הילתי
ק
מנהל העיר
גינות

כשאפקח את העיניים
כדי לשאול וכדי לשקול
יצמחו גם לי כנפיים
וחומה אחת תיפול
כשאפתח חלון או שניים
גם אתה תראה אותי
והאור אשר בינינו
יהיה נחלתי.
חלק בעולם
חלק כחלק
המסע עוד לא הושלם והדרך מיטלטלת
אנשים צמאים לקשר
אנשים זקוקים לגשר
על הגשר הנטוי
יש תקווה ויש סיכוי..
מתוך :חלק בעולם  /מילים :רחל שפירא ,לחן :קובי אושרת

קבלות השבת בככר העיר הפכו בשנים האחרונות לאבן שואבת לאוהבי השבת
בירושלים ,המגיעים אליה מכל רחבי העולם .זוהי זכות גדולה עבורנו לחולל את
הקשר והגשר הזה בלבה של עירנו האהובה .זוהי כבר אינה רק קבלת שבת – זוהי
הזדמנות לקבל את עצמנו ולקבל אחרים ,זה הגשר לקשר שאנו שואפים אליו.
שותפינו הרבים מסייעים בידינו לקיים את המסורת הזו מדי שנה ואנו פונים גם
אליכם להיות שותפינו במסע המיוחד הזה בירושלים.
ברוכים הבאים בצל קורתנו – ושבת שלום מירושלים !
שייקה אל עמי
מנהל מינהל גינות העיר

עדית רובין
יושבת ראש הנהלת המינהל הקהילתי

לתמיכה בקבלות השבת בתחנה הראשונה היכנסו לאתר גינות העיר
 | www.ginothair.org.ilאו פנו ליעל yael@ginothair.org.il
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When I open my eyes
To ask and consider
Will I grow wings
And a wall will fall
When I open a window or two
And you will see me too
And the light between us
Will be my legacy
A part of the world
Bit by bit
The journey is not complete and the path uneven
People thirst for connection
People need a bridge
And on this outstretched bridge
There is hope and a chance

Kabbalat Shabbat in the city center have over the years become a focal point for
shabbat lovers from all over the world. It is our great prerogative to forge this
connection and link in the heart of our beloved city. It is no longer just a Kabbalat
Shabbat but has become an opportunity to reach out and connect with others.
Our many partners help in maintaining this wonderful tradition from year to
year and we welcome you also to take part in this unique journey in Jerusalem,
Idit Rubin
Chairman of community council

Shaike El Ami
Director of Ginot HaIr Community Council

To support Kabbalat Shabbat at Jerusalem's First Station, visit us at
www.ginothair.org.il or contact Yael Gamon at yael@ginothair.org.il
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טוב לומר שיר השירים בערב שבת,
ִה ֵ ּנה ֲאנַ ְחנ ּו ָ ּב ִאים לְ ׁשוֹ ֵרר ְ ּבקוֹ ל נָ ִעים ִׁשיר ַה ּ ִׁש ִירים.

פרק א:
ִׁשיר ַה ּ ִׁש ִירים ֲא ֶׁשר לִ ְׁשלֹמֹה
ָ
ּ
יִ ּ ָׁש ֵקנִ י ִמ ְ ּנ ִׁשיקוֹ ת ּ ִפיה ּו ִּכי טוֹ ִבים דּ ֶֹדיך ִמ ָייִ ן
יח ְׁש ָמנֶ ָ
יך טוֹ ִבים ֶׁש ֶמן ּתו ַּרק ְׁש ֶמ ָך ַעל ֵּכן ֲעלָ מוֹ ת ֲא ֵהבו ָּך
לְ ֵר ַ
יאנִ י ַה ֶּמלֶ ְך ֲח ָד ָריו נָ גִ ילָ ה וְ נִ שְׂ ְמ ָחה ָ ּבךְ
ָ
ָמ ְׁש ֵכנִ י ַא ֲח ֶריך ָ ּנרו ָּצה ֱה ִב ַ
יש ִרים ֲא ֵהבוּךָ
נַ זְ ִּכ ָירה ד ֶֹד ָ
יך ִמ ַ ּייִ ן ֵמ ָׁ
ְׁשחוֹ ָרה ֲאנִ י וְ נָ אוָ ה ְ ּבנוֹ ת יְ רו ָּׁש ִָלם ְּכ ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר ִּכ ִיריעוֹ ת ְׁשלֹמֹה
ַאל ִּת ְראוּנִ י ֶׁש ֲאנִ י ְׁש ַח ְרח ֶֹרת ֶׁש ּ ְׁשזָ ַפ ְתנִ י ַה ּ ָׁש ֶמ ׁש
ְ ּבנֵ י ִא ִּמי נִ ֲחר ּו ִבי שָׂ ֻמנִ י נ ֵֹט ָרה ֶאת ַה ְּכ ָר ִמים
ַּכ ְר ִמי ֶׁש ִּלי לֹא נָ ָט ְר ִּתי
יכה ַּת ְר ִ ּביץ ַ ּב ָ ּצ ֳה ָריִ ם
יכה ִת ְר ֶעה ֵא ָ
ַה ִ ּג ָידה ִּלי ֶׁש ָא ֲה ָבה נַ ְפ ִׁשי ֵא ָ
ַׁש ָ ּל ָמה ֶא ְהיֶ ה ְּכע ְֹטיָ ה ַעל ֶע ְד ֵרי ֲח ֵב ֶריךָ
ִאם לֹא ֵת ְד ִעי לָ ְך ַה ָ ּי ָפה ַ ּב ָ ּנ ִׁשים
ְצ ִאי לָ ְך ְ ּב ִע ְק ֵבי ַה ּצֹאן ו ְּר ִעי ֶאת ְ ּג ִד ּי ַֹתיִ ְך ַעל ִמ ְׁש ְּכנוֹ ת ָהר ִֹעים
ית ְ
יך ַר ְעיָ ִתי
לְ ֻס ָס ִתי ְ ּב ִר ְכ ֵבי ַפ ְרעֹה דִּ ִּמ ִ
אר ְך ַ ּב ֲחרוּזִ ים
נָ או ּו לְ ָחיַ יִ ְך ַ ּב ּת ִֹרים ַצ ָּו ֵ

ּתוֹ ֵרי זָ ָהב נַ ֲעשֶׂ ה ָ ּל ְך ִעם נְ ֻקדּ וֹ ת ַה ָּכ ֶסף
ד-ש ַה ֶּמלֶ ְך ִ ּב ְמ ִסבּ וֹ נִ ְרדִּ י נָ ַתן ֵריחוֹ
ַע ֶׁ
ְצרוֹ ר ַה ּמֹר דּ וֹ ִדי לִ י ֵ ּבין ָׁש ַדי יָ לִ ין
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ֶא ְׁשכּ ֹל ַהכּ ֶֹפר דּ וֹ ִדי לִ י ְ ּב ַכ ְר ֵמי ֵעין ֶ ּג ִדי
ִה ָ ּנ ְך יָ ָפה ַר ְעיָ ִתי ִה ָ ּנ ְך יָ ָפה ֵעינַ יִ ְך יוֹ נִ ים
ִה ְ ּנ ָך יָ ֶפה דוֹ ִדי ַאף נָ ִעים ַאף ַע ְרשֵׂ נ ּו ַר ֲענָ נָ ה
יטנ ּו ְ ּברוֹ ִתים
קֹרוֹ ת ָ ּב ֵּתינ ּו ֲא ָרזִ ים ַר ִה ֵ
מי שאין לו פנאי לגמור כולו ,יאמר לפני קבלת שבת אלו הארבעה פסוקים
שסימנם יעקב:

יִ ּ ָׁש ֵקנִ י ִמ ְ ּנ ִׁשיקוֹ ת ּ ִפיה ּו ִּכי טוֹ ִבים דּ ֶֹד ָ
יך ִמ ָ ּייִ ן
יחי גַ ִ ּני יִ ְּזל ּו ְבשָׂ ָמיו
ימן ָה ִפ ִ
עו ִּרי ָצפוֹ ן וּבוֹ ִאי ֵת ָ
ֹאכל ּ ְפ ִרי ְמגָ ָדיו
יָ בֹא דוֹ ִדי לְ גַ נּוֹ וְ י ַ
קוֹ ל דּ וֹ ִדי ִה ֵ ּנה זֶ ה ָ ּבא ְמ ַד ֵ ּלג ַעל ֶה ָה ִרים ְמ ַק ּ ֵפץ ַעל ַה ְ ּג ָבעוֹ ת
יתי מוֹ ִרי ִעם ְ ּבשָׂ ִמי
אתי לְ גַ ִ ּני ֲאח ִֹתי ַכ ָ ּלה ָא ִר ִ
ָ ּב ִ
יתי יֵ ינִ י ִעם ֲחלָ ִבי
ָא ַכלְ ִּתי יַ ְע ִרי ִעם דִּ ְב ִׁשי ָׁש ִת ִ
ִא ְכל ּו ֵר ִעים ְׁשת ּו וְ ִׁש ְכר ּו דּ וֹ ִדים
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יעלה יעלה
ר’ ישראל נג’ארה
יַ ֲעלָ ה יַ ֲעלָ ה בּ וֹ ִאי לְ גַ ִ ּני ֵהנֵ ץ ִר ּמוֹ ן ּ ָפ ְר ָחה ַ ּג ְפנִ י
ֹאכל ֶאת ּ ְפ ִרי ְמגָ ָדיו
יש ְצ ָע ָדיו וְ י ַ
יָ בוֹ א דוֹ ִדי יָ ִח ׁ
ְ
ִאם יְ ִד ִידי ָא ְרכ ּו נְ דו ָּדיו ֵאיך יְ ִח ָידה ֵא ֵׁשב ַעל ַּכנִ י
ׁשו ִּבי ֵאלַ יַ ,א ְּת ַ ּבת ֲאהו ָּבה ׁשו ִּבי ַא ְּת ,וַ ֲאנִ י ָא ׁשו ָּבה
ִה ֵ ּנה ִע ִּמי זֹאת אוֹ ת ְּכתו ָּבה ִּכי ְ ּבתוֹ ֵכ ְך ֶא ֵּתן ִמ ְׁש ָּכנִ י
ית
ית וּלְ ָך ַר ְעיָ ה אוֹ ִתי ָקנִ ָ
ֵר ִעי ,דּ וֹ ִדי ,נַ ְפ ִׁשי ּ ָפ ִד ָ
ְ
ֹאמר ,דּ וֹ דֲ ,א ַה ְב ָּתנִ י
ית וְ ֵאיך ּת ַ
ַע ָּתה לִ י ֵ ּבין ַע ִּמים זֵ ִר ָ
ית ְ
ית ְ
יך
יך וְ לִ ְת ִה ָ ּלה וּלְ ֵׁשם שָׂ ִר ִ
ֲאיֻ ָּמ ִתי ,לְ טוֹ ב זֵ ִר ִ
ְ
ְ
ִּכי ַא ֲה ַבת עוֹ לָ ם ֲא ַה ְב ִּתיך שִׂ ְמ ִחיִּ ,כי יְ ׁשו ָּע ֵתך ָאנִ י
ל ּו יְ ִהי ִכ ְד ָב ְר ָך ,יְ ִד ִידי ַע ָּתה ַמ ֵהר ֱאסוֹ ף נְ דו ִּדי
וּלְ תוֹ ְך ִצ ּיוֹ ן נְ ֵחה גְ דו ִּדי וְ ָׁשם ַא ְק ִריב לָ ְך ֶאת ָק ְר ָ ּבנִ י
ִחזְ ִקיַ ,ר ְעיָ הִ ,ח ֵּכ ְך ְּכיֵ ין ַהטוֹ ב ִּכי ִציץ יִ ְׁש ֵע ְך ַר ֲענָ ן ָרטֹב
יש ֶא ְׁשלַ ח לָ ְך ֶאת ְסגָ נִ י
וּלְ ָצ ַריִ ְך ֶא ְכרוֹ ת וְ ֶא ְחטֹב וְ ִח ׁ
* 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.
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אל גינת אגוז
מתוך שיר השירים
לחן :שרה לוי-תנאי
ֶאל ִ ּג ַ ּנת ֱאגוֹ ז יָ ַר ְד ִּתי
לִ ְראוֹ ת ְ ּב ִא ֵ ּבי ַה ָ ּנ ַחל
לִ ְראוֹ ת ֲה ָפ ְר ָחה ַה ֶ ּג ֶפן
ֵהנֵ צ ּו ָה ִר ּמֹנִ ים

