ְ ּב קוֹ
ל ִר ָ ּנ ה וְ תוֹ ָד ה
ָה מוֹ  חוֹ גֵ ג

ת הי לי  מ " ב

השבת שלקראת יום העצמאות
חוברת שירים ,פיוטים,
תפילות וברכת המזון

חוברת
שירים ,פיוטים ,תפילות וברכות
לשבתודה

שירים ארצישראליים לכבוד שבתודה4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פיוטים ליום העצמאות 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מתוך תפילת ההלל לערב יום העצמאות 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סדר ליל שבת 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
קידוש לליל שבת וליום השבת 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שירי שבת 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ברכת המזון לשבתודה38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הפטרה לשבתודה 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הבדלה 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

שירים ארצישראליים
לכבוד שבתודה
אני מאמין

 /שאול טשרניחובסקי

שחקי שחקי על החלומות,
זו אני החולם שח.
שחקי כי באדם אאמין,
כי עודני מאמין בך.

אאמינה גם בעתיד,
אף אם ירחק זה היום,
אך בוא יבוא  -ישאו שלום,
אז וברכה לאום מלאום.

כי עוד נפשי דרור שואפת,
לא מכרתיה לעגל פז,
כי עוד אאמין באדם,
גם ברוחו ,רוח עז.

ישוב יפרח אז גם עמי,
ובארץ יקום דור,
ברזל -כבליו יוסר מנו,
עין-בעין יראה אור.

רוחו ישליך כבלי-הבל,
ירוממנו במתי-על:
לא ברעב ימות עובד,
דרור לנפש ,פת-לדל.

יחיה ,יאהב ,יפעל ,יעש,
דור בארץ אמנם חי,
לא בעתיד ,בשמים -
חיי רוח לו אין די.

שחקי כי גם ברעות אאמין,
אאמין ,כי עוד אמצא לב,
לב תקוותי גם תקוותיו,
יחוש אושר ,יבין כאב.

אז שיר חדש ישיר משורר,
ליפי ונשגב לבו ער
לו ,לצעיר ,מעל קברי
פרחים ילקטו לזר.

4

מודה אני

עוד חוזר הניגון

 /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.

 /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

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.

שידיך ריקות ועירך רחוקה
ולא פעם סגדת אפיים
לחורשה ירוקה ואישה בצחוקה
וצמרת גשומת עפעפיים.

5

משירי ארץ אהבתי

 /לאה גולדברג

מכורה שלי ,ארץ נוי אביונה
למלכה אין בית ,למלך אין כתר
ושבעה ימים אביב בשנה
וסגריר וגשמים כל היתר

עלובה שלי ,אביונה ומרה
למלך אין בית ,למלכה אין כתר
רק אחת בעולם את שבחך אמרה
וגנותך חרפתך 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

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.

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
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שיר השיירה

 /עלי מוהר

מסביב יהום הסער
רב הקושי והצער
אבל יש על מה לשמוח
יש עוד אומץ ,יש עוד כח.

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.

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.

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.

ומכל הגלויות
ועם כל הבעיות
מסביב יהום הסער
רב הקושי והצער
אבל יש על מה לשמח
יש עוד אומץ ,יש עוד כח.

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.

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.

ומכל הגלויות
ועם כל הבעיות
עם נוצר וארץ קמה
ושפה אשר נרדמה
שוב התחילה מתעוררת
ומדברת ומדברת
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שיר העמק

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.

באה מנוחה ליגע
ומרגוע לעמל.
לילה חיוור משתרע
על שדות עמק יזרעאל.
טל מלמטה ולבנה מעל,
מבית אלפא עד נהלל.

בצל עצי החורש ,הרחק מאור חמה
יחדיו נכה פה שורש אל לב האדמה
אל מעיינות הזוהר ,אל בארות התום
מולדת ללא תואר וצועני יתום.

מה ,מה לילה מליל
דממה ביזרעאל
נומה עמק ,ארץ תפארת
אנו לך משמרת.

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.

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...

נביאה בבגדינו את ריח הכפרים
בפעמון ליבנו יכו העדרים,
ישנה דממה רוגעת
וקרן אור יפה,
ולאורה נפסעה ברגל יחפה.

ים הדגן מתנועע,
שיר העדר מצלצל,
זוהי ארצי ושדותיה,
זהו עמק יזרעאל.
תבורך ארצי ותהולל
מבית אלפא עד נהלל.

עוד לא תמו כל פלאייך...

מה ,מה...

8

 /נתן אלתרמן

ירושלים של זהב

 /נעמי שמר

אויר הרים צלול כיין
וריח אורנים
נישא ברוח הערביים
עם קול פעמונים.

אך בבואי היום לשיר לך
ולך לקשור כתרים
קטונתי מצעיר בנייך
ומאחרון המשוררים.

ובתרדמת אילן ואבן
שבויה בחלומה
העיר אשר בדד יושבת
ובליבה חומה

כי שמך צורב את השפתיים
כנשיקת שרף
אם אשכחך ירושלים
אשר כולה זהב
ירושלים של זהב...

ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור
הלא לכל שירייך
אני כינור
ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור
הלא לכל שירייך
אני כינור

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.

איכה יבשו בורות המים
כיכר השוק ריקה
ואין פוקד את הר הבית
בעיר העתיקה.

ירושלים של זהב…

ובמערות אשר בסלע
מייללות רוחות
ואין יורד אל ים המלח
בדרך יריחו.
ירושלים של זהב...
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אור גדול

ניגונים

 /אמיר דדון

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

 /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

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

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

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…
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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 בריז´יט ברדו שתפסה כבר את העסק
השאירה מאחור את הטוב ואת הרע
ועל העניינים היא צופה מן המרפסת
משהו בך יאמר לך
הפסק.

כמו שביל החלב שחוצה את השמיים
אתה הולך ישר ,לא שם לב לכוכבים
שזוהרים כדי לסנוור את העיניים
משהו בך יאמר לך המשך
בדרכך.

בלי להתכוון תן לעצמך ללכת
כל החישובים ייגמרו מאליהם
כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת
משהו בך יאמר לך
המשך

הו ,לך ישר
לך לבד,
אל תפחד.
אוהו אוהו או.
אל תכעס,
לך תמים,
לך אחד.

לך ישר…

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.
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על כל אלה

 /נעמי שמר

על הדבש ועל העוקץ,
על המר והמתוק,
על בתנו התינוקת
שמור אלי הטוב.

שמור על המעט שיש לי,
על האור ועל הטף
על הפרי שלא הבשיל עוד
ושנאסף.

על האש המבוערת,
על המים הזכים,
על האיש השב הביתה
מן המרחקים.

על כל אלה...
מרשרש אילן ברוח,
מרחוק נושר כוכב,
משאלות ליבי בחושך
נרשמות עכשיו.

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.

אנא ,שמור לי על כל אלה
ועל אהובי נפשי,
על השקט ,על הבכי
ועל זה השיר.

שמור אלי על זה הבית,
על הגן ,על החומה,
מיגון ,מפחד פתע
וממלחמה.
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מילה טובה

ירדה השבת

 /יעקב גלעד

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

 /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.

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

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.

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

הרטיטה שבת בחינה הגנוז
עיני חלונות מכל עבר
ותצאנה בנות אל הערב זמר
זמירות בערגה מצלצלת
והיתה העדנה בבקעת גינוסר
לנשמת עבריות נאצלת.

תמיד השארתי פתח לתקווה
אפילו כשכבתה האהבה
חלמתי על ימים יותר יפים
אפילו בלילות שינה טרופים.
לא פעם זה קשה...
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מתנות קטנות

 /נועם חורב

והריח הזה ששורט לי את הלב
מתגנב מתגנב ופותח דלתות
אל אושר קטן אל אותו שיר ישן
שעובר אצלנו במשך דורות

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

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
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מדינה קטנה

בימים שיעברו עלינו

 /דני סנדרסון

 /צח דרורי ,אביב בכר והדס קליינמן

במקום די רחוק ,קרוב לכאן
אספנו את עצמנו
הבאנו חברינו
ולא אמרנו מי ומה

בימים שיעברו עלינו נדע לשאת יותר
עצבות רכה
והשמיים יחכו לנו עד שנבין

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

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

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

השנים יכשילו את רגלינו,
אך לא ניפול ,כמו אבן נעמוד
מול כל סופות החול ,השלג והאש
תמיד נדע לזכור שיעבור

שני בתים ,שני סוסים ,שלושה עצים
נוסעים תמיד ברגל
שרים שירים בלי דגל
נושמים שנים ללא סיבה

אלוהים ודאי מקשיב תמיד ללב
כשהכאב כמו אבן שם
אני כמעט כבר מת מאהבה

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...
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לא נפסיק לשיר

תודה

 /חיים חפר

אם יהיה רע ,והמיסים עוד יעלו
ובמוסקווה ,השערים ינעלו
והסוכר ,גם הוא עוד יעלה במחיר
אנחנו לא ,אנחנו לא נפסיק לשיר

 /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

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

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

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

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.

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...
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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

מקום בלב

 /אבי אוחיון

מודה אני כל בוקר
שהחזרת את נשמתי
מודה אני על בגד
שהנחת על גופי
שלא יהיה לי קר אתה שומר עליי

 /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.

מודה אני כל בוקר
על האור על עצם היותי
מודה אני על לחם
שהנחת לשולחני
שלא אהיה רעב שלא אדע כאב

שמוכנים אל החלום להתקרב,
שעוד זוכרים איך להקל את הכאב.
שיכולים להתאהב ,להתחייב
ולגלות שעוד נשאר להם מקום בלב.
מקום בלב.
מקום בלב

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
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הורה ממטרה

אימא אדמה

 /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!

 /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.

סובי ,סובי ,ממטרה ,הי!
סובי ,סובי ,ממטרה,
לפזר פניני אורה,
סובי והתיזי מים!
עץ יריע בשדרה,
אדמה תיתן פריה
באין גשם משמיים.

היא תביט אותי אלי טובה וחכמה
היא שקטה כל כך וכמו תמיד סולחת
תחבק אותי אליה בנשימה חמה
אמא אדמה.

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...
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הבלדה על יואל משה סולומון

 /יורם טהרלב

בבוקר לח בשנת תרל"ח
עת בציר הענבים
יצאו מיפו על סוסים
חמשת הרוכבים.

קפץ הדוקטור על סוסו
כי חס על בריאותו,
והרעים שלושתם יצאו
לשוב לעיר איתו.

שטמפפר בא וגוטמן בא,
וזרח ברנט
ויואל משה סלומון,
עם חרב באבנט.

אמר אז יואל סלומון
ושתי עיניו הוזות:
"אני נשאר הלילה פה
על הגבעה הזאת".

איתם רכב מזרקי
הדוקטור הכסוף,
לאורך הירקון הרוח
שר בקני הסוף.

והוא נשאר על הגבעה,
ובין חצות לאור
פתאום צמחו לסלומון
כנפיים של ציפור.

ליד אומלבס הם חנו
בלב ביצות וסבך
ועל גבעה קטנה טיפסו
לראות את הסביבה

לאן הוא עף ,לאן פרח
אין איש אשר ידע,
אולי היה זה רק חלום
אולי רק אגדה.

אמר להם מזרקי
אחרי שעה קצרה:
איני שומע ציפורים
וזה סימן נורא.

אך כשהבוקר שוב עלה
מעבר להרים,
העמק הארור נמלא
ציוץ של ציפורים.

אם ציפורים אינן נראות
המוות פה מולך,
כדאי לצאת מפה מהר,
הנה אני הולך.

ויש אומרים כי עד היום
לאורך הירקון
הציפורים שרות על יואל
משה סלומון.
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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
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)

 /יחיאל מוהר

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,
עגבניה עלי כידון!
הורה נח"ל מסחררת
הורה חסה ,הורה צנון!
הורה טנק רתום לפרד,
הורה סיירי התות,
הורה נח"ל מסחררת,
הורה האחזות.

הורה כרוב והורה תרד...

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)
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פיוטים ליום העצמאות

מה נאוו עלי

 /ר' שמעון ב"ר נסים  -מסורת עיראק

ַמה ָּנאווּ ֲע ֵלי ֶה ָה ִרים ַרגְ ֵלי
יר ְך
שר ׁ ָשלוֹם ְּב ִבנְ יַ ן ִע ֵ
ְמ ַב ֵּ ׂ
שאוּ קוֹל ִר ָּנה
קוֹל צו ַֹפיִ ך יִ ְ ׂ
ִה ְתנַ ֲע ִרי ִמ ּתו ְֹך ְמגִ ָּנה
ַעיִ ן ְּב ַעיִ ן ִּת ְר ִאי ְׁש ִכינָ ה
וְ ׁ ָשבוּ ָבנַ יִ ְך ִלגְ בוּ ֵל ְך

ְצ ִאי ִמ ָּב ֶבל ִק ְריַ ת עו ְֹב ֵדי ֵבל
יר ְך
ִּכנּ וֹר וָ נֵ ֶבל ָאז יְ ִהי ׁ ִש ֵ
שישׂוּ ָּכל ֲא ֵב ֵלי ִציּ וֹן
ש יָ ִ ׂ
שוֹ ׂ
ׂ
ָלבֹא ַל ֲחסוֹת ְּב ֵצל ָה ֶע ְליוֹן
ָּבנֹה ֶא ְבנֶ ה ָל ְך נְ וֵ ה ַא ִּפ ְריוֹן
ָא ִכין ִּכ ֵּסא ְל ָדוִ ד ַמ ְל ֵּכ ְך

ִל ׁ ְשבוּ יִ ים ְּדרוֹר ְּב ׁ ִשיר וּ ִמזְ מוֹר
יל ְך
ֶאל ֵּבית ַהר ַה ּמוֹר יְ ִהי ׁ ְש ִב ֵ
סֹלוּ סֹלוּ ֶאת ַה ְּמ ִס ָּלה
ִּפ ְצחוּ ְרנָ נָ ה וּ ְת ִה ָּלה
שר ִּב ְל ׁשוֹנוֹ ִמ ָּלה
יָ בֹא ְמ ַב ֵּ ׂ
קוּ ִמי עוּ ִרי ִּכי ָבא או ֵֹר ְך

יך וּ ְר ִאי ָבנַ יִ ְך
ְש ִׂאי ֵעינַ ְ
ָּבאוּ ֵא ַליִ ְך ָלאוֹר ְּבאו ֵֹר ְך
שים ָל ְך או ָֹרה
ַּת ַחת ח ֶֹׁשך ָא ִ ׂ
ָאז ִמ ִּציּ וֹן ֵּת ֵצא ַה ּתו ָֹרה
ִה ֵּנה גָ דוֹל הוּ א ָאיֹם וְ נו ָֹרא
ֹאש ְך
ימי ֶכ ֶתר ְלר ׁ ֵ
ש ִ
ְּביוֹם ִ ׂ
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שמחה גדולה הלילה

למולדת שובי רוני

 /אשר מזרחי  -מסורת תוניסיה/מרוקו
ַל ּמו ֶֹל ֶדת ׁשוּ ִבי ָר ִּני
הפ ָּיה
ַצ ֲה ִלי ַּבת יְ ֵפ ִ
ְּבתו ֵֹכ ְך ֶא ֵתן ִמ ׁ ְש ָּכנִ י
ָּבנוּ י ַעל ַהר ַה ּמו ִֹר ָּיה
או ִֹרי נָ אוָ ה ִּכי ָבא או ֵֹר ְך
וְ ׁ ִש ְכ ִחי יְ ֵמי ׁ ִש ְפלוּ ֵת ְך
יר ְך
ירי ׁ ִש ֵ
עוּ ִרי יָ ָפה ׁ ִש ִ
ִּכי ַת ּמוּ יְ ֵמי ָּגלוּ ֵת ְך
יר ְך
וּ ְבנֵ ה אוּ ַל ָּמ ְך וּ ְד ִב ָ
ׁ ָש ָּמה ַעל ֶא ֶרץ ְצ ִב ָּיה
ׁשוּ ִבי ֶאל ִמ ׁ ְש ְּכנו ַֹתיִ ְך
ׁשוּ ִבי ַא ְּת וַ ֲאנִ י ָא ׁשוּ ָבה
וְ ֶאגְ ַאל ֶאת ׁ ְש ִביּ ו ַֹתיִ ְך
וְ יִ ְהיוּ ְל ַא ְל ֵפי ְר ָב ָבה
ֲא ַר ֵחם ַעל ַא ְדמו ַֹתיִ ְך
וּ ְת ִהי ְלגֶ ֶפן ּפ ִֹר ָּיה
יבה ֲע ִדינָ ה
ַר ְעיָ ה ֲח ִב ָ
ש ְמ ִחי ׁ ִשיר ַּד ֵּב ִרי
ילי ִ ׂ
ִּג ִ
ִּפ ְר ִחי ְּכ ִציץ ַּכ ּׁשו ׁ ַֹש ָּנה
שי ֶפ ִרי
וּ ְדגִ י וּ ְר ִבי ֲע ִ ׂ
ִּכי ַה ְּג ֻא ָּלה נְ כוֹנָ ה
וְ ֶא ׁ ְש ַלח יִ נּ וֹן וְ ֵא ִל ָּיה

