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בה , שאנו בשבת הרביעית משבע שבתות הנחמהנחזור ונזכיר לעצמנו , "שופטים"שבת , בשבת זו
הפטרות הנקראות  שבע). יב:נא' יש" (ְמַנֶחְמֶכם הּוא ָאנִֹכי ָאנִֹכי: "קוראים הפטרה שהיא יפה במיוחד

מסיימות את השנה ומובילות את קהל המתפללים לקראת השנה החדשה מתוך " שבעה דנחמתא"
שהיו השראה , חסו קדמונים להפטרות אלהמכאן החשיבות הרבה שיי. תחושה של תקווה ונחמה

, )בן המאה הארבע עשרה(רבי דוד אבודרהם , פרשן התפילה הנודע. לפיוטים עוד בתקופת הפיוט הקדום
ע "נו': וסימן נתן בהן, כולן מתוך ספר ישעיהו, בנה מעין מדרש על פי התחלותיהן של הפטרות הנחמה

 :ואלה דבריו', ש"ארק
כלומר , )כו0א:מ' יש, "ואתחנן"הפטרת " (ַעִּמי ַנֲחמּו ַנֲחמּו"תיקנו  לומר בתחילת הפטרות הנחמות 

 ַוּתֹאֶמר): "ג:נא-יד:מט' יש, "עקב"הפטרת (על זה משיבה כנסת ישראל . ה אמר לנביאים"הקב
): ה:נה–יא:נד' יש, "ראה"הפטרת (ואומר . כלומר איני מתפייסת מנחמת הנביאים, "יֲעָזַבנִ  ִצּיֹון

הנה כנסת ישראל לא : ה"כלומר הנביאים חוזרים ואומרים לפני הקב". ֻנָחָמה לֹא סֲֹעָרה ֲעִנָּיה"
, "ֶכםְמַנֶחְמ  הּוא ָאנִֹכי ָאנִֹכי) "הפטרת פרשתנו(ה ואומר "על זה חוזר הקב. נתפייסה בתנחומין שלנו

, "כי תבוא"הפטרת (ואומר , "ָיָלָדה לֹא ֲעָקָרה ָרִּני): "י-א:נד' יש, "כי תצא"הפטרת (ואומר עוד 
' יש, "נצבים"הפטרת (על זה משיבה כנסת ישראל ". אֹוֵרךְ  ָבא ִּכי אֹוִרי קּוִמי): "כב-א:ס' יש
יש לי לשוש ) ה עצמו"נחמות מפי הקב אחרי שלוש(כלומר עתה ". הּבַ  ָאִׂשיׂש ׂשֹוׂש): "ט:סג0י:סא

 ".ְיָעָטִני ְצָדָקה ְמִעיל ֶיַׁשע ִּבְגֵדי ִהְלִּביַׁשִני ִּכי לַֹהי-ֵּבא ַנְפִׁשי ָּתֵגל", ולשמוח
', דרך צחות'ה עצמו מנחם וחוזר ומנחם את כנסת ישראל נכתב אמנם על "שבו הקב, דו שיח נפלא זה

אולם הוא משקף בהחלט את תחושת הפיוס והריצוי , ציג זאתכפי שרבי דוד מ, כלומר מעין מליצה נאה
 .של כלל ישראל

משום , "לכה דודי" -הפטרה זו היא הזדמנות נפלאה להציג פיוט מוכר וידוע הנאמר בקבלת שבת 
מן ההפטרה לפרשתנו משולבים שלושה פסוקי . שמשובצים בו פסוקי נחמה מתוך שבע הפטרות הנחמה

משפטים הדורשים מכנסת ישראל יזמה ; תעוררות והתנערות לקראת הגאולהגאולה בולטים שעניינם ה
 ".לכה דודי לקראת כלה"ובזה הם עולים בקנה אחד עם פתיחת הפיוט , ועשייה

ושם למד , ז"בראשית המאה הט, ה"רס'נולד בסלוניקי בשנת ה, רבי שלמה הלוי אלקבץ, המחבר
וסביבו התרכזו , ישראל ונתיישב בצפת-רץלאחר נישואיו החליט לעלות לא. תורה בשקידה רבה

הלא הוא רבי משה , היה החבר הזקן בחוג המקובלים של גיסורבי שלמה הלוי אלקבץ  .תלמידים רבים
בעיקר , נהג ללמד את תלמידיו גם בזמן טיולים לקברות הצדיקים בצפת ובסביבותיה והוא, קורדבירו

