
הפיוט שליהפיוט שלי

המלכה שליהמלכה שלישבתשבת
סידור

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה ְּפֵני ַׁשָּבת 
ְנַקְּבָלה

ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי 
ִּתְפַאְרֵּתְך ַעִּמי

ַעל ַיד ֶּבן ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי ָקְרָבה ֶאל 
ַנְפִׁשי ְּגָאָלּה

ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך קּוִמי 
אֹוִרי

עּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵּבִרי ְּכבֹוד ה' ָעַלִיְך 
ִנְגָלה

ֹּבִאי ְּבָׁשלֹום ֲעֶטֶרת ַּבֲעָלּה ַּגם ְּבִׂשְמָחה 
ְּבִרָּנה ּוְבָצֳהָלה

ּתֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגָּלה ּבֹוִאי ַכָּלה ּבֹוִאי 
ַכָּלה

ּבֹוִאי ַכָּלה ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא
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ָענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ַּבַּתְׁשֵּבץ ַהְּמֹצָרף. ָמה ִקַּבְלֶּתם ַּבֶּמְרָּכז??__ __ __
1. ָאנּו ַמְזִמיִנים ֶאת ַהַּׁשָּבת ָלבֹא ֵאֵלינּו ב....

2. ְּבַׁשָּבת ֵהם ְמפָֹאִרים ְוָיִפים.
3. ָהַרב ֵּגץ ָנַהג ְלַקֵּבל אֹוָתּה ֶּבָהִרים.

"ְלָכה ּדֹוִדי" / ָהַרב ְׁשֹלֹמה ַהֵּלִוי ֶאְלַקֵּבץ
ַּדף ִלּמּוד ְלַאַחר ְצִפָּיה ַּבִּסְרטֹון "ִהְתַנֲעִרי" ַעל ַקָּבַלת ַהַּׁשָּבת ֶׁשל ָהַרב ֵּגץ

https://youtu.be/1S3MCqBPzxY

ַהֵּלִוי  ָהַרב ְׁשֹלֹמה  ְיֵדי  ָׁשָנה ַעל  ִלְפֵני ְּכ-450  ִּבְצַפת  ִנְכַּתב  ְלָכה דֹוִדי"  ַהִּפּיּוט " 

ֶאְלַקֵּבץ. ַהִּפּיּוט ְמָתֵאר ֶאת ַמְלכּותֹו ֶׁשל ה' ָּבעֹוָלם ְוֶאת ַהֲהָכָנה ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ַעם 

ִיְׂשָרֵאל ְלַׁשָּבת. ִּבְמִגַּלת ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ָּכתּוב: "ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָשֶּׂדה", ְוַהְּמֻקָּבִלים 

ֶאת  ַהְּמרֹוֶמֶמת  ַּבִּׁשיָרה  ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ְלַקֵּבל  ַלָּׂשֶדה  ַיַחד  יֹוְצִאים  ָהיּו  ְצַפת  ָּבִעיר 

ַהֶּנֶפׁש. ַרב ַהֹּכֶתל – ָהַרב ֵמִאיר ֵּגץ זצ"ל, ִהְמִׁשיְך ֶאת ַהִּמְנָהג ַהְּמֻיָחד ַהֶּזה, ְוָהָיה 

ֶאת  ּוְמַקֵּבל  ַׁשָּבת,  ְּבִבְגֵדי  ָלבּוׁש  ְּכֶׁשהּוא  ַהַּׁשָּבת  ְּכִניַסת  ִלְפֵני  ֶהָהִרים  ַעל  עֹוֶלה 

ַהַּׁשָּבת ְּבִׁשיָרה.

שאלות:
ָמַתי נֹוֲהִגים ָלִׁשיר ֶאת ַהִּפּיּוט " ְלָכה דֹוִדי"?

"ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה" - ִּכְתבּו ַעל ִּפי ֶאָחד ַהֵּפרּוִׁשים ֶׁשֶּנֶאְמרּו ַּבִּסְרטֹון: ִמיהּו 

הֹוְלִכים  ֲאַנְחנּו  ִמי  ֶאת  ַהַּכָּלה?__________  ִמיִהי   ___________ ַהּדֹוד? 

ְלַקֵּבל? ____________

ִלְפֵניֶכם ֵחֶלק ֵמַהִּפּיּוט, ַסְּמנּו ּבֹו ָּכל ַּפַעם ֶׁשֻּמְזֶּכֶרת ה"ַּכָּלה".

ֵּכיַצד ַאֶּתם ִמְתּכֹוְנִנים ִלְקַראת ַהַּׁשָּבת? ִּכְתבּו ַעל ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ֶׁשַאֶּתם ַאְחָרִאים 

ָעָליו ַּבַּבִית ַּבֲהָכנֹות ִלְכבֹוד ַׁשָּבת. 

ֵהיָכן ָנַהג ָהַרב ֵּגץ לֹוַמר ֶאת ְּתִפַּלת ַקָּבַלת ַהַּׁשָּבת? 

ְּכתּובֹות  ַהִּמִּלים  ַּבִּפּיּוט.  ַּבִית  ָּכל  ִּבְתִחַּלת  ָהִראׁשֹוָנה  ַהִּמָּלה  ֶאת  ְּבִעּגּול  ַהִּקיפּו 

ִּבְלׁשֹון ִצּוּוי ּוַבָּקָׁשה.

ָראּוי  ֵּכיַצד  ַעִּמי",  ִּתְפַאְרֵּתְך  ִּבְגֵדי  ִלְבִׁשי  קּוִמי  ֵמָעָפר  "ִהְתַנֲעִרי  ָּכתּוב:  ַּבִּפּיּוט 

ְלִהְתַלֵּבׁש ִלְכבֹוד ַׁשָּבת? 

ַּבִּפּיּוט ְמֹתֶאֶרת ַהִּׂשְמָחה ְּבַׁשָּבת. ָמה ֵהן ְׁשלֹוׁש ַהִּמִּלים ֶׁשְּמָתֲארֹות ֶאת ַהִּׂשְמָחה? ַהְדִּגיׁשּו אֹוָתן ְּבֶצַבע.

ָמה ֲהִכי ְמַׂשֵּמַח ֶאְתֶכם ְּבַׁשָּבת? 

ִחְׁשבּו ַעל ַרֲעיֹונֹות נֹוָסִפים ֵּכיַצד ּתּוְכלּו ְלִהְתּכֹוֵנן ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ּוְלַׂשֵּמַח אֹוָתּה. 

ּתּוְכלּו ְלַׁשֵּתף ֲחֵבִרים ְוִלְׁשֹמַע ֶאת ַהַהָּצעֹות ֶׁשָּלֶהם.

https://youtu.be/1S3MCqBPzxY 
https://youtu.be/1S3MCqBPzxY 

