ָּככָּה כְּ מ ֹו ֶׁשאֲ נִ י ה ֹולֵך
אֲ נִ י רוֹצֶׁ ה לְּ ַקבֵ ל פְּ נֵי ַשבָּ ת הַ ַמלְּ כָּה.
לְּ גּופִ י בְּ ג ִָּדים ֶׁשל יוֹם יוֹם וְּ גּופִ י,
ִאם בִ כְּ לָּל ,אֵ ינֶּׁנּו ָּחזָּק בִ כְּ לָּל
וְּ גַם הַ ּנֶׁפֶׁ ש ֹלא.
ָּככָּה כְּ מ ֹו ֶׁשאֲ נִ י ה ֹולֵך
ִאם אֲ ַקבֵ ל פְּ נֵי ַשבָּ ת הַ ַמלְּ ָּכה
וְּ הָּ יּו הַ בְּ ג ִָּדים לְּ גּופִ י ֶׁשל יוֹם יוֹם
וְּ גּופִ י אֶׁ פְּ ָּשר ַחלָּש יו ֵֹתר מֵ ִרגְּ ָּשה
אֲ בָּ ל הַ ּנֶׁפֶׁ ש ֹלא.
ָּככָּה כְּ מ ֹו ֶׁשאֲ נִ י עוֹדֶׁ ּנִ י ה ֹולֵך
ִאם ְּת ַקבֵ ל ַשבָּ ת הַ ַמלְּ כָּה אֶׁ ת פָּ נַי
יִלְּ בַ ש ּגּופִ י ַשבָּ ת יוֹם יוֹם וְּ גּופִ י יֶׁחֱ זַק
וְּ הַ ַשבָּ ת בַ ּנֶׁפֶׁ ש ְּת ִהי.
לְּ כִ י נַפְּ ִשי ְּצ ִאי ַכלָּה יוֹם יוֹם
לְּ ַקבֵ ל פְּ נֵי ַשבָּ ת הַ מַ לְּ כָּה.
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שיר השירים
אֶׁ לִּ -גּנַת אֱ גוֹז י ַָּר ְּד ִתי לִ ְּראוֹת בְּ ִאבֵ י הַ ּנָּחַ ל
לִ ְּראוֹת הֲ פָּ ְּרחָּ ה הַ ּגֶׁפֶׁ ן ,הֵ נֵצּו הָּ ִרמֹנִ ים.
לְּ כָּה דו ִֹדי ֵנצֵ א הַ ָּשדֶׁ ה נָּלִ ינָּה בַ כְּ פָּ ִרים ,נ ְַּשכִ ימָּ ה לַכְּ ָּר ִמים.
נִ ְּראֶׁ ה ִאם-פָּ ְּרחָּ ה הַ ּגֶׁפֶׁ ן ,פִ ַתח הַ ְּסמָּ ַדר.
יחי גַּנִ י יִזְּ לּו בְּ ָּשמָּ יו
עּורי צָּ פוֹן ּובו ִֹאי ֵתימָּ ן ,הָּ פִ ִ
ִ
ָּיבֹא דו ִֹדי לְּ גַּנ ֹו וְּ יֹאכַל פְּ ִרי ְּמג ָָּּדיו.
ּושכִ ינְּ ֵתיּה ,בִ ְּד ִחילּו ְּּור ִחימּו,
קּוד ָּשא בְּ ִריְך הּוא ְּ
לְּ ֵשם יִחּוד ְּ
ִחּודא ְּשלִ ים בְּ ֵשם כָּל י ְִּש ָּראֵ ל.
לְּ יַחֲ ָּדא ֵשם יוד ה"י בְּ וָּ א"ו ה"י בְּ י ָּ
שורר בְּ קול נ ִָּעים ִשיר הַ ִש ִירים
ִהּנֵה אֲ נ ְַּחנּו בָּ ִאים לְּ ֵ
ִחּודא ְּשלִ ים.
יוצ ֵרנּו ,לְּ עו ֵֹרר ַאהֲ בַ ת ּדו ִֹדים בְּ י ָּ
לַעֲ שות נַחַ ת רּוחַ לְּ ְּ
ּדו ִֹדי י ַָּרד לְּ גַּנ ֹו לִ ְּרעוֹת בַ ּגַּנִ ים לְּ ִה ְּש ַת ְּע ֵשעַ וְּ לִ לְּ קוֹט שו ַֹשּנִ ים
קוֹל ּדו ִֹדי דוֹפֵ ק פִ ְּת ִחי לִ י ַתמָּ ִתי ַשעֲ ֵרי ִצּיוֹן אֲ ֶׁשר ָאהַ בְּ ִתי
יהי נעַ ם אֲ דנָּי אֱ להֵ ינּו עָּ ֵלינּוּ .ומַ עֲ ֵשה יָּדֵ ינּו כונְּ נָּה עָּ לֵינּוּ .ומַ עֲ ֵשה יָּדֵ ינּו כונְּ נֵהּו:
וִ ִ

לקט פסוקים משיר השירים עבור שבתות הקיץ
(עבור שבתות החורף  -שיר השירים מופיע במלואו בעמוד )4
טֹובים ִ֖שמן
יח ְׁשמָּׁ נ֣יָך ִּ֔
־טֹובים ד ִ֖דיָך מ ָּׁ ֹֽיָּֽין׃ לְׁ ֵ֙ר ֵַ֙
יקֹות ִּ֔פיהּו ֹֽכי ִׁ֥
ֹלמה׃ ישָּׁ ֵ֙קניֵ֙ מנְׁ ש ֣
ִׁ֥שיר הַ ש ִ֖ירים ֲא ִׁ֥שר ל ְׁש ֹֽ
יאני הַ ֶּ֜מלְך חֲדָּׁ ָּׁ ָ֗ריו נָּׁגִ֤ילָּׁה וְׁ נ ְׁש ְׁמחָּׁ הֵ֙ ִּ֔ ָּׁבְך
ּתּורק ְׁש ֶ֑מָך עַ ל־כִ֖ן ֲעל ִָּׁׁ֥מֹות אֲה ֹֽבּוָך׃ מָּׁ ְׁשכִ֖ני אַ ח ֲ֣ריָך נ ֶָּׁ֑רּוצָּׁ ה הֱב ַ֨ ַ
ַ֣
פּוחים כי־חֹולַ ִׁ֥ת אַ ה ֲָּׁבִ֖ה ָּׁ ֹֽאני׃
ישֹות ַרפְׁ ִ֖דּוני בַ ּתַ ֶ֑
ַנז ְִׁ֤כ ָּׁירה ד ֵ֙דיָךֵ֙ מ ִַּ֔יין מישָּׁ ִ֖רים אֲה ֹֽבּוָך׃ סַ ְׁמכֵ֙ ּוניֵ֙ ָּׁ ֹֽבאֲש ִּ֔
אשי וימינִ֖ ֹו ְּׁתחַ בְׁ ֹֽקני׃ ה ְׁש ַ֨ ַבעְׁ ּתי א ְׁת ֶּ֜כם בְׁ נִ֤ ֹות יְׁ רּושָּׁ ַ ֵ֙לםֵ֙ בצְׁ בָּׁ ִּ֔אֹות ִ֖אֹו בְׁ אַ יְׁ ל֣ ֹות הַ ָּּׁׂ ֶ֑דה
ְׁשמאלֹוֵ֙ ַ ּ֣תחַ ת לְׁ ר ִּ֔
דֹודי הנה־זִ֖ה ָּׁבֶ֑א ְׁמדַ לגֵ֙ עַ ל־ה֣הָּׁ ִּ֔רים ְׁמקַ פִ֖ץ
ם־ּתעֹֽ ְֹׁור ֛רּו את־הָּׁ אַ ה ֲָּׁבִ֖ה עַ ִׁ֥ד שּתחְׁ ָּׁ ֹֽפץ׃ ֣קֹול ִּ֔
אם־ּתָּׁ ִ֧עירּו׀ ְׁ ֹֽוא ְׁ
י־לְך׃ ֹֽכי־הנִׁ֥ה הַ ְׁס ָּׁ ִ֖תיו ע ָָּּׁׁבֶ֑ר הַ גשם חָּׁ ַלִ֖ף
דֹודי וְׁ ָּׁ ֣אמַ ר ֶ֑לי ִׁ֥קּומי לָּׁ ְ֛ך ַרעְׁ י ִָּׁׁ֥תי ָּׁי ָּׁפ ִ֖תי ּולְׁ כ ָּׁ ֹֽ
ַעל־הַ גְׁ בָּׁ עֹֽ ֹות׃ ָּׁענָּׁ ִׁ֥ה ִ֖
הָּׁ לַ ְִׁ֥ך לֹֽ ֹו׃ הַ נצָּׁ ניםֵ֙ נ ְׁר ֣אּו בָּׁ ִּ֔ ָּׁארץ עִׁ֥ת הַ ז ִָּׁ֖מיר הגֶ֑י ַע וְׁ ִׁ֥קֹול הַ ִּ֖תֹור נ ְׁש ַ ִׁ֥מע בְׁ אַ ְׁר ֹֽצנּו׃ יֹונ ִָּׁ֞תי ְׁבחַ גְׁ ו֣י הַ ָ֗סלַע
יעיני את־קֹולְֶ֑ך כי־קֹולְִׁ֥ך עָּׁ ִ֖רב ּומַ ְׁר ִׁ֥איְך נָּׁאוֹֽה׃ ִ֤עּורי צָּׁ פֹוןֵ֙
בְׁ ֵ֙סתרֵ֙ הַ מַ ְׁדר ִּ֔ ָּׁגה הַ ְׁר ֵ֙איניֵ֙ את־מַ ְׁר ִּ֔ ַאיְך הַ ְׁשמ ִ֖
ימן הָּׁ ִׁ֥פיחי גַנִ֖י יזְׁל֣ ּו בְׁ שָּׁ ָּׁ ֶ֑מיו י ִָּׁ֤בא דֹודיֵ֙ לְׁ גַנִּ֔ ֹו וְׁ יאכַ ִ֖ל פְׁ ִׁ֥רי ְׁמג ָּׁ ָֹּֽׁדיו׃
ּובֹואי ת ִּ֔ ָּׁ
֣
ָּׁב֣אתי לְׁ גַני֮ אֲ ח ֣תי ַכ ָּׁל ֒ה אָּׁ ִ֤ריתי מֹוריֵ֙ עם־בְׁ שָּׁ ִּ֔מי אָּׁ כַ ִ֤לְׁ ּתי יַעְׁ ריֵ֙ עם־דבְׁ ִּ֔שי שָּׁ ִׁ֥תיתי יינִ֖י עם־ ֲחל ֶָּׁ֑בי אכְׁ ל֣ ּו
י־לי אֲח ִ֤תי ַרעְׁ יָּׁתיֵ֙ יֹונ ָּׁ֣תי תַ מָּׁ ִּ֔תי
דֹופק פ ְׁתח ִ֞
דֹודי ָ֗
דֹודים׃ ֲאנִׁ֥י יְׁ שנָּׁ ִ֖ה וְׁ ל ֣בי עֶ֑ר ֣קֹול׀ ֣
ר ִּ֔עים ְׁש ִׁ֥תּו וְׁ שכְׁ ִ֖רּו ֹֽ
ת־רגְׁ ַלִ֖י
ֻּצֹותי ְׁר ִׁ֥סיסי ָּׁ ֹֽליְׁ לָּׁה׃ ָּׁפ ֵַ֙ש ְׁטּתיֵ֙ את־כֻּּתָּׁ נְׁ ִּּ֔תי איכָּׁ ִ֖ כָּׁה אלְׁ בָּׁ ֶ֑שנָּׁה ָּׁר ַחִׁ֥צְׁ ּתי א ַ
ָּׁא־טל קְׁ ּו ַ ִ֖
שראשיֵ֙ נ ְׁמל ִּ֔ ָּׁ
פּו־מֹור
דֹודי וְׁ י ַ ָּׁ֣די ָּׁנ ְֹֽׁט ָ֗
דֹודי שָּׁ לַ ִ֤ח יָּׁדֹוֵ֙ מן־הַ ִּ֔חר ּומעַ ִ֖י הָּׁ ִׁ֥מּו ָּׁע ָּׁ ֹֽליו׃ ַ ִׁ֥ק ְׁמ ֹּֽתי ֲאנִ֖י לפְׁ ּ֣תחַ לְׁ ֶ֑
איכָּׁ ִׁ֥ כָּׁה אֲטַ נְׁ ֹֽפם׃ ָ֗
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דֹודי חָּׁ ַ ֣מק עָּׁ ָּׁבֶ֑ר נַפְׁ שיֵ֙ ָּׁיֹֽצְׁ ָּׁ ֣אה בְׁ דַ בְׁ ִּ֔רֹו
דֹודי וְׁ ִ֖
וְׁ אצְׁ בְׁ עתַ יֵ֙ ֣מֹור ע ִּ֔בר עַ ִ֖ל כ ִַׁ֥פֹות הַ מַ נְׁ עֹֽ ּול׃ ָּׁפ ַ ִ֤תחְׁ ֹּֽתי ֲאניֵ֙ לְׁ ִּ֔
ת־דֹודי
ִּ֔
אתיו וְׁ ִׁ֥לא ָּׁע ָּׁנֹֽני׃ ה ְׁש ַבִׁ֥עְׁ ּתי א ְׁתכִ֖ם בְׁ נ֣ ֹות יְׁ רּושָּׁ ָּׁלִֶָ֑֑ם ֹֽאם־ּת ְׁמצְׁ אּוֵ֙ א
אתיהּו קְׁ ָּׁר ִ֖
בקַ ְׁש ֵּ֙תיהּוֵ֙ וְׁ ֣לא ְׁמצָּׁ ִּ֔
מַ ה־ּתַ ג֣ידּו ִּ֔לֹו שחֹולַ ִׁ֥ת אַ ה ֲָּׁבִ֖ה ָּׁ ֹֽאני׃ אל־גנַ ִ֤ת אֱגֹוזֵ֙ י ַ ִָּּׁ֔ר ְׁדּתי ל ְׁר ִ֖אֹות בְׁ אב֣י הַ נָּׁ ֶ֑חַ ל ל ְׁראֹותֵ֙ ה ָּׁ ֲֹֽפ ְׁר ָּׁח֣ה הַ ִּ֔גפן
הנִ֖צּו הָּׁ רמ ֹֽנים׃ ֣לא י ִּ֔ ַָּׁדעְׁ ּתי נַפְׁ ֣שי שָּׁ ִּ֔ ַמ ְׁתני מַ ְׁרכְׁ ִ֖בֹות ַעמי־נ ָֹּֽׁדיב׃

י ֹונ ִָּתי זִ יו יִפְּ עָּ תֵ ְך
וַ אֲ נִ י לְּ ַאהֲ בָּ ֵתְך
נָּאוָּ ה ִמכָּל עֲ לָּמוֹת
שּוק ֵתְך
נ ְָּּדדּו לִ ְּת ָּ

ָּּדמָּ ה לִ כְּ ִסיל וְּ כִ ימוֹת
אָּ ִשיר ִשיר עַ ל עֲ לָּמוֹת
נָּאוָּ ה ִמכָּל עֲ לָּמוֹת
מֵ עַ פְּ עַ פַ י ְּתנּומוֹת

ִשפְּ תו ַֹתיְִך שו ַֹשּנִ ים נו ְֹּטפוֹת מֹ ר ַאהֲ בָּ ה
בוֹעֲ רוֹת אֵ ש לֶׁהָּ בָּ ה
עֵ י ַניְִך כְּ מ ֹו יוֹנִ ים
ִמ ְּדבָּ ֵרְך לִ י עֲ ֵרבָּ ה
ִמ ְּדבָּ ֵרְך לִ י עֲ ֵרבָּ ה
ִמ ִשיר ָּש ִרים וְּ נוֹגְּ נִ ים הוֹגִ ים עֹז וְּ ַת ְּעצּומוֹת
ְּצבִ ּיָּה ַאל ִת ָּיר ִאי
ַאל י ְִּרפּו י ַָּדיְִך עוֹד
קֹר ִאי
אֶׁ ת י ֶֶׁׁתר צֹאנְּ ָך אֶׁ פְּ קֹד י ְִּש ָּראֵ ל ְּמ ָּ
אֶׁ ְּרעֵ ם בְּ כָּל הַ ר וָּ ִאי אֶׁ ְּרעֵ ם בְּ כָּל הַ ר וָּ ִאי
או ִֹשיב עָּ ִרים נְּ ַשמוֹת
אֲ ִשיבֵ ם מֵ אֶׁ ֶׁרץ נֹ ד

ר' ישראל נג'ארה

יַעֲ לָּה יַעֲ לָּה בו ִֹאי לְּ ַגּנִי
יָּבוֹא דו ִֹדי י ִָּחיש ְּצעָּ ָּדיו
דּודיו
ָארכּו נְּ ָּ
ִאם י ְִּד ִידי ְּ

הֵ נֵץ ִרמוֹן פָּ ְּרחָּ ה ּגַפְּ נִ י
וְּ יֹאכַל אֶׁ ת פְּ ִרי ְּמג ָָּּדיו
ידה אֵ ֵשב עַ ל כַנִ י
אֵ יְך י ְִּח ָּ

שּובִ י אֵ ַלי ,אַ ְּת בַ ת אֲ הּובָּ ה
ִהּנֵה עִ ִמי זֹאת אוֹת כְּ תּובָּ ה

שּובִ י אַ ְּת ,וַ אֲ נִ י אָּ שּובָּ ה
כִ י בְּ ת ֹוכְֵך אֶׁ ֵתן ִמ ְּשכָּנִי

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

ית
ּולְּ בַ ת מֵ ָאז או ִֹתי ָּקנִ ָּ
וְּ אֵ יְך תֹאמַ ר כִ י אֲ הַ בְּ ָּתנִי

יתיְך
אֲ יֻמָּ ִתי ,לְּ טוֹב ז ִֵר ִ
כִ י ַאהֲ בַ ת ע ֹולָּם אֲ הַ בְּ ִתיְך

יתיְך
וְּ לִ ְּת ִהלָּה ּולְּ טוֹב ָּש ִר ִ
עַ ל כֵן או ִֹשיבֵ ְך עַ ל ּדּוכָּנִ י

לּו י ְִּהי כִ ְּדבָּ ְּרָך ,י ְִּד ִידי
דּודי
ּולְּ תוְֹך ִצּיוֹן נְּ חֵ ה גְּ ִ

דּודי
עַ ָּתה מַ הֵ ר ֶׁת ְּאסֹף נְּ ִ
ַאק ִריב לְָּך אֶׁ ת ָּק ְּרבָּ נִי
וְּ ָּשם ְּ

ִחזְּ ִקי ַר ְּע ָּיה ִחכְֵך כְּ יֵין טוֹב
ּולְּ צָּ ַריְִך אֶׁ כְּ רוֹת וְּ אֶׁ ְּחטֹב

כִ י ִציץ י ְִּש ִעי ַרעֲ נָּן וְּ ָּרטֹב
וְּ ִחיש אֶׁ ְּשלַח לְָּך אֶׁ ת ְּסגָּנִ י

2

ר' ישראל נג'ארה

כּושן
ִעם אֹהֳ לֵי ָּ
ש ֹו ַכ ְּנ ְּת בַ ָּשדֶׁ ה
ִע ְּמ ִדי לְּ רֹאש כ ְַּרמֶׁ ל צַ פִ י לְּ הַ ר בָּ ָּשן
ַכלָּה ְּש ִאי עֵ ינְֵך
ַלּגַן אֲ ֶׁשר נ ְֶּׁחמַ ס
כִ י נִ ְּמלְּ ָאה שו ָֹּשן
ְּּור ִאי עֲ רּוג ֵָּתְך
כִ י ַתעֲ זוֹב ּגַּנִ י
מַ ה לְָּך יְּפֵ ה עַ יִן
ישן
ַתחַ ת עֲ צֵ י ִד ָּ
לִ ְּרעוֹת בְּ גַן י ְָּּק ָּשן
תֹאכַל ְּמג ִָּדים ָּשם
הָּ בָּ ה ְּר ָּדה ַלּגַן
ישן
ִת ְּשכַב וְּ גַם ִת ַ
ּובְּ חֵ יק יְּפַ ת עַ יִן
ַשעַ ר אֲ ֶׁשר ִנ ְּסּגַר קּומָּ ה פְּ ָּתחֵ הּו
ּוצבִ י אֲ ֶׁשר בָּ ַרח אֵ לַי ְּשלָּחֵ הּו
ְּ
לָּלִ ין בְּ בֵ ין ָּש ַדי
לְּ יוֹם בוֹאֲ ָך עָּ ַדי
ָּשם ֵריחֲ ָך הַ ּטוֹב עָּ לַי ְּתנִ יחֵ הּו
מַ ה זֶׁה ְּדמּות ּדוֹדֵ ְך ַכלָּה יְּפֵ ה-פִ יָּה
ִשלְּ חָּ ה וְּ ָּקחֵ הּו
ֹאמ ִרי אֵ לַי
כִ י ת ְּ
ָאדֹם וְּ טוֹב ר ִֹאי
הַ הּוא יְּפֵ ה עַ יִן
קּומָּ ה ְּמ ָּשחֵ הּו
ֵר ִעי וְּ דו ִֹדי זֶׁה

ר' שלמה אבן גבירול

ר' שלמה אבן גבירול

פָּ ְּרחָּ ה הַ ּגֶׁפֶׁ ן הֵ נֵץ ִרמוֹנִ י
עֵ ת ּדו ִֹדים ַכלָּה בו ִֹאי לְּ גַּנִ י
קּומי ַר ְּעי ִָּתי הַ חֵ ֶׁשק ּגָּבַ ר
ִ
חָּ לַף הַ ּג ֶֶׁׁשם הַ ְּס ָּתו עָּ בַ ר
ָּשם אֶׁ ֵתן ּדו ַֹדי לְָּך מַ ְּחמַ ד עֵ ינִ י
נֵצֵ א הַ ָּשדֶׁ ה נָּלִ ין בַ ִמ ְּדבָּ ר
ְּּדבַ ש וְּ חָּ לָּב ַתחַ ת לְּ ש ֹונְֵך
ַשלֶׁג ִשּנְֵך
יָּפִ ית וְּ נָּעַ ְּמ ְּת כ ֶׁ
יעינִ י מַ ְּראֵ ְך הַ ְּר ִאינִ י
ק ֹולְֵך הַ ְּש ִמ ִ
ְּצ ִאי נָּא ְּּור ִעי בְּ עִ ְּקבֵ י צֹאנְֵך
י ַָּר ְּד ִתי עָּ פְּ ָּרה לִ ְּרעוֹת בַ ּגַּנִ ים לִ ְּראוֹת בְּ יָּפְּ יְֵך עֵ י ַניְִך יוֹנִ ים
יתי מו ִֹרי לִ לְּ קוֹט שו ַֹשּנִ ים עָּ ַרכְּ ִתי שֻ לְּ חָּ ן מָּ סַ כְּ ִתי יֵינִ י
ָאר ִ
ִ
מַ יִם ַרבִ ים ֹלא יּוכְּ לּו לְּ ַכבוֹת אֶׁ ת הָּ ַאהֲ בָּ ה ַל ְּילָּה ֹלא ִת ְּשבוֹת
אתי ִריבוֹת עוֹד ִאם אֶׁ ְּשכָּחֵ ְך ִת ְּשכַח י ִ
ִמּיוֹם נְּ דוֹדֵ ְך נ ָָּּש ִ
ְּמינִ י משורר לא ידוע
ַארמוֹן ּגְּבוֹהָּ ה קוֹמָּ ֵתְך
כְּ גוֹבַ ּה הָּ ְּ
לְּ פֶׁ לַח הָּ ִרמוֹן אֲ ַדמֶׁ ה ַר ָּק ֵתְך
יתְך ְּצבִ ּיָּה עֵ ינֶׁיהָּ לְּ לִ בִ י ָאסָּ רּו
ּומוֹר ִעם ִקּנָּמוֹן יְּפִ יחּון ִמבֵ ֵ
כְּ מ ֹו חּוט הַ ָּשנִ ים ְּּדמּות ִשפְּ תו ֶֹׁתיהָּ
לְּ עֵ ינֵי הַ ּיוֹנִ ים אֲ ַדמֶׁ ה עֵ ינֶׁיהָּ
ַאהבָּ ה נִ ְּק ָּשרּו
לְּ בָּ בִ י ּולְּ בָּ בָּ ּה בְּ ְּ
צּורהָּ
לְּ יָּפְּ יָּּה עָּ ם עוֹנִ ים יְּבו ַֹרְך ֶׁ
עֲ דֵ י עָּ פָּ ר ַש ְּח ִתי ּובַ לֵב אֵ ש צו ֵֹרב
ְּּדבָּ ָּרּה ָּשמַ ְּע ִתי וְּ ק ֹולָּּה הֶׁ עָּ ֵרב
וְּ כַמֵ ת נִ ְּר ַּד ְּמ ִתי וְּ ִהּנֵה קוֹל עָּ ֵרב י ְִּד ִידי ִה ְּתאַ פַ ק וְּ ַר ְּחמַ י נִ כְּ מָּ רּו
ְּמ ַד ֶׁלגֶׁת מֵ הַ ר אֱ לֵי ּגִבְּ עָּ ה ָּרמָּ ה
לְּ בָּ נָּה כַסַ הַ ר ְּמ ִא ָּירה כַחַ מָּ ה
רּוחי בְּ י ָָּּדּה נ ְֶּׁחבָּ רּו
ַארבֶׁ ה מֹ הַ ר ְּתנּו לִ י הָּ עַ לְּ מָּ ה לְּ בָּ בִ י ִעם ִ
אֲ נִ י ְּ
נְּ טּויַת הַ ּגָּרוֹן וְּ עָּ לַי ִת ְּתחַ מַ ק
חֲ בַ צֶׁ לֶׁת ָּשרוֹן וְּ שו ַֹשּנַת עֵ מֶׁ ק
ָּתי זוֹרּו ר' משה הסופר מרומא
ְּר ִטּיָּה הָּ בִ יאּו לְּ מַ כ ִ
וְּ ָּתבִ יא הֶׁ חָּ רוֹן לְּ לִ בִ י הַ ּנָּמַ ק
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ַא ֶׁילֶׁת חֵ ן בְּ גָּלּות ִת ְּס ְּמכֵנִ י
לְּ כוֹס יֵינָּּה אֲ נִ י ָּת ִמיד ְּמזּומָּ ן
ְּשתּו דו ִֹדים לְּ עּומָּ ִתי וְּ ִשכְּ רּו
בּודה
בְּ הֵ יכַל בַ ת ְּמלָּכִ ים הַ כְּ ָּ
זְּ מָּ ן ִהפְּ ִריד לְּ כָּל ֵר ִעים וְּ דו ִֹדים
י ְַּק ֵשר חֵ ן וְּ חֶׁ סֶׁ ד עַ ל ּגְּ בֶׁ ֶׁרת
ְּמפַ ְּר ֵשז בַ עֲ נַן עָּ בֵ י ְּשחָּ ִקים
בּועים
ְּשעָּ ֶׁריהָּ חֲ ִמ ִשים הֵ ם ְּק ִ
ְּתעו ֵֹרר ַאהֲ בַ ת ָּרחֵ ל לְּ בָּ נִ ים
ֹלקים ִחיש לְּ עַ מֶׁ ָך יְּשּועָּ ה
אֱ ִ
ְּשלּומֵ י לֵב בְּ רוֹב ָּשלוֹם ְּתס ֹובֵ ב
ָּשלוֹם לְּ ָך ּדו ִֹדי
ָּשלוֹם לְּ ָך מֵ אֵ ת
לִ ְּק ַראת אֲ חו ְֹּתָך רּוץ
ּוצלַח כְּ בֶׁ ן י ִָּשי
ְּ
מַ ה ָּלְך יְּפֵ הפִ ּיָּה
ּותצַ לְּ צְּ לִ י ק ֹולְֵך
ְּ
הָּ עֵ ת אֲ ֶׁשר ַת ְּחפוֹץ
ִע ָּתּה וְּ עָּ ַליְִך

יקּה ְּמלוֹנִ י
ּובַ ַל ְּילָּה בְּ תוְֹך חֵ ָּ
וְּ נִ ְּתעָּ ַרב חֲ מַ ד יֵינָּּה בְּ יֵינִ י
וְּ הָּ ִעירּו לְּ ֵשכֶׁל ַרעֲ יוֹנִ י
וְּ שּולְּ חָּ נָּּה ְּמזּומָּ ן לַהֲ מוֹנִ י
אֲ בָּ ל ּדו ִֹדי בְּ ַאהֲ בָּ ה י ְִּמ ְּשכֵנִי
בְּ מַ ְּעּגַל חֵ ן וְּ חֶׁ סֶׁ ד יִזְּ כְּ ֵרנִ י
לְּ ַר ְּעי ִָּתי וְּ ִהיא ָּתפִ יק ְּרצוֹנִ י
זְּ כּות לֵָאה בְּ בִ ינָּה ִת ְּסעֲ דֵ נִ י
בְּ סוֹד מַ לְּ כּות עֲ ִש ִירית ַתעֲ לֵנִ י
בְּ עֵ ת ָּרצוֹן ְּתצַ ְּחצֵ חַ ּגְּרוֹנִ י
בְּ נֵי ִאיש ָּתם ְּסגּולַת ַאב הֲ מוֹנִ י ר' שלום שבזי

ַאדמוֹן
הַ צַ ח וְּ הָּ ְּ
ַר ָּקה כְּ מ ֹו ִרמוֹן
צֵ א נָּא לְּ הו ִֹשיעָּ ּה
ַרבַ ת בְּ נֵי עַ מוֹן
כִ י ְּתעו ְֹּר ִרי ַאהֲ בָּ ה
כ ְַּמ ִעיל בְּ קוֹל פַ עֲ מוֹן
ישּנָּה
ַאהֲ בָּ ה אֲ ִח ֶׁ
אֵ ֵרד כְּ טַ ל חֶׁ ְּרמוֹן ר' שלמה אבן גבירול

ה־בְֶ֑ך ַ ֹֽמה־ּתחֱזּוֵ֙ בַ ֣שּול ִַּ֔מית כ ְׁמח ַלִ֖ת ַ ֹֽהמַ ח ָּׁ ֲֹֽנָּֽים׃ לְׁ כָּׁ ִ֤ה דֹודיֵ֙ נצ֣א
ִ֤שּובי שֵ֙ ּוביֵ֙ הַ ֣שּול ִַּ֔מ ית ִׁ֥שּובי ִ֖שּובי וְׁ נחֱז ָּׁ
הַ ָּּׁׂ ִּ֔דה נ ִָּׁ֖לינָּׁה בַ כְׁ פ ָֹּֽׁרים׃ נ ְַׁש ֵ֙כימָּׁ הֵ֙ לַכְׁ ָּׁר ִּ֔מים נ ְׁר ִ֞אה אם ָּׁ ֹֽפ ְׁר ָּׁחִ֤ה הַ ֵ֙גפןֵ֙ פ ַ ּ֣תח הַ ְׁסמָּׁ ִּ֔ ַדר ה ִ֖נצּו הָּׁ רמֹונֶ֑ים ָּׁ ֛שם
אשי ֹֽוימינִ֖ ֹו ְּׁתחַ בְׁ ֹֽקני׃ ה ְׁש ַבִׁ֥עְׁ ּתי א ְׁתכִ֖ם ְׁבנ֣ ֹות יְׁ רּושָּׁ ָּׁלִֶָ֑֑ם מַ ה־ּתָּׁ ִ֧עירּו׀
א ִּׁ֥תן את־ד ַ ִ֖די ָּׁ ֹֽלְך׃ ְׁשמאלֹוֵ֙ ַ ּ֣תחַ ת ר ִּ֔
ּוח
ַל־דֹודּה ַ ִּ֤תחַ ת הַ ּתַ פֵ֙ ֵַ֙
ָּׁ ֶ֑
ה־ּת ֹֽע ְׁר ֛רּו את־הָּׁ אַ ה ֲָּׁבִ֖ה עַ ִׁ֥ד שּתחְׁ ָּׁ ֹֽפץ׃ ֣מי ָ֗זאת עלָּׁהֵ֙ מן־הַ מ ְׁד ִּ֔ ָּׁבר מ ְׁת ַרפִ֖קת ע
ּוֹֽ מַ ְׁ
ְׁרֹועָך
חֹותם עַ ל־ל ָ֗בָך ַ ֹֽכחֹותָּׁ םֵ֙ עַל־ז ִּ֔
ימני ַ ֹֽכ ֶּ֜ ָּׁ
עֹֽ ַֹור ְׁר ִּּ֔תיָך שָָּׁׁ֚ מָּׁ ה ח ְׁבלַ ְׁ֣תָך א ִּ֔מָך ָּׁ ִ֖שמָּׁ ה ח ְׁבלָּׁ ִׁ֥ה יְׁ ל ַ ָֹּֽׁד ְׁתָך׃ ש ַ֨
ֹֽכי־עַזָּׁ ִ֤ה כ ֵַָּׁ֙מותֵ֙ אַ ה ִּ֔ ֲָּׁבה קָּׁ ָּׁ ִׁ֥שה כ ְׁש ִ֖אֹול קנְׁ ָּׁ ֶ֑אה ְׁרשָּׁ פיהָּׁ ר ְׁשפי ִ֖אש שַ לְׁ הִׁ֥ב ְׁת ָּׁיֹֽה׃ ַ ֣מים ַר ָ֗בים ִ֤לא יֹֽ ּוכְׁ לּוֵ֙ לְׁ ַכ ֣בֹות
יֹושבת
ָּׁל־הֹון ביתֹוֵ֙ בָּׁ אַ ה ִּ֔ ֲָּׁבה ִ֖בֹוז י ִָּׁׁ֥בּוזּו לֹֽ ֹו׃ הַ ֣
ת־האַ ה ִּ֔ ֲָּׁבה ּונְׁ הָּׁ ִ֖רֹות ֣לא י ְׁש ְׁט ֶ֑פּוהָּׁ אם־י ַּ֨תן ֶּ֜איש את־כ ִ֤
א ָּׁ ֹֽ
דֹודי ּוֹֽ ְׁדמה־לְׁ ָךִ֤ לצְׁ ביֵ֙ ָׁ֚אֹו לְׁ ֣עפר ָּׁ ֹֽהאַ י ִָּּׁ֔לים ַעִ֖ל הָּׁ ִׁ֥רי
יעיני׃ בְׁ ַ ֣רח׀ ָ֗
יב ים לְׁ קֹולְִ֖ך הַ ְׁשמ ֹֽ
בַ ג ַָ֗נים חֲב ֛רים מַ קְׁ ש ִׁ֥
יעיני׃
יבים לְׁ קֹולְִ֖ך הַ ְׁשמ ֹֽ
יֹושבת בַ ג ַָ֗נים חֲב ֛רים מַ קְׁ ש ִׁ֥
בְׁ שָּׁ ֹֽמים׃ הַ ֣

