'כזה וראה וחדש' -סדר קבלת שבת זה נוצר בהתכתבות עם מסורת קבלת השבת שהונהגה במשך שנים לפני
ַאאִזין ִשיר ַע ְר ִשי
ארוחת השבת בחדר האוכל בקיבוץ להבות חביבה בדומה לקיבוצים רבים וטוביםִ " -הנֵּה ֲ
יכה" ְּוז ִמירֹות ֶשל ַש ָבת"(פניה ברגשטיין) .סידור
ּושחֹוקֵּ "/א ָ
יע ִפי ֵּאם ֱא ֵּלי ַבתִ /.הנֵּה ִלי ִתְז ַה ְרנָה ְבֶד ַמע ְ
ָהָרחֹוקִ /ה ִב ַ
תפילה זה לערב שבת הוא בבחינת יצירה רוחנית וייחודית לקהילת להבות חביבה שמבטאת את הרצון
להפגיש בין שפת התפילה המסורתית של מגוון עדות וקהילות ישראל לבין המסורת הקיבוצית ומציאות החיים
ה ֶע ְדנָה
ְתה ָ
הי ָ
חּלֹונֹות ִמ ָכל ֵע ֶברְ ../ו ָ
הגָנּוז ֵ /עינֵי ַׁ
ש ָבת ְב ִחנָּה ַׁ
יטה ַׁ
הישראלית חילונית מודרניתִ " .ה ְר ִט ָ
ֶא ֶצ ֶלת" (יהושוע רבינוב)
מת ִע ְב ִרּיּות נ ֱ
ִש ַׁ
נֹוסרְ /לנ ְ
ְב ִב ְק ַׁעת ִג ָ
לאורך כל הדורות הייתה התפילה ,אחת מאבני היסוד החשובים והמשמעותיים של הזהות היהודית ושל אורח
החיים היהודי של היחיד ושל הקהילה .דפיו של סידור התפילה הכילו את קורות העם היהודי ונתנו ביטוי רוחני
לרגעי השמחה והצער -
הזֹאתִ :ל ְראֹותָ ,לחּוש,
חרּות ַׁ
הֵ
שלַׁ /על ַׁ
מלַׁ ,על נֹגַּׁה ְפ ִרי ָב ֵ
ת ַׁפ ֵּלל ַׁ /על סֹוד ָע ֶלה ָק ֵ
ֹלהיָ ,ב ֵרְך ְו ִה ְ
א ַׁ
" ַׁל ְמ ֵדנִיֱ ,
של" (לאה גולדברג).
ַׁחלְ ,ל ִה ָכ ֵ
ִל ְנשֹםָ /,ל ַׁד ַׁעתְ ,לי ֵ
התפתחותה של התפילה היהודית נמשכה לאורך כל הדורות .בצד תפילות עתיקות מן המקרא ומימי בית שני
שולבו פיוטים ומקראות של בני כל הדורות ,הקהילות והעדות.
כקהילה רב תרבותית המכבדת ומוקירה את המסורת והאמונה של כלל חבריה הושם דגש על שמירת תפילות
השבת הנהוגות בכל זרמי היהדות ובכל עדות ישראל תוך התייחסות לקורותיו של העם היהודי בדורות
האחרונים ומתן ביטוי ליצירה היהודית הישראלית.

בסידור סומנו קטעיי עיון ושירה כאלטרנטיבה לקריאה אישית לצד התפילה הציבורית.
הקהילה מחבקת את מגוון המנהגים של חבריה ותעודד כל משפחה בתורה להוביל את קבלת
השבת ,תוך שיתוף הקהילה במנהגים הנהוגים באותה המשפחה ותוך שמירה קפדנית על סובלנות,
מתינות דתית ושוויון מגדרי.
" מי אוהב את השבת?  /אני ,אתה ואת /.כל העולם כמעט!  /אז למה לא כל יום שבת?" (אהוד מנור)

שבת שלום.

][Pick the date

קבלת שבת קיבוצית
אנו יהודים מקוריים ואנו רוצים למצוא צורת חיים מתאימה לנו ,אנו
נחדש את כל הזוהר של השבת ,ניקח את כל הטוב שהיה בדברים הקדושים וכל מה
שאנו זקוקים לו כאנשי טבע וכפועלים  -ולנו יש צורך בשבת יותר מאשר למישהו אחר
 נרים זאת על נס ונבנה על פי זה את החיים .~ ברל כצנלסון

משמעות השבת היה לחגוג ולהלל את הזמן ,ואיננה לפאר ולפרסם
את המרחב .אנו חיים שישה ימים בשבוע תחת רודנותם של הדברים שבמרחב :בשבת
אנו מנסים לכוון עצמנו לקראת קדושת הזמן .ביום זה אנו נקראים ליצור זיקה עם
הנצחי שבזמן ,לסור מתוצאות הבריאה ,ולפנות אל המסתורין של הבריאה :לעבור
מעולם הבריאה אל בריאת העולם.
~ אברהם יהושע השל

ָעים  /מילים :תהלים קלג א  ,לחן :עממי
ּומה-נ ִ
מהּ-טֹוב ַׁ
ִהנֵה ַׁ
ָחד.
ַאחים גַׁם-י ַׁ
ש ֶבת ִ
ָעים ֶ
ּומה-נ ִ
מהּ-טֹוב ַׁ
ִהנֵה ַׁ

ה ְללּו-יָּה  /מילים :תהילים ק"ג ה-ו ,לחן :עממי חסידי
ַׁ
מע
ש ַׁ
ה ְללּו-יָּה ְב ִצ ְל ְצ ֵליָ -
ַׁ
רּועה.
ת ָ
ה ְללּו-יָה ְב ִצ ְל ְצ ֵלי ְ
ַׁ
ה ֵּלל יָּה
ת ַׁ
מ הְ ,
ְש ָ
הנ ָ
כֹל ַׁ
ה ְללּו-יָּה
ַׁ
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מי יתן ובמשכן זה של שבת ושל שלום
נוכל להתברך בשירה ,בתפילה,
בחיזוק הנפש ובשלוה.
שנוכל לשמוח במה שאנו יודעים,
במה שאנו לומדים
ובמה שאנחנו מלמדים אחד את השני.
שהביישנים בינינו ימצאו את קולם
ידעו שניתן למצוא כאן
בקיבוץ להבות חביבה קהילה .
שנזכור תמיד שאנחנו האמהות והאבות
של העתיד
ושכל מה שאנו עושים עכשיו,
ולו המעשה הקטן ביותר ,משנה סדרי עולם.
שנזכה לקיים את הכתוב
"סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורודפהו".
שבת שלום.

שבת היא המרגוע שלאחר יצירה והתחלתה של יצירה חדשה .שמיטה רוחנית כדי
לחדש את הרוח .האיש אשר לא יצר בימי החול ,לא ידע טעם שבת .ואשר לא ידע
טעם שבת ,לא יודע טעם יצירה .השבת בחיי יוצר ,כמו בחיי עם שלם ,היא קרקע
בתולה למחשבה ,שמעשים באים אחריה.
מחשבה תחילה לסוף מעשה .השבת היא אושר המנוחה השלמה לאחר מעשה ,כדי
לשוב ולהוציא לפעולה מעשה שני ושלישי שישנם כבר במחשבה.
~זלמן שזר
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ערב שבת  /מילים :שמואל בס ,לחן :יואל ולבה
עוד מעט ירד אלינו יום שבת הטוב.
לכבודו תכין אימנו
מטעמים לרוב.
בואי ,בואי הברוכה,
יום שבת ,יום מנוחה!
בואי נא ,בואי נא ,המלכה!
אך נפסיק פה לימודינו,
הביתה נמהר.
נתקדש לשבתנו
בפרחים ובנר.
בואי בואי הברוכה...

