קבלות חג וקבלת שבת
במאה ה-ט”ז התקינו המקובלים בצפת יחידה חדשה בסדר התפילות של עם ישראל
 קבלת השבת .מזמורי תהלים ופיוטים חדשים השתלבו יחד כדי לייחד את כניסתהשבת ואת תפילת ערבית של ליל שבת משאר ימות השבוע .בכוונה דומה ובהשראת
אופייה החדשני של קבלת השבת אנו מציעים בעמודים הבאים קבלות חג ייחודיות
לרגלים השונים .קבלות החג עוסקות בנושאים המאפיינים כל חג ,והן יסייעו ליצור
את האווירה המבוקשת בקהילה ובבית .קבלות החג מורכבות מקטעי קריאה ומשירי
זמר ממגוון תקופות .אתם מוזמנים לבחור את הקטעים ואת השירים המתאימים
לקהילתכם ,להוסיף עליהם וגם לשלב אותם בתפילות אחרות בחג.

קבלת חג הפסח
זכור את המצוה אשר ציווך יי בדבר הפסח לעשותו בעתו בארבע עשר לחדש הראשון:...
כי היום הזה ראשית החג הוא וראשית השמחה ואתם תשבו ואכלתם את הפסח
במצרים... :וכל ישראל יושבים ואוכלים את בשר הפסח ושותים יין ומהללים ומפארים
ומברכים את יי אלהי אביהם ונכונים לצאת מעול מצרים ומעבדותם :וזכרתם את היום
הזה כל ימי חייך פעם בשנה ביומו ככל חוקתו ואל תעבור יום מימיו ומהחודשים חודש:
כי חוק עולם הוא ָחרות על לוחות השמים לבני ישראל לעשותו בכל שנה ושנה פעם
בשנה בכל דורותיהם ואין סוף הימים כי לעולם הּו ַשֹם:
ספר היובלים מט

26

השמחה שבלב – מחזור לרגלים ולשבתותיהם

גח תלבק

תחילת החג באמצע החודש ,בחמישה עשר ,שבו הירח במילואו ,בכוונה שלא תהיה כל
חשכה באותו היום ,אלא הכול יהיה מלא אור מכול וכול ,כשהשמש זורחת מן הבוקר
עד הערב ,והירח מן הערב עד השחר .שני המאורות מפנים מקום זה לזה ,בלי שיעיב
כל צל על זוהרם:
פילון האלכסנדרוני ,על החוקים לפרטיהם ב

ּבְ ֵצאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם ּבֵ ית יַ ֲעקֹב ֵמ ַעם ל ֵֹועז:
ָהיְ ָתה יְ ה ָּודה לְ ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ַמ ְמ ְׁשל ָֹותיו:
ַהּיָ ם ָר ָאה וַ ּיָ נֹס ַהּיַ ְר ֵּדן יִ ּסֹב לְ ָאחֹור:
ֶה ָה ִרים ָר ְקדּו כְ ֵאילִ ים ּגְ בָ עֹות ּכִ בְ נֵ י צֹאן:
ַמה ּלְ ָך ַהּיָ ם ּכִ י ָתנּוס ַהּיַ ְר ֵּדן ִּתּסֹב לְ ָאחֹור:
ֶה ָה ִרים ִּת ְר ְקדּו כְ ֵאילִ ים ּגְ בָ עֹות ּכִ בְ נֵ י צֹאן:
ִמּלִ פְ נֵ י ָאדֹון חּולִ י ָא ֶרץ ִמּלִ פְ נֵ י ֱאל ַֹוּה יַ ֲעקֹב:
ַההֹפְ כִ י ַהּצּור ֲאגַ ם ָמיִ ם ַחּלָ ִמיׁש לְ ַמ ְעינֹו ָמיִ ם:

תהלים קיד

אתי ֶא ְתכֶ ם ִמ ַּת ַחת ִסבְ ֹלת ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִה ַּצלְ ִּתי
לָ כֵ ן ֱאמֹר לִ בְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲאנִ י יהוה וְ ה ֵֹוצ ִ
ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֲעב ָֹד ָתם וְ גָ ַאלְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם ּבִ זְ ר ַֹוע נְ טּויָ ה ּובִ ְׁשפָ ִטים ּגְ דֹלִ ים :וְ לָ ַק ְח ִּתי ֶא ְתכֶ ם
ֹלהיכֶ ם ַהּמ ִֹוציא ֶא ְתכֶ ם ִמ ַּת ַחת
אֹלהים וִ ַיד ְע ֶּתם ּכִ י ֲאנִ י יהוה ֱא ֵ
לִ י לְ ָעם וְ ָהיִ ִיתי לָ כֶ ם לֵ ִ
ִסבְ לֹות ִמ ְצ ָריִ ם:
ָקבְ עּו ֲחכָ ִמים ַא ְרּבַ ע ּכֹוסֹות ֶׁשל לֵ ילֵ י ּפֶ ַסחָ :א ַמר ַרב הּונָ א ּבְ ֵׁשם ַרב ּבְ נָ יָ ה ּכְ נֶ גֶ ד ַא ְרּבַ ע
אתי““ ,וְ ִה ַּצלְ ִּתי““ ,וְ גָ ַאלְ ִּתי““ ,וְ לָ ַק ְח ִּתי“.
ּגְ ֻאּלֹות ֶׁשּנֶ ֶא ְמרּו ּבְ ִמ ְצ ַריִ ם“ :וְ ה ֵֹוצ ִ
בראשית רבה (וילנא) פח

ישׁית:
ו ְּביָ ֵמינ ּו נִ ְת ַק ְ ּי ָמה ְ ּב ַעם יִ ְש ָׂר ֵאל ַ ּגם לְ שׁוֹן ַה ְ ּג ֻא ָ ּלה ַה ֲח ִמ ִ

ׂאתי ֶאת יָ ִדי לָ ֵתת א ָֹתּה לְ ַאבְ ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק ּולְ יַ ֲעקֹב
אתי ֶא ְתכֶ ם ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר נָ ָש ִ
וְ ֵהבֵ ִ
וְ נָ ַת ִּתי א ָֹתּה לָ כֶ ם מ ָֹור ָשׁה ֲאנִ י יהוה:
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ָ ּכ ְתנוֹ ת ַּפ ִסים לָ ַבשׁ ַה ַ ּגן משה אבן עזרא
ָ ּכ ְתנוֹת ַּפ ִסים
לָ ַבשׁ ַה ַ ּגן
וּכְ סוּת ִר ְק ָמה
ִמדֵּ י ִד ְשאוֹ

יָ ָצא ִמ ֵ ּבין
ִמ ְש ַׁמר ָעלָ יו
ש ֶ ּנה ֶאת
וַ יְ ַ ׁ
ִ ּבגְ ֵדי־כִ לְ אוֹ.

ָ ּכל ִציץ ָח ָדשׁ
לִ זְ ַמן ֻחדַּ שׁ.
יָ ָצא ש ֵׂוֹחק
לִ ְק ַראת בּ וֹאוֹ -

ו ְּמ ִעיל ַּת ְש ֵ ּׁבץ
ָע ָטה כָ ל ֵעץ
וּלְ כָ ל ַעיִ ן
ֶה ְר ָאה ִפלְ אוֹ.

ִמי לֹא יִ ְש ֶּׁתה
יֵ ינוֹ ָעלָ יו -
ָה ִאישׁ ַההוּא
יִ ּ ָשׂא ֶח ְטאוֹ!

יהם
ַא ְך לִ ְפנֵ ֶ
ׁוֹשׁן ָע ַבר,
ש ָ
י־על
ֶמלֶ ְךּ ִ ,כ ָ
הו ַּרם ִ ּכ ְסאוֹ.

