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Quellen z.Th. Schabbat
Vortrag von Rabbiner Arie Folger

Exodus 20 Deuteronomium 5 דברים פרק ה:יא-יד שמות פרק כ:ז-י
Gedenke   des   Sabbattages, 

um ihn zu heiligen.

Sechs Tage darfst du arbeiten 
und alle deine Werke verrichten.

Aber der siebente Tag ist ein 
Sabbat   dem   Ewigen,   deinem 
G”tte;   da   sollst   du   keinerlei 
Werk verrichten, weder du noch 
dein   Sohn   oder   deine   Tochter, 
noch   dein   Knecht   oder   deine 
Magd, noch dein Vieh, noch der 
Fremde, der in deinen Toren ist

Denn in sechs Tagen hat der 
Ewige den Himmel und die Erde 
und das Meer und alles, was in 
ihnen   ist,   erschaffen,   aber   am 
siebenten   Tag   hat   er   geruht; 
darum   hat   der   Ewige   den 
Sabbattag   gesegnet   und   ihn 
geheiligt

Beobachte den Sabbattag und heilige ihn, 
wie es der Ewige, dein G’tt , dir befohlen hat.

  Sechs Tage darfst  du  arbeiten  und alle 
deine Werke verrichten.

Aber der siebente Tag ist ein Sabbat dem 
Ewigen, deinem G’tte; da sollst du keinerlei 
Werk verrichten, weder du noch dein Sohn 
oder deine Tochter,  noch dein Knecht oder 
deine Magd, noch dein Ochse oder dein Esel, 
noch all dein Vieh, noch der Fremde, der in 
deinen Toren ist, damit dein Kecht und deine 
Magd gleich dir sich ausruhen.

Denke   daran,   dass   du   ein   Knecht   im 
Lande Aegypten gewesen bist, und wie dich 
der Ewige, dein G”tt, mit starker Hand und 
ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt 
hat; darum befiehlt dir der Ewige, dein G”tt, 
den Sabbattag zu halten.

וׁשְּדוׁשֹו ּדַק וׁשְל קְל תָּבת  ּדַּׁש ּדַה תֶאת יֹום   קְל תָוׁשמֹור 
תֶהיך�׃ ־ֱאל־ל וׁשְּוך ה'  וִצ תֶוׁשר  רֶׁשֲא ּֽדַּכ

קְל תָּכל קְל תָת  וִׂשי קְל תָע וׁשְו רֶׁשֲע דֹבד  ּֽדַּת וִמים  קְל תָי תֶוׁשת   וֵׁש
תֶּתך�׃ וׁשְכ ּדַלא וׁשְמ

ּדַלה' קְל תָּבת  ּדַוׁש וִעי  וִבי וׁשְּׁש ּדַה  וׁשְויֹום 
קְל תָכה קְל תָלא וׁשְמ קְל תָכל  תֶׂשה  רֶׁשֲע ּדַת תֶהיך  דֹלא   ־ֱאל־ל

תֶתך קְל תָמ רֶׁשֲא ּדַו וׁשְּדך  וׁשְב ּדַע וׁשְו תֶּתך  וִב וׁשְנך ּו וִב קְל תָּתה ּו  ּדַא
תֶּתך וׁשְמ תֶה וׁשְּב קְל תָכל  וׁשְו וׁשְרך  רֶׁשֲח דֹמ ּדַו וׁשְרך   וׁשְווׁשֹו

ּדַח קְל תָינּו ּדַע ן  ּדַמ וׁשְל תֶריך  קְל תָע וׁשְוׁש וִּב תֶוׁשר  רֶׁשֲא וׁשְרך   וׁשְוֵֽג
קְל תָּכמֹוך�׃ וׁשְתך  ֽקְל תָמ רֶׁשֲא ּדַו וׁשְּדך  וׁשְב ּדַע

תֶר ץ תֶא וׁשְּב קְל תָת  וִיי קְל תָה תֶבד  תֶע וִּכי  קְל תָּת  וׁשְר ּדַכ קְל תָז  וׁשְו
קְל תָּׁשם וִמ תֶהיך  ־ֱאל־ל רֶׁשֲאך ה'  וִצ ּדַו דֹּי וִים  ּדַר וׁשְצ  וִמ
ּדַעל ֵּכ ן קְל תָיה  וׁשְנוטּו ּדַע  וׁשְז דֹר וִב קְל תָקה ּו קְל תָז רֶׁשֲח קְל תָיד   וׁשְּב
תֶאת יֹום רֶׁשֲעׂשֹות  ּדַל תֶהיך  ־ֱאל־ל וׁשְּוך ה'   וִצ

