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הכנות לשבת

הפרשת חלה ותרומה

סעודת השבת בצוותא היא מסורת עתיקה. אווירה חגיגית ומרוממת וַמטעמים מיוחדים 
הנאכלים בנחת בלווית שירה, מייחדים אותה מיתר ארוחות השבוע העמוס. ההכנות 

לסעודה הן חלק בלתי נפרד מחוויית השבת. 

בעבר רווחה אפיית הלחם בבית. בעת האפייה הייתה אם-המשפחה מפרישה מן העיסה 
לכוהנים, שלא הייתה להם נחלה ותבואה משלהם. מצווה זו נקראה הפרשת חלה, או 

תרומת חלה.

המצווה להפריש חלה מחייבת את כל מי שאופה, אם כי כבר המשנה מציינת את המצווה 
הזו כאחת משלוש המצוות שנשים התחייבו בהן. ואכן במשך דורות רבים הייתה אפיית 
הלחם תפקידן המסורתי של נשים. הפרשת חלה אינה מיוחדת לחלות שבת דווקא, וכל 

אפיית לחם )מעל כמות מסויימת של קמח בעיסה( מחוייבת בה. כיום בבתים רבים ההכנות 
לשבת, לרבות אפיית החלה, הן משימות משפחתיות, משפחה משפחה ומנהגה. מלבד זאת, 

כיום לא הכול אופים בבית וגם רובנו איננו אופים כמויות כה גדולות המצריכות הפרשת 
חלה, אולם למצווה זו עשוי להיות מקום גם בימינו כפעולה סמלית של תרומה לנזקקים.

ָּבוּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו, 
ְוִצָּונּו ְלַהְפִריׁש ]ַחָּלה[ ְּתרּוָמה. 

 לוקחים חתיכה קטנה מן העיסה, 
מרימים אותה ואומרים:

ֲהֵרי זֹו ַחָּלה.

כדי לא לעבור על איסור "ּבַל ַּתְׁשִחית", מומלץ שלא לשרוף ולא לזרוק את הבצק שהופרש 
מן העיסה, אלא לאפותו  ולשים אותו על אדן החלון, בעבור הציפורים. פעולה זו משמרת 

את קדושת ההפרשה באופן סמלי, שהרי איננו משתמשים בעיסה לצרכינו, ואת החלק 
המקודש שבעיסה אנו משיבים לטבע, לבריאה. 

אפשר גם לחדש את המנהג לייחד קופת צדקה בבית ולהפריש תרומה כספית במהלך 
ההכנות לשבת, כתזכורת לכך שאנו חלק מהעולם, ולאחריותנו כלפי הנזקקים בחברה. 

בדרך זו נזכור בכל שבת, שכשם שאנו נהנים מהמטעמים, אנו גם מזַמנים לעצמנו אפשרות 
לתרום למי שאין להם.

 מקדישים כסף 
לצדקה ואומרים:

ֲהֵרי זֹו ְּתרּוָמה.

תפילות השבת
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המטבח

י. ל ִאּמִ ַע ְלַמֲאָכֶליָה ׁשֶ ְעּגֵ ִנים ָאִבי ִמְתּגַ  ׁשָ
ת ּבָ ַ ְלַחן ַהּשׁ  ִהיא ָהְיָתה עֹוֶרֶכת ֶאת ׁשֻ

ָבָנה  ה ַהּלְ ּפָ  ְמִניָחה ַעל ַהּמַ
ְפַעת ֶיֶרק ָהָאֶרץ  ֶאת ׁשִ

ר ׂשָ  ְמִניָחה ֶאת ַהּסֶֹלת, ְמִניָחה ֶאת ַהּבָ
ּום  ְמִניָחה ֶאת ָהַעְגָבִנּיֹות ְוַהּשׁ

ל. ֵ  ִהיא ָיְדָעה ְלַבּשׁ
ה ֵאֵלינּו ּנָ א ִמּמֶ ְך ָהָיה ַטַעם ָהֹאֶכל ּבָ  ּכָ

ֶרת אֹוָתנּו   ְוָכְך ָהְיָתה קֹוׁשֶ
ּיֹות יֹו יֹו ּתּוִניָסִאּיֹות מֹו ֻעּגִ  ּכְ

ר נֹוְזִלי ֻסּכָ ּיֹות ְמתּוקֹות ְטבּולֹות ּבְ  ֻעּגִ
ים ָהְיָתה מֹוִסיָפה ָסָבִתי  ּנִ  ֵמי ׁשֹוׁשַ

ים ָלּה  ִאם ָהיּו ַמְרׁשִ
י ָאֶרץ ָהְיָתה ִאּמִ אן ּבָ  ֲאָבל ּכָ

ק ק-ּדַ ָלִטים ּדַ  ְמִכיָנה ֶאת ַהּסָ
ת. ּבָ ַ ְלַחן ַהּשׁ ֵדי ִלְלּכֹד אֹוָתנּו ְלַיד ׁשֻ ּכְ

ָפה ָזָרה י ֵמהֹוַרי ׂשָ  לֹא ָלַמְדּתִ
ה ּנָ ָפה ְמׁשֻ ׂשָ יֵניֶהם ּבְ רּו ּבֵ ּבְ  הֹוַרי ּדִ

ּפֹוָלִנית ׁש ְמתּוִקים ּבְ ּקֵ  ָאִבי ּבִ
תּוִניָסִאית ָלה ּבְ ּשְׁ י ּבִ  ִאּמִ

ָפה ָזָרה י ֵמֶהם ׂשָ  ַוֲאִני לֹא ָלַמְדּתִ
י ֵמֵאם   ַרק ִעְבִרית ָיַנְקּתִ

ּה ַפת ִאּמָ ּלֹא ָהְיָתה זֹו ׂשְ  ׁשֶ
ָצְרָפִתית ָרה ִעם ַאְחיֹוֶתיָה ּבְ ּבְ  ִהיא ּדִ

ַעְרִבית  ּבְ
הּוִדית ָהְרחֹוָקה. ּוָבָעָגה ַהִהיא ַהּיְ

ָפה ָזָרה י ׂשָ ח ֲאִני לֹא ָלַמְדּתִ ְטּבָ ּמִ  ּבַ
ַרק ִעְבִרית.

שושנה ויג

לחם וגעגועים  

 ַאיי-ַיי-ַיי-ַיי
 ֵאל ָמֵלא ַאֲהָבה

עֹות ְנבֹונֹות  עֹות ֶאְצּבָ ה ָלנּו ֶאְצּבָ  ֲעׂשֵ
 ּבֹוְצעֹות ֶלֶחם יֹוֵמנּו

ְעּגּוִעים ַלְחלּוִחית ּגַ ּבְ

עודד פלד

יֵתנּו,  ת ֶאל ּבֵ ּבָ ָאה ׁשַ  ֵעת ּבָ
ְלָחן, ֻ  ֵעת עֹוְרִכים ָאנּו ֶאת ַהּשׁ

נּו,  ּבֵ ה ִמּלִ ִפּלָ  ַנֲעֶלה ַהּתְ
ֵצק ַהּמּוָכן. ְתרּוַמת ַהּבָ  ּכִ

נּו,  ַמּנֵ ַדע ְלַהְפִריׁש ִמּזְ ּנֵ  ׁשֶ
ָכִסים, כֶֹלת ּוִמן ַהּנְ  ִמן ַהּיְ
ַדע ְלָפֵרׁש ִמּלֹוֵתינּו,  ּנֵ  ׁשֶ

ים. לּוִיים ְולֹא ְמֻכּסִ  ּגְ
אן  ְרׁשּו ּכָ ֱחוֹות ַהּזּוַלת ִיְתּפָ ּמֶ  ׁשֶ

 ְלַכף ְזכּות ּוְבַעִין טֹוָבה,
ל ַצַער,   ְוִיְפרֹׁש ֵמָעֵלינּו ּכָ

ָאָבה. ל ַמְכאֹוב ְוָכל ּדְ  ּכָ
ָבר,  ָחְלפּו ּכְ ִמים ׁשֶ ְפרֹׁש ִמּיָ ּנִ  ׁשֶ

ִחּיּוְך, ִאיֵרם ֵמָאחֹור ּבְ  ַנׁשְ
יֵתנּו,  ְמָחה ַעל ּבֵ ׂשִ  ְוִנְפרֹׂש ּבְ

ת ְמַנֵחם ּוָברּוְך. ּבָ  יֹום ׁשַ
רֹׂש ָעֵלינּו,  לֹוֶמָך ּפְ ת ׁשְ  ֶאת ֻסּכַ

לֹום, ים ְוׁשָ  ַרֲחִמים ְוַחּיִ
יֵתנּו,  ָרָכה ֶאל ּבֵ יַח ּבְ  ְלַהּנִ

נּו ֲחלֹום.  ּבֵ ְלָפֵרׁש ִמּלִ

הרב עודד מזור
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עירוב זמנים

המעבר מימי חול לשבת הוא מעבר מהיומיומי אל המקודש, אל המיוחד. המסורת היהודית 
מציעה להתכונן אליו באופנים שונים. וכך מורה המשנה, שיבדוק כל אדם את עצמו ואת 

ביתו לפני השבת: "שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה: עִׂשרתם, 
עֵרבתם, הדליקו את הנר... ועוד: "חנניא אומר: חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם 

חשכה". פעולות אלו נועדו לבדיקה עצמית של כל אדם ואדם כדי לסקור את השבוע שעבר, 
להשאירו מאחור, להיכנס אל השבת, לתחום הקדושה, העונג והשמחה ולאפשר מנוחה.

לפניכם שירים וקטעי קריאה שמטרתם לעזור להתכונן למעבר מן החול אל הקודש, ולבואה 
של "הנשמה היתרה" שאנו זוכים לה בשבת.

משנה, שבת, ב, ז

בבלי, שבת יב ע"א

שבת המלכה

תַהַבָּמה ֵמרֹאׁש ָהִאיָלנֹות ִנְסַּתְּלָקה -
 ּבֹאּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ַׁשָּבת ַהַּמְלָּכה.

 ִהֵּנה ִהיא יֹוֶרֶדת ַהְּקדֹוָׁשה, ַהְּברּוָכה
ְוִעָּמּה ַמְלָאִכים ְצָבא ָׁשלֹום ּוְמנּוָחה.

 ּבִֹאי, ּבִֹאי ַהַּמְלָּכה!
ּבִֹאי, ּבִֹאי ַהַּמְלָּכה! 

ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם, ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום.

 ִקַּבְלנּו ְּפֵני ַׁשָּבת ִּבְרָנָנה ּוְתִפָּלה,
 ַהַּבְיָתה ָנׁשּוָבה ְּבֵלב ָמֵלא ִּגיָלה.
 ָׁשם ָערּוְך ַהֻּׁשְלָחן, ַהֵּנרֹות ָיִאירּו,

ָּכל ִּפּנֹות ַהַּבִית ִיְזָרחּו, ַיְזִהירּו.

 ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!
ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ּבֲֹאֶכם ְלָׁשלֹום, ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום.

חיים נחמן ביאליק
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ככה כמו שאני הולך

ה. ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ֵני ׁשַ ל ּפְ ֲאִני הֹוֵלְך ֲאִני רֹוֶצה ְלַקּבֵ מֹו ׁשֶ ָכה ּכְ  ּכָ
ְכָלל ְכָלל, ֵאיֶנּנּו ָחָזק ּבִ ל יֹום יֹום ְוגּוִפי, ִאם ּבִ ָגִדים ׁשֶ  ְלגּוִפי ּבְ

ֶפׁש לֹא.  ְוַגם ַהּנֶ
ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ֵני ׁשַ ל ּפְ ֲאִני הֹוֵלְך ִאם ֲאַקּבֵ מֹו ׁשֶ ָכה ּכְ  ּכָ

ה ׁש יֹוֵתר ֵמִרְגׁשָ ר ַחּלָ ל יֹום יֹום ְוגּוִפי ֶאְפׁשָ ָגִדים ְלגּוִפי ׁשֶ  ְוָהיּו ַהּבְ
ֶפׁש לֹא.  ֲאָבל ַהּנֶ

ַני  ה ֶאת ּפָ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ל ׁשַ ַקּבֵ י הֹוֵלְך ִאם ּתְ ֲאִני עֹוֶדּנִ מֹו ׁשֶ ָכה ּכְ  ּכָ
ִהי. ֶפׁש ּתְ ּנֶ ת ּבַ ּבָ ַ ת יֹום יֹום ְוגּוִפי ֶיֱחַזק ְוַהּשׁ ּבָ ׁש ּגּוִפי ׁשַ  ִיְלּבַ

ה.  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ֵני ׁשַ ל ּפְ ה יֹום יֹום ְלַקּבֵ י ְצִאי ַכּלָ ְלִכי ַנְפׁשִ

אמיר גלבע

לפנות ערב

ים יֹוֵרד ָהֶעֶרב, רֹוׁשִ ין ּבְ  ּבֵ
ל ָקֵרב ֵאֵלינּו, ִלי: ַהּצֵ ּכְ  ִהְסּתַ
ֶלף ֶ דֹות ַהּשׁ ׂשְ  ְיֵחִפים ֵנֵלְך ּבִ

י ַהּיֹום ָיָפִתי, עֹוֵבר. ּכִ

ֵתֵפְך ָיִדי ָתנּוַח  ַעל ּכְ
ְך ּפֹוֵסַע, י ַעל ַיד ִצּלֵ  ְוִצּלִ

ב ָהרּוַח ו נֹוׁשֵ ם ַעְכׁשָ  ִמן ַהּיָ
י ַהּיֹום, ָיָפִתי, עֹוֵבר.  ּכִ

ב, ַהּכֹל רֹוֵגַע,  ּבֹוִאי, ֵנׁשֵ
ס ַהּיֹום ׁשֹוֵקַע ְרּדֵ ין ֲעֵצי ַהּפַ  ּבֵ

ל נֹוֵגַע, ָפִנים ַהּצֵ ֲעֵלי ּגְ  ּבָ
טּוס  ת ָהֵאיָקִליּפְ חְֹרׁשַ  ּבְ

א, ַאְך... ְך ִמְתַחּבֵ ָבר ַהחֹׁשֶ ּכְ

ַנִיְך ִקיָעה ֵמִאיר ּפָ  אֹור ׁשְ

ֶלת  תֹוְך ָיִדי ֻמּטֶ ֵתְך ּבְ  ַצּמָ
י ֵעיַנִיְך ּתֵ חֹרֹות ֵהן ׁשְ חֹרֹות ׁשְ  ּוׁשְ

ְוַהּיֹום, ָיָפִתי, עֹוֵבר.

ֶרְך ְך ֶאְצִלי ַעל ּבֶ יִמי רֹאׁשֵ  ׂשִ

ַרח חֹוָרה ֶאְקַלע ָלְך ּפֶ ה ַהּשְׁ ּמָ ּצַ  ּבַ
ֶרְך, יר ַהּדֶ רֹות ֶאת ׁשִ ִרים ׁשָ  ִצּפֳ

טּוס  ת ָהֵאיָקִליּפְ  ַעל חְֹרׁשַ
ה, ַאְך... ְיָלה ְמַכּסֶ ָבר ַהּלַ ּכְ

ים עֹוֶלה ָיֵרַח רֹוׁשִ ין ּבְ  ּבֵ
ְיָלה קּוף ַהּלַ ְך ׁשָ ל ּכָ ִלי, ּכָ ּכְ  ִהְסּתַ

דֹות ַיְנׁשּוף צֹוֵרַח ֶמְרָחב ׂשָ  ּבְ
ן.  ְוַאֲחָריו ִיְלַלת ַהּתַ

יעקב שבתאי
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בשבת 

תָּבוּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת. 

ביום טוב 

תָּבוּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל יֹום טֹוב.

ביום טוב שחל בשבת 

תָּבוּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
 ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו 

ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת ְוֶׁשל יֹום טֹוב. 

בלילו הראשון של יום טוב ובליל שמיני עצרת מוסיפים את ברכת הזמן 

תָּבוּוְך ַאָּתה יהוה, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ֶׁשֶהֱחָיינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה.

הדלקת נרות

מנהגים רבים קשורים ברגע מיוחד זה של הדלקת נר של שבת. נהוג לכסות את העיניים 
לאחר הדלקת הנרות, ואז לברך. נשים רבות נוהגות להעביר ידיים מעל הנרות שלוש פעמים 

כדי להביא את אורם אלינו ואז לשלוח אותו לכל הזקוקים לו. ישנם מנהגים רבים גם לגבי 
מספר הנרות. המצווה היסודית היא להדליק נר אחד, אולם נהוג להדליק לפחות שני נרות. 

יש המוסיפים עליהם. למשל, להדליק נרות כמספר הילדים או בני הבית.

מצוות הדלקת נר של שבת נחשבת אצל חז"ל כאחת משלוש מצוות המיוחדות לנשים. 
זהו רגע מיוחד שבו נשים רבות נוהגות לומר תחינה אישית על עצמן, על משפחתן ועל 

עולמן. יש לזכור שהציווי להדליק נר של שבת כשלעצמו מבטא את אורה של שבת ואת 
עונג השבת. כמובן, גם גברים יכולים להדליק נרות שבת. כיום נהוג בבתים רבים שהדלקת 
הנרות היא רגע בו כל המשפחה מתכנסת יחד, לפני כניסת השבת או לפני תחילת סעודת 

השבת, וכולם מברכים יחד על נרות השבת ומקבלים את פני השבת.
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כוונות ותחינות

נשים נהגו לומר תחינות מיוחדות בעת הדלקת נר של שבת. במשפחות רבות נהוג כיום 
להדליק את הנרות יחד. הנה כמה הצעות לתחינות.

ֵנר ֲחֵברֹו,  ּלֹו ּכְ תֹוְך ּתֹוכֹו ּדֹוֵלק ֵנר, ְוֵאין ֵנרֹו ׁשֶ ּבְ ל ִאיׁש ֵיַדע ְוָיִבין, ׁשֶ ּכָ  ָצִריְך ׁשֶ
ָעָליו ַלֲעֹמל ּוְלַגּלֹות ֶאת  ל ִאיׁש ֵיַדע ְוָיִבין, ׁשֶ ּכָ ֵאין לֹו ֵנר. ְוָצִריְך ׁשֶ ְוֵאין ִאיׁש ׁשֶ

ּלֹו. דֹוָלה ּוְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ים, ּוְלַהְדִליקֹו ַלֲאבּוָקה ּגְ ַרּבִ ר ּבָ אֹור ַהּנֵ

הראי״ה קוק

ַרֲחֶמיָך  ֲעְזֵרנּו ּבְ ּתַ ָפֶניָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
יָצה  ה ּדִ ִגיָלה ִרּנָ דֹוָלה, ּבְ ְמָחה ְוֶחְדָוה ּגְ ִשׂ ת קֶֹדׁש ּבְ ּבָ ל ַשׁ נּו ְלַקּבֵ ים ּוְתַזּכֵ ָהַרּבִ
נּו ַעְצבּות ְולֹא ָיגֹון ַוֲאָנָחה,  ֲעֶלה ַעל ִלּבֵ ּלֹא ּתַ יֵלנּו, ֶשׁ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ְוֶחְדָוה. ְוִתְשׁ

ָכל ְלָבֵבנּו  ת קֶֹדׁש ּבְ ּבָ יֹום ַשׁ ֹמַח ּבְ ה ִלְשׂ ת קֶֹדׁש, ַרק ִנְזּכֶ ּבָ יֹום ַשׁ ָאָגה ּבְ ְולֹא ּדְ
ְתעֹוֵרר  ּנִ ת קֶֹדׁש. ֶשׁ ּבָ יֹום ַשׁ ֹמַח ּבְ ָראּוי ִלְשׂ ְמָחה ּכָ ִשׂ נּו ּוְבָכל ְמֹאֵדנּו, ּבְ ּוְבָכל ַנְפׁשֵ

ֵני ֵביֵתנּו. ל ּבְ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ָך ִיְשׂ ְמָחה ַעל ַעּמְ  ֹעז ְוֶחְדָוה ְוִשׂ
ן ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן ּכֵ

על פי ליקוטי מוהר"ן – רבי נחמן מברסלב

ּתְ ֹאָתנּו  ׁשְ ר ִקּדַ רּוָכה ַאּתְ יהוה, ּבֹוֵראת ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ  ּבְ
ת )ְו(יֹום טֹוב. ּבָ ל ׁשַ יּתְ ָעֵלינּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ְוִצּוִ

ַמִים ָוָאֶרץ,  ָפַנִיְך, ּבֹוֵראת ׁשָ  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ים,  ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ רּוַאִיְך ַחּיִ ִני ָלנּו ּוְלָכל ּבְ ּתְ ּתִ  ׁשֶ

לֹום ּוְבָרָכה, יֵנינּו, ְוַהְרִעיִפי ָעֵלינּו ׁשָ ִכיָנֵתְך ּבֵ יִני ָנא ׁשְ ּכִ  ְוַהְשׁ
ים טֹוִבים. ּתֹוָרה ּוְבַמֲעׂשִ  ְוָנִאיר ֶאת עֹוָלֵמְך ּבַ

אֹוֵרְך ִנְרֶאה אֹור. ְוֹנאַמר ָאֵמן. ים, ּבְ נּו, ְמקֹור ַהַחּיִ ִאּמֵ

הרבה גילה קן
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ָך,  ת ָקְדׁשֶ ּבַ ׁשַ ָרָכה ּבְ לּו אֹות ּבְ רֹות ַהּלָ  ִיְהיּו ַהּנֵ
ת. ּבָ רּו ָעֵלינּו ֶחְדַות ׁשַ ְוַיׁשְ

אביטל בן-חורין

ת ּבָ  ְנָבֵרְך ַעל ֵנרֹות ׁשַ
ם. ֻחּמָ ם ּבְ ּשֵׂ ׁש ִזיָום ְוִנְתּבַ  ְנַקּדֵ

ה ִויִציָרה. ת ְיֵמי ַמֲעׂשֶ ׁשֶ ינּו ׁשֵ ּלִ ה ּכִ  ֶזה ַעּתָ
ת ְמנּוָחה. ּבָ ֵני ׁשַ ל ּפְ תּוַח ְלַקּבֵ נּו ָקׁשּוב ּוֵביֵתנּו ּפָ  ִלּבֵ

ְמעֹוֵננּו, ְלָוה ּוְרִגיָעה ּבִ יִני ׁשַ ּכִ ת ְוַהׁשְ ּבָ  ּבֹוִאי ׁשַ
ה ָיֵדינּו. ַמֲעׂשֶ  ֵחן ְוִתְפֶאֶרת ּבְ
רּוָכה. ת ּבְ ּבָ לֹום ְלבֵֹאְך ׁשַ ׁשָ

קיבוץ משמר השרון

ת, ּבָ רּוְך ּבֵֹאְך, ׁשַ  ּבָ
רּוְך. ּבֵֹאְך ּבָ

ְלָוה,  ַ ְרּגֹוַע, ֶאת ַהּשׁ ְך ֶאת ַהּמַ  ָהִביִאי ָנא ִעּמָ
ת ָעָמל, ל ֲהֻמּלַ ִנים ׁשֶ בּוַע ַרב ּפָ ַאַחר ׁשָ ּלְ  ׁשֶ

ר ִלְרקֹם תֹוכֹו ֶאְפׁשָ ּבְ  ֶאת ֶהָחָלל, ׁשֶ
ַיַחד ּוְלַבד, ל ֲחלֹומֹות, ּבְ  ֵאיְנסֹוף ׁשֶ

ּה נּוַכל ּבָ ִחילֹות ׁשֶ ַעת ַהּמְ  ֶאת ׁשְ
ל ַהּזּוָלת. ִעימֹות ִלּבֹו ׁשֶ ֹמַע ֶאת ּפְ ִלׁשְ

רּוְך ּבֵֹאְך,  ת, ּבָ ּבָ  ׁשַ
רּוְך ֵנֵרְך. רּוְך ּבֵֹאְך, ּבָ ּבָ

קיבוץ משמרות
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קידוש השבת, עצירה נפשית והבדלה, בחירת הזמן, מופקדים בידי 
האדם, כדי שיינתן לו למלא ולהגשים את הזמן, לשלב בתוכו קדושה, 

היינו ברכה מגבוה, כך תיכנס לנשמת קיומו הארצי נשמת הנצח – נשמה 
יתרה. כך נעשית השבת לשחרור הגדול מן הגורל ומן העבדות, לניצחון 

על כל שעבוד, לפיכך היא מצווה על האדון כשם שהיא מצווה על העבד. 
לזמן, אותו סוף ללא סוף, ניתן עכשיו סיום וחידוש. המנוחה הגופנית 

גרידא, הכרחית, אך היא ניצחון התנועה והזמן על האדם. לעומת זאת 
השבת שבנפש היא צו של ניצחון האדם על התנועה והזמן. 