ֹלהי  /לאה גולדברג
א ַׁ
ַׁל ְמ ֵדנִיֱ ,
ֹלהיָ ,בֵּרְך ְו ִה ְת ַפ ֵּלל
ַל ְמֵּדנִיֱ ,א ַ
ַעל סֹוד ָע ֶלה ָק ֵּמלַ ,על ֹנגַּה ְפ ִרי ָב ֵּשל,
ַעל ַה ֵּחרּות ַהזֹאתִ :ל ְראֹותָ ,לחּושִ ,ל ְנשֹם,
ַחלְ ,ל ִה ָכ ֵּשל.
ָלַד ַעתְ ,לי ֵּ
תֹותי ְבָר ָכה ְו ִשיר ַה ֵּלל
ַל ֵּמד ֶאת ִש ְפ ַ
ֹקר ְו ִעם ֵּליל,
ְב ִה ְת ַחֵּדש ְז ַמנְָך ִעם ב ֶ
יֹומי ַהּיֹום ִכ ְתמֹול ִש ְלשֹום,
ִהיֶה ִ
ְל ַבל י ְ
יֹומי ֶה ְרגֵּל.
ִהיֶה ָע ַלי ִ
ְל ַבל י ְ

אין צורך להיות..מדקדק במצוות בשביל להכיר את ערך השבת… מי שמרגיש בלבו
קשר אמיתי עם חיי האומה בכל הדורות ,הוא לא יוכל בשום אופן...לצייר לו מציאות
של עם ישראל בלי "שבת מלכתא"  ...אפשר לומר בלי שום ַה ְפָרזָה כי יותר משישראל
שמרו את השבת  -שמרה השבת אותם; ולולי היא ,שהחזירה להם את "נשמתם"
וחידשה את חיי רוחם בכל שבוע ,היו ַה ְת ָלאֹות של "ימי המעשה" (=ימי החול של
יֹוטה
השבוע) מושכות אותם יותר ויותר כלפי מטה ,עד שהיו יורדים לבסוף ַל ְד ָ
(=לקומה) התחתונה של חומריות ושפלות מוסרית ושכלית".
~ אחד העם
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ניגונים  /מילים :פניה ברגשטיין  , 1944לחן :דויד זהבי
ָאבי,
תם נִגּונִים ִביִ ,א ִמי ְו ִ
ת ְל ֶ
ש ַׁ
ְ
כּוחים.
ש ִ
מֹורים ְ
נִגּונִים ִמ ְז ִ
ְשָאם ְל ָב ִבי–
ַׁר ִעינִים נ ָ
ַׁר ִעינִים; ג ְ
גְ
צֹומ ִחים.
עֹולים ְו ְ
הם ִ
תה ֵ
ַׁע ָ
שֹול ִחים פֹארֹות ְב ָד ִמי,
ְ
הם
תה ֵ
ַׁע ָ
לּובים,
ש ִ
עֹור ַׁקי ְ
יהם ְב ְ
ש ֶ
ש ְר ֵ
ָ
יריְִך ִא ִמי,
ש ַׁ
ָאביְ ,ו ִ
נִגּונֶיָךִ ,
ש ִבים.
ֵעֹורים ְו ָ
ְב ָד ְפ ִקי נ ִ
ה ָרחֹוק
שי ָ
שיר ַׁע ְר ִ
ַאא ִזין ִ
ִהנֵה ֲ
א ֵלי ַׁבת.
יע ִפי ֵאם ֱ
ִה ִב ַׁ
ּושחֹוק
מע ְ
ה ְרנָה ְב ֶד ַׁ
ת ְז ַׁ
ִהנֵה ִלי ִ
ש ָבת.
של ַׁ
ּוז ִמירֹות ֶ
יכה" ְ
" ֵא ָ
ֵָאלם
ִתם ְו ָכל ְצ ִליל י ֵ
הגֶה י ַׁ
ָכל ֶ
ה ָרחֹוק ִכי יֵהֹום.
קֹול ֶכם ָ
ִבי ְ
ת ֶכם
ַׁה ֵרינִי ִא ְ
ֵעינַׁי ֶא ֱעצֹם ו ֲ
תהֹום.
הְ
ש ַׁכת ַׁ
חְ
מ ַׁעל ְל ֶ
ֵ









Page 5

נדמה שניגונים ,השיר היפיפה שכתבה פניה מיטיב לתאר את מערכת היחסים המורכבת בין הבת
החלוצה שחיה בקיבוץ בארץ ישראל להוריה הרחוקים ,שניגוניהם טבועים עמוק בדמה ,למרות שלא
ברור כי היא עצמה שרה אותם .היא מקשיבה בעיניים עצומות לצליל הרחוק בדמע וצחוק ,ומתמזגת
איתו מעל לחשכת התהום (אביה ואחיה נספו בשואה).
פניה ברגשטיין נולדה בשנת  1908בפולין ועלתה לארץ ב 1930 -לקיבוץ גבת .כבר בנערותה בלטה
ביכולת הביטוי והכתיבה .בקיבוץ ,בגלל מחלת לב קשה ,קיבלו יכולות אלה משמעות רבה עוד יותר.
בשדות ובענפי החי לא יכלה לעבוד ,לכן עבדה במחסן הבגדים ,בחינוך ובעריכת עלון הקיבוץ .בין
לבין ,כתבה .לילדים וגם למבוגרים" .בוא אלי פרפר נחמד "ו"האוטו שלנו "הם רק קצהו של קרחון.
בשנת  1950נפטרה בעודה בת  42בלבד ,והובאה לקבורה בקיבוץ גבת.
המלחין דוד זהבי חבר קיבוץ נען  ,אשר הטביע חותמו על הזמר הארץ ישראלי (בין לחניו המוכרים:
אורחה במדבר ,אלי אלי ,החליל ,הן אפשר ,ועוד רבים) ,גדל בעיר יפו והושפע מאוד הן מעולם הניגון
החסידי ,איתו נפגש בבית הוריו והן מסגנונות מקומיים ים תיכוניים.
על זהבי מעיד חוקר הזמר אליהו הכהן" :בדרך הטבע דיברו ללבו שיריהם של משוררים מן
ההתישבות העובדת ,שטעמו בעצמם את טעמה של עבודת האדמה" .אכן ,זהבי הלחין שירים רבים
למילים של חברי קיבוצים ,זרובבל גלעד מעין חרוד (בין השאר שיר הפלמ"ח) ,רחל מדגניה (השיר,
חג ,ניבים דוברים אלי) ,חנה סנש משדות ים (אלי אלי ,אשרי הגפרור) פניה ברגשטין מגבת (ניגונים)
ועוד.