להאמין בחירות פירושו להאמין בכוחם של מאורעות ,להאמין שהאדם יכול להשתחרר
מכבלי התהליכים אשר הוא כרוך בהם ולהתנהג בדרך שאיננה מוכתבת על ידי מצבים
קודמים .חירות היא המצב של יציאה מן העצמי ,מהלך של אקסטזה רוחנית ,במובן
המקורי של המילה.
מי ,אם כן ,בן חורין? האדם היצירתי ,החופשי ממגבלות הצרכים ,שאיננו כבול לתהליכים,
שאיננו משועבד לנסיבות.
אנו בני חורין ברגעים נדירים .רוב הזמן אנו מונעים על ידי תהליכים; אנו נכנעים לכוח
של תכונות אופי מולדות או לעצמה של נסיבות חיצוניות .חירות איננה מצב טבעי
לאדם ,איננה עמדה קבועה של התודעה .חירות צריכה להתרחש .חירות היא פעולה,
מאורע .לכולנו יש פוטנציאל לחירות .בפועל ,אנו נוהגים כבני חורין רק במקרים נדירים.
חירות אין פירושה הזכות לחיות כפי שרוצים .המשמעות היא היכולת לחיות חיים
רוחניים ,לעלות למדרגה גבוהה יותר של קיום.
הרב אברהם יהושע השל ,אלהים מבקש את האדם
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ַּפ ֲע ֵמי ָא ִביב חיים נחמן ביאליק
ָהיְ ָתה רו ַּח ַא ֶח ֶרתּ ָ ,ג ְבה ּו ְש ֵׁמי ַה ּ ָש ַׁמיִ ם,
וַ ִ ּי ָ ּגל ּו ֶמ ְר ַח ִ ּקים ְ ּב ִה ִיריםַ ,ר ֲח ֵבי יָ ַדיִ ם -
עוֹמדוֹת ַרגְ לֵ י ָה ָא ִביב!
ל־ה ָהר ְ
ַע ָ
ם־ש ֶׁמשׁ ֵא ִדים ַח ִּמים
ל־ה ִּמגְ ָרשׁ ִע ֶ
ַע ַ
ִמ ְשׁ ַּת ְּט ִחים,
ן־ה ֵע ִצים ָה ְר ֻט ִ ּבים ְּפטו ֵּרי ִצ ִיצים
ִמ ָ
ִמ ְת ַּפ ְּת ִחים -
ָהיְ ָתה רו ַּח ַא ֶח ֶרת ִמ ָּס ִביב.
א־פ ְרצ ּו ַה ְ ּנגֹהוֹתֵ ,אין עוֹד ִצלְ ְצלֵ י
עוֹד לֹ ָ
ְתרו ָּעה -
ּ
יה ִּת ְת ַפ ּ ֵשׁט ִש ָׁירה זַ ָ ּכה ו ְּצנו ָּעה,
ֵמ ֵאלֶ ָ
אוֹרוֹת ַר ִ ּכים ְ ּכמוֹ ב ְֹק ִעים וְ עוֹלִ ים -
ֲחב ּו כִ ְמ ָעט! וְ ִה ְת ָּפ ֵרץ עֹז ַה ַח ִ ּיים ַה ֲחתו ִּמים,
ל־עזוּז ָה ֲעלו ִּמים,
יָ ִציץ ִּפ ְתאֹם וְ יִ ְת ַ ּגל ָ ּכ ֱ
ל־הכּ ֹחוֹת ַה ּפ ִֹריםַ ,ה ְ ּגדוֹלִ ים!
ָ ּכ ַ

ה־מתוֹק ָהרו ַּח!
ה־מתוֹק ָהאוֹר ו ַּמ ָּ
ו ַּמ ָּ
ָּפנִ ים ש ֲׂחקוֹת ַ ּבכּ ֹלּ ַ ,ב ֲא ֶשׁר ַעיִ ן ָּתנו ַּח -
את ּה ַמזְ ֶה ֶרת.
ָשׁם ְרעו ָּת ּה לִ ְק ָר ָ
ו ִּמכּ ֹל ֱאלֵ י־כֹל חו ֵּטי זָ ָהב נִ ְמ ָּת ִחים;
עוֹד ְמ ַעט וְ ִה ְש ַּׁת ְּפכָ ה ְ ּבלִ ְבנַ ת ַה ְּפ ָר ִחים
ִש ְׁפ ַעת נ ַֹער ַה ֵ ּלז ּו וְ זֹה ָה ֲע ֶת ֶרת.
עוֹד ְמ ַעט וְ ִה ְש ַּׁת ְּפכ ּו ִ ּב ְפ ָר ִחים לְ ָבנִ ים
מוֹתי ַהיְ ָשׁנִ ים,
ַ ּגם־נְ עו ַּרי ַה ֲח ָד ִשׁים וַ ֲחלֹ ַ
ם־בם נָ ְש ָׁבה רו ַּח ָה ָא ִביב.
ִ ּכי ַ ּג ָ ּ
יחה,
ל־הגִ יגִ י ָא ִשׂ ָ
ו ִּמ ְ ּל ָב ִבי ַה ָּמלֵ א ָ ּכ ֲ
יחה -
ו ִּב ְד ָמעוֹת ַמזְ ִהירוֹת ְשׁחוֹר יֵ או ִּשׁי ָא ִד ָ
ָהיְ ָתה רו ַּח ַא ֶח ֶרת ִמ ָּס ִביב!