יחד עם ספריו הונחלו לדורות הבאים והם , דברי התורה שאמר בשעות אלה נרשמו בידי תלמידיו. במירון
 .הם פירושים על ספרי המקרא על דרך הקבלהשל רבי שלמה רוב ספריו  .הרבים

                                              
יזכו להקים בית נאמן  –שלום -תי גיתית לרגל אירוסיה עם עדיאל אישהמצווה ולִב בת לנכדתי עילאי לרגל  מוקדש ∗

 .בישראל
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והוא קשור במנהג של , נכתב גם הוא על דרך הקבלה וחכמת הנסתר" לכה דודי"הפיוט המפורסם 
שעות רבות קודם כניסת השבת נהגו מקובלי צפת . מקובלי צפת לצאת לשדה ולקבל את פני השבת

, הם יצאו לקבל את פני הכלה. כשהם לבושים בגדי לבן, לשדה, לצאת אל מחוץ לעיר) וירושלים(
בפיוט ). 'וכו" לכו נרננה("ד הכלה ומזמורי תהלים מעוררי שמחה וביציאתם שרו וזימרו פיוטים לכבו

משפסק . מתמזגות ההרגשה החגיגית לקראת השבת והתקוות לגאולת השכינה מגלותה" לכה דודי"
ובימינו נשאר זכר למנהג זה כשהקהל פונה , הכנסת-נהגו לצאת אל חצר בית, המנהג לצאת לשדה ממש

1Fלצד מערב

 . רון של הפיוטבשעת אמירת הבית האח 1
מכל עשרות . מרה זו מוכחת פעם נוספת בשירנוִא  -" הכול תלוי במזל ואפילו ספר תורה שבהיכל"

אלפי הפיוטים שכתבו פייטני ישראל לדורותיהם ולארצותיהם זכה פיוטנו להיות קבוע בכל הנוסחים 
 ,"ַוְיֻכּלּו"לבין " ַהִּשִּשי יֹום"ברגע שבין , ערב שבת בין השמשות. ובכל הסידורים בשעה של רגשת הנפש

כמו שאר התפילות העתיקות , נעשה פיוט זה חלק בלתי נפרד מתפילת השבת, רגע של געגועים וכיסופים
ובפיוט העברי שהוא בן , שנה בלבד 400-ולא עתיק הוא פיוטנו אלא בן כ. שחיברו אנשי כנסת הגדולה

הפיוט שלפנינו את רגשות הלב ואת כיסופי  יפה מבטא. שנה הן זמן מועט למדיי 400, שנה 1,500-כ
המנהג לצאת לשדה כדי . כפי שידעו לבטא זאת מקובלי צפת בני דורו של המחבר, הנפש לשבת ולגאולה
האווירה שסביב השיר היא חלק . מבטא אף הוא געגועים עזים לשבת ולגאולה, לקבל את פני המלכה

 .בלתי נפרד מלימוד השיר עצמו
את קבלת השבת של המקובלים " פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה"בספרו גרשום שלום מתאר 

 :בצפת
, שעות רבות לפני כניסת השבת נהגו מקובלי צפת וירושלים לצאת לשדה הפתוח מחוץ לעיר

קבלת הפנים לוותה . היציאה אל השדה היא היציאה לקבל את פני הכלה. כשהם לבושים בגד לבן
המפורסם בפיוטים אלה . כלה ובמזמורי תהלים מעוררי שמחהבזמרת פיוטים מיוחדים לכבוד ה

, רבי משה קורדובירו, שהיה החבר הזקן בחוגו של גיסו, מאת רבי שלמה' לכה דודי'הוא הפיוט 
פיוט זה ממזג בתוכו באופן בולט את הסימבוליקה המיסטית של הקבלה עם התקוות . בצפת

 . המשיחיות לגאולת השכינה מגלותה
ורק , )'מדריך'קוראים  לטורי פתיחה מעין אלה אנו(ו תשע מחרוזות ושני טורי פתיחה בשיר שלפנינ
שאר המחרוזות . עוסקות בעניין קבלת השבת, שתי המחרוזות הראשונות והאחרונה –שלוש מהן 

, המסגרת –השאלה העולה כאן היא בדבר הקשר בין מחרוזות הפתיחה והסיום . עוסקות בגאולה
לא חרבה : "ל קשרו בין שני הנושאים באמרם"חז. ר המחרוזות העוסקות בגאולהלשא, שעניינן השבת

אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות "ו, )ב"שבת קיט ע" (חיללו בה את השבתירושלים אלא בשביל ש
 ). א"שם קיח ע" (כהלכתן מיד נגאלין

יום , השבת מקור הברכה .יותר מקשר רעיוני זה פועלים בשיר מעין השוואה ודימוי סמויים במקצת      
, שבת זו מסמלת את הגאולה. שבת המלכה הבאה בסופם של שישה ימי טורח ושעבוד –הכלה , המנוחה

את , את ההתנערות מעפר החולין והשגרה, את היציאה מתוך ההֵפכה ומעמק הבכא של ימי החול
רש את אור השבת ואת פי שהשיר אינו מזכיר במפו-על-ואף .אור הגאולה, ההתעוררות והציפייה לאור

קשר מעניין אחר  ".אֹוֵרְך קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא", הרי נשמעים הם מן התיאור של אור הגאולה, נרות השבת
ובין ציור דומה של , הדוד ההולך לקראת הכלה -ם ישראל הוא עַ , השבת ובן זוגה-הוא הקשר בין הכלה

כנסת  –והכלה , ה"והפעם החתן הוא הקב – "ִּכְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַּכָּלהלָֹהִיְך 0ָיִׂשיׂש ָעַלִיְך אֱ  : "חתן וכלה
 .ישראל

יציאה של שמחה  –ויציאה זו , היציאה לקראת השבת סמל ודוגמה היא ליציאה אל אור הגאולה       
] ברנה[ַּגם ְּבִׂשְמָחה " –ובחלק השבת  "ונשמחה ונגילה" –והשמחה מתגלית בחלק הגאולה , היא
 ". לכו נרננה"אווירה זו של שמחה אופפת את כלל התפילה של קבלת שבת הפותחת במזמור ". ֳהָלהּוְבצָ 

                                              
ששם השקיעה ומשם כביכול וכן משום , )א"בבא בתרא כה ע(הפנייה מערבה היא גם משום ששכינה במערב 1#

#.מגיעה שבת המלכה
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 ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה                                                    
 ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה                                                    

 
                        ְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִריִה             מֹור ְוָזכֹור ְּבִדּבּור ֶאָחד       ָׁש                           
        ִּכי ָבא אֹוֵרְך קּוִמי אֹוִרי  20ַהְּמֻיָחד                ל -ִהְׁשִמיָענּו אֵ                            

 עּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵּבִרי           ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד                    ' ה  5                       
                        ָעַלִיְך ִנְגָלה' ְּכבֹוד ה                  ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָּלה                           

 
 

              א ֵּתבִֹׁשי ְולֹא ִּתָּכְלִמילֹ           ְקַראת ַׁשָּבת ְלכּו ְוֵנְלָכה       לִ                           
 ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי                         ִּכי ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה                                      
 ָּבְך ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעִּמי                          25    ֵמרֹאׁש ִמֶּקֶדם ְנסּוָכה                                        
 ל ִּתָּלּה               ְוִנְבְנָתה ִעיר עַ             סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה 10                     

      
           ךְ ָהיּו ִלְמִׁשָּסה ׁשֹאָסיוְ                    ְקָּדׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכהִמ                           
                  ְוָרֲחקּו ָּכל ְמַבְלָעִיךְ          קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה                                    

                  ָיִׂשיׂש ָעַלִיְך ֱאלָֹהִיךְ               ָרב ָלְך ֶׁשֶבת ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא                           
                 ִּכְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַּכָּלה   30 ְוהּוא ַיְחמֹל ָעַלִיְך ֶחְמָלה                                      

                                                                                                        
 ִמין ּוְׂשמֹאל ִתְפרִֹצייָ                          ְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמיִה  15                     

 ְוֶאת ְיָי ַּתֲעִריִצי              ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִּתְפַאְרֵּתְך ַעִּמי                             
 ַעל ַיד ִאיׁש ֶּבן ַּפְרִצי               ַעל ַיד ֶּבן ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי                            

                           ְוִנְׂשְמָחה ְוָנִגיָלה                י ְּגָאָלּה      ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁש                           
 

 ּבִֹאי ְּבָׁשלֹום ֲעֶטֶרת ַּבֲעָלּה 35                                             
 ּוְבָצֳהָלה] ברנה[ַּגם ְּבִׂשְמָחה                                                   
 ּתֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגָּלה                                                    
 ּבֹוִאי ַכָּלה ּבֹוִאי ַכָּלה                                                   
 ַמְלְּכָתא ַׁשָּבת ּבֹוִאי ַכָּלה                                                  

