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אייר תשע"ז  |  מאי 2017

 "עמדתי בתוך ירושלים
 המשובצת בשמש
 המחייכת כמו כלה

 בשדה
על יד עשב דק וירוק..." 

 זלדה, מתוך השיר 'עמדתי בירושלים', 'פנאי', 
הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב תשנ"ז

מגוונות,  וקהילות  מובילים  בשיתוף  העיר,  גינות  קהילתי  מינהל  של  השבת  קבלות 
משבצות את ירושלים מחדש ומביאות את בשורת ההתחדשות היהודית לרחובותיה. 
מדי יום שישי בין הערביים, בקיץ ירושלמי, נאספים מאות אנשים ונשים, בכל גיל 
ובכל שפה לחגוג את כניסת השבת, בריקוד ושיר, בשמחת הלב ובתפילה משותפת. 
מסורת זו חוצה גבולות ומקרבת לבבות,  ואנו גאים לארח מדי שנה אתכם בקורת גג 
ירושלים, שפת מסורת  ובונה את השפה המיוחדת של  הקהילתית שלנו המחברת 
השבת וההתחדשות הרוחנית, שפת החיבור בין תושבי העיר והגרים מחוצה לה ובין 

בני הדור הצעיר והמבוגרים.

בחוברת שלפניכם תמצאו מבחר מתפילות ושירי השבת, ממזמורי תהילים ומנופה 
הרוחני המתחדש של מדינתנו. "קבלת השבת בתחנה הראשונה" נבחרה להיות אחת 

ממאה אירועי הייצוג של ירושלים ואנו גאים כי אנו שותפים בבניינה של ירושלים.

"בנות ירושלים" )שיר השירים א', ה'( רבנן אמרי: אל תקרי בנות 
ירושלים, אלא בונות ירושלים  ...  אמר רבי יוחנן: עתידה ירושלים 
להעשות מטרופולין לכל המדינות ולהמשיך כנהר אליה לכבודה..."

מתוך מדרש שיר השירים רבה פרשה א' סימן ה'

אנו מודים לכל שותפינו ומזמינים אתכם להצטרף ולהיות חלק מהם.

ד"ר אילן אזרחי, עדית רובין, שייקה אל עמי, דבי שועה – חיים

מנהל קהילתי גינות העיר
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Iyar 5777  |  May 2017

"Jerusalem bejeweled in the sun, 
smiling like a bride- 
in the field 
beside slender green grass."

Zelda, I stood in Jerusalem, Translation by Marcia Falk

Ginot Ha'Ir Community Council's Kabbalot Shabbat in partnership with 
diverse communities and spiritual leaders bring a message of Jewish 
renewal to the public space of Jerusalem. Every Friday at twilight during 
the Jerusalem summer hundreds of people gather to celebrate the coming 
of Shabbat together, in a joint prayer of joy, song and dance. This tradition 
transcends borders and brings hearts closer.

The Jerusalem Kabbalot Shabbat at the first station were chosen as one 
of the 100 reasons to visit Jerusalem. We are proud to be tour hosts in our 
community and partners in the building of Jerusalem.   

“…O daughters of Jerusalem…” (Song of Songs 1:5)

The Rabbis say: don’t read it as ‘daughters (b’not) of Jerusalem’ but rather as 
‘builders (bonot) of Jerusalem.’ 

Rabbi Yochanan said: in the future Jerusalem will become the 
metropolis of all the countries, and be drawn to her for her glory…" 
(Song of Songs Rabah, 1:5)

We thank all our partners who make the Kabbalot Shabbat possible and 
invite you to join the building of a unique language of Jerusalem; a language 
of connections between tradition and spiritual renewal, between the city's 
residents and guests, between young and old.

Dr Ilan Ezrachi, Idit Rubin, Shaike El Ami, Debi Shoua Haim

Ginot Ha'Ir Community Council





 טוב לומר שיר השירים בערב שבת,

יִרים. יר ַהּשִׁ קֹול ָנִעים ׁשִ ִאים ְלׁשֹוֵרר ְבּ ה ֲאַנְחנּו ּבָ ִהּנֵ

פרק א:
לֹֹמה ר ִלׁשְ יִרים ֲאׁשֶ יר ַהּשִׁ  ׁשִ

ִין י טֹוִבים ּדֶֹדיָך ִמּיָ יהּו ּכִ יקֹות ּפִ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ָ  ִיּשׁ

ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוָך ֶמָך ַעל ּכֵ ֶמן ּתּוַרק ׁשְ ָמֶניָך טֹוִבים ׁשֶ  ְלֵריַח ׁשְ

ְך ְמָחה ּבָ ֶלְך ֲחָדָריו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ רּוָצה ֱהִביַאִני ַהּמֶ ֵכִני ַאֲחֶריָך ּנָ  ָמׁשְ

ִרים ֲאֵהבּוָך ִין ֵמיׁשָ יָרה דֶֹדיָך ִמּיַ  ַנְזּכִ

לֹֹמה יִריעֹות ׁשְ ָאֳהֵלי ֵקָדר ּכִ ם ּכְ ָלִ נֹות ְירּוׁשָ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ּבְ  ׁשְ

ֶמׁש  ָ ָזַפְתִני ַהּשׁ ְ ּשׁ ַחְרֹחֶרת ׁשֶ ֲאִני ׁשְ ְראּוִני ׁשֶ  ַאל ּתִ

ָרִמים ֻמִני ֹנֵטָרה ֶאת ַהּכְ י ִנֲחרּו ִבי ׂשָ ֵני ִאּמִ  ּבְ

י י לֹא ָנָטְרּתִ ּלִ ְרִמי ׁשֶ  ּכַ

ֳהָרִים ּצָ יץ ּבַ ְרּבִ י ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאיָכה ּתַ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ׁשֶ יָדה ּלִ  ַהּגִ

עְֹטָיה ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריָך ָמה ֶאְהֶיה ּכְ ּלָ  ׁשַ

ים  ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ  ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך ַהּיָ

נֹות ָהרִֹעים ּכְ ִדּיַֹתִיְך ַעל ִמׁשְ ִעְקֵבי ַהּצֹאן ּוְרִעי ֶאת ּגְ  ְצִאי ָלְך ּבְ

יִתיְך ַרְעָיִתי ּמִ ִרְכֵבי ַפְרעֹה ּדִ  ְלֻסָסִתי ּבְ

ֲחרּוִזים אֵרְך ּבַ ּתִֹרים ַצּוָ  ָנאוּו ְלָחַיִיְך ּבַ

ֶסף ְך ִעם ְנֻקּדֹות ַהּכָ ה ּלָ  ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ

י ָנַתן ֵריחֹו ְמִסּבֹו ִנְרּדִ ֶלְך ּבִ ַהּמֶ  ַעד-ׁשֶ

ַדי ָיִלין ין ׁשָ  ְצרֹור ַהּמֹר ּדֹוִדי ִלי ּבֵ

>>



ִדי ַכְרֵמי ֵעין ּגֶ ּכֹל ַהּכֶֹפר ּדֹוִדי ִלי ּבְ  ֶאׁשְ

ְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ִהּנָ  ִהּנָ

נּו ַרֲעָנָנה ָך ָיֶפה דֹוִדי ַאף ָנִעים ַאף ַעְרׂשֵ  ִהּנְ

רֹוִתים ינּו ֲאָרִזים ַרִהיֵטנּו ּבְ ּתֵ  קֹרֹות ּבָ

מי שאין לו פנאי לגמור כולו, יאמר לפני קבלת שבת אלו הארבעה פסוקים 
שסימנם יעקב:

ִין י טֹוִבים ּדֶֹדיָך ִמּיָ יהּו ּכִ יקֹות ּפִ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ָ  ִיּשׁ
ָמיו לּו ְבׂשָ י ִיּזְ  עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגּנִ

ִרי ְמָגָדיו   ָיבֹא דֹוִדי ְלַגּנֹו ְויֹאַכל ּפְ

ָבעֹות ץ ַעל ַהּגְ ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקּפֵ א ְמַדּלֵ ה ֶזה ּבָ  קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵ
ִמי  ׂשָ ה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ י ֲאֹחִתי ַכּלָ אִתי ְלַגּנִ  ּבָ
ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי  י ׁשָ ְבׁשִ י ַיְעִרי ִעם ּדִ  ָאַכְלּתִ

ְכרּו ּדֹוִדים תּו ְוׁשִ ִאְכלּו ֵרִעים ׁשְ

>>



יעלה יעלה
ר’ ישראל נג’ארה

ְפִני ְרָחה ּגַ י ֵהֵנץ ִרּמֹון ּפָ ַיֲעָלה ַיֲעָלה ּבֹוִאי ְלַגּנִ

ִרי ְמָגָדיו  ָיבֹוא דֹוִדי ָיִחיׁש ְצָעָדיו ְויֹאַכל ֶאת ּפְ

ִני ב ַעל ּכַ ִאם ְיִדיִדי ָאְרכּו ְנדּוָדיו ֵאיְך ְיִחיָדה ֵאׁשֵ

, ַוֲאִני ָאׁשּוָבה ת ֲאהּוָבה ׁשּוִבי ַאּתְ  ׁשּוִבי ֵאַלי, ַאּתְ ּבַ

ִני ּכָ ן ִמׁשְ תֹוֵכְך ֶאּתֵ י ּבְ תּוָבה ּכִ י זֹאת אֹות ּכְ ה ִעּמִ ִהּנֵ

ִדיָת ּוְלָך ַרְעָיה אֹוִתי ָקִניָת   י ּפָ  ֵרִעי, ּדֹוִדי, ַנְפׁשִ

ִני ים ֵזִריָת ְוֵאיְך ּתֹאַמר, ּדֹוד, ֲאַהְבּתָ ין ַעּמִ ה ִלי ּבֵ ַעּתָ

ִריִתיְך   ם ׂשָ ה ּוְלׁשֵ ִתי, ְלטֹוב ֵזִריִתיְך ְוִלְתִהּלָ  ֲאֻיּמָ

י ְיׁשּוָעֵתְך ָאִני   ְמִחי, ּכִ יְך ׂשִ י ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ ּכִ

