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 שירים ארצישראליים 
לכבוד שבתודה

אני מאמין / שאול טשרניחובסקי
שחקי שחקי על החלומות,

זו אני החולם שח.
שחקי כי באדם אאמין,

כי עודני מאמין בך.

כי עוד נפשי דרור שואפת,
לא מכרתיה לעגל פז,
כי עוד אאמין באדם,

גם ברוחו, רוח עז.

רוחו ישליך כבלי-הבל,
ירוממנו במתי-על:

לא ברעב ימות עובד,
דרור לנפש, פת-לדל.

שחקי כי גם ברעות אאמין,
אאמין, כי עוד אמצא לב,

לב תקוותי גם תקוותיו,
יחוש אושר, יבין כאב.

אאמינה גם בעתיד,
אף אם ירחק זה היום,

אך בוא יבוא - ישאו שלום,
אז וברכה לאום מלאום.

ישוב יפרח אז גם עמי,
ובארץ יקום דור,

ברזל- כבליו יוסר מנו,
עין-בעין יראה אור.

יחיה, יאהב, יפעל, יעש,
דור בארץ אמנם חי,

לא בעתיד, בשמים - 
חיי רוח לו אין די.

אז שיר חדש ישיר משורר,
ליפי ונשגב לבו ער 

לו, לצעיר, מעל קברי 
פרחים ילקטו לזר.
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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.

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.

עוד חוזר הניגון / נתן אלתרמן
עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא 

והדרך עודנה נפקחת לאורך 
וענן בשמיו ואילן בגשמיו 

מצפים עוד לך, עובר אורח 

והרוח תקום ובטיסת נדנדות 
יעברו הברקים מעליך 

וכבשה ואיילת תהיינה עדות 
שליטפת אותן והוספת ללכת 

שידיך ריקות ועירך רחוקה 
ולא פעם סגדת אפיים 

לחורשה ירוקה ואישה בצחוקה 
וצמרת גשומת עפעפיים.
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משירי ארץ אהבתי / לאה גולדברג
 

מכורה שלי, ארץ נוי אביונה
למלכה אין בית, למלך אין כתר

ושבעה ימים אביב בשנה
וסגריר וגשמים כל היתר

 
אך שבעה ימים הורדים פורחים

ושבעה ימים הטללים זורחים
ושבעה ימים חלונות פתוחים
וכל קבצנייך עומדים ברחוב

ונושאים חיוורונם אל האור הטוב
וכל קבצנייך שמחים

 
מכורה שלי, ארץ נוי אביונה

למלכה אין בית למלך אין כתר
רק שבעה ימים חגים בשנה

ועמל ורעב כל היתר
 

אך שבעה ימים הנרות ברוכים
ושבעה ימים שולחנות ערוכים
ושבעה ימים הלבבות פתוחים
וכל קבצנייך עומדים בתפילה

ובנייך בנותייך חתן כלה
וכל קבצנייך אחים

 

עלובה שלי, אביונה ומרה
למלך אין בית, למלכה אין כתר

רק אחת בעולם את שבחך אמרה
וגנותך חרפתך כל היתר

 
ועל כן אלך לכל רחוב ופינה
לכל שוק וחצר וסמטה וגינה

מחורבן חומתייך כל אבן קטנה
אלקט ואשמור למזכרת

ומעיר לעיר, ממדינה למדינה
אנודה עם שיר ותיבת נגינה

לתנות דלותך הזוהרת.



7

שיר השיירה / עלי מוהר

בלשונות רבות מספור דיברנו 
וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו 

ומקומות רבים מאוד עזבנו 
ורק מקום אחד רצינו ואהבנו 

ומקומות רבים מאוד עזבנו 
ואל הארץ, אל הארץ באנו. 

ונמשכת שיירה 
מן המאה שעברה 

רחוקים כבר היוצאים 
איכרים וחלוצים 

שעמלו עבדו בפרך 
בלי לראות את סוף הדרך 

ועכשיו עוברים אנחנו 
לא שקטנו ולא נחנו 
לא ימשיכו בלעדינו 

זוהי הרפתקת חיינו. 

מגטאות ומחנות הגחנו 
אל הביצות ואל הישימון הלכנו 

מקצות ערב, מרוסיה ופולניה 
הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה. 

מקצות ערב, מרוסיה ופולניה 
הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה. 

ומכל הגלויות 
ועם כל הבעיות 

עם נוצר וארץ קמה 
ושפה אשר נרדמה 

שוב התחילה מתעוררת 
ומדברת ומדברת 

מסביב יהום הסער 
רב הקושי והצער 

אבל יש על מה לשמוח 
יש עוד אומץ, יש עוד כח. 

איך ישראל צומחת מסביבנו 
היא חזקה יותר מכל חסרונותינו 

וגם הנגב עוד יהיה פורח 
ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח. 

וגם הנגב עוד יהיה פורח 
ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח. 

ומכל הגלויות 
ועם כל הבעיות 

מסביב יהום הסער 
רב הקושי והצער 

אבל יש על מה לשמח 
יש עוד אומץ, יש עוד כח. 

ונמשכת שירה 
מן המאה שעברה 

רחוקים כבר היוצאים 
אכרים וחלוצים 

שעמלו עבדו בפרך 
בלי לראות את סוף הדרך 

ועכשיו עוברים אנחנו 
לא שקטנו ולא נחנו 
לא ימשיכו בלעדינו 
זוהי הרפתקת חיינו.
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עוד לא תמו כל פלאייך 
/ יורם טהרלב

ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה 
מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה 
קבליני אל שירייך, כלה יפהפייה 

פתחי לי שערייך אבוא בם אודה יה. 

בצל עצי החורש, הרחק מאור חמה 
יחדיו נכה פה שורש אל לב האדמה 

אל מעיינות הזוהר, אל בארות התום 
מולדת ללא תואר וצועני יתום. 

עוד לא תמו כל פלאייך 
עוד הזמר לו שט 

עוד לבי מכה עם ליל 
ולוחש לו בלאט: 

את לי את האחת 
את לי את, אם ובת 

את לי את המעט 
המעט שנותר. 

נביאה בבגדינו את ריח הכפרים 
בפעמון ליבנו יכו העדרים, 

ישנה דממה רוגעת 
וקרן אור יפה, 

ולאורה נפסעה ברגל יחפה. 

עוד לא תמו כל פלאייך...

שיר העמק / נתן אלתרמן
 

באה מנוחה ליגע
ומרגוע לעמל.

לילה חיוור משתרע
על שדות עמק יזרעאל.
טל מלמטה ולבנה מעל,

מבית אלפא עד נהלל.
 

מה, מה לילה מליל
דממה ביזרעאל

נומה עמק, ארץ תפארת
אנו לך משמרת.

 
אופל בהר הגלבוע,

סוס דוהר מצל אל צל.
קול זעקה עף גבוה,

על שדות עמק יזרעאל.
מי ירה ומי זה שם נפל
בין בית אלפא ונהלל.

 
מה, מה...

 
ים הדגן מתנועע,

שיר העדר מצלצל,
זוהי ארצי ושדותיה,

זהו עמק יזרעאל.
תבורך ארצי ותהולל

מבית אלפא עד נהלל.
 

מה, מה...
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ירושלים של זהב / נעמי שמר
אויר הרים צלול כיין

וריח אורנים
נישא ברוח הערביים

עם קול פעמונים.
 

ובתרדמת אילן ואבן
שבויה בחלומה

העיר אשר בדד יושבת
ובליבה חומה

 
ירושלים של זהב

ושל נחושת ושל אור
הלא לכל שירייך

אני כינור
ירושלים של זהב

ושל נחושת ושל אור
הלא לכל שירייך

אני כינור
 

איכה יבשו בורות המים
כיכר השוק ריקה

ואין פוקד את הר הבית
בעיר העתיקה.

 
ובמערות אשר בסלע

מייללות רוחות
ואין יורד אל ים המלח

בדרך יריחו.
 

ירושלים של זהב...
 

אך בבואי היום לשיר לך
ולך לקשור כתרים

קטונתי מצעיר בנייך
ומאחרון המשוררים.

 
כי שמך צורב את השפתיים

כנשיקת שרף
אם אשכחך ירושלים

אשר כולה זהב
ירושלים של זהב...

 
חזרנו אל בורות המים

לשוק ולכיכר
שופר קורא בהר הבית

בעיר העתיקה.
 

ובמערות אשר בסלע
אלפי שמשות זורחות

נשוב נרד אל ים המלח
בדרך יריחו.

 
ירושלים של זהב…
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אור גדול / אמיר דדון 
ואם היה לי קצת עצוב 

אולי למדתי מזה משהו חשוב 
כי בסוף כשזה נגמר 

יש סיבה לכל דבר 

לבד בתוך כל הטירוף 
אני חושב איך שהזמן יכול לעוף 

אבל בסוף כשזה נגמר 
יש סיבה לכל דבר 

אור גדול מאיר הכל 
ויותר כבר לא צריך לשאול 

אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות 
להתחיל הכל מהתחלה 

כמו לנשום בפעם הראשונה 
אני כאן אני לא מתבזבז יותר 

ואם יכולתי רק לזכור 
לכל אחד יש את הדרך לעבור 

אבל בסוף כשזה נגמר 
יש תשובה לכל דבר 

אור גדול מאיר הכל…

ניגונים / פניה ברגשטיין
שתלתם ניגונים בי אימי ואבי 

ניגונים מזמורים שכוחים 
גרעינים גרעינים נשאם לבבי 

עתה הם עולים וצומחים 
עתה הם שולחים פאורות בדמי 

שורשיהם בעורקי שלובים 
ניגוניך אבי ושירייך אימי 

בדופקי נעורים ושבים 

הנה אאזין שיר ערשי הרחוק 
הביע פי אם אלי בת 

הנה לי תזהרנה בדמע ושחוק 
איכה וזמירות של שבת 

כל הגה יתם וכל צליל יאלם 
בי קולכם הרחוק כי יהום 

עיני אעצום והריני איתכם 
מעל לחשכת התהום
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שיר נבואי קוסמי עליז / יוני רכטר ועלי מוהר
כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר 

תבין הכל, תדע, לא תאמר מילה אחת 
כמו עמוד עשן תעלם בתוך החדר 

משהו בך יאמר לך המשך 
בדרכך. 

כמו שביל החלב שחוצה את השמיים 
אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים 

שזוהרים כדי לסנוור את העיניים 
משהו בך יאמר לך המשך 

בדרכך. 

הו, לך ישר 
לך לבד, 

אל תפחד. 
אוהו אוהו או. 

אל תכעס, 
לך תמים, 
לך אחד. 

כמו אווז הבר שחולף בשמי הערב 
הוא טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק 

והאינסטינקט מראה ובורא לו את הדרך 
משהו בך יאמר לך המשך 

בדרכך. 

כמו בריז´יט ברדו שתפסה כבר את העסק 
השאירה מאחור את הטוב ואת הרע 

ועל העניינים היא צופה מן המרפסת 
משהו בך יאמר לך 

הפסק. 

בלי להתכוון תן לעצמך ללכת 
כל החישובים ייגמרו מאליהם 

כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת 
משהו בך יאמר לך 

המשך 

לך ישר…
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על כל אלה / נעמי שמר
על הדבש ועל העוקץ, 

על המר והמתוק, 
על בתנו התינוקת 
שמור אלי הטוב. 

על האש המבוערת, 
על המים הזכים, 

על האיש השב הביתה 
מן המרחקים. 

על כל אלה, על כל אלה, 
שמור נא לי אלי הטוב. 
על הדבש ועל העוקץ, 

על המר והמתוק. 
אל נא תעקור נטוע, 

אל תשכח את התקווה 
השיבני ואשובה 

אל הארץ הטובה. 

שמור אלי על זה הבית, 
על הגן, על החומה, 

מיגון, מפחד פתע 
וממלחמה. 

שמור על המעט שיש לי, 
על האור ועל הטף 

על הפרי שלא הבשיל עוד 
ושנאסף. 

על כל אלה... 

מרשרש אילן ברוח, 
מרחוק נושר כוכב, 

משאלות ליבי בחושך 
נרשמות עכשיו. 

אנא, שמור לי על כל אלה 
ועל אהובי נפשי, 

על השקט, על הבכי 
ועל זה השיר. 
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מילה טובה / 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.
 

אפילו ברחוב ראשי סואן
ראיתי איש יושב ומנגן

פגשתי אנשים מאושרים
אפילו בין שבילי עפר צרים.

 
תמיד השארתי פתח לתקווה

אפילו כשכבתה האהבה
חלמתי על ימים יותר יפים

אפילו בלילות שינה טרופים.
 

לא פעם זה קשה...
 

ירדה השבת / יהושע רבינוב
ירדה השבת אל בקעת גינוסר 

וניחוח עתיק בשוליה 
ויעמדו מסביב הררים שושבינים 

לשאת אדרתה הזוהבת 
תעלינה יונים מכנרת הים 

קבל את רוחה הלוהבת. 

נשקה השבת לראשו של הברוש 
לאזוב שבסלע נשקה 

ויהי הדרדר לשרביט של מלכות 
על רמות דממה מרוננת 

ימשוך אז התור בקולו המתוק 
חמדת כיסופין מעודנת. 

הרטיטה שבת בחינה הגנוז 
עיני חלונות מכל עבר 

ותצאנה בנות אל הערב זמר 
זמירות בערגה מצלצלת 

והיתה העדנה בבקעת גינוסר 
לנשמת עבריות נאצלת.
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זה עוד יום שישי נושם את האוויר
האור והצל משחקים שוב תופסת

השולחן ערוך תמונות ילדות על הקיר
שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת

והריח הזה ששורט לי את הלב
מתגנב מתגנב ופותח דלתות

אל אושר קטן אל אותו שיר ישן
שעובר אצלנו במשך דורות

 
מתנות קטנות

מישהו שלח לי מתנות קטנות
רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה

מתנות קטנות
מישהו שלח לי מתנות קטנות

כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש
מה עוד אפשר כבר לבקש

 
זה עוד יום שישי מרפסת ועיתון

השמש כמו הדאגות לאט נמחקת
מנגינות פשוטות זוחלות מהחלון

ושום סערה כבר לא תסתיר פה את השקט
 

מתנות קטנות
מישהו שלח לי מתנות קטנות

רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה
מתנות קטנות

מישהו שלח לי מתנות קטנות
כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש

מה עוד אפשר כבר לבקש
 

כי בנו בחרת
ואותנו קידשת 

ברוך אתה ה'
מקדש השבת

 

והריח הזה ששורט לי את הלב
מתגנב מתגנב ופותח דלתות

אל אושר קטן אל אותו שיר ישן
שעובר אצלנו במשך דורות

 
מתנות קטנות

מישהו שלח לי מתנות קטנות
רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה

מתנות קטנות
מישהו שלח לי מתנות קטנות

כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש
מה עוד אפשר כבר לבקש

מתנות קטנות / נועם חורב
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מדינה קטנה / דני סנדרסון
במקום די רחוק, קרוב לכאן 

אספנו את עצמנו 
הבאנו חברינו 

ולא אמרנו מי ומה 

בדרום בצפון או במרכז 
שכרנו קצת שמים 
דמעות הביאו מים 
פתחנו ארץ חדשה 

מדינה קטנה מתחמקת מצרה 
את הכתובת לא תמצא 

היא שמורה בתוך קופסה 
בעולם כל כך קשה 

להתבלט זה לא יפה 
נתחבא כאן ולנצח לא נצא 

שני בתים, שני סוסים ,שלושה עצים 
נוסעים תמיד ברגל 

שרים שירים בלי דגל 
נושמים שנים ללא סיבה 

מלחמות אסונות חולפים בצד 
אנחנו בתוכנו 

וכל מה שאצלנו 
תמיד ניתן למחיקה 

מדינה קטנה... 

יום אחד אם כדאי אולי נצא 
כל עוד נעמוד לאורך 

אני לא מרגיש ת'צורך 
נחיה נמות ואז נראה 

מדינה קטנה... 

