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 ה ב"

 
 פתח דבר 

 בעזהי"ת 

מ'  ן לזיכרו התמים  החתן  צאצאינו  כלולות  ליום  מרדכי    טוב,  ב"ג   זעליג  עם  שי' 
מ'   א   רבקה הכלה המהוללה  בזה לכבד  כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, תחי', הננו  ת 

 מקרוב ומרחוק, ב"תשורה" המוסגרת בזה. 

כמו מנהגי חתונה רבים, אשר הינם מיוסדים   –  יסודו בהררי קודש   –  מנהג ה'תשורה"
כ"ק אדמו"ר   נ"ע בחתונת  כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ  ביום   מלך המשיח על המנהגים שנהג 

ובנו טוב עין והנחילנו את אותם מנהגי נהג בהם    מה"מ וכ"ק אדמו"ר    י"ד כסלו ה'תרפ"ט,
נ"ע לכל הנוטלים חלק בשמחת   –  מלכות, ומהם  כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ  ה"תשורה" של 

 והרבנית הצדקנית מרת חי'ה מושקא ע"ה.  מה"מהנישואין של כ"ק אדמו"ר 

הכ אבי  בימי זכה  אלו  לה  הלכה ם  ספר  בהכנת  שע"   להשתתף  שבת  מכון למעשה  י 
הננ ובזה  חב"ד,  שערך להגיש    ו הלכה  הספר ה   ,פרק  במסגרת  להתפרסם  תודתנו עתיד   ,

  למכון.נתונה 

שמחת  ביום  יחדיו,  אתנו  לשמוח  הואילו  אשר  ומכירנו,  לידידנו  ובברכה  בהוקרה 
וחיים מז"ט,  בברכת  כולנו,  ואותנו  יחיו,  הזוג  את  ולברך  בגשמיות   לבבנו,  מאושרים 

 ורוחניות. 

הטוב-הא  הוא  ל  אות ,  יברך  יחיו, יתברך,  אחב"י  כלל  בתוך  יחיו,  ביתם  ואנשי  ם 
 בברכות מאליפות מנפש ועד בשר. 

וביום שמחת לבבנו, נביע תפילותינו ומשאלותינו מהשי"ת, אשר "מהרה ישמע בערי 
בגאולה  גו'",  כלה  וקול  חתן  קול  שמחה  וקול  ששון  קול  ירושלים  ובחוצות  יהודה 

 . משיח צדקנו  התגלות האמיתית והשלימה בביאת ו 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. 

 בשמחה ובברכה 

               יוסף אברהם ועדינה פיזם הרב               קיןהרב ברוך ולאה צייט

אה"ק ת"ו   ,י"ג מנחם אב ה'תשפ"ב, ראשון  לציון 
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  והחינוך לכך חסידית  שבת של לצביונה 
להתבונן בו.  ת, זהו עניין שיש ללמוד אותוחסידו ראשית, מהי שבת, על פי 

למהותו של דבר, יום השבת הוא יום שכולו קדש. מהותו קדושה. עליית  
כל העולמות ועליית נשמות ישראל לקבל את השפע האלוקי החדש, לכל 

ובכלל. השבת מעלה כוללת ומשלימה, את כל עבודת ה'  השבוע הבא, 
ם בשבוע החולף, ואת כל  ך העולשלנו, ואת עבודתנו בבירור וזיכו

 תפילותינו בו.
 

 החסידות  בתורת ומהותה קדושתה השבת נושא  לימוד
כשם שפוסק הרמב"ם שאהבת ה' ויראתו, תלויה באופן בו ידע האדם את  

ת שלנו ביום השבת תלויה, לא רק  גדולת ה', כך גם ההערכה וההתכוונו
ה, אלא גם מלמעל   בהרגש הנשמתי הטבעי, של כל יהודי ובהתעוררות לכך

 בכך שנלמד בתורת החסידות, על גדולת השבת וקדושתה ונפנים זאת. 
רטוק ואכילה משחיטת  יהאם שבת חסידית, היא רק לבישת ס

והמעשה הוא   מספיק. וודאי שעדיין לאזה חשוב אבל ליובאוויטש? 
ל חסיד צריך  כידועה השאלה שלימדונו רבותינו נשיאינו, שהעיקר: 

במה? והתשובה היא, שישנה לכל לראש   –ם אנו חסידי לשאול את עצמו:
דרך ישרה בה צריך כל חסיד להתנהג, בניצול של יום השבת קדש בתוכן  

 .סדר יום של חסידוי להרא
תינו, הרי שהכלל  יני בובעיקר כשאנו הורים, שתפקידינו לחנך את ב 

היסודי הוא, שיש להראות דוגמא אישית. יש לעשות את... ולא רק לדבר  
מובן, הכל בחיות חסידית, בנועם, בשמחה ורגש, באהבה וסבלנות,  על. וכ

" במצב הרוחני שלשם אנו מכוונים, תוך  וללא לחץ. אנו צריכים "לאחוז
 קיום סדר יום חסידותי פנימי ואמיתי.

באווירה טובה, חמה ואוהבת, ההשפעה ניכרת לדורות, כי   כשהכל נעשה
 ויספגו לתוכם את ערכיה. תינו, ילדינו ואורחינו יאהבו את השבת בבי

וכל האמור כאן להורים, אמור גם למחנכים, כדי להוות דוגמא אישית,  
 ולתת סיוע להורים ביישום אחריותם כהורים. 

 הערות ומראי מקומות: 
 ל מהות ומעלת השבת בתורת החסידות: מקורות לעיון ולימוד ע
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וחד תניא, תורה , ובמיבכל המפתחות הקיימים לספרי חב"ד, בערך שבת וכיוצא בזה
השבת בקבלה   –הספרים "הבית היהודי שבת".  –"חסידות מבוארת אור ולקוטי תורה. 