][Pick the date

ש ָבת /מילים :יהושע רבינוב  , 1946,לחן :דוד זהבי
ה ַׁ
ָר ָדה ַׁ
יְ
נֹוסר,
ש ָבת ֶאל ִב ְק ַׁעת ִג ָ
ה ַׁ
ָר ָדה ַׁ
יְ
יה.
שּול ָ
תיק ְב ֶ
ִיחֹוח ַׁע ִ
ַׁ
ְונ
שֹוש ִבינִים
ְ
ה ָר ִרים
ַׁע ְמדּו ִמ ָס ִביב ֲ
וַּׁי ַׁ
זֹוה ֶבת.
ה ֶ
תּה ַׁ
שאת ַׁא ַׁד ְר ָ
ָל ֵ
הּיָם,
ֶרת ַׁ
ת ֲע ֶלינָה יֹונִים ִמ ִכנ ֶ
ַׁ
ּלֹוה ֶבת.
ה ֶ
רּוחּה ַׁ
ַׁק ֵבל ֶאת ָ
ה ְברֹוש,
של ַׁ
ש ָבת ְלרֹאשֹו ֶ
ה ַׁ
ָש ָקה ַׁ
נְ
ָש ָקה.
ש ַׁב ֶס ַׁלע נ ָ
ָל ֵאזֹוב ֶ
מ ְלכּות
של ַׁ
ש ְר ִביט ֶ
ה ַׁד ְר ַׁדר ְל ַׁ
ְהי ַׁ
ַׁוּי ִ
מה ְמרֹו ֶננֶת.
מָ
ַׁעל ָרמֹות ְד ָ
מתֹוק
הָ
התֹור ְבקֹולֹו ַׁ
ִמשְֹך ָאז ַׁ
יְ
סּופין ְמ ַׁע ֶדנֶת.
ח ְמ ַׁדת ִכ ִ
ֶ
הגָנּוז
ש ָבת ְב ִחנָּה ַׁ
יטה ַׁ
ִה ְר ִט ָ
חּלֹונֹות ִמ ָכל ֵע ֶבר.
ֵעינֵי ַׁ
ַׁמר
ה ֶע ֶרב ז ֵ
ַׁת ֵצאנָה ָבנֹות ֶאל ָ
וֵ
ְז ִמירֹות ְב ֶע ְרגָה ְמ ַׁצ ְל ֶצ ֶלת.
נֹוסר
ה ֶע ְדנָה ְב ִב ְק ַׁעת ִג ָ
ְתה ָ
הי ָ
ְו ָ
ֶא ֶצ ֶלת.
מת ִע ְב ִרּיּות נ ֱ
ִש ַׁ
ְלנ ְ
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השיר "ירדה השבת" ְמ ַת ֵּעד כנראה אחד לאחד רשמי ביקור מרגש שחווה ְמ ַחברֹו בקיבוץ
גינוסר .רותי עזריה מספרת (באתר זמרשת)" :רבינוב הוזמן לבקר בקיבוץ גינוסר .לפנות
ערב יצא לטייל לכיוון ואדי חמאם שכשמו כן הוא ,ואדי היונים ,וחזה במאות יונים עפות
חזרה ְל ִקנָן .כשחזר מטיולו כבר ירדה השבת ובקיבוץ קיבלוה בשירים" .אכן חמאם בערבית
הוא יונה  -למרות שנוכחותה נשמטה במתן השם העברי לנחל ,נחל ארבל  -וממש כמו
רּוחה
ֶרת ַהּיָםַ ,ק ֵּבל ֶאת ָ
בשיר ,היונים מקבלות את פני השבתַ " :ת ֲע ֶלינָה יֹונִים ִמ ִכנֶ
לֹוה ֶבת".
ַה ֶ
יהושע רבינוב היה חבר קיבוץ גבת שבעמק יזרעאל .כאידיאליסט עלה לארץ בגיל ,18
ושמר על נאמנות לאידיאל הקיבוצי עד יומו האחרון .השיר התפרסם והולחן באותה השנה
על ידי דוד זהבי.
המפגש עם חברי גינוסר המקבלים את השבת מתועד בסופו של השיר ,תוך שהוא מחבר
אותנו עם הנשמה היתרה של המחבר ,בצירוף מופלא של תחושת לאומיות המתחברת
ַמר ְ /ז ִמירֹות ְב ֶעְרגָה ְמ ַצ ְל ֶצ ֶלת".
ַת ֵּצאנָה ָבנֹות ֶאל ָה ֶעֶרב ז ֵּ
לכל דבר ,ועברית גבוהה ,גבוהה" :ו ֵּ
כך גםהסיום המונומנטלי ,הדרמטי ,האידיאליסטי ,הבומבסטי ,או איך שלא נכנה אותו:
ֶא ֶצ ֶלת".
ִש ַמת ִע ְבִרּיּות נ ֱ
נֹוסר ְ /לנ ְ
ְתה ָה ֶע ְדנָה ְב ִב ְק ַעת ִג ָ
"ְו ָהי ָ

][Pick the date

השבת היא היצירה הגאונית ביותר של הרוח העברי ,וכל הפוגע בה כפוגע
בבבת העין של האומה.
~חיים נחמן ביאליק

"אם ב'עשרת הדיברות' מקופלת כל התורה הרי בשבת אולי גלומות ומקופלות כל
עשרת הדיברות… השבת מקדשת את רגש היופי של כל האומה כולה .אם אנו קובלים
על חוסר סגנון חיים משלנו ,אנו יכולים להתחיל מן השבת ביצירת סגנון".
~ חיים נחמן ביאליק

הדלקת הנרות
המברכים/ות מהמשפחה המדליקה מוזמנים/ות לשתף בנוסח ובלחן שבמסורתם/ן המשפחתית-
עדתית ו/או בנוסחים המסורתיים/הקיבוציים שלהלן:

של
ה ְד ִליק נֵר ֶ
ֹותיו ְו ִצּוָנּו ְל ַׁ
שנּו ְב ִמ ְצ ָ
שר ִק ְד ָ
אֶ
עֹולם ֲ ,
ה ָ
מ ֶלְך ָ
ֹלהינּו ֶ
א ֵ
תה ְיָי ֱ
ָברּוְך ַׁא ָ
ש ָבת.
ַׁ
~ מן הסידור

או
ברוך בואך ,שבת ,
בואך ברוך,
הביאי נא עמך את המרגוע ,את השלוה,
שלאחר שבוע רב פנים של המולת עמל,
את החלל ,שבתוכו אפשר לרקום
אינסוף של חלומות ,ביחד ולבד,
את שעת המחילות שבה נוכל
לשמוע את פעימות לבו של הזולת.
שבת ,ברוך בואך,
ברוך בואך ,ברוך נרך.
~ ברכה מקיבוץ משמרות ,מתוך :מעין הברכות ,הוצאת שיטים מכון החגים הקיבוצי
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הֹולך  /מילים :אמיר גלבוע
אנִי ֵ
שֲ
ָכ ָכה ְכמֹו ֶ
רֹוצה ְל ַק ֵּבל ְפנֵּי ַש ָבת ַה ַמ ְל ָכה.
הֹולך ֲאנִי ֶ
" ָכ ָכה ְכמֹו ֶש ֲאנִי ֵּ
גּופיִ ,אם ִב ְכ ָללֵּ ,אינֶנּו ָחזָק ִב ְכ ָלל
ָדים ֶשל יֹום יֹום ְו ִ
גּופי ְבג ִ
ְל ִ
ֶפש ֹלא.
ְוגַם ַהנ ֶ
הֹולך ִאם ֲא ַק ֵּבל ְפנֵּי ַש ָבת ַה ַמ ְל ָכה
ָכ ָכה ְכמֹו ֶש ֲאנִי ֵּ
ְשה
יֹותר ֵּמ ִרג ָ
גּופי ֶא ְפ ָשר ַח ָלש ֵּ
גּופי ֶשל יֹום יֹום ְו ִ
ָדים ְל ִ
ְו ָהיּו ַה ְבג ִ
ֶפש ֹלא.
ֲא ָבל ַהנ ֶ
הֹולך ִאם ְת ַק ֵּבל ַש ָבת ַה ַמ ְל ָכה ֶאת ָפנַי
עֹודנִי ֵּ
ָכ ָכה ְכמֹו ֶש ֲאנִי ֶ
ֶפש ְת ִהי.
ֶחזַק ְו ַה ַש ָבת ַבנ ֶ
גּופי י ֱ
ִל ַבש גּו ִפי ַש ָבת יֹום יֹום ְו ִ
יְ
ַפ ִשי ְצ ִאי ַכ ָלה יֹום יֹום ְל ַק ֵּבל ְפנֵּי ַש ָבת ַה ַמ ְל ָכה" .
ְל ִכי נ ְ
שבת שבת תודה שבאת  /מילים :דנה שץ לחן :אמיר לקנר ואורן אלדור מתוך
"חיבוק של שבת"
בכל יום שישי בסוף השבוע
אני מחכה לה באופן קבוע
עם פרח ביד
פרוסה של חלה
אני מחכה כמו חתן לכלה
שבת שבת תודה שבאת
כמו מלכה לאט הגעת
כי את כי את כל כך נהדרת
תודה שבאת שבת
קשה לי לומר ,מתי היא נכנסת
כמו רוח קלה שפתאום במרפסת
אני מתגנדר קצת ,מחליק שערות
ורק בשבילה מכין שני נרות
שבת שבת תודה שבת
כמו מלכה לאט הגעת
כי את כי את כל כך מיוחדת
תודה שבאת שבת
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ידיד נפש  /ר' אלעזר אזכרי  -צפת  /מאה ה16-
מן
חָ
ה ַׁר ֲ
ֶפש ָאב ָ
ְדיד נ ֶ
יִ
יָרּוץ ַׁע ְב ָדְך ְכמֹו ַׁאּיָל
ידּותְך
ָ
ְד
ֶע ַׁרב לֹו י ִ
ִכי י ֱ

ְמשְֹך ַׁע ְב ָדְך ֶאל ְרצֹונְָך( .שירת הבית הראשון)
ה ָד ָרְך.
חוֶה מּול ֲ
תֲ
ִש ַׁ
יְ
ֹפת צּוף ְו ָכל ַׁט ַׁעם.
ִמנ ֶ

