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י ֲאבֹוֵתיֶכם  חֹׂגּו ֶאת ַחּגֵ
ֶכם  ּלָ ֶ ְוהֹוִסיפּו ֲעֵליֶהם ְקָצת ִמּשׁ
ֶכם.  ְתּ ְלִפי ּכֲֹחֶכם ּוְלִפי ַטַעְמֶכם ּוְלִפי ְמִסּבַ
ֱאמּוָנה  ֲעׂשּו ֶאת ַהּכֹל ּבֶ ּתַ ר ׁשֶ ָהִעּקָ
י, ה ְוצֶֹרְך ַנְפׁשִ ה ַחּיָ ׁשָ ּוִמּתֹוְך ַהְרּגָ
ה. מּו ַהְרּבֵ ְתַחּכְ ְוַאל ּתִ

 
 ח"נ ביאליק, 1930
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י ִלְכּתֹב ִסּדּור ּתִ ׁשְ ּקַ ִנים ּבִ ִנים ַעל ׁשָ ׁשָ
ה? ְוָלּמָ

ִליָמה לּוי ַעל ּבְ יֹוֵתר ּתָ ק ּבְ ָצּ ַהּמֻ י ׁשֶ ַמְדּתִ ּלָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ׁשֹות... ּקָ ִטים ֵהם ּבַ ּפָ ְשׁ ּמִ ך ׁשֶ י ַעל ּכָ ָעַמְדּתִ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

      אהרון שבתאי (גירושים, 1990, עמ‘ 20)

אנו מתכבדים להציג בפניכם את המהדורה המעודכנת של סידור ערב שבת של בית תפילה 
תפילה  בית  בקהילת  התפילה  חוויות  את  האפשר  במידת  לשקף  מנסה  זה  סידור  ישראלי. 
ישראלי המשלבת בין היהודי לישראלי, בין המעודכן לבין השאוב מעומק הדורות. זהו ניסיון 
ליצור שפת תפילה משמעותית, רלוונטית ובעיקר - כזו שמתגלגלת אך גם מתיישבת באופן 

נכון אצל ציבור רחב מאוד של ישראלים. 

בבחירת התפילות והטקסטים בסידור - כמו בתפילות בקהילה - נעשה ניסיון לבחור מקורות 
בעלי השראה מתוך ים רחב של יוצרים עבריים מתפללים בכל הדורות, ולהפוך את שאלותיהם 
לשאלותינו. כדברי הרב קוק, יש כאן ניסיון צנוע ואמיץ בעת ובעונה אחת - לקדש את החדש 
ולחדש את הישן. כל זאת מתוך שאיפה לא רק לקרב את עצמנו לתפילה אלא גם לקרב את 

התפילה אלינו, למקום שבו נפגשות הזהות היהודית והישראלית.

משום כך תמצאו לצד התפילות המסורתיות מגוון רחב של יצירות- שירה, זמר עברי והגות, 
המשוחחות עם הטקסט המסורתי, ולעתים מבטאות את הכמיהה לקדושה ולמגע עם הנשגב 

בצורה שאינה נופלת בעוצמתה מהסידור הקלאסי. 

"אינני יודע מילים מהן נולדת תפילה" כותב אברהם חלפי, והסידור שלפניכם הוא פרי החיים 
סגנונות,  זמנים,  רב-שכבתי, המשלב  ליטורגי  זהו מעדן  מילים המולידות תפילות.  עם  שלנו 
עולמות ועדות. הוא אינו ניסוח תיאורטי, אלא פרי עבודה ממושכת ומחויבת בשדה התפילה. 
נפלה בחלקי הזכות הגדולה לעמוד בראש קהילה אמיצה זו, שאינה נרתעת מחידוש אך גם 

אינה מקדשת כל ניסיון. 
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כמעט בכל טקסט, שיר או תפילה שתמצאו בסידור זה נעשה שימוש באחת מקבלות השבת 
החדשים  הטקסטים  שלעתים  מצאנו  התכנסות  של  שנים  במשך  ישראלי.  תפילה  בית  של 
מעניקים לנו את כנפי המעוף המגביהים ביותר. לעיתים נוכחנו לדעת שאין תחליף למילים 
עמוסות המטען שהתקדשו במשך הדורות. ולעתים מצאנו את חוויית התפילה המשמעותית 

ביותר דווקא בשילובים ייחודיים של מילה ושיר, בניגון ללא מילים, או פשוט בשתיקה. 

במסע  נוסף  משמעותי  דרך  ציון  זאת  בכל  אך  סופי",  "לא  היותו  הוא  זה  סידור  של  מהותו 
הקהילתי של בית תפילה ישראלי, שהוא מסע חייהם של אנשים רבים מאוד. 

רבים השותפים ליצירת הסידור, ואני מבקש להודות לכל החברים, היועצים, המגיבים, העושים 
במלאכה והשותפים בעשייה. תודה לצוות המוביל של הקהילה, למתנדבים, לשותפים בהנחיית 
התפילות, לחברי הקהילה המתפללים אתנו מדי שבוע, הן בביתנו החם והן על שפת הים בנמל. 
לאורחים, לכל מי ששיתף אותנו בחוויותיו בתפילות, ולמוזיקאים שמתרגמים אתנו מדי שבוע 

את אותיות הסידור לחוויה של רוח ויופי שאין כדוגמתה. 

"דע לך שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו". מי ייתן ומתוך שלל המילים המודפסות כאן, 

נוכל למצוא את התפילה שמתנגנת מעמקי הניגון האישי של כל אחד מאתנו. 

הרב אסטבן גוטפריד

בית תפילה ישראלי

תל אביב, קיץ תשע"א, יולי 2011



בית תפילה ישראלי8    | ומועד    סידור ערב שבת     | הקדמה   

ה ל י פ ת ה ל  ע  - ה  מ ד ק ה

ה ׁשֹוֵמעַ . ַאּתָ ה ׁשֶ ֲאִני ְמַקּוֶ
ֲאִני יֹוֵדַע

ְך  ׁש ּכָ ה ַמּמָ ה ַהְרּבֵ ּזֶ ֵאין ּבַ ׁשֶ
ָאְמרּו ִלי.

ַעם ָכל זֹאת ֲאִני רֹוֶצה עֹוד ּפַ ּבְ
ְלַקּוֹות ְלֶזה

ה.  ה ׁשֹוֵמַע ֵאיְך ֲאִני ְמַקּוֶ ַאּתָ ׁשֶ

ָלה. מֹו ַאּיָ ה ּכְ ְקָוִתי ְמַחּכָ ּתִ
ֶקָנה. ַחּבְ ֱהֵיה ָזִהיר, ַאל ּתְ
ה. ִנּפּוץ ֶזֶרד ֶאָחד ְוֵאיֶנּנָ

ֲהִיְהֶיה ָלנּו ּכַֹח
ְלעֹוד ַהְתָחָלה?

ְקָוה.   ֲאִני ּתִ

יחיאל מוהר

יחיאל מוהר כמו הלל בשעתו- מוסר עולם שלם על רגל אחת, בשיר אחד קצר.

עולם התפילה שלנו מתחיל באני - ביחיד שעומד מול חייו, מול הטבע, מול הזמן, עטוף מכף 
רגל ועד ראש ברשת מבוססת היטב של רציונליות, ביקורתיות, בלא מעט ציניות. בתוך האריג 
הזה נמצא בכל זאת מקום שלא נשלט לגמרי על-ידי כל אלה ובתוכו קיימת האפשרות לברוא 

תפילה. שמו של המקום - תקווה. 

תפילה היא ביטוי לתקווה שדרכה מבקש האדם לחרוג מהנתון, מהסטטיסטיקה, ממה שיש 
למה שרצוי, שראוי, שנפלא שיהיה. זה רצון שנתקל תמיד, מבחוץ ומבפנים, בתחושות ש"אין 
בזה הרבה ממש" אבל למרות הרושם הראשוני הוא אינו רך כפי שנדמה בהתחלה. יש בו, ברצון 
הזה, גם ”בכל זאת"- התעקשות לדבר כמו חנה בשעתה, ש"מדבר על ליבה...על עסקי ליבה" 

(תלמוד בבלי, ברכות ל"א ע"ב).
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לתפילה נמען שאליו, לא עליו, מדבר השיר. נמען אינטימי. 

ויש גם תנועה, עדינה אבל ברורה, מ"אני" ל"היהיה לנו...". לנו היא קהילה, כמו "בית תפילה 
ישראלי", שבתוכה יכולות התקוות והתפילות לחיות ולהתגבש, לעתים, לקול משותף. קהילה 
מתממשת  אינה  כשהיא  תמיכה  לו  מהווה  הפרטית,  תקוותו  על  לשמור  ליחיד  שמאפשרת 

ושותפה לשמחה ברגעים שכן".

הסידור? הסידור הוא השתקפות התנועה המורכבת והמרהיבה הזאת. תנועה אנושית, יהודית, 
ישראלית, עתיקה וחדשה. מסגרת שיש בה כל כך הרבה אבל אף פעם לא הכל. כי הסידור הוא 

נתון שמחכה בעצמו לביצוע, לשנוי שהוא עצמו- פתח לתקווה.

