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

https://youtu.be/1S3MCqBPzxY

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

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

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

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

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

ֶהָהִרים ִלְפֵני ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבת ְּכֶׁשהּוא ָלבּוׁש ְּבִבְגֵדי ַׁשָּבת, ּוְמַקֵּבל ֶאת ַהַּׁשָּבת ְּבִׁשיָרה.

שאלות:
ַּבִּסְרטֹון מּוָבִאים ְׁשֵני ֵּפרּוִׁשים ְלָהִבין ִמי ִהיא ַה"ַּכָּלה" אֹוָתּה ָאנּו ְמַקְּבִלים.

ְלִפי ֶאָחד ַהֵּפרּוִׁשים - ַהַּכָּלה ִהיא ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוַהַּפְיָטן קֹוֵרא לקב"ה ּוְלַעם ִיְׂשָרֵאל 

ָלֶלֶכת ַיְחָּדו ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ַהַּׁשָּבת. ְלִפי ַהֵּפרּוׁש ַהֵּׁשִני - ַהַּכָּלה ִהיא ַהַּׁשָּבת. 

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

ִמיהּו ַהּדֹוד? ____________. ִמיִהי ַהַּכָּלה? ________________

ֶאת ִמי ָאנּו הֹוְלִכים ְלַקֵּבל?______________

ַמּדּוַע ָנַהג ָהַרב ֵּגץ לֹוַמר ֶאת ְּתִפַּלת ַקָּבַלת ַׁשָּבת ַּבָּׂשֶדה? 

ִלְפֵניֶכם ֵחֶלק ֵמַהִּפּיּוט. ַהִּקיפּו ֶאת ַהִּצּוּוי ִּבְתִחַּלת ָּכל ַּבִית.

ֵאּלּו ֲהָכנֹות ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ְרמּוזֹות ַּבִּפּיּוט?

ִמָּכל  ִּבְמֻיָחד  אֹוֲהִבים  ַאֶּתם  ָמה  ַׁשָּבת?  ִלְכבֹוד  ֶׁשָּלֶכם  ַּבַּבִית  ִמְתּכֹוְנִנים  ֵּכיַצד 

ַהֲהָכנֹות?

" ֲעָׂשָרה ֵׁשמֹות ִנְקֵראת ִׂשְמָחה, ֵאּלּו ֵהן:  ָׂשׂשֹון, ִׂשְמָחה,  ִּגָּלה,  ִרָּנה , ִּדיָצה,  ַצֲהָלה,  

ַעִּליָזה,  ֶחְדָוה,  ִּתְפֶאֶרת,  ֲעִליָצה" )ָאבֹות ְּדַרִּבי ָנָתן, ֶּפֶרק לד(.

   א. ִמְצאּו ַּבִּפּיּוט ֶאת ִמּלֹות ַהִּׂשְמָחה ְוַסְּמנּו אֹוָתן.  

   ב. ִלְפֵניֶכם ַהְגָּדרֹות ֵמַהִּמּלֹון ִלְׁשֹלׁש ִמִּלים ֵאּלּו:

      ִׂשְמָחה –  ַהְרָּגַׁשת ִסּפּוק ְוָרצֹון ַרב, ַמַּצב רּוַח ַעִּליז. ִרָּנה - ִזְמָרה, ִׁשיָרה, קֹולֹות ִׂשְמָחה. ַצֲהָלה - ְּתרּוַעת ִׂשְמָחה, ְקִריַאת ִּגיל.

   ג. ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמִּלים ַהֲחֵסרֹות ַּבִּסּפּור ַהְּמֹצָרף ְוִהְׁשַּתְּמׁשּו ַּבִּמִּלים : ִׂשְמָחה, ִרָּנה ְוַצֲהָלה ַּבֶהְקֵׁשר ַהָּנכֹון.

      יֹוִסי ָּתִמיד ָלַמד ִעם ַאָּבא ֶׁשּלֹו ַעל ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוִצָּפה ְּכָבר ִלְׁשֹמַע ֶאת קֹולֹות ה ________ ַּכֲאֶׁשר ִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. 

       ְוָאֵכן יֹוִסי ָזָכה. ַּכֲאֶׁשר הּוא ִהִּגיַע, הּוא ַמָּמׁש ִהְרִּגיׁש ְּכִאּלּו הּוא ַמְׁשִליְך ֵמָעָליו ֶאת ָּכל ַהָּצרֹות ֶׁשָהיּו ַעד ֹּכה, ְוַהֵּלב ֶׁשּלו 

      ִהְתַמֵּלא  ב_________. הּוא ָרָאה ֶאת ֻּכָּלם ְלבּוִׁשים ְּבִבְגֵדי ַׁשָּבת ְמֹפָאִרים, ָׁשַמע ֶאת ַהְּלִוִּים ְמַנְּגִנים ב________ ְוָהָיה ַמָּמׁש   

ְמֻאָּׁשר. ַמָּמׁש ִהְרִּגיׁש ֵאיְך ִמְתַקְּיִמים ִּדְבֵרי ַהִּפּיּוט: "ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי, ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִּתְפַאְרֵּתְך ַעִּמי". המשיכו משפט אחד נוסף לסיפור.

ַמהּו ַהָּדָבר ֶׁשּגֹוֵרם ָלֶכם ִׂשְמָחה ְּבַׁשָּבת?

ִּביֵמי ַמֵּגַפת ַהּקֹורֹוָנה ָהְיָתה ְּתקּוָפה ָּבּה ִהְתַּפַּלְלנּו ַּבֲחֵצרֹות ּוִבְׁשָטִחים ְּפתּוִחים, ַהִאם ַהִהְתּבֹוְננּות 

ַּבֶּטַבע ָעְזָרה אֹו ִהְפִריָעה ָלֶכם ְלִהְתַּפֵּלל? ַהְסִּבירּו ֶאת ְּתׁשּוַבְתֶכם.
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ְ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

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

