
הפיוט שליהפיוט שלי

המלכה שליהמלכה שלישבתשבת
סידור

"ידיד נפש" / רבי אלעזר אזכרי 

הפיוט ידיד נפש  חובר לפני כ- 450 שנה על ידי  רבי אלעזר אזכרי ממקובלי צפת הפיוט 

הוא שיר ערגה לקב"ה. הפיוט מתאר את האהבה שלנו לה' והרצון שלנו להתקרב אליו. 

הביטוי לכך הוא בראשי הבתים בהם הזכיר את שם ה' המפורש.

נהוג לשיר פיוט זה, בשירת הבקשות, לפני תפילת שחרית בסעודה השלישית, ובעיקר 

בערב שבת קודש  בין השמשות – בין תפילת מנחה לקבלת השבת.

לפיוט הולחנו מנגינות רבות, אשכנזיות וספרדיות.

המוכר בהם הוא הניגון החסידי. 

אנו יודעים שבשבת יש הרבה מאד  הלכות מיוחדות, אבל העיקר הגדול הוא איך אנחנו 

חיים בשבת??!, מה היא האוירה של הקדושה והחיבור עם הקב"ה. 

הפיוט  ידיד נפש מדבר על  הידיד הגדול ביותר  של כל יהודי, אב הרחמן, אנו מתפללים 

שימשוך אותנו אליו, שנחוש את הקדושה המיוחדת, בשבת קודש אנחנו "משתיקים" את 

כל הרעשים שיש בעולם - אין עבודה ולחצים, אין פלאפונים, אין לחץ של אוכל- הכל 

מוכן....וכך נשאר לנו זמן לדבר עם הקב"ה!

על האהבה האדירה הזו שאנו רוצים להרגיש עליה אנחנו שרים לה' יתברך. 

שאלות:
הפיוט נכתב בצפת אשר נמצאת בסמוך להר מירון ההר הגבוה בגליל העליון. בעיר גרים 

באותה תקופה חכמים ואנשי תורה וקבלה אשר ניסו להתקרב לה' יתברך. הקשיבו לשיר 

בכיתה ודמיינו את נופי הגליל כתבו אלו נופים מעוררים בכם את הקרבה לה'?

_________________________________________________________

אקרוסטיכון – הקיפו בעיגול את האות הראשונה בכל בית.  

נפש  לידיד  הקשר  את  מגדרים  אתם  איך  הרחמן"  אב  נפש  "ידיד  מכונה  הקב"ה  בפיוט 

עבורכם? מה אתם מספרים, אומרים ועושים עם ידיד נפש?____________________

_________________________________________________________

כיצד מחבר הפיוט מכנה את עצמו? למה לדעתכם?

סמנו בצהוב שלוש בקשות שמחבר הפיוט מבקש מהקב"ה.

סמנו בורוד שני תאורים מתוך הפיוט שמבטאים את הקשר המיוחד של הכותב לקב"ה.

בפיוט מופעים ציטוטים רבים עיינו במקורות והעתיקו את הציטוט המדויק

א.  במדבר י"ב י"ג | ב.  יחזקאל מ"ג ב' | ג.  שיר השירים א' ד' | ד.  תהילים כ"ב י"ד

______________________________________________________

הוסיפו בית עם בקשה שלכם מהקב"ה הדגישו את אהבתכם אותו. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 ְיִדיד ֶנֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן/ 
 ְמֹׁשְך ַעְבָּדְך ֶאל ְרצֹוָנְך
 ָירּוץ ַעְבָּדְך ְּכמֹו ַאָּיל/ 

 ִיְׁשַּתֲחֶוה מּול ֲהָדָרְך
 ִּכי ֶיֱעַרב לֹו ְיִדידּוָתְך/ 
 ִמֹּנֶפת צּוף ְוָכל ַטַעם.

 ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם/ 
 ַנְפִׁשי חֹוַלת ַאֲהָבָתְך

 ָאָּנא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה/ 
 ְּבַהְראֹות ָלּה ֹנַעם ִזיָוְך
 ָאז ִּתְתַחֵּזק ְוִתְתַרֵּפא/ 

 ְוָהְיָתה ָלְך ִׁשְפַחת עֹוָלם.

 ָוִתיק ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך/ 
 ְוחּוָסה ָנא ַעל ֶּבן אֹוֲהָבְך

 ִּכי ֶזה ַכֶּמה ִנְכֹסף ִנְכַסף/ 
 ִלְראֹות ְּבִתְפֶאֶרת ֻעָּזְך

 ָאָּנא ֵאִלי ַמְחַמד ִלִּבי/ 
 חּוָׁשה ָּנא ְוַאל ִּתְתַעָּלם.

 ִהָּגֶלה ָנא ּוְפֹרׂש ָחִביב/ 
 ָעַלי ֶאת ֻסַּכת ְׁשלֹוָמְך
 ָּתִאיר ֶאֶרץ ִמְּכבֹוָדְך/ 

 ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָבְך
 ַמֵהר ָאהּוב ִּכי ָבא מֹוֵעד/ 

ְוָחֵּנִני ִּכיֵמי עֹוָלם.
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