 , מאת הרב יוסף קרסיק. "רזא דשבת". ועוד. "ובחסידות

 

 קדש  שבת ערב , שישי וםי
ביום שישי מקדישים ההורים זמן   שטרח בערב שבת יאכל בשבת.מי 

ן, ואמא והבנות מקדישים  תפילי  האבא מקדיש זמן למבצע :למבצעי הרבי
 . "אומרים את ה"שניים מקרא ואחד תרגום למבצע נרות שבת קדש.זמן 

 הערות ומראי מקומות: 
ך"  על אמירת שניים מקרא ואחד תרגום ע"י ילדים: ראה ב"החינוך והמחנ

יש   –ואילך: "תלמידים מגיל עשר ומעלה  116)הרב חדקוב( פרק כד עמ' 
,  את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום להעבירלעורר אותם ולהרגילם,  

בקול. לפיכך צריך ללמד אותם הן את טעמי המקרא והן את טעמי  
אמירת שמו"ת יש לעשותה, לקראת יום השבת קדש, או ביום  ההפטרה.

השבת קדש. צריך להבהיר לילדים שהעברה זו יש לה תשלומין עד יום  
צרת. זה דבר  מיני עיש לה תשלומין עד ש –ושכח שלישי בשבוע. עבר 

ויש לזה השפעה גם על ההורים. כמו כן יעניק הדבר לילד  הכרחי בחינוך 
 בקיאות בחומש. יש לבדוק אם אכן התלמידים העבירו את הפרשה." 

 
 לשבת  בהכנות  להורים  עזרה

 
על המחנכים  להרגיל את הילדים, ובעצה אחת עם ההורים, ליצור חשק  

מצוה החשובה של ההכנות  תפים בציה אצל הילדים, להיות שוומוטיב
 ת המלכה. לקראת שב

וכגון: הכנת תבשיל, ניקוי הבית, סידור הנרות וכדומה. את חשיבות הדבר  
אנו לומדים מהמסופר בגמרא )שבת קיט,א( ומובא בשולחן ערוך 

 שאמוראים היו טורחים בעצמם בהכנות לשבת. 
חת רוח. ם לה נהשבת, ועניין כיבוד אם שגם יגרובכך יתחזק עניין כבוד 

ותר מוקדם בזכות  כוי האם להדליק נרות יבכך הילדים נוטלים חלק גם בזי
  114עזרתם, לסיים את עבודת האם יותר מוקדם. )החינוך והמחנך עמ' 

 ואילך(
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. משתדלים להזמין אורח, או אורחים, לסעודות השבת ולהתארגן בהתאם

 ים.למקורביחולי שבת שלום טלפוניים למשפחה ומקדישים זמן לא
 

מקפידים להדליק נרות שבת קדש בזמן המפורסם בלוחות, ולא חלילה  
ברגעים האחרונים שלפני השקיעה. הדלקת הנרות תהיה מתוך אוירת  

  )מגיל שלש, ואפילו קודם, לפי יכולתה(קדש מתאימה, תחילה הבנות 
לפני כן תורמות   ואחר כך האמא.בברכה, מדליקות נר אחד כל אחת, 

 בעל הנס.   מאיר ות רבילצדקה לזכ
 

 הערות ומראי מקומות: 
הרבי הכריז על כך בשנת תשל"ה שכל בת תדליק נש"ק בברכה,  :הדלקת הבנות נש"ק

ראה מכתב  והסביר שבכך הן מאירות את הבית באור של קדושת השבת, ושיאיר מזלן.
. וראה  163עמ'  , ובארוכה לקו"ש חט"ו288כ"ק אדמו"ר מה"מ בלקו"ש חי"א עמ' 

כל אחת בעצמה אף   ישראל נוהגות לברך "ובנותסרס"ג ס"ז שכתב: " השלחןערוך "ב
" )הרב ניסן דוד  קיצור דיני ומנהגי נרות שבת ויום טוב"כשהן אצל אימן". ראה בספר 

הדלקת הבת היא משום דובאוו, קה"ת( פ"ז עמ' מב ואילך ובהנסמן שם. וכתב שם: "
 ". בנותיהם היא הדלקת נש"קנך את טלת על ההורים לחחינוך, אחת המצוות המו

 

 הכנסת בבית שבת  ליל
במרחק הליכה, ראוי כמובן להתפלל בבית   במקום שיש בית כנסת חב"ד

כנסת חב"ד דווקא, אלא אם כן, יש לאבא תפקיד חיוני בבית כנסת אחר,  
 להפצת היהדות והחסידות, חזרת שיחה של הרבי וחיזוק הדת.

ת באגרות קדשו של הרבי,  מבואר חשיבות התפילה בבית כנסת חב"ד, 
בציבור, מנהגי חב"ד, אשית כל מנוסח האר"י, נוסח התפילה והיא נובעת ר

 סדר היום החסידי והקשר עם החסידים. 
נוסח    –מיד לאחר תפילת מנחה במניין בבית הכנסת חב"ד בנוסח האר"י 

ליקוטי  "או   "תורה אור"ב בפרשה החסידית, חב"ד, מתיישבים ללימוד 
תינו נשיאינו, ולכל ראש, בתורת הרבי מלך המשיח. פרי רבואו בס  ,"תורה

ברוב עם הדרת מלך, או בחברותות, או באופן   עורהלימוד נעשה בשי
  של לימוד בתור הכנה לקבלת השבתאו יותר, אישי. לאחר כחצי שעה  

 באופן פנימי, ניגשים לתפילת ליל שבת בשמחה חסידית.
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 הערות ומראי מקומות 

