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ֲאִני הֹוֵלך  מֹו שֶׁ ה כְּ כָּ  כָּ

ה כָּ ת ַהַמלְּ ֵני ַשבָּ ַקֵבל פְּ ה לְּ  .ֲאִני רֹוצֶׁ
גּוִפי ל יֹום יֹום וְּ ִדים שֶׁ גָּ גּוִפי בְּ  , לְּ

ל לָּ ל, ִאם ִבכְּ לָּ ק ִבכְּ זָּ  ֵאינֶּׁנּו חָּ
ש ֹלא ַגם ַהּנֶׁפֶׁ  .וְּ

ֲאִני הֹוֵלך  מֹו שֶׁ ה כְּ כָּ  כָּ
כָּ  ת ַהַמלְּ ֵני ַשבָּ  הִאם ֲאַקֵבל פְּ

ל יֹום יֹום  גּוִפי שֶׁ ִדים לְּ גָּ יּו ַהבְּ הָּ  וְּ
ה שָּ ש יֹוֵתר ֵמִרגְּ ר ַחלָּ שָּ פְּ גּוִפי אֶׁ  וְּ

ש ֹלא ל ַהּנֶׁפֶׁ  .ֲאבָּ
ִּני הֹוֵלך  ֲאִני עֹודֶׁ מֹו שֶׁ ה כְּ כָּ  כָּ

ַני  ת פָּ ה אֶׁ כָּ ת ַהַמלְּ ַקֵבל ַשבָּ  ִאם תְּ
גּוִפי יֱֶׁחַזק  ת יֹום יֹום וְּ ַבש ּגּוִפי ַשבָּ  ִילְּ

ִהיוְּ  ש תְּ ת ַבּנֶׁפֶׁ  .ַהַשבָּ
 

ה יֹום יֹום  ִאי ַכלָּ ִשי צְּ ִכי ַנפְּ  לְּ
ה כָּ ת ַהַמלְּ ֵני ַשבָּ ַקֵבל פְּ  . לְּ
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  שיר השירים
 

ל תִ  ִּגַּנת ֱאגֹוז-אֶׁ ַרדְּ ַחליָּ ִאֵבי ַהּנָּ אֹות בְּ  י ִלרְּ
ן פֶׁ ה ַהּגֶׁ חָּ רְּ אֹות ֲהפָּ ִרֹמִנים ,ִלרְּ  .ֵהֵנצּו הָּ

ה דֹוִדי נֵ  כָּ הלְּ דֶׁ ִרים ֵצא ַהשָּ פָּ ה ַבכְּ ִלינָּ ִמים, נָּ רָּ ה ַלכְּ ִכימָּ  .ַנשְּ
ה ִאם אֶׁ ן-ִנרְּ ה ַהּגֶׁפֶׁ חָּ רְּ ַדר, פָּ מָּ  .ִפַתח ַהסְּ

ן פֹון ּובֹוִאי ֵתימָּ פִ , עּוִרי צָּ יוהָּ מָּ שָּ לּו בְּ  יִחי ַגִּני ִיזְּ
יו דָּ גָּ ִרי מְּ ֹיאַכל פְּ ַגּנֹו וְּ ֹבא דֹוִדי לְּ  .יָּ

 
ֵשם ִיחּוד א בְּ  לְּ שָּ ֵתיּהקּודְּ ִכינְּ ִחימּו, ִריְך הּוא ּושְּ ִחילּו ּורְּ  , ִבדְּ

א ֵשם יוד ה ַיֲחדָּ א"לְּ וָּ ִלים י בְּ "ו ה"י בְּ א שְּ ֵאלִיחּודָּ רָּ ל ִישְּ ֵשם כָּ  . בְּ
ִעים ִשיר ַהִשיִרים קול נָּ שוֵרר בְּ ִאים לְּ נּו בָּ   ִהֵּנה ֲאַנחְּ

ֵרנּו יוצְּ עֹוֵרר, ַלֲעשות ַנַחת רּוַח לְּ ִלים ּדֹוִדים ַאֲהַבת לְּ א שְּ ִיחּודָּ  .בְּ
 

ַגּנוֹ  ַרד לְּ קֹוט שֹוַשִּנים ּדֹוִדי יָּ ִללְּ ֵשַע וְּ ַתעְּ ִהשְּ עֹות ַבַּגִּנים לְּ  ִלרְּ
ִתי ַשֲערֵ  ִחי ִלי ַתמָּ ִתי קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ִפתְּ ר ָאַהבְּ  י ִצּיֹון ֲאשֶׁ

                     
לֵ  ִויִהי נַעם י ֱאלֵהינּו עָּ ֵלינּו. ינּוֲאדנָּ ה עָּ נָּ ֵדינּו כונְּ ֵנהּו. ּוַמֲעֵשה יָּ ֵדינּו כונְּ  : ּוַמֲעֵשה יָּ

 
עבור שבתות הקיץ  שיר השיריםמים קפסולקט   

(4בעמוד במלואו שיר השירים מופיע  -ת החורף ועבור שבת)  
יר ַהש   ִׁ֥ ה׃ ש  ֹלמ ֹֽ שְׁ ר ל  ִׁ֥ ים ֲאש  ִ֖ ֹֽ יר  יהּו כ  י֣קֹות פ ִּ֔ ש  נְׁ יֵ֙ מ  נ  ק ֵ֙ שָּׁ ן׃ יי  ָּֽי  ֹֽ יָּׁ יָך מ  ִ֖ ד  ים ד  ִׁ֥ ן ־טֹוב  מ  ִ֖ ים ש  ֣יָך טֹוב ִּ֔ נ  מָּׁ יַחֵ֙ שְׁ ֵ֙ ר  לְׁ

ָך עַ  ֶ֑ מ  ק שְׁ ּוָך׃ ּתּוַר֣ בֹֽ ֹות ֲאה  מִׁ֥ ן ֲעלָּׁ ִ֖ ְך ל־כ  הֵ֙ בִָּּׁ֔ חָּׁ מְׁ שְׁ נ  ה וְׁ ילָּׁ ִ֤ ג  יו נָּׁ ָ֗ רָּׁ ְך ֲחדָּׁ ל  י ַהמ ֶּ֜ נ  יַאַ֨ ה ֱהב  ּוצָּׁ יָך נָּׁרֶ֑ ֣ י ַאֲחר  נ  ִ֖ כ  שְׁ מָּׁ
ישָּׁ  ן מ  י  ַיִּ֔ יָךֵ֙ מ  ד ֵ֙ ה ד  ירָּׁ ִ֤ כ  ּוָך׃ַנזְׁ בֹֽ ים ֲאה  ִ֖ י׃  ר  נ  ֹֽ ה אָּׁ ִ֖ ת ַאֲהבָּׁ י־חֹוַלִׁ֥ ים כ  ֶ֑ י ַבַּתפּוח  ּונ  דִ֖ ֹות ַרפְׁ ישִּ֔ ֲאש  ֹֽ יֵ֙ בָּׁ ּונ  כֵ֙ ַסמְׁ

ר אש ִּ֔  ַחת לְׁ מ אלֹוֵ֙ ַּת֣ י׃ שְׁ נ  ֹֽ ק  ַחבְׁ ֹו ּתְׁ ינִ֖ ימ  ַל ֵ֙ י ו  רּושָּׁ ֹות יְׁ נִ֤ ם בְׁ כ ֶּ֜ תְׁ י א  ּת  עְׁ ַבַ֨ שְׁ ֶ֑ ה  ד  ֣לֹות ַהָּּׁׂ ַאיְׁ ֹו בְׁ ֹות אִ֖ אִּ֔ בָּׁ צְׁ ה םֵ֙ ב 
ת־הָּׁ  ֛רּו א  ֹורְׁ עֹֽ ם־ּתְׁ א  ֹֽ ירּו׀ וְׁ ִ֧ ע  ם־ּתָּׁ ץ׃א  ֹֽ פָּׁ חְׁ ּת  ד ש  ה ַעִׁ֥ ִ֖ ץ ַאֲהבָּׁ ִ֖ ַקפ  ים מְׁ ִּ֔ ר  הָּׁ ֣ גֵ֙ ַ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  ִׁ֥ה ַהסְׁ יָּׁפָּׁ נ  י־ה  ֹֽ ר ַהג   כ  ֶ֑ בָּׁ יו עָּׁ ִ֖ ף תָּׁ ַלִ֖ ם חָּׁ ש 
ֹו׃  ַלְִׁ֥ך לֹֽ ֣י ַהס ָ֗ הָּׁ ו  ַחגְׁ י בְׁ נּו׃ יֹונָּׁת ִ֞ ֹֽ צ  ַארְׁ ע בְׁ ַמִׁ֥ שְׁ ֹור נ  ֹול ַהּתִ֖ קִׁ֥ יַע וְׁ ֶ֑ ג  יר ה  ִ֖ מ  ת ַהזָּׁ ִׁ֥ ץ ע  ר  אִָּּׁ֔ ֣אּו בָּׁ רְׁ יםֵ֙ נ  נ  צָּׁ ַלע ַהנ 

ת־קֹו י א  ינ  ִ֖ יע  מ  ְך ַהשְׁ י  ַאִּ֔ ת־ַמרְׁ יֵ֙ א  ינ  ֵ֙ א  ה ַהרְׁ גִָּּׁ֔ ר  רֵ֙ ַהַמדְׁ ת  ס ֵ֙ פֹוןֵ֙ בְׁ י צָּׁ ּור  ה׃ עִ֤ ֹֽ יְך נָּׁאו  ִׁ֥ א  ב ּוַמרְׁ ִ֖ ר  ְך עָּׁ ִׁ֥ י־קֹול  ְך כ  ֶ֑ ל 
יו׃ ֹֽ דָּׁ גָּׁ י מְׁ ִׁ֥ ר  י אַכִ֖ל פְׁ ֹו וְׁ ַגנִּ֔ יֵ֙ לְׁ א דֹוד  יו יָּׁב ִ֤ ֶ֑ מָּׁ שָּׁ ֣לּו בְׁ זְׁ י י  ִ֖ י ַגנ  יח  ִׁ֥ פ  ן הָּׁ ימִָּּׁ֔ י ת    ּו֣בֹוא 

 
ּת   לְׁ ַכִ֤ י אָּׁ מ ִּ֔ שָּׁ ם־בְׁ יֵ֙ ע  י מֹור  ית  ִ֤ ר  ֒ה אָּׁ י ַכלָּׁ ֣ ת  ֮י ֲאח  ַגנ  י לְׁ את  ֣ ֣לּו בָּׁ כְׁ י א  ֶ֑ ב  ם־ֲחלָּׁ י ע  ִ֖ י י ינ  ית  ִׁ֥ ת  י שָּׁ ש ִּ֔ בְׁ ם־ד  יֵ֙ ע  ר  י ַיעְׁ

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 ִׁ֥ ים׃ ֲאנ  ֹֽ ּו דֹוד  רִ֖ כְׁ ש  ּו וְׁ תִׁ֥ ים שְׁ ע ִּ֔ י ר  ת ִּ֔ י ַתמָּׁ ֣ יֵ֙ יֹונָּׁת 
י ּוֻּצֹוַתִ֖ ל קְׁ א־טִָּּׁ֔ לָּׁ מְׁ יֵ֙ נ  ר אש  ת־ַר  ש  י א  ּת  צְׁ ַחִׁ֥ נָּׁה רָּׁ ֶ֑ ש  בָּׁ לְׁ ה א  כָּׁ ִ֖ יכָּׁ י א  ּת ִּ֔ נְׁ ת־כֻּּתָּׁ יֵ֙ א  ּת  טְׁ ַשֵ֙ ה׃ פָּׁ לָּׁ יְׁ ֹֽ י לָּׁ יס  ִׁ֥ ס  י רְׁ ַלִ֖ גְׁ

ם׃  ֹֽ פ  ה ֲאַטנְׁ כָּׁ ִׁ֥ יכָּׁ ן־הַ א  ח יָּׁדֹוֵ֙ מ  ַלִ֤ י שָּׁ יו׃ דֹוד ָ֗ ֹֽ לָּׁ ּו עָּׁ מִׁ֥ י הָּׁ ַעִ֖ ר ּומ  ֹור ח ִּ֔ פּו־מָ֗ טְׁ ֹֽ י נָּׁ יַָּׁד֣ י וְׁ ֶ֑ דֹוד  ַח לְׁ ּת ֣ פְׁ י ל  ִ֖ י ֲאנ  ֹֽ ּת  מְׁ ַקִׁ֥
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  שיר השירים
 

ל תִ  ִּגַּנת ֱאגֹוז-אֶׁ ַרדְּ ַחליָּ ִאֵבי ַהּנָּ אֹות בְּ  י ִלרְּ
ן פֶׁ ה ַהּגֶׁ חָּ רְּ אֹות ֲהפָּ ִרֹמִנים ,ִלרְּ  .ֵהֵנצּו הָּ

ה דֹוִדי נֵ  כָּ הלְּ דֶׁ ִרים ֵצא ַהשָּ פָּ ה ַבכְּ ִלינָּ ִמים, נָּ רָּ ה ַלכְּ ִכימָּ  .ַנשְּ
ה ִאם אֶׁ ן-ִנרְּ ה ַהּגֶׁפֶׁ חָּ רְּ ַדר, פָּ מָּ  .ִפַתח ַהסְּ

ן פֹון ּובֹוִאי ֵתימָּ פִ , עּוִרי צָּ יוהָּ מָּ שָּ לּו בְּ  יִחי ַגִּני ִיזְּ
יו דָּ גָּ ִרי מְּ ֹיאַכל פְּ ַגּנֹו וְּ ֹבא דֹוִדי לְּ  .יָּ

 
ֵשם ִיחּוד א בְּ  לְּ שָּ ֵתיּהקּודְּ ִכינְּ ִחימּו, ִריְך הּוא ּושְּ ִחילּו ּורְּ  , ִבדְּ

א ֵשם יוד ה ַיֲחדָּ א"לְּ וָּ ִלים י בְּ "ו ה"י בְּ א שְּ ֵאלִיחּודָּ רָּ ל ִישְּ ֵשם כָּ  . בְּ
ִעים ִשיר ַהִשיִרים קול נָּ שוֵרר בְּ ִאים לְּ נּו בָּ   ִהֵּנה ֲאַנחְּ

ֵרנּו יוצְּ עֹוֵרר, ַלֲעשות ַנַחת רּוַח לְּ ִלים ּדֹוִדים ַאֲהַבת לְּ א שְּ ִיחּודָּ  .בְּ
 

ַגּנוֹ  ַרד לְּ קֹוט שֹוַשִּנים ּדֹוִדי יָּ ִללְּ ֵשַע וְּ ַתעְּ ִהשְּ עֹות ַבַּגִּנים לְּ  ִלרְּ
ִתי ַשֲערֵ  ִחי ִלי ַתמָּ ִתי קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ִפתְּ ר ָאַהבְּ  י ִצּיֹון ֲאשֶׁ

                     
לֵ  ִויִהי נַעם י ֱאלֵהינּו עָּ ֵלינּו. ינּוֲאדנָּ ה עָּ נָּ ֵדינּו כונְּ ֵנהּו. ּוַמֲעֵשה יָּ ֵדינּו כונְּ  : ּוַמֲעֵשה יָּ

 
עבור שבתות הקיץ  שיר השיריםמים קפסולקט   

(4בעמוד במלואו שיר השירים מופיע  -ת החורף ועבור שבת)  
יר ַהש   ִׁ֥ ה׃ ש  ֹלמ ֹֽ שְׁ ר ל  ִׁ֥ ים ֲאש  ִ֖ ֹֽ יר  יהּו כ  י֣קֹות פ ִּ֔ ש  נְׁ יֵ֙ מ  נ  ק ֵ֙ שָּׁ ן׃ יי  ָּֽי  ֹֽ יָּׁ יָך מ  ִ֖ ד  ים ד  ִׁ֥ ן ־טֹוב  מ  ִ֖ ים ש  ֣יָך טֹוב ִּ֔ נ  מָּׁ יַחֵ֙ שְׁ ֵ֙ ר  לְׁ

ָך עַ  ֶ֑ מ  ק שְׁ ּוָך׃ ּתּוַר֣ בֹֽ ֹות ֲאה  מִׁ֥ ן ֲעלָּׁ ִ֖ ְך ל־כ  הֵ֙ בִָּּׁ֔ חָּׁ מְׁ שְׁ נ  ה וְׁ ילָּׁ ִ֤ ג  יו נָּׁ ָ֗ רָּׁ ְך ֲחדָּׁ ל  י ַהמ ֶּ֜ נ  יַאַ֨ ה ֱהב  ּוצָּׁ יָך נָּׁרֶ֑ ֣ י ַאֲחר  נ  ִ֖ כ  שְׁ מָּׁ
ישָּׁ  ן מ  י  ַיִּ֔ יָךֵ֙ מ  ד ֵ֙ ה ד  ירָּׁ ִ֤ כ  ּוָך׃ַנזְׁ בֹֽ ים ֲאה  ִ֖ י׃  ר  נ  ֹֽ ה אָּׁ ִ֖ ת ַאֲהבָּׁ י־חֹוַלִׁ֥ ים כ  ֶ֑ י ַבַּתפּוח  ּונ  דִ֖ ֹות ַרפְׁ ישִּ֔ ֲאש  ֹֽ יֵ֙ בָּׁ ּונ  כֵ֙ ַסמְׁ

ר אש ִּ֔  ַחת לְׁ מ אלֹוֵ֙ ַּת֣ י׃ שְׁ נ  ֹֽ ק  ַחבְׁ ֹו ּתְׁ ינִ֖ ימ  ַל ֵ֙ י ו  רּושָּׁ ֹות יְׁ נִ֤ ם בְׁ כ ֶּ֜ תְׁ י א  ּת  עְׁ ַבַ֨ שְׁ ֶ֑ ה  ד  ֣לֹות ַהָּּׁׂ ַאיְׁ ֹו בְׁ ֹות אִ֖ אִּ֔ בָּׁ צְׁ ה םֵ֙ ב 
ת־הָּׁ  ֛רּו א  ֹורְׁ עֹֽ ם־ּתְׁ א  ֹֽ ירּו׀ וְׁ ִ֧ ע  ם־ּתָּׁ ץ׃א  ֹֽ פָּׁ חְׁ ּת  ד ש  ה ַעִׁ֥ ִ֖ ץ ַאֲהבָּׁ ִ֖ ַקפ  ים מְׁ ִּ֔ ר  הָּׁ ֣ גֵ֙ ַ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  ִׁ֥ה ַהסְׁ יָּׁפָּׁ נ  י־ה  ֹֽ ר ַהג   כ  ֶ֑ בָּׁ יו עָּׁ ִ֖ ף תָּׁ ַלִ֖ ם חָּׁ ש 
ֹו׃  ַלְִׁ֥ך לֹֽ ֣י ַהס ָ֗ הָּׁ ו  ַחגְׁ י בְׁ נּו׃ יֹונָּׁת ִ֞ ֹֽ צ  ַארְׁ ע בְׁ ַמִׁ֥ שְׁ ֹור נ  ֹול ַהּתִ֖ קִׁ֥ יַע וְׁ ֶ֑ ג  יר ה  ִ֖ מ  ת ַהזָּׁ ִׁ֥ ץ ע  ר  אִָּּׁ֔ ֣אּו בָּׁ רְׁ יםֵ֙ נ  נ  צָּׁ ַלע ַהנ 

ת־קֹו י א  ינ  ִ֖ יע  מ  ְך ַהשְׁ י  ַאִּ֔ ת־ַמרְׁ יֵ֙ א  ינ  ֵ֙ א  ה ַהרְׁ גִָּּׁ֔ ר  רֵ֙ ַהַמדְׁ ת  ס ֵ֙ פֹוןֵ֙ בְׁ י צָּׁ ּור  ה׃ עִ֤ ֹֽ יְך נָּׁאו  ִׁ֥ א  ב ּוַמרְׁ ִ֖ ר  ְך עָּׁ ִׁ֥ י־קֹול  ְך כ  ֶ֑ ל 
יו׃ ֹֽ דָּׁ גָּׁ י מְׁ ִׁ֥ ר  י אַכִ֖ל פְׁ ֹו וְׁ ַגנִּ֔ יֵ֙ לְׁ א דֹוד  יו יָּׁב ִ֤ ֶ֑ מָּׁ שָּׁ ֣לּו בְׁ זְׁ י י  ִ֖ י ַגנ  יח  ִׁ֥ פ  ן הָּׁ ימִָּּׁ֔ י ת    ּו֣בֹוא 

 
ּת   לְׁ ַכִ֤ י אָּׁ מ ִּ֔ שָּׁ ם־בְׁ יֵ֙ ע  י מֹור  ית  ִ֤ ר  ֒ה אָּׁ י ַכלָּׁ ֣ ת  ֮י ֲאח  ַגנ  י לְׁ את  ֣ ֣לּו בָּׁ כְׁ י א  ֶ֑ ב  ם־ֲחלָּׁ י ע  ִ֖ י י ינ  ית  ִׁ֥ ת  י שָּׁ ש ִּ֔ בְׁ ם־ד  יֵ֙ ע  ר  י ַיעְׁ

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 ִׁ֥ ים׃ ֲאנ  ֹֽ ּו דֹוד  רִ֖ כְׁ ש  ּו וְׁ תִׁ֥ ים שְׁ ע ִּ֔ י ר  ת ִּ֔ י ַתמָּׁ ֣ יֵ֙ יֹונָּׁת 
י ּוֻּצֹוַתִ֖ ל קְׁ א־טִָּּׁ֔ לָּׁ מְׁ יֵ֙ נ  ר אש  ת־ַר  ש  י א  ּת  צְׁ ַחִׁ֥ נָּׁה רָּׁ ֶ֑ ש  בָּׁ לְׁ ה א  כָּׁ ִ֖ יכָּׁ י א  ּת ִּ֔ נְׁ ת־כֻּּתָּׁ יֵ֙ א  ּת  טְׁ ַשֵ֙ ה׃ פָּׁ לָּׁ יְׁ ֹֽ י לָּׁ יס  ִׁ֥ ס  י רְׁ ַלִ֖ גְׁ

ם׃  ֹֽ פ  ה ֲאַטנְׁ כָּׁ ִׁ֥ יכָּׁ ן־הַ א  ח יָּׁדֹוֵ֙ מ  ַלִ֤ י שָּׁ יו׃ דֹוד ָ֗ ֹֽ לָּׁ ּו עָּׁ מִׁ֥ י הָּׁ ַעִ֖ ר ּומ  ֹור ח ִּ֔ פּו־מָ֗ טְׁ ֹֽ י נָּׁ יַָּׁד֣ י וְׁ ֶ֑ דֹוד  ַח לְׁ ּת ֣ פְׁ י ל  ִ֖ י ֲאנ  ֹֽ ּת  מְׁ ַקִׁ֥
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צְׁ  א  רוְׁ ב ִּ֔ ַתיֵ֙ ֣מֹור ע  ע  ֹות בְׁ ל ַכפִׁ֥ ּול׃  ַעִ֖ עֹֽ ֹו ַהַמנְׁ רִּ֔ ַדבְׁ ה בְׁ ֣ אָּׁ צְׁ ֹֽ יֵ֙ יָּׁ ש  ר ַנפְׁ ֶ֑ בָּׁ ק עָּׁ ַמ֣ י חָּׁ ִ֖ דֹוד  י וְׁ דֹוד ִּ֔ יֵ֙ לְׁ י ֲאנ  ֹֽ ּת  חְׁ ַתִ֤ פָּׁ
י׃ נ  ֹֽ נָּׁ א עָּׁ ל ִׁ֥ יו וְׁ ִ֖ את  רָּׁ יהּו קְׁ את ִּ֔ צָּׁ א מְׁ ל ֣ יהּוֵ֙ וְׁ ֵ֙ ּת  ַקשְׁ ֹֽ  ב  ִָ֑ם א  ֶ֑ ל ָּׁ רּושָּׁ ֣נֹות יְׁ ִ֖ם בְׁ כ  תְׁ י א  ּת  עְׁ ַבִׁ֥ שְׁ י ה  ת־דֹוד ִּ֔ אּוֵ֙ א  צְׁ מְׁ ם־ּת 

י׃ נ  ֹֽ ה אָּׁ ִ֖ ת ַאֲהבָּׁ חֹוַלִׁ֥ ֹו ש  ידּו לִּ֔ ֣ ה ַהג ִּ֔  ַמה־ַּתג  ֣ חָּׁ רְׁ ֹֽ אֹותֵ֙ ֲהפָּׁ רְׁ ֶַ֑חל ל  י ַהנָּׁ ֣ ב  א  ֹות בְׁ אִ֖ רְׁ י ל  ּת  דְׁ ַנִ֤ת ֱאגֹוזֵ֙ יַָּׁרִּ֔ ל־ג  ן א  פ 
ים׃  ֹֽ נ  מ  ר  ִ֖צּו הָּׁ נ  י־ה  ֹות ַעמ  בִ֖ כְׁ י ַמרְׁ נ  תְׁ ַמִּ֔ י שָּׁ ֣ ש  י ַנפְׁ ּת  עְׁ ַדִּ֔ א יָּׁ יב׃ל ֣ ֹֽ ד   נָּׁ

 
ֵתְך עָּ ִתי ִזיו ִיפְּ ִכימֹות     יֹונָּ ִסיל וְּ ה ִלכְּ מָּ     ּדָּ
ֵתְך  ַאֲהבָּ מֹות         ַוֲאִני לְּ ִשיר ִשיר ַעל ֲעלָּ  אָּ

מֹות  ל ֲעלָּ ה ִמכָּ אוָּ מֹות    נָּ ל ֲעלָּ ה ִמכָּ אוָּ     נָּ
ֵתְך  שּוקָּ דּו ִלתְּ דְּ נּומֹות       נָּ ַעַפי תְּ  ֵמַעפְּ

 
תֹוַתִיְך שֹוַשּנִ  ה    ים ִשפְּ פֹות ֹמר ַאֲהבָּ     נֹוטְּ
מֹו יֹוִנים  ה       ֵעיַנִיְך כְּ בָּ הָּ  בֹוֲערֹות ֵאש לֶׁ
ה  ֵרְך ִלי ֲעֵרבָּ בָּ ה       ִמדְּ ֵרְך ִלי ֲעֵרבָּ בָּ     ִמדְּ

ִנים  נֹוגְּ ִרים וְּ צּומֹות  ִמִשיר שָּ ַתעְּ  הֹוִגים ֹעז וְּ
 

ַדִיְך עֹוד  פּו יָּ ִבּיָּה ַאל ִתירָּ      ַאל ִירְּ    ִאיצְּ
ֹקד  פְּ ָך אֶׁ ר ֹצאנְּ ת יֶׁתֶׁ ִאי אֶׁ ֹקרָּ ֵאל מְּ רָּ  ִישְּ

ִאי  ל ַהר וָּ כָּ ֵעם בְּ רְּ ִאי   אֶׁ ל ַהר וָּ כָּ ֵעם בְּ רְּ  אֶׁ
ץ ֹנד  רֶׁ ַשמֹות     ֲאִשיֵבם ֵמאֶׁ ִרים נְּ  ארה 'ישראל נג' ר  אֹוִשיב עָּ

 
 

ה ה ַיֲעלָּ ַגִּני  ַיֲעלָּ נִ              בֹוִאי לְּ ה ַּגפְּ חָּ רְּ  יֵהֵנץ ִרמֹון פָּ
יו יָּבֹוא דֹודִ  דָּ עָּ ִחיש צְּ יו    י יָּ דָּ גָּ ִרי מְּ ת פְּ ֹיאַכל אֶׁ  וְּ
ִדידִ  יו ִאם יְּ דּודָּ כּו נְּ ה ֵאֵשב ַעל ַכִני            י ָארְּ ִחידָּ  ֵאיְך יְּ

 
ה , ישּוִבי ֵאלַ  ה, שּוִבי ַאתְּ       ַאתְּ ַבת ֲאהּובָּ שּובָּ  ַוֲאִני אָּ

תּו ה ִהֵּנה ִעִמי ֹזאת אֹות כְּ ִני      בָּ כָּ ֵתן ִמשְּ תֹוֵכְך אֶׁ  ִכי בְּ
 

ִדיתָּ , יּדֹודִ , ֵרִעי ִשי פָּ ִניתָּ            ַנפְּ ַבת ֵמָאז אֹוִתי קָּ  ּולְּ
ה לִ  ִני          י ֵבין ַעִמים ֵזִריתָּ ַעתָּ תָּ ֵאיְך ֹתאַמר ִכי ֲאַהבְּ  וְּ

 
ִתי טֹוב ֵזִריִתיְך , ֲאיֻמָּ ִר             לְּ טֹוב שָּ ה ּולְּ ִהלָּ ִלתְּ  יִתיְךוְּ

ִתיְך ִכי ַאֲהבַ  ם ֲאַהבְּ ִני         ת עֹולָּ  ַעל ֵכן אֹוִשיֵבְך ַעל ּדּוכָּ
 

ִהי כִ  ָךלּו יְּ רְּ בָּ ִדיִדי , דְּ דּוִדי             יְּ ֹסף נְּ אְּ ה ַמֵהר תֶׁ  ַעתָּ
תֹוְך ִצּי דּוִדי ּולְּ ֵחה גְּ ִני            ֹון נְּ בָּ רְּ ת קָּ ְך אֶׁ ִריב לָּ ם ַאקְּ שָּ  וְּ

 
יָּ  ִקי ַרעְּ ֵיין טֹוב ִחזְּ ֹטב        ה ִחֵכְך כְּ רָּ ן וְּ ִעי ַרֲענָּ  ִכי ִציץ ִישְּ

ַרִיְך צָּ ֹטב ּולְּ חְּ אֶׁ רֹות וְּ כְּ ִני          אֶׁ גָּ ת סְּ ְך אֶׁ ַלח לָּ שְּ ִחיש אֶׁ   ארה'ישראל נג' ר  וְּ
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ה דֶׁ תְּ ַבשָּ ן   שֹוַכנְּ    ִעם ֹאֳהֵלי כּושָּ
ל  מֶׁ ֹראש ַכרְּ ִדי לְּ ן ִעמְּ שָּ ַהר בָּ  ַצִפי לְּ

ַמס לַ  ר נֶׁחְּ ִאי ֵעיֵנְך     ַּגן ֲאשֶׁ ה שְּ   ַכלָּ
ֵתְך  ִאי ֲערּוגָּ ן    ּורְּ ָאה שֹושָּ לְּ  ִכי ִנמְּ

ֵפה ַעִין ְך יְּ    ִכי ַתֲעזֹוב ַּגִּני   ַמה לָּ
ן  שָּ קְּ ַגן יָּ עֹות בְּ ן    ִלרְּ  ַתַחת ֲעֵצי ִדישָּ

ה ַלַּגן  דָּ ה רְּ בָּ ם   הָּ ִדים שָּ גָּ   ֹתאַכל מְּ
ַפת  ֵחיק יְּ ַגם ִתיַשן   ַעִיןּובְּ ַכב וְּ  שלמה אבן גבירול' ר   ִתשְּ

 
 

ַּגר ר ִנסְּ ֵחהּו  ַשַער ֲאשֶׁ תָּ ה פְּ    קּומָּ
ַרח ר בָּ ִבי ֲאשֶׁ ֵחהּו   ּוצְּ לָּ  ֵאַלי שְּ
ַדי יֹום בֹוֲאָך עָּ ַדי  לְּ ֵבין שָּ ִלין בְּ   לָּ
ם ֵריֲחָך ַהּטֹוב ִניֵחהּו  שָּ ַלי תְּ  עָּ

מּות ּדֹוֵדְך ֵפהכַ   ַמה זֶׁה דְּ ה יְּ   ִפיָּה-לָּ
ִרי ֵאַלי  ֵחהּו  ִכי ֹתאמְּ קָּ ה וְּ חָּ  ִשלְּ
ֵפה ַעִין טֹוב ֹרִאי  ַההּוא יְּ   ָאֹדם וְּ
דֹוִדי זֶׁה  ֵחהּו   ֵרִעי וְּ שָּ ה מְּ    שלמה אבן גבירול' ר        קּומָּ

 
 

ה ַגִּני ֵעת ּדֹוִדים ַכלָּ ן ֵהֵנץ ִרמֹוִני        בֹוִאי לְּ ה ַהּגֶׁפֶׁ חָּ רְּ  פָּ
ַלף הַ  ַברחָּ ו עָּ תָּ ם ַהסְּ ַבר           ּגֶׁשֶׁ ק ּגָּ ִתי ַהֵחשֶׁ יָּ  קּוִמי ַרעְּ

ר בָּ ִלין ַבִמדְּ ה נָּ דֶׁ ַמד ֵעיִני          ֵנֵצא ַהשָּ ְך ַמחְּ ֵתן ּדֹוַדי לָּ ם אֶׁ  שָּ
ג ִשֵּנְך לֶׁ תְּ ַכשֶׁ ַעמְּ נָּ ִפית וְּ שֹוֵנְך          יָּ ב ַתַחת לְּ לָּ חָּ ַבש וְּ  ּדְּ

עִ  ִעי בְּ א ּורְּ ִאי נָּ ֵבי ֹצאֵנְךצְּ ִאיִני       קְּ ֵאְך ַהרְּ ִמיִעיִני ַמרְּ  קֹוֵלְך ַהשְּ
עֹות ַבַּגִּנים ה ִלרְּ רָּ פְּ ִתי עָּ ַרדְּ ֵיְך ֵעיַנִיְך יֹוִנים      יָּ פְּ יָּ אֹות בְּ  ִלרְּ

קֹוט שֹוַשִּנים ִתי ֵייִני    ָאִריִתי מֹוִרי ִללְּ ַסכְּ ן מָּ חָּ ִתי ֻשלְּ ַרכְּ  עָּ
כַ  לּו לְּ בֹות     בֹותַמִים ַרִבים ֹלא יּוכְּ ה ֹלא ִתשְּ לָּ ה ַליְּ ַאֲהבָּ ת הָּ  אֶׁ

אִתי ִריבֹות שָּ דֹוֵדְך נָּ ִמיִני     ִמּיֹום נְּ ַכח יְּ ֵחְך ִתשְּ כָּ שְּ  משורר לא ידוע  עֹוד ִאם אֶׁ
 

 
ִרמֹון ַלח הָּ פֶׁ ֵתְך לְּ ה ַרקָּ מֹון    ֲאַדמֶׁ ַארְּ גֹוַבּה הָּ ֵתְך כְּ ה קֹומָּ בֹוהָּ  ּגְּ

מֹון ִפיח ּומֹור ִעם ִקּנָּ יהָּ     ּון ִמֵביֵתְך יְּ ִבּיָּה ֵעינֶׁ רּו צְּ ִלִבי ָאסָּ  לְּ
ֵעיֵני ַהּיֹוִנים יהָּ  לְּ ה ֵעינֶׁ ִנים    ֲאַדמֶׁ מֹו חּוט ַהשָּ יהָּ  כְּ תֹותֶׁ מּות ִשפְּ   ּדְּ

ם עֹוִנים יָּּה עָּ פְּ יָּ הָּ  לְּ בֹוַרְך צּורֶׁ ּה    יְּ בָּ בָּ ִבי ּולְּ בָּ רּו לְּ שָּ ה ִנקְּ בָּ ַאהְּ  בְּ
ִתי ַמעְּ ּה שָּ רָּ בָּ ּה ּדְּ קֹולָּ ֵרב וְּ עָּ ִתי    הֶׁ ר ַשחְּ פָּ  ּוַבֵלב ֵאש צֹוֵרב ֲעֵדי עָּ
ִתי ַּדמְּ ַכֵמת ִנרְּ ֵרב וְּ ִהֵּנה קֹול עָּ ַאַפק    וְּ ִדיִדי ִהתְּ רּו יְּ מָּ ַמי ִנכְּ ַרחְּ  וְּ

ה ַכַסַהר נָּ בָּ ה לְּ ה ַכַחמָּ ִאירָּ גֶׁת ֵמַהר    מְּ ַדלֶׁ ה מְּ מָּ ה רָּ עָּ  ֱאֵלי ִּגבְּ
ה ֹמַהר בֶׁ ַעלְּ  ֲאִני ַארְּ נּו ִלי הָּ התְּ ִבי ִעם רּוִחי    מָּ בָּ רּו לְּ בָּ ּה נֶׁחְּ דָּ יָּ  בְּ

רֹון לֶׁת שָּ ק ֲחַבצֶׁ שֹוַשַּנת ֵעמֶׁ רֹון    וְּ טּוַית ַהּגָּ ַחַמק נְּ ַלי ִתתְּ עָּ  וְּ
רֹון חָּ ִביא הֶׁ תָּ ַמק וְּ ִלִבי ַהּנָּ ִביאּו    לְּ ִטּיָּה הָּ ִתי זֹורּו רְּ ַמכָּ  משה הסופר מרומא' ר  לְּ
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ֵכנִ  ַאיֶׁלֶׁת ֵחן מְּ לּות ִתסְּ גָּ לֹוִני         י בְּ ּה מְּ תֹוְך ֵחיקָּ ה בְּ לָּ  ּוַבַליְּ
ן זּומָּ ִמיד מְּ ּה ֲאִני תָּ כֹוס ֵיינָּ ֵייִני  לְּ ּה בְּ ַרב ֲחַמד ֵיינָּ עָּ ִנתְּ  וְּ
רּו ִשכְּ ִתי וְּ עּומָּ תּו דֹוִדים לְּ ל ַרֲעיֹוִני  שְּ ֵשכֶׁ ִעירּו לְּ הָּ  וְּ
ה בּודָּ ִכים ַהכְּ לָּ ֵהיַכל ַבת מְּ זּומָּ   בְּ ּה מְּ נָּ חָּ שּולְּ  ן ַלֲהמֹוִניוְּ

דֹוִדים ל ֵרִעים וְּ כָּ ִריד לְּ ן ִהפְּ מָּ ֵכִני         זְּ שְּ ה ִימְּ ַאֲהבָּ ל ּדֹוִדי בְּ  ֲאבָּ
ת רֶׁ בֶׁ ד ַעל ּגְּ סֶׁ חֶׁ ַקֵשר ֵחן וְּ ֵרִני          יְּ כְּ ד ִיזְּ סֶׁ חֶׁ ַּגל ֵחן וְּ ַמעְּ  בְּ
ִקים חָּ ֵבי שְּ ֵשז ַבֲעַנן עָּ ַפרְּ צֹוִני  מְּ ִפיק רְּ ִהיא תָּ ִתי וְּ יָּ ַרעְּ  לְּ

רֶׁ  עָּ בּוִעים   שְּ ֲעֵדִני         יהָּ ֲחִמִשים ֵהם קְּ ה ִתסְּ ִבינָּ כּות ֵלָאה בְּ  זְּ
ִנים בָּ ֵחל לְּ עֹוֵרר ַאֲהַבת רָּ כּות ֲעִשיִרית ַתֲעֵלִני  תְּ סֹוד ַמלְּ  בְּ
ה שּועָּ ָך יְּ ַעמֶׁ רֹוִני  ֱאֹלִקים ִחיש לְּ ֵצַח ּגְּ ַצחְּ צֹון תְּ ֵעת רָּ  בְּ

סוֹ  לֹום תְּ רֹוב שָּ לּוֵמי ֵלב בְּ גּוַלת ַאב ֲהמֹוִני         ֵבבשְּ ם סְּ ֵני ִאיש תָּ    שלום שבזי' ר בְּ
 
 

ָך ּדֹוִדי לֹום לְּ מֹון    שָּ ַאדְּ הָּ  ַהַצח וְּ
ָך ֵמֵאת לֹום לְּ מֹו ִרמֹון    שָּ ה כְּ  ַרקָּ

ָך רּוץ ַראת ֲאחֹותְּ ּה  ִלקְּ הֹוִשיעָּ א לְּ  ֵצא נָּ
י ן ִישָּ בֶׁ ַלח כְּ ֵני ַעמֹון    ּוצְּ  ַרַבת בְּ

ֵפהִפּיָּהַמה לָּ  ה    ְך יְּ ִרי ַאֲהבָּ עֹורְּ  ִכי תְּ
ִלי קֹוֵלְך צְּ ַצלְּ קֹול ַפֲעמֹון    ּותְּ ִעיל בְּ  ַכמְּ

פֹוץ ר ַתחְּ ֵעת ֲאשֶׁ ּנָּה          הָּ ה ֲאִחישֶׁ  ַאֲהבָּ
ַלִיְך עָּ ּה וְּ מֹון            ִעתָּ רְּ ַטל חֶׁ    שלמה אבן גבירול' ר  ֵאֵרד כְּ

 
יֵ֙ ַה֣שּוַלמ ִּ֔  ּוב  י שֵ֙ ּוב  ם׃שִ֤ ָּֽי  ֹֽ ַמֲחנָּׁ ת ַהֹֽ ַלִ֖ ח  מְׁ ית כ  ֱחזּוֵ֙ ַב֣שּוַלמ ִּ֔ ה־ּת  ְך ַמֹֽ ֶ֑ נ ֱחז ה־בָּׁ י וְׁ ּוב  י שִ֖ ּוב  א  ית שִׁ֥ ֣ יֵ֙ נ צ  ִ֤ה דֹוד  כָּׁ לְׁ

