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המדרשה באורנים – מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל

הקדמה
מה בחוברת ולמי נועדה
הצעת מבנה ותוכן לטקס קבלת השבת לקהילה המוגדרת 'חילונית'
הוא אתגר תוכני ועיצובי ,תהליכי וחינוכי ומשום כך נופל באופן
טבעי במגרשה של המדרשה .לקחנו על עצמנו להציע מבנה בסיסי
לטקס כזה ,כולל מאגר ערוך של חומרים וחלופות כתוכן למבנה זה
של טקס ,מבנה המתווה זרימה דרך תחנות שונות ,מהחולין אל
הקדושה ,מהקהילה אל השבת ומהשבת אל הקהילה .חוברת זו
מיועדת בראש ובראשונה לעורכי קבלות שבת בקהילות ה-
'חילוניות' ,והם קהל המטרה שלה .אין היא מיועדת להוות סידור
שעל פיו קהילה מקיימת את קבלת השבת שלה – ויעידו עומס
הקטעים הרב וההערות הדידקטיות בצדה .אנו מציעים אותה
כמקור ממנו תכין כל קהילה את 'הסידור' המתאים לה.
כדרכה של המדרשה ,זוהי עבודת איסוף וחשיבה תיאורטית
הנשענת על ניסיון והתנסות בעשייה בשטח ,עם מובילי קבלות
השבת בקהילות רבות ומגוונות ולאורך זמן .מלבד הניסיון ,נעזרנו
ב'-סידורים' רבים שאספנו וקיבלנו מקהילות רבות ומגוונות,
חדשים וישנים ,וכל אלה היוו לנו מקור של לימוד והשראה.

קיבלנו סידורים משמשית ,קהילת "שבת אחים"
ביקנעם ,מגל ,קהילת ניגון הלב בנהלל ,בית תפילה
ישראלי בתל אביב ,מרקפת ,יגור ,גבעת אלה,
ומקומות אחרים.

הכל פתוח?
זהו בראש ובראשונה אתגר תוכני משום שלכאורה הכל פתוח
והכל אפשרי .אין הגבלה על מקור הטקטים המוכנסים אל הסידור,
שפתם ,תפיסת העולם שהם מביאים אתם ,ועוד היבטים דומים.
האפשרויות רבות – בחינת וגר רבי שלמה הלוי אלקבץ עם סנט-
אכזופרי ,וביאליק עם חליל ג'ובראן ירבץ ,ועלי אלון נוהג בם )יחד
עם רבינדראנאט טאגור או דון מקלין( .וכשאין הגבלה קל ללכת
לאיבוד .אנחנו בחרנו בטקסטים ישראליים ,ואנו רואים חשיבות
בבחירה זו שעשינו ,ואידך זיל גמור.

שלמה הלוי אלקבץ – מחבר "לכה דודי"
סנט-אכזופרי – מחבר "הנסיך הקטן" .קטע נפלא
על חשיבותו של טקס מופיע בספר.

אלוהים וקדושה בקבלת שבת חילונית
מול חופש הבחירה הנזכר ,נדמה כי דווקא התוכן המסורתי
והמקובל של קבלת השבת" ,שבת לה'" ושיחה עם קדושה ,דווקא
התוכן הזה ממקד אליו שאלות ואף רגשות ,וקבלתו עשויה להיות
פחות קלה וטבעית בקהילות היעד שלנו .מקומו של אלוהים נפקד
לעתים מטקסי השבת ,הברכות ושירי השבת בקהילותינו ,כמו גם
בקהילות החלוציות של פעם שמהוות לנו מודל אפשרי ,ועסקנו
בשאלה כיצד ליצור קדושה והתעלות בקבלת השבת שאנו מציעים.
עסקנו במימד הרגשי ,התחושתי של קבלת השבת ,וניסינו למצוא
מענה לרצון שהביעו רבים מהמשתתפים במפגשי 'פני שבת'
שערכנו ,רצון לתחושה של התעלות' ,לצאת אחרת ממה שנכנסנו',
'ושלא תהיה קבלת השבת רק " ֶׁשבֶת אחים גם יחד" ושירה
בציבור' ,כפי שתיארו זאת חלק מהמשתתפים.
המתח הזה שבין חולין לקדושה ,ומידת הטבעיות שבה משוחח קהל
היעד שלנו עם מושגי הקדושה ומושאיה ,עומד גם מאחורי
הבחירות העיצוביות שבחרנו .ממש כשם שיש בסידור שלנו זרימה
מן החולין אל השבת ,יש בו גם זרימה ,במהלך קבלת השבת
עצמה ,משימוש בטקסטים חדשים יותר אל 'האבנים הכבדות' של
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בתשס"ז קיימנו במדרשה את פני שבת  -מפגשים
למובילי קבלות-שבת בקהילה.
המפגשים הוקדשו ללימוד ניגונים חדשים ,ללימוד
טקסטואלי ,להכרות עם הקהילות ,להעלאת דילמות
של מובילי קבלות-שבת בקהילות.
הנושאים שבהם עסקנו:
מקומו של הניגון ויכולת ההתחברות דרך מוסיקה.
על מושג התפילה.
בין הבית המשפחתי לבית הכנסת הקהילתי.
פרשת השבוע בתוך קבלת השבת.
של מי קבלת-השבת הזאת?!
ילדים זה שמחה? לימוד על מקום הילדים בטקס.
קדּושה חילונית.
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טקסטים בני מאות ואלפי שנים ,ומתכנים מוסכמים על הכל ,כמו
"מחר שבת ,מחר שבת ,שבת מנוחה" ,אל תכנים שיכולים בתנאים
אחרים לעורר דיון ארוך ושאלות רבות ,מ"-טוב להודות ליהוה"
ועד "בידו אפקיד רוחי" – וכמה טוב שהמנגינה עוזרת להפיג את
הזרות .בעשייה בשטח גילינו כי זרימה כזו מקלה על הכל ,ומפיגה
את החשש ממילים גבוהות ומטקסטים 'דתיים' ,חשש שמצאנו
שהוא מלווה עורכי קבלות שבת בראשית הדרך .מתחנה לתחנה
במהלך קבלת השבת ,ומשבת לשבת ,זהו תהליך של היכרות
מחודשת והתיידדות עם מה שבתחילה ,ממרחק ,נראה זר ומאיים.

"מזמור שיר ליום השבת ,טוב להודות ליהוה" –
תהלים צ"ב ,מופיע בסידור המסורתי מיד לאחר
"לכה דודי".
"בידו אפקיד רוחי לעת אישן ואעירה" – הבית
האחרון של אדון עולם.

משימה חינוכית
ואכן אנו רואים עצמנו גם כנוטלים חלק בתהליך חינוכי לימודי של
הכרת טקס השבת המסורתי .בהיותנו רואים עצמנו כממשיכי דרך
של המסורת הנהוגה בישראל ,גם אם כמחדשיה ,חשוב לנו
'לשוחח' עימה ולהתחשב בה .הסידור שאנו מציעים שואב על כן,
הן במבנהו והן בפרטיו ,מקבלת השבת המסורתית .למשל ,בשער
הראשון שאנו מציעים ,שער הפרידה מימות השבוע ,ניתן למצוא
הד לששת מזמורי תהלים שבסידור המסורתי ,המוקדשים על פי
המסורת כל אחד ליום אחר .מצאנו מקום שיקביל לתפילת עמידה,
ואנחנו מסיימים באדון עולם כמקובל בבתי כנסת רבים.

חשוב לציין – מקום השיקולים הלימודיים והחינוכיים
הוא בעת עריכת הסידור ,אך לא במהלך טקס
קבלת השבת עצמו .טקס אינו שיעור ,והסברים
מסוג "עכשיו אנחנו שרים פיוט שנכתב במאה
השש-עשרה" לא מאד מוסיפים לו!

השבת והקהילה
המימד האחר העומד מאחורי הסידור שעיצבנו הוא המימד
הקהילתי של קבלת השבת .הקהילה בונה את קבלת השבת ,קבלת
השבת בונה את הקהילה .זו וזו נכנסות האחת תחת כנפיה של
האחרת .קבלת השבת היא הזדמנות – גם במובן היות הקהילה
מזדמנת ,נאספת יחד למקום אחד ובזמן אחד ,וגם במובן 'שעת
כושר ,מצב שבו יש תנאים המאפשרים דבר רצוי או מבוקש' כפי
שמגדיר המילון .מחד זוהי הזדמנות להחלפת מידע ,חישת הדופק
של הקהילה ,הפנית ברכה ואיחולים ותפילה ,ביטוי של סולידריות
ושמחה ודאגה בין חברי הקהילה .הזדמנות לחברי הקהילה לחוש
חלק ממנה ,להתקרב אליה ,לתת ולקבל ולהתקבל .מאידך זו
הזדמנות ליצירת בסיס משותף לקהילה ,חווייתי ותרבותי ,ערכי
ומוסרי .הסידור שערכנו משוחח עם המימד הקהילתי ,נותן זמן
להתכנסות וליחד ,מפנה חלל לברכה ולפנייה אל כל אחד ואחד,
לתפילה לשלומם של קרובים ורחוקים .יש בסידור שערכנו הקפדה
על קצב ותזמון בין הפנייה אל יחידים ,כמו אל הילדים בהדלקת
הנרות והברכה אל או חברינו שסביבנו ב'-סבב החלה' ,ובין הפנייה
המשותפת אל המרכז ,כמו בעת ההקשבה לדרשה על פרשת
השבוע ,או הפניה אל הפתח ב"-לכה דודי".
ולא נפקד מקומו של המימד הצלילי – שימוש בטקסטים ,מלים
ומנגינות ,המרעידים מיתרי קול ומיתרי נפש רק בשל עצם היותם.
אלה כמובן משתנים לעתים ממקום למקום ,ועם זאת מצאנו גם את
צלילי המכנה המשותף הרחב.
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שמירת המתח בין 'מרכז' קבלת השבת ובין הפניה
אל יחידים מבוססת על הניסיון שצברנו בקבלות
שבת שערכנו ,ועם זאת יש לשים לב שלכל קהילה
יכולים להתאים דברים שונים.
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מבנה קבלת השבת
כל השיקולים הללו הביאו אותנו להציע סידור המורכב לפי הסדר
הבא:
• "את האבק מכל פינה" – התכנסות ופרידה מימי
השבוע ,שירים וקטעי קריאה של יחד ,סיום השבוע
וכניסה אל השבת .מעט מאד טקסטים מהמסורה.
• "אשר קדשנו במצוותיו" – הדלקת נרות ,ברכה לקהל
ולילדים ,מקום 'המצווה' בקבלת הקדושה
• "בואו ונצא לקראת שבת המלכה" – עליה בקדושה ,מן
ההתכוננות אל השבת וקידושה ,אל קבלתה על ידי פתיחת
הלב לטקסטים של קדושה
• "ופרוש עלינו סוכת שלומך" – דגש על המימד
הקהילתי ,החל מההיבט הקהילתי המצומצם ועבור אל
הלאומי הרחב .תחושת השפע הרגשי מאפשרת לתת
ולבקש ברכה לנו ולאחרים.
• "יהיו לרצון אמרי פי" – דרשה על פרשת השבוע,
לקחים מוסריים ,פניה אל האישי ,כל אחד אל עולמו
הפנימי ,והשילוב בין השבת ובין "וינפש" במובן הנפש.
• "אדון עולם" – סיום וחתימה.

בעוד שמבחינת החומרים שאספנו לא כיוונו לשלמות
 אנו בטוחים כי דברים רבים ונפלאים נשארו בחוץ,ודברים שהכנסנו יכולים לעורר שאלות בקהלים
מסוימים – הרי שלגבי המבנה אנו רואים חשיבות
רבה! הושקעה בו חשיבה רבה ,ניסיון והתנסות,
ואותו אנו ממליצים בחום לאמץ.

יש הגורסים כי את הדרשה על פרשת השבוע יש
לעשות הרבה יותר מוקדם ,ולהעביר את מה שכאן
הוא שער חמישי אל בין השער השני והשלישי .שווה
לנסות.

עצות ,הערות והבהרות
אין עבודתנו בחינת "כזה ראה וקדש" .זהו כלי לשירותם של כל מי
שרוצים לקיים קבלת שבת בקהילתם ,ולבנותה תוך הסתמכות על
החשיבה שערכנו ,והיעזרות בה .חשוב לנו גם לציין את הנקודות
הבאות שעלו במהלך הכנת סידור זה:

•

•

•

•

•

•

חשוב להכיר את קהילת היעד ,לדעת מה מתאים לה,
ולדעת לשלב את הדברים הייחודיים לה ,ולפעמים רק לה
– שיר שנכתב במקום )כמו "כולו שבת" ביגור( ,ברכה
המוכרת ומשמשת דורות רבים במקום )כמו ברכת השבת
במשמר השרון( ,כוחות מקומיים ,וכיו"ב.
חשוב לזכור את קהל היעד והרכבו – לילדים קטנים,
ולעתים גם להוריהם ,סף סבלנות אחר מזה שיש לקהל
שרובו מבוגרים שזמנם בידם.
למקום ,לחלל בו נערכת קבלת השבת ,יש משמעות רבה,
ברמזים ובגירויים הויזואליים והצליליים שהוא מספק.
אלה יכולים להוות תרומה רבה ,ומאידך להוות תחרות
והפרעה.
עומס רב מדי מונע מתחושת ההתעלות .בשום אופן איננו
ממליצים להשתמש בכל הקטעים שהבאנו ,אלא לבחור
מתוכם בהתאם לרציונל שהבאנו ,ותוך התאמה לקהילה.
חידוש הוא לא תמיד לטובה – יש כוח רב וקסם בחזרה
על אותם קטעים ,אותם מלים וריטואלים ,שבת אחר
שבת .קריאת שיר חדש ,שאינו מוכר לקהל השומעים,
עלולה לחייב אותו למאמץ שיוציא אותו מהזרימה
הרצויה.
מי שמנסה – טועה .מי שטועה – לומד.
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אל תהססו לנסות ולהתנסות .מי שיצליח לבנות את
הטקס המושלם בניסיון ראשון ,יכול וצריך להאמין
בנסים ובקיומה של השגחה פרטית )ואז אולי כבר
לא יוכל להוביל קבלת שבת בקהילה חילונית.(...
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שער ראשון :את האבק מכל פינה

במימד התיאורטי-לימודי ,שער זה מקביל לששת
מזמורי תהילים של הטקס המסורתי ,שכל אחד
מהם מוקדש ליום אחר בשבוע .אנו נפרדים מששת
ימי החּולין ,ותוך כך עוברים תהליך של הכנה
לקראת השבת.
במימד הצלילי ,צריך למצוא את אותם דברים
שהקהילה מרגישה אתם מאוד בנוח ,כי כאן הקהל
עוד לא 'בפנים' ,אם תיווצר חסימה כבר כאן יהיה
קשה לשחררה.
במימד הרגשי האישי ,זהו שלב הסרת האבק ,איזה
'פילינג' ,פתיחת נקבוביות ,הורדת חסמים לקראת
פתיחת הלבבות ,ועל כן גם מתאימים לו שירי
ילדים ,ושירים חילוניים שבאים ממקום של איזו
תמימות חקלאית של פעם .גם מילותיו צריכות
להיות פשוטות יותר ,עוד לא נישאות ונשגבות.
במימד הקהילתי ,זהו שלב של התכנסות ,תחילת
הישיבה ביחד ,והיכולת להרגיש נוח זה במחיצתו
של זה .בקהילות אחדות צריך 'למשוך זמן' למען
המאחרים...
וחשוב לזכור :אין בשום אופן הכרח לקחת או לקבל
את כל המוצע כאן ,אלא לבחור מה שטוב לקהילה.
יש כאן הרבה יותר ממה שרצוי לקבלת שבת אחת
– ואנו קוראים לכם לא להגזים!
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התכנסות
תפילה היא
הרב לוי ויימן-קלמן –

מתוך סידור בית תפילה ישראלי

תפילה היא כמו נגינת ג'אז .אפשר להתפלל לבד ,אך דברים
מופלאים קורים כשמנגנים עם מוזיקאים אחרים ,במיוחד אם גם
ניגנת איתם בעבר .יש המנגנים את היצירות הישנות והמוכרות,
אחרים מנגנים יצירות חדשות .לעיתים כולם מנגנים בהרמוניה,
ולפעמים כל אחד מנגן בקצב הפרטי שלו ,בעוצמה המתאימה רק
לו.