  30, שישנם מעל ת קדש של כ"ק אדמו"ר מה"מחב"ד: ראה באגרו הכנסת תפילה בבית
הרבי שבהם מעורר על דבר תפקידו של בית כנסת חב"ד, חשיבותו  אגרות קדש של 

  ומעלתו ונצטט כמה קטעים לקמן:
 : ב'שעחאגרת  כרך ח'ראה 

נצטערתי להשמועות אשר לא בכל יום יש מנין להתפלל בציבור בביהכ"נ שלהם, ולא "
 א שבאיזה ימים בית הכנסת אפילו סגור לגמרי.עוד אל

כל הזמנים ובכל המקומות היו בתי כנסיות ובתי  בודאי למותר להעיר אשר אם ב
"מקדש מעט", שמהם תצא תורה לכל הסביבה, על אחת כמה וכמה   -מדרשות 

  ישההכרח בזה גדול פי כמה בזמנינו זה ובפרט בארצנו הקדושה, תבנה ותכונן על יד
 יני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.נו, אשר עצדקיח מש

ולמצוא דרכים המתאימים לתקן את הנ"ל באופן אשר מכאן ולהבא יהי' להתחזק ... 
בית הכנסת ובית מדרש פתוח בכל יום ובכל לילה, מקום תפלה ותורה, תורה ברבים,  

 בתורת הנגלה ותורת החסידות.
 ק בנסתר( והשלחן ערוך )פוסק בנגלה( אשרא )פוסוידוע מסורת רבינו הזקן בעל התני

ו על תורת החסידות פסקו בבי"ד של מעלה, אשר בכל ענין  "בגלל המסירת נפש הלז
של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה" 

 " )קצורים והערות לספר לקוטי אמרים, סוף עמ' קכ"ב(.
 : ג'רנד אגרתכרך י אגרות קודש  וראה ב

ורק  ... במקומות שונים,  ומ"ש אודות התיסדות בתי כנסת חב"ד בירושלים ת"ו"
בנקודות כלליות, אשר, בכלל, כל המרבה בתי כנסיות כאלו ה"ז משובח, כיון שריחוק  
המקום, לפעמים, מונע כמה מאנ"ש להתפלל בבהכ"נ דנוסח חב"ד, ועאכו"כ שאותם 

 משכים.שאינם מאנ"ש לע"ע אינם נ
חב"ד השני, כי אף   לאידך גיסא מובן, שאין ענין בית כנסת אחד להתחרות עם ביהכ"נ

שקנאת סופרים תרבה חכמה, אבל א"צ להיות באופן שילחמו על מתפלל פלוני או 
 פלוני זה מושך לכאן וזה מושך לכאן.

לע"ע עוד למודעי, אף כי פשוט הוא, דאין להקפיד, וצריך להמשיך אנשים כאלו ש... ו
ם דיעה  ינם מחב"ד. ואדרבה נחוצה ההשתדלות להרבות מהם כיון שלא מחוויא 

 בהנהגת בה"כ והמדרש. 
שבבית כנסת זה צריך להנהיג אמירת תהלים, לימוד חסידות וכו',   -מובן ופשוט ג"כ 

אף שבימים הראשונים צ"ל הלימוד כפי המתחילים, אם חלק חשוב מהמתפללים הם 
כ"ז בהנוגע לכמות הלימודים ולאיכותם, אבל לא בהנוגע  -רובא.  מסוג זה, ואזלינן בתר 

 "ת הלימודים.למציאו
 : אגרות קודש  כרך יג ד'תצהוכן ב
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בברכה שיהי' בית הכנסת ובית המדרש שלכם מתאים בכל הפרטים לשמו הגדול...  ... "
 ."נוסח האר"י אנשי ליובאוויטש
ם נניח שכל הטענות א  גם " ל: וז" תרגום מאידיש() וראה אג"ק כרך י"ח עמוד ש"נ

שיש ה הכנסת חב"ד, שכן בזלו שאינו כותב, העצה אינה לעזוב את בית צודקות, גם א 
... דרוש לא רק שלא יהיו פחות סתפחות מתפללים לא נוסף התיקון של בית הכנ

עוד, ונעשה קל  , שאז ההפרעות פוחתות עוד ואלא למשוך עוד מתפללים  ,מתפללים 
... להגדיל רוחניות וקדושה בכל דושה במקום קדוש זהוהק ניותוחיותר להגביר את הר

ד בפני מקום שיכול להגיע ועאכו"כ במקום שמתפלל זמן חשוב, ואין לך דבר העומ
 . הרצון"

 ועוד.  ועוד

 

 שבת  בליל הכנסת  בבית ילדים
להביאו לבית הכנסת אבל רק   חינוכי יש ענין (6) שהגיע לגיל חינוך ילד

להביא  סגולירוחני ו)מובן שיש ענין  מתפללים.ביו ולאם אינו מפריע לא
ילדים גם מגיל פחות מכך, אך בתנאי שישנו סידור מתאים לכך שהילד לא 

ישהה במקום התפילה, יותר מיכולתו, כך שלא יפריע לתפילת אביו  
 והמתפללים.( 

שילדיו המגיעים לבית הכנסת, יהיו באחריותו של כל הורה לדאוג לכך, 
 להחזיק מעמד, ולא לגרום להפרעות בבית הכנסת.  סוגליםבמצב שהם מ

בכלל זה, אפשר לתת לילדים לצאת מעט לחצר בית הכנסת, אם היא  
בטיחותית, אבל להגדיר מראש את הזמן ולעמוד בכך, כדי שהילדים לא  

תאימה לשבת  יעברו את גבול הטעם הטוב בירידה להשתוללות שלא מ 
 קדש. 

