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פרשת אמור
נושא השבוע :שבת במשפחה שלי
מה
בפרשה

ניתנים דיני קדושה וטוהרה
הנוגעים לכוהנים החייבים
בדרגה גבוהה יותר של קדושה;
דיני אכילת הקודשים ואיסור
הקרבת קורבנות בעלי מום.
• הזמנים המקודשים – שבת,

מקורה של המצווה בסיפור בריאת
העולם ,והיא נחשבת לשקולה כנגד כל
המצוות .גורל בית דוד ,ירושלים ועם
ישראל תלויים בשמירתה.

פסח וחג המצות ,טקס הנפת

השבת היא יום של הימנעות מעבודה,

העומר ,יום הכיפורים ,חג
סוכות.

ושני טעמים לכך במקרא .יש כתובים

• נר התמיד ולחם הפנים.
• פרשת המקלל – במהלך ריב
בין שני אנשים ,נקב אחד מהם
את השם וקילל .הוא הובא לפני
משה למשפט ,ועל פי מצוות ה'
הוציאו את המקלל מחוץ
למחנה ורגמו אותו באבנים.
• דיני רצח והכאה – מידה כנגד
מידה.

המסבירים

את

איסור

המלאכה

מטעמים דתיים  -האל שבת ממלאכתו
ביום השביעי ועל כן בירך את היום
וקידש אותו .שמירת היום הוא סימן
להקדשתם של ישראל אליו.
לפי כתובים אחרים ההסבר לשבת הוא
הומניטרי -זהו יום מנוחה לבהמה
לעבד ולגר.

מדוע מאכלים טובים הם אחת הדרכים לכיבוד השבת? יום שאוכלים בו לשובע אוכל
טוב – הוא יום נעים לנו ,שאנו רוצים בו .אוכל טוב גורם תחושה נוחה ונעימה .ניתן
לשאול את התלמידים כיצד בא לידי ביטוי המושג "מידה כנגד מידה" בסיפור?
 -כשם שיוסף הסכים לשלם הון רב לכבוד השבת ,כך זכה הוא עצמו בהון רב.

מ ד ר ש

נפתח בציון העובדה כי במקור ,בסיום הסיפור ,ישנה תוספת :זקן פגש את יוסף בדרכו ואמר
לו" :מי שמלווה לשבת – השבת מחזירה לו" .ניתן להשתמש בביטוי זה בסיכום הסיפור.
ישנם אנשים המאמינים שכל הוצאות השבת אכן מוחזרות לאדם.
ניתן להפנות אל התלמידים שאלה :מה עושים אצלכם בבית לכבוד שבת? מנקים? מסדרים?
מתכנסים יחדיו  -כל המשפחה? כמעט אצל כל ילד בבית ישנה פעילות מיוחדת לקראת
שבת .מדוע? כי השבת היא יום מיוחד ,אותו אלוהים בחר מכל הימים ,ונח בו מבריאת
העולם ,ולכן אנחנו מכבדים אותו.
קריאת המדרש ודיון
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• דיני הכוהנים  -בפרשה זו

במקרא ,לשבת ישנה משמעות מרכזית.

שבת בבקר  /חגית בנזימן
שבת בבקר.
התעוררתי מוקדם.
מנסה לישון

גרדתי פרורים מהעוגה.
עשיתי בה חור.
ספרתי עד עשר
הלוך וחזור.
את החור בעוגה קשה לישר.

ש י ר

אבל לא נרדם.

שום איש לא דופק פה ולא מתקשר.
לשבת.
ההכנותראשון
חשיבות הגעתי
שחקתי דמקה.
מדרש זה מלמד על
ספרתי בתים שרואים בחלון.
אמא לא מרשה לציר על שמשה.
בכל זאת צירתי פה איש ואשה.
הרעשתי בשקט.
שרתי שירים.
איזה מין הורים!
לא מתעוררים!
לו הייתי לידם
הייתי נרדם.
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