עֹולם
ָאה ִזיו ָה ָ
הדּור נ ֶ
ָ
ָאנָא ֵּאל נָא ְר ָפא נָא ָלּה
ָאז ִת ְת ַחזֵּק ְו ִת ְתַר ֵּפא

ַאה ָב ָתְך
חֹולת ֲ
ַפ ִשי ַ
נְ
ֹעם ִזיוְָך.
ְב ַה ְראֹות ָלּה נ ַ
עֹולם.
ְתה ָלְך ִש ְפ ַחת ָ
ְו ָהי ָ

ח ֶמיָך
ֶהמּו ַר ֲ
ָו ִתיק י ֱ
ִכ ַסף
ִכסֹף נ ְ
ִכי זֶה ַכ ֶמה נ ְ
ָאנָא ֵּא ִלי ַמ ְח ַמד ִל ִבי

אֹוה ָבְך
חּוסה נָא ַעל ֶבן ֲ
ְו ָ
ִל ְראֹות ְב ִת ְפ ֶאֶרת ֻעזְָך.
חּושה נָא ְוַאל ִת ְת ַע ָלם.
ָ

ּופרֹש ָח ִביב
ָלה נָא ְ
ִהג ֶ
בֹודְך
ָת ִאיר ֶאֶרץ ִמ ְכ ָ
מֹועד
ַמ ֵּהר ָאהּוב ִכי ָבא ֵּ

לֹומְך.
ָע ַלי ֶאת ֻס ַכת ְש ָ
ִש ְמ ָחה ָבְך.
ילה ְונ ְ
ָג ָ
נִ
עֹולם.
ימי ָ
ְו ָח ֵּננִי ִכ ֵּ
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ידיד נפש -אחד מהפיוטים הידועים והמולחנים ביותר ,המושר בזמנים שונים
במהלך השבת .את הפיוט חיבר ר' אלעזר אזכרי ,מחוג מקובלי צפת של המאה ה-
 ,16בן למגורשי ספרד.
הפיוט חדר במהירות אל מנהגי התפילה של הקהילות השונות ,הספרדיות
והאשכנזיות .הוא נתקבל הן כפיוט המושר לפני עלות השחר ,המכין את הלב
לתפילה וליום החדש ,הן כפיוט המושר בנקודות זמן משמעותיות בשבת .כך
למשל בקהילות אשכנז ,מושר הפיוט לפני קבלת שבת ובזמן סעודה שלישית (שבת
אחה"צ) ,הנחשב לעת רצון מיוחדת .בקהילות הספרדיות הוא מושר הן כפיוט לפני
תפילת שחרית ,הן במסגרת שירת הבקשות ,כל קהילה ומנהגיה.
הפיוט הקצר רווי כמיהה וכיסופים לקרבת ה' .מחבר הפיוט עצמו הגדיר אותו
כ"בקשה על היחוד וחשק האהבה" ואף בחר לאקרוסטיכון של שירו את שם ה'
המפורש .השימוש הרב בכינויי אהבה ובביטויי געגוע מבטא את הלך נפשו של
המחבר ,המשתוקק לקרבת ה' ולגאולה.

][Pick the date

לכה דודי ר' שלמה הלוי אלקבץ  -צפת  /מאה 16
ְק ְב ָלה (שירת הפזמון )
ש ָבת נ ַׁ
ְפנֵי ַׁ
דֹודי ִל ְק ַׁראת ַׁכ ָּלה
ְל ָכה ִ
ֻחד.
יענּו ֵּאל ַה ְמי ָ
ִה ְש ִמ ָ
ָשמֹור ְוזָכֹור ְב ִדבּור ֶא ָחד
ּול ִת ְפ ֶאֶרת ְו ִל ְת ִה ָלה
ּושמֹו ֶא ָחד ְל ֵּשם ְ
ה' ֶא ָחד ְ
ְק ְב ָלה
ש ָבת נ ַׁ
ְפנֵי ַׁ
דֹודי ִל ְק ַׁראת ַׁכ ָּלה
ְל ָכה ִ
ֵּל ָכהִ ,כי ִהיא ְמקֹור ַה ְבָר ָכה.
ִל ְקַראת ַש ָבת ְלכּו ְונ ְ
ח ָש ָבה ְת ִח ָלה.
סֹוף ַמ ֲע ֶשה ְב ַמ ֲ
ְסּוכה,
ֵּמרֹאשִ ,מ ֶקֶדם נ ָ
ְק ְב ָלה
ש ָבת נ ַׁ
ְפנֵי ַׁ
דֹודי ִל ְק ַׁראת ַׁכ ָּלה
ְל ָכה ִ
קּומי ְצ ִאי ִמתֹוְך ַה ֲה ֵּפ ָכה!
לּוכהִ ,
ִמ ְקָדש ֶמ ֶלְךִ ,עיר ְמ ָ
ַחמֹל ָע ַליְִך ֶח ְמ ָלה.
ַרב ָלְך ֶש ֶבת ְב ֵּע ֶמק ַה ָב ָכאְ,והּוא י ְ
ְק ְב ָלה
ש ָבת נ ַׁ
ְפנֵי ַׁ
דֹודי ִל ְק ַׁראת ַׁכ ָּלה
ְל ָכה ִ
ַאר ֵּתְך ַע ִמי!
קּומיִ ,ל ְב ִשי ִב ְגֵּדי ִת ְפ ְ
ַעִרי ֵּמ ָע ָפר ִ
ִה ְתנ ֲ
ָאלּה!
ַפ ִשי ְג ָ
ִשי ֵּבית ַה ַל ְח ִמיָ ,קְר ָבה ֶאל נ ְ
ַעל יַד ֶבן י ַ
ְק ְב ָלה
ש ָבת נ ַׁ
ְפנֵי ַׁ
דֹודי ִל ְק ַׁראת ַׁכ ָּלה
ְל ָכה ִ
אֹורי,
קּומי ִ
אֹורְך ִ
עֹורִריִ ,כי ָבא ֵּ
עֹורִרי ִה ְת ְ
ִה ְת ְ
עּורי ִשיר ַד ֵּבִריְ ,כבֹוד ה' ָע ַליְִך נ ְִג ָלה!
עּורי ִ
ִ
ְק ְב ָלה
ש ָבת נ ַׁ
ְפנֵי ַׁ
דֹודי ִל ְק ַׁראת ַׁכ ָּלה
ְל ָכה ִ
ּומה ֶת ֱה ִמי?
תֹוח ִחי ַ
ֹשי ְוֹלא ִת ָכ ְל ִמי! ַמה ִת ְש ֲ
ֹלא ֵּתב ִ
ְתה ִעיר ַעל ִת ָלּה!
ִבנ ָ
ֶחסּו ֲענִּיֵּי ַע ִמיְ,ונ ְ
ָבְך י ֱ
ְק ְב ָלה
ש ָבת נ ַׁ
ְפנֵי ַׁ
דֹודי ִל ְק ַׁראת ַׁכ ָּלה
ְל ָכה ִ
חקּו ָכל ְמ ַב ְל ָעיְִך.
ֹסיְִךְ,וָר ֲ
ְו ָהיּו ִל ְמ ִש ָסה ש ָ
ֹלהיְִך ִכ ְמשֹוש ָח ָתן ַעל ַכ ָלה.
ָשיש ָע ַליְִך ֱא ָ
יִ
ְק ְב ָלה
ש ָבת נ ַׁ
ְפ ֵני ַׁ
דֹודי ִל ְק ַׁראת ַׁכ ָּלה
ְל ָכה ִ
יצי,
ֹציְ,ו ֶאת ה' ַת ֲעִר ִ
ּושמֹאל ִת ְפר ִ
ָמין ְ
יִ
ילה
ָג ָ
ִש ְמ ָחה ְונ ִ
ַעל יַד ִאיש ֶבן ַפְר ִציְ,ונ ְ
ְק ְב ָלה
ש ָבת נ ַׁ
ְפנֵי ַׁ
דֹודי ִל ְק ַׁראת ַׁכ ָּלה
ְל ָכה ִ
ֹאי ְב ָשלֹוםֲ ,ע ֶטֶרת ַב ֲע ָלּה,
בִ
ּוב ָצ ֳה ָלה,
גַם ְב ִש ְמ ָחה ְבִרנָה ְ
ֻלה.
תֹוְך ֱאמּונֵּי ַעם ְסג ָ
בֹואי ַכ ָלה!
בֹואי ַכ ָלה! ִ
ִ
ְק ְב ָלה
ש ָבת נ ַׁ
ְפנֵי ַׁ
דֹודי ִל ְק ַׁראת ַׁכ ָּלה
ְל ָכה ִ
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פיוט 'לכה דודי'  -הוא הלב והמרכז של תפילת קבלת שבת והוא מלווה את רגעי המעבר שבין ימי החולין המסתלקים לבין השבת
הנכנסת ובאה .הפיוט נכתב בצפת של המאה ה  16-ע"י הפרשן וחכם הקבלה ר' שלמה אלקבץ ואומץ מיד עם כתיבתו ע"י
מקובלי צפת של אותה תקופה ,מה שתרם להתפשטותו ולקבלתו המהירה בכל קהילות ישראל ולכך שנתווסף לסידור התפילה,
על אף שזה היה כבר סגור וחתום .
ל'לכה דודי' נודעת חשיבות מכרעת בהיווצרותה ובהתגבשותה של תפילת קבלת שבת כפי שהיא מוכרת לנו כיום ,תפילה
שנוספה לסידור התפילה רק במאה ה ,16-בהשפעת מנהגי מקובלי צפת ,שנהגו לקבל את השבת לבושי לבן וביציאה אל השדה,
עם שירת מזמורי תהלים ו'לכה דודי' .היציאה לקראת השבת מקורה במסופר על ר' חנינא בתלמוד הבבלי (שבת קיט ,ע"א)" :רבי
חנינא מיעטף וקאי אפינא דמעלי שבתא ואמר [היה ר' חנינא מתעטף עם חשיכה בערב שבת ואומר] 'בואו ונצא לקראת שבת
המלכה' .רבי ינאי לביש מאניה מעלי שבת ואמר [ר' ינאי היה לובש בגדיו ערב שבת ואומר] 'בואי כלה בואי כלה '".
הפיוט כתוב ברבדים של סוד ושל פשט גם יחד ,ומשום כך ניתן להבינו גם ללא הבנת כל הסמלים הקבליים הרמוזים בו .בלשון
ציורית ,עשירה בשיבוצים מקראיים ,מצייר המשורר תמונה שבה הדוד – עם ישראל – יוצא לקראת הכלה – השבת -לקבל את
פניה .במהלך הדורות חוברו לפיוט מאות לחנים שונים ,ויש מנהגים שונים בשירתו .במנהגים הספרדיים שרים את הפיוט כולו
בעמידה עם הפנים כלפי מערב .במנהגי אשכנז שרים את הפיוט בישיבה ובבית האחרון עומדים ופונים למערב .