ילדים, בין מנחה  יימת פעילות לסת מתקבית הכנ בצריך מראש לוודא, ש
לערבית, פעילות קדש, המיוסדת על אמירת פרקו של הרבי, שנים עשר  

אדוננו בבקשת הגאולה,   יהכרזת יחדבר תורה וסיפור חסידי, הפסוקים, 
כמובן   מתאימים. וכדרכם של ילדים, זה צריך להיות מלווה בממתקים 

 עדיף לחלק זאת לאחר התפילה.
ים קטנים בארון סגור, שבה יהיו ת כנסת ספריה לילדבכל ביכדאי לייסד 

ספרי קומיקס וכיו"ב חינוכיים, תורניים וחסידיים לגיל הרך. הספרים  
צריכים להיות מותאמים אך ורק לגיל הרך, כלומר לילדים היודעים לקרוא  

ביותר, כלומר, גילאי גן חובה, כיתה א' ולכל  אך עדיין תפילתם חלקית 
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י שהדבר יחזק את השקט בתפילה, אבל חלילה לא  ב'. כדהיותר כיתה 
גלים להתפלל, לעסוק בקריאת סיפורים בזמן יגרום לילדים המסו

התפילה. יוזמה זו טובה ויעילה הן לערב והן לבוקר, וחייב להיות מבוגר 
א שכל הספרים והספרונים שבו אחראי הפותח ונועל את הספריה ומווד

 למקומם.
       

 
 מה משמעותו?סידי, שולחן שבת ח

מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. הן בגשמיות והן ברוחניות. צריך  
 שסעודת השבת בבית, תתקיים באוירה טובה ונעימה, ושיהיה בה תוכן. 

לשם כך, על האבא לאגור כוחות, ולמצוא את הפנאי לנוח ביום שישי, כדי  
יש  ועוד, שיוכל לנהל את השולחן בנועם וברוגע, ובחיות חסידית. זאת 

צריך לוודא שכל ילד שלנו, מכין את חלקו  לתכנן את סעודת השבת. 
 לאמירת דבר תורה בשולחן שבת, מבעוד מועד. על ההורה לעזור לו בכך. 
ראוי שזה יהיה פנינה משיחה של הרבי, הקטן לפי קטנו, והגדול לפי גדלו. 

שגם האבא יכין משהו לומר כדוגמא אישית, וכמובן סיפורים  ראוי
 ם וסיפורי צדיקים.חסידיי

רצוי שהדברים יהיו, לא ארוכים, לפי יכולת הקיבול של המשתתפים,  
 ובשילוב של ניגוני חב"ד מעוררים ומשמחים.

 דגש מיוחד יש לשים על תורת הרבי, סיפורים על הרבי, וניגוני הרבי. 
פותחים בשירה הכניסה לבית מכריזים בחגיגיות "גוט שבת", מיד עם לכן, 
, וילדים בגיל מצוות, יעשו אף  " אשת חיל" ו "שלום עליכם"ירת גון בש ובני

 הם קידוש בעצמם. 
יש לזכור שבמילים "יום השישי ויכולו השמים" צריך להביט בנרות  

 השבת, ובברכת בורא פרי הגפן יש להביט בכוס הקידוש.
  "שלום עליכם " ושירת ב, שכל הבנים שרים. בזמן אמירת צריך ליצור מצ

ולא עוסקים בדברים אחרים, אלא   משתתפים בכך, לם , כו" לאשת חי"ו
עומדים במקומם. וכך בזמן אמירת דברי התורה והסיפורים החסידיים, 

 כולם מכבדים ושומרים על שקט. 
ניגוני חב"ד מעטרים את שולחן השבת, וכמובן, לכל לראש "אזמר  

 בחין" של האריז"ל החי.בש



 

 

9 

 לעלות עליו. ר ראוישולחן שבת הוא דבר קדוש, ולא כל דיבו
גם כשיש אורחים, הצגת דפי הקשר והציורים  חשוב הוא יחס לילדים 

היא דבר חשוב )כביטוי להערכה למה שלמדו ועשו במהלך השבוע( 
ועיקר, שיש לו השפעה ניכרת על הקשר בין הילד להוריו לרבותיו 

 וללימודיו. 
ירה  יש לכך השפעה מדהימה על האורחים בשבת, בתוככי כללות האו

 תוכן של סעודת שבת קדש המשפחתית.וה
ולם, צריך להיזהר, שלא ילחיץ הדבר את הילדים הביישנים וההססנים,  א

כך שאין הדבר מבחן, אלא את פתח לו בדו שיח ושיתוף של דברי התורה  
 ודרכי החסידות הנלמדים בכיתה, עם משתתפי השולחן.

ד בכיתה  ל הנלמואם הילד ביישן, אז יש להתחשב בו. בחינה ממשית ע
ות בארבע עיניים, ב"אבות ובנים" ולא רק,  בעזרת דפי הקשר, יכולה להי

ולאו דווקא, בשולחן שבת, אלא כגורם מסייע לשיתוף בדברי תורה  
 ובחוויות הקדש של השבוע. 

 ובתכנון טוב ושיתוף פעולה, עדיין יישאר זמן גם לשיחות בין איש לרעהו,
 באופן שהולם את שולחן השבת.

ום וחיות חסידית, מה  לשלב גם ריקוד חסידי מלא חמה נעים וב וט מה
 שמביא שמחת שבת גאולתית. 