לְ ָכה דוֹ ִדי נֵ ֵצא ַה ּ ָׂש ֶדה
ימה ,לַ ְּכ ָר ִמים
נָ לִ ינָ ה ַ ּב ְּכ ָפ ִרים נַ ְׁש ִּכ ָ
נִ ְר ֶאה ִאם ּ ָפ ְר ָחה ַה ֶ ּג ֶפן
ּ ִפ ַּתח ַה ְּס ָמ ַדר
ימן
עו ִּרי ָצפוֹ ן וּבוֹ ִאי ֵת ָ
יחי גַ ִ ּני יִ ְּזל ּו ְבשָׂ ָמיו
ָה ִפ ִ
יָ בֹא דוֹ ִדי לְ גַ נּוֹ ,
ֹאכל ּ ְפ ִרי ְמגָ ָדיו
וְ י ַ
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זמר נוגה
רחל
לחן :יוסי מוסטקי
ֲה ִת ְׁש ַמע קוֹ לִ יְ ,רחוֹ ִקי ֶׁש ִּלי,
ֲה ִת ְׁש ַמע קוֹ לִ יּ ַ ,ב ֲא ֶׁשר ִה ְ ּנ ָך –
קוֹ ל קוֹ ֵרא ְ ּבעֹז ,קוֹ ל בּ וֹ ֶכה ִ ּב ְד ִמי
ו ֵּמ ַעל לַ ְּז ַמן ְמ ַצ ֶּוה ְ ּב ָר ָכה?
ֵּת ֵבל זוֹ ַר ָ ּבה ו ְּד ָר ִכים ָ ּבה ָרב.
נִ ְפ ָ ּג ׁשוֹ ת לְ ַדק ,נִ ְפ ָרדוֹ ת לָ ַעד.
ְמ ַב ֵ ּק ׁש ָא ָדםַ ,א ְך כּ וֹ ְׁשלוֹ ת ַרגְ לָ יו,
לֹא יו ַּכל לִ ְמצֹא ֶאת ֲא ֶׁשר ָא ַבד.
ַא ֲחרוֹ ן יָ ַמי ְּכ ָבר ָקרוֹ ב אוּלַ י,
ְּכ ָבר ָקרוֹ ב ַה ּיוֹ ם ֶׁשל דִּ ְמעוֹ ת ּ ְפ ִר ָידה,
ֲא ַח ֶּכה לְ ָך ַעד יִ ְכבּ ּו ַח ַ ּיי,
ְּכ ַחכּ וֹ ת ָר ֵחל לְ דוֹ ָד ּה.
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שירת העשבים
נעמי שמר ע”פ רבי נחמן מברסלב
לחן :נעמי שמר
דַּ ע לְ ָך

יהם
טוֹ ב ְמאֹד לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ֵ ּבינֵ ֶ

ֶׁש ָּכל רוֹ ֶעה וְ רוֹ ֶעה

ו ְּבשִׂ ְמ ָחה לַ ֲעבֹד ֶאת ה'

יֵ ׁש לוֹ נִ גּ וּן ְמיו ָּחד ִמ ֶׁש ּלוֹ

ו ִּמ ִׁש ַירת ָה ֲעשָׂ ִבים
ִמ ְת ַמ ֵ ּלא ַה ֵ ּלב ו ִּמ ְׁש ּתוֹ ֵקק

ֶׁש ָּכל ֵעשֶׂ ב וְ ֵעשֶׂ ב

ו ְּכ ֶׁש ַה ֵ ּלב

יֵ ׁש לוֹ ִׁש ָירה ְמיו ֶּח ֶדת ִמ ֶׁש ּלוֹ

ִמן ַה ּ ִׁש ָירה ִמ ְת ַמ ֵ ּלא

דַּ ע לְ ָך

ו ִּמ ְׁש ּתוֹ ֵקק ֶאל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל

ו ִּמ ִׁש ַירת ָה ֲעשָׂ ִבים
נַ ֲעשֶׂ ה נִ גּ וּן ֶׁשל רוֹ ֶעה

אוֹ ר ָ ּגדוֹ ל
ֲאזַ י נִ ְמ ָׁש ְך וְ הוֹ לֵ ךְ
ִמ ְּקדו ָּׁש ָת ּה ֶׁשל ָה ָא ֶרץ ָעלָ יו

ַּכ ָּמה יָ ֶפה
ַּכ ָּמה יָ ֶפה וְ נָ ֶאה
ְּכ ֶׁש ׁשוֹ ְמ ִעים ַה ּ ִׁש ָירה ֶׁש ָ ּל ֶהם

ו ִּמ ִׁש ַירת ָה ֲעשָׂ ִבים
נַ ֲעשֶׂ ה נִ גּ וּן ֶׁשל ַה ֵ ּלב
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ניגונים
פניה ברגשטיין
לחן :דוד זהבי
ְׁש ַתלְ ֶּתם נִ גּ וּנִ ים ִ ּביִ ,א ִּמי וְ ָא ִבי,
נִ גּ וּנִ ים ִמזְ מוֹ ִרים ְׁשכו ִּחים.
ַ ּג ְר ִעינִ ים; ַ ּג ְר ִעינִ ים נְ שָׂ ָאם לְ ָב ִבי –
ַע ָּתה ֵהם עוֹ לִ ים וְ צוֹ ְמ ִחים.
ַע ָּתה ֵהם ׁשוֹ לְ ִחים ּפֹארוֹ ת ְ ּב ָד ִמי,
יהם ְ ּבעוֹ ְר ַקי ְׁשלו ִּבים,
ָׁש ְר ֵׁש ֶ
נִ גּ וּנֶ ָ
יךָ ,א ִבי ,וְ ִׁש ַיריִ ְך ִא ִּמי,
ְ ּב ָד ְפ ִקי נֵ עוֹ ִרים וְ ָׁש ִבים.
ִה ֵ ּנה ַא ֲאזִ ין ִׁשיר ַע ְרשִׂ י ָה ָרחוֹ ק
יע ּ ִפי ֵאם ֱאלֵ י ַ ּבת.
ִה ִ ּב ַ
ִה ֵ ּנה לִ י ִּתזְ ַה ְרנָ ה ְ ּב ֶד ַמע וּשְׂ חוֹ ק
יכה" וּזְ ִמירוֹ ת ֶׁשל ַׁש ָ ּבת.
"א ָ
ֵ
ָּכל ֶהגֶ ה יִ ַּתם וְ ָכל ְצלִ יל יֵ ָאלֵ ם
ִ ּבי קוֹ לְ ֶכם ָה ָרחוֹ ק ִּכי יֵ הוֹ ם.
ֵעינַ י ֶא ֱעצֹם וַ ֲה ֵרינִ י ִא ְּת ֶכם
ֵמ ַעל לְ ֶח ְׁש ַכת ַה ְּתהוֹ ם.
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שירי סוף הדרך
לאה גולדברג
לַ ְּמ ֵדנִ יֱ ,אל ֹ ַהיּ ָ ,ב ֵרך וְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל
ַעל סוֹ ד ָעלֶ ה ָק ֵמלַ ,על נֹגַ ּה ּ ְפ ִרי ָ ּב ֵׁשל,
ַעל ַה ֵחרוּת ַה ּזֹאת :לִ ְראוֹ ת ,לָ חו ּׁש ,לִ נְ ׁשֹם,
לָ ַד ַעת ,לְ יַ ֵחל ,לְ ִה ָּכ ֵׁשל.
לַ ֵּמד ֶאת שִׂ ְפתוֹ ַתי ְ ּב ָר ָכה וְ ִׁשיר ַה ֵ ּלל
ְ ּב ִה ְת ַחדֵּ ׁש זְ ַמ ְ ּנ ָך ִעם בּ ֶֹקר וְ ִעם לֵ יל,
לְ ַבל יִ ְהיֶ ה יוֹ ִמי ַה ּיוֹ ם ִּכ ְתמוֹ ל ִׁשלְ ׁשוֹ ם.
לְ ַבל יִ ְהיֶ ה ָעלַ י יוֹ ִמי ֶה ְר ֵ ּגל.
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רבקה מרים
אשית ָ ּב ָרא ֱאל ֹ ִהים
ְ ּב ֵר ִׁ
ֶאת ַה ּ ָׁש ַמיִ ם ֶׁש ְ ּב ֶע ֶצם ֵאינָ ם
וְ ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ֶׁשרוֹ ָצה ָ ּבם לָ גַ ַעת.
אשית ָ ּב ָרא ֱאל ֹ ִהים
ְ ּב ֵר ִׁ
יהם
חו ִּטים ְמתו ִּחים ֵ ּבינֵ ֶ
ֵ ּבין ַה ּ ָׁש ַמיִ ם ֶׁש ְ ּב ֶע ֶצם ֵאינָ ם
ו ֵּבין ָה ֲא ָד ָמה ַה ְּמ ַׁש ַּו ַעת.
וְ ֶאת ָה ָא ָדם הוּא יָ ַצר
יש הוּא ּת ִפלָ ה וְ הוּא חוּט
ֶׁש ָה ִא ׁ
נוֹ גֵ ַע ְ ּב ַמה ֶׁש ֵאינֶ נ ּו
ְ ּב ַמ ָ ּגע ֶׁשל ר ְֹך וְ ַד ּקוּת.
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מעין עולם הבא
ֵ
אסתר אטינגר
ְ ּב ֶע ֶרב ַׁש ָ ּבת ֵ ּבין ַה ּ ְׁש ָמ ׁשוֹ ת

זֶ ה ָהיָ ה יָ ֶפה לַ ָּמקוֹ ם וְ יָ ֶפה לַ ְּז ַמן

ֶׁש ֶמ ׁש א ֶֹדם וְ ֶׁש ֶמ ׁש ִאזְ ַמ ְר ָ ּגד

ַ ּגן ַה ּ ׁשוֹ ַׁש ִ ּנים ְ ּב ִת ְפ ָא ָרה

יָ ָצא ַה ּזוּג ַה ָּז ֵקן לָ שׂ ו ַּח

דַּ וְ ָקא ַ ּב ָּמקוֹ ם ַההוּא ו ַּב ְּז ַמן

ְּכצוֹ לֵ ַח נָ ָהר ַא ֲחרוֹ ן

ֶׁשהוּא ֵמ ֵעין עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא.

