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ברכת השבת
 על פי תורתו של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

בואו נשמע את משפחת הרב חיים דוד הלוי בשולחן שבת:

ָּכל ִמיֵני ַמְטַעִּמים ֵמֶעֶרב ַמְזִמיִנים   

ַּתְרְנגֹוִלים ְמֻפָּטִמים ִמְּבעֹוד יֹום מּוָכִנים   

ְׁשתֹות ֵיינֹות ְמֻבָּׂשִמים ְוַלֲעֹרְך ַּכָּמה ִמיִנים   

ְּבָכל ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ְוַתְפנּוֵקי ַמֲעַדִּנים   

ַּבְרּבּוִרים ּוְׂשָלו ְוָדִגים ְלִהְתַעֵּנג ְּבַתֲענּוִגים 

בפיוט )מזמירות השבת(, מופיעים שמות של מאכלים. הקיפו 

אותם.  

טֹוִבים  ְיִדיִדים  ָהיּו  רֹוִמי  ֶמֶלְך  ְוַאְנטֹוִנינּוס  ַהָנּשִׂיא  ְיהּוָדה  ַרִבּי 

ְמֹאד ְוִכְבּדּו ֶזה ֶאת ֶזה. ַפַּעם ִבֵּקּר ַהֶמֶּלְך ַאְנטֹוִנינּוס ֶאת ְיִדידֹו 

ַרִבּי ְיהּוָדה ְבּיֹום ַהַשָּׁבּת. ר׳ ְיהּוָדה ִהְזִמין אֹותֹו ִלְסעּוַדת ַהַשָּׁבּת. 

ַהֶמֶּלְך שַָׂמח ַעל ַהַהְזָמָנה, ִכּי ָרָצה ָלַדַעת ַמה ַטַּעם ַמַאְכֵלי שַָׁבּת 

שֶׁל ְיהּוִדים.

ְוַהְמּשְָׁרִתים  ָיִפים,  ְבֵּכִלים  ַהֻשְּׁלָחן, שֶָׁהָיה ָערּוְך  ְלַיד  ָישְׁבּו  ֵהם 

ַמֲאָכִלים  ַכּּמּוָבן,  ּוְטִעיִמים;  טֹוִבים  ַמֲאָכִלים  ִלְפֵניֶהם  ִהִגּיׁשּו 

שֵֶׁהִכינּו ִלְפֵני שַָׁבּת – ַחּלֹות, ָדִּגים, ָבּשָׂר, ָסָלִטים, ִלְפָתִּנים ְועֹוד 

ַמְטַעִמּים. ָהֹאֶכל ָהָיה ַקר, ִכּי הּוַכן ִמִלְּפֵני שַָׁבּת, ְוָאסּור ְלַחֵמּם ְבּשַָׁבּת. ַהֶמֶּלְך ֶנֱהָנה ֵמָהֹאֶכל ּוִבֵקּׁש ָמנֹות נֹוָספֹות. ּוְלַבּסֹוף 

ָאַמר ַהֶמֶּלְך ְלַרִבּי ְיהּוָדה: ַהַמֲּאָכִלים שְֶׁלָּך ְטִעיִמים ְמאֹוד, ַוֲאִני רֹוֶצה ֶלֱאֹכל ֶאְצְלָך עֹוד ַפַּעם.

ְלַאַחר ְזַמן ִהְזִמין ַרִבּי ְיהּוָדה ֶאת ַהֶמֶּלְך ׁשּוב ִלְסֹעד ִאּתֹו, ַאְך ַהַפַּעם ְבּיֹום ֹחל.

ְוׁשּוב ֵהִביאּו ַהְמּשְָׁרִתים ַלֻשְּׁלָחן ֶהָערּוְך ַמֲאָכִלים טֹוִבים – ַמֲעַדִנּים ּוַמְטַעִמּים ׁשֹוִנים, ְטִרִיּים ְוַחִמּים, שֵֶׁריָחם ָנִעים.

ָאַכל ַאְנטֹוִנינּוס ֵמַהַמֲּאָכִלים ָהֵאֶלּה, ֲאָבל ֹלא ֶנֱהָנה ְבּאֹוָתּה ֲהָנָאה שֶָׁהְיָתה לֹו ֵמאֹוָתּה ְסעּוָדה ְבּשַָׁבּת. ְבּסֹוף ַהְסּעּוָדה ָאַמר 

ְלַרִבּי ְיהּוָדה: ַהַמֲּאָכִלים שֶָׁאַכְלִתּי ֶאְצְלָך ַבַּפַּעם ַהּקֹוֶדֶמת ָהיּו ְטִעיִמים יֹוֵתר. ָחֵסר פֹּה ָבֹּאֶכל ֵאיֶזה ַתְּבִלין. ַמהּו אֹותֹו ַתְּבִלין? 