ה ַמֵהר ֱאסֹוף ְנדּוִדי    לּו ְיִהי ִכְדָבְרָך, ְיִדיִדי ַעּתָ

ִני   ם ַאְקִריב ָלְך ֶאת ָקְרּבָ ּוְלתֹוְך ִצּיֹון ְנֵחה ְגדּוִדי ְוׁשָ

ֵעְך ַרֲעָנן ָרטֹב   י ִציץ ִיׁשְ ֵיין ַהטֹוב ּכִ ְך ּכְ  ִחְזִקי, ַרְעָיה, ִחּכֵ

ַלח ָלְך ֶאת ְסָגִני   ּוְלָצַרִיְך ֶאְכרֹות ְוֶאְחטֹב ְוִחיׁש ֶאׁשְ

*   פיוט זה, שנכתב ע"י המשורר הגדול בן המאה ה-16, הוא שיר אהבה בין 

הדוד והרעיה, המכונה בשיר זה יעלה. השיר זכה ללחנים שונים והוא 
 מושר ע"י כל קהילות המזרח השונות.



אל גינת אגוז
 מלים: מתוך שיר השירים

לחן: שרה לוי-תנאי

י ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ  ֶאל ּגִ

ַחל י ַהּנָ ִאּבֵ  ִלְראֹות ּבְ

ֶפן  ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהּגֶ

 ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹנים

ֶדה  ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהּשָׂ

ָרִמים יָמה, ַלּכְ ּכִ ָפִרים ַנׁשְ ּכְ  ָנִליָנה ּבַ

ֶפן ְרָחה ַהּגֶ  ִנְרֶאה ִאם ּפָ

ָמַדר ח ַהּסְ ּתַ  ּפִ

 עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן

ָמיו לּו ְבׂשָ י ִיּזְ  ָהִפיִחי ַגּנִ

 ָיבֹא דֹוִדי ְלַגּנֹו, 

ִרי ְמָגָדיו ְויֹאַכל ּפְ



זמר נוגה 
מילים: רחל

לחן: יוסי מוסטקי

י, ּלִ ַמע קֹוִלי, ְרחֹוִקי ׁשֶ ֲהִתׁשְ

ָך – ר ִהּנְ ֲאׁשֶ ַמע קֹוִלי, ּבַ ֲהִתׁשְ

ְדִמי עֹז, קֹול ּבֹוֶכה ּבִ קֹול קֹוֵרא ּבְ

ָרָכה? ה ּבְ ַמן ְמַצּוֶ ּוֵמַעל ַלּזְ

ה ָרב. ה ּוְדָרִכים ּבָ ֵבל זֹו ַרּבָ ּתֵ

ׁשֹות ְלַדק, ִנְפָרדֹות ָלַעד. ִנְפּגָ

לֹות ַרְגָליו, ׁש ָאָדם, ַאְך ּכֹוׁשְ ְמַבּקֵ

ר ָאַבד. לֹא יּוַכל ִלְמצֹא ֶאת ֲאׁשֶ

ָבר ָקרֹוב אּוַלי, ַאֲחרֹון ָיַמי ּכְ

ִריָדה, ְמעֹות ּפְ ל ּדִ ָבר ָקרֹוב ַהּיֹום ׁשֶ ּכְ

י, ה ְלָך ַעד ִיְכּבּו ַחּיַ ֲאַחּכֶ

ַחּכֹות ָרֵחל ְלדֹוָדּה. ּכְ



שירת העשבים
 מלים: נעמי שמר ע”פ רבי נחמן מברסלב

לחן: נעמי שמר

ע ְלָך  ּדַ

ל רֹוֶעה ְורֹוֶעה ּכָ  ׁשֶ

ּלֹו ֵיׁש לֹו ִנּגּון ְמיּוָחד ִמׁשֶ

ע ְלָך  ּדַ

ב ב ְוֵעׂשֶ ל ֵעׂשֶ ּכָ  ׁשֶ

ּלֹו יָרה ְמיּוֶחֶדת ִמׁשֶ  ֵיׁש לֹו ׁשִ

ִבים יַרת ָהֲעׂשָ  ּוִמׁשִ

ל רֹוֶעה ה ִנּגּון ׁשֶ ַנֲעׂשֶ

ה ָיֶפה ּמָ  ּכַ

ה ָיֶפה ְוָנֶאה ּמָ  ּכַ

ֶהם ּלָ יָרה ׁשֶ ׁשֹוְמִעים ַהּשִׁ ׁשֶ ּכְ

יֵניֶהם ל ּבֵ ּלֵ  טֹוב ְמֹאד ְלִהְתּפַ

ְמָחה ַלֲעבֹד ֶאת ה'  ּוְבׂשִ

ִבים יַרת ָהֲעׂשָ  ּוִמׁשִ

ּתֹוֵקק ב ּוִמְשׁ א ַהּלֵ ִמְתַמּלֵ

ב ַהּלֵ  ּוְכֶשׁ

א יָרה ִמְתַמּלֵ  ִמן ַהּשִׁ

ָרֵאל ּתֹוֵקק ֶאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוִמׁשְ

דֹול  אֹור ּגָ

ְך ְוהֹוֵלְך  ֲאַזי ִנְמׁשָ

ל ָהָאֶרץ ָעָליו ָתּה ׁשֶ דּוׁשָ  ִמּקְ

ִבים יַרת ָהֲעׂשָ  ּוִמׁשִ

ב ל ַהּלֵ ה ִנּגּון ׁשֶ  ַנֲעׂשֶ



ניגונים
פניה ברגשטיין

י ְוָאִבי, י, ִאּמִ ם ִנּגּוִנים ּבִ ַתְלּתֶ  ׁשְ

כּוִחים.  ִנּגּוִנים ִמְזמֹוִרים ׁשְ

ָאם ְלָבִבי – ְרִעיִנים ְנׂשָ ְרִעיִנים; ּגַ  ּגַ

ה ֵהם עֹוִלים ְוצֹוְמִחים. ַעּתָ

ָדִמי, ה ֵהם ׁשֹוְלִחים ּפֹארֹות ּבְ  ַעּתָ

לּוִבים, עֹוְרַקי ׁשְ יֶהם ּבְ ְרׁשֵ  ׁשָ

י, יַרִיְך ִאּמִ  ִנּגּוֶניָך, ָאִבי, ְוׁשִ

ִבים. ָדְפִקי ֵנעֹוִרים ְוׁשָ ּבְ

י ָהָרחֹוק יר ַעְרׂשִ ה ַאֲאִזין ׁשִ  ִהּנֵ

ת. י ֵאם ֱאֵלי ּבַ יַע ּפִ  ִהּבִ

חֹוק ֶדַמע ּוׂשְ ְזַהְרָנה ּבְ ה ִלי ּתִ  ִהּנֵ

ת. ּבָ ל ׁשַ "ֵאיָכה" ּוְזִמירֹות ׁשֶ

ם ְוָכל ְצִליל ֵיָאֵלם ל ֶהֶגה ִיּתַ  ּכָ

י ֵיהֹום. י קֹוְלֶכם ָהָרחֹוק ּכִ  ּבִ

ֶכם  ֵעיַני ֶאֱעצֹם ַוֲהֵריִני ִאּתְ

הֹום. ַכת ַהּתְ ֵמַעל ְלֶחׁשְ
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שירי סוף הדרך
לאה גולדברג

ל ּלֵ ֵרך ְוִהְתּפַ ֵדִני, ֱאלַֹהי, ּבָ  ַלּמְ

ל, ׁשֵ ִרי ּבָ  ַעל סֹוד ָעֶלה ָקֵמל, ַעל ֹנַגּה ּפְ

 ַעל ַהֵחרּות ַהּזֹאת: ִלְראֹות, ָלחּוׁש, ִלְנׁשֹם,

ל. ׁשֵ ָלַדַעת, ְלַיֵחל, ְלִהּכָ

ל יר ַהּלֵ ָרָכה ְוׁשִ ְפתֹוַתי ּבְ ד ֶאת ׂשִ  ַלּמֵ

ָך ִעם ּבֶֹקר ְוִעם ֵליל, ׁש ְזַמּנְ ִהְתַחּדֵ  ּבְ

ְלׁשֹום. ְתמֹול ׁשִ  ְלַבל ִיְהֶיה יֹוִמי ַהּיֹום ּכִ

ל. ְלַבל ִיְהֶיה ָעַלי יֹוִמי ֶהְרּגֵ
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רבקה מרים 

ָרא ֱאלִֹהים ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ

ֶעֶצם ֵאיָנם ּבְ ַמִים ׁשֶ ָ ֶאת ַהּשׁ

ם ָלַגַעת. רֹוָצה ּבָ ְוֶאת ָהֲאָדָמה ׁשֶ

ָרא ֱאלִֹהים ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ

יֵניֶהם חּוִטים ְמתּוִחים ּבֵ

ֶעֶצם ֵאיָנם ּבְ ַמִים ׁשֶ ָ ין ַהּשׁ ּבֵ

ַעת. ּוַ ׁשַ ּוֵבין ָהֲאָדָמה ַהּמְ

ְוֶאת ָהָאָדם הּוא ָיַצר

ָהִאיׁש הּוא ּתִפָלה ְוהּוא חּוט ׁשֶ

ֵאיֶננּו ַמה ׁשֶ נֹוֵגַע ּבְ

ל רְֹך ְוַדּקּות. ע ׁשֶ ַמּגָ ּבְ
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שבת
שרה פרידלנד בן ארזה