 
 

 ומקורותביאורים 
שם מסופר שרבי חנינא היה מתעטף לקראת . א"יסוד העניין במסכת שבת קיט ע :נקבלה... לכה. 1-2

, אמר רב חנינא: "ב כתוב"ע-א"לב ע(קמא -ובמסכת בבא. בואו ונצא לקראת שבת המלכה: שבת ואומר
)". לכההמ(=לקראת שבת כלה מלכתא : "ויש אומרים בלשון אחר, "בואו ונצא לקראת כלה מלכתא

החזן  :דודי". בואי כלה, בואי כלה: "הגמרא ממשיכה שם ומספרת שרבי ינאי היה מתעטף ועומד ואומר
ט שכנסת , ר יא"פי המדרש בבר-והוא על, על דרך שיר השירים, ומכנהו דוד, לעם ישראל, קורא לקהל

השבת בעשרת  מילים ראשונות הפותחות את מצוות :שמור וזכור. 3. ישראל היא בן זוגה של השבת
לא רק לצורך , "שמור"המשורר שינה את הסדר ופתח ב". יתרו"ו" ואתחנן"הדברות בפרשות 

, רמז לליל השבת" שמור"רמז ליום השבת וב" זכור"אלא משום שאנשי הקבלה ראו ב, האקרוסטיכון
ל -א. 4 ).ב"כדברי הגמרא בשבועות כ ע(באמירה אחת נאמרו  :בדיבור אחד. והקדים המשורר לילה ליום

ט והוא פסוק המסיים את תפילת :יד' לשון הכתוב בזכ :אחד... 'ה. 5. שהוא יחיד בעולמו' ה :המיוחד
הקטע לקוח . בליל שבת" ברכו"הנאמרת בנוסח ספרד לפני " כגוונא"והוא סוד הנזכר בתפילת , "עלינו"

. 7). יט:כו' פי דב על(שמו הגדול והאחד הוא מפואר ומהולל  :ולתהלה... לשם. 6". הזוהר"מספר 
". ְוֵנְלָכה ְלכּו ַיֲעקֹב ֵּבית: "ה:ב' כלשון הכתוב ביש :לכו ונלכה. כלשון הפתיחה של השיר :לכו... לקראת
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הברכה ביום השבת היא מעין הברכות והוא יסוד : "ג:ב' ן בפירושו לבר"כדברי רמב :מקור הברכה. 8

ופירש אחד מאנשי הקבלה שלפני , )א ג"פדר(השבת קדמה לבריאת העולם  :מראש מקדם. 9". עולם
 :סוף מעשה. 10. לשון נסיכות ומלכות :נסוכה. הבריאה הייתה מנוחה והשבת אכן קדמה בפועל לבריאה

מכאן ועד  :מקדש מלך. 11. היא השבת שהיא סוף מעשה ועלתה במחשבה תחילה עוד קודם למעשה
שם המלך . יג:מלך הוא לשון הנביא בעמוס זומקדש , למחרוזת שלפני האחרונה עוסק המשורר בגאולה

כינוי  –ומקדשו , וכאן המלך הוא מלך מלכי המלכים, מקדש לפסילים –ומקדשו , הוא עובד אלילים
והלשון , ישראל-כינוי לירושלים ולארץ :עיר מלוכה. ישראל-המקדש וכינוי לירושלים ולארץ-לבית

בעמק . 13. ך החורבן וההריסות ומתוך הגלותמתו :מתוך ההפכה. 12. מציין כאן גם את עם ישראל
 :והוא. 14. ובפיוט מציין הכינוי את מקום הבכי על פי צלילו, )ז:פד' י תה"עפ(כינוי לגלות  :הבכא

 ָעַלִיךְ  ַיְחמֹל ִמי: "ה:טו' והוא כנגד קינת יר. ויצילך מן הגלות :יחמול עליך. ה הנזכר במחרוזת א"הקב
ב "שני טורים אלה הם על פי שני הפסוקים הראשונים בפרק נ :עמי... עריהתנ. 15-16". ְירּוָׁשַלִם