 ִ֖ נ  ר ה  ַדִּ֔ מָּׁ ח ַהסְׁ ַּת֣ ןֵ֙ פ  פ  ה ַהג ֵ֙ ִ֤ חָּׁ רְׁ ֹֽ ם פָּׁ ה א  א ִ֞ רְׁ ים נ  מ ִּ֔ רָּׁ הֵ֙ ַלכְׁ ימָּׁ כ ֵ֙ ים׃ ַנשְׁ ֹֽ ר  פָּׁ ינָּׁה ַבכְׁ ִ֖ ה נָּׁל  ד ִּ֔ ר  ַהָּּׁׂ ם צּו הָּׁ ֛ ים שָּׁ ֶ֑ מֹונ 
י׃ נ  ֹֽ ק  ַחבְׁ ֹו ּתְׁ ינִ֖ ימ  ֹֽ י ו  ַחת ר אש ִּ֔ מ אלֹוֵ֙ ַּת֣ ְך׃ שְׁ ֹֽ י לָּׁ ַדִ֖ ת־ד  ן א  ִׁ֥ ּת  ירּו׀  א  ִ֧ ע  ִָ֑ם ַמה־ּתָּׁ ֶ֑ ל ָּׁ רּושָּׁ ֣נֹות יְׁ ִ֖ם בְׁ כ  תְׁ י א  ּת  עְׁ ַבִׁ֥ שְׁ ה 

תְׁ  ר מ  בִָּּׁ֔ דְׁ ן־ַהמ  הֵ֙ מ  לָּׁ את ע  י ז ָ֗ ֣ ץ׃ מ  ֹֽ פָּׁ חְׁ ּת  ד ש  ה ַעִׁ֥ ִ֖ ַאֲהבָּׁ ת־הָּׁ ֛רּו א  רְׁ ע ֹֽ ַמה־ּתְׁ ּוַחֵ֙ ּוֹֽ ַחת ַהַּתפֵ֙ ּה ַּתִ֤ ֶ֑ ת ַעל־דֹודָּׁ ק  ִ֖ ַרפ 
םֵ֙  חֹותָּׁ ָך ַכֹֽ ב ָ֗ ם ַעל־ל  חֹותֶָּּׁ֜ י ַכֹֽ נ  ימ ַ֨ ָך׃ ש  תְׁ ַדֹֽ לָּׁ ה יְׁ ִׁ֥ לָּׁ בְׁ ה ח  מָּׁ ִ֖ ָך שָּׁ מ ִּ֔ ָך א  תְׁ ַל֣ בְׁ ה ח  מָּׁ יָך שָָּׁׁ֚ ּת ִּ֔ ֹוַררְׁ ָך  עֹֽ רֹוע ִּ֔ ַעל־זְׁ

פ    שָּׁ ה רְׁ ֶ֑ אָּׁ נְׁ ֹול ק  אִ֖ שְׁ ה כ  ִׁ֥ שָּׁ ה קָּׁ תֵ֙ ַאֲהבִָּּׁ֔ ו  ִ֤ה ַכמֵָּׁ֙ י־ַעזָּׁ ֹֽ ַכ֣בֹות כ  לּוֵ֙ לְׁ ּוכְׁ א יֹֽ ים ל ִ֤ ם ַרב ָ֗ י  ֹֽה׃ ַמ֣ יָּׁ תְׁ ב  ִׁ֥ ה  ש ַשלְׁ ִ֖ י א  פ   שְׁ יהָּׁ ר 
ֹו׃  ּוזּו לֹֽ ֹוז יָּׁבִׁ֥ ה בִ֖ ַאֲהבִָּּׁ֔ יתֹוֵ֙ בָּׁ ֹון ב  ל־הִ֤ ת־כָּׁ יש א  ן א ֶּ֜ ּת ַ֨ ם־י  ּוהָּׁ א  פֶ֑ טְׁ שְׁ א י  ֹות ל ֣ רִ֖ הָּׁ ה ּונְׁ ַאֲהבִָּּׁ֔ ֹֽ ת־הָּׁ ת א  ב  ֣ ַהיֹוש 

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

 
ִמים עולָּ ל הָּ נֶׁיָך ה, ִרבון כָּ פָּ צון ִמלְּ ִהי רָּ כּות  ,ּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ואמותינוֱאלֵהינ' יְּ ִבזְּ שֶׁ

נו ַמדְּ לָּ אנו וְּ רָּ ר קָּ ִשים, ִשיר ַהִשיִרים ֲאשֶׁ דָּ ש קָּ הּוא קדֶׁ ַעת ַרֲחִמים שֶׁ ה זו שְּ עָּ ֵהא שָּ תְּ , שֶׁ
ה בָּ שָּ ַעת ַהקְּ נָּה, שְּ ַעת ַהֲאזָּ ַתֲעֵננּו, שְּ ֲאָך וְּ רָּ ִנקְּ נּונַ , וְּ ֵתר לָּ ֵהעָּ ָך וְּ ֵבנּו וְּ , ֲעִתיר לְּ בָּ יֶׁה ִעם לְּ ִתהְּ

בוֵתינּו שְּ ֵעת ַמחְּ ֵרי ִפינּו בְּ ִאמְּ ֵדינּו, וְּ ֵעת ַמֲעבָּ ֵדינּו בְּ ִעם יָּ ה, וְּ כָּ רָּ ַלח בְּ ִתשְּ ה , וְּ חָּ לָּ ַהצְּ
ה חָּ וָּ ַהרְּ ֵדינּו, וְּ ל ַמֲעֵשי יָּ כָּ ִקיֵמנּו, בְּ ֵינּו תְּ נְּ ר עָּ פָּ ֵמנּו, ּוֵמעָּ רומְּ פות ַּדלּוֵתנּו תְּ  , ּוֵמַאשְּ

ִשיב שְּ  תָּ ֵמינּווְּ יָּ ה בְּ ֵהרָּ ָך ִבמְּ שְּ דְּ ִעיר קָּ ָך לְּ תְּ  :ָאֵמן, ִכינָּ
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 שיר השירים
 

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

ָך עַ  ֶ֑ מ  ק שְׁ ן ּתּוַר֣ מ  ִ֖ ים ש  ִ֖ טֹוב ִּ֔ ּוָך׃ ל־כ  בֹֽ ֹות ֲאה  מִׁ֥ יו ן ֲעלָּׁ ָ֗ רָּׁ ְך ֲחדָּׁ ל  י ַהמ ֶּ֜ נ  יַאַ֨ ה ֱהב  ּוצָּׁ יָך נָּׁרֶ֑ ֣ י ַאֲחר  נ  ִ֖ כ  שְׁ מָּׁ
ּוָך׃ בֹֽ ים ֲאה  ִ֖ ר  ישָּׁ ן מ  י  ַיִּ֔ יָךֵ֙ מ  ד ֵ֙ ה ד  ירָּׁ ִ֤ כ  ְך ַנזְׁ הֵ֙ בִָּּׁ֔ חָּׁ מְׁ שְׁ נ  ה וְׁ ילָּׁ ִ֤ ג  ִָ֑ם  נָּׁ ֶ֑ ל ָּׁ רּושָּׁ ֹות יְׁ נִ֖ ה בְׁ נָּׁאוִָּּׁ֔ ֹֽ יֵ֙ וְׁ ה ֲאנ  ִ֤ חֹורָּׁ שְׁ

י ק   ֣ ֳהל  אָּׁ יר  כְׁ ר כ  ה׃ דִָּּׁ֔ ֹלמ ֹֽ ֹות שְׁ י יעִ֖ ֲחרּו־ב ָ֗ ֹֽ י נ  ֣ מ  ִ֧י א  נ  ש בְׁ מ  ֶ֑ י ַהשָּׁ נ  תְׁ ֱשזַָּׁפִ֖ ת ש  ר  ח ִּ֔ ַחרְׁ י שְׁ ֣ ֲאנ  יֵ֙ ש  ּונ  אֵ֙ רְׁ ַאל־ּת 
 ִׁ֥ מ  ים ַכרְׁ מ ִּ֔ רָּׁ ת־ַהכְׁ ה א  ֣ רָּׁ ט  יֵ֙ נ  נ  מֵֻּ֙ י׃ שָּׁ ּת  רְׁ ֹֽ א נָּׁטָּׁ י ל ִׁ֥ ִ֖ ל  ִ֖ י ש  יכָּׁ ה א  ע ִּ֔ רְׁ ֣ה ת  יכָּׁ י א  ש ִּ֔ הֵ֙ ַנפְׁ ֲהבָּׁ אָּׁ ִ֤ י ש  ה ל ָ֗ ידָּׁ ֣ ה ַהג 

יִָּּׁ֔  טְׁ ע ֣ י הֵ֙ כְׁ הְׁ ֹֽ ה א  ִ֤ מָּׁ ם ַשלָּׁ י  ֶ֑ ֳהרָּׁ צָּׁ יץ ַבֹֽ ֣ ב  יָך׃ַּתרְׁ ֹֽ ר  י ֲחב  ִׁ֥ ר  דְׁ ל ע  ְך  ה ַעִ֖ י־לִָּׁ֞ א  ֹֽ ים צְׁ ֶ֑ ִ֖ה ַבנָּׁש  ְך ַהיָּׁפָּׁ יֵ֙ לִָּּׁ֔ ע  דְׁ א ת  ם־ל ִ֤ א 
ְך  י  ַתִּ֔ י  ד  ת־גְׁ יֵ֙ א  ע  אן ּורְׁ י ַהצ ָ֗ ֣ ב  קְׁ ע  ים׃ בְׁ ֹֽ ע  ר  ֹות הָּׁ נִׁ֥ כְׁ שְׁ י פַ ַעִ֖ל מ  ֣ ב  כְׁ ר  יֵ֙ בְׁ ת  סָּׁ סֻּ ע ִּ֔ לְׁ י׃ רְׁ ֹֽ יָּׁת  יְך ַרעְׁ ִ֖ ית  מ  ּו ה ד  נָּׁאוִ֤

י ִּ֔ ר  ְךֵ֙ ַבּת  י  ַיֵ֙ חָּׁ ים׃ לְׁ ֹֽ ְך ַבֲחרּוז  ִ֖ אר  ְךם ַצּוָּׁ ה־לִָּּׁ֔ בֵ֙ ַנֲעש  י זָּׁהָּׁ ִ֤ ף׃  ּתֹור  ס  ֹֽ ֹות ַהכָּׁ דִׁ֥ קֻּ ם נְׁ ִ֖ ֹוע  בִּ֔ ס  מְׁ ְךֵ֙ ב  ל  ַהמ ֵ֙ ִ֤ י  ַעד־ש  ִ֖ ד  רְׁ נ 
ֹו׃  יחֹֽ ן ר  ַתִׁ֥ יֵ֙ נָּׁ ר׀ דֹוד  ֹור ַהמ ִ֤ רַ֨ יצְׁ ַדִ֖ ין שָּׁ ִׁ֥ י ב  ין׃  ל ִּ֔ ֹֽ יֵ֙ ל ִּ֔ יָּׁל  ר׀ דֹוד  פ  ל ַהכ ִ֤ כ ַ֨ שְׁ יא  ָּֽד  ֹֽ ין ג  ִׁ֥ י ע  ִ֖ מ  ַכרְׁ הֵ֙ ׃ י בְׁ ְִָּֽ֤ך יָּׁפָּׁ נָּׁ ה 
ְִָּֽׁ֥ך נָּׁ י ה  יָּׁת ִּ֔ ים׃ ַרעְׁ ֹֽ ְך יֹונ  יַנִָּֽׁ֥י  ה ע  ִ֖ ף נָּׁע ִּ֔  יָּׁפָּׁ יֵ֙ ַא֣ ה דֹוד  ִ֤ ָךַ֨ יָּׁפ  נְׁ ה׃ ה  ֹֽ נָּׁ נּו ַרֲענָּׁ ִ֖ ש  ים ים ַאף־ַערְׁ ז ִּ֔ ינּוֵ֙ ֲארָּׁ ּת ֵ֙ ֹות בָּׁ רִ֤ ק 

ים ֹֽ רֹות  נּו בְׁ ִ֖ יט   ׃ַרה 
 

 פרק ב
ֹו רִּ֔ ת ַהשָּׁ ל  ֣ יֵ֙ ֲחַבצ  ים׃ ֲאנ  ֹֽ ק  ֲעמָּׁ ֹוַשַנִ֖ת הָּׁ ּוַחֵ֙ ן שֹֽ ַתפֵ֙ ֹות׃ כְׁ נֹֽ ין ַהבָּׁ ִׁ֥ י ב  ִ֖ יָּׁת  ן ַרעְׁ ִׁ֥ ים כ  ין ַהחֹוח ִּ֔ ֣ ֹוַשנָּׁהֵ֙ ב  שֹֽ כְׁ

ֹו מָּׁ  יִ֖ רְׁ י ּופ  ּת  בְׁ יַָּׁשִּ֔ י וְׁ ּת  דְׁ ַמ֣ ּלֹוֵ֙ ח  צ  ים בְׁ ֶ֑ נ  ין ַהבָּׁ ֣ י ב  ִ֖ ן דֹוד  ִׁ֥ ַער כ  י ַהַיִּ֔ ֣ ֹֽ ַבֲעצ  כ  ח  ֹוק לְׁ ית י׃ תִׁ֥ ֣ ל־ב  יֵ֙ א  נ  יַאֵ֙ ֱהב 
י   ה׃ ַהיִָּּׁ֔ ֹֽ י ַאֲהבָּׁ ַלִ֖ ֹו עָּׁ לִׁ֥ גְׁ ד  מ אלֹוֵ֙ ן וְׁ י׃ שְׁ נ  ֹֽ ה אָּׁ ִ֖ ת ַאֲהבָּׁ י־חֹוַלִׁ֥ ים כ  ֶ֑ י ַבַּתפּוח  ּונ  דִ֖ ֹות ַרפְׁ ישִּ֔ ֲאש  ֹֽ יֵ֙ בָּׁ ּונ  כֵ֙ ַסמְׁ

ר אש ִּ֔  ַחת לְׁ י׃ ַּת֣ נ  ֹֽ ק  ַחבְׁ ֹו ּתְׁ ינִ֖ ימ  נִ֤ י ו  ם בְׁ כ ֶּ֜ תְׁ י א  ּת  עְׁ ַבַ֨ שְׁ ַל ֵ֙ ה  רּושָּׁ ה ֹות יְׁ ֶ֑ ד  ֣לֹות ַהָּּׁׂ ַאיְׁ ֹו בְׁ ֹות אִ֖ אִּ֔ בָּׁ צְׁ םֵ֙ ב 
ץ׃ ֹֽ פָּׁ חְׁ ּת  ד ש  ה ַעִׁ֥ ִ֖ ַאֲהבָּׁ ת־הָּׁ ֛רּו א  ֹורְׁ עֹֽ ם־ּתְׁ א  ֹֽ ירּו׀ וְׁ ִ֧ ע  ם־ּתָּׁ דַ  א  א מְׁ ֶ֑ ִ֖ה בָּׁ נ ה־ז  י ה  ים ֣קֹול דֹוד ִּ֔ ִּ֔ ר  הָּׁ ֣ גֵ֙ ַעל־ה  ּל 

ץ ִ֖ ַקפ  ֹות מְׁ עֹֽ בָּׁ ע ֣  ׃ַעל־ַהגְׁ ֹו לְׁ י אִ֖ ב ִּ֔ צְׁ יֵ֙ ל  ה דֹוד  ִ֤ יַחֵ֙ דֹומ  ג ֵ֙ נּו ַמשְׁ ל ִּ֔ תְׁ ר כָּׁ דֵ֙ ַאַח֣ ִ֤ה עֹומ  נ ה־ז  ים ה  ֶ֑ ַאיָּׁל  ֹֽ ר הָּׁ פ 
י ֹֽ ֲחַרכ  ן־ַהֹֽ יץ מ  ִ֖ צ  ֹות מ  ֲחֹּלנִּ֔ ן־ַהֹֽ ִׁ֥ה ם׃ מ  נ  י־ה  ֹֽ ְך׃ כ  ֹֽ 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
ַלִׁ֥  ף הָּׁ ַלִ֖ ם חָּׁ ש  ר ַהג ֶּ֕ ֶ֑ בָּׁ יו עָּׁ ִ֖ תָּׁ ֹוַהסְׁ ֹו ׃ְך לֹֽ ֹול ַהּתִ֖ קִׁ֥ יַע וְׁ ֶ֑ ג  יר ה  ִ֖ מ  ת ַהזָּׁ ִׁ֥ ץ ע  ר  אִָּּׁ֔ ֣אּו בָּׁ רְׁ יםֵ֙ נ  נ  צָּׁ ע ַהנ  ַמִׁ֥ שְׁ ר נ 

נּו׃ ֹֽ צ  ַארְׁ יָּׁ  בְׁ ְ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 ֹֽ נָּׁהֵ֙ חָּׁ א  ְך׃ ַהּתְׁ ֹֽ י־לָּׁ כ  י ּולְׁ ִ֖ ת  י יָּׁפָּׁ ִׁ֥ י ת  יֹונָּׁת ִ֞
ַלע ֣י ַהס ָ֗ ו  ַחגְׁ ְך  בְׁ ִׁ֥ י־קֹול  ְך כ  ֶ֑ ת־קֹול  י א  ינ  ִ֖ יע  מ  ְך ַהשְׁ י  ַאִּ֔ ת־ַמרְׁ יֵ֙ א  ינ  ֵ֙ א  ה ַהרְׁ גִָּּׁ֔ ר  רֵ֙ ַהַמדְׁ ת  ס ֵ֙ ה׃ בְׁ ֹֽ יְך נָּׁאו  ִׁ֥ א  ב ּוַמרְׁ ִ֖ ר  עָּׁ

 ֶ֑ מ  רָּׁ ים כְׁ ֣ ל  ַחבְׁ ים מְׁ ִ֖ ַטנ  ים קְׁ ִׁ֥ ל  ּועָּׁ ים שֹֽ ל ִּ֔ ּועָּׁ נּוֵ֙ שֹֽ ֱחזּו־לַָּׁ֨ ֹֽ ר׃ א  ַדֹֽ מָּׁ ינּו סְׁ ִ֖ מ  רָּׁ ֹוים ּוכְׁ י לִּ֔ ֣ יֵ֙ ַוֲאנ  י ל  ִׁ֥ ה  דֹוד  ִ֖ ע  ר  הָּׁ
ים׃  ֹֽ י ַבשֹוַשנ  ר  ִׁ֥ ים ַעל־הָּׁ ִ֖ ַאיָּׁל  ר הָּׁ פ  ע ִׁ֥ י ֛אֹו לְׁ ב ָ֗ צְׁ י ל  ָךַ֨ דֹוד ֶּ֜ ה־לְׁ מ  ֩ב דְׁ ים ס  ֶ֑ ל  לָּׁ ִ֖סּו ַהצְׁ נָּׁ ֹום וְׁ ּוַחֵ֙ ַהיִּ֔ יָּׁפֵ֙ ד ש  ַעִ֤

ר׃ ת  ֹֽ  בָּׁ
 

 פרק ג
קַ  י ב  ֶ֑ ש  ה ַנפְׁ ִ֖ ֲהבָּׁ אָּׁ ת ש  ִׁ֥ י א  ּת  שְׁ ַקֶּ֕ ֹות ב  ילִּ֔ יֵ֙ ַבּל  ב  כָּׁ שְׁ יו וְׁ ַעל־מ  ִ֖ ּת  יו׃ שְׁ ֹֽ את  צָּׁ א מְׁ ה ל ִׁ֥ ֣ בָּׁ א ַוֲאסֹובְׁ ה נֶָּּׁ֜ ּומָּׁ קַ֨ אָּׁ

קַ  י ב  ֶ֑ ש  ה ַנפְׁ ִ֖ ֲהבָּׁ אָּׁ ת ש  ִׁ֥ ה א  שֶָּּׁ֕ ֹות ֲאַבקְׁ בִּ֔ ח  רְׁ ֣ יםֵ֙ ּובָּׁ ק  וָּׁ יר ַבשְׁ ע ָ֗ יו׃ בָּׁ ֹֽ את  צָּׁ א מְׁ ל ִׁ֥ יו וְׁ ִ֖ ּת  ים שְׁ ִּ֔ ר  מְׁ יֵ֙ ַהש ֣ ּונ  אֵ֙ צָּׁ מְׁ
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הֲ  אָּׁ ת ש  ֛ יר א  ֶ֑ ע  ים בָּׁ ִ֖ ב  בְׁ ם׃ ַהס  ֹֽ ית  א  י רְׁ ִ֖ ש  ה ַנפְׁ ִׁ֥ ַעטֵ֙ בָּׁ מְׁ ה  כ  ִ֖ ֲהבָּׁ אָּׁ ת ש  ִׁ֥ י א  את  צִָּּׁ֔ מָּׁ ֹֽ ד ש  ם ַע֣ ה ִּ֔ י מ  ּת  רְׁ ַב֣ עָּׁ ש 
ית א   ֣ ל־ב  יוֵ֙ א  יאת  ֲהב  ִ֤ נּו ַעד־ש  פ ִּ֔ א ַארְׁ ל ֣ יוֵ֙ וְׁ ּת  י ֲאַחזְׁ ֶ֑ ש  י׃ַנפְׁ ֹֽ ת  ר הֹורָּׁ ד  ִ֖ ל־ח  א  י וְׁ ֹות  מ ִּ֔ נִ֤ ם בְׁ כ ֶּ֜ תְׁ י א  ּת  עְׁ ַבַ֨ שְׁ ה 

ַל ֵ֙  רּושָּׁ ֶ֑ יְׁ ד  ֣לֹות ַהָּּׁׂ ַאיְׁ ֹו בְׁ ֹות אִ֖ אִּ֔ בָּׁ צְׁ ץ׃ םֵ֙ ב  ֹֽ פָּׁ חְׁ ּת  ד ש  ה ַעִׁ֥ ִ֖ ַאֲהבָּׁ ת־הָּׁ ֛רּו א  ֹורְׁ עֹֽ ם־ּתְׁ א  ֹֽ ירּו׀ וְׁ ִ֧ ע  ם־ּתָּׁ את ה א  י ז ָ֗ ֣ מ 
בֹונִָּּׁ֔  ת מֹורֵ֙ ּולְׁ ר  ִ֤ ט  קֻּ ן מְׁ ֶ֑ שָּׁ ֹות עָּׁ יֲמרִ֖ ֹֽ ת  ר כְׁ בִָּּׁ֔ דְׁ ן־ַהמ  הֵ֙ מ  לָּׁ ל׃ ע  ֹֽ ת רֹוכ  ַקִׁ֥ ל ַאבְׁ כ ִ֖ ה ה מ  ֹלמ ִּ֔ שְׁ ל  תֹוֵ֙ ש  טָּׁ ה מ  נ ָ֗ ה 

 ֶ֑ יב לָּׁ ֣ ב  ים סָּׁ ִ֖ ר  ב  ים ג  ִׁ֥ ש  ל׃ ש  ֹֽ א  רָּׁ שְׁ י י  ִ֖ ר  ב  ג  ַחד ּה מ  ַפִ֖ ֹו מ  כִּ֔ ר  בֹוֵ֙ ַעל־יְׁ יש ַחרְׁ ִ֤ ה א  ֶ֑ מָּׁ חָּׁ לְׁ י מ  ִ֖ ד  לֻּמְׁ ב מְׁ ר  ז י ח ִּ֔ ֣ םֵ֙ ֲאחֻּ כֻּלָּׁ
ֹות׃  ילֹֽ ְך שְׁ ַבל  ל  ֣ ה לֹוֵ֙ ַהמ  שָּׁ ִ֤ ֹון עָּׁ יָ֗ רְׁ ֹון׃ ַאפ  נֹֽ בָּׁ י ַהּלְׁ ִ֖ ֲעצ  ה מ  בִ֖ ֹלמ ִּ֔ כָּׁ רְׁ ב מ  ֣תֹו זָּׁהִָּּׁ֔ ידָּׁ פ  ף רְׁ ס  ה כ ִּ֔ שָּׁ ֣ יוֵ֙ עָּׁ ֹו ַעמּודָּׁ

֣צּוף ַאֲהבִָּּׁ֔  ן ּתֹוכֹוֵ֙ רָּׁ ֶ֑ מָּׁ גָּׁ ִַָֹֽארְׁ לָּׁ ֹֽ רּושָּׁ ֹות יְׁ נִ֖ בְׁ ה ם׃ ה מ  ָ֗ רָּׁ ֲעטָּׁ ה בָּׁ ֹלמ ֶ֑ ְך שְׁ ל  ֣ ֹון ַבמ  יִ֖ ֹות צ  נִׁ֥ ינָּׁה בְׁ ֛ א  רְׁ ינָּׁה׀ ּוֹֽ ִ֧ א  צְׁ
ֹו׃ בֹֽ ת ל  ַחִׁ֥ מְׁ ֹום ש  יִ֖ ֹו ּובְׁ ֣יֹום ֲחֻתנָּׁתִּ֔ מֹוֵ֙ בְׁ ֹו א  ה־ּלִ֤ רָּׁ טְׁ ע    ש 

 
 פרק ד

יֵ֙  יָּׁת  ה ַרעְׁ ִ֤ ְך יָּׁפָּׁ נַָּׁ֨ ר ה  ַהִׁ֥ ּו מ  שִ֖ לְׁ גָּׁ ים ש  ז ִּ֔ ע  ֹֽ ר הָּׁ ד  ֣ ע  ְךֵ֙ כְׁ ר  ְך ַשעְׁ ֶ֑ ת  ַצמָּׁ ַעד לְׁ ַבִ֖ ים מ  ְך יֹונ ִּ֔ יַנָּֽ֣י  ה ע  ְָּֽ֣ך יָּׁפִָּּׁ֔ נָּׁ ה 
ד׃  ֹֽ עָּׁ לְׁ ֹו ג  ימִּ֔ א  םֵ֙ ַמתְׁ ֻכּלָּׁ ה ש  ֶ֑ צָּׁ ַרחְׁ ן־הָּׁ ּו מ  לִ֖ עָּׁ ֹות ש  צּובִּ֔ ר ַהקְׁ ד  ֣ ע  ְךֵ֙ כְׁ י  ַנֵ֙ ם׃ ש  ֹֽ ה  ין בָּׁ ִׁ֥ ה א  ִ֖ ַשֻכלָּׁ ּוט ת וְׁ חִ֤ כְׁ
נ   מֹוןֵ֙ ַרקָּׁ ַהשָּׁ ר  ֹֽ ַלח הָּׁ ִ֤ פ  ֶ֑ה כְׁ יְך נָּׁאו  ִ֖ ר  בָּׁ דְׁ ְך ּומ  י  ַתִּ֔ ת  פְׁ ְך׃יֵ֙ ש  ֹֽ ת  ַצמָּׁ ַעד לְׁ ַבִ֖ ְך מ  ּוי  ת ִּ֔ נִ֖ ְך בָּׁ ִּ֔ אר  ידֵ֙ ַצּוָּׁ ו  ל דָּׁ ַדִ֤ גְׁ מ  כְׁ

יו כ ִ֖  לִָּּׁ֔ ֣לּוי עָּׁ ןֵ֙ ּתָּׁ ג  ף ַהמָּׁ ל  ִ֤ ֹות א  יֶ֑ פ  ַתלְׁ ים׃לְׁ ֹֽ בֹור  י ַהג  ִׁ֥ ט  לְׁ ִׁ֥י עֳ  ל ש  נ  שְׁ ְך כ  י  ַד֛ ִׁ֥י שָּׁ נ  ֶ֑ה שְׁ יָּׁ ב  י צְׁ ֣ אֹומ  ים ּתְׁ ִ֖ ר  ים פָּׁ ִ֖ רֹוע  הָּׁ
ים׃  ֹֽ ֹור ַבשֹוַשנ  ר ַהמִּ֔ ל־ַה֣ יֵ֙ א  ְך ל  ל  ִ֤ ים א  ֶ֑ ל  לָּׁ ִ֖סּו ַהצְׁ נָּׁ ֹום וְׁ ּוַחֵ֙ ַהיִּ֔ יָּׁפֵ֙ ד ש  ה׃ ַעִ֤ ֹֽ בֹונָּׁ ת ַהלְׁ ַעִ֖ בְׁ ל־ג  א  הֵ֙ וְׁ ְך יָּׁפָּׁ ִ֤ כֻּלָּׁ

ְך׃ ֹֽ ין בָּׁ ִׁ֥ ּום א  י ּומִ֖ יָּׁת ִּ֔ ִ֖  ַרעְׁ ּת  ה א  נֹוןֵ֙ ַכלִָּּׁ֔ בָּׁ לְׁ י מ  ִ֤ ּת  ירֵ֙ א  נ  אש שְׁ ר ִ֤ ה מ  נָָּׁ֗ אש ֲאמָּׁ ר ֣ י׀ מ  ֣שּור  י ּתָּׁ ֹוא  בֶ֑ ֣נֹון ּתָּׁ בָּׁ לְׁ י מ 
֣נֹות ֲארָּׁ  ע  מְׁ ֹון מ  מִּ֔ רְׁ ח  ים׃ וְׁ ֹֽ ר  מ  י נְׁ ִ֖ ר  ַהרְׁ ֹֽ ֹות מ  יֵ֙ באחד יִּ֔ ינ  ֵ֙ ּת  ַבבְׁ ה ל  ֶ֑ י ַכלָּׁ ֣ ת  י ֲאח  נ  ִ֖ ּת  ַבבְׁ ת]ל  ַאַח֣ אַ [ בְׁ ְך בְׁ י  יַנִּ֔ ע  ד מ  ַחִׁ֥

ְך׃ ָּֽי  ֹֽ נָּׁ ר  ַצּוְׁ ִ֖ק מ  ים׃ ַמה־יָּׁ  ֲענָּׁ ֹֽ מ  שָּׁ ל־בְׁ כָּׁ ְך מ  ַנִָּֽ֖י  מָּׁ יַח שְׁ ִׁ֥ ר  ן וְׁ י  ַיִּ֔ ְךֵ֙ מ  י  ַדֵ֙ בּו ד  ה ַמה־ט ִ֤ ֶ֑ י ַכלָּׁ ֣ ת  ְך ֲאח  י  ַדִ֖ ּו ד  ת פִׁ֥ פ  נ ֛
ֹון׃ נֹֽ בָּׁ יַח לְׁ ִׁ֥ ר  ְך כְׁ י  ַתִ֖ מ  יַח ַשלְׁ ִׁ֥ ר  ְך וְׁ שֹונ ִּ֔ ַחת לְׁ בֵ֙ ַּת֣ לָּׁ חָּׁ ש וְׁ ַבִ֤ ה דְׁ ֶ֑ ְך ַכּלָּׁ י  תֹוַתִ֖ פְׁ נָּׁה ש  פְׁ ט ִׁ֥ ֣  ּת  ת  ּול ֲאח  ָּֽן׀ נָּׁעִ֖ י ַגִׁ֥

ה ַגִׁ֥  ֶ֑ ּום׃ ַכּלָּׁ תֹֽ ִָּֽׁ֥ן חָּׁ יָּׁ ּול ַמעְׁ ׀ ל נָּׁעִ֖ דְׁ ָּֽרְׁ ֣ ים׃ נ  ֹֽ ד  רָּׁ ם־נְׁ ים ע  ִ֖ ר  פָּׁ ים כְׁ ֶ֑ ד  גָּׁ י מְׁ ֣ ר  ם פְׁ ִ֖ ים ע  מֹונ ִּ֔ ס ר  ֣ ד  ְךֵ֙ ַפרְׁ י  ַחֵ֙ לָּׁ שְׁ
 ִ֖ ֹות ע  לִּ֔ ר ַוֲאהָּׁ ֶ֑ה מ ֹ֚ בֹונָּׁ י לְׁ ֣ ל־ֲעצ  ם כָּׁ ִ֖ ֹון ע  נָּׁמִּ֔ ק  נ הֵ֙ וְׁ ם קָּׁ כ ָ֗ ַכרְׁ ים׃ וְׁ ֹֽ מ  שָּׁ י בְׁ ִׁ֥ אש  ל־רָּׁ ַיָּֽ֣ן גַ ם כָּׁ ר ַמעְׁ ִ֖ א  ים בְׁ נ ִּ֔

י ֶ֑ ם ַחי  י  ֹון׃ַמ֣ נֹֽ בָּׁ ן־לְׁ ים מ  ִ֖ ל  זְׁ נ  ֹו  ם וְׁ ַגנִּ֔ יֵ֙ לְׁ א דֹוד  יו יָּׁב ִ֤ ֶ֑ מָּׁ שָּׁ ֣לּו בְׁ זְׁ י י  ִ֖ י ַגנ  יח  ִׁ֥ פ  ן הָּׁ ימִָּּׁ֔ י ת  פֹוןֵ֙ ּו֣בֹוא  י צָּׁ ּור  עִ֤
יו׃ ֹֽ דָּׁ גָּׁ י מְׁ ִׁ֥ ר  ל פְׁ י אַכִ֖  וְׁ

 
 פרק ה

שָּׁ  ם־בְׁ יֵ֙ ע  י מֹור  ית  ִ֤ ר  ֒ה אָּׁ י ַכּלָּׁ ֣ ת  ֮י ֲאח  ַגנ  י לְׁ את  ֣ י בָּׁ ֶ֑ ב  ם־ֲחלָּׁ י ע  ִ֖ י י ינ  ית  ִׁ֥ ת  י שָּׁ ש ִּ֔ בְׁ ם־ד  יֵ֙ ע  ר  י ַיעְׁ ּת  לְׁ ַכִ֤ י אָּׁ מ ִּ֔
ים שְׁ  ע ִּ֔ ֣לּו ר  כְׁ ים׃ א  ֹֽ ּו דֹוד  רִ֖ כְׁ ש  ּו וְׁ יֵ֙ תִׁ֥ 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 

א־טִָּּׁ֔  לָּׁ מְׁ יֵ֙ נ  ר אש  י ש  ת ִּ֔ י ַתמָּׁ ֣ ת  ּוֻ יֹונָּׁ ה׃ ל קְׁ לָּׁ יְׁ ֹֽ י לָּׁ יס  ִׁ֥ ס  י רְׁ נָּׁה צֹוַתִ֖ ֶ֑ ש  בָּׁ לְׁ ה א  כָּׁ ִ֖ יכָּׁ י א  ּת ִּ֔ נְׁ ת־ֻכּתָּׁ יֵ֙ א  ּת  טְׁ ַשֵ֙ פָּׁ
ת־ַר  י א  ּת  צְׁ ַחִׁ֥ ם׃ רָּׁ ֹֽ פ  ה ֲאַטנְׁ כָּׁ ִׁ֥ יכָּׁ י א  ַלִ֖ ן־הַ גְׁ ח יָּׁדֹוֵ֙ מ  ַלִ֤ י שָּׁ יו׃ דֹוד ָ֗ ֹֽ לָּׁ ּו עָּׁ מִׁ֥ י הָּׁ ַעִ֖ ר ּומ  ַח ח ִּ֔ ּת ֣ פְׁ י ל  ִ֖ י ֲאנ  ֹֽ ּת  מְׁ ַקִׁ֥
טְׁ  ֹֽ י נָּׁ ַד֣ יָּׁ י וְׁ ֶ֑ דֹוד  רלְׁ ב ִּ֔ ַתיֵ֙ ֣מֹור ע  ע  בְׁ צְׁ א  ֹור וְׁ ּול׃  פּו־מָ֗ עֹֽ ֹות ַהַמנְׁ ל ַכפִׁ֥ ק ַעִ֖ ַמ֣ י חָּׁ ִ֖ דֹוד  י וְׁ דֹוד ִּ֔ יֵ֙ לְׁ י ֲאנ  ֹֽ ּת  חְׁ ַתִ֤ פָּׁ

יהּו את ִּ֔ צָּׁ א מְׁ ל ֣ יהּוֵ֙ וְׁ ֵ֙ ּת  ַקשְׁ ֹו ב  רִּ֔ ַדבְׁ ה בְׁ ֣ אָּׁ צְׁ ֹֽ יֵ֙ יָּׁ ש  ר ַנפְׁ ֶ֑ בָּׁ י׃  עָּׁ נ  ֹֽ נָּׁ א עָּׁ ל ִׁ֥ יו וְׁ ִ֖ את  רָּׁ ים קְׁ ֛ ר  מְׁ י ַהש  נ  ֻאִ֧ צָּׁ מְׁ
 ִׁ֥ ב  בְׁ ֹֽ ַהס  יֵ֙ מ  יד  ד  ת־רְׁ ּו א  אִ֤ י נָּׁשְׁ ּונ  עֶ֑ צָּׁ י פְׁ ֣כּונ  יר ה  ִ֖ ע  ֹות׃ ים בָּׁ מֹֽ י ַהח  ִ֖ ר  מְׁ י ש  ַלִּ֔ ּת  עָּׁ עְׁ ַבִׁ֥ שְׁ ֣נֹות  יה  ם בְׁ ִ֖ כ  תְׁ א 

י׃ נ  ֹֽ ה אָּׁ ִ֖ ת ַאֲהבָּׁ חֹוַלִׁ֥ ֹו ש  ידּו לִּ֔ ֣ י ַמה־ַּתג  ת־דֹוד ִּ֔ אּוֵ֙ א  צְׁ מְׁ ם־ּת  ֹֽ ִָֹֽם א  ֶ֑ ל ָּׁ רּושָּׁ ה  יְׁ ִ֖ ֹוד ַהיָּׁפָּׁ דִּ֔ ְך מ  ֣ ַמה־דֹוד 
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ֹודַבנָּׁ  דִּ֔ ְך מ  ֣ ים ַמה־דֹוד  ֶ֑ נּו׃ ש  ֹֽ ּתָּׁ ַבעְׁ שְׁ ה ה  כָּׁ ִ֖ כָּׁ י ַצחֵ֙ וְׁ  ש  ִׁ֥ ה׃ דֹוד  ֹֽ בָּׁ בָּׁ רְׁ ּול מ  גִ֖ ֹום דָּׁ דִּ֔ ז אָּׁ ֶ֑ ם פָּׁ ת  ֣ ֹו כ  ר אשִ֖
ַּתּל ִּ֔  יוֵ֙ ַּתלְׁ ּוצֹותָּׁ ב׃ קְׁ ֹֽ עֹור  ֹות כָּׁ רִ֖ ח  לִָּּׁ֔ ים שְׁ חָּׁ ֹֽ ֲחצֹותֵ֙ ב  ם ר ֹֽ י  ֶ֑ י מָּׁ יק  ֣ ים ַעל־ֲאפ  ִ֖ יֹונ  יו כְׁ ינֶָּּׁ֕ ֹותע  בִ֖ שְׁ  ב י 

את ֹֽ ּל  ֹוַשנ ִּ֔ ׃ ַעל־מ  יוֵ֙ שֹֽ תֹותָּׁ פְׁ ים ש  ֶ֑ ח  קָּׁ רְׁ ֹות מ  לִ֖ דְׁ גְׁ ם מ  ש  וֵ֙ ַכֲערּוַג֣ת ַהב ִּ֔ יָּׁ חָּׁ ר׃ לְׁ ֹֽ ב  ֹור ע  ֹות מִׁ֥ פִ֖ טְׁ י ים נ  ֣ יל  ל  יוֵ֙ גְׁ יָּׁדָּׁ
ת ש ִּ֔  ֣ש  יוֵ֙ ע  עָּׁ יש מ  ֶ֑ ש  ים ַבַּתרְׁ ִ֖ א  לָּׁ מֻּ ב מְׁ ים׃ זָּׁהִָּּׁ֔ ֹֽ יר  ת ַספ  פ  ִ֖ עֻּל  ש ן מְׁ י ש ִּ֔ יוֵ֙ ַע֣מּוד  ז שֹוקָּׁ ֶ֑ נ י־פָּׁ ים ַעל־ַאדְׁ ִ֖ ד  יֻּסָּׁ מְׁ

בָּׁ  הּוֵ֙ ַכלְׁ א ֵ֙ ים׃ַמרְׁ ֹֽ ז  ֲארָּׁ ּור כָּׁ חִ֖ ֹון בָּׁ ֣ נִּ֔ ז  יֵ֙ וְׁ ִ֤ה דֹוד  ים ז  ֶ֑ ֹו ַמֲחַמד  ֻכּלִ֖ ים וְׁ ַתק ִּ֔ מְׁ כֹוֵ֙ ַמֹֽ לָּׁ  ח  רּושָּׁ ֹות יְׁ נִ֖ י בְׁ ע ִּ֔  ם׃ה ר 
 

 פרק ו
֣ה דֹוד ִּ֔  נָּׁ נָּׁה פָּׁ ים אָֹּׁ֚ ֶ֑ ה ַבנָּׁש  ִ֖ ְך ַהיָּׁפָּׁ ְך דֹוד ִּ֔ ַל֣ נָּׁה הָּׁ ְך׃ ְך ּואָֹּׁ֚ ֹֽ מָּׁ נּו ע  ִ֖ ש  ַבקְׁ ם נְׁ ש  ֹות ַהב ֶ֑ ֹו ַלֲערּוגִ֖ ַגנִּ֔ ד לְׁ ַר֣ יֵ֙ יָּׁ דֹוד 

 ֹֽ ֹוַשנ  ט שֹֽ ק ִ֖ לְׁ ל  ים וְׁ עֹותֵ֙ ַבַגנ ִּ֔ רְׁ ים׃ ים׃ ל  ֹֽ ה ַבשֹוַשנ  ִ֖ ע  ר  י הָּׁ י ל ִּ֔ ֣ דֹוד  יֵ֙ וְׁ דֹוד  י לְׁ ִ֤ יֵ֙  ֲאנ  יָּׁת  ּתְׁ ַרעְׁ ה ַאִ֤ יָּׁפַָּׁ֨
ִָֹֽ ֶ֑ ל ָּׁ ירּושָּׁ ִ֖ה כ  ה נָּׁאוָּׁ צִָּּׁ֔ רְׁ ת  ִ֖ כְׁ ֹות׃ם ֲאיֻמָּׁ לֹֽ גָּׁ דְׁ ים  ה ַכנ  ז ִּ֔ ע  ֹֽ ר הָּׁ ד  ֣ ע  ְךֵ֙ כְׁ ר  י ַשעְׁ נ  ֶ֑ יבֻּ ה  רְׁ ם ה  ִ֖ ה  ִׁ֥ י ש  ד ִּ֔ גְׁ נ  ְךֵ֙ מ  י  יַנֵ֙ י ע  ב  ִ֤ ס  הָּׁ

