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יכם ַמלְ ֲא ֵכי ַה ּ ׁ ָש ֵרתַ ,מלְ ֲא ֵכי
<לום ֲעלֵ ֶ
ׁ ָש ֹ
ֶעלְ יוֹ ןִ ,מ ֶמלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים
ְ
ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא( :ג"פ):
ּב ֹו ֲא ֶכם לְ ׁ ָשלוֹ ם ַמלְ ֲא ֵכי ַה ּ ׁ ָשלוֹ םַ ,מלְ ֲא ֵכי
ֶעלְ יוֹ ןִ ,מ ֶמלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים
ְ
ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא( :ג"פ):
ָּב ְרכ ּונ ּו לְ ׁ ָשלוֹ ם ַמלְ ֲא ֵכי ַה ּ ׁ ָשלוֹ םַ ,מלְ ֲא ֵכי
ֶעלְ יוֹ ןִ ,מ ֶמלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים
ְ
ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא( :ג"פ):
את ֶכם לְ ׁ ָשלוֹ ם ַמלְ ֲא ֵכי ַה ּ ׁ ָשלוֹ םַ ,מלְ ֲא ֵכי
ֵצ ְ
ֶעלְ יוֹ ןִ ,מ ֶמלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים
ְ
ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא( :ג"פ):
ִּכי ַמ ְל ָא ָכיו יְ ַצ ֶ ּוה ָּל ְךִ ,ל ׁ ְש ָמ ְר ָך ְּב ָכל דְּ ָר ֶכ ָ
יך:
את ָך ּובוֹ ֶא ָךֵ ,מ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלם:
יְ יָ יִ ׁ ְשמֹר ֵצ ְ
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ִר ּבוֹ ן ָּכל ָהעוֹ לָ ִמים ֲאדוֹ ן ָּכל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ֲאדוֹ ן ַה ּ ׁ ָשלוֹ םֶ .מלֶ ְך
ַא ִ ּבירֶ .מלֶ ְך ָּברו ְּךֶ .מלֶ ְך ָ ּגדוֹ לֶ .מלֶ ְך דּ וֹ ֵבר ׁ ָשלוֹ םֶ .מלֶ ְך
ָהדוּרֶ .מלֶ ְך ָו ִתיקֶ .מלֶ ְך זָ ְךֶ .מלֶ ְך ֵחי ָהעוֹ לָ ִמיםֶ .מלֶ ְך טוֹ ב
ו ֵּמ ִטיבֶ .מלֶ ְך יָ ִחיד ו ְּמיו ָּחדֶ .מלֶ ְך ַּכ ִ ּבירֶ .מלֶ ְך <לוֹ ֵב ׁש ַר ֲח ִמים.
ֶמלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכיםֶ .מלֶ ְך נִ שְׂ ָ ּגבֶ .מלֶ ְך סוֹ ֵמ ְך נוֹ ְפלִ יםֶ .מלֶ ְך
אשיתֶ .מלֶ ְך ּפוֹ ֶדה ו ַּמ ִצילֶ .מלֶ ְך ַצח וְ ָאדוֹ ם.
עֹשֶׂ ה ַמ ֲעשֵׂ ה ְב ֵר ׁ ִ
ֶמלֶ ְך ָקדוֹ ׁשֶ .מלֶ ְך ָרם וְ נִ ּ ָׂשאֶ .מלֶ ְך ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלהֶ .מלֶ ְך
ָּת ִמים דַּ ְרכּ וֹ :

