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מ ְך ע  כְּ תוֹּ ן ֵחן בְּ בֶׁ ב ִדיוֹּ אֶׁ הָׁ  זָׁ

זֶׁה ר כָׁ ן אוֹּ פֹּ ר ַלח  ׁשָׁ פְּ  אֶׁ
זֶׁה ר כָׁ ל אוֹּ ֱאכֹּ ר לֶׁ ׁשָׁ פְּ  אֶׁ
זֶׁה ר כָׁ ַע אוֹּ מֹּ ר ִלגְּ ׁשָׁ פְּ  אֶׁ

ר  ׁשָׁ פְּ ְך לַ ַע בוֹּ ּונלַ אֶׁ רֶׁ לַ אֹּ ַחבוְּ  רֹּ
ב הָׁ זָׁ תוֹּ בְּ ל אוֹּ קֹּ ר ִלׁשְּ ׁשָׁ פְּ  אֶׁ
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  יר השיריםש
 

ל ז-אֶׁ תִ  ִגַנת ֱאגוֹּ ַרדְּ ַחליָׁ ִאֵבי ַהנָׁ ת בְּ אוֹּ  י ִלרְּ
ה ַהגֶׁ  חָׁ רְּ פָׁ ת ה  אוֹּ ןִלרְּ ִנים. ,פֶׁ ִרמֹּ  ֵהֵנצּו הָׁ

ה דֶׁ ִדי ֵנֵצא ַהשָׁ ה דוֹּ כָׁ ִמים. לְּ רָׁ ה ַלכְּ ִכימָׁ ִרים, ַנׁשְּ פָׁ ה ַבכְּ ִלינָׁ  נָׁ
ה ִאם אֶׁ ַדר.-ִנרְּ מָׁ ן, ִפַתח ַהסְּ ה ַהגֶׁפֶׁ חָׁ רְּ  פָׁ

פִ  ן, הָׁ ִאי ֵתימָׁ ן ּובוֹּ פוֹּ יועּוִרי צָׁ מָׁ שָׁ לּו בְּ  יִחי ַגִני ִיזְּ
אַכל פְּ  יֹּ ַגנוֹּ וְּ ִדי לְּ א דוֹּ בֹּ יו.יָׁ דָׁ גָׁ  ִרי מְּ

 
ֵׁשם ִיחּוד ִחימּו,  לְּ ִחילּו ּורְּ ֵתיּה, ִבדְּ ִכינְּ ִריְך הּוא ּוׁשְּ א בְּ ׁשָׁ  קּודְּ

א"ו ה" וָׁ א ֵׁשם יוד ה"י בְּ דָׁ ַיח  ִלים לְּ א ׁשְּ ִיחּודָׁ ֵאל. י בְּ רָׁ ל ִישְּ ֵׁשם כָׁ  בְּ
ִעים ִׁשיר ַהִשיִרים קול נָׁ ׁשוֵרר בְּ ִאים לְּ נּו בָׁ ַנחְּ   ִהֵנה א 

שות נַ  ֵרנּוַלע  יוצְּ ֵרר, ַחת רּוַח לְּ עוֹּ ַבת לְּ ִדים ַאה  ִלים ּדוֹּ א ׁשְּ ִיחּודָׁ  .בְּ
 

ַגנוֹּ  ַרד לְּ ִדי יָׁ ַׁשִנים ּדוֹּ ט ׁשוֹּ קוֹּ ִללְּ ֵׁשַע וְּ ַתעְּ ִהׁשְּ עוֹּת ַבַגִנים לְּ  ִלרְּ
רֵ  ִתי ַׁשע  ִחי ִלי ַתמָׁ ֵפק ִפתְּ ִדי דוֹּ ל ּדוֹּ ִתי קוֹּ ר ָאַהבְּ ׁשֶׁ ן א   י ִצּיוֹּ

                     
ֵנהּו:  ִויִהי נַעם ֵדינּו כונְּ ֵשה יָׁ ֵלינּו. ּוַמע  ה עָׁ נָׁ ֵדינּו כונְּ ֵשה יָׁ ֵלינּו. ּוַמע  י ֱאלֵהינּו עָׁ דנָׁ  א 

 
 עבור שבתות הקיץ  שיר השיריםמים קפסולקט 

 (8בעמוד במלואו שיר השירים מופיע  -ת החורף ועבור שבת)

  

יר ַהש   ִׁ֥ ה׃ ש  ֹלמ ֹֽ שְׁ ר ל  ִׁ֥ ים ֲאש  ִ֖ ק   יר  שָּׁ יי  ֹֽ יהּו כ  י֣קֹות פ ִּ֔ ש  נְׁ י  מ  ן׃נ  ָּֽי  ֹֽ יָּׁ יָך מ  ִ֖ ד  ים ד  ִׁ֥ י  ־טֹוב  נ  ִ֖ כ  שְׁ מָּׁ

ישָּׁ  ן מ  י  ַיִּ֔ יָך  מ  ד   ה ד  ירָּׁ ִ֤ כ  ְך ַנזְׁ ה  בִָּּׁ֔ חָּׁ מְׁ שְׁ נ  ה וְׁ ילָּׁ ִ֤ ג  יו נָּׁ ָ֗ רָּׁ ְך ֲחדָּׁ ל  י ַהמ ֶּ֜ נ  יַאַ֨ ה ֱהב  יָך נָּׁ֑רּוצָּׁ ֣ ים ַאֲחר  ִ֖ ר 

ּוָך׃ בֹֽ ֹות ַרפְׁ  ֲאה  ישִּ֔ ֲאש  ֹֽ י  בָּׁ ּונ  כ  ר אש ִּ֔ ַסמְׁ ַחת לְׁ מ אלֹו  ַת֣ י׃ שְׁ נ  ֹֽ ה אָּׁ ִ֖ ת ַאֲהבָּׁ י־חֹוַלִׁ֥ ים כ  ֑ י ַבַתפּוח  ּונ  י דִ֖

י׃  נ  ֹֽ ק  ַחבְׁ ֹו תְׁ ינִ֖ ימ  ַל   ו  רּושָּׁ ֹות יְׁ נִ֤ ם בְׁ כ ֶּ֜ תְׁ י א  ת  עְׁ ַבַ֨ שְׁ ירּו  ה  ר ע  ם־תָּׁ ה א  ֑ ד  ֣לֹות ַהָּּׁׂ ַאיְׁ ֹו בְׁ ֹות אִ֖ אִּ֔ בָּׁ צְׁ ם  ב 

ת־הָּׁ  ֛רּו א  ֹורְׁ עֹֽ ם־תְׁ א  ֹֽ ה וְׁ ִ֖ ץ׃ַאֲהבָּׁ ֹֽ פָּׁ חְׁ ת  ד ש  ץ ַעִׁ֥ ִ֖ ַקפ  ים מְׁ ִּ֔ ר  הָּׁ ֣ ג  ַעל־ה  ַדל  א מְׁ ֑ ִ֖ה בָּׁ נ ה־ז  י ה   ֣קֹול דֹוד ִּ֔

י  ִׁ֥ יָּׁת  ְך ַרעְׁ ֛ י לָּׁ ּומ  י קִׁ֥ ֑ ַמר ל  ֣ אָּׁ י וְׁ ִ֖ ִׁ֥ה דֹוד  נָּׁ ֹות׃ עָּׁ עֹֽ בָּׁ ְך׃ ַעל־ַהגְׁ ֹֽ י־לָּׁ כ  י ּולְׁ ִ֖ ת  ר יָּׁפָּׁ ֑ בָּׁ יו עָּׁ ִ֖ תָּׁ ִׁ֥ה ַהסְׁ נ  י־ה  ֹֽ כ 

ֹו׃ ַהג    ְך לֹֽ ַלִׁ֥ ף הָּׁ ַלִ֖ ם חָּׁ צָּׁ ש  נּו׃ ַהנ  ֹֽ צ  ַארְׁ ע בְׁ ַמִׁ֥ שְׁ ֹור נ  ֹול ַהתִ֖ קִׁ֥ יַע וְׁ ֑ ג  יר ה  ִ֖ מ  ת ַהזָּׁ ִׁ֥ ץ ע  ר  אִָּּׁ֔ ֣אּו בָּׁ רְׁ ים  נ  נ 

 ִׁ֥ י־קֹול  ְך כ  ֑ ת־קֹול  י א  ינ  ִ֖ יע  מ  ְך ַהשְׁ י  ַאִּ֔ ת־ַמרְׁ י  א  ינ  א   ה ַהרְׁ גִָּּׁ֔ ר  ר  ַהַמדְׁ ת  ס   ַלע בְׁ י ַהס ָ֗ ֣ ו  ַחגְׁ י בְׁ ְך יֹונָּׁת ִ֞

ּור   ה׃ עִ֤ ֹֽ יְך נָּׁאו  ִׁ֥ א  ב ּוַמרְׁ ִ֖ ר  ל עָּׁ י אַכִ֖ ֹו וְׁ ַגנִּ֔ י  לְׁ א דֹוד  יו יָּׁב ִ֤ ֑ מָּׁ שָּׁ ֣לּו בְׁ זְׁ י י  ִ֖ י ַגנ  יח  ִׁ֥ פ  ן הָּׁ ימִָּּׁ֔ י ת  פֹון  ּו֣בֹוא  י צָּׁ

יו׃ ֹֽ דָּׁ גָּׁ י מְׁ ִׁ֥ ר  י  פְׁ ת ִּ֔ י ַתמָּׁ ֣ י  יֹונָּׁת  יָּׁת  י ַרעְׁ ִ֤ ת  י ֲאח  י־ל ִ֞ ח  תְׁ ק פ  י דֹופ ָ֗ ֣ ר ֣קֹול  דֹוד  ֑ י ע  ֣ ב  ל  ִ֖ה וְׁ נָּׁ ש  י יְׁ ִׁ֥ ֲאנ 

ל א־טִָּּׁ֔ לָּׁ מְׁ י  נ  ר אש  ה׃  ש  לָּׁ יְׁ ֹֽ י לָּׁ יס  ִׁ֥ ס  י רְׁ ּוֻּצֹוַתִ֖ יב׃קְׁ ִֽ י־ָנדִּ י ַמְרְכ֖בֹות ַעמִּ ְתנִּ י ָשַמַ֔ ֹ֣ י ַנְפשִּ ְעתִּ א ָיַדַ֔  ל ֹ֣
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ִדי ל ּדוֹּ ֵפק קוֹּ ִדי דוֹּ  ּדוֹּ
ֵפק ִדי דוֹּ ִחי ּדוֹּ  ִלי-ִפתְּ

ִחי ִתי-ִפתְּ ִתי ַתמָׁ נָׁ ִתי יוֹּ יָׁ ִתי ַרעְּ חֹּ  שיר השירים ִלי א 

 
 

ַבׁש ַרת ּדְּ ֵנְך ַיע  ׁשוֹּ נָׁה ַעל לְּ בָׁ ה ַכלְּ נָׁ בָׁ  לְּ
ה נָׁ נָׁ ִחי ִלי ִׁשיר ּורְּ ֵנְך ִפצְּ יוֹּ גְּ בּו ִלי ִׁשיֵרי הֶׁ רְּ  עָׁ
ה נָׁ דְּ ֵתְך עֶׁ לוֹּ ֵרי בְּ ַמֵנְך ַאח  ְך זְּ ה ָאִמיר לָׁ  ַעתָׁ
ה ַננָׁ ה ַרע  ַשנָׁ ֵנְך ׁשוֹּ שוֹּ ִּדיל שְּ ה ַאגְּ ַׁשנָׁ  ׁשוֹּ

 
ִחים רְּ ן אוֹּ לוֹּ ר מְּ בָׁ ת ּוַבִמדְּ ִדינוֹּ ד ַבמְּ ַבַעתְּ נוֹּ  שָׁ

ַטִחיםח ת ִמבְּ נוֹּ כְּ ַננוֹּת ּוִמׁשְּ ת ַׁשא  נּוחוֹּ  ּוץ ִלמְּ
ִחים ה ֵבין ַהחוֹּ ַׁשנָׁ ׁשוֹּ ת כְּ נוֹּ ִתי ֵבין ַהבָׁ יָׁ  ַאתְּ ַרעְּ

ה ר ּוִפנָׁ ל ֵעבֶׁ ת ִמכָׁ נוֹּ וּוְך ַלע  ִאיבּוְך ִהרְּ  ִהכְּ
 

ה כָׁ ַנִיְך ִנתָׁ ֵתְך ַעל פָׁ עָׁ ִאיִתי ִדמְּ ה רָׁ אֹּ  רָׁ
ִׁש  ֵתְך ַגם לְּ ל ַמכָׁ ר אֶׁ זוֹּ הַאַעל מָׁ רּוכָׁ ֵרְך א   בְּ

ה לּוכָׁ ִנים ִלמְּ בּו בָׁ ׁשָׁ ִריֵתְך וְּ ַאח  ה לְּ וָׁ  ֵיׁש ִתקְּ
ה ִנינָׁ ל ּוׁשְּ ׁשָׁ יּו מָׁ ֵתְך ִיהְּ עָׁ ִרים רָׁ מְּ ִרים ׁשוֹּ צָׁ  וְּ

 
ִפיוֹּת ַתלְּ נּוי לְּ ֵבְך הּוא בָׁ בָׁ ל לְּ ַסף אֶׁ ל ַסף ִנכְּ  אֶׁ

יוֹּת רָׁ ת א  נוֹּ עוֹּ ִׁשיֵבְך ִממְּ ֵצְך ַוא  ַקבְּ ם א   ׁשָׁ
ן  כֹּ ׁשְּ ה אֶׁ מָׁ ׁשָׁ תוְּ ִניוֹּ מוֹּ ִנים ַקדְּ מוֹּ ׁשָׁ ֵבְך כְּ ִקרְּ  בְּ

ה נָׁ ב יוֹּ רֶׁ חֶׁ ה לְּ נָׁ ֵבְך יוֹּ זְּ עֶׁ נֶַׁצח ֹלא אֶׁ ד לָׁ    עוֹּ
 ר' ישראל נג'ארה                                       

 
ַגר ר ִנסְּ ׁשֶׁ ֵחהּו  ַׁשַער א  תָׁ ה פְּ    קּומָׁ
ַרח ר בָׁ ׁשֶׁ ִבי א  ֵחהּו   ּוצְּ לָׁ  ֵאַלי ׁשְּ
ַדי ָך עָׁ א  ם בוֹּ יוֹּ ַדי  לְּ ֵבין ׁשָׁ ִלין בְּ   לָׁ

ָך  ם ֵריח  ִניֵחהּו  ַהּטוֹּבׁשָׁ ַלי תְּ  עָׁ
ֵדְך מּות ּדוֹּ ֵפה  ַמה זֶׁה דְּ ה יְּ   ִפיָׁה-ַכלָׁ

ִרי ֵאַלי  אמְּ ֵחהּו  ִכי תֹּ קָׁ ה וְּ חָׁ  ִׁשלְּ
ֵפה ַעִין ִאי  ַההּוא יְּ ב רֹּ טוֹּ ם וְּ   ָאדֹּ
ִדי זֶׁה  דוֹּ ֵחהּו   ֵרִעי וְּ ׁשָׁ ה מְּ          קּומָׁ

   ר' שלמה אבן גבירול

 
 

ה ִדים ַכלָׁ ִאי לְּ  ֵעת ּדוֹּ ִני   ַגִניבוֹּ ן ֵהֵנץ ִרמוֹּ פֶׁ ה ַהגֶׁ חָׁ רְּ  פָׁ
ַבר ו עָׁ תָׁ ם ַהסְּ ַלף ַהגֶׁׁשֶׁ ַבר    חָׁ ק גָׁ ִתי ַהֵחׁשֶׁ יָׁ  קּוִמי ַרעְּ
ר בָׁ ִלין ַבִמדְּ ה נָׁ דֶׁ ַמד ֵעיִני    ֵנֵצא ַהשָׁ ְך ַמחְּ ַדי לָׁ ֵתן ּדוֹּ ם אֶׁ  ׁשָׁ
ג ִׁשֵנְך לֶׁ תְּ ַכשֶׁ ַעמְּ נָׁ ִפית וְּ ֵנְך ּדְּ    יָׁ ׁשוֹּ ב ַתַחת לְּ לָׁ חָׁ  ַבׁש וְּ

אֵנְך ֵבי צֹּ ִעקְּ ִעי בְּ א ּורְּ ִאי נָׁ ִאיִני   צְּ ֵאְך ַהרְּ ִמיִעיִני ַמרְּ ֵלְך ַהׁשְּ  קוֹּ
ת ַבַגִנים עוֹּ ה ִלרְּ רָׁ פְּ ִתי עָׁ ַרדְּ ִנים   יָׁ ֵיְך ֵעיַנִיְך יוֹּ פְּ יָׁ ת בְּ אוֹּ  ִלרְּ

ַׁשִנים ט ׁשוֹּ קוֹּ ִרי ִללְּ ִתי ׁש    ָאִריִתי מוֹּ ַרכְּ ִתי ֵייִני עָׁ ַסכְּ ן מָׁ חָׁ  לְּ
ַכבוֹּת לּו לְּ ת      ַמִים ַרִבים ֹלא יּוכְּ בוֹּ ה ֹלא ִתׁשְּ לָׁ ה ַליְּ בָׁ ַאה  ת הָׁ  אֶׁ
אִתי ִריבוֹּת שָׁ ֵדְך נָׁ דוֹּ ם נְּ ִמיִני       ִמּיוֹּ ַכח יְּ ֵחְך ִתׁשְּ כָׁ ׁשְּ ד ִאם אֶׁ    עוֹּ

 משורר לא ידוע
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ֵכִני  ת ֵחןַאיֶׁל מְּ לּות ִתסְּ גָׁ ִניּוַבלַ          בְּ לוֹּ ּה מְּ ְך ֵחיקָׁ תוֹּ ה בְּ לָׁ  יְּ
ן זּומָׁ ִמיד מְּ ִני תָׁ ּה א  ס ֵיינָׁ כוֹּ ֵייִני  לְּ ּה בְּ ַמד ֵיינָׁ ַרב ח  עָׁ ִנתְּ  וְּ
רּו ִׁשכְּ ִתי וְּ עּומָׁ ִדים לְּ תּו דוֹּ ִני  ׁשְּ יוֹּ ל ַרע  ֵשכֶׁ ִעירּו לְּ הָׁ  וְּ
ה בּודָׁ ִכים ַהכְּ לָׁ ֵהיַכל ַבת מְּ ִני  בְּ מוֹּ ן ַלה  זּומָׁ ּה מְּ נָׁ חָׁ ׁשּולְּ  וְּ

מָׁ  ִדיםזְּ דוֹּ ל ֵרִעים וְּ כָׁ ִריד לְּ ֵכִני         ן ִהפְּ ׁשְּ ה ִימְּ בָׁ ַאה  ִדי בְּ ל ּדוֹּ בָׁ  א 
ת רֶׁ בֶׁ ד ַעל גְּ סֶׁ חֶׁ ַקֵשר ֵחן וְּ ֵרִני          יְּ כְּ ד ִיזְּ סֶׁ חֶׁ ַגל ֵחן וְּ ַמעְּ  בְּ
ִקים חָׁ ֵבי ׁשְּ ַנן עָׁ ֵׁשז ַבע  ַפרְּ ִני  מְּ צוֹּ ִפיק רְּ ִהיא תָׁ ִתי וְּ יָׁ ַרעְּ  לְּ

ִמִשים הֵ  יהָׁ ח  רֶׁ עָׁ בּוִעים   ׁשְּ ֵדִני         ם קְּ ע  ה ִתסְּ ִבינָׁ כּות ֵלָאה בְּ  זְּ
ִנים בָׁ ֵחל לְּ ַבת רָׁ ֵרר ַאה  עוֹּ ֵלִני  תְּ ִשיִרית ַתע  כּות ע  ד ַמלְּ סוֹּ  בְּ
ה ׁשּועָׁ ָך יְּ ַעמֶׁ ִני  ֱאֹלִקים ִחיׁש לְּ רוֹּ ֵצַח גְּ ַצחְּ ן תְּ צוֹּ ֵעת רָׁ  בְּ

ֵבב סוֹּ ם תְּ לוֹּ ב שָׁ רוֹּ לּוֵמי ֵלב בְּ נֵ          ׁשְּ ִניבְּ מוֹּ גּוַלת ַאב ה  ם סְּ    ר' שלום שבזי י ִאיׁש תָׁ
 
 

ה נָׁ כֹּ ׁשְּ ה אֶׁ דֹּד ָאעּופָׁ ה נְּ ִחיקָׁ ַארְּ  וְּ
ד א ּדוֹּ צָׁ מְּ אּוַלי אֶׁ ה וְּ ר ָאִלינָׁ בָׁ  ַבִמדְּ

 
ה ֵערָׁ ִלִבי בֹּ תוֹּ בְּ בָׁ ק ַאה   נֶׁׁשֶׁ

ה רָׁ ַלי מָׁ ִׁשי עָׁ תוֹּ ַנפְּ ֵרדָׁ ם פְּ  ִמּיוֹּ
 

ַבִני זָׁ ַלְך ע  ַרח הָׁ ִני בָׁ ִדיד מֶׁ  יְּ
ִניֵאי ה ַגם א  כָׁ ֵאלְּ ְך ָאַרח וְּ רֶׁ  זוֹּ ּדֶׁ
 

ת לוֹּ ה ַרַבת ַהַמע  רָׁ קָׁ ה יְּ מּודָׁ  ח 
לוֹּת חוֹּ א ִבמְּ ִאי נָׁ ה צְּ רָׁ חָׁ ז ִנבְּ  ַגם ִמפָׁ

 
עּוִרים עּוַרִיְך נְּ ד נְּ סֶׁ ְך חֶׁ ִתי לָׁ ַכרְּ  זָׁ
ֵני ַסִפיִרים ַאבְּ ַיֵסד בְּ ֵלְך א   ֵהיכָׁ

 
ִרים הָׁ ַדֵלג ַעל הֶׁ א מְּ ִדי ִהֵנה בָׁ ל ּדוֹּ  קוֹּ

ִריםקּו רוֹּ א ֵקץ ּדְּ ה ִכי בָׁ הּובָׁ ְך א    ִמי לָׁ
 ר' יצחק אביחצירא    

 
 

ה ׁשָׁ דוֹּ ן ַהקְּ ַנִיְך ִעיר ִצּיוֹּ ל פָׁ דוֹּ ר גָׁ מוֹּ אוֹּ  כְּ
ְך ִעיר ם לָׁ לוֹּ  ׁשָׁ

ה ׁשָׁ דוֹּ ן ַהקְּ ַנִיְך ִעיר ִצּיוֹּ ר פָׁ הוֹּ ר טָׁ ך אוֹּ תוֹּ  בְּ
ְך ִעיר ם לָׁ לוֹּ  ׁשָׁ

 
ִקי ַלם לֶׁ ַלם סֶׁ  סֶׁ
וינָׁ  וֶׁ הָׁ גֶׁר ַאבְּ  ההָׁ

ִקי ַלם לֶׁ ַלם סֶׁ  סֶׁ
ַלם ּדסוֹּ סֶׁ  ֵבית ִמקְּ

 
ַנִיְך ל פָׁ דוֹּ ר גָׁ מוֹּ אוֹּ  ...כְּ

 

ְך ם לָׁ לוֹּ ם ׁשָׁ לוֹּ ם ׁשָׁ לוֹּ  ׁשָׁ
ַלם ַלם סֶׁ רּוסָׁ  יְּ

ְך ם לָׁ לוֹּ ם ׁשָׁ לוֹּ ם ׁשָׁ לוֹּ  ׁשָׁ
ַלם סוֹּ סֶׁ ּדָׁ  ֵבית ִמקְּ

 
ִקי ַלם לֶׁ ַלם סֶׁ  סֶׁ
ה וינָׁ וֶׁ הָׁ גֶׁר ַאבְּ  הָׁ
ִקי ַלם לֶׁ ַלם סֶׁ  סֶׁ
ֵתינּו בוֹּ ץ א  רֶׁ  אֶׁ

 
לַ  ה...סֶׁ ַלמֶׁ ה סֶׁ ַלמֶׁ   ם סֶׁ
 

 רתרגום: אבג'ה מדהני / נוסח עברי: אלמוג בה
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הֵאל ַאִּדיר לָׁ ַנע  ל וְּ ם ַעל כֹּ ִכים רָׁ לָׁ ְך מְּ לֶׁ  ,, מֶׁ

ִׁשי ֵאר ִׁשמְּ ִלים לּו ַרק הָׁ ִני ַאל ַתעְּ ָך מֶׁ  .ֵעינְּ
 

בוֹּ  ׁשָׁ ִדיִבים מוֹּ , ֵבין נְּ לוֹּ ַלח לוֹּ ַמזָׁ ִביר צָׁ  ,ִאם גְּ
וֶׁ  ה ִיׁשְּ מֶׁ רוֹּ ִמי ִידְּ בָׁ ִאיׁש ַיִין ע   ,ה לוֹּ כְּ

ִתיר ה הּוא ַהַמעְּ ׁשָׁ ִׁשיר נָׁ ה לוֹּ ִכי ַיעְּ  .מָׁ
 

קוֹּ  ׁשְּ ִדים חֶׁ סָׁ ת ח  בוֹּ , ַהרְּ קוֹּ לְּ חֶׁ ֵמַח בְּ ִׁשיר שָׁ  ,ִאם עָׁ
ַסלוֹּ  ִמיד ַפת לוֹּ בְּ קוֹּ תָׁ לְּ ֵרי חֶׁ יו ַאׁשְּ רָׁ  ,ַאׁשְּ

ִביר ִדים ַיגְּ סָׁ ב ח  ִׁשיר רָׁ ִסיף ַיע   .יוֹּ
 

ִחיד ַזן ּו לֵאל יָׁ בוֹּ ם ִתסְּ ל כ לָׁ ת עוֹּ ל, אֶׁ ֵנס ַלכֹּ ַפרְּ  ,מְּ
ל ה ַעל כֹּ ֵׁשל ַאתָׁ ל מוֹּ ם ֹלא ִיפוֹּ  ,ַחד ֵמהֶׁ

ִׁשיר. ַצח בְּ פְּ ִני אֶׁ ִנים ֹלא ַתִכיר ַוא   ר' שלמה סויסה פָׁ

 
 

ה לָׁ ה ַיע  לָׁ ַגִני  ַיע  ִאי לְּ ִני             בוֹּ ה ַגפְּ חָׁ רְּ ן פָׁ  ֵהֵנץ ִרמוֹּ
דִ  א דוֹּ ִחיׁשיָׁבוֹּ יו  י יָׁ דָׁ עָׁ יו    צְּ דָׁ גָׁ ִרי מְּ ת פְּ אַכל אֶׁ יֹּ  וְּ

יו  דּודָׁ כּו נְּ ִדיִדי ָארְּ ה ֵאֵׁשב ַעל ַכִני            ִאם יְּ ִחידָׁ  ֵאיְך יְּ
 

ה ׁשּוִבי ֵאלַ  הּובָׁ ה      י, ַאתְּ ַבת א  ׁשּובָׁ ִני אָׁ , ַוא   ׁשּוִבי ַאתְּ
תּו ת כְּ את אוֹּ ה ִהֵנה ִעִמי זֹּ ֵתן      בָׁ ֵכְך אֶׁ תוֹּ ִני ִכי בְּ כָׁ  ִמׁשְּ

 
ִדיתָׁ  ִׁשי פָׁ ִדי, ַנפְּ ִניתָׁ            ֵרִעי, ּדוֹּ ִתי קָׁ ַבת ֵמָאז אוֹּ  ּולְּ

ה לִ  ִני          י ֵבין ַעִמים ֵזִריתָׁ ַעתָׁ תָׁ ַהבְּ אַמר ִכי א  ֵאיְך תֹּ  וְּ
 

ִתי י מָׁ ב ֵזִריִתיְך א  טוֹּ ִריִתיְך            , לְּ ב שָׁ טוֹּ ה ּולְּ ִהלָׁ ִלתְּ  וְּ
בַ  ִתיְך ת עוֹּ ִכי ַאה  ַהבְּ ם א  ִני         לָׁ ִׁשיֵבְך ַעל ּדּוכָׁ  ַעל ֵכן אוֹּ

 
ִהי כִ  ִדיִדי לּו יְּ ָך, יְּ רְּ בָׁ דּוִדי             דְּ ף נְּ סֹּ אְּ ה ַמֵהר תֶׁ  ַעתָׁ

דּוִדי  ֵחה גְּ ן נְּ ְך ִצּיוֹּ תוֹּ ִני            ּולְּ בָׁ רְּ ת קָׁ ְך אֶׁ ִריב לָׁ ם ַאקְּ ׁשָׁ  וְּ
 

יָׁ  ִקי ַרעְּ ב ִחזְּ ֵיין טוֹּ ב        ה ִחֵכְך כְּ טֹּ רָׁ ן וְּ נָׁ ִעי ַרע   ִכי ִציץ ִיׁשְּ
ַרִיְך צָׁ ב ּולְּ טֹּ חְּ אֶׁ ת וְּ רוֹּ כְּ ִני          אֶׁ גָׁ ת סְּ ְך אֶׁ ַלח לָׁ ׁשְּ ִחיׁש אֶׁ   ר' ישראל נג'ארה  וְּ

 
 

ִׁשי  ָך ַנפְּ ָאה לְּ מְּ ִריצָׁ שָׁ ָך בְּ ַמּה לְּ  תהלים כָׁ
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נ ֱחז ה־בָּׁ֑  י וְׁ ּוב  י שִ֖ ּוב  ית שִׁ֥ י  ַה֣שּוַלמ ִּ֔ ּוב  י ש  ּוב  ם׃שִ֤ ָּֽי  ֹֽ ַמֲחנָּׁ ת ַהֹֽ ַלִ֖ ח  מְׁ ית כ  ֱחזּו  ַב֣שּוַלמ ִּ֔ ה־ת  ה  ְך ַמֹֽ ִ֤ כָּׁ לְׁ

ח הַ  ַת֣ ן  פ  פ  ה ַהג   ִ֤ חָּׁ רְׁ ֹֽ ם פָּׁ ה א  א ִ֞ רְׁ ים נ  מ ִּ֔ רָּׁ ה  ַלכְׁ ימָּׁ כ   ים׃ ַנשְׁ ֹֽ ר  פָּׁ ינָּׁה ַבכְׁ ִ֖ ל  ה נָּׁ ד ִּ֔ א ַהָּּׁׂ ֣ י  נ צ  ר דֹוד  ַדִּ֔ מָּׁ סְׁ

י ַדִ֖ ת־ד  ן א  ִׁ֥ ת  ם א  ֛ ים שָּׁ ֑ מֹונ  ר  ִ֖צּו הָּׁ נ  י׃ ה  נ  ֹֽ ק  ַחבְׁ ֹו תְׁ ינִ֖ ימ  ֹֽ י ו  ַחת ר אש ִּ֔ מ אלֹו  ַת֣ ְך׃ שְׁ ֹֽ י  לָּׁ ת  עְׁ ַבִׁ֥ שְׁ ה 

ה   לָּׁ את ע  י ז ָ֗ ֣ ץ׃ מ  ֹֽ פָּׁ חְׁ ת  ד ש  ה ַעִׁ֥ ִ֖ ַאֲהבָּׁ ת־הָּׁ ֛רּו א  רְׁ ע ֹֽ ַמה־תְׁ ירּו  ּוֹֽ ר ע  ִָ֑ם ַמה־תָּׁ ֑ ל ָּׁ רּושָּׁ ֣נֹות יְׁ ִ֖ם בְׁ כ  תְׁ א 

ַחת הַ  ּה ַתִ֤ ֑ ת ַעל־דֹודָּׁ ק  ִ֖ ַרפ  תְׁ ר מ  בִָּּׁ֔ דְׁ ן־ַהמ  ה מ  ִׁ֥ לָּׁ בְׁ ה ח  מָּׁ ִ֖ ָך שָּׁ מ ִּ֔ ָך א  תְׁ ַל֣ בְׁ ה ח  מָּׁ יָך שָָּׁׁ֚ ת ִּ֔ ֹוַררְׁ ּוַח  עֹֽ ַתפ 

ֹו אִ֖ שְׁ ה כ  ִׁ֥ שָּׁ ה קָּׁ ת  ַאֲהבִָּּׁ֔ ו  ִ֤ה ַכמָּׁ  י־ַעזָּׁ ֹֽ ָך כ  רֹוע ִּ֔ ם  ַעל־זְׁ חֹותָּׁ ָך ַכֹֽ ב ָ֗ ם ַעל־ל  חֹותֶָּּׁ֜ י ַכֹֽ נ  ימ ַ֨ ָך׃ ש  תְׁ ַדֹֽ לָּׁ ל יְׁ

תְׁ  ב  ִׁ֥ ה  ש ַשלְׁ ִ֖ י א  פ   שְׁ יהָּׁ ר  פ   שָּׁ ה רְׁ ֑ אָּׁ נְׁ ֹות ק  רִ֖ הָּׁ ה ּונְׁ ַאֲהבִָּּׁ֔ ֹֽ ת־הָּׁ ַכ֣בֹות א  לּו  לְׁ ּוכְׁ א יֹֽ ים ל ִ֤ ם ַרב ָ֗ י  ה׃ ַמ֣ ֹֽ יָּׁ

ים  ת ַבַגנ ָ֗ ב  ֣ ֹו׃ ַהיֹוש  ּוזּו לֹֽ ֹוז יָּׁבִׁ֥ ה בִ֖ ַאֲהבִָּּׁ֔ יתֹו  בָּׁ ֹון ב  ל־הִ֤ ת־כָּׁ יש א  ן א ֶּ֜ ת ַ֨ ם־י  ֑פּוהָּׁ א  טְׁ שְׁ א י  ל ֣

י׃ בְׁ  ינ  ֹֽ יע  מ  ְך ַהשְׁ ִ֖ קֹול  ים לְׁ ִׁ֥ יב  ש  ים ַמקְׁ ֛ ר  ל ֲחב  ים ַעִ֖ ַאיָּׁל ִּ֔ ֹֽ ר הָּׁ פ  ע ֣ ֹו לְׁ י  אָׁ֚ ב  צְׁ ָךִ֤ ל  ה־לְׁ מ  דְׁ י ּוֹֽ ח  דֹוד ָ֗ ַר֣

ים׃ ֹֽ מ  שָּׁ י בְׁ ִׁ֥ ר  י׃ הָּׁ ינִּ ִֽ יעִּ ְך ַהְשמִּ ים ְלקֹוֵל֖ ִ֥ יבִּ ים ַמְקשִּ ִ֛ ים ֲחֵברִּ ֶבת ַבַגנִִּּ֗  ַהּיֹוֶשֹ֣

 
 

יָך  נֶׁ פָׁ צון ִמלְּ ִהי רָׁ ִמים, יְּ עולָׁ ל הָׁ הִרבון כָׁ וָׁ הֹּ בוֵתינּוֱאלֵהינ יְּ   ואמותינו, ּו ֵואלֵהי א 
ִׁשים דָׁ ׁש קָׁ הּוא קדֶׁ נו, ׁשֶׁ ַמדְּ לָׁ אנו וְּ רָׁ ר קָׁ ׁשֶׁ כּות ִׁשיר ַהִשיִרים א  ִבזְּ ה זו ׁשֶׁ עָׁ ֵהא ׁשָׁ תְּ   ׁשֶׁ

עַ  ִמים, ׁשְּ ַעת ַרח  הׁשְּ נָׁ זָׁ ַעת ַהא  ה, ׁשְּ בָׁ ׁשָׁ  ת ַהקְּ
ֵננּו, נַ  ַתע  ָך וְּ א  רָׁ ִנקְּ נּו, וְּ ֵתר לָׁ ֵהעָׁ ָך וְּ ִתיר לְּ רֵ ע  ִאמְּ ֵבנּו וְּ בָׁ יֶׁה ִעם לְּ ִתהְּ בוֵתינּו, וְּ ׁשְּ ֵעת ַמחְּ י ִפינּו בְּ

ר  פָׁ ֵדינּו, ּוֵמעָׁ ֵשי יָׁ ל ַמע  כָׁ ה, בְּ חָׁ וָׁ ַהרְּ ה וְּ חָׁ לָׁ ה, ַהצְּ כָׁ רָׁ ַלח בְּ ִתׁשְּ ֵדינּו, וְּ בָׁ ֵעת ַמע  ֵדינּו בְּ ִעם יָׁ וְּ
ָך בִ  ׁשְּ דְּ ִעיר קָׁ ָך לְּ תְּ ִכינָׁ ִׁשיב ׁשְּ תָׁ ֵמנּו, וְּ רומְּ פות ַּדלּוֵתנּו תְּ ִקיֵמנּו, ּוֵמַאׁשְּ ֵינּו תְּ נְּ ֵמינּו, עָׁ יָׁ ה בְּ ֵהרָׁ מְּ

 ָאֵמן:
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 המלא שיר השירים
 (3שיר השירים מופיע עמוד לקט  –הקיץ ת ו)עבור שבת

 

 רק אפ

יר ַהשִּ  ִ֥ ה׃ שִּ ְשֹלמ ִֽ ר לִּ ים ֲאֶשִ֥ ֖ י־ירִּ ִֽ יהּו כִּ ֹות פִַּ֔ יקֹ֣ ְנשִּ יֵ֙ מִּ נִּ ָשֵקֵ֙ ן׃ יִּ ָּֽיִּ ָּיִֽ יָך מִּ ֶד֖ ים ד  ִ֥ יַחֵ֙ ְשָמֶנֹ֣יָך טֹובִּ ְלֵרֵ֙

ֶמן ת ים ֶש֖ ָך עַ טֹובִַּ֔ ק ְשֶמֶ֑ ּוָך׃ ּוַרֹ֣ ֹות ֲאֵהבִֽ ן ֲעָלמִ֥ ֶלְך ל־ֵכ֖ י ַהֶמֶּ֜ נִּ יַאַ֨ ּוָצה ֱהבִּ יָך ָנרֶ֑ י ַאֲחֶרֹ֣ נִּ ָמְשֵכ֖

ּוָך׃ ים ֲאֵהבִֽ ֖ ן ֵמיָשרִּ יִּ ַּיַ֔ יָךֵ֙ מִּ ֶדֵ֙ יָרה ד  ִ֤ ְך ַנְזכִּ ְשְמָחהֵ֙ ָבַ֔ יָלה ְונִּ ִ֤ יו ָנגִּ ֹות  ֲחָדָרִּ֗ נִ֖ ה בְׁ נָּׁאוִָּּׁ֔ ֹֽ י  וְׁ ה ֲאנ  ִ֤ חֹורָּׁ שְׁ

ִָ֑ם כְׁ  ֑ ל ָּׁ רּושָּׁ י ק  יְׁ ֣ ֳהל  ה׃ אָּׁ ֹלמ ֹֽ ֹות שְׁ יעִ֖ יר  ר כ  רי דִָּּׁ֔ נ  ש בְׁ מ  ֑ י ַהשָּׁ נ  תְׁ ֱשזַָּׁפִ֖ ת ש  ר  ח ִּ֔ ַחרְׁ י שְׁ ֣ ֲאנ  י  ש  ּונ  א  רְׁ ַאל־ת 