רני יגר

בית תפילה ישראלי

תל אביב, קיץ תשע"ג, יולי 2013
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כוונות
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ם  ֱאלַֹהי, מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך רּוַח ַחי ְוַקּיָ
ִמי, ַעל ְיָצַרי,  ָמִתי ְוגּוִפי, ַעל ׁשְ י, ַעל ִנׁשְ ַעל ַחּיַ

בֹוַתי.  ָבַרי ּוַמְחׁשְ ַעל ִרְגׁשֹוַתי, ַעל ּדְ
ַמֲעלֹוַתי ָיִחיד ּוְמֻיָחד ָאִני,  ּבְ ֲעזֹר ִלי ְלָהִבין ׁשֶ

מֹוִתי,  עֹוָלם לֹא ָהָיה ּכְ ּמֵ ְוׁשֶ
ִקּיּוִמי. י ִאם ָהָיה, לֹא ָהָיה צֶֹרְך ּבְ ּכִ

י  ּלִ י ׁשֶ ַדְרּכִ ֵלמּות ּבְ יַע ִלׁשְ ֲעזֹר ִלי ְלַהּגִ
אּוַכל ַלֲעמֹד ְלָפֶניָך,  ַעל ְמָנת ׁשֶ

ֱאֶמת.  ְמָך ּבֶ ל ֶאת ׁשִ ח ּוְלַהּלֵ ּבֵ ּוְלׁשַ

מתוך סידור "שער זהב"

ִאּלּו הּוא עֹוֵמד ִלְפֵני  בֹות ְוִיְרֶאה ַעְצמֹו ּכְ ְחׁשָ ל ַהּמַ ה ֶאת ִלּבֹו ִמּכָ ַפּנֶ ּיְ ָנה? ׁשֶ ּוָ יַצד ִהיא ַהּכַ ּכֵ
ַנַחת  ל ּבְ ּלֵ ְך ִיְתּפַ ן ֶאת ִלּבֹו ְוַאַחר ּכָ ֵדי ְלַכּוֵ ה ּכְ ִפּלָ ב ְמַעט קֶֹדם ַהּתְ ִכיָנה. ְלִפיָכְך ָצִריְך ֵליׁשֵ ְ ַהּשׁ

ִליכֹו ְוהֹוֵלְך לֹו... ֲחִסיִדים ִראׁשֹוִנים  אֹו ּוַמׁשְ א ַמׂשָּ ָהָיה נֹוׂשֵ ִמי ׁשֶ תֹו ּכְ ִפּלָ ה ּתְ ְוַתֲחנּוִנים ְולֹא ַיֲעׂשֶ
ה. ִפּלָ ָעה ַאַחת קֶֹדם ַהּתְ ָהיּו ׁשֹוִהין ׁשָ

רמב"ם, משנה תורה, הלכות תפילה טז

 

   
ִנים  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ָבִרים ֻמְפָלִאים קֹוִרים ּכְ ל ְלַבד, ַאְך ּדְ ּלֵ ר ְלִהְתּפַ מֹו ְנִגיַנת ֶג'ז. ֶאְפׁשָ ה ִהיא ּכְ ִפּלָ ּתְ

נֹות  ִנים ֶאת ַהְיִצירֹות ַהְיׁשָ ַנּגְ ָעָבר. ֵיׁש ַהּמְ ם ּבֶ ְנּתָ ִאּתָ ם ִנּגַ ְמֻיָחד ִאם ּגַ ִעם מּוִזיָקִאים ֲאֵחִרים, ּבִ
ל ֶאָחד  ַהְרמֹוְנָיה, ְוִלְפָעִמים ּכָ ִנים ּבְ ם ְמַנּגְ ּלָ ים ּכֻ ִנים ְיִצירֹות ֲחָדׁשֹות. ְלִעּתִ רֹות, ֲאֵחִרים ְמַנּגְ ּכָ ְוַהּמֻ

ְתִאיָמה ַרק לֹו. ָעְצָמה ַהּמַ ּלֹו, ּבָ ָרִטי ׁשֶ ֶצב ַהּפְ ּקֶ ן ּבַ ְמַנּגֵ

לוי ויימן-קלמן

ים ָנִאים,  ּנִ ט ִציִצים ּוְפָרִחים ְוׁשֹוׁשַ ה, ָאז הּוא ְמַלּקֵ ִפּלָ ּבּוֵרי ּתְ ר ּדִ ל ּוְמַדּבֵ ּלֵ ָאָדם עֹוֵמד ְלִהְתּפַ ּוְכׁשֶ
ה ַאַחת.  ה ֲאֻגּדָ עֹוׂשֶ ים ּוְפָרִחים ָנִאים ַאַחת ְלַאַחת, ַעד ׁשֶ ּנִ ט ׁשֹוׁשַ ֶדה ּוְמַלּקֵ ׂשָ ָאָדם ַההֹוֵלְך ּבְ ּכְ

ר' נחמן מברסלב
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צּוִרים.  ל ַהּיְ ִניַע ֶאת ּכָ ְסּתֹוִרין ַהּמֵ ת ַהִמּ ׁשַ ֶלא, ְלַהְחִזיר ֶאת ַהְרּגָ ָמע ָלחּוׁש ֶאת ַהּפֶ ל ַמׁשְ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ל  ים. ֶזהּו ּכָ ֶלא ַהַחּיִ ל ּפֶ ֶסת ׁשֶ י ִנְתּפֶ ְלּתִ ָעה ַהּבִ נּו ַלַהְפּתָ ּלָ נּוָעה ׁשֶ ׁשּוָבה ַהּצְ ה ִהיא ַהּתְ ִפּלָ ַהּתְ

ֶנת ָלנּו  ּתֶ ּנִ כּות ׁשֶ ַרת ַהּתֹוָדה ַעל ַהּזְ ים. ...ַהּכָ ּבֹו ָאנּו ַחּיִ ְסּתֹוִרין ׁשֶ ְגמּול ַלִמּ יַע ּכִ ּנּוַכל ְלַהּצִ ֶ ַמה ּשׁ
ים. ִרְגׁשֹות ּתֹוָדה  ֵרת, ֶלֱאהֹב, ְלַהְגׁשִ כּות ְלׁשָ ְלנּו - ַהּזְ ּבַ ּקִ ָנה ׁשֶ ּתָ ֶלא, ְוַעל ַהּמַ ִלְהיֹות ֵעִדים ַלּפֶ

ילֹות ֶנֶפׁש.  ַמְגּדִ

אברהם יהושע השל

ה ַמְזִמיָנה ִפָלּ ַהְתּ
מֹוֵתינּו ִנׁשְ ֶאת ָהֵאל ִלְהיֹות נֹוֵכַח ּבְ

ינּו. ַחּיֵ ּוַמְנִציָחה ֶאת ְרצֹונֹו ּבְ
דֹות ְצִחיִחים ֶלת ְלָהִביא ַמִים ְלׂשָ ה ֵאיָנּה ְמֻסּגֶ ִפּלָ ּתְ

בּור ר ׁשָ ׁשֶ ן ּגֶ ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַתּקֵ
ְוַגם לֹא ִלְבנֹות ֵמָחָדׁש ִעיר ֵמֲהִריסֹוֶתיָה.

קֹות ַמִים ְלֶנֶפׁש ְצִחיָחה, ה ְיכֹוָלה ְלַהׁשְ ִפּלָ ֲאָבל ּתְ
בּור ן ֵלב ׁשָ ְיכֹוָלה ְלַתּקֵ

ֶלת ִלְבנֹות ֵמָחָדׁש ֶאת ְרצֹון ָהָאָדם ֵמֲהִריסֹוָתיו. ּוְמֻסּגֶ

אברהם יהושע השל

ָיּה, ָאָנה ֶאְמָצֲאָך? 
ְמקֹוְמָך ַנֲעָלה ְוֶנְעָלם! 

ְוָאָנה לֹא ֶאְמָצֲאָך? 
בֹוְדָך ָמֵלא עֹוָלם! ּכְ

י ִקְרָבְתָך,  ּתִ ַרׁשְ ּדָ
י ְקָראִתיָך, ָכל ִלּבִ ּבְ
ּוְבֵצאִתי ִלְקָראְתָך 
ִלְקָראִתי ְמָצאִתיָך,

ּוְבִפְלֵאי ְגבּוָרְתָך 
ּקֶֹדׁש ֲחִזיִתיָך. ּבַ

ר' יהודה הלוי
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תפילה שבלב
ָבר ֵיׁש ֵמֵעין  ָכל ּדָ יחֹו. ּבְ ּפְֹך ׂשִ ל - ַהּכֹל ִיׁשְ ּלֵ ל ִנְמָצא ִמְתּפַ י ִאם ּכָ ִלים, ּכִ ּלְ ֵני-ָאָדם ִמְתּפַ לֹא ַרק ּבְ

ל,  ּלֵ ל ָיצּור ִמְתּפַ ֶלת, ּכָ ּלֶ ִלים, ָהָאֶרץ ִמְתּפַ ּלְ ַמִים ִמְתּפַ ָ ה. ַהּשׁ ִפּלָ י ּתְ ב, ֵמֵעין ַרֲחׁשֵ ֵלּ ּבַ ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ
ִציָרה ּגּוָפּה ִמין ַרֲחִמים ִהיא, ִמין  ָכל ַחי ּוְבָכל ִנְמָצא. ַהּיְ ָבר, ּבְ ָכל ּדָ ים ּבְ ִניִמּיִ ַרֲחִמים ְוַגְעּגּוִעים ּפְ

ל ַהֲהָוָיה. ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ
ָנה  ל. לּו ִנּתְ ּלֵ ל ָיצּור ְוָכל ִנְמָצא ִמְתּפַ ֶלת, ּכָ ּלֶ ִריָאה ִמְתּפַ ל, ַהְבּ ּלֵ ל, ָהָאָדם ִמְתּפַ ּלֵ ָהֱאלִֹהים ִמְתּפַ

ה. ִפּלָ יָרה ּוְבֶעֶצב ַהּתְ ל ׁשִ ָים ׁשֶ ָמה טֹוַבַעת ּבְ ל ְנׁשָ י ָאז ָהְיָתה ּכָ יב, ּכִ ים ְלַהְקׁשִ ְרׁשּות ְלָכל ַהחּוׁשִ
ִריִדים.  ים, ַהּשְׂ ה ַרק ַלְמַעּטִ ּלֶ ְתּגַ ר, ְולֹא ּתִ ֶהְסּתֵ ב, ּבַ ּלֵ ְהֶיה ּבַ ה ּתִ ִפּלָ ַהּתְ ִקּיּום ָהעֹוָלם ּדֹוֵרׁש ׁשֶ

ל ַחי. ל ַחי ְוֵהד ּכָ ה ִהיא ֵאם ּכָ ִפּלָ ה, ַהּתְ ִפּלָ ב הּוא ִסּכּום ַהּתְ ֵעי. ַהּלֵ א ּבָ ַרֲחָמָנא ִלּבָ

מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

תן למלים
ָך ים ַלֲעׂשֹות ּבְ ּלִ ן ַלּמִ ּתֵ

י ן ָלֶהם ֱהֵיה חְֹפִשׁ ּתֵ
ִניָמה בֹאָנה ּפְ ָך ּתָ ֵנְסָנה ּבְ ּכָ ֵאּלּו ּתִ

י צּורֹות ַעל  צּורֹות עֹוׂשֵ
ָך אֹוָתּה ֲחָוָיה ְיחֹוְללּו ּבְ
ָך ִלים ַלֲעׂשֹות ּבְ ן ַלּמִ ּתֵ

