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ימים בזמן – ערכים בלוחות השנה 

יחידה זו הינה חלק מתוכנית לימודים, העוסקת בערכי התרבות והיצירה, היהודיים והערביים, 
של המסורות החיות בשכנות זו לזו במדינת ישראל – המסורת היהודית, המוסלמית, 
הנוצרית והדרוזית, כפי שהן משתקפות במועדי לוח השנה של כל אחת מהן. לוח השנה 
והימים המיוחדים המאפיינים אותו, מגלמים בתוכם ערכי יסוד וליבה, אשר התפתחו ועוצבו 
בתהליך מתמשך ששותפים לו דורות רבים. ערכים אלו ממשיכים לעצב שיח, להשפיע 
על תפיסות עולם ולכונן זהויות דתיות, קהילתיות ולאומיות. באמצעות הלימוד נחשפים 
הלומדים והלומדות לרעיונות המרכזיים של כל תרבות וכן עומדים על נקודות הקבלה 

וניגוד, שוני ודמיון. 

התכנית מציגה נושאים רוחביים המשותפים לימי המועד והחג בתרבויות השונות – ימי 
מנוחה וקדושה העוצרים את השגרה; זמני צום המדגישים את הרוח על פני החומר; מסורות 
עלייה לרגל המצביעות על המרחב המקודש, חגיגות אור המגרשות את החושך, מועדים 
העוסקים במערכת היחסים שבין האל לאדם ובוחנים את יכולת ההקרבה וההתמסרות, 
ואופני ציון שונים של ראשית הזמן. התרבויות השונות מקבילות זו לזו בבחירת הערכים 
המושמים על נס, אולם נבדלות באופנים השונים, בריטואלים ובדגשים הייחודיים בהם הן 

בוחרות לחגוג ולציין את הערכים המשותפים.

הלימוד מוצע במסגרת תכנית 'מן הבארות' של מכון הרטמן, המבקשת לבסס את הקשר 
בין יהודים וערבים בישראל ולשאוב במשותף מים חיים מן הבארות ההגותיות המגוונות, 
מתוך מחויבות וכבוד למורשת ולתרבות של כל קבוצה. התכנית מיועדת להילמד במפגשים 
משותפים של יהודים וערבים, ממערכות חינוך וקהילה שכנות, או בהתכנסות חד מגזרית 

המבקשת להעמיק בהיכרות עם התרבות האחרת, לקראת מפגש עתידי.  

 ניהול אקדמי, ניהול תוכן וליווי פדגוגי: ד"ר איימן אגבאריה, ד"ר רננה רביצקי פילזר, אתי יבין 

ליווי אקדמי: פרופ' דני סטטמן

 תוכן יהודי: כתיבה: רעות רון, גילי רבל, ד"ר עירית עופר שטרק, יוחאי עדן 

ליווי אקדמי: פרופ' דני סטטמן, ד"ר רננה רביצקי פילזר

 תוכן מוסלמי: כתיבה: פידא חוסיין חמוד, מונא פנדקא, אסראא ג'מאל זועבי

ליווי אקדמי: ד"ר איימן אגבריה

 תוכן נוצרי: כתיבה: נטלי חילו מונייר, מנאל זייתון

ליווי אקדמי: פרופ' סלים מונייר, ד"ר עזיז דעים

 תוכן דרוזי: כתיבה: אימאן סעב ספדי 

ליווי אקדמי: שייח פרופ' פאדל מנסור, שייח ג'מיל חטיב 

קריאה והערות: עפרה טלמון אגוזי, אמאני גז'אר, אושרית רז הפנר 

 עריכה לשונית עברית: דנה רייך 

 תרגום מערבית לעברית: דולי ברוך, ברוריה הורוביץ 

 תרגום מעברית לערבית ועריכה לשונית ערבית: אסראא ג'מאל זועבי 

AM עיצוב גרפי: סטודיו
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األيّام بمواعيدها – قيٌم في التّقويم الّسنوّي
هذه الوحدة التّعليميّة هي جزء من برامٍج يتمحور حول القيم الثّقافيّة واإلبداعيّة، اليهوديّة والعربيّة، للثّقافات 
الُمجاِورة في مدينة إسرائيل – الثّقافة اليهوديّة، اإلسالميّة، المسيحيّة والدُّرزيّة، كَما تتجلّى في مواعيد التّقويم 
ة الّتي تميّزه، تنطوي على قيٍم أساسيّة وجوهريّة تطّورت  الّسنوّي لكّل ثقافة. التّقويم الّسنوّي واأليَّام الخاصَّ
وتشّكلت من خالل سيرورٍة  مستمّرة على مّر أجياٍل وأجيال. فتستمّر هذه القيم بتشكيِل الحوار المتبادل، 
والتّأثير على وجهات النّظر وتحديد الهُويَّات الدينيّة، المجتمعيّة والقوميّة. من خالل هذه الّسيرورة التّعليميّة 
سينكشُف المتعلّمون والمتعلّمات على أفكار جوهريّة في ُكّل ثقافٍة، إلى جانب التّوقّف على نقاط القَبول 

والِخالف، االختالِف والتّشابه.

يعرض البرنامج مواضيع شاملة ومشتركة للمناسبات واألعياد في الثّقافات الُمختلفة – أيّام الُعطَل واأليّام 
الُمقّدسة الَّتي تُوقُف ُروتين الحياة؛ مواعيد الّصيام الّتي تشّدد على تفضيل الّروحانيّة على الماديّة؛ ثقافات 
الحّج الّتي تُشير إلى المكان المقّدس، احتفاالت النّور الّتي تطغى على الظاّلم، مواعيد تهتّم بعالقة اإلنسان 
وربّه وتختبر القدرة على التّضحية والتّناُزل، وطُرق متنّوعة لتحديد بداية الوقت. تتوازى الثّقافات المختلفة 
في اختيار القيم الخاّصة بأهّميتها، لكنّها تختلف بأشكالها المتنّوعة، بطقوس العبادة وبمميّزاتها الّتي اختارتها 

كحجر أساٍس الحتفاالتها وتحديد القيم المشتركة.   

تقّدم هذه الّدراسة تحت إطار برنامجِ "من اآلبار" التّابع لمعهد هرتمان، البرنامج الّذي يسعى لتعزيز العالقة 
بين اليهود والعرب في إسرائيل، وللنّهل بالّشراكِة من مياِه آبار األفكار القيّمة والمتنّوعة، بكّل مسؤوليّة 
واحترام لموروث ُكّل مجموعة وثقافتها. البرنامج مخّصص للتّعلّم ضمن لقاءاٍت مشتركة ليهوٍد وعرٍب، 
من األجهزة التّربويّة والجماهيريّة المتجاِورة، أو في لقاءاٍت أحاديّة الثّقافة تسعى للتّعّرف على الثّقافات 

األخرى، للِقاٍء ُمستقبلّي مرجّو.

