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ברוכים הבאים

לאכול

להתפלל

איך להשתמש בערכת השבת הזו
כל קטע מסומן בסמל שונה כדי 
להבדיל בין סוגי התוכן השונים 

שבאותו דף.

לאכול - מציין את שלוש הסעודות 
החשובות מאוד של השבת;

להתפלל - מציין את התפילות 
המקוריות שאנו מתפללים במהלך 

היום; ו-אהבה, שירים, רעיונות 
ופעילויות העשרה למשך היום.

לאהוב

שמע מקוון

חפשו את הסמל שמע מקוון 
המציין שניתן למצוא הקלטה 
מקוונת של תוכן אודות הדף 

שאתם נמצאים בו. עברו אל
 TheShabbosProject.orgל כדי 
להאזין לתוכן - אבל לא בשבת!#

הערה על ציטוטים מהתלמוד:
העשרנו את ערכת השבת עם 

ציטוטים ישירים מהתלמוד. ציטוטים 
אלו משקפים את המהות של התורה 

שבעל פה שקיבלנו מה' בהר סיני. 
הציטוטים הם רק תמצית הדברים 
והם מזמינים אתכם לחקור אותם 
לעומק כדי לגלות את המשמעות 
העמוקה והמלאה שלהם, והדרך 

הטובה ביותר לעשות זאת היא 
באמצעות עיון בפירושים הנהדרים 

שנכתבו לאורך הדורות.

 אנא התייחסו לערכת
השבת בקדושה כפי שאתם 

מתייחסים לסידור.

 חברים יקרים, 
כולנו, כמות חסרת תקדים של המוני יהודים מכל 
רחבי העולם, באחדות מופלאה, שומרים יחד את 
השבת. ערכת השבת הזו תלווה אתכם בכל מקום 

בעולם, תעשיר את ההבנה שלכם, ותוסיף עוד 
נדבכים של משמעות לחווייה שלכם.

לשבת יש מקצב ומבנה בסיסי קבועים.החל 
מהדלקת נרות השבת שמכניסה אותנו בשלווה 

לאווירה של השבת, הקידוש המיוחד שמקדש את 
היום, תחושת הביחד של שלוש הסעודות, ועד 

לרגעים המרגשים של צאת השבת וההבדלה, 
השבת מאפשרת לנו, בעזרת מנהגים עם 

כוראוגרפיה מדויקת, לצלול לתוך האנרגיות 
הרוחניות והרגשיות העמוקות שלה.ערכת השבת 

הזו תנחה אתכם ותסביר לכם את מה שאתם 
צריכים לדעת על המבנה הבסיסי של השבת.

בערכה תמצאו הנחיות הלכתיות מעשיות 
ומדריכים שיסבירו לכם בשפה פשוטה, צעד 

אחר צעד, איך לשמור ולקיים את מגוון המצוות 
הקשורות לשבת. תוכלו למצוא גם סיפורים 
מעוררי השראה ורעיונות תורניים עמוקים 

שתוכלו לספר בשולחן השבת. השתמשו בו. עיינו 
בו. תיהנו ממנו בשעות הפנאי שלכם, ושתהיה 

לכם שבת נפלאה.
בואו נשמור את השבת ביחד!

הרב וורן גולדשטיין
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זה הזמן להתאסף לתפילה. אם יש בית 
כנסת שנמצא במרחק הליכה מהמקום 

שלכם, הצטרפו לתפילת השבת בבית 
הכנסת, אם קשה לכם להגיע לבית 

כנסת, מצאו לכם פינה שקטה להתפלל 
ביחידות.

אם אתם יכולים לקרוא עברית, קראו 
את התפילה בשפה העתיקה והמקודשת 
שלנו. גם אם אינכם מבינים את משמעות 

המילים, הקשיבו לצליל שלהם והרגישו 
אותם על הלשון שלכם. דמיינו כיצד 
אבות אבותינו דיברו באותם צלילים 

ומילים. תנו לעצמכם להירגע ואפשרו 
למילים להיות חלק מכם. תנו לשפה 

המקודשת וליום הקדוש להתמזג יחד 
ולהקיף אתכם באור אינסופי מכל 

הצדדים. סידור תפילה עם תרגום מדויק 
ומודרני יעזור לכם להבין את המילים 

ולהפוך אותן למשמעותיות יותר.

אם אינכם יכולים לקרוא עברית, אמרו 
את התפילות באנגלית. חשבו על 

המשמעות שלהן ותנו להן לחדור לתוך 
ההוויה שלכם. כאשר אתם אומרים "ברוך 

אתה ה'", אתם לא סתם אומרים מילים. 
חשבו לרגע על ה"אתה", על ה', שאתם 
מדברים אליו. אל תמלמלו את התפילה 

סתם, דברו אל ה'.

סקירה

מעובד מתוך כתביו של הרב אריה קפלן

אווירת השבת מתחילה עם ההכנות 
לשבת. על הדיבר "זכור את יום השבת 

לקדשו", אומרים חז"ל שכדי לקדש את 
השבת באמת, אנחנו צריכים לזכור אותה 

במשך כל השבוע ולהתכונן אליה. אם 
אתם רואים משהו שתוכלו ליהנות ממנו 

בשבת, תעשו מאמץ כדי לשמור אותו 
בצד לכבוד שבת. 

ההכנות לשבת מגיעות לשיאן ביום שישי 
אחר הצהריים, ואז עליכם למקד את 

מרבית הפעולות שלכם לכבוד השבת. 
זכרו את מאמר חז"ל ש"מי שטרח בערב 

שבת, יאכל בשבת" והתכוננו לכבוד שבת 
כאילו היא אורח חשוב. אחרי הכל, השבת 

היא מלכת הבריאה.

אל תאכלו הרבה ביום שישי אחר 
הצהריים, תשאירו מקום כדי שתאכלו 

בתיאבון בסעודת השבת.
עשו הכל כדי שהאוכל לכבוד שבת יהיה 
הכי טעים. אם אתם יכולים, עזרו להכין 

את הסעודה. וודאו שהכל יהיה כמו 
 שצריך לכבוד שבת המלכה.

נקו את החדר שלכם, וסדרו את החפצים 
שלכם. שימו בצד את כל הדברים 
היומיומיים של השבוע. הכינו את 

הסביבה הפיזית שלכם כך שתתאים 
למצב רוח של שבת.

עשו אמבטיה או מקלחת מרגיעה. טהרו 
את הנפש והנשמה שלכם יחד עם הגוף 

שלכם.

לבשו את הבגדים הכי טובים שלכם, 
כאילו אתם מתלבשים לאירוע חשוב. 

אם תוכלו, שמרו לכם בגדים מיוחדים 
שתלבשו רק לכבוד שבת.

צדיקים )אנשים אדוקים( רבים נוהגים 
לקרוא את שיר השירים סמוך לכניסת 
השבת. זהו שיר האהבה היפה ביותר 

שנכתב אי פעם, המתאר את האהבה בין 
ה' לעם ישראל. אם יש לכם זמן, קראו 

אותו גם אתם, ונסו להרגיש את האהבה 
הזו.

הכינו את השולחן לסעודת שבת. כסו 
אותו עם מפה לבנה משובחת. ערכו את 

השולחן עם מיטב הצלחות והסכו"ם 
שלכם כדי לכבד את השבת.

הניחו שתי חלות במרכז השולחן וכסו 
אותם במפה נקייה או בכיסוי חלה מיוחד. 
הכינו יין וגביע לקידוש, עדיף גביע מכסף.

ודאו שנרות השבת יאירו את שולחן 
השבת שעליו תאכלו. הדליקו את הנרות 

18 דקות לפני שקיעת החמה והתבוננו 
באורם כמה רגעים. הרגישו את האור של 

השבת הקורן מהם.

כאשר השבת נכנסת, התייחסו אליה 
כאורח מכובד. היכנסו למצב של רוגע 
ושלווה ונסו להגיע למצב של התעלות 
והתרוממות רוח. כוונו את הדיבורים, 
ואפילו את המחשבות שלכם, למישור 

רוחני גבוה יותר.

עמוד 12

עמוד 16

עמוד 22

עמוד 24

עמוד 26

עמוד 32

לכו בדממה מבית הכנסת הביתה. תוכלו 
להתבונן בכוכבים ולזכור את דברי 

המשורר בתהילים: "כי אראה שמיך 
מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר 

כוננת... מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי 
תפקדנו?" )תהילים, ח' ד'(, הבריאה כל 

כך גדולה, מי אנחנו שתזכור אותנו? אל 
תשכחו את התשובה - ה' אכן זוכר אותנו.

היכנסו הביתה עם ברכת "שבת שלום" או 
"גוט שבס".

שירו "שלום עליכם" ואמרו את הקידוש. 
כאשר אתם אומרים את המילים, השבת 

נכנסת אל תוככם.

שתו מהיין של הקידוש ותנו לו להכניס 
אתכם לשלוות השבת.

שטפו את ידיכם )נטילת ידיים( עם 
ברכה, ואל תדברו עד לאחר שתברכו על 

החלות. טבלו את החלה במלח, לעסו את 
הפרוסה באיטיות, ותיהנו מכל פירור.

המתינו מעט, ותיהנו מסעודת השבת.
אולי גם אתם תרגישו את הטעם של 
"התבלין המיוחד" שהשבת מוסיפה 

למזון.

היו במצב רוח שמח ומהורהר. זמזמו 
מנגינה. שירו את זמירות השבת מתוך 
סידור התפילה, אם תוכלו, או כל שיר 

יהודי אחר.
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לכו בדממה מבית הכנסת הביתה. תוכלו 
להתבונן בכוכבים ולזכור את דברי 

המשורר בתהילים: "כי אראה שמיך 
מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר 

כוננת... מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי 
תפקדנו?" )תהילים, ח' ד'(, הבריאה כל 

כך גדולה, מי אנחנו שתזכור אותנו? אל 
תשכחו את התשובה - ה' אכן זוכר אותנו.

היכנסו הביתה עם ברכת "שבת שלום" או 
"גוט שבס".

שירו "שלום עליכם" ואמרו את הקידוש. 
כאשר אתם אומרים את המילים, השבת 

נכנסת אל תוככם.

שתו מהיין של הקידוש ותנו לו להכניס 
אתכם לשלוות השבת.

שטפו את ידיכם )נטילת ידיים( עם 
ברכה, ואל תדברו עד לאחר שתברכו על 

החלות. טבלו את החלה במלח, לעסו את 
הפרוסה באיטיות, ותיהנו מכל פירור.

המתינו מעט, ותיהנו מסעודת השבת.
אולי גם אתם תרגישו את הטעם של 
"התבלין המיוחד" שהשבת מוסיפה 

למזון.

היו במצב רוח שמח ומהורהר. זמזמו 
מנגינה. שירו את זמירות השבת מתוך 
סידור התפילה, אם תוכלו, או כל שיר 

יהודי אחר.

יש לנו הבטחה.

עמוד 34

עמוד 44

עמוד 48

עמוד 50

 ערב
 שישי

סיימו את הסעודה עם ברכת המזון. הודו 

לאל על המזון שנתן לכם ועל הברכה 

המיוחדת של יום השבת. 

לאחר הארוחה, זה הזמן להירגע. נצלו 

את הזמן הזה כדי ללמוד על ה' ועל 

התורה שלו, קראו את פרשת השבוע או 

צאו לטיול שקט.

עכשיו זה זמן להיות לבד עם הקב"ה 

לזמן מה. צאו לטיול רגוע לבדכם או שבו 

בחדרכם. בקשו מה' שיעזור לכם לחוש 

את קדושת השבת.

חשבו לרגע על החיים שלכם. תשאלו את 

עצמכם: מה אני עושה ולאן אני הולך? 

מהי משמעות החיים בשבילי? בקשו מה' 

שיעזור לכם למצוא תשובות.

תשמחו שאתם חיים.

שבת היא זמן להיפגש יחד. אם אתם 

מכירים עוד אנשים ששומרים שבת, 

קבעו להיפגש יחד אתם. נצלו את לילות 

שבת הארוכים של החורף ואת אחרי 

הצהריים הממושכים של הקיץ כזמן 

של ידידות. שירו שירים, ספרו סיפורים, 

השתמשו בזמן הזה כדי ללמוד יחד 

ולחזק את קשרי הידידות שלכם.

כאשר הערב מתקרב אל סופו, תנו 

לשלוות השבת להציף אתכם. "שינה 

בשבת תענוג". אמרו את קריאת שמע 

שעל המיטה לפני שתלכו לישון ושימו את 

עצמכם בידיים של ה'. הירדמו במנוחת 

השבת.
 



לקבלת השבת. בעלת הבית מדליקה שני נרות לפני כניסת השבת. אם אין אישה 
בבית, הגבר בעל הבית, או מישהו אחר מעל גיל בר/בת מצווה, חייב להדליק את 

הנרות.
הדליקי קודם את הנרות, ולאחר מכן סובבי את ידייך שלוש פעמים בתנועות 

מעגליות מול אור הנרות כדי "להפיץ את האור". כסי את עינייך בשתי ידייך ואמרי את 
הברכה:

נשים יהודיות מרחבי העולם ולאורך הדורות נוהגות לומר בשעת רצון מיוחדת זו 
תפילה יפה ומעוררת השראה.

NB

הדלקת נרות
בערב זה, כאשר את מדליקה נרות שבת, תהיי יחד עם 

מיליוני נשים יהודיות מכל רחבי העולם, וממש כפי שעשו 
נשים יהודיות בכל דור ודור. בערב זה, תצטרפי אל אמהות, 
סבות, בנות, בנות דודות וחברות מקהילות ומערים שונות 
שיגידו יחד איתך את התפילה של הדלקת הנרות, כל אחת 

בזמן הדלקת הנרות שבאזור שלה. הקדישי רגע כדי לחשוב 
על הקשר בין נשים, לאורך הזמן, ועל פני יבשות וקהילות; 

קחי רגע כדי לחשוב על השבוע שלך, כדי להיות נוכחת כאן 
ועכשיו וכדי לקבל בברכה את החמימות השקטה שבאה 

לעולם על ידי האור המיוחד של שבת.

מרגע זה ואילך, עד 
צאת הכוכבים של 

מוצאי שבת, נכנסה 
שבת עבור האישה 

שהדליקה את 
הנרות.

מצוות הדלקת הנרות ביום 
שישי אחר הצהריים לפני 

השקיעה מסמלת את קבלת 
השבת. אנו לומדים מכך 

שאפשר לראות את העולם 
"באור שונה" באמצעות 

פעולה פשוטה של הדלקת 
אש. כאשר אנו נכנסים 

לחדר חשוך ומדליקים את 
האור, למעשה לא משתנה 

שום דבר בחדר וההבדל 
היחיד הוא שיש לנו כעת 

את היכולת לראות את 
מה שכבר היה קיים בחדר. 

באופן דומה, כאשר אנו 
מדליקים נרות שבת, אנחנו 

מאירים את העולם שסביבנו 
ויכולים להתמקד במה 

שהיה שם במשך כל הזמן: 
היצירות המופלאות של ה'; 

העולם בכל היופי הטבעי 
שלו, ההרמוניה, הרוחניות 

והמורכבות שלו.
הראשונה להדליק נרות 
שבת היתה שרה אמנו. 

בכל יום שישי לקראת ערב 
היא היתה מדליקה נרות 

שבת באוהל המשותף לה 
ולאברהם אבינו. באורח 
נס, נרות שבת של שרה 

היו דולקים ברציפות מיום 
שישי ועד יום שישי שבשבוע 

שלאחר מכן.
אור הנרות הזה של שרה 

קידם את פניהם של 
האורחים הרבים שאברהם 

ושרה אירחו בביתם.

•••

מדוע מדליקים נרות?

01

Baruch Atah Adonai,  
Eloheinu Melech Ha-olam, 
Asher Kid’shanu  
B’mitzvotav V’tzivanu,  
L’hadlik  
Ner Shel Shabbat.

 ָּברּוְך ַאָּתה יהוה 
 ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 

 ַאֶשׁר ִקְדָשׁנּו 
 ְבִּמְצֹוָתיו וְִצוָנּו 

 ְלַהְדִליק 
נֵר ֶשׁל ַשָּׁבת

Y’hi Ratzon Milfanechah, Adonai 
Elohai Vei-lohei Avotai, Sheh-
t’chonein Oti  
(V’et Ishi | V’et Banai | V’et  
B’notai | V’et Avi V’et Imi)  
V’et Kol K’rovai, V’titein Lanu 
Ul’chol Yisrael Chayim Tovim 
V’aruchim; V’tizk’reinu B’zichron 
Tova Uvracha; V’tifk’deinu 
Bifkudat Y’shua V’rachamim; 
Ut’varecheinu B’rachot G’dolot; 
V’tashlim Bateinu; V’tash-
kein Sh’chinatcha Beineinu. 
V’zakeini L’gadel Banim Uvnei 
Vanim Chachamim Un’vonim, 
Ohavei Adonai, Yirei Elohim, 
Anshei Emet, Zerah Kodesh, 
BaDonai D’veikim, Um’irim 
Et Ha-olam BaTorah Uv’ma-
asim Tovim, Uv’chol M’lechet 
Avodat Haborei. Anah Sh’ma Et 
T’chinati Ba-eit Hazot, Bizchut 
Sarah V’Rivka V’Rachel V’Leah 
Imoteinu, V’ha-er Neireinu She-
lo Yichbeh L’olam Va-ed, V’ha-er 
Panechah V’nivashei-ah. Amen”.

יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶיָך יהוה ֶאֹלַהי 
וֵאֹלֵהי ַאבֹוַתי, ֶשְּׁתחֹונֵן אֹוִתי 
)וְֶאת ִאיִשׁי ׀ וְֶאת ָּבנַי ׀ וְֶאת 

ְבּנֹוַתי ׀ וְֶאת ָאִבי ׀ וְֶאת ִאִמי( 
וְֶאת ָּכל ְקרֹוַבי, וְִתֶּתן ָלנּו ּוְלָכל 
יְִשָֹרֵאל ַחיִים טֹוִבים וַַארּוִכים, 
וְִתזְְּכֵרנּו ְבּזְִכרֹון טֹוָבה ּוְבָרָכה, 

וְִתְפְקֵדנּו ִבְּפֻקַדת יְׁשּוָעה 
וְַרַחִמים, ּוְתָבְרֵכנּו ְבָּרכֹות 

ְגדֹולֹות, וְַתְשִׁלים ָּבֵּתינּו, וְַתְשֵּׁכן 
ְשִׁכינְָתָך ֵּבינֵינּו, וְַזֵּכנִי ְלַגֵדל 

ָּבנִים ּוְבנֵי ָבנִים, ַחָכִמים ּונְבֹונִים, 
אֹוַהֵבי יהוה, יְִרֵאי ֶאֹלִהים, 

ַאנְֵשׁי ֶאֶמת, ֶזַרע קֶֹדש, ַּביהוה 
ְדֵבִקים, ּוְמִאיִרים ֶאת ָהעֹוָלם 

 ַּבּתֹוָרה ּוְבַמַעִשֹים טֹוִבים, 
ּוְבָכל ְמֶלאֶכת ַעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא. 

ָאנָא ְשַׁמע ֶאת ְּתִחנִָתי ָּבֵעת 
ַהזֹאת, ִבְּזכּות ָשָֹרה וְִרְבָקה 
וְָרֵחל וְֵלָאה ִאמֹוֵתינּו. וְָהֵאר 

נֵֵרנּו ֶשֹׁלא יְִכֶבּה ְלעֹוָלם וֶָעד, 
וְָהֵאר ָפּנֶיָך וְנִוֵָשָׁעה, ָאֵמן.
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Blessed are You, Lord our G-d, King of the universe,  
Who has made us holy through His commandments, and has 
commanded us to light the Sabbath light.

May it be Your will Lord, my G-d and G-d of my forefathers, that 
You show favour to me (my husband | my sons | my daughters | my 
father | my mother) and all of my relatives; and that You grant us 
and all Israel a good long life; that You remember us with beneficent 
memory and blessing; that You consider us with a consideration of 
salvation and compassion; that You bless us with great blessings; that 
You make our households complete; that You cause Your Presence 
to dwell among us. Privilege me to raise children and grandchildren 
who are wise and understanding, who will love Hashem and fear G-d, 
people of truth, holy offspring attached to G-d, who will illuminate 
the world with Torah and good deeds and with every labour in the 
service of the Creator. Please, hear my supplication at this time, in the 
merit of Sarah, Rebecca, Rachel and Leah, our Mothers, and cause 
our light to illuminate that it be not extinguished forever, and let Your 
countenance shine so that we are saved. Amen.
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יהי אור

השבת אינה מתחילה סתם כך - אנו מכניסים ומקבלים 

אותה. כמובן שבאופן טכני השבת מתחילה ברגע שבו 

השמש שוקעת מתחת לאופק, ואי אפשר להתעלם מכך, 

אבל אחרי שבוע קשה וארוך, אנו גם מקבלים ומכניסים 

את השבת באופן פעיל - עם תחושת הקלה וציפייה דרוכה 

לקראת המתנה שה' נותן לנו. אנו מקבלים את פני השבת 

עם נרות דולקים, ועם המילים היפות והמוכרות של תפילת 

"לכה דודי" שאנו שרים לכבוד בואה של "הכלה", השבת.

לפני שה' ברא את העולם הוא היה "תוהו ובוהו וחושך על 

פני תהום". ואז ה' ברא את האור, שחז"ל מסבירים שהוא לא 

היה אור פיזי אלא אור רוחני. ה"חפץ חיים" לומד מכך שאת 

החושך שבעולם מביסים על ידי הגברה של האור; על ידי כך 

שנפעל בדרך דומה לזו של ה' ונכריז "יהי אור!" בכך שנדליק 

נרות פעם בשבוע. כאשר אנו מדליקים נרות שבת אנחנו 

מכניסים אל בתינו ואל חיינו את כל החום, האהבה והאור 

של ערכי התורה.

במישור המעשי, הסיבה למצוות הדלקת הנרות היא כדי 

שהבית לא יהיה חשוך בשבת. חז"ל קבעו זאת כדי למנוע 

סכסוכים במשפחה שעלולים לנבוע מהבלבול ואי הנוחות 

של בית חשוך וחוסר יכולת לראות דברים, וגם כדי לסייע 

לשמור על מה שחז"ל מכנים "שלום בית".

נרות השבת של אמא שלי עבורי
הרב אברהם טוורסקי

אורח שהתארח אצלנו בשבת שאל מדוע דולקים על שולחן 

השבת שלנו ששה נרות ולא שניים כמקובל.

אמרתי לו שזו מסורת במשפחות רבות להתחיל בהדלקת 

שני נרות לאחר הנישואין, ולהוסיף נר נוסף עבור כל ילד.

אני זוכר כמה זה היה חשוב לי בתור ילד לצפות בשלהבות 

המרצדות של נרות השבת ולהבין שהעולם הופך למקום 

טוב יותר בגלל שאני קיים.

רק שנים רבות לאחר מכן הבנתי את ההשפעה המלאה 

של המסר הזה, כאשר התברר לי בעבודתי כפסיכיאטר 

שלהרבה מאוד אנשים יש בעיות רגשיות וסימפטומים 

פסיכולוגיים שונים בגלל רגשות עמוקים של אי כשירות.

המסר השבועי שהילד מקבל בכל ערב שבת, שעצם הקיום 

שלו מוסיף אור, יכול להיות מרכיב חזק בפיתוח אישיותו 

של האדם. 

NEW YORK TIMES 2,100 

ב-1 בינואר 2000, פרסם 
ה'ניו יורק טיימס' את מהדורת 
המילניום שלו שכוללת עמוד 

ראשי עתידי אפשרי של העיתון 
בתאריך ה-1 בינואר 2100.

עמוד בדיוני זה כלל ידיעות 
כמו קבלת קובה כמדינה ה-51 
של ארה"ב, דיון באפשרות של 

מתן זכות הצבעה לרובוטים 
ועוד. בנוסף לכתבות העתידיות 

המרתקות הופיע פרט נוסף, 
שגרתי לכאורה.

בתחתית העמוד הראשון 
הבדיוני הזה הופיע זמן הדלקת 

הנרות בניו יורק לתאריך ה-1 
בינואר 2100. מנהל ההפקה של 

ה'ניו יורק טיימס' - קתולי אירי 
- הסביר: "אנחנו לא יודעים מה 

יקרה בשנת 2100 . אי אפשר 
לחזות את העתיד. אבל בדבר 

אחד אפשר להיות בטוחים - גם 
בשנת 2100 נשים יהודיות 

ידליקו נרות שבת".

•••

בן גוריון והחזון איש

דוד בן גוריון, ראש הממשלה 
הראשון של ישראל, מינה את 
זלמן אורן, יהודי שאינו שומר 

תורה ומצוות, לתפקיד שר 
החינוך. אשתו של זלמן אורן, 
אף היא חילונית כמו בעלה, 
נהגה בכל יום שישי להדליק 
נרות שבת, לכסות את עיניה 

ולהתפלל שילדיה יגדלו להיות 
גדולים כמו היהודי הדגול ביותר 

שהכירה - דוד בן גוריון. 
בן גוריון נפגש מאוחר יותר 

עם אחד מגדולי הרבנים, הרב 
אברהם ישעיה קרליץ, הידוע 
בכינוי "החזון איש", והתרשם 
מאוד מהקדושה ומהרגישות 

שלו וחש יראת כבוד כלפיו.
בן גוריון שיתף את התרשמותו 

מהחזון איש עם חברי הממשלה 
שלו, וזלמן אורן ביניהם. 

זלמן חזר הביתה וסיפר על 
כך לאשתו. באותו יום שישי 

הגב' אורן הדליקה נרות שבת 
והתפללה שילדיה יהיו כמו 

החזון איש - יהודי שלא ידעה 
עליו דבר, מלבד העובדה שבן 

גוריון העריך אותו מאוד.

