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  הקדמה

  מה בחוברת ולמי נועדה

' חילונית'לטקס קבלת השבת לקהילה המוגדרת  עת מבנה ותוכןהצ
תהליכי וחינוכי ומשום כך נופל באופן , הוא אתגר תוכני ועיצובי

לקחנו על עצמנו להציע מבנה בסיסי . טבעי במגרשה של המדרשה
כתוכן למבנה זה חלופות כולל מאגר ערוך של חומרים ו, טקס כזהל

מהחולין אל , תחנות שונותזרימה דרך  מבנה המתווה, של טקס
חוברת זו . מהקהילה אל השבת ומהשבת אל הקהילה, הקדושה

-המיועדת בראש ובראשונה לעורכי קבלות שבת בקהילות 
אין היא מיועדת להוות סידור . והם קהל המטרה שלה', חילוניות'

עומס ויעידו  –שעל פיו קהילה מקיימת את קבלת השבת שלה 
אנו מציעים אותה . קטיות בצדההרב וההערות הדידהקטעים 

  . המתאים לה' הסידור'כמקור ממנו תכין כל קהילה את 
זוהי עבודת איסוף וחשיבה תיאורטית , כדרכה של המדרשה

מובילי קבלות עם , בשטח והתנסות בעשייה ןהנשענת על ניסיו
נעזרנו , מלבד הניסיון.  קהילות רבות ומגוונות ולאורך זמןהשבת ב

, ים שאספנו וקיבלנו מקהילות רבות ומגוונותרב' סידורים'-ב
  . וכל אלה היוו לנו מקור של לימוד והשראה, חדשים וישנים

  ? הכל פתוח

פתוח  לזהו בראש ובראשונה אתגר תוכני משום שלכאורה הכ
, אין הגבלה על מקור הטקטים המוכנסים אל הסידור. והכל אפשרי

. דומיםטים ועוד היב, תפיסת העולם שהם מביאים אתם, שפתם
-סנטעם אלקבץ  שלמה הלויבחינת וגר רבי  –האפשרויות רבות 

יחד (ועלי אלון נוהג בם , ובראן ירבץ'וביאליק עם חליל ג, אכזופרי
וכשאין הגבלה קל ללכת  ).עם רבינדראנאט טאגור או דון מקלין

רואים חשיבות  ואנו, בחרנו בטקסטים ישראלייםאנחנו . לאיבוד
  .ואידך זיל גמור ,בבחירה זו שעשינו

  אלוהים וקדושה בקבלת שבת חילונית 

 נדמה כי דווקא התוכן המסורתי, מול חופש הבחירה הנזכר
דווקא , ושיחה עם קדושה" 'השבת ל", והמקובל של קבלת השבת

וקבלתו עשויה להיות , התוכן הזה ממקד אליו שאלות ואף רגשות
לוהים נפקד מקומו של א. פחות קלה וטבעית בקהילות היעד שלנו

כמו גם , הברכות ושירי השבת בקהילותינו, לעתים מטקסי השבת
ועסקנו , בקהילות החלוציות של פעם שמהוות לנו מודל אפשרי

. שאנו מציעיםת השבת קדושה והתעלות בקבלבשאלה כיצד ליצור 
ניסינו למצוא ו, התחושתי של קבלת השבת, עסקנו במימד הרגשי

' פני שבת'שתתפים במפגשי מענה לרצון שהביעו רבים מהמ
', מה שנכנסנומלצאת אחרת ', רצון לתחושה של התעלות, שערכנו

ושירה " ֶׁשֶבת אחים גם יחד"שלא תהיה קבלת השבת רק ו'
  . זאת חלק מהמשתתפים כפי שתיארו, 'בציבור

  
ומידת הטבעיות שבה משוחח קהל , המתח הזה שבין חולין לקדושה

עומד גם מאחורי , הושאיומהקדושה היעד שלנו עם מושגי 
ממש כשם שיש בסידור שלנו זרימה . הבחירות העיצוביות שבחרנו

במהלך קבלת השבת , יש בו גם זרימה, מן החולין אל השבת
של ' האבנים הכבדות'משימוש בטקסטים חדשים יותר אל , עצמה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

" שבת אחים"קהילת , קיבלנו סידורים משמשית
בית תפילה , קהילת ניגון הלב בנהלל, מגל, יקנעםב
, גבעת אלה, יגור, מרקפת, ראלי בתל אביביש

    . ת אחריםוומקומ
  
  
  
  
  
  
  
  

  "לכה דודי"מחבר  – שלמה הלוי אלקבץ
קטע נפלא . "הנסיך הקטן"מחבר  – אכזופרי-סנט

  . על חשיבותו של טקס מופיע בספר
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
מפגשים  - פני שבתז קיימנו במדרשה את "תשסב

  . שבת בקהילה-למובילי קבלות
  

ללימוד , וקדשו ללימוד ניגונים חדשיםהים המפגש
להעלאת דילמות , להכרות עם הקהילות, טקסטואלי

  . שבת בקהילות-של מובילי קבלות
  

  :עסקנוהנושאים שבהם 
   

  . מקומו של הניגון ויכולת ההתחברות דרך מוסיקה
  . על מושג התפילה

  . בין הבית המשפחתי לבית הכנסת הקהילתי
  . השבתפרשת השבוע בתוך קבלת 

  ! ?השבת הזאת-של מי קבלת
  . לימוד על מקום הילדים בטקס? ילדים זה שמחה
  . קדּושה חילונית
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כמו , מתכנים מוסכמים על הכלו, טקסטים בני מאות ואלפי שנים
בתנאים אל תכנים שיכולים  ,"שבת מנוחה, מחר שבת, מחר שבת"

" טוב להודות ליהוה"-מ, רבותלעורר דיון ארוך ושאלות אחרים 
וכמה טוב שהמנגינה עוזרת להפיג את  –" בידו אפקיד רוחי"ועד 

ומפיגה , קלה על הכלבעשייה בשטח גילינו כי זרימה כזו מ. הזרות
צאנו שמ חשש, 'דתיים'מטקסטים גבוהות ו םממיליהחשש את 

מתחנה לתחנה . בראשית הדרךשהוא מלווה עורכי קבלות שבת 
זהו תהליך של היכרות , ומשבת לשבת, במהלך קבלת השבת

  . נראה זר ומאיים, ממרחק, עם מה שבתחילה תמחודשת והתיידדו

  משימה חינוכית

ואכן אנו רואים עצמנו גם כנוטלים חלק בתהליך חינוכי לימודי של 
בהיותנו רואים עצמנו כממשיכי דרך . תיהכרת טקס השבת המסור

חשוב לנו , גם אם כמחדשיה, של המסורת הנהוגה בישראל
 ,על כן הסידור שאנו מציעים שואב. עימה ולהתחשב בה' לשוחח'

בשער , למשל. השבת המסורתית מקבלת ,הן במבנהו והן בפרטיו
ניתן למצוא , ות השבועשער הפרידה מימ, הראשון שאנו מציעים

המוקדשים על פי , ת מזמורי תהלים שבסידור המסורתיהד לשש
, מצאנו מקום שיקביל לתפילת עמידה. המסורת כל אחד ליום אחר

  .  ואנחנו מסיימים באדון עולם כמקובל בבתי כנסת רבים

  השבת והקהילה

הוא המימד  המימד האחר העומד מאחורי הסידור שעיצבנו
קבלת , השבתת קבלאת  בונההקהילה . הקהילתי של קבלת השבת
תחת כנפיה של האחת ת ונכנסוזו זו . השבת בונה את הקהילה

גם במובן היות הקהילה  –קבלת השבת היא הזדמנות . האחרת
שעת 'וגם במובן , נאספת יחד למקום אחד ובזמן אחד, מזדמנת
כפי ' שבו יש תנאים המאפשרים דבר רצוי או מבוקשמצב , כושר

חישת הדופק , ות להחלפת מידעמחד זוהי הזדמנ. שמגדיר המילון
ביטוי של סולידריות , הפנית ברכה ואיחולים ותפילה, של הקהילה

הזדמנות לחברי הקהילה לחוש . ושמחה ודאגה בין חברי הקהילה
מאידך זו . לתת ולקבל ולהתקבל, להתקרב אליה, חלק ממנה

ערכי , חווייתי ותרבותי, הזדמנות ליצירת בסיס משותף לקהילה
נותן זמן , סידור שערכנו משוחח עם המימד הקהילתיה. ומוסרי

, מפנה חלל לברכה ולפנייה אל כל אחד ואחד, להתכנסות וליחד
יש בסידור שערכנו הקפדה . לתפילה לשלומם של קרובים ורחוקים
כמו אל הילדים בהדלקת , על קצב ותזמון בין הפנייה אל יחידים

ובין הפנייה ', חלהסבב ה'- שסביבנו ב חברינוהנרות והברכה אל או 
כמו בעת ההקשבה לדרשה על פרשת , המשותפת אל המרכז

         ".  לכה דודי"-אל הפתח בהפניה או , השבוע
  

מלים , שימוש בטקסטים –ולא נפקד מקומו של המימד הצלילי 
. המרעידים מיתרי קול ומיתרי נפש רק בשל עצם היותם, ומנגינות

ועם זאת מצאנו גם את , וםאלה כמובן משתנים לעתים ממקום למק
  . המכנה המשותף הרחבצלילי 

  

 –" טוב להודות ליהוה, מזמור שיר ליום השבת"

מופיע בסידור המסורתי מיד לאחר , ב"תהלים צ

  ". לכה דודי"

  

 הבית –" בידו אפקיד רוחי לעת אישן ואעירה"

  . האחרון של אדון עולם

  

  

  

  

  

  

מקום השיקולים הלימודיים והחינוכיים  –חשוב לציין 

אך לא במהלך טקס , הוא בעת עריכת הסידור

והסברים , טקס אינו שיעור. קבלת השבת עצמו

עכשיו אנחנו שרים פיוט שנכתב במאה "מסוג 

  !לא מאד מוסיפים לו" עשרה-השש

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

קבלת השבת ובין הפניה ' מרכז'ין שמירת המתח ב

אל יחידים  מבוססת על הניסיון שצברנו בקבלות 

ועם זאת יש לשים לב שלכל קהילה , שבת שערכנו

  .  יכולים להתאים דברים שונים
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  מבנה קבלת השבת

כל השיקולים הללו הביאו אותנו להציע סידור המורכב לפי הסדר 
  :הבא

התכנסות ופרידה מימי  – "את האבק מכל פינה" •
סיום השבוע , שירים וקטעי קריאה של יחד, השבוע

  . מעט מאד טקסטים מהמסורה. וכניסה אל השבת

ברכה לקהל , הדלקת נרות – "אשר קדשנו במצוותיו" •
  בקבלת הקדושה' המצווה'מקום , ולילדים

מן , עליה בקדושה – "בואו ונצא לקראת שבת המלכה" •
אל קבלתה על ידי פתיחת , ההתכוננות אל השבת וקידושה

  הלב לטקסטים של קדושה

דגש על המימד  – "ופרוש עלינו סוכת שלומך" •
ועבור אל הקהילתי המצומצם החל מההיבט , הקהילתי
תחושת השפע הרגשי מאפשרת לתת . הרחבהלאומי 

  . ולבקש ברכה לנו ולאחרים

, דרשה על פרשת השבוע – "יהיו לרצון אמרי פי" •
כל אחד אל עולמו , פניה אל האישי, לקחים מוסריים

  . במובן הנפש" וינפש"והשילוב בין השבת ובין , הפנימי

  .    סיום וחתימה – "אדון עולם" •

  והבהרותהערות , עצות

זהו כלי לשירותם של כל מי . "כזה ראה וקדש"אין עבודתנו בחינת 
בנותה תוך הסתמכות על לו, םלקיים קבלת שבת בקהילת שרוצים

חשוב לנו גם לציין את הנקודות  .והיעזרות בה, החשיבה שערכנו
  :הבאות שעלו במהלך הכנת סידור זה

  
  

, לדעת מה מתאים לה, חשוב להכיר את קהילת היעד •
ולפעמים רק לה , ולדעת לשלב את הדברים הייחודיים לה

ברכה , )ביגור" כולו שבת"כמו (שיר שנכתב במקום  –
כמו ברכת השבת (המוכרת ומשמשת דורות רבים במקום 

 .  ב"וכיו, כוחות מקומיים, )במשמר השרון

, לילדים קטנים –חשוב לזכור את קהל היעד והרכבו  •
לקהל סף סבלנות אחר מזה שיש , הוריהםולעתים גם ל

 .מבוגרים שזמנם בידם שרובו

, יש משמעות רבה, לחלל בו נערכת קבלת השבת, למקום •
. ברמזים ובגירויים הויזואליים והצליליים שהוא מספק

ומאידך להוות תחרות , אלה יכולים להוות תרומה רבה
 .  והפרעה

איננו  בשום אופן. מונע מתחושת ההתעלות עומס רב מדי •
אלא לבחור , ממליצים להשתמש בכל הקטעים שהבאנו

 . ותוך התאמה לקהילה, מתוכם בהתאם לרציונל שהבאנו

כוח רב וקסם בחזרה יש  –חידוש הוא לא תמיד לטובה  •
שבת אחר , אותם מלים וריטואלים, על אותם קטעים

, שאינו מוכר לקהל השומעים, קריאת שיר חדש. שבת
ץ שיוציא אותו מהזרימה עלולה לחייב אותו למאמ

 . הרצויה

      . לומד –מי שטועה . טועה –מי שמנסה  •

  
  

  

  

  

בעוד שמבחינת החומרים שאספנו לא כיוונו לשלמות 

, אנו בטוחים כי דברים רבים ונפלאים נשארו בחוץ -

ודברים שהכנסנו יכולים לעורר שאלות בקהלים 

רואים חשיבות הרי שלגבי המבנה אנו  –מסוימים 

, ניסיון והתנסות, הושקעה בו חשיבה רבה !רבה

  .ואותו אנו ממליצים בחום לאמץ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

יש הגורסים כי את הדרשה על פרשת השבוע יש 
ולהעביר את מה שכאן , לעשות הרבה יותר מוקדם

שווה . הוא שער חמישי אל בין השער השני והשלישי
  . לנסות

  
  
  
  
  
  

מי שיצליח לבנות את . אל תהססו לנסות ולהתנסות

יכול וצריך להאמין , הטקס המושלם בניסיון ראשון

ואז אולי כבר (בנסים ובקיומה של השגחה פרטית 

  ...). לא יוכל להוביל קבלת שבת בקהילה חילונית
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  את האבק מכל פינה: שער ראשון
  
  

  

שער זה מקביל לששת , לימודי-במימד התיאורטי

שכל אחד , מזמורי תהילים של הטקס המסורתי

ששת אנו נפרדים מ. מהם מוקדש ליום אחר בשבוע

ה ותוך כך עוברים תהליך של הכנ, החּולין ימי

  .לקראת השבת

  

צריך למצוא את אותם דברים , במימד הצלילי

כי כאן הקהל , שהקהילה מרגישה אתם מאוד בנוח

אם תיווצר חסימה כבר כאן יהיה ', בפנים'עוד לא 

  .קשה לשחררה

  

איזה , זהו שלב הסרת האבק, במימד הרגשי האישי

הורדת חסמים לקראת , פתיחת נקבוביות, 'פילינג'

על כן גם מתאימים לו שירי ו, פתיחת הלבבות

ושירים חילוניים שבאים ממקום של איזו , ילדים

גם מילותיו צריכות . תמימות חקלאית של פעם

  . עוד לא נישאות ונשגבות, להיות פשוטות יותר

  

תחילת , זהו שלב של התכנסות, במימד הקהילתי

והיכולת להרגיש נוח זה במחיצתו , הישיבה ביחד

למען ' למשוך זמן'צריך  בקהילות אחדות .של זה

  ... המאחרים

  

אין בשום אופן הכרח לקחת או לקבל : וחשוב לזכור

. אלא לבחור מה שטוב לקהילה, את כל המוצע כאן

יש כאן הרבה יותר ממה שרצוי לקבלת שבת אחת 

   ! לא להגזיםואנו קוראים לכם  –
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  התכנסות

  תפילה היא

  מתוך סידור בית תפילה ישראלי – קלמן- הרב לוי ויימן

  
אך דברים , אפשר להתפלל לבד. אז'תפילה היא כמו נגינת ג
במיוחד אם גם , קאים אחריםעם מוזי מופלאים קורים כשמנגנים

, הישנות והמוכרות יש המנגנים את היצירות. ניגנת איתם בעבר
 ,לעיתים כולם מנגנים בהרמוניה. אחרים מנגנים יצירות חדשות

בעוצמה המתאימה רק , ולפעמים כל אחד מנגן בקצב הפרטי שלו
  .לו

  הנה מה טוב ומה נעים

  הנה מה טוב ומה נעים 
  . שבת אחים גם יחד

  

  עוד חוזר הניגון

  ברי סחרוף/   נחום היימן, נתן אלתרמן

  
  עֹוד חֹוֵזר ַהִּנּגּון ֶׁשָּזַנְחָּת ַלָּׁשְוא
  ְוַהֶּדֶרְך עֹוֶדָּנה ִנְפַקַחת ָלאֶֹרךְ 