בותינּו ואמותינוֶׁ ,שבִ זְּ כּות
ִרבון כָּל הָּ עול ִָּמים ,י ְִּהי ָּרצון ִמלְּ פָּ נֶׁיָך ה' אֱ להֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲ ֵ
ִשיר הַ ִש ִירים אֲ ֶׁשר ָּק ָּראנו וְּ לָּמַ ְּדנוֶׁ ,שהּוא קדֶׁ ש ָּק ָּד ִשים ֶׁש ְּתהֵ א ָּשעָּ ה זו ְּשעַ ת ַרחֲ ִמים,
ְּשעַ ת הַ ְּק ָּשבָּ הְּ ,שעַ ת הַ אֲ ָּזנָּה ,וְּ נִ ְּק ָּראֲ ָך וְּ ַתעֲ נֵנּוַ ,נעֲ ִתיר לְּ ָך וְּ הֵ עָּ תֵ ר לָּנּו ,וְּ ִת ְּהיֶׁה ִעם לְּ בָּ בֵ נּו
בותינּו ,וְּ ִעם יָּדֵ ינּו בְּ עֵ ת מַ עֲ בָּ דֵ ינּו ,וְּ ִת ְּשלַח בְּ ָּרכָּה ,הַ ְּצלָּחָּ ה
וְּ ִא ְּמ ֵרי פִ ינּו בְּ עֵ ת מַ ְּח ְּש ֵ
רוממֵ נּו,
לּותנּו ְּת ְּ
וְּ הַ ְּרוָּ חָּ ה ,בְּ כָּל מַ עֲ ֵשי יָּדֵ ינּוּ ,ומֵ עָּ פָּ ר עָּ נְּ יֵנּו ְּת ִקימֵ נּוּ ,ומֵ אַ ְּשפות ַּד ֵ
וְּ ָּת ִשיב ְּשכִ ינ ְָּּתָך לְּ ִעיר ָּק ְּד ְּשָך בִ ְּמהֵ ָּרה בְּ יָּמֵ ינּוָ ,אמֵ ן:
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שיר השירים
פרק א
יח ְׁשמָּׁ נ֣יָך
טֹובים ד ִ֖דיָך מ ָּׁ ֹֽיָּֽין׃ לְׁ ֵ֙ר ֵַ֙
יקֹות ִּ֔פיהּו ֹֽכי־ ִׁ֥
ֹלמה׃ ישָּׁ ֵ֙קניֵ֙ מנְׁ ש ֣
שר ל ְׁש ֹֽ
ִׁ֥שיר הַ ש ִ֖ירים אֲ ִׁ֥
יאני הַ ֶּ֜מלְך חֲדָּׁ ָּׁ ָ֗ריו
ל־כן ֲעל ִָּׁׁ֥מֹות אֲ ה ֹֽבּוָך׃ מָּׁ ְׁשכִ֖ני אַ ח ֲ֣ריָך נ ֶָּׁ֑רּוצָּׁ ה הֱב ַ֨ ַ
ּתּורק ְׁש ֶ֑מָך עַ ִ֖
שמן ַ ֣
טֹובים ִ֖
ִּ֔
חֹורה ֲאניֵ֙ ְׁ ֹֽונָּׁא ִּ֔ ָּׁוה בְׁ נִ֖ ֹות יְׁ רּושָּׁ ָּׁלִֶָ֑֑ם
נ ִָּׁ֤גילָּׁה וְׁ נ ְׁש ְׁמחָּׁ הֵ֙ ִּ֔ ָּׁבְך ַנז ְִׁ֤כ ָּׁירה ד ֵ֙דיָךֵ֙ מ ִַּ֔יין מישָּׁ ִ֖רים אֲ ה ֹֽבּוָך׃ ְׁש ָּׁ ִ֤
ֲרּו־בי
ֹלמה׃ אַ ל־ּת ְׁראֵ֙ ּוניֵ֙ ש ֲאנ֣י ְׁשחַ ְׁר ִּ֔חרת ששֱ זָּׁפַ ְִׁ֖תני הַ ָּׁ ֶ֑שמש בְׁ נִ֧י א ֣מי ֹֽנח ָ֗
כְׁ אָּׁ הֳל֣י ק ִּ֔ ָּׁדר כיריעִ֖ ֹות ְׁש ֹֽ
שָּׁ ֵ֙ ֻּמניֵ֙ נט ָּׁ ֣רה את־הַ כְׁ ָּׁר ִּ֔מים כ ְַׁר ִׁ֥מי ש ִ֖לי ִׁ֥לא נ ָּׁ ָֹּֽׁט ְׁרּתי׃ הַ ג֣ידָּׁ ה ָ֗לי ִ֤שאָּׁ הֲבָּׁ הֵ֙ נַפְׁ ִּ֔שי איכָּׁ ֣ה ת ְׁר ִּ֔עה איכָּׁ ִ֖ ה
ם־לא ת ְׁדעיֵ֙ ִָּּׁ֔לְך הַ יָּׁפָּׁ ִ֖ה בַ נ ֶָּׁ֑שים ְׁ ֹֽצאי־ ִָּׁ֞לְך
ּתַ ְׁר ֣ביץ ַ ֹֽבצָּׁ ה ָּׁ ֳֶ֑רים שַ ל ָּׁ ִָּׁ֤מה ֹֽאהְׁ יהֵ֙ כְׁ ֣ע ְׁט ִָּּׁ֔יה עַ ִ֖ל ע ְׁד ִׁ֥רי חֲב ֹֽריָך׃ א ִ֤
יתיְך ַרעְׁ י ָֹּֽׁתי׃ נָּׁאוִ֤ ּו
בְׁ עקְׁ ב֣י הַ ָ֗צאן ְּׁורעיֵ֙ את־גְׁ די ִּ֔ ַתיְך עַ ִ֖ל מ ְׁשכְׁ נִׁ֥ ֹות הָּׁ ר ֹֽעים׃ לְׁ סֻּסָּׁ תיֵ֙ בְׁ רכְׁ ב֣י פַ ְׁר ִּ֔עה דמ ִ֖
ַד־שהַ ֵ֙מלְךֵ֙ ב ְׁמס ִּ֔בֹו נ ְׁר ִ֖די
ּתֹורי זָּׁהָּׁ בֵ֙ ַנעֲשה־ ִָּּׁ֔לְך ִ֖עם נְׁ קֻּ ִׁ֥דֹות הַ ָּׁ ֹֽכסף׃ ע ִ֤
ֲרּוזים׃ ִ֤
ָּׁארְך בַ ח ֹֽ
לְׁ חָּׁ ֵַ֙ייְךֵ֙ בַ ּת ִּ֔רים צַ ּו ִ֖
יחֹו׃ צְׁ ַ֨רֹור הַ ִ֤מר׀ דֹודיֵ֙ ִּ֔לי ִׁ֥בין שָּׁ ַ ִ֖די י ָֹּֽׁלין׃ א ְׁש ַ֨כל הַ ִ֤כפר׀ דֹודיֵ֙ ִּ֔לי בְׁ כ ְַׁר ִ֖מי עִׁ֥ין גָֹּֽֽדי׃ הנָּׁ ְִָּֽ֤ך יָּׁפָּׁ הֵ֙
נ ַ ִָּׁׁ֥תן ר ֹֽ
שנּו ַר ֲענ ָָּּׁׁנֹֽה׃ ק ִ֤רֹות בָּׁ ֵּ֙תינּוֵ֙ אֲ ָּׁר ִּ֔זים
יֹונים׃ הנְׁ ַָ֨ך יָּׁפִ֤ה דֹודיֵ֙ ַ ֣אף נ ִָּּׁ֔עים אַ ף־עַ ְׁר ִ֖
ַרעְׁ י ִָּּׁ֔תי הנָּׁ ְִָּֽׁ֥ך י ָָּּׁׁפִ֖ה עינַ ִָּֽׁ֥יְך ֹֽ
רֹותים׃
יטנּו ְׁב ֹֽ
ַרה ִ֖
פרק ב
ּוח
חֹוחים כִׁ֥ן ַרעְׁ י ִָּׁ֖תי ִׁ֥בין הַ בָּׁ נֹֽ ֹות׃ כְׁ תַ פֵ֙ ֵַ֙
אֲ ניֵ֙ חֲבַ ֣צלת הַ שָּׁ ִּ֔רֹון ֹֽשֹושַ נַ ִ֖ת הָּׁ עֲמָּׁ ֹֽקים׃ כְׁ ֹֽשֹושַ נָּׁהֵ֙ ֣בין הַ ִּ֔
ל־בית
יאניֵ֙ א ֣
דֹודי ֣בין הַ בָּׁ נֶ֑ים ְׁבצּלֹוֵ֙ ח ַ ֣מ ְׁדּתי וְׁ יָּׁשִַּ֔ ְׁבּתי ּופ ְׁריִ֖ ֹו מָּׁ ִׁ֥תֹוק לְׁ ח ֹֽכי׃ הֱב ֵַ֙
בַ ע ֲ֣צי הַ ִַּ֔יעַ ר כִׁ֥ן ִ֖
י־חֹולת אַ ה ָּׁ ֲִ֖בה ָּׁ ֹֽאני׃ ְׁשמאלֹוֵ֙
ַ ִׁ֥
פּוחים כ
ישֹות ַרפְׁ ִ֖דּוני בַ ּתַ ֶ֑
הַ ִָּּׁ֔יין וְׁ דגְׁ לִׁ֥ ֹו עָּׁ ַ ִ֖לי אַ ה ָּׁ ֲֹֽבה׃ סַ ְׁמכֵ֙ ּוניֵ֙ ָּׁ ֹֽבאֲ ש ִּ֔
אשי וימינִ֖ ֹו ְּׁתחַ ְׁב ֹֽקני׃ ה ְׁש ַ֨ ַבעְׁ ּתי א ְׁת ֶּ֜כם ְׁבנִ֤ ֹות יְׁ רּושָּׁ ַ ֵ֙לםֵ֙ ב ְׁצבָּׁ ִּ֔אֹות ִ֖אֹו ְׁבאַ יְׁ ל֣ ֹות הַ ָּּׁׂ ֶ֑דה
ַ ּ֣תחַ ת לְׁ ר ִּ֔
ל־ההָּׁ ִּ֔רים
דֹודי הנה־זִ֖ה ָּׁ ֶ֑בא ְׁמדַ ּלגֵ֙ עַ ֣
ם־ּת ֹֽע ְֹׁור ֛רּו את־הָּׁ אַ ה ָּׁ ֲִ֖בה ַעִׁ֥ד שּת ְׁח ָּׁ ֹֽפץ׃ ֣קֹול ִּ֔
אם־ּתָּׁ ִ֧עירּו׀ ְׁ ֹֽוא ְׁ
יח
דֹומה דֹודיֵ֙ לצְׁ ִּ֔בי ִ֖אֹו לְׁ ֣עפר ָּׁ ֹֽהאַ י ֶָּׁ֑לים הנה־זִ֤ה עֹומדֵ֙ אַ ַח֣ר כ ְָּׁׁת ִּ֔לנּו מַ ְׁש ֵ֙ג ֵַ֙
ְׁמקַ פִ֖ץ עַ ל־הַ גְׁ בָּׁ ֹֽעֹות׃ ִ֤
י־לְך׃ ֹֽכי־הנִׁ֥ה
דֹודי וְׁ ָּׁ ֣אמַ ר ֶ֑לי ִׁ֥קּומי ָּׁ ֛לְך ַרעְׁ י ִָּׁׁ֥תי יָּׁפָּׁ ִ֖תי ּולְׁ כ ָּׁ ֹֽ
ן־הח ֲַר ֹֽכים׃ עָּׁ נָּׁ ִׁ֥ה ִ֖
ן־החֲֹּלנִּ֔ ֹות מ ִ֖ציץ מ ַ ֹֽ
מ ַ ֹֽ
הַ ְׁס ָּׁ ִ֖תיו עָּׁ ָּׁ ֶ֑בר הַ ֶּ֕גשם חָּׁ ַ ִ֖לף הָּׁ ַ ִׁ֥לְך לֹֽ ֹו׃ הַ נצָּׁ ניםֵ֙ נ ְׁר ֣אּו בָּׁ ִּ֔ ָּׁארץ עִׁ֥ת הַ ז ִָּׁ֖מיר ה ֶ֑גיעַ וְׁ ִׁ֥קֹול הַ ִּ֖תֹור נ ְׁש ַ ִׁ֥מע
י־לְך׃ יֹונ ִָּׁ֞תי
ְׁבאַ ְׁר ֹֽצנּו׃ הַ ְּׁתאנָּׁהֵ֙ ָּׁ ֹֽחנְׁ ָּׁט֣ה ַפ ִּ֔גיהָּׁ וְׁ הַ גְׁ ָּׁפנִׁ֥ים׀ ְׁסמָּׁ ַ ִ֖דר נָּׁ ְׁ֣תנּו ֶ֑ריחַ ִׁ֥קּומי ָּׁלְ֛ך ַרעְׁ ָּׁי ִׁ֥תי ָּׁי ָּׁפ ִ֖תי ּולְׁ כ ָּׁ ֹֽ
יעיני את־קֹולְֶ֑ך כי־קֹולְִׁ֥ך ע ִָּׁ֖רב ּומַ ְׁר ִׁ֥איְך נָּׁאוֹֽה׃
בְׁ חַ גְׁ ו֣י הַ ָ֗סלַע בְׁ ֵ֙סתרֵ֙ הַ מַ ְׁדר ִּ֔ ָּׁגה הַ ְׁר ֵ֙איניֵ֙ את־מַ ְׁר ִּ֔ ַאיְך הַ ְׁשמ ִ֖
דֹודי ליֵ֙ וַאֲ נ֣י ִּ֔לֹו הָּׁ רעִ֖ה
ֹֽאחֱזּו־ ַָּׁ֨לנּוֵ֙ ֹֽשּועָּׁ ִּ֔לים ֹֽשּועָּׁ ִׁ֥לים קְׁ טַ נִ֖ים ְׁמחַ בְׁ ֣לים כְׁ ָּׁר ֶ֑מים ּוכְׁ ָּׁר ִ֖מינּו ְׁסמָּׁ ַ ֹֽדר׃ ִׁ֥
ל־הרי
דֹודי ל ְׁצ ָ֗בי ֛אֹו לְׁ ִׁ֥עפר הָּׁ אַ י ִָּׁ֖לים עַ ָּׁ ִׁ֥
ּוח הַ יִּ֔ ֹום וְׁ נָּׁ ִ֖סּו הַ ְׁצל ֶָּׁ֑לים ס ֩ב ְׁדמה־לְׁ ַָ֨ך ֶּ֜
בַ שֹושַ ֹֽנים׃ ַעִ֤ד שיָּׁפֵ֙ ֵַ֙
ָּׁ ֹֽבתר׃
פרק ג
סֹוב ָּׁ ֣בה
אתיו׃ אָּׁ ַ֨קּומָּׁ ה ֶָּּׁ֜נא וַאֲ ְׁ
עַ ל־מ ְׁשכָּׁביֵ֙ בַ ּל ִּ֔ילֹות בקֶַּ֕ ְׁשּתי ִׁ֥את שאָּׁ ה ָּׁ ֲִ֖בה נַפְׁ ֶ֑שי בקַ ְׁש ִּ֖תיו וְׁ ִׁ֥לא ְׁמצָּׁ ֹֽ
אתיו׃ ְׁמצָּׁ אֵ֙ ּוניֵ֙ הַ ֣ש ְׁמ ִּ֔רים
ּוב ְׁרח ִּ֔בֹות אֲ בַ קְׁ שֶָּּׁ֕ ה ִׁ֥את שאָּׁ ה ָּׁ ֲִ֖בה נַפְׁ ֶ֑שי בקַ ְׁש ִּ֖תיו וְׁ ִׁ֥לא ְׁמצָּׁ ֹֽ
בָּׁ ָ֗עיר בַ ְׁשוָּׁקיםֵ֙ ָּׁ ֣
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יתם׃ כ ְׁמעַ טֵ֙ שעָּׁ ַ ֣ב ְׁרּתי מ ִּ֔הם ַע֣ד ֹֽשמָּׁ צִָּּׁ֔ אתי ִׁ֥את שאָּׁ ה ָּׁ ֲִ֖בה
הַ ס ְׁב ִ֖בים בָּׁ ֶ֑עיר ֛את שאָּׁ ֲה ָּׁ ִׁ֥בה נַפְׁ ִ֖שי ְׁרא ֹֽ
הֹור ֹֽתי׃ ה ְׁש ַ֨ ַבעְׁ ּתי א ְׁת ֶּ֜כם בְׁ נִ֤ ֹות
ל־חדר ָּׁ
ל־בית א ִּ֔מי וְׁ א ִ֖
ד־שהֲביאתיוֵ֙ א ֣
נַפְׁ ֶ֑שי אֲ חַ זְּׁתיוֵ֙ וְׁ ֣לא אַ ְׁר ִּ֔פנּו עַ ִ֤
ם־ּתעֹֽ ְֹׁור ֛רּו את־הָּׁ אַ ה ֲָּׁבִ֖ה עַ ִׁ֥ד שּתחְׁ ָּׁ ֹֽפץ׃ ֣מי ָ֗זאת
יְׁ רּושָּׁ ַ ֵ֙לםֵ֙ בצְׁ בָּׁ ִּ֔אֹות ִ֖אֹו בְׁ אַ יְׁ ל֣ ֹות הַ ָּּׁׂ ֶ֑דה אם־ּתָּׁ ִ֧עירּו׀ ְׁ ֹֽוא ְׁ
ֹלמה
רֹוכל׃ ה ָ֗נה מטָּׁ תֹוֵ֙ של ְׁש ִּ֔
עלָּׁהֵ֙ מן־הַ מ ְׁד ִּ֔ ָּׁבר כְׁ ֹֽתימ ֲִ֖רֹות ָּׁע ָּׁ ֶ֑שן ְׁמקֻּ ִ֤טרת מֹורֵ֙ ּולְׁ בֹו ִָּּׁ֔נה מ ִ֖כל אַ בְׁ ַ ִׁ֥קת ֹֽ
ש ִׁ֥שים גב ִ֖רים סָּׁ ֣ביב לָּׁ ֶ֑ ּה מגב ִ֖רי י ְׁש ָּׁר ֹֽאל׃ ֻּכלָּׁםֵ֙ ֲאחֻּ ֣זי ִּ֔חרב ְׁמל ְֻּׁמ ִ֖די מלְׁ חָּׁ ָּׁ ֶ֑מה ִ֤איש חַ ְׁרבֹוֵ֙ עַ ל־יְׁ רכִּ֔ ֹו מפַ ִ֖חַ ד
ֹלמה מע ֲִ֖צי הַ ּלְׁ בָּׁ נֹֽ ֹון׃ עַ מּודָּׁ יוֵ֙ ָּׁע֣שָּׁ ה ִּ֔כסף ְׁרפידָּׁ ֣תֹו זָּׁהִָּּׁ֔ ב מ ְׁרכָּׁ ִ֖בֹו
בַ לילֹֽ ֹות׃ אַ פ ְׁריָ֗ ֹון ָּׁעִ֤שָּׁ ה לֹוֵ֙ הַ ֣מלְך ְׁש ִּ֔
ֹלמה בָּׁ עֲטָּׁ ָּׁ ָ֗רה
אַ ְׁרג ָּׁ ֶָּׁ֑מן ּתֹוכֹוֵ֙ ָּׁר ֣צּוף אַ ה ִּ֔ ֲָּׁבה מ ְׁבנִ֖ ֹות יְׁ רּושָּׁ ֹֽ ָּׁלִָֹֽם׃ ְׁצ ִ֧אינָּׁה׀ ּוֹֽ ְׁר ֛אינָּׁה ְׁבנִׁ֥ ֹות ציִ֖ ֹון בַ ֣מלְך ְׁש ֶ֑
ּוביִ֖ ֹום ש ְׁמ ַ ִׁ֥חת ל ֹֽבֹו׃
שע ְׁט ָּׁרה־ּלִ֤ ֹו אמֹוֵ֙ ְׁבי֣ ֹום חֲתֻ נ ִָּּׁ֔תֹו ְׁ
פרק ד
יֹונים מ ַ ִ֖בעַ ד לְׁ צַ מָּׁ ֶ֑תְך שַ עְׁ רְךֵ֙ כְׁ ע֣דר ָּׁ ֹֽהע ִּ֔זים שגָּׁלְׁ ִ֖שּו מ ַ ִׁ֥הר
ה ַָּׁ֨נְך י ָָּּׁׁפִ֤ה ַרעְׁ יָּׁתיֵ֙ הנָּׁ ְָּֽ֣ך יָּׁפִָּּׁ֔ ה עינַ ָּֽ֣יְך ִּ֔
ימֹות וְׁ שַ כ ָּׁ ִֻ֖לה ִׁ֥אין בָּׁ ֹֽהם׃ כְׁ ִ֤חּוט
צּובֹות שעָּׁ לִ֖ ּו מן־הָּׁ ַר ְׁח ָּׁ ֶ֑צה ש ֻכּלָּׁםֵ֙ מַ ְׁתא ִּ֔
גלְׁ ָּׁ ֹֽעד׃ ש ֵ֙ ַניְךֵ֙ כְׁ ֣עדר הַ קְׁ ִּ֔
ָּׁארְך בָּׁ נִ֖ ּוי
הַ שָּׁ ניֵ֙ שפְׁ תתִַּ֔ יְך ּומ ְׁדבָּׁ ִ֖ריְך נָּׁאוֶ֑ה כְׁ ִ֤פלַח ָּׁ ֹֽהרמֹוןֵ֙ ַרקָּׁ ִּ֔תְך מ ַ ִ֖בעַ ד לְׁ צַ מָּׁ ֹֽתְך׃ כְׁ מגְׁ ַ ִ֤דל דָּׁ וידֵ֙ צַ ּו ִּ֔
רֹועים
אֹומי צְׁ ביָּׁ ֶ֑ה הָּׁ ִ֖
בֹורים׃ ְׁשנִׁ֥י שָּׁ ַ ֛דיְך כ ְׁשנִׁ֥י ֳעפָּׁ ִ֖רים ְּׁת ֣
לְׁ תַ לְׁ פיֶ֑ ֹות ִ֤אלף הַ מָּׁ גןֵ֙ ּתָּׁ ל֣ ּוי ָּׁע ִָּּׁ֔ליו ִ֖כל שלְׁ ִׁ֥טי הַ ג ֹֽ
בֹונֹֽה׃ כֻּלָּׁ ְִ֤ך ָּׁיפָּׁהֵ֙
ל־ה֣ר הַ ִּ֔מֹור וְׁ אל־גבְׁ עַ ִ֖ת הַ לְׁ ָּׁ
ּוח הַ יִּ֔ ֹום וְׁ נָּׁ ִ֖סּו הַ צְׁ ל ֶָּׁ֑לים ִ֤אלְך ליֵ֙ א ַ
בַ שֹושַ ֹֽנים׃ עַ ִ֤ד שיָּׁפֵ֙ ֵַ֙
ּומּום ִׁ֥אין ָּׁ ֹֽבְך׃ א ִּ֤תי מלְׁ בָּׁ נֹוןֵ֙ ַכ ִָּּׁ֔לה א ִּ֖תי מלְׁ בָּׁ נ֣ ֹון ּתָּׁ ֶ֑בֹואי ּתָּׁ ֣שּורי׀ מ ֣ראש אֲמָּׁ ָָּׁ֗נה מ ִ֤ראש ְׁשנירֵ֙
ַרעְׁ י ִָּּׁ֔תי ִ֖
וְׁ ח ְׁר ִּ֔מֹון מ ְׁמענ֣ ֹות אֲ ָּׁריִּ֔ ֹות ֹֽמהַ ְׁר ִ֖רי נְׁ מ ֹֽרים׃ לבַ בְׁ ִּ֖תני אֲח ֣תי כַלָּׁ ֶ֑ה לבַ בְׁ ֵּ֙תיניֵ֙ באחד [בְׁ אַ ַח֣ת] מעי ִַּ֔ניְך בְׁ אַ ַחִׁ֥ד
ה־טבּו ד ֵַ֙דיְךֵ֙ מ ִַּ֔יין וְׁ ִׁ֥ריחַ ְׁשמָּׁ נַ ִָּֽ֖יְך מכָּׁל־בְׁ שָּׁ ֹֽמים׃ ֛נפת
עֲנָּׁ ִ֖ק מצַ ּוְׁ ר ָּׁנָֹּֽֽיְך׃ מַ ה־ ָּׁי ִׁ֥פּו ד ַ ִ֖דיְך אֲ ח ֣תי כַלָּׁ ֶ֑ה מַ ִ֤
שֹונְך וְׁ ִׁ֥ריחַ שַ לְׁ מ ַ ִ֖תיְך כְׁ ִׁ֥ריחַ לְׁ בָּׁ נֹֽ ֹון׃ גַ ִׁ֥ ָּֽן׀ נ ִָּׁ֖עּול אֲ ח ֣תי
תֹותיְך ַכ ָּׁ ֶּ֑לה ְׁד ַ ִ֤בש וְׁ חָּׁ לָּׁבֵ֙ ַ ּ֣תחַ ת לְׁ ִּ֔
ּת ִׁ֥טפְׁ נָּׁה שפְׁ ַ ִ֖
מֹונים ִ֖עם פְׁ ֣רי ְׁמג ֶָּׁ֑דים כְׁ פָּׁ ִ֖רים עם־נְׁ ָּׁר ֹֽדים׃ ֣נ ְָּֽׁר ְׁד׀
כ ָּׁ ֶַּ֑לה גַ ִׁ֥ ל נ ִָּׁ֖עּול מַ עְׁ יָּׁ ִָּֽׁ֥ן חָּׁ ֹֽתּום׃ ְׁשל ֵַָּׁ֙חיְךֵ֙ פַ ְׁר ֣דס ר ִּ֔
אשי ְׁבשָּׁ ֹֽמים׃ מַ עְׁ יַ ָּֽ֣ן ַג ִּ֔נים ְׁב ִ֖אר
ל־ר ִׁ֥
וְׁ כ ְַׁר ָ֗כם קָּׁ נהֵ֙ וְׁ קנ ִָּּׁ֔מֹון ִ֖עם כָּׁל־ע ֲ֣צי לְׁ בֹונָּׁ ֶ֑ה ֹ֚מר וַאֲ הָּׁ ִּ֔לֹות ִ֖עם ָּׁכ ָּׁ
ימן הָּׁ ִׁ֥פיחי גַנִ֖י יזְׁ ל֣ ּו ְׁבשָּׁ ָּׁ ֶ֑מיו י ִָּׁ֤בא דֹודיֵ֙ לְׁ גַנִּ֔ ֹו
ּובֹואי ת ִּ֔ ָּׁ
ַ ֣מים חַ יֶ֑ים וְׁ נז ְִׁ֖לים מן־לְׁ בָּׁ נֹֽ ֹון׃ ִ֤עּורי צָּׁ פֹוןֵ֙ ֣
אכִ֖ל פְׁ ִׁ֥רי ְׁמג ָּׁ ָֹּֽׁדיו׃
וְׁ י ַ
פרק ה
ם־בשָּׁ ִּ֔מי אָּׁ ַכִ֤לְׁ ּתי יַעְׁ ריֵ֙ עם־ד ְׁב ִּ֔שי שָּׁ ִׁ֥תיתי יינִ֖י עם־ ֲחל ֶָּׁ֑בי
ָּׁ ֣באתי לְׁ גַני֮ אֲ ח ֣תי ַכ ָּּׁל ֒ה אָּׁ ִ֤ריתי מֹוריֵ֙ ע ְׁ
י־לי אֲ ח ִ֤תי ַרעְׁ יָּׁתיֵ֙
דֹופק פ ְׁתח ִ֞
דֹודי ָ֗
דֹודים׃ אֲ נִׁ֥י יְׁ שנָּׁ ִ֖ה וְׁ ל ֣בי עֶ֑ר ֣קֹול׀ ֣
אכְׁ ל֣ ּו ר ִּ֔עים ְׁש ִׁ֥תּו וְׁ שכְׁ ִ֖רּו ֹֽ
שנָּׁה
יככָּׁה אלְׁ בָּׁ ֶ֑
ש ְׁטּתיֵ֙ את־כֻּתָּׁ נְׁ ִּּ֔תי א ָּׁ ִ֖
צֹותי ְׁר ִׁ֥סיסי ָּׁ ֹֽליְׁ לָּׁה׃ פָּׁ ַ ֵ֙
ָּׁא־טל קְׁ ּוֻ ַ ִ֖
יֹונ ָּׁ֣תי תַ מָּׁ ִּ֔תי שראשיֵ֙ נ ְׁמל ִּ֔ ָּׁ
דֹודי שָּׁ ַ ִ֤לח יָּׁדֹוֵ֙ מן־הַ ִּ֔חר ּומ ַעִ֖י הָּׁ ִׁ֥מּו עָּׁ ָּׁ ֹֽליו׃ ַ ִׁ֥ק ְׁמ ֹּֽתי אֲ נִ֖י לפְׁ ּ֣תחַ
יכִׁ֥כָּׁ ה אֲ טַ נְׁ ֹֽפם׃ ָ֗
ת־רגְׁ ַ ִ֖לי א ָּׁ
ָּׁר ַ ִׁ֥ח ְׁצּתי א ַ
דֹודי חָּׁ ַ ֣מק
דֹודי וְׁ ִ֖
פּו־מֹור וְׁ א ְׁצ ְׁבעתַ יֵ֙ ֣מֹור ע ִּ֔בר ַעִ֖ל כ ִַׁ֥פֹות הַ מַ נְׁ ֹֽעּול׃ פָּׁ ַ ִ֤ת ְׁח ֹּֽתי אֲ ניֵ֙ לְׁ ִּ֔
דֹודי וְׁ י ַ ָּׁ֣די ָּׁנ ְֹֽׁט ָ֗
לְׁ ֶ֑
אתיו וְׁ ִׁ֥לא עָּׁ ָּׁנֹֽני׃ ְׁמצָּׁ ֻ ִ֧אני הַ ש ְׁמ ֛רים
אתיהּו קְׁ ָּׁר ִ֖
עָּׁ ָּׁ ֶ֑בר נַפְׁ שיֵ֙ ָּׁי ְֹֽׁצ ָּׁ ֣אה ְׁבדַ ְׁב ִּ֔רֹו בקַ ְׁש ֵּ֙תיהּוֵ֙ וְׁ ֣לא ְׁמצָּׁ ִּ֔
ת־רדידיֵ֙ ֹֽמעָּׁ ִַּ֔לי ש ְׁמ ִ֖רי הַ ח ֹֽמֹות׃ ה ְׁש ַ ִׁ֥בעְׁ ּתי א ְׁתכִ֖ם ְׁבנ֣ ֹות
הַ ס ְׁב ִׁ֥בים בָּׁ ִ֖עיר ה ֣כּוני פְׁ צָּׁ ֶ֑עּוני נ ְָּׁׁש ִ֤אּו א ְׁ
ה־דֹודְך מ ִּ֔דֹוד הַ י ָָּּׁׁפִ֖ה
֣
חֹולת אַ ה ָּׁ ֲִ֖בה ָּׁ ֹֽאני׃ מַ
ת־דֹודי מַ ה־ּתַ ֣גידּו ִּ֔לֹו ש ַ ִׁ֥
ִּ֔
יְׁ רּושָּׁ ָּׁ ֶ֑לִָֹֽם ֹֽאם־ּת ְׁמ ְׁצאּוֵ֙ א
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אשֹו כ֣תם ָּׁפֶ֑ז
דֹודי צַ חֵ֙ וְׁ אָּׁ ִּ֔דֹום דָּׁ ִ֖גּול מ ְׁרבָּׁ ָּׁ ֹֽבה׃ ר ִ֖
ה־דֹודְך מ ִּ֔דֹוד ש ָּׁ ִ֖כ ָּׁכה ה ְׁשבַ עְׁ ָּׁ ֹּֽתנּו׃ ִׁ֥
֣
בַ ָּׁנ ֶ֑שים מַ
ָּׁעֹורב׃ עי ֶָּּׁ֕ניו כְׁ יֹונִ֖ים עַ ל־אֲ ֣פיקי ָּׁ ֶ֑מים ֹֽרחֲצֹותֵ֙ ֹֽבחָּׁ ִָּּׁ֔לב י ְׁש ִ֖בֹות
קְׁ ּוצֹותָּׁ יוֵ֙ ּתַ לְׁ ּתַ ִּּ֔לים ְׁשח ִ֖רֹות כ ֹֽ
עַ ל־מ ֹּֽלאת׃ לְׁ חָּׁ יָּׁוֵ֙ ַכעֲרּוגַ ֣ת הַ ִּ֔בשם מגְׁ ְׁדלִ֖ ֹות מ ְׁרקָּׁ ֶ֑חים שפְׁ תֹותָּׁ יוֵ֙ ֹֽשֹושַ ִּ֔נים נ ְׁט ִ֖פֹות ִׁ֥מֹור ע ֹֽבר׃ יָּׁדָּׁ יוֵ֙ גְׁ ליל֣י
י־פֶ֑ז
ז ִּ֔ ָָּּׁׁהב ְׁמ ֻּמל ִָּׁ֖אים בַ ּתַ ְׁר ֶ֑שיש מעָּׁיוֵ֙ ע֣שת ִּ֔שן ְׁמעֻּלִ֖פת סַ פ ֹֽירים׃ שֹוקָּׁ יוֵ֙ ַע ֣מּודי ִּ֔שש ְׁמיֻּסָּׁ ִ֖דים עַל־אַ ְׁדנ ָּׁ
מַ ְׁר ֵ֙אהּוֵ֙ כַלְׁ בָּׁ נִּ֔ ֹון בָּׁ ִ֖חּור ָּׁכא ֲָּׁר ֹֽזים׃ חכֹוֵ֙ ַ ֹֽמ ְׁמתַ ִּ֔קים וְׁ כֻּלִ֖ ֹו מַ חֲמַ ֶ֑דים זִ֤ה דֹודיֵ֙ וְׁ ֣זה ר ִּ֔עי ְׁבנִ֖ ֹות יְׁ רּושָּׁ ָּׁלם׃
פרק ו
ֲרּוגֹות הַ ֶ֑בשם
שנּו ע ָּׁ ֹֽמְך׃ דֹודיֵ֙ י ַ ָּׁ֣רד לְׁ גַנִּ֔ ֹו ַלע ִ֖
דֹודְך ּונְׁ בַ קְׁ ִ֖
דֹודְך הַ י ָָּּׁׁפִ֖ה בַ נ ֶָּׁ֑שים אָֹּׁ֚ נָּׁה פָּׁ נָּׁ ֣ה ִּ֔
אָֹּׁ֚ נָּׁה הָּׁ ַ ֣לְך ִּ֔
דֹודי ִּ֔לי הָּׁ רעִ֖ה בַ שֹושַ ֹֽנים׃ יָּׁפַָּׁ֨ ה ַ ִ֤א ְּׁת ַרעְׁ יָּׁתיֵ֙
ל ְׁרעֹותֵ֙ בַ ג ִַּ֔נים וְׁ ללְׁ ִ֖קט ֹֽשֹושַ ֹֽנים׃ אֲ נִ֤י לְׁ דֹודיֵ֙ וְׁ ֣
כְׁ ת ְׁרצִָּּׁ֔ ה נָּׁאוָּׁ ִ֖ה כירּושָּׁ ָּׁ ֶ֑לִָֹֽם אֲ י ָּׁ ִֻ֖מה כַ נ ְׁדגָּׁלֹֽ ֹות׃ הָּׁ ִ֤סבי עי ֵַ֙ניְךֵ֙ מנגְׁ ִּ֔די ִׁ֥ש ִ֖הם ה ְׁרהיבֻּ ֶ֑ני שַ עְׁ רְךֵ֙ כְׁ ע֣דר ָּׁ ֹֽהע ִּ֔זים
ימֹות וְׁ שַ כֻּלָּׁ ִ֖ה ִׁ֥אין בָּׁ ֹֽהם׃
ש ָּׁגלְׁ ִ֖שּו מן־הַ גלְׁ ָּׁ ֹֽעד׃ ש ֵַ֙ניְךֵ֙ כְׁ ע֣דר ָּׁ ֹֽה ְׁרח ִּ֔לים שעָּׁ לִ֖ ּו מן־הָּׁ ַרחְׁ ָּׁצֶ֑ה ש ֻּכלָּׁםֵ֙ מַ ְׁתא ִּ֔
ּושמנִ֖ים ֹֽפילַגְׁ ֶ֑שים ַו ֲעל ִָּׁ֖מֹות ִׁ֥אין מ ְׁס ָּׁ ֹֽפר׃
כְׁ ִ֤פלַח הָּׁ רמֹוןֵ֙ ַרקָּׁ ִּ֔תְך מ ַ ִ֖בעַד לְׁ צַ מָּׁ ֹֽתְך׃ ש ִׁ֥שים ֵ֙המָּׁ הֵ֙ ְׁמלָּׁכִּ֔ ֹות ְׁ
ּופילַגְׁ ִ֖שים
אַ ַחִׁ֥ת היאֵ֙ יֹונ ָּׁ֣תי תַ מָּׁ ִּ֔תי אַ ַחִׁ֥ת היאֵ֙ לְׁ א ִּ֔ ָּׁמּה בָּׁ ָּׁ ִׁ֥רה ִ֖היא לְׁ יֹֽ ֹול ְַׁד ָּׁ ֶּ֑תּה ָּׁר ִ֤אּוהָּׁ בָּׁ נֹותֵ֙ ַוָֹּֽֽיְׁ אַ ְׁש ִּ֔רּוהָּׁ ְׁמלָּׁכִׁ֥ ֹות ֹֽ
מֹו־שחַ ר י ָָּּׁׁפ֣ה ַכּלְׁ בָּׁ ָָּׁ֗נה בָּׁ ָּׁרהֵ֙ ַ ֹֽכחַ ִּ֔ ָּׁמה אֲ י ָּׁ ִֻ֖מה כַנ ְׁדגָּׁלֹֽ ֹות׃ אל־גנַ ִ֤ת אֱ גֹוזֵ֙
ָּׁ ֶ֑
י־זאת הַ נ ְׁשקָּׁ ָּׁפִ֖ה כְׁ
ַוָֹּֽֽיְׁ הַ לְׁ לֹֽ ּוהָּׁ ׃ מ ִׁ֥
י ַ ִָּּׁ֔ר ְׁדּתי ל ְׁר ִ֖אֹות ְׁבא ֣בי הַ נָּׁ ֶ֑חַ ל ל ְׁראֹותֵ֙ ה ָּׁ ֲֹֽפ ְׁר ָּׁ ֣חה הַ ִּ֔גפן הנִ֖צּו הָּׁ רמ ֹֽנים׃ ֣לא י ִּ֔ ַָּׁדעְׁ ּתי נַפְׁ ֣שי שָּׁ ִּ֔ ַמ ְׁתני
מַ ְׁרכְׁ ִ֖בֹות עַ מי־נ ָֹּֽׁדיב׃
פרק ז
ה־בְך ַ ֹֽמה־ּתחֱזּוֵ֙ בַ ֣שּול ִַּ֔מית כ ְׁמח ַ ִ֖לת ַ ֹֽהמַ ח ֲָּׁנָֹּֽֽים׃ מַ ה־י ִָּׁ֧פּו
ִ֤שּובי שֵ֙ ּוביֵ֙ הַ ֣שּול ִַּ֔מית ִׁ֥שּובי ִ֖שּובי וְׁ נחֱז ָּׁ ֶ֑
ֲשה יְׁ ִׁ֥די אָּׁ ָּׁ ֹֽמן׃ שָּׁ ְׁררְךֵ֙ אַ גַ ֣ ָּֽן הַ סִַּ֔ הַ ר
מּוקי יְׁ ר ִַּ֔כיְך כְׁ ֣מֹו ֲחל ִָּּׁ֔אים מַ ע ִ֖
פְׁ עָּׁ ַ ֛מיְך בַ נְׁ עָּׁ ִ֖לים בַ ת־נ ֶָּׁ֑דיב חַ ֣
אַ ל־י ְׁח ַ ִ֖סר הַ ָּׁ ֶ֑מזג ב ְׁטנְךֵ֙ עֲר ַ ֣מת ח ִּ֔טים סּוגָּׁ ִ֖ה בַ שֹושַ ֹֽנים׃ ְׁשנִׁ֥י שָּׁ ַ ֛דיְך כ ְׁשנִׁ֥י ֳעפָּׁ ִ֖רים ּתָּׁ א ֳִׁ֥מי צְׁ ב ָּׁיֹֽה׃
ת־ר ִּ֔בים אַ פְךֵ֙ כְׁ מגְׁ ַ ֣דל הַ לְׁ בָּׁ נִּ֔ ֹון צֹופִ֖ה פְׁ נִׁ֥י
ל־ש ַערֵ֙ בַ ַ
ָּׁארְך כְׁ מגְׁ ַ ֣דל הַ ֶ֑שן עי ֶַּ֜ניְך בְׁ רכ֣ ֹות בְׁ ח ְׁש ָ֗בֹון ַע ֵַ֙
צַ ּו ִ֖
אשְך כָּׁאַ ְׁרג ָָּּׁׁמֶ֑ן ִ֖מלְך אָּׁ ִׁ֥סּור בָּׁ ְׁרהָּׁ ֹֽטים׃ מַ ה־יָּׁפיתֵ֙ ּומַ ה־ ָּׁנ ִַּ֔ע ְׁמ ְּׁת
אשְך ָּׁע ַַ֨ליְךֵ֙ ַככ ְַׁר ִּ֔מל וְׁ דַ לַ ִׁ֥ת ר ִ֖
דַ ָּׁ ֹֽמשק׃ ר ִ֤
ֲנּוגים׃ ִ֤זאת ֹֽקֹומָּׁ תְךֵ֙ ָּׁ ֹֽד ְׁמ ָּׁ ֣תה לְׁ תָּׁ ִּ֔ ָּׁמר וְׁ שָּׁ ַ ִ֖דיְך לְׁ אַ ְׁשכלֹֽ ֹות׃ אָּׁ ֵַ֙מ ְׁרּתיֵ֙ אעֱל֣ה בְׁ תָּׁ ִּ֔ ָּׁמר ֹֽאחֲזָּׁ ִ֖ה
אַ ה ֲָּׁבִ֖ה בַ ַ ֹּֽתע ֹֽ
דֹודי
פּוחים׃ וְׁ חכְך כְׁ יִׁ֥ין הַ ֛טֹוב הֹולְִׁ֥ך לְׁ ִ֖
בְׁ סַ נְׁ סנָּׁ ֶ֑יו וְׁ ֹֽי ְׁהיּו־נָּׁ ִ֤א שָּׁ ֵַ֙דיְךֵ֙ כְׁ א ְׁשכְׁ ל֣ ֹות הַ ִּ֔גפן וְׁ ִׁ֥ריחַ אַ פְִ֖ך כַּתַ ֹֽ
לְׁ מישָּׁ ֶ֑רים דֹובִ֖ב שפְׁ ִׁ֥תי יְׁ ש ֹֽנים׃ ֲאנ֣י לְׁ דֹו ִּ֔די וְׁ עָּׁ לַ ִ֖י ְּׁתשּוקָּׁ ֹֽתֹו׃ לְׁ ָּׁכִ֤ה דֹודיֵ֙ נ ֣צא הַ ָּּׁׂ ִּ֔דה נ ִָּׁ֖לינָּׁה בַ כְׁ פָּׁ ֹֽרים׃
שם א ִּׁ֥תן את־ד ַ ִ֖די ָּׁ ֹֽלְך׃
נ ְַׁש ֵ֙כימָּׁ הֵ֙ לַכְׁ ָּׁר ִּ֔מים נ ְׁר ִ֞אה אם ָּׁ ֹֽפ ְׁר ָּׁ ִ֤חה הַ ֵ֙גפןֵ֙ פ ַ ּ֣תח הַ ְׁסמָּׁ ִּ֔ ַדר הנִ֖צּו הָּׁ רמֹונֶ֑ים ָּׁ ֛
דֹודי צָּׁ ַפִׁ֥נְׁ ּתי ָּׁ ֹֽלְך׃
ָּׁל־מג ִָּּׁ֔דים חֲדָּׁ ִ֖שים גַם־יְׁ שָּׁ נֶ֑ים ִ֖
נּו־ריחַ וְׁ עַ ל־פְׁ תָּׁ ֵ֙חינּוֵ֙ כ ְׁ
ַ ֹֽהדּודָּׁ ֣אים ָּׁנ ְֹֽׁת ָ֗
פרק ח
ל־בית א ִ֖מי
ִ֤מי יּתנְׁ ָךֵ֙ כְׁ ָּׁ ֣אח ִּ֔לי יֹונִ֖ק ְׁש ֣די א ֶ֑מי ֹֽא ְׁמצָּׁ ֲאָךִ֤ בַ חּוץֵ֙ א ָּׁ ֣שקְׁ ִָּ֔ך גַ ִ֖ם לא־י ִָּׁׁ֥בּוזּו ֹֽלי׃ אנְׁ ָּׁ ֹֽהג ֲָָ֗ך א ֲֹֽביאֲָך֛ א ִׁ֥
אשי ֹֽוימינִ֖ ֹו ְּׁתחַ בְׁ ֹֽקני׃ ה ְׁש ַבִׁ֥עְׁ ּתי א ְׁתכִ֖ם
ְּׁתל ְַׁמ ֶ֑דני אַ ְׁשקְׁ ָךֵ֙ מיַ ָּֽ֣ין הָּׁ ִּ֔רקַ ח מע ֲִ֖סיס רמ ֹֽני׃ ְׁשמאלֹוֵ֙ ַ ּ֣תחַ ת ר ִּ֔
ה־ּת ֹֽע ְׁר ֛רּו את־הָּׁ אַ ה ֲָּׁבִ֖ה עַ ִׁ֥ד שּתחְׁ ָּׁ ֹֽפץ׃ ֣מי ָ֗זאת עלָּׁהֵ֙ מן־הַ מ ְׁד ִּ֔ ָּׁבר
בְׁ נ֣ ֹות יְׁ רּושָּׁ ָּׁלִֶָ֑֑ם מַ ה־ּתָּׁ ִ֧עירּו׀ ּוֹֽ מַ ְׁ
חֹותם
ימני ַ ֹֽכ ֶּ֜ ָּׁ
ּוח עֹֽ ַֹור ְׁר ִּּ֔תיָך שָָּׁׁ֚ מָּׁ ה חבְׁ לַ ְׁ֣תָך א ִּ֔מָך ָּׁ ִ֖שמָּׁ ה ח ְׁב ָּׁ ִׁ֥לה יְׁ ל ַ ָֹּֽׁד ְׁתָך׃ ש ַ֨
ַל־דֹודּה ַ ִּ֤תחַ ת הַ ּתַ פֵ֙ ֵַ֙
ָּׁ ֶ֑
מ ְׁת ַרפִ֖קת ע
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ְׁרֹועָך ֹֽכי־עַ זָּׁ ִ֤ה כ ֵַָּׁ֙מותֵ֙ אַ ה ִּ֔ ֲָּׁבה קָּׁ ָּׁ ִׁ֥שה כ ְׁש ִ֖אֹול קנְׁ ָּׁ ֶ֑אה ְׁרשָּׁ פיהָּׁ ר ְׁשפי ִ֖אש שַ לְׁ הִׁ֥ב ְׁת ָּׁיֹֽה׃
עַל־ל ָ֗בָך ַ ֹֽכחֹותָּׁ םֵ֙ עַל־ז ִּ֔
ָּׁל־הֹון ביתֹוֵ֙
ת־האַ ה ִּ֔ ֲָּׁבה ּונְׁ הָּׁ ִ֖רֹות ֣לא י ְׁש ְׁט ֶ֑פּוהָּׁ אם־י ַּ֨תן ֶּ֜איש את־כ ִ֤
ַ ֣מים ַר ָ֗בים ִ֤לא יֹֽ ּוכְׁ לּוֵ֙ לְׁ ַכ ֣בֹות א ָּׁ ֹֽ
ר־בּה׃
בָּׁ אַ ה ִּ֔ ֲָּׁבה ִ֖בֹוז י ִָּׁׁ֥בּוזּו לֹֽ ֹו׃ אָּׁ ִׁ֥חֹות ַָּׁ֨לנּוֵ֙ קְׁ טַ ִָּּׁ֔נה וְׁ שָּׁ ַ ִ֖דים ֣אין לָּׁ ֶּ֑ה ַ ֹֽמה־ ַנעֲשהֵ֙ ַלאֲח ִּ֔תנּו בַ יִ֖ ֹום שיְׁ דֻּבַ ָּׁ ֹֽ
חֹומה וְׁ שָּׁ ַ ִ֖די
ם־דלת ִּ֔היא ָּׁנ ִׁ֥צּור ָּׁעלִ֖יהָּׁ לִׁ֥ ּוחַ ָּׁ ֹֽארז׃ אֲנ֣י ִּ֔ ָּׁ
ם־חֹומה ִּ֔היא נבְׁ נִׁ֥ה ָּׁעלִ֖יהָּׁ ֣ט ַירת כָּׁ ֶ֑סף וְׁ א ֣
ָּׁ ֣
א
כַמגְׁ דָּׁ לֶ֑ ֹות ָּׁ ֛אז הָּׁ יִׁ֥יתי בְׁ עינָּׁ ִ֖יו כְׁ מֹוצְׁ ִׁ֥את שָּׁ לֹֽ ֹום׃ כ֣רם הָּׁ יָּׁ ִ֤ה ל ְׁשֹלמהֵ֙ בְׁ ַב֣עַ ל הָּׁ ִּ֔מֹון נ ַ ִָּׁׁ֥תן את־הַ כִ֖רם לַנ ְׁט ֶ֑רים
יֹושבת
אתים לְׁ נ ְׁט ִׁ֥רים את־פ ְׁריֹֽ ֹו׃ הַ ֣
ֹלמה ּומָּׁ ַ ִ֖
֛איש י ִָּׁׁ֥בא בְׁ פ ְׁריִ֖ ֹו ִׁ֥אלף ָּׁ ֹֽכסף׃ כ ְַׁר ִׁ֥מי ש ִ֖לי לְׁ ָּׁפנָּׁ ֶ֑י הָּׁ ִ֤אלף לְׁ ָךֵ֙ ְׁש ִּ֔
דֹודי ּוֹֽ ְׁדמה־לְׁ ָךִ֤ לצְׁ ביֵ֙ ָׁ֚אֹו לְׁ ֣עפר ָּׁ ֹֽהאַ י ִָּּׁ֔לים ַעִ֖ל הָּׁ ִׁ֥רי
יעיני׃ בְׁ ַ ֣רח׀ ָ֗
יבים לְׁ קֹולְִ֖ך הַ ְׁשמ ֹֽ
בַ ג ַָ֗נים חֲב ֛רים מַ קְׁ ש ִׁ֥
בְׁ שָּׁ ֹֽמים׃