ֲאנִ י לְ ָפנֶ ָ
ית ִע ָּמ ִדי וַ ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה
יך יְ יָ ֱאל ַֹהי וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ַתיַ .על ָּכל ַה ֶח ֶסד ֲא ׁ ֶשר ָעשִׂ ָ
מוֹ ֶדה
ָ
יתי .ו ְּברו ִּכים ֵהם
יתי וְ ִעם ָּכל ְ ּב ִר ּיוֹ ֶתיך ְ ּבנֵ י ְב ִר ִ
ָע ִתיד לַ ֲעשׂ וֹ ת ִע ִּמי וְ ִעם ָּכל ְ ּבנֵ י ֵב ִ
ְ
ָ
ַמלְ ָא ֶכ ָ
יך ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים וְ ַה ּ ְטהוֹ ִרים ׁ ֶשעֹשִׂ ים ְרצוֹ נֶ ךֲ .אדוֹ ן ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ֶמלֶ ך ׁ ֶש ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶשלּ וֹ
יתי וְ ָכל ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ַח ִ ּיים טוֹ ִבים
ָ ּב ְר ֵכנִ י ַב ּ ׁ ָשלוֹ ם .וְ ִת ְפקוֹ ד אוֹ ִתי וְ ֶאת ָּכל ְ ּבנֵ י ֵב ִ
ָ
אשיתֲ .א ַח ֶּלה ָפנֶ יך ַה ְּמ ִא ִירים
וּלְ ׁ ָשלוֹ םֶ :מלֶ ְך ֶעלְ יוֹ ן ַעל ָּכל ְצ ָבא ָמרוֹ ם .יוֹ ְצ ֵרנ ּו יוֹ ֵצר ְ ּב ֵר ׁ ִ
יתי לִ ְמצ ֹא ֵחן וְ שֵׂ ֶכל טוֹ ב ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ו ְּב ֵעינֵ י ָכל ְ ּבנֵ י ָא ָדם וְ ַחוָ ה
ׁ ֶש ְּתזַ ֶּכה אוֹ ִתי וְ ֶאת ָּכל ְ ּבנֵ י ֵב ִ
ְ
ְ
ו ְּב ֵעינֵ י ָכל רוֹ ֵאינ ּו לַ ֲעבוֹ ָד ֶת ָך .וְ זַ ֵּכנ ּו לְ ַק ֵ ּבל ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת ִמ ּתוֹ ך רוֹ ב שִׂ ְמ ָחה ו ִּמ ּתוֹ ך עֹ ֶשׁר וְ ָכבוֹ ד
יתי ו ִּמ ָּכל ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל ָּכל ִמינֵ י חוֹ לִ י
ו ִּמ ּתוֹ ְך ִמעוּט ֲעוֹנוֹ ת .וְ ָה ֵסר ִמ ֶּמ ִ ּני ו ִּמ ָּכל ְ ּבנֵ י ֵב ִ
וְ ָכל ִמינֵ י ַמ ְדוֶ ה וְ ָכל ִמינֵ י ַדלּ וּת וַ ֲענִ ּיוּת וְ ֶא ְביוֹ נוּת .וְ ֵתן ָ ּבנ ּו יֵ ֶצר טוֹ ב לְ ָע ְבדְּ ָך ֶ ּב ֱא ֶמת
ו ְּביִ ְר ָאה ו ְּב ַא ֲה ָבה .וְ נִ ְהיֶ ה ְמ ֻכ ָ ּב ִדים ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ו ְּב ֵעינֵ י ָכל רוֹ ֵאינוִּּ .כי ַא ָּתה הוּא ֶמלֶ ְך ַה ָּכבוֹ ד
ִּכי לְ ָך נָ ֶאה ִּכי לְ ָך יָ ֶאהָ :א ָ ּנא ֶמלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים ַצ ֵּוה לְ ַמלְ ָא ֶכ ָ
יך ַמלְ ֲא ֵכי ַה ּ ׁ ָש ֵרת ְמ ׁ ָש ְר ֵתי
יתי ְ ּביוֹ ם ָק ְד ׁ ֵשנוִּּ .כי ִה ְדלַ ְק ִּתי נֵ רוֹ ַתי
ֶעלְ יוֹ ן ׁ ֶש ִ ּי ְפ ְקדוּנִ י ְ ּב ַר ֲח ִמים וִ ָיב ְרכוּנִ י ְ ּבבוֹ ָאם לְ ֵב ִ
ָ
יתך לְ ַה ּ ִפיל ְּת ִח ָ ּנ ִתי
אתי לְ ֵב ְ
וְ ִה ַּצ ְע ִּתי ִמ ּ ָט ִתי וְ ֶה ֱחלַ ְפ ִּתי שִׂ ְמלוֹ ַתי לִ ְכבוֹ ד יוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת .ו ָּב ִ
לְ ָפנֶ ָ
את ְ ּב ׁ ִש ּ ׁ ָשה יָ ִמים ָּכל ַה ְ ּיצוּר .וָ ֶא ׁ ְשנֶ ה וָ ֲא ׁ ַש ֵּל ׁש
יך ׁ ֶש ַּת ֲע ִביר ַאנְ ָח ִתי .וָ ָא ִעיד ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָר ָ
יתנִ י לְ זָ ְכרוֹ וּלְ ִה ְת ַע ֵ ּנג ְ ּביֶ ֶתר נִ ׁ ְש ָמ ִתי ֲא ׁ ֶשר
עוֹ ד לְ ָה ִעיד ַעל כּ וֹ ִסי ְ ּבתוֹ ְך שִׂ ְמ ָח ִתיַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ִצ ִּו ַ
אתי
יתי יְ יָ לִ ְק ָר ִ
יתנִ י לְ ׁ ָש ְר ֶת ָך וְ ֵכן ַא ִ ּגיד ְ ּג ֻד ָּל ְת ָך ְ ּב ִר ָ ּנה .וְ ׁ ִש ִּו ִ
נָ ַת ָּת ִ ּבי .בּ וֹ ֶא ׁ ְשבּ וֹ ת ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצ ִּו ַ
ָ
ָ
ָ
ׁ ֶש ְּת ַר ֲח ֵמנִ י עוֹ ד ְ ּבגָ לו ִּתי לְ גָ ֳאלֵ נִ י .וּלְ עוֹ ֵרר לִ ִ ּבי לְ ַא ֲה ָב ֶתך .וְ ָאז ֶא ׁ ְשמוֹ ר ּ ִפ ּקו ֶּדיך וְ ֻח ֶּקיך ְ ּבלִ י
ֶע ֶצב וְ ֶא ְת ּ ַפ ֵּלל ַּכדָּ ת ָּכ ָראוּי ו ְּכנָ כוֹ ןַ :מלְ ֲא ֵכי ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם בּ וֹ ֲא ֶכם לְ ׁ ָשלוֹ םּ ָ .ב ְרכוּנִ י לְ ׁ ָשלוֹ ם
את ֶכם לְ ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם ָא ֵמן ֶסלָ ה:
וְ ִא ְמר ּו ָ ּברו ְּך לְ ׁ ֻשלְ ָחנִ י ֶה ָערו ְּך .וְ ֵצ ְ
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ֵא ׁ ֶשת ַחיִ ִ úמי יִ ְמ ָצא וְ ָרחֹק
ִמ ּ ְפנִ ינִ ים ִמ ְכ ָר ּה:
ָּב ַטח ָ ּב ּה ֵúב ַ ּב ְע ָּ úה וְ ׁ ָש ָúú
ל ֹא יֶ ְח ָסר:
ְ ּג ָמ ְַ úתה ּו טוֹ ב וְ ל ֹא ָרע ָּכú
יְ ֵמי ַח ֶ ּייה:
דָּ ְר ׁ ָשה ֶצ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים וַ ַּת ַעשׂ
יה:
ְ ּב ֵח ֶפץ ַּכ ּ ֶפ ָ
ָה יְ ָתה ָּכ ֳאנִ ּיוֹ ת סוֹ ֵחר ִמ ֶּמ ְר ָחק
ָּת ִביא ְַ úח ָמ ּה:
ַו ָּת ָקם ְ ּבעוֹ ד ַúיְ ָúה וַ ִּת ֵּתן
יה:
ית ּה וְ חֹק ְúנַ ֲער ֶֹת ָ
ֶט ֶרף ְֵ úב ָ
זָ ְמ ָמה שָׂ ֶדה וַ ִּת ָּק ֵחה ּו ִמ ּ ְפ ִרי
יה נָ ְט ָעה ָּכ ֶרם:
ַכ ּ ֶפ ָ
יה וַ ְּת ַא ֵּמץ
ָח גְ ָרה ְבעוֹ ז ָמ ְתנֶ ָ
יה:
זְ ר ֹעוֹ ֶת ָ
ָט ֲע ָמה ִּכי טוֹ ב ַס ְח ָר ּה ל ֹא
יִ ְכ ֶ ּבה ַב ַּúיְ ָúה נֵ ָר ּה:
יה ׁ ִש ְָּ úחה ַב ִּכ ׁ
יה
ישוֹ ר וְ ַכ ּ ֶפ ָ
יָ ֶד ָ
ָּת ְמכ ּו ָפ ְֶ úך:
יה
ַּכ ּ ָפ ּה ּ ָפ ְרשָׂ ה ֶָ úענִ י וְ יָ ֶד ָ
ׁ ִש ְָּ úחה ֶָ úא ְביוֹ ן:
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ית ּה ִמ ּ ׁ ָש ֶúג ִּכי
ל ֹ א ִת ָירא ְֵ úב ָ
ית ּה ָֻ úב ׁש ׁ ָשנִ ים:
ָכּ ֵ úב ָ
ַמ ְר ַבדִּ ים ָעשְׂ ָתה ָּּ úה ׁ ֵש ׁש
וְ ַא ְר ָ ּג ָמן ְúבו ׁ ָּש ּה:
ַ ּב ְע ָּ úה
ַ ּב ּ ׁ ְש ָע ִרים
נ וֹ ָדע
ְ ּב ׁ ִש ְב ּתוֹ ִעם זִ ְקנֵ י ָא ֶרץ:
ָס ִדין ָעשְׂ ָתה וַ ִּת ְמכּ ֹר וַ ֲחגוֹ ר
נָ ְתנָ ה ְַּ úכנַ ֲענִ י:
עֹ ז וְ ָה ָדר ְúבו ׁ ָּש ּה וַ ִּתשְׂ ַחק
ְúיוֹ ם ַא ֲחרוֹ ן:
יה ּ ָפ ְת ָחה ְב ָח ְכ ָמה וְ תוֹ ַרת
ּ ִפ ָ
ֶח ֶסד ַעׁ úְ úשוֹ נָ ּה:
ית ּה וְ ֶֶ úחם
צ וֹ ִפ ָ ּיה ֲה ִúיכוֹ ת ֵ ּב ָ
ֹאכ:ú
ַע ְצúוּת ל ֹא ת ֵ
יה וַ יְ ַא ּ ׁ ְשרו ָּה ַ ּב ְע ָּ úה
ָק מ ּו ָבנֶ ָ
וַ יְ ַה ְּ úָ úה:
ַר בּ וֹ ת ָ ּבנוֹ ת ָעשׂ ּו ָחיִ  úוְ ַא ְּת
ָע ִúית ַעֻּ úכ ָּúנָ ה:
ׁ ֶש ֶקר ַה ֵחן וְ ֶה ֶבַ úה ּי ִֹפי ִא ּ ׁ ָשה
יִ ְר ַאת יְ יָ ִהיא ִת ְת ַה ָּ:úú
יה ְúúו ָּה
יה וִ ַ
ְּת נ ּו ָּ úה ִמ ּ ְפ ִרי יָ ֶד ָ
יה:
ַב ּ ׁ ְש ָע ִרים ַמ ֲעשֶׂ ָ
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וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר

ֹיום ַה ּ ׁ ִש ּ ׁ ִשי :וַ יְ ֻכלּ ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ ָכל
יעי
ְצ ָב ָאם :וַ יְ ַכל ֱאל ֹ ִהים ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
יעי
ְמלַ ְ
אכ ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ ה .וַ ִ ּי ׁ ְשבּ ֹת ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
אכ ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ ה :וַ יְ ָב ֶר ְך ֱאל ֹ ִהים ֶאת
ִמ ָּכל ְמלַ ְ
יעי וַ יְ ַקדֵּ ׁש אֹתוֹ ִּ .כי בוֹ ׁ ָש ַבת ִמ ָּכל
יוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
אכ ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָרא ֱאל ֹ ִהים לַ ֲעשׂ וֹ ת:
ְמלַ ְ
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָ ּבנָ ן וְ ַרבּ וֹ ַתי:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם בּ וֹ ֵרא
ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ .א ׁ ֶשר
ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ָר ָצה ָבנוּ .וְ ׁ ַש ַ ּבת
ָק ְד ׁשוֹ ְ ּב ַא ֲה ָבה ו ְּב ָרצוֹ ן ִהנְ ִחילָ נוּ .זִ ָּכרוֹ ן לְ ַמ ֲעשֵׂ ה
יאת
אשיתְּ .ת ִח ָּלה לְ ִמ ְק ָר ֵאי ק ֹ ֶד ׁש זֵ ֶכר לִ ִיצ ַ
ְב ֵר ׁ ִ
ִמ ְצ ָריִ ם .וְ ׁ ַש ַ ּבת ָק ְד ׁ ְש ָך ְ ּב ַא ֲה ָבה ו ְּב ָרצוֹ ן
ִהנְ ַחלְ ָּתנוּּ ָ :ברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ְמ ַקדֵּ ׁש ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת:
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ימנ ּו ָתא ׁ ְש ֵל ָמ ָתא ֶח ְד ָו ָתא
ַא ְת ִקינ ּו ְסע ּו ָד ָתא ִד ְמ ֵה ְ
ישאַ :א ְת ִקינ ּו ְסע ּו ָד ָתא ְד ַמ ְל ָּכא.
דְּ ַמ ְל ָּכא ַקדִּ ׁ ָ
ישין ּוזְ ֵער ַאנְ ּ ִפין
דָּ א ִהיא ְסע ּו ָד ָתא דַּ ֲח ַקל ַּת ּפ ּו ִחין ַקדִּ ׁ ִ
ישאַ .א ְתיָ ן ְל ַס ֲע ָדא ַּב ֲה ָד ּה:
יקא ַקדִּ ׁ ָ
ְו ַע ִּת ָ