  ,ְוִאיָלן ִּבְגָׁשָמיו, ְוָעָנן ְּבָׁשָמיו
  .עֹוֵבר אַֹרח, ְמַצִּפים עֹוד ְלךָ 

  
  דֹותּוְבִטיַסת ַנְדנֵ , ְוָהרּוַח ָּתׁשּוב

  ,ַיַעְברּו ַהְּבָרִקים ֵמָעֶליךָ 
  ,ְוִכְבָׂשה ְוBֶּיֶלת ִּתְהֶייָנה ֵעדֹות
  …ֶׁשִּלַּטְפָּת אֹוָתן ְוהֹוַסְפָּת ֶלֶכת

  
  ,ֶׁשָּיֶדיָך ֵריקֹות ְוִעיְרָך ְרחֹוָקה

  ְולֹא ַּפַעם ָסַגְדָּת Bַּפִים
  ְלָחְרָׁשה ְירּוָקה ְוִאָּׁשה ִּבְצחֹוָקּה

  . ַּמת ַעְפַעַּפִיםְוַצֶּמֶרת ְּגׁשֻ 

  שיר לאהבה

  גילי ליבר, איילת ציוני וגילי ליבר

   
  איך שהלב נפתח
  חובק את העולם
  ובקריאה גדולה
  לשיר לאהבה

  
  אימרו הכל אפשר

  זה לא מאוחר
  השחר כבר עלה

  זמן לאהבה
  

  יחד לב אל לב
  אור שבשמיים'נפתח ונראה ת
  יחד לב אל לב

  נפתח בתקווה לאהבה
  

  ורק אם נאמין
  ובלי שום דאווין

  בדרך העולה
  זה שיר לאהבה

  
...יחד לב אל לב

  

  
  
  
  

יש . להתכנסות קצב משלה בכל קהילה וקהילה

ויש שזמן ההתכנסות מתארך , חדהמגיעים בזמן א

אלא , איננו באים לעודד את נוהג האיחור .ומתמשך

כך שהדייקנים זוכים , להציע פתיחה מתמשכת

. והמאחרים לא מפסידים את העיקר, להתחיל בזמן

אפשר להכין עוד מספר שירים של , אם יש צורך

או להמשיך אל תוך שירי השבת לילדים , התכנסות

  . שאספנו כאן

  

היי די די "כמן , ניגונים ללא מלים –רות נוספת אפש

או הניגון של , "איש חסיד היה"שמתוך " די דיי

, "לכה דודי"חסידי ברסלב שמתחברים גם למילות 

)http://www.piyut.org.il/tradition/194.html?currPerformance=2027( 

של " פוגה קטנה" –" דה בה דה"ואפילו כל מיני 

זה מארבע (של ורד קלפטר " נהתמו", נחום היימן

  . ואחרים, )צ"אחרי הצהריים של גל

  

. רבעים-שלושה, לשירים שכאן קצב של וואלס -אגב

שירים (זהו הקצב הנעים ומענג ביותר לשירת יחד 

" או ואניה", "ילדתי מרוסיה"כמו , רוסיים רבים

אם אתם מוסיפים ). קצב-ואחרים הם משולשי

למשל  –המשולש נסו לשמור על המקצב , שירים

שהוא שינוי קל על הפסוקים , הללויה הזה

  : המסיימים את ספר תהלים

  
  ;ָ�ַמע� ָי� ְבִצְלְצֵלי� ַהְלל�, ָי�� ַהְלל�
  .ָי� ְ�ִצְלְצֵלי ְתר�ָעה� ַהְלל�, ָי�� ַהְלל�

  .ָי�� ַהְלל�: ְ�ַהֵ�ל ָי�, �ֹל ַהְ�ָ�ָמה
  

בין אם בין אם קטע זה שהבאנו ו –את הקריאה 

אפשר לעשות כמעין פתיחה רשמית  –קטע אחר 

במקרה כזה ייתכן שמקומה הוא לאחר . של הטקס

 .    מספר שירים ששרים
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  עוד מעט ירד אלינו 

   לכבוד שבת

  יצחק אדל, מינה חפץ

  
  את האבק מכל פינה 

  . נסיר לכבוד שבת
  על הקיר תמונה יפה 
  .ניתלה לכבוד שבת
  לבובה שמלה לבנה 
  נלביש לכבוד שבת

  שבת שלום שבת שלום
  .מנוחה ושמחה היום

  

  לבנה לבובה, ה לבנהמיט
  .נציעה לכבוד שבת
  ,נר קטן במנורה נכין

  .נכין לכבוד שבת
  ,שיר מנוחה ושמחה
  ,נשיר לכבוד שבת

  שבת שלום,שבת שלום 
  .מנוחה ושמחה היום

   עוד מעט ירד אלינו

  יואל ולבה, שמואל בס

  
  עוד מעט ירד אלינו 

  יום שבת הטוב
  לכבודו תכין אימנו 

  מטעמים לרוב
  

  י הברוכהבואי בוא
  יום שבת יום מנוחה

  בואי נא בואי נא המלכה
  

  אך נפסיק פה לימודינו 
  הביתה נמהר

  נתקדש לשבתנו 
  בפרחים ונר

  
  בואי בואי הברוכה
  יום שבת יום מנוחה

  בואי נא בואי נא המלכה

  

  שבת המלכה

  שלום חנוך, אריק אינשטיין

   
  זאת המלכה, הנה היא קרבה ובאה
  המלכה זאת, הנה היא קרבה ובאה

  
  שבת המלכה, הולך' יום ו

  שבת המלכה, ברוך בואך
  

  טוב שבאת שבת המלכה
  שבת המלכה, שבת שבת

  
  זאת המלכה, הנה היא קרבה ובאה
  זאת המלכה, הנה היא קרבה ובאה

  
  שבת המלכה, הכל לבן
  שבת המלכה, הכל מוכן

  
  טוב שבאת שבת המלכה

  שבת המלכה, שבת שבת

  
  
  
  

  :שירי ילדים משרתים כאן שתי מטרות

להרגיש חלק אנו רוצים לאפשר לילדים  –ראשית 

ושירים שהם מכירים ויודעים לשיר עם , ושייכות

  . כולם בוודאי יעזרו

, יש בשירים אלה משהו מאד תמים –שנית 

דבר , שמאפשר להסיר כמה מחיצות וכמה קליפות

  . 'למען הילדים'שבדרך כלל אינו קל ללא סיוע של 

  

אם הקהל לא  –מלבד השירים הנמצאים כאן אפשר 

או לפחות כל , לברך כל אחד בשמוגדול מדי ורוצים 

שבת שלום "לשיר גם את  -ילד וילדה בשמם 

שבת , שבת שלום ליונתן, שבת שלום לצליל, למיקה

   " שבת שלום

  
  : תואפשרויות נוספ

  
  היום יום שישי

  , יום שישיהיום 
  , יום שישיהיום 

  מחר שבת מחר שבת
  . שבת מנוחה

  

  ,  כולם עובדיםהיום 
  ,כולם עובדיםהיום 

  מחר שבת מחר שבת
  . שבת מנוחה

  
  מי אוהב את השבת

  דניאל סמבורסקי , אהוד מנור
  

  ?מי אוהב את השבת
  אימא ואבא

  ?מי אוהב את השבת
  סבתא וסבא

  ?מי אוהב את השבת
  , אני אתה ואת

  כל העולם כמעט
  ?אז למה לא כל יום שבת

  
  

  יום ראשון שני שלישי
  כל יום נמשך שנה
  רביעי את חמישי

  נהנותן במת
  הימים עוברים לאט ראשון עד חמישי

  ומחר מחר שבת כי בא כבר יום שישי      
  

  ....?מי אוהב את השבת
  

  בשבת אבי ישן עם העיתון שלו
  ואימי אומרת כן הרבה יותר מלא

  יום שבת הוא יום נחמד יותר מיום אחר
  ?אז למה דווקא יום שבת עובר יותר מהר

  
 ....?מי אוהב את השבת
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  יותר מששמרו ישראל את השבת

  אחד העם
  

מי  - בשביל להכיר ערך השבת , תואין צורך להיות מדקדק מצו
לא יוכל , שמרגיש בלבו קשר אמיתי עם חיי האומה בכל הדורות

אפשר לומר . בשום אופן לצייר לו מציאות עם ישראל בלי שבת
ראל שמרו את השבת שמרה כי יותר משיש, בלי שום הפרזה

  . השבת אותם

     יר גלבועאמ -ככה כמו שאני הולך 

  )ח"תשכ, עם עובד" (רציתי לכתוב שפתי ישנים"בתוך 
  

 Èa ÇL éÅð Àt ì Åa Ç÷ Àì ä Æö Éåø é Äð Âà Àê Åì Éåä é Äð Âà ÆL Éåî Àk ä Èë Èkä Èk Àì Çî Çä ú. 

é Äôeâ Àå í Éåé í Éåé ì ÆL íé ÄãÈâ Àa é Äôeâ Àì ,ì Èì Àë Äa í Äà ,ì Èì Àë Äa ÷Èæ Èç eðÆðé Åà 

à Éì L ÆôÆð Çä íÇâ Àå. 

 ÆL Éåî Àk ä Èë Èk Èk Àì Çî Çä ú Èa ÇL éÅð Àt ì Åa Ç÷ Âà í Äà Àê Åì Éåä é Äð Âàä 

 í Éåé í Éåé ì ÆL é Äôeâ Àì íé ÄãÈâ Àa Çä eé Èä Àå  
ä ÈL Àâ Äø Åî ø Åú Éåé L Èì Çç ø ÈL Àô Æà é Äôeâ Àå à Éì L ÆôÆð Çä ì Èá Âà. 

 Àê Åì Éåä é Äð Æã Éåò é Äð Âà ÆL Éåî Àk ä Èë Èk  
éÇð Èt ú Æà ä Èk Àì Çî Çä ú Èa ÇL ì Åa Ç÷ Àú í Äà 

L Ça Àì Äé  Æð Ça ú Èa ÇL Çä Àå ÷Çæ ÀçÆé é Äôeâ Àå í Éåé í Éåé ú Èa ÇL é Äôeâé Ää Àú L Æô. 

  

 Çî Çä ú Èa ÇL éÅð Àt ì Åa Ç÷ Àì í Éåé í Éåé ä Èì Çk é Äà Àö é ÄL ÀôÇð é Äë Àìä Èk Àì.  
  

  מני גל, יעקב גלפז - הללויה
  

  אדם חוזר וקציר יומו 
  צנוע הוא ודל

  ועל גבו צרות החול 
  עומסות לו כמגדל

  אה פתאום ולפניו רו
  את שתי עיניה של ביתו
  והוא אז שר והן איתו 

  :שרות הללויה
  

  הללויה וזה השיר
  עולה מכל פינות העיר

  כשהאדם ושתי עיניי ביתו
  . שרים הללויה

  
  בונה אדם את בנייניו 

  מהבל וקלפים
  ועמל יום יום טורח

  יום יום הם נטרפים
  אבל אל מול חורבן קלפיו

  עולה השמש מעליו
  ף אותם אליווהוא אוס

  :ושר הללויה

  הללויה וזה השיר
  עולה מכל פינות העיר

  אוסף את כל קלפיוכשהאדם 
  . שרים הללויה

  
  פני האללפרושים ימי 

  יודע הוא דרכי
  וכל שירי כמו תפילות

  .שולחו למרחקים
  וכשיגיע סוף התוואי
  אנעל בשקט את חיי
  ושיר חדש צעיר וחי

  .יושר הללויה
  

  הללויה וזה השיר
  יעלה בכל העיר עוד

  והוא חדש והוא צעיר וחי
  .ושר הללויה

  
  
  
  
  

? בקבלת השבת' עיוני'ש מקום לקריאת קטע האם י

מה שעמד לנגד עינינו הוא . אפשר שלא, אפשר שכן

החיבור אל השבת גם עבור מי שאינו מדקדק 

, האומה –העברת השבת למישור הקהילה , במצוות

. והפתח שמציע חיבור זה שעושה אחד העם –העם 

   -יש המשך לקטע  , אגב, במקור

  

רו את השבת כי יותר משישראל שמ ...

ולולא היא , שמרה השבת אותם

וחידשה את ' נשמתם'שהחזירה להם את 

היו התלאות של , חיי רוחם בכל שבוע

מושכות אותם יותר ויותר ' ימי המעשה'

עד שהיו יורדים לבסוף , כלפי מטה

לדיוטא התחתונה של חומריות ושפלות 

  .מוסרית ושכלית

  

רה יכול לשמש למט, מאת ביאליק, גם הקטע הבא

  :ולשם כך הוא מובא כאן כאפשרות נוספת, דומה

  

מוטב לכולכם לחוס על כבוד קונכם ועל "

ואם . כבוד ארץ ישראל המחוללת בידכם

העבודה (שהמעשים , כדבריך כן הוא

, נעשים לא רק על ידי יחידים) בשבת

אלא על ידי רוב מנין ובנין של הצעירים 

. הרי אוי ואבוי לכולנו שבעתיים, בקבוצות

אלא , ארץ ישראל בלי שבת לא תיבנה

עם . תחרב וכל עמלכם יהיה לתוהו

היא , ישראל לא יוותר לעולם על השבת

אלא גם יסוד , לא רק יסוד קיומו הישראלי

בלי שבת אין צלם אלוקים . קיומו האנושי

לא התרבות של ... וצלם אנוש בעולם

תפוחי זהב או תפוחי אדמה היא ששמרה 

אלא , י נדודיועל קיום עמנו בכל ימ

, בשובנו לארץ אבות, ועתה. השבת

... ?הנשליכנה אחרי גוונו ככלי אין חפץ בו

שקולה בעיני כשמירת , שמירת השבת

מי ששומר את '. תורת האדם כולה

השבת אפילו עובד עבודה זרה בדור 

בלי . 'מוחלין לו את כל עוונותיו, אנוש

, שבת אין ארץ ישראל ואין תרבות ישראל

  ".התרבות השבת היא
  
אחרי , ביאליק למזכיר קבוצת גבע. נ.מתוך מכתבו של ח(

שביאליק שמע כי חברי הקיבוץ מחללים את השבת על 
, "הצופה"מצוטט ב, הקרן הקיימת לישראל –אדמת הלאום 

13.8.99( 
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  שייקה פייקוב - שיר לשבת

  

  שישה ימים ברא עולם 

  לבני אנוש בנה ביתם 

  ולשביעי הועיד רוחו 

  שבת יקום למנוחתו 

  ולשביעי הועיד רוחו 

  . שבת יקום למנוחתו

   

  . צללים ריצדּו -נמוג היום 

  . סמּותבואות אּו -שדה  ׁשפָ נַ 

  הרכין ראשו  -ם יום חול דמ

  . כרע בפני שבת קדשו

  הרכין ראשו  -דמם יום חול 

  . כרע בפני שבת קדשו

   

  . כנף הומים -גוועה המיית 

  , כוכבים -ניבטו שמיים 

  הגיח אור  -פנה הקור 

  . עם בוא שבת בשיר מזמור

  הגיח אור -פנה הקור 

  .עם בוא שבת בשיר מזמור

  

  אילן שיינפלד -ערב שבת  
  )שטרם ראה אור, "2005-2006שירים חדשים "היד - תוך כתבמ(

  

  ֵיׁש סּוג ְמֻסָּים ֶׁשל ְצִלילּות

  .ַלֲאִוירֹו ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָּבת

  

  ,ִמין ַּגל ֶׁשל ֶרֶגׁש

  .ִמין מּוִסיָקה ֶׁשל ּתֹוָדה

  

  אֹור יֹוֵרד ַעל ָהעֹוָלם

  .ַרְך ְּכמֹו ִהינּוָמה

  

  עַ ְּבָיִמים ֲאֵחִרים לא ָהִייִתי יֹודֵ 

  .ֲאִפּלּו ֵאיְך ִלְקרא ָלּה

  

  .ִסַּגְלִּתי ִלי ַּגם ֶאת ַהְּזכּות ַהּזאת

  .ֲאִני עֹוֵמד ְּבתֹוְך אֶׁשר, ִנְדֶמה

. נוספים מעבירים אותנו מן החול אל השבת ריםיש
לרבים הוא  -'  ערך מוסף'יש " לפנות ערב"לשיר 
ן את כניסת השבת בגלל אות התוכנית בשם מסמ

  .   זה המשודרת שנים רבות ברשת גימל

    לפנות ערב
  סשה ארגוב, יעקב שבתאי

   
  ,בין ברושים יורד הערב

  ,הצל קרב אלינו, הסתכלי
  יחפים נלך בשדות השלף

  .עובר, יפתי, כי היום
  

  על כתפך ידי תנוח
  ,וצלי על יד צלך פוסע

  מן הים עכשיו נושב הרוח
  .עובר, יפתי, כי היום

   
  ,הכל רוגע, בואי נשב

  בין עצי הפרדס היום שוקע
  ,בעלי גפנים הצל נוגע
  בחורשת האקליפטוס 
  .כבר החושך מתחבא

