יֵׁש ָׁׁשעָׁ ה ֶׁׁשהַ כֹּל יו ֵֹּׁשב בְּ תוְֹּך
הָׁ אוֹּר
כְּ מ ֹּו אֶׁ בֶׁ ן חֵ ן בְּ תוְֹּך ע ִדי זָׁהָׁ ב
אֶׁ פְּ ָׁׁשר לַחפֹּ ן אוֹּר ָׁכזֶׁה
אֶׁ פְּ ָׁׁשר לֶׁאֱ כֹּל אוֹּר ָׁכזֶׁה
אֶׁ פְּ ָׁׁשר לִ גְּ ֹּמעַ אוֹּר ָׁכזֶׁה
אֶׁ פְּ ָׁׁשר ַלנּועַ ב ֹּו ַלא ֶֹּׁרְך וְּ ַלרֹּחַ ב
אֶׁ פְּ ָׁׁשר לִ ְּׁשקֹּ ל אוֹּת ֹּו בְּ זָׁהָׁ ב
מָׁ לֵא.
רחל חלפי

תפילת ליל שבת
ציון .קהילה ארצישראלית
מהדורה נסיונית

בית תפילה
אין-סוף
שאין צורה תופסתו
אהרן דוד גורדון
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שיר השירים
אֶׁ לִ -גנַת אֱ גוֹּז י ַָׁר ְּד ִתי לִ ְּראוֹּת בְּ ִאבֵ י הַ נָׁחַ ל
לִ ְּראוֹּת הפָׁ ְּרחָׁ ה הַ ֶׁגפֶׁ ן ,הֵ נֵצּו הָׁ ִרמֹּנִ ים.
לְּ כָׁה דו ִֹּדי נֵצֵ א הַ ָׁשדֶׁ ה נָׁלִ ינָׁה בַ כְּ פָׁ ִרים ,נ ְַּׁשכִ ימָׁ ה לַכְּ ָׁר ִמים.
נִ ְּראֶׁ ה ִאם-פָׁ ְּרחָׁ ה הַ גֶׁפֶׁ ן ,פִ ַתח הַ ְּסמָׁ ַדר.
יחי גַנִ י יִזְּ לּו בְּ ָׁשמָׁ יו
עּורי צָׁ פוֹּן ּובו ִֹּאי ֵתימָׁ ן ,הָׁ פִ ִ
ִ
ָׁיבֹּא דו ִֹּדי לְּ גַנ ֹּו וְּ יֹּאכַל פְּ ִרי ְּמג ָָׁׁדיו.
ּוׁשכִ ינְּ ֵתיּה ,בִ ְּד ִחילּו ְּּור ִחימּו,
קּוד ָׁׁשא בְּ ִריְך הּוא ְּ
לְּ ֵׁשם יִחּוד ְּ
ִחּודא ְּׁשלִ ים בְּ ֵׁשם כָׁל י ְִּש ָׁראֵ ל.
לְּ יַח ָׁדא ֵׁשם יוד ה"י בְּ וָׁ א"ו ה"י בְּ י ָׁ
ׁשורר בְּ קול נ ִָׁעים ִׁשיר הַ ִש ִירים
ִהנֵה אנ ְַּחנּו בָׁ ִאים לְּ ֵ
ִחּודא ְּׁשלִ ים.
יוצ ֵרנּו ,לְּ עו ֵֹּרר ַאהבַ ת ּדו ִֹּדים בְּ י ָׁ
לַעשות ַנחַ ת רּוחַ לְּ ְּ
ּדו ִֹּדי י ַָׁרד לְּ גַנ ֹּו לִ ְּרעוֹּת בַ גַנִ ים לְּ ִה ְּׁש ַת ְּע ֵׁשעַ וְּ לִ לְּ קוֹּט ׁשו ַֹּׁשנִ ים
קוֹּל ּדו ִֹּדי דוֹּפֵ ק פִ ְּת ִחי לִ י ַתמָׁ ִתי ַׁשע ֵרי ִצּיוֹּן א ֶׁׁשר ָאהַ בְּ ִתי
יהי נעַ ם אדנָׁי אֱ להֵ ינּו עָׁ לֵינּוּ .ומַ ע ֵשה יָׁדֵ ינּו כונְּ נָׁה עָׁ לֵינּוּ .ומַ ע ֵשה יָׁדֵ ינּו כונְּ נֵהּו:
וִ ִ

לקט פסוקים משיר השירים עבור שבתות הקיץ
(עבור שבתות החורף  -שיר השירים מופיע במלואו בעמוד )8
־טֹובים ד ִ֖דיָך מ ָּׁ ֹֽיָּֽין׃ מָּׁ ְׁשכִ֖ני
ֹלמה׃ ישָּׁ קני מנְׁ ש ֣יקֹות ִּ֔פיהּו ֹֽכי ִׁ֥
ִׁ֥שיר הַ ש ִ֖ירים אֲ ִׁ֥שר ל ְׁש ֹֽ
יאני הַ ֶּ֜מלְך חֲדָּׁ ָּׁ ָ֗ריו נָּׁגִ֤ילָּׁה וְׁ נ ְׁש ְׁמחָּׁ ה ִּ֔ ָּׁבְך ַנז ְִׁ֤כ ָּׁירה דדיָך מ ִַּ֔יין מישָּׁ ִ֖רים
אַ ח ֲ֣ריָך נ ָּׁ֑רּוצָּׁ ה הֱב ַ֨ ַ
אשי
פּוחים כי־חֹולַ ִׁ֥ת אַ ה ֲָּׁבִ֖ה ָּׁ ֹֽאני׃ ְׁשמאלֹו ַ ֣תחַ ת לְׁ ר ִּ֔
ישֹות ַרפְׁ ִ֖דּוני בַ תַ ֑
אֲה ֹֽבּוָך׃ סַ ְׁמכּוני ָּׁ ֹֽב ֲאש ִּ֔
וימינִ֖ ֹו ְׁתחַ בְׁ ֹֽקני׃ ה ְׁש ַ֨ ַבעְׁ תי א ְׁת ֶּ֜כם בְׁ נִ֤ ֹות יְׁ רּושָּׁ ַלם בצְׁ בָּׁ ִּ֔אֹות ִ֖אֹו בְׁ אַ יְׁ ל֣ ֹות הַ ָּּׁׂ ֑דה אם־תָּׁ רעירּו
דֹודי הנה־זִ֖ה ָּׁב֑א ְׁמדַ לג עַ ל־ה֣הָּׁ ִּ֔רים ְׁמקַ פִ֖ץ
ם־תעֹֽ ְֹׁור ֛רּו את־הָּׁ אַ ה ֲָּׁבִ֖ה עַ ִׁ֥ד שתחְׁ ָּׁ ֹֽפץ׃ ֣קֹול ִּ֔
ְׁ ֹֽוא ְׁ
י־לְך׃ ֹֽכי־הנִׁ֥ה הַ ְׁס ָּׁ ִ֖תיו ָּׁע ָּׁב֑ר
דֹודי וְׁ ָּׁ ֣אמַ ר ֑לי ִׁ֥קּומי לָּׁ ְ֛ך ַרעְׁ י ִָּׁׁ֥תי ָּׁי ָּׁפ ִ֖תי ּולְׁ כ ָּׁ ֹֽ
ַעל־הַ גְׁ בָּׁ עֹֽ ֹות׃ ָּׁענָּׁ ִׁ֥ה ִ֖
הַ גשם חָּׁ לַ ִ֖ף הָּׁ לַ ְִׁ֥ך לֹֽ ֹו׃ הַ נצָּׁ נים נ ְׁר ֣אּו בָּׁ ִּ֔ ָּׁארץ עִׁ֥ת הַ ז ִָּׁ֖מיר הג֑י ַע וְׁ ִׁ֥קֹול הַ ִ֖תֹור נ ְׁש ַ ִׁ֥מע בְׁ אַ ְׁר ֹֽצנּו׃
י־קֹולְך
ִׁ֥
יעיני את־קֹולְ֑ך כ
יֹונ ִָּׁ֞תי בְׁ חַ גְׁ ו֣י הַ ָ֗סלַע בְׁ סתר הַ מַ ְׁדר ִּ֔ ָּׁגה הַ ְׁראיני את־מַ ְׁר ִּ֔ ַאיְך הַ ְׁשמ ִ֖
ימן הָּׁ ִׁ֥פיחי גַנִ֖י יזְׁ ל֣ ּו בְׁ שָּׁ ָּׁ ֑מיו י ִָּׁ֤בא דֹודי לְׁ גַנִּ֔ ֹו וְׁ יאכַ ִ֖ל
ּובֹואי ת ִּ֔ ָּׁ
ע ִָּׁ֖רב ּומַ ְׁר ִׁ֥איְך נָּׁאוֹֽה׃ עִ֤ ּורי צָּׁ פֹון ֣
י־לי אֲ ח ִ֤תי ַרעְׁ יָּׁתי יֹונ ָּׁ֣תי תַ מָּׁ ִּ֔תי
דֹופק פ ְׁתח ִ֞
דֹודי ָ֗
֣
פְׁ ִׁ֥רי ְׁמג ָּׁ ָֹּֽׁדיו׃ ֲאנִׁ֥י יְׁ שנָּׁ ִ֖ה וְׁ ל ֣בי ע֑ר ֣קֹול
ֻּצֹותי ְׁר ִׁ֥סיסי ָּׁ ֹֽליְׁ לָּׁה׃ ֹ֣לא י ַ֔ ַָדעְ ִּתי נַפְ ִּ ֹ֣שי שָ ַ֔ ַמ ְתנִּ י מַ ְרכְ ֖בֹות עַ ִּמי־נ ִּ ִָֽדיב׃
ָּׁא־טל קְׁ ּו ַ ִ֖
שראשי נ ְׁמל ִּ֔ ָּׁ
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קוֹּל ּדו ִֹּדי ּדו ִֹּדי דוֹּפֵ ק
ּדו ִֹּדי דוֹּפֵ ק פִ ְּת ִחי-לִ י
פִ ְּת ִחי-לִ י אח ִֹּתי ַר ְּעי ִָׁתי י ֹּונ ִָׁתי ַתמָׁ ִתי

שיר השירים

יַע ַרת ְּּדבַ ׁש עַ ל לְּ ׁש ֹּונְֵך לְּ בָׁ נָׁה כַלְּ בָׁ נָׁה
עָׁ ְּרבּו לִ י ִׁש ֵירי הֶׁ גְּ י ֹּונְֵך פִ ְּצ ִחי לִ י ִׁשיר ְּּור ָׁננָׁה
ָאמיר לְָׁך זְּ מַ נְֵך ַאח ֵרי בְּ לו ֵֹּתְך עֶׁ ְּדנָׁה
עַ ָׁתה ִ
ׁשו ַֹּׁשנָׁה ַאגְּ ִּדיל ְּשש ֹּונְֵך ׁשו ַֹּשנָׁה ַרע ַננָׁה

יתי ִד ְּמעָׁ ֵתְך עַ ל פָׁ ַניְִך נִ ָׁתכָׁה
ָׁראֹּה ָׁר ִא ִ
ַאעַ ל מָׁ זוֹּר אֶׁ ל מַ כ ֵָׁתְך גַם לְּ ִׁשבְּ ֵרְך ארּוכָׁה
יתְך וְּ ָׁׁשבּו בָׁ נִ ים לִ ְּמלּוכָׁה
יֵׁש ִת ְּקוָׁ ה לְּ ַאח ִר ֵ
ּוׁשנִינָׁה
וְּ צָׁ ִרים ׁשו ְֹּּמ ִרים ָׁרעָׁ תֵ ְך י ְִּהיּו מָׁ ָׁׁשל ְּ

ָׁשבַ עַ ְּת נוֹּד בַ ְּמ ִדינוֹּת ּובַ ִמ ְּדבָׁ ר ְּמלוֹּן או ְֹּּר ִחים
ּומ ְּׁשכְּ נוֹּת ִמבְּ טַ ִחים
חּוץ לִ ְּמנּוחוֹּת ַׁשאנַנוֹּת ִ
אַ ְּת ַר ְּעי ִָׁתי בֵ ין הַ בָׁ נוֹּת כְּ ׁשו ַֹּׁשנָׁה בֵ ין הַ חו ִֹּחים
ִהכְּ ִאיבּוְך ִה ְּרוּוְך לַענוֹּת ִמכָׁל עֵ בֶׁ ר ּופִ נָׁה

אֶׁ ל סַ ף נִכְּ סַ ף אֶׁ ל לְּ בָׁ בֵ ְך הּוא בָׁ נּוי לְּ ַתלְּ פִ יוֹּת
ָׁׁשם א ַקבְּ צֵ ְך וַ א ִׁשיבֵ ְך ִמ ְּמעוֹּנוֹּת א ָׁריוֹּת
וְּ ָׁׁשמָׁ ה אֶׁ ְּׁשכֹּן בְּ ִק ְּרבֵ ְך כְּ מ ֹּו ָׁׁשנִ ים ַק ְּדמוֹּנִ יוֹּת
עוֹּד ָׁלנֶׁצַ ח ֹלא אֶׁ עֶׁ זְּ בֵ ְך י ֹּונָׁה לְּ חֶׁ ֶׁרב י ֹּונָׁה
ר' ישראל נג'ארה

ַׁשעַ ר א ֶׁׁשר ִנ ְּסגַר קּומָׁ ה פְּ ָׁתחֵ הּו
אֵ לַי ְּׁשלָׁחֵ הּו
ּוצבִ י א ֶׁׁשר בָׁ ַרח
ְּ
לָׁלִ ין בְּ בֵ ין ָׁׁש ַדי
לְּ יוֹּם בוֹּאָך עָׁ ַדי
עָׁ לַי ְּתנִ יחֵ הּו
ָׁׁשם ֵריחָך הַ ּטוֹּב
מַ ה זֶׁה ְּדמּות ּדוֹּדֵ ְך ַכלָׁה יְּפֵ ה-פִ יָׁה
ִׁשלְּ חָׁ ה וְּ ָׁקחֵ הּו
ֹּאמ ִרי אֵ לַי
כִ י ת ְּ
ָאדֹּם וְּ טוֹּב ר ִֹּאי
הַ הּוא יְּפֵ ה עַ יִן
קּומָׁ ה ְּמ ָׁׁשחֵ הּו
ֵר ִעי וְּ דו ִֹּדי זֶׁה
ר' שלמה אבן גבירול

עֵ ת ּדו ִֹּדים ַכלָׁה בו ִֹּאי לְּ גַנִ י
חָׁ לַף הַ ג ֶֶׁׁׁשם הַ ְּס ָׁתו עָׁ בַ ר
נֵצֵ א הַ ָׁשדֶׁ ה נָׁלִ ין בַ ִמ ְּדבָׁ ר
ַשלֶׁג ִׁשנְֵך
יָׁפִ ית וְּ נָׁעַ ְּמ ְּת כ ֶׁ
ְּצ ִאי נָׁא ְּּור ִעי בְּ עִ ְּקבֵ י צֹּאנְֵך
י ַָׁר ְּד ִתי עָׁ פְּ ָׁרה לִ ְּרעוֹּת בַ גַנִ ים
יתי מו ִֹּרי לִ לְּ קוֹּט ׁשו ַֹּׁשנִ ים
ָאר ִ
ִ
מַ יִם ַרבִ ים ֹלא יּוכְּ לּו לְּ כַבוֹּת
אתי ִריבוֹּת
ִמּיוֹּם נְּ דוֹּדֵ ְך נ ָָׁׁש ִ

פָׁ ְּרחָׁ ה הַ גֶׁפֶׁ ן הֵ נֵץ ִרמוֹּנִ י
קּומי ַר ְּעי ִָׁתי הַ חֵ ֶׁׁשק גָׁבַ ר
ִ
ָׁׁשם אֶׁ ֵתן ּדו ַֹּדי לְָׁך מַ ְּחמַ ד עֵ ינִ י
ְּּדבַ ׁש וְּ חָׁ לָׁב ַתחַ ת לְּ ׁש ֹּונְֵך
יעינִ י מַ ְּראֵ ְך הַ ְּר ִאינִ י
ק ֹּולְֵך הַ ְּׁש ִמ ִ
לִ ְּראוֹּת בְּ יָׁפְּ יְֵך עֵ י ַניְִך יוֹּנִ ים
עָׁ ַרכְּ ִתי ׁשלְּ חָׁ ן מָׁ סַ כְּ ִתי יֵינִ י
אֶׁ ת הָׁ ַאהבָׁ ה ַל ְּילָׁה ֹלא ִת ְּׁשבוֹּת
עוֹּד ִאם אֶׁ ְּׁשכָׁחֵ ְך ִת ְּׁשכַח י ְִּמינִ י
משורר לא ידוע
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ַאיֶׁלת חֵ ן בְּ גָׁלּות ִת ְּס ְּמכֵנִ י
לְּ כוֹּס יֵינָּׁה אנִ י ָׁת ִמיד ְּמזּומָׁ ן
ְּׁשתּו דו ִֹּדים לְּ עּומָׁ ִתי וְּ ִׁשכְּ רּו
בּודה
בְּ הֵ יכַל בַ ת ְּמלָׁכִ ים הַ כְּ ָׁ
זְּ מָׁ ן ִהפְּ ִריד לְּ כָׁל ֵר ִעים וְּ דו ִֹּדים
י ְַּק ֵשר חֵ ן וְּ חֶׁ סֶׁ ד עַ ל גְּ בֶׁ ֶׁרת
ְּמפַ ְּר ֵׁשז בַ ענַן עָׁ בֵ י ְּׁשחָׁ ִקים
בּועים
ְּׁשעָׁ ֶׁריהָׁ ח ִמ ִשים הֵ ם ְּק ִ
ְּתעו ֵֹּרר ַאהבַ ת ָׁרחֵ ל לְּ בָׁ נִ ים
ֹלקים ִחיׁש לְּ עַ מֶׁ ָך יְּׁשּועָׁ ה
אֱ ִ
ְּׁשלּומֵ י לֵב בְּ רוֹּב ָׁשלוֹּם ְּתסוֹּבֵ ב

יקּה ְּמלוֹּנִ י
ּובַ ַל ְּילָׁה בְּ תוְֹּך חֵ ָׁ
וְּ נִ ְּתעָׁ ַרב חמַ ד יֵינָּׁה בְּ יֵינִ י
וְּ הָׁ ִעירּו לְּ ֵשכֶׁל ַרעיוֹּנִ י
וְּ ׁשּולְּ חָׁ נָּׁה ְּמזּומָׁ ן לַהמוֹּנִ י
אבָׁ ל ּדו ִֹּדי בְּ ַאהבָׁ ה י ְִּמ ְּׁשכֵנִי
בְּ מַ ְּעגַל חֵ ן וְּ חֶׁ סֶׁ ד יִזְּ כְּ ֵרנִ י
לְּ ַר ְּעי ִָׁתי וְּ ִהיא ָׁתפִ יק ְּרצוֹּנִ י
זְּ כּות לֵָאה בְּ בִ ינָׁה ִת ְּסעדֵ נִ י
בְּ סוֹּד מַ לְּ כּות ע ִש ִירית ַתעלֵנִ י
בְּ עֵ ת ָׁרצוֹּן ְּתצַ ְּחצֵ חַ גְּרוֹּנִ י
בְּ ֵני ִאיׁש ָׁתם ְּסגּולַת ַאב המוֹּנִ י ר' שלום שבזי

יקה נְּ דֹּד
ַאר ִח ָׁ
ָאעּופָׁ ה אֶׁ ְּׁש ֹּכנָׁה וְּ ְּ
בַ ִמ ְּדבָׁ ר ָאלִ ינָׁה וְּ אּולַי אֶׁ ְּמצָׁ א ּדוֹּד

מּודה י ְָּׁק ָׁרה ַרבַ ת הַ מַ עלוֹּת
ח ָׁ
גַם ִמפָׁ ז נִ בְּ חָׁ ָׁרה ְּצ ִאי נָׁא בִ ְּמחוֹּלוֹּת

נ ֶֶׁׁׁשק ַאהבָׁ ת ֹּו בְּ לִ בִ י בֹּעֵ ָׁרה
ִמּיוֹּם פְּ ֵר ָׁדת ֹּו נַפְּ ִׁשי עָׁ לַי מָׁ ָׁרה

עּורים
עּוריְִך נְּ ִ
ָׁזכ ְַּר ִתי לְָׁך חֶׁ סֶׁ ד נְּ ַ
הֵ י ָׁכלְֵך איַסֵ ד בְּ ַאבְּ נֵי סַ פִ ִירים

י ְִּדיד מֶׁ נִ י בָׁ ַרח הָׁ לְַך עזָׁבַ נִ י
ָארח וְּ אֵ לְּ כָׁה גַם אנִ י
אֵ יז ֹּו ּדֶׁ ֶׁרְך ַ

קוֹּל ּדו ִֹּדי ִהנֵה בָׁ א ְּמ ַדלֵג עַ ל הֶׁ הָׁ ִרים
קּו ִמי לְָׁך אהּובָׁ ה כִ י בָׁ א ֵקץ ְּּדרו ִֹּרים

כְּ מ ֹּו אוֹּר גָׁדוֹּל פָׁ ַניְִך עִ יר ִצּיוֹּן הַ ְּקדו ָֹּׁׁשה
ָׁׁשלוֹּם לְָׁך ִעיר
בְּ תוֹּך אוֹּר טָׁ הוֹּר פָׁ ַניְִך ִעיר ִצּיוֹּן הַ ְּקדו ָֹּׁׁשה
ָׁׁשלוֹּם לְָׁך ִעיר

ָׁׁשלוֹּם ָׁׁשלוֹּם ָׁׁשלוֹּם לְָׁך
יְּרּוסָׁ לַם סֶׁ לַם
ָׁׁשלוֹּם ָׁׁשלוֹּם ָׁׁשלוֹּם לְָׁך
בֵ ית ִמ ְּק ָּׁדס ֹּו סֶׁ לַם

סֶׁ לַם סֶׁ לַם ל ִֶׁקי
הָׁ גֶׁר אַ בְּ הָׁ וֶׁוי ָׁנה
סֶׁ לַם סֶׁ לַם ל ִֶׁקי
בֵ ית ִמ ְּקּדס ֹּו סֶׁ לַם

סֶׁ לַם סֶׁ לַם ל ִֶׁקי
הָׁ גֶׁר אַ בְּ הָׁ וֶׁוינָׁה
סֶׁ לַם סֶׁ לַם ל ִֶׁקי
אֶׁ ֶׁרץ אבו ֵֹּתינּו

כְּ מ ֹּו אוֹּר גָׁדוֹּל פָׁ ַניְִך...

סֶׁ ַלם סֶׁ לַמֶׁ ה סֶׁ לַמֶׁ ה...

ר' יצחק אביחצירא
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אֵ ל אַ ִּדיר ,מֶׁ לְֶׁך ְּמלָׁכִ ים ָׁרם עַ ל כֹּל וְּ נַעלָׁה,
עֵ ינְּ ָך מֶׁ נִ י ַאל ַתעְּ לִ ים לּו ַרק הָׁ אֵ ר ִׁש ְּמ ִׁשי.
ִאם גְּ בִ יר צָׁ לַח ל ֹּו מַ זָׁלוֹּ ,בֵ ין נְּ ִדיבִ ים מו ָֹּׁׁשב ֹּו,
ִמי י ְִּדמֶׁ ה י ְִּׁש ֶׁוה ל ֹּו כְּ ִאיׁש ַייִן עבָׁ ר ֹּו,
מָׁ ה ל ֹּו כִ י י ְַּע ִׁשיר נ ָָׁׁׁשה הּוא הַ מַ עְּ ִתיר.
ִאם עָׁ ִׁשיר ָׁשמֵ חַ בְּ חֶׁ לְּ קוֹּ ,הַ ְּרבוֹּת חסָׁ ִדים חֶׁ ְּׁשק ֹּו,
אַ ְּׁש ָׁריו אַ ְּׁש ֵרי חֶׁ לְּ ק ֹּו ָׁת ִמיד פַ ת ל ֹּו בְּ סַ ל ֹּו,
יו ִֹּסיף יַע ִׁשיר ָׁרב חסָׁ ִדים יַגְּ בִ יר.
אֵ ל י ִָׁחיד זַן ּו ְּמפַ ְּרנֵס ַלכֹּל ,אֶׁ ת עוֹּל כלָׁם ִת ְּסבוֹּל,
חַ ד מֵ הֶׁ ם ֹלא יִפוֹּל מו ֵֹּׁשל אַ ָׁתה עַ ל כֹּל,
ׁשיר .ר' שלמה סויסה
פָׁ נִ ים ֹלא ַתכִ יר וַ אנִ י אֶׁ פְּ צַ ח בְּ ִ
יַעלָׁה יַעלָׁה בו ִֹּאי לְּ ַגנִי
יָׁבוֹּא דו ִֹּדי י ִָׁחיׁש ְּצעָׁ ָׁדיו
דּודיו
ָארכּו נְּ ָׁ
ִאם י ְִּד ִידי ְּ

הֵ נֵץ ִרמוֹּן פָׁ ְּרחָׁ ה גַפְּ נִ י
וְּ יֹּאכַל אֶׁ ת פְּ ִרי ְּמג ָָׁׁדיו
ידה אֵ ֵׁשב עַ ל כַנִ י
אֵ יְך י ְִּח ָׁ

ׁשּובִ י אֵ ַלי ,אַ ְּת בַ ת אהּובָׁ ה
ִהנֵה עִ ִמי זֹּאת אוֹּת כְּ תּובָׁ ה

ׁשּובִ י אַ ְּת ,וַ אנִ י אָׁ ׁשּובָׁ ה
כִ י בְּ ת ֹּוכְֵך אֶׁ ֵתן ִמ ְּׁשכָׁנִי

ית
ֵר ִעיּ ,דו ִֹּדי ,נַפְּ ִׁשי פָׁ ִד ָׁ
ית
עַ ָׁתה לִ י בֵ ין עַ ִמים ז ִֵר ָׁ

ית
ּולְּ בַ ת מֵ ָאז או ִֹּתי ָׁקנִ ָׁ
וְּ אֵ יְך תֹּאמַ ר כִ י אהַ בְּ ָׁתנִי

יתיְך
אימָׁ ִתי ,לְּ טוֹּב ז ִֵר ִ
כִ י ַאהבַ ת ע ֹּולָׁם אהַ בְּ ִתיְך

יתיְך
וְּ לִ ְּת ִהלָׁה ּולְּ טוֹּב ָׁש ִר ִ
עַ ל כֵן או ִֹּׁשיבֵ ְך עַ ל ּדּוכָׁנִ י

לּו י ְִּהי כִ ְּדבָׁ ְּרָך ,י ְִּד ִידי
דּודי
ּולְּ תוְֹּך ִצּיוֹּן נְּ חֵ ה גְּ ִ

דּודי
עַ ָׁתה מַ הֵ ר ֶׁת ְּאסֹּף נְּ ִ
ַאק ִריב לְָׁך אֶׁ ת ָׁק ְּרבָׁ נִי
וְּ ָׁׁשם ְּ

ִחזְּ ִקי ַר ְּע ָׁיה ִחכְֵך כְּ יֵין טוֹּב
ּולְּ צָׁ ַריְִך אֶׁ כְּ רוֹּת וְּ אֶׁ ְּחטֹּב

כִ י ִציץ י ְִּׁש ִעי ַרענָׁן וְּ ָׁרטֹּב
וְּ ִחיׁש אֶׁ ְּׁשלַח לְָׁך אֶׁ ת ְּסגָׁנִ י

צָׁ ְּמָאה לְּ ָך נַפְּ ִׁשי כָׁמַ ּה לְּ ָך בְּ ָׁש ִרי

תהלים
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ר' ישראל נג'ארה

ה־בְך ַ ֹֽמה־תחֱזּו בַ ֣שּול ִַּ֔מית כ ְׁמחלַ ִ֖ת ַ ֹֽהמַ ח ָּׁ ֲֹֽנָּֽים׃ לְׁ כָּׁ ִ֤ה
ִ֤שּובי שּובי הַ ֣שּול ִַּ֔מית ִׁ֥שּובי ִ֖שּובי וְׁ נחֱז ָּׁ ֑
דֹודי נצ֣א הַ ָּּׁׂ ִּ֔דה נ ִָּׁ֖לינָּׁה בַ כְׁ פ ָֹּֽׁרים׃ נ ְַׁשכימָּׁ ה לַכְׁ ָּׁר ִּ֔מים נ ְׁר ִ֞אה אם ָּׁ ֹֽפ ְׁר ָּׁחִ֤ה הַ גפן פ ַ ֣תח הַ ְׁסמָּׁ ִּ֔ ַדר
אשי ֹֽוימינִ֖ ֹו ְׁתחַ ְׁב ֹֽקני׃ ה ְׁש ַבִׁ֥עְׁ תי
הנִ֖צּו הָּׁ רמֹונ֑ים ָּׁ ֛שם א ִׁ֥תן את־ד ַ ִ֖די ָּׁ ֹֽלְך׃ ְׁשמאלֹו ַ ֣תחַ ת ר ִּ֔
ה־ת ֹֽע ְׁר ֛רּו את־הָּׁ אַ ה ֲָּׁבִ֖ה עַ ִׁ֥ד שתחְׁ ָּׁ ֹֽפץ׃ ֣מי ָ֗זאת עלָּׁה
א ְׁתכִ֖ם בְׁ נ֣ ֹות יְׁ רּושָּׁ ָּׁלִָ֑֑ם מַ ה־תָּׁ רעירּו ּוֹֽ מַ ְׁ
עַל־דֹודּה ַ ִ֤תחַ ת הַ תַ פּוחַ עֹֽ ַֹור ְׁר ִּ֔תיָך שָָּׁׁ֚ מָּׁ ה ח ְׁבלַ ְׁ֣תָך א ִּ֔מָך ָּׁ ִ֖שמָּׁ ה חבְׁ לָּׁ ִׁ֥ה
ָּׁ ֑
מן־הַ מ ְׁד ִּ֔ ָּׁבר מ ְׁת ַרפִ֖קת
ְׁרֹועָך ֹֽכי־עַזָּׁ ִ֤ה כַמָּׁ ות אַ ה ִּ֔ ֲָּׁבה קָּׁ ָּׁ ִׁ֥שה כ ְׁש ִ֖אֹול
חֹותם עַל־ל ָ֗בָך ַ ֹֽכחֹותָּׁ ם עַל־ז ִּ֔
ימני ַ ֹֽכ ֶּ֜ ָּׁ
יְׁ ל ַ ָֹּֽׁד ְׁתָך׃ ש ַ֨
ת־האַ ה ִּ֔ ֲָּׁבה ּונְׁ הָּׁ ִ֖רֹות
קנְׁ ָּׁ ֑אה ְׁרשָּׁ פיהָּׁ ר ְׁשפי ִ֖אש שַ לְׁ הִׁ֥ב ְׁת ָּׁיֹֽה׃ ַ ֣מים ַר ָ֗בים ִ֤לא יֹֽ ּוכְׁ לּו לְׁ כ ַ֣בֹות א ָּׁ ֹֽ
יֹושבת בַ ג ַָ֗נים
ָּׁל־הֹון ביתֹו בָּׁ אַ ה ִּ֔ ֲָּׁבה ִ֖בֹוז י ִָּׁׁ֥בּוזּו לֹֽ ֹו׃ הַ ֣
֣לא י ְׁש ְׁט ֑פּוהָּׁ אם־י ַ֨תן ֶּ֜איש את־כ ִ֤
דֹודי ּוֹֽ ְׁדמה־לְׁ ָךִ֤ לצְׁ בי ָׁ֚אֹו לְׁ ֣עפר ָּׁ ֹֽהאַ י ִָּּׁ֔לים עַ ִ֖ל
יעיני׃ בְׁ ַ ֣רח ָ֗
יבים לְׁ קֹולְִ֖ך הַ ְׁשמ ֹֽ
חֲב ֛רים מַ קְׁ ש ִׁ֥
יעינִּ י׃
קֹולְך הַ ְש ִּמ ִּ ִֽ
יבים לְ ֵ ֖
ּיֹושבֶ ת בַ ג ִּ֗ ִַּנים חֲבֵ ִּ ִ֛רים מַ קְ ִּש ִּ ִ֥
הָּׁ ִׁ֥רי בְׁ שָּׁ ֹֽמים׃ הַ ֶ ֹ֣