 ִׁ֥ מ  ים ַכרְׁ מ ִּ֔ רָּׁ ת־ַהכְׁ ה א  ֣ רָּׁ ט  י  נ  נ  מֻּ  י שָּׁ ֲחרּו־ב ָ֗ ֹֽ י נ  ֣ מ  י׃ א  ת  רְׁ ֹֽ טָּׁ א נָּׁ י ל ִׁ֥ ִ֖ ל  ש ִּ֔ י ש  ה  ַנפְׁ ֲהבָּׁ אָּׁ ִ֤ י ש  ה ל ָ֗ ידָּׁ ֣ ה ַהג  ֣ יכָּׁ י א 

יִָּּׁ֔  טְׁ ע ֣ י ה  כְׁ הְׁ ֹֽ ה א  ִ֤ מָּׁ ם ַשלָּׁ י  ֑ ֳהרָּׁ צָּׁ יץ ַבֹֽ ֣ ב  ִ֖ה ַתרְׁ יכָּׁ ה א  ע ִּ֔ רְׁ יָך׃ת  ֹֽ ר  י ֲחב  ִׁ֥ ר  דְׁ ל ע  ה  ה ַעִ֖ ִ֖ ְך ַהיָּׁפָּׁ י  לִָּּׁ֔ ע  דְׁ א ת  ם־ל ִ֤ א 

ְך  י  ַתִּ֔ י  ד  ת־גְׁ י  א  ע  אן ּורְׁ י ַהצ ָ֗ ֣ ב  קְׁ ע  ְך בְׁ י־לִָּׁ֞ א  ֹֽ ים צְׁ ֑ ים׃ ַבנָּׁש  ֹֽ ע  ר  ֹות הָּׁ נִׁ֥ כְׁ שְׁ ל מ  ע ִּ֔ לְׁ ַעִ֖ י ַפרְׁ ֣ ב  כְׁ ר  י  בְׁ ת  סָּׁ ה סֻּ

י׃  ֹֽ יָּׁת  יְך ַרעְׁ ִ֖ ית  מ  יד  ִּ֔ ר  ְך  ַבת  י  ַי  חָּׁ ּו לְׁ ים׃ נָּׁאוִ֤ ֹֽ ְך ַבֲחרּוז  ִ֖ אר  ְךם ַצּוָּׁ ה־לִָּּׁ֔ ב  ַנֲעש  י זָּׁהָּׁ ִ֤ ף׃  תֹור  ס  ֹֽ ֹות ַהכָּׁ דִׁ֥ קֻּ ם נְׁ ִ֖ ע 

ֹו בִּ֔ ס  מְׁ ְך  ב  ל  ַהמ   ִ֤ ֹו׃  ַעד־ש  יחֹֽ ן ר  ַתִׁ֥ י נָּׁ ִ֖ ד  רְׁ ר  דֹונ  ֹור ַהמ ִ֤ רַ֨ י  צְׁ ין׃ ד  ֹֽ י יָּׁל  ַדִ֖ ין שָּׁ ִׁ֥ י ב  י  ל ִּ֔ ר  דֹוד  פ  ל ַהכ ִ֤ כ ַ֨ שְׁ א 

יל ִּ֔  ָּֽד  ֹֽ ין ג  ִׁ֥ י ע  ִ֖ מ  ַכרְׁ ָנְִָּֽ֥ך׃ י בְׁ י הִּ ָנְִָּֽ֤ך ָיָפהֵ֙ ַרְעָיתִַּ֔ ים׃ הִּ ִֽ ְך יֹונִּ ה ֵעיַנִָּֽ֥יִּ ף ָנעִַּ֔  ָיָפ֖ יֵ֙ ַאֹ֣ ה דֹודִּ ְנָךַ֨ ָיֶפִ֤ ים ַאף־הִּ

ה׃  נּו ַרֲעָנָנִֽ יםַעְרֵש֖ ינּוֵ֙ ֲאָרזִַּ֔ ֹות ָבֵתֵ֙ רִ֤ ים׃ ק  ִֽ נּו ְברֹותִּ יֵט֖  ַרהִּ

 

 פרק ב

ֹו ֶלת ַהָשרַ֔ יֵ֙ ֲחַבֶצֹ֣ ים׃ ֲאנִּ ִֽ ֹוַשַנ֖ת ָהֲעָמקִּ ֹות׃ ן שִֽ ין ַהָבנִֽ י ֵבִ֥ ֖ ן ַרְעָיתִּ ים ֵכִ֥ ין ַהחֹוחִַּ֔ ֹוַשָנהֵ֙ ֵבֹ֣ ְכשִֽ

י וְ  ְדתִּ ַמֹ֣ ּלֹוֵ֙ חִּ ים ְבצִּ ֶ֑ ין ַהָבנִּ י ֵבֹ֣ ֖ ן דֹודִּ ַער ֵכִ֥ י ַהַּיַ֔ ּוַחֵ֙ ַבֲעֵצֹ֣ ִֽ ְכַתפֵ֙ כִּ ֹוק ְלחִּ ְר֖יֹו ָמתִ֥ י ּופִּ ְבתִּ י  י׃ ָיַשַ֔ נ  יַא  ֱהב 

י   ית ַהיִָּּׁ֔ ֣ ל־ב  ה׃א  ֹֽ י ַאֲהבָּׁ ַלִ֖ ֹו עָּׁ לִׁ֥ גְׁ ד  י׃  ן וְׁ נ  ֹֽ ה אָּׁ ִ֖ ת ַאֲהבָּׁ י־חֹוַלִׁ֥ ים כ  ֑ י ַבַתפּוח  ּונ  דִ֖ ֹות ַרפְׁ ישִּ֔ ֲאש  ֹֽ י  בָּׁ ּונ  כ  ַסמְׁ

ר אש ִּ֔  ַחת לְׁ מ אלֹו  ַת֣ י׃ שְׁ נ  ֹֽ ק  ַחבְׁ ֹו תְׁ ינִ֖ ימ  שְׁ י ו  ַל   ה  רּושָּׁ ֹות יְׁ נִ֤ ם בְׁ כ ֶּ֜ תְׁ י א  ת  עְׁ ֣לֹות ַבַ֨ ַאיְׁ ֹו בְׁ ֹות אִ֖ אִּ֔ בָּׁ צְׁ ם  ב 

ץ׃ ֹֽ פָּׁ חְׁ ת  ד ש  ה ַעִׁ֥ ִ֖ ַאֲהבָּׁ ת־הָּׁ ֛רּו א  ֹורְׁ עֹֽ ם־תְׁ א  ֹֽ ירּו  וְׁ ר ע  ם־תָּׁ ה א  ֑ ד  דַ  ַהָּּׁׂ א מְׁ ֑ ִ֖ה בָּׁ נ ה־ז  י ה  ג  ַעל־֣קֹול דֹוד ִּ֔ ל 

ץ ִ֖ ַקפ  ים מְׁ ִּ֔ ר  הָּׁ ֣ ֹות׃ ה  עֹֽ בָּׁ ה  ַעל־ַהגְׁ ִ֤ נּו דֹומ  ל ִּ֔ תְׁ ר כָּׁ ד  ַאַח֣ ִ֤ה עֹומ  נ ה־ז  ים ה  ֑ ַאיָּׁל  ֹֽ ר הָּׁ פ  ע ֣ ֹו לְׁ י אִ֖ ב ִּ֔ צְׁ י  ל  דֹוד 

י ֹֽ ֲחַרכ  ן־ַהֹֽ יץ מ  ִ֖ צ  ֹות מ  ֲחֹּלנִּ֔ ן־ַהֹֽ יַח  מ  ג   ְך׃ ם׃ ַמשְׁ ֹֽ י־לָּׁ כ  י ּולְׁ ִ֖ ת  י יָּׁפָּׁ ִׁ֥ יָּׁת  ְך ַרעְׁ ֛ י לָּׁ ּומ  י קִׁ֥ ֑ ַמר ל  ֣ אָּׁ י וְׁ ִ֖ ִׁ֥ה דֹוד  נָּׁ עָּׁ

ר ַהג    ֑ בָּׁ יו עָּׁ ִ֖ תָּׁ ִׁ֥ה ַהסְׁ נ  י־ה  ֹֽ ַלִׁ֥ כ  ף הָּׁ ַלִ֖ ם חָּׁ ֹו׃ ש  ֹוְך לֹֽ ֹול ַהתִ֖ קִׁ֥ יַע וְׁ ֑ ג  יר ה  ִ֖ מ  ת ַהזָּׁ ִׁ֥ ץ ע  ר  אִָּּׁ֔ ֣אּו בָּׁ רְׁ ים  נ  נ  צָּׁ ר ַהנ 

נּו׃ ֹֽ צ  ַארְׁ ע בְׁ ַמִׁ֥ שְׁ יָּׁ  נ  ְך ַרעְׁ ֛ י לָּׁ ּומ  יַח קִׁ֥ ֑ נּו ר  ֣תְׁ ר נָּׁ ַדִ֖ מָּׁ ים  סְׁ ִׁ֥ נ  פָּׁ ַהגְׁ יהָּׁ וְׁ ה ַפג ִּ֔ ֣ טָּׁ נְׁ ֹֽ נָּׁה  חָּׁ א  י־ַהתְׁ כ  י ּולְׁ ִ֖ ת  י יָּׁפָּׁ ִׁ֥ ת 

ְך׃  ֹֽ ְך יֹונָּׁ לָּׁ ִׁ֥ י־קֹול  ְך כ  ֑ ת־קֹול  י א  ינ  ִ֖ יע  מ  ְך ַהשְׁ י  ַאִּ֔ ת־ַמרְׁ י  א  ינ  א   ה ַהרְׁ גִָּּׁ֔ ר  ר  ַהַמדְׁ ת  ס   ַלע בְׁ י ַהס ָ֗ ֣ ו  ַחגְׁ י בְׁ ת ִ֞

ה׃  ֹֽ יְך נָּׁאו  ִׁ֥ א  ב ּוַמרְׁ ִ֖ ר  ֑ עָּׁ מ  רָּׁ ים כְׁ ֣ ל  ַחבְׁ ים מְׁ ִ֖ ַטנ  ים קְׁ ִׁ֥ ל  ּועָּׁ ים שֹֽ ל ִּ֔ ּועָּׁ נּו  שֹֽ ֱחזּו־לַָּׁ֨ ֹֽ ר׃ א  ַדֹֽ מָּׁ ינּו סְׁ ִ֖ מ  רָּׁ י דים ּוכְׁ ִ֥ ֹודִּ

ֹו י לַ֔ ֹ֣ יֵ֙ ַוֲאנִּ ים׃  לִּ ִֽ ה ַבשֹוַשנִּ ֶע֖ ֹו ָהר  י אִ֛ ְצבִִּּ֗ י לִּ ֩ב ְדֵמה־ְלָךַ֨ דֹודִֶּּ֜ ים ס  ֶ֑ ֹום ְוָנ֖סּו ַהְצָללִּ ּוַחֵ֙ ַהּיַ֔ ד ֶשָּיפֵ֙ ַעִ֤

ֶתר׃ ֵרי ָבִֽ ים ַעל־ָהִ֥ ֖ ֶפר ָהַאָּילִּ  ְלע ִ֥
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 פרק ג

ה נַ  ת ֶשָאֲהָב֖ י ֵאִ֥ ְשתִּ ַקַּ֕ ֹות בִּ יֵ֙ ַבֵּלילַ֔ ְשָכבִּ קַ ַעל־מִּ י בִּ ֶ֑ יו׃ ְפשִּ ִֽ א ְמָצאתִּ יו ְול ִ֥ ֖ א ְשתִּ ּוָמה ָנֶּ֜ ָאקַ֨

קַ  י בִּ ֶ֑ ה ַנְפשִּ ת ֶשָאֲהָב֖ ה ֵאִ֥ ֹות ֲאַבְקָשַּ֕ בַ֔ ְרח  יםֵ֙ ּוָבֹ֣ יר ַבְשָוקִּ ה ָבעִִּּ֗ יו׃ ַוֲאסֹוְבָבֹ֣ ִֽ א ְמָצאתִּ יו ְול ִ֥ ֖ ְשתִּ

ת ֶשָאהֲ  יר ֵאִ֛ ֶ֑ ים ָבעִּ ֖ ְבבִּ ים ַהס  ַ֔ ְמרִּ יֵ֙ ַהש ֹ֣ ּונִּ ה ַנפְ ְמָצאֵ֙ ם׃ ָבִ֥ יֶתִֽ י ְראִּ ֖ ד שִּ ם ַעֹ֣ י ֵמֶהַ֔ ְרתִּ ְמַעטֵ֙ ֶשָעַבֹ֣ כִּ

ית אִּ  יוֵ֙ ֶאל־ֵבֹ֣ ֲהֵביאתִּ נּו ַעד־ֶשִ֤ א ַאְרֶפַ֔ יוֵ֙ ְול ֹ֣ י ֲאַחְזתִּ ֶ֑ ה ַנְפשִּ ת ֶשָאֲהָב֖ י ֵאִ֥ אתִּ ָמָצַ֔ ֶדר ֶשִֽ י ְוֶאל־ֶח֖ מִַּ֔

י׃ ִֽ ַל    הֹוָרתִּ רּושָּׁ ֹות יְׁ נִ֤ ם בְׁ כ ֶּ֜ תְׁ י א  ת  עְׁ ַבַ֨ שְׁ ֹות ה  אִּ֔ בָּׁ צְׁ ֛רּו ם  ב  ֹורְׁ עֹֽ ם־תְׁ א  ֹֽ ירּו  וְׁ ר ע  ם־תָּׁ ה א  ֑ ד  ֣לֹות ַהָּּׁׂ ַאיְׁ ֹו בְׁ אִ֖

ץ׃  ֹֽ פָּׁ חְׁ ת  ד ש  ה ַעִׁ֥ ִ֖ ַאֲהבָּׁ ת־הָּׁ בֹונִָּּׁ֔ א  ת מֹור  ּולְׁ ר  ִ֤ ט  קֻּ ן מְׁ ֑ שָּׁ ֹות עָּׁ יֲמרִ֖ ֹֽ ת  ר כְׁ בִָּּׁ֔ דְׁ ן־ַהמ  ה  מ  לָּׁ את ע  י ז ָ֗ ֣ ל מ  כ ִ֖ ה מ 

ל׃  ֹֽ ת רֹוכ  ַקִׁ֥ ִׁ֥ ַאבְׁ ש  ה ש  ֹלמ ִּ֔ שְׁ ל  תֹו  ש  טָּׁ ה מ  נ ָ֗ יב לָּׁ֑ ה  ֣ ב  ים סָּׁ ִ֖ ר  ב  ל׃ ים ג  ֹֽ א  רָּׁ שְׁ י י  ִ֖ ר  ב  ג  ב ּה מ  ר  ז י ח ִּ֔ ֣ ם  ֲאחֻּ כֻּלָּׁ

ֹות׃  ילֹֽ ַחד ַבל  ַפִ֖ ֹו מ  כִּ֔ ר  בֹו  ַעל־יְׁ יש ַחרְׁ ִ֤ ה א  ֑ מָּׁ חָּׁ לְׁ י מ  ִ֖ ד  לֻּמְׁ ְך שְׁ מְׁ ל  ֣ ה לֹו  ַהמ  ִ֤שָּׁ ֹון עָּׁ יָ֗ רְׁ י ַאפ  ִ֖ ֲעצ  ה מ  ֹלמ ִּ֔

ֹון׃  נֹֽ בָּׁ ף רְׁ ַהלְׁ ס  ה כ ִּ֔ ֣שָּׁ יו  עָּׁ ֣צּוף ַאֲהבִָּּׁ֔ ַעמּודָּׁ ן תֹוכֹו  רָּׁ ֑ מָּׁ גָּׁ ֹו ַארְׁ בִ֖ כָּׁ רְׁ ב מ  ֣תֹו זָּׁהִָּּׁ֔ ידָּׁ ִָ֑פ  לָּׁ ֹֽ רּושָּׁ ֹות יְׁ נִ֖ בְׁ ם׃ ה מ 

ֹו ּו ֹום ֲחֻתָנתַ֔ מֹוֵ֙ ְביֹ֣ ֹו אִּ ְטָרה־ּלִ֤ ה ֶשעִּ ה ָבֲעָטָרִּ֗ ֶלְך ְשֹלמ ֶ֑ ּ֖יֹון ַבֶמֹ֣ ֹות צִּ יָנה ְבנִ֥ ְרֶאִ֛ יָנה׀ ּוִֽ ְב֖יֹום ְצֶאֶ֧

ֹו׃ בִֽ ת לִּ ְמַחִ֥   שִּ

 

 פרק ד

ים ֶשָגלְ הִּ  זִַּ֔ עִּ ֶדר ָהִֽ ְך ַשְעֵרְךֵ֙ ְכֵעֹ֣ ַעד ְלַצָמֵתֶ֑ ַב֖ ים מִּ ְך יֹונִַּ֔ ה ֵעיַנָֹּֽ֣יִּ ָנְָֹּֽ֣ך ָיָפַ֔ יֵ֙ הִּ ה ַרְעָיתִּ ְך ָיָפִ֤ ר ָנַ֨ ֖שּו ֵמַהִ֥

ד׃  ְלָעִֽ ֹו גִּ ימַ֔ ה ֶשֻכָּלםֵ֙ ַמְתאִּ ן־ָהַרְחָצֶ֑ ֹות ֶשָע֖לּו מִּ ֶדר ַהְקצּובַ֔ ְךֵ֙ ְכֵעֹ֣ יִּ ַנֵ֙ יןשִּ ה ֵאִ֥ ם׃  ת ְוַשֻכָל֖ ָבֶהִֽ

מֹוןֵ֙ ַרקָ  רִּ ַלח ָהִֽ יְך ָנאֶוֶ֑ה ְכֶפִ֤ ְדָבֵר֖ ְך ּומִּ יִּ ַתַ֔ ְפת  יֵ֙ שִּ ּוט ַהָשנִּ ְך׃ְכחִ֤ ַעד ְלַצָמֵתִֽ ַב֖ ְך מִּ יד   ֵתַ֔ ו  ל דָּׁ ַדִ֤ גְׁ מ  כְׁ

יו כ ִ֖  לִָּּׁ֔ ֣לּוי עָּׁ ן  תָּׁ ג  ף ַהמָּׁ ל  ִ֤ ֑יֹות א  פ  ַתלְׁ ּוי לְׁ נִ֖ ְך בָּׁ ִּ֔ אר  ים׃ַצּוָּׁ ֹֽ בֹור  י ַהג  ִׁ֥ ט  לְׁ ִׁ֥  ל ש  נ  ים שְׁ ִ֖ ר  ִׁ֥י ֳעפָּׁ נ  שְׁ ְך כ  י  ַד֛ י שָּׁ

֑ה  יָּׁ ב  י צְׁ ֣ אֹומ  ים׃ תְׁ ֹֽ ים ַבשֹוַשנ  ִ֖ רֹוע  ֹור הָּׁ ר ַהמִּ֔ ל־ַה֣ י  א  ְך ל  ל  ִ֤ ים א  ֑ ל  לָּׁ ִ֖סּו ַהצְׁ נָּׁ ֹום וְׁ ּוַח  ַהיִּ֔ יָּׁפ  ד ש  ל־ַעִ֤ א  וְׁ

ה׃  ֹֽ בֹונָּׁ ת ַהלְׁ ַעִ֖ בְׁ ְך׃ג  ֹֽ ין בָּׁ ִׁ֥ ּום א  י ּומִ֖ יָּׁת ִּ֔ ה  ַרעְׁ ְך יָּׁפָּׁ ִ֤ י מ   כֻּלָּׁ ִ֤ ת  י  א  ֣שּור  י תָּׁ ֑בֹוא  ֣נֹון תָּׁ בָּׁ לְׁ י מ  ִ֖ ת  ה א  נֹון  ַכלִָּּׁ֔ בָּׁ לְׁ

֣נֹות ֲארָּׁ  ע  מְׁ ֹון מ  מִּ֔ רְׁ ח  יר  וְׁ נ  אש שְׁ ר ִ֤ ה מ  נָָּׁ֗ אש ֲאמָּׁ ר ֣ ֹותמ  ים׃  יִּ֔ ֹֽ ר  מ  י נְׁ ִ֖ ר  ַהרְׁ ֹֽ ה מ  ֑ י ַכלָּׁ ֣ ת  י ֲאח  נ  ִ֖ ת  ַבבְׁ ל 

אַ  ְך בְׁ י  יַנִּ֔ ע  ת[ מ  ַאַח֣ י  באחד ]בְׁ ינ  ת   ַבבְׁ ִ֖ק ל  ד ֲענָּׁ ְך׃ַחִׁ֥ ָּֽי  ֹֽ נָּׁ ר  ַצּוְׁ בּו  מ  ה ַמה־ט ִ֤ ֑ י ַכלָּׁ ֣ ת  ְך ֲאח  י  ַדִ֖ ּו ד  ַמה־יָּׁפִׁ֥

ים׃  ֹֽ מ  שָּׁ ל־בְׁ כָּׁ ְך מ  ַנִָּֽ֖י  מָּׁ יַח שְׁ ִׁ֥ ר  ן וְׁ י  ַיִּ֔ ְך  מ  י  ַד  ְך ד  שֹונ ִּ֔ ַחת לְׁ ב  ַת֣ לָּׁ חָּׁ ש וְׁ ַבִ֤ ה דְׁ ֑ ְך ַכלָּׁ י  תֹוַתִ֖ פְׁ נָּׁה ש  פְׁ ט ִׁ֥ ת ת  פ  נ ֛

נֹֽ  בָּׁ יַח לְׁ ִׁ֥ ר  ְך כְׁ י  ַתִ֖ מ  יַח ַשלְׁ ִׁ֥ ר  ה ַגִׁ֥  ֹון׃וְׁ ֑ י ַכלָּׁ ֣ ת  ּול ֲאח  ָּֽן  נָּׁעִ֖ ּום׃ ַגִׁ֥ תֹֽ ִָּֽׁ֥ן חָּׁ יָּׁ ּול ַמעְׁ ים ל נָּׁעִ֖ מֹונ ִּ֔ ס ר  ֣ ד  ְך  ַפרְׁ י  ַח  לָּׁ שְׁ

ר וַ  ֑ה מ ָׁ֚ בֹונָּׁ י לְׁ ֣ ל־ֲעצ  ם כָּׁ ִ֖ ֹון ע  נָּׁמִּ֔ ק  נ ה  וְׁ ם קָּׁ כ ָ֗ ַכרְׁ דְׁ  וְׁ ָּֽ֣רְׁ ים׃ נ  ֹֽ ד  רָּׁ ם־נְׁ ים ע  ִ֖ ר  פָּׁ ים כְׁ ֑ ד  גָּׁ י מְׁ ֣ ר  ם פְׁ ִ֖ ֹות ע  לִּ֔ ֲאהָּׁ

 ִ֖ ִׁ֥ ע  אש  ל־רָּׁ ים׃ ם כָּׁ ֹֽ מ  שָּׁ יי בְׁ ֶ֑ ם ַחּיִּ יִּ ר ַמֹ֣ ים ְבֵא֖ ֹון׃ַמְעַיָֹּֽ֣ן ַגנִַּ֔ ן־ְלָבנִֽ ים מִּ ֖ ְזלִּ י  ם ְונ  ֹואִּ י ָצפֹוןֵ֙ ּובֹ֣ ּורִּ עִ֤

יו׃ י ְמָגָדִֽ ִ֥ ל ְפרִּ ֹו ְוי אַכ֖ יֵ֙ ְלַגנַ֔ א דֹודִּ יו ָיב ִ֤ ּו ְבָשָמֶ֑ ְזלֹ֣ י יִּ ֖ י ַגנִּ יחִּ ִ֥ ן ָהפִּ  ֵתיָמַ֔

 

 פרק ה

י ַכָּל֒ה  ֹ֣ תִּ ֮י ֲאח  י ְלַגנִּ אתִּ ם־ָבֹ֣ י עִּ ֖ י ֵיינִּ יתִּ ִ֥ י ָשתִּ ְבשִַּ֔ ם־דִּ יֵ֙ עִּ י ַיְערִּ ְלתִּ י ָאַכִ֤ ם־ְבָשמִַּ֔ יֵ֙ עִּ י מֹורִּ יתִּ ִ֤ ָארִּ

ים ְש  ּו ֵרעִַּ֔ ְכלֹ֣ י אִּ ֶ֑ ים׃ ֲחָלבִּ ִֽ ְכ֖רּו דֹודִּ ּו ְושִּ י תִ֥ י־לִִּ֞ ְתחִּ ק פִּ י דֹוֵפִּ֗ ֹ֣ ֹול׀ דֹודִּ ר קֹ֣ י ֵעֶ֑ ֹ֣ בִּ י ְיֵשָנ֖ה ְולִּ ִ֥ ֲאנִּ

י ַתָמתִַּ֔  ֹ֣ יֵ֙ יֹוָנתִּ י ַרְעָיתִּ ִ֤ תִּ ל ְקּוֻ ֲאח  ְמָלא־ָטַ֔ יֵ֙ נִּ ְיָלה׃י ֶשר אשִּ יֵסי ָלִֽ ִ֥ י ְרסִּ י  צֹוַת֖ ת ִּ֔ נְׁ ת־כֻּתָּׁ י  א  ת  טְׁ ַש  פָּׁ

ת־ַר  י א  ת  צְׁ ַחִׁ֥ נָּׁה רָּׁ ֑ ש  בָּׁ לְׁ ה א  כָּׁ ִ֖ יכָּׁ ם׃ א  ֹֽ פ  ה ֲאַטנְׁ כָּׁ ִׁ֥ יכָּׁ י א  ַלִ֖ ן־הַ גְׁ ח יָּׁדֹו  מ  ַלִ֤ י שָּׁ יו׃ דֹוד ָ֗ ֹֽ לָּׁ ּו עָּׁ מִׁ֥ י הָּׁ ַעִ֖ ר ּומ  ח ִּ֔
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ת ֣  פְׁ י ל  ִ֖ י ֲאנ  ֹֽ ת  מְׁ רַקִׁ֥ ב ִּ֔ ַתי  ֣מֹור ע  ע  בְׁ צְׁ א  ֹור וְׁ פּו־מָ֗ טְׁ ֹֽ י נָּׁ ַד֣ יָּׁ י וְׁ ֑ דֹוד  ּול׃  ַח לְׁ עֹֽ ֹות ַהַמנְׁ ל ַכפִׁ֥ י  ַעִ֖ י ֲאנ  ֹֽ ת  חְׁ ַתִ֤ פָּׁ

יהּו את ִּ֔ צָּׁ א מְׁ ל ֣ יהּו  וְׁ ת   ַקשְׁ ֹו ב  רִּ֔ ַדבְׁ ה בְׁ ֣ אָּׁ צְׁ ֹֽ י  יָּׁ ש  ר ַנפְׁ ֑ בָּׁ ק עָּׁ ַמ֣ י חָּׁ ִ֖ דֹוד  י וְׁ דֹוד ִּ֔ י׃  לְׁ נ  ֹֽ נָּׁ א עָּׁ ל ִׁ֥ יו וְׁ ִ֖ את  רָּׁ ר קְׁ אֻּ צָּׁ י מְׁ נ 

 ֹֽ י  מ  יד  ד  ת־רְׁ ּו א  אִ֤ י נָּׁשְׁ ֑עּונ  צָּׁ י פְׁ ֣כּונ  יר ה  ִ֖ ע  ים בָּׁ ִׁ֥ ב  בְׁ ים ַהס  ֛ ר  מְׁ ֹות׃ ַהש  מֹֽ י ַהח  ִ֖ ר  מְׁ י ש  ַלִּ֔ ִ֖ם עָּׁ כ  תְׁ י א  ת  עְׁ ַבִׁ֥ שְׁ ה 

י׃ נ  ֹֽ ה אָּׁ ִ֖ ת ַאֲהבָּׁ חֹוַלִׁ֥ ֹו ש  ידּו לִּ֔ ֣ י ַמה־ַתג  ת־דֹוד ִּ֔ אּו  א  צְׁ מְׁ ם־ת  ֹֽ ִָ֑ם א  ֑ ל ָּׁ רּושָּׁ ֣נֹות יְׁ ה ַמה־דֹוד ֣  בְׁ ִ֖ ֹוד ַהיָּׁפָּׁ דִּ֔ ְך מ 

ֹוד דִּ֔ ְך מ  ֣ ים ַמה־דֹוד  ֑ נּו׃  ַבנָּׁש  ֹֽ תָּׁ ַבעְׁ שְׁ ה ה  כָּׁ ִ֖ כָּׁ י ַצח  וְׁ ש  ִׁ֥ ה׃ דֹוד  ֹֽ בָּׁ בָּׁ רְׁ ּול מ  גִ֖ ֹום דָּׁ דִּ֔ ז אָּׁ ֑ ם פָּׁ ת  ֣ ֹו כ  ר אשִ֖

ַתל ִּ֔  יו  ַתלְׁ ּוצֹותָּׁ ב׃ קְׁ ֹֽ עֹור  ֹות כָּׁ רִ֖ ח  ֲחצים שְׁ ם ר ֹֽ י  ֑ י מָּׁ יק  ֣ ים ַעל־ֲאפ  ִ֖ יֹונ  יו כְׁ ינָּׁ  לִָּּׁ֔ ע  חָּׁ ֹֽ ֹות ַעל־ֹות  ב  בִ֖ שְׁ ב י 

את׃  ֹֽ ל  ֹוַשנ ִּ֔ מ  יו  שֹֽ תֹותָּׁ פְׁ ים ש  ֑ ח  קָּׁ רְׁ ֹות מ  לִ֖ דְׁ גְׁ ם מ  ש  יָּׁו  ַכֲערּוַג֣ת ַהב ִּ֔ חָּׁ ר׃ לְׁ ֹֽ ב  ֹור ע  ֹות מִׁ֥ פִ֖ טְׁ יו  ים נ  יָּׁדָּׁ

ת ש ִּ֔  ֣ש  יו  ע  עָּׁ יש מ  ֑ ש  ים ַבַתרְׁ ִ֖ א  לָּׁ מֻּ ב מְׁ י זָּׁהִָּּׁ֔ ֣ יל  ל  ים׃ גְׁ ֹֽ יר  ת ַספ  פ  ִ֖ עֻּל  ים שן מְׁ ִ֖ ד  יֻּסָּׁ ש מְׁ י ש ִּ֔ יו  ַע֣מּוד  ֹוקָּׁ

בָּׁ  הּו  ַכלְׁ א   ז ַמרְׁ ֑ נ י־פָּׁ ים׃ַעל־ַאדְׁ ֹֽ ז  ֲארָּׁ ּור כָּׁ חִ֖ ֹון בָּׁ יֵ֙ ְוֶזֹ֣ נִּ֔ ים ֶזִ֤ה דֹודִּ ֶ֑ ים ְוֻכּ֖לֹו ַמֲחַמדִּ ְמַתקִַּ֔ כֹוֵ֙ ַמִֽ י חִּ ה ֵרעִַּ֔

 ִּ  ם׃ְב֖נֹות ְירּוָשָל

 

 

 פרק ו

ים  ֶ֑ ה ַבָנשִּ ְך ַהָּיָפ֖ ְך דֹוֵדַ֔ ָנה ָהַלֹ֣ ָנה ָפָנֹ֣ה דֹוֵדַ֔ ָאָ֚ ְך׃ ָאָ֚ ָמִֽ נּו עִּ ֹו ַלֲערּו֖גֹות ְך ּוְנַבְקֶש֖ ד ְלַגנַ֔ יֵ֙ ָיַרֹ֣ דֹודִּ

 ִֽ ֹוַשנִּ ט שִֽ ְלק ֖ ים ְולִּ ְרעֹותֵ֙ ַבַגנִַּ֔ ֶשם לִּ ים׃ ים׃ ַהב ֶ֑ ִֽ ה ַבשֹוַשנִּ ֶע֖ י ָהר  י לִַּ֔ ֹ֣ יֵ֙ ְודֹודִּ י ְלדֹודִּ ִ֤ תְׁ  ֲאנִּ ה ַאִ֤ יָּׁפַָּׁ֨

ִ֖ה ה נָּׁאוָּׁ צִָּּׁ֔ רְׁ ת  י  כְׁ יָּׁת  ִָ֑ ַרעְׁ ֑ ל ָּׁ ירּושָּׁ ֹות׃כ  לֹֽ גָּׁ דְׁ ה ַכנ  ִ֖ ְך   ם ֲאיֻּמָּׁ ר  י ַשעְׁ נ  ֑ יבֻּ ה  רְׁ ם ה  ִ֖ ה  ִׁ֥ י ש  ד ִּ֔ גְׁ נ  ְך  מ  י  יַנ  י ע  ב  ִ֤ ס  הָּׁ

גָּׁ  ים ש  ז ִּ֔ ע  ֹֽ ר הָּׁ ד  ֣ ע  ד׃ כְׁ ֹֽ עָּׁ לְׁ ן־ַהג  ּו מ  שִ֖ ֹולְׁ ימִּ֔ א  ם  ַמתְׁ כֻּלָּׁ ה ש  ֑ צָּׁ ַרחְׁ ן־הָּׁ ּו מ  לִ֖ עָּׁ ים ש  ל ִּ֔ ח  רְׁ ֹֽ ר הָּׁ ד  ֣ ע  ְך  כְׁ י  ַנ  ת ש 

שַ  ם׃ וְׁ ֹֽ ה  ין בָּׁ ִׁ֥ ה א  ִ֖ מֹון  ַרקָּׁ כֻּלָּׁ ר  ַלח הָּׁ ִ֤ פ  ְך׃ כְׁ ֹֽ ת  ַצמָּׁ ַעד לְׁ ַבִ֖ ְך מ  ים ה   ת ִּ֔ ִׁ֥ ש  יםש  ִ֖ נ  מ  ֹות ּושְׁ כִּ֔ לָּׁ ה  מְׁ ים מָּׁ ֑ ש  יַלגְׁ ֹֽ  פ 

ר׃  ֹֽ פָּׁ סְׁ ין מ  ִׁ֥ ֹות א  מִ֖ ּהַוֲעלָּׁ ֑ תָּׁ ֹוַלדְׁ יֹֽ יא לְׁ ִ֖ ה ה  ִׁ֥ רָּׁ ּה בָּׁ מִָּּׁ֔ א  יא  לְׁ ת ה  י ַאַחִׁ֥ ת ִּ֔ י ַתמָּׁ ֣ יא  יֹונָּׁת  ת ה  נֹות   ַאַחִׁ֥ ּוהָּׁ בָּׁ אִ֤ רָּׁ

 ֹֽ ֹות ּופ  כִׁ֥ לָּׁ ּוהָּׁ מְׁ רִּ֔ ַאשְׁ ָּֽיְׁ ׃ ַוֹֽ ּוהָּׁ לֹֽ ַהלְׁ ָּֽיְׁ ים ַוֹֽ ִ֖ ש  ה יַלגְׁ ַחמִָּּׁ֔ ה  ַכֹֽ רָּׁ ה בָּׁ נָָּׁ֗ בָּׁ ה ַכלְׁ ֣ ַחר יָּׁפָּׁ ֑ מֹו־שָּׁ ה כְׁ ִ֖ פָּׁ קָּׁ שְׁ את ַהנ  י־ז ִׁ֥ מ 

ֹות׃ לֹֽ גָּׁ דְׁ ה ַכנ  ִ֖ ְר  ֲאיֻּמָּׁ י ַהָנֶַ֑חל לִּ ֵבֹ֣ ְר֖אֹות ְבאִּ י לִּ ְדתִּ ַנִ֤ת ֱאגֹוזֵ֙ ָיַרַ֔ ה ַהֶגַ֔ ֶאל־גִּ ְרָחֹ֣ ֶפן ֵהֵנ֖צּו אֹותֵ֙ ֲהָפִֽ

ים׃  ִֽ נִּ מ  יב׃ָהרִּ ִֽ י־ָנדִּ י ַמְרְכ֖בֹות ַעמִּ ְתנִּ י ָשַמַ֔ ֹ֣ י ַנְפשִּ ְעתִּ א ָיַדַ֔  ל ֹ֣

 

 פרק ז

ָּֽ ַמֲחָנִֽ ת ַהִֽ ַל֖ ְמח  ית כִּ ּוַלמִַּ֔ ה־ֶתֱחזּוֵ֙ ַבשֹ֣ ְך ַמִֽ י ְוֶנֱחֶזה־ָבֶ֑ י ֖שּובִּ ּובִּ ית שִ֥ ּוַלמִַּ֔ יֵ֙ ַהשֹ֣ ּובִּ י שֵ֙ ּובִּ ַמה־ ם׃יִּ שִ֤

ן׃ ָשְרֵרְךֵ֙  י ָאָמִֽ ה ְיֵדִ֥ ים ַמֲעֵש֖ ֹו ֲחָלאִַּ֔ ְך ְכמֹ֣ יִּ י ְיֵרַכַ֔ יב ַחמּוֵקֹ֣ ֶ֑ ים ַבת־ָנדִּ ֖ ְך ַבְנָעלִּ יִּ ּו ְפָעַמִ֛ ָּֽן ָּיפֶ֧ ַאַגֹ֣

טִַּ֔  ת חִּ ְטֵנְךֵ֙ ֲעֵרַמֹ֣ ֶזג בִּ ר ַהָמֶ֑ ַהר ַאל־ֶיְחַס֖ ים׃ַהַסַ֔ ִֽ ִׁ֥  ים סּוָג֖ה ַבשֹוַשנִּ נ  שְׁ ְך כ  י  ַד֛ ִׁ֥י שָּׁ נ  י י עֳ שְׁ ִׁ֥ ֳאמ  ים תָּׁ ִ֖ ר  פָּׁ

ֹֽה׃  יָּׁ ב  ל ַהלְׁ צְׁ ַד֣ גְׁ מ  ְך  כְׁ ים ַאפ  ַער  ַבת־ַרב ִּ֔ ֹון ַעל־ַש  בָ֗ שְׁ ח  ֣כֹות בְׁ ר  ְך בְׁ י  יַנֶּ֜ ן ע  ֑ ל ַהש  ַד֣ גְׁ מ  ְך כְׁ ִ֖ אר  ֹון ַצּוָּׁ נִּ֔ בָּׁ

ק׃ ש  ֹֽ ִׁ֥י ַדמָּׁ נ  ה פְׁ ִ֖ ַארְׁ  צֹופ  ְך כָּׁ ִ֖ ת ר אש  ַדַלִׁ֥ ל וְׁ מ ִּ֔ ְך  ַכַכרְׁ י  ַלַ֨ ְך עָּׁ ִ֤ ן ר אש  ֑ מָּׁ ים׃ גָּׁ ֹֽ ט  הָּׁ רְׁ ּור בָּׁ סִׁ֥ ְך אָּׁ ל  ִ֖ ית  מ  ַמה־יָּׁפ 

תְׁ  מְׁ ַעִּ֔ ים׃  ּוַמה־נָּׁ ֹֽ ֲענּוג  ה ַבַתֹֽ ִ֖ ר ַאֲהבָּׁ מִָּּׁ֔ תָּׁ ה לְׁ ֣ תָּׁ מְׁ ֹֽ ְך  דָּׁ ת  ֹומָּׁ את קֹֽ ֹות׃ ז ִ֤ לֹֽ כ  ַאשְׁ ְך לְׁ י  ַדִ֖ שָּׁ ה וְׁ ֣ ֱעל  י  א  ת  רְׁ ַמ  אָּׁ