 /משה אליהו  -מסורת ספרד-ירושלים
ַה ַּליְ ָלה ַליְ ָלה ַליְ ָלה
ש ְמ ָחה ְּגדו ָֹלה ַה ַּליְ ָלה
ִׂ
ַה ַּליְ ָלה ָאנוּ ָּבאנוּ
ַל ֲערו ְֹך נֶ ׁ ֶשף נָ ִעים
רו ְֹק ִדים וְ ׁ ָש ִרים ּ ֻכ ָּלנוּ
ש ֵמ ִחים
נֶ ֱהנִ ים וְ גַ ם ְ ׂ
יַ ָּלה ִל ְמחֹא ַּכ ַּפיִ ם
ש ְמ ָחה ִת ְהיֶ ה ִּכ ְפ ַליִ ם
ִׂ
יו ִֹסיף ָה ֵאל ָע ֵלינוּ
ש ְמ ָחה וְ ַח ִּיים טו ִֹבים
ִׂ
ְּת ִחי ְמ ִדינָ ֵתנוּ
ש ֵמ ִחים
ָת ִמיד ִּת ְהיוּ ְ ׂ
יַ ָּלה ִל ְמחֹא ַּכ ַּפיִ ם
ִל ְכבוֹד יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם
ְּב ֶא ֶרץ מו ַֹל ְד ֵתנוּ
ְּב ַחג ַע ְצ ָמאוּ ֵתנוּ
נָ ִרים ֶאת ְּדגָ ֵלינוּ
ילינוּ
/חיָ ֵ
"לנוּ ַ
וּ נְ ָב ֵר ְך ַצ ַה ֵ
יַ ָּלה ִל ְמחֹא ַּכ ַּפיִ ם
ִל ְכבוֹד יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם
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מתוך תפילת ההלל
לערב יום העצמאות
ַל ּכֹל זְ ָמן וְ ֵעת ַּת ַחת ַה ּׁ ָש ָמיִ ם
שנֹא,
ֵעת ֶל ֱאהֹב וְ ֵעת ִל ְ ׂ
ֵעת ִמ ְל ָח ָמה וְ ֵעת ׁ ָשלוֹם
(מתוך קהלת ,פרק ג')

לכה דודי מיוחד ליום העצמאות –
זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו
(במנגינת "שומרים הפקד")

ִמ ְק ָּד ׁש ֶמ ֶל ְך ִעיר ְמלוּ ָכה
קוּ ִמי ְצ ִאי ִמ ּתו ְֹך ַה ֲה ֵפ ָכה
ַרב ָל ְך ׁ ֶש ֶבת ְּב ֵע ֶמק ַה ָּב ָכא
וְ הוּ א יַ ְחמֹל ָע ַליִ ְך ֶח ְמ ָלה
ש ְמ ָחה בוֹ
ילה וְ נִ ְִ ׂ
שה ה' נָ גִ ָ
זֶ ה ַהיּ וֹם ָע ָ ׂ

ולא ִת ָּכ ְל ִמי
בושי ְ
לא ֵת ׁ ִ
וח ִחי וּ ַמה ֶּת ֱה ִמי
ַמה ִּת ׁ ְש ּת ֲ
ָּב ְך יֶ ֱחסוּ ֲענִ ֵּיי ַע ִּמי
וְ נִ ְִבנְ ְָתה ִעיר ַעל ִּת ָּלה
ש ְמחה בוֹ
ילה וְ נִ ְִ ׂ
שה ה' נָ גִ ָ
זֶ ה ַהיּ וֹם ָע ָ ׂ

עור ִרי
עור ִרי ִה ְת ְ
ִה ְת ְ
אורי
אור ְך קוּ ִמי ִ
ִּכי ָבא ֵ
עוּ ִרי עוּ ִרי ׁ ִשיר ַּד ֵּב ִרי
יך נִ גְ ְָּל ּה
ְּכבוֹד ה' ָע ַל ְ
ש ְמ ָחה בוֹ
ילה וְ נִ ְִ ׂ
שה ה' נָ גִ ָ
זֶ ה ַהיּ וֹם ָע ָ ׂ

רוצי
שמֹאל ִּת ְפ ִ
יָ ִמין וּ ְ ׂ
יצי
וְ ְֶאת ה' ַּת ֲע ִר ִ
יש ֶּבן ַּפ ְר ִצי
ַעל יַ ד ִא ׁ
ילה
ש ְמ ָחה וְ נָ גִ ָ
וְ נִ ְִ ׂ
ש ְמ ָחה בוֹ
ילה וְ נִ ְִ ׂ
שה ה' נָ גִ ָ
זֶ ה ַהיּ וֹם ָע ָ ׂ
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מתוך תפילת ההלל
(במנגינת "שיר השיירה")

עולםִ :מ ִּמזְ ַרח
בור ְךֵ .מ ַע ָּתה וְ ַעד ָ
ַה ְללוּ יָ ּה ַה ְללוּ ַע ְב ֵדי ה'ַ .ה ְללוּ ֶאת ׁ ֵשם ה' :יְ ִהי ׁ ֵשם ה' ְמ ָ
להינוּ
ׁ ֶש ֶמ ׁש ַעד ְמבואוְ .מהֻ ָּלל ׁ ֵשם ה׳ָ :רם ַעל ָּכל גּ ויִ ם ה'ַ .על ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְּכבודוִ :מי כה' ֱא ֵ
ימי ֵמ ָע ָפר ָּדלֵ .מ ַא ׁ ְש ּפת יָ ִרים ֶא ְביון:
ילי ִל ְראות ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם וּ ָב ָא ֶרץְ :מ ִק ִ
יהי ָל ׁ ָש ֶבתַ :ה ַּמ ׁ ְש ִּפ ִ
ַה ַּמגְ ִּב ִ
שמ ָחהַ .ה ְללוּ יָ ּה:
יבי ֲע ֶק ֶרת ַה ַּביִ תֵ .אם ַה ָּבנִ ים ֵ
מוש ִ
יבי ַע ּמוִ ׁ :
יביםִ .עם נְ ִד ֵ
יבי ִעם נְ ִד ִ
הוש ִ
ְל ׁ ִ

(במנגינת "אברהם אבינו"  -לדינו)

לותיו:
שר ֵאל ַמ ְמ ׁ ְש ָ
לועזָ :היְ ָתה יְ הוּ ָדה ְל ָק ְד ׁשו יִ ָ
שר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ םֵּ .בית יַ ֲעקב ֵמ ַעם ֵ
ְּב ֵצאת יִ ָ
יליםְּ .ג ָבעות ִּכ ְבנֵ י צאןַ :מה ְּל ָך ַה ָּים
ַה ָּים ָר ָאה וַ ָּינסַ .ה ַּי ְר ֵּדן יִ ּסב ְל ָאחורֶ :ה ָה ִרים ָר ְקדוּ ְכ ֵא ִ
יליםְּ .ג ָבעות ִּכ ְבנֵ י צאןִ :מ ִּל ְפנֵ י ָאדון חוּ ִלי
ִּכי ָתנוּ סַ .ה ַּי ְר ֵּדן ִּת ּסב ְל ָאחורֶ :ה ָה ִרים ִּת ְר ְקדוּ ְכ ֵא ִ
יש ְל ַמ ְעינו ָמיִ ם:
הפ ִכי ַהצוּ ר ֲאגַ ם ָמיִ םַ .ח ָּל ִמ ׁ
קב:ה ְ
ַ
לוה יַ ֲע
ָא ֶרץִ .מ ִּל ְפנֵ י ֱא ַּ

(במנגינת "מעליי דממה")

יסף
דליםֵ :
שר ֵאל .יְ ָב ֵר ְך ֶאת ֵּבית ַא ֲהרן :יְ ָב ֵר ְך יִ ְר ֵאי ה'ַ .ה ְּק ַט ִּנים ִעם ַה ְּג ִ
יְ ָב ֵר ְך ֶאת ֵּבית יִ ָ
יכםְּ :ברוּ ִכים ַא ֶּתם לה' .עשה ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץַ :ה ּׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָש ַמיִ ם לה'.
יכם וְ ַעל ְּבנֵ ֶ
יכםֲ .ע ֵל ֶ
ה' ֲע ֵל ֶ
יור ֵדי דוּ ָמה :וַ ֲאנַ ְחנוּ נְ ָב ֵר ְך יָ ּהֵ .מ ַע ָּתה
וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן ִל ְבנֵ י ָא ָדם :לא ַה ֵּמ ִתים יְ ַה ְללוּ יָ ּה .וְ לא ָּכל ְ
עולםַ .ה ְללוּ יָ ּה:
וְ ַעד ָ

(במנגינת קרליבך)

ׁשוּ ִבי נַ ְפ ׁ ִשי ִל ְמנוּ ָחיְ ִכיִּ .כי ה' ָּג ַמל ָע ָליְ ִכיִּ :כי ִח ַּל ְצ ָּת נַ ְפ ׁ ִשי ִמ ָּמוֶ תֶ .את ֵעינִ י ִמן ִּד ְמ ָעהֶ .את ַרגְ ִלי
יתי ְמאדֲ :אנִ י ָא ַמ ְר ִּתי
ִמ ֶּד ִחיֶ :א ְת ַה ֵל ְך ִל ְפנֵ י ה'ְּ .ב ַא ְרצות ַה ַח ִּייםֶ :ה ֱא ַמנְ ִּתי ִּכי ֲא ַד ֵּברֲ .אנִ י ָענִ ִ
ְב ָח ְפזִ יָּ .כל ָה ָא ָדם ּכזֵ ב:

(במנגינת "אדמה ושמים")

לוהי ָע ָליּ :כוס יְ ׁשוּ עות ֶא ּשא .וּ ְב ׁ ֵשם ה' ֶא ְק ָרא :נְ ָד ַרי לה' ֲא ׁ ַש ֵלם.
ָמה ָא ׁ ִשיב לה'ָּ .כל ַּתגְ מוּ ִ
ידיוָ :א ָּנה ה' ִּכי ֲאנִ י ַע ְב ֶּד ָךֲ .אנִ י ַע ְב ְּד ָך ֶּבן
נֶ גְ ָּדה ָּנא ְל ָכל ַע ּמו :יָ ָקר ְּב ֵעינֵ י ה'ַ .ה ָּמוְ ָתה ַל ֲח ִס ָ
ודה .וּ ְב ׁ ֵשם ה' ֶא ְק ָרא :נְ ָד ַרי לה' ֲא ׁ ַש ֵּלם .נֶ ְּג ָּדה ָּנא
מוס ָריְ :ל ָך ֶאזְ ַּבח זֶ ַבח ּת ָ
ֲא ָמ ֶת ָך ִּפ ַּת ְח ָּת ְל ֵ
תוכ ִכי יְ רוּ ׁ ָש ָליִ םַ .ה ְללוּ יָ ּה:
ְל ָכל ַע ּמוְּ :ב ַח ְצרות ֵּבית ה'ְּ .ב ֵ
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(במנגינת קרליבך)

עולם ַח ְס ּדו:
עולם ַח ְס ּדו :הודוּ לה' ִּכי טוב ִּכי ְל ָ
הודוּ לה' ִּכי טוב ִּכי ְל ָ
עולם ַח ְס ּדו:
עולם ַח ְס ּדו :הודוּ לה' ִּכי טוב ִּכי ְל ָ
שר ֵאל ִּכי ְל ָ
יאמר נָ א יִ ָ
ַ
עולם ַח ְס ּדו:
עולם ַח ְס ּדו :הודוּ לה' ִּכי טוב ִּכי ְל ָ
יאמרוּ נָ א ֵּבית ַא ֲהרן ִּכי ְל ָ
ְ
עולם ַח ְס ּדו:
עולם ַח ְס ּדו :הודוּ לה' ִּכי טוב ִּכי ְל ָ
יאמרוּ נָ א יִ ְר ֵאי ה' ִּכי ְל ָ
ְ

(במנגינת "עוד לא אהבתי די")

יראַ .מה יַ ֲעשה ִלי ָא ָדם :ה' ִלי ְּבעוזְ ָרי.
אתי יָ ּהָ .ענָ נִ י ַּב ֶּמ ְר ַחב יָ ּה :ה' ִלי לא ִא ָ
ִמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
יביםָּ :כל
טח ִּבנְ ִד ִ
טח ָּב ָא ָדם :טוב ַל ֲחסות בה'ִ .מ ְּב ַ
וַ ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְבשנְ ָאי :טוב ַל ֲחסות בה'ִ .מ ְּב ַ
בורים.
ילםַ :ס ּבוּ נִ י ִכ ְד ִ
ילםַ :ס ּבוּ נִ י גַ ם ְס ָבבוּ נִ יְּ .ב ׁ ֵשם ה' ִּכי ֲא ִמ ַ
גּ ויִ ם ְס ָבבוּ נִ יְּ .ב ׁ ֵשם ה' ִּכי ֲא ִמ ַ
יתנִ י ִלנְ ּפל .וה' ֲעזָ ָרנִ יָ :ע ִּזי וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה .וַ יְ ִהי
ילםָּ :דחה ְד ִח ַ
קוציםְּ .ב ׁ ֵשם ה' ִּכי ֲא ִמ ַ
ּד ֲעכוּ ְּכ ֵא ׁש ִ
רומ ָמה .יְ ִמין ה'
יקים .יְ ִמין ה' עשה ָחיִ ל :יְ ִמין ה' ֵ
ישוּ ָעה ְּב ָא ֳה ֵלי ַצ ִּד ִ
ישוּ ָעה :קול ִר ָּנה וִ ׁ
ִלי ִל ׁ
עשה ָחיִ ל :לא ָאמוּ ת ִּכי ֶא ְחיֶ ה .וַ ֲא ַס ֵּפר ַמ ֲעשי יָ ּה :יַ ּסור יִ ְּס ַר ִּני יָ ּה .וְ ַל ָּמוֶ ת לא נְ ָתנָ נִ י:

(במנגינת "ירושלים של זהב")

יתנִ י.
אוד ָך ִּכי ֲענִ ָ
יקים יָ באוּ בוְ :
אודה יָ ּה :זֶ ה ַה ּׁ ַש ַער לה'ַ .צ ִּד ִ
ִּפ ְתחוּ ִלי ׁ ַש ֲע ֵרי ֶצ ֶדקָ .אבא ָבם ֶ
ראש ִּפ ָּנה.
ישוּ ָעהֶ .א ֶבן ָמ ֲאסוּ ַה ּבונִ יםָ .היְ ָתה ְל ׁ
יתנִ י .וַ ְּת ִהי ִלי ִל ׁ
אוד ָך ִּכי ֲענִ ָ
ישוּ ָעהְ .
וַ ְּת ִהי ִלי ִל ׁ
ראש ִּפ ָּנהֵ .מ ֵאת ה' ָהיְ ָתה זאתִ .היא נִ ְפ ָלאת ְּב ֵעינֵ ינוּ ֵ .מ ֵאת ה'
ֶא ֶבן ָמ ֲאסוּ ַה ּבונִ יםָ .היְ ָתה ְל ׁ
שמ ָחה בו :זֶ ה ַהיּ ום ָעשה ה'.
ילה וְ נִ ְ
ָהיְ ָתה זאתִ .היא נִ ְפ ָלאת ְּב ֵעינֵ ינוּ  .זֶ ה ַהיּ ום ָעשה ה' .נָ גִ ָ
שמ ָחה בו:
ילה וְ נִ ְ
נָ גִ ָ

(ניגון "אלי אתה ואודך")

רומ ֶמ ָּך:
להי ֲא ְ
אוד ָּךֱ .א ַ
רומ ֶמ ָּךֵ .א ִלי ַא ָּתה וְ ֶ
להי ֲא ְ
אוד ָּךֱ .א ַ
ֵא ִלי ַא ָּתה וְ ֶ
עולם ַח ְס ּדו:
עולם ַח ְס ּדו .הודוּ לה' ִּכי טובִּ .כי ְל ָ
הודוּ לה' ִּכי טובִּ .כי ְל ָ

(במנגינת "שמחה גדולה הלילה")

שר ֵאל.
יקים עושי ְרצונֶ ָך .וְ ָכל ַע ְּמ ָך ֵּבית יִ ָ
יך ַצ ִּד ִ
יד ָ
שיך .וַ ֲח ִס ֶ
להינוּ ַעל ַמ ֲע ָ
ש"צ :יְ ַה ְללוּ ָך ה' ֱא ֵ
ישוּ וְ יַ ְמ ִליכוּ ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַמ ְל ֵּכנוּ ִּ .כי ְל ָך
ירוממוּ וְ יַ ֲע ִריצוּ וְ יַ ְק ִּד ׁ
יפ ֲארוּ וִ ְ
יש ְּבחוּ וִ ָ
יב ְרכוּ וִ ׁ ַ
ְּב ִר ָּנה יודוּ וִ ָ
עולם ַא ָּתה ֵאל:
עולם וְ ַעד ָ
טוב ְלהודות .וּ ְל ׁ ִש ְמ ָך ָּנ ֶאה ְלזַ ֵּמרִּ .כי ֵמ ָ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה' ֶמ ֶל ְך ְמהֻ ָּלל ַּב ִּת ׁ ְש ָּבחות:
קהלְּ :ב ֶא ֶרץ מו ַֹל ְד ֵתנוּ ְּ ,ב ַחג ַע ְצ ָמאוּ ֵתנוּ
"לנוּ
נָ ִרים ֶאת ְּדגָ ֵלינוּ וּ נְ ָב ֵר ְך ַצ ַה ֵ
יַ ָּלה ִל ְמחֹא ַּכ ַּפיִ ם ִל ְכבוֹד יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם
ש ְמ ָחה ְּגדו ָֹלה ַה ַּליְ ָלה
ִׂ