][Pick the date

לקראת שבת  /מילים :אבי קורן ,ביצוע :יגאל בשן לחן :נדב מדינה ואבנר צדוק

לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה...
ואבא מסלסל קולו בשירי שבת:
"דרור יקרא לבן עם בת"
ומפה צחורה נפרשת
ודולקים נרות
וכהד מן העבר המנגינות חוזרות
ומלא פתאום הבית באותן זמירות
לכה דודי לקראת כלה
שבת מלכה הנה עולה
על השולחן חלה ,ועולה תפילה
שרים כל בני הבית במקהלה גדולה
לוחשות שפתיו של אבא
ועיניו אורות
וכהד מן העבר המנגינות חוזרות
ומלא פתאום הבית באותם זמירות
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][Pick the date

שלום עליכם  /מחבר לא ידוע  -מאה 17

ה ָקדֹוש ָברּוְך
ה ְמ ָל ִכים ַׁ
מ ְל ֵכי ַׁ
מ ֶלְך ַׁ
א ֵכי ֶע ְליֹוןִ ,מ ֶ
מ ְל ֲ
שלֹוםַׁ ,
הָ
א ֵכי ַׁ
מ ְל ֲ
יכם ַׁ
שלֹום ֲע ֵל ֶ
ָ
הּוא.
ה ָקדֹוש ָברּוְך
ה ְמ ָל ִכיםַׁ ,
מ ְל ֵכי ַׁ
מ ֶלְך ַׁ
א ֵכי ֶע ְליֹוןִ ,מ ֶ
מ ְל ֲ
שלֹוםַׁ ,
הָ
א ֵכי ַׁ
מ ְל ֲ
שלֹום ַׁ
בֹוא ֶכם ְל ָ
ֲ
הּוא.
ה ָקדֹוש ָברּוְך
ה ְמ ָל ִכים ַׁ
מ ְל ֵכי ַׁ
מ ֶלְך ַׁ
א ֵכי ֶע ְליֹוןִ ,מ ֶ
מ ְל ֲ
שלֹוםַׁ ,
הָ
א ֵכי ַׁ
מ ְל ֲ
שלֹום ַׁ
ָב ְרכּונִי ְל ָ
הּוא.
ה ָקדֹוש ָברּוְך
ה ְמ ָל ִכים ַׁ
מ ְל ֵכי ַׁ
מ ֶלְך ַׁ
א ֵכי ֶע ְליֹוןִ ,מ ֶ
מ ְל ֲ
שלֹוםַׁ ,
הָ
א ֵכי ַׁ
מ ְל ֲ
שלֹום ַׁ
את ֶכם ְל ָ
ֵצ ְ
הּוא
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הפיוט 'שלום עליכם'  -פותח את טקס הקידוש בליל שבת (ששי בערב) .מחברו
אינו ידוע וייתכן כי מוצאו מחוגי המקובלים .הוא מצוי בדפוסים החל מן המאה ה-
.17
הפיוט מבוסס על אגדה ממסכת שבת (קיט ע"ב) ,המספרת שלאחר תפילת ערבית
של שבת ,שני מלאכי שרת מלווים את האדם בדרכו אל ביתו ,וכאשר הם נוכחים
לדעת שהכל בבית מוכן וערוך לשבת ,הם מברכים את יושבי הבית .בני הבית
משיבים להם בברכה ובהזמנתם אל הבית ,ומבקשים את ברכתם.
הפיוט נתקבל בכל קהילות ישראל ,והן מקבלות אתו את פני השבת .לכל קהילה
לחן משלה לפיוט ולעתים אף יותר מלחן אחד .חלק מהלחנים מבוססים על נוסח
התפילה וחלקם לחנים חדשים בני ימינו.

][Pick the date

המקדשים/ות מהמשפחה המדליקה מוזמנים/ות לשתף בנוסח ובלחן שבמסורתם/ן המשפחתית-
עדתית ו/או בנוסחים המסורתיים/הקיבוציים שלהלן:

אכתֹו
יעי ְמ ַׁל ְ
ש ִב ִ
הְ
ֹלהים ַׁבּיֹום ַׁ
א ִ
ְכל ֱ
ָארץ ְו ָכל ְצ ָבָאםַׁ :וי ַׁ
ה ֶ
מיִם ְו ָ
ש ַׁ
הָ
שיַׁ :ו ְיכֻּלּו ַׁ
שִ
הִ
יֹום ַׁ
ֹלהים ֶאת יֹום
א ִ
ְב ֵרְך ֱ
שהַׁ :וי ָ
שר ָע ָ
אֶ
אכתֹו ֲ
יעי ִמ ָכל ְמ ַׁל ְ
ש ִב ִ
הְ
ִשבֹת ַׁבּיֹום ַׁ
שהַׁ .וּי ְ
שר ָע ָ
אֶ
ֲ
ֹלהים ַׁל ֲעשֹות.
א ִ
שר ָב ָרא ֱ
אֶ
אכתֹו ֲ
ש ַׁבת ִמ ָכל ְמ ַׁל ְ
ְק ֵדש אֹותֹו ִכי בֹו ָ
יעי ַׁוי ַׁ
ש ִב ִ
הְ
ַׁ
בראשית א לא-ב ג  ,מן הסידור המסורתי
בותי:
מ ָרנָן ְו ַׁר ָבנָן ְו ַׁר ַׁ
ַׁס ְב ִרי ָ
ָפן:
הג ֶ
בורא ְפ ִרי ַׁ
עולם ֵ
ה ָ
מ ֶלְך ָ
להינּו ֶ
א ֵ
תה ה'ֱ .
ָברּוְך ַׁא ָ
ש ַׁבת ָק ְדשו
ותיו ְו ָר ָצה ָבנּוְ .ו ַׁ
שנּו ְב ִמ ְצ ָ
שר ִק ְד ָ
אֶ
עולםֲ .
ה ָ
מ ֶלְך ָ
להינּו ֶ
א ֵ
ת ה ה' ֱ
ָברּוְך ַׁא ָ
ת ִח ָּלה ְל ִמ ְק ָר ֵאי
אשיתִ ( .כי הּוא יום) ְ
מ ֲעשה ְב ֵר ִ
ילנּוִ .ז ָכרון ְל ַׁ
ְח ָ
ּוב ָרצון ִהנ ִ
ַאה ָבה ְ
ְב ֲ
שָך
ש ַׁבת ָק ְד ְ
ה ַׁע ִמים ְו ַׁ
ת ִמ ָכל ָ
שָ
אותנּו ִק ַׁד ְ
ת ְו ָ
ח ְר ָ
יציַאת ִמ ְצ ָריִםִ .כי ָבנּו ָב ַׁ
ֵכר ִל ִ
קדש ז ֶ
ֶ
תנּו:
ְח ְל ָ
ּוב ָרצון ִהנ ַׁ
ַאה ָבה ְ
ְב ֲ
ש ָבת :מן הסידור
ה ַׁ
תה ה'ְ .מ ַׁק ֵדש ַׁ
ָברּוְך ַׁא ָ