א   ְך  כְׁ י  ַד  ִ֤א שָּׁ יּו־נָּׁ הְׁ ֹֽ י  ֑יו וְׁ נָּׁ ס  ַסנְׁ ִ֖ה בְׁ ֲחזָּׁ ר א ֹֽ מִָּּׁ֔ תָּׁ ִׁ֥ בְׁ ר  ן וְׁ פ  ֣לֹות ַהג ִּ֔ כְׁ ים׃ שְׁ ֹֽ ְך ַכַתפּוח  ִ֖ ִׁ֥ין ַה֛טֹוב יַח ַאפ  י  ְך כְׁ כ   ח  וְׁ

ים ד ֑ ר  ישָּׁ מ  י לְׁ ִ֖ דֹוד  ְך לְׁ ִׁ֥ ים׃הֹול  ֹֽ נ  ש  י יְׁ ִׁ֥ ת  פְׁ ב ש  ִ֖ דֹו ֹוב  י לְׁ ֣ ֹו׃ ֲאנ  תֹֽ שּוקָּׁ י תְׁ ַלִ֖ עָּׁ י וְׁ א ַהָשֶדַ֔ ד ִּ֔ יֵ֙ ֵנֵצֹ֣ ה דֹודִּ ה ְלָכִ֤

ים׃  ִֽ יָנה ַבְכָפרִּ ֖ ֵ֙ ָנלִּ ים ַנְשכִּ ֶ֑ מֹונִּ ר ֵהֵנ֖צּו ָהרִּ ח ַהְסָמַדַ֔ ַתֹ֣ ֶפןֵ֙ פִּ ה ַהֶגֵ֙ ְרָחִ֤ ם ָפִֽ ה אִּ ְרֶאִ֞ ים נִּ יָמהֵ֙ ַלְכָרמִַּ֔
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ְך׃ ָשִ֛  י ָלִֽ ַד֖ ן ֶאת־ד  ים ם ֶאֵתִ֥ ֶ֑ ים ַגם־ְיָשנִּ ֖ ים ֲחָדשִּ ינּוֵ֙ ָכל־ְמָגדִַּ֔ יַח ְוַעל־ְפָתֵחֵ֙ ְתנּו־ֵרִּ֗ ים ָנִֽ ֹ֣ דּוָדאִּ ַהִֽ

ְך׃ י ָלִֽ ְנתִּ י ָצַפִ֥ ֖  דֹודִּ

 

 רק חפ

קְ  ְמָצֲאָךִ֤ ַבחּוץֵ֙ ֶאָשֹ֣ י ֶאִֽ ֶ֑ מִּ י אִּ י יֹוֵנ֖ק ְשֵדֹ֣ ח לִַּ֔ ֶתְנָךֵ֙ ְכָאֹ֣ י יִּ ִ֤ י׃ מִּ ִֽ ּוזּו לִּ יֲאָךִ֛ ָךַ֔ ַג֖ם ל א־ָיבִ֥ ִֽ ֲגָךִּ֗ ֲאבִּ ֶאְנָהִֽ

ן  ַּיָֹּֽ֣יִּ י ַאְשְקָךֵ֙ מִּ נִּ י ְתַלְמֵדֶ֑ ֖ מִּ ית אִּ י׃ ֶאל־ֵבִ֥ ִֽ נִּ מ  יס רִּ ֖ ַקח ֵמֲעסִּ ַחת ר אשִַּ֔ ָהֶרַ֔ י֖נֹו י ְשמ אלֹוֵ֙ ַתֹ֣ ימִּ ִֽ וִּ

י׃  נִּ ת־ְתַחְבֵקִֽ ֛רּו א  רְׁ ע ֹֽ ַמה־תְׁ ירּו  ּוֹֽ ר ע  ִָ֑ם ַמה־תָּׁ ֑ ל ָּׁ רּושָּׁ ֣נֹות יְׁ ִ֖ם בְׁ כ  תְׁ י א  ת  עְׁ ַבִׁ֥ שְׁ ץ׃ה  ֹֽ פָּׁ חְׁ ת  ד ש  ה ַעִׁ֥ ִ֖ ַאֲהבָּׁ  הָּׁ

ה מָּׁ יָך שָָּׁׁ֚ ת ִּ֔ ֹוַררְׁ ּוַח  עֹֽ ַחת ַהַתפ  ּה ַתִ֤ ֑ ת ַעל־דֹודָּׁ ק  ִ֖ ַרפ  תְׁ ר מ  בִָּּׁ֔ דְׁ ן־ַהמ  ה  מ  לָּׁ את ע  י ז ָ֗ ֣ ה  מ  מָּׁ ִ֖ ָך שָּׁ מ ִּ֔ ָך א  תְׁ ַל֣ בְׁ ח 

 ִׁ֥ לָּׁ בְׁ ָך׃ח  תְׁ ַדֹֽ לָּׁ ֹול  ה יְׁ אִ֖ שְׁ ה כ  ִׁ֥ שָּׁ ה קָּׁ ת  ַאֲהבִָּּׁ֔ ו  ִ֤ה ַכמָּׁ  י־ַעזָּׁ ֹֽ ָך כ  רֹוע ִּ֔ ם  ַעל־זְׁ חֹותָּׁ ָך ַכֹֽ ב ָ֗ ם ַעל־ל  חֹותֶָּּׁ֜ י ַכֹֽ נ  ימ ַ֨ ש 

שְׁ  יהָּׁ ר  פ   שָּׁ ה רְׁ ֑ אָּׁ נְׁ ֹֽה׃ ק  יָּׁ תְׁ ב  ִׁ֥ ה  ש ַשלְׁ ִ֖ י א  לּו  פ   ּוכְׁ א יֹֽ ים ל ִ֤ ם ַרב ָ֗ י  א  ַמ֣ ֹות ל ֣ רִ֖ הָּׁ ה ּונְׁ ַאֲהבִָּּׁ֔ ֹֽ ת־הָּׁ ַכ֣בֹות א  לְׁ

אַ  יתֹו  בָּׁ ֹון ב  ל־הִ֤ ת־כָּׁ יש א  ן א ֶּ֜ ת ַ֨ ם־י  ֑פּוהָּׁ א  טְׁ שְׁ ֹו׃ י  ּוזּו לֹֽ ֹוז יָּׁבִׁ֥ ה בִ֖ ין ֲהבִָּּׁ֔ ֣ ם א  י  ַדִ֖ שָּׁ ה וְׁ ַטנִָּּׁ֔ נּו  קְׁ ֹות לַָּׁ֨ חִׁ֥ אָּׁ

נּו ת ִּ֔ ה  ַלֲאח  ה־ַנֲעש  ּה ַמֹֽ ֑ ּה׃ לָּׁ ֹֽ ַבר־בָּׁ דֻּ יְׁ ֹום ש  ם־חֹומָּׁ֣  ַביִ֖ ת א  ל  ֣ ם־ד  א  ף וְׁ ס  ֑ יַרת כָּׁ ֣ יהָּׁ ט  ִ֖ ל  ִׁ֥ה עָּׁ נ  בְׁ יא נ  ה ה ִּ֔

יא נָּׁ  ז׃ ה ִּ֔ ר  ֹֽ ּוַח אָּׁ יהָּׁ לִׁ֥ ִ֖ ל  ּור עָּׁ ע  צִׁ֥ י בְׁ ית  ִׁ֥ י  ז הָּׁ ֛ ֑לֹות אָּׁ דָּׁ גְׁ י ַכמ  ַדִ֖ שָּׁ ה וְׁ י חֹומִָּּׁ֔ ֣ ֹום׃ ֲאנ  לֹֽ ת שָּׁ ִׁ֥ א  מֹוצְׁ ִ֖יו כְׁ ם ינָּׁ ר  ֣ כ 

ם ַלנ   ר  ִ֖ ת־ַהכ  ן א  ַתִׁ֥ ֹון נָּׁ מִּ֔ ַעל הָּׁ ַב֣ ה  בְׁ ֹלמ  שְׁ ִ֤ה ל  יָּׁ א הָּׁ ִׁ֥ יש יָּׁב  ֛ ים א  ֑ ר  ף׃ טְׁ ס  ֹֽ ף כָּׁ ל  ִׁ֥ ֹו א  יִ֖ רְׁ פ  ֑י בְׁ נָּׁ פָּׁ י לְׁ ִ֖ ל  י ש  ִׁ֥ מ  ַכרְׁ

ֹו׃  יֹֽ רְׁ ת־פ  ים א  ִׁ֥ ר  טְׁ נ  ם לְׁ י  אַתִ֖ ה ּומָּׁ ֹלמ ִּ֔ ָך  שְׁ ף לְׁ ל  ִ֤ א  יםהָּׁ ִ֥ יבִּ ים ַמְקשִּ ִ֛ ים ֲחֵברִּ ֶבת ַבַגנִִּּ֗ ְך  ַהּיֹוֶשֹ֣ ְלקֹוֵל֖

י׃  ינִּ ִֽ יעִּ ְדֵמה־ְלָךִ֤ ַהְשמִּ י ּוִֽ ח׀ דֹודִִּּ֗ ים׃ְבַרֹ֣ ִֽ י ְבָשמִּ ל ָהֵרִ֥ ים ַע֖ ַאָּילִַּ֔ ֶפר ָהִֽ ֹו ְלע ֹ֣ יֵ֙ אָ֚ ְצבִּ ֶבת  לִּ ַהּיֹוֶשֹ֣

ים ִ֥ יבִּ ים ַמְקשִּ ִ֛ ים ֲחֵברִּ י׃ ַבַגנִִּּ֗ ינִּ ִֽ יעִּ ְך ַהְשמִּ  ְלקֹוֵל֖

 
 
יָך ִר  נֶׁ פָׁ צון ִמלְּ ִהי רָׁ ִמים, יְּ עולָׁ ל הָׁ הבון כָׁ וָׁ הֹּ בוֵתינּו ואמותינו, יְּ  ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי א 

מַ  לָׁ אנו וְּ רָׁ ר קָׁ ׁשֶׁ כּות ִׁשיר ַהִשיִרים א  ִבזְּ ִׁשים,ׁשֶׁ דָׁ ׁש קָׁ הּוא קדֶׁ נו, ׁשֶׁ סּו דְּ כּות פְּ כּות ִבזְּ יו, ּוִבזְּ קָׁ
כּות אוִתּי יו, ּוִבזְּ יו,ֵתבותָׁ ּדותָׁ ק  כּות נְּ יו, ּוִבזְּ יו  ותָׁ סודותָׁ יו וְּ זָׁ מָׁ יו ּורְּ ֵצרּופָׁ יו וְּ מָׁ עָׁ כּות טְּ ּוִבזְּ

הוִרים ַהנ ַהּטְּ דוִׁשים וְּ נּו,ַהקְּ ִאים ִממֶׁ ִאים ַהּיוצְּ ה זו ורָׁ עָׁ ֵהא ׁשָׁ תְּ   ׁשֶׁ
ַעת  ה, ׁשְּ בָׁ ׁשָׁ ַעת ַהקְּ ִמים, ׁשְּ ַעת ַרח  הׁשְּ נָׁ זָׁ  ַהא 

ֵננּו, נַ  ַתע  ָך וְּ א  רָׁ ִנקְּ נּו, וְּ ֵתר לָׁ ֵהעָׁ ָך וְּ ִתיר לְּ ִלימּוד ִׁשיר הַ ע  ִריַאת וְּ נֶׁיָך קְּ פָׁ ה לְּ יֶׁה עולָׁ ִיהְּ ִשיִרים וְּ
נּו ִאלּו ִהַשגְּ ל  כְּ כָׁ תּוִמים בו בְּ תּוִמים ּוסְּ ר ֵהם ח  ׁשֶׁ אות א  ַהנורָׁ אות וְּ לָׁ ל ַהסודות ַהִנפְּ כָׁ

ָאיו, נָׁ כֶׁ  תְּ ִנזְּ רּוחות וְּ וְּ ׁשות, הָׁ פָׁ ַהנְּ קום ׁשֶׁ מָׁ ם, ה לְּ בות ִמשָׁ צָׁ מות נֶׁחְּ ׁשָׁ לַהנְּ לות  ּוַמֵלא כָׁ א  ִמׁשְּ
ה,  טובָׁ ִעםִלֵבנּו לְּ בוֵתינּו, וְּ ׁשְּ ֵעת ַמחְּ ֵרי ִפינּו בְּ ִאמְּ ֵבנּו וְּ בָׁ יֶׁה ִעם לְּ ִתהְּ ֵדינּו, וְּ בָׁ ֵעת ַמע  ֵדינּו בְּ יָׁ

ה, חָׁ וָׁ ַהרְּ ה וְּ חָׁ לָׁ ה, ַהצְּ כָׁ רָׁ ַלח בְּ ִתׁשְּ ֵדינּו, בְּ  וְּ ֵשי יָׁ ל ַמע  פכָׁ ִקיֵמנּו, ּוֵמַאׁשְּ ֵינּו תְּ נְּ ר עָׁ פָׁ ות ּוֵמעָׁ
ֵמנּו,  רומְּ ֵמינּו, ָאֵמן:ַּדלּוֵתנּו תְּ יָׁ ה בְּ ֵהרָׁ ָך ִבמְּ ׁשְּ דְּ ִעיר קָׁ ָך לְּ תְּ ִכינָׁ ִׁשיב ׁשְּ תָׁ  וְּ
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 שיר ישראלי
 

 

 

 נתן אלתרמן שיר העמק

 
ֵגעַ  ה ַלּיָׁ נּוחָׁ ָאה מְּ  בָׁ

מֵ  עָׁ ַע לֶׁ גוֹּ  ל,ּוַמרְּ
ֵרעַ  תָׁ ה ִחֵּור ִמשְּ לָׁ  ַליְּ

אל. עֶׁ רְּ ק ִיזְּ דוֹּת ֵעמֶׁ  ַעל שְּ
ה ֵמַעל, נָׁ בָׁ ה ּולְּ ַמּטָׁ  ַטל ִמלְּ
ל. לָׁ א ַעד ַנה  פָׁ  ִמֵבית ַאלְּ

 
ה ִמֵליל? לָׁ  ַמה, ַמה ַליְּ

אל. עֶׁ רְּ ִיזְּ ה בְּ מָׁ מָׁ  ּדְּ
ת, רֶׁ אֶׁ ץ ִתפְּ רֶׁ ק, אֶׁ ה ֵעמֶׁ  נּומָׁ

ת. רֶׁ מֶׁ ָך ִמׁשְּ  ָאנּו לְּ

 
ֵעַע, נוֹּ ן ִמתְּ גָׁ  יָׁם ַהּדָׁ

ֵצל, ַצלְּ ר מְּ ֵעדֶׁ  ִׁשיר הָׁ
, יהָׁ תֶׁ דוֹּ ִצי ּושְּ ִהי ַארְּ  זוֹּ

אל. עֶׁ רְּ ק ִיזְּ  זֶׁהּו ֵעמֶׁ
ַהַלל ִתתְּ ִצי וְּ ַרְך ַארְּ בֹּ  תְּ

ל. לָׁ א ַעד ַנה  פָׁ  ִמֵבית ַאלְּ

  
 

 
 
 
 
 
 

 יהודה קרני התרגעות

 
 אם יש אי שם רחוק 

 נווה קטן שקט 
 ולו גזוזטרה של עץ 

 ועל ידה שקד. 

 
 אם יש אי שם רחוק, 

 ו אלפי פרסה, ול
 סבתא לנכדתה 

 תשיר שיר ערשה. 

 
 כי אז אעוף לשם 
 באחד הערבים 

 ושוב נמנה יחדו 
 מספר הכוכבים. 
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 פניה ברגשטיין ניגונים

 
ם ִנגּוִנים ִבי תֶׁ ַתלְּ ָאִביִאמִ  ׁשְּ  י וְּ

כּוִחים ִרים ׁשְּ מוֹּ  .ִנגּוִנים ִמזְּ

ִעיִנים ִבי ַגרְּ בָׁ ָאם לְּ שָׁ ִעיִנים נְּ  ַגרְּ

ִחים מְּ צוֹּ ִלים וְּ ה ֵהם עוֹּ  .ַעתָׁ

ִמי דָׁ ארוֹּת בְּ ִחים פֹּ לְּ ה ֵהם ׁשוֹּ  ַעתָׁ
לּוִבים ַקי ׁשְּ רְּ עוֹּ ם בְּ ֵׁשיהֶׁ רְּ  ׁשָׁ

יָך ָאִבי ִׁשיַרִיְך ִאִמי ִנגּונֶׁ  וְּ

ִרים ִקי ֵנעוֹּ פְּ דָׁ ִבים בְּ ׁשָׁ  .וְּ

 
ק חוֹּ רָׁ ִשי הָׁ ִזין ִׁשיר ַערְּ  ִהֵנה ַאא 

 .ִהִביַע ִפי ֵאם ֱאֵלי ַבת

חוֹּק ַמע ּושְּ דֶׁ ה בְּ נָׁ ַהרְּ  ִהֵנה ִלי ִתזְּ

ה ת ֵאיכָׁ ל ַׁשבָׁ ִמירוֹּת ׁשֶׁ  .ּוזְּ

ִליל ֵיָאֵלם ל צְּ כָׁ גֶׁה ִיַתם וְּ ל הֶׁ  כָׁ

ק ִכי ֵיהוֹּם חוֹּ רָׁ ם הָׁ כֶׁ לְּ  .ִבי קוֹּ

ֵרי ם ַוה  ֱעצֹּ םֵעיַני אֶׁ כֶׁ  ִני ִאתְּ

ם הוֹּ ַכת ַהתְּ ׁשְּ חֶׁ  .ֵמַעל לְּ
 
 
 
 
 
 
 
 

 ישי ריבו ול דודיק

 

 קול דודי הנה זה בא, ככה מספרים
 להסיר את כל הרע, ואת קרננו להרים

ולהקיץ נרדמים  ,מתוך תהומות עפר
 עם תרועת שופר

 

כך פשטה לה  ,קול דודי הנה זה בא
 השמועה

 וכל תינוק שנשבה, קיבל את הנבואה
 תו, בתופים ועוגבאז בוא נצא לקרא

שה'  ,שירו לו זמרו לו אשרי העם
 אלוקיו

 
 ואז יפוח היום ,והשקר יתאדה

 אז יצאו במחול ,כל איילות השדה
ולא מחמת אימת  וידלגו על ההרים,

ומחגווי הסלע, יזרמו מים . השועלים
בן סתרי המדרגה,להשקות , חיים

ולהקים משכן,  ,שושנת העמקים
ל דודי קושיסיר את סבלותנו מכאן

 דופק ,פתחו לי בני
הגיע זמן גאולתכם ולצרותכם אמרתי 

 ובאתי לבשר ,שלא תבכי יותר רחל. די
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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 עידן רייכלממעמקים 
 
 מעמקים קראתי אלייך בואי אלימ

 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
 

 הקשיבי -מי זה קורא לך הלילה 
 אל חלונך -בקול אלייך  מי שר

 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

 ךמי מכל רוח רעה יציל
 .ממעמקים

 
 ממעמקים קראתי אלייך בואי אלי
 מול ירח מאיר את דרכך שוב אלי

 של ידייך נפרסו ונמסו מול מגע

 .באוזנייך לוחש שואל
 

 מי זה קורא לך הלילה...
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 למאיר אריא מודה אני

 
 מודה אני  
 לפניך ולך 

 על כל החסד והאמת 
 והטובה והרעה והטובה 

 שעשית עמדי 
 ועם ביתי 

 ועם קרובי וידידי ועם בני עמי 
כל העולם והאדם אשר ועם ארצי, ועם 

 בראת. 
 

 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.
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 חנן בן ארי שמש

 

 כבר שנים שאני לא דומעת
 כבר שנים שבלי סיבה

 אני מוצאת עצמי מתגעגעת
 מחפשת לי תשובה

 
 תראה אותי, תתן לי יד

 אני אחת שמוכנה להשתנות
 תבוא תאיר לי את ימיי

 באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות
 

 ני אהיה כמו שמש לעולםואז א
 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
 

 ..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
 

 ותקח אותי תתן לי יד

 אתה אחד שמסוגל להתגלות
 תבוא תאיר לי את ימיי

 באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות
 

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

 
גולדברג לאה בארץ אהבתי  

 
 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. 

 
 יני נשר לו ויראנו אך מי ע

 ומי לב חכם לו ויכירנו 
 מי לא יטעה מי לא ישגה 

 מי יפתח לו הדלת? 

 
 בארץ אהבתי על הצריח דגל 

 אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל 
 בשעה טובה בשעה ברוכה 

 המשכיחה כל צער. 
 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=572&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=572&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=572&lang=1
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 עידן רייכלהנך יפה 
 

 במיטתי כבר שבועות ביקשתי
 את שאהבה נפשי ולא מצאתיו

 בות העירחיפשתי בין כל רחו
 העמוסה שקרים הזאת ולא מצאתיו

 מצאוני השומרים הסובבים בעיר
 אך אהובי כמעט ולא מצאתי אותו

אך לא ארפה ממנו עד שאביאו אל תוך 
 אל בית אימי ואל חדרי אל מיטתי עירי

 
 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

 
 
 

 לאה גולדברג האמנם

 
 האמנם האמנם
 עוד יבואו ימים
 בסליחה ובחסד

 דהותלכי בש
 ותלכי בו כהלך התם

 
 ומחשוף ומחשוף

 כף רגלך ילטף
 בעלי האספסת

 או שלפי שיבולים

 ידקרוך ותמתק דקירתם
 

 או מטר ישיגך
 בעדת טיפותיו הדופקת
 על כתפייך חזך צווארך

 וראשך רענן
 ותלכי בשדה הרטוב

 וירחב בך השקט
 כאור בשולי הענן

 
 ונשמת ונשמת

 את ריחו של התלם
 נשום ורגוע

 את השמשוראית 
 בראי השלולית הזהוב

 
 ופשוטים ופשוטים

 הדברים וחיים
 ומותר בם לנגוע

 ומותר לאהוב
 ומותר ומותר לאהוב

 
 את תלכי בשדה לבדך

 לא נצרבת בלהט
 השרפות בדרכים שסמרו

 מאימה ומדם
 וביושר לבב שוב

 תהיי ענווה ונכנעת
 כאחד הדשאים כאחד האדם

 
 את תלכי לבדך בשדה...
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 תן רזאליונ ציוןמכי 
 

 כי מציון תצא האהבה
 יפה, זכורה, נעימה

 כמו שחיכינו לה אלפיים שנה
 בארץ רחוקה

 
 כי מציון תצא ההבנה
 שלמה, זכורה, נעימה

 כמו ששמענו אותה בפעם הראשונה
 בארץ רחוקה

 
 מספרת על השקט, על האדם

לוקחת אל כל המקומות הטובים 
 שבעולם

 לוקחת אותי, אותך, ובכלל
 

 א דבר אלוקיםכי מאדם יוצ
 מוכר, שלם, מבפנים

 כמו ששמענו אותו בפעם הראשונה
 בארץ רחוקה

 
 כי מציון נצא אל העולם

 יפים, מחוזקים, ביחד
 כמו שעמדנו שם בפעם הראשונה

 בארץ רחוקה
 

 ונדע אז כולנו את הדרך חזרה
 נשמח ונבין שכל זה קרה

 ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי
 

 כי מציון תצא האהבה
 זכורה, נעימה יפה,

 כמו שחיכינו לה אלפיים שנה
 בארץ רחוקה

 
 כי מציון תצא תורה
 הללויה ודבר ה' מירושלים

 
 אמיר דדון אור גדול

 
 ואם היה לי קצת עצוב

 אולי למדתי מזה משהו חשוב
 כי בסוף כשזה נגמר
 יש סיבה לכל דבר

 
 לבד בתוך כל הטירוף

 אני חושב איך שהזמן יכול לעוף
 אבל בסוף כשזה נגמר

 יש סיבה לכל דבר
 

 אור גדול מאיר הכל
 יך לשאולויותר כבר לא צר

 אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות
 להתחיל הכל מהתחלה

 כמו לנשום בפעם הראשונה
 אני כאן אני לא מתבזבז יותר

 
 ואם יכולתי רק לזכור

 לכל אחד יש את הדרך לעבור
 אבל בסוף כשזה נגמר
 יש תשובה לכל דבר



 

18 
 

 ינוביהושע רב ירדה השבת

 

ר סָׁ ַעת ִגנוֹּ ל ִבקְּ ת אֶׁ ה ַהַשבָׁ דָׁ רְּ  ,יָׁ

יהָׁ  ׁשּולֶׁ ַח ַעִתיק בְּ ִניחוֹּ  .וְּ

ִביִנים ׁשְּ ִרים ׁשוֹּ רָׁ ִביב ה  דּו ִמסָׁ  ַוַּיַעמְּ

ת בֶׁ הֶׁ ּה ַהזוֹּ תָׁ ֵשאת ַאַּדרְּ  .לָׁ

ת ַהּיָׁם ִנים ִמִכנֶׁרֶׁ ה יוֹּ ינָׁ לֶׁ  ,ַתע 

ת בֶׁ הֶׁ ּה ַהלוֹּ ת רּוחָׁ  .ַקֵבל אֶׁ

 

ה ַהַשבָׁ  קָׁ ׁשְּ רוֹּׁשנָׁ ל ַהבְּ רֹּאׁשוֹּ ׁשֶׁ  ,ת לְּ

ה קָׁ ׁשָׁ ַלע נָׁ ַבסֶׁ ב ׁשֶׁ ֵאזוֹּ  .לָׁ

כּות ל ַמלְּ ִביט ׁשֶׁ ַׁשרְּ ַּדר לְּ ִהי ַהַּדרְּ  ַוּיְּ

נֶׁנֶׁת רוֹּ ה מְּ מָׁ מָׁ מוֹּת ּדְּ  .ַעל רָׁ

תוֹּק לוֹּ ַהמָׁ קוֹּ ר בְּ ׁשְֹּך ָאז ַהתוֹּ  ִימְּ

נֶׁת ַעּדֶׁ ַּדת ִכסּוִפין מְּ מְּ  .חֶׁ

 
נּוז ּה ַהגָׁ ִחנָׁ ת בְּ ה ַׁשבָׁ ִטיטָׁ  ִהרְּ

ר ל ֵעבֶׁ ת ִמכָׁ נוֹּ  .ֵעיֵני ַחלוֹּ

ב ַזֵמר רֶׁ עֶׁ ל הָׁ נוֹּת אֶׁ ה בָׁ  ַוֵתֵצאנָׁ

לֶׁת צֶׁ ַצלְּ ה מְּ גָׁ רְּ עֶׁ ִמירוֹּת בְּ  .זְּ

ר סָׁ ַעת ִגנוֹּ ִבקְּ נָׁה בְּ דְּ עֶׁ ה הָׁ תָׁ יְּ הָׁ  וְּ

לֶׁת ִרּיּות נֱֶׁאצֶׁ ַמת ִעבְּ ִנׁשְּ  .לְּ
 

 חיים נחמן ביאליק שבת המלכה
 

ה קָׁ ַתלְּ ת ִנסְּ נוֹּ ִאילָׁ ה ֵמרֹּאׁש הָׁ  – ַהַחמָׁ

ה כָׁ ת ַהַמלְּ ַראת ַׁשבָׁ ֵנֵצא ִלקְּ אּו וְּ  .בוֹּ

ה רּוכָׁ ה, ַהבְּ ׁשָׁ דוֹּ ת ַהקְּ דֶׁ רֶׁ  ִהֵנה ִהיא יוֹּ

עִ  םוְּ לוֹּ א ׁשָׁ בָׁ ָאִכים צְּ ּה ַמלְּ ה מָׁ נּוחָׁ  .ּומְּ

ה כָׁ ִאי ַהַמלְּ ִאי בוֹּ  !בוֹּ

לוֹּם ֵכי ַהשָׁ א  ם, ַמלְּ ֵליכֶׁ לוֹּם ע   .ׁשָׁ

 

ִפלָׁ  ה ּותְּ נָׁ נָׁ ת ִברְּ ֵני ַׁשבָׁ נּו פְּ  ,הִקַבלְּ

ה ֵלא ִגילָׁ ֵלב מָׁ ה, בְּ ה נָׁׁשּובָׁ תָׁ  .ַהַביְּ

ִאירּו ת יָׁ ן, ַהֵנרוֹּ חָׁ לְּ רּוְך ַהש  ם עָׁ  ,ׁשָׁ

ִהירּו חּו, ַיזְּ רָׁ ת ַהַבִית ִיזְּ ל ִפנוֹּ  .כָׁ

ְך רָׁ בֹּ לוֹּם ּומְּ ת ׁשָׁ  !ַׁשבָׁ

לוֹּם ֵכי ַהשָׁ א  ם, ַמלְּ לוֹּ ׁשָׁ ם לְּ כֶׁ א   .בוֹּ

 
א אוֹּ  ִזיֵוְך נָׁ נּו ּובְּ ה, ִעמָׁ ִבי, ַזכָׁ  ִריׁשְּ

ִרי בֹּ יוֹּם, ַאַחר ַתע  ה וָׁ לָׁ  .ַליְּ

מּודוֹּת ֵדי ח  ִבגְּ ֵדְך בְּ ַכבְּ נּו נְּ ַנחְּ  ,ַוא 

עּודוֹּת לוֹּׁש סְּ ׁשָׁ ִפלוֹּת ּובְּ ִמירוֹּת ּותְּ  .ִבזְּ

ה ֵלמָׁ ה ׁשְּ נּוחָׁ  ,ּוִבמְּ

ה ה ַנֵעמָׁ נּוחָׁ  – ּוִבמְּ

לוֹּם ֵכי ַהשָׁ א  ם, ַמלְּ לוֹּ ׁשָׁ כּונּו לְּ רְּ  !בָׁ

ת ִנסְּ  נוֹּ ִאילָׁ ה ֵמרֹּאׁש הָׁ הַהַחמָׁ קָׁ  – ַתלְּ

ה כָׁ ת ַהַמלְּ ת ַׁשבָׁ ה אֶׁ ַלּוֶׁ אּו ּונְּ  .בֹּ

ה ה, ַהַזכָׁ ׁשָׁ דוֹּ ם, ַהקְּ לוֹּ ׁשָׁ  – ֵצאֵתְך לְּ

ַחכֶׁה ל ׁשּוֵבְך נְּ ִמים אֶׁ ת יָׁ ִעי, ֵׁשׁשֶׁ  ...ּדְּ

ָאה ת ַהבָׁ  !ֵכן ַלַשבָׁ

לוֹּם ֵכי ַהשָׁ א  ם, ַמלְּ לוֹּ ׁשָׁ ם לְּ כֶׁ  ֵצאתְּ
 
 

http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=150


 

19 
 

 

קבלת שבת
 
 
 

ׁש ִדיד נֶׁפֶׁ ן   ָאב יְּ מָׁ ַרח  ְך          הָׁ נָׁ צוֹּ ל רְּ ְך אֶׁ ּדָׁ ְך ַעבְּ ׁשֹּ  מְּ
ל     מוֹּ ַאּיָׁ ְך כְּ ּדָׁ ְך          יָׁרּוץ ַעבְּ רָׁ דָׁ ה מּול ה  וֶׁ ַתח   ִיׁשְּ
ְך     ִדידּותָׁ ל ַטַעם          ִכי יֱֶׁעַרב לוֹּ יְּ כָׁ ת צּוף וְּ פֶׁ  ִמנֹּ

 
ם   לָׁ עוֹּ ה ִזיו הָׁ אֶׁ דּור נָׁ בָׁ           הָׁ ַלת ַאה  ִׁשי חוֹּ ְךַנפְּ  תָׁ

ּה        א לָׁ א נָׁ פָׁ א רְּ א ֵאל נָׁ נָׁ ְך     אָׁ ַעם ִזיוָׁ ּה נֹּ אוֹּת לָׁ ַהרְּ  בְּ
ַרֵפא   ִתתְּ ַחֵזק וְּ ְך ִׁש           ָאז ִתתְּ ה לָׁ תָׁ יְּ הָׁ םמְּ וְּ לָׁ  ַחת עוֹּ

 
יָך       מֶׁ ִתיק יֱֶׁהמּו ַרח  ְך          וָׁ בָׁ ה  ן אוֹּ א ַעל בֶׁ ה נָׁ חּוסָׁ  וְּ

ַסף     ף ִנכְּ סֹּ ה ִנכְּ ְך               ִכי זֶׁה ַכמֶׁ זָׁ ת ע  רֶׁ אֶׁ ִתפְּ ת בְּ אוֹּ  ִלרְּ
ַמד ִלִבי     א ֵאִלי ַמחְּ נָׁ ם          אָׁ ַעלָׁ ַאל ִתתְּ א וְּ ה נָׁ  חּוׁשָׁ

 
ִביב  רֹּש חָׁ א ּופְּ ה נָׁ לֶׁ ְך          ִהגָׁ מָׁ לוֹּ ַכת ׁשְּ ת ס  ַלי אֶׁ  עָׁ
ְך      דָׁ בוֹּ ץ ִמכְּ רֶׁ ִאיר אֶׁ ְך          תָׁ ה בָׁ חָׁ מְּ ִנשְּ ה וְּ ִגילָׁ  נָׁ

ֵעד         ַמהֵ  א מוֹּ ם    ר ָאהּוב ִכי בָׁ לָׁ ֵנִני ִכיֵמי עוֹּ חָׁ  וְּ
 ר' אלעזר אזכרי

 

 

 פתיחה למזמורי תהילים: 
 

ה ִלי מָׁ ע  ת  ַמה נָׁ ׁשוֹּ מָׁ ׁשוֹּת  ֵעת ֵבין ַהשְּ דָׁ ִנים ח  ת פָׁ ֵני ַׁשבָׁ ת פְּ אוֹּ  ִלרְּ
ת  ִׁשיׁשוֹּ בּו א  ַתפּוִחים ַהרְּ אּו בְּ נּוִחי         בֹּ ם מְּ ֵרִעי          זֶׁה יוֹּ ִדי וְּ  זֶׁה ּדוֹּ

  
 ר' יהודה הלוי                                                                                                            

 

ִתי ִחידָׁ ֵצר יְּ י  יוֹּ דָׁ ה דוֹּ נָׁ תְּ י           לוֹּ אֶׁ ֵצל ַׁשּדָׁ ן בְּ יוֹּ לְּ ר עֶׁ ִזיו ֵסתֶׁ ה בְּ סֶׁ חְּ  אֶׁ
ַמר  ה גָׁ שָׁ ר עָׁ ׁשֶׁ ל א  ת כָׁ ם ִׁשִׁשי אֶׁ יוֹּ י    בְּ ֵזה ַׁשּדָׁ ל ַמח  ב כָׁ ִהֵנה טוֹּ ָאה וְּ  רָׁ

ל  ת ַהחֹּ נוֹּ ר ׁשְּ מוֹּ צּור ֵאל ַחי ִיגְּ ִחיל לְּ י  אוֹּ דָׁ ז שָׁ לוֹּ ַׁשַבתוֹּ ָאז ַיע  ת בְּ בוֹּ  ִלׁשְּ
 

 ר' משה זכות                                                                                                                                 

 



 

20 
 

ֹות    תהילים צה רִּ֗ ְזמִּ ה בִָּ֝ ה ָפָנֹ֣יו ְבתֹוָדֶ֑ נּו׃ ב ְנַקְדָמֹ֣ ְשֵעִֽ ּור יִּ יָעה ְלצֹ֣ ִּ֗ רִּ כּו ְנַרְנָנֹ֣ה ַליהָוֶ֑ה ָנָ֝ ְלְ֭

ֹו׃  יַעִֽ לִֽ ִ֥ לָנרִּ ֹול ַעל־כָּׁ דָ֗ ְך גָָּּׁ֝ ל  ִׁ֥ ֑ה ּומ  הוָּׁ ֣דֹול יְׁ ל גָּׁ ֣ י א  ִ֤ יָּׁדֹוג כ  ר בְְּׁ֭ ֣ ים׃ ד ֲאש  ֹֽ ץ  ־ֱאֹלה  ר  ֑ י־אָּׁ ר  קְׁ חְׁ מ 

ֹו׃  ים לֹֽ ֣ ר  ֹות הָּׁ תֹוֲעפִ֖ ה וְׁ עָּׁ ֑ רָּׁ כְׁ נ  ֣ה וְׁ ַתֲחו  שְׁ אּו נ  רּו׃ ו ב ְּ֭ ֹֽ יו יָּׁצָּׁ ִׁ֥ ת יָּׁדָּׁ ש  ַיב ָ֗ הּו וְָּׁ֝ ֑ שָּׁ ֣הּוא עָּׁ יָּׁם וְׁ ר־֣לֹו ַהְּ֭ ה ֲאש 

ינּו ַואֲ  ּוא ֱאֹלה ָ֗ י הִ֤ נּו׃ ז כ ִּ֘ ֹֽ ש  ִׁ֥ה ע  הוָּׁ נ י־יְׁ פְׁ ֹֽ ה ל  כָָּׁ֗ רְׁ בְׁ ֹו נ ָּ֝ לִׁ֥ ק  ם־בְׁ ֹֽ ֹום א  יָ֗ אן יָּׁ֑דֹו ַהָּ֝ צ ֣ יתֹו וְׁ ע  רְׁ ם ַמְּ֭ נּו ַע֣ ַנִ֤חְׁ

ה סָָּׁ֗ ֹום ַמָּ֝ יִׁ֥ ה כְׁ ֑ יבָּׁ ר  מְׁ ם כ  כ  ַבבְׁ ֣שּו לְְּׁ֭ עּו׃ ח ַאל־ַתקְׁ ֹֽ מָּׁ שְׁ ר׃ ת  ֹֽ בָּׁ דְׁ י  ַבמ  ּונ  נָ֗ חָּׁ ֑ם בְָּׁ֝ יכ  י ֲאבֹות  סּונ  ר נ ְּ֭ ֣ ט ֲאש 

י׃  ֹֽ ֳעל  ּו פָּׁ אִׁ֥ ּוטַגם־רָּׁ קִ֤ ה׀ ָאָּ֘ ים ָשָנַ֨ ִ֤ עִּ ּו  י ַאְרָבָּ֘ ם ל א־ָיְדעִ֥ ֵהִּ֗ ם ְוָ֝ ב ֵהֶ֑ י ֵלָבֹ֣ ֵעֹ֣ ם ת  ר ַעִ֤ ַמִּ֗ ֹור ָוא  ְבדִּ֗

י׃ ִֽ ּון ֶאל־ְמנּוָחתִּ אִּ֗ ב  ם־ְיָ֝ י אִּ ֶ֑ י ְבַאפִּ ְעתִּ ְשַבִ֥ י׃ יא ֲאֶשר־נִּ   ְדָרָכִֽ
 

מ֑   תהלים צו ֲר֣כּו שְׁ יהוָּׁה בָּׁ ירּו ַלְּ֭ ֣ ץ׃ ב ש  ר  ֹֽ אָּׁ ל־הָּׁ ה כָּׁ יהוָָּׁ֗ ירּו ַלָּ֝ ִׁ֥ ש ש  ֑ דָּׁ יר חָּׁ ֣ יהוָּׁה ש  ירּו ַלְּ֭ ֣ ֹו ש 