ָׁשם ,לְ יַ ד ַ ּגן ַה ּ ׁשוֹ ַׁש ִ ּנים ְ ּב ִת ְפ ָא ָרה
לֹא ַה ְר ֵחק ִמן ַהחוֹ ָמה ֶׁש ַע ְכ ָׁשו
יה נָ חוֹ ת ִמ ַּז ְע ּ ָפן.
ַ ּגם ֲא ָבנֶ ָ
ֵהם נָ גְ ע ּו זוֹ ָ ּבזֶ ה
יעה ַא ַחת
יהם ֲאחוּזוֹ ת ִ ּבנְ גִ ָ
יְ ֵד ֶ
ֶׁש ִהיא ֶאלֶ ף ַאלְ ֵפי ֵצרו ִּפים
בּ וֹ ֶה ֶקת ֵמרֹב ַ ּג ְעגּ ו ִּעים.
יע ָתם לֹא ָהיְ ָתה ּ ִפ ּיוּס
נְ גִ ָ
וְ לֹא ֶא ְפ ָׁשרוּת ֶׁשל ִחדָּ לוֹ ן ָקרוֹ ב
יח ָר ָקב ָמתוֹ קׁ ,שוֹ ַׁש ִ ּנים ַס ֲהרו ִּר ּיוֹ ת
ַרק ֵר ַ
וּמו ָּצקוּת ְׁשלֵ וָ ה
(ס ִת ָירה לְ ָכל ַהדָּ ָבר ַה ֶּזה)
ְ
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אמיר גלבוע
ָּכ ָכה ְּכמוֹ ֶׁש ֲאנִ י הוֹ לֵ ך ֲאנִ י רוֹ ֶצה לְ ַק ֵ ּבל ּ ְפנֵ י ַׁש ָ ּבת ַה ַּמלְ ָּכה.
לְ גו ִּפי ְ ּבגָ ִדים ֶׁשל יוֹ ם יוֹ ם וְ גו ִּפיִ ,אם ִ ּב ְכלָ לֵ ,אינֶ נּ ּו ָחזָ ק ִ ּב ְכלָ ל
וְ גַ ם ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש לֹא.
ָּכ ָכה ְּכמוֹ ֶׁש ֲאנִ י הוֹ לֵ ך ִאם ֲא ַק ֵ ּבל ּ ְפנֵ י ַׁש ָ ּבת ַה ַּמלְ ָּכה
וְ ָהי ּו ַה ְ ּבגָ ִדים לְ גו ִּפי ֶׁשל יוֹ ם יוֹ ם וְ גו ִּפי ֶא ְפ ָׁשר ַח ָ ּל ׁש יוֹ ֵתר ֵמ ִרגְ ָׁשה
ֲא ָבל ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש לֹא.
ָּכ ָכה ְּכמוֹ ֶׁש ֲאנִ י עוֹ ֶד ִ ּני הוֹ לֵ ך ִאם ְּת ַק ֵ ּבל ַׁש ָ ּבת ַה ַּמלְ ָּכה ֶאת ּ ָפנַ י
יִ לְ ַ ּב ׁש גּ ו ִּפי ַׁש ָ ּבת יוֹ ם יוֹ ם וְ גו ִּפי יֶ ֱחזַ ק וְ ַה ּ ַׁש ָ ּבת ַ ּב ֶ ּנ ֶפ ׁש ְּת ִהי.
לְ ִכי נַ ְפ ִׁשי ְצ ִאי ַכ ָ ּלה יוֹ ם יוֹ ם לְ ַק ֵ ּבל ּ ְפנֵ י ַׁש ָ ּבת ַה ַּמלְ ָּכה.
מתוך 'רציתי לכתב שפתי ישנים'
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הליכת ערב שבת בקטמון
גלעד מאירי
ֶע ֶרב ַׁש ָ ּבתֲ ,אנִ י הוֹ לֵ ְך ָ ּב ְרחוֹ ב
ְ ּב ֻחלְ ָצה ו ִּמ ְכנָ ַסיִ ם ְק ָצ ִרים,
ְמ ַׁש ְח ֵרר ֶאת ַהגּ וּףּ ,פוֹ ֵס ַע ֵ ּבין ְּת ִפ ּלוֹ ת
ָהעוֹ לוֹ ת לַ ּ ָׁש ַמיִ ם ַק ּלוֹ ת,
ַּכ ָּונוֹ ת נִ ּמוֹ לוֹ ת לְ לֹא ָע ְרלַ ת ִמ ִּלים.
ּ-בלַ נְ ס
ִ ּבלְ ֵמי ַה ַּז ֲעזו ִּעים ֶׁשל ַה ְנּיו ָ ּ
סוֹ ְפגִ ים ְּכמוֹ ְ ּבגַ ת,
יתים ְׁשבו ִּרים
ַמ ֲהמוֹ רוֹ ת ֶׁשל ַ ּגלְ ִעינֵ י זֵ ִ
ֶׁש ָ ּנ ְׁשר ּו לָ ַא ְס ַפלְ ט,
ַמ ְׁש ִח ִירים ֶאת ַה ִּמ ְד ָר ָכה ֶ ּב ָע ִסיס,
ָ ּב ִע ִיר ָ ּיה ֵאין ָמ ִסיק.
יב ִרים וַ ֲע ָב ִרים
ְמ ַע ֶּסה ֵא ָ
ימ ִ ּיים ׁשוֹ ֵאף וְ קוֹ ֵטף לָ ֵראוֹ ת
ּ ְפנִ ִ
עוֹ לֵ לוֹ ת ִמ ְּת ִפ ּלוֹ ת
ֶׁשנּוֹ ְתר ּו ְּתלוּיוֹ ת ֶ ּב ָחלָ ל
ַעל ַענְ ֵפי ַה ּ ֶׁש ֶקט
ֶׁשל ֶע ֶרב ַׁש ָ ּבת.
מתוך ׳חיפוש מתקדם׳ (הוצאת כרמל)2010 ,
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לפנות ערב
יעקב שבתאי
לחן :סשה ארגוב
ֵ ּבין ְ ּברוֹ ִׁשים יוֹ ֵרד ָה ֶע ֶרב,
ִה ְס ַּת ְּכלִ יַ ,ה ֵ ּצל ָק ֵרב ֵאלֵ ינוּ,
יְ ֵח ִפים נֵ לֵ ְך ִ ּבשְׂ דוֹ ת ַה ּ ֶׁשלֶ ף
ִּכי ַה ּיוֹ ם ,יָ ָפ ִתי ,עוֹ ֵבר.
ַעל ְּכ ֵת ֵפ ְך יָ ִדי ָּתנו ַּח
וְ ִצ ִּלי ַעל יַ ד ִצ ֵ ּל ְך ּפוֹ ֵס ַע,
ִמן ַה ָ ּים ַע ְכ ָׁשו נוֹ ֵׁשב ָהרו ַּח
ִּכי ַה ּיוֹ ם ,יָ ָפ ִתי ,עוֹ ֵבר.

ֹאש ְך ֶא ְצלִ י ַעל ֶ ּב ֶר ְך,
ימי ר ֵ
ִש ִ
ְ
ַ ּב ַ ּצ ָּמה ַה ּ ְׁשחוֹ ָרה ֶא ְקלַ ע לָ ך ּ ֶפ ַרח,
ִצ ּפוֹ ִרים ָׁשרוֹ ת ֶאת ִׁשיר ַהדֶּ ֶר ְך,
יפטוּס
יקלִ ּ ְ
ַעל ֻח ְר ַׁשת ָה ֵא ָ
ְּכ ָבר ַה ַ ּליְ לָ ה ְמ ַכ ֶּסה.
ַא ְךּ ֵ ...בין ְ ּברוֹ ִׁשים עוֹ לֶ ה יָ ֵר ַח,
ִה ְס ַּת ְּכלִ יָּ ,כל ָּכ ְך ָׁשקוּף ַה ַ ּליְ לָ ה,
ְ ּב ֶמ ְר ַחב שָׂ דוֹ ת יַ נְ ׁשוּף צוֹ ֵר ַח

בּ וֹ ִאי נֵ ֵׁשבַ ,ה ָּכל רוֹ גֵ ַע,
ֵ ּבין ֲע ֵצי ַה ּ ַפ ְר ֵדס ַה ּיוֹ ם ׁשוֹ ֵק ַע

וְ ַא ֲח ָריו יִ לְ לַ ת ַה ַּתן.

ַ ּב ֲעלֵ י ְ ּג ָפנִ ים ַה ֵ ּצל נוֹ גֵ ַע,
יפטוּס
יקלִ ּ ְ
ְ ּב ֻח ְר ַׁשת ָה ֵא ָ
ְּכ ָבר ַהח ֶֹׁש ְך ִמ ְת ַח ֵ ּבא.
יעה ֵמ ִאיר ּ ָפנַ יִ ְך,
ַא ְך ...אוֹ ר ְׁש ִק ָ
ַצ ָּמ ֵת ְך ְ ּבתוֹ ְך יָ ִדי מו ֶּטלֶ ת,

ו ְּׁשחֹרוֹ תְׁ ,שחֹרוֹ תֵ ,הן ְׁש ֵתי ֵעינַ יִ ְך,
וְ ַה ּיוֹ ם ,יָ ָפ ִתי ,עוֹ ֵבר.
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על אהבתך אשתה גביעי
ר׳ יהודה הלוי
יעי
יעי ָׁשלוֹ ם לְ ָך ָׁשלוֹ ם יוֹ ם ַה ּ ְׁש ִב ִ
ַעל ַא ֲה ָב ֶת ָך ֶא ְׁש ֶּתה גְ ִב ִ
ֵׁש ֶׁשת יְ ֵמי ַמ ְעשֶׂ ה לָ ְך ַּכ ֲע ָב ִדים

ֶא ְמ ָצא ְ ּביוֹ ם ִׁש ּ ִׁשי נַ ְפ ִׁשי שְׂ ֵמ ָחה

ִאם ֶא ֱעבֹד ָ ּב ֶהם ֶאשְׂ ַ ּבע נְ דו ִּדים
ֻּכ ָ ּלם ְ ּב ֵעינַ י ֵהם יָ ִמים ֲא ָח ִדים
ֵמ ַא ֲה ָב ִתי ָב ָך יוֹ ם ַׁש ֲע ׁשו ִּעי

ִּכי ָק ְר ָבה ֵאלַ י ֵעת ַה ְּמנו ָּחה
ִאם נָ ע וְ נָ ד ֵאלֵ ְך לִ ְמצֹא ְרוָ ָחה
ֶע ֶרב וְ ֶא ְׁש ַּכח ָּכל נוֹ ִדי וְ נוֹ ִעי

אכה
אשוֹ ן לַ ְעשׂ וֹ ת ְמלָ ָ
ֵא ֵצא ְ ּביוֹ ם ִר ׁ
לַ ְערוֹ ְך לְ יוֹ ם ַׁש ַ ּבת ַה ַּמ ֲע ָר ָכה

לִ ְראוֹ ת ּ ְפנֵ י ַׁש ָ ּבת ּ ָפנִ ים ֲח ָד ׁשוֹ ת

ִּכי ָה ֱאל ֹ ִהים ָׁשם שָׂ ם ַה ְ ּב ָר ָכה

ישוֹ ת
בּ ֹא ּו ְב ַת ּפו ִּחים ַה ְרבּ ּו ֲא ִׁש ׁ

יעי
ַא ָּתה לְ ַבד ֶחלְ ִקי ִמ ָּכל יְ גִ ִ

זֶ ה יוֹ ם ְמנו ִּחי זֶ ה דּ וֹ ִדי וְ ֵר ִעי

ָמאוֹ ר לְ יוֹ ם ָק ְד ִׁשי ֵמאוֹ ר ְקדוֹ ִׁשי
ֶׁש ֶמ ׁש וְ כוֹ ָכ ִבים ִק ְ ּנא ּו לְ ִׁש ְמ ִׁשי
ישי
ַמה ִּלי לְ יוֹ ם ֵׁשנִ י אוֹ לַ ּ ְׁשלִ ִׁ
יעי
יַ ְס ִּתיר ְמאוֹ רוֹ ָתיו יוֹ ם ָה ְר ִב ִ
ישי
ֶא ְׁש ַמע ְמ ַב ּ ֵׂשר טוֹ ב ִמ ּיוֹ ם ֲח ִמ ִׁ
ִּכי ָמ ֳח ָרת יִ ְהיֶ ה נ ֶֹפ ׁש לְ נַ ְפ ִׁשי
בּ ֶֹקר לְ ַע ְבדו ִּתי ֶע ֶרב לְ ָח ְפ ִׁשי
ָקרוּא ֱאלֵ י ׁ ֻשלְ ַחן ַמלְ ִּכי וְ רוֹ ִעי
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ַמה נָ ֲע ָמה לִ י ֵעת ֵ ּבין ַה ּ ְׁש ָמ ׁשוֹ ת