  
  ,אור שקיעה מאיר פנייך... אך

  ,צמתך בתוך ידי מוטלת
  ,ושחורות שחורות הן שתי עינייך

  .עובר, יפתי, והיום
  

  ,שימי ראשך אצלי על ברך
  ,ה אקלע לך פרחבצמה השחור

  ,ציפורים שרות את שיר הדרך
  על חורשת האקליפטוס 

  .כבר הלילה מכסה
  

  ,בין ברושים עולה ירח... אך
  ,כל כך שקוף הלילה, הסתכלי

  במרחב שדות ינשוף צורח
  .ואחריו יללת התן

  
לא לקרוא רבים : להערה לגבי קטעי הקריאהנשוב 

  !את הזרימה' לתקוע'זה עלול  –מדי בערב אחד 

  כנפי היונה
  נחום היימן, נתן יונתן

   
  תלם אחרון וחושך בגינה

  .היום אמר את סוף המנגינה
  ערב חרישי חתם את התמונה
  בין אור לחושך נחה השכונה

  
  דייג אסף חכה אחרונה
  .הנה כבר יום שישי פנה

  כנפי היונה, שוקי העיר
  .לבשו כותנת לבנה

    
  השולחן מוכן ונאספו כולם

  ין וחלהנרות דולקים עם י
  ומה שלא נישלם, יום עמל כלה

  .אולי נתחיל מחר מהתחלה
  

  דייג אסף חכה אחרונה
  .הנה כבר יום שישי פנה

  כנפי היונה, שוקי העיר
 . לבשו כותנת לבנה
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  קטעים –ארמון בתוך הזמן 

  יהושע השלאברהם הרב 

  

שבויים תחת עוצמתם , כולנו שבויים בקסם הדרו של המרחב
חשיבה בקטגוריות ה. שבמרחב זה" דברים"ותפארתם של ה
דמיוננו . מקום מרכזי "דבריּות"תופסת ה, הקיימות בשכלנו

" דבריות"נוטה לעצב את כל המושגים בצלמה ובדמותה של ה
  .    מה שהעיניים רואות ומה שבכוח היד למשש –
  

בעוד . והיא שואפת לקדש את הזמן דת הזמןהיהדות היא 
שלאדם שעיקר מעייניו נתונים למרחב נראה הזמן כרציפות 

הרי המקרא חש ומדגיש את , לתי משתנה וחוזרת על עצמהב
כל שעה היא . אין שעה זהה לזולתה. ייחוד כל רגעי הזמן

על כן . שיעור-אין- והיא יקרה עד, אין כמוה, מיוחדת, יחידה
ניתן לאפיין את הפולחן היהודי כאמנות הצורות המשמעותיות 

  .כאדריכלות הזמן –שבזמן 
    
ששת . מרחבהאת וג את הזמן ולא לח -שמעות השבת היא מ

; רחבימים אנו חיים תחת יד הרודנות של הדברים אשר במ
. ביום השבת אנו משתדלים לקשר עצמנו לקדושה שבזמן

לפנות , ביום הזה אנו נקראים להיות חלק מנצחיות הזמן
תעצמנו מן  ו א צ ו ת דשל היצירה ולפנות אל  ה ו ; היצירה ס

  [...] .ריאת העולםלהפנות מעולם הבריאה ולפנות אל ב
  

ואילו המנוחה השלימה היא , מנותהעמל הוא בבחינת אּו
O ואין היא באה אלא בשעה שיש אחדות בין , מנותבבחינת

היום השביעי הוא בבחינת ארמון . המחשבה והדמיון, הגוף

לא יום מסוים . מלך -כל הבא לתוכו   - שאנו בונים בזמן
משמחה , מנשמה קירותיו עשויים. אלא ברוח, הוא בלוח

אנו חשים כאילו אנו שורים בתוך השבת . וממידת ההתאפקות
  ..ולא כאילו השבת שרויה בתוכנו

  אגדה  

  בסקי'חנינא קרצ, יעקב פיכמן

  
  ַעל ְׂשַפת ָים ִּכֶּנֶרת
  ,Bְרמֹון ַרב ִּתְפֶאֶרת
  ,ַּגן ֵאל ָׁשם ָנטּועַ 
  .ּבֹו ֵעץ לֹא ָינּועַ 

  
  ַרק ַנַער? ִמי ָּגר ָׁשם

  !עֹוף ִּבְדִמי ַיַערּכָ 
  לֹוֵמד ָׁשם ּתֹוָרה הּוא
  .ִמִּפי ַהָּנִביא ֵאִלָּיהּו

  

  .ַהס ַּגל לֹא קֹוֵלחַ 
  ָּכל עֹוף ַהּפֹוֵרחַ 
  - עֹוֵמד ְוׁשֹוֵמַע 

  .ּתֹוַרת ֵאל ּבֹוֵלעַ 

  
  
  

   אברהם יהושע השל

ח בטבת "י – 1907בינואר  11ז "תרסה בטבת "כ(

מההוגים החשובים של , )1972בדצמבר  23ג "תשל

המחשבה היהודית הדתית בדור השלישי של יהדות 

חוקר מחשבת , לוגאוית. 20- ארצות הברית במאה ה

משורר ופילוסוף בעל ספרי הגות ושירה , ישראל

  .רבים

  

ארמון בתוך הזמן הוא מושג שטובע השל בספרו 

הקטעים המובאים כאן הם ממקומות ".  השבת"

מן הסתם לא כדאי . ואפילו מתרגומים שונים, שונים

  .  בגלל אורכם, לקרוא את הקטעים כולם

  

" ארמון בתוך הזמן"ל ראינו לנכון להכניס מושג זה ש

להבדילה מימות , כדי לקדש ולרומם את השבת

ינן כה אהחול בקהילה שבה קדושת השבת ובידולה 

  .  ברורות ומובנות מאליהן כבקהילה שומרת מצוות
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  יונדב קפלון - ֲעָׂשָרה ְרָגִעים #ֲחרֹוִנים

  

íé Äð ÉåøÂç Çà íé ÄòÈâ Àø ä Èø ÈNÂò  
ú Æà íé Ä÷ Àc Çä Àî ì Éâ Èq Çä ÷ Æô Éà Èä ì Æà á Ål Çä.  

ä Èøé Äá Àb Çä ø Çä Àâ Äz ÆL ã Çò íé ÄòÈâ Àø ä Èø ÈNÂò  
é ÄLà Éø ì Çò Àå ú Äé Ça Çä ì Æà  

ú Éål Ç÷ ó Çç Àø Äz.  
  

ä Èà Èø Àú Çä à Éì Àì áeL Àê Çà eð Àò ÇãÈé eð Àò ÇãÈé:  
ä Èç ÀøÈæ ú Èa ÇM Çä ú Çôé Äð Àî í Éà Àú Äô Àì  

á ÈøÂò Çn Äî.  
áÇæÁòÆp ÆL ø Éåà Èä è Çò Àî ìeî  

 ïé Åaíé Äø Èä Æä,  
åé Èô Éåç ì Çò øé Äú Éåä Àå ä ÈàÈb ú Éåî ÈL Àp Çä íÈé  

ú Éåi Äë Àð Éå÷ é Åø Àá ÄL Àê Éåú Àa ó Æö Æ÷Èå ç Çì Æî.  

  

  יהודה עמיחי –שיר לליל שבת 

  משה וילנסקי: לחן
   

  ?ֲהָתב�ִאי ֵאַלי ַהַ�ְיָלה

  .ְ�ָבִסי$ ְ�ָבר ָיְב�� ֶ�ָחֵצר

  ַ(ַע$ לֹא ַ)י ָל�� ִמְלָחָמה ֶ�'&

  .א ַעְכָ�ו ְ�ָמק�$ 'ֵחרִהי

  

  .�ְכִביִ�י$ ָ�ִבי$ ְ�ִלי ֶהֶר&

  .ְ�ס�ס ְ�ִלי ר�ְכב�, ְלַבָ)$

  ,ְוַהַ�ִית ִנְסַ-ר ָ�ֶעֶרב

  .ַעל ַה/�ב ְוָהַרע ֶ���

  

  ְוָיַדְענ� ֵהיֵטב ִ�י ַהְ-ב�ל ה�א 

  .ָקר�ב ְו2ס�ר ָלנ� ָ�$

   ַוְיכ��4"2ִבי ִהְתַ(ֵ�ל 

  ".ָה2ֶר5 ְוָכל ְצָב$2

  

  ָצָבא ְוָה2ֶר5 ֶהֱאִפיל�

  ע�ד ְמַעט ְוָכָבה ָהא�ר

  ַה8ְִצָוה ָ�� ָ�ַמִי$ ִהְתִחיל�

 .��ב ַהְ:ַנִי$ ְצִריִכי$ ִלְגמֹר

  
  

שמים , השמש שוקעת... .אנחנו כבר בין השמשות
ההרים עומדים מסביב לשאת , חדשים נדלקים

   . אדרתה הזוהבת של השבת

  

  שיםשמים חד
בנו , י<'בילדותו עשה לו רבי ישראל מרוז

גינה קטנה לשחק , של רבי שלו$ שכנא
בערב שבת אחד בי< . בה כדר? הילדי$

השמשות ראה אותו אחיו הבכור רבי 
למה : "אברה$ משחק בגינה ואמר לו

: השיב הילד" ?אינ? מפסיק ממשחק?
שאל " ?מני< ל?". "עדיי< לא באה השבת"

באי$ ", השיב, "ע$ בוא השבת. "אברה$
והרי עדיי< לא , תמיד שמי$ חדשי$

  ".נתחלפו הרקיעי$

. סיפורי חסידי$ בעריכת מרטי< בובר –אור הגנוז 
  249' עמ, ה"אביב תשס� ירושלי$ ותל, שוק<

  

  ירדה השבת 

  דוד זהבי, יהושע רבינוב

  

  ָיְרָדה ַהַּׁשָּבת ֶאל ִּבְקַעת ִּגּנֹוָסר

  .ְוִניחֹוַח ַעִתיק ְּבׁשּוֶליהָ 

  יםַוַיַעְמדּו ִמָּסִביב ֲהָרִרים ׁשֹוְׁשִבינִ 

  ,ָלֵׂשאת Bַדְרָתה ַהּזֹוֶהֶבת

  ַתֲעֶליָנה יֹוִנים ִמִּכֶנֶרת ַהָּים

  .ַקֵּבל ֶאת רּוָחה ַהּלֹוֶהֶבת

  

  ,רֹוׁשָנְׁשָקה ַהַּׁשָּבת ְלרֹאׁשֹו ֶׁשל ַהּבְ 

  ,ָלֵאזֹוב ֶׁשַּבֶסַלע ָנָׁשָקה

  ֶׁשל ַמְלכּות ַוְיִהי ַהַּדְרַּדר ְלַׁשְרִביט

  ְּדָמָמה ְמרֹוֶנֶנת-ַעל ָרמֹות

  ִיְמׁשְֹך Oז ַהּתֹור ְּבקֹולֹו ַהָּמתֹוק

  .ֶחְמַּדת ִּכּסּוִפין ְמַעֶּדֶנת

  

  .ִהְרִטיָטה ַׁשָּבת ְּבִחָנה ַהָּגנּוז

  .ֵעיֵני ַחלֹונֹות ִמָּכל ֵעֶבר

  ַוֵתֵצאָנה ָּבנֹות ֶאל ָהֶעֶרב ַזֵמר

  .ֶצֶלתְזִמירֹות ְּבֶעְרָגה ְמַצלְ 

  ְוָהְיָתה ָהֶעְדָנה ְּבִבְקַעת ִּגּנֹוָסר

  .ְלִנְׁשַמת ִעְבִריּות ֶנֱאֶצֶלת
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  אשר קדשנו במצוותיו: שער שני
   
  

  

המצווה אנו מתייחסים אל , במימד התיאורטי

קדושה על ידי מעשה ייחודי , כמקרבת את הקדושה

   .וכן קדושה הבאה מהימנעות

  

מופיעים כאן דברים מוכרים כמו , במימד הצלילי

  . חלה, ברכת הנרות, קידוש

  

משלב הדיבור עוברים , במימד הרגשי האישי

הדלקת , עולים מדרגה וישנה כאן עשייה, והשירה

קבלת קדושת , אכילת החלה, הקידוש, הנרות

  ).וקדושת האל למי שזה מתאים לו(השבת 

  

פניה אל , העשיי, היכרות -במימד הקהילתי 

  . ופניה האחד אל השני, הילדים

  

  

כוללת בתוכה , עם הברכה לילדים, הדלקת נרות

ולכן מעין ' שולחן הנרות של הילדים'קימה אל 

אם היא נעשית מאוחר , שבירה של השקט והיחד

רצוי על כן לקיימה כדבר הראשון בדרך אל . יותר

  . הכנסת הקדושה

  

שיש לחזק , הקידוש הוא סוג של שיבה אל המרכז

  . אותו על ידי ברכה מרכזית על הנרות לפניו

  

במקומות בהם סבב החלה הוא לא סבב אחד מרכזי 

אלא קורה בקבוצות קטנות אפשר לשקול קידוש 

  .   שולחן/ בכל קבוצה 

  

כל אחד אומר משהו טוב שקרה , למשל –סבב חלה 

נוכחים הגם מאפשר היכרות בין  –לו השבוע 

וגם מאפשר ', פתוחה'קהילה קבלת השבת היא בשכ

 .  פרידה מימי השבוע
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  הדלקת נרות

  ברכה לבנים ולבנות 

  

ä Èê Àë Æø ÈáÀé ' Èê Æø Àî ÀL Äé Àå:  
 ø ÅàÈéä ' ÈjÆp Ëçé Äå Èêé Æì Åà åéÈð Èt:  
ä à ÈOÄé 'í Éåì ÈL Èê Àì í ÅNÈé Àå Èêé Æì Åà åéÈð Èt  

  
  :לבנים

ìà êîéùéäåäùðîëå íéøôàë íé  
  :לבנות

ìà êîéùéäåäàìå ìçø ä÷áø äøùë íé  
  

  ")ניגון הלב"- המקובל למשל ב( מארשה פאלקאו נוסח 
  :לבנות

  היי אשר תהיי והיי ברוכה באשר תהיי
  :לבנים

  שר תהיה והיה ברוך באשר תהיההיה א
  

  ברכת הנרות 

  בבית תפילה ישראלי , קהילת רקפתב

  
  ְ�בַֹרְ� ָלנ� ֵנר ֶ�ל ַ�ָ�ת

  ,ַעל ִ�י ְ���ַרת ַהְ�נ�ָחה ֵהֵבאָת ָלנ�
  ַעל ִ�י לֶֹב� א�ְרָ� 

  .ֵהִביא ֶאת ָהא�ר ִלְמע�ֵננ�
  טַֹהר ְוַ�ְלָוה , זֹ�ְ 

  ַ�ְלַהְבְ�ָ� קֶֹד�  ַ�ְלֵונ� ְ�ַלֵ�נ�
   'ִ�יֵמי ֶהָעָמל ַהָ&ִ�י% 

  ַעד ִ�י ָ���ב ִלְדלֹק ִעָ�נ� ַ�ַ(ָ�ת ַהָ�)ה
  .ַ�ַ�ת ָ�ל�%

  זלדה -  'ַׁשָּבת ְוחֹול' מתוך

  

 ú Éåî Èì Éåò Èä ì Èë Àa ú ÉåøÅð ÷é Äì Àã Çä Àì-   

ú Èa ÇL é Ää Éåæ.  

ú ÉåøÅð ÷é Äì Àã Çä Àì -ú Èa ÇL  

ú Çöé Äô À÷ é Ää Éåæ -ú Éåøeö Àð ú ÇøÂä L ÆôÆð  

ø Èc ÀäÆð íÈé Àì ,ïé Äø Éåz Àñ Äî d Èa LÅi ÆL  

L Åà ì ÆL-ä Èòé Ä÷ ÀM Çä.  

 Àê Åô ÈäÅé ú ÉåøÅp Çä é Ä÷é Äì Àã Çä Àa  

é Äc ø Çä Àð Äì é Äø Àã Çç-øeð,  

é Äa Äì Çò Å÷ ÉåL ú Æ÷ Æø Èa ú Éåã ÀL Çà Àa.  

