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The following materials were created for my 11th-12th grade girl's Torah She 
Baal Peh class in Shabbat at Hillel Yeshiva High School in Deal NJ. The 
Topics and general outline were created by my outgoing Assistant Principal, 
Rabbi Jason Knapel with major sources added by myself for each unit. I am 
also indebted to Rabbi Stephen Knapp who developed many materials while 
he was a teacher at Hillel and Rabbi Mordecai Torczyner's Webshas 
(http://www.aishdas.org/webshas/).  
Hatzlacha Rabba!   
Rabbi Tzvi Pittinsky 
 
1. Introduction into Shabbat 

o The pesukim and sources 
o ח:משנה חגיגה א 
o  ג-א: בבראשית 
o  י-ז: בשמות 
o יז- יב:שמות לא 
o ט:  יז-כג :שמות טז 
o ד-א: שמות לה 
o  ג-א: יטויקרא 
o לו-לב: במדבר טו 
o יד-יא: דברים ה 

  מונחים ומושגים

  מקושש עצים, ברית, אות, זכור ושמור בדיבור אחד, מלאכה, בתשמירת ש

Questions 

1. What are the reasons given in the Torah for the Mitzvah of Shabbat? 
2. Are these sources familiar to you from the Siddur? If so where are they found? 
3. What does Hashem do to the seventh day atht He did not do to all of the other 

days fo creation? 
4. What is the difference between שמור and זכור? 
5. What is the punishment for not observing the Shabbat? 
6. Who is commanded to rest on the Shabbat? 
7. What happened in the case of the מקושש עצים? What was his punishment? 
8. How did they know that the מקושש עצים did something forbidden on Shabbat? 
9. Bring an example from נביאים of a similar case. 

  

  

http://www.aishdas.org/webshas/
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  מקורות נוספות

  שמות

   ה-פרק טז פסוקים ד

   ל-פרק טז פסוקים כב

  פרק כג פסוק יב

   ג-פרק לה פסוקים א

  ויקרא

  לא -כז פסוקים ד פרק

   יט-פסוקים יזפרק ה 

   ג-פרק יב פסוקים ב

  פרק יט פסוק ג

  פרק יט פסוק ל

   ג-פרק כג פסוקים א

  י -ה פסוקים כד פרק

  במדבר

   לו-פרק טו פסוקים לב

   י-פרק כח פסוקים ט

  דברים

   יד-פרק ה פסוקים יא

  פרק כ פסוק כ

 

  מלכים ב

  כג פסוק ד פרק

  ט פסוק יא פרק

  ישעיהו

  יג פסוק א פרק

   ז-בפרק נו פסוקים 

  יד -יג פסוקים נח פרק

  כג פסוק סו פרק

  ירמיהו

   כז-פרק יז פסוקים ט

  יחזקאל

, כא -יט, טז, יב -יא פסוקים כ פרק
  כד

  כו, ח פסוק כב פרק

  לח פסוק כג פרק

  כד-כג פסוקים מד פרק

  יז פסוק מה פרק

  ד -ג, א פסוקים מו פרק

  הושע

  יג פסוק ב פרק

  עמוס

   ה -ד פסוקים ח פרק

  תהילים

  ג -א פסוקים צב פרק

  

  איכה

  ו פסוק ב פרק

  

  נחמיה

  יד -יג פסוקים ט פרק

  לד -לב פסוקים י פרק

   כב-פרק יג פסוקים טו

  

  דברי הימים א

  לב פסוק ט פרק

  לא פסוק כג פרק

  

  דברי הימים ב

  ג -ב פסוקים ב פרק

  יג -יב פסוקים ח פרק

 ג פסוק לא פרק
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o The importance of Shabbat within the eyes of the Torah and the 
eyes of Chaza”l (All are Bavli unless otherwise noted.) 

o  ב-טו עמוד א: פרק טו הלכה גשבת ירושלמי 
o שבת דף י עמוד ב 

o The concept of the מחלל שבת 
o יא:ירמיהו ב 
o יט: תהילים קו 
o  א עמוד החולין 
o  אורח חיים חלק א סימן לגאגרות משה  

2. The philosophy of Shabbat 
o The Sabbath by Rabbi Grunfeld 
o Shabbat: Day of Eternity by Rabbi Aryeh Kaplan 
o The Sabbath by Abaraham Joshua Heschel  

3. Kavod and Oneg 
o קיט-שבת דף קיח 
o ביצה דף טז עמוד א  
o ט-א: ם שבת ל"רמב 
o טז, ג-א: ברכת כהנים דם הלכות תפילה ו"רמב 
o יב: ם הלכות ציצית ג"רמב 

  
4. Lighting Candles 

o שבת דף כד עמוד א 
o  ה חובה"ד' ה ותוס:ם שבת ל"מחלוקת רמב(שבת דף כה עמוד ב( 
o  י שם"רש(שבת כג עמוד ב( 
o מדרש תנחומא נח א 
o א: ם שבת ה"רמב  

5. Kiddush and Havdallah 
o י-ז: שמות ב 
o פסחים קו עמוד א 
o ברכות כז עמוד ב 
o ברכות כ עמוד ב 
o י-א: ם שבת כט"רמב 
o ברכות לג עמוד א 
  

6. Seudat Shabbat 
o כח-יג: שמות טז 
o  קיח עמוד ב-יז עמוד בקשבת   

7. Introduction into the 39 prohibited activities  
o עד עמוד א-שבת עג עמוד א  
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o Also see my Webquest on the Prohibitions of Shabbat which can be 
found at: http://www.lookstein.org/articles/shabbat_webquest.htm.   

8. Introduction into מלאכת מחשבת 
o לד-ל: שמות לה 
o ב-חגיגה י עמוד א 
o  שמעון פוטר' ה ר"צד עמוד א ד' י ותוס"מחלוקת רש(שבת צג עמוד ב(( 
o שבת עב עמוד ב 
o שבת יב עמוד א 
o ביצה כג עמוד ב 
o ה טפי ניחא"ד' י ותוס"מילוקת רש(וד א שבת עה עמ( 
o שבת צב עמוד א 
o שבת קג עמוד ב 
o  י ותוס"מחלוקת רש(שבת קה עמוד ב'( 

o Also see: Rabbi Baruch Chait's book, The 39 Avoth Melacha  
o Rabbi David Ribiat's book, 39 Avos Melochos 

 בישול .9
o לח עמוד ב-שבת לו עמוד ב 
o  עד עמוד בשבת 
o מוד בפסחים מ ע 

 מוקצה  .10
o קכד-שבת קכג 
o מח עמוד א-פסחים מז עמוד א  
o קנה עמוד א-שבת קנד עמוד ב   

ם "אמירה לעכו .11  
o שבת קנ עמוד א 
o קנג עמוד א 
o סח עמוד א-ערובין סז עמוד ב  
o גטין ח עמוד ב  

 
It is also a great idea to have students choose to research other Melachot 
from the Talmud through the modern day Halachic sources and present this 
to the class through a PowerPoint, skit, poster, diorama, video, or other 
creative method. 

http://www.lookstein.org/articles/shabbat_webquest.htm