גָּׁ  ד׃ ש  ֹֽ עָּׁ לְׁ ן־ַהג  ּו מ  שִ֖ ֹולְׁ ימִּ֔ א  םֵ֙ ַמתְׁ כֻּלָּׁ ה ש  ֶ֑ צָּׁ ַרחְׁ ן־הָּׁ ּו מ  לִ֖ עָּׁ ים ש  ל ִּ֔ ח  רְׁ ֹֽ ר הָּׁ ד  ֣ ע  ְךֵ֙ כְׁ י  ַנֵ֙ ם׃ ש  ֹֽ ה  ין בָּׁ ִׁ֥ ה א  ִ֖ ַשכֻּלָּׁ ת וְׁ
מֹוןֵ֙ ַרקָּׁ  ר  ַלח הָּׁ ִ֤ פ  ְך׃ כְׁ ֹֽ ת  ַצמָּׁ ַעד לְׁ ַבִ֖ ְך מ  ים ה ֵ֙ ת ִּ֔ ִׁ֥ ש  יםש  ִ֖ נ  מ  ֹות ּושְׁ כִּ֔ לָּׁ הֵ֙ מְׁ ים מָּׁ ֶ֑ ש  יַלגְׁ ֹֽ ר׃  פ  ֹֽ פָּׁ סְׁ ין מ  ִׁ֥ ֹות א  מִ֖ ַוֲעלָּׁ

אַ  ָּֽיְׁ נֹותֵ֙ ַוֹֽ ּוהָּׁ בָּׁ אִ֤ ּה רָּׁ ֶ֑ ּתָּׁ ֹוַלדְׁ יֹֽ יא לְׁ ִ֖ ה ה  ִׁ֥ רָּׁ ּה בָּׁ מִָּּׁ֔ א  יאֵ֙ לְׁ ת ה  י ַאַחִׁ֥ ת ִּ֔ י ַתמָּׁ ֣ יאֵ֙ יֹונָּׁת  ת ה  ֹֽ ַאַחִׁ֥ ֹות ּופ  כִׁ֥ לָּׁ ּוהָּׁ מְׁ רִּ֔ ים שְׁ ִ֖ ש  יַלגְׁ
׃  ּוהָּׁ לֹֽ ַהלְׁ ָּֽיְׁ ַנִ֤ת ֱאגֹוַוֹֽ ל־ג  ֹות׃ א  לֹֽ גָּׁ דְׁ ה ַכנ  ִ֖ ה ֲאיֻמָּׁ ַחמִָּּׁ֔ הֵ֙ ַכֹֽ רָּׁ ה בָּׁ נָָּׁ֗ בָּׁ ה ַכּלְׁ ֣ ַחר יָּׁפָּׁ ֶ֑ מֹו־שָּׁ ה כְׁ ִ֖ פָּׁ קָּׁ שְׁ את ַהנ  י־ז ִׁ֥ זֵ֙ מ 

ה ַהג ִּ֔  ֣ חָּׁ רְׁ ֹֽ אֹותֵ֙ ֲהפָּׁ רְׁ ֶַ֑חל ל  י ַהנָּׁ ֣ ב  א  ֹות בְׁ אִ֖ רְׁ י ל  ּת  דְׁ ַרִּ֔ ים׃ פ  יָּׁ ֹֽ נ  מ  ר  ִ֖צּו הָּׁ נ  י ן ה  נ  תְׁ ַמִּ֔ י שָּׁ ֣ ש  י ַנפְׁ ּת  עְׁ ַדִּ֔ א יָּׁ ל ֣
יב׃ ֹֽ ד  י־נָּׁ ֹות ַעמ  בִ֖ כְׁ  ַמרְׁ

 
 פרק ז

ָּֽ ֹֽ ַמֲחנָּׁ ת ַהֹֽ ַלִ֖ ח  מְׁ ית כ  ֱחזּוֵ֙ ַב֣שּוַלמ ִּ֔ ה־ּת  ְך ַמֹֽ ֶ֑ ֱחז ה־בָּׁ נ  י וְׁ ּוב  י שִ֖ ּוב  ית שִׁ֥ יֵ֙ ַה֣שּוַלמ ִּ֔ ּוב  י שֵ֙ ּוב  ם׃שִ֤ ּו  י  ַמה־יָּׁפִ֧
ְך י  ַמ֛ עָּׁ ַהר  פְׁ ָּֽן ַהַסִּ֔ ְךֵ֙ ַאַג֣ ר  רְׁ ן׃ שָּׁ ֹֽ מָּׁ י אָּׁ ִׁ֥ ד  ה יְׁ ִ֖ ים ַמֲעש  א ִּ֔ ֣מֹו ֲחלָּׁ ְך כְׁ י  ַכִּ֔ ר  י יְׁ ֣ יב ַחמּוק  ֶ֑ ד  ים ַבת־נָּׁ ִ֖ ל  עָּׁ ַבנְׁ

ט ִּ֔  ת ח  ַמ֣ ְךֵ֙ ֲער  נ  טְׁ ז ג ב  ֶ֑ ר ַהמָּׁ ַסִ֖ ים׃ַאל־י חְׁ ֹֽ ִ֖ה ַבשֹוַשנ  ִׁ֥י עֳ  ים סּוגָּׁ נ  שְׁ ְך כ  י  ַד֛ ִׁ֥י שָּׁ נ  ב  שְׁ י צְׁ ִׁ֥ ֳאמ  ים ּתָּׁ ִ֖ ר  ֹֽה׃ פָּׁ יָּׁ
ל ַהלְׁ  ַד֣ גְׁ מ  ְךֵ֙ כְׁ ים ַאפ  ַערֵ֙ ַבת־ַרב ִּ֔ ֹון ַעל־ַשֵ֙ בָ֗ שְׁ ח  ֣כֹות בְׁ ר  ְך בְׁ י  יַנֶּ֜ ן ע  ֶ֑ ל ַהש  ַד֣ גְׁ מ  ְך כְׁ ִ֖ אר  ִׁ֥י ַצּוָּׁ נ  ה פְׁ ִ֖ ֹון צֹופ  נִּ֔ בָּׁ

ק׃ ש  ֹֽ ן  ַדמָּׁ ֶ֑ מָּׁ גָּׁ ַארְׁ ְך כָּׁ ִ֖ ת ר אש  ַדַלִׁ֥ ל וְׁ מ ִּ֔ ְךֵ֙ ַכַכרְׁ י  ַלַ֨ ְך עָּׁ ִ֤ ּור בָּׁ ר אש  סִׁ֥ ְך אָּׁ ל  ִ֖ ים׃ מ  ֹֽ ט  הָּׁ ּתְׁ רְׁ מְׁ ַעִּ֔ יתֵ֙ ּוַמה־נָּׁ  ַמה־יָּׁפ 
ים׃  ֹֽ ֲענּוג  ה ַבַּתֹֽ ִ֖ ר ַאֲהבָּׁ מִָּּׁ֔ תָּׁ ה לְׁ ֣ תָּׁ מְׁ ֹֽ ְךֵ֙ דָּׁ ת  ֹומָּׁ את קֹֽ ֹות׃ ז ִ֤ לֹֽ כ  ַאשְׁ ְך לְׁ י  ַדִ֖ שָּׁ ִ֖ה וְׁ ֲחזָּׁ ר א ֹֽ מִָּּׁ֔ תָּׁ ה בְׁ ֣ ֱעל  יֵ֙ א  ּת  רְׁ ַמֵ֙ אָּׁ

 ִׁ֥ ר  ן וְׁ פ  ֣לֹות ַהג ִּ֔ כְׁ שְׁ א  ְךֵ֙ כְׁ י  ַדֵ֙ ִ֤א שָּׁ יּו־נָּׁ הְׁ ֹֽ י  ֶ֑יו וְׁ נָּׁ ס  ַסנְׁ ים׃ בְׁ ֹֽ ְך ַכַּתפּוח  ִ֖ י יַח ַאפ  ִ֖ דֹוד  ְך לְׁ ִׁ֥ ִׁ֥ין ַה֛טֹוב הֹול  י  ְך כְׁ כ   ח  וְׁ
ים ד ֶ֑ ר  ישָּׁ מ  ים׃לְׁ ֹֽ נ  ש  י יְׁ ִׁ֥ ת  פְׁ ב ש  ִ֖ דֹו ֹוב  י לְׁ ֣ ֹו׃ ֲאנ  תֹֽ שּוקָּׁ י ּתְׁ ַלִ֖ עָּׁ י וְׁ ד ִּ֔ ד ִּ֔ א ַהָּּׁׂ ֣ צ  יֵ֙ נ  ה דֹוד  ִ֤ כָּׁ ים׃ לְׁ ֹֽ ר  פָּׁ ינָּׁה ַבכְׁ ִ֖ ל  ה נָּׁ

א ִ֞  רְׁ ים נ  מ ִּ֔ רָּׁ הֵ֙ ַלכְׁ ימָּׁ ֵ֙ כ  ֛ ַנשְׁ ים שָּׁ ֶ֑ מֹונ  ר  ִ֖צּו הָּׁ נ  ר ה  ַדִּ֔ מָּׁ ח ַהסְׁ ַּת֣ ןֵ֙ פ  פ  ה ַהג ֵ֙ ִ֤ חָּׁ רְׁ ֹֽ ם פָּׁ ְך׃ ה א  ֹֽ י לָּׁ ַדִ֖ ת־ד  ן א  ִׁ֥ ּת  ם א 
ְך׃ ֹֽ י לָּׁ ּת  נְׁ ַפִׁ֥ י צָּׁ ִ֖ ים דֹוד  ֶ֑ נ  שָּׁ ים ַגם־יְׁ ִ֖ ש  ים ֲחדָּׁ ד ִּ֔ גָּׁ ל־מְׁ ינּוֵ֙ כָּׁ ח ֵ֙ תָּׁ ַעל־פְׁ יַח וְׁ ָ֗ נּו־ר  תְׁ ֹֽ ים נָּׁ ֣ א  דּודָּׁ  ַהֹֽ

 
 פרק ח

אָּׁ֣  ָךֵ֙ כְׁ נְׁ ּת  י י  ִ֤ קְׁ מ  ֣ שָּׁ ֲאָךִ֤ ַבחּוץֵ֙ א  צָּׁ מְׁ ֹֽ י א  ֶ֑ מ  י א  ֣ ד  ִ֖ק שְׁ י יֹונ  י׃ ח ל ִּ֔ ֹֽ ּוזּו ל  י ָךִּ֔ ַגִ֖ם ל א־יָּׁבִׁ֥ ִ֖ מ  ית א  ִׁ֥ ל־ב  יֲאָ֛ך א  ֹֽ ֲגָךָ֗ ֲאב  ֹֽ הָּׁ נְׁ א 
ן  ַיָּֽ֣י  ָךֵ֙ מ  קְׁ י ַאשְׁ נ  ֶ֑ ד  ַלמְׁ י׃ ּתְׁ ֹֽ נ  מ  יס ר  ִ֖ ֲעס  ַקח מ  ִּ֔ ר  ַחת ר אש ִּ֔ הָּׁ מ אלֹוֵ֙ ַּת֣ י׃שְׁ נ  ֹֽ ק  ַחבְׁ ֹו ּתְׁ ינִ֖ ימ  ֹֽ ִ֖ם  י ו  כ  תְׁ י א  ּת  עְׁ ַבִׁ֥ שְׁ ה 

ת־ ֛רּו א  רְׁ ע ֹֽ ַמה־ּתְׁ ירּו׀ ּוֹֽ ִ֧ ע  ִָ֑ם ַמה־ּתָּׁ ֶ֑ ל ָּׁ רּושָּׁ ֣נֹות יְׁ ץ׃בְׁ ֹֽ פָּׁ חְׁ ּת  ד ש  ה ַעִׁ֥ ִ֖ ַאֲהבָּׁ ר  הָּׁ בִָּּׁ֔ דְׁ ן־ַהמ  הֵ֙ מ  לָּׁ את ע  י ז ָ֗ ֣ מ 
 ִ֖ ָך שָּׁ מ ִּ֔ ָך א  תְׁ ַל֣ בְׁ ה ח  מָּׁ יָך שָָּׁׁ֚ ּת ִּ֔ ֹוַררְׁ ּוַחֵ֙ עֹֽ ַחת ַהַּתפֵ֙ ּה ַּתִ֤ ֶ֑ ת ַעל־דֹודָּׁ ק  ִ֖ ַרפ  תְׁ ִׁ֥ מ  לָּׁ בְׁ ה ח  ָך׃ מָּׁ תְׁ ַדֹֽ לָּׁ ם ה יְׁ חֹותֶָּּׁ֜ י ַכֹֽ נ  ימ ַ֨ ש 
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שְׁ  יהָּׁ ר  פ   שָּׁ ה רְׁ ֶ֑ אָּׁ נְׁ ֹול ק  אִ֖ שְׁ ה כ  ִׁ֥ שָּׁ ה קָּׁ תֵ֙ ַאֲהבִָּּׁ֔ ו  ִ֤ה ַכמֵָּׁ֙ י־ַעזָּׁ ֹֽ ָך כ  רֹוע ִּ֔ םֵ֙ ַעל־זְׁ חֹותָּׁ ָך ַכֹֽ ב ָ֗ ה׃ ַעל־ל  ֹֽ יָּׁ תְׁ ב  ִׁ֥ ה  ש ַשלְׁ ִ֖ י א  פ  
ַאֲהבִָּּׁ֔  ֹֽ ת־הָּׁ ַכ֣בֹות א  לּוֵ֙ לְׁ ּוכְׁ א יֹֽ ים ל ִ֤ ם ַרב ָ֗ י  יתֹוֵ֙ ַמ֣ ֹון ב  ל־הִ֤ ת־כָּׁ יש א  ן א ֶּ֜ ּת ַ֨ ם־י  ּוהָּׁ א  פֶ֑ טְׁ שְׁ א י  ֹות ל ֣ רִ֖ הָּׁ ה ּונְׁ

אַ  ֹו׃ בָּׁ ּוזּו לֹֽ ֹוז יָּׁבִׁ֥ ה בִ֖ נּוֲהבִָּּׁ֔ ת ִּ֔ הֵ֙ ַלֲאח  ה־ַנֲעש  ּה ַמֹֽ ֶ֑ ין לָּׁ ֣ ם א  י  ַדִ֖ שָּׁ ה וְׁ ַטנִָּּׁ֔ נּוֵ֙ קְׁ ֹות לַָּׁ֨ חִׁ֥ ּה׃ אָּׁ ֹֽ ַבר־בָּׁ דֻּ יְׁ ֹום ש   ַביִ֖
יהָּׁ  ִ֖ ל  ִׁ֥ה עָּׁ נ  בְׁ יא נ  ה ה ִּ֔ ֣ ם־חֹומָּׁ יא נָּׁ  א  ת ה ִּ֔ ל  ֣ ם־ד  א  ף וְׁ ס  ֶ֑ יַרת כָּׁ ֣ ז׃ ט  ר  ֹֽ ּוַח אָּׁ יהָּׁ לִׁ֥ ִ֖ ל  ּור עָּׁ י צִׁ֥ ַדִ֖ שָּׁ ה וְׁ י חֹומִָּּׁ֔ ֣ ֲאנ 

ע   י בְׁ ית  ִׁ֥ י  ז הָּׁ ֛ ֹות אָּׁ לֶ֑ דָּׁ גְׁ ֹום׃ ַכמ  לֹֽ ת שָּׁ ִׁ֥ א  מֹוצְׁ ִ֖יו כְׁ ים ינָּׁ ֶ֑ ר  טְׁ ם ַלנ  ר  ִ֖ ת־ַהכ  ן א  ַתִׁ֥ ֹון נָּׁ מִּ֔ ַעל הָּׁ ַב֣ הֵ֙ בְׁ ֹלמ  שְׁ ִ֤ה ל  יָּׁ ם הָּׁ ר  ֣ כ 
א  ִׁ֥ יש יָּׁב  ֛ ף׃ בְׁ א  ס  ֹֽ ף כָּׁ ל  ִׁ֥ ֹו א  יִ֖ רְׁ ת פ  ב  ֣ ֹו׃ ַהיֹוש  יֹֽ רְׁ ת־פ  ים א  ִׁ֥ ר  טְׁ נ  ם לְׁ י  אַתִ֖ ה ּומָּׁ ֹלמ ִּ֔ ָךֵ֙ שְׁ ף לְׁ ל  ִ֤ א  ֶ֑י הָּׁ נָּׁ פָּׁ י לְׁ ִ֖ ל  י ש  ִׁ֥ מ  ַכרְׁ

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

 
 

ִמים עולָּ ל הָּ נֶׁיָך ה, ִרבון כָּ פָּ צון ִמלְּ ִהי רָּ  ,ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ואמותינו' יְּ
מַ  לָּ אנו וְּ רָּ ר קָּ כּות ִשיר ַהִשיִרים ֲאשֶׁ ִבזְּ נושֶׁ ִשים, דְּ דָּ ש קָּ הּוא קדֶׁ יו ,שֶׁ סּוקָּ כּות פְּ , ִבזְּ

יו כּות ֵתבותָּ כּות אוִתּיּו, ּוִבזְּ יוִבזְּ יו, ותָּ ֻקּדותָּ כּות נְּ יו  ,ּוִבזְּ זָּ מָּ יו ּורְּ ֵצרּופָּ יו וְּ מָּ עָּ כּות טְּ ּוִבזְּ
הוִרים ַהּנ ַהּטְּ דוִשים וְּ יו ַהקְּ סודותָּ ּנּווְּ ִאים ִממֶׁ ִאים ַהּיוצְּ ה זו  ,ורָּ עָּ ֵהא שָּ תְּ  שֶׁ

ַעת ַרֲחִמים ה, שְּ בָּ שָּ ַעת ַהקְּ ה, שְּ נָּ ַעת ַהֲאזָּ ַתעֲ  ,שְּ ֲאָך וְּ רָּ ִנקְּ נּונַ , ֵננּווְּ ֵתר לָּ ֵהעָּ ָך וְּ , ֲעִתיר לְּ
ִלימּוד ִשיר הַ  ִריַאת וְּ נֶׁיָך קְּ פָּ ה לְּ יֶׁה עולָּ ִיהְּ נּווְּ ִאלּו ִהַשגְּ אות  ִשיִרים כְּ לָּ ל ַהסודות ַהִּנפְּ כָּ

ָאיו נָּ ל תְּ כָּ תּוִמים בו בְּ ר ֵהם ֲחתּוִמים ּוסְּ אות ֲאשֶׁ ַהּנורָּ שות ,וְּ פָּ ַהּנְּ קום שֶׁ מָּ ה לְּ כֶׁ ִנזְּ , וְּ
ר םּוחות וְּ הָּ בות ִמשָּ צָּ מות נֶׁחְּ שָּ ל, ַהּנְּ ה ּוַמֵלא כָּ טובָּ ֲאלות ִלֵבנּו לְּ ֵבנּו , ִמשְּ בָּ יֶׁה ִעם לְּ ִתהְּ וְּ

בוֵתינּו שְּ ֵעת ַמחְּ ֵרי ִפינּו בְּ ִאמְּ ִעם, וְּ ֵדינּו וְּ ֵעת ַמֲעבָּ ֵדינּו בְּ ה, יָּ כָּ רָּ ַלח בְּ ִתשְּ ה , וְּ חָּ לָּ ַהצְּ
ה חָּ וָּ ַהרְּ ֵדינּובְּ , וְּ ל ַמֲעֵשי יָּ ִקיֵמנּוּומֵ , כָּ ֵינּו תְּ נְּ ר עָּ פָּ פ, עָּ ֵמנּוּוֵמַאשְּ רומְּ  , ות ַּדלּוֵתנּו תְּ

ֵמינּו יָּ ה בְּ ֵהרָּ ָך ִבמְּ שְּ דְּ ִעיר קָּ ָך לְּ תְּ ִכינָּ ִשיב שְּ תָּ  :ָאֵמן, וְּ
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 שיר ישראלי
 
 
 

 
 

 נתן אלתרמן שיר העמק
 

ֵגעַ  ה ַלּיָּ נּוחָּ ָאה מְּ  בָּ
ֵמל עָּ ּגֹוַע לֶׁ  ,ּוַמרְּ

רֵ  תָּ ה ִחֵּור ִמשְּ לָּ  עַ ַליְּ
אל עֶׁ רְּ ק ִיזְּ דֹות ֵעמֶׁ  .ַעל שְּ
ה ֵמַעל נָּ בָּ ה ּולְּ ַמּטָּ  ,ַטל ִמלְּ

ל א ַעד ַנֲהלָּ פָּ  .ִמֵבית ַאלְּ
 

ה ִמֵליל, ַמה לָּ  ?ַמה ַליְּ
אל עֶׁ רְּ ִיזְּ ה בְּ מָּ מָּ  .ּדְּ

ק ה ֵעמֶׁ ת, נּומָּ רֶׁ אֶׁ ץ ִתפְּ רֶׁ  ,אֶׁ
ת רֶׁ מֶׁ ָך ִמשְּ  .ָאנּו לְּ

 
נֹוֵעעַ  ן ִמתְּ גָּ  ,יָּם ַהּדָּ

ֵצל ַצלְּ ר מְּ ֵעדֶׁ  ,ִשיר הָּ
יהָּ ז דֹותֶׁ ִצי ּושְּ  ,ֹוִהי ַארְּ

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

ל א ַעד ַנֲהלָּ פָּ  .ִ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

 , ולו אלפי פרסה
 סבתא לנכדתה 

 . תשיר שיר ערשה
 

 כי אז אעוף לשם 
 באחד הערבים 

 ושוב נמנה יחדו 
 . מספר הכוכבים
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 פניה ברגשטיין ניגונים
 

ם ִנּגּוִנים ִבי תֶׁ ַתלְּ ָאִבי שְּ  ִאִמי וְּ
כּוִחים מֹוִרים שְּ  .ִנּגּוִנים ִמזְּ

ִעיִנים ִבי ַּגרְּ בָּ ָאם לְּ שָּ ִעיִנים נְּ  ַּגרְּ
צֹומְּ  ה ֵהם עֹוִלים וְּ  .ִחיםַעתָּ

ִמי דָּ ִחים ֹפארֹות בְּ ה ֵהם שֹולְּ  ַעתָּ
לּוִבים ַקי שְּ עֹורְּ ם בְּ ֵשיהֶׁ רְּ  שָּ

יָך ָאִבי ִשיַרִיְך ִאִמי ִנּגּונֶׁ  וְּ
ִבים שָּ ִקי ֵנעֹוִרים וְּ פְּ דָּ  .בְּ

חֹוק רָּ ִשי הָּ  ִהֵּנה ַאֲאִזין ִשיר ַערְּ
 .ִהִביַע ִפי ֵאם ֱאֵלי ַבת

ַמע  דֶׁ ה בְּ נָּ ַהרְּ חֹוקִהֵּנה ִלי ִתזְּ  ּושְּ
ה ת ֵאיכָּ ל ַשבָּ ִמירֹות שֶׁ  .ּוזְּ

ִליל ֵיָאֵלם ל צְּ כָּ גֶׁה ִיַתם וְּ ל הֶׁ  כָּ
חֹוק ִכי ֵיהֹום רָּ ם הָּ כֶׁ  .ִבי קֹולְּ
כֶׁם ֱעֹצם ַוֲהֵריִני ִאתְּ  ֵעיַני אֶׁ

הֹום ַכת ַהתְּ שְּ חֶׁ  .ֵמַעל לְּ
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 עודד אבישר רב באע
 

 ,שוב העדר נוהר במבואות הכפר
 .בילי עפרועולה האבק מש

 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

 האפל והרחק בעמק
 .מלווה התן את בוא הליל

 .ליל רד, ליל רד
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 יעקב שבתאי לפנות ערב

 
 בין ברושים יורד הערב

  הצל קרב אלינו, הסתכלי
  יחפים נלך בשדות השלף

  .עובר ,יפתי ,כי היום
 

  על כתפך ידי תנוח
  וצלי על יד צלך פוסע

  מן הים עכשיו נושב הרוח
  .עובר, יפתי, כי היום

 
  הכל רוגע, בבואי נש

  בין עצי הפרדס היום שוקע
  בעלי גפנים הצל נוגע

בחורשת האקליפטוס כבר החושך 
  .מתחבא

 
  אור שקיעה מאיר פנייך, אך

  צמתך בתוך ידי מוטלת
 ושחורות שחורות הן שתי עינייך

  .עובר, יפתי, והיום
 

  שימי ראשך אצלי על ברך
  בצמה השחורה אקלע לך פרח

  שיר הדרךציפורים שרות את 
על חורשת האקליפטוס כבר 

  .הלילה מכסה
 

 
 
 

  בין ברושים עולה ירח, אך
  כל כך שקוף הלילה, הסתכלי

  במרחב שדות ינשוף צורח
  .ואחריו יללת התן

 
 

 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 

 ה טובה בשעה ברוכה בשע
 . המשכיחה כל צער

 
 אך מי עיני נשר לו ויראנו 

 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
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ת ה ַהַשבָּ דָּ רְּ  יהושע רבינוב יָּ
 

ר ַעת ִּגּנֹוסָּ ל ִבקְּ ת אֶׁ ה ַהַשבָּ דָּ רְּ  ,יָּ
יהָּ  שּולֶׁ ִניחֹוַח ַעִתיק בְּ  .וְּ

ִביִנים ִרים שֹושְּ ִביב ֲהרָּ דּו ִמסָּ  ַוַּיַעמְּ
ת בֶׁ ּה ַהזֹוהֶׁ תָּ ֵשאת ַאַּדרְּ  .לָּ

ת ַהּיָּם ה יֹוִנים ִמִכּנֶׁרֶׁ ינָּ  ,ַתֲעלֶׁ
ת בֶׁ ּה ַהלֹוהֶׁ ת רּוחָּ  .ַקֵבל אֶׁ

 
רֹוש ל ַהבְּ ֹראשֹו שֶׁ ת לְּ ה ַהַשבָּ קָּ שְּ  ,נָּ

ה קָּ שָּ ַלע נָּ ַבסֶׁ ֵאזֹוב שֶׁ  .לָּ
כּות ל ַמלְּ ִביט שֶׁ ַשרְּ ַּדר לְּ ִהי ַהַּדרְּ  ַוּיְּ

רֹונֶׁנֶׁת ה מְּ מָּ מָּ מֹות ּדְּ  .ַעל רָּ
תֹוק קֹולֹו ַהמָּ ֹשְך ָאז ַהתֹור בְּ  ִימְּ

ַּדת ִכסּוִפין מְּ  מְּ נֶׁתחֶׁ  .ַעּדֶׁ
 

נּוז ּה ַהּגָּ ִחּנָּ ת בְּ ה ַשבָּ ִטיטָּ  ִהרְּ
ר ל ֵעבֶׁ  .ֵעיֵני ַחלֹונֹות ִמכָּ

ב ַזֵמר רֶׁ עֶׁ ל הָּ נֹות אֶׁ ה בָּ  ַוֵתֵצאנָּ
לֶׁת צֶׁ ַצלְּ ה מְּ ּגָּ רְּ עֶׁ ִמירֹות בְּ  .זְּ

ר ַעת ִּגּנֹוסָּ ִבקְּ נָּה בְּ דְּ עֶׁ ה הָּ תָּ יְּ הָּ  וְּ
לֶׁת ִרּיּות נֱֶׁאצֶׁ ַמת ִעבְּ ִנשְּ  .לְּ

 
 אליקחיים נחמן בישבת המלכה 

ה קָּ ַתלְּ נֹות ִנסְּ ִאילָּ ה ֵמֹראש הָּ  – ַהַחמָּ
ה כָּ ת ַהַמלְּ ַראת ַשבָּ ֵנֵצא ִלקְּ  .בֹואּו וְּ

ה דֹושָּ ת ַהקְּ דֶׁ ה, ִהֵּנה ִהיא יֹורֶׁ רּוכָּ  ַהבְּ
 

 
עִ  לֹוםוְּ א שָּ בָּ ָאִכים צְּ ּה ַמלְּ  מָּ

ה נּוחָּ ה .ּומְּ כָּ  !בֹוִאי בֹוִאי ַהַמלְּ
לֹום ֲעֵליכֶׁם ל, שָּ ֲאֵכי ַהשָּ  .ֹוםַמלְּ

 
ה ִפלָּ ה ּותְּ נָּ נָּ ת ִברְּ ֵני ַשבָּ נּו פְּ  ,ִקַבלְּ

ה ה נָּשּובָּ תָּ ה, ַהַביְּ ֵלא ִּגילָּ ֵלב מָּ  .בְּ
ן חָּ רּוְך ַהֻשלְּ ם עָּ ִאירּו, שָּ  ,ַהֵּנרֹות יָּ

חּו רָּ ל ִפּנֹות ַהַבִית ִיזְּ ִהירּו, כָּ  .ַיזְּ
ְך ֹברָּ לֹום ּומְּ ת שָּ  !ַשבָּ

לֹום שָּ ם לְּ ֲאֵכי ַהשָּ , בֹוֲאכֶׁ  .לֹוםַמלְּ
 

ִבי ה, שְּ א אֹוִרי, ַזכָּ ִזיֵוְך נָּ נּו ּובְּ  ִעמָּ
יֹום ה וָּ לָּ  .ַאַחר ַתֲעֹבִרי, ַליְּ

ֵדי ֲחמּודֹות ִבגְּ ֵדְך בְּ ַכבְּ נּו נְּ  ,ַוֲאַנחְּ
לֹוש  שָּ ִפלֹות ּובְּ ִמירֹות ּותְּ ִבזְּ

עּודֹות ה .סְּ ֵלמָּ ה שְּ נּוחָּ  ,ּוִבמְּ
ה ה ַנֵעמָּ נּוחָּ  – ּוִבמְּ
לֹום שָּ כּונּו לְּ רְּ לֹוםַמלְּ , בָּ  !ֲאֵכי ַהשָּ

 
ה קָּ ַתלְּ נֹות ִנסְּ ִאילָּ ה ֵמֹראש הָּ  – ַהַחמָּ

ה כָּ ת ַהַמלְּ ת ַשבָּ ה אֶׁ ַלּוֶׁ  .ֹבאּו ּונְּ
לֹום שָּ ה, ֵצאֵתְך לְּ דֹושָּ ה, ַהקְּ  – ַהַזכָּ

ִעי ה, ּדְּ ַחכֶׁ ל שּוֵבְך נְּ ִמים אֶׁ ת יָּ  ...ֵששֶׁ
ָאה ת ַהבָּ  !ֵכן ַלַשבָּ
לֹום שָּ ם לְּ כֶׁ ֲאֵכי, ֵצאתְּ לֹום ַמלְּ !ַהשָּ

 

קבלת שבת
 
 

 
ש ִדיד נֶׁפֶׁ ן   יְּ ַרֲחמָּ ְך          ָאב הָּ צֹונָּ ל רְּ ְך אֶׁ ּדָּ ֹשְך ַעבְּ  מְּ

ל     מֹו ַאּיָּ ְך כְּ ּדָּ ְך          יָּרּוץ ַעבְּ רָּ ה מּול ֲהדָּ ַתֲחוֶׁ  ִישְּ
ְך     ִדידּותָּ ל ַטַעם          ִכי יֱֶׁעַרב לֹו יְּ כָּ ת צּוף וְּ  ִמֹּנפֶׁ

 
ה ִזיו אֶׁ דּור נָּ ם   הָּ עֹולָּ ְך          הָּ תָּ ִשי חֹוַלת ַאֲהבָּ  ַנפְּ

ּה           א לָּ א נָּ פָּ א רְּ א ֵאל נָּ ּנָּ ְך אָּ ּה ֹנַעם ִזיוָּ אֹות לָּ ַהרְּ  בְּ
ַרֵפא   ִתתְּ ַחֵזק וְּ ְך ִש           ָאז ִתתְּ ה לָּ תָּ יְּ הָּ םמְּ וְּ  ַחת עֹולָּ

 
יָך       ִתיק יֱֶׁהמּו ַרֲחמֶׁ ן אוֹ           וָּ א ַעל בֶׁ ה נָּ חּוסָּ ְךוְּ  ֲהבָּ

ַסף           ֹסף ִנכְּ ה ִנכְּ ְך         ִכי זֶׁה ַכמֶׁ ת ֻעזָּ רֶׁ אֶׁ ִתפְּ אֹות בְּ  ִלרְּ
ַמד ִלִבי     א ֵאִלי ַמחְּ ּנָּ ם          אָּ ַעלָּ ַאל ִתתְּ א וְּ ה ּנָּ  חּושָּ

 
ִביב  ֹרש חָּ א ּופְּ ה נָּ לֶׁ ְך          ִהּגָּ לֹומָּ ת ֻסַכת שְּ ַלי אֶׁ  עָּ
ְך    בֹודָּ ץ ִמכְּ רֶׁ ִאיר אֶׁ ְך            תָּ ה בָּ חָּ מְּ ִנשְּ ה וְּ ִגילָּ  נָּ

א מֹוֵעד          ם   ַמֵהר ָאהּוב ִכי בָּ ֵּנִני ִכיֵמי עֹולָּ חָּ  וְּ
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 : זמורי תהיליםפתיחה למ
 

ה ִלי ֲעמָּ שֹות  ַמה נָּ מָּ שֹות ֵעת ֵבין ַהשְּ ִנים ֲחדָּ ת פָּ ֵני ַשבָּ אֹות פְּ  ִלרְּ
בּו ֲאִשישֹות  ַתפּוִחים ַהרְּ ֵרִעי                   ֹבאּו בְּ נּוִחי זֶׁה ּדֹוִדי וְּ  זֶׁה יֹום מְּ

 
 יהודה הלוי ' ר                                                                                                          

 
ִתי ִחידָּ י  יֹוֵצר יְּ ה דֹודָּ נָּ תְּ י              לֹו אֶׁ ֵצל ַשּדָּ יֹון בְּ לְּ ר עֶׁ ִזיו ֵסתֶׁ ה בְּ סֶׁ חְּ  אֶׁ

ה  שָּ ר עָּ ל ֲאשֶׁ ת כָּ יֹום ִשִשי אֶׁ ַמר בְּ י      ּגָּ ל ַמֲחֵזה ַשּדָּ ִהֵּנה טֹוב כָּ ָאה וְּ  רָּ
נֹות ַהֹחל אוֹ  מֹור שְּ צּור ֵאל ַחי ִיגְּ י    ִחיל לְּ דָּ ַשַבתֹו ָאז ַיֲעלֹוז שָּ בֹות בְּ  ִלשְּ

 
 משה זכות ' ר                                                                                                                              

 



13

 

קבלת שבת
 
 

 
ש ִדיד נֶׁפֶׁ ן   יְּ ַרֲחמָּ ְך          ָאב הָּ צֹונָּ ל רְּ ְך אֶׁ ּדָּ ֹשְך ַעבְּ  מְּ

ל     מֹו ַאּיָּ ְך כְּ ּדָּ ְך          יָּרּוץ ַעבְּ רָּ ה מּול ֲהדָּ ַתֲחוֶׁ  ִישְּ
ְך     ִדידּותָּ ל ַטַעם          ִכי יֱֶׁעַרב לֹו יְּ כָּ ת צּוף וְּ  ִמֹּנפֶׁ

 
ה ִזיו אֶׁ דּור נָּ ם   הָּ עֹולָּ ְך          הָּ תָּ ִשי חֹוַלת ַאֲהבָּ  ַנפְּ

ּה           א לָּ א נָּ פָּ א רְּ א ֵאל נָּ ּנָּ ְך אָּ ּה ֹנַעם ִזיוָּ אֹות לָּ ַהרְּ  בְּ
ַרֵפא   ִתתְּ ַחֵזק וְּ ְך ִש           ָאז ִתתְּ ה לָּ תָּ יְּ הָּ םמְּ וְּ  ַחת עֹולָּ

 
יָך       ִתיק יֱֶׁהמּו ַרֲחמֶׁ ן אוֹ           וָּ א ַעל בֶׁ ה נָּ חּוסָּ ְךוְּ  ֲהבָּ

ַסף           ֹסף ִנכְּ ה ִנכְּ ְך         ִכי זֶׁה ַכמֶׁ ת ֻעזָּ רֶׁ אֶׁ ִתפְּ אֹות בְּ  ִלרְּ
ַמד ִלִבי     א ֵאִלי ַמחְּ ּנָּ ם          אָּ ַעלָּ ַאל ִתתְּ א וְּ ה ּנָּ  חּושָּ

 
ִביב  ֹרש חָּ א ּופְּ ה נָּ לֶׁ ְך          ִהּגָּ לֹומָּ ת ֻסַכת שְּ ַלי אֶׁ  עָּ
ְך    בֹודָּ ץ ִמכְּ רֶׁ ִאיר אֶׁ ְך            תָּ ה בָּ חָּ מְּ ִנשְּ ה וְּ ִגילָּ  נָּ

א מֹוֵעד          ם   ַמֵהר ָאהּוב ִכי בָּ ֵּנִני ִכיֵמי עֹולָּ חָּ  וְּ
 

 אלעזר אזכרי' ר                                                                                                                             
 
 

 : זמורי תהיליםפתיחה למ
 

ה ִלי ֲעמָּ שֹות  ַמה נָּ מָּ שֹות ֵעת ֵבין ַהשְּ ִנים ֲחדָּ ת פָּ ֵני ַשבָּ אֹות פְּ  ִלרְּ
בּו ֲאִשישֹות  ַתפּוִחים ַהרְּ ֵרִעי                   ֹבאּו בְּ נּוִחי זֶׁה ּדֹוִדי וְּ  זֶׁה יֹום מְּ

 
 יהודה הלוי ' ר                                                                                                          

 
ִתי ִחידָּ י  יֹוֵצר יְּ ה דֹודָּ נָּ תְּ י              לֹו אֶׁ ֵצל ַשּדָּ יֹון בְּ לְּ ר עֶׁ ִזיו ֵסתֶׁ ה בְּ סֶׁ חְּ  אֶׁ

ה  שָּ ר עָּ ל ֲאשֶׁ ת כָּ יֹום ִשִשי אֶׁ ַמר בְּ י      ּגָּ ל ַמֲחֵזה ַשּדָּ ִהֵּנה טֹוב כָּ ָאה וְּ  רָּ
נֹות ַהֹחל אוֹ  מֹור שְּ צּור ֵאל ַחי ִיגְּ י    ִחיל לְּ דָּ ַשַבתֹו ָאז ַיֲעלֹוז שָּ בֹות בְּ  ִלשְּ

 
 משה זכות ' ר                                                                                                                              
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ַר    תהילים צה כּו נְׁ ֹות לְְׁ֭ רָ֗ מ  זְׁ ה ב ָ֝ ֶ֑ תֹודָּׁ ֣יו בְׁ נָּׁ ה פָּׁ ֣ מָּׁ ַקדְׁ נּו׃ ב נְׁ ֹֽ ע  שְׁ ֣צּור י  ה לְׁ יעָּׁ ָ֗ ר  ֶ֑ה נָָּׁ֝ ֣ה ַליהוָּׁ נָּׁ נְׁ
ל ֹול ַעל־כָּׁ דָ֗ ְך גָָּׁ֝ ל  ִׁ֥ ֶ֑ה ּומ  הוָּׁ ֣דֹול יְׁ ל גָּׁ ֣ י א  ִ֤ ֹו׃ ג כ  יַעֹֽ לֹֽ ִׁ֥ ר  יָּׁדֹונָּׁ ר בְְׁ֭ ֣ ים׃ ד ֲאש  ֹֽ  ־ֱאֹלה 

ֹו׃  ים לֹֽ ֣ ר  ֹות הָּׁ תֹוֲעפִ֖ ץ וְׁ ר  ֶ֑ י־אָּׁ ר  קְׁ חְׁ ר־ל֣ מ  רּו׃ ה ֲאש  ֹֽ יו יָּׁצָּׁ ִׁ֥ ת יָּׁדָּׁ ש  ַיב ָ֗ הּו וְְׁ֝ ֶ֑ שָּׁ ֣הּוא עָּׁ יָּׁם וְׁ  ֹו ַהַ֭
ם ַמַ֭  נּו ַע֣ ינּו ַוֲאַנִ֤חְׁ ּוא ֱאֹלה ָ֗ י הִ֤ נּו׃ ז כ ִּ֘ ֹֽ ש  ִׁ֥ה ע  הוָּׁ י־יְׁ נ  פְׁ ֹֽ ה ל  כָָּׁ֗ רְׁ בְׁ ה נ ְ֝ עָּׁ ֶ֑ רָּׁ כְׁ נ  ֣ה וְׁ ַּתֲחו  שְׁ אּו נ  יתֹו ו ב ַ֭ ע  רְׁ

עּו׃ ח ַאל־ ֹֽ מָּׁ שְׁ ֹו ת  לִׁ֥ ק  ם־בְׁ ֹֽ ֹום א  יָ֗ ֹו ַהְ֝ אן יָּׁדֶ֑ צ ֣ ר׃ וְׁ ֹֽ בָּׁ דְׁ ה ַבמ  סָָּׁ֗ ֹום ַמְ֝ יִׁ֥ ה כְׁ ֶ֑ יבָּׁ ר  מְׁ ם כ  כ  ַבבְׁ ֣שּו לְַׁ֭  ַּתקְׁ
י׃  ֹֽ ֳעל  ּו פָּׁ אִׁ֥ י ַגם־רָּׁ ּונ  נָ֗ חָּׁ ֶ֑ם בְְׁ֝ יכ  י ֲאבֹות  סּונ  ר נ ַ֭ ֣ ם ט ֲאש  ר ַעִ֤ ַמָ֗ א  ֹור וָּׁ דָ֗ ּוט בְׁ קִ֤ ה׀ אָָּּׁ֘ נַָּׁ֨ ים שָּׁ ִ֤ ע  בָָּּׁ֘ י ַארְׁ
ר י׃ יא ֲאש  ֹֽ כָּׁ רָּׁ ּו דְׁ עִׁ֥ ם ל א־יָּׁדְׁ ה ָ֗ ם וְָׁ֝ ֶ֑ ב ה  ֣ בָּׁ י ל  ֣ ע  י׃ּת  ֹֽ ת  נּוחָּׁ ל־מְׁ ּון א  אָ֗ ב  ם־יְָׁ֝ י א  ֶ֑ ַאפ  י בְׁ ּת  עְׁ ַבִׁ֥ שְׁ   ־נ 