ים י ַמֲעׂשִ ּלֹוִתי ְמֹאד ּוְכָבר ֵאין ּבִ ּדַ  ׁשֶ

ָבִרים, י ַרַעׁש ַהּדְ ַרּבֹוִתי ְוַרב ּבִ  ׁשֶ

 ּבֹוִאי,

י, ֶמן ַהּטֹוב ָהִאּטִ ֶ ׁשּ ָעִרי ּכַ ְשׂ  ְרִדי ּבִ

ָבר, ֵמֵחֶפץ, ַעׂש, ִמּדָ ה ִמּמַ  ַחּפָ

י, ִקְמֵטי עֹוִרי, נּוִחי ּבִ ִבי ּבְ  ׁשְ

ית ֵראׁשִ ת ּבְ ּלַ ּכַ

מתוך 'חוט של חסר' הקיבוץ המאוחד תשע"ג
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אמיר גלבוע, מתוך 'רציתי לכתב שפתי ישנים'

ה. ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ֵני ׁשַ ל ּפְ ֲאִני הֹוֵלך ֲאִני רֹוֶצה ְלַקּבֵ מֹו ׁשֶ ָכה ּכְ  ּכָ

ְכָלל ְכָלל, ֵאיֶנּנּו ָחָזק ּבִ ל יֹום יֹום ְוגּוִפי, ִאם ּבִ ָגִדים ׁשֶ  ְלגּוִפי ּבְ

ֶפׁש לֹא. ְוַגם ַהּנֶ

ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ֵני ׁשַ ל ּפְ ֲאִני הֹוֵלך ִאם ֲאַקּבֵ מֹו ׁשֶ ָכה ּכְ  ּכָ

ה ׁש יֹוֵתר ֵמִרְגׁשָ ר ַחּלָ ל יֹום יֹום ְוגּוִפי ֶאְפׁשָ ָגִדים ְלגּוִפי ׁשֶ  ְוָהיּו ַהּבְ

ֶפׁש לֹא. ֲאָבל ַהּנֶ

ַני  ה ֶאת ּפָ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ל ׁשַ ַקּבֵ י הֹוֵלך ִאם ּתְ ֲאִני עֹוֶדּנִ מֹו ׁשֶ ָכה ּכְ  ּכָ

ִהי. ֶפׁש ּתְ ּנֶ ת ּבַ ּבָ ַ ת יֹום יֹום ְוגּוִפי ֶיֱחַזק ְוַהּשׁ ּבָ ׁש ּגּוִפי ׁשַ  ִיְלּבַ

ה. ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ֵני ׁשַ ל ּפְ ה יֹום יֹום ְלַקּבֵ י ְצִאי ַכּלָ ְלִכי ַנְפׁשִ
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הליכת ערב שבת בקטמון
גלעד מאירי

ְרחֹוב ת, ֲאִני הֹוֵלְך ּבָ ּבָ  ֶעֶרב ׁשַ

ֻחְלָצה ּוִמְכָנַסִים ְקָצִרים,  ּבְ

ִפּלֹות ין ּתְ ְחֵרר ֶאת ַהּגּוף, ּפֹוֵסַע ּבֵ  ְמׁשַ

ַמִים ַקּלֹות, ָ  ָהעֹולֹות ַלּשׁ

ים. נֹות ִנּמֹולֹות ְללֹא ָעְרַלת ִמּלִ ּוָ  ּכַ

ַלְנס יּו-ּבָ ל ַהְנּ ֲעזּוִעים ׁשֶ ְלֵמי ַהּזַ  ּבִ

ַגת, מֹו ּבְ  סֹוְפִגים ּכְ

בּוִרים ְלִעיֵני ֵזיִתים ׁשְ ל ּגַ  ַמֲהמֹורֹות ׁשֶ

רּו ָלַאְסַפְלט, ׁשְ ּנָ  ׁשֶ

ָעִסיס, ְדָרָכה ּבֶ ִחיִרים ֶאת ַהּמִ  ַמׁשְ

ה ֵאין ָמִסיק. ִעיִרּיָ  ּבָ

ה ֵאיָבִרים ַוֲעָבִרים  ְמַעּסֶ

ים ׁשֹוֵאף ְוקֹוֵטף ָלֵראֹות ִניִמּיִ  ּפְ

ִפּלֹות  עֹוֵללֹות ִמּתְ

ָחָלל לּויֹות ּבֶ ּנֹוְתרּו ּתְ  ׁשֶ

ֶקט ֶ  ַעל ַעְנֵפי ַהּשׁ

ת. ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ ׁשֶ
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לפנות ערב 
מילים: יעקב שבתאי

לחן: סשה ארגוב

בין ברושים יורד הערב, 

הסתכלי, הצל קרב אלינו, 

יחפים נלך בשדות השלף 

כי היום, יפתי, עובר. 

על כתפך ידי תנוח 

וצלי על יד צלך פוסע, 

מן הים עכשיו נושב הרוח 

כי היום, יפתי, עובר. 

בואי נשב, הכל רוגע, 

בין עצי הפרדס היום שוקע 

בעלי גפנים הצל נוגע, 

בחורשת האקליפטוס כבר החושך מתחבא. 

אך... אור שקיעה מאיר פנייך, 

צמתך בתוך ידי מוטלת, 

ושחורות שחורות הן שתי עינייך, 

והיום, יפתי, עובר. 

שימי ראשך אצלי על ברך, 

בצמה השחורה אקלע לך פרח, 

ציפורים שרות את שיר הדרך, 

על חורשת האקליפטוס כבר הלילה מכסה. 

אך... בין ברושים עולה ירח, 

הסתכלי, כל כך שקוף הלילה, 

במרחב שדות ינשוף צורח 

ואחריו יללת התן.
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ר׳ יהודה הלוי

ִביִעי ְ לֹום יֹום ַהּשׁ לֹום ְלָך ׁשָ ה ְגִביִעי  ׁשָ ּתֶ ַעל ַאֲהָבֶתָך ֶאׁשְ

ֲעָבִדים ה ָלְך ּכַ ת ְיֵמי ַמְעׂשֶ ׁשֶ  ׁשֵ

ע ְנדּוִדים ּבַ ֶהם ֶאׂשְ  ִאם ֶאֱעבֹד ּבָ

ֵעיַני ֵהם ָיִמים ֲאָחִדים ם ּבְ ּלָ  ּכֻ

ֲעׁשּוִעי ֵמַאֲהָבִתי ָבָך יֹום ׁשַ

יֹום ִראׁשֹון ַלְעׂשֹות ְמָלאָכה  ֵאֵצא ּבְ

ֲעָרָכה ת ַהּמַ ּבַ  ַלְערֹוְך ְליֹום ׁשַ

ָרָכה ם ַהּבְ ם ׂשָ י ָהֱאלִֹהים ׁשָ  ּכִ

ל ְיִגיִעי ה ְלַבד ֶחְלִקי ִמּכָ ַאּתָ

י י ֵמאֹור ְקדֹוׁשִ  ָמאֹור ְליֹום ָקְדׁשִ

י ְמׁשִ אּו ְלׁשִ ֶמׁש ְוכֹוָכִבים ִקּנְ  ׁשֶ

י ִליׁשִ ְ ִני אֹו ַלּשׁ י ְליֹום ׁשֵ  ַמה ִלּ

יר ְמאֹורֹוָתיו יֹום ָהְרִביִעי ַיְסּתִ

י ר טֹוב ִמּיֹום ֲחִמיׁשִ ַמע ְמַבּשֵׂ  ֶאׁשְ

י י ָמֳחָרת ִיְהֶיה ֹנֶפׁש ְלַנְפׁשִ  ּכִ

י  ּבֶֹקר ְלַעְבדּוִתי ֶעֶרב ְלָחְפׁשִ

י ְורֹוִעי ְלַחן ַמְלּכִ ָקרּוא ֱאֵלי ׁשֻ

ֵמָחה י ׂשְ י ַנְפׁשִ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ  ֶאְמָצא ּבְ

נּוָחה י ָקְרָבה ֵאַלי ֵעת ַהּמְ  ּכִ

 ִאם ָנע ְוָנד ֵאֵלְך ִלְמצֹא ְרָוָחה

ל נֹוִדי ְונֹוִעי ח ּכָ ּכַ ֶעֶרב ְוֶאׁשְ

ָמׁשֹות ין ַהּשְׁ  ַמה ָנֲעָמה ִלי ֵעת ּבֵ

ִנים ֲחָדׁשֹות ת ּפָ ּבָ ֵני ׁשַ  ִלְראֹות ּפְ

יׁשֹות  ּבֹאּו ְבַתּפּוִחים ַהְרּבּו ֲאׁשִ

ֶזה יֹום ְמנּוִחי ֶזה ּדֹוִדי ְוֵרִעי
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ידיד נפש
ר' אלעזר אזכרי 

'בקשה על היחוד וחשק האהבה' 

ְך ֶאל ְרצֹוָנְך  ְיִדיד ֶנֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן, ְמׁשְֹך ַעְבּדָ
ֲחֶוה מּול ֲהָדָרְך ּתַ ל, ִיׁשְ מֹו ַאּיָ ְך ּכְ  ָירּוץ ַעְבּדָ

י ֶיֱעַרב לֹו ְיִדידּוָתְך, ִמּנֶֹפת צּוף ְוָכל ַטַעם ּכִ

י חֹוַלת ַאֲהָבָתְך  ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם, ַנְפׁשִ
ַהְראֹות ָלּה ֹנַעם ִזיָוְך א ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה, ּבְ  ָאּנָ

ְפַחת עֹוָלם א, ְוָהְיָתה ָלְך ׁשִ ק ְוִתְתַרּפֵ ְתַחּזֵ ָאז ּתִ

ן אֹוֲהָבְך  ָוִתיק ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך, ְוחּוָסה ָנא ַעל ּבֶ
ְך ִתְפֶאֶרת ֻעּזָ ה ִנְכסֹף ִנְכַסף, ִלְראֹות ּבְ י ֶזה ַכּמֶ  ּכִ

ם ְתַעּלָ א ְוַאל ּתִ ה ּנָ י, חּוׁשָ א ֵאִלי ַמְחַמד ִלּבִ ָאּנָ

לֹוָמְך ת ׁשְ ֶלה ָנא ּוְפרֹׂש ָחִביב, ָעַלי ֶאת ֻסּכַ  ִהּגָ
ְמָחה ָבְך בֹוָדְך, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ִאיר ֶאֶרץ ִמּכְ  ּתָ

יֵמי עֹוָלם ִני ּכִ י ָבא מֹוֵעד, ְוָחּנֵ ַמֵהר ָאהּוב ּכִ

*   המחבר - מקובל, דרשן סופר ומשורר, חי במאה ה-16 בצפת. 

