי  -הקוסמי והיסוד האנושי -
הסוציאלי .האמונה הדתית והדרישה המוסרית ממוזגות כאן לאחדות עליונה .ולפיכך מצאה
השבת מקום בעשרת הדברות ,המכילות לכאורה רק מצוות שכליות-מוסריות .היסוד
המוסרי-הסוציאלי שבשבת הובלט יותר בנוסח השני של עשרת דברות ,בספר דברים; מצוות
השבת אינה מנומקת כאן בששת ימי היצירה ,אלא במוטיב הסוציאלי הברור" :למען ינוח
עבדך ואמתך כמוך ,וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך ה' אלוקיך משם ביד חזקה
ובזרוע נטויה .על כן צווך ה' אלוקיך לעשות את השבת" .כאן נעשתה שבת סמל וערובה
לשוויון בני האדם" :למען ינוח עבדך ואמתך כמוך"( .מעין מה שנאמר בחובת אהבת
הבריות" :ואהבת לרעך כמוך") .עדות חיה ונצחית לתורתה המוסרית  -היסודית של היהדות,
השבת היא סמל הטוב המוסרי ,המשפט והצדקה .השומר שבת מחללו  -הוא גם השומר ידו
מעשות כל רע (ישעיהו נו ,ב) .היא לא רק "ברית עולם" בין ה' ובין בני ישראל; אופיה הוא
אוניברסלי  -אנושי והיא ערובה לתיקון העולם .גם "בני הנכר הנלווים על ה' ...כל שומר שבת
מחללו ומחזיקים בבריתי  -והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בית תפילתי ...כי ביתי בית
תפילה יקרא לכל העמים".

אחד-העם:
אין צורך להיות ציוני או מדקדק במצוות בשביל להכיר ערך השבת ...מי שמרגיש בלבו קשר
אמתי עם חיי האומה ,בכל הדורות ,הוא לא יוכל בשום אופן לצייר לו מציאות עם ישראל בלי
''שבת מלכתא''.
אפשר לומר בלי שום הפרזה ,כי יותר מששמרו ישראל על השבת שמרה השבת על ישראל
ולולא היא שהחזירה להם את ''נשמתם'' וחדשה את חיי רוחם בכל שבוע ,היו התלאות של
''ימי המעשה'' מושכות אותם יותר ויותר כלפי מטה ,עד שהיו יורדים לבסוף לדיוטא
התחתונה של חומריות ושפלות מוסרית ושכלית .ועל כן בודאי אין צורך להיות ציוני בשביל
להרגיש כל הדר הקדושה ההיסטורית החופפת על ''מתנה טובה'' זו ולהתקומם בכל עוז נגד
כל הנוגע בה.
אהוד בנאי -יום כדור הארץ
מדברים עכשיו לא מעט על מצבו העגום של כדור הארץ ואני שומע ,כולם אומרים ,חייבים
בדחיפות לעשות משהו כמו :יום ללא מכוניות ,יום ללא רכבות ,יום ללא מטוסים ,יום ללא
אוטובוסים ואופנועים ,יום ללא עישון ,יום ללא עשן ,יום ללא מכונות כביסה ,יום ללא
מייבשי כביסה ,יום ללא מדיחי כלים ,יום ללא טלפונים ,יום חיסכון באנרגיה ,יום ללא
בישול ,יום ירוק ,יום כחול ,יום סגול ,יום ללא תאונות ,יום ללא עבודה ,יום ללא לחץ ,יום
עגול .ואני אומר :יש לנו יום כזה מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו כעם .יש לנו יום כזה מאז
ומתמיד .מאז שנברא העולם .יש לנו את השבת ,כן ,שבת ,רבותי ,שבת! שבת זה הרי היום
הטוטאלי למען כדור הארץ .זה טוב לאוויר ,זה טוב לאדמה ,זה טוב לכביש ,לים ,למים,
ולרוח לנשימה ולנשמה ,זה זמן איכות לסביבה ,זמן איכות למשפחה ,זמן איכות למנוחה...
"ויברך אלוהים את היום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים
לעשות" (אהוד בנאי ,הדף הלבן)2007.

 פתגמים מן המקורות:
אמר רבי יהושע בר נחמיה :אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל ,שמרו את השבת שהיא
שקולה כנגד כל התורה ~ .מדרש תנחומא ,כי תשא ,ל"ג
לקראת שבת לכו ונלכה ,כי היא מקור הברכה ~ מתוך הפיוט "לכה דודי"
השבת שקולה כנגד כל המצוות ~ תלמוד ירושלמי ,נדרים פ"ג ,ה"ט
שנה ר' שמעון בן יוחאי :אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא :ריבונו של עולם לכולם יש בן
זוג ולי אין בן זוג אמר לה הקדוש ברוך הוא :כנסת ישראל הוא בן זוגך ~ בראשית רבה
יא,ח
כדתניא זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו מה שאין יכול הפה לדבר ומה שאין האוזן יכול
לשמוע ~ בבלי מסכת שבועות כ:
"שבת"  -ראשי תיבות :שינה בשבת תענוג ~ ילקוט ראובני ,ואתחנן
א"ר יוחנן משום רשב"י אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד היו נגאלין ~
מסכת שבת קיח:
אמר רב יהודה אמר רב :כל המענג את השבת נותנין לו משאלות ליבו ,שנאמר" :והתענג
על ה' ויתן לך משאלות ליבך" ~ מסכת שבת קיח:
אמר ר' חיא בר אבא אמר ר' יוחנן :כל המשמר שבת כהלכתה ,אפילו עובד ע"ז כדור
אנוש -מוחלין לו ~ .מסכת שבת קיח:
אמר רב יהודה אמר רב -אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם אומה ולשון ~
מסכת שבת קיח:
"שבת אחת משישים לעולם הבא ~ ".מסכת ברכות ,דף נ"ז ע"ב
"לדעת כי אני ה' מקדשכם" -אמר לו הקב"ה למשה :מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת
שמה ואני מבקש ליתנה לישראל ,לך והודיעם ~ מסכת שבת י
כל המענג את השבת נותנין לו משאלות ליבו (שבת קיח) וקשה :עונג שבת עצמו הוא שיא
משאלות הלב ,ומה חסר לו עוד "משאלות ליבו"? ~ אמרות הרבי מקוצק
כבוד שבת עדיף מאלף תעניות ~ מדרש תנחומא בראשית ג
כל המשמר שבת כאילו קיים כל התורה כולה ~ .פסיקתא
שחורה אני ונאווה" (שיר השירים א,ה) "שחורה אני בכל ימות השבוע ונאווה אני
בשבת" ~ מדרש שיר השירים רבה
אמר ר' שמעון בן לקיש :נשמה יתרה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ,ולמוצאי שבת נוטלין
אותה הימנו ,שנאמר -שבת וינפש -כיוון ששבת -וי! אבדה נפש! ~ תלמוד בבלי ,ביצה טז,
ע"א
ר' חנינא היה מתעטף ועומד בערב שבת בין השמשות ואמר  :בואו ונלכה לקראת שבת
המלכה .ר' ינאי לבש בגדיו בערב שבת ואמר :בואי כלה בואי כלה! (שבת קיט)
ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו -ברכו באור פניו של אדם ,קדשו באור פניו
~ ילקוט
של אדם .לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבוע כמו שהוא בשבת.
שמעוני ,בראשית ב,ג
מדוע "זכור" ו"שמור" בדיבור אחד נאמרו ?.שאם תשמור את עצמך -תזכור תמיד מה
אתה ~..אמרות הרבי מקוצק
יותר מששמרו ישראל את השבת ,שמרה השבת על ישראל ~ אחד העם ~ שבת וציונות
1898,