ֹו׃ תֹֽ שּועָּׁ ֹום יְׁ יָ֗ ֹום־לְָּׁ֝ יֹֽ ּו מ  רִׁ֥ ֹול  ַבְּׁׂ דִ֤ י גִָּּׁ֘ ִׁ֥ יו׃ ד כ  ֹֽ אֹותָּׁ לְׁ פְׁ ים נ  ַעמ ָ֗ ָֹּֽ֝ ל־הָּׁ כָּׁ בֹו֑דֹו בְׁ ם כְׁ ֣ ֣רּו ַבגֹוי  ג ַספְׁ

ה  יהוָָּׁ֗ ים ַוָֹּֽ֝ ֑ יל  ים ֱאל  ֣ ַעמ  י הָּׁ ֣ ל־ֱאֹלה  י  כָּׁ ִ֤ ים׃ ה כ  ֹֽ ל־ֱאֹלה  ּוא ַעל־כָּׁ ָ֗ א הָּ֝ ִׁ֥ ד נֹורָּׁ א ֑ ל מְׁ ֣ לָּׁ הֻּ ֣ה ּומְׁ הוָּׁ יְׁ

ים שָּׁ  ֑ ֣חֹות ַעמ  פְׁ שְׁ ה מ  יהוָּׁ ֣בּו ַלְּ֭ ֹו׃ ז הָּׁ שֹֽ דָּׁ קְׁ מ  ת בְׁ ר  א ָ֗ פְׁ ת  ז וְָּׁ֝ ֑יו ע ִׁ֥ נָּׁ פָּׁ ר לְׁ ִׁ֥ דָּׁ הָּׁ ה׃ ו הֹוד־וְׁ ֹֽ שָּׁ ם עָּׁ י  ַמִׁ֥

יו׃ ט  ֹֽ רֹותָּׁ ַחצְׁ אּו לְׁ ה ּוב ִׁ֥ חָָּׁ֗ נְׁ ּו־מ ָּ֝ אֹֽ ֑מֹו שְׁ ֣בֹוד שְׁ ה כְׁ יהוָּׁ ֣בּו ַלְּ֭ ז׃ ח הָּׁ ע ֹֽ ֹוד וָּׁ בִׁ֥ ה כָּׁ יהוָָּׁ֗ ּו ַלָּ֝ בִׁ֥ הָּׁ

ה יהוָּׁ ַתֲח֣וּו ַלְּ֭ שְׁ ְך ַאף־ ה  לָָּׁ֗ ִ֤ה מָּׁ וָּׁ הִּ֘ ם  יְׁ ּו ַבגֹוי ַ֨ רִ֤ מְׁ ץ׃ י א  ר  ֹֽ אָּׁ ל־הָּׁ יו כָּׁ נָָּׁ֗ פָּׁ ילּו מ ָּ֝ ִׁ֥ ש ח  ד  ַרת־ק ֑ ַהדְׁ בְׁ

ים׃ י ֹֽ ר  ישָּׁ מ  ים בְׁ מ ָ֗ ין ַעָּ֝ ִׁ֥ ֑מֹוט יָּׁד  ל ַבל־ת  ב  ֣כֹון ת ְּ֭ ם ת  ַעִׁ֥ רְׁ ֹֽ ץ י  ר  ֑ אָּׁ ֣ל הָּׁ ג  תָּׁ ם וְׁ ַמי  שָּׁ ֣חּו ַהְּ֭ מְׁ שְׁ א י 

ֹו׃ יב ַיֲעֹ֣לז שְָּּׁ֭  ל אֹֽ ם ּומְׁ יָָּׁ֗ א ַהָּ֝ י בָָּׁ֗ ה  כ ִּ֬ הוַָּׁ֨ ִ֤י יְׁ נ  פְׁ ַער׃ יג ל  ֹֽ י־יָּׁ ל־ֲעצ  ּו כָּׁ נָ֗ ַרנְׁ ז יְָּׁ֝ ִׁ֥ ר־֑בֹו אָּׁ ל־ֲאש  כָּׁ ַדי וְׁ

ֹו׃ ֱאמּונָּׁתֹֽ ים ב  ַעמ ָ֗ ק וְָּׁ֝ ד  ֑ צ  ל בְׁ ִׁ֥ ב  ט־ת  פ ֹֽ שְׁ ץ י  ר  ִׁ֥ אָּׁ ט הָָּׁ֫ פ ֹּ֪ שְׁ ֮א ל  י בָּׁ ִׁ֥   כ 

 

ֹֽ   תהלים צז ים ַרב  ִׁ֥ י  ּו א  חָ֗ מְׁ שְׁ ץ י ָּ֝ ר  ֑ אָּׁ ֣ל הָּׁ ג  ְך תָּׁ לָּׁ ֣ה מְָּּׁ֭ הוָּׁ ק יְׁ ד  ִׁ֥ יו צ  ֑ יבָּׁ ב  ל סְׁ ֣ פ  ָּֽ֣ן ַוֲערָּׁ נָּׁ ים׃ ב עָּׁ

ל  ֑ ב  יו ת  ֣ קָּׁ רָּׁ ירּו בְׁ ֣ א  יו׃ ד ה  ֹֽ רָּׁ יב צָּׁ ֣ ב  ט סָּׁ ִ֖ ַלה  ְך ּותְׁ ֑ ל  ֣יו ת  נָּׁ פָּׁ ש לְׁ ֹו׃ ג א ְּ֭ אֹֽ סְׁ ֣כֹון כ  ט מְׁ פָָּׁ֗ שְׁ מ  ּוָּ֝

ץ׃ ר  ֹֽ אָּׁ ל הָּׁ ֣ ח  ה ַותָּׁ ִ֖ ֲאתָּׁ ָ֗  רָּׁ ר  י אֲ  יםה הָּׁ נ ָ֗ פְׁ ל  ֑ה מ ָּ֝ הוָּׁ ֣י יְׁ נ  פְׁ ל  ַמסּו מ  ג נְָּּׁ֭ ץ׃ ו ַכדֹוַנָ֗ ר  ֹֽ אָּׁ ל־הָּׁ ֣דֹון כָּׁ

ים  ִׁ֥ ל  ַהלְׁ תְׁ ֹֽ ל ַהמ  ס  י פ ָ֗ ד  בְׁ ל־ע ִּ֬ שּו  כָּׁ ֹו׃ ז י ב ִ֤ בֹודֹֽ ים כְׁ ֣ ַעמ  ל־הָּׁ ּו כָּׁ אִ֖ רָּׁ ֑קֹו וְׁ דְׁ ם צ  י  ַמ֣ ידּו ַהשָּׁ ֣ ג  ה 

ים׃  ֹֽ ל־ֱאֹלה  ֹו כָּׁ ַתֲחוּו־לָּ֝ שְׁ ים ה  ֑ יל  ֱאל  הח בָּׁ ֹות ְיהּו ָשְמָעָ֬ ָתֵגְלָנה ְבנֹ֣ ֹון ַוְ֭ ּיִּ֗ ח׀ צִּ ְשַמַ֨ ה ַותִּ ָדֶ֑

יָת ַעל־ ֲעֵלִּ֗ ד ַנָ֝ ֶרץ ְמא ִ֥ ֹון ַעל־ָכל־ָהָאֶ֑ ה ֶעְליִ֥ ה ְיהָוִּ֗ י־ַאָתִ֤ ִֽ ה׃ ט כִּ יָך ְיהָוִֽ ְשָפֶטֹ֣ ַען מִּ ְלַמ֖

ים׃  ִֽ יו מִּ ָכל־ֱאֹלהִּ יָדֶ֑ ֹות ֲחסִּ ֵמר ַנְפשֹ֣ ע ש ְ֭ ְנ֫אּו ָרִ֥ ה שִּ י ְיהָוִּ֗ ֲהֵבִ֥ ם׃  ַּיִ֥די א  יֵלִֽ ים ַיצִּ ָשעִִּּ֗ ְרָ֝

יק ּוִֽ  ֶ֑ ַע ַלַצדִּ ּו ְלֵזֶֹ֣כר יא ֖אֹור ָזֻרֹ֣ הֹודִּ֗ יהָוֶ֑ה ְוָ֝ ים ַבִֽ יקִּ דִּ ּו ַצְ֭ ְמחֹ֣ ה׃ יב שִּ ְמָחִֽ ב שִּ ְשֵרי־ֵלִ֥ ְליִּ

ֹו    ׃ָקְדשִֽ
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ֹוַע  תהלים צח רִׁ֥ ֹו ּוזְׁ ינָ֗ מ  ֹו יְָּׁ֝ ה־לִׁ֥ יעָּׁ ֹֽ ה הֹוש  ֑ שָּׁ ֣אֹות עָּׁ לָּׁ פְׁ י־נ  ֹֽ ש כ  דָּׁ יר חְָּּׁ֭ ֣ ה  ש  יהוַָּׁ֨ ירּו ַלֹֽ ִ֤ ֡מֹור ש  זְׁ מ 

שּו ה יְׁ הוָּׁ יַע יְְּׁ֭ ֣ ֹו׃ ב הֹוד  שֹֽ דְׁ ֹו׃קָּׁ תֹֽ קָּׁ דְׁ ה צ  ִׁ֥ לָּׁ ם ג  גֹוי ָ֗ ִׁ֥י ַהָּ֝ ינ  ע  ֑תֹו לְׁ ית  עָּׁ ֹּ֪ ב  אֱֽמּונָּׁתֹ֮ו לְׁ ֹֽ ֹו  ו  דַ֨ ַכִ֤ר ַחסְׁ ג זִָּּׁ֘

ּו  חִ֖ צְׁ ץ פ  ר  ֑ אָּׁ ל־הָּׁ יהוָּׁה כָּׁ יעּו ַלְֹּֽ֭ ֣ ר  ינּו׃ ד הָּׁ ֹֽ ת ֱאֹלה  שּוַעִׁ֥ ת יְׁ ָ֗ ץ א ָּ֝ ר  ֑ י־אָּׁ ס  ל־ַאפְׁ ּו כָּׁ אִׁ֥ ל רָּׁ ִׁ֥ א  ָ֫ רָּׁ שְׁ י 

֣ה  ֣רּו ַליהוָּׁ רּו׃ ה ַזמְׁ ֹֽ ַזמ  ֣נּו וְׁ ַרנְׁ ֑ר וְׁ ֣קֹול שֹופָּׁ רֹות וְׁ צְׁ ֲחצ ֣ ה׃ ו ַבְּ֭ ֹֽ רָּׁ מְׁ ֣קֹול ז  ֹור וְׁ נָ֗ כ  ֑נֹור בְָּׁ֝ כ  בְׁ

ה׃ ז  ֹֽ הוָּׁ ְך יְׁ ל  ִ֤י  ַהמ ִּ֬ נ  פְׁ יעּו ל  ָ֗ ר  ֑ף הָָּּׁ֝ ֲחאּו־כָּׁ מְׁ ֹות י  רִׁ֥ הָּׁ ּה׃ ח נְׁ ֹֽ י בָּׁ ב  שְׁ י ֣ ל וְׁ ב ָ֗ ל ֑אֹו ת ָּ֝ יָּׁם ּומְׁ ם ַהְּ֭ ַע֣ רְׁ י 

 ִׁ֥ ה כ  הוָָּׁ֗ נ י־יְׁ ֹֽ פְׁ ֹֽ נּו׃ ט ל  ֹֽ ַרנ  ים יְׁ ִׁ֥ ר  ַחד הָּׁ ים ַיָָּ֝֗ ַעמ ָ֗ ק וְָּׁ֝ ד  ֑ צ  ל בְׁ ִׁ֥ ב  ט־ת  פ ֹֽ שְׁ ץ י  ר  ִׁ֥ אָּׁ ט הָָּׁ֫ פ ֹּ֪ שְׁ ֮א ל  י בָּׁ

ים׃ ֹֽ ר  ישָּׁ מ   בְׁ

 

ם  תהלים צט ִׁ֥ רָּׁ ֑דֹול וְׁ ֣יֹון גָּׁ צ  ה בְׁ הוָּׁ ץ׃ ב יְְּׁ֭ ר  ֹֽ אָּׁ ּוט הָּׁ נִׁ֥ ים תָּׁ רּוב ָ֗ ב כְָּׁ֝ ִׁ֥ ש  ים י  ֑ ֣זּו ַעמ  גְׁ רְׁ ְך י  לָּׁ ֣ה מְָּּׁ֭ הוָּׁ יְׁ

מְׁ  ים׃ ג יֹו֣דּו ש ְּ֭ ֹֽ ַעמ  ֹֽ ל־הָּׁ ּוא ַעל־כָּׁ ָ֗ ּוא׃הָּ֝ ֹוש הֹֽ דִׁ֥ א קָּׁ ָ֗ נֹורָּׁ ֹול וְׁ דִׁ֥ ב  ָך גָּׁ ִׁ֥ ה  ט אָָּׁ֫ ֹּ֪ פָּׁ שְׁ ְ֮ך מ  ל  ז מ  ע ִׁ֥ ד וְׁ

ינּו  ִ֤ה ֱאֹלה ָ֗ וָּׁ הִּ֘ ֡מּו יְׁ ֹומְׁ ׃ ה רֹֽ יתָּׁ ֹֽ ש  ה עָּׁ ב  ַאתִָּּׁ֬ ַיֲעק ִ֤ ה בְׁ קָָּׁ֗ דָּׁ צְׁ ט ּוָּ֝ ִׁ֥ פָּׁ שְׁ ים מ  ֑ ר  ישָּׁ תָּׁ מ  ה כֹוַנ֣נְׁ תָּׁ ַאְּ֭

ּוא׃  ֹוש הֹֽ דִׁ֥ יו קָּׁ לָָּׁ֗ ם ַרגְׁ ַתֲחוּו ַלֲהד ִׁ֥ שְׁ ה  ְֹּֽ֭ ֶשִ֤ וְׁ ֹו ו מ ָּ֘ י ְשמֶ֑ ְרֵאֹ֣ ְשמּוֵאל ְבק  יו ּוְ֭ ֲהָנִּ֗ כ  ן׀ ְבִֽ ה ְוַאֲהר ַ֨

ַתן־ ק ָנִֽ יו ְוח ֹ֣ ָתִּ֗ ד  ּו ֵעָ֝ ם ָשְמרִ֥ ר ֲאֵליֶהֶ֑ ָנן ְיַדֵבֹ֣ ּוד ָעְ֭ ם׃ ז ְבַעמֹ֣ ּוא ַיֲעֵנִֽ ה ְוהֹ֣ הָוִּ֗ אים ֶאל־ְיָ֝ ִ֥ רִּ ק 

ם יָת ָלֶהֶ֑ ֹ֣ ֵשא ָהיִּ ל נ ְ֭ ם ֵאֹ֣ יָתִ֥ ה ֲענִּ֫ מֹו׃ ח ְיהָוֹ֣ה ֱאֹלֵהינּ֮ו ַאָתָּ֪ ם׃ ט  ָלִֽ ילֹוָתִֽ ם ַעל־ֲעלִּ ֵקִּ֗ נ  ְוָ֝

ר ָקְדשֶ֑  ְשַתֲחוּו ְלַהֹ֣ ִֽ הִּ ינּו ְוְ֭ ָוִ֤ה ֱאֹלֵהִּ֗ ֹוְמ֡מּו ְיהָּ֘ ינּו׃ ֹורִֽ ֹוש ְיהָוִ֥ה ֱאֹלֵהִֽ דִּ֗ י־ָקָ֝ ִֽ    כִּ

 

ד תהלים כט ִׁ֥ ו  דָָּׁ֫ ֹור לְׁ מָ֗ זְׁ יהוָּׁה כְׁ  מ  ֣בּו ַלְֹּֽ֭ ז׃ ב הָּׁ ע ֹֽ ֹוד וָּׁ בִׁ֥ ה כָּׁ יהוָָּׁ֗ ּו ַלָּ֝ בִׁ֥ ים הָּׁ ֑ ל  ֣י א  נ  ה בְׁ יהוָּׁ ֣בּו ַלְֹּֽ֭ ֣בֹוד הָּׁ

ה  הוָָּׁ֗ ים יְָּׁ֝ ֑ ע  רְׁ ֹוד ה  בִׁ֥ ל־ַהכָּׁ ֹֽ ם א  י  ִׁ֥ מָּׁ ה ַעל־ַהָ֫ הוָָּׁ֗ ֹול יְׁ ש׃ ג קִׁ֥ ד  ַרת־ק ֹֽ ַהדְׁ ה בְׁ יהוָָּׁ֗ ּו ַלָּ֝ ַתֲחוִׁ֥ שְׁ ֑מֹו ה  שְׁ

ר  ִׁ֥ ַשב  ֑ים ַויְׁ ז  ר ֲארָּׁ ֣ ב  ה ש  הוָּׁ ר׃ ה ֣קֹול יְְּׁ֭ ֹֽ דָּׁ הָּׁ ה ב  הוָָּׁ֗ ֹול יְָּׁ֝ ַח קִׁ֥ ִׁ֥ה ַבכ ֑ הוָּׁ ים׃ ד קֹול־יְׁ ֹֽ ם ַרב  י  ַעל־ַמִׁ֥

ת ה א  הוָָּׁ֗ ים׃ ז קֹול־יְָּׁ֝ ֹֽ מ  א  ן־רְׁ ֣מֹו ב  ן כְׁ י ָ֗ רְׁ ש  ֹון וְָּׁ֝ נִׁ֥ בָּׁ ל לְׁ ג  ֑ מֹו־ע  ם כְׁ ִׁ֥ יד  ק  ֹון׃ ו ַוַירְׁ נֹֽ בָּׁ ִׁ֥י ַהלְׁ ז  ־ַארְׁ

ה   הוַָּׁ֨ ֹול יְׁ ש׃ ט קִ֤ ֹֽ ד  ר קָּׁ ַבִׁ֥ דְׁ ה מ  הוָָּׁ֗ יל יְָּׁ֝ ִׁ֥ ר יָּׁח  ֑ בָּׁ דְׁ יל מ  ֣ ה יָּׁח  הוָּׁ ש׃ ח ֣קֹול יְְּׁ֭ ֹֽ ֹות א  ב ַלֲהבִׁ֥ צ ָ֗ ִׁ֥ה ח  הוָּׁ יְׁ

ָּֽי חֱ  ל ַאיָּׁלֹו֮ת ַוֹֽ ֣ חֹול  ה יְׁ הוָָּׁ֗ ב יְָּׁ֝ ִׁ֥ש  ב ַוי  ֑ הוָּׁה ַלַמ֣בּול יָּׁשָּׁ ֹוד׃ י יְְּׁ֭ בֹֽ ר כָּׁ ִׁ֥ מ  ֹו א  לָ֗ ֑לֹו כָֻּּ֝ יכָּׁ ה  ֹות ּובְׁ רִׁ֥ עָָּׁ֫ ף יְׁ ש ֹּ֪

ֹום׃ לֹֽ ת־ַע֣מֹו ַבשָּׁ ְך א  ִ֖ ר  בָּׁ ה  יְׁ הוָָּׁ֓ ן יְׁ ֑ ת  ַע֣מֹו י  ז לְׁ ה ע ְּ֭ הוָָּׁ֗ ֹֽ ם׃ יא יְׁ ֹֽ עֹולָּׁ ְך לְׁ ל  ֣  מ 
 

חַ  כֹּ נָׁא בְּ רּו אָׁ ָך ַתִתיר צְּ ִמינֶׁ ַלת יְּ ד  ה:גְּ א:           רָׁ רָׁ ֵרנּו נוֹּ ֵבנּו ַטה  ָך ַשגְּ  ַקֵבל ִרַנת ַעמֶׁ
ֵרם: מְּ ַבת ׁשָׁ בָׁ ָך כְּ ֵׁשי ִיחּודֶׁ רְּ ר ּדוֹּ א ִגבוֹּ ֵלם:        נָׁ מְּ ִמיד גָׁ ָך תָׁ תֶׁ קָׁ ֵמי ִצדְּ ֵרם ַרח  ֵכם ַטה  רְּ  בָׁ
ָך: תֶׁ דָׁ ָך ַנֵהל ע  ב טּובְּ רוֹּ דוֹּׁש בְּ ִסין קָׁ נֵ   ח  ָך פְּ ַעמְּ ה לְּ ִחיד ֵגאֶׁ ָךיָׁ תֶׁ שָׁ ד  ֵרי קְּ כְּ ֵתנּו ה זוֹּ עָׁ  :ַׁשוְּ

לּומוֹּת: ֵדַע ַתע  ֵתנּו יוֹּ קָׁ ַמע ַצע  ד:             ַקֵבל ּוׁשְּ עֶׁ ם וָׁ עולָׁ כּותו לְּ בוד ַמלְּ רּוְך ֵׁשם כְּ  בָׁ
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ה דוִדי כָׁ ה: לְּ לָׁ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַׁשבָׁ ה. פְּ ַראת ַכלָׁ  ִלקְּ
 

ד  חָׁ ִדבּור אֶׁ כור בְּ זָׁ מור וְּ  ׁשָׁ
נּו ֵאל  ִמיעָׁ ד ִהׁשְּ יּוחָׁ  ַהמְּ

ה וָׁ הֹּ ד  יְּ חָׁ מו אֶׁ ד ּוׁשְּ חָׁ  אֶׁ
ה: ִהלָׁ ִלתְּ ת וְּ רֶׁ אֶׁ ִתפְּ ֵׁשם ּולְּ  לְּ

 
ה: לָׁ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַׁשבָׁ ה. פְּ ַראת ַכלָׁ ה דוִדי ִלקְּ כָׁ  לְּ

 
ה  כָׁ ֵנלְּ כּו וְּ ת לְּ ַראת ַׁשבָׁ  ִלקְּ

ה  כָׁ רָׁ קור ַהבְּ  ִכי ִהיא מְּ
ה  סּוכָׁ ם נְּ דֶׁ  ֵמראׁש ִמקֶׁ

חִ  ה תְּ בָׁ ׁשָׁ ַמח  ה בְּ שֶׁ ה:סוף ַמע   לָׁ
 

ה: לָׁ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַׁשבָׁ ה. פְּ ַראת ַכלָׁ ה דוִדי ִלקְּ כָׁ  לְּ
 

ה  לּוכָׁ ְך ִעיר מְּ לֶׁ ַּדׁש מֶׁ  ִמקְּ
ה  ֵפכָׁ ִאי ִמתוְך ַהה   קּוִמי צְּ

א  כָׁ ק ַהבָׁ ֵעמֶׁ ת בְּ בֶׁ ְך ׁשֶׁ  ַרב לָׁ
ה: לָׁ מְּ ַלִיְך חֶׁ מול עָׁ הּוא ַיחְּ  וְּ

 
ה: לָׁ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַׁשבָׁ ה. פְּ ַראת ַכלָׁ ה דוִדי ִלקְּ כָׁ  לְּ

 
ר קּוִמי  פָׁ ִרי ֵמעָׁ ַנע   ִהתְּ

ֵתְך ַעִמי  ַארְּ ֵדי ִתפְּ ִׁשי ִבגְּ  ִלבְּ
ִמי  ן ִיַשי ֵבית ַהַלחְּ  ַעל ַיד בֶׁ

ּה: ָאלָׁ ִׁשי גְּ ל ַנפְּ ה אֶׁ בָׁ רְּ  קָׁ
 

ה: לָׁ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַׁשבָׁ ה. פְּ ַראת ַכלָׁ ה דוִדי ִלקְּ כָׁ  לְּ
 

ִרי  עורְּ ִרי ִהתְּ עורְּ  ִהתְּ
א אוֵרְך קּוִמי אוִרי   ִכי בָׁ

 ִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵבִרי עּו
בוד  ה כְּ וָׁ הֹּ ה:יְּ לָׁ ַלִיְך ִנגְּ  עָׁ
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ה: לָׁ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַׁשבָׁ ה. פְּ ַראת ַכלָׁ ה דוִדי ִלקְּ כָׁ  לְּ

 
ִמי  לְּ לא ִתכָׁ  לא ֵתבוִׁשי וְּ

ֱהִמי  ִחי ּוַמה תֶׁ תוח   ַמה ִתׁשְּ
ִנֵּיי ַעִמי  ְך יֱֶׁחסּו ע   בָׁ

ּה: ה ִעיר ַעל ִתלָׁ תָׁ נְּ ִנבְּ  וְּ
 

ה דודִ  כָׁ ה:לְּ לָׁ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַׁשבָׁ ה. פְּ ַראת ַכלָׁ  י ִלקְּ
 

ִיְך  ה ׁשוסָׁ ִׁשסָׁ יּו ִלמְּ הָׁ  וְּ
ִיְך  עָׁ ַבלְּ ל מְּ קּו כָׁ ח  רָׁ  וְּ
ִיְך  ַלִיְך ֱאלהָׁ ִשיש עָׁ  יָׁ

ה: ן ַעל ַכלָׁ תָׁ שוש חָׁ  ִכמְּ
 

ה: לָׁ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַׁשבָׁ ה. פְּ ַראת ַכלָׁ ה דוִדי ִלקְּ כָׁ  לְּ
 

רוִצי  מאל ִתפְּ ִמין ּושְּ  יָׁ
ת  אֶׁ הוְּ וָׁ הֹּ ִריִצי  יְּ  ַתע 

ִצי  ן ַפרְּ  ַעל ַיד ִאיׁש בֶׁ
ה: ִגילָׁ נָׁ ה וְּ חָׁ מְּ ִנשְּ  וְּ

 
ה: לָׁ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַׁשבָׁ ה. פְּ ַראת ַכלָׁ ה דוִדי ִלקְּ כָׁ  לְּ

 
ּה  לָׁ ת ַבעְּ רֶׁ טֶׁ לום ע  ׁשָׁ  בִאי בְּ

ה  ֳהלָׁ צָׁ ה ּובְּ ִרנָׁ ה בְּ חָׁ ִשמְּ  ַגם בְּ
ה:  ג לָׁ  תוְך ֱאמּוֵני ַעם סְּ

ה. בִאי ַכלָׁ   ה. בִאי ַכלָׁ

א: תָׁ כְּ ת ַמלְּ ה. ַׁשבָׁ  בִאי ַכלָׁ
 

ה: לָׁ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַׁשבָׁ ה. פְּ ַראת ַכלָׁ ה דוִדי ִלקְּ כָׁ  לְּ
 

 אבליםקבלת פני 

קוֹּם ַנֵחם ַהמָׁ ם  יְּ כֶׁ תְּ  אֶׁ
ְך תוֹּ ָאר בְּ ן ׁשְּ ִים אבלי ִצּיוֹּ לָׁ  .וירּוׁשָׁ
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 טלגשם/ל ברךות והילדים מוזמנים להילדכל 
 

ֹו תהלים צב מִׁ֥ זְׁ ת׃מ  ֹֽ ֣יֹום ַהַשבָּׁ יר לְׁ ֹון׃  ר ש ָ֗ יֹֽ לְׁ ָ֣ך ע  מְׁ ש  ר לְׁ ִ֖ ַזמ  ֑ה ּולְׁ ֹות ַליהוָּׁ דִׁ֥ ה  ֹוב לְׁ  ב טָ֗

ֹות׃ ד ע   ילֹֽ ָךָ֗ ַבל  ּונָּׁתְׁ ֱאמֹֽ ָך ו ָּ֝ ֑ ד  ֹֽ ר ַחסְׁ ק  יד ַבב ֣ ֣ ַהג  ֹור׃ ג לְׁ נֹֽ כ  ֣יֹון בְׁ גָּׁ י ה  ִ֖ ל ֲעל  ֑ב  י־נָּׁ שֹור ַוֲעל  י־עְָּּׁ֭ ל 

֣ה  הוָּׁ י יְׁ נ  ַת֣ ַמחְׁ י ש  ִ֤ ּו ה כ  קִׁ֥ מְׁ ד עָּׁ א ָ֗ ֑ה מְָּׁ֝ הוָּׁ יָך יְׁ ֣ ֣לּו ַמֲעש  דְׁ ָּֽן׃ ו ַמה־גָּׁ ֹֽ יָך ֲאַרנ  ֣ י יָּׁד  ִ֖ ַמֲעש  ֹֽ ָך בְׁ ֑ ֳעל  פָּׁ בְׁ

ֹו  מִׁ֥ ים  כְׁ ע ַ֨ שָּׁ ַח רְׁ ר ִ֤ פְׁ את׃ ח ב  ת־ז ֹֽ ין א  ִׁ֥ יל ל א־יָּׁב  ס ָ֗ כְׁ ע ּוָּ֝ ֑ א י דָּׁ ַער ל ֣ יש־ַבְּ֭ ֹֽ יָך׃ ז א  ֹֽ ת  ב  שְׁ ַמחְׁ

ן  ו  ֑ י אָּׁ ֲעל  ל־פ ֣ יצּו כָּׁ יָּׁצ  ב ַוְּ֭ ש  ֹּ֪ה ע ָ֗ נ  י ה  ִ֤ ה׃ י כ  ֹֽ הוָּׁ ם יְׁ ִׁ֥ לָּׁ ע  ֹום לְׁ רָ֗ ה מָּׁ ִׁ֥ ַאתָּׁ ד׃ ט וְׁ י־ַעֹֽ ם ֲעד  ִׁ֥ דָּׁ מְׁ ֹֽ שָּׁ ה  לְׁ

נ ֑  ים ַקרְׁ ֣ א  רְׁ ם כ  ר  ֣ ן׃ יא ַותָּׁ ו  ֹֽ י אָּׁ ֲעל  ל־פ ִׁ֥ ּו כָּׁ דָ֗ רְׁ פָּׁ תְׁ דּו י ָּ֝ ֑ יָך י אב  ֣ ב  יְׁ ֣ה א  נ  י־ה  ֹֽ ה כ  הוָָּׁ֗ ֹֽ יָך  יְׁ ב ֡ יְׁ י א 

ט  ִׁ֥ ָּֽן׃ יב ַוַתב  ֹֽ ן ַרֲענָּׁ מ  ֣ ש  י בְׁ ֹּלת ָ֗ יק ַבָּ֝ ד  י׃ יג ַצְּ֭ ֹֽ נָּׁ זְׁ נָּׁה אָּׁ עְׁ ַמִׁ֥ שְׁ ים ת  ע ָ֗ ר  י מְׁ ַלִׁ֥ ים עָּׁ ִ֖ מ  י ַבקָּׁ ִׁ֥ ּורָּׁ שָ֫ י בְׁ ינ ָ֗ ע 

יחּו׃ ֹֽ ר  ינּו ַיפְׁ ֣ ֹות ֱאֹלה  רִ֖ ַחצְׁ ֑ה בְׁ הוָּׁ ית יְׁ ֣ ב  ים בְׁ תּול  ה׃ יד שְְּׁ֭ ֹֽ ג  שְׁ ֣נֹון י  בָּׁ ז ַבלְׁ ר  ִ֖ א  ח כְׁ ֑ רָּׁ פְׁ ר י  ֣ מָּׁ  ַכתָּׁ

ים ִ֖ נ  ש  ה דְׁ ֑ יבָּׁ ש  נּו֣בּון בְׁ ֹוד יְׁ י־יָּׁשָּׁ֣  טו עִ֖ ֹֽ יד כ  ַהג  ּו׃ טז לְְּׁ֭ יֹֽ הְׁ ים י  ֣ ֲעַננ  ַרֹֽ ל אוְׁ ֹֽ י וְׁ ָ֗ ּור  ֑ה צָּ֝ הוָּׁ  ר יְׁ

ה תָּׁ ִׁ֥ לָּׁ ֹו ַעוְׁ                                                                                        ׃בֹֽ

 

ְך֮ תהילים צג  לָּׁ ֣ה מָּׁ הוָּׁ ַאזָּׁ֑  יְׁ תְׁ ז ה  ה ע ֣ הוָּׁ ש יְְּׁ֭ ֣ ב  ש לָּׁ ִׁ֥ ב  ּות לָָּׁ֫ אֹּ֪ ֹוט׃ ב ג  מֹֽ ל ַבל־ת  ב ָ֗ ֹון ת ָּ֝ כִׁ֥ ר ַאף־ת 

֣רֹות הָּׁ ּו נְׁ אִ֖ שְׁ ֑ם י  ֣רֹות קֹולָּׁ הָּׁ ֣אּו נְׁ ה נָּׁשְׁ הוָָּׁ֗ ֹֽ ֹות  יְׁ רַ֨ הָּׁ ּו נְׁ אִ֤ ה׃ ג נָּׁשְׁ תָּׁ ֹֽ ֣ם אָּׁ עֹולָּׁ ֹֽ ז מ  ֑ אָּׁ ֲאָ֣ך מ  סְׁ ֣כֹון כ   נָּׁ

יר ַבמָּׁ  ִ֖ ֑ם ַאד  י־יָּׁ ר  בְׁ שְׁ ים מ  ֣ יר  ים ַאד  ם ַרב ָ֗ י  ֹות  ַמִ֤ לַ֨ ק  ֹֽם׃ ד מ  יָּׁ כְׁ יָך  דָּׁ ת ַ֨ ד  ֹֽ ה׃ ה ע  ֹֽ הוָּׁ ֣רֹום יְׁ

ים׃ ֹֽ ְך יָּׁמ  ר  א ֣ ה לְׁ הוָָּׁ֗ ש יְָּׁ֝ ד  ה־ק ֑ ָךִׁ֥ ַנֲאוָּׁ יתְׁ ב  ד לְׁ א ָ֗ ּו מְׁ נִּ֬ מְׁ  נ א 

 
 ואבלות קדיש לאבלים

א. ֵמּה ַרבָׁ ַקַּדׁש ׁשְּ ִיתְּ ַגַּדל וְּ כּוֵתיּה ִיתְּ ִליְך ַמלְּ ַימְּ עּוֵתיּה. וְּ א ִכרְּ רָׁ א ִּדי בְּ מָׁ לְּ עָׁ ַמח . בְּ ַיצְּ וְּ

ֵניּה. ִוי קָׁ רְּ ִׁשיֵחּה.פ  ֵרב מְּ ַמן  קָׁ א ּוִבזְּ לָׁ גָׁ ֵאל ַבע  רָׁ כל ֵבית ִישְּ ַחֵּיי דְּ יוֵמיכון ּובְּ ַחֵּייכון ּובְּ בְּ
רּו ָאֵמן.  ִאמְּ ִריב וְּ ַתַבח.  קָׁ ִיׁשְּ ַרְך. וְּ בָׁ ַמּיָׁא ִיתְּ לְּ ֵמי עָׁ לְּ עָׁ ַלם ּולְּ עָׁ ַרְך לְּ בָׁ א מְּ ֵמּה ַרבָׁ ֵהא ׁשְּ יְּ
רוַמם.  ִיתְּ ַאר. וְּ פָׁ ִיתְּ ַנֵשא.  וְּ ִיתְּ ִריְך הּוא. וְּ א בְּ ׁשָׁ דְּ ק  ֵמיּה ּדְּ ל ׁשְּ ַהלָׁ ִיתְּ ה. וְּ ַעלֶׁ ִיתְּ ר. וְּ ַהּדָׁ ִיתְּ וְּ

רּו ָאֵמן. ִאמְּ א וְּ מָׁ לְּ עָׁ ן בְּ ִמירָׁ א. ַּדא  תָׁ מָׁ נֶׁחָׁ א וְּ תָׁ חָׁ בְּ א. ִתׁשְּ תָׁ א. ִׁשירָׁ תָׁ כָׁ ל ִברְּ א ִמן כָׁ ֵעילָׁ  לְּ
ַמּיָׁא א ִמן ׁשְּ א ַרבָׁ מָׁ לָׁ ֵהא ׁשְּ ַחִּיים יְּ ִבים / וְּ שָׁ  טוֹּ א ַחִּיים וְּ בָׁ ֵׁשיזָׁ ה וְּ מָׁ נֶׁחָׁ ה וְּ ע ִויׁשּועָׁ בָׁ

ֵאל רָׁ ל ַעמו ִישְּ כָׁ נּו ּולְּ ה. לָׁ לָׁ ַהצָׁ ֵריַוח וְּ ה וְּ רָׁ ַכפָׁ ה וְּ ִליחָׁ ה ּוסְּ לָׁ א  פּוָאה ּוגְּ ל  ּורְּ ַעל כָׁ ֵלינּו וְּ / עָׁ
רּו ָאֵמן.  ִאמְּ ֵאל וְּ ר ִישרָׁ לום ִבמְּ ה ׁשָׁ יו. הּוא עושֶׁ ֵלינּו.  ברחמיוומָׁ לום עָׁ ה ׁשָׁ שֶׁ ַעל ַיע  וְּ

ֵאל  לכָׁ  רָׁ ַעלִישְּ ֵבי כל וְּ ׁשְּ רּו ָאֵמן. ֵתֵבל  יוֹּ ִאמְּ  וְּ
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 ערבית
 

 

 רשות לקריאת שמע

 

רּוֵאי ל בְּ ה כָׁ ה ּוַמּטָׁ לָׁ  ַמעְּ
ד חָׁ אֶׁ ם כְּ ִעידּון ַיִגידּון כ לָׁ  יְּ

יָׁ  ד יְּ חָׁ מוֹּ אֶׁ ד ּוׁשְּ חָׁ  אֶׁ
 

ְך ִבילָׁ ת ׁשְּ ִתיבוֹּ ַתִים נְּ ִׁשים ּוׁשְּ לוֹּ רּוו  ׁשְּ ַספְּ ם יְּ דָׁ ל ֵמִבין סוֹּ ְך כָׁ לָׁ דְּ  גָׁ
םוְּ  ִעידּון הֶׁ ְך יְּ לָׁ ל ׁשֶׁ ד           ִכי ַהכֹּ י חָׁ ְך ַהמְּ לֶׁ ֵאל ַהמֶׁ ה הָׁ ַאתָׁ  וְּ
 

ב בָׁ נּוילְּ ם בָׁ לָׁ ם עוֹּ בָׁ ׁשְּ חָׁ ת בְּ נּוי          וֹּ ָך ׁשָׁ תְּ ל ֵיׁש ִבלְּ אּו כָׁ צְּ  ִימְּ
נּוי ל ַהכֹּל מָׁ קָׁ ִמׁשְּ ר בְּ פָׁ ִמסְּ ד   בְּ חָׁ ה אֶׁ עֶׁ נּו ֵמרוֹּ ם ִנתְּ  כ לָׁ

 
ן ֵמרֹּאׁש ָך ִסמָׁ ף ֵיׁש לְּ ַעד סוֹּ ן          וְּ ֵתימָׁ ם וְּ דֶׁ קֶׁ יָׁם וְּ ן וָׁ פוֹּ  צָׁ

ן ָך ֵעד נֱֶׁאמָׁ ֵתֵבל לְּ ד           ַׁשַחק וְּ חָׁ ד ּוִמזֶׁה אֶׁ חָׁ  ִמזֶׁה אֶׁ
 

ד בוֹּ ַבד זָׁ ָך ִנזְּ ל ִממְּ ד           ַהכֹּ דּו ָאבוֹּ אבְּ ֵהם יֹּ ד וְּ מֹּ ה ַתע   ַאתָׁ
ד בוֹּ ָך ִיֵתן כָׁ צּור לְּ ל יְּ ֵכן כָׁ ד   לָׁ חָׁ ֹלא ָאב אֶׁ ף ה  ַעד סוֹּ  ִכי ֵמרֹּאׁש וְּ

