
ַֹשָּבת ָֹשלֹום

קבלת שבת

קהילת שמשית
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מזמורי תהילים

ַהְללּוָיּה:

ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדֹשֹו ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו.

ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו, ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו.

ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ֹשֹוָפר, ַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור.

ַהְללּוהּו ְּבתֹף ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב.

ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ָֹשַמע, ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְּתרּוָעה.

ָּכל ַהְּנָֹשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה.

תהילים ק"נ

רּו ַלה' ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה. ַזמְּ

ַּבֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ֹשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלך ה'.

ִיְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאֹו, ֵּתֵבל ְויֹוְשֵבי ָבּה.

ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף, ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו.

ִלְפֵני ה' ִּכי ָבא ִלְֹשּפֹט ָהָאֶרץ ִיְֹשּפֹט ֵתֵבל ְּבֶצֶדק 

ְוַעִּמים ְּבֵמיָֹשִרים.

תהילים צ'ח ה'-ט'

ִמְזמֹור ְלָדִוד: ה' ֹרִעי, ֹלא ֶאְחָסר.

ִּבְנאֹות ֶּדֶֹשא ַיְרִּביֵצִני, ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני.

ַנְפִֹשי ְיׁשֹוֵבב, ַיְנֵחִני ְּבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק, ְלַמַען ְֹשמֹו.

ם ִּכי ֵאֵלָך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות, ֹלא ִאיָרא ָרע ִּכי ַאָּתה ִעָּמִדי. גַּ

ַעְנֶּתְך ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני. ִֹשְבְטְך ּוִמשְׁ

ְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי. ַּתֲערָֹך ְלָפַני שֻׁ

ְנָּת ַבֶּשֶמן רֹאִֹשי ּכֹוִסי ְרָוָיה. ִּדּשַׁ

ַאָך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָּיי.

ְבִּתי ְּבֵבית ה' ְלאֶֹרָך ָיִמים. ְושַׁ

תהילים כ"ג

כֹח  א בְּ שירה: ַאנָּ

יר ְצרּוָרה ִתּ ת יְִמינְָך ַתּ ַלּ כֹח, גְֻדּ ַאָּנא ְבּ

ָך, ַשּׂגְֵבנּו, ַטֲהֵרנּו, נֹוָרא. ל ִרּנַת ַעְמּ ַקֵבּ

ָבַבת ָשְׁמֵרם. ָנא גִּבֹור, דֹוְרֵשׁי יִחּוְדָך ְכּ

ִמיד ָגְמֵלם.  ְרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ָתּ ָבּ

רֹוב טּוְבָך נֵַהל ֲעָדְתָך. ֲחִסין ָקדֹוׁש, ְבּ

ְתָך. ׁ נֵה, זֹוְכֵרי ְקֻדָשּ ְך ְפּ יִָחיד ּגֵָאה, ְלַעְמּ

ַמע ַצֲעָקֵתנּו, יֹוֵדַע ַתֲעֻלמֹות. ל ּוְשׁ וְָעֵתנּו ַקֵבּ ַשׁ

מיוחס לנחוניא בן הקנה )בן המאה ה-2(
לחן: עובדיה חממה

אנא בכח הוא פיוט המיוחס לנחוניא בן הקנה בן המאה ה- 2,
אולם מוצאו, כנראה, בחוגי המיסטיקנים של ימי הביניים.

הפיוט מורכב משבע שורות, שכל  אחת מהן מכילה שש מילים. 
לפי המסורת הקבלית, מרכיבים ראשי התיבות של מילים אלו 

את אחד משמות ה' בן 42 אותיות.

שירה: לְִקַראת ַשָּבת 

ְלָכה ּדֹוִדי ִלְקַראת ַּכָלה

ְּפנֵי ַשָּבת נְַקְּבָלה...

וְַאָּבא ְמַסְלֵסל קֹולֹו ְּבִשיֵרי ַשָּבת:

"ְּדרֹור יְִקָרא ְלֵבן ִעם ַּבת"

ת ּוַמָּפה ְצחֹוָרה נְִפֶרֹשֶ

וְדֹוְלִקים נֵרֹות

ּוְכֵהד ִמן ֶהָעָבר ַהַּמנְּגִינֹות חֹוזְרֹות

ּוָמֵלא ִּפְתאֹום ַהַּבּיִת ְּבאֹוָתן זְִמירֹות

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָלה

ַשָּבת ַמְלָּכה ִהּנֵה עֹוָלה

ַעל ַהּשּוְלָחן ַחָּלה, וְעֹוָלה ְּתִפיָלה

ָשִרים ָּכל ְּבנֵי ַהַּבּיִת ְּבַמְקֵהָלה ּגְדֹוָלה

ָפָתיו ֶשל ַאָּבא לֹוֲחשֹות ֹשְ

וְֵעיָניו אֹורֹות

ּוְכֵהד ִמן ֶהָעָבר ַהַּמנְּגִינֹות חֹוזְרֹות

ּוָמֵלא ִּפְתאֹום ַהַּבּיִת ְּבאֹוָתן זְִמירֹות.

מילים: אבי קורן 
לחן: נדב מדינה ואבנר צדוק
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שירה: ְלָכה דֹוִדי 

ָלּה ְּפנֵי ַשָּׁבת נְַקְּבָלה  ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַכּ

יָֻחד  מֹור וְָזכֹור ְּבִדּבּור ֶאָחד ִהְשִׁמיָענּו ֵאל ַהְמּ ָשׁ

ה' ֶאָחד ּוְשׁמֹו ֶאָחד ְלֵשׁם ּוְלִתְפֶאֶרת וְִלְתִהָלּּה 

ָרָכה  י ִהיא ְמקֹור ַהְבּ ת ְלכּו וְנְֵלָכה ִכּ ִלְקַראת ַשָׁבּ

ּה  ִחָלּ ַמֲחָשָׁבה ְתּ ה ְבּ ֶדם נְסּוָכה סֹוף ַמֲעֹּשֶ ֵמרֹאׁש ִמֶקּ

ִמְקַּדׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה 

ֵעֶמק ַהָּבָכא וְהּוא יֲַחמֹול ָעַליְִך ֶחְמָלּּה  ַרב ָלְך ֶשֶׁבת ְבּ

ְך ַעִּמי  ְפַאְרֵתּ גְֵדי ִתּ ִהְתנֲַעִרי ֵמָעָפר קּוִמי ִלְבִשׁי ִבּ

ְחִמי ָקְרָבה ֶאל נְַפִשׁי ּגְָאָלּּה  ית ַהַלּ ן יִַשׁי ֵבּ ַעל יַד ֶבּ

ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך קּוִמי אֹוִרי 

ּה  ֵּבִרי ְּכבֹוד ה' ָעַליְִך נִגְָלּ עּוִרי עּוִרי ִשׁיר ַדּ

ָּכְלִמי ַמה ִּתְשּׁתֹוֲחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי  לֹא ֵּתבִֹשי וְלֹא ִתּ

ָּבְך יֱֶחסּו ֲענִּיֵי ַעִּמי וְנְִבנְָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה 

ָעיְִך  ָסיְִך וְָרֲחקּו ָּכל ְמַבְלּ וְָהיּו ִלְמִשָּׁסה שֹׁ

ׂיּׂש ָעַליְִך ֱאלָֹהיְִך ִּכְמּׂשֹוּׂש ָחָתן ַעל ַּכָּלה  יִָשּ

ְפרִֹצי וְֶאת ה' ַּתֲעִריִצי  מֹאל ִתּ ׁ יִָמין ּוְשּ

ְמָחה וְָנגִיָלה  ׁ ַעל יַד ִאיׁש ֶּבן ַּפְרִצי וְנְִשּ

ְמָחה ְּבִרָנה ּוְבָצֳהָלה  ֹ ּבִֹאי ְּבָשׁלֹום ֲעֶטֶרת ַּבֲעָלּה ּגַם ְּבִשּ

ּתֹוְך ֱאמּונֵי ַעם ְסגָֻּלה ּבֹוִאי ַכָּלה ּבֹוִאי ַכָּלה

ּבֹוִאי ַכָּלה ַֹשָּבת ַמְלְּכָתא

מחבר: ר' שלמה הלוי אלקבץ, צפת מאה 16

פיוט זה, אותו חיבר באמצע המאה ה- 16 ר' שלמה אלקבץ,
מחוג מקובלי צפת, נקלט במהירות בסידור התפילה של כל

קהילות ישראל.
שמו של המחבר )שלמה הלוי( רשום באקרוסטיכון.

הפיוט הפך להיות הפיוט המרכזי בקבלת השבת ומלווה את 
רגעי המעבר שבין ימי החולין המסתלקים לבין השבת היורדת.

לפיוט עשרות לחנים שונים.

"ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת, ְלַקְּדׁשֹו ַּכֲאֶׁשר ִצְּוְך ה' ֱאֹלֶהיְך.  

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתְך

ְויֹום ַהְּׁשִביִעי  ַׁשָּבת ְלה' ֱאֹלֶהיְך ֹלא ַּתֲעֶׂשה ָּכל ְמָלאָכה 

ַאָּתה ּוִבְנְך ּוִבֶּתְך ְוַעְבְּדְך ַוֲאָמֶתְך ְוׁשֹוְרְך ַוֲחמְֹרְך ְוָכל 

ְּבֶהְמֶּתְך ְוֵגְרְך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריְך ְלַמַען ָינּוַח ַעְבְּדְך ַוֲאָמְתְך 

ָּכמֹוְך ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 

ַויִֹּצֲאְך ה' ֱאֹלֶהיְך ִמָּׁשם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה. 