 בימים שיעברו עלינו 
/ צח דרורי, אביב בכר והדס קליינמן

בימים שיעברו עלינו נדע לשאת יותר 
עצבות רכה 

והשמיים יחכו לנו עד שנבין 

ובלילות נרוץ מתוך עצמנו 
אל שדות ילדות, בארץ לא שבויה 

אתה המים המבקשים משיבולים לגדול 

אלוהים ודאי מקשיב תמיד ללב 
כשהכאב כמו אבן שם 

אני כמעט כבר מת מאהבה 

השנים יכשילו את רגלינו, 
אך לא ניפול, כמו אבן נעמוד 

מול כל סופות החול, השלג והאש 
תמיד נדע לזכור שיעבור 

אלוהים ודאי מקשיב תמיד ללב 
כשהכאב כמו אבן שם 

אני כמעט כבר מת מאהבה  
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לא נפסיק לשיר / חיים חפר
אם יהיה רע, והמיסים עוד יעלו 

ובמוסקווה, השערים ינעלו 
והסוכר, גם הוא עוד יעלה במחיר 
אנחנו לא, אנחנו לא נפסיק לשיר 

לא נפסיק לשיר 
לא נפסיק לשיר 
לא נפסיק לשיר 
לא נפסיק לשיר 

אם הבנזין, מתל אביב עד רמת גן 
עולה לך, כמו סוף שבוע ביפן 

ואם באו"ם, אומרים תיסוג וגם תחזיר 
אנחנו לא, אנחנו לא נפסיק לשיר 

לא נפסיק לשיר... 

אם תירשם, תרצה שיכון של זוג צעיר 
כשתיכנס נהיה כבר מזקני העיר 
ואם נשמע את רוזה רוזה מקהיר 
אנחנו לא אנחנו לא נפסיק לשיר 

לא נפסיק לשיר... 

מה לעשות, זוהי ארצנו היחידה 
עוד יהיה טוב, ואין זו אין זו אגדה 

ועוד נזכה, לראות זריחה של יום בהיר 
ומשום כך אנחנו ממשיכים לשיר 

לא נפסיק לשיר...

תודה / עוזי חיטמן
תודה על כל מה שבראת 

תודה על מה שלי נתת 
על אור עיניים 
חבר או שניים 

על מה שיש לי בעולם 
על שיר קולח 

ולב סולח 
שבזכותם אני קיים 

תודה על כל מה שבראת 
תודה על מה שלי נתת 

על צחוק של ילד 
ושמי התכלת 

על אדמה ובית חם 
פינה לשבת 

אישה אוהבת 
שבזכותם אני קיים 

תודה על כל מה שבראת 
תודה על מה שלי נתת 

על יום של אושר 
תמימות ויושר 

על יום עצוב שנעלם 
תשואות אלפיים 

וכפיים 
שבזכותם אני קיים.
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לחיי העם הזה / חיים חפר
העם הזה המפולג כל השנה

כיצד הוא קם כשהוא מריח סכנה
איך מתעורר הוא מנורבגיה ועד צ'ילי

כי הוא יודע ש...
אם אין אני לי מי לי

 
אה...

לחיי העם הזה, העם הזה
העם הזה,

שכמה טוב שהוא כזה,
שהוא כזה!

לחיי העם הזה
שכמה טוב שהוא כזה!

 
העם הזה מתי נחלץ הוא לעזרה

כשהוא רואה שיש אתגר או יש צרה
אין מפלגה אז, אין סיעה אז ואין סקטור

ומן היעד לא תזיז אותו בטרקטור!
 

אה... לחיי העם הזה...

הרימו כוס ושתו נא בלי להתבייש
אל מול הנוער שעמד אל מול האש

לבני תימן, לבני אלג'יר, לבני הייקים -
לבני עקיבא ולבני הדיסקוטקים

 
אה.. לחיי העם הזה...

השיר הזה נכתב לפני עשרים שנה
כשעוד הכל היו תמימים פה במדינה

היום יאמרו תלך תספר לסבתא
והלוואי ויום יבוא נשיר זאת שוב בצוותא!

אה... לחיי העם הזה…
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מודה אני / אבי אוחיון
מודה אני כל בוקר

שהחזרת את נשמתי
 מודה אני על בגד
 שהנחת על גופי

 שלא יהיה לי קר אתה שומר עליי

מודה אני כל בוקר
על האור על עצם היותי

מודה אני על לחם
שהנחת לשולחני

שלא אהיה רעב שלא אדע כאב
 

על אין ספור חיוכיי מודה אני
על כל כישרונותיי ועל כל שיריי

את כולם אקדיש לך
דע לך דע לך שמודה אני לך

 
אצעק לך אדיר שמך אלייך אקרא יה

לך חיי לך ליבי ותודתי
אליך אקרא יה אליך אקרא יה

 
מודה אני כל בוקר

על כוחי על אבי ועל אמי
מודה אני על גשם שנתת בשדותיי

לדאוג לאוהביי נתת לי חיי
 

מקום בלב / אהוד מנור
כדי להגשים חלום אחד ישן 

יש צורך במיליון חולמים 
שלא עוצמים את עיניהם. 

כדי להגשים חלום אחד ישן 
יש צורך במיליון חולמים 

שלא אוטמים את אזניהם. 

שמוכנים אל החלום להתקרב, 
שעוד זוכרים איך להקל את הכאב. 

שיכולים להתאהב, להתחייב 
ולגלות שעוד נשאר להם מקום בלב. 

מקום בלב. 
מקום בלב
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הורה ממטרה / יחיאל מוהר
רן קילוח בצינור, 

צינורות עורקי הנגב, 
זה דרכו של המזמור 

מן הברז אל הרגב 
יעלו מימי תהום. 

משאבה אומרת לחם! 
נגב, נגב, מה מיום? 
נגב, ממטרות עליך! 

סובי, סובי, ממטרה, הי! 
סובי, סובי, ממטרה, 

לפזר פניני אורה, 
סובי והתיזי מים! 
עץ יריע בשדרה, 
אדמה תיתן פריה 

באין גשם משמיים. 

המרחב כולו נצוד, 
צינורות פרשו הרשת, 

והנה סימן ואות, 
בטיפין נראית הקשת, 

ברית הפרח והניר, 
ברית השקט והזמר, 

ממטרה, שירך הוא שיר, 
רנניהו, עד אין גמר. 

סובי, סובי, ממטרה , הי... 

אימא אדמה / יעקב רוטבליט
היא תביט אלי טובה וחכמה 

כמו בבן השב הביתה מן הדרך 
תחבק אותי אליה בנשימה חמה 

אמא אדמה. 

היא תגיד - "אתה עייף מן המסע 
אל תפחד אני חובשת את פצעיך" 

היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה 
אמא אדמה. 

היא תביט אותי אלי טובה וחכמה 
היא שקטה כל כך וכמו תמיד סולחת 

תחבק אותי אליה בנשימה חמה 
אמא אדמה.
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בבוקר לח בשנת תרל"ח 
עת בציר הענבים 

יצאו מיפו על סוסים 
חמשת הרוכבים. 

שטמפפר בא וגוטמן בא, 
וזרח ברנט 

ויואל משה סלומון, 
עם חרב באבנט. 

איתם רכב מזרקי 
הדוקטור הכסוף, 

לאורך הירקון הרוח 
שר בקני הסוף. 

ליד אומלבס הם חנו 
בלב ביצות וסבך 

ועל גבעה קטנה טיפסו 
לראות את הסביבה 

אמר להם מזרקי 
אחרי שעה קצרה: 

איני שומע ציפורים 
וזה סימן נורא. 

אם ציפורים אינן נראות 
המוות פה מולך, 

כדאי לצאת מפה מהר, 
הנה אני הולך. 

קפץ הדוקטור על סוסו 
כי חס על בריאותו, 

והרעים שלושתם יצאו 
לשוב לעיר איתו. 

אמר אז יואל סלומון 
ושתי עיניו הוזות: 

"אני נשאר הלילה פה 
על הגבעה הזאת". 

והוא נשאר על הגבעה, 
ובין חצות לאור 

פתאום צמחו לסלומון 
כנפיים של ציפור. 

לאן הוא עף, לאן פרח 
אין איש אשר ידע, 

אולי היה זה רק חלום 
אולי רק אגדה. 

אך כשהבוקר שוב עלה 
מעבר להרים, 

העמק הארור נמלא 
ציוץ של ציפורים. 

ויש אומרים כי עד היום 
לאורך הירקון 

הציפורים שרות על יואל 
משה סלומון.

הבלדה על יואל משה סולומון / יורם טהרלב
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שכשנבוא / אלמטריוטיס
הזמן את השנים יניס 

וקצת בינה בלב מכניס 
אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי 

האם יפרח לי עוד שושן 
האם נעור בי ניצוץ נושן 

האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי 

ואיך נדע 
אם יש תקווה 

שכשנבוא, שכשנבוא 
נמצא תשובה 

לאן נמשכת המסילה 
לאן הולכת התפילה 

ומי ישיב לשאלה ומי ישמע לי 
ומי יפתח לי לבבו 

ואם אלך לאן אבוא 
האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי. 

ואיך נדע... 

זה רק אני וזו רק את 
וזה הרבה וזה כה מעט 

ואיך נדע אם לא לריק עברו חיינו 
האם עמלנו לא לשווא 

האם ביתנו לא יחרב 
האם תחייה אהבה גם אחרינו. 

ואיך נדע…
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הורה היאחזות / יחיאל מוהר

יודע חקלאי פיקח, 
והוא הנחיל זאת לצבא, 

שאת הזן יש לשבח, 
ולהיטיב בהרכבה. 
)היטיב בהרכבה( 

הוחלט ונלקחה שיבולת, 
הירכיבוה - חרבות, 

חמרה, חמרה המערבולת, 
יצא הנח"ל לשדות. 

)הנח"ל לשדות( 

הורה כרוב והורה תרד, 
עגבניה עלי כידון! 

הורה נח"ל מסחררת 
הורה חסה, הורה צנון! 
הורה טנק רתום לפרד, 

הורה סיירי התות, 
הורה נח"ל מסחררת, 

הורה האחזות. 

יקום חייל למשך זרע, 
וחקלאי יקלע אל בול. 

יש נח"ל שיודע הרה 
לזרום כדי לתת יבול. 

)כדי לתת יבול( 

זה פרושו של משק עזר, 
ככה ייכתב בדו"ח. 

כל השקאה של צנון וגזר 
היא השקעה לזמן ארוך. 
)רק אל תעשה לי ברוך( 

הורה כרוב והורה תרד... 

כאן שיבולים עומדות במתח, 
כל עץ זקוף כמו חייל. 

והתמצאות יפה בשטח 
יוכיחו ערוגות בצל. 

)יוכיח הבצל( 

ראשי כרובים עומדים אין רחש, 
זבוב על אף אין מגרש, 

כאן בשורות עובר מין לחש 
ההאחזות חמש חמש. 

)יוכיח החמש( 

הורה כרוב והורה תרד...
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פיוטים ליום העצמאות

מה נאוו עלי / ר' שמעון ב"ר נסים  - מסורת עיראק

אוּו ֲעֵלי ֶהָהִרים ַרְגֵלי ַמה ּנָ
ִבְנַין ִעיֵרְך  לוֹם ּבְ ר ׁשָ ְמַבּשֵׂ
ה אּו קוֹל ִרּנָ קוֹל צוַֹפִיך ִיׂשְ

ה  ִהְתַנֲעִרי ִמּתוְֹך ְמִגּנָ
ִכיָנה ְרִאי ְשׁ ַעִין ּתִ ַעִין ּבְ

בּו ָבַנִיְך ִלְגבּוֵלְך  ְוׁשָ

יר ּוִמְזמוֹר ׁשִ רוֹר ּבְ בּוִיים ּדְ ִלׁשְ
ִביֵלְך  ית ַהר ַהּמוֹר ְיִהי ׁשְ ֶאל ּבֵ

ה ִסּלָ סֹלּו סֹלּו ֶאת ַהּמְ
ה  ְצחּו ְרָנָנה ּוְתִהּלָ ּפִ

ה ְלׁשוֹנוֹ ִמּלָ ר ּבִ ָיבֹא ְמַבּשֵׂ
י ָבא אוֵֹרְך  קּוִמי עּוִרי ּכִ

ֶבל ִקְרַית עוְֹבֵדי ֵבל ְצִאי ִמּבָ
יֵרְך  ּנוֹר ָוֵנֶבל ָאז ְיִהי ׁשִ ּכִ

ל ֲאֵבֵלי ִצּיוֹן יׂשּו ּכָ ׂשוֹׂש ָיׂשִ
ֵצל ָהֶעְליוֹן  ָלבֹא ַלֲחסוֹת ּבְ
ְריוֹן נֹה ֶאְבֶנה ָלְך ְנֵוה ַאּפִ ּבָ

ְך  א ְלָדִוד ַמְלּכֵ ּסֵ ָאִכין ּכִ

ִאי ֵעיַניְך ּוְרִאי ָבַנִיְך ְשׂ
אוֵֹרְך  אּו ֵאַלִיְך ָלאוֹר ּבְ ּבָ

ים ָלְך אוָֹרה ך ָאׂשִ ַחת חֶֹשׁ ּתַ
ֵצא ַהּתוָֹרה  ּיוֹן ּתֵ ָאז ִמּצִ

ה ָגדוֹל הּוא ָאיֹם ְונוָֹרא ִהּנֵ
ְך  יִמי ֶכֶתר ְלרֹאׁשֵ יוֹם ׂשִ ּבְ
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 למולדת שובי רוני 
/ אשר מזרחי   - מסורת תוניסיה/מרוקו

י ַלּמוֶֹלֶדת ׁשּוִבי ָרּנִ
ה  ת ְיֵפהִפּיָ ַצֲהִלי ּבַ
ִני ּכָ תוֵֹכְך ֶאֵתן ִמׁשְ ּבְ

ה  נּוי ַעל ַהר ַהּמוִֹרּיָ ּבָ

י ָבא אוֵֹרְך אוִֹרי ָנאָוה ּכִ
ְפלּוֵתְך  ְכִחי ְיֵמי ׁשִ ְוׁשִ
יֵרְך יִרי ׁשִ עּוִרי ָיָפה ׁשִ

לּוֵתְך  י ַתּמּו ְיֵמי ּגָ ּכִ
ְך ּוְדִביָרְך ּוְבֵנה אּוַלּמָ

ה  ה ַעל ֶאֶרץ ְצִבּיָ ּמָ ׁשָ

נוַֹתִיְך ּכְ ׁשּוִבי ֶאל ִמׁשְ
ׁשּוִבי ַאּתְ ַוֲאִני ָאׁשּוָבה 

ִבּיוַֹתִיְך ְוֶאְגַאל ֶאת ׁשְ
ְוִיְהיּו ְלַאְלֵפי ְרָבָבה 
ֲאַרֵחם ַעל ַאְדמוַֹתִיְך

ה  ּוְתִהי ְלֶגֶפן ּפִֹרּיָ

ַרְעָיה ֲחִביָבה ֲעִדיָנה
ִרי  ּבֵ יר ּדַ ְמִחי ׁשִ יִלי ׂשִ ּגִ

ה ּנָ וֹׁשַ ּשׁ ִציץ ּכַ ְרִחי ּכְ ּפִ
י ֶפִרי  ּוְדִגי ּוְרִבי ֲעׂשִ

ה ְנכוָֹנה ֻאּלָ י ַהּגְ ּכִ
ה    ַלח ִיּנוֹן ְוֵאִלּיָ ְוֶאׁשְ

  שמחה גדולה הלילה 
/ משה אליהו  - מסורת ספרד-ירושלים

ְיָלה ַלְיָלה ַלְיָלה ַהּלַ
ְיָלה  דוָֹלה ַהּלַ ְמָחה ּגְ ׂשִ

אנּו ְיָלה ָאנּו ּבָ ַהּלַ
ף ָנִעים  ַלֲערוְֹך ֶנׁשֶ

נּו ּלָ ִרים ּכֻ רוְֹקִדים ְוׁשָ
ֵמִחים  ֶנֱהִנים ְוַגם ׂשְ

ִים ּפַ ה ִלְמחֹא ּכַ ַיּלָ
ְפַלִים  ְמָחה ִתְהֶיה ּכִ ׂשִ

יוִֹסיף ָהֵאל ָעֵלינּו
ים טוִֹבים  ְמָחה ְוַחּיִ ׂשִ

ִחי ְמִדיָנֵתנּו ּתְ
ֵמִחים  ְהיּו ׂשְ ָתִמיד ּתִ

ִים ּפַ ה ִלְמחֹא ּכַ ַיּלָ
ַלִים  ִלְכבוֹד ְירּוׁשָ

ֶאֶרץ מוַֹלְדֵתנּו ּבְ
ַחג ַעְצָמאּוֵתנּו  ּבְ
ָגֵלינּו ָנִרים ֶאת ּדְ

ּוְנָבֵרְך ַצַה"ֵלנּו/ַחָייֵלינּו 
ִים ּפַ ה ִלְמחֹא ּכַ ַיּלָ
ַלִים ִלְכבוֹד ְירּוׁשָ
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  מתוך תפילת ההלל
לערב יום העצמאות

 