(מילים :משה אליהו)
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סדר ליל שבת
יכם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ּׁ ָש ֵרת ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן
ָׁשלוֹם ֲע ֵל ֶ
ִמ ֶּמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים ַה ָּקדו ֹׁש ָּברוּ ְך הוּ א
ּבו ֲֹא ֶכם ְל ָׁשלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ּׁ ָשלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן
ִמ ֶּמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים ַה ָּקדו ֹׁש ָּברוּ ְך הוּ א
ָּב ְרכוּ נִ י ְל ָשלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ּׁ ָשלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן
ִמ ֶּמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים ַה ָּקדו ֹׁש ָּברוּ ְך הוּ א
את ֶכם ְל ָשלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ּׁ ָשלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן
ֵצ ְ
ִמ ֶּמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים ַה ָּקדו ֹׁש ָּברוּ ְך הוּ א
ֵא ׁ ֶשת ַחיִ ל ִמי יִ ְמ ָצא וְ ָרחֹק ִמ ְּפנִ ינִ ים ִמ ְכ ָר ּה
ָּב ַטח ָּב ּה ֵלב ַּב ְע ָל ּה וְ ׁ ָש ָלל לֹא יֶ ְח ָסר
יה
ְּג ָמ ַל ְתהוּ טוֹב וְ לֹא ָרע ּכֹל יְ ֵמי ַח ֶּי ָ
יה
ש ְּב ֵח ֶפץ ַּכ ֶּפ ָ
ָּד ְר ׁ ָשה ֶצ ֶמר וּ ִפ ׁ ְש ִּתים וַ ַּת ַע ׂ
ָהיְ ָתה ָּכ ֳאנִ יּ וֹת סו ֵֹחר ִמ ֶּמ ְר ָחק ָּת ִביא ַל ְח ָמ ּה
יה
ית ּה וְ חֹק ְלנַ ֲער ֶֹת ָ
וַ ָּת ָקם ְּבעוֹד ַליְ ָלה וַ ִּת ֵּתן ֶט ֶרף ְל ֵב ָ
יה נָ ְט ָעה ָּכ ֶרם
ש ֶדה וַ ִּת ָּק ֵחהוּ ִמ ְּפ ִרי ַכ ֶּפ ָ
זָ ְמ ָמה ָ ׂ
יה
יה וַ ְּת ַא ֵּמץ זְ רוֹע ֶֹת ָ
ָחגְ ָרה ְבעוֹז ָמ ְתנֶ ָ
ָט ֲע ָמה ִּכי טוֹב ַס ְח ָר ּה לֹא יִ ְכ ֶּבה ַב ַּליְ ָלה נֵ ָר ּה
יה ָּת ְמכוּ ָפ ֶל ְך
ישוֹר וְ ַכ ֶּפ ָ
יה ׁ ִש ְּל ָחה ַב ִּכ ׁ
יָ ֶד ָ
יה ׁ ִש ְּל ָחה ָל ֶא ְביוֹן
שה ֶל ָענִ י וְ יָ ֶד ָ
ַּכ ָּפ ּה ָּפ ְר ָ ׂ
ית ּה ָלבֻ ׁש ׁ ָשנִ ים
ית ּה ִמ ּׁ ָש ֶלג ִּכי ָכל ֵּב ָ
ירא ְל ֵב ָ
לֹא ִת ָ
ש ָתה ָּל ּה ׁ ֵש ׁש וְ ַא ְר ָּג ָמן ְלבוּ ׁ ָש ּה
ַמ ְר ַב ִּדים ָע ְ ׂ
נו ָֹדע ַּב ּׁ ְש ָע ִרים ַּב ְע ָל ּה ְּב ׁ ִש ְב ּתוֹ ִעם זִ ְקנֵ י ָא ֶרץ
ש ָתה וַ ִּת ְמ ּכֹר וַ ֲחגוֹר נָ ְתנָ ה ַל ְּכנַ ֲענִ י
ָס ִדין ָע ְ ׂ
ש ַחק ְליוֹם ַא ֲחרוֹן
עוֹז וְ ָה ָדר ְלבוּ ׁ ָש ּה וַ ִּת ְ ׂ
יה ָּפ ְת ָחה ְב ָח ְכ ָמה וְ תו ַֹרת ֶח ֶסד ַעל ְל ׁשוֹנָ ּה
ִּפ ָ
ֹאכל
ית ּה וְ ֶל ֶחם ַע ְצלוּ ת לֹא ת ֵ
צו ִֹפ ָּיה ֲה ִליכוֹת ֵּב ָ
יה וַ יְ ַא ּׁ ְשרוּ ָה ַּב ְע ָל ּה וַ יְ ַה ְל ָל ּה
ָקמוּ ָבנֶ ָ
ַר ּבוֹת ָּבנוֹת ָעשׂוּ ָחיִ ל וְ ַא ְּת ָע ִלית ַעל ּ ֻכ ָּלנָ ה
ׁ ֶש ֶקר ַה ֵחן וְ ֶה ֶבל ַהיּ ִֹפי ִא ּׁ ָשה יִ ְר ַאת ה' ִהיא ִת ְת ַה ָּלל
יה
ש ָ
יה ְללוּ ָה ַב ּׁ ְש ָע ִרים ַמ ֲע ֶ ׂ
יה וִ ַ
ְּתנוּ ָל ּה ִמ ְּפ ִרי יָ ֶד ָ
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קידוש לליל שבת
יום ַה ּׁ ִש ּׁ ִשי .וַ יְ כֻ ּלוּ ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ ָכל ְצ ָב ָאם:
אכ ּתו ֲא ׁ ֶשר
יעי ִמ ָּכל ְמ ַל ְ
שה .וַ ִּי ׁ ְש ּבת ַּביּ ום ַה ּׁ ְש ִב ִ
אכ ּתו ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
יעי ְמ ַל ְ
להים ַּביּ ום ַה ּׁ ְש ִב ִ
וַ יְ ַכל ֱא ִ
אכ ּתו ֲא ׁ ֶשר ָּב ָרא
יעי וַ יְ ַק ֵּד ׁש אתוִּ .כי בו ׁ ָש ַבת ִמ ָּכל ְמ ַל ְ
להים ֶאת יום ַה ּׁ ְש ִב ִ
שה :וַ יְ ָב ֶר ְך ֱא ִ
ָע ָ ׂ
להים ַל ֲעשׂות:
ֱא ִ
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן( .ועונים ְ -ל ַח ִּיים):
ורא ְּפ ִרי ַה ֶּג ֶפן:
עולםּ ,ב ֵ
להינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
ותיו וְ ָר ָצה ָבנוּ  ,וְ ׁ ַש ַּבת ָק ְד ׁשו ְּב ַא ֲה ָבה
עולםֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנוּ ְּב ִמ ְצ ָ
להינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם.
יצ ַ
קד ׁש ,זֵ ֶכר ִל ִ
אשיתְּ ,ת ִח ָּלה ְל ִמ ְק ָר ֵאי ֶ
שה ְב ֵר ׁ ִ
ילנוּ  ,זִ ָּכרון ְל ַמ ֲע ֵ ׂ
וּ ְב ָרצון ִהנְ ִח ָ
אותנוּ ִק ַּד ׁ ְש ָּת ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים
ִּכי ָבנוּ ָב ַח ְר ָּת וְ ָ
וְ ׁ ַש ַּבת ָק ְד ׁ ְש ָך ְּב ַא ֲה ָבה וּ ְב ָרצון ִהנְ ַח ְל ָּתנוּ :
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה'ְ ,מ ַק ֵּד ׁש ַה ּׁ ַש ָּבת:

קידוש ליום השבת
יצנִ יַ .על ֵמי ְמנֻחות יְ נַ ֲה ֵלנִ י:
רעי לא ֶא ְח ָסרִּ :בנְ אות ֶּד ׁ ֶשא יַ ְר ִּב ֵ
ִמזְ מור ְל ָדוִ ד .ה' ִ
ירא ָרע ִּכי
ובב .יַ נְ ֵחנִ י ְב ַמ ְע ְּג ֵלי ֶצ ֶדק ְל ַמ ַען ׁ ְשמוַּ :גם ִּכי ֵא ֵל ְך ְּבגֵ יא ַצ ְל ָמוֶ ת לא ִא ָ
נַ ְפ ׁ ִשי יְ ׁש ֵ
צור ָריִּ .ד ּׁ ַשנְ ָּת ַב ּׁ ֶש ֶמן
רך ְל ָפנַ י ׁ ֻש ְל ָחן נֶ גֶ ד ְ
ַא ָּתה ִע ָּמ ִדיִ ׁ .ש ְב ְט ָך וּ ִמ ׁ ְש ַענְ ֶּת ָך ֵה ָּמה יְ נַ ֲחמֻ נִ יַּ :ת ֲע ְ
אר ְך יָ ִמים:
וסי ְרוָ יָ הַ :א ְך טוב וָ ֶח ֶסד יִ ְר ְּדפוּ נִ י ָּכל יְ ֵמי ַח ָּיי .וְ ׁ ַש ְב ִּתי ְּב ֵבית ה' ְל ֶ
ראשי ּכ ִ
ִׁ
דוש ה' ְמכֻ ָּבד.
את ַל ּׁ ַש ָּבת ענֶ ג ִל ְק ׁ
ִאם ָּת ׁ ִשיב ִמ ּׁ ַש ָּבת ַרגְ ֶל ָךֲ ,עשׂות ֲח ָפ ֶצ ָך ְּביום ָק ְד ׁ ִשי .וְ ָק ָר ָ
יך ַעל ָּב ֳמ ֵתי
יךִ ,מ ְּמצוא ֶח ְפ ְצ ָך וְ ַד ֵּבר ָּד ָברָ :אז ִּת ְת ַע ַּנג ַעל ה' וְ ִה ְר ַּכ ְב ִּת ָ
וְ ִכ ַּב ְד ּתו ֵמ ֲעשׂות ְּד ָר ֶכ ָ
יך ִּכי ִּפי ה' ִּד ֵּבר:
יך נַ ֲח ַלת יַ ֲעקב ָא ִב ָ
ָא ֶרץ .וְ ַה ֲא ַכ ְל ִּת ָ
ש ָר ֵאל
עולםֵּ :בינִ י וּ ֵבין ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
דרתם ְּב ִרית ָ
ש ָר ֵאל ֶאת ַה ּׁ ַש ָּבתַ .ל ֲעשׂות ֶאת ַה ּׁ ַש ָּבת ְל ָ
וְ ׁ ָש ְמרוּ ְבנֵ י יִ ְ ׂ
יעי ׁ ָש ַבת וַ ִּי ָּנ ַפ ׁש.
שה ה' ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ,וּ ַביּ ום ַה ּׁ ְש ִב ִ
עלםִּ .כי ׁ ֵש ׁ ֶשת יָ ִמים ָע ָ ׂ
אות ִהיא ְל ָ
יעי ַׁש ָּבת ,לה'
אכ ֶּת ָך וְ יוֹםַ ,ה ּׁ ְש ִב ִ
ל-מ ַל ְ
ׂית ָּכ ְ
זָ כוֹר ֶאת-יוֹם ַה ּׁ ַש ָּבתְ ,ל ַק ְּד ׁשוֵֹׁ .ש ֶׁשת יָ ִמים ַּת ֲעבֹד ,וְ ָע ִש ָ
אכה ַא ָּתה וּ ִבנְ ָך וּ ִב ֶּת ָךַ ,ע ְב ְּד ָך וַ ֲא ָמ ְת ָך וּ ְב ֶה ְמ ֶּת ָך ,וְ גֵ ְר ָךֲ ,א ֶׁשר ִּב ְׁש ָע ֶר ָיךִּ .כי
ל-מ ָל ָ
ֹא-ת ֲע ֶשׂה ָכ ְ
ֱאל ֶֹק ָיך :ל ַ
יעי;
ר-בם ,וַ ָּינַ חַּ ,ביּ וֹם ַה ּׁ ְש ִב ִ
ל-א ֶׁש ָּ
ת-כ ֲ
ת-ה ָּים וְ ֶא ָּ
ת-ה ָא ֶרץֶ ,א ַ
ת-ה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ֶא ָ
ֵׁש ֶׁשת-יָ ִמים ָע ָשׂה ה' ֶא ַ
ַעל ֵּכן ֵּב ַר ְך ה' ֶאת יום ַה ּׁ ַש ָּבת וַ יְ ַק ְּד ׁ ֵשהוּ :
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן :ועונים ְ -ל ַח ִּיים:
ורא ְּפ ִרי ַה ֶּג ֶפן:
עולםּ ,ב ֵ
להינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
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שירי שבת
ידיד נפש

שלום לך דודי

 /ר' אליעזר אזכרי

ידיד נפש אב הרחמן
משוך עבדך אל רצונך
ירוץ עבדך כמו איָ ל
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 ָל ְך 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.

 /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

הגלה נא ופרוס חביב
עלי את סוכת שלומך
תאיר ארץ מכבודך
נגילה ונשמחה בך
מהר אהוב כי בא מועד
וחנני כימי עולם
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מה ידידות מנוחתך
ַמה ְּי ִדידוּ ת ְמנוּ ָח ֵת ְךַ ,א ְּת ׁ ַש ָּבת ַה ַּמ ְל ָּכה.
ואי ַכ ָּלה נְ סוּ ָכה.
את ְךּ ,ב ִ
ְּב ֵכן נָ רוּ ץ ִל ְק ָר ֵ
ְלבוּ ׁש ִּבגְ ֵדי ֲחמוּ דותְ ,ל ַה ְד ִליק נֵ ר ִּב ְב ָר ָכה.
אכה:
וַ ֵּת ֶכל ָּכל ָה ֲעבודות ,לא ַת ֲעשוּ ְמ ָל ָ
שליו וְ ָדגִ ים:
ְל ִה ְת ַע ֵּנג ְּב ַת ֲענוּ גִ יםַּ .ב ְר ּבוּ ִרים וּ ָ
ֵמ ֶע ֶרב ַמזְ ִמינִ ים ָּכל ִמינֵ י ַמ ְט ַע ִּמים.
גולים ְמפֻ ָּט ִמים.
ִמ ְּבעוד יום מוּ ָכנִ ים ַּת ְרנְ ִ
רוך ַּכ ָּמה ִמינִ יםְ ׁ ,שתות יֵ ינות ְמבֻ ּש ִמים.
וְ ַל ֲע ְ
לש ְּפ ָע ִמים:
וְ ַת ְפנוּ ֵקי ַמ ֲע ַד ִּניםְּ ,ב ָכל ׁ ָש ׁ
שליו וְ ָדגִ ים:
ְל ִה ְת ַע ֵּנג ְּב ַת ֲענוּ גִ יםַּ .ב ְר ּבוּ ִרים וּ ָ
ירשְּ ,ב ִלי ְמ ָצ ִרים נַ ֲח ָלה.
נַ ֲח ַלת יַ ֲעקב יִ ָ
יכ ְּבדוּ הוּ ָע ׁ ִשיר וָ ָרש ,וְ ִתזְ ּכוּ ִלגְ ֻא ָּלה.
וִ ַ
יתם ִלי ְסג ָֻּלה.
יום ׁ ַש ָּבת ִאם ִּת ׁ ְשמרו ּ,וִ ְהיִ ֶ
ילה:
יעי נָ גִ ָ
ׁ ֵש ׁ ֶשת יָ ִמים ַּת ֲעבודוּ  ,וּ ַב ּׁ ְש ִב ִ
שליו וְ ָדגִ ים:
ְל ִה ְת ַע ֵּנג ְּב ַת ֲענוּ גִ יםַּ .ב ְר ּבוּ ִרים וּ ָ
יך ֲאסוּ ִרים ,וְ גַ ם ַל ֲח ׁשוב ֶח ׁ ְש ּבונות.
ֲח ָפ ֶצ ָ
ִה ְרהוּ ִרים מֻ ָּת ִרים ,וּ ְל ׁ ַש ֵּד ְך ַה ָּבנות.
וְ ִתנּ וק ְל ַל ְּמדו ֵס ֶפרַ ,ל ְמנַ ֵּצ ַח ִּבנְ גִ ינות.
וְ ַל ֲהגות ְּב ִא ְמ ֵרי ׁ ֶש ֶפרְּ ,ב ָכל ִּפנּ ות וּ ַמ ֲחנות:
שליו וְ ָדגִ ים:
ְל ִה ְת ַע ֵּנג ְּב ַת ֲענוּ גִ יםַּ .ב ְר ּבוּ ִרים וּ ָ
ִה ּלוּ ָכ ְך ְּת ֵהא ְבנַ ַחת ,עונֶ ג ְק ָרא ַל ּׁ ַש ָּבת.
יבת.
וְ ַה ּׁ ֵשנָ ה ְמ ׁ ֻש ַּב ַחתְּ ,כ ַדת נֶ ֶפ ׁש ְמ ׁ ִש ַ
ְּב ֵכן נַ ְפ ׁ ִשי ְל ָך ָע ְרגָ ה ,וְ ָלנוּ ַח ְּב ִח ַּבת.
וש ִּנים סוּ גָ הּ ,בו יָ נוּ חוּ ֵּבן וּ ַבת:
ַּכ ּׁש ׁ ַ
שליו וְ ָדגִ ים:
ְל ִה ְת ַע ֵּנג ְּב ַת ֲענוּ גִ יםַּ .ב ְר ּבוּ ִרים וּ ָ
עולם ַה ָּבא ,יום ׁ ַש ָּבת ְמנוּ ָחה.
ֵמ ֵעין ָ
שמ ָחה.
ָּכל ַה ִּמ ְת ַע ְּנגִ ים ָּבה ּ,יִ זְ ּכוּ ְלרוב ְ
ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ׁ ִשיח ַ,י ָֻּצלוּ ִל ְרוָ ָחה.
יח ,וְ נָ ס יָ גון וַ ֲאנָ ָחה:
ְּפדוּ ֵתינוּ ַת ְצ ִמ ַ
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צור משלו אכלנו
ַר ֵחם ְּב ַח ְס ֶּד ָך
ַעל ַע ְּמ ָך צוּ ֵרנוּ
ַעל ִציּ וֹן ִמ ׁ ְש ַּכן ְּכבו ֶֹד ָך
זְ בוּ ל ֵּבית ִּת ְפ ַא ְר ֵּתנוּ
וּ ֶבן ָּדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך
יָ בֹא וְ יִ גְ ָא ֵלנוּ
רוּ ַח ַא ֵּפינוּ
יח ֲאדֹנָ י.
ְמ ׁ ִש ַ