•••

 Keeping it together סידני, אוסטרליה
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שירו כל אחד מהבית שלוש פעמים:

שלום עליכם
כאשר אנו חוזרים מבית הכנסת ומתאספים סביב שולחן 

ארוחת ערב, אנחנו שרים "שלום עליכם". אנו מקבלים את 
פניהם של "מלאכי השלום" שהתלוו אלינו והביאו אותנו 

הביתה בשלום. אנו מברכים את המלאכים, מקבלים את פניהם ומבקשים 

את ברכתם, ולבסוף, אנו נפרדים מהם לשלום ומאחלים 

 להם "צאתכם לשלום!"

למה אנחנו לא מזמינים אותם להתארח אצלנו?

האדמו"ר מגור, הרב שמחה בונים אלתר, הידוע בכינויו 

ה"לב שמחה", מספק הסבר מעניין לכך: בכל ימות השבוע 

המלאכים זוכים לעבוד את ה' עם שירי הלל, אבל לא בשבת. 

בשבת המלאכים אינם שרים לבורא העולם, אלא אנחנו 

קיבלנו את הזכות הזו. מסיבה זו אנו נפרדים מהמלאכים, 

משום שייתכן שכואב להם לשמוע אותנו שרים שירי שבח 

והלל לה' ואילו שפתיהם חתומות.

תשובה נוספת לכך היא תשובתו המפורסמת של הרב 

צדוק הכהן מלובלין שמסביר שהשבת היא חיבור אינטימי 

- של נישואין - בין הקב"ה והעם היהודי. בתחילת השבת 

המלאכים באים כדי להצטרף לחגיגות החתונה, אבל כאשר 

אנו אוכלים, זה בעצם הזמן של "ייחוד", של קשר אינטימי 

עם הקב"ה. כמו שהאורחים שבאים לחתונה אינם נכנסים 

עם החתן והכלה לחדר הייחוד, ומאפשרים להם להיות לבד, 

כך בשבת אנו מגיעים לדרגה גבוהה של קדושה וקרבה עם 

הקב"ה, והמלאכים פשוט לא יכולים להישאר איתנו. 

"אמר רב חסדא 
אמר )בשמו של( 

מר עוקבא: כל 
המתפלל בערב 

שבת ואומר 'ויֻכלו', 
שני מלאכי השרת 
המלווין לו לאדם 
מניחין ידיהן על 

ראשו ואומרים לו:
אְתָך  'ְוָסר ֲעֹוֶנָך ְוַחָטּ
ר' )העוון שלך  ֻכָפּ ְתּ

יתבטל וה' יכפר על 
החטאים שלך("

תלמוד בבלי, מסכת שבת
דף קי"ט עמוד ב'

Keeping it together בשיקגו

02

Shalom Aleichem, Mal-achei 
Hashareit, Mal-achei Elyon, 
Mi-melech Malchei Ham’lachim, 
Hakadosh Baruch Hu.

Bo-achem L’shalom, Mal-achei 
Hashalom, Mal-achei Elyon, 
Mi-melech Malchei Ham’lachim, 
Hakadosh Baruch Hu.

Bar’chuni L’shalom, Mal-achei 
Hashalom, Mal-achei Elyon, 
Mi-melech Malchei Ham’lachim, 
Hakadosh Baruch Hu.

Tzeit’chem L’shalom, Mal-achei 
Hashalom, Mal-achei Elyon, 
Mi-melech Malchei Ham’lachim, 
Hakadosh Baruch Hu.

ָשׁלֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵׁרת   
ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי 

ַהְּמָלִכים ַהָקּדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ּבֹוֲאֶכם ְלָשׁלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשׁלֹום 
ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי 

ַהְּמָלִכים ַהָקּדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ָּבְרכּונִי ְלָשׁלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשׁלֹום 
ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי 

ַהְּמָלִכים ַהָקּדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ֵצאְתֶכם ְלָשׁלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשׁלֹום 
ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי 

ַהְּמָלִכים ַהָקּדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.
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Welcome, ministering angels, angels of the Most High, from the 
Supreme King of Kings, the Holy One, Blessed be He. 

Enter in peace, angels of peace, angels of the Most High, from the 
Supreme King of Kings, the Holy One, Blessed be He. 

Bless me with peace, angels of peace, angels of the Most High, 
from the Supreme King of Kings, the Holy One, Blessed be He. 

Go in peace, angels of peace, angels of the Most High, from the 
Supreme King of Kings, the Holy One, Blessed be He.
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לומר ביחד בעמידה.

אשת חיל
מזמור "אשת חיל" הלקוח מתוך ספר משלי שבתנ"ך הוא 
פיוט שנוהגים לשיר בקול בכל ליל שבת, לאחר שחוזרים 

מבית הכנסת ושרים "שלום עליכם" ולפני שיושבים לאכול 
את סעודת השבת.   אשת חיל', מתוך )מלאכים'

 על השולחן( מאת ד"ר איווט
אלט מילר

לאחר שאנו מברכים את הילדים, 
אנו שרים את "אשת חיל". הקטע 
לקוח מ-21 הפסוקים האחרונים 

של ספר משלי התנכי )משלי, 
פרק ל"א, פסוקים י-ל"א(. 

המילה "חיל" )המתחרזת עם 
המילה סמייל באנגלית, ועם ח' 
גרונית( מגיעה מהמילה "חייל" 

בצבא בעברית, ורומזת על 
קשיחות ועוצמה. טקסט נפלא 

זה מתאר את התכונות של 
האישה האידאלית. היא אשת 

עסקים, דואגת לבעלה ולילדיה, 
ועובדת בלי להתעייף כדי 

להתבסס כלכלית. היא צדיקה, 
היא יראת שמיים, והיא אהובה.

עכשיו, תמיד למדתי שהשיר 
"אשת חיל" לא קשור לשיר שבח 

והלל לבעלת הבית. למעשה, 
אני זוכרת שאחד המורים שלי 

בסמינר בירושלים הרעים בקולו 
ואמר "הבעל לא אמור לשיר 

לאשתו את 'אשת חיל' כאשר היא 
יושבת בביישנות ומסמיקה בקצה 
השולחן...", לא! קבע המורה שלי, 

האישה האידאלית המתוארת 
בשיר היא לא אישה מסוימת 

או בית מסוים. זה שיר על עם 
ישראל! והבעל של ה"אישה" הזו, 

שלמעשה היא עם ישראל, הוא 
לא אחר מאשר הקב"ה בעצמו!

לכן כולם שרים את "אשת חיל", 
גברים ונשים, נשואים ורווקים. 
זהו לא שיר על אישה אמיתית 

או משפחה אמיתית. השיר הוא 
עלינו, על העם היהודי ועל הקשר 

שלו לקב"ה, שהוא קשר קרוב 
כמו של בעל ואישה!

פרשנים רבים מסכימים לדעה זו. 
ואכן, "אשת חיל" הוא חלק קבוע 

בכל שולחן שבת, ושרים אותו 
אנשים בכל הגילאים, גברים 

ונשים, ובכל מצבי החיים.
עם זאת, להפתעתי הרבה, 

כשהתחתנתי עם בעלי, התברר 
לי שהוא עומד על כך בתוקף 

ש"אשת חיל" הוא שיר שבח והלל 
ששר הבעל לאשתו. בהתחלה 

ניסיתי לדבר על לבו, לשכנע 
אותו בדרך אחרת, כדי להפוך 
את השיר כך שיתאר את כלל 
העם היהודי. אבל עם השנים 

ויתרתי בהדרגה. אני מזכירה את 
זה בגלל שבעלי הנהיג מסורת 

אישית מאוד בבית שלנו, מסורת 
שלמדתי לאהוב. אמנם זו 

המצאה לגמרי שלו, אבל כדאי 
גם למשפחות אחרות לאמץ 

אותה או לנסות אותה מתי שהוא 
- לאחר ברכת הילדים, בעלי 

מבקש מכל אחד מהילדים לספר 
"שלושה דברים נחמדים שאמא 

עשתה בשבילך השבוע". 
התשובות חוזרות על עצמן בדרך 

כלל, והילדים הקטנים יותר 
מעתיקים בדרך כלל את מה 

שילדים הבוגרים יותר אומרים, 
אבל מדי פעם אנו זוכים לשמוע 

משהו מקורי ונוגע ללב. 

•••
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Noda Bash’arim Bala,  

B’shivto Im Ziknei Aretz. 

Sadin A-s’ta Vatimkor,  

Vachagor Nat’na  

Lak’na-ani.  

Oz V’hadar L’vusha,  

Vatis-chak L’yom Acharon. 

Piha Patchah V’chachma,  

V’torat Chesed Al L’shona.  

Tzofiyah Halichot Beita,  

V’lechem Atzlut Lo Tocheil.  

Kamu Va-ne-hah  

Vaye’asheruha,  

Bala Vay’halelah.  

Rabot Banot Asu  

Chayil, V’at Alit Al Kulana. 

Sheker Hachein V’hevel  

Hayofi, Ishah Yirat Adonai  

Hi Tit-halal. 

T’nu Lah Mip’ri Yadeha,  

Vihal’luha Bash’arim Ma-aseha.

 נֹוָדע ַּבְּׁשָעִרים ַּבְעָלּה, 
 ְבִּשְׁבּתֹו ִעם ִזְקנֵי ָאֶרץ. 

ָסִדין ָעְשָׂתה וִַּתְמּכֹר, וֲַחגֹור 
 נְָתנָה ַלְּכנֲַענִי.

 עֹוז וְָהָדר ְלבּוָשּׁה, וִַּתְשַׂחק 
 ְליֹום ַאֲחרֹון. 

 ִּפיָה ָּפְתָחה ְבָחְכָמה, 
 וְֽתֹוַרת ֶחֶֽסד ַעל ְלׁשֹונָּה. 

 צֹוִפיָה ֲהִליכֹות ֵּביָתּה, 
 וְֶלֶחם ַעְצלּות ֹלא תֹאֵכל. 

 ָקֽמּו ָבֶנֽיָה וַיְַאְּׁשֽרּוָה, 
 ַּבְעָלּה וַיְַהְלָלּה. 

ַרּבֹות ָּבנֹות ָעֽׂשּו ָחֽיִל, וְַאְּת ָעִלית 
 ַעל ֻּכָלנָה. 

ֶשֶֽׁקר ַהֵחן וְֶהֶֽבל ַהיִֹפי, ִאָּׁשׁה 
 יְִרַאת יהוה ִהיא ִתְתַהָּלל. 

 ְּתנּו ָלּה ִמְּפִרי יֶָדיָה, 
ׂיָה. וִיַהְלֽלּוָה ַבְּׁשָעִרים ַמֲעֶשֽ

Eishet Chayil Mi Yimtza,  

V’rachok Mip’ninim  

Michrah. 

Batach Bah Leiv Balah,  

V’shalal Lo Yechsar.  

G’malat-hu Tov V’lo 

Rah, Kol Y’mei Chaye-ha.  

Dar’shah Tzemer Ufishtim,  

Vata-as B’cheifetz Kappeh-ha.  

Hay’ta Ka-oniyot Socheir,  

Mimerchak Tavi Lachmah. 

Vatakam Be-od Laila, Vati-tein  

Teref L’veitah V’chok L’na-aroteha. 

Zam’ma Sadeh Vatikacheihu,  

Mip’ri Chapeh-ha Nat’ah Karem.

Chag’ra Be’oz Motneh-ha,  

Vat’ameitz Z’ro-oteha. 

Ta-ama Ki Tov Sachrah,  

Lo Yichbeh Ba-laylah Neirah.  

Yadeh-ha Shilchah Vakishor,  

V’chapeh-ha Tamchu Falech. 

Kapah Par’sah Leh-ani,  

V’yadeha Shilchah La-evyon. 

Lo Tira L’veita Mishaleg, Ki Chol  

Beita Lavush Shanim.  

Marvadim A-s’ta  

La, Sheish  

V’argaman L’vusha. 

 ֵאֶֽשׁת ַחֽיִל ִמי יְִמָצא, וְָרחֹק 
 ִמְּפנִינִים ִמְכָרּה. 

 ָּבַֽטח ָּבּה ֵלב ַּבְעָלּה, וְָשָׁלל ֹלא יְֶחָסר. 
ְּגָמַלְֽתהּו טֹוב וְֹלא ָרע, ּכֹל יְֵמי ַחיֶיָה 

ְרָשׁה ֶצֶֽמר ּוִפְשִּׁתים, ָדּ
 וַַּתַֽעׂש ְבֵּחֶֽפץ ַּכֶּפיָה. 

 ָהיְָתה ָּכֳאנִיֹות סֹוֵחר, ִמֶּמְרָחק 
 ָּתִביא ַלְחָמּה. 

יְָלה, וִַּתֵּתן ֶטֶֽרף   וַָּתָֽקם ְבּעֹוד ַלֽ
יָה. ְלֵביָתּה, וְחֹק ְלנֲַערֶֹתֽ

 ָזְמָמה ָשֶׂדה וִַּתָקֵּחֽהּו, ִמְּפִרי 
 ַכֶּפיָה ָנְֽטָעה ָּכֶרם, 

 ָחְגָרה ְבעֹוז ָמְתֶנֽיָה, 
יָה.   וְַּתַאֵּמץ ְזרֹועֶתֽ

ָטֲעָמה ִּכי טֹוב ַסְחָרּה, ֹלא יְִכֶבּה 
 ַבַליְָלה נֵָרּה. 

 יֶָדיָה ִשְּׁלָחה ַבִּכיׁשֹור, וְַכֶפּיָה 
 ָּתְֽמכּו ָפֶֽלְך. 

 ַּכָּפּה ָּפְרָשׂה ֶלָענִי, 
 וְיֶָדיָה ִשְּׁלָחה ָלֶאְביֹון. 

ֶׁלג,   ֹלא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָשֽ
 ִּכי ָכל ֵּביָתּה ָלֻבׁש ָשׁנִים. 

ְשָׂתה ָּלּה, ַמְרַבִּדים ָעֽ
 ֵשׁׁש וְַאְרָּגָמן ְלבּוָשּׁה. 
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A woman of strength, who can find? Her worth is far beyond pearls.  
Her husband’s heart trusts in her, and he has no lack of gain. She brings 
him good, not harm, all the days of her life. She seeks wool and linen, 
and works with willing hands. She is like a ship, laden with merchandise, 
bringing her food from afar. She rises while it is still night, providing food 
for her household, portions for her maids. She considers a field and buys 
it; from her earnings she plants a vineyard. She girds herself with strength, 
and braces her arms for her tasks. She sees that her business goes well; 
her lamp does not go out at night. She holds the distaff in her hand, and 
grasps the spindle with her palms. She reaches out her palm to the poor, 
and extends her hand to the needy. She has no fear for her family when it 
snows, for all her household is clothed in crimson wool. She makes elegant 
coverings; her clothing is fine linen and purple wool. Her husband is well 
known in the gates, where he sits with the elders of the land. She makes 
linen garments and sells them, and supplies merchants with sashes. She is 
clothed with strength and dignity; she can laugh at the days to come. She 
opens her mouth with wisdom, and the law of kindness is on her tongue. 
She watches over the ways of her household, and never eats the bread of 
idleness. Her children rise and call her happy; her husband also praises her: 
“Many women have excelled, but you surpass them all.” Charm is deceptive 
and beauty vain: It is the G-d-fearing woman who deserves praise. Give her 
the reward she has earned; let her deeds bring her praise in the gates.
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רבי נחמן מברסלב, רב חסידי 
גדול, אמר פעם: "לכל נשמה 

יש מנגינה ייחודית, ניצוץ 
ייחודי משלה, וזו העבודה של 

ההורים ושל המורים לעורר את 
המגנינה הייחודית הזו ולהפוך 

אותה לסימפוניה יפה".
כאשר אתם מברכים את 

ילדיכם בליל שבת, נסו למצוא 
את הייחודיות שלהם, נסו 

להבין את המהות שלהם, לא 
בעיניים שלכם, אלא בעיניים 

שלהם, מהם החלומות שלהם 
ואיך אתם תעזרו להם להשיג 

את השאיפות שלהם. 
מסביר הרב ירוחם ליבוביץ: 

"התורה מספרת לנו שכאשר 
יעקב בירך את בניו, הוא העניק 

לכל אחד מהם ברכה שונה; 
כל אחד קיבל את הברכה 

שמתאימה לאופי ולמהות 
המיוחדים שלו. אם אתם 

מברכים את הילדים שלכם 
ומנסים להטמיע בהם את 

התקוות, השאיפות והחלומות 
שלכם לפי מה שאתם חושבים 
שהם צריכים, זה כמו להשקות 

עציץ ריק ללא זרעים ששום 
דבר לא יצמח בו. זה חסר 

תועלת לחלוטין. כדי שהתקוות 
והשאיפות שלנו ביחס לילדים 

שלנו יתגשמו, הדרך הנכונה 
היחידה לברך את הילדים בליל 
שבת היא לברך אותם בהתאם 

לייחודיות ולמהות שלהם. 
הברכה לא צריכה להיות 

שהחלומות שלנו לגביהם 
יתגשמו, היא צריכה להיות 

מתאימה להם. כך הברכות 
שלנו יתגשמו; כך הילדים שלנו 

יפרחו וישגשגו.

•••

 Keeping it together מוסקבה, רוסיה

לבן

לבת

ברכה לילדים
יש מנהג משפחתי יפה לברך את הילדים ובני המשפחה בכל 

ערב שבת לאחר ששרים את "אשת חיל". נוהגים שההורים 
מניחים את ידיהם על ראש הילדים שלהם ולברך אותם את 

הברכה הבאה...  כידוע, הצורך באהבה קיים כל הזמן ובכל גיל. לא משנה בני 

כמה אנחנו - גם כאשר אנו הורים בעצמנו - אנחנו תמיד 

הילדים של ההורים שלנו וכבני אדם יש לנו צורך פנימי 

להרגיש אהובים; אנו משתוקקים למגע - לחיצת יד, חיבוק, 

נשיקה על הראש או טפיחה על השכם; כל מגע כזה מחמם 

לנו את הלב.

כאשר הורה מברך את הילד הוא מניח את ידיו על ראשו 

של הילד, ולאחר הברכה מנשק אותו. צורה זו של מגע פיזי 

יוצרת קשר, ומאפשרת להורה ולילד להרגיש מחוברים בדרך 

רגשית, פיזית ורוחנית.

לאחר אמירת נוסח הברכה המתאים לבת או לבן, אפשר 

להוסיף ברכה אישית לילד/ה.

בימינו כמעט אף פעם אין לנו זמן לברך. בכל ליל שבת 

יש לנו באופן קבוע זכות גדולה לעצור את כל מה שאנו 

עושים, להביט בחיבה על הילדים שלנו, להניח את ידינו על 

ראשיהם ולברך אותם. יש משהו יותר יפה מזה? יש משהו 

חשוב יותר? איזו מתנה נפלאה יותר אנו יכולים להעניק 

לילדים שהבאנו לעולם? הרגעים האלו הם הרגעים שבונים 

משפחות.

  ,מ-מתנת המנוחה
מאת הסנטור ג'ו ליברמן

מכל הדברים שיהודים שומרי 
מצוות עושים בשבת, ושכל 

אדם המאמין באמונה כלשהי 
יכול וצריך לעשות, הדבר 

המשמעותי ביותר מבחינתי 
הוא הברכה לבני המשפחה. 
זהו רגע שלא יסולא בפז של 

חיבור ואהבה בין ההורה 
לילד. זו הצהרה שאומרת 

שלא משנה מה קרה במהלך 
השבוע, ההורה מרגיש מבורך 

שיש לו ילד, והוא מבקש 
מהקב"ה שיברך את אותו בן 

או את אותה בת. כהורים, אנו 
יודעים שיש שבועות שבהם 

אנו חושבים יותר על הילדים 
שלנו כבעיה שצריך לפתור 

מאשר כברכה. כל הורה יודע 
על מה אני מדבר, ולא משנה 

בן כמה הילד. אם נפסיק לברך 
את הילדים שלנו פעם בשבוע 

נפסיק גם להעריך כמה 
מבורכים אנו שיש לנו אותם 
מלכתחילה ונפסיק להרגיש 
כמה אהבה יש לנו כלפיהם. 

הילדים שלנו הם באמת אוצר 
יקר שקיבלנו מהקב"ה.

•••

04

Y’sim’cha Elohim K’Efrayim   
V’chi-M’nashe.  
Y’varech’cha Adonai  
V’yishm’recha  Ya-er Adonai  
Panav Eilecha  
Vichuneka. Yisa Adonai Panav  
Eilecha V’yaseim L’cha Shalom.

Y’si-meich Elohim K’Sara  
Rivka Rachel V’Leah.  
Y’varech’cha Adonai  
V’yishm’recha. Ya-er  
Adonai Panav Eilecha Vichuneka. 
Yisa Adonai Panav Eilecha  
V’yaseim L’cha Shalom.

 יְִשְׂמָך ֱאֹלִהים 
 ְּכֶאְפַריִם וְִכְמנֶַּׁשה. 

 יְָבֶרְכָך יהוה וְיְִשְׁמֶרָך. 
 יֵָאר יהוה ָפּנָיו ֵאֶליָך וִיֻחּנֶָךּ. 

 יִָּׂשא יהוה ָפּנָיו ֵאֶליָך 
וְיֵָשׂם ְלָך ָשׁלֹום.

יְִשֵׂמְך ֱאֹלִהים ְּכָשָׂרה ִרְבָקה 
 ָרֵחל וְֵלָאה. 

 יְָבֶרְכָך יהוה וְיְִשְׁמֶרָך. 
 יֵָאר יהוה ָפּנָיו 

ֵאֶליָך וִיֻחּנֶָךּ. יִָּׂשא יהוה ָפּנָיו 
ֵאֶליָך וְיֵָשׂם ְלָך ָשׁלֹום.
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May G-d make you like Ephraim and Menashe.  
May the Lord bless you and protect you. May the Lord make His 
face shine on you and be gracious to you. May the Lord turn His 
face toward you and grant you peace.

May G-d make you like Sarah, Rebecca, Rachel and Leah.  
May the Lord bless you and protect you. May the Lord make His 
face shine on you and be gracious to you. May the Lord turn His 
face toward you and grant you peace.
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ודאו ששתי החלות מכוסות. מזגו כוס מלאה של יין/מיץ ענבים, והחזיקו אותה 
באוויר ביד ימין )או ביד שמאל, אם אתם שמאליים( בזמן אמירת הקידוש. אם אתם 

מקדשים גם עבור אחרים )כמו שבדרך כלל קורה(, אנא התכוונו לקדש גם עבורם 
ולהוציא אותם ידי חובת הקידוש, הם גם צריכים להתכוון לקיים את מצוות הקידוש 

 על ידי שמיעת הקידוש שלכם.

לאחר שכולם ענו "אמן" לברכה האחרונה שלכם, מזגו יין מהכוס שלכם לכוסות 
של כולם, ולאחר מכן שתו לגימה הגונה מהיין. אם אתם רואים שהיין שבכוס שלכם 

עומד להסתיים לפני שכולם מקבלים יין לכוסות שלהם, מלאו מחדש את הכוס 
שלכם לפני שהכוס שלכם מתרוקנת לגמרי, כך שכולם יוכלו לשתות מהיין של 

הקידוש.

קידוש ליל שבת
הגמרא מסבירה שכאשר אנחנו שומרים שבת, אנו מצהירים 

למעשה על כמה מעקרונות היסוד החשובים ביותר של 
ם ֵעַדי, ְנֻאם ה",  האמונה שלנו. דברי הנביא ישעיה "ַאֶתּ
תובעים מכל יהודי ויהודי להעיד בגאווה ובאמונה על 

היסודות ההיסטוריים של היהדות והעקרונות המוסריים 
שלה, ועל המקור האלוהי שלהם. אנו ממלאים חובה קדושה 

זו בכל ליל שבת, כאשר אנו מתאספים סביב שולחנות 
השבת ואומרים את המילים העתיקות של הקידוש, שבו אנו 

מכריזים שהקב"ה ברא את העולם והוציא אותנו ממצרים.
אמיתות בסיסיות אלו מנחים אותנו. כאשר אנחנו שומרים 

שבת אנחנו מכריזים שהקב"ה ברא את העולם היפהפה 
והמושלם שלנו, ומעידים על כך שהוא משגיח עלינו וודואג 

לנו, בכל יום ויום...
מי שמתפלל בערב 

שבת ואומר "ויכולו", 
התורה רואה אותו 

כאילו הוא שותף 
לקדוש ברוך הוא 
במעשה בראשית.

תלמוד בבלי, מסכת שבת
'דף קי"ט עמוד ב

יש נוהגים לעמוד במשך כל 
הקידוש, ואחרים עומדים רק 
בחצי הראשון ויושבים בחצי 
השני. יש גם כאלו שיושבים 

במשך כל הקידוש. אנו 
ממליצים לשמור על המסורת 

המשפחתית שלכם; במידה 
ואתם לא בטוחים, התייעצו עם 
רב. לאחר סיום אמירת הקידוש, 

לפי כל המנהגים, צריך לשתות 
את היין בישיבה.

הסיבה הפשוטה לכך שאנו 
מכסים את החלות בזמן 
אמירת הקידוש היא כדי 

למנוע "מבוכה" מהחלות שאנו 
מברכים קודם על היין. כמובן 

שאנו מבינים שמאחר והחלות 
הן חפץ דומם הן לא יכולות 
להרגיש מבוכה! אבל הרעיון 
הוא לאמן את עצמנו שנדע 

כל הזמן להיות רגישים כלפי 
אנשים אחרים.

•••

לשבת או לעמוד בקידוש?

כסו את החלה

יצירה של אהבה
הרב דוד אהרון

כאשר אנו מקדשים בליל שבת, 
אנו מזכירים לעצמנו שהקב"ה 

לא היה צריך לברוא אותנו. 
החיים הם לא כלי שבאמצעותו 
ה' מנסה להשיג מטרה כלשהי. 
החיים הם יצירת אהבה של ה', 
ואהבה היא מטרה בפני עצמה. 

