שירי קבלת שבת
בואי הרוח

מתנת אהבה וחיבוק בבידוד
מ"רקמה" תכנית הכשרה בליווי רוחני

ירדה השבת
מילים :יהושע רבינוב
לחן :דוד זהבי

י ְָרדָ ה הַ ַשבָ ת אֶ ל ִּב ְקעַ ת גִּ ּנֹוסָ ר,
וְנִּ יחֹוחַ עַ ִּתיק ְבׁשּולֶיהָ .
ׁשֹוׁש ִּבינִּ ים
ְ
ַויַעַ ְמדּו ִּמסָ ִּביב הֲ ָר ִּרים
ָשאת אַ דַ ְרתָ ּה הַ ּזֹוהֶ בֶ ת.
ל ֵׂ
תַ ֲעלֶינָה יֹונִּ ים ִּמכִּ ּנ ֶֶרת הַ יָם,
קַ בֵׂ ל אֶ ת רּוחָ ּה הַ ּלֹוהֶ בֶ ת.
נ ְָׁשקָ ה הַ ַשבָ ת לְ ר ֹאׁשֹו ֶׁשל הַ ְברֹוׁש,
ָׁשקָ ה.
לָאֵׂ זֹוב ֶׁשבַ סֶ לַע נ ָ
ַוי ְִּהי הַ דַ ְרדַ ר לְ ַׁש ְר ִּביט ֶׁשל מַ לְ כּות
עַ ל ָרמֹות ְדמָ מָ ה ְמרֹו ֶננֶת.
י ְִּמׁשְֹך אָ ז הַ תֹור ְבקֹולֹו הַ מָ תֹוק
סּופין ְמעַ דֶ נֶת.
חֶ ְמדַ ת כִּ ִּ

ִּה ְר ִּטיטָ ה ַׁשבָ ת ְב ִּחּנָּה הַ גָנּוז
עֵׂ ינֵׂי חַ ּלֹונֹות ִּמכָל עֵׂ בֶ ר.
וַתֵׂ צֵׂ אנָה בָ נֹות אֶ ל הָ עֶ ֶרב זַמֵׂ ר
זְ ִּמירֹות ְבעֶ ְרגָה ְמצַ לְ צֶ לֶת.
וְהָ יְתָ ה הָ עֶ ְדנָה ְב ִּב ְקעַ ת גִּ ּנֹוסָ ר
לְ נִּ ְׁשמַ ת ִּע ְב ִּריּות ֶנ ֱאצֶ לֶת.

שיר העמק
מילים :נתן אלתרמן
לחן :דניאל סמבורסקי

באה מנוחה ליגע
ומרגוע לעמל.
לילה חיוור משתרע
על שדות עמק יזרעאל.
טל מלמטה ולבנה מעל,
מבית אלפא עד נהלל.

מה ,מה לילה מליל
דממה ביזרעאל
נומה עמק ,ארץ תפארת
אנו לך משמרת.

אופל בהר הגלבוע,
סוס דוהר מצל אל צל.
קול זעקה עף גבוה,
על שדות עמק יזרעאל.
מי ירה ומי זה שם נפל
בין בית אלפא ונהלל.

ים הדגן מתנועע,
שיר העדר מצלצל,
זוהי ארצי ושדותיה,
זהו עמק יזרעאל.
תבורך ארצי ותהולל
מבית אלפא עד נהלל.

אל גינת אגוז
מילים :שיר השירים ו' ,י"א

אֶ ל-גִּ ּנַת אֱגֹוז י ַָר ְד ִּתי

דֹודי נֵׂצֵׂ א הַ ָשדֶ ה,
לְ כָה ִּ
נָלִּ ינָה בַ כְ פָ ִּרים ,נ ְַׁשכִּ ימָ ה
לַכְ ָר ִּמים.
נִּ ְראֶ ה ִּאם-פָ ְרחָ ה הַ גֶפֶ ן,
ִּפתַ ח הַ ְסמָ דַ ר.

לִּראֹות ְב ִּאבֵׂ י הַ ּנָחַ ל;
ְ
לִּראֹות הֲ פָ ְרחָ ה הַ גֶפֶ ן,
ְ
הֵׂ נֵׂצּו הָ ִּרמֹנִּ ים.