הרב ליאו בק, השנה היהודית

ת, ּבָ בַֹרְך ָלנּו ׁשַ  ּתְ
י ֹנַגּה, זַֹהר ָואֹור ֵהִביָאה ִלְמעֹוֵננּו   ַעל ּכִ

ְלָוה ּוְמנּוָחה ְלֵביֵתנּו. ת ְיֵמי ָעָמל – ׁשַ ׁשֶ ֵ ִמּשׁ

קיבוץ מעברות

ת ֶאל ֵעיַני, ּבָ ַ  ַמְצִמיָדה ֶאת אֹור ֵנרֹות ַהּשׁ
ר. ְדּבַ ּמִ ְבתּו ֲאבֹוַתי ּבַ ם ׁשָ ּפֹֹוַתי ֹאָהִלים ּבָ  ּכַ

ל ֶאל ֵעיַני. ְרּבֵ  ָהאֹור ִמְתּכַ
ט ִלְפִניִמי.  ָהאֹור ִמְתַלּקֵ

ים.  ה מּוַסּבִ ְתֵחי ָאֳהֵליֶהם ֶזה ִמּזֶ ר ָנְסעּו ָהיּו ּפִ ְדּבָ ּמִ ּבַ ׁשֶ  ּכְ
ּסּו ֲעָנִנים. ְתֵחיֶהם ּכִ ר ָנְסעּו ּפִ ְדּבָ ּמִ ּבַ ׁשֶ  ּכְ

 ַהחֹול ְוָהאֹור ָהיּו ִנְמָהִלים.
ִבירֹות  ַעי ׁשְ  ֶאְצּבָ

ָעַרי מּוָלִטים. ׂשְ

רבקה מרים

קידוש וזמירות מעמוד XX ואילך
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קבלת שבת

קבלת השבת, שער הכניסה החגיגי לתפילות השבת בבית הכנסת, היא חטיבת התפילה 
הצעירה ביותר בסידור התפילה. קבלת השבת כפי שהיא נמצאת בסידורי ימינו עוצבה על 

ידי מקובלי צפת במאה הט"ז והתקבלה בהדרגה בכל עדות ישראל. בקהילות עדות המזרח 
נהוג להביא בליל שבת עשבי בשמים לבית הכנסת.

ַמהתּטֹחּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתיָך ִיְׂשָרֵאל: 
ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך 

 ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך:
יהוה ָאַהְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶתָך ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך: 

 ַוֲאִני ֶאְׁשַּתֲחֶוה ְוֶאְכָרָעה ֶאְבְרָכה ִלְפֵני יהוה עִֹׂשי. 
ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך יהוה ֵעת ָרצֹון, 

ֱאֹלִהים ְּבָרב ַחְסֶּדָך ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעָך:

תָׁשעֹוםתְעחֹואתַׁשָּב , ָׁשלֹום ְוִׂשְמָחה
 ָׁשלֹום ְלָך, ָׁשלֹום, יֹום ַהְּמנּוָחה.

 ִׂשיׂשּו, ְּבֵני ַיֲעקֹב, ִּכי ָבא ְׁשִביִעי
 ִּגילּו ְבֶלַקח טֹוב יֹום ַׁשֲעׁשּוִעי

 ּוְראּו ֱאֶמת, ַמה ּטֹוב ּדֹוִדי ְוֵרִעי
ֶאְמָצא ְביֹום ֶזה טֹוב ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה.

מיוחס לרבי שלום שבזי

ַהְעעּוָלּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו:  
 ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו: 

 ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור: 
 ַהְללּוהּו ְבתֹף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְועּוָגב: 

 ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי שַָׁמע ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: 
ָּכל ַהְּנשָָׁמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְעעּוָלּה:

במדבר כד

תהלים ה

תהלים כו

תהלים סט

תהלים קנ
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חז"ל קראו את שיר השירים כמייצג את האהבה בין הרעיה )כנסת ישראל( ובין דודּה 
)הקב"ה(. ומכיוון שליל שבת נתפש במחשבת הקבלה כעת של איחוד בין העם ובין אלוהיו, 

יש שנוהגים לקרוא את מגילת שיר השירים בערב שבת. 

שיר השירים

פרק א

֔יהּו  יקֹ֣ות ּפִ ִשׁ ִמּנְ ֵקִ֙ני֙  לֹֹמה: ִיּשָׁ ֥ר ִלְשׁ יִר֖ים ֲאֶשׁ ֥יר ַהּשִׁ ִשׁ
ּתּוַר֣ק  ֶ֖מן  ֶשׁ טֹוִב֔ים  ָמֶנ֣יָך  ְשׁ ְלֵר֙יַח֙  ִין:  ִמּיָ ּדֶֹד֖יָך  י־טֹוִב֥ים  ּכִ
רּ֑וָצה  ּנָ ַאֲחֶר֣יָך  ֵכִ֖ני  ָמְשׁ ֲאֵהבּוָך:  ֲעָלמֹ֥ות  ֖ן  ַעל־ּכֵ ֶמָ֑ך  ְשׁ
֤יָרה  ַנְזּכִ ְ֔ך  ּבָ ְמָחה֙  ְוִנְשׂ ָנִג֤יָלה  ֲחָדָר֗יו  ֶ֜לְך  ַהּמֶ ֱהִביַאִ֨ני 
נֹ֖ות  ּבְ ְוָנאָו֔ה  ֲאִני֙  חֹוָר֤ה  ְשׁ ֲאֵהבּוָך:  ִר֖ים  ֵמיָשׁ ִ֔ין  ִמּיַ דֶֹד֙יָך֙ 
ְראּ֙וִני֙  ַאל־ּתִ לֹֹמה:  ְשׁ יִריעֹ֖ות  ּכִ ֵקָד֔ר  ָאֳהֵל֣י  ּכְ ָל֑ ִם  ְירּוָשׁ
ִנֲחרּו־ִב֗י  ֣י  ִאּמִ ֵנ֧י  ּבְ ֶ֑מׁש  ַהּשָׁ ָזַפְ֖תִני  ּשֱׁ ֶשׁ ַחְרֹחֶ֔רת  ְשׁ ֲאִנ֣י  ֶשׁ
֣יָדה  י: ַהּגִ ֖י לֹ֥א ָנָטְרּתִ ּלִ ְרִמ֥י ֶשׁ ָרִמ֔ים ּכַ ֻמִ֙ני֙ ֹנֵטָר֣ה ֶאת־ַהּכְ ָשׂ
ֳהָרִ֑ים  ּצָ ֣יץ ּבַ ְרּבִ ֔י ֵאיָכ֣ה ִתְרֶע֔ה ֵאיָכ֖ה ּתַ ַנְפִשׁ ָ֤אֲהָבה֙  ֗י ֶשׁ ּלִ
עְֹ֣טָי֔ה ַע֖ל ֶעְדֵר֥י ֲחֵבֶריָך: ִאם־לֹ֤א ֵתְדִעי֙ ָלְ֔ך  ָמ֤ה ֶאְהֶיה֙ ּכְ ּלָ ַשׁ
ִדּיַֹתִ֔יְך  ֶאת־ּגְ ּוְרִעי֙  ַהּצֹ֗אן  ִעְקֵב֣י  ּבְ ְצִאי־ָלְ֞ך  ֑ים  ִשׁ ּנָ ּבַ ָפ֖ה  ַהּיָ
יִת֖יְך  ּמִ ּדִ ַפְרעֹ֔ה  ִרְכֵב֣י  ּבְ ְֻסָסִתי֙  ָהרִֹעים:  נֹ֥ות  ּכְ ִמְשׁ ַע֖ל 
ֲחרּוִזים: ּתֹוֵר֤י ָזָהב֙  אֵרְ֖ך ּבַ ּתִֹר֔ים ַצּוָ ַרְעָיִתי: ָנאוּ֤ו ְלָחַיִ֙יְך֙ ּבַ
֖י  ְמִסּבֹ֔ו ִנְרּדִ ֶ֙לְך֙ ּבִ ַ֤הּמֶ ֶסף: ַעד־ֶשׁ ְ֔ך ִע֖ם ְנֻקּדֹ֥ות ַהּכָ ה־ּלָ ַנֲעֶשׂ
ּכֹ֨ל  ֶאְשׁ ָיִלין:  ַד֖י  ָשׁ ֥ין  ּבֵ ִל֔י  ּדֹוִדי֙  ַהּמֹ֤ר׀  ְצרֹ֨ור  ֵריחֹו:  ָנַת֥ן 
ְ֥ך  ִהּנָ ַרְעָיִת֔י  ָיָפה֙  ְ֤ך  ִהּנָ ִדי:  ּגֶ ֵע֥ין  ַכְרֵמ֖י  ּבְ ִל֔י  ּדֹוִדי֙  ַהּכֶֹ֤פר׀ 
֖נּו  ַאף־ַעְרֵשׂ ָנִע֔ים  ַא֣ף  דֹוִדי֙  ָיֶפ֤ה  ָך֨  ִהּנְ יֹוִנים:  ֵעיַנִ֥יְך  ָיָפ֖ה 

רֹוִתים: ֙ינּו֙ ֲאָרִז֔ים ַרִהיֵט֖נּו ּבְ ּתֵ ַרֲעָנָנה: קֹרֹ֤ות ּבָ

פרק ב

֥ין  ּבֵ ַרְעָיִת֖י  ֥ן  ּכֵ ַהחֹוִח֔ים  ֣ין  ּבֵ ה֙  ּנָ ׁשֹוַשׁ ּכְ ָהֲעָמִקים:  ֖ת  ּנַ ׁשֹוַשׁ רֹ֔ון  ַהּשָׁ ֶ֣לת  ֲחַבּצֶ ֲאִני֙ 
ּוִפְריֹ֖ו  י  ְ֔בּתִ ְוָיַשׁ י  ְ֣דּתִ ִחּמַ ִצּלֹו֙  ּבְ ִנ֑ים  ַהּבָ ֣ין  ּבֵ ּדֹוִד֖י  ֥ן  ּכֵ ַ֔ער  ַהּיַ ֲעֵצ֣י  ּבַ ַתּפּ֙וַח֙  ּכְ נֹות:  ַהּבָ
דּ֖וִני  יׁשֹ֔ות ַרּפְ ֲאִשׁ כּ֙וִני֙ ּבָ ִ֔ין ְוִדְגלֹ֥ו ָעַל֖י ַאֲהָבה: ַסּמְ ֣ית ַהּיָ י: ֱהִביַאִ֙ני֙ ֶאל־ּבֵ ָמתֹ֥וק ְלִחּכִ
י  ְ֨עּתִ ּבַ ֵקִני: ִהְשׁ ַחּבְ ֔י ִויִמינֹ֖ו ּתְ ַ֣חת ְלרֹאִשׁ ֹמאלֹו֙ ּתַ י־חֹוַל֥ת ַאֲהָב֖ה ָאִני: ְשׂ ּפּוִח֑ים ּכִ ּתַ ּבַ

שלום לך דודי 

לֹום ְלָך ּדֹוִדי  ׁשָ
ח ְוָהַאְדמֹון ַהּצַ

לֹום ְלָך ֵמֵאת  ׁשָ
ה ְכמֹו ִרּמֹון. ַרּקָ

 ִלְקַראת ֲאחֹוְתָך רּוץ
יָעּה ֵצא ָנא ְלהֹוׁשִ

י ֶבן ִיׁשַ  ּוְצַלח ּכְ
ֵני ַעּמֹון. ת ּבְ ַרּבַ

ה ְך ְיֵפהִפּיָ  ַמה ּלָ
י ְתעֹוְרִרי ַאֲהָבה ּכִ

 ּוְתַצְלְצִלי קֹוֵלְך

ֲעמֹון קֹול ּפַ ִעיל ּבְ ּמְ ּכַ

ְחּפֹוץ ר ּתַ  ָהֵעת ֲאׁשֶ
ה ּנָ ַאֲהָבה ֲאִחיׁשֶ

ּה ְוָעַלִיְך  ִעּתָ

ַטל ֶחְרמֹון. ֵאֵרד ּכְ

ר' שלמה אבן גבירול
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ֶד֑ה  ׂ ַהּשָ ַאְילֹ֣ות  ּבְ אֹ֖ו  ְצָבאֹ֔ות  ּבִ לַ ִ֙ם֙  ְירּוָשׁ נֹ֤ות  ּבְ ֶאְתֶכ֜ם 
ץ:  ְחּפָ ּתֶ ֶשׁ ַע֥ד  ֶאת־ָהַאֲהָב֖ה  עֹוְררּ֛ו  ְוִאם־ּתְ ִע֧ירּו׀  ִאם־ּתָ
֖ץ ַעל־ ְמַקּפֵ ַעל־ֶהָ֣הִר֔ים  ג֙  ְמַדּלֵ ֑א  ּבָ ה־ֶז֖ה  ִהּנֵ ּדֹוִד֔י  קֹ֣ול 
ה־ ִהּנֵ ִל֑ים  ָהַאּיָ ְלעֶֹ֣פר  ִלְצִב֔י אֹ֖ו  ּדֹוֶמ֤ה דֹוִדי֙  ָבעֹות:  ַהּגְ
֙יַח֙ ִמן־ַהֲחּלֹנֹ֔ות ֵמִצ֖יץ ִמן־ ּגִ ְתֵל֔נּו ַמְשׁ ֶז֤ה עֹוֵמד֙ ַאַח֣ר ּכָ
ָיָפִת֖י  ַרְעָיִת֥י  ָלְ֛ך  ִל֑י קּ֥וִמי  ְוָאַ֣מר  ָעָנ֥ה דֹוִד֖י  ים:  ַהֲחַרּכִ
לֹו:  ָהַלְ֥ך  ָחַל֖ף  ם  ֶ֕שׁ ַהּגֶ ָעָב֑ר  ָת֖יו  ַהּסְ ֥ה  י־ִהּנֵ ּכִ ּוְלִכי־ָלְך: 
ַהּתֹ֖ור  ְוקֹ֥ול  ֑יַע  ִהּגִ ִמ֖יר  ַהּזָ ֵע֥ת  ָבָאֶ֔רץ  ִנְראּ֣ו  ִנים֙  ּצָ ַהּנִ
ָפִנ֥ים׀  ְוַהּגְ ֔יָה  ַפּגֶ ָחְנָט֣ה  ֵאָנה֙  ַהּתְ ַאְרֵצנּו:  ּבְ ַמ֥ע  ִנְשׁ
ְסָמַד֖ר ָנְ֣תנּו ֵר֑יַח קּ֥וִמי ָלְ֛ך ַרְעָיִת֥י ָיָפִת֖י ּוְלִכי־ָלְך: יֹוָנִת֞י 
ֶאת־ַמְרַאִ֔יְך  ַהְרִא֙יִני֙  ְדֵרָג֔ה  ַהּמַ ֵסֶ֙תר֙  ּבְ ַ֗לע  ַהּסֶ ַחְגֵו֣י  ּבְ
ָנאֶוה:  ּוַמְרֵא֥יְך  ָעֵר֖ב  י־קֹוֵלְ֥ך  ּכִ ֶאת־קֹוֵלְ֑ך  ִמיִע֖יִני  ַהְשׁ
ָרִמ֑ים  ִל֣ים ּכְ ֖ים ְמַחּבְ ֶאֱחזּו־ָל֙נּו֙ ׁשּוָעִל֔ים ׁשּוָעִל֥ים ְקַטּנִ
ים: ַע֤ד  ּנִ ֹוַשׁ ּשׁ ּוְכָרֵמ֖ינּו ְסָמַדר: ּדֹוִד֥י ִלי֙ ַוֲאִנ֣י לֹ֔ו ָהרֶֹע֖ה ּבַ
ִלְצִב֗י  דֹוִד֜י  ֵמה־ְלָך֨  ּדְ ָלִל֑ים סֹב֩  ַהּצְ ְוָנ֖סּו  ַהּיֹ֔ום  פּ֙וַח֙  ּיָ ֶשׁ

ִל֖ים ַעל־ָהֵ֥רי ָבֶתר:   אֹ֛ו ְלעֶֹ֥פר ָהַאּיָ

פרק ג

֑י  ַנְפִשׁ ָאֲהָב֖ה  ֶשׁ ֵא֥ת  י  ּתִ ְ֕שׁ ּקַ ּבִ ילֹ֔ות  ּלֵ ּבַ ִבי֙  ּכָ ַעל־ִמְשׁ
ָבִע֗יר  ַוֲאסֹוְבָב֣ה  ֜א  ּנָ קּ֨וָמה  ְמָצאִתיו:  ְולֹ֥א  ֖יו  ּתִ ְשׁ ּקַ ּבִ
֑י  ַנְפִשׁ ָאֲהָב֖ה  ֶשׁ ֵא֥ת  ֕ה  ֲאַבְקָשׁ ּוָבְ֣רֹחבֹ֔ות  ָוִקים֙  ּשְׁ ּבַ
ַהּסְֹבִב֖ים  ְ֣מִר֔ים  ַהּשֹׁ ְמָצאּ֙וִני֙  ְמָצאִתיו:  ְולֹ֥א  ֖יו  ּתִ ְשׁ ּקַ ּבִ
י  ָעַבְ֣רּתִ ֶשׁ ְמַעט֙  ּכִ ְרִאיֶתם:  ֖י  ַנְפִשׁ ָאֲהָב֥ה  ֶשׁ ֵא֛ת  ִע֑יר  ּבָ
יו֙  ֲאַחְזּתִ ֑י  ַנְפִשׁ ָאֲהָב֖ה  ֶשׁ ֵא֥ת  ָצ֔אִתי  ּמָ ֶשׁ ַע֣ד  ֵמֶה֔ם 
ְוֶאל־ֶחֶ֖דר  ֔י  ִאּמִ ֣ית  ֶאל־ּבֵ ֲ֤הֵביאִתיו֙  ַעד־ֶשׁ ּ֔נּו  ַאְרּפֶ ְולֹ֣א 
ְצָבאֹ֔ות אֹ֖ו  ּבִ לַ ִ֙ם֙  נֹ֤ות ְירּוָשׁ י ֶאְתֶכ֜ם ּבְ ְ֨עּתִ ּבַ הֹוָרִתי: ִהְשׁ

זֹ֗את  ִמ֣י  ץ:  ְחּפָ ּתֶ ֶשׁ ַע֥ד  ֶאת־ָהַאֲהָב֖ה  עֹוְררּ֛ו  ְוִאם־ּתְ ׀  ִע֧ירּו  ִאם־ּתָ ֶד֑ה  ׂ ַהּשָ ַאְילֹ֣ות  ּבְ
֗ה  ִהּנֵ רֹוֵכל:  ַאְבַק֥ת  ִמּכֹ֖ל  ּוְלבֹוָנ֔ה  מֹור֙  ֶ֤רת  ְמֻקּטֶ ֑ן  ָעָשׁ ִתיֲמרֹ֖ות  ּכְ ֔ר  ְדּבָ ִמן־ַהּמִ עָֹלה֙ 

ערב של שושנים 

ים ּנִ ל ׁשֹוׁשַ  ֶעֶרב ׁשֶ
ן. ְסּתָ  ֵנֵצא ָנא ֶאל ַהּבֻ
ִמים ּוְלבֹוָנה ׂשָ  מֹור ּבְ

ן.  ְלַרְגֵלְך ִמְפּתָ
 ַלְיָלה יֹוֵרד ְלַאט

ָבה, ן נֹוׁשְ  ְורּוַח ׁשֹוׁשָ
אט ּלָ יר ּבַ  ָהָבה ֶאְלַחׁש ָלְך ׁשִ

ל ַאֲהָבה.  ֶזֶמר ׁשֶ
ַחר, הֹוָמה יֹוָנה,  ׁשַ

ְך ָמֵלא ְטָלִלים,  רֹאׁשֵ
ה, ּנָ יְך ֶאל ַהּבֶֹקר, ׁשֹוׁשַ  ּפִ

ֶאְקְטֶפנּו ִלי.

משה דור

 קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי
 ּוְלִכי ָלְך.

ָתיו ָעָבר  ה ַהּסְ י ִהּנֵ  ּכִ
ם ָחַלף ָהַלְך לֹו. ֶשׁ  ַהּגֶ
ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ  ּצָ  ַהּנִ

יַע  ִמיר ִהּגִ  ֵעת ַהּזָ
ַאְרֵצנּו. ַמע ּבְ  ְוקֹול ַהּתֹור ִנְשׁ

 קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי 
ּוְלִכי ָלְך.