בותינּו ואמותינו,
ִרבון כָּל הָּ עול ִָּמים ,י ְִּהי ָּרצון ִמלְּ פָּ נֶׁיָך ה' אֱ להֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲ ֵ
סּוקיו,
ֶׁשבִ זְּ כּות ִשיר הַ ִש ִירים אֲ ֶׁשר ָּק ָּראנו וְּ לָּמַ ְּדנוֶׁ ,שהּוא קדֶׁ ש ָּק ָּד ִשים ,בִ זְּ כּות פְּ ָּ
ּדותיוּ ,ובִ זְּ כּות ְּטעָּ מָּ יו וְּ צֵ רּופָּ יו ְּּורמָּ זָּיו
ותיוּ ,ובִ זְּ כּות נְּ קֻ ָּ
אותּי ָּ
בותיוּ ,ובִ זְּ כּות ִ
ּובִ זְּ כּות ֵת ָּ
ּיוצ ִאים ִממֶׁ ּנּוֶׁ ,ש ְּתהֵ א ָּשעָּ ה זו
הורים הַ ּנ ָּור ִאים הַ ְּ
דושים וְּ הַ ְּּט ִ
סודותיו הַ ְּק ִ
ָּ
וְּ
ְּשעַ ת ַרחֲ ִמיםְּ ,שעַ ת הַ ְּק ָּשבָּ הְּ ,שעַ ת הַ אֲ ָּזנָּה ,וְּ נִ ְּק ָּראֲ ָך וְּ ַתעֲ נֵנּוַ ,נעֲ ִתיר לְּ ָך וְּ הֵ עָּ ֵתר לָּנּו,
וְּ י ְִּהיֶׁה עולָּה לְּ פָּ נֶׁיָך ְּק ִריַאת וְּ לִ ימּוד ִשיר הַ ִש ִירים כְּ ִאלּו ִה ַשגְּ נּו כָּל הַ סודות הַ ּנִ פְּ לָּאות
תּומים בו בְּ כָּל ְּתנָָּאיו ,וְּ נִ זְּ כֶׁה לְּ מָּ קום ֶׁשהַ ּנְּ פָּ שות,
ּוס ִ
תּומים ְּ
ּנוראות אֲ ֶׁשר הֵ ם חֲ ִ
וְּ הַ ָּ
הָּ רּוחות וְּ הַ ּנְּ ָּשמות נ ְֶּׁחצָּ בות ִמ ָּשםּ ,ומַ לֵא כָּל ִמ ְּשאֲ לות לִ בֵ נּו לְּ טובָּ ה ,וְּ ִת ְּהיֶׁה ִעם לְּ בָּ בֵ נּו
בותינּו ,וְּ ִעם יָּדֵ ינּו בְּ עֵ ת מַ עֲ בָּ דֵ ינּו ,וְּ ִת ְּשלַח בְּ ָּרכָּה ,הַ ְּצלָּחָּ ה
וְּ ִא ְּמ ֵרי פִ ינּו בְּ עֵ ת מַ ְּח ְּש ֵ
רוממֵ נּו,
לּותנּו ְּת ְּ
וְּ הַ ְּרוָּ חָּ ה ,בְּ כָּל מַ עֲ ֵשי יָּדֵ ינּוּ ,ומֵ עָּ פָּ ר עָּ נְּ יֵנּו ְּת ִקימֵ נּוּ ,ומֵ אַ ְּשפות ַּד ֵ
וְּ ָּת ִשיב ְּשכִ ינ ְָּּתָך לְּ ִעיר ָּק ְּד ְּשָך בִ ְּמהֵ ָּרה בְּ יָּמֵ ינּוָ ,אמֵ ן:
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שיר ישראלי

שיר העמק

נתן אלתרמן

נּוחה ַל ָּּיגֵעַ
בָּ ָאה ְּמ ָּ
ּומ ְּרּגוֹעַ לֶׁעָּ מֵ ל,
ַ
ַל ְּילָּה ִחּוֵר ִמ ְּש ָּת ֵרעַ
עַ ל ְּשדוֹת עֵ מֶׁ ק יִזְּ ְּרעֶׁ אל.
ַטל ִמלְּ ַמ ָּּטה ּולְּ בָּ נָּה מֵ עַ ל,
ִמבֵ ית ַאלְּ פָּ א עַ ד נַהֲ לָּל.

התרגעות

יהודה קרני

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

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

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

יָּם הַ ָּּדגָּן ִמ ְּתנוֹעֵ עַ ,
ִשיר הָּ עֵ דֶׁ ר ְּמצַ לְּ צֵ ל,
ּושדו ֶֹׁתיהָּ ,
ַאר ִצי ְּ
זו ִֹהי ְּ
זֶׁהּו עֵ מֶׁ ק יִזְּ ְּרעֶׁ אל.
ַאר ִצי וְּ ִת ְּתהַ לַל
ְּתב ַֹרְך ְּ
ִמבֵ ית ַאלְּ פָּ א עַ ד נַהֲ לָּל.

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

פניה ברגשטיין

ְּש ַתלְּ ֶׁתם נִ ּגּונִ ים בִ י ִא ִמי וְּ ָאבִ י
כּוחים.
נִ ּגּונִ ים ִמזְּ מו ִֹרים ְּש ִ
נְּשָאם לְּ בָּ בִ י
ּג ְַּר ִעינִ ים ּג ְַּר ִעינִ ים ָּ
עַ ָּתה הֵ ם עוֹלִ ים וְּ צו ְֹּמ ִחים.
עַ ָּתה הֵ ם שוֹלְּ ִחים פֹ ארוֹת בְּ ָּד ִמי
ָּש ְּר ֵשיהֶׁ ם בְּ עו ְֹּר ַקי ְּשלּובִ ים
נִ ּגּונֶׁיָך ָאבִ י וְּ ִש ַיריְִך ִא ִמי
בְּ ָּדפְּ ִקי נֵעו ִֹרים וְּ ָּשבִ ים.
ִהּנֵה ַאאֲ זִ ין ִשיר עַ ְּר ִשי הָּ ָּרחוֹק
ִהבִ יעַ פִ י אֵ ם אֱ לֵי בַ ת.
ּושחוֹק
ִהּנֵה לִ י ִתזְּ הַ ְּרנָּה בְּ דֶׁ ַמע ְּ
אֵ יכָּה ּוזְּ ִמירוֹת ֶׁשל ַשבָּ ת.
כָּל הֶׁ גֶׁה י ִַתם וְּ כָּל ְּצלִ יל יֵָאלֵם
בִ י קוֹלְּ כֶׁם הָּ ָּרחוֹק כִ י יֵהוֹם.
עֵ ינַי אֶׁ ֱעצֹם וַ הֲ ֵרינִ י ִא ְּתכֶׁם
מֵ עַ ל לְּ חֶׁ ְּשכַת הַ ְּתהוֹם.

ערב בא

עודד אבישר

שוב העדר נוהר במבואות הכפר,
ועולה האבק משבילי עפר.
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.
והרחק בעמק האפל
מלווה התן את בוא הליל.
ליל רד ,ליל רד.
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לפנות ערב

יעקב שבתאי

בין ברושים יורד הערב
הסתכלי ,הצל קרב אלינו
יחפים נלך בשדות השלף
כי היום ,יפתי ,עובר .

אך ,בין ברושים עולה ירח
הסתכלי ,כל כך שקוף הלילה
במרחב שדות ינשוף צורח
ואחריו יללת התן .

על כתפך ידי תנוח
וצלי על יד צלך פוסע
מן הים עכשיו נושב הרוח
כי היום ,יפתי ,עובר .

בארץ אהבתי

לאה גולדברג

בארץ אהבתי השקד פורח
בארץ אהבתי מחכים לאורח
שבע עלמות שבע אמהות
שבע כלות בשער.

בואי נשב ,הכל רוגע
בין עצי הפרדס היום שוקע
בעלי גפנים הצל נוגע
בחורשת האקליפטוס כבר החושך
מתחבא .

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

אך ,אור שקיעה מאיר פנייך
צמתך בתוך ידי מוטלת
ושחורות שחורות הן שתי עינייך
והיום ,יפתי ,עובר .

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

שימי ראשך אצלי על ברך
בצמה השחורה אקלע לך פרח
ציפורים שרות את שיר הדרך
על חורשת האקליפטוס כבר
הלילה מכסה .

בארץ אהבתי על הצריח דגל
אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל
בשעה טובה בשעה ברוכה
המשכיחה כל צער.
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י ְָּּר ָּדה הַ ַשבָּ ת

יהושע רבינוב

וְּ ִע ָּמּה ַמלְּ ָאכִ ים ְּצבָּ א ָּשלוֹם
נּוחה .בו ִֹאי בו ִֹאי הַ מַ לְּ כָּה!
ּומ ָּ
ְּ
ָּשלוֹם עֲ לֵיכֶׁם ,מַ לְּ אֲ כֵי הַ ָּשלוֹם.

י ְָּּר ָּדה הַ ַשבָּ ת אֶׁ ל בִ ְּקעַ ת ּגִ ּנו ָֹּסר,
וְּ נִ יחו ַֹח עַ ִתיק בְּ שּולֶׁיהָּ .
וַ ּיַעַ ְּמדּו ִמ ָּסבִ יב הֲ ָּר ִרים שו ְֹּשבִ ינִ ים
ל ֵָּשאת ַא ַּד ְּר ָּתּה הַ זוֹהֶׁ בֶׁ ת.
ַתעֲ לֶׁינָּה יוֹנִ ים ִמכִ ּנ ֶֶׁׁרת הַ ּיָּם,
רּוחּה הַ לוֹהֶׁ בֶׁ ת.
ַקבֵ ל אֶׁ ת ָּ

ּותפִ לָּה,
ִקבַ לְּ נּו פְּ נֵי ַשבָּ ת בִ ְּר ָּננָּה ְּ
הַ בַ י ְָּּתה נָּשּובָּ ה ,בְּ לֵב מָּ לֵא ּגִ ילָּה.
ָּשם עָּ רּוְך הַ שֻ לְּ ָּחן ,הַ ּנֵרוֹת י ִָּאירּו,
כָּל פִ ּנוֹת הַ בַ יִת יִזְּ ָּרחּו ,יַזְּ ִהירּו.
ּומב ָֹּרְך!
ַשבָּ ת ָּשלוֹם ְּ
בוֹאֲ כֶׁם לְּ ָּשלוֹםַ ,מלְּ אֲ כֵי הַ ָּשלוֹם.

נ ְָּּש ָּקה הַ ַשבָּ ת לְּ רֹאש ֹו ֶׁשל הַ בְּ רוֹש,
לָּאֵ זוֹב ֶׁשבַ סֶׁ לַע נ ָָּּש ָּקה.
וַ ּי ְִּהי הַ ַּד ְּר ַּדר לְּ ַש ְּרבִ יט ֶׁשל ַמלְּ כּות
עַ ל ָּרמוֹת ְּּד ָּמ ָּמה ְּמר ֹו ֶׁננֶׁת.
י ְִּמשְֹך ָאז הַ תוֹר בְּ קוֹל ֹו הַ ָּמתוֹק
חֶׁ ְּמ ַּדת כִ סּופִ ין ְּמעַ ּדֶׁ נֶׁת.

ְּשבִ יַ ,זכָּהִ ,ע ָּמנּו ּובְּ זִ יוְֵך נָּא או ִֹרי
ַאחר ַתעֲ ב ִֹרי.
ַל ְּילָּה וָּ יוֹםַ ,
וַ אֲ נ ְַּחנּו נְּ כַבְּ דֵ ְך בְּ בִ גְּדֵ י חֲ מּודוֹת,
ּותפִ לוֹת ּובְּ ָּשלוֹש
בִ זְּ ִמירוֹת ְּ
ְּסעּודוֹתּ .ובִ ְּמנּוחָּ ה ְּשלֵמָּ ה,
נּוחה נַעֵ ָּמה–
ּובִ ְּמ ָּ
בָּ ְּרכּונּו לְּ ָּשלוֹם ,מַ לְּ אֲ כֵי הַ ָּשלוֹם!

יטה ַשבָּ ת בְּ ִחּנָּּה הַ ּגָּנּוז
ִה ְּר ִט ָּ
עֵ ינֵי ַחלוֹנוֹת ִמכָּל עֵ בֶׁ ר.
וַ ֵתצֵ אנָּה בָּ נוֹת אֶׁ ל הָּ עֶׁ ֶׁרב זַמֵ ר
זְּ ִמירוֹת בְּ עֶׁ ְּרּגָּה ְּמצַ לְּ צֶׁ לֶׁת.
וְּ הָּ י ְָּּתה הָּ עֶׁ ְּדנָּה בְּ בִ ְּקעַ ת ּגִ ּנו ָֹּסר
לְּ נִ ְּש ַמת ִעבְּ ִרּיּות נֶׁאֱ צֶׁ לֶׁת.