בותינּו ואמותינו,
ִרבון כָׁל הָׁ עול ִָׁמים ,י ְִּהי ָׁרצון ִמלְּ פָׁ נֶׁיָך ְּיהֹּוָׁ ה אֱ להֵ ינּו וֵאלהֵ י א ֵ
ֶׁׁשבִ זְּ כּות ִׁשיר הַ ִש ִירים א ֶׁׁשר ָׁק ָׁראנו וְּ לָׁמַ ְּדנוֶׁׁ ,שהּוא קדֶׁ ׁש ָׁק ָׁד ִׁשים ֶׁׁש ְּתהֵ א ָׁׁשעָׁ ה זו
ְּׁשעַ ת ַרח ִמיםְּׁ ,שעַ ת הַ ְּק ָׁׁשבָׁ הְּׁ ,שעַ ת הַ א ָׁזנָׁה
וְּ נִ ְּק ָׁראָך וְּ ַתענֵנּוַ ,נע ִתיר לְּ ָך וְּ הֵ עָׁ ֵתר לָׁנּו ,וְּ ִת ְּהיֶׁה עִ ם לְּ בָׁ בֵ נּו וְּ ִא ְּמ ֵרי פִ ינּו בְּ עֵ ת מַ ְּח ְּׁשבותֵ ינּו,
וְּ ִעם יָׁדֵ ינּו בְּ עֵ ת מַ עבָׁ דֵ ינּו ,וְּ ִת ְּׁשלַח בְּ ָׁרכָׁה ,הַ ְּצלָׁחָׁ ה וְּ הַ ְּרוָׁ חָׁ ה ,בְּ כָׁל מַ ע ֵשי יָׁדֵ ינּוּ ,ומֵ עָׁ פָׁ ר
רוממֵ נּו ,וְּ ָׁת ִׁשיב ְּׁשכִ ינ ְָּׁתָך לְּ ִעיר ָׁק ְּד ְּׁשָך בִ ְּמהֵ ָׁרה בְּ יָׁמֵ ינּו,
לּותנּו ְּת ְּ
עָׁ נְּ יֵנּו ְּת ִקימֵ נּוּ ,ומֵ אַ ְּׁשפות ַּד ֵ
ָאמֵ ן:
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שיר השירים המלא
(עבור שבתות הקיץ – לקט שיר השירים מופיע עמוד )3
פרק א
יח ְשמָ נֶ ֹ֣יָך
טֹובים ד ֶ ֖דיָך ִּמ ָ ִּֽיָּֽיִּ ן׃ לְ ֵ ֵ֙ר ֵַ֙
יקֹות ַ֔ ִּפיהּו ִּ ִֽכי־ ִּ ִ֥
ֹלמה׃ יִּ שָ ֵֵ֙קנִּ יֵ֙ ִּמנְ ִּש ֹ֣
שר לִּ ְש ִֽ
ִּ ִ֥שיר הַ ִּש ִּ ֖ירים אֲ ֶ ִ֥
יאנִּ י הַ ֶּ֜ ֶמלְֶך
ל־כ֖ן ֲעל ִָ֥מֹות אֲ הֵ ִֽבּוָך׃ מָ ְש ֵכ֖נִּ י אַ ח ֶ ֲֹ֣ריָך נ ֶָ֑רּוצָ ה ה ֱִּב ַ֨ ַ
ּורק ְש ֶ ֶ֑מָך עַ ֵ
שמֶ ן ת ַ ֹ֣
טֹובים ֶ ֖
ִַּ֔
חֹורה ֲאני ְׁ ֹֽונָּׁא ִּ֔ ָּׁוה בְׁ נִ֖ ֹות
חֲדָ ָ ִּ֗ריו נ ִּ ִָ֤גילָה וְ נִּ ְש ְמחָ הֵ֙ ַ֔ ָבְך ַנז ִּ ְִ֤כ ָירה ד ֵֶ֙דיָךֵ֙ ִּמ ַַּ֔ייִּ ן מֵ ישָ ִּ ֖רים אֲ הֵ ִֽבּוָך׃ ְׁש ָּׁ ִ֤
ֹלמה׃ אַ ל־ת ְׁראּוני שאֲנ֣י ְׁשחַ ְׁר ִּ֔חרת ששֱ זָּׁפַ ְִׁ֖תני הַ ָּׁ ֑שמש בְׁ נרי
יְׁ רּושָּׁ ָּׁלִָ֑֑ם כְׁ אָּׁ הֳל֣י ק ִּ֔ ָּׁדר כיריעִ֖ ֹות ְׁש ֹֽ
ֲרּו־בי שָּׁ ֻּמני נט ָּׁ ֣רה את־הַ כְׁ ָּׁר ִּ֔מים כ ְַׁר ִׁ֥מי ש ִ֖לי ִׁ֥לא נ ָּׁ ָֹּֽׁט ְׁרתי׃ הַ ג֣ידָּׁ ה ָ֗לי ִ֤שאָּׁ הֲבָּׁ ה נַפְׁ ִּ֔שי איכָּׁ ֣ה
א ֣מי ֹֽנח ָ֗
ם־לא ת ְׁדעי ִָּּׁ֔לְך הַ יָּׁפָּׁ ִ֖ה
ת ְׁר ִּ֔עה איכָּׁ ִ֖ה תַ ְׁר ֣ביץ ַ ֹֽבצָּׁ ה ָּׁ ֳ֑רים שַ ל ָּׁ ִָּׁ֤מה ֹֽאהְׁ יה כְׁ ֣ע ְׁט ִָּּׁ֔יה ַעִ֖ל ע ְׁד ִׁ֥רי חֲב ֹֽריָך׃ א ִ֤
בַ נ ָּׁ֑שים ְׁ ֹֽצאי־ ִָּׁ֞לְך בְׁ עקְׁ ֣בי הַ ָ֗צאן ְּׁורעי את־גְׁ די ִּ֔ ַתיְך עַ ִ֖ל מ ְׁשכְׁ נִׁ֥ ֹות הָּׁ ר ֹֽעים׃ לְׁ סֻּסָּׁ תי בְׁ רכְׁ ב֣י פַ ְׁר ִּ֔עה
תֹורי זָּׁהָּׁ ב ַנעֲשה־ ִָּּׁ֔לְך ִ֖עם נְׁ קֻּ ִׁ֥דֹות הַ ָּׁ ֹֽכסף׃
ֲרּוזים׃ ִ֤
ָּׁארְך בַ ח ֹֽ
יתיְך ַרעְׁ י ָֹּֽׁתי׃ נָּׁאוִ֤ ּו לְׁ חָּׁ ַייְך בַ ת ִּ֔רים צַ ּו ִ֖
דמ ִ֖
יחֹו׃ צְׁ ַ֨רֹור הַ ִ֤מר דֹודי ִּ֔לי ִׁ֥בין שָּׁ ַ ִ֖די י ָֹּֽׁלין׃ א ְׁש ַ֨כל הַ ִ֤כפר דֹודי
ַד־שהַ מלְך ב ְׁמס ִּ֔בֹו נ ְׁר ִ֖די נ ַ ִָּׁׁ֥תן ר ֹֽ
ע ִ֤
דֹודיֵ֙ ַ ֹ֣אף נ ַ֔ ִָּעים אַ ף־
יֹונים׃ ִּהנְ ַָ֨ך י ֶָפִ֤ה ִּ
ִּ֔לי בְׁ כ ְַׁר ִ֖מי עִׁ֥ין גָֹּֽֽדי׃ ִּהנָ ְִָּֽ֤ך יָפָ הֵ֙ ַרעְ י ַ֔ ִָּתי ִּהנָ ְִָּֽ֥ך י ָָפ֖ה עֵ ינַ ִָּֽ֥יִּ ְך ִּ ִֽ
רֹותים׃
יטנּו ְב ִּ ִֽ
שנּו ַר ֲענ ָָנִֽה׃ ק ִ֤רֹות בָ ֵֵ֙תינּוֵ֙ אֲ ָר ַ֔ ִּזים ַר ִּה ֵ ֖
עַ ְר ֵ ֖
פרק ב
חֹוחים ֵכִ֥ן ַרעְ י ִּ ָ֖תי ֵ ִ֥בין הַ בָ נִֽ ֹות׃
אֲ נִּ יֵ֙ חֲבַ ֶ ֹ֣צלֶת הַ שָ ַ֔רֹון ִֽשֹושַ נַ ֖ת הָ עֲמָ ִּ ִֽקים׃ כְ ִֽשֹושַ נָהֵ֙ ֵ ֹ֣בין הַ ִַּ֔
דֹודי ֵ ֹ֣בין הַ בָ ִּנֶ֑ים ְב ִּצּלֹוֵ֙ ִּח ַ ֹ֣מ ְד ִּתי וְ יָשַַ֔ ְב ִּתי ּופִּ ְרי֖ ֹו מָ ִ֥תֹוק לְ ִּח ִּ ִֽכי׃ הֱביאַ ני
ּוח בַ ע ֵ ֲֹ֣צי הַ ַַּ֔יעַ ר ֵכִ֥ן ִּ ֖
כְ תַ פֵ֙ ֵַ֙
פּוחים כי־חֹולַ ִׁ֥ת אַ ה ֲָּׁבִ֖ה ָּׁ ֹֽאני׃
ישֹות ַרפְׁ ִ֖דּוני בַ תַ ֑
אל־ב֣ית הַ ִָּּׁ֔יין וְׁ דגְׁ לִׁ֥ ֹו ָּׁע ַלִ֖י אַ ה ָּׁ ֲֹֽבה׃ סַ ְׁמכּוני ָּׁ ֹֽבאֲש ִּ֔
אשי וימינִ֖ ֹו ְׁתחַ בְׁ ֹֽקני׃ ה ְׁש ַ֨ ַבעְׁ תי א ְׁת ֶּ֜כם בְׁ נִ֤ ֹות יְׁ רּושָּׁ ַלם בצְׁ בָּׁ ִּ֔אֹות ִ֖אֹו בְׁ אַ יְׁ ל֣ ֹות
ְׁשמאלֹו ַ ֣תחַ ת לְׁ ר ִּ֔
דֹודי הנה־זִ֖ה ָּׁב֑א ְׁמדַ לג עַ ל־
ם־תעֹֽ ְֹׁור ֛רּו את־הָּׁ אַ ה ֲָּׁבִ֖ה ַעִׁ֥ד שתחְׁ ָּׁ ֹֽפץ׃ ֣קֹול ִּ֔
הַ ָּּׁׂ ֑דה אם־תָּׁ רעירּו ְׁ ֹֽוא ְׁ
דֹומה דֹודי לצְׁ ִּ֔בי ִ֖אֹו לְׁ ֣עפר ָּׁ ֹֽהאַ י ָּׁ֑לים הנה־זִ֤ה עֹומד אַ ַח֣ר כ ְָּׁׁת ִּ֔לנּו
ה֣הָּׁ ִּ֔רים ְׁמקַ פִ֖ץ עַ ל־הַ גְׁ בָּׁ ֹֽעֹות׃ ִ֤
י־לְך׃
דֹודי וְׁ ָּׁ ֣אמַ ר ֑לי ִׁ֥קּומי ָּׁלְ֛ך ַרעְׁ י ִָּׁׁ֥תי ָּׁי ָּׁפ ִ֖תי ּולְׁ כ ָּׁ ֹֽ
ן־הח ֲַר ֹֽכים׃ ָּׁענָּׁ ִׁ֥ה ִ֖
ן־החֲֹּלנִּ֔ ֹות מ ִ֖ציץ מ ַ ֹֽ
מַ ְׁשגיחַ מ ַ ֹֽ
ֹֽכי־הנִׁ֥ה הַ ְׁס ָּׁ ִ֖תיו ָּׁע ָּׁב֑ר הַ גשם חָּׁ ַלִ֖ף הָּׁ לַ ִׁ֥ ְך לֹֽ ֹו׃ הַ נצָּׁ נים נ ְׁר ֣אּו בָּׁ ִּ֔ ָּׁארץ עִׁ֥ת הַ ז ִָּׁ֖מיר הג֑י ַע וְׁ ִׁ֥קֹול הַ ִ֖תֹור
נ ְׁש ַ ִׁ֥מע בְׁ אַ ְׁר ֹֽצנּו׃ הַ ְׁתאנָּׁה ָּׁ ֹֽחנְׁ ָּׁט֣ה ַפ ִּ֔גיהָּׁ וְׁ הַ גְׁ ָּׁפנִׁ֥ים ְׁסמָּׁ ַ ִ֖דר נָּׁ ְׁ֣תנּו ֑ריחַ ִׁ֥קּומי ָּׁלְ֛ך ַרעְׁ ָּׁי ִׁ֥תי ָּׁי ָּׁפ ִ֖תי ּולְׁ כי־
יעיני את־קֹולְ֑ך כי־קֹולְִׁ֥ך
ָּׁ ֹֽלְך׃ יֹו ָּׁנ ִ֞תי בְׁ חַ גְׁ ו֣י הַ ָ֗סלַע בְׁ סתר הַ מַ ְׁדר ִּ֔ ָּׁגה הַ ְׁראיני את־מַ ְׁר ִּ֔ ַאיְך הַ ְׁשמ ִ֖
ֹודי
ע ִָּׁ֖רב ּומַ ְׁר ִׁ֥איְך נָּׁאוֹֽה׃ ֹֽאחֱזּו־ ַָּׁ֨לנּו ֹֽשּו ָּׁע ִּ֔לים ֹֽשּו ָּׁע ִׁ֥לים קְׁ טַ נִ֖ים ְׁמחַ בְׁ ֣לים כְׁ ָּׁר ֑מים ּוכְׁ ָּׁר ִ֖מינּו ְׁסמָּׁ ַ ֹֽדר׃ ד ִּ ִ֥
דֹודי לִּ ְצ ִִּּ֗בי ִ֛אֹו
ּוח הַ ּיַ֔ ֹום וְ נָ ֖סּו הַ ְצל ִּ ֶָ֑לים ס ֩ב ְדמֵ ה־לְ ַָ֨ך ִֶּּ֜
לִּ יֵ֙ וַאֲ ִּנֹ֣י ַ֔לֹו הָ ר ֶע֖ה בַ שֹושַ ִּ ִֽנים׃ ַעִ֤ד שֶ ּיָפֵ֙ ֵַ֙
ל־ה ֵרי ָ ִֽבתֶ ר׃
לְ ִ֥עפֶ ר הָ אַ ּי ִּ ָ֖לים עַ ָ ִ֥
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פרק ג
אתיו׃ אָ ַ֨קּומָ ה ֶָּ֜נא
ֵילֹות ִּבקַַּ֕ ְש ִּתי ֵ ִ֥את שֶ אָ ה ָ ֲ֖בה ַנפְ ִּ ֶ֑שי ִּבקַ ְש ִּ ֖תיו וְ ִ֥לא ְמצָ ִּ ִֽ
ל־מ ְשכ ִָּביֵ֙ בַ ּל ַ֔
עַ ִּ
אתיו׃
ּוב ְרח ַ֔בֹות אֲ בַ קְ שַָּ֕ ה ֵ ִ֥את שֶ אָ ה ָ ֲ֖בה נַפְ ִּ ֶ֑שי ִּבקַ ְש ִּ ֖תיו וְ ִ֥לא ְמצָ ִּ ִֽ
סֹוב ָ ֹ֣בה בָ ִּ֗ ִּעיר בַ ְשוָקִּ יםֵ֙ ָ ֹ֣
וַאֲ ְ
יתם׃ כִּ ְמעַ טֵ֙ שֶ עָ ַ ֹ֣ב ְר ִּתי מֵ הֶַ֔ ם ַעֹ֣ד
ְמצָ אֵ֙ ּונִּ יֵ֙ הַ ֹ֣ש ְמ ִּ ַ֔רים הַ ס ְב ִּ ֖בים בָ ִּ ֶ֑עיר ֵ ִ֛את שֶ אָ ֲה ָ ִ֥בה נַפְ ִּ ֖שי ְר ִּא ֶ ִֽ
ל־חדֶ ר
ל־בית ִּא ִַּ֔מי וְ אֶ ֶ ֖
יאתיוֵ֙ אֶ ֵ ֹ֣
ד־שהֲבֵ ִּ
אתי ֵ ִ֥את שֶ אָ ה ָ ֲ֖בה נַפְ ִּ ֶ֑שי אֲ חַ ז ְִּתיוֵ֙ וְ ֹ֣לא אַ ְרפֶַ֔ נּו עַ ֶ ִ֤
ֶ ִֽשמָ צַָ֔ ִּ
ם־תעֹֽ ְֹׁור ֛רּו
הֹור ִּ ִֽתי׃ ה ְׁש ַ֨ ַבעְׁ תי א ְׁת ֶּ֜כם בְׁ נִ֤ ֹות יְׁ רּושָּׁ ַלם בצְׁ בָּׁ ִּ֔אֹות ִ֖אֹו בְׁ אַ יְׁ ל֣ ֹות הַ ָּּׁׂ ֑דה אם־תָּׁ רעירּו ְׁ ֹֽוא ְׁ
ָ
את־הָּׁ אַ ה ֲָּׁבִ֖ה עַ ִׁ֥ד שתחְׁ ָּׁ ֹֽפץ׃ ֣מי ָ֗זאת עלָּׁה מן־הַ מ ְׁד ִּ֔ ָּׁבר כְׁ ֹֽתימ ֲִ֖רֹות ָּׁע ָּׁ ֑שן ְׁמקֻּ ִ֤טרת מֹור ּולְׁ בֹו ִָּּׁ֔נה מ ִ֖כל
ֹלמה ש ִׁ֥שים גב ִ֖רים סָּׁ ֣ביב לָּׁ ֑ ּה מגב ִ֖רי י ְׁש ָּׁר ֹֽאל׃ ֻּכלָּׁם אֲחֻּ ֣זי ִּ֔חרב
רֹוכל׃ ה ָ֗נה מטָּׁ תֹו של ְׁש ִּ֔
אַ בְׁ ַ ִׁ֥קת ֹֽ
ֹלמה מע ֲִ֖צי
ְׁמל ְֻּׁמ ִ֖די מלְׁ חָּׁ ָּׁ ֑מה ִ֤איש חַ ְׁרבֹו ַעל־יְׁ רכִּ֔ ֹו מפַ ִ֖חַ ד בַ לילֹֽ ֹות׃ אַ פ ְׁריָ֗ ֹון עָּׁ ִ֤שָּׁ ה לֹו הַ ֣מלְך ְׁש ִּ֔
הַ לְׁ בָּׁ נֹֽ ֹון׃ ַעמּודָּׁ יו עָּׁ ֣שָּׁ ה ִּ֔כסף ְׁר פידָּׁ ֣תֹו ז ִּ֔ ָָּּׁׁהב מ ְׁרכ ִָּׁ֖בֹו אַ ְׁרג ָּׁ ָּׁ֑מן תֹוכֹו ָּׁר ֣צּוף אַ ה ִּ֔ ֲָּׁבה מבְׁ נִ֖ ֹות יְׁ רּושָּׁ ֹֽ ָּׁלִָ֑ם׃
ֹלמה בָ עֲטָ ָ ִּ֗רה שֶ עִּ ְט ָרה־ּלִ֤ ֹו ִּאמֹוֵ֙ ְביֹ֣ ֹום חֲתֻ נ ַָ֔תֹו ּו ְבי֖ ֹום
ְצ ֶ ֶ֧אינָה׀ ּוִֽ ְר ֶ ִ֛אינָה ְבנִ֥ ֹות ִּצּי֖ ֹון בַ ֶ ֹ֣מלְֶך ְש ֶ֑
ִּש ְמ ַ ִ֥חת לִּ ִֽבֹו׃
פרק ד
יֹונים ִּמ ַ ֖בעַ ד לְ צַ מָ ֵ ֶ֑תְך שַ עְ ֵרְךֵ֙ כְ ֵעֹ֣דֶ ר ָ ִֽהעִּ ַ֔ ִּזים שֶ גָלְ ֖שּו מֵ ַ ִ֥הר
ִּה ַָ֨נְך י ָָפִ֤ה ַרעְ י ִָּתיֵ֙ ִּהנָ ְָֹּֽ֣ך יָפַָ֔ ה עֵ ינַ ָֹּֽ֣יִּ ְך ַ֔ ִּ
ימֹות וְ שַ כ ָ ֻ֖לה ֵ ִ֥אין בָ ֶ ִֽהם׃
צּובֹות שֶ עָ ל֖ ּו ִּמן־הָ ַר ְח ָ ֶ֑צה שֶ ֻכּלָםֵ֙ מַ ְת ִּא ַ֔
גִּ לְ ָ ִֽעד׃ ִּש ֵ֙ ַניִּ ְךֵ֙ כְ ֵעֹ֣דֶ ר הַ קְ ַ֔
ּומ ְדבָ ֵ ֖ריְך נָאוֶ ֶ֑ה כְ ֶ ִ֤פלַח ָ ִֽה ִּרמֹוןֵ֙ ַרקָ תֵַ֔ ְך ִּמ ַ ֖בעַ ד לְ צַ מָ ֵ ִֽתְך׃ כְׁ מגְׁ ַ ִ֤דל דָּׁ ויד
כְ ִ֤חּוט הַ שָ נִּ יֵ֙ ִּשפְ תתַַ֔ יִּ ְך ִּ
בֹורים׃ ְׁש ִׁ֥ני שָּׁ ַ ֛דיְך כ ְׁשנִׁ֥י ֳע ָּׁפ ִ֖רים
ָּׁארְך בָּׁ נִ֖ ּוי לְׁ תַ לְׁ פי֑ ֹות ִ֤אלף הַ מָּׁ גן תָּׁ ל֣ ּוי ָּׁע ִָּּׁ֔ליו ִ֖כל שלְׁ ִׁ֥טי הַ ג ֹֽ
צַ ּו ִּ֔
ל־ה֣ר הַ ִּ֔מֹור וְׁ אל־
רֹועים בַ שֹושַ ֹֽנים׃ עַ ִ֤ד שיָּׁפּוחַ הַ יִּ֔ ֹום וְׁ נָּׁ ִ֖סּו הַ צְׁ ל ָּׁ֑לים ִ֤אלְך לי א ַ
אֹומי צְׁ ביָּׁ ֑ה הָּׁ ִ֖
ְׁת ֣
ּומּום ִׁ֥אין ָּׁ ֹֽבְך׃ א ִ֤תי מלְׁ בָּׁ נֹון ַכ ִָּּׁ֔לה א ִ֖תי מלְׁ בָּׁ נ֣ ֹון תָּׁ ֑בֹואי תָּׁ ֣שּורי
בֹונֹֽה׃ כֻּלָּׁ ְִ֤ך ָּׁיפָּׁה ַרעְׁ י ִָּּׁ֔תי ִ֖
גבְׁ עַ ִ֖ת הַ לְׁ ָּׁ
מ ֣ראש ֲאמָּׁ ָָּׁ֗נה מ ִ֤ראש ְׁשניר וְׁ ח ְׁר ִּ֔מֹון מ ְׁמענ֣ ֹות א ֲָּׁריִּ֔ ֹות ֹֽמהַ ְׁר ִ֖רי נְׁ מ ֹֽרים׃ לבַ בְׁ ִ֖תני אֲ ח ֣תי כַלָּׁ ֑ה
ה־טבּו
לבַ בְׁ תיני באחד [בְׁ אַ ַח֣ת] מעי ִַּ֔ניְך בְׁ אַ ַחִׁ֥ד עֲנָּׁ ִ֖ק מצַ ּוְׁ ר ָּׁ ֹֽנָּֽיְך׃ מַ ה־י ִָּׁׁ֥פּו ד ַ ִ֖דיְך אֲח ֣תי כַלָּׁ ֑ה מַ ִ֤
שֹונְך
תֹותיְך כַלָּׁ ֑ה ְׁד ַבִ֤ש וְׁ חָּׁ לָּׁב ַ ֣תחַ ת לְׁ ִּ֔
דדַ יְך מ ִַּ֔יין וְׁ ִׁ֥ריחַ ְׁשמָּׁ נַ ִָּֽ֖יְך מכָּׁל־בְׁ שָּׁ ֹֽמים׃ ֛נפת ת ִׁ֥טפְׁ נָּׁה שפְׁ ַ ִ֖
מֹונים
וְׁ ִׁ֥ריחַ שַ לְׁ מ ַ ִ֖תיְך כְׁ ִׁ֥ריחַ לְׁ בָּׁ נֹֽ ֹון׃ גַ ִָּֽׁ֥ן נ ִָּׁ֖עּול אֲח ֣תי כַלָּׁ ֑ה גַ ִׁ֥ ל נָּׁעִ֖ ּול מַ עְׁ יָּׁ ִָּֽׁ֥ן חָּׁ ֹֽתּום׃ ְׁשלָּׁחַ יְך פ ְַׁר ֣דס ר ִּ֔
ִ֖עם פְׁ ֣רי ְׁמג ָּׁ֑דים כְׁ פ ִָּׁ֖רים עם־נְׁ ָּׁר ֹֽדים׃ ֣נ ְָּֽׁר ְׁד וְׁ כ ְַׁר ָ֗כם קָּׁ נה וְׁ קנ ִָּּׁ֔מֹון ִ֖עם כָּׁל־עֲצ֣י לְׁ בֹונָּׁ ֑ה ָׁ֚מר ַואֲהָּׁ ִּ֔לֹות
ֹואי
ּוב ִּ
אשי בְׁ שָּׁ ֹֽמים׃ מַ עְ יַ ָֹּֽ֣ן ג ַ֔ ִַּנים ְב ֵ ֖אר ַ ֹ֣מיִּ ם חַ ִּּיֶ֑ים וְ נז ִּ ְ֖לים ִּמן־לְ בָ נִֽ ֹון׃ ִ֤ע ִּּורי צָ פֹוןֵ֙ ֹ֣
ָּׁל־ר ִׁ֥
ִ֖עם כ ָּׁ
אכ֖ל פְ ִּ ִ֥רי ְמג ָ ִָֽדיו׃
דֹודיֵ֙ לְ גַנַ֔ ֹו וְ י ַ
יחי ג ִַּנ֖י יִּ זְ לֹ֣ ּו ְבשָ ָ ֶ֑מיו י ִָ֤בא ִּ
ימן הָ ִּ ִ֥פ ִּ
תֵ ַ֔ ָ
פרק ה
יתי י ִֵּינ֖י עִּ ם־
ם־ד ְב ַ֔ ִּשי שָ ִּ ִ֥ת ִּ
ם־בשָ ִַּ֔מי אָ ַכִ֤לְ ִּתי יַעְ ִּריֵ֙ עִּ ִּ
מֹוריֵ֙ עִּ ְ
יתי ִּ
אתי לְ גַנִּ י֮ אֲ ח ִּ ֹ֣תי ַכ ָּל ֒ה אָ ִּ ִ֤ר ִּ
ָ ֹ֣ב ִּ
דֹודי דֹופִֵּ֗ ק פִּ ְת ִּחי־לִִּ֞ י
דֹודים׃ אֲ ִּנִ֥י יְ שֵ נָ ֖ה וְ לִּ ִּ ֹ֣בי ֵ ֶ֑ער ֹ֣קֹול׀ ִּ ֹ֣
ֲחל ִּ ֶָ֑בי ִּאכְ לֹ֣ ּו ֵר ַ֔ ִּעים ְש ִ֥תּו וְ ִּשכְ ֖רּו ִּ ִֽ
צֹותי ְר ִּ ִ֥סיסֵ י ָ ִֽליְ לָה׃ פָּׁשַ ְׁטתי את־כֻּתָּׁ נְׁ ִּ֔תי
ָא־טל קְ ּוֻ ַ ֖
אשיֵ֙ נִּ ְמל ַ֔ ָ
אֲ ח ִּ ִ֤תי ַרעְ י ִָּתיֵ֙ יֹונ ִּ ָֹ֣תי תַ מָ ַ֔ ִּתי שֶ ר ִּ
דֹודי שָּׁ לַ ִ֤ח יָּׁדֹו מן־הַ ִּ֔חר ּומעַ ִ֖י הָּׁ ִׁ֥מּו עָּׁ ָּׁ ֹֽליו׃
ת־רגְׁ ַלִ֖י איכָּׁ ִׁ֥ כָּׁה אֲטַ נְׁ ֹֽפם׃ ָ֗
איכָּׁ ִ֖ כָּׁה אלְׁ בָּׁ ֑שנָּׁה ָּׁר ַחִׁ֥צְׁ תי א ַ
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פּו־מֹור וְׁ אצְׁ בְׁ עתַ י ֣מֹור ע ִּ֔בר ַעִ֖ל כ ִַׁ֥פֹות הַ מַ נְׁ עֹֽ ּול׃ ָּׁפ ַ ִ֤תחְׁ ֹֽתי ֲאני
דֹודי וְׁ י ַ ָּׁ֣די ָּׁנ ְֹֽׁט ָ֗
ַ ִׁ֥ק ְׁמ ֹֽתי ֲאנִ֖י לפְׁ ֣תחַ לְׁ ֑
אתיו וְׁ ִׁ֥לא ָּׁע ָּׁנֹֽני׃ ְׁמצָּׁ אֻּ ר ני
אתיהּו קְׁ ָּׁר ִ֖
דֹודי חָּׁ ַ ֣מק ָּׁע ָּׁב֑ר נַפְׁ שי ָּׁיֹֽצְׁ ָּׁ ֣אה בְׁ דַ בְׁ ִּ֔רֹו בקַ ְׁשתיהּו וְׁ ֣לא ְׁמצָּׁ ִּ֔
דֹודי וְׁ ִ֖
לְׁ ִּ֔
ת־רדידי ֹֽמעָּׁ ִַּ֔לי ש ְׁמ ִ֖רי הַ ח ֹֽמֹות׃ ה ְׁש ַבִׁ֥עְׁ תי א ְׁתכִ֖ם
הַ ש ְׁמ ֛רים הַ סבְׁ ִׁ֥בים בָּׁ ִ֖עיר הכ֣ ּוני פְׁ צָּׁ ע֑ ּוני נ ְָּׁׁש ִ֤אּו א ְׁ
ה־דֹודְך מדִּ֔ ֹוד הַ יָּׁפָּׁ ִ֖ה
֣
ת־דֹודי מַ ה־תַ ג֣ידּו ִּ֔לֹו שחֹולַ ִׁ֥ת אַ ה ֲָּׁבִ֖ה ָּׁ ֹֽאני׃ מַ
ִּ֔
בְׁ נ֣ ֹות יְׁ רּושָּׁ ָּׁלִָ֑֑ם ֹֽאם־ת ְׁמצְׁ אּו א
אשֹו כ֣תם פָּׁ ֑ז
דֹודי צַ ח וְׁ אָּׁ דִּ֔ ֹום דָּׁ גִ֖ ּול מ ְׁרבָּׁ ָּׁ ֹֽבה׃ ר ִ֖
ה־דֹודְך מדִּ֔ ֹוד שכָּׁ ִ֖ כָּׁה ה ְׁשבַ עְׁ ָּׁ ֹֽתנּו׃ ִׁ֥
֣
בַ נ ָּׁ֑שים מַ
ָּׁעֹורב׃ עי ָּׁניו כְׁ יֹונִ֖ים עַל־ ֲא ֣פיקי ָּׁ ֑מים ֹֽרחֲצֹות ֹֽבחָּׁ ִָּּׁ֔לב י ְׁש ִ֖בֹות ַעל־
קְׁ ּוצֹותָּׁ יו תַ לְׁ תַ ִּ֔לים ְׁשח ִ֖רֹות כ ֹֽ
מ ֹֽלאת׃ לְׁ חָּׁ יָּׁו ַכעֲרּוגַ ֣ת הַ ִּ֔בשם מגְׁ ְׁדלִ֖ ֹות מ ְׁרקָּׁ ֑חים שפְׁ תֹותָּׁ יו ֹֽשֹושַ ִּ֔נים נ ְׁט ִ֖פֹות ִׁ֥מֹור ע ֹֽבר׃ יָּׁדָּׁ יו
גְׁ ליל֣י ז ִּ֔ ָָּּׁׁהב ְׁמ ֻּמל ִָּׁ֖אים בַ תַ ְׁר ֑שיש מעָּׁ יו ע֣שת ִּ֔שן ְׁמעֻּלִ֖פת סַ פ ֹֽירים׃ שֹוקָּׁ יו ַע ֣מּודי ִּ֔שש ְׁמיֻּסָּׁ ִ֖דים
דֹודיֵ֙ וְ זֶ ֹ֣ה ֵר ַ֔ ִּעי
עַל־אַ ְׁדני־פָּׁ ֑ז מַ ְׁראהּו כַלְׁ בָּׁ נִּ֔ ֹון בָּׁ ִ֖חּור כָּׁאֲ ָּׁר ֹֽזים׃ ִּחכֹוֵ֙ ַ ִֽמ ְמתַ ַ֔ ִּקים וְ כֻּל֖ ֹו מַ חֲמַ ִּ ֶ֑דים זֶ ִ֤ה ִּ
ְבנ֖ ֹות יְ רּושָ ָל ִּם׃
פרק ו
ֲרּוגֹות
דֹודיֵ֙ י ַ ָֹ֣רד לְ גַנַ֔ ֹו ַלע ֖
שנּו עִּ ָ ִֽמְך׃ ִּ
דֹודְך ּונְ בַ קְ ֶ ֖
דֹודְך הַ ּי ָָפ֖ה בַ נ ִּ ֶָ֑שים אָָ֚ נָה פָ נָ ֹ֣ה ַ֔ ֵ
אָָ֚ נָה הָ ַ ֹ֣לְך ַ֔ ֵ
דֹודי לִַּ֔ י הָ ר ֶע֖ה בַ שֹושַ ִּ ִֽנים׃ ָּׁי ַָּׁ֨פה ַ ִ֤א ְׁת
דֹודיֵ֙ וְ ִּ ֹ֣
הַ ֶ֑בשֶ ם לִּ ְרעֹותֵ֙ בַ ג ַ֔ ִַּנים וְ לִּ לְ ֖קט ִֽשֹושַ ִּ ִֽנים׃ אֲ ִּנִ֤י לְ ִּ
ַרעְׁ יָּׁתי כְׁ ת ְׁר ִּ֔ ָּׁצה נָּׁאוָּׁ ִ֖ה כירּושָּׁ ָּׁלִָ֑֑ם ֲאי ָּׁ ִֻּ֖מה כַנ ְׁדגָּׁלֹֽ ֹות׃ הָּׁ ִ֤סבי עי ַניְך מנגְׁ ִּ֔די ִׁ֥שהִ֖ם ה ְׁרהיבֻּ ֑ני שַ עְׁ רְך
ימֹות
כְׁ ע֣דר ָּׁ ֹֽהע ִּ֔זים ש ָּׁגלְׁ ִ֖שּו מן־הַ גלְׁ ָּׁ ֹֽעד׃ ש ַניְך כְׁ ע֣דר ָּׁ ֹֽה ְׁרח ִּ֔לים שעָּׁ לִ֖ ּו מן־הָּׁ ַר ְׁח ָּׁצ֑ה ש ֻּכלָּׁם מַ ְׁתא ִּ֔
ּושמנִ֖ים ֹֽפילַגְׁ ֑שים
וְׁ שַ כֻּלָּׁ ִ֖ה ִׁ֥אין בָּׁ ֹֽהם׃ כְׁ ִ֤פלַח הָּׁ רמֹון ַרקָּׁ ִּ֔תְך מ ַ ִ֖בעַד לְׁ צַ מָּׁ ֹֽתְך׃ ש ִׁ֥שים המָּׁ ה ְׁמלָּׁכִּ֔ ֹות ְׁ
ַו ֲעל ִָּׁ֖מֹות ִׁ֥אין מ ְׁס ָּׁ ֹֽפר׃ אַ ַחִׁ֥ת היא יֹונ ָּׁ֣תי תַ מָּׁ ִּ֔תי אַ ַחִׁ֥ת היא לְׁ א ִּ֔ ָּׁמּה בָּׁ ָּׁ ִׁ֥רה ִ֖היא לְׁ יֹֽ ֹול ְַׁד ָּׁ ֑תּה ָּׁר ִ֤אּוהָּׁ בָּׁ נֹות
מֹו־שחַ ר יָּׁפָּׁ ֣ה כַלְׁ בָּׁ ָָּׁ֗נה בָּׁ ָּׁרה ַ ֹֽכחַ ִּ֔ ָּׁמה
ָּׁ ֑
י־זאת הַ נ ְׁשקָּׁ פָּׁ ִ֖ה כְׁ
ּופילַגְׁ ִ֖שים ַוָֹּֽֽיְׁ הַ לְׁ לֹֽ ּוהָּׁ ׃ מ ִׁ֥
ַוָֹּֽֽיְׁ אַ ְׁש ִּ֔רּוהָּׁ ְׁמלָּׁכִׁ֥ ֹות ֹֽ
ֲאי ָּׁ ִֻּ֖מה כַנ ְׁדגָּׁלֹֽ ֹות׃ אֶ ל־גִּ נַ ִ֤ת אֱ גֹוזֵ֙ י ַ ַָ֔ר ְד ִּתי לִּ ְר ֖אֹות ְב ִּא ֵ ֹ֣בי הַ נָ ֶ֑חַ ל לִּ ְראֹותֵ֙ ה ָ ֲִֽפ ְר ָ ֹ֣חה הַ ַ֔ ֶגפֶ ן הֵ נֵ ֖צּו
הָ ִּרמ ִּ ִֽנים׃ ֹ֣לא י ַ֔ ַָדעְ ִּתי נַפְ ִּ ֹ֣שי שָ ַ֔ ַמ ְתנִּ י מַ ְרכְ ֖בֹות עַ ִּמי־נ ִּ ִָֽדיב׃
פרק ז
ֶה־בְך ַ ִֽמה־תֶ חֱזּוֵ֙ בַ ֹ֣שּול ִַַּ֔מית כִּ ְמח ַ ֖לת ַ ִֽהמַ ח ֲָנִָּֽֽיִּ ם׃ מַ ה־
ּובי וְ ֶנ ֱחז ָ ֶ֑
ּובי ֖ש ִּ
ּוביֵ֙ הַ ֹ֣שּול ִַַּ֔מית ִ֥ש ִּ
ּובי שֵ֙ ִּ
ִ֤ש ִּ
ֲשה יְ ֵ ִ֥די אָ ָ ִֽמן׃ שָ ְר ֵרְךֵ֙ אַ גַ ֹ֣ ָּֽן
מּוקי יְ ֵרכַַ֔ יִּ ְך כְ ֹ֣מֹו ֲחל ִַָּ֔אים מַ ע ֵ ֖
ּי ֶָ֧פּו פְ עָ ַ ִ֛מיִּ ְך בַ נְ עָ ִּ ֖לים בַ ת־נ ִּ ֶָ֑דיב חַ ֵ ֹ֣
הַ סַַ֔ הַ ר אַ ל־י ְֶח ַ ֖סר הַ ָ ֶ֑מזֶג ִּב ְטנְֵךֵ֙ ע ֲֵר ַ ֹ֣מת ִּח ִַּ֔טים סּוגָ ֖ה בַ שֹושַ ִּ ִֽנים׃ ְׁשנִׁ֥י שָּׁ ַ ֛דיְך כ ְׁש ִׁ֥ני ֳע ָּׁפ ִ֖רים תָּׁ ֳא ִׁ֥מי
ת־ר ִּ֔בים אַ פְך כְׁ מגְׁ ַ ֣דל הַ לְׁ בָּׁ נִּ֔ ֹון
ָּׁארְך כְׁ מגְׁ ַ ֣דל הַ ֑שן עי ֶַּ֜ניְך בְׁ רכ֣ ֹות בְׁ ח ְׁש ָ֗בֹון עַל־שַ ַער בַ ַ
צְׁ ב ָּׁיֹֽה׃ צַ ּו ִ֖
אשְך כָּׁאַ ְׁרג ָּׁ ָּׁ֑מן ִ֖מלְך אָּׁ ִׁ֥סּור בָּׁ ְׁרהָּׁ ֹֽטים׃ מַ ה־יָּׁפית
אשְך עָּׁ ַַ֨ליְך ַככ ְַׁר ִּ֔מל וְׁ דַ לַ ִׁ֥ת ר ִ֖
צֹופִ֖ה פְׁ נִׁ֥י דַ ָּׁ ֹֽמשק׃ ר ִ֤
ֲנּוגים׃ ִ֤זאת ֹֽקֹומָּׁ תְך ָּׁ ֹֽד ְׁמ ָּׁ ֣תה לְׁ תָּׁ ִּ֔ ָּׁמר וְׁ שָּׁ ַ ִ֖דיְך לְׁ אַ ְׁשכלֹֽ ֹות׃ אָּׁ מַ ְׁרתי אעֱל֣ה
ּומַ ה־ ָּׁנ ִַּ֔ע ְׁמ ְׁת אַ ה ֲָּׁבִ֖ה בַ ַ ֹֽתע ֹֽ
פּוחים׃ וְׁ חכְך כְׁ יִׁ֥ין הַ ֛טֹוב
בְׁ תָּׁ ִּ֔ ָּׁמר ֹֽאחֲזָּׁ ִ֖ה בְׁ סַ נְׁ סנָּׁ ֑יו וְׁ ֹֽיהְׁ יּו־נָּׁ ִ֤א שָּׁ דַ יְך כְׁ א ְׁשכְׁ ל֣ ֹות הַ ִּ֔גפן וְׁ ִׁ֥ריחַ אַ פְִ֖ך כַתַ ֹֽ
דֹודיֵ֙ נ ֵ ֵֹ֣צא הַ שָ ַ֔ ֶדה
ֹובב שפְׁ ִׁ֥תי יְׁ ש ֹֽנים׃ ֲאנ֣י לְׁ דֹו ִּ֔די וְׁ ָּׁע ַלִ֖י ְׁתשּוקָּׁ ֹֽתֹו׃ לְ ָכִ֤ה ִּ
דֹודי לְׁ מישָּׁ ֑רים ד ִ֖
הֹולְִׁ֥ך לְׁ ִ֖
מֹונֶ֑ים
נ ִּ ָ֖לינָה בַ כְ פָ ִּ ִֽרים׃ נ ְַש ִֵּ֙כ ימָ הֵ֙ לַכְ ָר ִַּ֔מים נִּ ְר ִ֞ ֶאה ִּאם ָ ִֽפ ְר ָ ִ֤חה הַ ֵ֙ ֶגפֶ ןֵ֙ פִּ ַ ֹ֣תח הַ ְסמָ ַ֔ ַדר הֵ נֵ ֖צּו הָ ִּר ִּ
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ָל־מג ִַָּ֔דים חֲדָ ִּ ֖שים גַם־יְ שָ ִּנֶ֑ים
נּו־ריחַ וְ עַ ל־פְ תָ ֵֵ֙חינּוֵ֙ כ ְ
שם אֶ ֵ ִ֥תן אֶ ת־ד ַ ֖די ָ ִֽלְך׃ ַ ִֽהדּודָ ִּ ֹ֣אים ָנ ְִֽת ֵ ִּ֗
ָ ִ֛
דֹודי צָ ַפִ֥נְ ִּתי ָ ִֽלְך׃
ִּ ֖
פרק ח
שקְ ַָ֔ך גַ ֖ם לא־י ִָ֥בּוזּו ִּ ִֽלי׃ אֶ נְ ָ ִֽהג ֲִָּ֗ך אֲ ִּ ִֽביאֲ ִָ֛ך
ִּ ִ֤מי יִּ תֶ נְ ָךֵ֙ כְ ָ ֹ֣אח לִַּ֔ י יֹונֵ ֖ק ְש ֵ ֹ֣די ִּא ִּ ֶ֑מי ֶ ִֽא ְמצָ אֲ ָךִ֤ בַ חּוץֵ֙ אֶ ָ ֹ֣
ימינ֖ ֹו
אשי ִּ ִֽו ִּ
ל־בית ִּא ִּ ֖מי ְתל ְַמ ֵ ֶ֑דנִּ י אַ ְשקְ ָךֵ֙ ִּמּיַ ָֹּֽ֣יִּ ן הָ ֶ ַ֔רקַ ח מֵ ע ִּ ֲ֖סיס ִּרמ ִּ ִֽני׃ ְשמאלֹוֵ֙ ַ ֹ֣תחַ ת ר ַ֔ ִּ
אֶ ֵ ִ֥
ה־ת ֹֽע ְׁר ֛רּו את־הָּׁ אַ ה ֲָּׁבִ֖ה עַ ִׁ֥ד שתחְׁ ָּׁ ֹֽפץ׃
ְתחַ ְב ֵ ִֽקנִּ י׃ ה ְׁש ַבִׁ֥עְׁ תי א ְׁתכִ֖ם בְׁ נ֣ ֹות יְׁ רּושָּׁ ָּׁלִָ֑֑ם מַ ה־תָּׁ רעירּו ּוֹֽ מַ ְׁ
ַל־דֹודּה ַ ִ֤תחַ ת הַ תַ פּוחַ עֹֽ ַֹור ְׁר ִּ֔תיָך שָָּׁׁ֚ מָּׁ ה חבְׁ לַ ְׁ֣תָך א ִּ֔מָך ָּׁ ִ֖שמָּׁ ה
ָּׁ ֑
֣מי ָ֗זאת עלָּׁה מן־הַ מ ְׁד ִּ֔ ָּׁבר מ ְׁת ַרפִ֖קת ע
ְׁרֹועָך ֹֽכי־עַזָּׁ ִ֤ה כַמָּׁ ות אַ ה ִּ֔ ֲָּׁבה קָּׁ ָּׁ ִׁ֥שה כ ְׁש ִ֖אֹול
חֹותם עַ ל־ל ָ֗בָך ַ ֹֽכחֹותָּׁ ם עַל־ז ִּ֔
ימני ַ ֹֽכ ֶּ֜ ָּׁ
חבְׁ לָּׁ ִׁ֥ ה יְׁ ל ַ ָֹּֽׁד ְׁתָך׃ ש ַ֨
ת־האַ ה ִּ֔ ֲָּׁבה ּונְׁ הָּׁ ִ֖רֹות ֣לא
קנְׁ ָּׁ ֑אה ְׁרשָּׁ פיהָּׁ ר ְׁשפי ִ֖אש שַ לְׁ הִׁ֥ב ְׁת ָּׁיֹֽה׃ ַ ֣מים ַר ָ֗בים ִ֤לא יֹֽ ּוכְׁ לּו לְׁ כ ַ֣בֹות א ָּׁ ֹֽ
ָּׁל־הֹון ביתֹו בָּׁ אַ ה ִּ֔ ֲָּׁבה ִ֖בֹוז י ִָּׁׁ֥בּוזּו לֹֽ ֹו׃ אָּׁ ִׁ֥חֹות ַָּׁ֨לנּו קְׁ טַ ִָּּׁ֔נה וְׁ שָּׁ ַ ִ֖דים ֣אין
י ְׁש ְׁט ֑פּוהָּׁ אם־י ַ֨תן ֶּ֜איש את־כ ִ֤
ם־דלת
ם־חֹומה ִּ֔היא נבְׁ נִׁ֥ה עָּׁלִ֖יהָּׁ ֣ט ַירת כָּׁ ֑סף וְׁ א ֣
ָּׁ ֣
ר־בּה׃ א
לָּׁ ּ֑ה ַ ֹֽמה־ ַנעֲשה לַאֲ ח ִּ֔תנּו בַ יִ֖ ֹום שיְׁ דֻּבַ ָּׁ ֹֽ
חֹומה וְׁ שָּׁ ַ ִ֖די כַמגְׁ דָּׁ ל֑ ֹות ָּׁ ֛אז הָּׁ יִׁ֥יתי ְׁבעינָּׁ ִ֖יו כְׁ מֹוצְׁ ִׁ֥את שָּׁ לֹֽ ֹום׃ כ֣רם
ִּ֔היא ָּׁנ ִׁ֥צּור עָּׁ לִ֖יהָּׁ לִׁ֥ ּוחַ ָּׁ ֹֽארז׃ ֲאנ֣י ִּ֔ ָּׁ
הָּׁ יָּׁ ִ֤ה ל ְׁשֹלמה בְׁ ַב֣עַ ל הָּׁ ִּ֔מֹון נ ַ ִָּׁׁ֥תן את־הַ כִ֖רם לַנ ְׁט ֑רים ֛איש י ִָּׁׁ֥בא בְׁ פ ְׁריִ֖ ֹו ִׁ֥אלף ָּׁ ֹֽכסף׃ כ ְַׁר ִׁ֥מי ש ִ֖לי לְׁ ָּׁפנָּׁ ֑י
קֹולְך
יבים לְ ֵ ֖
ּיֹושבֶ ת בַ ג ִּ֗ ִַּנים חֲבֵ ִּ ִ֛רים מַ קְ ִּש ִּ ִ֥
אתים לְׁ נ ְׁט ִׁ֥רים את־פ ְׁריֹֽ ֹו׃ הַ ֶ ֹ֣
ֹלמה ּומָּׁ ַ ִ֖
הָּׁ ִ֤אלף לְׁ ָך ְׁש ִּ֔
ּיֹושבֶ ת
דֹודי ּוִֽ ְדמֵ ה־לְ ִָ֤ך לִּ ְצ ִּביֵ֙ ָ֚אֹו לְ ֹ֣עפֶ ר ָ ִֽהאַ ּיָלִַּ֔ ים ַע֖ל הָ ֵ ִ֥רי ְבשָ ִּ ִֽמים׃ הַ ֶ ֹ֣
יעינִּ י׃ ְב ַ ֹ֣רח׀ ִִּּ֗
הַ ְש ִּמ ִּ ִֽ
יעינִּ י׃
קֹולְך הַ ְש ִּמ ִּ ִֽ
יבים לְ ֵ ֖
בַ ג ִּ֗ ִַּנים חֲבֵ ִּ ִ֛רים מַ קְ ִּש ִּ ִ֥