על פי שיר השירים ב, י-יג
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ֵד֖י  ם֙ ֲאֻחֵ֣זי ֶחֶ֔רב ְמֻלּמְ ּלָ ָרֵאל: ּכֻ ּבֵֹר֖י ִיְשׂ ּבִֹר֖ים ָסִב֣יב ָלּ֑ה ִמּגִ ֥ים ּגִ ּשִׁ לֹֹמ֔ה ִשׁ ְשׁ ּלִ תֹו֙ ֶשׁ ִמּטָ
לֹֹמ֔ה ֵמֲעֵצ֖י  ֶ֣לְך ְשׁ ה לֹו֙ ַהּמֶ ְריֹ֗ון ָעָ֤שׂ ילֹות: ַאּפִ ּלֵ ַ֖חד ּבַ ִמְלָחָמ֑ה ִא֤יׁש ַחְרּבֹו֙ ַעל־ְיֵרכֹ֔ו ִמּפַ
נֹ֖ות  ָמ֑ן ּתֹוכֹו֙ ָרצּ֣וף ַאֲהָב֔ה ִמּבְ בֹ֖ו ַאְרּגָ ה ֶכֶ֔סף ְרִפיָדתֹ֣ו ָזָה֔ב ֶמְרּכָ ָבנֹון: ַעּמּוָדיו֙ ָעָ֣שׂ ַהּלְ
יֹ֣ום  ָרה־ּלֹ֤ו ִאּמֹו֙ ּבְ ִעּטְ ֲעָטָר֗ה ֶשׁ לֹֹמ֑ה ּבָ ֶ֣לְך ְשׁ ּמֶ נֹ֥ות ִצּיֹ֖ון ּבַ לָ ִם: ְצֶא֧יָנה׀ ּוְרֶא֛יָנה ּבְ ְירּוָשׁ

ְמַח֥ת ִלּבֹו: תֹ֔ו ּוְביֹ֖ום ִשׂ ֲחֻתּנָ

פרק ד 

יֹוִנ֔ים  ֵעיַנִ֣יְך  ָיָפ֔ה  ְ֣ך  ִהּנָ ַרְעָיִתי֙  ָיָפ֤ה  ְ֨ך  ִהּנָ
ְלׁשּ֖ו  ּגָ ֶשׁ ֔ים  ָהִעּזִ ֵעֶ֣דר  ּכְ ְעֵרְך֙  ַשׂ ֵתְ֑ך  ְלַצּמָ ַ֖עד  ִמּבַ
ִמן־ ָעלּ֖ו  ֶשׁ צּובֹ֔ות  ַהּקְ ֵעֶ֣דר  ּכְ ִ֙יְך֙  ּנַ ִשׁ ְלָעד:  ּגִ ֵמַה֥ר 

ֶהם:  ּבָ ֵא֥ין  ָל֖ה  ּכֻ ְוַשׁ ַמְתִאימֹ֔ות  ם֙  ּלָ ּכֻ ֶשׁ ָהַרְחָצ֑ה 
ֶפַ֤לח  ּכְ ָנאֶו֑ה  ֵר֖יְך  ּוִמְדּבָ ְפֹתַתִ֔יְך  ִשׂ ִני֙  ַהּשָׁ חּ֤וט  ּכְ
ִויד֙  ּדָ ֤ל  ִמְגּדַ ּכְ ֵתְך:  ְלַצּמָ ַ֖עד  ִמּבַ ֵתְ֔ך  ַרּקָ ָהִרּמֹון֙ 
ָעָל֔יו  לּ֣וי  ּתָ ֵגן֙  ַהּמָ ֶאֶ֤לף  ּיֹ֑ות  ְלַתְלּפִ נּ֖וי  ּבָ אֵרְ֔ך  ַצּוָ
ֳעָפִר֖ים  ֵנ֥י  ְשׁ ּכִ ַדִ֛יְך  ָשׁ ֵנ֥י  ְשׁ ּבֹוִרים:  ַהּגִ ְלֵט֥י  ִשׁ ּכֹ֖ל 
פּ֙וַח֙  ּיָ ֶשׁ ַע֤ד  ים:  ּנִ ֹוַשׁ ּשׁ ּבַ ָהרֹוִע֖ים  ֑ה  ְצִבּיָ אֹוֵמ֣י  ּתְ
ָלִל֑ים ֵאֶ֤לְך ִלי֙ ֶאל־ַה֣ר ַהּמֹ֔ור ְוֶאל־ ַהּיֹ֔ום ְוָנ֖סּו ַהּצְ

ְך:  ּבָ ֵא֥ין  ּומּ֖ום  ַרְעָיִת֔י  ָיָפה֙  ְ֤ך  ּלָ ּכֻ בֹוָנה:  ַהּלְ ְבַע֖ת  ּגִ
ׁשּ֣וִרי  ּתָ בֹ֑וִאי  ּתָ ָבנֹ֣ון  ִמּלְ ֖י  ִאּתִ ֔ה  ּלָ ּכַ ָבנֹון֙  ִמּלְ ֤י  ִאּתִ
עֹנֹ֣ות  ִמּמְ ְוֶחְרמֹ֔ון  ִניר֙  ְשׂ ֵמרֹ֤אׁש  ֲאָמָנ֗ה  ֵמרֹ֣אׁש  ׀ 
֑ה  ַכּלָ ֲאֹחִת֣י  ִ֖ני  ְבּתִ ִלּבַ ְנֵמִרים:  ֵמַהְרֵר֖י  ֲאָריֹ֔ות 
רָֹנִיְך:  ּוְ ִמּצַ ֲעָנ֖ק  ַאַח֥ד  ּבְ ֵמֵעיַנִ֔יְך  ַאַח֣ת  ּבְ ֙יִני֙  ְבּתִ ִלּבַ

ֹנֶ֛פת  ִמים:  ָשׂ ל־ּבְ ִמּכָ ָמַנִ֖יְך  ְשׁ ְוֵר֥יַח  ִ֔ין  ִמּיַ דַֹדִ֙יְך֙  ַמה־ּטֹ֤בּו  ֑ה  ַכּלָ ֲאֹחִת֣י  דַֹדִ֖יְך  פּ֥ו  ַמה־ּיָ
֥ן  ֵר֥יַח ְלָבנֹון: ּגַ ְלֹמַתִ֖יְך ּכְ ַ֣חת ְלׁשֹוֵנְ֔ך ְוֵר֥יַח ַשׂ ַבׁ֤ש ְוָחָלב֙ ּתַ ֑ה ּדְ ּלָ ְפתֹוַתִ֖יְך ּכַ ּטְֹ֥פָנה ִשׂ ּתִ
ִר֣י ְמָגִד֑ים  ֣ס ִרּמֹוִנ֔ים ִע֖ם ּפְ ְרּדֵ ּפַ ָלַחִ֙יְך֙  ֥ל ָנעּ֖ול ַמְעָי֥ן ָחתּום: ְשׁ ֑ה ּגַ ׀ ָנעּ֖ול ֲאֹחִת֣י ַכּלָ
ל־ֲעֵצ֣י ְלבֹוָנ֑ה ֹמ֚ר ַוֲאָהלֹ֔ות ִע֖ם  מֹ֔ון ִע֖ם ּכָ ָפִר֖ים ִעם־ְנָרִדים: ֵנְ֣רּדְ ׀ ְוַכְרּכֹ֗ם ָקֶנה֙ ְוִקּנָ ּכְ
֑ים ְוֹנְזִל֖ים ִמן־ְלָבנֹון: עּ֤וִרי ָצפֹון֙ ּובֹ֣וִאי  ֵא֖ר ַמִ֣ים ַחּיִ ֔ים ּבְ ּנִ ִמים: ַמְעַי֣ן ּגַ ֥י ְבָשׂ ל־ָראֵשׁ ּכָ

ִר֥י ְמָגָדיו: ָמ֑יו ָיבֹ֤א דֹוִדי֙ ְלַגּנֹ֔ו ְויֹאַכ֖ל ּפְ לּ֣ו ְבָשׂ ֖י ִיּזְ ֵתיָמ֔ן ָהִפ֥יִחי ַגּנִ

גן נעול 

ֶטת ה? ַמּדּוַע ָיד מּוׁשֶ  ִמי ַאּתָ
ת ַיד ָאחֹות?  לֹא ּפֹוֶגׁשֶ

ה ֶרַגע ּנָ ְמּתֵ  ְוֵעיַנִים ַאְך ּתַ
ָבר ְנבֹוכֹות. ְפלּו ּכְ ה ׁשָ  ְוִהּנֵ

ִביל ֵאָליו, לֹא ֶדֶרְך. ן ָנעּול. לֹא ׁשְ  ּגַ
ן ָנעּול – ָאָדם.  ּגַ

ַלע ּסֶ ה ּבַ  ַהֵאֵלְך ִלי? אֹו ַאּכֶ
ם? ַעד זֹוב ּדָ

רחל המשוררת

ים ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ  ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו ָהרֶֹעה ּבַ
ר ְדּבָ  ִמי זֹאת ֹעָלה ִמן ַהּמִ

ֶרת ֹמר ּוְלבֹוָנה ְמֻקּטֶ

על פי שיר השירים ב, טז; ג, ו
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פרק ה 

ָאִר֤יִתי  ה֒  ַכּלָ ֲאֹחִת֣י  י֮  ְלַגּנִ ֣אִתי  ּבָ
ִעם־ ַיְעִרי֙  י  ָאַכְ֤לּתִ ִמ֔י  ָשׂ ִעם־ּבְ מֹוִרי֙ 
ִאְכלּ֣ו  ִעם־ֲחָלִב֑י  ֵייִנ֖י  ִת֥יִתי  ָשׁ ֔י  ְבִשׁ ּדִ
ָנ֖ה  ְיֵשׁ ֲאִנ֥י  ּדֹוִדים:  ְכרּ֖ו  ְוִשׁ תּ֥ו  ְשׁ ֵרִע֔ים 
ְתִחי־ִל֞י  ּפִ דֹוֵפ֗ק  ּדֹוִד֣י  קֹ֣ול׀  ֵע֑ר  ֣י  ְוִלּבִ
י֙  ּרֹאִשׁ ֶשׁ ִת֔י  ַתּמָ יֹוָנִת֣י  ַרְעָיִתי֙  ֲאֹחִת֤י 
ָלְיָלה:  ְרִס֥יֵסי  ּצֹוַת֖י  ְקּוֻ ִנְמָלא־ָט֔ל 
ה  ּ֑נָ ֶשׁ ֶאְלּבָ ֵאיָכָ֖כה  ֔י  ְנּתִ ּתָ ֶאת־ּכֻ י֙  ְ֙טּתִ ַשׁ ּפָ
ֵפם:  ֲאַטּנְ ֵאיָכָ֥כה  ֶאת־ַרְגַל֖י  י  ָרַחְ֥צּתִ
ָהמּ֥ו  ּוֵמַע֖י  ִמן־ַהֹח֔ר  ָידֹו֙  ַל֤ח  ָשׁ ּדֹוִד֗י 
ְוָיַד֣י  ְלדֹוִד֑י  ִלְפּתַֹ֣ח  ֲאִנ֖י  י  ַקְ֥מּתִ ָעָליו: 
ַע֖ל  עֵֹב֔ר  מֹ֣ור  עַֹתי֙  ְוֶאְצּבְ ָנְטפּו־מֹ֗ור 
ְלדֹוִד֔י  ֲאִני֙  י  ַתְ֤חּתִ ּפָ ְנעּול:  ַהּמַ ּפֹ֥ות  ּכַ
רֹ֔ו  ְבַדּבְ ָיְצָא֣ה  י֙  ַנְפִשׁ ָעָב֑ר  ָחַמ֣ק  ְודֹוִד֖י 
ְקָראִת֖יו  ְמָצאִת֔יהּו  ְולֹ֣א  ֙יהּו֙  ּתִ ְשׁ ּקַ ּבִ
ַהּסְֹבִב֥ים  ְמִר֛ים  ַהּשֹׁ ְמָצֻאִ֧ני  ָעָנִני:  ְולֹ֥א 
ֶאת־ְרִדיִדי֙  אּ֤ו  ָנְשׂ ְפָצעּ֑וִני  ִהּכּ֣וִני  ִע֖יר  ּבָ
י ֶאְתֶכ֖ם  ְ֥עּתִ ּבַ ְמֵר֖י ַהֹחמֹות: ִהְשׁ ֵמָעַל֔י שֹׁ
ֶאת־ּדֹוִד֔י  ְמְצאּו֙  ִאם־ּתִ ָל֑ ִם  ְירּוָשׁ נֹ֣ות  ּבְ
חֹוַל֥ת ַאֲהָב֖ה ָאִני: ַמה־ ֣ידּו לֹ֔ו ֶשׁ ּגִ ַמה־ּתַ
ַמה־ּדֹוֵדְ֣ך  ֑ים  ִשׁ ּנָ ּבַ ָפ֖ה  ַהּיָ ִמּדֹ֔וד  ּדֹוֵדְ֣ך 

֑ז ְקּוּצֹוָתיו֙  ֶ֣תם ּפָ גּ֖ול ֵמְרָבָבה: רֹאׁשֹ֖ו ּכֶ נּו: ּדֹוִד֥י ַצח֙ ְוָאדֹ֔ום ּדָ ְעּתָ ּבַ ָ֖כה ִהְשׁ ּכָ ִמּדֹ֔וד ֶשׁ
בֹ֖ות ַעל־ ָחָל֔ב יְֹשׁ יֹוִנ֖ים ַעל־ֲאִפ֣יֵקי ָמִ֑ים רֲֹחצֹות֙ ּבֶ עֹוֵרב: ֵעיָנ֕יו ּכְ ֹחרֹ֖ות ּכָ ֔ים ְשׁ ּלִ ְלּתַ ּתַ
֔ים ֹנְטפֹ֖ות מֹ֥ור  ּנִ ְפתֹוָתיו֙ ׁשֹוַשׁ לֹ֖ות ֶמְרָקִח֑ים ִשׂ ם ִמְגּדְ ֲערּוַג֣ת ַהּבֶֹ֔שׂ ּכַ את: ְלָחָיו֙  ִמּלֵ
יִרים: ׁשֹוָקיו֙  ֶ֖פת ַסּפִ ֔ן ְמֻעּלֶ ת ֵשׁ ֑יׁש ֵמָעיו֙ ֶעֶ֣שׁ ְרִשׁ ּתַ ִא֖ים ּבַ ִליֵל֣י ָזָה֔ב ְמֻמּלָ עֵֹבר: ָיָדיו֙ ּגְ
֔ים  ַמְמַתּקִ ֲאָרִזים: ִחּכֹו֙  ּכָ חּ֖ור  ּבָ ָבנֹ֔ון  ּלְ ּכַ ִד֖ים ַעל־ַאְדֵני־ָפ֑ז ַמְרֵא֙הּו֙  ׁ֔ש ְמֻיּסָ ַעּמּ֣וֵדי ֵשׁ

לִָ ם: נֹ֖ות ְירּוָשׁ ֑ים ֶז֤ה דֹוִדי֙ ְוֶז֣ה ֵרִע֔י ּבְ ְוֻכּלֹ֖ו ַמֲחַמּדִ

הנך יפה  

י ּתִ ׁשְ ּקַ בּועֹות ּבִ ָבר ׁשָ ִתי ּכְ ִמּטָ  ּבְ
י ְולֹא ְמָצאִתיו ָאֲהָבה ַנְפׁשִ  ֶאת ׁשֶ

ל ְרחֹובֹות ָהִעיר ין ּכָ י ּבֵ ּתִ ׂשְ  ִחּפַ
ָקִרים ַהּזֹאת ְולֹא ְמָצאִתיו  ָהֲעמּוָסה ׁשְ

ִעיר ֹוְמִרים ַהּסֹוְבִבים ּבָ  ְמָצאּוִני ַהּשׁ
ְמַעט ְולֹא ָמָצאִתי אֹותֹו  ַאְך ֲאהּוִבי ּכִ

ֲאִביאֹו ֶאל ּתֹוְך ִעיִרי ּנּו ַעד ׁשֶ ה ִמּמֶ  ַאְך לֹא ַאְרּפֶ
ִתי. י ְוֶאל ַחְדִרי ֶאל ִמּטָ ית ִאּמִ ֶאל ּבֵ

ִני ְפתֹוַתִיְך חּוט ׁשָ ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ְוׂשִ  ִהּנָ
ָבָנה מֹו אֹור ַהּלְ ִיְך ְלָבנֹות ּכְ ּנַ  ׁשִ

ר ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְדּבָ  ִמי זֹאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ
יָעה ְלֵביִתי. דֹוָלה ִהּגִ ַנף ִצּפֹור ּגְ את ַעל ּכְ ִנּשֵׂ

י ֵעיַנִיְך ּתֵ ְ ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ֲאִני ִנְגָנב ִמּשׁ  ִהּנָ

ָהָבה ֵאׁש ַהּלֶ ֹוְרפֹות אֹוִתי ּכְ ּשׂ  ׁשֶ
ר ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְדּבָ  ִמי זֹאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ

יָעה ְלֵביִתי. דֹוָלה ִהּגִ ַנף ִצּפֹור ּגְ את ַעל ּכְ ִנּשֵׂ

עידן רייכל
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הנך יפה  

י ּתִ ׁשְ ּקַ בּועֹות ּבִ ָבר ׁשָ ִתי ּכְ ִמּטָ  ּבְ
י ְולֹא ְמָצאִתיו ָאֲהָבה ַנְפׁשִ  ֶאת ׁשֶ

ל ְרחֹובֹות ָהִעיר ין ּכָ י ּבֵ ּתִ ׂשְ  ִחּפַ
ָקִרים ַהּזֹאת ְולֹא ְמָצאִתיו  ָהֲעמּוָסה ׁשְ

ִעיר ֹוְמִרים ַהּסֹוְבִבים ּבָ  ְמָצאּוִני ַהּשׁ
ְמַעט ְולֹא ָמָצאִתי אֹותֹו  ַאְך ֲאהּוִבי ּכִ

ֲאִביאֹו ֶאל ּתֹוְך ִעיִרי ּנּו ַעד ׁשֶ ה ִמּמֶ  ַאְך לֹא ַאְרּפֶ
ִתי. י ְוֶאל ַחְדִרי ֶאל ִמּטָ ית ִאּמִ ֶאל ּבֵ

ִני ְפתֹוַתִיְך חּוט ׁשָ ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ְוׂשִ  ִהּנָ
ָבָנה מֹו אֹור ַהּלְ ִיְך ְלָבנֹות ּכְ ּנַ  ׁשִ

ר ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְדּבָ  ִמי זֹאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ
יָעה ְלֵביִתי. דֹוָלה ִהּגִ ַנף ִצּפֹור ּגְ את ַעל ּכְ ִנּשֵׂ

י ֵעיַנִיְך ּתֵ ְ ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ֲאִני ִנְגָנב ִמּשׁ  ִהּנָ

ָהָבה ֵאׁש ַהּלֶ ֹוְרפֹות אֹוִתי ּכְ ּשׂ  ׁשֶ
ר ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְדּבָ  ִמי זֹאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ

יָעה ְלֵביִתי. דֹוָלה ִהּגִ ַנף ִצּפֹור ּגְ את ַעל ּכְ ִנּשֵׂ

עידן רייכל

פרק ו 

דֹוֵדְ֔ך  ָנ֣ה  ּפָ ָאָ֚נה  ֑ים  ִשׁ ּנָ ּבַ ָפ֖ה  ַהּיָ ּדֹוֵדְ֔ך  ָהַלְ֣ך  ָאָ֚נה 
ם  ַהּבֶֹ֑שׂ ַלֲערּוגֹ֖ות  ְלַגּנֹ֔ו  ָיַר֣ד  ּדֹוִדי֙  ְך:  ִעּמָ ּ֖נּו  ּוְנַבְקֶשׁ
ְודֹוִד֣י  ְלדֹוִדי֙  ֲאִנ֤י  ים:  ּנִ ׁשֹוַשׁ ְוִלְלקֹ֖ט  ֔ים  ּנִ ּגַ ּבַ ִלְרעֹות֙ 
ִתְרָצ֔ה ָנאָו֖ה  ּכְ ים: ָיָפ֨ה ַאּ֤תְ ַרְעָיִתי֙  ּנִ ֹוַשׁ ּשׁ ִל֔י ָהרֶֹע֖ה ּבַ
֔י  ְגּדִ ִמּנֶ ֵעיַנִ֙יְך֙  י  ָהֵסּ֤בִ לֹות:  ְדּגָ ּנִ ּכַ ֖ה  ֲאֻיּמָ ָל֑ ִם  ירּוָשׁ ּכִ
ִמן־ ְלׁשּ֖ו  ּגָ ֶשׁ ֔ים  ָהִעּזִ ֵעֶ֣דר  ּכְ ְעֵרְך֙  ַשׂ ִהְרִהיֻבִ֑ני  ֵ֥ה֖ם  ֶשׁ
ִמן־ָהַרְחָצ֑ה  ָעלּ֖ו  ֶשׁ ָהְרֵחִל֔ים  ֵעֶ֣דר  ּכְ ִ֙יְך֙  ּנַ ִשׁ ְלָעד:  ַהּגִ
ָהִרּמֹון֙  ֶפַ֤לח  ּכְ ֶהם:  ּבָ ֵא֥ין  ָל֖ה  ּכֻ ְוַשׁ ַמְתִאימֹ֔ות  ם֙  ּלָ ּכֻ ֶשׁ
ֹמִנ֖ים  ָלכֹ֔ות ּוְשׁ ה֙ ּמְ ֥ים ֵהּ֙מָ ּשִׁ ֵתְך: ִשׁ ַ֖עד ְלַצּמָ ֵתְ֔ך ִמּבַ ַרּקָ
יֹוָנִת֣י  ִהיא֙  ַאַח֥ת  ר:  ִמְסּפָ ֵא֥ין  ַוֲעָלמֹ֖ות  ֑ים  יַלְגִשׁ ּפִ
ָראּ֤וָה  ּ֑ה  ְליֹוַלְדּתָ ִה֖יא  ָר֥ה  ּבָ ּ֔ה  ְלִאּמָ ִהיא֙  ַאַח֥ת  ִת֔י  ַתּמָ
ִמי־ ַוְיַהְללּוָה:  ֖ים  ּוִפיַלְגִשׁ ְמָלכֹ֥ות  רּ֔וָה  ַוְיַאּשְׁ ָבנֹות֙ 