מושג האלוהים ,בבחינת גואל המדוכאים ,חולל מהפכה במשמעותה של הדת ובתפקיד
שהיא ממלאת בחיי אדם .היא נתפסת כמרוממת את תכונות הנפש המוסרית .דת
ישראל ממקמת את תחיית הטבע ,בבחינת גילוי אלוהי ,במדרגה נמוכה מתחיית רוח
האדם על ידי החירות .פסח הוא בראש ובראשונה “זמן חירותנו” .רבים סבורים כי הדת
והחירות סותרים מטבעם זה את זה .הם מניחים כמובן מאליו כי עיקר תפקידה של
הדת הוא לרסן את החירות .כנגד תפיסה מוטעית זו של החירות ,הבאה מתוך ראייתה
כהפקרות או כהזיה מדינית ,מדגיש חג הפסח  -מכוח הדבקות שלו באלוהים ככוח
המוליך אל החירות  -את הרעיון כי החירות היא שורש חייו הרוחניים של האדם ותנאי
עיקרי להגשמתו העצמית .היא גאולת נפשו.
על־פי הרב מרדכי מנחם קפלן ,ערכי היהדות והתחדשותם
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יהוה זְ כָ ָרנּו יְ בָ ֵרְך:
יְ בָ ֵרְך ֶאת ּבֵ ית יִ ְׂש ָר ֵאל יְ בָ ֵרְך ֶאת ּבֵ ית ַא ֲהרֹן:
יְ בָ ֵרְך יִ ְר ֵאי יהוה ַה ְּק ַטּנִ ים ִעם ַהּגְ דֹלִ ים:
י ֵֹסף יהוה ֲעלֵ יכֶ ם ֲעלֵ יכֶ ם וְ ַעל ּבְ נֵ יכֶ ם:
ּבְ רּוכִ ים ַא ֶּתם לַ יהוה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ:
ַה ָּשׁ ַמיִ ם ָׁש ַמיִ ם לַ יהוה וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן לִ בְ נֵ י ָא ָדם:
ֹלא ַה ֵּמ ִתים יְ ַהלְ לּו יָ ּה וְ ֹלא ּכָ ל י ְֹור ֵדי ד ָּומה:
וַ ֲאנַ ְחנּו נְ בָ ֵרְך יָ ּה ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם ַהלְ לּויָ ּה:
תפילת ערבית בעמוד .54

קבלת חג
לשביעי של פסח
שמות טו

ָעּזִ י וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה וַ יְ ִהי־לִ י לִ יׁש ָּועה:
סיפור יציאת מצרים  -על שום מה?
יש ציפורי דרור שאם כולאים אותן בכלוב ,הן מתות גם אם מספקים כל מחסורן במזון
ובמים .אך לבני האדם אין אינסטינקט דומה של אהבת החירות .מיליוני בני אדם,
בעבר הרחוק והקרוב ,חיו שנים רבות בכלובים .עמים קטנים וגדולים כופפו צווארם
תחת עול פרעה זר ,או פרעה שנולד וגדל בקרבם .לעתים ,חלפו שנים רבות עד שכמה
מן הכלואים השמיעו את זעקת החירות.
לספר ביציאת מצרים ,לחזור ולספר שוב ושוב ,שנה בשנה  -על שום מה? על שום
שאדם שאינו לומד את לקחי ההיסטוריה ,סופו שיחזור על השגיאות ועל האסונות
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