 
ֲר֣כּו   תהלים צו ה בָּׁ יהוָּׁ ירּו ַלְ֭ ֣ ץ׃ ב ש  ר  ֹֽ אָּׁ ל־הָּׁ ה כָּׁ יהוָָּׁ֗ ירּו ַלָ֝ ִׁ֥ ש ש  ֶ֑ דָּׁ יר חָּׁ ֣ יהוָּׁה ש  ירּו ַלְ֭ ֣ ש 

ֹו׃  תֹֽ שּועָּׁ ֹום יְׁ יָ֗ ֹום־לְָׁ֝ יֹֽ ּו מ  רִׁ֥ ֹו ַבְּׁׂ מֶ֑ ֹו בְׁ שְׁ בֹודֶ֑ ם כְׁ ֣ ֣רּו ַבגֹוי  יו׃ ג ַספְׁ ֹֽ אֹותָּׁ לְׁ פְׁ ים נ  ַעמ ָ֗ ְֹֽ֝ ל־הָּׁ  כָּׁ
ים  ֣ ַעמ  י הָּׁ ֣ ל־ֱאֹלה  י׀ כָּׁ ִ֤ ים׃ ה כ  ֹֽ ל־ֱאֹלה  ּוא ַעל־כָּׁ ָ֗ א הְ֝ ִׁ֥ ד נֹורָּׁ א ֶ֑ ל מְׁ ֣ לָּׁ הֻּ ֣ה ּומְׁ הוָּׁ ֹול יְׁ דִ֤ י גִָּּׁ֘ ִׁ֥ ד כ 

ב֣  ֹו׃ ז הָּׁ שֹֽ דָּׁ קְׁ מ  ת בְׁ ר  א ָ֗ פְׁ ת  ז וְְׁ֝ ֶ֑יו ע ִׁ֥ נָּׁ פָּׁ ר לְׁ ִׁ֥ דָּׁ הָּׁ ה׃ ו הֹוד־וְׁ ֹֽ שָּׁ ם עָּׁ י  ַמִׁ֥ ה שָּׁ יהוָָּׁ֗ ים ַוְֹֽ֝ ֶ֑ יל  ה ֱאל  יהוָּׁ ּו ַלַ֭
אּו  ה ּוב ִׁ֥ חָָּׁ֗ נְׁ ּו־מ ְ֝ אֹֽ ֹו שְׁ מֶ֑ ֣בֹוד שְׁ יהוָּׁה כְׁ ֣בּו ַלַ֭ ז׃ ח הָּׁ ע ֹֽ ֹוד וָּׁ בִׁ֥ ה כָּׁ יהוָָּׁ֗ ּו ַלְ֝ בִׁ֥ ים הָּׁ ֶ֑ ֣חֹות ַעמ  פְׁ שְׁ מ 

ם׀  ּו ַבגֹוי ַ֨ רִ֤ מְׁ ץ׃ י א  ר  ֹֽ אָּׁ ל־הָּׁ יו כָּׁ נָָּׁ֗ פָּׁ ילּו מ ְ֝ ִׁ֥ ש ח  ד  ַרת־ק ֶ֑ ַהדְׁ ה בְׁ יהוָּׁ ַּתֲח֣וּו ַלַ֭ שְׁ יו׃ ט ה  ֹֽ רֹותָּׁ ַחצְׁ לְׁ
 ִ֤ וָּׁ הִּ֘ ים׃ ייְׁ ֹֽ ר  ישָּׁ מ  ים בְׁ מ ָ֗ ין ַעְ֝ ִׁ֥ ֹוט יָּׁד  מֶ֑ ל ַבל־ּת  ב  ֣כֹון ּת ַ֭ ְך ַאף־ּת  לָָּׁ֗ ם ה מָּׁ ַמי  שָּׁ ֣חּו ַהְ֭ מְׁ שְׁ א י 

ּו  נָ֗ ַרנְׁ ז יְָׁ֝ ִׁ֥ ֹו אָּׁ ר־בֶ֑ ל־ֲאש  כָּׁ ַדי וְׁ ֹו׃ יב ַיֲעֹ֣לז שְָּׁ֭ ל אֹֽ ם ּומְׁ יָָּׁ֗ ם ַהָ֝ ַעִׁ֥ רְׁ ֹֽ ץ י  ר  ֶ֑ אָּׁ ל הָּׁ ֣ ג  תָּׁ וְׁ
ה׀ הוַָּׁ֨ ִ֤י יְׁ נ  פְׁ ַער׃ יג ל  ֹֽ י־יָּׁ ל־ֲעצ  ק  כָּׁ ד  ֶ֑ צ  ל בְׁ ִׁ֥ ב  ט־ּת  פ ֹֽ שְׁ ץ י  ר  ִׁ֥ אָּׁ ט הָָּׁ֫ פ ֹּ֪ שְׁ ֮א ל  י בָּׁ ִׁ֥ א כ  י בָָּׁ֗ כ ִּ֬

ֹו׃ ֱאמּונָּׁתֹֽ ים ב  ַעמ ָ֗   וְָׁ֝
 

ק   תהלים צז ד  ִׁ֥ יו צ  ֶ֑ יבָּׁ ב  ל סְׁ ֣ פ  ָּֽ֣ן ַוֲערָּׁ נָּׁ ים׃ ב עָּׁ ֹֽ ים ַרב  ִׁ֥ י  ּו א  חָ֗ מְׁ שְׁ ץ י ָ֝ ר  ֶ֑ אָּׁ ֣ל הָּׁ ג  ְך ּתָּׁ לָּׁ ֣ה מְָּׁ֭ הוָּׁ יְׁ
ש ֹו׃ ג א ְ֭ אֹֽ סְׁ ֣כֹון כ  ט מְׁ פָָּׁ֗ שְׁ מ  יו  ּוָ֝ ֣ קָּׁ רָּׁ ירּו בְׁ ֣ א  יו׃ ד ה  ֹֽ רָּׁ יב צָּׁ ֣ ב  ט סָּׁ ִ֖ ַלה  ְך ּותְׁ ֶ֑ ל  ֣יו ּת  נָּׁ פָּׁ לְׁ
ץ׃ ר  ֹֽ אָּׁ ל הָּׁ ֣ ח  ה ַוּתָּׁ ִ֖ ֲאתָּׁ ל רָּׁ ֶ֑ ב  ָ֗  ּת  ר  י ֲא֣דֹון  יםה הָּׁ נ ָ֗ פְׁ ל  ֶ֑ה מ ְ֝ הוָּׁ ֣י יְׁ נ  פְׁ ל  ַמסּו מ  ג נַָּׁ֭ ַכדֹוַנָ֗

ים כְׁ  ֣ ַעמ  ל־הָּׁ ּו כָּׁ אִ֖ רָּׁ ֹו וְׁ קֶ֑ דְׁ ם צ  י  ַמ֣ ידּו ַהשָּׁ ֣ ג  ץ׃ ו ה  ר  ֹֽ אָּׁ ל־הָּׁ ל כָּׁ ס  י פ ָ֗ ד  בְׁ ל־ע ֹ֬ שּו׀ כָּׁ ֹו׃ ז י ב ִ֤ בֹודֹֽ
ים׃ ח  ֹֽ ל־ֱאֹלה  ֹו כָּׁ ַּתֲחוּו־לְ֝ שְׁ ים ה  ֶ֑ יל  ֱאל  ים בָּׁ ִׁ֥ ל  ַהלְׁ תְׁ ֹֽ הַהמ  עָֹּׁ֬ מְׁ נָּׁה  שָּׁ לְׁ ג  ּתָּׁ ֹון ַוַ֭ יָ֗ ח׀ צ  ַמַ֨ שְׁ ַוּת 

ל־הָּׁ  ֹון ַעל־כָּׁ יִׁ֥ לְׁ ה ע  הוָָּׁ֗ ה יְׁ ִ֤ י־ַאּתָּׁ ֹֽ ה׃ ט כ  ֹֽ הוָּׁ יָך יְׁ ֣ ט  פָּׁ שְׁ ַען מ  ַמִ֖ ה לְׁ ֶ֑ הּודָּׁ ֣נֹות יְׁ ד בְׁ א ִׁ֥ ץ מְׁ ר  ֶ֑ אָּׁ
ים׃  ֹֽ ל־ֱאֹלה  יתָּׁ ַעל־כָּׁ ֲעל ָ֗ יו מ  ַנְ֝ ֶ֑ ידָּׁ ֣שֹות ֲחס  ר ַנפְׁ מ  ע ש ְ֭ ִׁ֥ ּו רָּׁ אָ֫ נְׁ ה ש  הוָָּׁ֗ י יְׁ ִׁ֥ ֲהב   ַיִׁ֥די א 

ים  יק  ד  ֣חּו ַצְ֭ מְׁ ה׃ יב ש  ֹֽ חָּׁ מְׁ ב ש  ִׁ֥ י־ל  ר  שְׁ י  לְׁ יק ּוֹֽ ֶ֑ ַע ַלַצד  ֻר֣ ֹור זָּׁ ם׃ יא אִ֖ ֹֽ יל  ים ַיצ  ע ָ֗ שָּׁ רְָׁ֝
֣כ   ז  ּו לְׁ הֹודָ֗ ֶ֑ה וְָׁ֝ יהוָּׁ ֹוַבֹֽ שֹֽ דְׁ    ׃ר קָּׁ
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ֹו  תהלים צח ינָ֗ מ  ֹו יְָׁ֝ ה־ּלִׁ֥ יעָּׁ ֹֽ ה הֹוש  ֶ֑ שָּׁ ֣אֹות עָּׁ לָּׁ פְׁ י־נ  ֹֽ ש כ  דָּׁ יר חְָּׁ֭ ֣ ה׀ ש  יהוַָּׁ֨ ירּו ַלֹֽ ִ֤ ֡מֹור ש  זְׁ מ 
ֹו׃ תֹֽ קָּׁ דְׁ ה צ  ִׁ֥ ּלָּׁ ם ג  גֹוי ָ֗ ִׁ֥י ַהָ֝ ינ  ע  ֹו לְׁ תֶ֑ שּועָּׁ ה יְׁ הוָּׁ יַע יְְׁ֭ ֣ ֹו׃ ב הֹוד  שֹֽ דְׁ ֹוַע קָּׁ רִׁ֥ ֹו׀  ּוזְׁ דַ֨ ַכִ֤ר ַחסְׁ ג זִָּּׁ֘

אֱֽמּונָּׁתֹו֮  ֹֽ ה  ו  יהוָּׁ יעּו ַלַֹֽ֭ ֣ 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 ית י  ֵ֪ ב  לְׁ
ה׃  ֹֽ רָּׁ מְׁ ֣קֹול ז  ֹור וְׁ נָ֗ כ  ֹור בְְׁ֝ נֶ֑ כ  ֣ה בְׁ ֣רּו ַליהוָּׁ רּו׃ ה ַזמְׁ ֹֽ ַזמ  ֣נּו וְׁ ַרנְׁ ּו וְׁ חִ֖ צְׁ ץ פ  ר  ֶ֑ אָּׁ ל־הָּׁ  כָּׁ

 ָ֗ ר  ר הְָּׁ֝ ֶ֑ ֣קֹול שֹופָּׁ רֹות וְׁ צְׁ ֲחצ ֣ ה׃ ז ו ַבַ֭ ֹֽ הוָּׁ ְך יְׁ ל  ִ֤י׀ ַהמ ֹ֬ נ  פְׁ ל יעּו ל  ב ָ֗ ֹו ּת ָ֝ ל אֶ֑ יָּׁם ּומְׁ ם ַהְ֭ ַע֣ רְׁ י 
ט  פ ֹּ֪ שְׁ ֮א ל  י בָּׁ ִׁ֥ ה כ  הוָָּׁ֗ נ י־יְׁ ֹֽ פְׁ ֹֽ נּו׃ ט ל  ֹֽ ַרנ  ים יְׁ ִׁ֥ ר  ַחד הָּׁ ף ַיָָ֝֗ ֶ֑ ֲחאּו־כָּׁ מְׁ ֹות י  רִׁ֥ הָּׁ ּה׃ ח נְׁ ֹֽ י בָּׁ ב  שְׁ י ֣ וְׁ

י ֹֽ ר  ישָּׁ מ  ים בְׁ ַעמ ָ֗ ק וְָׁ֝ ד  ֶ֑ צ  ל בְׁ ִׁ֥ ב  ט־ּת  פ ֹֽ שְׁ ץ י  ר  ִׁ֥ אָּׁ  ם׃הָָּׁ֫
 

ם  תהלים צט ִׁ֥ רָּׁ ֹול וְׁ דֶ֑ ֣יֹון גָּׁ צ  ה בְׁ הוָּׁ ץ׃ ב יְַׁ֭ ר  ֹֽ אָּׁ ּוט הָּׁ נִׁ֥ ים ּתָּׁ רּוב ָ֗ ב כְְׁ֝ ִׁ֥ ש  ים י  ֶ֑ ֣זּו ַעמ  גְׁ רְׁ ְך י  לָּׁ ֣ה מַָּׁ֭ הוָּׁ יְׁ
ּוא׃ ֹוש הֹֽ דִׁ֥ א קָּׁ ָ֗ נֹורָּׁ ֹול וְׁ דִׁ֥ ָך גָּׁ מְׁ ים׃ ג יֹו֣דּו ש ַ֭ ֹֽ ַעמ  ֹֽ ל־הָּׁ ּוא ַעל־כָּׁ ָ֗ ב  הְ֝ ִׁ֥ ה  ט אָָּׁ֫ ֵ֪ פָּׁ שְׁ ְ֮ך מ  ל  ז מ  ע ִׁ֥ ד וְׁ

ה כ ּתָּׁ ינּו ַאַ֭ ִ֤ה ֱאֹלה ָ֗ וָּׁ הִּ֘ ֡מּו יְׁ ֹומְׁ ׃ ה רֹֽ יתָּׁ ֹֽ ש  ה עָּׁ ב׀ ַאּתָֹּׁ֬ ַיֲעק ִ֤ ה בְׁ קָָּׁ֗ דָּׁ צְׁ ט ּוְ֝ ִׁ֥ פָּׁ שְׁ ים מ  ֶ֑ ר  ישָּׁ ּתָּׁ מ  ֹוַנ֣נְׁ
ּוא׃  ֹוש הֹֽ דִׁ֥ יו קָּׁ לָָּׁ֗ ם ַרגְׁ ַּתֲחוּו ַלֲהד ִׁ֥ שְׁ ה  ַֹֽ֭ הוְׁ ִ֤ ש  ֹו  ו מ ִּ֘ מֶ֑ י שְׁ ֣ א  רְׁ ק  ל בְׁ מּוא  שְׁ יו ּוַ֭ ֲהנָָּׁ֗ כ  ֹֽ ן׀ בְׁ ַאֲהר ַ֨ וְׁ

הוָָּׁ֗  ל־יְְׁ֝ אים א  ִׁ֥ ר  ק ק  ח ֣ יו וְׁ תָָּׁ֗ ד  ּו ע ְ֝ רִׁ֥ מְׁ ם שָּׁ ֶ֑ יה  ר ֲאל  ֣ ַדב  ן יְׁ נָּׁ ַע֣מּוד עַָּׁ֭ ם׃ ז בְׁ ֹֽ ֣הּוא ַיֲענ  ה וְׁ
ם׃  ֹֽ ילֹותָּׁ ם ַעל־ֲעל  ק ָ֗ נ  ם וְְׁ֝ ֶ֑ ה  יתָּׁ לָּׁ ֣ י  א הָּׁ ש  ל נ ַ֭ ֣ ם א  ִׁ֥ יתָּׁ ה ֲענ ָ֫ ֵ֪ ינּ֮ו ַאּתָּׁ ֣ה ֱאֹלה  הוָּׁ מֹו׃ ח יְׁ ֹֽ ַתן־לָּׁ ֹֽ ט נָּׁ

ַּתֲחוּו לְׁ  שְׁ ֹֽ ה  ינּו וְַׁ֭ ִ֤ה ֱאֹלה ָ֗ וָּׁ הִּ֘ ֡מּו יְׁ ֹומְׁ שֶ֑ רֹֽ דְׁ ר קָּׁ ינּו׃ ֹוַה֣ ֹֽ ִׁ֥ה ֱאֹלה  הוָּׁ ֹוש יְׁ דָ֗ י־קְָּׁ֝ ֹֽ    כ 
 

ד תהלים כט ִׁ֥ ו  דָָּׁ֫ ֹור לְׁ מָ֗ זְׁ ה  מ  יהוָּׁ ֣בּו ַלַֹֽ֭ ז׃ ב הָּׁ ע ֹֽ ֹוד וָּׁ בִׁ֥ ה כָּׁ יהוָָּׁ֗ ּו ַלְ֝ בִׁ֥ ים הָּׁ ֶ֑ ל  ֣י א  נ  ה בְׁ יהוָּׁ ֣בּו ַלַֹֽ֭ הָּׁ
 ִׁ֥ מָּׁ ה ַעל־ַהָ֫ הוָָּׁ֗ ֹול יְׁ ש׃ ג קִׁ֥ ד  ַרת־ק ֹֽ ַהדְׁ ה בְׁ יהוָָּׁ֗ ּו ַלְ֝ ַּתֲחוִׁ֥ שְׁ ֹו ה  מֶ֑ ֣בֹוד שְׁ ים כְׁ ֶ֑ ע  רְׁ ֹוד ה  בִׁ֥ ל־ַהכָּׁ ֹֽ ם א  י 

ֶ֑ים  ז  ר ֲארָּׁ ֣ ב  ה ש  הוָּׁ ר׃ ה ֣קֹול יְַׁ֭ ֹֽ דָּׁ הָּׁ ה ב  הוָָּׁ֗ ֹול יְְׁ֝ ַח קִׁ֥ ִׁ֥ה ַבכ ֶ֑ הוָּׁ ים׃ ד קֹול־יְׁ ֹֽ ם ַרב  י  ה ַעל־ַמִׁ֥ הוָָּׁ֗ יְְׁ֝
מ֣  ן כְׁ י ָ֗ רְׁ ש  ֹון וְְׁ֝ נִׁ֥ בָּׁ ל לְׁ ג  ֶ֑ מֹו־ע  ם כְׁ ִׁ֥ יד  ק  ֹון׃ ו ַוַירְׁ נֹֽ בָּׁ ִׁ֥י ַהלְׁ ז  ת־ַארְׁ ה א  הוָָּׁ֗ ר יְְׁ֝ ִׁ֥ ַשב  ים׃ ַויְׁ ֹֽ מ  א  ן־רְׁ ֹו ב 

ש׃  ֹֽ ד  ר קָּׁ ַבִׁ֥ דְׁ ה מ  הוָָּׁ֗ יל יְְׁ֝ ִׁ֥ ר יָּׁח  ֶ֑ בָּׁ דְׁ יל מ  ֣ ה יָּׁח  הוָּׁ ש׃ ח ֣קֹול יְַׁ֭ ֹֽ ֹות א  ב ַלֲהבִׁ֥ צ ָ֗ ִׁ֥ה ח  הוָּׁ  ז קֹול־יְׁ
הוָּׁה ַלַמ֣בּול ֹוד׃ י יְַׁ֭ בֹֽ ר כָּׁ ִׁ֥ מ  ֹו א  לָ֗ ֹו כְֻּ֝ לֶ֑ יכָּׁ ה  ֹות ּובְׁ רִׁ֥ עָָּׁ֫ ף יְׁ ָּֽי ֱחש ֵ֪ ל ַאיָּׁלֹו֮ת ַוֹֽ ֣ חֹול  ה׀ יְׁ הוַָּׁ֨ ֹול יְׁ  ט קִ֤

ֹום׃יָּׁ  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  ֣ ה מ  הוָָּׁ֗ ב יְְׁ֝ ִׁ֥ש  ב ַוי  ֶ֑  שָּׁ
 

ֹכחַ  ּנָּא בְּ ה אָּ רּורָּ ָך ַתִתיר צְּ ִמינֶׁ ֻדַלת יְּ א: ּגְּ ֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹורָּ ָך ַשּגְּ  : ַקֵבל ִרַּנת ַעמֶׁ
ֵשי יִ  א ִגבֹור ּדֹורְּ ֵרםנָּ מְּ ַבת שָּ בָּ ָך כְּ ֵלם :חּודֶׁ מְּ ִמיד ּגָּ ָך תָּ תֶׁ קָּ ֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצדְּ רְּ  : בָּ

ָך תֶׁ ָך ַנֵהל ֲעדָּ רֹוב טּובְּ דֹוש בְּ ָך: ֲחִסין קָּ תֶׁ ֻדשָּ ֵרי קְּ ֵנה זֹוכְּ ָך פְּ ַעמְּ ה לְּ ִחיד ֵּגאֶׁ ֵתנּו ַקֵבל  יָּ עָּ ַשוְּ
ֵתנּו יֹוֵדַע ַתֲעלּומֹות ַמע ַצֲעקָּ רּוְך שֵ : ּושְּ דבָּ עֶׁ ם וָּ עולָּ כּותו לְּ בוד ַמלְּ  : ם כְּ
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ה דוִדי כָּ ה לְּ ַראת ַכלָּ ה. ִלקְּ לָּ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַשבָּ  :פְּ
 

ד  חָּ ִדבּור אֶׁ כור בְּ זָּ מור וְּ  שָּ
ד  יּוחָּ נּו ֵאל ַהמְּ ִמיעָּ  ִהשְּ

ד ' ה חָּ מו אֶׁ ד ּושְּ חָּ  אֶׁ
ה ִהלָּ ִלתְּ ת וְּ רֶׁ אֶׁ ִתפְּ ֵשם ּולְּ  :לְּ

 
ה ַראת ַכלָּ ה דוִדי ִלקְּ כָּ ֵני . לְּ הפְּ לָּ ַקבְּ ת נְּ  :ַשבָּ

 
ה  כָּ ֵנלְּ כּו וְּ ת לְּ ַראת ַשבָּ  ִלקְּ

ה  כָּ רָּ קור ַהבְּ  ִכי ִהיא מְּ
ה  סּוכָּ ם נְּ דֶׁ  ֵמראש ִמקֶׁ

ה ִחלָּ ה תְּ בָּ ַמֲחשָּ ה בְּ  :סוף ַמֲעשֶׁ
 

ה ַראת ַכלָּ ה דוִדי ִלקְּ כָּ ה. לְּ לָּ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַשבָּ  :פְּ
 

ה  לּוכָּ ְך ִעיר מְּ לֶׁ ַּדש מֶׁ  ִמקְּ
ִאי ִמתו ה קּוִמי צְּ  ְך ַהֲהֵפכָּ

א  כָּ ק ַהבָּ ֵעמֶׁ ת בְּ בֶׁ ְך שֶׁ  ַרב לָּ
ה לָּ מְּ ַלִיְך חֶׁ מול עָּ הּוא ַיחְּ  :וְּ

 
ה ַראת ַכלָּ ה דוִדי ִלקְּ כָּ ה. לְּ לָּ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַשבָּ  :פְּ

 
ר קּוִמי  פָּ ַנֲעִרי ֵמעָּ  ִהתְּ

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

ה  בָּ רְּ ּהקָּ ָאלָּ ִשי ּגְּ ל ַנפְּ  :אֶׁ
 

ה ַראת ַכלָּ ה דוִדי ִלקְּ כָּ ה. לְּ לָּ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַשבָּ  :פְּ
 

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

 עּוִרי עּוִרי ִשיר ַּדֵבִרי 
בוד ה ה' כְּ לָּ ַלִיְך ִנגְּ  :עָּ
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ה ַראת ַכלָּ ה דוִדי ִלקְּ כָּ ה. לְּ לָּ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַשבָּ  :פְּ
 

ִמי  לְּ לא ִתכָּ  לא ֵתבוִשי וְּ
ֱהִמי  תוֲחִחי ּוַמה תֶׁ  ַמה ִתשְּ

ְך יֱֶׁחסּו ֲעִנֵּיי ַעִמי   בָּ
ּה ה ִעיר ַעל ִתלָּ תָּ נְּ ִנבְּ  :וְּ

 
ה ַראת ַכלָּ ה דוִדי ִלקְּ כָּ ה. לְּ לָּ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַשבָּ  :פְּ

 
ִיְך  ה שוסָּ ִשסָּ יּו ִלמְּ הָּ  וְּ

ִיְך  עָּ ַבלְּ ל מְּ ֲחקּו כָּ רָּ  וְּ
ִשיש עָּ  ִיְך יָּ  ַלִיְך ֱאלהָּ

ה ן ַעל ַכלָּ תָּ שוש חָּ  :ִכמְּ
 

ה ַראת ַכלָּ ה דוִדי ִלקְּ כָּ ה. לְּ לָּ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַשבָּ  :פְּ
 

רוִצי  מאל ִתפְּ ִמין ּושְּ  יָּ
ת ה אֶׁ  ַתֲעִריִצי ' וְּ

ִצי  ן ַפרְּ  ַעל ַיד ִאיש בֶׁ
ה ִגילָּ נָּ ה וְּ חָּ מְּ ִנשְּ  :וְּ

 
ה ַראת ַכלָּ ה דוִדי ִלקְּ כָּ ֵני ַשבָּ . לְּ הפְּ לָּ ַקבְּ  :ת נְּ

 
ּה  לָּ ת ַבעְּ רֶׁ לום ֲעטֶׁ שָּ  בִאי בְּ

ה  ֳהלָּ צָּ ה ּובְּ ִרּנָּ ה בְּ חָּ ִשמְּ  ַּגם בְּ
ה גֻלָּ  : תוְך ֱאמּוֵני ַעם סְּ

ה ה. בִאי ַכלָּ  . בִאי ַכלָּ
ה א. בִאי ַכלָּ תָּ כְּ ת ַמלְּ  :ַשבָּ

 
ה ַראת ַכלָּ ה דוִדי ִלקְּ כָּ ה. לְּ לָּ ַקבְּ ת נְּ ֵני ַשבָּ  :פְּ

 
 יםאבלקבלת פני 
קֹום ַנֵחם ַהמָּ ם  יְּ כֶׁ תְּ  אֶׁ

תֹוְך ָאר בְּ ִים אבלי ִצּיֹון שְּ לָּ  .וירּושָּ
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ת׃ תהלים צב ֹֽ ֣יֹום ַהַשבָּׁ יר לְׁ ֹור ש ָ֗ מִׁ֥ זְׁ ֹון׃  מ  יֹֽ לְׁ ָ֣ך ע  מְׁ ש  ר לְׁ ִ֖ ַזמ  ֶ֑ה ּולְׁ ֹות ַליהוָּׁ דִׁ֥ ה  ֹוב לְׁ  ב טָ֗
ֹות׃ ד עֽ  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־עַָּׁ֭ ל 

ד  א ָ֗ ֶ֑ה מְְׁ֝ הוָּׁ יָך יְׁ ֣ ֣לּו ַמֲעש  דְׁ ָּֽן׃ ו ַמה־גָּׁ ֹֽ יָך ֲאַרנ  ֣ י יָּׁד  ִ֖ ַמֲעש  ֹֽ ֶָ֑ך בְׁ ֳעל  פָּׁ ֣ה בְׁ הוָּׁ י יְׁ נ  ַּת֣ ַמחְׁ י ש  ִ֤ ה כ 
 ִׁ֥ יל ל א־יָּׁב  ס ָ֗ כְׁ ע ּוְ֝ ֶ֑ א י דָּׁ ַער ל ֣ יש־ַבַ֭ ֹֽ יָך׃ ז א  ֹֽ ת  ב  שְׁ ּו ַמחְׁ קִׁ֥ מְׁ ים׀ עָּׁ ע ַ֨ שָּׁ ַח רְׁ ר ִ֤ פְׁ את׃ ח ב  ת־ז ֹֽ ין א 

ה׃  ֹֽ הוָּׁ ם יְׁ ִׁ֥ לָּׁ ע  ֹום לְׁ רָ֗ ה מָּׁ ִׁ֥ ַאּתָּׁ ד׃ ט וְׁ י־ַעֹֽ ם ֲעד  ִׁ֥ דָּׁ מְׁ ֹֽ שָּׁ ה  ן לְׁ ו  ֶ֑ י אָּׁ ֲעל  ל־פ ֣ יצּו כָּׁ יָּׁצ  ב ַוַ֭ ש  ֹו ע ָ֗ מִׁ֥  כְׁ
עֲ  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 ֵ֪ה א  נ  י ה  ִ֤ ם י כ  ר  ֣ ן׃ יא ַוּתָּׁ ו  ֹֽ י אָּׁ ל 

ים  ע ָ֗ ר  י מְׁ ַלִׁ֥ ים עָּׁ ִ֖ מ  י ַבקָּׁ ִׁ֥ ּורָּׁ שָ֫ י בְׁ ינ ָ֗ ט ע  ִׁ֥ ָּֽן׃ יב ַוַּתב  ֹֽ ן ַרֲענָּׁ מ  ֣ ש  י בְׁ ֹּלת ָ֗ י ַבְ֝ ֶ֑ נ  ים ַקרְׁ ֣ א  רְׁ כ 
ב ֣  ים בְׁ תּול  ה׃ יד שְַׁ֭ ֹֽ ג  שְׁ ֣נֹון י  בָּׁ ז ַבלְׁ ר  ִ֖ א  ח כְׁ ֶ֑ רָּׁ פְׁ ר י  ֣ מָּׁ יק ַכּתָּׁ ד  י׃ יג ַצַ֭ ֹֽ נָּׁ זְׁ נָּׁה אָּׁ עְׁ ַמִׁ֥ שְׁ ֶ֑ה ּת  הוָּׁ ית יְׁ

יד  ַהג  ּו׃ טז לְַׁ֭ יֹֽ הְׁ ים י  ֣ ֲעַננ  ַרֹֽ ים וְׁ ִ֖ נ  ש  ה דְׁ ֶ֑ יבָּׁ ש  נּו֣בּון בְׁ ֹוד יְׁ יחּו׃ טו עִ֖ ֹֽ ר  ינּו ַיפְׁ ֣ ֹות ֱאֹלה  רִ֖ ַחצְׁ בְׁ
י־יָּׁשָּׁ֣  ֹֽ ל אכ  ֹֽ י וְׁ ָ֗ ּור  ֶ֑ה צְ֝ הוָּׁ ה ר יְׁ תָּׁ ִׁ֥ לָּׁ ֹו ַעוְׁ                                                                                        ׃בֹֽ

 
 

ְך֮ תהילים צג  לָּׁ ֣ה מָּׁ הוָּׁ ֹוט׃  יְׁ מֹֽ ל ַבל־ּת  ב ָ֗ ֹון ּת ְ֝ כִׁ֥ ֶ֑ר ַאף־ּת  ַאזָּׁ תְׁ ז ה  ה ע ֣ הוָּׁ ש יְַׁ֭ ֣ ב  ש לָּׁ ִׁ֥ ב  ּות לָָּׁ֫ אֵ֪  ג 
ּו 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   ב נָּׁ

ה׃  ֹֽ הוָּׁ ֣רֹום יְׁ 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 ֣רֹות דָּׁ הָּׁ  נְׁ
ים׃ ֹֽ ְך יָּׁמ  ר  א ֣ ה לְׁ הוָָּׁ֗ ש יְְׁ֝ ד  ה־ק ֶ֑ ָךִׁ֥ ַנֲאוָּׁ יתְׁ ב  ד לְׁ א ָ֗ ּו מְׁ נֹ֬ מְׁ יָך׀ נ א  ת ַ֨ ד  ֹֽ  ה ע 

 
 קדיש לאבלים

א ֵמּה ַרבָּ ַקַּדש שְּ ִיתְּ ַּגַּדל וְּ עּוֵתיּהבְּ  .ִיתְּ א ִכרְּ רָּ א ִּדי בְּ מָּ לְּ כּוֵתיּה. עָּ ִליְך ַמלְּ ַימְּ ַמח . וְּ ַיצְּ וְּ

ֵניּה קָּ ִשיֵחּה. ֻפרְּ ֵרב מְּ ִריב  .ִויקָּ ַמן קָּ א ּוִבזְּ לָּ ֵאל ַבֲעגָּ רָּ כל ֵבית ִישְּ ַחֵּיי דְּ יוֵמיכון ּובְּ ַחֵּייכון ּובְּ בְּ
רּו ָאֵמן ִאמְּ עָּ  . וְּ ַלם ּולְּ עָּ ַרְך לְּ בָּ א מְּ ֵמּה ַרבָּ ֵהא שְּ ַרְךיְּ בָּ ַמּיָּא ִיתְּ לְּ ֵמי עָּ ַתַבח. לְּ ִישְּ . וְּ

ַאר פָּ ִיתְּ רוַמם. וְּ ִיתְּ ַנֵשא . וְּ ִיתְּ ר. וְּ ַהּדָּ ִיתְּ ה. וְּ ַעלֶׁ ִיתְּ ִריְך . וְּ א בְּ שָּ ֻקדְּ ֵמיּה ּדְּ ל שְּ ַהלָּ ִיתְּ וְּ
א. הּוא תָּ כָּ ל ִברְּ א ִמן כָּ ֵעילָּ א. לְּ תָּ א. ִשירָּ תָּ מָּ נֶׁחָּ א וְּ תָּ חָּ בְּ מָּ . ִתשְּ לְּ עָּ ן בְּ רּו ַּדֲאִמירָּ ִאמְּ א וְּ
ַמּיָּא .ָאֵמן א ִמן שְּ א ַרבָּ מָּ לָּ ֵהא שְּ ַחִּיים יְּ פּוָאה  /טֹוִבים  וְּ א ּורְּ בָּ ֵשיזָּ ה וְּ מָּ נֶׁחָּ ה וְּ ע ִוישּועָּ בָּ שָּ ַחִּיים וְּ

ה לָּ ַהצָּ ֵריַוח וְּ ה וְּ רָּ ַכפָּ ה וְּ ִליחָּ ה ּוסְּ ֻאלָּ ֵאל. ּוגְּ רָּ ל ַעמו ִישְּ כָּ נּו ּולְּ אִ /  לָּ ֵאל וְּ ל ִישרָּ ַעל כָּ ֵלינּו וְּ רּו ָאֵמןעָּ  . מְּ
ר לום ִבמְּ ה שָּ יועושֶׁ ֵלינּוהּוא . ומָּ לום עָּ ה שָּ ל. ַיֲעשֶׁ ַעל כָּ ֵאל  וְּ רָּ ַעלִישְּ ֵבי כל וְּ  יֹושְּ

רּו ָאֵמןֵתֵבל  ִאמְּ  . וְּ
 

  

 

 

 ערבית
 
 

 רשות לקריאת שמע
 

רּוֵאי ל בְּ ה כָּ ה ּוַמּטָּ לָּ  ַמעְּ
ד חָּ אֶׁ ם כְּ ִעידּון ַיִּגידּון ֻכלָּ  יְּ

מוֹ ' ה ד ּושְּ חָּ ד אֶׁ חָּ  אֶׁ
 

ְך ִבילָּ ִתיבֹות שְּ ַתִים נְּ לֹוִשים ּושְּ ְךו  שְּ לָּ דְּ רּו גָּ ַספְּ ם יְּ ל ֵמִבין סֹודָּ  כָּ
םוְּ  ִעידּון הֶׁ ְך יְּ לָּ ד           ִכי ַהֹכל שֶׁ יֻחָּ ְך ַהמְּ לֶׁ ֵאל ַהמֶׁ ה הָּ ַאתָּ  וְּ
 

ב בָּ נּוילְּ ם בָּ ם עֹולָּ בָּ שְּ חָּ נ          ֹות בְּ ָך שָּ תְּ ל ֵיש ִבלְּ אּו כָּ צְּ  ּויִימְּ
נּוי ל ַהֹכל מָּ קָּ ִמשְּ ר בְּ פָּ ִמסְּ ד   בְּ חָּ ה אֶׁ נּו ֵמרֹועֶׁ ם ִנתְּ  ֻכלָּ

 
ן ָך ִסמָּ ַעד סֹוף ֵיש לְּ ן          ֵמֹראש וְּ ֵתימָּ ם וְּ דֶׁ קֶׁ יָּם וְּ פֹון וָּ  צָּ

ן ָך ֵעד נֱֶׁאמָּ ֵתֵבל לְּ ד           ַשַחק וְּ חָּ ד ּוִמזֶׁה אֶׁ חָּ  ִמזֶׁה אֶׁ
 

בֹוד ַבד זָּ ָך ִנזְּ דּו ָאבֹוד           ַהֹכל ִממְּ ֵהם ֹיאבְּ ה ַתֲעֹמד וְּ  ַאתָּ
בֹוד ָך ִיֵתן כָּ צּור לְּ ל יְּ ֵכן כָּ ד   לָּ חָּ ַעד סֹוף ֲהֹלא ָאב אֶׁ  ִכי ֵמֹראש וְּ

 
 שלמה אבן גבירול ' ר                                                                   

 
 
 
 

 : במסורת עדות המזרח החזן אומר חצי קדיש
ַּגַּדל יִ  ִיתְּ אוְּ ֵמּה ַרבָּ ַקַּדש שְּ   . תְּ

עּוֵתיּה א ִכרְּ רָּ א ִּדי בְּ מָּ לְּ עָּ כּוֵתיּה. בְּ ִליְך ַמלְּ ַימְּ ַמח ֻפרְּ  .וְּ ַיצְּ ֵניּהוְּ ִשיֵחּה. קָּ ֵרב מְּ    .ִויקָּ
רּו ָאֵמן ִאמְּ ִריב וְּ ַמן קָּ א ּוִבזְּ לָּ ֵאל ַבֲעגָּ רָּ כל ֵבית ִישְּ ַחֵּיי דְּ יוֵמיכון ּובְּ ַחֵּייכון ּובְּ  . בְּ

ַרְך בָּ ַמּיָּא ִיתְּ לְּ ֵמי עָּ לְּ עָּ ַלם ּולְּ עָּ ַרְך לְּ בָּ א מְּ ֵמּה ַרבָּ ֵהא שְּ ַתַבח. יְּ ִישְּ ַאר. וְּ פָּ ִיתְּ רוַמם. וְּ ִיתְּ . וְּ
ַנֵשא ִיתְּ ר. וְּ ַהּדָּ ִיתְּ ַעלֶׁה. וְּ ִיתְּ ִריְך הּוא. וְּ א בְּ שָּ ֻקדְּ ֵמיּה ּדְּ ל שְּ ַהלָּ ִיתְּ  . וְּ

א תָּ כָּ ל ִברְּ א ִמן כָּ ֵעילָּ א. לְּ תָּ אתִ . ִשירָּ תָּ מָּ נֶׁחָּ א וְּ תָּ חָּ בְּ רּו ָאֵמן. שְּ ִאמְּ א וְּ מָּ לְּ עָּ ן בְּ  . ַּדֲאִמירָּ
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 ערבית
 
 

 רשות לקריאת שמע
 

רּוֵאי ל בְּ ה כָּ ה ּוַמּטָּ לָּ  ַמעְּ
ד חָּ אֶׁ ם כְּ ִעידּון ַיִּגידּון ֻכלָּ  יְּ

מוֹ ' ה ד ּושְּ חָּ ד אֶׁ חָּ  אֶׁ
 

ְך ִבילָּ ִתיבֹות שְּ ַתִים נְּ לֹוִשים ּושְּ ְךו  שְּ לָּ דְּ רּו גָּ ַספְּ ם יְּ ל ֵמִבין סֹודָּ  כָּ
םוְּ  ִעידּון הֶׁ ְך יְּ לָּ ד           ִכי ַהֹכל שֶׁ יֻחָּ ְך ַהמְּ לֶׁ ֵאל ַהמֶׁ ה הָּ ַאתָּ  וְּ
 

ב בָּ נּוילְּ ם בָּ ם עֹולָּ בָּ שְּ חָּ נ          ֹות בְּ ָך שָּ תְּ ל ֵיש ִבלְּ אּו כָּ צְּ  ּויִימְּ
נּוי ל ַהֹכל מָּ קָּ ִמשְּ ר בְּ פָּ ִמסְּ ד   בְּ חָּ ה אֶׁ נּו ֵמרֹועֶׁ ם ִנתְּ  ֻכלָּ

 
ן ָך ִסמָּ ַעד סֹוף ֵיש לְּ ן          ֵמֹראש וְּ ֵתימָּ ם וְּ דֶׁ קֶׁ יָּם וְּ פֹון וָּ  צָּ

ן ָך ֵעד נֱֶׁאמָּ ֵתֵבל לְּ ד           ַשַחק וְּ חָּ ד ּוִמזֶׁה אֶׁ חָּ  ִמזֶׁה אֶׁ
 

בֹוד ַבד זָּ ָך ִנזְּ דּו ָאבֹוד           ַהֹכל ִממְּ ֵהם ֹיאבְּ ה ַתֲעֹמד וְּ  ַאתָּ
בֹוד ָך ִיֵתן כָּ צּור לְּ ל יְּ ֵכן כָּ ד   לָּ חָּ ַעד סֹוף ֲהֹלא ָאב אֶׁ  ִכי ֵמֹראש וְּ

 
 שלמה אבן גבירול ' ר                                                                   

 
 
 
 