ְרצֹוָנן ָך ּכִ יָנה ּבְ ֲעׂשֶ ֵאלּו ּתַ
ָבר ּדָ ה צּורֹות ֵמָחָדׁש ּבַ עֹוׂשֶ

ָך ּלְ ָבר ֶשׁ ּדָ יָנה ּבַ ֲעֶשׂ ַתּ
ִדּיּוק ָבר ּבְ אֹותֹו ַהָדּ

יָנה ָבר אֹותֹו ַתֲעֶשׂ י ֵהן ּדָ ּכִ
ַחֶיָּנה י ֵאלּו ּתְ ִבין ּכִ ָהֵבן ּתָ

ֶטַבע ּה ּכְ ְלָך אֹוָתה ֲחָוָיה ּוֵפרּוׁשָ
י ֵהן ֶטַבע ְולֹא ַהְמָצָאה ּכִ

ן ֶטַבע י ּכֵ י ּכִ ּלּוּ ְולֹא ִגּ
ָך ָבר ּבְ יָנה ֶטַבע ּדָ ֲעֶשׂ ַתּ

ה ָלּ ן ִמין ַחִיּים ַלּמִ מֹו ֶשּתֵ ּכְ
ָך. ים ַלֲעשֹות ּבְ ִלּ ן ַלּמִ ּתֵ

יונה וולך

ִתי ֶקַבע. ִפּלָ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ּתְ ל יֹום ֶאָחד, ּוִבְלַבד ׁשֶ ה ׁשֶ ִפּלָ ל ּתְ ָהִייִתי ְמַבּטֵ
תלמוד ירושלמי, ברכות כח ע"ב
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המסתורין שבכרח להודיעך
י ְלַעְצִמי ֶאֶלף ְוַאַחת – ְכָנע ּוְכָבר הֹוַכְחּתִ ֲאִני יֹוֵדַע, ֲאִני ְמֻשׁ

ם, ֵאיְנָך ַקּיָ ׁשֶ
לּוי ַעל ּתֹהּו. ה חּוט ּתָ ַאּתָ ִלי, ׁשֶ ה ּבְ ַאּתָ ה ַאִין, ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ
ַעם ֵמָחָדׁש ל ּפַ ְטִריד ּוַמְקִניט ּוֵמִביך אֹוִתי ּכָ ּמַ ָמה ׁשֶ

ל זֹאת יֹום יֹום ּכַֹרח ְלהֹוִדיֲעָך ּכָ ּבַ ְסּתֹוִרין ׁשֶ ֵהם ַהִמּ
י. ִלּ ּיוׁת ׁשֶ ְסָקנֹות ָהִאיׁשִ ּמַ ף אֹוְתָך ּבַ ּתֵ ּוְלׁשַ

יעקב אורלנד

אלים מתחלפים, התפילות נשארות לעד
חֹות ָכּ ים ִנׁשְ ים חֹוְלפֹות, ִמִלּ רֹות, ִמִלּ ָבּ בֹות ִנׁשְ ַמֵצּ

ָאְמרּו אֹוָתן ָהְפכּו ָעָפר, ְשָֹפַתִים ׁשֶ
ְבֵני ָאָדם, ָשֹפֹות ֵמתֹות ִכּ

ָשֹפֹות ֲאֵחרֹות ָקמֹות ִלְתִחָיּה,
ִפים, ִנּים, ֵאִלים ִמְתַחְלּ ּתַ ַמִים ִמׁשְ ּשָׁ ֵאִלים ַבּ

ָארֹות ָלַעד. ִפּלֹות ִנׁשְ ַהְתּ

יהודה עמיחי

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ַבע הּוא ִנּגּונֹו ׁשֶ ַהּטֶ
ים ְלָפֵנינּו. ּלִ ְתּגַ ים ַהּמִ ל ַהַחּיִ ים ׁשֶ יָנה ְללֹא ִמּלִ ַמְנּגִ

ּגּון ֲאִרי ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ָעֵלינּו ְלַהֲאִזין ַלּנִ ַעל ְמָנת ְלִהְתעֹוֵרר ּכַ
ה. ְדָמָמה ֲעֻמּקָ יב לֹו ּבִ ְלַהְקׁשִ

בֹות ַמְפִסיקֹות. ְחׁשָ ַהּמַ ׁשֶ ֶקט מֹוִפיַע ּכְ ֶ ַהּשׁ
ֶפׁש,  ִקיט ֶאת ַהּנֶ ָלַדַעת ֶאת ַהּבֹוֵרא ֶזה ְלַהׁשְ

ה ֵליַדע, ְתַחּזֶ ַרת ַהּמִ ַלְחּדֹל ֵמַהְדּבָ
ֹוִטים. ה, ִהיא ַרק ַמְחִמיָאה ַלּשׁ ַמֲעׂשֶ ּלְ ׁשֶ ּכְ

ים ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ְללֹא ִמּלִ
ים. ּלִ ּמִ י ּבַ ֵער ֶשּדַ ַאְך ַאל ָלנּו ְלׁשַ

יְמפֹוְנָיה ְזקּוָקה ַלַהְפָסקֹות ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהּמּוִזיָקה ִמּתֹוְך ָהַרַעׁש, ּסִ ִפי ׁשֶ ּכְ
ים. ּלִ ֶקט, ְלַהֲעלֹות ֶאת ָהֱאֶמת ִמּתֹוְך ַהּמִ ֶ ְך ָאנּו ְזקּוִקים ַלּשׁ ּכָ

רמי שפירו

ָכל יֹום.  ָבר ּבְ ּה ּדָ ׁש ּבָ יָרה ָצִריְך ְלַחּדֵ ִ ה, ְוֵהן ַהּשׁ ִפּלָ ֵהן ַהּתְ
תלמוד ירושלמי, ברכות ד ע"ד
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ָרֵאל.  נֶֹתיָך ִיׂשְ ּכְ ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב  ִמׁשְ
ִיְרָאֶתָך.  ָך ּבְ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ ָך ָאבֹא ֵביֶתָך ֶאׁשְ רֹב ַחְסּדְ ַוֲאִני ּבְ

בֹוֶדָך.  ן ּכְ ּכַ יֶתָך ּוְמקֹום ִמׁשְ י ְמעֹון ּבֵ יהוה ָאַהְבּתִ
י.  ֲחֶוה ְוֶאְכָרָעה ֶאְבְרָכה ִלְפֵני יהוה עֹׂשִ ּתַ ַוֲאִני ֶאׁשְ

ֶעָך.  ֱאֶמת ִיׁשְ ָך ֲעֵנִני ּבֶ ָרב-ַחְסּדֶ ִתי ְלָך יהוה ֵעת ָרצֹון ֱאלִֹהים ּבְ ַוֲאִני ְתִפָלּ
לקט פסוקים

לֹום  ן ְלׁשָ ּכָ קֹום ָנֶוה, ִמׁשְ ְיֵהא ֶזה ַהּמָ
ְלָוה ְוָתדּור ָהַאֲחָוה ַ נּוַח ָלּה ַהּשׁ ּבֹו ּתָ

ָרָכה ְוַהְצָלָחה ְמָחה ִעם ּבְ ְגׁשּו ַנַחת ְוׂשִ ּפֹה ִיּפָ
ה ָ ֻדּשׁ ֵצל זֹאת ַהּקֹוָרה ִיְתרֹוֵנן קֹול ַהּקְ ּבְ

ה ּנָ עֹון ּוְבזֹו ַהּפִ ֶזה ַהּמָ ּבְ
ִכיָנה. ָאֵמן. ְ רּוָיה ַהּשׁ ֵהא ׁשְ ּתְ
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ִדידּות אֹו ַעְצבּות הּוא ָלֵצאת ַהחּוָצה, ְלָמקֹום ּבֹו ֵהם  ַחד, ּבְ ים ּפַ יֹוֵתר  ְלֵאּלּו ֶהָחׁשִ זֹור ַהּטֹוב ּבְ ַהּמָ
ַהּכֹל הּוא  ים ׁשֶ יׁשִ י ַרק ָאז ַמְרּגִ ַבע ְוִעם ֱאלִֹהים. ּכִ ַמִים, ִעם ַהּטֶ ָ ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ְקָצת ְלַבד ִעם ַהּשׁ

ל  ׁשּוט ׁשֶ תֹוְך ָיְפיֹו ַהּפָ ִרים ּבְ ָ ים ְמֻאּשׁ ֱאלִֹהים רֹוֶצה ִלְראֹות ֲאָנׁשִ ִריְך ִלְהיֹות, ְוׁשֶ ּצָ מֹו ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ּבְ
ֵצא ֶנָחָמה ְלָכל  ּמָ ִמיד ּתִ ּתָ ִמיד ִיְהֶיה - ָאז ֲאִני יֹוַדַעת ׁשֶ אי ּתָ ל ֶזה - ּוַוּדַ ל עֹוד ֵיׁש ֶאת ּכָ ַבע. ּכָ ַהּטֶ

ַבע ֵמִביא ֶנָחָמה  ַהּטֶ ֶ ֵלָמה ּשׁ ֱאמּוָנה ׁשְ י ֲאִני ַמֲאִמיָנה ּבֶ ְהֶייָנה. ּכִ ר ּתִ ִסּבֹות ֲאׁשֶ ְהֶייָנה ַהּנְ ַצַער, ּתִ
רֹות.  ְלָכל ַהּצָ

אנה פרנק, יומן
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ָרָכה,  ִכיָנה, ְמקֹור ַהַחִיּים ְוַהְבּ ׁשְ
לֹום ל ׁשָ ת ְוׁשֶ ּבָ ל ׁשַ ן ֶזה ׁשֶ ּכָ ן ּוְבִמׁשְ ִמי ִיּתֵ

ה,  ְתִפּלָ יָרה, ּבִ ׁשִ ֵרְך ּבְ נּוַכל ְלִהְתּבָ
ְלָוה. ַ ֶפׁש ּוְבּשׁ ִחּזּוק ַהּנֶ ּבְ

ָאנּו יֹוְדִעים,  ֶ ַמה ּשׁ מַֹח ּבְ ּנּוַכל ִלׂשְ ׁשֶ
ָאנּו לֹוְמִדים ֶ ַמה ּשׁ ּבְ

ִני. ִדים ֶאָחד ֶאת ַהׁשֵ ֲאַנְחנּו ְמַלּמְ ֶ ּוְבַמה ּשׁ
יֵנינּו ִיְמְצאּו ֶאת קֹוָלם  ִנים ּבֵ ְיׁשָ ַהּבַ ׁשֶ

ִדים,  ים ְמֻבּדָ ה ֶהָחׁשִ ֵאֶלּ ְוׁשֵ
ה. אן ְקִהּלָ ן ִלְמצֹא ּכָ ּתָ ּנִ ֵיְדעּו ׁשֶ