עם כובע  כמובן שברכת המזון מתבצעת באופן שכולם מברכים בו זמנית, 
ללא שיש שמפטפטים בינתיים, כולל הנשים  וחליפה, סירטוק וגרטל,  

 שמברכים מתוך כוונה ורצינות מתאימה. ,הבנות
 הערות ומראי מקומות 
לגבי החינוך לשלחן שבת,   ואילך( 115)עמ'  ב"החינוך והמחנך" הוראות מהרב חדקוב

 הנכון מצד של ההורים בעניין זה: דברים המופנים למחנכים, ומהם מובן 
"כל מחנך יספר ביום שישי סיפור חסידי בכיתה, מותאם כמובן לגיל ולרמה, כדי  

הסיפור  ת, בליל שבת קדש או בשבת קדש ביום, אתשהילד יספר בבית ליד שולחן שב
 החסידי. 

... א. להורים ייגרם עונג רוחני כאשר ישמעו סיפור חסידי )או רעיון יפה לפרשת  
השבוע( מבנם. הבן הוא חלק מעצמותם, וכאשר הבן מכניס "תוכן" ליד שולחן שבת, 

 ודתו החינוכית. ההורים נהנים ושמחים. עובדה זאת תמשכם יותר אל בית הספר ועבו
וע יבוא התלמיד הביתה ויספר ליד שלחן שבת סיפור חסידי ב. כאשר מידי שבוע בשב

או רעיון מפרשת השבוע, הדבר יגרום במקרה הצורך, לשינוי חיובי בהשקפת ההורים.  
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כאשר תעמוד בעתיד בפני ההורים שאלת המשך הלימודים בחב"ד, הם ידעו להעריך 
 בשלחן שבת."את החינוך החסידי שמתבטא 

 

 
 
 
 
 

 אחרי הסעודה 
ת ליל שבת, זמן טוב להשלמת "שניים מקרא ואחד תרגום",  אחרי סעוד

כמובן שקריאת שמע, נאמרת עם   ובשעון החורף, זמן טוב ללימוד תורה.
 כובע וחליפה, האבא עם סירטוק וגרטל, והבנים עם כובע וחליפה.

 יום השבת קדש 
יש לחנך בכך גם את הילדים  שלמחרת בבוקר, לאחר טבילה במקווה, 

הבוגרים, כשהאחריות הבטיחותית והרוחנית לכך היא על ההורה. אמירת  
ברכות השחר ואכילת מזונות, מגיעים לבית הכנסת שעה לפני התפילה,  

מדים חסידות, כהכנה לתפילה. גם ראוי ללמוד פרק תניא לפני  וול
 התפילה, כפי ששיבח הרבי מה"מ מנהג חסידים זה.

 לילדים   תכנית
כל הורה אחראי על ילדיו, אך שומה על ההורים, המחנכים והגבאים, לסדר 
תכנית שבה יהיו עסוקים הילדים המסוגלים להגיע לבית הכנסת ולתפקד  

שם כראוי. בבית כנסת חב"ד הראוי לשמו, מתקיימת פעילות לילדים,  
כהכנה לתפילה, בזמן התפילה, ובזמן ההתוועדות, כמו גם בין מנחה  

עריב. רק כך, הילדים חווים חוויית קדש שבתית חסידית, ולא מבזבזים  מל
מה גם שישנה הוראת הרבי להקהיל   את השבת בהשתובבות מיותרת.

קהילות ביום השבת קדש, כמובן וגם פשוט שגם לילדים, ובדגש מיוחד  
 בשנת הקהל. 

 הערות ומראי מקומות: 
ואילך   109גרת החינוך" עמ' א על כך שקדושת השבת מסייעת בחינוך, מובא בספר "

מדברי הרבי באגרות קדש: "יהי רצון אשר מקדושת השבת, אשר הסברתה הוא תכלית 
העניין דמסיבות שבת, תומשך תוספת קדושה בהילדים והילדות ומנהליהם 

יהם, גם במשך ימות החול לעשותם גוי קדוש בארץ, ומוריהם והוריהם שיחיו  בראש
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שמיות וברוחניות. ושכר כל המתעסקים בזה אין די באר... ג ירוו מהם רוב נחת אמיתי ב
 " )אג"ק חי"ד עמ' תנב ואילך( 

ועוד: "קדושת יום השבת מסייעת בזה, שהרי פועלת קדושה זו אפילו על  
ריש פרק ד'( ומכל שכן בתלמידים, ובפרט   עם הארץ גמור )עיין דמא

 ( 524עמ' בעלות המנחה דשבת קדש, רעווא דכל רעווין." )לקו"ש חט"ז 
 

 קטעי התפילה הנאמרים בכל כיתה 

. 
 ( 6)גיל   כיתה א

 ברכות השחר, הריני מקבל, מה טובו, אדון עולם 
 ל אדון -א

 שייבנה. ובשעריך, מוריד הטל או משיב הרוח, יהי רצון –שמע 
 ויחי אך צדיקים, הפרק של הרבי, י"ב הפסוקים –אל תירא 

 הלל בהדרגה. –בראש חדש 
 ( 7)גיל   כיתה ב

 כות השחר, הריני מקבל, מה טובו, אדון עולם בר
 ל אדון-האדרת והאמונה, א

ובשעריך, והיה אם שמוע, מוריד הטל או משיב הרוח, יהי רצון   –שמע 
 ויחי אך צדיקים, הפרק של הרבי, י"ב הפסוקים  –שייבנה, אל תירא 

 הלל בהדרגה –בראש חדש 
 ( 8)גיל   כיתה ג

 אדון עולם  ברכות השחר, הריני מקבל, מה טובו,
 ל אדון -האדרת והאמונה, נשמת כל חי, א