 : במסורת עדות המזרח החזן אומר חצי קדיש
ַּגַּדל יִ  ִיתְּ אוְּ ֵמּה ַרבָּ ַקַּדש שְּ   . תְּ

עּוֵתיּה א ִכרְּ רָּ א ִּדי בְּ מָּ לְּ עָּ כּוֵתיּה. בְּ ִליְך ַמלְּ ַימְּ ַמח ֻפרְּ  .וְּ ַיצְּ ֵניּהוְּ ִשיֵחּה. קָּ ֵרב מְּ    .ִויקָּ
רּו ָאֵמן ִאמְּ ִריב וְּ ַמן קָּ א ּוִבזְּ לָּ ֵאל ַבֲעגָּ רָּ כל ֵבית ִישְּ ַחֵּיי דְּ יוֵמיכון ּובְּ ַחֵּייכון ּובְּ  . בְּ

ַרְך בָּ ַמּיָּא ִיתְּ לְּ ֵמי עָּ לְּ עָּ ַלם ּולְּ עָּ ַרְך לְּ בָּ א מְּ ֵמּה ַרבָּ ֵהא שְּ ַתַבח. יְּ ִישְּ ַאר. וְּ פָּ ִיתְּ רוַמם. וְּ ִיתְּ . וְּ
ַנֵשא ִיתְּ ר. וְּ ַהּדָּ ִיתְּ ַעלֶׁה. וְּ ִיתְּ ִריְך הּוא. וְּ א בְּ שָּ ֻקדְּ ֵמיּה ּדְּ ל שְּ ַהלָּ ִיתְּ  . וְּ

א תָּ כָּ ל ִברְּ א ִמן כָּ ֵעילָּ א. לְּ תָּ אתִ . ִשירָּ תָּ מָּ נֶׁחָּ א וְּ תָּ חָּ בְּ רּו ָאֵמן. שְּ ִאמְּ א וְּ מָּ לְּ עָּ ן בְּ  . ַּדֲאִמירָּ
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ת ה כּו אֶׁ רְּ ְך' בָּ ברָּ  :ַהמְּ
רּוְך ה ב' בָּ דוַהמְּ עֶׁ ם וָּ עולָּ ְך לְּ  :רָּ
רּוְך ה ב' בָּ דוַהמְּ עֶׁ ם וָּ עולָּ ְך לְּ  :רָּ

 
ה ה רּוְך ַאתָּ ם', בָּ עולָּ ְך הָּ לֶׁ ִבים , ֱאלֵהינּו מֶׁ רו ַמֲעִריב ֲערָּ בָּ ר ִבדְּ הֲאשֶׁ מָּ כְּ חָּ  . בְּ

ה בּונָּ ִרים ִבתְּ עָּ ַמִּנים. פוֵתַח שְּ ת ַהזְּ ַשּנֶׁה ִעִתים ּוַמֲחִליף אֶׁ ִבים מְּ ת ַהכוכָּ ַסֵּדר אֶׁ  .ּומְּ
צונו ִקיַע ִכרְּ רָּ ם בָּ רוֵתיהֶׁ מְּ ִמשְּ ה. בְּ לָּ יְּ לָּ ם וָּ ְך . בוֵרא יומָּ חשֶׁ ְך וְּ ֵני חשֶׁ ּגוֵלל אור ִמפְּ

ֵני אור הַהַמֲעִביר יום ּוֵמִבי. ִמפְּ לָּ יְּ ה. א לָּ לָּ יְּ ִּדיל ֵבין יום ּוֵבין לָּ אות ' ה. ּוַמבְּ בָּ צְּ
מו ה ה. יים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועדאל חי וק .שְּ רּוְך ַאתָּ ַהַמֲעִריב ', בָּ

ִבים  : ֲערָּ
 

תָּ  בְּ ָך ָאהָּ ֵאל ַעמְּ רָּ ם ֵבית ִישְּ נּו . ַאֲהַבת עולָּ ִטים אותָּ פָּ ות ֻחִקים ּוִמשְּ ה ּוִמצְּ תורָּ
תָּ  ַמח ' ַעל ֵכן ה. ִלַמדְּ ִנשְּ יָך וְּ ֻחקֶׁ ִשיַח בְּ קּוֵמנּו נָּ ֵבנּו ּובְּ כְּ שָּ ַנֲעלוזֱאלֵהינּו בְּ ֵרי  וְּ ִדבְּ בְּ

מּוד ד ַתלְּ עֶׁ ם וָּ עולָּ יָך לְּ ֻחקותֶׁ יָך וְּ ותֶׁ ָך ּוִמצְּ תֶׁ ֵמינּו. תורָּ ְך יָּ אורֶׁ ם . ִכי ֵהם ַחֵּיינּו וְּ הֶׁ ּובָּ
ה לָּ יְּ לָּ ם וָּ ּגֶׁה יומָּ הְּ ָך לא תָּ . נֶׁ תְּ ַאֲהבָּ ִמיםוְּ עולָּ ּנּו לְּ ה ה. סּור ִממֶׁ רּוְך ַאתָּ ת ', בָּ אוֵהב אֶׁ

ֵאל רָּ  : ַעמו ִישְּ
 

ֵאל רָּ ַמע ִישְּ ד' ה, ֱאלֵהינּו' ה, שְּ חָּ  :אֶׁ
כּותו בוד ַמלְּ רּוְך ֵשם כְּ ד בָּ עֶׁ ם וָּ עולָּ  :לְּ

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

ֹום  ָ֛ך ַהיִ֖ ַצּוְׁ י מְׁ ִ֧ כ  נ  ר אָּׁ ה ֲאש ַ֨ ל  א ָ֗ ים הָּׁ ֣ ר  בָּׁ ָך׃ ַעל־לְׁ  (יפסיק מעט)ַהדְׁ ֹֽ ב  יָך  זבָּׁ נ ִּ֔ בָּׁ ם לְׁ ֣ ּתָּׁ ַננְׁ ש  וְׁ
ָך֣  ּתְׁ כְׁ ל  ָךֵ֙ ּובְׁ ית ֵ֙ ב  ָךִ֤ בְׁ ּתְׁ בְׁ ש  ם בְׁ ֶ֑ ִ֖ בָּׁ ּתָּׁ ַברְׁ ד  ָך׃  וְׁ ֹֽ קּומ  ָךִ֖ ּובְׁ בְׁ כְׁ שָּׁ בְׁ ְך ּוֹֽ ר  ֹות  חַבד ִּ֔ אִ֖ ם לְׁ ִׁ֥ ּתָּׁ ַשרְׁ ּוקְׁ

ת פ ִ֖ טָּׁ ט  ּו לְׁ יִׁ֥ הָּׁ ָך וְׁ ֶ֑ יָך׃  ַעל־יָּׁד  ֹֽ ינ  ין ע  ִׁ֥ יָך׃ טב  ֹֽ ר  עָּׁ שְׁ ָך ּוב  ִ֖ ית  ת ב  זּוז ִׁ֥ ם ַעל־מְׁ ֛ ּתָּׁ ַתבְׁ  ּוכְׁ
 

ם־שָּׁ  דברים יא ה א  יָָּׁ֗ הָּׁ עּוֵ֙ וְׁ מְׁ שְׁ ַע ּת  ֹו מ ִ֤ צְׁ ל־מ  ֹוםא  ִ֖ם ַהיֶ֑ כ  תְׁ ִׁ֥ה א  ַצּו  י מְׁ ֛ כ  נ  ר אָּׁ ִ֧ י ֲאש   ( יפסיק מעט) ַתִּ֔
םֵ֙  יכ  ה  ִ֤ה ֱאֹלֹֽ הוָּׁ ת־יְׁ ה א  ַאֲהבִָּׁ֞ ם׃  (ן"יבטא היטב את העי)לְׁ ֹֽ כ  שְׁ ל־ַנפְׁ כָּׁ ִ֖ם ּובְׁ כ  ַבבְׁ ל־לְׁ כָּׁ ֹו בְׁ דִּ֔ בְׁ עָּׁ ּולְׁ

ָך׃  יד ֹֽ ר  הָּׁ צְׁ י  ָךִ֖ וְׁ שְׁ יר  ֹֽ ת  ָך וְׁ נ ִּ֔ גָּׁ ֣ דְׁ ּתָּׁ ַספְׁ אָּׁ ֹוש וְׁ קֶ֑ ה ּוַמלְׁ ֣ ֹו יֹור  ּתִ֖ ע  ם בְׁ ֛ כ  צְׁ ר־ַארְׁ ַטֹֽ י מְׁ ִ֧ נַָּׁתּת   וְׁ
׃  טו ּתָּׁ עְׁ ֹֽ בָּׁ שָּׁ ִ֖ וְׁ ּתָּׁ ַכלְׁ אָּׁ ָך וְׁ ֶ֑ ּת  מְׁ ה  בְׁ ָךִ֖ ל  דְׁ שָּׁ ב בְׁ ש  ִׁ֥ י ע  ֛ נַָּׁתּת  ֶ֑ם  טזוְׁ כ  ַבבְׁ ה לְׁ ִ֖ ּת  פְׁ ן י  ִׁ֥ ם פ  כ ִּ֔ ֣רּו לָּׁ מְׁ ֹֽ שָּׁ ה 

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

 

֣ה י  הְׁ א־י  ל ֹֽ םֵ֙ וְׁ י  ַמֵ֙ ת־ַהשָּׁ ַעלֵ֙  א  ה מ  רָָּׁ֗ ה  ם מְׁ ֣ ּת  ֶּ֑ה ַוֲאַבדְׁ בּולָּׁ ת־יְׁ ן א  ִ֖ ּת  א ת  ה ל ִׁ֥ מִָּּׁ֔ ֲאדָּׁ ֣ הָּׁ ר וְׁ טִָּּׁ֔ מָּׁ
ם׃  ֹֽ כ  ן לָּׁ ִׁ֥ ת  ִ֖ה נ  הוָּׁ ר יְׁ ִׁ֥ ה ֲאש  בִָּּׁ֔ ץ ַהט  ר  ֣ אָּׁ ִ֖ם  יחהָּׁ כ  ַבבְׁ ה ַעל־לְׁ ל  י א ִּ֔ ַר֣ בָּׁ ת־דְׁ םֵ֙ א  ּת  ַשמְׁ וְׁ

ם׃  ֹֽ ינ יכ  ין ע  ִׁ֥ ת ב  פ ִ֖ טֹוטָּׁ ּו לְׁ יִׁ֥ הָּׁ ם וְׁ כ ִּ֔ אֹותֵ֙ ַעל־י דְׁ ם לְׁ ִ֤ תָּׁ ם א  ּת ַ֨ ַשרְׁ ֶ֑ם ּוקְׁ כ  שְׁ ל־ַנפְׁ ַעֹֽ ם  יטוְׁ ִׁ֥ ּת  ַמדְׁ ל  וְׁ
ָך׃  ֹֽ קּומ  ָךִ֖ ּובְׁ בְׁ כְׁ שָּׁ בְׁ ְך ּוֹֽ ר  ָ֣ך ַבד ִּ֔ ּתְׁ כְׁ ל  ָךֵ֙ ּובְׁ ית ֵ֙ ב  ָךִ֤ בְׁ ּתְׁ בְׁ ש  ם בְׁ ֶ֑ ר בָּׁ ֣ ַדב  ִ֖ם לְׁ נ יכ  ת־בְׁ ם א  ֛ תָּׁ  א 

יָך׃  כ ֹֽ ר  עָּׁ שְׁ ָך ּוב  ִ֖ ית  ֹות ב  זּוזִׁ֥ ם ַעל־מְׁ ֛ ּתָּׁ ַתבְׁ ל  כאּוכְׁ ם ַעָׁ֚ נ יכ ִּ֔ י בְׁ ֣ ימ  םֵ֙ ו  יכ  מ  ּו יְׁ בִ֤ רְׁ ַען י  ַמַ֨ לְׁ
ר  ה ֲאש ַ֨ מִָּּׁ֔ ֲאדָּׁ ֹֽ ת  ( יבטא היטב את העין)הָּׁ ֛ה ַלֲאב  הוָּׁ ע יְׁ ַבִ֧ שְׁ ם נ  י  ַמִ֖ י ַהשָּׁ ִׁ֥ ימ  ם כ  ֶ֑ ה  ת לָּׁ ֣ ת  ִ֖ם לָּׁ יכ 
ץ׃  ר  ֹֽ אָּׁ  ַעל־הָּׁ

 
ר׃  במדבר טו אמ ֹֽ ה ל  ִׁ֥ ש  ל־מ  ִ֖ה א  הוָּׁ ר יְׁ אמ  ם  לחַוי ִׁ֥ ה ִּ֔ ֣ ֲאל  ּתָּׁ ַמרְׁ אָּׁ לֵ֙ 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  ּו לָּׁ שַ֨ עָּׁ  וְׁ
ֹו֣  לט צְׁ ל־מ  ת־כָּׁ םֵ֙ א  ּת  ַכרְׁ ֹו ּוזְׁ תָ֗ ם א  ֣ ית  א  ֒ת ּורְׁ יצ  צ  ֮ם לְׁ כ  ֣ה לָּׁ יָּׁ הָּׁ ם וְׁ ֶ֑ תָּׁ ם א  ִ֖ ית  ה ַוֲעש  הוִָּּׁ֔ ת יְׁ

םֵ֙  כ  ַבבְׁ י לְׁ ִ֤ רּו ַאֲחר  תֶֻּּ֜ א־תָּׁ ל ֹֽ ם׃ וְׁ ֹֽ יה  ים ַאֲחר  ִ֖ נ  ם ז  ִׁ֥ ר־ַאּת  ם ֲאש  ינ יכ ִּ֔ ֹֽ י ע  ֣ ַאֲחר  ּו  מוְׁ רִּ֔ כְׁ זְׁ ַען ּת  ַמ֣ לְׁ
 ִ֖ ית  ֹוַוֲעש  צְׁ ל־מ  ת־כָּׁ ם׃ ם א  ֹֽ יכ  אֹלה  ֹֽ ים ל  ִ֖ ש  ד  ם קְׁ ִׁ֥ ית  י  הְׁ י ו  ֶ֑ ה   מאתָּׁ ֣ה ֱאֹלֹֽ הוָּׁ י יְׁ ר ֲאנ ִ֞ ם ֲאש ַ֨ יכ ָ֗

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  םֵ֙ מ  כ  תְׁ י א  את  ִ֤ ת. הֹוצ   ׃ֱאמ 
 

ֵלינּו ַקּיָּם עָּ ל זאת וְּ ה כָּ ֱאמּונָּ תו' ִכי הּוא ה. וֶׁ ֵאין זּולָּ ֵאל . ֱאלֵהינּו וְּ רָּ נּו ִישְּ  ַוֲאַנחְּ
ִכים. ַעמו לָּ ִריִצים. ַהפוֵדנּו ִמַּיד מְּ ל עָּ ֵכנּו ִמַכף כָּ נּו . ַהּגֲאֵלנּו ַמלְּ ע לָּ רָּ ֵאל ַהִּנפְּ הָּ

ֵרינּו ֵשנּו. ִמצָּ ֵבי ַנפְּ ל אויְּ כָּ מּול לְּ ַשֵלם ּגְּ ַתן ַלמוט :  ַהמְּ לא נָּ ֵשנּו ַבַחִּיים וְּ ם ַנפְּ ַהשָּ
ֵלנּו ֵבינּו .ַרגְּ מות אויְּ ִריֵכנּו ַעל בָּ ל ש. ַהַמדְּ ֵננּו ַעל כָּ ם ַקרְּ ֵאינּוַוּיָּרֶׁ עה. ונְּ ַפרְּ ה בְּ מָּ קָּ נּו ִנִסים נְּ ה לָּ עושֶׁ ֵאל הָּ  . הָּ

ם ֵני חָּ ַמת בְּ ַאדְּ ִתים בְּ מופְּ אותות ּובְּ ִים. בְּ רָּ כוֵרי ִמצְּ ל בְּ תו כָּ רָּ בְּ עֶׁ ה בְּ ֵחרּות . ַהַמכֶׁ ם לְּ ֵאל ִמתוכָּ רָּ ת ַעמו ִישְּ ַוּיוִציא אֶׁ

ם ֵרי ַים סּוף .עולָּ יו ֵבין ִּגזְּ נָּ אֶׁ . ַהַמֲעִביר בָּ הומות וְּ ם ִבתְּ ֵאיהֶׁ ת שונְּ אֶׁ ם וְּ ֵפיהֶׁ ת רודְּ
מו. ִטַבע הודּו ִלשְּ חּו וְּ תו ִשבְּ בּורָּ ת ּגְּ ִנים אֶׁ אּו בָּ ם. רָּ לּו ֲעֵליהֶׁ צון ִקבְּ רָּ כּותו בְּ . ּוַמלְּ

ִש  ה בְּ נּו ִשירָּ ָך עָּ ֵאל לְּ רָּ ֵני ִישְּ ה ּובְּ םמשֶׁ רּו ֻכלָּ ָאמְּ ה וְּ ה ַרבָּ חָּ ֵאִלים ה: מְּ ה בָּ מכָּ . 'ִמי כָּ
שִמי כָּ  ר ַבקדֶׁ ּדָּ ה נֶׁאְּ א. מכָּ לֶׁ ִהלות עשה פֶׁ א תְּ  :נורָּ

 
נֶׁיָךואשכנז  ספרדנוסח  אּו בָּ ָך רָּ כּותְּ ֵני משֶׁ . ַמלְּ נּו. הבוֵקַע יָּם ִלפְּ רּו. זֶׁה ֵאִלי עָּ ָאמְּ ' ה: וְּ

ד עֶׁ ם וָּ עלָּ לְך לְּ ָך ה נוסח עדות המזרח: ִימְּ כּותְּ נֶׁיָך ַעל ַהּיָּם ַיַחד ֻכלָּ ' ַמלְּ אּו בָּ ם ֱאלֵהינּו רָּ
רּו ה ָאמְּ ִליכּו וְּ ִהמְּ ד' הודּו וְּ עֶׁ ם וָּ עולָּ לְך לְּ   :ִימְּ

 
ֱאַמר נֶׁ ה ה. וְּ דָּ ת ַיֲעקב' ִכי פָּ ָאלו ִמּיַ . אֶׁ ּנּוּוגְּ ק ִממֶׁ זָּ ה ה: ד חָּ רּוְך ַאתָּ ֵאל. 'בָּ ַאל ִישרָּ  :ּגָּ
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֣ה י  הְׁ א־י  ל ֹֽ םֵ֙ וְׁ י  ַמֵ֙ ת־ַהשָּׁ ַעלֵ֙  א  ה מ  רָָּׁ֗ ה  ם מְׁ ֣ ּת  ֶּ֑ה ַוֲאַבדְׁ בּולָּׁ ת־יְׁ ן א  ִ֖ ּת  א ת  ה ל ִׁ֥ מִָּּׁ֔ ֲאדָּׁ ֣ הָּׁ ר וְׁ טִָּּׁ֔ מָּׁ
ם׃  ֹֽ כ  ן לָּׁ ִׁ֥ ת  ִ֖ה נ  הוָּׁ ר יְׁ ִׁ֥ ה ֲאש  בִָּּׁ֔ ץ ַהט  ר  ֣ אָּׁ ִ֖ם  יחהָּׁ כ  ַבבְׁ ה ַעל־לְׁ ל  י א ִּ֔ ַר֣ בָּׁ ת־דְׁ םֵ֙ א  ּת  ַשמְׁ וְׁ

ם׃  ֹֽ ינ יכ  ין ע  ִׁ֥ ת ב  פ ִ֖ טֹוטָּׁ ּו לְׁ יִׁ֥ הָּׁ ם וְׁ כ ִּ֔ אֹותֵ֙ ַעל־י דְׁ ם לְׁ ִ֤ תָּׁ ם א  ּת ַ֨ ַשרְׁ ֶ֑ם ּוקְׁ כ  שְׁ ל־ַנפְׁ ַעֹֽ ם  יטוְׁ ִׁ֥ ּת  ַמדְׁ ל  וְׁ
ָך׃  ֹֽ קּומ  ָךִ֖ ּובְׁ בְׁ כְׁ שָּׁ בְׁ ְך ּוֹֽ ר  ָ֣ך ַבד ִּ֔ ּתְׁ כְׁ ל  ָךֵ֙ ּובְׁ ית ֵ֙ ב  ָךִ֤ בְׁ ּתְׁ בְׁ ש  ם בְׁ ֶ֑ ר בָּׁ ֣ ַדב  ִ֖ם לְׁ נ יכ  ת־בְׁ ם א  ֛ תָּׁ  א 

יָך׃  כ ֹֽ ר  עָּׁ שְׁ ָך ּוב  ִ֖ ית  ֹות ב  זּוזִׁ֥ ם ַעל־מְׁ ֛ ּתָּׁ ַתבְׁ ל  כאּוכְׁ ם ַעָׁ֚ נ יכ ִּ֔ י בְׁ ֣ ימ  םֵ֙ ו  יכ  מ  ּו יְׁ בִ֤ רְׁ ַען י  ַמַ֨ לְׁ
ר  ה ֲאש ַ֨ מִָּּׁ֔ ֲאדָּׁ ֹֽ ת  ( יבטא היטב את העין)הָּׁ ֛ה ַלֲאב  הוָּׁ ע יְׁ ַבִ֧ שְׁ ם נ  י  ַמִ֖ י ַהשָּׁ ִׁ֥ ימ  ם כ  ֶ֑ ה  ת לָּׁ ֣ ת  ִ֖ם לָּׁ יכ 
ץ׃  ר  ֹֽ אָּׁ  ַעל־הָּׁ

 
ר׃  במדבר טו אמ ֹֽ ה ל  ִׁ֥ ש  ל־מ  ִ֖ה א  הוָּׁ ר יְׁ אמ  ם  לחַוי ִׁ֥ ה ִּ֔ ֣ ֲאל  ּתָּׁ ַמרְׁ אָּׁ לֵ֙ 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  ּו לָּׁ שַ֨ עָּׁ  וְׁ
ֹו֣  לט צְׁ ל־מ  ת־כָּׁ םֵ֙ א  ּת  ַכרְׁ ֹו ּוזְׁ תָ֗ ם א  ֣ ית  א  ֒ת ּורְׁ יצ  צ  ֮ם לְׁ כ  ֣ה לָּׁ יָּׁ הָּׁ ם וְׁ ֶ֑ תָּׁ ם א  ִ֖ ית  ה ַוֲעש  הוִָּּׁ֔ ת יְׁ

םֵ֙  כ  ַבבְׁ י לְׁ ִ֤ רּו ַאֲחר  תֶֻּּ֜ א־תָּׁ ל ֹֽ ם׃ וְׁ ֹֽ יה  ים ַאֲחר  ִ֖ נ  ם ז  ִׁ֥ ר־ַאּת  ם ֲאש  ינ יכ ִּ֔ ֹֽ י ע  ֣ ַאֲחר  ּו  מוְׁ רִּ֔ כְׁ זְׁ ַען ּת  ַמ֣ לְׁ
 ִ֖ ית  ֹוַוֲעש  צְׁ ל־מ  ת־כָּׁ ם׃ ם א  ֹֽ יכ  אֹלה  ֹֽ ים ל  ִ֖ ש  ד  ם קְׁ ִׁ֥ ית  י  הְׁ י ו  ֶ֑ ה   מאתָּׁ ֣ה ֱאֹלֹֽ הוָּׁ י יְׁ ר ֲאנ ִ֞ ם ֲאש ַ֨ יכ ָ֗

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  םֵ֙ מ  כ  תְׁ י א  את  ִ֤ ת. הֹוצ   ׃ֱאמ 
 

ֵלינּו ַקּיָּם עָּ ל זאת וְּ ה כָּ ֱאמּונָּ תו' ִכי הּוא ה. וֶׁ ֵאין זּולָּ ֵאל . ֱאלֵהינּו וְּ רָּ נּו ִישְּ  ַוֲאַנחְּ
ִכים. ַעמו לָּ ִריִצים. ַהפוֵדנּו ִמַּיד מְּ ל עָּ ֵכנּו ִמַכף כָּ נּו . ַהּגֲאֵלנּו ַמלְּ ע לָּ רָּ ֵאל ַהִּנפְּ הָּ

ֵרינּו ֵשנּו. ִמצָּ ֵבי ַנפְּ ל אויְּ כָּ מּול לְּ ַשֵלם ּגְּ ַתן ַלמוט :  ַהמְּ לא נָּ ֵשנּו ַבַחִּיים וְּ ם ַנפְּ ַהשָּ
ֵלנּו ֵבינּו .ַרגְּ מות אויְּ ִריֵכנּו ַעל בָּ ל ש. ַהַמדְּ ֵננּו ַעל כָּ ם ַקרְּ ֵאינּוַוּיָּרֶׁ עה. ונְּ ַפרְּ ה בְּ מָּ קָּ נּו ִנִסים נְּ ה לָּ עושֶׁ ֵאל הָּ  . הָּ

ם ֵני חָּ ַמת בְּ ַאדְּ ִתים בְּ מופְּ אותות ּובְּ ִים. בְּ רָּ כוֵרי ִמצְּ ל בְּ תו כָּ רָּ בְּ עֶׁ ה בְּ ֵחרּות . ַהַמכֶׁ ם לְּ ֵאל ִמתוכָּ רָּ ת ַעמו ִישְּ ַוּיוִציא אֶׁ

ם ֵרי ַים סּוף .עולָּ יו ֵבין ִּגזְּ נָּ אֶׁ . ַהַמֲעִביר בָּ הומות וְּ ם ִבתְּ ֵאיהֶׁ ת שונְּ אֶׁ ם וְּ ֵפיהֶׁ ת רודְּ
מו. ִטַבע הודּו ִלשְּ חּו וְּ תו ִשבְּ בּורָּ ת ּגְּ ִנים אֶׁ אּו בָּ ם. רָּ לּו ֲעֵליהֶׁ צון ִקבְּ רָּ כּותו בְּ . ּוַמלְּ

ִש  ה בְּ נּו ִשירָּ ָך עָּ ֵאל לְּ רָּ ֵני ִישְּ ה ּובְּ םמשֶׁ רּו ֻכלָּ ָאמְּ ה וְּ ה ַרבָּ חָּ ֵאִלים ה: מְּ ה בָּ מכָּ . 'ִמי כָּ
שִמי כָּ  ר ַבקדֶׁ ּדָּ ה נֶׁאְּ א. מכָּ לֶׁ ִהלות עשה פֶׁ א תְּ  :נורָּ

 
נֶׁיָךואשכנז  ספרדנוסח  אּו בָּ ָך רָּ כּותְּ ֵני משֶׁ . ַמלְּ נּו. הבוֵקַע יָּם ִלפְּ רּו. זֶׁה ֵאִלי עָּ ָאמְּ ' ה: וְּ

ד עֶׁ ם וָּ עלָּ לְך לְּ ָך ה נוסח עדות המזרח: ִימְּ כּותְּ נֶׁיָך ַעל ַהּיָּם ַיַחד ֻכלָּ ' ַמלְּ אּו בָּ ם ֱאלֵהינּו רָּ
רּו ה ָאמְּ ִליכּו וְּ ִהמְּ ד' הודּו וְּ עֶׁ ם וָּ עולָּ לְך לְּ   :ִימְּ

 
ֱאַמר נֶׁ ה ה. וְּ דָּ ת ַיֲעקב' ִכי פָּ ָאלו ִמּיַ . אֶׁ ּנּוּוגְּ ק ִממֶׁ זָּ ה ה: ד חָּ רּוְך ַאתָּ ֵאל. 'בָּ ַאל ִישרָּ  :ּגָּ
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 נוסח עדות המזרח
לום שָּ ִכיֵבנּו ָאִבינּו לְּ ַחִּיים טובִ , ַהשְּ ֵכנּו לְּ ַהֲעִמיֵדנּו ַמלְּ לוםוְּ שָּ ֵלינּו , ים ּולְּ רוש עָּ ּופְּ

נֶׁיָך פָּ ה ִמלְּ ה טובָּ ֵעצָּ ֵכנּו בְּ ֵננּו ַמלְּ ַתקְּ ָך וְּ לומֶׁ ָך , ֻסַכת שְּ מֶׁ ַמַען שְּ ה לְּ ֵהרָּ הוִשיֵענּו מְּ וְּ
ֵגן ַבֲעֵדנּו הָּ ְך ֻסַכת ַרֲחִמים  (יכוין לקבל תוספת הנשמה) .וְּ ַלִים ִעירָּ רּושָּ ַעל יְּ ֵלינּו וְּ רוש עָּ ּופְּ

לום שָּ ה ה. וְּ רּוְך ַאתָּ ַעל ' בָּ ֵאל וְּ רָּ ל ַעמו ִישְּ ַעל כָּ ֵלינּו וְּ לום עָּ ַהפוֵרש ֻסַכת שָּ
ַלִים ָאֵמן רּושָּ  : יְּ

 
 נוסח אשכנז

שלום' ַהשִכיֵבנּו ה ָך. ֱאלֵהינּו לְּ ֵלינּו ֻסַכת שלומֶׁ רוש עָּ ַחִּיים ּופְּ ֵכנּו לְּ ַהֲעִמיֵדנּו ַמלְּ . וְּ
ה ִמלְּ  ה טובָּ ֵעצָּ ֵננּו בְּ ַתקְּ יָךוְּ נֶׁ ָך. פָּ ַמַען שמֶׁ ה לְּ ֵהרָּ הושיֵענּו מְּ ֵגן ַבעֲ  .וְּ הָּ ֵלינּו אוֵיב : ֵדנּווְּ ֵסר ֵמעָּ הָּ וְּ

יָּגון ב וְּ עָּ רָּ ב וְּ רֶׁ חֶׁ ר וְּ בֶׁ ֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו. דֶׁ פָּ ן ִמלְּ ֵסר שטָּ הָּ ִתיֵרנּו. וְּ יָך ַתסְּ פֶׁ נָּ ֵצל כְּ ה. ּובְּ תָּ ֵרנּו ּוַמִציֵלנּו אָּ ִכי ֵאל . ִכי ֵאל שומְּ

ְך  לֶׁ המֶׁ תָּ ַרחּום אָּ ם :ַחּנּון וְּ ַעד עולָּ ה וְּ שלום ֵמַעתָּ ַחִיים ּולְּ רוש : ּושמור ֵצאֵתנּו ּובוֵאנּו לְּ ּופְּ
ָך ֵלינּו ֻסַכת שלומֶׁ ה ה. עָּ רּוְך ַאתָּ ֵאל ' בָּ ל ַעמו ִישרָּ ַעל כָּ ֵלינּו וְּ ַהפוֵרש ֻסַכת שלום עָּ

ִים רּושלָּ ַעל יְּ  :וְּ
 
 

ת ַהשַ  ֵאל אֶׁ רָּ ֵני ִישְּ רּו בְּ מְּ שָּ תוְּ ם. בָּ ִרית עולָּ ם בְּ דרתָּ ת לְּ ת ַהַשבָּ  : ַלֲעשות אֶׁ
ם עלָּ ֵאל אות ִהיא לְּ רָּ ֵני ִישְּ ה ה. ֵביִני ּוֵבין בְּ שָּ ִמים עָּ ת יָּ ַמִים ' ִכי ֵששֶׁ ת ַהשָּ  אֶׁ

ַפש ַבת ַוִּיּנָּ ִביִעי שָּ ץ ּוַבּיום ַהשְּ ָארֶׁ ת הָּ אֶׁ  :וְּ
 
 
 

 : חצי קדיש
ִיתְּ  ַּגַּדל וְּ מֵ ִיתְּ א ּהַקַּדש שְּ עּוֵתיּה. ַרבָּ א ִכרְּ רָּ א ִּדי בְּ מָּ לְּ עָּ כּוֵתיּה. בְּ ִליְך ַמלְּ ַימְּ ַמח  .וְּ ַיצְּ וְּ

ֵניּה קָּ ִשיֵחּה. ֻפרְּ ֵרב מְּ ַמן .ִויקָּ א ּוִבזְּ לָּ ֵאל ַבֲעגָּ רָּ כל ֵבית ִישְּ ַחֵּיי דְּ יוֵמיכון ּובְּ ַחֵּייכון ּובְּ  בְּ
רּו ָאֵמן ִאמְּ ִריב וְּ עָּ . קָּ ַרְך לְּ בָּ א מְּ ֵמּה ַרבָּ ֵהא שְּ ַרְךיְּ בָּ ַמּיָּא ִיתְּ לְּ ֵמי עָּ לְּ עָּ ַתַבח. ַלם ּולְּ ִישְּ . וְּ

ַאר פָּ ִיתְּ רוַמם. וְּ ִיתְּ ַנֵשא. וְּ ִיתְּ ר. וְּ ַהּדָּ ִיתְּ ה. וְּ ַעלֶׁ ִיתְּ א בְּ . וְּ שָּ ֻקדְּ ֵמיּה ּדְּ ל שְּ ַהלָּ ִיתְּ . ִריְך הּואוְּ
א תָּ כָּ ל ִברְּ א ִמן כָּ ֵעילָּ א. לְּ תָּ א. ִשירָּ תָּ מָּ נֶׁחָּ א וְּ תָּ חָּ בְּ ן. ִתשְּ רּו ָאֵמןבְּ  ַּדֲאִמירָּ ִאמְּ א וְּ מָּ לְּ   .עָּ
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 תפילת עמידה
י ַתי ,ֲאדֹנָּ פָּ ח שְּ תָּ ָך ַיִּגיד ּוִפי ִתפְּ תֶׁ ִהלָּ  .תְּ

 
רּוְך ה בָּ  ,יהוה ַאתָּ

 ,ֲאבֹוֵתינּו ֵואֹלֵהי ֱאֹלֵהינּו
ם ֱאֹלֵהי רהָּ ָּ ק ֱאֹלֵהי ,ַאבְּ חָּ  ,ִיצְּ

ֵאל ,ַיֲעֹקב ֵואֹלֵהי דֹול הָּ  ַהּגָּ
רא ַהִּגבֹור ַהּנֹוָּ יֹון ֵאל ,וְּ לְּ  ,עֶׁ
ִדים ּגֹוֵמל  ,טֹוִבים ֲחסָּ

קֹוֵנה זֹוֵכר ,ַהֹכל וְּ ֵדי וְּ  ,ָאבֹות ַחסְּ
ֵני גֹוֵאל ּוֵמִביא ם ִלבְּ ֵניהֶׁ  בְּ
ַמַען מוֹ  לְּ ה שְּ ַאֲהבָּ  .בְּ

 
 
 

רּוְך ה בָּ  ֱאֹלֵהינּו ,יהוה ַאתָּ
ִאמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו ֵואֹלֵהי  ,וְּ
ם ֱאֹלֵהי רהָּ ָּ ק ֱאֹלֵהי ,ַאבְּ חָּ  ,ִיצְּ

רה ֱאֹלֵהי ,ַיֲעֹקב ֵואֹלֵהי  ,שָּ
ה ֱאֹלֵהי קָּ  רֵחל ֱאֹלֵהי, רבְּ

ֵאל ,ֵלָאה ֵואֹלֵהי דֹול הָּ  ַהּגָּ
רא ַהִּגבֹור ַהּנֹוָּ יֹון ֵאל ,וְּ לְּ  ,עֶׁ
ִדים ּגֹוֵמל קֹוֵנה ,טֹוִבים ֲחסָּ  ,ַהכֹל וְּ
זֹוֵכר ֵדי וְּ הֹות ָאבֹות ַחסְּ ִאמָּ  ,וְּ

ה ּוֵמִביא ֻאלָּ ַעמוֹ  גְּ ֵאל לְּ רָּ  ִישְּ
ַמַען מוֹ  לְּ ה שְּ ַאֲהבָּ  .בְּ

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

 
ְך לֶׁ ֵגן ּומֹוִשיעַ  עֹוֵזר מֶׁ רּוְך .ּומָּ ה בָּ ֵגן יהוה ַאתָּ ם מָּ רהָּ ָּ רָּ / ַאבְּ  ./הושְּ

 
ה עֹולָּם ִּגבֹור ַאתָּ י לְּ ַחֵּיה ,ֲאדֹנָּ ה ֵמִתים מְּ הֹוִשיעַ  ַרב, ַאתָּ  .לְּ
רּוחַ  ַמִשיב הגשמים בעונת ריד הָּ ם ּומֹוִ ריד בקיץ ַהּגֶׁשֶׁ ל מֹוִ  ַהּטָּ

ֵכל ַכלְּ ד ַחִּיים מְּ סֶׁ חֶׁ ַחֵּיה ,בְּ רֲחִמים ֵמִתים מְּ ַ   ,ַרִבים בְּ
ִלים רֹוֵפא סֹוֵמְך נֹופְּ   ,ֲאסִּורים ּוַמִתיר ,חֹוִלים וְּ

ַקֵּים תֹו ִליֵשנ ּומְּ ר יֵ ֱאמּונָּ פָּ מֹוָך ִמי. עָּ בּורֹות ַבַעל כָּ   ּגְּ
ה ּוִמי ְך ּדֹומֶׁ ְך ֵמִמית  - לָּ לֶׁ ַחּיֶׁה מֶׁ ִמיחַ  ּומְּ ה ּוַמצְּ שּועָּ  .יְּ

 
מֹוָך ִמי שובה בשבת ַרֲחִמים ַאב כָּ יו זֹוֵכר - הָּ צּורָּ ַחִּיים יְּ ַרֲחִמים לְּ  .בְּ

 
ן ֱאמָּ נֶׁ ה וְּ ַהֲחיֹות ַאתָּ רּוְך .ֵמִתים לְּ ה בָּ ַחּיֵ  ,יהוה ַאתָּ  .ַהֵמִתים המְּ

 
ה דֹוש ַאתָּ ָך קָּ ִשמְּ דֹוש וְּ דֹוִשים קָּ כל ּוקְּ לּוָך יֹום בְּ ַהלְּ ה יְּ לָּ  .סֶׁ
רּוְך ה בָּ ֵאל, יהוה ַאתָּ דֹוש הָּ ְך שובה בשבת[  ַהקָּ לֶׁ דֹוש ַהמֶׁ  ].ַהקָּ
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ה ָּ  אַתָּ שתְּ ת קַּדִ ִביִעי יֹום אֶׁ ָך ַהשְּ מֶׁ ִלית ,ִלשְּ ַמִים ַתכְּ ץ ַמֲעֵשה שָּ ָארֶׁ  , וָּ
תוֹ  ִמים ִמכל ּוֵבַרכְּ תוֹ  ,ַהּיָּ ִקַּדשְּ ַמִּנים ִמכל וְּ ֵכן ,ַהזְּ תּוב וְּ ָך כָּ רתֶׁ תֹוָּ    :בְּ

ֻכלּו ַמִים ַויְּ רץ ַהשָּ אֶָּׁ הָּ כל וְּ ָאם וְּ בָּ ַכל .צְּ ִביִעי ַבּיֹום ֱאֹלִהים ַויְּ תוֹ  ַהשְּ ַלאכְּ ר מְּ  ֲאשֶׁ
ה שָּ בֹת ַבּיֹום ,עָּ ִביִעי ַוִּישְּ ַלא ִמכל ַהשְּ תוֹ מְּ ר כְּ ה ֲאשֶׁ שָּ ְך עָּ רֶׁ בָּ ת ַויְּ  יֹום ֱאֹלִהים אֶׁ

ִביִעי ַקֵּדש ַהשְּ ַבת בוֹ  ִכי ,ֹאתו ַויְּ תוֹ  ִמכל שָּ ַלאכְּ ר ,מְּ א ֲאשֶׁ רָּ   .ַלֲעשֹות ֱאֹלִהים בָּ
 

ִאמֹוֵתינו ֲאבֹוֵתינּו ֵואֹלֵהי ֱאֹלֵהינּו ֵצה, וְּ ֵתנּו רְּ נּוחָּ ֵשנּו ,ִבמְּ יָך ַקּדְּ ֹותֶׁ ִמצְּ   בְּ
ֵתן ָךחֶׁ  וְּ תֶׁ תֹורָּ ֵקנּו בְּ ֵענּו ,לְּ ָך ַשבְּ ֵחנּו ִמּטּובֶׁ ַשמְּ ָך וְּ תֶׁ ַטֵהר ,ִבישּועָּ ָך ִלֵבנּו וְּ ּדְּ עבְּ  לְּ

ת ֱאמֶׁ ִחיֵלנּו ,בֶׁ ַהנְּ ה ,ֱאֹלֵהינּו יהוה, וְּ ַאֲהבָּ צֹון ַשַבת בְּ רָּ ָך ּובְּ שֶׁ   ,קדְּ
נּוחּו יָּ ּה וְּ ֵאל בָּ רָּ ֵשי ִישְּ ַקּדְּ ָך מְּ מֶׁ רּוְך. שְּ ה יהוה בָּ ַקֵּדש, ַאתָּ ת מְּ  .ַהַשבָּ

 
ֵצה ָך ,ֱאֹלֵהינּו יהוה, רְּ ַעמְּ ֵאל בְּ רָּ ם ִישְּ תָּ ִפלָּ הֵשב ,ּוִבתְּ ה וְָּּ ִביר ֲעבֹודָּ ָך ִלדְּ  ,ֵביתֶׁ

ם תָּ ִפלָּ ה ּותְּ ַאֲהבָּ ַקֵבל בְּ צֹון תְּ רָּ ִהי ,בְּ צֹון ּותְּ רָּ ִמיד לְּ ֵאל ֲעבֹוַדת תָּ רָּ ָך ִישְּ  .ַעמֶׁ
 