הנה מה טוב ומה נעים

להתכנסות קצב משלה בכל קהילה וקהילה .יש
המגיעים בזמן אחד ,ויש שזמן ההתכנסות מתארך
ומתמשך .איננו באים לעודד את נוהג האיחור ,אלא
להציע פתיחה מתמשכת ,כך שהדייקנים זוכים
להתחיל בזמן ,והמאחרים לא מפסידים את העיקר.
אם יש צורך ,אפשר להכין עוד מספר שירים של
התכנסות ,או להמשיך אל תוך שירי השבת לילדים
שאספנו כאן.
אפשרות נוספת – ניגונים ללא מלים ,כמן "היי די די
די דיי" שמתוך "איש חסיד היה" ,או הניגון של
חסידי ברסלב שמתחברים גם למילות "לכה דודי",
)(http://www.piyut.org.il/tradition/194.html?currPerformance=2027

הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד.

ואפילו כל מיני "דה בה דה" – "פוגה קטנה" של
נחום היימן" ,תמונה" של ורד קלפטר )זה מארבע
אחרי הצהריים של גל"צ( ,ואחרים.
אגב -לשירים שכאן קצב של וואלס ,שלושה-רבעים.
זהו הקצב הנעים ומענג ביותר לשירת יחד )שירים
רוסיים רבים ,כמו "ילדתי מרוסיה"" ,או ואניה"
ואחרים הם משולשי-קצב( .אם אתם מוסיפים
שירים ,נסו לשמור על המקצב המשולש – למשל
הללויה הזה ,שהוא שינוי קל על הפסוקים
המסיימים את ספר תהלים:

עוד חוזר הניגון
נתן אלתרמן ,נחום היימן  /ברי סחרוף

ַּׁשוְא
עֹוד חֹוזֵר ַהּנִּגּון ֶׁשּזָנַ ְח ָּת ל ָ
וְ ַה ֶּד ֶר ְך עֹו ֶדּנָה נִ ְפ ַקחַת לָאֹ ֶר ְך
ְׁשמָיו,
ְׁשמָיו ,וְאִילָן ִּבג ָ
וְ ָענָן ּב ָ
ְמ ַצּפִים עֹוד ְל ָך ,עֹובֵר אֹרַח.

ַה ְלליַָ ,ה ְלליָ ְב ִצ ְל ְצ ֵלי ָ ַמע;
רעה.
ַה ְלליַָ ,ה ְלליָ ְ ִצ ְל ְצ ֵלי ְת ָ
ֹל ַהְ ָ ָמהַ ְ ,ה ֵל יַָ :ה ְלליָ.

וְהָרּו ַח ּתָׁשּובּ ,ו ְבטִיסַת נַ ְדנֵדֹות
יַַעבְרּו ַה ְּב ָרקִים ֵמ ָעלֶי ָך,
ְׂשה וְּBיֶלֶת ִּת ְהיֶינָה עֵדֹות,
וְִכב ָ
ֶׁש ִּל ַּט ְפ ָּת אֹותָן וְהֹו ַס ְפ ָּת ֶלכֶת…

את הקריאה – בין אם קטע זה שהבאנו ובין אם
קטע אחר – אפשר לעשות כמעין פתיחה רשמית
של הטקס .במקרה כזה ייתכן שמקומה הוא לאחר
מספר שירים ששרים.

ֶׁשּיָדֶי ָך רֵיקֹות וְעִי ְר ָך רְחֹוקָה,
וְלֹא ַּפעַם ָסַג ְד ָּת ַּ Bפיִם
ִּׁשה ִּבצְחֹוקָּה
ְׁשה יְרּוקָה וְא ָ
ְל ָחר ָ
ְׁשּמַת ַע ְפ ַע ַּפיִם.
וְ ַצ ֶּמרֶת ּג ֻ

שיר לאהבה
איילת ציוני וגילי ליבר ,גילי ליבר
איך שהלב נפתח
חובק את העולם
ובקריאה גדולה
לשיר לאהבה

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

אימרו הכל אפשר
זה לא מאוחר
השחר כבר עלה
זמן לאהבה

ורק אם נאמין
ובלי שום דאווין
בדרך העולה
זה שיר לאהבה
יחד לב אל לב...
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עוד מעט ירד אלינו
לכבוד שבת

שירי ילדים משרתים כאן שתי מטרות:
ראשית – אנו רוצים לאפשר לילדים להרגיש חלק
ושייכות ,ושירים שהם מכירים ויודעים לשיר עם
כולם בוודאי יעזרו.
שנית – יש בשירים אלה משהו מאד תמים,
שמאפשר להסיר כמה מחיצות וכמה קליפות ,דבר
שבדרך כלל אינו קל ללא סיוע של 'למען הילדים'.

מינה חפץ ,יצחק אדל

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.

מיטה לבנה ,לבנה לבובה
נציעה לכבוד שבת.
נר קטן במנורה נכין,
נכין לכבוד שבת.
שיר מנוחה ושמחה,
נשיר לכבוד שבת,
שבת שלום ,שבת שלום
מנוחה ושמחה היום.

מלבד השירים הנמצאים כאן אפשר – אם הקהל לא
גדול מדי ורוצים לברך כל אחד בשמו ,או לפחות כל
ילד וילדה בשמם  -לשיר גם את "שבת שלום
למיקה ,שבת שלום לצליל ,שבת שלום ליונתן ,שבת
שבת שלום"
אפשרויות נוספות:

עוד מעט ירד אלינו

היום יום שישי
היום יום שישי,
היום יום שישי,
מחר שבת מחר שבת
שבת מנוחה.

שמואל בס ,יואל ולבה

עוד מעט ירד אלינו
יום שבת הטוב
לכבודו תכין אימנו
מטעמים לרוב

אך נפסיק פה לימודינו
הביתה נמהר
נתקדש לשבתנו
בפרחים ונר

בואי בואי הברוכה
יום שבת יום מנוחה
בואי נא בואי נא המלכה

בואי בואי הברוכה
יום שבת יום מנוחה
בואי נא בואי נא המלכה

היום כולם עובדים,
היום כולם עובדים,
מחר שבת מחר שבת
שבת מנוחה.
מי אוהב את השבת
אהוד מנור ,דניאל סמבורסקי
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?

שבת המלכה
אריק אינשטיין ,שלום חנוך

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

יום ראשון שני שלישי
כל יום נמשך שנה
רביעי את חמישי
נותן במתנה
הימים עוברים לאט ראשון עד חמישי
ומחר מחר שבת כי בא כבר יום שישי

יום ו' הולך ,שבת המלכה
ברוך בואך ,שבת המלכה
טוב שבאת שבת המלכה
שבת שבת ,שבת המלכה

מי אוהב את השבת?....

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

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?

הכל לבן ,שבת המלכה
הכל מוכן ,שבת המלכה

מי אוהב את השבת?....

טוב שבאת שבת המלכה
שבת שבת ,שבת המלכה
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יותר מששמרו ישראל את השבת
אחד העם

אין צורך להיות מדקדק מצוות ,בשביל להכיר ערך השבת  -מי
שמרגיש בלבו קשר אמיתי עם חיי האומה בכל הדורות ,לא יוכל
בשום אופן לצייר לו מציאות עם ישראל בלי שבת .אפשר לומר
בלי שום הפרזה ,כי יותר משישראל שמרו את השבת שמרה
השבת אותם.

ככה כמו שאני הולך -

אמיר גלבוע

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

.äkÈ ìÀ îÇ äÇ úaÈ LÇ éÅðtÀ ìaÅ ÷Ç ìÀ äöÆ åø
É éðÄ à
Â êÀ ìÅ åä
É éðÄ à
Â LÆ åî
É kÀ äëÈ kÈ
ììÈ ëÀ aÄ ÷ÈæçÈ eðÆðéàÅ ,ììÈ ëÀ aÄ íàÄ ,éôeâÀ
Ä å íåé
É íåé
É ìLÆ íéãÈ
Ä âaÀ éôeâ
Ä ìÀ
.àìÉ LôÆ
Æ ðäÇ íÇâåÀ
äkÈ ìÀ îÇ äÇ úaÈ LÇ éÅðtÀ ìaÅ ÷Ç à
Â íàÄ êÀ ìÅ åä
É éðÄ à
Â LÆ åî
É kÀ äëÈ kÈ
íåé
É íåé
É ìLÆ éôeâ
Ä ìÀ íéãÈ
Ä âaÀ äÇ eéäÀ
Èå
.àìÉ LôÆ
Æ ðäÇ ìáÈ à
Â äLÈ âÀ øÄ îÅ øúÅ åé
É LìÈ çÇ øLÈ ôÀ àÆ éôeâÀ
Ä å
êÀ ìÅ åä
É éðÄ ãÆ åò
É éðÄ à
Â LÆ åî
É kÀ äëÈ kÈ
éÇðtÈ úàÆ äkÈ ìÀ îÇ äÇ úaÈ LÇ ìaÅ ÷Ç úÀ íàÄ
.éäÄ úÀ LôÆ ðÆ aÇ úaÈ LÇ äÀ
Ç å ÷ÇæçÆ
À é éôeâ
Ä åÀ íåé
É íåé
É úaÈ LÇ éôeâ
Ä LaÇ ìÀ éÄ
.äkÈ ìÀ îÇ äÇ úaÈ LÇ éÅðtÀ ìaÅ ÷Ç ìÀ íåé
É íåé
É äìÈ kÇ éàÄ öÀ éLÄ ôÇ
À ð éëÄ ìÀ
הללויה  -יעקב גלפז ,מני גל

אדם חוזר וקציר יומו
צנוע הוא ודל
ועל גבו צרות החול
עומסות לו כמגדל
ולפניו רואה פתאום
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
יום יום טורח ועמל
יום יום הם נטרפים
אבל אל מול חורבן קלפיו
עולה השמש מעליו
והוא אוסף אותם אליו
ושר הללויה:

הללויה וזה השיר
עולה מכל פינות העיר
כשהאדם אוסף את כל קלפיו
שרים הללויה.
פרושים ימי לפני האל
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
עוד יעלה בכל העיר
והוא חדש והוא צעיר וחי
ושר הללויה.
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האם יש מקום לקריאת קטע 'עיוני' בקבלת השבת?
אפשר שכן ,אפשר שלא .מה שעמד לנגד עינינו הוא
החיבור אל השבת גם עבור מי שאינו מדקדק
במצוות ,העברת השבת למישור הקהילה – האומה,
העם – והפתח שמציע חיבור זה שעושה אחד העם.
במקור ,אגב ,יש המשך לקטע -
 ...כי יותר משישראל שמרו את השבת
שמרה השבת אותם ,ולולא היא
שהחזירה להם את 'נשמתם' וחידשה את
חיי רוחם בכל שבוע ,היו התלאות של
'ימי המעשה' מושכות אותם יותר ויותר
כלפי מטה ,עד שהיו יורדים לבסוף
לדיוטא התחתונה של חומריות ושפלות
מוסרית ושכלית.
גם הקטע הבא ,מאת ביאליק ,יכול לשמש למטרה
דומה ,ולשם כך הוא מובא כאן כאפשרות נוספת:
"מוטב לכולכם לחוס על כבוד קונכם ועל
כבוד ארץ ישראל המחוללת בידכם .ואם
כדבריך כן הוא ,שהמעשים )העבודה
בשבת( נעשים לא רק על ידי יחידים,
אלא על ידי רוב מנין ובנין של הצעירים
בקבוצות ,הרי אוי ואבוי לכולנו שבעתיים.
ארץ ישראל בלי שבת לא תיבנה ,אלא
תחרב וכל עמלכם יהיה לתוהו .עם
ישראל לא יוותר לעולם על השבת ,היא
לא רק יסוד קיומו הישראלי ,אלא גם יסוד
קיומו האנושי .בלי שבת אין צלם אלוקים
וצלם אנוש בעולם ...לא התרבות של
תפוחי זהב או תפוחי אדמה היא ששמרה
על קיום עמנו בכל ימי נדודיו ,אלא
השבת .ועתה ,בשובנו לארץ אבות,
הנשליכנה אחרי גוונו ככלי אין חפץ בו?...
שמירת השבת ,שקולה בעיני כשמירת
תורת האדם כולה' .מי ששומר את
השבת אפילו עובד עבודה זרה בדור
אנוש ,מוחלין לו את כל עוונותיו' .בלי
שבת אין ארץ ישראל ואין תרבות ישראל,
השבת היא התרבות".
)מתוך מכתבו של ח.נ .ביאליק למזכיר קבוצת גבע ,אחרי
שביאליק שמע כי חברי הקיבוץ מחללים את השבת על
אדמת הלאום – הקרן הקיימת לישראל ,מצוטט ב"הצופה",
(13.8.99
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שירים נוספים מעבירים אותנו מן החול אל השבת.
לשיר "לפנות ערב" יש 'ערך מוסף'  -לרבים הוא
מסמן את כניסת השבת בגלל אות התוכנית בשם
זה המשודרת שנים רבות ברשת גימל.

שיר לשבת  -שייקה פייקוב

שישה ימים ברא עולם
לבני אנוש בנה ביתם
ולשביעי הועיד רוחו
שבת יקום למנוחתו
ולשביעי הועיד רוחו
שבת יקום למנוחתו.

לפנות ערב
יעקב שבתאי ,סשה ארגוב
בין ברושים יורד הערב,
הסתכלי ,הצל קרב אלינו,
יחפים נלך בשדות השלף
כי היום ,יפתי ,עובר.
על כתפך ידי תנוח
וצלי על יד צלך פוסע,
מן הים עכשיו נושב הרוח
כי היום ,יפתי ,עובר.

נמוג היום  -צללים ריצדּו.
נַ ָפׁש שדה  -תבואות אּוסמּו.
דמם יום חול  -הרכין ראשו
כרע בפני שבת קדשו.
דמם יום חול  -הרכין ראשו
כרע בפני שבת קדשו.

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

גוועה המיית  -כנף הומים.
ניבטו שמיים  -כוכבים,
פנה הקור  -הגיח אור
עם בוא שבת בשיר מזמור.
פנה הקור  -הגיח אור
עם בוא שבת בשיר מזמור.

ערב שבת -

אך ...אור שקיעה מאיר פנייך,
צמתך בתוך ידי מוטלת,
ושחורות שחורות הן שתי עינייך,
והיום ,יפתי ,עובר.
שימי ראשך אצלי על ברך,
בצמה השחורה אקלע לך פרח,
ציפורים שרות את שיר הדרך,
על חורשת האקליפטוס
כבר הלילה מכסה.
אך ...בין ברושים עולה ירח,
הסתכלי ,כל כך שקוף הלילה,
במרחב שדות ינשוף צורח
ואחריו יללת התן.

אילן שיינפלד

)מתוך כתב-היד "שירים חדשים  ,"2005-2006שטרם ראה אור(

נשוב להערה לגבי קטעי הקריאה :לא לקרוא רבים
מדי בערב אחד – זה עלול 'לתקוע' את הזרימה!

יֵׁש סּוג ְמ ֻסּיָם ֶׁשל ְצלִילּות
ַל ֲאוִירֹו ֶׁשל ֶערֶב ַׁשּבָת.

כנפי היונה
נתן יונתן ,נחום היימן

מִין ּגַל ֶׁשל ֶרגֶׁש,
מִין מּוסִיקָה ֶׁשל ּתֹודָה.

תלם אחרון וחושך בגינה
היום אמר את סוף המנגינה.
ערב חרישי חתם את התמונה
בין אור לחושך נחה השכונה

אֹור יֹורֵד עַל הָעֹולָם
ַר ְך ּכְמֹו הִינּומָה.

דייג אסף חכה אחרונה
הנה כבר יום שישי פנה.
שוקי העיר ,כנפי היונה
לבשו כותנת לבנה.

ְּביָמִים ֲא ֵחרִים לא ָהיִיתִי יֹו ֵד ַע
ֲאפִּלּו אֵי ְך ִלקְרא לָּה.

השולחן מוכן ונאספו כולם
נרות דולקים עם יין וחלה
יום עמל כלה ,ומה שלא נישלם
אולי נתחיל מחר מהתחלה.

ִסַּג ְלּתִי לִי ּגַם אֶת ַהּזְכּות הַּזאת.

דייג אסף חכה אחרונה
הנה כבר יום שישי פנה.
שוקי העיר ,כנפי היונה
לבשו כותנת לבנה.

