
Chabbat, protéger notre liberté 

Chant 1 – Ani véata néchané et haolam, ani véata az yavoou kvar koulam amrou et zé kodem léfanaï lo 

méchané ani véata néchané et haolam (écoutez ici: https://www.youtube.com/watch?v=gP6PS-poyMg) 

Toi et moi nous changerons le monde, toi et moi puis tout le monde viendra, d’autres ont dit cela avant moi 

mais peu importe, toi et moi nous changerons le monde 

 .אתה נשנה את העולםאני ו – לא משנה   אמרו את זה קודם לפני    אני ואתה אז יבואו כבר כולם      אני ואתה נשנה את העולם

 .אני ואתה נשנה את העולם – זה לא משנה   אמרו את זה קודם לפני    יהיה לנו רע, אין דבר זה לא נורא     אני ואתה ננסה מהתחלה

Texte 1 – la vache qui aimait le chabbat 

ָיִמים ָיַר  ת. לְּ שֶׂ ָתה לו ָפָרה ַאַחת חֹורֶׂ ָהיְּ ָחד שֶׂ ָחִסיד אֶׂ ה בְּ ִרי ִשָשה ָיִמים  ַמֲעשֶׂ ָחד. ָחַרש ָבּה ַהָנכְּ ִרי אֶׂ ָנכְּ ָכָרּה לְּ ָכָסיו ּומְּ ד אֹותֹו ָחִסיד ִמנְּ

ה   ָלאָכה. ָהָיה הֹוֵלְך ּוַמכֶׂ ָתה ַלֲעשֹות מְּ לֹא ָרצְּ ָצה ַתַחת ָהֹעל וְּ ַשָבת הֹוִציָאּה ַלֲחֹרש ָבּה, ָרבְּ ל ֹחל, בְּ ִהיא ֵאיָנּה ָזָזה ִממְּ שֶׂ קֹוָמּה.  אֹוָתּה, וְּ

ָאַמר לֹו: בֹוא וְּ  ל אֹותֹו ָחִסיד וְּ ָרָאה ָכְך, ָהַלְך ֵאצֶׂ ָצה    ֹטלֵכיָון שֶׂ ָרבְּ חּוץ, וְּ יֹום ַהַשָבת הֹוֵצאִתיָה לְּ ִתי ָבה, ּובְּ ָך. ִשָשה ָיִמים ָעַבדְּ ָפָרתְּ

הָ  ַכָמה שֶׂ ָלאָכה ָבעֹוָלם, וְּ ָתה ַלֲעשֹות שּום מְּ לֹא ָרצְּ ָאַמר לֹו ָכְך ֵהִבין  ַתַחת ָהֹעל וְּ קֹוָמּה. ֵכָון שֶׂ ה אֹוָתּה ִהיא ֵאיָנּה ָזָזה ִממְּ ִייִתי ַמכֶׂ

ָתה   ָהיְּ ֵני שֶׂ ָלאָכה, ִמפְּ ֵני ָמה ֵאיָנּה עֹוָשה מְּ מּוָדהאֹותֹו ָחִסיד ִמפְּ ָנה    לְּ ֱעשֶׂ אֶׂ ַשָבת. ָאַמר לֹו אֹותֹו ָחִסיד: בֹוא ַוֲאִני ַמֲעִמיָדּה וְּ ָלנּוַח בְּ

שּוִתי ָהִיית ִננֹוחָ ח  ָהִיית ִברְּ שֶׂ נֶׂיָה: הֹוי ָפָרה, ָפָרה! כְּ ָאזְּ ָלה ָאַמר ָלּה בְּ צְּ ִהִגיַע אֶׂ ת. ֵכיָון שֶׂ שֶׂ ִתיְך  ֹורֶׂ ַכרְּ מּו ֲעֹונֹוַתי ּומְּ ָגרְּ ָשו שֶׂ ַשָבת, ַעכְּ ה בְּ

צֹון ֲאדֹוַנִיְך ִדי ַוֲעִשי רְּ ַבָקָשה ִמֵמְך, ִעמְּ ִרי זֶׂה בְּ ָנכְּ ָלאָכה. לְּ ָשה ַלֲעשֹות מְּ ָדה ּוִבקְּ  ! ִמָיד ָעמְּ