יעל גּ וֹ ּ ִפ ְת ִחין .דְּ ַב ֲח ַקל ַּת ּפו ִּחין.
ֲאזַ ֵּמר ִּב ׁ ְש ָב ִחין .לְ ֵמ ַ
ישין:
דְּ ִא ּנוּן ַקדִּ ׁ ִ
נְ זַ ִּמין לָ ּה ַה ׁ ְש ָּתאּ ִ .ב ְפתוֹ ָרא ַח ְד ָּתא .ו ִּב ְמנַ ְר ָּתא ַט ְב ָּתא.
ישין:
דְּ נַ ֲה ָרא ַעל ֵר ׁ ִ
יְ ִמינָ א וּשְׂ ָמאלָ א .ו ֵּבינַ יְ ה ּו ַכ ָּלהּ ְ .ב ִק ּ ׁשו ִּטין ָאזְ לָ א .ו ָּמאנִ ין
וּלְ בו ׁ ִּשין:
יְ ַח ֵ ּבק לָ ּה ַ ּב ְעלָ ּה .ו ִּביסוֹ ָדא ִדילָ ּה .דְּ ָע ִביד נַ יְ ָחא לָ ּה.
יְ ֵהא ַּכ ִּת ׁ
ישין:
יש ַּכ ִּת ׁ ִ
יתיןּ ְ .ב ַרם ַאנְ ּ ִפין ַח ְד ִּתין.
ְצוָ ִחין ַאף ַע ְק ִתיןּ ְ .ב ֵטלִ ין ו ׁ ְּש ִב ִ
וְ רו ִּחין ִעם נַ ְפ ׁ ִשין:
יתי .וְ ַעל ֲח ָדא ַּת ְר ֵּתי .נְ הוֹ ָרא לָ ּה יִ ְמ ֵטי.
ֲחד ּו ַס ִ ּגי יֵ ֵ
ישין:
ו ִּב ְר ָכ ָאן דִּ נְ ִפ ׁ ִ
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ְק ִריב ּו ׁשוֹ ׁ ְש ִבינִ יןֲ .ע ִביד ּו ִּת ּקוּנִ ין .לְ ַא ּ ָפ ׁ ָשא זִ ינִ ין .וְ נוּנִ ין
ִעם ַר ֲח ׁ ִשין:
ְל ֶמ ְע ַ ּבד נִ ׁ ְש ָמ ִתין .וְ רו ִּחין ַח ְד ִּתיןּ ְ .ב ַת ְר ֵּתין ו ְּתלָ ִתין.
ו ִּב ְתלָ ָתא ׁ ִש ְב ׁ ִשין:
ְו ִע ּטו ִּרין ׁ ַש ְב ִעין לָ ּה .ו ַּמלְ ָּכא דִּ לְ ֵע ָּלא .דְּ יִ ְת ַע ּ ֵטר כּ ֹלָ א.
ְ ּב ַקדִּ ׁ
ישין:
יש ַקדִּ ׁ ִ
ימיןּ ְ .בגוֹ ָּכל ָעלְ ִמיןּ ְ .ב ַרם ַע ִּתיק יוֹ ִמין.
ימין ו ְּס ִת ִ
ְר ׁ ִש ִ
ֲהלָ א ַ ּב ּ ִט ׁ
ישין:
יש ַ ּב ּ ִט ׁ ִ
יה.
יה .דְּ יִ ְת ַע ַ ּנג לִ ׁ ְש ֵמ ּ
יה .דְּ יִ ׁ ְש ֵרי ַעל ַע ֵמ ּ
יְ ֵהא ַר ֲעוָ א ַק ֵּמ ּ
ִ ּב ְמ ִת ִיקין וְ דו ְּב ׁ ִשין:
ימא .וְ ׁ ֻשלְ ָחן ִעם נַ ֲה ָמא.
ֲא ַסדֵּ ר לִ ְדרוֹ ָמאְ .מנַ ְר ָּתא ִד ְס ִת ָ
ִ ּב ְצפוֹ נָ א ַא ְר ׁ ִשין:
ְּב ַח ְמ ָרא גּ וֹ ַכ ָּסא .ו ְּמ ָדאנֵ י ַא ָּסא .לְ ָארוּס וַ ֲארו ָּסה.
לְ ִה ַּת ְק ָפא ַח ָּל ׁ ִשין:
נְ ַע ּ ֵטר לְ הוֹ ן ִּכ ְת ִריןּ ְ .ב ִמ ִּלין יַ ִּק ִיריןּ ְ .ב ׁ ַש ְב ִעין ִע ּטו ִּרין .דְּ ַעל
ַ ּג ֵ ּבי ַח ְמ ׁ ִשין:
ׁ ְש ִכינְ ָּתא ִּת ְת ַע ּ ָטרּ ְ .ב ׁ ִשית נַ ֲה ֵמי לִ ְס ָטרּ ְ .בוָ וִ ין ִּת ְת ַק ּ ָטר.
ישין:
וְ זִ ינִ ין דִּ ְכנִ ׁ ִ
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זה הזמר מיוסד מן חרוז שני והלאה ע"פ א"ב וכל חלק הרביעי מן כל חרוז לקוח מן פסוק
אחד .ובחרוז הראשון מפני ענותנותו של המחבר חתם שמו בראשי תיבות שניות של ג'
חלקי החרוז שהם מקדש שומר הרבה ר"ת משה:

יעי ָּכ ָראוּי לוֹ ָּ .כל ׁשוֹ ֵמר ׁ ַש ָ ּבת ַּכדָּ ת ֵמ ַח ְּללוֹ  .שְׂ ָכרוֹ
ָּכ<ל ְמ ַקדֵּ ׁש ׁ ְש ִב ִ
יש ַעל ַמ ֲחנֵ ה ּו וְ ִא ׁ
ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד ַעל ּ ִפי ָפ ֳעלוֹ ִ .א ׁ
יש ַעל דִּ גְ לוֹ :
יאלּ ְ .ביוֹ ם ַה ׁ ַש ָ ּבת שִׂ ׁ
יש ּו וְ שִׂ ְמח ּו
אוֹ ֲה ֵבי יְ יָ ַה ְמ ַח ִּכים ְ ּב ִבנְ יַ ן ֲא ִר ֵ
יכם קוֹ ֶד ׁש וְ ִא ְמר ּו לָ ֵאל.
יאלּ ַ .גם שְׂ א ּו יְ ֵד ֶ
ִּכ ְמ ַק ְ ּבלֵ י ַמ ַּתן נַ ֲחלִ ֵ
ָ ּברו ְּך יְ יָ ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן ְמנו ָּחה לְ ַע ּמוֹ יִ שְׂ ָר ֵאל:
דוֹ ְר ׁ ֵשי יְ יָ זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם אוֹ ֲהבוֹ ַ .ה ְמ ַא ֲח ִרים לָ ֵצאת ִמן ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת
ו ְּמ ַמ ֲה ִרים לָ בֹא .וּשְׂ ֵמ ִחים לְ ׁ ָש ְמרוֹ וּלְ ָע ֵרב ֵערוּבוֹ  .זֶ ה ַה ּיוֹ ם
ָעשָׂ ה יְ יָ נָ גִ ילָ ה וְ נִ שְׂ ְמ ָחה בוֹ :
יעי ְּכ ַכ ָּלה
זִ ְכר ּו ּתוֹ ַרת ׁ ֶ
משה ְ ּב ִמ ְצוַ ת ׁ ַש ָ ּבת ְ ּגרו ָּסהֲ .חרו ָּתה לְ יוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
יה ְמ ׁ ֻש ָ ּב ָצהְ .טהוֹ ִרים יִ ָיר ׁשו ָּה וִ ַיקדְּ ׁשו ָּה ְ ּב ַמ ֲא ַמר ָּכל
ֵ ּבין ֵרעוֹ ֶת ָ
אכ ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה:
יעי ְמלַ ְ
ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה .וַ יְ ַכל ֱאל ֹ ִהים ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
יוֹ ם ָקדוֹ ׁש הוּא ִמבּ וֹ אוֹ וְ ַעד ֵצאתוֹ ָּ .כל זֶ ַרע יַ ֲעק ֹב יְ ַכ ְ ּבדוּה ּו ִּכ ְד ַבר
ַה ֶּמלֶ ְך וְ ָדתוֹ  .לָ נו ַּח בּ וֹ וְ לִ שְׂ מוֹ ַח ְ ּב ַת ֲענוּג ָאכוֹ ל וְ ׁ ָשתוֹ ָּכל ֲע ַדת
יִ שְׂ ָר ֵאל יַ ֲעשׂ ּו אוֹ תוֹ :
ְמ ׁש ְֹך ַח ְסדְּ ָך לְ י ְֹד ֶע ָ
יעי זָ כוֹ ר
יך ֵאל ַק ּנֹא וְ נוֹ ֵקם .נוֹ ְט ֵרי לַ ּיוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
וְ ׁ ָשמוֹ ר לְ ָה ֵקם .שַׂ ְּמ ֵחם ְ ּב ִבנְ יַ ן ׁ ָשלֵ ם ְ ּבאוֹ ר ּ ָפנֶ ָ
יך ַּת ְב ִה ֵיקם.
ית ָך וְ נַ ַחל ֲע ָדנֶ ָ
יך ַת ׁ ְש ֵקם:
יִ ְרוְ יֻן ִמדֶּ ׁ ֶשן ֵ ּב ֶ
יעי ֶ ּב ָח ִר ׁ
יש ו ַּב ָּק ִציר עוֹ לָ ִמיםּ .פוֹ ְס ִעים בּ וֹ
ֲעזוֹ ר לַ ּ ׁשוֹ ְב ִתים ַ ּב ּ ׁ ְש ִב ִ
ְ
יעה ְק ַט ָ ּנה .סוֹ ֲע ִדים בּ וֹ לְ ָב ֵרך ׁ ָש ׁ
לש ּ ְפ ָע ִמיםִ .צ ְד ָק ָתם
ּ ְפ ִס ָ
ַּת ְצ ִהיר ְּכאוֹ ר ׁ ִש ְב ַעת ַה ָ ּי ִמים .יְ יָ ֱאל ֹ ֵהי יִ שְׂ ָר ֵאל ַא ֲה ַבת ָּת ִמים .יְ יָ
ֱאל ֹ ֵהי יִ שְׂ ָר ֵאל ְּת ׁשו ַּעת עוֹ לָ ִמים:
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זה הזמר שם המחבר משה וחתם שמו בג' ראשי החרוזים הראשונים מנוחה שמי הוא:

ְמנ ּו ָחה וְ שִׂ ְמ ָחה אוֹ ר לַ ְ ּיהו ִּדים .יוֹ ם ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן יוֹ ם
ַמ ֲח ַמדִּ יםׁ .שוֹ ְמ ָריו וְ זוֹ ְכ ָריו ֵה ָּמה ְמ ִע ִידים.
ִּכי לְ ׁ ִש ּ ׁ ָשה כּ ל ְ ּברו ִּאים וְ עוֹ ְמ ִדים:
ׁ ְש ֵמי ׁ ָש ַמיִ ם ֶא ֶרץ וְ יַ ִּמיםָּ .כל ְצ ָבא ָמרוֹ ם ְ ּגבוֹ ִהים
וְ ָר ִמיםַּ .ת ִ ּנין וְ ָא ָדם וְ ַח ַ ּית ְר ֵא ִמיםִּ .כי ְ ּביָ ּה יְ יָ
צוּר עוֹ לָ ִמים:
ה ּוא ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר לְ ַעם ְסגֻ ָּלתוֹ ָ ׁ .שמוֹ ר לְ ַקדְּ ׁשוֹ ִמבּ ֹאוֹ
וְ ַעד ֵצאתוֹ ַ ׁ .ש ָ ּבת ק ֹ ֶד ׁש יוֹ ם ֶח ְמדָּ תוֹ ִּ .כי בוֹ
אכ ּתוֹ :
ׁ ָש ַבת ֵאל ִמ ָּכל ְמלַ ְ
ְּב ִמ ְצ ַות ׁ ַש ָ ּבת ֵאל יַ ֲחלִ ָיצ ְך .קוּם ְק ָרא ֵאלָ יו יָ ִח ׁ
יש
לְ ַא ְּמ ָצ ְך .נִ ׁ ְש ַמת ָּכל ַחי וְ גַ ם נַ ֲע ִר ָיצ ְךֱ .אכוֹ ל
ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ִּכי ְּכ ָבר ָר ָצ ְך:
ְּב ִמ ׁ ְשנֶ ה לֶ ֶחם וְ ִקדּ ו ּׁש ַר ָ ּבהּ ְ .ברוֹ ב ַמ ְט ַע ִּמים וְ רו ַּח
נְ ִד ָיבה .יִ זְ כּ ּו לְ ַרב טוּב ַה ִּמ ְת ַע ְ ּנגִ ים ָ ּב ּה.
יאת גּ וֹ ֵאל לְ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ם ַה ָ ּבא:
ְ ּב ִב ַ
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את ְך .בּ וֹ ִאי
ְ ּי ִדידוּת ְמנו ָּח ֵת ְךַ .א ְּת ׁ ַש ָ ּבת ַה ַּמלְ ָּכהּ ְ .ב ֵכן נָ רוּץ לִ ְק ָר ֵ
ַכ ָּלה נְ סו ָּכה .לְ בו ּׁש ִ ּבגְ ֵדי ֲחמוּדוֹ ת .לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר ִ ּב ְב ָר ָכה .וַ ֵּת ֶכל
אכה:
ָּכל ָה ֲעבוֹ דוֹ ת .לֹא ַת ֲע ׁש ּו ְמלָ ָ

לְ ִה ְת ַע ֵ ּנג ְ ּב ַת ֲענוּגִ יםּ ַ .ב ְרבּ ו ִּרים וּשְׂ לָ יו וְ ָדגִ ים:

ֵמ ֶע ֶרב

ַמזְ ִמינִ יםָּ .כל ִמינֵ י ַמ ְט ַע ִּמיםִ .מ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם מו ָּכנִ יםַּ .ת ְרנְ גוֹ לִ ים
ְמ ֻפ ּ ָט ִמים .וְ לַ ֲערוֹ ְך בּ וֹ ַּכ ָּמה ִמינִ יםְ ׁ .שתוֹ ת יֵ ינוֹ ת ְמ ֻב ּ ָׂש ִמים.
וְ ַת ְפנו ֵּקי ַמ ֲע ַד ִ ּניםּ ְ .ב ָכל ׁ ָש ׁ
לש ּ ְפ ָע ִמים:

נַ ֲחלַ ת

יכ ְ ּבדוּה ּו ָע ׁ ִשיר וָ ָר ׁש .וְ ִתזְ כּ ּו
יַ ֲעק ֹב יִ ָיר ׁשּ ְ .בלִ י ְמ ָצ ִרים נַ ֲחלָ ה .וִ ַ
יתם לִ י ְסגֻ ָּלהֵ ׁ .ש ׁ ֶשת יָ ִמים
לִ גְ ֻא ָּלה .יוֹ ם ׁ ַש ָ ּבת ִאם ִּת ׁ ְשמֹרוּ .וִ ְהיִ ֶ
יעי נָ גִ ילָ ה:
ַּת ֲעבוֹ דוּ .ו ַּב ּ ׁ ְש ִב ִ

לְ ִה ְת ַע ֵ ּנג ְ ּב ַת ֲענוּגִ יםּ ַ .ב ְרבּ ו ִּרים וּשְׂ לָ יו וְ ָדגִ ים:

ֲח ָפ ֶצ ָ
יך

ִהלּ ּו ָכ ְך

לְ ִה ְת ַע ֵ ּנג ְ ּב ַת ֲענוּגִ יםּ ַ .ב ְרבּ ו ִּרים וּשְׂ לָ יו וְ ָדגִ ים:

ֲאסו ִּרים .וְ גַ ם לַ ֲח ׁשוֹ ב ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ תִ .ה ְרהו ִּרים ֻמ ָּת ִרים .וּלְ ׁ ַשדֵּ ְך
ַה ָ ּבנוֹ ת .וְ ִתנּוֹ ק לְ לַ ְּמדוֹ ֵס ֶפר .לַ ְמנַ ֵּצ ַח ִ ּבנְ גִ ינוֹ ת .וְ לַ ֲהגוֹ ת ְ ּב ִא ְמ ֵרי
ׁ ֶש ֶפרּ ְ .ב ָכל ּ ִפנּוֹ ת ו ַּמ ֲחנוֹ ת:

לְ ִה ְת ַע ֵ ּנג ְ ּב ַת ֲענוּגִ יםּ ַ .ב ְרבּ ו ִּרים וּשְׂ לָ יו וְ ָדגִ ים:

ְּת ֵהא ְבנַ ַחת .עוֹ נֶ ג ְק ָרא לַ ּ ׁ ַש ָ ּבת .וְ ַה ּ ׁ ֵשנָ ה ְמ ׁ ֻש ַ ּב ַחתְּ .כ ַדת נֶ ֶפ ׁש
ְמ ׁ ִש ַיבתּ ְ .ב ֵכן נַ ְפ ׁ ִשי לְ ָך ָע ְרגָ ה .וְ לָ נו ַּח ְ ּב ִח ַ ּבתַּ .כ ּ ׁשוֹ ׁ ַש ִ ּנים סוּגָ ה.
בּ וֹ יָ נוּח ּו ֵ ּבן ו ַּבת:

לְ ִה ְת ַע ֵ ּנג ְ ּב ַת ֲענוּגִ יםּ ַ .ב ְרבּ ו ִּרים וּשְׂ לָ יו וְ ָדגִ ים:

ֵמ ֵעין

עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא .יוֹ ם ׁ ַש ָ ּבת ְמנו ָּחהָּ .כל ַה ִּמ ְת ַע ְ ּנגִ ים ָ ּב ּה .יִ זְ כּ ּו לְ רוֹ ב
יח .וְ נָ ס יָ גוֹ ן
יח .יֻ ָּצל ּו לִ ְרוָ ָחהְ ּ .פדו ֵּתינ ּו ַת ְצ ִמ ַ
שִׂ ְמ ָחהֵ .מ ֶח ְבלֵ י ָמ ׁ ִש ַ
וַ ֲאנָ ָחה:
לְ ִה ְת ַע ֵ ּנג ְ ּב ַת ֲענוּגִ יםּ ַ .ב ְרבּ ו ִּרים וּשְׂ לָ יו וְ ָדגִ ים:
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זה הזמר חברו רבי ישראל הלוי נאגארה זצ"ל

יָ ּה ִר ּבוֹ ן ָע ַלם ְו ָע ְל ַמ ָ ּיאַ .אנְ ְּת ה ּוא ַמ ְל ָּכא ֶמ ֶל ְך
ַמ ְל ַכ ָ ּיא .עוֹ ַבד ְ ּגב ּו ְר ֵּת ְך ְו ִת ְמ ַה ָ ּיאְ ׁ .ש ַפר ָק ָד ָמ ְך
ְל ַה ֲח ַו ָ ּיא:
ישאִ .די
ׁ ְש ָב ִחין ֲא ַסדֵּ ר ַצ ְפ ָרא וְ ַר ְמ ׁ ָשא .לָ ְך ֱאלָ ָהא ַקדִּ ׁ ָ
ישין ו ְּבנֵ י ֱאנָ ׁ ָשאֵ .חיוַ ת ְ ּב ָרא
ְב ָרא ָּכל נַ ְפ ׁ ָשאִ .ע ִירין ַקדִּ ׁ ִ
וְ עוֹ ֵפי ׁ ְש ַמ ָ ּיא:
יָ ּה ִרבּ וֹ ן

ַר ְב ְר ִבין עוֹ ְב ֵד ְך וְ ַת ִּק ִיפיןָ .מ ִכ ְ
יך ְר ַמ ָ ּיא וְ זַ ִּקיף ְּכ ִפ ִיפין .ל ּו
יִ ְחיֶ ה ְ ּג ַבר ׁ ְשנִ ין ַאלְ ִפין .לֹא יֵ עוֹ ל ְ ּגבו ְּר ֵּת ְך ְ ּבחו ׁ ְּש ְ ּבנַ יָ א:
יָ ּה ִרבּ וֹ ן

יה יְ ַקר ו ְּרבו ָּתאְ ּ .פרוֹ ק יַ ת ָענָ ְך ִמ ּפוּם
ֱא לָ ָהא ִדי לֵ ּ
ַא ְריְ וָ ָתא .וְ ַא ּ ֵפיק יַ ת ַע ֵּמ ְך ִמגּ וֹ ָ ּגלו ָּתאַ .ע ֵּמ ְך ִדי ְב ַח ְר ְּת
ִמ ָּכל ֻא ַּמ ָ ּיא:
יָ ּה ִרבּ וֹ ן

יה יֶ ֱחדוּן
ְל ִמ ְקדָּ ׁ ֵש ְך ּתוּב וּלְ ק ֹ ֶד ׁש קו ְּד ׁ ִשיןֲ .א ַתר ִדי ֵב ּ
רו ִּחין וְ נַ ְפ ׁ ִשין .וִ יזַ ְּמרוּן לָ ְך ׁ ִש ִירין וְ ַר ֲח ׁ ִשיןּ ִ .בירו ׁ ְּשלֵ ם
ַק ְר ָּתא ְד ׁשו ְּפ ַריָ א:

יָ ּה ִרבּ וֹ ן

זמירות לשבת קודש
זה הזמר שם המחבר מרדכי בר יצחק חזק ושמו חתום בראשי החרוזים
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ַמה ָ ּי ִפית ו ַּמה ָ ּנ ַע ְמ ְּת ַא ֲה ָבה ְ ּב ַת ֲענוּגִ יםַ .א ְּת ׁ ַש ָ ּבת ְמ ׁשוֹ ׁש נוּגִ ים.
לְ ָך ָ ּבשָׂ ר וְ גַ ם דָּ גִ ים .נְ כוֹ נִ ים ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ םֵ :מ ֶע ֶרב ַעד ֶע ֶרב לֵ ב
ָח ִדיםּ ְ .בבֹא ִע ֵּת ְך ֵעת דּ וֹ ִדיםּ ִ .גיל וְ שָׂ ׁשוֹ ן לַ יְ הו ִּדים .לִ ְמצוֹ א ִפ ְדיוֹ ם:
וְ ַא ְּת עוֹ נֶ ג לְ ִה ְת ַע ֵ ּנג ְ ּב ַמ ְמ ַּת ִּקיםּ ְ .ב ַת ֲענוּגוֹ ת ְ ּבנֵ י ָא ָדם .וְ יַ יִ ן ִּכי
יִ ְת ַאדָּ ם .ו ׁ ְּש ָאר ַמ ׁ ְש ִקיםְ :ר ֵאה וְ ַקדֵּ ׁש ְ ּביוֹ ם קוֹ ֶד ׁשֲ .עלֵ י יַ יִ ן זָ ְכ ֵרהוּ.
וְ ִאם ַאיִ ן ֲעלֵ י לֶ ֶחם ְ ּב ַצעּ ְ .ב ַעיִ ן יָ ָפה לְ ַקדְּ ׁשוֹ ָ ׁ :ש ְמ ֵרה ּו ְּכ ִהלְ כוֹ ָתיו
ֵמ ֲעבוֹ דוֹ תֵ .מ ָאבוֹ ת וְ תוֹ לָ דוֹ תִ ׁ .שיר לָ ֵאל ֵּתן לְ הוֹ דוֹ ת .זֵ ֶכר לְ ַקדְּ ׁשוֹ :
ָּכל ׁשוֹ ֵמר יוֹ ם ׁ ַש ָ ּבת ֵמ ַחלְ לוֹ ְ .מחוֹ לְ לוֹ יִ ְמחוֹ ל ַמ ֲעלוֹ  .ו ָּבא גוֹ ֲאלוֹ
ימן טוֹ ב לָ ְך ְ ּב ָמן וְ אוֹ ת דֶּ גֶ ל.
ׁ ְשמוֹ ׁ ִשיל ֹה .יו ַּבל ׁ ַשי לוֹ  :דְּ ַבר ִס ָּ
ַס ְמ ַ ּב ְטיוֹ ן ַה ִמ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגלּ ְ .ב ָכל יוֹ ם נָ ח ְּכ ַעם ֶסגֶ ל .יִ ׁ ְש ְ ּבת ּו וְ יִ ׁ ְשקוֹ טוּ:
ַה ּטוֹ ְר ִחים וְ ל ֹא נָ ִחים ֲע ֵדי ׁ ִש ּ ׁ ִשי .וַ ְּת ׁ ַש ְּל ֵחם לַ ָח ְפ ׁ ִשיּ ִ .בגְ ֵדי ׁ ֵש ׁש וְ גַ ם
ֶמ ׁ ִשי .לְ ַכ ְ ּב ֵד ְך יַ ֲעטוּ :וְ יא ְֹמר ּו בּ וֹ ִאי ַּכ ָּלה ַמה ְּת ַא ֲח ִריֵ .הן ׁ ֻשלְ ָחן וְ גַ ם
נֵ ֵר ְך ֲערו ִּכיםִּ .כי ָבא אוֹ ֵר ְך .קו ִּמי אוֹ ִריְּ :כבוֹ ד יְ יָ ָעלַ יִ ְך ְּכאוֹ ר זָ ַרח.
ְ ּב ֵעת יָ ַצר ְ ּבלִ י טוֹ ַרחְ .קצוֹ ת ַמ ֲע ָרב וְ גַ ם ִמזְ ָרחָ .צפוֹ ן וְ יָ ִמיןֶ :עלְ יוֹ נִ ים
וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים ְ ּב ַמ ֲא ָמרוֹ ֲ .עלֵ י ֵת ֵבל שָׂ ם אוֹ רוֹ  .וְ ַכ ֲחטוֹ א יְ ִציר לְ יוֹ ְצרוֹ .
ִב ְּק ׁשוֹ לְ ַה ְט ִמין :וְ ַא ְּת ִח ִּלית ּ ְפנֵ י קוֹ נֵ ְך וְ ל ֹא נִ ְט ָמן .יוֹ ם ֶא ָחד לְ מוֹ ָצ ָאיו.
וְ ָאז נִ גְ נַ ז לִ ֵיר ָאיו .יֵ ין ָע ִסיס ו ָּמן :יְ ִהי לְ זָ ְכ ֵר ְך וּלְ ׁ ָש ְמ ֵר ְך וְ יִ נָ ֵצל ִמ ָּכל
ָרע .וְ יִ ׁ ְשכּ וֹ ן ְ ּב ֵצל ֲע ֵצי ֵע ֶדן .וְ ׁ ָשם ֵא ֶצל יְ ׁ ָש ִרים יו ָּּתןְ :סעוּדוֹ ָתיו
וְ ׁ ַש ְ ּבתוֹ ָתיו ֲא ׁ ֶשר ׁ ִש ֵּל ׁש ְּכ ִא ׁ
יש ָענָ ו ְ ּבדַּ ת ּ ִפלֵ ׁש ְ ּב ִמ ְק ָרא ַחד ַה ּיוֹ ם
ׁ ִשלֵ ׁש ֶר ֶמז ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתן :יַ ֲעלֶ ה ִאם ׁ ְשלָ ׁש ֵאלֶ ה יַ ֲעשֶׂ ה לָ ּהֵ .מ ֲח ָבלִ ים
וְ גַ ם ִצ ִירים יֻ ָצלוּּ ְ .בלִ י ְמ ָצ ִרים יִ ָיר ׁש נַ ֲחלָ הְּ :ב ָרכוֹ ת יַ ֲע ֶטה מוֹ ֶרה
את ְך .לְ ַה ְבדִּ יל
ית ְך .וְ ׁשוּב ּו ָבנִ ים ְ ּב ֵצ ָ
ית ְך .וְ יֵ ׁש ִּת ְקוָה לְ ַא ֲח ִר ָ
אש ָ
ְ ּב ֵר ׁ ִ