ַעל ֵּכן ִצְּוְך ה' ֱאֹלֶהיְך ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת."

דברים ה' י"ב-ט"ו

שירה: ִשיר ַל ַּמֲעלֹות

ׂא ֵעינַי ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאיִן יָבֹא ֶעזְִרי. ֲעלֹות: ֶאָשּ ִשׁיר ַלַמּ

ֶעזְִרי ֵמִעם ה' עֵֹשׂה ָשַׁמיִם וָָאֶרץ.

ן ַלּמֹוט ַרגְֶלָך ַאל יָנּום ֹשְֹמֶרָך. ַאל יִֵתּ

ִהּנֵה לֹא יָנּום וְלֹא יִיָשׁן ׁשֹוֵמר יְִשָׂרֵאל.

ָך ַעל יַד יְִמינֶָך. ה' שְֹׁמֶרָך ה' ִצְלּ

יְָלה. ָלּ ה וְיֵָרַח ַבּ ָכּ ֶמׁש לֹא יֶַכּ ׁ יֹוָמם ַהֶשּ

מֹר ֶאת נְַפֶשָׁך. ל ָרע יְִשׁ ה' יְִשָׁמְרָך ִמָכּ

ה וְַעד עֹוָלם. ה' יְִשָׁמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָתּ

תהילים קכ"א א'- ח'
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הדלקת נרות

ברכת הבנים והבנות:

"ְיָברכך ה', ְוִיְֹשמרך:

 ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאליך, ִויחּונך:

לֹום" א ה' ָּפָניו ֵאליך, ְוָישֵׂם לך שָׁ ִיּשָֹ

במדבר ו' כ"ד – כ"ו

מדליקים נרות ומברכים:

"ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם

ֲאֶֹשר ִקְּדָֹשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִציָוונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶשל ַשָּבת"

ַשָּבת ְוחֹולֹ

ְלַהְדִליק ֵנרֹות ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות

זֹוִהי ַׁשָּבת.

ְלַהְדִליק ֵנרֹות ַׁשָּבת

זֹוִהי ְקִפיַצת ֶנֶפׁש ֲהַרת ְנצּורֹות

ְלָים ֶנְהָּדר, ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִמְסּתֹוִרין

ֶׁשל ֵאׁש-ַהְּׁשִקיָעה.

ְּבַהְדִליִקי ַהֵּנרֹות ֵיָהֵפְך

ַחְדִרי ִלְנַהר ִּדי-נּור,

ְּבַאְׁשדֹות ָּבֶרֶקת ׁשֹוֵקַע ִלִּבי...

זלדה

ְּתבֹוַרך ָלנּו ֵנר ֶשל ַשָּבת 

ַעל ִּכי ְּבֹשוַרת ְמנּוָחה 

ֵהֵבאָת ָלנּו.

ַעל ִּכי לֹוֵבן אֹוְרְך

ֵהִביא ֶאת ָהאֹור ִלְמעֹוֵננּו,

זֹוך, טֹוַהר ְוַשְלָוה.

ְּתָלֵוונּו ַשְלֶהְבֶתְך קֹוֶדש, ִּבְיֵמי ֶהָעָמל ַהָּקִשים,

יר, ַּבָּשֶֹדה, ַּבַּמָּטע ּוַבנִּ

ַעד ִּכי ָּתשּוב ִלְּדלֹוק ִעיָמנּו

ַּבַּשָּבת ַהָּבָאה.

ברכה קיבוצית

חלוקת חלה

שירה: לְַמֵדנִי אֶת ַהִשיר ַהָּפשּוט

ַלְמֵדנִי ֶאת ַהִּשיר ַהָּפשּוט ֶשל ַהֶלֶחם

ּוְפרֹוס ִלי ֵחֶלק ִמְשלֹוֵמָך.

ָקֵחנִי ִעם ָאָבק ַהּיֹוְמיֹום ַעל ַהֶשֶכם

ְּכֶשִּתְרֵאנִי ְלָפנֶיך.

ֲאנִי ֶשִהנְַחִּתי ָלֶרגֶש יֵַחף ְלַרֵחף,

ְּכָבר יֹוַדַעת ִּכי

י ִהְתַּפְתָלה ַּדְרִכּ

ּוִמגֹוַבה ָרב רֹאִשי ַעְכָשיו

נְִרַּכן –

ְּכָבר יֹוַדַעת ִּכי

י  ִהְתַּפְתָלה ַּדְרִכּ

ּוָבָאה ַעד ָּכאן.

 ַלְמֵדנִי ֶאת ַהִּשיר ַהָּפשּוט ֶשל ַהֶלֶחם

 ּוְפרֹוס ִלי ֵחֶלק ִמְשלֹוֵמָך.

 ָקֵחנִי ִעם ָאָבק ַהּיֹוְמיֹום ַעל ַהֶשֶכם

ְּכֶשִּתְרֵאנִי ְלָפנֶיָך.

ַחּיָי וְַחּיֶיָך אֹורֹות ּוְצָלִלים

ְמִכיִלים

ְּבֵעינֵי ַשָּבת,

 ְּבֵעינֵי חּוִלין.

 לּו ָמָחר ֶשְלָך יִיגַש ֶאל ֶאְתמֹוִלי

 ְּבֵעינֵי ַשָּבת,

 ְּבֵעינֵי חּוִלין,

ֶשְלָך וְֶשִלי.

מילים: רחל שפירא
לחן: רמי בר דוד



78

שירה: ָהאֹוֵרַח 

ַשַער יֵש אֹוֵרַח ִאם ַבּ

ֶשָנַחת ֵמֵעֵבר יָם

יַע ָלאֹוֵרַח ַמה נִַצּ

ם? בֹואֹו ִמָשּ ְבּ

ַרח ָלָבן ֶטנֶא יָרֹוק, ֶפּ

ֶמַלח ת ְבּ יַּיִן ָאדֹום, ַפּ

זֶה ַמה ֶשיֵש

אן. ֵשב ִאיָתנּו ָכּ

יִת ֵשב ִאיָתנּו, זֶה ַהַבּ

ר ְדָבּ תּוַח ַלִמּ ִריס ָפּ ְתּ

יִת ֵבן ַבּ ֵשב ִאיָתנּו ְכּ

ֵהֵלך ָזר. לֹא ְכּ

ַרח ָלָבן ֶטנֶא יָרֹוק, ֶפּ

ֶמַלח ת ְבּ יַיִּן ָאדֹום, ַפּ

זֶה ַמה ֶשיֵש

אן. ֵשב ִאיָתנּו ָכּ

ִתי וְַהֵלב ַהּזֶה ַהֶפּ

ים ַעם לֹא יְַחִכּ ֶשַאף ַפּ

שּוב נְִדַלק וְשּוב ֵהִריַע

ים. ְרַחִקּ ֶאל ַהֶמּ

ַרח ָלָבן ֶטנֶא יָרֹוק, ֶפּ

ֶמַלח ת ְבּ יַיִּן ָאדֹום, ַפּ

זֶה ַמה ֶשיֵש

אן. ֵשב ִאיָתנּו ָכּ

יְָתה ָהאֹוְרִחים הֹוְלִכים ַהַבּ

תּוח שּוב נְִסגַר ִריס ָפּ ְתּ

ַהּשּוְלַחן ָנעּול וְֵריק

וְזֶה ָמה ֶשנְִשַאר.

מילים ולחן: נעמי שמר

שירה: הּיֹום יֹום ִשיִשי

ַהּיֹום ּכּוָלם עֹוְבִדים ַהּיֹום יֹום ִשיִשי 

ַהּיֹום ּכּוָלם עֹוְבִדים ַהּיֹום יֹום ִשיִשי 

ָמָחר ַשָּבת ָמָחר ַשָּבת 

ָמָחר ַשָּבת ָמָחר ַשָּבת 

ַשָּבת ְמנּוָחה  ַשָּבת ְמנּוָחה 

ַהּיֹום נְַדִליק נֵרֹות  

ַהּיֹום נְַדִליק נֵרֹות  

ָמָחר ַשָּבת  

ָמָחר ַשָּבת  

ַשָּבת ְמנּוָחה  

מילים ולחן: עממי

שירה: ַשָּבת ָשלֹום

ת. יָנה ָנִסיר ִלְכבֹוד ַשָבּ ל ִפּ ֶאת ָהָאָבק ִמָכּ

ת. מּוָנה יָָפה נְִתֶלה ִלְכבֹוד ַשָבּ יר ְתּ ַעל ַהִקּ

ת יש ִלְכבֹוד ַשָבּ ה ִשְמָלה נְִקיָה נְַלִבּ ַלֻּבָבּ

ת ָשלֹום ת ָשלֹום ַשָבּ ַשָבּ

ְמנּוָחה וְִשְמָחה ַהּיֹום.

ת ה נִַּציַע ִלְכבֹוד ַשָבּ ִמיָטה ְלָבָנה ַלֻּבָבּ

ת, ְמנֹוָרה ָנִכין ִלְכבֹוד ַשָבּ נֵר ָקָטן ַבּ

ת. ִשיר ְמנּוָחה וְִשְמָחה ָנִשיר ִלְכבֹוד ַשָבּ

ת ָשלֹום ת ָשלֹום ַשָבּ ַשָבּ

ְמנּוָחה וְִשְמָחה ַהּיֹום.