הַ ַח ָּמה מֵ רֹאש הָּ ִאילָּנוֹת נִ ְּס ַתלְּ ָּקה–
בֹאּו ּונְּ ַלּוֶׁה אֶׁ ת ַשבָּ ת הַ מַ לְּ ָּכה.
אתְך לְּ ָּשלוֹם ,הַ ְּקדו ָֹּשה ,הַ ַזכָּה–
צֵ ֵ
ְּּד ִעיֵ ,ש ֶׁשת י ִָּמים אֶׁ ל שּובֵ ְך נְּ חַ כֶׁה...
כֵן ל ַַשבָּ ת הַ בָּ ָאה!
אתכֶׁם לְּ ָּשלוֹםַ ,מלְּ אֲ כֵי הַ ָּשלוֹם!
צֵ ְּ

שבת המלכה
הַ ַח ָּמה מֵ רֹאש הָּ ִאילָּנוֹת נִ ְּס ַתלְּ ָּקה–
בוֹאּו וְּ נֵצֵ א לִ ְּק ַראת ַשבָּ ת הַ ַמלְּ ָּכה.
ִהּנֵה ִהיא יו ֶֹׁרדֶׁ ת הַ ְּקדו ָֹּשה ,הַ בְּ רּוכָּה
חיים נחמן ביאליק
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קבלת שבת
י ְִּדיד נֶׁפֶׁ ש ָאב הָּ ַרחֲ מָּ ן
יָּרּוץ עַ בְּ ָּּדְך כְּ מ ֹו אַ ּיָּל
ידּותְך
כִ י ֶׁיע ֱַרב ל ֹו י ְִּד ָּ

ְּמשְֹך עַ בְּ ָּּדְך אֶׁ ל ְּרצ ֹונְָּך
י ְִּש ַתחֲ ֶׁוה מּול הֲ ָּד ָּרְך
ִמּנֹ פֶׁ ת צּוף וְּ כָּל טַ עַ ם

הָּ דּור נָּאֶׁ ה זִ יו הָּ ע ֹולָּם
אָּ ּנָּא אֵ ל נָּא ְּרפָּ א נָּא לָּּה
ָאז ִת ְּתחַ זֵק וְּ ִת ְּת ַרפֵ א

נַפְּ ִשי ח ֹולַת ַאהֲ בָּ ָּתְך
בְּ הַ ְּראוֹת לָּּה נֹ עַ ם זִ יוָּ ְך
וְּ הָּ י ְָּּתה לְָּך ִש ְּמחַ ת ע ֹולָּם

וָּ ִתיק יֶׁהֱ מּו ַרחֲ מֶׁ יָך
כִ י זֶׁה כַמֶׁ ה נִ כְּ סֹף נִכְּ סַ ף
אָּ ּנָּא אֵ לִ י מַ ְּחמַ ד לִ בִ י

וְּ חּוסָּ ה נָּא עַ ל בֶׁ ן א ֹוהֲ בָּ ְך
לִ ְּראוֹת בְּ ִתפְּ אֶׁ ֶׁרת ֻעזְָּך
חּושה ּנָּא וְּ ַאל ִת ְּתעַ לָּם
ָּ

ִה ָּּגלֶׁה נָּא ּופְּ רֹש חָּ בִ יב
ָּת ִאיר אֶׁ ֶׁרץ ִמכְּ בו ָֹּדְך
מַ הֵ ר ָאהּוב כִ י בָּ א מוֹעֵ ד

עָּ לַי אֶׁ ת סֻ כַת ְּשלוֹמָּ ְך
נָּגִ ילָּה וְּ נִ ְּש ְּמחָּ ה בָּ ְך
וְּ חָּ ּנֵנִ י כִ ימֵ י ע ֹולָּם
ר' אלעזר אזכרי

פתיחה למזמורי תהילים:
מַ ה נָּעֲ מָּ ה לִ י עֵ ת בֵ ין הַ ְּשמָּ שוֹת
פּוחים הַ ְּרבּו אֲ ִשישוֹת
בֹאּו בְּ ַת ִ

לִ ְּראוֹת פְּ נֵי ַשבָּ ת פָּ נִים חֲ ָּדשוֹת
נּוחי זֶׁה ּדו ִֹדי וְּ ֵר ִעי
זֶׁה יוֹם ְּמ ִ
ר' יהודה הלוי

יד ִתי ל ֹו אֶׁ ְּתנָּה דו ָֹּדי
יוֹצֵ ר י ְִּח ָּ
ּגָּמַ ר בְּ יוֹם ִש ִשי אֶׁ ת כָּל אֲ ֶׁשר עָּ ָּשה
א ֹו ִחיל לְּ צּור אֵ ל חַ י יִגְּ מוֹר ְּשנוֹת הַ חֹל

אֶׁ ְּחסֶׁ ה בְּ זִ יו סֵ ֶׁתר עֶׁ לְּ יוֹן בְּ צֵ ל ַש ָּּדי
ָּרָאה וְּ ִהּנֵה טוֹב כָּל מַ חֲ זֵה ַש ָּּדי
לִ ְּשבוֹת בְּ ַשבַ ת ֹו ָאז יַעֲ לוֹז ָּש ָּדי
ר' משה זכות
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תֹודה ָ֝בזְׁמ ָ֗רֹות
תהילים צה ְ֭ ְׁלכּו נְׁ ַר נְׁ נָּׁ ֣ה לַיהוָּׁ ֶ֑ה ָָּׁ֝נ ָ֗ריעָּׁה לְׁ ֣צּור י ְׁש ֹֽענּו׃ ב נְׁ קַ ְׁד ָּׁ ֣מה פָּׁנָּׁ ֣יו ְׁב ָּׁ ֶ֑
שר ְ֭ ְׁביָּׁדֹו
ֹלהים׃ ד אֲ ֣
ּומלְך ָ֝ ָּׁג ָ֗דֹול ַעל־כָּׁל־אֱ ֹֽ
יע לֹֽ ֹו׃ ג ִ֤כי ֣אל ג ָּׁ֣דֹול יְׁ הוָּׁ ֶ֑ה ִׁ֥
נ ִָּׁׁ֥ר ַ ֹֽ
י־ארץ וְׁ תֹוע ֲִ֖פֹות הָּׁ ֣רים לֹֽ ֹו׃ ה אֲשר־ל֣ ֹו הַַ֭ יָּׁם וְׁ ֣הּוא ָּׁע ָּׁ ֶ֑שהּו ְְׁ֝וי ַָ֗בשת י ָּׁ ִָּׁׁ֥דיו י ָּׁ ָֹּֽׁצרּו׃
מ ְׁחקְׁ ר ָּׁ ֶ֑
ֱֹלהינּו ַואֲנַ ִ֤חְׁ נּו עַ ֣ם מַַ֭ ְׁרעיתֹו
ו ַ֭באּו נ ְׁשּתַ חֲו֣ה וְׁ נכְׁ ָּׁ ֶ֑רעָּׁה ְ֝נבְׁ ְׁר ָָּׁ֗כה ֹֽלפְׁ ני־יְׁ הוָּׁ ִׁ֥ה ע ֹֽשנּו׃ ז ִּ֘כי ִ֤הּוא א ָ֗
יבֶ֑ה כְׁ יִׁ֥ ֹום מְַ֝ ָ֗ ָּׁסה בַ מ ְׁד ָּׁ ֹֽבר׃
וְׁ ֣צאן י ֶָּׁ֑דֹו הְַ֝ יָ֗ ֹום ֹֽאם־בְׁ קלִׁ֥ ֹו ת ְׁש ָּׁ ֹֽמעּו׃ ח אַ ל־ּתַ קְׁ ֣שּו ַ֭ ְׁלבַ בְׁ כם כ ְׁמר ָּׁ
ַם־ר ִׁ֥אּו ָּׁפע ֳֹֽלי׃ י אַ ְׁר ָּ֘ ָּׁב ִ֤עים שָּׁ ַָּׁ֨נה׀ ָּ֘ ָּׁא ִ֤קּוט ְׁב ָ֗דֹור וָּׁא ָ֗ ַמר ַעִ֤ם
ֲשר ַ֭נסּוני אֲבֹותיכֶ֑ם בְְׁ֝ חָּׁ נָ֗ ּוני ג ָּׁ
טא ֣
ל־מנּוחָּׁ ֹֽתי׃
ם־יב ָ֗אּון א ְׁ
ּתע֣י ל ָּׁ ֣בב ֶ֑הם ְָׁ֝ו ָ֗הם לא־י ְָּׁׁד ִׁ֥עּו ְׁד ָּׁר ָּׁ ֹֽכי׃ יא אֲשר־נ ְׁש ַ ִׁ֥בעְׁ ּתי ְׁבאַ ֶ֑פי א ְָׁ֝

תהלים צו ֣שירּו ְַ֭ליהוָּׁה ֣שיר חָּׁ ָּׁ ֶ֑דש ִׁ֥שירּו ָ֝ ַליה ָ֗ ָּׁוה כָּׁל־הָּׁ ָּׁ ֹֽארץ׃ ב ֣שירּו ְַ֭ליהוָּׁה בָּׁ רֲ ֣כּו
אֹותיו׃
ָּׁל־הע ַָ֗מים נפְׁ לְׁ ָּׁ ֹֽ
בֹודֹו בְׁ כ ְֹֽ֝ ָּׁ
ְׁש ֶ֑מֹו בַ ְּׁׂ ִׁ֥רּו מיֹֽ ֹום־לְָׁ֝ יָ֗ ֹום יְׁ שּועָּׁ ֹֽתֹו׃ ג סַ פְׁ ֣רּו בַ גֹוי֣ם כְׁ ֶ֑
ֹלהים׃ ה ִ֤כי׀ כָּׁל־אֱ ֹלה֣י הָּׁ עַ ֣מים
נֹורא ְ֝ ָ֗הּוא עַל־כָּׁל־אֱ ֹֽ
ּומהֻּלָּׁ ֣ל ְׁמ ֶ֑אד ָּׁ ִׁ֥
ד ִׁ֥כי ִּ֘ ָּׁג ִ֤דֹול יְׁ הוָּׁ ֣ה ְׁ
ילים ְַ֝ ֹֽויה ָ֗ ָּׁוה שָּׁ ַ ִׁ֥מים עָּׁ ָּׁ ֹֽשה׃ ו הֹוד־וְׁ הָּׁ ָּׁ ִׁ֥דר לְׁ פָּׁ נָּׁ ֶ֑יו ִׁ֥עז ְְׁ֝ותפְׁ ָ֗ארת בְׁ מקְׁ דָּׁ ֹֽשֹו׃ ז הָּׁ ֣בּו ַַ֭ליהוָּׁה
אֱ ל ֶ֑
ּובאּו
ּו־מנְׁ חָָּׁ֗ ה ִׁ֥
מ ְׁשפְׁ ֣חֹות עַ ֶ֑מים הָּׁ ִׁ֥בּו ְ֝ ַליה ָ֗ ָּׁוה כ ִָּׁׁ֥בֹוד ו ָֹּֽׁעז׃ ח הָּׁ ֣בּו ַַ֭ליהוָּׁה כְׁ ֣בֹוד ְׁש ֶ֑מֹו ְׁש ֹֽא ְ֝
גֹוים׀
ת־קדש ִׁ֥חילּו ְ֝מפָּׁ ָָּׁ֗ניו כָּׁל־הָּׁ ָּׁ ֹֽארץ׃ י א ְׁמ ִ֤רּו בַ ַ֨
רֹותיו׃ ט ה ְׁשּתַ חֲו֣ ּו ַַ֭ליהוָּׁה בְׁ הַ ְׁד ַר ֶ֑
לְׁ חַ צְׁ ָּׁ ֹֽ
יְׁ ִּ֘הוָּׁ ִ֤ ה מָּׁ ָָּׁ֗לְך אַ ף־ּתכ֣ ֹון ַּ֭תבל בַ ל־ּת ֶ֑מֹוט י ִָּׁׁ֥דין ְ֝ ַע ָ֗מים בְׁ מישָּׁ ֹֽרים׃ יא י ְׁש ְׁמ ֣חּו הְַ֭ שָּׁ מַ ים
ר־בֹו ָּׁ ִׁ֥אז ָ֝ ְׁי ַרנְׁ נָ֗ ּו
ּומל ֹֽאֹו׃ יב ַיעֲֹל֣ ז שְָּׁ֭ דַ י וְׁ כָּׁל־אֲ ש ֶ֑
וְׁ תָּׁ ג֣ל הָּׁ ָּׁ ֶ֑ארץ ֹֽי ְׁר ַעִׁ֥ם ָ֝הַ ָָּׁ֗ים ְׁ
י־יֹֽעַ ר׃ יג לפְׁ נִ֤י יְׁ ה ַ֨ ָּׁוה׀ ִּ֬כי ָ֗ ָּׁבא ִׁ֥כי בָּׁ א֮ ל ְׁש ֹּ֪פט הָָּׁ֫ ָּׁ ִׁ֥ארץ י ְׁש ֹֽפט־ּת ִׁ֥בל ְׁב ֶ֑צדק
כָּׁל־עֲצ ָּׁ
ְָׁ֝ועַ ָ֗מים באֱ מּונ ָֹּֽׁתֹו׃
יביו ִׁ֥צדק
תהלים צז יְׁ הוָּׁ ֣ה מְָּׁ֭ לְָּׁך ּתָּׁ ג֣ל הָּׁ ָּׁ ֶ֑ארץ ָ֝י ְׁש ְׁמ ָ֗חּו איִׁ֥ים ַר ֹֽבים׃ ב עָּׁ נָּׁ ָּֽ֣ן ַוע ֲָּׁרפ֣ל ְׁסב ָּׁ ֶ֑
ּותל ִַ֖הט סָּׁ ֣ביב צָּׁ ָּׁ ֹֽריו׃ ד ה ֣אירּו ְׁב ָּׁר ָּׁ ֣קיו
ּוָ֝ מ ְׁשפָָּׁ֗ ט ְׁמ ֣כֹון כ ְׁס ֹֽאֹו׃ ג ְ֭אש לְׁ פָּׁ נָּׁ ֣יו ּת ֶ֑לְך ְׁ
ּת ֶ֑בל ָּׁראֲ ָּׁ ִ֖תה וַּתָּׁ ֣חל הָּׁ ָּׁ ֹֽארץ׃ ה הָּׁ ָ֗רים כַדֹו ַָ֗נג ַָּׁ֭נמַ סּו מלפְׁ נ֣י יְׁ הוָּׁ ֶ֑ה ְ֝מלפְׁ ָ֗ני אֲ ֣דֹון
ָּׁל־עבְׁ די ָ֗פסל
בֹודֹו׃ ז י ִ֤בשּו׀ כ ֹ֬
כָּׁל־הָּׁ ָּׁ ֹֽארץ׃ ו הג֣ידּו הַ שָּׁ ַ ֣מים צ ְׁד ֶ֑קֹו וְׁ ָּׁר ִ֖אּו כָּׁל־הָּׁ עַ ֣מים כְׁ ֹֽ
ֹלהים׃ ח שָּׁ ְׁמ ָֹּׁ֬עה וַּת ְׁש ַ֨ ַמח׀ ציָ֗ ֹון ַַ֭וּתָּׁ גלְׁ נָּׁה
ֲוּו־לֹו כָּׁל־אֱ ֹֽ
ילים ה ְׁשּתַ ח ְ֝
הַ ֹֽמ ְׁתהַ לְׁ ִׁ֥לים בָּׁ אֱ ל ֶ֑
הוֹֽה׃ ט ֹֽכי־אַ ָּׁ ִּ֤תה יְׁ ה ָ֗ ָּׁוה עלְׁ יִׁ֥ ֹון עַל־כָּׁל־הָּׁ ָּׁ ֶ֑ארץ ְׁמ ִׁ֥אד
פָּׁטיָך יְׁ ָּׁ
הּודה לְׁ ַ ִ֖מעַן מ ְׁש ֣
בְׁ נ֣ ֹות יְׁ ָּׁ ֶ֑
ידיו מיַ ִׁ֥ד
ֹלהים׃ י אה ֲִׁ֥בי יְׁ ה ָ֗ ָּׁוה שנְׁ ָ֫אּו ָּׁ ִׁ֥רע ְ֭שמר נַפְׁ ֣שֹות חֲס ָּׁ ֶ֑
ְַ֝נע ֲָ֗ליתָּׁ עַל־כָּׁל־אֱ ֹֽ
י־לב ש ְׁמ ָּׁ ֹֽחה׃ יב ש ְׁמ ֣חּו צְַ֭ דיקים
ילם׃ יא ִ֖אֹור ז ֻ ָּׁ֣רעַ לַצַ ֶ֑דיק ּוֹֽ לְׁ י ְׁשר ִׁ֥
ְָׁ֝רשָּׁ ָ֗עים יַצ ֹֽ
שֹו׃
הֹודּו לְׁ ז֣כר קָּׁ ְׁד ֹֽ
ַ ֹֽביהוָּׁ ֶ֑ה ְָׁ֝ו ָ֗
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הֹושיעָּׁ ה־ּלִׁ֥ ֹו ָ֝ ְׁימינָ֗ ֹו
שה ֹֽ
תהלים צח מז ְׁ֡מֹור ִ֤שירּו ַ ֹֽליה ַ֨ ָּׁוה׀ ֣שיר חְָּׁ֭ דָּׁ ש ֹֽכי־נפְׁ ל ָּׁ֣אֹות עָּׁ ָּׁ ֶ֑
גֹוים ג ָּׁ ִּׁ֥לה צ ְׁדקָּׁ ֹֽתֹו׃ ג ִָּּׁ֘זכַ ִ֤ר חַ ְׁסדַ֨ ֹו׀
הֹודיעַ ְ֭ ְׁיהוָּׁה יְׁ שּועָּׁ ֶ֑תֹו לְׁ עינִׁ֥י ָ֝הַ ָ֗
ּוז ְִׁׁ֥רֹועַ קָּׁ ְׁד ֹֽשֹו׃ ב ֣
אֱֹלהינּו׃ ד הָּׁ ֣ריעּו ַ֭ ַ ֹֽליהוָּׁה
י־ארץ ְ֝ ָ֗את יְׁ שּועַ ִׁ֥ת ֹֽ
ֹֽואֱֽמּונָּׁתֹו֮ לְׁ בֵ֪ית י ְׁש ָּׁ ָ֫ר ִׁ֥אל ָּׁר ִׁ֥אּו כָּׁל־אַ פְׁ ס ָּׁ ֶ֑
כָּׁל־הָּׁ ָּׁ ֶ֑ארץ פצְׁ ִ֖חּו וְׁ ַרנְׁ נ֣ ּו וְׁ ז ַֹֽמרּו׃ ה ז ְַׁמ ֣רּו לַיהוָּׁ ֣ה בְׁ כנֶ֑ ֹור בְְׁ֝ כנָ֗ ֹור וְׁ ֣קֹול ז ְׁמ ָּׁ ֹֽרה׃
ּומל ֶ֑אֹו ָּ֝ת ָ֗בל
הוֹֽה׃ ז י ְׁר ַע֣ם הְַ֭ יָּׁם ְׁ
ו בַַ֭ ח ֲ֣צצְׁ רֹות וְׁ ֣קֹול שֹופָּׁ ֶ֑ר ְ֝הָּׁ ָ֗ריעּו לפְׁ נִ֤י׀ הַ ֹ֬מלְך יְׁ ָּׁ
ֲאּו־כֶ֑ף ָָ֝֗ ַיחַ ד הָּׁ ִׁ֥רים יְׁ ַרנֹֽנּו׃ ט ֹֽל ְׁ ֹֽפני־יְׁ ה ָ֗ ָּׁוה ִׁ֥כי בָּׁ א֮ ל ְׁש ֹּ֪פט
וְׁ ֣י ְׁשבי ָּׁ ֹֽבּה׃ ח נְׁ הָּׁ ִׁ֥רֹות י ְׁמח ָּׁ
הָָּׁ֫ ָּׁ ִׁ֥ארץ י ְׁש ֹֽפט־ּת ִׁ֥בל ְׁב ֶ֑צדק ְָׁ֝ועַ ָ֗מים ְׁבמישָּׁ ֹֽרים׃
רּובים ּתָּׁ נִׁ֥ ּוט הָּׁ ָּׁ ֹֽארץ׃ ב ַ֭ ְׁיהוָּׁה בְׁ צי֣ ֹון ג ֶָּׁ֑דֹול וְׁ ָּׁ ִׁ֥רם
תהלים צט יְׁ הוָּׁ ֣ה מַָּׁ֭ לְָּׁך י ְׁרגְׁ ז֣ ּו עַ ֶ֑מים י ִׁ֥שב ְ֝ ְׁכ ָ֗
נֹורא קָּׁ ִׁ֥דֹוש ֹֽהּוא׃ ד וְׁ ִׁ֥עז מלְך֮ מ ְׁשפָּׁ ֵ֪ט ָ֫ ָּׁאהִׁ֥ב
יֹודּו ַ֭ש ְׁמָך ג ִָּׁׁ֥דֹול וְׁ ָּׁ ָ֗
ָּׁל־העַ ֹֽמים׃ ג ֣
ְ֝ ָ֗הּוא עַל־כ ָּׁ ֹֽ
אֱֹלהינּו
ֹומ ֡מּו יְׁ ִּ֘הוָּׁ ִ֤ה ָ֗
אַַ֭ ּתָּׁ ה כ ֹונַ ֣נְּׁתָּׁ מישָּׁ ֶ֑רים מ ְׁשפָּׁ ִׁ֥ט ּוְ֝ צְׁ דָּׁ קָָּׁ֗ ה בְׁ ַיע ֲִ֤קב׀ אַ ֹ֬ ָּּׁתה ע ָֹּֽׁשיתָּׁ ׃ ה ֹֽר ְׁ
ַֹֽ֭ ְׁוה ְׁשּתַ חֲוּו ַלה ֲִׁ֥דם ַרגְׁ ָָּׁ֗ליו קָּׁ ִׁ֥דֹוש ֹֽהּוא׃ ו ִּ֘מ ִ֤שה וְׁ אַ ה ֲַ֨רן׀ ְׁ ֹֽבכ ֲה ָָּׁ֗ניו ּוַ֭ ְׁשמּואל בְׁ ק ְׁר ֣אי ְׁש ֶ֑מֹו
ל־יה ָ֗ ָּׁו ה וְׁ ֣הּוא ַיעֲנֹֽם׃ ז בְׁ עַ ֣מּוד ַָּׁ֭ענָּׁן יְׁ דַ ב֣ר אֲ ליהֶ֑ם שָּׁ ְׁמ ִׁ֥רּו ְ֝עד ָ֗ ָּׁתיו וְׁ ֣חק
ק ִׁ֥ראים א ְ֝ ְׁ
ילֹותם׃ ט
יתם ֣אל ַ֭נשא הָּׁ י֣יתָּׁ לָּׁהֶ֑ם ְְׁ֝ונ ָ֗קם עַ ל־עֲל ָּׁ ֹֽ
ן־למֹו׃ ח יְׁ הוָּׁ ֣ה אֱֹלהינּו֮ אַ ָּׁ ֵּ֪תה ע ֲָ֫נ ָּׁ ִׁ֥
ָּׁנֹֽתַ ָּׁ ֹֽ
אֱֹלהינּו׃
י־קָּׁ דָ֗ ֹוש יְׁ הוָּׁ ִׁ֥ה ֹֽ
אֱֹלהינּו ַ֭ ְׁו ֹֽה ְׁשּתַ חֲוּו לְׁ ַה֣ר קָּׁ ְׁד ֶ֑שֹו ֹֽכ ְ֝
ֹומ ֡מּו יְׁ ִּ֘הוָּׁ ִ֤ה ָ֗
ֹֽר ְׁ
תהלים כט מז ְָׁ֗מֹור לְׁ ָ֫ ָּׁד ִׁ֥וד הָּׁ ֣בּו ַ֭ ַ ֹֽליהוָּׁה בְׁ נ֣י א ֶ֑לים הָּׁ ִׁ֥בּו ְ֝ ַליה ָ֗ ָּׁוה כ ִָּׁׁ֥בֹוד ו ָֹּֽׁעז׃ ב הָּׁ ֣בּו ַ֭ ַ ֹֽליהוָּׁה
ת־קדש׃ ג ִׁ֥קֹול יְׁ ה ָ֗ ָּׁוה עַ ל־הַָ֫ ָּׁ ִׁ֥מים ֹֽאל־הַ כ ִָּׁׁ֥בֹוד ה ְׁר ֶ֑עים
כְׁ ֣בֹוד ְׁש ֶ֑מֹו ה ְׁשּתַ חֲוִׁ֥ ּו ְ֝ ַליה ָ֗ ָּׁוה בְׁ הַ ְׁד ַר ֹֽ
אֲרזֶ֑ים
עַל־מים ַר ֹֽבים׃ ד קֹול־יְׁ הוָּׁ ִׁ֥ה בַ ֶ֑כחַ ִׁ֥קֹול ְ֝ ְׁיה ָ֗ ָּׁוה בהָּׁ ָּׁ ֹֽדר׃ ה ֣קֹול ַ֭ ְׁיהוָּׁה שב֣ר ָּׁ
ַ ִׁ֥
ְ֝ ְׁיה ָ֗ ָּׁוה
ן־רא ֹֽמים׃
ידם כְׁ מֹו־עֶ֑גל לְׁ בָּׁ נִׁ֥ ֹון ְְׁ֝וש ְׁר ָ֗ין כְׁ ֣מֹו ב ְׁ
וַיְׁ שַ בִׁ֥ר ְ֝ ְׁיה ָ֗ ָּׁוה את־אַ ְׁרזִׁ֥י הַ לְׁ בָּׁ נֹֽ ֹון׃ ו ַוי ְַׁרק ִׁ֥
ז קֹול־יְׁ הוָּׁ ִׁ֥ה ח ָ֗צב ַלה ֲִׁ֥בֹות ֹֽאש׃ ח ֣קֹול ַ֭ ְׁיהוָּׁה י ָּׁ֣חיל מ ְׁד ָּׁבֶ֑ר י ִָּׁׁ֥חיל ְ֝ ְׁיה ָ֗ ָּׁוה מ ְׁד ַבִׁ֥ר קָּׁ ֹֽדש׃
ט ִ֤קֹול יְׁ ה ַ֨ ָּׁוה׀ יְׁ חֹול֣ל אַ יָּׁלֹות֮ ַוָֹּֽֽיח ֱֵ֪שף יְׁ עָָּׁ֫ ִׁ֥רֹות ּובְׁ היכָּׁלֶ֑ ֹו ְ֝ ֻּכ ָ֗לֹו א ִׁ֥מר כ ָֹּֽׁבֹוד׃ י ַ֭ ְׁיהוָּׁה לַמַ ֣בּול
עֹולם׃ יא ְׁ ֹֽיה ָ֗ ָּׁוה ַ֭עז לְׁ עַ ֣מֹו י ֶּ֑תן יְׁ ה ָ֓ ָּׁוה׀ יְׁ בָּׁ ִ֖רְך את־עַ ֣מֹו בַ שָּׁ לֹֽ ֹום׃
ָּׁי ָּׁ ֶ֑שב וַיִׁ֥שב ְ֝ ְׁיה ָ֗ ָּׁוה ֣מלְך לְׁ ָּׁ ֹֽ
רּורהַ :קבֵ ל ִרּנַת עַ מֶׁ ָך ַשּגְּ בֵ נּו טַ הֲ ֵרנּו נו ָֹּרא:
אָּ ּנָּא בְּ כֹחַ ּגְּ דֻ לַת י ְִּמינֶָׁך ַת ִתיר ְּצ ָּ
נָּא גִ בוֹר ּדו ְֹּר ֵשי ִיחּודֶׁ ָך כְּ בָּ בַ ת ָּש ְּמ ֵרם :בָּ ְּרכֵם טַ הֲ ֵרם ַרחֲ מֵ י ִצ ְּד ָּק ֶׁתָך ָּת ִמיד ּג ְָּּמלֵם:
חֲ ִסין ָּקדוֹש בְּ רוֹב טּובְּ ָך נַהֵ ל עֲ ָּד ֶׁתָך :י ִָּחיד ּגֵאֶׁ ה לְּ עַ ְּמָך פְּ נֵה זוֹכְּ ֵרי ְּקדֻ ָּש ֶׁתָך ַשוְּ עָּ ֵתנּו ַקבֵ ל
ּושמַ ע צַ עֲ ָּק ֵתנּו יוֹדֵ עַ ַתעֲ לּומוֹת :בָּ רּוְך ֵשם כְּ בוד מַ לְּ כּותו לְּ עולָּם וָּ עֶׁ ד:
ְּ
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דודי לִ ְּק ַראת ַכלָּה .פְּ נֵי ַשבָּ ת נְּ ַקבְּ לָּה:
לְּ כָּה ִ
ָּשמור וְּ זָּכור בְּ ִדבּור אֶׁ חָּ ד
ִה ְּש ִמיעָּ נּו אֵ ל הַ ְּמיּוחָּ ד
ּושמו אֶׁ חָּ ד
ה' אֶׁ חָּ ד ְּ
לְּ ֵשם ּולְּ ִתפְּ אֶׁ ֶׁרת וְּ לִ ְּת ִהלָּה:
דודי לִ ְּק ַראת ַכלָּה .פְּ נֵי ַשבָּ ת נְּ ַקבְּ לָּה:
לְּ כָּה ִ
לִ ְּק ַראת ַשבָּ ת לְּ כּו וְּ נֵלְּ כָּה
כִ י ִהיא ְּמקור הַ בְּ ָּרכָּה
מֵ ראש ִמ ֶׁקדֶׁ ם נְּ סּוכָּה
סוף מַ עֲ ֶׁשה בְּ מַ חֲ ָּשבָּ ה ְּת ִחלָּה:
דודי לִ ְּק ַראת ַכלָּה .פְּ נֵי ַשבָּ ת נְּ ַקבְּ לָּה:
לְּ כָּה ִ
ִמ ְּק ַּדש מֶׁ לְֶׁך ִעיר ְּמלּוכָּה
קּומי ְּצ ִאי ִמתוְך הַ הֲ פֵ כָּה
ִ
ַרב לְָּך ֶׁשבֶׁ ת בְּ עֵ מֶׁ ק הַ בָּ כָּא
וְּ הּוא י ְַּחמול עָּ ַליְִך חֶׁ ְּמלָּה:
דודי לִ ְּק ַראת ַכלָּה .פְּ נֵי ַשבָּ ת נְּ ַקבְּ לָּה:
לְּ כָּה ִ
קּומי
ִה ְּתנַעֲ ִרי מֵ עָּ פָּ ר ִ
ַאר ֵתְך עַ ִמי
לִ בְּ ִשי בִ גְּ דֵ י ִתפְּ ְּ
עַ ל יַד בֶׁ ן י ִַשי בֵ ית הַ ל ְַּח ִמי
ָּק ְּרבָּ ה אֶׁ ל נַפְּ ִשי ּגְּ ָאלָּּה:
דודי לִ ְּק ַראת ַכלָּה .פְּ נֵי ַשבָּ ת נְּ ַקבְּ לָּה:
לְּ כָּה ִ
עור ִרי
עור ִרי ִה ְּת ְּ
ִה ְּת ְּ
אורי
קּומי ִ
אורְך ִ
כִ י בָּ א ֵ
עּורי ִשיר ַּדבֵ ִרי
עּורי ִ
ִ
כְּ בוד ה' עָּ ַליְִך נִ גְּ לָּה:
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דודי לִ ְּק ַראת ַכלָּה .פְּ נֵי ַשבָּ ת נְּ ַקבְּ לָּה:
לְּ כָּה ִ
בושי וְּ לא ִתכָּלְּ ִמי
לא ֵת ִ
מַ ה ִת ְּשתוחֲ ִחי ּומַ ה ֶׁתה ֱִמי
בָּ ְך יֶׁחֱ סּו עֲ נִ ּיֵי עַ ִמי
וְּ נִ בְּ נְּ ָּתה ִעיר עַ ל ִתלָּּה:
דודי לִ ְּק ַראת ַכלָּה .פְּ נֵי ַשבָּ ת נְּ ַקבְּ לָּה:
לְּ כָּה ִ
וְּ הָּ יּו לִ ְּמ ִשסָּ ה שוסָּ יְִך
וְּ ָּרחֲ קּו כָּל ְּמבַ לְּ עָּ יְִך
י ִָּשיש עָּ ַליְִך אֱ להָּ יְִך
כִ ְּמשוש חָּ ָּתן עַ ל ַכלָּה:
דודי לִ ְּק ַראת ַכלָּה .פְּ נֵי ַשבָּ ת נְּ ַקבְּ לָּה:
לְּ כָּה ִ
רוצי
ּושמאל ִתפְּ ִ
י ִָּמין ְּ
יצי
וְּ אֶׁ ת ה' ַתעֲ ִר ִ
עַ ל יַד ִאיש בֶׁ ן פַ ְּר ִצי
וְּ נִ ְּש ְּמחָּ ה וְּ נָּגִ ילָּה:
דודי לִ ְּק ַראת ַכלָּה .פְּ נֵי ַשבָּ ת נְּ ַקבְּ לָּה:
לְּ כָּה ִ
באי בְּ ָּשלום עֲ טֶׁ ֶׁרת בַ ְּעלָּּה
ִ
ּגַם בְּ ִש ְּמחָּ ה בְּ ִרּנָּה ּובְּ צָּ הֳ לָּה
תוְך אֱ מּונֵי עַ ם ְּסגֻלָּה:
באי ַכלָּה.
באי ַכלָּהִ .
ִ