צוּ ר ִמ ּׁ ֶש ּלוֹ ָא ַכ ְלנוּ
ָּב ְרכוּ ֱאמוּ נַ י
ש ַב ְענוּ וְ הו ַֹת ְרנוּ
ָׂ
ִּכ ְד ַבר ֲאדֹנָ י.
ַה ָּזן ֶאת עו ָֹלמוֹ
רו ֵֹענוּ ָא ִבינוּ
ָא ַכ ְלנוּ ֶאת ַל ְחמוֹ
וְ יֵ ינוֹ ׁ ָש ִתינוּ
ַעל ֵּכן נו ֶֹדה ִל ׁ ְשמוֹ
וּ נְ ַה ְּללוֹ ְּב ִפינוּ
ָא ַמ ְרנוּ וְ ָענִ ינוּ
ֵאין ָקדו ֹׁש ַּכ ֲאדֹנָ י.
ְּב ׁ ִשיר וְ קוֹל ּתו ָֹדה
נְ ָב ֵר ְך ֵלאל ֵֹהינוּ
ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה טו ָֹבה
ׁ ֶש ִהנְ ִחיל ַל ֲאבו ֵֹתינוּ .
וּ ָמזוֹן וְ ֵצ ָדה
יע ְלנַ ְפ ׁ ֵשנוּ
ש ִּב ַ
ִה ְ ׂ
ַח ְס ּדוֹ ָּג ַבר ָע ֵלינוּ
וְ ֱא ֶמת ֲאדֹנָ י.

יִ ָּבנֶ ה ַה ִּמ ְק ָּד ׁש
ִעיר ִציּ וֹן ְּת ַמ ֵּלא
וְ ׁ ָשם נָ ׁ ִשיר ׁ ִשיר ָח ָד ׁש
וּ ִב ְרנָ נָ ה נַ ֲע ֶלה
ָה ַר ֲח ָמן ַה ִּנ ְק ָּד ׁש
יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ְת ַע ֶּלה
ַעל ּכוֹס יַ יִ ן ָמ ֵלא
ְּכ ִב ְר ַּכת ֲאדֹנָ י.
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צמאה נפשי לאלוהים לאל חי

 /רבי אברהם אבן עזרא

ָצ ְמ ָאה נַ ְפ ִׁשי
ֵלאל ִֹהים ְל ֵאל ָחי
ִל ִּבי וּ ְב ָש ִׂרי
יְ ַר ְּננוּ ְל ֵאל ָחי

נְ סוֹגִ ים ִאם ָאבוּ
וּ ִמ ַּד ְר ָּכם ָׁשבוּ
ֶט ֶרם יִ ְׁש ָּכבוּ
ֵּבית מו ֵֹעד ְל ָכל ָחי

ֵאל ֶא ָחד ְּב ָר ָאנִ י
וְ ָא ַמר ַחי ָאנִ י
ִּכי לֹא יִ ְר ַאנִ י
ָה ָא ָדם וָ ָחי

ַעל ּכֹל ֲאהו ֶֹד ָך
ָּכל ֶּפה ְּתיַ ֲח ֶד ָך
ּפו ֵֹת ַח ֶאת יָ ֶד ָך
יע ְל ָּכל ָחי
וּ ַמ ְש ִּׂב ַ

ָּב ָרא ּכֹל ְּב ָח ְכ ָמה
ְּב ֵע ָצה וּ ִב ְמזִ ָּמה
ְמאֹד נֶ ֱע ָל ָמה
ְמ ֵעינֵ י ָּכל ָחי

זְ כוֹר ַא ֲה ַבת ְקדוּ ִמים
וְ ַה ֲחיֶ ה נִ ְר ָד ִמים
וְ ָק ֵרב ַהיָ ִמים
ֲא ֶשר ֵּבן יִ ַׁשי ָחי

ָרם ַעל ּכֹל ְּכבוֹדוֹ
ָּכל ֶּפה יְ ַחוה הוֹדוֹ
ָּברוּ ְך ֲא ֶשר ְּביָ דוֹ
נֶ ֶפש ָּכל ָחי

ְר ֵאה ִלגְ ֶב ֶרת ֱא ֶמת
ִׁש ְפ ָחה נו ֶֹא ֶמת
לֹא ְּכי ְבנַ ְך ַה ֵמת
וּ ְבנִ י ֶה ָחי

ִה ְב ִּדיל נִ ינֵ י ָתם
חֻ ִּקים ְלהוֹרו ָֹתם
ֲא ֶשר יַ ֲע ֶשׂה או ָֹתם
ָה ָא ָדם וָ ָחי

ֹאש
ֲהלֹא ֶח ְל ְק ָך ֵמר ׁ
ָח ָלק ַּד ּמוֹ ְּדרו ֹׁש
ֹאש
ְׁשפו ְֹך ַאף ַעל ר ׁ
ַה ָש ִׂעיר ֶה ָחי

ִמי זֶ ה יִ ְצ ַט ָּדק
נִ ְמ ַׁשל ְל ָא ָבק ָּדק
ֶא ֶמת ִּכי לֹא יִ ְצ ַּדק
יך ָּכל ָחי
ְל ָפנֵ ָ

ֶא ּקוֹד ַעל ַא ִּפי
וְ ֶא ְפרו ֹׁש ְל ָך ַכ ִּפי
ֵעת ִּכי ֶא ְפ ַּתח ִּפי
ְּבנִ ְׁש ַמת ָּכל ָחי

ְּב ֵלב יֵ ֶצר ָח ׁשוּ ב
ִּכ ְדמוּ ת ֲח ַמת ַע ְכ ׁשוּ ב
יכ ָכה יָ ׁשוּ ב
וְ ֵא ָ
ַה ָּב ָשׂר ֶה ָחי
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דרור יקרא
ְּדרור יִ ְק ָרא ְל ֵבן ִעם ַּבת.
וְ יִ נְ ָצ ְר ֶכם ְּכמו ָב ַבת.
נְ ִעים ׁ ִש ְמ ֶכם וְ לא יוּ ׁ ְש ַּבת
ׁ ְשבוּ וְ נוּ חוּ ְּביום ׁ ַש ָּבת.
רוש נָ וִ י וְ אוּ ָל ִמי
ְּד ׁ
וְ אות יֶ ׁ ַשע ֲעשה ִע ִּמי
תוך ַּכ ְר ִמי
שורק ְּב ְ
נְ ַטע ֵ
ׁ ְש ֵעה ׁ ַשוְ ַעת ְּבנֵ י ַע ִּמי.
תוך ָּב ְצ ָרה.
רוך ּפוּ ָרה ְּב ְ
ְּד ְ
וְ גַ ם ָּב ֶבל ֲא ׁ ֶשר ָּג ְב ָרה
נְ תוץ ָצ ַרי ְּב ַאף וְ ֶע ְב ָרה.
קולי ְּביום ֶא ְק ָרא.
ׁ ְש ַמע ִ
להים ֵּתן ַּב ִּמ ְד ָּבר ַהר
ֱא ִ
רוש ִּת ְד ָהר
ֲה ַדס ׁ ִש ָּטה ְּב ׁ
וְ ַל ַּמזְ ִהיר וְ ַל ִּנזְ ָהר.
לומים ֵּתן ְּכ ֵמי נָ ָהר.
ׁ ְש ִ
דוך ָק ַמי ֵאל ַקנָ א
ֲה ְ
ְּבמוג ֵל ָבב וּ ַב ְמגִ ינָ ה
וְ נַ ְר ִחיב ֶּפה וּ נְ ַמ ְל ֶא ָּנה
ְל ׁשונֵ נוּ ְל ָך ִר ָּנה.
ְּד ֵעה ָח ְכ ָמה ְלנַ ְפ ׁ ֶש ָך
ראש ָך.
וְ ִהיא ֶכ ֶתר ְל ׁ ֶ
יך.
דוש ָ
נְ צור ִמ ְצוַ ת ְק ׁ ֶ
ׁ ְשמור ׁ ַש ָּבת ָק ְד ׁ ֶש ָך:

יעלה יעלה

 /דונש בן לברט

 /ר' ישראל נג'ארה

יַ ֲע ָלה יַ ֲע ָלה ּבו ִֹאי ְלגַ ִּני
ֵהנֵ ץ ִר ּמוֹן ָּפ ְר ָחה ַּג ְפנִ י
יש ְצ ָע ָדיו
יָ בוֹא דו ִֹדי יָ ִח ׁ
ֹאכל ֶאת ְּפ ִרי ְמגָ ָדיו
וְ י ַ
ידי ָא ְרכוּ נְ דוּ ָדיו
ִאם יְ ִד ִ
ידה ֵא ׁ ֵשב ַעל ַּכנִ י
יך יְ ִח ָ
ֵא ְ
ׁשוּ ִבי ֵא ַליַ ,א ְּת ַּבת ֲאהוּ ָבה
ׁשוּ ִבי ַא ְּת ,וַ ֲאנִ י ָא ׁשוּ ָבה
ִה ֵּנה ִע ִּמי זֹאת אוֹת ְּכתוּ ָבה
ִּכי ְּבתו ֵֹכ ְך ֶא ֵּתן ִמ ׁ ְש ָּכנִ י
ית
ֵר ִעיּ ,דו ִֹדי ,נַ ְפ ׁ ִשי ָּפ ִד ָ
ית
וּ ְל ַבת ֵמ ָאז או ִֹתי ָקנִ ָ
ית
ַע ָּתה ִלי ֵבין ַע ִּמים זֵ ִר ָ
ֹאמר ִּכי ֲא ַה ְב ָּתנִ י
יך ּת ַ
וְ ֵא ְ
יך
ית ְ
ֲאי ָֻּמ ִתיְ ,לטוֹב זֵ ִר ִ
יך
ית ְ
ש ִר ִ
וְ ִל ְת ִה ָּלה וּ ְלטוֹב ָ ׂ
יך
ִּכי ַא ֲה ַבת עו ָֹלם ֲא ַה ְב ִּת ְ
יב ְך ַעל ּדוּ ָכנִ י
ַעל ֵּכן או ׁ ִֹש ֵ
ידי
לוּ יְ ִהי ִכ ְד ָב ְר ָך ,יְ ִד ִ
ַע ָּתה ַמ ֵהר ֶּת ְאסֹף נְ דוּ ִדי
וּ ְלתו ְֹך ִציּ וֹן נְ ֵחה גְ דוּ ִדי
וְ ׁ ָשם ַא ְק ִריב ָל ְך ֶאת ָק ְר ָּבנִ י
ִחזְ ִקי ַר ְעיָ ה ִח ֵּכ ְך ְּכיֵ ין טוֹב
ִּכי ִציץ יִ ׁ ְש ִעי ַר ֲענָ ן וְ ָרטֹב
יריִ ְך ֶא ְכרוֹת וְ ֶא ְחטֹב
וּ ְל ִס ַ
יש ֶא ׁ ְש ַלח ָל ְך ֶאת ְסגָ נִ י
וְ ִח ׁ
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אגדלך

נגילה הללויה

 /ר' אברהם אבן עזרא

ֲאגַ ֶּד ְל ָך ֱאל ֵֹהי ָכל נְ ׁ ָש ָמה
ימה
וְ או ֶֹד ָך ְּב ָרב ַּפ ַחד וְ ֵא ָ
ְּב ָע ְמ ִדי ּתו ְֹך ְק ָה ָל ְך צוּ ר ְלרו ֵֹמם
ֹאש וְ קו ָֹמה
ְל ָך ֶא ְכ ַרע וְ ָאכֹף ר ׁ

ילה ָּבא זְ ַמן ַה ְּג ֻא ָּלה
ילה ַה ְללוּ יָ ּה נָ גִ ָ
נָ גִ ָ
שנְ ַאי
ידי וְ גָ ֵר ׁש ְמ ַ ׂ
ֵאל ׁ ַש ַּדי ַק ֵּבץ נִ ְד ֵחי יְ ִד ַ
ילה ַה ְללוּ יָ ּה
נַ ְפ ׁ ִשי ָּב ֶהם ָּג ֲע ָלה נָ גִ ָ

יעי רוֹם ֲהלֹא נָ ָטה ְב ִמ ְב ָטא
ְר ִק ֵ
ימה
וְ ָה ָא ֶרץ יְ ָס ָד ּה ַעל ְּב ִל ָ
יש ֲחקוֹר ֶאת סוֹד יְ ָצרוֹ
ֲהיוּ ַכל ִא ׁ
וּ ִמי הוּ א זֶ ה ְּב ָכל ֶק ְד ָמה וְ יָ ָּמה

ילה ָּבא זְ ַמן ַה ְּג ֻא ָּלה
ילה ַה ְללוּ יָ ּה נָ גִ ָ
נָ גִ ָ
יכ ִלי
ׁ ְש ַלח ִלי ֶּבן יִ ׁ ַשי גּ ו ֲֹא ִלי וּ ְבנֵ ה ִלי ֵּבית ֵה ָ
ילה ַה ְללוּ יָ ּה
שה ָּכ ָלה נָ גִ ָ
ְּבאוֹיְ ַבי ֲע ֵ ׂ

ְמרו ָֹמם הוּ א ֲע ֵלי ָכל ֶּפה וְ ָל ׁשוֹן
שה כֹל ְּב ָח ְכ ָמה
ֲא ׁ ֶשר ִה ְפ ִליא וְ ָע ָ ׂ
יה
וְ יִ ְת ַּג ַּדל ְּבגוֹי ָקדו ֹׁש וְ ֶע ְליוֹן וְ יִ ְת ַק ַּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ַר ָּבא ְּב ָע ְל ָמא

חביבי יה חביבי

 /אשר מזרחי

ילה ָּבא זְ ַמן ַה ְּג ֻא ָּלה
ילה ַה ְללוּ יָ ּה נָ גִ ָ
נָ גִ ָ
ַר ֲח ָמן חוּ ס ַעל ַעם לֹא ַא ְל ָמן וּ ׁ ְש ַלח ָל ֶהם ִציר
נֶ ֱא ָמן
ילה ַה ְללוּ יָ ּה
שר ַעם ְסג ָֻּלה נָ גִ ָ
יְ ַב ֵ ׂ

 /אשר מזרחי

ָחזָ ק זְ כֹר זֶ ַרע יִ ְצ ָחק וְ ַק ְּב ֵצם ִמ ֶּמ ְר ָחק
ילה ַה ְללוּ יָ ּה
וּ נְ ַס ֵּדר ׁ ִשיר וּ ְת ִה ָּלה נָ גִ ָ

יבי
יבי יָ ּה ֲח ִב ִ
ֲח ִב ִ
ָה ֵאל ַה ֶּמ ֶלך ָה ַר ֲח ָמן
יִ ׁ ְש ַלח ְמ ׁ ִשיחוֹ ַה ֶּנ ְא ָמן

