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בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

	

לְהַדלִיק	נֵרֹֹות	בְכָל	הָעֹֹולָמֹֹות-
זֹוהִי	ַשבָּת.

לְהַדלִיק	נֵרֹות	ַשבָּת
זֹוהִי	קפִיצַת-נֶפֶש	הֲרת	נְצּורֹות

לְיָם	נָהְדָר,	ֶשיֵש	בָּה	מִסְתֹורין
ֶשל	אֵש	הְַשקיעָה.

בְהַדלִיקי	הַנֵרֹות	יֵהָפֵך
חֶדרי	לִנְהַר	די-נּור

בְאְַשדֹות	בָּרקת	שֹוקע	לִבִּי.	

זלדה

השבת ארמון בזמן

"על	האדם	המבקש	לחשוף	את	קדושת	היום	מוטלת	המשימה	לנטוש	את	הניכור	הקיים	במסחור	הבוטה	
של	החיים,	ואת	היותו	לכוד	בעול	העמל	והיגיעה...	עליו	להיפרד	ממלאכתו,	ולהבין	שהעולם	כבר	נברא	

וישרוד	גם	ללא	עזרת	האדם.	שישה	ימים	אנו	נאבקים	בעולם,	וסוחטים	רווח	מן	האדמה;	שישה	ימים	אנו	
מנסים	להשתלט	על	העולם,	וביום	השביעי	עלינו	להשכיל	לשלוט	בעצמיותנו...

השבת	איננה	קיימת	למען	ימי	החולין,	ימי	החולין	קיימים	למען	השבת.	השבת	איננה	מנגינת	ביניים,	היא	
פסגת	החיים...	השבת	חודרת	לנבכי	נשמת	האדם,	ומביאה	מזור	למצוקותיו.	בשבת	שעה	אחת	אינה	נאבקת	

ברעותה,	ובעזרת	כוחו	של	יום	זה,	מתגבר	האדם	על	כל	יגון	וצער...
היום	השביעי	הוא	כארמון	בתוך	הזמן,	ובממלכת	הזמן	ימצא	כל	אדם	את	מקומו.	אין	המדובר	בתאריך	בלוח	

השנה,	אלא	באווירה	רוחנית	ייחודית..."
אברהם יהושע השל | השבת

כָּכָה	כְּמֹו	שֶאֲנִי	הֹולֵך	
אֲנִי	רֹוצֶה	לְקבֵּל	פְּנֵי	שַבָּת	הַמַּלְכָּה.

לְגּופִי	בְּגָדים	שֶל	יֹום	יֹום	וְגּופִי,	
אִם	בִּכְלָל,	אֵינֶנּו	חָזָק	בִּכְלָל

וְגַם	הַנֶּפֶׁש	ֹלא.
כָּכָה	כְּמֹו	שֶאֲנִי	הֹולֵך	

אִם	אֲקבֵּל	פְּנֵי	שַבָּת	הַמַּלְכָּה
וְהָיּו	הַבְּגָדים	לְגּופִי	שֶל	יֹום	יֹום

וְגּופִי	אֶפְשָר	חַלָּׁש	יֹותֵר	מֵרגְשָה
אֲבָל	הַנֶּפֶׁש	ֹלא.

כָּכָה	כְּמֹו	שֶאֲנִי	עֹודנִּי	הֹולֵך	
אִם	תְּקבֵּל	שַבָּת	הַמַּלְכָּה	אֶת	פָּנַי	

יִלְבַּׁש	גּופִי	שַבָּת	יֹום	יֹום
וְגּופִי	יֶחֱזַק	וְהַשַּבָּת	בַּנֶּפֶׁש	תְּהִי.

לְכִי	נַפְשִי	צְאִי	כַלָּה	יֹום	יֹום	
לְקבֵּל	פְּנֵי	שַבָּת	הַמַּלְכָה.	