באי ַכלָּהַ .שבָּ ת ַמלְּ כְּ ָּתא:
ִ

דודי לִ ְּק ַראת ַכלָּה .פְּ נֵי ַשבָּ ת נְּ ַקבְּ לָּה:
לְּ כָּה ִ
קבלת פני אבלים

הַ ָּמקוֹם ְּינַחֵ ם אֶׁ ְּתכֶׁם
וירּוש ָּליִם.
ָּ
בְּ תוְֹך ְּשָאר אבלי ִצּיוֹן
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תהלים צב מז ְִׁׁ֥מֹור ָ֗שיר לְׁ י֣ ֹום הַ שַ ָּׁ ֹֽבת׃ ב ָ֗טֹוב לְׁ ה ִׁ֥דֹות לַיהוָּׁ ֶ֑ה ּולְׁ ז ִַ֖מר לְׁ ש ְׁמָך֣ עלְׁ יֹֽ ֹון׃
ג לְׁ הַ ג֣יד בַ ֣בקר חַ ְׁ ֹֽס ֶ֑דָך ְ֝ו ֱא ֹֽמּונ ְָּׁׁת ָָ֗ך בַ לילֹֽ ֹות׃ ד ֽעלי־ ַָּׁ֭עשֹור ַועֲלי־נָּׁ ֶ֑בל עֲלִ֖י הגָּׁי֣ ֹון בְׁ כנֹֽ ֹור׃
ֲשיָך יְׁ הוָּׁ ֶ֑ה ְְׁ֝מ ָ֗אד
ה ִ֤כי שמַ חְׁ ַ ּ֣תני יְׁ הוָּׁ ֣ה בְׁ פָּׁ עֳלֶָ֑ך ְׁ ֹֽבמַ ע ֲִ֖שי י ָּׁ֣דיָך א ֲַרנָֹּֽֽן׃ ו מַ ה־ג ְָּׁׁדל֣ ּו מַ ע ֣
ת־זאת׃ ח בפְׁ ִ֤רחַ ְׁרשָּׁ ַ֨עים׀
עָּׁ ְׁמ ִׁ֥קּו מַ חְׁ ְׁשב ֹֽתיָך׃ ז ֹֽאיש־בַַ֭ עַר ֣לא י ָּׁ ֶ֑דע ּוְ֝ כְׁ ָ֗סיל לא־י ִָּׁׁ֥בין א ֹֽ
הוֹֽה׃
י־עד׃ ט וְׁ אַ ָּׁ ִּׁ֥תה מָּׁ ָ֗רֹום לְׁ עלָּׁ ִׁ֥ם יְׁ ָּׁ
ָּׁל־פעֲלי ָּׁ ֶ֑און לְׁ ה ָּׁ ֹֽש ְׁמ ָּׁ ִׁ֥דם עֲד ַ ֹֽ
כְׁ ִׁ֥מֹו ָ֗עשב ַַ֭ויָּׁציצּו כ ֣
ָּׁל־פ ֲעלי ָּׁ ֹֽאון׃ יא ו ָּׁ ַּ֣תרם
י ִ֤כי הנֵ֪ה איְׁ ֡ביָך׀ ְׁ ֹֽיה ָ֗ ָּׁוה ֹֽכי־הנ֣ה איְׁ ב֣יָך יאבֶ֑דּו ְ֝י ְׁתפ ְָּׁׁרדָ֗ ּו כ ִׁ֥
ּורי בַ קָּׁ ִ֖מים עָּׁלַ ִׁ֥י ְׁמר ָ֗עים
ֹּלתי בְׁ ֣שמן ַרע ֲָּׁנָֹּֽֽן׃ יב וַּתַ בִׁ֥ט ע ָ֗יני בְׁ ָ֫ש ָּׁ ִׁ֥
כ ְׁר ֣אים קַ ְׁרנֶ֑י בְַ֝ ָ֗
ּת ְׁש ַ ִׁ֥מעְׁ נָּׁה אָּׁ ז ְָּׁׁנֹֽי׃ יג צַַ֭ דיק כַּתָּׁ ָּׁ ֣מר יפְׁ ָּׁ ֶ֑רח כְׁ ִ֖ארז בַ לְׁ בָּׁ נ֣ ֹון י ְׁשגֹֽה׃ יד ַ֭ ְׁשתּולים בְׁ ֣בית יְׁ הוָּׁ ֶ֑ה
יבֶ֑ה דְׁ שנִ֖ים וְׁ ַ ֹֽר ֲענַנ֣ים יהְׁ יֹֽ ּו׃ טז ַ֭ ְׁלהַ גיד
נּובּון בְׁ ש ָּׁ
ֹלהינּו יַפְׁ ֹֽריחּו׃ טו עִ֖ ֹוד יְׁ ֣
בְׁ חַ צְׁ ִ֖רֹות אֱ ֣
ּורי ְׁ ֹֽולא ַעוְׁ לָּׁ ִׁ֥תָּׁ ה ֹֽבֹו׃
ָּׁשר יְׁ הוָּׁ ֶ֑ה ְ֝צ ָ֗
ֹֽכי־י ָּׁ ֣
תהילים צג יְׁ הוָּׁ ֣ה מָּׁ לְָּׁך֮ ג ֵ֪אּות ָָּׁ֫ל ִׁ֥בש ל ָּׁ֣בש ַ֭ ְׁיהוָּׁה ֣עז ה ְׁתאַ זָּׁ ֶ֑ר אַ ף־ּתכִׁ֥ ֹון ְּ֝ת ָ֗בל בַ ל־ּת ֹֽמֹוט׃
ב נָּׁכ֣ ֹון כ ְׁסאֲ ָך֣ מ ָּׁ ֶ֑אז ֹֽמעֹולָּׁ ֣ם ָּׁ ֹֽאּתָּׁ ה׃ ג נ ְָּׁׁש ִ֤אּו נְׁהָּׁ ַ֨רֹות׀ ְׁ ֹֽיה ָ֗ ָּׁוה נ ְָּׁׁש ֣אּו ְׁנהָּׁ ֣רֹות קֹולָּׁ ֶ֑ם י ְׁש ִ֖אּו
הוֹֽה׃
נְׁ הָּׁ ֣רֹות דָּׁ כְׁ ָּׁיֹֽם׃ ד מק ַ֨לֹות׀ ַ ִ֤מים ַר ָ֗בים אַ ד ֣ירים מ ְׁשבְׁ רי־יָּׁ ֶ֑ם אַ ִ֖דיר בַ מָּׁ ֣רֹום יְׁ ָּׁ
ָּׁה־קדש ְ֝ ְׁיה ָ֗ ָּׁוה לְׁ ֣ארְך י ָֹּֽׁמים׃
יתָךִׁ֥ ַנ ֲאו ֶ֑
ה ֹֽעד ַ֨תיָך׀ נא ְׁמנֹ֬ ּו ְׁמ ָ֗אד לְׁ ב ְׁ
קדיש לאבלים

כּותיּה.
עּותיּה .וְּ י ְַּמלִ יְך מַ לְּ ֵ
י ְִּתּג ַַּדל וְּ י ְִּת ַק ַּדש ְּשמֵ ּה ַרבָּ א .בְּ עָּ לְּ מָּ א ִּדי בְּ ָּרא כִ ְּר ֵ

וְּ י ְַּצ ַמח

פ ְֻּר ָּקנֵיּה .וִ ָּיק ֵרב ְּמ ִשיחֵ ּה .בְּ חַ ּיֵיכון ּובְּ יומֵ יכון ּובְּ חַ ּיֵי ְּדכל בֵ ית י ְִּש ָּראֵ ל בַ עֲ ָּגלָּא ּובִ זְּ מַ ן ָּק ִריב
וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן .יְּהֵ א ְּשמֵ ּה ַרבָּ א ְּמבָּ ַרְך לְּ עָּ לַם ּולְּ עָּ לְּ מֵ י עָּ לְּ מַ ּיָּא י ְִּתבָּ ַרְך .וְּ י ְִּש ַתבַ ח.
וְּ י ְִּתפָּ ַאר .וְּ י ְִּתרומַ ם .וְּ י ְִּתנ ֵַשא .וְּ י ְִּתהַ ָּּדר .וְּ י ְִּתעַ לֶׁה .וְּ י ְִּתהַ לָּל ְּשמֵ יּה ְּּדקֻ ְּד ָּשא בְּ ִריְך
הּוא .לְּ עֵ ילָּא ִמן כָּל בִ ְּרכ ָָּּתאִ .ש ָּיר ָּתאִ .ת ְּשבְּ חָּ ָּתא וְּ נֶׁחָּ מָּ ָּתאַּ .דאֲ ִמ ָּירן בְּ עָּ לְּ מָּ א וְּ ִא ְּמרּו
שמַ ּיָּא וְּ חַ ּיִים טוֹבִ ים  /חַ ּיִים וְּ ָּשבָּ ע וִ ישּועָּ ה וְּ נֶׁחָּ מָּ ה וְּ ֵשיזָּבָּ א ְּּורפּוָאה
ָאמֵ ן .יְּהֵ א ְּשלָּמָּ א ַרבָּ א ִמן ְּ
ִשראֵ ל וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
ּוגְּ אֻ לָּה ְּּוסלִ יחָּ ה וְּ כַפָּ ָּרה וְּ ֵריוַ ח וְּ הַ צָּ לָּה .לָּנּו ּולְּ כָּל עַ מו י ְִּש ָּראֵ ל  /עָּ לֵינּו וְּ עַ ל כָּל י ָּ
עושה ָּשלום בִ ְּמרומָּ יו .הּוא יַעֲ ֶׁשה ָּשלום עָּ לֵינּו .וְּ עַ ל כָּל י ְִּש ָּראֵ ל וְּ עַ ל כל יו ְֹּשבֵ י
ֶׁ
ֵתבֵ ל וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
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ערבית
רשות לקריאת שמע

כָּל בְּ רּואֵ י מַ ְּעלָּה ּומַ ּטָּ ה
י ְִּעידּון יַּגִ ידּון ֻכלָּם כְּ אֶׁ חָּ ד
ּושמ ֹו אֶׁ חָּ ד
ה' אֶׁ חָּ ד ְּ
ּוש ַתיִם נְּ ִתיבוֹת ְּשבִ ילְָּך
ְּשלו ִֹשים ְּ
וְּ הֶׁ ם י ְִּעידּון כִ י הַ כֹל ֶׁשלְָּך

וכָּל מֵ בִ ין סו ָֹּדם יְּסַ פְּ רּו ג ְָּּדלְָּך
וְּ אַ ָּתה הָּ אֵ ל הַ מֶׁ לְֶׁך הַ ְּמיֻחָּ ד

לְּ בָּ בוֹת בְּ חָּ ְּשבָּ ם ע ֹולָּם בָּ נּוי
בְּ ִמ ְּספָּ ר בְּ ִמ ְּש ָּקל הַ כֹל מָּ נּוי

י ְִּמ ְּצאּו כָּל יֵש בִ לְּ ְּתָך ָּשנּוי
ֻכלָּם נִ ְּתנּו מֵ רוֹעֶׁ ה אֶׁ חָּ ד

מֵ רֹאש וְּ עַ ד סוֹף יֵש לְּ ָך ִסמָּ ן
ַשחַ ק וְּ ֵתבֵ ל לְּ ָך עֵ ד נֶׁאֱ מָּ ן

צָּ פוֹן וָּ יָּם וְּ ֶׁקדֶׁ ם וְּ ֵתימָּ ן
ּומזֶׁה אֶׁ חָּ ד
ִמזֶׁה אֶׁ חָּ ד ִ

הַ כֹל ִמ ְּמָך נִ זְּ בַ ד זָּבוֹד
ָּלכֵן כָּל יְּצּור לְּ ָך י ִֵתן כָּבוֹד

אַ ָּתה ַתעֲ מֹ ד וְּ הֵ ם יֹאבְּ דּו ָאבוֹד
כִ י מֵ רֹאש וְּ עַ ד סוֹף הֲ ֹלא ָאב אֶׁ חָּ ד
ר' שלמה אבן גבירול

במסורת עדות המזרח החזן אומר חצי קדיש:

י ְִּתּג ַַּדל וְּ ִי ְּת ַק ַּדש ְּשמֵ ּה ַרבָּ א.

יק ֵרב ְּמ ִשיחֵ ּה.
עּותיּה .וְּ י ְַּמלִ יְך מַ לְּ כּותֵ יּה .וְּ י ְַּצמַ ח פ ְֻּר ָּקנֵיּה .וִ ָּ
בְּ עָּ לְּ מָּ א ִּדי בְּ ָּרא כִ ְּר ֵ

בְּ חַ ּיֵיכון ּובְּ יומֵ יכון ּובְּ חַ ּיֵי ְּדכל בֵ ית י ְִּש ָּראֵ ל בַ עֲ ָּגלָּא ּובִ זְּ מַ ן ָּק ִריב וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
יְּהֵ א ְּשמֵ ּה ַרבָּ א ְּמבָּ ַרְך לְּ עָּ לַם ּולְּ עָּ לְּ מֵ י עָּ לְּ מַ ּיָּא י ְִּתבָּ ַרְך .וְּ י ְִּש ַתבַ ח .וְּ י ְִּתפָּ ַאר .וְּ י ְִּתרומַ ם.
וְּ י ְִּתנ ֵַשא .וְּ י ְִּתהַ ָּּדר .וְּ י ְִּתעַ לֶׁה .וְּ י ְִּתהַ לָּל ְּשמֵ יּה ְּּדקֻ ְּד ָּשא בְּ ִריְך הּוא.
לְּ עֵ ילָּא ִמן כָּל בִ ְּרכ ָָּּתאִ .ש ָּיר ָּתאִ .ת ְּשבְּ חָּ ָּתא וְּ נֶׁחָּ מָּ ָּתאַּ .דאֲ ִמ ָּירן בְּ עָּ לְּ מָּ א וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
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ברְך:
בָּ ְּרכּו אֶׁ ת ה' הַ ְּמ ָּ
בָּ רּוְך ה' הַ ְּמבו ָּרְך לְּ עולָּם וָּ עֶׁ ד:
בָּ רּוְך ה' הַ ְּמבו ָּרְך לְּ עולָּם וָּ עֶׁ ד:
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' ,אֱ להֵ ינּו מֶׁ לְֶׁך הָּ עולָּם ,אֲ ֶׁשר בִ ְּדבָּ רו מַ עֲ ִריב עֲ ָּרבִ ים בְּ חָּ כְּ מָּ ה.
ּומסַ ּדֵ ר אֶׁ ת הַ כוכָּבִ ים.
פותחַ ְּשעָּ ִרים בִ ְּתבּונָּהְּ .מ ַשּנֶׁה ִע ִתים ּומַ חֲ לִ יף אֶׁ ת הַ זְּ מַ ּנִ ים ְּ
ֵ
חשְך
חשְך וְּ ֶׁ
בורא יומָּ ם וָּ ָּל ְּילָּהּ .גולֵל אור ִמפְּ נֵי ֶׁ
רותיהֶׁ ם בָּ ָּר ִקיעַ כִ ְּרצונוֵ .
בְּ ִמ ְּש ְּמ ֵ
ִמפְּ נֵי אור .הַ מַ עֲ בִ יר יום ּומֵ בִ יא ָּל ְּילָּהּ .ומַ בְּ ִּדיל בֵ ין יום ּובֵ ין ָּל ְּילָּה .ה' ְּצבָּ אות
ְּשמו .אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד .בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' ,הַ מַ עֲ ִריב
עֲ ָּרבִ ים:
אותנּו
ּומ ְּשפָּ ִטים ָּ
ּומ ְּצות חֻ ִקים ִ
תורה ִ
ַאהֲ בַ ת עולָּם בֵ ית י ְִּש ָּראֵ ל עַ ְּמָך ָאהָּ בְּ ָּתָּ .
לִ מַ ְּד ָּת .עַ ל כֵן ה' אֱ להֵ ינּו בְּ ָּשכְּ בֵ נּו ּובְּ קּומֵ נּו נ ִָּשיחַ בְּ חֻ ֶׁקיָך וְּ נִ ְּשמַ ח וְּ נַעֲ לוז בְּ ִדבְּ ֵרי
אורְך יָּמֵ ינּוּ .ובָּ הֶׁ ם
קותיָך לְּ עולָּם וָּ עֶׁ ד .כִ י הֵ ם חַ ּיֵינּו וְּ ֶׁ
ותיָך וְּ חֻ ֶׁ
ּומ ְּצ ֶׁ
תור ֶׁתָך ִ
ַתלְּ מּוד ָּ
נ ְֶּׁהּגֶׁה יומָּ ם וָּ ָּל ְּילָּה .וְּ ַאהֲ בָּ ְּתָך לא ָּתסּור ִממֶׁ ּנּו לְּ עול ִָּמים .בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' ,אוהֵ ב אֶׁ ת
עַ מו י ְִּש ָּראֵ ל:

ְּש ַמע י ְִּש ָּראֵ ל ,ה' אֱ להֵ ינּו ,ה' אֶׁ ָּחד:
בָּ רּוְך ֵשם כְּ בוד מַ לְּ כּותו לְּ עולָּם וָּ עֶׁ ד:

־מא ֹֽדָך׃ ו וְׁ הָּׁ יִ֞ ּו
דברים ו וְׁ ָּׁ ֣אהַ בְׁ ִּ֔ ָּּׁת ִ֖את יְׁ הוָּׁ ֣ה אֱ ֹלהֶ֑יָך בְׁ כָּׁל־לְׁ בָּׁ בְׁ ָךִׁ֥ ּובְׁ כָּׁל־נַפְׁ ְׁשָךִ֖ ּובְׁ כָּׁל ְׁ
הַ ְׁדבָּׁ ֣רים הָּׁ ָ֗אלה א ֲַ֨שר אָּׁ נ ִ֧כי ְׁמצַ ּוְׁ ָך֛ הַ יִ֖ ֹום (יפסיק מעט) עַל־לְׁ בָּׁ ֹֽבָך׃ ז וְׁ שנַנְׁ ָּׁ ּ֣תם לְׁ בָּׁ ִּ֔ניָך
קּומָך׃ ח ּוקְׁ שַ ְׁר ָּׁ ִּׁ֥תם לְׁ ִ֖אֹות
יתָךֵ֙ ּובְׁ לכְׁ ְּׁתָך֣ בַ ִּ֔דרְך ּוֹֽ בְׁ שָּׁ כְׁ בְׁ ָךִ֖ ּובְׁ ֹֽ
וְׁ דבַ ְׁר ָּׁ ִּ֖ת ָּׁבֶ֑ם בְׁ שבְׁ ְּׁתָךִ֤ בְׁ ב ֵ֙
עָּׁריָך׃
יתָך ּוב ְׁש ֹֽ
זּוזת ב ִ֖
עַל־מ ִׁ֥
ְׁ
עַ ל־י ֶָּׁ֑דָך וְׁ הָּׁ יִׁ֥ ּו לְׁ טטָּׁ ִ֖פת ִׁ֥בין עינֹֽיָך׃ ט ּוכְׁ תַ בְׁ ָּׁ ּ֛תם
דברים יא וְׁ הָּׁ ָָּׁ֗יה אם־שָּׁ ִ֤מעַ ּת ְׁש ְׁמעּוֵ֙ אל־מצְׁ ֹו ִּ֔ ַתי אֲ ִ֧שר אָּׁ נ ֛כי ְׁמצַ ּוִׁ֥ה א ְׁתכִ֖ם הַ יֶ֑ ֹום
לְׁ אַ ה ִ֞ ֲָּׁבה את־יְׁ הוָּׁ ִ֤ה אֱֹלֹֽ היכםֵ֙ (יבטא היטב את העי"ן) ּולְׁ עָּׁבְׁ דִּ֔ ֹו בְׁ כָּׁל־לְׁ בַ בְׁ כִ֖ם ּובְׁ כָּׁל־נַפְׁ ְׁש ֹֽכם׃
יֹורה ּומַ לְׁ ֶ֑קֹוש וְׁ אָּׁ סַ פְׁ ָּׁ ּ֣ת ְׁדג ִָּּׁ֔נָך וְׁ ֹֽתיר ְׁשָךִ֖ וְׁ יצְׁ הָּׁ ֹֽרָך׃
יד וְׁ נָּׁתַ ִּ֧תי ְׁמ ַ ֹֽטר־אַ ְׁרצְׁ כ֛ם בְׁ ע ִּ֖תֹו ֣
טו וְׁ נָּׁתַ ּ֛תי עִׁ֥שב בְׁ שָּׁ ְׁדָךִ֖ לבְׁ ה ְׁמ ֶּ֑תָך וְׁ אָּׁ כַלְׁ ָּׁ ִּ֖ת וְׁ שָּׁ ָּׁ ֹֽבעְׁ ּתָּׁ ׃ טז ה ָּׁ ֹֽש ְׁמ ֣רּו ל ִָּּׁ֔כם פִׁ֥ן יפְׁ ִּ֖תה לְׁ בַ בְׁ כֶ֑ם
עָּׁצִ֤ר
יתם ל ָֹּֽׁהם׃ יז וְׁ חָּׁ ָּׁ ַ֨רה אַ ף־יְׁ ה ֶּ֜ ָּׁוה בָּׁ ָ֗כם וְׁ ַ
אֱֹלהים אֲח ִּ֔רים וְׁ ה ְׁשּתַ חֲו ִ֖
֣
וְׁ סַ ְׁר ָּ֗תם ַועֲבַ ְׁדּתםֵ֙

(יפסיק מעט)
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את־הַ שָּׁ ֵַ֙מיםֵ֙ וְׁ ֹֽלא־יהְׁ י֣ה מָּׁ ִּ֔ ָּׁטר וְׁ ָּׁה֣אֲ דָּׁ ִּ֔ ָּׁמה ִׁ֥לא ת ִּ֖תן את־יְׁ בּולָּׁ ֶּ֑ה ַואֲבַ ְׁד ּ֣תם ְׁמה ָּׁ ָ֗רה מעַ ֵ֙ל
ת־דבָּׁ ַ ֣רי ִּ֔אלה עַל־לְׁ בַ בְׁ כִ֖ם
הָּׁ ָּׁ ֣ארץ הַ ט ִּ֔ ָּׁבה אֲ ִׁ֥שר יְׁ הוָּׁ ִ֖ה נ ִׁ֥תן ל ָֹּֽׁכם׃ יח וְׁ שַ ְׁמּתםֵ֙ א ְׁ
יכם׃ יט וְׁ למַ ְׁד ִּׁ֥תם
וְׁ ַ ֹֽעל־נַפְׁ ְׁשכֶ֑ם ּוקְׁ שַ ְׁר ַּ֨תם א ָּׁ ִ֤תם לְׁ אֹותֵ֙ עַ ל־י ְׁד ִּ֔כם וְׁ הָּׁ יִׁ֥ ּו לְׁ טֹוטָּׁ ִ֖פת בִׁ֥ין עינ ֹֽ
קּומָך׃
יתָךֵ֙ ּובְׁ לכְׁ ְּׁתָך֣ בַ ִּ֔דרְך ּוֹֽ בְׁ שָּׁ כְׁ בְׁ ָךִ֖ ּובְׁ ֹֽ
א ָּׁ ֛תם את־בְׁ ניכִ֖ם לְׁ דַ ב֣ר ָּׁבֶ֑ם בְׁ שבְׁ ְּׁתָךִ֤ בְׁ ב ֵ֙
יכם ַָׁ֚על
ימי בְׁ נ ִּ֔
עָּׁריָך׃ כא לְׁ ַ֨ ַמעַן י ְׁר ִ֤בּו יְׁ מיכםֵ֙ ו ֣
יתָך ּוב ְׁש ֹֽ
עַל־מזּוזִׁ֥ ֹות ב ִ֖
ְׁ
כ ּוכְׁ תַ בְׁ ָּׁ ּ֛תם
ימי הַ שָּׁ ַ ִ֖מים
ָּׁ ֹֽה ֲאדָּׁ ִּ֔ ָּׁמה ֲא ַ֨שר (יבטא היטב את העין) נ ְׁש ַבִ֧ע יְׁ הוָּׁ ֛ה לַאֲבתיכִ֖ם ל ָּׁ֣תת לָּׁהֶ֑ם כ ִׁ֥
עַ ל־הָּׁ ָּׁ ֹֽארץ׃
אמר׃ לח דַ ִ֞בר אל־בְׁ נִ֤י י ְׁש ָּׁרא ֵ֙ל וְׁ אָּׁ מַ ְׁר ָּׁ ּ֣ת אֲ ל ִּ֔הם
במדבר טו ו ִַׁ֥יאמר יְׁ הוָּׁ ִ֖ה אל־מ ִׁ֥שה ל ֹֽ
יצת הַ כָּׁנָּׁ ִָּֽ֖ף פְׁ ִׁ֥תיל ְּׁת ֹֽכלת׃
יצת עַל־כַנְׁ פִׁ֥י בגְׁ דיהִ֖ם לְׁ דר ָּׁ ֶ֑תם וְׁ נָּׁ ְִׁׁ֥תנ֛ ּו עַל־צ ִׁ֥
וְׁ עָּׁ ַ֨שּו לָּׁהִׁ֥ם צ ֛
יתם א ָּׁ ֶ֑תם
יתם א ָ֗תֹו ּו ְׁזכ ְַׁרּתםֵ֙ את־כָּׁל־מצְׁ ֹו֣ ת יְׁ ה ִּ֔ ָּׁוה ַועֲש ִ֖
לט וְׁ הָּׁ יָּׁ ֣ה לָּׁכם֮ לְׁ ציצ ֒ת ְּׁורא ֣
יהם׃ מ לְׁ ַ ֣מעַן ּתזְׁכְׁ ִּ֔רּו
יכם אֲ שר־אַ ִּׁ֥תם זנִ֖ים אַ חֲר ֹֽ
וְׁ ֹֽלא־תָּׁ תֶֻּּ֜ רּו אַ ח ֲִ֤רי לְׁ בַ בְׁ כםֵ֙ וְׁ אַ ח ֲ֣רי ֹֽעינ ִּ֔
יכם אֲ ַ֨שר
יכם׃ מא אֲ ִ֞ני יְׁ הוָּׁ ֣ה אֱֹלֹֽ ה ָ֗
יתם קְׁ ד ִ֖שים ֹֽלאֹלה ֹֽ
יתם את־כָּׁל־מצְׁ ֹו ָּׁ ֶ֑תי והְׁ י ִׁ֥
ַועֲש ִ֖
יכם .אֱ מת׃
אֹלהים אֲ נִ֖י יְׁ הוָּׁ ִׁ֥ה אֱֹלה ֹֽ
הֹוצִ֤אתי א ְׁתכםֵ֙ מ ֣ארץ מצְׁ ַ ִּ֔רים להְׁ יִׁ֥ ֹות לָּׁכִ֖ם ל ֶ֑
וֶׁאֱ מּונָּה כָּל זאת וְּ ַקּיָּם עָּ לֵינּו .כִ י הּוא ה' אֱ להֵ ינּו וְּ אֵ ין זּולָּתו .וַ אֲ נ ְַּחנּו י ְִּש ָּראֵ ל
יצים .הָּ אֵ ל הַ ּנִ פְּ ָּרע לָּנּו
עַ מו .הַ פודֵ נּו ִמּיַד ְּמלָּכִ ים .הַ ּגאֲ לֵנּו מַ לְּ כֵנּו ִמכַף כָּל עָּ ִר ִ
ִמצָּ ֵרינּו .הַ ְּמ ַשלֵם ּגְּ מּול לְּ כָּל אויְּבֵ י נַפְּ ֵשנּו :הַ ָּשם נַפְּ ֵשנּו בַ חַ ּיִים וְּ לא נ ַָּתן לַמוט
עושה לָּנּו נִ ִסים נְּ ָּק ָּמה ְּבפַ ְּרעה.
ַרגְּ לֵנּו .הַ ַמ ְּד ִריכֵנּו עַ ל בָּ מות אויְּבֵ ינּו .וַ ּי ֶָּׁרם ַק ְּרנֵנּו עַ ל כָּל שונְּ אֵ ינּו .הָּ אֵ ל הָּ ֶׁ
ּיוציא אֶׁ ת עַ מו י ְִּש ָּראֵ ל ִמתוכָּם לְּ חֵ רּות
כורי ִמ ְּצ ָּריִם .וַ ִ
ַאד ַמת ְּבנֵי ָּחם .הַ ַמכֶׁה ְּבעֶׁ ְּב ָּרתו כָּל בְּ ֵ
מופ ִתים ְּב ְּ
ּוב ְּ
ְּבאותות ְּ
רודפֵ יהֶׁ ם וְּ אֶׁ ת שונְּ אֵ יהֶׁ ם בִ ְּתהומות
עולָּם .הַ מַ עֲ בִ יר בָּ נָּיו בֵ ין ּגִ זְּ ֵרי יַם סּוף .וְּ אֶׁ ת ְּ

בּורתו ִשבְּ חּו וְּ הודּו לִ ְּשמוּ .ומַ לְּ כּותו בְּ ָּרצון ִקבְּ לּו עֲ לֵיהֶׁ ם.
ִטבַ עָּ .ראּו בָּ נִ ים אֶׁ ת ּגְּ ָּ
ָאמרּו ֻכלָּםִ :מי כָּמכָּה בָּ אֵ לִ ים ה'.
משה ּובְּ נֵי י ְִּש ָּראֵ ל לְּ ָך עָּ נּו ִש ָּירה בְּ ִש ְּמחָּ ה ַרבָּ ה וְּ ְּ
ֶׁ
נורא ְּת ִהלות עשה פֶׁ לֶׁא:
ִמי ָּכמכָּה נ ְֶּׁא ָּּדר בַ קדֶׁ שָּ .
ָאמרּו :ה'
משה .זֶׁה אֵ לִ י עָּ נּו .וְּ ְּ
בוקעַ יָּם לִ פְּ נֵי ֶׁ
כּותָך ָּראּו בָּ נֶׁיָךֵ .
נוסח ספרד ואשכנז מַ לְּ ְּ
כּותָך ה' אֱ להֵ ינּו ָּראּו בָּ נֶׁיָך עַ ל הַ ּיָּם יַחַ ד ֻכ ָּלם
י ְִּמלְך לְּ עלָּם וָּ עֶׁ ד :נוסח עדות המזרח מַ לְּ ְּ
ָאמרּו ה' י ְִּמלְך לְּ עולָּם וָּ עֶׁ ד:
הודּו וְּ ִה ְּמלִ יכּו וְּ ְּ
ִשראֵ ל:
וְּ נֶׁאֱ מַ ר .כִ י פָּ ָּדה ה' אֶׁ ת יַעֲ קבּ .וגְּ ָאלו ִמ ַּיד חָּ זָּק ִממֶׁ ּנּו :בָּ רּוְך אַ ָּתה ה'ּ .גַָּאל י ָּ
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נוסח עדות המזרח

הַ ְּשכִ יבֵ נּו ָאבִ ינּו לְּ ָּשלום ,וְּ הַ עֲ ִמידֵ נּו מַ לְּ כֵנּו לְּ חַ ּיִים טובִ ים ּולְּ ָּשלוםּ ,ופְּ רוש עָּ לֵינּו
הושיעֵ נּו ְּמהֵ ָּרה לְּ מַ עַ ן ְּשמֶׁ ָך
סֻ כַת ְּשלומֶׁ ָך וְּ ַת ְּקנֵנּו מַ לְּ כֵנּו בְּ עֵ צָּ ה טובָּ ה ִמלְּ פָּ נֶׁיָך ,וְּ ִ
ְּרּוש ַליִם ִע ָּירְך סֻ כַת ַרחֲ ִמים
וְּ הָּ גֵן בַ עֲ דֵ נּו( .יכוין לקבל תוספת הנשמה) ּופְּ רוש עָּ לֵינּו וְּ עַ ל י ָּ
פורש סֻ כַת ָּשלום עָּ לֵינּו וְּ עַ ל כָּל עַ מו י ְִּש ָּראֵ ל וְּ עַ ל
וְּ ָּשלום .בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' הַ ֵ
ְּרּוש ַליִם ָאמֵ ן:
י ָּ
נוסח אשכנז