אז,ימלא שחוק פינו ,ולשוננו רינה.
נברך על פת וענב ,מתנת אדם ואדמה ,מי יתן טעמם ,לא יפוג לעולם.
לחיים!
ברכה מקיבוץ מזרע ,מתוך :מעין הברכות ,הוצאת שיטים מכון החגים הקיבוצי

ויין ישמח לבב אנוש.
היין נוצר בעמל היצירה .הגפן הניטעת ,הענבים הבשלים הנבצרים,
דריכת הענבים בגת ,והפקת היין אשר משמח לב הבריות.
מתוך העמל נוצרת השמחה.
נדע גם אנו לשמוח בעת יצירתנו ולהנות מפירותיה.
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.

Page 13

][Pick the date

אדון עולם  /מילים :מן המקורות לחן :עוזי חיטמן
אדון עולם אשר מלך
בטרם כל יציר נברא
לעת נעשה בחפצו כל
אזי מלך שמו נקרא .
ואחרי ככלות הכל
לבדו ימלוך נורא
והוא היה ,והוא הווה
והוא יהיה בתפארה
והוא אחד ואין שני
להמשילו להחבירה .
בלי ראשית בלי תכלית
ולו העוז והמשרה .
והוא אלי וחי גואלי
וצור חבלי בעת צרה .
והוא נסי ומנוסי
מנת כוסי ביום אקרא

ש ָבת
ה ַׁ
ִש ָר ֵאל ֶאת ַׁ
ש ְמרּו ְבנֵי י ְ
ְו ָ
עולם.
דרתם ְב ִרית ָ
ש ָבת ְל ָ
ה ַׁ
ַׁל ֲעשות ֶאת ַׁ
עלם
ִש ָר ֵאל אות ִהיא ְל ָ
ּובין ְבנֵי י ְ
ֵבינִי ֵ
ָארץ
ה ֶ
מיִם ְו ֶאת ָ
ש ַׁ
הָ
שה ה' ֶאת ַׁ
ָמים ָע ָ
שת י ִ
שֶ
ִכי ֵ
ָפש:
ש ַׁבת ַׁו ִּינ ַׁ
יעי ָ
ש ִב ִ
הְ
ּובּיום ַׁ
ַׁ
שמות לא טז-יז
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][Pick the date

שיר העמק  /מלים:נתן אלתרמן  ,1934לחן:דניאל סמבורסקי
ֵע
נּוחה ַׁלָּיג ַׁ
ָבָאה ְמ ָ
מל.
גֹוע ֶל ָע ֵ
ּומ ְר ַׁ
ַׁ
ת ֵר ַׁע
שָ
ְלה ִחּוֵר ִמ ְ
ַׁלי ָ
מק י ְִז ְר ֶעאל.
שדֹות ֵע ֶ
ַׁעל ְ
מ ַׁעל,
ּול ָבנָה ֵ
מ ָּטה ְ
ַׁטל ִמ ְּל ַׁ
ַׁה ָלל.
ַאל ָפא ַׁעד נ ֲ
ִמ ֵבית ְ
ְלה ִמ ֵּליל?
מה ַּׁלי ָ
מהַׁ ,
ַׁ
מה ְבי ְִז ְר ֶעאל.
מָ
ְד ָ
ת ְפ ֶא ֶרת,
מקֶ ,א ֶרץ ִ
נּומה ֵע ֶ
ָ
מ ֶרת.
שֶ
ָאנּו ְלָך ִמ ְ

ְלה ִמ ֵּליל?...
מה ַּׁלי ָ
מהַׁ ,
ַׁ
בֹוע,
ִל ַׁ
הג ְ
הר ַׁ
ֹפל ְב ַׁ
אֶ
דֹוהר ִמ ֵצל ֶאל ֵצל.
סּוס ֵ
ָבֹוּה,
קֹול ְז ָע ָקה ָעף ג ַׁ
מק י ְִז ְר ֶעאל.
שדֹות ֵע ֶ
ִמ ְ
ָפל
שם נ ַׁ
ּומי זֶה ָ
ָרה ִ
ִמי י ָ
ַׁה ָלל?
ַאל ָפא ְונ ֲ
ֵבין ֵבית ְ
ְלה ִמ ֵּליל?...
מה ַּׁלי ָ
מהַׁ ,
ַׁ

נֹוע ַׁע,
ת ֵ
ה ָדגָן ִמ ְ
יָם ַׁ
ה ֵע ֶדר ְמ ַׁצ ְל ֵצל,
שיר ָ
ִ
יה,
דֹות ָ
ּוש ֶ
ַאר ִצי ְ
זֹוהי ְ
ִ
מק י ְִז ְר ֶעאל.
זֶהּו ֵע ֶ
ה ַּׁלל
ת ַׁ
תְ
ַאר ִצי ְו ִ
תב ַֹׁרְך ְ
ְ
ַׁה ָלל.
ַאל ָפא ַׁעד נ ֲ
ִמ ֵבית ְ
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שיר העמק נכתב ע"י אלתרמן בשנת  1934תוך יום אחד לסרט המדבר הראשון שהופק
בפלשתינה של אז שאורכו כשעה ונקרא 'לחיים חדשים' בהפקת מרגוט קלאוזנר.
הסרט נופק לקרן היסוד של ההסתדרות הציונית כדי שיציג קבל העולם היהודי בגולה את
המעשה החלוצי הנעשה בארץ ,ובאמצעותו ישוכנעו גבירים לתמוך במפעל הציוני.
בסרט מוקרן קטע שבו נראה סמבורסקי ישוב ליד הפסנתר בחדר האוכל של קיבוץ גבעת
ברנר ומלמד את החברים את השיר .בהמשך העלילה ,כשהשיר כבר שגור בפי כול ,נראה
רפתן שמזמר את השיר בתוך חליבת פרה ,חבר שמלווה עם השיר את תגלחתו וחברה
שפוצחת בו שעה שהיא תולה את כביסתה .