את הפיוט הגדיר כ"בקשה על היחוד וחשק האהבה", ואכן הפיוט המבטא 
כיסופי דבקות בשכינה. במסורות אשכנזיות נהוג לשוררו לפני קבלת 

שבת. בנוסח הספרדים והמזרח התקבל כפיוט המקדים את ברכות 
השחר. כמו כן נוהגים לשיר אותו במסורות שונות בסעודה שלישית של 

שבת ובהקפות שמחת תורה.
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*   ששת מזמורי התהילים שנוספו לקבלת השבת, מכוונים כנגד ששת 

ימי השבוע. באמירת המזמורים אנחנו נפרדים אט אט מימות השבוע, 
ומכשירים את עצמנו לקבלת פני השבת.

מזמור צה 
כנגד יום ראשון

ֵענּו ָנה ַלה' ָנִריָעה ְלצּור ִיׁשְ  ְלכּו ְנַרּנְ

ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו תֹוָדה ּבִ ָמה ָפָניו ּבְ  ְנַקּדְ

ל ֱאלִֹהים דֹול ַעל ּכָ דֹול ה' ּוֶמֶלְך ּגָ י ֵאל ּגָ  ּכִ

ָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו ר ּבְ  ֲאׁשֶ

ת ָיָדיו ָיָצרּו ׁשֶ הּו ְוַיּבֶ ם ְוהּוא ָעׂשָ ר לֹו ַהּיָ  ֲאׁשֶ

נּו ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ה' עֹׂשֵ ּתַ  ּבֹאּו ִנׁשְ

י הּוא ֱאלֵֹהינּו ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו  ּכִ

ָמעּו קֹלֹו ִתׁשְ  ַהּיֹום ִאם ּבְ

ר ְדּבָ ּמִ ה ּבַ יֹום ַמּסָ ְמִריָבה ּכְ ְקׁשּו ְלַבְבֶכם ּכִ  ַאל ּתַ

ם ָראּו ָפֳעִלי ָחנּוִני ּגַ ר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ּבְ  ֲאׁשֶ

דֹור ָוֹאַמר ַעם ּתֵֹעי ֵלָבב ֵהם ָנה ָאקּוט ּבְ ִעים ׁשָ  ַאְרּבָ

 ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי

י ִאם ְיבֹאּון ֶאל ְמנּוָחִתי י ְבַאּפִ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ
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מזמור צו
כנגד יום שני

ל ָהָאֶרץ ירּו ַלה' ּכָ יר ָחָדׁש ׁשִ ירּו ַלה' ׁשִ  ׁשִ

רּו ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו ּשְׂ מֹו ּבַ ְרכּו ׁשְ ירּו ַלה' ּבָ  ׁשִ

ים ִנְפְלאֹוָתיו ָכל ָהַעּמִ בֹודֹו ּבְ רּו ַבּגֹוִים ּכְ  ַסּפְ

ל ֱאלִֹהים ל ְמֹאד נֹוָרא הּוא ַעל ּכָ י ָגדֹול ה' ּוְמֻהּלָ  ּכִ

ה ַמִים ָעׂשָ ים ֱאִליִלים ַוה' ׁשָ ל ֱאלֵֹהי ָהַעּמִ י ּכָ  ּכִ

ׁשֹו ִמְקּדָ  הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו עֹז ְוִתְפֶאֶרת ּבְ

בֹוד ָועֹז ים ָהבּו ַלה' ּכָ חֹות ַעּמִ ּפְ  ָהבּו ַלה' ִמׁשְ

אּו ִמְנָחה ּובֹאּו ְלַחְצרֹוָתיו מֹו ׂשְ בֹוד ׁשְ  ָהבּו ַלה' ּכְ

ל ָהָאֶרץ ָניו ּכָ ַהְדַרת קֶֹדׁש ִחילּו ִמּפָ ֲחוּו ַלה' ּבְ ּתַ  ִהׁשְ

ִרים ֵמיׁשָ ים ּבְ ּמֹוט ָיִדין ַעּמִ ל ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ  ִאְמרּו ַבּגֹוִים ה' ָמָלְך ַאף ּתִ

ם ּוְמלֹאֹו ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ִיְרַעם ַהּיָ ָ ְמחּו ַהּשׁ  ִיׂשְ

ל ֲעֵצי ָיַער נּו ּכָ ר ּבֹו ָאז ְיַרּנְ ַדי ְוָכל ֲאׁשֶ  ַיֲעלֹז ׂשָ

ּפֹט ָהָאֶרץ י ָבא ִלׁשְ י ָבא ּכִ  ִלְפֵני ה' ּכִ

ֱאמּוָנתֹו ים ּבֶ ֶצֶדק ְוַעּמִ ֵבל ּבְ ּפֹט ּתֵ ִיׁשְ
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מזמור צז
כנגד יום שלישי

ים ים ַרּבִ ְמחּו ִאּיִ ֵגל ָהָאֶרץ ִיׂשְ  ה' ָמָלְך ּתָ

ְסאֹו ט ְמכֹון ּכִ ּפָ  ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו ֶצֶדק ּוִמׁשְ

ֵלְך ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו  ֵאׁש ְלָפָניו ּתֵ

ֵחל ָהָאֶרץ ֵבל ָרֲאָתה ַוּתָ  ֵהִאירּו ְבָרָקיו ּתֵ

ל ָהָאֶרץ ְפֵני ֲאדֹון ּכָ ְפֵני ה' ִמּלִ ּדֹוַנג ָנַמּסּו ִמּלִ  ָהִרים ּכַ

בֹודֹו ים ּכְ ַמִים ִצְדקֹו ְוָראּו ָכל ָהַעּמִ ָ ידּו ַהּשׁ  ִהּגִ

ל ֱאלִֹהים ֲחוּו לֹו ּכָ ּתַ ֱאִליִלים ִהׁשְ ְתַהְלִלים ּבָ ל עְֹבֵדי ֶפֶסל ַהּמִ  ֵיבֹׁשּו ּכָ

ֶטיָך ה' ּפָ נֹות ְיהּוָדה ְלַמַען ִמׁשְ ֵגְלָנה ּבְ ַמח ִצּיֹון ַוּתָ ׂשְ ְמָעה ַוּתִ  ׁשָ

ל ֱאלִֹהים ל ָהָאֶרץ ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ּכָ ה ה' ֶעְליֹון ַעל ּכָ י ַאּתָ  ּכִ

יֵלם ִעים ַיּצִ ד ְרׁשָ ְנאּו ָרע ׁשֵֹמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמּיַ  ֹאֲהֵבי ה' ׂשִ

ְמָחה ֵרי ֵלב ׂשִ יק ּוְלִיׁשְ ּדִ  אֹור ָזֻרַע ַלּצַ

ה' ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו יִקים ּבַ ְמחּו ַצּדִ ׂשִ
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מזמור צח
כנגד יום רביעי

ה י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ ירּו ַלה' ׁשִ  ִמְזמֹור ׁשִ

יָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו  הֹוׁשִ

ה ִצְדָקתֹו ּלָ  הֹוִדיַע ה' ְיׁשּוָעתֹו ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ּגִ

ָרֵאל  ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיׂשְ

 ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאלֵֹהינּו

רּו נּו ְוַזּמֵ ְצחּו ְוַרּנְ ל ָהָאֶרץ ּפִ  ָהִריעּו ַלה' ּכָ

ִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה ִכּנֹור ּבְ רּו ַלה' ּבְ  ַזּמְ

ֶלְך ה' ֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהּמֶ  ּבַ

ֵבי ָבּה ֵבל ְויֹׁשְ ם ּוְמלֹאֹו ּתֵ  ִיְרַעם ַהּיָ

נּו  ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרּנֵ

ּפֹט ָהָאֶרץ י ָבא ִלׁשְ  ִלְפֵני ה' ּכִ

ִרים ֵמיׁשָ ים ּבְ ֶצֶדק ְוַעּמִ ֵבל ּבְ ּפֹט ּתֵ ִיׁשְ
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מזמור צט
כנגד יום חמישי

נּוט ָהָאֶרץ רּוִבים ּתָ ב ּכְ ים יֹׁשֵ זּו ַעּמִ  ה' ָמָלְך ִיְרּגְ

ים ל ָהַעּמִ דֹול ְוָרם הּוא ַעל ּכָ ִצּיֹון ּגָ  ה' ּבְ

דֹול ְונֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא ְמָך ּגָ  יֹודּו ׁשִ