בהדרגה, יהי רצון  – שמוע, ויאמר, שמונה עשרהובשעריך, והיה אם  –שמע 
 שייבנה

 ויחי אך צדיקים, הפרק של הרבי, י"ב הפסוקים –אל תירא 
 הלל בהדרגה –בראש חדש 

 ( 9)גיל   כיתה ד
 ת התמיד , פרשברכות השחר, הריני מקבל, מה טובו, אדון עולם

 הודו לה' כי טוב, האדרת והאמונה, 
 ל אדון-, אישתבח נשמת כל חי, ברוך שאמר, אשרי,
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ובשעריך, והיה אם שמוע, ויאמר, אמת ויציב,   –ברכת אהבת עולם, שמע 
 , שמונה עשרה

ויהי בנסוע, הקשבה לקריאת התורה, ברכת החדש, ותפילת העמידה של  
 מוסף 

 ויחי ק של הרבי, י"ב הפסוקיםאך צדיקים, עלינו, הפר –אל תירא 
 הלל בהדרגה –בראש חדש 

 ( 10)גיל   כיתה ה 
 ברכות השחר, הריני מקבל, מה טובו, אדון עולם, פרשת התמיד 

אז ישיר,  ות, -הודו לה' כי טוב, האדרת והאמונה, אשרי, הלליברוך שאמר, 
 ישתבח נשמת כל חי, 

ויציב, שמונה   ובשעריך, והיה אם שמוע, ויאמר, אמת –ברכות שמע, שמע 
 עשרה

ויהי בנסוע, הקשבה לקריאת התורה וההפטרה, ברכת החדש, ותפילת  
 העמידה של מוסף 

אך צדיקים, עלינו, הפרק של הרבי, הפרק של הרבנית, הפרק   –אל תירא 
 ויחי י"ב הפסוקיםפרק אחד מהפרק של היום בחדש, האישי, 

 הלל.  –בראש חדש 
 ( 11)גיל  כיתה ו 

השחר, הריני מקבל, מה טובו, אדון עולם, פרשת  ברכות בימי חול: )
 התמיד 

יות, ויברך דוד, אז ישיר, -י-ברוך שאמר, מזמור לתודה, אשרי, הללו
 ישתבח

ובשעריך, והיה אם שמוע, ויאמר, אמת ויציב, שמונה   –ברכות שמע, שמע 
 עשרה

ת, הפרק של הרבי, הפרק של  אך צדיקים, עלינו, שש זכירו –אל תירא 
 (.פרק האישי, תהילים יומיהרבנית, ה

מתחילתן   תלמיד בתלמוד תורה בכתה ו' מתפלל את כל תפילות השבת
 ועד סופן כמבוגרים כולל התהילים שאחרי התפילה.

 בראש חודש: הלל 
 ( 12)מגיל   כיתה ז ומעלה,
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ככל המבוגרים, כולל התהילים  בחול ובשבת, מתפללים את כל התפילה, 
 שאחרי התפילה.

 
 קומות הערות ומראי מ

 אתר מעלין בקדש של רשת אהלי יוסף יצחקרשימת הקטעים מבוססת על המובא ב
תכנית תפילה, בהתייעצות עם הרב יוסף שמחה גינזבורג רבה של עומר.  -ליובאוויטש 

  ובהוספת, תורה מודיללת  בהתאם , הוספנו ואנו, הספר  לבתי בסיסית היא  זו תכנית
 .לשבת עים טק

 
 ת הכנסת החסידי יום השבת לכל המשפחה בבי

לאחר תפילה בנעימות, ואחרי קריאת התורה וההפטרה, חוזרים על שיחה  
מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, עפ"י הוראת הרבי לחזור דא"ח בבתי  

חות  יכנסת ובמיוחד ביום השבת קודש, שלצורך זה הגיה הרבי את הש
 כידוע. 

ין גברא  על פי מכתבו של הרבי הרש"ב אין לדבר בקריאת התורה וב
לגברא, אפילו בדברי תורה, וכל שכן בדיבורי חול ח"ו, וכנפסק בשולחן  

ערוך. והמשפיע בכך על סביבתו וילדיו, התורה הקדושה עצמה מעוררת  
 רחמים עליו.

הצמח צדק,  ידועה גם תקנת הרבי לחזור בשבתות ברבים מתורת הרבי 
עוסקים  זאת משום שתחילה  וכל זה צריך להיות אחרי קריאת התורה.

 בתורה שבכתב )קריאת התורה( ואחר כך בתורה שבעל פה.
אולם אם ישנם אורחים בבית הכנסת, כאלה שהצטרפו כדי להתפלל  

מאוחר, והם  "בורחים" מיד אחרי קריאת התורה, אזי מהראוי לחזור את  
, לפני קריאת התורה, כדי לזכות  "קהילות בשבת  הקהלת "   - שיחת הקדש

 בי. הר בשמיעת תורת  אותם
לאחר מכן, תפילת מוסף ואמירת תהילים בציבור. מיד לאחר התפילה  

התהילים, מתיישבים להתוועדות חסידית כל שבת, זאת משום  אמירת ו
שהרבי מה"מ הזכיר זאת בשנת תשנ"ב, שנוהגים להתוועד בכל שבת  

)אף   שנותנים בה, "פארבייסען"אינה תלויה במידת ה קודש. התוועדות 
מזונות. ובדברים  אלא בקידוש ואמירת לחיים עם   ..(שזה בהחלט מוסיף.