إدارة أكاديميّة، إدارة المحتوى ومرافقة بيداغوغيّة: د. أيمن إغباريّة، د. رننا رفيتسكي فيلزر، إيتاي يفين
مرافقة أكاديميّة: بروفيسور داني سططمان

 المحتوى اليهودّي: كتابة: رعوت رون، جيلي رفل، د. عيريت عوفر شطرك، يوحاي عيدن
مرافقة أكاديميّة: بروفيسور داني سططمان، د. رننا رفيتسكي فيلزر

المحتوى اإلسالمّي: كتابة: فداء ُحسين حّمود، منى فندقة، إسراء جمال ُزعبي؛ مرافقة أكاديميّة: د. أيمن إغباريّة
المحتوى المسيحّي: كتابة: نتالي حلو منيّر، منال زيتون

مرافقة أكاديميّة: بروفيسور سليم منيّر، د. عزيز دعيم
المحتوى الّدرزّي: كتابة: إيمان صعب صفدي

مرافقة أكاديميّة: الّشيخ البروفيسور فاضل منصور، الّشيخ جميل خطيب 
قراءة ومالحظات: عفرا تلمان أجوزي، أماني جّزار، أوشريت رز هفنر

تدقيق لغوّي بالعبريّة: دانا رايخ 
التّرجمة من العربيّة للعبريّة: دولي بروخ، بروريا هوروفيتش؛ التّرجمة من العبريّة للعربيّة والتّدقيق 

AM اللّغوّي للعربيّة: إِسراء جمال ُزعبي؛؛ تصميم الجرافيك: أستوديو
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באה שבת באה מנוחה
מבוא

בפרק זה נבקש לבחון את משמעותו של יום המנוחה השבועי, יום השבת, שהוא מיסודותיה 

החשובים של התרבות היהודית. בעת העתיקה הנהגת יום מנוחה שבועי לכל בני האדם 

)ואף לבעלי החיים שבבעלותם( היה רעיון חדשני ומהפכני. במשך הדורות התקבל רעיון 

השבת ברחבי העולם, ובימינו במדינות רבות יום מנוחה שבועי אף מעוגן בחוק. 

בתורה מוזכרים שלושה טעמים שונים ליום השבת: השבת כעדות לבריאת העולם על ידי 

האל; השבת כזיכרון ליציאת מצרים; והשבת כיום מנוחה לאדם, לבני ביתו ואף לבהמותיו. 

במהלך הדורות התגבשו במסורת היהודית הלכות, מנהגים וטקסים שונים שמטרתם לייחד 

את השבת משאר ימי השבוע ולהקנות לה את אופייה המיוחד. 

על פי התורה, נאסרה עשיית "כל מלאכה". חז"ל הרחיבו וקבעו 39 מלאכות האסורות 

בשבת, ומהן נגזרו איסורים רבים נוספים.

בחברה שאנו חיים בה כיום במדינת ישראל, ניתן למצוא מגוון אופני ביטוי ליום השבת. 

 חלקם מעוגנים במסורת היהודית הקלאסית ואחרים מהווים חידוש ואף ניגוד מוחלט לה.

באמצעות המקורות שבפרק זה נשאל: מה מייחד את יום השבת כיום מנוחה ושביתה 

ממלאכה, ומהי המשמעות החברתית של יום זה? האם יש צורך בכללים וחוקים המגדירים 

את האסור והמותר בשבת? האם ראוי לשאוף לשבת בעלת אופי דומה לכל האנושות או 

עדיף לכונן ימי מנוחה ייחודיים ונבדלים לכל קבוצת זהות? מהי דמותה הרצויה של השבת 

במרחב ציבורי משותף?
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جاء الّسبُت جاءت الّراحة
مدخل

نسعى في هذا الفصل لبحث أهّميّة يوم الّراحة األسبوعّي، يوم الّسبت، الّذي يعتبر من األسس الهاّمة للثّقافة 
اليهوديّة. في العصر القديم، كانت فكرة وجود يوم راحة أسبوعّي لبني البشر )وللحيوانات الّتي بحوزتهم( 
فكرة مبتكرة وثوريّة. ومع مرور األجيال تّم قبول فكرة يوم الّسبت في جميع أنحاء العالم، وفي هذه األيّام  

وفي العديد من الّدول بات يوم الّسبت يوم الّراحة األسبوعّي المقّر به في القانون. 

يُذكر يوم الّسبت في التّوراة على ثالث أوجه: الّسبت كشهادة لخلق هللا للعالم، الّسبت كذكرى للخروج من 
مصر، والّسبت كيوم راحة لإلنسان، لعائلته ولبهيمته. على مّر األجيال تّمت صياغة عّدة شرائع، عادات 
وطقوس مختلفة في التّقليد اليهودّي، تهدف إلى تمييز يوم الّسبت عن أيّام األسبوع األخرى، ولمنحه ميزاته 

الخاّصة.
كما جاء في التّوراة، ُمنع اليهودّي من القيام بأّي أعمال. فقد قام ُحكماء الّدين اليهودّي بوضع 39 عماًل 

ممنوًعا في يوم الّسبت، واشتّق منها ممنوعات كثيرة إضافيّة.

قد نجُد في مدينة إسرائيل العديد من الهيئات الّتي يعبّر عنها يوم الّسبت. بعضها متأّصل في التّقليد اليهودّي 
الكالسيكّي، وبعضها اآلخر حديثة العهد بل وقد تكون مناقضة لما سبق.  

بواسطة المصادر في هذا الفصل سنسأل: ما الّذي يميّز يوم الّسبت كيوم راحة ويوم تفّرغ من األعمال، 
ما هي أهّميّته االجتماعيّة؟ وإذا ما كانت هناك أيّة حاجة لقواعد وقوانين تُحّدد الممنوع والمسموح في يوم 
الّسبت، وهل يجب أن نسعى لتحديد يوم الّسبت ذي طبيعة مشابهة لجميع البشريّة، أم من المفّضل تحديد 
أيّام راحة خاّصة ومختلفة لكّل مجموعة. ما هي صورة الّسبت المرغوبة في الوسط الجماهيرّي المشترك؟
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על מה שומרים בשבת?

מרכזיותה וחשיבותה של השבת מוזכרת כבר בפרשת הבריאה בתחילת ספר בראשית. 

 שם מסופר שלאחר שהאל סיים את בריאת העולם, הוא בירך וקידש את היום השביעי:

ר ָבָּרא ֱאלִֹהים ַלֲעשׂוֹת" ַבת ִמָכּל ְמַלאכְּתוֹ ֲאשֶׁ ִביִעי וַיְַקֵדּׁש אֹתוֹ כִּי בוֹ שָׁ ְּׁ  "וַיְָבֶרךְ ֱאלִֹהים ֶאת יוֹם ַהש
)בראשית ב, ג(. ביטוי נוסף לחשיבותה של השבת וציווי על שמירתה של השבת מופיע שוב 

בעשרת הדברות:

ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך ה' ֱאֹלֶהיָך.
ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתָך.

ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלה' ֱאֹלֶהיָך 
ֹלא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה 

ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתָך ְוׁשֹוְרָך ַוֲחמְֹרָך ְוָכל ְּבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך 
ְלַמַען ָינּוַח ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ָּכמֹוָך.

ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ַוּיִֹצֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך ִמָּׁשם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה 

ַעל ֵּכן ִצְּוָך ה' ֱאֹלֶהיָך ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת.
)דברים ה, יב–טו(

على ماذا يحافظون في يوم الّسبت؟
إّن مركزيّة يوم الّسبت وأهّميّته مذكورة في قضيّة الخلق ببداية سفر التّكوين. إذ يُحكى أّن بعدما انتهى هللا من 
ابَِع َوقَدََّسهُ النَّهُ فِيِه اْستََراَح ِمْن َجِميعِ َعَملِِه الَِّذي  خلق العالم، بارك وقّدس اليوم الّسابع: "َوبَاَرَك هللاُ اْليَْوَم السَّ
َعِمَل هللاُ َخالِقا". تعبير آخر ألهّميّة يوم الّسبت، ووصيّة الحفاظ على الّسبت الموجودة في الوصايا العشرة: 

1
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?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. מהי מטרת השבת לאור פסוקים אלו?
2. למי נועדה השבת? לשם מה נועדה המנוחה בשבת? 

3. מה הקשר בין ההימנעות ממלאכה למנוחה? 
 4. מדוע התורה מזכירה את חווית העבדות של בני ישראל במצרים? 

    כיצד זיכרון זה עשוי להשפיע על היחס כלפי העובדים?

 5. לפי הפסוקים, האם יום המנוחה צריך להיות אוניברסלי ומשותף לכל הדתות 
    או שעדיף לכונן ימים פרטיקולריים )ייחודיים, נבדלים( לכל תרבות ודת? מדוע?

للنّقاش وللتّفكير أسئلة 
1.  ما هو هدف يوم الّسبت على ضوء ما جاء في االقتباسات الّسابقة؟

صت الراحة في يوم السبت؟ َص يوم الّسبت؟ ألّي هدف ُخصِّ 2.  لمن ُخصِّ

ما هي العالقة بين االمتناع عن العمل والّراحة؟  .3

لماذا تذكر التّوراة تجربة العبوديّة لبني إسرائيل في مصر؟ وكيف تؤثر هذه الّذكرى على الموقف تجاه  .4 

     العّمال؟
بما جاء في االقتباسات السابقة، هل يجب أن يكون يوم الّراحة عالمّي ومشترك لكّل األديان، أم من  .5 

     المفّضل أن يخّصّص أيّام معيّنة )خاّصة ومميّزة( لكّل ثقافة وديانة؟ ولماذا؟

بُّ إِلهَُك. َسهُ َكَما أَْوَصاَك الرَّ ْبِت لِتُقَدِّ اِْحفَْظ يَْوَم السَّ
ِستَّةَ أَيَّاٍم تَْشتَِغُل َوتَْعَمُل َجِميَع أَْعَمالَِك

َوأََمتَُك َوثَْوُرَك  أَْنَت َواْبنَُك َواْبنَتَُك َوَعْبُدَك  إِلِهَك ال تَْعَمل فِيِه َعَمالً َما  بِّ  ابُِع فََسْبٌت لِلرَّ ا اليَْوُم السَّ َوأَمَّ
َوِحَماُرَك َوُكلُّ بَهَائِِمَك َونَِزيلَُك الِذي فِي أَْبَوابَِك لِيَْستَِريَح َعْبُدَك َوأََمتَُك ِمْثلَك.

بُّ إِلهَُك ِمْن هُنَاَك بِيٍَد َشِديَدٍة َوِذَراٍع َمْمُدوَدٍة. ألَْجِل  َواْذُكْر أَنََّك ُكْنَت َعْبداً فِي أَْرِض ِمْصَر فَأَْخَرَجَك الرَّ
ْبِت. بُّ إِلهَُك أَْن تَْحفَظَ يَْوَم السَّ َذلَِك أَْوَصاَك الرَّ
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מדוע שובתים ממלאכה בשבת?

בתורה ובנביאים ישנה התייחסות רחבה למטרותיה ותכליתה של השבת, אולם נזכרים מעט 

מאוד מעשים שאסור לעשותם בשבת. התורה מסתפקת בהנחיה הכללית: "לא תעשה כל 

מלאכה". את הפער הזה משלימים חז"ל ומפרטים 39 )לט( פעולות שאסור לעשות בשבת. 

כגון: זריעה, חרישה, כתיבה ובישול. הפעולות העיקריות נקראות "אבות מלאכה", ולכל 

"אב מלאכה" יש "תולדות", כלומר פעולות משנה הדומות לפעולה הראשית, האסורות גם 

הן. השקיה, למשל, היא תולדה של אב המלאכה זריעה. 

על עצירת שגרת היום יום אחת לשבוע כותב חמי שקולניק מקיבוץ חניתה:

לשם מה נבראה השבת? לשם ההבדלה. שכל הברואים תנועתם מושלת בהם. שמש קובע 
בוקר ולילה ואינו עוצר. אדמה אינה נחה, צומח אינו פוסק גידולו וחי אינו שובת. עולם 
בתנועה ואין עצירה אלא לצורכי מיתה וחידלון, וכבר ראינו ֶשַמיִם שאין בהם תנועה אינם 
מים חיים עוד. רק אדם מושל בתנועה, ובהתקדש שבת הוא בורא לו הבדלה. המאבק אינו 
קל. לתנועה כוחות הרבה. אולם בגופו וברוחו האדם עוצר, אוצר ויוצר לו שליטה בעולמו. 

אותו אדם סופו שהוא בן חורין, נבדל מהבריאה, ועודנו חי.
)מתוך: שדמות, כתב העת של התנועה הקיבוצית(

لماذا يتوقّفون عن األعمال في يوم الّسبت؟
هناك في التّوراة واألنبياء )كتب مقّدسة( إشارة واسعة ألهداف يوم الّسبت والغرض منه، لكن هناك ذكر 
بسيط ألعمال يُمنع القيام بها في يوم الّسبِت. فالتّوراة تكتفي بالتّوجيه العاّم: أّما هذه الفجوة فيكملها الُحكماء 
اليهود ويفّصلونها في 39 عماًل يجب االمتناع عن القيام بها في يوم الّسبت. مثاًل: الزراعة، الحراثة، الكتابة 
والطّبخ. األعمال المركزيّة تسمى "آباء األعمال"، ولكّل "أب عمل" هناك "تتّمات"، أي أعمال فرعيّة تشبه 

العمل الّرئيسّي، وأيًضا تعتبر ممنوعة. مثاًل الّرّي هو عمل فرعّي من العمل الّرئيسّي الّزراعة.