ָמִים ַחת ַהָשּׁ ל ְזָמן ְוֵעת ַתּ ַלכֹּ
נֹא, ֵעת ֶלֱאהֹב ְוֵעת ִלׂשְ
לוֹם ֵעת ִמְלָחָמה ְוֵעת ׁשָ

)מתוך קהלת, פרק ג'(                           
 

 לכה דודי מיוחד ליום העצמאות – 
זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו

 )במנגינת "שומרים הפקד"(

ׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה ִמְקּדָ
קּוִמי ְצִאי ִמּתוְֹך ַהֲהֵפָכה

ָכא ֵעֶמק ַהּבָ ֶבת ּבְ ַרב ָלְך ׁשֶ
ְוהּוא ַיְחמֹל ָעַלִיְך ֶחְמָלה

ְמָחה בוֹ ה ה' ָנִגיָלה ְוִנׂשְִ ֶזה ַהּיוֹם ָעׂשָ
 

ִהְתעוְרִרי ִהְתעוְרִרי
י ָבא אוֵרְך קּוִמי אוִרי ִכּ

ִרי ֵבּ יר ַדּ עּוִרי עּוִרי ׁשִ
ּה בוֹד ה' ָעַליְך ִנְגָלְּ ְכּ

ְמָחה בוֹ ה ה' ָנִגיָלה ְוִנׂשְִ ֶזה ַהּיוֹם ָעׂשָ
 

ְלִמי י וְלא ִתּכָ לא ֵתבוׁשִ
ֱהִמי ּתוֲחִחי ּוַמה ּתֶ ׁשְ ַמה ּתִ

י י ַעּמִ ְך ֶיֱחסּו ֲעִנּיֵ ּבָ
ה ָלּ ה ִעיר ַעל ּתִ ְנְתָ ְוִנְבִ

ְמחה בוֹ ה ה' ָנִגיָלה ְוִנׂשְִ ֶזה ַהּיוֹם ָעׂשָ
 

ְפרוִצי מֹאל ּתִ ָיִמין ּוְשׂ
ֲעִריִצי ת ה' ּתַ ְוְאֶ

ְרִצי ן ּפַ ַעל ַיד ִאיׁש ֶבּ
ְמָחה ְוָנִגיָלה ְוִנׂשְִ

ְמָחה בוֹ ה ה' ָנִגיָלה ְוִנׂשְִ ֶזה ַהּיוֹם ָעׂשָ
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  מתוך תפילת ההלל
)במנגינת "שיר השיירה"(

ְזַרח  ה ְוַעד עוָלם: ִמּמִ ם ה' ְמבוָרְך. ֵמַעּתָ ם ה': ְיִהי ׁשֵ ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ה'. ַהְללּו ֶאת ׁשֵ
בודו: ִמי כה' ֱאלֵהינּו  ַמִים ּכְ ָ ל ּגוִים ה'. ַעל ַהּשׁ ם ה׳: ָרם ַעל ּכָ ל ׁשֵ ֶמׁש ַעד ְמבואו. ְמֻהּלָ ׁשֶ

ּפת ָיִרים ֶאְביון:  ל. ֵמַאׁשְ ַמִים ּוָבָאֶרץ: ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ ָ ּשׁ יִלי ִלְראות ּבַ ּפִ ׁשְ ֶבת: ַהּמַ יִהי ָלׁשָ ְגּבִ ַהּמַ
ִנים שֵמָחה. ַהְללּוָיּה: ִית. ֵאם ַהּבָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ יִבי ִעם ְנִדיִבים. ִעם ְנִדיֵבי ַעּמו: מוׁשִ ְלהוׁשִ

 
)במנגינת "אברהם אבינו" - לדינו(

לוָתיו:  ית ַיֲעקב ֵמַעם לוֵעז: ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשו ִישָרֵאל ַמְמׁשְ ְצָרִים. ּבֵ ֵצאת ִישָרֵאל ִמּמִ ּבְ
ם  ָך ַהּיָ ְבֵני צאן: ַמה ּלְ ָבעות ּכִ ן ִיּסב ְלָאחור: ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים. ּגְ ְרּדֵ נס. ַהּיַ ם ָרָאה ַוּיָ ַהּיָ

ְפֵני ָאדון חּוִלי  ְבֵני צאן: ִמּלִ ָבעות ּכִ ְרְקדּו ְכֵאיִלים. ּגְ ּסב ְלָאחור: ֶהָהִרים ּתִ ן ּתִ ְרּדֵ י ָתנּוס. ַהּיַ ּכִ
ִמיׁש ְלַמְעינו ָמִים: ְפֵני ֱאלוּהַ ַיֲעקב:ַההְפִכי ַהצּור ֲאַגם ָמִים. ַחּלָ ָאֶרץ. ִמּלִ

 
)במנגינת "מעליי דממה"(

דִלים: יֵסף  ים ִעם ַהּגְ ַטּנִ ית ַאֲהרן: ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ה'. ַהּקְ ית ִישָרֵאל. ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ
ַמִים לה'.  ַמִים ׁשָ ָ ַמִים ָוָאֶרץ: ַהּשׁ ם לה'. עשה ׁשָ רּוִכים ַאּתֶ ֵניֶכם: ּבְ ה' ֲעֵליֶכם. ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ

ה  ל יוְרֵדי דּוָמה: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה. ֵמַעּתָ ִתים ְיַהְללּו ָיּה. ְולא ּכָ ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם: לא ַהּמֵ
ְוַעד עוָלם. ַהְללּוָיּה:

 
)במנגינת קרליבך(

ְמָעה. ֶאת ַרְגִלי  ֶות. ֶאת ֵעיִני ִמן ּדִ י ִמּמָ ְצּתָ ַנְפׁשִ י ִחּלַ ַמל ָעָלְיִכי: ּכִ י ה' ּגָ י ִלְמנּוָחְיִכי. ּכִ ׁשּוִבי ַנְפׁשִ
י  ר. ֲאִני ָעִניִתי ְמאד: ֲאִני ָאַמְרּתִ י ֲאַדּבֵ י ּכִ ים: ֶהֱאַמְנּתִ ַאְרצות ַהַחּיִ ִחי: ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני ה'. ּבְ ִמּדֶ

ל ָהָאָדם ּכֵזב: ְבָחְפִזי. ּכָ
 

)במנגינת "אדמה ושמים"(
ֵלם.  ם ה' ֶאְקָרא: ְנָדַרי לה' ֲאׁשַ ְגמּולוִהי ָעָלי: ּכוס ְיׁשּועות ֶאּשא. ּוְבׁשֵ ל ּתַ יב לה'. ּכָ ָמה ָאׁשִ

ן  ָך ּבֶ ָך. ֲאִני ַעְבּדְ י ֲאִני ַעְבּדֶ ה ה' ּכִ ְוָתה ַלֲחִסיָדיו: ָאּנָ ֵעיֵני ה'. ַהּמָ א ְלָכל ַעּמו: ָיָקר ּבְ ה ּנָ ֶנְגּדָ
א  ה ּנָ ּדָ ם. ֶנּגְ ּלֵ ם ה' ֶאְקָרא: ְנָדַרי לה' ֲאׁשַ ח ֶזַבח ּתוָדה. ּוְבׁשֵ ְחּתָ ְלמוֵסָרי: ְלָך ֶאְזּבַ ּתַ ֲאָמֶתָך ּפִ

ָלִים. ַהְללּוָיּה:  תוֵכִכי ְירּוׁשָ ית ה'. ּבְ ַחְצרות ּבֵ ְלָכל ַעּמו: ּבְ
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)במנגינת  קרליבך(
י ְלעוָלם ַחְסּדו:  י טוב ּכִ י ְלעוָלם ַחְסּדו: הודּו לה' ּכִ י טוב ּכִ הודּו לה' ּכִ

י ְלעוָלם ַחְסּדו:  י טוב ּכִ י ְלעוָלם ַחְסּדו: הודּו לה' ּכִ יאַמר ָנא ִישָרֵאל ּכִ
י ְלעוָלם ַחְסּדו:  י טוב ּכִ י ְלעוָלם ַחְסּדו: הודּו לה' ּכִ ית ַאֲהרן ּכִ יאְמרּו ָנא ּבֵ

י ְלעוָלם ַחְסּדו:  י טוב ּכִ י ְלעוָלם ַחְסּדו: הודּו לה' ּכִ יאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ה' ּכִ
 

)במנגינת "עוד לא אהבתי די"(
עוְזָרי.  ְרַחב ָיּה: ה' ִלי לא ִאיָרא. ַמה ַיֲעשה ִלי ָאָדם: ה' ִלי ּבְ ּמֶ ַצר ָקָראִתי ָיּה. ָעָנִני ּבַ ִמן ַהּמֵ

ל  ְנִדיִבים: ּכָ טַח ּבִ ָאָדם: טוב ַלֲחסות בה'. ִמּבְ טַח ּבָ ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבשְנָאי: טוב ַלֲחסות בה'. ִמּבְ
י ֲאִמיַלם: ַסּבּוִני ִכְדבוִרים.  ם ה' ּכִ ׁשֵ י ֲאִמיַלם: ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני. ּבְ ם ה' ּכִ ׁשֵ ּגוִים ְסָבבּוִני. ּבְ

י ְוִזְמָרת ָיּה. ַוְיִהי  חה ְדִחיַתִני ִלְנּפל. וה' ֲעָזָרִני: ָעּזִ י ֲאִמיַלם: ּדָ ם ה' ּכִ ׁשֵ ֵאׁש קוִצים. ּבְ ּדֲעכּו ּכְ
יִקים. ְיִמין ה' עשה ָחִיל: ְיִמין ה' רוֵמָמה. ְיִמין ה'  ָאֳהֵלי ַצּדִ ה ִויׁשּוָעה ּבְ ִלי ִליׁשּוָעה: קול ִרּנָ

ֶות לא ְנָתָנִני: י ָיּה. ְוַלּמָ ַרּנִ ר ַמֲעשי ָיּה: ַיּסור ִיּסְ י ֶאְחֶיה. ַוֲאַסּפֵ עשה ָחִיל: לא ָאמּות ּכִ
 

)במנגינת "ירושלים של זהב"(
י ֲעִניָתִני.  יִקים ָיבאּו בו: אוְדָך ּכִ ַער לה'. ַצּדִ ַ ֲעֵרי ֶצֶדק. ָאבא ָבם אוֶדה ָיּה: ֶזה ַהּשׁ ְתחּו ִלי ׁשַ ּפִ

ה.  ּנָ ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבוִנים. ָהְיָתה ְלראׁש ּפִ י ֲעִניָתִני. ַוּתְ ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. אוְדָך ּכִ ַוּתְ
ֵעיֵנינּו. ֵמֵאת ה'  ה. ֵמֵאת ה' ָהְיָתה זאת. ִהיא ִנְפָלאת ּבְ ּנָ ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבוִנים. ָהְיָתה ְלראׁש ּפִ
ֵעיֵנינּו. ֶזה ַהּיום ָעשה ה'. ָנִגיָלה ְוִנשְמָחה בו: ֶזה ַהּיום ָעשה ה'.  ָהְיָתה זאת. ִהיא ִנְפָלאת ּבְ

ָנִגיָלה ְוִנשְמָחה בו:
 

)ניגון "אלי אתה ואודך"(
: . ֱאלַהי ֲארוְמֶמּךָ ה ְואוֶדּךָ . ֵאִלי ַאּתָ . ֱאלַהי ֲארוְמֶמּךָ ה ְואוֶדּךָ ֵאִלי ַאּתָ

י ְלעוָלם ַחְסּדו: י טוב. ּכִ י ְלעוָלם ַחְסּדו. הודּו לה' ּכִ י טוב. ּכִ הודּו לה' ּכִ
 

)במנגינת "שמחה גדולה הלילה"(
ית ִישָרֵאל.  ָך ּבֵ יִקים עושי ְרצוֶנָך. ְוָכל ַעּמְ ש"צ: ְיַהְללּוָך ה' ֱאלֵהינּו ַעל ַמֲעשיָך. ַוֲחִסיֶדיָך ַצּדִ

י ְלָך  נּו. ּכִ ְמָך ַמְלּכֵ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ׁשִ חּו ִויָפֲארּו ִוירוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקּדִ ּבְ ה יודּו ִויָבְרכּו ִויׁשַ ִרּנָ ּבְ
ה ֵאל: י ֵמעוָלם ְוַעד עוָלם ַאּתָ ר. ּכִ ֶאה ְלַזּמֵ ְמָך ּנָ טוב ְלהודות. ּוְלׁשִ

חות: ּבָ ׁשְ ּתִ ל ּבַ ה ה' ֶמֶלְך ְמֻהּלָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
 

ַחג ַעְצָמאּוֵתנּו ֶאֶרץ מוַֹלְדֵתנּו, ּבְ קהל: ּבְ
ָגֵלינּו ּוְנָבֵרְך ַצַה"ֵלנּו ָנִרים ֶאת ּדְ

ַלִים ִים ִלְכבוֹד ְירּוׁשָ ּפַ ה ִלְמחֹא ּכַ ַיּלָ
ְיָלה דוָֹלה ַהּלַ ְמָחה ּגְ ׂשִ

)מילים: משה אליהו(
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 סדר ליל שבת
ֵרת ַמְלֲאֵכי ֶעְליוֹן לוֹם ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהָשּׁ ָשׁ

רּוְך הּוא דוֹׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

לוֹם ַמְלֲאֵכי ֶעְליוֹן לוֹם ַמְלֲאֵכי ַהָשּׁ ּבוֲֹאֶכם ְלָשׁ
רּוְך הּוא דוֹׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

לוֹם ַמְלֲאֵכי ֶעְליוֹן ְרכּוִני ְלָשלוֹם ַמְלֲאֵכי ַהָשּׁ ָבּ
רּוְך הּוא דוֹׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

לוֹם ַמְלֲאֵכי ֶעְליוֹן ֵצאְתֶכם ְלָשלוֹם ַמְלֲאֵכי ַהָשּׁ
רּוְך הּוא דוֹׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

ִניִנים ִמְכָרּה  ת ַחִיל ִמי ִיְמָצא ְוָרחֹק ִמּפְ ֵאׁשֶ
ָלל לֹא ֶיְחָסר  ְעָלּה ְוׁשָ ּה ֵלב ּבַ ַטח ּבָ ּבָ
יָה  ָמַלְתהּו טוֹב ְולֹא ָרע ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ּגְ

יָה  ּפֶ ֵחֶפץ ּכַ ַעׂש ּבְ ים ַוּתַ ּתִ ה ֶצֶמר ּוִפׁשְ ְרׁשָ ּדָ
ִביא ַלְחָמּה  ְרָחק ּתָ ֳאִנּיוֹת סוֵֹחר ִמּמֶ ָהְיָתה ּכָ

ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוחֹק ְלַנֲערֶֹתיָה  ּתֵ עוֹד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ ַוּתָ
ֶרם  יָה ָנְטָעה ּכָ ִרי ַכּפֶ ֵחהּו ִמּפְ ּקָ ֶדה ַוּתִ ָזְמָמה ׂשָ

ץ ְזרוֹעֶֹתיָה  ַאּמֵ ָחְגָרה ְבעוֹז ָמְתֶניָה ַוּתְ
ְיָלה ֵנָרּה  ה ַבּלַ י טוֹב ַסְחָרּה לֹא ִיְכּבֶ ָטֲעָמה ּכִ

ְמכּו ָפֶלְך  יָה ּתָ יׁשוֹר ְוַכּפֶ ָחה ַבּכִ ּלְ ָיֶדיָה ׁשִ
ָחה ָלֶאְביוֹן  ּלְ ה ֶלָעִני ְוָיֶדיָה ׁשִ ְרׂשָ ּה ּפָ ּפָ ּכַ

ִנים  יָתּה ָלֻבׁש ׁשָ י ָכל ּבֵ ֶלג ּכִ ָ לֹא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמּשׁ
ּה  ָמן ְלבּוׁשָ ׁש ְוַאְרּגָ ּה ׁשֵ ָתה ּלָ ים ָעׂשְ ַמְרַבּדִ

ְבּתוֹ ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ  ׁשִ ְעָלּה ּבְ ָעִרים ּבַ ְ ּשׁ נוָֹדע ּבַ
ַנֲעִני  ְמּכֹר ַוֲחגוֹר ָנְתָנה ַלּכְ ָתה ַוּתִ ָסִדין ָעׂשְ

ַחק ְליוֹם ַאֲחרוֹן  ׂשְ ּה ַוּתִ עוֹז ְוָהָדר ְלבּוׁשָ
ְתָחה ְבָחְכָמה ְותוַֹרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשוָֹנּה  יָה ּפָ ּפִ