ובה ישאו דברים כמה   אמרו בה. אפשר שתהיה זו התוועדות חברים,יש
אפשר שיישאו בה דברים הרב או המשפיע, אפשר שילוב  מהמשתתפים,
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תורת הרבי והוראותיו לפועל ממש, ועם  ואפשר לימוד נעים ב , של כל אלו
 איש לרעהו.החלטות טובות וברכות חסידים 

  ת קדשסעודת שב  בבית הכנסת, היא לא במקום התוועדות חסידית 
יש לעמוד על כך )שיהיה בהסכמה וברצון כל הצדדים, או   ת.משפחתי

צריך לעשות מאמץ הסברתי  ישיבה בהתוועדות לזמן מוגבל מראש(.
בבית, שלפחות בשבת מברכים יישאר האבא להתוועדות. ההתוועדות  

תיקון האישי, והוויתור עליה מהווה הפסד. ולגבי  היא מקור הברכה וה
הרבי הריי"צ שהקפדתו של הרבי מה"מ   זו הרי הוראה של  "שבת מברכים "

 עליה בקנאות ובמסירות, ידועה ומפורסמת. 
הנשים צריכות להשתדל לקבוע עבורן שיעור לנשים בשבת. אשרי 

ללא   המגיעות לבית הכנסת לעזרת הנשים, אך בתנאי שהשקט שם נשמר,
בעזרת הגברים, שכן   פילה נשמרתתאווירת קדושת הדיבורים, כפי ש

 .ברגשבבית אלוקים נהלך 
ברור שבמשך יום השבת צריך לאפשר לילדים להתאוורר. כך שבנוסף  

לניצול יום השבת ללימוד, כל ילד לפום שיעורא דיליה, צריך לאפשר להם 
 התאווררות שבתית, לפי טבעם וגילם.

ספרי קריאה, לשמור על פה  –משחקים לילדים בשבת ם לכן יש לאפשר ג
לשחק באהבת ישראל ובאחווה הדדית. לתת  נקי במהלך המשחקים, 

, דברים שיתאימו לרוח שבת, רוח של  עדיפות למשחקים ללא כדור וכו'
 קדש, אווירה של מנוחת הגוף והנפש.

לימוד תורה "אבות ובנים": דבר מבורך המתקיים בכל בתי הכנסת  
מוד לאבות ובנים, בשבת אחה"צ או במוצאי ולים, שם מתקיים סדר ליהגד

 שבת קדש. חשוב להשתתף בזה, ולחזק מסגרות לימוד אלו.
 הערות ומראי מקומות: 

קריאת התורה: מכתבו של הרבי הרש"ב נדפס ב"סידור עם דא"ח", ובו הוא קורא  
בספר "ברכת יוסף"  להימנע מכל דיבור בקריאת התורה ואפילו בין עולה לעולה. וראה

ואילך שהאריך בזה. כ"ק אדמו"ר מה"מ יעץ לתלות את מכתב כ"ק אדמו"ר  88עמ' 
 מהורש"ב ככרזה בבית הכנסת.

מובאים דברי הרב חדקוב: "חייבים להקפיד   117הפטרה: ב"החינוך והמחנך" עמ' 
 מאוד, על לימוד ההפטרה באופן קבוע. צריך ללמוד עם התלמידים בכל שבוע ושבוע,

 .".את הפירוש את ההפטרה, שידעו היטב
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התוועדות חסידית בבית הכנסת: כותב כ"ק אדמו"ר מה"מ באגרות קדש, כרך י עמ' ג:  
מברכים באופן כזה שיבוא האור    יסדרו את ההתוועדות דשבת –"אם לדעתי ישמעו 

מהתוועדות זו גם בביתם של כל אחד ואחד מהמתוועדים, והתחלת ההבאה תהיה  
שיוכלו לסעוד סעודת שבת   –עצמו... לסדר את ההתוועדות באופן כזה  ביום השבת

בביתם, ולספר גם בבית על דבר שבת מברכים בכלל, ועל דבר שבת מברכים מיוחד זה 
 בפרט". 

: "שנהוג לאחרונה  18חסידית בכל שבת: ראה ספר השיחות תש"נ ח"א עמ' התוועדות 
. וראה  537שיחות קדש תשנ"ב עמ' לערוך התוועדות מידי שבת בשבתו". וראה בספר 

 . 141ב"מעשה מלך" עמ' 
לימוד תורה אבות ובנים: ראה בספר "חינוך ילדים" לרה"ח הרב חיים שלום שווארץ, 

יום הילד",   –קח ואילך תחת הכותרת "שבת קדש  שהקדיש פרק שלם בספרו, מעמ'
זמן המתאים וכתב דברי הדרכה מתוך ניסיון רב בנושאים: שיחה עם הילד, המקום וה

 לבחינת הילד, לימוד בצוותא בבית, סדר יום חינוכי וחסידי, ועוד. 

 האם ישנים בשבת ביום? 
בסעודת השבת המשפחתית,   הביתהלאחר שמביאים את האור החסידי 

תוך שזוכרים ברי תורה ובשולחן שבת חסידי מענג, בשירה ובזמרה, בד
נוהגים עדיין  , כמובן את שירת "אסדר לסעודתא" שחיבר האריז"ל החי

חסידים שבריאותם מאפשרת להם, לומר תהילים, ללמוד, לקרוא סיפורי 
חסידים, ולא לישון. אחרים שלא מסוגלים, נחים, מחוסר ברירה, אבל ברור 

 בפיג'מה חלילה... שלא 
 

 רעווא דרעווין 
שעה לפני מנחה מגיעים לבית הכנסת ועוסקים בלימוד. אדמו"ר הזקן  

שולחן הלכות שבת בבת, בשבת, וכך נוהגים ללמוד הורה ללמוד הלכות ש
 ערוך אדמו"ר הזקן, לפני תפילת מנחה.  

