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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 כניסת 
השבת ואת תפילת ערבית של ליל שבת משאר ימות השבוע. בכוונה דומה ובהשראת 
אופייה החדשני של קבלת השבת אנו מציעים בעמודים הבאים קבלות חג ייחודיות 
ליצור  יסייעו  והן  חג,  כל  בנושאים המאפיינים  לרגלים השונים. קבלות החג עוסקות 
את האווירה המבוקשת בקהילה ובבית. קבלות החג מורכבות מקטעי קריאה ומשירי 
המתאימים  השירים  ואת  הקטעים  את  לבחור  מוזמנים  אתם  תקופות.  ממגוון  זמר 

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...: 
הפסח  את  ואכלתם  תשבו  ואתם  השמחה  וראשית  הוא  החג  ראשית  הזה  היום  כי 
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 

ם: בשנה בכל דורותיהם ואין סוף הימים כי לעולם הּושַֹ
ספר היובלים מט
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קבלת חג

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 

ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ֵּבית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֹוֵעז:
 ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו:

 ַהָּים ָרָאה ַוָּינֹס ַהַּיְרֵּדן ִיּסֹב ְלָאחֹור:
 ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן:

 ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתּסֹב ְלָאחֹור:
 ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן:

 ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעקֹב:
ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעינֹו ָמִים:

ְוִהַּצְלִּתי  ִמְצַרִים  ִסְבֹלת  ִמַּתַחת  ֶאְתֶכם  ְוהֹוֵצאִתי  יהוה  ֲאִני  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ֱאמֹר  ָלֵכן 
ֶאְתֶכם  ְוָלַקְחִּתי  ְּגדִֹלים:  ּוִבְׁשָפִטים  ְנטּוָיה  ִּבְזרֹוַע  ֶאְתֶכם  ְוָגַאְלִּתי  ֵמֲעבָֹדָתם  ֶאְתֶכם 
ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהים ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני יהוה ֱאֹלֵהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת 

ִסְבלֹות ִמְצָרִים:

ָקְבעּו ֲחָכִמים ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֶׁשל ֵליֵלי ֶּפַסח: ָאַמר ַרב הּוָנא ְּבֵׁשם ַרב ְּבָנָיה ְּכֶנֶגד ַאְרַּבע 
ְּגֻאּלֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבִמְצַרִים: “ְוהֹוֵצאִתי“, “ְוִהַּצְלִּתי“, “ְוָגַאְלִּתי“, “ְוָלַקְחִּתי“.

בראשית רבה )וילנא( פח

ה ַהֲחִמיִשׁית: ֻאּלָ ם ְלשֹׁון ַהּגְ ַעם ִיְשָׂרֵאל ּגַ ָמה ּבְ ּוְבָיֵמינּו ִנְתַקּיְ

ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ָנָשׂאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת אָֹתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב 
ְוָנַתִּתי אָֹתּה ָלֶכם מֹוָרָשׁה ֲאִני יהוה:

תהלים קיד

שמות ו
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תפילת ערבית

ן משה אבן עזרא ִסים ָלַבשׁ ַהּגַ ְתנֹות ּפַ ּכָ

ִסים ְתנֹות ּפַ  ּכָ
ן  ָלַבשׁ ַהּגַ

 ּוְכסּות ִרְקָמה
י ִדְשאֹו ִמּדֵ

ץ ְשּׁבֵ  ּוְמִעיל ּתַ
 ָעָטה ָכל ֵעץ

 ּוְלָכל ַעִין
ֶהְרָאה ִפְלאֹו.

ין  ָיָצא ִמּבֵ
 ִמְשַׁמר ָעָליו

ה ֶאת  ַוְיַשּׁנֶ
ְגֵדי־ִכְלאֹו. ּבִ

ה  ִמי לֹא ִיְשּׁתֶ
 ֵיינֹו ָעָליו -

 ָהִאישׁ ַההּוא
ׂא ֶחְטאֹו! ִיּשָ

ל ִציץ ָחָדשׁ   ּכָ
שׁ.  ִלְזַמן ֻחּדַ
 ָיָצא שֹׂוֵחק

ִלְקַראת ּבֹואֹו -

 ַאְך ִלְפֵניֶהם
 שֹׁוָשׁן ָעַבר,
י־ָעל  ֶמֶלְך, ּכִ
ְסאֹו. הּוַרם ּכִ

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 
טבעי  מצב  איננה  חירות  חיצוניות.  נסיבות  של  לעצמה  או  מולדות  אופי  תכונות  של 
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.

חיים  לחיות  היכולת  היא  המשמעות  שרוצים.  כפי  לחיות  הזכות  פירושה  אין  חירות 
רוחניים, לעלות למדרגה גבוהה יותר של קיום.