 
 ר' שלמה אבן גבירול                                                                    

 

 

 

 
 

 
 במסורת עדות המזרח החזן אומר חצי קדיש: 

ַגַּדל יִ  ִיתְּ א. וְּ ֵמּה ַרבָׁ ַקַּדׁש ׁשְּ עּוֵתיּה. וְּ תְּ א ִכרְּ רָׁ א ִּדי בְּ מָׁ לְּ עָׁ כּוֵתיּה.בְּ ִליְך ַמלְּ ַמח  ַימְּ ַיצְּ וְּ
רְּ  ִׁשיֵחּה.פ  ֵרב מְּ ֵניּה. ִויקָׁ ַמן  קָׁ א ּוִבזְּ לָׁ גָׁ ֵאל ַבע  רָׁ כל ֵבית ִישְּ ַחֵּיי דְּ יוֵמיכון ּובְּ ַחֵּייכון ּובְּ בְּ

תַ  ִיׁשְּ ַרְך. וְּ בָׁ ַמּיָׁא ִיתְּ לְּ ֵמי עָׁ לְּ עָׁ ַלם ּולְּ עָׁ ַרְך לְּ בָׁ א מְּ ֵמּה ַרבָׁ ֵהא ׁשְּ רּו ָאֵמן. יְּ ִאמְּ ִריב וְּ ַבח. קָׁ
ִריְך הּוא.  א בְּ ׁשָׁ דְּ ק  ֵמיּה ּדְּ ל ׁשְּ ַהלָׁ ִיתְּ ה. וְּ ַעלֶׁ ִיתְּ ר. וְּ ַהּדָׁ ִיתְּ ַנֵשא. וְּ ִיתְּ רוַמם. וְּ ִיתְּ ַאר. וְּ פָׁ ִיתְּ  וְּ
רּו ָאֵמן.  ִאמְּ א וְּ מָׁ לְּ עָׁ ן בְּ ִמירָׁ א. ַּדא  תָׁ מָׁ נֶׁחָׁ א וְּ תָׁ חָׁ בְּ א. ִתׁשְּ תָׁ א. ִׁשירָׁ תָׁ כָׁ ל ִברְּ א ִמן כָׁ ֵעילָׁ  לְּ
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ת  כּו אֶׁ רְּ הֹּ בָׁ היְּ ְך: וָׁ ברָׁ  ַהמְּ

רּוְך  הבָׁ וָׁ הֹּ ב יְּ ד:וַהמְּ עֶׁ ם וָׁ עולָׁ ְך לְּ  רָׁ
רּוְך  הבָׁ וָׁ הֹּ ב יְּ ד:וַהמְּ עֶׁ ם וָׁ עולָׁ ְך לְּ  רָׁ

 

ה  רּוְך ַאתָׁ הבָׁ וָׁ הֹּ ה. פוֵתַח יְּ מָׁ כְּ חָׁ ִבים בְּ רָׁ ִריב ע  רו ַמע  בָׁ ר ִבדְּ ׁשֶׁ ם, א  עולָׁ ְך הָׁ לֶׁ , ֱאלֵהינּו מֶׁ
לִ  ַׁשנֶׁה ִעִתים ּוַמח  ה. מְּ בּונָׁ ִרים ִבתְּ עָׁ ַמִניםׁשְּ ת ַהזְּ ִבים. יף אֶׁ ת ַהכוכָׁ ַסֵּדר אֶׁ  ּומְּ

ֵני  ְך ִמפְּ חׁשֶׁ ְך וְּ ֵני חׁשֶׁ ה. גוֵלל אור ִמפְּ לָׁ יְּ לָׁ ם וָׁ צונו. בוֵרא יומָׁ ִקיַע ִכרְּ רָׁ ם בָׁ רוֵתיהֶׁ מְּ ִמׁשְּ בְּ
ה. אור.  לָׁ יְּ ִּדיל ֵבין יום ּוֵבין לָׁ ה. ּוַמבְּ לָׁ יְּ ִביר יום ּוֵמִביא לָׁ הַהַמע  וָׁ הֹּ מ יְּ אות ׁשְּ בָׁ ֵאל  ו.צְּ

ד עֶׁ ם וָׁ לָׁ עוֹּ ֵלינּו לְּ ֹלְך עָׁ ִמיד ִימְּ ַקּיָׁם תָׁ ה . ַחי וְּ רּוְך ַאתָׁ הבָׁ וָׁ הֹּ ִבים: יְּ רָׁ ִריב ע   , ַהַמע 

 
 . תָׁ נּו ִלַמדְּ ִטים אותָׁ פָׁ ִקים ּוִמׁשְּ ות ח  ה ּוִמצְּ . תורָׁ תָׁ בְּ ָך ָאהָׁ ֵאל ַעמְּ רָׁ ם ֵבית ִישְּ ַבת עולָׁ ַאה 

ה ַעל ֵכן  וָׁ הֹּ בֵ יְּ כְּ ׁשָׁ ַמח ֱאלֵהינּו בְּ ִנשְּ יָך וְּ קֶׁ ח  ִשיַח בְּ קּוֵמנּו נָׁ לוזנּו ּובְּ ַנע  ֵרי  וְּ ִדבְּ מּודבְּ  ַתלְּ
ד.  עֶׁ ם וָׁ עולָׁ יָך לְּ קותֶׁ ח  יָך וְּ ותֶׁ ָך ּוִמצְּ תֶׁ ם תורָׁ גֶׁה יומָׁ ם נֶׁהְּ הֶׁ ֵמינּו. ּובָׁ ְך יָׁ אורֶׁ ִכי ֵהם ַחֵּיינּו וְּ

רּוְך ִמים. בָׁ עולָׁ נּו לְּ סּור ִממֶׁ ָך לא תָׁ תְּ בָׁ ַאה  ה. וְּ לָׁ יְּ לָׁ ה  וָׁ הַאתָׁ וָׁ הֹּ ת ַעמו יְּ , אוֵהב אֶׁ
ֵאל:  רָׁ  ִישְּ

 

ֵאל,  רָׁ ַמע ִישְּ הׁשְּ וָׁ הֹּ הֱאלֵהינּו,  יְּ וָׁ הֹּ ד: יְּ חָׁ  אֶׁ
כּותו בוד ַמלְּ רּוְך ֵׁשם כְּ ד: בָׁ עֶׁ ם וָׁ עולָׁ  לְּ

 

תִָּּׁ֔  דברים ו ַהבְׁ ֣ אָּׁ ָך׃  וְׁ ֹֽ ד  א  ל־מְׁ כָּׁ ָךִ֖ ּובְׁ שְׁ ל־ַנפְׁ כָּׁ ָךִׁ֥ ּובְׁ בְׁ בָּׁ ל־לְׁ כָּׁ יָך בְׁ ֑ ֣ה ֱאֹלה  הוָּׁ ת יְׁ ִ֖ ים  וא  ֣ ר  בָּׁ ּו ַהדְׁ יִ֞ הָּׁ וְׁ

ֹום  ָ֛ך ַהיִ֖ ַצּוְׁ י מְׁ ר כ  נ  ר אָּׁ ה ֲאש ַ֨ ל  א ָ֗ ָך׃  )יפסיק מעט(הָּׁ ֹֽ ב  בָּׁ ם  זַעל־לְׁ ֑ ִ֖ בָּׁ תָּׁ ַברְׁ ד  יָך וְׁ נ ִּ֔ בָּׁ ם לְׁ ֣ תָּׁ ַננְׁ ש  וְׁ

ְך ּוֹֽ  ר  ָ֣ך ַבד ִּ֔ תְׁ כְׁ ל  ָך  ּובְׁ ית   ב  ָךִ֤ בְׁ תְׁ בְׁ ש  ָך׃ בְׁ ֹֽ קּומ  ָךִ֖ ּובְׁ בְׁ כְׁ שָּׁ ּו  חבְׁ יִׁ֥ הָּׁ ָך וְׁ ֑ ֹות ַעל־יָּׁד  אִ֖ ם לְׁ ִׁ֥ תָּׁ ַשרְׁ ּוקְׁ

 ֹֽ ינ  ין ע  ִׁ֥ ת ב  פ ִ֖ טָּׁ ט  יָך׃ טיָך׃ לְׁ ֹֽ ר  עָּׁ שְׁ ָך ּוב  ִ֖ ית  ת ב  זּוז ִׁ֥ ם ַעל־מְׁ ֛ תָּׁ ַתבְׁ  ּוכְׁ

 

שְׁ  דברים יא ַע ת  מ ִ֤ ם־שָּׁ ה א  יָָּׁ֗ הָּׁ עּו  וְׁ ֹו מְׁ צְׁ ל־מ  ִ֖ם ַה֑יֹוםא  כ  תְׁ ִׁ֥ה א  ַצּו  י מְׁ ֛ כ  נ  ר אָּׁ ר י ֲאש   )יפסיק מעט(  ַתִּ֔

ם   יכ  ה  ִ֤ה ֱאֹלֹֽ הוָּׁ ת־יְׁ ה א  ַאֲהבִָּׁ֞ ם׃  )יבטא היטב את העי"ן(לְׁ ֹֽ כ  שְׁ ל־ַנפְׁ כָּׁ ִ֖ם ּובְׁ כ  ַבבְׁ ל־לְׁ כָּׁ ֹו בְׁ דִּ֔ בְׁ עָּׁ  ידּולְׁ

ָך׃  ֹֽ ר  הָּׁ צְׁ י  ָךִ֖ וְׁ שְׁ יר  ֹֽ ת  ָך וְׁ נ ִּ֔ גָּׁ ֣ דְׁ תָּׁ ַספְׁ אָּׁ ֑קֹוש וְׁ ה ּוַמלְׁ ֣ ֹו יֹור  תִ֖ ע  ֛ם בְׁ כ  צְׁ ר־ַארְׁ ַטֹֽ י מְׁ ר נַָּׁתת  י  טווְׁ ֛ נַָּׁתת  וְׁ

׃  תָּׁ עְׁ ֹֽ בָּׁ שָּׁ ִ֖ וְׁ תָּׁ ַכלְׁ אָּׁ ָך וְׁ ֑ ת  מְׁ ה  בְׁ ָךִ֖ ל  דְׁ שָּׁ ב בְׁ ש  ִׁ֥ ם  טזע  ת ָ֗ ַסרְׁ ֑ם וְׁ כ  ַבבְׁ ה לְׁ ִ֖ ת  פְׁ ן י  ִׁ֥ ם פ  כ ִּ֔ ֣רּו לָּׁ מְׁ ֹֽ שָּׁ ה 

 ֹֽ ה  ם לָּׁ ִ֖ ית  ַתֲחו  שְׁ ה  ים וְׁ ִּ֔ ר  ים ֲאח  ֣ ם  ֱאֹלה  ת  ת־ יזם׃ ַוֲעַבדְׁ ר א  ַצִ֤ עָּׁ ם וְׁ כ ָ֗ ה בָּׁ הוֶָּּׁ֜ ה ַאף־יְׁ ַ֨ רָּׁ חָּׁ וְׁ

טִָּּׁ֔  ֣ה מָּׁ י  הְׁ א־י  ל ֹֽ ם  וְׁ י  ַמ  ץ ַהשָּׁ ר  ֣ אָּׁ ַעל  הָּׁ ה מ  ָ֗ רָּׁ ה  ם מְׁ ֣ ת  ּה ַוֲאַבדְׁ ֑ בּולָּׁ ת־יְׁ ן א  ִ֖ ת  א ת  ה ל ִׁ֥ מִָּּׁ֔ ֲאדָּׁ ֣ הָּׁ ר וְׁ

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95_%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%90_%D7%99%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%90_%D7%98%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%90_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%90_%D7%99%D7%96
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ם׃  ֹֽ כ  ן לָּׁ ִׁ֥ ת  ִ֖ה נ  הוָּׁ ר יְׁ ִׁ֥ ה ֲאש  בִָּּׁ֔ ֑ם  יחַהט  כ  שְׁ ל־ַנפְׁ ַעֹֽ ִ֖ם וְׁ כ  ַבבְׁ ה ַעל־לְׁ ל  י א ִּ֔ ַר֣ בָּׁ ת־דְׁ ם  א  ת  ַשמְׁ וְׁ

ם׃  ֹֽ ינ יכ  ין ע  ִׁ֥ ת ב  פ ִ֖ טֹוטָּׁ ּו לְׁ יִׁ֥ הָּׁ ם וְׁ כ ִּ֔ אֹות  ַעל־י דְׁ ם לְׁ ִ֤ תָּׁ ם א  ת ַ֨ ַשרְׁ ת־ יטּוקְׁ ם א  ֛ תָּׁ ם א  ִׁ֥ ת  ַמדְׁ ל  וְׁ

ָך׃  ֹֽ קּומ  ָךִ֖ ּובְׁ בְׁ כְׁ שָּׁ בְׁ ְך ּוֹֽ ר  ָ֣ך ַבד ִּ֔ תְׁ כְׁ ל  ָך  ּובְׁ ית   ב  ָךִ֤ בְׁ תְׁ בְׁ ש  ם בְׁ ֑ ר בָּׁ ֣ ַדב  ִ֖ם לְׁ נ יכ  ם ַעל־ כבְׁ ֛ תָּׁ ַתבְׁ ּוכְׁ

יָך׃  ֹֽ ר  עָּׁ שְׁ ָך ּוב  ִ֖ ית  ֹות ב  זּוזִׁ֥ ר  כאמְׁ ה ֲאש ַ֨ מִָּּׁ֔ ֲאדָּׁ ֹֽ ל הָּׁ ם ַעָׁ֚ נ יכ ִּ֔ י בְׁ ֣ ימ  ם  ו  יכ  מ  ּו יְׁ בִ֤ רְׁ ַען י  ַמַ֨ )יבטא לְׁ

֛ה ַלֲאב  היטב את העין(  הוָּׁ ע יְׁ ַבר שְׁ ץ׃ נ  ר  ֹֽ אָּׁ ם ַעל־הָּׁ י  ַמִ֖ י ַהשָּׁ ִׁ֥ ימ  ם כ  ֑ ה  ת לָּׁ ֣ ת  ִ֖ם לָּׁ יכ   ת 
 

ר׃  במדבר טו אמ ֹֽ ה ל  ִׁ֥ ש  ל־מ  ִ֖ה א  הוָּׁ ר יְׁ אמ  ּו  לחַוי ִׁ֥ שַ֨ עָּׁ ם וְׁ ה ִּ֔ ֣ ֲאל  תָּׁ ַמרְׁ אָּׁ ל  וְׁ א  רָּׁ שְׁ ִ֤י י  נ  ל־בְׁ ר א  ַדב ִ֞

ת׃  ל  ֹֽ כ  יל תְׁ ִׁ֥ ת  ִָּֽ֖ף פְׁ נָּׁ ת ַהכָּׁ ִׁ֥ יצ  ֛נּו ַעל־צ  ִׁ֥תְׁ נָּׁ ם וְׁ ֑ תָּׁ ר  ד  ם לְׁ ִ֖ יה  ד  גְׁ י ב  ִׁ֥ פ  ת ַעל־ַכנְׁ ֛ יצ  ם צ  ִׁ֥ ה  ֣ה  לטלָּׁ יָּׁ הָּׁ וְׁ

ֹו֣  צְׁ ל־מ  ת־כָּׁ ם  א  ת  ַכרְׁ ֹו ּוזְׁ תָ֗ ם א  ֣ ית  א  ֒ת ּורְׁ יצ  צ  ֮ם לְׁ כ  רּו לָּׁ תֶֻּּ֜ א־תָּׁ ל ֹֽ ם וְׁ ֑ תָּׁ ם א  ִ֖ ית  ה ַוֲעש  הוִָּּׁ֔ ת יְׁ

ַבבְׁ  י לְׁ ִ֤ ם׃ ַאֲחר  ֹֽ יה  ים ַאֲחר  ִ֖ נ  ם ז  ִׁ֥ ר־ַאת  ם ֲאש  ינ יכ ִּ֔ ֹֽ י ע  ֣ ַאֲחר  ם  וְׁ ּו ַועֲ  מכ  רִּ֔ כְׁ זְׁ ַען ת  ַמ֣ ם לְׁ ִ֖ ית  ש 

ֹו צְׁ ל־מ  ת־כָּׁ ם׃ א  ֹֽ יכ  אֹלה  ֹֽ ים ל  ִ֖ ש  ד  ם קְׁ ִׁ֥ ית  י  הְׁ י ו  ֑ הוָּׁ֣  מאתָּׁ י יְׁ י ֲאנ ִ֞ את  ִ֤ ר הֹוצ  ם ֲאש ַ֨ יכ ָ֗ ה  ה ֱאֹלֹֽ

ם ֹֽ יכ  ִׁ֥ה ֱאֹלה  הוָּׁ י יְׁ ִ֖ ים ֲאנ  ֑ אֹלה  ִ֖ם ל  כ  ֹות לָּׁ יִׁ֥ הְׁ ם ל  י  ַרִּ֔ צְׁ ץ מ  ר  ֣ א  ם  מ  כ  תְׁ ת. א   ׃ֱאמ 

 

ֵלינּו. ִכי הּוא  ַקּיָׁם עָׁ ל זאת וְּ ה כָׁ ֱאמּונָׁ הוֶׁ וָׁ הֹּ ֵאל  יְּ רָׁ נּו ִישְּ ַנחְּ תו. ַוא  ֵאין זּולָׁ ֱאלֵהינּו וְּ
ֵרינּו. ַעמו. ַהפוֵדנּו ִמּיַ  נּו ִמצָׁ ע לָׁ רָׁ ֵאל ַהִנפְּ ִריִצים. הָׁ ל עָׁ ֵכנּו ִמַכף כָׁ ֵלנּו ַמלְּ ִכים. ַהגא  לָׁ ד מְּ

ֵלנּו. ַתן ַלמוט ַרגְּ לא נָׁ ֵׁשנּו ַבַחִּיים וְּ ם ַנפְּ ֵׁשנּו:  ַהשָׁ ֵבי ַנפְּ ל אויְּ כָׁ מּול לְּ ַׁשֵלם גְּ ִריֵכנּו  ַהמְּ ַהַמדְּ

ֵננ ם ַקרְּ ֵבינּו. ַוּיָׁרֶׁ מות אויְּ ַמת ַעל בָׁ ַאדְּ ִתים בְּ מופְּ אותות ּובְּ עה. בְּ ַפרְּ ה בְּ מָׁ קָׁ נּו ִנִסים נְּ ה לָׁ עושֶׁ ֵאל הָׁ ֵאינּו. הָׁ ל שונְּ ּו ַעל כָׁ

ם. ֵחרּות עולָׁ ם לְּ ֵאל ִמתוכָׁ רָׁ ת ַעמו ִישְּ ִים. ַוּיוִציא אֶׁ רָׁ כוֵרי ִמצְּ ל בְּ תו כָׁ רָׁ בְּ עֶׁ ה בְּ ם. ַהַמכֶׁ ֵני חָׁ יו ֵבין  בְּ נָׁ ִביר בָׁ ַהַמע 
ֵרי יַ  תו ִגזְּ בּורָׁ ת גְּ ִנים אֶׁ אּו בָׁ הומות ִטַבע. רָׁ ם ִבתְּ ֵאיהֶׁ ת שונְּ אֶׁ ם וְּ ֵפיהֶׁ ת רודְּ אֶׁ ם סּוף. וְּ

ה  נּו ִׁשירָׁ ָך עָׁ ֵאל לְּ רָׁ ֵני ִישְּ ה ּובְּ ם. מׁשֶׁ ֵליהֶׁ לּו ע  צון ִקבְּ רָׁ כּותו בְּ מו. ּוַמלְּ הודּו ִלׁשְּ חּו וְּ ִׁשבְּ
ִש  םבְּ רּו כ לָׁ ָאמְּ ה וְּ ה ַרבָׁ חָׁ ֵאלִ : מְּ ה בָׁ מכָׁ הים ִמי כָׁ וָׁ הֹּ א יְּ ׁש. נורָׁ ר ַבקדֶׁ ּדָׁ ה נֶׁאְּ מכָׁ . ִמי כָׁ

א: לֶׁ ִהלות עשה פֶׁ  תְּ
 

יָך. ואשכנז  ספרדנוסח  נֶׁ אּו בָׁ ָך רָׁ כּותְּ ַמלְּ
ֵני מׁשֶׁ  נּו. בוֵקַע יָׁם ִלפְּ ה. זֶׁה ֵאִלי עָׁ

רּו:  ָאמְּ ה וְּ וָׁ הֹּ ד:יְּ עֶׁ ם וָׁ עלָׁ לְך לְּ  ִימְּ

ָך  נוסח עדות המזרח כּותְּ הַמלְּ וָׁ הֹּ ֱאלֵהינּו  יְּ
נֶׁ  אּו בָׁ ם הודּו רָׁ יָך ַעל ַהּיָׁם ַיַחד כ לָׁ

רּו  ָאמְּ ִליכּו וְּ ִהמְּ הוְּ וָׁ הֹּ ד: יְּ עֶׁ ם וָׁ עולָׁ לְך לְּ   ִימְּ

 
ה  דָׁ ֱאַמר. ִכי פָׁ נֶׁ הוְּ וָׁ הֹּ ָאלו ִמּיַ  יְּ קב. ּוגְּ ת ַיע  נּו: אֶׁ ק ִממֶׁ זָׁ ה ד חָׁ רּוְך ַאתָׁ הבָׁ וָׁ הֹּ ַאל יְּ . גָׁ

ֵאל:  ִישרָׁ
 
 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%90_%D7%99%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%90_%D7%99%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%90_%D7%9B
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%90_%D7%9B%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98%D7%95_%D7%9C%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98%D7%95_%D7%9C%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98%D7%95_%D7%9E
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98%D7%95_%D7%9E%D7%90
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 נוסח עדות המזרח

ׁשָׁ  ִכיֵבנּו ָאִבינּו לְּ ִמיֵדנּו ַהׁשְּ ַהע  לום, וְּ
רוש  לום, ּופְּ ׁשָׁ ַחִּיים טוִבים ּולְּ ֵכנּו לְּ ַמלְּ
ֵכנּו  ֵננּו ַמלְּ ַתקְּ ָך וְּ לומֶׁ ַכת ׁשְּ ֵלינּו ס  עָׁ
ה  ֵהרָׁ הוִׁשיֵענּו מְּ יָך, וְּ נֶׁ פָׁ ה ִמלְּ ה טובָׁ ֵעצָׁ בְּ

ֵדנּו. ֵגן ַבע  הָׁ ָך וְּ מֶׁ ַמַען ׁשְּ )יכוין לקבל תוספת  לְּ

ַעל הנשמה( ֵלינּו וְּ רוש עָׁ ַלִים  ּופְּ רּוׁשָׁ יְּ
ה  רּוְך ַאתָׁ לום. בָׁ ׁשָׁ ִמים וְּ ַכת ַרח  ְך ס  ִעירָׁ

ה וָׁ הֹּ ַעל  יְּ ֵלינּו וְּ לום עָׁ ַכת ׁשָׁ ַהפוֵרש ס 
ַלִים ָאֵמן:  רּוׁשָׁ ַעל יְּ ֵאל וְּ רָׁ ל ַעמו ִישְּ  כָׁ

 

 

 נוסח אשכנז

הַהשִכיֵבנּו  וָׁ הֹּ שלום.  יְּ ֱאלֵהינּו לְּ
רו ַחִּיים ּופְּ ֵכנּו לְּ ִמיֵדנּו ַמלְּ ַהע  ֵלינּו וְּ ש עָׁ

ה  ה טובָׁ ֵעצָׁ ֵננּו בְּ ַתקְּ ָך. וְּ ַכת שלומֶׁ ס 
ָך. ַמַען שמֶׁ ה לְּ ֵהרָׁ הושיֵענּו מְּ נֶׁיָך. וְּ פָׁ  ִמלְּ

ֵגן ַבע   הָׁ יָׁגון. ֵדנּו: וְּ ב וְּ עָׁ רָׁ ב וְּ רֶׁ חֶׁ ר וְּ בֶׁ ֵלינּו אוֵיב דֶׁ ֵסר ֵמעָׁ הָׁ וְּ
ִתיֵרנּו. יָך ַתסְּ פֶׁ נָׁ ֵצל כְּ ֵרינּו. ּובְּ ֵנינּו ּוֵמַאח  פָׁ ן ִמלְּ ֵסר שטָׁ הָׁ  וְּ
ַרחּום  ְך ַחנּון וְּ לֶׁ ה. ִכי ֵאל מֶׁ תָׁ ֵרנּו ּוַמִציֵלנּו אָׁ ִכי ֵאל שומְּ

ה: תָׁ ַחִיים  אָׁ ּושמור ֵצאֵתנּו ּובוֵאנּו לְּ
רוש  ם: ּופְּ ַעד עולָׁ ה וְּ שלום ֵמַעתָׁ ּולְּ

ה  רּוְך ַאתָׁ ָך. בָׁ ַכת שלומֶׁ ֵלינּו ס  ה עָׁ וָׁ הֹּ יְּ
ל ַעמו  ַעל כָׁ ֵלינּו וְּ ַכת שלום עָׁ ַהפוֵרש ס 

ִים:ִיש רּושלָׁ ַעל יְּ ֵאל וְּ  רָׁ

 

 

ם: ֵביִני ּוֵבין  ִרית עולָׁ ם בְּ דרתָׁ ת לְּ ת ַהַשבָׁ שות אֶׁ ת. ַלע  ת ַהַשבָׁ ֵאל אֶׁ רָׁ ֵני ִישְּ רּו בְּ מְּ ׁשָׁ וְּ
ה  שָׁ ִמים עָׁ ת יָׁ ם. ִכי ֵׁשׁשֶׁ עלָׁ ֵאל אות ִהיא לְּ רָׁ ֵני ִישְּ הבְּ וָׁ הֹּ ץ  יְּ ָארֶׁ ת הָׁ אֶׁ ַמִים וְּ ת ַהשָׁ אֶׁ

ִביִעי  ַפׁש:ּוַבּיום ַהשְּ ַבת ַוִּינָׁ  ׁשָׁ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חצי קדיש: 

ִיתְּ  ַגַּדל וְּ מֵ ִיתְּ א. ַקַּדׁש ׁשְּ כּוֵתיּה.ּה ַרבָׁ ִליְך ַמלְּ ַימְּ עּוֵתיּה. וְּ א ִכרְּ רָׁ א ִּדי בְּ מָׁ לְּ עָׁ ַמח  בְּ ַיצְּ וְּ

ִׁשיֵחּה ֵרב מְּ ֵניּה. ִויקָׁ קָׁ רְּ ֵאל בַ  .פ  רָׁ כל ֵבית ִישְּ ַחֵּיי דְּ יוֵמיכון ּובְּ ַחֵּייכון ּובְּ ַמןבְּ א ּוִבזְּ לָׁ גָׁ ִריב  ע  קָׁ
רּו ָאֵמן.  ִאמְּ ַתַבח. וְּ ִיׁשְּ ַרְך. וְּ בָׁ ַמּיָׁא ִיתְּ לְּ ֵמי עָׁ לְּ עָׁ ַלם ּולְּ עָׁ ַרְך לְּ בָׁ א מְּ ֵמּה ַרבָׁ ֵהא ׁשְּ יְּ

א בְּ  ׁשָׁ דְּ ק  ֵמיּה ּדְּ ל ׁשְּ ַהלָׁ ִיתְּ ה. וְּ ַעלֶׁ ִיתְּ ר. וְּ ַהּדָׁ ִיתְּ ַנֵשא. וְּ ִיתְּ רוַמם. וְּ ִיתְּ ַאר. וְּ פָׁ ִיתְּ ִריְך הּוא. וְּ
ֵעי ן בְּ לְּ ִמירָׁ א. ַּדא  תָׁ מָׁ נֶׁחָׁ א וְּ תָׁ חָׁ בְּ א. ִתׁשְּ תָׁ א. ִׁשירָׁ תָׁ כָׁ ל ִברְּ א ִמן כָׁ רּו ָאֵמן.לָׁ ִאמְּ א וְּ מָׁ לְּ   עָׁ
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 תפילת עמידה
 

י ָׁ דנֹּ ַתי ,א  פָׁ ח שְּ תָׁ ָך ַיִגיד ּוִפי ִתפְּ תֶׁ ִהלָׁ  .תְּ
 

רּוְך ה בָׁ  ,יהוה ַאתָׁ

ֵתינּו ֵואֹלֵהי ֱאֹלֵהינּו בוֹּ  ,א 

ם ֱאֹלֵהי רהָׁ ָׁ ק ֵהיֱאֹל ,ַאבְּ חָׁ  ,ִיצְּ

ב ֵואֹלֵהי קֹּ ֵאל ,ַיע  ל הָׁ דוֹּ  ַהגָׁ

רא ַהִגבוֹּר ַהנוָֹּׁ ן ֵאל ,וְּ יוֹּ לְּ  ,עֶׁ

ֵמל ִדים גוֹּ סָׁ ִבים ח   ,טוֹּ

ֵנה קוֹּ ֵכר ,ַהכֹּל וְּ זוֹּ ֵדי וְּ  ,ָאבוֹּת ַחסְּ
ֵאל ּוֵמִביא ֵני גוֹּ ם ִלבְּ ֵניהֶׁ  בְּ

ַמַען מוֹּ  לְּ ה ׁשְּ בָׁ ַאה   .בְּ
 
 
 

רּוְך ה בָׁ  ֱאֹלֵהינּו ,יהוה ַאתָׁ

ֵתינּו יֵואֹלהֵ  בוֹּ ֵתינּו א  ִאמוֹּ  ,וְּ

ם ֱאֹלֵהי רהָׁ ָׁ ק ֱאֹלֵהי ,ַאבְּ חָׁ  ,ִיצְּ

ב ֵואֹלֵהי קֹּ רה ֱאֹלֵהי ,ַיע   ,שָׁ

ה ֱאֹלֵהי קָׁ  רֵחל ֱאֹלֵהי, רבְּ

ֵאל ,ֵלָאה ֵואֹלֵהי ל הָׁ דוֹּ  ַהגָׁ

רא ַהִגבוֹּר ַהנוָֹּׁ ן ֵאל ,וְּ יוֹּ לְּ  ,עֶׁ

ֵמל ִדים גוֹּ סָׁ ִבים ח  ֵנה ,טוֹּ קוֹּ  ,ַהכֹל וְּ

ֵכר זוֹּ דֵ  וְּ הוֹּת ָאבוֹּת יַחסְּ ִאמָׁ  ,וְּ
ה ּוֵמִביא לָׁ א  ַעמוֹּ  גְּ ֵאל לְּ רָׁ  ִישְּ

ַמַען מוֹּ  לְּ ה ׁשְּ בָׁ ַאה   .בְּ

 שובה בשבת

ֵרנּו ַחִּיים זכְּ ְך ,לְּ לֶׁ ֵפץ מֶׁ ֵבנּו, ַבַחִּיים חָׁ כתְּ ר וְּ ֵספֶׁ ָך ַהַחִּיים בְּ ַמַענְּ  .ַחִּיים ֱאֹלִהים לְּ
 

ְך לֶׁ ֵזר מֶׁ ִׁשיעַ  עוֹּ ֵגן ּומוֹּ רּוְך .ּומָׁ ה בָׁ ֵגן והיה ַאתָׁ ם מָׁ רהָׁ ָׁ רָׁ / ַאבְּ  ./הושְּ
 

ה ר ַאתָׁ לָׁם ִגבוֹּ עוֹּ י לְּ ָׁ דנֹּ ַחֵּיה ,א  ה ֵמִתים מְּ ִׁשיעַ  ַרב, ַאתָׁ הוֹּ  .לְּ
רּוחַ  ַמִשיב הגשמים בעונת ריד הָׁ ם ּומוִֹּ ריד בקיץ  ַהגֶׁׁשֶׁ ל מוִֹּ  ַהּטָׁ

ֵכל ַכלְּ ד ַחִּיים מְּ סֶׁ חֶׁ ַחֵּיה ,בְּ ִמים ֵמִתים מְּ רח  ַ   ,ַרִבים בְּ
פְּ  ֵמְך נוֹּ ֵפא ִליםסוֹּ רוֹּ ִלים וְּ סִּורים ּוַמִתיר ,חוֹּ   ,א 

ַקֵּים תוֹּ ִליֵׁשניֵ  ּומְּ ר ֱאמּונָׁ פָׁ ָך ִמי. עָׁ מוֹּ בּורוֹּת ַבַעל כָׁ   גְּ
ה ּוִמי מֶׁ ְך ּדוֹּ ְך ֵמִמית  - לָׁ לֶׁ ַחּיֶׁה מֶׁ ִמיחַ  ּומְּ ה ּוַמצְּ ׁשּועָׁ  .יְּ

 

מוָֹּך ִמי שובה בשבת ִמים ַאב כָׁ ַרח  ֵכר - הָׁ יו זוֹּ צּורָׁ ַחִּיים יְּ ִמיםבְּ  לְּ  .ַרח 
 

ן ֱאמָׁ נֶׁ ה וְּ יוֹּת ַאתָׁ ַהח  רּוְך .ֵמִתים לְּ ה בָׁ ַחֵּיה ,יהוה ַאתָׁ  .ַהֵמִתים מְּ
 

ה דוֹּׁש ַאתָׁ ָך קָׁ ִׁשמְּ דוֹּׁש וְּ ִׁשים קָׁ דוֹּ כל ּוקְּ לּוָך יוֹּם בְּ ַהלְּ ה יְּ לָׁ  .סֶׁ
רּוְך ה בָׁ ֵאל, יהוה ַאתָׁ דוֹּׁש הָׁ ְך שובה בשבת[  ַהקָׁ לֶׁ דוֹּׁש ַהמֶׁ  ].ַהקָׁ
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ה ׁש אַתָׁ ָׁ קַּדִ ת תְּ ִביִעי יוֹּם אֶׁ ָך ַהשְּ מֶׁ ִלית ,ִלׁשְּ ַמִים ַתכְּ ֵשה ׁשָׁ ץ ַמע  ָארֶׁ תוֹּ , וָׁ  ִמכל ּוֵבַרכְּ
ִמים תוֹּ  ,ַהּיָׁ ִקַּדׁשְּ ַמִנים ִמכל וְּ ֵכן ,ַהזְּ תּוב וְּ ָך כָׁ רתֶׁ תוָֹּׁ    :בְּ

 

כ לּו ַמִים ַויְּ רץ ַהשָׁ אֶָׁׁ הָׁ כל וְּ ָאם וְּ בָׁ ַכל .צְּ ִביעִ  ַבּיוֹּם ֱאֹלִהים ַויְּ תוֹּ  יַהשְּ ַלאכְּ ר מְּ ׁשֶׁ ה א  שָׁ  ,עָׁ
בתֹּ ַבּיוֹּם ִביִעי ַוִּיׁשְּ תוֹּ  ִמכל ַהשְּ ַלאכְּ ר מְּ ׁשֶׁ ה א  שָׁ ְך עָׁ רֶׁ בָׁ ת ַויְּ ִביִעי יוֹּם ֱאֹלִהים אֶׁ  ַהשְּ

ַקֵּדׁש תו ַויְּ ַבת בוֹּ  ִכי ,אֹּ תוֹּ  ִמכל ׁשָׁ ַלאכְּ ר ,מְּ ׁשֶׁ א א  רָׁ שוֹּת ֱאֹלִהים בָׁ   .ַלע 
 

ֵתינ ֵואֹלֵהי ֱאֹלֵהינּו בוֹּ ֵצה ּוא  ֵתינו, רְּ ִאמוֹּ ֵתנּו וְּ נּוחָׁ ֵׁשנּו ,ִבמְּ יָך ַקּדְּ תֶׁ וֹּ ִמצְּ ֵתן בְּ ֵקנּו  וְּ לְּ חֶׁ

ָך תֶׁ רָׁ תוֹּ ֵענּו ,בְּ ָך ַשבְּ ֵחנּו ִמּטּובֶׁ ַשמְּ ָך וְּ תֶׁ ַטֵהר ,ִביׁשּועָׁ ָך ִלֵבנּו וְּ ּדְּ עבְּ ת לְּ ֱאמֶׁ ִחיֵלנּו ,בֶׁ ַהנְּ , וְּ

ה ,ֱאֹלֵהינּו יהוה בָׁ ַאה  ן ַׁשַבת בְּ צוֹּ רָׁ ׁשֶׁ  ּובְּ נּוחּו ,ָךקדְּ יָׁ ּה וְּ ֵאל בָׁ רָׁ ֵׁשי ִישְּ ַקּדְּ ָך מְּ מֶׁ רּוְך. ׁשְּ  בָׁ

ה יהוה ַקֵּדׁש, ַאתָׁ ת מְּ  .ַהַשבָׁ
 

ֵצה ָך ,ֱאֹלֵהינּו יהוה, רְּ ַעמְּ ֵאל בְּ רָׁ ם ִישְּ תָׁ ִפלָׁ הֵׁשב ,ּוִבתְּ ה וְָּׁ דָׁ בוֹּ ִביר ע  ָך ִלדְּ ם ,ֵביתֶׁ תָׁ ִפלָׁ  ּותְּ

ה בָׁ ַאה  ַקֵבל בְּ ן תְּ צוֹּ רָׁ ִהי ,בְּ צוֹּ  ּותְּ רָׁ ִמיד ןלְּ ַדת תָׁ בוֹּ ֵאל ע  רָׁ ָך ִישְּ  .ַעמֶׁ
 

 
 כאן אומרים המועד שבתוך ובשבת בראש־חודש

ֵתינו ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי בוֹּ ֵתינו, א  ִאמוֹּ לֶׁה וְּ יָׁבוֹּא ַיע  ַיִגיעַ  וְּ ה ,וְּ אֶׁ ֵירָׁ ַמע וְּ ִישָׁ ה וְּ צֶׁ ֵירָׁ ֵקד ,וְּ ִיפָׁ ֵכר וְּ ִיזָׁ ֵננּו וְּ רוֹּ  ִזכְּ
ֵננּו דוֹּ ן, ּוִפקְּ רוֹּ ִזכְּ תֵ  וְּ בוֹּ ןא  רוֹּ ִזכְּ ֵתינּו וְּ ִאמוֹּ ִׁשיחַ  ינו וְּ ן מָׁ ִוד בֶׁ ָך ּדָׁ ּדֶׁ ן, ַעבְּ רוֹּ ִזכְּ ַלִים וְּ רּוׁשָׁ ָך ִעיר יְּ ׁשֶׁ ן ,קדְּ רוֹּ ִזכְּ  וְּ

ָך רֵאל ֵבית כל ַעמְּ ָׁ נֶׁיָך ִישְּ פָׁ ה ,לְּ ֵליטָׁ ה ,ִלפְּ בָׁ טוֹּ ֵחן ,לְּ ד לְּ סֶׁ חֶׁ ִמים ּולְּ רח  ַ ַחִּיים ,ּולְּ לוֹּם לְּ ׁשָׁ יוֹּם ,ּולְּ  ראֹּׁש בְּ