על ידי הילדים בשולחן / מהדלקת נר אישית נתחיל 
נרות  –המוכן לשם כך עם נרות נמוכים מיוחד 
  . קטנותבקבוצות אפשר גם . וגפרורים –חימום 

  
כל  –מברכים את הברכה לבנים ולבנות ראשית 

כים וכולם מבר, הורה מניח יד על ראש הבן או הבת
  . יחד
  
  

ברכה נוספת על  - כשחוזרים אל המעגל המרכזי
   .מתוך המבחר שכאן ,הנרות

  ברכת הנרות המסורתית
  ֶמֶלְ� ָהע�ָל% ֱאלֵֹהינ�' ָ�ר�ְ� *ָ�ה ה

  ְ�ִמְצו�ָתיו ֲאֶ�ר ִקְ-ָ�נ�

  .ֵנר ֶ�ל ַ�ָ�ת ְוִצָ�נ� ְלַהְדִליק

  

  תפילה לפני הדלקת הנרות

  לדינו

  
  ְלַמ0ֵא ֶאת ַהִ�ְצָוהְ�ֵדי 

  1ִ�ִֶ�יָתנ�

  ְ�ֵדי ְלַהְדִליק ֵנר

  ְ�ָיִמי% ְקד�ִ�י%

  ְיִהי ָרצ�� ִמ0ְָפֶני�ָ 

  ֱאלֵֹהינ�' ה

  ְואלֵֹהי )ב�ֵתינ�

  ֶ�ַ�ְרֶ�ה ְ�ֵביִתי

  א�ר ֶ�ל ִ�ְמָחה

  �ְבָרָכה ְוָ�ל�% 

  ְוַח4ִי% ט�ִבי% �ְבִהיִרי%

  �ֵתינ�ְוָתִאיר ֶאת ִנְ�מ

  ְ�א�ר 5ֶָני�ָ 

ִ�ֵ��[ְוִ�ְמָחה [  

  ְ�ִמ5ַ�ְְחֵ�נ�

  ֱאלֵֹהינ�' ָ�ר�ְ� *ָ�ה ה

  ֶמֶלְ� ָהע�ָל%

  ֲאֶ�ר ִקְ-ָ�נ�

  ְ�ִמְצו�ָתיו

  ְוִצָ�נ� ְלַהְדִליק

  .ֵנר ֶ�ל ַ�ָ�ת

 בעריכת עליזה לביא" תפילת נשים"מתוך הספר 
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  קידוש

 )ùçìá :ø Æ÷ Éá é ÄäÀéÇå á Æø Æò é ÄäÀéÇå (é ÄM ÄM Çä íÉåé.  
 ÀéÇåí Èà Èá Àö ìÈëÀå õ Æø Èà ÈäÀå íÄé Çî ÈM Çä elËë.  

ä ÈN Èò ø ÆLÂà Éåz ÀëàÇì Àî é Äòé Äá ÀM Çä íÉåi Ça íé Ää ÉìÁà ì ÇëÀéÇå , í Éåi Ça ú Éa ÀLÄiÇå
ä ÈN Èò ø ÆLÂà Éåz Àëà Çì Àî ì Èk Äî é Äòé Äá ÀM Çä.  

 Éåú Éà LÅc Ç÷ÀéÇå é Äòé Äá ÀM Çä íÉåé ú Æà íé Ää ÉìÁà Àê Æø ÈáÀéÇå ,ú Çá ÈL Éåá é Äk z Àëà Çì Àî ì Èk Äî Éå
úÉåNÂò Çì íé Ää ÉìÁà à Èø Èa ø ÆLÂà.  

  
ïÈð Èø Èî é Äø Àá Çñ,  

 Èb Çä é Äø Àt à ÅøÉåa í Èì Éåò Èä Àê Æì Æî eðé Åä ÉìÁà äÈå ÉäÀé ä Èz Çà Àêeø Èaï Æô.  
  

í Èì Éåò Èä Àê Æì Æî eðé Åä ÉìÁà äÈå ÉäÀé ä Èz Çà Àêeø Èa .  
eð Èá ä Èö ÈøÀå åé Èúå Àö Äî Àa eð ÈL Àc Ä÷ ø ÆLÂà.  

 Ça ÇLÀåeð Èìé Äç Àð Ää ï Éåö Èø Àáe ä ÈáÂä Çà Àa ÉåL Àã È÷ ú .úé ÄLà Åø Àá ä ÅNÂò Çî Àì ï Éåø ÈkÄæ .  
LÆã É÷ é Åà Èø À÷ Äî Àì ä Èl Äç Àz í Éåé àeä é Äk ,íÄé Èø Àö Äî ú Çàé Äöé Äì øÆëÅæ.  

íé Än Çò Èä ìÈk Äî Èz ÀL Çc Ä÷ eð ÈúÉåàÀå Èz Àø Çç Èá eð Èá é Äk ,  
 Éåö Èø Àáe ä ÈáÂä Çà Àa Èê ÀL Àã È÷ ú Ça ÇLÀåeð Èz Àì ÇçÀð Ää ï .  

äÈå ÉäÀé ä Èz Çà Àêeø Èa .ú Èa ÇM Çä LÅc Ç÷ Àî.  
  

íÈì Éåò Èä Àê Æì Æî eðé Åä ÉìÁà äÈå ÉäÀé ä Èz Çà Àêeø Èa.   
õ Æø Èà Èä ï Äî í ÆçÆì àé Äö Éån Çä . 

  

  סבב כוס היין

כל אחד שותה מעט , אפשר להעביר את כוס היין בין המשתתפים
  ומברך

  

  סבב החלה

מברך , כל אחד צובט לו פרוסה, המשתתפיםמעבירים את החלה בין 
, רה לו השבועקלמשל משהו טוב ש, ומספר משהו על עצמו" המוציא"

  . 'וכו, או צפייה מהשבת

  

  תהלים קיח –אלי אתה ואודך 

 Èj ÆãÉåàÀå ä Èz Çà é Äì Åà    ;é Çä ÉìÁà , Èj Æî ÀîÉåøÂà.  

  
יש , המשפחתי למרות שמקומו בדרך כלל בבית

זהו קטע . גם כאן לעשות את הקידוש מקום לשקול
, אלה שעושים אותו בבית –טקסי שמקובל על רבים 
  .  וכו, אלה שנתקלו בו בצבא

  
זו הזדמנות לתת לאנשים שונים לבוא לידי ביטוי 

עם זאת חשוב לבדוק שמי . בהיותם המקדשים
שמקדש לא עושה זאת בחצי פה או בקול ענות 

  .. ..חלושה
  

  :את זה) או לחילופין(אפשר לקרוא גם 

 זלדה -קידוש 
 ַהֵלל ְלָסִבי

 ְ�ַקְרד4ֵמי ֵא� ָוָפז
 ,ָהַל$ ַ�ָמצ�ק

 ,ְ�ִמֵ�י ַהִקד�� ִהִקי�
 ַ�ַער ָ(ַתח ְ�ֵלב ַהְדַוי
 ,ס�& ְ�נ�ת ִקי�$�ְלֶמְרָחב ִמDְָתֵרַע 'ל

 ְ�ִסיל ְוִכיָמה ְ�ב�ר עִֹני
 חַ ֵהֵעז ְל2רֵ 

 ְות�ְכֵכי ֱענ�ת ֵאֶבל
 ַיִי< ָ�ָתה

 .ִלְכב�ד ַמָסָע$ ַהז�ֵרחַ 
 ֶאת ִלֵ�נ� ה�ִציא ִמ< ָהאֶֹפל

 ,ֶאל ְ�דַֹלח ַהַ�ָ�ת
 ִמ�ֹה� ֵיא�ִ�י$
 ,ֶאל ַחג ְיִדיד�ת

 ֵרֶעה ִע$ ָהִרי$ ִויָער�ת
 .ִע$ 'ְיל�ת ַהDֶָדה ְוִצֳ(ֵרי ֵעֶד<

 
 ��תְוַהֵלל ַלִמִלי$ ַהְקד�

 ֶ�ִהָנ< 'ֲחי�ת ְקַטנ�ת
 ,ָלֶעֶרב ָהַרְ? 

 ְוָכמ�ה� ֵתַדְעָנה ִלְפ�ֹחַ 
 ְדָלת�ת

 ֶאל ְ(ִני$ ָהֲאִני
 ,ְוֶאֶל& ְ�ָעָריו

 ַעד ִ�י ֶזֶר$ ַנְפִ�י
 ֶזה ַהַחי ַהָחְפִ�י

 .ִיְתָעֵרב ְ�ִזְרמ� ֶ�ל ַהְיק�$
  
  
  

שרים בלחן של  "אלי אתה ואודך"שיר האת 

שאפשר לשמוע בביצוע , ד"הזקן של חב ר"האדמו
  :טיוב- ביו, עם הפתיחה בשופר, של שלמה גרוניך

http://www.youtube.com/watch?v=TWqclQlJJ6M    
  

ברצף אחד ובלי , במקומות רבים אוהבים לצרף

  ):אלי אלי(את הליכה לקיסריה , לעצור

  הליכה לקיסריה

  דוד זהבי, חנה סנש
  

  ֵמר ְלעֹוָלםֶׁשלֹא ִיָּג, ֵאִלי, ֵאִלי
  ,ַהחֹול ְוַהָים

  ,ִרְׁשרּוׁש ֶׁשל ַהַּמִים
  ,ְּבַרק ַהָׁשַמִים
  .ְּתִפַּלת ָהOָדם
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  : שער שלישי
  ונצא לקראת שבת המלכה ובוא

  
  

  
  
  
  

קבלת השבת אנו עוברים ל, במימד התיאורטי
הפניה , יציאה לקבל פני השבת, כפעולה אקטיבית

, אל המערב או אל הפתח כהזמנה ממש של השבת
ל לכה דודי ש םמקביל לקטעי. כביטוי לפתיחת הלב

  .ומזמור שיר ליום השבת שבסידור המסורתי
  

שירי שבת רבים שמוכרים גם , במימד הצלילי
לכה , שלום עליכם - אליהן פונה חוברת זולקהילות 

 . ידיד נפש ועוד, דודי
  

צריכה לבוא פה כבר איזו  ,במימד הרגשי האישי
, וכבר לא רק ההתכוננות אל השבת, עליה בקדושה

, על ידי פתיחת הלב, ממש קבלתהאלא , וקידושה
 .  וכו, טקסטים של קדושה

  
, כאן צריכה להיות יותר התחברות, במימד הקהילתי

התרכזות , להיווצר תחושה של יחד, התקרבות
חשובה גם עליה . סביב מרכז אחד ועליה בקדושה

כדאי לבחור לחן (משקט אישי אל יצירת התלהבות 
, לא יש בוא, שהוא לא נוגה מדי "לכה דודי"של 

וכן ללכת , יותר קצב וכוח, לפחות בבתים האחרונים
 ).'שמחים'אל השירים היותר 
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  ידיד נפש 

  יג קרבאלואהוד צוויג ושרה צו, י אלעזר אזיכרירב
  

  . ְיִדיד ֶנֶפׁש Oב ָהַרֲחָמן

  . ֶנךָ ְמׁשֹוְך ַעְבְדָך ֶאל ְרצֹו

  . לָירּוץ ַעְבְּדָך ְּכמֹו Bּיָ 

  . ךָ ִיְׁשַּתֲחֶוה ֶאל מּול ֲהָדרֶ 

  . ְיִדיד ֶנֶפׁש Oב ָהַרֲחָמן

  . ֶנךָ ְמׁשֹוְך ַעְבְדָך ֶאל ְרצֹו

  ידֹוֶתיָך ֶיֱעַרב לֹו ְידִ 

  :ִמּנֹוֶפת צּוף ְוָכל ָטַעם

  ת לשבתנוהתכוו
מפנה מקום לשבת , דקה ארוכה של שקט בה כל אחד ואחת נפרד מן השבוע

ומקבל פני , פותח את ליבו ואולי את זרועותיו, עוצם את עיניו, שתיכנס אליו
במקומות בהם השקט מייצר מבוכה או צריך למלא אותו , אפשר. שבת

או להוסיף קטע קריאה שנאמר בשקט ', דמיון מודרך'ים מעין לקי, בקריאה
  .בזמן שכולם עצומי עיניים

  

  פיוט לליל שבת –שלום עליכם 
  

  ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון 

  ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

  ֵרת ַמְלֲאֵכי ֶעְליון ּבֹוֲאֶכם ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ 

  ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

  ָּבְרכּוִני ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ַמְלOִכי ֶעְליֹון 

  ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

   ֵצאְתֶכם ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ַמְלOִכי ֶעְליֹון

  .ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

  שבתברכה ל

  יקנעם', שבת אחים'קהילת , דניאלי הוחד
  

  .ט�ב ֶ�ָ�את ַ�ָ�ת

  ִחִ�ינ� ָלְ� ִ�ָ(ה ָיִמי%

  .ִ�ְמַעט 'ְוָהע�ָל% 8ָ�ִה 5ָָניו 

0ַת ְיֵמי ַהַ�ַע�   ָ�ְקָטה ֲהמ9

  .% ַה4ְַסִמי� �ְלִניח�ַח ַ�ְלָוה8ְ5ִָתה ָמק�% ְלבֹ�ֶ 

  .ט�ב ֶ�ָ�את ַ�ָ�ת

  ָ�ַמְעִ�י ִצ�5ר ְ�ִזְמָרָת; , ַ�% ְסא�� ָהְרח�ב

  .ַ�ָ�ת ')ז ָיַדְעִ�י 

  ָנס�ְ� ה�א ְזַמ� ֶ�ל ַחג, ַה<�= ָרג�עַ 

  .ְוָכל ח�ָ�יו <�ְמִעי% ַ�ָ�ת

  .ט�ב ֶ�ָ�את ַ�ָ�ת

  ַ�ָ�ת ָ�ל�%, ְוִנְתָ�ֵרְ� ָ��ְ ְנָבֵרְ� 

  .ִמֵ�ְ� ִנְ�*ב ַה�ַֹח ַלַ�ֲעֶ�ה ְוַלֲחל�%

  .ט�ב ֶ�ָ�את ַ�ָ�ת

  
כאן היא כמובן זו הגרסה של ידיד נפש שהבאנו 

בלחן שפרסמה עדנה לב המותאמת לשירה 
בגרסה . 1971של  בפסטיבל הזמר החסידי
שחיבור ראשי תיבותיהם , המקורית ארבעה בתים

חנים רבים לפיוט זה ל –נותן את שם ההויה 
' הזמנה לפיוט'והסברים עליו ניתן למצוא באתר 

http://www.piyut.org.il/tradition/188.html  
  

  צ�ָנְ? ִדיד ֶנֶפ� 2ב ָהַרֲחָמ< ְמ�ְֹ? ַעְבָ)ְ? ֶאל ְר  יְ 
  ְ? ָיר�5 ַעְבָ)ְ? ְ�מ� 'Fָל ִיְ�ַ�ֲחֶוה מ�ל ֲהָדרָ 

  ִמ�ֶֹפת צ�& ְוָכל ַטַע$  ִ�י ֶיֱעַרב ל� ְיִדיד�ָתְ? 
  
  ְ? ד�ר ָנֶאה ִזיו ָהע�ָל$ ַנְפִ�י ח�ַלת 'ֲהָבתָ  הָ 

  יָוְ? 2ָ�א ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָל� ְ�ַהְרא�ת ָל� נַֹע$ זִ 
  �ָל$ 2ז ִ�ְתַחGֵק ְוִתְתַרֵ(א ְוָהְיָתה ָלְ? ִ�ְפַחת ע

  
  < א�ֲהָבְ? ִתיק ֶיֱהמ� ַרֲחֶמיָ? ְוח�ָסה ָנא ַעל �ֶ ָו 

  Gְָ? ִ�י ֶזה ַכ8ֶה ִנְכסֹ& ִנְכַס& ִלְרא�ת ְ�ִתְפֶאֶרת ע4 
  $ 2ָ�א ֵאִלי ַמְחַמד ִלִ�י ח�ָ�ה ָ�א ְו'ל ִ�ְתַע�ָ 

  
ַ�ת ְ�לִה    �ָמְ? ָ-ֶלה ָנא �ְפרDֹ ָחִביב ָעַלי ֶאת ס4

�ִאיר ֶאֶר5 ִמְ�ב�ָדְ? ָנִגיָלה ְוִנDְְמָחה ָבְ? ָ  
  2ה�ב ִ�י ָבא מ�ֵעד ְוָחֵ�ִני ִ�יֵמי ע�ָל$ ַמֵהר

    
  

מוקדש דף עם הסברים  שלום עליכםגם לפיוט 

   –ולחנים שונים באתר הזמנה לפיוט 
http://www.piyut.org.il/tradition/2286.html  

  
  

  שני מלאכי השרת
  בעמוד קיט  דף, שבת, בבלי

  
àéðú ,ø 'øîåà äãåäé øá éñåé :  

øùä éëàìî éðù ú  
 úáù áøòá íãàì åì ïéåìî  

åúéáì úñðëä úéáî ,  
òø ãçàå áåè ãçà .  