הַ שכִ יבֵ נּו ה' אֱ להֵ ינּו לְּ שלום .וְּ הַ עֲ ִמידֵ נּו מַ לְּ כֵנּו לְּ חַ ּיִים ּופְּ רוש עָּ לֵינּו סֻ כַת שלומֶׁ ָך.
וְּ ַת ְּקנֵנּו בְּ עֵ צָּ ה טובָּ ה ִמלְּ פָּ נֶׁיָך .וְּ הושיעֵ נּו ְּמהֵ ָּרה לְּ מַ עַ ן שמֶׁ ָך .וְּ הָּ גֵן בַ עֲ דֵ נּו :וְּ הָּ סֵ ר מֵ עָּ לֵינּו אויֵב
ּומ ִצילֵנּו ָּא ָּתה .כִ י אֵ ל
שומ ֵרנּו ַ
ְּ
שטן ִמלְּ פָּ נֵינּו ּומֵ ַאחֲ ֵרינּוּ .ובְּ צֵ ל כְּ נָּפֶׁ יָך ַת ְּס ִת ֵירנּו .כִ י אֵ ל
דֶׁ בֶׁ ר וְּ חֶׁ ֶׁרב וְּ ָּרעָּ ב וְּ יָּגון .וְּ הָּ סֵ ר ָּ

אתנּו ּובואֵ נּו לְּ חַ יִים ּולְּ שלום מֵ עַ ָּתה וְּ עַ ד עולָּםּ :ופְּ רוש
מֶׁ לְֶׁך חַ ּנּון וְּ ַרחּום אָּ ָּתהּ :ושמור צֵ ֵ
ִשראֵ ל
פורש סֻ כַת שלום עָּ לֵינּו וְּ עַ ל כָּל עַ מו י ָּ
עָּ לֵינּו סֻ כַת שלומֶׁ ָך .בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' הַ ֵ
וְּ עַ ל יְּרּוש ָּליִם:
דרתם בְּ ִרית עולָּם:
וְּ ָּש ְּמרּו בְּ נֵי י ְִּש ָּראֵ ל אֶׁ ת הַ ַשבָּ ת .לַעֲ שות אֶׁ ת הַ ַשבָּ ת לְּ ָּ
בֵ ינִ י ּובֵ ין בְּ נֵי י ְִּש ָּראֵ ל אות ִהיא לְּ עלָּם .כִ י ֵש ֶׁשת י ִָּמים עָּ ָּשה ה' אֶׁ ת הַ ָּשמַ יִם
יעי ָּשבַ ת וַ ִּיּנָּפַ ש:
ָארץ ּובַ ּיום הַ ְּשבִ ִ
וְּ אֶׁ ת הָּ ֶׁ

חצי קדיש:

כּותיּה.
עּותיּה .וְּ י ְַּמלִ יְך מַ לְּ ֵ
י ְִּתּג ַַּדל וְּ י ְִּת ַק ַּדש ְּשמֵ ּה ַרבָּ א .בְּ עָּ לְּ מָּ א ִּדי בְּ ָּרא כִ ְּר ֵ
פ ְֻּר ָּקנֵיּה .וִ ָּיק ֵרב ְּמ ִשיחֵ ּה .בְּ חַ ּיֵיכון ּובְּ יומֵ יכון ּובְּ חַ ּיֵי ְּדכל בֵ ית י ְִּש ָּראֵ ל בַ עֲ ָּגלָּא ּובִ זְּ מַ ן
ָּק ִריב וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן .יְּהֵ א ְּשמֵ ּה ַרבָּ א ְּמבָּ ַרְך לְּ עָּ לַם ּולְּ עָּ לְּ מֵ י עָּ לְּ מַ ּיָּא י ְִּתבָּ ַרְך .וְּ י ְִּש ַתבַ ח.
וְּ י ְִּתפָּ ַאר .וְּ י ְִּתרומַ ם .וְּ י ְִּתנ ֵַשא .וְּ י ְִּתהַ ָּּדר .וְּ י ְִּתעַ לֶׁה .וְּ י ְִּתהַ לָּל ְּשמֵ יּה ְּּדקֻ ְּד ָּשא בְּ ִריְך הּוא.
לְּ עֵ ילָּא ִמן כָּל בִ ְּרכ ָָּּתאִ .ש ָּיר ָּתאִ .ת ְּשבְּ חָּ ָּתא וְּ נֶׁחָּ מָּ ָּתאַּ .דאֲ ִמ ָּירן בְּ עָּ לְּ מָּ א וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
וְּ י ְַּצמַ ח
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תפילת עמידה
דנָּיְּ ,שפָּ ַתי ִתפְּ ָּתח ּופִ י יַּגִ יד ְּת ִהל ֶָּׁתָך.
אֲ ֹ
בָּ רּוְך אַ ָּתה יהוה ,אֱ ֹלהֵ ינּו
וֵאֹלהֵ י אֲ בו ֵֹתינּו וְּ ִאמו ֵֹתינּו,
ַאברהָּ ם ,אֱ ֹלהֵ י י ְִּצחָּ ק,
אֱ ֹלהֵ י ְּ ָּ
וֵאֹלהֵ י יַעֲ קֹב ,אֱ ֹלהֵ י ָּשרה,
אֱ ֹלהֵ י רבְּ ָּקה ,אֱ ֹלהֵ י רחֵ ל
וֵאֹלהֵ י לֵָאה ,הָּ אֵ ל הַ ּגָּדוֹל
הַ ּגִ בוֹר וְּ הַ ּנ ָּ ֹורא ,אֵ ל עֶׁ לְּ יוֹן,
ּגוֹמֵ ל חֲ סָּ ִדים טוֹבִ ים ,וְּ ק ֹונֵה הַ כֹל,
וְּ ז ֹוכֵר חַ ְּסדֵ י ָאבוֹת וְּ ִאמָּ הוֹת,
ּומֵ בִ יא גְּ אֻ לָּה לְּ עַ מ ֹו י ְִּש ָּראֵ ל
לְּ מַ עַ ן ְּשמ ֹו בְּ ַאהֲ בָּ ה.

בָּ רּוְך אַ ָּתה יהוה,
אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ בוֹתֵ ינּו,
ַאברהָּ ם ,אֱ ֹלהֵ י י ְִּצחָּ ק,
אֱ ֹלהֵ י ְּ ָּ
וֵאֹלהֵ י יַעֲ קֹב ,הָּ אֵ ל הַ ּגָּדוֹל
הַ ּגִ בוֹר וְּ הַ ּנ ָּ ֹורא ,אֵ ל עֶׁ לְּ יוֹן,
ּגוֹמֵ ל חֲ סָּ ִדים טוֹבִ ים,
וְּ ק ֹונֵה הַ כֹל ,וְּ ז ֹוכֵר חַ ְּסדֵ י ָאבוֹת,
ּומֵ בִ יא גוֹאֵ ל לִ בְּ נֵי בְּ נֵיהֶׁ ם
לְּ מַ עַ ן ְּשמ ֹו בְּ ַאהֲ בָּ ה.

בשבת שובה

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

וש ָּרה/.
ַאברהָּ םְּ /
מֶׁ לְֶׁך ע ֹוזֵר ּומו ִֹשיעַ ּומָּ גֵן .בָּ רּוְך אַ ָּתה יהוה מָּ גֵן ְּ ָּ
דנָּיְּ ,מחַ ּיֵה מֵ ִתים אַ ָּתהַ ,רב לְּ הו ִֹשיעַ .
אַ ָּתה ּגִ בוֹר לְּ ע ֹולָּם אֲ ֹ

בעונת הגשמים מַ ִשיב הָּ רּוחַ ּומ ִ ֹוריד הַ ּג ֶֶׁׁשם בקיץ מ ִ ֹוריד הַ ּטָּ ל
ְּמכַלְּ כֵל חַ ּיִים בְּ חֶׁ סֶׁ דְּ ,מחַ ּיֵה מֵ ִתים ְּ ַברחֲ ִמים ַרבִ ים,
סוֹמֵ ְך נוֹפְּ לִ ים וְּ רוֹפֵ א חוֹלִ יםּ ,ומַ ִתיר אֲ סּוִ רים,
ישנ ֵי עָּ פָּ רִ .מי כָּמוָֹך בַ עַ ל ּגְּ בּורוֹת
ּומ ַקּיֵם אֱ מּונָּת ֹו לִ ֵ
ְּ
ּומחַ ּיֶׁה ּומַ ְּצ ִמיחַ יְּשּועָּ ה.
ּומי ּדוֹמֶׁ ה לְָּך  -מֶׁ לְֶׁך מֵ ִמית ְּ
ִ
ְּצּוריו לְּ חַ ּיִים בְּ ַרחֲ ִמים.
בשבת שובה ִמי כָּמוָֹך ַאב הָּ ַרחֲ ִמים  -ז ֹוכֵר י ָּ

וְּ נֶׁאֱ מָּ ן אַ ָּתה לְּ הַ חֲ יוֹת מֵ ִתים .בָּ רּוְך אַ ָּתה יהוהְּ ,מחַ ֵּיה הַ מֵ ִתים.
ּוקדו ִֹשים בְּ כל יוֹם יְּהַ לְּ לּוָך סֶׁ לָּה.
אַ ָּתה ָּקדוֹש וְּ ִש ְּמָך ָּקדוֹש ְּ

בָּ רּוְך אַ ָּתה יהוה ,הָּ אֵ ל הַ ָּקדוֹש ] בשבת שובה הַ מֶׁ לְֶׁך הַ ָּקדוֹש[.

23

ָארץ,
יעי לִ ְּשמֶׁ ָךַ ,תכְּ לִ ית מַ עֲ ֵשה ָּשמַ יִם וָּ ֶׁ
שת אֶׁ ת יוֹם הַ ְּשבִ ִ
קּד ְּ ָּ
אתה ִ ַ
ַָּ
רתָך:
ּובֵ ַרכְּ ת ֹו ִמכל הַ ּי ִָּמים ,וְּ ִק ַּד ְּשת ֹו ִמכל הַ זְּ מַ ּנִ ים ,וְּ כֵן כָּתּוב בְּ ת ָּ ֹו ֶׁ
יעי ְּמלַאכְּ ת ֹו אֲ ֶׁשר
ֹלהים בַ ּיוֹם הַ ְּשבִ ִ
וַ ְּיכֻלּו הַ ָּשמַ יִם וְּ הָּ ֶָּׁארץ וְּ כל ְּצבָּ ָאם .וַ ְּיכַל אֱ ִ
ֹלהים אֶׁ ת יוֹם
יעי ִמכל ְּמלַאכְּ ת ֹו אֲ ֶׁשר עָּ ָּשה וַ יְּבָּ ֶׁרְך אֱ ִ
עָּ ָּשה ,וַ ּי ְִּשב ֹת בַ ּיוֹם הַ ְּשבִ ִ
ֹלהים לַעֲ שוֹת.
יעי וַ י ְַּקּדֵ ש אֹתו ,כִ י ב ֹו ָּשבַ ת ִמכל ְּמלַאכְּ ת ֹו ,אֲ ֶׁשר בָּ ָּרא אֱ ִ
הַ ְּשבִ ִ
אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ בוֹתֵ ינּו וְּ ִאמו ֵֹתינוְּ ,רצֵ ה בִ ְּמנּוחָּ ֵתנּוַ ,ק ְּּד ֵשנּו בְּ ִמ ְּצו ֶֹׁתיָך
וְּ ֵתן חֶׁ לְּ ֵקנּו בְּ תו ָֹּר ֶׁתָךַ ,שבְּ עֵ נּו ִמּטּובֶׁ ָך וְּ ַש ְּמחֵ נּו בִ ישּועָּ ֶׁתָך ,וְּ טַ הֵ ר לִ בֵ נּו לְּ עבְּ ְּּדָך
קד ֶׁשָך,
בֶׁ אֱ מֶׁ ת ,וְּ הַ נְּ ִחילֵנּו ,יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו ,בְּ ַאהֲ בָּ ה ּובְּ ָּרצוֹן ַשבַ ת ְּ
וְּ יָּנּוחּו בָּ ּה י ְִּש ָּראֵ ל ְּמ ַק ְּּד ֵשי ְּשמֶׁ ָך .בָּ רּוְך אַ ָּתה יהוהְּ ,מ ַקּדֵ ש הַ ַשבָּ ת.
יתָך,
השב עֲ בו ָֹּדה לִ ְּדבִ יר בֵ ֶׁ
ְּרצֵ ה ,יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו ,בְּ עַ ְּמָך י ְִּש ָּראֵ ל ּובִ ְּתפִ ל ָָּּתםָּ ְּ ,ו ֵ
ּות ִהי לְּ ָּרצוֹן ָּת ִמיד עֲ בו ַֹדת י ְִּש ָּראֵ ל עַ מֶׁ ָך.
ּותפִ ל ָָּּתם בְּ ַאהֲ בָּ ה ְּת ַקבֵ ל בְּ ָּרצוֹןְּ ,
ְּ
בראש־חודש ובשבת שבתוך המועד אומרים כאן

אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ בו ֵֹתינו וְּ ִאמו ֵֹתינו ,יַעֲ לֶׁה וְּ יָּבוֹא וְּ יַּגִיעַ  ,וְּ י ֵָּראֶׁ ה וְּ י ֵָּרצֶׁ ה וְּ י ִָּשמַ ע ,וְּ יִפָּ ֵקד וְּ ִי ָּזכֵר זִ כְּ ר ֹונֵנּו
קד ֶׁשָך,
ְּרּוש ַליִם ִעיר ְּ
ּופִ ְּקד ֹונֵנּו ,וְּ זִ כְּ רוֹן אֲ בו ֵֹתינו וְּ ִאמו ֵֹתינּו וְּ זִ כְּ רוֹן מָּ ִשיחַ בֶׁ ן ָּּדוִ ד עַ בְּ ּדֶׁ ָך ,וְּ זִ כְּ רוֹן י ָּ
ּולַרחֲ ִמים ,לְּ חַ ּיִים ּולְּ ָּשלוֹם ,בְּ יוֹם
וְּ זִ כְּ רוֹן כל עַ ְּמָך בֵ ית י ְּ ִָּשראֵ ל לְּ פָּ נֶׁיָך ,לִ פְּ לֵיטָּ ה ,לְּ טוֹבָּ ה ,לְּ חֵ ן ּולְּ חֶׁ סֶׁ ד ְּ
ופקדֵ נּו ב ֹו לִ ְּ ָּברכָּה,
זכֵרנּו ,יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו ,ב ֹו לְּ טוֹבָּ הְּ ,
ראֹש הַ חֹדֶׁ ש | חַ ג הַ מַ צוֹת | חַ ג הַ סֻ כוֹת הַ זֶׁהְּ .
וְּ הו ִֹשיעֵ נּו ב ֹו לְּ חַ ּיִים טוֹבִ יםּ ,ובִ ְּדבַ ר יְּשּועָּ ה ְּ ַורחֲ ִמים חּוס וחּנֵנּוַ ְּ ,ורחֵ ם עָּ לֵינּו וְּ הו ִֹשיעֵ נּו,
כִ י אֵ לֶׁיָך עֵ ינֵינּו ,כִ י אֵ ל מֶׁ לְֶׁך חַ ּנּון וְּ ַרחּום אָּ ָּתה.

וְּ ֶׁתחֱ זֶׁינָּה עֵ ינֵינּו בְּ שּובְּ ָך לְּ ִצּיוֹן בְּ ַרחֲ ִמים.
בָּ רּוְך אַ ָּתה יהוה ,הַ מַ חֲ זִ יר ְּשכִ ינָּת ֹו לְּ ִצּיוֹן.
מו ִֹדים אֲ נ ְַּחנּו לְָּך ָּשאַ ָּתה הּוא יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ בו ֵֹתינּו וְּ ִאמו ֵֹתינּו לְּ ע ֹולָּם
וָּ עֶׁ ד ,צּור חַ ּיֵינּו ,מָּ גֵן י ְִּשעֵ נּו ,אַ ָּתה הּוא לְּ דוֹר וָּ דוֹר .נוֹדֶׁ ה לְּ ָך ּונְּ סַ פֵ ר ְּת ִהל ֶָּׁתָך עַ ל
סּורים בְּ יָּדֶׁ ָך ,וְּ עַ ל נִ ְּשמו ֵֹתינּו הַ פְּ קּודוֹת לְָּך ,וְּ עַ ל נִ סֶׁ יָך ֶׁשבְּ כל יוֹם ִעמָּ נּו,
חַ ּיֵינּו הַ ְּמ ִ
וְּ עַ ל נִ פְּ לְּ או ֶֹׁתיָך וְּ טוֹבו ֶֹׁתיָך ֶׁשבְּ כל עֵ ת ,עֶׁ ֶׁרב וָּ בקֶֹׁ ר וְּ צהֳ ָּריִם .הַ ּטוֹב ,כִ י ֹלא כָּלּו
ַרחֲ מֶׁ יָך ,וְּ הַ ְּמ ַרחֵ ם ,כִ י ֹלא ַתמּו חֲ סָּ דֶׁ יָך :מֵ ע ֹולָּם ִקּוִ ינּו לְָּך.
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בחנוכה ובפורים של מוקפים (פורים משולש) אומרים "על הניסים".
בכל שאר הימים ממשיכים“ ועל כולם יתברך".

רקן וְּ עַ ל הַ ּגְּ בּורוֹת וְּ עַ ל הַ ְּתשּועוֹת וְּ עַ ל הַ ִמלְּ חָּ מוֹת
עַ ל הַ ּנִ ִסים וְּ עַ ל הַ ְֻּפ ָּ
ית לַאֲ בו ֵֹתינּו ּולְּ ִאמו ֵֹתינּו בַ ּי ִָּמים הָּ הֵ ם ּובַ זְּ מַ ן הַ זֶׁה.
ֶׁשעָּ ִש ָּ
בשבת חנוכה
רשעָּ ה עַ ל עַ ְּמָך י ְּ ִָּשראֵ ל,
בִ ימֵ י מַ ִת ְּתיָּהּו בֶׁ ן יוֹחָּ נָּן כֹהֵ ן ּגָּדוֹל חַ ְּשמ ֹונַאי ּובָּ נָּיו ,כְּ ֶׁשעָּ ְּמ ָּדה מַ לְּ כּות יָּוָּ ן ְּ ָּה ָּ
רתָךּ ,ולְּ הַ עֲ בִ יָּרם מֵ חֻ ֵקי רצ ֹונֶָׁך ,וְּ אַ ָּתה בְּ ַרחֲ מֶׁ יָך הָּ ַרבִ ים עָּ מַ ְּד ָּת לָּהֶׁ ם בְּ עֵ ת צָּ ָּר ָּתםַ :רבְּ ָּת
לְּ הַ ְּשכִ יחָּ ם ת ָּ ֹו ֶׁ
רת ּגִ ב ִ ֹורים בְּ יַד חַ ל ִָּשיםַ ְּ ,ורבִ ים בְּ יַד ְּמעַ ִּטים,
אֶׁ ת ִריבָּ םַּ ,דנְּ ָּת אֶׁ ת ִּדינָּם ,נ ַָּק ְּמ ָּת אֶׁ ת נִ ְּקמָּ ָּתם; מָּ ְּ ַס ָּ
ית ֵשם ּגָּדוֹל וְּ ָּקדוֹש
רתָך .לְּ ָך עָּ ִש ָּ
יקים ,וְּ ז ִֵדים בְּ יַד עו ְֹּס ֵקי ת ָּ ֹו ֶׁ
רש ִעים בְּ יַד צַ ִּד ִ
ּוטמֵ ִאים בְּ יַד ְּטה ִ ֹוריםּ ,וְּ ָּ
ְּ
יתָך,
רקן כְּ הַ ּיוֹם הַ זֶׁה .וְּ ַאחַ ר כְָּך בָּ אּו בָּ נֶׁיָך לִ ְּדבִ יר בֵ ֶׁ
ית ְּתשּועָּ ה גְּ ד ֹולָּה ּו ְֻּפ ָּ
בְּ ע ֹולָּמֶׁ ָךּ ,ולְּ עַ ְּמָך י ְּ ִָּשראֵ ל עָּ ִש ָּ
קד ֶׁשָך ,וְּ ָּקבְּ עּו ְּשמ ֹונַת יְּמֵ י חֲ נֻכָּה אֵ לּו,
ּופִ ּנּו אֶׁ ת הֵ י ָּכלֶָׁך ,וְּ ִטהֲ רּו אֶׁ ת ִמ ְּק ָּּד ֶׁשָך ,וְּ ִה ְּדלִ יקּו נֵרוֹת בְּ חַ ְּצרוֹת ְּ
לְּ הוֹדוֹת ּולְּ הַ לֵל לְּ ִש ְּמָך הַ ּגָּדוֹל ]וממשיכים“ ועל כולם"[“
בשבת פורים של מוקפים ) ט“ו באדר (
ָּרשע ,בִ ֵקש לְּ הַ ְּש ִמיד ,לַהֲ רֹג ּולְּ אַ בֵ ד
שּושן הַ בִ יָּרה ,כְּ ֶׁשעָּ מַ ד עֲ לֵיהֶׁ ם הָּ מָּ ן הָּ ָ ָּ
ַ
רּדכַי וְּ אֶׁ ְּס ֵתר בְּ
בִ ימֵ י ְּ ָּמ ְּ
ֹלשה עָּ ָּשר לְּ חֹדֶׁ ש ְּשנֵים עָּ ָּשר ,הּוא
ְּהּודיםִ ,מּנַעַ ר וְּ עַ ד ז ֵָּקן ,טַ ף וְּ נ ִָּשים בְּ יוֹם אֶׁ חָּ ד ,בִ ְּש ָּ
אֶׁ ת כל הַ י ִ
רת אֶׁ ת עֲ צָּ ת ֹו ,וְּ ִקלְּ ַקלְּ ָּת אֶׁ ת מַ חֲ ַשבְּ ת ֹו ,וַ הֲ ֵשבו ָֹּת
ּוש ָּללָּם לָּבוֹז .וְּ אַ ָּתה ְּ ַברחֲ מֶׁ יָך ַָּהרבִ ים הֵ ְּ ַפ ָּ
חֹדֶׁ ש אֲ ָּדרְּ ,
ל ֹו ּגְּ מּול ֹו בְּ רֹאש ֹו ,וְּ ָּתלּו אוֹת ֹו וְּ אֶׁ ת בָּ נָּיו עַ ל הָּ עֵ ץ ] .וממשיכים“ ועל כולם[“

וְּ עַ ל ֻכלָּם י ְִּתבָּ ַרְך וְּ י ְִּתרוֹמַ ם ִש ְּמָך מַ לְּ כֵנּו ָּת ִמיד לְּ ע ֹולָּם וָּ עֶׁ ד.
בשבת שובה

ריתָך.
ּוכְּ תֹב לְּ חַ ּיִים טוֹבִ ים כל בְּ נֵי ְִּב ֶׁ

ָּרתנּו סֶׁ לָּה.
וְּ כֹל הַ חַ ּיִים יוֹדּוָך סֶׁ לָּה ,וִ יהַ לְּ לּו אֶׁ ת ִש ְּמָך בֶׁ אֱ מֶׁ ת ,הָּ אֵ ל יְּשּועָּ ֵתנּו וְּ עֶׁ ְּז ֵ
בָּ רּוְך אַ ָּתה יהוה ,הַ ּטוֹב ִש ְּמָך ּולְּ ָך נָּאֶׁ ה לְּ הוֹדוֹת.
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ָּשלוֹם ָּרב עַ ל י ְִּש ָּראֵ ל עַ ְּמָך /וְּ עַ ל כל בָּ אֵ י ע ֹולָּם ָּ /תשיִם לְּ עוֹלָּם ,כִ י אַ ָּתה הּוא
מֶׁ לְֶׁך ָאדוֹן לְּ כל הַ ָּשלוֹם .וְּ טוֹב בְּ עֵ ינֶׁיָך לְּ בָּ ֵרְך אֶׁ ת עַ ְּמָך י ְִּש ָּראֵ ל בְּ כל עֵ ת ּובְּ כל ָּשעָּ ה
בִ ְּשלוֹמֶׁ ָך.
ּופרנָּסָּ ה טוֹבָּ ה ,נִ ָּזכֵר וְּ נִ כ ֵָּתב לְּ פָּ נֶׁיָך ,אֲ נ ְַּחנּו וְּ כל עַ ְּמָך בֵ ית
בשבת שובה בְּ סֵ פֶׁ ר חַ ִּייםָּ ְּ ,ברכָּה וְּ ָּשלוֹםַ ְּ ,
י ְִּש ָּראֵ ל לְּ חַ ּיִים טוֹבִ ים ּולְּ ָּשלוֹם .בָּ רּוְך אַ ָּתה יהוה ,הַ ְּמבָּ ֵרְך אֶׁ ת עַ מ ֹו י ְִּש ָּראֵ ל בַ ָּשלוֹם.

צּורי וְּ גאֲ לִ י:
י ְִּהיּו לְּ ָּרצון ִא ְּמ ֵרי פִ י וְּ הֶׁ גְּיון לִ בִ י לְּ פָּ נֶׁיָך .ה' ִ
תותי ִמ ַּדבֵ ר ִמ ְּרמָּ ה .וְּ לִ ְּמ ַקלְּ לַי נַפְּ ִשי ִתּדום .וְּ נַפְּ ִשי
אֱ להַ י .נְּ צור לְּ שונִ י מֵ ָּרע .וְּ ִשפְּ ַ
ותיָך ִת ְּרּדוף נַפְּ ִשי .וְּ כָּל הַ ָּק ִמים
תור ֶׁתָך .וְּ ַאחֲ ֵרי ִמ ְּצ ֶׁ
כֶׁעָּ פָּ ר לַכל ִת ְּהיֶׁה .פְּ ַתח לִ בִ י בְּ ָּ
בותם .עֲ ֵשה לְּ מַ עַ ן ְּשמָּ ְך .עֲ ֵשה לְּ מַ עַ ן
עָּ לַי לְּ ָּרעָּ הְּ .מהֵ ָּרה הָּ פֵ ר עֲ צָּ ָּתם וְּ ַקלְּ ֵקל מַ ְּח ְּש ָּ
הושיעָּ ה
תור ָּתְך עֲ ֵשה לְּ מַ עַ ן ְּקדֻ ָּש ָּתְך .לְּ מַ עַ ן יֵחָּ לְּ צּון י ְִּדידֶׁ יָךִ .
י ְִּמינְָּך .עֲ ֵשה לְּ מַ עַ ן ָּ
צּורי וְּ גאֲ לִ י:
י ְִּמינְּ ָך וַ עֲ נֵנִ י :י ְִּהיּו לְּ ָּרצון ִא ְּמ ֵרי פִ י וְּ הֶׁ גְּ יון לִ בִ י לְּ פָּ נֶׁיָך .ה' ִ
ִרבוֹן כָּל הָּ ע ֹול ִָּמים,
ָארץ ִש ָּשה י ִָּמים
ית אֶׁ ת הַ ָּשמַ יִם וְּ הָּ ֶׁ
עָּ ִש ָּ
יעי  -זֶׁה ֹלא נָּכוֹן מַ ה ֶׁשאו ְֹּמ ִרים:
ּובַ ְּשבִ ִ
ָּשבַ ת ִמכָּל ְּמלַאכְּ ת ֹו.
יעי אַ ָּתה מַ ְּר ִחיב לִ בִ י
כִ י בַ ְּשבִ ִ
ּומַ גְּ ִּדיל ַלעֲ שוֹת ֹו.
יעי נִ ְּמלָּא לִ בִ י אוֹר
ֶׁשבְּ כָּל ְּשבִ ִ
וְּ ָּשב הַ ּיָּם בְּ לִ בִ י אֶׁ ל ְּמקוֹמ ֹו,
וְּ עַ ל גבְּ ה ֹו נִ ְּתלֶׁה ָּר ִקיעַ
וְּ כ ֹוכָּבָּ יו י ִֵטיבּו זְּ ה ֹר וְּ ֵת ָּראֶׁ ה הַ ּיַבָּ ָּשה.