ידיד נפש
ר' אלעזר אזכרי
'בקשה על היחוד וחשק האהבה'
יְ ִדיד נֶ ֶפ ׁש ָאב ָה ַר ֲח ָמןְ ,מ ׁש ְֹך ַע ְבדָּ ְך ֶאל ְרצוֹ נָ ְך
יָ רוּץ ַע ְבדָּ ְך ְּכמוֹ ַא ָ ּיל ,יִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה מוּל ֲה ָד ָר ְך
ִּכי יֶ ֱע ַרב לוֹ יְ ִדידו ָּת ְךִ ,מ ּנ ֶֹפת צוּף וְ ָכל ַט ַעם
ָהדוּר נָ ֶאה זִ יו ָהעוֹ לָ ם ,נַ ְפ ִׁשי חוֹ לַ ת ַא ֲה ָב ָת ְך

ָא ָ ּנא ֵאל נָ א ְר ָפא נָ א לָ ּהּ ְ ,ב ַה ְראוֹ ת לָ ּה נ ַֹעם זִ יוָ ְך
ָאז ִּת ְת ַח ֵּזק וְ ִת ְת ַר ּ ֵפא ,וְ ָהיְ ָתה לָ ְך ִׁש ְפ ַחת עוֹ לָ ם
וָ ִתיק יֶ ֱהמ ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יך ,וְ חו ָּסה נָ א ַעל ֶ ּבן אוֹ ֲה ָב ְך

ִּכי זֶ ה ַכ ֶּמה נִ ְכסֹף נִ ְכ ַסף ,לִ ְראוֹ ת ְ ּב ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ָּז ְך
ָא ָ ּנא ֵאלִ י ַמ ְח ַמד לִ ִ ּבי ,חו ָּׁשה ָ ּנא וְ ַאל ִּת ְת ַע ָ ּלם
ִה ָ ּגלֶ ה נָ א ו ְּפרֹשׂ ָח ִביבָ ,עלַ י ֶאת ֻס ַּכת ְׁשלוֹ ָמ ְך
ָּת ִאיר ֶא ֶרץ ִמ ְּכבוֹ ָד ְך ,נָ גִ ילָ ה וְ נִ שְׂ ְמ ָחה ָב ְך
ימי עוֹ לָ ם
ַמ ֵהר ָאהוּב ִּכי ָבא מוֹ ֵעד ,וְ ָח ֵ ּננִ י ִּכ ֵ
* 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
יעה לְ צוּר יִ ְׁש ֵענ ּו
לְ כ ּו נְ ַר ְ ּננָ ה לַ ה' נָ ִר ָ
יע לוֹ
נְ ַקדְּ ָמה ָפנָ יו ְ ּבתוֹ ָדה ִ ּבזְ ִמרוֹ ת נָ ִר ַ
ֹ
ִּכי ֵאל ָ ּגדוֹ ל ה' ו ֶּמלֶ ְך ָ ּגדוֹ ל ַעל ָּכל ֱאל ִהים
ֲא ֶׁשר ְ ּביָ דוֹ ֶמ ְח ְק ֵרי ָא ֶרץ וְ תוֹ ֲעפוֹ ת ָה ִרים לוֹ
ֲא ֶׁשר לוֹ ַה ָ ּים וְ הוּא ָעשָׂ ה ּו וְ יַ ֶ ּב ֶׁשת יָ ָדיו יָ ָצר ּו
בּ ֹא ּו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה וְ נִ ְכ ָר ָעה נִ ְב ְר ָכה לִ ְפנֵ י ה' עֹשֵׂ נ ּו
ִּכי הוּא ֱאל ֹ ֵהינ ּו וַ ֲאנַ ְחנ ּו ַעם ַמ ְר ִעיתוֹ וְ צֹאן יָ דוֹ
ַה ּיוֹ ם ִאם ְ ּבקֹלוֹ ִת ְׁש ָמע ּו
יבה ְּכיוֹ ם ַמ ָּסה ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר
ַאל ַּת ְק ׁש ּו לְ ַב ְב ֶכם ִּכ ְמ ִר ָ
יכם ְ ּב ָחנוּנִ י ַ ּגם ָרא ּו ָפ ֳעלִ י
ֲא ֶׁשר נִ ּסוּנִ י ֲאבוֹ ֵת ֶ
ַא ְר ָ ּב ִעים ָׁשנָ ה ָאקוּט ְ ּבדוֹ ר וָ א ַֹמר ַעם ּת ֵֹעי לֵ ָבב ֵהם
וְ ֵהם לֹא יָ ְדע ּו ְד ָר ָכי
ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַ ּב ְע ִּתי ְב ַא ּ ִפי ִאם יְ בֹאוּן ֶאל ְמנו ָּח ִתי
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מזמור צו
כנגד יום שני
ִׁשיר ּו לַ ה' ִׁשיר ָח ָד ׁש ִׁשיר ּו לַ ה' ָּכל ָה ָא ֶרץ
ִׁשיר ּו לַ ה' ָ ּב ְרכ ּו ְׁשמוֹ ַ ּב ּ ְׂשר ּו ִמ ּיוֹ ם לְ יוֹ ם יְ ׁשו ָּעתוֹ
ַס ּ ְפר ּו ַבגּ וֹ יִ ם ְּכבוֹ דוֹ ְ ּב ָכל ָה ַע ִּמים נִ ְפלְ אוֹ ָתיו
ִּכי גָ דוֹ ל ה' ו ְּמ ֻה ָ ּלל ְמאֹד נוֹ ָרא הוּא ַעל ָּכל ֱאל ֹ ִהים
ִּכי ָּכל ֱאל ֹ ֵהי ָה ַע ִּמים ֱאלִ ילִ ים וַ ה' ָׁש ַמיִ ם ָעשָׂ ה
הוֹ ד וְ ָה ָדר לְ ָפנָ יו עֹז וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ְ ּב ִמ ְקדָּ ׁשוֹ
ָהב ּו לַ ה' ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ת ַע ִּמים ָהב ּו לַ ה' ָּכבוֹ ד וָ עֹז
ָהב ּו לַ ה' ְּכבוֹ ד ְׁשמוֹ שְׂ א ּו ִמנְ ָחה ּובֹא ּו לְ ַח ְצרוֹ ָתיו
ִה ְׁש ַּת ֲחו ּו לַ ה' ְ ּב ַה ְד ַרת ק ֶֹד ׁש ִחיל ּו ִמ ּ ָפנָ יו ָּכל ָה ָא ֶרץ
יש ִרים
ִא ְמר ּו ַבגּ וֹ יִ ם ה' ָמלָ ְך ַאף ִּתכּ וֹ ן ֵּת ֵבל ַ ּבל ִּת ּמוֹ ט יָ ִדין ַע ִּמים ְ ּב ֵמ ָׁ
יִ שְׂ ְמח ּו ַה ּ ָׁש ַמיִ ם וְ ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץ יִ ְר ַעם ַה ָ ּים ו ְּמלֹאוֹ
יַ ֲעלֹז שָׂ ַדי וְ ָכל ֲא ֶׁשר בּ וֹ ָאז יְ ַר ְ ּננ ּו ָּכל ֲע ֵצי יָ ַער
לִ ְפנֵ י ה' ִּכי ָבא ִּכי ָבא לִ ְׁש ּפֹט ָה ָא ֶרץ
יִ ְׁש ּפֹט ֵּת ֵבל ְ ּב ֶצ ֶדק וְ ַע ִּמים ֶ ּב ֱאמוּנָ תוֹ
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מזמור צז
כנגד יום שלישי
ה' ָמלָ ְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ יִ שְׂ ְמח ּו ִא ִ ּיים ַר ִ ּבים
יביו ֶצ ֶדק ו ִּמ ְׁש ּ ָפט ְמכוֹ ן ִּכ ְסאוֹ
ָענָ ן וַ ֲע ָר ֶפל ְס ִב ָ
ֵא ׁש לְ ָפנָ יו ֵּתלֵ ְך ו ְּתלַ ֵהט ָס ִביב ָצ ָריו
ֵה ִאיר ּו ְב ָר ָקיו ֵּת ֵבל ָר ֲא ָתה וַ ָּת ֵחל ָה ָא ֶרץ
ָה ִרים ַּכדּ וֹ נַ ג נָ ַמ ּס ּו ִמ ִּל ְפנֵ י ה' ִמ ִּל ְפנֵ י ֲאדוֹ ן ָּכל ָה ָא ֶרץ
ִה ִ ּגיד ּו ַה ּ ָׁש ַמיִ ם ִצ ְדקוֹ וְ ָרא ּו ָכל ָה ַע ִּמים ְּכבוֹ דוֹ
ֹ
יֵ ב ֹׁש ּו ָּכל ע ְֹב ֵדי ֶפ ֶסל ַה ִּמ ְת ַהלְ לִ ים ָ ּב ֱאלִ ילִ ים ִה ְׁש ַּת ֲחו ּו לוֹ ָּכל ֱאל ִהים
ָׁש ְמ ָעה וַ ִּתשְׂ ַמח ִצ ּיוֹ ן וַ ָּתגֵ לְ נָ ה ְ ּבנוֹ ת יְ הו ָּדה לְ ַמ ַען ִמ ְׁש ּ ָפ ֶט ָ
יך ה'
ית ַעל ָּכל ֱאל ֹ ִהים
ִּכי ַא ָּתה ה' ֶעלְ יוֹ ן ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ְמאֹד נַ ֲעלֵ ָ
א ֲֹה ֵבי ה' שִׂ נְ א ּו ָרע ׁש ֵֹמר נַ ְפ ׁשוֹ ת ֲח ִס ָידיו ִמ ַ ּיד ְר ָׁש ִעים יַ ִ ּצילֵ ם
אוֹ ר זָ ֻר ַע לַ ַ ּצדִּ יק וּלְ יִ ְׁש ֵרי לֵ ב שִׂ ְמ ָחה
יקים ַ ּבה' וְ הוֹ ד ּו לְ זֵ ֶכר ָק ְד ׁשוֹ
שִׂ ְמח ּו ַצדִּ ִ
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מזמור צח
כנגד יום רביעי
ִמזְ מוֹ ר ִׁשיר ּו לַ ה' ִׁשיר ָח ָד ׁש ִּכי נִ ְפלָ אוֹ ת ָעשָׂ ה
יעה ּלוֹ יְ ִמינוֹ וּזְ רוֹ ַע ָק ְד ׁשוֹ
הוֹ ִׁש ָ
יע ה' יְ ׁשו ָּעתוֹ לְ ֵעינֵ י ַהגּ וֹ יִ ם ִ ּג ָ ּלה ִצ ְד ָקתוֹ
הוֹ ִד ַ
זָ ַכר ַח ְסדּ וֹ וֶ ֱאמוּנָ תוֹ לְ ֵבית יִ שְׂ ָר ֵאל
ָרא ּו ָכל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ ֵאת יְ ׁשו ַּעת ֱאל ֹ ֵהינ ּו
ָה ִריע ּו לַ ה' ָּכל ָה ָא ֶרץ ּ ִפ ְצח ּו וְ ַר ְ ּננ ּו וְ זַ ֵּמר ּו
זַ ְּמר ּו לַ ה' ְ ּב ִכנּוֹ ר ְ ּב ִכנּוֹ ר וְ קוֹ ל זִ ְמ ָרה