 סיפורים ואגדות חז"ל
(ניתן להמחיז סיפורים אלו להצגה קצרה שיעלו התלמידים)
תבלין ושמו שבת
(עיבוד לבראשית רבה ,פרשה י"א ,ד :טוביה שחר)
תכּונָּה וַהֲ מֻ לָּהִ ,הת ַרגשּות ִשיא
ָּאכַל ַאנטֹו ִנינֹוס ,ל ִֵקק ֶאת שפָּ ָּתיו,
הּודה הַ נ ִָּשיא.
רֹוחֵ ש בֵ ית ַרבִ י י ָּ
אֹוהב!
"זֶהּו צלִ י משֻ בָּ ח .כָּז ֹאת ַ
כִ י ִהגִ יעַ שָּ לִ יחַ וכֹה מָּ סַ ר:
ב ָּרכֹות לַמ ָּא ֵר ַחָּ ,טעִ ים מאֹד,
"עָּ לֶיָך להָּ כִ ין סע ָֻּדה ַל ֵקיסָּ ר".
ביֹום ר ִביעִ י ָּאבֹוא שּוב לִסעֹד".
ַרבִ י עָּ מֵ ל ּומֵ כִ ין סָּ ָּל ִטים,
ָּחזַר ַר ִבי ֶאל ַה ִמטבָּ ח.
ִאשתֹו וִ ילָּדָּ יו סבִ יבֹו ִמתרֹוצצִ ים,
שּוב בֵ ין ַה ִס ִירים עָּ ַמל ו ָּט ַרח,
מֹוסיפִ ים ק ֶֹרט מֶ לַח ,בֹוד ִקים ,טֹוע ֲִמים,
ִ
בִ ֵשל ו ִטגֵןָּ ,הפְַך ּובָּ ַחש,
כִ י ַאנטֹו ִנינֹוס הַ ֵקיסָּ ר אֹוהֵ ב ַמטעַ ִמים.
ירה ל ֹא ָּמש.
לַילָּה ָּויֹום ִמן ַהכִ ָּ
ּומָּ ה ִתהיֶה הַ מָּ נָּה הָּ עִ ָּק ִרית?
רּוחת צָּ הֳ ַריִם,
יֹום ר ִביעִ י ,אֲ ַ
ָּתהָּ ה ַרבִ י בֵ ין ִסיר ל ַקע ֲִרית,
יֹושב ַאנטֹונִ ינֹוסַ ,מפִ ית עַ ל ִבר ַכ ִים.
ֵ
ִהרהֵ ר ב ַתב ִשילִים שֶ ָּאכלּו בבֵ יתֹו,
ָּאֹור ַח ָּה ָּרם,
ִהגִ יש לֹו ַר ִבי ,ל ֵ
ונִזכַר במַ תכֹון מֵ ֵאת סָּ בָּ תֹו:
ִמינֵי ַמטעַ ִמים ּוצ ִלי בָּ ָּשר ַחם.
ש ֵתי לִיטרֹות בָּ שָּ ר,
אֹור ַחַ ,טעַ ם ו ָּנגַס,
ָּאכַל ָּה ֵ
ָּרצּוי נ ֵַתח מֻ בחָּ ר!
ַאְך ֵמ ֶרגַע ל ֶרגַע נִר ָּאה מהֻ ָּסס,
שֹלשָּ ה בצָּ לִים ,שנֵי שֻ מָּ ִרין,
לֹומר –
"אֲ דֹונִ י ַהמ ָּא ֵר ַח – ִאם יֻר ֶשה לִי ַ
פִ לפֵלֶ ,מלַחֲ ,ענַף רֹוזמָּ ִרין,
ָּטעִ ים ִמזֶה ָּהיָּה ַהצ ִלי ַה ַקר".
לטַ גֵן קצָּ ת בשֶ ֶמןַ ,להֲ פְֹך ִמכָּל צַ ד,
ו ִלצלֹות ִבקדֵ ָּרה אֹו במַ חֲ בַ ת.
"אפ ָּשר ל ָּה ִבין,
ִחיְֵך ַרבֵ נּוֶ ,
ֵהן ַהצלִ י ֶשל ַהיֹום – ָּח ֵסר בֹו ַתבלִין".
הֹוראֹות,
ִמלֵא ַרבִ י ַאחַ ר כָּל הַ ָּ
"וכִ י ֵאיזֶה ַתב ִלין ֵמ ַהצלִ י ֶנע ֱָּדר?"
טָּ ַרח ועָּ ַמל כָּז ֹאת וכָּז ֹאת,
יסר.
ָּת ַמּה מאֹד ו ָּרעַ ם ַה ֵק ָּ
הֵ כִ ין צלִ י שֶ ל בָּ שָּ ר ועֹוד ַתב ִשילִים,
ועָּ ַרְך ל ַאנטֹו ִנינֹוס סעֻדַ ת מ ָּלכִ ים.
עָּ נָּה ַר ִביָּ ,ש ֵקט ו ָּשלֵ ו:
ידיַ ,הסכֵת ו ַהק ֵשב,
"אֲ ָּהּה ,י ִד ִ
אֹורחַ חָּ שּוב,
שַ בָּ ת בַ צָּ הֳ ַריִם ,יֵש ֵ
אֹותֹו ַה ַּטעַ ם ֶש ָּשבָּ ה ֶאת לִבָך
ו ֶאל הַ שֻ לחָּ ן הֻ גַש ִמכָּל טּוב.
נּוחה".
ַתבלִין מי ָֻּחד הּוא – ַשבָּ ת מ ָּ
כֹות ֶרת ִהיא צלִי הַ בָּ שָּ ר,
גֻלַת הַ ֶ
אֲ בָּ ל יֹום שַ בָּ ת הּוא – והַ צלִי מֻ גָּש ַקר.
יוסף מוקיר שבת
(עיבוד למסכת שבת ,קיט,א :רננית פרשני)
יֹוסף ֶאת השבת .בכל י ֵמי השבוע היו
יֹוסף .יותר ִמכֹול אהב ֵ
בעיר אחת חַ י אדם אחד ּושמֹו ֵ
עולים על שולחנו רק פַת ֶלחם ּומים ,אבָּ ל לִכבוד שבת היה קונֶה דגים ,בָּ שר ויַין .כל השבוע
היה חוסך יֹוסֵ ף כסף ,אוסף מַ טבע למַ טבע ,עד שביום שישי היה הולך ֶאל השּוק בארנק ָּמלֵא
מטבעות ּובלב מָּ לֵ א ִשמחה ,לִ קנות ִמינֵי מַ טעַ מים לשבת .כאשר לא ִהצליח לַ חסֹוך ֵדי כסף
יֹוסף ֶאת
לִק ִנייַת מַ א ָּכלים לִכבוד השבת ,היה לֹווֶ ה כסף .כל ַאנשֵ י ָּהעיר יָּדעו עד כמה אוהב ֵ
מֹוקיר שַ בת'.
השבת ,ולכן קראו לו כולם 'יֹוסֵ ף ִ
בעירו של יֹוסֵ ף מֹוקיר שבת חַ י גם נֹוכ ִרי עשיר מאוד .על שולחנו עלו בכל יום דגים ,בשר ויַין
משּובָּ ח ,היה לו בַ ית מַ ר ִהיב ּונכָּסים מרּובים ,ולא חָּ סַ ר לו דבָּ ר.
יום אחד אמרו לו הַ כַ ל ִדיִ ים חֹוזֵי הָּ ע ֲִתידֹות" :בֶ עָּ תיד ת ַאבֵ ד ֶאת כל נ ָּכ ֶסיָךִ ,משרֹוך נַעַ לָך ועד
בֵ יתָך ,כל אשר לָך יעבור לִ ידֵ י יֹוסֵ ף מֹוקיר שבת".
הנֹוכרי הֶ עָּ שיר לא ִהכיר ֶאת יֹוסֵ ף ,אבָּ ל הוא לא ִהתכַ וֵון לתת למישהו ֶאת כל כַספו ּורכּושֹו,
עשה? ָּמכַר ֶאת כל נכָּ ָּסיוֶ :את הבתים,
לא ֶאת השרֹוך ּווַדאי שלא ֶאת בֵ יתו המפֹואר .מה ָּ
הרהיטים ,הבגדים והתכשיטים .מָּ כַר הכולּ ,ובַ כסף הרב שקיבל ָּקנה מרגלית ,אבן חן גדולה
ָּ
יקרה מאוד.
וִ ָּ