יָתּה ְוֶלֶחם ַעְצלּות לֹא תֹאֵכל  ה ֲהִליכוֹת ּבֵ צוִֹפּיָ
ְעָלּה ַוְיַהְלָלּה  רּוָה ּבַ ְ ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאּשׁ

ָנה  ּלָ נוֹת ָעׂשּו ָחִיל ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ַרּבוֹת ּבָ
ל  ה ִיְרַאת ה' ִהיא ִתְתַהּלָ ָ ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי ִאּשׁ ׁשֶ

יָה  ָעִרים ַמֲעׂשֶ ְ ִרי ָיֶדיָה ִויַהְללּוָה ַבּשׁ נּו ָלּה ִמּפְ ּתְ
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קידוש לליל שבת
ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם:  ָ י. ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ ִ ּשׁ ִ יום ַהּשׁ

ר  ל ְמַלאְכּתו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ ּיום ַהּשׁ ּבת ּבַ ׁשְ ה. ַוּיִ ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתו ֲאׁשֶ ְ ּיום ַהּשׁ ַוְיַכל ֱאלִהים ּבַ
ָרא  ר ּבָ ל ְמַלאְכּתו ֲאׁשֶ ַבת ִמּכָ י בו ׁשָ ׁש אתו. ּכִ ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ה:  ַוְיָבֶרְך ֱאלִהים ֶאת יום ַהּשׁ ָעׂשָ

ֱאלִהים ַלֲעׂשות: 
ים(:  ַסְבִרי ָמָרָנן.  )ועונים - ְלַחּיִ

ֶפן:  ִרי ַהּגֶ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ּבוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ַאֲהָבה  ת ָקְדׁשו ּבְ ּבַ ִמְצוָתיו ְוָרָצה ָבנּו, ְוׁשַ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה ְלִמְקָרֵאי קֶדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצַרִים.  ִחּלָ ית, ּתְ ה ְבֵראׁשִ רון ְלַמֲעׂשֵ  ּוְבָרצון ִהְנִחיָלנּו, ִזּכָ

ים  ל ָהַעּמִ ּתָ ִמּכָ ׁשְ י ָבנּו ָבַחְרּתָ ְואוָתנּו ִקּדַ  ּכִ
נּו:  ַאֲהָבה ּוְבָרצון ִהְנַחְלּתָ ָך ּבְ ת ָקְדׁשְ ּבַ ְוׁשַ

ת:  ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה ה', ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ

קידוש ליום השבת
יֵצִני. ַעל ֵמי ְמֻנחות ְיַנֲהֵלִני:  א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאות ּדֶ ִמְזמור ְלָדִוד. ה' רִעי לא ֶאְחָסר: ּבִ

י  ֵגיא ַצְלָמֶות לא ִאיָרא ָרע ּכִ י ֵאֵלְך ּבְ ם ּכִ מו: ּגַ ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ י ְיׁשוֵבב. ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ ַנְפׁשִ
ֶמן  ֶ ְנּתָ ַבּשׁ ַ ּשׁ ְלָחן ֶנֶגד צוְרָרי. ּדִ ֲערְך ְלָפַני ׁשֻ ה ְיַנֲחֻמִני: ּתַ ָך ֵהּמָ ַעְנּתֶ ְבְטָך ּוִמׁשְ ִדי. ׁשִ ה ִעּמָ ַאּתָ

ֵבית ה' ְלאֶרְך ָיִמים:  י ּבְ ְבּתִ י. ְוׁשַ ל ְיֵמי ַחּיָ פּוִני ּכָ י ּכוִסי ְרָוָיה: ַאְך טוב ָוֶחֶסד ִיְרּדְ ראׁשִ

ד.  ת עֶנג ִלְקדוׁש ה' ְמֻכּבָ ּבָ ַ י. ְוָקָראָת ַלּשׁ יום ָקְדׁשִ ת ַרְגֶלָך, ֲעׂשות ֲחָפֶצָך ּבְ ּבָ ַ יב ִמּשׁ ׁשִ ִאם ּתָ
ֳמֵתי  יָך ַעל ּבָ ְבּתִ ג ַעל ה' ְוִהְרּכַ ְתַעּנַ ָבר: ָאז ּתִ ר ּדָ צוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ ָרֶכיָך, ִמּמְ ְדּתו ֵמֲעׂשות ּדְ ְוִכּבַ

ר:  ּבֵ י ה' ּדִ י ּפִ יָך ַנֲחַלת ַיֲעקב ָאִביָך ּכִ ָאֶרץ. ְוַהֲאַכְלּתִ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ ִרית עוָלם: ּבֵ ת ְלדרָתם ּבְ ּבָ ַ ת. ַלֲעׂשות ֶאת ַהּשׁ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ְוׁשָ
ַפׁש.  ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ּוַבּיום ַהּשׁ ָ ה ה' ֶאת ַהּשׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ אות ִהיא ְלעָלם. ּכִ

ת, לה'  ָבּ ִביִעי ַשׁ ָך ְויוֹם, ַהְשּׁ ל-ְמַלאְכֶתּ יָת ָכּ ֲעבֹד, ְוָעִשׂ ת ָיִמים ַתּ ֶשׁ ׁשוֹ. ֵשׁ ת, ְלַקְדּ ָבּ ָזכוֹר ֶאת-יוֹם ַהַשּׁ
י  ָעֶריָך. ִכּ ְשׁ ר ִבּ ָך, ְוֵגְרָך, ֲאֶשׁ ָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶתּ ָך, ַעְבְדּ ה ּוִבְנָך ּוִבֶתּ ה ָכל-ְמָלאָכה ַאָתּ ֱאלֶֹקיָך:  לֹא-ַתֲעֶשׂ

ִביִעי;  ּיוֹם ַהְשּׁ ַנח, ַבּ ם, ַוָיּ ר-ָבּ ל-ֲאֶשׁ ם ְוֶאת-ָכּ ַמִים ְוֶאת-ָהָאֶרץ, ֶאת-ַהָיּ ה ה' ֶאת-ַהָשּׁ ת-ָיִמים ָעָשׂ ֶשׁ ֵשׁ

הּו:  ׁשֵ ת ַוְיַקּדְ ּבָ ַ ַרְך ה' ֶאת יום ַהּשׁ ן ּבֵ ַעל ּכֵ
ים:  ַסְבִרי ָמָרָנן: ועונים - ְלַחּיִ

ֶפן: ִרי ַהּגֶ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ּבוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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שירי שבת

ידיד נפש / ר' אליעזר אזכרי
ידיד נפש אב הרחמן

משוך עבדך אל רצונך
ירוץ עבדך כמו אָיל
ישתחוה מול הדרך
כי יערב לו ידידותך

מנופת צוף וכל טעם.
 

הדור נאה זיו העולם
נפשי חולת אהבתך

אנא אל נא, רפא נא לה
בהראות לה נועם זיווך

אז תתחזק ותתרפא
והיתה ָלְך שפחת עולם.

 
ותיק יהמו נא רחמיך

וחוס נא על בן אוהבך
כי זה כמה נכסוף נכסף

לראות בתפארת עוזך
אנא אלי מחמד ליבי

חושה נא ואל תתעלם.
 

הגלה נא ופרוס חביב
עלי את סוכת שלומך

תאיר ארץ מכבודך
נגילה ונשמחה בך

מהר אהוב כי בא מועד
וחנני כימי עולם

שלום לך דודי / שלמה אבן גבירול
שלום לך דודי הצח והאדמון 

שלום לך מאת רקה כמו רימון 

שלום לך דודי 

לקראת אחותך רוץ, צא נא להושיעה 
וצלח כבן ישי, רבת בני עמון 

שלום לך דודי 

מה לך יפהפיה כי תעוררי אהבה 
וצלצלי קולך כמעיל בקול פעמון 

שלום לך דודי 
שלום לך דודי
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מה ידידות מנוחתך 
ה.  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ִדידּות ְמנּוָחֵתְך, ַאּתְ ׁשַ ַמה ּיְ

ה ְנסּוָכה.  ֵכן ָנרּוץ ִלְקָראֵתְך, ּבוִאי ַכּלָ ּבְ
ְבָרָכה.  ְגֵדי ֲחמּודות, ְלַהְדִליק ֵנר ּבִ ְלבּוׁש ּבִ

ל ָהֲעבודות, לא ַתֲעשּו ְמָלאָכה: ֶכל ּכָ ַוּתֵ
ְרּבּוִרים ּושָליו ְוָדִגים: ַתֲענּוִגים. ּבַ ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ

ים.  ל ִמיֵני ַמְטַעּמִ ֵמֶעֶרב ַמְזִמיִנים ּכָ
ִמים.  ְרְנגוִלים ְמֻפּטָ עוד יום מּוָכִנים ּתַ ִמּבְ

תות ֵיינות ְמֻבּשִמים.  ה ִמיִנים, ׁשְ ּמָ ְוַלֲערוְך ּכַ
ָעִמים: לׁש ּפְ ָכל ׁשָ ים, ּבְ ְוַתְפנּוֵקי ַמֲעַדּנִ

ְרּבּוִרים ּושָליו ְוָדִגים: ַתֲענּוִגים. ּבַ ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ

ִלי ְמָצִרים ַנֲחָלה.  ַנֲחַלת ַיֲעקב ִייָרש, ּבְ
ה.  יר ָוָרש, ְוִתְזּכּו ִלְגֻאּלָ דּוהּו ָעׁשִ ִויַכּבְ

ה.  מרו,ּ ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ ׁשְ ת ִאם ּתִ ּבָ יום ׁשַ
ִביִעי ָנִגיָלה: ְ ֲעבודּו, ּוַבּשׁ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֵ

ְרּבּוִרים ּושָליו ְוָדִגים: ַתֲענּוִגים. ּבַ ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ

ּבונות.  ֲחָפֶציָך ֲאסּוִרים, ְוַגם ַלֲחׁשוב ֶחׁשְ
נות.  ְך ַהּבָ ּדֵ ִרים, ּוְלׁשַ ִהְרהּוִרים ֻמּתָ

ְנִגינות.  ַח ּבִ דו ֵסֶפר, ַלְמַנּצֵ ְוִתּנוק ְלַלּמְ
ּנות ּוַמֲחנות: ָכל ּפִ ֶפר, ּבְ ִאְמֵרי ׁשֶ ְוַלֲהגות ּבְ

ְרּבּוִרים ּושָליו ְוָדִגים: ַתֲענּוִגים. ּבַ ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ

ת.  ּבָ ַ ֵהא ְבַנַחת, עוֶנג ְקָרא ַלּשׁ ִהּלּוָכְך ּתְ
יַבת.  ַדת ֶנֶפׁש ְמׁשִ ַחת, ּכְ ּבַ ָנה ְמׁשֻ ֵ ְוַהּשׁ

ת.  ִחּבַ י ְלָך ָעְרָגה, ְוָלנּוַח ּבְ ֵכן ַנְפׁשִ ּבְ
ן ּוַבת: ים סּוָגה, ּבו ָינּוחּו ּבֵ ּנִ וׁשַ ּשׁ ּכַ

ְרּבּוִרים ּושָליו ְוָדִגים: ַתֲענּוִגים. ּבַ ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ

ת ְמנּוָחה.  ּבָ א, יום ׁשַ ֵמֵעין עוָלם ַהּבָ
ה,ּ ִיְזּכּו ְלרוב שְמָחה.  ִגים ּבָ ְתַעּנְ ל ַהּמִ ּכָ

לּו ִלְרָוָחה.  יח,ַ ֻיּצָ ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ
דּוֵתינּו ַתְצִמיַח, ְוָנס ָיגון ַוֲאָנָחה:   ּפְ
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צור משלו אכלנו
ּלוֹ ָאַכְלנּו  ֶ צּור ִמּשׁ

ְרכּו ֱאמּוַני  ּבָ
ַבְענּו ְוהוַֹתְרנּו  ׂשָ

ְדַבר ֲאדָֹני. ּכִ

ן ֶאת עוָֹלמוֹ ַהּזָ
רוֵֹענּו ָאִבינּו 

ָאַכְלנּו ֶאת ַלְחמוֹ 
ִתינּו  ְוֵיינוֹ ׁשָ

מוֹ  ן נוֶֹדה ִלׁשְ ַעל ּכֵ
ִפינּו לוֹ ּבְ ּוְנַהּלְ
ָאַמְרנּו ְוָעִנינּו 

ֲאדָֹני. ֵאין ָקדוֹׁש ּכַ

יר ְוקוֹל ּתוָֹדה ׁשִ ּבְ
ְנָבֵרְך ֵלאלֵֹהינּו 

ה טוָֹבה  ַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ
ִהְנִחיל ַלֲאבוֵֹתינּו. ׁשֶ

ּוָמזוֹן ְוֵצָדה 
נּו  יַע ְלַנְפׁשֵ ּבִ ִהׂשְ
ַבר ָעֵלינּו  ַחְסּדוֹ ּגָ

ְוֱאֶמת ֲאדָֹני.

ָך  ַחְסּדֶ ַרֵחם ּבְ
ָך צּוֵרנּו  ַעל ַעּמְ

בוֶֹדָך  ן ּכְ ּכַ ַעל ִצּיוֹן ִמׁשְ
נּו  ְפַאְרּתֵ ית ּתִ ְזבּול ּבֵ

ָך  ִוד ַעְבּדֶ ּוֶבן ּדָ
ָיבֹא ְוִיְגָאֵלנּו 

ינּו  רּוַח ַאּפֵ
יַח ֲאדָֹני. ְמׁשִ

ׁש  ְקּדָ ֶנה ַהּמִ ִיּבָ
א  ַמּלֵ ִעיר ִצּיוֹן ּתְ

יר ָחָדׁש יר ׁשִ ם ָנׁשִ ְוׁשָ
ּוִבְרָנָנה ַנֲעֶלה

ׁש  ְקּדָ ָהַרֲחָמן ַהּנִ
ה  ַרְך ְוִיְתַעּלֶ ִיְתּבָ

ַעל ּכוֹס ַיִין ָמֵלא 
ת ֲאדָֹני.   ִבְרּכַ ּכְ
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צמאה נפשי לאלוהים לאל חי / רבי אברהם אבן עזרא
י  ָצְמָאה ַנְפִשׁ

ֵלאלִֹהים ְלֵאל ָחי
ִרי י ּוְבָשׂ ִלִבּ

נּו ְלֵאל ָחי ְיַרְנּ

ָרָאִני ֵאל ֶאָחד ְבּ
ְוָאַמר ַחי ָאִני
י לֹא ִיְרַאִני ִכּ

ָהָאָדם ָוָחי

ָחְכָמה ל ְבּ ָרא כֹּ ָבּ
ה ֵעָצה ּוִבְמִזָמּ ְבּ

ְמאֹד ֶנֱעָלָמה
ל ָחי  ְמֵעיֵני ָכּ

בוֹדוֹ ל ְכּ ָרם ַעל כֹּ
ה ְיַחוה הוֹדוֹ ל ֶפּ ָכּ

ָידוֹ רּוְך ֲאֶשר ְבּ ָבּ
ל ָחי ֶנֶפש ָכּ

יל ִניֵני ָתם ִהְבִדּ
ים ְלהוֹרוָֹתם ֻחִקּ

ה אוָֹתם ֲאֶשר ַיֲעֶשׂ
ָהָאָדם ָוָחי

ק ִמי ֶזה ִיְצַטָדּ
ק ל ְלָאָבק ָדּ ִנְמַשׁ

ק י לֹא ִיְצַדּ ֶאֶמת ִכּ
ל ָחי ְלָפֵניָך ָכּ

ֵלב ֵיֶצר ָחׁשּוב ְבּ
ְדמּות ֲחַמת ַעְכׁשּוב ִכּ

ְוֵאיָכָכה ָיׁשּוב
ר ֶהָחי ָשׂ ַהָבּ

ְנסוִֹגים ִאם ָאבּו
בּו ם ָשׁ ְרָכּ ּוִמַדּ
בּו ָכּ ֶטֶרם ִיְשׁ

ית מוֵֹעד ְלָכל ָחי ֵבּ

ל ֲאהוֶֹדָך ַעל כֹּ
ַיֲחֶדָך ה ְתּ ל ֶפּ ָכּ
ּפוֵֹתַח ֶאת ָיֶדָך

ל ָחי יַע ְלָכּ ִבּ ּוַמְשׂ

ְזכוֹר ַאֲהַבת ְקדּוִמים
ְוַהֲחֶיה ִנְרָדִמים

ְוָקֵרב ַהָיִמים
י ָחי ן ִיַשׁ ֲאֶשר ֵבּ

ְרֵאה ִלְגֶבֶרת ֱאֶמת
ְפָחה נוֶֹאֶמת ִשׁ

י ְבַנְך ַהֵמת לֹא ְכּ
ּוְבִני ֶהָחי

ֲהלֹא ֶחְלְקָך ֵמרֹאׁש
רוֹׁש ּמוֹ ְדּ ָחָלק ַדּ

פוְֹך ַאף ַעל רֹאׁש ְשׁ
ִעיר ֶהָחי ַהָשׂ

י ֶאּקוֹד ַעל ַאִפּ
י ְוֶאְפרוֹׁש ְלָך ַכִפּ
י ח ִפּ י ֶאְפַתּ ֵעת ִכּ
ל ָחי   ַמת ָכּ ִנְשׁ ְבּ