 åúéáì àáùëå  
úòöåî åúèîå êåøò ïçìùå ÷åìã øð àöîå ,  

øîåà áåè êàìî:  
êë úøçà úáùì àäúù ïåöø éäé ,  

åçøë ìòá ïîà äðåò òø êàìîå .  
 åàì íàå- øîåà òø êàìî :  

êë úøçà úáùì àäúù ïåöø éäé ,  
äðåò áåè êàìîå åçøë ìòá ïîà.  
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  בואו ונצא לקראת שבת המלכה

  דף קיט עמוד א, שבת, בבלי

  
 éáøøîåà äéäå úáù áøòá ãîåòå óèòúî äéä àðéðç :  

"äëìîä úáù úàø÷ì àöðå åàåá" ,  
áåì äéä éàðé éáø øîåàå úáùä éãâá úà ù  

"äìë éàåá äìë éàåá"  

  ת עֹוָלםהבא

  משה יצחקי
  

  ְ�בְֹרִכי ַהַ(ָ�ת ַהְ�ִבי)ה *ֲהַבת ע�ָל%

  .ַהַחי ְוַהַ&%4ָ, ְלָכל ַה8ְִבָרא

  

  ָ�ְרִכינ� 0ָ�ַה ְלַבל ָ�ס�ר ְ�ַנ= ָה*ֲהָבה

  ָ�ְרִכינ� ְלַבל ֶ�ְחַסר ז�, ִמ0ִֵ�נ� ְוג�ֵפנ�

  . ִלְבֵני ֵ�יֵתנ� �ִבְקִה0ֵָתנ�

  

  ְו*ֲהַבת ע�ָל%, ��ִאי ַ�ַ�ת ַהַ�ְלָ�ה ְלַהְ�ִ�י� ָ�ל�%

  ֵ�י� -�ד ְוַכ0ָה ְוִנְפרֹ� ְלכ%0ָ9, ֵ�י� ִאי� ְלִאָ(ה

ַ�ת ָ�ל�%   , ֶצֶדק ְו*ֲהָבה, ֶחְמָלה, ס9

ָ�ר וְ , ַלַ-ל ְוַל8ֱֶחָ�ל, ֶלָעֵי=   .ַלָ?רַל�9

  

  ְנַבֵ&� �ְנַיֵחל ֵ�י� 5ְִעיַמת ַה0ֵב ְוַהְ?ַמ� 4ָ�ֶב�א�

  .*ֲהָבה ְוָ�ל�% ַעל ָ�ל ֵ�ית ִיְ�ָרֵאל ְוַעל ָ�ל  י�ְ�ֵבי ֵ�ֵבל

0ְא� ָ�נ� ַה0ֵב ְוַה�ַֹח ֶלֱאהֹב ֶאת ְיִפי הַ    ,ְ�ִרי)הָ�ְרִכינ� ַהַ(ָ�ת ִוימ9

  .ְלַהִ<יד ְוִלְ�מֹעַ , עַ ָלז�� ְוִלְ��ֹ

  

  ,הָ�ְרִכינ� 0ָ�ַה ֶלֱאהֹב ְ�ג�= ְוֶנֶפ� ֶאת ַהָחְכָמה ְוֶאת ַהַ�ֲע�ֶ 

0ִי� ְוֶאת ַהְ&ד9ָ(ה, ֶאת ַה�0ִ�ד ְוֶאת ָהֲעב�ָדה   .ֶאת ַהח9

  ִנְתַעֵ@= ַהַ(ָ�ת ִ�ְכס�ֵתְ� �ְכָנַפִיְ� ְוִי8ֵָת� ָלנ� ַה�ֹחַ 

  .ְלַחֵ-� ְוִליצֹר, ִלְ��ַֹח ְוִלְנצֹר, ִלְז�ֹר ְוִלְ�מֹר, ְוַלְחמֹלַלֲעמלֹ 

  ִ�י ָ�*ֲהָבה ֵניִטיב ָיֵמינ� ַעל 5ְֵני ָהֲאָדָמה ַה?�

  . ְ�ב�ֵאנ� �ְבֶלְכֵתנ�, ְ�ק�ֵמנ� �ְבָ�ְכֵבנ�

  
  

אפשר לקרוא , הקטע התלמודי ממסכת שבתאת 

כולל החלקים שבשפה  – גם כפי שהוא במקור

, דווקא בגלל זרותה, השימוש בארמית. הארמית

   :יום-מרחיק אותו מן היום, סף לטקסנו' גובה'מכניס 

  

, חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתארבי 

  : אמר

   ".בואו ונצא לקראת שבת המלכה"

  :רבי ינאי לביש מאניה מעלי שבת ואמר

  "..בואי כלה בואי כלה"

  

אבל " לכה דודי"לפיוט ' הבסיס'פסוק זה מהוה את 

, כמובן .שבת המלכהגם ביאליק מצטט אותו בשירו 

שלום "יש חזרה על אחד מפסוקי , בסיום כל בית

  . ששרנו זה עתה" עליכם

  שבת המלכה 

  מינקובסקי. פ, ביאליק. נ.ח

  
    �8ָה ֵמרֹא� ָהִאיָלנ�ת ִנְסַ�ְ�ָקה ַהחַ 

  . ��א� ְוֵנֵצא ִלְקַראת ַ�ָ�ת ַה8ְַלָ�ה

  , ַהְ�ר�ָכה, ִהֵנה ִהיא י�ֶרֶדת ַהHְד�ָ�ה

  .ְוִע�8ָ ַמְל2ִכי$ ְצָבא ָ�ל�$ �ְמנ�ָחה

  ! ַה8ְַלָ�ה, ��ִאי, ��ִאי

   �! ַה8ְַלָ�ה, ��ִאי, ��ִאי

  !ַמְלֲאֵכי ַהָ:ל�$, $ ֲעֵליֶכ$ָ�ל�

  

  ,ִקַ�ְלנ� ְ(ֵני ַ�ָ�ת ִ�ְרָנָנה �ְתִפָ�ה

  .ְ�ֵלב ָמֵלא ִ-יָלה, ַהַ�ְיָתה ָנ��ָבה

ְלָח<   ,ַהֵ�ר�ת ָיִאיר�, ָ�$ ֲער�ְ? ַה�4

  .ַיְזִהיר�, ִ(נ�ת ַהַ�ִית ִיְזָרח�� ָ�ל

  !ַ�ַ�ת ָ�ל�$ �ְמבָֹרְ? 

  !ל�$ �ְמבָֹרְ? ַ�ַ�ת ָ� 

  !��ֲאֶכ$ ְלָ�ל�$ ַמְלֲאֵכי ַהָ:ל�$

  
  ִע8ָנ� �ְבִזיֵוְ? ָנא א�ִרי, ַזָ�ה, ְ�ִבי

  .'ַחר ַ�ֲעבִֹרי, ַלְיָלה ָוי�$

  , ַוֲאַנְחנ� ְנַכְ�ֵדְ? ְ�ִבְגֵדי ֲחמ�ד�ת

  .ִ�ְזִמיר�ת �ְתִפ��ת �ְבָ�לֹ� ְסע4)�ת

  , ָמה�ִבְמנ�ָחה ְ�לֵ 

   � �ִבְמנ�ָחה ָנֵעָמה 

 !ַמְלֲאֵכי ַהָ:ל�$, ָ�ְרכ�ִני ְלָ�ל�$
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  לכה דודי

  שלמה הלוי אלקבץ

  
  . ֵני ַ�ָ�ת ְנַקְ�ָלה(ְ . ְלָכה ד�ִדי ִלְקַראת ַ�ָ�ה

  

  . ִהְ�ִמיָענ� ֵאל ַהְמי4ָחד. ָ�מ�ר ְוָזכ�ר ְ�ִד��ר ֶאָחד

  .  ְלֵ�$ �ְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָ�ה. ְיהָֹוה ֶאָחד �ְ�מ� ֶאָחד

  

  . ִ�י ִהיא ְמק�ר ַהְ�ָרָכה. ִלְקַראת ַ�ָ�ת ְלכ� ְוֵנְלָכה

  . ֲעDֶה ְ�ַמֲחָ�ָבה ְ�ִחָ�הס�& ַמ . ֵמרֹא� ִמHֶֶד$ ְנס�ָכה

  

  . ק�ִמי ְצִאי ִמ��ְ? ַהֲהֵפָכה. ִמְקַ)� ֶמֶלְ? ִעיר ְמל�ָכה

  .  ְוה�א ַיֲחמ�ל ָעַלִיְ? ֶחְמָלה. ַרב ָלְ? ֶ�ֶבת ְ�ֵעֶמק ַהָ�ָכא

  

  . ִלְבִ�י ִ�ְגֵדי ִתְפ'ְרֵ�ְ? ַע8ִי. ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר ק�ִמי

  . ָקְרָבה ֶאל ַנְפִ�י ְג2ָל�. ַ�י ֵ�ית ַהַ�ְחִמיַעל ַיד ֶ�< יִ 

  

  . ִ�י ָבא א�ֵרְ? ק�ִמי א�ִרי. ִהְתע�ְרִרי ִהְתע�ְרִרי

  . ְ�ב�ד ְיהָֹוה ָעַלִיְ? ִנְגָלה. ע�ִרי ע�ִרי ִ�יר ַ)ֵ�ִרי

  

ְ���ֲחִחי �ַמה ֶ�ֱהִמי. לֹא ֵתב�ִ�י ְולֹא ִתָ�ְלִמי�  . ַמה ִ

  . ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִ�ָ��. ְ? ֶיֱחס� ֲעִנFֵי ַע8ִי�ָ 

  

  . ְוָרֲחק� ָ�ל ְמַבְ�ָעִיְ? . ְוָהי� ִלְמJָ�ִה �ֹאָסִיְ? 

  . ִ�ְמD�D ָחָת< ַעל ַ�ָ�ה. ָיDִיD ָעַלִיְ? ֱאלָֹהִיְ? 

  

  . ְוֶאת ְיהָֹוה ַ�ֲעִריִצי. ָיִמי< �Dְמֹאל ִ�ְפר�ִצי

  . ְוִנDְְמָחה ְוָנִגיָלה. � ֶ�< ַ(ְרִציַעל ַיד ִאי

  

  . ַ-$ Dִ�ְְמָחה �ְבָצֳהָלה. ��ִאי ְבָ�ל�$ ֲעֶטֶרת ַ�ְעָל�

  .��ִאי ַכָ�ה. ��ִאי ַכָ�ה. ��ְ? ֱאמ�ֵני ַע$ ְסג4ָ�ה

  כשאומר לכה דודי

  עממי

  
  - לכה דודי : כשאומר

  .בום-בירי-ירי'צ: תאמרו כולכם
  -את כלה לקר: כשאומר

  .בום-בירי-ירי'צ: תאמרו כולכם
  

  בום- בירי- ירי'צ -לכה דודי 
  .בום-בירי-ירי'צ -לקראת כלה 

  -לכה דודי לקראת כלה 
  .בום- בירי- בירי- בירי- ירי'צ

  
עמוד ' – לכה דודימה נוסיף ומה נאמר אודות 

  ? של כל קבלת שבת באשר היא' התיכון
  

  : הנה מתוך הויקיפדיה
  

הפיוט לכה דודי הוא חלק מתפילות 
קבלת שבת הנאמרות בערב שבת לפני 

' חובר על ידי ר הפיוט. תפילת ערבית
שלמה אלקבץ ונחשב לחלק החדש 

ביותר בסידור התפילה שמקובל על כל 
הוא הודפס לראשונה בגרסתו . העדות

של אלקבץ בסידור במנהג ספרד 
ד "שמ'שהודפס בוונציה בשנת ה

)1584.(  
  

קהילה . אין ספור לחנים יש לפיוט לכה דודי
שמתחילה את דרכה במסורת קבלות שבת תצטרך 

מבחר . ים מהם ולהסכים עליהםת על אחדלהתביי
 -גדול של לחנים מצוי כמובן באתר הזמנה לפיוט 

http://www.piyut.org.il/chosen12/.index.html#t55     
  

  :ושוב מתוך הויקיפדיה
  

כקריאה  ....בבית האחרון נעמדים 
יש הנוהגים לכוון פניהם , ת שתיכנסלשב

לכיוון שקיעת השמש ויש , לצד מערב
מאחר . הנוהגים לקוד לימין ולשמאל

ובמרבית בתי הכנסת מצוי הפתח 
פשט גם המנהג , מאחורי המתפללים

ללא , לפנות לאחור בעת אמירת הבית
  .קשר למיקום הכניסה וצד מערב

  לקראת שבת 
   נדב מדינה ואבנר צדוק, אבי קורן

  

  לכה דודי לקראת כלה 
  ... פני שבת נקבלה

  : ואבא מסלסל קולו בשירי שבת
  " דרור יקרא לבן עם בת"
   

  ומפה צחורה נפרשת 
  ודולקים נרות 

  וכהד מן העבר המנגינות חוזרות 
  ומלא פתאום הבית באותן זמירות 

   
  לכה דודי לקראת כלה 
  שבת מלכה הנה עולה 

  ועולה תפילה , על השולחן חלה
  רים כל בני הבית במקהלה גדולה ש
   

  לוחשות שפתיו של אבא 
  . ועיניו אורות

  וכהד מן העבר המנגינות חוזרות 
   . ומלא פתאום הבית באותן זמירות

  
  לכה דודי לקראת כלה 

  ... פני שבת נקבלה
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  ב"תהלים צ –שיר של יום 

  
øé ÄL ø ÉåîÀæ Äî ,ú Èa ÇM Çä í Éåé Àì.  

á Éåè ,äÈåäé Çì ú Éåã Éä Àì    ;         Èê Àî ÄL Àì ø ÅnÇæ Àìe ï Éåé Àì Æò.  
 Èê Æc Àñ Çç ø Æ÷ Éa Ça ãé Äb Çä Àì    ;        Èê ÀúÈðeîÁàÆå ,ú Éåìé Ål Ça.  

é ÅìÂò-øÉåN Èò ,é ÅìÂòÇå-ì ÆáÈð    ;   ø Éåp Äë Àa ï ÉåéÈb Ää é ÅìÂò.  
 Èê ÆìÃò Èô Àa äÈåäÀé é Äð Çz Àç Çn ÄN é Äk    ;ïÅp ÇøÂà Èêé ÆãÈé é ÅNÂò Çî Àa.  

ä Çî-äÈåäÀé Èêé ÆNÂò Çî eì ÀãÈb    ;   Àîã Éà , Èêé Æú Éá ÀL Àç Çî e÷ Àî Èò.  
……  
÷é Äc Çö ,ç Èø Àô Äé ø Èî Èz Çk    ;      äÆb ÀNÄé ï Éåð Èá Àl Ça æ Æø Æà Àk.  

íé Äìeú ÀL ,äÈåäÀé úé Åá Àa    ;    eçé Äø ÀôÇé eðé Åä ÉìÁà ú Éåø Àö Çç Àa.  
ã Éåò ,ä Èáé ÅN Àa ïeáeð Àé    ;     eé Àä Äé íé ÄpÇðÂò Çø Àå íé Äð ÅL Àc.  

ãé Äb Çä Àì , Äké-äÈåäÀé ø ÈLÈé    ;  é Äøeö ,à Éì Àå- äúìò)ä Èú ÈìÀå Çò ( Éåa.  
  