ותפר ֶאת המרגלית לתוך כֹובָּ עֹו .אף אחד לא
לעולם לא ֶאפ ֵָּרד מֵ המרגלית ,אמר הנוכרי ב ִלבו ָּ
ייקח ִממני ֶאת המרגלית שלי.
לכל מקום הלך הנוכרי והכובע לראֹשו ּובתוכו המרגלית :לַשּוק ולַנהר ,לביקור אצל שכֵ נָּיו
ִשחייה בַ ים .כשהמרגלית איתו – עֹושרֹו איתו.
ול ִ
ניסה
והעיפה ֶאת הכובע ֵמר ֹאשוָּ .
יום אחד ,בשעה שֶ עָּ בר הנוכרי על גשר ,נשבה פתאום רוח ֵ
הנוכרי לִתפוס ֶאת הכובע אך הרוח הייתה חזקה ,והנוכרי ראה ֶאת כובעו נופל ֶאל תוך ֵמי
והביט ֶאל המקום שֶ בו טָּ בע הכובע ּובֹו כל כַספו ,כל רכּושו ,כל
הנהר .זמן רב עמד על הגֶשר ִ
אשר היה לו .הכובע טָּ בע ואיתו המרגלית.
השמש כבר עמדה לִשקוע כ ֶש ַה ַחכה
ימי השישי עמד ַדיָּיג על אותו הגשר ודג דגיםֶ .
ב ֶאחד ִמ ֵ
שלו ִהתחילה לָּזוז ִבפ ָּראּות ,וכִ מעט ִהפילה אותו ֶאל תוך הנהר! אחז הדייג ֶאת החכָּ ה בחֹוזקה
והנֵה – בַ חכה עלָּה דג גדול ושָּ מן.
ּומָּ שך בכל כוחוִ ,
לָּקח הדייג ֶאת הדג הגדול ורץ ֶאל השּוק .כשֶ ִהגיע ,נֹוכַח שהשּוק כמעט ריק ,הקונים חוזרים
לבָּ ֵתיהם בסלים מלֵ אים והרוכלים מ ַקפלים ֶאת הדּוכָּ נים" .מי ִיקנה ֶאת הדג עכשיו?" ָּשאל
הדייג ֶאת הרוכלים" .לְֵך ֶאל בֵ יתו של יֹוסֵ ף מוקיר שבת ",ענו לו הרוכלים" ,הוא תמיד קונֶה
מַ אכָּלים משּובָּ חים לִ כבוד השבת ,הוא יִשמח ִלקנות ִממָך דג גדול ונֶהדר כל כך".
יהר
ּומ ֵ
וכך היה .הלך הדייג ֶאל יֹוסֵ ף מוקיר שבתָּ .ראה יֹוסֵ ף ֶאת הדגָּ ,קנה אותו ב ִשמחה ִ
לַהֲ כִ ינו לִ פנֵי שתיכנס השבת .כשֶ פָּתח יֹוסֵ ף ֶאת הדג לנַקֹותו ָּמצא בתוך ִבטנו מרגלית גדולה
ּומנַצנֶצת ,המרגלית של הנוכרי הֶ עָּ שיר שהּוטמנה בתוך כובע שנָּפל ל ֵמי הנהר ּובָּ לע אותו הדג.
וזקן אחד
בצֵ את השבת הלך יֹוסֵ ף מוקיר שבת ּומָּ כר ֶאת המרגלית .זהב מרּובֶ ה קיבל עבורהֵ ,
גֹומלת לו".
שראה אותו אמר לו" :מי שמכַבד ֶאת השבת ,השבת ֶ
פרה שומרת שבת
(עיבוד למדרש עשרת הדברות :ד"ר חיה שרגא בן איון)
לשמעון הייתה פרה אחת ויחידה שעזרה לו בעבודתו.
שישה ימים בשבוע עבדה הפרה ,וביום השביעי ,הוא יום השבת ,היא נחה ממלאכתה.
חלפו ימים רבים שמעון הזדקן ,והוא מכר את פרתו לבנימין.
הפרה עבדה בחריצות רבה שישה ימים .אבל כשהוציא אותה הקונה ביום השביעי,
לשדה לחרוש את האדמה,
היא לא הסכימה לזוז!!!
כעס בנימין ,צעק על הפרה ומשך אותה,
ושוב ,משך וצעק ,אבל הפרה המשיכה לרבוץ במקומה ולא זזה.
חזר הקונה אל המוכר ואמר לו“ :פרה זו שלך עקשנית גדולה היא,
אינה מוכנה לעבוד בשבת ,קח אותה בחזרה”.
הבין שמעון המוכר ,שפרתו אינה מורגלת לעבוד בשבת ,ולכן היא
מסרבת.
מיד הוא אמר לקונה“ :הבא אותי אל הפרה ,והיא תתחיל לעבוד”.
כשהגיעו לשדה ניגש שמעון אל הפרה ולחש באוזניה“ :פרתי ,פרתי,
אני יודע שהיית רגילה לנוח בשבת ,אבל היום אין לך ברירה.
בבקשה פרתי קומי ,עבדי”.
נעמדה הפרה על רגליה ,ומיד התחילה חורשת.
התפלא הקונה בנימין“ :איזה קסם עשית?”
סיפר שמעון לבנימין מה לחש באוזן הפרה.
התבייש בנימין .הוריד פניו אל האדמה ,ניגש אל הפרה ,הוריד מעליה
את המושכות והעול ,ליטף את ראשה ואמר:
צדקת פרה.
מהיום ננוח שנינו בשבת.