عن توقّف الّروتين اليومّي ليوم واحد في األسبوع، يكتب حامي شكولنيك من قرية "حنيتا": 
لماذا ُخلِق يوم الّسبت؟ بهدف التّفرقة. كّل المخلوقات تحكمهم تحّركاتهم.فالّشمس تحّدد الّصباح واللّيل ال 
يتّوقف.  تربةٌ ال ترتاُح، زرٌع ال يتوقّف نمّوه ويحيا دون انقطاع. عالٌم يتحّرك دون توقّف إاّل عند الموت، 
وقد نعلم أّن ماًء ال حركة فيه ال يصلح ماًء صالًحا صالًحا اإلنسان فهو من يتحّكم بحركته، وفي تقديس يوم 

2
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?
שאלות לדיון ולמחשבה

 1. כיצד ההגדרות של חז"ל לרשימת "לט אבות מלאכה" מכריחות אותנו לעצור ולייצר
    הבדלה בין שבת לשאר ימות השבוע?

 2. לפי חמי שקולניק, כיצד השבת מכריחה אותנו לעצור ומייצרת הבדלה בינה ובין שאר
    ימות השבוע?

 3. "אדם... בורא לו הבדלה" )שקולניק( – מה ההבדל בין קבלת רשימה מפורטת של איסורים
     חיצוניים ושמירה עליהם, לבין בחירה ועיצוב של איסורים והיתרים בעצמנו? איזו שיטה

    תהיה, לדעתכם.ן, יעילה יותר וקלה יותר לביצוע, ומדוע?

4. "המאבק אינו קל" – בין אילו קולות שונים ניטש המאבק הפנימי של האדם? 
 5. תנו דוגמאות מהחיים שלכם.ן לקושי לעצור ולהפסיק פעולות שאתם.ן שקועים.ות בהן.

    מהן המטרות המצדיקות את המאמץ?

 6. לדעתכם.ן, האם הדברים שבעבר נחשבו פנאי דומים לפנאי בהווה? כיצד שינויים אלה
    משפיעים על חוויית השבת? 

للنّقاش وللتّفكير أسئلة 
 1.  كيف التّعريفات الّتي يقّدمها الحكماء في قائمة 39 "آباء األعمال" للتّوقّف والتّفريق بين يوم الّسبت وباقي

    أيّام األسبوع؟
م يّا أ وباقي  الّسبت  بين  لتّفريق  وا لتّوقّف  ا على  الّسبت  يوم  كيف  شكولنيك،  حامي  به  جاء  بما  .2 

    األسبوع؟
 3. "اإلنسان...يُخلق له الفرق" )شكولنيك(- ما الفرق بين قبول قائمة مفّصلة من الممنوعات الخارجيّة والحفاظ عليها،

     وبين االختيار الّشخصّي للممنوعات والمسموحات؟ أّي طريقة ناجعة أكثر برأيكم/نّن وأسهل للتّطبيق،
    ولماذا؟

4. "الّصراع ليس هيّنا"- ما هي األصوات المختلفة الّتي نشأ منها الّصراع الّداخلّي لإلنسان؟

 5. قّدموا أمثلة من حياتكم/ن لصعوبات في التّوقّف عن أعمال معيّنة أنتم/ن غارقون فيها. ما هي األهداف الّتي تثبت

    هذا الجهد؟
 6. بحسب رأيكم/ن، هل األمور الّتي كانت في الّسابق أوقات فراغ تشبه أوقات الفراغ في أيامنا هذه؟ كيف ستؤثّر

تغييرات كهذه على تجربة يوم الّسبت؟     

الّسبت يخلق له الفرق. الّصراع ليس هيّنًا. للحركِة قوًى كبيرة. حتّى في جسده وروحه يتوقّف اإلنسان، 
يوفّر ويسيطر على عالمه. حتّى يصبح هذا اإلنسان حّرا، مختلفًا عن الخليقِة، ويزال حيًّا.

)من: שדמות، مجلّة للحركة التّعاونيّة(
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האם בשבת מותר לחשוב על עבודה?

בדרך כלל אנו נוטים להגדיר מלאכה כפעולה או כמאמץ פיזיים. אנחנו יכולים לשבות 

ממלאכה, להפסיק לעשות פעולות מסוימות כדי לנוח מטרדות היומיום וליצור לעצמנו זמן 

של פנאי. כפי שראינו, העצירה לצורך מנוחה דורשת בעצמה מאמץ. הסיפור התלמודי 

שלפנינו מרחיב את המבט על מנוחתה של הנפש:

 מעשה בחסיד אחד שיצא לטייל בתוך כרמו בשבת, לידע ]לדעת[ מה הוא צריך 

]לתקן בכרם[. 

ראה שם ּפִרצה אחת וחשב עליה לגודרה בשבת.

 במוצאי שבת אמר: הואיל וחשבתי עליה לגודרה בשבת, חס ושלום איני גודרה עולמית 

]לעולם לא אסגור את הּפִרצה[. 

מה פרע ]כיצד שילם[ לו הקב"ה? זימן לו אילן אחד של צלף ]צמח קוצני[ ועלה בתוכה 

וגדרתה ]וחסם את גדר הכרם[

והיה מתפרנס ממנה ]מן הכרם[ כל ימי חייו. 

)על פי מדרש ויקרא רבה, פרשה לד, סימן טז(

هل يُسمح التّفكير بالعمل في يوم الّسبت؟
بشكل عاٍم نميل إلى تعريف العمل على أنّه فعل أو جهد جسمانّي. نستطيع االمتناع عن العمل والتّوقّف 
عن القيام بأعمال معيّنة بهدف االستراحة من المتاعب اليوميّة، وإلنشاء وقت فراغ ألنفسنا. كما رأينا، إّن 
التّوقّف بهدف الّراحة يتطلّب بحّد ذاته جهًدا. القّصة التّلموديّة الّتي أمامنا تتوّسع في مفهوم راحة النّفس:

يحكى أّن أحد المؤمنين خرج للتّنّزه في كرِمه يوم الّسبت، لمعرفة ماذا يحتاُج الكرم.
رأى هناك ثغرةً ففّكر أن يصلحها في يوم الّسبت.

في مطلِع يوم الّسبِت قال: بما أنّني كنت أفكر في إصالحها يوم الّسبت، لن أفعل ذلك أبًدا!
كيف كافَأه هللا؟ أخرج له شجرةً شائكة )قبار( نمت وسّدت هذه الثّغرة الّتي في جدار الكرم.

فصار يقتات منها كّل حياته.
)مدراش رابا، 34, 16(
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?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. כיצד בא לידי ביטוי בסיפור זה הקושי של האדם לנוח בשבת?
2. איזה צעד נוסף עושה החסיד בתפיסת מושג העצירה והשביתה בשבת?