ילה ָּבא זְ ַמן ַה ְּג ֻא ָּלה
ילה ַה ְללוּ יָ ּה נָ גִ ָ
נָ גִ ָ

ָאב ָה ַר ֲח ָמן ׁ ְש ַמע קו ֵֹלנוּ ׁ ְש ַלח ֶּבן ָּדוִ ד וְ יִ גְ ֲא ֵלנוּ
נָ ׁשוּ ב ְל ִציּ וֹן ִעיר ָק ְד ׁ ֵשנוּ וְ נִ ׁ ְשלֹט ָּב ּה ְּביָ ד ָר ָמה
ירה וּ ֵמ ָח ָד ׁש יִ ּׁ ָש ַמע
ׁ ָש ָּמה נִ ְת ַא ֵּסף ְּב ִעיר ַה ִּב ָ
ירה
קוֹל ׁ ִש ָ
וְ ָאז נַ ְד ִליק ֶאת ַה ְּמנו ָֹרה ְּב ֵבית ׁשו ֵֹכן ְמעוֹנָ ה
יבם נָ א ִלגְ בוּ ָל ָך
ש ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך וְ ָה ׁ ִש ֵ
ְר ֵאה ָּב ֳענִ י יִ ְ ׂ
וְ ָאז יֵ ָר ֶאה ָּכל זְ כוּ ֶר ָך ׁ ָשל ֹׁש ְּפ ָע ִמים ַּב ּׁ ָשנָ ה
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אילו פינו
ירה ַּכ ָּים,
ִא ּלוּ ִפינוּ ָמ ֵלא ִׁש ָ
וּ ְל ׁשוֹנֵ נוּ ִר ָּנה ֲּכ ַהמוֹן ַּג ָּליו,
יע,
וְ ִש ְׂפתו ֵֹתינוּ ֶׁש ַבח ְּכ ֶמ ְר ֲח ֵבי ָר ִק ַ
וְ ֵעינֵ ינוּ ְמ ִאירוֹת ַּכ ֶׁש ֶמ ׁש וְ ַכ ָּי ֵר ַח,
שוֹת ְּכנִ ְש ֵׂרי ָׁש ַמיִ ם,
וְ יָ ֵדינוּ ְפרוּ ׂ
וְ ַרגְ ֵלינוּ ַק ּלוֹת ָּכ ַא ָּילוֹת -
יקים ְלהוֹדוֹת ְל ָך ,
ֵאין ֲאנַ ְחנוּ ַמ ְס ִּפ ִ
ה' ֱאל ֵֹהינוּ וֵ אל ֵֹהי ֲאבו ֵֹתינוּ ,
וּ ְל ָב ֵר ְךֶ ,את ִׁש ְמ ָך ַעל ַא ַחת,
ֵמ ֶא ֶלףַ ,א ְל ֵפי ֲא ָל ִפים וְ ִר ֵּבי ְר ָבבוֹת ְּפ ָע ִמים,
ׂית ִעם ֲאבו ֵֹתינוּ וְ ִע ָּמנוּ .
ַה ּטוֹבוֹת ֶׁש ָע ִש ָ

בן אדם
ֶּבן ָא ָדם,
ֲע ֵלה ְל ַמ ְע ָלה ֲע ֵלה,
ִּכי ּכ ַֹח ַעז ְל ָך,
יֵ ׁש ְל ָך ַּכנְ ֵפי רוּ ַח,
ירים,
ַּכנְ ֵפי נְ ׁ ָש ִרים ַא ִּב ִ
ַאל ְּת ַכ ֵח ׁש ָּבם
ֶּפן יְ ַכ ֲח ׁשוּ ְל ָך,
ְּדרו ֹׁש או ָֹתם –
וְ יִ ָּמ ְצאוּ ְל ָך ִמ ָּיד.

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

ִה ְׁש ַּב ְע ִּתי ֶא ְת ֶכם ְּבנוֹת יְ רוּ ָׁש ָל ִםִ ,אם ִּת ְמ ְצאוּ
ֶאת ּדו ִֹדי ַמה ַּת ִּגידוּ לוֹ ֶׁשחו ַֹלת ַא ֲה ָבה ָאנִ י:

 /הראי"ה קוק

לב טהור

 /מתוך "תהילים נ"א"

לב טהור ברא לי אלוהים
ורוח נכון חדש בקרבי
השיבה לי ששון ישעך
ורוח נדיבה תסמכני
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שירת העשבים
ַּדע ְל ָך ׁ ֶש ָּכל רו ֶֹעה וְ רו ֶֹעה
יֵ ׁש לוֹ נִ גּ וּ ן ְמיוּ ָחד ִמ ׁ ֶש ּלוֹ
שב
שב וְ ֵע ֶ ׂ
ַּדע ְל ָך ׁ ֶש ָּכל ֵע ֶ ׂ
ירה ְמיוּ ֶח ֶדת ִמ ׁ ֶש ּלוֹ
יֵ ׁש לוֹ ׁ ִש ָ
שה נִ גּ וּ ן ׁ ֶשל רו ֶֹעה
ש ִבים נַ ֲע ֶ ׂ
ירת ָה ֲע ָ ׂ
וּ ִמ ׁ ִש ַ
ַּכ ָּמה יָ ֶפה ַּכ ָּמה יָ ֶפה וְ נָ ֶאה
ירה ׁ ֶש ָּל ֶהם
ְּכ ׁ ֶש ׁשו ְֹמ ִעים ַה ּׁ ִש ָ
יהם
טוֹב ְמאֹד ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ֵּבינֵ ֶ
ש ְמ ָחה ַל ֲעבֹד ֶאת ה'
וּ ְב ִ ׂ
ש ִבים ִמ ְת ַמ ֵּלא ַה ֵּלב וּ ִמ ְׁש ּתו ֵֹקק
ירת ָה ֲע ָ ׂ
וּ ִמ ׁ ִש ַ
ירה ִמ ְת ַמ ֵּלא
וּ ְכ ֶׁש ַה ֵּלב ִמן ַה ּׁ ִש ָ
ש ָר ֵאל
וּ ִמ ׁ ְש ּתו ֵֹקק ֶאל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
אוֹר ָּגדוֹל ֲאזַ י נִ ְמ ׁ ָש ְך וְ הו ֵֹל ְך
ִמ ְּקדוּ ׁ ָש ָת ּה ׁ ֶשל ָה ָא ֶרץ ָע ָליו
שה נִ גּ וּ ן ׁ ֶשל ַה ֵּלב
ש ִבים נַ ֲע ֶ ׂ
ירת ָה ֲע ָ ׂ
וּ ִמ ׁ ִש ַ

ברכת המזון לשבתודה
ברכת המזון  -נוסח עדות המזרח
יב ְר ֵכנוּ יָ ֵאר ָּפנָ יו ִא ָּתנוּ ֶס ָלהָ .ל ַד ַעת ָּב ָא ֶרץ ַּד ְר ֶּכ ָך
ַל ְמנַ ֵּצח ִּבנְ גִ ינֹת ִמזְ מוֹר ִׁשירֱ .אל ִֹהים יְ ָח ֵּננוּ וִ ָ
יר ְּננוּ ְל ֻא ִּמים ִּכי ִת ְׁש ּפֹט
ְּב ָכל גּ וֹיִ ם יְ ׁשוּ ָע ֶת ָך .יוֹדוּ ָך ַע ִּמים ֱאל ִֹהים יוֹדוּ ָך ַע ִּמים ּ ֻכ ָּלם .יִ ְש ְׂמחוּ וִ ַ
ישוֹר וּ ְל ֻא ִּמים ָּב ָא ֶרץ ַּתנְ ֵחם ֶס ָלה .יוֹדוּ ָך ַע ִּמים ֱאל ִֹהים יוֹדוּ ָך ַע ִּמים ּ ֻכ ָּלםֶ .א ֶרץ נָ ְתנָ ה
ַע ִּמים ִמ ׁ
יראוּ אֹתוֹ ָּכל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ.
יְ בוּ ָל ּה יְ ָב ְר ֵכנוּ ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהינוּ  .יְ ָב ְר ֵכנוּ ֱאל ִֹהים וְ יִ ְ
ֲא ָב ְר ָכה ֶאת ה׳ ְּב ָכל ֵעת ָּת ִמיד ְּת ִה ָּלתוֹ ְּב ִפי סוֹף ָּד ָבר ַה ּכֹל נִ ְׁש ָמע ֶאת ָה ֱאל ִֹהים יְ ָרא וְ ֶאת
יב ֵר ְך ָּכל ָּב ָשׂר ֵׁשם ָק ְד ׁשוֹ ְלעו ָֹלם וָ ֶעד
ִמ ְצו ָֹתיו ְׁשמוֹר ִּכי זֶ ה ָּכל ָה ָא ָדם ְּת ִה ַּלת ה׳ יְ ַד ֶּבר ִּפי וִ ָ
וַ ֲאנַ ְחנוּ נְ ָב ֵר ְך יָ ּה ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד-עו ָֹלם ַה ְללוּ -יָ ּה וַ יְ ַד ֵּבר ֵא ַלי זֶ ה ַה ּׁ ֻש ְל ָחן ֲא ֶׁשר ִל ְפנֵ י ה׳.

סדר זימון:

ישא
יך ְל ַמ ְל ָּכא ִע ָּל ָאה ַק ִּד ָׁ
המזמןַ :הב ָלן וְ נִ ְב ִר ְ
עוניםָׁ :ש ַמיִ ם!
ישא (בשבת :וּ ִב ְר ׁשוּ ת ַׁש ָּבת ַמ ְל ְּכ ָתא) (ביום טוב :וּ ִב ְר ׁשוּ ת
המזמןִּ :ב ְר ׁשוּ ת ַמ ְל ָּכא ִע ָּל ָאה ַק ִּד ָׁ
(אל ֵֹהינוּ ) ֶׁש ָא ַכ ְלנוּ ִמ ּׁ ֶש ּלוֹ
ישא) וּ ִב ְר ׁשוּ ת מו ַֹרי וְ ַר ּבו ַֹתי וּ ִב ְר ׁשוּ ְת ֶכם נְ ָב ֵר ְך ֱ
יו ָֹמא ָט ָבא ַק ִּד ָׁ
(אל ֵֹהינוּ ) ֶׁש ָא ַכ ְלנוּ ִמ ּׁ ֶש ּלוֹ וּ ְבטוּ בוֹ ַה ָּגדוֹל ָּת ִמיד ָחיִ ינוּ
עוניםָּ :ברוּ ְך ֱ
(אל ֵֹהינוּ ) ֶׁש ָא ַכ ְלנוּ ִמ ּׁ ֶש ּלוֹ וּ ְבטוּ בוֹ ַה ָּגדוֹל ָּת ִמיד ָחיִ ינוּ
המזמןָּ :ברוּ ְך ֱ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה׳ ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ָה ֵאל ַה ָּזן או ָֹתנוּ וְ ֶאת ָהעו ָֹלם ּ ֻכ ּלוֹ ְּבטוּ בוֹ ְּב ֵחן ְּב ֶח ֶסד ְּב ֶרוַ ח
ל-ב ָשׂר ִּכי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ וּ ְבטוּ בוֹ ַה ָּגדוֹל ָּת ִמיד לֹא ָח ַסר ָלנוּ וְ ַאל
וּ ְב ַר ֲח ִמים ַר ִּבים נ ֵֹתן ֶל ֶחם ְל ָכ ָּ
יֶ ְח ַסר ָלנוּ ָמזוֹן ָּת ִמיד ְלעו ָֹלם וָ ֶעד ִּכי הוּ א ֵאל זָ ן וּ ְמ ַפ ְרנֵ ס ַל ּכֹל וְ ֻׁש ְל ָחנוֹ ָערוּ ְך ַל ּכֹל וְ ִה ְת ִקין
יע
ל-ב ִריּ ו ָֹתיו ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ְב ַר ֲח ָמיו וּ ְברֹב ֲח ָס ָדיו ָּכ ָאמוּ ר ּפו ֵֹת ַח ֶאת יָ ֶד ָך וּ ַמ ְש ִּׂב ַ
ִמ ְחיָ ה וּ ָמזוֹן ְל ָכ ְּ
ל-חי ָרצוֹן ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה׳ ַה ָּזן ֶאת ַה ּכֹל.
ְל ָכ ַ
נו ֶֹדה ְּל ָך ה׳ ֱאל ֵֹהינוּ ַעל ֶׁש ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲאבו ֵֹתינוּ ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה טו ָֹבה וּ ְר ָח ָבה ְּב ִרית וְ תו ָֹרה ַח ִּיים
ית ָך ֶׁש ָח ַת ְמ ָּת ִּב ְב ָש ֵׂרנוּ וְ ַעל
יתנוּ ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים וְ ַעל ְּב ִר ְ
אתנוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וּ ְפ ִד ָ
וּ ָמזוֹן ַעל ֶׁשהו ֵֹצ ָ
ּתו ָֹר ְת ָך ֶׁש ִּל ַּמ ְד ָּתנוּ וְ ַעל חֻ ֵּקי ְרצוֹנָ ְך ֶׁשהו ַֹד ְע ָּתנוּ וְ ַעל ַח ִּיים וּ ָמזוֹן ָׁש ַא ָּתה זָ ן וּ ְמ ַפ ְרנֵ ס או ָֹתנוּ .

על הניסים לקראת יום העצמאות:

ׂית
ַעל ַה ִּנ ִּסים וְ ַעל ַה ּ ֻפ ְר ָקן וְ ַעל ַה ְּגבוּ רוֹת וְ ַעל ַה ְּת ׁשוּ עוֹת וְ ַעל ַה ִּנ ְפ ָלאוֹת וְ ַעל ַה ֶּנ ָחמוֹת ֶׁש ָע ִש ָ
ַל ֲאבו ֵֹתינוּ ַּב ָּי ִמים ָה ֵהם ַּב ְּז ַמן ַה ֶּזה .בימי שיבת ציון השניה כשעמדו עמי ערב על עמך
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.
ַעל ַה ּכֹל ה׳ ֱאל ֵֹהינוּ ֲאנַ ְחנוּ מו ִֹדים ָל ְך וּ ְמ ָב ְר ִכים ֶאת ְׁש ָמ ְך ָּכ ָאמוּ ר וְ ָא ַכ ְל ָּת וְ ָש ָׂב ְע ָּת וּ ֵב ַר ְכ ָּת ֶאת
ן-ל ְך ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה׳ ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ַה ָּמזוֹן.
ל-ה ָא ֶרץ ַה ּטֹ ָבה ֲא ֶׁשר נָ ַת ָ
יך ַע ָ
ה׳ ֱאל ֶֹה ָ
יר ְך וְ ַעל ַהר ִציּ וֹן ִמ ְׁש ַּכן ְּכבו ָֹד ְך וְ ַעל
ַר ֵחם ה׳ ֱאל ֵֹהינוּ ָע ֵלינוּ וְ ַעל יִ ְש ָׂר ֵאל ַע ָּמ ְך וְ ַעל יְ רוּ ָׁש ַליִ ם ִע ָ
יר ְך וְ ַעל ַה ַּביִ ת ַה ָּגדוֹל וְ ַה ָּקדו ֹׁש ֶׁש ִּנ ְק ָרא ִׁש ְמ ָך ָע ָליו ָא ִבינוּ ! ְר ֵענוּ
יכ ָל ְך וְ ַעל ְמעוֹנָ ְך וְ ַעל ְּד ִב ָ
ֵה ָ
ידי
יכנוּ ה׳ ֱאל ֵֹהינוּ ִל ֵ
ל-צרו ֵֹתינוּ וְ ַאל ַּת ְצ ִר ֵ
יחנוּ ַה ְרוַ ח ָלנוּ ְמ ֵה ָרה ִמ ָּכ ָ
זוּ נֵ נוּ ַּפ ְרנְ ֵסנוּ ַּכ ְל ְּכ ֵלנוּ ַה ְרוִ ֵ
ירה וְ ַה ְּפתוּ ָחה יְ ִהי
ידי ַה ְלוָ ָא ָתם ֶא ָּלא ְליָ ְד ָך ַה ְּמ ֵל ָאה וְ ָה ְר ָח ָבה ָה ֲע ִׁש ָ
ַמ ְּתנוֹת ָּב ָשׂר וָ ָדם וְ לֹא ִל ֵ
יר ָּנה
יח ְך ַּת ֲחזִ ֶ
ָרצוֹן ֶׁש ּלֹא נֵ בו ֹׁש ָּבעו ָֹלם ַה ֶּזה וְ לֹא נִ ָּכ ֵלם ְלעו ָֹלם ַה ָּבא וּ ַמ ְלכוּ ת ֵּבית ָּדוִ ד ְמ ִׁש ָ
ִל ְמקו ָֹמ ּה ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ .

בשבת קודש מוסיפים כאן רצה והחליצנו:

ש ַה ֶּזהִּ .כי
יעי ַה ַׁש ָּבת ַה ָּגדוֹל וְ ַה ָקדוֹ ׂ
יך וּ ְב ִמ ְצוַ ת יוֹם ַה ּׁ ְש ִב ִ
יצנוּ  :ה׳ ֱאל ֵֹהינוּ ְּב ִמ ְצו ֶֹת ָ
ְר ֵצה וְ ַה ֲח ִל ֵ
יך נִ ְׁש ּבוֹת ּבוֹ וְ נָ נוּ ַח ּבוֹ וְ נִ ְת ַע ֵּנג ּבוֹ ְּכ ִמ ְצוַ ת חֻ ֵּקי ְרצוֹנָ ְך וְ ַאל ְּת ִהי
יוֹם ָּגדוֹל וְ ָקדו ֹׁש הוּ א ִמ ְּל ָפנֶ ָ
ָצ ָרה וְ יָ גוֹן ְּביוֹם ְמנוּ ָח ֵתנוּ וְ ַה ְר ֵאנוּ ְבנֶ ָח ַמת ִציּ וֹן ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ ִּכי ַא ָּתה הוּ א ַּב ַעל ַה ֶּנ ָחמוֹת וְ גַ ם
ית ָך ַה ָּגדוֹל וְ ַה ָּקדו ֹׁש לֹא ָׁש ַכ ְחנוּ ַאל ִּת ְׁש ָּכ ֵחנוּ ָלנֶ ַצח וְ ַאל ִּתזְ נָ ֵחנוּ ָל ַעד
ֶׁש ָא ַכ ְלנוּ וְ ָׁש ִתינוּ ָח ְר ַּבן ֵּב ְ
ִּכי ֵאל ֶמ ֶל ְך ָּגדוֹל וְ ָקדו ֹׁש ָא ָּתה
וְ ִת ְבנֶ ה יְ רוּ ָׁש ַליִ ם ִע ָ
יר ְך ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה׳ ּבוֹנֵ ה יְ רוּ ָׁש ָליִ ם (בלחשָ :א ֵמן)
ירנוּ ּ ,בו ְֹר ֵאנוּ  ,גּ ו ֲֹא ֵלנוּ ,
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה׳ ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםָ ,ל ַעד ָה ֵאל ָא ִבינוּ ַ ,מ ְל ֵּכנוּ ַ ,א ִּד ֵ
ְקדו ֵֹׁשנוּ ְקדו ֹׁש יַ ֲעקֹב ,רו ֵֹענוּ רו ֵֹעה יִ ְש ָׂר ֵאלַ ,ה ֶּמ ֶל ְך ַה ּטוֹב וְ ַה ֵּמ ִטיב ַל ּכלֶׁ ,ש ְּב ָכל יוֹם וָ יוֹם הוּ א
יטיב ָלנוּ  ,הוּ א גְ ָמ ָלנוּ הוּ א גו ְֹמ ֵלנוּ הוּ א יִ גְ ְמ ֵלנוּ ָל ַעדֵ ,חן
יטיב ָלנוּ  ,הוּ א יֵ ִ
יטיב ָלנוּ  ,הוּ א ֵמ ִ
ֵה ִ
וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים וְ ֶרוַ ח וְ ַה ָּצ ָלה וְ ָכל-טוֹב.
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְׁש ַּת ַּבח ַעל ִּכ ֵּסא ְכבוֹדוֹ.
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְׁש ַּת ַּבח ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם וּ ָב ָא ֶרץ.
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְׁש ַּת ַּבח ָּבנוּ ְלדוֹר ּדו ִֹרים.
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א ֶק ֶרן ְל ַע ּמוֹ יָ ִרים.
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְת ָּפ ַאר ָּבנוּ ְלנֵ ַצח נְ ָצ ִחים.
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ַפ ְרנְ ֵסנוּ ְּב ָכבוֹד וְ לֹא ְב ִבזּ וּ יְּ ,ב ֶה ֵּתר וְ לֹא ְב ִא ּסוּ רְּ ,בנַ ַחת וְ לֹא ְב ָצ ַער.
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ֵּתן ָׁשלוֹם ֵּבינֵ ינוּ .
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְׁש ַלח ְּב ָר ָכה ְרוָ ָחה וְ ַה ְצ ָל ָחה ְּב ָכל ַמ ֲע ֵשׂה יָ ֵדינוּ .
יח ֶאת ְּד ָר ֵכינוּ .
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יַ ְצ ִל ַ
ארנוּ .
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְׁש ּבֹר עֹל ָּגלוּ ת ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ַצ ָּו ֵ
יכנוּ ְמ ֵה ָרה קו ְֹמ ִמיּ וּ ת ְּב ַא ְר ֵצנוּ .
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יו ִֹל ֵ
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ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְר ָּפ ֵאנוּ ְרפוּ ָאה ְׁש ֵל ָמה.
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְפ ַּתח ָלנוּ ֶאת יָ דוֹ ָה ְר ָח ָבה.
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ָב ֵר ְך ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמ ֶּמנּ וּ ִּב ְׁשמוֹ ַה ָּגדוֹלְּ ,כמוֹ ֶׁש ִּנ ְת ָּב ְרכוּ ֲאבו ֵֹתינוּ ַ ,א ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק
ֹאמר ָא ֵמן.
וְ יַ ֲעקֹבַּ ,ב ּכֹל ִמ ּכֹל ּכֹלֵּ ,כן יְ ָב ֵר ְך או ָֹתנוּ יַ ַחד ְּב ָר ָכה ְׁש ֵל ָמה וְ ֵכן יְ ִהי ָרצוֹן וְ נ ַ
ש ָע ֵלינוּ ֻס ַּכת ְׁשלוֹמוֹ.
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְפרֹ ׂ
ילנוּ עו ָֹלם ֶׁש ּ ֻכלוֹ ַׁש ָּבת וּ ְמנוּ ָחה ְל ַח ֵּיי ָהעו ָֹל ִמים.
בשבתָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יַ נְ ִח ֵ
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
ׂיחי; ָאנ ִֹכיֶ ,א ְש ַׂמח ַּבה'".
ירה ַלה' ְּב ַח ָּיי; ֲאזַ ְּמ ָרה ֵלאל ַֹהי ְּבעו ִֹדי .יֶ ֱע ַרב ָע ָליו ִש ִ
"א ִׁש ָ
ככתובָ :
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ַּטע ּתו ָֹרתוֹ וְ ַא ֲה ָבתוֹ ְּב ִל ֵּבנוּ וְ ִת ְהיֶ ה יִ ְר ָאתוֹ ַעל ָּפנֵ ינוּ ְל ִב ְל ִּתי נֶ ֱח ָטא ,וְ יִ ְהיוּ ָכל
ַמ ֲע ֵשׂינוּ ְל ֵׁשם ָׁש ָמיִ ם.

ברכת האורח:

יס ֵּדר ּבוֹ ָּכל ַמ ֲע ַד ֵּני עו ָֹלם ,וְ יִ ְהיֶ ה ְכ ֻׁש ְל ָחנוֹ
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַה ּׁ ֻש ְל ָחן ַה ֶּזה ֶׁש ָא ַכ ְלנוּ ָע ָליו ,וִ ַ
ֹאכל ,וְ ָכל ָצ ֵמא ִמ ֶּמנּ וּ יִ ְׁש ֶּתה ,וְ ַאל יֶ ְח ַסר
ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹםָּ .כל ָר ֵעב ִמ ֶּמנּ וּ י ַ
ִמ ֶּמנּ וּ ָּכל טוֹב ָל ַעד וּ ְלעו ְֹל ֵמי עו ָֹל ִמיםָ ,א ֵמןָ .ה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ַה ֶּזה וּ ַב ַעל
ַה ְּסעֻ ָּדה ַה ֹּזאת ,הוּ א וּ ָבנָ יו וְ ִא ְׁש ּתוֹ וְ ָכל ֲא ֶׁשר לוְֹּ ,ב ָבנִ ים ֶׁש ִּי ְחיוּ וּ ִבנְ ָכ ִסים ֶׁש ִּי ְר ּבוּ ָּ .ב ֵר ְך ה׳
ֵחילוֹ וּ פ ַֹעל יָ ָדיו ִּת ְר ֶצה ,וְ יִ ְהיוּ נְ ָכ ָסיו וּ נְ ָכ ֵסינוּ מֻ ְצ ָל ִחים וּ ְקרו ִֹבים ָל ִעיר ,וְ ַאל יִ זְ ַּד ֵּקק ְל ָפנָ יו וְ לֹא
ש וְ ָש ֵׂמ ַח ָּכל ַה ָּי ִמים ְּבע ֶֹׁשר וְ ָכבוֹד ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עו ָֹלם,
ש ׂ
ְל ָפנֵ ינוּ ׁשוּ ם ְּד ַבר ֵח ְטא וְ ִה ְרהוּ ר ָעוֹןׂ ָ ,
לֹא יֵ בו ֹׁש ָּבעו ָֹלם ַה ֶּזה וְ לֹא יִ ָּכ ֵלם ָלעו ָֹלם ַה ָּבאָ ,א ֵמן ֵּכן יְ ִהי ָרצוֹן.
יח וּ ְל ִבנְ יַ ן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּד ׁש וּ ְל ַח ֵּיי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא.
יק ְר ֵבנוּ ִלימוֹת ַה ָּמ ִׁש ַ
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ַח ֵּיינוּ וִ יזַ ֵּכנוּ וִ ָ
ירים ָר ׁשוּ וְ ָר ֵעבוּ
(מגְ ּדוֹל) יְ ׁשוּ עוֹת ַמ ְל ּכוֹ וְ ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ִל ְמ ִׁשיחוֹ ְל ָדוִ ד וּ ְלזַ ְרעוֹ ַעד עו ָֹלםְּ .כ ִפ ִ
ַמגְ ִּדיל ִ
יתי ַצ ִּדיק נֶ ֱעזָ ב וְ זַ ְרעוֹ ְמ ַב ֶּק ׁש ָל ֶחם.
יתי ַּגם זָ ַקנְ ִּתי וְ לֹא ָר ִא ִ
וְ ד ְֹר ֵׁשי ה׳ לֹא יַ ְח ְסרוּ ָכל טוֹב .נַ ַער ָהיִ ִ
ָּכל ַהיּ וֹם חוֹנֵ ן וּ ַמ ְלוֶ ה וְ זַ ְרעוֹ ִל ְב ָר ָכהַ .מה ּׁ ֶש ָא ַכ ְלנוּ יִ ְהיֶ ה ְל ָש ְׂב ָעה ,וּ ַמה ּׁ ֶש ּׁ ָש ִתינוּ יִ ְהיֶ ה ִל ְרפוּ ָאה,
אכלוּ וַ יּ ו ִֹתרוּ ִּכ ְד ַבר ה׳ְּ .ברוּ ִכים ַא ֶּתם ַלה׳
יהם וַ ֹּי ְ
וּ ַמה ּׁ ֶשהו ַֹת ְרנוּ יִ ְהיֶ ה ִל ְב ָר ָכהְּ ,כ ִד ְכ ִתיב :וַ ִּי ֵּתן ִל ְפנֵ ֶ
ע ֵֹשׂה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץָּ .ברוּ ְך ַה ֶּג ֶבר ֲא ֶׁשר יִ ְב ַטח ַּבה׳ וְ ָהיָ ה ה׳ ִמ ְב ַטחוֹ.
בשבת תודה מוסיפיםּ :כֹה ָא ַמר ה׳ ִהנְ נִ י ָׁשב ְׁשבוּ ת ָא ֳה ֵלי יַ ֲעקוֹב וּ ִמ ְׁש ְּכנ ָֹתיו ֲא ַר ֵחם וְ נִ ְבנְ ָתה
ִעיר ַעל ִּת ָּל ּה וְ ַא ְרמוֹן ַעל ִמ ְׁש ָּפטוֹ יֵ ֵׁשב; וְ יָ ָצא ֵמ ֶהם ּתו ָֹדה וְ קוֹל ְמ ַש ֲׂח ִקים וְ ִה ְר ִּב ִתים וְ לֹא
יהם
יך; ִמ ְּמצֻ קו ֵֹת ֶ
יִ ְמ ָעטוּ וְ ִה ְכ ַּב ְד ִּתים וְ לֹא יִ ְצ ָערוּ ; ַל ְׁש ִמ ַע ְּבקוֹל ּתו ָֹדה וּ ְל ַס ֵּפר ָּכל נִ ְפ ְלאו ֶֹת ָ
יעם יִ ׁ ְש ַלח ְּד ָברוֹ ,וְ יִ ְר ָּפ ֵאם; יוֹדוּ ַלה׳ ַח ְס ּדוֹ; וְ נִ ְפ ְלאו ָֹתיוִ ,ל ְבנֵ י ָא ָדם.וְ יִ זְ ְּבחו זִ ְב ֵחי תו ָֹדה ;
יו ׁ ִֹש ֵ
שי ה׳; וְ נִ ְפ ְלאו ָֹתיו ִּב ְמצוּ ָלה.
שיו ְּב ִר ָּנהֵ .ה ָּמה ָראוּ ַמ ֲע ֵ ׂ
יס ְּפרוּ ַמ ֲע ָ ׂ
וִ ַ
ה׳ עֹז ְל ַע ּמוֹ יִ ֵּתן ה׳ יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ּׁ ָשלוֹם עו ֶֹשׂה ָׁשלוֹם ִּב ְמרו ָֹמיו הוּ א ְב ַר ֲח ָמיו יַ ֲע ֶשׂה ָׁשלוֹם
ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָּכל ַע ּמוֹ יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.
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יבת ִציּ וֹן ָהיִ ינוּ ְּכח ְֹל ִמיםָ .אז יִ ָּמ ֵלא ְשׂחוֹק ִּפינוּ וּ ְל ׁשוֹנֵ נוּ ִר ָּנה ָאז
ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלוֹת ְּב ׁשוּ ב ה׳ ֶאת ִׁש ַ
שוֹת ִע ָּמנוּ ָהיִ ינוּ ְש ֵׂמ ִחיםׁ .שוּ ָבה ה׳
שוֹת ִעם ֵא ֶּלהִ .הגְ ִּדיל ה׳ ַל ֲע ׂ
ֹאמרוּ ַבגּ וֹיִ ם ִהגְ ִּדיל ה׳ ַל ֲע ׂ
י ְ
יקים ַּב ֶּנגֶ בַ .ה ֹּז ְר ִעים ְּב ִד ְמ ָעה ְּב ִר ָּנה יִ ְקצֹרוּ ָ .הלו ְֹך יֵ ֵל ְך וּ ָבכֹה נ ֵֹשׂא
יתנוּ ] ַּכ ֲא ִפ ִ
[ש ִב ֵ
ֶאת שבותנו ְׁ
ֶמ ֶׁש ְך ַה ָּז ַרע ּבֹא יָ בוֹא ְב ִר ָּנה נ ֵֹשׂא ֲאלֻ ּמֹ ָתיו.

סדר זימון:

המזמןַ :ר ּבו ַֹתי ,נְ ָב ֵר ְך!
עֹונים :יְ ִהי ֵׁשם ה׳ ְמב ָֹר ְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עו ָֹלם.
ִ
ַה ְמ ַז ֵמןִּ :ב ְר ׁשוּ ת ְמ ָרנָ ן וְ ַר ָּבנָ ן וְ ַר ּבו ַֹתי ,נְ ָב ֵר ְך (בעשרה ֱאל ֵֹהינוּ ) ֶׁש ָא ַכ ְלנוּ ִמ ּׁ ֶשלוֹ.
(אל ֵֹהינו) ֶׁש ָא ַכ ְלנוּ ִמ ּׁ ֶשלוֹ וּ ְבטוּ בוֹ ָחיִ ינוּ .
עֹוניםָּ :ברוּ ְך ֱ
ִ
(אל ֵֹהינוּ ) ֶׁש ָא ַכ ְלנוּ ִמ ּׁ ֶשלוֹ וּ ְבטוּ בוֹ ָחיִ ינוּ .
ַה ְמ ַז ֵמןָּ :ברוּ ְך ֱ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה׳ ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ַה ָּזן ֶאת ָהעו ָֹלם ּ ֻכ ּלוֹ ְּבטוּ בוֹ ְּב ֵחן ְּב ֶח ֶסד וּ ְב ַר ֲח ִמים ,הוּ א נ ֵֹתן
ל-ב ָשׂר ִּכי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ וּ ְבטוּ בוֹ ַה ָּגדוֹל ָּת ִמיד לֹא ָח ַסר ָלנוּ וְ ַאל יֶ ְח ַסר ָלנוּ ָמזוֹן ָּת ִמיד
ֶל ֶחם ְל ָכ ָּ
ְלעו ָֹלם וָ ֶעד ַּב ֲעבוּ ר ְׁשמוֹ ַה ָּגדוֹל ִּכי הוּ א ֵאל זָ ן וּ ְמ ַפ ְרנֵ ס ַל ּכֹל וּ ֵמ ִטיב ַל ּכֹל וּ ֵמ ִכין ָמזוֹן ְל ָכל-
ל-חי ָרצוֹן ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה׳ ַה ָּזן ֶאת ַה ּכֹל.
יע ְל ָכ ַ
ְּב ִריּ ו ָֹתיו ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ָּכ ָאמוּ ר ּפו ֵֹת ַח ֶאת יָ ֶד ָך וּ ַמ ְש ִּׂב ַ
אתנוּ ה׳
נו ֶֹדה ְּל ָך ה׳ ֱאל ֵֹהינוּ ַעל ֶׁש ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲאבו ֵֹתינוּ ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה טו ָֹבה וּ ְר ָח ָבה וְ ַעל ֶׁשהו ֵֹצ ָ
ית ָך ֶׁש ָח ַת ְמ ָּת ִּב ְב ָש ֵׂרנוּ וְ ַעל ּתו ָֹר ְת ָך
יתנוּ ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים וְ ַעל ְּב ִר ְ
ֱאל ֵֹהינוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וּ ְפ ִד ָ
ילת ָמזוֹן ָׁש ַא ָּתה זָ ן
יך ֶׁשהו ַֹד ְע ָּתנוּ וְ ַעל ַח ִּיים ֵחן וָ ֶח ֶסד ֶׁשחוֹנַ נְ ָּתנוּ  ,וְ ַעל ֲא ִכ ַ
ֶׁש ִּל ַּמ ְד ָּתנוּ וְ ַעל חֻ ֶּק ָ
וּ ְמ ַפ ְרנֵ ס או ָֹתנוּ ָּת ִמידְּ ,ב ָכל יוֹם וּ ְב ָכל ֵעת וּ ְב ָכל ָׁש ָעה.