  בואי כלה 

  יאיר רוזנבלום, אברהם שלונסקי
  

  ַ�ַ)י ֶאת ַנְפִ�י ְ�ַטִ�ית� ָנא ֵאל�ֲעָט&
  !�ִֹאי ַכָ�ה: ְוַז8ֵר ְ�ק�ל

  ה� ִאְ�ִ�י ַהFָָפה ַהְדִליִקי ַהֵ�ר�ת
  .�ְלִק)�� ָהִכיִני ַהַחָ�ה

  
��  ַהַ�ְיָלה ְ�ָבר ֵ�ַרְ? ַעל ֵנר�ת ַ�ַ�

  .�ְלָבָנה ְלִק)�� מ�ֶטֶלת
  ַהF�$ ֲאִני ר�ֶצה ְ���ִבי ַהַ�ְיָתה

  .ְלַנֵ:ק ַה8ְז�ָזה ַ�ֶ)ֶלת
  

  ָנא ִר��ִני -�ֵפנ� ְ�ַטִ�ית�ֲעָט&
  !��ִאי ַכָ�ה: ְוַז8ֵר ְ�ק�ל

  ֵלְקָנה ַהֵ�ר�תָנֵ�ינ� ַהFָפ�ת ַ�ְד 
  .ְו2נ� ְנַקֵ)� ַעל הַחָ�ה

  
  ַ�ַ)י ֶאת ַנְפִ�י ְ�ַטִ�ית� ָנא ֵאל�ֲעָט&

  !�ִֹאי ַכָ�ה: ְוַז8ֵר ְ�ק�ל
  ה� ִאְ�ִ�י ַהFָָפה ַהְדִליִקי ַהֵ�ר�ת

  .�ְלִק)�� ָהִכיִני ַהַחָ�ה
  

  ִ�י ִ�ְבָעה ֵה$ ָיִמי$ ְימ�ת ַהָ:ב�עַ 
  .ָעה ֵי� ָקִני$ ַל8ְנ�ָרהְוִ�ְב 

  �ִמי ֲאֶ�ר ִהְדִליק ַה8ְנ�ָרה ַ�ֶ�ֶפ�
  .ה�א ִיLַק ַהֶ:ֶמ< ְלא�ָר�

  
  ָנא ִר��ִני -�ֵפנ� ְ�ַטִ�ית�ֲעָט&

  !��ִאי ַכָ�ה: ְוַז8ֵר ְ�ק�ל
  ָנֵ�ינ� ַהFָפ�ת ַ�ְדֵלְקָנה ַהֵ�ר�ת

  .ְו2נ� ְנַקֵ)� ַעל הַחָ�ה
  

  

  

  

  

תוך דילוג ( מתהליםב "בחרנו להביא את מזמור צ

  : משני טעמים) ב"י-על פסוקים ז

תפילה לערב שבת הוא מופיע בסידור ה .1

 .  מיד אחרי לכה דודי

יכול , מי שלא מכיר. יש לו לחן נפלא .2

" צדיק כתמר יפרח"תמיד לשיר את 

 ..  ואפילו לצאת במחול

  

  

  

  בואי כלה

מצא , אוהלנוששמו האמיתי הוא בעצם , השיר הזה

את פרסומו בקולו של מוטי פליישר כשהיה סולן 

ואפשר כתחליף , הוא לא קל לשירה. ל"להקת הנח

וגם הבאנוהו בקיצור מה כי איננו , לקרוא אותו

, למהדרין, ובכל זאת –מציעים לשיר את כל בתיו 

  :הנה הם

  
  ַ�ַ)י ֶאת ַנְפִ�י ְ�ַטִ�ית�ָנא ֵאל� ֲעָט& 

  !�ִֹאי ַכָ�ה: ְוַז8ֵר ְ�ק�ל
  ה� ִאְ�ִ�י ַהFָָפה ַהְדִליִקי ַהֵ�ר�ת

  .ַהַחָ�ה �ְלִק)�� ָהִכיִני
  

��  ַהַ�ְיָלה ְ�ָבר ֵ�ַרְ? ַעל ֵנר�ת ַ�ַ�
  .�ְלָבָנה ְלִק)�� מ�ֶטֶלת

  ַהF�$ ֲאִני ר�ֶצה ְ���ִבי ַהַ�ְיָתה
  .ְלַנֵ:ק ַה8ְז�ָזה ַ�ֶ)ֶלת

  
  .ֲאר�4�ת ַהJְִפיָנה ְ�ָבר ָחְדל� ֲעָ�ָנ<

  .ְ�ָבר ָחְדָלה ֶאת ִ�ְכָי� ִסיֶרָנה
  ַ�ָ�ת ִיַ:ח� ַעל 'ְרִצי נ�ֶפֶ�ת� ֵמיְ� 

  .�ְרֶאיָנה�ְ�ַסְבָ�א ַעל ְצֶאיָנה
  

  ִ�י ִ�ְבָעה ֵה$ ָיִמי$ ְימ�ת ַהָ:ב�עַ 
  .ְוִ�ְבָעה ֵי� ָקִני$ ַל8ְנ�ָרה

  �ִמי ֲאֶ�ר ִהְדִליק ַה8ְנ�ָרה ַ�ֶ�ֶפ�
  .ה�א ִיLַק ַהֶ:ֶמ< ְלא�ָר�

  
  ֶ:ֶמ< �ְרֵאה 8ָ�ַה ִמְזמ�רה� ַצק ָנא הַ 

�ז ִמְ-ִביַע ְזָהְב?ָ ַ   (ֹה ה4
   �י ַעל ַ--�ת ַעל ְ�ִביִ�י$ ַעל ח�ל�ת ְ�'ְרִצ 

  .ֵה< ָיְדָ? ִר��ִני ז� ָ�ְפָכה
  

  ֲהִתְז�ֹר ֵעת ַ�ְרנ� ִ�ְסִפינ�ת ַהָ�ְכִרי$
  :ֲאַנְחנ� ָהע�ִלי$ ְ�ִ�ְמ?ָ 

  ב�א� ְלֶאֶר5 ִיDְָרֵאלֵעת ְיה�ִדי$ יָ "...
�ֶרב ִ�ְמע�ָנ$ ַהMְִמָחה� ַמהִ".  

  
 �  ְוָיְדָ? ֵה< ֵ(ְרDָה? ַה'ָ�ה ָ�ַכְחָ

  .ִמְפָרDִי$ ַלJְִפיָנה ָהע�ָלה
  ֲאַנְחנ� ְרא�ִיי$ ָלֶ�ֶבת ִרא��ָנה

  .ְ�ִמְ�ֵ�ה ַ�ַ�ְ�ָ? ַהְ-ד�ָלה
  

  ִ�יתָנא ִר��ִני -�ֵפנ� ְ�ַט � ֲעָט&
  !��ִאי ַכָ�ה: ְוַז8ֵר ְ�ק�ל

  ָנֵ�ינ� ַהFָפ�ת ַ�ְדֵלְקָנה ַהֵ�ר�ת
 .ְו2נ� ְנַקֵ)� ַעל ַחָ�ה
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  חמדה

  דליה רביקוביץ 

  
îÈk ä ÈúÀé Èä àÉlÆL äÈc Àî Æç éÄz Àò ÇãÈé íÈLֹו Èä ,  

é äÈé Èä àeä Çä ï ÇîÀf Çä Àåֹו úÈaÇLÀa é Äòé ÄáÀM Çä í  
ð Èìé Äà éÅcÇa ì Èë ÀåֹוÇdÉa Àâ Äì íé ÄîÀv Çò Àú Äî eé Èä ú .  

  
à Èä ÀåֹוL áé ÄáÈq Äî ì Åç Åä øֹו ÇòÉa Àð Äì ø ÈäÈðÀk ó Åè ,  

 Çò Èä ìÇb Àì Çâ Àåִי Çî Èç äÈn Çç Çä ìÇb ÀìÇb ú Æà ïã .  
OîÈk ä ÈúÀé Èä àÉlÆL äÈc Àî Æç éÄz Àò ÇãÈé æֹו Èä .  
  

à Èä Àå íé ÄçéÄO Çä éÅLà Èø eøé Ää Àæ Ääֹו Çò ÉáÈN ò ÇãÈé à Éì ø ,  
 ì Èë Àáe ø ÈäÈp Çä éÅlÇâÀa ÀêÇz ÄðBå ÀãֹוúÇv Äð åé Èú ,  

B Çò Éì Àá Äì á ÈäÈæ Ççet ÇúÀk åéÈðé ÅòÀa äÈé Èä éÄLà Éø ó .  
  
Lֹוa Ëä Àö ø ÈäÈð éÅpÇLֹו Çò Éì Àá Äì ï ÆäéÄt ú Æà eøÂòÈt ú  
 Æà úBå Àãֹוò Àá Äâ Àå ïÈæ Àô ÈçÀa ø ÈäÈp Çä úֹוèÈM Çä áÆN Åò Èä ì ,  
à Àåֹוúֹו i Çäֹוé äÈé Èä íֹו úÈaÇLÀa é Äòé ÄáÀM Çä í  

ð Èìé Äà éÅcÇa ì Èë Àåֹו ÇdÉa Àâ Äì ä È÷eL ÀúÄa íé ÄîÀv Çò Àú Äî ú  
 ÀåOîÈk ä Èú Àé Èä àÉlÆL äÈc Àî Æç éÄz Àò ÇãÈé æֹו Èä.  

  אתה קידשת

 Èê Æî ÀL Äì é Äòé Äá ÀM Çä íåé ú Æà Èz ÀL Çc Ä÷ ä Èz Çà.  
õ Æø ÈàÈå í Äé Çî ÈL äùÂò Çî úé Äì Àë Çz.  

íé ÄîÈi Çä ì Èk Äî åz Àë Çø Åáe.  
íé Äp ÇîÀf Çä ì Èk Äî åz ÀL Çc Ä÷Àå.  

....  
  

âÆðò é Åà Àøå÷Àå ú Èa ÇL é Åø ÀîåL Èê Àúeë Àì Çî Àá eç ÀîùÄé.  
é Äòé Äá ÀL é ÅL Àc Ç÷ Àî í Çò . Èê Æáeh Äî eâ Àp Çò Àú Äé Àå eò ÀaùÄé í ÈlËk.  

  
é Äö Èø é Äòé Äá ÀM Çáeåz ÀL Çc Ä÷Àå åa Èú  

 Èúà Èø È÷ åúåà íé ÄîÈé ú Çc Àî Æç Èúà Èø È÷ åúåà íé ÄîÈé ú Çc Àî Æç Èúà Èø È÷ åúåà íé ÄîÈé ú Çc Àî Æç Èúà Èø È÷ åúåà íé ÄîÈé ú Çc Àî Æç....        
úé ÄLà Åø Àá äùÂò Çî Àì øÆëÅæúé ÄLà Åø Àá äùÂò Çî Àì øÆëÅæúé ÄLà Åø Àá äùÂò Çî Àì øÆëÅæúé ÄLà Åø Àá äùÂò Çî Àì øÆëÅæ::::        

  
eðé ÅúåáÂà é ÅäìàÅå eðé ÅäìÁà .eð Åú Èçeð Àî Äá àÈð ä Åö Àø.  

 Èê Æú Èøåú Àa eð Å÷ Àì Æç ï ÅúÀå Èêé Æúå Àö Äî Àa eð ÅL Àc Ç÷.  
 Èê Æú ÈòeLé Äa eð ÅL ÀôÇð ç ÇnùÀå Èê Æáeh Äî eð Åò Àaù.  

 Äì ø Åä ÇèÀåú ÆîÁà Æa Èê Àc Àá Èò Àì eð Åa.  
ä eð Åìé Äç Àð Çä Àå ' Èê ÆL Àã È÷ ú Ça ÇL ïåö Èø Àáe ä ÈáÂä Çà Àa eðé ÅäìÁà.  

 Èê Æî ÀL é ÅL Àc Ç÷ Àî ì Åà ÈøùÄé ì Èk d Èá eçeðÈé Àå:  
  

ä ä Èz Çà Àêeø Èa' .ú Èa ÇM Çä LÅc Ç÷ Àî:  

  
  
  
  
  

אך כזכור אנו ממליצים  –אפשר לקרוא " חמדה"את 
בקהילות   –לא לקרוא קטעים רבים מדי בערב אחד 

שיר אפשר לשיר אותו בלחן של מוני -מיטיבות
   .אמריליו

  
שיר אחר שאפשר לקרוא ולשיר ושמביא תחושה 

שהולחן והושר על ידי , של רחל" שבת"דומה הוא 
  :חנן יובל

  

  רחל - ַׁשָּבת
   

ï Åc ÀøÇé é Åô Éåç :í Éåé ø Çä Éæ à Éì Àî.  
äÈâec ú Çøé Äñ ;ä Æz ÀL Æà á Çk ÀL Æà  
í Éåì ÈL éew ÄL.  

   
ì Èò ì Æà èé Äa Çà :á Èø ä Èî ø Éåà Èä!  
 Çé Çá Àk á Ål Ça íÇâ Àåúeã Àì  
á Èò ì ÆL ì Åö ó Çà.  

   
é Äz Àò ÇãÈé ä Èz Çò : ä Ét– ì Ék Çä.  

ä Æö Å÷ Àå úé ÄLà Åø ,ïé Äô Àë Äc ì Èk  
ä Æú ÁàÆé ,ì Éh Äé.  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

עומד במרכז תפילת העמידה  אתה קידשת

הרביעית מבין שבע ברכות  –בתפילת ערב שבת 
עשרה בתפילה -במקום התשע(שנאמרות בה 

...). עשרה-תפילת שמונה ....הנקראת , הרגילה
חמדת "או לפחות לשיר את , אפשר לקרוא אותו
 " זכר זכר למעשה בראשית, ימים אותו קראת
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  ופרוש עלינו סוכת שלומך: שער רביעי
  
  

  
  
  
  

  . זהו השער הקהילתי של קבלת השבת, יותר מכל
  

תפילות  -השבת כיום השלום  , במימד התיאורטי
. לשלום כללי ושלומם הפרטי של קרובים ורחוקים

  .   בסידור המסורתימקביל לתפילת השכיבנו 
  

עושה (מובאים כאן דברים מוכרים , במימד הצלילי
) "גם כי אלך בגיא צלמוות", אלי אלי, לו יהי, שלום

  ". השכיבנו"למשל  –לצד מוכרים פחות 
  

, בקשת הגנה וברכהיש כאן , במימד הרגשי האישי
שהוא  )וייתן כל אחד משמעות לתואר זה( פניה לאל

  . ינו מטובועליון וחזק שישפיע על
 

שער בדגש המימד כאמור הזהו , במימד הקהילתי
החל מההיבט הלאומי ועד הקהילתי , הקהילתי
תחושת השפע  , תחושת היחד מתחזקת. המצומצם

 . הרגשי מאפשרת לתת ברכה לאחרים
  

, המעבר מהשער הקודם לשער זה צריך להיות רציף
אבל הערה זו נכונה לגבי כל  – יש ערבוב בין שניהם

  . שערים האחריםה
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  השכיבנו 

  

 Èà eð Åáé Äk ÀL Çä Èà eð Åáé Äk ÀL Çä Èà eð Åáé Äk ÀL Çä Èà eð Åáé Äk ÀL Çäíåì ÈL Àì eðé Äáíåì ÈL Àì eðé Äáíåì ÈL Àì eðé Äáíåì ÈL Àì eðé Äá , , , , ÈL Àìe íé Äáåè íéÄi Çç Àì eð Åk Àì Çî eð Åãé ÄîÂò ÇäÀåíåì,  
 Àl Äî ä Èáåè ä Èö Åò Àa eðÅð Àw ÇúÀå Èê Æîåì ÀL úÇk Ëñ eðé Åì Èò Nåø Àôe ÈêéÆð Èô,  

 Àì ä Èø Åä Àî eð Åòé ÄLåäÀå Èê Æî ÀL ï Çò Çî.  
eð ÅãÂò Ça ïÅâ ÈäÀå: á Èò ÈøÀå á Æø ÆçÀå ø Æá Æã áÅé Éåà eðé Åì Èò Åî ø Åñ ÈäÀå ï ÉåâÈé Àå.  

eðé ÅøÂç Çà Åîe eðéÅð Èô Àì Äî ï Èè ÈN ø Åñ ÈäÀå. eð Åøé Äz Àñ Çz Èêé ÆôÈð Àk ì Åö Àáe.  
ä Èz Èà eð Åìé Äv Çîe eð Åø Àî ÉåL ì Åà é Äk. ä Èz Èà íeç ÇøÀå ïep Çç Àê Æì Æî ì Åà é Äk:  

í Éåì ÈL Àìe íéÄé Çç Àì eð Åà Éåáe eð Åúà Åö øÉåî ÀLe í Èì Éåò ã ÇòÀå ä Èz Çò Åî:  
ùÉåø Àôe  Èê ÆîÉåì ÀL úÇk Ëñ eðé Åì Èò.  

í Éåì ÈL ú Çk Ëñ N ÅøÉåt Çä äÈå ÉäÀé ä Èz Çà Àêeø Èa eðé Åì Èò  
íÄé Èì ÈLeøÀé ì ÇòÀå ì Åà Èø ÀNÄé Éån Çò ì Èk ì ÇòÀå:  

  בוא בשלום

  נורית הירש, רחל שפירא

   
  ציפורי הצפון כבר הגיעו
  מתערבל האבק בגבעות

  נו הרוח עברה בדרכיםאחות
  .ואנחנו צמאים לאות

  
  בוא בשלום החורשה מזכירה
  בטרם חלקה אחרונה תזרע

  ובטרם יוגף חלון
  .אנא שוב אלינו בשלום

  
  בוא בשלום נפתחות חצרות
  ערכנו שולחן והדלקנו נרות

  ובטרם יושר מזמור
  .נחכה לך שתחזור

  
  מתרפק האזוב על האבן
  כתינוק על אימו היחידה

  נו הרוח עברה בשדותאחות
  .והגשם בכף ידה

  
  ...לום החורשה מזכירהבוא בש

  
  כוכבים ישבצו את האופק

  הירח ישלים מחסורו
  אחותנו תפגוש בטלה האובד

  בערגה תלטף צמרו
  

  בוא בשלום החורשה מזכירה
  בטרם חלקה אחרונה תזרע

  ובטרם יוגף חלון
  .אנא שוב אלינו בשלום

  
  
  

תפילת השכיבנו מתקשרת לקריאת שמע שלפני 

אבל היא מופיעה בתפילת ערב שבת , השינה

יש . ללא הקשר של הליכה לישון, בבית הכנסת

  .  שכדאי ללמוד ולשיר, לה מנגינה יפהפייה

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : כמה אפשרויות נוספות לשירה

  יהי רצון

  יוני רועה, דודו ברק

  
  ֶלְך ֶעְליֹוןְיִהי ָרצֹון מֶ 

  ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניךָ 
  ְיִהי ָרצֹון ַׂשר ְוֶאְביֹון
  ַיַחד ִיְזּכּו ְלַרֲחֶמיךָ 

  
  ִמַּטל ַהָּׁשַמִים

  ֵּתן, ִמְּדַבׁש ְוַׁשְמֵני ָהOֶרץ
  ִמָּכל טּוב ִמְקָׁשה ָוָגן

  ִרּמֹון ַזִית ְוָדָגן 
  ָּתָמר ֵעָנב ּוְתֵאָנה
  ְּבֵצל ִאיָלן ִנְחֶיה

  ָּוה ִנְהֶיה Oָדם ְוחַ 
  ּוְבֵננּו ׁשּוב ׁשֶֹרׁש ַיֶּכה

  
  ְיִהי ָרצֹון ֶמֶלְך ֶעְליֹון
  ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניךָ 