34

דרור יקרא / דונש בן לברט
ת. רור ִיְקָרא ְלֵבן ִעם ּבַ ּדְ

מו ָבַבת. ְוִיְנָצְרֶכם ּכְ
ת ּבַ ְמֶכם ְולא יּוׁשְ ְנִעים ׁשִ

ת. ּבָ יום ׁשַ בּו ְונּוחּו ּבְ ׁשְ
 

רוׁש ָנִוי ְואּוָלִמי ּדְ
י ע ֲעשה ִעּמִ ְואות ֶיׁשַ

ְרִמי תוְך ּכַ ְנַטע שוֵרק ּבְ
י. ֵני ַעּמִ ְוַעת ּבְ ֵעה ׁשַ ׁשְ

 
ְצָרה. תוְך ּבָ רוְך ּפּוָרה ּבְ ּדְ

ְבָרה ר ּגָ ֶבל ֲאׁשֶ ְוַגם ּבָ
ַאף ְוֶעְבָרה. ְנתוץ ָצַרי ּבְ

יום ֶאְקָרא. ַמע קוִלי ּבְ ׁשְ
 

ר ַהר ְדּבָ ּמִ ן ּבַ ֱאלִהים ּתֵ
ְדָהר רוׁש ּתִ ה ּבְ ּטָ ֲהַדס ׁשִ

ְזָהר. ְזִהיר ְוַלּנִ ְוַלּמַ
ֵמי ָנָהר. ן ּכְ לוִמים ּתֵ ׁשְ

 
ֲהדוְך ָקַמי ֵאל ַקָנא
מוג ֵלָבב ּוַבְמִגיָנה ּבְ

ה ה ּוְנַמְלֶאּנָ ְוַנְרִחיב ּפֶ
ה. ְלׁשוֵננּו ְלָך ִרּנָ

 
ָך ֵעה ָחְכָמה ְלַנְפׁשֶ ּדְ
ָך. ְוִהיא ֶכֶתר ְלראׁשֶ

יָך. ְנצור ִמְצַות ְקדוׁשֶ
ָך:  ת ָקְדׁשֶ ּבָ מור ׁשַ ׁשְ

יעלה יעלה / ר' ישראל נג'ארה
י  ַיֲעָלה ַיֲעָלה ּבוִֹאי ְלַגּנִ
ְפִני  ְרָחה ּגַ ֵהֵנץ ִרּמוֹן ּפָ

 ָיבוֹא דוִֹדי ָיִחיׁש ְצָעָדיו
ִרי ְמָגָדיו  ְויֹאַכל ֶאת ּפְ
 ִאם ְיִדיִדי ָאְרכּו ְנדּוָדיו

ִני  ב ַעל ּכַ ֵאיְך ְיִחיָדה ֵאׁשֵ

ת ֲאהּוָבה  ׁשּוִבי ֵאַלי, ַאּתְ ּבַ
, ַוֲאִני ָאׁשּוָבה  ׁשּוִבי ַאּתְ

תּוָבה י זֹאת אוֹת ּכְ ה ִעּמִ  ִהּנֵ
ִני  ּכָ ן ִמׁשְ תוֵֹכְך ֶאּתֵ י ּבְ ּכִ

ִדיָת י ּפָ  ֵרִעי, ּדוִֹדי, ַנְפׁשִ
ּוְלַבת ֵמָאז אוִֹתי ָקִניָת 

ים ֵזִריָת ה ִלי ֵבין ַעּמִ  ַעּתָ
ִני  י ֲאַהְבּתָ ְוֵאיְך ּתֹאַמר ּכִ

ִתי, ְלטוֹב ֵזִריִתיְך  ֲאֻיּמָ
ִריִתיְך  ה ּוְלטוֹב ׂשָ ְוִלְתִהּלָ
יְך י ַאֲהַבת עוָֹלם ֲאַהְבּתִ  ּכִ
יֵבְך ַעל ּדּוָכִני  ן אוֹׁשִ ַעל ּכֵ

 לּו ְיִהי ִכְדָבְרָך, ְיִדיִדי
ְאסֹף ְנדּוִדי  ה ַמֵהר ּתֶ ַעּתָ

 ּוְלתוְֹך ִצּיוֹן ְנֵחה ְגדּוִדי
ִני  ם ַאְקִריב ָלְך ֶאת ָקְרּבָ ְוׁשָ

ֵיין טוֹב ְך ּכְ  ִחְזִקי ַרְעָיה ִחּכֵ
ִעי ַרֲעָנן ְוָרטֹב  י ִציץ ִיׁשְ ּכִ
 ּוְלִסיַרִיְך ֶאְכרוֹת ְוֶאְחטֹב

ַלח ָלְך ֶאת ְסָגִני  ְוִחיׁש ֶאׁשְ
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אגדלך / ר' אברהם אבן עזרא
 

ָמה ְלָך ֱאלֵֹהי ָכל ְנׁשָ  ֲאַגּדֶ
ַחד ְוֵאיָמה  ָרב ּפַ ְואוֶֹדָך ּבְ

ָעְמִדי ּתוְֹך ְקָהָלְך צּור ְלרוֵֹמם  ּבְ
ְלָך ֶאְכַרע ְוָאכֹף רֹאׁש ְוקוָֹמה 

ְרִקיֵעי רוֹם ֲהלֹא ָנָטה ְבִמְבָטא 
ִליָמה  ְוָהָאֶרץ ְיָסָדּה ַעל ּבְ

 ֲהיּוַכל ִאיׁש ֲחקוֹר ֶאת סוֹד ְיָצרוֹ
ה  ָכל ֶקְדָמה ְוָיּמָ ּוִמי הּוא ֶזה ּבְ

ה ְוָלׁשוֹן  ְמרוָֹמם הּוא ֲעֵלי ָכל ּפֶ
ָחְכָמה  ה כֹל ּבְ ר ִהְפִליא ְוָעׂשָ ֲאׁשֶ

ֵמיּה  ׁש ׁשְ גוֹי ָקדוֹׁש ְוֶעְליוֹן ְוִיְתַקּדַ ל ּבְ ּדַ ְוִיְתּגַ
ָעְלָמא א ּבְ ַרּבָ

חביבי יה חביבי / אשר מזרחי
 

ֲחִביִבי ָיּה ֲחִביִבי 
ֶלך ָהַרֲחָמן  ָהֵאל ַהּמֶ

ְאָמן  יחוֹ ַהּנֶ ַלח ְמׁשִ ִיׁשְ

ִוד ְוִיְגֲאֵלנּו  ן ּדָ ַלח ּבֶ ַמע קוֵֹלנּו ׁשְ ָאב ָהַרֲחָמן ׁשְ
ָיד ָרָמה  ּה ּבְ לֹט ּבָ נּו ְוִנׁשְ ָנׁשּוב ְלִצּיוֹן ִעיר ָקְדׁשֵ

ַמע  ָ יָרה ּוֵמָחָדׁש ִיּשׁ ִעיר ַהּבִ ף ּבְ ה ִנְתַאּסֵ ּמָ ׁשָ
יָרה  קוֹל ׁשִ

ֵבית ׁשוֵֹכן ְמעוָֹנה  נוָֹרה ּבְ ְוָאז ַנְדִליק ֶאת ַהּמְ

יֵבם ָנא ִלְגבּוָלָך  ָך ְוָהׁשִ ָרֵאל ַעּמֶ ֳעִני ִיׂשְ ְרֵאה ּבָ
ָנה ָ ּשׁ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ ל ְזכּוֶרָך ׁשָ  ְוָאז ֵיָרֶאה ּכָ

נגילה הללויה / אשר מזרחי
ה  ֻאּלָ א ְזַמן ַהּגְ ָנִגיָלה ַהְללּוָיּה ָנִגיָלה ּבָ

ְנַאי  ץ ִנְדֵחי ְיִדיַדי ְוָגֵרׁש ְמׂשַ י ַקּבֵ ּדַ ֵאל ׁשַ
ֲעָלה ָנִגיָלה ַהְללּוָיּה  ֶהם ּגָ י ּבָ ַנְפׁשִ

ה  ֻאּלָ א ְזַמן ַהּגְ ָנִגיָלה ַהְללּוָיּה ָנִגיָלה ּבָ

ית ֵהיָכִלי  י ּגוֲֹאִלי ּוְבֵנה ִלי ּבֵ ן ִיׁשַ ַלח ִלי ּבֶ ׁשְ
ָלה ָנִגיָלה ַהְללּוָיּה  ה ּכָ אוְֹיַבי ֲעׂשֵ ּבְ

ה  ֻאּלָ א ְזַמן ַהּגְ ָנִגיָלה ַהְללּוָיּה ָנִגיָלה ּבָ

ַלח ָלֶהם ִציר  ַרֲחָמן חּוס ַעל ַעם לֹא ַאְלָמן ּוׁשְ
ֶנֱאָמן 

ה ָנִגיָלה ַהְללּוָיּה  ר ַעם ְסֻגּלָ ְיַבׂשֵ

ְרָחק  ֵצם ִמּמֶ ָחָזק ְזכֹר ֶזַרע ִיְצָחק ְוַקּבְ
ה  ָנִגיָלה ַהְללּוָיּה  יר ּוְתִהּלָ ר ׁשִ ּוְנַסּדֵ

ה ֻאּלָ א ְזַמן ַהּגְ ָנִגיָלה ַהְללּוָיּה ָנִגיָלה ּבָ
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אילו פינו 
ם, ָיּ יָרה ַכּ ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִשׁ

יו, ָלּ ַהמוֹן ַגּ ה ֲכּ ּוְלׁשוֵֹננּו ִרָנּ
ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ַבח ְכּ ְפתוֵֹתינּו ֶשׁ ְוִשׂ

ֵרַח, ֶמׁש ְוַכָיּ ֶשׁ ְוֵעיֵנינּו ְמִאירוֹת ַכּ
ַמִים, ֵרי ָשׁ ִנְשׂ ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשוֹת ְכּ

לוֹת - ַאָיּ ְוַרְגֵלינּו ַקּלוֹת ָכּ
יִקים ְלהוֹדוֹת ְלָך , ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִפּ

ה' ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֵֹתינּו ,
ְמָך ַעל ַאַחת, ּוְלָבֵרְך, ֶאת ִשׁ

ָעִמים, י ְרָבבוֹת ְפּ ֵמֶאֶלף, ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵבּ
נּו. יָת ִעם ֲאבוֵֹתינּו ְוִעָמּ ָעִשׂ ַהּטוֹבוֹת ֶשׁ

בן אדם / הראי"ה קוק
 

ן ָאָדם, ּבֶ
ֲעֵלה ְלַמְעָלה ֲעֵלה,

י ּכַֹח ַעז ְלָך, ּכִ
ְנֵפי רּוַח, ֵיׁש ְלָך ּכַ

יִרים, ִרים ַאּבִ ְנֵפי ְנׁשָ ּכַ
ם ַכֵחׁש ּבָ ַאל ּתְ
ן ְיַכֲחׁשּו ְלָך, ּפֶ
רוֹׁש אוָֹתם – ּדְ

ד. ְצאּו ְלָך ִמּיָ ְוִיּמָ

כל העולם כולו גשר צר 
מאוד / רבי נחמן מברסלב

 
כל העולם כולו
גשר צר מאוד

והעיקר, והעיקר
לא לפחד, לא לפחד כלל.

השבעתי אתכם / שיר השירים
ְמְצאּו  ָלִם, ִאם ִתּ נוֹת ְירּוָשׁ י ֶאְתֶכם ְבּ ְעִתּ ַבּ ִהְשׁ

חוַֹלת ַאֲהָבה ָאִני: ידּו לוֹ ֶשׁ ִגּ ֶאת ּדוִֹדי ַמה ַתּ

לב טהור / מתוך "תהילים נ"א"
לב טהור ברא לי אלוהים

ורוח נכון חדש בקרבי
השיבה לי ששון ישעך

ורוח נדיבה תסמכני



שירת העשבים
ל רוֶֹעה ְורוֶֹעה  ּכָ ע ְלָך ׁשֶ ּדַ
ּלוֹ  ֵיׁש לוֹ ִנּגּון ְמיּוָחד ִמׁשֶ
ב  ב ְוֵעׂשֶ ל ֵעׂשֶ ּכָ ע ְלָך ׁשֶ ּדַ

ּלוֹ  יָרה ְמיּוֶחֶדת ִמׁשֶ ֵיׁש לוֹ ׁשִ
ל רוֶֹעה  ה ִנּגּון ׁשֶ ִבים ַנֲעׂשֶ יַרת ָהֲעׂשָ ּוִמׁשִ

ה ָיֶפה ְוָנֶאה  ּמָ ה ָיֶפה ּכַ ּמָ ּכַ
ֶהם  ּלָ יָרה ׁשֶ ִ ׁשוְֹמִעים ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ
יֵניֶהם  ל ּבֵ ּלֵ טוֹב ְמאֹד ְלִהְתּפַ

ְמָחה ַלֲעבֹד ֶאת ה'  ּוְבׂשִ
ּתוֵֹקק  ב ּוִמְשׁ א ַהּלֵ ִבים ִמְתַמּלֵ יַרת ָהֲעׂשָ ּוִמׁשִ

א  יָרה ִמְתַמּלֵ ִ ב ִמן ַהּשׁ ַהּלֵ ּוְכֶשׁ
ָרֵאל  ּתוֵֹקק ֶאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוִמׁשְ
ְך ְוהוֵֹלְך  דוֹל ֲאַזי ִנְמׁשָ אוֹר ּגָ
ל ָהָאֶרץ ָעָליו  ָתּה ׁשֶ דּוׁשָ ִמּקְ

ב    ל ַהּלֵ ה ִנּגּון ׁשֶ ִבים ַנֲעׂשֶ יַרת ָהֲעׂשָ ּוִמׁשִ
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ברכת המזון לשבתודה
ברכת המזון - נוסח עדות המזרח

ָך  ְרֶכּ ָאֶרץ ַדּ נּו ֶסָלה. ָלַדַעת ָבּ ָניו ִאָתּ נּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ָפּ יר. ֱאלִֹהים ְיָחֵנּ ְנִגינֹת ִמְזמוֹר ִשׁ ח ִבּ ַלְמַנֵצּ
ט  פֹּ י ִתְשׁ ים ִכּ נּו ְלֻאִמּ ְמחּו ִויַרְנּ ם. ִיְשׂ ָלּ ים ֻכּ ים ֱאלִֹהים יוֹדּוָך ַעִמּ ָכל ּגוִֹים ְיׁשּוָעֶתָך. יוֹדּוָך ַעִמּ ְבּ

ם. ֶאֶרץ ָנְתָנה  ָלּ ים ֻכּ ים ֱאלִֹהים יוֹדּוָך ַעִמּ ְנֵחם ֶסָלה. יוֹדּוָך ַעִמּ ָאֶרץ ַתּ ים ָבּ ים ִמיׁשוֹר ּוְלֻאִמּ ַעִמּ
ל ַאְפֵסי ָאֶרץ. ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהינּו. ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים ְוִייְראּו אֹתוֹ ָכּ

ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת  ל ִנְשׁ ָבר ַהכֹּ ִפי סוֹף ָדּ תוֹ ְבּ ִהָלּ ִמיד ְתּ ָכל ֵעת ָתּ ֲאָבְרָכה ֶאת ה׳ ְבּ
ם ָקְדׁשוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד  ר ֵשׁ ָשׂ ל ָבּ י ִויָבֵרְך ָכּ ר ִפּ ת ה׳ ְיַדֶבּ ִהַלּ ל ָהָאָדם ְתּ י ֶזה ָכּ מוֹר ִכּ ִמְצוָֹתיו ְשׁ

ר ִלְפֵני ה׳. ְלָחן ֲאֶשׁ ר ֵאַלי ֶזה ַהֻשּׁ ה ְוַעד-עוָֹלם ַהְללּו-ָיּה ַוְיַדֵבּ ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתּ
 