יָה,   נֶׂ ָאזְּ ָת ָלּה בְּ ה ָעִשיָת ָלּה ּוָמה ָאַמרְּ תֹאַמר ִלי, מֶׂ אֹותֹו ָחִסיד: ֵאיִני ַמִניֲחָך ַעד שֶׂ ִרי לְּ ָת אֹוָתּה? ָאַמר לֹו אֹותֹו  ָאַמר ַהָנכְּ ָמא ִכַשפְּ שֶׂ

ִתי לָ  ָכְך ָאַמרְּ ָאַמר: ָחִסיד: ָכְך וְּ מֹו וְּ ַעצְּ ר בְּ ָנָשא ַקל ָוֹחמֶׂ ֵזַע וְּ ַדעְּ ִנזְּ ַהל וְּ ִרי ָכְך, ִנבְּ ָשַמע אֹותֹו ַהָנכְּ ֵאין ָבּה לֹא ִשיָחה   ּוָמה זֹוּה. ֵכָון שֶׂ שֶׂ

מ  ַצלְּ ָרַאִני ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא בְּ בְּ ָאה, ֲאִני שֶׂ ת בֹורְּ בּוָנה, ִהִכיָרה אֶׂ לֹא תְּ לֹא ַדַעת וְּ ָנַתן ִלי ֵדָעה ּוִביָנה  וְּ מּותֹו וְּ ת   –ֹו ּוִבדְּ לֹא ַאִכיר אֶׂ וְּ

ָרא » ִנקְּ ֹמד תֹוָרה, וְּ ָזָכה ִללְּ ַגֵיר וְּ ִנתְּ ִאי?! ִמָיד ָבא וְּ ן  בֹורְּ ָתהַר’ יֹוָחָנן בֶׂ  .  »תֹורְּ

Texte 2 – les travaux interdits (l’an prochain: que fait-on le chabbat) 

ָך  אְכתֶׁ ֲעֹבד ְוָעִשיָת ָכל ְמלַּ ת ָיִמים תַּ שֶׁ יָך שֵׁ ִביִעי ַשָבת לה’ ֱאֹלהֶׂ יֹום ַהשְּ ה ָכל ְמָלאָכה וְּ ֲעשֶׁ  כ, ט שמות.   לֹא תַּ

ַבֲערּו אֵ -לֹא יֹום ַהַשַבתתְּ ם בְּ ֹבֵתיכֶׂ ֹכל ֹמשְּ  שמות, לה, ג  –«  ש בְּ

ֹבת  ָחִריש ּוַבָקִציר ִתשְּ   שמות, לד, כא –«  בֶׂ

יֹום ַהַשָבת ֹקֵשש ֵעִצים בְּ אּו ִאיש מְּ צְּ ָבר ַוִימְּ ָרֵאל ַבִמדְּ ֵני ִישְּ יּו בְּ  «ב פסוק ל ,«ו פרק ט ,במדבר .ַוִיהְּ

הָוה ָנתַ   «ט פסוק כ  ,«ז פרק ט ,ספר שמות אּו ִכי יְּ םרְּ ם ַהַשָבת ַעל ֵכן הּוא ֹנֵתן ָלכֶׂ ָתיו ַאל  ן ָלכֶׂ בּו ִאיש ַתחְּ ם יֹוָמִים שְּ חֶׂ ַביֹום ַהִשִשי לֶׂ

ִביִעי ֵיֵצא ֹקמֹו ַביֹום ַהשְּ   .ִאיש ִממְּ

יֶׂה ָלכֶׂם ש ִיהְּ ָרא ֹקדֶׂ ִביִעי ִמקְּ ש ּוַביֹום ַהשְּ ָרא ֹקדֶׂ םָכל ְמָלאכָ  ּוַביֹום ָהִראשֹון ִמקְּ ה ָבהֶׁ ּדֹו  ַאְך ה לֹא יֵָׁעשֶׁ ש הּוא ְלבַּ ל ְלָכל נֶׁפֶׁ ר יֵָׁאכֵׁ ֲאשֶׁ

ם ה ָלכֶׁ    )טז( שמות פרק יב: » יֵָׁעשֶׁ

ִחין ָבֲאִויר ָדִרים פֹורְּ יֵתר נְּ כֹות ַשָבת, ֲחִגיגֹות הֶׂ ֹמכּו ; ִהלְּ ִיסְּ ם ַעל ַמה שֶׂ ֵאין ָלהֶׂ לּויִ  ,וְּ ִעילֹות ֲהֵרי ֵהם ַכֲהָרִרים ַהתְּ ַהמְּ ֵהןוְּ ַשֲעָרה שֶׂ ָרא  ין בְּ ִמקְּ