 3. מהי המשמעות של המנוחה בשבת, על פי סיפור זה? עד כמה אפשר ליישם משמעות זו,
    לדעתכם.ן?

 4. אילו דברים יכולים להקשות על אדם לנוח בשבת? האם גם אתם.ן מתקשים.ות לעתים
    למצוא מנוחה בשבת? 

            

מדרש ויקרא רבה

מדרש אגדה ארץ ישראלי על ספר ויקרא שנערך במאה החמישית לספירה. 

זהו מדרש אגדה רעיוני לספר שכולו הלכה! )ספר ויקרא עוסק בהלכות המקדש 

והכהונה(. עורכי המדרש בחרו פסוקים מחומש ויקרא ויצרו סביבם דרשות רעיוניות.

للنّقاش وللتّفكير أسئلة 
1. كيف عبّرت القّصة عن الّصعوبة الّتي يالقيها اإلنسان في االرتياح يوم الّسبت؟

2. ما هي الخطوة اإلضافيّة الّتي يقوم بها المؤمن فيما يتعلّق بالتّوقّف واالمتناع عن العمل في يوم الّسبت؟

3. ما هو مفهوم الّراحة في يوم الّسبت، بما جاء في القّصة؟ إلى أّي حّد يمكن تطبيق هذا المفهوم برأيكم/ن؟

 4. ما هي األمور الّتي قد تصّعب على اإلنسان راحته في يوم الّسبت؟ هل تجدون أنتم/ن أيًضا صعوبة في وجود

     راحة يوم السبت؟

مدراش فيكرا رابا- عن الاّلويين
هو مدراش أسطورة إسرائيلّي حول كتاب "فيكرا" الّذي أُلّف القرن الخامس للميالد. وهو مدراش 
أسطورة فكرّي لكتاب كلّه فتاوى شرعيّة! )كتاب فيكرا يهتّم بالفتاوى الّشرعيّة وبالكهنوت(. العاملون 
على هذا المدراش اختاروا اقتباسات من أسفار موسى الخمسة وكتاب "فيكرا"، وألّفوا حولها عظات 

أيديولوجيّة.
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כיצד מענגים את השבת?

עיקרה של מצוות השבת הוגדרה בתורה בביטוי "לא תעשה כל מלאכה". אולם האם 

מנוחת השבת משמעה רק הימנעות מעשיית מלאכה או שישנן פעולות חיוביות שיש 

לעשות בשבת כדי להעניק לה את אופייה המיוחד? בפסוקים שלפניכם.ן, הלקוחים מתוך 

נבואות הנביא ישעיהו, ניתן ללמוד כיצד הנביאים ראו בעיני רוחם את אופייה של השבת 

כיום מנוחה עונג ושמחה.

י;  יֹום ָקְדִשׁ ת ַרְגֶלָך, ֲעׂשֹות ֲחָפֶצָך בְּ בָּ יב ִמשַּׁ ִשׁ ִאם תָּ
ד,  ת עֶֹנג, ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכבָּ בָּ ְוָקָראָת ַלשַּׁ

ָבר. ר דָּ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדבֵּ ָרֶכיָך, ִממְּ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות דְּ ְוִכבַּ
ג ַעל ה'  ְתַענַּ ָאז תִּ

ֳמֵתי ָאֶרץ  יָך ַעל בָּ ְבתִּ ְוִהְרכַּ
יָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביָך  ְוַהֲאַכְלתִּ

ר. בֵּ י ה' דִּ י פִּ כִּ
)ישעיהו נח, יג(

 ביאור

י – תימנע ממסחר  יֹום ָקְדִשׁ ת ַרְגֶלָך – תימנע מהליכה למרחק. ֲעׂשֹות ֲחָפֶצָך בְּ בָּ יב ִמשַּׁ ִשׁ ִאם תָּ
ד – ליום שהוא קדוש  ת עֶֹנג – ותרבה תענוגות בשבת. ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכבָּ בָּ ביום הקדוש. ְוָקָראָת ַלשַּׁ

ָבר – ותכבד את השבת  ר דָּ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדבֵּ ָרֶכיָך, ִממְּ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות דְּ לה' תקרא יום מכובד. ְוִכבַּ

 בכך שלא תצטרך ללכת בדרכים לצורך "מציאת חפציך" כלומר עשיית פעולות של מסחר.

ג ַעל ה' – תזכה לתענוגות רבים שה' יתן לך/ תמצא עונג ושמחה.  ְתַענַּ ָאז תִּ
ֳמֵתי ָאֶרץ – אעלה אותך על ההרים הגבוהים. דימוי לכך שה' ירומם את  יָך ַעל בָּ ְבתִּ ְוִהְרכַּ

יָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביָך – אעשה שתזכה לאכול מהפירות של נחלתך.  מעמדך. ְוַהֲאַכְלתִּ

ר – לשון שבועה והתחייבות של ה' לממש את ההבטחה. בֵּ י ה' דִּ י פִּ כִּ
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كيف يستمتعون في يوم الّسبت؟
إّن جوهَر  وصيّة يوم الّسبت ُعّرف في التّوراة من خالل التّعبير "ال تَْعَمل فِيِه َعَمالً" لكن، هل مفهوم 
استراحة الّسبت فقط االمتناع عن القيام بعمل معيّن، أم أّن هناك أعمال جيّدة يجب القيام بها في يوم الّسبت 
حتّى نمنحه طابعه الخاّص؟ في االقتباسات اآلتية المأخوذة من كتاب أسفار النّبّي أشعياء ممكن التّعلم كيف 

رأى األنبياء خصائص يوم الّسبت كيوم راحة ومتعة وفرح.

تَِك يَْوَم قُْدِسي  ْبِت ِرْجلََك َعْن َعَمِل َمَسرَّ إِْن َرَدْدَت َعِن السَّ
ماً  بِّ ُمَكرَّ ةً َوُمقَدََّس الرَّ ْبَت لَذَّ َوَدَعْوَت السَّ

تَِك َوالتََّكلُِّم بَِكالَِمَك َوأَْكَرْمتَهُ َعْن َعَمِل طُُرقَِك َوَعْن إِيَجاِد َمَسرَّ
بِّ  ُذ بِالرَّ فَإِنََّك ِحينَئٍِذ تَتَلَذَّ

بَُك َعلَى ُمْرتَفََعاِت األَْرِض َوأَُركِّ
َوأُْطِعُمَك ِميَراَث يَْعقُوَب أَبِيَك 

بِّ تََكلََّم. ألَنَّ فََم الرَّ
)أشعياء 58، 13-14(

 المعاني

تَِك يَْوَم قُْدِسي- عن القيام بعملك يوم الّسبت،  ْبِت ِرْجلََك - أن تمتنع عن الّسير بعيًدا، َعَمِل َمَسرَّ َرَدْدَت َعِن السَّ
- تُسرُّ وتفرُح،  بِّ ُذ بِالرَّ ماً - أي أطلقت على يوم الّسبت الّذي قّدسه هللا يوًما مقّدًسا، تَتَلَذَّ بِّ ُمَكرَّ َوُمقَدََّس الرَّ
بَُك َعلَى ُمْرتَفََعاِت األَْرِض- أي أمنحك قدًرا ومكانة عالية، َوأُْطِعُمَك ِميَراَث يَْعقُوَب أَبِيَك - أي لتنال  َوأَُركِّ

بِّ تََكلََّم- هذا وعد هللا. ما تستحّق، ألَنَّ فََم الرَّ
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?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. אילו מילים חיוביות מבטאות את חוויית השבת שמתאר הנביא ישעיהו?
2. מהן הדרישות של הנביא מהעם לקיום מצוות השבת? ממה יש להימנע ומה יש לעשות? 
 3. האם "עונג השבת" הוא תוצאה של הימנעות ממלאכה או שהוא מהווה נדבך נוסף באופייה

    של השבת? 