  ְיִהי ָרצֹון ַׂשר ְוֶאְביֹון
  ַיַחד ִיְזּכּו ְלַרֲחֶמיךָ 

  עושה שלום

  נורית הירש, מן התפילה

  
  עושה שלום במרומיו
  הוא יעשה שלום עלינו

  ולע כל ישראל
  . ןאמרו אמ, ואמרו

  
  , יעשה שלום, יעשה שלום

 .שלום עלינו ועל כל ישראל
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  יום שלום

  יהודה אבן שמואל

  
  : יו% שלו% הוא יו% השבת

   –ע% העול% כולו , ע% אחיו ,שלו% האד% ע% עצמו
  

   . מבשר ההרמוניה באד%, יו% ההרמוניה בלבו של אד%

  כוונת הלבבות

   -הזדמנות להזכיר מישהו , סבב בין הנוכחים
הגנת 'מישהו שצריך את , קרוב חולה, בן שמטייל בהודו, חייל בצבא

, החלים, ל"חזר מחו: או מישהו שיש לו מאורע משמח ,'הברכה
מלאו לו , שיון נהיגהיקיבל ר, התקבל לקורס קצינים, השתחרר מהצבא
  .שמונים וכדומה

  

  תפילת הדרך לחיילים

   "ניגון הלב"נוסח קהילת 
  

  ְ�ִפָ�ה ֵי� ָ�נ	 ֶ�ֵ�ְלכ	 ְוָתב�א	 ְ�ָ�ל��

  .	ְבִבְטָחה ֶאל ָ�ל ְמח�ז�ת ֶחְפְצֶכ�

  ְוֶ�ֶקט ִ�ְמְצא	 ְ�ָכל ֶ�ֵ�ֵלְ  ַנְפְ�ֶכ�

  .ְוֵח& ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמי�

ְרָענ)'�ת   ֶ��ֹא י	ְכל	 ָלֶכ� ָ�ל *)

  .ֶ�ִ-ְתַרְ,��ת 	ָבא�ת ְ�ַדְרְ�ֶכ�

  .ְנִתיְבֶכ� ֱאֶמת 	ָפֳעְלֶכ� ָ�ִמי� /ִיְהי	 ַמֲעֵ.יֶכ� ט�ִבי� 

�ַֹח ִמְצא	 ַלֲעבֹר ֶאת ִמְבֲחֵני ָהֵא�  

  .ִאי�	ִבְטָחה ְלַהֵ�ְ  ַלָ'ִמי� ַה�ָ 

  

  3ֶ�ֶַרְ  ָהע�ָלה, ֲעֵיִפי�, 	ְכֶ�ָ��	ב	 ְלָכא&

  ַחְסֵרי ִמָ�ה, ְנַחֵ�ק ֶאְתֶכ� ְ�ֵקִטי� ְוא�ֲהִבי�

  ֵ�י& ַהֶ�ָהב�ת ַה�3ֲעכ�ת, ִנְרֶאה ְ�ֵעיֵניֶכ�

  ֶאת ִניצ�צ�ת ִנְ�ָמָת4 ֶ�ל ַהֶחְמָלה

  ְוֶאת ְיִפי ַה5ֶֶפ� ֶ��ֹא ָחְדָלה

  

  .ר	ְ  ַה�6ֵמַע ְ�ִפָ�ה�ָ 

  

  

    

  

  אנא בכח

אנא עוד פיוט הנושא בקשה להגנה ולחסד הוא 

הכנסנו אותו . המיוחס לרבי נחוניה בן הקנה, בכח

ערב שבת אף כי בתפילת , ןכאפשרות נוספת כא

   :הוא מופיע לפני לכה דודי

  

àÈp Èà , Èøeø Àö øé Äz Çz Èê Àðé ÄîÀé ú ÇlËc Àâ Çç Éë Àaä:   
 Èê Àn Çò úÇp Äø ì Åa Ç÷ ,eð Åá Àb ÇN ,eð ÅøÂä Çè ,à ÈøÉåð :  

øÉåa Äâ àÈð ,í Åø Àî ÈL ú Çá Èá Àk Èê ÀãeçÄé é ÅL ÀøÉåã :  

íÅë Àø Èa ,í ÅøÂä Çè , Èz Èê Àú È÷ Àã Äö é ÅîÂç ÇøíÅì ÀîÈâ ãé Äî:   
LÉåã È÷ ïé ÄñÂç , Èê Àú ÈãÂò ì ÅäÇð Èê Àáeè áÉåø Àa:   

ä ÈàÅb ãé ÄçÈé ,äÅð Àt Àê Àn Çò Àì , Èê Àú ÈMËã À÷ é Åø Àë Éåæ :  

eð Åú È÷Âò Çö ò Çî ÀLe ì Åa Ç÷ eð Åú ÈòÀå ÇL ,ú ÉåîËìÂò Çú ÇòÅãÉåé:   
  

הפיוט הפך אהוב ומבוקש בלחנו של עובדיה חממה 

  :טיוב-אפשר לשמוע ביו –

http://www.youtube.com/watch?v=X_ZGHeBQ2Fw  

  

ועל מה שמשוררים רבים כתבו , אנא בכחעוד על 

  : אפשר למצוא בויקיפדיה, בעקבותיו

  

ihttp://he.wikipedia.org/wik/בכח_אנא  
  

  :אפשר גם לקרוא את שלום שלום של איילי
  

  ָׁשלֹום ָׁשלֹום

  יעקב איילי
  

  ֱאלִֹהי% ִהְ�*ְרנ� ְלָ� א�ר ַ�ִ�ְטָ�ח
  ִא% *ָ�ה ָ�א ִלְפקֹד ֶאת ַ-ְלֵ�נ�

  .ִ�ְתַרֵ�חַ , ֵ�ֵ�ב, ִ�ָ�ֵנס

  ֵאיֶזה 'ִ�ְ�ַמע א�ָתנ� נ�ְ�ִמי% 
  .ְצִליל ָנִעי%

  י% ְ�גַֹב; ָהֵעיַנִי%ֱאלֹהִ 

  ,ֱאלִֹהי% ִע% ָיַדִי% �ָפִני%
  ִא% ְ�ב�ְדָ� ְמַה0ְֵ� ַה0ְַיָלה ָ�ִעיר 

  ִהָ�ֵנס ָנא ֶאל ֵ�יֵתנ� ְ�ַצֲעֵדי

  ֲאִויר
ָ�ר 9Dָ�ה ַה�4ֵדַע ֵאיפֹה ַהָ&ֶפה ְוַה* ,  

  ִ�ְמי9ָחד ִ�ְ�ִביְלָ� ִהְ�*ְרנ�

  ,א�ר ַ�ִ�ְטָ�ח
  ֵאֵלינ� ��א

  ִא% *ָ�ה ָ�א ָלֵתת

  .ַרק *ל ָ�ב�א ְוִתַ&ח
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  כגתהילים  -מזמור לדוד 

  שלמה קרליבך: לחן
  

ãÄå Èã Àì ø ÉåîÀæ Äî    :é Äò Éø äÈåäÀé ,ø Èñ Àç Æà à Éì.  

à ÆLÆc ú Éåà Àð Äa ,é Äð Åöé Äa ÀøÇé    ;ì Çò-é Äð ÅìÂäÇð Àé ú ÉåçËð Àî é Åî.  

á Åá ÉåLÀé é ÄL ÀôÇð    ;é Åì Àb Àò Çî Àá é Äð Åç ÀðÇé-÷ Æã Æö , ÀL ï Çò Çî Àì Éåî.  

é Äk íÇb-úÆå Èî Àì Çö àéÅâ Àa Àê Åì Åà ,  

à Éì -ò Èø à Èøé Äà --    é Äk-é Äã Èn Äò ä Èz Çà;  

 Èê Æz Àð Çò ÀL Äîe Èê Àè Àá ÄL    ,é Äð ËîÂçÇðÀé ä Èn Åä.  

éÇð Èô Àì Àê ÉøÂò Çz ,ï Èç Àì ËL --    é Èø Àø Éö ãÆâÆð;  

é ÄLà Éø ï Æî ÆM Çá Èz Àð ÇM Äc    ,äÈéÈå Àø é Äñ Éåk.  

 Àê Çà , ã Æñ ÆçÈå á Éåèé Äðeô Àc ÀøÄé--    ì Èk -éÈi Çç é ÅîÀé;  

úé Åá Àa é Äz Àá ÇLÀå -äÈåäÀé    ,íé ÄîÈé Àê Æø Éà Àì.  

  

  אילו פינו

 מתוך תפילת השבת
  

íÈi Çk ä Èøé ÄL àÅì Èî eðé Äô el Äà,   

åé ÈlÇb ï ÉåîÂä Çk äÈp Äø eðÅð ÉåL Àìe,   

 Çòé Ä÷ Èø é ÅáÂç Àø Æî Àk ç Çá ÆL eðé Åú Éåú Àô ÄNÀå,  

 Äà Àî eðéÅðé ÅòÀå Çç ÅøÈi ÇëÀå L Æî ÆMÇk ú Éåøé,   

íÄé Èî ÈL é Åø ÀLÄð Àk ú ÉåNeø Àô eðé ÅãÈé Àå,   

ú ÉåìÈi ÇàÈk ú Éål Ç÷ eðé Åì Àâ ÇøÀå,   

 Èê Àì ú Éåã Éåä Àì íé Ä÷é Ät Àñ Çî eð ÀçÇðÂà ïé Åà  

ä' eðé Åú ÉåáÂà é Åä ÉìàÅå eðé Åä ÉìÁà. 

  

  
  
  

דווקא בגלל , אולי המפורסם בכל מזמורי תהלים

הנוצרים שאימצוהו והיותו מופע על כן בכל כך 

שנעים מאד , את הלחן היפה.... .הרבה סרטים

שלישית 'אפשר לשמוע בתקליט של , לשיר יחד

    -' וטפי'או בביצוע שולי נתן באתר ', המעפיל

http://www.piyut.org.il/textual/504.html  

  

  יותר מזה אנחנו לא צריכים

  שמואל אימברמן, אבי קורן

  
  ,כבר יבשו עינינו מדמעות

  .ופינו כבר נותר אילם מקול
  ?אמור מה עוד, מה עוד נבקש

  .כמעט ביקשנו לנו את הכל
  

  ,את הגשם תן רק בעיתו
  ,ובאביב פזר לנו פרחים

  ,וב לביתוותן שיחזור ש
  .יותר מזה אנחנו לא צריכים

  
  ,כבר כאבנו אלף צלקות

  .עמוק בפנים הסתרנו אנחה
  -כבר יבשו עינינו מלבכות 
  .אמור שכבר עמדנו במבחן

  
  ,את הגשם תן רק בעיתו
  ,ובאביב פזר לנו פרחים

  - ותן לה להיות שנית איתו 
  .יותר מזה אנחנו לא צריכים

  
  ,כבר כיסינו תל ועוד אחד

  .ת ליבנו בין ברושיםטמנו א
  - עוד מעט תפרוץ האנחה 

  .קבל זאת כתפילה מאוד אישית
  

  ,את הגשם תן רק בעיתו
  ,ובאביב פזר לנו פרחים
  - ותן לנו לשוב ולראותו 

  .יותר מזה אנחנו לא צריכים
  

שמקומו במקור בתפילה של שבת  – אילו פינואת 

ובבית תפילה " ניגון הלב"ב, אוהבים לשיר –בבוקר 

  :בלחן של שלמה גרוניך, ואולי בעוד מקומותא "בת

  

http://www.youtube.com/watch?v=_RWSxqZjXjQ  
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  יהי הכל

  ) נתן זך: תרגם לעברית(ברטולד ברכט : מילים
  ה גרוניךשלמ: לחן

  
  ְיִהי ַה�ֹל 

  Fָ�ְַ? ְלכֹל 

  :�F�ֶַכל ְלֵהיִטיב ִע8�

  , ָלִאָ:ה ָהִא8ִָהית �ַהFֶֶלד 

  ,ְלַמַע< ִיְגַ)ל

  , ָלֶעְגל�< ַה/�ב �ָהֲעָגָלה 

  ְלַמַע< ִיְנַהג ָ�� ֵהיֵטב

  , ַל8ְַ�ִקי$ א�ָת� ַמִי$ �ְוָהֲאָדָמה 

�< ִ(ְרָי� ְ� ֵ� .ִע��ְלַמַע< ִ

  תהלים קכא – שיר למעלות

  לחן יוסף קרדונר
  

øé ÄL ,ú ÉåìÂò Çn Çì:  

éÇðé Åò à ÈO Æà ,ì Æà-íé Äø Èä Æä--      

ï Äé Çà Åî ,é ÄøÀæ Æò à ÉáÈé.  

é ÄøÀæ Æò ,äÈåäÀé í Äò Åî--      

ä ÅN Éò ,õ Æø ÈàÈå íÄé Çî ÈL.  

ì Çà- Èê Æì Àâ Çø èÉån Çì ï ÅzÄé    ;ì Çà-íeðÈé , Èê Æø Àî ÉL.  

à Éì äÅp Ää-íeðÈé , Àåï ÈLéÄé à Éì--    ø ÅîÉåL ,ì Åà Èø ÀNÄé.  

 Èê Æø Àî ÉL äÈåäÀé    ;  

 Èê Àl Äö äÈåäÀé ,ì Çò- ÈêÆðé ÄîÀé ãÇé.  

í ÈîÉåé ,à Éì L Æî ÆM Çä-äÈk ÆkÇé    ;ä ÈìÀé Èl Ça Çç ÅøÈéÀå.  

äÈåäÀé ,ìÈk Äî Èê Àø Èî ÀLÄé-ò Èø    :  

ø Éî ÀLÄé ,ú Æà- Èê ÆL ÀôÇð.  

äÈåäÀé ,ø Èî ÀLÄé- Èê ÆàÉåáe Èê Àúà Åö--      

ä Èz Çò Åî ,ã ÇòÀå-íÈì Éåò  

  
  

  
לא מצאנו בביצוע שלמה גרוניך " יהי הכל"את השיר 

אפשר . במקום שאפשר לשומעו ללא תשלום
   –באתר של מומה  -₪  4תמורת  – ולהוריד

http://www.imusic.co.il/album_details.asp?a
lbum_id=690&affiliate_id=2  

  
  

  לו יהי

  נעמי שמר

  
  עוד יש מפרש לבן באופק

  מול ענן שחור כבד
  .כל שנבקש לו יהי

  ואם בחלונות הערב
  אור נרות החג רועד
  .כל שנבקש לו יהי

  
  לו יהי, לו יהי
  לו יהי - אנא 

  .כל שנבקש לו יהי
  
  ה קול ענות אני שומעמ

  קול שופר וקול תופים
  כל שנבקש לו יהי

  לו תישמע בתוך כל אלה
  גם תפילה אחת מפי
  כל שנבקש לו יהי

  
  ...לו יהי, לו יהי

  
  בתוך שכונה קטנה מוצלת

  בית קט עם גג אדום
  .כל שנבקש לו יהי

  זה סוף הקיץ סוף הדרך
  תן להם לשוב הלום
  .כל שנבקש לו יהי

  
  ...ילו יה, לו יהי

  
  ואם פתאום יזרח מאופל

  על ראשנו אור כוכב
  .כל שנבקש לו יהי

  אז תן שלווה ותן גם כוח
  לכל אלה שנאהב
  .כל שנבקש לו יהי

  
  ...לו יהי, לו יהי

  

ארי -בן קיבל פרסומו על ידי מוששיר למעלות השיר 

בכל מקום שכתוב " השם"בשיר שרים . ולהקת שבע

  : טיוב-ביצוע שלו אפשר לשמוע ביו". יהוה"

http://www.youtube.com/watch?v=mYX6p741cAQ  
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  יהיו לרצון אמרי פי: שער חמישי
  
  
  

  
  
  

, לקחים מוסריים, פרשת השבוע, במימד התיאורטי
בקהילות רבות הדרשה על פרשת . לימוד משותף

  . לפני פיזור, השבוע באה לאחר התפילה
 

פרשות המוכרים מתוך  הפסוקים, במימד הצלילי
, שירת העשבים, מי האיש -כמו כן ו, השבוע השונות

  . וכו, אלי אלי
  

כל , כאן הפניה היא אל האישי, במימד הרגשי האישי
והשילוב בין השבת ובין , אחד אל עולמו הפנימי

זהו רגע השיא מבחינת . במובן הנפש" וינפש"
דורש "ש, החשיפה של המאזין אל החשיפה של הדרשן

-כבר לא מסתתר מאחורי נוסח, במלים משלו" לוהיםא
 אחיד

  
אחרי תחושת היחד , יש כאן הרפיה, במימד הקהילתי

למי , החזקה יש כאן אפילו מקום ואפשרות ללכת
  .  יכולת להקשיב) או לילדיו(שכבר אין לו 

  
  

, שי הגורסים כי מקומו של שער זה, כאמור למעלה
השער השני בין , הוא הרבה יותר מוקדם, החמישי
 . כדאי לבדוק בקהילה שלכם. לשלישי



  חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל מרכז –המדרשה באורנים 

29  

  תפילת רבי אלימלך מליזנסק

  

eð Åø Àî ÀL Äz ï Äî ú Éåi Äð Àt Çä úÉåå ÂàÇb ÇäÀå,  

ï Äî ñ Çò Çk Çä úeð Èã Àt Çw ÇäÀå úeá Àö Çò ÈäÀå úeìé Äë Àø ÈäÀå ø Èà ÀLe ú Éåc Äî úÉåò Èø.  

eð Åìé Äv ÇúÀå ú ÇàÀð Äw Äî Lé Äà  Åò Åø Åîeä,  

à ÉìÀå ä ÆìÂò Çz ú Çà Àð Ä÷ í Èã Èà ì Çò eð Åa Äì à ÉìÀå í Èú ÈàÀð Ä÷ ì Çò íé Äø ÅçÂà.  