ּובֹואי תֵׂ ימָ ן,
ִּ
עּורי צָ פֹון
ִּ
יחי גַּנִּ י יִּּזְ לּו ְב ָשמָ יו;
הָ ִּפ ִּ
דֹודי לְ גַּנֹו
ָיב ֹא ִּ
ְוי ֹאכַל ְפ ִּרי ְמגָדָ יו.

ידיד נפש
ר' אלעזר אזכרי

י ִּדיד נֶפֶ ׁש אָ ב הָ ַר ְחמָ ן
ְמׁשְֹך עַ ְב ָדְך אֶ ל ְרצֹונְָך
יָרּוץ עַ ְב ָדְך כְ מֹו אַ יָל
י ְִּׁשתַ חֲ וֶה מּול הֲ דָ ָרְך
כִּ י יֶעְ ַרב לֹו י ְִּדידּותָ ְך
ִּמּנֹפֶ ת צּוף וְכָל טָ עַ ם.
הדּור נָאֶ ה זִּ יו הָ עֹולָם
נ ְַפ ִּׁשי חֹולַת אַ הֲ בָ תָ ְך
אָ ּנָא אֵׂ ל נָאְ ,רפָ א נָא לָּה
ְבהַ ְראֹות לָּה נֹעַ ם זִּ יוְָך
אָ ז ִּת ְתחַ ּזֵׂק ו ְִּת ְת ַרפֵׂ א
וְהָ יְתָ ה ּלְָך ִּׁש ְפחַ ת עֹולָם.

ו ִּתיק י ְֶהמּו נָא ַר ְחמֶ יָך
וְחּוס נָא עַ ל בֵׂ ן אֹוהֲ בָ ְך
כִּ י זֶה כַמָ ה נִּ כְ סֹף נִּ כְ סַ ף
לִּראֹות ְב ִּת ְפאֶ ֶרת ֻעּזְָך
ְ
לִּבי
אָ ּנָא אֵׂ לִּ י מַ ְחמַ ד ִּ
חּוׁשה ּנָא וְאַ ל ִּת ְתעַ ּלָם.
ָ
ּופרֹס חָ ִּביב
ה ָגלֵׂה נָא ְ
עָ לַי אֶ ת סֻ כַת ְׁשלֹומָ ְך
תָ ִּאיר אֶ ֶרץ ִּמכְ בֹודָ ְך
נָגִּ ילָה וְנִּ ְש ְמחָ ה בָ ְך
מַ הֵׂ ר אָ הּוב כִּ י בָ א מֹועֵׂ ד
וְחָ ּנֵׂנִּ י כִּ ימֵׂ י עֹולָם.

לכה דודי -ר' שלמה הלוי אלקבץ

דֹודי לִּ ְק ַראת כַ ּלָה
לְ כָ ה ִּ
ְפנֵׂי ַׁשבָ ת נְ קַ ְבלָה
שמֹור ְוזָכֹור ְב ִּדבּור אֶ חָ ד
ִּה ְׁש ִּמיעָ נּו אֵׂ ל הַ ְמי ֻחָ ד
ּוׁשמֹו אֶ חָ ד
ה' אֶ חָ ד ְ
לְ ֵׁׂשם ּולְ ִּת ְפאֶ ֶרת וְלִּ ְת ִּהּלָה

ל ְק ַראת ַׁשבָ ת לְ כּו ְונֵׂלְ כָ ה
כִּ י ִּהיא ְמקֹור הַ ְב ָרכָ ה
מֵׂ ר ֹאׁש ִּמקֶ דֶ ם נְסּוכָ ה
ֲשה ְבמַ חֲ ָׁשבָ ה ְת ִּחּלָה
סֹוף מַ ע ֶ