אׁשר.
נִ ְדמֶהֲ ,אנִי עֹומֵד ּבְתֹו ְך ֶ
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ארמון בתוך הזמן – קטעים
הרב אברהם יהושע השל

כולנו שבויים בקסם הדרו של המרחב ,שבויים תחת עוצמתם
ותפארתם של ה"דברים" שבמרחב זה .בקטגוריות החשיבה
הקיימות בשכלנו ,תופסת ה"דבריּות" מקום מרכזי .דמיוננו
נוטה לעצב את כל המושגים בצלמה ובדמותה של ה"דבריות"
– מה שהעיניים רואות ומה שבכוח היד למשש.
היהדות היא דת הזמן והיא שואפת לקדש את הזמן .בעוד
שלאדם שעיקר מעייניו נתונים למרחב נראה הזמן כרציפות
בלתי משתנה וחוזרת על עצמה ,הרי המקרא חש ומדגיש את
ייחוד כל רגעי הזמן .אין שעה זהה לזולתה .כל שעה היא
יחידה ,מיוחדת ,אין כמוה ,והיא יקרה עד-אין-שיעור .על כן
ניתן לאפיין את הפולחן היהודי כאמנות הצורות המשמעותיות
שבזמן – כאדריכלות הזמן.
משמעות השבת היא  -לחוג את הזמן ולא את המרחב .ששת
ימים אנו חיים תחת יד הרודנות של הדברים אשר במרחב;
ביום השבת אנו משתדלים לקשר עצמנו לקדושה שבזמן.
ביום הזה אנו נקראים להיות חלק מנצחיות הזמן ,לפנות
עצמנו מן ה ת ו צ א ו ת של היצירה ולפנות אל ס ו ד היצירה;
להפנות מעולם הבריאה ולפנות אל בריאת העולם[...] .
העמל הוא בבחינת אּומנות ,ואילו המנוחה השלימה היא
בבחינת Oמנות ,ואין היא באה אלא בשעה שיש אחדות בין
הגוף ,המחשבה והדמיון .היום השביעי הוא בבחינת ארמון
שאנו בונים בזמן  -כל הבא לתוכו  -מלך .לא יום מסוים
הוא בלוח ,אלא ברוח .קירותיו עשויים מנשמה ,משמחה
וממידת ההתאפקות .אנו חשים כאילו אנו שורים בתוך השבת
ולא כאילו השבת שרויה בתוכנו..
אגדה
יעקב פיכמן ,חנינא קרצ'בסקי

עַל ְׂשפַת יָם ִּכּנֶרֶת
Bרְמֹון רַב ִּת ְפ ֶארֶת,
ּגַן אֵל ָׁשם נָטּו ַע,
ּבֹו עֵץ לֹא יָנּו ַע.

הַס ּגַל לֹא קֹו ֵל ַח.
ּכָל עֹוף הַּפֹו ֵר ַח
עֹומֵד וְׁשֹו ֵמ ַע -
ּתֹורַת אֵל ּבֹו ֵל ַע.

מִי ּגָר ָׁשם? רַק נַעַר
ָּכעֹוף ִּב ְדמִי יַעַר!
לֹומֵד ָׁשם ּתֹורָה הּוא
ִמּפִי ַהּנָבִיא ֵא ִלּיָהּו.
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אברהם יהושע השל
)כ"ה בטבת תרס"ז  11בינואר  – 1907י"ח בטבת
תשל"ג  23בדצמבר  ,(1972מההוגים החשובים של
המחשבה היהודית הדתית בדור השלישי של יהדות
ארצות הברית במאה ה .20-תיאולוג ,חוקר מחשבת
ישראל ,משורר ופילוסוף בעל ספרי הגות ושירה
רבים.
ארמון בתוך הזמן הוא מושג שטובע השל בספרו
"השבת" .הקטעים המובאים כאן הם ממקומות
שונים ,ואפילו מתרגומים שונים .מן הסתם לא כדאי
לקרוא את הקטעים כולם ,בגלל אורכם.
ראינו לנכון להכניס מושג זה של "ארמון בתוך הזמן"
כדי לקדש ולרומם את השבת ,להבדילה מימות
החול בקהילה שבה קדושת השבת ובידולה אינן כה
ברורות ומובנות מאליהן כבקהילה שומרת מצוות.
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#חרֹונִים  -יונדב קפלון
ָעים ֲ
ׂשרָה ְרג ִ
ֲע ָ

אנחנו כבר בין השמשות ....השמש שוקעת ,שמים
חדשים נדלקים ,ההרים עומדים מסביב לשאת
אדרתה הזוהבת של השבת.

íéðÄ åøÂ
É çàÇ íéòÈ
Ä âøÀ äøÈ NÂ
Èò
.ìâÉ qÈ äÇ ÷ôÆ àÉ äÈ ìàÆ álÅ äÇ úàÆ íé÷Ä cÀ äÇ îÀ
äøé
È áÄ bÀ äÇ øäÇ âÀ zÄ LÆ ãòÇ íéòÈ
Ä âøÀ äøÈ NÂ
Èò
éLà
Ä øÉ ìòÀ
Ç å úÄéaÇ äÇ ìàÆ
.úål
É ÷Ç óçÇ øÀ zÄ

שמים חדשים
בילדותו עשה לו רבי ישראל מרוז'י> ,בנו
של רבי שלו $שכנא ,גינה קטנה לשחק
בה כדר? הילדי .$בערב שבת אחד בי>
השמשות ראה אותו אחיו הבכור רבי
אברה $משחק בגינה ואמר לו" :למה
אינ? מפסיק ממשחק??" השיב הילד:
"עדיי> לא באה השבת"" .מני> ל??" שאל
אברה" .$ע $בוא השבת" ,השיב" ,באי$
תמיד שמי $חדשי ,$והרי עדיי> לא
נתחלפו הרקיעי."$

:äàÈ øÈ úÀ äÇ àìÉ ìÀ áeL êÀ àÇ eðòÀ ãÈ
Ç é eðòÀ ãÈ
Çé
äçÈ øÈ
À æ úaÈ MÇ äÇ úôé
Ç ðÄ îÀ íàÉ úÀ ôÄ ìÀ
.áøÂ
È ònÇ îÄ
áÇæòÁ pÆ LÆ øåà
É äÈ èòÇ îÀ ìeî
,íéøÄ äÈ äÆ ïéaÅ
åéôÈ åç
É ìòÇ øéúÄ åäÀ
É å äàÈ
È b úåî
É LÈ pÀ äÇ íÈé
÷.úåiÉ ëÄ ðÀ å
É éøÅ áÀ LÄ êÀ åú
É aÀ óöÆ ÷È
Æ å çìÇ îÆ

אור הגנוז – סיפורי חסידי $בעריכת מרטי> בובר.
שוק> ,ירושלי $ותלאביב תשס"ה ,עמ' 249

ירדה השבת

שיר לליל שבת – יהודה עמיחי

יהושע רבינוב ,דוד זהבי

לחן :משה וילנסקי
ַּׁשּבָת אֶל ִּב ְקעַת ּגִּנֹוסָר
יָ ְרדָה ה ַ
וְנִיחֹו ַח ַעתִיק ּבְׁשּולֶי ָה.
ׁשֹוׁשבִינִים
וַיַַעמְדּו ִמ ָּסבִיב ֲה ָררִים ְ
ָׂשאת ַ Bד ְרתָה הַּזֹו ֶהבֶת,
לֵ
ַת ֲעלֶינָה יֹונִים ִמ ִּכנֶרֶת ַהּיָם
ַקּבֵל אֶת רּוחָה הַּלֹו ֶהבֶת.

באי ֵא ַלי ַה ַיְ ָלה?
ֲה ָת ִ
ָב ֶ ָח ֵצר.
ְ ָב ִסיָ ְ $בר י ְ
ִמ ְל ָח ָמה ֶ'& ַ) ַע $לֹא ַ(י ָל
'חר.
ִהיא ַע ְכ ָו ְ ָמקֵ $
ייִ ָ $ביִ ְ $לי ֶה ֶר&.
כ ִב ִ
ְ
רכב.
ְל ַב ָ(ְ ,$סס ְ ִלי ְ
וְ ַה ַיִ ת נִ ְסַ-ר ָ ֶע ֶרב,
ַעל ַה/ב וְ ָה ַרע ֶ.

ַּׁשּבָת לְרֹאׁשֹו ֶׁשל ַה ְּברֹוׁש,
ָׁשקָה ה ַ
נְ
ָׁשקָה,
ָלאֵזֹוב ֶׁש ַּב ֶסלַע נ ָ
ְׁש ְרבִיט ֶׁשל ַמלְכּות
וַיְהִי ַה ַּד ְרּדַר ל ַ
עַל רָמֹותְּ -ד ָממָה מְרֹונֶנֶת
יִמְׁשֹ ְך Oז הַּתֹור ּבְקֹולֹו ַהּמָתֹוק
ֶח ְמּדַת ּכִּסּופִין ְמ ַע ֶּדנֶת.

יטב ִי ַה ְ-בל הא
ָד ְענ ֵה ֵ
וְ י ַ
ָקרב וְ 2סר ָלנ ָ.$

ִה ְרטִיטָה ַׁשּבָת ְּב ִחנָה ַהּגָנּוז.
עֵינֵי חַלֹונֹות ִמּכָל ֵעבֶר.
וַ ֵתצֵאנָה ּבָנֹות אֶל ָה ֶערֶב זַמֵר
זְמִירֹות ְּב ֶע ְרגָה ְמ ַצ ְל ֶצלֶת.
וְ ָהיְתָה ָה ֶע ְדנָה ְּב ִב ְקעַת ּגִּנֹוסָר
ִׁשמַת ִע ְברִיּות נֶ ֱא ֶצלֶת.
ְלנ ְ

2בי ִה ְת ַ) ֵל "וַיְ כ4
ִ
2ר 5וְ ָכל ְצ ָב."$2
ָה ֶ
2רֶ 5ה ֱא ִפיל
ָצ ָבא וְ ָה ֶ
עד ְמ ַעט וְ ָכ ָבה ָהאר
ַה ְִ 8צוָה ָ ָ ַמיִ ִ $ה ְת ִחיל
יכיִ $ל ְגמֹר.
ב ַה ְ:נַיִ ְ $צ ִר ִ
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שער שני :אשר קדשנו במצוותיו

במימד התיאורטי ,אנו מתייחסים אל המצווה
כמקרבת את הקדושה ,קדושה על ידי מעשה ייחודי
וכן קדושה הבאה מהימנעות.
במימד הצלילי ,מופיעים כאן דברים מוכרים כמו
קידוש ,ברכת הנרות ,חלה.
במימד הרגשי האישי ,עוברים משלב הדיבור
והשירה ,עולים מדרגה וישנה כאן עשייה ,הדלקת
הנרות ,הקידוש ,אכילת החלה ,קבלת קדושת
השבת )וקדושת האל למי שזה מתאים לו(.
במימד הקהילתי  -היכרות ,עשייה ,פניה אל
הילדים ,ופניה האחד אל השני.

הדלקת נרות ,עם הברכה לילדים ,כוללת בתוכה
קימה אל 'שולחן הנרות של הילדים' ולכן מעין
שבירה של השקט והיחד ,אם היא נעשית מאוחר
יותר .רצוי על כן לקיימה כדבר הראשון בדרך אל
הכנסת הקדושה.
הקידוש הוא סוג של שיבה אל המרכז ,שיש לחזק
אותו על ידי ברכה מרכזית על הנרות לפניו.
במקומות בהם סבב החלה הוא לא סבב אחד מרכזי
אלא קורה בקבוצות קטנות אפשר לשקול קידוש
בכל קבוצה  /שולחן.
סבב חלה – למשל ,כל אחד אומר משהו טוב שקרה
לו השבוע – גם מאפשר היכרות בין הנוכחים
כשקבלת השבת היא בקהילה 'פתוחה' ,וגם מאפשר
פרידה מימי השבוע.
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נתחיל מהדלקת נר אישית  /על ידי הילדים בשולחן
מיוחד המוכן לשם כך עם נרות נמוכים – נרות
חימום – וגפרורים .אפשר גם בקבוצות קטנות.

הדלקת נרות
ברכה לבנים ולבנות

ראשית מברכים את הברכה לבנים ולבנות – כל
הורה מניח יד על ראש הבן או הבת ,וכולם מברכים
יחד.

:êÈ øÆ îÀ LÄ
À éåÀ 'ä êÈ ëÀ øÆ áÀ
Èé
:jÆ
È pçË éÄå êé
È ìÆ àÅ åéÈðtÈ 'ä øàÈ
Åé
íÉåìLÈ êÈ ìÀ íNÈ
Å éåÀ êé
È ìÆ àÅ åéÈðtÈ 'ä àOÄ
Èé

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

ברכת הנרות המסורתית

לבנים:
äùðîëå íéøôàë íéäåìà êîéùé

על%
*ה ה' ֱאל ֵֹהינ ֶמ ֶל ְ ָה ָ
ָר ְ ָ
ותיו
ֲא ֶר ִק ְָ -נ ְ ִמ ְצ ָ

לבנות:
äàìå ìçø ä÷áø äøùë íéäåìà êîéùé

וְ ִצ ָנ ְל ַה ְד ִליק נֵר ֶל ַ ָת.

או נוסח מארשה פאלק
לבנות:
היי אשר תהיי והיי ברוכה באשר תהיי
לבנים:
היה אשר תהיה והיה ברוך באשר תהיה

)המקובל למשל ב"-ניגון הלב"(

תפילה לפני הדלקת הנרות
לדינו

ְ ֵדי ְל ַמ ֵ0א ֶאת ַה ִ ְצוָה
יתנ
ֶ ִָ ִ 1

ברכת הנרות

ְ ֵדי ְל ַה ְד ִליק נֵר
די%
ָמיְ %ק ִ
ְי ִ
יְ ִהי ָרצ ִמ ְָ 0פנֶי ָ
ה' ֱאל ֵֹהינ

בקהילת רקפת ,בבית תפילה ישראלי

ְב ַֹר ְ ָלנ נֵר ֶל ַ ָת
את ָלנ ,
רת ַה ְנ ָחה ֵה ֵב ָ
ַעל ִי ְ ַ
אר ָ
ַעל ִי ל ֶֹב ְ
ֵה ִביא ֶאת ָהאר ִל ְמענֵנ .
ז ְֹ ,ט ַֹהר וְ ַ ְלוָה
ְ ַל ֵנ ַ ְלוֵנ ַ ְל ַה ְב ְ ָ ק ֶֹד
ימי ֶה ָע ָמל ַה ָ& ִי' %
ִ ֵ
ַעד ִי ָ ב ִל ְדלֹק ִע ָנ ַ ַ) ָת ַה ָ(ה
ַ ַת ָל.%

(בתינ
ֵ
וְ אל ֵֹהי
יתי
ֶ ַ ְר ֶה ְ ֵב ִ
אר ֶל ִ ְמ ָחה
ְב ָר ָכה וְ ָל%
ירי%
טביְ %ב ִה ִ
וְ ַח ִ4יִ %

ׁש ָּבת וְחֹול'  -זלדה
מתוך ' ַ

תינ
וְ ָת ִאיר ֶאת ִנ ְמ ֵ
ְאר ָ5נֶי ָ
וְ ִ ְמ ָחה ] ִ ֵ[
ְ ִמ ְ ְַ 5ח ֵנ
*ה ה' ֱאל ֵֹהינ
ָר ְ ָ
על%
ֶמ ֶל ְ ָה ָ
ֲא ֶר ִק ְָ -נ
ותיו
ְ ִמ ְצ ָ

- úÉåîìÈ åò
É äÈ ìëÈ aÀ úåøÅ
É ð ÷éìÄ ãÀ äÇ ìÀ
.úaÈ LÇ éäÄ åæ
É
úaÈ LÇ -úåøÅ
É ð ÷éìÄ ãÀ äÇ ìÀ
úåøeö
É
ðÀ úøÇ äÂ LôÆ
Æ ð-úöé
Ç ôÄ ÷À éäÄ åæ
É
ïéøÄ åz
É ñÀ îÄ daÈ LÅiLÆ ,øcÈ äÆ
À ð íÈéìÀ
.äòé
È ÷Ä MÀ äÇ -LàÅ ìLÆ

וְ ִצ ָנ ְל ַה ְד ִליק
נֵר ֶל ַ ָת.

