
שירי קבלת שבת
בואי הרוח  

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



ירדה השבת
רבינוביהושע :מילים
דוד זהבי:לחן

ְקַעת  ּנֹוָסרָיְרָדה ַהַשָבת ֶאל בִּ ,גִּ
יק ְבׁשּוֶליהָ  יחֹוַח ַעתִּ .ְונִּ

ים ינִּ ים ׁשֹוְׁשבִּ יב ֲהָררִּ ָסבִּ ַוַיַעְמדּו מִּ
את ַאַדְרָתּה  .ַהּזֹוֶהֶבתָלשֵׂ

ֶּנֶרת ַהָים כִּ ים מִּ ,ַתֲעֶליָנה יֹונִּ
ל ֶאת רּוָחּה ַהּלֹוֶהֶבת .ַקבֵׂ

,ָנְׁשָקה ַהַשָבת ְלרֹאׁשֹו ֶׁשל ַהְברֹוׁש
זֹוב ֶׁשַבֶסַלע ָנָׁשָקה .ָלאֵׂ

יט ֶׁשל ַמְלכּות י ַהַדְרַדר ְלַׁשְרבִּ ַוְיהִּ
.ַעל ָרמֹות ְדָמָמה ְמרֹוֶנֶנת

ְמֹׁשְך ָאז ַהתֹור ְבקֹולֹו ַהָמתֹוק יִּ
יןֶחְמַדת  סּופִּ .ְמַעֶדֶנתכִּ

ָּנּה ַהָגנּוז יָטה ַׁשָבת ְבחִּ ְרטִּ הִּ
ֶבר ָכל עֵׂ י ַחּלֹונֹות מִּ ינֵׂ .עֵׂ

ר אָנה ָבנֹות ֶאל ָהֶעֶרב ַזמֵׂ צֵׂ ַותֵׂ
ירֹות ְבֶעְרָגה ְמַצְלֶצֶלת .ְזמִּ

ְקַעת ְוָהְיָתה ּנֹוָסרָהֶעְדָנה ְבבִּ גִּ
יּות ֶנֱאֶצֶלת ְברִּ ְׁשַמת עִּ .ְלנִּ



שיר העמק
נתן אלתרמן:מילים

סמבורסקידניאל :לחן

באה מנוחה ליגע
.ומרגוע לעמל

לילה חיוור משתרע
.על שדות עמק יזרעאל

,טל מלמטה ולבנה מעל
.מבית אלפא עד נהלל

מה לילה מליל, מה
דממה ביזרעאל

ארץ תפארת, עמקנומה
.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
א"י', שיר השירים ו: מילים

ַּנת-ֶאל יגִּ ֱאגֹוז ָיַרְדתִּ

י ַהָּנַחל בֵׂ ְראֹות ְבאִּ ;לִּ

ְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶגֶפן ,לִּ

נֵׂצּו  יםהֵׂ ֹמנִּ .ָהרִּ

א ַהָשֶדה י נֵׂצֵׂ ,ְלָכה דֹודִּ
ים יָנה ַבְכָפרִּ יָמה  , ָנלִּ ַנְׁשכִּ

ים .ַלְכָרמִּ
ם ְרֶאה אִּ ,ָפְרָחה ַהֶגֶפן-נִּ

ַתח ַהְסָמַדר .פִּ

יָמן י תֵׂ י ָצפֹון ּובֹואִּ ,עּורִּ
י  י ַגּנִּ יחִּ ְּזלּוָהפִּ ; ְבָשָמיויִּ

י ְלַגּנֹו ָיבֹא דֹודִּ
י ְמָגָדיו .ְויֹאַכל ְפרִּ



ידיד נפש
אלעזר אזכרי' ר

יד ֶנֶפׁש ָאב ָהַרְחָמןי   דִּ
ְמֹׁשְך ַעְבָדְך ֶאל ְרצֹוָנְך

ָירּוץ ַעְבָדְך ְכמֹו ַאָיל
ְׁשַתֲחֶוה מּול ֲהָדָרְךיִּ

ידּוָתְך י ֶיְעַרב לֹו ְידִּ כִּ
ֹּנֶפת צּוף ְוָכל ָטַעם .מִּ

יו ָהעֹוָלםה   דּור ָנֶאה זִּ
י חֹוַלת ַאֲהָבָתְך ַנְפׁשִּ

ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה, ָאָּנא אֵׂ
יָוְךְבַהְראֹות ָלּה ֹנַעם  זִּ