ַ ּב ֲחצ ְֹצרוֹ ת וְ קוֹ ל ׁשוֹ ָפר ָה ִריע ּו לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ה'
יִ ְר ַעם ַה ָ ּים ו ְּמלֹאוֹ ֵּת ֵבל וְ י ְֹׁש ֵבי ָב ּה

נְ ָהרוֹ ת יִ ְמ ֲחא ּו ָכף יַ ַחד ָה ִרים יְ ַר ֵ ּננ ּו
לִ ְפנֵ י ה' ִּכי ָבא לִ ְׁש ּפֹט ָה ָא ֶרץ
יש ִרים
יִ ְׁש ּפֹט ֵּת ֵבל ְ ּב ֶצ ֶדק וְ ַע ִּמים ְ ּב ֵמ ָׁ
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מזמור צט
כנגד יום חמישי
ה' ָמלָ ְך יִ ְר ְ ּגז ּו ַע ִּמים י ֵֹׁשב ְּכרו ִּבים ָּתנוּט ָה ָא ֶרץ
ה' ְ ּב ִצ ּיוֹ ן ָ ּגדוֹ ל וְ ָרם הוּא ַעל ָּכל ָה ַע ִּמים
יוֹ ד ּו ִׁש ְמ ָך ָ ּגדוֹ ל וְ נוֹ ָרא ָקדוֹ ׁש הוּא
יש ִרים
וְ עֹז ֶמלֶ ְך ִמ ְׁש ּ ָפט ָא ֵהב ַא ָּתה כּ וֹ נַ נְ ָּת ֵמ ָׁ

ית
ִמ ְׁש ּ ָפט ו ְּצ ָד ָקה ְ ּביַ ֲעקֹב ַא ָּתה ָעשִׂ ָ
רוֹ ְממ ּו ה' ֱאל ֹ ֵהינ ּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחו ּו לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו ָקדוֹ ׁש הוּא
מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ְ ּבכ ֲֹהנָ יו ו ְּׁשמו ֵּאל ְ ּבק ְֹר ֵאי ְׁשמוֹ ק ִֹראים ֶאל ה' וְ הוּא יַ ֲענֵ ם
יהם ָׁש ְמר ּו ֵעד ָֹתיו וְ חֹק נָ ַתן לָ מוֹ
ְ ּב ַע ּמוּד ָענָ ן יְ ַד ֵ ּבר ֲאלֵ ֶ
ית לָ ֶהם וְ נ ֵֹקם ַעל ֲעלִ ילוֹ ָתם
יתם ֵאל נֹשֵׂ א ָהיִ ָ
ה' ֱאל ֹ ֵהינ ּו ַא ָּתה ֲענִ ָ
רוֹ ְממ ּו ה' ֱאל ֹ ֵהינ ּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחו ּו לְ ַהר ָק ְד ׁשוֹ ִּכי ָקדוֹ ׁש ה' ֱאל ֹ ֵהינ ּו
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מזמור כט
כנגד יום שישי
ִמזְ מוֹ ר לְ ָדוִ ד ָהב ּו לַ ה' ְ ּבנֵ י ֵאלִ ים
ָהב ּו לַ ה' ָּכבוֹ ד וָ עֹז
ָהב ּו לַ ה' ְּכבוֹ ד ְׁשמוֹ ִה ְׁש ַּת ֲחו ּו לַ ה' ְ ּב ַה ְד ַרת ק ֶֹד ׁש
קוֹ ל ה' ַעל ַה ָּמיִ ם ֵאל ַה ָּכבוֹ ד ִה ְר ִעים ה' ַעל ַמיִ ם ַר ִ ּבים
קוֹ ל ה' ַ ּבכּ ַֹח
קוֹ ל ה' ֶ ּב ָה ָדר
קוֹ ל ה' ׁש ֵֹבר ֲא ָרזִ ים וַ יְ ַׁש ֵ ּבר ה' ֶאת ַא ְרזֵ י ַה ְּל ָבנוֹ ן
וַ ַ ּי ְר ִק ֵידם ְּכמוֹ ֵעגֶ ל לְ ָבנוֹ ן וְ שִׂ ְריֹן ְּכמוֹ ֶבן ְר ֵא ִמים
קוֹ ל ה' ח ֵֹצב לַ ֲהבוֹ ת ֵא ׁש
קוֹ ל ה' יָ ִחיל ִמ ְד ָ ּבר יָ ִחיל ה' ִמ ְד ַ ּבר ָק ֵד ׁש
יכלוֹ ֻּכ ּלוֹ א ֵֹמר ָּכבוֹ ד
קוֹ ל ה' יְ חוֹ לֵ ל ַא ָ ּילוֹ ת וַ ֶ ּי ֱחשׂ ֹף יְ ָערוֹ ת ו ְּב ֵה ָ
ה' לַ ַּמבּ וּל יָ ָׁשב וַ ֵ ּי ֶׁשב ה' ֶמלֶ ְך לְ עוֹ לָ ם
ה' עֹז לְ ַע ּמוֹ יִ ֵּתן ה' יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ּ ָׁשלוֹ ם
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אנא בכח
ָא ָ ּנא ְ ּבכ ַֹח ְ ּג ֻד ַ ּלת יְ ִמ ְֶינ ָך ַּת ִּתיר ְצרו ָּרה
ַק ֵ ּבל ִר ַ ּנת ַע ְֶּמ ָך שַׂ ְ ּג ֵבנ ּו ַט ֲה ֵרנ ּו נוֹ ָרא

נָ א גִ בּ וֹ ר דּ וֹ ְר ֵׁשי יִ חו ְֶּד ָך ְּכ ָב ַבת ָׁש ְמ ֵרם
ָ ּב ְר ֵכם ַט ֲה ֵרם ַר ֲח ֵמי ִצ ְד ָק ֶת ָך ָּת ִמיד ָ ּג ְמלֵ ם
ֲח ִסין ָקדוֹ ׁש ְ ּברוֹ ב טו ְּב ָך נַ ֵהל ֲע ָד ֶת ָך

יָ ִחיד ֵ ּג ֶאה לְ ַע ְּמ ָך ּ ְפנֵ ה זוֹ ְכ ֵרי ְק ֻד ּ ָׁש ֶת ָך

ַׁשוְ ָע ֵתנ ּו ַק ֵ ּבל ו ְּׁש ַמע ַצ ֲע ָק ֵתנ ּו יוֹ ֵד ַע ַּת ֲעלוּמוֹ ת
ָ ּברו ְּך ֵׁשם ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד
* 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
לְ ָכה דוֹ ִדי לִ ְק ַראת ַ ּכ ָ ּלה
ּ ְפנֵ י ַׁש ָ ּבת נְ ַק ְ ּבלָ ה

ִה ְתעוֹ ְר ִרי ִה ְתעוֹ ְר ִרי
ִּכי ָבא אוֹ ֵר ְך קו ִּמי אוֹ ִרי
עו ִּרי עו ִּרי ִׁשיר דַּ ֵ ּב ִרי
ְּכבוֹ ד ה' ָעלַ יִ ְך נִ גְ לָ ה

ׁ ָשמוֹ ר וְ זָ כוֹ ר ְ ּב ִדבּ וּר ֶא ָחד
יענ ּו ֵאל ַה ְּמיֻ ָחד
ִה ְׁש ִמ ָ
ה' ֶא ָחד ו ְּׁשמוֹ ֶא ָחד
לְ ֵׁשם וּלְ ִת ְפ ֶא ֶרת וְ לִ ְת ִה ָ ּלה

ל ֹא ֵּתב ִֹׁשי וְ לֹא ִּת ָּכלְ ִמי
ַמה ִּת ְׁש ּתוֹ ֲח ִחי ו ַּמה ֶּת ֱה ִמי
ָ ּב ְך יֶ ֱחס ּו ֲענִ ֵ ּיי ַע ִּמי
וְ נִ ְבנְ ָתה ִעיר ַעל ִּת ָ ּל ּה

לִ ְק ַראת ַׁש ָ ּבת לְ כ ּו וְ נֵ לְ ָכה
ִּכי ִהיא ְמקוֹ ר ַה ְ ּב ָר ָכה
ֹאש ִמ ֶ ּק ֶדם נְ סו ָּכה
ֵמר ׁ
סוֹ ף ַמ ֲעשֶׂ ה ְ ּב ַמ ֲח ָׁש ָבה ְּת ִח ָ ּלה

וְ ָהי ּו לִ ְמ ִׁש ָּסה ׁש ָֹסיִ ְך
וְ ָר ֲחק ּו ָּכל ְמ ַבלְ ָעיִ ְך
יָ שִׂ ישׂ ָעלַ יִ ְך ֱאל ֹ ָהיִ ְך
ִּכ ְמשׂ וֹ שׂ ָח ָתן ַעל ַּכ ָ ּלה

ִמ ְקדָּ ׁש ֶמלֶ ְך ִעיר ְמלו ָּכה
קו ִּמי ְצ ִאי ִמ ּתוֹ ְך ַה ֲה ֵפ ָכה
ַרב לָ ְך ֶׁש ֶבת ְ ּב ֵע ֶמק ַה ָ ּב ָכא
וְ הוּא יַ ְחמֹל ָעלַ יִ ְך ֶח ְמלָ ה

יָ ִמין וּשְׂ מֹאל ִת ְפר ִֹצי
יצי
וְ ֶאת ה' ַּת ֲע ִר ִ
יש ֶ ּבן ּ ַפ ְר ִצי
ַעל יַ ד ִא ׁ
וְ נִ שְׂ ְמ ָחה וְ נָ גִ ילָ ה

ִה ְתנַ ֲע ִרי ֵמ ָע ָפר קו ִּמי
לִ ְב ִׁשי ִ ּבגְ ֵדי ִּת ְפ ַא ְר ֵּת ְך ַע ִּמי
ַעל יַ ד ֶ ּבן יִ ַׁשי ֵ ּבית ַה ַ ּל ְח ִמי
ָק ְר ָבה ֶאל נַ ְפ ִׁשי ְ ּג ָאלָ ּה

בּ ִֹאי ְ ּב ָׁשלוֹ ם ֲע ֶט ֶרת ַ ּב ֲעלָ ּה
ַ ּגם ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ְ ּב ִר ָ ּנה ו ְּב ָצ ֳהלָ ה
ּתוֹ ְך ֱאמוּנֵ י ַעם ְסגֻ ָ ּלה
בּ וֹ ִאי ַכ ָ ּלה בּ וֹ ִאי ַכ ָ ּלה
בּ וֹ ִאי ַכ ָ ּלה ַׁש ָ ּבת ַמלְ ְּכ ָתא