ֲאַנְחנּו ֲאבֹות ֲאבֹוָתיו  ִמיד ׁשֶ ְזּכֹר ּתָ ּנִ ׁשֶ
ל ֶהָעִתיד ׁשֶ

ו,  ים ַעְכׁשָ ָאנּו עֹוׂשִ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ְוׁשֶ
ֶנּה ִסְדֵרי עֹוָלם. יֹוֵתר, ְמׁשַ ָטן ּבְ ה ַהּקָ ֲעׂשֶ ְולּו ַהּמַ

ִרים ֶאת קֹולֹוֵתינּו ְוֶאת ִמְרֵצנּו  ָאנּו ְמַחּבְ ּוְכׁשֶ
ּבֹאּו ְנָקֵרב ֶאת ָהעֹוָלם 

לֹום.  ָ ַצַעד ֶאָחד נֹוָסף ֶאל ֵעֶבר ַהּשׁ ּבְ

מתוך סידור "שער זהב"

 

מֹוָה לֹא  ּכָ י ֶחְדָוה, ׁשֶ לּוי עֹוֵרר ּבִ ם ַהּגָ ה. ַהּיָ יָרה ַוֲעֻמּקָ ּבִ ְתאֹוִמית ּכַ ה ּפִ ֻעּלָ ַעל ָעַלי ּפְ לּוי ּפָ ם ַהּגָ ַהּיָ
ֵמיִמית.  ְ ָטֳהָרתֹו ַהּשׁ יד - ּבְ ּלֹא ְלַהּגִ ר ׁשֶ ֶמְרָחבֹו ָהֵאין סֹוִפי, ְוִאי ֶאְפׁשָ י ֵמעֹוִדי ּבְ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ

ה  ה יֹוֵתר ִמּמַ ְחִניָקה אֹוָתנּו ַהְרּבֵ ּמַ ֲחִסּיּות ׁשֶ ׁש ִמן ַהּיַ ל ַמה ּיֵ ּכַֹח ּכָ ֶרַגע ִהְכִריַח אֹוִתי ִלׁשְ הּוא ּכָ
ִטְבִעּיּות ַעל אֹודֹות ִעְנָיִנים,  ְך ּבְ ל ּכָ טּות, ּכָ ַפׁשְ ְך ּבְ ל ּכָ יָחה ּכָ ׂשִ י ּבְ א ִעּמִ ֵער; הּוא ּבָ ָאנּו ְיכֹוִלים ְלׁשַ ֶ ּשׁ

י.  אֶֹפן ָחְפׁשִ ר ַעל אֹודֹוָתם ּבְ ר ְלַדּבֵ ֵני ָאָדם ִאי ֶאְפׁשָ ֶחְבַרת ּבְ ּבְ ׁשֶ
ַבר ָהַאֲהָבה ָהֵאין סֹוִפית  ַבר ָהֵאין סֹוף, ַעל ּדְ ָבִרים ַהּמּוָבִנים ֵמַעְצָמם, ַעל ּדְ י ַעל ּדְ ר ִעּמִ ּבֵ הּוא ּדִ

ַבר ָהֱאלִֹהים. ַבר ָהָאָדם, ַעל ּדְ צּוִרים, ַעל ּדְ ְלָכל ַהּיְ

א"ד גורדון

 

ים. ֵרא ְלָכל ָהַעּמִ ה  ִיּקָ ִפּלָ ית ּתְ י ֵביִתי ּבֵ ּכִ
ישעיה נו
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ת ב ש ל ת  ו נ ו ו כ

ת קֶֹדׁש . ּבַ ת ַהּזֹו ׁשַ ּבָ ַ ֱאלַֹהי, ֲעזֹר ָלנּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשׁ
ֶקט. ֵמִהים ְלׁשֶ הּוָמה ָאנּו ּכְ ְלַאַחר ַהּמְ

ל ַהּיֹום יֹום ה ְוָהֲאִדיׁשּות ׁשֶ ְלַאַחר ַהֲהֻמּלָ
יֵרינּו.  ע ִעם ַיּקִ ּגָ ֵמִהים ַלּמַ ָאנּו ּכְ

בּוַע ָ ל ַהּשׁ ַאְחָריּות ּוָבעֹל ׁשֶ ֲעבֹוָדה, ּבַ דּות ּבָ ְלַאַחר ַהִהְתַמּקְ
יב ְלַעְצֵמנּו. ֵמִהים ַלחֶֹפׁש ְלַהְרֵהר ּוְלַהְקׁשִ ָאנּו ּכְ

ר ְסּתָ ת ַהּיֹום. ָאנּו ּפֹוְקִחים ֶאת ֵעיֵנינּו ִלְראֹות ֶאת ַהּיִֹפי ַהּנִ ּבָ ׁשַ
ָראָת. ּבָ עֹוָלם ׁשֶ ֻרּיֹות ָהֵאיְנסֹוִפּיֹות ּבָ ַלל ָהֶאְפׁשָ ְוֶאת ׁשְ

נּו ּוְבתֹוְך ֵרֵעינּו מּורֹות ַהֶחֶסד ַהֲחבּויֹות ּבָ ֲעֵרי ׁשְ ֶרְך ׁשַ ָאנּו ִנְכָנִסים ּדֶ
ת. ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ל ְקֻדּשׁ ְוָאנּו ִמְתּכֹוְנִנים ִלְקַראת אֹותֹו ֶרַגע ָקסּום ׁשֶ
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ַחת  ים ּתַ בּוַע ָאנּו ַחּיִ ׁשָ ה ָיִמים ּבְ ָ ּשׁ קֹום. ׁשִ ַמן ְולֹא ַהּמָ ה ַלְחּגֹג ֶאת ַהּזְ ת  ִהּנָ ּבָ ַ ָמעּות ַהּשׁ ַמׁשְ
ּבֹו  ַמן. ֶזהּו יֹום ׁשֶ ת ַהּזְ ַ ְוֵנן ִלְקֻדּשׁ ים ְלִהְתּכַ ת ָאנּו ְמַנּסִ ּבָ ׁשַ קֹום, ּבְ ׁשּוִרים ַלּמָ ָבִרים ַהּקְ רֹוָדנּות ַהּדְ
ֵרי  ִמְסְתּ ִריָאה ָלִעּסּוק ּבְ תֹוְצאֹות ַהּבְ ַמן, ַלֲעבֹר ֵמִעּסּוק ּבְ ּזְ ְצִחי ּבַ ָאנּו ִנְקָרִאים ַלֲחלֹק ּבֹו ֶאת ַהּנִ

ִריָאה ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם". ִריָאה. ֵמעֹוַלם ַהּבְ ַהּבְ

אברהם יהושע השל

  

ַהּגֹוָלה ֵאיָנה  ה ּוְבצּוָרה ׁשֶ ִמּדָ ת , ָאנּו ּבֹוִנים אֹוָתּה ּבְ ׁשֶ ֻחּדֶ ּמֹוֶלֶדת ַהּמְ נּו ּבַ ּלָ יָקה ׁשֶ ת ָהַעּתִ ּבָ ַ ַהּשׁ
ת.  ּבָ ַ ל ַהּשׁ ׁשֹות צּורֹות ִקּיּום ַוֲהַוי ׁשֶ ְגָמָתן. ְלֵעיֵנינּו הֹוְלכֹות ְונֹוָצרֹות, הֹוְלכֹות ּוִמְתַחּדְ יֹוַדַעת ּדֻ
סֶֹרת. ַאף  ן ּוַבּמָ ׁשָ ּיָ ּבַ ָקן, ֲאָבל ֵהן יֹוְנקֹות ִמן ַהִחּיּוִני ְוָהַרֲעָנן ׁשֶ ֶחּלְ ַהּצּורֹות ֵהן אּוַלי "ֲחָדׁשֹות" ּבְ
אן  ֶמת ְועֹוֶמֶדת ּכָ ָבר ַקּיֶ ּבּוִרית ּכְ ת ָהִעְבִרית ַהּצִ ּבָ ַ נּו ִהיא ֵעדּות ָיָפה ְלָכְך. ַהּשׁ ּלָ ת" ׁשֶ ּבָ "עֶֹנג ַשׁ

ַהּגֹוָלה ֵאיָנּה ְמֵעָזה ֲאִפּלּו ַלֲחלֹם ֲעֵליֶהן. בּולֹות ּוְבצּורֹות, ׁשֶ ּגְ ּבִ

משה גליקסמן, "הארץ", 1928

 

ִביִלי ִהיא ֵמֲעמּוֵדי  ׁשְ ת ּבִ ּבָ ַ ְרּבּות... ַהּשׁ ל ּתַ ינוּ  ִלְמדּורֹות ׁשֶ תֹוֵתינּו ְוַחּגֵ ּבְ ָעֵלינּו ַלֲהפְֹך ֶאת ׁשַ
ית. ַוֲאִני  ִהיְסטֹוְרָיה ָהֱאנֹוׁשִ ל ָהָאָדם ָהעֹוֵבד ּבַ ג ַהּסֹוְצָיאִלי ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְרּבּות ָהִעְבִרית, ְוַהֶהּשֵׂ ַהּתַ

ם ּפֹוִליִטי. ָהָיה ֶהְכֵרַח ַלֲעׂשֹות ִעְנָין ֶזה... ִעְנָין ְלֶהְסּכֵ ּבֹוׁש ׁשֶ

ברל כצנלסון
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ל, ְלִהְתּבֹוֵנן  ּכֵ ַעם, ְלִהְסּתַ י ּפַ ב ַלֲעצֹר ִמּדֵ ד. הּוא ַחּיָ ּיָ ת ּבַ ַמן ִמְבֶרׁשֶ ל ַהּזְ ן ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֲחִזיק ּכָ ָאּמָ
ים  נּות, ָאנּו ִנְדָרׁשִ ָאּמָ מֹו ּבְ ים, ּכְ ַחּיִ ִציָרה. ּבַ י ַהּיְ ּלֹו ְלַגּבֵ ַעל ְיִציָרתֹו ַעל ְמָנת ְלַרְעֵנן ֶאת ֶהָחזֹון ׁשֶ

ד ֶאת ַהּמּוָדעֹות  ֵדי לֹא ְלַאּבֵ י ַהּיֹום יֹום ּכְ ל ַחּיֵ ים ׁשֶ ְכִנּיִ ֲהִליִכים ַהּטֶ ַלע ֶאל ּתֹוְך ַהּתַ לֹא ְלִהּבָ
ה ַהּכֹוֶלֶלת.  ָלִלית, ֶאת ָהְרִאּיָ ְכִנית ַהּכְ ַלּתָ