א ְתַרפֵׂ ק ְותִּ ְתַחּזֵׂ ָאז תִּ
ְפַחת עֹוָלםְוָהְיָתה .ָּלְך ׁשִּ

יק ֶיְהמּו ָנא ַרְחֶמיָךו   תִּ
ן אֹוֲהָבְך ְוחּוס ָנא ַעל בֵׂ

ְכֹסף  י ֶזה ַכָמה נִּ ְכַסףכִּ נִּ
ְפֶאֶרת  ְראֹות ְבתִּ ֻעָּזְךלִּ

י בִּ י ַמְחַמד לִּ לִּ ָאָּנא אֵׂ
ְתַעָּלם .חּוָׁשה ָּנא ְוַאל תִּ

יבה   ָגלֵׂה ָנא ּוְפֹרס ָחבִּ
ָעַלי ֶאת ֻסַכת ְׁשלֹוָמְך

ְכבֹוָדְך יר ֶאֶרץ מִּ ָתאִּ
ְשְמָחה ָבְך יָלה ְונִּ ָנגִּ

ד י ָבא מֹועֵׂ ר ָאהּוב כִּ ַמהֵׂ
י עֹוָלם ימֵׂ י כִּ נִּ .ְוָחּנֵׂ



שלמה הלוי אלקבץ' ר-לכה דודי

ְקַראת ַכָּלה י לִּ ְלָכה דֹודִּ

י ַׁשָבת ְנַקְבָלה ְפנֵׂ

בּור ֶאָחדש   מֹור ְוָזכֹור ְבדִּ

ל  יָענּו אֵׂ ְׁשמִּ ַהְמיָֻחדהִּ

ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד' ה

ְפֶאֶרת  ם ּוְלתִּ ָּלהְלׁשֵׂ ְתהִּ ְולִּ

ְקַראת ַׁשָבת ְלכּו ְונְֵׂלָכהל  

יא ְמקֹור ַהְבָרָכה י הִּ כִּ

ֶקֶדם ְנסּוָכה רֹאׁש מִּ מֵׂ

ָּלה סֹוף ַמֲעֶשה ְבַמֲחָׁשָבה ְתחִּ

יר ְמלּוָכהמ   ְקַדׁש ֶמֶלְך עִּ

ָכה תֹוְך ַהֲהפֵׂ י מִּ י ְצאִּ קּומִּ

ֶמק ַהָבָכא ַרב ָלְך ֶׁשֶבת ְבעֵׂ

ְך ֶחְמָלה ְוהּוא ַיֲחמֹול ָעַליִּ

י ְבָׁשלֹום ֲעֶטֶרת ַבְעָלּה ֹבאִּ

ְמָחה  ָנה)ַגם ְבשִּ ּוְבָצֳהָלה( ְברִּ

י ַעם ְסגָֻּלה תֹוְך ֱאמּונֵׂ

י ַכָּלה י ַכָּלה בֹואִּ בֹואִּ

י ַעם ְסגָֻּלה תֹוְך ֱאמּונֵׂ

י ַכָּלה ַׁשָבת  ַמְלְכָתאבֹואִּ



בכחאנא 
בן הקנהנחוניה' ר, מן התפילה : מילים

גדולת ימינך תתיר צרורהבכחאנא 

קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא

כבבת שמרםיחודךנא גיבור דורשי 

ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם

חסין קדוש ברב טובך נהל עדֶתך

יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך

יודע תעלומות, קבל ושמע צעקתנושועתנו



כי אשמרה שבת
אברהם אבן עזרא' ר

י נִּ ְׁשְמרֵׂ ל יִּ י ֶאְׁשְמָרה ַׁשָבת אֵׂ .כִּ
י   ינִּ ינו ּובֵׂ י ַעד בֵׂ יא ְלעוְלמֵׂ אות הִּ

יםאָ  ֶפץ ֲעשות ְדָרכִּ סּור ְמצא חֵׂ
ים י ְצָרכִּ ְברֵׂ ר בו דִּ ְּלַדבֵׂ .ַגם מִּ

ים י ְמָלכִּ ְברֵׂ י ְסחוָרה ַאף דִּ ְברֵׂ דִּ
ל  יֶאְהֶגה ְבתוַרת אֵׂ נִּ :ּוְתַחְכמֵׂ