êÀ ôÅ äÅ
È é úåøÅ
É päÇ é÷é
Ä ìÄ ãÀ äÇ aÀ
,øeð-écÄ øäÇ ðÀ ìÄ éøÄ ãÀ çÇ

מתוך הספר "תפילת נשים" בעריכת עליזה לביא

.éaÄ ìÄ òÇ ÷Å åL
É ú÷Æ øÆ aÈ úåã
É LÀ àÇ aÀ
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קידוש

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

).éMÄ MÄ äÇ íÉåé (ø÷Æ áÉ éäÀÄ éåÇ áøÆ òÆ éäÀÄ éåÇ :ùçìá
.íàÈ áÈ öÀ ìÈëåÀ õøÆ àÈ äÀ
È å íÄéîÇ MÈ äÇ elËëéÀ åÇ

זו הזדמנות לתת לאנשים שונים לבוא לידי ביטוי
בהיותם המקדשים .עם זאת חשוב לבדוק שמי
שמקדש לא עושה זאת בחצי פה או בקול ענות
חלושה....

íÉåiaÇ úaÉ LÄ
À iåÇ ,äNÈ òÈ øLÂ
Æ à åÉ zëà
À ìÇ îÀ éòé
Ä áÄ MÀ äÇ íÉåiaÇ íéäÄ ìÁ
É à ìëÀ
Ç éåÇ
.äNÈ òÈ øLÆ àÂ åÉ zëà
À ìÇ îÀ ìkÈ îÄ éòé
Ä áÄ MÀ äÇ
åÉ zëà
À ìÇ îÀ ìkÈ îÄ úáÇ LÈ åÉ á ékÄ ,åÉ úàÉ LcÅ ÷À
Ç éåÇ éòé
Ä áÄ MÀ äÇ íÉåé úàÆ íéäÄ ìÉ àÁ êÀ øÆ áÀ
È éåÇ
.úÉåNÂòìÇ íéäÄ ìÉ àÁ àøÈ aÈ øLÆ àÂ

אפשר לקרוא גם )או לחילופין( את זה:

קידוש -

,ïÈðøÈ îÈ éøÄ áÀ ñÇ
.ïôÆ bÈ äÇ éøÄ tÀ àøÉ
Å åa íìÉ
È åòäÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÅ ìÁ
É à äÈåäÀ
É é äzÈ àÇ êeø
À aÈ
.íìÉ
È åòäÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÅ ìÁ
É à äÈåäÀ
É é äzÈ àÇ êeø
À aÈ
.eðáÈ äöÈ øÀ
È å åéúå
È öÀ îÄ aÀ eðLÈ cÀ ÷Ä øLÆ àÂ
.úéLà
Ä øÅ áÀ äNÂ
Å òîÇ ìÀ ïÉåøÈkæÄ .eðìé
È çÀ
Ä ðäÄ ïÉåöøÈ áe
À äáÂ
È äàÇ aÀ åÉ LãÀ ÷È úaÇ LÀ
Çå
.íÄéøÈ öÀ îÄ úàé
Ç öé
Ä ìÄ øÆëæÅ ,LÆã÷É éàÅ øÈ ÷À îÄ ìÀ älÈ çÄ zÀ íÉåé àeä ékÄ
,íénÄ òÇ äÈ ìÈkîÄ zÈ LÀ cÇ ÷Ä eðúÉ
È åàÀå zÈ øÀ çÇ áÈ eðáÈ ékÄ
.eðzÈ ìÀ çÀ
Ç ðäÄ ïåÉ öøÈ áe
À äáÂ
È äàÇ aÀ êÈ LÀ ãÀ ÷È úaÇ LÀ
Çå
.úaÈ MÇ äÇ LÅc÷Ç îÀ .äÈåäÀ
É é äzÈ àÇ êeø
À aÈ

זלדה

ַה ֵלל ְל ָס ִבי
ָפז
4מי ֵא ו ָ
ְ ַק ְרד ֵ
ָה ַלָ ַ $מצק,
ְ ִמ ֵי ַה ִקד ִה ִקי,
ַ ַער ָ) ַתח ְ ֵלב ַה ְדוַי
ְל ֶמ ְר ָחב ִמ ְָ Dת ֵר ַע 'לס& ְנת ִקי,$
ימה ְבר עֹנִ י
ְ ִסיל וְ ִכ ָ
2ר ַח
ֵה ֵעז ְל ֵ
תכ ֵכי עֱנת ֵא ֶבל
וְ ְ
יַיִ > ָ ָתה
זר ַח.
ִל ְכבד ַמ ָס ָעַ $ה ֵ
הציא ִמ> ָהא ֶֹפל
ֶאת ִל ֵנ ִ
ֶאל ְד ַֹלח ַה ַ ָת,
ֵאי$
ִמֹה י ִ
ֶאל ַחג יְ ִדידת,
יערת
ֵר ֶעה ִעָ $ה ִרי $וִ ָ
ֳרי ֵע ֶד>.
ִע' $יְ לת ַה ֶָ Dדה וְ ִצ) ֵ
וְ ַה ֵלל ַל ִמ ִליַ $ה ְקדת
'חית ְק ַטנת
ֶ ִהנָ> ֲ
ָל ֶע ֶרב ָה ַר ְ?,
וְ ָכמה ֵת ַד ְענָה ִל ְפ ַֹח
ְד ָלתת
ֶאל ְ)נִ יָ $ה ֲאנִי
וְ ֶא ֶל& ְ ָע ָריו,
ַפ ִי
ֶר $נ ְ
ַעד ִי ז ֶ
זֶה ַה ַחי ַה ָח ְפ ִי
יִ ְת ָע ֵרב ְ ִז ְרמ ֶל ַהיְ ק.$

.íìÉ
È åòäÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÅ ìÁ
É à äÈåäÀ
É é äzÈ àÇ êeø
À aÈ
.õøÆ àÈ äÈ ïîÄ íçÆ
Æ ì àéöÉÄ ånäÇ

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

את השיר "אלי אתה ואודך" שרים בלחן של
האדמו"ר הזקן של חב"ד ,שאפשר לשמוע בביצוע
של שלמה גרוניך ,עם הפתיחה בשופר ,ביו-טיוב:
http://www.youtube.com/watch?v=TWqclQlJJ6M

סבב החלה
מעבירים את החלה בין המשתתפים ,כל אחד צובט לו פרוסה ,מברך
"המוציא" ומספר משהו על עצמו ,למשל משהו טוב שקרה לו השבוע,
או צפייה מהשבת ,וכו'.

במקומות רבים אוהבים לצרף ,ברצף אחד ובלי
לעצור ,את הליכה לקיסריה )אלי אלי(:

הליכה לקיסריה
חנה סנש ,דוד זהבי
ֵאלִיֵ ,אלִיֶׁ ,שלֹא יִָּגמֵר לְעֹולָם
הַחֹול וְ ַהיָם,
ִׁשרּוׁש ֶׁשל ַה ַּמיִם,
רְ
ַׁש ַמיִם,
ְּברַק ה ָ
ְּת ִפּלַת הָOדָם.

אלי אתה ואודך – תהלים קיח
;jÈ ãÉ
Æ åàÀå äzÈ àÇ éìÄ àÅ

.jÈ îÆ îÉ
À åøàÂ ,éäÇ ìÉ àÁ
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שער שלישי:
בואו ונצא לקראת שבת המלכה

במימד התיאורטי ,אנו עוברים לקבלת השבת
כפעולה אקטיבית ,יציאה לקבל פני השבת ,הפניה
אל המערב או אל הפתח כהזמנה ממש של השבת,
כביטוי לפתיחת הלב .מקביל לקטעים של לכה דודי
ומזמור שיר ליום השבת שבסידור המסורתי.
במימד הצלילי ,שירי שבת רבים שמוכרים גם
לקהילות אליהן פונה חוברת זו  -שלום עליכם ,לכה
דודי ,ידיד נפש ועוד.
במימד הרגשי האישי ,צריכה לבוא פה כבר איזו
עליה בקדושה ,וכבר לא רק ההתכוננות אל השבת,
וקידושה ,אלא ממש קבלתה ,על ידי פתיחת הלב,
טקסטים של קדושה ,וכו.
במימד הקהילתי ,כאן צריכה להיות יותר התחברות,
התקרבות ,להיווצר תחושה של יחד ,התרכזות
סביב מרכז אחד ועליה בקדושה .חשובה גם עליה
משקט אישי אל יצירת התלהבות )כדאי לבחור לחן
של "לכה דודי" שהוא לא נוגה מדי ,אלא יש בו,
לפחות בבתים האחרונים ,יותר קצב וכוח ,וכן ללכת
אל השירים היותר 'שמחים'(.
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ידיד נפש

הגרסה של ידיד נפש שהבאנו כאן היא כמובן זו
המותאמת לשירה בלחן שפרסמה עדנה לב
בפסטיבל הזמר החסידי של  .1971בגרסה
המקורית ארבעה בתים ,שחיבור ראשי תיבותיהם
נותן את שם ההויה – לחנים רבים לפיוט זה
והסברים עליו ניתן למצוא באתר 'הזמנה לפיוט'

רבי אלעזר אזיכרי ,אהוד צוויג ושרה צוויג קרבאל
יְדִיד נֶפֶׁש Oב ָה ַר ֲחמָן.

יְדִיד נֶפֶׁש Oב ָה ַר ֲחמָן.

מְׁשֹו ְך ַע ְב ְד ָך אֶל רְצֹונֶ ָך.

מְׁשֹו ְך ַע ְב ְד ָך אֶל רְצֹונֶ ָך.

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

יָרּוץ ַע ְב ְּד ָך ּכְמֹו ּBיָל.

יֱֶערַב לֹו יְִדידֹותֶי ָך

ִׁש ַּת ֲחוֶה אֶל מּול ֲה ָד ֶר ָך.
יְ

מִּנֹופֶת צּוף וְכָל ָטעַם:

ָ?
ֶפ 2ב ָה ַר ֲח ָמ> ְמ ְֹ? ַע ְב ָ( ְ? ֶאל ְרצנ ְ
יְ ִדיד נ ֶ
יָרַ 5ע ְב ָ( ְ? ְמ 'ָFל יִ ְ ַ ֲחוֶה מל ֲה ָד ָר ְ?
ידת ְ? ִמ ֶֹפת צ& וְ ָכל ַט ַע$
ֱרב ל יְ ִד ָ
ִי ֶיע ַ

התכוונות לשבת
דקה ארוכה של שקט בה כל אחד ואחת נפרד מן השבוע ,מפנה מקום לשבת
שתיכנס אליו ,עוצם את עיניו ,פותח את ליבו ואולי את זרועותיו ,ומקבל פני
שבת .אפשר ,במקומות בהם השקט מייצר מבוכה או צריך למלא אותו
בקריאה ,לקיים מעין 'דמיון מודרך' ,או להוסיף קטע קריאה שנאמר בשקט
בזמן שכולם עצומי עיניים.

'ה ָב ָת ְ?
חלת ֲ
ַפ ִי ַ
על $נ ְ
ָאה ִזיו ָה ָ
ָה דר נ ֶ
ָ?
ָ2א ֵאל נָא ְר ָפא נָא ָל ְ ַה ְראת ָל נ ַֹעִ $זיו ְ
ל$
2ז ִ ְת ַחֵGק וְ ִת ְת ַר ֵ)א וְ ָהיְ ָתה ָל ְ? ִ ְפ ַחת ע ָ
אה ָב ְ?
חסה נָא ַעל ֶ> ֲ
י? וְ ָ
ֶהמ ַר ֲח ֶמ ָ
ָו ִתיק י ֱ
ָ?
ִי זֶה ַכ ֶ8ה נִ ְכסֹ& נִ ְכ ַס& ִל ְראת ְ ִת ְפ ֶא ֶרת 4עְ G
חה ָא וְ 'ל ִ ְת ַע ָ$
ָ2א ֵא ִלי ַמ ְח ַמד ִל ִי ָ
מ ְ?
פרָֹ Dח ִביב ָע ַלי ֶאת 4ס ַת ְל ָ
ָלה נָא ְ
ִה ֶ -
ילה וְ נִ ְְ Dמ ָחה ָב ְ?
בד ְ? נ ִָג ָ
ָ ִאיר ֶא ֶרִ 5מ ְ ָ
על$
ימי ָ
מעד וְ ָחֵנִ י ִ ֵ
ַמ ֵהר 2הב ִי ָבא ֵ

שלום עליכם – פיוט לליל שבת
ַּׁשרֵת ַמ ְל ֲאכֵי ֶעלְיֹון
ָׁשלֹום ֲעלֵיכֶם ַמ ְל ֲאכֵי ה ָ
ִמ ֶּמ ֶל ְך ַמ ְלכֵי ַה ְּמ ָלכִים ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא

גם לפיוט שלום עליכם מוקדש דף עם הסברים
ולחנים שונים באתר הזמנה לפיוט –
http://www.piyut.org.il/tradition/2286.html

ַּׁשרֵת ַמ ְל ֲאכֵי ֶעלְיון
ְׁשלֹום ַמ ְל ֲאכֵי ה ָ
ּבֹו ֲאכֶם ל ָ
ִמ ֶּמ ֶל ְך ַמ ְלכֵי ַה ְּמ ָלכִים ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא

שני מלאכי השרת

ַּׁשרֵת ַמלְOכִי ֶעלְיֹון
ְׁשלֹום ַמ ְל ֲאכֵי ה ָ
ָּברְכּונִי ל ָ

בבלי ,שבת ,דף קיט עמוד ב

ִמ ֶּמ ֶל ְך ַמ ְלכֵי ַה ְּמ ָלכִים ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא
:øîåà äãåäé øá éñåé 'ø ,àéðú

ַּׁשרֵת ַמלְOכִי ֶעלְיֹון
ְׁשלֹום ַמ ְל ֲאכֵי ה ָ
צֵא ְתכֶם ל ָ

úøùä éëàìî éðù

ִמ ֶּמ ֶל ְך ַמ ְלכֵי ַה ְּמ ָלכִים ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא.

úáù áøòá íãàì åì ïéåìî
,åúéáì úñðëä úéáî

ברכה לשבת

.òø ãçàå áåè ãçà

חדוה דניאלי ,קהילת 'שבת אחים' ,יקנעם

åúéáì àáùëå
,úòöåî åúèîå êåøò ïçìùå ÷åìã øð àöîå

טב ֶ ָאת ַ ָת.
ָמי%
ִח ִינ ָל ְ ִ ָ)ה י ִ
עלָ8ִ %ה ָ5נָיו ' ִ ְמ ַעט.
וְ ָה ָ
יְמי ַה ַ ַע
ָ ְק ָטה ֲה 9מ ַ0ת ֵ
יחח ַ ְלוָה.
ַס ִמי ְל ִנ ַ
ַֹ %הְ 4
ִָ 8ְ 5תה ָמקְ %לב ֶ
טב ֶ ָאת ַ ָת.
ְַ %סא ָה ְרחבַ ָ ,מ ְע ִי ִצ5ר ְזִ ְמ ָר ָת;
ָד ְע ִי ' ַ ָת.
(ז י ַ
ַה> = ָרג ַע ,נָס ְ ה א זְ ַמ ֶל ַחג
>מ ִעיָ ַ %ת.
וְ ָכל ח ָיו ְ
טב ֶ ָאת ַ ָת.
ְנ ָב ֵר ְ וְ ִנ ְת ָ ֵר ְ ָ ְָ ַ ,ת ָל%
ִמ ֵ ְ ִנ ְ*ב ַה ַֹח ַל ַ ֲע ֶה וְ ַל ֲחל.%
טב ֶ ָאת ַ ָת.

:øîåà áåè êàìî

,êë úøçà úáùì àäúù ïåöø éäé

.åçøë ìòá ïîà äðåò òø êàìîå
:øîåà òø êàìî - åàì íàå
,êë úøçà úáùì àäúù ïåöø éäé
.åçøë ìòá ïîà äðåò áåè êàìîå

18

המדרשה באורנים – מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל

את הקטע התלמודי ממסכת שבת ,אפשר לקרוא
גם כפי שהוא במקור – כולל החלקים שבשפה
הארמית .השימוש בארמית ,דווקא בגלל זרותה,
מכניס 'גובה' נוסף לטקס ,מרחיק אותו מן היום-יום:

בואו ונצא לקראת שבת המלכה
בבלי ,שבת ,דף קיט עמוד א
:øîåà äéäå úáù áøòá ãîåòå óèòúî äéä àðéðç éáø

רבי חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא,
אמר:
"בואו ונצא לקראת שבת המלכה".
רבי ינאי לביש מאניה מעלי שבת ואמר:
"בואי כלה בואי כלה.".