 
 כאן יםאומר המועד שבתוך ובשבת בראש־חודש

ִאמֹוֵתינו ֲאבֹוֵתינו ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי יָּבֹוא ַיֲעלֶׁה ,וְּ ַיִּגיעַ  וְּ ה ,וְּ אֶׁ ֵירָּ ַמע וְּ ִישָּ ה וְּ צֶׁ ֵירָּ ֵקד ,וְּ ִיפָּ ֵכר וְּ ִיזָּ רֹוֵננּו וְּ  ִזכְּ
דֹוֵננּו רֹון, ּוִפקְּ ִזכְּ רֹון וְּ ִזכְּ ִאמֹוֵתינּו וְּ ִשיחַ  ֲאבֹוֵתינו וְּ ן מָּ ִוד בֶׁ ָך ּדָּ ּדֶׁ רֹון, ַעבְּ ִזכְּ ַלִים וְּ רּושָּ ָך ִעיר יְּ שֶׁ  ,קדְּ

רֹון ִזכְּ ָך וְּ רֵאל ֵבית כל ַעמְּ ָּ נֶׁיָך ִישְּ פָּ ה ,לְּ ֵליטָּ ה ,ִלפְּ טֹובָּ ֵחן ,לְּ ד לְּ סֶׁ חֶׁ רֲחִמים ּולְּ ַ ַחִּיים ,ּולְּ לֹום לְּ שָּ יֹום ,ּולְּ  בְּ
ש רֹאש רנּו. ַהזֶׁה ַהֻסכֹות ַחג | ַהַמצֹות ַחג | ַהֹחדֶׁ ֵ ט בוֹ , ֱאֹלֵהינּו יהוה ,זכְּ הלְּ ֵדנּו, ֹובָּ ה בוֹ  ופקְּ רכָּ ָּ , ִלבְּ

הֹוִשיֵענּו ַחִּיים טֹוִבים בוֹ  וְּ ַבר, לְּ ה ּוִבדְּ שּועָּ רֲחִמים יְּ ַ רֵחם ,וחֵּננּו חּוס וְּ ַ ֵלינּו וְּ הֹוִשיֵענּו עָּ   ,וְּ
יָך לְֶׁך ֵאל ִכי ,ֵעיֵנינּו ִכי ֵאלֶׁ ַרחּום ַחּנּון מֶׁ ה וְּ תָּ  .אָּ

 
 

ינָּה ֱחזֶׁ תֶׁ ָך ֵעיֵנינּו וְּ שּובְּ צִ  בְּ ַרֲחִמים ּיֹוןלְּ  .בְּ
רּוְך ה בָּ תוֹ  ַהַמֲחִזיר, יהוה ַאתָּ ִכינָּ ִצּיֹון שְּ  .לְּ

 
 

נּו מֹוִדים ְך ֲאַנחְּ ה לָּ ַאתָּ עֹולָּם ֵואֹלֵהי ֱאֹלֵהינּו יהוה הּוא שָּ ִאמֹוֵתינּו לְּ  ֲאבֹוֵתינּו וְּ
ד עֶׁ ֵגן ,ַחֵּיינּו צּור ,וָּ ֵענּו מָּ ה ,ִישְּ דֹור ַאתָּ דֹור הּוא לְּ ה. וָּ ָך נֹודֶׁ ַסֵפר לְּ ָך ּונְּ תֶׁ ִהלָּ  ַעל תְּ

ָך ַחֵּיינּו דֶׁ יָּ סּוִרים בְּ ַעל, ַהמְּ מֹוֵתינּו וְּ קּודֹות ִנשְּ ְך ַהפְּ ַעל ,לָּ יָך וְּ כל ִנסֶׁ בְּ נּו שֶׁ  ,יֹום ִעמָּ
ַעל יָך וְּ אֹותֶׁ לְּ יָך ִנפְּ טֹובֹותֶׁ כל וְּ בְּ ב ,ֵעת שֶׁ רֶׁ ִים עֶׁ צֳהרָּ ר וְּ בֹקֶׁ לּו ֹלא ִכי ,ַהּטֹוב .וָּ  כָּ

יָך הַ , ַרֲחמֶׁ ַרֵחםוְּ יָך ֹלא ִכי ,מְּ דֶׁ ְך ִקִּוינּו ֵמעֹולָּם :ַתמּו ֲחסָּ  .לָּ
 

  

 

 ".הניסים על" אומרים( משולש פורים) מוקפים של ובפורים בחנוכה
 

 ".יתברך כולם ועל“ ממשיכים הימים שאר בכל
 

ַעל ַהִּנִסים ַעל ן וְּ רקָּ ַעל ַהֻפְּ בּורֹות וְּ ַעל ַהּגְּ שּועֹות וְּ ַעל ַהתְּ מֹות וְּ חָּ  ַהִמלְּ
ִשיתָּ  עָּ ִאמֹוֵתינּו שֶׁ ֵהם ַבּיִָּמים ַלֲאבֹוֵתינּו ּולְּ ַמן הָּ  .ַהזֶׁה ּוַבזְּ

 
 

 חנוכה בשבת
יָּהּו ִביֵמי  ן ַמִתתְּ ן בֶׁ נָּ דֹול ֹכֵהן יֹוחָּ מֹוַנאי ּגָּ יו ַחשְּ נָּ ה ,ּובָּ דָּ מְּ עָּ שֶׁ ן כְּ וָּ כּות יָּ ה ַמלְּ עָּ רשָּ ָך ַעל הְָּּ רֵאל ַעמְּ ָּ  ,ִישְּ

ם ִכיחָּ ַהשְּ ָך לְּ רתֶׁ ַהֲעִביָּרם, תֹוָּ יָך ,רצֹונֶָׁך ֵמֻחֵקי ּולְּ ַרֲחמֶׁ ה בְּ ַאתָּ ַרִבים וְּ תָּ  הָּ ַמדְּ ם עָּ הֶׁ ֵעת לָּ ם בְּ תָּ רָּ תָּ  :צָּ  ַרבְּ
ת ם אֶׁ תָּ  ,ִריבָּ ת ַּדנְּ ת ,ִּדינָּם אֶׁ תָּ אֶׁ ַקמְּ ם נָּ תָּ מָּ רתָּ ; ִנקְּ ַסְּ רים מָּ ַיד ִּגבֹוִ ִשים בְּ רִבים ,ַחלָּ ַ ַיד וְּ ַעִּטים בְּ  ,מְּ

ֵמִאים ַיד טְּ  ּוטְּ ריםבְּ ִעים ,הֹוִ רשָּ ַיד ּוְּ ֵזִדים ,ַצִּדיִקים בְּ ַיד וְּ ֵקי בְּ ָך עֹוסְּ רתֶׁ ָך. תֹוָּ ִשיתָּ  לְּ דֹוש ֵשם עָּ קָּ דֹול וְּ  ּגָּ
ָך מֶׁ עֹולָּ ָך ,בְּ ַעמְּ רֵאל ּולְּ ָּ ִשיתָּ  ִישְּ ה עָּ שּועָּ דֹולָּה תְּ ן גְּ רקָּ ַהּיֹום ּוֻפְּ ְך .ַהזֶׁה כְּ ַאַחר כָּ אּו וְּ נֶׁיָך בָּ ִביר בָּ ָך ִלדְּ  ,ֵביתֶׁ

ת ּוִפּנּו ָך אֶׁ לֶׁ ִטֲהרּו, ֵהיכָּ ת וְּ ָך אֶׁ שֶׁ ּדָּ ִליקּו ֵנרֹות ,ִמקְּ ִהדְּ רֹות וְּ ַחצְּ ָך בְּ שֶׁ עּו ,קדְּ בְּ קָּ מֹוַנת וְּ ֵמי שְּ ה יְּ , ֵאלּו ֲחנֻכָּ
הֹודֹות ַהֵלל לְּ דֹול  ּולְּ ָך ַהּגָּ ִשמְּ  ]“"כולם ועל“ וממשיכים[לְּ

 
 

  )באדר ו“ט(  מוקפים של פורים בשבת
ָּ  ִביֵמי ַכימְּ ֵתר רּדְּ סְּ אֶׁ שּוַשן וְּ ַמד ,ַהִביָּרה בְּ עָּ שֶׁ ם כְּ ן ֲעֵליהֶׁ מָּ ע הָּ ָָּרשָּ ִמיד ִבֵקש ,הָּ ַהשְּ ַאֵבד ַלֲהֹרג ,לְּ  ּולְּ
ת הּוִדים כל אֶׁ ַעד ִמַּנַער ,ַהיְּ ֵקן וְּ ִשים ַטף ,זָּ נָּ יֹום  וְּ ד בְּ חָּ ה ,אֶׁ ֹלשָּ ר ִבשְּ שָּ ש עָּ ֹחדֶׁ ֵנים לְּ ר שְּ שָּ  הּוא, עָּ

ש ר ֹחדֶׁ לָּ  ,ֲאדָּ םּושְּ בֹוז לָּ ה .לָּ ַאתָּ יָך וְּ רֲחמֶׁ ַ רִבים בְּ רתָּ  הַָּ ת ֵהַפְּ תוֹ  אֶׁ תָּ , ֲעצָּ ַקלְּ ִקלְּ ת וְּ תוֹ  אֶׁ  ַוֲהֵשבֹותָּ  ,ַמֲחַשבְּ
מּולוֹ  לוֹ  ֹראשוֹ  ּגְּ לּו ,בְּ תָּ ת אֹותוֹ  וְּ אֶׁ יו וְּ נָּ ֵעץ ַעל בָּ  ]“כולם ועל“ וממשיכים[ . הָּ
 
 
 
 
 

ַעל ַרְך ֻכלָּם וְּ בָּ רֹוַמם ִיתְּ ִיתְּ ָך וְּ ֵכנּומַ  ִשמְּ ִמיד לְּ עֹולָּם תָּ ד לְּ עֶׁ  .וָּ
 

 שובה בשבת
ֹתב ַחִּיים ּוכְּ ֵני כל טֹוִבים לְּ ָך בְּ ריתֶׁ  .בְִּ

 
ֹכל ה יֹודּוָך ַהַחִּיים וְּ לָּ לּו ,סֶׁ ת ִויַהלְּ ָך אֶׁ ת ִשמְּ ֱאמֶׁ ֵתנּו ,בֶׁ שּועָּ ֵאל יְּ רֵתנּו הָּ ָּ זְּ עֶׁ ה וְּ לָּ   .סֶׁ

רּוְך ה בָּ ָך ַהּטֹוב ,יהוה ַאתָּ ָך ּולְּ ה ִשמְּ אֶׁ ה נָּ  .ֹודֹותלְּ
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 ".הניסים על" אומרים( משולש פורים) מוקפים של ובפורים בחנוכה
 

 ".יתברך כולם ועל“ ממשיכים הימים שאר בכל
 

ַעל ַהִּנִסים ַעל ן וְּ רקָּ ַעל ַהֻפְּ בּורֹות וְּ ַעל ַהּגְּ שּועֹות וְּ ַעל ַהתְּ מֹות וְּ חָּ  ַהִמלְּ
ִשיתָּ  עָּ ִאמֹוֵתינּו שֶׁ ֵהם ַבּיִָּמים ַלֲאבֹוֵתינּו ּולְּ ַמן הָּ  .ַהזֶׁה ּוַבזְּ

 
 

 חנוכה בשבת
יָּהּו ִביֵמי  ן ַמִתתְּ ן בֶׁ נָּ דֹול ֹכֵהן יֹוחָּ מֹוַנאי ּגָּ יו ַחשְּ נָּ ה ,ּובָּ דָּ מְּ עָּ שֶׁ ן כְּ וָּ כּות יָּ ה ַמלְּ עָּ רשָּ ָך ַעל הְָּּ רֵאל ַעמְּ ָּ  ,ִישְּ

ם ִכיחָּ ַהשְּ ָך לְּ רתֶׁ ַהֲעִביָּרם, תֹוָּ יָך ,רצֹונֶָׁך ֵמֻחֵקי ּולְּ ַרֲחמֶׁ ה בְּ ַאתָּ ַרִבים וְּ תָּ  הָּ ַמדְּ ם עָּ הֶׁ ֵעת לָּ ם בְּ תָּ רָּ תָּ  :צָּ  ַרבְּ
ת ם אֶׁ תָּ  ,ִריבָּ ת ַּדנְּ ת ,ִּדינָּם אֶׁ תָּ אֶׁ ַקמְּ ם נָּ תָּ מָּ רתָּ ; ִנקְּ ַסְּ רים מָּ ַיד ִּגבֹוִ ִשים בְּ רִבים ,ַחלָּ ַ ַיד וְּ ַעִּטים בְּ  ,מְּ

ֵמִאים ַיד טְּ  ּוטְּ ריםבְּ ִעים ,הֹוִ רשָּ ַיד ּוְּ ֵזִדים ,ַצִּדיִקים בְּ ַיד וְּ ֵקי בְּ ָך עֹוסְּ רתֶׁ ָך. תֹוָּ ִשיתָּ  לְּ דֹוש ֵשם עָּ קָּ דֹול וְּ  ּגָּ
ָך מֶׁ עֹולָּ ָך ,בְּ ַעמְּ רֵאל ּולְּ ָּ ִשיתָּ  ִישְּ ה עָּ שּועָּ דֹולָּה תְּ ן גְּ רקָּ ַהּיֹום ּוֻפְּ ְך .ַהזֶׁה כְּ ַאַחר כָּ אּו וְּ נֶׁיָך בָּ ִביר בָּ ָך ִלדְּ  ,ֵביתֶׁ

ת ּוִפּנּו ָך אֶׁ לֶׁ ִטֲהרּו, ֵהיכָּ ת וְּ ָך אֶׁ שֶׁ ּדָּ ִליקּו ֵנרֹות ,ִמקְּ ִהדְּ רֹות וְּ ַחצְּ ָך בְּ שֶׁ עּו ,קדְּ בְּ קָּ מֹוַנת וְּ ֵמי שְּ ה יְּ , ֵאלּו ֲחנֻכָּ
הֹודֹות ַהֵלל לְּ דֹול  ּולְּ ָך ַהּגָּ ִשמְּ  ]“"כולם ועל“ וממשיכים[לְּ

 
 

  )באדר ו“ט(  מוקפים של פורים בשבת
ָּ  ִביֵמי ַכימְּ ֵתר רּדְּ סְּ אֶׁ שּוַשן וְּ ַמד ,ַהִביָּרה בְּ עָּ שֶׁ ם כְּ ן ֲעֵליהֶׁ מָּ ע הָּ ָָּרשָּ ִמיד ִבֵקש ,הָּ ַהשְּ ַאֵבד ַלֲהֹרג ,לְּ  ּולְּ
ת הּוִדים כל אֶׁ ַעד ִמַּנַער ,ַהיְּ ֵקן וְּ ִשים ַטף ,זָּ נָּ יֹום  וְּ ד בְּ חָּ ה ,אֶׁ ֹלשָּ ר ִבשְּ שָּ ש עָּ ֹחדֶׁ ֵנים לְּ ר שְּ שָּ  הּוא, עָּ

ש ר ֹחדֶׁ לָּ  ,ֲאדָּ םּושְּ בֹוז לָּ ה .לָּ ַאתָּ יָך וְּ רֲחמֶׁ ַ רִבים בְּ רתָּ  הַָּ ת ֵהַפְּ תוֹ  אֶׁ תָּ , ֲעצָּ ַקלְּ ִקלְּ ת וְּ תוֹ  אֶׁ  ַוֲהֵשבֹותָּ  ,ַמֲחַשבְּ
מּולוֹ  לוֹ  ֹראשוֹ  ּגְּ לּו ,בְּ תָּ ת אֹותוֹ  וְּ אֶׁ יו וְּ נָּ ֵעץ ַעל בָּ  ]“כולם ועל“ וממשיכים[ . הָּ
 
 
 
 
 

ַעל ַרְך ֻכלָּם וְּ בָּ רֹוַמם ִיתְּ ִיתְּ ָך וְּ ֵכנּומַ  ִשמְּ ִמיד לְּ עֹולָּם תָּ ד לְּ עֶׁ  .וָּ
 

 שובה בשבת
ֹתב ַחִּיים ּוכְּ ֵני כל טֹוִבים לְּ ָך בְּ ריתֶׁ  .בְִּ

 
ֹכל ה יֹודּוָך ַהַחִּיים וְּ לָּ לּו ,סֶׁ ת ִויַהלְּ ָך אֶׁ ת ִשמְּ ֱאמֶׁ ֵתנּו ,בֶׁ שּועָּ ֵאל יְּ רֵתנּו הָּ ָּ זְּ עֶׁ ה וְּ לָּ   .סֶׁ

רּוְך ה בָּ ָך ַהּטֹוב ,יהוה ַאתָּ ָך ּולְּ ה ִשמְּ אֶׁ ה נָּ  .ֹודֹותלְּ
 

  



26

 

לֹום ב שָּ ֵאל ַעל רָּ רָּ ָך ִישְּ ַעל / ַעמְּ ֵאי כל וְּ עֹולָּם  /עֹולָּם בָּ שִים לְּ ה ִכי ,תָּ   הּוא ַאתָּ
ְך לֶׁ כל ָאדֹון מֶׁ לֹום לְּ טֹוב .ַהשָּ ֵרְך וְּ בָּ ֵעינֶׁיָך לְּ ת בְּ ָך אֶׁ ֵאל ַעמְּ רָּ כל ִישְּ כל ֵעת בְּ ה ּובְּ עָּ  שָּ

ָך לֹומֶׁ  .ִבשְּ
 

ר שובה בשבת ֵספֶׁ ה ,יםַחּיִ  בְּ רכָּ ָּ לֹום בְּ שָּ ה, וְּ רנָּסָּ ה ּוַפְּ ֵכר, טֹובָּ ֵתב ִנזָּ ִנכָּ נֶׁיָך וְּ פָּ נּו ,לְּ כל ֲאַנחְּ ָך וְּ  ֵבית ַעמְּ
ֵאל רָּ ַחִּיים ִישְּ לֹום טֹוִבים לְּ שָּ רּוְך .ּולְּ ה בָּ ֵרְך, יהוה ַאתָּ בָּ ת ַהמְּ ֵאל ַעמוֹ  אֶׁ רָּ לֹום ִישְּ  .ַבשָּ

 
יון ִלבִ  גְּ הֶׁ ֵרי ִפי וְּ צון ִאמְּ רָּ יּו לְּ יָךִיהְּ נֶׁ פָּ גֲאִלי' ה. י לְּ  : צּוִרי וְּ

 
ע. ֱאלַהי שוִני ֵמרָּ צור לְּ ה. נְּ מָּ תוַתי ִמַּדֵבר ִמרְּ ִשפְּ ִשי ִתּדום. וְּ ַלי ַנפְּ ַקלְּ ִלמְּ ִשי . וְּ ַנפְּ וְּ

יֶׁה ר ַלכל ִתהְּ פָּ עָּ ָך. כֶׁ תֶׁ תורָּ ַתח ִלִבי בְּ ִשי. פְּ ּדוף ַנפְּ יָך ִתרְּ ותֶׁ ַאֲחֵרי ִמצְּ ִמים . וְּ ל ַהקָּ כָּ וְּ
ַלי  העָּ עָּ רָּ ם. לְּ בותָּ שְּ ֵקל ַמחְּ ַקלְּ ם וְּ תָּ ֵפר ֲעצָּ ה הָּ ֵהרָּ ְך. מְּ מָּ ַמַען שְּ ַמַען . ֲעֵשה לְּ ֲעֵשה לְּ
ְך ִמינָּ ְך. יְּ תָּ ֻדשָּ ַמַען קְּ ְך ֲעֵשה לְּ תָּ ַמַען תורָּ יָך. ֲעֵשה לְּ ִדידֶׁ צּון יְּ לְּ ַמַען ֵיחָּ ה . לְּ הוִשיעָּ

ָך ַוֲעֵנִני ִמינְּ י: יְּ גְּ הֶׁ ֵרי ִפי וְּ צון ִאמְּ רָּ יּו לְּ יָךִיהְּ נֶׁ פָּ גֲאִלי' ה. ון ִלִבי לְּ  :צּוִרי וְּ
 
 

ל ִרבֹון ִמים כָּ עֹולָּ  ,הָּ
ִשיתָּ  ת עָּ ַמִים אֶׁ ץ ַהשָּ ָארֶׁ הָּ ה וְּ  יִָּמים ִששָּ

ִביִעי כֹון ֹלא זֶׁה - ּוַבשְּ ִרים ַמה נָּ אֹומְּ  :שֶׁ
ַבת ל שָּ תוֹ  ִמכָּ ַלאכְּ  .מְּ

ִביִעי ִכי ה ַבשְּ ִחיב ַאתָּ   ִלִבי ַמרְּ
ִּדיל  .ֲעשֹותוֹ לַ  ּוַמגְּ
ל כָּ בְּ ִביִעי שֶׁ א שְּ לָּ  אֹור ִלִבי ִנמְּ
ב שָּ ִלִבי ַהּיָּם וְּ ל בְּ קֹומוֹ  אֶׁ  ,מְּ
ַעל הוֹ   וְּ ה גבְּ לֶׁ ִקיעַ  ִנתְּ  רָּ

יו בָּ כֹוכָּ הרֹ  ֵיִטיבּו וְּ ה זְּ אֶׁ ֵתרָּ ה וְּ שָּ  .ַהַּיבָּ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ּיֹוֵצא ש ִלִבי וְּ  .ַחּיָּה נֶׁפֶׁ
לֹום ֲאֵכי ,ֲעֵליכֶׁם שָּ ֵרת ַמלְּ  ,ַהשָּ

בָּ  ַמן רכְּ בֹואּו זְּ תָּ  ;שֶׁ
ה יו ַעל ַהַבִית יָּפֶׁ  .ֵכלָּ

ֲאֵכי יֹון ַמלְּ לְּ ר ִלִבי זֶׁה ,עֶׁ  ַהָ שָּ
ת ְךַהחֹ  ֹתם אֶׁ ַהֹתהּו שֶׁ  ,וְּ

ה ַאֲהבָּ יו ֵבין ֵיש שֶׁ לָּ תָּ  .כְּ
 

מריו מרדכי-שחר                                       

 
 

יּו צֹון ִיהְּ רָּ ֵרי לְּ יֹון ִפי ִאמְּ גְּ הֶׁ נֶׁיָך ִלִבי וְּ פָּ גֹוֲאִלי צּוִרי, יהוה ,לְּ ה .וְּ לֹום עֹשֶׁ  שָּ
לֹום שובה בשבת[  יו ] ַהשָּ רֹומָּ ה הּוא ִבמְּ לֹום ַיֲעשֶׁ ַעל שָּ ֵלינּו וְּ ַעל כל כל עָּ ֵאל וְּ רָּ  ִישְּ

ֵבי רּו יֹושְּ ִאמְּ  .ָאֵמן ֵתֵבל וְּ

 

ָאם בָּ ל צְּ כָּ ץ וְּ ָארֶׁ הָּ ַמִים וְּ ֻכלּו ַהשָּ ַכל ֱאלִהים ַבּיום: ַויְּ ר  ַויְּ תו ֲאשֶׁ ַלאכְּ ִביִעי מְּ ַהשְּ
ה שָּ ה. עָּ שָּ ר עָּ תו ֲאשֶׁ ַלאכְּ ל מְּ ִביִעי ִמכָּ בת ַבּיום ַהשְּ ת יום : ַוִּישְּ ְך ֱאלִהים אֶׁ רֶׁ בָּ ַויְּ

ַקֵּדש אתו ִביִעי ַויְּ א ֱאלִהים ַלֲעשות. ַהשְּ רָּ ר בָּ תו ֲאשֶׁ ַלאכְּ ל מְּ ַבת ִמכָּ  : ִכי בו שָּ
 

ה ה רּוְך ַאתָּ ִאמֹוֵתינּו ּו ֵואלֵהי ֱאלֵהינ' בָּ ק ֲאבֹוֵתינּו וְּ חָּ ם ֱאלֵהי ִיצְּ הָּ רָּ ֱאלֵהי ַאבְּ
ה ֱאֹלֵהי ,רהשָּ  ֱאֹלֵהי, ֵואלֵהי ַיֲעקב קָּ ֵחל ֱאֹלֵהי ,ִרבְּ דול , ֵלָאה ֵואֹלֵהי רָּ ֵאל ַהּגָּ הָּ
ַהּנורָּ  יון קונֶׁה . אַהִּגבור וְּ לְּ ץֵאל עֶׁ ָארֶׁ ַמִים וָּ  . שָּ

 
רו בָּ ֵגן ָאבות ִבדְּ ַחֵּיה מֵ . מָּ רומְּ ַמֲאמָּ ֵאל. ִתים בְּ ְך: שובהבשבת ) הָּ לֶׁ דוש ( ַהמֶׁ  ַהקָּ

מוהּו ֵאין כָּ שו. שֶׁ דְּ יום ַשַבת קָּ ַעמו בְּ ם. ַהֵמִניַח לְּ הֶׁ ִניַח לָּ הָּ ה לְּ צָּ ם רָּ יו . ִכי בָּ נָּ פָּ לְּ
ַפַחד ָאה וָּ ִירְּ כָּ . ַנֲעבד בְּ מו בְּ ה ִלשְּ נודֶׁ ִמיד ֵמעל יום וְּ כותותָּ רָּ אוֹ  ֵאל. ן ַהבְּ , תַההֹודָּ

לֹום  ִביִעיֲאדֹון ַהשָּ ֵרְך ַהשְּ בָּ ת ּומְּ ַקֵּדש ַהַשבָּ ר . מְּ ג ֵזכֶׁ ֵני ענֶׁ ֻדשְּ ַעם מְּ ה לְּ ֻדשָּ ּוֵמִניַח ִבקְּ
ֵראִשית ַמֲעֵשה בְּ  : לְּ

 
ִאמֹוֵתינּו ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ֵתנּו .וְּ נּוחָּ א ִבמְּ ֵצה נָּ יָך ִשים . רְּ ותֶׁ ִמצְּ ֵשנּו בְּ ַקּדְּ

ֵקנּו לְּ ְך חֶׁ ֵענּו ִמּטּובָּ ְך ַשבְּ תָּ תורָּ ְך. בְּ תָּ ֵשנּו ִבישּועָּ ָך . ַשֵמַח ַנפְּ ּדְּ בְּ עָּ ַטֵהר ִלֵבנּו לְּ וְּ
ת ֱאמֶׁ ִחיֵלנּו ה. בֶׁ ַהנְּ ָך' וְּ שֶׁ דְּ ת קָּ צון ַשבָּ רָּ ה ּובְּ ַאֲהבָּ ֵאל . ֱאלֵהינּו בְּ רָּ ל ִישְּ ּה כָּ נּוחּו בָּ יָּ וְּ

ָך מֶׁ ֵשי שְּ ַקּדְּ ה ה. מְּ רּוְך ַאתָּ קַ ', בָּ תמְּ  : ֵּדש ַהַשבָּ
 
 

א ֵמּה ַרבָּ ַקַּדש שְּ ִיתְּ ַּגַּדל וְּ עּוֵתיּה .ִיתְּ א ִכרְּ רָּ א ִּדי בְּ מָּ לְּ עָּ כּוֵתיּה. בְּ ִליְך ַמלְּ ַימְּ ַמח . וְּ ַיצְּ וְּ

ֵניּה קָּ ִשיֵחּה. ֻפרְּ ֵרב מְּ ִר  .ִויקָּ ַמן קָּ א ּוִבזְּ לָּ ֵאל ַבֲעגָּ רָּ כל ֵבית ִישְּ ַחֵּיי דְּ יוֵמיכון ּובְּ ַחֵּייכון ּובְּ יב בְּ
רּו ָאֵמן ִאמְּ ַרְך . וְּ בָּ ַמּיָּא ִיתְּ לְּ ֵמי עָּ לְּ עָּ ַלם ּולְּ עָּ ַרְך לְּ בָּ א מְּ ֵמּה ַרבָּ ֵהא שְּ ַתבַ . יְּ ִישְּ . חוְּ

ַאר פָּ ִיתְּ רוַמם. וְּ ִיתְּ ַנֵשא . וְּ ִיתְּ ר. וְּ ַהּדָּ ִיתְּ ה. וְּ ַעלֶׁ ִיתְּ ִריְך . וְּ א בְּ שָּ ֻקדְּ ֵמיּה ּדְּ ל שְּ ַהלָּ ִיתְּ וְּ
כָּ . הּוא ל ִברְּ א ִמן כָּ ֵעילָּ אלְּ א. תָּ תָּ א. ִשירָּ תָּ מָּ נֶׁחָּ א וְּ תָּ חָּ בְּ רּו . ִתשְּ ִאמְּ א וְּ מָּ לְּ עָּ ן בְּ ַּדֲאִמירָּ
ַמּיָּא  .ָאֵמן ם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבשְּ ֵאל ֳקדָּ רָּ ל ֵבית ִישְּ כָּ הֹון ּדְּ עּותְּ הֹון ּובָּ לֹותְּ ַקַבל צְּ ִתתְּ

רּו ָאֵמן ִאמְּ ַמּיָּא .וְּ א ִמן שְּ א ַרבָּ מָּ לָּ ֵהא שְּ ַחִּיים יְּ ה ַחּיִ  /טֹוִבים  וְּ מָּ נֶׁחָּ ה וְּ ע ִוישּועָּ בָּ שָּ ים וְּ
ה לָּ ַהצָּ ֵריַוח וְּ ה וְּ רָּ ַכפָּ ה וְּ ִליחָּ ה ּוסְּ ֻאלָּ פּוָאה ּוגְּ א ּורְּ בָּ ֵשיזָּ ֵאל. וְּ רָּ ל ַעמו ִישְּ כָּ נּו ּולְּ ל /  לָּ ַעל כָּ ֵלינּו וְּ עָּ

ֵאל  רּו ָאֵמןִישרָּ ִאמְּ ה  . וְּ יועושֶׁ רומָּ לום ִבמְּ ֵלינּוהּוא . שָּ לום עָּ ה שָּ ַעל . ַיֲעשֶׁ לוְּ  כָּ
ֵאל  רָּ ַעלִישְּ ֵבי כל וְּ רּו ָאֵמןֵתֵבל  יֹושְּ ִאמְּ  . וְּ
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ָאם בָּ ל צְּ כָּ ץ וְּ ָארֶׁ הָּ ַמִים וְּ ֻכלּו ַהשָּ ַכל ֱאלִהים ַבּיום: ַויְּ ר  ַויְּ תו ֲאשֶׁ ַלאכְּ ִביִעי מְּ ַהשְּ
ה שָּ ה. עָּ שָּ ר עָּ תו ֲאשֶׁ ַלאכְּ ל מְּ ִביִעי ִמכָּ בת ַבּיום ַהשְּ ת יום : ַוִּישְּ ְך ֱאלִהים אֶׁ רֶׁ בָּ ַויְּ

ַקֵּדש אתו ִביִעי ַויְּ א ֱאלִהים ַלֲעשות. ַהשְּ רָּ ר בָּ תו ֲאשֶׁ ַלאכְּ ל מְּ ַבת ִמכָּ  : ִכי בו שָּ
 

ה ה רּוְך ַאתָּ ִאמֹוֵתינּו ּו ֵואלֵהי ֱאלֵהינ' בָּ ק ֲאבֹוֵתינּו וְּ חָּ ם ֱאלֵהי ִיצְּ הָּ רָּ ֱאלֵהי ַאבְּ
ה ֱאֹלֵהי ,רהשָּ  ֱאֹלֵהי, ֵואלֵהי ַיֲעקב קָּ ֵחל ֱאֹלֵהי ,ִרבְּ דול , ֵלָאה ֵואֹלֵהי רָּ ֵאל ַהּגָּ הָּ
ַהּנורָּ  יון קונֶׁה . אַהִּגבור וְּ לְּ ץֵאל עֶׁ ָארֶׁ ַמִים וָּ  . שָּ

 
רו בָּ ֵגן ָאבות ִבדְּ ַחֵּיה מֵ . מָּ רומְּ ַמֲאמָּ ֵאל. ִתים בְּ ְך: שובהבשבת ) הָּ לֶׁ דוש ( ַהמֶׁ  ַהקָּ

מוהּו ֵאין כָּ שו. שֶׁ דְּ יום ַשַבת קָּ ַעמו בְּ ם. ַהֵמִניַח לְּ הֶׁ ִניַח לָּ הָּ ה לְּ צָּ ם רָּ יו . ִכי בָּ נָּ פָּ לְּ
ַפַחד ָאה וָּ ִירְּ כָּ . ַנֲעבד בְּ מו בְּ ה ִלשְּ נודֶׁ ִמיד ֵמעל יום וְּ כותותָּ רָּ אוֹ  ֵאל. ן ַהבְּ , תַההֹודָּ

לֹום  ִביִעיֲאדֹון ַהשָּ ֵרְך ַהשְּ בָּ ת ּומְּ ַקֵּדש ַהַשבָּ ר . מְּ ג ֵזכֶׁ ֵני ענֶׁ ֻדשְּ ַעם מְּ ה לְּ ֻדשָּ ּוֵמִניַח ִבקְּ
ֵראִשית ַמֲעֵשה בְּ  : לְּ

 
ִאמֹוֵתינּו ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ֵתנּו .וְּ נּוחָּ א ִבמְּ ֵצה נָּ יָך ִשים . רְּ ותֶׁ ִמצְּ ֵשנּו בְּ ַקּדְּ

ֵקנּו לְּ ְך חֶׁ ֵענּו ִמּטּובָּ ְך ַשבְּ תָּ תורָּ ְך. בְּ תָּ ֵשנּו ִבישּועָּ ָך . ַשֵמַח ַנפְּ ּדְּ בְּ עָּ ַטֵהר ִלֵבנּו לְּ וְּ
ת ֱאמֶׁ ִחיֵלנּו ה. בֶׁ ַהנְּ ָך' וְּ שֶׁ דְּ ת קָּ צון ַשבָּ רָּ ה ּובְּ ַאֲהבָּ ֵאל . ֱאלֵהינּו בְּ רָּ ל ִישְּ ּה כָּ נּוחּו בָּ יָּ וְּ

ָך מֶׁ ֵשי שְּ ַקּדְּ ה ה. מְּ רּוְך ַאתָּ קַ ', בָּ תמְּ  : ֵּדש ַהַשבָּ
 
 

א ֵמּה ַרבָּ ַקַּדש שְּ ִיתְּ ַּגַּדל וְּ עּוֵתיּה .ִיתְּ א ִכרְּ רָּ א ִּדי בְּ מָּ לְּ עָּ כּוֵתיּה. בְּ ִליְך ַמלְּ ַימְּ ַמח . וְּ ַיצְּ וְּ

ֵניּה קָּ ִשיֵחּה. ֻפרְּ ֵרב מְּ ִר  .ִויקָּ ַמן קָּ א ּוִבזְּ לָּ ֵאל ַבֲעגָּ רָּ כל ֵבית ִישְּ ַחֵּיי דְּ יוֵמיכון ּובְּ ַחֵּייכון ּובְּ יב בְּ
רּו ָאֵמן ִאמְּ ַרְך . וְּ בָּ ַמּיָּא ִיתְּ לְּ ֵמי עָּ לְּ עָּ ַלם ּולְּ עָּ ַרְך לְּ בָּ א מְּ ֵמּה ַרבָּ ֵהא שְּ ַתבַ . יְּ ִישְּ . חוְּ

ַאר פָּ ִיתְּ רוַמם. וְּ ִיתְּ ַנֵשא . וְּ ִיתְּ ר. וְּ ַהּדָּ ִיתְּ ה. וְּ ַעלֶׁ ִיתְּ ִריְך . וְּ א בְּ שָּ ֻקדְּ ֵמיּה ּדְּ ל שְּ ַהלָּ ִיתְּ וְּ
כָּ . הּוא ל ִברְּ א ִמן כָּ ֵעילָּ אלְּ א. תָּ תָּ א. ִשירָּ תָּ מָּ נֶׁחָּ א וְּ תָּ חָּ בְּ רּו . ִתשְּ ִאמְּ א וְּ מָּ לְּ עָּ ן בְּ ַּדֲאִמירָּ
ַמּיָּא  .ָאֵמן ם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבשְּ ֵאל ֳקדָּ רָּ ל ֵבית ִישְּ כָּ הֹון ּדְּ עּותְּ הֹון ּובָּ לֹותְּ ַקַבל צְּ ִתתְּ

רּו ָאֵמן ִאמְּ ַמּיָּא .וְּ א ִמן שְּ א ַרבָּ מָּ לָּ ֵהא שְּ ַחִּיים יְּ ה ַחּיִ  /טֹוִבים  וְּ מָּ נֶׁחָּ ה וְּ ע ִוישּועָּ בָּ שָּ ים וְּ
ה לָּ ַהצָּ ֵריַוח וְּ ה וְּ רָּ ַכפָּ ה וְּ ִליחָּ ה ּוסְּ ֻאלָּ פּוָאה ּוגְּ א ּורְּ בָּ ֵשיזָּ ֵאל. וְּ רָּ ל ַעמו ִישְּ כָּ נּו ּולְּ ל /  לָּ ַעל כָּ ֵלינּו וְּ עָּ

ֵאל  רּו ָאֵמןִישרָּ ִאמְּ ה  . וְּ יועושֶׁ רומָּ לום ִבמְּ ֵלינּוהּוא . שָּ לום עָּ ה שָּ ַעל . ַיֲעשֶׁ לוְּ  כָּ
ֵאל  רָּ ַעלִישְּ ֵבי כל וְּ רּו ָאֵמןֵתֵבל  יֹושְּ ִאמְּ  . וְּ
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 ספירת העומר
ַיֵחד ֵשם י ִחימּו לְּ ִחילּו ּורְּ ֵתיּה ִבדְּ ִכינְּ ִריְך הּוא ּושְּ א בְּ שָּ ֵשם ִיחּוד קּודְּ ה "ה בו"לְּ

ֵאל רָּ ל ִישְּ ֵשם כָּ ִלים בְּ א שְּ ִיחּודָּ ן. בְּ ִני מּוכָּ ן ה/ִהּנְּ ֻזמָּ קַ  ה/ּומְּ ל לְּ ַות ֲעֵשה שֶׁ ֵּים ִמצְּ
ה תּוב ַבתֹורָּ כָּ מֹו שֶׁ ר כְּ ֹעמֶׁ ִפיַרת הָּ ת ִמּיֹום ֲהִביֲאכֶׁם : סְּ ֳחַרת ַהַשבָּ כֶׁם ִממָּ ם לָּ תֶׁ ַפרְּ ּוסְּ

ה יֶׁינָּ ִמימֹות ִתהְּ תֹות תְּ ַבע ַשבָּ ה שֶׁ נּופָּ ר ַהתְּ ת ֹעמֶׁ ִביִעית : אֶׁ ת ַהשְּ ת ַהַשבָּ ֳחרָּ ַעד ִממָּ
רּו ֲחִמִש  פְּ ה ַלייָּ ִתסְּ שָּ ה ֲחדָּ חָּ ם ִמנְּ תֶׁ ַרבְּ ִהקְּ ֵלינּו ּוַמֲעֵשה : ים יֹום וְּ יָּ עָּ ִויִהי ֹנַעם יְּ

ֵנהּו ֵדינּו כֹונְּ ֵלינּו ּוַמֲעֵשה יָּ ה עָּ נָּ ֵדינּו כֹונְּ   :יָּ
 

ה ה רּוְך ַאתָּ ם' בָּ עֹולָּ ְך הָּ לֶׁ  , ֱאֹלֵהינּו מֶׁ
עֹ  ִפיַרת הָּ נּו ַעל סְּ ִצּוָּ יו וְּ ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ ר ִקּדְּ רֲאשֶׁ  .מֶׁ

 
 

 של חול המועד’ א ,טז בניסן
ר ֹעמֶׁ ד לָּ חָּ  .ַהּיֹום יֹום אֶׁ

 
 של חול המועד’ ב, יז בניסן

ר ֹעמֶׁ ֵני יִָּמים לָּ  .ַהּיֹום שְּ
 

 המועד של חול’ ג, יח בניסן
ר ַהּיֹום ֹעמֶׁ ה יִָּמים לָּ ֹלשָּ  .שְּ

 
 של חול המועד’ ד, יט בניסן

ה יִָּמים עָּ בָּ ר ַהּיֹום ַארְּ ֹעמֶׁ  .לָּ
 
 ל חול המועדש’ ה, בניסן כ

ר ֹעמֶׁ ה יִָּמים לָּ  .ַהּיֹום ֲחִמשָּ
 

 פסח שביעי של, כא בניסן
ה ר ַהיֹום ִששָּ ֹעמֶׁ  .יִָּמים לָּ

 
 מוצאי יום טוב, כב בניסן

ה יִָּמים  עָּ  ַהּיֹום ִשבְּ
ֵהם ד שֶׁ חָּ בּוַע אֶׁ ר שָּ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 כג בניסן

ה יִָּמים מֹונָּ   ַהּיֹום שְּ
יֹום ד וְּ חָּ בּוַע אֶׁ ֵהם שָּ ד שֶׁ חָּ רלָּ  אֶׁ  .ֹעמֶׁ

 
 בניסן כד

ה יִָּמים ַהּיֹום עָּ   ִתשְּ
ֵני ד ּושְּ חָּ בּוַע אֶׁ ֵהם שָּ ר יִָּמים שֶׁ ֹעמֶׁ  . לָּ

 
 בניסן כה

ה יִָּמים ַהּיֹום רָּ   ֲעשָּ
ה ֹלשָּ ד ּושְּ חָּ בּוַע אֶׁ ֵהם שָּ ר יִָּמים שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 בניסן כו

ר יֹום ַהּיֹום ַאַחד שָּ   עָּ
ה עָּ בָּ ַארְּ ד וְּ חָּ בּוַע אֶׁ ֵהם שָּ ִמי שֶׁ עֹ ם יָּ רלָּ   .מֶׁ

 
 בניסן כז

ר יֹום ַהּיֹום שָּ ֵנים עָּ   שְּ
ה ד ַוֲחִמשָּ חָּ בּוַע אֶׁ ֵהם שָּ ר יִָּמים שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 בניסן כח