בותינּו ואמותינו,
ִרבון כָׁל הָׁ עול ִָׁמים ,י ְִּהי ָׁרצון ִמלְּ פָׁ נֶׁיָך ְּיהֹּוָׁ ה אֱ להֵ ינּו וֵאלהֵ י א ֵ
ֶׁׁשבִ זְּ כּות ִׁשיר הַ ִש ִירים א ֶׁׁשר ָׁק ָׁראנו וְּ לָׁמַ ְּדנוֶׁׁ ,שהּוא קדֶׁ ׁש ָׁק ָׁד ִׁשים ,בִ זְּ כּות פְּ סּו ָׁקיוּ ,ובִ זְּ כּות
סודותיו
ָׁ
ּדותיוּ ,ובִ זְּ כּות ְּטעָׁ מָׁ יו וְּ צֵ רּופָׁ יו ְּּורמָׁ זָׁיו וְּ
ותיוּ ,ובִ זְּ כּות נְּ ק ָׁ
אותּי ָׁ
בותיוּ ,ובִ זְּ כּות ִ
ֵת ָׁ
הורים הַ נ ָׁור ִאים הַ ּיוצְּ ִאים ִממֶׁ נּוֶׁׁ ,ש ְּתהֵ א ָׁׁשעָׁ ה זו
דוׁשים וְּ הַ ְּּט ִ
הַ ְּק ִ
ְּׁשעַ ת ַרח ִמיםְּׁ ,שעַ ת הַ ְּק ָׁׁשבָׁ הְּׁ ,שעַ ת הַ א ָׁזנָׁה
וְּ נִ ְּק ָׁראָך וְּ ַתענֵנּוַ ,נע ִתיר לְּ ָך וְּ הֵ עָׁ ֵתר לָׁנּו ,וְּ ִי ְּהיֶׁה עולָׁה לְּ פָׁ נֶׁיָך ְּק ִריַאת וְּ לִ ימּוד ִׁשיר הַ ִש ִירים
תּומים בו בְּ כָׁל
ּוס ִ
תּומים ְּ
נוראות א ֶׁׁשר הֵ ם ח ִ
כְּ ִאלּו ִה ַשגְּ נּו כָׁל הַ סודות הַ נִ פְּ לָׁאות וְּ הַ ָׁ
ְּתנָָׁאיו ,וְּ נִ זְּ ֶׁכה לְּ מָׁ קום ֶׁׁשהַ נְּ פָׁ ׁשות ,הָׁ רּוחות וְּ הַ נְּ ָׁׁשמות נ ְֶּׁחצָׁ בות ִמ ָׁשםּ ,ומַ לֵא כָׁל ִמ ְּׁשאלות
בותינּו ,וְּ ִעםיָׁדֵ ינּו בְּ עֵ ת מַ עבָׁ דֵ ינּו,
לִ בֵ נּו לְּ טובָׁ ה ,וְּ ִת ְּהיֶׁה ִעם לְּ בָׁ בֵ נּו וְּ ִא ְּמ ֵרי פִ ינּו בְּ עֵ ת מַ ְּח ְּׁש ֵ
וְּ ִת ְּׁשלַח בְּ ָׁרכָׁה ,הַ ְּצלָׁחָׁ ה וְּ הַ ְּרוָׁ חָׁ ה ,בְּ כָׁל מַ ע ֵשי יָׁדֵ ינּוּ ,ומֵ עָׁ פָׁ ר עָׁ נְּ יֵנּו ְּת ִקימֵ נּוּ ,ומֵ אַ ְּׁשפות
רוממֵ נּו ,וְּ ָׁת ִׁשיב ְּׁשכִ ינ ְָּׁתָך לְּ ִעיר ָׁק ְּד ְּׁשָך בִ ְּמהֵ ָׁרה בְּ יָׁמֵ ינּוָ ,אמֵ ן:
לּותנּו ְּת ְּ
ַּד ֵ
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שיר ישראלי
שיר העמק

נתן אלתרמן

נּוחה ַל ָּׁיגֵעַ
בָׁ ָאה ְּמ ָׁ
ּומ ְּרגוֹּעַ לֶׁעָׁ מֵ ל,
ַ
ַל ְּילָׁה ִחּוֵר ִמ ְּש ָׁת ֵרעַ
עַ ל ְּשדוֹּת עֵ מֶׁ ק יִזְּ ְּרעֶׁ אל.
ַטל ִמלְּ ַמ ָּׁטה ּולְּ בָׁ נָׁה מֵ עַ ל,
ִמבֵ ית ַאלְּ פָׁ א עַ ד נַהלָׁל.

התרגעות

יהודה קרני

אם יש אי שם רחוק
נווה קטן שקט
ולו גזוזטרה של עץ
ועל ידה שקד.

ַמהַ ,מה ַל ְּילָׁה ִמלֵיל?
ְּּד ָׁמ ָׁמה בְּ יִזְּ ְּרעֶׁ אל.
נּומה עֵ מֶׁ ק ,אֶׁ ֶׁרץ ִתפְּ אֶׁ ֶׁרת,
ָׁ
ָאנּו לְּ ָך ִמ ְּׁשמֶׁ ֶׁרת.

אם יש אי שם רחוק,
ולו אלפי פרסה,
סבתא לנכדתה
תשיר שיר ערשה.

יָׁם הַ ָּׁדגָׁן ִמ ְּתנוֹּעֵ עַ ,
ִׁשיר הָׁ עֵ דֶׁ ר ְּמצַ לְּ צֵ ל,
ּושדו ֶֹּׁתיהָׁ ,
ַאר ִצי ְּ
זו ִֹּהי ְּ
זֶׁהּו עֵ מֶׁ ק יִזְּ ְּרעֶׁ אל.
ַאר ִצי וְּ ִת ְּתהַ לַל
ְּתב ַֹּרְך ְּ
ִמבֵ ית ַאלְּ פָׁ א עַ ד נַהלָׁל.

כי אז אעוף לשם
באחד הערבים
ושוב נמנה יחדו
מספר הכוכבים.
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קול דודי
ניגונים

ישי ריבו

קול דודי הנה זה בא ,ככה מספרים
להסיר את כל הרע ,ואת קרננו להרים
מתוך תהומות עפר ,ולהקיץ נרדמים
עם תרועת שופר

פניה ברגשטיין

ְּׁש ַתלְּ ֶׁתם נִ גּונִ ים בִ י ִא ִמי וְּ ָאבִ י
כּוחים.
נִ גּונִ ים ִמזְּ מו ִֹּרים ְּׁש ִ
נְּשָאם לְּ בָׁ בִ י
ג ְַּר ִעינִ ים ג ְַּר ִעינִ ים ָׁ
עַ ָׁתה הֵ ם עוֹּלִ ים וְּ צו ְֹּּמ ִחים.
עַ ָׁתה הֵ ם ׁשוֹּלְּ ִחים פֹּ ארוֹּת בְּ ָׁד ִמי
ָׁׁש ְּר ֵׁשיהֶׁ ם בְּ עו ְֹּּר ַקי ְּׁשלּובִ ים
נִ גּונֶׁיָך ָאבִ י וְּ ִׁש ַיריְִך ִא ִמי
בְּ ָׁדפְּ ִקי נֵעו ִֹּרים וְּ ָׁׁשבִ ים.

קול דודי הנה זה בא ,כך פשטה לה
השמועה
וכל תינוק שנשבה ,קיבל את הנבואה
אז בוא נצא לקראתו ,בתופים ועוגב
שירו לו זמרו לו אשרי העם ,שה'
אלוקיו

ִהנֵה ַאאזִ ין ִׁשיר עַ ְּר ִשי הָׁ ָׁרחוֹּק
ִהבִ יעַ פִ י אֵ ם אֱ לֵי בַ ת.
ּושחוֹּק
ִהנֵה לִ י ִתזְּ הַ ְּרנָׁה בְּ דֶׁ ַמע ְּ
אֵ יכָׁה ּוזְּ ִמירוֹּת ֶׁׁשל ַׁשבָׁ ת.
כָׁל הֶׁ גֶׁה י ִַתם וְּ כָׁל ְּצלִ יל יֵָאלֵם
בִ י קוֹּלְּ כֶׁם הָׁ ָׁרחוֹּק כִ י יֵהוֹּם.
עֵ ינַי אֶׁ ֱעצֹּם וַ ה ֵרינִ י ִא ְּתכֶׁם
מֵ עַ ל לְּ חֶׁ ְּׁשכַת הַ ְּתהוֹּם.

ואז יפוח היום ,והשקר יתאדה
אז יצאו במחול ,כל איילות השדה
וידלגו על ההרים ,ולא מחמת אימת
השועלים .ומחגווי הסלע ,יזרמו מים
חיים ,בן סתרי המדרגה,להשקות
שושנת העמקים ,ולהקים משכן,
שיסיר את סבלותנו מכאןקול דודי
דופק ,פתחו לי בני
הגיע זמן גאולתכם ולצרותכם אמרתי
די .ובאתי לבשר ,שלא תבכי יותר רחל
מרחים את המשיח ,יותר מכל אבקת
רוכל
שלום לך דודי ,הצח והאדמון
שפוך חמתך על אבנים ,והשב לביצרון
ברחמים ,כי לרחמיך אין זיכרון שיכיל
את כל הנתונים
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ממעמקים

עידן רייכל

ממעמקים קראתי אלייך בואי אלי
בשובך יחזור שוב האור בעיני
לא גמור ,לא עוזב המגע בידייך
שיבוא ויאיר למשמע קול צחוקך.
ממעמקים קראתי אלייך בואי אלי
מול ירח מאיר את דרכך שוב אלי
נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך
באוזנייך לוחש שואל.

מודה אני

מאיר אריאל

מודה אני
לפניך ולך
על כל החסד והאמת
והטובה והרעה והטובה
שעשית עמדי
ועם ביתי
ועם קרובי וידידי ועם בני עמי
ועם ארצי ,ועם כל העולם והאדם אשר
בראת.

מי זה קורא לך הלילה  -הקשיבי
מי שר בקול אלייך  -אל חלונך
מי שם נפשו שתהיי מאושרת
מי ישים יד ויבנה את ביתך.
מי ייתן חייו ,ישימם מתחתייך
מי כעפר לרגלייך יחייה
מי יאהבך עוד מכל אוהבייך
מי מכל רוח רעה יצילך
ממעמקים.

בלאט ,חרש חרש
אט אט ,טופפות
עתידות עתידות לקראתנו,
ואת מחייכת אלי מתוך השינה.
יהיה לנו טוב ,טוב מטוב ,טוב מאוד,
זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר
את צוחקת אלי
מתוך מתוך השינה.

ממעמקים קראתי אלייך בואי אלי
מול ירח מאיר את דרכך שוב אלי
נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך
באוזנייך לוחש שואל.
מי זה קורא לך הלילה...
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שמש

אתה אחד שמסוגל להתגלות
תבוא תאיר לי את ימיי
באור יפה ,גנוז כמעט מיליון דורות

חנן בן ארי

כבר שנים שאני לא דומעת
כבר שנים שבלי סיבה
אני מוצאת עצמי מתגעגעת
מחפשת לי תשובה

ואז אני אהיה כמו שמש לעולם
אהיה כמו ציפור נודדת חופשייה
אתה ,אתה תהיה לי מלך לעולם
מודה אני לך על דרך שנשבעת לי

תראה אותי ,תתן לי יד
אני אחת שמוכנה להשתנות
תבוא תאיר לי את ימיי
באור יפה ,גנוז כמעט מיליון דורות

בארץ אהבתי

לאה גולדברג

בארץ אהבתי השקד פורח
בארץ אהבתי מחכים לאורח
שבע עלמות שבע אמהות
שבע כלות בשער.
בארץ אהבתי על הצריח דגל
אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל
בשעה טובה בשעה ברוכה
המשכיחה כל צער.

ואז אני אהיה כמו שמש לעולם
אהיה כמו ציפור נודדת במרחב
אתה ,אתה תהיה לי מלך לעולם
מודה אני לך על דרך שנשבעת לי
ועכשיו שיש קצת אור בחדר
ועכשיו שיש אותך
אני פתאום בוכה ומתפללת
מפחדת שתשכח

אך מי עיני נשר לו ויראנו
ומי לב חכם לו ויכירנו
מי לא יטעה מי לא ישגה
מי יפתח לו הדלת?

תראה אותי ,תתן לי יד..
ואז אני אהיה כמו שמש..
קח את הזמן אני לא ממהרת
ונשארת לעמוד
ואנגן כאן על מפתן הדלת
עד שתצא אחר כבוד

בארץ אהבתי על הצריח דגל
אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל
בשעה טובה בשעה ברוכה
המשכיחה כל צער.

ותקח אותי תתן לי יד
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הנך יפה

ידקרוך ותמתק דקירתם

עידן רייכל

או מטר ישיגך
בעדת טיפותיו הדופקת
על כתפייך חזך צווארך
וראשך רענן
ותלכי בשדה הרטוב
וירחב בך השקט
כאור בשולי הענן

במיטתי כבר שבועות ביקשתי
את שאהבה נפשי ולא מצאתיו
חיפשתי בין כל רחובות העיר
העמוסה שקרים הזאת ולא מצאתיו
מצאוני השומרים הסובבים בעיר
אך אהובי כמעט ולא מצאתי אותו
אך לא ארפה ממנו עד שאביאו אל תוך
עירי אל בית אימי ואל חדרי אל מיטתי

ונשמת ונשמת
את ריחו של התלם
נשום ורגוע
וראית את השמש
בראי השלולית הזהוב

הינך יפה רעייתי ושפתותייך חוט שני
שינייך לבנות כמו אור הלבנה
מי זאת עולה מן המדבר מארץ רחוקה
נישאת על כנף ציפור גדולה הגיעה
לביתי

האמנם

ופשוטים ופשוטים
הדברים וחיים
ומותר בם לנגוע
ומותר לאהוב
ומותר ומותר לאהוב

לאה גולדברג

האמנם האמנם
עוד יבואו ימים
בסליחה ובחסד
ותלכי בשדה
ותלכי בו כהלך התם

את תלכי בשדה לבדך
לא נצרבת בלהט
השרפות בדרכים שסמרו
מאימה ומדם
וביושר לבב שוב
תהיי ענווה ונכנעת
כאחד הדשאים כאחד האדם

ומחשוף ומחשוף
כף רגלך ילטף
בעלי האספסת
או שלפי שיבולים

את תלכי לבדך בשדה...
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כי

כי מציון תצא האהבה
יפה ,זכורה ,נעימה
כמו שחיכינו לה אלפיים שנה
בארץ רחוקה

מציון יונתן רזאל

כי מציון תצא האהבה
יפה ,זכורה ,נעימה
כמו שחיכינו לה אלפיים שנה
בארץ רחוקה

כי מציון תצא תורה
ודבר ה' מירושלים הללויה

כי מציון תצא ההבנה
שלמה ,זכורה ,נעימה
כמו ששמענו אותה בפעם הראשונה
בארץ רחוקה

אור גדול

אמיר דדון

ואם היה לי קצת עצוב
אולי למדתי מזה משהו חשוב
כי בסוף כשזה נגמר
יש סיבה לכל דבר

מספרת על השקט ,על האדם
לוקחת אל כל המקומות הטובים
שבעולם
לוקחת אותי ,אותך ,ובכלל

לבד בתוך כל הטירוף
אני חושב איך שהזמן יכול לעוף
אבל בסוף כשזה נגמר
יש סיבה לכל דבר

כי מאדם יוצא דבר אלוקים
מוכר ,שלם ,מבפנים
כמו ששמענו אותו בפעם הראשונה
בארץ רחוקה

אור גדול מאיר הכל
ויותר כבר לא צריך לשאול
אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות
להתחיל הכל מהתחלה
כמו לנשום בפעם הראשונה
אני כאן אני לא מתבזבז יותר

כי מציון נצא אל העולם
יפים ,מחוזקים ,ביחד
כמו שעמדנו שם בפעם הראשונה
בארץ רחוקה

ואם יכולתי רק לזכור
לכל אחד יש את הדרך לעבור
אבל בסוף כשזה נגמר
יש תשובה לכל דבר

ונדע אז כולנו את הדרך חזרה
נשמח ונבין שכל זה קרה
ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי
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ירדה השבת

ּומנּוחָׁ ה.
וְּ ִע ָׁמּה מַ לְּ ָאכִ ים ְּצבָׁ א ָׁׁשלוֹּם ְּ
בו ִֹּאי בו ִֹּאי הַ מַ לְּ כָׁה!
ָׁׁשלוֹּם עלֵיכֶׁם ,מַ לְּ אכֵי הַ ָׁשלוֹּם.

יהושע רבינוב

י ְָּׁר ָׁדה הַ ַשבָׁ ת אֶׁ ל בִ ְּקעַ ת גִ נו ָֹּׁסר,
וְּ נִ יחו ַֹּח עַ ִתיק בְּ ׁשּולֶׁיהָׁ .
וַ ּיַעַ ְּמדּו ִמ ָׁסבִ יב ה ָׁר ִרים ׁשו ְֹּּׁשבִ ינִ ים
ל ֵָׁשאת ַא ַּד ְּר ָׁתּה הַ זוֹּהֶׁ בֶׁ ת.
ַתעלֶׁינָׁה יוֹּנִ ים ִמכִ נ ֶֶׁׁרת הַ ּיָׁם,
רּוחּה הַ לוֹּהֶׁ בֶׁ ת.
ַקבֵ ל אֶׁ ת ָׁ

ּותפִ ָׁלה,
ִקבַ לְּ נּו פְּ נֵי ַׁשבָׁ ת בִ ְּר ָׁננָׁה ְּ
הַ בַ י ְָּׁתה נָׁׁשּובָׁ ה ,בְּ לֵב מָׁ לֵא גִ ילָׁה.
ָׁׁשם עָׁ רּוְך הַ שלְּ חָׁ ן ,הַ נֵרוֹּת י ִָׁאירּו,
כָׁל פִ נוֹּת הַ בַ יִת יִזְּ ָׁרחּו ,יַזְּ ִהירּו.
ּומב ָֹּׁרְך!
ַׁשבָׁ ת ָׁׁשלוֹּם ְּ
בוֹּאכֶׁם לְּ ָׁׁשלוֹּםַ ,מלְּ אכֵי הַ ָׁשלוֹּם.

נ ְָּׁׁש ָׁקה הַ ַשבָׁ ת לְּ רֹּאׁש ֹּו ֶׁׁשל הַ בְּ רוֹּׁש,
לָׁאֵ זוֹּב ֶׁׁשבַ סֶׁ לַע נ ָָׁׁׁש ָׁקה.
וַ ּי ְִּהי הַ ַּד ְּר ַּדר לְּ ַׁש ְּרבִ יט ֶׁׁשל ַמלְּ כּות
עַ ל ָׁרמוֹּת ְּּד ָׁמ ָׁמה ְּמר ֹּו ֶׁננֶׁת.
י ְִּמׁשְֹּך ָאז הַ תוֹּר בְּ קוֹּל ֹּו הַ ָׁמתוֹּק
חֶׁ ְּמ ַּדת כִ סּופִ ין ְּמעַ ּדֶׁ נֶׁת.

ְּׁשבִ יַ ,זכָׁהִ ,עמָׁ נּו ּובְּ זִ יוְֵך נָׁא א ֹּו ִרי
ַל ְּילָׁה וָׁ יוֹּםַ ,אחַ ר ַתעב ִֹּרי.
וַ אנ ְַּחנּו נְּ כַבְּ דֵ ְך בְּ בִ גְּדֵ י חמּודוֹּת,
ּותפִ לוֹּת ּובְּ ָׁׁשלוֹּׁש ְּסעּודוֹּת.
בִ זְּ ִמירוֹּת ְּ
ּובִ ְּמנּוחָׁ ה ְּׁשלֵמָׁ ה,
ּובִ ְּמנּוחָׁ ה נַעֵ מָׁ ה–
בָׁ ְּרכּונּו לְּ ָׁׁשלוֹּם ,מַ לְּ אכֵי הַ ָׁשלוֹּם!
הַ ַחמָׁ ה מֵ רֹּאׁש הָׁ ִאילָׁנוֹּת נִ ְּס ַתלְּ ָׁקה–
בֹּאּו ּונְּ ַלּוֶׁה אֶׁ ת ַׁשבָׁ ת הַ מַ לְּ כָׁה.
אתְך לְּ ָׁׁשלוֹּם ,הַ ְּקדו ָֹּׁׁשה ,הַ ַזכָׁה–
צֵ ֵ
ְּּד ִעיֵׁ ,ש ֶׁׁשת י ִָׁמים אֶׁ ל ׁשּובֵ ְך נְּ חַ כֶׁה...
כֵן ל ַַשבָׁ ת הַ בָׁ ָאה!
אתכֶׁם לְּ ָׁׁשלוֹּםַ ,מלְּ אכֵי הַ ָׁשלוֹּם
צֵ ְּ

יטה ַׁשבָׁ ת בְּ ִחנָּׁה הַ גָׁנּוז
ִה ְּר ִט ָׁ
עֵ ינֵי ַחלוֹּנוֹּת ִמכָׁל עֵ בֶׁ ר.
וַ ֵתצֵ אנָׁה בָׁ נוֹּת אֶׁ ל הָׁ עֶׁ ֶׁרב זַמֵ ר
זְּ ִמירוֹּת בְּ עֶׁ ְּרגָׁה ְּמצַ לְּ צֶׁ לֶׁת.
וְּ הָׁ י ְָּׁתה הָׁ עֶׁ ְּדנָׁה בְּ בִ ְּקעַ ת גִ נו ָֹּׁסר
לְּ נִ ְּׁש ַמת ִעבְּ ִרּיּות נֶׁאֱ צֶׁ לֶׁת.
שבת המלכה

חיים נחמן ביאליק

הַ ַח ָׁמה מֵ רֹּאׁש הָׁ ִאילָׁנוֹּת נִ ְּס ַתלְּ ָׁקה–
בוֹּאּו וְּ נֵצֵ א לִ ְּק ַראת ַׁשבָׁ ת הַ ַמלְּ ָׁכה.
ִהנֵה ִהיא יו ֶֹּׁרדֶׁ ת הַ ְּקדו ָֹּׁׁשה ,הַ בְּ רּוכָׁה
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קבלת שבת
י ְִּדיד נֶׁפֶׁ ׁש ָאב הָׁ ַרחמָׁ ן
יָׁרּוץ עַ בְּ ָּׁדְך כְּ מ ֹּו אַ ּיָׁל
ידּותְך
כִ י ֶׁיע ֱַרב ל ֹּו י ְִּד ָׁ

ְּמׁשְֹּך עַ בְּ ָּׁדְך אֶׁ ל ְּרצ ֹּונְָׁך
י ְִּׁש ַתח ֶׁוה מּול ה ָׁד ָׁרְך
ִמנֹּ פֶׁ ת צּוף וְּ כָׁל טַ עַ ם

הָׁ דּור נָׁאֶׁ ה זִ יו הָׁ ע ֹּולָׁם
אָׁ נָׁא אֵ ל נָׁא ְּרפָׁ א נָׁא לָּׁה
ָאז ִת ְּתחַ זֵק וְּ ִת ְּת ַרפֵ א

נַפְּ ִׁשי ח ֹּולַת ַאהבָׁ ָׁתְך
בְּ הַ ְּראוֹּת לָּׁה נֹּ עַ ם זִ יוָׁ ְך
וְּ הָׁ י ְָּׁתה לְָׁך ִׁש ְּמחַ ת ע ֹּולָׁם

וָׁ ִתיק יֶׁהֱ מּו ַרחמֶׁ יָך
כִ י זֶׁה כַמֶׁ ה נִ כְּ סֹּף נִכְּ סַ ף
אָׁ נָׁא אֵ לִ י מַ ְּחמַ ד לִ בִ י

וְּ חּוסָׁ ה נָׁא עַ ל בֶׁ ן אוֹּהבָׁ ְך
לִ ְּראוֹּת בְּ ִתפְּ אֶׁ ֶׁרת עזְָׁך
חּוׁשה נָׁא וְּ ַאל ִת ְּתעַ לָׁם
ָׁ

ִה ָׁגלֶׁה נָׁא ּופְּ רֹּש חָׁ בִ יב
ָׁת ִאיר אֶׁ ֶׁרץ ִמכְּ בו ָֹּׁדְך
מַ הֵ ר ָאהּוב כִ י בָׁ א מוֹּעֵ ד

עָׁ לַי אֶׁ ת סכַת ְּׁשלוֹּמָׁ ְך
נָׁגִ ילָׁה וְּ נִ ְּש ְּמחָׁ ה בָׁ ְך
וְּ חָׁ נֵנִ י כִ ימֵ י ע ֹּולָׁם
ר' אלעזר אזכרי

פתיחה למזמורי תהילים:
לִ ְּראוֹּת פְּ נֵי ַׁשבָׁ ת פָׁ נִים ח ָׁדׁשוֹּת
נּוחי זֶׁה ּדו ִֹּדי וְּ ֵר ִעי
זֶׁה יוֹּם ְּמ ִ

מַ ה נָׁעמָׁ ה לִ י עֵ ת בֵ ין הַ ְּשמָׁ ׁשוֹּת
פּוחים הַ ְּרבּו א ִׁשיׁשוֹּת
בֹּאּו בְּ ַת ִ

ר' יהודה הלוי

אֶׁ ְּחסֶׁ ה בְּ זִ יו סֵ ֶׁתר עֶׁ לְּ יוֹּן בְּ צֵ ל ַׁש ָּׁדי
ָׁרָאה וְּ ִהנֵה טוֹּב כָׁל מַ חזֵה ַׁש ָּׁדי
לִ ְּׁשבוֹּת בְּ ַׁשבַ ת ֹּו ָאז יַעלוֹּז ָׁש ָׁדי

יד ִתי ל ֹּו אֶׁ ְּתנָׁה דו ָֹּׁדי
יוֹּצֵ ר י ְִּח ָׁ
גָׁמַ ר בְּ יוֹּם ִׁש ִׁשי אֶׁ ת כָׁל א ֶׁׁשר עָׁ ָׁשה
או ִֹּחיל לְּ צּור אֵ ל חַ י יִגְּ מוֹּר ְּׁשנוֹּת הַ חֹּל

ר' משה זכות
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תֹודה ִָּ֝בז ְִּמ ִּ֗רֹות
תהילים צה ְ֭ ְלכּו נְ ַרנְ נָ ֹ֣ה לַיהוָ ֶ֑ה ָָ֝נ ִּ ִּ֗ריעָ ה לְ ֹ֣צּור יִּ ְש ֵ ִֽענּו׃ ב נְ קַ ְד ָ ֹ֣מה פָ נָ ֹ֣יו ְב ָ ֶ֑
י־ארץ
ֲשר ְּ֭ ְׁביָּׁדֹו מחְׁ קְׁ ר ָּׁ ֑
ֱֹלהים׃ ד א ֣
ּומלְך ָּ֝ ָּׁגדָ֗ ֹול עַל־כָּׁל־א ֹֽ
יע לִֽ ֹו׃ ג ִ֤כי ֣אל ג ָּׁ֣דֹול ְׁיהוָּׁ ֑ה ִׁ֥
ִּנ ִָ֥ר ַ ִֽ
וְׁ תֹועֲפִ֖ ֹות הָּׁ ֣רים לֹֽ ֹו׃ ה ֲאשר־ל֣ ֹו הְַּ֭ יָּׁם וְׁ ֣הּוא ָּׁע ָּׁ ֑שהּו ְָּׁ֝וי ַָ֗בשת י ָּׁ ִָּׁׁ֥דיו י ָּׁ ָֹּֽׁצרּו׃ ו ְּ֭באּו נ ְׁשתַ חֲו֣ה וְׁ נכְׁ ָּׁ ֑רעָּׁה
ֱֹלהינּו ַו ֲאנַ ִ֤חְׁ נּו עַ ֣ם מְַּ֭ ְׁרעיתֹו וְׁ ֣צאן י ָּׁ֑דֹו הַָּ֝ יָ֗ ֹום ֹֽאם־בְׁ קלִׁ֥ ֹו
ָּ֝נבְׁ ְׁר ָָּׁ֗כה ֹֽלפְׁ ני־יְׁ הוָּׁ ִׁ֥ה ע ֹֽשנּו׃ ז ִּ֘כי ִ֤הּוא א ָ֗
ֲשר ְּ֭נסּוני אֲבֹותיכ֑ם בְָּׁ֝ חָּׁ נָ֗ ּוני
יב֑ה כְׁ יִׁ֥ ֹום מַָּ֝ ָ֗ ָּׁסה בַ מ ְׁד ָּׁ ֹֽבר׃ ט א ֣
ת ְׁש ָּׁ ֹֽמעּו׃ ח אַ ל־תַ קְׁ ֣שּו ְּ֭ ְׁלבַ בְׁ כם כ ְׁמר ָּׁ
ַם־ר ִׁ֥אּו ָּׁפע ֳֹֽלי׃ י אַ ְר ָּ֘ ָב ִּ ִ֤עים שָ ַָ֨נה׀ ָּ֘ ָא ִ֤קּוט ְב ִּ֗דֹור וָא ִּ֗ ַמר ַעִ֤ם ת ֵעֹ֣י ל ֵָבֹ֣ב ֵ ֶ֑הם ְָ֝והִֵּ֗ ם לא־י ְָד ִ֥עּו
ג ָּׁ
ל־מנּוחָ ִּ ִֽתי׃
ם־יב ִּ֗אּון אֶ ְ
ְד ָר ָ ִֽכי׃ יא אֲ שֶ ר־נִּ ְש ַבִ֥עְ ִּתי ְבאַ ִּ ֶ֑פי ִּא ְָ֝