סדר זימון:
א יָשׁ ָאה ַקִדּ א ִעָלּ המזמן: ַהב ָלן ְוִנְבִריְך ְלַמְלָכּ

ַמִים!  עונים: ָשׁ
ָתא( )ביום טוב: ּוִבְרׁשּות  ת ַמְלְכּ ָבּ א )בשבת: ּוִבְרׁשּות ַשׁ יָשׁ ָאה ַקִדּ א ִעָלּ ְרׁשּות ַמְלָכּ המזמן: ִבּ

ּלוֹ ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ א( ּוִבְרׁשּות מוַֹרי ְוַרּבוַֹתי ּוִבְרׁשּוְתֶכם ְנָבֵרְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ יָשׁ יוָֹמא ָטָבא ַקִדּ
ִמיד ָחִיינּו דוֹל ָתּ ּלוֹ ּוְבטּובוֹ ַהָגּ ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ עונים: ָבּ

ִמיד ָחִיינּו דוֹל ָתּ ּלוֹ ּוְבטּובוֹ ַהָגּ ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ המזמן: ָבּ
 

ֶרַוח  ֶחֶסד ְבּ ֵחן ְבּ טּובוֹ ְבּ ּלוֹ ְבּ ן אוָֹתנּו ְוֶאת ָהעוָֹלם ֻכּ ה ה׳ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ָהֵאל ַהָזּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל  דוֹל ָתּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ ּוְבטּובוֹ ַהָגּ ר ִכּ ָשׂ ים נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל-ָבּ ּוְבַרֲחִמים ַרִבּ

ל ְוִהְתִקין  ְלָחנוֹ ָערּוְך ַלכֹּ ל ְוֻשׁ י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלכֹּ ִמיד ְלעוָֹלם ָוֶעד ִכּ ֶיְחַסר ָלנּו ָמזוֹן ָתּ
יַע  ִבּ ָאמּור ּפוֵֹתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְשׂ ָרא ְבַרֲחָמיו ּוְברֹב ֲחָסָדיו ָכּ ר ָבּ ִרּיוָֹתיו ֲאֶשׁ ִמְחָיה ּוָמזוֹן ְלָכל-ְבּ

ל. ן ֶאת ַהכֹּ ה ה׳ ַהָזּ רּוְך ַאָתּ ְלָכל-ַחי ָרצוֹן ָבּ

ים  ִרית ְותוָֹרה ַחִיּ ה טוָֹבה ּוְרָחָבה ְבּ ִהְנַחְלָתּ ַלֲאבוֵֹתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדּ ָך ה׳ ֱאלֵֹהינּו ַעל ֶשׁ נוֶֹדה ְלּ
ֵרנּו ְוַעל  ְבָשׂ ָחַתְמָתּ ִבּ ִריְתָך ֶשׁ ית ֲעָבִדים ְוַעל ְבּ הוֵֹצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵבּ ּוָמזוֹן ַעל ֶשׁ

ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אוָֹתנּו. ַאָתּ ים ּוָמזוֹן ָשׁ נּו ְוַעל ַחִיּ הוַֹדְעָתּ י ְרצוָֹנְך ֶשׁ נּו ְוַעל ֻחֵקּ ְדָתּ ַמּ ִלּ ּתוָֹרְתָך ֶשׁ
 

על הניסים לקראת יום העצמאות:
יָת  ָעִשׂ ָחמוֹת ֶשׁ ְפָלאוֹת ְוַעל ַהֶנּ ׁשּועוֹת ְוַעל ַהִנּ בּורוֹת ְוַעל ַהְתּ ְרָקן ְוַעל ַהְגּ ים ְוַעל ַהֻפּ ִסּ ַעל ַהִנּ

ה. בימי שיבת ציון השניה כשעמדו עמי ערב על עמך  ַמן ַהֶזּ ְזּ ִמים ָהֵהם ַבּ ָיּ ַלֲאבוֵֹתינּו ַבּ
ישראל בארץ לאמר: לכו ונכחידם מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. ואתה ברחמיך הרבים 

עמדת לעמך בעת צרתם רבת את ריבם דנת דינם למדת ידיהם לקרב, אצבעותיהם 
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למלחמה, מסרת גבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, וזדים ביד בני-בריתך. לך עשית 
שם גדול וקדוש בעולמך ולעמך עשית תשועה גדולה ופרקן כהיום הזה.

ָבְעָתּ ּוֵבַרְכָתּ ֶאת  ָאמּור ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ ָמְך ָכּ ל ה׳ ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מוִֹדים ָלְך ּוְמָבְרִכים ֶאת ְשׁ ַעל ַהכֹּ
זוֹן. ה ה׳ ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמּ רּוְך ַאָתּ ר ָנַתן-ָלְך ָבּ ָבה ֲאֶשׁ ה׳ ֱאלֶֹהיָך ַעל-ָהָאֶרץ ַהטֹּ

בוָֹדְך ְוַעל  ן ְכּ ַכּ ַלִים ִעיָרְך ְוַעל ַהר ִצּיוֹן ִמְשׁ ְך ְוַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל ַעָמּ ַרֵחם ה׳ ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיְשׂ
ְמָך ָעָליו ָאִבינּו! ְרֵענּו  ְקָרא ִשׁ ִנּ דוֹׁש ֶשׁ דוֹל ְוַהָקּ ִית ַהָגּ ִביָרְך ְוַעל ַהַבּ ֵהיָכָלְך ְוַעל ְמעוָֹנְך ְוַעל ְדּ

ְצִריֵכנּו ה׳ ֱאלֵֹהינּו ִליֵדי  ל-ָצרוֵֹתינּו ְוַאל ַתּ ֵלנּו ַהְרִויֵחנּו ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה ִמָכּ ְלְכּ ְרְנֵסנּו ַכּ זּוֵננּו ַפּ
תּוָחה ְיִהי  יָרה ְוַהְפּ ֵלָאה ְוָהְרָחָבה ָהֲעִשׁ א ְלָיְדָך ַהְמּ ר ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם ֶאָלּ ָשׂ נוֹת ָבּ ַמְתּ

ה  ֲחִזיֶרָנּ יָחְך ַתּ ִוד ְמִשׁ ית ָדּ א ּוַמְלכּות ֵבּ ֵלם ְלעוָֹלם ַהָבּ ה ְולֹא ִנָכּ עוָֹלם ַהֶזּ א ֵנבוֹׁש ָבּ לֹּ ָרצוֹן ֶשׁ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ִלְמקוָֹמּה ִבּ

 
בשבת קודש מוסיפים כאן רצה והחליצנו:

י  ה. ִכּ דוֹל ְוַהָקדוֹׂש ַהֶזּ ת ַהָגּ ָבּ ִביִעי ַהַשׁ ִמְצוֶֹתיָך ּוְבִמְצַות יוֹם ַהְשּׁ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו: ה׳ ֱאלֵֹהינּו ְבּ
ִהי  י ְרצוָֹנְך ְוַאל ְתּ ִמְצַות ֻחֵקּ ג ּבוֹ ְכּ ּבוֹת ּבוֹ ְוָננּוַח ּבוֹ ְוִנְתַעֵנּ ָפֶניָך ִנְשׁ דוֹל ְוָקדוֹׁש הּוא ִמְלּ יוֹם ָגּ

ָחמוֹת ְוַגם  ַעל ַהֶנּ ה הּוא ַבּ י ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ִכּ יוֹם ְמנּוָחֵתנּו ְוַהְרֵאנּו ְבֶנָחַמת ִצּיוֹן ִבּ ָצָרה ְוָיגוֹן ְבּ
ְזָנֵחנּו ָלַעד  ֵחנּו ָלֶנַצח ְוַאל ִתּ ָכּ ְשׁ ַכְחנּו ַאל ִתּ דוֹׁש לֹא ָשׁ דוֹל ְוַהָקּ יְתָך ַהָגּ ן ֵבּ ִתינּו ָחְרַבּ ָאַכְלנּו ְוָשׁ ֶשׁ

ה דוֹל ְוָקדוֹׁש ָאָתּ י ֵאל ֶמֶלְך ָגּ ִכּ

ָלִים )בלחש: ָאֵמן( ה ה׳ ּבוֵֹנה ְירּוָשׁ רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָבּ ַלִים ִעיָרְך ִבּ ְוִתְבֶנה ְירּוָשׁ

יֵרנּו, ּבוְֹרֵאנּו, ּגוֲֹאֵלנּו,  נּו, ַאִדּ ה ה׳ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ָלַעד ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלֵכּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ָכל יוֹם ָויוֹם הּוא  ְבּ ִטיב ַלּכל, ֶשׁ ֶלְך ַהּטוֹב ְוַהֵמּ ָרֵאל, ַהֶמּ נּו ְקדוֹׁש ַיֲעקֹב, רוֵֹענּו רוֵֹעה ִיְשׂ ְקדוֵֹשׁ

ֵהיִטיב ָלנּו, הּוא ֵמיִטיב ָלנּו, הּוא ֵייִטיב ָלנּו, הּוא ְגָמָלנּו הּוא גוְֹמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ֵחן 
ָלה ְוָכל-טוֹב. ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֶרַוח ְוַהָצּ
א ְכבוֹדוֹ. ֵסּ ח ַעל ִכּ ַבּ ַתּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ח ַבּ ַבּ ַתּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
נּו ְלדוֹר ּדוִֹרים. ח ָבּ ַבּ ַתּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמוֹ ָיִרים.
נּו ְלֵנַצח ְנָצִחים. ַאר ָבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָפּ

ַנַחת ְולֹא ְבָצַער. ר ְולֹא ְבִאּסּור, ְבּ ֶהֵתּ ָכבוֹד ְולֹא ְבִבּזּוי, ְבּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְבּ
יֵנינּו. לוֹם ֵבּ ן ָשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיֵתּ

ה ָיֵדינּו. ָכל ַמֲעֵשׂ ָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ְבּ ַלח ְבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
ָרֵכינּו. ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ְדּ

אֵרנּו. לּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצָוּ ר עֹל ָגּ בֹּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
ַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא יוִֹליֵכנּו ְמֵהָרה קוְֹמִמּיּות ְבּ
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ֵלָמה. ֵאנּו ְרפּוָאה ְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרָפּ
ח ָלנּו ֶאת ָידוֹ ָהְרָחָבה. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפַתּ

ְרכּו ֲאבוֵֹתינּו, ַאְבָרָהם ִיְצָחק  ְתָבּ ִנּ מוֹ ֶשׁ דוֹל, ְכּ מוֹ ַהָגּ ְשׁ ּנּו ִבּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶמּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ָכּ
ֵלָמה ְוֵכן ְיִהי ָרצוֹן ְונֹאַמר ָאֵמן. ָרָכה ְשׁ ן ְיָבֵרְך אוָֹתנּו ַיַחד ְבּ ל, ֵכּ ל כֹּ ל ִמכֹּ כֹּ ְוַיֲעקֹב, ַבּ

לוֹמוֹ. ת ְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַכּ
י ָהעוָֹלִמים. ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ לוֹ ַשׁ ֻכּ בשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עוָֹלם ֶשׁ

בשבתודה: הרחמן הוא יברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. הרחמן הוא יברך את 
חיילי צבא ההגנה לישראל הרחמן הוא יטע בלבנו תודה וברכה, עין-טובה ואהבת הבריות 

ה'". ַמח ַבּ יִחי;  ָאנִֹכי, ֶאְשׂ עוִֹדי. ֶיֱעַרב ָעָליו ִשׂ ָרה ֵלאלַֹהי ְבּ י;  ֲאַזְמּ ַחָיּ יָרה ַלה' ְבּ ככתוב: "ָאִשׁ
י ֶנֱחָטא, ְוִיְהיּו ָכל  ֵנינּו ְלִבְלִתּ נּו ְוִתְהֶיה ִיְרָאתוֹ ַעל ָפּ ִלֵבּ ע ּתוָֹרתוֹ ְוַאֲהָבתוֹ ְבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיַטּ

ָמִים. ם ָשׁ ינּו ְלֵשׁ ַמֲעֵשׂ
 

ברכת האורח:
ְלָחנוֹ  י עוָֹלם, ְוִיְהֶיה ְכֻשׁ ל ַמֲעַדֵנּ ר ּבוֹ ָכּ ָאַכְלנּו ָעָליו, ִויַסֵדּ ה ֶשׁ ְלָחן ַהֶזּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהֻשּׁ

ה, ְוַאל ֶיְחַסר  ֶתּ ּנּו ִיְשׁ ּנּו יֹאַכל, ְוָכל ָצֵמא ִמֶמּ ל ָרֵעב ִמֶמּ לוֹם. ָכּ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָשּׁ ֶשׁ
ה ּוַבַעל  ִית ַהֶזּ ַעל ַהַבּ ל טוֹב ָלַעד ּוְלעוְֹלֵמי עוָֹלִמים, ָאֵמן. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַבּ ּנּו ָכּ ִמֶמּ
ֵרְך ה׳  ְרּבּו. ָבּ ִיּ ְחיּו ּוִבְנָכִסים ֶשׁ ִיּ ָבִנים ֶשׁ ר לוֹ, ְבּ ּתוֹ ְוָכל ֲאֶשׁ את, הּוא ּוָבָניו ְוִאְשׁ ה ַהזֹּ ֻעָדּ ַהְסּ

ק ְלָפָניו ְולֹא  ֵקּ ְרֶצה, ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים ּוְקרוִֹבים ָלִעיר, ְוַאל ִיְזַדּ ֵחילוֹ ּופַֹעל ָיָדיו ִתּ
ה ְוַעד עוָֹלם,  ר ְוָכבוֹד ֵמַעָתּ עֶֹשׁ ִמים ְבּ ל ַהָיּ ֵמַח ָכּ ׂש ְוָשׂ ַבר ֵחְטא ְוִהְרהּור ָעוֹן, ָשׂ ְלָפֵנינּו ׁשּום ְדּ

ן ְיִהי ָרצוֹן. א, ָאֵמן ֵכּ ֵלם ָלעוָֹלם ַהָבּ ה ְולֹא ִיָכּ עוָֹלם ַהֶזּ לֹא ֵיבוֹׁש ָבּ

א.  י ָהעוָֹלם ַהָבּ ׁש ּוְלַחֵיּ ְקָדּ ית ַהִמּ יַח ּוְלִבְנַין ֵבּ ִשׁ נּו ִויָקְרֵבנּו ִלימוֹת ַהָמּ ינּו ִויַזֵכּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵיּ
ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו  יחוֹ ְלָדִוד ּוְלַזְרעוֹ ַעד עוָֹלם. ְכּ ה ֶחֶסד ִלְמִשׁ יל )ִמְגּדוֹל( ְיׁשּועוֹת ַמְלּכוֹ ְועֶֹשׂ ַמְגִדּ
ׁש ָלֶחם.  יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעוֹ ְמַבֶקּ י ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדּ ם ָזַקְנִתּ י ה׳ לֹא ַיְחְסרּו ָכל טוֹב. ַנַער ָהִייִתי ַגּ ְודְֹרֵשׁ

ִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה,  ָשּׁ ְבָעה, ּוַמה ֶשּׁ ָאַכְלנּו ִיְהֶיה ְלָשׂ ל ַהּיוֹם חוֵֹנן ּוַמְלֶוה ְוַזְרעוֹ ִלְבָרָכה. ַמה ֶשּׁ ָכּ
ם ַלה׳  רּוִכים ַאֶתּ ְדַבר ה׳. ְבּ אְכלּו ַוּיוִֹתרּו ִכּ ן ִלְפֵניֶהם ַויֹּ ֵתּ ִדְכִתיב: ַוִיּ הוַֹתְרנּו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה, ְכּ ּוַמה ֶשּׁ

ה׳ ְוָהָיה ה׳ ִמְבַטחוֹ. ר ִיְבַטח ַבּ ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ ַמִים ָוָאֶרץ. ָבּ ה ָשׁ עֵֹשׂ
 

נָֹתיו ֲאַרֵחם ְוִנְבְנָתה  ְכּ בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקוֹב ּוִמְשׁ ב ְשׁ ה ָאַמר ה׳ ִהְנִני ָשׁ בשבת תודה מוסיפים: כֹּ
ִתים ְולֹא  ֲחִקים ְוִהְרִבּ ב;  ְוָיָצא ֵמֶהם ּתוָֹדה ְוקוֹל ְמַשׂ טוֹ ֵיֵשׁ ָפּ ּה ְוַאְרמוֹן ַעל ִמְשׁ ָלּ ִעיר ַעל ִתּ

ֻצקוֵֹתיֶהם  ל ִנְפְלאוֶֹתיָך;  ִמּמְ ר ָכּ קוֹל ּתוָֹדה ּוְלַסֵפּ ִמַע ְבּ ים ְולֹא ִיְצָערּו;  ַלְשׁ ְדִתּ ִיְמָעטּו ְוִהְכַבּ
חו ִזְבֵחי תוָֹדה ;  ֵאם;  יוֹדּו ַלה׳ ַחְסּדוֹ;  ְוִנְפְלאוָֹתיו, ִלְבֵני ָאָדם.ְוִיְזּבְ ָברוֹ, ְוִיְרּפָ ַלח ּדְ יֵעם ִיׁשְ יוֹׁשִ

ְמצּוָלה. י ה׳;  ְוִנְפְלאוָֹתיו ּבִ ה ָראּו ַמֲעׂשֵ ה. ֵהּמָ ִרּנָ יו ּבְ רּו ַמֲעׂשָ ִויַסּפְ

לוֹם  ה ָשׁ ְמרוָֹמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשׂ לוֹם ִבּ ה ָשׁ לוֹם עוֶֹשׂ ן ה׳ ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבָשּׁ ה׳ עֹז ְלַעּמוֹ ִיֵתּ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ַעּמוֹ ִיְשׂ ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ
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 ברכת המזון - נוסח אשכנז
ה ָאז  ינּו ּוְלׁשוֵֹננּו ִרָנּ חוֹק ִפּ ֵלא ְשׂ חְֹלִמים. ָאז ִיָמּ יַבת ִצּיוֹן ָהִיינּו ְכּ ׁשּוב ה׳ ֶאת ִשׁ ֲעלוֹת ְבּ יר ַהַמּ ִשׁ

ֵמִחים. ׁשּוָבה ה׳  נּו ָהִיינּו ְשׂ יל ה׳ ַלֲעׂשוֹת ִעָמּ ה. ִהְגִדּ יל ה׳ ַלֲעׂשוֹת ִעם ֵאֶלּ יֹאְמרּו ַבּגוִֹים ִהְגִדּ
א  ה ִיְקצֹרּו. ָהלוְֹך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֵֹשׂ ִרָנּ ִדְמָעה ְבּ ְרִעים ְבּ ֶגב. ַהזֹּ ֶנּ ֲאִפיִקים ַבּ ִביֵתנּו[ ַכּ ֶאת שבותנו ]ְשׁ

ָתיו. א ֲאֻלמֹּ ה נֵֹשׂ א ָיבוֹא ְבִרָנּ ַרע בֹּ ְך ַהָזּ ֶמֶשׁ
 

סדר זימון:
המזמן: ַרּבוַֹתי, ְנָבֵרְך!