ר יֹום ַהּיֹום שָּ ה עָּ ֹלשָּ   שְּ
ה ִששָּ ד וְּ חָּ בּוַע אֶׁ ֵהם שָּ ר יִָּמים שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 בניסן כט

ר  ַהּיֹום שָּ ה עָּ עָּ בָּ   יֹוםַארְּ
ֵני ֵהם שְּ בּועֹות שֶׁ עֹ  שָּ רלָּ  .מֶׁ
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 דראש חדש’ א, בניסן ל

ר יֹום ַהּיֹום שָּ ה עָּ   ֲחִמשָּ
יֹום בּועֹות וְּ ֵני שָּ ֵהם שְּ ד שֶׁ חָּ ר אֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 דראש חדש ב, באייר’ א

ר יֹום ַהּיֹום שָּ ה עָּ   ִששָּ
ֵני בּועֹות ּושְּ ֵני שָּ ֵהם שְּ ר יִָּמים שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 באייר' ב

ר יֹום ַהּיֹום שָּ ה עָּ עָּ   ִשבְּ
הֵ  השֶׁ ֹלשָּ בּועֹות ּושְּ ֵני שָּ ר יִָּמים ם שְּ ֹעמֶׁ  .לָּ
 
 באייר' ג

מֹונָּה ר יֹום ַהּיֹום שְּ שָּ   עָּ
ה עָּ בָּ ַארְּ בּועֹות וְּ ֵני שָּ ֵהם שְּ ר יִָּמים שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 באייר' ד

ר יֹום ַהּיֹום שָּ ה עָּ עָּ   ִתשְּ
ה בּועֹות ַוֲחִמשָּ ֵני שָּ ֵהם שְּ ר יִָּמים שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 תיום העצמאו, באייר' ה

ִרים שְּ   יֹום  ַהּיֹום עֶׁ
ה ִששָּ בּועֹות וְּ ֵני שָּ ֵהם שְּ ר יִָּמים שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 באייר 'ו

ד חָּ ִרים  ַהּיֹום אֶׁ שְּ עֶׁ  יֹום וְּ
בּועֹות ה שָּ ֹלשָּ ֵהם שְּ ר שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 באייר’ ז

ִרים יֹוםַהּיֹום שְּ  שְּ עֶׁ  ַנִים וְּ
ד חָּ יֹום אֶׁ בּועֹות וְּ ה שָּ ֹלשָּ ֵהם שְּ ר שֶׁ ֹעמֶׁ   .לָּ

 
 

 
 
 באייר’ ח

ִרים יֹוםַהּיֹום שְּ  שְּ עֶׁ ה וְּ   ֹלשָּ
ה ֹלשָּ ֵהם שְּ ֵני יִָּמים שֶׁ בּועֹות ּושְּ ר שָּ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 באייר’ ט

ִרים יֹוםַהּיֹום ַארְּ  שְּ עֶׁ ה וְּ עָּ   בָּ
ה ֹלשָּ ֵהם שְּ ה יִָּמים שֶׁ ֹלשָּ בּועֹות ּושְּ ר שָּ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 באייר’ י

ִרים יֹוםַהּיֹום ֲחִמשָּ  שְּ עֶׁ   ה וְּ
ֹלשָּ  ֵהם שְּ ה יִָּמים השֶׁ עָּ בָּ ַארְּ בּועֹות וְּ ר שָּ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 באייר יא

ִרים יֹוםִש  ַהּיֹום שְּ עֶׁ ה וְּ   שָּ
ה בּועֹות ַוֲחִמשָּ ה שָּ ֹלשָּ ֵהם שְּ ר יִָּמים שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 באייר יב

ִרים יֹוםִש  ַהּיֹום שְּ עֶׁ ה וְּ עָּ   בְּ
ה ִששָּ בּועֹות וְּ ה שָּ ֹלשָּ ֵהם שְּ ר יִָּמים שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 באייר יג
ִרים יֹוםשְּ  ֹוםַהּי שְּ עֶׁ ה וְּ   מֹונָּ

ה עָּ בָּ ֵהם ַארְּ בּועֹות שֶׁ ר שָּ ֹעמֶׁ  .לָּ
 
 פסח שני, באייר יד

ִרים יֹוםַהּיֹום תִ  שְּ עֶׁ ה וְּ עָּ   שְּ
ה עָּ בָּ ֵהם ַארְּ ד שֶׁ חָּ יֹום אֶׁ בּועֹות וְּ ר שָּ ֹעמֶׁ  .לָּ
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 טו באייר
לִשים יֹום   ַהּיֹום שְּ

בּועֹות ה שָּ עָּ בָּ ֵהם ַארְּ נֵ  שֶׁ ר י יִָּמיםּושְּ ֹעמֶׁ  .לָּ
 
 באייר טז

ד חָּ לִשים יֹום ַהּיֹום אֶׁ   ּושְּ
ה ֹלשָּ בּועֹות ּושְּ ה שָּ עָּ בָּ ֵהם ַארְּ ר יִָּמים שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 באייר יז

לִשים יֹוםשְּ  ַהּיֹום   ַנִים ּושְּ
ה עָּ בָּ ַארְּ בּועֹות וְּ ה שָּ עָּ בָּ ֵהם ַארְּ ר יִָּמים שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 ג בעומר”ל, באייר יח

לִשים יֹוםֹלשָּ ַהּיֹום שְּ    ה ּושְּ
ה עָּ בָּ ֵהם ַארְּ ה יִָּמים שֶׁ בּועֹות ַוֲחִמשָּ ר שָּ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 יט באייר
לִשים יֹוםַהּיֹום ַארְּ  ה ּושְּ עָּ   בָּ

ה עָּ בָּ ֵהם ַארְּ ה יִָּמים שֶׁ ִששָּ בּועֹות וְּ ר שָּ ֹעמֶׁ  .לָּ
 

 כ באייר
לִשים יֹום  ה ּושְּ  ַהּיֹום ֲחִמשָּ

ה ֵהם ֲחִמשָּ בּועֹות שֶׁ עֹ  שָּ רלָּ  .מֶׁ
 
 באייר כא

לִשים יֹוםִש  ַהּיֹום ה ּושְּ   שָּ
יֹום בּועֹות וְּ ה שָּ ֵהם ֲחִמשָּ ד שֶׁ חָּ ר אֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 באייר כב

לִשים יֹוםִש  ַהּיֹום ה ּושְּ עָּ   בְּ
ֵני בּועֹות ּושְּ ה שָּ ֵהם ֲחִמשָּ ר יִָּמים שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 באייר כג

מוֹ  ַהּיֹום לִשים יֹוםשְּ ה ּושְּ   נָּ
ֵהם ֲחמִ  השֶׁ ֹלשָּ בּועֹות ּושְּ ה שָּ ר יִָּמים שָּ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 באייר כד

לִשים יֹוםתִ  ַהּיֹום ה ּושְּ עָּ   שְּ
ה עָּ בָּ ַארְּ בּועֹות וְּ ה שָּ ֵהם ֲחִמשָּ ר יִָּמים שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 

 באייר כה
ִעים יֹום ַהּיֹום בָּ   ַארְּ

ה ֲחִמשָּ בּועֹות וְּ ה שָּ ֵהם ֲחִמשָּ ר יִָּמים שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ
 
 באייר כו

ד ַהּיֹום חָּ ִעים יֹום אֶׁ בָּ ַארְּ   וְּ
ה ִששָּ בּועֹות וְּ ה שָּ ֵהם ֲחִמשָּ ר יִָּמים שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 באייר כז

ִעים יֹוםשְּ  ַהּיֹום בָּ ַארְּ   ַנִים וְּ
ה ֵהם ִששָּ בּועֹות שֶׁ ר שָּ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 ירושליםיום , באייר כח

ִעים יֹום  בָּ ַארְּ ה וְּ ֹלשָּ  ַהּיֹום שְּ
ה ֵהם ִששָּ יוֹ  שֶׁ בּועֹות וְּ דשָּ חָּ ר ם אֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 כט באייר
בָּ  ִעים יֹוםַהּיֹום ַארְּ בָּ ַארְּ ה וְּ   עָּ

ה ֵהם ִששָּ ֵני יִָּמים שֶׁ בּועֹות ּושְּ ר שָּ ֹעמֶׁ  .לָּ
 

 ליל ראש חדש, א בסיון
ִעים יֹוםַהּיֹום ֲחמִ  בָּ ַארְּ ה וְּ   שָּ

ה יִָּמים ֹלשָּ בּועֹות ּושְּ ה שָּ ֵהם ִששָּ ר שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ
 
 בסיון’ ב

ִעים יֹוםשָּ ַהּיֹום ִש  בָּ ַארְּ   ה וְּ
ה יִָּמים עָּ בָּ ַארְּ בּועֹות וְּ ה שָּ ֵהם ִששָּ ר שֶׁ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 בסיון’ ג

ִעים יֹוםַהּיֹום ִש  בָּ ַארְּ ה וְּ עָּ   בְּ
ה ֵהם ִששָּ ה יִָּמים שֶׁ בּועֹות ַוֲחִמשָּ ר שָּ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 בסיון’ ד

ִעים  בָּ ַארְּ ה וְּ מֹונָּ   יֹוםַהּיֹום שְּ
ה ֵהם ִששָּ בּועֹות  שֶׁ ה יִָּמיםשָּ ִששָּ ר וְּ ֹעמֶׁ  .לָּ

 
 ערב שבועות, בסיון’ ה

ִעים יֹוםַהּיֹום ִתשְּ  בָּ ַארְּ ה וְּ   עָּ
ה עָּ ֵהם ִשבְּ בּועֹות שֶׁ ר שָּ ֹעמֶׁ  .לָּ

  

 

 
מֹור ִשיר ִגינֹות ִמזְּ ַנֵצַח ִבנְּ ֵּננּו: ַלמְּ חָּ ֵכנּו ֱאֹלִהים יְּ רְּ נּו, ִויבָּ יו ִאתָּ נָּ ֵאר פָּ ה, יָּ לָּ ַדַעת : סֶׁ לָּ

כֶׁ  ץ ַדרְּ ָארֶׁ ל, ָךבָּ כָּ ָך בְּ תֶׁ שּועָּ חּו  :יֹודּוָך ַעִמים ֻכלָּם, יֹודּוָך ַעִמים ֱאֹלִהים: ּגֹוִים יְּ מְּ ִישְּ
ֻאִמים נּו לְּ ֹפט ַעִמים ִמיֹשר, ִויַרּנְּ ֻאִמים, ִכי ִתשְּ ה ּולְּ לָּ ֵחם סֶׁ ץ ַתנְּ ָארֶׁ יֹודּוָך ַעִמים : בָּ

ה  :יֹודּוָך ַעִמים ֻכלָּם, ֱאֹלִהים נָּ תְּ ץ נָּ רֶׁ ּהאֶׁ בּולָּ ֵכנּו ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו, יְּ רְּ בָּ ֵכנּו : יְּ רְּ בָּ יְּ
ץ ,ֱאֹלִהים ֵסי ָארֶׁ ל ַאפְּ אּו אֹותֹו כָּ ִיירְּ כָּ  :וְּ ַפע ַרב בְּ ַפע שֶׁ ֵדי זֶׁה יֻשְּ ַעל יְּ מֹות וְּ עֹולָּ ל הָּ

ה יֹונָּ לְּ עֶׁ ָך הָּ תְּ ֻדשָּ ֵשנּו ִבקְּ ַקּדְּ ַטֲהֵרנּו ּולְּ ה, לְּ לָּ  :ָאֵמן סֶׁ
 
 

ֻדלַ  ֹכַח ּגְּ א בְּ ּנָּ ה תאָּ רּורָּ ָך ַתִתיר צְּ ִמינְּ א: יְּ ֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹורָּ ָך ַשּגְּ   :ַקֵבל ִרַּנת ַעמְּ
ֵרם מְּ ַבת שָּ בָּ ָך כְּ ֵשי ִיחּודְּ א ִגבֹור ּדֹורְּ ֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמם: נָּ רְּ ֵלם בָּ מְּ ִמיד ּגָּ ָך תָּ תְּ קָּ : ִצדְּ

ָך תֶׁ ָך ַנֵהל ֲעדָּ ֹרב טּובְּ דֹוש בְּ ַעמְּ  :ֲחִסין קָּ ה לְּ ִחיד ֵּגאֶׁ ָךיָּ תֶׁ ֻדשָּ ֵרי קְּ ֵנה זֹוכְּ ֵתנּו : ָך פְּ עָּ ַשוְּ
ֵתנּו יֹוֵדַע ַתֲעֻלמֹות ַקֵבל ַמע ַצֲעקָּ כּותוֹ : ּושְּ בֹוד ַמלְּ רּוְך ֵשם כְּ ד בָּ עֶׁ ם וָּ עֹולָּ  :לְּ

 
 
 
 
 

 נא רבאעבין ראש חודש אלול להוש
ִוד דָּ ִעי אֹוִרי יהוה .לְּ ִישְּ א ִמִמי ,וְּ עֹוז יהוה .ִאירָּ דאֶׁ  ִמִמי ,ַחַּיי מָּ חָּ ַלי .פְּ רֹב עָּ  ִבקְּ

רִעים ֵ ֱאֹכל מְּ ת לֶׁ רי אֶׁ שִָּ רי - בְּ ַבי צַָּ ֹאיְּ ה - ִלי וְּ לּו ֵהמָּ שְּ לּו כָּ פָּ נָּ ַלי ִאם ַתֲחנֶׁה .וְּ  עָּ
קּום ִאם ,ִלִבי ִייָּרא ֹלא ַמֲחנֶׁה ַלי תָּ ה עָּ מָּ חָּ ֹזאת ,ִמלְּ ִתי ַאַחת .בֹוֵטחַ  ֲאִני בְּ ַאלְּ  שָּ
ּה, יהוה ֵמֵאת ֵבית ִתיִשבְּ  :ֲאַבֵקש אֹותָּ ֵמי כל יהוה בְּ ֹנַעם ַלֲחזֹות ,ַחַּיי יְּ  יהוה בְּ

ַבֵקר לוֹ  ּולְּ ֵהיכָּ ֵנִני ִכי. בְּ פְּ ֻסֹכה ִיצְּ יֹום בְּ ה בְּ ר ,רעָּ ֵסתֶׁ ִתֵירִני בְּ צּור, אֳהלוֹ  ַיסְּ  בְּ
ֵמִני רֹומְּ ה .יְּ ַעתָּ ַבי ַעל ֹראִשי יָּרּום וְּ ִביבֹוַתי ֹאיְּ ה ,סְּ חָּ בְּ זְּ אֶׁ אֳהלוֹ  וְּ חֵ  בְּ ה יִזבְּ רּועָּ  ,תְּ
ִשיָּרה רה אָּ ַמע. ַליהוה ַוֲאַזמְָּּ רא, יהוה, שְּ קְָּּ חֵּנִני, קֹוִלי אֶׁ ָך .ַוֲעֵנִני וְּ  :ִלִבי ָאַמר לְּ
שּו י ַבקְּ נָּ ת ;פָּ נֶׁיָך אֶׁ ֵתר .ֲאַבֵקש יהוה פָּ נֶׁיָך ַאל ַתסְּ ִּני פָּ ַאף ַתט ַאל ,ִממֶׁ ָך בְּ ּדֶׁ  ,ַעבְּ
רִתי ָּ זְּ ִייתָּ  עֶׁ ֵשִני ַאל ;הָּ ֵבני ִתּטְּ ַאל ַתַעזְּ ִעי ֱאֹלֵהי, וְּ ִאִמי ָאִבי ִכי .ִישְּ בּוִני וְּ  ַויהוה, ֲעזָּ

ֵפִני רִני .ַיַאסְּ ָך הֹוֵ רכֶׁ ֵחִני ,יהוה ַדְּ רח ּונְּ ֹאַ ַמַען ִמישֹור בְּ רי לְּ רָּ ֵנִני ַאל .שֹוְּ ש ִתתְּ נֶׁפֶׁ  בְּ
מּו ִבי ִכי ,ריצָּ  ר ֵעֵדי קָּ קֶׁ ס ִויֵפחַ  שֶׁ מָּ ִתי לּוֵלא. חָּ ֱאַמנְּ ראֹות הֶׁ טּוב ִלְּ אֶׁ  יהוה בְּ  רץבְּ

ל ַקֵּוה .ַחִּיים ַיֲאֵמץ ֲחַזק ,יהוה אֶׁ ָך וְּ ַקֵּוה ,ִלבֶׁ ל וְּ  .יהוה אֶׁ
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מֹור ִשיר ִגינֹות ִמזְּ ַנֵצַח ִבנְּ ֵּננּו: ַלמְּ חָּ ֵכנּו ֱאֹלִהים יְּ רְּ נּו, ִויבָּ יו ִאתָּ נָּ ֵאר פָּ ה, יָּ לָּ ַדַעת : סֶׁ לָּ

כֶׁ  ץ ַדרְּ ָארֶׁ ל, ָךבָּ כָּ ָך בְּ תֶׁ שּועָּ חּו  :יֹודּוָך ַעִמים ֻכלָּם, יֹודּוָך ַעִמים ֱאֹלִהים: ּגֹוִים יְּ מְּ ִישְּ
ֻאִמים נּו לְּ ֹפט ַעִמים ִמיֹשר, ִויַרּנְּ ֻאִמים, ִכי ִתשְּ ה ּולְּ לָּ ֵחם סֶׁ ץ ַתנְּ ָארֶׁ יֹודּוָך ַעִמים : בָּ

ה  :יֹודּוָך ַעִמים ֻכלָּם, ֱאֹלִהים נָּ תְּ ץ נָּ רֶׁ ּהאֶׁ בּולָּ ֵכנּו ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו, יְּ רְּ בָּ ֵכנּו : יְּ רְּ בָּ יְּ
ץ ,ֱאֹלִהים ֵסי ָארֶׁ ל ַאפְּ אּו אֹותֹו כָּ ִיירְּ כָּ  :וְּ ַפע ַרב בְּ ַפע שֶׁ ֵדי זֶׁה יֻשְּ ַעל יְּ מֹות וְּ עֹולָּ ל הָּ

ה יֹונָּ לְּ עֶׁ ָך הָּ תְּ ֻדשָּ ֵשנּו ִבקְּ ַקּדְּ ַטֲהֵרנּו ּולְּ ה, לְּ לָּ  :ָאֵמן סֶׁ
 
 

ֻדלַ  ֹכַח ּגְּ א בְּ ּנָּ ה תאָּ רּורָּ ָך ַתִתיר צְּ ִמינְּ א: יְּ ֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹורָּ ָך ַשּגְּ   :ַקֵבל ִרַּנת ַעמְּ
ֵרם מְּ ַבת שָּ בָּ ָך כְּ ֵשי ִיחּודְּ א ִגבֹור ּדֹורְּ ֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמם: נָּ רְּ ֵלם בָּ מְּ ִמיד ּגָּ ָך תָּ תְּ קָּ : ִצדְּ

ָך תֶׁ ָך ַנֵהל ֲעדָּ ֹרב טּובְּ דֹוש בְּ ַעמְּ  :ֲחִסין קָּ ה לְּ ִחיד ֵּגאֶׁ ָךיָּ תֶׁ ֻדשָּ ֵרי קְּ ֵנה זֹוכְּ ֵתנּו : ָך פְּ עָּ ַשוְּ
ֵתנּו יֹוֵדַע ַתֲעֻלמֹות ַקֵבל ַמע ַצֲעקָּ כּותוֹ : ּושְּ בֹוד ַמלְּ רּוְך ֵשם כְּ ד בָּ עֶׁ ם וָּ עֹולָּ  :לְּ

 
 
 
 
 

 נא רבאעבין ראש חודש אלול להוש
ִוד דָּ ִעי אֹוִרי יהוה .לְּ ִישְּ א ִמִמי ,וְּ עֹוז יהוה .ִאירָּ דאֶׁ  ִמִמי ,ַחַּיי מָּ חָּ ַלי .פְּ רֹב עָּ  ִבקְּ

רִעים ֵ ֱאֹכל מְּ ת לֶׁ רי אֶׁ שִָּ רי - בְּ ַבי צַָּ ֹאיְּ ה - ִלי וְּ לּו ֵהמָּ שְּ לּו כָּ פָּ נָּ ַלי ִאם ַתֲחנֶׁה .וְּ  עָּ
קּום ִאם ,ִלִבי ִייָּרא ֹלא ַמֲחנֶׁה ַלי תָּ ה עָּ מָּ חָּ ֹזאת ,ִמלְּ ִתי ַאַחת .בֹוֵטחַ  ֲאִני בְּ ַאלְּ  שָּ
ּה, יהוה ֵמֵאת ֵבית ִתיִשבְּ  :ֲאַבֵקש אֹותָּ ֵמי כל יהוה בְּ ֹנַעם ַלֲחזֹות ,ַחַּיי יְּ  יהוה בְּ

ַבֵקר לוֹ  ּולְּ ֵהיכָּ ֵנִני ִכי. בְּ פְּ ֻסֹכה ִיצְּ יֹום בְּ ה בְּ ר ,רעָּ ֵסתֶׁ ִתֵירִני בְּ צּור, אֳהלוֹ  ַיסְּ  בְּ
ֵמִני רֹומְּ ה .יְּ ַעתָּ ַבי ַעל ֹראִשי יָּרּום וְּ ִביבֹוַתי ֹאיְּ ה ,סְּ חָּ בְּ זְּ אֶׁ אֳהלוֹ  וְּ חֵ  בְּ ה יִזבְּ רּועָּ  ,תְּ
ִשיָּרה רה אָּ ַמע. ַליהוה ַוֲאַזמְָּּ רא, יהוה, שְּ קְָּּ חֵּנִני, קֹוִלי אֶׁ ָך .ַוֲעֵנִני וְּ  :ִלִבי ָאַמר לְּ
שּו י ַבקְּ נָּ ת ;פָּ נֶׁיָך אֶׁ ֵתר .ֲאַבֵקש יהוה פָּ נֶׁיָך ַאל ַתסְּ ִּני פָּ ַאף ַתט ַאל ,ִממֶׁ ָך בְּ ּדֶׁ  ,ַעבְּ
רִתי ָּ זְּ ִייתָּ  עֶׁ ֵשִני ַאל ;הָּ ֵבני ִתּטְּ ַאל ַתַעזְּ ִעי ֱאֹלֵהי, וְּ ִאִמי ָאִבי ִכי .ִישְּ בּוִני וְּ  ַויהוה, ֲעזָּ

ֵפִני רִני .ַיַאסְּ ָך הֹוֵ רכֶׁ ֵחִני ,יהוה ַדְּ רח ּונְּ ֹאַ ַמַען ִמישֹור בְּ רי לְּ רָּ ֵנִני ַאל .שֹוְּ ש ִתתְּ נֶׁפֶׁ  בְּ
מּו ִבי ִכי ,ריצָּ  ר ֵעֵדי קָּ קֶׁ ס ִויֵפחַ  שֶׁ מָּ ִתי לּוֵלא. חָּ ֱאַמנְּ ראֹות הֶׁ טּוב ִלְּ אֶׁ  יהוה בְּ  רץבְּ

ל ַקֵּוה .ַחִּיים ַיֲאֵמץ ֲחַזק ,יהוה אֶׁ ָך וְּ ַקֵּוה ,ִלבֶׁ ל וְּ  .יהוה אֶׁ
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ַשֵבחַ  ֵלינּו לְּ ֵראִשית .ַלֲאדון ַהכל עָּ יוֵצר בְּ ה לְּ ֻדלָּ ֵתת ּגְּ שנתן לנו תורת אמת וחיי . לָּ
לא  עולם נטע בתוכנו צות וְּ ֲארָּ גוֵיי הָּ נּו כְּ שָּ לא עָּ השֶׁ מָּ ֲאדָּ חות הָּ פְּ ִמשְּ נּו כְּ מָּ ל. שָּ כּו -ִכי כָּ ַעִמים ֵילְּ הָּ

ֵשם נּו ֵנֵלְך בְּ יו ַוֲאַנחְּ ֵשם ֱאֹלהָּ ד --ֱאֹלֵהינּו' ה-ִאיש בְּ עֶׁ ם וָּ עֹולָּ ֵלנּו לְּ גורָּ ם וְּ הֶׁ ֵקנּו כָּ לְּ ם חֶׁ לא שָּ שֶׁ

ל ֲהמונָּם כָּ ל כְּ ִלים אֶׁ ַפלְּ ִריק ּוִמתְּ ל וָּ בֶׁ הֶׁ ַתֲחִוים לָּ ֵהם ִמשְּ נּו  .ֵאל לא יוִשיעַ  שֶׁ ַתֲחִוים כורעים וַוֲאַנחְּ ִמשְּ
רּוְך הּואומודים  דוש בָּ ִכים ַהקָּ לָּ ֵכי ַהמְּ ְך ַמלְּ לֶׁ ֵני מֶׁ יוֵסד . ִלפְּ ַמִים וְּ ה שָּ הּוא נוטֶׁ שֶׁ

ץ ַמִים ִמַמַעל. ָארֶׁ רו ַבשָּ קָּ רוִמים. ּומוַשב יְּ ֵהי מְּ בְּ גָּ ִכיַנת ֻעזו בְּ ֵאיהּוא ֱאלֵהי. ּושְּ ן נּו וְּ
פֶׁ . עוד אֶׁ ֵכנּו וְּ ת ַמלְּ תוֱאמֶׁ תּוב ַבתורָּ . ס זּולָּ ָך  :תוַככָּ בֶׁ בָּ ל לְּ תָּ ַהּיום ַוֲהֵשבתָּ אֶׁ ַדעְּ יָּ , וְּ
ַחת' ִכי ה ץ ִמתָּ ָארֶׁ ַעל הָּ ַמִים ִמַמַעל וְּ ֱאלִהים ַבשָּ   :ֵאין עוד. הּוא הָּ

 
ְך ה ה לָּ ַקּוֶׁ ת עֻ ' ַעל ֵכן נְּ רֶׁ אֶׁ ִתפְּ ה בְּ ֵהרָּ אות מְּ ץ ֱאלֵהינּו ִלרְּ ָארֶׁ ַהֲעִביר ִּגלּוִלים ִמן הָּ ְך לְּ זָּ

ֵרתּון רות ִיכָּ ֱאִליִלים כָּ הָּ כּות ַשַּדי. וְּ ַמלְּ ם בְּ ַתֵקן עולָּ ָך. לְּ מֶׁ אּו ִבשְּ רְּ ר ִיקְּ שָּ ֵני בָּ ל בְּ כָּ , וְּ
ץ ֵעי ָארֶׁ ל ִרשְּ יָך כָּ נות ֵאלֶׁ ַהפְּ ֵבי ֵתֵבל. לְּ ל יושְּ עּו כָּ ֵידְּ ל . ַיִכירּו וְּ ַרע כָּ ָך ִתכְּ ְך ִכי לְּ רֶׁ בֶׁ

שון ל לָּ ַבע כָּ נֶׁיָך ה. ִתשָּ פָּ ִיפלּו' לְּ עּו וְּ רְּ ר ִיֵתנּו, ֱאלֵהינּו ִיכְּ קָּ ָך יְּ בוד ִשמְּ ִלכְּ לּו . וְּ ִויַקבְּ
ָך כּותֶׁ ת עול ַמלְּ ם אֶׁ ד. ֻכלָּ עֶׁ ם וָּ עולָּ ה לְּ ֵהרָּ ם מְּ לוְך ֲעֵליהֶׁ ִתמְּ ָך ִהיא. וְּ לְּ כּות שֶׁ . ִכי ַהַמלְּ

כָּ  לוְך בְּ ֵמי ַעד ִתמְּ עולְּ ְך. בודּולְּ תָּ תורָּ תּוב בְּ ד' ה  :ַככָּ עֶׁ ם וָּ עלָּ לְך לְּ יָּה   :ִימְּ הָּ ֱאַמר וְּ נֶׁ וְּ
ץ' ה ָארֶׁ ל הָּ ְך ַעל כָּ לֶׁ מֶׁ יֶׁה ה. לְּ ד' ַבּיום ַההּוא ִיהְּ חָּ מו אֶׁ ד ּושְּ חָּ    :אֶׁ
 

ָך ה תְּ תורָּ תּוב ֵלאמר' ּובְּ ֵאל  :ֱאלֵהינּו כָּ רָּ ַמע ִישְּ ד' ֱאלֵהינּו ה' ה, שְּ חָּ   :אֶׁ
 
 

 קדיש לאבלים
אִיתְּ  ֵמּה ַרבָּ ַקַּדש שְּ ִיתְּ עּוֵתיּה .ַּגַּדל וְּ א ִכרְּ רָּ א ִּדי בְּ מָּ לְּ עָּ כּוֵתיּה. בְּ ִליְך ַמלְּ ַימְּ ַמח . וְּ ַיצְּ וְּ

ֵניּה קָּ ִשיֵחּה. ֻפרְּ ֵרב מְּ ַמן  .ִויקָּ א ּוִבזְּ לָּ ֵאל ַבֲעגָּ רָּ כל ֵבית ִישְּ ַחֵּיי דְּ יוֵמיכון ּובְּ ַחֵּייכון ּובְּ בְּ
רּו ָאֵמן ִאמְּ ִריב וְּ הֵ  . קָּ ַרְךיְּ בָּ ַמּיָּא ִיתְּ לְּ ֵמי עָּ לְּ עָּ ַלם ּולְּ עָּ ַרְך לְּ בָּ א מְּ ֵמּה ַרבָּ ַתַבח. א שְּ ִישְּ . וְּ

ַאר פָּ ִיתְּ רוַמם. וְּ ִיתְּ ַנֵשא . וְּ ִיתְּ ר. וְּ ַהּדָּ ִיתְּ ַעלֶׁה. וְּ ִיתְּ ִריְך . וְּ א בְּ שָּ ֻקדְּ ֵמיּה ּדְּ ל שְּ ַהלָּ ִיתְּ וְּ
א. הּוא תָּ כָּ ל ִברְּ א ִמן כָּ ֵעילָּ א. לְּ תָּ בְּ . ִשירָּ אִתשְּ תָּ מָּ נֶׁחָּ א וְּ תָּ רּו . חָּ ִאמְּ א וְּ מָּ לְּ עָּ ן בְּ ַּדֲאִמירָּ
ַמּיָּא .ָאֵמן א ִמן שְּ א ַרבָּ מָּ לָּ ֵהא שְּ ַחִּיים יְּ א  /טֹוִבים  וְּ בָּ ֵשיזָּ ה וְּ מָּ נֶׁחָּ ה וְּ ע ִוישּועָּ בָּ שָּ ַחִּיים וְּ

ה לָּ ַהצָּ ֵריַוח וְּ ה וְּ רָּ ַכפָּ ה וְּ ִליחָּ ה ּוסְּ ֻאלָּ פּוָאה ּוגְּ ל ַעמו ִישְּ . ּורְּ כָּ נּו ּולְּ ֵאל לָּ ֵאל / רָּ ל ִישרָּ ַעל כָּ ֵלינּו וְּ עָּ
רּו ָאֵמן ִאמְּ ל . וְּ ה שָּ יועושֶׁ רומָּ ֵלינּו הּוא. ום ִבמְּ לום עָּ ה שָּ ל. ַיֲעשֶׁ ַעל כָּ ֵאל  וְּ רָּ ַעלִישְּ  וְּ

ֵבי כל רּו ָאֵמןֵתֵבל  יֹושְּ ִאמְּ  . וְּ
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שימְּ  הֱאֹלהִ  כםיְּ ַנשֶׁ ִכמְּ ַרִים וְּ פְּ אֶׁ  ים כְּ
שימֵ  ֵחל וֵלָאה כןיְּ ה רָּ קָּ ה ִרבְּ רָּ  ֱאֹלִהים כשָּ

ָך ה כְּ רֶׁ בָּ ָך' יְּ רֶׁ מְּ ִישְּ ֵאר ה :וְּ ךָּ ' יָּ יָך ִויֻחּנֶׁ יו ֵאלֶׁ נָּ  :פָּ
לֹום' ִישא ה ָך שָּ יָּשם לְּ יָך וְּ יו ֵאלֶׁ נָּ  :פָּ

 
רָּ  רֹור ִיקְּ ֵבן ּולְּ  אּדְּ ַבתלְּ מֹו בָּ ם כְּ כֶׁ רְּ צָּ ִינְּ   ַבת וְּ

ת יֹום ַשבָּ בּו נּוחּו בְּ ַבת שְּ ֹלא יֻשְּ ם וְּ כֶׁ ִעים ִשמְּ  נְּ
אֹות יֶַׁשע ֲעֵשה ִעִמי ִמי וְּ אּולָּ ִוי וְּ ֹרש נָּ    ּדְּ

ֵני ַעִמי ַעת בְּ ֵעה ַשוְּ ִמי שְּ תֹוְך ַכרְּ ַטע שֹוֵרק בְּ  נְּ
ה רָּ צְּ תֹוְך בָּ ל בְּ בֶׁ ֹרְך בָּ רָּ  ּדְּ בְּ ר ּגָּ ַגם ֱאדֹום ֲאשֶׁ  הוְּ

א רָּ קְּ יֹום אֶׁ ַמע קֹוִלי בְּ ה שְּ רָּ בְּ ַאף עֶׁ ַרי בְּ ֹתץ צָּ  נְּ
ר הָּ רֹוש ִתדְּ ה בְּ ר ַהר ֲהַדס ִשּטָּ בָּ   ֱאֹלִהים ֵתן ַבִמדְּ

ר הָּ ֵמי נָּ לֹוִמים ֵתן כְּ ר שְּ הָּ ַלִּנזְּ ִהיר וְּ ַלַמזְּ  וְּ
ִגּנָּ  ב ּוִבמְּ מֹוג ֵלבָּ א בְּ ַמי ֵאל ַקּנָּ    הֲהדֹוְך קָּ
ָך ִרּנָּה שֹוֵננּו לְּ אנָּה לְּ ַמלֶׁ ה ּונְּ ִחיב פֶׁ ַנרְּ  וְּ

ָך ֹראשֶׁ ר לְּ תֶׁ ִהיא כֶׁ ָך וְּ שֶׁ ַנפְּ ה לְּ מָּ כְּ ה חָּ עֶׁ    דְּ
ָך ֹדשֶׁ ֹמר ַשַבת קְּ ָך שְּ ֹדשֶׁ ַות קְּ ֹצר ִמצְּ  דונש בן לברט' ר  נְּ

 
ַּדל ֱאלִהים ַחי ַתַבח ִיגְּ ִישְּ ִציאּותו. וְּ ל מְּ ֵאין ֵעת אֶׁ א וְּ צָּ  : ִנמְּ

ד חָּ ִיחּודו אֶׁ ִחיד כְּ ֵאין יָּ דּותו. וְּ ַאחְּ ַגם ֵאין סוף לְּ ם וְּ לָּ עְּ  : נֶׁ
ֵאינו ּגּוף מּות ַהּגּוף וְּ תו. ֵאין לו ּדְּ ֻדשָּ יו קְּ  : לא ַנֲערְך ֵאלָּ
א רָּ ר ִנבְּ ר ֲאשֶׁ בָּ ל ּדָּ כָּ מון לְּ ֵראִשיתו. ַקדְּ ֵאין ֵראִשית לְּ  : ִראשון וְּ

ר ל נוצָּ כָּ ם לְּ תו. ִהּנו ֲאדון עולָּ ֻדלָּ ה ּגְּ כּותו יורֶׁ  : ּוַמלְּ
תו ַארְּ ִתפְּ תו וְּ גֻלָּ ֵשי סְּ ל ַאנְּ נו אֶׁ תָּ בּוָאתו נְּ ַפע נְּ  : שֶׁ

ה עוד משֶׁ ֵאל כְּ רָּ ִישְּ ם בְּ תו. לא קָּ מּונָּ ת תְּ ִביא ּוַמִביט אֶׁ  : נָּ
ַעמו ֵאל ַתן לְּ ת נָּ ֱאַמן ֵביתו. תוַרת ֱאמֶׁ ִביאו נֶׁ  : ַעל ַיד נְּ
ִמיר לא יָּ ֵאל וְּ מִ . לא ַיֲחִליף הָּ עולָּ תו לְּ תוּדָּ זּולָּ  : ים לְּ

ֵרינּו תָּ יוֵדַע סְּ ה וְּ מּותו. צופֶׁ ַקדְּ ר בְּ בָּ סוף ּדָּ  : ַמִביט לְּ
לו עָּ ִמפְּ ִסיד כְּ ִאיש חָּ תו. ּגוֵמל לְּ עָּ ִרשְּ ע כְּ ע רָּ שָּ רָּ  : נוֵתן לְּ
ִשיֵחנּו ִמים מְּ ֵקץ יָּ ַלח לְּ תו. ִישְּ שּועָּ ַחֵכי ֵקץ יְּ ּדות מְּ  : ִלפְּ

ּדו רב ַחסְּ ַחּיֶׁה ֵאל בְּ תובָּ . ֵמִתים יְּ ִהלָּ  : רּוְך ֲעֵדי ַעד ֵשם תְּ
ִרים ִעקָּ ֵרה לְּ שְּ לש עֶׁ ה שְּ תו. ֵאלֶׁ תורָּ סוד ַּדת ֵאל וְּ  : ֵהן ֵהם יְּ
בּוָאתו ת ּונְּ ה ֱאמֶׁ ר. תוַרת משֶׁ תובָּ ִהלָּ  דניאל בן יהודה הדיין' ר  :ּוְך ֲעֵדי ַעד ֵשם תְּ
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שימְּ  הֱאֹלהִ  כםיְּ ַנשֶׁ ִכמְּ ַרִים וְּ פְּ אֶׁ  ים כְּ
שימֵ  ֵחל וֵלָאה כןיְּ ה רָּ קָּ ה ִרבְּ רָּ  ֱאֹלִהים כשָּ

ָך ה כְּ רֶׁ בָּ ָך' יְּ רֶׁ מְּ ִישְּ ֵאר ה :וְּ ךָּ ' יָּ יָך ִויֻחּנֶׁ יו ֵאלֶׁ נָּ  :פָּ
לֹום' ִישא ה ָך שָּ יָּשם לְּ יָך וְּ יו ֵאלֶׁ נָּ  :פָּ

 
רָּ  רֹור ִיקְּ ֵבן ּולְּ  אּדְּ ַבתלְּ מֹו בָּ ם כְּ כֶׁ רְּ צָּ ִינְּ   ַבת וְּ

ת יֹום ַשבָּ בּו נּוחּו בְּ ַבת שְּ ֹלא יֻשְּ ם וְּ כֶׁ ִעים ִשמְּ  נְּ
אֹות יֶַׁשע ֲעֵשה ִעִמי ִמי וְּ אּולָּ ִוי וְּ ֹרש נָּ    ּדְּ

ֵני ַעִמי ַעת בְּ ֵעה ַשוְּ ִמי שְּ תֹוְך ַכרְּ ַטע שֹוֵרק בְּ  נְּ
ה רָּ צְּ תֹוְך בָּ ל בְּ בֶׁ ֹרְך בָּ רָּ  ּדְּ בְּ ר ּגָּ ַגם ֱאדֹום ֲאשֶׁ  הוְּ

א רָּ קְּ יֹום אֶׁ ַמע קֹוִלי בְּ ה שְּ רָּ בְּ ַאף עֶׁ ַרי בְּ ֹתץ צָּ  נְּ
ר הָּ רֹוש ִתדְּ ה בְּ ר ַהר ֲהַדס ִשּטָּ בָּ   ֱאֹלִהים ֵתן ַבִמדְּ

ר הָּ ֵמי נָּ לֹוִמים ֵתן כְּ ר שְּ הָּ ַלִּנזְּ ִהיר וְּ ַלַמזְּ  וְּ
ִגּנָּ  ב ּוִבמְּ מֹוג ֵלבָּ א בְּ ַמי ֵאל ַקּנָּ    הֲהדֹוְך קָּ
ָך ִרּנָּה שֹוֵננּו לְּ אנָּה לְּ ַמלֶׁ ה ּונְּ ִחיב פֶׁ ַנרְּ  וְּ

ָך ֹראשֶׁ ר לְּ תֶׁ ִהיא כֶׁ ָך וְּ שֶׁ ַנפְּ ה לְּ מָּ כְּ ה חָּ עֶׁ    דְּ
ָך ֹדשֶׁ ֹמר ַשַבת קְּ ָך שְּ ֹדשֶׁ ַות קְּ ֹצר ִמצְּ  דונש בן לברט' ר  נְּ

 
ַּדל ֱאלִהים ַחי ַתַבח ִיגְּ ִישְּ ִציאּותו. וְּ ל מְּ ֵאין ֵעת אֶׁ א וְּ צָּ  : ִנמְּ

ד חָּ ִיחּודו אֶׁ ִחיד כְּ ֵאין יָּ דּותו. וְּ ַאחְּ ַגם ֵאין סוף לְּ ם וְּ לָּ עְּ  : נֶׁ
ֵאינו ּגּוף מּות ַהּגּוף וְּ תו. ֵאין לו ּדְּ ֻדשָּ יו קְּ  : לא ַנֲערְך ֵאלָּ
א רָּ ר ִנבְּ ר ֲאשֶׁ בָּ ל ּדָּ כָּ מון לְּ ֵראִשיתו. ַקדְּ ֵאין ֵראִשית לְּ  : ִראשון וְּ

ר ל נוצָּ כָּ ם לְּ תו. ִהּנו ֲאדון עולָּ ֻדלָּ ה ּגְּ כּותו יורֶׁ  : ּוַמלְּ
תו ַארְּ ִתפְּ תו וְּ גֻלָּ ֵשי סְּ ל ַאנְּ נו אֶׁ תָּ בּוָאתו נְּ ַפע נְּ  : שֶׁ