תהלים צו ֣שירּו ְַּ֭ליהוָּׁה ֣שיר חָּׁ ָּׁ ֑דש ִׁ֥שירּו ָּ֝ ַליה ָ֗ ָּׁוה כָּׁל־הָּׁ ָּׁ ֹֽארץ׃ ב ֣שירּו ְַּ֭ליהוָּׁה בָּׁ רֲ כ֣ ּו ְׁש ֑מֹו
אֹותיו׃ ד ִׁ֥כי ִּ֘ ָּׁג ִ֤דֹול
ָּׁל־העַ ָ֗מים נפְׁ לְׁ ָּׁ ֹֽ
בֹודֹו בְׁ כ ָֹּֽ֝ ָּׁ
שּועָּׁתֹו׃ ג סַ פְׁ ֣רּו בַ גֹוי֣ם כְׁ ֑
ֹֽ
בַ ְּׁׂ ִׁ֥רּו מיֹֽ ֹום־לְָּׁ֝ יָ֗ ֹום יְׁ
ילים ַָּ֝ ֹֽויה ָ֗ ָּׁוה
ֹלהים׃ ה ִ֤כי כָּׁל־אֱ ֹלה֣י הָּׁ עַ ֣מים אֱ ל ֑
נֹורא ָּ֝ ָ֗הּוא עַל־כָּׁל־אֱ ֹֽ
ּומהֻּלָּׁ ֣ל ְׁמ ֑אד ָּׁ ִׁ֥
יְׁ הוָּׁ ֣ה ְׁ
עָּׁשה׃ ו הֹוד־וְׁ הָּׁ ָּׁ ִׁ֥דר לְׁ פָּׁ נָּׁ ֑יו ִׁ֥עז ְָּׁ֝ותפְׁ ָ֗ארת בְׁ מקְׁ דָּׁ ֹֽשֹו׃ ז הָּׁ ֣בּו ְַּ֭ליהוָּׁה מ ְׁשפְׁ ֣חֹות ַע ֑מים
שָּׁ ַ ִׁ֥מים ָּׁ ֹֽ
רֹותיו׃ ט
ּובאּו לְׁ חַ צְׁ ָּׁ ֹֽ
ּו־מנְׁ חָָּׁ֗ ה ִׁ֥
הָּׁ ִׁ֥בּו ָּ֝ ַליה ָ֗ ָּׁוה כ ִָּׁׁ֥בֹוד ו ָֹּֽׁעז׃ ח הָּׁ ֣בּו ְַּ֭ליהוָּׁה כְׁ ֣בֹוד ְׁש ֑מֹו ְׁש ֹֽא ָּ֝
גֹוים יְׁ ִּ֘הוָּׁ ִ֤ה מָּׁ ָָּׁ֗לְך אַ ף־
ת־קדש ִׁ֥חילּו ָּ֝מפָּׁ ָָּׁ֗ניו כָּׁל־הָּׁ ָּׁ ֹֽארץ׃ י א ְׁמ ִ֤רּו בַ ַ֨
ה ְׁשתַ חֲו֣ ּו ְַּ֭ליהוָּׁה בְׁ הַ ְׁד ַר ֑
תכ֣ ֹון ְּ֭תבל בַ ל־ת ֑מֹוט י ִָּׁׁ֥דין ָּ֝עַ ָ֗מים בְׁ מישָּׁ ֹֽרים׃ יא י ְׁש ְׁמ ֣חּו הְַּ֭ שָּׁ מַ ים וְׁ תָּׁ ג֣ל הָּׁ ָּׁ ֑ארץ ֹֽי ְׁרעַ ִׁ֥ם
י־יֹֽעַר׃ יג לפְׁ נִ֤י יְׁ ה ַ֨ ָּׁוה ִּ֬כי ָ֗ ָּׁבא
ר־בֹו ָּׁ ִׁ֥אז ָּ֝ ְׁי ַרנְׁ נָ֗ ּו כָּׁל־עֲצ ָּׁ
ּומל ֹֽאֹו׃ יב ַיעֲֹל֣ ז שְָּּׁ֭ דַ י וְׁ כָּׁל־אֲ ש ֑
ָּ֝הַ ָָּׁ֗ים ְׁ
עַמים באֱ מּונ ָֹּֽׁתֹו׃
ִׁ֥כי בָּׁ א֮ ל ְׁש ֹּ֪פט הָָּׁ֫ ָּׁ ִׁ֥ארץ י ְׁש ֹֽפט־ת ִׁ֥בל בְׁ צ֑דק ְָּׁ֝ו ָ֗
יב֑יו צִׁ֥דק
תהלים צז יְׁ הוָּׁ ֣ה מְָּּׁ֭ לְָּׁך תָּׁ ג֣ל הָּׁ ָּׁ ֑ארץ ָּ֝י ְׁש ְׁמ ָ֗חּו איִׁ֥ים ַר ֹֽבים׃ ב עָּׁ נָּׁ ָּֽ֣ן ַוע ֲָּׁרפ֣ל ְׁסב ָּׁ
ּותלַהִ֖ט סָּׁ ֣ביב צָּׁ ָּׁ ֹֽריו׃ ד ה ֣אירּו בְׁ ָּׁר ָּׁ ֣קיו תב֑ל
ּוָּ֝ מ ְׁשפָָּׁ֗ ט ְׁמכ֣ ֹון כ ְׁס ֹֽאֹו׃ ג ְּ֭אש לְׁ פָּׁ נָּׁ ֣יו תלְ֑ך ְׁ
ָּׁרא ָּׁ ֲִ֖תה וַתָּׁ ֣חל הָּׁ ָּׁ ֹֽארץ׃ ה הָּׁ ָ֗רים כַדֹו ַָ֗נג ְָּּׁ֭נמַ סּו מלפְׁ נ֣י יְׁ הוָּׁ ֑ה ָּ֝מלפְׁ ָ֗ני אֲ ֣דֹון כָּׁל־הָּׁ ָּׁ ֹֽארץ׃ ו
ָּׁל־עבְׁ די ָ֗פסל הַ ֹֽמ ְׁתהַ לְׁ ִׁ֥לים
בֹודֹו׃ ז י ִ֤בשּו כ ִּ֬
הג֣ידּו הַ שָּׁ ַ ֣מים צ ְׁד ֑קֹו וְׁ ָּׁר ִ֖אּו כָּׁל־הָּׁ עַ ֣מים כְׁ ֹֽ
ֹלהים׃ ח שָ ְמעָָ֬ ה ו ִַּת ְשמַַ֨ ח׀ ִּצּיִּ֗ ֹון ְַ֭ותָ גֵלְ נָה ְבנֹ֣ ֹות יְ הּו ָ ֶ֑דה
ֲוּו־לֹו כָּׁל־אֱ ֹֽ
ילים ה ְׁשתַ ח ָּ֝
בָּׁ אֱל ֑
הוה׃ ט ִּ ִֽכי־אַ ָ ִ֤תה יְ ה ִּ֗ ָוה עֶ לְ יִ֥ ֹון עַ ל־כָל־הָ ָ ֶ֑א ֶרץ ְמ ִ֥אד ַָ֝נ ֲע ִֵּ֗ליתָ עַ ל־
לְ ַ ֖מעַ ן ִּמ ְשפָ ֶ ֹ֣טיָך יְ ָ ִֽ
ילם׃
ידיו ִּמּיַ ִ֥ד ְָ֝רשָ ִּ֗ ִּעים י ִַּצ ֵ ִֽ
ֹלהים׃ י אה ֵ ֲִ֥בי יְ ה ִּ֗ ָוה ִּשנְ ֫אּו ָ ִ֥רע ְ֭שמֵ ר נַפְ ֹ֣שֹות ח ֲִּס ָ ֶ֑
כָל־אֱ ִּ ִֽ
הֹודּו לְ זֵ ֹ֣כֶר
י־לב ִּש ְמ ָ ִֽחה׃ יב ִּש ְמ ֹ֣חּו צְַ֭ ִּדיקִּ ים ַ ִֽביהוָ ֶ֑ה ְָ֝ו ִּ֗
יא ֖אֹור ז ֻ ָֹ֣רעַ לַצַ ִּ ֶ֑דיק ִּֽו לְ יִּ ְש ֵר ֵ ִ֥
שֹו׃
קָ ְד ִֽ
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הֹושיעָּׁ ה־לִׁ֥ ֹו ָּ֝ ְׁימינָ֗ ֹו ּוז ְִׁׁ֥רֹו ַע
תהלים צח מז ְׁ֡מֹור ִ֤שירּו ַ ֹֽליה ַ֨ ָּׁוה ֣שיר חְָּּׁ֭ דָּׁ ש ֹֽכי־נפְׁ ל ָּׁ֣אֹות עָּׁ ָּׁ ֑שה ֹֽ
גֹוים גלָּׁ ִׁ֥ה צ ְׁדקָּׁ ֹֽתֹו׃ ג ִָּּׁ֘זכַ ִ֤ר חַ ְׁסדַ֨ ֹו ֹֽואֱֽמּונָּׁת ֹ֮ו לְׁ בֹּ֪ית
עָּׁתֹו לְׁ עינִׁ֥י ָּ֝הַ ָ֗
הֹודיעַ ְּ֭ ְׁיהוָּׁה יְׁ שּו ֑
קָּׁ ְׁד ֹֽשֹו׃ ב ֣
ֹלהינּו׃ ד הָּׁ ֣ריעּו ְּ֭ ַ ֹֽליהוָּׁה כָּׁל־הָּׁ ָּׁ ֑ארץ פצְׁ ִ֖חּו
י־ארץ ָּ֝ ָ֗את יְׁ שּועַ ִׁ֥ת אֱ ֹֽ
י ְׁש ָּׁ ָ֫ר ִׁ֥אל ָּׁר ִׁ֥אּו כָּׁל־אַ פְׁ ס ָּׁ ֑
וְׁ ַרנְׁ נ֣ ּו וְׁ ז ַֹֽמרּו׃ ה ז ְַׁמ ֣רּו לַיהוָּׁ ֣ה בְׁ כנ֑ ֹור בְָּׁ֝ כנָ֗ ֹור וְׁ ֣קֹול ז ְׁמ ָּׁ ֹֽרה׃ ו בְַּ֭ ח ֲ֣צצְׁ רֹות וְׁ ֣קֹול שֹופָּׁ ֑ר
ּומל ֑אֹו ָּ֝ת ָ֗בל וְׁ ֣י ְׁשבי ָּׁ ֹֽבּה׃ ח נְׁ הָּׁ ִׁ֥רֹות י ְׁמחֲאּו־כָּׁ ֑ף
הוֹֽה׃ ז י ְׁרעַ ֣ם הְַּ֭ יָּׁם ְׁ
ָּ֝הָּׁ ָ֗ריעּו לפְׁ נִ֤י הַ ִּ֬מלְך יְׁ ָּׁ
ָָּ֝֗ ַיחַ ד הָּׁ ִׁ֥רים יְׁ ַרנֹֽנּו׃ ט ֹֽל ְׁ ֹֽפני־יְׁ ה ָ֗ ָּׁוה ִׁ֥כי בָּׁ א֮ ל ְׁש ֹּ֪פט הָָּׁ֫ ָּׁ ִׁ֥ארץ י ְׁש ֹֽפט־ת ִׁ֥בל בְׁ צ֑דק ְָּׁ֝ו ַע ָ֗מים
בְׁ מישָּׁ ֹֽרים׃
רּובים תָּׁ נִׁ֥ ּוט הָּׁ ָּׁ ֹֽארץ׃ ב ְּ֭ ְׁיהוָּׁה בְׁ צי֣ ֹון ג ָּׁ֑דֹול וְׁ ָּׁ ִׁ֥רם
תהלים צט יְׁ הוָּׁ ֣ה מְָּּׁ֭ לְָּׁך י ְׁרגְׁ ז֣ ּו עַ ֑מים י ִׁ֥שב ָּ֝ ְׁכ ָ֗
נֹורא קָּׁ ִׁ֥דֹוש ֹֽהּוא׃ ד וְׁ ִׁ֥עז מלְך֮ מ ְׁשפָּׁ ֹּ֪ט ָ֫ ָּׁאהִׁ֥ב
יֹודּו ְּ֭ש ְׁמָך ג ִָּׁׁ֥דֹול וְׁ ָּׁ ָ֗
ָּׁל־העַ ֹֽמים׃ ג ֣
ָּ֝ ָ֗הּוא עַל־כ ָּׁ ֹֽ
ֱֹלהינּו
ֹומ ֡מּו יְׁ ִּ֘הוָּׁ ִ֤ה א ָ֗
אְַּ֭ תָּׁ ה כֹונַ ֣נְׁתָּׁ מישָּׁ ֑רים מ ְׁשפָּׁ ִׁ֥ט ּוָּ֝ צְׁ דָּׁ קָָּׁ֗ ה בְׁ ַיע ֲִ֤קב אַ ִּ֬ ָּׁתה עָּׁ ֹֽשיתָּׁ ׃ ה ֹֽר ְׁ
שה וְ אַ ה ֲַ֨רן׀ ְ ִֽבכ ֲה ִָּ֗ניו ּוְ֭ ְשמּואֵ ל ְבק ְר ֵ ֹ֣אי ְש ֶ֑מֹו
ְֹּֽ֭ ְׁוה ְׁשתַ חֲוּו ַלה ֲִׁ֥דם ַרגְׁ ָָּׁ֗ליו קָּׁ ִׁ֥דֹוש ֹֽהּוא׃ ו ָּ֘מ ֶ ִ֤
ֵיהם שָ ְמ ִ֥רּו ָ֝עֵ דתִָּ֗ יו וְ ֹ֣חק ָנִֽתַ ן־
ל־יה ִּ֗ ָוה וְ ֹ֣הּוא ַיע ֲֵנִֽם׃ ז ְבעַ ֹ֣מּוד עְָ֭ נָן יְ דַ ֵ ֹ֣בר אֲ ל ֶ ֶ֑
ִּק ִ֥ראים אֶ ָ֝ ְ
ילֹותם׃ ט
יתם ֵ ֹ֣אל ְ֭נשֵ א הָ ִּיֹ֣יתָ ל ֶ ֶָ֑הם ְָ֝ונקִֵּ֗ ם עַ ל־עֲלִּ ָ ִֽ
ָ ִֽלמֹו׃ ח יְ הוָ ֹ֣ה אֱ ֹלהֵ ינּו֮ אַ ָ ָּ֪תה ע ֫ ֲִּנ ָ ִ֥
ֹלהינּו׃
י־קָ ִּ֗דֹוש יְ הוָ ִ֥ה אֱ ֵ ִֽ
ֹומ ֡מּו יְ ָּ֘הוָ ִ֤ה אֱ ֹלהִֵּ֗ ינּו ְ֭ ְו ִּ ִֽה ְשתַ חֲוּו לְ ַ ֹ֣הר קָ ְד ֶ֑שֹו ִּ ִֽכ ָ֝
ִֽר ְ
תהלים כט מז ְָׁ֗מֹור לְׁ ָ֫ ָּׁדוִׁ֥ד הָּׁ ֣בּו ְּ֭ ַ ֹֽליהוָּׁה בְׁ נ֣י א ֑לים הָּׁ ִׁ֥בּו ָּ֝ ַליה ָ֗ ָּׁוה כ ִָּׁׁ֥בֹוד ו ָֹּֽׁעז׃ ב הָּׁ ֣בּו ְּ֭ ַ ֹֽליהוָּׁה כְׁ ֣בֹוד
ת־קדש׃ ג ִׁ֥קֹול יְׁ ה ָ֗ ָּׁוה עַ ל־הַָ֫ ָּׁ ִׁ֥מים ֹֽאל־הַ כ ִָּׁׁ֥בֹוד ה ְׁר ֑עים ָּ֝ ְׁיה ָ֗ ָּׁוה
ְׁש ֑מֹו ה ְׁשתַ חֲוִׁ֥ ּו ָּ֝ ַליה ָ֗ ָּׁוה בְׁ הַ ְׁד ַר ֹֽ
אֲרז֑ים וַיְׁ שַ בִׁ֥ר
ַל־מים ַר ֹֽבים׃ ד קֹול־יְׁ הוָּׁ ִׁ֥ה בַ ֑כחַ ִׁ֥קֹול ָּ֝ ְׁיה ָ֗ ָּׁוה בהָּׁ ָּׁ ֹֽדר׃ ה ֣קֹול ְּ֭ ְׁיהוָּׁה שב֣ר ָּׁ
ע ַ ִׁ֥
ן־רא ֹֽמים׃ ז קֹול־
ידם כְׁ מֹו־ע֑גל לְׁ בָּׁ נִׁ֥ ֹון ְָּׁ֝וש ְׁר ָ֗ין כְׁ ֣מֹו ב ְׁ
ָּ֝ ְׁיה ָ֗ ָּׁוה את ־אַ ְׁרזִׁ֥י הַ לְׁ בָּׁ נֹֽ ֹון׃ ו ַוי ְַׁרק ִׁ֥
יְׁ הוָּׁ ִׁ֥ה ח ָ֗צב ַלה ֲִׁ֥בֹות ֹֽאש׃ ח ֣קֹול ְּ֭ ְׁיהוָּׁה י ָּׁ֣חיל מ ְׁד ָּׁב֑ר י ִָּׁׁ֥חיל ָּ֝ ְׁיה ָ֗ ָּׁוה מ ְׁד ַבִׁ֥ר קָּׁ ֹֽדש׃ ט ִ֤קֹול יְׁ ה ַ֨ ָּׁוה
יְׁ חֹול֣ל אַ יָּׁלֹות֮ ַוָֹּֽֽי ֱח ֹּ֪שף יְׁ עָָּׁ֫ ִׁ֥רֹות ּובְׁ היכָּׁל֑ ֹו ָּ֝ ֻּכ ָ֗לֹו א ִׁ֥מר כ ָֹּֽׁבֹוד׃ י ְּ֭ ְׁיהוָּׁה לַמַ ֣בּול י ָּׁ ָּׁ֑שב וַיִׁ֥שב ָּ֝ ְׁיה ָ֗ ָּׁוה
עֹולם׃ יא ְׁ ֹֽיה ָ֗ ָּׁוה ְּ֭עז לְׁ עַ ֣מֹו י ֑תן יְׁ ה ָ֓ ָּׁוה יְׁבָּׁ ִ֖רְך את־עַ ֣מֹו בַ שָּׁ לֹֽ ֹום׃
֣מלְך לְׁ ָּׁ ֹֽ
אָׁ נָׁא בְּ כֹּחַ גְּ דלַת י ְִּמינֶָׁך ַת ִתיר ְּצרּו ָׁרה:
נָׁא גִ בוֹּר ּדו ְֹּּר ֵׁשי יִחּודֶׁ ָך כְּ בָׁ בַ ת ָׁׁש ְּמ ֵרם:
ח ִסין ָׁקדוֹּׁש בְּ רוֹּב טּובְּ ָך נַהֵ ל ע ָׁד ֶׁתָך:
ּוׁשמַ ע צַ ע ָׁק ֵתנּו יוֹּדֵ עַ ַתעלּומוֹּת:
ַקבֵ ל ְּ

ַקבֵ ל ִרנַת עַ מֶׁ ָך ַשגְּ בֵ נּו טַ ה ֵרנּו נו ָֹּׁרא:
בָׁ ְּרכֵם טַ ה ֵרם ַרחמֵ י ִצ ְּד ָׁק ֶׁתָך ָׁת ִמיד ג ְָּׁמלֵם:
י ִָׁחיד גֵאֶׁ ה לְּ עַ ְּמָך פְּ ֵנה זוֹּכְּ ֵרי ְּקד ָׁש ֶׁתָך ַׁשוְּ עָׁ ֵתנּו:
בָׁ רּוְך ֵׁשם כְּ בוד מַ לְּ כּותו לְּ עולָׁם וָׁ עֶׁ ד:
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דודי לִ ְּק ַראת ַכלָׁה .פְּ נֵי ַׁשבָׁ ת נְּ ַקבְּ לָׁה:
לְּ כָׁה ִ
ָׁׁשמור וְּ זָׁכור בְּ ִדבּור אֶׁ חָׁ ד
ִה ְּׁש ִמיעָׁ נּו אֵ ל הַ ְּמיּוחָׁ ד
ּוׁשמו אֶׁ חָׁ ד
ְּיהֹּוָׁ ה אֶׁ חָׁ ד ְּ
לְּ ֵׁשם ּולְּ ִתפְּ אֶׁ ֶׁרת וְּ לִ ְּת ִהלָׁה:
דודי לִ ְּק ַראת ַכלָׁה .פְּ נֵי ַׁשבָׁ ת נְּ ַקבְּ לָׁה:
לְּ כָׁה ִ
לִ ְּק ַראת ַׁשבָׁ ת לְּ כּו וְּ נֵלְּ כָׁה
כִ י ִהיא ְּמקור הַ בְּ ָׁרכָׁה
מֵ ראׁש ִמ ֶׁקדֶׁ ם נְּ סּוכָׁה
סוף מַ ע ֶׁשה בְּ מַ ח ָׁׁשבָׁ ה ְּת ִחלָׁה:
דודי לִ ְּק ַראת ַכלָׁה .פְּ נֵי ַׁשבָׁ ת נְּ ַקבְּ לָׁה:
לְּ כָׁה ִ
ִמ ְּק ַּדׁש מֶׁ לְֶׁך ִעיר ְּמלּוכָׁה
קּומי ְּצ ִאי ִמתוְך הַ הפֵ כָׁה
ִ
ַרב לְָׁך ֶׁׁשבֶׁ ת בְּ עֵ מֶׁ ק הַ בָׁ כָׁא
וְּ הּוא י ְַּחמול עָׁ ַליְִך חֶׁ ְּמלָׁה:
דודי לִ ְּק ַראת ַכלָׁה .פְּ נֵי ַׁשבָׁ ת נְּ ַקבְּ לָׁה:
לְּ כָׁה ִ
קּומי
ִה ְּתנַע ִרי מֵ עָׁ פָׁ ר ִ
ַאר ֵתְך עַ ִמי
לִ בְּ ִׁשי בִ גְּ דֵ י ִתפְּ ְּ
עַ ל יַד בֶׁ ן י ִַשי בֵ ית הַ ל ְַּח ִמי
ָׁק ְּרבָׁ ה אֶׁ ל נַפְּ ִׁשי גְּ ָאלָּׁה:
דודי לִ ְּק ַראת ַכלָׁה .פְּ נֵי ַׁשבָׁ ת נְּ ַקבְּ לָׁה:
לְּ כָׁה ִ
עור ִרי
עור ִרי ִה ְּת ְּ
ִה ְּת ְּ
אורי
קּומי ִ
אורְך ִ
כִ י בָׁ א ֵ
עּורי ִׁשיר ַּדבֵ ִרי
עּו ִרי ִ
כְּ בוד ְּיהֹּוָׁ ה עָׁ ַליְִך נִ גְּ לָׁה:
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דודי לִ ְּק ַראת ַכלָׁה .פְּ נֵי ַׁשבָׁ ת נְּ ַקבְּ לָׁה:
לְּ כָׁה ִ
בוׁשי וְּ לא ִתכָׁלְּ ִמי
לא ֵת ִ
מַ ה ִת ְּׁשתוח ִחי ּומַ ה ֶׁת ֱה ִמי
בָׁ ְך יֶׁחֱ סּו ענִ ּיֵי עַ ִמי
וְּ נִ בְּ נְּ ָׁתה ִעיר עַ ל ִתלָּׁה:
דודי לִ ְּק ַראת ַכלָׁה .פְּ נֵי ַׁשבָׁ ת נְּ ַקבְּ לָׁה:
לְּ כָׁה ִ
וְּ הָׁ יּו לִ ְּמ ִׁשסָׁ ה ׁשוסָׁ יְִך
וְּ ָׁרחקּו כָׁל ְּמבַ לְּ עָׁ יְִך
י ִָׁשיש עָׁ ַליְִך אֱ להָׁ יְִך
כִ ְּמשוש חָׁ ָׁתן עַ ל ַכלָׁה:
דודי לִ ְּק ַראת ַכלָׁה .פְּ נֵי ַׁשבָׁ ת נְּ ַקבְּ לָׁה:
לְּ כָׁה ִ
רוצי
ּושמאל ִתפְּ ִ
י ִָׁמין ְּ
יצי
וְּ אֶׁ ת ְּיהֹּוָׁ ה ַתע ִר ִ
עַ ל יַד ִאיׁש בֶׁ ן פַ ְּר ִצי
וְּ נִ ְּש ְּמחָׁ ה וְּ נָׁגִ ילָׁה:
דודי לִ ְּק ַראת ַכלָׁה .פְּ נֵי ַׁשבָׁ ת נְּ ַקבְּ לָׁה:
לְּ כָׁה ִ
באי בְּ ָׁׁשלום עטֶׁ ֶׁרת בַ ְּעלָּׁה
ִ
גַם בְּ ִש ְּמחָׁ ה בְּ ִרנָׁה ּובְּ צָׁ הֳ לָׁה
תוְך אֱ מּונֵי עַ ם ְּסגלָׁה:
באי ַכלָׁה.
באי ַכ ָׁלהִ .
ִ

באי ַכלָׁהַׁ .שבָׁ ת ַמלְּ כְּ ָׁתא:
ִ
דודי לִ ְּק ַראת ַכלָׁה .פְּ נֵי ַׁשבָׁ ת נְּ ַקבְּ לָׁה:
לְּ כָׁה ִ
קבלת פני אבלים

הַ מָׁ קוֹּם ְּינַחֵ ם אֶׁ ְּתכֶׁם
וירּוׁש ָׁליִם.
ָׁ
בְּ תוְֹּך ְּׁשָאר אבלי ִצּיוֹּן
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כל הילדות והילדים מוזמנים לברך לגשם/טל

תהלים צב מז ְִׁׁ֥מֹור ָ֗שיר לְׁ י֣ ֹום הַ שַ ָּׁ ֹֽבת׃ ב ָ֗טֹוב לְׁ ה ִׁ֥דֹות לַיהוָּׁ ֑ה ּולְׁ ז ִַ֖מר לְׁ ש ְׁמָך֣ עלְׁ יֹֽ ֹון׃
ג לְׁ הַ ג֣יד בַ ֣בקר חַ ְׁ ֹֽס ֑דָך ָּ֝ואֱ ֹֽמּונ ְָּׁׁת ָָ֗ך בַ לילֹֽ ֹות׃ ד עלי־עְָּּׁ֭ שֹור ַועֲלי־נָּׁ ֑בל עֲלִ֖י הגָּׁי֣ ֹון בְׁ כנֹֽ ֹור׃
אֲרנָֹּֽֽן׃ ו מַ ה־ג ְָּׁׁדל֣ ּו מַ ע ֲ֣שיָך יְׁ הוָּׁ ֑ה ְָּׁ֝מ ָ֗אד ָּׁע ְׁמ ִׁ֥קּו
ה ִ֤כי שמַ חְׁ ַ ֣תני יְׁ הוָּׁ ֣ה בְׁ פָּׁ עֳלָ֑ך ְׁ ֹֽבמַ ע ֲִ֖שי י ָּׁ֣דיָך ַ
ת־זאת׃ ח בפְׁ ִ֤רחַ ְׁרשָּׁ ַ֨עים כְׁ ִׁ֥מֹו
מַ חְׁ ְׁשב ֹֽתיָך׃ ז ֹֽאיש־בְַּ֭ עַר ֣לא י ָּׁ ֑דע ּוָּ֝ כְׁ ָ֗סיל לא־י ִָּׁׁ֥בין א ֹֽ
הוֹֽה׃ י ִ֤כי הנֹּ֪ה
י־עד׃ ט וְׁ אַ ָּׁ ִׁ֥תה מָּׁ ָ֗רֹום לְׁ עלָּׁ ִׁ֥ם יְׁ ָּׁ
ָּׁל־פעֲלי ָּׁ ֑און לְׁ ה ָּׁ ֹֽש ְׁמ ָּׁ ִׁ֥דם עֲד ַ ֹֽ
ָ֗עשב ְַּ֭ויָּׁציצּו כ ֣
ָּׁל־פעֲלי ָּׁ ֹֽאון׃ יא ו ָּׁ ַ֣תרם כ ְׁר ֣אים קַ ְׁר ֑ני
פָּׁרדָ֗ ּו כ ִׁ֥
אבדּו ָּ֝י ְׁת ְׁ
איְׁ ֡ביָך ְׁ ֹֽיה ָ֗ ָּׁוה ֹֽכי־הנ֣ה איְׁ ב֣יָך י ֑
ּורי בַ קָּׁ ִ֖מים עָּׁ לַ ִׁ֥י ְׁמר ָ֗עים ת ְׁש ַ ִׁ֥מעְׁ נָּׁה אָּׁ ז ְָּׁׁנֹֽי׃ יג צְַּ֭ דיק
ֹּלתי בְׁ ֣שמן ַרע ֲָּׁנָֹּֽֽן׃ יב וַתַ בִׁ֥ט ע ָ֗יני בְׁ ָ֫ש ָּׁ ִׁ֥
בַָּ֝ ָ֗
ֹלהינּו יַפְׁ ֹֽריחּו׃
כַתָּׁ ָּׁ ֣מר יפְׁ ָּׁ ֑רח כְׁ ִ֖ארז בַ לְׁ בָּׁ נ֣ ֹון י ְׁש ֹֽגה׃ יד ְּ֭ ְׁשתּולים בְׁ ב֣ית יְׁ הוָּׁ ֑ה בְׁ חַ צְׁ ִ֖רֹות אֱ ֣
ּורי ְׁ ֹֽולא
יב֑ה ְׁדשנִ֖ים וְׁ ַ ֹֽר ֲענַנ֣ים יהְׁ יֹֽ ּו׃ טז ְּ֭ ְׁלהַ גיד ֹֽכי־י ָּׁ ָּׁ֣שר יְׁ הוָּׁ ֑ה ָּ֝צ ָ֗
נּובּון בְׁ ש ָּׁ
טו עִ֖ ֹוד יְׁ ֣
עַוְׁ לָּׁ ִׁ֥תָּׁ ה ֹֽבֹו׃
תהילים צג יְׁ הוָּׁ ֣ה מָּׁ לְָּׁך֮ ג ֹּ֪אּות ָָּׁ֫ל ִׁ֥בש ל ָּׁ֣בש ְּ֭ ְׁיהוָּׁה ֣עז ה ְׁתאַ זָּׁ ֑ר אַ ף־תכִׁ֥ ֹון ָּ֝ת ָ֗בל בַ ל־ת ֹֽמֹוט׃ ב
נָּׁכ֣ ֹון כ ְׁסאֲָך֣ מ ָּׁ ֑אז ֹֽמעֹולָּׁ ֣ם ָּׁ ֹֽאתָּׁ ה׃ ג נ ְָּׁׁש ִ֤אּו נְׁ הָּׁ ַ֨רֹות ְׁ ֹֽיה ָ֗ ָּׁוה נ ְָּׁׁש ֣אּו נְׁ הָּׁ ֣רֹות קֹולָּׁ ֑ם י ְׁש ִ֖אּו נְׁ הָּׁ ֣רֹות
הוֹֽה׃ ה ֹֽעד ַ֨תיָך
דָּׁ כְׁ ָּׁיֹֽם׃ ד מק ַ֨לֹות ַ ִ֤מים ַר ָ֗בים אַ ד ֣ירים מ ְׁשבְׁ רי־יָּׁ ֑ם אַ ִ֖דיר בַ מָּׁ ֣רֹום יְׁ ָּׁ
ָּׁה־קדש ָּ֝ ְׁיה ָ֗ ָּׁוה לְׁ ֣ארְך י ָֹּֽׁמים׃
יתָךִׁ֥ נַאֲ ו ֑
נא ְׁמנִּ֬ ּו ְׁמ ָ֗אד לְׁ ב ְׁ
קדיש לאבלים ואבלות
כּותיּה .וְּ י ְַּצמַ ח
עּותיּה .וְּ י ְַּמלִ יְך מַ לְּ ֵ
י ְִּתג ַַּדל וְּ י ְִּת ַק ַּדׁש ְּׁשמֵ ּה ַרבָׁ א .בְּ עָׁ לְּ מָׁ א ִּדי בְּ ָׁרא כִ ְּר ֵ
פ ְּר ָׁקנֵיּה .וִ י ָׁק ֵרב ְּמ ִׁשיחֵ ּה .בְּ חַ ּיֵיכון ּובְּ יומֵ יכון ּובְּ חַ ּיֵי ְּדכל בֵ ית י ְִּש ָׁראֵ ל בַ ע ָׁגלָׁא ּובִ זְּ מַ ן
ָׁק ִריב וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן .יְּהֵ א ְּׁשמֵ ּה ַרבָׁ א ְּמבָׁ ַרְך לְּ עָׁ לַם ּולְּ עָׁ לְּ מֵ י עָׁ לְּ מַ ּיָׁא י ְִּתבָׁ ַרְך .וְּ י ְִּׁש ַתבַ ח.
וְּ י ְִּתפָׁ ַאר .וְּ י ְִּתרומַ ם .וְּ י ְִּתנ ֵַשא .וְּ י ְִּתהַ ָּׁדר .וְּ י ְִּתעַ לֶׁה .וְּ י ְִּתהַ לָׁל ְּׁשמֵ יּה ְּּדק ְּד ָׁׁשא בְּ ִריְך הּוא.
לְּ עֵ ילָׁא ִמן כָׁל בִ ְּרכ ָָׁׁתאִׁ .ש ָׁיר ָׁתאִ .ת ְּׁשבְּ חָׁ ָׁתא וְּ נֶׁחָׁ מָׁ ָׁתאַּ .דא ִמ ָׁירן בְּ עָׁ לְּ מָׁ א וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
יְּהֵ א ְּׁשלָׁמָׁ א ַרבָׁ א ִמן ְּׁשמַ ּיָׁא וְּ חַ ּיִים טוֹּבִ ים  /חַ ּיִים וְּ ָׁשבָׁ ע וִ יׁשּועָׁ ה וְּ נֶׁחָׁ מָׁ ה וְּ ֵׁשיזָׁבָׁ א
ּוסלִ יחָׁ ה וְּ כַפָׁ ָׁרה וְּ ֵריוַ ח וְּ הַ צָׁ לָׁה .לָׁנּו ּולְּ כָׁל עַ מו י ְִּש ָׁראֵ ל  /עָׁ לֵינּו וְּ עַ ל כָׁל
ְּּורפּוָאה ּוגְּ אלָׁה ְּ
עושה ָׁׁשלום בִ ְּמרומָׁ יו .הּוא ברחמיו יַע ֶׁשה ָׁׁשלום עָׁ לֵינּו .וְּ עַ ל
ֶׁ
ִשראֵ ל וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
י ָׁ
ָׁכל י ְִּש ָׁראֵ ל וְּ עַ ל כל יו ְֹּּׁשבֵ י ֵתבֵ ל וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
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ערבית
רשות לקריאת שמע

כָׁל בְּ רּואֵ י מַ ְּעלָׁה ּומַ ּטָׁ ה
י ְִּעידּון יַגִ ידּון כלָׁם כְּ אֶׁ חָׁ ד
ּוׁשמ ֹּו אֶׁ חָׁ ד
ְּי ָׁי אֶׁ חָׁ ד ְּ
ּוׁש ַתיִם נְּ ִתיבוֹּת ְּׁשבִ ילְָׁך
ְּׁשלו ִֹּׁשים ְּ
וְּ הֶׁ ם י ְִּעידּון כִ י הַ כֹּל ֶׁׁשלְָׁך

וכָׁל מֵ בִ ין סו ָֹּׁדם יְּסַ פְּ רּו ג ְָּׁדלְָׁך
וְּ אַ ָׁתה הָׁ אֵ ל הַ מֶׁ לְֶׁך הַ ְּמיחָׁ ד

לְּ בָׁ בוֹּת בְּ חָׁ ְּׁשבָׁ ם ע ֹּולָׁם בָׁ נּוי
בְּ ִמ ְּספָׁ ר בְּ ִמ ְּׁש ָׁקל הַ כֹּל מָׁ נּוי

י ְִּמ ְּצאּו כָׁל יֵׁש בִ לְּ ְּתָך ָׁׁשנּוי
כלָׁם נִ ְּתנּו מֵ רוֹּעֶׁ ה אֶׁ חָׁ ד

מֵ רֹּאׁש וְּ עַ ד סוֹּף יֵׁש לְּ ָך ִסמָׁ ן
ַׁשחַ ק וְּ ֵתבֵ ל לְּ ָך עֵ ד נֶׁאֱ מָׁ ן

צָׁ פוֹּן וָׁ יָׁם וְּ ֶׁקדֶׁ ם וְּ ֵתימָׁ ן
ּומזֶׁה אֶׁ חָׁ ד
ִמזֶׁה אֶׁ חָׁ ד ִ

הַ כֹּל ִמ ְּמָך נִ זְּ בַ ד זָׁבוֹּד
ָׁלכֵן כָׁל יְּצּור לְּ ָך י ִֵתן כָׁבוֹּד

אַ ָׁתה ַתעמֹּ ד וְּ הֵ ם יֹּאבְּ דּו ָאבוֹּד
כִ י מֵ רֹּאׁש וְּ עַ ד סוֹּף הֹלא ָאב אֶׁ חָׁ ד
ר' שלמה אבן גבירול

במסורת עדות המזרח החזן אומר חצי קדיש:

כּותיּה .וְּ י ְַּצמַ ח
עּותיּה .וְּ י ְַּמלִ יְך מַ לְּ ֵ
י ְִּתג ַַּדל וְּ ִי ְּת ַק ַּדׁש ְּׁשמֵ ּה ַרבָׁ א .בְּ עָׁ לְּ מָׁ א ִּדי בְּ ָׁרא כִ ְּר ֵ
יק ֵרב ְּמ ִׁשיחֵ ּה .בְּ חַ ּיֵיכון ּובְּ יומֵ יכון ּובְּ חַ ּיֵי ְּדכל בֵ ית י ְִּש ָׁראֵ ל בַ ע ָׁגלָׁא ּובִ זְּ מַ ן
פ ְּר ָׁקנֵיּה .וִ ָׁ

ָׁק ִריב וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן .יְּהֵ א ְּׁשמֵ ּה ַרבָׁ א ְּמבָׁ ַרְך לְּ עָׁ לַם ּולְּ עָׁ לְּ מֵ י עָׁ לְּ מַ ּיָׁא י ְִּתבָׁ ַרְך .וְּ י ְִּׁש ַתבַ ח.
וְּ י ְִּתפָׁ ַאר .וְּ י ְִּתרומַ ם .וְּ י ְִּתנ ֵַשא .וְּ י ְִּתהַ ָּׁדר .וְּ י ְִּתעַ לֶׁה .וְּ י ְִּתהַ לָׁל ְּׁשמֵ יּה ְּּדק ְּד ָׁׁשא בְּ ִריְך הּוא.
לְּ עֵ ילָׁא ִמן כָׁל בִ ְּרכ ָָׁׁתאִׁ .ש ָׁיר ָׁתאִ .ת ְּׁשבְּ חָׁ ָׁתא וְּ נֶׁחָׁ מָׁ ָׁתאַּ .דא ִמ ָׁירן בְּ עָׁ לְּ מָׁ א וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
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ברְך:
בָׁ ְּרכּו אֶׁ ת ְּי ֹּהוָׁ ה הַ ְּמ ָׁ
בָׁ רּוְך ְּיהֹּוָׁ ה הַ ְּמבו ָׁרְך לְּ עולָׁם וָׁ עֶׁ ד:
בָׁ רּוְך ְּיהֹּוָׁ ה הַ ְּמבו ָׁרְך לְּ עולָׁם וָׁ עֶׁ ד:
פותחַ
בָׁ רּוְך אַ ָׁתה ְּיהֹּוָׁ ה ,אֱ להֵ ינּו מֶׁ לְֶׁך הָׁ עולָׁם ,א ֶׁׁשר בִ ְּדבָׁ רו מַ ע ִריב ע ָׁרבִ ים בְּ חָׁ כְּ מָׁ הֵ .
ּומסַ ּדֵ ר אֶׁ ת הַ כוכָׁבִ ים.
ְּׁשעָׁ ִרים בִ ְּתבּונָׁהְּ .מ ַׁשנֶׁה ִע ִתים ּומַ חלִ יף אֶׁ ת הַ זְּ מַ נִ ים ְּ
חׁשְך ִמפְּ נֵי
חׁשְך וְּ ֶׁ
בורא יומָׁ ם וָׁ ָׁל ְּילָׁה .גולֵל אור ִמפְּ נֵי ֶׁ
רותיהֶׁ ם בָׁ ָׁר ִקיעַ כִ ְּרצונוֵ .
בְּ ִמ ְּׁש ְּמ ֵ
אור .הַ מַ עבִ יר יום ּומֵ בִ יא ָׁל ְּילָׁהּ .ומַ בְּ ִּדיל בֵ ין יום ּובֵ ין ָׁל ְּילָׁהְּ .יהֹּוָׁ ה צְּ בָׁ אות ְּׁשמו .אֵ ל
חַ י וְּ ַקּיָׁם ָׁת ִמיד י ְִּמֹלְך עָׁ לֵינּו לְּ ע ֹּולָׁם וָׁ עֶׁ ד .בָׁ רּוְך אַ ָׁתה ְּיהֹּוָׁ ה ,הַ מַ ע ִריב ע ָׁרבִ ים:
אותנּו לִ מַ ְּד ָׁת.
ּומ ְּׁשפָׁ ִטים ָׁ
ּומ ְּצות ח ִקים ִ
תורה ִ
ַאהבַ ת עולָׁם בֵ ית י ְִּש ָׁראֵ ל עַ ְּמָך ָאהָׁ בְּ ָׁתָׁ .
עַ ל כֵן ְּיהֹּוָׁ ה אֱ להֵ ינּו בְּ ָׁׁשכְּ בֵ נּו ּובְּ קּומֵ נּו נ ִָׁשיחַ בְּ ח ֶׁקיָך וְּ נִ ְּשמַ ח וְּ נַעלוז בְּ ִדבְּ ֵרי ַתלְּ מּוד
אורְך יָׁמֵ ינּוּ .ובָׁ הֶׁ ם נ ְֶּׁהגֶׁה יומָׁ ם
קותיָך לְּ עולָׁם וָׁ עֶׁ ד .כִ י הֵ ם חַ ּיֵינּו וְּ ֶׁ
ותיָך וְּ ח ֶׁ
ּומ ְּצ ֶׁ
תור ֶׁתָך ִ
ָׁ
וָׁ ָׁל ְּילָׁה .וְּ ַאהבָׁ ְּתָך לא ָׁתסּור ִממֶׁ נּו לְּ עול ִָׁמים .בָׁ רּוְך אַ ָׁתה ְּיהֹּוָׁ ה ,אוהֵ ב אֶׁ ת עַ מו
י ְִּש ָׁראֵ ל:

ְּׁש ַמע י ְִּש ָׁראֵ לְּ ,יהֹּוָׁ ה אֱ להֵ ינּוְּ ,יהֹּוָׁ ה אֶׁ ָׁחד:
בָׁ רּוְך ֵׁשם כְּ בוד מַ לְּ כּותו לְּ עולָׁם וָׁ עֶׁ ד:

ָּׁל־מא ֹֽדָך׃ ו וְׁ הָּׁ יִ֞ ּו הַ ְׁדבָּׁ ֣רים
דברים ו וְׁ ָּׁ ֣אהַ בְׁ ִּ֔ ָּׁת ִ֖את יְׁ הוָּׁ ֣ה אֱ ֹלה֑יָך בְׁ כָּׁל־לְׁ בָּׁ בְׁ ָךִׁ֥ ּובְׁ כָּׁל־נַפְׁ ְׁשָךִ֖ ּובְׁ כ ְׁ
הָּׁ ָ֗אלה אֲ ַ֨שר אָּׁ נ רכי ְׁמצַ ּוְׁ ָך֛ הַ יִ֖ ֹום (יפסיק מעט) עַל־לְׁ בָּׁ ֹֽבָך׃ ז וְׁ שנַנְׁ ָּׁ ֣תם לְׁ בָּׁ ִּ֔ניָך וְׁ דבַ ְׁר ָּׁ ִ֖ת ָּׁב֑ם
קּומָך׃ ח ּוקְׁ שַ ְׁר ָּׁ ִׁ֥תם לְׁ ִ֖אֹות עַ ל־י ָּׁ֑דָך וְׁ הָּׁ יִׁ֥ ּו
בְׁ שבְׁ ְׁתָךִ֤ בְׁ ביתָך ּובְׁ לכְׁ ְׁתָך֣ בַ ִּ֔דרְך ּוֹֽ בְׁ שָּׁ כְׁ בְׁ ָךִ֖ ּובְׁ ֹֽ
עָּׁריָך׃
יתָך ּוב ְׁש ֹֽ
זּוזת ב ִ֖
עַל־מ ִׁ֥
ְׁ
לְׁ טטָּׁ ִ֖פת ִׁ֥בין ע ֹֽיניָך׃ ט ּוכְׁ תַ בְׁ ָּׁ ֛תם
דברים יא וְׁ הָּׁ ָָּׁ֗יה אם־שָּׁ ִ֤מעַ ת ְׁש ְׁמעּו אל־מצְׁ ֹו ִּ֔ ַתי אֲ רשר אָּׁ נ ֛כי ְׁמצַ ּוִׁ֥ה א ְׁתכִ֖ם הַ י֑ ֹום
לְׁ אַ ה ִ֞ ֲָּׁבה את־יְׁ הוָּׁ ִ֤ה אֱֹלֹֽ היכם (יבטא היטב את העי"ן) ּולְׁ עָּׁבְׁ דִּ֔ ֹו בְׁ כָּׁל־לְׁ בַ בְׁ כִ֖ם ּובְׁ כָּׁל־נַפְׁ ְׁש ֹֽכם׃ יד
יֹורה ּומַ לְׁ ֑קֹוש וְׁ אָּׁ סַ פְׁ ָּׁ ֣ת ְׁדג ִָּּׁ֔נָך וְׁ ֹֽתיר ְׁשָךִ֖ וְׁ יצְׁ הָּׁ ֹֽרָך׃ טו וְׁ נָּׁתַ ֛תי
וְׁ נָּׁתַ רתי ְׁמ ַ ֹֽטר־אַ ְׁרצְׁ כ֛ם בְׁ ע ִ֖תֹו ֣
עִׁ֥שב בְׁ שָּׁ ְׁדָךִ֖ לבְׁ ה ְׁמ ֑תָך וְׁ אָּׁ כַלְׁ ָּׁ ִ֖ת וְׁ שָּׁ ָּׁ ֹֽבעְׁ תָּׁ ׃ טז ה ָּׁ ֹֽש ְׁמ ֣רּו ל ִָּּׁ֔כם פִׁ֥ן יפְׁ ִ֖תה לְׁ בַ בְׁ כ֑ם וְׁ סַ ְׁר ָ֗תם
יתם ל ָֹּֽׁהם׃ יז וְׁ חָּׁ ָּׁ ַ֨רה אַ ף־יְׁ ה ֶּ֜ ָּׁוה בָּׁ ָ֗כם וְׁ ע ַָּׁצִ֤ר את־
ֹלהים אֲח ִּ֔רים וְׁ ה ְׁשתַ חֲו ִ֖
ַועֲבַ ְׁדתם אֱ ֣
הַ שָּׁ מַ ים וְׁ ֹֽלא־יהְׁ י֣ה מָּׁ ִּ֔ ָּׁטר וְׁ ָּׁה֣אֲ דָּׁ ִּ֔ ָּׁמה ִׁ֥לא ת ִ֖תן את־יְׁ בּולָּׁ ּ֑ה וַאֲבַ ְׁד ֣תם ְׁמה ָּׁ ָ֗רה מעַל הָּׁ ָּׁ ֣ארץ
(יפסיק מעט)
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ת־דבָּׁ ַ ֣רי ִּ֔אלה עַל־לְׁ בַ בְׁ כִ֖ם וְׁ ַ ֹֽעל־נַפְׁ ְׁשכ֑ם
הַ ט ִּ֔ ָּׁבה אֲ ִׁ֥שר יְׁ הוָּׁ ִ֖ה נ ִׁ֥תן ל ָֹּֽׁכם׃ יח וְׁ שַ ְׁמתם א ְׁ
יכם׃ יט וְׁ למַ ְׁד ִׁ֥תם א ָּׁ ֛תם את־
ּוקְׁ שַ ְׁר ַ֨תם א ָּׁ ִ֤תם לְׁ אֹות עַ ל־י ְׁד ִּ֔כם וְׁ הָּׁ יִׁ֥ ּו לְׁ טֹוטָּׁ ִ֖פת בִׁ֥ין עינ ֹֽ
קּומָך׃ כ ּוכְׁ תַ בְׁ ָּׁ ֛תם עַל־
בְׁ ניכִ֖ם לְׁ דַ ב֣ר ָּׁב֑ם בְׁ שבְׁ ְׁתָךִ֤ בְׁ ביתָך ּובְׁ לכְׁ ְׁתָך֣ בַ ִּ֔דרְך ּוֹֽ בְׁ שָּׁ כְׁ בְׁ ָךִ֖ ּובְׁ ֹֽ
א ַ֨שר (יבטא
יכם עַָׁ֚ ל ָּׁ ֹֽהאֲ דָּׁ ִּ֔ ָּׁמה ֲ
ימי בְׁ נ ִּ֔
עָּׁריָך׃ כא לְׁ ַ֨ ַמעַן י ְׁר ִ֤בּו יְׁ מיכם ו ֣
יתָך ּוב ְׁש ֹֽ
ְׁמזּוזִׁ֥ ֹות ב ִ֖
ימי הַ שָּׁ ַ ִ֖מים עַ ל־הָּׁ ָּׁ ֹֽארץ׃
היטב את העין) נ ְׁש ַברע יְׁ הוָּׁ ֛ה לַאֲב תיכִ֖ם ל ָּׁ֣תת לָּׁה֑ם כ ִׁ֥
אמר׃ לח דַ ִ֞בר אל־בְׁ נִ֤י י ְׁש ָּׁראל וְׁ אָּׁ מַ ְׁר ָּׁ ֣ת אֲ ל ִּ֔הם וְׁ ע ַָּׁ֨שּו
במדבר טו ו ִַׁ֥יאמר יְׁ הוָּׁ ִ֖ה אל־מ ִׁ֥שה ל ֹֽ
יצת הַ כָּׁנָּׁ ִָּֽ֖ף פְׁ ִׁ֥תיל ְׁת ֹֽכלת׃ לט וְׁ הָּׁ יָּׁ ֣ה
יצת עַל־כַנְׁ פִׁ֥י בגְׁ דיהִ֖ם לְׁ דר ָּׁ ֑תם וְׁ נָּׁ ְִׁׁ֥תנ֛ ּו עַל־צ ִׁ֥
לָּׁהִׁ֥ם צ ֛
יתם א ָּׁ ֑תם וְׁ ֹֽלא־תָּׁ תֶֻּּ֜ רּו
יתם א ָ֗תֹו ּו ְׁזכ ְַׁרתם את־כָּׁל־מצְׁ ֹו֣ ת יְׁ ה ִּ֔ ָּׁוה ַועֲש ִ֖
לָּׁכם֮ לְׁ ציצ ֒ת ְּׁורא ֣
יתם
יהם׃ מ לְׁ ַ ֣מעַן תזְׁכְׁ ִּ֔רּו ַו ֲעש ִ֖
יכם אֲ שר־אַ ִׁ֥תם זנִ֖ים אַ חֲר ֹֽ
אַ ח ֲִ֤רי לְׁ בַ בְׁ כם וְׁ אַ ח ֲ֣רי ֹֽעינ ִּ֔
יכם אֲ ַ֨שר הֹוצִ֤אתי
יכם׃ מא אֲ ִ֞ני יְׁ הוָּׁ ֣ה אֱ ֹלֹֽ ה ָ֗
יתם קְׁ ד ִ֖שים ֹֽלאֹלה ֹֽ
את־כָּׁל־מצְׁ ֹו ָּׁ ֑תי והְׁ י ִׁ֥
יכם .אֱמת׃
אֹלהים אֲ נִ֖י יְׁ הוָּׁ ִׁ֥ה אֱ ֹלה ֹֽ
א ְׁתכם מ ֣ארץ מצְׁ ַ ִּ֔רים להְׁ יִׁ֥ ֹות לָּׁכִ֖ם ל ֑
וֶׁאֱ מּונָׁה כָׁל זאת וְּ ַקּיָׁם עָׁ לֵינּו .כִ י הּוא ְּיהֹּ וָׁ ה אֱ להֵ ינּו וְּ אֵ ין זּולָׁתו .וַ אנ ְַּחנּו י ְִּש ָׁראֵ ל
יצים .הָׁ אֵ ל הַ נִ פְּ ָׁרע לָׁנּו ִמצָׁ ֵרינּו.
עַ מו .הַ פודֵ נּו ִמ ַּיד ְּמלָׁכִ ים .הַ גאלֵנּו מַ לְּ כֵנּו ִמכַף כָׁל עָׁ ִר ִ
ָׁתן לַמוט ַרגְּ לֵנּו .הַ ַמ ְּד ִריכֵנּו
הַ ְּמ ַׁשלֵם גְּ מּול לְּ כָׁל אויְּבֵ י נַפְּ ֵׁשנּו :הַ ָׁשם נַפְּ ֵׁשנּו בַ חַ ּיִים וְּ לא נ ַ
ַאד ַמת
מופ ִתים ְּב ְּ
ּוב ְּ
עושה לָׁנּו נִ ִסים נְּ ָׁק ָׁמה ְּבפַ ְּרעה .בְּ אותות ְּ
עַ ל בָׁ מות אויְּבֵ ינּו .וַ ּי ֶָׁׁרם ַק ְּרנֵנ ּו עַ ל כָׁל שונְּ אֵ ינּו .הָׁ אֵ ל הָׁ ֶׁ
ּיוציא אֶׁ ת עַ מו י ְִּש ָׁראֵ ל ִמתוכָׁם לְּ חֵ רּות עולָׁם .הַ מַ עבִ יר בָׁ נָׁיו בֵ ין
כורי ִמ ְּצ ָׁריִם .וַ ִ
בְּ נֵי חָׁ ם .הַ מַ כֶׁה בְּ עֶׁ בְּ ָׁרתו כָׁל בְּ ֵ

בּורתו
רודפֵ יהֶׁ ם וְּ אֶׁ ת שונְּ אֵ יהֶׁ ם בִ ְּתהומות ִטבַ עָׁ .ראּו בָׁ נִ ים אֶׁ ת גְּ ָׁ
גִ זְּ ֵרי ַים סּוף .וְּ אֶׁ ת ְּ
מׁשה ּובְּ נֵי י ְִּש ָׁראֵ ל לְּ ָך עָׁ נּו ִׁש ָׁירה
ִׁשבְּ חּו וְּ הודּו לִ ְּׁשמוּ .ומַ לְּ כּותו בְּ ָׁרצון ִקבְּ לּו עלֵיהֶׁ םֶׁ .
נורא
ָאמרּו כלָׁםִ :מי כָׁמכָׁה בָׁ אֵ לִ ים ְּיהֹּוָׁ הִ .מי כָׁמכָׁה נ ְֶּׁא ָּׁדר בַ קדֶׁ ׁשָׁ .
בְּ ִש ְּמחָׁ ה ַרבָׁ ה וְּ ְּ
ְּת ִהלות עשה פֶׁ לֶׁא:
כּותָך ָׁראּו בָׁ נֶׁיָך.
נוסח ספרד ואשכנז מַ לְּ ְּ
מׁשה .זֶׁה אֵ לִ י עָׁ נּו.
בוקעַ יָׁם לִ פְּ נֵי ֶׁ
ֵ
ָאמרּוְּ :יהֹּוָׁ ה י ְִּמלְך לְּ עלָׁם וָׁ עֶׁ ד:
וְּ ְּ

כּותָך ְּיהֹּוָׁ ה אֱ להֵ ינּו
נוסח עדות המזרח מַ לְּ ְּ
ָׁראּו בָׁ ֶׁניָך עַ ל הַ ּיָׁם יַחַ ד כלָׁם הודּו
ָאמרּו ְּיהֹּוָׁ ה י ְִּמלְך לְּ עולָׁם וָׁ עֶׁ ד:
וְּ ִה ְּמלִ יכּו וְּ ְּ

וְּ נֶׁאֱ מַ ר .כִ י פָׁ ָׁדה ְּיהֹּוָׁ ה אֶׁ ת יַעקבּ .וגְּ ָאלו ִמ ַּיד חָׁ זָׁק ִממֶׁ נּו :בָׁ רּוְך אַ ָׁתה ְּיהֹּוָׁ ה .גַָׁאל
ִשראֵ ל:
י ָׁ
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נוסח עדות המזרח

נוסח אשכנז

הַ ְּׁשכִ יבֵ נּו ָאבִ ינּו לְּ ָׁׁשלום ,וְּ הַ ע ִמידֵ נּו
מַ לְּ כֵנּו לְּ חַ ּיִים טובִ ים ּולְּ ָׁׁשלוםּ ,ופְּ רוש
עָׁ לֵינּו סכַת ְּׁשלומֶׁ ָך וְּ ַת ְּקנֵנּו מַ לְּ כֵנּו
הוׁשיעֵ נּו ְּמהֵ ָׁרה
בְּ עֵ צָׁ ה טובָׁ ה ִמלְּ פָׁ נֶׁיָך ,וְּ ִ
ׁשמֶׁ ָך וְּ הָׁ גֵן בַ עדֵ נּו( .יכוין לקבל תוספת
לְּ מַ עַ ן ְּ
ְּרּוׁש ַליִם
הנשמה) ּופְּ רוש עָׁ לֵינּו וְּ עַ ל י ָׁ
ִע ָׁירְך סכַת ַרח ִמים וְּ ָׁׁשלום .בָׁ רּוְך אַ ָׁתה
פורש סכַת ָׁׁשלום עָׁ לֵינּו וְּ עַ ל
ְּיהֹּוָׁ ה הַ ֵ
ְּרּוׁש ַליִם ָאמֵ ן:
כָׁל עַ מו י ְִּש ָׁראֵ ל וְּ עַ ל י ָׁ

הַ שכִ יבֵ נּו ְּיהֹּוָׁ ה אֱ להֵ ינּו לְּ שלום.
וְּ הַ ע ִמידֵ נּו מַ לְּ כֵנּו לְּ חַ ּיִים ּופְּ רוש עָׁ לֵינּו
סכַת שלומֶׁ ָך .וְּ ַת ְּקנֵנּו בְּ עֵ צָׁ ה טובָׁ ה
ִמלְּ פָׁ נֶׁיָך .וְּ הושיעֵ נּו ְּמהֵ ָׁרה לְּ מַ עַ ן שמֶׁ ָך.
וְּ הָׁ גֵן בַ עדֵ נּו :וְּ הָׁ סֵ ר מֵ עָׁ לֵינּו אויֵב דֶׁ בֶׁ ר וְּ חֶׁ ֶׁרב וְּ ָׁרעָׁ ב וְּ יָׁגון.
ּובצֵ ל כְּ נָׁפֶׁ יָך ַת ְּס ִת ֵירנּו.
שטן ִמלְּ פָׁ נֵינּו ּומֵ ַאח ֵרינּוְּ .
וְּ הָׁ סֵ ר ָׁ
ּומ ִצילֵנּו ָׁא ָׁתה .כִ י אֵ ל מֶׁ לְֶׁך ַחנּון וְּ ַרחּום
שומ ֵרנּו ַ
ְּ
כִ י אֵ ל
אתנּו ּובואֵ נּו לְּ חַ יִים
אָׁ ָׁתהּ :ושמור צֵ ֵ

ּולְּ שלום מֵ עַ ָׁתה וְּ עַ ד עולָׁםּ :ופְּ רוש
עָׁ לֵינּו סכַת שלומֶׁ ָך .בָׁ רּוְך אַ ָׁתה ְּיהֹּוָׁ ה
פורש סכַת שלום עָׁ לֵינּו וְּ עַ ל כָׁל עַ מו
הַ ֵ
יִש ָׁראֵ ל וְּ עַ ל יְּרּוש ָׁליִם:

דרתם בְּ ִרית עולָׁם :בֵ ינִ י ּובֵ ין
וְּ ָׁׁש ְּמרּו בְּ נֵי י ְִּש ָׁראֵ ל אֶׁ ת הַ ַשבָׁ ת .לַעשות אֶׁ ת הַ ַשבָׁ ת לְּ ָׁ
ָארץ
בְּ נֵי י ְִּש ָׁראֵ ל אות ִהיא לְּ עלָׁם .כִ י ֵׁש ֶׁׁשת י ִָׁמים עָׁ ָׁשה ְּיהֹּוָׁ ה אֶׁ ת הַ ָׁשמַ יִם וְּ אֶׁ ת הָׁ ֶׁ
יעי ָׁׁשבַ ת וַ ִּינָׁפַ ׁש:
ּובַ ּיום הַ ְּשבִ ִ

חצי קדיש:

כּותיּה.
עּותיּה .וְּ י ְַּמלִ יְך מַ לְּ ֵ
י ְִּתג ַַּדל וְּ י ְִּת ַק ַּדׁש ְּׁשמֵ ּה ַרבָׁ א .בְּ עָׁ לְּ מָׁ א ִּדי בְּ ָׁרא כִ ְּר ֵ
פ ְּר ָׁקנֵיּה .וִ ָׁיק ֵרב ְּמ ִׁשיחֵ ּה .בְּ חַ ּיֵיכון ּובְּ יומֵ יכון ּובְּ חַ ּיֵי ְּדכל בֵ ית י ְִּש ָׁראֵ ל בַ ע ָׁגלָׁא ּובִ זְּ מַ ן ָׁק ִריב
וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן .יְּהֵ א ְּׁשמֵ ּה ַרבָׁ א ְּמבָׁ ַרְך לְּ עָׁ לַם ּולְּ עָׁ לְּ מֵ י עָׁ לְּ מַ ּיָׁא י ְִּתבָׁ ַרְך .וְּ י ְִּׁש ַתבַ ח.
וְּ י ְִּתפָׁ ַאר .וְּ י ְִּתרומַ ם .וְּ י ְִּתנ ֵַשא .וְּ י ְִּתהַ ָּׁדר .וְּ י ְִּתעַ לֶׁה .וְּ י ְִּתהַ לָׁל ְּׁשמֵ יּה ְּּדק ְּד ָׁׁשא בְּ ִריְך הּוא.
לְּ עֵ ילָׁא ִמן כָׁל בִ ְּרכ ָָׁׁתאִׁ .ש ָׁיר ָׁתאִ .ת ְּׁשבְּ חָׁ ָׁתא וְּ נֶׁחָׁ מָׁ ָׁתאַּ .דא ִמ ָׁירן בְּ עָׁ לְּ מָׁ א וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
וְּ י ְַּצמַ ח
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תפילת עמידה
דנָׁיְּ ,שפָׁ ַתי ִתפְּ ָׁתח ּופִ י יַגִ יד ְּת ִהל ֶָׁׁתָך.
א ֹּ
בָׁ רּוְך אַ ָׁתה יהוה ,אֱ ֹלהֵ ינּו
וֵאֹלהֵ י אבו ֵֹּתינּו וְּ ִאמו ֵֹּתינּו,
ַאברהָׁ ם ,אֱ ֹלהֵ י י ְִּצחָׁ ק,
אֱ ֹלהֵ י ְּ ָׁ
וֵאֹלהֵ י יַעקֹּב ,אֱ ֹלהֵ י ָׁשרה,
אֱ ֹלהֵ י רבְּ ָׁקה ,אֱ ֹלהֵ י רחֵ ל
וֵאֹלהֵ י לֵָאה ,הָׁ אֵ ל הַ גָׁדוֹּל
הַ גִ בוֹּר וְּ הַ נ ָׁ ֹּורא ,אֵ ל עֶׁ לְּ יוֹּן,
גוֹּמֵ ל חסָׁ ִדים טוֹּבִ ים ,וְּ ק ֹּונֵה הַ כֹל,
וְּ ז ֹּוכֵר חַ ְּסדֵ י ָאבוֹּת וְּ ִאמָׁ הוֹּת,
ּומֵ בִ יא גְּ אלָׁה לְּ עַ מ ֹּו י ְִּש ָׁראֵ ל
לְּ מַ עַ ן ְּׁשמ ֹּו בְּ ַאהבָׁ ה.

בָׁ רּוְך אַ ָׁתה יהוה,
אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אבוֹּתֵ ינּו,
ַאברהָׁ ם ,אֱ ֹלהֵ י י ְִּצחָׁ ק,
אֱ ֹלהֵ י ְּ ָׁ
וֵאֹלהֵ י יַעקֹּב ,הָׁ אֵ ל הַ גָׁדוֹּל
הַ גִ בוֹּר וְּ הַ נ ָׁ ֹּורא ,אֵ ל עֶׁ לְּ יוֹּן,
גוֹּמֵ ל חסָׁ ִדים טוֹּבִ ים,
וְּ ק ֹּונֵה הַ כֹּל ,וְּ ז ֹּוכֵר חַ ְּסדֵ י ָאבוֹּת,
ּומֵ בִ יא גוֹּאֵ ל לִ בְּ נֵי בְּ נֵיהֶׁ ם
לְּ מַ עַ ן ְּׁשמ ֹּו בְּ ַאהבָׁ ה.

בשבת שובה

ֹלהים חַ ּיִים.
כתבֵ נּו בְּ סֵ פֶׁ ר הַ חַ ּיִים לְּ מַ עַ נְָּך אֱ ִ
זכְּ ֵרנּו לְּ חַ ּיִים ,מֶׁ לְֶׁך חָׁ פֵ ץ בַ חַ ּיִים ,וְּ ְּ

וש ָׁרה/.
ַאברהָׁ םְּ /
מֶׁ לְֶׁך ע ֹּוזֵר ּומו ִֹּׁשיעַ ּומָׁ גֵן .בָׁ רּוְך אַ ָׁתה יהוה מָׁ גֵן ְּ ָׁ
דנָׁיְּ ,מחַ ּיֵה מֵ ִתים אַ ָׁתהַ ,רב לְּ הו ִֹּׁשיעַ .
אַ ָׁתה גִ בוֹּר לְּ ע ֹּולָׁם א ֹּ

בקיץ מ ִ ֹּוריד הַ ּטָׁ ל
בעונת הגשמים מַ ִשיב הָׁ רּוחַ ּומ ִ ֹּוריד הַ ג ֶֶׁׁׁשם
ְּמכַלְּ כֵל חַ ּיִים בְּ חֶׁ סֶׁ דְּ ,מחַ ּיֵה מֵ ִתים ְּ ַברח ִמים ַרבִ ים,
סוֹּמֵ ְך נוֹּפְּ לִ ים וְּ רוֹּפֵ א חוֹּלִ יםּ ,ומַ ִתיר אסּוִ רים,
יׁשנ ֵי עָׁ פָׁ רִ .מי כָׁמוָֹּך בַ עַ ל גְּ בּורוֹּת
ּומ ַקּיֵם אֱ מּונָׁת ֹּו לִ ֵ
ְּ
ּומחַ ּיֶׁה ּומַ ְּצ ִמיחַ יְּׁשּועָׁ ה.
ּומי ּדוֹּמֶׁ ה לְָׁך  -מֶׁ לְֶׁך מֵ ִמית ְּ
ִ
ְּצּוריו לְּ חַ ּיִים בְּ ַרח ִמים.
בשבת שובה ִמי כָׁמוָֹּך ַאב הָׁ ַרח ִמים  -ז ֹּוכֵר י ָׁ

וְּ נֶׁאֱ מָׁ ן אַ ָׁתה לְּ הַ חיוֹּת מֵ ִתים .בָׁ רּוְך אַ ָׁתה יהוהְּ ,מחַ ּיֵה הַ מֵ ִתים.
ּוקדו ִֹּׁשים בְּ כל יוֹּם יְּהַ לְּ לּוָך סֶׁ לָׁה.
אַ ָׁתה ָׁקדוֹּׁש וְּ ִׁש ְּמָך ָׁקדוֹּׁש ְּ
בָׁ רּוְך אַ ָׁתה יהוה ,הָׁ אֵ ל הַ ָׁקדוֹּׁש ] בשבת שובה הַ מֶׁ לְֶׁך הַ ָׁקדוֹּׁש[.
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ָארץּ ,ובֵ ַרכְּ ת ֹּו ִמכל
יעי לִ ְּׁשמֶׁ ָךַ ,תכְּ לִ ית מַ ע ֵשה ָׁׁשמַ יִם וָׁ ֶׁ
קּדׁש ְּ ָׁת אֶׁ ת יוֹּם הַ ְּשבִ ִ
אתה ִ ַ
ַָׁ
רתָך:
הַ ּי ִָׁמים ,וְּ ִק ַּד ְּׁשת ֹּו ִמכל הַ זְּ מַ נִ ים ,וְּ כֵן כָׁתּוב בְּ ת ָׁ ֹּו ֶׁ
יעי ְּמלַאכְּ ת ֹּו א ֶׁׁשר עָׁ ָׁשה,
ֹלהים בַ ּיוֹּם הַ ְּשבִ ִ
וַ יְּכלּו הַ ָׁשמַ יִם וְּ הָׁ ֶָׁׁארץ וְּ כל ְּצבָׁ ָאם .וַ ְּיכַל אֱ ִ
יעי
ֹלהים אֶׁ ת יוֹּם הַ ְּשבִ ִ
וַ ּי ְִּׁשב ֹּת בַ ּיוֹּם הַ ְּשבִ יעִ י ִמכל ְּמלַאכְּ ת ֹּו א ֶׁׁשר עָׁ ָׁשה וַ יְּבָׁ ֶׁרְך אֱ ִ
ֹלהים לַעשוֹּת.
וַ י ְַּקּדֵ ׁש אֹּתו ,כִ י ב ֹּו ָׁׁשבַ ת ִמכל ְּמלַאכְּ ת ֹּו ,א ֶׁׁשר בָׁ ָׁרא אֱ ִ
אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אבוֹּתֵ ינּו וְּ ִאמו ֵֹּתינוְּ ,רצֵ ה בִ ְּמנּוחָׁ ֵתנּוַ ,ק ְּּד ֵׁשנּו בְּ ִמ ְּצו ֶֹּׁתיָך וְּ ֵתן חֶׁ לְּ ֵקנּו
בְּ תו ָֹּׁר ֶׁתָךַ ,שבְּ עֵ נּו ִמּטּובֶׁ ָך וְּ ַש ְּמחֵ נּו בִ יׁשּועָׁ ֶׁתָך ,וְּ טַ הֵ ר לִ בֵ נּו לְּ עבְּ ְּּדָך בֶׁ אֱ מֶׁ ת ,וְּ הַ נְּ ִחילֵנּו,
קד ֶׁׁשָך ,וְּ יָׁנּוחּו בָׁ ּה י ְִּש ָׁראֵ ל ְּמ ַק ְּּד ֵׁשי ְּׁשמֶׁ ָך .בָׁ רּוְך
יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו ,בְּ ַאהבָׁ ה ּובְּ ָׁרצוֹּן ַׁשבַ ת ְּ
אַ ָׁתה יהוהְּ ,מ ַקּדֵ ׁש הַ ַשבָׁ ת.
ּותפִ ל ָָׁׁתם
יתָךְּ ,
הׁשב עבו ָֹּׁדה לִ ְּדבִ יר בֵ ֶׁ
ְּרצֵ ה ,יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו ,בְּ עַ ְּמָך י ְִּש ָׁראֵ ל ּובִ ְּתפִ ל ָָׁׁתםָׁ ְּ ,ו ֵ
ּות ִהי לְּ ָׁרצ ֹּון ָׁת ִמיד עבו ַֹּדת י ְִּש ָׁראֵ ל עַ מֶׁ ָך.
בְּ ַאהבָׁ ה ְּת ַקבֵ ל בְּ ָׁרצוֹּןְּ ,
בראש־חודש ובשבת שבתוך המועד אומרים כאן

אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אבו ֵֹּתינו וְּ ִאמו ֵֹּתינו ,יַעלֶׁה וְּ יָׁבוֹּא וְּ יַגִיעַ  ,וְּ י ֵָׁראֶׁ ה וְּ י ֵָׁרצֶׁ ה וְּ י ִָׁשמַ ע ,וְּ יִפָׁ ֵקד וְּ ִי ָׁזכֵר זִ כְּ ר ֹּונֵנּו
קד ֶׁׁשָך ,וְּ זִ כְּ רוֹּן
ְּרּוׁש ַליִם ִעיר ְּ
ּופִ ְּקד ֹּונֵנּו ,וְּ זִ כְּ רוֹּן אבו ֵֹּתינו וְּ ִאמו ֵֹּתינּו וְּ זִ כְּ רוֹּן מָׁ ִׁשיחַ בֶׁ ן ָּׁדוִ ד עַ בְּ ּדֶׁ ָך ,וְּ זִ כְּ רוֹּן י ָׁ
ּולַרח ִמים ,לְּ חַ ּיִים ּולְּ ָׁׁשלוֹּם ,בְּ יוֹּם ראֹּׁש
כל עַ ְּמָך בֵ ית י ְּ ִָׁשראֵ ל לְּ פָׁ נֶׁיָך ,לִ פְּ לֵיטָׁ ה ,לְּ טוֹּבָׁ ה ,לְּ חֵ ן ּולְּ חֶׁ סֶׁ ד ְּ
ופקדֵ נּו ב ֹּו לִ ְּ ָׁברכָׁה ,וְּ הו ִֹּׁשיעֵ נּו
זכֵרנּו ,יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו ,ב ֹּו לְּ טוֹּבָׁ הְּ ,
הַ חֹּדֶׁ ׁש | חַ ג הַ מַ צוֹּת | חַ ג הַ סכוֹּת הַ זֶׁהְּ .
ב ֹּו לְּ חַ ּיִים טוֹּבִ יםּ ,ובִ ְּדבַ ר יְּׁשּועָׁ ה ְּ ַורח ִמים חּוס וחנֵנּוַ ְּ ,ורחֵ ם עָׁ לֵינּו וְּ הו ִֹּׁשיעֵ נּו ,כִ י אֵ לֶׁיָך עֵ ינֵינּו ,כִ י אֵ ל
מֶׁ לְֶׁך חַ נּון וְּ ַרחּום אָׁ ָׁתה.