ליל שבת קודש
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יִ שְׂ אוּ :כּ וֹ ס ְרוָ יָ ה לְ ַהלֵ ל יָ ּה ְ ּב ׁ ִשיר וָ רוֹ ןּ ְ .בקוֹ ל נָ ִעים ְקר ֹא ְבגָ רוֹ ן.
לְ לַ וָ ֵת ְך ְ ּבנִ ין ַא ֲהרןּ ְ .ב ׁ ִשיר יִ ְק ָראוְּּ :כבוֹ ד ְמלָ ִכים וְ ָכל ּ ְפלָ ִכים
אתם:
לְ לַ וּוֹ ָתםַ .ה ּ ַפחוֹ ת וְ ַה ְּסגָ נִ יםּ ִ .ב ׁ ְש ָבחוֹ ת ו ִּב ְרנָ נִ יםּ ְ .ב ָכל ֵעת ֵצ ָ
יְ ַצו ַח ְסדוֹ ְקדוֹ ׁש יַ ֲעק ֹב לֵ יל וְ יוֹ ָמם .וְ ָאז לְ וִ ִ ּיים ַעל ְמקוֹ ָמם .יְ נַ ְּצח ּו
ׁ ִשיר ֲא ׁ ֶשר זָ ָמםּ ְ .ב ָכל ִמינֵ י זְ ָמרֲ :עלֵ י עוֹ לָ ה ֲא ׁ ֶשר ְּכפוּלָ ה ְ ּביוֹ ם
ׁ ַש ָ ּבתּ ְ .ב ַא ֲה ַבת יוֹ ם ְ ּברוֹ ב ִח ַ ּבתַ .עם נְ צוֹ ר ְּכ ִא ׁ
ישוֹ ן ַ ּבת ַעיִ ן נִ ׁ ְש ָמר:
יכ ָת ּה ַאלְ ּ ַפיִ ם ַא ָמה
ִמי יְ ָפ ֵאר גוֹ ֶדל ּ ְפ ֵאר ַה ַּמלְ ָּכה ָמנָ ָת ּה ַא ּ ַפיִ םֲ .הלִ ָ
ָא ְר ָּכ ּהַ :חי זְ קוֹ ף ָמ ְךּ ְ .בקוֹ ְר ֵאי ׁ ְש ָמ ְךְ ׁ .ש ַמע ֶעלְ יוֹ ן .וְ ַאל ֶּת ֱח ָר ׁש
לְ ָר ׁש וְ ֶא ְביוֹ ן .וְ ַק ֵ ּבל נִ יב וְ גַ ם ִהגָ יוֹ ן .לְ ָבבוֹ נִ ׁ ְש ּ ַפלָ :מזוֹ ן ֲארו ָּחה לְ יוֹ ם
ְמנו ָּחהּ ְ .ב ֵעת יֶ ֱח ַסר .יֻ ַחן ְ ּב ַפת ַדג ו ָּבשָׂ ר .יֵ ׁ ֵשב ְּכשַׂ ר ְ ּבלִ י ַמ ֲחסוֹ ר.
יעי ְּכ ֵמרוֹ ִעיֲ .אזַ י ָק ׁ ְשבוּּ ְ .ב ֶר ֶדת ְדגַ ן ׁ ָש ָמיִ ם.
לַ ֲחמוֹ נִ ְכ ּ ָפל :יוֹ ם ׁ ְש ִב ִ
ְ ּב ֵתת לֶ ֶחם יוֹ ָמיִ םִ .א ׁ
יש ַּת ְח ָּתיו ׁ ְשבוּ:
שם המחבר רבי אברהם בן עזרא ושמו חתום בראשי הבתים

ָצ ְמ ָאה נַ ְפ ׁ ִשי ֵל ֱאל ֹ ִהים ְל ֵאל ָחי.
ִל ִּבי ּו ְבשָׂ ִרי יְ ַר ְּננ ּו ְל ֵאל ָחי:

ֵאל ֶא ָחד ְ ּב ָר ָאנִ י .וְ ָא ַמר ַחי ָאנִ יִּ .כי לֹא יִ ְר ַאנִ יָ .ה ָא ָדם
לִ ִ ּבי
וָ ָחי:
אד נֶ ֱעלָ ָמהֵ .מ ֵעינֵ י
ָּב ָרא כּ ֹל ְ ּב ָח ְכ ָמהּ ְ .ב ֵע ָצה ו ִּב ְמזִ ָּמהְ .מ ֹ
לִ ִ ּבי
ָּכל ָחי:
ָר ם ַעל ָּכל ְּכבוֹ דוֹ ָּ .כל ּ ֶפה יְ ַח ֶּוה הוֹ דוֹ ּ ָ .ברו ְּך ֲא ׁ ֶשר ְ ּביָ דוֹ .
נֶ ֶפ ׁש ָּכל ָחי:

לִ ִ ּבי
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ִה ְבדִּ יל נִ ינֵ י ָתםֻ .ח ִּקים לְ הוֹ רוֹ ָתםֲ .א ׁ ֶשר יַ ֲעשֶׂ ה אוֹ ָתם.
לִ ִ ּבי
ָה ָא ָדם וָ ָחי:
ִמי זֶ ה יִ ְצ ַטדָּ ק .נִ ְמ ׁ ַשל לְ ָא ָבק דָּ קֶ .א ֶמת ִּכי לֹא יִ ְצדַּ ק.
לְ ָפנֶ ָ
לִ ִ ּבי
יך ָּכל ָחי:
יכ ָכה יָ ׁשוּב.
ְּב לֵ ב יֵ ֶצר ָח ׁשוּבִּ .כ ְדמוּת ֲח ַמת ַע ְכ ׁשוּב .וְ ֵא ָ
לִ ִ ּבי
ַה ָ ּבשָׂ ר ֶה ָחי:
נְ סוֹ גִ ים ִאם ָאבוּ .ו ִּמ ַד ְר ָּכם ׁ ָשבוֶּ .ט ֶרם יִ ׁ ְש ָּכבוּּ ֵ .בית
לִ ִ ּבי
מוֹ ֵעד לְ ָכל ָחי:
ַע ל כּ ֹל ֲאהוֹ ֶד ָךָּ .כל ּ ֶפה ְּתיַ ֲח ֶד ָךּ .פוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ֶד ָ
יך.