ה עוד משֶׁ ֵאל כְּ רָּ ִישְּ ם בְּ תו. לא קָּ מּונָּ ת תְּ ִביא ּוַמִביט אֶׁ  : נָּ
ַעמו ֵאל ַתן לְּ ת נָּ ֱאַמן ֵביתו. תוַרת ֱאמֶׁ ִביאו נֶׁ  : ַעל ַיד נְּ
ִמיר לא יָּ ֵאל וְּ מִ . לא ַיֲחִליף הָּ עולָּ תו לְּ תוּדָּ זּולָּ  : ים לְּ

ֵרינּו תָּ יוֵדַע סְּ ה וְּ מּותו. צופֶׁ ַקדְּ ר בְּ בָּ סוף ּדָּ  : ַמִביט לְּ
לו עָּ ִמפְּ ִסיד כְּ ִאיש חָּ תו. ּגוֵמל לְּ עָּ ִרשְּ ע כְּ ע רָּ שָּ רָּ  : נוֵתן לְּ
ִשיֵחנּו ִמים מְּ ֵקץ יָּ ַלח לְּ תו. ִישְּ שּועָּ ַחֵכי ֵקץ יְּ ּדות מְּ  : ִלפְּ

ּדו רב ַחסְּ ַחּיֶׁה ֵאל בְּ תובָּ . ֵמִתים יְּ ִהלָּ  : רּוְך ֲעֵדי ַעד ֵשם תְּ
ִרים ִעקָּ ֵרה לְּ שְּ לש עֶׁ ה שְּ תו. ֵאלֶׁ תורָּ סוד ַּדת ֵאל וְּ  : ֵהן ֵהם יְּ
בּוָאתו ת ּונְּ ה ֱאמֶׁ ר. תוַרת משֶׁ תובָּ ִהלָּ  דניאל בן יהודה הדיין' ר  :ּוְך ֲעֵדי ַעד ֵשם תְּ
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ה אֹוִחיל יֹום אֶׁ תָּ שְּ ִמיד צֹוִפּיָּה ֵעי יֹום אֶׁ  ִני תָּ
ה אֶׁ רְּ אֶׁ ַתי ָאבֹוא וְּ נּויָּה  מָּ ַלִים בְּ רּושָּ  יְּ

ּה תָּ ִשיבָּ ה יְּ ֲעמָּ ּה  נָּ תָּ ֻרשָּ ֹאד יְּ ה מְּ  יָּפָּ
ּה תָּ ֻעמָּ ִביב לְּ ִרים סָּ יָּה  הָּ תְּ בֶׁ הֶׁ  חֹוַמת ֵאש ַשלְּ

נָּה ִעים שָּ בָּ ה  ֹכֵהן ִשֵמש ַארְּ ֻהּנָּ ת כְּ רֶׁ מֶׁ ִמשְּ  בְּ
ֵשי ֱאמּו ֵרי ַאנְּ יָּ הִמשְּ יָּה  נָּ עֹון ַהַצִּדיק הּוא הָּ  ִשמְּ
ה ל ִמּדָּ כָּ לּוהָּ בְּ ַהלְּ ה  יְּ ּדָּ ִביָאה ֻחלְּ  ַהּנְּ

ה דָּ בֹודְּ ן פֹוִרּיָּה  ֵבין חֹומֹות ִהתְּ פֶׁ גֶׁ  כְּ
ֵביִתי זֹון ִהרְּ ִליִתי  ָאֹנִכי חָּ ר ִמזֶׁה עָּ ֵעבֶׁ  לְּ

ִאיִתי ִביִאים רָּ ל נְּ בֶׁ יָּה  חֶׁ ַכרְּ ָאִכי זְּ  ַחַּגי ַמלְּ
ט יָּשְּ  פָּ ִמשְּ אֹותלְּ אֹות  בּו ִכסְּ רָּ דְּ הֶׁ אֵשי ַסנְּ ִעים רָּ  ִשבְּ

ה דֹולָּ אֹות. ּגְּ מֹוֵפת ּולְּ תֹוִשּיָּה  לְּ ם ֹעז וְּ  ִעמָּ
ַלִים ִצּיּון אֹורֹות רּושָּ רֹות  יְּ בָּ לּו ִלקְּ ה הּובְּ מָּ  שָּ

ִמירֹות ִעים זְּ ִוד נְּ ֵטי יָּּה  ִעיר ּדָּ ֵכי ִשבְּ  ֵבית ַמלְּ
ֵאל ַהַהרְּ ה בֵ  ַהר ַהַבִית וְּ מָּ ֵאל שָּ ַּדש הָּ  ית ִמקְּ

ִכיַנת ֵאל ל שְּ ֹכתֶׁ ַכּיָּא  וְּ ְך ַמלְּ לֶׁ ן מֶׁ כָּ  ִמשְּ
ת רָּ פְּ ְך אֶׁ רֶׁ דֶׁ בּוַרת  ַוֲאִני בְּ ת קְּ בֶׁ ם ַמצֶׁ  שָּ

ת ֵחל ִהיא מֹורָּ א רָּ יָּּה  ִאמָּ פְּ יָּ ַהֹכל סֹוִכין בְּ  שֶׁ
ה לָּ ֻהלָּ ה  ֲחֵזה ִצּיֹון מְּ א ֲעִלילָּ  ֵבית ֵאל נֹורָּ

ה ֵני גֹולָּ ֵגן ִהיא ִלבְּ ַמּיָּא וְּ  מָּ א ִדשְּ עָּ א ַתרְּ  דָּ
יו שָּ דָּ קָּ ש וְּ ּדָּ יו  זֶׁה ִמקְּ דֹושָּ ַהל ֲחִסיִדים קְּ  ִבקְּ
יו שָּ דֹורְּ דֹור וְּ ֵני ֲעִלּיָּה  ּדֹור וְּ ם בְּ  ֻכלָּ

ִזיר ֱאֹלֵהי ָאִבי ִביא  נְּ ֵיה לָּ ַארְּ יֹונֹו כְּ  ִּדמְּ
ִביא מּוֵאל ַהּנָּ קּול שְּ ֲהַנּיָּא  שָּ ַאֲהֹרן כָּ ה וְּ ֹמשֶׁ  כְּ

יֹוןֲחַזק ַעם ּדַ  בְּ אֶׁ ֵני ִצּיֹון  ל וְּ ִרים בְּ קָּ  ַהּיְּ
יֹון לְּ יֶׁה עֶׁ ַמּיָּא ַהַבִית ַהזֶׁה ִיהְּ לְּ ֵמי עָּ לְּ עָּ   אליהו חזן' ר  לְּ

 
ת  ה ַשבָּ רָּ מְּ שְּ ֵרִניִכי אֶׁ מְּ ֵמי ַעד ֵבינֹו ּוֵביִני  ֵאל ִישְּ עֹולְּ  אֹות ִהיא לְּ

ִכים רָּ ץ ַלֲעשֹות ּדְּ ֹצא ֵחפֶׁ ַדֵבר בוֹ  ָאסּור מְּ ִכים  ַּגם ִמלְּ רָּ ֵרי צְּ  ִּדבְּ
ִכים לָּ ֵרי מְּ ה אֹו ִדבְּ חֹורָּ ֵרי סְּ ֵמִני  ִּדבְּ ַחכְּ תֹוַרת ֵאל ּותְּ ּגֶׁה בְּ הְּ  אֶׁ
ִשי ַנפְּ ִמיד נֹוַח לְּ ָאה תָּ צְּ מְּ דֹוִשי  בֹו אֶׁ ַתן קְּ דֹור ִראשֹון נָּ  ִהֵּנה לְּ

נֶׁה ַבִשִשי ם ִמשְּ חֶׁ ֵתת לֶׁ זוֹ  מֹוֵפת בְּ ִפיל מְּ ל ִשִשי ַיכְּ כָּ ה בְּ כָּ  ִני כָּ
ַדת ַהּיֹום  ַשם בְּ ֵאל)רָּ יו( הָּ נָּ גָּ ל סְּ יו  ֹחק אֶׁ נָּ פָּ ִנים לְּ ם פָּ חֶׁ  בֹו ַלֲעֹרְך לֶׁ

יו בֹונָּ ַעּנֹות בֹו ַעל ִפי נְּ ִהתְּ ַבד ִמּיֹום ִכפּור ֲעֹוִני  ַעל ֵכן לְּ  ָאסּור לְּ
ד הּוא יֹום ַתֲענּוִגים ֻכבָּ ִגים  ַהּיֹום מְּ דָּ ר וְּ שָּ ַיִין טֹוב בָּ ם וְּ חֶׁ  לֶׁ

ה ַמִשיִגיםהַ  חָּ ֵמִחים בֹו ֵהם ִשמְּ ֵחִני  שְּ ַשמְּ חֹות הּוא ּותְּ מָּ  ִכי יֹום שְּ
ִרית ַהכְּ ה בֹו סֹופֹו לְּ אכָּ לָּ בֹוִרית  ֵמֵחל מְּ  ַעל ֵכן ֲאַכֵבס בֹו ִלִבי בְּ

ַשֲחִרית ִבית וְּ ל ֵאל ַערְּ ה אֶׁ לָּ ַפלְּ תְּ ה הּוא ַיֲעֵנִני אֶׁ חָּ ַגם ִמנְּ ף וְּ  זראאברהם אבן ע' ר  מּוסָּ

 

ַמּיָּא יָּּה ִרבֹון ַעלְּ ַלם וְּ ַכּיָּא עָּ ְך ַמלְּ לֶׁ א מֶׁ כָּ תְּ הּוא ַמלְּ  ַאנְּ
ַהּיָּא ִתמְּ ְך וְּ תָּ בּורְּ ֵדי גְּ ַהֲחַוּיָּא עֹובָּ ַמי לְּ ַפר ֳקדָּ  שְּ

א שָּ ַרמְּ א וְּ רָּ ִחין ֲאַסֵּדר ַצפְּ בָּ א שְּ שָּ ל ַנפְּ א כָּ רָּ א בְּ א ַקִּדישָּ הָּ ְך ֱאלָּ  לָּ
שָּ  ֵני ֱאנָּ ַמּיָּא אִעיִרין ַקִּדיִשין ּובְּ עֹוף שְּ א וְּ רָּ  ֵחיַות בָּ
ַתִקיִפין ְך וְּ דָּ ִבין עֹובָּ רְּ ִפיִפין ַרבְּ ַמּיָּא ַזִקיף כְּ  ַמִכיְך רָּ
ִפין ִנין ַאלְּ ַבר שְּ ִחי גְּ ַנּיָּא לּו יְּ בְּ חּושְּ ְך בְּ תָּ בּורְּ א ֵיעּול ּגְּ  לָּ

א בּותָּ ר ּורְּ קָּ א ִּדי ֵליּה יְּ הָּ א ֱאלָּ תָּ וָּ יָּ ְך ִמֻפם ַארְּ נָּ רֹוק ַית עָּ  פְּ
אוְּ  לּותָּ ְך ִמּגֹו ּגָּ ל ֻאַמּיָּא ַאֵפיק ַית ַעמָּ תְּ ִמכָּ ַחרְּ ְך ִּדי בְּ  ַעמָּ

ִשין ש ֻקדְּ ֹקדֶׁ ְך תּוב ּולְּ שָּ ּדָּ ִמקְּ ִשין  לְּ ַנפְּ  ֲאַתר ִּדי ֵביּה יֱֶׁחדּון רּוִחין וְּ
ֲרֲחִשין ְך ִשיִרין וְּ רּון לָּ ַרּיָּא ִויַזמְּ ֻשפְּ א דְּ תָּ ֵלם ַקרְּ  רהא'ישראל נג' ר  ִבירּושְּ

 
ה ֹאד ַנֲעלָּ יו ֵאל מְּ נָּ יו  ֲאַקֵּדם פָּ ֹענָּ ה ָאֹבא ִלמְּ ִהלָּ ה ּותְּ ִשירָּ  בְּ

ַאֲהֹרן ה וְּ יו  ִכיֵמי ֹמשֶׁ נֹותָּ כְּ ִמשְּ  יֹוִביֵלִני לְּ
ַמע קֹוִלי ִישְּ ִתי ַתַעל וְּ עָּ ַיֲעזֹור ִלי  לּו ַשוְּ ַלח ִלי ַמַעל וְּ ִיסְּ  וְּ

ֵרי ִפי ִאמְּ ִלי  ַיֲאֵזן לְּ ַמֲעלָּ ן לְּ ַאל ֵיפֶׁ  וְּ
תוֹ  ַכלָּ ן וְּ תָּ חָּ ֵרם לְּ תֹו  יָּּה הָּ קָּ ִצדְּ ן וְּ ֵאיתָּ כּות ָאב הָּ  ִבזְּ
ֵחל ה רָּ כָּ ֹלְך ַהַמלְּ ִתמְּ כּותוֹ  וְּ ַמלְּ ֹלֹמה בְּ  משה אשקר הכהן' ר  ִכשְּ

 
ה ַהֵקץ מָּ א  לָּ ם נָּ תָּ  ִנסְּ

א  ֱאַסר נָּ ה לֹו נֶׁ  ַעִמי ַכמָּ
א  ַלח נָּ  חֹוִבי ַמֵהר סְּ

א  ג ַחֵּור נָּ לֶׁ ִאי ַכשֶׁ טְּ  חֶׁ
ִתי ּו ִחירָּ ֵנה ֵבית בְּ  בְּ

ִתי  רָּ זְּ עֶׁ ה לְּ חּושָּ  וְּ
ִתי  ְך עֹולָּ ִריב לָּ ַאקְּ  וְּ
ַבר ַלי ּגָּ ְך עָּ ּדָּ  רפאל ענתבי' ר  ִכי ַחסְּ

 
א רָּ רֹור ִיקְּ ַבת ּדְּ ֵבן ּולְּ ַבת  לְּ מֹו בָּ ם כְּ כֶׁ רְּ צָּ ִינְּ  וְּ

ַבת ֹלא יֻשְּ ם וְּ כֶׁ ִעים ִשמְּ ת  נְּ יֹום ַשבָּ בּו נּוחּו בְּ  שְּ
אּו ִוי וְּ ֹרש נָּ ִמיּדְּ אֹות יֶַׁשע ֲעֵשה ִעִמי  לָּ  וְּ

ִמי תֹוְך ַכרְּ ַטע שֹוֵרק בְּ ֵני ַעִמי  נְּ ַעת בְּ ֵעה ַשוְּ  שְּ
ה רָּ צְּ תֹוְך בָּ ל בְּ בֶׁ ֹרְך בָּ ה  ּדְּ רָּ בְּ ר ּגָּ ַגם ֱאדֹום ֲאשֶׁ  וְּ
ה רָּ בְּ ַאף עֶׁ ַרי בְּ ֹתץ צָּ א  נְּ רָּ קְּ יֹום אֶׁ ַמע קֹוִלי בְּ  שְּ

ר ַהר בָּ ר  ֲהַדס ֱאֹלִהים ֵתן ַבִמדְּ הָּ רֹוש ִתדְּ ה בְּ  ִשּטָּ
ר הָּ ַלִּנזְּ ִהיר וְּ ַלַמזְּ ר  וְּ הָּ ֵמי נָּ לֹוִמים ֵתן כְּ  שְּ

ַמי ֵאל ַקּנָּא ה  ֲהדֹוְך קָּ ִגּנָּ ב ּוִבמְּ מֹוג ֵלבָּ  בְּ
אנָּה ַמלֶׁ ה ּונְּ ִחיב פֶׁ ַנרְּ ה  וְּ ָך ִרּנָּ שֹוֵננּו לְּ  לְּ

ָך שֶׁ ַנפְּ ה לְּ מָּ כְּ ה חָּ עֶׁ ָך  דְּ ֹראשֶׁ ר לְּ תֶׁ ִהיא כֶׁ  וְּ
וַ  ֹצר ִמצְּ ָךנְּ ֹדשֶׁ ָך ת קְּ ֹדשֶׁ ֹמר ַשַבת קְּ דונש בן לברט' ר  שְּ
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ַמּיָּא יָּּה ִרבֹון ַעלְּ ַלם וְּ ַכּיָּא עָּ ְך ַמלְּ לֶׁ א מֶׁ כָּ תְּ הּוא ַמלְּ  ַאנְּ
ַהּיָּא ִתמְּ ְך וְּ תָּ בּורְּ ֵדי גְּ ַהֲחַוּיָּא עֹובָּ ַמי לְּ ַפר ֳקדָּ  שְּ

א שָּ ַרמְּ א וְּ רָּ ִחין ֲאַסֵּדר ַצפְּ בָּ א שְּ שָּ ל ַנפְּ א כָּ רָּ א בְּ א ַקִּדישָּ הָּ ְך ֱאלָּ  לָּ
שָּ  ֵני ֱאנָּ ַמּיָּא אִעיִרין ַקִּדיִשין ּובְּ עֹוף שְּ א וְּ רָּ  ֵחיַות בָּ
ַתִקיִפין ְך וְּ דָּ ִבין עֹובָּ רְּ ִפיִפין ַרבְּ ַמּיָּא ַזִקיף כְּ  ַמִכיְך רָּ
ִפין ִנין ַאלְּ ַבר שְּ ִחי גְּ ַנּיָּא לּו יְּ בְּ חּושְּ ְך בְּ תָּ בּורְּ א ֵיעּול ּגְּ  לָּ

א בּותָּ ר ּורְּ קָּ א ִּדי ֵליּה יְּ הָּ א ֱאלָּ תָּ וָּ יָּ ְך ִמֻפם ַארְּ נָּ רֹוק ַית עָּ  פְּ
אוְּ  לּותָּ ְך ִמּגֹו ּגָּ ל ֻאַמּיָּא ַאֵפיק ַית ַעמָּ תְּ ִמכָּ ַחרְּ ְך ִּדי בְּ  ַעמָּ

ִשין ש ֻקדְּ ֹקדֶׁ ְך תּוב ּולְּ שָּ ּדָּ ִמקְּ ִשין  לְּ ַנפְּ  ֲאַתר ִּדי ֵביּה יֱֶׁחדּון רּוִחין וְּ
ֲרֲחִשין ְך ִשיִרין וְּ רּון לָּ ַרּיָּא ִויַזמְּ ֻשפְּ א דְּ תָּ ֵלם ַקרְּ  רהא'ישראל נג' ר  ִבירּושְּ

 
ה ֹאד ַנֲעלָּ יו ֵאל מְּ נָּ יו  ֲאַקֵּדם פָּ ֹענָּ ה ָאֹבא ִלמְּ ִהלָּ ה ּותְּ ִשירָּ  בְּ

ַאֲהֹרן ה וְּ יו  ִכיֵמי ֹמשֶׁ נֹותָּ כְּ ִמשְּ  יֹוִביֵלִני לְּ
ַמע קֹוִלי ִישְּ ִתי ַתַעל וְּ עָּ ַיֲעזֹור ִלי  לּו ַשוְּ ַלח ִלי ַמַעל וְּ ִיסְּ  וְּ

ֵרי ִפי ִאמְּ ִלי  ַיֲאֵזן לְּ ַמֲעלָּ ן לְּ ַאל ֵיפֶׁ  וְּ
תוֹ  ַכלָּ ן וְּ תָּ חָּ ֵרם לְּ תֹו  יָּּה הָּ קָּ ִצדְּ ן וְּ ֵאיתָּ כּות ָאב הָּ  ִבזְּ
ֵחל ה רָּ כָּ ֹלְך ַהַמלְּ ִתמְּ כּותוֹ  וְּ ַמלְּ ֹלֹמה בְּ  משה אשקר הכהן' ר  ִכשְּ

 
ה ַהֵקץ מָּ א  לָּ ם נָּ תָּ  ִנסְּ

א  ֱאַסר נָּ ה לֹו נֶׁ  ַעִמי ַכמָּ
א  ַלח נָּ  חֹוִבי ַמֵהר סְּ

א  ג ַחֵּור נָּ לֶׁ ִאי ַכשֶׁ טְּ  חֶׁ
ִתי ּו ִחירָּ ֵנה ֵבית בְּ  בְּ

ִתי  רָּ זְּ עֶׁ ה לְּ חּושָּ  וְּ
ִתי  ְך עֹולָּ ִריב לָּ ַאקְּ  וְּ
ַבר ַלי ּגָּ ְך עָּ ּדָּ  רפאל ענתבי' ר  ִכי ַחסְּ

 
א רָּ רֹור ִיקְּ ַבת ּדְּ ֵבן ּולְּ ַבת  לְּ מֹו בָּ ם כְּ כֶׁ רְּ צָּ ִינְּ  וְּ

ַבת ֹלא יֻשְּ ם וְּ כֶׁ ִעים ִשמְּ ת  נְּ יֹום ַשבָּ בּו נּוחּו בְּ  שְּ
אּו ִוי וְּ ֹרש נָּ ִמיּדְּ אֹות יֶַׁשע ֲעֵשה ִעִמי  לָּ  וְּ

ִמי תֹוְך ַכרְּ ַטע שֹוֵרק בְּ ֵני ַעִמי  נְּ ַעת בְּ ֵעה ַשוְּ  שְּ
ה רָּ צְּ תֹוְך בָּ ל בְּ בֶׁ ֹרְך בָּ ה  ּדְּ רָּ בְּ ר ּגָּ ַגם ֱאדֹום ֲאשֶׁ  וְּ
ה רָּ בְּ ַאף עֶׁ ַרי בְּ ֹתץ צָּ א  נְּ רָּ קְּ יֹום אֶׁ ַמע קֹוִלי בְּ  שְּ

ר ַהר בָּ ר  ֲהַדס ֱאֹלִהים ֵתן ַבִמדְּ הָּ רֹוש ִתדְּ ה בְּ  ִשּטָּ
ר הָּ ַלִּנזְּ ִהיר וְּ ַלַמזְּ ר  וְּ הָּ ֵמי נָּ לֹוִמים ֵתן כְּ  שְּ

ַמי ֵאל ַקּנָּא ה  ֲהדֹוְך קָּ ִגּנָּ ב ּוִבמְּ מֹוג ֵלבָּ  בְּ
אנָּה ַמלֶׁ ה ּונְּ ִחיב פֶׁ ַנרְּ ה  וְּ ָך ִרּנָּ שֹוֵננּו לְּ  לְּ

ָך שֶׁ ַנפְּ ה לְּ מָּ כְּ ה חָּ עֶׁ ָך  דְּ ֹראשֶׁ ר לְּ תֶׁ ִהיא כֶׁ  וְּ
וַ  ֹצר ִמצְּ ָךנְּ ֹדשֶׁ ָך ת קְּ ֹדשֶׁ ֹמר ַשַבת קְּ דונש בן לברט' ר  שְּ
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 רחל תשמע קוליה
 

 התשמע קולי רחוקי שלי 
 התשמע קולי באשר הנך 

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

 
ה ודרכים בה רב   ֵתֵבל זֹו ַרבָּ

 . נפגשות לדק נפרדות לעד
 , אך כושלות רגליו, מבקש אדם

 . למצוא את אשר אבד לא יוכל
 

 , אחרון ימי כבר קרוב אולי
 . כבר קרוב היום של דמעות פרידה

 , אחכה לך עד יכבו חיי
 .כחכות רחל לדודה

 
  יעקב גלעד מילה טובה

 
 אפילו בשרב הכי כבד 
 ד ידעתי שהגשם עוד יר

 ראיתי בחלון שלי ציפור 
 . אפילו במשב סופה וקור

 
 לא פעם זה קשה 

 אבל לרוב מילה טובה 
 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

 
 לתקווה תמיד השארתי פתח 

 אפילו כשכבתה האהבה 
 חלמתי על ימים יותר יפים 
 .אפילו בלילות שינה טרופים

 
 

 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 
והאדם ועם כל העולם , ועם ארצי

 . אשר בראת
 

 חרש חרש , בלאט
 טופפות , אט אט

 , עתידות עתידות לקראתנו
 . ואת מחייכת אלי מתוך השינה

 , טוב מאוד, טוב מטוב, יהיה לנו טוב
 זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר 

 את צוחקת אלי 
 .מתוך מתוך השינה
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 ברכת השנים: תשרי
 

  אתאת השנה הזברך עלינו 
 בואתה לטובה ואת כל מיני ת

 ותן ברכה על פני האדמה 
 ושבענו מטובה 

 וברך שנתנו 
 .כשנים הטובות לברכה

 
 'דליה רביקוביץ שובי לביתך

 
 ? ילדה, מה לך בחוץ

 . מנוח לא מצאה רגלך
 חזרי אלי , ציפור פצועה
 . ושובי לביתך

 
 , ני לקולותהאזי

 , הרעם על גגות בתים
 . שמרי נפשך, מקול סופה
 . שובי לביתך

 
 , סהר חצות גבוה

 , אור על ענפי אילן
 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 
 . מר קטןז
 

 , שאי עין למרום
 . כבר סדק שחר מאפיר

 

 
 . נעורה כבר ציפור אחת

 .שובי לביתך
 

 נעמי שמר התחדשות אחרת: חשון
 

 . עייפות בלתי מוסברת
 פיק ברכיים לא מובן 

 , על כל הדרךצל שרב 
 ואבק לבן 

 אבל עודך משווע 
 לגשמי ברכה 

 עוד רחוקה מנוחתך 
 

 . אחרי החגים יתחדש הכל
 יתחדשו וישובו ימי החול 

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

 
 בגנך פורחים לפתע 
 עץ הפרי ועץ הסרק 

 ועץ החלומות 
 ועץ הטוב והרע 

 ומוטלים כל כליך 
 ך בחצר בית

 לא נשלמה מלאכתך 
 

 במסע שלא נגמר 
 בין שדות הצל ושדות האור 

 יש נתיב שלא עברת 
 ושתעבור 

 שעון סמוי מן העין 
 מצלצל לך 

 לא נשלמה אהבתך
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 לוין קיפניסתפילת גשם 

 
ם ם, ּגֶׁשֶׁ ה ֵמֹחם, ּגֶׁשֶׁ דֶׁ ח שָּ ֱאנָּ  נֶׁ
ם ם, ּגֶׁשֶׁ ִלי ֹּדם, ּגֶׁשֶׁ ַחֵּנן ַהַּגן בְּ  ִמתְּ

ַמִים ַמע קֹוֵלנּו ֵאל שָּ  שְּ
ץ ָארֶׁ ֵרד לָּ ם ַמִים, וְּ  !ּגֶׁשֶׁ

 
ם ם, ּגֶׁשֶׁ ם ַאט, ּגֶׁשֶׁ רֶׁ נֹוֵעַע כֶׁ  ִמתְּ
ם ם, ּגֶׁשֶׁ ל ַבד, ּגֶׁשֶׁ ַחש כָּ ֵדס ִילְּ  ַבַפרְּ

ַמע קֹוֵלנּו ֵאל ַמִים שְּ  שָּ
ץ ָארֶׁ ֵרד לָּ ם ַמִים, וְּ  !ּגֶׁשֶׁ

 
ם ם, ּגֶׁשֶׁ ד ֵחן, ּגֶׁשֶׁ ַפֵלל ַּגם יֶׁלֶׁ  ִמתְּ
ם ם, ּגֶׁשֶׁ נּו ֵתן, ּגֶׁשֶׁ ַמִים לָּ  ֵאל שָּ

ַמִים ַמע קֹוֵלנּו ֵאל שָּ  שְּ
ץ ָארֶׁ ֵרד לָּ ם ַמִים, וְּ  !ּגֶׁשֶׁ

 
 

 יוסף שריג אור וירושלים: כסלו
 

 השקט שוב צונח כאן משמי הערב 
 כדאיית דיה מעל התהומות 

 ושמש אדומה נושקת להט חרב 
 . גדלים והחומותהמ, את הפסגות

 
 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

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

 , ה נושמתבדממת אשמורת אחרונ
 , ובקטיפת שחקים רסיס אחרון מחויר
 אך שחר כבר כיפת זהב שלה אודמת 

 . הרך של אור צעיר, למגעו החם
 

 נורית הירש בוא בשלום: טבת
 

 ציפורי הצפון כבר הגיעו 
 מתערבל האבק בגבעות 

 אחותינו הרוח עברה בדרכים 
 . ואנחנו צמאים לאות

 
 ה בוא בשלום החורשה מזכיר
 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 
 כתינוק על אימו היחידה 

 אחותינו הרוח עברה בשדות 
 . והגשם בכף ידה

 
  ....זכירהבוא בשלום החורשה מ

 
 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

 עץ פריו ונתן ה
 . 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

 מיוחדת משלו  יש לו שירה
 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 

 מן השירה מתמלא 
 ומשתוקק אל ארץ ישראל 
 אור גדול אזי נמשך והולך 

 ל הארץ עליו מקדושתה ש
 ומשירת העשבים 

 .נעשה ניגון של הלב
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 מרדכי זעירא שיר ההודיה: אדר
  

 בלובן שקדיה , ארצי, ליוית אותי
 , בזהר חמתך ומרחבי שדותייך

 הוא שיר ההודיה , ושיר נתת בפי
 . להשמיעו הרחק הרחק מגבולותייך

 
 , זה שיר הרגבים, והוא שמור בלב

  וברחבי נכר מולדת יעטפנו
 ורבבות אחי בנייך הטובים 

 . יקשיבו לו דומם וירגעו ממנו
 

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

 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 

 ורת אביב לך הבאתי בש
 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
 הדובדבניה הלבינה 

 
 פרח דודי נתן ריחו 

 ויחי , ויחי
 צאי ברכיהו באביבך 

 י בך אשכינה את אביב
 אף אני , אף אני

 ואברכך ואניבך 
 

 , יחדיו נפליג אל השדה
 אל הגיא , אל ההר

 ואלקטה שם זכריות 
 אסוף אאסוף 

 פניני טל , פניני טל
 אל צווארך מרגליות 

 
 יחדיו נרד אל המעין 

 מלא רוך , וכמוך
 עליז בהיר ואוורירי 

 , תחת שמי אדוני
 עם הגל עם הדרור 

 .ל שירייזהיר אף יצלצ
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 חיים נחמן ביאליק אל הציפור: אייר
 

ב שּוֵבְך לֹום רָּ ת, שָּ דֶׁ מֶׁ ה נֶׁחְּ  ,ִצפֹורָּ
ל צֹות ַהֹחם אֶׁ  – ַחלֹוִני-ֵמַארְּ

ֵרב ַמה ל קֹוֵלְך ִכי עָּ ה-אֶׁ תָּ לָּ ִשי כָּ  ,ַּנפְּ
עֹוִני ֵבְך מְּ זְּ עָּ ף בְּ  .ַבֹחרֶׁ

 
ִרי ה, ַסֵפִרי, ַזמְּ רָּ קָּ  ,ִצפֹוִרי ַהיְּ

אֹות לָּ ַחִקים ִנפְּ רְּ ץ מֶׁ רֶׁ  ,ֵמאֶׁ
ה ץ ַהַחמָּ ָארֶׁ ם בָּ ה, ֲהַגם שָּ  ,ַהּיָּפָּ

עֹות רָּ ה הָּ ינָּ בֶׁ אוֹ , ִתרְּ לָּ  ;תַהתְּ
 

ץ ָארֶׁ ַרת הָּ לֹום ִמִזמְּ ִאי ִלי שָּ  ,ֲהִתשְּ
ק א, ֵמֵעמֶׁ ִרים, ִמַּגיְּ  ?ֵמֹראש הָּ
ת, ֲהִרַחם  ,ִצּיֹון-ֲהִנַחם ֱאלֹוַּה אֶׁ

ִרים בָּ ה ִלקְּ ּה ֲעזּובָּ  ?ִאם עֹודָּ
 

מֹון רְּ ִניִנים ַהַּטל ַעל ַהר חֶׁ  ,ֲהֵיֵרד ִכפְּ
עֹות מָּ ִיֹפל ִכדְּ  ?ִאם ֵיֵרד וְּ

ִהיִרים-ּוַמה יו ַהבְּ ֵּדן ּוֵמימָּ לֹום ַהַּירְּ  ?שְּ
לֹום ל ּושְּ ִרים-כָּ הָּ עֹות, הֶׁ בָּ  ?ַהּגְּ

 
ִדים ֹעבְּ ַאַחי הָּ ה, וְּ עָּ ִדמְּ ִעים בְּ  – ַהזֹורְּ

ֹעמֶׁ  ה הָּ ִרּנָּ רּו בְּ צְּ  – ?רֲהקָּ
ן ל-ִמי ִיתֶׁ ִתי אֶׁ ַעפְּ ר וְּ ץ-ִלי ֵאבֶׁ רֶׁ  אֶׁ

ֵקד ֵנץ ַהשָּ ּה יָּ ר, בָּ  !ַהֹתמֶׁ
 

עֹות מָּ לּו ַהּדְּ ר כָּ בָּ לּו ַהִקִצים, כְּ ר כָּ בָּ  – כְּ
ֹלא ֵהִקיץ ַהֵקץ ַעל גֹוִני-וְּ  ,יְּ

ב שּוֵבְך לֹום רָּ ה, שָּ רָּ קָּ  ,ִצפֹוִרי ַהיְּ
ֹרִּני-ַצֲהִלי א קֹוֵלְך וָּ  !נָּ

 
 
 
 

 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 

 כל שנבקש לו יהי 
 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
 זה סוף הקיץ סוף הדרך 

 להם לשוב הלום  תן
 . 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 באר: סיון
 

 במדרון מעל הוואדי 
 עץ השקדייה פורח 

 באוויר ניחוח הדסים 
 זה הזמן לפני הקיץ 

 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 
 חרש יכנס בדלת 

 . להישאר כנס ועד עולם יוכלחרש י
 

 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 

 .והשער שוב לא יסגר

 
 מתתיהו שלם בלת בשדהש

 
 שיבולת בשדה 

 כורעה ברוח 
 . מעומס גרעינים כי רב

 ובמרחב הרים 
 יום כבר יפוח 

 . השמש כתם וזהב
 

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

 
 
 

 
 
 

 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
 שילחו מגל , קיצרו

 .עת ראשית הקציר
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  לאה גולדברג רב מול גלעדע: תמוז
 

 , האילנות כל כך כבדים
 , כופף הפרי את הבדים

 , זו השעה המרגיעה
 . בה נרדמים הילדים

 
 אל הבקעה מן הגלעד 

 , טלה שחור ורך ירד
  -כבשה פועה בוכה בדיר 
 . זה בנה הקט אשר אבד

 
 , ישוב טלה אל חיק האם

 ישכב בדיר וירדם 
 והכבשה תישק אותו 

 . והיא תקרא אותו בשם
 

 נסתר הליל בין הבדים 
 והנביא הגלעדי 

 יורד דומם אל הבקעה 
.לחזות בשנת הילדים

 : אב מנחם
 יורם טהרלב שהשמש תעבור עלי

 
 ישנם ימים ללא מרגוע 
 בם לא אמצא לי נחמה 

 ומוכרחה אני לנגוע 
 באדמה , בעשבים

 לפסוע באותה הדרך 
 בתוך פריחת הכרכומים 

 ולהיות כל כך אחרת 
 . ולפרוח ערב הגשמים

 
 רק תפילה אשא 

 אלי , הוי אלי
 שהשמש תעבור עלי 

 ותראה לי שוב את משעולי 

 
 
 

 אלי , הוי 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 נודדות: אלול
 

 עם הסתיו חזרו הציפורים 
 . מעבר להרים, מעבר למדבר

 והוא ראה אותה על הענף 
 . והיא דקת כנף, והיא כחולת נוצה

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

 . כמו בסתיו הציפורים
 

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

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

 
 , בין שקיעות וקור, ובחורף

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

 . הם עפו שיכורים אל חורש ואל גן
 

 , עת חזר אביב אל הכפרים
 . שב אל המדבר והיא אל ההרים הוא

 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 

 מיתרים נשפך כאב מ
 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 
 הד מנגינה עוד נשמע  ובדממה

 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
 

 החום הגדול , הקיץ עבר
 שנה חדשה באה לכל 

 נודדות ציפורים , רוחות מנשבות
 . םהולכים ובאים הימים הקרי

 
 הביטו וראו קטונתי אתמול 

 הקיץ עבר ואני כבר גדול 
 שנה חדשה התחילה היום 

 .היי נא ברוכה ובואך לשלום
 
 

 יהי הכל 
 ברטולד ברכט: מלים

 נתן זך: תרגום
 

 שייך לכל  יהי הכל
 להטיב עימו שיוכל

 שיוכל להטיב עימו
 

 הילד לאישה האימהית
 למען יגדל

 העגלה לעגלון הטוב
 בה היטבלמען ינהג 

 למשקים אותה מים, והאדמה
 .למען תתן פריה בעיתו



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

מֹוהָּ     ה כָּ תָּ יְּ ֹּלא הָּ ה שֶׁ ּדָּ מְּ ִתי חֶׁ ַדעְּ ם יָּ   שָּ
ת    ַשבָּ ִביִעי בְּ יָּה יֹום ַהשְּ ַמן ַההּוא הָּ ַהזְּ  וְּ
ֹבּהַ      ִמים ִלגְּ ַעצְּ יּו ִמתְּ נֹות הָּ ל ַבֵּדי ִאילָּ כָּ   .וְּ
 

אֹור ֵהחֵ     הָּ ֹבעַ וְּ ר ִלנְּ הָּ נָּ ִביב שֹוֵטף כְּ   ,ל ִמסָּ
ַמד    ה חָּ ַּגל ַהַחמָּ ת ַּגלְּ ַעִין אֶׁ ַּגל הָּ ַגלְּ  .וְּ

מֹוהָּ     ה כָּ תָּ יְּ ֹּלא הָּ ה שֶׁ ּדָּ מְּ ִתי חֶׁ ַדעְּ  .ָאז יָּ
 

ֹבעַ     ַדע שָּ אֹור ֹלא יָּ הָּ אֵשי ַהִשיִחים וְּ ִהירּו רָּ  ,ִהזְּ
וֹותָּ     ל ַאדְּ כָּ ר ּובְּ הָּ ַגֵלי ַהּנָּ  ,יו ִנַצתִנַתְך בְּ

ֹלעַ     ב ִלבְּ הָּ ַתפּוַח זָּ יו כְּ ֵעינָּ יָּה בְּ  .ַאף ֹראִשי הָּ
 

ֹלעַ     ן ִלבְּ ת ִפיהֶׁ ֲערּו אֶׁ ֻהבֹות פָּ ר צְּ הָּ   שֹוַשֵּני נָּ
ט    ב ַהשָּ ֵעשֶׁ עֹול הָּ ִגבְּ ן וְּ זָּ פְּ חָּ ר בְּ הָּ וֹות ַהּנָּ ת ַאדְּ  ,אֶׁ
ת     ַשבָּ ִביִעי בְּ יָּה יֹום ַהשְּ אֹותֹו ַהּיֹום הָּ   וְּ

ֹבּהַ     ה ִלגְּ שּוקָּ ִמים ִבתְּ ַעצְּ נֹות ִמתְּ ל ַבֵּדי ִאילָּ כָּ  וְּ
מוה    ה כָּ תָּ יְּ ֹּלא הָּ ה שֶׁ ּדָּ מְּ ִתי חֶׁ ַדעְּ ָאז יָּ  .וְּ

 
 
 

 דליה רביקוביץ                                                      
  



 

 
  קידוש לליל שבת

 
ר ִהי בקֶׁ ב ַויְּ רֶׁ ִהי עֶׁ ָאםוַ . יום ַהִשִשי :ַויְּ בָּ ל צְּ כָּ ץ וְּ ָארֶׁ הָּ ַמִים וְּ ֻכלּו ַהשָּ  : יְּ

ה שָּ ר עָּ תו ֲאשֶׁ ַלאכְּ ִביִעי מְּ ַכל ֱאלִהים ַבּיום ַהשְּ ל . ַויְּ ִביִעי ִמכָּ בת ַבּיום ַהשְּ ַוִּישְּ
ה שָּ ר עָּ תו ֲאשֶׁ ַלאכְּ ַקֵּדש אתו: מְּ ִביִעי ַויְּ ת יום ַהשְּ ְך ֱאלִהים אֶׁ רֶׁ בָּ ִכי בו . ַויְּ

ל  ַבת ִמכָּ א ֱאלִהים ַלֲעשותשָּ רָּ ר בָּ תו ֲאשֶׁ ַלאכְּ   :מְּ
 

ִרי  (לחיים: עונים) חברי וחברותי ַסבְּ
ה ה רּוְך ַאתָּ ן. 'בָּ פֶׁ ִרי ַהּגָּ ם בוֵרא פְּ עולָּ ְך הָּ לֶׁ  : ֱאלֵהינּו מֶׁ
ה ה רּוְך ַאתָּ עולָּם' בָּ ְך הָּ לֶׁ נּו. ֱאלֵהינּו מֶׁ ה בָּ צָּ רָּ יו וְּ ותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ ר ִקּדְּ ַשַבת . ֲאשֶׁ וְּ

דְּ  ה קָּ ַאֲהבָּ נּושו בְּ ִחילָּ צון ִהנְּ רָּ ֵראִשית. ּובְּ ַמֲעֵשה בְּ רון לְּ ה  ִזכָּ ִחלָּ ִכי הּוא יום תְּ
ִים רָּ ר ִליִציַאת ִמצְּ ש ֵזכֶׁ ֵאי קדֶׁ רָּ ִמקְּ תָּ מִ  .לְּ נּו ִקַּדשְּ אותָּ תָּ וְּ ַחרְּ נּו בָּ ַעִמיםם עִ /  ִכי בָּ ל הָּ ַשַבת  כָּ וְּ

ַחלְּ  צון ִהנְּ רָּ ה ּובְּ ַאֲהבָּ ָך בְּ שְּ דְּ נּוקָּ ה ה : תָּ רּוְך ַאתָּ ת. 'בָּ ַקֵּדש ַהַשבָּ  :מְּ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ה יֹום יֹום      ִאי ַכלָּ ִשי צְּ ִכי ַנפְּ  לְּ
ה     כָּ ת ַהַמלְּ ֵני ַשבָּ ַקֵבל פְּ  . לְּ

 
                                                                          

 ועגלבאמיר                               


