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Epreuve de didactique spécifique  

Enseigner la Halakha  
 

 הלכות שבת
 

 

Classe :  2
nde

 

Filles   

Le volume horaire attribué à la Halakha au lycée est d’une heure par semaine. 

L’école exige que cet enseignement se fasse à partir de cas concrets de la vie 

courante plus parlants aux élèves pour ensuite construire avec les élèves le 

cheminement halakhique des décisionnaires.   
 

Travail à faire par le candidat 

A l’aide des questions données ci-contre et des références relatives 

au thème de    עונג שבת et כבוד שבת , vous construirez une séquence de 2 

séances. Vous en présenterez la logique au jury. 

 

 

Vous rédigerez ensuite la fiche de préparation de la seconde séance. 

Vous définirez l’objectif, le déroulement   et les modalités 

d’évaluation. 
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Questions extraites du site chééla.org 

 
« Shalom chers Rabbanim j'aimerai savoir si la mitsvah de shabbath c'est de 
changer les draps en y mettant de nouveaux ou bien on pourrait tout 
simplement reconduire les memes draps si ceux-ci ne sont pas salis au cours 
de la semaine. » 
N° 2345 
 
 
 
BONJOUR RAV 
« ma question est la suivante:lorsqu'on dit qu'il faut mettre le Chabat des 
habits differents de ceux de la semaine, de quel type d'habits s'agit -il?suffit-il 
de garder et reserver en quelques sorte chemise et pantalon ou la regle 
s'applique meme au chaussure au manteau et au pull?je consens la necessité 
de garder chemise et pantalon pour le chabat mais j'avoue que c assez difficile 
d'etendre cet regle (et de la respecter)sur pull manteau et chaussure.puiis-je 
donc metttre des ppull un manteau et des chaussure aussi bien en semaine 
que chabat? » 
N° 2346 
 
« est il vrai qu'il faut bien manger le shabbat ? moi j'ai pas trop envie car je ne 
veut pas prendre du poids. 
merci pour tout » 
N° 2347 
 
« Dans la Thora il est écrit caved et yom achabbat. 
Comment et à partir de quand a-t-on décidé que respecter le chabbat, cela 
voulait dire ne pas allumer la lumiere ... ? 
Que veut dire Respecter le jour du Chabbat ? 
Peut-on le respecter dans l'esprit ?  
Quelles sont les lois de la Thora en relation avec le Chabbat et desquelles ont 
découlés tous les interdits du Chabbat ? » 
N° 2348 

 
 

 מקורות 
 איזהו כבוד ואיזהו עונג?

)א( ארבעה דברים נאמרו בשבת שנים מן התורה ושנים מדברי סופרים והן מפורשין על ידי 

 )ישעיהו נ"ח(הנביאים שבתורה זכור ושמור ושנתפרשו על ידי הנביאים כבוד ועונג שנאמר 

 וקראת לשבת עונג ולקדוש ה' מכובד:

ם שצריך לתקן )ז( איזה הוא עונג זה שאמרו חכמי

תבשיל שמן ביותר ומשקה מבושם לשבת הכל 

לפי ממונו של אדם וכל המרבה בהוצאת שבת 

ובתיקון מאכלים רבים וטובים הרי זה משובח 

ואם אין ידו משגת אפילו לא עשה אלא שלק 

)ב( איזהו כבוד זה שאמרו חכמים שמצוה על  

אדם לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בערב שבת 

וחכמים הראשונים היו .......מפני כבוד השבת 

יהן בערב שבת ומתעטפים ואומרים מקבצין תלמיד

 בואו ונצא לקראת שבת המלך:



וכיוצא בו משום כבוד שבת הרי זה עונג שבת 

ואינו חייב להצר לעצמו ולשאול מאחרים כדי 

כל בשבת אמרו חכמים הראשונים להרבות במא

 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות:
)ח( מי שהיה ענוג ועשיר והרי כל ימיו כשבת 

צריך לשנות מאכל שבת ממאכל החול ואם אי 

אפשר לשנות משנה זמן האכילה אם היה רגיל 

 להקדים מאחר ואם היה רגיל לאחר מקדים:
 .. )ט( חייב אדם לאכול שלש סעודות בשבת

וצריך לקבוע כל סעודה משלשתן על היין ולבצוע 

 על שתי ככרות וכן בימים טובים:
)י( אכילת בשר ושתיית יין בשבת עונג הוא 

 ליה...

)ג( ומכבוד השבת שילבש כסות נקיה ולא יהיה 

 .....מלבוש החול כמלבוש השבת 

)ד( אסור לקבוע סעודה ומשתה בערב שבת מפני 

 .....כבוד השבת

מכבוד השבת שימנע אדם מן המנחה ולמעלה  

אוה מלקבוע סעודה כדי שיכנס לשבת כשהוא מת

 .לאכול
  ....)ה( מסדר אדם שולחנו בערב שבת

וצריך לתקן ביתו מבעוד יום מפני כבוד השבת 

ויהיה נר דלוק ושולחן ערוך ומטה מוצעת שכל 

 אלו לכבוד שבת הן:
)ו( אע"פ שיהיה אדם חשוב ביותר ואין דרכו ליקח 

דברים מן השוק ולא להתעסק במלאכות שבבית 

השבת בגופו שזה חייב לעשות דברים שהן לצורך 

 ...הוא כבודו 
 רמב"ם הלכות שבת פ"ל 

 

ורצונו לומר, עונג הוא בשבת עצמו, וכבוד הוא בערב שבת.  
 ביאור הגר"א , סי' תקכ"ט ס"ק ד

        

 

 

  עונג משתנה מאדם לאדם 

                                               

רבי עקיבא היה יושב ובוכה בשבת . 

ו תלמידיו : רבינו , לימדתנו אמרו ל

"וקראת לשבת עונג"! אמר להם : זה 

 עונג שלי.
 שיבולי הלקט צ"ג

 

יש אומרים שאדם שמזיק לו האכילה 

דאז עונג הוא שלא לאכול , לא 

הגה:וכן מי שיש לו עונג אם יבכה , כדי שילך יאכל.

צערו מלבו, מותר לבכות בשבת )אגור בשם שבולי 

 לקט(

   רפ"ח, ב שו"ע אורח חיים
 