וְּ ֶׁתחֱ זֶׁינָׁה עֵ ינֵינּו בְּ ׁשּובְּ ָך לְּ ִצּיוֹּן בְּ ַרח ִמים.
בָׁ רּוְך אַ ָׁתה יהוה ,הַ מַ חזִ יר ְּׁשכִ ינָׁת ֹּו לְּ ִצּיוֹּן.
מו ִֹּדים אנ ְַּחנּו לְָׁך ָׁׁשאַ ָׁתה הּוא יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אבו ֵֹּתינּו וְּ ִאמו ֵֹּתינּו לְּ ע ֹּולָׁם וָׁ עֶׁ ד,
צּור חַ ּיֵינּו ,מָׁ גֵן י ְִּׁשעֵ נּו ,אַ ָׁתה הּוא לְּ דוֹּר וָׁ דוֹּר .נוֹּדֶׁ ה לְּ ָך ּונְּ סַ פֵ ר ְּת ִהל ֶָׁׁתָך עַ ל חַ ּיֵינּו
סּורים בְּ יָׁדֶׁ ָך ,וְּ עַ ל נִ ְּׁשמו ֵֹּתינּו הַ פְּ קּודוֹּת לְָׁך ,וְּ עַ ל נִ סֶׁ יָך ֶׁׁשבְּ כל יוֹּם ִעמָׁ נּו ,וְּ עַ ל
הַ ְּמ ִ
נִ פְּ לְּ או ֶֹּׁתיָך וְּ טוֹּבו ֶֹּׁתיָך ֶׁׁשבְּ כל עֵ ת ,עֶׁ ֶׁרב וָׁ בקֶֹּׁ ר וְּ צהֳ ָׁריִם .הַ ּטוֹּב ,כִ י ֹלא כָׁלּו ַרחמֶׁ יָך
,וְּ הַ ְּמ ַרחֵ ם ,כִ י ֹלא ַתמּו חסָׁ דֶׁ יָך :מֵ ע ֹּולָׁם ִקּוִ ינּו לְָׁך.
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בחנוכה ובפורים של מוקפים (פורים משולש) אומרים "על הניסים" .בכל שאר הימים ממשיכים“ ועל כולם
יתברך".

רקן וְּ עַ ל הַ גְּ בּורוֹּת וְּ עַ ל הַ ְּתׁשּועוֹּת וְּ עַ ל הַ ִמלְּ חָׁ מוֹּת
עַ ל הַ נִ ִסים וְּ עַ ל הַ ְּפ ָׁ
ית לַאבו ֵֹּתינּו ּולְּ ִאמו ֵֹּתינּו בַ ּי ִָׁמים הָׁ הֵ ם ּובַ זְּ מַ ן הַ זֶׁה.
ֶׁׁשעָׁ ִש ָׁ
יְּמֵ י חנכָׁה אֵ לּו ,לְּ הוֹּדוֹּת ּולְּ הַ לֵל לְּ ִׁש ְּמָך הַ גָׁדוֹּל
]וממשיכים“ ועל כולם"[“

בשבת חנוכה
בִ ימֵ י מַ ִת ְּתיָׁהּו בֶׁ ן יוֹּחָׁ נָׁן כֹּהֵ ן גָׁדוֹּל חַ ְּׁשמ ֹּונַאי
רׁשעָׁ ה עַ ל עַ ְּמָך
ּובָׁ נָׁיו ,כְּ ֶׁׁשעָׁ ְּמ ָׁדה מַ לְּ כּות יָׁוָׁ ן ְּ ָׁה ָׁ
רתָךּ ,ולְּ הַ עבִ יָׁרם מֵ ח ֵקי
י ְּ ִָׁשראֵ ל ,לְּ הַ ְּׁשכִ יחָׁ ם ת ָׁ ֹּו ֶׁ
רצ ֹּונֶָׁך ,וְּ אַ ָׁתה בְּ ַרחמֶׁ יָך הָׁ ַרבִ ים עָׁ מַ ְּד ָׁת לָׁהֶׁ ם
נְּת אֶׁ ת ִּדינָׁם,
בְּ עֵ ת צָׁ ָׁר ָׁתםַ :רבְּ ָׁת אֶׁ ת ִריבָׁ םַּ ,ד ָׁ
רת גִ ב ִ ֹּורים בְּ יַד
נ ַָׁק ְּמ ָׁת אֶׁ ת נִ ְּקמָׁ ָׁתם; מָׁ ְּ ַס ָׁ
ּוטמֵ ִאים בְּ יַד
חַ ל ִָׁׁשיםַ ְּ ,ורבִ ים בְּ יַד ְּמעַ ִּטיםְּ ,
יקים ,וְּ ז ִֵדים בְּ יַד
רׁש ִעים בְּ יַד צַ ִּד ִ
ְּטה ִ ֹּוריםּ ,וְּ ָׁ
ית ֵׁשם גָׁדוֹּל וְּ ָׁקדוֹּׁש
רתָך .לְּ ָך עָׁ ִש ָׁ
עו ְֹּּס ֵקי ת ָׁ ֹּו ֶׁ
ית ְּתׁשּועָׁ ה גְּ ד ֹּולָׁה
בְּ ע ֹּולָׁמֶׁ ָךּ ,ולְּ עַ ְּמָך י ְּ ִָׁשראֵ ל עָׁ ִש ָׁ
רקן כְּ הַ ּיוֹּם הַ זֶׁה .וְּ ַאחַ ר כְָׁך בָׁ אּו בָׁ נֶׁיָך לִ ְּדבִ יר
ּופ ָׁ
ְּ
יתָךּ ,ופִ נּו אֶׁ ת הֵ י ָׁכלֶָׁך ,וְּ ִטהרּו אֶׁ ת ִמ ְּק ָּׁד ֶׁׁשָך,
בֵ ֶׁ
קד ֶׁׁשָך ,וְּ ָׁקבְּ עּו ְּׁשמ ֹּונַת
וְּ ִה ְּדלִ יקּו נֵרוֹּת בְּ חַ ְּצרוֹּת ְּ

בשבת פורים של מוקפים ) ט“ו באדר (
ׁשּוׁשן הַ בִ יָׁרה ,כְּ ֶׁׁשעָׁ מַ ד
ַ
רּדכַי וְּ אֶׁ ְּס ֵתר בְּ
בִ ימֵ י ְּ ָׁמ ְּ
ָׁרׁשע ,בִ ֵקׁש לְּ הַ ְּׁש ִמיד ,לַהרֹּג
עלֵיהֶׁ ם הָׁ מָׁ ן הָׁ ָ ָׁ
ְּהּודיםִ ,מנַעַ ר וְּ עַ ד ז ֵָׁקן ,טַ ף
ּולְּ אַ בֵ ד אֶׁ ת כל הַ י ִ
ֹלׁשה עָׁ ָׁשר לְּ חֹּדֶׁ ׁש
וְּ נ ִָׁׁשים בְּ יוֹּם אֶׁ חָׁ ד ,בִ ְּׁש ָׁ
ּוׁש ָׁללָׁם לָׁבוֹּז.
ְּׁשנֵים עָׁ ָׁשר ,הּוא חֹּדֶׁ ׁש א ָׁדרְּ ,
רת אֶׁ ת עצָׁ ת ֹּו,
וְּ אַ ָׁתה ְּ ַברחמֶׁ יָך ַָׁהרבִ ים הֵ ְּ ַפ ָׁ
וְּ ִקלְּ ַקלְּ ָׁת אֶׁ ת מַ ח ַׁשבְּ ת ֹּו ,וַ ה ֵׁשבו ָֹּׁת ל ֹּו גְּ מּול ֹּו
בְּ רֹּאׁש ֹּו ,וְּ ָׁתלּו אוֹּת ֹּו וְּ אֶׁ ת בָׁ נָׁיו עַ ל הָׁ עֵ ץ.
]וממשיכים“ ועל כולם[“

וְּ עַ ל כלָׁם י ְִּתבָׁ ַרְך וְּ י ְִּתרוֹּמַ ם ִׁש ְּמָך מַ לְּ כֵנּו ָׁת ִמיד לְּ ע ֹּולָׁם וָׁ עֶׁ ד.
בשבת שובה

ריתָך.
ּוכְּ תֹּב לְּ חַ ּיִים טוֹּבִ ים כל בְּ נֵי ְִּב ֶׁ

ָׁרתנּו סֶׁ לָׁה.
וְּ כֹּל הַ חַ ּיִים יוֹּדּוָך סֶׁ לָׁה ,וִ יהַ לְּ לּו אֶׁ ת ִׁש ְּמָך בֶׁ אֱ מֶׁ ת ,הָׁ אֵ ל יְּׁשּועָׁ ֵתנּו וְּ עֶׁ ְּז ֵ
בָׁ רּוְך אַ ָׁתה יהוה ,הַ ּטוֹּב ִׁש ְּמָך ּולְּ ָך נָׁאֶׁ ה לְּ הוֹּדוֹּת.
ָׁׁשלוֹּם ָׁרב עַ ל י ְִּש ָׁראֵ ל עַ ְּמָך  /וְּ עַ ל כל בָׁ אֵ י ע ֹּולָׁם ָׁ /תשיִם לְּ עוֹלָׁם ,כִ י אַ ָׁתה הּוא
מֶׁ לְֶׁך ָאדוֹּן לְּ כל הַ ָׁשלוֹּם .וְּ טוֹּב בְּ עֵ ינֶׁיָך לְּ בָׁ ֵרְך אֶׁ ת עַ ְּמָך י ְִּש ָׁראֵ ל בְּ כל עֵ ת ּובְּ כל ָׁׁשעָׁ ה
בִ ְּׁשלוֹּמֶׁ ָך.
ּופרנָׁסָׁ ה טוֹּבָׁ ה ,נִ ָׁזכֵר וְּ נִ כ ֵָׁתב לְּ פָׁ נֶׁיָך ,אנ ְַּחנּו וְּ כל עַ ְּמָך בֵ ית
בשבת שובה בְּ סֵ פֶׁ ר חַ ּיִיםָׁ ְּ ,ברכָׁה וְּ ָׁׁשלוֹּםַ ְּ ,
י ְִּש ָׁראֵ ל לְּ חַ ּיִים טוֹּבִ ים ּולְּ ָׁׁשלוֹּם .בָׁ רּוְך אַ ָׁתה יהוה ,הַ ְּמבָׁ ֵרְך אֶׁ ת עַ מ ֹּו י ְִּש ָׁראֵ ל בַ ָׁשלוֹּם.

צּורי וְּ גאלִ י:
י ְִּהיּו לְּ ָׁרצון ִא ְּמ ֵרי פִ י וְּ הֶׁ גְּ יון לִ בִ י לְּ פָׁ נֶׁיָךְּ .יהֹּ וָׁ ה ִ
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תותי ִמ ַּדבֵ ר ִמ ְּרמָׁ ה .וְּ לִ ְּמ ַקלְּ לַי נַפְּ ִׁשי ִתּדום .וְּ נַפְּ ִׁשי
אֱ להַ י .נְּ צור לְּ ׁשונִ י מֵ ָׁרע .וְּ ִשפְּ ַ
ותיָך ִת ְּרּדוף נַפְּ ִׁשי .וְּ כָׁל הַ ָׁק ִמים
כֶׁעָׁ פָׁ ר לַכל ִת ְּהיֶׁה .פְּ ַתח לִ בִ י בְּ תו ָׁר ֶׁתָך .וְּ ַאח ֵרי ִמ ְּצ ֶׁ
בותם .ע ֵשה לְּ מַ עַ ן ְּׁשמָׁ ְך .ע ֵשה לְּ מַ עַ ן
עָׁ לַי לְּ ָׁרעָׁ הְּ .מהֵ ָׁרה הָׁ פֵ ר עצָׁ ָׁתם וְּ ַקלְּ ֵקל מַ ְּח ְּׁש ָׁ
הוׁשיעָׁ ה י ְִּמינְָּך
תור ָׁתְך ע ֵשה לְּ מַ עַ ן ְּקד ָׁש ָׁתְך .לְּ מַ עַ ן יֵחָׁ לְּ צּון י ְִּדידֶׁ יָךִ .
י ְִּמינְָׁך .ע ֵשה לְּ מַ עַ ן ָׁ
וַ ענֵנִ י:
ִרבוֹּן כָׁל הָׁ ע ֹּול ִָׁמים,
ָארץ ִׁש ָׁשה י ִָׁמים
ית אֶׁ ת הַ ָׁשמַ יִם וְּ הָׁ ֶׁ
עָׁ ִש ָׁ
יעי  -זֶׁה ֹלא נָׁכוֹּן מַ ה ֶׁשאו ְֹּּמ ִרים:
ּובַ ְּשבִ ִ
ָׁׁשבַ ת ִמכָׁל ְּמלַאכְּ ת ֹּו.
יעי אַ ָׁתה מַ ְּר ִחיב לִ בִ י
כִ י בַ ְּשבִ ִ
ּומַ גְּ ִּדיל לַעש ֹּות ֹּו.
יעי נִ ְּמלָׁא לִ בִ י אוֹּר
ֶׁׁשבְּ כָׁל ְּׁשבִ ִ
וְּ ָׁׁשב הַ ּיָׁם בְּ לִ בִ י אֶׁ ל ְּמקוֹּמ ֹּו,
וְּ עַ ל גבְּ ה ֹּו נִ ְּתלֶׁה ָׁר ִקיעַ
וְּ כ ֹּוכָׁבָׁ יו י ִֵטיבּו זְּ ה ֹּר וְּ ֵת ָׁראֶׁ ה הַ ּיַבָׁ ָׁׁשה.

וְּ ּיוֹּצֵ א לִ בִ י נֶׁפֶׁ ׁש חַ ּיָׁה.
ָׁׁשלוֹּם עלֵיכֶׁם ,מַ לְּ אכֵי הַ ָׁש ֵרת,
כְּ בָׁ ר זְּ מַ ן ֶׁש ָׁתבוֹּאּו;
יָׁפֶׁ ה הַ בַ יִת עַ ל ֵכלָׁיו.
מַ לְּ אכֵי עֶׁ לְּ יוֹּן ,זֶׁה לִ בִ י הַ ָׁשר
אֶׁ ת תֹּם הַ ֹּח ֶׁשְך וְּ הַ תֹּהּו,
ֶׁׁשַאהבָׁ ה יֵׁש בֵ ין כְּ ָׁתלָׁיו.
שחר-מריו מרדכי

צּורי וְּ גוֹּאלִ י.
י ְִּהיּו לְּ ָׁרצוֹּן ִא ְּמ ֵרי פִ י וְּ הֶׁ גְּ יוֹּן לִ בִ י לְּ פָׁ ֶׁניָך ,יהוהִ ,
ע ֶֹּׁשה ָׁׁשלוֹּם ] בשבת שובה הַ ָׁשלוֹּם [ בִ ְּמרוֹּמָׁ יו הּוא יַע ֶׁשה ָׁׁשלוֹּם עָׁ לֵינּו וְּ עַ ל כל
י ְִּש ָׁראֵ ל וְּ עַ ל כל יו ְֹּּׁשבֵ י ֵתבֵ ל וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
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יעי ְּמלַאכְּ תו א ֶׁׁשר עָׁ ָׁשה.
להים בַ ּיום הַ ְּשבִ ִ
ָארץ וְּ כָׁל ְּצבָׁ ָאם :וַ ְּיכַל אֱ ִ
וַ יְּכלּו הַ ָׁשמַ יִם וְּ הָׁ ֶׁ
יעי
להים אֶׁ ת יום הַ ְּשבִ ִ
וַ ּי ְִּׁשבת בַ ּיום הַ ְּשבִ יעִ י ִמכָׁל ְּמלַאכְּ תו א ֶׁׁשר עָׁ ָׁשה :וַ יְּבָׁ ֶׁרְך אֱ ִ
להים לַעשות:
וַ י ְַּקּדֵ ׁש אתו .כִ י בו ָׁׁשבַ ת ִמכָׁל ְּמלַאכְּ תו א ֶׁׁשר בָׁ ָׁרא אֱ ִ
בָׁ רּוְך אַ ָׁתה ְּיהֹּוָׁ ה אֱ להֵ ינּו וֵאלהֵ י אבו ֵֹּתינּו וְּ ִאמו ֵֹּתינּו אֱ להֵ י ַאבְּ ָׁרהָׁ ם אֱ להֵ י יִצְּ חָׁ ק
וֵאלהֵ י יַעקב ,אֱ ֹלהֵ י ָׁשרה ,אֱ ֹלהֵ י ִרבְּ ָׁקה ,אֱ ֹלהֵ י ָׁרחֵ ל וֵאֹלהֵ י לֵָאה ,הָׁ אֵ ל הַ גָׁדול הַ גִ בור
ָארץ.
נורא .אֵ ל עֶׁ לְּ יון קונֶׁה ָׁׁשמַ יִם וָׁ ֶׁ
וְּ הַ ָׁ
מָׁ גֵן ָאבות בִ ְּדבָׁ רוְּ .מחַ ֵּיה מֵ ִתים בְּ מַ אמָׁ רו .הָׁ אֵ ל (בשבת שובה :הַ מֶׁ לְֶׁך) הַ ָׁקדוׁש ֶׁׁשאֵ ין
כָׁמוהּו .הַ מֵ נִ יחַ לְּ עַ מו בְּ יום ַׁשבַ ת ָׁק ְּדׁשו .כִ י בָׁ ם ָׁרצָׁ ה לְּ הָׁ נִ יחַ לָׁהֶׁ ם .לְּ פָׁ נָׁיו נַעבד
בְּ י ְִּרָאה וָׁ פַ חַ ד .וְּ נודֶׁ ה לִ ְּׁשמו בְּ ָׁכל יום ָׁת ִמיד מֵ עון הַ בְּ ָׁרכות .אֵ ל הַ הו ָֹּׁדא ֹּות ,אדוֹּן
יעיּ .ומֵ נִ יחַ בִ ְּקד ָׁשה לְּ עַ ם ְּמד ְּשנֵי ענֶׁג ֵזכֶׁר
ּומבָׁ ֵרְך הַ ְּשבִ ִ
הַ ָׁשלוֹּם ְּמ ַקּדֵ ׁש הַ ַשבָׁ ת ְּ
אׁשית:
לְּ מַ ע ֵשה בְּ ֵר ִ
ותיָך ִשים
בותינּו וְּ ִאמו ֵֹּתינּוְּ .רצֵ ה נָׁא בִ ְּמנּוחָׁ ֵתנּוַ .ק ְּּד ֵׁשנּו בְּ ִמ ְּצ ֶׁ
אֱ להֵ ינּו וֵאלהֵ י א ֵ
תור ָׁתְך ַשבְּ עֵ נּו ִמּטּובָׁ ְךַ .שמֵ חַ נַפְּ ֵׁשנּו בִ יׁשּועָׁ ָׁתְך .וְּ טַ הֵ ר לִ בֵ נּו לְּ עָׁ בְּ ְּּדָך בֶׁ אֱ מֶׁ ת.
חֶׁ לְּ ֵקנּו בְּ ָׁ
וְּ הַ נְּ ִחילֵנּו ְּיהֹּוָׁ ה אֱ להֵ ינּו בְּ ַאהבָׁ ה ּובְּ ָׁרצון ַׁשבָׁ ת ָׁק ְּד ֶׁׁשָך .וְּ יָׁנּוחּו בָׁ ּה כָׁל י ְִּש ָׁראֵ ל ְּמ ַק ְּּד ֵׁשי
ְּׁשמֶׁ ָך .בָׁ רּוְך אַ ָׁתה ְּיהֹּוָׁ הְּ ,מ ַקּדֵ ׁש הַ ַשבָׁ ת:
כּותיּה .וְּ י ְַּצמַ ח
עּותיּה .וְּ י ְַּמלִ יְך מַ לְּ ֵ
י ְִּתג ַַּדל וְּ י ְִּת ַק ַּדׁש ְּׁשמֵ ּה ַרבָׁ א .בְּ עָׁ לְּ מָׁ א ִּדי בְּ ָׁרא כִ ְּר ֵ
יק ֵרב ְּמ ִׁשיחֵ ּה .בְּ חַ ּיֵיכון ּובְּ יומֵ יכון ּובְּ חַ ּיֵי ְּדכל בֵ ית י ְִּש ָׁראֵ ל בַ ע ָׁגלָׁא ּובִ זְּ מַ ן
פ ְּר ָׁקנֵיּה .וִ ָׁ

ָׁק ִריב וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן .יְּהֵ א ְּׁשמֵ ּה ַרבָׁ א ְּמבָׁ ַרְך לְּ עָׁ לַם ּולְּ עָׁ לְּ מֵ י עָׁ לְּ מַ ּיָׁא י ְִּתבָׁ ַרְך .וְּ י ְִּׁש ַתבַ ח.
וְּ י ְִּתפָׁ ַאר .וְּ י ְִּתרומַ ם .וְּ י ְִּתנ ֵַשא .וְּ י ְִּתהַ ָּׁדר .וְּ י ְִּתעַ לֶׁה .וְּ י ְִּתהַ לָׁל ְּׁשמֵ יּה ְּּדק ְּד ָׁׁשא בְּ ִריְך הּוא.
לְּ עֵ ילָׁא ִמן כָׁל בִ ְּרכ ָָׁׁתאִׁ .ש ָׁיר ָׁתאִ .ת ְּׁשבְּ חָׁ ָׁתא וְּ נֶׁחָׁ מָׁ ָׁתאַּ .דא ִמ ָׁירן בְּ עָׁ לְּ מָׁ א וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
עּותהוֹּן ְּּדכָׁל בֵ ית י ְִּש ָׁראֵ ל ֳק ָׁדם אבּוהוֹּן ִּדי בִ ְּׁשמַ ּיָׁא וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
ִת ְּת ַקבַ ל ְּצלו ְֹּּתהוֹּן ּובָׁ ְּ
יְּהֵ א ְּׁשלָׁמָׁ א ַרבָׁ א ִמן ְּׁשמַ ּיָׁא וְּ חַ ּיִים ט ֹּובִ ים  /חַ ּיִים וְּ ָׁשבָׁ ע וִ יׁשּועָׁ ה וְּ נֶׁחָׁ מָׁ ה וְּ ֵׁשיזָׁבָׁ א
ּוסלִ יחָׁ ה וְּ כַפָׁ ָׁרה וְּ ֵריוַ ח וְּ הַ צָׁ לָׁה .לָׁנּו ּולְּ כָׁל עַ מו י ְִּש ָׁראֵ ל  /עָׁ לֵינּו וְּ עַ ל כָׁל
ְּּורפּוָאה ּוגְּ אלָׁה ְּ
עושה ָׁׁשלום בִ ְּמרומָׁ יו .הּוא ברחמיו יַע ֶׁשה ָׁׁשלום עָׁ לֵינּו .וְּ עַ ל
ֶׁ
ִשראֵ ל וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
י ָׁ
כָׁל י ְִּש ָׁראֵ ל וְּ עַ ל כל יו ְֹּּׁשבֵ י ֵתבֵ ל וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
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ִמזְּ מוֹּר לְּ ָׁדוִ ד :יְּהוָׁ ה ר ִֹּעיֹ ,לא אֶׁ ְּחסָׁ ר .בִ נְּ אוֹּת ּדֶׁ ֶׁׁשא ,י ְַּרבִ יצֵ נִ י עַ ל-מֵ י ְּמנחוֹּת ְּינַהלֵנִי.
נַפְּ ִׁשי יְּׁשוֹּבֵ ב יַנְּ חֵ נִ י בְּ מַ ְּעגְּ לֵי-צֶׁ דֶׁ ק ,לְּ מַ עַ ן ְּׁשמ ֹּוַ .גם כִ י-אֵ לְֵך בְּ גֵיא צַ לְּ מָׁ וֶׁתֹ ,לאִ -א ָׁירא
ּומ ְּׁשעַ ְּנ ֶׁתָך ,הֵ מָׁ ה ְּינַחמנִ יַ .תערְֹּך לְּ פָׁ נַיׁ ,שלְּ חָׁ ן ֶׁנגֶׁד צ ְֹּּר ָׁרי
ָׁרע כִ י-אַ ָׁתה ִעמָׁ ִדי ִׁשבְּ ְּטָך ִ
ֹּאׁשי כו ִֹּסי ְּרוָׁ יָׁה .אַ ְך ,טוֹּב וָׁ חֶׁ סֶׁ ד י ְִּר ְּּדפּונִ י כָׁל-יְּמֵ י חַ ּיָׁי וְּ ַׁשבְּ ִתי בְּ בֵ ית-
ִּד ַשנְּ ָׁת בַ ֶׁשמֶׁ ן ר ִ
יְּהוָׁ ה ,לְּ א ֶֹּׁרְך י ִָׁמים.
ספירת העומר
ּוׁשכִ ינְּ ֵתיּה בִ ְּד ִחילּו ְּּור ִחימּו לְּ יַחֵ ד ֵׁשם י"ה בו"ה
קּוד ָׁׁשא בְּ ִריְך הּוא ְּ
לְּ ֵׁשם יִחּוד ְּ
ּומזמָׁ ן/ה לְּ ַקּיֵם ִמ ְּצוַ ת ע ֵשה ֶׁׁשל
ִחּודא ְּׁשלִ ים בְּ ֵׁשם כָׁל י ְִּש ָׁראֵ לִ .הנְּ נִ י מּוכָׁן/ה ְּ
בְּ י ָׁ
ּוספַ ְּר ֶׁתם ָׁלכֶׁם ִממָׁ חֳ ַרת הַ ַשבָׁ ת ִמּיוֹּם הבִ יאכֶׁם
ְּספִ ַירת הָׁ עֹּמֶׁ ר כְּ מ ֹּו ֶׁׁשכָׁתּוב בַ תו ָֹּׁרהְּ :
יעית
אֶׁ ת עֹּמֶׁ ר הַ ְּתנּופָׁ ה ֶׁׁשבַ ע ַׁשבָׁ תוֹּת ְּת ִמימוֹּת ִת ְּהיֶׁינָׁה :עַ ד ִממָׁ חֳ ָׁרת הַ ַשבָׁ ת הַ ְּשבִ ִ
יהי נֹּ עַ ם ְּי ָׁי עָׁ לֵינּו ּומַ ע ֵשה יָׁדֵ ינּו
ִת ְּספְּ רּו ח ִמ ִשים יוֹּם וְּ ִה ְּק ַרבְּ ֶׁתם ִמנְּ חָׁ ה ח ָׁד ָׁׁשה לַייָׁ :וִ ִ
כוֹּנְּ נָׁה עָׁ לֵינּו ּומַ ע ֵשה יָׁדֵ ינּו כוֹּנְּ נֵהּו:
בשבועות שבין פסח לשבועות

בָׁ רּוְך אַ ָׁתה ְּיהֹּוָׁ ה אֱ ֹלהֵ ינּו מֶׁ לְֶׁך הָׁ ע ֹּולָׁם,
א ֶׁׁשר ִק ְּּד ָׁׁשנּו בְּ ִמ ְּצו ָֹּׁתיו וְּ ִצּוָׁ נּו עַ ל ְּספִ ַירת הָׁ עֹּמֶׁ ר.
טז בניסן ,א’ של חול המועד
הַ ּיוֹּם יוֹּם אֶׁ חָׁ ד ָׁלעֹּמֶׁ ר.

הַ ּיוֹּם ִׁש ְּבעָׁ ה י ִָׁמים
ֶׁׁשהֵ ם ָׁׁשבּועַ אֶׁ ָׁחד ָׁלעֹּמֶׁ ר.

יז בניסן ,ב’ של חול המועד
הַ ּיוֹּם ְּׁשנֵי י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.

כג בניסן
הַ ּיוֹּם ְּׁשמ ֹּונָׁה י ִָׁמים
ֶׁׁשהֵ ם ָׁׁשבּועַ אֶׁ ָׁחד וְּ יוֹּם אֶׁ ָׁחד ָׁלעֹּמֶׁ ר.

יח בניסן ,ג’ של חול המועד
ֹלשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
הַ ּיוֹּם ְּש ָׁ

כד בניסן
הַ ּיוֹּם ִת ְּׁשעָׁ ה י ִָׁמים
ּוׁשנֵי י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר .
ֶׁׁשהֵ ם ָׁׁשבּועַ אֶׁ ָׁחד ְּ

יט בניסן ,ד’ של חול המועד
ַארבָׁ עָׁ ה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
הַ ּיוֹּם ְּ

כה בניסן
הַ ּיוֹּם ע ָׁש ָׁרה י ִָׁמים
ֹלשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ּוש ָׁ
ֶׁׁשהֵ ם ָׁׁשבּועַ אֶׁ ָׁחד ְּ

כ בניסן ,ה’ של חול המועד
הַ ּיוֹּם ח ִמ ָׁשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.

כו בניסן
ַאחד עָׁ ָׁשר יוֹּם
הַ ּיוֹּם ַ
ַארבָׁ עָׁ ה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ֶׁׁשהֵ ם ָׁׁשבּועַ אֶׁ ָׁחד וְּ ְּ

כא בניסן ,שביעי של פסח
הַ יוֹּם ִׁש ָׁשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
כב בניסן ,מוצאי יום טוב

כז בניסן
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הַ ּיוֹּם ְּׁשנֵים עָׁ ָׁשר יוֹּם
ֶׁׁשהֵ ם ָׁׁשבּועַ אֶׁ חָׁ ד וַ ח ִמ ָׁשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.

ֶׁׁשהֵ ם ָׁׁשבּועַ אֶׁ ָׁחד וְּ ִׁש ָׁשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.

כח בניסן
ֹלׁשה עָׁ ָׁשר יוֹּם
הַ ּיוֹּם ְּׁש ָׁ

כט בניסן
ַארבָׁ עָׁ ה עָׁ ָׁשר יוֹּם
הַ ּיוֹּם ְּ
ֶׁׁשהֵ ם ְּׁשנֵי ָׁׁשבּועוֹּת ָׁלעֹּמֶׁ ר.

ל בניסן ,א’ דראש חדש
הַ ּיוֹּם ח ִמ ָׁשה עָׁ ָׁשר יוֹּם
ֶׁׁשהֵ ם ְּׁשנֵי ָׁׁשבּועוֹּת וְּ יוֹּם אֶׁ חָׁ ד ָׁלעֹּמֶׁ ר.

ח’ באייר
ֹלׁשה וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹּם
הַ ּי ֹּום ְּׁש ָׁ
ּוׁשנֵי י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ֹלשה ָׁׁשבּועוֹּת ְּ
ֶׁׁשהֵ ם ְּׁש ָׁ

א’ באייר ,ב דראש חדש
הַ ּיוֹּם ִׁש ָׁשה עָׁ ָׁשר יוֹּם
ּושנֵי י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ֶׁׁשהֵ ם ְּׁשנֵי ָׁׁשבּועוֹּת ְּ

ט’ באייר
ַארבָׁ עָׁ ה וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹּם
הַ ּיוֹּם ְּ
ֹלשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ּוׁש ָׁ
ֹלשה ָׁׁשבּועוֹּת ְּ
ֶׁׁשהֵ ם ְּׁש ָׁ

ב' באייר
הַ ּיוֹּם ִׁשבְּ עָׁ ה עָׁ ָׁשר יוֹּם
ֹלשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ּוש ָׁ
ֶׁׁשהֵ ם ְּׁשנֵי ָׁׁשבּועוֹּת ְּ

י’ באייר
הַ ּיוֹּם ח ִמ ָׁשה וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹּם
ַארבָׁ עָׁ ה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ֹלשה ָׁׁשבּועוֹּת וְּ ְּ
ֶׁׁשהֵ ם ְּׁש ָׁ

ג' באייר
הַ ּיוֹּם ְּׁשמ ֹּונָׁה עָׁ ָׁשר יוֹּם
ַארבָׁ עָׁ ה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ֶׁׁשהֵ ם ְּׁשנֵי ָׁׁשבּועוֹּת וְּ ְּ

יא באייר
הַ ּיוֹּם ִׁש ָׁשה וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹּם
ֹלשה ָׁׁשבּועוֹּת וַ ח ִמ ָׁשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ֶׁׁשהֵ ם ְּׁש ָׁ

ד' באייר
הַ ּיוֹּם ִת ְּׁשעָׁ ה עָׁ ָׁשר יוֹּם
ֶׁׁשהֵ ם ְּׁשנֵי ָׁׁשבּועוֹּת וַ ח ִמ ָׁשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.

יב באייר
הַ ּיוֹּם ִׁש ְּבעָׁ ה וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹּם
ֹלשה ָׁׁשבּועוֹּת וְּ ִׁש ָׁשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ֶׁׁשהֵ ם ְּׁש ָׁ

ה' באייר ,יום העצמאות
הַ ּיוֹּם עֶׁ ְּש ִרים יוֹּם
ֶׁׁשהֵ ם ְּׁשנֵי ָׁׁשבּועוֹּת וְּ ִׁש ָׁשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.

יג באייר
הַ ּיוֹּם ְּׁשמ ֹּונָׁה וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹּם
ַארבָׁ עָׁ ה ָׁׁשבּועוֹּת ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ֶׁׁשהֵ ם ְּ

ו' באייר
הַ ּיוֹּם אֶׁ חָׁ ד וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹּם
ֹלשה ָׁׁשבּועוֹּת ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ֶׁׁשהֵ ם ְּׁש ָׁ

יד באייר ,פסח שני
הַ ּיוֹּם ִת ְּׁשעָׁ ה וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹּם
ַארבָׁ עָׁ ה ָׁׁשבּועוֹּת וְּ יוֹּם אֶׁ ָׁחד ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ֶׁׁשהֵ ם ְּ

ז’ באייר
הַ ּיוֹּם ְּׁש ַניִם וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹּם
ֹלשה ָׁׁשבּועוֹּת וְּ יוֹּם אֶׁ חָׁ ד ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ֶׁׁשהֵ ם ְּׁש ָׁ
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טו באייר
לׁשים יוֹּם
הַ ּיוֹּם ְּׁש ִ
ּוׁשנֵי י ִָׁמים ָׁל ֹּעמֶׁ ר.
ַארבָׁ עָׁ ה ָׁׁשבּועוֹּת ְּ
ֶׁׁשהֵ ם ְּ

כה באייר
ַארבָׁ ִעים יוֹּם
הַ ּיוֹּם ְּ
ֶׁׁשהֵ ם ח ִמ ָׁשה ָׁׁשבּועוֹּת וְּ ח ִמ ָׁשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.

טז באייר
לׁשים יוֹּם
ּוׁש ִ
הַ ּיוֹּם אֶׁ חָׁ ד ְּ
ֹלשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ּוׁש ָׁ
ַארבָׁ עָׁ ה ָׁׁשבּועוֹּת ְּ
ֶׁׁשהֵ ם ְּ

כו באייר
ַארבָׁ ִעים יוֹּם
הַ ּיוֹּם אֶׁ ָׁחד וְּ ְּ
ֶׁׁשהֵ ם ח ִמ ָׁשה ָׁׁשבּועוֹּת וְּ ִׁש ָׁשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.

יז באייר
לׁשים יוֹּם
ּוׁש ִ
הַ ּיוֹּם ְּׁש ַניִם ְּ
ַארבָׁ עָׁ ה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ַארבָׁ עָׁ ה ָׁׁשבּועוֹּת וְּ ְּ
ֶׁׁשהֵ ם ְּ

כז באייר
ַארבָׁ ִעים יוֹּם
הַ ּיוֹּם ְּׁש ַניִם וְּ ְּ
ֶׁׁשהֵ ם ִׁש ָׁשה ָׁׁשבּועוֹּת ָׁלעֹּמֶׁ ר.

יח באייר ,ל”ג בעומר
לׁשים יוֹּם
ּוׁש ִ
ֹלשה ְּ
הַ ּיוֹּם ְּׁש ָׁ
ַארבָׁ עָׁ ה ָׁׁשבּועוֹּת וַ ח ִמ ָׁשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ֶׁׁשהֵ ם ְּ

כח באייר ,יום ירושלים
ַארבָׁ ִעים יוֹּם
ֹלשה וְּ ְּ
הַ ּיוֹּם ְּׁש ָׁ
ֶׁׁשהֵ ם ִׁש ָׁשה ָׁׁשבּועוֹּת וְּ יוֹּם אֶׁ ָׁחד ָׁל ֹּעמֶׁ ר.

יט באייר
לׁשים יוֹּם
ּוׁש ִ
ַארבָׁ עָׁ ה ְּ
הַ ּיוֹּם ְּ
ַארבָׁ עָׁ ה ָׁׁשבּועוֹּת וְּ ִׁש ָׁשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ֶׁׁשהֵ ם ְּ

כט באייר
ַארבָׁ ִעים יוֹּם
ַארבָׁ עָׁ ה וְּ ְּ
הַ ּיוֹּם ְּ
ּוׁשנֵי י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ֶׁׁשהֵ ם ִׁש ָׁשה ָׁׁשבּועוֹּת ְּ

כ באייר
לׁשים יוֹּם
ּוׁש ִ
הַ ּיוֹּם ח ִמ ָׁשה ְּ
ֶׁׁשהֵ ם ח ִמ ָׁשה ָׁׁשבּועוֹּת ָׁלעֹּמֶׁ ר.

א בסיון ,ליל ראש חדש
ַארבָׁ ִעים יוֹּם
הַ ּיוֹּם ח ִמ ָׁשה וְּ ְּ
ֹלשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ּוׁש ָׁ
ֶׁׁשהֵ ם ִׁש ָׁשה ָׁׁשבּועוֹּת ְּ

כא באייר
לׁשים יוֹּם
ּוׁש ִ
הַ ּיוֹּם ִׁש ָׁשה ְּ
ֶׁׁשהֵ ם ח ִמ ָׁשה ָׁׁשבּועוֹּת וְּ יוֹּם אֶׁ חָׁ ד ָׁלעֹּמֶׁ ר.