יע לְ ָכל ָחי:
ו ַּמשְׂ ִ ּב ַ
זְ כוֹ ר ַא ֲה ַבת ְקדו ִּמים .וְ ַה ֲחיֵ ה נִ ְרדָּ ִמים .וְ ַק ֵרב ַה ָ ּי ִמים.
לִ ִ ּבי
ֲא ׁ ֶשר ֶ ּבן יִ ׁ ַשי ָחי:
ְר ֵאה לִ גְ ֶב ֶרת ֱא ֶמתִ ׁ .ש ְפ ָחה נוֹ ֶא ֶמת .לֹא ִּכי ְבנֵ ְך ַה ֵּמת.
לִ ִ ּבי

ו ְּבנִ י ֶה ָחי:

לִ ִ ּבי

ֶא ּקוֹ ד ַעל ַא ּ ִפי .וְ ֶא ְפרוֹ ׁש לְ ָך ַּכ ּ ִפיֵ .עת ֶא ְפ ַּתח ּ ִפיּ ְ .בנִ ׁ ְש ַמת
לִ ִ ּבי
ָּכל ָחי:
הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל מלובלין הוסיף:

ָאזְ לַ ת יָ ֵדינוּ .וְ ָת ׁש כּ וֹ ֵחינוּ .ו ַּבת קוֹ ל ְּתנַ ֲח ֵמינוּ .עוֹ ד
לִ ִ ּבי
יכם ָחי:
ֲא ִב ֶ

14

ליל שבת קודש

צ ּור ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ ָא ַכלְ נ ּוָּ .ב ְרכ ּו ֱאמ ּונַ י.
שָׂ ַב ְענ ּו ְוהוֹ ַת ְרנ ּו ִּכ ְד ַבר יְ יָ :
ַה ָ ּזן ֶ
את עוֹ לָ מוֹ  .רוֹ ֵענ ּו ָא ִבינוָּ .א ַכלְ נ ּו ֶאת לַ ְחמוֹ  .וְ יֵ ינוֹ
ׁ ָש ִתינוַּ .על ֵּכן נוֹ ֶדה לִ ׁ ְשמוֹ  .וּנְ ַה ְּללוֹ ְ ּב ִפינוָּ .א ַמ ְרנ ּו
צוּר:
וְ ָענִ ינוֵּ .אין ָקדוֹ ׁש ַּכיְ יָ :
ְּב ׁ ִשירוְ קוֹ ל ּתוֹ ָדה נְ ָב ֵר ְך לֵ אל ֵֹהינוַּ .על ֶא ֶרץ ֶח ְמדָּ ה
יע
טוֹ ָבה ׁ ֶש ִהנְ ִחיל לַ ֲאבוֹ ֵתינוָּ .מזוֹ ן וְ ֵצ ָדה ִהשְׂ ִ ּב ַ
צוּר:
לְ נַ ְפ ׁ ֵשנוַּ .ח ְסדּ וֹ ָ ּג ַבר ָעלֵ ינ ּו וֶ ֱא ֶמת יְ יָ :
ב ַח ְסדֶּ ָךַ .על ַע ְּמ ָך צו ֵּרנוַּ .על ִצ ּיוֹ ן ִמ ׁ ְש ַּכן ְּכבוֹ ֶד ָך.
ַר ֵחם ְ ּ
זְ בוּל ֵ ּבית ִּת ְפ ַא ְר ֵּתנוּּ ֶ .בן דָּ וִ ד ַע ְבדֶּ ָך יָ בֹא וְ יִ גְ ָאלֵ נוּ.
צוּר:
יח יְ יָ :
רו ַּח ַא ּ ֵפינוְּ .מ ׁ ִש ַ
ה ִּמ ְקדָּ ׁשִ .עיר ִצ ּיוֹ ן ְּת ַמ ֵּלא .וְ ׁ ָשם נָ ׁ ִשיר ׁ ִשיר ָח ָד ׁש.
יִ ָּבנֶ ה ַ
ו ִּב ְרנָ נָ ה נַ ֲעלֶ הָ .ה ַר ֲח ָמן ַה ִ ּנ ְק ָד ׁש .יִ ְת ָ ּב ַר ְך וְ יִ ְת ַע ֶּלה.
צוּר:
ַעל כּ וֹ ס יַ יִ ן ָמלֵ אְּ .כ ִב ְר ַּכת יְ יָ :
זמר לשבת מהרב הקדוש רבינו אהרן הגדול זצוק"ל מקארלין

יָ ּה ֶא ְכסֹף נֹ ַעם ׁ ַש ָ ּבת ַה ַּמ ְת ֶא ֶּמת ו ִּמ ְת ַא ֶח ֶדת
ִ ּב ְסגֻ ָּל ֶת ָךְ .מ ׁש ְך נֹ ַעם יִ ְר ָא ְת ָך לְ ַעם ְמ ַב ְק ׁ ֵשי
ְרצוֹ נֶ ָךַ .קדְּ ׁ ֵשם ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ַשת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ַה ִּמ ְת ַא ֶח ֶדת ְ ּבתוֹ ָר ֶת ָך.
ּ ְפ ַתח לָ ֶהם נֹ ַעם וְ ָרצוֹ ן לִ ְפ ּתוֹ ַח ׁ ַש ֲע ֵרי ְרצוֹ נֶ ָך:
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ָהיָ ה הֹוֶ ה ׁ ְשמוֹ ר ׁשוֹ ְמ ֵרי ו ְּמ ַצ ּ ִפים ׁ ַש ַ ּבת ָק ְד ׁ ֶש ָךְּ .כ ַא ָ ּיל
ַּת ֲערֹג ַעל ֲא ִפ ֵיקי ָמיִ ם ֵּכן נַ ְפ ׁ ָשם ַּת ֲערֹג לְ ַק ֵ ּבל
נֹ ַעם ׁ ַש ָ ּבת ַה ִּמ ְת ַא ְח ַדת ְ ּב ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ֶש ָךַ .ה ֵ ּצל ְמ ַא ֲח ֵרי
לִ ְפ ׁ
רש ִמן ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת לְ ִבלְ ִּתי ִּת ְהיֶ ה ָסגוּר ֵמ ֶהםִ ׁ .ש ּ ׁ ָשה
יָ ִמים ַה ְמ ַק ְ ּבלִ ים ְק ֻד ּ ׁ ָשה ִמ ּ ׁ ַש ַ ּבת ָק ְד ׁ ֶש ָך .וְ ַט ֵהר לִ ָ ּבם
ֶ ּב ֱא ֶמת ו ֶּב ֱאמוּנָ ה לְ ָע ְבדֶּ ָך:
יך .וְ יִ ְהי ּו ַר ֲח ֶמ ָ
(על ִמדּ וֹ ֶת ָ
ַר ֲח ֶמ ָ
יך
יך ִמ ְתגּ וֹ לְ לִ ים ַ
ְויִ ְהי ּו
ִמ ְתגּ וֹ לְ לִ ים) ַעל ַעם ָק ְד ׁ ֶש ָך .לְ ַה ׁ ְשקוֹ ת ְצ ֵמ ֵאי
ַח ְסדֶּ ָך ִמ ָ ּנ ָהר ַה ּיוֹ ֵצא ֵמ ֵע ֶדן .לְ ַע ּ ֵטר ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל
(ביוֹ ם ׁ ַש ָ ּבת) ַעל יְ ֵדי
ְ ּב ִת ְפ ֶא ֶרת ַה ְמ ָפ ֲא ִרים אוֹ ְת ָך ְ ּ
ׁ ַש ַ ּבת ָק ְד ׁ ֶש ָךָּ .כל ׁ ִש ּ ׁ ָשה יָ ִמים לְ ַהנְ ִחילָ ם נַ ֲחלַ ת
יַ ֲעקֹב ְ ּב ִח ֶיר ָך:
ַה ּׁ ַש ָּבת נֹ ַעם
וְ ֵע ֶדן
וְ יִ ְר ָא ֶת ָךַ ׁ .ש ָ ּבת
קוֹ ֶד ׁש נַ ְפ ׁשוֹ ת

יעי עֹנֶ ג ָהרוּחוֹ ת.
ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת .וְ ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת .לְ ִה ְת ַעדֵּ ן ְ ּב ַא ֲה ָב ְת ָך
קוֹ ֶד ׁש נַ ְפ ׁ ִשי חוֹ לַ ת ַא ֲה ָב ֶת ָךַ ׁ .ש ָ ּבת
יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּב ֵצל ְּכנָ ֶפ ָ
יך יֶ ֱח ָסיוּן .יִ ְרוְ יֻן
ית ָך:
ִמדֶּ ׁ ֶשן ֵ ּב ֶ
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אוֹ ֶדה ָל ֵאל ֵל ָבב חוֹ ֵקרְּ ,ב ָרן יַ ַחד ּכוֹ ְכ ֵבי ֹב ֶקר:
שִׂ ימ ּולֵ ב ֶאל ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה .לֶ ׁ ֶשם ׁ ְשבוֹ וְ ַא ְחלָ ָמה .וְ אוֹ ָר ּה ְּכאוֹ ר

