
ְיִדיד ֶנֶפׁש 

ָאב ָהַרֲחָמן, 

ְך ַעְבְדָך ֶאל ְרצֹוֶנָך, ְמשֹׁ

מֹו  ַאָיל,   ָירּוץ ַעְבְדָך ְכּ

ֲחֶוה ֶאל מּול ֲהָדֶרָך,  ַתּ יִ ְשׁ

ֶיֶעַרב לֹו 

ְיִדידֹוֶתיָך, 

ִמנֶֹפת  צּוף ְוָכל ָטַעם.

ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם,  

ַנְפִשׁ י חֹוַלת ַאֲהָבֶתָך.

ָאָנא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה, 

ַהְראֹות ָלּה נַֹעם  ִזיֶוָך, ְבּ

א,   ְתַחֵזק ְוִתְתַרֵפּ ָאז ִתּ

ְוָהְיָתה ָלה ִשׂ ְמַחת עֹוָלם.

ָוִתיק ֶיֶהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך, 

ְוחּוָסה ָנא ַעל 

ן ַאהּוֶבָך, ֵבּ

י,   ָמה ִנְכסֹ ף ִנְכַסְפִתּ ּכִי ֶזה ַכּ

ִתְפֶאֶרת ֻעֶזָך, ִלְראֹות ְמֵהָרה ְבּ

י,  ֵאֶלה ָחְמָדה ִלִבּ

ְוחּוָסה ָנא ְוַאל 

ְתַעָלם. ִתּ

ִהָגֶלה ָנא ּוְפרֹ שֹׂ 

ַחִביִבי ָעַלי, 

לֹוֶמָך, ת  ְשׁ ֶאת ֻסַכּ

ְבֹוֶדָך,   ִאיר ֶאֶרץ ִמְכּ ָתּ

ְך. ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה ָבּ

י ָבא מֹוֵעד,  ַמֵהר ֶאהֹב , ִכּ

י ֵמי עֹוָלם. ְוָחֵננּו ִכּ

Beloved friend of the soul, 

compassionate Father,

pull your servant to Your will.

Your servant will run like a deer,

to bow down before your glory. 

Your loving friendship is sweeter 

for Him than honey 

from the comb and any taste.

Glorified, beautiful, light of the world,  

my soul is sick for your love.

Please, G-d, please, heal her please, 

by showing her the pleasantness of your light.

Then she will be strengthened and healed 

and she will have eternal happiness.

Ancient one, may your mercy be aroused 

and please have compassion 

on your beloved child.

Because it is so long that I have desired 

to see the beauty of your strength.

These my heart desires, 

please have compassion and 

do not hide yourself.

Reveal please and spread over 

me, my beloved one,

the sanctuary of your peace.

Light up the world with your honour; 

let us celebrate and be happy with you.

Hurry, give love, for the time has come, 

and be gracious to us, as in days of old.

ÔÔ

 סעודה
שלישית

השקיעה משנה את האווירה, ממש לפני צאת 
השבת. סעודה שלישית היא זמן של פרידה 

מתוקה מיום שעתיד להסתיים בכל רגע. 

פרשנות מאת הרב הראשי לדרום אפריקה 
ומייסד השבת העולמית, הרב וורן גולדשטיין

4. ידיד נפש

חברות נפש   סעודה שלישית היא זמן של רוחניות שבאה לידי ביטוי 
בעוצמה שנמצאת במזמור ידיד נפש. השיר מתאר את החיבור בין 

הנשמה לאלוהים. הפיוט משבח את הקשר בין הנפש לאלוהים מתוך 
האמונה שיש בנשמה חלקים רבים הדומים לזה של אלוהים בעצמו. 

הפיוט נכתב על-ידי רבי אלעזר אזכרי, מלומד וקבליסט מהמאה ה-16. 
ידיד נפש דן בקשר העמוק שבין הנשמה לבין האלוהים.

  ידיד נפש דן 
  בקשר העמוק 
  שבין הנשמה 

 לבין האלוהים. 



ִמְזמֹור ְלָדִוד,  

י-ה-ו-ה רִֹעי  ֹלא ֶאְחָסר.

יֵצִני,  א ַיְרִבּ ְנאֹות ֶדֶשׁ ִבּ

ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני.

י ְיׁשֹוֵבב, ַיְנֵחִני  ַנְפִשׁ

ְבַמְעְגֵלי ֶצֶדק 

מֹו. ְלַמַען ְשׁ

ֵגיא  י ֵאֵלְך ְבּ ַגם ִכּ

ַצְלָמֶות, 

ה ִעָמִדי,  י ַאָתּ ֹלא ִאיָרא ָרע ִכּ

ָך  ַעְנֶתּ ְבְטָך ּוִמְשׁ ִשׁ

ֵהָמה ְיַנֲחֻמִני.

ֲערְֹך  ְלָפַני  ַתּ

ְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי ,  ֻשׁ

י, ֶמן רֹ  אִֹשׁ ֶשׁ ְנָתּ ֶבַ ִד ַשׁ

ּכֹוִסי ְרָוָיה.

ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד 

ל ְיֵמי ַחָיי,  ִיְרְדפּוִני ָכּ

ֵבית  י ְבּ ְבִתּ ְוַשׁ

י-ה-ו-ה ְלאֶֹר ְך ָיִמים.

A Psalm of David. 

G-d is my shepherd;  I shall not lack.

He makes me lie down in grassy fields, 

He guides me by restful waters.

He renews my soul, He leads me 

in the ways of righteousness 

for the sake of His name.

Even when I walk in the valley 

of the shadow of death 

I shall fear no evil because You are with me, 

Your staff and 

Your stick comfort me.

You have set a table before 

me against my enemies. 

You have anointed my head with oil. 

My cup is full.

May only goodness and kindness 

seek me out all the days of my life, 

and may I live in the 

House of G-d for always.

ÔÔ

4. ידיד נפש

1. נטילת ידיים

2. המוציא

3. מזמור לדוד

חוויה רוחנית   אנחנו לא סתם אוכלים. אנחנו מחפשים להתנקות נפשית 
לפני הסעודה. שטיפת הידיים לפני הסעודה מזכירה לנו שאנחנו לא עומדים 

בפני חוויה גסטרונומית בלבד, אלא גם חוויה רוחנית במקביל.

מציאת שלווה ורוגע   "הרב והפוסק רבי מאיר ֵליּבּוׁש בן יחיאל )ידוע גם 
י""ם( מציע לנו לקרוא את מזמור לדוד כאילו סיפרנו מחדש את סיפור  כ-ַמְלִבּ
חייו של דוד המלך. המזמור מתחיל עם דוד כרועה שנמצא ב״נאות דשא״, בו 

הוא נהנה מחיים שלווים וחסרי דאגות. אי אז המסע שלו הופך למסע מלא 
תהפוכות בעוד הוא נרדף על-ידי המלך שאול וחושש לחייו ב״גיא צלמוות״

לאחר מכן המזמור ממשיך ומתאר כיצד ה׳ לבסוף מסייע לו להתגבר על 
אויביו וממליך אותו למלך. בהסתכלות לאחור על חייו, הוא מבין שזכה 

בשלוות נעוריו בזכות הביטחון שהיה לו באלוהיו, ששמר עליו מפני כל רע."

 לפי הסדר:
↙ 

.1 
הפרידו את כל מה שחוצץ 

ביניכם לבין המים, כולל טבעות

.2 
 החזיקו את הנטלה ביד ימין, 
מלאו אותה במים קרים ולא 

משומשים

.3 
העבירו את הנטלה ליד שמאל 
ושטפו פעמיים את יד ימין )יש 

כאלו שנוהגים שלוש פעמים(

 מה צריכים:
 ← כוס גדולה או נטלה

← מים קרים

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך 

נּו ר ִקְדָשׁ  ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו , ַעל  ְבּ

ְנִטיַלת ָיָדִים. 

Blessed are you, Lord our G-d,  
King of the Universe, who has made  
us holy with His commandments and  
commanded us on the washing 
of hands.

Ô Ô

.4 
החזירו את הנטלה ליד ימין ורחצו 

את יד שמאל פעמיים )או שלוש(

.5 
 אמרו את הברכה

.6 
 ייבשו את הידיים

.7 
אל תדברו עד שאמרתם או שמעתם 

המוציא ואכלתם פיסת חלה." 

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

 ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 
ָהָאֶרץ. 

]ָאֵמן[

Blessed are You, Lord our 
G-d, King of the Universe,  
who brings forth bread  
from the earth. 

[Amen]

Ô Ô

ברכת הלחם   לפני שאנחנו מתחילים לאכול, אנו משבחים את ה׳ שברא 
לנו את כל צרכינו, אפילו אם מדובר ביצירת כפיו של אדם. אנו עושים זאת 

כיון שאנחנו מאמינים שה׳ הוא המקור לכל דבר. הוא מעניק את הזרעים, 
האדמה, התבונה והיכולת לעבור את כל תהליך יצירת הלחם.

 לפי הסדר:
↙ 

.1 
מי שמברך צריך לזכור 

שהוא מברך עבור כל באי 
 הסעודה כולם.

.2 
  מחזיקים את שתי החלות

.3 
  אומרים את הברכה

.4 
 מי שמסביב לשולחן עונה 

 ״אמן״
.5 

 חותכים את החלה 
 לחתיכות או בוצעים אותה

.6 
 בוזקים על החתיכות מעט 

 מלח

↙ 

השתמשו בברכון עבור 
ברכת המזון

 מה צריכים:
 ← שתי חלות

 ← כיסוי לחלה
← משטח לשים עליו 

 את החלות
 ← מלח
← סכין

.7 
  המברך יאכל ראשון

.8 
מעבירים מסביב לשולחן בכדי 

לאפשר לכולם להנות

  בהסתכלות לאחור 
  על חייו, הוא מבין 

  שזכה בשלוות 
  נעוריו בזכות 

  הביטחון שהיה לו 
  באלוהיו, ששמר 

 עליו מפני כל רע. 