על הניסים לקראת יום העצמאות:

ׂית
ַעל ַה ִּנ ִּסים וְ ַעל ַה ּ ֻפ ְר ָקן וְ ַעל ַה ְּגבוּ רוֹת וְ ַעל ַה ְּת ׁשוּ עוֹת וְ ַעל ַה ִּנ ְפ ָלאוֹת וְ ַעל ַה ֶּנ ָחמוֹת ֶׁש ָע ִש ָ
ַל ֲאבו ֵֹתינוּ ַּב ָּי ִמים ָה ֵהם ַּב ְּז ַמן ַה ֶּזה .בימי שיבת ציון השניה כשעמדו עמי ערב על עמך
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.
וְ ַעל ַה ּכֹל ה׳ ֱאל ֵֹהינוּ ֲאנַ ְחנוּ מו ִֹדים ָל ְך וּ ְמ ָב ְר ִכים או ָֹת ְך ,יִ ְת ָּב ַר ְך ִׁש ְמ ָך ְּב ִפי ָּכל ַחי ָּת ִמיד ְלעו ָֹלם
יך ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּטו ָֹבה ֲא ּׁ ֶשר נָ ַתן ָל ְך"ָּ .ברוּ ְך
וָ ֶעדַּ ,כ ָּכתוּ ב" :וְ ָא ַכ ְל ָּת וְ ָש ַׂב ְע ָּת ,וּ ֵב ַר ְכ ָּת ֶאת ה׳ ֱאל ֶֹה ָ
ַא ָּתה ה׳ַ ,על ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ַה ָמזוֹן.
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יר ָך ,וְ ַעל ִציּ וֹן ִמ ְׁש ַּכן ְּכבו ֶֹד ָך ,וְ ַעל ַמ ְלכוּ ת
ַר ֶחם נָ א ה׳ ֱאל ֵֹהינוּ ַעל יִ ְש ָׂר ֵאל ַע ֶּמ ָך ,וְ ַעל יְ רוּ ָׁש ַליִ ם ִע ֶ
יח ָך ,וְ ַעל ַה ַּביִ ת ַהגָ דוֹל וְ ַה ָקדו ֹׁש ֶׁש ִּנ ְק ָרא ִׁש ְמ ָך ָע ָליוֱ .אל ֵֹהינוּ ָ ,א ִבינוּ ְ ,ר ֵענוּ  ,זוּ נֵ נוּ ,
ֵּבית ָּדוִ ד ְמ ִׁש ֶ
יכנוּ
יחנוּ  ,וְ ַה ְרוַ ח ָלנוּ ה׳ ֱאל ֵֹהינוּ ְמ ֵה ָרה ִמ ָּכל ָצרו ֵֹתינוּ  .וְ נָ א ַאל ַּת ְצ ִר ֵ
ַפ ְרנְ ֵסנוּ וְ ַכ ְל ְּכ ֵלנוּ וְ ַה ְרוִ ֵ
ידי ַה ְלוָ ָא ָתםִּ ,כי ִאם ְליָ ְד ָך ַה ְּמ ֵל ָאה ַה ְּפתוּ ָחה
ידי ַמ ְּתנַ ת ָּב ָשׂר וָ ָדם וְ לֹא ִל ֵ
ה׳ ֱאל ֵֹהינוּ  ,לֹא ִל ֵ
ַה ְּקדו ָֹׁשה וְ ָה ְר ָח ָבהֶׁ ,שלֹא נֵ בו ֹׁש וְ לֹא נִ ָּכ ֵלם ְלעו ָֹלם וָ ֶעד.
וּ ְבנֵ ה יְ רוּ ָׁש ַליִ ם ִעיר ַהק ֶֹד ׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ ָּ .ברוּ ְך ַא ָּתה ה׳ּ ,בוֹנֵ ה ְב ַר ֲח ָמיו יְ רוּ ָׁש ַליִ ם( .בלחש:
ָא ֵמן)
ירנוּ ּ ,בו ְֹר ֵאנוּ ֹּ ,ג ֲא ֵלנוּ  ,יו ְֹצ ֵרנוּ ,
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה׳ ֱאל ֵֹהינוּ ֶ ,מ ֶל ְך ָהעו ָֹלםָ ,ה ֵאל ָא ִבינוּ ַ ,מ ְל ֵּכנוּ ַ ,א ִד ֵ
יטיב ַל ּכֹלֶׁ ,ש ְּב ָכל יוֹם וָ יוֹם הוּ א
ְקדו ֵֹׁשנוּ ְקדו ֹׁש יַ ֲעקֹב ,רו ֵֹענוּ רו ֵֹעה יִ ְש ָׂר ַאלַ ,ה ֶּמ ֶל ְך ַה ּטוֹב וְ ַה ֵּמ ִ
יטיב ָלנוּ  ,הוּ א גְ ָמ ָלנוּ  ,הוּ א גו ְֹמ ֵלנוּ  ,הוּ א יִ גְ ְמ ֵלנוּ ָל ַעדְ ,ל ֵחן וּ ְל ֶח ֶסד
יטיב ,הוּ א יֵ ִ
יטיב ,הוּ א ֵמ ִ
ֵה ִ
ישוּ ָעה ,נֶ ָח ָמה ַּפ ְרנָ ָסה וְ ַכ ְל ָּכ ָלה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִּיים
וּ ְל ַר ֲח ִמים וּ ְל ֶרוַ ח ַה ָּצ ָלה וְ ַה ְצ ָל ָחהְּ ,ב ָר ָכה וִ ׁ
וְ ָׁשלוֹם ,וְ ָכל טוֹב; וּ ִמ ָּכל טוּ ב ְלעו ָֹלם ַאל יְ ַח ְּס ֵרנוּ .
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְמלו ְֹך ָע ֵלינוּ ְלעו ָֹלם וָ ֶעד.
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְת ָּב ַר ְך ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם וּ ָב ָא ֶרץ.
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְׁש ַּת ַּבח ְלדוֹר ּדו ִֹרים ,וְ יִ ְת ָּפ ַאר ָּבנוּ ָל ַעד וּ ְלנֵ ַצח נְ ָצ ִחים ,וְ יִ ְת ַה ַּדר ָּבנוּ ָל ַעד וּ ְלעו ְֹל ֵמי
עו ָֹל ִמים.
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ַפ ְרנְ ֵסנוּ ְּב ָכבוֹד.
יכנוּ קו ְֹמ ִמיוּ ת ְל ַא ְר ֵצנוּ .
ארנוּ  ,וְ הוּ א יו ִֹל ֵ
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְׁש ּבוֹר עֻ ֵּלנוּ ֵמ ַעל ַּצ ָּו ֵ
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְׁש ַלח ָלנוּ ְּב ָר ָכה ְמרֻ ָּבה ַּב ַּביִ ת ַה ֶּזה ,וְ ַעל ֻׁש ְל ָחן זֶ ה ֶׁש ָא ַכ ְלנוּ ָע ָליו.
שוֹרוֹת טוֹבוֹת יְ ׁשוּ עוֹת
יב ֵּשׂר ָלנוּ ְּב ׂ
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְׁש ַלח ָלנוּ ֶאת ֵא ִל ָּיהוּ ַה ָּנ ִביא זָ כוּ ר ַל ּטוֹב ,וִ ַ
וְ נֶ ָחמוֹת.
בבית אביו אומרָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ָב ֵר ְך ֶאת ָא ִבי מו ִֹרי ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ַה ֶּזה ,וְ ֶאת ִא ִּמי מו ָֹר ִתי ַּב ֲע ַלת
ַה ַּביִ ת ַה ֶּזה.
נשוי אומרָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ָב ֵר ְך או ִֹתי( ,אם אביו ואמו בחיים :וְ ֶאת ָא ִבי מו ִֹרי ,וְ ֶאת ִא ִּמי
מו ָֹר ִתי ),וְ ֶאת ִא ְׁש ִּתי ,וְ ֶאת זַ ְר ִעי ,וְ ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ִלי.
נשואה אומרתָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ָב ֵר ְך או ִֹתי( ,אם אביה ואמה בחיים :וְ ֶאת ָא ִבי מו ִֹרי ,וְ ֶאת ִא ִּמי
מו ָֹר ִתי ),וְ ֶאת ַּב ֲע ִלי ,וְ ֶאת זַ ְר ִעי ,וְ ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ִלי.
יתם
אורח אומרָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ַה ֶּזה וְ ֶאת ַּב ֲע ַלת ַה ַּביִ ת ַה ֶּזה ,או ָֹתם וְ ֶאת ֵּב ָ
וְ ֶאת זַ ְר ָעם וְ ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ָל ֶהם.
יְ ִהי ָרצוֹןֶׁ ,ש ּלֹא יֵ בו ֹׁש ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ָּבעו ָֹלם ַה ֶּזה ,וְ לֹא יִ ָּכ ֵלם ָלעו ָֹלם ַה ָּבא ,וְ יִ ְצ ַלח ְמאֹד ְּב ָכל
נְ ָכ ָסיו ,וְ יִ ְהיוּ נְ ָכ ָסיו וּ נְ ָכ ֵסינוּ מֻ ְצ ָל ִחים וּ ְקרו ִֹבים ָל ִעיר ,וְ ַאל יִ ְׁשלֹט ָש ָׂטן לֹא ְּב ַמ ֲע ֵשׂי יָ ָדיו וְ לֹא
ְּב ַמ ֲע ֵשׂי יָ ֵדינוּ  ,וְ ַאל יִ זְ ַד ֵקק לֹא ְל ָפנָ יו וְ לֹא ְל ָפנֵ ינוּ ׁשוּ ם ְד ַבר ַה ְרהוֹר ֵח ְטא וַ ֲע ֵב ָרה וְ ָעוֹן ֵמ ַע ָּתה
וְ ַעד עו ָֹלם.
יתם וְ ֶאת זַ ְר ָעם
בסעודה משותפת אומרָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ָב ֵר ְך ֶאת ָּכל ַה ְּמ ֻס ִּבין ַּכאן .או ָֹתם וְ ֶאת ֵּב ָ
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וְ ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ָל ֶהם ,או ָֹתנוּ וְ ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ָלנוּ ְּ ,כמוֹ ֶׁש ִּנ ְת ָּב ְרכוּ ֲאבו ֵֹתינוּ ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב
"א ֵמן".
ֹאמרָ :
ל""-מ ּכֹל"ּ "-כֹל" – ֵּכן יְ ָב ֵר ְך או ָֹתנוּ ּ ֻכ ָּלנוּ יַ ַחד ִּב ְב ָר ָכה ְׁש ֵל ָמה .וְ נ ַ
ִ
"ב ּכֹ
ַּ
יהם וְ ָע ֵלינוּ זְ כוּ ת ֶׁש ְּת ֵהא ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ָׁשלוֹם .וְ נִ ָשׂא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ה׳ ,וּ ְצ ָד ָקה
ַּב ָמרוֹם יְ ַל ְּמדוּ ֲע ֵל ֶ
ֵמאל ֵֹהי יִ ְׁש ֵענוּ  ,וְ נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵש ֶׂכל טוֹב ְּב ֵעינֵ י ֱאל ִֹהים וְ ָא ָדם.
ילנוּ יוֹם ֶׁש ּ ֻכלוֹ ַׁש ָּבת וּ ְמנוּ ָחה ְל ַח ֵּיי ָהעו ָֹל ִמים.
בשבתַ :ה ָר ֲח ָמן הוּ א יַ נְ ִח ֵ
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
ׂיחי; ָאנ ִֹכיֶ ,א ְש ַׂמח
ירה ַלה' ְּב ַח ָּיי; ֲאזַ ְּמ ָרה ֵלאל ַֹהי ְּבעו ִֹדי .יֶ ֱע ַרב ָע ָליו ִש ִ
"א ִׁש ָ
הבריות ככתובָ :
ַּבה'".
יח וּ ְל ַח ֵּיי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא.
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ זַ ֵּכנוּ ִלימוֹת ַה ָּמ ִׁש ַ
(מגְ ּדוֹל) יְ ׁשוּ עוֹת ַמ ְל ּכוֹ ,וְ ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ִל ְמ ִׁשיחוְֹ ,ל ָדוִ ד וּ ְלזַ ְרעוֹ ַעד עו ָֹלם .ע ֶֹשׂה ָׁשלוֹם
ַמגְ ִּדיל ִ
"א ֵמן".
ִּב ְמרו ָֹמיו ,הוּ א יַ ֲע ֶשׂה ָׁשלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָּכל יִ ְש ָׂר ַאל .וְ ִא ְמרוּ ָ :
ירים ָר ׁשוּ וְ ָר ֵעבוּ  ,וְ ד ְֹר ֵׁשי ה׳ לֹא יַ ְח ְסרוּ ָכל
יר ָאיוְּ .כ ִפ ִ
יְ ראוּ ֶאת ה׳ ְקד ָֹׁשיוִּ ,כי ֵאין ַמ ְחסוֹר ִל ֵ
יע ְל ָכל ַחי ָרצוֹןָּ .ברוּ ְך ַה ֶּג ֶבר
טוֹב .הוֹדוּ ַלה׳ ִּכי טוֹבִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹּ .פו ֵֹת ַח ֶאת יָ ֶד ָך ,וּ ַמ ְש ִּׂב ַ
יתי ַצ ִדיק נֶ ֱעזָ ב ,וְ זַ ְרעוֹ
יתי גַ ם זָ ַקנְ ִּתי ,וְ לֹא ָר ִא ִ
ֲא ֶׁשר יִ ְב ַטח ַּבה׳ ,וְ ָהיָ ה ה׳ ִמ ְב ַטחוֹ .נַ ַער ָהיִ ִ
ְמ ַב ֶּק ׁש ָל ֶחם.
בשבתודה מוסיפיםּ :כֹה ָא ַמר ה׳ ִהנְ נִ י ָׁשב ְׁשבוּ ת ָא ֳה ֵלי יַ ֲעקוֹב וּ ִמ ְׁש ְּכנ ָֹתיו ֲא ַר ֵחם וְ נִ ְבנְ ָתה ִעיר
ַעל ִּת ָּל ּה וְ ַא ְרמוֹן ַעל ִמ ְׁש ָּפטוֹ יֵ ֵׁשב; וְ יָ ָצא ֵמ ֶהם ּתו ָֹדה וְ קוֹל ְמ ַש ֲׂח ִקים וְ ִה ְר ִּב ִתים וְ לֹא יִ ְמ ָעטוּ
יעם
יהם יו ׁ ִֹש ֵ
יך; ִמ ְּמצֻ קו ֵֹת ֶ
וְ ִה ְכ ַּב ְד ִּתים וְ לֹא יִ ְצ ָערוּ ; ַל ְׁש ִמ ַע ְּבקוֹל ּתו ָֹדה וּ ְל ַס ֵּפר ָּכל נִ ְפ ְלאו ֶֹת ָ
יס ְּפרוּ
יִ ׁ ְש ַלח ְּד ָברוֹ ,וְ יִ ְר ָּפ ֵאם; יוֹדוּ ַליהוָ ה ַח ְס ּדוֹ; וְ נִ ְפ ְלאו ָֹתיוִ ,ל ְבנֵ י ָא ָדם .וְ יִ זְ ְּבחו זִ ְב ֵחי תו ָֹדה; וִ ַ
שי ה׳; וְ נִ ְפ ְלאו ָֹתיו ִּב ְמצוּ ָלה.
שיו ְּב ִר ָּנהֵ .ה ָּמה ָראוּ ַ ,מ ֲע ֵ ׂ
ַמ ֲע ָ ׂ
ה׳ עֹז ְל ַע ּמוֹ יִ ֵּתן ה׳ יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ּׁ ָשלוֹם .עו ֶֹשׂה ָׁשלוֹם ִּב ְמרו ָֹמיו הוּ א ְב ַר ֲח ָמיו יַ ֲע ֶשׂה ָׁשלוֹם
ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָּכל ַע ּמוֹ יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.
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הפטרה לשבתודה
שחר אבקשך

\ רבי שלמה אבן גבירול

ש ַּג ִּבי
ׁ ַש ַחר ֲא ַב ֶּק ׁ ְש ָך צוּ ִרי וּ ִמ ְ ׂ
יך ׁ ַש ְח ִרי וְ גַ ם ַע ְר ִּבי
ֶא ְער ְֹך ְל ָפנֶ ָ
ִל ְפנֵ י גְ דֻ ָּל ְת ָך ֶא ְעמֹד וְ ֶא ָּב ֵהל
ִּכי ֵעינְ ָך ִּת ְר ֶאה ָכל ַמ ְח ׁ ְשבוֹת ִל ִּבי
ַמה ֶּזה ֲא ׁ ֶשר יוּ ַכל ַה ֵּלב וְ ַה ָּל ׁשוֹן
שוֹת וּ ַמה ּכ ַֹח רוּ ִחי ְּבתו ְֹך ִק ְר ִּבי
ַל ְע ׂ
יטב זִ ְמ ַרת ֱאנו ֹׁש ַעל ֵּכן
ִה ֵּנה ְל ָך ִּת ַ
נש ַמת ֱאל ַֹּה ִּבי
או ְֹד ָך ְבעוֹד ִּת ְהיֶ ה ׁ ְ