* 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
ִמזְ מוֹ ר ִׁשיר לְ יוֹ ם ַה ּ ַׁש ָ ּבת
ָ
טוֹ ב לְ הֹדוֹ ת לַ ה' וּלְ זַ ֵּמר לְ ִׁש ְמך ֶעלְ יוֹ ן
לְ ַה ִ ּגיד ַ ּבבּ ֶֹקר ַח ְסדֶּ ָך וֶ ֱאמוּנָ ְת ָך ַ ּב ֵ ּלילוֹ ת
י-עשׂ וֹ ר וַ ֲעלֵ י-נָ ֶבל ֲעלֵ י ִה ָ ּגיוֹ ן ְ ּב ִכנּוֹ ר
ֲעלֵ ָ
ָ
ָ
ִּכי שִׂ ַּמ ְח ַּתנִ י ה' ְ ּב ָפ ֳעלֶ ך ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ י יָ ֶדיך ֲא ַר ֵ ּנן
יך ה' ְמאֹד ָע ְמק ּו ַמ ְח ְׁשב ֶֹת ָ
ה-ג ְדל ּו ַמ ֲעשֶׂ ָ
יך
ַמ ָ ּ
ב ַער לֹא יֵ ָדע ו ְּכ ִסיל-לֹא יָ ִבין ֶאת זֹאתיש ַ ּ
ִא ׁ
י-עד
ל-פ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן לְ ִה ּ ָׁש ְמ ָדם ֲע ֵד ַ
ִ ּב ְפר ַֹח ְר ָׁש ִעים ְּכמוֹ ֵעשֶׂ ב וַ ָ ּי ִציצ ּו ָּכ ּ
וְ ַא ָּתה ָמרוֹ ם לְ עֹלָ ם ה'
ָ
ִּכי ִה ֵ ּנה אֹיְ ֶב ָ
ל-פ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
ֹאבד ּו יִ ְת ּ ָפ ְרד ּו ָּכ ּ
י-ה ֵ ּנה אֹיְ ֶביך י ֵ
יך ה' ִּכ ִ
וַ ָּת ֶרם ִּכ ְר ֵאים ַק ְרנִ י ַ ּב ּל ֹ ִתי ְ ּב ֶׁש ֶמן ַר ֲענָ ן
וַ ַּת ֵ ּבט ֵעינִ י ְ ּב ׁשו ָּרי ַ ּב ָ ּק ִמים ָעלַ י ְמ ֵר ִעים ִּת ְׁש ַמ ְענָ ה ָאזְ נָ י
ַצדִּ יק ַּכ ָּת ָמר יִ ְפ ָרח ְּכ ֶא ֶרז ַ ּב ְּל ָבנוֹ ן יִ שְׂ ֶ ּגה
ְׁשתוּלִ ים ְ ּב ֵבית ה' ְ ּב ַח ְצרוֹ ת ֱאל ֹ ֵהינ ּו יַ ְפ ִריח ּו
יבה דְּ ֵׁשנִ ים וְ ַר ֲענַ ִ ּנים יִ ְהי ּו
עוֹ ד יְ נוּבוּן ְ ּבשֵׂ ָ
לְ ַה ִ ּגיד ִּכי יָ ָׁשר ה' צו ִּרי וְ לֹא ַעוְ לָ ָתה בּ וֹ
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מזמור צג
ה' ָמלָ ְך ֵ ּגאוּת לָ ֵב ׁש
לָ ֵב ׁש ה' עֹז ִה ְת ַא ָּזר
ל-ת ּמוֹ ט
ף-תכּ וֹ ן ֵּת ֵבל ַ ּב ִּ
ַא ִּ
ָ
נָ כוֹ ן ִּכ ְס ֲאך ֵמ ָאז ֵמעוֹ לָ ם ָא ָּתה
נָ שְׂ א ּו נְ ָהרוֹ ת ה' נָ שְׂ א ּו נְ ָהרוֹ ת קוֹ לָ ם יִ שְׂ א ּו נְ ָהרוֹ ת דָּ ְכיָ ם
ִמ ּקֹלוֹ ת ַמיִ ם ַר ִ ּבים ַאדִּ ִירים ִמ ְׁש ְ ּב ֵרי-יָ ם ַאדִּ יר ַ ּב ָּמרוֹ ם ה'
ֵעד ֶֹת ָ
ית ָך נַ ֲאוָ ּ
ה-ק ֶֹד ׁש ה' לְ א ֶֹר ְך יָ ִמים
יך נֶ ֶא ְמנ ּו ְמאֹד לְ ֵב ְ
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כי אשמרה שבת
ר' אברהם אבן עזרא
ִּכי ֶא ְׁש ְמ ָרה ַׁש ָ ּבת ֵאל יִ ְׁש ְמ ֵרנִ י אוֹ ת ִהיא לְ עוֹ לְ ֵמי ַעד ֵ ּבינוֹ ו ֵּבינִ י
ָאסוּר ְמצֹא ֵח ֶפץ לַ ֲעשׂ וֹ ת דְּ ָר ִכים ַ ּגם ִמ ְּל ַד ֵ ּבר בּ וֹ דִּ ְב ֵרי ְצ ָר ִכים
דִּ ְב ֵרי ְסחוֹ ָרה אוֹ ִד ְב ֵרי ְמלָ ִכים ֶא ְה ֶ ּגה ְ ּבתוֹ ַרת ֵאל ו ְּת ַח ְּכ ֵמנִ י
אשוֹ ן נָ ַתן ְקדוֹ ִׁשי
בּ וֹ ֶא ְמ ְצ ָאה ָת ִמיד נוֹ ַח לְ נַ ְפ ִׁשי ִה ֵ ּנה לְ דוֹ ר ִר ׁ
מוֹ ֵפת ְ ּב ֵתת לֶ ֶחם ִמ ְׁשנֶ ה ַ ּב ּ ִׁש ּ ִׁשי ָּכ ָכה ְ ּב ָכל ִׁש ּ ִׁשי יַ ְכ ּ ִפיל ְמזוֹ נִ י
ָר ַׁשם ְ ּב ַדת ַה ּיוֹ ם ָה ֵאל חֹק ֶאל ְסגָ נָ יו בּ וֹ לַ ֲער ְֹך לֶ ֶחם ּ ָפנִ ים לְ ָפנָ יו
ַעל ֵּכן לְ ִה ְת ַענּוֹ ת בּ וֹ ַעל ּ ִפי נְ בוֹ נָ יו ָאסוּר לְ ַבד ִמ ּיוֹ ם ִּכ ּפוּר ֲעוֹ נִ י
ַה ּיוֹ ם ְמכֻ ָ ּבד הוּא יוֹ ם ַּת ֲענוּגִ ים לֶ ֶחם וְ יַ יִ ן טוֹ ב ָ ּבשָׂ ר וְ ָדגִ ים
ַה ּ ְׂש ֵמ ִחים בּ וֹ ֵהם שִׂ ְמ ָחה ַמ ּ ִׂשיגִ ים ִּכי יוֹ ם שְׂ ָמחוֹ ת הוּא ו ְּתשַׂ ְּמ ֵחנִ י
אכה בּ וֹ סוֹ פוֹ לְ ַה ְכ ִרית ַעל ֵּכן ֲא ַכ ֵ ּבס בּ וֹ לִ ִ ּבי ְ ּבבוֹ ִרית
ֵמ ֵחל ְמלָ ָ
ֶא ְת ּ ַפ ְּללָ ה ֶאל ֵאל ַע ְר ִבית וְ ַׁש ֲח ִרית מו ָּסף וְ גַ ם ִמנְ ָחה הוּא יַ ֲענֵ נִ י

30

חמדה
דליה רביקוביץ
ָׁשם יָ ַד ְע ִּתי ֶח ְמדָּ ה ֶׁש ּלֹא ָהיְ ָתה ָּכמוֹ ָה,
יעי ְ ּב ַׁש ָ ּבת
וְ ַה ְּז ַמן ַההוּא ָהיָ ה יוֹ ם ַה ּ ְׁש ִב ִ
וְ ָכל ַ ּבדֵּ י ִאילָ נוֹ ת ָהי ּו ִמ ְת ַע ְ ּצ ִמים לִ גְ בּ ַֹּה.
וְ ָהאוֹ ר ֵה ֵחל ִמ ָּס ִביב ׁשוֹ ֵטף ְּכנָ ָהר לִ נְ בּ ַֹע,
וְ גַ לְ ַ ּגל ָה ַעיִ ן ֶאת ַ ּגלְ ַ ּגל ַה ַח ָּמה ָח ַמד.
ָאז יָ ַד ְע ִּתי ֶח ְמדָּ ה ֶׁש ּלֹא ָהיְ ָתה ָּכמוֹ ָה.
יחים וְ ָהאוֹ ר לֹא יָ ַדע שָׂ ב ַֹע,
אשי ַה ּ ִׂש ִ
ִהזְ ִהיר ּו ָר ֵׁ
נִ ַּת ְך ְ ּבגַ ֵ ּלי ַה ָ ּנ ָהר ו ְּב ָכל ַא ְדווֹ ָתיו נִ ַ ּצת,
ֹאשי ָהיָ ה ְ ּב ֵעינָ יו ְּכ ַת ּפו ַּח זָ ָהב לִ ְבל ֹ ַע.
ַאף ר ִׁ
יהן לִ ְבל ֹ ַע
ׁשוֹ ַׁש ֵ ּני נָ ָהר ְצ ֻהבּ וֹ ת ּ ָפ ֲער ּו ֶאת ּ ִפ ֶ
ֶאת ַא ְדווֹ ת ַה ָ ּנ ָהר ְ ּב ָח ְפזָ ן וְ גִ ְבעוֹ ל ָה ֵעשֶׂ ב ַה ּ ָׁשט,
יעי ְ ּב ַׁש ָ ּבת
וְ אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ָהיָ ה יוֹ ם ַה ּ ְׁש ִב ִ
וְ ָכל ַ ּבדֵּ י ִאילָ נוֹ ת ִמ ְת ַע ְ ּצ ִמים ִ ּב ְת ׁשו ָּקה לִ גְ בּ ַֹּה
וְ ָאז יָ ַד ְע ִּתי ֶח ְמדָּ ה ֶׁש ּלֹא ָהיְ ָתה ָּכמוה.