ה ְוַעד עוָֹלם. ם ה׳ ְמבָֹרְך ֵמַעָתּ עֹוִנים: ְיִהי ֵשׁ
לוֹ. ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ ָנן ְוַרּבוַֹתי, ְנָבֵרְך )בעשרה ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ ְרׁשּות ְמָרָנן ְוַרָבּ ַהְמַזֵמן: ִבּ

לוֹ ּוְבטּובוֹ ָחִיינּו. ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )ֱאלֵֹהינו( ֶשׁ עֹוִנים: ָבּ
לוֹ ּוְבטּובוֹ ָחִיינּו. ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ ַהְמַזֵמן: ָבּ

 
ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, הּוא נֵֹתן  ֵחן ְבּ טּובוֹ ְבּ ּלוֹ ְבּ ן ֶאת ָהעוָֹלם ֻכּ ה ה׳ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ַהָזּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ִמיד  ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזוֹן ָתּ דוֹל ָתּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ ּוְבטּובוֹ ַהָגּ ר ִכּ ָשׂ ֶלֶחם ְלָכל-ָבּ

ל ּוֵמִכין ָמזוֹן ְלָכל- ל ּוֵמִטיב ַלכֹּ י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלכֹּ דוֹל ִכּ מוֹ ַהָגּ ֲעבּור ְשׁ ְלעוָֹלם ָוֶעד ַבּ
ל. ן ֶאת ַהכֹּ ה ה׳ ַהָזּ רּוְך ַאָתּ יַע ְלָכל-ַחי ָרצוֹן ָבּ ִבּ ָאמּור ּפוֵֹתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְשׂ ָרא ָכּ ר ָבּ ִרּיוָֹתיו ֲאֶשׁ ְבּ

הוֵֹצאָתנּו ה׳  ה טוָֹבה ּוְרָחָבה ְוַעל ֶשׁ ִהְנַחְלָתּ ַלֲאבוֵֹתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדּ ָך ה׳ ֱאלֵֹהינּו ַעל ֶשׁ נוֶֹדה ְלּ
ֵרנּו ְוַעל ּתוָֹרְתָך  ְבָשׂ ָחַתְמָתּ ִבּ ִריְתָך ֶשׁ ית ֲעָבִדים ְוַעל ְבּ ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵבּ

ה ָזן  ַאָתּ נּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזוֹן ָשׁ חוַֹנְנָתּ ים ֵחן ָוֶחֶסד ֶשׁ נּו ְוַעל ַחִיּ הוַֹדְעָתּ יָך ֶשׁ נּו ְוַעל ֻחֶקּ ְדָתּ ַמּ ִלּ ֶשׁ
ָעה. ָכל יוֹם ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ ִמיד, ְבּ ּוְמַפְרֵנס אוָֹתנּו ָתּ

 
על הניסים לקראת יום העצמאות:

יָת  ָעִשׂ ָחמוֹת ֶשׁ ְפָלאוֹת ְוַעל ַהֶנּ ׁשּועוֹת ְוַעל ַהִנּ בּורוֹת ְוַעל ַהְתּ ְרָקן ְוַעל ַהְגּ ים ְוַעל ַהֻפּ ִסּ ַעל ַהִנּ
ה. בימי שיבת ציון השניה כשעמדו עמי ערב על עמך  ַמן ַהֶזּ ְזּ ִמים ָהֵהם ַבּ ָיּ ַלֲאבוֵֹתינּו ַבּ

ישראל בארץ לאמר: לכו ונכחידם מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. ואתה ברחמיך הרבים 
עמדת לעמך בעת צרתם רבת את ריבם דנת דינם למדת ידיהם לקרב, אצבעותיהם 

למלחמה, מסרת גבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, וזדים ביד בני-בריתך. לך עשית 
שם גדול וקדוש בעולמך ולעמך עשית תשועה גדולה ופרקן כהיום הזה.

ִמיד ְלעוָֹלם  ל ַחי ָתּ ִפי ָכּ ְמָך ְבּ ַרְך ִשׁ ל ה׳ ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מוִֹדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אוָֹתְך, ִיְתָבּ ְוַעל ַהכֹּ
רּוְך  ר ָנַתן ָלְך". ָבּ , ּוֵבַרְכָתּ ֶאת ה׳ ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטוָֹבה ֲאֶשּׁ ַבְעָתּ תּוב: "ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ ָכּ ָוֶעד, ַכּ

ה ה׳, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזוֹן. ַאָתּ
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בוֶֹדָך, ְוַעל ַמְלכּות  ן ְכּ ַכּ ַלִים ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיוֹן ִמְשׁ ָך, ְוַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל ַעֶמּ ַרֶחם ָנא ה׳ ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיְשׂ
ְמָך ָעָליו. ֱאלֵֹהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו, זּוֵננּו,  ְקָרא ִשׁ ִנּ ִית ַהָגדוֹל ְוַהָקדוֹׁש ֶשׁ יֶחָך, ְוַעל ַהַבּ ִוד ְמִשׁ ית ָדּ ֵבּ

ְצִריֵכנּו  ל ָצרוֵֹתינּו. ְוָנא ַאל ַתּ ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו ה׳ ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ִמָכּ ַפְרְנֵסנּו ְוַכְלְכּ
תּוָחה  ֵלָאה ַהְפּ י ִאם ְלָיְדָך ַהְמּ ר ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ִכּ ָשׂ ַנת ָבּ ה׳ ֱאלֵֹהינּו, לֹא ִליֵדי ַמְתּ

ֵלם ְלעוָֹלם ָוֶעד. לֹא ֵנבוֹׁש ְולֹא ִנָכּ ה ְוָהְרָחָבה, ֶשׁ דוָֹשׁ ַהְקּ

ַלִים. )בלחש:  ה ה׳, ּבוֵֹנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשׁ רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָבּ ַלִים ִעיר ַהקֶֹדׁש ִבּ ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ָאֵמן(

 
ֲאֵלנּו, יוְֹצֵרנּו,  נּו, ַאִדיֵרנּו, ּבוְֹרֵאנּו, גֹּ ה ה׳ ֱאלֵֹהינּו, ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלֵכּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ָכל יוֹם ָויוֹם הּוא  ְבּ ל, ֶשׁ יִטיב ַלכֹּ ֶלְך ַהּטוֹב ְוַהֵמּ ָרַאל, ַהֶמּ נּו ְקדוֹׁש ַיֲעקֹב, רוֵֹענּו רוֵֹעה ִיְשׂ ְקדוֵֹשׁ
ֵהיִטיב, הּוא ֵמיִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו, הּוא ְגָמָלנּו, הּוא גוְֹמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד 

ים  ָלה ְוַרֲחִמים ְוַחִיּ ְרָנָסה ְוַכְלָכּ ָרָכה ִויׁשּוָעה, ֶנָחָמה ַפּ ָלה ְוַהְצָלָחה, ְבּ ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהָצּ
ֵרנּו. ל טּוב ְלעוָֹלם ַאל ְיַחְסּ לוֹם, ְוָכל טוֹב; ּוִמָכּ ְוָשׁ

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלוְֹך ָעֵלינּו ְלעוָֹלם ָוֶעד.
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַרְך ַבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָבּ

נּו ָלַעד ּוְלעוְֹלֵמי  ר ָבּ נּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהַדּ ַאר ָבּ ח ְלדוֹר ּדוִֹרים, ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
עוָֹלִמים.

ָכבוֹד. ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְבּ
אֵרנּו, ְוהּוא יוִֹליֵכנּו קוְֹמִמיּות ְלַאְרֵצנּו. ָוּ נּו ֵמַעל ַצּ ּבוֹר ֻעֵלּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

ָאַכְלנּו ָעָליו. ְלָחן ֶזה ֶשׁ ה, ְוַעל ֻשׁ ִית ַהֶזּ ַבּ ה ַבּ ָרָכה ְמֻרָבּ ַלח ָלנּו ְבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
ׂשוֹרוֹת טוֹבוֹת ְיׁשּועוֹת  ר ָלנּו ְבּ ׂ ִביא ָזכּור ַלּטוֹב, ִויַבֵשּ הּו ַהָנּ ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָיּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

ְוֶנָחמוֹת.
ֲעַלת  י מוָֹרִתי ַבּ ה, ְוֶאת ִאִמּ ִית ַהֶזּ ַעל ַהַבּ בבית אביו אומר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָאִבי מוִֹרי ַבּ

ה. ִית ַהֶזּ ַהַבּ
י  נשוי אומר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אוִֹתי, )אם אביו ואמו בחיים: ְוֶאת ָאִבי מוִֹרי, ְוֶאת ִאִמּ

ר ִלי. ל ֲאֶשׁ י, ְוֶאת ַזְרִעי, ְוֶאת ָכּ ִתּ מוָֹרִתי,( ְוֶאת ִאְשׁ
י  נשואה אומרת: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אוִֹתי, )אם אביה ואמה בחיים: ְוֶאת ָאִבי מוִֹרי, ְוֶאת ִאִמּ

ר ִלי. ל ֲאֶשׁ ֲעִלי, ְוֶאת ַזְרִעי, ְוֶאת ָכּ מוָֹרִתי,( ְוֶאת ַבּ
יָתם  ה, אוָֹתם ְוֶאת ֵבּ ִית ַהֶזּ ֲעַלת ַהַבּ ה ְוֶאת ַבּ ִית ַהֶזּ ַעל ַהַבּ אורח אומר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַבּ

ר ָלֶהם. ל ֲאֶשׁ ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָכּ
ָכל  א, ְוִיְצַלח ְמאֹד ְבּ ֵלם ָלעוָֹלם ַהָבּ ה, ְולֹא ִיָכּ עוָֹלם ַהֶזּ ִית ָבּ ַעל ַהַבּ א ֵיבוֹׁש ַבּ לֹּ ְיִהי ָרצוֹן, ֶשׁ

י ָיָדיו ְולֹא  ַמֲעֵשׂ ָטן לֹא ְבּ לֹט ָשׂ ְנָכָסיו, ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים ּוְקרוִֹבים ָלִעיר, ְוַאל ִיְשׁ
ה  י ָיֵדינּו, ְוַאל ִיְזַדֵקק לֹא ְלָפָניו ְולֹא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְדַבר ַהְרהוֹר ֵחְטא ַוֲעֵבָרה ְוָעוֹן ֵמַעָתּ ַמֲעֵשׂ ְבּ

ְוַעד עוָֹלם.
יָתם ְוֶאת ַזְרָעם  אן. אוָֹתם ְוֶאת ֵבּ ין ַכּ ֻסִבּ ל ַהְמּ בסעודה משותפת אומר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָכּ
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ְרכּו ֲאבוֵֹתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב  ְתָבּ ִנּ מוֹ ֶשׁ ר ָלנּו, ְכּ ל ֲאֶשׁ ר ָלֶהם, אוָֹתנּו ְוֶאת ָכּ ל ֲאֶשׁ ְוֶאת ָכּ
ֵלָמה. ְונֹאַמר: "ָאֵמן". ְבָרָכה ְשׁ נּו ַיַחד ִבּ ָלּ ן ְיָבֵרְך אוָֹתנּו ֻכּ ל" – ֵכּ ל"-"כֹּ ל"-"ִמכֹּ כֹּ "ַבּ

 
א ְבָרָכה ֵמֵאת ה׳, ּוְצָדָקה  לוֹם. ְוִנָשׂ ֶמֶרת ָשׁ ֵהא ְלִמְשׁ ְתּ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶשׁ ָמרוֹם ְיַלְמּ ַבּ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם. ֶכל טוֹב ְבּ ֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשׂ ֵמאלֵֹהי ִיְשׁ
י ָהעוָֹלִמים. ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ לוֹ ַשׁ ֻכּ בשבת: ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יוֹם ֶשׁ

בשבתודה: הרחמן הוא יברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. הרחמן הוא יברך 
את חיילי צבא ההגנה לישראל הרחמן הוא יטע בלבנו תודה וברכה, עין-טובה ואהבת 

ַמח  יִחי;  ָאנִֹכי, ֶאְשׂ עוִֹדי. ֶיֱעַרב ָעָליו ִשׂ ָרה ֵלאלַֹהי ְבּ י;  ֲאַזְמּ ַחָיּ יָרה ַלה' ְבּ הבריות ככתוב: "ָאִשׁ
ה'". ַבּ

א. י ָהעוָֹלם ַהָבּ יַח ּוְלַחֵיּ ִשׁ נּו ִלימוֹת ַהָמּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵכּ
לוֹם  ה ָשׁ יחוֹ, ְלָדִוד ּוְלַזְרעוֹ ַעד עוָֹלם. עֶֹשׂ ה ֶחֶסד ִלְמִשׁ יל )ִמְגּדוֹל( ְיׁשּועוֹת ַמְלּכוֹ, ְועֶֹשׂ ַמְגִדּ

ָרַאל. ְוִאְמרּו: "ָאֵמן". ל ִיְשׂ לוֹם ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרוָֹמיו, הּוא ַיֲעֶשׂ ִבּ
י ה׳ לֹא ַיְחְסרּו ָכל  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְודְֹרֵשׁ י ֵאין ַמְחסוֹר ִליֵרָאיו. ְכּ יו, ִכּ ְיראּו ֶאת ה׳ ְקדָֹשׁ

ֶבר  רּוְך ַהֶגּ יַע ְלָכל ַחי ָרצוֹן. ָבּ ִבּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ּפוֵֹתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשׂ י טוֹב, ִכּ טוֹב. הוֹדּו ַלה׳ ִכּ
י, ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעוֹ  ה׳, ְוָהָיה ה׳ ִמְבַטחוֹ. ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִתּ ר ִיְבַטח ַבּ ֲאֶשׁ