אמיר גלבֹע

עֹוֶשה ָשלֹום בִּמְרֹומָיו 
הּוא יַעֲֶשה ָשלֹום עָלֵינּו 

וְעַל כָּל יְִשראֵל 
)וְעַל כָּל ֹיְשבֵי תֵּבֵל(

וְאִמְרּו אָמֵן

רת	מַלְאֲכֵי	עֶלְיֹון	מִמֶּלֶך	מַלְכֵי	הַמְּלָכִים	הַקדֹוׁש	בָּרּוּך	הּוּא.	 ָשלֹום עֲלֵיכֶם	מַלְאֲכֵי	הַָשּ
לֹום	מַלְאֲכֵי	עֶלְיֹון	מִמֶּלֶך	מַלְכֵי	הַמְּלָכִים	הַקדֹוׁש	בָּרּוּך	הּוּא.	 בֹואֲכֶם לְָשלֹום	מַלְאֲכֵי	הַָשּ
לֹום	מַלְאֲכֵי	עֶלְיֹון	מִמֶּלֶך	מַלְכֵי	הַמְּלָכִים	הַקדֹוׁש	בָּרּוּך	הּוּא.	 ּנּו לְָשלֹום	מַלְאֲכֵי	הַָשּ ּ בָּרכּו
לֹום	מַלְאֲכֵי	עֶלְיֹון	מִמֶּלֶך	מַלְכֵי	הַמְּלָכִים	הַקדֹוׁש	בָּרּוּך	הּוּּא.	 צֵאתְכֶם לְָשלֹום מַלְאֲכֵי	הַָשּ

"רבי	חנינא	היה	מתעטף	
ועומד	בערב	שבת	

והיה	אומר:	'בואו	ונצא	
לקראת	שבת	המלכה',	

ורבי	ינאי	היה	לובש	את	
בגדי	השבת	ואומר

	‘בואי	כלה	בואי	כלה'".

תלמוד, מסכת שבת קי”ט א

הַחַמָּה	מֵראׁש	הָאִילָנֹות	נִסְתַּלְּקה	-
בֹואּו	וְנֵצֵא	לִקראת	שַבָּת	הַמַּלְכָּה.

הִנֵּה	הִיא	יֹורדת	הַקדֹושָה,	הַבְּרּוכָה
וְעִמָּה	מַלְאָכִים	צְבָא	שָלֹום	ּומְנּוחָה.

בֹואִי	בֹואִי	הַמַּלְכָּה!
בֹואִי	בֹואִי	הַמַּלְכָּה!	-

שָלֹום	עֲלֵיכֶם,	מַלְאֲכֵי	הַשָּלֹום.

קבַּלְנּו	פְּנֵי	שַבָּת	בִּרנָנָה	ּותְפִלָּה,
הַבַּיְתָה	נָׁשּובָה,	בְּלֵב	מָלֵא	גִּילָה.
ֻּלְחָן,	הַנֵּרֹות	יָאִירּו, שָם	עָרּוך	הַש

כָּל	פִּנֹות	הַבַּיִת	יִזְרחּו,	יַזְהִירּו.
שַבָּת	שָלֹום	ּומְבֹרך!
שַבָּת	שָלֹום	ּומְבֹרך!

בֹואֲכֶם	לְשָלֹום,	מַלְאֲכֵי	הַשָּלֹום.	)...(

חיים נחמן ביאליק 
לחן: פנחס מינקובסקי
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בין השמשות
   קבלות שבת על גדות נחל אלכסנדר

'זית' פועל במסגרת המרכז הקהילתי במועצה האיזורית עמק חפר, כחלק מהאירגונים הארציים ׳ניצנים׳ ו׳פנים׳, הודות לתמיכתם 
הנאמנה של קרן אבי חי מן היסוד, הפדרציה היהודית המאוחדת-ניו יורק, קרן משפחת גימפריג', המועצה הדתית ומורשת ישראל, 

מתוך שיתוף פעולה עם גורמים נוספים בעמק וברחבי הארץ והודות לחברים מתנדבים ושותפים לרעיון ולחלום.

לְכָה	דֹודי	לִקראת	כַּלָּה
פְּנֵי	ַשבָּת	נְקבְּלָה:

רבי שלמה הלוי אלקבץ

Nitzanim
 Judaism - Zionism - Israeli Identity

(RA)



ירדה השבת
יָרדָה	הַַשבָּת	אַל	בִּקעַת	גִּנֹוסָר

וְנִיחֹוחַ	עַתִיק	בְּׁשּולֶיהָ.
וַיַעַמְדּו	מִסָבִיב	הֲררים	ׁשֹוְשבִינִים

לֵָשאת	אַדרתָה	הַזֹוהֶבֶת,
תַעֲלֶינָה	יֹונִים	מִכִּנֶרת	הַיָם

קבֵּל	אֶת	רּוחָה	הַלֹוהֶבֶת.

נְָשקה	הַַשבָּת	לְראׁשֹו	ֶשל	הַבְּרֹוׁש,
לָאֵזֹוב	ֶשבַּסֶלַע	נָָשקה,

וַיְהִי	הַדרדר	לְַשרבִיט	ֶשל	מַלְכּות
עַל	רמֹות-דמָמָה	מְרֹונֶנֶת

יִמְֹשך	אָז	הַתֹור	בְּקֹולֹו	הַמָתֹוק
חֶמְדת	כִּסּופִין	מְעַדנֶת.

הִרטִיטָה	ַשבָּת	בְּחִנָה	הַגָנּוז.
עֵינֵי	חַלֹונֹות	מִכָּל	עֵבֶר.

וַתֵצֵאנָה	בָּנֹות	אֶל	הָעֶרב	זַמֵר
זְמִירֹות	בְּעֶרגָה	מְצַלְצֶלֶת.

וְהָיְתָה	הָעֶדנָה	בְּבִקעַת	גִּנֹוסָר
לְנְִשמַת	עִבְריּוּת	נֶאֱצֶלֶת.

יהושע רבינוב, דוד זהבי

קידוש על היין

מַיִם	וְהָאָרץ	וְכָל	צְבָאָם: י.	וַיְכֻלּו	הַָשּ ִשּ יֹום	הִַשּ
בִיעִי	מְלַאכְתֹו	אֲֶשר	עָָשה.	 וַיְכַל	אֱֹלהִים	בַּיֹום	הְַשּ
בִיעִי	מִכָּל	מְלַאכְתֹו	אֲֶשר	עָָשה: וַיְִּשֹבּת	בַּיֹום	הְַשּ

בִיעִי	וַיְקדׁש	ֹאתֹו.	 וַיְבָרך	אֱֹלהִים	אֶת	יֹום	הְַשּ
כִּי	בֹו	ָשבַת	מִכָּל	מְלַאכְתֹו	אֲֶשר	בָּרא	אֱֹלהִים	לַעֲׂשֹות:

סַבְרי	מָרנָן	וְרבָּנָן	וְרבֹותַי:
בָּרּוך אַתָּה יהוה. אֱֹלהֵינּו מֶלֶך הָעֹולָם בֹורא פְּרי הַגָּפֶן:

בָּרּוך	אַתה	יהוה	אֱֹלהֵינּו	מֶלֶך	הָעֹולָם.	אֲֶשר	קדָשנּו	בְּמִצְֹותָיו	
וְרצָה	בָנּו.	וְַשבַּת	קדׁשֹו	בְּאַהֲבָה	ּובְרצֹון	הִנְחִילָנּו.	זִכָּרֹון	לְמַעֲֵשה	

בְראִשית.	כִּי	הּוא	יֹום	תְּחִלָּה	לְמִקראֵי	קדׁש	זֵכֶר	לִיצִיאַת	מִצְריִם.	
כִּי	בָנּו	בָחַרתָּ	וְאֹותָנּו	קדְשתָּ	מִכָּל	הָעַמִּים	וְַשבַּת	קדְשך	בְּאַהֲבָה	

ּובְרצֹון	הִנְחַלְתָּנּו:
בָּת: בָּרּוך אַתָּה יהוה. מְקדׁש הַַשּ

זַמְּרּו	לַיֹהוָה	בְּכִנֹור	בְּכִנֹור	וְקֹֹול	זִמְרה:
בַּחֲֹצצְרֹות	וְקֹול	ׁשֹופָר

הָריעּו	לִפְנֵי	הַמֶּלֶך	יהוה:
יִרעַם	הַיָּם	ּומְֹלאֹו	תֵּבֵל	וְֹיְשבֵי	בָּה:
נְהָרֹות	יִמְחֲאּו	כָף	יַחַד	הָרים	יְרנֵּנּו:

לִפְנֵי	יהוה	כִּי	בָא	לְִשֹפּט	הָאָרץ
יְִשֹפּט	תֵּבֵל	בְּצֶדק	וְעַמִּים	בְּמֵיָשרים:

תהילים צח 

שבת 
עֹוד	מְעַט	יֵרד	אֵלֵינּו

יֹום	ַשבָּת	הַטֹוב.
לִכְבֹודֹו	תָּכִין	אִמֵּנּו

מַטְעַמִּים	לָרב.
	

בֹואִי,	בֹואִי	הַבְּרּוכָה,
יֹום	ַשבָּת,	יֹום	מְנּוחָה!

בֹואִי	נָא,	בֹואִי	נָא,	הַמַּלְכָּה!	

בָּת	לְדרתָם	בְּרית	עֹולָם: בָּת	לַעֲׂשֹות	אֶת	הַַשּ וְָשמְרּו	בְנֵי	יְִשראֵל	אֶת	הַַשּ
בֵּינִי	ּובֵין	בְּנֵי	יְִשראֵל	אֹות	הִוא	לְֹעלָם	כִּי	ֵשֶשת	יָמִים	עָָשה	יהוה

בִיעִי	ָשבַת	וַיִּנָּפַׁש: מַיִם	וְאֶת	הָאָרץ	ּובַיֹום	הְַשּ 	אֶת	הַָשּ

שמות לא, טו-יז

אַך	נַפְסִיק	ֹפּה	לִמּודינּו,
הַבַּיְתָה	נְמַהֵר.

נִתְקדׁש	לְַשבָּתֵנּו
בִּפְרחִים	ּובְנֵר.

	
בֹואִי,	בֹואִי	הַבְּרּוכָה,

יֹום	ַשבָּת,	יֹום	מְנּוחָה!
בֹואִי	נָא,	בֹואִי	נָא,	הַמַּלְכָּה!

שמואל בס, יואל ולבה

ברכה על הפת

עֵינֵי	ֹכל	אֵלֶיך	יְַשבֵּרּו.	וְאַתָּה	נֹותֵן	לָהֶם	
אֶת	אָכְלָם	בְּעִתֹו:

פֹותֵחַ	אֶת	יָדך.	ּומְַשבִּיעַ	לְכָל	חַי	רצֹון:
בָּרּוך אַתָּה אדני אֱֹלהֵינּו מֶלֶך הָעֹולָם. 

הַמֹוצִיא לֶחֶם מִן הָאָרץ:

נברך	על	נרות	שבת,
נחסה	באורם,	נקדש	זיום	ונתבשם	בחומם.

זה	עתה	כילינו	ששת	ימי	מעשה	ויצירה,
לבנו	קשוב	וביתנו	פתוח	לקבל	פני	שבת	מנוחה.

בואי	שבת	והשכיני	שלווה	ורגיעה	במעוננו,
חן	ותפארת	במעשה	ידינו.
שלום	לבואך	שבת	ברוכה.

ברכת הנרות, משמר השרון

ברכת הילדים והמשפחה

יְבָרכְך	יהוה	וְיְִשמְרך:
יָאֵר	יהוה	פָּנָיו	אֵלֶיך	וִיחֻנֶּך:

א	יהוה	פָּנָיו	אֵלֶיך	וְיֵָשם	לְך	ָשלֹום: יִָשּ

במדבר ו, כד-כו

ניגונים

ְשתַלְתֶּם	נִגּונִים	בִּי,	אִמִּי	וְאָבִי,
נִגּונִים	מִזְמֹורים	ְשכּוחִים.

גַּרעִינִים;	גַּרעִינִים	נְָשאָם	לְבָבִי	–
עַתָּה	הֵם	עֹולִים	וְצֹומְחִים.

עַתָּה	הֵם	ׁשֹולְחִים	ֹפּארֹות	בְּדָמִי,
ָשרֵשיהֶם	בְּעֹורקי	ְשלּובִים,

נִגּונֶיך,	אָבִי,	וְִשיריִך	אִמִּי,
בְּדָפְקי	נֵעֹורים	וְָשבִים.

הִנֵּה	אַאֲזִין	ִשיר	עַרִשי	הָרחֹוק
הִבִּיעַ	פִּי	אֵם	אֱלֵי	בַּת.

הִנֵּה	לִי	תִּזְהַרנָה	בְּדמַע	ּוְשחֹוק
"אֵיכָה"	ּוזְמִירֹות	ֶשל	ַשבָּת.

כָּל	הֶגֶה	יִתַּם	וְכָל	צְלִיל	יֵאָלֵם
בִּי	קֹולְכֶם	הָרחֹוק	כִּי	יֵהֹום.

עֵינַי	אֶעֱֹצם	וַהֲרינִי	אִתְּכֶם
מֵעַל	לְחְֶשכַת	הַתְּהֹום.

 פניה ברגשטיין, דוד זהבי

הֲלִיכָה לְקיסָריָה

אֵלִי,	אֵלִי,	ֶשֹלא	יִגָּמֵר	לְעֹולָם
הַחֹול	וְהַיָם,

רְשרּוׁש	ֶשל	הַמַּיִם,
בְּרק	הַָשמַיִם,
תְּפִלַּת	הָאָדָם.

חנה סנש | לחן: דוד זהבי

אֵלִי	אַתָּה	וְאֹודך	אֱֹלהַי	אֲרֹומְמֶך		תהלים קיח

הַלְלּויָה	בְצִלְצְלֵי	ָשמַע	הַלְלּויָה	בְּצִלְצְלֵי	תְרּועָה:
ֹכּל	הַנְָּשמָה	תְּהַלֵּל	יָה	הַלְלּויָה:

ע”פ תהילים קנ

נטו צללים
נָטּו	צְלָלִים	עַל	פְּנֵי	הַגְּבָעֹות

יְמֹות	הַֹחל	חָלְפּו,	עָבָרּו.
הַרחֵק	הַרחֵק	נִצְּתּו	נְגֹוהֹות

כֹוכְבֵי	ַשבָּת	מַה	יָּפּו,	מַה	נֶּהְדָּרּו:

יֹום	ַשבָּת,	יֹום	מְנּוחָה
בָּאָרץ	הַבְּרּוכָה.	ַשבָּתֹון!

בָּת. לָבְׁשּו	הָדָר	פְּנֵי	הַכְּפָר	בְּיֹום	הַַשּ

דה. ַשלְוַת	הְַשקט	בַּנִּיר	בַָּשּ
הַמַּחְרָשה	תִּדם,	תָּנּוחַ.
בַּגַּן	בַֹּחרׁש	זֶמֶר	תֹועֶה

נִגּון	ַשבָּת	אֶל	הַיְּקּום	ָשלּוחַ.

מתיתיהו שלם

שבת  | 
יעקב גוטרמן | 
 קבוץ העוגן

הָערב	הַיֹֹורד	לָבַׁש	בִּגְדי	ַשבָּת
וְזֶמֶר	חֲריִשי	עֹולֶה	ּובָא	בַּלָּאט.

עֲלֵי	חַלֹון	עֹומְדים	נֵרֹות	ּומְאִירים
בְּאֹור	זָֹהב	אֶל	מּול	ָשמַיִם	בְּהִירים.

עֵצִים	אֹומְרי	תְּפִלָּה	מִתְנֹועֲעִים	עַל	גַּג,
רקיעַ	ֶשל	מְנּוחָה	הִדלִיק	נֵרֹות	ֶשל	חַג.
מִזְמֹור	ַשלְוָה	ָשרים	בָּתִּים	וַאֲדָמָה	–

מַלְכַּת	ַשבָּת	יֹורדָה	אֵלֵינּו	בִּדמָמָה

מילים: אוריאל אופק | לחן: יוסף הדר