". ְירּוָׁשָלִם ְּׁשִבי קּוִמי ֵמָעָפר ִהְתַנֲעִרי ...ְירּוָׁשַלִם ִתְפַאְרֵּתךְ  ִּבְגֵדי ִלְבִׁשי ,ִצּיֹון ֻעֵּזךְ  ִלְבִׁשי עּוִרי עּוִרי: "בישעיהו
נקט המשורר , הוא לשון זכר" עם"פ ש"ואע, פנייה לכנסת ישראל :עמי. ציור לשפלות שבגלות :עפר

כינוי  :הלחמי... בן. באמצעות :על יד. 17. ה לדודה"והקב, שכנסת ישראל משולה לרעיה, לשון נקבה
, יט:סט' לשון הכתוב בתה: גאלה... קרבה. 18. למלך המשיח שהוא מזרעו של דוד בן ישי מבית לחם

. המשורר שם את דבריו בפיה של כנסת ישראל. קרב אל עמו ולגאול אותםה להת"ועניינו בקשה מהקב
על  :אורי... כי. 20". ְירּוָׁשַלִם קּוִמי ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי: "יז:נא' כלשון הכתוב ביש :התעוררי התעוררי. 19

 :דברי... עורי. 21. כתוב באור הגאולהודיבר ה, "ָזָרח ָעַלִיךְ  'ה ּוְכבֹוד אֹוֵרךְ  ָבא ִּכי אֹוִרי קּוִמי: "א:ס' פי יש
' וכבוד ה, א:ס' י יש"עפ :נגלה... כבוד. 22). יב:ה' שופ(' ִׁשיר ַּדְּבִרי עּוִרי עּוִרי'כדברי דבורה בשירתה 

 ֵתבֹׁשּו לֹא ...'הּבַ  נֹוַׁשע ִיְׂשָרֵאל" :יז:מה' על פי יש :תכלמי... לא. 23. הנגלה מסמל את הגאולה השלמה
משפיל , שהוא מצב מעליב, ועניינו שבגאולה לא ישוב המצב השפל שבגלות, "ַעד עֹוְלֵמי ַעד ִתָּכְלמּו ְולֹא

פונה  :בך. 25. ו:מב' הלשון לקוחה מתה. נעצבת ונרגשת, מדוע את כפופה :תהמי... מה. 24. ומבייש
או מחסה בני עמי בצל השכינה בציון ימצ :עמי... יחסו. ישראל בגאולתן-המשורר לכנסת ישראל ולארץ

. 26. המשורר קישר בין ירושלים וכנסת ישראל והשכינה על דרך הקבלה. העניים והמעונים בגלות
לבז  :למשסה. 27. ועניינו שירושלים תיבנה על חורבותיה, יח:ל' לשון הכתוב ביר :תלה... ונבנתה

שונאיך שעד . יט:מט' י יש"עפ :מבלעיך.. .ורחקו. 28". ִלְמִׁשָּסה ׁשֹאַסִיךְ  ְוָהיּו: "טז:ל' י יר"עפ, ולחרפה
, ה לחתן"ודימה את הקב, ה:סב' יש :כלה... ישיש. 29-30. ירחקו מעליך, עתה בלעוך ואכלוך בכל פה

אלא אף תוסיפי להתחזק , לא רק שתגאלי. ג:נד' יש :תפרוצי... ימין. 31. ואת כנסת ישראל לכלה
תחת מנהיגותו של  :פרצי... על יד. 33. ראה ובהערצהתעבדי בי :תעריצי. 32. ולהתרחב לימין ולשמאל

בואי . 35. ובעבודתו' בישועת ה :ונשמחה ונגילה. 34. מלך המשיח שהוא מזרע דוד ופרץ בן יהודה
כינוי נאה לשבת  :עטרת בעלה. והוא מבקש לקבלה בשלום ובכבוד, חוזר לעניין השבת :בשלום

לא רק  :גם. 36). 1ראו פירוש לטור (שהם בני זוגה , והיא עטרה וכתר לראשם של ישראל, שנקראה כלה
בתוך עם ישראל הקרויים עם סגולה ומאמינים אמונה  :סגולה... תוך. 37. 'בשלום אלא גם בשמחה וכו

ראו דברינו  :מלכתא... בואי. 38-39". ֵאלִיְׂשרָ  ֱאמּוֵני ְׁשֻלֵמי: "יט:ב כ"והוא על פי שמו, ה"שלמה בקב
 .1-2בפירוש הטורים 

 
 חזן אפרים' פרופ

 ישראל-המחלקה לספרות עם
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