ים,  ׁשִ ה ּוְמַחּדְ ּדָ ת ַהּצִ ְבֶרׁשֶ ֶהם ָאנּו ְמִניִחים ֶאת ַהּמִ ּבָ ה ׁשֶ ת ִהיא ַאַחד ָהְרָגִעים ָהֵאּלֶ ּבָ ַ ַהּשׁ
ינּו:  ד ִעם ָחזֹון ַעל ַחּיֵ ת ַלֲחזֹר ַלּבַ ּבָ ַ ְך נּוַכל ְלַאַחר ַהּשׁ נּו. ּכָ ּלָ ִציָרה ׁשֶ ט ַעל ַהּיְ ּבָ ּוְמַרְעְנִנים ֶאת ַהּמַ

ים. ׁשִ ק, ְוִעם ּכֹוחֹות ְמֻחּדָ ִהיר, יֹוֵתר ְמֻזּקָ יֹוֵתר ּבָ

מרדכי קפלן

ֲחֵבִרים  ֶדה עֹוְמִדים מּול ָהָאָדם ּכַ ְרֵחי ַהּשָׂ ּבֹו ּפִ ֶרק ְזַמן ׁשֶ יֹום ו'  ּפֹוַתַחת ּפֶ ֶמׁש ּבְ ֶ ִקיַעת ַהּשׁ ׁשְ
ַרח  ת ַהּפֶ ָבּ ְכִניַסת ַהׁשַ ִקיָעה. ּבִ ְ ּשׁ י ּבַ ת ַנְפׁשִ ַאּוַ ַרח, אֹו ִלְנהֹג ּבֹו ּכְ קּום. ָאסּור ִלי ִלְקטֹף ּפֶ ּיְ ִוים ּבַ ׁשָ

ּלֹו ֲעבּוִרי, ָהָאָדם.  ר ָלֵעֶרְך ׁשֶ ל ֶקׁשֶ ׁש ָלּה ְזכּות ִקּיּום ְללֹא ּכָ ּיֵ ְפֵני ַעְצָמּה, ׁשֶ ִנְהֶיה ַעְצִמּיּות ּבִ
לֹט  אּוַכל ִלׁשְ ִלְפֵני ֵחֶפץ ׁשֶ ִלְפֵני ָחֵבר ִלְבִריַאת ָהֵאל, ְולֹא ּכְ ַבע ּכְ ְפֵני ַהּטֶ ְדָמָמה ּבִ ֲאִני עֹוֵמד ּבִ
ִהירּות  א ֶאת ַהּיְ ה ְלַרּפֵ ת ְמַנּסָ ּבָ ַ ֲאִני ָאָדם ְולֹא ֵאל. ַהּשׁ ה ׁשֶ ב ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ָהֻעְבּדָ ּבֹו, ַוֲאִני ַחּיָ

ְכנֹולֹוִגית. ְרּבּות ַהּטֶ ל ַהּתַ ית ׁשֶ ָהֱאנֹוׁשִ

דוד הרטמן

ָבַבת ָהַעִין  פֹוֵגַע ְבּ ּה ּכְ ל ָהרּוַח ָהִעְבִרי , ְוָכל ַהּפֹוֵגַע ּבָ יֹוֵתר ׁשֶ אֹוִנית ּבְ ִציָרה ַהּגְ ת ִהיא ַהּיְ ּבָ ַ ַהּשׁ
ר ֵאין ִלְקּבַֹע ַמְסְמרֹות ֲחָזִקים  ִגיָעה ַמִהי ֵאיָנּה מּוֶטֶלת ָעַלי, ּוְבִעּקָ ל ּפְ ָרה ׁשֶ ה. ַהַהְגּדָ ל ָהֻאּמָ ׁשֶ

ָנה, ּוְכָבר ָאְמרּו  ּוָ ב, ְוַהּכֹל ְלִפי ַהּכַ ים ְוֵהם ְמסּוִרים ַלּלֵ ּקִ ים ִמן ַהּדַ ּקִ ָבִרים ּדַ ה. ַהּדְ ָבר ַהּזֶ ּדָ ּבַ
ָאה ְונֹוֵפל." ר ַאּמֹות ְועֹוֵמד- ִמּמֵ יִגים: "טֹוב ֶעׂשֶ ֲחָכִמים ַעל ַהּסִ

ח"נ ביאליק

הקריה היהודית בערב שבת
ל ֶטֶרם ֶעֶרב, ִכים ִמּתֹוְך ִצּפּוי ָזָהב ׁשֶ ְתַחּתְ ים ַהּמִ ָלִלים ָהֲאֻרּכִ ַהְצּ

ם, ֵני ַהּיָ ְרּגֹוד ַעל ּפְ ר ּפַ הֹוד ְלִהְתַקׁשֵּ ָמן ַהּנֹוְסִעים ּבְ ַעְנֵני ָהַאְרּגָ
ַפע קֶֹדׁש ַיֲעֵטם, ים ְלׁשֶ ים, ַהְמַחּכִ ַרְדַרּדִ ִנּים, ַהְוּ ַבְנּבַ ִתים ַהְלּ ַהּבָ

ֶחְפזֹוָנם, כֹוִנּיֹות, ָהַאְבטֹובּוִסים – ּבְ ָרדֹות, ַהְמּ ֶעְגלֹות ַהּפְ
ִטים ָהְלָאה, ָרִחים ְוׁשָ ֵבי-ֵמֲעבֹוָדה קֹוִנים ְצרֹורֹות ּפְ ׁשָ

ת! ּבָ ְיָתה, ִלְקַראת ׁשַ ְיָתה, ַהּבָ ַהּבָ
ם, ֲעֶיֶרת מֹוַלְדּתָ ָטם ּבַ ּפָ ִמׁשְ ֶנֶסת ּכְ ית-ַהּכְ יִמים ֶאל ּבֵ ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ַמְקּדִ

ת, ׁשֶ ִסיָעָתם ְמֻחּדֶ ם ֵהם ּפְ ַאְך ּגַ
יקֹות ֵיְלכּו ֶאל ֲעִתידֹות. ם ֶאל ַעּתִ ֶלְכָתּ ִאּלּו ְבּ ּכְ

אברהם רגלסון
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ם י ר י ש ה ר  י ש

ִנים. ֹוׁשַ ּשׁ ּדֹוִדי ִלי  ַוֲאִני לֹו ָהרֶֹעה ּבַ
ֶרת מֹור ּוְלבֹוָנה. ר ְמֻקּטֶ ְדּבָ ִמי זֹאת עָֹלה ִמן ַהּמִ

ה, עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן. ְבִתיִני ֲאחִֹתי ַכּלָ ִלּבַ
מתוך שיר השירים

ל ְמָגִדים. ָתֵחינּו ּכָ ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריָחם ְוַעל ּפְ
ֶפה, ָיֶפה ְוַגם ָנִעים, ַמה ּיָ

ִלים. ָיֶפה ּדֹוִדי ּדֹוֶמה ִלְצִבי, ְלעֶֹפר ַהַאּיָ
על פי שיר השירים ז יד

י ֵער, קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק. ָנה ְוִלּבִ ֲאִני ְיׁשֵ
חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני. ידּו לֹו, ׁשֶ ּגִ ְמְצאּו אֹותֹו ַמה ּתַ ִאם ּתִ

על פי שיר השירים ה ב, ח

ְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים. ְך ָיָפה ַרְעָיִתי , ִהּנָ ִהּנָ
נֹות. ין ַהּבָ ן ַרְעָיִתי ּבֵ ין ַהחֹוִחים, ּכֵ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ּכְ

ְדֵרָגה,  ֵסֶתר ַהּמַ ַלע, ּבְ ַחְגֵוי ַהּסֶ יֹוָנִתי ּבְ
ִמיִעִני ֶאת קֹוֵלְך.   ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך, ַהׁשְ

י קֹוֵלְך ָעֵרב, ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה.  ּכִ
מתוך שיר השירים 

א : ה ֶזה ּבָ קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵ
ָבעֹות.  ץ ַעל ַהּגְ ג ַעל ֶהָהִרים, ְמַקּפֵ ְמַדּלֵ

שיר השירים ב ח

י, ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ֵאת ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ילֹות  ּבִ ּלֵ ִבי ּבַ ּכָ ַעל ִמׁשְ
א ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר,  יו, ְולֹא ְמָצאִתיו. ָאקּוָמה ּנָ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ

י. ָאֲהָבה ַנְפׁשִ ה ֵאת ׁשֶ ָוִקים ּוָבְרחֹבֹות ֲאַבְקׁשָ ְ ּשׁ ּבַ
שיר השירים ג, א-ב

ים, ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ ָאָנה ָהַלְך ּדֹוֵדךְ  ַהּיָ
ְך.   ּנּו ִעּמָ ָנה דֹוֵדְך ּוְנַבְקׁשֶ ָאָנה ּפָ
ם,  ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו ַלֲעֻרגֹות ַהּבֹׂשֶ
ים. ּנִ ים ְוִלְלקֹט ׁשֹוׁשַ ּנִ ּגַ ִלְרעֹות ּבַ

שיר השירים ו א-ב
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שבת המלכה

ְלָקה,  ה ֵמרֹאׁש ָהִאיָלנֹות  ִנְסּתַ ַהַחָמּ
ה.  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ּבֹואּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ׁשַ

רּוָכה.  ה, ַהּבְ דֹוׁשָ ה ִהיא יֹוֶרֶדת ַהּקְ ִהּנֵ
לֹום ּוְמנּוָחה.  ּה ַמְלָאִכים ְצָבא ׁשָ ְוִעּמָ

ה, ְלּכָ ּבֹוִאי, ּבֹוִאי ַהּמַ
ה.  ָלּ ּבֹוִאי, ּבֹוִאי ַהּכַ

לֹום.  ָ לֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ׁשָ
ח"נ ביאליק

יעלה יעלה

ְפִני ְרָחה גַּ ֵהֵנץ ִרּמוֹן פָּ י  ַיֲעָלה ַיֲעָלה ּבוִֹאי ְלַגנִּ
ִרי ְמָגָדיו ְויֹאַכל ֶאת פְּ ָיבוֹא דוִֹדי ָיִחיׁש ְצָעָדיו 