à Èa Çø Àc Çà ,ï Åz eð Åa Äì Àa ä Æà Àø Äp ÆL ìÈk ã Èç Æà ú ÇìÂò Çî eðé Åø ÅáÂç à ÉìÀå íÈð Éåø Àñ Æç.  

ø Åa Çã Àp ÆLÀå ìÈk ã Èç Æà ú Æà  Éåø ÅáÂç  Àê Æø Æã Àa ø ÈLÈi Çä éeö Èø ÈäÀå  ÈêéÆð Èô Àì  

à ÉìÀå  Âò ÇzäÆì íeL ä ÈàÀð ÄN ã Èç Æà Åî ì Çò  Éåø ÅáÂç ,äÈìé Äì Èç  

÷Åf Çç Àúe eð Èú Éåà ä ÈáÂä Çà Àa  Èêé Æì Åà ,  

äÆé ÀäÄi ÆL ì Ék Çä ú ÇçÇð- Ççeø.  

ï Åî Èà ,ï Åk é ÄäÀé ï Éåö Èø.  

  כרמי. ט –קשב 

  

ְנִכ'�ת ְל.�ֵחַח ִ.יָחה   .ַמָ-�/ ֶ�ל/ ָקֶ�ה ִלְ�ֵ�י ק)

�ל 8ַחת ַמ7ָה אֶֹז& ַלָ'� 4�ָ�ֶָ .  

  ָהַעִ�יק�ת/ַהְ*ִניִני� א� ס�ֵחר/ַרק ��ֵלה

  .א�ת� ָי�: ָיכ�ל ִלְק�ַֹע ְ�ִלי ֲחָ��

  

  פרשת השבוע 

  .... חיבור לאקטואליה, דרשה על פרשת השבוע
  

  טו- יג, תהלים לד –מי האיש 

  

é Äî-Lé Äà Èä ,íé Äi Çç õ Åô Èç Æä    ;  

 Åä Éàíé ÄîÈé á ,á Éåè ú Éåà Àø Äì.  

ò Èø Åî Èê Àð ÉåL Àì ø Éö Àð    ;  

 Èêé Æú Èô ÀNe ,ä Èî Àø Äî ø Åa Çc Äî.  

ò Èø Åî øeñ ,ä ÅNÂòÇå-á Éåè    ;  

eä Åô Àã Èø Àå í Éåì ÈL L Åw Ça.  

  יהיו לרצון אמרי פי

  מתוך תפילת עמידה

  
é Çä ÉìÁà,  Äî ø Åa Çc Äî é Çú Èô ÀNe ò Èø Åî é Äð ÉåL Àì ø Éö Àðä Èî Àø .

í Éc Äú é ÄL ÀôÇð é Çì Àì Ç÷ Àî Äì Àå,  Àä Äz ì Ék Çì ø Èô Èò Æk é ÄL ÀôÇð ÀåäÆé .  
 Èê Æú Èø Éåú Àa é Äa Äì ç Çú Àt,  Äz Èêé Æú Éå Àö Äî Àáeé ÄL ÀôÇð ó Éc Àø .  

ä Èò Èø é Çì Èò íé Äá ÀLÉåç Çä ì ÈëÀå -  í Èú ÈöÂò ø Åô Èä ä Èø Åä Àî
í Èz Àá ÇLÂç Çî ì Å÷ Àì Ç÷Àå.  
 Èê Æî ÀL ï Çò Çî Àì ä ÅNÂò,  ÈêÆðé Äî Àé ï Çò Çî Àì ä ÅNÂò,   

 Èê Æú ÈMËã À÷ ï Çò Çî Àì ä ÅNÂò,  Èê Æú Èø Éåz ï Çò Çî Àì ä ÅNÂò,  
  Àðé ÄîÀé ä Èòé ÄLÉåä Èêé Æãé Äã Àé ïeö Àì ÈçÅé ï Çò Çî Àìé ÄðÅðÂòÇå Èê.  

 ÈêéÆð Èô Àì é Äa Äì ï Éåé Àâ Æä Àå é Äô é Åø Àî Äà ï Éåö Èø Àì eé Àä Äé,   
ä' é ÄìÂàÉåâ Àå é Äøeö.  

 ÈL ä ÆNÂòÇé àeä åé Èî Éåø Àî Äa í Éåì ÈL ä ÆN Éò eðé Åì Èò í Éåì  
ì Åà Èø ÀNÄé ì Èk ì ÇòÀå,   

ï Åî Èà eø Àî ÄàÀå.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ניתן למצוא דרשות של חברינו על  באתר המדרשה

  : הנה כאן –שות השבוע השונות פר

http://www.hamidrasha.org.il/site/heb/Gene

ral.aspx?l=4&id=481 
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  אדון עולם: שער שישי
  

  
השער . והנה מגיע הזמן לחתום את קבלת השבת

  . האחרון הוא בעצם שער היציאה מקבלת השבת

  

יציאה , חתימה, יש כאן סיום –בכל המימדים 

   .מהיחד הקהילתי איש איש לביתו
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  ירת העשבים ש

  פ הרב נחמן מברסלב"נעמי שמר ע

  
  ֶׁשָּכל רֹוֶעה ְורֹוֶעה, ַּדע ְלךָ 

  ִמֶּׁשּלֹו לֹו ִנּגּון ְמֻיָחד ֵיׁש
  ֶׁשָּכל ֵעֶׂשב ְוֵעֶׂשב, ַּדע ְלךָ 

 ִמֶּׁשּלֹו ֵיׁש לֹו ִׁשיָרה ְמֻיֶחֶדת

  ַנֲעָׂשה ִנּגּון ֶׁשל רֹוֶעה ּוִמִּׁשיַרת ָהֲעָׂשִבים
  

  ַּכָּמה ָיֶפה ְוָנֶאה, ַּכָּמה ָיֶפה
  ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ַהִּׁשיָרה ֶׁשָּלֶהם

  ֵּלל ֵּביֵניֶהםְלִהְתּפַ  טֹוב ְמאֹד
  ּוְבִיְרOה ַלֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם

  ִמְתַמֵּלא ַהֵּלב ּוִמְׁשּתֹוֵקק ּוִמִּׁשיַרת ָהֲעָׂשִבים
  

  ִמן ַהִּׁשיָרה ִמְתעֹוֵרר ּוְכֶׁשַהֵּלב
  ּוִמְׁשּתֹוֵקק ֶאל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

  ֲאַזי ִנְמַׁשְך ְוהֹוֵלךְ  אֹור ָּגדֹול
  וָעָלי ִמְּקֻדָּׁשָתּה ֶׁשל ָהOֶרץ
  ּוִמִּׁשיַרת ָהֲעָׂשִבים

 .ֶׁשל ַהֵּלב ַנֲעָׂשה ִנּגּון

  
  

  אדון עולם 

  12המאה , ספרד, מחבר לא ידוע
  

  ֲאד�< ע�ָל$ ֲאֶ�ר ָמַלְ? ְ�ֶטֶר$ ָ�ל ְיִציר ִנְבָרא
  ְלֵעת ַנֲעDָה ְבֶחְפצ� �ֹל ֲאַזי ֶמֶלְ? ְ�מ� ִנְקָרא

  
  לְֹ? נ�ָראְו'ֲחֵרי ִ�ְכל�ת ַה�ֹל ְלַב)� ִיְמ 

  ְוה�א ָהָיה ְוה�א הֶֹוה ְוה�א ִיְהֶיה ְ�ִתְפ2ָרה
  

  ְוה�א ֶאָחד ְוֵאי< ֵ�ִני ְלַהְמִ�יל� �ְלַהְחִ�יָרה
  ְ�ִלי ֵראִ�ית ְ�ִלי ַתְכִלית ְול� ָהעֹז ְוַהDְ8ִָרה

  
  ְוה�א ֵאִלי ְוַחי -�ֲאִלי ְוצ�ר ֶחְבִלי ְ�י�$ ָצָרה

  ָמנ�ִסי ְמָנת ��ִסי ְ�י�$ ֶאְקָראְוה�א ִנJִי �
  

  ְ�ָיד� 'ְפִקיד ר�ִחי ְ�ֵעת ִאיַ�< ְו2ִעיָרה
  . ְוִע$ ר�ִחי ְ-ִוFִָתי ֲאדָֹני ִלי ְולֹא ִאיָרא

  

  רא יקדרור 

  " דונש" –אדונים הלוי בן לברט ' ר

  
  .ְ)ר�ר ִיְקָרא ְלֵב< ִע$ ַ�ת

  .ְוִיְנָצְרֶכ$ ְ�מ� ָבַבת
  .ְנִעי$ ִ�ְמֶכ$ ְולֹא י4ְ�ַ�ת

  :ְ�ב� נ�ח� ְ�י�$ ַ�ָ�ת
  

  . ְ)ר�� ָנִוי ְוא�ַלִמי
  . ְוא�ת ֶיַ�ע ֲעDֵה ִע8ִי

  .ְנַטע D�ֵרק ְ�ת�ְ? ַ�ְרִמי
  :ֵעה ַ�ְוַעת ְ�ֵני ע8ִַּיְ� 
  

  . ֱאלִֹהי$ ֵ�< 8ִ�ְַדָ�ר ַהר
  .ֲהַדס ִ�ָ/ה ְ�ר�� ִ�ְדָהר

  .ְוַלַמְזִהיר ְוַלִ�ְזָהר
  :ְ�ל�ִמי$ ֵ�< ְ�ֵמי ָנָהר

  
  .ְ)ר�ר ִיְקָרא ְלֵב< ִע$ ַ�ת

  .ְוִיְנָצְרֶכ$ ְ�מ� ָבַבת
  .ְנִעי$ ִ�ְמֶכ$ ְולֹא י4ְ�ַ�ת

  :�ח� ְ�י�$ ַ�ָ�תְ�ב� נ
  

 - דרור יקראלחנים והסברים לפיוט 

http://www.piyut.org.il/tradition/2322.htm  

  
  
  

   -אדון עולם לחנים והסברים לפיוט 

http://www.piyut.org.il/textual/18.html  

  

או את (בבתי כנסת רבים נהוג לשיר את אדון עולם 

מכאן . בסיום תפילת ערב שבת) יגדל אלוהים חי

מה גם שהשיר אדון  –לקחנו את שם השער שלנו 

אם כי , עולם הפך אהוב ומוכר בלחנו של עוזי חיטמן

  .ניתן לשיר אותו גם בלחנים אחרים

  

כמו למשל בקבלות שבת , במקומות מסוימים

הקהל נעמד , שערכנו בבית הספר הריאלי בחיפה

לשיר את אדון עולם מתוך תחושה , בצפיפות, יחד

  .לפני סיוםשל יחד 

  

  ולשיר ' לצרף בית'יש שנוהגים גם 

  
  ,שבת שלו$ ומבור?, שבת שלו$ ומבור?
  .   שבת שלו$ ומבור?, שבת שלו$ ומבור?
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  אחלה עולם

  עלי מוהר

  
  כשאני רואה 

  בחלוני
  עץ שמוריק לך וגם לי

  , אני שר לעצמי
  איזה אחלה עולם

  

  , השמיים כחולים
  ן הוא לבןענ

  שןיוהבוקר בהיר ובלילה א
  , ואחלום לעצמי

  איזה אחלה עולם

  יפים וחדשים, וכל צבעי הקשת
  פרוסים אחרי הגשם על פני האנשים

  וקל לי כל כך, והיום כה יפה
  לומר שאני אוהב אותך

  
  והנה תינוקות בוכים במיטה

  מה שהם ילמדו לעולם לא אדע
  איזה אחלה עולם, אז אני שר לעצמי

  
  ...יפים וחדשים, כל צבעי הקשתו
  

  ענן הוא לבן, השמיים כחולים
  שןיובלילה א, והבוקר בהיר
  ....איזה אחלה עולם, ואחלום לעצמי

  סראדה פוארטה טו רי'אב
  

  רי טו פוארטה סראדה 'אב
  קה אן טו באלקון לוז נו איי 

  לה 'אל אמור אה טי טה ב
  דה אקי פארטימוס רוזה, רוזה, פארטימוס

  
  אנדי פור לה טו ארמוזורה יו דמ

  קומו טה לה דיו אל דיו 
  לה ארמוזורה טויה אס פורה 

   .לה מרסקו סולו יו

  צור משלו אכלנו 
  

  :צ�ר ִמֶ:�� 2ַכְלנ� ָ�ְרכ� ֱאמ�ַני Dַָבְענ� ְוה�ַתְרנ� ִ�ְדַבר ְייָ 
  

  . ְוֵיינ� ָ�ִתינ�. 2ַכְלנ� ֶאת ַלְחמ�. ר�ֵענ� 2ִבינ�. ַהGָ< ֶאת ע�ָלמ�
  :ֵאי< ָקד�� ַ�ייָ . 2ַמְרנ� ְוָעִנינ�. �ְנַהְ�ל� ְ�ִפינ�. ַעל ֵ�< נ�ֶדה ִלְ�מ�

  
ַעל ֶאֶר5 ֶחְמָ)ה ֶ�ִהְנִחיל . ְ�ִ�יר ְוק�ל ��ָדה ְנָבֵרְ? ֵלאלֵֹהינ�

  . ַלֲאב�ֵתינ�
  :ְוֱאֶמת ְייָ . )� ָ-ַבר ָעֵלינ�ַחְס . ָמז�< ְוֵצָדה ִהDְִ�יַע ְלַנְפֵ�נ�

  
�ַמֵ�א. ִיָ�ֶנה ַה8ְִקָ)�ְ >�Fִבְרָנָנה . ְוָ�$ ָנִ�יר ִ�יר ָחָד�. ִעיר ִצ�

  . ַנֲעֶלה
  :ְ�ִבְרַ�ת ְייָ . ַעל ��ס ַיִי< ָמֵלא. ִיְתָ�ַרְ? ְוִיְתַעֶ�ה. ָהַרֲחָמ< ַהִ�ְקָד�

  

, יש כאלה שלא רוצים להיפרד.... אבל, חתמנו, ובכן

לאלה הוספנו כאן ... שמושכים את השירה עוד ועד

 –שירים בלדינו מתאימים  ...עוד שירים לסיום

אבל כמובן גם , ברגעים האלה -הילות רבות בק

  . אחרים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  פתחי את דלתך הסגורה

  

  פתחי את דלתך הסגורה

  כי במרפסת שלך אין אור

  אהבתי תגן עליך 

  נצא מכאן, )או אהובה(נצא רוזה 

  

  אני מתפלל אל יופייך

  זה שנתן לך אלוהים

  יופייך הוא טהור

  . רק לי הוא שמור

  מעלותשיר ה

  ה רוזנבלט'יוסל, ו"תהילים  קכ

  

øé ÄL ,ú ÉåìÂò Çn Çä:  
äÈåäÀé áeL Àa ,ú Æà-ï Éåi Äö ú Çáé ÄL – eðé Äé Èä ,íé Äî Àì Éç Àk.  

÷ Éåç ÀN àÅì ÈnÄé æ Èà ,eðé Ät – äÈp Äø eðÅð ÉåL Àìe:  
æ Èà ,íÄé Éåb Çá eø Àîà Éé – äÈåäÀé ìé Äc Àâ Ää ,í Äò ú ÉåNÂò Çì-ä Æl Åà.  

äÈåäÀé ìé Äc Àâ Ää ,eð Èn Äò ú ÉåNÂò Çì – íé Äç Åî ÀN eðé Äé Èä.  
äÈåäÀé ä ÈáeL ,ú Æà - eð Åúé Äá ÀL – áÆâÆp Ça íé Ä÷é ÄôÂà Çk.  

ä Èò Àî Äã Àa íé Äò Àø Éf Çä – eø Éö À÷Äé äÈp Äø Àa.  
 Àê ÅìÅé Àê Éåì Èä ,ä Éë Èáe –  Àê ÆL Æî à ÅNÉð-ò ÇøÈf Çä:  

à Éa-äÈp Äø Àá à ÉáÈé – à ÅNÉð ,åé Èú ÉnËìÂà.  
  