֤ת ֱאגֹוז֙  ּנַ לֹות: ֶאל־ּגִ ְדּגָ ּנִ ֖ה ּכַ ֔ה ֲאֻיּמָ ַחּמָ ָרה֙ ּכַ ָבָנ֗ה ּבָ ַ֑חר ָיָפ֣ה ַכּלְ מֹו־ָשׁ ָקָפ֖ה ּכְ ְשׁ זֹ֥את ַהּנִ
֣י  י ַנְפִשׁ ֶ֔פן ֵהֵנ֖צּו ָהִרּמִֹנים: לֹ֣א ָיַדְ֔עּתִ ַ֑חל ִלְראֹות֙ ֲהָפְרָח֣ה ַהּגֶ ֣י ַהּנָ ִאּבֵ י ִלְראֹ֖ות ּבְ ָיַרְ֔דּתִ

י־ָנִדיב: בֹ֖ות ַעּמִ ַמְ֔תִני ַמְרּכְ ָשׂ

פרק ז 

ְוֶנֱחֶזה־ ׁשּ֖וִבי  ׁשּ֥וִבי  ֔ית  ּ֣וַלּמִ ַהּשׁ ׁשּ֙וִבי֙  ׁשּ֤וִבי 
ַמה־ ֲחָנִים:  ַהּמַ ְמֹחַל֖ת  ּכִ ֔ית  ּ֣וַלּמִ ּשׁ ּבַ ֱחזּו֙  ַמה־ּתֶ ְ֑ך  ּבָ
מֹ֣ו  ּכְ ְיֵרַכִ֔יְך  ַחּמּוֵק֣י  ת־ָנִד֑יב  ּבַ ָעִל֖ים  ּנְ ּבַ ְפָעַמִ֛יְך  פּ֧ו  ּיָ
ַאל־ ַ֔הר  ַהּסַ ֣ן  ַאּגַ ְרֵרְך֙  ָשׁ ן:  ָאּמָ ְיֵד֥י  ֖ה  ַמֲעֵשׂ ֲחָלִא֔ים 

ים:  ּנִ ֹוַשׁ ּשׁ ֔ים סּוָג֖ה ּבַ ְטֵנְך֙ ֲעֵרַמ֣ת ִחּטִ ֶ֑זג ּבִ ֶיְחַס֖ר ַהּמָ
ֵרכֹ֣ות  ּבְ ֵעיַנִ֜יְך  ֑ן  ַהּשֵׁ ֣ל  ִמְגּדַ ּכְ אֵרְ֖ך  ַצּוָ ה:  ְצִבּיָ ֳאֵמ֥י  ּתָ ֳעָפִר֖ים  ֵנ֥י  ְשׁ ּכִ ַדִ֛יְך  ָשׁ ֵנ֥י  ְשׁ
ְ֤ך ָעַלִ֙יְך֙  ק: רֹאֵשׁ ֶשׂ ֵנ֥י ַדּמָ ָבנֹ֔ון צֹוֶפ֖ה ּפְ ֣ל ַהּלְ ִמְגּדַ ְך֙ ּכְ ֔ים ַאּפֵ ת־ַרּבִ ַ֙ער֙ ּבַ ּבֹ֗ון ַעל־ַשׁ ֶחְשׁ ּבְ
ַעְ֔מּתְ ַאֲהָב֖ה  ִפית֙ ּוַמה־ּנָ ְרָהִטים: ַמה־ּיָ ָמ֑ן ֶמֶ֖לְך ָאסּ֥ור ּבָ ַאְרּגָ ְ֖ך ּכָ ֥ת רֹאֵשׁ ְרֶמ֔ל ְוַדּלַ ּכַ ּכַ
י֙ ֶאֱעֶל֣ה ְבָתָמ֔ר  ּכֹלֹות: ָאַמְ֙רּתִ ַדִ֖יְך ְלַאְשׁ ְמָת֣ה ְלָתָמ֔ר ְוָשׁ ֲענּוִגים: זֹ֤את קֹוָמֵתְך֙ ּדָ ּתַ ּבַ
ְ֕ך  ְוִחּכֵ ּפּוִחים:  ּתַ ּכַ ְ֖ך  ַאּפֵ ְוֵר֥יַח  ֶ֔פן  ַהּגֶ לֹ֣ות  ּכְ ֶאְשׁ ּכְ ַדִ֙יְך֙  ָשׁ ְוִיְהיּו־ָנ֤א  ֑יו  ַסְנִסּנָ ּבְ ֹאֲחָז֖ה 

ְך ָיָפה ַרְעָיִתי   ִהּנָ
ְך ָיָפה  ִהּנָ

 ֵעיַנִיְך יֹוִנים
ֵתְך ַעד ְלַצּמָ  ִמּבַ

ים  ֵעֶדר ָהִעּזִ ְעֵרְך ּכְ  ׂשַ
ֵתְך ַעד ְלַצּמָ  ִמּבַ

ים  ֵעֶדר ָהִעּזִ ְעֵרְך ּכְ  ׂשַ
ְלׁשּו ֵמַהר ּגָ  ׁשֶ
ְלָעד.  ֵמַהר ּגִ

על פי שיר השירים ד, א

֑ים  ִשׁ ּנָ ָפ֖ה ּבַ  ָאָ֚נה ָהַלְ֣ך ּדֹוֵדְ֔ך ַהּיָ
ְך:  ּ֖נּו ִעּמָ ָנ֣ה דֹוֵדְ֔ך ּוְנַבְקֶשׁ  ָאָ֚נה ּפָ
ם. ּדֹוִדי֙ ָיַר֣ד ְלַגּנֹ֔ו ַלֲערּוגֹ֖ות ַהּבֶֹ֑שׂ

על פי שיר השירים ו, א-ב
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ִר֑ים ּדֹוֵב֖ב  ֵי֥ין ַהּטֹ֛וב הֹוֵלְ֥ך ְלדֹוִד֖י ְלֵמיָשׁ ּכְ
ׁשּוָקתֹו:  ִנים: ֲאִנ֣י ְלדֹוִד֔י ְוָעַל֖י ּתְ ְפֵת֥י ְיֵשׁ ִשׂ
ָפִרים:  ּכְ ּבַ ָנִל֖יָנה  ֶד֔ה  ׂ ַהּשָ ֵנֵצ֣א  דֹוִדי֙  ְלָכ֤ה 
ֶ֙פן֙  ְרָח֤ה ַהּגֶ ָרִמ֔ים ִנְרֶא֞ה ִאם ּפָ ֙יָמה֙ ַלּכְ ּכִ ַנְשׁ
֥ן  ֶאּתֵ ֛ם  ָשׁ ָהִרּמֹוִנ֑ים  ֵהֵנ֖צּו  ָמַד֔ר  ַהּסְ ֣ח  ּתַ ּפִ
ְוַעל־ ָנְתנּו־ֵר֗יַח  ַהּדּוָדִא֣ים  ָלְך:  ֶאת־ּדַֹד֖י 

ִנ֑ים  ם־ְיָשׁ ּגַ ֖ים  ֲחָדִשׁ ל־ְמָגִד֔ים  ּכָ ָתֵח֙ינּו֙  ּפְ
י ָלְך: ּדֹוִד֖י ָצַפְ֥נּתִ

פרק ח 

֑י ֶאְמָצֲאָך֤  ֵד֣י ִאּמִ ָא֣ח ִל֔י יֹוֵנ֖ק ְשׁ ְנָך֙ ּכְ ִמ֤י ִיּתֶ
ֶאְנָהֲגָך֗  ִלי:  לֹא־ָיבּ֥וזּו  ֖ם  ּגַ ְ֣קָך֔  ֶאּשָׁ ַבחּוץ֙ 
ְקָך֙  ַאְשׁ ֵדִ֑ני  ַלּמְ ּתְ ֖י  ִאּמִ ֥ית  ֶאל־ּבֵ ֲאִביֲאָך֛ 
ַ֣חת  ֹמאלֹו֙ ּתַ ִ֣ין ָהֶרַ֔קח ֵמֲעִס֖יס ִרּמִֹני: ְשׂ ִמּיַ
י ֶאְתֶכ֖ם  ְ֥עּתִ ּבַ ֵקִני: ִהְשׁ ַחּבְ ֔י ִויִמינֹ֖ו ּתְ רֹאִשׁ

ץ: ִמ֣י זֹ֗את עָֹלה֙  ְחּפָ ּתֶ עְֹררּ֛ו ֶאת־ָהַאֲהָב֖ה ַע֥ד ֶשׁ ִע֧ירּו׀ ּוַמה־ּתְ ָל֑ ִם ַמה־ּתָ נֹ֣ות ְירּוָשׁ ּבְ
ה  ּ֖מָ ָ֔ך ָשׁ ַלְ֣תָך ִאּמֶ ה ִחּבְ ּ֚מָ ֔יָך ָשׁ ּפּ֙וַח֙ עֹוַרְרּתִ ַ֤חת ַהּתַ ֶ֖קת ַעל־ּדֹוָדּ֑ה ּתַ ֔ר ִמְתַרּפֶ ְדּבָ ִמן־ַהּמִ
ַאֲהָב֔ה  ֶ֙ות֙  ַכּמָ ֤ה  י־ַעּזָ ּכִ ַעל־ְזרֹוֶעָ֔ך  חֹוָתם֙  ּכַ ָ֗ך  יֵמִ֨ני ַכחֹוָת֜ם ַעל־ִלּבֶ ִשׂ ְיָלַדְתָך:  ָל֥ה  ִחּבְ
֗ים לֹ֤א יּוְכלּו֙ ְלַכּבֹ֣ות  ְלֶהֶ֥בְתָיה: ַמִ֣ים ַרּבִ ֕י ֵאׁ֖ש ַשׁ ּפֵ ֶפ֕יָה ִרְשׁ אֹ֖ול ִקְנָא֑ה ְרָשׁ ֥ה ִכְשׁ ָקָשׁ
ּבֹ֖וז  ַאֲהָב֔ה  ּבָ יתֹו֙  ּבֵ ל־הֹ֤ון  ֶאת־ּכָ ִא֜יׁש  ֨ן  ִאם־ִיּתֵ ְטפּ֑וָה  ִיְשׁ לֹ֣א  ּוְנָהרֹ֖ות  ֶאת־ָהַאֲהָב֔ה 
ּה:  ר־ּבָ ֻדּבַ ּיְ ּיֹ֖ום ֶשׁ ה֙ ַלֲאֹחֵת֔נּו ּבַ ֲעֶשׂ ַדִ֖ים ֵא֣ין ָלּ֑ה ַמה־ּנַ ֔ה ְוָשׁ ָיבּ֥וזּו לֹו: ָאחֹ֥ות ָל֙נּו֙ ְקַטּנָ
ֶ֣לת ִה֔יא ָנצּ֥ור ָעֶל֖יָה לּ֥וַח ָאֶרז: ֲאִנ֣י  ֶ֑סף ְוִאם־ּדֶ ִאם־חֹוָמ֣ה ִה֔יא ִנְבֶנ֥ה ָעֶל֖יָה ִט֣יַרת ּכָ
ַבַ֣על  לֹֹמה֙ ּבְ ֶ֣רם ָהָי֤ה ִלְשׁ לֹום: ּכֶ מֹוְצֵא֥ת ָשׁ לֹ֑ות ָא֛ז ָהִי֥יִתי ְבֵעיָנ֖יו ּכְ ְגּדָ ּמִ ַד֖י ּכַ חֹוָמ֔ה ְוָשׁ
֖י ְלָפָנ֑י ָהֶאֶ֤לף  ּלִ ְרִמ֥י ֶשׁ ֶסף: ּכַ ִפְריֹ֖ו ֶאֶ֥לף ּכָ ֶ֖רם ַלּנְֹטִר֑ים ִא֛יׁש ָיִב֥א ּבְ ָהמֹ֔ון ָנַת֥ן ֶאת־ַהּכֶ
יִב֥ים ְלקֹוֵלְ֖ך  ֗ים ֲחֵבִר֛ים ַמְקִשׁ ּנִ ּגַ ֶ֣בת ּבַ ְריֹו: ַהּיֹוֶשׁ לֹֹמ֔ה ּוָמאַתִ֖ים ְלֹנְטִר֥ים ֶאת־ּפִ ְלָך֙ ְשׁ

ִמים: ִל֔ים ַע֖ל ָהֵר֥י ְבָשׂ ַר֣ח׀ ּדֹוִד֗י ּוְדֵמה־ְלָך֤ ִלְצִבי֙ אֹ֚ו ְלעֶֹ֣פר ָהַאּיָ ִמיִעיִני: ּבְ ַהְשׁ

ִמיִעיִני. יִבים ְלקֹוֵלְך ַהׁשְ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ַהּיֹוׁשֶ

י ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ  ֶאל ּגִ
ַחל; י ַהּנָ ִאּבֵ  ִלְראֹות ּבְ

ֶפן,  ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהּגֶ
ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹנים.

ֶדה,  ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהּשָׂ
ָרִמים. יָמה ַלּכְ ּכִ ָפִרים, ַנׁשְ ּכְ  ָנִליָנה ּבַ

ֶפן, ְרָחה ַהּגֶ  ִנְרֶאה ִאם ּפָ
ָמַדר. ח ַהּסְ ּתַ ּפִ

 עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן,
ָמיו; לּו ְבׂשָ י ִיּזְ  ָהִפיִחי ַגּנִ

 ָיבֹא דֹוִדי ְלַגּנֹו
ִרי ְמָגָדיו. ְויֹאַכל ּפְ

על פי שיר השירים ד, טז; ד, יא; ז, יג-יד
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תְלִדלדתֶנֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן  ְמׁשְֹך ַעְבָּדְך ֶאל ְרצֹוָנְך
 ָירּוץ ַעְבָּדְך ְּכמֹו ַאָּיל  ִיְׁשַּתֲחֶוה מּול ֲהָדָרְך

ִּכי ֶיֱעַרב לֹו ְיִדידּוָתְך  ִמּנֶֹפת צּוף ְוָכל ַטַעם.

תָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם  ַנְפִׁשי חֹוַלת ַאֲהָבָתְך
 ָאָּנא, ֵאל ָנא, ְרָפא ָנא ָלּה   ְּבַהְראֹות ָלּה נַֹעם ִזיָוְך

ָאז ִּתְתַחֵּזק ְוִתְתַרֵּפא  ְוָהְיָתה ָלְך ִׁשְפַחת עֹוָלם ]או שְִׂמַחת עֹוָלם[.

תָרִתיק ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך   ְוחּוָסה ָנא ַעל ֵּבן אֹוֲהָבְך
 ִּכי ֶזה ַכֶּמה ִנְכסֹף ִנְכַסף   ִלְראֹות ְּבִתְפֶאֶרת ֻעָּזְך

ָאָּנא ֵאִלי ַמְחַמד ִלִּבי   חּוָׁשה ָּנא ְוַאל ִּתְתַעָּלם.

תִהָּגֶלה ָנא ּוְפרֹׂש ָחִביב ָעַלי  ֶאת ֻסַּכת ְׁשלֹוָמְך
 ָּתִאיר ֶאֶרץ ִמְּכבֹוָדְך   ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָבְך
ַמֵהר ָאהּוב ִּכי ָבא מֹוֵעד   ְוָחֵּנִני ִּכיֵמי עֹוָלם.

רבי אלעזר אזכרי 

ברכת הדלקת נר של שבת ויום טוב

בשבת 

תָּבוּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת. 

ביום טוב 

תָּבוּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
 ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו 

ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ]בשבת: ַׁשָּבת ְוֶׁשל[ יֹום טֹוב.

בלילו הראשון של יום טוב מוסיפים את ברכת הזמן 

תָּבוּוְך ַאָּתה יהוה, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ֶׁשֶהֱחָיינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה.
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יום א

ְעכּותְנַוְּנָנה ַליהוה ָנִריָעה ְלצּור ִישְֵׁענּו: 
 ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: 

 ִּכי ֵאל ָּגדֹול יהוה ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: 
 ֲאשֶׁר ְּבָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו: 
 ֲאשֶׁר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעשָׂהּו ְוַיֶּבשֶׁת ָיָדיו ָיָצרּו: 

 ּבֹאּו ִנשְַּׁתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני יהוה עֹשֵׂנּו: 
 ִּכי הּוא ֱאֹלֵהינּו ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו 

 ַהּיֹום ִאם ְּבקֹלֹו ִתשְָׁמעּו: 
 ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: 

 ֲאשֶׁר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם ָראּו ָפֳעִלי: 
 ַאְרָּבִעים שָָׁנה ָאקּוט ְּבדֹור ָואַֹמר ַעם ּתֵֹעי ֵלָבב ֵהם 

 ְוֵהם ֹלא ָיְדעּו ְדָרָכי: 
ֲאשֶׁר ִנשְַּׁבְעִּתי ְבַאִּפי ִאם ְיבֹאּון ֶאל ְמנּוָחִתי:

יום ב

שִׁלוּותַעלהרה שִׁיר ָחָדׁש שִׁירּו ַליהוה ָּכל ָהָאֶרץ: 
 שִׁירּו ַליהוה ָּבְרכּו שְׁמֹו ַּבּשְׂרּו ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו: 

 ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ְּכבֹודֹו ְּבָכל ָהַעִּמים ִנְפְלאֹוָתיו: 
 ִּכי ָגדֹול יהוה ּוְמֻהָּלל ְמאֹד נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: 

 ִּכי ָּכל ֱאֹלֵהי ָהַעִּמים ֱאִליִלים ַויהוה שַָׁמִים ָעשָׂה: 
 הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו עֹז ְוִתְפֶאֶרת ְּבִמְקָּדׁשֹו: 

 ָהבּו ַליהוה ִמשְְּׁפחֹות ַעִּמים ָהבּו ַליהוה ָּכבֹוד ָועֹז: 

תהלים צה 

תהלים צו 

מזמורי ימי הבריאה

שישה מזמורי תהלים כנגד ששת ימי הבריאה מתארים את מלכות האל על העולם כולו. 
בליל יום טוב ובחוה"מ שחל בשבת נוהגים לקבל שבת באמירת "מזמור שיר ליום השבת" 

.XX בעמוד
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דֹול א ַהּגָ ׁשֶ ים ַעל ַהּדֶ ִהּלִ  ּתְ
ִיץ: ֲחַדר-ָהֹאֶכל ּקַ ת, ּבַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ  ּבְ
ְסִפיָנה דֹול ּכִ א ַהּגָ ׁשֶ ט ַעל ַהּדֶ  ׁשָ

ָלִדים  מּוֶאֶרת ֲחלֹונֹות. ַהּיְ
ֻחְלצֹות ְלָבנֹות ֶשא. ַההֹוִרים ּבְ ֲחִקים ַעל ַהּדֶ  ְמׂשַ

ַנַחת ַעל ָהַרֲחָבה.  ְמׂשֹוֲחִחים ּבְ
דֹוֶגֶרת ָנָפיו ּכְ  ָהֶעֶרב ּפֹוֵרשֹ ֶאת ּכְ

ְכִניָסה ֶאת ֶאְפרֹוֶחיָה  ַהּמַ
ָנָפּה. ַחת ּכְ  ּתַ

ּלֹו. ]...[ קּום ּכֻ ּיְ עֹוָלם. ּבַ ָפה ּבָ ָעה ַהּיָ ָ ִביִלי זֹו ַהּשׁ ׁשְ ּבִ

ה ָבר ַהחֹוְמָקִני ַהּזֶ  ָמה ְמַעט ָאנּו יֹוְדִעים ַעל ַהּדָ
 ַהּיֹוֵרד ֵאֵלינּו ִלְכֶהֶרף ַעִין

ִאילּו  ּכְ
ֵאיזֹו ַהְבָטָחה. ְתֹאם ּבְ ִחים ּפִ ַמִים ִנְפּתָ ָ ַהּשׁ

עלי אלון

 ָהבּו ַליהוה ְּכבֹוד שְׁמֹו שְׂאּו ִמְנָחה ּובֹאּו ְלַחְצרֹוָתיו: 
 ִהשְַּׁתֲחוּו ַליהוה ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ: 

 ִאְמרּו ַבּגֹוִים יהוה ָמָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט 
 ָיִדין ַעִּמים ְּבֵמישִָׁרים:

 ִישְְׂמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ִיְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאֹו: 
 ַיֲעֹלז שַָׂדי ְוָכל ֲאשֶׁר ּבֹו ָאז ְיַרְּננּו ָּכל ֲעֵצי ָיַער: 

 ִלְפֵני יהוה ִּכי ָבא ִּכי ָבא ִלשְּׁפֹט ָהָאֶרץ 
ִישְּׁפֹט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתֹו:
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יום ג

להרהתָמָעְך ָּתֵגל ָהָאֶרץ ִישְְׂמחּו ִאִּיים ַרִּבים: 
 ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו ֶצֶדק ּוִמשְָּׁפט ְמכֹון ִּכְסאֹו: 

 ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵלְך ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו:
 ֵהִאירּו ְבָרָקיו ֵּתֵבל ָרֲאָתה ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ:

 ָהִרים ַּכּדֹוַנג ָנַמּסּו ִמִּלְפֵני יהוה ִמִּלְפֵני ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ: 
 ִהִּגידּו ַהָּׁשַמִים ִצְדקֹו ְוָראּו ָכל ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו: 

 ֵיבֹׁשּו ָּכל עְֹבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים ִהשְַּׁתֲחוּו לֹו ָּכל ֱאֹלִהים: 
 שְָׁמָעה ַוִּתשְַׂמח ִצּיֹון ַוָּתֵגְלָנה ְּבנֹות ְיהּוָדה ְלַמַען ִמשְָּׁפֶטיָך יהוה: 
 ִּכי ַאָּתה יהוה ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְמאֹד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: 
 אֲֹהֵבי יהוה שְִׂנאּו ָרע שֵֹׁמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַּיד ְרשִָׁעים ַיִּציֵלם: 

 אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִישְֵׁרי ֵלב שְִׂמָחה:
שְִׂמחּו ַצִּדיִקים ַּביהוה ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו:

יום ד

ִמְזמֹוו שִׁירּו ַליהוה שִׁיר ָחָדׁש ִּכי ִנְפָלאֹות ָעשָׂה 
 הֹושִׁיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: 

 הֹוִדיַע יהוה ְיׁשּוָעתֹו ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִּגָּלה ִצְדָקתֹו: 
 ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית ִישְָׂרֵאל 

 ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאֹלֵהינּו: 
 ָהִריעּו ַליהוה ָּכל ָהָאֶרץ ִּפְצחּו ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו: 

 ַזְּמרּו ַליהוה ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה:  
 ַּבֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך יהוה: 

 ִיְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאֹו ֵּתֵבל ְויֹשְֵׁבי ָבּה: 
 ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: 