י נִּ ב ַעל כַּ ֵאיְך ְיִחיָדה ֵאׁשֵ ִאם ְיִדיִדי ָאְרכּו ְנדּוָדיו 
, ַוֲאִני ָאׁשּוָבה ׁשּוִבי ַאתְּ ת ֲאהּוָבה  ׁשּוִבי ֵאַלי, ַאתְּ בַּ
ִני כָּ ן ִמׁשְ י ְבתוֵֹכְך ֶאתֵּ כִּ תּוָבה  י זֹאת אוֹת כְּ ה ִעמִּ ִהנֵּ
ּוְלַבת ֵמָאז אוִֹתי ָקִניָת ִדיָת  י ּפָ ֵרִעי, ּדוִֹדי, ַנְפׁשִ

ִני י ֲאַהְבתָּ ְוֵאיְך ּתֹאַמר כִּ ים ֵזִריָת   ה ִלי ֵבין ַעמִּ ַעתָּ
ִריִתיְך ה ּוְלטוֹב ׂשָ ְוִלְתִהלָּ ִתי, ְלטוֹב ֵזִריִתיְך   ֲאֻימָּ
יֵבְך ַעל ּדּוָכִני ן אוֹׁשִ ַעל כֵּ יךְ  י ַאֲהַבת עוָֹלם ֲאַהְבתִּ כִּ
ְאסֹף ְנדּוִדי ה ַמֵהר תֶּ ַעתָּ לּו ְיִהי ִכְדָבְרָך, ְיִדיִדי  

ִני ם ַאְקִריב ָלְך ֶאת ָקְרבָּ ְוׁשָ ּוְלתוְֹך ִצּיוֹן ְנֵחה ְגדּוִדי  
ִעי ַרֲעָנן ְוָרטֹב י ִציץ ִיׁשְ כִּ ֵיין טוֹב   ְך כְּ ִחְזִקי ַרְעָיה ִחכֵּ

ַלח ָלְך ֶאת ְסָגִני. ְוִחיׁש ֶאׁשְ ּוְלִסיַרִיְך ֶאְכרוֹת ְוֶאְחטֹב 
ר' ישראל נג'ארה / צפת המאה ה-16
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ה  ר י ש י  ק ו ס פ

ְמֵרִני,  ת  ֵאל ִיׁשְ ּבָ ְמָרה ׁשַ י ֶאׁשְ ּכִ
ר' אברהם אבן עזרא ינֹו ּוֵביִני.     אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ

תהלים קיח     . ה ְואֹוֶדךָּ , ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמךָּ ֵאִלי ַאּתָ

מֹוָך,  י ֲעִקיָבא: ְוָאַהְבָתּ ְלֵרֲעָך ָכּ ָאַמר ַרִבּ
תלמוד ירושלמי, נדרים, ל ע"ב ּתֹוָרה.       דֹול ַבּ ָלל ָגּ ֶזה ְכּ

שמות טו י ְוִזְמָרת ָיהּ  ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה.       ָעּזִ

ל ָעַלי ֶאת ִמְצַות ַהּבֹוֵרא:  ֲהֵריִני ְמַקּבֵ
על פי ויקרא יט מֹוָך.        ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ

א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים  ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי.  ׂ ֶאָשּ
ַמִים ָוָאֶרץ.      תהלים קכו ה ָשׁ ֶעְזִרי ֵמִעם יהוה עֵֹשׂ

ם ָיַחד.    תהלים קלג ֶבת ַאִחים ּגַ ִעים ׁשֶ ה ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ ִהּנֵ

י ה ָחְמָדה ִלּבִ ֵאּלֶ
ם.    מתוך ידיד נפש ְתַעּלָ חּוָסה ָנא ְוַאל ָנא ּתִ

ֳעָלְך, ָמה ָלךְ  ְוַהגּוף ּפָ ׁשָ ַהְנּ
מתוך סליחות חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך.       

ַחר.      תהלים נז ֶבל ְוִכּנֹור, ָאִעיָרה ָשּׁ עּוָרה ְכבֹוִדי , עּוָרה ַהֵנּ

ים ְקָראִתיָך ָיּה.  ֲעַמּקִ ִמּמַ
על פי תהלים קל ֲחנּוָני.      ְמָעה ּתַ ְמָעה קֹוִלי, ׁשִ ֵאִלי ׁשִ

ְך.  לֹום ָבּ א ָשׁ ָרה ָנּ ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי  ֲאַדְבּ
ה טֹוב ָלְך.       תהלים קכב ית יהוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַבְקָשׁ ְלַמַען ֵבּ

ַאְרְמנֹוָתִיְך.            תהלים קכב ְלָוה ְבּ ֵחיֵלךְ , ַשׁ לֹום ְבּ ְיִהי ָשׁ



25 לקראת שבת      | ומועד    סידור ערב שבת     |   בית תפילה ישראלי   

זכריה ד רּוִחי, ָאַמר יהוה ְצָבאֹות.  י ִאם ּבְ לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבכֹחַ  ּכִ

ים , ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ ְוִכּתְ
ישעיה ב א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב, ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה.    לֹא ִיּשָׂ

מתוך עמידה לשבת ית.     ה ְבֵראׁשִ ת ָיִמים אֹותֹו ָקָראָת , ֵזֶכר ְלַמֲעֶשׂ ֶחְמּדַ

מתוך חזרת הש"ץ ֱאֶמת.  ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ ְוַטֵהר ִלּבֵ

ַלִים  ֶאת יהוה, ַהְלִלי ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון.  ִחי ְירּוׁשָ ּבְ ׁשַ
תהלים קמז  ְך.    ִקְרּבֵ ַנִיְך ּבְ ַרְך ּבָ ָעָרִיְך, ּבֵ ִריֵחי ׁשְ ק ּבְ י ִחּזַ ּכִ

תהלים קלז  ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון.   ִכינּו ּבְ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל  ׁשָ ַעל ַנֲהרֹות ּבָ

דברים טז ֵמַח.   ךָ  ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ ְוׂשָ

ר' שלום שבזי ֶפן ֵהֵנצּו ִרּמֹוִנים.  ְרָחה ַהּגֶ י, ּפָ ה ּבֹוִאי ְלַגּנִ ָלּ ֵעת ּדֹוִדים ּכַ

תהלים נה ִתי.  ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ִתי, ְוַאל־ּתִ ִפּלָ ַהֲאִזיָנה ֱאלִֹהים ּתְ

י. ִקְרּבִ ׁש ּבְ ָרא ִלי ֱאלִֹהים , ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ ֵלב ָטהֹור ּבְ
תהלים נא י.    ּנִ ח ִמּמֶ ּקַ ָך ַאל־ּתִ ָפֶניָך, ְורּוַח ָקְדׁשְ ִליֵכִני ִמּלְ ׁשְ ַאל־ּתַ

ָרֵאל,  ם יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ׁשֵ ּבְ
ְבִריֵאל, מֹאִלי ּגַ ִמיִמיִני ִמיָכֵאל ּוִמּשְׂ
ָפַני אּוִריֵאל, ּוֵמֲאחֹוַרי ְרָפֵאל ּוִמּלְ

מתוך קריאת שמע על המיטה ִכיַנת ֵאל.   ְוַעל רֹאִשי ׁשְ

ָך ּוְכבֹוֶדָך.  ּקֶֹדׁש ֲחִזיִתךָ  ִלְראֹות ֻעּזְ ן ּבַ ּכֵ
תהלים סג ִרי.     ַמּה ְלָך ְבׂשָ י, ּכָ ָצְמָאה ְלָך ַנְפׁשִ

תהלים ק ְרָנָנה.  אּו ְלָפָניו ִבּ ְמָחה  ֹבּ ִשׂ ִעְבדּו ֶאת יהוה ְבּ
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ה  ר י ש י  ק ו ס פ

ִמְצֹוֶתיָך,  נּו ּבְ ק ִלּבֵ תֹוָרֶתָך, ְוַדּבֵ ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ּבְ
מתוך שחרית של שבת ֶמָך, ְולֹא ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ

ִמיד.  ׁשּו ָפָניו ּתָ ּקְ ְרׁשּו יהוה ְוֻעּזֹו, ּבַ ּדִ
תהלים קה ָכל ִנְפְלאֹוָתיו.  יחּו ּבְ רּו לֹו, ֹשִ ירּו לֹו, ַזּמְ ׁשִ

ת ּבָ ת ְוקֹוְרֵאי עֶֹנג ׁשַ ּבָ ְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי ׁשַ ִיׂשְ
גּו ִמּטּוֶבָך.  עּו ְוִיְתַעּנְ ּבְ ם ִיׂשְ ָלּ ִביִעי ּכֻ י ׁשְ ׁשֵ ַעם ְמַקּדְ

מתוך תפילות שבת ּתֹו.  ׁשְ ִביִעי-ָרִציָת בֹו ְוִקּדַ ְ ְוַהּשׁ

ר ַצר ְמאֹד ׁשֶ ּלֹו ּגֶ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ּכָ
ע"פ רבי נחמן מברסלב ָלל.  ר לֹא ְלַפֵחד ּכְ ְוָהִעּקָ

ֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם אֹוֶדה ָיּה. ְתחּו ִלי ַשׁ ִפּ
יִקים ָיבֹאּו בֹו. ַער ַליהוה ַצִדּ ֶזה ַהַשּׁ
ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. י ֲעִניָתִני ַוְתּ אֹוְדָך ִכּ

ה. ָנּ ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִפּ
ֵעיֵנינּו. ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה ֹזּאת ִהיא ִנְפָלאת ְבּ

תהילים קיח ְמָחה בֹו.  ה יהוה ָנִגיָלה ְוִנְשׂ ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ

ָלה. ֵבי ֵביֶתָך עֹוד ְיַהְללּוָך ֶסּ ֵרי יֹוְשׁ ַאְשׁ
יהוה ֱאלָֹהיו.  תהלים פד, תהלים קמד ֵרי ָהָעם ֶשׁ ָכה ּלֹו ַאְשׁ ָכּ ֵרי ָהָעם ֶשׁ ַאְשׁ

ה.  ִחָלּ ַבְתּ ָבִראׁשֹוָנה, ְויֹוֲעֵצינּו ְכּ יָבה ׁשֹוְפֵטינּו ְכּ ָהִשׁ
נּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה.  ְוָהֵסר ִמֶמּ

מתוך תפילת שמונה עשרה וישעיה א ְצָדָקה.   ֶביָה ּבִ ֶדה ְוׁשָ ּפָ ט ּתִ ּפָ ִמׁשְ ִצּיֹון ּבְ

ָך. יָת ֵאת ַעְבּדֶ ר ָעׂשִ ל ָהֱאֶמת ֲאׁשֶ ל ַהֲחָסִדים ּוִמּכָ י ִמּכָ ָקטְֹנּתִ
ֵני ַמֲחנֹות,  ה ָהִייִתי ִלׁשְ ן ַעּתָ ְרּדֵ י ֶאת ַהּיַ ַמְקִלי ָעַבְרּתִ י ּבְ ּכִ