י ינִּ ינו ּובֵׂ י ַעד בֵׂ יא ְלעוְלמֵׂ אות הִּ

יב יד נוֶפׁש ְלַנְפׁשִּ ו ֶאְמָצא ָתמִּ
י אׁשון ָנַתן ְקדוׁשִּ ּנֵׂה ְלדר רִּ .הִּ

י שִּ ְׁשֶנה ַבשִּ ת ֶלֶחם מִּ ת ְבתֵׂ מופֵׂ
י יל ְמזונִּ י ַיְכפִּ שִּ :ָכָכה ְבָכל ׁשִּ

י ינִּ ינו ּובֵׂ י ַעד בֵׂ יא ְלעוְלמֵׂ אות הִּ

ל חוק ֶאל ָר  ְסָגָניוַׁשם ְבַדת ָהאֵׂ
ים ְבָפָניו .בו ַלֲערוְך ֶלֶחם ָפנִּ
י  ְתַעּנות בו ַעל פִּ ן ְלהִּ ְנבוָניוַעל כֵׂ

י, ָאסּור פּור ֲעונִּ יום כִּ :ְלַבד מִּ
י ינִּ ינו ּובֵׂ י ַעד בֵׂ יא ְלעוְלמֵׂ אות הִּ



יםה ּוא יום ְמֻכָבד הּוא יום ַתֲענּוגִּ
ים ן טוב ָבשר ְוָדגִּ ֶלֶחם ְוַייִּ

ים ים בו ָאחור ְנסוגִּ ְתַאְבלִּ ַהמִּ
י נִּ י יום שָמחות הּוא ּוְתשְמחֵׂ :  כִּ

י ינִּ ינו ּובֵׂ י ַעד בֵׂ יא ְלעוְלמֵׂ אות הִּ

יתמֵׂ  ל ְמָלאָכה בו סופו ְלַהְכרִּ חֵׂ
ית י ְכבורִּ בִּ ס בו לִּ ן ֲאַכבֵׂ ַעל כֵׂ

לֶאל ְוֶאְתַפְּלָלה יתאֵׂ ית ְוַׁשֲחרִּ ַעְרבִּ
י נִּ ְנָחה הּוא ַיֲענֵׂ :  מּוַסף ְוַגם מִּ

י ינִּ ינו ּובֵׂ י ַעד בֵׂ יא ְלעוְלמֵׂ אות הִּ



שבחי ירושלים
ב"י, ז"קמתהילים:מלים

אביהו מדינה: לחן

'שבחי ירושלים את ה
הללי אלוהייך ציון

כי חיזק בריחי שערייך
ברך בנייך בקרבך

הללי אלוהייך ציון, הללי



נעמי שמר-ירושלים של זהב

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



שלמה אבן גבירול' ר/ שלום לך דודי 

י ַהַצח ְוָהַאְדמֹוןָׁשלֹום ְלָך דֹודִּ
מֹון ת ַרָקה ְכמֹו רִּ אֵׂ ָׁשלֹום ְלָך מֵׂ

ְקַראת יָעּהלִּ א ָנא ְלהֹוׁשִּ ֲאחֹוְתָך רּוץ צֵׂ
י ַעמֹון ָׁשי ַרַבת ְבנֵׂ ּוְצַלח ְכֶבן יִּ

ָיהָּלְך ַמה הפִּ י ַאֲהָבהְיפֵׂ י ְתעֹוְררִּ כִּ
יל ְבקֹול ַפֲעמֹון י קֹולְֵׂך ַכְמעִּ ּוְתַצְלְצלִּ

ת יֶׁשָּנהֲאֶׁשר ַתְחפֹוץ ַאֲהָבה ָהעֵׂ ֲאחִּ
ד ְכַטל ֶחְרמֹון רֵׂ ְך אֵׂ ָתה ְוָעַליִּ עִּ