 ִלְפֵני יהוה ִּכי ָבא ִלשְּׁפֹט ָהָאֶרץ 
ִישְּׁפֹט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמישִָׁרים:

תהלים צז 

תהלים צח 
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אני קורא בהרים  

ֲחזֹוִרים ּדּוִרים ּוַבּמַ ּסִ ר לֹא ָקָראִתי ּבַ  ֲאׁשֶ
ָהִרים.  ֲאִני קֹוֵרא ּבֶ
ָהִרים אֹוֵמר ֲאִני   ּבֶ

ְזמֹוִרים. ִחּנֹות ְוַהּמִ ל ַהּתְ  ֶאת ּכָ
י ְיא ֶהָעֹמק ָלַמְדּתִ  ִמן ַהּגַ
ֶלא מֹו ִמּכֶ ָעָקה ּכְ  ֶאת ַהּזְ

י ִפּלֹות ַזּכֹות ָלַמְדּתִ ה ּתְ  ְוַהְרּבֵ
ֵכֶלת.  ִמן ַהּתְ

י ֶהָהִרים ָרִאיִתי ֲחרּוִתים ָראׁשֵ  ּבְ
ּיּוִטים ל ַהּפִ  ּכָ

סּוִקים ֲחקּוִקים  ְוָכל ַהּפְ
ים ּכִ ְדרֹונֹות ַהֲחׂשּוִפים ְוַהּמֻ ּמִ  ּבַ

ַעם ְבֵרי ַהּזַ  ְוָכל ּדִ
ּצּוִקים. ּבַ

יצחק שלו

שבת בלבך 

אט  ּלָ ְמּדּוִמים יֹוְרִדים ּבַ  ּדִ
ת  ּבָ  עֹוד ְמַעט ׁשַ

ְך  ִלּבֵ  ּבְ
בּוַע ָהָארְֹך  ָ  ַהּשׁ

 ַאט ְלַאט 
ֵתֵפְך. ָמט ִמּכְ ִנׁשְ

ְנּתְ   ַאּתְ ׁשֹוֶאֶלת ָמה ִתּקַ
ה  בּור ְלֵעת ַעּתָ  ּוָמה נֹוָתר ׁשָ

ת, ִיְך, ּבַ ֲעׂשַ  ְוֵאיֶזה ִמּמַ
ְכָחה,  ָראּוי ְלׁשִ

ֶמׁש ַמְנִמיָכה. ֶ ר ַהּשׁ ֲאׁשֶ  ּכַ
ָרָכה. ָאה ַהּבְ ֵמַאִין ּבָ

 ַמהּו ּכֵֹחְך,
ָכה  תֹוֵכְך ֵאינֹו ָנסֹוג ֵמֲחׁשֵ  ָמה ּבְ

ֶמׁש ַמְנִמיָכה. ֶ ר ַהּשׁ ֲאׁשֶ  ּכַ
ָרָכה? ָאה ַהּבְ ֵמַאִין ּבָ

 ׁשֹוֶאֶלת ָמה ָנַתּתְ 
חֹוב   ָמה רֹוֵבץ ּכְ

ינֹו ּוֵביֵנְך   ּבֵ
ו  ּטֹוב ַעְכׁשָ ִקי ּבַ ְדּבְ  ּתִ

ֲאִמיִני ּבֹו   ּתַ
ָכל ְרצֹוֵנְך. ּבְ

ְקּתְ  ּתַ  ַאּתְ ׁשֹוֶאֶלת ָמה ִהׁשְ
ית לֹוַמר ְלטֹוב אֹו ַרע   ּוָמה ִהְרּבֵ

 ְוֵאיֶזה, ֵאיֶזה ֵחְטא ָמָצאּתְ 
ְגָרה  ִ ֶלֶחם ַהּשׁ  ּבְ

ֶמׁש ַמְנִמיָכה,  ֶ ר ַהּשׁ ֲאׁשֶ  ּכַ
ָרָכה? ָאה ַהּבְ ֵמַאִין ּבָ

 ַמהּו ּכֵֹחְך,
ָכה  תֹוֵכְך ֵאינֹו ָנסֹוג ֵמֲחׁשֵ  ָמה ּבְ

ֶמׁש ַמְנִמיָכה. ֶ ר ַהּשׁ ֲאׁשֶ  ּכַ
ָרָכה? ָאה ַהּבְ ֵמַאִין ּבָ

רחל שפירא
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יום ה

להרהתָמָעְך ִיְרְּגזּו ַעִּמים יֹשֵׁב ְּכרּוִבים ָּתנּוט ָהָאֶרץ:
 יהוה ְּבִצּיֹון ָּגדֹול ְוָרם הּוא ַעל ָּכל ָהַעִּמים: 

 יֹודּו שְִׁמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא: 
 ְועֹז ֶמֶלְך ִמשְָּׁפט ָאֵהב ַאָּתה ּכֹוַנְנָּת ֵמישִָׁרים 

 ִמשְָּׁפט ּוְצָדָקה ְּבַיֲעקֹב ַאָּתה ָעשִׂיָת: 
 רֹוְממּו יהוה ֱאֹלֵהינּו ְוִהשְַּׁתֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא: 

 מֹשֶׁה ְוַאֲהרֹן ְּבכֲֹהָניו ּושְׁמּוֵאל ְּבקְֹרֵאי שְׁמֹו 
 קְֹרִאים ֶאל יהוה ְוהּוא ַיֲעֵנם: 

 ְּבַעּמּוד ָעָנן ְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם שְָׁמרּו ֵעדָֹתיו ְוחֹק ָנַתן ָלמֹו: 
 יהוה ֱאֹלֵהינּו ַאָּתה ֲעִניָתם 

 ֵאל נֹשֵׂא ָהִייָת ָלֶהם ְונֵֹקם ַעל ֲעִלילֹוָתם: 
 רֹוְממּו יהוה ֱאֹלֵהינּו ְוִהשְַּׁתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו 

ִּכי ָקדֹוׁש יהוה ֱאֹלֵהינּו:

יום ו

ִמְזמֹוותְעָדִרד ָהבּו ַליהוה ְּבֵני ֵאִלים ָהבּו ַליהוה ָּכבֹוד ָועֹז: 
 ָהבּו ַליהוה ְּכבֹוד שְׁמֹו ִהשְַּׁתֲחוּו ַליהוה ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש: 

 קֹול יהוה ַעל ַהָּמִים ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים יהוה ַעל ַמִים רִּבים: 
 קֹול יהוה ַּבּכַֹח קֹול יהוה ֶּבָהָדר: 

 קֹול יהוה שֵֹׁבר ֲאָרִזים ַוְישֵַּׁבר יהוה ֶאת ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון: 
 ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעֶגל ְלָבנֹון ְושְִׂריֹן ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמים: 

 קֹול יהוה חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש: 
 קֹול יהוה ָיִחיל ִמְדָּבר ָיִחיל יהוה ִמְדַּבר ָקֵדׁש: 

 קֹול יהוה ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחשֹׂף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכבֹוד: 
 יהוה ַלַּמּבּול ָישָׁב ַוֵּישֶׁב יהוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלם: 

יהוה עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן יהוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום:

תהלים צט 

תהלים כט 
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ירח

ֶדת. ל ֻהּלֶ ן ֵיׁש ֶרַגע ֶשׁ ם ְלַמְרֶאה נֹוָשׁ  ּגַ
ִלי ִצּפֹור ַמִים ּבְ  ָשׁ
ִרים.  ָזִרים ּוְמֻבּצָ

הּור מּול ַחּלֹוְנָך עֹוֶמֶדת ְיָלה ַהּסָ ּלַ  ּבַ
ְרָצִרים. ְבִכי ַהּצִ ִעיר ְטבּוָלה ּבִ

ֶרְך עֹוד צֹוָפה ֶאל ֵהֶלְך י ּדֶ  ּוִבְראֹוְתָך ּכִ

ֵרַח  ְוַהּיָ
רֹוׁש ידֹון ַהּבְ  ַעל ּכִ

ה? ל ֵאּלֶ ָנם ּכָ ה אֹוֵמר- ֵאִלי, ַהעֹוד ֶיְשׁ  ַאּתָ
לֹוָמם ִלְדרֹׁש? ְשׁ ַלַחׁש ּבִ ר ּבְ ַהעֹוד ֻמּתָ

ִטים ֵאֵלינּו. ִים ִנּבָ  ֵמַאְגֵמיֶהם ַהּמַ
 ׁשֹוֵקט ָהֵעץ

ֹאֶדם ֲעִגיִלים.  ּבְ
י, ֱאלֵֹהינּו, ּנִ  ָלַעד לֹא ֵתָעֵקר ִמּמֶ

דֹוִלים. ּתּוַגת ַצֲעצּוֶעיָך ַהּגְ

נתן אלתרמן

קולות

 קֹולֹות ַהּנֹוְדִדים, קֹולֹות ַהְיָלִדים 
ים עֹוד ֶנָחָמה  ׂשִ  ְוקֹול ָהֲאבּוִדים... ַהְמַחּפְ
מּועֹות  ל ַהּשְׁ ָמעֹות, קֹוָלן ׁשֶ ל ַהּדְ  קֹוָלן ׁשֶ

ָרָכה.  הֹות... ַהּלֹוֲחׁשֹות ֶאת ַהּבְ ְוקֹול ָהִאּמָ

ַמִים  ָ ה עֹוֶלה ִמן ַהּשׁ ּקָ ָמָמה ּדַ  קֹול ּדְ
ֲעלֹות  יר ַהּמַ ר ֵאַלי ֶאת ׁשִ  ְוׁשָ

י ֵעיַנִים  הּו ָקרֹוב ְוטֹוב ּפֹוֵקַח ּבִ ֶ  ַמּשׁ
ְתֹאם רֹוֶאה ֶאת ַהּקֹולֹות.  ְוַגם ֲאִני ּפִ

 קֹולֹות ִמְתַלֲהִבים, קֹולֹות ַהּכֹוֲאִבים 
ים... ָהְרֵעִבים ָלַאֲהָבה   ְוקֹול ַהְמַקּוִ

ים  ִהּלִ ל ּתְ ים, קֹולֹות ׁשֶ ּלִ ל ַהּמִ  קֹוָלן ׁשֶ
ָמה. ׁשָ ִלים... עֹוִלים ִמּתֹוְך ַהּנְ ּלְ קֹולֹות ִמְתּפַ

יואב גינאי
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"אנא בכוח" הוא פיוט קבלי בעל שבע שורות, שבכל אחת שש מילים. האותיות הראשונות 
של כל המילים יוצרות את שם האל בעל ארבעים-ושתיים האותיות, המובא בקבלה 

בעקבות מסורת תלמודית. לפי מסורת חז"ל, אחרי שמבטאים את השם המפורש, מוסיפים: 
ּבָרּוךְ ֵׁשם ּכְבֹוד ַמלְכּותֹו לְעֹולָם וָעֶד.

תָאָּנא,תְּבכַֹב ְגֻדַּלת ְיִמיְנָך ַּתִּתיר ְצרּוָרה.
 ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך, שְַּׂגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא.

 ָנא ִגּבֹור, ּדֹוְרשֵׁי ִיחּוְדָך ְּכָבַבת שְָׁמֵרם.
 ָּבְרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ָּתִמיד ָּגְמֵלם.

 ֲחִסין, ָקדֹוׁש, ְּברֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך.
 ָיִחיד, ֵּגֶאה, ְלַעְּמָך ְּפֵנה, זֹוְכֵרי ְקֻדּׁשֶָׁתָך.

שְַׁוָעֵתנּו ַקֵּבל ּושְַׁמע ַצֲעָקֵתנּו, יֹוֵדַע ַתֲעֻלּמֹות.

ָּבוּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.

שיר שבת

ָרא עֹוַלם ה ָיִמים ּבָ ּשָׁ  ׁשִ
יָתם ָנה ּבֵ  ִלְבֵני ֱאנֹוׁש ּבָ
ִביִעי הֹוִעיד רּוחֹו  ְוִלׁשְ
ַבת ְיקּום ִלְמנּוָחתֹו  ׁשָ

דּו.  ָנמֹוג ַהּיֹום - ְצָלִלים ִרּצְ
בּואֹות אֹוְסמֹו. ֶדה - ּתְ  ֶנֶפׁש ׂשָ
ין רֹאׁשֹו ַמם יֹום חֹול - ִהְרּכִ  ּדָ

ת ָקְדׁשֹו. ּבַ ְפֵני ׁשַ ַרע ּבִ  ּכָ
ַנף הֹוִמים. ְוָעה ֶהְמַית - ּכְ  ּגָ

ַמִים - ּכֹוָכִבים, טּו ׁשָ  ִנּבְ
ָנה ַהּקֹור - ֵהִגיַח אֹור  ּפָ

יר ִמְזמֹור. ׁשִ ת ּבְ ּבָ ִעם ּבֹוא ׁשַ

שייקה פייקוב



155 קחע תשח 

צריך לומר את המלה הזאת 

ה ַהּזֹאת ׁשּוב ָוׁשּוב ּלָ  ָצִריְך לֹוַמר ֶאת ַהּמִ
 ֱאלִֹהים

ד צּוָרה ָוגּוף ַאּבֵ ִהיא ּתְ  ַעד ׁשֶ
ל צּוָרה ָוגּוף ַקּבֵ ִהיא ּתְ  ַעד ׁשֶ
 ָצִריְך ִלְכּתֹב אֹוָתּה עֹוד ָועֹוד

 ֱאלִֹהים
ָמעּות א ַמׁשְ ְתַמּלֵ ִהיא ּתִ  ַעד ׁשֶ
ָמעּות ְתרֹוֵקן ַמׁשְ ִהיא ּתִ  ַעד ׁשֶ

 ָצִריְך לֹוַמר יהוה ֱאלֵֹהינּו
 ָצִריְך לֹוַמר יהוה ֶאָחד

ַמע ֱאלַֹהי  ׁשְ
י ְצִריִכים ֲאַנְחנּו  ּכִ

ה י ָצִריְך ַאּתָ  ּכִ
 ׁשּוב ָוׁשּוב
 עֹוד ָועֹוד

ְתרֹוֵקן צּוָרה ָוגּוף ּנִ  ַעד ׁשֶ
א צּוָרה ָוגּוף ְתַמּלֵ ּנִ  ַעד ׁשֶ

ין ָלנּו  ְמּתִ ה ּדֹורֹות ִהיא ּתַ ּמָ  ֲאָבל ּכַ
ׁשּוב ֵאֶליָה? ּנָ  ַעד ׁשֶ

ה? ַחּכֶ ַעד ָמַתי ּתְ

אלמוג בהר

לו יהי  

ֹאֶפק   עֹוד ֵיׁש ִמְפָרשֹ ָלָבן ּבָ
ֵבד  חֹר ּכָ  מּול ָעָנן ׁשָ

ׁש – לּו ְיִהי. ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ  ּכָ
ַחּלֹונֹות ָהֶעֶרב   ְוִאם ּבַ
 אֹור ֵנרֹות ַהַחג רֹוֵעד 

ׁש – לּו ְיִהי.  ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ ּכָ

 לּו ְיִהי, לּו ְיִהי 
 ָאָנא לּו ְיִהי 

ׁש – לּו ְיִהי. ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ ּכָ

 ָמה קֹול ַעּנֹות ֲאִני ׁשֹוֵמַע 
ים  ּפִ  קֹול ׁשֹוָפר ְוקֹול ּתֻ

ׁש לּו ְיִהי  ַבּקֵ ּנְ ל ֶשׁ  ּכָ
ה  ל ֵאּלֶ תֹוְך ּכָ ַמע ּבְ ָ ּשׁ  לּו ּתִ

י  ה ַאַחת ִמּפִ ִפּלָ ם ּתְ  ּגַ
ׁש – לּו ְיִהי.  ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ ּכָ

ְתֹאם ִיְזַרח ֵמֹאֶפל   ְוִאם ּפִ
נּו אֹור ּכֹוָכב   ַעל רֹאׁשֵ
ׁש – לּו ְיִהי. ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ  ּכָ

ם ּכַֹח  ְלָוה ְוֵתן ּגַ ן ׁשַ  ָאז ּתֵ
ּנֹאַהב  ה ֶשׁ  ְלָכל ֵאּלֶ

ׁש – לּו ְיִהי. ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ ּכָ

נעמי שמר
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בנוסף לפיוט "לכה דודי", שבו יש התייחסות לשבת בלשון נקבה, )וכן לכנסת ישראל 
 ולירושלים(, מובא כאן הפיוט "על אהבתך אשתה גביעי" הפונה לשבת כאל אהוב ממין זכר.

כאשר יום טוב חל בשבת ובקבלת שבת של חול המועד נהוג לומר רק את הבתים 
המודגשים.

לכה דודי

ְעָכהתדֹוִדלתִעְקַוא תַּכָּלהתְּפֵנלתַׁשָּב תְנַקְּבָעה

תָׁשמֹוותְרָזכֹוותְּבִדּבּוותֶאָבד
תִהְׁשִמלָלנּותֵאעתַהְמֻלָבד
תלהרהתֶאָבדתּוְׁשמֹותֶאָבד

ְעֵׁשםתּוְעִ ְפֶאֶו תְרִעְ ִהָּלה.

תִעְקַוא תַׁשָּב תְעכּותְרֵנְעָכה
תִּכלתִהלאתְמקֹוותַהְּבָוָכה
תֵמוֹאׁשתִמֶּקֶדםתְנסּוָכה

סֹוףתַמֲלֶׂשהתְּבַמֲבָׁשָחהתְּתִבָּלה.

תִמְקָּדׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה
 קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה

 ַרב ָלְך ֶׁשֶבת ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא
ְוהּוא ַיֲחמֹל ָעַלִיְך ֶחְמָלה.

תִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי
 ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִּתְפַאְרֵּתְך ַעִּמי

 ַעל ַיד ֶּבן ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי ]או ֶאל ִעיר ֶּבן ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי[
ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְּגָאָלּה.

תִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי
 ִּכי ָבא אֹוֵרְך קּוִמי אֹוִרי

 עּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵּבִרי
ְּכבֹוד יהוה ָעַלִיְך ִנְגָלה.



157 קחע תשח 

תֹלא ֵּתבִֹׁשי ְוֹלא ִּתָּכְלִמי
 ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי

 ָּבְך ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעִּמי
ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה.

תְרָהיּו ִלְמִׁשָּסה ׁשֹאָסִיְך ]או ְוָהיּו ִלְמנּוָסה ׁשֹאָסִיְך[
 ְוָרֲחקּו ָּכל ְמַבְלָעִיְך
 ָיִׂשיׂש ָעַלִיְך ֱאֹלָהִיְך

ִּכְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַּכָּלה ]או ִּכְמׂשֹוׂש ָחָתן ְוַכָּלה[

תָלִמלןתּוְׂשמֹאעתִּתְפוִֹצל
תְרֶא תלהרהתַּתֲלִולִצל

ת]או ַעל ַיד ְּגֻאַּלת ָּכל יֹוְׁשֵבי ַאְרִצי[ תַלעתַלדתִאלׁשתֶּבןתַּפְוִצל
ְרִנְׂשְמָבהתְרָנִגלָעה.

נוהגים לקום ולפנות אל המערב כמברכים לשלום את השבת הנכנסת.

תּבִֹאלתְחָׁשעֹוםתֲלֶטֶו תַּבֲלָעּהת]או ְּכִליָלה[ 
תַּגםתְּבִׂשְמָבהתּוְחָצֳהָעה
תּתֹוְךתֱאמּוֵנלתַלםתְסֻגָּלה
ּבֹוִאלתַכָּלהתּבֹוִאלתַכָּלה.

ר' שלמה הלוי אלקבץ

ניחום אבלים

עם סיום הפיוט "לכה דודי", ומשקיבלו המתפללים את השבת, נהוג לקבל את פניהם של 
האבלים בדברי ניחומים: 

על פי מסורת עדות המזרח:

ִמן ַהָּׁשַמִים ְּתֻנָחמּו.

על פי מסורת אשכנז:

 ַהָּמקֹום ְיַנֵחם ֶאְתֶכם 
 ְּבתֹוְך ְׁשָאר ֲאֵבֵלי ִצּיֹון ִוירּוָׁשָלִים. 

]ְוֹלא ּתֹוִסיפּו ְלַדֲאָבה עֹוד[.
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על אהבתך אשתה גביעי

ה ְגִביִעי ּתֶ  ַעל ַאֲהָבְתָך ֶאׁשְ
ִביִעי. ְ לֹום יֹום ַהּשׁ לֹום ְלָך, ׁשָ ׁשָ

ֲעָבִדים ה ָלְך ּכַ ת ְיֵמי ַמֲעׂשֶ ׁשֶ  ׁשֵ
ע ְנדּוִדים ּבַ ֶהם ֶאׂשְ  ִאם ֶאֱעבֹד ּבָ

ֵעיַני ֵהם ָיִמים ֲאָחִדים ם ּבְ ּלָ  ּכֻ
ֲעׁשּוִעי. ֵמַאֲהָבִתי ָבָך יֹום ׁשַ

 ֵאֵצא ְביֹום ִראׁשֹון ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה
ֲעָרָכה ת ַהּמַ ּבָ  ַלֲערֹוְך ְליֹום ׁשַ

ָרָכה ם ַהּבְ ם ׂשָ י ָהֱאלִֹהים ׁשָ  ּכִ
ל ְיִגיִעי. ה ְלַבד ֶחְלִקי ִמּכָ ַאּתָ

י  י ֵמאֹור ְקדֹוׁשִ  ָמאֹור ְליֹום ָקְדׁשִ
י ְמׁשִ אּו ְלׁשִ ֶמׁש ְוכֹוָכִבים ִקּנְ  ׁשֶ
י ִליׁשִ ְ ִני אֹו ַלּשׁ י ְליֹום ׁשֵ  ַמה ּלִ

יר ְמאֹורֹוָתיו יֹום ָהְרִביִעי. ַיְסּתִ

י ר טֹוב ִמּיֹום ֲחִמיׁשִ ַמע ְמַבּשֵׂ  ֶאׁשְ
י י ָמֳחָרת ִיְהֶיה ֹנֶפׁש ְלַנְפׁשִ  ּכִ
י  ּבֶֹקר ְלַעְבדּוִתי ֶעֶרב ְלָחְפׁשִ

י ְורֹוִעי. ְלַחן ַמְלּכִ ָקרּוא ֱאֵלי ׁשֻ

ֵמָחה י ׂשְ י ַנְפׁשִ ִ ּשׁ  ֶאְמָצא ְביֹום ׁשִ
נּוָחה י ָקְרָבה ֵאַלי ֵעת ַהּמְ  ּכִ

 ִאם ָנע ָוָנד ֵאֵלְך ִלְמֹצא ְרָוָחה
ל נֹוִדי ְונֹוִעי. ח ּכָ ּכַ ֶעֶרב ְוֶאׁשְ

ָמׁשֹות ין ַהּשְׁ ֲעָמה ִלי ֵעת ּבֵ  ַמה ּנָ
ִנים ֲחָדׁשֹות ת ּפָ ּבָ ֵני ׁשַ  ִלְראֹות ּפְ
יׁשֹות  ּבֹאּו ְבַתּפּוִחים ַהְרּבּו ֲאׁשִ

ֶזה יֹום ְמנּוִחי ֶזה ּדֹוִדי ְוֵרִעי.

ר' יהודה הלוי

חמדה  

מֹוָה, ּלֹא ָהְיָתה ּכָ ה ׁשֶ י ֶחְמּדָ ם ָיַדְעּתִ  ׁשָ
ת ּבָ ׁשַ ִביִעי ּבְ ְ ַמן ַההּוא ָהָיה יֹום ַהּשׁ  ְוַהּזְ

. ִמים ִלְגּבֹּהַ י ִאיָלנֹות ָהיּו ִמְתַעּצְ ּדֵ ְוָכל ּבַ

ָנָהר ִלְנּבַֹע, ִביב ׁשֹוֵטף ּכְ  ְוָהאֹור ָהַלְך ִמּסָ
ה ָחַמד. ל ַהַחּמָ ְלּגַ ל ָהַעִין ֶאת ּגַ  ְוַגְלּגַ

מֹוָה. ּלֹא ָהְיָתה ּכָ ה ׁשֶ י ֶחְמּדָ ָאז ָיַדְעּתִ

בַֹע, יִחים ְוָהאֹור לֹא ָיַדע ׂשָ י ַהּשִׂ  ִהְזִהירּו ָראׁשֵ
ת, ָהר ּוְבָכל ַאְדוֹוָתיו ִנּצַ י ַהּנָ ַגּלֵ ְך ּבְ  ִנּתַ

ַתּפּוַח ָזָהב ִלְבלַֹע. ֵעיָניו ּכְ י ָהָיה ּבְ ַאף ֹראׁשִ

יֶהן ִלְבלַֹע ֲערּו ֶאת ּפִ י ָנָהר ְצֻהּבֹות ּפָ ּנֵ  ׁשֹוׁשַ
ט, ב ַהּשָׁ ָחְפָזן ְוִגְבעֹול ָהֵעׂשֶ ָהר ּבְ  ֶאת ַאְדוֹות ַהּנָ

ת ּבָ ׁשַ ִביִעי ּבְ ְ  ְואֹותֹו ַהּיֹום ָהָיה יֹום ַהּשׁ
ְתׁשּוָקה ִלְגּבֹּהַ ִמים ּבִ י ִאיָלנֹות ִמְתַעּצְ ּדֵ  ְוָכל ּבַ

מֹוָה.  ּלֹא ָהְיָתה ּכָ ה ׁשֶ י ֶחְמּדָ ְוָאז ָיַדְעּתִ

דליה רביקוביץ
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מזמורי שבת

ִמְזמֹוותִׁשלו ְליֹום ַהַּׁשָּבת: 
 טֹוב ְלהֹדֹות ַליהוה ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון: 
 ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות: 
 ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל ֲעֵלי ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור: 

 ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני יהוה ְּבָפֳעֶלָך ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן: 
 ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך יהוה ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶֹתיָך:
 ִאיׁש ַּבַער ֹלא ֵיָדע ּוְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת זֹאת: 

 ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב ַוָּיִציצּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון 
 ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד: 

 ְוַאָּתה ָמרֹום ְלעָֹלם יהוה: 
 ִּכי ִהֵּנה אְֹיֶביָך יהוה ִּכי ִהֵּנה אְֹיֶביָך יֹאֵבדּו 

 ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון: 
 ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן: 

 ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני: 
 ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה:

 ְׁשתּוִלים ְּבֵבית יהוה ְּבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: 
 עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו: 
ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר יהוה צּוִרי ְוֹלא ַעְוָלָתה ּבֹו:

להרהתָמָעְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש יהוה עֹז ִהְתַאָּזר 
 ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט: 

 ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאָּתה: 
 ָנְׂשאּו ְנָהרֹות יהוה ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים: 
 ִמּקֹלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום יהוה: 
ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו ְמאֹד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה קֶֹדׁש יהוה ְלאֶֹרְך ָיִמים: 

תהלים צב 

תהלים צג 
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ִמְזמֹוותְעָדִרד יהוה ִמי ָיגּור ְּבָאֳהֶלָך ִמי ִיְׁשּכֹן ְּבַהר ָקְדֶׁשָך: הֹוֵלְך ָּתִמים 
ּופֵֹעל ֶצֶדק ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו: ֹלא ָרַגל ַעל ְלׁשֹנֹו ֹלא ָעָׂשה ְלֵרֵעהּו ָרָעה 

ְוֶחְרָּפה ֹלא ָנָׂשא ַעל ְקרֹבֹו: ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ִנְמָאס ְוֶאת ִיְרֵאי יהוה ְיַכֵּבד ִנְׁשַּבע 
ְלָהַרע ְוֹלא ָיִמר: ַּכְסּפֹו ֹלא ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך ְוׁשַֹחד ַעל ָנִקי ֹלא ָלָקח עֵֹׂשה ֵאֶּלה 

ֹלא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם:

XX קדיש אבלים בעמוד

בין השמשות

במקום ״במה מדליקין״

רב חסדא ורב המנונא, שניהם אמרו: חשבונות של מצווה מותר לחשבן בשבת; 
ואמר ר' אלעזר: פוסקין צדקה לעניים בשבת; ואמר ר' יעקב אמר ר' יוחנן: 
הולכין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות לפקח על עסקי רבים בשבת; ואמר ר' 
יעקב בר אידי אמר רבי יוחנן: מפקחין פיקוח נפש בשבת; ואמר רב שמואל 

בר נחמני אמר ר' יונתן: הולכין לתיאטראות ולקרקסים לפקח על עסקי רבים 
בשבת. 

השבת עצמה היא משכן – משכן שאנו בונים, משכן בזמן. יש אדם אשר חייו 
מכוונים על-ידי הצורך להתמודד עם המכשולים הרבים שהחיים מעמידים 

בפניו; ויש אדם המצליח לעצור את המרוץ ולעמוד דום לנוכח רגע אשר ממנו 
נשקפת הוויית הנצח ]...[ השבת הינה מודעות עמוקה להרמוניה ולאחדות 

השוררות בין האדם לעולמו. 

משמעות המנוחה היא גאולה, לא אגירת כוחות למלאכה חדשה. המלאכה היא 
פעם בפעם התחלה. יום החול הראשון פותח את השבוע; יום המנוחה חותם 

אותו. השבת כחג הבריאה היא חג השלמות. כשאנו חוגגים אותו אנו מתעלים 
בתוך הבריאה אל מעל לבריאה ומעל להתגלות. בעמידה של שבת אין אומרים 

את הבקשות על צורכי היחיד והציבור כבימי החול. נשארים רק השבח 
וההודיה. כי בשבת חש הציבור, עד כמה שניתן להטרים תחושה זאת – כנגאל 
כבר היום. השבת הוא חג של הבריאה, אך של בריאה שנבראה למען הגאולה. 

XX קדיש דרבנן, ראו עמוד

תהלים טו

על פי בבלי, 
כתובות, ה ע"א

אברהם יהושע 
השל, השבת

על פי פרנץ 
רוזנצוויג, כוכב 
הגאולה
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ערבית לשבת ויום טוב

קריאת שמע וברכותיה

ש"ץ:תתָּבְוכּותֶא תלהרהתַהְמחָֹוְך    

נהוג לקוד במילה "ברכו" ת ת ת

הקהל:  ָּברּוְך יהוה ַהְמבָֹרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד     

ָּברּוְך יהוה ַהְמבָֹרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ש"ץ:     

ברכת "המעריב ערבים", הברכה הראשונה לפני קריאת שמע

תָּבוּוְךתַאָּתהתלהרה 
 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 

 ֲאֶׁשר ִּבְדָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים, 
 ְּבָחְכָמה ּפֹוֵתַח ְׁשָעִרים, 
 ּוִבְתבּוָנה ְמַׁשֶּנה ִעִּתים, 

 ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְּזַמִּנים, 
 ּוְמַסֵּדר ֶאת ַהּכֹוָכִבים 

ְּבִמְׁשְמרֹוֵתיֶהם ָּבָרִקיַע, ִּכְרצֹונֹו.

 ּבֹוֵרא יֹום ָוָלְיָלה, ּגֹוֵלל אֹור ִמְּפֵני חֹשְֶׁך ְוחֹשְֶׁך ִמְּפֵני אֹור, 
 ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמִביא ָלְיָלה, ּוַמְבִּדיל ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה, 

 יהוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו. 
 ֵאל ַחי ְוַקָּים, ָּתִמיד ִיְמֹלְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

ָּבוּוְךתַאָּתהתלהרה,תַהַּמֲלִולחתֲלָוִחלם.

XX נוסח חלופי בעמוד

ה יהוה  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 

ִביִעי,  ְ ּיֹום ַהּשׁ יו ּבַ ה ַמֲעׂשָ ּלָ ר ּכִ ֲאׁשֶ

ת ָקְדׁשֹו.  ּבָ ְקָרֵאהּו עֶֹנג ׁשַ ַוּיִ

 ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב ִהְתִקין ְמנּוָחה 

ְרצֹונֹו. ָרֵאל ּכִ ְלַעּמֹו ִיׂשְ
סדר רב סעדיה גאון ומנהג רומא
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ברכת אהבה, הברכה השנייה לפני קריאת שמע

תַאֲהַח תלֹוָעם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ָאָהְבָּת, 
 ּתֹוָרה ּוִמְצוֹת ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים אֹוָתנּו ִלַּמְדָּת. 

 ַעל ֵּכן יהוה ֱאֹלֵהינּו, ְּבָׁשְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו ָנִׂשיַח ְּבֻחֶּקיָך, 
 ְוִנְׂשַמח ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרֶתָך ּוְבִמְצוֶֹתיָך ְלעֹוָלם ָוֶעד, 

 ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְואֶֹרְך ָיֵמינּו, ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה. 
 ְוַאֲהָבְתָך ֹלא ָתסּור ִמֶּמּנּו ְלעֹוָלִמים. 

ָּבוּוְךתַאָּתהתלהרה,תאֹוֵהחתַלּמֹותִלְׂשָוֵאע.ת

הפרשה הראשונה של קריאת שמע

נוהגים לעצום את העיניים ולכסותן בכף היד בעת הקריאה.

בתפילת יחיד | יחידה: ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן 

הפרשה הראשונה של קריאת שמע 

נוהגים לעצום את העיניים ולכסותן בכף היד בעת הקריאה.

שְַׁמ֖לתִלשְָׂוֵא֑עתלהר֥התֱאֹלֵה֖לנּותלהר֥הת|תֶאָבד׃
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. בלחש     

יָך ְּבָכל ְלָבְבָ֥ך ּוְבָכל ַנְפְשָ֖ך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך:  ת יה֣וה ֱאֹלֶה֑ ַהְבָּת֔ ֵא֖ ַהְבָּתְ֔וָא֣ ְוָא֣
ם  ְוִשַּנְנָּת֣ ְלָבֶבָך:  ַעל  ַהּ֖יֹום  ְמַצְּוָ֛ך  י  ָאֹנִכ֧ ר  ֲאֶש֨ ֶּלה  ָהֵא֗ ים  ַהְּדָבִר֣ ְוָה֞יּו 
ּוְבָשְכְּבָ֖ך  ֶרְך  ַבֶּד֔ ּוְבֶלְכְּתָ֣ך  ָ֙ך  ְּבֵביֶת֙ ְּבִשְבְּתָ֤ך  ם  ָּב֑ ְוִדַּבְרָּת֖  יָך  ְלָבֶנ֔
ם  ין ֵעיֶניָך: ּוְכַתְבָּת֛ ת ֵּב֥ ָך ְוָה֥יּו ְלטָֹטֹפ֖ ם ְל֖אֹות ַעל ָיֶד֑ ּוְבקּוֶמָך: ּוְקַשְרָּת֥

ָך ּוִבְשָעֶריָך: ת ֵּביֶת֖ ַעל ְמזּוזֹ֥

הפרשה השנייה של קריאת שמע

ם ַהּ֑יֹום  ה ֶאְתֶכ֖ י ְמַצֶּו֥ ר ָאֹנִכ֛ י ֲאֶש֧ ַע ִּתְשְמעּ֙ו ֶאל ִמְצו ַֹת֔ ה ִאם ָשֹמ֤ ַעְוָהָי֗ ה ִאם ָשֹמ֤ ְוָהָי֗
ַנְפְשֶכם:  ּוְבָכל  ם  ְלַבְבֶכ֖ ְּבָכל  ּוְלָעְב֔דֹו  ֱאֹלֵהיֶכ֙ם  יה֤וה  ֶאת  ה  ְלַאֲהָב֞

דברים ו 

דברים יא
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ְוִתירְֹשָ֖ך  ָך  ְדָגֶנ֔ ְוָאַסְפָּת֣  ּוַמְל֑קֹוש  ה  יֹוֶר֣ ְּבִעּ֖תֹו  ם  ַאְרְצֶכ֛ ְמַטר  י  ְוָנַתִּת֧
ָך ְוָאַכְלָּת֖ ְוָשָבְעָּת:  ֶשב ְּבָשְדָ֖ך ִלְבֶהְמֶּת֑ י ֵע֥ ְוִיְצָהֶרָך: ְוָנַתִּת֛

ים  ֲאֵחִר֔ ים  ֱאֹלִה֣ ַוֲעַבְדֶּת֙ם  ם  ְוַסְרֶּת֗ ם  ְלַבְבֶכ֑ ה  ִיְפֶּת֖ ן  ֶּפ֥ ם  ָלֶכ֔ ִהָּשְמ֣רּו 
ְולֹא  ִי֙ם  ַהָּשַמ֙ ר ֶאת  ְוָעַצ֤ ם  ָּבֶכ֗ יה֜וה  ה ַאף  ְוָחָר֨ ָלֶהם:  ם  ְוִהְשַּתֲחִויֶת֖
ֵמַע֙ל  ה  ְמֵהָר֗ ם  ַוֲאַבְדֶּת֣ ּה  ְיבּוָל֑ ֶאת  ן  ִתֵּת֖ א  ֹ֥ ל ה  ֲאָדָמ֔ ְוָה֣ ר  ָמָט֔ ִיְהֶי֣ה 

ן ָלֶכם:  ר יה֖וה ֹנֵת֥ ה ֲאֶש֥ ֶרץ ַהּטָֹב֔ ָהָא֣
ם  ם ֹאָת֤ ם ּוְקַשְרֶּת֨ ם ְוַעל ַנְפְשֶכ֑ ֶּלה ַעל ְלַבְבֶכ֖ י ֵא֔ ְוַשְמֶּת֙ם ֶאת ְּדָבַר֣
ֶאת  ם  ֹאָת֛ ם  ְוִלַּמְדֶּת֥ ֵעיֵניֶכם:  ין  ֵּב֥ ת  ְלטֹוָטֹפ֖ ְוָה֥יּו  ם  ֶיְדֶכ֔ ַעל  ְלאֹו֙ת 
ֶרְך ּוְבָשְכְּבָ֖ך ּוְבקּוֶמָך:  ָ֙ך ּוְבֶלְכְּתָ֣ך ַבֶּד֔ ם ְּבִשְבְּתָ֤ך ְּבֵביֶת֙ ר ָּב֑ ם ְלַדֵּב֣ ְּבֵניֶכ֖
ם  י ְבֵניֶכ֔ ַען ִיְרּ֤בּו ְיֵמיֶכ֙ם ִויֵמ֣ ָך ּוִבְשָעֶריָך: ְלַמ֨ ם ַעל ְמזּו֥זֹות ֵּביֶת֖ ּוְכַתְבָּת֛
ִים  י ַהָּשַמ֖ ם ִּכיֵמ֥ ת ָלֶה֑ ם ָלֵת֣ ע יה֛וה ַלֲאבֵֹתיֶכ֖ ר ִנְשַּב֧ ה ֲאֶש֨ ל ָהֲאָדָמ֔ ַע֚

ַעל ָהָאֶרץ:

הפרשה השנייה של קריאת שמע – נוסח חלופי

֨ר  ֶ֖ות ְוֶאת ָהָרע: ֲאֶשׁ ֖ים ְוֶאת ַהּטֹ֑וב ְוֶאת ַהּמָ י ְלָפֶנ֙יָך֙ ַהּיֹ֔ום ֶאת ַהַחּיִ ְרֵא֨ה ָנַתּ֤תִ
ֹמ֛ר ִמְצוֹ ָת֥יו  ְדָרָכ֔יו ְוִלְשׁ ָך֮ ַהּיֹום֒ ְלַאֲהָב֞ה ֶאת יהו֤ה ֱאלֶֹה֙יָך֙ ָלֶלֶ֣כת ּבִ ָאֹנִכ֣י ְמַצּוְ
֥ה ָבא  ר ַאּתָ ָאֶ֕רץ ֲאֶשׁ ָט֑יו ְוָחִי֣יָת ְוָרִב֔יָת ּוֵבַרְכָך֙ יהו֣ה ֱאלֶֹה֔יָך ּבָ ּפָ ְוֻחּקָֹת֖יו ּוִמְשׁ
ֲחִו֛יָת ֵלאלִֹה֥ים  ּתַ ֗ ְוִהְשׁ ְחּתָ ָמ֑ע ְוִנּדַ ּה: ְוִאם ִיְפֶנ֥ה ְלָבְבָך֖ ְולֹ֣א ִתְשׁ ּתָ ה ְלִרְשׁ ּ֖מָ ָשׁ
֥י ָאבֹ֖ד ּתֹאֵבדּ֑ון לֹא ַתֲאִריֻכ֤ן ָיִמים֙ ַעל  י ָלֶכם֙ ַהּיֹ֔ום ּכִ ְ֤דּתִ ם: ִהּגַ ֲאֵחִר֖ים ַוֲעַבְדּתָ

ּה:  ּתָ ה ְלִרְשׁ ּ֖מָ ֔ן ָלבֹ֥א ָשׁ ְרּדֵ ֤ה עֵֹבר֙ ֶאת ַהּיַ ֨ר ַאּתָ ָהֲ֣אָדָמ֔ה ֲאֶשׁ
ְלָפֶנ֔יָך  י  ָנַתּ֣תִ ֶ֙ות֙  ְוַהּמָ ֤ים  ַהַחּיִ ָהָאֶרץ֒  ְוֶאת  ַמִ֣ים  ֶאת־ַהּשָׁ ַהּיֹום֮  ָבֶכ֣ם  ַהִעידִֹ֨תי 
ֶאת  ְלַאֲהָבה֙  ְוַזְרֶעָך:  ֥ה  ַאּתָ ְחֶי֖ה  ּתִ ְלַמַ֥ען  ֔ים  ַחּיִ ּבַ  ֙ ּוָבַחְרּתָ ָלָל֑ה  ְוַהּקְ ָרָכ֖ה  ַהּבְ
ֶ֣בת ַעל  ֙יָך֙ ְוֹאֶ֣רְך ָיֶמ֔יָך ָלֶשׁ ֣י הּ֤וא ַחּיֶ קֹלֹ֖ו ּוְלָדְבָקה בֹ֑ו ּכִ ֹמַ֥ע ּבְ יהו֣ה ֱאלֶֹה֔יָך ִלְשׁ
֨ע יהו֧ה ַלֲאבֶֹת֛יָך ְלַאְבָרָה֛ם ְלִיְצָח֥ק ּוְלַיֲעקֹ֖ב ָלֵת֥ת ָלֶהם: ּבַ ר֩ ִנְשׁ ָהֲאָדָמ֗ה ֲאֶשׁ

דברים ל
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הפרשה השלישית של קריאת שמע 

ם  ר ֶאל ְּבֵנ֤י ִיְשָרֵא֙ל ְוָאַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ ה ֵּלאֹמר: ַּדֵּב֞ אֶמר יה֖וה ֶאל מֶֹש֥ ֹ֥ אֶמרַוּי ֹ֥ ַוּי
֖ף  ת ַהָּכָנ֖ ְת֛נּו ַעל־ִציִצ֥ ם ְוָנ֥ ם ְלדֹרָֹת֑ י ִבְגֵדיֶה֖ ת ַעל ַּכְנֵפ֥ ם ִציִצ֛ ְוָע֨שּו ָלֶה֥
ם ֹא֗תֹו ּוְזַכְרֶּת֙ם ֶאת ָּכל ִמְצו ֹ֣ת  יל ְּתֵכֶלת: ְוָהָי֣ה ָלֶכ֮ם ְלִציִצ֒ת ּוְרִאיֶת֣ ְּפִת֥
ם ֲאֶשר  י ֵעיֵניֶכ֔ י ְלַבְבֶכ֙ם ְוַאֲחֵר֣ רּו ַאֲחֵר֤ ם ְולֹא ָתֻת֜ ם ֹאָת֑ יה֔וה ַוֲעִשיֶת֖
ם  י ִוְהִייֶת֥ ם ֶאת ָּכל ִמְצו ָֹת֑ ַען ִּתְזְּכ֔רּו ַוֲעִשיֶת֖ ים ַאֲחֵריֶהם: ְלַמ֣ ם זִֹנ֖ ַאֶּת֥
ֶרץ  אִתי ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶא֣ ר הֹוֵצ֤ ם ֲאֶש֨ י יה֣וה ֱאֹלֵהיֶכ֗ ים ֵלאֹלֵהיֶכם: ֲאִנ֞ ְקדִֹש֖

י יה֥וה ֱאֹלֵהיֶכם: ֱאֶמת ים ֲאִנ֖ ם ֵלאֹלִה֑ ִים ִלְה֥יֹות ָלֶכ֖ ִמְצַר֔
בתפילה בציבור, הש"ץ מסיים | מסיימת: יהוה ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמתיהוה ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת

הפרשה השלישית של קריאת שמע -- נוסח חלופי

֣ר ׀  ם֩ ִיְהֶי֨ה ָלֶכ֜ם ַהּגֵ ֶאְזָר֣ח ִמּכֶ ַאְרְצֶכ֑ם לֹ֥א תֹונּ֖ו ֹאתֹו: ּכְ ֖ר ּבְ ָך֛ ּגֵ ְוִכי ָיגּ֧ור ִאּתְ
יהו֥ה  ֲאִנ֖י  ִמְצָרִ֑ים  ֶאֶ֣רץ  ּבְ ֱהִייֶת֖ם  ֵגִר֥ים  י  ּכִ מֹ֔וָך  ּכָ לֹו֙   ֥ ְוָאַהְבּתָ ֶכ֗ם  ִאּתְ ֣ר  ַהּגָ
ׂשּוָרה: ֹמ֧אְזֵני ֶצֶ֣דק  ָק֖ל ּוַבּמְ ְשׁ ּמִ ֕ה ּבַ ּדָ ּמִ ֑ט ּבַ ּפָ ְשׁ ּמִ ֱאלֵֹהיֶכם: לֹא ַתֲעׂשּ֥ו ָעֶ֖ול ּבַ
ר  ֲאֶשׁ ֱאלֵֹהיֶכ֔ם  יהו֣ה  ֲאִני֙  ָלֶכ֑ם  ִיְהֶי֣ה  ֶצֶ֖דק  ְוִה֥ין  ֶצֶ֛דק  ֵא֥יַפת  ֶצֶ֗דק  ַאְבֵני 
ַט֔י  ּפָ ל ִמְשׁ ל ֻחּקַֹתי֙ ְוֶאת ּכָ ֤ם ֶאת ּכָ ַמְרּתֶ הֹוֵצ֥אִתי ֶאְתֶכ֖ם ֵמֶאֶ֥רץ ִמְצָרִים: ּוְשׁ

יֶת֖ם ֹאָת֑ם ֲאִנ֖י יהוה: ַוֲעִשׂ
בתפילה בציבור, הש"ץ מסיים | מסיימת: יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת

ברכת "גאולה", הברכה הראשונה לאחר קריאת שמע

תֱאֶמ תֶרֱאמּוָנה ָּכל זֹאת, ְוַקָּים ָעֵלינּו, 
 ִּכי הּוא יהוה ֱאֹלֵהינּו ְוֵאין זּוָלתֹו, 

 ַוֲאַנְחנּו ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו. 
 ַהּפֹוֵדנּו ִמַּיד ְמָלִכים, 

 ַמְלֵּכנּו ַהּגֹוֲאֵלנּו ִמַּכף ָּכל ֶהָעִריִצים.
 ָהעֹוֶׂשה ְגדֹלֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר, 

במדבר טו

ויקרא יט
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 ֱאֶמת
ְמּתָ  ִביִעי ִקּיַ ְ ּשׁ  ֱאמּוָנְתָך ּבַ

ְרּתָ  ּבַ ַזְרּתָ ּדִ  ּגָ
ַמְענּו  ְבנּו ְוָשׁ  ִהְקׁשַ

ְדּתָ   ְזכֹור ִחּמַ
 ְטהֹוִרים ִיָרׁשּוָה 

ָעה  תּוָבה ִהיא ְלרֹאׁש ַאְרּבָ  ּכְ
ַעת ְנִתיָנָתּה   ִמּשְׁ

ּה ֵלב ְיׁשּורּון.  ח ּבָ ּמַ  ׂשַ
ִדיָתה   ֵעָדה ּפָ
 ְצָדָקה ָקִניָתה

יְנָך ְלֵביֵנינּו  ִמיד ּבֵ ת ּתָ ּבָ  רֹוְמַמת ׁשַ
ְנּתָ  ּכַ ת ָיִמים עֹוָלְמָך ּתִ ׁשֶ י ְבׁשֵ  ּכִ

ה  ִביִעי ַנְחּתָ  ּוׁשְ
ָרֵאל  ָך ִיׂשְ ִניַח ְלַעּמְ ּתָ  ְלַמַען ׁשֶ

ם  ָעלּו ִמן ַהּיָ  ָאבֹות ּוָבִנים ּכְ
ה,  ִרּנָ ִגיָלה, ּבְ  ּבְ

ם: ה ָאְמרּו ֻכּלָ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ּבְ

נוסח רב סעדיה גאון

 ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר. 
 ַהָּׂשם ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּיים, 
 ְוֹלא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו.

 ָהעֹוֶׂשה ָלנּו ִנִּסים ְּבִמְצַרִים, 
 אֹותֹות ּומֹוְפִתים ְּבַאְדַמת ְּבֵני ָחם

ַוּיֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ְלֵחרּות עֹוָלם. 

ֵמִקים ְּדַבר ַעְבּדֹו ַוֲעַצת ַמְלָאָכיו ַיְׁשִלים 

ם ּתּוָׁשב ּוְלָעֵרי ְיהּוָדה ִּתָּבֶניָנה   ָהאֵֹמר ִלירּוָׁשלִַ

ְוָחְרבֹוֶתיָה ֲאקֹוֵמם.

 ְוָראּו ְבנֹוָתיו ּוָבָניו ְּגבּוָרתֹו, 
 ִׁשְּבחּו ְוהֹודּו ִלְׁשמֹו, 

ּוַמְלכּותֹו ְבָרצֹון ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם. 

 מֶֹׁשה, ִמְרָים ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ְלָך ָענּו ִׁשיָרה 
ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה, ְוָאְמרּו ֻכָּלם: 

ִמלתָכמָֹכהתָּבֵאִעלםתלהרה 
 ִמי ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר ַּבּקֶֹדׁש 
נֹוָרא ְתִהּלֹות עֵֹׂשה ֶפֶלא:

 ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶניָך ]ַעֶּמָך[ 
 ּבֹוֵקַע ָים ִלְפֵני מֶֹׁשה, 

ֶזה ֵאִלי ָענּו ְוָאְמרּו:

להרהתִלְמֹלְךתְעלֹוָעםתָרֶלד:

ְוֶנֱאַמר, ִּכי ָפָדה יהוה ֶאת ַיֲעקֹב 
 ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו 

ָּבוּוְךתַאָּתהתלהרה,תּגֹוֵאעת]ָּגַאל[תִלְׂשָוֵאע.

ישעיה מד

שמות טו

שמות טו

ירמיה לא

י עֹוְלִלים ְויְֹנִקים  ִמּפִ
ַמְעּתָ ַעל  יָרה ָשׁ ִשׁ

ם הֹודּו  ּלָ ם, ַיַחד ּכֻ ַהּיָ
ְוִהְמִליכּו ְוָאְמרּו:

נוסח רב עמרם גאון
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ברכת "השכיבנו", הברכה השנייה לאחר קריאת שמע

תַהְׁשִּכלֵחנּו יהוה ֱאֹלֵהינּו ְלָׁשלֹום, ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵּכנּו ְלַחִּיים.
 ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָך, ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶניָך, 

 ְוהֹוִׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָך. ְוָהֵגן ַּבֲעֵדנּו, ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו אֹוֵיב,
 ֶּדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון, ְוָהֵסר ִׂשְטָנה ִמְּלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו

 ְוַהְרֵחק ִמֶּמנּו ָעוֹון ָוֶפַׁשע, ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵרנּו, 
 ִּכי ֵאל ׁשֹוְמֵרנּו ּוַמִּציֵלנּו ָאָּתה, ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה.

 ּוְׁשמֹור ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. 
 ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָך.

תָּבוּוְךתַאָּתהתלהרה,ת
תַהּפֹוֵוׂשתֻסַּכ תָׁשעֹוםתָלֵעלנּות

תְרַלעתָּכעתֲלַד תִלְׂשָוֵאעת
ְרַלעתָּכעתָּבֵאלתלֹוָעםתְרַלעתְלוּוָׁשָעִלם.

שִׁלותַעַּמֲלעֹו : ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי: 
 ֶעְזִרי ֵמִעם יהוה עֹשֵׂה שַָׁמִים ָוָאֶרץ: 

 ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום שְֹׁמֶרָך: 
 ִהֵּנה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִיישָׁן ׁשֹוֵמר ִישְָׂרֵאל:
 יהוה שְֹׁמֶרָך יהוה ִצְּלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך: 
 יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה: 

 יהוה ִישְָׁמְרָך ִמָּכל ָרע ִישְׁמֹר ֶאת ַנְפשֶָׁך:
יהוה ִישְָׁמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:

בשבת:

ְרָׁשְמוּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת, 
 ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹוָלם: 
 ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהיא ְלעֹוָלם 

 ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה יהוה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש:

תהלים קכא

שמות לא

לֹום ּוַפַחד  לֹום ּוְנִקיָצה ְבׁשָ ָבה ְבׁשָ ּכְ ִנׁשְ
ה  רּוְך ַאּתָ נּו.  ּבָ ילֹות ַאל ִיְמׁשֹל ּבָ ּלֵ ּבַ

לֹום ָעֵלינּו ְוַעל  ת ׁשָ יהוה, ַהּפֹוֵרׂש ֻסּכַ
ָלִים. ָרֵאל, ְמַנֵחם ִצּיֹון ּובֹוֶנה ְירּוׁשָ ַעּמֹו ִיׂשְ

מן הגניזה
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בליל יום טוב: 

ַרְלַדֵּבו מֶֹׁשה ֶאת מֲֹעֵדי יהוה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

חצי קדיש

נוסח אשכנז

ִלְ ַּגַּדע ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. 
ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון 

ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו: ָאֵמן. 

הקהל והש"צ ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה 
 ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא הקהל: ְּבִריְך הּוא. 

ְלֵעָּלא ִמן ָּכל )בשבת שובה ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל( ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא 
ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו: ָאֵמן. 

על פי נוסח עדות המזרח

ִלְ ַּגַּדע ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא.  
ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב 

 ֵקץ ְמִׁשיֵחּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו: ָאֵמן. 

הקהל והש"צ ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה 
ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדשָׁא, ְּבִריְך הּוא.

 ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא 
ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו: ָאֵמן. 

ויקרא כג



לוחל תעשח תרלרםתטרח168

תפילת עמידה

נהוג לפסוע שלוש פסיעות אחורה ואחר כך שלוש פסיעות קדימה.
עמידה ליום טוב תופיע במהדורה השלמה. 

XX לתפילות אישיות לאמירה במהלך העמידה ולאחריה, ראו עמודים

ֲאדָֹני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך:

א. אבות ואמהות

נהוג לכרוע ולקוד בתחילתה ובסופה של הברכה

תָּבוּוְך ַאָּתה יהוה 
 ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, 

 ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה, ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ְוִרְבָקה, 
ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹב, ֵלָאה ְוָרֵחל, 

 ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, 
 ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ְוקֹוֵנה ַהּכֹל, 

 ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות ְוִאָּמהֹות, 
 ּוֵמִביא ְּגֻאָּלה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל 

ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה.

 בשבת שובה ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים, ֶמֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים, 

ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים, ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים. 

 ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגן. 
ָּבוּוְךתַאָּתהתלהרה,תָמֵגןתַאְחָוָהםתּופֹוֵקדתָׂשָוה.ת

ב. גבורות

תַאָּתהתִּגּבֹוו ְלעֹוָלם ֲאדָֹני, 
ְמַחֵּיה ַהּכֹל ]או ֵמִתים[ ַאָּתה, ַרב ְלהֹוִׁשיַע

ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם. מא' של פסח מֹוִריד ַהָּטל.  משמיני עצרת 

 ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד, ְמַחֵּיה ַהּכֹל ]או ֵמִתים[ ְּבַרֲחִמים ַרִּבים, 

תהלים נא 

יש המוסיפים 
את שמות 

ָהֲאָמהֹות, ּבִלְָהה 
וְזִלְָּפה.

ְזֹעק ַהּיֹום, ת ִהיא ִמּלִ ּבָ  ׁשַ
יר ּתֹוָדה, י רֹוֶצה ָלׁשִ  ִלּבִ

י  ּוְבָכל ַמֲהמֹורֹות ַחּיַ
ם ִאם ִחיָדה. ָרָכה, ּגַ ִלְראֹות ּבְ

י ְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹוא,  ּכִ
ֶהֶרף ַעִין, ׁשּוָעה ּכְ  ְוַהּיְ
ַקּוֹות ל ִמּלְ  ְולֹא ֶאְחּדַ

ִין. ם ֵעת ֶאְמזֹג ֶאת ּכֹוס ַהּיַ ּגַ

ׁש. ת ַהּיֹום. לֹא ֲאַבּקֵ ּבָ  ׁשַ
ׁש. ּיֵ ֶ  ַהּיֹום אֹוֶדה ַעל ַמה ּשׁ
ְמָעה, ֵאִלי, ם ַהּיֹום ׁשִ  ַאְך ּגַ

קֹוִלי. ּבְ ֵהד ַרַחׁש ֹחל ׁשֶ

הרב עודד מזור
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 סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים, 
 ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר. 

 ִמי ָכמֹוָך ַּבַעל ְּגבּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָּלְך, 
ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. 

בעשרת ימי תשובה ִמי ָכמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים, זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים.

 ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ַהּכֹל ]או ֵמִתים[
ָּבוּוְךתַאָּתהתלהרה,תְמַבֶּיהתַהּכֹע ]או ַהֵּמִתים[.

ג. קדושת השם

תַאָּתהתָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש, ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְללּוָך ֶּסָלה.
ָּבוּוְךתַאָּתהתלהרה,תָהֵאעתַהָּקדֹוׁשת)בשבת שובה ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש(.

ד. קדושת היום

תַאָּתהתִקַּדְׁשָּת ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ִלְׁשֶמָך, 
 ַּתְכִלית ַמֲעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, 

 ּוֵבַרְכּתֹו ִמָּכל ַהָּיִמים, 
 ְוִקַּדְׁשּתֹו ִמָּכל ַהְּזַמִּנים. 

ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָך:

ַרְלֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: 
 ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 

 ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה
 ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 

 ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה:
 ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי 

 ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו
 ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו 
ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות:

בראשית ב

 ּוֵמַאֲהָבְתָך יהוה ֱאלֵֹהינּו 
ָך  ָרֵאל ַעּמְ ָאַהְבּתָ ֶאת ִיׂשְ  ׁשֶ
ָחַמְלּתָ  נּו ׁשֶ  ּוֵמֶחְמָלְתָך ַמְלּכֵ

ֵני ְבִריֶתָך,   ַעל ּבְ
 ָנַתּתָ ָלנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו 

ִביִעי  ְ  ֶאת יֹום ַהּשׁ
ַאֲהָבה.  ה ּבְ דֹוׁש ַהּזֶ דֹול ְוַהּקָ  ַהּגָ

ה ְוִלְגבּוָרה,   ִלְגֻדּלָ
ה ִלְמנּוָחה,   ִלְקֻדּשָׁ

 ַלֲעבֹוָדה ּוְלהֹוָדָאה, 
 ְלאֹות ְוִלְבִרית ּוְלִתְפָאֶרת, 

לֹום  ָרָכה ְוׁשָ  ְוָלֵתת ָלנּו ּבְ
ָך. ֵמִאּתֶ

נוסח רב עמרם גאון
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תֱאֹלֵהלנּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתנּו, 
 ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצוֶֹתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתָך, 

 ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוַׂשְּמֵחנּו ִּבישּוָעֶתָך, 
 ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת. 

 ְוַהְנִחיֵלנּו יהוה ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֶׁשָך, 
 ְוָינּוחּו ָבּה ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמָך. 

ָּבוּוְךתַאָּתהתלהרה,תְמַקֵּדׁשתַהַּׁשָּב . 

ה. עבודה

תְוֵצה יהוה ֱאֹלֵהינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל, ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל, 
 ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך. 
ּוְׁשכֹן ְּבִצּיֹון ְוַיַעְבדּוָך ֲעָבֶדיָך ִּבירּוָׁשָלִים. 

בשבת ראש חודש ובשבת המועד

תֱאֹלֵהלנּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, 

 ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיִּגיַע ְוֵיָרֶאה 
 ְוֵיָרֶצה ְוִיּשַָׁמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו 

 ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך, 
 ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶניָך, 

ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה, ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום. ְּביֹום: 

 בראש חודש רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה

 בפסח ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה

בסוכות ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה. 

 ָזְכֵרנּו יהוה ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, 
 ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, 

 ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים טֹוִבים. 
 ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו 

 ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו, ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, 
ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה. 
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 ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים. 
תָּבוּוְךתַאָּתהתלהרה,תַהַּמֲבִזלותְׁשִכלָנ ֹותְרַלּמֹותְעִצּיֹוןת

]או ֶׁשאֹוְתָך ְלַבְּדָך ְּבִיְרָאה ַנֲעבֹוד[

ו. הודאה

נהוג לכרוע ולקוד ב"מודים". 

תמֹוִדלם ֲאַנְחנּו ָלְך, ָׁשַאָּתה הּוא יהוה ֱאֹלֵהינּו 
 ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

 צּור ַחֵּיינּו, ָמֵגן ִיְׁשֵענּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור. 
 נֹוֶדה ְלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדָך, 

 ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶּסיָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו, 
 ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים. 

 ַהּטֹוב ִּכי ֹלא ָכלּו ַרֲחֶמיָך ְוַהְמַרֵחם ִּכי ֹלא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך,  
ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָלְך.

בחנוכה:

ַהֶּנָחמֹות  ְוַעל  ַהְּתׁשּועֹות  ְוַעל  ַהְּגבּורֹות  ְוַעל  ַהֻּפְרָקן  ְוַעל  ַהִּנִּסלם  ַלעת
ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּוְלִאּמֹוֵתינּו, ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוַבְּזַמן ַהֶּזה. 

ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ]ָּגדֹול[, ַחְׁשמֹוַנאי ּוָבָניו, ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה 

ַעל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנָך. ַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים 

ְּבַיד  ִגּבֹוִרים  ָמַסְרָּת  ִּדיָנם,  ֶאת  ַּדְנָּת  ִריָבם,  ֶאת  ַרְבָּת  ָצָרָתם,  ְּבֵעת  ָלֶהם  ָעַמְדָּת 

ַחָּלִׁשים, ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים, ְוֵזִדים ְּבַיד ְּבֵני ְבִריֶתָך, ּוְלָך ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש 

ְּבעֹוָלֶמָך, ּוְלַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה. ְוַאַחר ֵּכן ָּבאּו 

ָבֶניָך ִלְדִביר ֵּביֶתָך ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָּדֶׁשָך ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְּבַחְצרֹות 

ָקְדֶׁשָך. ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאּלּו, ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול. ּוְכשֵׁם שֶָׁעשִׂיָת 

ִנִּסים ָלִראׁשֹוִנים, ָּכְך ַּתֲעשֶׂה ָלַאֲחרֹוִנים. ְותֹושִׁיֵענּו ַּבָּיִמים ָהֵאּלּו ְּכַבָּיִמים ָהֵהם.

.XX בירושלים כשפורים )ט"ו באדר( חל בשבת, אומרים על הנסים בעמוד

ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד, ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

בשבת שובה ּוְכתֹב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתָך.
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 ְוכֹל ַהַחִּיים יֹודּוָך ֶּסָלה, ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת, 
ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.

 נוהגים לכרוע ולקוד ב"ברוך אתה ה'" החותם את ברכת הודאה.

ָּבוּוְךתַאָּתהתלהרה,תַהּטֹוחתִׁשְמָךתּוְעָךתָנֶאהתְעהֹודֹו .ת

ז. ברכת שלום 

תָׁשעֹוםתָוח ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ָּתִׂשים ְלעֹוָלם, 
 ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֶלְך ָאדֹון ְלָכל ַהָּׁשלֹום. 

 ְוטֹוב ְּבֵעיֶניָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ָּכל ָהַעִּמים 
ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל שָָׁעה ִּבְׁשלֹוֶמָך.

ְוִנָּכֵתב  ִנָּזֵכר  טֹוָבה  ּוַפְרָנָסה  ְוָׁשלֹום  ְּבָרָכה  ַחִּיים  ְּבֵסֶפר  שובה  בשבת 

ְלַחִּיים  עֹוָלם[,  ָּבֵאי  ָּכל  ]ִעם  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ַעְּמָך  ְוָכל  ֲאַנְחנּו  ְלָפֶניָך, 
טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום.

ָּבוּוְךתַאָּתהתלהרה,תלֹוֶׂשהתַהָּׁשעֹום.ת

בתר צלותא: התייחדות שאחרי התפילה

ֱאֹלַהל, ְנצֹר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה, 
 ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדֹם, ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלּכֹל ִּתְהֶיה. 

 ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתָך ּוְבִמְצוֶֹתיָך ִתְרּדֹף ַנְפִׁשי,
 ְוָכל ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך, ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, 
 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתָך, ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, 

ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך. הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני.

ִלְהלּותְעָוצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך יהוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. 

על פי בבלי, ברכות יז
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נהוג לפסוע שלוש פסיעות אחורה ולהשתחוות לשלושה כיוונים – שמאלה, ימינה וקדימה.

לֶֹׂשהתָׁשעֹום )בשבת שובה ַהָּׁשלֹום( ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום 
ָעֵלינּו, ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל ָּכל ָּבֵאי עֹוָלם, ְוִאְמרּו: ָאֵמן. 

תפילה לשלום, על פי רבי נחמן מברסלב 

תְלִהלתָוצֹון ִמְּלָפֶניָך 
 יהוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי 
 ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, 
 ֶׁשְּתַבֵּטל ִמְלָחמֹות 

 ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים ִמן ָהעֹוָלם
 ְוַתְמִׁשיְך ָׁשלֹום ָּגדֹול ְוִנְפָלא ָּבעֹוָלם 

 ְוֹלא ִיָּׂשא ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב 
 ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה. 

 ַרק ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל 
 ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו 

 ֲאֶׁשר ֹלא ָּבאנּו ְלֶזה ָהעֹוָלם 
 ִּבְׁשִביל ִׂשְנָאה ְוִקְנָאה 

 ְוִקְנטּור ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים.
 ַרק ָּבאנּו ָלעֹוָלם 

 ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר ְלָפֶניָך. 
 ּוְבֵכן ְּתַרֵחם ָעֵלינּו ִויֻקַּים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב. 

ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד 
 ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ 

 ְוֶחֶרב ֹלא ַּתֲעבֹר ְּבַאְרְצֶכם. 
ְוִיַּגל ַּכַּמִים ִמְׁשָּפט, ּוְצָדָקה ְּכַנַחל ֵאיָתן. 

ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת יהוה ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים.