מילים: מינה חפץ
לחן: יצחק אדל

שירה: עֵֶרב ַשָּבת 

ה ִלימּוֵדינּו, ַאְך נְַפִסיק פֹּ עֹוד ְמַעט יֵֵרד ֵאֵלינּו 

ה נְַמֵהר. יְָתּ ַהַבּ ת ַהּטֹוב.  יֹום ַשָׁבּ

ֵתנּו נְִתַקֵדּׁש ְלַשָׁבּ נּו  ִכין ִאֵמּ ִלְכבֹודֹו ָתּ

ְפָרִחים ּוְבנֵר. ִבּ ים ָלרֹב.  ַמְטַעִמּ

רּוָכה, ּבֹוִאי, ּבֹוִאי ַהְבּ

ת, יֹום ְמנּוָחה! יֹום ַשָׁבּ

ה! ְלָכּ ּבֹוִאי ָנא, ּבֹוִאי ָנא, ַהַמּ

מילים: שמואל בס
לחן: יואל ולבה
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ַעל ָהֱאמּונָה

ּוְּבָבְקֵשָך ֶאת ָהֱאֹלִהים, ַאל ָנא ְּתֵהא חֹוֵקר ַּבמּוְפָלא.

ַרק ִהְתּבֹוֵנן ְסִביְבְך- ִהֵנה ִיְשַּתֲעֵשַע ִעם ְיָלֶדיְך.

ַלֶמְרָחִבים ַהֵּבט- ִהֵנה ִיְתַהֵלך ֶּבָעָנן,

ָרִקים ְונֹוְפלֹות ַּבֶּגֶשם. ְזרֹועֹוָתיו ִנְשָלחֹות ַלבְּ

ְרֵאה, ִהֵנה הּוא ְמַחֵייך ִּבְפָרִחים ְוָיַדיו ָנעֹות

ַּבַּצָמרֹות.

ג'ובראן חליל ג'ובראן

שירה: ָאדֹון עֹוָלם 

ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶשׁר ָמַלְך, ְּבֶטֶרם ָּכל יְִציר נְִבָרא

ְלֵעת נֲַעָשׂה ְּבֶחְפצֹו ָּכל, ֲאזַי ֶמֶלְך ְשׁמֹו נְִקָרא.

וְַאֲחֵרי ִּכְכּלֹות ַהּכֹל, ְלַבּדֹו יְִמלְֹך נֹוָרא.

וְהּוא ָהיָה וְהּוא הֹוֶה, וְהּוא יְִהיֶה ְּבִתְפָאָרה.

וְהּוא ֶאָחד וְֵאין ֵשׁנִי, ְלַהְמִשׁילֹו ּוְלַהְחִּביָרה.

ְּבִלי ֵראִשׁית ְּבִלי ַּתְכִלית, וְלֹו ָהעֹז וְַהִּמְשָׂרה.

ְּבִלי ֶעֶרְך ְּבִלי ִּדְמיֹון, ְּבִלי ִשּׁנּוי ּוְתמּוָרה.

ְּבִלי ִחּבּור ְּבִלי ֵּפרּוד, ּגְדֹול ּכַֹח ּוגְבּוָרה.

וְהּוא ֱאִלי וְַחי ּגֹוֲאִלי, וְצּור ֶחְבִלי ְּביֹום ָצָרה.

וְהּוא נִִּסי ּוָמנִֻּסי, ְמנַת ּכֹוִסי ְּבּיֹום ֶאְקָרא.

וְהּוא רֹוֵפא וְהּוא ַמְרֵּפא, וְהּוא צֹוֶפה וְהּוא ֶעזְָרה.

ְּביָדֹו ַאְפִקיד רּוִחי, ְּבֵעת ִאיַשׁן וְָאִעיָרּה.

וְִעם רּוִחי ּגְוִּיִָתי, ֲאדֹונַי ִלי וְלֹא ִאיָרא.

ְּבִמְקָּדׁשֹו ָּתגֶל נְַפֹשי, ְמִֹשיֵחנּו יְִֹשַלח ְמֵהָרה

וְַאז ָנִשׁיר ְּבֵבית ָקְּדִשׁי, ָאֵמן ָאֵמן ֵֹשם ַהּנֹוָרא.

פיוט המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
)1058-1021 בספרד(

שירה: ַׁשָּבת הַַּמלְָּכה

ַהַחָּמה ֵמרֹאׁש ָהִאיָלנֹות נְִסַּתְּלָקה-

ּבֹאּו וְנֵֵצא ִלְקַראת ַׁשָּבת ַהַּמְלָּכה.

ִהּנֵה ִהיא יֹוֶרֶדת ַהְּקדֹוָׁשה, ַהְּברּוָכה,

וְִעָּמּה ַמְלָאִכים ְצָבא ָׁשלֹום ּוְמנּוָחה.

ּבִֹאי, ּבִֹאי, ַהַּמְלָּכה!

ּבִֹאי, ּבִֹאי, ַהַּמְלָּכה!-

ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם, ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום!

ִקַּבְלנּו ְּפנֵי ַׁשָּבת ִּבְרָנָנה ּוְתִפָּלה,

ַהַּביְָתה ָנׁשּוָבה, ְּבֵלב ָמֵלא גִיָלה.

ָׁשם ָערּוְך ַהֻּׁשְלָחן, ַהּנֵרֹות יִָאירּו,

ָּכל ִּפּנֹות ַהַּביִת יִזְָרחּו, יַזְִהירּו.

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ּבֲֹאֶכם ְלָׁשלֹום, ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום!

ְׁשִבי זַָּכה ִעָּמנּו ּוְבזִיוְֵך ָנא אֹוִרי

ַליְָלה וָיֹום, ַאַחר ַּתֲעבִֹרי.

וֲַאנְַחנּו נְַכְּבֵדְך ְּבִבגְֵדי ֲחמּודֹות,

ִּבזְִמירֹות ּוְתִפּלֹות ּוְבָׁשלֹש ְסֻעּדֹות.

ּוִבְמנּוָחה ְׁשֵלָמה,

ּוִבְמנּוָחה ָנֵעָמה-

ָּבְרכּונּו ְלָׁשלֹום, ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום!

ַהַחָּמה ֵמרֹאׁש ָהִאיָלנֹות נְִסַּתְּלָקה-

ּבֹאּו ּונְַלּוֶה ֶאת ַׁשָּבת ַהַּמְלָּכה.

ֵצאֵתְך ְלָׁשלֹום, ַהְּקדֹוָׁשה, ַהּזַָּכה-

ְּדִעי, ֵׁשֶׁשת יִָמים ֶאל ׁשּוֵבְך נְַחֶּכה...

ֵּכן ַלַּׁשָּבת ַהָּבָאה!

ֵּכן ַלַּׁשָּבת ַהָּבָאה!

ֵצאְתֶכם ְלָׁשלֹום, ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום!

מילים: ח.נ. ביאליק
לחן: יחזקאל בראון
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מדרש אישי לפרשת השבוע

שירה: ִמי ָהִאיש 

ִמי ָהִאיֹש ָהָחֵפץ ַחּיִים, 

אֹוֵהב יִָמים ִלְראֹות טֹוב.

נְצֹור ְלֹשֹונְָך ֵמָרע

ר ִמְרָמה ֵבּ ָפֵתיָך ִמַדּ ּוְשֹ

ה טֹוב סּור ֵמָרע, וֲַעֵשֹ

ֹש ָֹשלֹום וְרְֹדֵפהּו. ֵקּ ַבּ

מילים: תהילים ל"ד י"ג-ט"ו
לחן: ברוך חייט

ֱאמּוָנה ְשֵלָמה  ֲאִני אֹוֵמר בְּ

ִפילֹות ָקְדמּו ֶלֱאלֹוִהים.  ֶשַהתְּ

ִפילֹות ָיְצרּו ֶאת ָהֱאלֹוִהים,  ַהתְּ

ָהֱאלֹוִהים ָיַצר ֶאת ָהָאָדם 

ִפילֹות ְוָהָאָדם יֹוֵצר תְּ

ֶשיוְצרֹות ֶאת ֱאלֹוִהים ֶשיֹוֵצר ֶאת ָהָאָדם...

מתוך פתוח סגור פתוח, יהודה עמיחי

ְמנּוָחה

ִּכי ַהיֹום הֹוֵלך ְוחֹוֵלף, ְוֵאין ָלַאָדם ְלַיֵּשב ַהַּדַעת ֵאיזֹו ָשָעה ַּבּיֹום. 

 ַעל ֵּכן ְצִריִכין ְלִהְתַגֵּבר ּוְלַיֵחד לֹו ְּפַנאי ְלַיֵּשב ַעְצמֹו ֵהיֵטב

עֹוָלם – ִאם ָּכך ָראּוי לֹו  ַעל ָּכל ַמֲעָשיו ֲאֶשר הּוא עֹוֶשה בָּ

ְלַבלֹות ָיָמיו ְּבַמֲעִשים ֵאלּו.