31

בשביעי
שחר-מריו מרדכי
ִרבּ וֹ ן ָּכל ָהעוֹ לָ ִמים,
ית ֶאת ַה ּ ָׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ ִׁש ּ ָׁשה יָ ִמים
ָעשִׂ ָ
אכ ּתוֹ ".
"ש ַבת ִמ ָּכל ְמלַ ְ
יעי – זֶ ה לא נָ כוֹ ן ַמה ֶׁשאוֹ ְמ ִרים – ָׁ
ו ַּב ְׁש ִב ִ
יעי ַא ָּתה ַמ ְר ִחיב לִ ִ ּבי ו ַּמגְ דִּ יל לַ ֲעשׂ וֹ תוֹ .
ִּכי ַ ּב ּ ְׁש ִב ִ
יעי נִ ְמלָ א לִ ִ ּבי אוֹ ר
ֶׁש ְ ּב ָכל ְׁש ִב ִ
וְ ָׁשב ַה ָ ּים ֶׁשבּ וֹ ֶאל ְמקוֹ מוֹ ,
יטיב ּו זְ הֹר
יע וְ כוֹ ָכ ָביו יֵ ִ
וְ ַעל ָ ּג ְבהוֹ נִ ְתלֶ ה ָר ִק ַ
וְ ֵת ָר ֶאה ַה ַ ּי ָ ּב ָׁשה.
וְ יוֹ ֵצא לִ ִ ּבי נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה.
יכםַ ,מלְ ֲא ֵכי ַה ּ ָׁש ֵרת,
ָׁשלוֹ ם ֲעלֵ ֶ
ְּכ ַבר זְ ַמן ֶׁש ָּתבוֹ אוּ;
יָ ֶפה ַה ַ ּביִ ת ַעל ֵּכלָ יו.
ַמלְ ֲא ֵכי ֶעלְ יוֹ ן ,זֶ ה לִ ִ ּבי ַה ּ ָׁשר ֶאת
ּתֹם ַהחוֹ ֶׁש ְך וְ ַה ּתוֹ ה ּו
ֶׁש ַא ֲה ָבה יֵ ׁש ֵ ּבין ְּכ ָתלָ יו.
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ערב שבת
אילן שיינפלד
יֵ ׁש סוּג ְמ ֻס ָ ּים ֶׁשל ְצלִ ילוּת
לַ ֲאוִ ירוֹ ֶׁשל ֶע ֶרב ַׁש ָ ּבת.
ִמין ַ ּגל ֶׁשל ֶרגֶ ׁש,
יקה ֶׁשל ּתוֹ ָדה.
ִמין מו ִּס ָ
אוֹ ר יוֹ ֵרד ַעל ָהעוֹ לָ ם
ַר ְך ְּכמוֹ ִהינו ָּמה.
יתי יוֹ ֵד ַע
ְ ּביָ ִמים ֲא ֵח ִרים לא ָהיִ ִ
ֲא ִפ ּל ּו ֵא ְ
יך לִ ְקרא לָ ּה.
ִס ַ ּגלְ ִּתי לִ י ַ ּגם ֶאת ַה ְּזכוּת ַהזּאת.
אשר.
נִ ְד ֶמהֲ ,אנִ י עוֹ ֵמד ְ ּבתוֹ ְך ֶׁ
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חד
מואיז בן הראש
נִ ְתיַ ֲח ָדה יְ רו ָּׁשלַ יִ ם
ֶׁש ְ ּב ָכל ָע ֵרי ָהעוֹ לָ ם
ָּכל יְ הו ֵּדי ָה ִעיר ִמ ְת ּ ַפ ְּללִ ים לַ ִּכ ּווּן ֶא ָחד
ִעיר ַא ַחת לַ ָ ּדרוֹ ם וְ ִעיר לַ ָ ּצפוֹ ן וְ ִעיר לַ ַּמ ֲע ָרב
וְ ִעיר לְ ִמזְ ָרח
ַא ְך ִ ּבירו ָּׁשלַ יִ ם זֶ ה ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל לַ ָ ּדרוֹ ם וְ זֶ ה לְ ָצפוֹ ן
זֶ ה ְּכלַ ּ ֵפי ִמזְ ָרח וְ זֶ ה ְּכלַ ּ ֵפי ַמ ֲע ָרב
ו ַּפ ַעם ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל לַ ִּכ ּווּן ֶא ָחד ו ַּפ ַעם לְ ִכ ּווּן ַא ֵחר
וְ נִ ְמ ָצא ׁש ָ ּד ֵרי יְ רו ָּׁשלַ יִ ם ִמ ְת ּ ַפ ְּללִ ים זֶ ה מוּל זֶ ה
ו ִּמ ְצווֹ ת ֶׁש ֵ ּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברוֹ ו ִּמ ְצווֹ ת
ֶׁש ֵ ּבין ָא ָדם לְ ָמקוֹ ם ַחד ֵהן.
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אור וירושלים
יוסף שריג
ַה ּ ֶׁש ֶקט ׁשוּב צוֹ נֵ ַח ָּכאן ִמ ּ ְׁש ֵמי ָה ֶע ֶרב
ִּכ ְד ִא ַ ּית דַּ ָ ּיה ֵמ ַעל ַה ְּתהוֹ מוֹ ת
וְ ֶק ֶרן ֲא ֻד ָּמה נוֹ ֶׁש ֶקת לַ ַהט ֶח ֶרב
ֶאת ַה ּ ְפ ָסגוֹ תַ ,ה ִּמגְ דָּ לִ ים וְ ַהחוֹ מוֹ ת.
יתי ִעיר עוֹ ֶט ֶפת אוֹ ר
ָר ִא ִ
וְ ִהיא עוֹ לָ ה ִ ּב ְׁשלַ ל ִצ ְב ֵעי ַה ֶ ּק ֶׁשת
וְ ִהיא נוֹ גֶ נֶ ת ִ ּבי ְּכנֵ ֶבל ֶה ָעשׂ וֹ ר
יתי ִעיר עוֹ ֶט ֶפת אוֹ ר.
ָר ִא ִ
ִה ֵ ּנה זוֹ ֵחל ַה ֵ ּצל ִמ ֵ ּבין ִ ּג ְבעוֹ ת ָהא ֶֹרן
ָק ֵרב ַ ּב ֵּס ֶתר ְּכאוֹ ֵהב ֶאל ַה ּ ְׁשכוּנוֹ ת.
וּמוּל ּ ָפנָ יו ְק ִריצוֹ תִ ,רבּ וֹ א ֵעינֵ י ָהאוֹ ר ֵהן,
לְ ֶפ ַתע נִ ְפ ְקח ּו ֵאלַ י ְּכנִ ְפ ָעמוֹ ת.
ְ ּבדו ִּמ ַ ּית ַא ְׁשמ ֶֹרת ַא ֲחרוֹ נָ ה נוֹ ֶׁש ֶמת
יפת ְׁש ָח ִקים ְר ִסיס ַא ֲחרוֹ ן ַמ ֲחוִ יר
ו ִּב ְק ִט ַ
ַא ְך ַׁש ַחרְּ ,כ ָבר ִּכ ּ ַפת זָ ָהב ֶׁש ָ ּל ּה אוֹ ֶד ֶמת

לְ ַמ ָ ּגעוֹ ָה ָחם ָה ַר ְך ֶׁשל אוֹ ר ָצ ִעיר.
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איזון עדין
סיון הר שפי
שּבת ֶׁש ָ ּלנו
ֶאת ַה ָ ּ
ֶׁש ַרק ֲאנִ י יְ כוֹ לָ ה לְ ַה ְכנִ יס
ֶׁש ַרק ַא ָּתה יָ כוֹ ל לְ הוֹ ִציא
יקים ְׁשנֵ י נֵ רוֹ ת.
ַמ ְחזִ ִ
ֲא ָבל ְ ּבסוֹ ָפ ּה נִ ְהיִ ים ֶא ָחד
ְׁש ֵ ּני מאורוֹ ת ְ ּבנֵ ר ֶא ָחד
לְ ַה ְת ָחלָ ה ֲח ָד ָׁשה.
ּ-פ ְרצו ִּפין
אשית ָהיִ ינ ּו דּ ו ּ ַ
ו ְּב ֵר ִׁ
ְ ּבחוּט ִׁש ְד ָרה ָהיָ ה ָּתלוּי עוֹ לָ ם.
ַע ְכ ָׁשו ׁשנֵ י ַע ּמו ֵּדי ִׁש ְד ָרה
יקים ַ ּביִ ת
ַמ ְחזִ ִ
ו ְּכ ֶׁש ֲאנִ י ְק ָצת ִמ ְתכּ וֹ ֶפ ֶפת,
ו ְּכ ֶׁש ַא ָּתהִ .א ּזוּן ָע ִדין.
מתוך ׳גלות הלויתן׳ (ריתמוס ,הוצאת הקיבוץ המאוחד)2005 ,
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הדליקו נר
זלדה
ַה ְדלִ יק ּו נֵ ר

ַה ְדלִ יק ּו נֵ ר!

ְׁשת ּו יַ יִ ן.

ְׁשת ּו יַ יִ ן!

ַה ּ ַׁש ָ ּבת ָק ְט ָפה ַ ּב ָ ּלאט

ַה ּ ַׁש ָ ּבת יוֹ ֶר ֶדת ַ ּב ָ ּלאט

ֶאת ַה ּ ֶׁש ֶמ ׁש ַה ּ ׁשוֹ ַק ַעת.

ו ְּביָ ָד ּה ַה ּ ֶפ ַרח,

ַה ּ ַׁש ָ ּבת יוֹ ֶר ֶדת לְ ַאט

ו ְּביָ ָד ּה

יעים.
ְּו ְביָ ָד ּה ׁשוֹ ַׁש ַ ּנת ָה ְר ִק ִ

ַה ֶׁש ֶמ ׁש ַה ּ ׁשוֹ ַק ַעת...

ֵאיִ ְך ִּת ְׁש ּתֹל ַה ּ ַׁש ָ ּבת
ּ ֶפ ַרח ָעצוּם ו ֵּמ ִאיר
ְ ּבלֵ ב ַצר וְ ִע ֵּור?
ֵא ְ
יך ִּת ְׁש ּתֹל ַה ּ ַׁש ָ ּבת
ֶאת ִציץ ַה ַּמלְ ָא ִכים
ְ ּבלֵ ב ָ ּבשָׂ ר ְמ ׁ ֻש ָ ּגע וְ הוֹ לֵ ל?
ֲה ִת ְצ ַמח ׁשוֹ ַׁש ַ ּנת ָה ַאלְ ָמוֶ ת
ְ ּבדוֹ ר ֶׁשל ֲע ָב ִדים
לַ ֶה ֶרס,
ְ ּבדוֹ ר ֶׁשל ֲע ָב ִדים
לַ ָּמוֶ ת?!
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שלחן כחל
חמוטל בר יוסף
יִ ְהיֶ ה לָ נ ּו ׁ ֻשלְ ָחן ָ ּגדוֹ ל וְ ָכחֹל,
יִ ְהיֶ ה לָ נ ּו ׁ ֻשלְ ָחן ָערו ְּך לְ כֻ ָ ּלנ ּו ְ ּביַ ַחד,
ׁ ֻשלְ ָחן עוֹ ֶטה אוֹ רָ ,עגֹל לְ גַ ְמ ֵרי.
וְ נֵ ֵׁשב ְּליָ דוֹ ְ ּביַ ַחד ְ ּב ֶע ֶרב ַׁש ָ ּבת
ַמ ְר ּ ֵפ ֵקינ ּו נוֹ ְׁש ִקים זֶ ה לָ זֶ ה
יקת יוֹ ֵסף לְ ִבנְ יָ ִמין,
ְ ּבלִ י א ֶֹמר ,נְ ִׁש ַ
יכם ְ ּבלִ י קוֹ ל
וְ נָ ִׁשיר ֶאת ַה ּ ָשלוֹ ם ֲעלֵ ֶ
וְ נִ ְׁש ֶּתה ֶאת יֵ ין ַה ִּקדּ ו ּׁש ֵמ ַהכּ וֹ ס ָה ַא ַחת
ְ ּביַ ַחד ִעם ַה ַּמלְ ָא ִכים ,לְ ִפי ַה ִ ּגיל.
ַה ּ ׁ ֻשלְ ָחן ָאז יָ ׁשוּב וְ יִ ּסֹב ַעל ִצירוֹ
ְ ּד ַבר יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ  ,ו ַּב ַ ּליְ לָ ה
ֹאמר ֻּכ ָ ּלנ ּו ְ ּביַ ַחד ָא ֵמן.
נ ַ
מתוך ׳השתוות׳ (הקיבוץ המאוחד)2011 ,
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יכם ַמלְ ֲא ֵכי ַה ּ ָׁשלוֹ ם ַמלְ ֲא ֵכי ֶעלְ יוֹ ן
ָׁשלוֹ ם ֲעלֵ ֶ
ְ
ִמ ֶּמלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא
בּ וֹ ֲא ֶכם לְ ָׁשלוֹ ם ַמלְ ֲא ֵכי ַה ּ ָׁשלוֹ ם ַמלְ ֲא ֵכי ֶעלְ יוֹ ן
ִמ ֶּמלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא
ָ ּב ְרכוּנִ י לְ ָׁשלוֹ ם ַמלְ ֲא ֵכי ַה ּ ָׁשלוֹ ם ַמלְ ֲא ֵכי ֶעלְ יוֹ ן
ִמ ֶּמלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא
ְ ּב ִׁש ְב ְּת ֶכם לְ ָׁשלוֹ ם ַמלְ ֲא ֵכי ַה ּ ָׁשלוֹ ם ַמלְ ֲא ֵכי ֶעלְ יוֹ ן
ִמ ֶּמלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא
את ֶכם לְ ָׁשלוֹ ם ַמלְ ֲא ֵכי ַה ּ ָׁשלוֹ ם ַמלְ ֲא ֵכי ֶעלְ יוֹ ן
ֵצ ְ
ְ
ְ
ִמ ֶּמלֶ ך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא
ִּכי ַמלְ ָא ָכיו יְ ַצ ֶּוה לָ ְך לִ ְׁש ָמ ְר ָך ְ ּב ָכל דְּ ָר ֶכ ָ
יך
את ָך וּבוֹ ֶא ָך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד-עוֹ לָ ם
ה' יִ ְׁש ָמר ֵצ ְ

* 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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שבת המלכה
ח"נ ביאליק

ֹאש ָה ִאילָ נוֹ ת נִ ְס ַּת ְּל ָקה –
ַה ַח ָּמה ֵמר ׁ

ְׁש ִבי ,זַ ָּכהִ ,ע ָּמנ ּו ו ְּבזִ יוֵ ְך נָ א אוֹ ִרי

בּ וֹ א ּו וְ נֵ ֵצא לִ ְק ַראת ַׁש ָ ּבת ַה ַּמלְ ָּכה.
ִה ֵ ּנה ִהיא יוֹ ֶר ֶדת ַה ְּקדוֹ ָׁשהַ ,ה ְ ּברו ָּכה
וְ ִע ָּמ ּה ַמלְ ָא ִכים ְצ ָבא ָׁשלוֹ ם ו ְּמנו ָּחה.

