
 מי אוהב את השבת?

 הראשונות שלש, היום הוי שעות עשרה שתים: רב אמר יהודה רב אמר - ב עמוד ג דף זרה עבודה

 שנתחייב שרואה כיון, כולו העולם כל את ודן יושב - שניות, בתורה ועוסק יושב הוא ברוך הקדוש

 מקרני כולו העולם כל את וזן יושב - שלישיות, רחמים כסא על ויושב הדין מכסא עומד, כלייה עולם

 !בו לשחק יצרת זה לויתן: שנאמר, לויתן עם ומשחק יושב - רביעיות, כנים ביצי עד ראמים

כמה פעמים ביום חול  זמן נדיר של ביחד, אין מכשירים ניידים, אין מסיחי דעת, נותר לבנות את היש.-

 )אם בכלל?( יש הזדמנות להיות כולם ביחד.

מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, אחריות הילדים, כל אחד לפי גילו להיות שותף בהכנות. הטרחה 

שולחן שבת לא קורה לאו דווקא בהכנת אוכל וניקיונות אלא גם בהכנת דברים לסעודה )חידונים וכו'(. 

 מעצמו כפי שהמאכלים לא קורים מעצמם. לשתף את הילדים במה הם רוצים.

 ן לקראת שולחן שבת כמו שמתכוננים לקראת אורח חשוב.לישון, כדי להתכונ

 מצד שני, צריך גמישות בשבתות שונות של החיים ובשלבים שונים )לא מתכננים "גילוי אליהו"(.

 .לכוון אל הגדולים ובעקבותיהם לקטנים

  בסוף אלה הניחוחות, המסורת. לשם צריך לחבר. –שירי שבת 

ם  תֶּ ַתלְׁ ָאִביִנּגּוִנים ִבי, ִאמִ שְׁ כּוִחים./ י וְׁ מֹוִרים שְׁ  ִנּגּוִנים ִמזְׁ

ָבִבי  ָשָאם לְׁ ִעיִנים נְׁ ִעיִנים; ַּגרְׁ ִחים./ ַּגרְׁ צֹומְׁ  ַעָתה ֵהם עֹוִלים וְׁ

ָדִמיַעָתה הֵ  ִחים פֹּארֹות בְׁ לּוִבים,/  ם שֹולְׁ ַקי שְׁ עֹורְׁ ם בְׁ ֵשיהֶּ  ָשרְׁ

ִשיַרִיְך ִאִמיִנּגּונֶּ  ָשִבים./  יָך, ָאִבי, וְׁ ִקי ֵנעֹוִרים וְׁ ָדפְׁ  בְׁ

ִשי ָהָרחֹוק  ִהִביַע ִפי ֵאם ֱאֵלי ַבת./  ִהֵנה ַאֲאִזין ִשיר ַערְׁ

חֹוק ַמע ּושְׁ דֶּ ָנה בְׁ ַהרְׁ ל ַשָבת./  ִהֵנה ִלי ִתזְׁ ִמירֹות שֶּ  "ֵאיָכה" ּוזְׁ

ִליל ֵיָאֵלם ָכל צְׁ ה ִיַתם וְׁ גֶּ כֶּם ָהָרחֹוק ִכי ֵיה/  ָכל הֶּ  ֹום.ִבי קֹולְׁ

כֶּם ֱעצֹּם ַוֲהֵריִני ִאתְׁ הֹום./  ֵעיַני אֶּ ַכת ַהתְׁ שְׁ חֶּ  ֵמַעל לְׁ

 

 מה ההורים אוהבים? קשה לחנך ולאלץ למה שאתה לא.

 .לשולחן השבת "מוביל"צריך 

"לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו", לעומת "יהי ביתך פתוח  אורחים. חסד. גרים. בודדים.
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 –לא "פינת הדבר תורה" אלא יצירת עניין. דיון. פתיחת מחשבות, שהתורה תיגע בחייהם )דוגמא 
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