ר' נחמן מברסלב

שירה: ָשלֹום ֲעֵליֶכם

ֵׁרת ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָשׁלֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהָשּ

רּוְך הּוא דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

ׁלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ּבֹוֲאֶכם ְלָשׁלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָשּ

רּוְך הּוא דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

לֹום ַמְלָאִכי ֶעְליֹון ׁ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהָשּ ְרכּונִי ְלָשׁ ָבּ

רּוְך הּוא דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

ׁלֹום ַמְלָאִכי ֶעְליֹון ֵצאְתֶכם ְלָשׁלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָשּ

רּוְך הּוא דֹוש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

מקור הפיוט אינו ידוע.
הוא מבוסס על דברי חז"ל במסכת שבת בתלמוד הבבלי,

ַֹשָּבת לפיהם "ְשֵני ַמְלֲאֵכי ַהָֹשֵרת ְמַלִּוין לֹו ָלַאָדם ְּבֶעֶרב ּּ
ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְלֵביתֹו".

רבי נחמן מברסלב היה אומר:

דע לך כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד

לפי העשבים ולפי המקום שהוא רועה שם, כי 

כל עשב ועשב- יש לו שירה, ומשירת העשבים 

נעָשה ניגונו של רועה. הוא היה אומר: 

הלוואי והייתי זוכה לשמוע את כל השירֹות 

והתשבחות של העשבים, איך כל עשב ועשב 

אוֵמר שירה ַלֵשם יתברך, בלי ְּתִהָייה ּוְבלי שום 

מחשבות זרות ואינם מצפים לשום גמול. 

כמה יפה ונאה כששומעים את השירה שלהם, 

שטוב מאוד ביניהם לעבוד את האלוהים ְּבִיראה.

שירה: ִשירַת ַהעֲָשבִים

ל רֹוֶעה וְרֹוֶעה יֵש לֹו נִיגּון ְמיּוָחד ִמֶשלֹו. ַדע ְלָך ֶשָכּ

ל ֵעֶשב וְֵעֶשב יֵש לֹו ִשיָרה ְמיּוֶחֶדת ִמֶשלֹו.  ַדע ְלָך ֶשָכּ

ּוִמִשיַרת ַהֲעָשִבים נֲַעֶשה נִיגּון ֶשל רֹוֶעה. 

יָרה ֶשָלֶהם. ֶששֹוְמִעים ַהִשּ ָמה יֶָפה וְָנֶאה ְכּ ָמה יֶָפה, ַכּ ַכּ

ינֵיֶהם ּוְביְִרָאה ַלֲעבֹוד ֶאת ה'. ֵלל ֵבּ טֹוב ְמאֹוד ְלִהְתַפּ

ב ּוִמְשּתֹוֵקק.  ּוִמִשיַרת ַהֲעָשִבים ִמְתעֹוֵרר ַהֵלּ

יָרה ִמְתעֹוֵרר ּוִמְשּתֹוֵקק ֶאל ֶאֶרץ יְִשָרֵאל  ב ִמן ַהִשּ ּוְכֶשַהֵלּ

אֹור ָגּדֹול ֲאזַי נְִמַשך וְעֹוֶלה ִמְקדּוָשָתה ֶשל ָהָאֶרץ ָעָליו.

ב. ּוִמִשיַרת ַהֲעָשִבים נֲַעֶשה נִיגּון ֶשל ַהֵלּ

מילים )ע"פ רבי נחמן מברסלב( ולחן: נעמי שמר  
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שירה: צּור ִמֶשלו ָאַכְלנּו

צּור ִמֶשלֹו ָאַכְלנּו

 ַּבְרֵכי ֱאמּונַי

 ָשַבֲענּו וְהֹוַתְרנּו

ִּכְּדַבר ֲאדֹוָני

 ַהָּזן ֶאת עֹוָלֵמנּו

 רֹוֵענּו ָאִבינּו

 ָאַכְלנּו ֶאת ַלְחמֹו

יֵינֹו ָשִתינֹו.

 ַעל ֵּכן נֹוֶדה ִלְּשמֹו

 ּונְַהְללֹו ְּבִפינּו

 ָאַמְרנּו וְָענִינּו

ֵאין ָקדֹוש ַּכֲאדֹוָני.

 ְּבִשיר וְקֹול ּתֹוָדה

 נְָבֵרך ֶלֱאלֹוֵהינּו

 ַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה

ֶשִהנְִחיל ַלֲאבֹוֵתינּו.

 ָמזֹון וְֵציָדה

 ִהְשִֹּביַע ְלנְַפֵשנּו

 ַחְסדֹו ָּגַבר ָעֵלינּו

וְֶאֶמת ֲאדֹוָני.

פיוט קדום שמחברו אינו ידוע.
נוהגים לשיר אותו לפני ברכת המזון בסעודות השבת.
שלושת בתיו הראשונים של הפיוט מכוונים כנגד שלוש

הברכות הראשונות של ברכת המזון. 

שירה: ּבֹואִי ַכלָה

ית ַטִלּ י ֶאת נְַפִשי ְבּ ֲעטֹף ָנא ֵאל ָשַׁדּ

ה ָלּ קֹול - ּבֹוִאי ַכּ וְזֵַמר ְבּ

י ַהּיָָפה ַהְדִליִקי ַהּנֵרֹות הֹו ִאְשִתּ

ה  ּוְלִקידּוש ָהִכינִי ָהַחָלּ

ַרך ַעל נֵרֹות ַשָּבתֹו ָבר ֵבּ יְָלה ְכּ ַהַלּ

ּוְלָבָנה ְלִקידּוש מּוֶטֶלת

יְָתה שּוִבי ַהַבּ ַהיֹום ֲאנִי רֹוֶצה ְבּ

ֶלת ֶדּ ק ַהְמזּוָזה ַבּ ְלנֵַשּ

ית ַטִלּ ֲעטֹף ָנא ִריּבֹונִי גּוֵפנּו ְבּ

ה ָלּ קֹול - ּבֹוִאי ַכּ ר ָנא ְבּ נְזֵַמּ

ְדֵלְקָנה ַהּנֵרֹות ָנֵשינּו ַהּיָפֹות ַתּ

ה. וְָאנּו נְַקֵּדש ַעל ָהַחָלּ

עטוף נא אל שדי ..

בּוע י ִשְבָעה ֵהם יִָמים יְמֹות ַהָשּ ִכּ

נֹוָרה וְִשְבָעה יֵש ָקנִים ַלְמּ

ּנֶֶפש נֹוָרה ַבּ ּוִמי ֲאֶשר ִהְדִליק ַהְמּ

ֶמן ְלאֹוָרּה ק ַהֶשּ הּוא יִַצּ

עטוף נא ריבוני...

ְסִפינֹות לֹוֲעזִים זְּכֹור ֵאיך ַשְבנּו ִבּ ַהִתּ

ִשְמָך ֲאנְַחנּו ָהעֹוִלים ְבּ

ֵעת יְהּוִדים יָבֹואּו ְלֶאֶרץ יְִשָרֵאל

ְמָחה ְמעֹוָנם ַהִשּ ַרב ִבּ ָמה ֵתּ

ה ְרָשֹ ה ָשַכְחָת? וְיְָדָך ֵהן ָפּ ָהַאָתּ

ִפיָנה ָהעֹוָלה ים ַלְסּ ִמְפָרִשֹ

ֲאנּו ְראּויִים ָלֶשֶבת ִראשֹוָנה

ִמְשֶׁתה ַשָּבְתָך ַהגְּדֹוָלה. ְבּ

עטוף נא ריבוני...

מילים: אברהם שלונסקי
לחן: יאיר רוזנבלום
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שירה: ִשיר ַשָּבת

ַשָּבת עֹוָלה ֶאל ְמעֹונִי זֹוֶהֶרת

שֹוֶטֶפת ֶאת יֹוִמי ְּבאֹור ָזָהב ָּגדֹול

וְשּוב חֹוזֵר ֵאַליי אֹותֹו ָהֶעֶרב

ַאֲחֵרי ִשָּשה יִָמים ְּפשּוִטים ֶשל חֹול.

ִאים ְצִליֵלי ָחִליל ָּברּוַח וְנִיֹשָ

וְַהִּמיִלים ִּפְתאֹום ּגְדֹולֹות יֹוֵתר

וְַהָּלָבן ִמָּכל ַחּלֹון ָזרּוַח

ב. ֵלּ וְָחג ַעל ָהעֹוָלם וְָחג ַבּ

ת יָד ַרָּכה, אֹוֶהֶבת ַשָּבת ּפֹוֶרֶשֹ

ּוְבָצִעיף ָלָבן אֹוֶסֶפת חֹול ָאפֹור

וְשּוב רֹאָשּה ָעטּוף ִהיַלת ַשְלֶהֶבת

וְשּוב ּכֹוֵרַע יֹום ִּבְפנֵי ַעְרּבֹו.

ִאים ְצִליֵלי ָחִליל ָּברּוַח וְנִיֹשָ

וְַהִּמיִלים ִּפְתאֹום ּגְדֹולֹות יֹוֵתר

וְַהָּלָבן ִמָּכל ַחּלֹון ָזרּוַח

ב. ֵלּ וְָחג ַעל ָהעֹוָלם וְָחג ַבּ

ַשָּבת עֹוָלה ֶאל ְמעֹונִי זֹוֶהֶרת

חֹוק ַמְלָּכה נֹוֶשֶקת ֶאת יֹוִמי ְּבאֹור ּוְשֹ

וְשּוב ֲאנִי נֹוֵשא ֵעינַי ָהֶעֶרב

ִלְראֹות אֹוָתה נֹוֶצֶצת ֵמָרחֹוק.