הרב אברהם יהושע השל, אלהים מבקש את האדם
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קבלת חג

ֲעֵמי ָאִביב חיים נחמן ביאליק ּפַ

ַׁמִים, ְבהּו ְשֵׁמי ַהּשָ  ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת, ּגָ
ִהיִרים, ַרֲחֵבי ָיַדִים - ים ּבְ לּו ֶמְרַחּקִ ּגָ  ַוּיִ

 ַעל־ָהָהר עֹוְמדֹות ַרְגֵלי ָהָאִביב!
ים  ְגָרשׁ ִעם־ֶשֶׁמשׁ ֵאִדים ַחּמִ ַעל־ַהּמִ

ִחים, ּטְ ּתַ  ִמשְׁ
טּוֵרי ִציִצים  ים ּפְ ִמן־ָהֵעִצים ָהְרֻטּבִ

ִחים - ּתְ  ִמְתּפַ
ִביב. ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִמּסָ

גֹהֹות, ֵאין עֹוד ִצְלְצֵלי  עֹוד לֹא־ָפְרצּו ַהּנְ
 ְתרּוָעה -

ה ּוְצנּוָעה, ׁט ִשׁיָרה ַזָכּ ּשֵ ְתּפַ  ֵמֵאֶליָה ּתִ
מֹו בְֹקִעים ְועֹוִלים - ים ְכּ  אֹורֹות ַרִכּ

ים ַהֲחתּוִמים, ֵרץ עֹז ַהַחּיִ  ֲחבּו ִכְמָעט! ְוִהְתּפָ
ל־ֱעזּוז ָהֲעלּוִמים, ל ּכָ ְתֹאם ְוִיְתּגַ  ָיִציץ ּפִ

דֹוִלים! ל־ַהּכֹחֹות ַהּפִֹרים, ַהּגְ ּכָ

תֹוק ָהרּוַח! תֹוק ָהאֹור ּוַמה־ּמָ  ּוַמה־ּמָ
נּוַח - ֲאֶשׁר ַעִין ּתָ ּכֹל, ּבַ ִנים שֲׂחקֹות ּבַ  ּפָ

 ָשׁם ְרעּוָתּה ִלְקָראָתּה ַמְזֶהֶרת.
ִחים;  ּוִמּכֹל ֱאֵלי־כֹל חּוֵטי ָזָהב ִנְמּתָ

ָרִחים ִלְבַנת ַהּפְ ָכה ּבְ ּפְ  עֹוד ְמַעט ְוִהְשּׁתַ
זּו ְוזֹה ָהֲעֶתֶרת. ִשְׁפַעת נַֹער ַהּלֵ

ְפָרִחים ְלָבִנים כּו ּבִ ּפְ  עֹוד ְמַעט ְוִהְשּׁתַ
ם־ְנעּוַרי ַהֲחָדִשׁים ַוֲחלֹמֹוַתי ַהְיָשִׁנים,  ּגַ

ם ָנְשָׁבה רּוַח ָהָאִביב. ם־ּבָ י ּגַ  ּכִ
יָחה, ל־ֲהִגיִגי ָאשִׂ ֵלא ּכָ ָבִבי ַהּמָ  ּוִמּלְ

 ּוִבְדָמעֹות ַמְזִהירֹות ְשׁחֹור ֵיאּוִשׁי ָאִדיָחה -
ִביב! ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִמּסָ

מושג האלוהים, בבחינת גואל המדוכאים, חולל מהפכה במשמעותה של הדת ובתפקיד 
דת  המוסרית.  הנפש  תכונות  את  כמרוממת  נתפסת  היא  אדם.  בחיי  ממלאת  שהיא 
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 ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך:
 ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן:

 ְיָבֵרְך ִיְרֵאי יהוה ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדִֹלים:
 יֵֹסף יהוה ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניֶכם:

 ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליהוה עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
ַמִים ָׁשַמִים ַליהוה ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם:  ַהּׁשָ

 ֹלא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה ְוֹלא ָּכל יֹוְרֵדי דּוָמה:
ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה:

 תפילת ערבית בעמוד 54.

 קבלת חג
לשביעי של פסח

ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי־ִלי ִליׁשּוָעה: 

סיפור יציאת מצרים - על שום מה? 
יש ציפורי דרור שאם כולאים אותן בכלוב, הן מתות גם אם מספקים כל מחסורן במזון 
אדם,  בני  מיליוני  החירות.  אהבת  של  דומה  אינסטינקט  אין  האדם  לבני  אך  ובמים. 
וגדולים כופפו צווארם  בעבר הרחוק והקרוב, חיו שנים רבות בכלובים. עמים קטנים 
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 
ועל האסונות  לומד את לקחי ההיסטוריה, סופו שיחזור על השגיאות  שאדם שאינו 

תהלים קטו

שמות טו