ׁש דֶׁ כוֹּת ַחג | ַהַמצוֹּת גחַ  | ַהחֹּ רנּו, ַהס  ֵ ה. זכְּ ֵדנּו בוֹּ , ֱאֹלֵהינּו יהוה ַהזֶׁ ה, ופקְּ בָׁ טוֹּ ִׁשיֵענּו בוֹּ  לְּ הוֹּ ה, וְּ רכָׁ ָׁ  ִלבְּ
ַבר בוֹּ  ִבים, ּוִבדְּ ַחִּיים טוֹּ ה לְּ ׁשּועָׁ ִמים יְּ רח  ַ רֵחם וחֵננּו, חּוס וְּ ַ ֵלינּו וְּ ִׁשיֵענּו, עָׁ הוֹּ יָך וְּ  ֵאל ִכי ֵעיֵנינּו, ִכי ֵאלֶׁ

ְך לֶׁ ַרחּום ַחנּון מֶׁ ה וְּ תָׁ  .אָׁ
 
 

ינָׁה ֱחזֶׁ תֶׁ ָך ֵעיֵנינּו וְּ ׁשּובְּ ן בְּ ִצּיוֹּ ִמים לְּ ַרח   .בְּ

רּוְך ה בָׁ ִזיר, יהוה ַאתָׁ תוֹּ  ַהַמח  ִכינָׁ ן ׁשְּ ִצּיוֹּ  .לְּ
 
 

ִדים נּו מוֹּ ַנחְּ ְך א  ה לָׁ ַאתָׁ לָׁם ֵואֹלֵהי ֱאֹלֵהינּו יהוה הּוא ׁשָׁ עוֹּ ֵתינּו לְּ ִאמוֹּ ֵתינּו וְּ בוֹּ ד, א  עֶׁ  וָׁ
ֵגן ַחֵּיינּו, צּור ֵענּו, מָׁ ה ִיׁשְּ דוֹּר ַאתָׁ ה הּוא לְּ דֶׁ ר. נוֹּ דוֹּ ָך וָׁ ַסֵפר לְּ ָך ּונְּ תֶׁ ִהלָׁ  ַחֵּיינּו ַעל תְּ

ָך דֶׁ יָׁ סּוִרים בְּ ַעל, ַהמְּ ֵתינּו וְּ מוֹּ קּודוֹּת ִנׁשְּ ְך, ַהפְּ ַעל לָׁ יָך וְּ כל ִנסֶׁ בְּ נּו ׁשֶׁ ם ִעמָׁ ַעל ,יוֹּ  וְּ

יָך תֶׁ אוֹּ לְּ יָך ִנפְּ תֶׁ בוֹּ טוֹּ בְּ  וְּ ב ֵעת, כלׁשֶׁ רֶׁ ִים. עֶׁ צֳהרָׁ ר וְּ בקֶֹּׁ לּו ֹלא ִכי ,ַהּטוֹּב וָׁ יָך כָׁ מֶׁ  ַרח 

ַרֵחם,, ַהמְּ יָך: ֹלא ִכי וְּ דֶׁ סָׁ לָׁם ַתמּו ח  ְך ִקִּוינּו ֵמעוֹּ  .לָׁ



 

31 
 

 

 כולם ועל“ ממשיכים הימים שאר בכל ".הניסים על" אומרים( משולש )פורים מוקפים של ובפורים בחנוכה
 ".יתברך

 
ַעל ַהִנִסים ַעל ן וְּ רקָׁ ַעל ַהפ ְּ בּורוֹּת וְּ ַעל ַהגְּ ׁשּועוֹּת וְּ ַעל ַהתְּ מוֹּת וְּ חָׁ  ַהִמלְּ

ִשיתָׁ  עָׁ ֵתינּו ׁשֶׁ ִאמוֹּ ֵתינּו ּולְּ בוֹּ ֵהם ַבּיִָׁמים ַלא  ַמן הָׁ  .ַהזֶׁה ּוַבזְּ
 
 

 חנוכה בשבת
יָׁהּו ִביֵמי ן ַמִתתְּ ן בֶׁ נָׁ חָׁ ֵהן יוֹּ דוֹּל כֹּ ַנאי גָׁ מוֹּ  ַחׁשְּ

יו נָׁ ה ,ּובָׁ דָׁ מְּ עָׁ ׁשֶׁ כ כְּ ןַמלְּ וָׁ ה ּות יָׁ עָׁ רׁשָׁ ָך ַעל הְָּׁ  ַעמְּ
רֵאל, ָׁ ם ִישְּ ִכיחָׁ ַהׁשְּ ִביָׁרם לְּ ַהע  ָך, ּולְּ רתֶׁ ֵקי תוָֹּׁ  ֵמח 
ָך, נֶׁ יָך רצוֹּ מֶׁ ַרח  ה בְּ ַאתָׁ ַרִבים וְּ תָׁ  הָׁ ַמדְּ ם עָׁ הֶׁ  לָׁ
ֵעת ם: בְּ תָׁ רָׁ תָׁ  צָׁ ת ַרבְּ ם, אֶׁ תָׁ  ִריבָׁ ת ַּדנְּ ם, אֶׁ  ִּדינָׁ

ת תָׁ אֶׁ ַקמְּ רתָׁ  נָׁ ַסְּ ם; מָׁ תָׁ מָׁ ר ִנקְּ ַיד יםִגבוִֹּ  בְּ
ִׁשים, רִבים ַחלָׁ ַ ַיד וְּ ַעִּטים, בְּ ֵמִאים מְּ ַיד  ּוטְּ בְּ
רים, הוִֹּ ִעים טְּ רׁשָׁ ַיד ּוְּ ֵזִדים ַצִּדיִקים, בְּ ַיד וְּ  בְּ
ֵקי סְּ ָך עוֹּ ָך. לְּ רתֶׁ ִשיתָׁ  תוָֹּׁ דוֹּׁש ֵׁשם עָׁ קָׁ ל וְּ דוֹּ  גָׁ

ָך, מֶׁ לָׁ עוֹּ ָך בְּ ַעמְּ רֵאל ּולְּ ָׁ ִשיתָׁ  ִישְּ ה עָׁ ׁשּועָׁ לָׁה תְּ דוֹּ  גְּ
רקָׁ  ַהּיוֹּם ןּופ ְּ ְך ַהזֶׁה. כְּ ַאַחר כָׁ אּו וְּ נֶׁיָך בָׁ ִביר בָׁ  ִלדְּ
ָך, ת ּוִפנּו ֵביתֶׁ רּו אֶׁ ִטה  ָך, וְּ לֶׁ ת ֵהיכָׁ ָך, אֶׁ ׁשֶׁ ּדָׁ  ִמקְּ

ִליקּו ֵנרוֹּת ִהדְּ רוֹּת וְּ ַחצְּ ָך, בְּ ׁשֶׁ עּו קדְּ בְּ קָׁ ַנת וְּ מוֹּ  ׁשְּ

ֵמי ה יְּ נ כָׁ דוֹּת ח  הוֹּ ַהֵלל ֵאלּו, לְּ ל  ּולְּ דוֹּ ָך ַהגָׁ ִׁשמְּ לְּ
 ]“"כולם ועל“ םוממשיכי[
 

  )באדר ו“ט(  מוקפים של פורים בשבת
ָׁ  ִביֵמי ַכימְּ ֵתר רּדְּ סְּ אֶׁ ׁשּוַׁשן וְּ ַמד ,ַהִביָׁרה בְּ עָׁ ׁשֶׁ  כְּ

ם ֵליהֶׁ ן ע  מָׁ ע הָׁ ָָׁרׁשָׁ ִמיד ִבֵקׁש ,הָׁ ַהׁשְּ רֹּג ,לְּ  ַלה 

ַאֵבד ת ּולְּ הּוִדים כל אֶׁ ַעד ִמַנַער ,ַהיְּ ֵקן וְּ  ַטף ,זָׁ

ִׁשים נָׁ יוֹּם  וְּ ד בְּ חָׁ הבִ  ,אֶׁ ֹלׁשָׁ ר ׁשְּ שָׁ ׁש עָׁ דֶׁ חֹּ  לְּ
ֵנים ר ׁשְּ שָׁ ׁש הּוא, עָׁ דֶׁ ר חֹּ דָׁ לָׁם ,א  לָׁ ז ּוׁשְּ בוֹּ  .לָׁ
ה ַאתָׁ יָך וְּ מֶׁ רח  ַ רִבים בְּ רתָׁ  הַָׁ ת ֵהַפְּ תוֹּ  אֶׁ צָׁ , ע 

תָׁ  ַקלְּ ִקלְּ ת וְּ תוֹּ  אֶׁ ַׁשבְּ תָׁ  ,ַמח  ֵׁשבוֹּ מּולוֹּ  לוֹּ  ַוה   גְּ
רֹּאׁשוֹּ  לּו ,בְּ תָׁ ת אוֹּתוֹּ  וְּ אֶׁ יו וְּ נָׁ ֵעץ ַעל בָׁ  . הָׁ

 ]“כולם ועל“ כיםוממשי[
 
 

ַעל ַרְך כ לָׁם וְּ בָׁ ַמם ִיתְּ רוֹּ ִיתְּ ָך וְּ ֵכנּו ִׁשמְּ ִמיד ַמלְּ לָׁם תָׁ עוֹּ ד לְּ עֶׁ  .וָׁ
 

 שובה בשבת
תֹּב ַחִּיים ּוכְּ ִבים לְּ ֵני כל טוֹּ ָך בְּ ריתֶׁ  .בְִּ

 
ל כֹּ דּוָך ַהַחִּיים וְּ ה יוֹּ לָׁ לּו ,סֶׁ ת ִויַהלְּ ָך אֶׁ ת ִׁשמְּ ֱאמֶׁ ֵתנּו ,בֶׁ ׁשּועָׁ ֵאל יְּ רתֵ  הָׁ ָׁ זְּ עֶׁ ה נּווְּ לָׁ   .סֶׁ

רּוְך ה בָׁ ָך ַהּטוֹּב ,יהוה ַאתָׁ ָך ּולְּ ה ִׁשמְּ אֶׁ דוֹּת נָׁ הוֹּ   .לְּ
 

לוֹּם ב ׁשָׁ ֵאל ַעל רָׁ רָׁ ָך ִישְּ ַעל  /ַעמְּ ֵאי כל וְּ לָׁם בָׁ ם  /עוֹּ עֹולָׁ שִים לְּ ה ִכי ,תָׁ   הּוא ַאתָׁ
ְך לֶׁ ן מֶׁ כל ָאדוֹּ לוֹּם לְּ טוֹּב .ַהשָׁ ֵרְך וְּ בָׁ ֵעינֶׁיָך לְּ ת בְּ ָך אֶׁ אֵ  ַעמְּ רָׁ כל לִישְּ כל ֵעת בְּ ה ּובְּ עָׁ  ׁשָׁ

ָך מֶׁ לוֹּ  .ִבׁשְּ
 

ר שובה בשבת ֵספֶׁ ה ,ַחִּיים בְּ רכָׁ ָׁ לוֹּם בְּ ׁשָׁ ה, וְּ סָׁ רנָׁ ה ּוַפְּ בָׁ ֵכר, טוֹּ ֵתב ִנזָׁ ִנכָׁ נֶׁיָך וְּ פָׁ נּו ,לְּ ַנחְּ כל א  ָך וְּ  ֵבית ַעמְּ

ֵאל רָׁ ַחִּיים ִישְּ ִבים לְּ לוֹּם טוֹּ ׁשָׁ רּוְך .ּולְּ ה בָׁ ֵרְך, יהוה ַאתָׁ בָׁ ת ַהמְּ ֵאל ַעמוֹּ  אֶׁ רָׁ לוֹּם ִישְּ  .ַבשָׁ

 
יָך.  נֶׁ פָׁ יון ִלִבי לְּ גְּ הֶׁ ֵרי ִפי וְּ צון ִאמְּ רָׁ יּו לְּ הִיהְּ וָׁ הֹּ ִלי:  יְּ גא   צּוִרי וְּ
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ִׁשי  ַנפְּ ִׁשי ִתּדום. וְּ ַלי ַנפְּ ַקלְּ ִלמְּ ה. וְּ מָׁ תוַתי ִמַּדֵבר ִמרְּ ִשפְּ ע. וְּ ׁשוִני ֵמרָׁ צור לְּ ֱאלַהי. נְּ
תו ַתח ִלִבי בְּ יֶׁה. פְּ ר ַלכל ִתהְּ פָׁ עָׁ ִמים כֶׁ ל ַהקָׁ כָׁ ִׁשי. וְּ ּדוף ַנפְּ יָך ִתרְּ ותֶׁ ֵרי ִמצְּ ַאח  ָך. וְּ תֶׁ רָׁ

ַמַען  ֵשה לְּ ְך. ע  מָׁ ַמַען ׁשְּ ֵשה לְּ ם. ע  בותָׁ ׁשְּ ֵקל ַמחְּ ַקלְּ ם וְּ תָׁ צָׁ ֵפר ע  ה הָׁ ֵהרָׁ ה. מְּ עָׁ רָׁ ַלי לְּ עָׁ
ִדידֶׁ  צּון יְּ לְּ ַמַען ֵיחָׁ ְך. לְּ תָׁ שָׁ ד  ַמַען קְּ ֵשה לְּ ְך ע  תָׁ ַמַען תורָׁ ֵשה לְּ ְך. ע  ִמינָׁ ָך יְּ ִמינְּ ה יְּ יָך. הוִׁשיעָׁ

ֵנִני:  ַוע 
 
 

ן ל ִרבוֹּ ִמים כָׁ לָׁ עוֹּ  ,הָׁ
ִשיתָׁ  ת עָׁ ַמִים אֶׁ ץ ַהשָׁ ָארֶׁ הָׁ ה וְּ  יִָׁמים ִׁששָׁ

ִביִעי ן ֹלא זֶׁה - ּוַבשְּ כוֹּ ִרים ַמה נָׁ מְּ אוֹּ  :שֶׁ

ַבת ל ׁשָׁ תוֹּ  ִמכָׁ ַלאכְּ  .מְּ
ִביִעי ִכי ה ַבשְּ ִחיב ַאתָׁ   ִלִבי ַמרְּ

ִּדיל שוֹּ  ּוַמגְּ  .תוֹּ ַלע 
ל כָׁ בְּ ִביִעי ׁשֶׁ א ׁשְּ לָׁ  אוֹּר ִלִבי ִנמְּ

ב ׁשָׁ ִלִבי ַהּיָׁם וְּ ל בְּ מוֹּ  אֶׁ קוֹּ  ,מְּ
ַעל הוֹּ   וְּ ה גבְּ לֶׁ ִקיעַ  ִנתְּ  רָׁ

יו בָׁ כָׁ כוֹּ הרֹּ  ֵיִטיבּו וְּ ה זְּ אֶׁ ֵתרָׁ ה וְּ ׁשָׁ  .ַהַּיבָׁ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ֵצא ּיוֹּ ׁש ִלִבי וְּ  .ַחּיָׁה נֶׁפֶׁ

לוֹּם ֵליכֶׁם ׁשָׁ ֵכי ,ע  א  ֵרת ַמלְּ  ,ַהשָׁ

ר בָׁ אּו ַמןזְּ  כְּ בוֹּ תָׁ  ;שֶׁ

ה יו ַעל ַהַבִית יָׁפֶׁ  .ֵכלָׁ

ֵכי א  ן ַמלְּ יוֹּ לְּ רהַ  ִלִבי זֶׁה ,עֶׁ  שָׁ

ת ְךַהחֹּ  תֹּם אֶׁ הּו שֶׁ ַהתֹּ  ,וְּ

ה בָׁ ַאה  יו ֵבין ֵיׁש ׁשֶׁ לָׁ תָׁ  .כְּ
 

מריו מרדכי-שחר                                       

 
 

יּו ן ִיהְּ צוֹּ רָׁ ֵרי לְּ ן ִפי ִאמְּ יוֹּ גְּ הֶׁ נֶׁ  ִלִבי וְּ פָׁ ִלי צּוִרי, יהוה ,יָךלְּ א  גוֹּ  .וְּ
ה לוֹּם עשֶֹּׁ לוֹּם שובה בשבת[  ׁשָׁ יו ] ַהשָׁ מָׁ רוֹּ ה הּוא ִבמְּ שֶׁ לוֹּם ַיע  ַעל ׁשָׁ ֵלינּו וְּ   כל עָׁ

ַעל כל ֵאל וְּ רָׁ ֵבי ִישְּ ׁשְּ רּו יוֹּ ִאמְּ  .ָאֵמן ֵתֵבל וְּ
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ַכל ֱאלִהים ַבּיום הַ  ָאם: ַויְּ בָׁ ל צְּ כָׁ ץ וְּ ָארֶׁ הָׁ ַמִים וְּ כ לּו ַהשָׁ ה. ַויְּ שָׁ ר עָׁ ׁשֶׁ תו א  ַלאכְּ ִביִעי מְּ שְּ
ִביִעי  ת יום ַהשְּ ְך ֱאלִהים אֶׁ רֶׁ בָׁ ה: ַויְּ שָׁ ר עָׁ ׁשֶׁ תו א  ַלאכְּ ל מְּ ִביִעי ִמכָׁ בת ַבּיום ַהשְּ ַוִּיׁשְּ

שות:  א ֱאלִהים ַלע  רָׁ ר בָׁ ׁשֶׁ תו א  ַלאכְּ ל מְּ ַבת ִמכָׁ ַקֵּדׁש אתו. ִכי בו ׁשָׁ  ַויְּ

 
ה  רּוְך ַאתָׁ הבָׁ וָׁ הֹּ ֵתינּו ינּו ֵואלֵהי ֱאלהֵ  יְּ ִאמוֹּ ֵתינּו וְּ בוֹּ ק א  חָׁ ם ֱאלֵהי ִיצְּ הָׁ רָׁ ֱאלֵהי ַאבְּ

קב,  ה ֱאֹלֵהי ,רהשָׁ  ֱאֹלֵהיֵואלֵהי ַיע  קָׁ ֵחל ֱאֹלֵהי ,ִרבְּ דול ַהִגבור ֵלָאה,  ֵואֹלֵהי רָׁ ֵאל ַהגָׁ הָׁ
ַהנורָׁ  יון קונֶׁה וְּ לְּ ץ. א. ֵאל עֶׁ ָארֶׁ ַמִים וָׁ  ׁשָׁ

 
ַחּיֵ  רו. מְּ בָׁ ֵגן ָאבות ִבדְּ ֵאלה מֵ מָׁ רו. הָׁ מָׁ ַמא  ְך: שובהבשבת ) ִתים בְּ לֶׁ ֵאין ַהמֶׁ דוׁש ׁשֶׁ ( ַהקָׁ

בד  יו ַנע  נָׁ פָׁ ם. לְּ הֶׁ ִניַח לָׁ הָׁ ה לְּ צָׁ ם רָׁ ׁשו. ִכי בָׁ דְּ יום ַׁשַבת קָׁ ַעמו בְּ מוהּו. ַהֵמִניַח לְּ כָׁ
כָׁ  מו בְּ ה ִלׁשְּ נודֶׁ ַפַחד. וְּ ָאה וָׁ ִירְּ ִמיד ֵמעל יום בְּ כותותָׁ רָׁ אוֹּ  . ֵאלן ַהבְּ דָׁ ן , תַההוֹּ דוֹּ א 

ם  לוֹּ ר ַהשָׁ ג ֵזכֶׁ ֵני ענֶׁ שְּ ד  ַעם מְּ ה לְּ שָׁ ד  ִביִעי. ּוֵמִניַח ִבקְּ ֵרְך ַהשְּ בָׁ ת ּומְּ ַקֵּדׁש ַהַשבָׁ מְּ
ֵראִׁשית:  ֵשה בְּ ַמע   לְּ

 
בוֵתינּו ֵתינּו ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי א  ִאמוֹּ יָך ִשים  .וְּ ותֶׁ ִמצְּ ֵׁשנּו בְּ ֵתנּו. ַקּדְּ נּוחָׁ א ִבמְּ ֵצה נָׁ רְּ

ֵקנּו לְּ ת.  חֶׁ ֱאמֶׁ ָך בֶׁ ּדְּ בְּ עָׁ ַטֵהר ִלֵבנּו לְּ ְך. וְּ תָׁ ֵׁשנּו ִביׁשּועָׁ ְך. ַשֵמַח ַנפְּ ֵענּו ִמּטּובָׁ ְך ַשבְּ תָׁ תורָׁ בְּ
ִחיֵלנּו  ַהנְּ הוְּ וָׁ הֹּ ֵׁשי  יְּ ַקּדְּ ֵאל מְּ רָׁ ל ִישְּ ּה כָׁ יָׁנּוחּו בָׁ ָך. וְּ ׁשֶׁ דְּ ת קָׁ צון ַׁשבָׁ רָׁ ה ּובְּ בָׁ ַאה  ֱאלֵהינּו בְּ

ה  רּוְך ַאתָׁ ָך. בָׁ מֶׁ היְּ ׁשְּ וָׁ ת: הֹּ ַקֵּדׁש ַהַשבָׁ  , מְּ

 
 

א. ֵמּה ַרבָׁ ַקַּדׁש ׁשְּ ִיתְּ ַגַּדל וְּ כּוֵתיּה ִיתְּ ִליְך ַמלְּ ַימְּ עּוֵתיּה. וְּ א ִכרְּ רָׁ א ִּדי בְּ מָׁ לְּ עָׁ ַמח . בְּ ַיצְּ וְּ
ִׁשיֵחּה ֵרב מְּ ֵניּה. ִויקָׁ קָׁ רְּ א ּובִ  .פ  לָׁ גָׁ ֵאל ַבע  רָׁ כל ֵבית ִישְּ ַחֵּיי דְּ יוֵמיכון ּובְּ ַחֵּייכון ּובְּ ַמן בְּ זְּ

רּו ָאֵמן.  ִאמְּ ִריב וְּ ַתבַ  קָׁ ִיׁשְּ ַרְך. וְּ בָׁ ַמּיָׁא ִיתְּ לְּ ֵמי עָׁ לְּ עָׁ ַלם ּולְּ עָׁ ַרְך לְּ בָׁ א מְּ ֵמּה ַרבָׁ ֵהא ׁשְּ ח. יְּ
רוַמם.  ִיתְּ ַאר. וְּ פָׁ ִיתְּ ִריְך הּוא.  וְּ א בְּ ׁשָׁ דְּ ק  ֵמיּה ּדְּ ל ׁשְּ ַהלָׁ ִיתְּ ה. וְּ ַעלֶׁ ִיתְּ ר. וְּ ַהּדָׁ ִיתְּ ַנֵשא. וְּ ִיתְּ וְּ

א ִמן  ֵעילָׁ רּו ָאֵמן.לְּ ִאמְּ א וְּ מָׁ לְּ עָׁ ן בְּ ִמירָׁ א. ַּדא  תָׁ מָׁ נֶׁחָׁ א וְּ תָׁ חָׁ בְּ א. ִתׁשְּ תָׁ א. ִׁשירָׁ תָׁ כָׁ ל ִברְּ  כָׁ
רּו ָאֵמן ִאמְּ ַמּיָׁא וְּ ן ִּדי ִבׁשְּ בּוהוֹּ ם א  ֵאל ֳקדָׁ רָׁ ל ֵבית ִישְּ כָׁ ן ּדְּ הוֹּ עּותְּ ן ּובָׁ הוֹּ תְּ לוֹּ ַקַבל צְּ  .ִתתְּ

ַמּיָׁא א ִמן ׁשְּ א ַרבָׁ מָׁ לָׁ ֵהא ׁשְּ ַחִּיים יְּ א  ִבים /טוֹּ  וְּ בָׁ ֵׁשיזָׁ ה וְּ מָׁ נֶׁחָׁ ה וְּ ע ִויׁשּועָׁ בָׁ שָׁ ַחִּיים וְּ
ֵאל רָׁ ל ַעמו ִישְּ כָׁ נּו ּולְּ ה. לָׁ לָׁ ַהצָׁ ֵריַוח וְּ ה וְּ רָׁ ַכפָׁ ה וְּ ִליחָׁ ה ּוסְּ לָׁ א  פּוָאה ּוגְּ ל /  ּורְּ ַעל כָׁ ֵלינּו וְּ עָׁ

ֵאל  רּו ָאֵמן. ִישרָׁ ִאמְּ ה  וְּ יו. הּוא עושֶׁ רומָׁ לום ִבמְּ לו ברחמיוׁשָׁ ה ׁשָׁ שֶׁ ֵלינּו. ַיע  ַעל ם עָׁ וְּ
ל ֵאל  כָׁ רָׁ ַעלִישְּ ֵבי כל וְּ ׁשְּ רּו ָאֵמן. ֵתֵבל  יוֹּ ִאמְּ  וְּ
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ר סָׁ חְּ ִעי, ֹלא אֶׁ ה רֹּ הוָׁ ִוד: יְּ דָׁ ר לְּ מוֹּ ִביֵצִני ַעל .ִמזְּ א, ַירְּ ׁשֶׁ אוֹּת ּדֶׁ ֵלִני-ִבנְּ ַנה  ת יְּ נ חוֹּ  .ֵמי מְּ

ֵלי גְּ ַמעְּ ֵחִני בְּ ֵבב ַינְּ ׁשוֹּ ִׁשי יְּ מוֹּ -ַנפְּ ַמַען ׁשְּ ק, לְּ דֶׁ ת, ֹלא-ם ִכיגַ  .צֶׁ וֶׁ מָׁ ֵגיא ַצלְּ א -ֵאֵלְך בְּ ִאירָׁ

ע ִכי ִדי-רָׁ ה ִעמָׁ ִני ַאתָׁ מ  ַנח  ה יְּ ָך, ֵהמָׁ תֶׁ ַענְּ ָך ּוִמׁשְּ טְּ י .ִׁשבְּ רָׁ רְּ גֶׁד צֹּ ן    נֶׁ חָׁ לְּ ַני, ׁש  פָׁ ְך לְּ רֹּ  ַתע 

יָׁה וָׁ ִסי רְּ ן רֹּאִׁשי כוֹּ מֶׁ תָׁ ַבשֶׁ ל .ִּדַשנְּ פּוִני כָׁ ּדְּ ד ִירְּ סֶׁ חֶׁ ב וָׁ ֵמי חַ -ַאְך, טוֹּ ייְּ ֵבית ּיָׁ ִתי בְּ ַׁשבְּ -וְּ
ִמים. ְך יָׁ רֶׁ אֹּ ה, לְּ הוָׁ  יְּ

 
 בשבועות שבין פסח לשבועות ספירת העומר

ַיֵחד ֵׁשם י"ה בו"ה  ִחימּו לְּ ִחילּו ּורְּ ֵתיּה ִבדְּ ִכינְּ ִריְך הּוא ּוׁשְּ א בְּ ׁשָׁ ֵׁשם ִיחּוד קּודְּ לְּ
ן ִני מּוכָׁ ֵאל. ִהנְּ רָׁ ל ִישְּ ֵׁשם כָׁ ִלים בְּ א ׁשְּ ִיחּודָׁ ן /הבְּ ז מָׁ וַ  /הּומְּ ַקֵּים ִמצְּ ל לְּ ֵשה ׁשֶׁ ת ע 

כֶׁם  ִביא  ם ה  ת ִמּיוֹּ ֳחַרת ַהַשבָׁ ם ִממָׁ כֶׁ ם לָׁ תֶׁ ַפרְּ ה: ּוסְּ רָׁ תּוב ַבתוֹּ כָׁ מוֹּ ׁשֶׁ ר כְּ מֶׁ עֹּ ִפיַרת הָׁ סְּ
ִביִעית  ת ַהשְּ ת ַהַשבָׁ ֳחרָׁ ה: ַעד ִממָׁ יֶׁינָׁ ִמימוֹּת ִתהְּ ת תְּ תוֹּ ַבע ַׁשבָׁ ה ׁשֶׁ נּופָׁ ר ַהתְּ מֶׁ ת עֹּ אֶׁ

הִ  ם וְּ ִמִשים יוֹּ רּו ח  פְּ ֵדינּו ִתסְּ ֵשה יָׁ ֵלינּו ּוַמע  יָׁ עָׁ ַעם יְּ : ִויִהי נֹּ ה ַלייָׁ ׁשָׁ דָׁ ה ח  חָׁ ם ִמנְּ תֶׁ ַרבְּ קְּ
ֵנהּו: נְּ ֵדינּו כוֹּ ֵשה יָׁ ֵלינּו ּוַמע  ה עָׁ נָׁ נְּ  כוֹּ

 
ה  רּוְך ַאתָׁ הבָׁ וָׁ הֹּ ם, יְּ לָׁ עוֹּ ְך הָׁ לֶׁ  ֱאֹלֵהינּו מֶׁ

ר. מֶׁ עֹּ ִפיַרת הָׁ נּו ַעל סְּ ִצּוָׁ יו וְּ תָׁ וֹּ ִמצְּ נּו בְּ ׁשָׁ ר ִקּדְּ ׁשֶׁ  א 
 

 של חול המועד’ א ,טז בניסן

ר מֶׁ עֹּ ד לָׁ חָׁ ם אֶׁ ם יוֹּ  .ַהּיוֹּ

 
 של חול המועד’ יז בניסן, ב

ר מֶׁ עֹּ ֵני יִָׁמים לָׁ  .ַהּיוֹּם ׁשְּ

 
 המועד של חול’ יח בניסן, ג

ר ַהּיוֹּם מֶׁ עֹּ ה יִָׁמים לָׁ ֹלשָׁ  .שְּ

 
 של חול המועד’ יט בניסן, ד

ה יִָׁמים עָׁ בָׁ ר ַהּיוֹּם ַארְּ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 עדשל חול המו’ בניסן, ה כ

ר מֶׁ עֹּ ה יִָׁמים לָׁ ִמשָׁ ם ח   .ַהּיוֹּ

 
 פסח כא בניסן, שביעי של

ה ר ַהיוֹּם ִׁששָׁ מֶׁ עֹּ  .יִָׁמים לָׁ

 
 כב בניסן, מוצאי יום טוב

ה יִָׁמים  עָׁ ם ִׁשבְּ  ַהּיוֹּ

ֵהם ד ׁשֶׁ חָׁ בּוַע אֶׁ ר ׁשָׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 כג בניסן

ה יִָׁמים נָׁ מוֹּ   ַהּיוֹּם ׁשְּ

ם יוֹּ ד וְּ חָׁ בּוַע אֶׁ ֵהם ׁשָׁ ד ׁשֶׁ חָׁ ר אֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 בניסן דכ

ה יִָׁמים ַהּיוֹּם עָׁ   ִתׁשְּ

ֵני ד ּוׁשְּ חָׁ בּוַע אֶׁ ֵהם ׁשָׁ ר יִָׁמים ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  . לָׁ

 
 בניסן כה

ה יִָׁמים ַהּיוֹּם רָׁ שָׁ   ע 

ה ֹלשָׁ ד ּושְּ חָׁ בּוַע אֶׁ ֵהם ׁשָׁ ר יִָׁמים ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 בניסן כו

ר יוֹּם ַהּיוֹּם ַאַחד שָׁ   עָׁ

ה עָׁ בָׁ ַארְּ ד וְּ חָׁ בּוַע אֶׁ ֵהם ׁשָׁ ִמי ׁשֶׁ רם יָׁ מֶׁ עֹּ   .לָׁ

 
 בניסן זכ
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ר יוֹּם ַהּיוֹּם שָׁ ֵנים עָׁ   ׁשְּ

ה ִמשָׁ ד ַוח  חָׁ בּוַע אֶׁ ֵהם ׁשָׁ ר יִָׁמים ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 בניסן כח

ר יוֹּם ַהּיוֹּם שָׁ ה עָׁ ֹלׁשָׁ   ׁשְּ

ה ִׁששָׁ ד וְּ חָׁ בּוַע אֶׁ ֵהם ׁשָׁ ר יִָׁמים ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 בניסן כט

ר  ַהּיוֹּם שָׁ ה עָׁ עָׁ בָׁ   יוֹּםַארְּ
ֵני ֵהם ׁשְּ בּועוֹּת ׁשֶׁ ר ׁשָׁ מֶׁ עֹּ .לָׁ

 
 דראש חדש’ בניסן, א ל

ר יוֹּם ַהּיוֹּם שָׁ ה עָׁ ִמשָׁ   ח 

יוֹּם ת וְּ בּועוֹּ ֵני ׁשָׁ ֵהם ׁשְּ ד ׁשֶׁ חָׁ ר אֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 דראש חדש באייר, ב’ א

ר יוֹּם ַהּיוֹּם שָׁ ה עָׁ   ִׁששָׁ

ֵני ת ּושְּ בּועוֹּ ֵני ׁשָׁ ֵהם ׁשְּ ר יִָׁמים ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 באייר' ב

ר יוֹּם ַהּיוֹּם שָׁ ה עָׁ עָׁ   ִׁשבְּ
ב ֵני ׁשָׁ ֵהם ׁשְּ הׁשֶׁ ֹלשָׁ ר יִָׁמים ּועוֹּת ּושְּ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 באייר' ג

נָׁה מוֹּ ר יוֹּם ַהּיוֹּם ׁשְּ שָׁ   עָׁ

ה עָׁ בָׁ ַארְּ ת וְּ בּועוֹּ ֵני ׁשָׁ ֵהם ׁשְּ ר יִָׁמים ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 באייר' ד

ר יוֹּם ַהּיוֹּם שָׁ ה עָׁ עָׁ   ִתׁשְּ

ה ִמשָׁ ת ַוח  בּועוֹּ ֵני ׁשָׁ ֵהם ׁשְּ ר יִָׁמים ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 , יום העצמאותבאייר' ה

שְּ  ם עֶׁ ם  ִריםַהּיוֹּ   יוֹּ

ה ִׁששָׁ ת וְּ בּועוֹּ ֵני ׁשָׁ ֵהם ׁשְּ ר יִָׁמים ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 באייר 'ו

ד חָׁ ם אֶׁ ִרים  ַהּיוֹּ שְּ עֶׁ ם וְּ  יוֹּ

בּועוֹּת ה ׁשָׁ ֹלשָׁ ֵהם ׁשְּ ר ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 באייר’ ז

ִרים יוֹּםַהּיוֹּם ׁשְּ  שְּ עֶׁ  ַנִים וְּ
ד חָׁ ם אֶׁ יוֹּ בּועוֹּת וְּ ה ׁשָׁ ֹלשָׁ ֵהם ׁשְּ ר ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ   .לָׁ

 
 
 

 
 באייר’ ח

ִרים יוֹּםם ׁשְּ ַהּיוֹּ  שְּ עֶׁ ה וְּ   ֹלׁשָׁ

ה ֹלשָׁ ֵהם ׁשְּ ֵני יִָׁמים ׁשֶׁ ת ּוׁשְּ בּועוֹּ ר ׁשָׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 באייר’ ט

ם ַארְּ  םַהּיוֹּ ִרים יוֹּ שְּ עֶׁ ה וְּ עָׁ   בָׁ

ה ֹלשָׁ ֵהם ׁשְּ ה יִָׁמים ׁשֶׁ ֹלשָׁ בּועוֹּת ּוׁשְּ ר ׁשָׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 באייר’ י

ִמשָׁ  ם ח  םַהּיוֹּ ִרים יוֹּ שְּ עֶׁ   ה וְּ

ה ֹלשָׁ ֵהם ׁשְּ בּועוֹּת ׁשֶׁ ה יִָׁמים ׁשָׁ עָׁ בָׁ ַארְּ ר וְּ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 באייר יא

םִׁש  ַהּיוֹּם ִרים יוֹּ שְּ עֶׁ ה וְּ   שָׁ

ה ִמשָׁ בּועוֹּת ַוח  ה ׁשָׁ ֹלשָׁ ֵהם ׁשְּ ר יִָׁמים ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 באייר יב

םִׁש  ַהּיוֹּם ִרים יוֹּ שְּ עֶׁ ה וְּ עָׁ   בְּ

ה ִׁששָׁ בּועוֹּת וְּ ה ׁשָׁ ֹלשָׁ ֵהם ׁשְּ ר יִָׁמים ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 באייר יג

הׁשְּ  ַהּיוֹּם נָׁ ִרים יוֹּם מוֹּ שְּ עֶׁ   וְּ

ה עָׁ בָׁ ֵהם ַארְּ בּועוֹּת ׁשֶׁ ר ׁשָׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 באייר, פסח שני יד

ם תִ  םַהּיוֹּ ִרים יוֹּ שְּ עֶׁ ה וְּ עָׁ   ׁשְּ

ה עָׁ בָׁ ֵהם ַארְּ ד ׁשֶׁ חָׁ ם אֶׁ יוֹּ ת וְּ בּועוֹּ ר ׁשָׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ
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 טו באייר
לִׁשים יוֹּם   ַהּיוֹּם ׁשְּ

בּועוֹּת ה ׁשָׁ עָׁ בָׁ ֵהם ַארְּ ֵני יִָׁמים ׁשֶׁ עֹּ  ּוׁשְּ רלָׁ  .מֶׁ

 
 באייר טז

ד חָׁ ם אֶׁ לִׁשים יוֹּם ַהּיוֹּ   ּוׁשְּ

ה ֹלשָׁ בּועוֹּת ּוׁשְּ ה ׁשָׁ עָׁ בָׁ ֵהם ַארְּ ר יִָׁמים ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 באייר יז

לִׁשים יוֹּםׁשְּ  ַהּיוֹּם   ַנִים ּוׁשְּ

ה עָׁ בָׁ ַארְּ ת וְּ בּועוֹּ ה ׁשָׁ עָׁ בָׁ ֵהם ַארְּ ר יִָׁמים ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 ג בעומר”באייר, ל יח

לִׁשיםַהּיוֹּם ׁשְּ  ה ּוׁשְּ   יוֹּם ֹלשָׁ

ה עָׁ בָׁ ֵהם ַארְּ ה יִָׁמים ׁשֶׁ ִמשָׁ ת ַוח  בּועוֹּ ר ׁשָׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 יט באייר
ם ַארְּ  םַהּיוֹּ לִׁשים יוֹּ ה ּוׁשְּ עָׁ   בָׁ

ה עָׁ בָׁ ֵהם ַארְּ ה יִָׁמים ׁשֶׁ ִׁששָׁ ת וְּ בּועוֹּ ר ׁשָׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 כ באייר

ם  לִׁשים יוֹּ ה ּוׁשְּ ִמשָׁ ם ח   ַהּיוֹּ

ה ִמשָׁ ֵהם ח  בּועוֹּת ׁשֶׁ ר ׁשָׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 ירבאי כא

םִׁש  ַהּיוֹּם לִׁשים יוֹּ ה ּוׁשְּ   שָׁ

יוֹּם ת וְּ בּועוֹּ ה ׁשָׁ ִמשָׁ ֵהם ח  ד ׁשֶׁ חָׁ ר אֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 באייר כב

םִׁש  ַהּיוֹּם לִׁשים יוֹּ ה ּוׁשְּ עָׁ   בְּ
ֵני ת ּוׁשְּ בּועוֹּ ה ׁשָׁ ִמשָׁ ֵהם ח  ר יִָׁמים ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 באייר כג

מוֹּ  ַהּיוֹּם לִׁשים יוֹּםׁשְּ ה ּוׁשְּ   נָׁ

בּוע ה ׁשָׁ ִמשָׁ ֵהם ח  הׁשֶׁ ֹלשָׁ ת ּוׁשְּ ר יִָׁמים וֹּ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 באייר כד