ִאים ְצִליֵלי ָחִליל ָּברּוַח וְנִיֹשָ

וְַהִּמיִלים ִּפְתאֹום ּגְדֹולֹות יֹוֵתר

וְַהָּלָבן ִמָּכל ַחּלֹון ָזרּוַח

ב. ֵלּ וְָחג ַעל ָהעֹוָלם וְָחג ַבּ

מילים ולחן: עידית חכמוביץ

ֶחְמָדה

ֹלא ָהְיָתה ָּכמֹוָה, ם ָיַדְעִתי ֶחְמָדה שֶׁ שָׁ

ָּבת ִביִעי ְּבשַׁ ְוַהְזַמן ַההּוא ָהָיה יֹום ַהשְׁ

ְוָכל ַּבֵדי ִאיָלנֹות ָהיּו ִמְתַעְצִמים ִלְגּבַֹּה.

ְוָהאֹור ָהַלְך ִמָסִביב ׁשֹוֵטף ְּכָנָהר ִלְנּבֹוַע,

ְוַגְלַגל ָהַעִין ֶאת ַגְלַגל ַהַחָמה ָחַמד.

ֹלא ָהְיָתה ָּכמֹוָה.  ָאז ָיַדְעִתי ֶחְמָדה שֶׁ

י ַהִשׂיִחים ְוָהאֹור ֹלא ָיַדע שָֹׂבַע, ִהְזִהירּו ָראשֵׁ

ַגלֵי ַהָנָהר ּוְבָכל ַאְדוֹוָתיו ִנַצת, ִנַּתְך בְּ

י ָהָיה ְּבֵעיָניו ְּכַתּפּוַח ָזָהב ִלְבֹלַע. ָאף ָראשִׁ

ֵני ָנָהר ְצֻהּבֹות ָּפֲערּו ֶאת ִּפיֶהן ִלְבֹלַע ׁשֹושַׁ

ֶאת ַאְדוֹות ַהָנָהר ְּבָחְפָזן ְוִגְבעֹול ָהֵעֶשב ַהשָׁט,

ָּבת ִביִעי ְּבשַׁ ְואֹותֹו ַהיֹום ָהָיה יֹום ַהשְׁ

ְוָכל ַּבֵדי ִאיָלנֹות ִמְתַעְצִמים ִּבְתׁשּוָקה ִלְגּבַֹּה

ֹלא ָהְיָתה ָּכמֹוָה. ְוַאז ָיַדְעִתי ֶחְמָדה שֶׁ

מילים: דליה רביקוביץ

ֲעלֹות: יר ַהמַּ שִׁ

חְֹלִמים. יַבת ִצּיֹון ָהיִינּו ְכּ ׁשּוב ה' ֶאת ִשׁ ְבּ

ינּו ּוְלׁשֹונֵנּו ִרָּנה. ֵלא ְשׂחֹוק ִפּ ָאז יִָמּ

ה. יל ה' ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶלּ ּגֹויִם - ִהגְִדּ ָאז יֹאְמרּו ַבּ

נּו - ָהיִינּו ְשֵׂמִחים. יל ה' ַלֲעׂשֹות ִעָמּ ִהגְִדּ

ּנֶגֶב. ֲאִפיִקים ַבּ ׁשּוָבה ה' ֶאת ְשִׁביֵתנּו ַכּ

ִרָּנה יְִקצֹרּו. ִדְמָעה ְבּ ַהּזְֹרִעים ְבּ

ָהלֹוְך יֵֵלְך ּוָבכֹה נֵֹשׂא ֶמֶשְׁך ַהָּזַרע.

ָתיו. א יָבֹא ְּבִרָּנה נֵֹשׂא ֲאֻלמֹּ  בֹּ

תהילים קכ"ו א'-ו'
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ְיִדיד ֶנֶפׁש

יְִדיד נֶֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן 

ְמׁשֹוְך ַעְבְדָך ֶאל ְרצֹונֶָך. 

מֹו ַאּיָל.  ָך ְכּ יָרּוץ ַעְבְדּ

ֲחוֶה ֶאל מּול ֲהָדֶרָך.  יְִשַׁתּ

יֱֶעַרב לֹו יְִדידֹוֶתיָך 

ִמּנֹוֶפת צּוף וְָכל ַטַעם.

ָהדּור ָנֶאה זִיו ָהעֹוָלם. 

י חֹוַלת ַאֲהָבֶתָך.  נְַפִשׁ

ָאָנא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה. 

ַהְראֹות ָלּה נֹוַעם זִיוֶָך.  ְבּ

א.  ְתַחזֵק וְִתְתַרֵפּ ָאז ִתּ

וְָהיְָתה ָלּה ִשְׂמַחת עֹוָלם.

וִָתיק יֱֶהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך. 

ן ֲאהּוֶבָך.  וְחּוָסה ָנא ַעל ֵבּ

י ה נְִכסֹף נְִכַסְפִתּ ָמּ י זֶה ַכּ ִכּ

ִתְפֶאֶרת ֻעזֶָך.   ִלְראֹות ְבּ

י.  ה ָחְמָדה ִלִבּ ֵאֶלּ

ם. ְתַעָלּ וְחּוָסה ָנא וְַאל ִתּ

 

ִהָגֶּלה ָנא ּוְפרֹוס ֲחִביִבי 

ת ְשׁלֹוֶמָך.  ָעַלי ֶאת ֻסַכּ

בֹוֶדָך.  ִאיר ֶאֶרץ ִמְכּ ָתּ

ְך.  ָנגִיָלה וְנְִשְׂמָחה ָבּ

י ָבא מֹוֵעד  ַמֵהר ֱאהֹוב ִכּ

יֵמי עֹוָלם. וְָחנֵנּו ִכּ

מחבר: ר'  אלעזר אזכרי , מאה 16
)מקובל, דרשן ומשורר יהודי יליד צפת(

לחן: אהוד צוויג ושרה צויג קרבאל

שירה: ְּדרֹור ִיְקָרא  

מֹו  ָבַבת. ת. וְיִנְָצְרֶכם ְכּ ְדּרֹור יְִקָרא ְלֵבן ִעם ַבּ

ת. יֹום ַשָׁבּ ת. ְשׁבּו נּוחּו ְבּ ְמֶכם וְלֹא יְֻשַׁבּ נְִעים ִשׁ

י. ע ֲעֵשׂה ִעִמּ ְּדרֹוש ָנוִי וְאּוָלִמי. וְאֹות יֶַשׁ

י. נֵי ַעִמּ ְרִמי. ְשֵׁעה ַשׁוְַעת ְבּ תֹוְך ַכּ נְַטע ׂשֹוֵרק ְבּ

ר ָּגְבָרה. ְצָרה. וְגַם ֱאדֹום ֲאֶשׁ תֹוְך ָבּ ְּדרֹוְך ּפּוָרה ְבּ

יֹום ֶאְקָרא. ַאף וְֶעְבָרה. ְשַׁמע קֹוִלי ְבּ נְתֹוץ ָצַרי ְבּ

ְדָהר. רֹאׁש ִתּ ה ְבּ ר ַהר. ֲהַדס ִשָׁטּ ְדָבּ ִמּ ן ַבּ ֱאלִֹהים ֵתּ

ֵמי ָנָהר. ן ְכּ זְִהיר וְַלּנִזְָהר. ְשׁלֹוִמים ֵתּ וְַלַמּ

מֹוג ֵלָבב ּוִבְמגִיָנה. ֲהדֹוְך ָקַמי ַחי ֵאל ַקָּנא. ְבּ

אָּנה. ְלׁשֹונֵנּו ְלך ִרָּנה. ה ּונְַמֶלּ וְנְַרִחיב ֶפּ

ְּדֵעה ָחְכָמה ְלנְַפֶשָׁך. וְִהיא ֶכֶתר ְלרֹאֶשָׁך.

ת ָקְדֶשָׁך. נְצֹור ִמְצוַת ֱאלֶֹהיָך. ְשׁמֹור ַשָׁבּ

מחבר: דּוָנש ֵּבן ַלְבָרט הלוי
לחן: מרטין מוסקוביץ

דּוָנש ֵּבן ַלְבָרט הלוי, או בשמו העברי ֲאדונים הלוי )990-920(,
נולד במרוקו ולמד בישיבה בבבל אצל ר' סעדיה גאון. 

מאוחר יותר עבר לספרד.
התפרסם מאוד בזכות שירים שכתב.

היה הראשון שהכניס את משקל השירה הערבית
לשירה העברית.
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ִים ִיגּונ שירה: נ

ם נִיגּונִים ִּבי ִאיִמי וְָאִבי ְשַתְלֶתּ

 נִיגּונִים ִמזְמֹוִרים ְשכּוִחים.

 ּגְַרִעינִים ּגְַרִעינִים נְָשַאם ְלָבבי

 ַעָּתה ֵהם עֹוִלים וְצֹוְמִחים.

ארֹות ְּבָדִמי  ַעָּתה ֵהם שֹוְלִחים פֹּ

 שֹוְרֵשיֶהם ְּבעֹוְרַקי ְשלּוִבים,

 נִיגּונֶיָך ָאִבי וְִשיַרּיִיְך ִאיִמי

דֹוְפִקי נְעֹוִרים וְָשִבים.  ְבּ

י ָהָרחֹוק  ִהנֵה ַאֲאזִין ִשיר ַעְרֹשִ

 ִהִּביַע ִּפי ֵאם ֵאֵלי ַּבת.

 ִהנֵה ִלי ִּתזְַהְרָנה ְּבֶדַמע ּוְצחֹוק

 ֵאיָכה ּוזְִמירֹות ֶשל ַשָּבת.