ַיֲעקֹב  ט ּוְצָדָקה ּבְ ּפָ ִרים ִמׁשְ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ט ָאֵהב ַאּתָ ּפָ ְועֹז ֶמֶלְך ִמׁשְ

יָת ה ָעׂשִ  ַאּתָ

ֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא ּתַ  רֹוְממּו ה' ֱאלֵֹהינּו ְוִהׁשְ

מֹו קִֹראים ֶאל ה' ְוהּוא ַיֲעֵנם קְֹרֵאי ׁשְ מּוֵאל ּבְ כֲֹהָניו ּוׁשְ ה ְוַאֲהרֹן ּבְ  ֹמׁשֶ

ְמרּו ֵעדָֹתיו ְוֹחק ָנַתן ָלמֹו ר ֲאֵליֶהם ׁשָ ַעּמּוד ָעָנן ְיַדּבֵ  ּבְ

א ָהִייָת ָלֶהם ְוֹנֵקם ַעל ֲעִלילֹוָתם ה ֲעִניָתם ֵאל ֹנׂשֵ  ה' ֱאלֵֹהינּו ַאּתָ

י ָקדֹוׁש ה' ֱאלֵֹהינּו ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו ּכִ ּתַ רֹוְממּו ה' ֱאלֵֹהינּו ְוִהׁשְ
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מזמור כט
כנגד יום שישי

ֵני ֵאִלים   ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלה' ּבְ

בֹוד ָועֹז  ָהבּו ַלה' ּכָ

ַהְדַרת קֶֹדׁש ֲחוּו ַלה' ּבְ ּתַ מֹו ִהׁשְ בֹוד ׁשְ  ָהבּו ַלה' ּכְ

ים בֹוד ִהְרִעים ה' ַעל ַמִים ַרּבִ ִים ֵאל ַהּכָ  קֹול ה' ַעל ַהּמָ

ּכַֹח  קֹול ה' ּבַ

ָהָדר  קֹול ה' ּבֶ

ָבנֹון ר ה' ֶאת ַאְרֵזי ַהּלְ ּבֵ  קֹול ה' ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיׁשַ

מֹו ֶבן ְרֵאִמים ְריֹן ּכְ מֹו ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוׂשִ ְרִקיֵדם ּכְ  ַוּיַ

 קֹול ה' ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש

ר ָקֵדׁש ר ָיִחיל ה' ִמְדּבַ  קֹול ה' ָיִחיל ִמְדּבָ

בֹוד ּלֹו ֹאֵמר ּכָ ֱחׂשֹף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו ּכֻ לֹות ַוּיֶ  קֹול ה' ְיחֹוֵלל ַאּיָ

ב ה' ֶמֶלְך ְלעֹוָלם ׁשֶ ב ַוּיֵ ּבּול ָיׁשָ  ה' ַלּמַ

לֹום ָ ן ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ה' עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ
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אנא בכח 
יר ְצרּוָרה ּתִ ָך ּתַ ת ְיִמיֶנְ ֻדּלַ כַֹח ּגְ א ּבְ  ָאּנָ

ֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא ּגְ ָך ׂשַ ת ַעּמְֶ ל ִרּנַ  ַקּבֵ

ְמֵרם ָבַבת ׁשָ ָך ּכְ י ִיחּוֶדְ  ָנא ִגּבֹור ּדֹוְרׁשֵ

ְמֵלם ִמיד ּגָ ְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך ּתָ  ּבָ

רֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך  ֲחִסין ָקדֹוׁש ּבְ

ֶתָך ָ ֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדּשׁ ָך ּפְ ֶאה ְלַעּמְ  ָיִחיד ּגֵ

ֲעלּומֹות ַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ּתַ ל ּוׁשְ ְוָעֵתנּו ַקּבֵ  ׁשַ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ

*   פיוט קדום זה, שבמרכזו תחינה שה' ישמע זעקת ישראל ויבוא לעזרתם, 

מיוחס לתנא ר' נחוניא בן הקנה. כל אחד משבעת משפטיו כולל שש מלים, 
שאותיותיהן הראשונות מרכיבות את השם בן ארבעים ושתים האותיות של 

הקדוש ברוך הוא.

 

'ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו' –
ברכו באור פניו של אדם קדשו באור פניו של אדם.

 לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כמו שהוא בשבת 
)בראשית רבה י''א(

וזהו: 'פני שבת נקבלה'- שפנינו מקבלים אור של שבת
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לכה דודי 
ה ּלָ  ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ָלה ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ּפְ

ִדּבּור ֶאָחד מֹור ְוָזכֹור ּבְ  ׁשָ
ֻיָחד ִמיָענּו ֵאל ַהּמְ  ִהׁשְ

מֹו ֶאָחד  ה' ֶאָחד ּוׁשְ
ה ם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהּלָ ְלׁשֵ

ת ְלכּו ְוֵנְלָכה ּבָ  ִלְקַראת ׁשַ
ָרָכה י ִהיא ְמקֹור ַהּבְ  ּכִ
ֶדם ְנסּוָכה  ֵמרֹאׁש ִמּקֶ

ה ִחּלָ ָבה ּתְ ַמֲחׁשָ ה ּבְ סֹוף ַמֲעׂשֶ

ׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה  ִמְקּדָ
 קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה

ָכא ֵעֶמק ַהּבָ ֶבת ּבְ  ַרב ָלְך ׁשֶ
ְוהּוא ַיְחֹמל ָעַלִיְך ֶחְמָלה

 ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי
י ְך ַעּמִ ְפַאְרּתֵ ְגֵדי ּתִ י ּבִ  ִלְבׁשִ
ְחִמי ית ַהּלַ י ּבֵ ן ִיׁשַ  ַעל ַיד ּבֶ

ָאָלּה י ּגְ ָקְרָבה ֶאל ַנְפׁשִ

 ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי
י ָבא אֹוֵרְך קּוִמי אֹוִרי  ּכִ

ִרי ּבֵ יר ּדַ  עּוִרי עּוִרי ׁשִ
בֹוד ה' ָעַלִיְך ִנְגָלה ּכְ

ְלִמי ּכָ י ְולֹא ּתִ בֹׁשִ  לֹא ּתֵ
ֱהִמי ּתֹוֲחִחי ּוַמה ּתֶ ׁשְ  ַמה ּתִ

י י ַעּמִ ְך ֶיֱחסּו ֲעִנּיֵ  ּבָ
ּה ּלָ ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ּתִ

ה ׁשָֹסִיְך ּסָ  ְוָהיּו ִלְמׁשִ
ל ְמַבְלָעִיְך  ְוָרֲחקּו ּכָ

יׂש ָעַלִיְך ֱאלָֹהִיְך  ָיׂשִ

ה ּלָ ְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ּכַ ּכִ

ֹמאל ִתְפרִֹצי  ָיִמין ּוׂשְ
ֲעִריִצי  ְוֶאת ה' ּתַ

ְרִצי ן ּפַ  ַעל ַיד ִאיׁש ּבֶ
ְמָחה ְוָנִגיָלה ְוִנׂשְ

ֲעָלּה לֹום ֲעֶטֶרת ּבַ ׁשָ  ּבִֹאי ּבְ
ה ּוְבָצֳהָלה ִרּנָ ְמָחה ּבְ ׂשִ ם ּבְ  ּגַ

ה  ּתֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגּלָ
ה ה ּבֹוִאי ַכּלָ ּבֹוִאי ַכּלָ

ָתא ת ַמְלּכְ ּבָ ה ׁשַ ּבֹוִאי ַכּלָ

*   פיוט זה, חיבר באמצע המאה ה-16 ר' שלמה אלקבץ, מחוג מקובלי צפת. זהו הפיוט 

המרכזי בקבלת השבת, באמצעותו מזמינים המתפללים את השבת אל נפשם ואת 
הגאולה לציון. פיוט זה מלווה את רגעי המעבר שבין ימי החולין המסתלקים לבין 

השבת היורדת. השיר זכה ללחנים רבים, מלחנים מסורתיים עתיקים ועד ללחנים בני 
ימינו. שמו של המחבר מופיע באקרוסטיכון 'שלמה הלוי '.
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יש נוהגים לומר לפני מזמור זה: 

ברוך המנחיל מנוחה לעמו ישראל ביום שבת קודש

מזמור צב
ת ּבָ ַ יר ְליֹום ַהּשׁ  ִמְזמֹור ׁשִ

ְמָך ֶעְליֹון ר ְלׁשִ  טֹוב ְלֹהדֹות ַלה' ּוְלַזּמֵ

ילֹות ּלֵ ָך ֶוֱאמּוָנְתָך ּבַ ּבֶֹקר ַחְסּדֶ יד ּבַ  ְלַהּגִ

ִכּנֹור יֹון ּבְ  ֲעֵלי-ָעׂשֹור ַוֲעֵלי-ָנֶבל ֲעֵלי ִהּגָ

ן י ָיֶדיָך ֲאַרּנֵ ַמֲעׂשֵ ָפֳעֶלָך ּבְ ִני ה' ּבְ ְחּתַ ּמַ י ׂשִ  ּכִ

בֶֹתיָך יָך ה' ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ְדלּו ַמֲעׂשֶ  ַמה-ּגָ

ַער לֹא ֵיָדע ּוְכִסיל-לֹא ָיִבין ֶאת זֹאת  ִאיׁש-ּבַ

ְמָדם ֲעֵדי-ַעד ָ ל-ּפֲֹעֵלי ָאֶון ְלִהּשׁ ִציצּו ּכָ ב ַוּיָ מֹו ֵעׂשֶ ִעים ּכְ ְפרַֹח ְרׁשָ  ּבִ