דֹול ָעָלי.  ָך ּגָ י ַחְסּדְ יֵלִני ָנא, ּכִ ַהּצִ
בראשית לב, תהילים פו ה.  ּיָ ְחּתִ אֹול ּתַ ְ י ִמּשׁ ְלּתָ ַנְפׁשִ ְוִהּצַ
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י ְוֶאְגמֹר ַמְרּתִ ַח, ּגָ י ַוֲאַנּצֵ ְחּתִ ִנּצַ
ָתִמים, ל ַהּכְ ֲאִני ָנָהר ַהְמַטֵהר ֶאת ּכָ
דֹול ֶלא ּגָ ָמִתי ּפֶ ֶלא ְוִנׁשְ ֲאִני ִאיׁש ּפֶ

על פי ר‘ נחמן מברסלב מֹוִני לֹא ָהָיה ֵמעֹוָלם.  ִחּדּוׁש ּכָ

ָאֶרץ? ָרֵאל, ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ְמָך ֶאָחד, ּוִמי ּכְ ה ֶאָחד ְוׁשִ ַאּתָ
. ָך ָנַתּתָ ה ְלַעּמְ ָ ֻדָׁלה ַוֲעֶטֶרת ְיׁשּוָעה, יֹום ְמנּוָחה ּוְקֻדּשׁ ְפֶאֶרת ּגְ ּתִ

מתוך מנחה לשבת ן, ַיֲעקֹב ּוָבָניו ָינּוחּו בֹו.  ַאְבָרָהם ָיֵגל, ִיְצָחק ְיַרּנֵ

מתוך תפילת ערבית ה יֹוָמם ָוַלְיָלה.  ינּו ְואֶֹרְך ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהּגֶ י ֵהם ַחּיֵ ּכִ

ישעיהו ב ָלִים.  ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר יהוה ִמירּוׁשָ ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ ּכִ

ִתי. יַמת ּפֶ ֵעדּות יהוה ֶנֱאָמָנה, ַמְחּכִ יַבת ָנֶפׁש.  ִמיָמה, ְמׁשִ ּתֹוַרת יהוה ּתְ
ָרה, ְמִאיַרת ֵעיָנִים. ִמְצַות יהוה ּבָ ֵחי ֵלב.  ּמְ ִרים, ְמׂשַ ּקּוֵדי יהוה ְיׁשָ  ּפִ

תהלים יט ו.  ֵטי יהוה ֱאֶמת, ָצְדקּו ַיְחּדָ ּפְ ִמׁשְ  ִיְרַאת יהוה, ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד. 

תהלים יט י ְלָפֶניָך, יהוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.   ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ר. ָ ּה ְותְֹמֶכיָה ְמֻאּשׁ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא, ַלּמַ ֵעץ ַחּיִ
משלי ג לֹום.  ָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ּדְ

איכה ה ֶקֶדם.  ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו יהוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה, ַחּדֵ ֲהׁשִ

תהלים קכא ָרֵאל.   ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ִהּנֵ

ָמה יֹוֶרֶדת ְלתֹוְך ַהּגּוף ִהיא צֹוֶעֶקת  ַוי ַוי  ׁשָ ַהּנְ
ניגון חב"ד - על פי מדרש תנחומא ַדאי.   ל ֶזה הּוא ּכְ ּכָ ה ַעד ׁשֶ ְיִריָדה זֹו ְלצֶֹרְך ֲעִלּיָ
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ניגון העשבים  
י  ם, ּכִ הּוא רֹוֶעה ׁשָ קֹום ׁשֶ ִבים ּוְלִפי ַהּמָ ל רֹוֶעה ְורֹוֶעה ֵיׁש לֹו ִנּגּון ְמֻיָחד, ְלִפי ָהֲעׂשָ י ּכָ ע ְלָך ּכִ ּדַ

מַֹע  ל רֹוֶעה. ִאם ָהִייִתי זֹוֶכה ִלׁשְ ה ִנּגּון ׁשֶ ִבים ַנֲעׂשֶ יַרת ָהֲעׂשָ ִ יָרה, ּוִמּשׁ ב ֵיׁש לֹו ׁשִ ב ְוֵעׂשֶ ל ֵעׂשֶ ּכָ
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ יָרה ַלּשׁ ב אֹוֵמר ׁשִ ב ְוֵעׂשֶ ל ֵעׂשֶ ִבים, ֵאיְך ּכָ ל ָהֲעׂשָ חֹות ׁשֶ ּבָ ׁשְ ירֹות ְוַהּתִ ִ ֶאת קֹול ַהּשׁ

ה ָיִפים ְוָנִאים  ּמָ מּול! ּכַ לּום ּגְ ׁשְ ים ְלׁשּום ּתַ בֹות ָזרֹות, ְוֵאיָנם ְמַצּפִ ִמיָהה ּוְבִלי ׁשּום ַמְחׁשָ ִלי ּתְ ּבְ
ָאָדם ִמְתעֹוֵרר  ׁשֶ ֶכף ּכְ ְרָאה. ּתֵ ּיִ יֵניֶהם ַלֲעבֹד ֶאת יהוה ּבְ ֶהם! ְוטֹוב ְמאֹד ּבֵ ּלָ יָרה ׁשֶ ִ ׁשֹוְמִעים ַהּשׁ ֶשׁ ּכְ

ת ֶאֶרץ  ַ ֻדּשׁ ֶכת ָעָליו ֶהָאָרה ִמּקְ ִפי ִהְתעֹוְררּותֹו ּוְתׁשּוָקתֹו, ִנְמׁשֶ ָרֵאל, ֲאַזי ּכְ ּתֹוֵקק ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְלִהׁשְ
ָרֵאל. ִיׂשְ

ר' נחמן מברסלב

שירת העשבים  

ע ְלָך  ּדַ
ל רֹוֶעה ְורֹוֶעה  ּכָ ׁשֶ
ֵיׁש לֹו ִנּגּון ְמיּוָחד 

ּלֹו.  ִמׁשֶּ
ע ְלָך  ּדַ

ב  ב ְוֵעׂשֶ ל ֵעׂשֶ ּכָ ׁשֶ
יָרה ְמיּוֶחֶדת  ֵיׁש לֹו ׁשִ

ּלֹו,  ִמׁשֶּ
ִבים  יַרת ָהֲעׂשָ ִ ּוִמּשׁ

ה ִנּגּון  ַנֲעׂשֶ
ל רֹוֶעה.  ׁשֶ

נעמי שמר

ה ָיֶפה,  ּמָ ּכַ
ה ָיֶפה ְוָנֶאה  ּמָ ּכַ

יָרה  ִ ֹוְמִעים ַהּשׁ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ֶהם.  ּלָ ׁשֶ

טֹוב ְמאֹד 
יֵניֶהם  ל ּבֵ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ְמָחה ַלֲעבֹד  ּוְבׂשִ

ֶאת ה'. 
ִבים  יַרת ָהֲעׂשָ ּוִמׁשִּ

ב  א ַהּלֵ ִמְתַמּלֵ
ּתֹוֵקק. ּוִמְשׁ

ב  ַהּלֵ ּוְכֶשׁ
א  יָרה ִמְתַמּלֵ ִ ִמן ַהּשׁ

ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ
ָרֵאל,  ֶאל ֶאֶרץ ִיׂשְ

דֹול  אֹור ּגָ
ְך ְוהֹוֵלְך  ֲאַזי ִנְמׁשָ

ל ָהָאֶרץ  ָתּה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ִמּקְ
ָעָליו 

ִבים  יַרת ָהֲעׂשָ ִ ּוִמׁשּ
ה ִנּגּון  ַנֲעׂשֶ
ב.  ל ַהּלֵ ׁשֶ
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שיר עם נקי 

ת, ּבָ ֶעֶרב יֹום ׁשַ
ׁש, ָעה ָחֵמׁש ַעד ׁשֵ ׁשָ

ְמַעט ְוָכל ֶאָחד ּכִ
ׁש. ׁשּוב ִמְתַחּדֵ

ְבָעה ָיִמים ָכל ׁשִ ּבְ
רֹות, ְקָלחֹות ׁשָ ַהּמִ
ים ִים ׁשּוב ַחּמִ ַהּמַ

ּנֹורֹות. ּצִ ּבַ

ד, ּצַ ִביל ּבַ ֶאְמַצע ׁשְ ִביל ּבָ ׁשְ
ֲחפּוִפים ֶאָחד ֶאָחד.

יֹון ָוֵסֶדר, ֵאיֶזה ִנּקָ
ל ִמְצָעד. ֵאיֶזה יִֹפי ׁשֶ

ַמִים ְוַסּבֹון,
עֹון, ַמל ּדֹוֵפק ׁשָ ַחׁשְ
ּבֹון ים ֶחׁשְ ְולֹא עֹוׂשִ

ּבֹון. ִעם ַהֶחׁשְ
ִנים, ם ַלָפּ ֵמי ּבֹׂשֶ

ת ָיָפה, ּבָ ְוֻחְלַצת ׁשַ
ל ְלָבִנים ְוזּוג ׁשֶ

ְלַהְחָלָפה.