4. הפרשנים המסורתיים מפרשים את התנאי )אם... אז...( כהימנעות ממסחר ומשא ומתן
     ביום השבת. האם תוכלו להציע פרשנות נוספת? )חישבו על כפל המשמעות של המילים:

    רגל/הרגל, חפץ/רצון, דרך/אורח חיים, דבר/דיבור(.

 5. אילו תנאים החברה שלנו יכולה ליצור כדי שהשבת שלנו תיחווה כעונג? הבחינו
    בין עונג גשמי לעונג רוחני.

 6. האם חוויית עונג השבת ועצירת הפעילות השגרתית שהנביא ישעיהו מתאר היא חוויה
     ייחודית ונבדלת לכל קבוצה ומסורת, או שזו חוויה אנושית אוניברסלית? השוו לפסוקי

    הבריאה שהובאו בראשית השיעור.

للنّقاش وللتّفكير أسئلة 
1. ما هي الكلمات اإليجابيّة الّتي تعبّر عن تجربة يوم الّسبت الّتي يصفها النّبّي أشعياء

 2. ما هي الطّلبات الّتي طلبها النّبي من الّشعب إلقامة وصيّة يوم الّسبت؟ من ماذا يجب االمتناع وماذا يجب

    القيام به؟
3. هل التّلّذذ بيوم الّسبت نتيجة االمتناع عن أعمال معيّنة أم هناك عامل آخر لمميّزات يوم الّسبت؟

 4. يُفسِّر المفّسرون التّقليديّون الّشرط )إذا ... لِذا( كامتناع عن التّجارة والتّخاطب يوم الّسبت. هل تستطيعون اقتراح

    تفسير إضافّي؟ )فّكروا حول ثنائيّات الكلمات: )رجل/عادة، غرض/رضى، طريقة/أسلوب حياة، قال/قواًل(.
 5.أّي شروط ممكن أن يوفّرها مجتمعنا كي يبدو يوم الّسبت تجربّة ممتعة؟ فّرقوا بين المتعة الجسديّة

    والمتعة الّروحانية.
 6. هل تجربة التّلّذذ في يوم الّسبت والتّوقّف عن األعمال الّروتينيّة الّتي وصفها النّبّي التّلّذذ تصف تجربةً مميّزة

      ومختلفة عن كّل مجموعة وثقافة، أم أنّها تجربة إنسانيّة عالميّة؟ قارنوا مع النّص المقتبس حول قضيّة الخلق في
    بداية الّدرس.
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 מהו תפקידה ומשמעותה של השבת 
בעידן המודרני? 

אברהם יהושע השל, מן ההוגים היהודיים החשובים במאה ה-20, כתב ספר על המשמעות 

הרוחנית של יום השבת לאדם בתקופתנו. בספרו הוא מדמה את מנוחת השבת לארמון 

בתוך הזמן: 

על האדם המבקש לחשוף את קדושת היום מוטלת המשימה לנטוש את הניכור הקיים 

במסחור הבוטה של החיים, ואת היותו לכוד בעול העמל והיגיעה. עליו לצעוד הרחק 

מהקולות הצורמים שבשאר הימים, ממתחים ומתאוות הרכישה, מהמעילה העצמית בה 

הוא שרוי. עליו להיפרד ממלאכתו, ולהבין שהעולם כבר נברא וישרוד גם ללא עזרת 

האדם. שישה ימים אנו נאבקים בעולם, וסוחטים רווח מן האדמה; בשבת אנו פונים אל 

הזרע הנצחי הנטוע בנפשנו. לעולם מוקדשות הידיים, הנפש שייכת למימד אחר. שישה 

ימים אנו מנסים להשתלט על העולם, וביום השביעי עלינו להשכיל לשלוט בעצמיותנו...

השבת איננה קיימת למען ימי החולין, ימי החולין קיימים למען השבת. השבת איננה 

מנגינת ביניים, היא פסגת החיים...

השבת חודרת לנבכי נשמת האדם, ומביאה מזור למצוקותיו. בשבת, שעה אחת אינה 

נאבקת ברעותה, ובעזרת כוחו של יום זה, מתגבר האדם על כל יגון וצער...

היום השביעי הוא כארמון בתוך הזמן, ובממלכת הזמן ימצא כל אדם את מקומו. אין 

המדובר בתאריך בלוח השנה, אלא באווירה רוחנית ייחודית...

שמים וארץ נבראו בשישה ימים, בעוד שהמנוחה נבראה ביום השבת – "מה היה העולם 

חסר? מנוחה. באתה ]באה[ שבת, באתה ]באה[ מנוחה" 

)אברהם יהושע השל, השבת, תרגום: אלכסנדר אבן-חן, בהוצאת מכון שכטר למדעי 

היהדות וידיעות אחרונות, 2003( 
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ما هي وظيفة يوم الّسبت ومفهومه في العصر 
الحديث؟

إبراهيم يهوشاع هشل، أحد أهّم المفّكرين اليهود في القرن العشرين، ألّف كتابًا حول المفهوم الّروحانّي 
ليوم الّسبت لإلنسان في زماننا. يشبّه في كتابه الّراحة في يوم الّسبت كالقصِر في الّزمان:

على كاهل اإلنسان الّذي يسعى لكشف قدسيّة هذا اليوم المهّمةَ أن يتخلّى عن عدم االنتماء القائم، 
وكونه واقع في فّخ العمل واإلنجاز. عليه أن يبتعد عن األصوات المؤذية الموجودة في باقي األيّام، من 
الّضغوطات وشهوات التّملّك، ومن االحتيال النّفسي الّذي هو فيه. عليه أن يتخلّى عن أعماله، وأن يدرك بأّن 
العالم قد خلق وسيستمّر بغير مساعدة اإلنسان. ستّة أيّام نصارُع في العالم، وننال من خيرات األرض، وفي 
يوم الّسبت نحن نتفّرغ للبذرة الخالدة الكامنة في أرواحنا. األيادي أُعّدت للعالم، لكن الّروح تنتمي لعنصٍر 

آخر. ستّة أيّام نحاول الّسيطرة على العالم، وفي اليوم الّسابع علينا أن نتعلّم كيف نسيطر على أنفسنا...
يوم الّسبت غير قائم من أجل األيّام العاديّة، بل األيّام العاديّة قائمة من أجل الّسبت. الّسبت ليس لحنًا وسطيًّا، 

إنّما هو ُذروة الحياة...