ָהֲעבֹודֹות ֻרבֹות ; ַהִדיִנין וְּ ֹמכּו ,ֻמָעט ַוֲהָלכֹות מְּ ִיסְּ ן ַעל ַמה שֶׂ אֹות ַוֲעָריֹות ֵיש ָלהֶׂ ַהֻטמְּ ָהרֹות וְּ  א, ח ,חגיגה משנה ֵהן ֵהן גּוֵפי תֹוָרה ַהטְּ

ֵני ת ָכל ֲעַדת בְּ ה אֶׂ ֵהל ֹמשֶׂ ר ִצָּוה ה ַוַיקְּ ָבִרים ֲאשֶׂ ה ַהדְּ ם ֵאלֶׂ ר ֲאֵלהֶׂ ָרֵאל ַויֹאמֶׂ ִביִעי ’ִישְּ ָלאָכה ּוַביֹום ַהשְּ ה מְּ ת ָיִמים ֵתָעשֶׂ   ַלֲעֹשת ֹאָתם: ֵששֶׂ

ָלאָכה ה בֹו מְּ ש ַשַבת ַשָבתֹון ַלה’ ָכל ָהֹעשֶׂ ם ֹקדֶׂ יֶׂה ָלכֶׂ ֹבֵתיכֶׂ  ִיהְּ ֹכל ֹמשְּ ַבֲערּו ֵאש בְּ יֹום ַהַשָבת: פיּוָמת: לֹא תְּ ל ָכל ֲעַדת  ם בְּ ה אֶׂ ר ֹמשֶׂ ַויֹאמֶׂ

ָרֵאל ֵלאֹמר זֶׂה ַהָדָבר ֵני ִישְּ ִדיב בְּ רּוָמה ַלה’ ֹכל נְּ ם תְּ כֶׂ חּו ֵמִאתְּ ר ִצָּוה ה’ ֵלאֹמר: קְּ ם ָיֹבאּו ֲאשֶׂ ָכל ֲחַכם ֵלב ָבכֶׂ רּוַמת ה’… וְּ ָה ֵאת תְּ ִביאֶׂ   ִלבֹו יְּ

ר  ַיֲעשּו ֵאת ָכל ֲאשֶׂ  ִצָּוה ה וְּ

 ’פסוק י ’ ,ה’–פסוקים א ,פרק לה ,ספר שמות— 

ל ַדֵבר ה’ אֶׂ ֵאה -ַויְּ ה ֵלאֹמר. רְּ ן ֹמשֶׂ ֵאל בֶׂ ַצלְּ ֵשם בְּ ן-ָקָראִתי בְּ הּוָדה-אּוִרי בֶׂ ַמֵטה יְּ ָמה .חּור לְּ ָחכְּ ַדַעת ָוֲאַמֵלא ֹאתֹו רּוַח ֱאֹלִהים בְּ בּוָנה ּובְּ  ּוִבתְּ

ת ֵעץ ַלֲעשֹות .ְמָלאָכה-ּוְבָכל ַמלֹאת ּוַבֲחֹרשֶׂ ן לְּ בֶׂ ת אֶׂ ת. ּוַבֲחֹרשֶׂ ֹחשֶׂ ף ּוַבנְּ סֶׂ ֹשב ַמֲחָשֹבת ַלֲעשֹות ַבָזָהב ּוַבכֶׂ ר ה’  .…ְמָלאָכה-ְבָכל ַלחְּ ַויֹאמֶׂ

ל ל-אֶׂ ַאָתה ַדֵבר אֶׂ ה ֵלאֹמר. וְּ ָרֵאל לֵ -ֹמשֶׂ ֵני ִישְּ ת אֹמרבְּ ְך אֶׁ י ִתְשֹמרּו-אַּ ְבֹתתַּ ם ָלַדַעת ִכי ֲאִני ה שַּ ֹדֹרֵתיכֶׂ ם לְּ  ’ִכי אֹות ִהוא ֵביִני ּוֵביֵניכֶׂ

ת ם אֶׂ תֶׂ ַמרְּ ם. ּושְּ כֶׂ ַקִדשְּ ם-מְּ ש ִהוא ָלכֶׂ יָה מֹות יּוָמת ִכי ַהַשָבת ִכי ֹקדֶׂ לֶׂ ַחלְּ ה ָבּה ְמָלאָכה -ָכל מְּ ש הַ  ָהֹעשֶׁ ָתה ַהנֶׂפֶׂ רְּ ִנכְּ יהָ וְּ ב ַעמֶׂ רֶׂ ת   .ִהוא ִמקֶׂ שֶׁ שֵׁ