ַרִבּי ְיהּוָדה ִחֵיְּך ְוָאַמר: ָנכֹון, ַהּיֹום ָחֵסר ַתְּבִלין ֶאָחד ָבֹּאֶכל. ַתְּבִלין ֶזה שְׁמֹו שַָׁבּת.

אם אנחנו רוצים שהתבשילים של שבת יהיו טעימים ונוכל ליהנות מהם ולהתענג באכילתם, מה עלינו להוסיף להם?

א. רוטב אדום

ב. תבלין ששמו שבת

ג. תבלין ששמו קצח

ד. רוטב טריאקי.

המלכה שליהמלכה שלישבתשבת
סידור
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המלכה שליהמלכה שלישבתשבת
סידור

ַמה ּלֹוְמִדים ִמִסּּפּור ֶזה?

ְיָלִדים ְיָקִרים, ִמִסּּפּור ֶזה לֹוְמִדים ַעל ַמֲעַלת שַַׁבּת ַהַמְּלָכּה. ְבּשַָׁבּת ָהעֹוָלמֹות עֹוִלים ְלַמְדֵרָגה ְגּבֹוָהה ְבּיֹוֵתר ּוַמְרִגּישִׁים 

ֶאת ֶזה ַגּם ְבַּגשְִׁמּיּות ְוַגם ְבּרּוָחִנּיּות. ָאנּו טֹוְרִחים ָכּל ַהָשּׁבּוַע ּוִבְמֻיָחד ְבּיֹום שִִׁשּׁי ִלְכבֹוד שַָׁבּת. ּוְבשַָׁבּת לֹוְבשִׁים ִבְּגֵדי 

שַָׁבּת, אֹוְכִלים ַמַאְכֵלי שַָׁבּת, ֵיׁש ָלנּו ַמַצּב רּוַח טֹוב יֹוֵתר ְבּשַָׁבּת ְוַהְרֵבּה ַתֲּענּוג. ַעד ְכֵּדי ָכְּך שֶַׁמְּרִגּישִׁים ַטַעם ְמֻיָחד 

ְבַּמַאְכֵלי שַָׁבּת. ַוֲאִפּלּו ּגֹוי ַהּסֹוֵעד ְבַּבִית ְיהּוִדי ְבּשַָׁבּת ַמְרִגּיׁש ַטַעם ְמֻיָחד ְבַּמַאְכֵלי שַָׁבּת ְכּמֹו ַבִּסּּפּור שֶָׁלּנּו. ָאֵכן שַָׁבּת 

ִהיא ַמָתָּנה ְגּדֹוָלה שִֶׁקַּבְּלנּו ִמשַָּׁמִים ְוָעֵלינּו ִלשְֹׁמר אֹוָתּה.

הברכה של השבת היא – שהטבע של השבת, המאכלים והמשקאות – מרגישים בהם את הקדושה של השבת.

ציינו בבקשה מאכלים שנהוג לאכול בביתכם בשבת והם ערבים לכם במיוחד. מה מיוחד בהם?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

לפניכם שיחה בין ילדה לאביה בעודם נהנים יחד מטיול של שבת:

נורית: "השמש מדהימה. איזה תענוג לטייל בשבת!"

אבא: "חמודה שלי, שימי לב, השמש זורחת בכל יום...".

נורית: "נכון, אבא, השמש, העצים, הנהרות – הם יפים בכל יום, אבל בשבת הם יפים שבעתיים".

אבא: "את צודקת, אבל את יודעת למה?"

נורית: "זה באמת משהו מיוחד. אולי השבת צובעת אותם בצבעים מיוחדים?!"

אבא: "מראה השמש הזורחת בשבת, העצים הפורחים והנהרות הזורמים, שונה בעיני שומרי שבת ממראם בכל 

יום. בתופעות האלה עצמן לא חל שינוי אלא בנו, שומרי השבת. בשל השינוי הגדול שחל בנו ביום הזה, אנו 

רואים את הדברים אחרת".נורית: "נכון, אבא, בגלל קדושת השבת אנחנו רואים את כל הבריאה כולה כאילו היא 

עטופה בקדושה".

ִצבעו את האיור בצבעים של שבת.... 
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