מ ְקדַ ׁש מֶ לְֶך ִּעיר ְמלּוכָ ה
קּומי צְ ִּאי ִּמתֹוְך הַ הֲ פֵׂ כָ ה
ִּ
ַרב לְָך ֶׁשבֶ ת ְבעֵׂ מֶ ק הַ בָ כָ א
וְהּוא יַחֲ מֹול עָ ַליְִּך חֶ ְמלָה
ב ִֹּאי ְב ָׁשלֹום עֲטֶ ֶרת בַ ְעלָּה
ּובצָ הֳ לָה
גַם ְב ִּש ְמחָ ה ( ְב ִּרנָה) ְ
תֹוְך אֱ מּונֵׂי עַ ם ְס ֻגּלָה
בֹואי כַ ּלָה
בֹואי כַ ּלָה ִּ
ִּ
תֹוְך אֱ מּונֵׂי עַ ם ְס ֻגּלָה
בֹואי כַ ּלָה ַׁשבָ ת מַ לְ כְ תָ א
ִּ

אנא בכח
מילים :מן התפילה  ,ר' נחוניה בן הקנה

אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה
קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא
נא גיבור דורשי יחודך כבבת שמרם

ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם
חסין קדוש ברב טובך נהל עדתֶ ך
יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך
שועתנו קבל ושמע צעקתנו ,יודע תעלומות

כי אשמרה שבת
ר' אברהם אבן עזרא

כִּ י אֶ ְׁש ְמ ָרה ַׁשבָ ת אֵׂ ל י ְִּׁש ְמ ֵׂרנִּ י.
אות ִּהיא לְ עולְ מֵׂ י עַ ד בֵׂ ינו ּובֵׂ ינִּ י
אָ סּור ְמצא חֵׂ פֶ ץ עֲשות ְד ָרכִּ ים
גַם ִּמּלְ דַ בֵׂ ר בו ִּד ְב ֵׂרי צְ ָרכִּ ים.
חורה אַ ף ִּד ְב ֵׂרי ְמלָכִּ ים
ִּד ְב ֵׂרי ְס ָ
ּותחַ כְ מֵׂ נִּ י:
תורת אֵׂ ל ְ
אֶ ְהגֶה ְב ַ
אות ִּהיא לְ עולְ מֵׂ י עַ ד בֵׂ ינו ּובֵׂ ינִּ י

בו אֶ ְמצָ א תָ ִּמיד נופֶ ׁש לְ נ ְַפ ִּׁשי
דוׁשי.
ִּהּנֵׂה לְ דר ִּראׁשון נָתַ ן ְק ִּ
מופֵׂ ת ְבתֵׂ ת לֶחֶ ם ִּמ ְׁשנֶה בַ ִּש ִּשי
ָככָה ְבכָל ִּׁש ִּשי יַכְ ִּפיל ְמזונִּ י:
אות ִּהיא לְ עולְ מֵׂ י עַ ד בֵׂ ינו ּובֵׂ ינִּ י
ָר ַׁשם ְבדַ ת הָ אֵׂ ל חוק אֶ ל ְס ָגנָיו
בו ַלעֲרוְך לֶחֶ ם פָ נִּ ים ְבפָ נָיו.
לְה ְתעַ ּנות בו עַ ל ִּפי נְ בונָיו
עַ ל ֵׂכן ִּ
אָ סּור ,לְבַ ד ִּמיום כִּ פּור עֲונִּ י:
אות ִּהיא לְ עולְ מֵׂ י עַ ד בֵׂ ינו ּובֵׂ ינִּ י

הּוא יום ְמכֻבָ ד הּוא יום תַ עֲנּוגִּ ים
לֶחֶ ם ְו ַייִּן טוב בָ שר וְדָ גִּ ים
הַ ִּמ ְתאַ ְבלִּ ים בו אָ חור נְסוגִּ ים
שמחֵׂ נִּ י:
ּות ְ
כִּ י יום שמָ חות הּוא ְ
אות ִּהיא לְ עולְ מֵׂ י עַ ד בֵׂ ינו ּובֵׂ ינִּ י
מֵׂ חֵׂ ל ְמלָאכָה בו סופו לְ הַ כְ ִּרית
בורית
לִּבי כְ ִּ
עַ ל ֵׂכן ֲא ַכבֵׂ ס בו ִּ
ְׁשחֲ ִּרית
וְאֶ ְתפַ ּלְ לָה אֶ ל אֵׂ ל עַ ְר ִּבית ו ַ
מּוסַ ף ְוגַם ִּמנְ חָ ה הּוא ַי ֲענֵׂנִּ י:
אות ִּהיא לְ עולְ מֵׂ י עַ ד בֵׂ ינו ּובֵׂ ינִּ י