][Pick the date

כי אשמרה שבת  /ר' אברהם אבן עזרא – ספרד,מאה 12
ִש ְמ ֵרנִי
ש ָבת ֵאל י ְ
ש ְמ ָרה ַׁ
ִכי ֶא ְ
הפזמון )

ּובינִי (שירת
מי ַׁעד ֵבינֹו ֵ
עֹול ֵ
אֹות ִהיא ְל ְ

ָאסּור ְמצֹא ֵּח ֶפץ ַל ֲעשֹות ְדָר ִכים

גַם ִמ ְלַד ֵּבר בֹו ִד ְבֵּרי ְצָר ִכים

חֹורה אֹו ִד ְבֵּרי ְמ ָל ִכים
ִד ְבֵּרי ְס ָ

ּות ַח ְכ ֵּמנִי
תֹורת ֵּאל ְ
ֶא ְהגֶה ְב ַ

ַפ ִשי
נֹוח ְלנ ְ
בֹו ֶא ְמ ְצָאה ָת ִמיד ַ

דֹושי
ָתן ְק ִ
ִהנֵּה ְלדֹור ִראשֹון נ ַ

מֹופת ְב ֵּתת ֶל ֶחם ִמ ְשנֶה ַב ִש ִשי
ֵּ

ַכ ִפיל ְמזֹונִי
ָכ ָכה ְב ָכל ִש ִשי י ְ

ָר ַשם ְבַדת ַהּיֹום ( ָה ֵּאל) חֹק ֶאל ְס ָגנָיו

בֹו ַל ֲערְֹך ֶל ֶחם ָפנִים ְל ָפנָיו

ַעל ֵּכן ְל ִה ְת ַענֹות בֹו ַעל ִפי נְבֹונָיו

ָאסּור ְל ַבד ִמּיֹום ִכפּור ֲעֹונִי

נּוגים
ֻבד הּוא יֹום ַת ֲע ִ
ַהּיֹום ְמכ ָ

ֶל ֶחם ְוַייִן טֹוב ָב ָשר ְוָד ִגים

יגים
ַה ְש ֵּמ ִחים בֹו ֵּהם ִש ְמ ָחה ַמ ִש ִ

ּות ַש ְמ ֵּחנִי
ִכי יֹום ְש ָמחֹות הּוא ְ

אכה בֹו סֹופֹו ְל ַה ְכ ִרית
ֵּמ ֵּחל ְמ ָל ָ

בֹורית
ַעל ֵּכן ֲא ַכ ֵּבס בֹו ִל ִבי ְב ִ

ח ִרית
ֶא ְת ַפ ְל ָלה ֶאל ֵּאל ַע ְר ִבית ְו ַש ֲ

ַע ֵּננִי
ְחה הּוא י ֲ
מּוסף ְוגַם ִמנ ָ
ָ
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פיוט -כי אשמרה השבת נחשב לאחד מפיוטי השבת הנפוצים והמולחנים ביותר,
המושר על ידי כל הקהילות ,בשינויי נוסח קלים .מחברו של הפיוט הוא ר' אברהם
אבן עזרא ,בן המאה ה ,12-מגדולי משוררי תור הזהב ,שהיה גם פרשן מקרא
ומדען.
לאורך כל הפיוט ניכרת ובולטת שמחתו של המשורר ביום השבת ואהבתו אליה.
בשבת הוא נח ,מתענג בלימוד התורה ובסעודות השבת ,מתרחק מדברי חול,
מטהר את לבו מתחבר למהות הרוחנית של השבת .הפזמון החוזר של הפיוט
מדגיש את חשיבותה של השבת ,המהווה אות ועדות לקשר שבין עם ישראל
והקב"ה ולברית שביניהם.

][Pick the date

מי אוהב את השבת  /מילים :אהוד מנור ,לחן :רפי בן משה
מי אוהב את השבת? (שירת הפזמון)
אמא ואבא!
מי אוהב את השבת?
סבתא וסבא!
מי אוהב את השבת?
אני ,אתה ואת.
כל העולם כמעט!
אז למה לא כל יום שבת?
יום ראשון שני שלישי
כל יום נמשך שנה
רביעי את חמישי נותן במתנה.
הימים עוברים לאט
ראשון עד חמישי
ומחר מחר שבת
כי בא כבר יום שישי
מי אוהב את השבת...
בשבת הציפורים שרות מרוב שמחה
בשבת אין שיעורים
זה יום של מנוחה.
בשבת כל עץ מודה
לשמש על אורה
ורוקדת בשדה
גם עדנה הפרה.
מי אוהב את השבת...
בשבת אבי ישן עם העיתון שלו
ואמי אומרת כן הרבה יותר מלא,
יום שבת הוא יום נחמד
יותר מכל אחר -
אז למה דוקא יום שבת
עובר כל כך מהר.
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][Pick the date

בציעת הפת
הברכות על החלות
המברכים/ות או הילדים/ות מהמשפחה המדליקה טובלים במלח מגישים למשתתפים .
מוזמנים/ות לשתף בנוסח ובלחן שבמסורתם/ן המשפחתית-עדתית ו/או בנוסחים
המסורתיים/הקיבוציים שלהלן:

ָאכ ָלם ְב ִעתו :
הם ֶאת ְ
נותן ָל ֶ
תה ֵ
ְש ֵברּוְ .ו ַׁא ָ
ֵעינֵי כל ֵא ֶליָך י ַׁ
חי ָרצון :
יע ְל ָכל ַׁ
ש ִב ַׁ
ּומ ְ
ָדָךַׁ .
ח ֶאת י ֶ
פות ַׁ
ֵ
ָארץ  :מן הסידור
ה ֶ
חם ִמן ָ
מוציא ֶל ֶ
ה ִ
עולםַׁ ,
ה ָ
מ ֶלְך ָ
להינּו ֶ
א ֵ
תה ה'ֱ ,
ָברּוְך ַׁא ָ

נברך על ארץ טובה ורחבה.
נברך על פרי ההילולים בגננו.
נברך על שפע טל ומטר ואור ואהבה
ועל חטה מבשילה בשדותינו.
נברך על המוציא תבואתה של הארץ,
נותן מים חיים בבארות חיינו,ולחם.
בהשראת חג ישראלי ,המדרשה באורנים.

ה ִאיש  /תהלים לד יג-טו  ,לחן :עממי
ִמיָ -
ָמים ִל ְראֹות טֹוב.
ֹהב י ִ
חּיִים א ֵ
ח ֵפץ ַׁ
הָ
ה ִאיש ֶ
ִמיָ -
מה.
תיָך ִמ ַׁד ֵבר ִמ ְר ָ
ּוש ָפ ֶ
ְ
מ ָרע
ְנצֹר ְלשֹונְָך ֵ
שלֹום ְו ָר ְד ֵפהּו.
שה-טֹוב ַׁב ֵקש ָ
ַׁע ֵ
מ ָרע ו ֲ
סּור ֵ

Page 18

][Pick the date

ָתן
ָתן יֹונ ָ
ש ָבת  /נ ָ
ֶע ֶרב ַׁ
ֹשְך ַב ִגנָה
ַאחרֹון ְוח ֶ
ֶת ֶלם ֲ
ָאמר ֶאת סֹוף ַה ַמנ ְִגינָה.
ַהּיֹום ַ
ישי ָח ַתם ֶאת ַה ְתמּונָה
ח ִר ִ
ֶעֶרב ֲ
ָחה ַה ְשכּונָה.
ֹשְך נ ָ
ֵּבין אֹור ְלח ֶ
ַאחרֹונָה
ָאסף ַח ָכה ֲ
ַדּיָג ַ
ִהנֵּה ְכ ָבר יֹום ִש ִשי ָפנָה.
ְפי ַהּיֹונָה
שּוקיָ -ה ִעיר ַכנ ֵּ
ֵּ
תנֶת ְל ָבנָה.
ָל ְבשּו ֻכ ֹ
ֻלם
ֶא ְספּו כ ָ
מּוכן ְונ ֶ
ש ְל ָחן ָ
ַה ֻ
דֹול ִקים ִעם ַייִן ְו ַח ָלה.
נֵּרֹות ְ
ִש ַלם
ּומה ֶשֹּלא נ ְ
יֹום ָע ָמל ָכ ָלה ַ
ַת ִחיל ָמ ָחר ֵּמ ַה ְת ָח ָלה.
אּולי נ ְ
ַ