 ָּכל ֶהגֶה יִַּתם וְָכל ְצִליל יֶַאֶלם,

 ִּבי קֹוְלֶכם ָהָרחֹוק ִּכי יֶהֹום.

 ֵעינַי ֶאֱעצֹום וְֲהֵרינִי ִאיְתֶכם

ֵמַעל ְלֶחְשַּכת ַהְּתהֹום.

 מילים: פניה ברגשטין
לחן: דוד זהבי

ַשָבת

חֹוֵפי ַיְרֵּדן: ְמֹלא זַֹהר יֹום.

ֶּתה ַּכב ֶאשְׁ ִסיַרת ּדּוָגה; ֶאשְׁ

לֹום. ּקּוי שָׁ שִׁ

ַאִּביט ֶאל ָעל: ָהאֹור ָמה ָרב!

ְוַגם ַּבֵּלב ַּכַבַיְלדּות

ל ָעב. ָאף ֵצל שֶׁ

ַעָּתה ָיַדְעִּתי: ּפֹה – ַהֹּכל.

ית ְוֵקֶצה, ָּכל ִּדְכִפין ֵראשִׁ

ֶיֱאֶתה, ִיּטֹל.

רחל, דגניה, 1920

שירה: יְָרָדה ַהַּשָּבת

ְקַעת גֵינֹוַסר  ת ֶאל ִבּ ָבּ יְָרָדה ַהַשּ

שּוֶליַה יק ְבּ וְנִיחֹוַח ַעִתּ

ִביב ֶהָהִרים שֹוְשִבינִים  וַיֲַעְמדּו ִמָסּ

ָלֵשאת ַאַדְרָתה ַהּזֹוֶהֶבת,

נֶֶרת ַהּיָם ֲעֵליָנה יֹונִים ִמִכּ ַתּ

ל ֶאת רּוָחּה ַהּלֹוֶהֶבת. ַקֵבּ

רֹוש ת ְלרֹאשֹו ֶשל ַהְבּ ָבּ ָנְשָקה ַהַשּ

ַלע ָנְשָקה. ֶסּ ָלֵאזֹוב ֶשַבּ

ְרָדר ְלַשְרִביט ֶשל ַמְלכּות וַיְִהי ַהַדּ

ָמָמה ְמרֹונֶנֶת. ַעל ָרמֹות ְדּ

קֹולֹו ַהָמתֹוק יְִמשֹך ָאז ַהּתֹור ְבּ

יסּוִפין ְמַעֶּדנֶת. ֶחְמַדת ִכּ

ִחיָנה ַהָגּנּוז. ת ְבּ ִהְרִטיָטה ַשָבּ

ל ֵעֶבר. ֵעינֵי ַחלֹונֹות ִמָכּ

נֹות ֶאל ָהֶעֶרב זֶַמר ֵצאָנה ָבּ וֵַתּ

ֶעְרָגה ְמַצְלֶצֶלת. זְִמירֹות ְבּ

ִבְקַעת גֵינֹוַסר וְָהיְָתה ָהֶעְדָנה ְבּ

ְלנְִשַמת ִעְבִריּות נֱֶאֶצֶלת.

מילים: יהושע רבינוב
לחן: דוד זהבי

ֵלל ַלְמֵדנִי ֱאלַֹהי, ָּבֵרך וְִהְתַפּ

ַעל סֹוד ָעֶלה ָקֵמל, ַעל- נֹגַּה ְּפִרי ָּבֵשל

ַעל ַהֵחרּות ַהּזֹאת ִלְראֹות, ָלחּוש, ִלּנְשֹום,

ל. ׁ ָלַדעת, ְליֵַחל, ְלִהָּכֵשּ

ַלֵּמד ֶאת ִשְפתֹוַתי ְּבָרָכה וְִשיר-ַהֵּלל

ְּבִהְתַחֵּדש זְַמנְָך ִעם- ּבֶֹקר וְִעם- ֵליל

ְתמֹול ִשְלשֹום ְלַבל יְִהיֶה יֹוִמי ַהּיֹום- ִכּ

ְלַבל יְִהיֶה ָעַלי יֹוִמי-ֶהְרגֵל.

מתוך: משירי סוף הדרך ג', לאה גולדברג
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שירה: ְיִהי ָרצֹון 

 יְִהי ָרצֹון ֶמֶלך ֶעְליֹון

 יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶיָך

ר וְֶאְביֹון  יְִהי ָרצֹון שַֹ

 יַַחד יִזְּכּו ְלַרֲחֶמיָך

 ִמַּטל ַהָּשַמּיִים

 ִמְּדַבש ּוְשַמּנֵי ָהָאֶרץ, ֵּתן

 ִמָּכל טּוב ִמְקָשה וָָגן

 ִרימֹון זַּיִת וְָדָגן

 ָּתָמר ֵעיָנב ּוְתֵאָנה

 ְּבֵצל ִאיָלן נְִחיֶה

 ָאָדם וְָחוָוה נְִהיֶה

 ּוְבנֵנּו שּוב שֹוֶרש יֶַּכה

 יְִהי ָרצֹון ֶמֶלך ֶעְליֹון

 יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶיָך

ר וְֶאְביֹון    יְִהי ָרצֹון ֹשַ

יַַחד יִזְּכּו ְלַרֲחֶמיָך

מילים: דודו ברק  ע"פ המקורות
לחן: יוני רועה

ָּברּוָך ּבֹוֵאָך ַשָּבת, ּבֹוֵאָך ָּברּוָך,

ָהִביִאי ָנא ִעֵמָך ֶאת ַהַּמְרגֹוַע, ֶאת ַהַֹשְלָוה

ֶשְלַאַחר ָשבּוע ָרב ָּפִנים ֶשל ֲהמּוַלת ָעָמל.

ֶאת ֶהָחָלל ֶשְּבתֹוכֹו ֶאְפָשר ִלְרקֹום

ֵאיְנסֹוף ֶשל ֲחלֹומֹות, ְּבַיַחד ּוְלַבד.

ֶאת ְשַעת ַהְּמִחילֹות ֶשָּבה נּוַכל 

ִלְשמֹוַע ֶאת ְּפִעימֹות ִלּבֹו ֶשל ַהּזּוַלת.

ַשָּבת- ָּברּוָך ּבֹוֵאָך,

ָּברּוָך ּבֹוֵאָך, ָּברּוָך ֵנֵרָך.

ברכה מקיבוץ משמרות

שירה: ְּתפִילָה

 ֶאינֵנִי יֹוֵדַע ִמיִלים ֵמֶהן נֱֶאֶמֶרת ְּתִפיָלה

 ָּכל ַהִּמיִלים ָאְבדּו ְּבקֹוִלי וְָהיּו ְּכַאְלמּות ֲאֵפָלה.

 ַאך ֲעַדּיִין רֹואֹות ֵעינַי זֹוַהר ֵעיָניו ֶשל יֶֶלד.

 וְעֹוד רֹואֹות ֵעינַי: ּכֹוָכב ֵאין ּדֹוֶמה לֹו ַּבזֹוַהר,

 וְִאָמהֹות ְדאּוגֹות ָּפנִים נֹוְשאֹות ֶאת יְַלֵדיֶהן ֶאל ָהאֹור.

 ָמה יְִהיֶה ֲעֵליֶהם? ָמה יְִהיֶה?

ְמַחָתם ַהנֹוֶשֶמת ְּכָאִביב,  ִֹשְמעּו ִשֹ

 ֶשנְִדֶמה ִּכי לֹא יֲַחלֹוף ַעד עֹוָלם.

 ָּכרֹוַע ֶאְכַרע ִלְפנֵי ְּדמּות ֱאלֹוִהים

 ֲאֵשר ֵמֵעינַי נְֶעָלם.

 ַאל ָנא ֵּתַרע ַלְּתִמיִמים.

ֵעץ  ֵהם ֵאיָנם יֹוְדִעים ַמדּוַע ָּבָרק ּפֹוגֵַע ְבּ

 ַהנֹוֵשא ֶאת ִּפְריֹו ְלתּומֹו.

 ַאל ָנא ָּתֵרַע ַלְּתִמיִמים

 ֵהם ֵאיָנם יֹוְדִעים ַמדּוע ָאָדם ְמַחֵּלל ֶאת ַצְלמֹו

 ֶאינֵנִי יֹוֵדַע ִמיִלים ֵמֶהן נֱֶאֶמֶרת ְּתִפיָלה

ָּכל ַהִּמיִלים ָאְבדּו ְּבקֹוִלי וְָהיּו ְּכַאְלמּות ֲאֵפָלה.

מילים: אברהם חלפי
לחן: שלמה בר 

שירה: יְִהי ַהָּכל

ל יְִהי ַהָכּ

ַשּיָיך ְלָכל ֶשיּוַכל

ְלֵהִטיב ִעימֹו,

ַהיֶֶּלד ָלִאיָשה ָהִאיָמִהית

ל, ְלַמַען יִגְַדּ

ַהֲעָגָלה ָלֶעגְלֹון ַהּטֹוב

ה ֵהיֵטב. ְלַמַען יִנְַהג ָבּ

ְֹשִקים אֹוָתה ַמּיִם, וְַהֲאָדָמה, ַלַמּ

ִעיתֹו. ְריָּה ְבּ ֵתן ִפּ ְלַמַען ִתּ

מילים: ברטולד ברכט
גירסה עברית: נתן זך

לחן: שלמה גרוניך
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שירה: ַשָּבת ַּבְּכָפר

נֵי ַהּגְָבעֹות, ָנטּו ְצָלִלים ַעל ְפּ

יְמֹות ָהחֹול ָחְלפּו, ָעְברּו.

