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כ"א באדר תשע"א

קבלת שבת
בית הבריאות

11.2.2.11

קבוץ מזרע
הדליקו נר ,שתו יין
השבת יורדת בלאט
ובידה הפרח
ובידה השמש
השוקעת…" זלדה

" הַ ִּדין,הָ אֱמֶ ת וְ הַ ָש ֹ
לום "

ניגוני שבת
דֹודי ִל ְקרַאת ַכ ָלה
ְלכָה ִ
ְפנֵי ַש ָבת נ ְַק ְב ָלה
שבת שלום ומבורך.
(אלקבץ)

יבא:
ֲק ָ
ַבי ע ִ
ָאמר ר ִ
ַ
מֹוך,
ֲך ָכ ָ
ְָאה ְב ָת ְל ֵרע ָ
ו ַ
זֶה ְכ ָלל גָדֹול ַבתֹורָה.
עֹומדַ ,על ַהתֹורָה
עֹולם ֵ
לשה ְד ָב ִרים ָה ָ
ַעל ְש ָ
ֲס ִדים:
ֲבֹודה ו ְַעל ְג ִמילּות ח ָ
ו ְַעל ָהע ָ

מסכת אבות ,א
עֹומדַ ,על ַה ִׁדין
עֹולם ֵ
לשה ְד ָּב ִׁרים ָּה ָּ
אֹומרַ ,על ְש ָּ
יאל ֵ
ַמ ִׁל ֵ
ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ג ְ
ּומ ְש ַפט ָּשלֹום ִׁש ְפטּו
ֶּא ַמר(זכריה ח ֱ ,א ֶּמת ִׁ
וְ ַעל ָּה ֱא ֶּמת וְ ַעל ַה ָּשלֹוםֶּ ,שנ ֱ
יכם:
ְב ַש ֲע ֵר ֶּ

2

לשה ְד ָב ִרים
ַעל ְש ָ
לשה ְד ָב ִרים
לשהְ ,ש ָ
ַעל ְש ָ
עֹומד,
עֹולם ֵ
עֹולם ָה ָ
ָה ָ
ַעל ַהתֹורָה
ֲבֹודה
ו ְַעל ָהע ָ
ֲס ִדים.
ו ְַעל ְג ִמילּות ח ָ
ַעל ַהתֹורָה
ֲבֹודה
ו ְַעל ָהע ָ
ֲס ִדים.
ו ְַעל ְג ִמילּות ח ָ

על שלושה דברים
לאה גולדברג
על שלושה דברים
אמר הדייג היורד לים
על שלושה דברים העולם קיים –
על מי-הימים,
על חופי היבשת
ועל דגי המצולה העולים ברשת.

אמר האיכר המוביל מחרשה:
עומד העולם על דברים שלושה-
על אדמת השדות,
על גשמי שמים,
ועל לחם מוצא בזיעת-אפים.

אמר האמן בביתו הבודד:

יבא :
ֲק ָ
ַבי ע ִ
ָאמר ר ִ
ַ
יבא :
ֲק ָ
ַבי ע ִ
ָאמר ר ִ
ַ
ֲך
ְָאה ְב ָת ְל ֵרע ָ
ו ַ
מֹוך
ֲך ָכ ָ
ְל ֵרע ָ

על שלושה דברים העולם עומד:
על לבו של אדם,
על יפי הטבע,
על ביטוי הדברים כצליל וצבע.

אמר האדם הפוקח עיניו:
עשרו של עולם מה נפלא ומה רב-
בוקר-בוקר
נלכד בלבי כברשת
העולם ומלואו,
המצולה ,היבשת,
ואורות וצללים
וחגים וחולין,
ומילים וצלילים
ושדות-שיבולים
וכל צבעי הקשת.

ברכה על היין והחלה
אז ימלא שחוק פינו /ולשוננו רינה  /נברך על פת וענב /מתנות אדם
ואדמה/מי יתן טעמם /לא ייתם לעולם /לחיים! /ושבת שלום!

לום!
ַׁש ַׁבת ָׁש ֹׁ