ב’ בסיון
ַארבָׁ ִעים יוֹּם
הַ ּיוֹּם ִׁש ָׁשה וְּ ְּ
ַארבָׁ עָׁ ה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ֶׁׁשהֵ ם ִׁש ָׁשה ָׁׁשבּועוֹּת וְּ ְּ

כב באייר
לׁשים יוֹּם
ּוׁש ִ
הַ ּיוֹּם ִׁשבְּ עָׁ ה ְּ
ּוׁשנֵי י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ֶׁׁשהֵ ם ח ִמ ָׁשה ָׁׁשבּועוֹּת ְּ

ג’ בסיון
ַארבָׁ ִעים יוֹּם
הַ ּיוֹּם ִׁש ְּבעָׁ ה וְּ ְּ
ֶׁׁשהֵ ם ִׁש ָׁשה ָׁשבּועוֹּת וַ ח ִמ ָׁשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.

כג באייר
לׁשים יוֹּם
ּוׁש ִ
הַ ּיוֹּם ְּׁשמ ֹּונָׁה ְּ
ֹלשה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ּוׁש ָׁ
ֶׁׁשהֵ ם ח ִמ ָׁשה ָׁׁשבּועוֹּת ְּ

ד’ בסיון
ַארבָׁ ִעים יוֹּם
הַ ּיוֹּם ְּׁשמ ֹּונָׁה וְּ ְּ
ֶׁׁשהֵ ם ִׁש ָׁשה ָׁׁשבּועוֹּת וְּ ִׁש ָׁשה ָׁי ִמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.

כד באייר
לׁשים יוֹּם
ּוׁש ִ
הַ ּיוֹּם ִת ְּׁשעָׁ ה ְּ
ַארבָׁ עָׁ ה י ִָׁמים ָׁלעֹּמֶׁ ר.
ֶׁׁשהֵ ם ח ִמ ָׁשה ָׁׁשבּועוֹּת וְּ ְּ

ה’ בסיון ,ערב שבועות
ַארבָׁ ִעים יוֹּם
הַ ּיוֹּם ִת ְּׁשעָׁ ה וְּ ְּ
ֶׁׁשהֵ ם ִׁש ְּבעָׁ ה ָׁשבּועוֹּת ָׁלעֹּמֶׁ ר.
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ֹלהים יְּחָׁ נֵנּו וִ יבָׁ ְּרכֵנּו ,יָׁאֵ ר פָׁ נָׁיו ִא ָׁתנּו ,סֶׁ לָׁה :ל ַָׁדעַ ת
ל ְַּמנַצֵ חַ בִ נְּ גִ ינוֹּת ִמזְּ מוֹּר ִׁשיר :אֱ ִ
ֹלהים ,יוֹּדּוָך עַ ִמים כלָׁם :י ְִּש ְּמחּו
ָארץ ַד ְּרכֶָׁך ,בְּ כָׁל ג ֹּו ִים יְּׁשּועָׁ ֶׁתָך :יוֹּדּוָך עַ ִמים אֱ ִ
בָׁ ֶׁ
ָארץ ַת ְּנחֵ ם סֶׁ לָׁה :יוֹּדּוָך עַ ִמים
וִ ַירנְּ נּו לְּ א ִמים ,כִ י ִת ְּׁשפֹּ ט עַ ִמים ִמיׁשֹּרּ ,ולְּ א ִמים בָׁ ֶׁ
ֹלהים אֱ ֹלהֵ ינּו :יְּבָׁ ְּרכֵנּו
ֹלהים ,יוֹּדּוָך עַ ִמים כלָׁם :אֶׁ ֶׁרץ נ ְָּׁתנָׁה יְּבּולָּׁהְּ ,יבָׁ ְּרכֵנּו אֱ ִ
אֱ ִ
ָארץ :וְּ עַ ל יְּדֵ י זֶׁה י ְּׁשפַ ע ֶׁׁשפַ ע ַרב בְּ ָׁכל הָׁ ע ֹּולָׁמוֹּת
ִיראּו אוֹּת ֹּו כָׁל ַאפְּ סֵ י ֶׁ
ֹלהים ,וְּ י ְּ
אֱ ִ
לְּ טַ ה ֵרנּו ּולְּ ַק ְּּד ֵׁשנּו בִ ְּקד ָׁש ְּתָך הָׁ עֶׁ לְּ י ֹּונָׁהָ ,אמֵ ן סֶׁ לָׁה:
ַקבֵ ל ִרנַת עַ ְּמָך ַשגְּ בֵ נּו טַ ה ֵרנּו נו ָֹּׁרא:
רּורה:
אָׁ נָׁא בְּ כֹּחַ גְּ דלַת י ְִּמינְּ ָך ַת ִתיר ְּצ ָׁ
ִחּודָך כְּ בָׁ בַ ת ָׁׁש ְּמ ֵרם :בָׁ ְּרכֵם טַ ה ֵרם ַרחמֵ ם ִצ ְּד ָׁק ְּתָך ָׁת ִמיד ג ְָּׁמלֵם:
נָׁא גִ בוֹּר ּדו ְֹּּר ֵׁשי י ְּ
י ִָׁחיד גֵאֶׁ ה לְּ עַ ְּמָך פְּ נֵה ז ֹּוכְּ ֵרי ְּקד ָׁש ֶׁתָך:
ח ִסין ָׁקד ֹּוׁש בְּ רֹּב טּובְּ ָך נַהֵ ל ע ָׁד ֶׁתָך:
ּוׁשמַ ע צַ ע ָׁק ֵתנּו יוֹּדֵ עַ ַתעלמוֹּת :בָׁ רּוְך ֵׁשם כְּ בוֹּד מַ לְּ כּות ֹּו לְּ ע ֹּולָׁם וָׁ עֶׁ ד:
ַשוְּ עָׁ ֵתנּו ַקבֵ ל ְּ

בין ראש חודש אלול להושענא רבא

רעים
לְּ ָׁדוִ ד .יהוה או ִֹּרי וְּ י ְִּׁש ִעיִ ,מ ִמי ִא ָׁירא .יהוה מָׁ עוֹּז חַ ּיַיִ ,מ ִמי אֶׁ פְּ חָׁ ד .בִ ְּקר ֹּב עָׁ לַי ְּ ֵמ ִ
לֶׁאֱ כֹּל אֶׁ ת בְּ ִ ָׁשרי ַָׁ -צרי וְּ ֹּאיְּבַ י לִ י  -הֵ מָׁ ה כ ְָּׁׁשלּו וְּ נָׁפָׁ לּוִ .אם ַתחנֶׁה עָׁ לַי מַ חנֶׁה ֹלא
ִייָׁרא לִ בִ יִ ,אם ָׁתקּום עָׁ לַי ִמלְּ חָׁ מָׁ ה ,בְּ זֹּאת אנִ י בוֹּטֵ חַ ַ .אחַ ת ָׁׁשַאלְּ ִתי מֵ אֵ ת יהוה,
או ָֹּׁתּה אבַ ֵקׁשִׁ :שבְּ ִתי בְּ בֵ ית יהוה כל יְּמֵ י חַ ּיַי ,לַחזוֹּת בְּ נֹּ עַ ם יהוה ּולְּ בַ ֵקר בְּ הֵ יכָׁל ֹּו.
כִ י י ְִּצפְּ נֵנִ י בְּ סכֹּה בְּ יוֹּם רעָׁ ה ,י ְַּס ִתיֵרנִ י בְּ סֵ ֶׁתר אהֳ לוֹּ ,בְּ צּור יְּרו ְֹּּממֵ נִ י .וְּ עַ ָׁתה יָׁרּום
ֹּאׁשי עַ ל ֹּאיְּבַ י ְּסבִ יבו ַֹּתי ,וְּ אֶׁ זְּ בְּ חָׁ ה בְּ אהֳ ל ֹּו זִ בְּ חֵ י ְּתרּועָׁ ה ,אָׁ ִׁשיָׁרה וַ אז ְּ ַָׁמרה לַיהוה.
ר ִ
ְּׁשמַ ע ,יהוה ,קוֹּלִ י אֶׁ ְּ ָׁקרא ,וְּ חנֵנִ י וַ ענֵנִ י .לְּ ָך ָאמַ ר לִ בִ י :בַ ְּקׁשּו פָׁ נָׁי; אֶׁ ת פָׁ נֶׁיָך יהוה
ִית; ַאל ִת ְּּט ֵׁשנִי וְּ ַאל
ָׁרתי הָׁ י ָׁ
אבַ ֵקׁשַ .אל ַת ְּסתֵ ר פָׁ נֶׁיָך ִממֶׁ נִ יַ ,אל ַתט בְּ ַאף עַ בְּ ּדֶׁ ָך ,עֶׁ ְּז ִ
ַַאספֵ נִ י .ה ֹּוֵרנִ י יהוה ְּ ַדרכֶָׁךּ ,ונְּ חֵ נִ י
ַתעַ זְּ בֵ ני ,אֱ ֹלהֵ י י ְִּׁש ִעי .כִ י ָאבִ י וְּ ִא ִמי עזָׁבּונִ י ,וַ יהוה י ְּ
בְּ ַ ֹּארח ִמיׁשוֹּר לְּ מַ עַ ן ׁש ְּ ֹּו ָׁרריַ .אל ִת ְּתנֵנִ י בְּ נֶׁפֶׁ ׁש צָׁ רי ,כִ י ָׁקמּו בִ י עֵ דֵ י ֶׁׁש ֶׁקר וִ יפֵ חַ חָׁ מָׁ ס.
לּולֵא הֶׁ אֱ מַ נְּ ִתי ְִּלראוֹּת בְּ טּוב יהוה בְּ אֶׁ רץ חַ ּיִיםַ .קּוֵה אֶׁ ל יהוה ,חזַק וְּ יַאמֵ ץ לִ בֶׁ ָך,
וְּ ַקּוֵה אֶׁ ל יהוה.
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אׁשיתֶׁׁ .שנ ַָׁתן־לָׁנּו תו ַֹּרת־אֱ מֶׁ ת וְּ חַ ּיֵי
עָׁ לֵינּו לְּ ַׁשבֵ חַ לַאדון הַ כל .לָׁתֵ ת גְּ דלָׁה לְּ יוצֵ ר בְּ ֵר ִ
ע ֹּולָׁם נָׁטַ ע בְּ ת ֹּוכֵנּו ֶׁׁשלא עָׁ ָׁשנּו כְּ גויֵי הָׁ א ָׁרצות וְּ לא ָׁשמָׁ נּו כְּ ִמ ְּׁש ְּפחות הָׁ א ָׁד ָׁמה .כִ י כָׁל-הָׁ עַ ִמים יֵלְּ כּו
ׁשםְּ -יהֹּוָׁ ה אֱ ֹלהֵ ינּו--לְּ ע ֹּולָׁם וָׁ עֶׁ ד ֶׁׁשלא ָׁשם חֶׁ לְּ ֵקנּו כָׁהֶׁ ם
ִאיׁש בְּ ֵׁשם אֱ ֹלהָׁ יו וַ אנ ְַּחנּו ֵנלְֵך בְּ ֵ
כור ִעים
יוׁשיעַ  .וַ אנ ְַּחנּו ְּ
ִ
ּומ ְּתפַ לְּ לִ ים אֶׁ ל אֵ ל לא
גורלֵנּו כְּ כָׁל המונָׁם ֶׁׁשהֵ ם ִמ ְּׁש ַתחוִ ים לָׁהֶׁ בֶׁ ל וָׁ ִריק ִ
וְּ ָׁ
ו ִמ ְּׁש ַתחוִ ים ומודים לִ פְּ נֵי מֶׁ לְֶׁך מַ לְּ כֵי הַ ְּמלָׁכִ ים הַ ָׁקדוׁש בָׁ רּוְך הּואֶׁׁ .שהּוא נוטֶׁ ה ָׁׁשמַ יִם
רומים .הּוא אֱ להֵ ינּו
ּוׁשכִ ינַת עזו בְּ גָׁבְּ הֵ י ְּמ ִ
ּומוׁשב י ְָּׁקרו בַ ָׁשמַ יִם ִממַ עַ לְּ .
ַ
ָארץ.
וְּ יוסֵ ד ֶׁ
בת אֶׁ ל
תורתו  :וְּ י ַָׁד ְּע ָׁת הַ ּיום וַ ה ֵׁש ָׁ
וְּ אֵ ין עוד .אֱ מֶׁ ת מַ לְּ כֵנּו וְּ אֶׁ פֶׁ ס זּולָׁתוַ .ככָׁתּוב בַ ָׁ
ָארץ ִמ ָׁתחַ ת .אֵ ין עוד :
להים בַ ָׁשמַ יִם ִממַ עַ ל וְּ עַ ל הָׁ ֶׁ
לְּ בָׁ בֶׁ ָך ,כִ י ְּיהֹּוָׁ ה הּוא הָׁ אֱ ִ
עַ ל כֵן נְּ ַק ֶּׁוה לְָׁך ְּי ֹּהוָׁ ה אֱ להֵ ינּו לִ ְּראות ְּמהֵ ָׁרה בְּ ִתפְּ אֶׁ ֶׁרת עזְָׁך לְּ הַ עבִ יר גִ לּולִ ים ִמן
ָארץ וְּ הָׁ אֱ לִ ילִ ים כָׁרות ִיכ ֵָׁרתּון .לְּ ַת ֵקן עולָׁם בְּ מַ לְּ כּות ַׁש ַּדי .וְּ כָׁל בְּ נֵי בָׁ ָׁשר י ְִּק ְּראּו
הָׁ ֶׁ
יוׁשבֵ י ֵתבֵ ל .כִ י לְּ ָך ִתכְּ ַרע כָׁל
ָארץ .יַכִ ירּו וְּ י ְֵּדעּו כָׁל ְּ
בִ ְּׁשמֶׁ ָך ,לְּ הַ פְּ נות אֵ לֶׁיָך כָׁל ִר ְּׁשעֵ י ֶׁ
בֶׁ ֶׁרְך ִת ָׁשבַ ע כָׁל לָׁׁשון .לְּ פָׁ נֶׁיָך ְּיהֹּוָׁ ה אֱ להֵ ינּו יִכְּ ְּרעּו וְּ יִפלּו ,וְּ לִ כְּ בוד ִׁש ְּמָך י ְָּׁקר י ִֵתנּו.
כּותָך .וְּ ִת ְּמלוְך עלֵיהֶׁ ם ְּמהֵ ָׁרה לְּ עולָׁם וָׁ עֶׁ ד .כִ י הַ מַ לְּ כּות
יקבְּ לּו כלָׁם אֶׁ ת עול מַ לְּ ֶׁ
וִ ַ
תור ָׁתְך ְּ :י ֹּהוָׁ ה י ְִּמלְך לְּ עלָׁם וָׁ עֶׁ ד :
ֶׁׁשלְּ ָך ִהיאּ .ולְּ עולְּ מֵ י עַ ד ִת ְּמלוְך בְּ כָׁבודַ .ככָׁתּוב בְּ ָׁ
ּוׁשמו אֶׁ חָׁ ד :
ָארץ .בַ ּיום הַ הּוא י ְִּהיֶׁה ְּיהֹּוָׁ ה אֶׁ חָׁ ד ְּ
וְּ נֶׁאֱ מַ ר וְּ הָׁ יָׁה ְּיהֹּוָׁ ה לְּ מֶׁ לְֶׁך עַ ל כָׁל הָׁ ֶׁ
תור ְּתָך ְּיהֹּוָׁ ה אֱ להֵ ינּו כָׁתּוב לֵאמר ְּׁ :שמַ ע ִי ְּש ָׁראֵ לְּ ,יהֹּוָׁ ה אֱ להֵ ינּו ְּיהֹּוָׁ ה אֶׁ חָׁ ד :
ּובְּ ָׁ

קדיש לאבלים ואבלות
כּותיּה .וְּ י ְַּצמַ ח
עּותיּה .וְּ י ְַּמלִ יְך מַ לְּ ֵ
י ְִּתג ַַּדל וְּ י ְִּת ַק ַּדׁש ְּׁשמֵ ּה ַרבָׁ א .בְּ עָׁ לְּ מָׁ א ִּדי בְּ ָׁרא כִ ְּר ֵ
יק ֵרב ְּמ ִׁשיחֵ ּה .בְּ חַ ּיֵיכון ּובְּ יומֵ יכון ּובְּ חַ ּיֵי ְּדכל בֵ ית י ְִּש ָׁראֵ ל בַ ע ָׁגלָׁא ּובִ זְּ מַ ן
פ ְּר ָׁקנֵיּה .וִ ָׁ
ָׁק ִריב וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן .יְּהֵ א ְּׁשמֵ ּה ַרבָׁ א ְּמבָׁ ַרְך לְּ עָׁ לַם ּולְּ עָׁ לְּ מֵ י עָׁ לְּ מַ ּיָׁא י ְִּתבָׁ ַרְך .וְּ י ְִּׁש ַתבַ ח.
וְּ י ְִּתפָׁ ַאר .וְּ י ְִּתרומַ ם .וְּ י ְִּתנ ֵַשא .וְּ י ְִּתהַ ָּׁדר .וְּ י ְִּתעַ לֶׁה .וְּ י ְִּתהַ לָׁל ְּׁשמֵ יּה ְּּדק ְּד ָׁׁשא בְּ ִריְך הּוא.
לְּ עֵ ילָׁא ִמן כָׁל בִ ְּרכ ָָׁׁתאִׁ .ש ָׁיר ָׁתאִ .ת ְּׁשבְּ חָׁ ָׁתא וְּ נֶׁחָׁ מָׁ ָׁתאַּ .דא ִמ ָׁירן בְּ עָׁ לְּ מָׁ א וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
יְּהֵ א ְּׁשלָׁמָׁ א ַרבָׁ א ִמן ְּׁשמַ ּיָׁא וְּ חַ ּיִים טוֹּבִ ים  /חַ ּיִים וְּ ָׁשבָׁ ע וִ יׁשּועָׁ ה וְּ נֶׁחָׁ מָׁ ה וְּ ֵׁשיזָׁבָׁ א
ּוסלִ יחָׁ ה וְּ כַפָׁ ָׁרה וְּ ֵריוַ ח וְּ הַ צָׁ לָׁה .לָׁנּו ּולְּ כָׁל עַ מו י ְִּש ָׁראֵ ל  /עָׁ לֵינּו וְּ עַ ל כָׁל
ְּּורפּוָאה ּוגְּ א ָׁל ה ְּ
עושה ָׁׁשלום בִ ְּמרומָׁ יו .הּוא ברחמיו יַע ֶׁשה ָׁׁשלום עָׁ לֵינּו .וְּ עַ ל
ֶׁ
ִשראֵ ל וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
י ָׁ
כָׁל י ְִּש ָׁראֵ ל וְּ עַ ל כל יו ְֹּּׁשבֵ י ֵתבֵ ל וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
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בשם ה' אלוהי ישראל
ומשמאלי גבריאל
מימיני מיכאל
ומאחורי רפאל
מלפני אוריאל
ועל ראשי שכינת אל
ֹלהים כְּ אֶׁ פְּ ַריִם וְּ כִ ְּמנ ֶַׁשה
ְּשימכם אֱ ִ
י ְּ
כש ָׁרה ִרבְּ ָׁקה ָׁרחֵ ל ולֵָאה
ֹלהים ָׁ
יְּשימֵ כן אֱ ִ
יְּבָׁ ֶׁרכְּ ָך ְּיהֹּוָׁ ה וְּ י ְִּׁש ְּמ ֶׁרָך :יָׁאֵ ר ְּיהֹּוָׁ ה פָׁ נָׁיו אֵ לֶׁיָך וִ יח ֶׁנךָׁ:
יִשא ְּיהֹּוָׁ ה פָׁ נָׁיו אֵ לֶׁיָך וְּ יָׁשם לְּ ָך ָׁׁשלוֹּם:

נִ ְּמצָׁ א וְּ אֵ ין עֵ ת אֶׁ ל ְּמ ִציאּותו:
ַאחדּותו:
נ ְֶּׁעלָׁם וְּ גַם אֵ ין סוף לְּ ְּ
לא נַערְך אֵ לָׁיו ְּקד ָׁשתו:
אׁשיתו:
אׁשית לְּ ֵר ִ
ִראׁשון וְּ אֵ ין ֵר ִ
יורה גְּ דלָׁתו ּומַ לְּ כּותו:
ֶׁ
ַארתו:
ַאנְּ ֵׁשי ְּסגלָׁתו וְּ ִתפְּ ְּ
נָׁבִ יא ּומַ בִ יט אֶׁ ת ְּתמּונָׁתו:
עַ ל יַד נְּ בִ יאו נֶׁאֱ מַ ן בֵ יתו:
ָּׁדתו לְּ עול ִָׁמים לְּ זּולָׁתו:
מַ בִ יט לְּ סוף ָּׁדבָׁ ר בְּ ַק ְּדמּותו:
נותן לְּ ָׁר ָׁׁשע ָׁרע כְּ ִר ְּׁשעָׁ תו:
ֵ
לִ פְּ ּדות ְּמחַ כֵי ֵקץ יְּׁשּועָׁ תו:
בָׁ רּוְך עדֵ י עַ ד ֵׁשם ְּת ִהלָׁתו:
תורתו:
הֵ ן הֵ ם יְּסוד ַּדת אֵ ל וְּ ָׁ
בָׁ רּוְך עדֵ י עַ ד ֵׁשם ְּת ִהלָׁתו:

להים חַ י וְּ י ְִּׁש ַתבַ ח.
ִיג ְַּּדל אֱ ִ
אֶׁ חָׁ ד וְּ אֵ ין י ִָׁחיד כְּ יִחּודו.
אֵ ין לו ְּּדמּות הַ גּוף וְּ אֵ ינו גּוף.
ַק ְּדמון לְּ כָׁל ָּׁדבָׁ ר א ֶׁׁשר נִ בְּ ָׁרא.
ִהנו אדון עולָׁם לְּ כָׁל נוצָׁ ר.
ֶׁׁשפַ ע נְּ בּוָאתו נְּ ָׁתנו אֶׁ ל
מׁשה עוד.
לא ָׁקם בְּ י ְִּש ָׁראֵ ל כְּ ֶׁ
תורת אֱ מֶׁ ת נ ַָׁתן לְּ עַ מו אֵ ל.
ַ
לא יַחלִ יף הָׁ אֵ ל וְּ לא י ִָׁמיר.
צופֶׁ ה וְּ יודֵ עַ ְּס ָׁת ֵרינּו.
גומֵ ל לְּ ִאיׁש חָׁ ִסיד כְּ ִמפְּ עָׁ לו.
י ְִּׁשלַח לְּ ֵקץ י ִָׁמים ְּמ ִׁשיחֵ נּו.
מֵ ִתים יְּחַ ּיֶׁה אֵ ל בְּ רב חַ ְּסּדו.
אֵ לֶׁה ְּׁשלׁש עֶׁ ְּש ֵרה לְּ עִ ָׁק ִרים.
מׁשה אֱ מֶׁ ת ּונְּ בּוָאתו.
תורת ֶׁ
ַ

ר' דניאל בן יהודה הדיין
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שער פיוטים ושירים עבריים
או ִֹּחיל יוֹּם יוֹּם אֶׁ ְּׁש ָׁתאֶׁ ה עֵ ינִ י ָׁת ִמיד צוֹּפִ ּיָׁה
ְּרּוׁש ַליִם בְּ נּויָׁה
מָׁ ַתי ָאבוֹּא וְּ אֶׁ ְּראֶׁ ה י ָׁ
נָׁעמָׁ ה ְּי ִׁשיבָׁ ָׁתּה יָׁפָׁ ה ְּמ ֹּאד יְּר ָׁש ָׁתּה
הָׁ ִרים סָׁ בִ יב לְּ עמָׁ ָׁתּה חוֹּמַ ת אֵ ׁש ַׁשלְּ הֶׁ בֶׁ ְּתיָׁה
ַארבָׁ ִעים ָׁׁשנָׁה בְּ ִמ ְּׁשמֶׁ ֶׁרת כְּ הנָׁה
כֹּהֵ ן ִׁשמֵ ׁש ְּ
ִמ ְּשי ֵָׁרי ַאנְּ ֵׁשי אֱ מּונָׁה ִׁש ְּמעוֹּן הַ צַ ִּדיק הּוא הָׁ יָׁה
יְּהַ לְּ לּוהָׁ בְּ כָׁל ִמ ָּׁדה הַ נְּ בִ יָאה חלְּ ָּׁדה
בֵ ין חוֹּמוֹּת ִה ְּתבו ְֹּּד ָׁדה כְּ גֶׁפֶׁ ן פו ִֹּרּיָׁה
יתי
יתי לְּ עֵ בֶׁ ר ִמזֶׁה עָׁ לִ ִ
ָאנֹּ כִ י חָׁ זוֹּן ִה ְּרבֵ ִ
יתי חַ גַי מַ לְּ ָאכִ י זְּ כ ְַּריָׁה
יאים ָׁר ִא ִ
חֶׁ בֶׁ ל נְּ בִ ִ
אׁשי סַ נְּ הֶׁ ְּד ָׁראוֹּת
לְּ ִמ ְּׁשפָׁ ט י ְָּׁׁשבּו כִ ְּסאוֹּת ִׁשבְּ ִעים ָׁר ֵ
גְּ ד ֹּולָׁה .לְּ מוֹּפֵ ת ּולְּ אוֹּת ִעמָׁ ם עֹּז וְּ תו ִֹּׁשּיָׁה
ְּרּוׁש ַליִם ִצּיּון אוֹּרוֹּת ָׁׁשמָׁ ה הּובְּ לּו לִ ְּקבָׁ רוֹּת
י ָׁ
ִעיר ָּׁדוִ ד נְּ ִעים זְּ ִמירוֹּת בֵ ית מַ לְּ כֵי ִׁשבְּ טֵ י יָּׁה
הַ ר הַ בַ יִת וְּ הַ הַ ְּראֵ ל ָׁׁשמָׁ ה בֵ ית ִמ ְּק ַּדׁש הָׁ אֵ ל
וְּ כ ֶֹּׁתל ְּׁשכִ ינַת אֵ ל ִמ ְּׁשכָׁן מֶׁ לְֶׁך מַ לְּ ַכּיָׁא
בּורת
וַ אנִ י בְּ דֶׁ ֶׁרְך אֶׁ פְּ ָׁרת ָׁׁשם מַ צֶׁ בֶׁ ת ְּק ַ
ִאמָׁ א ָׁרחֵ ל ִהיא מו ָֹּׁרת ֶׁׁשהַ כֹּל סוֹּכִ ין בְּ יָׁפְּ יָּׁה
חזֵה ִצּיוֹּן ְּמה ָׁללָׁה בֵ ית אֵ ל נו ָֹּׁרא עלִ ילָׁה
מָׁ גֵן ִהיא לִ בְּ נֵי ג ֹּולָׁה וְּ ָׁדא ַת ְּרעָׁ א ִד ְּׁשמַ ּיָׁא
זֶׁה ִמ ְּק ָּׁדׁש וְּ ָׁק ָׁד ָׁׁשיו בִ ְּקהַ ל ח ִס ִידים ְּקדו ָֹּׁׁשיו
ּדוֹּר וְּ דוֹּר וְּ דו ְֹּּר ָׁׁשיו כלָׁם בְּ נֵי עלִ ּיָׁה
ַאריֵה לָׁבִ יא
נְּ זִ יר אֱ ֹלהֵ י ָאבִ י ִּד ְּמיוֹּנ ֹּו כְּ ְּ
ָׁׁשקּול ְּׁשמּואֵ ל הַ נָׁבִ יא כְּ מֹּ ֶׁׁשה וְּ ַאהרֹּן כָׁה ַנּיָׁא
חזַק עַ ם ַּדל וְּ אֶׁ בְּ יוֹּן הַ ּי ְָּׁק ִרים בְּ נֵי ִצּיוֹּן
ִהיֶׁה עֶׁ לְּ יוֹּן לְּ עָׁ לְּ מֵ י עָׁ לְּ מַ ּיָׁא ר' אליהו חזן
הַ בַ יִת הַ זֶׁה י ְּ
כִ י אֶׁ ְּׁש ְּמ ָׁרה ַׁשבָׁ ת אֵ ל י ְִּׁש ְּמ ֵרנִ י אוֹּת ִהיא לְּ עוֹּלְּ מֵ י עַ ד בֵ ינ ֹּו ּובֵ ינִ י
ָאסּור ְּמצֹּא חֵ פֶׁ ץ לַעשוֹּת ְּּד ָׁרכִ ים גַם ִמלְּ ַדבֵ ר ב ֹּו ִּדבְּ ֵרי ְּצ ָׁרכִ ים
ּותחַ כְּ מֵ נִ י
ִּדבְּ ֵרי ְּסחו ָֹּׁרה א ֹּו ִדבְּ ֵרי ְּמלָׁכִ ים אֶׁ ְּהגֶׁה בְּ תו ַֹּרת אֵ ל ְּ
ב ֹּו אֶׁ ְּמ ְּצָאה ָׁת ִמיד נוֹּחַ לְּ נַפְּ ִׁשי ִהנֵה לְּ דוֹּר ִראׁשוֹּן נ ַָׁתן ְּקדו ִֹּׁשי
מוֹּפֵ ת בְּ ֵתת לֶׁחֶׁ ם ִמ ְּׁשנֶׁה בַ ִש ִשי ָׁככָׁה בְּ כָׁל ִׁש ִשי יַכְּ פִ יל ְּמזוֹּנִ י
ָׁר ַׁשם בְּ ַדת הַ ּיוֹּם (הָׁ אֵ ל) חֹּק אֶׁ ל ְּס ָׁגנָׁיו ב ֹּו לַערְֹּך לֶׁחֶׁ ם פָׁ נִ ים לְּ פָׁ נָׁיו
עַ ל כֵן לְּ ִה ְּתעַ נוֹּת ב ֹּו עַ ל פִ י נְּ ב ֹּונָׁיו ָאסּור לְּ בַ ד ִמּיוֹּם כִ פּור עוֹּנִ י
הַ ּיוֹּם ְּמכבָׁ ד הּוא יוֹּם ַתענּוגִ ים לֶׁחֶׁ ם וְּ ַייִן טוֹּב בָׁ ָׁשר וְּ ָׁדגִ ים
ּות ַש ְּמחֵ נִ י
הַ ְּשמֵ ִחים ב ֹּו הֵ ם ִש ְּמחָׁ ה מַ ִשיגִ ים כִ י יוֹּם ְּשמָׁ חוֹּת הּוא ְּ
מֵ חֵ ל ְּמלָׁאכָׁה ב ֹּו סוֹּפ ֹּו לְּ הַ כְּ ִרית עַ ל כֵן אכַבֵ ס ב ֹּו לִ בִ י בְּ בו ִֹּרית
ׁשח ִרית מּוסָׁ ף וְּ גַם ִמנְּ חָׁ ה הּוא יַענֵנִ י ר' אברהם אבן עזרא
אֶׁ ְּתפַ לְּ לָׁה אֶׁ ל אֵ ל עַ ְּרבִ ית וְּ ַ
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י ִָׁשא בְּ ָׁרכָׁה מֵ אֵ ת ְּי ָׁי
י ְִּשמַ ח ח ָׁת ִני בִ ְּקהַ ל אֱ מּונַי
מָׁ גֵן וְּ ִצנָׁה י ְִּהיֶׁה ְּסבִ יב ֹּו
ַׁש ָּׁדי יְּמַ לֵא ַתאוַ ת לִ ב ֹּו
לִ גְּ מוֹּר וְּ לִ ְּׁשמוֹּר ַּד ְּרכֵי ְּי ָׁי
וְּ יָׁאֵ ר אוֹּת ֹּו וִ יי ֵַשר נְּ ִתיב ֹּו
לְּ רֹּאׁש ֹּו יְּצַ ּוֶׁה בְּ ָׁרכוֹּת עצּומוֹּת וְּ יִסַ ע בְּ כָׁל עֵ ת כְּ נָׁהָׁ ר ְּׁשלוֹּמוֹּת
בֹּא ָׁיבֹּא בְּ ִרנָׁה נו ֵֹּשא אלּומוֹּת יִזְּ כֶׁה וְּ י ְִּראֶׁ ה יְּׁשּועַ ת ְּי ָׁי
ָׁׁשלוֹּם לְּ ָך ּדו ִֹּדי
ָׁׁשלוֹּם לְּ ָך מֵ אֵ ת
לִ ְּק ַראת אחו ְֹּּתָך רּוץ
ּוצלַח כְּ בֶׁ ן י ִָׁׁשי
ְּ
מַ ה לְָׁך יְּפֵ הפִ ּיָׁה
ּותצַ לְּ צְּ לִ י ק ֹּולְֵך
ְּ
הָׁ עֵ ת א ֶׁׁשר ַת ְּחפוֹּץ
ִע ָׁתּה וְּ עָׁ ַליְִך

ַאדמוֹּן
הַ צַ ח וְּ הָׁ ְּ
ַר ָׁקה כְּ מ ֹּו ִרמוֹּן
צֵ א נָׁא לְּ הו ִֹּׁשיעָׁ ּה
ַרבַ ת בְּ נֵי עַ מוֹּן
כִ י ְּתעו ְֹּּר ִרי ַאהבָׁ ה
כ ְַּמ ִעיל בְּ קוֹּל פַ עמוֹּן
יׁשנָׁה
ַאהבָׁ ה א ִח ֶׁ
אֵ ֵרד כְּ טַ ל חֶׁ ְּרמוֹּן ר' שלמה אבן גבירול