מי האיש
ד"תהילים ל: מילים

,מי האיש החפץ חיים
אוהב ימים

.אוהב ימים לראות טוב

נצור לשונך מרע
מירמהושפתיך מדבר 

עשה טוב, סור מרע
.ורדפהובקש שלום 



אור וירושלים
יוסף שריג: מילים ולחן

השקט שוב צונח כאן משמי הערב
כדאיית דיה מעל התהומות

ושמש אדומה נושקת להט חרב
.המגדלים והחומות, את הפסגות

ראיתי עיר עוטפת אור
והיא עולה בשלל צבעי הקשת

בי כנבל העשורנוגנתוהיא 
.ראיתי עיר עוטפת אור

הנה זוחל הצל מבין גבעות האורן
.קרב בסתר כאוהב אל השכונות

,ריבוא עיני האור הן, ומול פניו קריצות
.לפתע נפקחו עניו כנפעמות

ראיתי עיר עוטפת אור
והיא עולה בשלל צבעי הקשת

בי כנבל העשורנוגנתוהיא 
.ראיתי עיר עוטפת אור

,נושמתבדממת אשמורת אחרונה 
ובקטיפת שחקים רסיס אחרון  

,מחויר
אך שחר כבר כיפת זהב שלה  

אודמת
.הרך של אור צעיר, למגעו החם

...ראיתי עיר עוטפת אור



חי
אהוד מנור: מילים

טולדנואבי : לחן

אני עוד חי, אחיי, שמעו
ושתי עיניי עוד נישאות לאור

אך גם פרחיי, רבים חוחיי
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

אני עוד חי, כן, חי, חי, חי
זה השיר שסבא שר אתמול לאבא והיום אני

עם ישראל חי, חי, חי, עוד חיאני
זה השיר שסבא שר אתמול לאבא והיום אני



הללויה

שמרית אור:מילים
קובי אושרת:לחן

,הללויה לעולם
הללויה ישירו כולם
במילה אחת בודדה

הלב מלא בהמון תודה
.איזה עולם נפלא-והולם גם הוא 

,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
.הללויה, ואתנו הם יאמרו

...פזמון

הכלהללויה על 
הללו על מחר ואתמול

ותנו יד ביד, הללויה
-ושירו מלב אחד 

.הללויה
...פזמון



נעמי שמר-על כל אלה

על הדבש ועל העוקץ

על המר והמתוק

על ביתנו התינוקת שמור אלי הטוב

על האש המבוערת

על המים הזכים

על האיש השב הביתה מן המרחקים

על כל אלה

על כל אלה

שמור נא לי אלי הטוב

על הדבש ועל העוקץ

על המר והמתוק

אל נא תעקור נטוע

אל תשכח את התקווה

אל הארץ הטובהואשובההשיבני 

שמור אלי על זה הבית

על הגן על החומה

מ יגון מפחד פתע וממלחמה

שמור על המעט שיש לי

על האור ועל הטף

על הפרי שלא הבשיל עוד וכבר נאסף

על כל אלה

על כל אלה

שמור נא לי אלי הטוב

על הדבש ועל העוקץ

על המר והמתוק

אל נא תעקור נטוע

אל תשכח את התקווה

אל הארץ הטובהואשובההשיבני 

מרשרש אילן ברוח

…מרחוק נושק



לֹום י ֶעְליֹוןש  ת ַמְלֲאכֵׂ י ַהָשרֵׂ יֶכם ַמְלֲאכֵׂ ֲעלֵׂ
ים ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא י ַהְמָלכִּ ֶמֶלְך ַמְלכֵׂ מִּ

י ֶעְליֹוןּבֹוֲאֶכם י ַהָשלֹום ַמְלֲאכֵׂ ְלָׁשלֹום ַמְלֲאכֵׂ
ים ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא י ַהְמָלכִּ ֶמֶלְך ַמְלכֵׂ מִּ

י כּונ  ר  י ֶעְליֹוןּב  י ַהָשלֹום ַמְלֲאכֵׂ ְלָשלֹום ַמְלֲאכֵׂ
ים ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא י ַהְמָלכִּ ֶמֶלְך ַמְלכֵׂ מִּ

ֶכם י ֶעְליֹוןֵצאת  י ַהָשלֹום ַמְלֲאכֵׂ ְלָשלֹום ַמְלֲאכֵׂ
ים ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא י ַהְמָלכִּ ֶמֶלְך ַמְלכֵׂ מִּ

שלום עליכם
מן התפילה: מילים



תפילה
,האהבה, ובזכות הרוחיתןמי 

האמונה והחברות, השירה
נזכה לבריאות איתנה

ולבשורות טובות
במהרה

.בישראל ובעולם כולו, לכולנו



www.haverut.org.il