קְל תָּבת�׃ ּדַּׁש ּדַה

קְל תָּבת ּדַּׁש ּדַה תֶאת יֹום   קְל תָזכֹור 
וׁשְּדוׁשֹו�׃ ּדַק וׁשְל

רֶׁשֲע דֹבד ּדַּת וִמים  קְל תָי תֶוׁשת   וֵׁש
תֶּתך�׃ וׁשְכ ּדַלא וׁשְמ קְל תָּכל  קְל תָת  וִׂשי קְל תָע וׁשְו

ּדַלה' קְל תָּבת   ּדַוׁש וִעי  וִבי וׁשְּׁש ּדַה  וׁשְויֹום 
קְל תָכל תֶׂשה  רֶׁשֲע ּדַת תֶהיך  דֹלא   ־ֱאל־ל

תֶּתך וִב וׁשְנך ּו וִב קְל תָּתה ּו ּדַא קְל תָכה  קְל תָלא  וׁשְמ
תֶּתך וׁשְמ תֶה וׁשְב וׁשְתך ּו ֽקְל תָמ רֶׁשֲא ּדַו וׁשְּדך  וׁשְב  ּדַע

תֶריך�׃ קְל תָע וׁשְוׁש וִּב תֶוׁשר  רֶׁשֲא וׁשְרך  וׁשְוֵֽג

קְל תָׂשה ה' קְל תָע וִמים  קְל תָי תֶוׁשת   וִּכי וֵׁש
תֶאת תֶר ץ  ץֶר֗קְל תָא קְל תָה תֶאת  וׁשְו וִים  ּדַמ קְל תָּׁש ּדַה  תֶאת 

קְל תָּבם תֶוׁשר  רֶׁשֲא קְל תָּכל  תֶאת  וׁשְו קְל תָּים   ּדַה
ּדַעל ֵּכ ן וִעי  וִבי וׁשְּׁש ּדַה ּדַּבּיֹום  ּדַנח  קְל תָּי  ּדַו

קְל תָּבת ּדַּׁש ּדַה תֶאת יֹום  ּדַרְך ה'   ֵּב
וׁשְּדוֵׁשהּו�׃ ּדַק וׁשְי ּדַו

RABBINAT
IKG München



Raschi Exodus 20:7
Sachór: Gedenke (Gebot) und Hüte (Verbot) sind in einem Worte gesagt 
worden... Das ist, was geschrieben steht (Psalmen 62:12), eins hat G'tt 
gesprochen, zweifaches habe ich daraus entnommen. (Mechiltá).

Sachor ist Infin., ...und so ist die Erklärung, richtet euer Herz darauf, jederzeit 
des Sabbattages zu gedenken; wenn sich dir ein schöner Gegenstand in die 
Hand fügt, halte ihn für den Sabbat bereit. (Mechiltá).

  י שמות פרק כ:ז  "  רש
 הוא. ...זכור ושמור בדבור אחד נאמרו  - זכור 

 אחת דבר אלהים)   תהלים סב יב(שנאמר  
. (מכילתא)שתים זו שמעתי

 וכ ן פתרונו תנו לב, ... זכור לשו ן פעול הוא
 שאם נזדמ ן לך חפ ץ, לזכור תמיד את יום השבת

(מכילתא): יפה תהא מזמינו לשבת

Vom Lecha DodiSchabbatlied:
“  Schamór   ” (“   Hüte   ”) und “   Sachór   ” (“   Gedenke   ”) in einem Wort   
liess uns G”tt, der Einzige, hören.
Der Ewige ist einzig und Sein Name ist einzig
[gereicht uns] zur Ehre, zur Herrlichkeit und zum Ruhm.

קְל תָחד תֶא וִדּבּור  וׁשְּב קְל תָזכֹור  וׁשְו קְל תָוׁשמֹור 
קְל תָחד. דָחֻי וׁשְּמ ּדַה קְל תָענּו ֵאל  וִמי וׁשְוׁש וִה

קְל תָחד תֶא וׁשְוׁשמֹו  קְל תָחד ּו תֶא ה' 
קְל תָּלה�׃ וִה וׁשְת וִל וׁשְו תֶרת  תֶא וׁשְפ וִת וׁשְל וׁשְלוֵׁשם ּו

Leviticus 23:27...32
Allein am zehnten Tage dieses siebenten Monats ist der Versöhnungstag, eine 
heilige Versammlung sollt ihr abhalten ... Ein hoher Sabbat sei er euch, ihr 
sollt euch kasteien; am neunten des Monats, am Abend, von Abend zu Abend 
sollt ihr euren Ruhetag halten.

ויקרא פרק כג:כז...לב
ץֶר֗הּוא ה םי֣וִרים  דָחֻּפ וִּכ ּדַה ו֧יֹום  תֶּזה  ֧י ה֜ ּדַה וִבי י֨וִעי  וׁשְּׁש ּדַה ַה ֩וׁש  תֶד ּדַל דֹח ה םיׂ֣שֹור  קְל תָע ֽתֶּב  ּ֡דַאְך 

תֶכם  . ם֔ קְל תָל ה םי֣תֶיה  וׁשְה ֽוִי ִי ֙וׁש  תֶד קְל תָראל־ י֨ דֹק וׁשְק .ֽוִמ תֶכם .. . ם֔ קְל תָל ִי ֙א  ןֹו֥תֹו ן הּו קְל תָּב ּדַוׁש  ּדַוׁש יּ֨דַּבת 
תֶרב תֶע . ם֔ קְל תָּב ִי ֙וׁש  תֶד ּדַל י֨ דֹח ַל ה֤קְל תָעה  וׁשְוׁש וִת וׁשְּב ֽ דֹוׁשֵתי ם֑תֶכם  וׁשְפ ּדַנ תֶאתל־ וִּני ם֖תֶתם  וִע  וׁשְו

ֽתֶכם�׃ וׁשְּת ּדַּב ּדַוׁש וׁשְּב ם֖תּו  וׁשְוׁש וִּת תֶרב  תֶע . ם֔ ּדַעדל־ תֶרב  ה םי֣תֶע ֵמ

Leviticus 25:24
... Wenn ihr in das Land kommt, das Ich euch gebe, so soll das Land einen 
Sabbat dem Ewigen deiern. Sechs Jahre darfst du dein Feld bestellen, sechs 
Jahre deinen Weinberg beschneiden und den Ertrag einsammeln. Das siebente 
Jahr aber soll für das Land ein hoher Sabbat sein, ein Sabbat dem Ewigen ...

ויקרא פרק כה:ב-ד
ה םי֣קְל תָתה וׁשְב ֽקְל תָוׁש וׁשְו קְל תָל ם֑תֶכם  ה םיֵ֣ת ן  רֶׁשֲא ם֖וִני  דֹנ ןֹו֥תֶוׁשר  רֶׁשֲא תֶר ץ  . ם֔קְל תָא קְל תָה תֶאלל־ ִי ּ֙ו  קְל תָת י֨ דֹבא ַל ה֤וִּכי   ... 

ןֹו֥וֵׁשוׁש וׁשְו . ם֔תֶדך  קְל תָׂש ה םיּ֣דַרע  וׁשְז וִּת ִי ֙ם  וִני קְל תָוׁש ַל ה֤וֵׁשוׁש  ֽקְל תָוה�׃  ּֽדַליה ּדַוׁש ם֖קְל תָּבת  תֶר ץ  . ם֔קְל תָא  קְל תָה
ה םי֣קְל תָנה קְל תָּׁש ּדַב ֽקְל תָת׃ּה�׃  ּו קְל תָא וׁשְּתֽבּו תֶאתל־ וׁשְפ ם֖קְל תָּת  ּדַס ֽקְל תָא וׁשְו וׁשְר ם֑תֶמך  ּדַּכ ה םי֣ דֹמר  וׁשְז וִּת  קְל תָוׁש ם֖וִנים 

ץֶר֗וִעת  וִבי וׁשְּׁש ִי ֙ ןּדַה קְל תָּבתֹו ּדַוׁש ַל הּ֤דַּבת  ּדַלה'...ּדַוׁש ּדַוׁש ם֖קְל תָּבת  תֶר ץ  . ם֔קְל תָא קְל תָל ה םי֣תֶיה  וׁשְה ֽוִי  
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