","äëìîä úáù úàø÷ì àöðå åàåá

øîåàå úáùä éãâá úà ùáåì äéä éàðé éáø

""äìë éàåá äìë éàåá

אהבת עֹולָם

פסוק זה מהוה את 'הבסיס' לפיוט "לכה דודי" אבל
גם ביאליק מצטט אותו בשירו שבת המלכה .כמובן,
בסיום כל בית ,יש חזרה על אחד מפסוקי "שלום
עליכם" ששרנו זה עתה.

משה יצחקי
על%
*ה ַבת ָ
ְב ְֹר ִכי ַה ַ) ָת ַה ְ ִבי(ה ֲ
ְל ָכל ַה ְִ 8ב ָראַ ,ה ַחי וְ ַה ַ&.%ָ4

שבת המלכה
ח.נ .ביאליק ,פ .מינקובסקי

*ה ָבה
ָ ְר ִכינ ַ ָ0ה ְל ַבל ָס ר ְנַ= ָה ֲ
ִמ ִֵ 0נ וְ ג ֵפנ ְ ָ ,ר ִכינ ְל ַבל ֶ ְח ַסר ז

ילנת נִ ְס ַ ְ ָקה 
ַה ַח ָ8ה ֵמרֹא ָה ִא ָ
ֵצא ִל ְק ַראת ַ ָת ַה ְַ 8ל ָה.
א וְ נ ֵ
רכה,
דהַ ,ה ְ ָ
יר ֶדת ַה ְָ H
ִהנֵה ִהיא ֶ
נחה.
מ ָ
2כיְ $צ ָבא ָלְ $
וְ ִע ַָ 8מ ְל ִ
איַ ,ה ְַ 8ל ָה!
איִ ,
ִ

יתנ ִב ְק ִה ֵָ 0תנ .
ִל ְבנֵי ֵ ֵ
על%
*ה ַבת ָ
אי ַ ַת ַה ַ ְל ָה ְל ַה ְ ִי ָל ,%וְ ֲ
ִ
%09
ֵי ִאי ְל ִא ָ)הֵ ,י -ד וְ ַכ ָ0ה וְ ִנ ְפרֹ ְלכ ָ
*ה ָבה,
9ס ַת ָלֶ ,%ח ְמ ָלהֶ ,צ ֶדק וְ ֲ

איַ ,ה ְַ 8ל ָה! 
איִ ,
ִ
יכַ ,$מ ְל ֲא ֵכי ַה ָ:ל!$
ֲל ֶ
ָל $ע ֵ

ֶח ָלַ ,ל ָ 9ר וְ ַל?ָר.
ֶל ָעיֵ=ַ ,ל ַ-ל וְ ַלֱ 8
ימת ַה ֵ0ב וְ ַה ְ? ַמ ֶָ4בא
ַחל ֵי ְִ 5ע ַ
ְנ ַב ֵ& ְני ֵ
י ֵבי ֵ ֵבל.
ִ ָר ֵאל וְ ַעל ָל ְ
*ה ָבה וְ ָלַ %על ָל ֵית י ְ
ֲ
יְפי ַה ְ ִרי(ה,
ימ ְ0א ָנ ַהֵ0ב וְ ַה ַֹח ֶל ֱאהֹב ֶאת ִ
ָ ְר ִכינ ַה ַ) ָת וִ 9
ָלז  וְ ִל ְֹ ַעְ ,ל ַה ִ>יד וְ ִל ְמ ַֹע.
ֶפ ֶאת ַה ָח ְכ ָמה וְ ֶאת ַה ַ ֲע ֶה,
ָ ְר ִכינ ַ ָ0ה ֶל ֱאהֹב ְג = וְ נ ֶ

ת ִפ ָה,
ִק ַ ְלנ ְ)נֵי ַ ָת ִ ְר ָננָה ְ
ילה.
ָבהֵ ְ ,לב ָמ ֵלא ִָ -
ַה ַיְ ָתה נ ָ
ָאיר,
ֲר? ַה ְ 4ל ָח>ַ ,הֵרת י ִ
ָ $ע ְ
ָל ִ)נת ַה ַיִ ת יִ ְז ָרח ,י ְַז ִהיר.
מב ָֹר ְ?!
ַ ַת ָלְ $
מב ָֹר ְ?!
ַ ַת ָלְ $
א ֶכְ $ל ָלַ $מ ְל ֲא ֵכי ַה ָ:ל!$
ֲ

)9ה.
בדהֶ ,את ַה 9ח ִ0י וְ ֶאת ַה ְ&ד ָ
ֶאת ַה ִ 0ד וְ ֶאת ָה ֲע ָ
ָת ָלנ ַה ַֹח
ָפיִ ְ וְ יִ ֵ 8
ִנ ְת ַע ֵ@= ַה ַ) ָת ִ ְכס ֵת ְ ְכנ ַ
ַל ֲעמלֹ וְ ַל ְחמֹלִ ,לזְ ֹר וְ ִל ְמֹרִ ,ל ְ ַֹח וְ ִל ְנצֹרְ ,ל ַח ֵ -וְ ִליצֹר.
ָמינ ַעל ְ5נֵי ָה ֲא ָד ָמה ַה?
ֵיטיב י ֵ
*ה ָבה נ ִ
ִי ָ ֲ
ֶכ ֵתנ .
באנ ְבל ְ
ְק ֵמנ ְב ָ ְכ ֵבנ ֵ ְ ,

ארי
ֵ? נָא ִ
ב ִזיו ְ
ַהִ ,ע ָ8נ ְ
ְ ִבי ,ז ָ
עב ִֹרי.
ַ ֲ

'חר
ַליְ ָלה וָיַ ,$
ַחנ נְ ַכ ְ ֵד ְ? ְ ִב ְג ֵדי ֲחמדת,
ַאנ ְ
וֲ
ב ָלֹ ְסע(4ת.
ת ִפת ְ
ִ ְז ִמירת ְ
נחה ְ ֵל ָמה,
ב ְמ ָ
ִ
ָע ָמה 
נחה נ ֵ
ב ְמ ָ
ִ
ָ ְרכנִ י ְל ָלַ ,$מ ְל ֲא ֵכי ַה ָ:ל!$
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לכה דודי

מה נוסיף ומה נאמר אודות לכה דודי – 'עמוד
התיכון' של כל קבלת שבת באשר היא?

שלמה הלוי אלקבץ

הנה מתוך הויקיפדיה:

דדי ִל ְק ַראת ַ ָה)ְ .נֵי ַ ָת נְ ַק ְ ָלה.
ְל ָכה ִ

הפיוט לכה דודי הוא חלק מתפילות
קבלת שבת הנאמרות בערב שבת לפני
תפילת ערבית .הפיוט חובר על ידי ר'
שלמה אלקבץ ונחשב לחלק החדש
ביותר בסידור התפילה שמקובל על כל
העדות .הוא הודפס לראשונה בגרסתו
של אלקבץ בסידור במנהג ספרד
שהודפס בוונציה בשנת ה'שמ"ד
).(1584

4חד.
יענ ֵאל ַה ְמי ָ
ָמר וְ זָכר ְ ִדר ֶא ָחדִ .ה ְ ִמ ָ
ל ִת ְפ ֶא ֶרת וְ ִל ְת ִה ָה.
מ ֶא ָחדְ .ל ְֵ $
יְ הֹוָה ֶא ָחד ְ
ֵל ָכהִ .י ִהיא ְמקר ַה ְ ָר ָכה.
ִל ְק ַראת ַ ָת ְלכ וְ נ ְ
ֲDה ְ ַמ ֲח ָ ָבה ְ ִח ָה.
סכה .ס& ַמע ֶ
ֵמרֹא ִמ ֶֶ Hד $נְ ָ

אין ספור לחנים יש לפיוט לכה דודי .קהילה
שמתחילה את דרכה במסורת קבלות שבת תצטרך
להתביית על אחדים מהם ולהסכים עליהם .מבחר
גדול של לחנים מצוי כמובן באתר הזמנה לפיוט -

? ַה ֲה ֵפ ָכה.
קמי ְצ ִאי ִמ ְ
לכהִ .
ִמ ְק ַ( ֶמ ֶל ְ? ִעיר ְמ ָ
ַחמל ָע ַליִ ְ? ֶח ְמ ָלה.
ַרב ָל ְ? ֶ ֶבת ְ ֵע ֶמק ַה ָ ָכא .וְ הא י ֲ

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

'ר ֵ ְ? ַע ִ8י.
קמיִ .ל ְב ִי ִ ְג ֵדי ִת ְפ ְ
ֲרי ֵמ ָע ָפר ִ
ִה ְת ַנע ִ
2ל.
ַפ ִי ְג ָ
ַעל יַד ֶ> יִ ַי ֵית ַה ַ ְח ִמיָ .ק ְר ָבה ֶאל נ ְ

ושוב מתוך הויקיפדיה:
בבית האחרון נעמדים  ....כקריאה
לשבת שתיכנס ,יש הנוהגים לכוון פניהם
לצד מערב ,לכיוון שקיעת השמש ויש
הנוהגים לקוד לימין ולשמאל .מאחר
ובמרבית בתי הכנסת מצוי הפתח
מאחורי המתפללים ,פשט גם המנהג
לפנות לאחור בעת אמירת הבית ,ללא
קשר למיקום הכניסה וצד מערב.

ארי.
קמי ִ
אר ְ? ִ
ער ִריִ .י ָבא ֵ
ער ִרי ִה ְת ְ
ִה ְת ְ
ערי ִיר ַ( ֵ ִריְ .בד יְ הֹוָה ָע ַליִ ְ? נִ ְג ָלה.
ערי ִ
ִ
מה ֶ ֱה ִמי.
ח ִחי ַ
בי וְ לֹא ִת ָ ְל ִמיַ .מה ִ ְ ֲ
לֹא ֵת ִ
ֶחס עֲנִ ֵFי ַע ִ8י .וְ נִ ְבנְ ָתה ִעיר ַעל ִ ָ.
ָ ְ? י ֱ

לקראת שבת
אבי קורן ,נדב מדינה ואבנר צדוק

ֹאסיִ ְ? .וְ ָר ֲחק ָל ְמ ַב ְ ָעיִ ְ?.
וְ ָהי ִל ְמ ִ ָJה  ָ
ָDיָ Dע ַליִ ְ? ֱאל ָֹהיִ ְ?ְ ִ .מָ DDח ָת> ַעל ַ ָה.
יִ

לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה...
ואבא מסלסל קולו בשירי שבת:
"דרור יקרא לבן עם בת"

יצי.
ֲר ִ
רצי .וְ ֶאת יְ הֹוָה ַע ִ
Dמֹאל ִ ְפ ִ
ָמי> ְ
יִ
ילה.
ַעל יַד ִאי ֶ> ַ) ְר ִצי .וְ נִ ְְ Dמ ָחה וְ נ ִָג ָ

ומפה צחורה נפרשת
ודולקים נרות
וכהד מן העבר המנגינות חוזרות
ומלא פתאום הבית באותן זמירות

ב ָצ ֳה ָלה.
ֲט ֶרת ַ ְע ָלְ Dִ ְ $ַ- .מ ָחה ְ
אי ְב ָל $ע ֶ
ִ
אי ַכ ָה.
אי ַכ ָהִ .
4הִ .
? ֱאמנֵי ַעְ $סג ָ
ְ

כשאומר לכה דודי

לכה דודי לקראת כלה
שבת מלכה הנה עולה
על השולחן חלה ,ועולה תפילה
שרים כל בני הבית במקהלה גדולה

עממי

כשאומר :לכה דודי -
תאמרו כולכם :צ'ירי-בירי-בום.
כשאומר :לקראת כלה -
תאמרו כולכם :צ'ירי-בירי-בום.

לוחשות שפתיו של אבא
ועיניו אורות.
וכהד מן העבר המנגינות חוזרות
ומלא פתאום הבית באותן זמירות.

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

לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה...
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שיר של יום – תהלים צ"ב
.úaÈ MÇ äÇ íÉåéìÀ ,øéLÄ øÉåîÀæîÄ
;äÈåäéìÇ úÉåãäÉ ìÀ ,áÉåè

.ïÉåéìÀ òÆ êÈ îÀ LÄ ìÀ ønÇ
Å æìe
À

;êÈ cÆ ñÀ çÇ ø÷Æ aÉ aÇ ãébÄ äÇ ìÀ

.úÉåìélÅ aÇ ,êÈ úÈ
À ðeîÁàåÆ

;ìáÈ
Æ ð-éìÂ
Å òåÇ ,øÉåNòÈ -éìÂ
Åò

.øÉåpëÄ aÀ ïÉåéÈbäÄ éìÂ
Åò

;êÈ ìÃ
Æ òôÈ aÀ äÈåäÀé éÄðzÇ çÀ nÇ NÄ ékÄ

.ïÅpøÂ
Ç à êé
È ãÈ
Æ é éNÂ
Å òîÇ aÀ

;äÈåäÀé êé
È NÂ
Æ òîÇ eìãÈ
À b-äîÇ
……
;çøÈ ôÄ
À é øîÈ zÈ kÇ ,÷écÄ öÇ

.êé
È úÆ áÉ LÀ çÀ îÇ e÷îÀ òÈ ,ãàÉ îÀ
.äÆbNÄ
À é ïÉåðáÈ lÀ aÇ æøÆ àÆ kÀ

;äáé
È NÅ aÀ ïeáeðÀé ,ãÉåò

.eéäÄ
À é íéÄpðÇ òÂ øÀ
Ç å íéÄðLÅ cÀ

;äÈåäÀé øLÈ
È é-ékÄ ,ãébÄ äÇ ìÀ

.åÉ a (äúÈ ìÀ
È åòÇ ) äúìò-àìÀÉ å ,éøeö
Ä

;äÈåäÀé úéáÅ aÀ ,íéìeú
Ä LÀ

בחרנו להביא את מזמור צ"ב מתהלים )תוך דילוג
על פסוקים ז-י"ב( משני טעמים:
 .1בסידור התפילה לערב שבת הוא מופיע
מיד אחרי לכה דודי.
 .2יש לו לחן נפלא .מי שלא מכיר ,יכול
תמיד לשיר את "צדיק כתמר יפרח"
ואפילו לצאת במחול..

.eçéøÄ ôÇ
À é eðéäÅ ìÁ
É à úÉåøöÀ çÇ aÀ
בואי כלה
השיר הזה ,ששמו האמיתי הוא בעצם אוהלנו ,מצא
את פרסומו בקולו של מוטי פליישר כשהיה סולן
להקת הנח"ל .הוא לא קל לשירה ,ואפשר כתחליף
לקרוא אותו ,וגם הבאנוהו בקיצור מה כי איננו
מציעים לשיר את כל בתיו – ובכל זאת ,למהדרין,
הנה הם:

בואי כלה
אברהם שלונסקי ,יאיר רוזנבלום

ַפ ִי ְ ַט ִית
ֲט&נָא ֵאל ַ ַ(י ֶאת נ ְ
עָ
ַ8ר ְקלִֹ  :אי ַכ ָה!
וְ ז ֵ
יקי ַהֵרת
ָפה ַה ְד ִל ִ
ה ִא ְ ִי ַהָ F
ל ִק( ָה ִכינִ י ַה ַח ָה.
ְ

ַפ ִי ְ ַט ִית
ֲט&נָא ֵאל ַ ַ(י ֶאת נ ְ
עָ
ַ8ר ְקלִֹ  :אי ַכ ָה!
וְ ז ֵ
יקי ַהֵרת
ָפה ַה ְד ִל ִ
ה ִא ְ ִי ַהָ F
ל ִק( ָה ִכינִ י ַה ַח ָה.
ְ

ַה ַיְ ָלה ְ ָבר ֵ ַר ְ? ַעל נֵרת ַ ַ
מט ֶלת.
ל ָבנָה ְל ִק( ֶ
ְ
בי ַה ַיְ ָתה
רצה ְ ִ
ַהֲ $Fאנִ י ֶ
ַ:ק ַה ְ8זזָה ַ ֶ( ֶלת.
ְלנ ֵ

ַה ַיְ ָלה ְ ָבר ֵ ַר ְ? ַעל נֵרת ַ ַ
מט ֶלת.
ל ָבנָה ְל ִק( ֶ
ְ
בי ַה ַיְ ָתה
רצה ְ ִ
ַהֲ $Fאנִ י ֶ
ַ:ק ַה ְ8זזָה ַ ֶ( ֶלת.
ְלנ ֵ

ֲנָ>.
ֲאר4ת ַה ְִ Jפינָה ְ ָבר ָח ְדל ע ָ
ירנָה.
ְ ָבר ָח ְד ָלה ֶאת ִ ְכיָ ִס ֶ
נפ ֶת
'ר ִצי ֶ
ְ ֵמי ַ ָת יִ ַ:ח ַעל ְ
ר ֶאינָה.
ְ ַס ְב ָא ַעל ְצ ֶאינָה ְ

פנ ְ ַט ִיתֲט&נָא ִרנִ י ֵ
עָ
אי ַכ ָה!
ַ8ר ְקלִ :
וְ ז ֵ
ָינ ַהָFפת ַ ְד ֵל ְקנָה ַהֵרת
נֵ
הח ָה.
וְ 2נ נְ ַק ֵ( ַעל ַ

בע
ָמי $יְ מת ַה ַָ :
ִי ִ ְב ָעה ֵה $י ִ
נרה.
וְ ִ ְב ָעה יֵ ָקנִ יַ $ל ְָ 8
ֶפ
נרה ַ ֶ
מי ֲא ֶר ִה ְד ִליק ַה ְָ 8
ִ
אר.
הא יִ ַLק ַה ֶֶ :מ> ְל ָ
ר ֵאה ַ ָ8ה ִמ ְזמר
ה ַצק נָא ַה ֶֶ :מ> ְ
יע ְז ָה ְב ָ?
)ֹה 4ה ַז ִמ ְִ -ב ַ
'ר ִצי 
ייַ $על חלת ְ ְ
ַעל -ַ-ת ַעל ְ ִב ִ
ָד ָ? ִרנִ י ז ָ ְפ ָכה.
ֵה> י ְ

ַפ ִי ְ ַט ִית
ֲט&נָא ֵאל ַ ַ(י ֶאת נ ְ
עָ
ַ8ר ְקלִֹ  :אי ַכ ָה!
וְ ז ֵ
יקי ַהֵרת
ָפה ַה ְד ִל ִ
ה ִא ְ ִי ַהָ F
ל ִק( ָה ִכינִ י ַה ַח ָה.
ְ

ָכ ִרי$
ֲה ִת ְזֹר ֵעת ַ ְרנ ִ ְס ִפינת ַה ְ
עליְ ִ ְ $מ ָ?:
ַחנ ָה ִ
ֲאנ ְ
הדיָ $יבא ְל ֶא ֶר 5יִ ְָ Dר ֵאל
"ֵ ...עת יְ ִ
ַמה ִ ֶרב ִ ְמענַָ $ה ְִ Mמ ָחה".