שבחי ירושלים
מלים:תהילים קמ"ז ,י"ב
לחן :אביהו מדינה
שבחי ירושלים את ה'
הללי אלוהייך ציון
כי חיזק בריחי שערייך
ברך בנייך בקרבך
הללי ,הללי אלוהייך ציון

ירושלים של זהב -נעמי שמר
אוויר הרים צלול כיין
וריח אורנים
נישא ברוח הערביים
עם קול פעמונים
ובתרדמת אילן ואבן
שבויה בחלומה
העיר אשר בדד יושבת
ובליבה חומה

ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור
הלא לכל שירייך
אני כינור
ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור
הלא לכל שירייך
אני כינור

חזרנו אל בורות המים
לשוק ולכיכר
שופר קורא בהר הבית
בעיר העתיקה
ובמערות אשר בסלע
אלפי שמשות זורחות
נשוב נרד אל ים המלח
בדרך יריחו
ירושלים של זהב...

אך בבואי היום לשיר לך
ולך לקשור כתרים
קטונתי מצעיר בנייך
ומאחרון המשוררים
כי שמך צורב את השפתיים
כנשיקת שרף
אם אשכחך ירושלים
אשר כולה זהב

שלום לך דודי  /ר' שלמה אבן גבירול
דֹודי הַ צַ ח וְהָ אַ ְדמֹון
ָׁשלֹום לְ ָך ִּ
ָׁשלֹום לְ ָך מֵׂ אֵׂ ת ַרקָ ה כְ מֹו ִּרמֹון
הֹוׁשיעָ ּה
חֹותָך רּוץ צֵׂ א נָא לְ ִּ
לִּ ְק ַראת ֲא ְ
ִּׁשי ַרבַ ת ְבנֵׂי עַ מֹון
ּוצְ לַח כְ בֶ ן י ָ
עֹור ִּרי אַ הֲ בָ ה
הפיָה כִּ י ְת ְ
מַ ה ּלְָך יְפֵׂ ִּ
ּותצַ לְ צְ לִּ י קֹולְֵׂך כ ְַמעִּ יל ְבקֹול פַ עֲמֹון
ְ
יׁשּנָה
אֲׁשר ַת ְחפֹוץ אַ הֲ בָ ה אֲ ִּח ֶ
הָ עֵׂ ת ֶ
עִּ תָ ה וְעָ ַליְִּך אֵׂ ֵׂרד כְ טַ ל חֶ ְרמֹון

מי האיש
מילים :תהילים ל"ד

מי האיש החפץ חיים,
אוהב ימים
אוהב ימים לראות טוב.

נצור לשונך מרע
ושפתיך מדבר מירמה
סור מרע ,עשה טוב
בקש שלום ורדפהו.

אור וירושלים
מילים ולחן :יוסף שריג

השקט שוב צונח כאן משמי הערב
כדאיית דיה מעל התהומות
ושמש אדומה נושקת להט חרב
את הפסגות ,המגדלים והחומות.
ראיתי עיר עוטפת אור
והיא עולה בשלל צבעי הקשת
והיא נוגנת בי כנבל העשור
ראיתי עיר עוטפת אור.

הנה זוחל הצל מבין גבעות האורן
קרב בסתר כאוהב אל השכונות.
ומול פניו קריצות ,ריבוא עיני האור הן,
לפתע נפקחו עניו כנפעמות.

ראיתי עיר עוטפת אור
והיא עולה בשלל צבעי הקשת
והיא נוגנת בי כנבל העשור
ראיתי עיר עוטפת אור.

בדממת אשמורת אחרונה נושמת,
ובקטיפת שחקים רסיס אחרון
מחויר,
אך שחר כבר כיפת זהב שלה
אודמת
למגעו החם ,הרך של אור צעיר.
ראיתי עיר עוטפת אור...