, יתקיים גם ביום השיעור היומי ברמב"ם המתקיים ברביםראוי שגם 
 . השבת קדש

מאחר שהרבי מלך המשיח הורה לנו שהדרך הישרה מכל דרכי התורה,  
ובמיוחד  בכל חלקי התורה ללמוד וללמד ענייני גאולה ומשיחהיא 

במאמרים וליקוטי שיחות של נשיא דורנו, הרי מובן שבוודאי שיום השבת 
  מתאים קודש המכוון כנגד יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים,

, מתוך "דבר מלכות  גאולה ומשיח בבית הכנסת שיתקיים בו שיעור
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תשנ"ב", "לקוטי שיחות משיח וגאולה", "שערי גאולה" וכיוצא   –תנש"א 
 מתורת הרבי הנשיא.בזה, 

מתיישבים   רעווא דרעווין,תפילת מנחה וקריאת התורה, בשעת לאחר 
באחדות בשולחן גדול ובשולחנות סמוכים, בהתקבצות ושרים ניגוני חב"ד  

ומעוררי נשמה, כמתבקש מהעובדה שזו שעת רעווא דרעווין  נפלאים
ינו השעה הנעלית ביותר מכל השבת, שזהו התוכן שקבעו רבותינו נשיא

 לניצול רגעים קדושים אלו. 
 בעיון, , ביאור משנה מפרקי אבותבשבתות הקיץ מתאים למסור ברבים 

ומתורת  כתקנת הרבי מלך המשיח, מפירוש המפרשים מהפרק השבועי, 
 הרבי הנשיא.

ואם אין  הנשיא, של הרבי  בעל פה מאמר חסידות  חוזראחד מבני החבורה 
. בקול רם ובשפה ברורה, ובחיות, מי שיחזור בעל פה קורא אחד החסידים

 מאמר של הרבי באופן שיהיה מובן לקהל. 
 
 

 מוצאי שבת קדש 
לאחר תפילת מעריב וצאת השבת, מתיישבים כל החסידים בערגה,  

פותחים את  שליט"א,  במראות קודש בווידאו מהרבי מלך המשיחים וצופ
ו,  ומתחזקים יותר ויותר בהתקשרות למלכינו משיחנהשבוע עם הרבי, 
 שבמהרה יגאלנו.

זוהי הדרך הישרה. מובן שכל חסיד צריך להתפלל את כל התפילות  
בחב"ד, אלא אם כן הוא בשליחות, בחזרת דא"ח בבית כנסת, ואי אפשר  

לוותר על תפילה במניין חב"ד, ומנהגי חב"ד, המעניקים כוח חסידי חלילה 
 מיוחד לשבוע מוצלח של גאולה פרטית וכללית. 

 
 קידוש לבנה 

כל חדש, במוצאי שבת קדש, שבעה ימים ואילך אחרי מולד הלבנה,  ב
 עורכים קידוש לבנה ברוב עם הדרת מלך. 

"הרי בוודאי   המשיח:בהתוועדות ש"פ נח ה'תשנ"ב אמר כ"ק אדמו"ר מלך 
ובוודאי שכבר כלו כל הקיצין, וכבר עשו תשובה, ועכשיו אין הדבר תלוי  

שכשעושים חשבון צדק ...   אלא במשיח צדקנו עצמו. על פי זה מובן
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צריך הדבר   –ובאים למסקנה ש"אין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו" 
ם להתחדש  להתבטא בתוספת זהירות והידור בקידוש לבנה "שהם עתידי

והשלימה על ידי דוד מלכא משיחא, "דוד מלך  כמותה", גאולה האמיתית
 ישראל חי וקיים". ובפרטיות יותר:

ר ולהשתדל יותר בקידוש לבנה, בבגדים חשובים להיזה –לכל לראש 
ונאים, ברחוב וברוב עם הדרת מלך, גם באותם מקומות שעד עתה לא  

קידוש לבנה מתוך    –... ועוד ועיקר הקפידו על זה )לפי שדרים בין הגויים( 
כוונה מיוחדת למהר ולזרז ולפעול תיכף ומיד ביאת דוד מלכא משיחא,  

שה על הגאולה, כסיום וחותם קידוש לבנה:  על ידי ההוספה בדרישה ובק
 "וביקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם אמן". 

בהתאם   .ואילך( בקידוש לבנה 6יש לשתף ילדים מגיל חינוך ) ,כןשמכיוון 
לבאר להם את עניינה של קידוש לבנה בכלל, ואת בקשת  יש ליכולתיהם, 

נה, בהכרזת  הגאולה בפרט, וכמובן לשתפם בריקודים שאחרי קידוש לב
ובשירת "יחי אדמו"ר מה"מ לעולם ועד", מתוך שמחה ובטחון בה' שמיד  

 ה. באה הגאול
 

 מלכה מלוה 
ההורים מנהלים את החזרת הבית   לאחר ההבדלה ואמירת "ויתן לך", 

לשגרה השבועית, כאשר הילדים מסייעים, כל אחד לפי התפקיד המוטל  
 עליו. 

ועדות השבת מתוועדים בבית  בספר היום יום, שהתו ידועה הוראת הרבי
 מלכה, מתוועדים בבתי אנ"ש. הכנסת, והתוועדויות מלוה

ועל כן מה טוב להשתתף בהתוועדות מלוה מלכה של אנ"ש, אבל גם  
לבני הבית, באוירה חגיגית,  "מלוה מלכה "הבית עצמו, זכאי וראוי לסעודת  

במוצאי ידוע מנהג החסידים לספר סיפורי צדיקים  של ליווי שבת המלכה.
 שבת קדש. 

,  "מלוה מלכה "יטול ידיו לסעודת  פדתו של הרבי מלך המשיח לידועה הק
שהרי היא סעודתא דדוד מלכא משיחא, וההקפדה על קיומה בחשיבות 

 המתאימה מזרזת וממהרת את בוא הגאולה. 
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