חלות משמיים
(עיבוד לגמרא ממסכת תענית :ד"ר חיה שרגא בן איון)
ר’ חנינא בן דוסא היה גומל חסדים ידוע שדאג ועזר לאנשים רבים ,אבל הוא עצמו
היה עני מרוד .לא היה לו כסף לקנות מזון לבני ביתו ,ופעמים רבות הלכו בני המשפחה
לישון בבטן ריקה ומקרקרת.
אבל ,הכי הכי קשה היה להם בערב שבת ,כי היו פעמים שאפילו קמח לאפיית חלה
לא נמצא להם .מכל הבתים עלה ניחוח תבשילים ומאפים לשבת ,רק התנור של משפחת בן
דוסא לא הוסק ונותר קר ועצוב.אשתו של ר’ חנינא כל כך התביישה ,אבל לא רצתה שהשכנים
ירחמו עליה.מה עשתה?
הייתה מדליקה את התנור כדי שאנשים יראו את העשן העולה מן הארובה
ויחשבו שהיא מבשלת ואופה מטעמים כיד המלך.
למשפחת בן דוסה הייתה שכנה רעת לב ,כשראתה את העשן המסתלסל מן הארובה,
היא ידעה ששום מאכל לא מתבשל ולא נאפה בתנור של משפחת בן דוסא .ברשעותה,
היא החליטה להוכיח לאשתו של ר’ חנינא ,שהיא יודעת שזו ‘הצגה גדולה’ ובעצם התנור
שלהם ריק מכל מאכל.מה עשתה אותה אישה?
יצאה מביתה ונקשה על דלת ביתו של ר’ חנינא בן דוסא .נבהלה אשתו“ :מה יהייה?
עכשיו יגלו כולם את התרמית ,וידעו שאין בבית אף לא פירור של קמח” .מהרה והתחבאה
בעליית הגג.נכנסה השכנה והנה הבית מלא בניחוח חלות אפויות ריחניות .רחרחה באפה,
התקרבה לתנור ,וראתה שהוא מלא בחלות עגולות ויפות ,ולידו מונחת קערה ובה
עיסת בצק גדולה ,מוכנה ומזומנה לאפיית חלות נוספות.
השכנה הנדהמת קראה לאשת ר’ חנינא בן דוסא“ :מהרי ,מהרי קחי מרדה (כף עץ ארוכה)
והוציאי את החלות לפני שישרפו”.
שמעה אשת ר’ חנינא בן דוסא את דברי השכנה ,הריחה את הריח הנפלא ,ומיד הבינה
שאירע להם פלא ,נס של שבת כמו באגדות.היא ירדה מעליית הגג ,נגשה אל השכנה הרעה,
ומבלי להתבלבל אמרה לה“ :כן ,את צודקת ,באמת צריך להוציא את החלות במהירות לפני
שישרפו ,ואת מוזמנת לקחת מהם וגם להנות” .אחר כך נגשה אשתו של ר’ חנינא בן דוסא אל
הקערה ,המלאה בבצק טרי ,כאילו שום נס לא קרה שם ,והתחילה ללוש את הבצק וליצור ממנו
חלות חדשות.לקחה השכנה את החלות וברחה מבויישת לביתה“ :כמה אני רעה” חשבה
לעצמה“ .אשת ר’ חנינה טובה ממני ,לעולם לא אנהג שוב בדרך זו ,לעולם.
מלאכי השבת
(עיבוד למסכת שבת קי"ט :אפרים סידון)
כשֶ ָּאדָּ ם חֹוזֵר לבֵ יתֹו ִמבֵ ית ַהכנֶסֶ ת,
ביֹום ִש ִשי בָּ עֶ ֶרב כשֶ הַ שַ בָּ ת ִנכנֶסֶ ת,
מלַּוִ ים אֹותֹו ב ַדרכֹו לבֵ יתֹו חֲ זָּ ָּרה
שנֵי מַ לאֲ כֵ י שָּ ֵרת :מַ ל ָּאְך טֹוב ּומַ ל ָּאְך ַרע.
ו ִאם בֵ יתֹו שֶ ל אֹותֹו ָּאדָּ ם ל ַקבָּ לַת הַ שַ בָּ ת מּוכָּן:
שנֵי נֵרֹות דֹול ִקים עַ ל הַ שֻ לחָּ ן,
ּומזמֹור
ּומַ פָּה וחַ לָּ ה וקֹול ִשיר ִ
ו ִשמחָּ ה ושַ לוָּ ה ו ִחיּוְך ואֹור,
קֹורא:
הַ מַ ל ָּאְך הַ ּטֹוב מַ ִביט בָּ ָּאדָּ ם ו ֵ
"הַ ל ַואי שֶ גַם בַ שַ בָּ ת הַ בָּ ָּאה כָּ ְך בֵ יתָך י ֵָּר ֶאה".
ּובעַ ל ָּכרחֹו ּוכ ֶנגֶד רצֹונֹו ּומֵ ח ֶֹסר ב ֵר ָּרה,
כְָּך מ ַאחֵ ל לֹו גַם הַ מַ ל ָּאְך ָּה ַרע.
ואּו ָּלם...
ִאם הַ בַ יִת מלֻכלָּך וחָּ שּוְך,
הַ נֵרֹות ֵאינָּם דֹול ִקים ,הַ שֻ ל ָּחן ֵאינֹו עָּ רּוְך,
ּומזמֹור,
ֵאין ַחלָּהֵ ,אין ַמפָּהֵ ,אין ִשיר ִ
ֵאין תחּושָּ ה שֶ ל שַ בָּ ת ,שֶ ל ִשמחָּ ה ושֶ ל אֹור –
קֹורא:
אֲ זַי הַ מַ ל ָּאְך הָּ ַרע בקֹול ֵ
"הַ ל ַואי שֶ גַם בַ שַ בָּ ת הַ בָּ ָּאה כָּ ְך בֵ יתָך י ֵָּר ֶאה".
והַ מַ ל ָּאְך הַ ּטֹובֵ ,מחֹסֶ ר ב ֵר ָּרה,
"אחּולֵי" הַ מַ ל ָּאְך הָּ ַרע..
ּומצטָּ ֵרף ל ִ
עֹונֶה ָּאמֵ ן ִ

 שירים ישראלים בנושא השבת

מתנות קטנות
מילים :נועם חורב
לחן :רמי קלינשטיין
זה עוד יום שישי נושם את האוויר
האור והצל משחקים שוב תופסת
השולחן ערוך תמונות ילדות על הקיר
שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת
והריח הזה ששורט לי את הלב
מתגנב מתגנב ופותח דלתות
אל אושר קטן אל אותו שיר ישן
שעובר אצלנו במשך דורות

מתנות קטנות
מישהו שלח לי מתנות קטנות
רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה
מתנות קטנות
מישהו שלח לי מתנות קטנות
כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש
מה עוד אפשר כבר לבקש

זה עוד יום שישי מרפסת ועיתון
השמש כמו הדאגות לאט נמחקת
מנגינות פשוטות זוחלות מהחלון
ושום סערה כבר לא תסתיר פה את השקט
פזמון :מתנות קטנות
כי בנו בחרת
ואותנו קידשת
ברוך אתה ה'
מקדש השבת

י ְָּרדָּ ה הַׁ שַׁ בָּ ת  /יהושע רבינוב
יָּרדָּ ה הַ שַ בָּ ת ֶאל בִ קעַ ת גִ נֹוסָּ ר
יה.
ו ִניחֹוחַ עַ ִתיק בשּולֶ ָּ
ַויַעַ מדּו ִמסָּ בִ יב הֲ ָּר ִרים שֹושבִ ינִים
לָּשֵ את ַאדַ ר ָּתה הַ זֹוהֶ בֶ ת,
ַת ֲע ֶלינָּה יֹונִ ים ִמכִ נ ֶֶרת הַ יָּם
לֹוהבֶ ת.
ַקבֵ ל ֶאת רּוחָּ ּה ַה ֶ

ִה ְּר ִטיטָ ה ַשבָ ת ְּב ִחנָּה ַהגָנוז.
עֵ ינֵי חַ לֹונֹות ִמכָל עֶׁ בֶׁ ר.
ו ֵַתצֶׁ אנָה בָ נֹות ֶׁאל ָהעֶׁ ֶׁרב ז ֵַמר
זְּ ִמירֹות ְּבעֶׁ ְּרגָה ְּמצַ ְּלצֶׁ ֶׁלת.
נֹוסר
וְּ הָ ְּי ָתה ָהעֶׁ ְּדנָה ְּב ִב ְּקעַ ת גִ ָ
ְּלנ ְִּשמַ ת עִ ְּב ִרּיֹות נֶׁאֱ צֶׁ ֶׁלת.

נָּש ָּקה הַ שַ בָּ ת לר ֹאשֹו שֶ ל הַ ברֹוש,
ל ֵָּאזֹוב שֶ בַ סֶ לַ ע נָּש ָּקה.
וַי ִהי הַ דַ רדַ ר לשַ רבִ יט שֶ ל מַ לכּות
עַ ל ָּרמֹות-דמָּ מָּ ה מרֹו ֶננֶת.
יִמשְֹך ָּאז הַ תֹור בקֹולֹו הַ מָּ תֹוק
חֶ מדַ ת כִ סּופִ ין מעַ דֶ נֶת.
שַׁ בָּ ת ַׁהמַׁ ְלכָּה ַׁ /חיִּים נ ְַׁח ָּמן ְביַׁאלִּיק
הַ חַ מָ ה מֵ ר ֹאש הָ ִאילָנֹות נ ְִּס ַתלְּ ָקה–
בֹאו וְּ נֵצֵ א ל ְִּק ַראת שַ בָ ת הַ מַ לְּ כָה.
יֹורדֶׁ ת הַ ְּקדֹושָ ה ,הַ ְּברו ָכה,
ִהנֵה ִהיא ֶׁ
ומנוחָ ה.
וְּ עִ מָ ּה ַמל ְָּאכִ ים צְּ בָ א שָ לֹום ְּ
ב ִֹאי ,ב ִֹאיַ ,המַ ְּל ָכה!
ב ִֹאי ,ב ִֹאיַ ,המַ ְּל ָכה– !
שָ לֹום עֲלֵ יכֶׁם ,מַ לְּאֲ כֵ י הַ שָ לֹום!