ה ְמָלאָכה ש לַ  ָיִמים יֵָׁעשֶׁ ִביִעי ַשַבת ַשָבתֹון ֹקדֶׂ ה ְמָלאָכה-ָכל ’ה-ּוַביֹום ַהשְּ יֹום ַהַשָבת מֹות יּוָמת ָהֹעשֶׁ  .בְּ

 «ו  ט’–פסוקים א ,פרק לא ,ספר שמות— 

ָבִעים ָחֵסר ַאַחת. )א( הַ  ָלאכֹות ַארְּ עַּ ֲאבֹות מְּ הַ  .ּזֹורֵׁ ש)ב( וְּ הַ  .חֹורֵׁ ר)ג( וְּ הַ  .ּקֹוצֵׁ ר)ד( וְּ מֵׁ הַ  .ָּדש)ה( הַ  .ְמעַּ ה)ו( וְּ ר)ז( הַ  .ּזֹורֶׁ )ח(  .בֹורֵׁ

ןהַ  הַ  .ּטֹוחֵׁ ד)ט( וְּ ּקֵׁ הַ  .ְמרַּ הָ  .ָלש)י( וְּ ה)יא( וְּ ר)יב( הַ  .אֹופֶׁ מֶׁ צֶׁ ת הַּ ְבנֹו)יג( הַ  .ּגֹוזֵׁז אֶׁ הַ  .ְמלַּ הַ  .ְמנְַּפצֹו)יד( וְּ הַ  .צֹוְבעֹו)טו( וְּ )יז(  .ּטֹווֶׁה)טז( וְּ

הַ  ְךוְּ סֵׁ הָ  .מֵׁ י ִניִרין)יח( וְּ ה ְשנֵׁי ָבתֵׁ הָ  .עֹושֶׁ ג ְשנֵׁי חּוִטין)יט( וְּ הַ  .אֹורֵׁ עַּ ְשנֵׁי)כ( וְּ ר)כא( הַ  .חּוִטין פֹוצֵׁ הַ  .ּקֹושֵׁ ִתיר)כב( וְּ הַ  .מַּ ר )כג( וְּ תֹופֵׁ

י ְתִפירֹות י ְתִפירֹות)כד( הַ  .ְשתֵׁ ל ְמָנת ִלְתֹפר ְשתֵׁ עַּ עַּ הַ  .ּׁשֹוֲחטֹו)כו( הַ  .ָצד ְצִבי)כה( הַ  .ּקֹורֵׁ ְפִשיטֹו)כז( וְּ )כט(  .מֹוְלחֹו)כח( הַ  .מַּ
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הַ  ת עֹורֹווְּ ד אֶׁ בֵׁ הַ  .ְמעַּ הַ  .ֹוֲחקֹומ)ל( וְּ ְתכֹו)לא( וְּ י אֹוִתּיֹות)לב( הַ  .ְמחַּ ב ְשתֵׁ הַ  .כֹותֵׁ י אֹוִתּיֹות)לג( וְּ ל ְמָנת ִלְכֹתב ְשתֵׁ ק עַּ )לד(  .מֹוחֵׁ

הַ  .בֹונֶׁההַ  ר)לה( וְּ ה)לו( הַ  .ּסֹותֵׁ בֶׁ הַ  .ְמכַּ ְבִעיר)לז( וְּ ִּטיש)לח( הַ  .מַּ ה ְבפַּ כֶׁ ְרשּות ִלְרשּו)לט( הַ  .מַּ ָלאכֹות  .תמֹוִציא מֵׁ ֲהֵרי ֵאלּו ֲאבֹות מְּ

ָחת ָבִעים ָחֵסר אֶׂ  .ַארְּ

 ’משנה ב ,’פרק ז ,מסכת שבת ,משנה —
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Chant 2 – extrait du Ps. 133  – ַמה ִהֵנה - ת ַאחִ  ּטֹוב ּוַמה ָנִעים בֶׂ ים ַגם ָיַחד שֶׂ  

hiné ma tov ouma naim chévat aHim gam yaHad –  Que c’est bon et agréable un groupe d’adelphes 

ensemble 

En vous inscrivant sur ce lien, vous recevrez le lien de ce lundi ainsi que les lien zoom des cours jusqu’à 

janvier : 

https://framaforms.org/inscription-venir-au-judaisme-1591048937 
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