המטרה של האהבה היא 
אהבה. בקידוש אנו מכריזים 

שכל רגע הוא זמן מקודש 
לאהבה בין ה' ובינינו.

 
 שותפים עם הקב"ה

הקידוש הואשותפות עם 
הקב"ה. ה' ברא את השבת, 
אבל אנחנו מקדשים אותה 

באמצעות המילים שאנו 
אומרים וכוס היין. המילה 
"קידוש" פירושו "קדושה", 

וקדושה רומזת על משהו שיש 
לו ייחודיות. ללא השבת, לא 

היה משהו שיבדיל בין הימים. 
הקידוש נועד להכריז שיום 

השבת הוא יום קדוש. אנו גם 
מביעים הכרת תודה לבורא 
העולם שכפי שניתן לראות 

במילים של הקידוש נתן לנו את 
השבת "באהבה וברצון".
השבת, כפי שמסבירים 

המפרשים, היתה המצווה 
שהעם היהודי אימץ מיד - 

ברצון ובהתלהבות. זה היה 
הדדי - הקב"ה נתן לנו את 

השבת באהבה, ואנו קיבלנו 
אותה מתוך אהבה. למעשה, 

אנו לא שומרים שבת מתוך 
תחושת חובה של משהו 

שחייבים לעשות; אלא אנו 
מרגישים שזו מצווה שאנו 

רוצים, או אפילו צריכים, 
לקיים. כאשר אנו מתכנסים 

סביב השולחן עם משפחה 
וחברים כדי לקיים את מצוות 

הקידוש, אנו מביעים את הכרת 
תודה על מתנה יקרה זו.

05
Va-y’hi Erev Va-y’hi  Voker.Yom 
Hashishi. Va-y’chulu Hashamayim  
V ’ha-aretz V’chol Tzva-am.  
Va-y’chal Elohim Bayom Hash’vi-i 
M’lachto Asher Asah, Vayishbot 
Bayom Hash’vi-i Mikol M’lachto 
Asher Asah. Vay’vareich Elohim Et 
Yom Hash’vi-i Va-y’kadeish  
Oto, Ki Vo Shavat Mikol M’lachto, 
Asher Barah Elohim La-asot.  

Savri Maranan V’rabanan V’rabotai  

Baruch Atah Adonai, Eloheinu 

Melech Ha-olam, Borei Pri Hagafen.  

Baruch Atah Adonai, Eloheinu 
Melech Ha-olam, Asher  
Ki-d’shanu B’mitzvotav  
V’ratzah Vanu, V’Shabbat 
Kodshoh, B’ahavah Uvratzon 
Hinchilanu Zikaron L’ma-asei 
V’reishit. Ki Hu Yom T’chillah 
L’mikra-ei Kodesh, Zeicher  
L’tzi-at Mitzrayim. Ki Vanu 
Vacharta V’otanu Kidashta  
Mikol Ha-amim, V’Shabbat 
Kodsh’cha B’ahavah Uvratzon 
Hinchaltanu.  

Baruch Atah Adonai,  

M’kadeish HaShabbat.

 וַיְִהי ֶעֶרב וַיְִהי בֶֹקר יֹום ַהִשִּׁשּׁי.
 וַיְֻכּלּו ַהָּׁשַׁמיִם וְָהָאֶרץ 

וְָכל ְצָבָאם׃ וַיְַכל ֱאֹלִהים ַּביֹום 
ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁר ָעָשׂה, 

ֹּת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביעי ִמָּכל   וַיְִשׁב
ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁר ָעָשׂה׃ וַיְָבֶרְך 

ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי וַיְַקֵדּׁש 
אֹתֹו, ִּכי בֹו ָשַׁבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו 

ֲאֶשׁר ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות׃
ַסְבִרי ָמָרנָן וְַרָּבנָן וְַרּבֹוַתי

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 
ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 
ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ִקְדָּשׁנּו

ָצה ָבנּו, וְַשַּׁבת   ְבִּמְצֹוָתיו וְַרָ
 ָקְדׁשֹו ְבַּאֲהָבה ּוְבָרצֹון 

 ִהנְִחיָלנּו, ִזָּכרֹון ְלַמֲעֵשׂה 
ְבֵראִשׁית. ִּכי הּוא יֹום ְּתִחָּלה 

ְלִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת 
־ִמְצָריִם. ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת וְאֹוָת

נּו ִקַדְּשָּׁת ִמָּכל ָהַעִּמים. 
וְַשַּׁבת ָקְדְשָׁך ְבַּאֲהָבה ּוְבָרצֹון 

 ִהנְַחְלָּתנּו.
 ָּברּוְך ַאָּתה יהוה 

ְמַקֵדּׁש ַהַשָּׁבת.
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And it was evening, and it was morning. The sixth day. Then the heavens 
and the earth were completed, and all their array. With the seventh day, G-d 
completed the work He had done. He ceased on the seventh day from the 
work He had done. G-d blessed the seventh day and called it holy, because 
on it He ceased from all His work He had created to do. Please pay attention, 
my masters. Blessed are You, Lord our G-d, King of the Universe, Who creates 
the fruit of the vine. Blessed are You, Lord our G-d, King of the Universe, Who 
has made us holy through His commandments, Who has favoured us, and 
in love and favour gave us His holy Sabbath as a heritage, a remembrance 
of the work of Creation. It is the first among the Holy Days of assembly, a 
remembrance of the Exodus from Egypt. For You chose us and sanctified us 
from all the people, and in love and favour gave us Your Holy Sabbath as a 
heritage. Blessed are You, Lord, who sanctifies the Sabbath.
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ברכת המוציא 
כל המשתתפים צריכים לעשות "נטילת ידיים" לפני ברכת 

"המוציא".

הסירו את כל הדברים שחוצצים בין הידיים שלכם לבין המים, כגון טבעות, ולאחר 
מכן מלאו כלי במים ושפכו מהמים לפחות פעמיים על יד ימין ולאחר מכן לפחות 

פעמיים על יד שמאל... 
ואמרו את הברכה הבאה לפני שתייבשו את הידיים שלכם:

אחרי ברכת נטילת ידיים לא מדברים עד אחרי שאוכלים חתיכת חלה. לאחר 
שכולם סיימו לנטול ידיים, מי שמברך על החלה צריך לעשות בחלה חתך קטן עם 
הסכין במקום שהוא מתכוון להתחיל לחתוך את החלה, להרים את שתי החלות, 
ולברך "המוציא". המברך צריך לכוון להוציא את כולם ידי חובה בברכה שלו, והם 

צריכים להתכוון לצאת ידי חובה בברכה של המברך.

לאחר הברכה המברך חותך חתיכה מהחלה, טובל אותה במעט מלח ואוכל אותה. 
לאחר מכן הוא פורס את שאר החלה לחתיכות/פרוסות, טובל כל פרוסה במלח 

ומעביר לכל הנוכחים כך שכל אחד יקבל חתיכה. 

העם היהודי שומע לראשונה 
על השבת במדבר, עוד לפני 

שהם מגיעים להר סיני. נאמר 
להם שבכל יום תרד להם 

מהשמיים מנה של "מן", וביום 
שישי תרד מנה כפולה, "לחם 

משנה" - אחת ליום השישי 
ואחת שיש לשמור לשבת, 

שהיא יום קדוש שבו אסור להם 
לאסוף מן. לכן אנו מניחים 
שתי חלות על השולחן בכל 

סעודת שבת - כדי להזכיר לנו 
את ה"לחם משנה", את המנה 
הכפולה של המן שירדה ביום 

שישי לכבוד השבת. 
אחת הסיבות לכך שאנו מכסים 

את החלות היא לזכר שכבת 
הטל שכיסתה את המן. 

•••

מדוע נוטלים ידיים?
הרב לורנס הייג'וף

אמא שלנו לימדה אותנו נכון בילדות שצריך לשטוף ידיים 

לפני שאוכלים, והיא צדקה לחלוטין, אבל לא זו הסיבה 

לנטילת ידיים לפני אכילת לחם או חלה. נטילת/שטיפת 

הידיים באמצעות נטלה או כוס היא פעולה טקסית, לא 

הגיינית. כאשר בעלי חיים אוכלים, הם קופצים על טרפם 

בלי לחשוב יותר מדי. מערכת היחסים שלנו עם האוכל לא 

צריכה להיות חייתית. לפני שאתם אוכלים, אתם מברכים 

ומקדישים כמה רגעים לחשוב על המתנה שבמזון ומאיפה 

הוא מגיע. נוהג זה עוזר לנו לבנות תחושה של הכרת תודה 

לקב"ה על מה שאנו עומדים לאכול. מאחר והלחם הוא 

מזון חשוב ובסיסי מאוד אנו מקדישים מעט יותר זמן כדי 

לחשוב על כך ולהתכונן לכך, וזו הסיבה לנטילת ידיים.

הברכה שאנו עושים על נטילת הידיים מסתיימת ב"על 

נטילת ידיים". אנו לא מציינים את השטיפה והניקוי של 

הידיים אלא את ה"נטילה", ההרמה של הידיים, כאילו כדי 

לומר שאנו מרימים את הידיים שלנו כלפי מעלה למטרה 

נעלה לפני שאנו אוכלים. 

האם חשבתם אי פעם לעומק 
על המקור של החלות החומות-

זהובות הנפלאות שמונחות 
לפניכם?

על זרעי החיטה שנזרעו בדיוק 
בעונה המתאימה של השנה, 
שמבטיחה את תנאי האקלים 

המתאימים, ושהזרעים 
מקבלים בדיוק את כמות המים 

הנכונה ושהם נמצאים בדיוק 
בעומק המתאים באדמה...על 

איך הזרעים נובטים לגבעולי 
חיטה יפים עם גרעינים בשלים, 

שנטחנים לאחר מכן לקמח 
דק... על איך מערבבים את 
הקמח עם מים כדי ליצור 

עיסה או בצק... איך מוסיפים 
לבצק את השמרים - פיטריות 

המתסיסות את הבצק כדי 
ליצור פחמן דו חמצני - 

המוסיפות אוויר ונפח לבצק, 
ומתפיחים אותו לחומר הרך 

שהופך ללחם לאחר 30 דקות 
בתנור חם... זהו תהליך מדהים. 

גאוני. מי היה הראשון שחשב 
על כזה דבר? רק מהמחשבה 

על כך אנו יכולים להתפעל 
מעצמנו. כמו הלחם, אנו יכולים 

לתפוח בעצמנו מרוב גאווה, 
ולשיר שיר הלל לגאונות שלנו - 
"כמה גדולות היצירות שלך, הו 

 האנושות!".

בדיוק בשלב הזה, אנו מברכים 
ה ה', ֱאלֵהינוּ  רוְּך ַאָתּ בענווה: ָבּ
ֶמֶלְך ָהעוָלם, ַהּמוִציא ֶלֶחם ִמן 

ָהָאֶרץ".

אנו מבינים ומביעים הערכה 
לכל הדברים שהיו צריכים 
להתרחש; לכל התהליכים 

הכימיים והביולוגיים 
המופלאים, לחוקים המאוזנים 

בשלמות של הטבע, ולחכמה 
שנתן לנו הקב"ה. בכך אנו 

מכירים בכך שלא עשינו הכל 
לבד, מביעים ענווה והכרת 

תודה, ומקבלים את מעשי ידינו 
כמתנה מה', לא פחות, כמו 

המן שירד מהשמיים. 

הלחם - המזון הפשוט והבסיסי 
ביותר - הוא המחשה יוצאת 
דופן של השותפות של אדם 

עם בוראו בשכלול ושיפור 
של העולם הפיזי. כאשר אנו 

מברכים "המוציא" זהו זמן 
מתאים ביותר לחשוב על כך.

 Keeping it together ,יוהנסבורג, דרום אפריקה

 Keeping it together ,טורונטו, קנדה

06

Baruch Atah Adonai, 
Eloheinu Melech Ha-olam, 
Asher Ki-d’shanu 
B’mitzvotav V’tzivanu, 
Al N’tilat Yadayim.

 ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֶאֹלֵהינּו 
 ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁר ִקְדָשׁנּו 

 ְבִּמְצֹוָתיו וְִצוָנּו 
ַעל נְִטיַלת יָָדיִם.

Baruch Atah Adonai,  Eloheinu  

Melech Ha-olam, Hamotzi  

Lechem Min Ha-aretz.

 ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֶאֹלֵהינּו 
 ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהמֹוִציא

 ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.
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Blessed are You, Lord our G-d, King of the universe, Who brings 
forth bread from the earth.

Blessed are You, Lord our G-d, King of the universe,  
Who has made us holy through His commandments,  
and has commanded us about washing hands.
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Keeping it together בטוקיו, יפן

 סעודת ליל שבת
 לאכול

אוכל הוא חלק מעונג ושמחת השבת. הסעודות הן גולת 
הכותרת של כל חוויית השבת. הן מהנות במיוחד מכיוון שהן 
חופשיות מהפרעות ומהסחות דעת. הסעודות הן זמן איכות 

טהור: לשיר, לדבר, לאכול ולשתף דברי תורה.

במן שבני ישראל אכלו במדבר, 
ובחלות השבת שמסמלות אותו 

כיום, יש סמליות חשובה. המן 
מייצג את האמון והאמונה בה'; 

את העובדה שאנו סומכים על 
ה' בכל דבר, ובמיוחד בתחום 
הפרנסה. בני ישראל במדבר 

חיו מהיד אל הפה; כמות המן 
היומית היתה מספיקה לאותו 

יום בלבד, והם נשענו רק על 
האמונה שלמחרת ה' שוב יוריד 

להם מן ויסייע לספק את מה 
שהם צריכים. מבחן האמונה 

היה בולט במיוחד בשבת - המן 
ירד כמו בימים הקודמים, וללא 
ספק אנשים התפתו "להצטייד" 

לקראת חוסר הודאות של 
המחר.

גם כיום יש לנו את האפשרות 
"לאסוף" בשבת. העולם 

שסביבנו ממשיך כמו שהוא גם 
בשבת. הכלכלות ממשיכות 
לתסוס, העסקים ממשיכים 
לסחור, האנשים ממשיכים 

לקנות. ויש לנו בחירה לעשות. 
האם אנו מבינים כי אמנם אנו 
חייבים לעשות כמיטב יכולתנו 

כדי להתפרנס, אבל שבסופו 
של דבר התוצאות נקבעות 

על ידי ה'? האם אנו מכירים 
בעובדה שאנו מסתמכים יום 
אחר יום על ה"מן" היורד מן 
השמים? בשבת אנו לוקחים 

צעד אחורה מהעולם התזזיתי 
של "לעשות כסף", ופשוט 

נהנים ממה שיש לנו, שמחים 
בפירות העבודה של השבוע 

שחלף, ומאמינים באמונה 
שלימה שה' ימשיך לברך את 
המאמצים שלנו גם בשבוע 

הקרוב? 
כן, שבת היא מבחן אמונה - 

אבל כזה שאנו כיהודים עמדנו 
בו, ושאבנו ממנו כוח במשך 

אלפי שנים.

•••

Keeping it together בניו יורק, ארה"ב

 אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניא מפני מה תבשיל של שבת ריחו"
 נודף? אמר לו ]רבי יהושע[ תבלין אחד יש לנו ושבת שמו שאנו מטילין

 לתוכו וריחו נודף, אמר לו ]קיסר[ תן לנו הימנו. אמר לו ]רבי יהושע[ כל
"המשמר את השבת מועיל לו ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו

תלמוד בבלי, מסכת שבת
'קי"ט עמוד א

לחיות מתוך מודעות של בריאה מתמשכת
השבת היא יום שמוקדש לאישור מחדש של האמונה שלנו שה' ברא את העולם. 

בניגוד לחגים, שנחגגים פעם בשנה, השבת נחגגת בכל שבוע, ועובדה זו 

משקפת את הערך של התחדשות העולם. בכל חג אנו חוגגים אירוע היסטורי: 

בשבועות את מתן תורה, סוכות מנציח את ענני הכבוד שה' הקיף אותנו בהם 

כדי לדאוג לנו במדבר, ובפסח אנו זוכרים את יציאת מצרים. השבת, אשר 

מנציחה את הבריאה, נחגגת פעם בשבוע. ה' ברא את המבנה של הזמן כך 

שיתפקד במחזור שבועי כמו זה של הבריאה, ונוטע בנו הערכה להתחדשות 

ולהתרעננות של הבריאה כמשהו שאנו חווים כל הזמן, ולא כאירוע רחוק. 

עבורנו, אמונה שה' ברא את העולם היא לא רק מושג תיאורטי-פילוסופי אלא 

משהו שאנו חיים כל יום, כאשר אנו מעריכים את הרעננות של העולם שבו אנו 

חיים. 
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 דברי תורה
יש רעיון יהודי שאומר שלימוד התורה מביא קדושה לעולם. 

התורה היא כמו טלפון, שבאמצעותו אנו יכולים להתקשר 
לאלוקים ולהכניס את נוכחותו אל חיינו, בתינו והקהילות 

 שלנו.
מסורת היהודית מלמדת אותנו שהעולם עומד על שלושה 

דברים: תפילה, מעשי חסד והתורה. לימוד התורה יוצר 
בסיס להמשך קיומו של העולם כולו; הוא מועיל לא רק לזה 

שלומד תורה, אלא, באופן מיסטי עמוק, גם לכל העולם כולו.

רבי יוחנן בן בג בג מהמאה השניה לספירה נודע באמרה 
ֱחֵזי,  א ָבּה. וָבּה ֶתּ כָֹלּ ּה, ְדּ ּה ַוֲהָפְך ָבּ שלו על התורה: "ֲהָפְך ָבּ

ה",  ה טֹוָבה ֵהיֶמָנּ ֵאין ְלָך ִמָדּ ּה ָלא ְתזּוַע, ֶשׁ ְוִסיב ּוְבֵלה ַבּה, ּוִמַנּ
תתעמק בתורה ותתעמק בה, כי הכל נמצא בתוך התורה, 

תתעמק כל חייך עד זקנה ושיבה ואל תעזוב את התורה, 
 מכיוון שהיא החלק הטוב ביותר של החיים. 

לא משנה מה האינטרס או הנטייה שלכם, תמיד תוכלו 
למצוא משהו בתורה שתוכלו ליהנות ללמוד אותו ולדון בו.

כמובן שעדיף ללמוד תורה כל יום, אבל בשבת יש לה 
מתיקות מיוחדת. לימוד התורה ואמירת דברי תורה הם דרך 
רבת עוצמה להפוך את היום הזה ליום של קדושה והתעלות. 

לכן, על ידי אמירת דברי תורה בשולחן השבת, אנו יכולים 
להביא, פשוטו כמשמעו, את הנוכחות של הקב"ה לגוף 

ולנשמה שלנו.
מעובד על פי "Angels at the Table )מלאכים על השולחן(" מאת ד"ר איווט אלט מילר 

העולם מתחדש ומתרענן

"כי ששת ימים עשה ה' את  השמים ואת הארץ" )שמות ל"ז, 
י"ז(. מבחינה דקדוקית, היה צריך לכתוב "בשישה ימים עשה 

ה' את השמים ואת הארץ", מה המשמעות של "ששת ימים 
עשה ה' את השמים ואת הארץ"? ה"אור החיים" הקדוש 

מסביר שה' ברא את העולם כך שיתקיים רק ששה ימים, וכל 
ששה ימים העולם "מתפוגג". העולם לא נוצר כדי להתקיים 
מיליוני שנים, אלא רק ששה ימים, שלאחריהם העולם צריך 
לחזור לתוהו ובוהו. אבל השבת היא "וינפש", היא מרעננת 

ומחייה למעשה את העולם מחדש. בכל שבת אנרגיות וחיים 
חדשים נושבים בעולם. כל ששה ימים העולם מגיע אל קיצו, 

ואז שבת מחייה אותו. 

המילה "וינפש" מתמצת את המהות של מהי השבת. 
משמעות המילה היא להתרענן, לתת חיים ואנרגיה חדשים. 

זה מתרחש במגוון רמות שונות, רוחניות וגשמיות. לאחר 
ששת ימי השבוע, השבת מרעננת אותנו מבחינה רוחנית, 
נותנת לנו אנרגיה חדשה וכיוון חדש. וגם ברמה הגשמית 
המעשית אנו מקבלים הזדמנות לנשום. אדם שנושם הוא 

אדם חי. בבריאת האדם נאמר "ויפח באפיו נשמת חיים" - ה' 
גרם לו להיות חי הודות לנשמה ולנשימה שלו. 
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להסתכל על החיים בעיניים חדשות
ב-9 בדצמבר 1958, אדם בשם סידני ברדפורד 

 Wolverhampton Eye נכנס לבית החולים
שבמידלנדס, אנגליה. ברדפורד היה אז בן 52 שנים, 
והיה למעשה עיוור מינקות. הוא בא לבית החולים 

כדי לקבל השתלת קרנית, אשר המנתחים קיוו שהיא 
 תאפשר לו לראות בפעם הראשונה בחייו.

כמה ימים לאחר הניתוח, נכנס הרופא אל חדרו כדי 
להסיר את התחבושות.

ברדפורד תאר את החוויה: ". שמעתי קול המגיע ממולי 
ומצד אחד. פניתי למקור הקול, וראיתי משהו מטושטש 

הבנתי שאלו חייבים להיות פנים".

דמיינו לרגע שאתם רואים פנים בפעם הראשונה 
בחייכם.

או אולי את הגוון החום העשיר של כוס יין, או את 
הצבעים מעודנים של כנפי פרפר. איך תהיו נרגשים 

מהחווייה?

כעת נסו להריץ במהירות כמה שנים בראש שלכם: 
ראיתם את המראה הזה מאות פעמים, ואתם בקושי 
שמים לב לפרפר שמתעופף על פניכם בשעת הליכת 
הבוקר שלכם. מה השתנה? מדוע המראה המדהים 

הזה משאיר אתכם אדישים ואינכם מתמוגגים בהנאה 
מהמראה המענג הזה?

"קצב הרענון" של היקום.
אנו אומרים כל בוקר בתפילה "המחדש )ה'( בטובו בכל 
יום תמיד מעשה בראשית", ה' בטובו מחדש את העולם 

בכל יום ויום. אנחנו חיים בעולם שנוצר בהתמדה 
בכל רגע מחדש, ברמה התת-אטומית. היקום אינו 

מוצק אלא למעשה הוא מורכב מטריליוני אלקטרונים 
המסתובבים בתנועה מתמדת, נעים כל כך מהר עד 

כי נוצר רושם של מציאות פיזית יציבה וקבועה, ממש 
כפי שהתמונה על מסך המחשב נראית קבועה ויציבה 

בגלל "קצב רענון" גבוה מאוד המחליף את התמונה 
במהירות בכל רגע. היקום שלנו נראה מוצק וסטטי 
כי יש לו "קצב רענון" משלו, את התנועה המתמדת 

המדהימה של החלקיקים הזעירים הללו המרכיבים את 
החומרים שמהם עשוי העולם.

רק בגלל הרצון של המקיים הנצחי האלקטרונים הללו 
ממשיכים לנוע, ומצילים את העולם מקריסה לתוך 

מרק תת אטומי. העובדה שהיקום היה קיים לפני 
שניה אחת, איך בכל כל ערובה שהוא ימשיך להתקיים 

בשנייה הבאה.

לא רק העולם ממשיך להתחדש ללא הרף ברמה 
הבסיסית, גם כל יצור חי מתחדש כל הזמן ברמה 

התאית: הגוף שלכם מחליף כל הזמן תאים ישנים 
בתאים חדשים, בקצב של מיליון תאים בשנייה. עד 
שתסיימו לקרוא את המשפט הזה, 50 מיליון תאים 

שלכם ימותו ויוחלפו בתאים חדשים.

ה' לא הפסיק לברוא בשבת; השבת היא היום שבו הוא 
הפסיק לברוא צורות חדשות של מציאות, והתחיל 

תקופה של בריאה מחדש מתמדת.

בכל שבוע, כאשר היום הזה מגיע שוב, אנו עוצרים 
את חיי החולין שלנו, יוצאים ממירוץ החיים למשך 

זמן מסוים ומחקים את בורא העולם, מפסיקים את 
ההתרחבות כלפי חוץ, כדי להתרחב כלפי פנים, ולחדש 

ולרענן את האני הפנימי שלנו. 

התשובה הן שאנחנו תשושים; אנו אדישים לדברים 
שאנו רואים לעיתים קרובות מדי. העולם הוא לא 

פחות ממדהים ויפהפה, העיניים שלנו הן אלו 
שמפסיקות להבחין בדברים. לשבת יש את העוצמה 

להחדיר בנו את היכולת להעריך את החידוש 
והרעננות של הבריאה. בכל שבוע אנחנו עוצרים 

ומהרהרים בעובדה שהעולם נוצר יש מאין; שהוא 
נצחי, ושיישות על זמנית בראה את היקום בששה 

ימים ונחה ביום השביעי.

במשך מאות שנות הדעה הרווחת בקרב מדענים 
הייתה שהעולם היה קיים תמיד, הוא תמיד היה 

קיים ותמיד ימשיך להתקיים. רק במאה האחרונה 
הקהילה המדעית אימצה את הרעיון שליקום 

הייתה התחלה; דבר שהעם היהודי כבר יודע במשך 
אלפי שנים, ושהם מנחילים זאת לילדי הגן הצעירים 

כבר במילה הראשונה של התורה "בראשית", 
בהתחלה. הייתה התחלה! ואם הייתה התחלה, 

ברור שיש גם "מתחיל", יישות שבראה את העולם, 
ישות א-פיזית שגרמה ליקום להיברא. בכל שבת אנו 
עוצרים לרגע, ומקדישים זמן כדי להביט על העולם 

מזווית שונה, ולהכיר בכך שהיקום נברא ממקום 
כלשהו.

כאשר אנו אומרים שהעולם נברא, זה לא אומר 
שהוא נברא פעם אחת לפני הרבה זמן מתוך התוהו 

ובוהו. לשבת יש מסר עמוק הרבה יותר.

הרב נתן צבי פינקל מסלבודקה, אחד 
מגדולי תורת המוסר, מסביר שאנו 

יכולים ללמוד מתובנה חיונית זו. 
הקב"ה מלמד אותנו על ידי דוגמא 

אישית. הוא יוצר מחדש את העולם 
בכל רגע ורגע, כדי ללמד אותנו לחיות 

את חיינו עם התחדשות והתרעננות 
מתמדת, ולא להיתקע בסטטוס קוו, 

במצב הקיים.

 נושאים לדיון סביב שולחן השבת
< אם תהיה לכם האפשרות לראות דבר אחד 

בלבד בעולם בפעם הראשונה, בעיניים חדשות 
 לגמרי, מה זה יהיה?

< מהן האסטרטגיות והשיטות שתוכלו 
להשתמש בהן כדי לעזור לעצמכם להביט על 

החיים בעיניים חדשות?

< איך תגרמו להשראה להישאר לאורך זמן?

< באופן משפחתי: שתפו את הדברים שאתם 
מעריכים אצל בני המשפחה ושלפעמים אתם 

נוטים לקבל אותם כמובנים מאליהם?
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שירים לליל שבת
לתת לנשמות שלנו להמריא.

הסעודה בעיצומה. אוכל ושתייה טובים חיממו את לבנו 
והעלו לנו את מצב הרוח, השולחן מלא שיחה וצחוק, ואנו 

שוקעים לתוך המושבים שלנו בחיוך של שביעות רצון. כאשר 
הנשמה ממריאה, רבים מרגישים צורך לתת ביטוי למנוחה 

הנפלאה הזו ולמצב הרוחני הנעלה הזה על ידי שירת זמירות 
השבת - השירים המתוקים של השבת.

לשיר בסעודת שבת זו בהחלט לא חובה )לרבים מאיתנו אין 
ולא תהיה נטייה לשיר!( יחד עם זאת, הזמירות אכן מעוררות 

את חוויית השבת המלאה בכל הצבעים והמגוון שלה; 
מהרגשות הקבליים הנשגבים, חגיגת התענוגות הגשמיים של 
מנוחה והתענוגים הקולינריים, ועד ל"ניגונים" חסרי המילים 
- המזמורים הספונטניים, הזורמים שמאפשרים לנו לבטא כל 

כך הרבה. המנגינות מרוממות את הנפש, והמילים, אם אנו 
מבינים אותן, אף יותר מכך. במילים פשוטות, הזמירות הן 

חגיגה המבטאת את שמחת החיים, את הקשר לבורא העולם, 
לעולם שלו - ושלנו, ולאנשים שסביבנו.

באופן אידאלי, עדיף לשיר את הזמירות בין המנות. המתינו 
לרגע הזה של ההפסקה בשיחה - קצרה ככל שתהיה - 

והתחילו לשיר. אנו מבטיחים לכם שזו חווייה שתקח את 
הסעודה שלכם לגבהים חדשים.

הדים עתיקים
 יונתן רזאל

כבן לשבט לוי - צאצא של 
הלווים שניגנו מוזיקה בבית 

המקדש - אני תמיד מחפש את 
אותה מוזיקה שאבדה מזמן. 

לפעמים, אם אני בר מזל, 
הלחנים המיסטיים שאבדו 

לפני אלפי שנים והתנפצו 
לרסיסים קטנים "מבליחים" 
אלינו מרחוק, רחוק מאוד - 

מעוררים בנו כמיהה למוזיקה 
הטהורה שכיום אנו שומעים 

 רק הד קלוש ממנה.

אחד מ"הדים" עתיקים אלו, 
לדעתי, ניתן לשמוע בשירים 

שאנו שרים בסעודות השבת. 
פתאום, באמצע הסעודות 

הללו, כאשר באופן טבעי אנו 
רוצים לשוחח או לדבר, משהו 
אחר מתרחש... אנו מתחילים 
לשיר יחד. אם טיהרנו וניקינו 

לשם כך את הלב והנשמה 
שלנו, אנו מרגישים את הקולות 

שלנו מגיעים לגבהי מרומים 
של גן עדן, ושאפילו המלאכים 

מצטרפים לשירה שלנו. ללא 
כלי נגינה, ללא חשמל, ללא 
במת רוקנרול כדי להסתתר 

מאחריהם, ללא הסחת דעת 
- רק מוזיקה טהורה הבוקעת 
מתוך הנשמה שלנו; או אולי 

מהנשמה ה"משותפת" שלנו. 
זה הכי קרוב שהגעתי ליצירת 

מוזיקה; קרוב יותר מאשר 
להאזין לה או אפילו לנגן 

 אותה. 

וכמו כל דבר אחר שהוא רוחני 
באמת, אנחנו צריכים לעבוד 

בשביל זה. ליצור אותו. לבחור 
אותו. להתמסר אליו. לא להיות 

פסיביים. לא להשען לאחור 
ולהקשיב למוזיקה. לשיר! 

להשקיע את הנשמה שלנו 
בזה! חלק מהלחנים הללו הם 

עתיקים... רבים מהם הם רב 
תרבותיים... אלו הם רגעים 

ששייכים לעולם הבא... בגלל 
שאי אפשר להקליט אותם... 

הם חקוקים לנו בנשמה". 
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M’nuchah V’simchah, Ohr La-
y’hudim, Yom Shabbaton Yom 
Machamadim. Shomrav V’zochrav 
Heima M’i-dim Ki L’shisha Kol B’ru-
im V’om’dim.

Sh’mei Shamayim, Eretz V’yamim, 
Kol Tz’vah Marom G’vohim V’ramim, 
Tanin V’adam V’chayat R’eimim, Ki 
B’kah Hashem Tzur Olamim.

Hu Asher Diber L’am S’gulato, 
Shamor L’kad’sho Mibo-o V’ad 
Tzeito. Shabbat Kodesh, Yom 
Chemdato, Ki Vo Shavat Kel Mikol 
M’lachto.

B’mitzvat Shabbat Kel Yachalitzach. 
Kum Kra Eilav Yachish L’am’tzach. 
Nishmat Kol Chai V’gam Na-
aritzach, Echol B’simcha Ki Ch’var 
Ratzach.

B’mishneh Lechem V’kiddush  
Rabah, B’rov Mat-amim V’ru-ach 
N’diva, Yizku L’rav Tuv Hamit-an’gim 
Bah B’viyat Go-eil L’ chayei  
Ha’olam Habah.

ְמנּוָחה וְִשְׂמָחה אֹור ַליְּהּוִדים,
יֹום ַשָּׁבתֹון יֹום ַמֲחַמִּדים,

ׁשֹוְמָריו וְזֹוְכָריו ֵהָּֽמה ְמִעיִדים,
ִּכי ְלִשָּׁׁשׁה ּכֹל ְבּרּוִאים וְעֹוְמִדים.

ֶרץ וְיִַּמים, יִם ֶאֽ ְשֵׁמי ָשַׁמֽ
ָּכל ְצָבא ָמרֹום ְּגבֹוִהים וְָרִמים,

ַּתנִּין וְָאָדם וְַחיַּת ְרֵאִמים,
ִּכי ְבּיָּה יהוה צּור עֹוָלִמים.

הּוא ֲאֶשׁר ִּדֶבּר ְלַעם ְסֻגָּלתֹו,
ָשׁמֹור ְלַקְדּׁשֹו ִמּבֹואֹו וְַעד ֵצאתֹו, 

ֶדׁש יֹום ֶחְמָדּתֹו, ֹֽ ַשַּׁבת ק
ַׁבת ֵאל ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו. ִּכי בֹו ָשֽ

ְבִּמְצוַת ַשָּׁבת ֵאל יֲַחִליָצְך,
קּום ְקָרא ֵאָליו יִָחיׁש ְלַאְּמָצְך,

נְִשַׁמת ָּכל ַחי וְַגם נֲַעִריָצְך,
ֱאכֹול ְבִּשְׂמָחה ִּכי ְכָבר ָרָצְך.
ְבִּמְשׁנֶה ֶלֶֽחם וְִקּדּוׁש ַרָּבה,
ְבּרֹב ַמְטַעִּמים וְֽרּוַח נְִדיָבה,
 יְִזּכּו ְלַרב טּוב ַהִּמְתַענְִּגים 

 ָּבּה, ְבִּביַאת ּגֹוֵאל ְלַחיֵי 
ָהעֹוָלם ַהָּבא.
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Rest and joy, light for all Jews, is the Sabbath day, day of delights; those who 
keep and recall it bear witness that in six days all Creation was made.

The highest heavens, land and seas, the hosts of heaven, high and sublime; 
sea monsters, humans and all wild beasts, were created by the Lord, G-d, He 
who formed worlds. 

It was He who spoke to His treasured people: “Keep it to make it holy from 
beginning to end.” The holy Sabbath, His day of delight, for on it G-d rested 
from all His work.

Through the Sabbath commandment G-d will give you strength. Rise, pray to 
Him, and He will invigorate you. Recite the Nishmat prayer, and the Kedusha, 
then eat with joy, for He is pleased with you. 

With twin loaves, and wine for the Kiddush, with many delicacies and a 
willing spirit; those who delight in it shall merit great reward: the coming of 
the redeemer, and life in the World to Come.
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ברכת המזון
הסעודה מסתיימת באמירת ברכת המזון, או, כפי שהיא 

מכונה ביידיש ,"בנטשינג". זו הברכה שלאחר אכילת לחם, 
והמורכבת ממספר ברכות, שאנו אומרים כדי להודות לה' 

על הלחם, ועל המזון באופן כללי, שאכלנו.

אם יש חובת זימון - במידה ושלושה גברים מעל גיל בר מצווה אכלו לחם יחד - ברכת 
המזון מתחילה בכך שאחד המשתתפים - מקובל שמדובר במארח, בכהן או באורח 

מכובד אחר - פותח במילים "רבותי נברך".
)אם עשרה גברים או יותר אכלו לחם יחד, יש להוסיף את המילים המופיעות 

בסוגריים(.

 מבנה הברכה

ברכת המזון מורכבת מארבע 
ברכות שכל אחת מהן נכתבה 

על ידי מחבר אחר. הברכה 
הראשונה מיוחסת למשה רבינו, 

שחיבר את הברכה כאשר ירד 
המן מהשמים והאכיל את עם 
ישראל במדבר. הברכה השניה 

חוברה על ידי יהושע בזמן 
שהעם נכנס לארץ ישראל. דוד 

המלך ושלמה המלך חיברו 
את הברכה השלישית במהלך 

שלבים שונים בבניית העיר 
ירושלים ובהמשך במהלך בניית 
בית המקדש. והברכה הרביעית 

חוברה בבית מדרשו של רבן 
גמליאל מיבנה כברכת תודה 

על הנס של הרוגי ביתר.  

ברכות אלו מרכיבות יחד את 
ברכת המזון - תפילה מושלמת 

להודות לה' על כל הברכה 
שהוא נותן לנו.

העונים

העונים

המזמן

המזמן

המזמן

חשיבות הכרת הטוב
 מאת הרב דוד אהרון

הכרת תודה היא המפתח 
לחיים מלאים. אין צורך 

להתמקד תמיד במה שחסר 
לנו, אלא אנו צריכים לוודא 

שאנו אסירי תודה על מה 
שכבר יש לנו. תורת הקבלה 
מלמדת אותנו שאם אנו לא 

מודים לה' על האוכל, אז 
האוכל מזין רק את הגוף 

שלנו, אבל לא את הנשמה 
שלנו. הנשמות זקוקות 

לאהבה. המזון מזין את 
הנשמות שלנו רק לאחר 

שאנו מכירים בכך שהוא 
מתנה מלאת אהבה שקיבלנו 

מה' יתברך.

•••
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Shir Hama-alot, B’shuv Adonai Et 
Shivat Tziyon Hayinu K’chol’mim. 
Az Yimalei S’chok Pinu Ulshoneinu 
Rinah, Az Yomru Vagoyim, Higdil 
Adonai La-asot Im Eileh. Higdil 
Adonai La-asot Imanu, Hayinu 
S’meichim. Shuva Adonai Et 
Sh’viteinu Ka-afikim BaNegev. 
Hazor’im B’dimah B’rinah Yiktzoru. 
Haloch Yeileich Uvacho, Nosei 
Meshech Hazarah. Bo Yavo V’rinah 
Nosei Alumotav. 

T’hilat Adonai Y’daber Pi, Vivareich 
Kol Basar Sheim Kadsho L’olam Va-
ed. Va-anachnu N’vareich Yah, Mei-
atah V’ad Olam Halleluyah. Hodu 
LaDonai Ki Tov, Ki L’olam Chasdo. Mi 
Y’maleil G’vurot Adonai, Yashmi-ah 
Kol T’hilato.

 ִשׁיר ַהַּמֲעלֹות, ְבּׁשּוב יהוה 
 ֶאת ִשׁיַבת ִצּיֹון, ָהיִינּו ְּכחְֹלִמים. 
ָאז יִָמֵלא ְשׂחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹונֵנּו 

ִרּנָה, ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹויִם, ִהְגִּדיל 
יהוה ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה. ִהְגִּדיל 

יהוה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו, ָהיִינּו ְשֵׂמִחים. 
 ׁשּוָבה יהוה ֶאת ְשִׁביֵתנּו,

 ַּכֲאִפיִקים ַּבּנֶֶגב. ַהּזְֹרִעים 
ְבִּדְמָעה ְבִּרּנָה יְִקצֹרּו. ָהלֹוְך יֵֵלְך 
ּוָבכֹה נֵֹשׂא ֶמֶשְׁך ַהָּזַּרע, בֹּא יָבֹא 

ְבִרּנָה,נֵֹשׂא ֲאֻלמָֹתיו.
ְּתִהַלּת יהוה יְַדֶבּר ִּפי, וִיָבֵרְך ָּכל 
־ָּבָשׂר ֵשׁם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם וֶָעד. וֲַאנַ
ְחנּו נְָבֵרְך יָּה ֵמַעָּתה וְַעד עֹוָלם, 
ַהְללּויָּה. הֹודּו ַליהוה ִּכי טֹוב, ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ִמי יְַמֵלּל ְּגבּורֹות 

יהוה, יְַשִׁמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו.

Rabotai N’vareich. 
 

Y’hi Sheim Adonai M’vorach 

Mei-atah V’ad Olam.

Y’hi Sheim Adonai M’vorach Mei-

atah V’ad Olam. Birshut Maranan 

V’rabbanan V’rabotai N’vareich 

(Eloheinu) She-achalnu Mishelo.

Baruch (Eloheinu) She-achalnu 

Mishelo Uvtuvo Chayinu. 

Baruch (Eloheinu) She-achalnu 

Mishelo Uvtuvo Chayinu. 

Baruch Hu U-varuch Sh’mo.

ַרּבֹוַתי נְָבֵרְך. 

 יְִהי ֵשׁם יהוה ְמבָֹרְך 
ֵמַעָּתה וְַעד עֹוָלם. 

 יְִהי ֵשׁם יהוה ְמבָֹרְך 
 ֵמַעָּתה וְַעד עֹוָלם. 

ִבְּרׁשּות ָמָרנָן וְַרָּבנָן וְַרּבֹוַתי 
נְָבֵרך )ֱאֹלֵהינּו( ֶשָׁאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו.

ָּברּוְך )ֱאֹלֵהינּו( ֶשָׁאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו 
ּוְבטּובֹו ָחיִינּו. 

ָּברּוְך )ֱאֹלֵהינּו( ֶשָׁאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו 
 ּוְבטּובֹו ָחיִינּו.

ָּברּוְך הּוא ּוָברּוך ְשׁמֹו.

Baruch Atah Adonai, Eloheinu 
Melech Ha-olam, Hazan Et Ha-
olam Kulo B’tuvo B’chein B’chesed 
Uv’rachamim, Hu Notein Lechem 
L’chol Basar, Ki L’olam Chasdo, 
Uvtuvo Hagadol Tamid Lo Chasar 
Lanu V’al Yechsar Lanu Mazon 
L’olam Va-ed. Ba-avur Sh’mo 
Hagadol, Ki Hu Eil Zan Umfarneis 
Lakol, U-meitiv Lakol U-meichin 
Mazon L’chol B’riyotav Asher Barah.  

Baruch 

Atah Adonai, Hazan Et Hakol.

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 
ָהעֹוָלם, ַהָּזּן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכלֹו 

ְבּטּובֹו, ְבֵּחן ְבֶּחֶסד ּוְבַרֲחִמים, 
הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָשׂר, ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול, 

ָּתִמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו, וְַאל יְֶחַסר 
ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם וֶָעד.

 ַּבֲעבּור ְשׁמֹו ַהָּגדֹול, ִּכי הּוא 
 ֵאל ָזן ּוְמַפְרנֵס ַלּכֹל, ּוֵמִטיב

ַלּכֹל, ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ְבִּריֹוָתיו 
 ֲאֶשׁר ָּבָרא. 

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ַהָּזּן ֶאת ַהּכֹל.
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A song of ascents. When the Lord will bring back the exiles of Zion we will 
be like people who dream. Then our mouths will be filled with laughter, 
and our tongues with songs of joy. Then it will be said among the nations, 
“The Lord has done great things for them.” The Lord did do great things for 
us and we rejoiced. Bring back our exiles, Lord, like streams in a dry land. 
May those who sowed in tears, reap in joy. May one who goes out weeping, 
carrying a bag of seed, come back with songs of joy, carrying his sheaves. 
My mouth shall speak the praise of G-d, and all creatures shall bless His 
Holy Name for ever and all time. We will bless G-d now and for ever. 
Halleluyah! Thank the Lord for He is good: His loving-kindness is forever. 
Who can tell of the Lord’s mighty acts and make all His praise be heard?
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Nodeh L’cha Adonai Eloheinu 
Al She-hinchalta La-avoteinu 
Eretz Chemdah Tova Urchava, 
V’al She-hotzeitanu Adonai 
Eloheinu Mei-eretz Mitzrayim 
Ufditanu Mibeit Avadim, V’al 
Brit’cha Shechatamta Biv-sareinu, 
V’al Torat’chaShelimad’tanu, 
V’al Chukecha She-hodatanu, 
V’al Chayim, Chein Vachesed 
Shechonantanu, V’al Achilat Mazon 
She-atah Zan Umfarneis Otanu 
Tamid, B’chol Yom Uvchol eit  
Uvchol Sha-ah.

V’al Hakol Adonai Eloheinu Anachnu 
Modim Lach Umvar’ chim Otach 
Yitbarach Shimcha B’fi Kol Chai 
Tamid L’olam Va-ed, Ka-katuv 
V’achalta V’savatah Uveirachtah 
Et Adonai Elohecha Al Ha’aretz 
Hatovah Asher Natan Lach. Baruch 
Atah Adonai, Al Ha-aretz V’al 
Hamazon.

נֹוֶדה ְלָך יהוה ֱאֹלֵהינּו, ַעל 
ֶשִׁהנְַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדּה 

טֹוָבה ּוְרָחָבה. וְַעל ֶשׁהֹוֵצאָתנּו 
יהוה ֱאֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם, 

 ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים, 
וְַעל ְבִּריְתָך ֶשָׁחַתְמָּת ִבְּבָשֵׂרנּו, 

 וְַעל ּתֹוָרְתָך ֶשִׁלַּמְדָּתנּו, 
 וְַעל ֻחֶקּיָך ֶשׁהֹוַדְעָּתנּו, וְַעל 

ַחיִּים ֵחן וֶָחֶסד ֶשׁחֹונַנְָּתנּו וְַעל 
ֲאִכיַלת ָמזֹון ָשַׁאָּתה זָן ּוְמַפְרנֵס 

 אֹוָתנּו ָּתִמיד, ְבָּכל יֹום ּוְבָכל 
ֵעת ּוְבָכל ָשָׁעה.

 וְַעל ַהּכֹל יהוה ֱאֹלֵהינּו ֲאנְַחנּו 
מֹוִדים ָלְך, ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך יְִתָּבַרְך 

ִשְׁמְך ְבִּפי ָּכל ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם 
וֶָעד. ַּכָּכתּוב, וְָאַכְלָּת וְָשָׂבְעָּת, 

ּוֵבַרְכָּת ֶאת יהוה ֱאֹלֶהיָך, ַעל ָהָאֶרץ 
 ַהטֹוָבה ֲאֶשׁר נַָתן ָלְך. 

 ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ַעל ָהָאֶרץ 
וְַעל ַהָּמזֹון.

Racheim Nah Adonai Eloheinu 
Al Yisra-el Amechah, V’al 
Y’rushalayim Irecha, V’al Tziyon 
Mishkan K’vodecha, V’al Malchut 
Beit David M’shichecha, V’al 
Habayit Hagadol V’hakadosh 
Shenikra Shimchah Alav. Eloheinu 
Avinu, R’einu Zuneinu, Parn’seinu 
V’chalk’leinu V’harvicheinu, 
V’harvach Lanu, Adonai Eloheinu, 
M’heira Mikol Tzaroteinu. V’na Al 
Tatzricheinu, Adonai Eloheinu, Lo 
Lidei Mat’nat Basar Vadam V’lo 
Lidei Halva-atam, Ki Im L’yad’cha 
Ham’lei-ah Hap’tuchah Hakdosha 
V’har’chavah, Shelo Neivosh V’lo 
Nikaleim L’olam Va’ed.

R’tzei V’hachalitzeinu Adonai 
Eloheinu B’mitzvotechah, Uv’ 
mitzvat Yom Hash’vi-i HaShabbat 
Hagadol V’hakadosh Hazeh. Ki Yom 
Zeh Gadol V’kadosh Hu L’fanecha, 
Lishbat Bo V’lanu-ach Bo B’ahavah 
K’mitzvat R’tzonechah. Uvirtzon’ 
chah Haniach Lanu Adonai Eloheinu 
Shelo T’hei Tzarah V’yagon Va-
anacha B’yom M’nuchateinu. 
V’har-einu Adonai Eloheinu 
B’nechamat Tziyon Irecha, Uv’vinyan 
Y’rushalayim Ir Kadshecha, Ki 
Atah Hu Ba-al Hay’ shu-ot Uva-al 
Hanechamot.

ַרֶחם נָא יהוה ֱאֹלֵהינּו ַעל 
יְִשָׂרֵאל ַעֶּמָך, וְַעל יְרּוָשַׁליִם 

ִעיֶרָך, וְַעל ִציֹון ִמְשַּׁכן ְּכבֹוֶדָך, 
 וְַעל ַמְלכּות ֵּבית ָדּוִד ְמִשׁיֶחָך, 

וְַעל ַהַּביִת ַהָּגדֹול וְַהָקּדֹוׁש 
ֶשׁנְִקָרא ִשְׁמָך ָעָליו. ֱאֹלֵהינּו 

ָאִבינּו ְרֵענּו זּונֵנּו ַּפְרנְֵסנּו 
וְַכְלְּכֵלנּו וְַהְרוִיֵחנּו, וְַהְרוַח ָלנּו 

יהוה ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ִמָּכל 
ָצרֹוֵתינּו. וְנָא ַאל ַּתְצִריֵכנּו יהוה 

ֱאֹלֵהינּו, ֹלא ִליֵדי ַמְּתנַת ָּבָשׂר 
וָָדם, וְֹלא ִליֵדי ַהְלוָָאָתם, ִּכי 
ִאם ְליְָדָך ַהְּמֵלָאה ַהְּפתּוָחה 

ַהְקּדֹוָשׁה וְָהְרָחָבה, ֶשּׁלֹא נֵבֹוׁש 
וְֹלא נִָּכֵלם ְלעֹוָלם וֶָעד.

  ְרֵצה וְַהֲחִליֵצנו יהוה ֱאֹלֵהינּו 
ְבִּמְצֹוֶתיָך, ּוְבִמְצוַת יֹום ַהְשִׁביִעי 
ַהַשָּּׁבת ַהָּגדֹול וְַהָקּדֹוׁש ַהֶזה, ִּכי 
יֹום ֶזה ָּגדֹול וְָקדֹוׁש הּוא ְלָפנֶיָך, 

ִלְשּׁבֹות ּבֹו וְָלנּוַח ּבֹו ְבַּאֲהָבה 
ְּכִמְצוַת ְרצֹונֶָך, ּוִבְרצֹונְָך ָהנִיַח 
ָלנּו יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶשּׁלֹא ְתֵהא 

 ָצָרה וְיָגֹון וֲַאנָָחה ְבּיֹום 
 ְמנּוָחֵתנּו, וְַהְרֵאנּו יהוה ֱאֹלֵהינּו 

ְבּנֶָחַמת ִציֹון ִעיֶרָך, ּוְבִבנְיַן 
יְרּוָשַׁליִם ִעיר ָקְדֶשָׁך, ִּכי ַאָּתה 

הּוא ַּבַעל ַהיְׁשּועֹות ּוַבַעל 
ַהּנֶָחמֹות.
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Blessed are You, Lord our G-d, King of the universe, Who in His goodness 
feeds the whole world with grace, kindness and compassion. He gives food 
to all living things, for his kindness is forever. Because of His continual 
great goodness, we have never lacked food, nor may we ever lack it, for the 
sake of His Great Name. For He is G-d Who feeds and sustains all, does 
good to all, and prepares food for all creatures He has created. Blessed are 
You, Lord, who feeds all.

We thank You, Lord our G-d, for having granted as a heritage to our 
ancestors a desirable, good and spacious land; for bringing us out, Lord 
our G-d, from the land of Egypt, freeing us from the house of slavery; for 
Your covenant which You sealed in our flesh; for Your Torah which You 
taught us; for Your laws which You made known to us; for the life, grace 
and kindness You have bestowed on us; and for the food by which You 
continually feed and sustain us, every day, every season, every hour.

For all this, Lord our G-d, we thank and bless You. May Your Name be 
blessed continually by the mouth of all that lives, forever and all time. For 
so it is written: “You will eat and be satisfied, then you shall bless the Lord 
your G-d for the good land He has given you.” Blessed are You, Lord, for 
the land and for the food.

Have compassion, please, Lord our G-d, on Israel Your people, on Jerusalem Your 
city, on Zion the dwelling place of Your Glory, on the royal house of David, Your 
anointed, and on the great and Holy House that bears Your Name. Our G-d, our 
Father, tend us, feed us, sustain us and support us, relieve us and send us relief, Lord 
our G-d, swiftly from our troubles. Please, Lord our G-d, do not make us dependent 
on the gifts or loans of other people, but only on Your full, open, holy and generous 
hand so that we may suffer neither shame nor humiliation for ever and all time.

Favour and strengthen us, Lord our G-d, through Your commandments, especially 
through the commandment of the Seventh Day, this great and holy Sabbath. For 
it is, for You, a great and holy day. On it we cease work and rest in love in accord 
with Your will’s commandment. May it be Your will, Lord our G-d, to grant us 
rest  without distress, grief, or lament on our day of rest. May You show us the 
consolation of Zion, Your city, and the rebuilding of Jerusalem Your holy city, for 
You are the Master of salvation and consolation.
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אורח אצל מישהו אחר מוסיף )ילדים על שולחן הוריהם מוסיפים את המילים שבסוגריים(:

Uvnei Y’rushalayim Ir Hakodesh 

Bimheirah V’yameinu.  

Baruch Atah Adonai, Bonei 

V’rachamav Y’rushalayim. Amein.

Baruch Atah Adonai, Eloheinu 
Melech Ha-olam, Ha-Eil Avinu 
Malkeinu Adi-reinu Bor’einu Go-
aleinu Yotz’reinu K’dosheinu K’dosh 
Ya-akov, Ro-einu Ro-ei Yisrael, 
Hamelech Hatov V’hameitiv Lakol, 
Sheb’chol Yom Vayom Hu Heitiv, Hu 
Meitiv, Hu Yeitiv Lanu. Hu G’malanu 
Hu Gom’leinu Hu Yigm’leinu La-ad 
L’chein Ul’chesed Ul’rachamim 
Ul’revach, Hatzalah V’hatzlachah 
B’racha Vishu-ah Nechamah, 
Parnasah V’chalkalah V’rachamim 
V’chayim V’shalom V’chol tov, 
U-mikol Tuv L’olam Al Y’chas’reinu.

 ּוְבנֵה יְרּוָשַׁליִם ִעיר ַהקֶֹּדׁש 
 ִבְּמֵהָרה ְביֵָמינּו. 

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ּבֹונֵה ְבַרֲחָמיו 
יְרּוָשָׁליִם ָאֵמן.

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 
ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 

ַאִּדיֵרנּו ּבֹוְרֵאנּו ּגֹוֲאֵלנּו יֹוְצֵרנּו 
ְקדֹוֵשׁנּו ְקדֹוׁש יֲַעקֹב, רֹוֵענּו רֹוֵעה 

יְִשָׂרֵאל, ַהֶּמֶלך ַהּטֹוב וְַהֵּמִטיב 
ַלּכֹל, ֶשְׁבּכֹל יֹום וָיֹום הּוא ֵהיִטיב, 
הּוא ֵמיִטיב, הּוא יֵיִטיב ָלנּו. הּוא 

ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא יְִגְמֵלנּו 
ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים 

 ּוְלֶרוַח ַהָּצָּלה וְַהְצָלָחה, ְבָּרָכה 
וִיׁשּוָעה נֶָחָמה ָּפְרנָָסה וְַכְלָּכָלה. 
וְַרֲחִמים וְַחיִּים וְָשׁלֹום וְָכל טֹוב 
ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל יְַחְּסֵרנּו.

Harachaman Hu Yimloch Aleinu  
L’olam Va-ed.  

Harachaman Hu Yitbarach Bashamayim  
Uva-aretz.  

Harachaman Hu Yishtabach L’dor Dorim, 
V’yitpa-ar Banu La-ad Ul’neitzach N’tzachim, 
V’yit-hadar Banu La-ad Ul’ol’mei Olamim 

Harachaman Hu Y’farn’seinu B’chavod.  

Harachaman Hu Yishbor Uleinu Mei-al 
Tzavareinu V’hu Yolicheinu Kom’miyut 
L’artzeinu.  

Harachaman Hu Yishlach Lanu B’racha M’ruba 
Babayit Hazeh, V’al Shulchan Zeh  
She-achalnu Alav. 

Harachaman Hu Yishlach Lanu Et Eliyahu 
Hanavi Zachur Latov, Vivaser Lanu B’sorot 
Tovot Y’shu-ot V’nechamot.

ָהַרֲחָמן הּוא יְִמֹלְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם וֶָעד.

ָהַרֲחָמן הּוא יְִתָּבַרְך ַּבָּׁשַׁמיִם ּוָבָאֶרץ.
 ָהַרֲחָמן הּוא יְִשַּׁתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים, 

 וְיְִתָּפַאר ָּבנּו ָלַעד ּוְלנֵַצח נְָצִחים, 
וְיְִתַהַדר ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. 

ָהַרֲחָמן הּוא יְַפְרנְֵסנּו ְבָּכבֹוד.
ָהַרֲחָמן הּוא יְִשּׁבֹור ֻעֵלּנּו ֵמַעל 
ַצוָּאֵרנּו וְהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות 

ְלַאְרֵצנּו.
 ָהַרֲחָמן הּוא יְִשַׁלח ָלנּו ְבָּרָכה

ְמֻרָּבה ַּבַּביִת ַהֶזה, וְַעל ֻשְׁלָחן ֶזה 
 ֶשָׁאַכְלנּו ָעָליו.

 ָהַרֲחָמן הּוא יְִשַׁלח ָלנּו ֶאת ֵאִליָּהּו 
 ַהּנִָביא ָזכּור ַלּטֹוב, וִיַבֶשּׂר ָלנּו 

ְבּׂשֹורֹות טֹובֹות יְׁשּועֹות וְנֶָחמֹות.

Harachaman, Hu Y’vareich Et (Avi Mori)  
Ba-al Habayit Hazeh, V’et (Imi Morati)  
Ba-alat Habayit Hazeh, Otam V’et Beitam  
V’et Zaram V’et Kol Asher Lahem. 

ָהַרֲחָמן הּוא יְָבֵרְך ֶאת )ָאִבי מֹוִרי( 
ַּבַעל ַהַּביִת ַהֶזה, וְֶאת )ִאִמי מֹוָרִתי( 

ַּבֲעַלת ַהַּביִת ַהֶזה, אֹוָתם וְֶאת ֵּביָתם 
וְֶאת ַזְרָעם וְֶאת ָּכל ֲאֶשׁר ָלֶהם.
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מכיוון שיום השבת של 25\24 באוקטובר הוא ראש חודש חשוון, יש להוסיף את הפסקה הבאה:

ֱאֹלֵהינּו וֵאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו יֲַעֶלה וְיָבֹוא וְיִַגּיַע 
וְיֵָרֶאה וְיֵָרֶצה וְיִָשַּׁמע וְיִָפֵּקד וְיִָזֵּכר ִזְכרֹונֵנּו 

ּוִפְקדֹונֵנּו וְִזְּכרֹון ֲאבֹוֵתינּו וְִזְּכרֹון ָמִשׁיַח 
ֶבּן ָדּוִד ַעְבֶדָך וְִזְכרֹון יְרּוָשַׁליִם ִעיר ָקְדֶשָׁך 

־וְִזְכרֹון ָכּל ַעְמָּך ֵבּית יְִשָׂרֵאל ְלָפנֶיָך ִלְפֵלי
ָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחיִּים 
ּוְלָשׁלֹום ְבּיֹום רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהֶזּה. ָזְכֵרנּו 

יהוה ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה 
וְהֹוִשׁיֵענּו בֹו ְלַחיִים. ּוִבְדַבר יְׁשּוָעה וְַרֲחִמים 

חּוס וְָחנֵּנּו וְַרֵחם ָעֵלינּו וְהֹוִשׁיֵענּו ִכּי ֵאֶליָך 
ֵעינֵינּו ִכּי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון וְַרחּום ָאָתּה.

Eloheinu Vei-lohei  Avoteinu Ya-aleh V’yavo, 
V’yagiya, V’yeiraheh, V’yeira-tzeh V’yi-shamah, 
V’yipa-keid, V’yizacher, Zichroneinu Ufikdoneinu, 
V’zichron Avoteinu, V’zichron Mashiach Ben 
David Avdechah, V’zichron Yerushalayim Ihr 
Kadshehchah, V’zichron Kol Amcha Beit Yisrael 
L’fanechah, Lif-leitah, L’tovah, L’chein, Ul’chesed, 
Ul’rachamim, L’chaim, U’le-shalom B’yom Rosh 
Ha-chodesh Hazeh, Zachreinu Adonai Eloheinu 
Bo L’tovah, Ufakdeinu Bo Liv-rachah, V’hoshi-
einu Bo L’chaim. U’vidvar  Y’shuah V’rachamim 
Chus V’chaneinu V’racheim Aleinu, V’hoshi-
einu, Ki Eilechah Eineinu, Ki El Melech Chanun 
V’rachum Atah. 
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Our G-d and the G-d of our forefathers, may there rise up, come, reach, be noted, 
be favored, be heard, be considered, and be remembered – the remembrance and 
consideration of ourselves; the remembrance of our forefathers; the remembrance of 
Messiah, son of David, Your servant; the remembrance of Jerusalem, the City of Your 
Holiness, the remembrance of Your entire people the Family of Israel— before You, 
for deliverance, for goodness, for grace, for kindness, and for compassion, for life, and 
for peace on this day of Rosh Chodesh. Remember us on it, Our G-d, for goodness; 
consider us on it for blessing, and help us on it for good life. In the matter of salvation 
and compassion, pity, be gracious and compassionate with us and help us, for our eyes 
are turned on You, because You are G-d, the gracious and compassionate King. 

And may Jerusalem the Holy City be rebuilt soon, in our time. Blessed are  
You, Lord, Who in His compassion will rebuild Jerusalem. Amen. 

He is our Shepherd, Israel’s Shepherd, the good King Who does good 
to all. Every day He has done, is doing, and will do good to us. He has 
acted, is acting, and will always act kindly toward us for ever, granting us 
grace, kindness and compassion, relief and rescue, prosperity, blessing, 
redemption and comfort, sustenance and support, compassion, life, peace 
and all good things, and of all good things may He never let us lack.

May the Compassionate One reign over us for ever and all time.  
May the Compassionate One be blessed in heaven and on earth.  
May the Compassionate One be praised from generation to generation, be glorified by 
us to all eternity, and honoured among us forever and all time.  
May the Compassionate One grant us an honourable livelihood.  
May the Compassionate One break the yoke from our neck and lead us upright to our 
land. May the Compassionate One send us many blessings to this house and this table 
at which we have eaten.   
May the Compassionate One send us Elijah the Prophet – may he be remembered for 
good – to bring us good tidings of salvation and consolation.

May the Compassionate One bless (my father, my teacher) the master of this house, 
and (my mother, my teacher) the lady of this house, and their children and 
all that is theirs.
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)ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר )כולל המילים שבסוגריים בהתאמה(.

י( ּתִ )ִאׁשְ

)בעלי(

)בני/בנותי(

Harachaman, Hu Y’vareich Oti  

(V’et Ishti) 

(V’et Ba-ali )

( V’et Zari )  

V’et Kol Asher Li.

ָהַרֲחָמן הּוא יְָבֵרְך אֹוִתי,

)וְֶאת ִאְשִּׁתי(

)וְֶאת ַּבְעִלי(

)וְֶאת ַזְרִעי(
וְֶאת ָּכל ֲאֶשׁר ִלי.

Otanu V’et Kol Asher Lanu, K’mo 
Shenitbar’chu Avoteinu Avraham, 
Yitzchak, V’Ya-akov, Bakol Mikol Kol, 
Kein Y’vareich Otanu Kulanu  
Yachad Bivrachah Sh’leima, 
V’nomar: Amein.

Bamarom Y’lam’du Aleihem V’aleinu 
Z’chut, Shet’hei L’mishmeret Shalom. 
V’nisah V’rachah Mei-eit Adonai, 
Utzdaka Mei-Elohei Yish-einu. 
V’nimtza Chein V’seichel Tov B’ei-nei 
Elohim V’adam.

אֹוָתנּו וְֶאת ָּכל ֲאֶשׁר ָלנּו ְּכמֹו 
ֶשׁנְִתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם 

יְִצָחק וְיֲַעקֹב ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל, ֵּכן 
יְָבֵרְך אֹוָתנּו ֻּכָּלנּו יַַחד ִבְּבָרָכה 

ְשֵׁלָמה, וְנֹאַמר, ָאֵמן.

ַּבָּמרֹום יְַלְּמדּו ֲעֵליֶהם וְָעֵלינּו 
זְכּות, ֶשְּׁתֵהא ְלִמְשֶׁמֶרת ָשׁלֹום. 
וְנִָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת יהוה, ּוְצָדָקה 
ֵמֱאֹלֵהי יְִשֵׁענּו, וְנְִמָצא ֵחן וְֵשֶׂכל 

טֹוב ְבֵּעינֵי ֱאֹלִהים וְָאָדם.

Harachaman Hu Yanchilaynu Yom SheKuloh 
Shabbat U-Menucha L'Chayeh Ha'Olamim.

Harachaman Hu Y’zakeinu Limot Hamashiach 
Ul-chayei Ha-olam Habah. 

Migdol Y’shu-ot Malko V’oseh Chesed 

Limshicho, L’David Ul-zaro Ad Olam.  

Oseh Shalom Bimromav, Hu Ya-aseh  

Shalom Aleinu V’al Kol Yisrael,  

V’imru Amen.

ּבָת  ּכֻלֹו ַשׁ ָהַרֲחָמן הּוא יַנְִחילֵנּו יֹום ֶשׁ
 ּוְמנּוָחה לְַחיֵּי ָהעֹולִָמים.

יַח   ָהַרֲחָמן הּוא יְזַּכֵנּו לִימֹות ַהָּמִשׁ
ּולְַחיֵּי ָהעֹולָם ַהּבָא. 

ִמגְּדֹול יְׁשּועֹות ַמלְּכֹו וְֹעֶשׂה ֶחסֶד 
יחֹו לְָדוִד ּולְזְַרעֹו עַד עֹולָם.   לְִמִשׁ

לֹום בְִּמרֹוָמיו, הּוא יַעֲֶשׂה  ֹעֶשׂה ָשׁ
ָראֵל.  לֹום עָלֵינּו וְעַל ּכָל יְִשׂ  ָשׁ

וְאְִמרּו, אֵָמן

Y’ru Et Adonai K’doshav Ki Ein 
Machsor Lirei-av. K’firim Rashu 
V’ra-eivu V’dor’shei Adonai Lo 
Yachs’ru Chol Tov. Hodu La- 
Donai Ki Tov, Ki L’olam Chasdo. 
Potei-ach Et Yadecha U-masbia 
L’chol Chai Ratzon. Baruch 
Hagever Asher Yivtach Ba-Donai, 
V’haya Adonai Mivtacho. Na-ar 
Hayiti Gam Zakanti, V’lo Ra-iti 
Tzadik Ne-ezav V’zaro M’vakesh 
Lachem. Adonai Oz L’amo 
Yitein Adonai Y’vareich Et Amo 
Vashalom.

יְראּו ֶאת יהוה ְקדָֹשׁיו, ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ְּכִפיִרים ָרׁשּו 

וְָרֵעבּו, וְדְֹרֵשׁי יהוה ֹלא יְַחְסרּו ָכל 
 טֹוב. הֹודּו ַליהוה ִּכי טֹוב, 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת יֶָדָך, 
 ּוַמְשִׂבּיַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. 

ָּברּוְך ַהֶגֶּבר ֲאֶשׁר יְִבַטח ַּביהוה, 
וְָהיָה יהוה ִמְבַטחֹו. נַַער ָהיִיִתי 

ַגּם זַָקנְִּתי, וְֹלא ָרִאיִתי ַצִדיק 
 נֶֶעזָב, וְזְַרעֹו ְמַבֶקּׁש ָלֶחם. יהוה 

עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן יהוה יְָבֵרְך ֶאת ַעמֹו 
ַבָּׁשׁלֹום.

מכיוון שיום השבת של 25\24 באוקטובר הוא ראש חודש חשוון, יש להוסיף את הפסקה הבאה:

ָהַרֲחָמן   הּוא   יְַחֵדּׁש   ָעֵלינּו   ֶאת  
 ַהחֶֹדׁש   ַהזֶּה   ְלטֹוָבה   וְִלְבָרָכה

Harachaman Hu Y’chadeish Aleinu Et 
Ha-chodesh Hazeh L’tovah V’livrachah.
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May the Compassionate One bless me, (my wife | my husband | my children)  
and all that is mine.

Together with us and all that is ours. Just as our forefathers Abraham, Isaac and Jacob 
were blessed in all, from all, with all, so may He bless all of us together with a complete 
blessing, and let us say: Amen.

On high, may grace be invoked for them and for us, as a safeguard of peace. May we 
receive a blessing from the Lord and a just reward from the G-d of our salvation, and 
may we find grace and good favour in the eyes of G-d and man.

May the Merciful One renew this month for good and for blessing. 

May the Compassionate One let us inherit the time, that will be entirely a  
Sabbath and rest for eternal life. 
May the Compassionate One make us worthy of the Messianic Age and life in the 
World to Come. He is a tower of salvation to His king, showing kindness to His 
anointed, to David and his descendants forever. He Who makes peace in His high 
places, may He make peace for us and all Israel, and let us say: Amen.

Fear the Lord, you, His holy ones; those who fear Him lack nothing. Young lions may 
grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Thank the 
Lord for He is good: His loving-kindness is for ever. You open Your hand and satisfy the 
desire of every living thing. Blessed is the person who trusts in the Lord, whose trust 
is in the Lord alone. Once I was young, and now I am old, yet I have never watched a 
righteous man forsaken or his children begging for bread. The Lord will give His people 
strength. The Lord will bless His people with peace.
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מזגו כוס מלאה של יין/מיץ ענבים, והחזיקו אותה באוויר ביד ימין )או ביד שמאל, אם 
אתם שמאליים( בזמן אמירת הקידוש )ראו להלן(. אם אתם מקדשים גם עבור אחרים 

־)כמו שבדרך כלל קורה(, אנא התכוונו לקדש גם עבורם ולהוציא אותם ידי חובת הקי
דוש, הם גם צריכים להתכוון לקיים את מצוות הקידוש על ידי שמיעת הקידוש שלכם.

לאחר שכולם ענו "אמן" לברכה האחרונה שלכם, שתו לגימה הגונה של יין )רצוי יותר 
מחצי כוס, כשיעור רביעית יין( ולאחר מכן מזגו יין מהכוס שלכם לכוסות של כולם. 

אם אתם רואים שהיין שבכוס שלכם עומד להתרוקן לפני שכולם מקבלים יין לכוסות 
שלהם, מלאו מחדש את הכוס שלכם לפני שהכוס שלכם מתרוקנת לגמרי, כך שכולם 

יוכלו לשתות מהיין של הקידוש. יש לומר את הקידוש הזה בישיבה.

קידוש ליום השבת
אסור לאכול לפני שאומרים את הקידוש ליום השבת.

מרבית בתי הכנסת מגישים "קידוש ברכה" לאחר התפילה, 
שבו אומרים את הקידוש ומגישים כיבוד קל. לאחר מכן 

חוזרים על הקידוש בבית לפני ארוחת הצהריים למען אלו 
שלא היו בבית הכנסת )אם כולם כבר שמעו קידוש, אפשר 

להמשיך ישיר לנטילת ידיים ולברכת "המוציא"(.

 קידושא רבא
מדוע הקידוש של שבת 
בבוקר מכונה "קידושא 

רבא" - הקידוש הגדול - אם 
למעשה הוא קצר יותר 

מהקידוש של ליל שבת?

האדמו"ר מגור, בעל ה"אמרי 
אמת" מציע הסבר: בני 

ישראל קיבלו את התורה 
בשבת בבוקר. בשבת בבוקר 

ה' קרא למשה לעלות אל 
הר סיני. "זכור את יום 

השבת לקדשו". מאותו רגע 
היהודים קידשו את השבת 

עם קידוש. הקידוש של שבת 
בבוקר נאמר לכבוד הקידוש 

הראשון שנאמר בעולם, 
בקבלת התורה. מסיבה זו 
מכונה הקידוש "קידושא 

רבא". זו בעצם מתנה מלאת 
אהבה מאת הקב"ה.

•••

קידוש היום שונה מהקידוש של ליל שבת, וזה הנוסח שלו:

לאחר הקידוש 
חובה לאכול דברי 

מזונות, כגון 
עוגות, קרקרים 
או ביסקוויטים, 
או את הסעודה 

העיקרית שלכם.

הערה:

11

V’sham’ru V’nei Yisrael Et  
HaShabbat, La-asot Et HaShabbat 
L’dorotam Brit Olam. Bei-ni 
Uvein B’nei Yisrael Ot Hi L’olam, 
Ki Sheishet Yamim Asah Adonai 
Et Hashamayim V’et Ha-aretz 
Uvayom Hash’vi-i Shavat 
Vayinafash. 

Zachor Et Yom HaShabbat 
L’kad’sho. Sheishet Yamim Ta-
avod V’asita Kol M’lachtecha. 
V’yom Hash’vi’i Shabbat Ladonai 
Elohecha, Lo Ta-aseh Chol 
M’lachah Atah Uvinchah Uviteh-
chah Avd’chah Va-amat’chah 
Uv-hemtechah V’geir’chah Asher 
Bish-arechah. Ki Sheishet Yamim 
Asah Adonai Et Hashamayim V’et 
Ha-aretz Et Ha-yam V’et Kol Asher 
Bam, Vayanach Bayom Hash’vi-i. 
Al Kein Beirach Adonai Et Yom 
HaShabbat Vay’kad’sheihu.  

Savri Maranan V’rabanan V’rabotai  

Baruch Atah Adonai, Eloheinu 

Melech Ha-olam, Borei Pri Hagafen. 

וְָשְׁמרּו ְבנֵי יְִשָׂרֵאל ֶאת ַהַשָּּׁבת, 
ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַשָּּׁבת ְלדֹרָֹתם, 
־ְבִּרית עֹוָלם. ֵּבינִי, ּוֵבין ְבּנֵי יְִשׂ

ָרֵאל אֹות ִהיא, ְלעֹוָלם: ִּכי ֵשֶׁשׁת 
יִָמים, ָעָשׂה יהוה ֶאת ַהָּׁשַׁמיִם 

וְֶאת ָהָאֶרץ, ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, 
ִּּנַָפׁש.  ָשַׁבת וַי

ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשָּּׁבת ְלַקְדּׁשֹו. 
ֵשֶׁשׁת יִָמים ַּתֲעבֹד וְָעִשׂיָת ָּכל 
ְמַלאְכֶּתָך. וְיֹום ַהְּׁשִביִעי ַשָּׁבת 
ַליהוה ֱאֹלֶהיָך: ֹלא ַתֲעֶשׂה ָכל 

ְמָלאָכה, ַאָּתה ּוִבנְָך ּוִבֶּתָך, 
ַעְבְדָּך וֲַאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתָך, וְֵגְרָך, 
ֲאֶשׁר ִבְּשָׁעֶריָך. ִּכי ֵשֶׁשׁת יִָמים 

ָעָשׂה יהוה ֶאת ַהָּׁשַׁמיִם וְֶאת 
ָהָאֶרץ, ֶאת ַהיָּם וְֶאת ָּכל ֲאֶשׁר 

ָּנַח ַּביֹום ַהְּׁשִביִעי.   ָּבם, וַי
ַעל ֵּכן, ֵּבַרְך יהוה ֶאת יֹום 

 ַהַשָּּׁבת וַיְַקְדֵּשׁהּו. 
ַסְבִרי ָמָרנָן וְַרָּבנָן וְַרּבֹוַתי

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 
ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.
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The children of Israel must keep the Sabbath, observing the Sabbath in 
every generation as an everlasting covenant. It is a sign between Me and 
the children of Israel forever, for in six days the Lord made the heavens and 
the earth, but on the Seventh Day He ceased work and refreshed Himself. 
Remember the Sabbath Day to keep it Holy. Six days you shall labour and do 
all your work, but the Seventh Day is a Sabbath of the Lord, your G-d; on it 
you shall not do any work – you, your son or daughter, your male or female 
slave, or your cattle, or the stranger within your gates. For in six days the 
Lord made heaven and earth and sea and all that is in them, and rested on 
the Seventh Day;  therefore the Lord blessed the Sabbath Day and declared it 
holy. Please pay attention, my masters. Blessed are You, Lord our G-d,   
King of the universe, Who creates the fruit of the vine
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סעודת שבת בצהריים
לפני שאוכלים, כולם צריכים לעשות נטילת ידיים כדי 

לאכול מהחלה, כפי שעשינו בליל שבת.

הסירו את כל הדברים שחוצצים בין הידיים שלכם לבין המים, כגון טבעות, ולאחר 
מכן מלאו כלי במים ושפכו מהמים לפחות פעמיים על יד ימין ולאחר מכן לפחות 

פעמיים על יד שמאל... 
ברכו את הברכה הבאה לפני שתייבשו את הידיים שלכם:

אחרי ברכת נטילת ידיים לא מדברים עד אחרי שאוכלים חתיכת חלה. לאחר שכולם 
סיימו לנטול ידיים, מי שמברך על החלה צריך לעשות בחלה חתך קטן עם הסכין 
במקום שהוא מתכוון להתחיל לחתוך את החלה, להרים את שתי החלות, ולברך 

"המוציא". המברך צריך לכוון להוציא את כולם ידי חובה בברכה שלו, והם צריכים 
להתכוון לצאת ידי חובה בברכה של המברך.

לאחר הברכה המברך חותך חתיכה מהחלה, טובל אותה במעט מלח ואוכל אותה. 
לאחר מכן הוא פורס את שאר החלה לחתיכות/פרוסות, טובל כל פרוסה במלח 

ומעביר לכל הנוכחים כך שכל אחד יקבל חתיכה. 

אמר רב יהודה אמר 
רב: "כל המענג את 

השבת נותנין לו 
משאלות לבו".

תלמוד בבלי, מסכת שבת
דף קי"ח עמוד ב'

118B

כמו בסעודת ליל שבת, כך גם בסעודה שניה אנו 
מעשירים את  הארוחה עם דברי תורה. בדרך זו אנו 

הופכים את הפעולה הפיזית של האכילה למשהו נעלה 
יותר עם משמעות רוחנית. דברי תורה הם גם דרך 

נהדרת לעורר דיון נמרץ.

לאחר מכן ניתן לשיר שירי שבת.

אנו מסיימים את הסעודה כפי שעשינו בליל שבת עם 
ברכת המזון, בעמוד 34.

יש רעיון שלפיו כל השבוע 
בנוי סביב  השבת.

הרב גדליה שור מביא לכך 
הוכחה מהגמרא במסכת שבת, 

דף ס"ט:, שדנה במקרה של 
אדם שהלך לאיבוד במדבר 

ואיבד את מניין הימים. הוא 
לא זוכר איזה יום היום בשבוע 

והוא לא יודע מתי לשמור שבת. 
באופן תיאורטי, בהתחשב 

בעובדה שכל יום עשוי להיות 
באמת שבת, הוא צריך לשמור 

שבת בכל יום. עם זאת, אומרת 
הגמרא, במשך יום אחד בשבוע 

הוא צריך לשמור שבת ולא 
לעשות כל מלאכה, כאילו אותו 
היום הוא באמת שבת. השאלה 

היא באיזה יום הוא צריך 
לעשות את זה ולשמור אותו 

כמו שבת?

הגמרא מביאה שתי דעות: 
דעה אחת היא שהוא יחכה עד 

לשקיעת השמש של אותו יום 
ויתחיל מיד לשמור שבת. לאחר 

מכן הוא יתחיל לספור שישה 
ימים ואז ישמור שבת שוב, 

וכן הלאה. דעה שניה אומרת 
שקודם כל הוא צריך לספור 

שישה ימים מאותו יום שבו הוא 
איבד את ספירת הימים, ואז 
לשמור שבת בכל יום שביעי, 

וכן הלאה.

הגמרא מספרת שהויכוח הזה 
התחיל כבר בשבת הראשונה 
בהיסטוריה. אדם וחוה נבראו 

ביום השישי לבריאה; ומיד 
לאחר מכן התחילה השבת, 

ולאחר מכן התחילו ששה ימי 
מעשה.

•••

Keeping it together בלונדון, אנגליה

12

Baruch Atah Adonai,  Eloheinu  

Melech Ha-olam, Hamotzi  

Lechem Min Ha-aretz.

Baruch Atah Adonai, 
Eloheinu Melech Ha-olam, 
Asher Ki-d’shanu 
B’mitzvotav V’tzivanu, 
Al N’tilat Yadayim.

 ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֶאֹלֵהינּו 
 ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁר ִקְדָשׁנּו 

 ְבִּמְצֹוָתיו וְִצוָנּו 
ַעל נְִטיַלת יָָדיִם.

 ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֶאֹלֵהינּו 
 ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהמֹוִציא

 ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.
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Blessed are You, Lord our G-d, King of the universe, Who brings 
forth bread from the earth.

Blessed are You, Lord our G-d, King of the universe,  
Who has made us holy through His commandments,  
and has commanded us about washing hands.
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דברי תורה
זהו מנהג נהדר לדון ברעיונות מפרשת השבוע. 

פרשת השבוע היא "נוח".

משמעות הקשת בענן

בפרשת השבוע, נוח, אנו קוראים על המבול שירד בעולם, וכיצד ה' הציל 
את נוח ואת משפחתו יחד עם בעלי החיים; על כך שלמרות ההרס העצום, 
נזרעו הזרעים להמשכיות ולהתחדשות העולם. לאחר המבול, אנו קוראים 

על הקשת בענן.

מה המשמעות של הקשת בענן עבורנו ועבור המין האנושי? אנו יודעים 
שהקשת תופסת מקום חשוב מאוד בהקשר של ההלכה היהודית. כאשר 
רואים את הקשת בענן חובה לברך ברכה מיוחדת: ברוך אתה ה' אלוהינו 

מלך העולם זוכר הברית, ונאמן בבריתו וקיים במאמרו.

הקשת בענן מזכירה לעולם את הברית שה' כרת עם האנושות, הכוללת 
את מה שחז"ל כינו בשם "שבע מצוות בני נוח", שחלות על כל אדם בעולם 

ויוצרות את הבסיס שעליו מושתתת כל הציוויליזציה האנושית. ברית זו היא 
מרכיב מהותי בקשר שבין העולם לבין ה' בכבודו ובעצמו. אבל מדוע נבחרה 

דווקא הקשת, מכל שאר הדברים, לסמל את מערכת היחסים הזו?

הקשת
רבי משה בן נחמן, הידוע בכינויו "הרמב"ן", אחד מגדולי מפרשי התורה 

ומגדולי הפילוסופים של ימי הביניים, מסביר שהקשת היא תזכורת למידת 
הרחמים של ה'. הוא מציין כי הקשת בענן דומה לקשת הפוכה )כמו בחץ 

וקשת(, המופנית החוצה מכדור הארץ ומכוונת כלפי השמיים. זהו סמל רב 
עוצמה. הוא מלמד אותנו שה' לא נמצא איתנו במלחמה; שמערכת היחסים 
שלו איתנו נשלטת על ידי מידת הרחמים והאהבה, ולא במידת הדין והכאב. 

זו ברית המציינת ידידות נצחית בין ה' לבין המין האנושי. הקשת ההפוכה 
מסמלת גם את רעיון הליבה של הפילוסופיה היהודית )שתואר על ידי 

המקובל האיטלקי בן המאה ה-18 רבי משה חיים לוצאטו - הרמח"ל - ורבים 
אחרים( שלפיו ל"חיצים" - או לפעולות - של האדם יש כוח קוסמי, וכאשר 

אנו מתמודדים עם החלטות מוסריות אנו יכולים, באמצעות השימוש בכח 
הבחירה החופשית, לארגן מחדש - פשוטו כמשמעו - את השמיים ולשנות 

את העולם.

פירות האדמה
הרב שמשון רפאל הירש אומר שכידוע צבעי הקשת מורכבים למעשה מצבע לבן שנשבר 
כאשר הוא עובר בטיפות המים. אנו יודעים שבן האנוש הראשון נקרא "אדם", ושמו נגזר 

מהמילה "אדמה" - תזכורת למקור הארצי ולקיום הפיזי הזמני שלנו. הוגים שונים דנו 
בשאלה מדוע בני האדם צריכים להיקרא על שם המרכיב הכי פחות חשוב שלהם. אחרי 
הכל, זו הנשמה הנצחית שלנו היא זו שמגדירה אותנו כבני אדם. המהר"ל מפראג, אחד 

מהפילוסופים הגדולים שלנו, מסביר שהאדמה, כמו האדם, היא פוטנציאל טהור. גם אם 
הקרקע פוריה, זה תלוי בנו מה לשתול בה ואיך לדאוג לכך שמה ששתלנו יצמח.

אותו הדבר תקף גם לגבי בני אדם, המייצגים פוטנציאל טהור, וכמו האדמה, וטמונה 
בהם היכולת להפיק תוצרת נהדרת. זו הסיבה לכך שאנו רואים בתורה רמזים ומשלים 

רבים שמתיחסות לפעולות של בני האדם כאל "פירות".

אור לבן
אבל המילה 'אדם' נגזרת ממילה נוספת שיש לה קשר ישיר אל הקשת בענן. הרב הירש 

מסביר שהמילה "אדם" באה גם מהמילה "אדום". מבין צבעי הקשת, האדום הוא הצבע 
שקרן האור שלו נשברת הכי פחות מהאור הלבן המקורי. הוא מסביר שכך טבעו של 

האדם - האדם הוא הקרוב ביותר ל"אור הלבן". אמנם כל היצורים הם יצירי כפיו של 
הקב"ה, אבל לאף אחד מהם אין את הדמיון הייחודי לה' כפי שיש לבני האדם. על פי 
הרש"ר הירש, הקשת מייצגת את המגוון המרהיב ואת היופי המלכותי של עולמו של 

הקב"ה, ואת התקווה הטמונה בו. אנו מביטים בקשת בענן ומעריצים את המגוון המרהיב 
של יצירתו של הקב"ה. יחד עם זאת, אנו זוכרים גם שהכל מגיע מאת ה', שכל הצבעים 

הם בעצם השתברויות של קרן אור יחידה של אור לבן. ה' הוא אחד.

תקוה בתוך החושך
הקשת בענן מסמלת את תקווה, מסביר הרב הירש. "התופעה עצמה מורכבת מאור 

וממים, והיא מכריזה על נוכחותו של האור בינות לעננים הקודרים והמאיימים". הקשת 
נוצרת על ידי קרני שמש העוברים בין המים שנמצאים באטמוספרה. אם אין אור בתוך 

תנאי הסערה, לא יכולה להיווצר קשת. הקשת מזכירה לנו שתמיד יש תקווה לבני האדם 
והם יוכלו למצוא את דרכם חזרה אל הקב"ה ואל אור התורה, ולכן יש תמיד תקווה 

בעולם.

חזרה לגן עדן.
 הרב לורד ג'ונתן זקס

למערכות יחסים צריך להקדיש 
זמן ותשומת לב, והשבת 

היא פרק זמן שמאפשר לנו 
להקדיש את הזמן הדרוש לכך 
- להקשיב האחד לשני, לשבח 
זה את זה, לסעוד ביחד, לשיר 
בצוותא, ולהרגיש את הברכה 

של 'שבת אחים גם יחד'. 
רבותינו מסבירים שאדם וחווה 
היו בסך הכל יום אחד בגן עדן 
לפני שהוגלו ממנו לעולם של 
עמל. היום היחיד שבו הם היו 

בגן עדן היה יום השבת, ועבור 
מי ששומר שבת השבת היא 
הדרך לחזור - לפחות באופן 

זמני - לגן עדן.

•••
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שירים ליום השבת
שוב יש לנו את ההזדמנות להוסיף רוחניות לסעודה שלנו עם 

זמירות שבת. בזמן השירה עלינו להתמקד בכל הברכה שיש 
בחיים שלנו.

14

Yom Shabbaton Ein Lishko-ach, 
Zichro K’rei-ach Hanicho-ach,  
Yonah Matz’ah Vo Mano-ach, 
V’sham Yanuchu Y’gi-ei Cho-ach. 

Yonah Matz’ah Vo Mano-ach, 
V’sham Yanuchu Y’gi-ei Cho-ach.

Hayom Nichbad Livnei Emunim, 
Z’hirim L’shamro Avot Uvanim, 
Chakuk Bishnei Luchot Avanim, 
Meirov Onim V’amitz Ko-ach. 

Yonah Matz’ah Vo Mano-ach, 
V’sham Yanuchu Y’gi-ei Cho-ach. 

Uva-u Chulam Bivrit Yachad, Na-
aseh V’nishmah Am’ru K’echad, 
Ufat’chu V’anu Hashem Echad, 
Baruch Hanotein Laya-eif Ko-ach. 

Yonah Matz’ah Vo Mano-ach, 
V’sham Yanuchu Y’gi-ei Cho-ach. 

Diber B’kadsho B’har Hamor, Yom 
Hash’vi-i Zachor V’shamor, V’chol 
Pikudav Yachad Ligmor, Chazeik 
Motna-im V’amitz Ko-ach.  

Yonah Matz’ah Vo Mano-ach, 
V’sham Yanuchu Y’gi-ei Cho-ach. 

Ha-am Asher Nah Katzon Ta-ah 
Yizkor L’fakdo Brit Ushvu-ah, L’val 
Ya-avor Bam Mikrei Ra-ah Ka-asher 
Nishbatah Al Mei No-ach.  

Yonah Matz’ah Vo Mano-ach, 
V’sham Yanuchu Y’gi-ei Cho-ach.

 יֹום ַשָּׁבתֹון ֵאין ִלְשּֽׁכֹוַח, 
ַח, יֹונָה ָמְצָאה בֹו  ֹֽ יַח ַהנִּיח זְִכרֹו ְּכֵרֽ

ַֹֽח. ָמנֹֽוַח, וְָשׁם יָנּֽוחּו יְִגיֵעי כ
 יֹונָה ָמְצָאה בֹו ָמנֹֽוַח, 
ַֹֽח.   וְָשׁם יָנּֽוחּו יְִגיֵעי כ

ַהיֹום נְִכָּבד ִלְבנֵי ֱאמּונִים, זְִהיִרים 
ְלָשְׁמרֹו ָאבֹות ּוָבנִים, ָחקּוק ִבְּשׁנֵי 

ַֹֽח.   ֻלחֹות ֲאָבנִים, ֵמרֹב אֹונִים וְַאִּמיץ ּכ
 יֹונָה ָמְצָאה בֹו ָמנֹֽוַח, 
ַֹֽח.  וְָשׁם יָנּֽוחּו יְִגיֵעי כ

 ּוָבֽאּו ֻכָּלם ִבְּבִרית ַיַֽחד, נֲַעֶשׂה
 וְנְִשָׁמע ָאְמרּו ְּכֶאָחד, ּוָפְתחּו וְָענּו 
ַֹֽח.   יהוה ֶאָחד, ָּברּוְך ַהּנֹוֵתן ַליֵָּעף ּכ

 יֹונָה ָמְצָאה בֹו ָמנֹֽוַח, 
ַֹֽח.  וְָשׁם יָנּֽוחּו יְִגיֵעי כ

ִּדֶבּר ְבָּקְדׁשֹו ְבַּהר ַהּמֹור, יֹום ַהְּׁשִביִעי 
ֻקָדיו ַיַֽחד ִלְגמֹור,  זָכֹור וְָשׁמֹור, וְָכל 

ַֹֽח. ַחזֵּק ָמְתַנֽיִם וְַאֵּמץ ּכ
 יֹונָה ָמְצָאה בֹו ָמנֹֽוַח, 
ַֹֽח.  וְָשׁם יָנּֽוחּו יְִגיֵעי כ

ָהָעם ֲאֶשׁר נָע ַּכצֹּאן ָּתָעה, יִזְּכֹור 
 ְלָפְקדֹו ְבִּרית ּוְשׁבּוָעה, ְלַבל יֲַעָבר 
 ָּבם ִמְקֵרה ָרָעה, ַּכֲאֶשׁר נְִשַּׁבְֽעָּת 

 ַעל ֵמי נַֹֽח. 
 יֹונָה ָמְצָאה בֹו ָמנֹֽוַח, 
ַֹֽח.  וְָשׁם יָנּֽוחּו יְִגיֵעי כ

Yom Zeh M’chubad Mikol Yamim,  
Ki Vo Shavat Tzur Olamim.  

Sheishet Yamim Ta-aseh 
M’lachtechah, V’yom Ha-sh’vi-i Lei-
lokechah, Shabbat Lo  Ta-aseh Vo 
M’lachah Ki Chol Asah  
Sheishet Yamim.  

Yom Zeh M’chubad Mikol Yamim,  
Ki Vo Shavat Tzur Olamim. 

Rishon Hu L’mikra-ei Kodesh, Yom 

Shabbaton Yom Shabbat Kodesh, 

Al Kein Kol Ish B’yeino Y’kadeish Al 

Shtei Lechem Yivtz’u T’mimim. 

Yom Zeh M’chubad Mikol Yamim,  
Ki Vo Shavat Tzur Olamim. 

Echol Mashmanim Sh’tei Mamtakim 

Ki Kel Yiten L’chol Bo D’vekim, 

Beged Lilbosh, Lechem Chukim 

Basar V’dagim V’chol Mat-amim. 

Yom Zeh M’chubad Mikol Yamim,  
Ki Vo Shavat Tzur Olamim. 

Lo Techsar Kol Bo V’achaltah 

V’savatah, U’veirachtah Et Hashem 

Elokechah Asher Ahavtah, Ki 

Veirach’cha Mikol  Ha-amim.  

Yom Zeh M’chubad Mikol Yamim,  
Ki Vo Shavat Tzur Olamim. 

Hashamayim M’saprim K’vodo, 

V’gam Ha-aretz Mal-ah Chasdo, 

R’u Ki Chol Eileh As’tah Yado Ki Hu 

Hatzur Pa-alo Tamim.  

Yom Zeh M’chubad Mikol Yamim,  
Ki Vo Shavat Tzur Olamim.

יֹום זֶה ְמֻכָּבד ִמָּכל יִָמים, ִּכי בֹו ָשַׁבת 
צּור עֹוָלִמים.

ֶׁשׁת יִָמים ַּתֲעֶשׂה ְמַלאְכֶּתָֽך, וְיֹום  ֵשֽ
ַהְּׁשִביִעי ֵלאֹלֶהֽיָך, ַשָּׁבת ֹלא ַתֲעֶשׂה 
ֶׁשׁת יִָמים. בֹו ְמָלאָכה, ִּכי כֹל ָעָשׂה ֵשֽ

 יֹום זֶה ְמֻכָּבד ִמָּכל יִָמים, ִּכי בֹו 
 ָשַׁבת צּור עֹוָלִמים. 

ֶדׁש, יֹום  ֹֽ ֵאי ק ִראׁשֹון הּוא ְלִמְקָרֽ
ֶדׁש, ַעל ֵּכן ָּכל  ֹֽ ַשָּׁבתֹון יֹום ַשָּׁבת ק

ִאיׁש ְבּיֵינֹו יְַקֵדּׁש, ַעל ְשֵּׁתי ֶלֶֽחם 
 יְִבְצעּו ְתִמיִמים. 

 יֹום זֶה ְמֻכָּבד ִמָּכל יִָמים, ִּכי בֹו 
 ָשַׁבת צּור עֹוָלִמים. 

ֱאכֹול ַמְשַׁמנִּים ְשֵׁתה ַמְמַּתִקּים, ִּכי 
ֵאל יִֵּתן ְלָכל ּבֹו ְדֵבִקים, ֶבֶּגד ִלְלּבֹוׁש 

 ֶלֶֽחם ֻחִקּים, ָּבָשׂר וְָדִגים 
 וְָכל ַמְטַעִּמים. 

 יֹום זֶה ְמֻכָּבד ִמָּכל יִָמים, ִּכי בֹו 
ָשַׁבת צּור עֹוָלִמים. 

ֹלא ֶתְחַסר ּכֹל ּבֹו וְָאַכְלָּת וְָשָׂבְֽעָּת 
ּוֵבַרְכָּת ֶאת יהוה ֱאֹלֶהֽיָך ֲאֶשׁר 
 ָאַהְֽבָּת, ִּכי ֵבַרְכָך ִמָּכל ָהַעִּמים. 
 יֹום זֶה ְמֻכָּבד ִמָּכל יִָמים, ִּכי בֹו 

ָשַׁבת צּור עֹוָלִמים. 
ַהָּׁשַׁמֽיִם ְמַסְּפִרים ְּכבֹודֹו, וְַגם ָהָאֶרץ 

ָמְלָאה ַחְסּדֹו, ְראּו ִּכי ָכּל ֵאֶּֽלה ָעְשָׂתה 
 יָדֹו, ִּכי הּוא ַהּצּור ָּפֳעלֹו ָתִמים. 
 יֹום זֶה ְמֻכָּבד ִמָּכל יִָמים, ִּכי בֹו 

ָשַׁבת צּור עֹוָלִמים.
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סעודה שלישית
סעודה שלישית, הסעודה השלישית של השבת נאכלת אחר 

הצהריים או לקראת ערב, לפני צאת השבת. גם בסעודה 
זו יש לעשות נטילת ידיים בברכה ולברך "המוציא" על שתי 

חלות )ראו עמוד 48(
נהוג לשיר בסעודה שלישית את שני השירים הבאים:

אנו מסיימים את הסעודה באמירת ברכת המזון, בעמוד 34

הרהורים על הסעודה 
השלישית

מעובד על פי כתבי הרבנית 
אסתר יונגרייז

סיום השבתסעודה זו שעם 
יציאת השבת מכונה לא רק 

"סעודה שלישית" אלא גם 
"שלוש סעודות", והטעם 

שנתנו חכמים לכך הוא 
מפני שהיא שקולה כנגד כל 
שלוש הסעודות, שכל שלוש 

הסעודות כלולות בה.

זמן סעודה זו הוא "עת 
רצון", זמן ראוי ביותר 

לתפילה. נהוג לשיר ב"שלוש 
סעודות" את פרק כ"ג 

שבתהילים: 

"מזמור לדוד ה' רועי לא 
אחסר", הרועה עושה את 

מלאכתו בבדידות ותפקידו 
נחשב נחות. יום אחר יום 
הוא חייב לנדוד עם צאנו 

ממקום למקום כדי להמציא 
להם מקום מרעה. ואף על 
פי כן לא היסס דוד המלך 

לכנות את הקב"ה "רועה", 
וזאת משום שהבין שאהבתו 

של ה' לעמו היא כה גדולה 
ומוחלטת, עד שאין כל 

דבר בזוי בעיניו כאשר הוא 
נוגע לדאגה לילדיו, לבני 

ישראל. אכן, רעיון מופלא 
ומעודד מאין כמוהו – "גם 

כי אלך בגיא צלמוות" – בכל 
מקום שאליו יובילו אותנו 

דרכי החיים, גם אם יהא זה 
"גיא צלמוות", מקום שצלו 
של המוות חופף עליו, "לא 

אירא רע כי אתה עמדי" – לא 
נירא ולא נפחד כי נדע שה', 

רוענו, נמצא עימנו, עומד 
לצידנו, והוא "בנאות דשא 
ירביצני" – יוליך אותנו אל 

נאות דשא, אל מקומות 
מרעה ירוקים יותר, גם 

אם ממבט ראשון אין הם 
נראים כך. 

•••

רגעים רוחניים

כאשר השבת מתקרבת 
לסיומה, יש רמה מסוימת של 
קדרות בסעודה שלישית, אבל 

היא גם מרוממת להפליא 
)הקבלה מתייחסת לרגעים אלו 

כאל הרגעים הקדושים ביותר 
בשבת כולה(.

מצב הרוח משתקף בזמירות 
שמקובל לשיר בסעודה זו, 
שהם נוגעים ללב במיוחד 

- מהאינטימיות של "מזמור 
לדוד", הצהרות אמונה אישיות 

עמוקות בטוב האינסופי של 
ה', ועד לפיוט האהבה המיוחד 

"ידיד נפש" והמנגינה המפעימה 
של ו.

יהא חלקי מאוכלי 
שלוש סעודות 

בשבת
תלמוד בבלי, מסכת שבת

דף קי"ח עמוד ב'
118B

15

.

Mizmor L’David, Hashem Ro-i Lo 
Echsar. Binot Desheh Yarbitzeini, Al 
Mei M’nuchot Y’na-haleini. Nafshi 
Y’shoveiv Yancheini V’mag’lei Tzedek 
L’ma-an Sh’mo. Gam Ki Ei-leich 
B’gei Tzalmavet, Lo Irah Rah Ki Atah 
Imadi, Shivt’cha Umishantechah 
Heimah Y’nachamuni. Ta-aroch 
L’fanai Shulchan Neged Tzor’rai, 
Dishanta Vashemen Roshi, Kosi 
R’vayah. Ach Tov Vachesed Yird’funi 
Kol Y’mei Cha-yai V’shavti B’veit 
Hashem L’orech Yamim.

ִמזְמֹור ְלָדוִד, יהוה רִֹעי ֹלא 
 ֶאְחָסר. ִבּנְאֹות ֶדֶשׁא יְַרִבּיֵצנִי, 

 ַעל ֵמי ְמנֻחֹות יְנֲַהֵלנִי. 
 נְַפִשׁי יְׁשֹוֵבב, יַנְֵחנִי ְבַמְעְגֵלי 

 ֶצֶדק ְלַמַען ְשׁמֹו. 
ַגם ִּכי ֵאֵלְך ְבֵּגיא ַצְלָמוֶת ֹלא 

 ִאיָרא ָרע ִּכי ַאָּתה ִעָמִדי, 
ִשְׁבְטָך ּוִמְשַׁענְֶּתָך ֵהָמה יְנֲַחֻמנִי. 

ַּתֲערְֹך ְלָפנַי ֻשְׁלָחן נֶֶגד צְֹרָרי, 
ִדַשנְָּת ַבֶשֶמן רֹאִשי ּכֹוִסי ְרוָיָה. 
ַאְך, טֹוב וֶָחֶסד יְִרְדפּונִי ָּכל יְֵמי 

 ַחיָי, וְַשְׁבִּתי ְבֵּבית יהוה 
ְלאֶֹרְך יִָמים.

Y’did Nefesh Av  
Harachaman, M’shoch  
Avd’cha El R’tzonechah. 
Yarutz Avd’cha K’mo Ayal, 
Yishtachaveh El Mul  
Hadarechah.Ye-e-rav Lo 
Y’didotechah, Minofet  
Tzuf V’chol Ta-am. 
Hadur Na-eh Ziv Ha-olam,  
Nafshi Cholat Ahavatechah.  
Anah Kel Nah R’fah Nah Lah,  
B’har-ot Lah No’am Zivechah,  
Az Titchazeik V’titrapei,  
V’ha-y’tah Lah Simchat Olam.
Vatik Ye-hemu Nah Rachamechah 
V’chusah Nah Al Bein Ahuvechah.  
Ki Zeh Kamah Nichsof Nichsafti, 
Lir-ot M’heirah B’tif-eret Uzechah, 
Eileh Cham’dah Libi,  
V’chusah Nah V’al Tit’alam.Higaleh 
Nah Ufros Chavivi Alai,  
Et Sukkat Sh’lomechah  
Ta-ir Eretz Mik’vodechah,  
Nagilah V’nism’cha Bach.  
Maheir Ehov, Ki Vah  
Mo-ed, V’chaneinu  
Kimei Olam.

 יְִדיד נֶֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן, 
 ְמֹשְֹך ַעְבְדָך ֶאל ְרצֹונֶָך, 

 יָרּוץ ַעְבְדָך ְּכמֹו ַאיָל, 
 יְִשַּׁתֲחוֶה ֶאל מּול ֲהָדֶרָך, 

 יֶֶעַרב לֹו יְִדידֹוֶתיָך, 
 ִמּנֶֹפת צּוף וְָכל ָטַעם. 

 ָהדּור נֶָאה זִיו ָהעֹוָלם, 
 נְַפִֹשי חֹוַלת ַאֲהָבֶתָך, 

 ָאנָא ֵאל נָא ְרָפא נָא ָלּה, 
 ְבַּהְראֹות ָלּה נַֹעם זִיוֶָך, 
 ָאז ִּתְתַחזֵק וְִתְתַרֵּפא, 

וְָהיְָתה ָלה ִשְֹמַחת עֹוָלם.
 וִָתיק יֶֶהמּו נָא ַרֲחֶמיָך, 

 וְחּוָסה נָא ַעל ֵּבן ַאהּוֶבָך, 
 ִּכי זֶה ַּכָמה נְִכסֹף נְִכַסְפִּתי, 

 ִלְראֹות ְמֵהָרה ְבִּתְפֶאֶרת ֻעזֶָך, 
 ֵאֶלה ָחְמָדה ִלִבּי, 

וְחּוָסה נָא וְַאל ִּתְתַעָלם.
 ִהָגֶלה נָא ּוְפרֹׂש ַחִביִבי ָעַלי, 

 ֶאת ֻסַּכת ְשלֹוֶמָך, 
 ָּתִאיר ֶאֶרץ ִמְּכבֹוֶדָך נִָגיָלה 
 וְנְִשְׂמָחה ָּבְך. ַמֵהר ֶאהֹב, 

 ִּכי ָבא מֹוֵעד, 
וְָחנֵנּו ִּכיֵמי עֹוָלם.
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A psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not want. He 
makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. 
He refreshes my soul. He guides me in the paths of righteousness for 
His Name’s sake. Though I walk through the valley of the shadow of 
death, I will fear no evil, for You are with me; Your rod and Your staff, 
they comfort me. You set a table before me in the presence of my 
enemies; You anoint my head with oil; my cup is filled to overflowing. 
May goodness and kindness follow me all the days of my life, and 
may I live in the House of the Lord for evermore.

Beloved of the soul, Father of compassion, draw Your servant close to 
Your will. Like a deer will Your servant run and fall prostrate before 
Your beauty. To him, Your love is sweeter than honey from the comb, 
than any taste. Glorious, Beautiful, Radiance of the world, my soul is 
sick with love for You. Please, G-d, heal her now by showing her Your 
tender radiance. Then she will recover her strength and be healed, 
be Your servant for all eternity. Ancient of days, let Your mercy be 
aroused; please have pity on Your beloved child. How long have I 
yearned to see the glory of Your strength. Please, my G-d, my heart’s 
desire – hasten; do not hide Yourself. Reveal Yourself, Beloved, 
and spread over me the tabernacle of Your peace. Let the earth 
shine with Your glory, let us be overjoyed and rejoice in You. Hurry, 
Beloved, for the appointed time has come, and be gracious to me as 
in the times of old.
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הבדלה
הבדלה מסמנת את צאת השבת, ממש כפי שהקידוש מסמן 

את תחילתה. כפי שאנו מקבלים את השבת עם יין, כך גם 
אנו מוציאים אותה עם יין. בנוסף, אנו מריחים בשמים 

כדי להחיות את הנשמות שלנו על אובדן הקדושה היתרה 
שחווינו במהלך השבת, ואנו מדליקים נר קלוע כדי לסמל 

את תחילת שבוע העבודה.

יש להדליק נר קלוע )או לחבר יחד שלהבות של שני נרות רגילים(, למלא כוס יין או 
־מיץ ענבים ולהכין קופסת בשמים. יש להחזיק את הכוס ביד ימין )או שמאל, לשמא

ליים( ולתת למישהו אחר להחזיק את הנר. ולומר:
התחילו כאן:

לפני שתשתו מהיין, הניחו את הכוס על השולחן. הרימו את הבשמים, וודאו שאינם 
סגורים, ואמרו:

כעת הריחו את הבשמים והעבירו בין הנוכחים כדי שכולם יריחו.

כעת אנו מברכים על הנר:

הגביהו שוב את כוס היין שוב ואמרו:

יש להחזיק את האצבעות כלפי אור הנר כך שניתן לראות את הלהבה משתקפת 
בציפורניים שלכם.

עם יציאת השבת, הנשמה שלנו 
מרגישה מרוקנת ועצובה מאחר 
וקדושת היום הגיעה אל סיומה. 

יש רעיון שאנו מקבלים נשמה 
נוספת בשבת, נשמה יתרה. 

בשעה זו הנשמה היתרה עוזבת 
אותנו, וזה גם גורם לתחושת 

עצבות. לכן, אנו מריחים 
את הבשמים כדי לרומם את 

הנשמות שלנו, וכדי לנחם אותן.

מדוע מריחים בשמים?

הגמרא מלמדת אותנו שכאשר 
אנו שופכים את היין כמו מים, 

זה סימן ברכה ושפע. אנו 
נדיבים עם היין, אנו משתמשים 
בו בנדיבות: אנו משתמשים ביין 

כדי לכבות בו את הלהבה של 
האש )על ידי טבילת הלהבה 

ביין ששפכנו לאחר שאמרנו את 
ההבדלה(, שזו דרך לא שגרתית 

להשתמש ביין. עם זאת, אנו 
עושים זאת כדי לסמל שפע 

ברכה עבור כל השבוע.

מדוע צריך למלא את הכוס עד 
שהיין יגלוש?

16

Hinei El Y’shu-ati Evtach V’lo Efchad,  
Ki Azi V’zimrat Yah Adonai, Va-y’hi Li 
Lishu-ah. Ushavtem  
Mayim B’sason  
Mima-ah-y’nei Hay’shu-a.  
LaDonai Hay’shu-a Al Am’cha 
Virchatecha, Selah.  
Adonai Tz’va-ot Imanu, Misgav Lanu 
Elohei Ya-akov, Selah. 
Adonai Tz’va-ot Ashrei Adam Botei-ach 
Bach. Adonai Hoshi-ah 
Hamelech Ya-aneinu V’yom Kar-einu. 

La-y’hudim Ha-y’tah Orah  
V’simcha V’sason Vikar,  
Kein Tih-yeh Lanu.  
Kos Y’shu-ot Esah, Uv’sheim Adonai 
Ekrah.

Savri Maranan V’rabanan V’rabotai  

Baruch Atah Adonai, Eloheinu 

Melech Ha-olam, Borei Pri Hagafen.

ִהנֵּה ֵאל יְׁשּוָעִתי, ֶאְבַטח וְֹלא 
ֶאְפָחד, ִּכי ָעִּזי וְזְִמָרת יָּה יהוה, 

 וַיְִהי ִלי ִליׁשּוָעה. 
ּוְשַׁאְבֶּתם ַמֽיִם ְבָּשׂׂשֹון, ִמַּמַעיְנֵי 
ַהיְׁשּוָעה. ַליהוה ַהיְׁשּוָעה, ַעל 

ָלה. יהוה ְצָבאֹות  ַעְּמָך ִבְרָכֶתָֽך ֶסּֽ
ִעָּמֽנּו, ִמְשָּׂגב ָלנּו ֱאֹלֵהי יֲַעקֹב 

ֶסָֽלה. יהוה ְצָבאֹות, ַאְשֵׁרי ָאָדם 
ׁיָעה, ַהֶּמֶֽלְך  בֵֹּטַֽח ָּבְך. יהוה הֹוִשֽ

יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאֽנּו.
 ַליְּהּוִדים ָהיְָתה אֹוָרה וְִשְׂמָחה 

 וְָשׂשֹׂן וִיָקר. ֵּכן ִּתְהיֶה ָּלֽנּו. 
ּכֹוס יְׁשּועֹות ֶאָּׂשא, ּוְבֵשׁם יהוה 

 ֶאְקָרא. 
ַסְבִרי ָמָרנָן וְַרָּבנָן וְַרּבֹוַתי

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 
ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן

Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech 

Ha-olam, Borei Minei V’samim.

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֶֽלְך 
ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבָשִׂמים.

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech 

Ha-olam, Borei M’orei Ha-eish.

ָבּרּוְך ַאָתּה יהוה, ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֶֽלְך 
ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש.

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech  

Ha-olam, Hamavdil Bein Kodesh L’chol, 

Bein Ohr L’choshech, Bein Yisra-el  

La-amim, Bein Yom Hash’vi-i L’sheishet 

Y’mei Hama-aseh. Baruch Atah Adonai, 

Hamavdil Bein Kodesh L’chol.

 ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֶֽלְך 
ֶדׁש ְלחֹול,  ֹֽ  ָהעֹוָלם, ַהַּמְבִדיל ֵּבין ק

ֶשְׁך, ֵּבין יְִשָׂרֵאל  ֹֽ  ֵּבין אֹור ְלח
 ָלַעִּמים, ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵשֶֽׁשׁת 
יְֵמי ַהַּמֲעֶשׂה. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, 

ֶדׁש ְלחֹול. ֹֽ ַהַּמְבִדיל ֵּבין ק
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Behold, G-d is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord 
is my strength and my song. The Lord, He has become my salvation. 
With joy you will draw water from the springs of salvation. Salvation 
is the Lord’s; on Your people is Your blessing, Selah. The Lord of hosts 
is with us, the G-d of Jacob is our stronghold, Selah. Lord of hosts: 
happy is the one who trusts in You. Lord, save! May the King answer 
us on the day we call. For the Jews there was light and gladness, 
joy and honour – so may it be for us. I will lift the cup of salvation 
and call on the name of the Lord. Please pay attention, my masters. 
Blessed are You, Lord our G-d, King of the Universe, Who creates the 
fruit of the vine.

Blessed are you, Lord our G-d, King of the Universe, Who creates the 
various spices.

Blessed are You, Lord our G-d, King of the Universe, Who creates the 
lights of fire.

Blessed are You, Lord our G-d, King of the universe, Who 
distinguishes between sacred and secular, between light and 
darkness, between Israel and the nations, between the Seventh  
Day and the six days of work. Blessed are You, Lord, Who 
distinguishes between sacred and secular.
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Keeping it together בפריז, צרפת

Keeping it together ,שנחאי, סין

רק כעת יש לשתות מהיין, רצוי יותר מחצי כוס )שיעור רביעית יין(, ולהשתמש במה 
שנשאר כדי לכבות את הנר. הקדוש ברוך הוא 

נותן באדם נשמה 
יתרה בערב שבת 

ולוקח אותה ממנו 
במוצאי שבת."
תלמוד בבלי, מסכת ביצה

דף ט"ז. חברים יקרים,
כפי שאנו מקבלים ומלווים את השבת עם קידוש, כך 

אנו מלווים את השבת בצאתה עם הבדלה. הקידוש בליל 
שבת הוא נקודת החיבור בין השבוע החולף ובין השבת, 

וההבדלה היא נקודת החיבור בין השבת לבין השבוע 
החדש. הקידוש וההבדלה מצהירים על המתנה המיוחדת 

של קדושת השבת. כאשר השלהבת של נר ההבדלה מרצדת 
ומפיצה את אורה כאשר אנו נפרדים לשלום מהשבת 
עבור שבוע חדש, זה מזכיר לנו שההשראה והאור של 

השבת יכולים ללוות אותנו במהלך השבוע; שאנו צריכים 
לחיות את השבוע לנו כאשר אנו ממשיכים להיות קשורים 
לערכים ולרעיונות הנשגבים של השבת. אנו יכולים לקחת 
איתנו את האנרגיה הרוחנית ואת הביחד הרגשי לכל היבט 
ולכל תחום בחיים שלנו. היתה לכולנו הזכות להיות חלק 
מהשבת המדהימה וההיסטורית הזו ולשמור אותה ביחד 
עם קהילות יהודיות ברחבי העולם. בואו נשמור על רגע 

האחדות וההשראה היקר הזה, ונמשיך יחד באמונה ובעוז. 
 שבוע טוב!

הרב הראשי וורן גולדשטיין

 מה שיורד חייב לעלות בחזרה.
הרב ד"ר עקיבא טאץ

השבת מסתיימת באמירת "הבדלה", הטקס ש"מבדיל" בין קודש 
לחול.

אפשר ללמוד מההבדלה מסר עמוק לחיים.

השבת יוצאת, השבוע מתחיל. יש תחושה טבעית של דכדוך 
ואכזבה. הקדושה עזבה אותנו ואנו במצב רוח שפוף. זו הסיבה 

לכך שאנו מריחים בשמים בהבדלה - להחיות ולחדש את 
הנשמה הקומלת והעצובה שלנו.

אבל נחשף כאן סוד עמוק: אנו משתמשים ביין להבדלה! בדרך 
כלל אנו משתמשים ביין באירועים משמחים ומרוממים. מה 

המשמעות של הפרדוקס הזה?

הרעיון הוא כזה: אין ספק שהשבוע מתחיל עם העצב שאנו 
חשים כתוצאה מכך שהשבת עוזבת אותנו. ההיעלמות של 

הקדושה היא מוחשית. אנו מריחים בשמים. אבל המשמעות של 
ההתחלה של השבוע היא הזדמנות חדשה לבנות ולהתפתח; 

להרים את המצב הנוכחי שלנו כדי להגיע לשבת הבאה 
מוכנים יותר - שבת שתהיה עבורנו ברמה גבוהה יותר מהשבת 

הקודמת, כזו שתשקף את העבודה העצמית והצמיחה שהשגנו 
במהלך השבוע החולף וביחס לכל השבועות הקודמים! אנו 

שותים יין לכבוד זה! במקורות היהודיים זה נקרא "ירידה לצורך 
עלייה", ירידה כדי להגיע למצב גבוה ומרומם יותר ממה שהיה 

קודם.

לפי ההלכה אם אדם שכח 
לעשות הבדלה במוצאי שבת, 

הוא יכול לעשות הבדלה עד 
ליום שלישי בערב )ההבדל 
היחיד הוא שבהבדלה כזו, 
שלא נעשית במוצאי שבת, 

אינה כוללת נר ובשמים, וגם 
לא את הברכה שלהם(. ניתן 
ללמוד מכך ששלושת הימים 

הראשונים של השבוע )ראשון, 
שני ושלישי( קשורים לשבת 
שלפניהם, ושלושת הימים 

שלאחר מכן - שבהם כבר לא 
ניתן לעשות הבדלה - שייכים 

כבר לתחום הימים של השבת 
החדשה.

המסע הושלם.
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קריאה
נוספת

השבת היא "להיות", לא "לעשות"
ד"ר דוד פלקוביץ

ייתכן שאתם חושבים, טוב, אני יכול/ה לקחת יום חופש, אני יכול/ה 
לקחת מיני-חופשה, ואפילו לסגור את הטלפון הנייד שלי... אבל אנחנו 
מדברים כאן במונחים שמדברים על ההבדל האיכותי של השבת, האם 

השבת היא תהליך פנימי של "להיות", של למצוא את המהות של מי 
שאנחנו, של התחברות אל מה שאנו מעריכים ומוקירים הכי הרבה.

המחקר הפסיכולוגי על אושר מראה שאושר אמיתי לא נובע כתוצאה 
מכסף, אלא הוא קשור למשפחה, לחברים, ולאמונה עמוקה. כאשר 

אנחנו מסוגלים להתחבר ולהתמקד בשבת ולא בשום דבר אחר, במשך 
פרק זמן של 25 שעות, אנו מעניקים לעצמנו ולמשפחות שלנו מתנה 

יקרה מפז.

מובנה בתוך המערכת
הרב לורד ג'ונתן זקס

אם אנשים, חברות או תרבויות אינם ממסדים זמן קבוע למנוחה, 
בסופו של דבר - ובמוקדם ולא במאוחר - הם יתעייפו. כל חיים, כל 

תרבות, זקוקים לפסקי זמן. כמו שסימפוניה זקוקה למרווחין בין 
התווים, כמו שספר הפסקות של פרקים, כך החיים צריכים הפסקות 

ועצירות. וזהו הסוד, ולמעשה אחד הסודות הגדולים ביותר, של 
נעורי הנצח של העם היהודי - הדת העתיקה ביותר במערב - השבת, 

ההפסקה, שקיימת באופן מובנה בתוך המערכת.

סיפורים, מחשבות ונקודות השראה על השבת 
פרק זה מתמקד ברעיונות וסיפורים נוספים על 

השבת שתוכלו לשתף סביב שולחן השבת ובמקומות 
אחרים.

מתנת המנוחה
מאת הסנטור ג'ו ליברמן

איש מאינו לא חייב לעבוד בכל יום 
מימי השבוע. אנשים רבים חושבים 

שהם תמיד הכרחיים ושאין להם 
תחליף - עבור המשפחות שלהם, 
לחברים שלהם לעבודה, לעצמם, 

ואפילו לעולם כולו. אם לא אלך 
לעבודה, הקריירה שלי תיהרס. אם 

לא אעשה קניות, המשפחה שלי 
תרעב. אם לא אלך למכון הכושר, 

הגוף שלי יהיה רפוי. האמת היא 
שכולנו - והעולם כולו - נשרוד 
ממש טוב אם במשך יום אחד 

בשבוע נפסיק לעבוד או לקנות 
ונישאר בבית עם המשפחות שלנו. 

החיים שלנו ימשיכו. הקריירות שלנו 
יתקדמו. המשפחות שלנו ישגשו. 
זה נכון גם עבור חברים בסנאט 
של ארה"ב - גברים ונשים שיש 

להם נטייה חזקה לחשוב על עצמם 
כאנשים שאין להם תחליף יותר 

מאחרים. העובדה היא שאף אחד 
מאיתנו לא חיוני והכרחי למשך כל 

דקה ודקה במהלך השבוע.
אני כאן כדי להעיד בפניכם שלהניח 

בצד את העבודה שלכם במשך 
יום אחד בשבוע זו בחירה אחראית 

ובסופו של דבר גם בחירה שתתרום 
לפרודוקטיביות שלכם. המסר 

והתובנה העיקריים והמרכזיים 
של  של השבת עלולים לגרום 

לכם להרגיש מוטרדים או לעורר 
בכם חרדה, כפי שהם היו עבורי, 

אבל בסופו של דבר הם משחררים 
אתכם.

מחשבות על 
השבת

17
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THE INNER DIMENSION )הממד הפנימי(
הרבנית ציפורה הלר

שבת היא היום השביעי בשבוע. המהר"ל מפראג מסביר את 
המשמעות הרוחנית של המספר שבע בעזרת שימוש בתמונה 

גרפית של קוביה. לקוביה יש ששה צדדים: ארבעה צדדים, 
למעלה ולמטה. אבל קיים גם צד שביעי: הפנימי. לכל גוף תלת 

ממדי יש מקום פנימי שנמצא מתחת לפני השטח. אל הצד 
השביעי, הפנימי, ניתן לגשת רק בשבת, ביום השביעי של השבוע.

השבת נותנת לנו את המקום להפסיק להיות שקועים בפני 
השטח ובגבולות החיים, התחום החיצוני של הקיום האנושי, 

ולראות את מרכז החיים, את הליבה. ניתן להשיג את זה 
באמצעות שמירה על פרטי ההלכות של השבת.

טעם עולם הבא
הרב ד"ר עקיבא טאץ

"ימי השבוע הם פרק זמן של עבודה; השבת היא הפסקת 
הבנייה הזו, הפסקה שמכניסה הביתה את המשמעות ותחושת 

ההישג שמושגת כתוצאה מהבנייה הזו. כמובן, המטרה של 
השבת היא גם לנסות להגיע למצב גבוה ומפותח יותר בשבעת 

הימים שלאחריה. אנחנו חייבים להישאר מודעים לכך שכל 
החיים שלנו בנויים בצורה זו: אנו נולדים מממד גבוה יותר, 
משקיעים את הזמן שלנו כאן כדי לעבוד, כדי להעניק, כדי 

להשיג, ואנו שואפים לחזור לממד הגבוה בעזרת חיים שלמים 
של עבודה שתתן לנו את הזכות לכך. החיים הללו הם ימי 
השבוע, המנוחה היא השבת הנפלאה. השבת מגיעה בכל 

שבוע כדי ללמד אותנו בדיוק את העובדה הזו: בסופו של דבר, 
במוקדם או במאוחר, יגיע הקץ לשלב העבודה, והשבת הארוכה 

תתחיל. השבת היא התוכנית והתוצאה. היא החיות של כל 
השבוע, הניצוץ האלוהי הקדוש שמפיח בנו רוח חיים".

ממד אחר של בריאה
תורותיו-הוראותיו של הרבי מליובאוויטש הרבנית 

משי ליפסקר

הזמן והמרחב הם אבני הבניין של הבריאה. ככל שזה 
נוגע למרחב קל יחסית להבחין בהבדלים. השטח שה' 

ברא בשישה ימים שופע דברים שניתן להבחין בהם. הרים 
סלעיים, אוקיינוסים רחבי ידיים, עמקים ירוקים, מדבריות 

חוליים ושדות פוריים.

האמת היא, שכל מולקולה הנמצאת במרחב היא השתקפות 
של כח היצירה האינסופי של ה'. כל אחת ואחת מהן היא 

יצירה ייחודית שה' ברא עם דיוק אלוקי שנועד למטרה 
הסופית והייחודית שלו.

אותם הבדלים, בדיוק כמו במרחב, קיימים גם בזמן. למרות 
שאיננו יכולים לראות ההבדלים בזמן, לכל רגע ורגע יש את 
האיכות הייחודית שלו. לכל שעה ולכל יום יש את האנרגיה 

והחיות משלו. למעשה, כפי שחז"ל הסבירו, הזמן של יום 
ראשון הוא שונה מהזמן של יום שני. ושבת, היום השביעי, 

היא בדרגה בפני עצמה - שונה לגמרי מכל יום ומכל הימים 
האחרים שבשבוע.

השבת נמצאת מעל לכל שאר הימים, כי היא נוצרה על 
ידי המקור האלוהי של המנוחה, ולא מהמקור האלוהי של 

העבודה. בתוך השבת יש אינסוף ממדים של שלמות אלוהית 
ומנוחה אלוהית. השבת מציעה ליהודי גן עדן ושחרור 

מהשגרה ומהחולין ומזמינה אותו או אותה להיכנס לממד 
אחר של בריאה.

על ידי שמירת השבת אנו מתחברים אל האנרגיה האלוהית 
של המנוחה ומאפשרים לשלווה אמיתית לזרום לתוך חיינו. 

זה מחזק אותנו לרמה כזו שהכוח שלה מתפשט ומתרחב 
לכל ימי השבוע ומאפשר לנו להתמודד עם הלחצים ועם 

האתגרים של הדברים שאנו מתמודדים איתם במהלך ימי 
השבוע.

"כאשר הייתי 
במחיצתו 

של  'החפץ חיים', 
הוא אמר לי 

שמאחר שמצוות 
השבת שקולה לכל 

התורה כולה, כל 
מצווה שאנו עושים 

בשבת שקולה 
לתרי"ג )613( 

המצוות שבתורה".
ספר לב אליהו

הקב"ה בעצמו 
אמר לנביא: ""אם 

תשיב משבת רגליך, 
עשות חפציך ביום 

קדשי, וקראת לשבת 
עונג, לקדוש ה´ 
מכובד, וכבדתו 
מעשות דרכיך, 
ממצוא חפצך 
ודבר דבר, אז 

תתענג על ה´, 
והרכבתיך על במותי 

ארץ,והאכלתיך 
נחלת יעקב אביך, כי 

פי ה´ דיבר"
ישעיהו, פרק נ"ח, פס' י"ג
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הקשר הרוחני
)TWERSKI ON SPIRITUALITY( טברסקי על רוחניות

הרב אברהם טוורסקי

אם נתבקש לעשות רשימה של ההיבטים החשובים ביותר 
של היהדות שהם רוחניים במיוחד, קרוב לוודאי שנציין את 

השבת כחווייה הרוחנית החשובה ביותר. ובצדק. מאחר 
שהמטרה של הרוחניות היא להתקרב לה', מה יכול להיות 

קשר יותר חזק ועוצמתי מאשר השבת, שהקב"ה בעצמו 
מציין ש"ביני ובין בני ישראל אות היא )השבת( לעולם". 

)שמות ל"א, י"ז(
השבת היא ברית בין בני ישראל לבין ה', ולכן היא חווייה 

רוחנית מהמעלה הראשונה.
ככל שנשתחרר מדאגות היומיום, כך המוח שלנו יהיה פתוח 
יותר לדברים של קדושה ונוכל להפוך את השבת ליום קדוש 

באמת.

שלווה
הרב זליג פליסקין

אנחנו נדרשים לראות כאילו כל העבודה היומיומית שלנו 
הסתיימה לחלוטין. זהו תרגיל מנטלי שמאפשר למי ששולט 

בו להיות רגוע ושלו יותר במהלך כל השבוע.
כאשר אנו נוסעים לטיול אמיתי למקום עם נוף שתורם 

לתחושת שלווה ורגיעה, בכל פעם שאנו נזכרים בשם 
המקום או שומעים אותו, המוח שלנו מציג מחדש, במודע 

או שלא במודע, את התמונות המנטליות של המקום, 
ובכך מסייע להגיע לתחושת שלווה. על ידי שימוש במכונת 

ביו-פידבק ניתן לראות בבירור איך רמת הלחץ יורדת 
כתוצאה מכך. מכונת ביו-פידבק מודדת את המתח של 

השרירים כאשר אנו חשים מתח. כאשר השרירים מתוחים 
והדוקים הם פולטים יותר מתח חשמלי, שנמדד במיקרו-

וולטים, ופחות מתח חשמלי בזמן רגיעה. אם נראה את זה 
מול העיניים זה יכול להיות מעורר מוטיבציה להגביר את 

התמונות המנטליות של השלווה.

שבת היא כמו לשחות
הרב ינקי טאובר

שאלה:
אני אוהב את חוויית השבת, אבל למה יש כל כך הרבה 

הגבלות? אסור לנסוע, אסור לעשות קניות, לשמוע מוזיקה, 
לדבר בטלפון - אסור אפילו לבדוק דוא"ל! מדוע לא 

להתמקד רק בריטואלים היפים ובאווירה המרגיעה? הייתי 
רוצה לשמור שבת, אבל כל ה"אסור לעשות את זה" ו"אל 

תעשה את זה", זה פשוט מוריד את החשק...

תשובה:
אני נזכר בשיחה ששמעתי במקרה לפני כמה ימים בשיעור 

השחייה של הילד שלי. המדריך בדיוק סים את הרצאת 
המבוא בת 10 הדקות שלו על הכיף ועל הסכנות שבשחייה. 

"יש שאלות?" הוא שאל. בובי בן ה-10 הרים את ידו. "האם 
אני יכול לשחק עם הגיים-בוי שלי בזמן שאנו שוחים?". 
"לא, בובי", ענה המדריך. "אי אפשר להכניס מכשירים 

אלקטרוניים יחד איתנו למים...". "ומה לגבי שבץ-נא? אפשר 
לשחק שבץ-נא כשאני שוחה? זה לא אלקטרוני.". "לא, בובי, 
אני לא חושב שזה יהיה אפשרי". "אני יכול לנעול את מגפי 

הבוקרים החדשים שלי?". "אני באמת לא ממליץ לנעול מגפי 
בוקרים בזמן השחייה, בובי".

וכך זה נמשך. בובי התאכזב לגלות שהוא לא יכול לרכב על 
האופניים שלו, לנגן בפסנתר, לצבוע את המוסך או לאכול 

כריך גבינה בזמן השחייה. לבסוף הוא עזב בגועל - מי צריך 
בכלל לשחות, אם כל מה שזה זה רשימת דברים שאסור 

לעשות!

כמובן שבובי התנהג בצורה מגוחכת. שחייה זה לא אוסף 
של איסורים. שחייה היא פעולה חיובית. ברור שאם אתה 

מתכוון לשחות, עליך להפסיק לעשות את כל הדברים 
שמפריעים לפעילות הזו.

בשבת אנו נכנסים למצב של מנוחה. "לנוח" זה נשמע קל, 
אבל זה לא. זו הפעולה הכי לא טבעית ביקום.

להחזיר את העולם לבעליו
 דברה סטורדיוונט

היום אני נולד מחדש. זו הפעם 
הראשונה שאשמור שבת. אני 

עצבני. אני מעשן. אני מפחד. איך 
ייראו החיים שלי בלי הסמארטפון 

שלי? אני נרגש. הרב שלי אמר לי 
להרגע. "תחזיר את העולם לבורא 

העולם". איזה עומק יש בדברים 
הללו.

אני חושב על הבעלים של העולם. 
האם הוא יעזור לי כאשר הריאות 

שלי יצרחו לקבל קצת ניקוטין? 
האם הוא יחלוק את השבת רק 

איתי? האם אכפת לו שזה מאבק 
בשבילי, כי אני גר בבית שאינו 

שומר מצוות? האם הוא ינגב את 
הדמעות של הספק וחוסר הערך 

העצמי שאחוש?

שבת. לתת את העולם בחזרה 
לבורא העולם. למשך יום אחד 
אני לא צריך לדאוג. אני מחזיר 
אותו לבעליו. יום אחד אני לא 
צריך לענות לטלפון או לדואר 

אלקטרוני. יום אחד שיוקדש כדי 
ללמוד, להתפלל ולשבח את ה'. 

אני נותן אותו בחזרה לבעליו. 
במשך יום אחד רק אתפלל 

ואתפלל. ללא הפרעות. ללא 
דאגות. אני משאיר אותן לששת 
ימי השבוע האחרים. הלילה אני 

נותן אותו בחזרה לבעליו.

שבת ופסיכולוגיה
 ד"ר גארי ניומן

"עם הזמן, ככל שאני קורא יותר 
מחקרים, אני מבין שהפסיכולוגיה 
תמיד מתקדמת לכיוון העקרונות 

של התורה. הרעיון של השבת 
הוא לקבל הזדמנות לשבת 
סביב שולחן השבת ולאכול 

סעודות ולדבר זה עם זה. ובכן, 
מה אתם יודעם... אוניברסיטת 
מינסוטה פרסמה מחקר שלפיו 

לילדים שאוכלים 4 או 5 ארוחות 
משפחתיות יחד במהלך השבוע 

יש סיכוי של 60% פחות להתנסות 
בסמים. מחקר של אוניברסיטת 

קולומביה טוען ש-80% מבני 
הנוער מעדיפים לאכול עם 
בני משפחותיהם, ולא לבד. 

המתבגרים שלכם אולי לא יגידו 
לכם את זה, אבל זו האמת!"
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היקום - עצם הקיום שלנו - הוא מכונה ענקית שנמצאת כל 
הזמן בתנועה מתמדת. כל מה שיש ביקום, מגלקסיות ועד 

לאטומים, נמצא כל הזמן בתנועה, מסתובב, רוטט, מתחלק 
ומתרבה, מתפרק ונבנה מחדש, מניע או חותר למשהו. 

הלב שלנו לא מפסיק לפעום אפילו לרגע. פרנסה היא 
עבודה, לנהל בית זו עבודה, חופשה היא עבודה. לנוח? עצם 

העובדה שאנחנו בכלל יכולים לבטא את הרעיון שאנחנו 
"ננוח" זה נס בפני עצמו.

ואכן, חז"ל מספרים לנו שכאשר הסתיימו ששת ימי הבריאה 
לא היה חסר בעולם כלום, הוא היה מושלם. רק דבר אחד 
היה חסר. "מה היה העולם חסר? מנוחה, באה שבת באה 

מנוחה". מנוחה היא יצירה - אם הקב"ה לא היה בורא את 
היום השביעי, לא היה קיים מושג של "מנוחה". גם כעת, 
מנוחה אמיתית היא מצרך חמקמק, כזה שאפשר להשיג 

אותו רק דרך חוויית שבת פעילה.

כדי לחוות את מנוחת השבת אנו צריכים להפסיק לעבוד 
- כלומר, לעצור את כל הפעילות והמעורבות היצרנית 

שלנו בעולם. לחרוש שדה, למשל, מהווה מעורבות יוצרת 
בעולם. המרת חומר לאנרגיה )וזה מה שאנחנו עושים בכל 

פעם שאנו לוחצים על דוושת הגז, או מפעילים מכשיר 
חשמלי( מהווה מעורבות יוצרת בעולם. אם אתם מעורבים 

ומשתתפים בפעולה שיוצרת משהו חדש, אתם לא נחים.
שחייה יכולה להיות פעילות מאוד מגבילה - אם אתם 
שוכחים למה אתם עושים את זה ורק חושבים על כל 

הדברים שאסור לכם לעשות בגלל שאתם עושים את מה 
שאתם עושים. גם בשבת אנו עלולים להרגיש מוגבלים 

בהתחלה, אבל ברגע שאנחנו שמים בצד את מגפי הבוקרים 
וזורקים את כל המחשבות על נגינה בפסנתר, המנוחה 

מגיעה ומתחילה להשפיע.

.Chabad.org-ינקי טאומר הוא עורך תוכן ב

.Chabad.org הודפס מחדש באישור של

חזון אחרית הימים באמצע חיי העולם הזה.
הרב לורד ג'ונתן זקס

"השבת היא לא סתם יום של מנוחה. היא הציפייה ל"קץ 
ההיסטוריה", לעידן המשיח. בשבת אנו משחזרים את 

ההרמוניות האבודות של גן עדן. אנו לא שואפים לעשות 
משהו; אנחנו מרוצים מעצם הקיום שלנו. אסור לנו לתפעל 

ולשנות את העולם; במקום זאת אנו חוגגים את יצירת 
המופת של הקב"ה. אסור לנו להפעיל כוח או שליטה על בני 
אדם אחרים, ואפילו לא על חיות הבית. העשיר והעני שווים 

בשבת, עם כבוד וחופש שווים. אל תחכו עד לקץ הזמן. 
אפשר לחיות באוטופיה עכשיו. זו המהות של השבת. חווייה 

מלאה וטעימה מהעתיד, טעימה מסוף כל הזמנים כבר 
באמצע הדרך".

טעם עולם הבא
הרב ד"ר עקיבא טאץ

"השבת מתוארת במקורות כ'מעין עולם הבא' - חלק קטן 
מחוויית העולם הבא. איך חווים את הטעם העליון הזה? על 

ידי פרישה מעבודה. לא עבודה במובן של מאמץ, זו טעות 
נפוצה. מה שאסור בשבת זו 'מלאכה' - פעילות יוצרת. לשם 

בניית המשכן שבנו בני ישראל במדבר נדרשו 39 מלאכות 
יוצרות; והן מקבילות באופן מיסטי למלאכות שה' עשה כדי 
לברוא את העולם - ה' נח ממלאכתו, אנו נחים מהמלאכות 

היוצרות המקבילות. אנו בונים את השבוע על ידי התעסקות 
במלאכות ובפעילויות היוצרות הללו, והשבת נבנית על ידי 

הפסקה ועצירה של אותן מלאכות בדיוק. המשכן מייצג את 
ממד הקדושה שבעולם, השבת היא ממד הקדושה שבזמן".

אנו מחדשים את החיים 
 הרוחניים שלנו

השגריר יהודה אבנר
יועץ וכותב נאומים לשעבר 

לחמישה ראשי ממשלה בישראל

"לעיתים קרובות אנשים 
שאינם שומרים שבת חושבים 

שהשבת היא יום מלא באיסורים 
והגבלות מחניקות. אני סבור 

כי אם מאמצים מידה מסוימת 
של צניעות אינטלקטואלית 
ואופטימיות רוחנית אפשר 
להתחיל ולהבין איזו מתנה 

נפלאה בעלת יופי פנימי עמוק 
קיבל העם היהודי. 

כפי שאמר פעם ראש הממשלה 
מנחם בגין מעל דוכן הכנסת: 
'ללא השבת שמחזירה לנו את 

הנשמה שלנו ומחייה את החיים 
הרוחניים שלנו, שבוע אחר שבוע, 
הרי שהאומה למודת הסבל שלנו, 
היתה כורעת תחת הנטל, והצרות 

והתלאות שלנו היו מורידים אותנו 
לרמות הנמוכות של החומריות 

ולריקבון מוסרי לא אינטלקטואלי.

השבת כרעיון בסיסי
הרבנית אסתר יונגרייז

מייסד "הנני"

"בכל יום במחנה הריכוז, אבא 
שלי לקח את חתיכת הלחם 

היבשה והעבשה שלו, שהיתה 
כל מנת הלחם שקיבלנו מהם, 

והסתיר אותה. הוא אמר לנו 
קינדרלך )ילדים(, עוד יום אחד, 

עוד יומיים, עוד שלושה ימים תגיע 
שבת. בשבת, הוא אסף אותנו 

יחד, וכל העכברושים והמזיקים 
האחרים טיפסו עלינו, והוא אמר 
לנו ביידיש: האורות היקרים שלי, 
תעצמו את העיניים שלכם, אמא 

אפתה לכם חלה, היא כל כך 
טעימה, כל כך חמה", ואז התחלנו 

לשיר 'שלום עליכם... בואכם 
לשלום מלאכי השלום"... אחי 

הגדול אמר 'אני חייב לראות את 
המלאכים של השבת', ואבא שלי 
נשבר ובכה ואמר,' אתם, הילדים 
שלי, אתם המלאכים של השבת. 
אתם המלאכים של השבת.' ואז 

שרנו שיר, שיר הלל לבורא העולם, 
'לכה דודי לקראת כלה פני שבת 

נקבלה'. 
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מלזיה איירליינס טיסה # 370

"הלוואי שהייתי יכול לארגן לך טיסה ליום אחד מאוחר יותר, 
אתה יודע שאני פשוט לא אוהב להטיס יהודים בשבת,"  כך 

כתב סוכן נסיעות ללקוח שלו בשם אנדרו. אנדרו כתב לו 
בתגובה לא לשמור לו מקום בטיסה של שישי בבוקר, והוא 

החליט לרכוש כרטיס באופן עצמאי לטיסה שהיתה אמורה 
להמריא בשבת. הוא השיב לדוא"ל של סוכן הנסיעות 

במילים: "אני מניח שאני יכול להזמין ]טיסה בשבת[ בעצמי." 
סוכן הנסיעות הזמין את יתר הטיסות שבתוכנית הטיסה של 

הלקוח, טיסות לוייטנאם, הונג קונג, ומלבורן, אוסטרליה.

DansDeals. על פי הפרסום בבלוג של דניאל אלף באתר
com, מאוחר יותר באותו הערב, אנדרו שינה את דעתו 

והחליט בסופו של דבר לא לטוס בשבת. הוא הודה לסוכן 
שגרם לו להתחשב באיסור ההלכתי לטוס בשבת, וכתב לו: 

חשבתי על זה מחדש. אתה צודק ואני צריך להיות יותר דתי. 

אני אסתדר גם בלי לנסוע באותו יום לקואלה לומפור". 

סוכן הנסיעות הזמין לו טיסה ליום שישי ושניהם שכחו 
מהעניין. ב-7 במרץ, אנדרו טס בטיסה מספר 370 של 

מלזיאן איירליינס מקואלה לומפור לבייג'ינג. בדיוק 24 
שעות לאחר מכן, אותה הטיסה הסתיימה בטרגדיה שגרמה 

כנראה למותם של 239 אנשים שהיו על סיפון המטוס. 
במוצאי שבת של ה-8 במרץ, סוכן הנסיעות הדליק את 

המחשב שלו ווקרא את הודעת הדואר של אנדרו שכתב לו 

כמה הוא אסיר תודה על כך שהציל אותו מלטוס בשבת. 

"אלוהים, אתה בודאי שמעת מה קרה לטיסת ]מלזיה 
איירליינס 370[," הנוסע, שהזדהה רק בשמו הפרטי, אנדי, 

כתב לסוכן הנסיעות בדוא"ל, "אני לא יכול להפסיק לחשוב 

על זה. זה נס אמיתי. ממש הצלת את החיים שלי".

"אני כל כך שמח בשבילך!" כתב לו הסוכן, אבל הוא ראה 
שההתחככות של אנדי עם המוות היא רק חלק מהתכנית 

הגדולה יותר. "אני לא מציל חיים. ה' והשבת הצילו את 
החיים שלך. אתה חייב להם משהו". 

לצמוח בכל יום
הרב אברהם טוורסקי

"נשמה יתירה נותן הקב”ה באדם 
ערב שבת" )תלמוד בבלי, מסכת 

ביצה, דף ט"ז עמוד א'(

אנו יודעים שלא ייתכן ששני דברים יתקיימו בו זמנית באותו 
מקום ובאותו זמן. למרות שהחומר הרוחני לא כפוף לחוקי 

הפיזיקה, אנו עדיין יכולים לשאול: "איפה נכנסת אותה 
נשמה יתרה? האם לפני זה היה חלל ריק שעכשיו הנשמה 

היתרה נמצאת בו?"

כאשר כניסת השבת מתקרבת, אנו יוצרים בתוכנו מקום 
לנשמה היתרה בכך שאנו מוציאים מתוכנו חלק גדול 

מהדברים שצברנו בתוכנו במהלך השבוע. ככך שנוציא יותר 
דברים כך יהיה יותר מקום שנוכל לקבל אליו את הנשמה 

היתרה בשבת.

אנו מצווים להכין את עצמנו לפני השבת ולהגיע לשבת 
מתוך מחשבה שהשלמנו וסיימנו לגמרי את כל העבודה 
השבועית שלנו, כך שלא נשאר משהו שלא עשינו שיכול 
לגרום לנו לחשוב עליו בשבת. העבודות של ימי השבוע 
קשורות לפרנסה, ואילו השבת מייצגת את המטרה של 
החיים. זהו זמן שבו אנו יכולים להיות משוחררים מכל 

הפעילויות האחרות ולהפנות תשומת לב ללימוד תורה, 
לתפילה ולמחשבה על משמעות החיים שלנו ומה ה' רוצה 

מאיתנו. פינוי המחשבות, הלחצים והדאגות של ימי השבוע, 
משאירות לנו מקום לאותה נשמה יתרה.

אנו יכולים להתחיל להכין את עצמנו לקבלת הנשמה 
היתרה כבר במהלך השבוע: אנו יכולים לחשוב על המעשים 

שאנו עושים במשך השבוע כמעשים הכרחיים לשם השגת 
פרנסה, ולאחר מכן לחכות לשבת, שבה אנו נוכל להיות 

מרוכזים במשמעות החיים.

ההילה של השבת
הרב ד"ר עקיבא טאץ.

לחז"ל יש אימרה לא ברורה שלפיה 
תלמיד חכם נקרא "שבת".

למה בן אדם שלמד תורה נקרא 
"שבת"?

טמון כאן רעיון נפלא. התורה היא 
היעד הסופי האולטימטיבי. כל 

העולם נברא רק כדי שהתורה תוכל 
להיות עקרונות היסוד שלו. אנו 

לומדים את התורה לשם הלימוד 
עצמו, לא כאמצעי להגיע למטרה, 

היא לא האמצעי ולא המטרה.

ולכן מי שלומד תורה בצורה נכונה, 
מי שממלא את עצמו בידע תורני, 
יש עליו את ההילה של השבת. יש 
קשר עמוק בין התורה לבין השבת.

להתחיל מחדש
ד"ר גארי ניומן

"הגמרא מספרת לנו שכל 
הקדושה מגיעה מהשבת. בשבת 

אנחנו יכולים לחדש ולאתחל את 
המשפחות שלנו. אפשר לאפס את 
השעון שלנו ולחדש את האנרגיות 

שלנו. כשהשבת מתחילה, כל 
העולם מתחיל מחדש יחד איתה.

ואתם יודעים מה קורה כאשר 
העולם מתחיל מחדש? יש תקווה 
אינסופית ואפשרויות אינסופיות. 

כאשר אנו מקדשים את השבת 
אנו יוצרים הכל ממש מההתחלה, 

ואז הכל אפשרי. אנו לא כבולים 
יותר לעבר. זהו עתיד חדש 

לחלוטין. ואנו צריכים לרתום את 
האנרגיה הזו לטובתנו.

ליהנות מהמראה
הרב לורד ג'ונתן זקס

"לפני שלושת אלפים ושלוש 
מאות שנה ה' נתן לנו את השבת 
כדי לשחרר אותנו מהעריצות של 
השיעבוד והעבדות. כיום השבת 
משחררת אותנו מ העריצות של 

הציוצים בטוויטר ומהפוסטים 
והעדכונים בפייסבוק. היא 

משחררת אותנו מהעריצות של 
להיות זמינים 24 שעות ביממה. 

היא משחררת אותנו מהעריצות של 
החברה הצרכנית ומהצורך בביטוי 

עצמי ייחודי שהורס משפחות 
וקהילות, והיא משחררת אותנו 

מקצב החיים המהיר והמטורף של 
העולם המודרני שבו אנו יכולים 

להיות כל כך עסוקים בעבודה 
עד שכמעט לא נשאר לנו זמן כדי 

לחיות. השבת משחררת אותנו 
מהעומס ומהמירוץ של החברה 

שבהם אנו כל כך עסוקים בלהגיע 
מנקודה לנקודה ואף פעם אין לנו 

זמן ליהנות מהנוף".
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נעשו כל המאמצים כדי לציין את כל בעלי זכויות היוצרים. 
המו"ל מתנצל עבור כל השמטה בלתי מכוונת. נשמח 

לשמוע על כל תוכן שמוזכר ללא ציון בעלי זכויות היוצרים 
ונעשה כל מאמץ סביר כדי לכלול את ציון זכויות היוצרים 

המתאימים בכל מהדורה/ות נוספ/ות. 

משרדו של הרב הראשי ©פרסום 
ראשון 2014

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, 
לאחסן במערכת אחזור או לשדר 

שום חלק ממסמך זה בשום 
צורה ובשום אמצעי,אלקטרוני, 

מכני, צילום, הקלטה, סריקה או 
בכל אופן אחר, ללא רשות בכתב 

מבעלי הזכויות.

הרב דוד אהרון

השגריר יהודה אבנר

הרב לורנס הייג'וף

הרבנית ציפורה הלר

רבנית אסתר יונגרייז

סלובי יונגרייז וולף

הרב אריה קפלן

הסנטור ג'ו ליברמן

הרבנית משי ליפסקר

ד"ר איווט אלט מילר

ד"ר גארי ניומן

ד"ר דוד פלקוביץ

הרב זליג פליסקין

יונתן רזאל

הרב לורד ג'ונתן זקס

דברה סטורדיוונט

.הרב ד"ר עקיבא טאץ

הרב ינקי טאובר

הרב אברהם טוורסקי

סיימון אפפל

רחל לאה אוירבך

נטלי בנטל

גארי בראודה

מלכי קונאק

גבריאלה דמבי

דינה פרידמן

תמרה גינזברג

רוזי הולנדר

לורנס הורביץ

היידי הורביץ

דניאלה קאטזף

ניקול קנופ

'טניה פייג

אלקסה סקולה

אלקסיס סירקיס

דבי סטפנט

צ'ייני שאטנר

 Angels at the Table
)מלאכים על השולחן( 
ד"ר איווט אלט מילר

Continuum 2011

הוצאת פלדהיים

Jew Got Questions
הרב לורנס הייג'וף

הוצאת ספרים קה"ת

החיים במחוייבות
הרבנית אסתר יונגרייז

 הוצאת ספרים מסורה,
2006

Living Inspired
)חיים עם השראה(

הרב עקיבא טאץ
תרגום הוצאה לאור

1993

 ,Radical Then 
Radical Now 

)רדיקלי אז, רדיקלי 
עכשיו(

ג'ונתן זקס
Bloomsbury Academic

2004

שתו מהיין של הקידוש 
ותנו לו להכניס אתכם 

לשלוות השבת.
הרב זליג פליסקין

הוצאת מסורה 2001

לאחר קבלת אישור מהמפרסמים או מהכותבים 
שדבריהם צוטטו בערכת השבת הזו.

אריה קפלן -אנטולוגיה
אריה קפלן

NCSY/ OU
2004

 The Gift of Rest
)מתנת המנוחה(

ג'וזף ל. ליברמן
Howard Books

2011

The Koren Sacks
סידור

הוצאת קורן ירושלים
2009

ראשי הממשלה
יהודה אבנר

The Toby Press
2010

 Twerski on 
Spirituality

הרב אברהם טוורסקי
הוצאת ספרים מסורה

1998

בתודה



 אדיס אבבה אדלייד אמסטרדם ארקטה אסטוריה אטלנטה אוקלנד אוסטין בלה
 סינוויד בולטימור באזל בית שמשבלאיירבנסאלם ברלין בוורלי הילס בוקה רטון
צ'רלסטון סידרהרסט  קראקס  קייפטאון  קלגרי  בואנוסאיירס  ברוקלין   בוסטון 
 צ'ריהיל שיקגו סינסינטי קליבלנד קולג' פארק דאלאס דנבר דטרויט דאנוודידרבן
רוקאוויפייב לאון  פייר  יוג'ין  אנגלווד  המפטון  ברונסוויקאיסט   דיסלדורףאיסט 
היילנדפארק הייף הנדרסון  גרנובל  נק  גרייט   סיטיזפרנקפורטגדרהגלזגוגלנדייל 
לייקווד קיו גארדן הילס  יוהנסבורג  ירושלים  ג'קסונוויל  יוסטון אירווין   הוליווד 
אלטוס לוס  לונדון  לונגאיילנד  ליווינגסטון  ביץ'  לידו  לייפציג  לורנס  וגאס   לאס 
מנצ'סטר מנדה מנהטן מאראקאיבו מטורין מלבורן ממפיס לוס אנג'לס   הילס 
 מקסיקו סיט י מיאמי מיניאפוליס מודיעין מונסי מונטווידאו מונטריאול מוסקבה
 מאונטיין ברוק נתניה ניוהמפסטד אונטריו אורנג' אוטווה פאלואלטו פסאיק פרת'
 פתח תקווה פילדלפיה פיניקס פינסק פיטסבורג פומונה פורט אליזבת פרובידנס
רוזלין הייטס סקרמנטו סן רומא  רעננה ריודהז'ניירו ריברדייל רוצ'סטר   קווינס 
 דייגו סנטיאגו סאו פאולו סיאטל שנחאי סילברספרינג סקוקי ספרטה סנט לואיס
 סטמפורד סטטן איילנד ספרן סידני טרזנה טינק תל אביב טוקיו טורונטו טוסון
 טוסטין ונציה ונקובר וושינגטון ווסט המפסטד ווסט אורנג 'וודמר ציריך אדלייד
בולטימור סינוויד  בלה  אוסטין  אוקלנד  אטלנטה  אסטוריה  ארקטה   אמסטרדם 
ברוקלין בוסטון  בוקהראטון  הילס  בוורלי  ברלין  בנסלם  בלאייר  שמש   באזל 
 בואנוסאיירס קלגרי קייפטאון קראקס סדארהורסט צ'רלסטון צ'רי היל שיקאגו
דיסלדורף דרבן  דאנוודי  דטרויט  דנבר  דאלאס  פארק  קולג'  קליבלנד   סינסנטי 
 איסטברנסוויק איסטהמפטון אנגלווד יוג'ין פייר לאון פאר  רוקאווי פייב טאונס
 פרנקפורט גדרה גלזגו גלנדייל גרייט נק גרנובל הייף הנדרסון היילנדפארק הוליווד
יוסטון אירווין ג'קסונוויל ירושלים יוהנסבורג קיו גרדן
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