בע
ָמי $יְ מת ַה ַָ :
ִי ִ ְב ָעה ֵה $י ִ
נרה.
וְ ִ ְב ָעה יֵ ָקנִ יַ $ל ְָ 8
ֶפ
נרה ַ ֶ
מי ֲא ֶר ִה ְד ִליק ַה ְָ 8
ִ
אר.
הא יִ ַLק ַה ֶֶ :מ> ְל ָ

ָד ָ? ֵה> ֵ) ְר ָDה
'ה ָ ַכ ְח ָ? וְ י ְ
ַה ָ
עלה.
ִמ ְפ ָר ִDיַ $ל ְִ Jפינָה ָה ָ
ַחנ ְראיִ יָ $ל ֶ ֶבת ִראנָה
ֲאנ ְ
דלה.
ְ ִמ ְ ֵה ַ ַ ְ ָ? ַה ְָ -
פנ ְ ַט ִיתֲט&נָא ִרנִ י ֵ
עָ
אי ַכ ָה!
ַ8ר ְקלִ :
וְ ז ֵ
ָינ ַהָFפת ַ ְד ֵל ְקנָה ַהֵרת
נֵ
וְ 2נ נְ ַק ֵ( ַעל ַח ָה.

פנ ְ ַט ִיתֲט&נָא ִרנִ י ֵ
עָ
אי ַכ ָה!
ַ8ר ְקלִ :
וְ ז ֵ
ָינ ַהָFפת ַ ְד ֵל ְקנָה ַהֵרת
נֵ
וְ 2נ נְ ַק ֵ( ַעל ַ
הח ָה.
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חמדה
דליה רביקוביץ
את "חמדה" אפשר לקרוא – אך כזכור אנו ממליצים
לא לקרוא קטעים רבים מדי בערב אחד – בקהילות
שיר אפשר לשיר אותו בלחן של מוני-מיטיבות
.אמריליו

,äÈ ֹוîÈk äúÀ
È éäÈ àÉlÆL äÈcîÀ çÆ éÄzòÀ ãÈ
Ç é íÈL
úÈaÇLÀa éòé
Ä áÀM
Ä äÇ íֹוé äÈéäÈ àeääÇ ïîÀf
Ç äÀ
Çå
.ÇdÉaâÀ ìÄ íéîÀv
Ä òÇ úÀ îÄ eéäÈ úֹוðìé
È àÄ éÅcÇa ìëÀ
Èå

שיר אחר שאפשר לקרוא ולשיר ושמביא תחושה
 שהולחן והושר על ידי,דומה הוא "שבת" של רחל
:חנן יובל

 רחל- ׁש ָּבת
ַ

,òÉÇ aðÀ ìÄ øäÈ
È ðÀk óèÅ ֹוL áéáÈq
Ä îÄ ìçÅ äÅ øֹוàäÀ
Èå
.ãîÇ çÈ äÈnçÇ äÇ ìÇbìÇb
À úàÆ ïיִòÇ äÈ ìÇbìÇ
À âåÀ
.äÈ ֹוîÈk äúÀ
È éäÈ àÉlÆL äÈcîÀ çÆ éÄzòÀ ãÈ
Ç é æO

.íåé
É øäÇ æÉ àìÉ îÀ :ïcÅ øÇ
À é éôÅ åç
É
äzÆ LÀ àÆ ákÇ LÀ àÆ ;äÈâec úøé
Ç ñÄ
.íåì
É LÈ éewLÄ

,òÇ áÈN
É òãÈ
Ç é àìÉ øֹוàäÀ
È å íéçéÄO
Ä äÇ éÅLàøÈ eøéäÄ æÀ äÄ
,úÇvðÄ åéúÈ ֹוåãÀ B ìëÈ áe
À øäÈp
È äÇ éÅlÇâÀa êÇz
À ðÄ
.òÇ ìÉ áÀ ìÄ áäÈ
È æ çet
Ç úÀk
Ç åéÈðéòÀa
Å äÈéäÈ éÄLàøÉ óB

!áøÈ äîÈ øåà
É äÈ :ìòÈ ìàÆ èéaÄ àÇ
úeãìÀ éÇ áÇ kÀ álÅ aÇ íÇâåÀ
.áòÈ ìLÆ ìöÅ óàÇ

òÇ ìÉ áÀ ìÄ ïäéÄt
Æ úàÆ eøÂòÈt úֹוaäË öÀ øäÈ
È ð éÅpÇLֹוL
,èÈMäÇ áÆNòÅ äÈ ìֹוòáÀ âÀÄ å ïÈæôÀ çÀa
È øäÈp
È äÇ úֹוåãÀ B úàÆ
úÈaÇLÀa éòé
Ä áÀM
Ä äÇ íֹוé äÈéäÈ íֹוiäÇ ֹוúֹוàåÀ
ÇdÉaâÀ ìÄ ä÷eL
È úÄa
À íéîÀv
Ä òÇ úÀ îÄ úֹוðìé
È àÄ éÅcÇa ìëÀ
Èå
.äÈ ֹוîÈk äúÀ
È éäÈ àÉlÆL äÈcîÀ çÆ éÄzòÀ ãÈ
Ç é æOåÀ

.ìkÉ äÇ – ätÉ :ézÄ òÀ ãÈ
Ç é äzÈ òÇ
ïéôÄ ëÀ cÄ ìkÈ ,äöÆ ÷Å åÀ úéLà
Ä øÅ
.ìhÄ
É é ,äúÆ àÆ
Áé

אתה קידשת
.êÈ îÆ LÀ ìÄ éòé
Ä áÄ MÀ äÇ íåé úàÆ zÈ LÀ cÇ ÷Ä äzÈ àÇ
.õøÆ àÈ
È å íÄéîÇ LÈ äùÂòîÇ úéìÄ ëÀ zÇ
.íéîÈ
Ä iäÇ ìkÈ îÄ åzëÀ øÇ áe
Å

.íéÄpîÀ
Ç fäÇ ìkÈ îÄ åzLÀ cÇ ÷À
Äå
....
.âÆðò éàÅ øå÷À
À å úaÈ LÇ éøÅ îåL
À
êÈ úeë
À ìÀ îÇ áÀ eçîùÄ
À é

.êÈ áeh
Æ îÄ eâÀpòÇ úÄ
À éåÀ eòaùÄ
À é ílË
È k .éòé
Ä áÄ LÀ éLÅ cÀ ÷Ç îÀ íòÇ
åzLÀ cÇ ÷À
Ä å åa úÈ éöÄ øÈ éòé
Ä áÄ MÀ áe
Ç

.úà
È øÈ ÷È åúåà íéîÈ
Ä é úcÇ îÀ çÆ

אתה קידשת עומד במרכז תפילת העמידה
בתפילת ערב שבת – הרביעית מבין שבע ברכות
עשרה בתפילה-שנאמרות בה )במקום התשע
.(...עשרה- תפילת שמונה....  הנקראת,הרגילה
 או לפחות לשיר את "חמדת,אפשר לקרוא אותו
" זכר זכר למעשה בראשית,ימים אותו קראת

:úéLà
Ä øÅ áÀ äùÂòîÇ ìÀ øÆëÅæ

.eðúÅ çeð
È îÀ áÄ àÈð äöÅ øÀ .eðéúåáÂ
Å à éäìàÅ
Å å eðéäìÁ
Å à
.êÈ úÆ øåú
È aÀ eð÷Å ìÀ çÆ ïúÀ
Å å êé
È úå
Æ öÀ îÄ aÀ eðLÅ cÀ ÷Ç

.êÈ úÆ òeLé
È aÄ eðLÅ ôÇ
À ð çnùÀ
Ç å êÈ áeh
Æ îÄ eðòÅ aù
À
.úîÁ
Æ àaÆ êÈ cÀ áÀ òÈ ìÀ eðaÅ ìÄ øäÅ èÀ
Çå
.êÈ LÆ ãÀ ÷È úaÇ LÇ ïåöøÈ áe
À äáÂ
È äàÇ aÀ eðéäìÁ
Å à 'ä eðìé
Å çÀ
Ä ðäÀ
Çå
:êÈ îÆ LÀ éLÅ cÀ ÷Ç îÀ ìàÅ øùÄ
È é ìkÈ dáÈ eçeðÈéåÀ
:úaÈ MÇ äÇ LcÅ ÷Ç îÀ .'ä äzÈ àÇ êeø
À aÈ
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שער רביעי :ופרוש עלינו סוכת שלומך
יותר מכל ,זהו השער הקהילתי של קבלת השבת.
במימד התיאורטי ,השבת כיום השלום  -תפילות
לשלום כללי ושלומם הפרטי של קרובים ורחוקים.
מקביל לתפילת השכיבנו בסידור המסורתי.
במימד הצלילי ,מובאים כאן דברים מוכרים )עושה
שלום ,לו יהי ,אלי אלי" ,גם כי אלך בגיא צלמוות"(
לצד מוכרים פחות – למשל "השכיבנו".
במימד הרגשי האישי ,יש כאן בקשת הגנה וברכה,
פניה לאל )וייתן כל אחד משמעות לתואר זה( שהוא
עליון וחזק שישפיע עלינו מטובו.
במימד הקהילתי ,זהו כאמור השער בדגש המימד
הקהילתי ,החל מההיבט הלאומי ועד הקהילתי
המצומצם .תחושת היחד מתחזקת ,תחושת השפע
הרגשי מאפשרת לתת ברכה לאחרים.
המעבר מהשער הקודם לשער זה צריך להיות רציף,
יש ערבוב בין שניהם – אבל הערה זו נכונה לגבי כל
השערים האחרים.
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השכיבנו
,íåìLÈ ìe
À íéáåè
Ä íéÄiçÇ ìÀ eðÅkìÀ îÇ eðÅãéîÂ
Ä òäÀ
Ç å ,íåìLÈ ìÀ eðéáÄ àÈ eðáé
Å kÄ LÀ äÇ
,êéÆ
È ðôÈ lÀ îÄ äáåè
È äöÈ òÅ aÀ eðÅðwÀ úÀ
Ç å êÈ îåì
Æ LÀ úÇkñË eðéìÅ òÈ Nåøôe
À
.êÈ îÆ LÀ ïòÇ îÇ ìÀ äøÈ äÅ îÀ eðòé
Å LåäÀ
Ä å

תפילת השכיבנו מתקשרת לקריאת שמע שלפני
השינה ,אבל היא מופיעה בתפילת ערב שבת
בבית הכנסת ,ללא הקשר של הליכה לישון .יש
לה מנגינה יפהפייה ,שכדאי ללמוד ולשיר.

.ïÉåâÈéåÀ áòÈ øÀ
È å áøÆ çÀ
Æ å øáÆ ãÆ áÅéåÉ à eðéìÅ òÈ îÅ øñÅ äÀ
È å :eðãÂ
Å òaÇ ïÅâäÀ
Èå
.eðøé
Å zÄ ñÀ zÇ êé
È ôÈ
Æ ðkÀ ìöÅ áe
À .eðéøÂ
Å çàÇ îe
Å eðéÅðôÈ ìÀ îÄ ïèÈ NÈ øñÅ äÀ
Èå

:äzÈ àÈ íeçøÀ
Ç å ïepçÇ êÀ ìÆ îÆ ìàÅ ékÄ .äzÈ àÈ eðìé
Å vÄ îe
Ç eðøÅ îÉ
À åL ìàÅ ékÄ
:íìÉ
È åò ãòÀ
Ç å äzÈ òÇ îÅ íÉåìLÈ ìe
À íéÄéçÇ ìÀ eðàÉ
Å åáe eðúà
Å öÅ øÉåîLe
À
.êÈ îÉ
Æ åìLÀ úÇkñË eðéìÅ òÈ ùÉåøôe
À

eðéìÅ òÈ íÉåìLÈ úkÇ ñË NøÉ
Å åtäÇ äÈåäÀ
É é äzÈ àÇ êeø
À aÈ
:íÄéìÈ LeøÀ
È é ìòÀ
Ç å ìàÅ øÈ NÄ
À é åÉ nòÇ ìkÈ ìòÀ
Çå

בוא בשלום

כמה אפשרויות נוספות לשירה:

רחל שפירא ,נורית הירש

יהי רצון
דודו ברק ,יוני רועה

ציפורי הצפון כבר הגיעו
מתערבל האבק בגבעות
אחותנו הרוח עברה בדרכים
ואנחנו צמאים לאות.

יְהִי רָצֹון ֶמ ֶל ְך ֶעלְיֹון
יְהִי רָצֹון ִמ ְּל ָפנֶי ָך
יְהִי רָצֹון ַׂשר וְ ֶאבְיֹון
יַחַד יִזְּכּו ְל ַר ֲחמֶי ָך

בוא בשלום החורשה מזכירה
בטרם חלקה אחרונה תזרע
ובטרם יוגף חלון
אנא שוב אלינו בשלום.

ַּׁש ַמיִם
ִמּטַל ה ָ
ְׁש ְמנֵי הָOרֶץּ ,תֵן
ִמ ְּדבַׁש ו ַ
ְׁשה וָגָן
ִמּכָל טּוב ִמק ָ
רִּמֹון זַיִת וְָדגָן
ָּתמָר ֵענָב ּו ְת ֵאנָה
ְּבצֵל אִילָן נִ ְחיֶה
Oדָם וְ ַחּוָה נִ ְהיֶה
ּו ְבנֵנּו ׁשּוב ׁשֹרֶׁש יַּכֶה

בוא בשלום נפתחות חצרות
ערכנו שולחן והדלקנו נרות
ובטרם יושר מזמור
נחכה לך שתחזור.
מתרפק האזוב על האבן
כתינוק על אימו היחידה
אחותנו הרוח עברה בשדות
והגשם בכף ידה.

יְהִי רָצֹון ֶמ ֶל ְך ֶעלְיֹון
יְהִי רָצֹון ִמ ְּל ָפנֶי ָך
יְהִי רָצֹון ַׂשר וְ ֶאבְיֹון
יַחַד יִזְּכּו ְל ַר ֲחמֶי ָך

בוא בשלום החורשה מזכירה...

עושה שלום
מן התפילה ,נורית הירש

כוכבים ישבצו את האופק
הירח ישלים מחסורו
אחותנו תפגוש בטלה האובד
בערגה תלטף צמרו

עושה שלום במרומיו
הוא יעשה שלום עלינו
ולע כל ישראל
ואמרו ,אמרו אמן.