אֹורי
ובזִ י ֵוְך נָא ִ
ְּשבִ יַ ,זכָה ,עִ ָמנו ְּ
ַל ְּילָה ָויֹום ַא ַחר ַת ֲעב ִֹרי.
וַאֲ נ ְַּחנו ְּנכ ְַּב ֵדְך ְּב ִבגְּ ֵדי חֲ מודֹות,
וב ָשֹלש ְּסעֻּּׁדֹות.
ותפִ לֹות ְּ
בִ זְּ ִמירֹות ְּ
נוחה ְּש ֵל ָמה,
ובִ ְּמ ָ
נוחה נָעֵ ָמה–
ובִ ְּמ ָ
ְּשלֹוםַ ,מלְּאֲ כֵי ַה ָשלֹום!
בָ ְּרכונו ל ָ

ותפִ לָ ה,
ִקבַ לְּנו פְּ נֵי שַ בָ ת בִ ְּר ָננָה ְּ
הַ בַ י ְָּתה נָשובָ הְּ ,בלֵב מָ ֵלא גִ ילָ ה.
שָ ם עָ רוְך הַ שֻּׁ לְּ חָ ןַ ,הנֵרֹות י ִָאירו,
כָל פִ נֹות הַ בַ יִת יִזְּ ָרחוַ ,יזְּ ִהירו.
ומב ָֹרְך!
שַ בָ ת שָ לֹום ְּ
ומב ָֹרְך!
שַ בָ ת שָ לֹום ְּ
בֹאֲ כֶׁם לְּשָ לֹום ,מַ לְּ אֲ כֵי הַ ָשלֹום!

הַ חַ מָ ה ֵמר ֹאש ָה ִאילָנֹות נ ְִּס ַתלְּ ָקה–
בֹאו ו ְּנ ַלוֶׁ ה ֶׁאת ַשבָ ת ַה ַמ ְּל ָכה.
דֹושהַ ,ה ַזכָ ה –
ְּשלֹוםַ ,ה ְּק ָ
אתְך ל ָ
צֵ ֵ
ְּּדעִ י שֵ ֶׁשת י ִָמים ֶׁאל שובֵ ְך נְּ ַחכֶׁ ה...
כֵן לַשַ בָ ת ַהבָ ָאה!
כֵן לַשַ בָ ת ַהבָ ָאה!
ְּשלֹוםַ ,מלְּאֲ כֵ י ַה ָשלֹום!
אתכֶׁם ל ָ
צֵ ְּ

עֶ ֶרב שַׁ בָּ ת  /נ ָָּּתן יֹונ ָָּּתן
ֶתלֶם ַאחֲ רֹון וחֹשֶ ְך בַ גִ נָּה
הַ יֹום ָּאמַ ר ֶאת סֹוף הַ מַ נגִ ינָּה.
ישי חָּ ַתם ֶאת הַ תמּונָּה
עֶ ֶרב חֲ ִר ִ
בֵ ין אֹור לחֹשֶ ְך נָּחָּ ה הַ שכּונָּה.

הַ שֻ לחָּ ן מּוכָּן ונ ֶֶאספּו ֻכ ָּלם
נֵרֹות דֹול ִקים עִ ם ַייִן ו ַח ָּלה.
ּומה ֶשל ֹא נִשלַ ם
יֹום עָּ ָּמל ָּכלָּה ַ
אּולַי נַת ִחיל ָּמ ָּחר ֵמ ַהת ָּח ָּלה.

דַ יָּג ָּאסַ ף חַ כָּ ה ַאחֲ רֹונָּה
ִהנֵה כבָּ ר יֹום ִש ִשי ָּפנָּה.
שּוקיָּ -העִ יר כַ נ ֵפי הַ יֹונָּה
ֵ
תנֶת לבָּ נָּה.
לָּבשּו ֻכ ֹ
לִּכְ בֹוד שַׁ בָּ ת ַׁ /חיִּים נ ְַׁח ָּמן בְ יַׁאלִּיק
ִא ִמי יָּצ ָּאה ֶאל הַ שּוק
לִקנֹות צָּ רכֵ י שַ בָּ ת;
ִא ִמי שָּ בָּ ה ִמן הַ שּוק
ו ִא ָּתּה צָּ ר ֵכי שַ בָּ ת.
–מָּ ה?
סלֶת ,בָּ שָּ ר ,דָּ גִ ים ,פֵרֹות
"– ֹ
לִכבֹוד שַ בָּ ת ,לִכבֹוד שַ בָּ ת"!

יה
ִא ִמי כִ ְּנ ָסה ְּילָ ֶׁד ָ
ְּשבָ ת;
לְּטַ הֲ ָרם ל ַ
יה
ִא ִמי פִ נְּ ָתה חֲ ָד ֶׁר ָ
לְּהַ כְּ ִניס ֶׁאת ַה ַשבָ ת
– ֵאיְך?
" – ָרחֲ צָ הָ ,חפְּ פָהָ ,ש ְּטפָ הֵ ,מ ְּר ָקה,
לִכְּ בֹוד ַשבָ ת ,לִכְּ בֹוד ַשבָ ת"!

יקה הַ ַתנּור
ִא ִמי ִה ִס ָּ
להָּ כִ ין צָּ רכֵי שַ בָּ ת;
ִא ִמי טָּ ר ָּחה כָּל ַהיֹום
והֵ כִ ינָּה צָּ רכֵי שַ בָּ ת.
– ֵאיְך?
" – ָּאפ ָּתה ,בִ שלָּ ה ,צָּ ל ָּתהָּ ,רקחָּ ה,
לִכבֹוד שַ בָּ ת ,לִכבֹוד שַ בָּ ת"!

ַאבָ א ָהלְַך ְּלבֵ ית ַהכְּ נ ֶֶׁׁסת
ְּל ַקבֵ ל פְּ נֵי ַה ַשבָ ת;
ַאבָ א ָשב ִמבֵ ית ַהכְּ נ ֶֶׁׁסת
וְּ כִ בַ ְּדנו ֶׁאת ַה ַשבָ ת.
–בַ מֶׁ ה?
וב ִש ְּמ ָחה,
וב ִמ ְּש ֶׁתהִ ,בזְּ ִמירֹות ְּ
" –בְּ מַ אֲ כָל ְּ
לִכְּ בֹוד ַשבָ ת ,לִכְּ בֹוד ַשבָ ת"!

ַׁקבָּ לַׁת שַׁ בָּ ת  /אוריאל אופק
ּיֹורד לָבַ ש ִבגְּ דֵ י שַ בָ ת
הָ עֶׁ ֶׁרב ַה ֵ
ישי עֹולֶׁה ובָ א בַ ָלאט.
וְּ זֶׁמֶׁ ר חֲ ִר ִ
ומ ִא ִירים
עֹומ ִדים נֵרֹות ְּ
ֲעלֵי ַחלֹון ְּ
בְּ אֹור ָזהֹב ֶׁאל מול שָ מַ יִם בְּ ִה ִירים.
בִ רכַת שָּ לֹום ל ֵָּאם ,ל ָָּּאב ,לַבֵ ן ,לַבַ ת.
עֵ ינֵי ֻכלָּם שלּוחֹות לבֹוא מַ לכַ ת שַ בָּ ת.
יֹורדֶ ת הַ ברּוכָּ ה
בצַ עַ ד חֲ ִרי ִשי ֶ
ּותבַ שֵ ר ַלכֹל – ִהגִ יעָּ ה עֵ ת מנּוחָּ ה.