הפטרה לשבת-תודה ירמיה ל-לא
ל-ת ָּל ּה,
י-שב ׁ ְשבוּ ת ָא ֳה ֵלי יַ ֲעקוֹב ,וּ ִמ ׁ ְש ְּכנ ָֹתיוֲ ,א ַר ֵחם; וְ נִ ְבנְ ָתה ִעיר ַע ִּ
יח ּכֹה ָא ַמר ה'ִ ,הנְ נִ ׁ ָ
ש ֲח ִקים; וְ ִה ְר ִּב ִתים וְ לֹא יִ ְמ ָעטוּ ,
ל-מ ׁ ְש ָּפטוֹ יֵ ׁ ֵשב .יט וְ יָ ָצא ֵמ ֶהם ּתו ָֹדה ,וְ קוֹל ְמ ַ ׂ
וְ ַא ְרמוֹן ַע ִ
וְ ִה ְכ ַּב ְד ִּתים וְ לֹא יִ ְצ ָערוּ  .כ וְ ָהיוּ ָבנָ יו ְּכ ֶק ֶדם ,וַ ֲע ָדתוֹ ְל ָפנַ י ִּת ּכוֹן; וּ ָפ ַק ְד ִּתיַ ,על ָּכל-ל ֲֹח ָציו .כא
ת-ל ּבוֹ,
וְ ָהיָ ה ַא ִּדירוֹ ִמ ֶּמנּ וּ  ,וּ מ ׁ ְֹשלוֹ ִמ ִּק ְר ּבוֹ יֵ ֵצא ,וְ ִה ְק ַר ְב ִּתיו ,וְ נִ ַּג ׁש ֵא ָליִּ :כי ִמי הוּ א-זֶ ה ָע ַרב ֶא ִ
יתם ִליְ ,ל ָעם; וְ ָאנ ִֹכיֶ ,א ְהיֶ ה ָל ֶכם ֵלאלהים.
ָלגֶ ׁ ֶשת ֵא ַלי--נְ ֻאם-ה' .כב וִ ְהיִ ֶ
ה--ס ַערִ ,מ ְתגּ ו ֵֹררַ :על ר ׁ
ַ
כג ִה ֵּנה ַס ֲע ַרת ה'ֵ ,ח ָמה יָ ְצ ָא
ֹאש ְר ׁ ָש ִעים ,יָ חוּ ל .כד לֹא יָ ׁשוּ בֲ ,חרוֹן
ד-ה ִקימוְֹ ,מזִ ּמוֹת ִל ּבוֹ; ְּב ַא ֲח ִרית ַה ָּי ִמיםִּ ,ת ְת ּבוֹנְ נוּ ָב ּה .כה ָּב ֵעת ַה ִהיא,
שֹתוֹ וְ ַע ֲ
ד-ע ׂ
ַאף-ה'ַ ,ע ֲ
לי ְל ָעם.ש ָר ֵאל; וְ ֵה ָּמה ,יִ ְהיוּ ִ
נְ ֻאם-ה'ֶ ,א ְהיֶ ה ֵלאלהיםְ ,לכֹל ִמ ׁ ְש ְּפחוֹת יִ ְ ׂ
ידי ָח ֶרב; ָהלו ְֹך ְל ַה ְר ִּגיעוֹ ,יִ ְ ׂ
ש ִר ֵ
א ּכֹהָ ,א ַמר ה'ָ ,מ ָצא ֵחן ַּב ִּמ ְד ָּברַ ,עם ְ ׂ
ש ָר ֵאל .ב ֵמ ָרחוֹק ,ה'
יך ָח ֶסד .ג עוֹד ֶא ְבנֵ ְך וְ נִ ְבנֵ יתְּ ,בתוּ ַלת
ל-כן ְמ ׁ ַש ְכ ִּת ְ
יךַ ,ע ֵּ
נִ ְר ָאה ִלי; וְ ַא ֲה ַבת עו ָֹלם ֲא ַה ְב ִּת ְ
ש ָר ֵאל :עוֹד ַּת ְע ִּדי ֻת ַּפיִ ְך ,וְ יָ ָצאת ִּב ְמחוֹל ְמ ַ ׂ
יִ ְ ׂ
ש ֲח ִקים .ד עוֹד ִּת ְּט ִעי ְכ ָר ִמיםְּ ,ב ָה ֵרי ׁש ְֹמרוֹן;
נָ ְטעוּ נ ְֹט ִעים ,וְ ִח ֵּללוּ  .ה ִּכי יֶ ׁש-יוֹםָ ,ק ְראוּ נ ְֹצ ִרים ְּב ַהר ֶא ְפ ָריִ ם; קוּ מוּ וְ נַ ֲע ֶלה ִציּ וֹןֶ ,אל-ה'
ֱאל ֵֹהינוּ .
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ֹאש ַהגּ וֹיִ ם; ַה ׁ ְש ִמיעוּ ַה ְללוּ  ,וְ ִא ְמרוּ  ,הו ׁ ַֹשע ה'
ש ְמ ָחה ,וְ ַצ ֲהלוּ ְּ ,בר ׁ
ו ִּכי-כֹה ָא ַמר ה'ָ ,רנּ וּ ְליַ ֲעקֹב ִ ׂ
י-א ֶרץ--
ש ָר ֵאל .ז ִהנְ נִ י ֵמ ִביא או ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ָצפוֹן ,וְ ִק ַּב ְצ ִּתים ִמ ַּי ְר ְּכ ֵת ָ
ת-ע ְּמ ָךֵ ,את ׁ ְש ֵא ִרית יִ ְ ׂ
ֶא ַ
ילם
ָּבם ִע ֵּור וּ ִפ ֵּס ַחָ ,ה ָרה וְ י ֶֹל ֶדת יַ ְח ָּדוָ :ק ָהל ָּגדוֹל ,יָ ׁשוּ בוּ ֵה ָּנה .ח ִּב ְב ִכי יָ בֹאוּ  ,וּ ְב ַת ֲחנוּ נִ ים או ִֹב ֵ
ש ָר ֵאל ְל ָאב ,וְ ֶא ְפ ַריִ ם ְּבכ ִֹרי
יתי ְליִ ְ ׂ
י-היִ ִ
יכם ֶאל-נַ ֲח ֵלי ַמיִ םְּ ,ב ֶד ֶר ְך יָ ׁ ָשר לֹא יִ ָּכ ׁ ְשלוּ ָּב ּהִּ :כ ָ
או ִֹל ֵ
ש ָר ֵאל יְ ַק ְּב ֶצנּ וּ  ,וּ ׁ ְש ָמרוֹ,
הוּ א .ט ׁ ִש ְמעוּ ְד ַבר-ה' גּ וֹיִ ם ,וְ ַה ִּגידוּ ָב ִא ִּיים ִמ ֶּמ ְר ָחק; וְ ִא ְמרוּ ְ ,מזָ ֵרה יִ ְ ׂ
י-פ ָדה ה'ֶ ,את-יַ ֲעקֹב; וּ גְ ָאלוִֹ ,מ ַּיד ָחזָ ק ִמ ֶּמנּ וּ .
ְּכר ֶֹעה ֶע ְדרוֹ .י ִּכ ָ

תפילה מיוחדת למי שזכו לחיות בארץ ישראל
ולראות בתקומתה
מעובד על פי תפילה מן הגניזה לעולים למקום המקדש בהר-הבית

יתנִ י ַל ֲעלוֹת וְ ִל ְראוֹת בבניין
יך ה' ֱא־ל ַֹהי ׁ ֶש ָּנ ַת ָּת ִלי ַח ִּיים וַ ֲחנַ נְ ַּתנִ י ָּב ֶהם ,וְ זִ ִּכ ָ
מוֹדה ֲאנִ י ְל ָפנֶ ָ
יקוּ וּ
ש ָר ֵאל וִ ַ
עירך והארץ אשר עיני ה' אלוהיך בה ֲא ׁ ֶשר ִח ּכוּ ִל ְראוֹת ִּבנְ יָ נה ָּכל ַע ְּמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂ
יך
ַל ֲעלוֹת ֵא ָליה וּ ְל ִה ְס ּתו ֵֹפף ְּב ֵצל חוֹמו ָֹתיה וּ ְל ִה ְת ַא ֵּבק ַּב ֲע ָפרה וּ ְל ִה ְת ַע ֵּפר ַּב ֲא ָבקה .וַ ֲאנִ ו ַע ְב ְּד ָ
יתנִ ו ִל ְראוֹת ֲא ׁ ֶשר ִח ִּכינו ,וְ ָר ִאינו ֲא ׁ ֶשר ִא ִּוינו ,וְ ׁ ַש ְרנו ֲא ׁ ֶשר ִק ִּוינו ,וְ זָ ִכינו ַל ֲעמֹד וּ ְל ִה ְתיַ ֵּצב
זִ ִּכ ַ
יכל ָק ְד ׁ ְש ָך.
נֶ גֶ ד ֵה ַ
יך,
ימנוּ ִמן ַהזּ ו ִֹכים ִל ְראוֹת ַה ְב ָטחו ֶֹת ָ
ש ֵ
יך ה' ֱא־ל ַֹהי וֵ א־ל ֵֹהי ֲאבו ַֹתיֶ ׁ ,ש ְּת ִ ׂ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
שיגוּ
יך ,וְ ֶת ֱאסֹף נּ דוּ ֵחי ַע ְּמ ָך וְ ֶת ֱאגֹר נְ פו ִֹצים ְל ַמ ַען יַ ִּ ׂ
ימי נֶ ָחמו ֶֹת ָ
יך ,וּ ְל ִה ְת ַק ֵּים ִּב ֵ
וְ ַל ְחזוֹת נְ ִעימו ֶֹת ָ
יהם ,וְ יַ ֲעלוּ ּ ֻכ ָּלם ֶאל ַה ָּמקוֹם ַה ֶּזה ֲא ׁ ֶשר הוּ א ִמ ְב ַחר ָהעו ָֹלםְ ,סג ַֻּלת ַה ְּמקוֹמוֹתֶ ,ח ְמ ַּדת
ֶח ְפ ֵצ ֶ
יאים ַּכ ֲא ׁ ֶשר
ַה ְּנ ָפ ׁשוֹתְ ,מ ֻק ָּד ׁש ִמ ָּכל ַה ְּקדֻ ּׁשוֹת ,וְ ִת ׁ ְש ֶרה ׁ ְש ִכינָ ְת ָך ּבוֹ ,וְ יֵ ֵרד ֶחזְ יוֹנְ ָך ַעל ַה ְּנ ִב ִ
ש ְמ ָח ֵתנוּ וּ ְרצוֹן ִל ֵּבנוּ  .וַ ֲאנִ י
ִה ְב ַט ְח ָּת ,וּ ְת ַמ ֵהר ָּכל ֵא ֶּלה וְ לֹא ְּת ַא ֵחר ,וּ ְת ַד ְּב ֵקנוּ ְּב ַא ֲה ָב ְת ָךִּ ,כי זֹאת ִ ׂ
ימנוּ  ,וְ ַאל ֵאבו ֹׁש
ש ֵאנוּ וְ ַת ׁ ְש ִל ֵ
ימנוּ וּ ְתנַ ְ ׂ
ַע ְב ְּד ָך ֶאזְ ֶּכה ְּברֹב ַח ְס ְּד ָך ִל ְראוֹת ָּכל ֵא ֶּלה ,וּ ְת ַח ֵּינוּ וְ ַת ְח ִל ֵ
יךַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָא ַמ ְר ָּת "וְ יָ ַד ְע ָּת ַהיּ וֹם ִּכי ֲאנִ י ה' ֲא ׁ ֶשר לֹא יֵ בו ֹׁשוּ
ית ָ
יך וְ ַאל ֶא ָּכ ֵלם ִּכי ִק ִּו ִ
ית ָ
ִּכי ִק ִּו ִ
קוֹוַ י ,לישועתך קיויתי ה'".
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הבדלה
נוסח משולב
ִה ֵּנה ֵאל יְ ׁשוּ ָע ִתי ֶא ְב ַטח וְ לא ֶא ְפ ָחד:
ישוּ ָעה:
ִּכי ָע ִּזי וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה ה' .וַ יְ ִהי ִלי ִל ׁ
ששׂוןִ .מ ַּמ ַעיְ נֵ י ַהיְ ׁשוּ ָעה:
וּ ׁ ְש ַא ְב ֶּתם ַמיִ ם ְּב ָ ׂ
ַלה' ַהיְ ׁשוּ ָעהַ .על ַע ְּמ ָך ִב ְר ָכ ֶת ָך ֶּס ָלה:
להי יַ ֲעקב ֶס ָלה:
ש ָּגב ָלנוּ ֱא ֵ
ה' ְצ ָבאות ִע ָּמנוּ ִ .מ ְ ׂ
ה' ְצ ָבאותַ .א ׁ ְש ֵרי ָא ָדם ּב ֵט ַח ָּב ְך:
יעהַ .ה ֶּמ ֶל ְך יַ ֲענֵ נוּ ְּביום ָק ְר ֵאנוּ :
הוש ָ
ה' ׁ ִ
יקרֵּ .כן ִּת ְהיֶ ה ָלנוּ :
ששׂון וִ ָ
ש ְמ ָחה וְ ָ ׂ
אורה וְ ִ ׂ
ַל ְּיהוּ ִדים ָהיְ ָתה ָ
שא .וּ ְב ׁ ֵשם ה' ֶא ְק ָרא ) :
(כוס יְ ׁשוּ עות ֶא ָּ ׂ
ּ
שר ֶא ֵּתן .קוּ ִמי או ִֹרי ִּכי ָבא או ֵֹר ְך ,וּ ְכבוֹד ה׳ ָע ַליִ ְך
אשוֹן ְל ִציּ וֹן ִה ֵּנה ִה ָּנם ,וְ ִלירוּ ׁ ָש ַליִ ם ְמ ַב ֵּ ׂ
ִר ׁ
זָ ַרחִּ .כי ִה ֵּנה ַהח ׁ ֶֹש ְך יְ ַכ ֶּסה ֶא ֶרץ וַ ֲע ָר ֶפל ְל ֻא ִּמים ,וְ ָע ַליִ ְך יִ זְ ַרח ה׳ וּ ְכבוֹדוֹ ָע ַליִ ְך יֵ ָר ֶאה.
שא ,וּ ְב ׁ ֵשם ה׳ ֶא ְק ָרא.
ישוּ עוֹת ֶא ָּ ׂ
ּכוֹס ׁ
ָא ָּנא ה׳ הו ׁ ִֹש ָ
יעה ָּנא (שתי פעמים).
ָא ָּנא ה׳ ַה ְצ ִל ָ
יחה נָ א (שתי פעמים).
ילינוּ ...
יחנוּ ַ ,ה ְצ ַלח ּד ָר ֵכינוּ ַ ,ה ְצ ַלח ִל ּמוּ ֵדינוּ ַ ,ה ְצ ַלח ְמ ִדינָ ֵתנוּ ַ ,ה ְצ ַלח ַחיָ ֵ
ַה ְצ ִל ֵ
שא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ה׳ וּ ְצ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֵֹהי
שה יָ ֵדינוּ ְּ ,כ ִד ְכ ִתיב יִ ָּ ׂ
וּ ׁ ְש ַלח ְּב ָר ָכה ְרוָ ָחה וְ ַה ְצ ָל ָחה ְּב ָכל ַמ ֲע ֵ ׂ
ש ִּכיל ,וַ ה׳
יקר .וּ ְכ ִתיב וַ יְ ִהי ָדוִ ד ְל ָכל ְּד ָר ָכיו ַמ ְ ׂ
שֹן וִ ָ
ש ׂ
ש ְמ ָחה ,וְ ָ ׂ
יִ ׁ ְשעוַֹ .ליּ הוּ ִדים ָהיְ ָתה או ָֹרה וְ ִ ׂ
ש ֶכל טוֹב ְּב ֵעינֵ י ֱאל ִֹהים וְ ָא ָדם.
ִע ּמוֵֹּ .כן יִ ְהיֶ ה ִע ָּמנוּ ָת ִמיד .וְ נ ַֹח ָמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינֵ י ה׳ ֵּכן נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵ ׂ
לח ִּיים).
ַס ְב ֵרי חברי (ועוניםַ :
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה׳ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםּ ,בו ֵֹרא ְּפ ִרי ַה ֶּג ֶפן.
ש ִמים.
(מינֵ י) ְב ָ ׂ
ש ֵּבי) ִ
(ע ְ ׂ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה׳ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםּ ,בו ֵֹרא ֲע ֵצי ִ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה׳ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםּ ,בו ֵֹרא ְמאו ֵֹרי ָה ֵא ׁש.
ש ָר ֵאל
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה׳ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםַ ,ה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹד ׁש ְלחוֹל וּ ֵבין אוֹר ְלח ׁ ֶֹש ְך וּ ֵבין יִ ְ ׂ
שהָּ .ברוּ ְך ַא ָּתה ה׳ַ ,ה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹד ׁש ְלחוֹל.
יעי ְל ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶ ׂ
ָל ַע ִּמים וּ ֵבין יוֹם ַה ּׁ ְש ִב ִ
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