ויקרא כו

ישעיה יא

דֹוָלה, ָמָמה ַהּגְ ִרְגֵעי ַהּדְ  ּבְ
ְדָבִרים  ָאנּו ִמְתּבֹוְנִנים ּבִ ׁשֶ  ּכְ
ה ָיכֹל ְלָאְמָרם –  ֵאין ַהּפֶ  ׁשֶ
ָעה ּבֹאּו ְוַנֲעִמיק   אֹוָתּה ׁשָ
תּוָנה ָלנּו. ה ַהּנְ  ֶאת ָהְרִאּיָ

ִניָמה.  נּו ּפְ ל ּבָ ּכֵ  ִנְסּתַ
ֲעִלים  ּמַ ֶדֶרְך ׁשֶ ינּו ּכְ  ַנֲעֶלה ַחּיֵ

ֵאר.  ִלי ִמן ַהּבְ  ּדְ
 ִמְצָוה ָעֵלינּו ָלבֹוא 

ל ַעְצֵמנּו. ָרה ׁשֶ  ִלְכָלל ַהּכָ
ן ֶאת   ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַאּזֵ

נּו.  ַנְפׁשֵ ַהּכֹחֹות ַהּפֹוֲעִלים ּבְ

על פי מרדכי מרטין בובר
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ַרְלֻכּלּותַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם:
 ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
 ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה: 

 ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו:
ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות: 

ברכה אחת מעין שבע

תָּבוּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, 
 ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה, ֱאֹלֵהי ִיְצָחק  ְוִרְבָקה, 

 ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹב, ֵלָאה ְוָרֵחל. 
 ָהֵאל ַהָּגדֹול, ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. 

 ָמֵגן ָאבֹות ְוִאָּמהֹות ִּבְדָברֹו, 
 ְמַחֵּיה ַהּכֹל ]או ֵמִתים[ ְּבַמֲאָמרֹו 

 ָהֵאל )בשבת שובה ַהֶּמֶלְך( ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֵאין ָּכמֹוהּו, 
 ַהֵּמִניַח ְלַעּמֹו ְּביֹום ַׁשַּבת ָקְדׁשֹו, 

 ִּכי ָבם ָרָצה ְלָהִניַח ָלֶהם. 
 ְלָפָניו ַנֲעבֹוד ְּבִיְרָאה ָוַפַחד, ְונֹוֶדה ִלְׁשמֹו ְּבָכל יֹום ָּתִמיד. 

 ְמעֹון ַהְּבָרכֹות, ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהָּׁשלֹום, 
 ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת ּוְמָבֵרְך ְׁשִביִעי 

ּוֵמִניַח ִּבְקֻדָּׁשה ְלַעם ְמֻדְּׁשֵני עֶֹנג, ֵזֶכר ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית. 

ֱאֹלֵהלנּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתנּו. ַקְּדֵׁשנּו 
ְּבִמְצוֶֹתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתָך, ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוַׂשְּמֵחנּו 

ִּביׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת. ְוַהְנִחיֵלנּו יהוה ֱאֹלֵהינּו 
 ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֶׁשָך, ְוָינּוחּו ָבּה ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמָך. 

ָּבוּוְךתַאָּתהתלהרה,תְמַקֵּדׁשתַהַּׁשָּב .ת

XX קדיש שלם ראו עמ׳

בראשית ב
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. 

ִמְזמֹוותְעָדִרד יהוה רִֹעי ֹלא ֶאְחָסר: 
 ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני: 

 ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמֹו: 
 ַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות ֹלא ִאיָרא ָרע ִּכי ַאָּתה ִעָּמִדי 

 ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני: 
 ַּתֲערְֹך ְלָפַני ֻׁשְלָחן ֶנֶגד צֹוְרָרי 

 ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי ְרָוָיה: 
 ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָּיי 

ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית יהוה ְלאֶֹרְך ָיִמים: 

ִמלתָהִאלׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב:
 ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוְׂשָפֶתיָך ִמַּדֵּבר ִמְרָמה:

סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו:

.XX ספירת העומר, ראו עמוד

מא׳ באלול עד הושענא רבה 

ְעָדִרד יהוה אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא יהוה ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד: ִּבְקרֹב ָעַלי 
ְמֵרִעים ֶלֱאכֹל ֶאת ְּבָׂשִרי ָצַרי ְואְֹיַבי ִלי ֵהָּמה ָכְׁשלּו ְוָנָפלּו: ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה 
ֹלא ִייָרא ִלִּבי ִאם ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְּבזֹאת ֲאִני בֹוֵטַח:תַאַב תָׁשַאְעִּתלתֵמֵא ת
להרהתאֹוָ ּהתֲאַחֵּקׁשתִׁשְחִּתלתְּבֵחל תלהרהתָּכעתְלֵמלתַבַּילתַעֲבזֹו תְּבנַֹלםתלהרהתּוְעַחֵּקות

ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור  ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני  ָרָעה  ְּביֹום  ְּבֻסּכֹה  ִיְצְּפֵנִני  ִּכי  ְּבֵהלָכעֹו: 
ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה  ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו  ְוֶאְזְּבָחה  ְסִביבֹוַתי  ַעל אְֹיַבי  ָירּום רֹאִׁשי  ְוַעָּתה 
ַוֲאַזְּמָרה ַליהוה: ְׁשַמע יהוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני ַוֲעֵנִני: ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני 
ֶאת ָּפֶניָך יהוה ֲאַבֵּקׁש: ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ַאל ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך ֶעְזָרִתי ָהִייָת 
ַאל ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל ַּתַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני ַויהוה ַיַאְסֵפִני: הֹוֵרִני 
יהוה ַּדְרֶּכָך ּוְנֵחִני ְּבאַֹרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: ַאל ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי ָקמּו 
ִבי ֵעֵדי ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס: לּוֵלא ֶהֱאַמְנִּתי ִלְראֹות ְּבטּוב יהוה ְּבֶאֶרץ ַחִּיים: ַקֵּוה 

ֶאל יהוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל יהוה:

תהלים כג

תהלים לד

תהלים כז
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עלינו לשבח

תָלֵעלנּותְעַׁשֵּבַב ַלֲאדֹון ַהּכֹל, 
 ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית, 

 ֶׁשָּנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ְּבתֹוֵכנּו, 
]או ֶׁשָּבַחר ָּבנּו ְלַיֵחד ֶאת ְׁשמֹו ְוֵקְרָבנּו ַלֲעבֹוָדתֹו[ 

תַרֲאַנְבנּותתּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים | 
ּכֹוְרעֹות ּוִמְׁשַּתֲחוֹות ּומֹודֹות

 ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
 ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמִים ְויֹוֵסד ָאֶרץ, 

 ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל, ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים. 
 הּוא ֱאֹלֵהינּו, ֵאין עֹוד. ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו, ֶאֶפס זּוָלתֹו, 

ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו: ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ִּכי יהוה הּוא 
ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת, ֵאין עֹוד:

תַלעתֵּכןתְנַקֶּוה ְּלָך יהוה ֱאֹלֵהינּו, ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּזָך, 
 ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ]או ִרְׁשעּות[ ִמן ָהָאֶרץ, ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון 

 ]או ְוָהֱאִלילּות ָּכרֹות ִּתָּכֵרת[, ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי. 
 ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ. 

ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל, 

ִּכל ְלָך ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך, ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך יהוה 
 ֱאֹלֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו, ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתנּו, 
ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֹל ַמְלכּוֶתָך, ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם 

ְמֵהָרה, ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

 ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמֹלְך ְּבָכבֹוד, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָך: 
יהוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ 

ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד:

דברים ד

זכריה יד
שמות טו

ֵבל ַח ְלִיְפַעת ּתֵ ּבֵ  ָעֵלינּו ְלׁשַ
ִלְפֹעל ְוַלֲעֹמל ְלִתּקּון עֹוָלם

ן י ְבכֵֹחנּו ִלְבנֹות ּוְלַתּקֵ  ּכִ
ה. ֻאּלָ ּוְבָיֵדינּו ְלַהְצִמיַח ּגְ

נּו ָלֶבַטח ּכְ ּיֹום ַההּוא ִיׁשְ  ּבַ
ֵאי עֹוָלם. ל ּבָ ּכָ

מרשה פלק

ִּכלתֻׁשָּתִפים ֻּכָּלנּו 
ְּבִתּקּון עֹוָלם
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ַח ְלבֹוֵרא ַהּכֹל ּבֵ  ָעֵלינּו ְלׁשַ
ית ה ְבֵראׁשִ ַתן ֶחְלֵקנּו ְבַמֲעׂשֵ ּנָ  ׁשֶ

ָאנּו ְבֵני ָאָדם –  ְלהֹודֹות ַעל ׁשֶ
ק ְמלֹא ְיִפי ָהעֹוָלם:  ְזרֹועֹות ְלַחּבֵ

נּו ִלְבחֹון ד ִלּבֵ ּמֵ ּלִ  ׁשֶ
ָמֵתנּו  ַרַעד ֵנר ִנׁשְ

אֹון ֶהָהמֹון: ׁשְ ּבִ

ֲחִוים ּומֹוִדים ּתַ  ַוֲאַנְחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמׁשְ
ים ְקֵראת ַחּיִ ּנִ ָנה ַהּזֹו ׁשֶ ּתָ  ַעל ַהּמַ

ֶחֶסד ִנְבָחר: ׁשּו ִאם ּבְ ְתַקּדְ ּיִ  ׁשֶ

ה ְתִפּלָ  ָאנּו עֹוְמִדים ְלָפֶניָך ּבִ
ל ּתֹוָרה ים ׁשֶ חֹות ְלִמּלִ ָפֵתינּו ִנְפּתָ  ׂשְ

ל ַעְצמֹוֵתינּו אֹוְמרֹות ִמי ָכמֹוָך  ּכָ

יל ָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו  ַמּצִ
תֹוָרֶתָך תּוב ּבְ ּכָ  ּכַ

בֹוָת ֶאל ְלָבֶבָך":  "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ

ִלים  ַוֲאַנְחנּו ְמַקּבְ
ָרִכים ה ִלְפּתֹוַח ּדְ ָיֵדינּו ֵאּלֶ  ּבְ

ְרֵכי ָהֱאלִֹהים. ְדָרֶכיָך ּדַ ָלֶלֶכת ּבִ

הרב דן פרת

דברים ד

במקום קדיש – כשאין מניין 

לזכר גבר שהלך לעולמו

תֵאעתֱאֹלֵהלתָהוּובֹו  
 ֲאֶׁשר ְּבָיְדָך ַנְפׁשֹות ַהַחִּיים ְוַהֵּמִתים

 ְּפֵנה ַהּיֹום ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים 
 ֶאל ְּתִפָּלִתי ְלֵזֶכר ַיִּקיִרי.

 ְזָכר-ָנא ֶאת ָּכל ַהֶחֶסד ְוַהּטֹוב 
 ֶׁשָעָׂשה ְּבעֹוַלם ַהַחִּיים.
 ֵּתן לֹו ְמנּוָחה ְנכֹוָנה 
 ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה

ּוְצרֹר ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ִנְׁשָמתֹו.

לזכר אישה שהלכה לעולמה

תֵאעתֱאֹלֵהלתָהוּובֹו  
 ֲאֶׁשר ְּבָיְדָך ַנְפׁשֹות ַהַחִּיים ְוַהֵּמִתים

 ְּפֵנה ַהּיֹום ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים 
 ֶאל ְּתִפָּלִתי ְלֵזֶכר ַיִּקיָרִתי.

 ְזָכר-ָנא ֶאת ָּכל ַהֶחֶסד ְוַהּטֹוב 
 ֶׁשָעְׂשָתה ְּבעֹוַלם ַהַחִּיים.

 ֵּתן ָלּה ְמנּוָחה ְנכֹוָנה 
 ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה

ּוְצרֹר ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ִנְׁשָמָתּה.

 ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. עֶֹׂשה ָׁשלֹום ]בשבת שובה ַהָּׁשלֹום[ ִּבְמרֹוָמיו 
 הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל / ְוַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל / 

ְוִאְמרּו: ָאֵמן.
הרב דב אדלשטיין
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קדיש אבלים

נוסח אשכנז 

ִלְ ַּגַּדע ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא.
 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון 

ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו: ָאֵמן. 

הקהל והש״ץ ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה 
ְּדֻקְדשָׁא, ְּבִריְך הּוא. ְלֵעָּלא ִמן ָּכל )בשבת שובה ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל( ִּבְרָכָתא 

ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו: ָאֵמן. 

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו: ָאֵמן.

נהוג לפסוע שלוש פסיעות אחורה ולקוד בעת אמירת השורה האחרונה "עושה שלום" לשלושה 
כיוונים –שמאל, ימין וקדימה:

עֹושֶׂה ָׁשלֹום )בשבת שובה ַהָּׁשלֹום( ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו, ַעל ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ָּכל ָּבֵאי עֹוָלם, ְוִאְמרּו: ָאֵמן.

על פי נוסח עדות המזרח

ִלְ ַּגַּדע ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא.
 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא, ִּכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב ֵקץ ְמִׁשיֵחּה 
ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו: ָאֵמן. 

הקהל והש״ץ ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה 
ְּדֻקְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא. ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא 

ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו: ָאֵמן. 

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ְושָָׂבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְושֵׁיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה 
ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה, ְוֶרַוח ְוַהָּצָלה ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִישְָׂרֵאל, ְוִאְמרּו: ָאֵמן.

נהוג לפסוע שלוש פסיעות אחורה ולקוד בעת אמירת השורה האחרונה "עושה שלום" לשלושה 
כיוונים –שמאל, ימין וקדימה:

 עֹושֶׂה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו, 
ַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ָּכל ָּבֵאי עֹוָלם, ְוִאְמרּו: ָאֵמן. 
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בכסלו וטבת, החודשים שבהם היום הוא הקצר ביותר בשנה, יש המוסיפים

קּוִמלתאֹוִול ִּכי ָבא אֹוֵרְך ּוְכבֹוד יהוה ָעַלִיְך ָזָרח: 
ִּכי ִהֵּנה ַהחֶֹׁשְך ְיַכֶּסה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאִּמים ְוָעַלִיְך 

ִיְזַרח יהוה ּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך ֵיָרֶאה: ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹוֵרְך 
ּוְמָלִכים ְלנַֹגּה ַזְרֵחְך: ֹלא ִיְהֶיה ָּלְך עֹוד ַהֶּׁשֶמׁש ְלאֹור 
יֹוָמם ּוְלנַֹגּה ַהָּיֵרַח ֹלא ָיִאיר ָלְך ְוָהָיה ָלְך יהוה ְלאֹור 

עֹוָלם ֵואֹלַהִיְך ְלִתְפַאְרֵּתְך: ֹלא ָיבֹוא עֹוד ִׁשְמֵׁשְך 
ִויֵרֵחְך ֹלא ֵיָאֵסף ִּכי יהוה ִיְהֶיה ָּלְך ְלאֹור עֹוָלם 

ְוָׁשְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלְך:

בשבת תקומה, השבת שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה ובין 
יום הזיכרון וחג העצמאות

ּכֹהתָאַמו יהוה ַׁשְבִּתי ֶאל ִצּיֹון ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוְך 
ְירּוָׁשָלִים ְוִנְקְרָאה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָהֱאֶמת ְוַהר יהוה 

ְצָבאֹות ַהר ַהּקֶֹדׁש: ּכֹה ָאַמר יהוה ְצָבאֹות עֹד ֵיְׁשבּו 
ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ִּבְרחֹבֹות ְירּוָׁשָלִים ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו 

ְּבָידֹו ֵמרֹב ָיִמים: ּוְרחֹבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְיָלִדים 
ִויָלדֹות ְמַׂשֲחִקים ִּבְרחֹבֶֹתיָה: ּכֹה ָאַמר יהוה ְצָבאֹות 

ִּכי ִיָּפֵלא ְּבֵעיֵני ְׁשֵאִרית ָהָעם ַהֶּזה ַּבָּיִמים ָהֵהם 
ַּגם ְּבֵעיַני ִיָּפֵלא ְנֻאם יהוה ְצָבאֹות: ּכֹה ָאַמר יהוה 
ְצָבאֹות ִהְנִני מֹוִׁשיַע ֶאת ַעִּמי ֵמֶאֶרץ ִמְזָרח ּוֵמֶאֶרץ 

ְמבֹוא ַהָּׁשֶמׁש: ְוֵהֵבאִתי אָֹתם ְוָׁשְכנּו ְּבתֹוְך ְירּוָׁשָלִים 
ְוָהיּו ִלי ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאֹלִהים ֶּבֱאֶמת 

ּוִבְצָדָקה: 

ִׁשלותַהַּמֲלעֹו  ְּבׁשּוב יהוה ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים: ָאז ִיָּמֵלא 
ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל יהוה ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה: 

ִהְגִּדיל יהוה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: ׁשּוָבה יהוה ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים 
ַּבֶּנֶגב: ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע ּבֹא 

ָיבֹוא ְבִרָּנה נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו:

XX מזמור כז )מא' באלול ועד הושענא רבה( בעמוד 
XX מזמור קל )בשבת שובה( בעמוד

ישעיה ס

זכריה ח

תהלים קכו

לֹום,  ָ ה ַהּשׁ  עֹוׂשֵ
ֵרְך ָנא ֶאת ֲעבֹוַדת  ּבָ

ת ֶזה.  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ נּו ּבְ ָקְדׁשֵ
ֵדי  ָהֵאר ָנא ֶאת ֵעיֵנינּו ּכְ

כֲֹחָך, ַהּמֹוֶרה ָלנּו  ֱחזּו ּבְ ּיֶ ׁשֶ
ָכל  ְגֶלה ָלנּו ּבְ נּו ְוַהּנִ ְרּכֵ ֶאת ּדַ

ַבע, ֵמַהּכֹוָכב  ִסְדֵרי ַהּטֶ
ִנים  יֹוֵתר ְוַעד ּפְ ָהָרחֹוק ּבְ

ֵרה ֵמרּוֲחָך ַעל  ָמֵתנּו. ַהׁשְ ִנׁשְ
נּו ֶאת ַאֲהַבת  נּו ְלעֹוֵרר ּבָ ִלּבֵ

ֱאלִֹהים ְוַלֲעׂשֹות ֶאת 
ן ָנא  ינּו. ּתֵ ְרצֹוְנָך ְלֹחק ַחּיֵ

ָלנּו ֶנָחָמה ְלֵעת ָיגֹון, ּכֹחֹות 
ְלֵעת ָצָרה, ְוֶאת ָהֹאֶמץ 

ָרֵכינּו.  ָכל ּדְ ֵרת אֹוְתָך ּבְ ְלׁשָ
ֵתנּו  ִפּלָ ּלֹות ּתְ ּמִ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
נּו ַהּדֹוְממֹות  בֹות ִלּבֵ ּוַמְחׁשְ

ה ה' ֱאלִֹהים  ְמעּו, ַאּתָ ָ ִיּשׁ
ּבֹוְרֵאנּו ְוגֹוֲאֵלנּו. ָאֵמן.

בהדרת קודש



לוחל תעשח תרלרםתטרח180

אדון עולם

תֲאדֹוןתלֹוָעם ֲאשֶׁר ָמַלְך
 ְּבֶטֶרם ָּכל ְיִציר ִנְבָרא.
 ְלֵעת ַנֲעשָׂה ְבֶחְפצֹו ּכֹל
ֲאַזי ֶמֶלְך שְׁמֹו ִנְקָרא.

 ְוַאֲחֵרי ִּכְכלֹות ַהּכֹל
 ְלַבּדֹו ִיְמֹלְך נֹוָרא.

 ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוה
ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה.

 ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין שִֵׁני
 ְלַהְמשִׁיל לֹו ְלַהְחִּביָרה.

 ְּבִלי ֵראשִׁית ְּבִלי ַתְכִלית
ְולֹו ָהעֹז ְוַהִּמשְָׂרה.

 ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ּגֹוֲאִלי
 ְוצּור ֶחְבִלי ְּביֹום ָצָרה.

 ְוהּוא ִנִּסי ּוָמנֹוס לי
ְמָנת ּכֹוִסי ְביֹום ֶאְקָרא.

 ְּבָּידֹו ַאְפִקיד רּוִחי

 ְּבֵעת ִאישַׁן ְוָאִעיָרה.

 ְוִעם רּוִחי ְּגִוָּיִתי

ֲאדָֹני ִלי ְוֹלא ִאיָרא.

יגדל 

תִלְגַּדע ֱאֹלִהים ַחי ְוִיְׁשַּתַּבח
ִנְמָצא ְוֵאין ֵעת ֶאל ְמִציאּותֹו.   

 ֶאָחד ְוֵאין ָיִחיד ְּכִיחּודֹו
ֶנְעָלם ְוַגם ֵאין סֹוף ְלַאְחּדּותֹו.   

 ֵאין לֹו ְּדמּות ַהּגּוף ְוֵאינֹו ּגּוף
ֹלא ַנֲערְֹך ֵאָליו ְקֻדָּׁשתֹו.   

 ַקְדמֹון ְלָכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ִנְבָרא
ִראׁשֹון ְוֵאין ֵראִׁשית ְלֵראִׁשיתֹו.   

 ִהּנֹו ֲאדֹון עֹוָלם, ְוָכל נֹוָצר
יֹוֶרה ְּגֻדָּלתֹו ּוַמְלכּותֹו.   
 ֶׁשַפע ְנבּוָאתֹו ְנָתנֹו ֶאל

ַאְנֵׁשי ְסֻגָּלתֹו ְוִתְפַאְרּתֹו.   
 ֹלא ָקם ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה עֹוד
ָנִביא ּוַמִּביט ֶאת ְּתמּוָנתֹו.   
 ּתֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעּמֹו ֵאל

ַעל ַיד ְנִביאֹו ֶנֱאַמן ֵּביתֹו.   
 ֹלא ַיֲחִליף ָהֵאל ְוֹלא ָיִמיר ָּדתֹו

ְלעֹוָלִמים ְלזּוָלתֹו.   
 צֹוֶפה ְויֹוֵדַע ְסָתֵרינּו

ַמִּביט ְלסֹוף ָּדָבר ְּבַקְדמּותֹו.   
 ּגֹוֵמל ְלִאיׁש ֶחֶסד ְּכִמְפָעלֹו

נֹוֵתן ְלָרָׁשע ָרע ְּכִרְׁשָעתֹו.   
 ִיְׁשַלח ְלֵקץ ָיִמים ְּגֻאָּלתֹו ]או ְמִׁשיֵחנּו[

ִלְפּדֹות ְמַחֵּכי ֵקץ ְיׁשּוָעתֹו.   
 ַחִּיים ְמַכְלֵּכל ]או ֵמִתים ְיַחֶּיה[ ֵאל ְּברֹב ַחְסּדֹו

ָּברּוְך ֲעֵדי ַעד ֵׁשם ְּתִהָּלתֹו.  

דניאל בן יהודה הדיין