ַה ַח ָּמה ׁ ִש ְב ָע ַתיִ ם ְּכאוֹ ר בּ ֶֹקר:
ִמ ִּכ ֵסא ָכבוֹ ד ֻח ָצ ָבה .לָ גוּר ְ ּב ֶא ֶרץ ֲע ָר ָבה .לְ ַה ִצילָ ּה ִמלֶ ָה ָבה.
אוֹ ֶדה
וּלְ ָה ִא ָירה לִ ְפנוֹ ת בּ ֶֹקר:
ע ּור ּונָ א ִּכי ְב ָכל לַ יְ לָ ה .נִ ׁ ְש ַמ ְת ֶכם עוֹ לָ ה לְ ַמ ְעלָ ה .לָ ֵתת ִדין
אוֹ ֶדה
וְ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ִמ ּ ָפ ֳעלָ ּה .לְ יוֹ ֵצר ֶע ֶרב וָ ב ֶֹקר:
יִ ְמ ָצ ָא ּה ְמ ֻטנֶ ֶפתֵ .מ ֲעוֹנוֹ ת וְ תוֹ ֶס ֶפתְּ .כמוֹ ׁ ִש ְפ ָחה נֶ ֱח ֶר ֶפת.
אוֹ ֶדה
ָּת ִמיד ַ ּבבּ וֹ ֶקר ַ ּבבּ ֶֹקר:
יִ ְמ ָצ ָא ּה ְמ ֻק ׁ ֶש ֶטתּ ְ .ב ַטלִ ית וְ טוֹ ֶט ֶפתְּ .כמוֹ ַּכלָ ה ְמ ֻק ׁ ֶש ֶטת.
אוֹ ֶדה
ָּת ִמיד ַ ּבבּ וֹ ֶקר ַ ּבבּ ֶֹקר:
ַהנֶ ֱא ָמן ְ ּב ִפ ְקדוֹ נוֹ  .יַ ֲחזִ ֶירנָ ה לוֹ ִּכ ְרצוֹ נוֹ ִ .א ׁ
יש לֹא גָ וַ ע ַ ּב ֲעוֹנוֹ .
אוֹ ֶדה
וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי בּ ֶֹקר:
ְו ַה ֲחי ּו ָה ֲענִ יָ ה .יְ ִח ָידה ַּת ָמה וּנְ ִקיָ ה .וַ ֲא ׁ ֶשר נַ ְפ ׁשוֹ לֹא ִחיָ ה.
ֵא ְ
אוֹ ֶדה
יך יִ זְ ֶּכה לְ אוֹ ר ַהבּ ֶֹקר:
אוֹ ֶדה

יךֶ ׁ ,ש ֶמן שָׂ שׂ וֹ ן ֵמ ֲח ֵב ֶר ָ
ַּבר יוֹ ָחאי ,נִ ְמ ׁ ַש ְח ָּת ַא ׁ ְש ֶר ָ
יך:
את ִציץ
ַּבר יוֹ ָחאיֶ ׁ ,ש ֶמן ִמ ׁ ְש ַחת ק ֶֹד ׁש ,נִ ְמ ׁ ַש ְח ָּת ִמ ִּמדַּ ת ַה ּק ֶֹד ׁש ,נָ שָׂ ָ
ֹאש ָך ּ ְפ ֵא ֶר ָך:
נֶ זֶ ר ַה ּק ֶֹד ׁשָ ,חבו ּׁש ַעל ר ׁ ְ

ַ ּבר יוֹ ָחאי:

ַּבר יוֹ ָחאי,מוֹ ׁ ַשב טוֹ ב יָ ׁ ַש ְב ָּת ,יוֹ ם נַ ְס ָּת יוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַר ְח ָּתּ ִ ,ב ְמ ָע ַרת
ַ ּבר יוֹ ָחאי:
ית הוֹ ְד ָך וַ ֲה ָד ֶר ָך:
צו ִּרים ׁ ֶש ָע ַמ ְד ָּתָ ׁ ,שם ָקנִ ָ
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ַּבר יוֹ ָחאיֲ ,ע ֵצי ׁ ִש ּ ִטים עוֹ ְמ ִדים ,לִ ּמו ֵּדי יְ יָ ֵהם לוֹ ְמ ִדים ,אוֹ ר ֻמ ְפלָ א
אוֹ ר ַהיְ קוֹ ד ֵהם יוֹ ְק ִדיםֲ ,הלֹא ֵה ָּמה יוֹ רו ָּך מוֹ ֶר ָך:
ַ ּבר יוֹ ָחאי:

ית לִ לְ ק ֹט בּ וֹ ֶמ ְר ָק ִחים ,סוֹ ד ּתוֹ ָרה
ַּבר יוֹ ָחאי,וְ לִ שְׂ ֵדה ַּת ּפו ִּחיםָ ,עלִ ָ
ְּכ ִצ ִיצים ו ְּפ ָר ִחים ,נַ ֲעשֶׂ ה ָא ָדם נֶ ֱא ַמר ַ ּב ֲעבו ֶּרךָ:
ַ ּבר יוֹ ָחאי:

ַּבר יוֹ ָחאי,נֶ ֱאזַ ְר ָּת ִ ּבגְ בו ָּרה ,ו ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ֵא ׁש דַּ ת ַה ּ ׁ ַש ְע ָרה ,וְ ֶח ֶרב
את ִמ ַּת ְע ָר ּהָ ׁ ,שלַ ְפ ָּת נֶ גֶ ד צ ְֹר ֶר ָ
ַ ּבר יוֹ ָחאי:
יך:
הוֹ ֵצ ָ
ַּבר יוֹ ָחאי,לִ ְמקוֹ ם ַא ְבנֵ י ׁ ַשיִ ׁשִ ,ה ַ ּג ְע ָּת ו ְּפנֵ י ַא ְריֵ ה לַ יִ ׁשּ ַ ,גם ֻ ּג ַּלת
ַ ּבר יוֹ ָחאי:
כּ וֹ ֶת ֶרת ַעל ַעיִ ׁשָּ ,ת ׁשו ִּרי ו ִּמי יְ ׁשו ֶּר ָך:
ַּבר יוֹ ָחאיּ ְ ,בק ֶֹד ׁש ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשיםַ ,קו יָ רוֹ ק ְמ ַחדֵּ ׁש ֳח ָד ׁ ִשיםֶ ׁ ,ש ַבע
ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת סוֹ ד ֲח ִמ ּ ׁ ִשיםָ ,ק ׁ ַש ְר ָּת ִק ׁ ְש ֵרי ׁ ִשי"ן ְק ׁ ָש ֶר ָ
יך:
ַ ּבר יוֹ ָחאי:

ימהְ ׁ ,של ֹ ִשׁים
ַּבר יוֹ ָחאי,יוֹ "ד ָח ְכ ָמה ְקדו ָּמהִ ,ה ׁ ְש ַק ְפ ָּת לִ ְכבוֹ ָדה ּ ְפנִ ָ
אשית ְּתרו ָּמהַ ,א ְּת ְּכרוּב ִמ ְמ ׁ ַשח זִ יו
ו ׁ ְּש ַּתיִ ם נְ ִתיבוֹ ת ֵר ׁ ִ
ַ ּבר יוֹ ָחאי:
אוֹ ֶר ָך:
את ִמ ְּל ַה ִ ּביטִּ ,כי ַרב לָ ּה,
ַּבר יוֹ ָחאי,אוֹ ר ֻמו ְּפ ָּלא רוּם ַמ ְעלָ ה ,יָ ֵר ָ
ַּת ֲעלו ָּמה וְ ַאיִ ן קוֹ ֵרא לָ ּה ,נַ ְמ ָּתַ ,עיִ ן לֹא ְת ׁשו ֶּר ָך:
ַ ּבר יוֹ ָחאי:

ַבר ָחאיַ ,א ׁ ְש ֵרי יוֹ לַ ְד ֶּת ָךַ ,א ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ֵהם לוֹ ְמ ֶד ָ
יך ,וְ ַא ׁ ְש ֵרי
ּ יוֹ
יך וְ או ֶּריךָ:
ח ֶשׁן ֻּת ֶּמ ָ
ָ
ָהעוֹ ְמ ִדים ַעל סוֹ ֶדך ,לְ בו ׁ ֵּשי ֹ

יךֶ ׁ ,ש ֶמן שָׂ שׂ וֹ ן ֵמ ֲח ֵב ֶר ָ
ַּבר יוֹ ָחאי ,נִ ְמ ׁ ַש ְח ָּת ַא ׁ ְש ֶר ָ
יך:

