
הפיוט שליהפיוט שלי

המלכה שליהמלכה שלישבתשבת
סידור

"ידיד נפש" / רבי אלעזר אזכרי 

ַהִּפּיּוט 'ְיִדיד ֶנֶפׁש'  ֻחַּבר ִלְפֵני ְּכ- 450 ָׁשָנה ַעל ְיֵדי ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַאִזיְּכִרי ִמְּמֻקְּבֵלי ְצַפת. ַהִּפּיּוט 

הּוא ִׁשיר ֶעְרָּגה ְוַגְעּגּוִעים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ַהִּפּיּוט ְמָתֵאר ֶאת ָהַאֲהָבה ֶׁשָּלנּו לה' ְוָהָרצֹון ֶׁשָּלנּו ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו.

ַהִּבּטּוי ְלָכְך הּוא ְּבָראֵׁשי ַהָּבִּתים, ָּבֶהם ִהְזִּכיר ֶאת ֵׁשם ה' ַהְּמֹפָרׁש.

ָנהּוג ָלִׁשיר ִּפּיּוט ֶזה, ְּבִׁשיַרת ַהַּבָּקׁשֹות, ִלְפֵני ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ִּבְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית, ּוְבִעָּקר ְּבֶעֶרב 

ַׁשָּבת ֹקֶדׁש ֵּבין ְּתִפַּלת ִמְנָחה ְלַקָּבַלת ַהַּׁשָּבת.

ַלִּפּיּוט ֻהְלֲחנּו ַמְנִּגינֹות ַרּבֹות, ַאְׁשְּכַנִּזּיֹות ּוְסָפַרִּדּיֹות.

ַהֻּמָּכר ָּבֶהם הּוא ַהִּנּגּון ַהֲחִסיִדי. 

ָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשְּבַׁשַּבת ֵיׁש ַהְרֵּבה ְמֹאד  ֲהָלכֹות ְמֻיָחדֹות, ֲאָבל ָהִעָּקר ַהָּגדֹול הּוא ֵאיְך ֲאַנְחנּו ַחִּיים 

ְּבַׁשָּבת? ָמה ִהיא ָהֲאִויָרה ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהִחּבּור ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא?! 

ַהִּפּיּוט 'ְיִדיד ֶנֶפׁש' ְמַדֵּבר ַעל  ַהָּיִדיד ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי – ָאב ָהַרֲחָמן. ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים 

ָּכל  ֲאַנְחנּו "ַמְׁשִּתיִקים" ֶאת  ֹקֶדׁש  ְּבַׁשָּבת  ַהְּמֻיֶחֶדת.  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשָּנחּוׁש ֶאת  ֵאָליו,  ֶׁשִּיְמֹׁשְך אֹוָתנּו 

ַהֹּכל  ֹאֶכל-  ֲהָכַנת  ַלַחץ ֶׁשל  ֵאין  ֵאין ֶּפֶלאפֹוִנים,  ּוְלָחִצים,  ֵאין ֲעבֹוָדה  ָהְרָעִׁשים ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם - 

מּוָכן....ְוָכְך ִנְׁשַאר ָלנּו ְזַמן ְלַדֵּבר ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא!

ֲאַנְחנּו ָׁשִרים לה' ִיְתָּבַרְך ַעל ָהַאֲהָבה ָהַאִּדיָרה ַהּזֹו ֶׁשָאנּו ַמְרִּגיִׁשים ְּכַלָּפיו.

שאלות:
ֵּכיַצד ְמַכֶּנה ַהּכֹוֵתב ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא? ַהִאם ַהִּכּנּוי ַהֶּזה ְמַרֵּמז ַעל ֶקֶׁשר טֹוב 

_____________________________________________ טֹוב?  ָּפחֹות  ֶקֶׁשר  אֹו 

___________________________________________________________

ה' ְמֻכֶּנה ַּבִּפּיּוט 'ְיִדיד ֶנֶפׁש'. ַסְּמנּו ְּבָצֹהב ְׁשֵני ֵּתאּוִרים נֹוָסִפים ֶׁשל ה'.

ַּבַּבִית ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהִּפּיּוט ָּכתּוב "ָאָּנא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה"- ַהּכֹוֵתב ַמְרִּגיׁש ֶׁשֵּמֹרב ֶׁשהּוא
 

אֹוֵהב ֶאת ה' הּוא חֹוֶלה ֵמַאֲהָבה, ּוְמַבֵּקׁש ְלִהְתַרֵּפא ִּבְזכּות ַהַּׁשָּבת.  ַהִאם ַּגם ָלֶכם ֵיׁש ִמיֶׁשהּו 
ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים ְלַבֵּקׁש ֶמה' ֶׁשִּיְתַרֵּפא? )ִנָּתן ְלַהֲעִביר ַלּמֹורה ֶאת ַהֵּׁשמֹות ִלְתִפָּלה ַּבִּכָּתה(

"ְוחּוָסה ָנא ַעל ֶּבן אֹוֲהָבְך" . ְּכֶׁשאֹוֲהִבים ֶּבן ִמְׁשָּפָחה אֹו ָחֵבר - ָמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות
 ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו ֶׁשאֹוֲהִבים אֹוָתם?______________________________________

"ָּתִאיר ֶאֶרץ ִמְּכבֹוָדְך" - ֵיׁש ָלנּו ֶאֶרץ ִנְפָלָאה ֶׁשִּקַּבְלנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִּכְתבּו ְׁשלֹוָׁשה ְמקֹומֹות 

ֶׁשֱהִייֶתם ָּבֶהם ָּבָאֶרץ ְוֵהם ְמַרְּגִׁשים ֶאְתֶכם ְמֹאד.

 ְ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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