ה ָמרֹום ְלעָֹלם ה'  ְוַאּתָ

ל-ּפֲֹעֵלי ָאֶון ְרדּו ּכָ ה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו ִיְתּפָ י-ִהּנֵ ה ֹאְיֶביָך ה' ּכִ י ִהּנֵ  ּכִ

ֶמן ַרֲעָנן ׁשֶ ּלִֹתי ּבְ ְרֵאים ַקְרִני ּבַ ֶרם ּכִ  ַוּתָ

ַמְעָנה ָאְזָני ׁשְ ִמים ָעַלי ְמֵרִעים ּתִ ּקָ ׁשּוָרי ּבַ ט ֵעיִני ּבְ ּבֵ  ַוּתַ

ה ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ָמר ִיְפָרח ּכְ ּתָ יק ּכַ  ַצּדִ

ַחְצרֹות ֱאלֵֹהינּו ַיְפִריחּו ֵבית ה' ּבְ תּוִלים ּבְ  ׁשְ

ים ִיְהיּו ִנים ְוַרֲעַנּנִ ׁשֵ יָבה ּדְ ׂשֵ  עֹוד ְינּובּון ּבְ

ר ה' צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו י ָיׁשָ יד ּכִ ְלַהּגִ



29

מזמור צג
אּות ָלֵבׁש  ה' ָמָלְך ּגֵ

ר  ָלֵבׁש ה' עֹז ִהְתַאּזָ

ּמֹוט ל-ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ  ַאף-ּתִ

ה ְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאּתָ  ָנכֹון ּכִ

ְכָים אּו ְנָהרֹות ּדָ אּו ְנָהרֹות קֹוָלם ִיׂשְ אּו ְנָהרֹות ה' ָנׂשְ  ָנׂשְ

רֹום ה' ּמָ יר ּבַ ֵרי-ָים ַאּדִ ּבְ יִרים ִמׁשְ ים ַאּדִ  ִמּקֹלֹות ַמִים ַרּבִ

 ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה-ּקֶֹדׁש ה' ְלֹאֶרְך ָיִמים
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כי אשמרה שבת
ר' אברהם אבן עזרא 

ינֹו ּוֵביִני ְמֵרִני  אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ ת ֵאל ִיׁשְ ּבָ ְמָרה ׁשַ י ֶאׁשְ ּכִ

ְבֵרי ְצָרִכים ר ּבֹו ּדִ ַדּבֵ ם ִמּלְ ָרִכים    ּגַ ָאסּור ְמצֹא ֵחֶפץ ַלֲעׂשֹות ּדְ

ֵמִני תֹוַרת ֵאל ּוְתַחּכְ ה ּבְ ְבֵרי ְסחֹוָרה אֹו ִדְבֵרי ְמָלִכים       ֶאְהּגֶ ּדִ

י ה ְלדֹור ִראׁשֹון ָנַתן ְקדֹוׁשִ י      ִהּנֵ ּבֹו ֶאְמְצָאה ָתִמיד נֹוַח ְלַנְפׁשִ

יל ְמזֹוִני י ַיְכּפִ ִ ּשׁ ָכל ׁשִ ָכה ּבְ י    ּכָ ִ ּשׁ ִ ּשׁ ֶנה ּבַ ֵתת ֶלֶחם ִמׁשְ מֹוֵפת ּבְ

ִנים ְלָפָניו ַדת ַהּיֹום ָהֵאל ֹחק ֶאל ְסָגָניו  ּבֹו ַלֲערְֹך ֶלֶחם ּפָ ם ּבְ ָרׁשַ

ּפּור ֲעֹוִני י ְנבֹוָניו   ָאסּור ְלַבד ִמּיֹום ּכִ ן ְלִהְתַעּנֹות ּבֹו ַעל ּפִ ַעל ּכֵ

ר ְוָדִגים ׂשָ ֲענּוִגים      ֶלֶחם ְוַיִין טֹוב ּבָ ד הּוא יֹום ּתַ ַהּיֹום ְמֻכּבָ

ֵחִני ּמְ ָמחֹות הּוא ּוְתׂשַ י יֹום ׂשְ יִגים ּכִ ְמָחה ַמּשִׂ ֵמִחים ּבֹו ֵהם ׂשִ ַהּשְׂ

בֹוִרית י ּבְ ס ּבֹו ִלּבִ ן ֲאַכּבֵ ֵמֵחל ְמָלאָכה ּבֹו סֹופֹו ְלַהְכִרית     ַעל ּכֵ

ֲחִרית  מּוָסף ְוַגם ִמְנָחה הּוא ַיֲעֵנִני ָלה ֶאל ֵאל ַעְרִבית ְוׁשַ ּלְ ֶאְתּפַ
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חמדה
דליה רביקוביץ 

מֹוָה,  ּלֹא ָהְיָתה ּכָ ה ׁשֶ י ֶחְמּדָ ם ָיַדְעּתִ  ׁשָ

ת ּבָ ׁשַ ִביִעי ּבְ ְ ַמן ַההּוא ָהָיה יֹום ַהּשׁ  ְוַהּזְ

  . ִמים ִלְגּבֹּהַ י ִאיָלנֹות ָהיּו ִמְתַעּצְ ּדֵ  ְוָכל ּבַ

ָנָהר ִלְנּבַֹע,  ִביב ׁשֹוֵטף ּכְ  ְוָהאֹור ֵהֵחל ִמּסָ

ה ָחַמד. ל ַהַחּמָ ְלּגַ ל ָהַעִין ֶאת ּגַ  ְוַגְלּגַ

מֹוָה.   ּלֹא ָהְיָתה ּכָ ה ׁשֶ י ֶחְמּדָ  ָאז ָיַדְעּתִ

בַֹע,  יִחים ְוָהאֹור לֹא ָיַדע ׂשָ י ַהּשִׂ  ִהְזִהירּו ָראׁשֵ

ת, ָהר ּוְבָכל ַאְדוֹוָתיו ִנּצַ י ַהּנָ ַגּלֵ ְך ּבְ  ִנּתַ

ַתּפּוַח ָזָהב ִלְבלַֹע.    ֵעיָניו ּכְ י ָהָיה ּבְ  ַאף רֹאׁשִ

יֶהן ִלְבלַֹע  ֲערּו ֶאת ּפִ י ָנָהר ְצֻהּבֹות ּפָ ּנֵ  ׁשֹוׁשַ

ט, ב ַהּשָׁ ָחְפָזן ְוִגְבעֹול ָהֵעׂשֶ ָהר ּבְ  ֶאת ַאְדוֹות ַהּנָ

ת  ּבָ ׁשַ ִביִעי ּבְ ְ   ְואֹותֹו ַהּיֹום ָהָיה יֹום ַהּשׁ

ְתׁשּוָקה ִלְגּבֹּהַ ִמים ּבִ י ִאיָלנֹות ִמְתַעּצְ ּדֵ  ְוָכל ּבַ

מוה. ּלֹא ָהְיָתה ּכָ ה ׁשֶ י ֶחְמּדָ  ְוָאז ָיַדְעּתִ
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בשביעי
שחר-מריו מרדכי

ל ָהעֹוָלִמים,  ִרּבֹון ּכָ

ה ָיִמים ּשָׁ ַמִים ְוָהָאֶרץ ׁשִ ָ יָת ֶאת ַהּשׁ  ָעׂשִ

ל ְמַלאְכּתֹו". ַבת ִמּכָ אֹוְמִרים – "ׁשָ ִביִעי – ֶזה לא ָנכֹון ַמה ׁשֶ  ּוַבׁשְ

יל ַלֲעׂשֹותֹו. י ּוַמְגּדִ ה ַמְרִחיב ִלּבִ ִביִעי ַאּתָ ְ ּשׁ י ּבַ  ּכִ

י אֹור ִביִעי ִנְמָלא ִלּבִ ָכל ׁשְ ּבְ  ׁשֶ

ּבֹו ֶאל ְמקֹומֹו, ם ׁשֶ ב ַהּיָ  ְוׁשָ

ְבהֹו ִנְתֶלה ָרִקיַע ְוכֹוָכָביו ֵייִטיבּו ְזֹהר  ְוַעל ּגָ

ה. ׁשָ ּבָ  ְוֵתָרֶאה ַהּיַ

ה. י ֶנֶפׁש ַחּיָ ְויֹוֵצא ִלּבִ

ֵרת, ָ לֹום ֲעֵליֶכם, ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ  ׁשָ

בֹואּו; ּתָ ַבר ְזַמן ׁשֶ  ּכְ

ָליו. ִית ַעל ּכֵ  ָיֶפה ַהּבַ

ר ֶאת ָ י ַהּשׁ  ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון, ֶזה ִלּבִ

ְך ְוַהּתֹוהּו  ּתֹם ַהחֹוׁשֶ

ָתָליו. ין ּכְ ַאֲהָבה ֵיׁש ּבֵ ׁשֶ
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ערב שבת 
אילן שיינפלד

ל ְצִלילּות ם ׁשֶ ֵיׁש סּוג ְמֻסּיָ

ת. ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ ַלֲאִוירֹו ׁשֶ

 

ל ֶרֶגׁש, ל ׁשֶ ִמין ּגַ

ל ּתֹוָדה. ִמין מּוִסיָקה ׁשֶ

 

אֹור יֹוֵרד ַעל ָהעֹוָלם

מֹו ִהינּוָמה. ַרְך ּכְ

 

ָיִמים ֲאֵחִרים לא ָהִייִתי יֹוֵדַע ּבְ

ֲאִפּלּו ֵאיְך ִלְקרא ָלּה.