עֵ צִ ים אֹומ ֵרי תפִ לָּ ה ִמתנֹועֲעִ ים עַ ל גַג,
נּוחה ִהדלִיק נֵרֹות ֶשל ַחג.
ָּר ִקיעַ ֶשל מ ָּ
ִמזמֹור ַשלוָּ ה ָּש ִרים בָּ ִתים ַואֲ ָּד ָּמה–
מַ לכַת ַשבָּ ת יֹור ָּדה ֵאלֵינּו ִבד ָּמ ָּמה.

עֶ ֶרב שַׁ בָּ ת  /שמואל בס
עֹוד מעַ ט י ֵֵרד ֵאלֵ ינּו
יֹום שַ בָּ ת הַ ּטֹוב.
לִכבֹודֹו ָּתכִ ין ִאמֵ נּו
מַ טעַ ִמים ָּלרֹב.

ִמודינו,
ַאְך נַפְּ ִסיק ֹפה ל ֵ
הַ בַ י ְָּתה נ ְַּמ ֵהר.
ְּשבָ ֵתנו
נ ְִּת ַקדֵ ש ל ַ
ובנֵר.
בִ פְּ ָר ִחים ְּ

בֹואי הַ ברּו ָּכה,
בֹואיִ ,
ִ
יֹום שַ בָּ ת ,יֹום מנּוחָּ ה!
בֹואי-נָּא ,הַ מַ לכָּ ה!
בֹואי-נָּאִ ,
ִ

בֹואי ַה ְּברו ָכה...
בֹואיִ ,
ִ

נִּּגּונִּים  /פניה ברגשטיין
ש ַתל ֶתם נִגּונִים ִביִ ,א ִמי ו ָּא ִבי,
כּוחים.
מֹורים ש ִ
נִגּונִ ים ִמז ִ
גַרעִ ינִ ים ,גַרעִ ינִים נשָּ ָּאם לבָּ ִבי–
עַ ָּתה הֵ ם עֹולִ ים וצֹומ ִחים.

ִהנֵה ַאאֲ זִ ין ִשיר עַ ר ִשי ָּה ָּרחֹוק
ִהבִ יעַ פִ י ֵאם אֱ לֵי-בַ ת
ִהנֵה לִ י ִתז ַהרנָּה ב ֶד ַמע ּושחֹוק
" ֵאיכָּה" ּוז ִמירֹות ֶשל ַשבָּ ת.

עַ ָּתה הֵ ם שֹול ִחים פ ֹארֹות ב ָּד ִמי
שָּ רשֵ יהֶ ם בעֹור ַקי שלּובִ ים,
יריְִך ִא ִמי,
נִגּונֶיָך ָּא ִבי ,ו ִש ַ
עֹורים ושָּ בִ ים.
בדָּ פ ִקי נ ִ

כָּל הֶ גֶה י ִַתם וכָּ ל צ ִליל י ֵָּאלֵם
בִ י קֹולכֶם ָּה ָּרחֹוק כִ י ֵיהֹם.
עֵ ינַי ֶא ֱעצֹם וַ הֲ ֵרינִי ִאת ֶכם
מֵ עַ ל ל ֶחש ַכת ַהתהֹום.

זֶמֶ ר לְשַׁ בָּ ת  /לאה גולדברג
ִחיש חֹולפִ ים ִששָּ ה י ִָּמים,
ִחיש עֹוב ִרים הֵ ם ו ַת ִמים;
עֹוד מעַ ט ,עֹוד מעַ ט
בֹוא ָּתבֹוא הַ שַ בָּ ת.

כִ י טֹובָּ ה ַה ַשבָּ ת ,כִ י נ ָָּּאה ַה ַשבָּ ת,
כִ י מָּ תֹוק ונָּעִ ים ַה ַמרגֹועַ ,
כִ י עָּ מַ לנּו ַהרבֵ ה ,כִ י עָּ יַפנּו ַהרבֵ ה,
כִ י זָּכִ ינּו ,זָּכִ ינּו לִרגֹעַ .

יתי הַ ָּקטָּ ן,
ִהיא ָּתבֹוא הַ מַ לכָּהֶ ,אל בֵ ִ
ִהיא ָּת ִביא נֶחָּ מָּ ה לַ ָּיגֵעַ .
ַנ ֲעלֶה הַ נֵרֹותַ ,נעֲרֹוך הַ שֻ לחָּ ן–
ֶיה.
ב ִשמחָּ ה נ ַקבֵ ל ֶאת פָּ נ ָּ
יש מקום  /עמוס אטינגר
יש מקום רחוק אחרי הים
שם החול לבן ,הבית חם
שם השמש מאירה מעל
את השוק ,הרחוב והנמל.
הבית שם ,אחרי הים
אני זוכר בליל שבת הנר דולק
ואבי מביט ,מביט בי ושותק.
זה מקום רחוק ,מקום נפלא
שם מכל חלון שומעים תפילה
בחצר הבית אם ובת
בתנור אופות חלות שבת
הבית שם ,אחרי הים
את העיניים של אבי שם לא אשכח
איך מביט ,מביט אל המזרח.

יש מקום אשר נשאר רחוק
בלי שירי שבת ,תפילה וצחוק
סמטאות צרות מול ים גדול
ובתים ריקים בוכים בלי קול
הלב עוד שם אחרי הים
אני שומע קול תפילה מבית ריק
יש מקום אשר נשאר ,נשאר הרחק.
לכל מקום אשר אליו אברח
ישנו מקום שלא שלא אשכח
אותו תמיד אשא עימי בלב
יש מקום אותו אני אוהב.

נּורית יּובָּ ל
שַׁ בָּ ת אֲ רֻ כָּה ִּ /
כָל יֹום אֲ נִי ָקם לִי ל ְַּאט
חוץ מֵ אֲ שֶׁ ר בְּ שַ בָ ת.
טוח:
בְּ ב ֶֹׁקר שַ בָ ת זֶׁה בָ ַ
ל ֹא ִמזְּ ּדָ ְּרזִ ים
וְּ ל ֹא ִמ ְּת ַרגְּ זִ ים
הֹורים ל ֹא ָרצִ ים ל ִַמ ְּש ָרד,
הַ ִ
גורה
ִיקס ְּס ָ
הַ מַ ֹכלֶׁת שֶׁ ל ֶׁפל ְּ
ֵריחֹות שֶ ל שַׁ בָּ ת  /חנה בר
יֵש יֹום ֶאחָּ ד וי ִָּחיד בַ שָּ בּועָּ ,
בִ שלַל ֵריחֹות הַ בַ יִת מּוצָּ ף.
יֵש לֹו ִסימַ ן הֶ כֵר יָּדּועַ :
בכָּל קֹומָּ ה מדַ גדֵ ג לִי ָּה ַאף.
בקֹומָּ ה ִראשֹונָּה,
מּול ִמשפַ חַ ת פִ יש,
יֵש ֵריחַ ָּמתֹוק
שֶ ל “גֶפִ ילטֶ ע פִ יש”.
בקֹומָּ ה שנִ יָּה,
מּול ִמשפַ חַ ת בִ ן-נּון,
בָּ צָּ ל מטֻ גָּן,
כּובָּ אנֶהַ ,ג’חנּון.
ויֵש גַם ֵריחֹות
חַ לָּה ּופ ָּר ִחים,
בָּ שָּ ר צָּ לּוי
צּוחים.
ּומינֵי פִ ִ
ִ

שבת בבוקר
מילים :תרצה אתר
לחן :יוני רכטר
שבת בבוקר! יום יפה,
אמא שותה המון קפה,
אבא קורא המון עיתון
ולי יקנו המון בלון.