يتغلغُل يوم الّسبت إلى أعماق النّفس البشريّة، ويجلب الّشفاء آلالمها. في يوم الّسبِت، ساعة واحدة ال 
تتصارع مع أخرى، وبقّوة هذا اليوم، يتغلّب اإلنساُن على كّل حزن وأسى.  

اليوم الّسابع كالقصِر داخل الّزمان، وفي مملكِة الّزمان يجُد كّل إنسان مكانَه. ال نتحّدث عن تأريخ معيّن في 
التّقويِم، إنّما عن الجّو الّروحانّي الفريد.

ُخلقت الّسماوات واألرض في ستّة أيّام، أّما الّراحة فُخلقت في يوم الّسبت- "ماذا كان ينقص العالم؟ الّراحة. 
جاء يوم الّسبُت وجاءِت الّراحة"

)إبراهيم يهوشاع هشل، الّسبت، ترجمة: الكسندر بن-حن، إصدار معهد شختر للعلوم اليهوديّة ويديعوت 
أحرونوت، 2003(
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?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. מבין הדברים שהשל מציין כמייחדים את השבת, מהו בעיניכם.ן הדבר המרכזי ביותר? 
 2. השל משתמש בהרבה מילים קשות כדי לתאר את ימי השבוע. מה מטריד אותו כל כך,

    והאם זה מטריד גם אתכם.ן?

 3. השל טוען שהמנוחה "נבראה" בשבת. כיצד אפשר להבין מנוחה במשמעות שאיננה
    רק הימנעות מעשייה?

 4. השל מדמה את השבת ל"ארמון בזמן" לעומת "ארמון במרחב". חשבו על "ארמונות
     במרחב" שאתם מכירים )טירות, מקדשים, מגדלים( – מה מייחד אותם מסביבתם? לאור

    זה הסבירו במילים שלכם.ן את הדימוי "ארמון בזמן".

הרב פרופ' אברהם יהושע השל )1907–1972(

רב, חוקר, פילוסוף ומשורר. בהשראת נביאי התנ"ך קרא השל לבני דורו לשמוע את 

קולו של האל ולהיענות לתביעתו המוסרית. הוא עצמו פעל רבות למען השלום ונגד 

הגזענות, והיה שותף וידיד למנהיג המאבק למען שוויון זכויות לאמריקנים-אפריקנים 

בארצות הברית, הכומר ד"ר מרטין לותר קינג. בספרו הקצר, ״השבת״, מבקש השל 

ליצור פרשנות חדשה למושגים יהודיים בדור שאחרי השואה. לשם כך הוא מבקש 

בהגותו ובשפתו הפיוטית לשלב יהדות רוחנית עם היבטים מודרניים מן הפילוסופיה 

והמדע וליצוק תכנים חדשים אל תוך הריטואל ההלכתי.
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أسئلة للنقاش والتّفكير
1. من بين األمور الّتي يذكر هشل كمميّزات ليوم الّسبت، ما هو برأيكم/ن األمر أألكثر أهّميّة؟

2. يستخدم هشل كلمات قاسية بكثرة كي يصف أيّام األسبوع. ما الّذي يزعجه، وهل يزعجك ذلك أيًضا؟

 3. يعتقد هشل أّن الّراحة "ُخلقت" في يوم الّسبت. كيف يمكن أن نفهم الّراحة ليس بمفهوم أنّها فقط االمتناع

    عن العمل؟
 4. يشبّه هشل يوم الّسبت بـِأنّه "القصُر في الّزمان" مقابل "قصر في المكان". فّكروا حول "قصور في المكان"

     تعرفونها )قالع، معابد، بروج(- ما الّذي يميّزها عن محيطها؟ وعليه علّلوا بكلماتكم/ّن التّشبيه "قصر في
    الّزمان".

الحاخام البروفيسور إبراهيم يهوشاع هشل )1907–1972(
حاخام، باحث، فيلسوف وشاعر. بإلهام من أنبياء التّوراة دعا هشل أقرانه لالستماع لصوت اإلله ولالستجابة 
إلى مطلبه األخالقّي. عمل جاهًدا بهدف الّسالم وضّد العنصريّة، وكان شريًكا وصديقًا لقائد الّصراع القائم 
بهدف مساواة الحقوق لألمريكان-األفارقة في الواليات المتّحدة، القّس الّدكتور مارتين لوتر كينج. في كتابه 
القصير ״الّسبت״ يسعى هشل إلى إنشاء تفسير جديد لمصطلحات يهوديّة للجيل ما بعد المحرقة. لذلك فهو 
يسعى بفكِره ولغته الشعريّة لجمع ما بين اليهوديّة الّروحانيّة والمفاهيم الحديثة من الفلسفة والعلم، وصياغة 

مضامين جديدة في الطّقوس الّدينيّة.
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דרכים מגוונות לחוויית יום השבת

על פי המסורת, יום השבת הוא יום של שביתה ואיסור מלאכה. בתקופה המודרנית השתנה 

אופייה של השבת, ואצל משפחות רבות את תפילות השבת ואיסורי השבת המסורתיים 

החליפה החוויה המשפחתית. חוויה משפחתית כזו מתוארת בשיר שלפניכם.ן:

שבת בבוקר, תרצה אתר 
ַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר! יֹום ָיֶפה,

ִאָּמא ׁשֹוָתה ֲהמֹון ָקֶפה,
ַאָּבא קֹוֵרא ֲהמֹון ִעּתֹון

ְוִלי ִיְקנּו ֲהמֹון ַּבּלֹון.

ֶאְפָׁשר ָלֶלֶכת ַלַּיְרקֹון, ָלׁשּוט ָׁשם ְּבִסיָרה,
אֹו ְלַטֵּיל ַעד סֹוף ָהְרחֹוב ְוָלׁשּוב ַּבֲחָזָרה,
ֶאְפָׁשר ִלְקטֹף ְּפָרִחים, ָּכֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ָאסּור,

ְוֶאְפָׁשר ָלֶלֶכת
ַעד ַהָּגן

ְוִלְראֹות ֶׁשהּוא
ָסגּור.

طرق متنّوعة لتجربة يوم السبت
كما جاء في التّقليد، فإّن يوم الّسبت هو يوم االمتناع عن العمل. في الفترة الحديثة تغيّرت خصائص يوم 
الّسبت، وعند العديد من العائالت صلوات الّسبت وممنوعات الّسبت التقليديّة تبّدلت بالتّجربة العائليّة. 