 

כּות ַהּזאת. ם ֶאת ַהּזְ י ִלי ּגַ ְלּתִ ִסּגַ

ר. תֹוְך אׁשֶ ִנְדֶמה, ֲאִני עֹוֵמד ּבְ
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חד
מואיז בן הראש

ַלִים ִנְתַיֲחָדה ְירּוָשׁ

ָכל ָעֵרי ָהעֹוָלם ְבּ ֶשׁ

ּוּון ֶאָחד ִלים ַלִכּ ְלּ ל ְיהּוֵדי ָהִעיר ִמְתַפּ ָכּ

ֲעָרב פֹון ְוִעיר ַלַמּ רֹום ְוִעיר ַלָצּ ִעיר ַאַחת ַלָדּ

ְוִעיר ְלִמְזָרח

רֹום ְוֶזה ְלָצפֹון ל ַלָדּ ֵלּ ַלִים ֶזה ִמְתַפּ ירּוָשׁ ַאְך ִבּ

י ַמֲעָרב ַלֵפּ י ִמְזָרח ְוֶזה ְכּ ַלֵפּ ֶזה ְכּ

ּוּון ֶאָחד ּוַפַעם ְלִכּוּון ַאֵחר ל ַלִכּ ֵלּ ּוַפַעם ִמְתַפּ

ִלים ֶזה מּול ֶזה ְלּ ַלִים ִמְתַפּ ֵרי ְירּוָשׁ ְוִנְמָצא ׁשָדּ

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ּוִמְצוֹות ֵבּ ּוִמְצוֹות ֶשׁ

ין ָאָדם ְלָמקֹום ַחד ֵהן. ֵבּ ֶשׁ
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אור וירושלים
מילים ולחן: יוסף שריג

השקט שוב צונח כאן משמי הערב

כדאיית דיה מעל התהומות

ושמש אדומה נושקת להט חרב

את הפסגות, המגדלים והחומות.

ראיתי עיר עוטפת אור

והיא עולה בשלל צבעי הקשת

והיא נוגנת בי כנבל העשור

ראיתי עיר עוטפת אור.

הנה זוחל הצל מבין גבעות האורן

קרב בסתר כאוהב אל השכונות.

ומול פניו קריצות, ריבוא עיני האור הן,

לפתע נפקחו אליו כנפעמות.

ראיתי עיר עוטפת אור...

בדממת אשמורת אחרונה נושמת,

ובקטיפת שחקים רסיס אחרון מחויר,

אך שחר כבר כיפת זהב שלה אודמת

למגעו החם, הרך של אור צעיר.

ראיתי עיר עוטפת אור...
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טובית לייכטר

את קבלת השבת הזאת

נעשה ביחד

בלי דו קיום או תלת קיום

בלי רעיונות נשגבים

את תשימי על שקט

אני אשכח מהתווים

פשוט נשיר, לכה דודי.

את קבלת השבת הזאת

נעשה ביחד

בלי מכוניות ברקע

בלי הוראות של אסור ומותר

אני אהיה חזנית

ואת תיהיי העיקר

פשוט נשיר, לקראת כלה.

את סעודת השבת הזאת

נעשה ביחד

נצחק ונשמח ויהיה נהדר

בלי הגדרות

בלי גדרות

אני אברך ברכת המזון

את תסעי לביתך

פשוט ככה, פני שבת נקבלה.

כפי שאת.

כפי שאני.

רק השבת יכולה.
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איזון עדין
סיון הר שפי

נו ּלָ ת ׁשֶ ֶאת ַהּשּבָ

ַרק ֲאִני ְיכֹוָלה ְלַהְכִניס ׁשֶ

ה ָיכֹול ְלהֹוִציא ַרק ַאּתָ ׁשֶ

ֵני ֵנרֹות. ַמְחִזיִקים ׁשְ

סֹוָפּה ִנְהִיים ֶאָחד ֲאָבל ּבְ

ֵנר ֶאָחד י מאורֹות ּבְ ּנֵ ׁשְ

ה. ְלַהְתָחָלה ֲחָדׁשָ

ְרצּוִפין ית ָהִיינּו ּדּו-ּפַ ּוְבֵראׁשִ

לּוי עֹוָלם. ְדָרה ָהָיה ּתָ חּוט ׁשִ ּבְ

ְדָרה ו ׁשֵני ַעּמּוֵדי ׁשִ ַעְכׁשָ

ִית ַמְחִזיִקים ּבַ

ֲאִני ְקָצת ִמְתּכֹוֶפֶפת, ּוְכׁשֶ

ה. ִאּזּון ָעִדין. ַאּתָ ּוְכׁשֶ

מתוך "גלות הלויתן" )ריתמוס, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2005(
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שלחן כחל 
חמוטל בר יוסף

דֹול ְוָכֹחל, ְלָחן ּגָ ִיְהֶיה ָלנּו ׁשֻ

ַיַחד, נּו ּבְ ְלָחן ָערּוְך ְלֻכּלָ ִיְהֶיה ָלנּו ׁשֻ

ְלָחן עֹוֶטה אֹור, ָעֹגל ְלַגְמֵרי. ׁשֻ

 

ת ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַיַחד ּבְ ָידֹו ּבְ ב ּלְ ְוֵנׁשֵ

ִקים ֶזה ָלֶזה ֵקינּו נֹוׁשְ ַמְרּפֵ

יַקת יֹוֵסף ְלִבְנָיִמין, ִלי ֹאֶמר, ְנׁשִ ּבְ

ִלי קֹול לֹום ֲעֵליֶכם ּבְ יר ֶאת ַהּשָ ְוָנׁשִ

ּדּוׁש ֵמַהּכֹוס ָהַאַחת ה ֶאת ֵיין ַהּקִ ּתֶ ְוִנׁשְ

יל. ְלָאִכים, ְלִפי ַהּגִ ַיַחד ִעם ַהּמַ ּבְ

 

ְלָחן ָאז ָיׁשּוב ְוִיּסֹב ַעל ִצירֹו ֻ ַהּשׁ

ְיָלה יֹומֹו, ּוַבּלַ ַבר יֹום ּבְ ְדּ

ַיַחד ָאֵמן. נּו ּבְ ּלָ ֹנאַמר ּכֻ

"השתוות", הקיבוץ המאוחד 2011 עמ' 208.
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לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָ לֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ  ׁשָ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ  ּבֹוֲאֶכם ְלׁשָ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ְרכּוִני ְלׁשָ  ּבָ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ  ֵצאְתֶכם ְלׁשָ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ֶכם ְלׁשָ ְבּתְ ׁשִ   ּבְ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

ָרֶכיָך ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ה ָלְך ִלׁשְ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ  ּכִ

ה ְוַעד-עֹוָלם ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ ה' ִיׁשְ

*   פיוט המושר כאשר חוזרים הביתה מקבלת השבת. ע"פ המסורת שני 

 מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, וכאשר
מוצאים את הבית מוכן מברכים: 'יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך'.
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ח"נ ביאליק

 

ָקה – ּלְ ה ֵמרֹאׁש ָהִאיָלנֹות ִנְסּתַ ַהַחּמָ

ה. ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ּבֹואּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ׁשַ

רּוָכה ה, ַהּבְ דֹוׁשָ ה ִהיא יֹוֶרֶדת ַהּקְ ִהּנֵ

לֹום ּוְמנּוָחה. ּה ַמְלָאִכים ְצָבא ׁשָ ְוִעּמָ

ה! ְלּכָ ּבֹוִאי ּבֹוִאי ַהּמַ

ה! – ְלּכָ ּבֹוִאי ּבֹוִאי ַהּמַ

לֹום. ָ לֹום ֲעֵליֶכם, ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ׁשָ

ה, ְרָנָנה ּוְתִפּלָ ת ּבִ ּבָ ֵני ׁשַ ְלנּו ּפְ ִקּבַ

יָלה. ֵלב ָמֵלא ּגִ ְיָתה ָנׁשּוָבה, ּבְ ַהּבַ

רֹות ָיִאירּו, ְלָחן, ַהּנֵ ֻ ם ָערּוְך ַהּשׁ ׁשָ

ִית ִיְזָרחּו, ַיְזִהירּו. ּנֹות ַהּבַ ל ּפִ ּכָ

לֹום ּוְמבָֹרְך! ת ׁשָ ּבָ ׁשַ

לֹום ּוְמבָֹרְך! ת ׁשָ ּבָ ׁשַ

לֹום. ָ לֹום, ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ּבֹוֲאֶכם ְלׁשָ

נּו ּוְבִזיֵוְך ָנא אֹוִרי ה, ִעּמָ ִבי, ַזּכָ ׁשְ

ֲעבִֹרי. ַלְיָלה ָויֹום, ַאַחר ּתַ

ִבְגֵדי ֲחמּודֹות, ֵדְך ּבְ ַוֲאַנְחנּו ְנַכּבְ

לֹוׁש ְסעּודֹות. ְזִמירֹות ּוְתִפּלֹות ּוְבׁשָ ּבִ

ֵלָמה, ּוִבְמנּוָחה ׁשְ

ּוִבְמנּוָחה ַנֵעָמה –

לֹום! ָ לֹום, ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ְרכּונּו ְלׁשָ ּבָ

ָקה – ּלְ ה ֵמרֹאׁש ָהִאיָלנֹות ִנְסּתַ ַהַחּמָ

ה. ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ה ֶאת ׁשַ ּבֹאּו ּוְנַלּוֶ

ה – ּכָ ה, ַהּזַ דֹוׁשָ לֹום, ַהּקְ ֵצאֵתְך ְלׁשָ

ה... ת ָיִמים ֶאל ׁשּוֵבְך ְנַחּכֶ ׁשֶ ִעי, ׁשֵ ּדְ

ָאה! ת ַהּבָ ּבָ ַ ן ַלּשׁ ּכֵ

ָאה! ת ַהּבָ ּבָ ַ ן ַלּשׁ ּכֵ

לֹום! ָ לֹום, ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ֵצאְתֶכם ְלׁשָ
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ְמרֹוָמיו  עֹוֶשׂה ָשׁלֹום ִבּ
ַרֲחָמיו ַיֲעֶשׂה ָשׁלֹום ָעֵלינּו  הּוא ְבּ

ל ִיְשָׂרֵאל  ְוַעל ָכּ
ֵבל ל יֹוְשֵׁבי ֵתּ  ְוַעל ָכּ

ְוִאְמרּו ָאֵמן.