שַׁ בָּ ת ָּוחֹל  /זלדה
להַ דלִיק נֵרֹות בכָּל ָּהעֹולָּ מֹות–
זֹוהי שַ בָּ ת.
ִ
להַ דלִיק נֵרֹות-שַ בָּ ת
זֹוהי קפִ יצַ תֶ -נפֶש הֲ ַרת נצּורֹות
ִ
תֹורין
ליָּם נֶהדָּ ר ,שֶ יֵש בָּ ּה ִמס ִ
שֶ ל ֵאש-הַ ש ִקיעָּ ה.
ִיקי הַ נֵרֹות יֵהָּ ֵפְך
בהַ דל ִ
חֶ ד ִרי לִ נהַ ר ִדי-נּור,
שֹוקעַ ִל ִבי.
ב ַאשדֹות בָּ ֶר ֶקת ֵ

ָּתּוח
וגַם גַןַ -היל ִָּדים ל ֹא פ ַ
כּוח!
ָּאז ֵאין עַ צבָּ נּות ּווִ ַ
ָּלכֵן אֲ נִ י ָּקם
דַ ו ָּקא מֻ ק ָּדם
נּוח!
ֶשיִהיֶה לִי ַהרבֵ ה ז ַמן לָּ ַ

יח ֶׁא ָחד
ַרק ֵר ַ
אֹותי ְּמבַ לְּבֵ ל,
ִ
מָ תֹוקָ -מתֹוק
בְּ ַאפִ י ְּמצַ ְּלצֵ ל.
וַאֲ נִי נִכְּ נָס
ֶׁאל הֵ גְּ בֶׁ ֶׁרת ֶׁאפְּ ָרת–
יֵש בִ ְּש ִבילִ י
עוגַת שֹוקֹו ָלד.
יח נִ פְּ ַלא!
ֵאיזֶׁה ֵר ַ
יח ָטעִ ים!
ֵאיזֶׁה ֵר ֵ
יח ַשבָ ת
זֶׁה ֵר ַ
הַ טֹוב וְּ ַהנָעִ ים.

אפשר ללכת לירקון ,לשוט שם בסירה,
או לטייל עד סוף הרחוב ולשוב בחזרה,
אפשר לקטוף פרחים ,כאלה שלא אסור,
ואפשר ללכת
עד הגן
ולראות שהוא
סגור.

שיר עם נקי
מילים :אהוד מנור
לחן :מתי כספי
ערב יום שבת,
שעה חמש עד שש,
וכל אחד כמעט
שוב מתחדש.
בכל שבעה ימים
המקלחות שרו,
המים שוב חמים בצנורות.
פזמון:
שביל באמצע ,שביל בצד,
חפופים אחד אחד.
איזה נקיון וסדר
איזה יופי של מצעד.
מים וסבון,
חשמל דופק שעון
ולא עושים חשבון
עם החשבון.

מי בושם לפנים,
חולצת שבת יפה,
וזוג של לבנים
להחלפה.
פזמון :שביל באמצע ,שביל בצד...
רגע של חלום
לגוף ולנשמה,
כלם אומרים ''שלום"
ו''מה נשמע?"
אפילו גוף חורק
מרגיש פתאום טרי,
וכל אחד שורק
שיר עם נקי.
פזמון :שביל באמצע ,שביל בצד..

 נוסח טקס קבלת שבת
הדלקת נרות

(מדליקים  2נרות שבת ,או יותר ,מניחים ידיים על העיניים ומברכים .זמן הדלקת הנרות נחשב
כשעה מיוחדת המסוגלת לתפילות ובקשות)
ֹותיו ו ִצ ָּּונּו ל ַהדלִיק ֵ נר ֶשל ַשבָּ ת.
בָּ רּוך ַא ָּתה ה' אֱ ֹלקינּו מֶ לֶך ָּהעֹולָּם ,אֲ שֶ ר ִקד ָּשנּו ב ִמצ ָּ

לכה דודי

(פיוט עתיק שחיבר רבי שלמה אלקבץ ,ממקובלי צפת של המאה ה .16פיוט זה מושר בבתי
כנסת בתפילת קבלת שבת)
דודי ל ְִּק ַראת ַכ ָלה
ְּלכָה ִ
פְּ נֵי שַ בָ ת נ ְַּקבְּ לָ ה

שָ מור וְּ זָכור בְּ ִדבור ֶׁאחָ ד
ִה ְּש ִמיעָ נו אל הַ ְּמיֻּׁחָ ד
ושמו ֶׁאחָ ד
ה' ֶׁאחָ ד ְּ
לְּשֵ ם ול ְִּתפְּ ֶׁא ֶׁרת וְּ לִ ְּת ִה ָלּה
ל ְִּק ַראת שַ בָ ת ְּלכו וְּ ֵנ ְּל ָכה
כִ י ִהיא ְּמקור הַ בְּ ָר ָכה
מֵ ראש ִמ ֶׁקדֶׁ ם נְּסוכָ ה
סוף מַ עֲשֶׁ ה ְּבמַ חֲ שָ בָ ה ְּת ִח ָלּה
ִמ ְּקּדַ ש מֶׁ לְֶׁך עִ יר ְּמלו ָכה
קומי צְּ ִאי ִמתוְך הַ הֲ ֵפכָ ה
ִ
ַרב לְָך שֶׁ בֶׁ ת בְּ עֵ מֶׁ ק הַ בָ ָכא
וְּ הוא יַחֲ מול עָ ַליְִך חֶׁ ְּמ ָלּה
קומי
ִה ְּת ַנע ֲִרי מֵ עָ ָפר ִ
לִבְּ ִשי בִ גְּ דֵ י ִתפְּ ַא ְּר ֵתְך עַ ִמי
עַ ל יַד בֶׁ ן ִי ַשי בֵ ית הַ ל ְַּח ִמי
ָק ְּרבָ ה ֶׁאל נַפְּ ִשי גְּ א ָלּה

עור ִרי
עור ִרי ִה ְּת ְּ
ִה ְּת ְּ
אורי
קומי ִ
אורְך ִ
כִ י בָ א ֵ
עורי ִשיר ּדַ בֵ ִרי
עורי ִ
ִ
כְּ בוד ה' עָ ַליְִך נִגְּ לָ ּה

בושי וְּ לא ִת ָכל ְִּמי
לא ֵת ִ
מַ ה ִת ְּשתוחֲ ִחי ומַ ה ֶׁתהֱ ִמי
בָ ְך יֶׁחֱ סו עֲנִ ּיֵי עַ ִמי
וְּ נִבְּ ְּנ ָתה עִ יר עַ ל ת ָלּה
וְּ הָ יו ל ְִּמ ִשסָ ה שאסָ ִיְך
וְּ ָרחֲ קו כָ ל ְּמבַ לְּ עָ ִיְך
י ִָשיש עָ לַ יְִך אֱ להָ ִיְך
כִ ְּמשוש חָ ָתן עַ ל ַכלָ ה
רוצי
ושמאל ִתפְּ ִ
י ִָמין ְּ
וְּ ֶׁאת ה' ַתע ֲִריצִ י
עַ ל יַד ִאיש בֶׁ ן פ ְַּרצִ י
וְּ נ ְִּש ְּמ ָחה וְּ נָגִ ילָ ה
בואי בְּ שָ לום עֲטֶׁ ֶׁרת בַ עְּ ָלּה
ִ
גַם בְּ ִש ְּמחָ ה ובְּ צָ הֳ ָלה
תוְך אֱ מונֵי עַ ם ְּסגֻּׁלָ ה
בואי ַכלָ ה
בואי ַכלָ ה ִ
ִ

שלום עליכם
שלום עליכם מלאכי השרת ,מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
בואכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
אשת חיל