חי

מילים  :אהוד מנור
לחן  :אבי טולדנו

שמעו ,אחיי ,אני עוד חי
ושתי עיניי עוד נישאות לאור
רבים חוחיי ,אך גם פרחיי
ולפניי שנים רבות מספור
אני שואל ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה

עובר מזמור מדור לדור
כמעיין מאז ועד עולם
אני שואל ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה
חי ,חי ,חי ,כן ,אני עוד חי
זה השיר שסבא שר אתמול לאבא והיום אני
אני עוד חי ,חי ,חי ,עם ישראל חי
זה השיר שסבא שר אתמול לאבא והיום אני

הללויה
מילים :שמרית אור
לחן :קובי אושרת

הללויה לעולם,
הללויה ישירו כולם
במילה אחת בודדה
הלב מלא בהמון תודה
והולם גם הוא  -איזה עולם נפלא.
הללויה עם השיר,
הללויה על יום שמאיר,
הללויה על מה שהיה,
ומה שעוד לא היה -
הללויה.

הללויה לעולם
הללויה ישירו כולם
והענבלים הגדולים
יהדהדו בהמון צלילים
ואתנו הם יאמרו ,הללויה.
פזמון...
הללויה על הכל
הללו על מחר ואתמול
הללויה ,ותנו יד ביד
ושירו מלב אחד -
הללויה.
פזמון...

על כל אלה -נעמי שמר

שמור אלי על זה הבית
על הגן על החומה

על הדבש ועל העוקץ

מ יגון מפחד פתע וממלחמה

על המר והמתוק

שמור על המעט שיש לי

על ביתנו התינוקת שמור אלי הטוב

על האור ועל הטף

על האש המבוערת

על הפרי שלא הבשיל עוד וכבר נאסף

על המים הזכים

על כל אלה

על האיש השב הביתה מן המרחקים

על כל אלה

על כל אלה

שמור נא לי אלי הטוב

על כל אלה

על הדבש ועל העוקץ

שמור נא לי אלי הטוב

על המר והמתוק

על הדבש ועל העוקץ

אל נא תעקור נטוע

על המר והמתוק

אל תשכח את התקווה

אל נא תעקור נטוע

השיבני ואשובה אל הארץ הטובה

אל תשכח את התקווה

מרשרש אילן ברוח

השיבני ואשובה אל הארץ הטובה

מרחוק נושק…

שלום עליכם
מילים :מן התפילה

שלֹום ֲעלֵׂיכֶם מַ לְ אֲכֵׂ י הַ ָש ֵׂרת מַ לְ אֲכֵׂ י עֶ לְ יֹון
ִּממֶ לְֶך מַ לְ כֵׂ י הַ ְמלָכִּ ים הַ קָ דֹוׁש בָ רּוְך הּוא
ּבֹואֲ כֶם לְ ָׁשלֹום מַ לְ אֲכֵׂ י הַ ָשלֹום מַ לְ אֲכֵׂ י עֶ לְ יֹון
ִּממֶ לְֶך מַ לְ כֵׂ י הַ ְמלָכִּ ים הַ קָ דֹוׁש בָ רּוְך הּוא
ּברכּוני לְ ָשלֹום מַ לְ אֲכֵׂ י הַ ָשלֹום מַ לְ אֲכֵׂ י עֶ לְ יֹון
ִּממֶ לְֶך מַ לְ כֵׂ י הַ ְמלָכִּ ים הַ קָ דֹוׁש בָ רּוְך הּוא
צֵ אתכֶם לְ ָשלֹום מַ לְ אֲכֵׂ י הַ ָשלֹום מַ לְ אֲכֵׂ י עֶ לְ יֹון
ִּממֶ לְֶך מַ לְ כֵׂ י הַ ְמלָכִּ ים הַ קָ דֹוׁש בָ רּוְך הּוא

תפילה
מי יתן ובזכות הרוח ,האהבה,
השירה ,האמונה והחברות
נזכה לבריאות איתנה
ולבשורות טובות
במהרה
לכולנו ,בישראל ובעולם כולו.
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