ָפֶניָך  ה  ֲאַחּלֶ ית  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר  יֹוְצֵרנּו,  ָמרֹום,  ְצָבא  ל  ּכָ ַעל  ֶעְליֹון  ֶמֶלְך 

טֹוב  ֶכל  ְוׂשֵ ֵחן  ִלְמצֹא  ֵביִתי  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְוֶאת  אֹוִתי  ה  ַזּכֶ ּתְ ׁשֶ ִאיִרים  ַהּמְ

ל  נּו ְלַקּבֵ ֵני ָאָדם ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוַזּכֵ ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל ּבְ ּבְ

ֲעֹונֹות  ִמעּוט  ּוִמּתֹוְך  ְוָכבֹוד  ר  עֹׁשֶ ּוִמּתֹוְך  ְמָחה  ׂשִ רֹוב  ִמּתֹוְך  תֹות  ּבָ ׁשַ

ל ִמיֵני חֹוִלי ְוָכל  ָרֵאל ּכָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ֵני ֵביִתי ּוִמּכָ ל ּבְ י ּוִמּכָ ּנִ ְוָהֵסר ִמּמֶ

ָך  נּו ֵיֶצר טֹוב ְלָעְבּדְ ִמיֵני ַמְדֶוה ְוָכל ִמיֵני ַדּלּות ַוֲעִנּיּות ְוֶאְביֹונּות ְוֵתן ּבָ

י  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו ּכִ ִדים ּבְ ֱאֶמת ּוְבִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה ְוִנְהֶיה ְמֻכּבָ ּבֶ

י ְלָך ָיֶאה. י ְלָך ָנֶאה, ּכִ בֹוד, ּכִ ה הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ ַאּתָ



42

קבלת שבת ירושלמית
תפילת קבלת שבת היא חידוש שהנהיגו מקובלי צפת רק במאה ה16.  

בערב שבת היו האר”י ותלמידיו לובשים בגדי לבן, אומרים זה לזה: 'בואו 
ונצא לקראת כלה', ויוצאים לשדה לקבל את פני השבת במזמורי תהלים, 

בשירה ובקריאה ‘בואי כלה, בואי כלה, שבת מלכתא' )שבת המלכה(. רבי 
שלמה אלקבץ חיבר באמצע מאה זו  את הפיוט  'לכה דודי לקראת כלה 
פני שבת נקבלה', והוא הפך עד מהרה לעמוד התווך של קבלת השבת.  

לפני הפיוט הוסיפו אמירת שישה מזמורי תהילים )מזמורים צה'-צט' 
וכט'(, כנגד ששת ימי החול.

ההשראה לעיצוב טקס קבלת השבת היה מנהג פרטי של שני חכמים: רבי 
לקראת  ונצא  “בואו  אומר  והיה  שבת  בערב  ועומד  מתעטף  שהיה  חנינא 
שבת המלכה" ורבי ינאי היה לובש בגדי השבת ואומר "בואי כלה, בואי כלה" 
)תלמוד בבלי,  שבת קיט ע”א(. שירת הפיוט ‘לכה דודי' כבשה את הלבבות, 

וחיש מהר התפשט המנהג לכל קהילות ישראל.

אנחנו רוצים להמשיך במסורת החידוש של חכמנו,  החידוש שהיה יסוד 
הדפוס  המצאת  עם  מאוד  והתמעט  הלך  התפילה,  בעולם  ומרכזי  חשוב 
ארון  הרחבת  של  מגמה  יש  האחרונים  בעשורים  הסידורים.  והדפסת 
הספרים היהודי גם לשירה, ספרות והגות בת זמננו ומתפתחת שפה יהודית 
ישראלית עשירה. במקביל הולכות וקמות קהילות של התחדשות יהודית 
ביטוי  לידי  הבא  היהודי  החיים  באורח  גם  ללימוד,  מעבר  עוסקות  אשר 

בחגיגה משותפת של חגים וטקסים יהודיים ובתפילה.

בחוברת זו המונחת לפניכם, תמצאו את קבלת השבת המסורתית יחד עם 
שירה עברית חדשה. בקבלת שבת ירושלמית אנחנו רוצים לקבל יחד פנים 

של שבת, בשעה מיוחדת זו של ‘בין השמשות'.

אנחנו מקווים שתעשו שימוש בחוברת זו גם בביתכם ובקהילתכם.

אורי קרויזר, עורך החוברת     



43

על מובילי קבלות שבת
נאוה תהילה היא קהילה ירושלמית שוויונית העוסקת ביצירה משותפת 
כמלחינים  צעירים  מוזיקאים  מטפחים  אנו  יהודית.  התחדשות  של 
וכמובילי תפילה, כותבים ומקליטים מוזיקה מקורית לתפילות ומתנסים 
ברעיונות חדשים לתפילה בציבור באוירה פתוחה ומאפשרת. באתר של 
ואקורדים של המוסיקה,  תוים  נאוה תהילה תמצאו סרטונים, הקלטות, 

www.NavaTehila.org  ופרטים על התפילות הפתוחות לכולם

האחים ולדמן - מתוך חווית קבלת שבת ושולחן השבת, שהיו מילדות 
שירה  בין  ולחבר  יחד  לשיר  התכנסנו  בהם  השבוע.  של  הכותרת  גולת 
תפילה ומשפחה צמח לו ההרכב המוסקלי: האחים ולדמן; פולק הרמוני - 

יהודי ישראלי. מוסיקה עם שורשים ושמיים.

, ילידי ירושלים  אנסמבל ניגונים הוקם על ידי שני בן אור ובועז דורות 
אשר צמחו יחד ולחוד במוסדות החינוך השונים של התנועה הרפורמית 
בישראל. הכשרתה של שני כזמרת קלאסית ונסיונה כשליחת ציבור יחד 
עם הכשרתו של בועז כמוסיקאי ומלחין, הביאו למיסוד ההרכב ששם לו 
גשרים  יצירת  ולהוביל  ותפילות  ניגונים  ולעבד  להלחין   , לחדש  למטרה 
בין העבר לעתיד בתחום הובלת התפילה יחד עם עוד מוסיקאים חברי 

Nigunim Ensemble האנסמבל. חפשו בפייסבוק

אורי קרויזר, בעל תפילה ומרכז את תחום חינוך וקהילה באתר 'הפיוט 
ילדים.  לארבעה  ואב  לחני  נשוי  ירושלים,  יליד   piyut.org.il. והתפילה' 
והתפילה  הפיוט  מסורות  ובמחקר  בלימוד  עוסק  האחרון  וחצי  בעשור 
הפיוט  הניגון,  ומלמד את מסורות  וממערב,  ישראל ממזרח  של קהילות 
ישראלית.  לרבנות  המדרש  בית  של  הראשון  המחזור  מוסמך  והתפילה. 
פעיל בתחום ההתחדשות היהודית במנהל קהילתי 'גינות העיר' ירושלים. 
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באה שבת באה מנוחה

ארגון העוסק בחוויית  הפיוט על מרכיביו  וניגון'  ָשרות פיוט  'קהילות 
ברחבי  מגוונים  לקהלים  וקהילתיות,  ריטואל  טקסט,  מוזיקה,   – השונים 
כולה,  השנה  לאורך  שבועי  בסיס  על  נפגשות  השרות  הקהילות  הארץ. 
וטקסטואלי  מוזיקלי  מגוון  וחוות  לומדות  ופייטניות  פייטנים  ובהובלת 
תורכיה  ועד  מתימן  בבל,  ועד  מאנדלוסיה  פיוט  מסורות  של  מאוד  גדול 
מגלם  האחרונות,  בשנים  שגיבשנו  מסורות  חוצה  פיוטים  קנון  וחסידות. 
בתוכו את מיטב היצירתיות הספרותית והמוסיקלית של קהילות ישראל. 

kehilotsharot.org.il

ביתו  עם  יחד  ברלין  )מוסא(  משה  הקלרינט  אמן  ברלין  משפחת 
שבת"  "מנחת  העשירית  השנה  זו  מובילים  ברלין,  אודהליה  המוזיקאית 
מוזיקלית. סביבם נוצרה קהילה של אנשים ונשים אוהבי ניגון בהובלתה 
לראשונה  מגיעים  הם  השנה  ארזה.   בן  פרידלנד  שרה  המשוררת  של 

למתחם התחנה.

מסופרות  לבין  ובין  בניגונים  בטבעיות  משולבים  ישראל  ארץ  שירי 
אנקדוטות על השירים הניגונים ופרשת השבוע.

הוציאה  וקהילה.  ופעילה בתחומי תרבות  ירושלמית  יוצרת  יעיר  צורית 
לאחרונה אלבום שירי ילדים ארץ ישראלי "ציפורי שיר" שנמכר באלפים. 
"זמן קבלת  והשדה.  וספגה מסורת שלובה בשירת הארץ  בקיבוץ  גדלה 

שבת בשבילי הוא הזדמנות להתכנס בשירה כשהלב אוהב". 