ַהְרֵחק ַהְרֵחק נְִצתּו נְגֹוהֹות,

ת ָמה יָפּו, נֶֶהָדרּו: ּכֹוְכֵבי ַשָבּ

רּוָכה. ֶאֶרץ ַהְבּ ת, יֹום ְמנּוָחה, ָבּ יֹום ַשָבּ

תֹון! ַשָבּ

ת. ָבּ יֹום ַהַשּ ָפר ְבּ נֵי ַהְכּ ָלְבשּו ָהָדר ְפּ

ֶדה. ָשּ נִיר ַבּ ֶקט ַבּ ַשְלוַות ַהֶשּ

נּוח. ם, ָתּ ַדּ ֲחֵרָשה ִתּ ַהַמּ

חֶֹרש, זֶֶמר ּתֹוֶעה, ָּגן ָבּ ַבּ

ת ֶאל ַהּיְקּום ָשלּוַח. נִגּון ַשָבּ

רּוָכה. ֶאֶרץ ַהְבּ ת, יֹום ְמנּוָחה, ָבּ יֹום ַשָבּ

תֹון! ַשָבּ

ת. ָבּ יֹום ַהַשּ ָפר ְבּ נֵי ַהְכּ ָלְבשּו ָהָדר ְפּ

מילים ולחן: מתתיהו שלם

מתתיהו שלם )-1904 1975( חבר קיבוץ רמת יוחנן.
שאב את רוב החומרים לשיריו מהיותו רועה צאן רוב ימיו.

שירה: אָּנָא אֵלִי

ָאָּנא ֵאִלי

ָאָּנא ֵאִלי

ִליחּוֶתיָך ִלי ִלְשּ ֲעֵשה אֹוִתי ְכּ

ָאָּנא ֵאִלי

ָאָּנא ֵאִלי 

ִליחּוֶתיָך ִלי ִלְשּ ֲעֵשה אֹוִתי ְכּ

קֹום ֶשּבֹו ְמַקּנֶנֶת ִשנְָאה ָמּ ַבּ

ן ִלי ִלּזְרֹוע ַאֲהָבה. ֵתּ

קֹום ֶשּבֹו ֶעְלּבֹון - ְסִליָחה ָמּ ַבּ

קֹום ֶשּבֹו חֹוֶשך - אֹור ָמּ ַבּ

קֹום ֶשּבֹו ֶעֶצב - ִשְמָחה ָמּ ַבּ

ָאדֹון ָהעֹוָלם.

ָאָנּא ֵאִלי

ָאָּנא ֵאִלי

ִליחּוֶתיָך ִלי ִלְשּ ֲעֵשה אֹוִתי ְכּ

ָאָּנא ֵאִלי

ָאָנּא ֵאִלי

ִליחּוֶתיָך ִלי ִלְשּ ֲעֵשה אֹוִתי ְכּ

ְלוָה ן ִלי ֶאת ַהַשׁ ֱאלֹוִהים ֵתּ

ְלַהְשִלים ִעם ֶשֵאינִי יָכֹול ְלַשּנֹות.

ֵלב ן ִלי ֶאת אֹוֶמץ ֵהַ ָאָּנא ֵתּ

יְכֹוְלִתי. ָבִרים ֶשִבּ ְלַשּנֹות ְדּ

ן ִלי ֶאת ָהחֹוְכָמה וְָאָּנא ֵתּ

ין ֵאֶלה ְלֵבין ֵאֶלה.  ְלַהְבִחין ֵבּ

ָאָּנא ֵאִלי

ָאָּנא ֵאִלי

ִליחּוֶתיָך ִלי ִלְשּ ֲעֵשה אֹוִתי ְכּ

ָאָּנא ֵאִלי

ָאָּנא ֵאִלי

ִליחּוֶתיָך ִלי ִלְשּ ֲעֵשה אֹוִתי ְכּ

מילים: עממי
לחן: שולי נתן
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שירה:  עֶֶרב ַשָּבת 

ֶּתֶלם ַאֲחרֹון וְחֹוֶשך ַּבּגִיָנה,

ַהּיֹום ָאַמר ֶאת סֹוף ַהַּמנְגִיָנה.

ֶעֶרב ֲחִריִשי ָחַתם ֶאת ַהְּתמּוָנה,

ֵּבין אֹור וְחֹוֶשך נַָחה ַהְשכּוָנה.

ַדּיָג ָאַסף ַחָּכה ַאֲחרֹוָנה.

ִהנֵה ְּכָבר יֹום ִשיִשי ָּפָנה.

שּוֵקי ָהִעיר, ַּכנְֵפי ַהּיֹוָנה

ָלְבשּו ּכּותֹנֶת ְלָבָנה.

ַהּשּוְלָחן מּוָכן וְנֱֶאְספּו ּכּוָלם.

נֵרֹות דֹוְלִקים ִעם יַּיִן וְַחָלה.

יֹום ָעַמל ָּכָלה, ּוָמה ֶשלֹא נְִשַלם

אּוַלי נְַתִחיל ָמָחר ֵמַהְתָחָלה.

ַדּיָג ָאַסף ַחָּכה ַאֲחרֹוָנה.

ִהנֵה ְּכָבר יֹום ִשיִשי ָּפָנה.

שּוֵקי ָהִעיר, ַּכנְֵפי ַהּיֹוָנה

ָלְבשּו ּכּותֹנֶת ְלָבָנה.

מילים: נתן יונתן
לחן: נחום היימן

שירה: אֲנִי ַמאֲמִין

ֲחִקי ַעל ַהֲחלֹומֹות, ֲחִקי ַשֹ ַשֹ

ח. זֹו ֲאנִי ָהחֹוֵלם ַשֹ

ֲחִקי ִּכי ָּבָאָדם ַאֲאִמין, ַשֹ

ִּכי עֹוֶדנִי ַמֲאִמין ָּבְך.

ִּכי עֹוד נְַפִשי ְּדרֹור שֹוֶאֶפת,

לֹא ְמַכְרִּתיַה ְלֵעגֶל ָּפז,

ִּכי עֹוד ַאֲאִמין ָּבָאָדם,

גַם ְּברּוחֹו, רּוַח ַעז.

רּוחֹו יְַשִליך ִּכְבֵלי-ֶהֶבל,

יְרֹוֵמֵמנּו ִּבְמֵתי-ַעל:

לֹא ָּבָרָעב יָמּות עֹוֵבד,

ְּדרֹור ְלנֶֶפש, ַּפת-ְלַדל.

ֲחִקי ִּכי ּגַם ַּבֵרעּות ַאֲאִמין, ַשֹ

ַאֲאִמין, ִּכי עֹוד ֶאְמָצא ֵלב,

ֵלב ִּתְקוֹוַתי ּגַם ִּתְקוֹוָתיו,

יָחּוש אֹוֶשר, יִָבין ְּכֵאב.

ֲאַאִמיָנה ּגַם ָּבָעִתיד,

ַאף ִאם יְִרַחק זֶה ַהיֹום,

ַאְך ּבֹוא יָבֹוא - יְִשֹאּו ָשלֹום,

ָאז ּוְבָרָכה ְלאֹום ִמְּלאֹום.

מתוך 'אני מאמין' - שאול טשרניחובסקי
לחן: טוביה שלונסקי )אביו של אברהם שלונסקי(
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שירה: הֲלִיָכה לְֵקיַסְריָה

ֵאִלי, ֵאִלי

ֶשלֹא יִָּגֵמר ְלעֹוָלם

ָהחֹול וְַהּיָם,

יִם, ִרְשרּוש ֶשל ַהַמּ

ַרק ַהָשַמּיִים, ְבּ

ִפיַלת ָהָאָדם. ְתּ

מילים: חנה סנש
לחן: דוד זהבי

שיר שכתבה חנה סנש בשנת 1942 בקיבוצה שדות-ים.
ב- 1944 צנחה ביוגוסלביה בשליחות היישוב והמודיעין הבריטי 
ומשם הגיעה להונגריה במטרה להילחם בנאצים. היא נתפסה, 

עונתה קשות והוצאה להורג.

דוד זהבי: "אחד השירים היפים שכתבתי בימי חיי הוא השיר
'הליכה לקיסריה', ואודה על האמת כי בשעה שהלחנתי

את השיר תוך כדי כתיבתו זלגו עיני דמעות".
)מתוך מכתב לאמא של חנה סנש(. 

שירה: ִשיר לֵיל ַשָּבת

יְָלה ֲהָתבֹוִאי ֵאַלי ַהַלּ

ָחֵצר ָבר יְָבשּו ֶבּ ָבִסים ְכּ ְכּ

ַעם לֹא ַדי ָלּה ִמְלָחָמה ֶשַאף ַפּ

ָמקֹום ַאֵחר ִהיא ַעְכָשיו ְבּ

ִלי ֶהֶרף ּוְכִביִשים ָשִבים ְבּ

ו ִלי רֹוְכבֹּ סּוס ְבּ ְלַבָדם ְכּ

ֶעֶרב ּיִת נְִסגַר ָבּ וְַהַבּ

ַעל ַהּטֹוב וְָהָרע ֶשּבֹו

י ַהּגְבּול הּוא  וְיַָדְענּו ֵהיֵטב ִכּ

ָקרֹוב וְָאסּור ָלנּו ָשׁם

ל "וַיְֻכלּו ֵלּ ֲאִבי ִהְתַפּ

ָהָאֶרץ וְָכל ְצָבָאם...".