וְּ ּיוֹצֵ א לִ בִ י נֶׁפֶׁ ש חַ ּיָּה.
ָּשלוֹם עֲ לֵיכֶׁם ,מַ לְּ אֲ כֵי הַ ָּש ֵרת,
כְּ בָּ ר זְּ מַ ן ֶׁש ָּתבוֹאּו;
יָּפֶׁ ה הַ בַ יִת עַ ל ֵכלָּיו.
מַ לְּ אֲ כֵי עֶׁ לְּ יוֹן ,זֶׁה לִ בִ י הַ ָ ָּשר
אֶׁ ת תֹם הַ ֹח ֶׁשְך וְּ הַ תֹהּו,
ֶׁשַאהֲ בָּ ה יֵש בֵ ין כְּ ָּתלָּיו.
שחר-מריו מרדכי

צּורי וְּ גוֹאֲ לִ י .ע ֶֹׁשה ָּשלוֹם
י ְִּהיּו לְּ ָּרצוֹן ִא ְּמ ֵרי פִ י וְּ הֶׁ גְּיוֹן לִ בִ י לְּ פָּ נֶׁיָך ,יהוהִ ,
] בשבת שובה הַ ָּשלוֹם [ בִ ְּמרוֹמָּ יו הּוא יַעֲ ֶׁשה ָּשלוֹם עָּ לֵינּו וְּ עַ ל כל י ְִּש ָּראֵ ל וְּ עַ ל כל
יו ְֹּשבֵ י ֵתבֵ ל וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
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יעי ְּמלַאכְּ תו אֲ ֶׁשר
להים בַ ּיום הַ ְּשבִ ִ
ָארץ וְּ כָּל ְּצבָּ ָאם :וַ ְּיכַל אֱ ִ
וַ ְּיכֻלּו הַ ָּשמַ יִם וְּ הָּ ֶׁ
להים אֶׁ ת יום
יעי ִמכָּל ְּמלַאכְּ תו אֲ ֶׁשר עָּ ָּשה :וַ יְּבָּ ֶׁרְך אֱ ִ
עָּ ָּשה .וַ ּי ְִּשבת בַ ּיום הַ ְּשבִ ִ
להים לַעֲ שות:
יעי וַ י ְַּקּדֵ ש אתו .כִ י בו ָּשבַ ת ִמכָּל ְּמלַאכְּ תו אֲ ֶׁשר בָּ ָּרא אֱ ִ
הַ ְּשבִ ִ
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' אֱ להֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲ בו ֵֹתינּו וְּ ִאמו ֵֹתינּו אֱ להֵ י ַאבְּ ָּרהָּ ם אֱ להֵ י י ְִּצחָּ ק
וֵאלהֵ י יַעֲ קב ,אֱ ֹלהֵ י ָּשרה ,אֱ ֹלהֵ י ִרבְּ ָּקה ,אֱ ֹלהֵ י ָּרחֵ ל וֵאֹלהֵ י לֵָאה ,הָּ אֵ ל הַ ּגָּדול
ָארץ.
ּנורא .אֵ ל עֶׁ לְּ יון קונֶׁה ָּשמַ יִם וָּ ֶׁ
הַ ּגִ בור וְּ הַ ָּ
מָּ גֵן ָאבות בִ ְּדבָּ רוְּ .מחַ ּיֵה מֵ ִתים בְּ מַ אֲ מָּ רו .הָּ אֵ ל (בשבת שובה :הַ מֶׁ לְֶׁך) הַ ָּקדוש
ֶׁשאֵ ין כָּמוהּו .הַ מֵ נִ יחַ לְּ עַ מו בְּ יום ַשבַ ת ָּק ְּדשו .כִ י בָּ ם ָּרצָּ ה לְּ הָּ נִיחַ לָּהֶׁ ם .לְּ פָּ נָּיו
נַעֲ בד בְּ י ְִּרָאה וָּ פַ חַ ד .וְּ נודֶׁ ה לִ ְּשמו בְּ ָּכל יום ָּת ִמיד מֵ עון הַ בְּ ָּרכות .אֵ ל הַ הו ָֹּדא ֹות,
יעיּ .ומֵ נִ יחַ בִ ְּקדֻ ָּשה לְּ עַ ם ְּמדֻ ְּשנֵי ענֶׁג ֵזכֶׁר
ּומבָּ ֵרְך הַ ְּשבִ ִ
אֲ דוֹן הַ ָּשלוֹם ְּמ ַקּדֵ ש הַ ַשבָּ ת ְּ
אשית:
לְּ מַ עֲ ֵשה בְּ ֵר ִ
ותיָך ִשים
אֱ להֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲ בותֵ ינּו וְּ ִאמו ֵֹתינּוְּ .רצֵ ה נָּא בִ ְּמנּוחָּ ֵתנּוַ .ק ְּּד ֵשנּו בְּ ִמ ְּצ ֶׁ
תור ָּתְך ַשבְּ עֵ נּו ִמּטּובָּ ְךַ .שמֵ חַ נַפְּ ֵשנּו בִ ישּועָּ ָּתְך .וְּ טַ הֵ ר לִ בֵ נּו לְּ עָּ בְּ ְּּדָך
חֶׁ לְּ ֵקנּו בְּ ָּ
בֶׁ אֱ מֶׁ ת .וְּ הַ נְּ ִחילֵנּו ה' אֱ להֵ ינּו בְּ ַאהֲ בָּ ה ּובְּ ָּרצון ַשבָּ ת ָּק ְּד ֶׁשָך .וְּ יָּנּוחּו בָּ ּה כָּל י ְִּש ָּראֵ ל
ְּמ ַק ְּּד ֵשי ְּשמֶׁ ָך .בָּ רּוְך אַ ָּתה ה'ְּ ,מ ַקּדֵ ש הַ ַשבָּ ת:
כּותיּה.
עּותיּה .וְּ י ְַּמלִ יְך מַ לְּ ֵ
י ְִּתּג ַַּדל וְּ י ְִּת ַק ַּדש ְּשמֵ ּה ַרבָּ א .בְּ עָּ לְּ מָּ א ִּדי בְּ ָּרא כִ ְּר ֵ

וְּ י ְַּצמַ ח

פ ְֻּר ָּקנֵיּה .וִ ָּיק ֵרב ְּמ ִשיחֵ ּה .בְּ חַ ּיֵיכון ּובְּ יומֵ יכון ּובְּ חַ ּיֵי ְּדכל בֵ ית י ְִּש ָּראֵ ל בַ עֲ ָּגלָּא ּובִ זְּ מַ ן ָּק ִריב
וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן .יְּהֵ א ְּשמֵ ּה ַרבָּ א ְּמבָּ ַרְך לְּ עָּ לַם ּולְּ עָּ לְּ מֵ י עָּ לְּ מַ ּיָּא י ְִּתבָּ ַרְך .וְּ י ְִּש ַתבַ ח.
וְּ י ְִּתפָּ ַאר .וְּ י ְִּתרומַ ם .וְּ י ְִּתנ ֵַשא .וְּ י ְִּתהַ ָּּדר .וְּ י ְִּתעַ לֶׁה .וְּ י ְִּתהַ לָּל ְּשמֵ יּה ְּּדקֻ ְּד ָּשא בְּ ִריְך
הּוא .לְּ עֵ ילָּא ִמן כָּל בִ ְּר ָּכ ָּתאִ .ש ָּיר ָּתאִ .ת ְּשבְּ חָּ ָּתא וְּ נֶׁחָּ מָּ ָּתאַּ .דאֲ ִמ ָּירן בְּ עָּ לְּ מָּ א וְּ ִא ְּמרּו
עּותהוֹן ְּּדכָּל בֵ ית י ְִּש ָּראֵ ל ֳק ָּדם אֲ בּוהוֹן ִּדי בִ ְּשמַ ּיָּא
ָאמֵ ןִ .ת ְּת ַקבַ ל צְּ לו ְֹּתהוֹן ּובָּ ְּ
וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן .יְּהֵ א ְּשלָּמָּ א ַרבָּ א ִמן ְּשמַ ּיָּא וְּ חַ ּיִים טוֹבִ ים  /חַ ִּיים וְּ ָּשבָּ ע וִ ישּועָּ ה וְּ נֶׁחָּ מָּ ה
וְּ ֵשיזָּבָּ א ְּּורפּוָאה ּוגְּ אֻ לָּה ְּ
ּוסלִ יחָּ ה וְּ כַפָּ ָּרה וְּ ֵריוַ ח וְּ הַ צָּ לָּה .לָּנּו ּולְּ כָּל עַ מו י ְִּש ָּראֵ ל  /עָּ לֵינּו וְּ עַ ל כָּל
עושה ָּשלום בִ ְּמרומָּ יו .הּוא יַעֲ ֶׁשה ָּשלום עָּ לֵינּו .וְּ עַ ל כָּל
ֶׁ
ִשראֵ ל וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
י ָּ
י ְִּש ָּראֵ ל וְּ עַ ל כל יו ְֹּשבֵ י ֵתבֵ ל וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
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ספירת העומר
ּושכִ ינְּ ֵתיּה בִ ְּד ִחילּו ְּּור ִחימּו לְּ יַחֵ ד ֵשם י"ה בו"ה
קּוד ָּשא בְּ ִריְך הּוא ְּ
לְּ ֵשם יִחּוד ְּ
ּומזֻמָּ ן/ה לְּ ַקּיֵם ִמ ְּצוַ ת עֲ ֵשה ֶׁשל
ִחּודא ְּשלִ ים בְּ ֵשם כָּל י ְִּש ָּראֵ לִ .הּנְּ נִ י מּוכָּן/ה ְּ
בְּ י ָּ
ּוספַ ְּר ֶׁתם ָּלכֶׁם ִממָּ חֳ ַרת הַ ַשבָּ ת ִמּיוֹם הֲ בִ יאֲ כֶׁם
ְּספִ ַירת הָּ עֹמֶׁ ר כְּ מ ֹו ֶׁשכָּתּוב בַ תו ָֹּרהְּ :
יעית
אֶׁ ת עֹמֶׁ ר הַ ְּתנּופָּ ה ֶׁשבַ ע ַשבָּ תוֹת ְּת ִמימוֹת ִת ְּהיֶׁינָּה :עַ ד ִממָּ חֳ ָּרת הַ ַשבָּ ת הַ ְּשבִ ִ
יהי נֹ עַ ם ְּי ָּי עָּ לֵינּו ּומַ עֲ ֵשה
ִת ְּספְּ רּו חֲ ִמ ִשים יוֹם וְּ ִה ְּק ַרבְּ ֶׁתם ִמנְּ חָּ ה חֲ ָּד ָּשה לַי ָּי :וִ ִ
ּומעֲ ֵשה יָּדֵ ינּו כוֹנְּ נֵהּו:
יָּדֵ ינּו כוֹנְּ נָּה עָּ לֵינּו ַ
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' אֱ ֹלהֵ ינּו מֶׁ לְֶׁך הָּ ע ֹולָּם,
אֲ ֶׁשר ִק ְּּד ָּשנּו בְּ ִמ ְּצו ָֹּתיו וְּ ִצּוָּ נּו עַ ל ְּספִ ַירת הָּ ֹעמֶׁ ר.
טז בניסן ,א’ של חול המועד
הַ ּיוֹם יוֹם אֶׁ חָּ ד ָּלעֹמֶׁ ר.

כד בניסן
הַ ּיוֹם ִת ְּשעָּ ה י ִָּמים
ּושנֵי י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר .
ֶׁשהֵ ם ָּשבּועַ אֶׁ חָּ ד ְּ

יז בניסן ,ב’ של חול המועד
הַ ּיוֹם ְּשנֵי י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.

כה בניסן
הַ ּיוֹם עֲ ָּש ָּרה י ִָּמים
ֹלשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ּוש ָּ
ֶׁשהֵ ם ָּשבּועַ אֶׁ חָּ ד ְּ

יח בניסן ,ג’ של חול המועד
ֹלשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
הַ ּיוֹם ְּש ָּ

כו בניסן
הַ ּיוֹם ַאחַ ד עָּ ָּשר יוֹם
ַארבָּ עָּ ה י ִָּמים ָּל ֹעמֶׁ ר.
ֶׁשהֵ ם ָּשבּועַ אֶׁ חָּ ד וְּ ְּ

יט בניסן ,ד’ של חול המועד
ַארבָּ עָּ ה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
הַ ּיוֹם ְּ
כ בניסן ,ה’ של חול המועד
הַ ּיוֹם חֲ ִמ ָּשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.

כז בניסן
הַ ּיוֹם ְּשנֵים עָּ ָּשר יוֹם
ֶׁשהֵ ם ָּשבּועַ אֶׁ ָּחד וַ חֲ ִמ ָּשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.

כא בניסן ,שביעי של פסח
הַ יוֹם ִש ָּשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.

כח בניסן
ֹלשה עָּ ָּשר יוֹם
הַ ּיוֹם ְּש ָּ
ֶׁשהֵ ם ָּשבּועַ אֶׁ חָּ ד וְּ ִש ָּשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.

כב בניסן ,מוצאי יום טוב
הַ ּיוֹם ִש ְּבעָּ ה י ִָּמים
ֶׁשהֵ ם ָּשבּועַ אֶׁ חָּ ד ָּלעֹמֶׁ ר.

כט בניסן
ַארבָּ עָּ ה עָּ ָּשר יוֹם
הַ ּיוֹם ְּ
ֶׁשהֵ ם ְּשנֵי ָּשבּועוֹת ָּל ֹעמֶׁ ר.

כג בניסן
הַ ּיוֹם ְּשמ ֹונָּה י ִָּמים
ֶׁשהֵ ם ָּשבּועַ אֶׁ חָּ ד וְּ יוֹם אֶׁ ָּחד לָּ עֹמֶׁ ר.
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ל בניסן ,א’ דראש חדש
הַ ּיוֹם חֲ ִמ ָּשה עָּ ָּשר יוֹם
ֶׁשהֵ ם ְּשנֵי ָּשבּועוֹת וְּ יוֹם אֶׁ חָּ ד ָּלעֹמֶׁ ר.

ח’ באייר
ֹלשה וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹם
הַ ּיוֹם ְּש ָּ
ּושנֵי י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ֹלשה ָּשבּועוֹת ְּ
ֶׁשהֵ ם ְּש ָּ

א’ באייר ,ב דראש חדש
הַ ּיוֹם ִש ָּשה עָּ ָּשר יוֹם
ּושנֵי י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ֶׁשהֵ ם ְּשנֵי ָּשבּועוֹת ְּ

ט’ באייר
ַארבָּ עָּ ה וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹם
הַ ּיוֹם ְּ
ֹלשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ּוש ָּ
ֹלשה ָּשבּועוֹת ְּ
ֶׁשהֵ ם ְּש ָּ

ב' באייר
הַ ּיוֹם ִשבְּ עָּ ה עָּ ָּשר יוֹם
ֹלשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ּוש ָּ
ֶׁשהֵ ם ְּשנֵי ָּשבּועוֹת ְּ

י’ באייר
הַ ּיוֹם חֲ ִמ ָּשה וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹם
ַארבָּ עָּ ה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ֹלשה ָּשבּועוֹת וְּ ְּ
ֶׁשהֵ ם ְּש ָּ

ג' באייר
הַ ּיוֹם ְּשמ ֹונָּה עָּ ָּשר יוֹם
ַארבָּ עָּ ה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ֶׁשהֵ ם ְּשנֵי ָּשבּועוֹת וְּ ְּ

יא באייר
הַ ּיוֹם ִש ָּשה וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹם
ֹלשה ָּשבּועוֹת וַ חֲ ִמ ָּשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ֶׁשהֵ ם ְּש ָּ

ד' באייר
הַ ּיוֹם ִת ְּשעָּ ה עָּ ָּשר יוֹם
ֶׁשהֵ ם ְּשנֵי ָּשבּועוֹת וַ חֲ ִמ ָּשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.

יב באייר
הַ ּיוֹם ִש ְּבעָּ ה וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹם
ֹלשה ָּשבּועוֹת וְּ ִש ָּשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ֶׁשהֵ ם ְּש ָּ

ה' באייר ,יום העצמאות
הַ ּיוֹם עֶׁ ְּש ִרים יוֹם
ֶׁשהֵ ם ְּשנֵי ָּשבּועוֹת וְּ ִש ָּשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.

יג באייר
הַ ּיוֹם ְּשמ ֹונָּה וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹם
ַארבָּ עָּ ה ָּשבּועוֹת ָּלעֹמֶׁ ר.
ֶׁשהֵ ם ְּ

ו' באייר
הַ ּיוֹם אֶׁ חָּ ד וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹם
ֹלשה ָּשבּועוֹת ָּלעֹמֶׁ ר.
ֶׁשהֵ ם ְּש ָּ

יד באייר ,פסח שני
הַ ּיוֹם ִת ְּשעָּ ה וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹם
ַארבָּ עָּ ה ָּשבּועוֹת וְּ יוֹם אֶׁ ָּחד ָּלעֹמֶׁ ר.
ֶׁשהֵ ם ְּ

ז’ באייר
הַ ּיוֹם ְּש ַניִם וְּ עֶׁ ְּש ִרים יוֹם
ֹלשה ָּשבּועוֹת וְּ יוֹם אֶׁ חָּ ד ָּלעֹמֶׁ ר.
ֶׁשהֵ ם ְּש ָּ
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טו באייר
לשים יוֹם
הַ ּיוֹם ְּש ִ
ּוש ֵני י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ַארבָּ עָּ ה ָּשבּועוֹת ְּ
ֶׁשהֵ ם ְּ

כה באייר
ַארבָּ ִעים יוֹם
הַ ּיוֹם ְּ
ֶׁשהֵ ם חֲ ִמ ָּשה ָּשבּועוֹת וְּ חֲ ִמ ָּשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.

טז באייר
לשים יוֹם
ּוש ִ
הַ ּיוֹם אֶׁ חָּ ד ְּ
ֹלשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ּוש ָּ
ַארבָּ עָּ ה ָּשבּועוֹת ְּ
ֶׁשהֵ ם ְּ

כו באייר
ַארבָּ ִעים יוֹם
הַ ּיוֹם אֶׁ חָּ ד וְּ ְּ
ֶׁשהֵ ם חֲ ִמ ָּשה ָּשבּועוֹת וְּ ִש ָּשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.

יז באייר
לשים יוֹם
ּוש ִ
הַ ּיוֹם ְּש ַניִם ְּ
ַארבָּ עָּ ה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ַארבָּ עָּ ה ָּשבּועוֹת וְּ ְּ
ֶׁשהֵ ם ְּ

כז באייר
ַארבָּ ִעים יוֹם
הַ ּיוֹם ְּש ַניִם וְּ ְּ
ֶׁשהֵ ם ִש ָּשה ָּשבּועוֹת ָּלעֹמֶׁ ר.

יח באייר ,ל”ג בעומר
לשים יוֹם
ּוש ִ
ֹלשה ְּ
הַ ּיוֹם ְּש ָּ
ַארבָּ עָּ ה ָּשבּועוֹת וַ חֲ ִמ ָּשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ֶׁשהֵ ם ְּ

כח באייר ,יום ירושלים
ַארבָּ ִעים יוֹם
ֹלשה וְּ ְּ
הַ ּיוֹם ְּש ָּ
ֶׁשהֵ ם ִש ָּשה ָּשבּועוֹת וְּ י ֹום אֶׁ ָּחד ָּלעֹמֶׁ ר.

יט באייר
לשים יוֹם
ּוש ִ
ַארבָּ עָּ ה ְּ
הַ ּיוֹם ְּ
ַארבָּ עָּ ה ָּשבּועוֹת וְּ ִש ָּשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ֶׁשהֵ ם ְּ

כט באייר
ַארבָּ ִעים יוֹם
ַארבָּ עָּ ה וְּ ְּ
הַ ּיוֹם ְּ
ּושנֵי י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ֶׁשהֵ ם ִש ָּשה ָּשבּועוֹת ְּ

כ באייר
לשים יוֹם
ּוש ִ
הַ ּיוֹם חֲ ִמ ָּשה ְּ
ֶׁשהֵ ם חֲ ִמ ָּשה ָּשבּועוֹת ָּל ֹעמֶׁ ר.

א בסיון ,ליל ראש חדש
ַארבָּ ִעים יוֹם
הַ ּיוֹם חֲ ִמ ָּשה וְּ ְּ
ֹלשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ּוש ָּ
ֶׁשהֵ ם ִש ָּשה ָּשבּועוֹת ְּ

כא באייר
לשים יוֹם
ּוש ִ
הַ ּיוֹם ִש ָּשה ְּ
ֶׁשהֵ ם חֲ ִמ ָּשה ָּשבּועוֹת וְּ יוֹם אֶׁ חָּ ד ָּלעֹמֶׁ ר.

ב’ בסיון
ַארבָּ ִעים יוֹם
הַ ּיוֹם ִש ָּשה וְּ ְּ
ַארבָּ עָּ ה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ֶׁשהֵ ם ִש ָּשה ָּשבּועוֹת וְּ ְּ

כב באייר
לשים יוֹם
ּוש ִ
הַ ּיוֹם ִש ְּבעָּ ה ְּ
ּושנֵי י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ֶׁשהֵ ם חֲ ִמ ָּשה ָּשבּועוֹת ְּ

ג’ בסיון
ַארבָּ ִעים יוֹם
הַ ּיוֹם ִשבְּ עָּ ה וְּ ְּ
ֶׁשהֵ ם ִש ָּשה ָּשבּועוֹת וַ חֲ ִמ ָּשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.

כג באייר
לשים יוֹם
ּוש ִ
הַ ּיוֹם ְּשמ ֹונָּה ְּ
ֹלשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ּוש ָּ
ֶׁשהֵ ם חֲ ִמ ָּשה ָּשבּועוֹת ְּ

ד’ בסיון
ַארבָּ ִעים יוֹם
הַ ּיוֹם ְּשמ ֹונָּה וְּ ְּ
ֶׁשהֵ ם ִש ָּשה ָּשבּועוֹת וְּ ִש ָּשה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.

כד באייר
לשים יוֹם
ּוש ִ
הַ ּיוֹם ִת ְּשעָּ ה ְּ
ַארבָּ עָּ ה י ִָּמים ָּלעֹמֶׁ ר.
ֶׁשהֵ ם חֲ ִמ ָּשה ָּשבּועוֹת וְּ ְּ

ה’ בסיון ,ערב שבועות
ַארבָּ ִעים יוֹם
הַ ּיוֹם ִת ְּשעָּ ה וְּ ְּ
ֶׁשהֵ ם ִשבְּ עָּ ה ָּשבּועוֹת ָּלעֹמֶׁ ר.
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ֹלהים יְּחָּ ּנֵנּו וִ יבָּ ְּרכֵנּו ,יָּאֵ ר פָּ נָּיו ִא ָּתנּו ,סֶׁ לָּה :ל ַָּדעַ ת
ל ְַּמנַצֵ חַ בִ נְּ גִ ינוֹת ִמזְּמוֹר ִשיר :אֱ ִ
ֹלהים ,יוֹדּוָך עַ ִמים ֻכלָּם :י ְִּש ְּמחּו
ָארץ ַד ְּר ֶׁכָך ,בְּ כָּל ּג ֹויִם יְּשּועָּ ֶׁתָך :יוֹדּוָך עַ ִמים אֱ ִ
בָּ ֶׁ
ָארץ ַתנְּחֵ ם סֶׁ לָּה :יוֹדּוָך עַ ִמים
וִ ַירּנְּ נּו לְּ אֻ ִמים ,כִ י ִת ְּשפֹ ט עַ ִמים ִמישֹרּ ,ולְּ אֻ ִמים בָּ ֶׁ
ֹלהים אֱ ֹלהֵ ינּו :יְּבָּ ְּרכֵנּו
ֹלהים ,יוֹדּוָך עַ ִמים ֻכלָּם :אֶׁ ֶׁרץ נ ְָּּתנָּה יְּבּולָּּה ,יְּבָּ ְּרכֵנּו אֱ ִ
אֱ ִ
ָארץ :וְּ עַ ל יְּדֵ י זֶׁה י ְֻּשפַ ע ֶׁשפַ ע ַרב בְּ ָּכל הָּ ע ֹולָּמוֹת
ִיראּו אוֹת ֹו כָּל ַאפְּ סֵ י ֶׁ
ֹלהים ,וְּ י ְּ
אֱ ִ
לְּ טַ הֲ ֵרנּו ּולְּ ַק ְּּד ֵשנּו בִ ְּקדֻ ָּש ְּתָך הָּ עֶׁ לְּ י ֹונָּהָ ,אמֵ ן סֶׁ לָּה:
רּורהַ :קבֵ ל ִרּנַת עַ ְּמָך ַשּגְּ בֵ נּו טַ הֲ ֵרנּו נו ָֹּרא :
אָּ ּנָּא בְּ כֹחַ ּגְּ דֻ ַלת י ְִּמינְּ ָך ַת ִתיר ְּצ ָּ
ִחּודָך כְּ בָּ בַ ת ָּש ְּמ ֵרם :בָּ ְּרכֵם טַ הֲ ֵרם ַרחֲ מֵ ם ִצ ְּד ָּק ְּתָך ָּת ִמיד ּג ְָּּמלֵם:
נָּא גִ בוֹר ּדו ְֹּר ֵשי י ְּ
חֲ ִסין ָּקדוֹש בְּ רֹב טּובְּ ָך נַהֵ ל עֲ ָּד ֶׁתָך :י ִָּחיד ּגֵאֶׁ ה לְּ עַ ְּמָך פְּ נֵה זוֹכְּ ֵרי ְּקדֻ ָּש ֶׁתָךַ :שוְּ עָּ ֵתנּו
ּושמַ ע צַ עֲ ָּק ֵתנּו יוֹדֵ עַ ַתעֲ לֻמוֹת :בָּ רּוְך ֵשם כְּ בוֹד מַ לְּ כּות ֹו לְּ ע ֹולָּם וָּ עֶׁ ד:
ַקבֵ ל ְּ