ׁש ָלֶחם. ְמַבֶקּ
 

נָֹתיו ֲאַרֵחם ְוִנְבְנָתה ִעיר  ְכּ בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקוֹב ּוִמְשׁ ב ְשׁ ה ָאַמר ה׳ ִהְנִני ָשׁ בשבתודה מוסיפים: כֹּ
ִתים ְולֹא ִיְמָעטּו  ֲחִקים ְוִהְרִבּ ב;  ְוָיָצא ֵמֶהם ּתוָֹדה ְוקוֹל ְמַשׂ טוֹ ֵיֵשׁ ָפּ ּה ְוַאְרמוֹן ַעל ִמְשׁ ָלּ ַעל ִתּ
יֵעם  ֻצקוֵֹתיֶהם יוֹׁשִ ל ִנְפְלאוֶֹתיָך;  ִמּמְ ר ָכּ קוֹל ּתוָֹדה ּוְלַסֵפּ ִמַע ְבּ ים ְולֹא ִיְצָערּו;  ַלְשׁ ְדִתּ ְוִהְכַבּ

רּו  חו ִזְבֵחי תוָֹדה; ִויַסּפְ ֵאם;  יוֹדּו ַליהָוה ַחְסּדוֹ;  ְוִנְפְלאוָֹתיו, ִלְבֵני ָאָדם. ְוִיְזּבְ ָברוֹ, ְוִיְרּפָ ַלח ּדְ ִיׁשְ
ְמצּוָלה. י ה׳;  ְוִנְפְלאוָֹתיו ּבִ ה ָראּו, ַמֲעׂשֵ ה. ֵהּמָ ִרּנָ יו ּבְ ַמֲעׂשָ

לוֹם  ה ָשׁ ְמרוָֹמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשׂ לוֹם ִבּ ה ָשׁ לוֹם. עוֶֹשׂ ן ה׳ ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבָשּׁ ה׳ עֹז ְלַעּמוֹ ִיֵתּ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ַעּמוֹ ִיְשׂ ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ
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הפטרה לשבתודה
שחר אבקשך\ רבי שלמה אבן גבירול

י ּבִ ּגַ ָך צּוִרי ּוִמׂשְ ׁשְ ַחר ֲאַבּקֶ ׁשַ
י ְחִרי ְוַגם ַעְרּבִ ֶאְערְֹך ְלָפֶניָך ׁשַ
ֵהל ְתָך ֶאְעמֹד ְוֶאּבָ ִלְפֵני ְגֻדּלָ

י בוֹת ִלּבִ ְרֶאה ָכל ַמְחׁשְ י ֵעיְנָך ּתִ ּכִ
ׁשוֹן ב ְוַהּלָ ר יּוַכל ַהּלֵ ה ֲאׁשֶ ַמה ּזֶ

י תוְֹך ִקְרּבִ ַלְעׂשוֹת ּוַמה ּכַֹח רּוִחי ּבְ
ן יַטב ִזְמַרת ֱאנוֹׁש ַעל ּכֵ ה ְלָך ּתִ ִהּנֵ
י ַמת ֱאלֹּהַ ּבִ ְהֶיה נׁשְ אוְֹדָך ְבעוֹד ּתִ

הפטרה לשבת-תודה ירמיה ל-לא
ּה,  ּלָ נָֹתיו, ֲאַרֵחם; ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל-ּתִ ּכְ בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקוֹב, ּוִמׁשְ ב ׁשְ יח ּכֹה ָאַמר ה', ִהְנִני-ׁשָ

ִתים ְולֹא ִיְמָעטּו,  ֲחִקים; ְוִהְרּבִ ב.  יט ְוָיָצא ֵמֶהם ּתוָֹדה, ְוקוֹל ְמׂשַ טוֹ ֵיׁשֵ ּפָ ְוַאְרמוֹן ַעל-ִמׁשְ
ל-לֲֹחָציו.  כא  י, ַעל ּכָ ּכוֹן; ּוָפַקְדּתִ ֶקֶדם, ַוֲעָדתוֹ ְלָפַני ּתִ ים ְולֹא ִיְצָערּו. כ ְוָהיּו ָבָניו ּכְ ְדּתִ ְוִהְכּבַ

י ִמי הּוא-ֶזה ָעַרב ֶאת-ִלּבוֹ,  ׁש ֵאָלי:  ּכִ יו, ְוִנּגַ ְרּבוֹ ֵיֵצא, ְוִהְקַרְבּתִ לוֹ ִמּקִ ּנּו, ּומֹׁשְ ירוֹ ִמּמֶ ְוָהָיה ַאּדִ
ת ֵאַלי--ְנֻאם-ה'.  כב ִוְהִייֶתם ִלי, ְלָעם; ְוָאנִֹכי, ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאלהים. ָלֶגׁשֶ

ִעים, ָיחּול.  כד לֹא ָיׁשּוב, ֲחרוֹן  ה ַסֲעַרת ה', ֵחָמה ָיְצָאה--ַסַער, ִמְתּגוֵֹרר:  ַעל רֹאׁש ְרׁשָ כג ִהּנֵ
ֵעת ַהִהיא,  ְתּבוְֹננּו ָבּה.  כה ּבָ ִמים, ּתִ ַאֲחִרית ַהּיָ ַאף-ה', ַעד-ֲעׂשֹתוֹ ְוַעד-ֲהִקימוֹ, ְמִזּמוֹת ִלּבוֹ; ּבְ

ה, ִיְהיּו-ִלי ְלָעם. ָרֵאל; ְוֵהּמָ חוֹת ִיׂשְ ּפְ ְנֻאם-ה', ֶאְהֶיה ֵלאלהים, ְלכֹל ִמׁשְ

ָרֵאל.  ב ֵמָרחוֹק, ה'  יעוֹ, ִיׂשְ ִריֵדי ָחֶרב; ָהלוְֹך ְלַהְרּגִ ר, ַעם ׂשְ ְדּבָ ּמִ א ּכֹה, ָאַמר ה', ָמָצא ֵחן ּבַ
תּוַלת  יְך ָחֶסד.  ג עוֹד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית, ּבְ ְכּתִ ן ְמׁשַ יְך, ַעל-ּכֵ ִנְרָאה ִלי; ְוַאֲהַבת עוָֹלם ֲאַהְבּתִ

ָהֵרי ׁשְֹמרוֹן;  ִעי ְכָרִמים, ּבְ ּטְ ֲחִקים.  ד עוֹד ּתִ ְמחוֹל ְמׂשַ ִיְך, ְוָיָצאת ּבִ י ֻתּפַ ְעּדִ ָרֵאל:  עוֹד ּתַ ִיׂשְ
ַהר ֶאְפָרִים; קּומּו ְוַנֲעֶלה ִצּיוֹן, ֶאל-ה'  י ֶיׁש-יוֹם, ָקְראּו נְֹצִרים ּבְ לּו.  ה ּכִ ָנְטעּו נְֹטִעים, ְוִחּלֵ

ֱאלֵֹהינּו.
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ע ה'  ִמיעּו ַהְללּו, ְוִאְמרּו, הוֹׁשַ רֹאׁש ַהּגוִֹים; ַהׁשְ ְמָחה, ְוַצֲהלּו, ּבְ י-כֹה ָאַמר ה', ָרּנּו ְלַיֲעקֹב ׂשִ ו ּכִ
ֵתי-ָאֶרץ-- ְרּכְ ים ִמּיַ ְצּתִ ָרֵאל.  ז ִהְנִני ֵמִביא אוָֹתם ֵמֶאֶרץ ָצפוֹן, ְוִקּבַ ֵאִרית ִיׂשְ ָך, ֵאת ׁשְ ֶאת-ַעּמְ

ְבִכי ָיבֹאּו, ּוְבַתֲחנּוִנים אוִֹביֵלם  ה.  ח ּבִ דוֹל, ָיׁשּובּו ֵהּנָ ו:  ָקָהל ּגָ ַח, ָהָרה ְויֶֹלֶדת ַיְחּדָ ר ּוִפּסֵ ם ִעּוֵ ּבָ
כִֹרי  ָרֵאל ְלָאב, ְוֶאְפַרִים ּבְ י-ָהִייִתי ְלִיׂשְ ּה:  ּכִ לּו ּבָ ׁשְ ר לֹא ִיּכָ ֶדֶרְך ָיׁשָ אוִֹליֵכם ֶאל-ַנֲחֵלי ַמִים, ּבְ
ָמרוֹ,  ֶצּנּו, ּוׁשְ ָרֵאל ְיַקּבְ ְרָחק; ְוִאְמרּו, ְמָזֵרה ִיׂשְ ים ִמּמֶ ידּו ָבִאּיִ ְמעּו ְדַבר-ה' ּגוִֹים, ְוַהּגִ הּוא. ט ׁשִ

ּנּו. ד ָחָזק ִמּמֶ י-ָפָדה ה', ֶאת-ַיֲעקֹב; ּוְגָאלוֹ, ִמּיַ רֶֹעה ֶעְדרוֹ. י ּכִ ּכְ

תפילה מיוחדת למי שזכו לחיות בארץ ישראל 
ולראות בתקומתה

מעובד על פי תפילה מן הגניזה לעולים למקום המקדש בהר-הבית

יָתִני ַלֲעלוֹת ְוִלְראוֹת בבניין  ֶהם, ְוִזּכִ ִני ּבָ ים ַוֲחַנְנּתַ ַתּתָ ִלי ַחּיִ ּנָ מוֹדה ֲאִני ְלָפֶניָך ה' ֱא־לַֹהי ׁשֶ
ָרֵאל ִויַקּוּו  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְנָינה ּכָ ר ִחּכּו ִלְראוֹת ּבִ עירך והארץ אשר עיני ה' אלוהיך בה ֲאׁשֶ

יָך  ֲאָבקה. ַוֲאִנו ַעְבּדְ ר ּבַ ֲעָפרה ּוְלִהְתַעּפֵ ק ּבַ ֵצל חוֹמוָֹתיה ּוְלִהְתַאּבֵ ַלֲעלוֹת ֵאָליה ּוְלִהְסּתוֵֹפף ּבְ
ב  ינו, ְוָזִכינו ַלֲעמֹד ּוְלִהְתַיּצֵ ר ִקּוִ ְרנו ֲאׁשֶ ינו, ְוׁשַ ר ִאּוִ ינו, ְוָרִאינו ֲאׁשֶ ר ִחּכִ יַתִנו ִלְראוֹת ֲאׁשֶ ִזּכִ

ָך.  ֶנֶגד ֵהיַכל ָקְדׁשְ
יֵמנּו ִמן ַהּזוִֹכים ִלְראוֹת ַהְבָטחוֶֹתיָך,  ׂשִ ּתְ ָפֶניָך ה' ֱא־לַֹהי ֵוא־לֵֹהי ֲאבוַֹתי, ׁשֶ ְיִהי ָרצוֹן ִמּלְ

יגּו  ָך ְוֶתֱאגֹר ְנפוִֹצים ְלַמַען ַיּשִׂ יֵמי ֶנָחמוֶֹתיָך, ְוֶתֱאסֹף ּנדּוֵחי ַעּמְ ם ּבִ ְוַלְחזוֹת ְנִעימוֶֹתיָך, ּוְלִהְתַקּיֵ
ת  קוֹמוֹת, ֶחְמּדַ ת ַהּמְ ר הּוא ִמְבַחר ָהעוָֹלם, ְסֻגּלַ ה ֲאׁשֶ קוֹם ַהּזֶ ם ֶאל ַהּמָ ּלָ ֶחְפֵציֶהם, ְוַיֲעלּו ּכֻ

ר  ֲאׁשֶ ִביִאים ּכַ ִכיָנְתָך ּבוֹ, ְוֵיֵרד ֶחְזיוְֹנָך ַעל ַהּנְ ֶרה ׁשְ וֹת, ְוִתׁשְ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ׁש ִמּכָ ָפׁשוֹת, ְמֻקּדָ ַהּנְ
נּו. ַוֲאִני  ְמָחֵתנּו ּוְרצוֹן ִלּבֵ י זֹאת ׂשִ ַאֲהָבְתָך, ּכִ ֵקנּו ּבְ ַאֵחר, ּוְתַדּבְ ה ְולֹא ּתְ ל ֵאּלֶ , ּוְתַמֵהר ּכָ ִהְבַטְחּתָ
ִליֵמנּו, ְוַאל ֵאבוֹׁש  ֵאנּו ְוַתׁשְ נּו ְוַתְחִליֵמנּו ּוְתַנׂשְ ה, ּוְתַחּיֵ ל ֵאּלֶ ָך ִלְראוֹת ּכָ רֹב ַחְסּדְ ה ּבְ ָך ֶאְזּכֶ ַעְבּדְ

ר לֹא ֵיבוֹׁשּו  י ֲאִני ה' ֲאׁשֶ ר ָאַמְרּתָ "ְוָיַדְעּתָ ַהּיוֹם ּכִ ֲאׁשֶ יִתיָך, ּכַ י ִקּוִ ֵלם ּכִ יִתיָך ְוַאל ֶאּכָ י ִקּוִ ּכִ
קוַֹוי, לישועתך קיויתי ה'".
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הבדלה
נוסח משולב

ה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְולא ֶאְפָחד:  ִהּנֵ
י ְוִזְמָרת ָיּה ה'. ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה:  י ָעּזִ ּכִ

ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה:  ׂשון. ִמּמַ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ ּוׁשְ
ָלה:  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ַלה' ַהְיׁשּוָעה. ַעל ַעּמְ

ב ָלנּו ֱאלֵהי ַיֲעקב ֶסָלה:  ּגָ נּו. ִמׂשְ ה' ְצָבאות ִעּמָ
ְך:  ֵרי ָאָדם ּבֵטַח ּבָ ה' ְצָבאות. ַאׁשְ

יום ָקְרֵאנּו:  ֶלְך ַיֲעֵננּו ּבְ יָעה. ַהּמֶ ה' הוׁשִ
ְהֶיה ָלנּו:  ן ּתִ ׂשון ִויָקר. ּכֵ ְמָחה ְוׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אוָרה ְוׂשִ ַלּיְ

ם ה' ֶאְקָרא : ( א. ּוְבׁשֵ )ּכוס ְיׁשּועות ֶאּשָׂ

י ָבא אוֵֹרְך, ּוְכבוֹד ה׳ ָעַלִיְך  ן. קּוִמי אוִֹרי ּכִ ר ֶאּתֵ ַלִים ְמַבּשֵׂ ם, ְוִלירּוׁשָ ה ִהּנָ ִראׁשוֹן ְלִצּיוֹן ִהּנֵ
ים, ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ה׳ ּוְכבוֹדוֹ ָעַלִיְך ֵיָרֶאה. ה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאּמִ ְך ְיַכּסֶ ה ַהחֹׁשֶ י ִהּנֵ ָזַרח. ּכִ

ם ה׳ ֶאְקָרא. א, ּוְבׁשֵ ּכוֹס יׁשּועוֹת ֶאּשָׂ
א )שתי פעמים(. יָעה ּנָ א ה׳ הוֹׁשִ ָאּנָ
א ה׳ ַהְצִליָחה ָנא )שתי פעמים(. ָאּנָ

ַהְצִליֵחנּו, ַהְצַלח ּדָרֵכינּו, ַהְצַלח ִלּמּוֵדינּו, ַהְצַלח ְמִדיָנֵתנּו, ַהְצַלח ַחָייֵלינּו ...

א ְבָרָכה ֵמֵאת ה׳ ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי  ִדְכִתיב ִיּשָׂ ה ָיֵדינּו, ּכְ ָכל ַמֲעׂשֵ ָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַלח ּבְ ּוׁשְ
יל, ַוה׳  ּכִ ָרָכיו ַמׂשְ ׂשֹן ִויָקר. ּוְכִתיב ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ּדְ ְמָחה, ְוׂשָ עוֹ. ַלּיהּוִדים ָהְיָתה אוָֹרה ְוׂשִ ִיׁשְ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם. ֶכל טוֹב ּבְ ן ִנְמָצא ֵחן ְוׂשֵ ֵעיֵני ה׳ ּכֵ נּו ָתִמיד. ְונַֹח ָמָצא ֵחן ּבְ ן ִיְהֶיה ִעּמָ ִעּמוֹ. ּכֵ

ים(. ַסְבֵרי חברי )ועונים: לַחּיִ

ֶפן. ִרי ַהּגֶ ה ה׳, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ּבוֵֹרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִמים. י( )ִמיֵני( ְבׂשָ ּבֵ ה ה׳, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ּבוֵֹרא ֲעֵצי )ִעׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה ה׳, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ּבוֵֹרא ְמאוֵֹרי ָהֵאׁש. רּוְך ַאּתָ ּבָ

ָרֵאל  ְך ּוֵבין ִיׂשְ ין קֶֹדׁש ְלחוֹל ּוֵבין אוֹר ְלחֹׁשֶ יל ּבֵ ְבּדִ ה ה׳, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ין קֶֹדׁש ְלחוֹל. יל ּבֵ ְבּדִ ה ה׳, ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ים ּוֵבין יוֹם ַהּשׁ ָלַעּמִ
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