التّجربة العائليّة موصوفة في القصيدة الماثلة أمامكم/ّن:

صباُح الّسبت، ترتسا آتر
صباح الّسبت! يوم جميل،

تشرب أّمي الكثير من القهوة،
يقرأ أبي الكثير من الّصحف

ولي يشترون الكثير من البالونات
قد نذهب إلى النّهِر ونبحر في القارِب

أو نتمّشى حتّى نهاية الطّريق ونعوُد 
قد نقطف األزهار المسموحة

قد نذهب إلى الحديقة
لنجد أنّها

مغلقة.
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?
שאלות לדיון ולמחשבה

 1. בשיר זה מתוארת חוויית השבת המשפחתית מנקודת מבטו של ילד צעיר. מה מייחד את
    השבת? מה "מותר" ומה "אסור" לעשות בשבת?

 2. חברו שיחה דמיונית בין נערה ונער שמציינים את השבת שלהם באופן שונה. )העזרו
     בשאלות המנחות הבאות: מה הופך את השבת של כל אחד ליום מיוחד? מה אסור ומה

    מותר לעשות בשבתות השונות? כיצד חווה כל אחד את "עונג השבת" שלו?(

 3. ספרו על השבת שלכם.ן: לאיזו מהאפשרויות היא דומה? האם קיימות אפשרויות נוספות
    לתאר ולחוות את השבת?

תרצה אתר )1941–1977(

משוררת, פזמונאית, סופרת ומתרגמת ישראלית, בתם של המשורר נתן אלתרמן 

והשחקנית רחל מרכוס. פרסמה ספרי שירה רבים למבוגרים ולילדים. בגיל 36 נפלה 

ממרפסת ביתה אל מותה.

أسئلة للنّقاش والتّفكير
 1. في القصيدة ُوصفت تجربة الّسبت العائليّة من وجهة نظر طفل صغير. ما الّذي يميّز يوم الّسبت؟  ما هو "المسموح"

    وما هو "الممنوع" في يوم الّسبت؟
قوموا بإجراء محادثة خياليّة بين فتى وفتاة يعبّرون عن يوم الّسبت بطرق مختلفة. )استعينوا باألسئلة التّالية: .2 

      ما الّذي يجعل الّسبت لدى كّل واحد منهما يوًما مميًّزا؟  ما هو المسموح وما هو الممنوع  أيّام الّسبت المختلفة؟
    كيف تكون تجربة كّل شخص منهم مَع "التّلّذذ بالّسبت"؟

 3. تحّدثوا عن يوم الّسبت لديكم/ن: ماذا يشبه يوم الّسبت لديكم من اإلمكانيّات الّتي ذكرت سابقًا؟ وهل هناك

    إمكانيّات أخرى لوصف تجربة يوم الّسبت؟

ترتسا آتار )1941–1977(
شاعرة، ملّحنة، كاتبة ومترجمة إسرائيليّة، ابنة الّشاعر نتان الترمن والممثلة رحل مركوس. نشرت كتبًا 

شعريّة كثيرة للكبار ولألطفال. وفي جيل 36 توفّيت سقوطًا من شرفة منزلها.
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חשיבותה של השבת לאנושות

נשיא המדינה לשעבר, מר שמעון פרס ז"ל, מתאר בקטע שלפניכם.ן את התרומה של יום 

השבת לכלל בני האדם בעולם:

מצוות השבת הייתה הקריאה הראשונה באוזני האנושות כולה לשוויון אמת, והפנייה 

הראשונה לשחרור אדם מעול אדם, לשחרור אדם מעול עצמו. זו הייתה הטעימה הגדולה 

הראשונה של חופש ושוויון. וטעם זה לא פג מאז.

)שמעון פרס, היום השביעי – יוצרים ישראליים כותבים על השבת שלהם, עמ' 11–12( 

أهّميّة يوم الّسبت لإلنسانيّة
رئيس الّدولة الّسابق، الّسيد الّراحل شمعون بيريس، يصف في االقتباس الّذي أمامكم مساهمة يوم الّسبت 

لإلنسانيّة في العالم:

إّن وصيّة الّسبت كانت النّداء األّول في آذان اإلنسانيّة جمعاء لمساواة حقيقيّة، والتّوّجه األّول لتحرير اإلنسان 
من اإلنسان، لتحرير اإلنسان من نفسه. كان هذا المذاق األّول والكبير للحريّة والمساواة. ولم ينتهي هذا 

المذاق حتّى اآلن.
)شمعون بيرس، اليوم الّسابع- مبدعون إسرائيليّون يكتبون عن يوم سبتهم، ص 11–12(
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שאלות לדיון ולמחשבה

1. כיצד אתם.ן מבינים.ות את הקביעה שהשבת היא קריאה לשוויון אמת?
 2. חזרו אל הציווי על השבת שבעשרת הדיברות )במקור הראשון בשיעור זה(. אילו ביטויים

    מתוך הדיבר היה בוחר פרס להדגיש? 

3. תארו לעצמכם.ן עולם ללא שבת. האם בעולם כזה יהיה פחות שוויון בין בני האדם? 

שמעון פרס )1923–2016(

פוליטיקאי, מדינאי ואיש ציבור ישראלי, כיהן כנשיאה התשיעי של מדינת ישראל 

וכראש ממשלת ישראל השמיני, וכן היה נשיאה של מפלגת העבודה במשך כעשרים 

שנה. פרס פעל למען חתימת הסכמי אוסלו בין ישראל לארגון לשחרור פלשתין 

ב-1993, ועל כך זכה בפרס נובל לשלום. הוא השתתף גם בטקס חתימת הסכם 

השלום עם ירדן ב-1994.  

أسئلة للنّقاش والتّفكير
1. كيف تفهمون ما هي التّعابير الّتي يوم الّسبت هو نداء لمساواة حقيقية؟

 2. بالعودِة إلى وصيّة يوم الّسبت في الوصايا العشرة )في المصدر األّول من هذا الّدرس(.ما هي

    التّعابير الّتي  يشّدد عليها بيريس؟
3. صفوا ألنفسكم عالًما بدون يوم الّسبت. هل سيحظى هذا العالم بمساواة أقّل بين البشر؟

شمعون بيريس )1923–2016(
شخصيّة سياسيّة إسرائيليّة عاّمة شغل منصب الّرئيس التّاسع لدولة إسرائيل، ورئيس الوزراء الثّامن 
لها وكان رئيًسا لحزب العمل لمّدة عشرين عاًما. عمل بيريس بهدف توقيع اتّفاقيّة أوسلو بين إسرائيل 
ومنظّمة التّحرير الفلسطينيّة عام 1993، وعليه فقد فاز بجائزة نوبل للّسالم. كما شارك في اتّفاقيّة الّسالم 

مع األردن عام 1994.
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قوائم وأفكارרשימות ותובנות