שבת בבוקר /ביצוע :אריק איינשטיין,מילים :תרצה אתר ,לחן :יוני רכטר
שבת בבוקר! יום יפה ,
אמא שותה המון קפה ,
אבא קורא המון עיתון (המון עיתון)
ולי יקנו המון בלון .
אפשר ללכת לירקון ,לשוט שם בסירה ,
או לטייל עד סוף הרחוב ולשוב בחזרה ,
אפשר לקטוף פרחים ,כאלה שלא אסור ,
ואפשר ללכת עד הגן ולראות שהוא סגור .
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חמדה /דליה רביקוביץ'
מֹוה,
ְתה ָכ ָ
ָד ְע ִתי ֶח ְמָדה ֶשֹּלא ָהי ָ
ָשם יַ
יעי ְב ַש ָבת
ְו ַהְז ַמן ַההּוא ָהיָה יֹום ַה ְש ִב ִ
ֹּה.
ילנֹות ָהיּו ִמ ְת ַע ְצ ִמים ִל ְגב ַ
ְו ָכל ַבֵּדי ִא ָ
ֹע,
ָהר ִל ְנב ַ
שֹוטף ְכנ ָ
ְו ָהאֹור ֵּה ֵּחל ִמ ָס ִביב ֵּ
ַלגַל ַה ַח ָמה ָח ַמד.
ַלגַל ָה ַעיִן ֶאת ג ְ
ְוג ְ
מֹוה.
ְתה ָכ ָ
ָד ְע ִתי ֶח ְמָדה ֶשֹּלא ָהי ָ
ָאז יַ
ֹע,
ָדע ָשב ַ
יחים ְו ָהאֹור ֹלא יַ
אשי ַה ִש ִ
ִהְז ִהירּו ָר ֵּ
ִצת,
וֹותיו נ ַ
ַאד ָ
ּוב ָכל ְ
ָהר ְ
ַלי ַהנ ָ
ִתְך ְבג ֵּ
נַ
ֹלע.
ָהב ִל ְב ַ
פּוח ז ָ
ֹאשי ָהיָה ְב ֵּעינָיו ְכ ַת ַ
ַאף ר ִ
ֹלע
יהן ִל ְב ַ
ָהר ְצ ֻהבֹות ָפ ֲערּו ֶאת ִפ ֶ
שֹושנֵּי נ ָ
ַ
ָהר ְב ָח ְפזָן ְו ִג ְבעֹול ָה ֵּע ֶשב ַה ָשט,
ַאדוֹות ַהנ ָ
ֶאת ְ
יעי ְב ַש ָבת
ְואֹותֹו ַהּיֹום ָהיָה יֹום ַה ְש ִב ִ
ֹּה
שּוקה ִל ְגב ַ
ילנֹות ִמ ְת ַע ְצ ִמים ִב ְת ָ
ְו ָכל ַבֵּדי ִא ָ
ְתה ָכמוה.
ָד ְע ִתי ֶח ְמָדה ֶשֹּלא ָהי ָ
ְוָאז יַ

פרשת השבוע
בני/ות המשפחה המדליקה מוזמנים/ות לדרוש בצלמם/ן :
" .1פרשת השבוע שלי" -בנות המשפחה ובניה מוזמנים לספר על חוויה או על אירוע מעניין שקרה
להם השבוע.
 .2דרשה אישית על פרשת השבוע :אחד מהמשתתפים בוחר פסוק או מספר פסוקים מפרשת השבוע
או מההפטרה שחשובים לו ואומר עליהם כמה מלים .ניתן כדוגמה לבחור באחת מן הדרכים הבאות:
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 לבחור פסוקים המתקשרים למעגלי השייכות שלי.
 לחפש הקשרים בין פרשת השבוע ובין מאורעות החיים השוטפים.
 לברר את הערכים המובעים בפרשה תוך כדיי הבעת הזדהות/ביקורת
להביא קטע אומנותי או יצירה אישית (שיר ,סיפור,תמונה וכו') הקשורים לפסוקי הפרשה
 להרחיב נושא שמופיע בפרשה מתוך זווית ראיה אישית
(פסיכולוגית,סוציולוגית,פמניסטית,כלכלית וכו').
 הרשימה המלאה של פרשות השבוע וההפטרות ינתנו למשפחה מבעוד מועד.

][Pick the date

שירת העשבים  /נעמי שמר
ַׁדע ְלָך
רֹועה
רֹועה ְו ֶ
ש ָכל ֶ
ֶ
יּוחד
יֵש לֹו נִגּון ְמ ָ
שּלֹו.
ִמ ֶ
ַׁדע ְלָך
שב
שב ְו ֵע ֶ
ש ָכל ֵע ֶ
ֶ
יּוח ֶדת
ירה ְמ ֶ
שָ
יֵש לֹו ִ
שּלֹו,
ִמ ֶ
ש ִבים
ה ֲע ָ
ירת ָ
ש ַׁ
ּומ ִ
ִ
שה נִגּון
ַׁע ֶ
נֲ
רֹועה.
של ֶ
ֶ

ש ַׁה ֵּלב
ּוכ ֶ
ְ
מ ֵּלא
ת ַׁ
ירה ִמ ְ
שָ
הִ
ִמן ַׁ
תֹוקק
ש ֵ
ּומ ְ
ִ
ִש ָר ֵאל,
ֶאל ֶא ֶרץ י ְ
אֹור גָדֹול
הֹולְך
שְך ְו ֵ
ִמ ָ
אזַׁי נ ְ
ֲ
ָארץ
של ָה ֶ
תּה ֶ
דּוש ָ
ִמ ְק ָ
ָע ָליו
ש ִבים
ה ֲע ָ
ירת ָ
ש ַׁ
ּומ ִ
ִ
שה נִגּון
ַׁע ֶ
נֲ
ה ֵּלב.
של ַׁ
ֶ

ָפה,
ַׁכ ָמה י ֶ
ָאה
ָפה ְונ ֶ
ַׁכ ָמה י ֶ
ירה
שָ
הִ
שֹומ ִעים ַׁ
ש ְ
ְכ ֶ
הם .
ש ָּל ֶ
ֶ
טֹוב ְמאֹד
ֵיהם
ת ַׁפ ֵּלל ֵבינ ֶ
ְל ִה ְ
חה ַׁל ֲעבֹד
ש ְמ ָ
ּוב ִ
ְ
ֶאת ה'.
ש ִבים
ה ֲע ָ
ירת ָ
ש ַׁ
ּומ ִ
ִ
ה ֵּלב
מ ֵּלא ַׁ
ת ַׁ
ִמ ְ
תֹוקק.
ש ֵ
ּומ ְ
ִ
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שירת העשבים – נכתב ע"י נעמי שמר בשנת  , 1976בהשראת ר' נחמן
מברסלב והתקבל כמעין פיוט מודרני כשהשתלב בסדר הזמירות לסעודה
שלישית הנהוג היום בישיבות ובתי מדרש רבים.
כשהתבונן ר' נחמן בטבע ,הוא לא ראה בו רק צמחיה ,חיים ואדמה ,אלא גם
מקור להשראה רוחנית; בעובדה ש"כל עשב ועשב אומר שירה" ,מצא ר' נחמן
ביטוי לייחודיותה של כל בריה תחת השמים ,לדרכה הבלעדית ,ל'ניגון'
המיוחד לה – ולא פחות מכך ,לחובה המוטלת על כל אדם ,ועל המנהיג
בפרט ,להיות ער ורגיש ל'ניגון' של זולתו.

][Pick the date

שלום /תמר אדר
"שלום" -זו ברכה,
"שלום" -זו תפילה,
"שלום" -זאת מילה שתישמע
בכל עת ,בכל יום -כל שעה.
"שלום" -אומרים כשנפגשים
גם ילדים גם אנשים:
שלום לכם ומה שלומכם,
כל כך שמחנו לראותכם!

בֹותם ְל ִא ִתים
"ְו ִכ ְתתּו ַח ְר ָ
יהם ְל ַמְז ֵּמרֹות
ִיתֹות ֶ
ַחנ ֵּ
וֲ
ִשא גֹוי ֶאל-גֹוי ֶחֶרב
ֹלא-י ָ
ִל ְמדּו עֹוד ִמ ְל ָח ָמה"
ְוֹלא-י ְ
~ישיעהו ב ד

סאלאם  /מילים ולחן :מוש בן ארי
עוד יבוא שלום עלינו
עוד יבוא שלום עלינו
עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם .
סאלם ,עלינו ועל כל העולם
סאלם ,סלאם
סלאם ,עלינו ועל כל העולם
סאלם ,סלאם .

שבת שלום!
ארוחת שבת קיבוצית
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"שלום" -אומרים שנפרדים
מחברים או חברות,
ואם רוצים גם מוסיפים:
להתראות!
אבל שלום ממש "שלום"
זו משאלה ,זהו חלום.
שלום כולנו נבקש,
יהי שלום על ישראל!