בוא בשלום החורשה מזכירה
בטרם חלקה אחרונה תזרע
ובטרם יוגף חלון
אנא שוב אלינו בשלום.

יעשה שלום ,יעשה שלום,
שלום עלינו ועל כל ישראל.
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יום שלום
יהודה אבן שמואל

אנא בכח

יו %שלו %הוא יו %השבת:
שלו %האד %ע %עצמו ,ע %אחיו ,ע %העול %כולו –

עוד פיוט הנושא בקשה להגנה ולחסד הוא אנא
בכח ,המיוחס לרבי נחוניה בן הקנה .הכנסנו אותו
כאפשרות נוספת כאן ,אף כי בתפילת ערב שבת
הוא מופיע לפני לכה דודי:

יו %ההרמוניה בלבו של אד ,%מבשר ההרמוניה באד.%
:äøeø
È öÀ øézÄ zÇ êÀ
È ðéîÀ
Ä é úlË
Ç câÀ çÇ ëÉ aÀ ,àÈpàÈ

כוונת הלבבות
סבב בין הנוכחים ,הזדמנות להזכיר מישהו -
חייל בצבא ,בן שמטייל בהודו ,קרוב חולה ,מישהו שצריך את 'הגנת
הברכה' ,או מישהו שיש לו מאורע משמח :חזר מחו"ל ,החלים,
השתחרר מהצבא ,התקבל לקורס קצינים ,קיבל רישיון נהיגה ,מלאו לו
שמונים וכדומה.

:àøÉ
È åð ,eðøÂ
Å äèÇ ,eðáÅ bÀ NÇ ,êÈ nÀ òÇ úÇpøÄ ìaÅ ÷Ç
:íøÅ îÀ L
È úáÇ áÈ kÀ êÈ ãeçÄ
À é éLÅ øÉÀ åã ,øÉåaâÄ àÈð

:íìÅ îÈ
À â ãéîÄ zÈ êÈ úÀ ÷È ãÀ öÄ éîÂ
Å çøÇ ,íøÂ
Å äèÇ ,íëÅ øÀ aÈ
:êÈ úÈ
À ãòÂ ìäÇ
Å ð êÈ áeè
À áÉåøaÀ ,LÉåã÷È ïéñÂ
Äç
:êÈ úÀ MË
È ã÷À éøÅ ëÉÀ åæ ,äÅðtÀ êÀ nÀ òÇ ìÀ ,äàÅ
È b ãéçÈ
Äé
:úÉåîËìòÂ úÇ òÅ
Ç ãåÉ é ,eðúÅ ÷Â
È òöÇ òîÇ Le
À ìaÅ ÷Ç eðúÅ òÀ
È åLÇ

תפילת הדרך לחיילים
נוסח קהילת "ניגון הלב"

הפיוט הפך אהוב ומבוקש בלחנו של עובדיה חממה
– אפשר לשמוע ביו-טיוב:

ְ ִפ ָה יֵ ָנ ֶ ֵ ְלכ ְו ָתבא ְ ָל

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

ְב ִב ְט ָחה ֶאל ָל ְמחזת ֶח ְפ ְצ ֶכ.

עוד על אנא בכח ,ועל מה שמשוררים רבים כתבו
בעקבותיו ,אפשר למצוא בויקיפדיה:

וְ ֶ ֶקט ִ ְמ ְצא ְ ָכל ֶ ֵ ֵל ְ נ ְַפ ְ ֶכ
ֲמי.
וְ ֵח& וְ ֶח ֶסד וְ ַרח ִ

/http://he.wikipedia.org/wikiאנא_בכח

(ר ָענ('ת
ֶֹא י ְכל ָל ֶכ ָל * ְ

אפשר גם לקרוא את שלום שלום של איילי:

ֶ ְִ -תר ְַ,ת ָבאת ְ ַד ְר ְ ֶכ.

ׁשלֹום
ׁשלֹום ָ
ָ

ֳל ֶכ ָ ִמי.
ֱמת ָפע ְ
יב ֶכ א ֶ
טבי  /נְ ִת ְ
יכ ִ
ֲֶ .
י ְִהי ַמע ֵ
 ַֹח ִמ ְצא ַל ֲעבֹר ֶאת ִמ ְב ֲחנֵי ָה ֵא

יעקב איילי

*רנ ְל ָ אר ַ ִ ְט ָח
ֱאל ִֹהיִ %ה ְ ְ
*ה ָא ִל ְפקֹד ֶאת ְַ -ל ֵנ
ִאָ %
ֵח.
ִ ָנֵסֵ ֵ ,בְ ִ ,ת ַר ַ
נ ִמיֵ ' %איזֶה
ְ
אתנ
ִ ְ ַמע ָ
ָעי.%
ְצ ִליל נ ִ
ֱאל ִֹהיְ %ג ַֹב; ָה ֵעינַיִ %
ָדיִ ָ %פ ִני,%
ֱאל ִֹהיִ %ע %י ַ
בד ָ ְמ ַה ֵַ ְ 0ה ַ0יְ ָלה ָ ִעיר
ִאְ ְ %
יתנ ְ ַצ ֲע ֵדי
ִה ָנֵס נָא ֶאל ֵ ֵ
ֲאוִ יר
4ד ַע ֵאיפֹה ַה ָ& ֶפה וְ ַה ָ D9ר,
*ה ַה ֵ
ָ
*רנ
יל ָ ִה ְ ְ
9חד ִ ְ ִב ְ
ִ ְמי ָ
אר ַ ִ ְט ָח,
א ֵא ֵלינ
*ה ָא ָל ֵתת
ִאָ %

ָמי ַה ָ ִאי.
ִב ְט ָחה ְל ַה ֵ ְ ַל' ִ
עלה
ְכ ֶ ָ ב ְל ָכא&ֲ ,עי ִֵפיֶ 3ֶ ַ ,ר ְ ָה ָ
ֲביַ ,ח ְסרֵי ִמ ָה
נְ ַח ֵק ֶא ְת ֶכ ְ ֵק ִטי וְ אה ִ
ֵיכֵ ,י& ַה ֶ ָהבת ַה3עֲכת
נִ ְר ֶאה ְ ֵעינ ֶ
ֶאת נִ יצצת נִ ְ ָמ ָתֶ 4ל ַה ֶח ְמ ָלה
ֶפ ֶֹא ָח ְד ָלה
וְ ֶאת י ְִפי ַהֶ 5

6מ ַע ְ ִפ ָה.
ָר ְ ַה ֵ

ַרק *ל ָבא וְ ִת ַ&ח.
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מזמור לדוד  -תהילים כג
לחן :שלמה קרליבך

:ãÄåãÈ ìÀ øÉåîÀæîÄ

.øñÈ çÀ àÆ àìÉ ,éòÄ øÉ äÈåäÀé

;éÄðöé
Å aÄ øÇ
À é ,àLÆ cÆ úÉåàÀðaÄ
;ááÉ
Å åLÀé éLÄ ôÇ
Àð

אולי המפורסם בכל מזמורי תהלים ,דווקא בגלל
הנוצרים שאימצוהו והיותו מופע על כן בכל כך
הרבה סרטים .....את הלחן היפה ,שנעים מאד
לשיר יחד ,אפשר לשמוע בתקליט של 'שלישית
המעפיל' ,או בביצוע שולי נתן באתר 'פיוט' -
http://www.piyut.org.il/textual/504.html

.éÄðìÅ äÂ ðÇ éÀ úÉåçËðîÀ éîÅ -ìòÇ

.åÉ îLÀ ïòÇ îÇ ìÀ ,÷ãÆ öÆ -éÅìbÀ òÀ îÇ áÀ éÄðçÀ
Å ðéÇ

,úÆåîÈ ìÀ öÇ àéÅâaÀ êÀ ìÅ àÅ -ékÄ íÇb

יותר מזה אנחנו לא צריכים

--òøÈ àøé
È àÄ -àìÉ

;éãÄ nÈ òÄ äzÈ àÇ -ékÄ

אבי קורן ,שמואל אימברמן

,êÈ zÀ
Æ ðòÇ LÀ îe
Ä êÈ èÀ áÀ LÄ

.éÄðîÂ
Ë çðÇ éÀ änÈ äÅ

כבר יבשו עינינו מדמעות,
ופינו כבר נותר אילם מקול.
מה עוד נבקש ,אמור מה עוד?
כמעט ביקשנו לנו את הכל.

--ïçÈ ìÀ L
Ë ,éÇðôÈ ìÀ êÀ øÂ
É òzÇ
,éLà
Ä øÉ ïîÆ MÆ áÇ zÀ
È ðMÇ cÄ

;éøÈ øÀ öÉ ãÆâðÆ
.äÈéåÈøÀ éñÉ
Ä åk

--éÄðeôcÀ øÄÀ é ãñÆ çÈ
Æ å áÉåè ,êÀ àÇ
,äÈåäÀé-úéáÅ aÀ ézÄ áÀ LÀ
Çå

את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן שיחזור שוב לביתו,
יותר מזה אנחנו לא צריכים.

;éÈiçÇ éîÀ
Å é-ìÈk

.íéîÈ
Ä é êÀ øÆ àÉ ìÀ

כבר כאבנו אלף צלקות,
עמוק בפנים הסתרנו אנחה.
כבר יבשו עינינו מלבכות -
אמור שכבר עמדנו במבחן.

אילו פינו
מתוך תפילת השבת

את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן לה להיות שנית איתו -
יותר מזה אנחנו לא צריכים.

,íÈikÇ äøé
È LÄ àÅìîÈ eðéôÄ elàÄ
,åéÈlbÇ ïÉåîÂäkÇ äÈpøÄ eðÅðåÉ Lìe
À
,òé
Ç ÷Ä øÈ éáÂ
Å çøÀ îÆ kÀ çáÇ LÆ eðéúÉ
Å åúôÀ NÀ
Äå

כבר כיסינו תל ועוד אחד,
טמנו את ליבנו בין ברושים.
עוד מעט תפרוץ האנחה -
קבל זאת כתפילה מאוד אישית.

,çÇ øÈ
Å iëÇ åÀ LîÆ MÆ kÇ úÉåøéàÄ îÀ eðéÅðéòÀ
Åå
,íÄéîÈ LÈ éøÅ LÄ
À ðkÀ úÉåNeøôÀ eðéãÈ
Å éåÀ

את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן לנו לשוב ולראותו -
יותר מזה אנחנו לא צריכים.

,úÉåìÈiàÈ
Ç k úÉål÷Ç eðéÅìâÀ øÀ
Çå
êÈ ìÀ úÉåãÉåäìÀ íé÷é
Ä tÄ ñÀ îÇ eðçÇ
À ðàÂ ïéàÅ
.eðéúÉ
Å åáàÂ éäÅ ìàÅ
É å eðéäÅ ìÁ
É à 'ä

את אילו פינו – שמקומו במקור בתפילה של שבת
בבוקר – אוהבים לשיר ,ב"ניגון הלב" ובבית תפילה
בת"א ואולי בעוד מקומות ,בלחן של שלמה גרוניך:
http://www.youtube.com/watch?v=_RWSxqZjXjQ
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יהי הכל

את השיר "יהי הכל" בביצוע שלמה גרוניך לא מצאנו
במקום שאפשר לשומעו ללא תשלום .אפשר
להורידו – תמורת  - ₪ 4באתר של מומה –
http://www.imusic.co.il/album_details.asp?a
lbum_id=690&affiliate_id=2

מילים :ברטולד ברכט )תרגם לעברית :נתן זך(
לחן :שלמה גרוניך

יְ ִהי ַהֹל
ָ? ְלכֹל
ְַ F
לו יהי

יטיב ִע:8
Fכל ְל ֵה ִ
ֶ ַ
ֶלד  ָל ִא ָ:ה ָה ִא ִָ 8הית,
ַהֶ F

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.

ְל ַמ ַע> יִ ְג ַ(ל,
ָלה  ָל ֶע ְגל> ַה/ב,
ָה ֲעג ָ
יטב
ְל ַמ ַע> יִ נְ ַהג ָ ֵה ֵ
את ַמיִ ,$
וְ ָה ֲא ָד ָמה  ַל ִַ ְ 8קיָ $
ְל ַמ ַע> ִ ֵ> ִ) ְריָ ְ ִע.

לו יהי ,לו יהי
אנא  -לו יהי
כל שנבקש לו יהי.

שיר למעלות – תהלים קכא
לחן יוסף קרדונר

מה קול ענות אני שומע
קול שופר וקול תופים
כל שנבקש לו יהי
לו תישמע בתוך כל אלה
גם תפילה אחת מפי
כל שנבקש לו יהי

:úÉåìÂònÇ ìÇ ,øéLÄ
--íéøÄ äÈ äÆ -ìàÆ ,éÇðéòÅ àOÈ àÆ
.éøÀ
Ä æòÆ àáÈ
É é ,ïÄéàÇ îÅ
--äÈåäÀé íòÄ îÅ ,éøÀ
Ä æòÆ

לו יהי ,לו יהי...

.õøÆ àÈ
È å íÄéîÇ LÈ ,äNÅ òÉ

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.

;êÈ ìÆ âÀ øÇ èÉånìÇ ïzÄ
Å é-ìàÇ

.êÈ øÆ îÀ LÉ ,íeðÈé-ìàÇ
.ìàÅ øÈ NÄ
À é ,øîÉ
Å åL

--ïLéÄ
È é àìÉ åÀ ,íeðÈé-àìÉ äÅpäÄ
;êÈ øÆ îÀ LÉ äÈåäÀé

לו יהי ,לו יהי...

.êÆ
È ðéîÀ
Ä é ãÇé-ìòÇ ,êÈ lÀ öÄ äÈåäÀé
;äÈkkÆ éÇ-àìÉ LîÆ MÆ äÇ ,íîÉ
È åé

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.

.äìÀ
È élÈ aÇ çÇ øÈ
Å éåÀ

:òøÈ -ìÈkîÄ êÈ øÀ îÈ LÄ
À é ,äÈåäÀé
.êÈ LÆ ôÇ
À ð-úàÆ ,øîÉ LÄ
Àé

לו יהי ,לו יהי...

--êÈ àÉ
Æ åáe êÈ úà
À öÅ -øîÈ LÄ
À é ,äÈåäÀé

השיר שיר למעלות קיבל פרסומו על ידי מוש בן-ארי
ולהקת שבע .בשיר שרים "השם" בכל מקום שכתוב
"יהוה" .ביצוע שלו אפשר לשמוע ביו-טיוב:

íìÉ
È åò-ãòÀ
Ç å ,äzÈ òÇ îÅ

http://www.youtube.com/watch?v=mYX6p741cAQ
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שער חמישי :יהיו לרצון אמרי פי
במימד התיאורטי ,פרשת השבוע ,לקחים מוסריים,
לימוד משותף .בקהילות רבות הדרשה על פרשת
השבוע באה לאחר התפילה ,לפני פיזור.
במימד הצלילי ,הפסוקים המוכרים מתוך פרשות
השבוע השונות ,וכמו כן  -מי האיש ,שירת העשבים,
אלי אלי ,וכו.
במימד הרגשי האישי ,כאן הפניה היא אל האישי ,כל
אחד אל עולמו הפנימי ,והשילוב בין השבת ובין
"וינפש" במובן הנפש .זהו רגע השיא מבחינת
החשיפה של המאזין אל החשיפה של הדרשן ,ש"דורש
אלוהים" במלים משלו ,כבר לא מסתתר מאחורי נוסח-
אחיד
במימד הקהילתי ,יש כאן הרפיה ,אחרי תחושת היחד
החזקה יש כאן אפילו מקום ואפשרות ללכת ,למי
שכבר אין לו )או לילדיו( יכולת להקשיב.