(שיר הלל לאשה ולאם הבית .מקורו בספר משלי .בנוי בצורת אקרוסטיכון עם אותיות הא-ב)
ֵאשֶׁ ת-חַ יִלִ ,מי יִ ְּמצָ א; וְּ ָרחֹק ִמפְּ ִנינִים ִמכְּ ָרּה.
בָ טַ ח בָ ּה לֵב בַ עְּ לָּה; וְּ שָ לָל ל ֹא י ְֶּׁחסָ ר.
גְּ מָ ל ְַּתהו טֹוב וְּ ל ֹא ָרע ,כֹל יְּ מֵ י חַ ּיֶׁיהָ .
ּדָ ְּרשָ ה צֶׁ מֶׁ ר ופִ ְּש ִתים; ו ַַתעַ ש ְּבחֵ פֶׁץ ַכפֶׁ יהָ .
הָ י ְָּתה ָכאֳ ִנּיֹות סֹוחֵ ר; ִממֶׁ ְּר ָחק ָתבִ יא לַ ְּחמָ ּה.
יתּה וְּ חֹק
ו ַָת ָקם בְּ עֹוד ַליְּ לָהַ ,ו ִת ֵתן טֶׁ ֶׁרף לְּבֵ ָ
ְּל ַנ ֲער ֶֹׁתיהָ .
ז ְָּממָ ה שָ דֶׁ ה וַ ִת ָקחֵ הו; ִמפְּ ִרי כַ פֶׁיהָ נטע (נ ְָּטעָ ה)
כ ֶָׁרם.
חָ גְּ ָרה בְּ עֹוז מָ ְּתנֶׁיהָ ; ו ְַּת ַאמֵ ץ זְּ רֹוע ֶֹׁתיהָ .
טָ עֲמָ ה ,כִ י טֹוב ַס ְּח ָרּה; ל ֹא ִיכְּ בֶׁ ה בליל (בַ ַליְּ לָה)
נ ֵָרּה.
ֶׁיה ָת ְּמכו ָפלְֶׁך.
יָדֶׁ יהָ ִשלְּחָ ה בַ כִ ישֹור; וְּ כַ פ ָ
ַכפָּה פ ְָּרשָ ה לֶׁעָ נִ י; וְּ יָדֶׁ יהָ ִש ְּל ָחה ל ֶָׁאבְּ יֹון.

יתּה ָלבֻּׁש
יתּה ִמ ָשלֶׁג :כִ י כָ ל בֵ ָ
ירא לְּבֵ ָ
ל ֹא ִת ָ
שָ נִים.
בושּה.
מַ ְּרבַ ִּדים עָ ְּש ָתה לָּה; ֵשש וְּ ַא ְּרג ָָמן ְּל ָ
נֹודָ ע בַ ְּשעָ ִרים בַ עְּ לָּה; ְּב ִש ְּבתֹו עִ ם זִ ְּקנֵי ָא ֶׁרץ.
סָ ִדין עָ ְּש ָתה ו ִַת ְּמכֹר; וַחֲ גֹור נ ְָּתנָה ַלכְּ ַנעֲנִ י.
ְּבושּה; ו ִַת ְּש ַחק לְּ יֹום ַאחֲ רֹון.
עֹז וְּ הָ דָ ר ל ָ
תֹורת ֶׁח ֶׁסד עַ לְּ -לשֹונָּה.
פִ יהָ פָ ְּת ָחה ְּב ָחכְּ ָמה; וְּ ַ
יתּה; וְּ ל ֶֶׁׁחם עַ ְּצלות
צֹופִ ּיָה הילכות (הֲ לִיכֹות) בֵ ָ
ל ֹא ת ֹאכֵל.
רוה; בַ עְּ לָּה ,וַ י ְַּה ְּללָ ּה.
ֶׁיה ַוי ְַּא ְּש ָ
ָקמו בָ נ ָ
ַרבֹות בָ נֹות עָ שו ָחיִ ל; וְּ ַא ְּת עָ לִ ית עַ לֻּׁ -כ ָלנָה.
שֶׁ ֶׁקר הַ חֵ ן וְּ ֶׁהבֶׁ ל ַהּיֹפִ יִ :א ָשה יִ ְּר ַאת-ה'ִ ,היא
ִת ְּתהַ לָל.
יה.
לוה בַ ְּשעָ ִרים ַמע ֲֶׁש ָ
יהלְּ ָ
יה; וִ ַ
ְּתנו לָ ּה ִמפְּ ִרי י ֶָׁד ָ

ברכת הבנים

(נוהגים לברך את הבנים והבנות בלילי שבת ויום טוב לאחר התפילה או בכניסה לבית.המברכים
שמים ידיהם על המתברך ואומרים):
לבנים :ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה,
ולבנות :ישימך אלוקים כשרה רבקה רחל ולאה.
ומוסיפים מברכת כהנים:
יברכך ה' וישמרך,
יאר ה' פניו אליך ויחונך,
ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום.
קידוש

(נהוג שאב המשפחה ממלא גביע ביין/מיץ ענבים ,מגביה אותו ביד ימין ואומר):
וַי ִהי עֶ ֶרב וַי ִהי ב ֶֹקר
יֹום הַ ִש ִשי .וַיכֻלּו הַ שָּ ַמיִם ו ָּה ָּא ֶרץ וכָּל צבָּ ָּאם .וַי ַכל אֱ ֹלקים בַ יֹום ַהש ִביעִ י מלַאכתֹו אֲ ֶשר עָּ ָּשה וַ ִישבֹת
בַ יֹום הַ ש ִביעִ י ִמכָּל מלַאכתֹו אֲ שֶ ר עָּ שָּ ה .וַ יבָּ ֶרְך אֱ ֹלקים ֶאת יֹום ַהש ִביעִ י וַי ַק ֵדש אֹותֹו כִ י בֹו ָּשבַ ת ִמכָּל
מלַאכתֹו אֲ שֶ ר בָּ ָּרא אֱ ֹלקים לַ עֲשֹות.
בֹותי (ועונים -לחיים)
סַ ב ִרי מָּ ָּרנָּן ו ַרבָּ נָּן ו ַר ַ
בֹורא פ ִרי הַ גָּפֶ ן.
בָּ רּוְך ַא ָּתה ה' אֱ ֹלקינּו מֶ לְֶך ָּהעֹולָּם ֵ
ֹותיו ו ָּרצָּ ה בָּ נּו ו ַשבַ ת ָּקדשֹו ב ַאהֲ בָּ ה ּוב ָּרצֹון
בָּ רּוְך ַא ָּתה ה' אֱ ֹלקינּו מֶ לְֶך ָּהעֹולָּם אֲ שֶ ר ִקד ָּשנּו ב ִמצ ָּ
יאת
יצ ַ
אשית (יֵש אֹומ ִרים :כִ י הּוא יֹום) ת ִחלָּה ל ִמק ָּר ֵאי ק ֶֹדש ֵזכֶר לִ ִ
ִהנ ִחי ָּלנּו זִ כָּרֹון למַ ע ֲֵשה ב ֵר ִ
אֹותנּו ִקדַ ש ָּת ִמכָּל הָּ עַ ִמים) ו ַשבַ ת ָּקד ֶשָך ב ַאהֲ בָּ ה ּוב ָּרצֹון
ִמצ ָּריִם (יֵש אֹומ ִרים :כִ י בָּ נּו בָּ חַ ר ָּת ו ָּ
ִהנחַ ל ָּתנּו .בָּ רּוְך ַא ָּתה ה' מ ַק ֵדש הַ שַ בָּ ת:
ברכה על הלחם

(לאחר נטילת ידיים ,בעל הבית מברך על שתי חלות ,בוצע אחת מהן ,טובל במעט מלח ומחלק
לבני הבית)
בָּ רּוְך ַא ָּתה ה' ,אֱ לקינּו מֶ לְֶך ָּהעולָּם ,הַ מוצִ יא לֶחֶ ם ִמן הָּ ָּא ֶרץ:

