
מכבדים ומענגים את השבת –כיצד?
 מה בשיעור?

זה מהו  נכיר בשיעור  לאחר שלמדנו על ההכנות לשבת 
את  ולענג  לכבד  ניתן  מעשים  ובאילו  שבת  ועונג  כבוד 

השבת.

 משך השעור: 45 דק'

 הכנה ואביזרים:
- קופסת מתנה

– תמונות ההכנות לשבת משיעור קודם / להיעזר במצגת

מהלך השיעור:
פעילות 1

שבת – מתנה יקרה

 א. משחק ניחושים  

נציג לתלמידים קופסת מתנה ונבקש מהם לנחש מה 
בתוכה. 

רמז: "אמר לו הקב"ה למשה: מתנה טובה יש לי בבית 
גנזי ושבת שמה, אני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיעם" 

)שבת י, ע"ב(.

לאחר כמה השערות יתברר כי בקופסה יש בשמים של 
הבדלה.

מה הקשר למתנה שקיבלנו – השבת?
ביום השבת מקבל כל יהודי נשמה מיוחדת, נוספת, 

הנותנת לו 'רוחב לב למנוחה ולשמחה' - כוחות להיות 
במנוחה ובשמחה ולהתענג מהמתנה שנתן לו הקב"ה - 

השבת.
הבשמים שאנו מריחים בהבדלה מסייעים לנו להיפרד 

במוצאי שבת מן הנשמה היתרה שקיבלנו בשבת. 

 ב. סיפור בקטע שמע )מס'  13(

סיפור על המגיד מקוז'ניץ שנולד בזכות שמחת השבת 

סיפור: 'בזכות שמחת השבת'
ליל  בסעודת  חסידיו  עם  טוב  שם  בעל  ישראל  רבי  ישב  אחת  פעם 
שבת. לאחר שקידש על היין, צחק הבעש"ט צחוק גדול מאוד. התביישו 

החסידים לשאול מדוע צחק, כי לא ראו דבר שראוי לצחוק עליו.
אחר כך התיישב הבעש"ט ליד השולחן, ושוב צחק צחוק גדול. המתין 

מעט ושוב צחק, בפעם השלישית.
הדבר היה לפלא בעיני כל הנוכחים, כי לא ראו מעולם דבר כזה אצל 
רבם. תלו בני החבורה את עיניהם ברבי זאב קיציס )קיֶצס(, שישאל הוא 

את הבעש"ט לסיבת הדבר. 
במוצאי השבת נכנס ר' זאב לחדרו של הבעש"ט ושאל: "אמור לי, רבנו, 
מה הסיבה לצחוק שצחקת אתמול?" ענה הבעש"ט ואמר: "אראה לכם 

את סיבת הדבר."
בכל מוצאי שבת נוהג היה הבעש"ט לנסוע מעט אל מחוץ לעיר. גם 
בפעם זו ציווה על משרתו הגוי לרתום את הסוסים, וציווה על כל בני 

החבורה לשבת עמו בעגלה.
עלו החסידים על העגלה ונסעו עמו כל הלילה, בלי שֵידעו לאן הם 

נוסעים. עם אור הבוקר נכנסו ובאו אל עיר גדולה ושמה קֹוְז'ניץ. 

מכבדים ומענגים את השבת –כיצד?
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לאחר תפילת שחרית ציווה הבעש"ט כי יביאו אליו את רבי ַשְּׁבַתי כורך-
ספרים. 

שלחו והביאו את האיש. אמר לו הבעש"ט: "קרא נא גם לאשתך שתבוא 
לכאן." וקראו גם לה, ובאה.

אז אמר הבעש"ט לר' שבתי: "ספר נא לנו, מה עשית אתמול, בליל 
שבת. אל תסתיר דבר, ואמור לנו את האמת."

הטו כולם את אוזנם לשמוע מה יספר האיש, וגם בני החבורה התקרבו 
לראות מה יקרה. אז פתח ר' שבתי ואמר:

"לא אסתיר מכם דבר ואספר את כל מה שנעשה עמי: 
אני מתפרנס ממלאכת כריכת ספרים. בעבר הייתה פרנסתי מצויה, עד 
שהיה לי אף רווח מועט. נהוג היה בביתי, כי ביום חמישי לאחר חצות 
היום כבר קנו את צורכי השבת – קמח ודגים ובשר ונרות ושאר צורכי 

השבת. 
והנה, ביום שישי, הגיעה השעה שבה אני רגיל ללכת אל בית הכנסת, 
ועדיין לא הייתה בידי אפילו פרוטה אחת עבור צורכי השבת. גם קמח 
לא היה כדי להכין בו את החלות עבור השבת. ואני מעולם לא נצרכתי 
לצדקה, וגם הפעם – לא רציתי לבקש נדבה מאנשים. אמרתי בלבי – 

מוטב להתענות ביום השבת, ולא לקחת ממתנת בשר ודם.
אלא שחושש הייתי שאולי אשתי לא תוכל להתאפק ותיקח משכנותיה 
נר או חלה, דגים או בשר. לכן, ביקשתי מאשתי שלא תיקח מתנה משום 
אדם, אפילו אם יפצירו בה. אחר כך הלכתי אל בית הכנסת כשאני שרוי 

בצום.
אז ניקתה אשתי את הבית במטאטא, והיטב ניקתה, בחורים ובסדקים 
לכבוד שבת, ומצאה כפפות ישנות שאבדו לה כבר לפני כמה שנים. 
הכפפות היו מעוטרות בכפתורים ופרחים עשויים כסף וזהב. מיד הלכה 
אשתי אל הצורף ומכרה את הכסף שעל הכפפות, והתשלום שקיבלה 
ושאר  ודגים  בשר  חלה,  קנתה  כך  השבת.  צורכי  לכל  הספיק  עבורו 
כי אתעכב בבית  ידעה אשתי  גם  והכינה הכול לכבוד שבת.  דברים, 

הכנסת, ולכן קנתה נרות גדולים לכבוד שבת, כדי שידלקו זמן רב.
דולק בביתי.  נר  ראיתי  לביתי. מרחוק  והלכתי  פניתי  בתום התפילה, 

באתי אל ביתי וראיתי שולחן ערוך – חלה, דגים ויין לקידוש.

שמחה  דמעות  עיניי  זלגו  שמצאה,  הכפפות  על  מאשתי  כששמעתי 
יכולתי  לא  השבת.  יום  לכבוד  לי  ששלח  מה  על  לאלוקים  והודיתי 

להתאפק, ויצאתי במחול שעה שלמה מרוב שמחה.

לאחר שאכלתי את המרק, שוב עשיתי כך כשלבי מלא שמחה, ושוב 
אחרי שאכלתי את הלפת.

את  להכיל  יכולתי  לא  כי  בלילה,  אתמול  פעמים  שלוש  רקדתי  כך 
השמחה על שנתן לי אלוקים את הזכות להתענג ביום השבת על בשר 

ודגים – מתנת אלוקים ולא מתנת בשר ודם.
כשסיים ר' שבתי את סיפורו אמר הבעש"ט לתלמידיו: "האמינו לי, כי 
כל המלאכים שבשמים צחקו ורקדו עמו, ומזה שמחתי וצחקתי גם אני."
אחר כך קרא הבעש"ט לאשתו של ר' שבתי ושאל אותה: "מה תרצי? 
האם תרצי עושר וכבוד לשארית ימייך, או בן שייוולד לך לעת זקנתך?" 

כי ר' שבתי ואשתו היו חשוכי בנים.
ענתה האישה: " מוטב יהיה אם אשאיר אחריי בן הגון."

אמר לה הבעש"ט: "אם כך, אבשר לך כי בעוד שנה תלדי בן, וקראי את 
שמו ישראל, כשמי. בן זה יאיר וישמח את נשמתך לאחר מותך. ואם 

תודיעו לי על לידתו, אגיע לברית המילה ואהיה הסנדק שלו."
כדבריו של הבעש"ט כן היה. לשנה הבאה ילדה האישה בן. וזה הבן הוא 
ר' ישראל, המגיד מקֹוְז'ניץ, מי שנודע בעולם כצדיק גדול, עניו וקדוש.

  ג. דיון - קטע שמע )מס׳ 14( 

בסיום נציג או נשמע את משפחת שמח דנים על הסיפור 
ומדברים על הזכות הגדולה לשמוח בשבת. נשאל - איך 

אנו יכולים לייקר ולכבד את השבת

תמליל להצגה: 'דנים על הסיפור'
שרי: הסיפור ששמענו עכשיו ממש מרגש אותי, לחשוב שבזכות שמחת 

השבת של הזוג הזה כל המלאכים שבשמים צחקו ורקדו...
השבת,  ליום  נתנו  שהם  הכבוד  זה  בסיפור  בעיניי  מיוחד  הכי  מוטי: 

ובזכות זה ה' עשה להם נס שבדיוק מצאו את הכפפות היקרות.
חשוב  כמה  עד  מהם  ללמוד  צריכים  גם  שאנחנו  חושבת  אני  שרי: 

לשמוח ולייקר את יום השבת.
לנו  אין  הרי  זה?  יכולים לעשות את  הילדים,  איך אנחנו,  מוטי: אבל 

כפפות עם כפתורי זהב למכור?!
תלמידים יקרים, אולי לכם יהיו רעיונות, איך באמת ילדים כמונו יכולים 

לייקר ולכבד את יום השבת?

ת ּבָ מכבדים ומענגים את השבת –כיצד?ׁשַ
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התשובה היא שכל דרך טובה, אך בהלכה מובאים דברים 
מיוחדים שבהם ראוי ומומלץ לכבד ולענג את יום השבת.

פעילות 2:

'יום זה מכובד' 

 משימה בחוברת 

נפתח בשיח של החמישיה העוסק בהגדרת המונח 
'כבוד שבת' – לעשות מעשים המבטאים חשיבות וכבוד. 

התלמידים ימלאו את משימה 1 בחוברת – לגזור את 
התמונות המתאימות לכבוד שבת, ולמיין את המעשים 
המבטאים את כבוד השבת בגוף נקי ובבגדים, ומעשים 

המבטאים את כבוד השבת במראה הבית.

פעילות 3:

מענגים את השבת 

 א. דיון ומשימה בחוברת 

את יום השבת צריך לא רק לכבד אלא גם לענג. 
מהו עונג? הנאה. מה גורם לנו לעונג? להנאה מיוחדת?

התשובות לכך רבות. אחת מהן היא אוכל טעים ומיוחד. 
כאשר תיאמר תשובה זו נבקש מהם למלא את משימה 2 
בחוברת ולצייר או לספר על מאכלים מיוחדים שמכינים 

בביתם לכבוד שבת.  
בסיום נבקש מכל אחד לשתף מה צייר ואיזה מאכל הוא 

הכי מחבב.

 ב. הלכות 

נקרא את הלכות עונג שבת מתוך מקבץ ההלכות 
שבחוברת לתלמיד על פי הלכות והליכות, הלכות שבת 

פרק א.

 ג. משימה בחוברת 

בתחילת השיעור דיברנו על נשמה מיוחדת שנוספת לנו 
בשבת וגם אותה אנו רוצים לענג בשבת. כיצד  נעשה 

זאת? מה מענג את הנשמה היתרה? במשימה 3 נבחין בין 
הלכות הקשורות להנאת הגוף )עונג גשמי( לבין הלכות 

הקשורות להנאת הנשמה )עונג רוחני(.
כל רגע בשבת מנוצל לקדושתו - תפילה בכוונה יתרה, 

לימוד תורה, קיום מצוות, עזרה להורים ולאחים. ככל 
שנענג יותר את הנשמה )את הרוח והנפש( נחוש עונג 

והנאה רבים יותר.

פעילות 4:

מכבדים ומענגים את 
השבת - סיכום

 א. מיון תמונות  

נחזור לתמונות שראינו בשיעור הקודם - ההכנות לשבת. 

מכבדים ומענגים את השבת –כיצד?
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