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

יהיו לרצון אמרי פי
מתוך תפילת עמידה

,úÉååàÇ
Â bäÀ
Ç å úÉåiÄðtÀ äÇ ïîÄ eðøÅ îÀ LÀ zÄ

.äîÈ øÀ îÄ øaÅ cÇ îÄ éúÇ ôÈ Ne
À òøÈ îÅ éÄðåÉ LìÀ øöÀ
É ð ,éäÇ ìÁ
Éà

.úÉåòøÈ úÉåcîÄ øàÈ Le
À úeìéëÄ øÀ äÀ
È å úeáöÀ òÇ äÀ
È å úeðÈãtÀ wÇ äÀ
Ç å ñòÇ kÇ äÇ ïîÄ

.äÆéäÀ zÄ ìkÉ ìÇ øôÈ òÈ kÆ éLÄ ôÇ
À ðåÀ ,ícÉ úÄ éLÄ ôÇ
À ð éìÇ ìÀ ÷Ç îÀ ìÀÄ å

.éLÄ ôÇ
À ð ócÉ øÀ zÄ êé
È úÉ
Æ åöÀ îÄ áe
À ,êÈ úÆ øÉ
È åúaÀ éaÄ ìÄ çúÇ tÀ

,eäòÅ øÅ îÅ LéàÄ úàÀ
Ç ðwÄ îÄ eðìé
Å vÄ úÀ
Çå

íúÈ öÂ
È ò øôÅ äÈ äøÈ äÅ îÀ - äòÈ øÈ éìÇ òÈ íéáÄ LÉ
À åçäÇ ìëÈ åÀ

.íéøÄ çÅ àÂ ìòÇ íúÈ àÀ
È ð÷Ä àìÀÉ å eðaÅ ìÄ ìòÇ íãÈ àÈ úàÀ
Ç ð÷Ä äìÂ
Æ òzÇ àìÀÉ å

.ízÈ áÀ LÂ
Ç çîÇ ì÷Å ìÀ ÷À
Çå
,êÆ
È ðéîÀ
Ä é ïòÇ îÇ ìÀ äNÂ
Å ò ,êÈ îÆ LÀ ïòÇ îÇ ìÀ äNÂ
Åò

.íÈðåÉ øñÀ çÆ àìÀÉ å eðéøÅ áÂ
Å ç úìÂ
Ç òîÇ ãçÈ àÆ ìÈk äàÆ øÄ
À pLÆ eðaÅ ìÄ aÀ ïzÅ ,àaÈ øÇ cÀ àÇ

,êÈ úÆ øÉ
È åz ïòÇ îÇ ìÀ äNÂ
Å ò ,êÈ úÆ MË
È ã÷À ïòÇ îÇ ìÀ äNÂ
Åò
.éÄððÅ òÂ åÇ êÈ ðÀ éîÀ
Ä é äòé
È LÉ
Ä åä êé
È ãé
Æ ãÀÄ é ïeöìÀ çÅ
È é ïòÇ îÇ ìÀ

êéÆ
È ðôÈ ìÀ éeöøÈ äÀ
È å øLÈ
È iäÇ êÀ øÆ ãÆ aÀ åÉ øáÂ
Å ç úàÆ ãçÈ àÆ ìÈk øaÅ ãÀ
Ç pLÀ
Æå

,êéÆ
È ðôÈ ìÀ éaÄ ìÄ ïÉåéâÀ äÀ
Æ å éôÄ éøÅ îÀ àÄ ïÉåöøÈ ìÀ eéäÄ
Àé

äÈìéìÄ çÈ ,åÉ øáÂ
Å ç ìòÇ ãçÈ àÆ îÅ äàÀ
È ðNÄ íeL äìÆ òÂ zÇ àìÀÉ å

.éìÄ àÂ åÉ âÀå éøeö
Ä 'ä

eðéìÅ òÈ íÉåìLÈ äNÂ
Æ òéÇ àeä åéîÉ
È åøîÀ aÄ íÉåìLÈ äNÆ òÉ

,êé
È ìÆ àÅ äáÂ
È äàÇ aÀ eðúÉ
È åà ÷ÅfçÇ úe
À

,ìàÅ øÈ NÄ
À é ìkÈ ìòÀ
Çå
.ïîÅ àÈ eøîÀ àÀ
Äå

.çeø
Ç -úçÇ
Ç ð ìkÉ äÇ äÆéäÄ
À iLÆ
.ïÉåöøÈ éäÀ
Ä é ïÅk ,ïîÅ àÈ

 כרמי.קשב – ט

.-ָ  ַמ/ ֶל/יחה
ָ .ִ ח ַח.
ֵ ָק ֶה ִל ְ ֵי (קנ ְִכ'ת ְל
.4ָ ֶ ָ'ה אֹזֶ& ַל7ָ חת ַמ8
ַ ָל
 ָה ַע ִיקת/סחר
ֵ  ַה ְ*נִינִי א/לה
ֵ רַק
.ָ את י:ֲ
ָ יָכל ִל ְק ַֹע ְ ִלי ח
פרשת השבוע
.... חיבור לאקטואליה,דרשה על פרשת השבוע

באתר המדרשה ניתן למצוא דרשות של חברינו על
:פרשות השבוע השונות – הנה כאן
http://www.hamidrasha.org.il/site/heb/Gene
ral.aspx?l=4&id=481

טו- יג,מי האיש – תהלים לד
;íéiÄ çÇ õôÅ çÈ äÆ ,LéàÄ äÈ -éîÄ
.áåè
É úåà
É øÀ ìÄ ,íéîÈ
Ä é áäÅ àÉ
;òøÈ îÅ êÈ ðÀ åL
É ìÀ øöÉ ðÀ
.äîÈ øÀ îÄ øaÅ cÇ îÄ ,êé
È úÆ ôÈ Ne
À
;áåè
É -äNÂ
Å òåÇ ,òøÈ îÅ øeñ
.eäôÅ ãÀ øÀ
È å íåì
É LÈ LwÅ aÇ
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שער שישי :אדון עולם

והנה מגיע הזמן לחתום את קבלת השבת .השער
האחרון הוא בעצם שער היציאה מקבלת השבת.
בכל המימדים – יש כאן סיום ,חתימה ,יציאה
מהיחד הקהילתי איש איש לביתו.
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שירת העשבים

דרור יקרא

נעמי שמר ע"פ הרב נחמן מברסלב

ר' אדונים הלוי בן לברט – "דונש"

ּדַע ְל ָךֶׁ ,שּכָל רֹועֶה וְרֹועֶה
ִּׁשּלֹו
יֵׁש לֹו נִּגּון ְמיֻחָד מ ֶ
ֵׂשב
ֵׂשב וְע ֶ
ּדַע ְל ָךֶׁ ,שּכָל ע ֶ
ִּׁשּלֹו
יֵׁש לֹו ִׁשירָה ְמיֻ ֶחדֶת מ ֶ
ֲׂשה נִּגּון ֶׁשל רֹועֶה
ֲׂשבִים נַע ָ
ִּׁשירַת ָהע ָ
ּומ ִ

ְ(רר יִ ְק ָרא ְל ֵב> ִעַ $ת.
וְ יִ נְ ָצ ְר ֶכְ $מ ָב ַבת.
ַ 4ת.
נְ ִעיְ ִ $מ ֶכ $וְ לֹא י ְ
ְב נח ְיָ ַ $ת:
אל ִמי.
ְ(ר נָוִ י וְ ַ
ֲDה ִע ִ8י.
ֶע ע ֵ
וְ את י ַ
ת? ַ ְר ִמי.
Dרק ְ ְ
נְ ַטע ֵ
ְ ֵעה ַוְ ַעת ְנֵי עּ ִַ8י:

ַּכּמָה יָפֶהַּ ,כּמָה יָפֶה וְנָאֶה
ַּׁשירָה ֶׁש ָּלהֶם
ְׁשּׁשֹו ְמעִים ה ִ
ּכ ֶ
טֹוב מְאֹד ְל ִה ְת ַּפּלֵל ּבֵינֵיהֶם
ַּׁשם
ּו ְביִרְOה ַלעֲבֹד אֶת ה ֵ
ִׁשּתֹוקֵק
ֲׂשבִים ִמ ְת ַמּלֵא ַהּלֵב ּומ ְ
ִּׁשירַת ָהע ָ
ּומ ִ

ֱאל ִֹהיְ 8ִ ַ >ֵ $ד ָר ַהר.
ֲה ַדס ִ ָ/ה ְר ִ ְד ָהר.
וְ ַל ַמ ְז ִהיר וְ ַלִ ְז ָהר.
ָהר:
למיֵ ְ >ֵ $מי נ ָ
ְ ִ

ַּׁשירָה ִמתְעֹורֵר
ְׁש ַהּלֵב מִן ה ִ
ּוכ ֶ
ִׂש ָראֵל
ִׁשּתֹוקֵק אֶל ֶארֶץ י ְ
ּומ ְ
ְׁש ְך וְהֹו ֵל ְך
אֹור ּגָדֹול ֲאזַי ִנמ ַ
ֻּׁשתָּה ֶׁשל הָOרֶץ ָעלָיו
ִמ ְּקד ָ
ֲׂשבִים
ִּׁשירַת ָהע ָ
ּומ ִ
ֲׂשה נִּגּון ֶׁשל ַהּלֵב.
נַע ָ

ְ(רר יִ ְק ָרא ְל ֵב> ִעַ $ת.
וְ יִ נְ ָצ ְר ֶכְ $מ ָב ַבת.
ַ 4ת.
נְ ִעיְ ִ $מ ֶכ $וְ לֹא י ְ
ְב נח ְיָ ַ $ת:
לחנים והסברים לפיוט דרור יקרא -
http://www.piyut.org.il/tradition/2322.htm

אדון עולם

לחנים והסברים לפיוט אדון עולם -
http://www.piyut.org.il/textual/18.html

מחבר לא ידוע ,ספרד ,המאה 12

עלֲ $א ֶר ָמ ַל ְ? ְ ֶט ֶרָ $ל יְ ִציר נִ ְב ָרא
ֲאד> ָ
ֲDה ְב ֶח ְפצ ֹל ֲאזַי ֶמ ֶל ְ? ְמ נִ ְק ָרא
ְל ֵעת ַנע ָ

בבתי כנסת רבים נהוג לשיר את אדון עולם )או את
יגדל אלוהים חי( בסיום תפילת ערב שבת .מכאן
לקחנו את שם השער שלנו – מה גם שהשיר אדון
עולם הפך אהוב ומוכר בלחנו של עוזי חיטמן ,אם כי
ניתן לשיר אותו גם בלחנים אחרים.

נרא
'ח ֵרי ִ ְכלת ַהֹל ְל ַב( יִ ְמל ְֹ? ָ
וְ ֲ
2רה
וְ הא ָהיָה וְ הא הֹוֶה וְ הא יִ ְהיֶה ְ ִת ְפ ָ
ירה
ל ַה ְח ִ ָ
וְ הא ֶא ָחד וְ ֵאי> ֵנִ י ְל ַה ְמ ִיל ְ
אית ְ ִלי ַת ְכ ִלית וְ ל ָהעֹז וְ ַה ִָ Dְ 8רה
ְ ִלי ֵר ִ

במקומות מסוימים ,כמו למשל בקבלות שבת
שערכנו בבית הספר הריאלי בחיפה ,הקהל נעמד
יחד ,בצפיפות ,לשיר את אדון עולם מתוך תחושה
של יחד לפני סיום.

א ִלי וְ צר ֶח ְב ִלי ְיָ $צ ָרהוְ הא ֵא ִלי וְ ַחי ֲ
סי ְיֶ $א ְק ָרא
נסי ְמנָת ִ
וְ הא נִ ִJי  ָמ ִ

יש שנוהגים גם 'לצרף בית' ולשיר

שבת שלו $ומבור? ,שבת שלו $ומבור?,
שבת שלו $ומבור? ,שבת שלו $ומבור?.

ירה
2ע ָ
י> וְ ִ
רחי ְ ֵעת ִא ַ
'פ ִקיד ִ
ְיָד ְ
ירא.
ָתי ֲאדֹנָי ִלי וְ לֹא ִא ָ
רחי  ְ-וִ ִ F
וְ ִעִ $
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אחלה עולם
עלי מוהר

כשאני רואה
בחלוני
עץ שמוריק לך וגם לי
אני שר לעצמי,
איזה אחלה עולם

השמיים כחולים,
ענן הוא לבן
והבוקר בהיר ובלילה אישן
ואחלום לעצמי,
איזה אחלה עולם

ובכן ,חתמנו ,אבל ....יש כאלה שלא רוצים להיפרד,
שמושכים את השירה עוד ועד ...לאלה הוספנו כאן
עוד שירים לסיום ...שירים בלדינו מתאימים –
בקהילות רבות  -ברגעים האלה ,אבל כמובן גם
אחרים.

וכל צבעי הקשת ,יפים וחדשים
פרוסים אחרי הגשם על פני האנשים
והיום כה יפה ,וקל לי כל כך
לומר שאני אוהב אותך
והנה תינוקות בוכים במיטה
מה שהם ילמדו לעולם לא אדע
אז אני שר לעצמי ,איזה אחלה עולם
וכל צבעי הקשת ,יפים וחדשים...
השמיים כחולים ,ענן הוא לבן
והבוקר בהיר ,ובלילה אישן
ואחלום לעצמי ,איזה אחלה עולם....

אב'רי טו פוארטה סראדה

פתחי את דלתך הסגורה

אב'רי טו פוארטה סראדה
קה אן טו באלקון לוז נו איי
אל אמור אה טי טה ב'לה
פארטימוס ,רוזה ,פארטימוס רוזה דה אקי

פתחי את דלתך הסגורה
כי במרפסת שלך אין אור
אהבתי תגן עליך
נצא רוזה )או אהובה( ,נצא מכאן

יו דמאנדי פור לה טו ארמוזורה
קומו טה לה דיו אל דיו
לה ארמוזורה טויה אס פורה
לה מרסקו סולו יו.

אני מתפלל אל יופייך
זה שנתן לך אלוהים
יופייך הוא טהור
רק לי הוא שמור.

צור משלו אכלנו

שיר המעלות
תהילים קכ"ו ,יוסל'ה רוזנבלט

הת ְרנ ִ ְד ַבר יְ ָי:
2כ ְלנ ָ ְרכ ֱאמנַי ַָ Dב ְענ וְ ַ
צר ִמ ֶַ :
2כ ְלנ ֶאת ַל ְחמ .וְ יֵינ ָ ִתינ.
2בינַ .
רענ ִ
עלמֵ .
ַהֶ >ָGאת ָ
2מ ְרנ וְ ָענִ ינֵ .אי> ָקד ַי ָי:
נדה ִל ְמ .נְ ַה ְל ְ ִפינַ .
ַעל ֵ> ֶ

:úÉåìÂònÇ äÇ ,øéLÄ
.íéîÄ ìÀ çÉ kÀ ,eðéÄéäÈ – ïÉåiöÄ úáé
Ç LÄ -úàÆ ,äÈåäÀé áeLaÀ

:äÈpøÄ eðÅðåÉ Lìe
À – eðétÄ ,÷ÉåçNÀ àìÅ nÄ
È é æàÈ

דה נְ ָב ֵר ְ? ֵלאל ֵֹהינַ .על ֶא ֶרֶ 5ח ְמ ָ(ה ֶ ִהנְ ִחיל
ְ ִיר וְ קל ָ
בתינ.
ַל ֲא ֵ
ָבר ָע ֵלינ .וְ ֱא ֶמת יְ ָי:
ַפ ֵנַ .ח ְס( ַ -
יע ְלנ ְ
ָמז> וְ ֵצ ָדה ִה ְַ ִ D

.älÆ àÅ -íòÄ úÉåNÂòìÇ ,äÈåäÀé ìécÄ âÀ äÄ – íÄéåÉ báÇ eøîàÉ
À é ,æàÈ
.íéçÄ îÅ NÀ eðéÄéäÈ – eðnÈ òÄ úÉåNÂòìÇ ,äÈåäÀé ìécÄ âÀ äÄ
.áÆâpÆ aÇ íé÷é
Ä ôÄ àÂ kÇ – eðúé
Å áÄ LÀ -úàÆ ,äÈåäÀé äáeL
È

ב ְר ָננָה
ָיר ִיר ָח ָדִ .
יִ ָנֶה ַה ְִ 8ק ָ(ִ .עיר ִצַ ְ >Fמ ֵא .וְ ָ $נ ִ
ֲלה.
ַנע ֶ
ָה ַר ֲח ָמ> ַהִ ְק ָד .יִ ְת ָ ַר ְ? וְ יִ ְת ַע ֶהַ .על ס יַיִ > ָמ ֵלאִ ְ .ב ְר ַת יְ ָי:
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.eøöÉ ÷Ä
À é äÈpøÄ aÀ – äòÈ îÀ ãÄ aÀ íéòÄ øÉÀ fäÇ

:òøÈ
Ç fäÇ -êÀ LÆ îÆ àNÉ
Å ð – äëÉ áe
È ,êÀ ìÅ
Å é êÉÀ åìäÈ
.åéúÈ nË
É ìàÂ ,àNÉ
Å ð – äÈpøÄ áÀ àáÈ
É é-àaÉ