לַ יְ לָ ה וָ יוֹ םַ ,א ַחר ַּת ֲעב ִֹרי.
וַ ֲאנַ ְחנ ּו נְ ַכ ְ ּב ֵד ְך ְ ּב ִבגְ ֵדי ֲחמוּדוֹ ת,
ִ ּבזְ ִמירוֹ ת ו ְּת ִפ ּלוֹ ת ו ְּב ָׁשלוֹ ׁש ְסעוּדוֹ ת.

בּ וֹ ִאי בּ וֹ ִאי ַה ַּמלְ ָּכה!

ו ִּב ְמנו ָּחה ְׁשלֵ ָמה,

בּ וֹ ִאי בּ וֹ ִאי ַה ַּמלְ ָּכה! –

ו ִּב ְמנו ָּחה נַ ֵע ָמה –

יכםַ ,מלְ ֲא ֵכי ַה ּ ָׁשלוֹ ם.
ָׁשלוֹ ם ֲעלֵ ֶ

ָ ּב ְרכוּנ ּו לְ ָׁשלוֹ םַ ,מלְ ֲא ֵכי ַה ּ ָׁשלוֹ ם!

ִק ַ ּבלְ נ ּו ּ ְפנֵ י ַׁש ָ ּבת ִ ּב ְרנָ נָ ה ו ְּת ִפ ָ ּלה,

ֹאש ָה ִאילָ נוֹ ת נִ ְס ַּת ְּל ָקה –
ַה ַח ָּמה ֵמר ׁ

ַה ַ ּביְ ָתה נָ ׁשו ָּבהּ ְ ,בלֵ ב ָמלֵ א ִ ּגילָ ה.
ָׁשם ָערו ְּך ַה ּ ׁ ֻשלְ ָחןַ ,ה ֵ ּנרוֹ ת יָ ִאירוּ,

בּ ֹא ּו וּנְ לַ ֶּוה ֶאת ַׁש ָ ּבת ַה ַּמלְ ָּכה.
את ְך לְ ָׁשלוֹ םַ ,ה ְּקדוֹ ָׁשהַ ,ה ַּז ָּכה –
ֵצ ֵ
ְ
דְּ ִעיֵׁ ,ש ֶׁשת יָ ִמים ֶאל ׁשו ֵּבך נְ ַח ֶּכה...

ָּכל ּ ִפנּוֹ ת ַה ַ ּביִ ת יִ זְ ָרחוּ ,יַ זְ ִהירוּ.
ַׁש ָ ּבת ָׁשלוֹ ם ו ְּמב ָֹר ְך!

ֵּכן לַ ּ ַׁש ָ ּבת ַה ָ ּב ָאה!

ַׁש ָ ּבת ָׁשלוֹ ם ו ְּמב ָֹר ְך!

ֵּכן לַ ּ ַׁש ָ ּבת ַה ָ ּב ָאה!

בּ וֹ ֲא ֶכם לְ ָׁשלוֹ םַ ,מלְ ֲא ֵכי ַה ּ ָׁשלוֹ ם.

את ֶכם לְ ָׁשלוֹ םַ ,מלְ ֲא ֵכי ַה ּ ָׁשלוֹ ם!
ֵצ ְ
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אשית ֲא ַח ֶ ּלה ָפנֶ ָ
יך
ֶמלֶ ְך ֶעלְ יוֹ ן ַעל ָּכל ְצ ָבא ָמרוֹ ם ,יוֹ ְצ ֵרנוּ ,יוֹ ֵצר ְ ּב ֵר ִׁ
יתי לִ ְמצֹא ֵחן וְ שֵׂ ֶכל טוֹ ב
ַה ְּמ ִא ִירים ֶׁש ְּתזַ ֶּכה אוֹ ִתי וְ ֶאת ָּכל ְ ּבנֵ י ֵב ִ
ָ
ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ו ְּב ֵעינֵ י ָכל ְ ּבנֵ י ָא ָדם ו ְּב ֵעינֵ י ָכל רוֹ ֵאינ ּו לַ ֲעבוֹ ָד ֶתך וְ זַ ֵּכנ ּו לְ ַק ֵ ּבל

ַׁש ָ ּבתוֹ ת ִמ ּתוֹ ְך רוֹ ב שִׂ ְמ ָחה ו ִּמ ּתוֹ ְך ע ֶֹׁשר וְ ָכבוֹ ד ו ִּמ ּתוֹ ְך ִמעוּט ֲעוֹ נוֹ ת
יתי ו ִּמ ָּכל ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל ָּכל ִמינֵ י חוֹ לִ י וְ ָכל
וְ ָה ֵסר ִמ ֶּמ ִ ּני ו ִּמ ָּכל ְ ּבנֵ י ֵב ִ
ִמינֵ י ַמ ְדוֶ ה וְ ָכל ִמינֵ י ַד ּלוּת וַ ֲענִ ּיוּת וְ ֶא ְביוֹ נוּת וְ ֵתן ָ ּבנ ּו יֵ ֶצר טוֹ ב לְ ָע ְבדְּ ָך
ֶ ּב ֱא ֶמת ו ְּביִ ְר ָאה ו ְּב ַא ֲה ָבה וְ נִ ְהיֶ ה ְמכֻ ָ ּב ִדים ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ו ְּב ֵעינֵ י ָכל רוֹ ֵאינ ּו ִּכי

ַא ָּתה הוּא ֶמלֶ ְך ַה ָּכבוֹ דִּ ,כי לְ ָך נָ ֶאהִּ ,כי לְ ָך יָ ֶאה.

עוֹ ֶשׂה ָשׁלוֹ ם ִ ּב ְמרוֹ ָמיו
הוּא ְ ּב ַר ֲח ָמיו יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹ ם ָעלֵ ינ ּו
וְ ַעל ָ ּכל יִ ְש ָׂר ֵאל
וְ ַעל ָ ּכל יוֹ ְש ֵׁבי ֵּת ֵבל
וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן.
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קבלת שבת ירושלמית
תפילת קבלת שבת היא חידוש שהנהיגו מקובלי צפת רק במאה ה.16-
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 וחיש
מהר התפשט לכל קהילות ישראל .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
המובא בתלמוד :רבי חנינא שהיה מתעטף ועומד בערב שבת והיה אומר
“בואו ונצא לקראת שבת המלכה" ורבי ינאי היה לובש בגדי השבת ואומר
"בואי כלה ,בואי כלה" (בבלי ,שבת קיט ע”א).
אנחנו רוצים להמשיך במסורת החידוש של חכמנו ,החידוש שהיה יסוד
חשוב ומרכזי בעולם התפילה ,הלך והתמעט מאוד עם המצאת הדפוס
והדפסת הסידורים .בעשורים האחרונים יש מגמה של הרחבת ארון
הספרים היהודי גם לשירה ,ספרות והגות בת זמננו ומתפתחת שפה יהודית
ישראלית עשירה .במקביל הולכות וקמות קהילות של התחדשות יהודית
אשר עוסקות מעבר ללימוד ,גם באורח החיים היהודי הבא לידי ביטוי
בחגיגה משותפת של חגים וטקסים יהודיים ובתפילה.
בחוברת זו המונחת לפניכם ,תמצאו את קבלת השבת המסורתית יחד עם
שירה עברית .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
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על מובילי קבלות שבת
אורי קרויזר ,בעל תפילה ומרכז את תחום חינוך וקהילה באתר
'הפיוט והתפילה' piyut.org.il .יליד ירושלים ,נשוי לחני ואב
לארבעה ילדים .בעשור וחצי האחרון עוסק בלימוד ובמחקר מסורות
הפיוט והתפילה של קהילות ישראל ממזרח וממערב ,ומלמד את
מסורות הניגון ,הפיוט והתפילה .מוסמך המחזור הראשון של בית
המדרש לרבנות ישראלית .פעיל בתחום ההתחדשות היהודית
במינהל קהילתי 'גינות העיר' ירושלים.
אנסמבל ניגונים הוקם על ידי שני בן אור ובועז דורות  ,ילידי
ירושלים אשר צמחו יחד ולחוד במוסדות החינוך השונים של התנועה
הרפורמית בישראל .ביחד מיסדו את ההרכב ששם לו למטרה
לחדש  ,להלחין ולעבד ניגונים ותפילות ולהוביל יצירת גשרים בין
העבר לעתיד בתחום הובלת התפילה יחד עם עוד מוסיקאים חברי
האנסמבל .בקיץ זה ,האנסמבל יארח בקבלות השבת שבהובלתו את
קהילות התנועה הרפורמית בירושלים .חפשו בפייסבוקNigunim :
Ensemble
נאוה תהילה נאוה תהילה היא קהילה ירושלמית שוויונית העוסקת
ביצירה משותפת של התחדשות יהודית .אנו עוסקות ועוסקים
בטיפוח מוזיקאים צעירים כמלחינים וכמובילי ומובילות תפילה,
ביצירת מוזיקה מקורית לתפילות ובהתנסות ברעיונות חדשים
לתפילה בציבור .הלחנים שלנו לתפילה נפוצים בקהילות יהודיות
בכל רחבי הארץ והעולם.
את קבלות השבת בתחנה מובילות הרב רות גן קגן ודפנה רוזנברג ,ביחד
עם מוזיקאים ומוזיקאיות מן הקהילהwww.NavaTehila.org .
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שייקה אל עמי מקים ומנהל מינהל קהילתי גינות העיר .פעיל
מוכר בשדות ההתחדשות הקהילתית והזהות הישראלית-יהודית
בירושלים ובארץ בכלל ,מיוזמי ומובילי קואליציית ירו-שלם .בן
קיבוץ סעד ,נשוי אב לארבעה וסב לנכדה מתוקה ,תושב ירושלים.
ממקימי ביהמ"ד אלול ,יוזם ומקים "זושא" .בן חסיד לאב חסיד,
אוהב תפילה ושירה ,ניגון ומשקה .גבאי ושליח ציבור ב "בבית
הכנסת הגדול הזה שנקרא ארץ ישראל" וירושלים.

באה שבת באה מנוחה
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