לִׁשים יוֹּםתִ  ַהּיוֹּם ה ּוׁשְּ עָׁ   ׁשְּ

ה עָׁ בָׁ ַארְּ ת וְּ בּועוֹּ ה ׁשָׁ ִמשָׁ ֵהם ח  ר יִָׁמים ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 

 באייר כה
ִעים יוֹּם ַהּיוֹּם בָׁ   ַארְּ

ה ִמשָׁ ח  ת וְּ בּועוֹּ ה ׁשָׁ ִמשָׁ ֵהם ח  ר יִָׁמים ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 באייר כו

ד חָׁ ם אֶׁ ַארְּ  ַהּיוֹּ ִעים יוֹּםוְּ   בָׁ

ה ִׁששָׁ ת וְּ בּועוֹּ ה ׁשָׁ ִמשָׁ ֵהם ח  ר יִָׁמים ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 באייר כז

ִעים יוֹּםׁשְּ  ַהּיוֹּם בָׁ ַארְּ   ַנִים וְּ

ה ֵהם ִׁששָׁ בּועוֹּת ׁשֶׁ ר ׁשָׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 ירושליםבאייר, יום  כח

ם  ִעים יוֹּ בָׁ ַארְּ ה וְּ ֹלשָׁ  ַהּיוֹּם ׁשְּ

ה ֵהם ִׁששָׁ ד ׁשֶׁ חָׁ ם אֶׁ יוֹּ ת וְּ בּועוֹּ עֹּ  ׁשָׁ רלָׁ  .מֶׁ

 
 כט באייר
בָׁ  ִעים יוֹּםַהּיוֹּם ַארְּ בָׁ ַארְּ ה וְּ   עָׁ

ה ֵהם ִׁששָׁ ֵני יִָׁמים ׁשֶׁ ת ּוׁשְּ בּועוֹּ ר ׁשָׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 א בסיון, ליל ראש חדש

מִ  ם ח  םַהּיוֹּ ִעים יוֹּ בָׁ ַארְּ ה וְּ   שָׁ

ה יִָׁמים ֹלשָׁ ת ּוׁשְּ בּועוֹּ ה ׁשָׁ ֵהם ִׁששָׁ ר ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 בסיון’ ב

ם ִׁש  בָׁ ַהּיוֹּ ַארְּ ה וְּ   ִעים יוֹּםשָׁ

ה יִָׁמים עָׁ בָׁ ַארְּ ת וְּ בּועוֹּ ה ׁשָׁ ֵהם ִׁששָׁ ר ׁשֶׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 בסיון’ ג

ם ִׁש  םַהּיוֹּ ִעים יוֹּ בָׁ ַארְּ ה וְּ עָׁ   בְּ

ה ֵהם ִׁששָׁ ה יִָׁמים ׁשֶׁ ִמשָׁ ת ַוח  בּועוֹּ ר שָׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 בסיון’ ד

ִעים  בָׁ ַארְּ ה וְּ נָׁ מוֹּ םַהּיוֹּם ׁשְּ   יוֹּ

ה ֵהם ִׁששָׁ ה יָׁ  ׁשֶׁ ִׁששָׁ ת וְּ בּועוֹּ ר ִמיםׁשָׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ

 
 בסיון, ערב שבועות’ ה

ם ִתׁשְּ  ִעים יוֹּםַהּיוֹּ בָׁ ַארְּ ה וְּ   עָׁ

ה עָׁ ֵהם ִׁשבְּ בּועוֹּת ׁשֶׁ ר שָׁ מֶׁ עֹּ  .לָׁ
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ֵננּו חָׁ ר ִׁשיר: ֱאֹלִהים יְּ מוֹּ ת ִמזְּ ִגינוֹּ ַנֵצַח ִבנְּ ַדַעת  ַלמְּ ה: לָׁ לָׁ נּו, סֶׁ יו ִאתָׁ נָׁ ֵאר פָׁ ֵכנּו, יָׁ רְּ ִויבָׁ

ל כָׁ ָך, בְּ כֶׁ ץ ַדרְּ ָארֶׁ םג בָׁ דּוָך ַעִמים כ לָׁ דּוָך ַעִמים ֱאֹלִהים, יוֹּ ָך: יוֹּ תֶׁ ׁשּועָׁ ִים יְּ חּו  :וֹּ מְּ ִישְּ
ִמים א  ר, ּולְּ ט ַעִמים ִמיׁשֹּ פֹּ ִמים, ִכי ִתׁשְּ א  נּו לְּ דּוָך ַעִמים  ִויַרנְּ ה: יוֹּ לָׁ ֵחם סֶׁ ץ ַתנְּ ָארֶׁ בָׁ

ם דּוָך ַעִמים כ לָׁ ּה, יְּ  :ֱאֹלִהים, יוֹּ בּולָׁ ה יְּ נָׁ תְּ ץ נָׁ רֶׁ ֵכנּו אֶׁ רְּ בָׁ ֵכנּו ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו: יְּ רְּ בָׁ

ץ ,ֱאֹלִהים ֵסי ָארֶׁ ל ַאפְּ תוֹּ כָׁ אּו אוֹּ ִיירְּ כָׁ  :וְּ ַפע ַרב בְּ ַפע ׁשֶׁ ֵדי זֶׁה י ׁשְּ ַעל יְּ מוֹּת וְּ לָׁ עוֹּ ל הָׁ
ה: לָׁ ה, ָאֵמן סֶׁ נָׁ יוֹּ לְּ עֶׁ ָך הָׁ תְּ שָׁ ד  ֵׁשנּו ִבקְּ ַקּדְּ ֵרנּו ּולְּ ַטה   לְּ

 
ַלת ד  ַח גְּ כֹּ א בְּ נָׁ ָך תַ  אָׁ ִמינְּ ה: יְּ רּורָׁ רָׁ ַקֵבל ִרַנת ַעמְּ      ִתיר צְּ ֵרנּו נוֹּ ֵבנּו ַטה    :אָך ַשגְּ

ֵרם:  מְּ ַבת ׁשָׁ בָׁ ָך כְּ ֵׁשי ִיחּודְּ רְּ ר ּדוֹּ א ִגבוֹּ ֵמם נָׁ ֵרם ַרח  ֵכם ַטה  רְּ ֵלם:  בָׁ מְּ ִמיד גָׁ ָך תָׁ תְּ קָׁ ִצדְּ
דוֹּ  ִסין קָׁ ָךח  תֶׁ דָׁ ָך ַנֵהל ע  רֹּב טּובְּ ֵנה זוֹּ      :ׁש בְּ ָך פְּ ַעמְּ ה לְּ ִחיד ֵגאֶׁ ָך: יָׁ תֶׁ שָׁ ד  ֵרי קְּ  כְּ

ֵתנּו ַקֵבל עָׁ כּותוֹּ  ַשוְּ ד ַמלְּ בוֹּ רּוְך ֵׁשם כְּ ל מוֹּת: בָׁ ֵדַע ַתע  ֵתנּו יוֹּ קָׁ ַמע ַצע  ד ּוׁשְּ עֶׁ ם וָׁ לָׁ עוֹּ  :לְּ
 
 
 
 

 נא רבאעבין ראש חודש אלול להוש

ִוד דָׁ ִרי יהוה .לְּ ִעי, אוֹּ ִיׁשְּ א. ִמִמי וְּ ז יהוה ִאירָׁ עוֹּ ד. ִמִמי ַחַּיי, מָׁ חָׁ פְּ רבֹּ  אֶׁ ַלי ִבקְּ רִעים עָׁ ֵ  מְּ

ל ֱאכֹּ ת לֶׁ רי אֶׁ שִָׁ רי - בְּ ַבי צַָׁ יְּ אֹּ ה - ִלי וְּ לּו ֵהמָׁ ׁשְּ לּו. כָׁ פָׁ נָׁ נֶׁה וְּ ַלי ִאם ַתח  נֶׁה עָׁ  ֹלא ַמח 

קּום ִאם ִלִבי, ִייָׁרא ַלי תָׁ ה, עָׁ מָׁ חָׁ את ִמלְּ זֹּ ִני בְּ ֵטחַ  א  ִתי ַאַחת .בוֹּ ַאלְּ , יהוה ֵמֵאת ׁשָׁ

ּה תָׁ ַבֵקׁש: אוֹּ ִתי א  ֵבית ִׁשבְּ ֵמי כל הוהי בְּ ת ,ַחַּיי יְּ זוֹּ ַעם ַלח  נֹּ ַבֵקר יהוה בְּ לוֹּ  ּולְּ ֵהיכָׁ  .בְּ
ֵנִני יכִ  פְּ כֹּה ִיצְּ ס  יוֹּם בְּ ה, בְּ ר רעָׁ ֵסתֶׁ ִתֵירִני בְּ צּור ַיסְּ , בְּ ֵמִני אֳהלוֹּ מְּ רוֹּ ה .יְּ ַעתָׁ  יָׁרּום וְּ

ַבי ַעל רֹּאִׁשי יְּ ַתי אֹּ ִביבוֹּ ה ,סְּ חָׁ בְּ זְּ אֶׁ אֳהלוֹּ  וְּ ֵחי בְּ ה ִזבְּ רּועָׁ ִׁש  ,תְּ רה יָׁרהאָׁ ַזמְָּׁ  . ַליהוה ַוא 

ראׁשְּ  קְָּׁ ִלי אֶׁ חֵנִני, ַמע, יהוה, קוֹּ ֵנִני וְּ ָך .ַוע  ׁשּו :ִלִבי ָאַמר לְּ י ַבקְּ נָׁ ת ;פָׁ נֶׁיָך אֶׁ  יהוה פָׁ
ַבֵקׁש ֵתר .א  נֶׁיָך ַאל ַתסְּ ִני פָׁ ַאף ַתט ַאל ,ִממֶׁ ָך בְּ ּדֶׁ רִתי ,ַעבְּ ָׁ זְּ ִייתָׁ  עֶׁ ֵׁשִני ַאל ;הָׁ ַאל  ִתּטְּ וְּ
בֵ  ִעי ֱאֹלֵהי, ניַתַעזְּ ִאִמי ָאִבי ִכי .ִיׁשְּ בּוִני וְּ זָׁ ֵפִני ַויהוה, ע  רִני .ַיַאסְּ ָך הוֵֹּ רכֶׁ ֵחִני ,יהוה ַדְּ  ּונְּ
רח אַֹּ ר בְּ ַמַען ִמיׁשוֹּ רי לְּ רָׁ ֵנִני ַאל .ׁשוְֹּּ ׁש ִתתְּ נֶׁפֶׁ מּו ִבי ִכי ,ריצָׁ  בְּ ר ֵעֵדי קָׁ קֶׁ ס ִויֵפחַ  ׁשֶׁ מָׁ . חָׁ

ִתי לּוֵלא ֱאַמנְּ ראוֹּת הֶׁ טּו ִלְּ אֶׁ  יהוה בבְּ ל ַקֵּוה .ַחִּיים רץבְּ ַזק ,יהוה אֶׁ ֵמץ ח  ַיא  ָך וְּ  ,ִלבֶׁ

ַקֵּוה ל וְּ  .יהוה אֶׁ
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ַׁשֵבחַ  ֵלינּו לְּ דון ַהכל עָׁ ֵראִׁשית.  .ַלא  יוֵצר בְּ ה לְּ לָׁ ד  ֵתת גְּ נּוׁשֶׁ לָׁ ַתן־לָׁ ַחֵּיי  נָׁ ת וְּ ַרת־ֱאמֶׁ תוֹּ
ֵכנּו תוֹּ ַטע בְּ ם נָׁ לָׁ רָׁ  עוֹּ א  גוֵיי הָׁ נּו כְּ שָׁ לא עָׁ הׁשֶׁ מָׁ דָׁ א  חות הָׁ פְּ ִמׁשְּ נּו כְּ מָׁ לא שָׁ ל. צות וְּ כּו -ִכי כָׁ ַעִמים ֵילְּ הָׁ

ֵׁשם נּו ֵנֵלְך בְּ ַנחְּ יו ַוא  ֵׁשם ֱאֹלהָׁ ה-ִאיׁש בְּ וָׁ הֹּ ד --ֱאֹלֵהינּו יְּ עֶׁ ם וָׁ לָׁ עוֹּ ם לְּ הֶׁ ֵקנּו כָׁ לְּ ם חֶׁ לא שָׁ ׁשֶׁ

מונָׁם ל ה  כָׁ ֵלנּו כְּ גורָׁ ִריק ּוִמתְּ  וְּ ל וָׁ בֶׁ הֶׁ ִוים לָׁ ַתח  ֵהם ִמׁשְּ ל ֵאל לא יוִׁשיַע.ׁשֶׁ ִלים אֶׁ נּו  ַפלְּ ַנחְּ ִעיםַוא   כורְּ
ִוים ו ַתח  ַמִים ומודים ִמׁשְּ ה ׁשָׁ הּוא נוטֶׁ רּוְך הּוא. ׁשֶׁ דוׁש בָׁ ִכים ַהקָׁ לָׁ ֵכי ַהמְּ ְך ַמלְּ לֶׁ ֵני מֶׁ ִלפְּ

רוִמים. הּו ֵהי מְּ בְּ גָׁ זו בְּ ִכיַנת ע  ַמִים ִמַמַעל. ּוׁשְּ רו ַבשָׁ קָׁ ץ. ּומוַׁשב יְּ יוֵסד ָארֶׁ נּו א ֱאלֵהיוְּ

ֵאין עוד פֶׁ וְּ אֶׁ ֵכנּו וְּ ת ַמלְּ תּוב ַבתורָׁ . ֱאמֶׁ תו. ַככָׁ ל   :תוס זּולָׁ ֵׁשבתָׁ אֶׁ תָׁ ַהּיום ַוה  ַדעְּ יָׁ וְּ

ָך, ִכי  בֶׁ בָׁ הלְּ וָׁ הֹּ ַחת. ֵאין עוד יְּ ץ ִמתָׁ ָארֶׁ ַעל הָׁ ַמִים ִמַמַעל וְּ ֱאלִהים ַבשָׁ   :הּוא הָׁ

 

ְך  ה לָׁ ַקּוֶׁ הַעל ֵכן נְּ וָׁ הֹּ ִביר ִגלּוִלים ִמן ֱאלֵהינּו ִלרְּ  יְּ ַהע  ְך לְּ זָׁ ת ע  רֶׁ אֶׁ ִתפְּ ה בְּ ֵהרָׁ אות מְּ
אּו  רְּ ר ִיקְּ שָׁ ֵני בָׁ ל בְּ כָׁ כּות ַׁשַּדי. וְּ ַמלְּ ם בְּ ַתֵקן עולָׁ ֵרתּון. לְּ רות ִיכָׁ ֱאִליִלים כָׁ הָׁ ץ וְּ ָארֶׁ הָׁ

ֵבי ֵתבֵ  ל יוׁשְּ עּו כָׁ ֵידְּ ץ. ַיִכירּו וְּ ֵעי ָארֶׁ ל ִרׁשְּ יָך כָׁ נות ֵאלֶׁ ַהפְּ ָך, לְּ מֶׁ ל ִבׁשְּ ַרע כָׁ ָך ִתכְּ ל. ִכי לְּ
נֶׁיָך  פָׁ ׁשון. לְּ ל לָׁ ַבע כָׁ ְך ִתשָׁ רֶׁ הבֶׁ וָׁ הֹּ ר ִיֵתנּו.  יְּ קָׁ ָך יְּ בוד ִׁשמְּ ִלכְּ ִיפלּו, וְּ עּו וְּ רְּ ֱאלֵהינּו ִיכְּ

כּות  ד. ִכי ַהַמלְּ עֶׁ ם וָׁ עולָׁ ה לְּ ֵהרָׁ ם מְּ ֵליהֶׁ לוְך ע  ִתמְּ ָך. וְּ כּותֶׁ ת עול ַמלְּ ם אֶׁ לּו כ לָׁ ִויַקבְּ

ָך ִהיא. לְּ ְך ׁשֶׁ תָׁ תורָׁ תּוב בְּ בוד. ַככָׁ כָׁ לוְך בְּ ֵמי ַעד ִתמְּ עולְּ ה  :ּולְּ וָׁ הֹּ ד יְּ עֶׁ ם וָׁ עלָׁ לְך לְּ   :ִימְּ

יָׁה  הָׁ ֱאַמר וְּ נֶׁ הוְּ וָׁ הֹּ יֶׁה  יְּ ץ. ַבּיום ַההּוא ִיהְּ ָארֶׁ ל הָׁ ְך ַעל כָׁ לֶׁ מֶׁ הלְּ וָׁ הֹּ ד יְּ חָׁ מו אֶׁ ד ּוׁשְּ חָׁ    :אֶׁ
 

ָך  תְּ תורָׁ הּובְּ וָׁ הֹּ תּוב ֵלאמר יְּ ַמע יִ   :ֱאלֵהינּו כָׁ ֵאל, ׁשְּ רָׁ השְּ וָׁ הֹּ הֱאלֵהינּו  יְּ וָׁ הֹּ ד יְּ חָׁ   :אֶׁ
 
 
 
 

 ואבלות קדיש לאבלים
א. ֵמּה ַרבָׁ ַקַּדׁש ׁשְּ ִיתְּ ַגַּדל וְּ כּוֵתיּה ִיתְּ ִליְך ַמלְּ ַימְּ עּוֵתיּה. וְּ א ִכרְּ רָׁ א ִּדי בְּ מָׁ לְּ עָׁ ַמח . בְּ ַיצְּ וְּ

ִׁשיֵחּה. ֵרב מְּ ֵניּה. ִויקָׁ קָׁ רְּ ַחֵּיי דְּ  פ  יוֵמיכון ּובְּ ַחֵּייכון ּובְּ ַמן בְּ א ּוִבזְּ לָׁ גָׁ ֵאל ַבע  רָׁ כל ֵבית ִישְּ
רּו ָאֵמן.  ִאמְּ ִריב וְּ ַתַבח.  קָׁ ִיׁשְּ ַרְך. וְּ בָׁ ַמּיָׁא ִיתְּ לְּ ֵמי עָׁ לְּ עָׁ ַלם ּולְּ עָׁ ַרְך לְּ בָׁ א מְּ ֵמּה ַרבָׁ ֵהא ׁשְּ יְּ
רוַמם.  ִיתְּ ַאר. וְּ פָׁ ִיתְּ דְּ  וְּ ק  ֵמיּה ּדְּ ל ׁשְּ ַהלָׁ ִיתְּ ה. וְּ ַעלֶׁ ִיתְּ ר. וְּ ַהּדָׁ ִיתְּ ַנֵשא. וְּ ִיתְּ ִריְך הּוא. וְּ א בְּ ׁשָׁ

רּו ָאֵמן. ִאמְּ א וְּ מָׁ לְּ עָׁ ן בְּ ִמירָׁ א. ַּדא  תָׁ מָׁ נֶׁחָׁ א וְּ תָׁ חָׁ בְּ א. ִתׁשְּ תָׁ א. ִׁשירָׁ תָׁ כָׁ ל ִברְּ א ִמן כָׁ ֵעילָׁ  לְּ
ַמּיָׁא א ִמן ׁשְּ א ַרבָׁ מָׁ לָׁ ֵהא ׁשְּ ַחִּיים יְּ ִבים  וְּ א / טוֹּ בָׁ ֵׁשיזָׁ ה וְּ מָׁ נֶׁחָׁ ה וְּ ע ִויׁשּועָׁ בָׁ שָׁ ַחִּיים וְּ

לָׁ  א  פּוָאה ּוגְּ ֵאל /ּורְּ רָׁ ל ַעמו ִישְּ כָׁ נּו ּולְּ ה. לָׁ לָׁ ַהצָׁ ֵריַוח וְּ ה וְּ רָׁ ַכפָׁ ה וְּ ִליחָׁ ל  ה ּוסְּ ַעל כָׁ ֵלינּו וְּ עָׁ
רּו ָאֵמן.  ִאמְּ ֵאל וְּ ל ִישרָׁ ה ׁשָׁ יו. הּואעושֶׁ רומָׁ ֵלינּו.  ברחמיו ום ִבמְּ לום עָׁ ה ׁשָׁ שֶׁ ַעל ַיע  וְּ

ל ֵאל  כָׁ רָׁ ַעלִישְּ ֵבי כל וְּ ׁשְּ רּו ָאֵמן.ֵתֵבל  יוֹּ ִאמְּ   וְּ
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      אלוהי ישראל בשם ה'
 ומשמאלי גבריאל     מימיני מיכאל

 ומאחורי רפאל     אוריאל מלפני
 ועל ראשי שכינת אל

 
שימְּ  הֱאֹלהִ  כםיְּ ַנשֶׁ ִכמְּ ַרִים וְּ פְּ אֶׁ  ים כְּ

שימֵ  ֵחל וֵלָאה כןיְּ ה רָׁ קָׁ ה ִרבְּ רָׁ  ֱאֹלִהים כשָׁ
ָך  כְּ רֶׁ בָׁ היְּ וָׁ הֹּ ָך: יְּ רֶׁ מְּ ִיׁשְּ ֵאר  וְּ היָׁ וָׁ הֹּ יו אֵ  יְּ נָׁ :פָׁ ךָׁ נֶׁ יָך ִויח   לֶׁ

הִישא  וָׁ הֹּ ם: יְּ לוֹּ ָך ׁשָׁ יָׁשם לְּ יָך וְּ יו ֵאלֶׁ נָׁ  פָׁ
 
 
 
 
 
 
 
 

ַּדל ֱאלִהים ַחי ַתַבח.  ִיגְּ ִיׁשְּ ִציאּותו:   וְּ ל מְּ ֵאין ֵעת אֶׁ א וְּ צָׁ  ִנמְּ
ִיחּודו. ִחיד כְּ ֵאין יָׁ ד וְּ חָׁ דּותו:    אֶׁ ַאחְּ ַגם ֵאין סוף לְּ ם וְּ לָׁ עְּ  נֶׁ

ֵאינו ג מּות ַהגּוף וְּ תו:   ּוף.ֵאין לו ּדְּ שָׁ ד  יו קְּ רְך ֵאלָׁ  לא ַנע 
א.  רָׁ ר ִנבְּ ׁשֶׁ ר א  בָׁ ל ּדָׁ כָׁ מון לְּ ֵראִׁשיתו:   ַקדְּ ֵאין ֵראִׁשית לְּ  ִראׁשון וְּ
ר.  ל נוצָׁ כָׁ ם לְּ דון עולָׁ כּותו:   ִהנו א  תו ּוַמלְּ לָׁ ד  ה גְּ  יורֶׁ

ל  נו אֶׁ תָׁ בּוָאתו נְּ ַפע נְּ תו:    ׁשֶׁ ַארְּ ִתפְּ תו וְּ ג לָׁ ֵׁשי סְּ  ַאנְּ
ִישְּ  ם בְּ ה עוד. לא קָׁ מׁשֶׁ ֵאל כְּ תו:   רָׁ מּונָׁ ת תְּ ִביא ּוַמִביט אֶׁ  נָׁ

ַעמו ֵאל.  ַתן לְּ ת נָׁ ֱאַמן ֵביתו:   תוַרת ֱאמֶׁ ִביאו נֶׁ  ַעל ַיד נְּ
ִמיר.  לא יָׁ ֵאל וְּ ִליף הָׁ תו:   לא ַיח  זּולָׁ ִמים לְּ עולָׁ תו לְּ  ּדָׁ

ֵרינּו.  תָׁ יוֵדַע סְּ ה וְּ מּותו:    צופֶׁ ַקדְּ ר בְּ בָׁ סוף ּדָׁ  ַמִביט לְּ
לו. גוֵמל לְּ  עָׁ ִמפְּ ִסיד כְּ תו:   ִאיׁש חָׁ עָׁ ִרׁשְּ ע כְּ ע רָׁ ׁשָׁ רָׁ  נוֵתן לְּ

ִׁשיֵחנּו.  ִמים מְּ ֵקץ יָׁ ַלח לְּ תו:   ִיׁשְּ ׁשּועָׁ ַחֵכי ֵקץ יְּ ּדות מְּ  ִלפְּ
ּדו.  רב ַחסְּ ַחּיֶׁה ֵאל בְּ תו:   ֵמִתים יְּ ִהלָׁ ֵדי ַעד ֵׁשם תְּ רּוְך ע   בָׁ
ִרים.  ִעקָׁ ֵרה לְּ שְּ לׁש עֶׁ ה ׁשְּ סוד   ֵאלֶׁ תו: ֵהן ֵהם יְּ תורָׁ  ַּדת ֵאל וְּ
בּוָאתו.  ת ּונְּ ה ֱאמֶׁ ר  תוַרת מׁשֶׁ תו:בָׁ ִהלָׁ ֵדי ַעד ֵׁשם תְּ   ּוְך ע 

 ר' דניאל בן יהודה הדיין 
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 עבריים ושירים פיוטיםשער 
 

ִחיל יוֹּם ה אוֹּ אֶׁ תָׁ ׁשְּ ִפּיָׁה  יוֹּם אֶׁ ִמיד צוֹּ  ֵעיִני תָׁ
ה אֶׁ רְּ אֶׁ א וְּ ַתי ָאבוֹּ נּויָׁה  מָׁ ַלִים בְּ רּוׁשָׁ  יְּ

ה יְּ  מָׁ ע  ּהנָׁ תָׁ ּה  ִׁשיבָׁ תָׁ שָׁ ר  ד יְּ אֹּ ה מְּ  יָׁפָׁ
ּה תָׁ מָׁ ע  ִביב לְּ ִרים סָׁ יָׁה  הָׁ תְּ בֶׁ הֶׁ ַמת ֵאׁש ַׁשלְּ  חוֹּ

נָׁה ִעים ׁשָׁ בָׁ ֵהן ִׁשֵמׁש ַארְּ ה  כֹּ נָׁ ה  ת כְּ רֶׁ מֶׁ ִמׁשְּ  בְּ
ֵׁשי ֱאמּונָׁה ֵרי ַאנְּ יָׁ יָׁה  ִמשְּ ן ַהַצִּדיק הּוא הָׁ עוֹּ  ִׁשמְּ
ה ל ִמּדָׁ כָׁ לּוהָׁ בְּ ַהלְּ ִביָאה ח   יְּ ה ַהנְּ ּדָׁ  לְּ

ה דָׁ דְּ בוֹּ מוֹּת ִהתְּ ִרּיָׁה  ֵבין חוֹּ ן פוֹּ פֶׁ גֶׁ  כְּ
ֵביִתי ן ִהרְּ זוֹּ ִכי חָׁ ִליִתי  ָאנֹּ ר ִמזֶׁה עָׁ ֵעבֶׁ  לְּ

ִאיִתי ִביִאים רָׁ ל נְּ בֶׁ יָׁה  חֶׁ ַכרְּ ָאִכי זְּ  ַחַגי ַמלְּ
אוֹּת בּו ִכסְּ ט יָׁׁשְּ פָׁ ִמׁשְּ ת  לְּ אוֹּ רָׁ דְּ הֶׁ אֵׁשי ַסנְּ ִעים רָׁ  ִׁשבְּ
אוֹּת ֵפת ּולְּ מוֹּ ה. לְּ לָׁ דוֹּ ִׁשּיָׁה עִ  גְּ תוֹּ ז וְּ ם עֹּ  מָׁ
רוֹּת ַלִים ִצּיּון אוֹּ רּוׁשָׁ ת  יְּ רוֹּ בָׁ לּו ִלקְּ ה הּובְּ מָׁ  ׁשָׁ
ִמירוֹּת ִעים זְּ ִוד נְּ ֵטי יָּׁה  ִעיר ּדָׁ ֵכי ִׁשבְּ  ֵבית ַמלְּ

ֵאל ַהַהרְּ ֵאל  ַהר ַהַבִית וְּ ַּדׁש הָׁ ה ֵבית ִמקְּ מָׁ  ׁשָׁ
ִכיַנת ֵאל ל ׁשְּ תֶׁ כֹּ ַכּיָׁא  וְּ ְך ַמלְּ לֶׁ ן מֶׁ כָׁ  ִמׁשְּ

ִני  תַוא  רָׁ פְּ ְך אֶׁ רֶׁ דֶׁ בּוַרת  בְּ ת קְּ בֶׁ ם ַמצֶׁ  ׁשָׁ
ת רָׁ ֵחל ִהיא מוֹּ א רָׁ יָּׁה  ִאמָׁ פְּ יָׁ ִכין בְּ ל סוֹּ ַהכֹּ  ׁשֶׁ

ה לָׁ לָׁ ה  ן מְּ ֵזה ִצּיוֹּ ה  ח  ִלילָׁ א ע  רָׁ  ֵבית ֵאל נוֹּ
ה לָׁ ֵני גוֹּ ֵגן ִהיא ִלבְּ ַמּיָׁא  מָׁ א ִדׁשְּ עָׁ א ַתרְּ דָׁ  וְּ
יו ׁשָׁ דָׁ קָׁ ׁש וְּ ּדָׁ י זֶׁה ִמקְּ ׁשָׁ דוֹּ ִסיִדים קְּ ַהל ח   ו ִבקְּ
יו ׁשָׁ רְּ דוֹּ ר וְּ דוֹּ ר וְּ ִלּיָׁה  ּדוֹּ ֵני ע  ם בְּ  כ לָׁ

ִזיר ֱאֹלֵהי ָאִבי ִביא  נְּ ֵיה לָׁ ַארְּ נוֹּ כְּ יוֹּ  ִּדמְּ
ִביא מּוֵאל ַהנָׁ קּול ׁשְּ ַנּיָׁא  ׁשָׁ ה  ן כָׁ רֹּ ַאה  ה וְּ ׁשֶׁ מֹּ  כְּ
ן יוֹּ בְּ אֶׁ ַזק ַעם ַּדל וְּ ן  ח  ֵני ִצּיוֹּ ִרים בְּ קָׁ  ַהּיְּ

ן יוֹּ לְּ יֶׁה עֶׁ עָׁ  ַהַבִית ַהזֶׁה ִיהְּ ַמּיָׁאלְּ לְּ ֵמי עָׁ   ר' אליהו חזן  לְּ
 

ת  ה ַׁשבָׁ רָׁ מְּ ׁשְּ ֵרִניִכי אֶׁ מְּ ֵמי ַעד ֵבינוֹּ ּוֵביִני  ֵאל ִיׁשְּ לְּ עוֹּ  אוֹּת ִהיא לְּ
ִכים רָׁ שוֹּת ּדְּ ץ ַלע  א ֵחפֶׁ צֹּ ִכים  ָאסּור מְּ רָׁ ֵרי צְּ ַדֵבר בוֹּ ִּדבְּ  ַגם ִמלְּ
ִכים לָׁ ֵרי מְּ ה אוֹּ ִדבְּ רָׁ חוֹּ ֵרי סְּ ַרת  ִּדבְּ תוֹּ גֶׁה בְּ הְּ ֵמִני אֶׁ ַחכְּ  ֵאל ּותְּ
ִׁשי ַנפְּ ַח לְּ ִמיד נוֹּ ָאה תָׁ צְּ מְּ ִׁשי  בוֹּ אֶׁ דוֹּ ַתן קְּ ן נָׁ ר ִראׁשוֹּ דוֹּ  ִהֵנה לְּ

נֶׁה ַבִשִשי ם ִמׁשְּ חֶׁ ֵתת לֶׁ ֵפת בְּ ִני  מוֹּ זוֹּ ִפיל מְּ ל ִׁשִשי ַיכְּ כָׁ ה בְּ כָׁ  כָׁ
יו נָׁ גָׁ ל סְּ ק אֶׁ ֵאל( חֹּ ַדת ַהּיוֹּם )הָׁ ַׁשם בְּ נִ  רָׁ ם פָׁ חֶׁ ְך לֶׁ רֹּ יו בוֹּ ַלע  נָׁ פָׁ  ים לְּ

יו נָׁ בוֹּ ַענוֹּת בוֹּ ַעל ִפי נְּ ִהתְּ ִני  ַעל ֵכן לְּ וֹּ ַבד ִמּיוֹּם ִכפּור ע   ָאסּור לְּ
נּוִגים ד הּוא יוֹּם ַתע  כ בָׁ ִגים  ַהּיוֹּם מְּ דָׁ ר וְּ שָׁ ב בָׁ ַיִין טוֹּ ם וְּ חֶׁ  לֶׁ

ה ַמִשיִגים חָׁ ֵמִחים בוֹּ ֵהם ִשמְּ חֵ  ַהשְּ ַשמְּ חוֹּת הּוא ּותְּ מָׁ  ִני ִכי יוֹּם שְּ
ִרית ַהכְּ פוֹּ לְּ ה בוֹּ סוֹּ אכָׁ לָׁ ִרית  ֵמֵחל מְּ בוֹּ ַכֵבס בוֹּ ִלִבי בְּ  ַעל ֵכן א 

ִרית ַׁשח  ִבית וְּ ל ֵאל ַערְּ ה אֶׁ לָׁ ַפלְּ תְּ ֵנִני אֶׁ ה הּוא ַיע  חָׁ ַגם ִמנְּ ף וְּ  ר' אברהם אבן עזרא  מּוסָׁ
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ִני תָׁ ַמח ח  ַהל ֱאמּוַני ִישְּ יָׁ   ִבקְּ ה ֵמֵאת יְּ כָׁ רָׁ א בְּ  ִישָׁ
מַ  י יְּ ַות ִלבוֹּ ַׁשּדָׁ ִביבוֹּ   ֵלא ַתא  יֶׁה סְּ ה ִיהְּ ִצנָׁ ֵגן וְּ  מָׁ

ִתיבוֹּ  תוֹּ ִויַיֵשר נְּ ֵאר אוֹּ יָׁ יָׁ   וְּ ֵכי יְּ ר ַּדרְּ מוֹּ ִלׁשְּ ר וְּ מוֹּ  ִלגְּ
ת  צּומוֹּ כוֹּת ע  רָׁ ה בְּ ַצּוֶׁ רֹּאׁשוֹּ יְּ מוֹּת לְּ לוֹּ ר ׁשְּ הָׁ נָׁ ל ֵעת כְּ כָׁ ִיַסע בְּ  וְּ
ת  לּומוֹּ ֵשא א  ה נוֹּ ִרנָׁ א בְּ בֹּ א יָׁ ִירְּ  בֹּ ה וְּ כֶׁ יָׁ ִיזְּ ׁשּוַעת יְּ ה יְּ  אֶׁ

 
ִדי ָך ּדוֹּ לוֹּם לְּ ן    ׁשָׁ מוֹּ ַאדְּ הָׁ  ַהַצח וְּ
ָך ֵמֵאת ם לְּ לוֹּ ן    ׁשָׁ מוֹּ ִרמוֹּ ה כְּ  ַרקָׁ

ָך רּוץ תְּ חוֹּ ַראת א  ּה  ִלקְּ ִׁשיעָׁ הוֹּ א לְּ  ֵצא נָׁ
י ן ִיׁשָׁ בֶׁ ַלח כְּ ן    ּוצְּ ֵני ַעמוֹּ  ַרַבת בְּ
ֵפהִפּיָׁה ְך יְּ ה    ַמה לָׁ בָׁ ִרי ַאה  רְּ עוֹּ  ִכי תְּ

צַ  ֵלְךּותְּ ִלי קוֹּ צְּ ן    לְּ מוֹּ ל ַפע  קוֹּ ִעיל בְּ  ַכמְּ
ץ פוֹּ ר ַתחְּ ׁשֶׁ ֵעת א  ה          הָׁ נָׁ ִחיׁשֶׁ ה א  בָׁ  ַאה 

ַלִיְך עָׁ ּה וְּ ן            ִעתָׁ מוֹּ רְּ ַטל חֶׁ    ר' שלמה אבן גבירול  ֵאֵרד כְּ
 

ן ַמּיָׁא יָּׁה ִרבוֹּ ַעלְּ ַלם וְּ ַכּיָׁא עָׁ ְך ַמלְּ לֶׁ א מֶׁ כָׁ תְּ הּוא ַמלְּ  ַאנְּ
דֵ  בָׁ ַהּיָׁאעוֹּ ִתמְּ ְך וְּ תָׁ בּורְּ ַוּיָׁא י גְּ ַהח  ַמי לְּ ַפר ֳקדָׁ  ׁשְּ

א ׁשָׁ ַרמְּ א וְּ רָׁ ַסֵּדר ַצפְּ ִחין א  בָׁ א ׁשְּ ׁשָׁ ל ַנפְּ א כָׁ רָׁ א בְּ א ַקִּדיׁשָׁ הָׁ ְך ֱאלָׁ  לָׁ
א ֵני ֱאנָׁׁשָׁ ַמּיָׁא ִעיִרין ַקִּדיִׁשין ּובְּ ף ׁשְּ עוֹּ א וְּ רָׁ  ֵחיַות בָׁ
ַתִקיִפין ְך וְּ דָׁ בָׁ ִבין עוֹּ רְּ ַמּיָׁ  ַרבְּ ִפיִפיןַמִכיְך רָׁ  א ַזִקיף כְּ
ִפין ִנין ַאלְּ ַבר ׁשְּ ִחי גְּ ַנּיָׁא לּו יְּ בְּ חּוׁשְּ ְך בְּ תָׁ בּורְּ א ֵיעּול גְּ  לָׁ

א בּותָׁ ר ּורְּ קָׁ א ִּדי ֵליּה יְּ הָׁ א ֱאלָׁ תָׁ וָׁ יָׁ ם ַארְּ ְך ִמפ  נָׁ ק ַית עָׁ רוֹּ  פְּ
א לּותָׁ ְך ִמגוֹּ גָׁ ַאֵפיק ַית ַעמָׁ ַמּיָׁא וְּ ל א  תְּ ִמכָׁ ַחרְּ ְך ִּדי בְּ  ַעמָׁ

ִמקְּ  ִׁשיןלְּ דְּ ׁש ק  דֶׁ קֹּ ְך תּוב ּולְּ ׁשָׁ ִׁשין  ּדָׁ ַנפְּ ַתר ִּדי ֵביּה יֱֶׁחדּון רּוִחין וְּ  א 
ִׁשין ח  ר  ְך ִׁשיִרין וְּ רּון לָׁ ַרּיָׁא ִויַזמְּ פְּ ׁש  א דְּ תָׁ ֵלם ַקרְּ  ר' ישראל נג'ארה  ִבירּוׁשְּ

 
ה לָׁ ד ַנע  אֹּ יו ֵאל מְּ נָׁ ַקֵּדם פָׁ יו  א  נָׁ עֹּ א ִלמְּ ה ָאבֹּ ִהלָׁ ה ּותְּ ִׁשירָׁ  בְּ

ןכִ  רֹּ ַאה  ה וְּ שֶׁ יו  יֵמי מֹּ תָׁ נוֹּ כְּ ִמשְּ ִביֵלִני לְּ  יוֹּ
ִלי ַמע קוֹּ ִיׁשְּ ִתי ַתַעל וְּ עָׁ ר ִלי  לּו ַׁשוְּ זוֹּ ַיע  ַלח ִלי ַמַעל וְּ ִיסְּ  וְּ

ֵרי ִפי ִאמְּ ֵזן לְּ ִלי  ַיא  לָׁ ַמע  ן לְּ ַאל ֵיפֶׁ  וְּ
תוֹּ  ַכלָׁ ן וְּ תָׁ חָׁ ֵרם לְּ תוֹּ  יָּׁה הָׁ קָׁ ִצדְּ ן וְּ ֵאיתָׁ כּות ָאב הָׁ  ִבזְּ