ָצָבא וְָהָאֶרץ ֶהֱאִפילּו

עֹוד ְמַעט וְָכָבה ָהאֹור

ה ָשַמּיִים ִהְתִחילּו ְצוָוה ָבּ ַהִמּ

נַּיִים ְצִריִכים ִלגְמֹור. שּוב ַהְשּ

מילים: יהודה עמיחי
לחן: משה וילנסקי

שירי שלום

ַאֲהַבת עֹוָלם

ִביָאה ַאֲהַבת עֹוָלם ת ַהְמּ ָׁבּ בְֹרִכי ַהַשּ ְתּ

ּיָם. ְלָכל ַהּנְִבָרא, ַהַחי וְַהַקּ

נַף ָהַאֲהָבה סּור ְכּ ה ְלַבל ָתּ ָלּ ְרִכינּו ַכּ ָבּ

ְחַסר זֹו ְרִכינּו ְלַבל ֶתּ נּו וְגּוֵפנּו, ָבּ ֵבּ ִמִלּ

ֵתנּו.  יֵתנּו ּוִבְקִהָלּ ִלְבנֵי ֵבּ

ין ָשׁלֹום, וְַאֲהַבת עֹוָלם ה ְלַהְשִׁכּ ְלָכּ ּבֹוִאי ַשָּׁבת ַהַמּ

ה וְנְִפרֹֹש ְלֻכָלּם ין ּדֹוד וְַכָלּ ה, ֵבּ ין ִאיׁש ְלִאָּשׁ ֵבּ

ת ָשׁלֹום, ֶחְמָלה, ֶצֶדק וְַאֲהָבה, ֻסַכּ

ר וְַלָּזר. ָכּ ל וְַלּנֱֶחָשׁל, ַלֻמּ ֶלָעיֵף, ַלַדּ

ב וְַהּזְַמן ִעיַמת ַהֵלּ ין ְפּ ׁש ּונְיֵַחל ֵבּ נְַבֵקּ

ית יְִשָׂרֵאל ל ֵבּ ֶשּׁיָבֹואּו ַאֲהָבה וְָשׁלֹום ַעל ָכּ

ֵבל... ל יֹוְשֵׁבי ֵתּ וְַעל ָכּ

מחבר: משה יצחקי

שירה: עֹוֶשה ָשלֹום ִּבְמרֹוָמיו

עֹוֶשה ָשלֹום ִּבְמרֹוָמיו

הּוא יֲַעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו

וְַעל ָּכל יְִשָרֵאל

וְִאְמרּו ָאֵמן.

מילים: מתוך הקדיש
לחן: נורית הירש

שירה: עֹוד יָבֹוא ָשלֹום

עֹוד יָבֹוא ָשלֹום ָעֵלינּו,

וְַעל ֻּכָלם.

ָסַלאם ָעֵלינּו וְַעל ָּכל ָהעֹוָלם,

ָסַלאם, ָסַלאם.

מילים ולחן: מוש בן אר"י 
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שירה: ָשלֹום עַל יְִשָראֵל 

ִעיר ְרחֹובֹות וְִשיר זְַמרּו ָבּ ַהְדִליקּו אֹור ַבּ

ִהיר ְקוֹות יְַפִציע יֹום ָבּ ל ַהִתּ נֵי ָכּ ָמָחר ַעל ְפּ

יַה ָאז ִריּבֹוא יֹונֵי ָלָבן ִמּשֹוָבִכים יַגְִבּ

ְקָרא ִמּתוך ָעָנן. ז ִתּ וְֶשֶמש נְִקיָה ִמָפּ

ָשלֹום ָשלֹום ָשלֹום ַעל יְִשָרֵאל

ל ָשלֹום ָשלֹום ַעל יְִשָרֵאל. ִאְמרּו ִאְמרּו ִשיֵרי ַהֵלּ

ָהר ּוָבָרָמה ֶשיִָאיר יֹום ֶשל ָזָהב ָבּ ְכּ

ְלָחָמה, ִחיְדלּו ָלֶכם ֵמֵאש ּוְקָרב ַאנְֵשי ַהִמּ

ִשיָרה ֲעדּו זִֵרים ַאְלֵפי ָּגוָון ּובֹואּו ְבּ

ָרך ּכּוָלן ָלִעיר ַהּמּוָאָרה. ִעם נֲַערֹות ַהְכּ

ָשלֹום ָשלֹום ָשלֹום ַעל יְִשָרֵאל

ל ָשלֹום ָשלֹום ַעל יְִשָרֵאל. ִאְמרּו ִאְמרּו ִשיֵרי ַהֵלּ

ּמּו ַהּדֹורֹות ָחר ָשלֹום יָבֹוא ַעד ַתּ ִאם ַלָמּ

ִמן ָהָרָמה ַעד ַהר נְבֹו ַהְדִליקּו ְמדּורֹות

ָאז ַהר ְלַהר ָשלֹום יֹאַמר וְאֹור ָּגדֹול יֵָהל

ָרֵאל. ית יְִשֹ ל ֵבּ ֶשיֹום ָחָדש יִזְַרח ָמָחר ַעל ָכּ ְכּ

ָשלֹום ָשלֹום ָשלֹום ַעל יְִשָרֵאל

ל ָשלֹום ָשלֹום ַעל יְִשָרֵאל. ִאְמרּו ִאְמרּו ִשיֵרי ַהֵלּ

מילים: דודו ברק
לחן: אפי נצר

קידוש לליל שבת:

ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ַהִֹּשִֹּשי. ַוְיֻכּלּו ַהָֹּשַמִים

ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. 

ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהְֹּשִביִעי, ְמַלאְכּתֹו ֲאֶֹשר ָעשָׂה.

ּבֹת ַּבּיֹום ַהְֹּשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶֹשר ָעשָׂה. ַוִּישְׁ

ַוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְֹּשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹותֹו. 

ִּכי בֹו ָֹשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶֹשר ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות.

ָּברּוָך ָאָּתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלָך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן:

ָּברּוָך ַאָּתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶֹשר ִקְּדָֹשנּו 

ְּבִמְצוֹוָתיו ְוָרָצה ָבנּו, ְוַֹשָּבת ָקְדׁשֹו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנִחיָלנּו, 

ִחָּלה ְלִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש, ֵזֶכר  ֵראִֹשית, תְּ ִזָּכרֹון ְלַמֲעשֵׂה בְּ

ִליִציַאת ִמְצַרִים. ְוַֹשָּבת ָקְדְֹשְך ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנַחְלָּתנּו: 

ָּברּוָך ָאָּתה ה', ְמַקֵּדׁש ַהַֹּשָּבת:

ָנן ְוַרּבֹוַתי: על היין: ַסְבִרי ָמָרָנן ְוָרבָּ

ֶפן: ִרי ַהגָּ ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא פְּ רּוָך ַאתָּ בָּ

ָנן ְוַרּבֹוַתי: על הפת: ַסְבִרי ָמָרָנן ְוָרבָּ

ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן  רּוָך ַאתָּ בָּ

ָהָאֶרץ:

ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם. רּוָך ַאתָּ בָּ

נּו. ִמְצוֹוָתיו ְוָרָצה בָּ ֲאֶֹשר ִקְדָֹשנּו בְּ

ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנִחיָלנֹו. ת ָקְדֹשֹו בְּ ְוַֹשבָּ

ֵראִֹשית. רֹון ְלַמֲעֶשֹה בְּ ִזיכָּ

ִחיָלה ְלִמְקָרֵאי קֶֹדֹש ֵזֶכר ִלְיִציַאת ִמְצַרִּים. י הּוא יֹום תְּ כִּ

ים ל ָהַעמִּ ְֹשתָּ ִמכָּ ַחְרתָּ ְואֹוָתנּו ִקדַּ נּו בָּ י בָּ כִּ

ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנִחיָלנֹו: ת ָקְדֵֹשְך בְּ ְוַֹשבָּ

ֹש ַהַֹּשָּבת: ה ה' ְמַקדֵּ רּוָך ַאתָּ בָּ



"בכל משבַריי שפקדוני לאורך הדרך –

דבר אחד לא נשבר.

לא חדלתי להיות אדם מאמין.

אף בגדול שבשברוַניי לא נתמוטטה אדמת אמונתי.

אמונה – מרכז העבודה, נשמתה – תפילה.

אין שירה אמיתית שאינה בבחינת תפילה )...(.

זהו דבר יהודי, היותר ייחודי שביהדות,

להיות אחד ממנין.

לדעת כי התשעה זקוקים לעשירי והאחד לתשעה.

אפשר זה הדבר המשמעותי ביותר שביהדות.

ואין דבר יותר ייחודי ויהודי בתנועה זו בה חונכתי.

תפילתי תמיד להיות אחד מכולם,

שמילותיי הטובות יצטרפו למילים שממלמל הציבור.

גם הקרוב לתיבה,

הוא "העובר לפני התיבה" – ולא יותר.

אין משמעות לחיים אם הם לעצמם.

רק בזיקתם להוויה, אל המילים שבאו עֶדיְך,

ובאים מרחוק לקראתך, יש משמעות לעמידה.

אחד – אבל אחד בציבור".

אבא קובנר / על הגשר הצר 

עיצוב גרפי: איריס הימן | רואיסה