בין ראש חודש אלול להושענא רבא

לְּ ָּדוִ ד .יהוה או ִֹרי וְּ י ְִּש ִעיִ ,מ ִמי ִא ָּירא .יהוה מָּ עוֹז חַ ּיַיִ ,מ ִמי אֶׁ פְּ חָּ ד .בִ ְּקר ֹב עָּ לַי
רעים לֶׁאֱ כֹל אֶׁ ת בְּ ִ ָּשרי ַָּ -צרי וְּ ֹאיְּבַ י לִ י  -הֵ מָּ ה כ ְָּּשלּו וְּ נָּפָּ לּוִ .אם ַתחֲ נֶׁה עָּ לַי
ְּ ֵמ ִ
מַ חֲ נֶׁה ֹלא ִייָּרא לִ בִ יִ ,אם ָּתקּום עָּ לַי ִמלְּ חָּ מָּ ה ,בְּ זֹאת אֲ נִ י בוֹטֵ חַ ַ .אחַ ת ָּשַאלְּ ִתי
מֵ אֵ ת יהוה ,או ָֹּתּה אֲ בַ ֵקשִ :שבְּ ִתי בְּ בֵ ית יהוה כל יְּמֵ י חַ ּיַי ,לַחֲ זוֹת בְּ נֹ עַ ם יהוה
ּולְּ בַ ֵקר בְּ הֵ יכָּל ֹו .כִ י י ְִּצפְּ נֵנִ י בְּ סֻ כֹה בְּ יוֹם רעָּ ה ,י ְַּס ִתיֵרנִ י בְּ סֵ ֶׁתר אהֳ ל ֹו ,בְּ צּור
ֹאשי עַ ל ֹאיְּבַ י ְּסבִ יבו ַֹתי ,וְּ אֶׁ זְּ בְּ חָּ ה בְּ אהֳ ל ֹו זִ בְּ חֵ י ְּתרּועָּ ה,
יְּרו ְֹּממֵ נִ י .וְּ עַ ָּתה יָּרּום ר ִ
אָּ ִשיָּרה וַ אֲ ז ְּ ַָּמרה לַיהוהְּ .שמַ ע ,יהוה ,קוֹלִ י אֶׁ ְּ ָּקרא ,וְּ חּנֵנִ י וַ עֲ נֵנִ י .לְּ ָך ָאמַ ר לִ בִ י:
בַ ְּקשּו פָּ נָּי; אֶׁ ת פָּ נֶׁיָך יהוה אֲ בַ ֵקשַ .אל ַת ְּס ֵתר פָּ נֶׁיָך ִממֶׁ ּנִ יַ ,אל ַתט בְּ ַאף עַ בְּ ּדֶׁ ָך,
ִית; ַאל ִת ְּּט ֵשנִ י וְּ ַאל ַתעַ זְּ בֵ ני ,אֱ ֹלהֵ י י ְִּש ִעי .כִ י ָאבִ י וְּ ִא ִמי עֲ זָּבּונִ י ,וַ יהוה
ָּרתי הָּ י ָּ
עֶׁ ְּז ִ
ַַאספֵ נִ י .ה ֹוֵרנִ י יהוה ְּ ַדרכֶָׁךּ ,ונְּ חֵ נִ י בְּ ַ ֹארח ִמישוֹר לְּ מַ עַ ן ש ְּ ֹו ָּרריַ .אל ִת ְּתנֵנִ י בְּ נֶׁפֶׁ ש
י ְּ
צָּ רי ,כִ י ָּקמּו בִ י עֵ דֵ י ֶׁש ֶׁקר וִ יפֵ חַ חָּ מָּ ס .לּולֵא הֶׁ אֱ מַ נְּ ִתי ְִּלראוֹת בְּ טּוב יהוה בְּ אֶׁ רץ
חַ ּיִיםַ .קּוֵה אֶׁ ל יהוה ,חֲ זַק וְּ יַאֲ מֵ ץ לִ בֶׁ ָך ,וְּ ַקּוֵה אֶׁ ל יהוה.
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אשית .שנתן לנו תורת אמת וחיי
עָּ לֵינּו לְּ ַשבֵ חַ לַאֲ דון הַ כל .לָּתֵ ת ּגְּ דֻ לָּה לְּ יוצֵ ר בְּ ֵר ִ
עולם נטע בתוכנו ֶׁשלא עָּ ָּשנּו כְּ גויֵי הָּ אֲ ָּרצות וְּ לא ָּשמָּ נּו כְּ ִמ ְּשפְּ חות הָּ אֲ ָּדמָּ ה .כִ י כָּל-הָּ עַ ִמים יֵלְּ כּו
גורלֵנּו
שם-ה' אֱ ֹלהֵ ינּו--לְּ ע ֹולָּם וָּ עֶׁ ד ֶׁשלא ָּשם חֶׁ לְּ ֵקנּו כָּהֶׁ ם וְּ ָּ
ִאיש בְּ ֵשם אֱ ֹלהָּ יו וַ אֲ נ ְַּחנּו ֵנלְֵך בְּ ֵ
ּומ ְּתפַ לְּ לִ ים אֶׁ ל אֵ ל לא ִ
כְּ כָּל הֲ מונָּם ֶׁשהֵ ם ִמ ְּש ַתחֲ וִ ים לָּהֶׁ בֶׁ ל וָּ ִריק ִ
יושיעַ  .וַ אֲ נ ְַּחנּו כורעים ו ִמ ְּש ַתחֲ וִ ים
ומודים לִ פְּ נֵי מֶׁ לְֶׁך מַ לְּ כֵי הַ ְּמלָּכִ ים הַ ָּקדוש בָּ רּוְך הּואֶׁ .שהּוא נוטֶׁ ה ָּשמַ יִם וְּ יוסֵ ד
רומים .הּוא אֱ להֵ ינּו וְּ אֵ ין
ּושכִ ינַת עֻזו בְּ גָּבְּ הֵ י ְּמ ִ
ּומושב י ְָּּקרו בַ ָּשמַ יִם ִממַ עַ לְּ .
ַ
ָארץ.
ֶׁ
בת אֶׁ ל לְּ בָּ בֶׁ ָך,
תורתו  :וְּ י ַָּד ְּע ָּת הַ ּיום וַ הֲ ֵש ָּ
עוד .אֱ מֶׁ ת מַ לְּ כֵנּו וְּ אֶׁ פֶׁ ס זּולָּתוַ .ככָּתּוב בַ ָּ
ָארץ ִמ ָּתחַ ת .אֵ ין עוד :
להים בַ ָּשמַ יִם ִממַ עַ ל וְּ עַ ל הָּ ֶׁ
כִ י ה' הּוא הָּ אֱ ִ
ָארץ
עַ ל כֵן נְּ ַקּוֶׁה לְָּך ה' אֱ להֵ ינּו לִ ְּראות ְּמהֵ ָּרה בְּ ִתפְּ אֶׁ ֶׁרת ֻעזְָּך לְּ הַ עֲ בִ יר ּגִ לּולִ ים ִמן הָּ ֶׁ
וְּ הָּ אֱ לִ ילִ ים כָּרות ִיכ ֵָּרתּון .לְּ ַת ֵקן עולָּם בְּ מַ לְּ כּות ַש ַּדי .וְּ כָּל בְּ נֵי בָּ ָּשר י ְִּק ְּראּו בִ ְּשמֶׁ ָך,
יושבֵ י ֵתבֵ ל .כִ י לְּ ָך ִתכְּ ַרע כָּל בֶׁ ֶׁרְך
ָארץ .יַכִ ירּו וְּ י ְֵּדעּו כָּל ְּ
לְּ הַ פְּ נות אֵ לֶׁיָך כָּל ִר ְּשעֵ י ֶׁ
יקבְּ לּו
ִת ָּשבַ ע כָּל לָּשון .לְּ פָּ נֶׁיָך ה' אֱ להֵ ינּו יִכְּ ְּרעּו וְּ יִפלּו ,וְּ לִ כְּ בוד ִש ְּמָך י ְָּּקר י ִֵתנּו .וִ ַ
כּותָך .וְּ ִת ְּמלוְך עֲ לֵיהֶׁ ם ְּמהֵ ָּרה לְּ עולָּם וָּ עֶׁ ד .כִ י הַ מַ לְּ כּות ֶׁשלְּ ָך ִהיא.
ֻכלָּם אֶׁ ת עול מַ לְּ ֶׁ
תור ָּתְך  :ה' י ְִּמלְך לְּ עלָּם וָּ עֶׁ ד  :וְּ נֶׁאֱ מַ ר וְּ הָּ יָּה
ּולְּ עולְּ מֵ י עַ ד ִת ְּמלוְך בְּ ָּכבודַ .ככָּתּוב בְּ ָּ
ּושמו אֶׁ חָּ ד :
ָארץ .בַ ּיום הַ הּוא י ְִּהיֶׁה ה' אֶׁ חָּ ד ְּ
ה' לְּ מֶׁ לְֶׁך עַ ל כָּל הָּ ֶׁ
תור ְּתָך ה' אֱ להֵ ינּו כָּתּוב לֵאמר ְּ :שמַ ע י ְִּש ָּראֵ ל ,ה' אֱ להֵ ינּו ה' אֶׁ חָּ ד :
ּובְּ ָּ
קדיש לאבלים
כּותיּה .וְּ י ְַּצמַ ח
עּותיּה .וְּ י ְַּמלִ יְך מַ לְּ ֵ
י ְִּתּג ַַּדל וְּ י ְִּת ַק ַּדש ְּשמֵ ּה ַרבָּ א .בְּ עָּ לְּ מָּ א ִּדי בְּ ָּרא כִ ְּר ֵ
פ ְֻּר ָּקנֵיּה .וִ ָּיק ֵרב ְּמ ִשיחֵ ּה .בְּ חַ ּיֵיכון ּובְּ יומֵ יכון ּובְּ חַ ּיֵי ְּדכל בֵ ית י ְִּש ָּראֵ ל בַ עֲ ָּגלָּא ּובִ זְּ מַ ן
ָּק ִריב וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן .יְּהֵ א ְּשמֵ ּה ַרבָּ א ְּמבָּ ַרְך לְּ עָּ לַם ּולְּ עָּ לְּ מֵ י עָּ לְּ מַ ּיָּא י ְִּתבָּ ַרְך .וְּ י ְִּש ַתבַ ח.
וְּ י ְִּתפָּ ַאר .וְּ י ְִּתרומַ ם .וְּ י ְִּתנ ֵַשא .וְּ י ְִּתהַ ָּּדר .וְּ י ְִּתעַ לֶׁה .וְּ י ְִּתהַ לָּל ְּשמֵ יּה ְּּדקֻ ְּד ָּשא בְּ ִריְך
הּוא .לְּ עֵ ילָּא ִמן כָּל בִ ְּרכ ָָּּתאִ .ש ָּיר ָּתאִ .ת ְּשבְּ חָּ ָּתא וְּ נֶׁחָּ מָּ ָּתאַּ .דאֲ ִמ ָּירן בְּ עָּ לְּ מָּ א וְּ ִא ְּמרּו
ָאמֵ ן .יְּהֵ א ְּשלָּמָּ א ַרבָּ א ִמן ְּשמַ ּיָּא וְּ חַ ּיִים טוֹבִ ים  /חַ ּיִים וְּ ָּשבָּ ע וִ ישּועָּ ה וְּ נֶׁחָּ מָּ ה וְּ ֵשיזָּבָּ א
ְּּורפּוָאה ּוגְּאֻ לָּה ְּ
ִשראֵ ל
ּוסלִ יחָּ ה וְּ כַפָּ ָּרה וְּ ֵריוַ ח וְּ הַ צָּ לָּה .לָּנּו ּולְּ כָּל עַ מו י ְִּש ָּראֵ ל  /עָּ לֵינּו וְּ עַ ל כָּל י ָּ
עושה ָּשלום בִ ְּמרומָּ יו .הּוא יַעֲ ֶׁשה ָּשלום עָּ לֵינּו .וְּ עַ ל כָּל י ְִּש ָּראֵ ל וְּ עַ ל
ֶׁ
וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
כל יו ְֹּשבֵ י ֵתבֵ ל וְּ ִא ְּמרּו ָאמֵ ן.
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בשם ה' אלוהי ישראל
ומשמאלי גבריאל
מימיני מיכאל
ועל ראשי שכינת אל
ומאחורי רפאל
מלפני אוריאל
ֹלהים כְּ אֶׁ פְּ ַריִם וְּ כִ ְּמנ ֶַׁשה
ְּשימכם אֱ ִ
י ְּ
כש ָּרה ִרבְּ ָּקה ָּרחֵ ל ולֵָאה
ֹלהים ָּ
יְּשימֵ כן אֱ ִ
יְּבָּ ֶׁרכְּ ָך ה' וְּ י ְִּש ְּמ ֶׁרָך :יָּאֵ ר ה' פָּ נָּיו אֵ לֶׁיָך וִ יחֻ ֶּׁנ ָּך:
יִשא ה' פָּ נָּיו אֵ לֶׁיָך וְּ יָּשם לְּ ָך ָּשלוֹם:
ְּּדרוֹר י ְִּק ָּרא לְּ בֵ ן ּולְּ בַ ת וְּ יִנְּ צָּ ְּרכֶׁם כְּ מ ֹו בָּ בַ ת
נְּ ִעים ִש ְּמכֶׁם וְּ ֹלא י ְֻּשבַ ת ְּשבּו נּוחּו בְּ יוֹם ַשבָּ ת
ְּּדרֹש נָּוִ י וְּ אּול ִָּמי וְּ אוֹת י ֶַׁשע עֲ ֵשה עִ ִמי
נְּ טַ ע שו ֵֹרק בְּ תוְֹך כ ְַּר ִמי ְּשעֵ ה ַשוְּ עַ ת בְּ נֵי עַ ִמי
ְּּדרְֹך בָּ בֶׁ ל בְּ תוְֹך בָּ ְּצ ָּרה וְּ גַם אֱ דוֹם אֲ ֶׁשר ּגָּבְּ ָּרה
נְּ תֹץ צָּ ַרי בְּ ַאף עֶׁ בְּ ָּרה ְּשמַ ע קוֹלִ י בְּ יוֹם אֶׁ ְּק ָּרא
ֹלהים ֵתן בַ ִמ ְּדבָּ ר הַ ר הֲ ַדס ִשּטָּ ה בְּ רוֹש ִת ְּדהָּ ר
אֱ ִ
וְּ לַמַ זְּ ִהיר וְּ לַּנִ זְּ הָּ ר ְּשלו ִֹמים ֵתן כְּ מֵ י נָּהָּ ר
הֲ דוְֹך ָּקמַ י אֵ ל ַקּנָּא בְּ מוֹג לֵבָּ ב ּובִ ְּמגִ ָּּנה
וְּ נ ְַּר ִחיב פֶׁ ה ּונְּ מַ לֶׁאנָּה לְּ ש ֹונֵנּו לְּ ָך ִרּנָּה
ֹאשָך
ְּדעֶׁ ה חָּ כְּ מָּ ה לְּ נַפְּ ֶׁשָך וְּ ִהיא כ ֶֶׁׁתר לְּ ר ֶׁ
ֹשָך ר' דונש בן לברט
נְּ צֹר ִמ ְּצוַ ת ְּקד ֶֹׁשָך ְּשמֹ ר ַשבַ ת ְּקד ֶׁ
להים חַ י וְּ י ְִּש ַתבַ ח .נִ ְּמצָּ א וְּ אֵ ין עֵ ת אֶׁ ל ְּמ ִציאּותו:
ִיג ְַּּדל אֱ ִ
ַאחדּותו:
אֶׁ חָּ ד וְּ אֵ ין י ִָּחיד כְּ יִחּודו .נ ְֶּׁעלָּם וְּ גַם אֵ ין סוף לְּ ְּ
אֵ ין לו ְּּדמּות הַ ּגּוף וְּ אֵ ינו ּגּוף .לא נַעֲ רְך אֵ לָּיו ְּקדֻ ָּשתו:
אשיתו:
אשית לְּ ֵר ִ
ַק ְּדמון לְּ כָּל ָּּדבָּ ר אֲ ֶׁשר נִ בְּ ָּראִ .ראשון וְּ אֵ ין ֵר ִ
יורה ּגְּ דֻ לָּתו ּומַ לְּ כּותו:
ִהּנו אֲ דון עולָּם לְּ כָּל נוצָּ רֶׁ .
ַארתו:
ֶׁשפַ ע נְּ בּוָאתו נְּ ָּתנו אֶׁ ל ַאנְּ ֵשי ְּסגֻלָּתו וְּ ִתפְּ ְּ
משה עוד .נָּבִ יא ּומַ בִ יט אֶׁ ת ְּתמּונָּתו:
לא ָּקם בְּ י ְִּש ָּראֵ ל כְּ ֶׁ
תורת אֱ מֶׁ ת נ ַָּתן לְּ עַ מו אֵ ל .עַ ל יַד נְּ בִ יאו נֶׁאֱ מַ ן בֵ יתו:
ַ
לא יַחֲ לִ יף הָּ אֵ ל וְּ לא י ִָּמירָּּ .דתו לְּ עול ִָּמים לְּ זּולָּתו:
צופֶׁ ה וְּ יודֵ עַ ְּס ָּת ֵרינּו .מַ בִ יט לְּ סוף ָּּדבָּ ר בְּ ַק ְּדמּותו:
נותן לְּ ָּר ָּשע ָּרע כְּ ִר ְּשעָּ תו:
ּגומֵ ל לְּ ִאיש חָּ ִסיד כְּ ִמפְּ עָּ לוֵ .
י ְִּשלַח לְּ ֵקץ י ִָּמים ְּמ ִשיחֵ נּו .לִ פְּ ּדות ְּמחַ כֵי קֵ ץ יְּשּועָּ תו:
מֵ ִתים יְּחַ ּיֶׁה אֵ ל בְּ רב חַ ְּסּדו .בָּ רּוְך עֲ דֵ י עַ ד ֵשם ְּת ִהלָּתו:
תורתו:
אֵ לֶׁה ְּשלש עֶׁ ְּש ֵרה לְּ עִ ָּק ִרים .הֵ ן הֵ ם יְּסוד ַּדת אֵ ל וְּ ָּ
שם ְּת ִהלָּתו :ר' דניאל בן יהודה הדיין
משה אֱ מֶׁ ת ּונְּ בּוָאתו .בָּ רּוְך עֲ דֵ י עַ ד ֵ
תורת ֶׁ
ַ
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שער פיוטים ושירים עבריים
או ִֹחיל יוֹם יוֹם אֶׁ ְּש ָּתאֶׁ ה עֵ ינִ י ָּת ִמיד צוֹפִ ּיָּה
ְּרּוש ַליִם בְּ נּויָּה
מָּ ַתי ָאבוֹא וְּ אֶׁ ְּראֶׁ ה י ָּ
נָּעֲ מָּ ה י ְִּשיבָּ ָּתּה יָּפָּ ה ְּמאֹד יְּרֻ ָּש ָּתּה
הָּ ִרים סָּ בִ יב לְּ עֻ מָּ ָּתּה חוֹמַ ת אֵ ש ַשלְּ הֶׁ בֶׁ ְּתיָּה
ַארבָּ ִעים ָּשנָּה בְּ ִמ ְּשמֶׁ ֶׁרת כְּ הֻ ּנָּה
כֹהֵ ן ִשמֵ ש ְּ
ִמ ְּשי ֵָּרי ַאנְּ ֵשי אֱ מּונָּה ִש ְּמעוֹן הַ צַ ִּדיק הּוא הָּ יָּה
יְּהַ לְּ לּוהָּ בְּ כָּל ִמ ָּּדה הַ ּנְּ בִ יָאה חֻ לְּ ָּּדה
בֵ ין חוֹמוֹת ִה ְּתבו ְֹּד ָּדה כְּ גֶׁפֶׁ ן פו ִֹרּיָּה
יתי
יתי לְּ עֵ בֶׁ ר ִמזֶׁה עָּ לִ ִ
ָאנֹ כִ י חָּ זוֹן ִה ְּרבֵ ִ
יתי חַ ּגַי מַ לְּ ָאכִ י זְּ כ ְַּריָּה
יאים ָּר ִא ִ
חֶׁ בֶׁ ל נְּ בִ ִ
אשי סַ נְּ הֶׁ ְּד ָּראוֹת
לְּ ִמ ְּשפָּ ט י ְָּּשבּו כִ ְּסאוֹת ִשבְּ ִעים ָּר ֵ
ּגְּ ד ֹולָּה .לְּ מוֹפֵ ת ּולְּ אוֹת ִעמָּ ם עֹז וְּ תו ִֹשּיָּה
ְּרּוש ַליִם ִצּיּון אוֹרוֹת ָּשמָּ ה הּובְּ לּו לִ ְּקבָּ רוֹת
י ָּ
ִעיר ָּּדוִ ד נְּ ִעים זְּ ִמירוֹת בֵ ית מַ לְּ כֵי ִשבְּ טֵ י יָּּה
הַ ר הַ בַ יִת וְּ הַ הַ ְּראֵ ל ָּשמָּ ה בֵ ית ִמ ְּק ַּדש הָּ אֵ ל
וְּ כ ֶֹׁתל ְּשכִ ינַת אֵ ל ִמ ְּשכָּן מֶׁ לְֶׁך מַ לְּ ַכּיָּא
בּורת
וַ אֲ נִ י בְּ דֶׁ ֶׁרְך אֶׁ פְּ ָּרת ָּשם מַ צֶׁ בֶׁ ת ְּק ַ
ִאמָּ א ָּרחֵ ל ִהיא מו ָֹּרת ֶׁשהַ כֹל סוֹכִ ין בְּ יָּפְּ יָּּה
חֲ זֵה ִצּיוֹן ְּמהֻ ָּללָּה בֵ ית אֵ ל נו ָֹּרא עֲ לִ ילָּה
מָּ גֵן ִהיא לִ בְּ נֵי ג ֹולָּה וְּ ָּדא ַת ְּרעָּ א ִד ְּשמַ ּיָּא
זֶׁה ִמ ְּק ָּּדש וְּ ָּק ָּד ָּשיו בִ ְּקהַ ל חֲ ִס ִידים ְּקדו ָֹּשיו
ּדוֹר וְּ דוֹר וְּ דו ְֹּר ָּשיו ֻכלָּם בְּ נֵי עֲ לִ ּיָּה
ַאריֵה לָּבִ יא
נְּ זִ יר אֱ ֹלהֵ י ָאבִ י ִּד ְּמיוֹנ ֹו כְּ ְּ
ָּשקּול ְּשמּואֵ ל הַ ּנָּבִ יא כְּ מֹ ֶׁשה וְּ ַאהֲ רֹן כָּהֲ ַנּיָּא
חֲ זַק עַ ם ַּדל וְּ אֶׁ בְּ יוֹן הַ ּי ְָּּק ִרים בְּ נֵי ִצּיוֹן
ִהיֶׁה עֶׁ לְּ יוֹן לְּ עָּ לְּ מֵ י עָּ לְּ מַ ּיָּא ר' אליהו חזן
הַ בַ יִת הַ זֶׁה י ְּ
כִ י אֶׁ ְּש ְּמ ָּרה ַשבָּ ת אֵ ל י ְִּש ְּמ ֵרנִ י אוֹת ִהיא לְּ עוֹלְּ מֵ י עַ ד בֵ ינ ֹו ּובֵ ינִ י
ָאסּור ְּמצֹא חֵ פֶׁ ץ לַעֲ שוֹת ְּּד ָּרכִ ים ּגַם ִמלְּ ַדבֵ ר ב ֹו ִּדבְּ ֵרי ְּצ ָּרכִ ים
ּותחַ כְּ מֵ נִ י
ִּדבְּ ֵרי ְּסחו ָֹּרה א ֹו ִדבְּ ֵרי ְּמלָּכִ ים אֶׁ ְּהּגֶׁה בְּ תו ַֹרת אֵ ל ְּ
ב ֹו אֶׁ ְּמ ְּצָאה ָּת ִמיד נוֹחַ לְּ נַפְּ ִשי ִהּנֵה לְּ דוֹר ִראשוֹן נ ַָּתן ְּקדו ִֹשי
מוֹפֵ ת בְּ ֵתת לֶׁחֶׁ ם ִמ ְּשנֶׁה בַ ִש ִשי ָּככָּה בְּ כָּל ִש ִשי יַכְּ פִ יל ְּמז ֹונִ י
ָּר ַשם בְּ ַדת הַ ּיוֹם (הָּ אֵ ל) חֹק אֶׁ ל ְּס ָּגנָּיו ב ֹו לַעֲ רְֹך לֶׁחֶׁ ם פָּ נִ ים לְּ פָּ נָּיו
עַ ל כֵן לְּ ִה ְּתעַ ּנוֹת ב ֹו עַ ל פִ י נְּ ב ֹונָּיו ָאסּור לְּ בַ ד ִמּיוֹם כִ פּור עֲ וֹנִ י
הַ ּיוֹם ְּמכֻבָּ ד הּוא יוֹם ַתעֲ נּוגִ ים לֶׁחֶׁ ם וְּ ַייִן טוֹב בָּ ָּשר וְּ ָּדגִ ים
ּות ַש ְּמחֵ נִ י
הַ ְּשמֵ ִחים ב ֹו הֵ ם ִש ְּמחָּ ה מַ ִשיגִ ים כִ י יוֹם ְּשמָּ חוֹת הּוא ְּ
מֵ חֵ ל ְּמלָּאכָּה ב ֹו סוֹפ ֹו לְּ הַ כְּ ִרית עַ ל כֵן אֲ כַבֵ ס ב ֹו לִ בִ י בְּ בו ִֹרית
שחֲ ִרית מּוסָּ ף וְּ גַם ִמנְּ חָּ ה הּוא יַעֲ נֵנִ י ר' אברהם אבן עזרא
אֶׁ ְּתפַ לְּ לָּה אֶׁ ל אֵ ל עַ ְּרבִ ית וְּ ַ
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יָּּה ִרבוֹן עָּ לַם וְּ עַ לְּ מַ ּיָּא ַאנְּ ְּת הּוא מַ לְּ כָּא מֶׁ לְֶׁך מַ לְּ ַכּיָּא
בּור ָּתְך וְּ ִת ְּמהַ ּיָּא ְּשפַ ר ֳק ָּדמַ י לְּ הַ חֲ וַ ּיָּא
עוֹבָּ דֵ י גְּ ְּ
ישא בְּ ָּרא כָּל נַפְּ ָּשא
ְּשבָּ ִחין אֲ סַ ּדֵ ר צַ פְּ ָּרא וְּ ַר ְּמ ָּשא לְָּך אֱ לָּהָּ א ַק ִּד ָּ
ישין ּובְּ נֵי אֱ נ ָָּּשא חֵ יוַ ת בָּ ָּרא וְּ עוֹף ְּשמַ ּיָּא
ִע ִירין ַק ִּד ִ
ַרבְּ ְּרבִ ין עוֹבָּ ָּדְך וְּ ַת ִקיפִ ין מַ כִ יְך ָּרמַ ּיָּא ז ִַקיף כְּ פִ יפִ ין
חּושבְּ ַנּיָּא
בּור ָּתְך בְּ ְּ
לּו י ְִּחי גְּ בַ ר ְּשנִ ין ַאלְּ פִ ין לָּא יֵעּול ּגְּ ְּ
ַאריָּוָּ ָּתא
בּותא פְּ רוֹק יַת עָּ נְָּך ִמפֻם ְּ
אֱ לָּהָּ א ִּדי לֵיּה י ְָּּקר ְּּור ָּ
ָּלּותא עַ מָּ ְך ִּדי בְּ חַ ְּר ְּת ִמכָּל אֻ מַ ּיָּא
וְּ אַ פֵ יק יַת עַ מָּ ְך ִמּג ֹו ּג ָּ
רּוחין וְּ נַפְּ ִשין
לְּ ִמ ְּק ָּּד ָּשְך תּוב ּולְּ קֹדֶׁ ש קֻ ְּד ִשין אֲ ַתר ִּדי בֵ יּה יֶׁחֱ דּון ִ
ירּושלֵם ַק ְּר ָּתא ְּדשֻ פְּ ַרּיָּא ר' ישראל נג'ארה
ְּ
וִ יז ְַּמרּון לְָּך ִש ִירין וְּ ֲרחֲ ִשין בִ
ּות ִהלָּה ָא ֹבא לִ ְּמ ֹענָּיו
אֵ ל ְּמאֹד נַעֲ לָּה אֲ ַקּדֵ ם פָּ נָּיו בְּ ִש ָּירה ְּ
כִ ימֵ י מֹ ֶׁשה וְּ ַאהֲ רֹן יוֹבִ ילֵנִ י לְּ ִמ ְּשכְּ נו ָֹּתיו
לּו ַשוְּ עָּ ִתי ַתעַ ל וְּ י ְִּשמַ ע קוֹלִ י וְּ י ְִּסלַח לִ י מַ עַ ל וְּ יַעֲ זוֹר לִ י
יַאֲ זֵן לְּ ִא ְּמ ֵרי פִ י וְּ ַאל יֵפֶׁ ן לְּ מַ עֲ לָּלִ י
יתן וְּ ִצ ְּד ָּקת ֹו
יָּּה הָּ ֵרם לְּ חָּ ָּתן וְּ ַכלָּת ֹו בִ זְּ כּות ָאב הָּ אֵ ָּ
וְּ ִת ְּמֹלְך הַ מַ לְּ כָּה ָּרחֵ ל כִ ְּשֹלמֹ ה בְּ מַ לְּ כּות ֹו ר' משה אשקר הכהן
לָּמָּ ה הַ ֵקץ נִ ְּס ָּתם נָּא
עַ ִמי כַמָּ ה ל ֹו נֶׁאֱ סַ ר נָּא
חוֹבִ י מַ הֵ ר ְּסלַח נָּא
ַשלֶׁג חַ ּוֵר נָּא
חֶׁ ְּט ִאי כ ֶׁ
ּובְּ נֵה בֵ ית בְּ ִח ָּיר ִתי
חּושה לְּ עֶׁ זְּ ָּר ִתי
וְּ ָּ
ַאק ִריב לְָּך ע ֹול ִָּתי
וְּ ְּ
כִ י חַ ְּס ָּּדְך עָּ לַי ּגָּבַ ר ר' רפאל ענתבי
ְּּדרוֹר י ְִּק ָּרא לְּ בֵ ן ּולְּ בַ ת וְּ יִנְּ צָּ ְּרכֶׁם כְּ מ ֹו בָּ בַ ת
נְּ ִעים ִש ְּמכֶׁם וְּ ֹלא י ְֻּשבַ ת ְּשבּו נּוחּו בְּ יוֹם ַשבָּ ת
ְּּדרֹש נָּוִ י וְּ אּול ִָּמי וְּ אוֹת י ֶַׁשע עֲ ֵשה ִע ִמי
נְּ טַ ע שו ֵֹרק בְּ תוְֹך כ ְַּר ִמי ְּשעֵ ה ַשוְּ עַ ת בְּ נֵי עַ ִמי
ְּּדרְֹך בָּ בֶׁ ל בְּ תוְֹך בָּ ְּצ ָּרה וְּ גַם אֱ דוֹם אֲ ֶׁשר ּגָּבְּ ָּרה
נְּ תֹץ צָּ ַרי בְּ ַאף עֶׁ בְּ ָּרה ְּשמַ ע קוֹלִ י בְּ יוֹם אֶׁ ְּק ָּרא
ֹלהים ֵתן בַ ִמ ְּדבָּ ר הַ ר הֲ ַדס ִשּטָּ ה בְּ רוֹש ִת ְּדהָּ ר
אֱ ִ
וְּ לַמַ זְּ ִהיר וְּ לַּנִ זְּ הָּ ר ְּשלו ִֹמים ֵתן כְּ מֵ י נָּהָּ ר
הֲ דוְֹך ָּקמַ י אֵ ל ַקּנָּא בְּ מוֹג לֵבָּ ב ּובִ ְּמגִ ּנָּה
וְּ נ ְַּר ִחיב פֶׁ ה ּונְּ מַ לֶׁאנָּה לְּ ש ֹונֵנּו לְּ ָך ִרּנָּה
ֹאשָך
ְּדעֶׁ ה חָּ כְּ מָּ ה לְּ נַפְּ ֶׁשָך וְּ ִהיא כ ֶֶׁׁתר לְּ ר ֶׁ
ֹשָך ר' דונש בן לברט
נְּ צֹר ִמ ְּצוַ ת ְּקד ֶֹׁשָך ְּשמֹ ר ַשבַ ת ְּקד ֶׁ
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התשמע קולי

רחל

התשמע קולי רחוקי שלי
התשמע קולי באשר הנך
קול קורא בעוז ,קול בוכה בדמי
ומעל לזמן מצווה ברכה.

אפילו ברחוב ראשי סואן
ראיתי איש יושב ומנגן
פגשתי אנשים מאושרים
אפילו בין שבילי עפר צרים.

ֵתבֵ ל ז ֹו ַרבָּ ה ודרכים בה רב
נפגשות לדק נפרדות לעד.
מבקש אדם ,אך כושלות רגליו,
לא יוכל למצוא את אשר אבד.

תמיד השארתי פתח לתקווה
אפילו כשכבתה האהבה
חלמתי על ימים יותר יפים
אפילו בלילות שינה טרופים.

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

מודה אני

מאיר אריאל

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

יעקב גלעד

אפילו בשרב הכי כבד
ידעתי שהגשם עוד ירד
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.

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

נעורה כבר ציפור אחת.
שובי לביתך.

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

חשון :התחדשות אחרת

נעמי שמר

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

דליה רביקוביץ'

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

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

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

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

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

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

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

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

לוין קיפניס

ּג ֶֶׁׁשםּ ,ג ֶֶׁׁשם ,נֶׁאֱ נָּח ָּשדֶׁ ה מֵ חֹם
ּג ֶֶׁׁשםּ ,ג ֶֶׁׁשםִ ,מ ְּתחַ ּנֵן הַ ּגַן בְּ לִ י ּדֹם
ְּשמַ ע ק ֹולֵנּו אֵ ל ָּשמַ יִם
ָָּארץּ ,ג ֶֶׁׁשם מַ יִם!
וְּ ֵרד ל ֶׁ

טבת :בוא בשלום

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

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

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

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

כסלו :אור וירושלים

נורית הירש

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

יוסף שריג

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

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

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

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

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

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

דע לך

עת לנטוע אילנות
עת לנטוע אילנות
עת לנטוע ולבנות

נעמי שמר

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

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

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

מרדכי זעירא

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

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

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

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

ניסן :קומי צאי

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

חיים נחמן ביאליק

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

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

לו יהי

חיים נחמן ביאליק

ָּשלוֹם ָּרב שּובֵ ְךִ ,צפו ָֹּרה נ ְֶּׁחמֶׁ דֶׁ ת,
ַארצוֹת הַ חֹם אֶׁ ל-חַ לוֹנִ י–
מֵ ְּ
אֶׁ ל ק ֹולְֵך כִ י עָּ ֵרב מַ הּ-נַפְּ ִשי ָּכל ָָּּתה,
בַ ח ֶֹׁרף בְּ עָּ זְּ בֵ ְך ְּמעוֹנִ י.

נעמי שמר

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

ז ְַּמ ִרי ,סַ פֵ ִריִ ,צפו ִֹרי הַ י ְָּּק ָּרה,
מֵ אֶׁ ֶׁרץ מֶׁ ְּרחַ ִקים נִ פְּ לָּאוֹת,
ָארץ הַ חַ מָּ ה ,הַ ּיָּפָּ ה,
הֲ גַם ָּשם בָּ ֶׁ
ִת ְּרבֶׁ ינָּה הָּ ָּרעוֹת ,הַ ְּתלָּא ֹות;

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

ָארץ,
הֲ ִת ְּש ִאי לִ י ָּשלוֹם ִמזִ ְּמ ַרת הָּ ֶׁ
מֵ עֵ מֶׁ קִ ,מ ַּגיְּא ,מֵ רֹאש הָּ ִרים?
הֲ ִרחַ ם ,הֲ נִ חַ ם אֱ לוֹּהַ אֶׁ תִ -צּיוֹן,
ִאם עו ָֹּדּה עֲ זּובָּ ה לִ ְּקבָּ ִרים?

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

הֲ י ֵֵרד כִ פְּ נִ ינִ ים הַ ּטַ ל עַ ל הַ ר חֶׁ ְּרמוֹן,
ִאם י ֵֵרד וְּ יִפֹ ל כִ ְּדמָּ עוֹת?
ּומַ הְּ -שלוֹם הַ ּי ְַּרּדֵ ן ּומֵ ימָּ יו הַ בְּ ִה ִירים?
ּושלוֹם כָּל-הֶׁ הָּ ִרים ,הַ ּגְּ בָּ עוֹת?
ְּ

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

וְּ ַאחַ י הָּ עֹבְּ ִדים ,הַ זו ְֹּר ִעים בְּ ִד ְּמעָּ ה–
הֲ ָּק ְּצרּו בְּ ִרּנָּה הָּ עֹמֶׁ ר– ?
ִמי י ִֶׁתן-לִ י אֵ בֶׁ ר וְּ עַ פְּ ִתי אֶׁ ל-אֶׁ ֶׁרץ
בָּ ּה ָּינֵץ הַ ָּש ֵקד ,הַ תֹמֶׁ ר!

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

כְּ בָּ ר כָּלּו הַ ְּּדמָּ עוֹת ,כְּ בָּ ר כָּלּו הַ ִק ִצים–
וְּ ֹלא הֵ ִקיץ הַ ֵקץ עַ ל-יְּגוֹנִ י,
ָּשלוֹם ָּרב שּובֵ ְךִ ,צפו ִֹרי הַ י ְָּּק ָּרה,
צַ הֲ לִ י-נָּא ק ֹולְֵך וָּ רֹּנִ י!

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

יורם טהרלב

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

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

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

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

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

שבלת בשדה

מתתיהו שלם

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

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

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

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

לאה גולדברג

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

יורם טהרלב

הוי אלי ,אלי
רק תפילה אשא
שהשמש תעבור עלי
ותיקח אותי אל המסע.

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

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

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

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

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

יורם טהרלב

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

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

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

הקיץ עבר

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

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

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

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

שמואל בס

יהי הכל

אפרים וינשטיין

מלים :ברטולד ברכט
תרגום :נתן זך

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

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

נגן נגנה לקול צליליך
מה נעים הוא החלום
נגן נגנה ישמע ירח
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ָּשם י ַָּד ְּע ִתי חֶׁ ְּמ ָּּדה ֶׁשֹּלא הָּ י ְָּּתה כָּמוֹהָּ
יעי בְּ ַשבָּ ת
וְּ הַ זְּ מַ ן הַ הּוא הָּ יָּה יוֹם הַ ְּשבִ ִ
וְּ כָּל בַ ּדֵ י ִאילָּנוֹת הָּ יּו ִמ ְּתעַ ְּצ ִמים לִ גְּ בֹּהַ .
וְּ הָּ אוֹר הֵ חֵ ל ִמסָּ בִ יב שוֹטֵ ף כְּ נָּהָּ ר לִ נְּ בֹעַ ,
וְּ גַלְּ ּגַל הָּ עַ יִן אֶׁ ת ּגַלְּ ּגַל הַ חַ מָּ ה חָּ מַ ד.
ָאז י ַָּד ְּע ִתי חֶׁ ְּמ ָּּדה ֶׁשֹּלא הָּ י ְָּּתה כָּמוֹהָּ .
יחים וְּ הָּ אוֹר ֹלא י ַָּדע ָּשבֹעַ ,
אשי הַ ִש ִ
ִהזְּ ִהירּו ָּר ֵ
ַאדוו ָֹּתיו נִ צַ ת,
נִ ַתְך בְּ ַגלֵי הַ ּנָּהָּ ר ּובְּ כָּל ְּ
ֹאשי הָּ יָּה בְּ עֵ ינָּיו כְּ ַתפּוחַ זָּהָּ ב לִ בְּ ֹלעַ .
ַאף ר ִ
שו ַֹשּנֵי נָּהָּ ר ְּצהֻ בוֹת פָּ עֲ רּו אֶׁ ת פִ יהֶׁ ן לִ בְּ ֹלעַ
ַאדווֹת הַ ּנָּהָּ ר בְּ חָּ פְּ זָּן וְּ גִ בְּ עוֹל הָּ עֵ ֶׁשב הַ ָּשט,
אֶׁ ת ְּ
יעי בְּ ַשבָּ ת
וְּ אוֹת ֹו הַ ּיוֹם הָּ יָּה יוֹם הַ ְּשבִ ִ
שּוקה לִ ְּגבֹּהַ
וְּ כָּל בַ ּדֵ י ִאילָּנוֹת ִמ ְּתעַ ְּצ ִמים בִ ְּת ָּ
וְּ ָאז י ַָּד ְּע ִתי חֶׁ ְּמ ָּּדה ֶׁשֹּלא הָּ י ְָּּתה כָּמוה.

דליה רביקוביץ

קידוש לליל שבת
ָארץ וְּ כָּל ְּצבָּ ָאם:
בקר :יום הַ ִש ִשי .וַ ְּיכֻלּו הַ ָּש ַמיִם וְּ הָּ ֶׁ
וַ י ְִּהי עֶׁ ֶׁרב וַ י ְִּהי ֶׁ
יעי ְּמלַאכְּ תו אֲ ֶׁשר עָּ ָּשה .וַ ּי ְִּשבת בַ ּיום הַ ְּשבִ יעִ י ִמכָּל
להים בַ ּיום הַ ְּשבִ ִ
וַ ְּיכַל אֱ ִ
יעי וַ י ְַּקּדֵ ש אתו .כִ י בו
להים אֶׁ ת יום הַ ְּשבִ ִ
ְּמלַאכְּ תו אֲ ֶׁשר עָּ ָּשה :וַ יְּבָּ ֶׁרְך אֱ ִ
להים לַעֲ שות:
ָּשבַ ת ִמכָּל ְּמלַאכְּ תו אֲ ֶׁשר בָּ ָּרא אֱ ִ
סַ בְּ ִרי חברי וחברותי
בורא פְּ ִרי הַ ּגָּפֶׁ ן:
בָּ רּוְך ַא ָּתה ה' .אֱ להֵ ינּו מֶׁ לְֶׁך הָּ עולָּם ֵ
ותיו וְּ ָּרצָּ ה בָּ נּו .וְּ ַשבַ ת
בָּ רּוְך ַא ָּתה ה' אֱ להֵ ינּו מֶׁ לְֶׁך הָּ עולָּם .אֲ ֶׁשר ִק ְּּד ָּשנּו בְּ ִמ ְּצ ָּ
נְּחילָּנּו .זִ כָּרון לְּ ַמעֲ ֵשה בְּ ֵר ִ
ָּק ְּדשו בְּ ַאהֲ בָּ ה ּובְּ ָּרצון ִה ִ
אשית כִ י הּוא יום ְּת ִחלָּה
לְּ ִמ ְּק ָּראֵ י קדֶׁ ש ֵזכֶׁר לִ ִ
אותנּו ִק ַּד ְּש ָּת ִמ ִ /עם כָּל הָּ עַ ִמים וְּ ַשבַ ת
יציַאת ִמ ְּצ ָּריִם .כִ י בָּ נּו בָּ חַ ְּר ָּת וְּ ָּ
ָּק ְּד ְּשָך בְּ ַאהֲ בָּ ה ּובְּ ָּרצון ִהנְּ ַחלְּ ָּתנּו :בָּ רּוְך ַא ָּתה ה'ְּ .מ ַקּדֵ ש הַ ַשבָּ ת:
(עונים :לחיים)

לְּ כִ י נַפְּ ִשי ְּצ ִאי ַכלָּה יוֹם יוֹם
לְּ ַקבֵ ל פְּ נֵי ַשבָּ ת הַ מַ לְּ כָּה.

אמיר גלבוע