יָּׁה ִרבוֹּן עָׁ לַם וְּ עַ לְּ מַ ּיָׁא ַאנְּ ְּת הּוא מַ לְּ כָׁא מֶׁ לְֶׁך מַ לְּ ַכּיָׁא
בּור ָׁתְך וְּ ִת ְּמהַ ּיָׁא ְּׁשפַ ר ֳק ָׁדמַ י לְּ הַ חוַ ּיָׁא
עוֹּבָׁ דֵ י גְּ ְּ
יׁשא בְּ ָׁרא כָׁל נַפְּ ָׁׁשא
ְּׁשבָׁ ִחין אסַ ּדֵ ר צַ פְּ ָׁרא וְּ ַר ְּמ ָׁׁשא לְָׁך אֱ לָׁהָׁ א ַק ִּד ָׁ
יׁשין ּובְּ נֵי אֱ נ ָָׁׁׁשא חֵ יוַ ת בָׁ ָׁרא וְּ עוֹּף ְּׁשמַ ּיָׁא
ִע ִירין ַק ִּד ִ
ַרבְּ ְּרבִ ין עוֹּבָׁ ָׁדְך וְּ ַת ִקיפִ ין מַ כִ יְך ָׁרמַ ָּׁיא ז ִַקיף כְּ פִ יפִ ין
חּוׁשבְּ ַנּיָׁא
בּור ָׁתְך בְּ ְּ
לּו י ְִּחי גְּ בַ ר ְּׁשנִ ין ַאלְּ פִ ין לָׁא יֵעּול גְּ ְּ
ַאריָׁוָׁ ָׁתא
בּותא פְּ רוֹּק יַת עָׁ נְָׁך ִמפם ְּ
אֱ לָׁהָׁ א ִּדי לֵיּה י ְָּׁקר ְּּור ָׁ
ָׁלּותא עַ מָׁ ְך ִּדי בְּ חַ ְּר ְּת ִמכָׁל אמַ ּיָׁא
וְּ אַ פֵ יק יַת עַ מָׁ ְך ִמג ֹּו ג ָׁ
רּוחין וְּ נַפְּ ִׁשין
לְּ ִמ ְּק ָּׁד ָׁׁשְך תּוב ּולְּ קֹּדֶׁ ׁש ק ְּד ִׁשין א ַתר ִּדי בֵ יּה יֶׁחֱ דּון ִ
תא ְּדׁשפְּ ַרּיָׁא ר' ישראל נג'ארה
ירּוׁשלֵם ַק ְּר ָׁ
ְּ
וִ יז ְַּמרּון לְָׁך ִׁש ִירין וְּ רח ִׁשין בִ
ּות ִהלָׁה ָא ֹּבא לִ ְּמ ֹּענָׁיו
אֵ ל ְּמאֹּד נַעלָׁה א ַקּדֵ ם פָׁ נָׁיו בְּ ִׁש ָׁירה ְּ
כִ ימֵ י מֹּ ֶׁשה וְּ ַאהרֹּן יוֹּבִ ילֵנִ י לְּ ִמ ְּשכְּ נו ָֹּׁתיו
לּו ַׁשוְּ עָׁ ִתי ַתעַ ל וְּ י ְִּׁשמַ ע קוֹּלִ י וְּ י ְִּסלַח לִ י מַ עַ ל וְּ יַעזוֹּר לִ י
יַאזֵן לְּ ִא ְּמ ֵרי פִ י וְּ ַאל יֵפֶׁ ן לְּ מַ עלָׁלִ י
יתן וְּ ִצ ְּד ָׁקת ֹּו
יָּׁה הָׁ ֵרם לְּ חָׁ ָׁתן וְּ ַכלָׁת ֹּו בִ זְּ כּות ָאב הָׁ אֵ ָׁ
ׁשֹלמֹּ ה בְּ מַ לְּ כּות ֹּו ר' משה אשקר הכהן
וְּ ִת ְּמֹלְך הַ מַ לְּ כָׁה ָׁרחֵ ל כִ ְּ
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ְּּדרוֹּר י ְִּק ָׁרא לְּ בֵ ן ּולְּ בַ ת וְּ יִנְּ צָׁ ְּרכֶׁם כְּ מ ֹּו בָׁ בַ ת
נְּ ִעים ִׁש ְּמכֶׁם וְּ ֹלא י ְּׁשבַ ת ְּׁשבּו נּוחּו בְּ יוֹּם ַׁשבָׁ ת
ְּּדרֹּׁש נָׁוִ י וְּ אּול ִָׁמי וְּ אוֹּת י ֶַׁׁשע ע ֵשה עִ ִמי
נְּ טַ ע שו ֵֹּרק בְּ תוְֹּך כ ְַּר ִמי ְּׁשעֵ ה ַׁשוְּ עַ ת בְּ נֵי עַ ִמי
ְּּדרְֹּך בָׁ בֶׁ ל בְּ תוְֹּך בָׁ ְּצ ָׁרה וְּ גַם אֱ דוֹּם א ֶׁׁשר גָׁבְּ ָׁרה
נְּ תֹּץ צָׁ ַרי בְּ ַאף עֶׁ בְּ ָׁרה ְּׁשמַ ע קוֹּלִ י בְּ יוֹּם אֶׁ ְּק ָׁרא
ֹלהים ֵתן בַ ִמ ְּדבָׁ ר הַ ר ה ַדס ִׁשּטָׁ ה בְּ רוֹּׁש ִת ְּדהָׁ ר
אֱ ִ
וְּ לַמַ זְּ ִהיר וְּ לַנִ זְּ הָׁ ר ְּׁשלו ִֹּמים ֵתן כְּ מֵ י נָׁהָׁ ר
הדוְֹּך ָׁקמַ י אֵ ל ַקנָׁא בְּ מוֹּג לֵבָׁ ב ּובִ ְּמגִ נָׁה
וְּ נ ְַּר ִחיב פֶׁ ה ּונְּ מַ לֶׁאנָׁה לְּ ׁש ֹּונֵנּו לְּ ָך ִרנָׁה
ֹּאׁשָך
ְּדעֶׁ ה חָׁ כְּ מָׁ ה לְּ נַפְּ ֶׁׁשָך וְּ ִהיא כ ֶֶׁׁתר לְּ ר ֶׁ
ֹּׁשָך ר' דונש בן לברט
נְּ צֹּר ִמ ְּצוַ ת ְּקד ֶֹּׁׁשָך ְּׁשמֹּ ר ַׁשבַ ת ְּקד ֶׁ
ַארמוֹּן גְּבוֹּהָׁ ה קוֹּמָׁ ֵתְך
כְּ גוֹּבַ ּה הָׁ ְּ
לְּ פֶׁ לַח הָׁ ִרמוֹּן א ַדמֶׁ ה ַר ָׁק ֵתְך
יתְך ְּצבִ ּיָׁה עֵ ינֶׁיהָׁ לְּ לִ בִ י ָאסָׁ רּו
ּומוֹּר ִעם ִקנָׁמוֹּן יְּפִ יחּון ִמבֵ ֵ
כְּ מ ֹּו חּוט הַ ָׁשנִ ים ְּּדמּות ִשפְּ תו ֶֹּׁתיהָׁ
לְּ עֵ ינֵי הַ ּיוֹּנִ ים א ַדמֶׁ ה עֵ ינֶׁיהָׁ
ַאהבָׁ ה נִ ְּק ָׁׁשרּו
לְּ בָׁ בִ י ּולְּ בָׁ בָׁ ּה בְּ ְּ
צּורהָׁ
לְּ יָׁפְּ יָּׁה עָׁ ם עוֹּנִ ים יְּבו ַֹּרְך ֶׁ
עדֵ י עָׁ פָׁ ר ַׁש ְּח ִתי ּובַ לֵב אֵ ׁש צו ֵֹּרב
ְּּדבָׁ ָׁרּה ָׁׁשמַ ְּע ִתי וְּ ק ֹּולָּׁה הֶׁ עָׁ ֵרב
וְּ כַמֵ ת נִ ְּר ַּד ְּמ ִתי וְּ ִהנֵה קוֹּל עָׁ ֵרב י ְִּד ִידי ִה ְּתאַ פַ ק וְּ ַר ְּחמַ י נִ כְּ מָׁ רּו
ְּמ ַד ֶׁלגֶׁת מֵ הַ ר אֱ לֵי גִבְּ עָׁ ה ָׁרמָׁ ה
לְּ בָׁ נָׁה כַסַ הַ ר ְּמ ִא ָׁירה כַחַ מָׁ ה
רּוחי בְּ י ָָׁׁדּה נ ְֶּׁחבָׁ רּו
ַארבֶׁ ה מֹּ הַ ר ְּתנּו לִ י הָׁ עַ לְּ מָׁ ה לְּ בָׁ בִ י ִעם ִ
אנִי ְּ
נְּ טּויַת הַ גָׁרוֹּן וְּ עָׁ לַי ִת ְּתחַ מַ ק
חבַ צֶׁ לֶׁת ָׁׁשרוֹּן וְּ ׁשו ַֹּׁשנַת עֵ מֶׁ ק
ָׁתי זוֹּרּו ר' משה הסופר מרומא
ְּר ִטּיָׁה הָׁ בִ יאּו לְּ מַ כ ִ
וְּ ָׁתבִ יא הֶׁ חָׁ ר ֹּון לְּ לִ בִ י הַ נָׁמַ ק
לָׁמָׁ ה הַ קֵ ץ נִ ְּס ָׁתם נָׁא
עַ ִמי כַמָׁ ה ל ֹּו נֶׁאֱ סַ ר נָׁא
חוֹּבִ י מַ הֵ ר ְּסלַח נָׁא
ַשלֶׁג חַ ּוֵר נָׁא
חֶׁ ְּט ִאי כ ֶׁ
ּובְּ נֵה בֵ ית בְּ ִח ָׁיר ִתי
חּוׁשה לְּ עֶׁ זְּ ָׁר ִתי
וְּ ָׁ
ַאק ִריב לְָׁך ע ֹּול ִָׁתי
וְּ ְּ
כִ י חַ ְּס ָּׁדְך עָׁ לַי גָׁבַ ר ר' רפאל ענתבי
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כּוׁשן
ִעם אֹּהֳ לֵי ָׁ
ׁש ֹּו ַכנ ְְּּת בַ ָׁשדֶׁ ה
ִע ְּמ ִדי לְּ רֹּאׁש כ ְַּרמֶׁ ל צַ פִ י לְּ הַ ר בָׁ ָׁׁשן
ַכלָׁה ְּש ִאי עֵ ינְֵך
ַלגַן א ֶׁׁשר נ ְֶּׁחמַ ס
כִ י נִ ְּמלְּ ָאה ׁשו ָֹּׁׁשן
ְּּור ִאי ערּוג ֵָׁתְך
כִ י ַתעזוֹּב גַנִ י
מַ ה לְָׁך יְּפֵ ה עַ יִן
יׁשן
ַתחַ ת עצֵ י ִד ָׁ
לִ ְּרעוֹּת בְּ גַן י ְָּׁק ָׁׁשן
תֹּאכַל ְּמג ִָׁדים ָׁׁשם
הָׁ בָׁ ה ְּר ָׁדה ַלגַן
יׁשן
ִת ְּׁשכַב וְּ גַם ִת ַ
ּובְּ חֵ יק יְּפַ ת עַ יִן
י ֹּונ ִָׁתי זִ יו יִפְּ עָׁ תֵ ְך
וַ אנִ י לְּ ַאהבָׁ ֵתְך
נָׁאוָׁ ה ִמכָׁל עלָׁמוֹּת
ׁשּוק ֵתְך
נ ְָּׁדדּו לִ ְּת ָׁ

ר' שלמה אבן גבירול

ָּׁדמָׁ ה לִ כְּ ִסיל וְּ כִ ימוֹּת
אָׁ ִׁשיר ִׁשיר עַ ל עלָׁמוֹּת
נָׁאוָׁ ה ִמכָׁל עלָׁמוֹּת
מֵ עַ פְּ עַ פַ י ְּתנּומוֹּת

ִשפְּ תו ַֹּתיְִך ׁשו ַֹּׁשנִ ים נו ְֹּּטפוֹּת מֹּ ר ַאהבָׁ ה
בוֹּערוֹּת אֵ ׁש לֶׁהָׁ בָׁ ה
עֵ י ַניְִך כְּ מ ֹּו יוֹּנִ ים
ִמ ְּדבָׁ ֵרְך לִ י ע ֵרבָׁ ה
ִמ ְּדבָׁ ֵרְך לִ י ע ֵרבָׁ ה
ִמ ִשיר ָׁׁש ִרים וְּ נוֹּגְּ נִ ים הוֹּגִ ים עֹּז וְּ ַת ְּעצּומוֹּת
ְּצבִ ּיָׁה ַאל ִת ָׁיר ִאי
ַאל י ְִּרפּו י ַָׁדיְִך עוֹּד
אֶׁ ת י ֶֶׁׁתר צֹּאנְּ ָך אֶׁ פְּ קֹּד י ְִּש ָׁראֵ ל ְּמקֹּ ָׁר ִאי
אֶׁ ְּרעֵ ם בְּ כָׁל הַ ר וָׁ ִאי אֶׁ ְּרעֵ ם בְּ כָׁל הַ ר וָׁ ִאי
או ִֹּׁשיב עָׁ ִרים נְּ ַשמוֹּת
א ִׁשיבֵ ם מֵ אֶׁ ֶׁרץ נֹּ ד
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ר' ישראל נג'ארה

התשמע קולי

רחל

התשמע קולי רחוקי שלי
התשמע קולי באשר הנך
קול קורא בעוז ,קול בוכה בדמי
ומעל לזמן מצווה ברכה.
ֵתבֵ ל ז ֹּו ַרבָׁ ה ודרכים בה רב
נפגשות לדק נפרדות לעד.
מבקש אדם ,אך כושלות רגליו,
לא יוכל למצוא את אשר אבד.

מילה טובה

אפילו בשרב הכי כבד
ידעתי שהגשם עוד ירד
ראיתי בחלון שלי ציפור
אפילו במשב סופה וקור.

אחרון ימי כבר קרוב אולי,
כבר קרוב היום של דמעות פרידה.
אחכה לך עד יכבו חיי,
כחכות רחל לדודה.
ערב בא

יעקב גלעד

לא פעם זה קשה
אבל לרוב מילה טובה
מיד עושה לי טוב
רק מילה טובה
או שתיים לא יותר מזה.

עודד אבישר

שוב העדר נוהר במבואות הכפר,
ועולה האבק משבילי עפר.
והרחק עוד צמד ענבלים
מלווה את משך הצללים.
ערב בא ,ערב בא.

אפילו ברחוב ראשי סואן
ראיתי איש יושב ומנגן
פגשתי אנשים מאושרים
אפילו בין שבילי עפר צרים.
תמיד השארתי פתח לתקווה
אפילו כשכבתה האהבה
חלמתי על ימים יותר יפים
אפילו בלילות שינה טרופים.

שוב הרוח לוחש בין גדרות גנים
ובצמרת הברוש כבר נמות יונים.
והרחק על כתף הגבעות
עוד נושקות קרניים אחרונות.
ערב בא ,ערב בא.
שוב הורד חולם חלומות בלאט,
ופורחים כוכבים במרום אט אט.
והרחק בעמק האפל
מלווה התן את בוא הליל.
ליל רד ,ליל רד.
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לפנות ערב

יעקב שבתאי

בין ברושים יורד הערב
הסתכלי ,הצל קרב אלינו
יחפים נלך בשדות השלף
כי היום ,יפתי ,עובר .
על כתפך ידי תנוח
וצלי על יד צלך פוסע
מן הים עכשיו נושב הרוח
כי היום ,יפתי ,עובר .
בואי נשב ,הכל רוגע
בין עצי הפרדס היום שוקע
בעלי גפנים הצל נוגע
בחורשת האקליפטוס כבר החושך מתחבא .
אך ,אור שקיעה מאיר פנייך
צמתך בתוך ידי מוטלת
ושחורות שחורות הן שתי עינייך
והיום ,יפתי ,עובר .
שימי ראשך אצלי על ברך
בצמה השחורה אקלע לך פרח
ציפורים שרות את שיר הדרך
על חורשת האקליפטוס כבר הלילה מכסה .
אך ,בין ברושים עולה ירח
הסתכלי ,כל כך שקוף הלילה
במרחב שדות ינשוף צורח
ואחריו יללת התן
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תשרי :ברכת השנים
נעורה כבר ציפור אחת.
שובי לביתך.

ברך עלינו את השנה הזאת
ואת כל מיני תבואתה לטובה
ותן ברכה על פני האדמה
ושבענו מטובה
וברך שנתנו
כשנים הטובות לברכה.
שובי לביתך

חשון :התחדשות אחרת

נעמי שמר

עייפות בלתי מוסברת.
פיק ברכיים לא מובן
צל שרב על כל הדרך,
ואבק לבן
אבל עודך משווע
לגשמי ברכה
עוד רחוקה מנוחתך

דליה רביקוביץ'

מה לך בחוץ ,ילדה?
מנוח לא מצאה רגלך.
ציפור פצועה ,חזרי אלי
ושובי לביתך.
האזיני לקולות,
הרעם על גגות בתים,
מקול סופה ,שמרי נפשך.
שובי לביתך.

אחרי החגים יתחדש הכל.
יתחדשו וישובו ימי החול
האוויר ,העפר ,המטר והאש
גם אתה ,גם אתה ,תתחדש.

סהר חצות גבוה,
אור על ענפי אילן,
תני לנפשך לשמוע
זמר קטן.

בגנך פורחים לפתע
עץ הפרי ועץ הסרק
ועץ החלומות
ועץ הטוב והרע
ומוטלים כל כליך
בחצר ביתך
לא נשלמה מלאכתך

שם צמח לענה,
שם נפש מרעידה מקור.
חלון אפל ותריס מוגף.
שובי לביתך.

במסע שלא נגמר
בין שדות הצל ושדות האור
יש נתיב שלא עברת
ושתעבור
שעון סמוי מן העין
מצלצל לך
לא נשלמה אהבתך

סהר חצות גבוה,
אור על ענפי אילן,
תני לנפשך לשמוע
זמר קטן.
שאי עין למרום,
כבר סדק שחר מאפיר.
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תפילת גשם

בדממת אשמורת אחרונה נושמת,
ובקטיפת שחקים רסיס אחרון מחויר,
אך שחר כבר כיפת זהב שלה אודמת
למגעו החם ,הרך של אור צעיר.

לוין קיפניס

ג ֶֶׁׁׁשם ,ג ֶֶׁׁׁשם ,נֶׁאֱ נָׁח ָׁשדֶׁ ה מֵ חֹּם
ג ֶֶׁׁׁשם ,ג ֶֶׁׁׁשםִ ,מ ְּתחַ נֵן הַ גַן בְּ לִ י ּדֹּם
ְּׁשמַ ע ק ֹּולֵנּו אֵ ל ָׁׁשמַ יִם
ָָׁארץ ,ג ֶֶׁׁׁשם מַ יִם!
וְּ ֵרד ל ֶׁ

טבת :בוא בשלום

ג ֶֶׁׁׁשם ,ג ֶֶׁׁׁשםִ ,מ ְּתנוֹּעֵ עַ כ ֶֶׁׁרם ַאט
ג ֶֶׁׁׁשם ,ג ֶֶׁׁׁשם ,בַ פַ ְּרדֵ ס יִלְּ חַ ׁש ָׁכל בַ ד
ְּׁשמַ ע ק ֹּולֵנּו אֵ ל ָׁׁשמַ יִם
ָָׁארץ ,ג ֶֶׁׁׁשם מַ יִם!
וְּ ֵרד ל ֶׁ

ציפורי הצפון כבר הגיעו
מתערבל האבק בגבעות
אחותינו הרוח עברה בדרכים
ואנחנו צמאים לאות.

ג ֶֶׁׁׁשם ,ג ֶֶׁׁׁשםִ ,מ ְּתפַ לֵל גַם ֶׁילֶׁד חֵ ן
ג ֶֶׁׁׁשם ,ג ֶֶׁׁׁשם ,אֵ ל ָׁׁשמַ יִם לָׁנּו ֵתן
ְּׁשמַ ע ק ֹּולֵנּו אֵ ל ָׁׁשמַ יִם
ָָׁארץ ,ג ֶֶׁׁׁשם מַ יִם!
וְּ ֵרד ל ֶׁ

בוא בשלום החורשה מזכירה
בטרם חלקה אחרונה תזרע
ובטרם יוגף חלון
אנא שוב אלינו בשלום.

כסלו :אור וירושלים

נורית הירש

בוא בשלום נפתחות חצרות
ערכנו שולחן והדלקנו נרות
ובטרם יושר מזמור
נחכה לך שתחזור.

יוסף שריג

השקט שוב צונח כאן משמי הערב
כדאיית דיה מעל התהומות
ושמש אדומה נושקת להט חרב
את הפסגות ,המגדלים והחומות.

מתרפק האזוב על האבן
כתינוק על אימו היחידה
אחותינו הרוח עברה בשדות
והגשם בכף ידה.

ראיתי עיר עוטפת אור
והיא עולה בשלל צבעי הקשת
והיא נוגנת בי כנבל העשור
ראיתי עיר עוטפת אור.

בוא בשלום החורשה מזכירה....
כוכבים ישבצו את האופק
הירח ישלים מחסורו
אחותנו תפגוש בטלה האובד
בערגה תלטף צמרו

הנה זוחל הצל מבין גבעות האורן
קרב בסתר כאוהב אל השכונות.
ומול פניו קריצות ,ריבוא עיני האור
הן ,לפתע נפקחו עניו כנפעמות.

בוא בשלום החורשה מזכירה
בטרם חלקה אחרונה תזרע
ובטרם יוגף חלון
אנא שוב אלינו בשלום.
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שבט :כי תבואו אל הארץ
כי תבואו אל הארץ
ונטעתם כל עץ תחילה,
ונתן העץ פריו
והארץ יבולה.

דע לך

עת לנטוע אילנות
עת לנטוע אילנות
עת לנטוע ולבנות

נעמי שמר

דע לך
שכל רועה ורועה
יש לו ניגון מיוחד משלו
דע לך ,שכל עשב ועשב
יש לו שירה מיוחדת משלו
ומשירת העשבים
נעשה ניגון של רועה.

וישבתם איש תחת גפנו
ותחת תאנתו,
והייתם כעץ שתול
על פלגי מים

כמה יפה
כמה יפה ונאה
כששומעים השירה שלהם
טוב מאוד להתפלל ביניהם
ובשמחה לעבוד את השם
ומשירת העשבים
מתמלא הלב ומשתוקק.
וכשהלב
מן השירה מתמלא
ומשתוקק אל ארץ ישראל
אור גדול אזי נמשך והולך
מקדושתה של הארץ עליו
ומשירת העשבים
נעשה ניגון של הלב.
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אדר :שיר ההודיה

מרדכי זעירא

עבר חסד אל בארץ
על כנף אור ,על כנף אור
ובפלגים נפלה רינה
לבלבו בגן העצים,
אביב בא ,אביב בא
הדובדבניה הלבינה

ליוית אותי ,ארצי ,בלובן שקדיה
בזהר חמתך ומרחבי שדותייך,
ושיר נתת בפי ,הוא שיר ההודיה
להשמיעו הרחק הרחק מגבולותייך.
והוא שמור בלב ,זה שיר הרגבים,
וברחבי נכר מולדת יעטפנו
ורבבות אחי בנייך הטובים
יקשיבו לו דומם וירגעו ממנו.

פרח דודי נתן ריחו
ויחי ,ויחי
צאי ברכיהו באביבך
את אביבי בך אשכינה
אף אני ,אף אני
ואברכך ואניבך

ועת נשוב ,ארצי ,שבעי געגועים
צמאים לחמתך ,לשפע טובותייך,
יוחזר לך אז השיר מלב בנים גאים
וטוב יהיה לצעוד ברחבי שדותייך

ניסן :קומי צאי

יחדיו נפליג אל השדה,
אל ההר ,אל הגיא
ואלקטה שם זכריות
אסוף אאסוף
פניני טל ,פניני טל
אל צווארך מרגליות

חיים נחמן ביאליק

קומי צאי אחותי כלה,
קומי צאי קומי צאי
בשורת אביב לך הבאתי
מאחרי גדר גני
נראה ציץ ,נראה ציץ
נשמע קול הדרור על ביתי

יחדיו נרד אל המעין
וכמוך ,מלא רוך
עליז בהיר ואוורירי
תחת שמי אדוני,
עם הגל עם הדרור
יזהיר אף יצלצל שירי.
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אייר :אל הציפור

לו יהי

חיים נחמן ביאליק

נעמי שמר

עוד יש מפרש לבן באופק
מול ענן שחור כבד
כל שנבקש לו יהי.
ואם בחלונות הערב
אור נרות החג רועד
כל שנבקש לו יהי.

ָׁׁשלוֹּם ָׁרב ׁשּובֵ ְךִ ,צפו ָֹּׁרה נ ְֶּׁחמֶׁ דֶׁ ת,
ַארצוֹּת הַ חֹּם אֶׁ ל-חַ לוֹּנִ י–
מֵ ְּ
אֶׁ ל ק ֹּולְֵך כִ י עָׁ ֵרב מַ ה-נַפְּ ִׁשי ָׁכל ָָׁׁתה,
בַ ח ֶֹּׁרף בְּ עָׁ זְּ בֵ ְך ְּמעוֹּנִ י.
ז ְַּמ ִרי ,סַ פֵ ִריִ ,צפו ִֹּרי הַ י ְָּׁק ָׁרה,
מֵ אֶׁ ֶׁרץ מֶׁ ְּרחַ ִקים נִ פְּ לָׁאוֹּת,
ָארץ הַ חַ מָׁ ה ,הַ ּיָׁפָׁ ה,
הגַם ָׁׁשם בָׁ ֶׁ
ִת ְּרבֶׁ ינָׁה הָׁ ָׁרעוֹּת ,הַ ְּתלָׁאוֹּת;

לו יהי ,לו יהי
אנא  -לו יהי
כל שנבקש לו יהי.

ָארץ,
ה ִת ְּש ִאי לִ י ָׁׁשלוֹּם ִמזִ ְּמ ַרת הָׁ ֶׁ
מֵ עֵ מֶׁ קִ ,מ ַגיְּא ,מֵ רֹּאׁש הָׁ ִרים?
ה ִרחַ ם ,הנִ חַ ם אֱ לוֹּּהַ אֶׁ תִ -צּיוֹּן,
ִאם עו ָֹּׁדּה עזּובָׁ ה לִ ְּקבָׁ ִרים?

אם המבשר עומד בדלת
תן מילה טובה בפיו
כל שנבקש לו יהי
אם נפשך למות שואלת
מפריחה ומאסיף
כל שנבקש לו יהי

הי ֵֵרד כִ פְּ נִ ינִ ים הַ ּטַ ל עַ ל הַ ר חֶׁ ְּרמוֹּן,
ִאם י ֵֵרד וְּ יִפֹּ ל כִ ְּדמָׁ עוֹּת?
ּומַ הְּ -שלוֹּם הַ ּי ְַּרּדֵ ן ּומֵ ימָׁ יו הַ בְּ ִה ִירים?
ּוׁשלוֹּם כָׁל-הֶׁ הָׁ ִרים ,הַ גְּ בָׁ עוֹּת?
ְּ

מה קול ענות אני שומע
קול שופר וקול תופים
כל שנבקש לו יהי
לו תישמע בתוך כל אלה
גם תפילה אחת מפי
כל שנבקש לו יהי

וְּ ַאחַ י הָׁ עֹּבְּ ִדים ,הַ ז ֹּו ְּר ִעים בְּ ִד ְּמעָׁ ה–
ה ָׁק ְּצרּו בְּ ִרנָׁה הָׁ עֹּמֶׁ ר– ?
ִמי י ִֶׁתן-לִ י אֵ בֶׁ ר וְּ עַ פְּ ִתי אֶׁ ל-אֶׁ ֶׁרץ
בָׁ ּה ָׁינֵץ הַ ָׁש ֵקד ,הַ תֹּמֶׁ ר!

בתוך שכונה קטנה מוצלת
בית קט עם גג אדום
כל שנבקש לו יהי.
זה סוף הקיץ סוף הדרך
תן להם לשוב הלום
כל שנבקש לו יהי.

כְּ בָׁ ר כָׁלּו הַ ְּּדמָׁ עוֹּת ,כְּ בָׁ ר כָׁלּו הַ ִק ִצים–
וְּ ֹלא הֵ ִקיץ הַ ֵקץ עַ ל-יְּגוֹּנִ י,
ָׁׁשלוֹּם ָׁרב ׁשּובֵ ְךִ ,צפו ִֹּרי הַ י ְָּׁק ָׁרה,
צַ הלִ י-נָׁא ק ֹּולְֵך וָׁ רֹּנִ י!

ואם פתאום יזרח מאופל
על ראשנו אור כוכב
כל שנבקש לו יהי.
אז תן שלווה ותן גם כוח
לכל אלה שנאהב ,כל שנבקש לו יהי.
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סיון :צל ומי באר

יורם טהרלב

במדרון מעל הוואדי
עץ השקדייה פורח
באוויר ניחוח הדסים
זה הזמן לפני הקיץ
שעריו הלב פותח
ותמיד ברוכים הנכנסים.

מי שסוכתו נופלת
חרש יכנס בדלת
חרש יכנס ועד עולם יוכל להישאר.
מי שרעב ימצא אצלנו
פת של לחם
מי שעייף ימצא פה צל ומי באר
מי שסוכתו נופלת
חרש יכנס בדלת
ותמיד יוכל להישאר.

בימים אשר כאלה
מחכים עד בוא הליל
מחכים לצעדים קרבים
לא סוגרים את הבריח
לא עוצמים את העיניים
בימים כאלה מקשיבים.

זה הבית שבנינו
זה האורן שנטענו
זה השביל וזוהי הבאר
מי שבא לפה אחינו
מי שבא יסב איתנו
והשער שוב לא יסגר.

מי שרעב ימצא אצלנו
פת של לחם
מי שעייף ימצא פה צל ומי באר

שבלת בשדה

מתתיהו שלם

שיבולת בשדה
כורעה ברוח
מעומס גרעינים כי רב.
ובמרחב הרים
יום כבר יפוח
השמש כתם וזהב.

שדה שעורים תמה
זר חג עוטרת,
שפע יבול וברכה.
לקראת בוא הקוצרים
בזוהר מזהרת,
חרש לעומר מחכה.

עורו הוי עורו שורו בני כפרים
קמה הן בשלה כבר על פני הכרים
קיצרו שילחו מגל עת ראשית הקציר

הבו הניפו
נירו לכם ניר
חג לקמה,
עת ראשית קציר.
קיצרו ,שילחו מגל
עת ראשית הקציר.
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תמוז :ערב מול גלעד

לאה גולדברג

האילנות כל כך כבדים,
כופף הפרי את הבדים,
זו השעה המרגיעה,
בה נרדמים הילדים.
אל הבקעה מן הגלעד
טלה שחור ורך ירד,
כבשה פועה בוכה בדיר -
זה בנה הקט אשר אבד.
ישוב טלה אל חיק האם,
ישכב בדיר וירדם
והכבשה תישק אותו
והיא תקרא אותו בשם.
נסתר הליל בין הבדים
והנביא הגלעדי
יורד דומם אל הבקעה
לחזות בשנת הילדים.
מנחם אב:
שהשמש תעבור עלי יורם טהרלב
הוי אלי ,אלי
רק תפילה אשא
שהשמש תעבור עלי
ותיקח אותי אל המסע.

ישנם ימים ללא מרגוע
בם לא אמצא לי נחמה
ומוכרחה אני לנגוע
בעשבים ,באדמה
לפסוע באותה הדרך
בתוך פריחת הכרכומים
ולהיות כל כך אחרת
ולפרוח ערב הגשמים.

ואם אשוב אל זאת הארץ
ואם אפסע שוב בדרכים
האם כקדם יכירוני האנשים והפרחים.

רק תפילה אשא
הוי אלי ,אלי
שהשמש תעבור עלי
ותראה לי שוב את משעולי

האם אמצא את כל היופי
האהבה הנושנה
אשר היתה שם כשעזבתי
עת אהבתי פעם ראשונה.
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אלול :ציפורים נודדות

את קולי שם במרום
הוי למה למה בשפתיך הקסמתני
ליבי כבשת ועזבתני אוהב כואב וסובל

יורם טהרלב

עם הסתיו חזרו הציפורים
מעבר למדבר ,מעבר להרים.
והוא ראה אותה על הענף
והיא כחולת נוצה ,והיא דקת כנף.

נדם כינור נחבא ירח
ובדממה הד מנגינה עוד נשמע
על מה ולמה אל יודע
על מה עולם אכזר ורע
מערפילי עפר תופיע
דמות אהובה תווי פנים מוכרים
כינור ישמיע שי זכרונות כה נעימים.

זה היה עם בוא הסתיו,
הוא אותה כל כך אהב,
היתה יפה כמו בשירים,
כמו בסתיו הציפורים.
הוא בנה לה קן מעשבים,
והיא ליקטה זרעים מתוך הרגבים.
והוא שרק לה שיר של אהבה
והיא נתנה לו שי ,נוצה מתוך זנבה.

הקיץ עבר

הקיץ עבר ,החום הגדול
שנה חדשה באה לכל
רוחות מנשבות ,נודדות ציפורים
הולכים ובאים הימים הקרים.

ובחורף ,בין שקיעות וקור,
נשקו הם זה לזו ,מקור אלי מקור.
ועת חמה זרחה מתוך ענן
הם עפו שיכורים אל חורש ואל גן.

הביטו וראו קטונתי אתמול
הקיץ עבר ואני כבר גדול
שנה חדשה התחילה היום
היי נא ברוכה ובואך לשלום.

עת חזר אביב אל הכפרים,
הוא שב אל המדבר והיא אל ההרים.
ורוח שעבר בגן מצא
בצל עצי החורש פרח ונוצה.
צל עץ תמר

שמואל בס

יהי הכל

אפרים וינשטיין

מלים :ברטולד ברכט
תרגום :נתן זך

צל עץ תמר ואור ירח
ומנגינת כינור תקסים את הלב
עולה הצליל רועד בוקע
ממיתרים נשפך כאב
נגן כינור נגן שירך
מה רב החושך והשקט סביב
מנגינותיך ישכיחו את סבלי

יהי הכל שייך לכל
שיוכל להטיב עימו
שיוכל להטיב עימו
הילד לאישה האימהית
למען יגדל
העגלה לעגלון הטוב
למען ינהג בה היטב
והאדמה ,למשקים אותה מים
למען תתן פריה בעיתו.

נגן נגנה לקול צליליך
מה נעים הוא החלום
נגן נגנה ישמע ירח
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ָׁׁשם י ַָׁד ְּע ִתי חֶׁ ְּמ ָּׁדה ֶׁׁשֹּלא הָׁ י ְָּׁתה כָׁמוֹּהָׁ
יעי בְּ ַׁשבָׁ ת
וְּ הַ זְּ מַ ן הַ הּוא הָׁ יָׁה יוֹּם הַ ְּשבִ ִ
וְּ כָׁל בַ ּדֵ י ִאילָׁנוֹּת הָׁ יּו ִמ ְּתעַ ְּצ ִמים לִ גְּ בֹּּהַ .
וְּ הָׁ אוֹּר הֵ חֵ ל ִמסָׁ בִ יב ׁשוֹּטֵ ף כְּ נָׁהָׁ ר לִ נְּ בֹּעַ ,
וְּ גַלְּ גַל הָׁ עַ יִן אֶׁ ת גַלְּ גַל הַ חַ מָׁ ה חָׁ מַ ד.
ָאז י ַָׁד ְּע ִתי חֶׁ ְּמ ָּׁדה ֶׁׁשֹּלא הָׁ י ְָּׁתה כָׁמוֹּהָׁ .
יחים וְּ הָׁ אוֹּר ֹלא י ַָׁדע ָׁשבֹּעַ ,
אׁשי הַ ִש ִ
ִהזְּ ִהירּו ָׁר ֵ
ַאדוו ָֹּׁתיו נִ צַ ת,
נִ ַתְך בְּ ַגלֵי הַ נָׁהָׁ ר ּובְּ כָׁל ְּ
ֹּאׁשי הָׁ יָׁה בְּ עֵ ינָׁיו כְּ ַתפּוחַ זָׁהָׁ ב לִ בְּ ֹלעַ .
ַאף ר ִ
ׁשו ַֹּׁשנֵי נָׁהָׁ ר ְּצהבוֹּת פָׁ ערּו אֶׁ ת פִ יהֶׁ ן לִ בְּ ֹלעַ
ַאדווֹּת הַ נָׁהָׁ ר בְּ חָׁ פְּ זָׁן וְּ גִ בְּ עוֹּל הָׁ עֵ ֶׁשב הַ ָׁשט,
אֶׁ ת ְּ
יעי בְּ ַׁשבָׁ ת
וְּ אוֹּת ֹּו הַ ּיוֹּם הָׁ יָׁה יוֹּם הַ ְּשבִ ִ
ׁשּוקה לִ ְּגבֹּּהַ
וְּ כָׁל בַ ּדֵ י ִאילָׁנוֹּת ִמ ְּתעַ ְּצ ִמים בִ ְּת ָׁ
וְּ ָאז י ַָׁד ְּע ִתי חֶׁ ְּמ ָּׁדה ֶׁׁשֹּלא הָׁ י ְָּׁתה כָׁמוה.
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קידוש לליל שבת
בקר:
ׁשר עָׁ ָׁשָׂ֔ה וְּ ִהנֵה־ט֖וֹּב ְּמאֹּ ֹ֑ד וַ י ְִּהי עֶׁ ֶׁרב וַ י ְִּהי ֶׁ
ֹלהים֙ אֶׁ ת־כָׁל־א ֶׁ ֶׁ֣
וַ ַּי ְַּּ֤רא אֱ ִ

ָארץ וְּ כָׁל ְּצבָׁ ָאם:
יום הַ ִש ִשי .וַ יְּכלּו הַ ָׁש ַמיִם וְּ הָׁ ֶׁ
יעי ְּמלַאכְּ תו א ֶׁׁשר עָׁ ָׁשה .וַ ּי ְִּׁשבת בַ ּיום הַ ְּשבִ יעִ י ִמכָׁל
להים בַ ּיום הַ ְּשבִ ִ
וַ ְּיכַל אֱ ִ
יעי וַ י ְַּקּדֵ ׁש אתו .כִ י בו
להים אֶׁ ת יום הַ ְּשבִ ִ
ְּמלַאכְּ תו א ֶׁׁשר עָׁ ָׁשה :וַ יְּבָׁ ֶׁרְך אֱ ִ
להים לַעשות:
ָׁׁשבַ ת ִמכָׁל ְּמלַאכְּ תו א ֶׁׁשר בָׁ ָׁרא אֱ ִ
ַסבְּ ִרי חברי וחברותי

(עונים :לחיים)

בורא פְּ ִרי הַ גָׁפֶׁ ן:
בָׁ רּוְך ַא ָׁתה ְּיהֹּוָׁ ה .אֱ להֵ ינּו מֶׁ לְֶׁך הָׁ עולָׁם ֵ
ותיו וְּ ָׁרצָׁ ה בָׁ נּו.
בָׁ רּוְך ַא ָׁתה ְּיהֹּוָׁ ה אֱ להֵ ינּו מֶׁ לְֶׁך הָׁ עולָׁם .א ֶׁׁשר ִק ְּּד ָׁׁשנּו בְּ ִמ ְּצ ָׁ
אׁשית כִ י הּוא יום
נְּחילָׁנּו .זִ כָׁרון לְּ מַ ע ֵשה בְּ ֵר ִ
וְּ ַׁשבַ ת ָׁק ְּדׁשו בְּ ַאהבָׁ ה ּובְּ ָׁרצון ִה ִ
אותנּו ִק ַּד ְּׁש ָׁת ִמ ִ /עם כָׁל הָׁ עַ ִמים
יציַאת ִמ ְּצ ָׁריִם .כִ י בָׁ נּו בָׁ ַח ְּר ָׁת וְּ ָׁ
ְּת ִחלָׁה לְּ ִמ ְּק ָׁראֵ י קדֶׁ ׁש ֵזכֶׁר לִ ִ
וְּ ַׁשבַ ת ָׁק ְּד ְּׁשָך בְּ ַאהבָׁ ה ּובְּ ָׁרצון ִהנְּ ַחלְּ ָׁתנּו :בָׁ רּוְך אַ ָׁתה ְּיהֹּוָׁ הְּ .מ ַקּדֵ ׁש הַ ַשבָׁ ת:
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לְּ כִ י נַפְּ ִׁשי ְּצ ִאי ַכלָׁה יוֹּם יוֹּם
לְּ ַקבֵ ל פְּ נֵי ַׁשבָׁ ת הַ מַ לְּ כָׁה.
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