ֹלְך ַהמַ  ִתמְּ ֵחלוְּ ה רָׁ כָׁ כּותוֹּ  לְּ ַמלְּ ה בְּ ֹלמֹּ  ר' משה אשקר הכהן  ִכׁשְּ
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א רָׁ ר ִיקְּ רוֹּ ַבת ּדְּ ֵבן ּולְּ ַבת  לְּ מוֹּ בָׁ ם כְּ כֶׁ רְּ צָׁ ִינְּ  וְּ
ַבת ֹלא י ׁשְּ ם וְּ כֶׁ ִעים ִׁשמְּ ת  נְּ ם ַׁשבָׁ יוֹּ בּו נּוחּו בְּ  ׁשְּ

 
ִמי אּולָׁ ִוי וְּ רֹּׁש נָׁ ֵשה ִעִמי  ּדְּ ת יֶַׁׁשע ע  אוֹּ  וְּ

ֵרק בְּ  ַטע שוֹּ ִמינְּ ְך ַכרְּ ֵני ַעִמי  תוֹּ ַעת בְּ ֵעה ַׁשוְּ  ׁשְּ
 

ה רָׁ צְּ ְך בָׁ תוֹּ ל בְּ בֶׁ ְך בָׁ רֹּ ה  ּדְּ רָׁ בְּ ר גָׁ ׁשֶׁ ם א  ַגם ֱאדוֹּ  וְּ
ה רָׁ בְּ ַאף עֶׁ ַרי בְּ ץ צָׁ תֹּ א  נְּ רָׁ קְּ ם אֶׁ יוֹּ ִלי בְּ ַמע קוֹּ  ׁשְּ

 
ר ַהר בָׁ ר  ֱאֹלִהים ֵתן ַבִמדְּ הָׁ רוֹּׁש ִתדְּ ה בְּ ַדס ִׁשּטָׁ  ה 

ַלִנזְּ  ִהיר וְּ ַלַמזְּ רוְּ ר  הָׁ הָׁ ֵמי נָׁ ִמים ֵתן כְּ לוֹּ  ׁשְּ
 

א ַמי ֵאל ַקנָׁ ְך קָׁ דוֹּ ה  ה  ִגנָׁ ב ּוִבמְּ ג ֵלבָׁ מוֹּ  בְּ
אנָׁה ַמלֶׁ ה ּונְּ ִחיב פֶׁ ַנרְּ ה  וְּ ָך ִרנָׁ ֵננּו לְּ ׁשוֹּ  לְּ

 
ָך ׁשֶׁ ַנפְּ ה לְּ מָׁ כְּ ה חָׁ עֶׁ ָך  דְּ רֹּאׁשֶׁ ר לְּ תֶׁ ִהיא כֶׁ  וְּ
ָך דֹּׁשֶׁ ַות קְּ ר ִמצְּ צֹּ ָך נְּ ׁשֶׁ דֹּ ר ַׁשַבת קְּ מֹּ  רטדונש בן לבר'   ׁשְּ

 

ן ִרמוֹּ ַלח הָׁ פֶׁ ֵתְך לְּ ה ַרקָׁ ַדמֶׁ ן    א  מוֹּ ַארְּ ַבּה הָׁ גוֹּ ֵתְך כְּ מָׁ ה קוֹּ הָׁ בוֹּ  גְּ
ן מוֹּ ר ִעם ִקנָׁ ִפיחּון ִמֵביֵתְך  ּומוֹּ יהָׁ     יְּ ִבּיָׁה ֵעינֶׁ רּו צְּ ִלִבי ָאסָׁ  לְּ
ִנים ֵעיֵני ַהּיוֹּ יהָׁ  לְּ ה ֵעינֶׁ ַדמֶׁ ִנים    א  מוֹּ חּוט ַהשָׁ יהָׁ  כְּ תֶׁ תוֹּ מּות ִשפְּ   ּדְּ

ִניםלְּ  ם עוֹּ יָּׁה עָׁ פְּ הָׁ  יָׁ ַרְך צּורֶׁ בוֹּ ּה    יְּ בָׁ בָׁ ִבי ּולְּ בָׁ רּו לְּ ׁשָׁ ה ִנקְּ בָׁ ַאהְּ  בְּ
ִתי ַמעְּ ּה ׁשָׁ רָׁ בָׁ ֵרב ּדְּ עָׁ ּה הֶׁ לָׁ קוֹּ ִתי    וְּ ר ַׁשחְּ פָׁ ֵדי עָׁ ֵרב ע   ּוַבֵלב ֵאׁש צוֹּ
ִתי ַּדמְּ ַכֵמת ִנרְּ ֵרב וְּ ל עָׁ ִהֵנה קוֹּ ַאַפק    וְּ ִדיִדי ִהתְּ רּו יְּ מָׁ ַמי ִנכְּ ַרחְּ  וְּ

ה ַכַסַהרלְּ  נָׁ ה בָׁ ה ַכַחמָׁ ִאירָׁ גֶׁת ֵמַהר    מְּ ַדלֶׁ ה מְּ מָׁ ה רָׁ עָׁ  ֱאֵלי ִגבְּ
ַהר ה מֹּ בֶׁ ִני ַארְּ ה א  מָׁ ַעלְּ נּו ִלי הָׁ ִבי ִעם רּוִחי    תְּ בָׁ רּו לְּ בָׁ ּה נֶׁחְּ דָׁ יָׁ  בְּ
ן רוֹּ לֶׁת ׁשָׁ ַבצֶׁ ק ח  ַׁשַנת ֵעמֶׁ ׁשוֹּ ן    וְּ רוֹּ טּוַית ַהגָׁ ַחַמק נְּ ַלי ִתתְּ עָׁ  וְּ
רוֹּ  חָׁ ִביא הֶׁ תָׁ ַמק ןוְּ ִלִבי ַהנָׁ ִביאּו    לְּ ִטּיָׁה הָׁ רּו רְּ ִתי זוֹּ ַמכָׁ  משה הסופר מרומאר'   לְּ

 
ה ַהֵקץ מָׁ א  לָׁ ם נָׁ תָׁ  ִנסְּ

ֱאַסר נָׁא  ה לוֹּ נֶׁ  ַעִמי ַכמָׁ
א  ַלח נָׁ ִבי ַמֵהר סְּ  חוֹּ
ג ַחֵּור נָׁא  לֶׁ ִאי ַכשֶׁ טְּ  חֶׁ
ִתי  ִחירָׁ ֵנה ֵבית בְּ  ּובְּ

ִתי  רָׁ זְּ עֶׁ ה לְּ חּוׁשָׁ  וְּ
ִריב ַאקְּ ִתי  וְּ לָׁ ְך עוֹּ  לָׁ

ַבר ַלי גָׁ ְך עָׁ ּדָׁ  ר' רפאל ענתבי  ִכי ַחסְּ
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ה דֶׁ תְּ ַבשָׁ ַכנְּ ן   ׁשוֹּ ֳהֵלי כּוׁשָׁ    ִעם אֹּ
ל  מֶׁ רֹּאׁש ַכרְּ ִדי לְּ ן ִעמְּ ׁשָׁ ַהר בָׁ  ַצִפי לְּ

ַמס  ר נֶׁחְּ ׁשֶׁ ִאי ֵעיֵנְך     ַלַגן א  ה שְּ   ַכלָׁ
ֵתְך  רּוגָׁ ִאי ע  ׁשָׁ     ּורְּ ָאה ׁשוֹּ לְּ  ןִכי ִנמְּ
ֵפה ַעִין ְך יְּ ב ַגִני   ַמה לָׁ זוֹּ    ִכי ַתע 

ן  ׁשָׁ קְּ ַגן יָׁ ת בְּ עוֹּ ן    ִלרְּ ֵצי ִדיׁשָׁ  ַתַחת ע 
ה ַלַגן  דָׁ ה רְּ בָׁ ם   הָׁ ִדים ׁשָׁ גָׁ אַכל מְּ   תֹּ
ַפת ַעִין ֵחיק יְּ ַגם ִתיַׁשן   ּובְּ ַכב וְּ  ר' שלמה אבן גבירול   ִתׁשְּ

 
 

ֵתְך עָׁ ִתי ִזיו ִיפְּ נָׁ ה ִלכְּ      יוֹּ מָׁ תּדָׁ ִכימוֹּ     ִסיל וְּ
ֵתְך  בָׁ ַאה  ִני לְּ מוֹּת         ַוא  לָׁ ִׁשיר ִׁשיר ַעל ע   אָׁ

מוֹּת  לָׁ ל ע  ה ִמכָׁ אוָׁ ת    נָׁ מוֹּ לָׁ ל ע  ה ִמכָׁ אוָׁ     נָׁ
ֵתְך  ׁשּוקָׁ דּו ִלתְּ דְּ ת       נָׁ נּומוֹּ ַעַפי תְּ  ֵמַעפְּ

 
ַׁשִנים  ַתִיְך ׁשוֹּ תוֹּ ה    ִשפְּ בָׁ ר ַאה  ת מֹּ פוֹּ טְּ     נוֹּ

מוֹּ  ִנים  ֵעיַנִיְך כְּ ה       יוֹּ בָׁ הָׁ ת ֵאׁש לֶׁ רוֹּ ע   בוֹּ
ה  ֵרבָׁ ֵרְך ִלי ע  בָׁ ה       ִמדְּ ֵרבָׁ ֵרְך ִלי ע  בָׁ     ִמדְּ

ִנים  גְּ נוֹּ ִרים וְּ צּומוֹּת  ִמִשיר ׁשָׁ ַתעְּ ז וְּ ִגים עֹּ  הוֹּ
 

ד  ַדִיְך עוֹּ פּו יָׁ ִאי     ַאל ִירְּ ִבּיָׁה ַאל ִתירָׁ    צְּ
ד  קֹּ פְּ ָך אֶׁ אנְּ ר צֹּ ת יֶׁתֶׁ קֹּ  אֶׁ ֵאל מְּ רָׁ ִאיִישְּ  רָׁ
ִאי  ל ַהר וָׁ כָׁ ֵעם בְּ רְּ ִאי   אֶׁ ל ַהר וָׁ כָׁ ֵעם בְּ רְּ  אֶׁ
ד  ץ נֹּ רֶׁ ִׁשיֵבם ֵמאֶׁ ת     א  ַשמוֹּ ִרים נְּ ִׁשיב עָׁ  ר' ישראל נג'ארה   אוֹּ
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 רחל תשמע קוליה
 

 התשמע קולי רחוקי שלי 
 התשמע קולי באשר הנך 

 קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי 
 ומעל לזמן מצווה ברכה. 

 
ה ודרכים בה רב  ֵתֵבל זוֹּ   ַרבָׁ

 נפגשות לדק נפרדות לעד. 
 מבקש אדם, אך כושלות רגליו, 
 לא יוכל למצוא את אשר אבד. 

 
 אחרון ימי כבר קרוב אולי, 

 כבר קרוב היום של דמעות פרידה. 
 אחכה לך עד יכבו חיי, 

 כחכות רחל לדודה.
 
 עודד אבישר רב באע

 
 שוב העדר נוהר במבואות הכפר,

 משבילי עפר. ועולה האבק
 והרחק עוד צמד ענבלים
 מלווה את משך הצללים.

 ערב בא, ערב בא.

 
 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.

 עמק האפלוהרחק ב
 מלווה התן את בוא הליל.

 ליל רד, ליל רד.

 
 
 
 
 
 
 
 

  יעקב גלעד מילה טובה
 

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

 
 לא פעם זה קשה 

 מילה טובה  אבל לרוב
 מיד עושה לי טוב 

 רק מילה טובה 
 או שתיים לא יותר מזה. 

 
 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.

 
 
 
 
 
 
 
 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=530&lang=1
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 יעקב שבתאי לפנות ערב

 
 בין ברושים יורד הערב

  הסתכלי, הצל קרב אלינו
  יחפים נלך בשדות השלף

  .עובר ,יפתי ,כי היום

 
  על כתפך ידי תנוח

  וצלי על יד צלך פוסע
  מן הים עכשיו נושב הרוח

  .יפתי, עובר, כי היום

 
  בואי נשב, הכל רוגע

  בין עצי הפרדס היום שוקע
  גפנים הצל נוגעבעלי 

  .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

 
  אתאת השנה הזברך עלינו 

 ואת כל מיני תבואתה לטובה 
 ותן ברכה על פני האדמה 

 ושבענו מטובה 
 וברך שנתנו 

 כשנים הטובות לברכה.
 

 דליה רביקוביץ' שובי לביתך
 

 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. 
 

 סהר חצות גבוה, 
 ן, אור על ענפי איל

 תני לנפשך לשמוע 
 זמר קטן. 

 
 שם צמח לענה, 

 שם נפש מרעידה מקור. 
 חלון אפל ותריס מוגף. 

 שובי לביתך. 
 

 סהר חצות גבוה, 
 אור על ענפי אילן, 
 תני לנפשך לשמוע 

 זמר קטן. 
 

 שאי עין למרום, 
 כבר סדק שחר מאפיר. 

 

 
 נעורה כבר ציפור אחת. 

 .שובי לביתך
 

 נעמי שמר תהתחדשות אחרחשון: 
 

 עייפות בלתי מוסברת. 
 פיק ברכיים לא מובן 
 צל שרב על כל הדרך, 

 ואבק לבן 
 אבל עודך משווע 

 לגשמי ברכה 
 עוד רחוקה מנוחתך 

 
 אחרי החגים יתחדש הכל. 
 יתחדשו וישובו ימי החול 

 , המטר והאש האוויר, העפר
 גם אתה, גם אתה, תתחדש. 

 
 בגנך פורחים לפתע 
 עץ הפרי ועץ הסרק 

 ועץ החלומות 
 ועץ הטוב והרע 

 ומוטלים כל כליך 
 בחצר ביתך 

 לא נשלמה מלאכתך 
 

 במסע שלא נגמר 
 בין שדות הצל ושדות האור 

 יש נתיב שלא עברת 
 ושתעבור 

 שעון סמוי מן העין 
 מצלצל לך 

 תךלא נשלמה אהב

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=302&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=738&lang=1
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 לוין קיפניסתפילת גשם 

 
ם ה ֵמחֹּ דֶׁ ח שָׁ ֱאנָׁ ם, נֶׁ ם, גֶׁׁשֶׁ  גֶׁׁשֶׁ

ִלי ּדֹּם ַחֵנן ַהַגן בְּ ם, ִמתְּ ם, גֶׁׁשֶׁ  גֶׁׁשֶׁ
ַמִים ֵלנּו ֵאל ׁשָׁ ַמע קוֹּ  ׁשְּ

ם ַמִים ץ, גֶׁׁשֶׁ ָארֶׁ ֵרד לָׁ  !וְּ

 
ם ַאט רֶׁ ֵעַע כֶׁ נוֹּ ם, ִמתְּ ם, גֶׁׁשֶׁ  גֶׁׁשֶׁ
ַחׁש כָׁ  ֵדס ִילְּ ם, ַבַפרְּ ם, גֶׁׁשֶׁ  ל ַבדגֶׁׁשֶׁ

ַמִים ֵלנּו ֵאל ׁשָׁ ַמע קוֹּ  ׁשְּ

ם ַמִים ץ, גֶׁׁשֶׁ ָארֶׁ ֵרד לָׁ  !וְּ

 
ד ֵחן ַפֵלל ַגם יֶׁלֶׁ ם, ִמתְּ ם, גֶׁׁשֶׁ  גֶׁׁשֶׁ
נּו ֵתן ַמִים לָׁ ם, ֵאל ׁשָׁ ם, גֶׁׁשֶׁ  גֶׁׁשֶׁ

ַמִים ֵלנּו ֵאל ׁשָׁ ַמע קוֹּ  ׁשְּ

ם ַמִים ץ, גֶׁׁשֶׁ ָארֶׁ ֵרד לָׁ  !וְּ
 
 

 יוסף שריג אור וירושליםכסלו: 

 
 צונח כאן משמי הערב השקט שוב 

 כדאיית דיה מעל התהומות 
 ושמש אדומה נושקת להט חרב 

 את הפסגות, המגדלים והחומות. 

 
 ראיתי עיר עוטפת אור 

 והיא עולה בשלל צבעי הקשת 
 והיא נוגנת בי כנבל העשור 

 ראיתי עיר עוטפת אור. 

 
 הנה זוחל הצל מבין גבעות האורן 
 קרב בסתר כאוהב אל השכונות. 

מול פניו קריצות, ריבוא עיני האור ו
 הן, לפתע נפקחו עניו כנפעמות. 

 
 
 
 
 

 בדממת אשמורת אחרונה נושמת, 
 ובקטיפת שחקים רסיס אחרון מחויר, 
 אך שחר כבר כיפת זהב שלה אודמת 

 למגעו החם, הרך של אור צעיר. 

 
 נורית הירש בוא בשלוםטבת: 

 
 ציפורי הצפון כבר הגיעו 

 עות מתערבל האבק בגב
 אחותינו הרוח עברה בדרכים 

 ואנחנו צמאים לאות. 

 
 בוא בשלום החורשה מזכירה 
 בטרם חלקה אחרונה תזרע 

 ובטרם יוגף חלון 
 אנא שוב אלינו בשלום. 

 
 בוא בשלום נפתחות חצרות 
 ערכנו שולחן והדלקנו נרות 

 ובטרם יושר מזמור 
 נחכה לך שתחזור. 

 
 מתרפק האזוב על האבן 

 אימו היחידה  כתינוק על
 אחותינו הרוח עברה בשדות 

 והגשם בכף ידה. 

 
  .בוא בשלום החורשה מזכירה...

 
 כוכבים ישבצו את האופק 

 הירח ישלים מחסורו 
 אחותנו תפגוש בטלה האובד 

 בערגה תלטף צמרו 

 
 בוא בשלום החורשה מזכירה 
 בטרם חלקה אחרונה תזרע 

 ובטרם יוגף חלון 
.אנא שוב אלינו בשלום
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 כי תבואו אל הארץ שבט: 

 
 כי תבואו אל הארץ 

 ונטעתם כל עץ תחילה, 
 ונתן העץ פריו 
 והארץ יבולה. 

 
 עת לנטוע אילנות 
 עת לנטוע אילנות 
 עת לנטוע ולבנות 

 
 וישבתם איש תחת גפנו 

 ותחת תאנתו, 
 והייתם כעץ שתול 

 על פלגי מים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 נעמי שמר דע לך

 
 דע לך 

 שכל רועה ורועה 
 יש לו ניגון מיוחד משלו 

 שכל עשב ועשב , דע לך
 יש לו שירה מיוחדת משלו 

 ומשירת העשבים 
  .נעשה ניגון של רועה

 
 כמה יפה 

 כמה יפה ונאה 
 כששומעים השירה שלהם 
 טוב מאוד להתפלל ביניהם 
 ובשמחה לעבוד את השם 

 ומשירת העשבים 
  .מתמלא הלב ומשתוקק

 
 וכשהלב 

 ן השירה מתמלא מ
 ומשתוקק אל ארץ ישראל 
 אור גדול אזי נמשך והולך 
 מקדושתה של הארץ עליו 

 ומשירת העשבים 
 נעשה ניגון של הלב.
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 מרדכי זעירא שיר ההודיהאדר: 

  
 ליוית אותי, ארצי, בלובן שקדיה 

 בזהר חמתך ומרחבי שדותייך, 
 ושיר נתת בפי, הוא שיר ההודיה 

 חק מגבולותייך. להשמיעו הרחק הר

 
 והוא שמור בלב, זה שיר הרגבים, 

 וברחבי נכר מולדת יעטפנו 
 ורבבות אחי בנייך הטובים 

 יקשיבו לו דומם וירגעו ממנו. 

 
 ועת נשוב, ארצי, שבעי געגועים 
 צמאים לחמתך, לשפע טובותייך, 

 יוחזר לך אז השיר מלב בנים גאים 
 וטוב יהיה לצעוד ברחבי שדותייך

 
 
 

 חיים נחמן ביאליק קומי צאי: ניסן

 
 קומי צאי אחותי כלה, 

 קומי צאי קומי צאי 
 בשורת אביב לך הבאתי 

 מאחרי גדר גני 
 נראה ציץ, נראה ציץ 

 נשמע קול הדרור על ביתי 
 
 
 
 

 
 

 עבר חסד אל בארץ 
 על כנף אור, על כנף אור 

 ובפלגים נפלה רינה 
 לבלבו בגן העצים, 
 אביב בא, אביב בא 

 בניה הלבינה הדובד

 
 פרח דודי נתן ריחו 

 ויחי, ויחי 
 צאי ברכיהו באביבך 

 את אביבי בך אשכינה 
 אף אני, אף אני 
 ואברכך ואניבך 

 
 יחדיו נפליג אל השדה, 

 אל ההר, אל הגיא 
 ואלקטה שם זכריות 

 אסוף אאסוף 
 פניני טל, פניני טל 

 אל צווארך מרגליות 

 
 יחדיו נרד אל המעין 

 רוך וכמוך, מלא 
 עליז בהיר ואוורירי 
 תחת שמי אדוני, 

 עם הגל עם הדרור 
 .יזהיר אף יצלצל שירי
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 חיים נחמן ביאליק אייר: אל הציפור
 

ת דֶׁ מֶׁ ה נֶׁחְּ רָׁ ב ׁשּוֵבְך, ִצפוֹּ לוֹּם רָׁ  ,ׁשָׁ

ל ם אֶׁ צוֹּת ַהחֹּ ִני-ֵמַארְּ  – ַחלוֹּ

ֵרב ַמה ֵלְך ִכי עָׁ ל קוֹּ ה-אֶׁ תָׁ לָׁ ִׁשי כָׁ  ,ַנפְּ

זְּ  עָׁ ף בְּ רֶׁ ִניַבחֹּ עוֹּ  .ֵבְך מְּ

 
ה רָׁ קָׁ ִרי ַהיְּ ִרי, ַסֵפִרי, ִצפוֹּ  ,ַזמְּ

אוֹּת לָׁ ַחִקים ִנפְּ רְּ ץ מֶׁ רֶׁ  ,ֵמאֶׁ

ה ה, ַהּיָׁפָׁ ץ ַהַחמָׁ ָארֶׁ ם בָׁ ַגם ׁשָׁ  ,ה 

אוֹּת לָׁ ת, ַהתְּ עוֹּ רָׁ ה הָׁ ינָׁ בֶׁ  ;ִתרְּ

 
ץ ָארֶׁ ַרת הָׁ לוֹּם ִמִזמְּ ִאי ִלי ׁשָׁ ִתשְּ  ,ה 

ִרים א, ֵמרֹּאׁש הָׁ ק, ִמַגיְּ  ?ֵמֵעמֶׁ

ִרַחם, ה   תה  ַּה אֶׁ ן-ִנַחם ֱאלוֹּ  ,ִצּיוֹּ

ִרים בָׁ ה ִלקְּ זּובָׁ ּה ע  דָׁ  ?ִאם עוֹּ

 
ן מוֹּ רְּ ִניִנים ַהַּטל ַעל ַהר חֶׁ ֵיֵרד ִכפְּ  ,ה 

עוֹּת מָׁ ל ִכדְּ ִיפֹּ  ?ִאם ֵיֵרד וְּ

ִהיִרים-ּוַמה יו ַהבְּ ֵּדן ּוֵמימָׁ ם ַהַּירְּ לוֹּ  ?שְּ

ל לוֹּם כָׁ ת-ּוׁשְּ עוֹּ בָׁ ִרים, ַהגְּ הָׁ  ?הֶׁ

 
ִדים, ַהזוֹּ  בְּ עֹּ ַאַחי הָׁ הוְּ עָׁ ִדמְּ ִעים בְּ  – רְּ

ר מֶׁ עֹּ ה הָׁ ִרנָׁ רּו בְּ צְּ קָׁ  – ?ה 
ן ל-ִמי ִיתֶׁ ִתי אֶׁ ַעפְּ ר וְּ ץ-ִלי ֵאבֶׁ רֶׁ  אֶׁ

ר מֶׁ ֵקד, ַהתֹּ ֵנץ ַהשָׁ ּה יָׁ  !בָׁ

 
לּו ַהִקִצים ר כָׁ בָׁ עוֹּת, כְּ מָׁ לּו ַהּדְּ ר כָׁ בָׁ  – כְּ

ֹלא ֵהִקיץ ַהֵקץ ַעל ִני-וְּ גוֹּ  ,יְּ

ה רָׁ קָׁ ִרי ַהיְּ ב ׁשּוֵבְך, ִצפוֹּ לוֹּם רָׁ  ,ׁשָׁ

ִלי ִני-ַצה  רֹּ ֵלְך וָׁ א קוֹּ  !נָׁ
 
 
 
 

 נעמי שמר לו יהי
 

 עוד יש מפרש לבן באופק 
 מול ענן שחור כבד 
 כל שנבקש לו יהי. 

 ואם בחלונות הערב 
 אור נרות החג רועד 
 כל שנבקש לו יהי. 

 
 לו יהי, לו יהי 

 לו יהי  -אנא 
 כל שנבקש לו יהי. 

 
 אם המבשר עומד בדלת 

 תן מילה טובה בפיו 
 ל שנבקש לו יהי כ

 אם נפשך למות שואלת 
 מפריחה ומאסיף 
 כל שנבקש לו יהי 

 
 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 

 
 בתוך שכונה קטנה מוצלת 

 בית קט עם גג אדום 
 כל שנבקש לו יהי. 

 יץ סוף הדרך זה סוף הק
 תן להם לשוב הלום 
 כל שנבקש לו יהי. 

 
 ואם פתאום יזרח מאופל 

 על ראשנו אור כוכב 
 כל שנבקש לו יהי. 

 אז תן שלווה ותן גם כוח 
כל שנבקש לו יהי. , לכל אלה שנאהב
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 יורם טהרלב צל ומי בארסיון: 

 
 במדרון מעל הוואדי 
 עץ השקדייה פורח 

 באוויר ניחוח הדסים 
 מן לפני הקיץ זה הז

 שעריו הלב פותח 
 ותמיד ברוכים הנכנסים. 

 
 בימים אשר כאלה 

 מחכים עד בוא הליל 
 מחכים לצעדים קרבים 
 לא סוגרים את הבריח 

 לא עוצמים את העיניים 
 בימים כאלה מקשיבים. 

 
 מי שרעב ימצא אצלנו 

 פת של לחם 
 מי שעייף ימצא פה צל ומי באר 

 
 

 
 
 

 מי שסוכתו נופלת 
 רש יכנס בדלת ח

 להישאר.  חרש יכנס ועד עולם יוכל

 
 מי שרעב ימצא אצלנו 

 פת של לחם 
 מי שעייף ימצא פה צל ומי באר 

 מי שסוכתו נופלת 
 חרש יכנס בדלת 

 ותמיד יוכל להישאר. 

 
 זה הבית שבנינו 

 זה האורן שנטענו 
 זה השביל וזוהי הבאר 

 מי שבא לפה אחינו 
 מי שבא יסב איתנו 

 שוב לא יסגר.והשער 

 
 מתתיהו שלם בלת בשדהש

 
 שיבולת בשדה 
 כורעה ברוח 

 מעומס גרעינים כי רב. 
 ובמרחב הרים 
 יום כבר יפוח 

 השמש כתם וזהב. 

 
 עורו הוי עורו שורו בני כפרים 

 קמה הן בשלה כבר על פני הכרים 
 קיצרו שילחו מגל עת ראשית הקציר 

 
 
 

 
 
 

 שדה שעורים תמה 
 זר חג עוטרת, 

 שפע יבול וברכה. 
 לקראת בוא הקוצרים 

 בזוהר מזהרת, 
 חרש לעומר מחכה. 

 
 הבו הניפו 

 נירו לכם ניר 
 חג לקמה, 

 עת ראשית קציר. 
 קיצרו, שילחו מגל 
 עת ראשית הקציר.
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  לאה גולדברג רב מול גלעדתמוז: ע
 

 האילנות כל כך כבדים, 
 כופף הפרי את הבדים, 

 זו השעה המרגיעה, 
 נרדמים הילדים.  בה

 
 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: 
 יורם טהרלב שהשמש תעבור עלי

 
 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. 

 
 רק תפילה אשא 

 הוי אלי, אלי 
 שהשמש תעבור עלי 

 עולי ותראה לי שוב את מש

 
 
 

 הוי אלי, אלי 
 רק תפילה אשא 

 שהשמש תעבור עלי 
 ותיקח אותי אל המסע. 

 
 ואם אשוב אל זאת הארץ 
 ואם אפסע שוב בדרכים 

 האם כקדם יכירוני האנשים והפרחים. 

 
 האם אמצא את כל היופי 

 האהבה הנושנה 
 אשר היתה שם כשעזבתי 
 עת אהבתי פעם ראשונה.
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 יורם טהרלב ציפורים נודדותאלול: 
 

 עם הסתיו חזרו הציפורים 
 מעבר למדבר, מעבר להרים. 
 והוא ראה אותה על הענף 

 והיא כחולת נוצה, והיא דקת כנף. 
 

 זה היה עם בוא הסתיו, 
 הוא אותה כל כך אהב, 
 היתה יפה כמו בשירים, 

 הציפורים. כמו בסתיו 
 

 הוא בנה לה קן מעשבים, 
 והיא ליקטה זרעים מתוך הרגבים. 

 והוא שרק לה שיר של אהבה 
 והיא נתנה לו שי, נוצה מתוך זנבה. 

 
 ובחורף, בין שקיעות וקור, 

 נשקו הם זה לזו, מקור אלי מקור. 
 ועת חמה זרחה מתוך ענן 

 הם עפו שיכורים אל חורש ואל גן. 
 

 כפרים, עת חזר אביב אל ה
 הוא שב אל המדבר והיא אל ההרים. 

 ורוח שעבר בגן מצא 
 בצל עצי החורש פרח ונוצה.

 
  אפרים וינשטיין צל עץ תמר

 
 צל עץ תמר ואור ירח 

 ומנגינת כינור תקסים את הלב 
 עולה הצליל רועד בוקע 

 ים נשפך כאב ממיתר
 נגן כינור נגן שירך 

 מה רב החושך והשקט סביב 
 מנגינותיך ישכיחו את סבלי 

 
 נגן נגנה לקול צליליך 
 מה נעים הוא החלום 
 נגן נגנה ישמע ירח 

 את קולי שם במרום 
 הוי למה למה בשפתיך הקסמתני 

 ליבי כבשת ועזבתני אוהב כואב וסובל 
 

 נדם כינור נחבא ירח 
 מנגינה עוד נשמע ובדממה הד 

 על מה ולמה אל יודע 
 על מה עולם אכזר ורע 

 מערפילי עפר תופיע 
 דמות אהובה תווי פנים מוכרים 

 .כינור ישמיע שי זכרונות כה נעימים
 
 

 שמואל בס הקיץ עבר

 
 הקיץ עבר, החום הגדול 

 שנה חדשה באה לכל 
 רוחות מנשבות, נודדות ציפורים 

  הולכים ובאים הימים הקרים.

 
 הביטו וראו קטונתי אתמול 

 הקיץ עבר ואני כבר גדול 
 שנה חדשה התחילה היום 

 היי נא ברוכה ובואך לשלום.
 
 

 יהי הכל 
 ברטולד ברכטמלים: 

 תרגום: נתן זך
 

 שייך לכל יהי הכל 
 להטיב עימו שיוכל

 שיוכל להטיב עימו

 
 הילד לאישה האימהית

 למען יגדל
 העגלה לעגלון הטוב

 היטב למען ינהג בה
 והאדמה, למשקים אותה מים

 .למען תתן פריה בעיתו

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=513&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=16746&lang=1


 

54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הָׁ     מוֹּ ה כָׁ תָׁ יְּ ֹּלא הָׁ ה ׁשֶׁ ּדָׁ מְּ ִתי חֶׁ ַדעְּ ם יָׁ   ׁשָׁ
ת    ַׁשבָׁ ִביִעי בְּ ם ַהשְּ יָׁה יוֹּ ַמן ַההּוא הָׁ ַהזְּ  וְּ

ּהַ      בֹּ ִמים ִלגְּ ַעצְּ יּו ִמתְּ ת הָׁ נוֹּ ל ַבֵּדי ִאילָׁ כָׁ   .וְּ

 
עַ     בֹּ ר ִלנְּ הָׁ נָׁ ֵטף כְּ ִביב ׁשוֹּ ר ֵהֵחל ִמסָׁ אוֹּ הָׁ   ,וְּ

ַמד    ה חָׁ ַגל ַהַחמָׁ ת ַגלְּ ַעִין אֶׁ ַגל הָׁ ַגלְּ  .וְּ
הָׁ     מוֹּ ה כָׁ תָׁ יְּ ֹּלא הָׁ ה ׁשֶׁ ּדָׁ מְּ ִתי חֶׁ ַדעְּ  .ָאז יָׁ

 
עַ     בֹּ ַדע שָׁ ר ֹלא יָׁ אוֹּ הָׁ אֵׁשי ַהִשיִחים וְּ ִהירּו רָׁ  ,ִהזְּ

ר ּו    הָׁ ַגֵלי ַהנָׁ יו ִנַצתִנַתְך בְּ תָׁ ווֹּ ל ַאדְּ כָׁ  ,בְּ
ֹלעַ     ב ִלבְּ הָׁ ַתפּוַח זָׁ יו כְּ ֵעינָׁ יָׁה בְּ  .ַאף רֹּאִׁשי הָׁ

 
ֹלעַ     ן ִלבְּ ת ִפיהֶׁ רּו אֶׁ ע  ת פָׁ בוֹּ ה  ר צְּ הָׁ ַׁשֵני נָׁ   ׁשוֹּ

ט    ב ַהשָׁ ֵעשֶׁ ל הָׁ עוֹּ ִגבְּ ן וְּ זָׁ פְּ חָׁ ר בְּ הָׁ ת ַהנָׁ ווֹּ ת ַאדְּ  ,אֶׁ

ִביעִ      יָׁה יוֹּם ַהשְּ ם הָׁ תוֹּ ַהּיוֹּ אוֹּ תוְּ ַׁשבָׁ   י בְּ
ּהַ     בֹּ ה ִלגְּ ׁשּוקָׁ ִמים ִבתְּ ַעצְּ ת ִמתְּ נוֹּ ל ַבֵּדי ִאילָׁ כָׁ  וְּ

מוה    ה כָׁ תָׁ יְּ ֹּלא הָׁ ה ׁשֶׁ ּדָׁ מְּ ִתי חֶׁ ַדעְּ ָאז יָׁ  .וְּ
 
 
 

 דליה רביקוביץ                                                      
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  קידוש לליל שבת
 

ֶׁ֣ ׁשֶׁ ל־א  ת־כָׁ א ֱאֹלִהים֙ אֶׁ ֹ֑דַוַּיַּ֤רְּ אֹּ ב מְּ ִהֵנה־ט֖וֹּ ָׂ֔ה וְּ שָׁ ר: ר עָׁ ִהי בקֶׁ ב ַויְּ רֶׁ ִהי עֶׁ   ַויְּ
ָאם: יום ַהִשִשי.  בָׁ ל צְּ כָׁ ץ וְּ ָארֶׁ הָׁ ַמִים וְּ כ לּו ַהשָׁ  ַויְּ

ל  ִביִעי ִמכָׁ בת ַבּיום ַהשְּ ה. ַוִּיׁשְּ שָׁ ר עָׁ ׁשֶׁ תו א  ַלאכְּ ִביִעי מְּ ַכל ֱאלִהים ַבּיום ַהשְּ ַויְּ
ה:  שָׁ ר עָׁ ׁשֶׁ תו א  ַלאכְּ ַקֵּדׁש אתו. ִכי בו מְּ ִביִעי ַויְּ ת יום ַהשְּ ְך ֱאלִהים אֶׁ רֶׁ בָׁ ַויְּ

שות: א ֱאלִהים ַלע  רָׁ ר בָׁ ׁשֶׁ תו א  ַלאכְּ ל מְּ ַבת ִמכָׁ   ׁשָׁ
 

ִרי  )עונים: לחיים( חברי וחברותי ַסבְּ
 

ה  רּוְך ַאתָׁ הבָׁ וָׁ הֹּ ן: יְּ פֶׁ ִרי ַהגָׁ ם בוֵרא פְּ עולָׁ ְך הָׁ לֶׁ  . ֱאלֵהינּו מֶׁ
ה  רּוְך ַאתָׁ וָׁ בָׁ הֹּ נּו.  היְּ ה בָׁ צָׁ רָׁ יו וְּ ותָׁ ִמצְּ נּו בְּ ׁשָׁ ר ִקּדְּ ׁשֶׁ ם. א  עולָׁ ְך הָׁ לֶׁ ֱאלֵהינּו מֶׁ

ה  בָׁ ַאה  ׁשו בְּ דְּ ַׁשַבת קָׁ נּו. וְּ ִחילָׁ צון ִהנְּ רָׁ ֵראִׁשיתּובְּ ֵשה בְּ ַמע  רון לְּ ִכי הּוא יום  ִזכָׁ
ִים. רָׁ ר ִליִציַאת ִמצְּ ׁש ֵזכֶׁ ֵאי קדֶׁ רָׁ ִמקְּ ה לְּ ִחלָׁ אותָׁ  תְּ תָׁ וְּ ַחרְּ נּו בָׁ תָׁ מִ ִכי בָׁ ַעִמיםם עִ /  נּו ִקַּדׁשְּ ל הָׁ  כָׁ
נּו:  תָׁ ַחלְּ צון ִהנְּ רָׁ ה ּובְּ בָׁ ַאה  ָך בְּ ׁשְּ דְּ ַׁשַבת קָׁ ה  וְּ רּוְך ַאתָׁ הבָׁ וָׁ הֹּ ת:יְּ ַקֵּדׁש ַהַשבָׁ  . מְּ
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ם יוֹּם      ה יוֹּ ִאי ַכלָׁ ִׁשי צְּ ִכי ַנפְּ  לְּ
ה.     כָׁ ת ַהַמלְּ ֵני ַׁשבָׁ ַקֵבל פְּ   לְּ

 

                                                                          
 עאמיר גלב                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מבקשת לרקום יחד, בעדינות  ציון היא קהילה ארצישראלית בירושלים. קהילה בהתהוות תמיד,
העוסקת בתפילה וריפוי, תורה ותיקון עולם, על הרצף  הקשבה ואומץ, יהדות ארצישראלית

לחזון  בין מסורת לחידוש. מוזמנים לבוא כמו שאתםן. מוזמנות להיות שותפותהקדום הודי הי
קרובים ונפגשים, ערבים  לחיות חיי קהילההגשמה. לתת רשות לנשמה לחלום ולעשות. לו

לרקום מאמינים ללמוד וללמד זה את זו שפת ענוה ותקוה. . ומוגנים. חיי ערבות וכבוד אדם
לחבר חיבורים בין אדם לאדם, עם לעם, בין ירושלים של מטה . ד וצדקלבנות מרחב חס. אמןל

ריעות . ויהי רצון שנלך אלה אל אלה במעומק אמונה וייעוד ולרקום את העולם לאחד למעלה,
  לאורך ימים ושנים, באהבה. ,ידידות תמידו