ד... ּצַ ִביל ּבַ ֶאְמַצע ׁשְ ִביל ּבָ ׁשְ

ל ֲחלֹום ֶרַגע ׁשֶ
ָמה ׁשָ ַלּגּוף ְוַלּנְ

לֹום ם אֹוְמִרים ׁשָ ּלָ ּכֻ
ַמע. ׁשְ ּוַמה ּנִ

ֲאִפּלּו ּגּוף חֹוֵרק
ְתאֹום ָטִרי, יׁש ּפִ הּוא ַמְרּגִ

ְוָכל ֶאָחד ׁשֹוֵרק
יר ַעם ָנִקי.  ׁשִ

אהוד מנור / מתי כספי

ערב שבת

עֹוד ְמַעט ֵיֵרד ֵאֵלינּו
ת ַהּטֹוב. ּבָ יֹום ׁשַ

נּו ִכין ִאּמֵ ִלְכבֹודֹו ּתָ
ים ָלרֹב. ַמְטַעּמִ

רּוָכה, ּבֹוִאי, ּבֹוִאי ַהּבְ
ת, יֹום ְמנּוָחה. ּבָ יֹום ׁשַ

ה.   ְלּכָ ּבֹוִאי ָנא, ּבֹוִאי ָנא, ַהּמַ

ַאְך ַנְפִסיק ּפֹה ִלּמּוֵדינּו,
ְיָתה ְנַמֵהר. ַהּבַ

ֵתנּו ּבָ ׁש ְלׁשַ ִנְתַקּדֵ
ְפָרִחים ּוְבֵנר. ּבִ

רּוָכה, ּבֹוִאי ּבֹוִאי ַהּבְ
ת, יֹום ְמנּוָחה  ּבָ יֹום ׁשַ

ה.  ְלּכָ ּבֹוִאי ָנא, ּבֹוִאי ָנא, ַהּמַ

שמואל בס / יואל ולבה

שבת המלכה

ה ְלּכָ ה ִהיא ְקֵרָבה ּוָבָאה, זֹאת ַהּמַ ִהּנֵ
ה ְלּכָ ה ִהיא ְקֵרָבה ּוָבָאה, זֹאת ַהּמַ ִהּנֵ

ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ יֹום ו' הֹוֵלְך, ׁשַ
ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ רּוְך ּבֹוֵאְך, ׁשַ ּבָ

ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ֵאת ׁשַ ּבֳ טֹוב ׁשֶ
ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ת, ׁשַ ּבָ ת ׁשַ ּבָ ׁשַ

ה ְלּכָ ה ִהיא ְקֵרָבה ּוָבָאה, זֹאת ַהּמַ ִהּנֵ
ה ְלּכָ ה ִהיא ְקֵרָבה ּוָבָאה, זֹאת ַהּמַ ִהּנֵ

ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ַהּכֹל ָלָבן, ׁשַ
ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ַהּכֹל מּוָכן, ׁשַ

ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ֵאת ׁשַ ּבֳ טֹוב ׁשֶ
ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ת, ׁשַ ּבָ ת ׁשַ ּבָ ׁשַ

אריק איינשטיין ושלום חנוך 
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העיר הלבנה 

ל ַוֲעָנָנה ֶצף ּגַ ִמּקֶ
ִניִתי ִעיר ִלי ְלָבָנה ּבָ

מֹוָתם ׁשֹוְטָפה מֹוָתם קֹוְצָפה, ּכְ ּכְ
מֹוָתם ָיָפה. ּכְ

ִעם ּבֶֹקר ַצח ַחּלֹון ִנְפָקח
ְך ה צֹוָפה ּבֹו ּכָ ְוַאְתּ ַיְלּדָ

כֹוָנה ִלְמעּוָפּה. מֹו יֹוָנה ַהּנְ ּכְ

ַחר ְוָהאֹור ַ א ַהּשׁ י ּבָ ּכִ
ֵצא ִלְסחֹר ְוָכל ִעיִרי ּתֵ

א ַוֲעמּוָסה ִהיא ַמּשָׂ
ַלֲעֵיָפּה.

אֹור דֹוָלה ּכָ ה ִעיִרי ּגְ ֵהּנָ
ר ָאָבק ָאפֹר ְרּגֵ ְוַאְתּ ּגַ

ַבק ּדָ ר ָאָבק ׁשֶ ְרּגֵ ּּגַ
ִלְצִעיָפּה.

ל ַוֲעָנָנה ֶצף ּגַ ִמּקֶ
ִניִתי ִעיר ִלי ְלָבָנה  ּבָ

מֹוָתם ׁשֹוְטָפה מֹוָתם קֹוְצָפה, ּכְ ּכְ
מֹוָתם ָיָפה. ּכְ

ִעם ֶעֶרב ַרְך ַחּלֹון ִנְפָקח
ְך ה צֹוָפה ּבֹו ּכָ ְוַאּתְ ַיְלּדָ

ה ְלַאּלּוָפּה, ַחּכָ ה ַהּמְ מֹו ַמְלּכָ ּכְ

חֹר ָ ְיָלה ַהּשׁ א ַהּלַ י ּבָ ּכִ
ִעיִרי מּוֶאֶרת ְסחֹור ְסחֹור

ְואֹורֹוֶתיָה ָרִביד ָלְך
אר. ַעל ַצּוָ

יל ּלֵ דֹוָלה ּכַ ה ִעיִרי ּגְ ִהּנֵ
ְוִהיא ַאְרמֹון ֲעָנק ָאֵפל

ִתי ּבֹו מֹוֶלֶכת ַיְלּדָ ְוְ
ַעד ָמָחר.
נעמי שמר

    
 

ירדה השבת 

ּנֹוָסר, ְקַעת ּגִ ת ֶאל ּבִ ּבָ ַ ָיְרָדה ַהּשׁ
ׁשּוֶליָה. יק ּבְ ְוִניחֹוַח ַעּתִ

ִביִנים ִביב ֲהָרִרים ׁשֹוׁשְ ַעְמדּו ִמּסָ ַוּיַ
ּה ַהּזֹוֶהֶבת. ְרּתָ את ַאּדַ ָלׂשֵ

ם, ֶרת ַהּיָ ּנֶ ֲעֶליָנה יֹוִנים ִמּכִ ּתַ
ל ֶאת רּוָחּה ַהּלֹוֶהֶבת. ַקּבֵ

רֹוׁש, ל ַהּבְ ת ְלרֹאׁשֹו ׁשֶ ּבָ ַ ָקה ַהּשׁ ָנׁשְ
ָקה. ַלע ָנׁשָ ּסֶ ּבַ ָלֵאזֹוב ׁשֶ

ל ַמְלכּות ְרִביט ׁשֶ ר ְלׁשַ ְרּדַ ִהי ַהּדַ ַוּיְ
ָמָמה ְמרֹוֶנֶנת. ַעל ָרמֹות ּדְ

תֹוק קֹולֹו ַהּמָ ִיְמׁשְֹך ָאז ַהּתֹור ּבְ
ֶנת. ּסּוִפין ְמַעּדֶ ת ּכִ ֶחְמּדַ

נּוז ּה ַהּגָ ִחּנָ ת ּבְ ּבָ ִהְרִטיָטה ׁשַ
ל ֵעֶבר. ֵעיֵני ַחּלֹונֹות ִמּכָ

ר נֹות ֶאל ָהֶעֶרב ַזּמֵ ֵצאָנה ּבָ ַוּתֵ
ֶצֶלת. ה ְמַצְלּ ֶעְרּגָ ְזִמירֹות ּבְ

ּנֹוָסר ִבְקַעת ּגִ ְוָהְיָתה ָהֶעְדָנה ּבְ
ַמת ִעְבִרּיּות ֶנֱאֶצֶלת. ְלִנׁשְ

יהושע רבינוב / דוד זהבי
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לפנות ערב 

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

י ַהּיֹום, ָיָפִתי, עֹוֵבר.  ּכִ

נּוַח  ֵתֵפְך ָיִדי ּתָ ַעל ּכְ
ְך ּפֹוֵסַע,  י ַעל ַיד ִצֵלּ ְוִצִלּ

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 ּבַ
טּוס  ת ָהֵאיָקִליּפְ ֻחְרׁשַ ּבְ

א.  ְך ִמְתַחּבֵ ָבר ַהחֹׁשֶ ּכְ

ַנִיְך,  ִקיָעה ֵמִאיר ּפָ ַאְך... אֹור ׁשְ
תֹוְך ָיִדי מּוֶטֶלת,  ֵתְך ּבְ ַצּמָ

י ֵעיַנִיְך,  ּתֵ חֹרֹות, ֵהן ׁשְ חֹרֹות, ׁשְ ּוׁשְ
ְוַהּיֹום, ָיָפִתי, עֹוֵבר. 

ֶרְך,  ְך ֶאְצִלי ַעל ּבֶ יִמי רֹאׁשֵ ׂשִ
ַרח,  חָֹרה ֶאְקַלע ְלָך ּפֶ ְ ה ַהּשׁ ּמָ ּצַ ּבַ

ֶרְך,  יר ַהּדֶ רֹות ֶאת ׁשִ ִצּפֹוִרים ׁשָ
טּוס  ת ָהֵאיָקִליּפְ ַעל ֻחְרׁשַ

ה.  ְיָלה ְמַכּסֶ ָבר ַהּלַ ּכְ

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

דֹות ַיְנׁשּוף צֹוֵרַח  ֶמְרַחב ׂשָ ּבְ
ן.   ְוַאֲחָריו ִיְלַלת ַהּתַ

יעקב שבתאי / סשה ארגוב

שבת 

יָנה, ּגִ ְך ּבַ ֶלם ַאֲחרֹון ְוׂחׁשֶ ּתֶ
ְנִגיָנה. ַהּיֹום ָאַמר ֶאת סֹוף ַהּמַ

מּוָנה, י ָחַתם ֶאת ַהּתְ ֶעֶרב ֲחִריׁשִ
כּוָנה. ְך ָנָחה ַהׁשְּ ין אֹור ְוחֹׁשֶ ּבֵ

ה ַאֲחרֹוָנה. ג ָאַסף ַחּכָ ַדּיָ
ָנה. י ּפָ ִ ׁשּ ָבר יֹום ׁשִ ִהֵנה ּכְ
ְנֵפי ַהּיֹוָנה ׁשּוֵקי ָהִעיר, ּכַ

ּתֶֹנת ְלָבָנה. ָלְבׁשּו ּכֻ

ם. ָלּ ְלָחן מּוָכן ְוֶנֱאְספּו ּכֻ ֻ ַהּשׁ

ה. ֵנרֹות ּדֹוְלִקים ִעם ַיִין ְוַחָלּ
ַלם א ִנׁשְ לֹּ ֶ ָלה, ּוַמה ׁשּ יֹום ָעָמל ָכּ

אּוַלי ַנְתִחיל ָמָחר ֵמַהְתָחָלה.
נתן יונתן / נחום היימן

שבת שלום
ת. ּבָ ָנּה ָנִסיר ִלְכבֹוד ַשׁ ל ִפּ ֶאת ָהָאָבק ִמּכָ

ת. ּבָ מּוָנה ָיָפה ִנְתֶלה ִלְכבֹוד ַשׁ יר ְתּ ַעל ַהִקּ
ת ּבָ יׁש ִלְכבֹוד ַשׁ ה ִשְֹמָלה ְנִקָיּה ַנְלִבּ ּבָ ַלּבֻ

לֹום ת ָשׁ ּבָ לֹום ַשׁ ת ָשׁ ּבָ ַשׁ
ְמָחה ַהּיֹום. ְמנּוָחה וִשׂ

ת ּבָ יַע ִלְכבֹוד ַשׁ ה ַנּצִ ּבָ ה ְלָבָנה ַלּבֻ ִמָטּ
ת, נֹוָרה ָנִכין ִלְכבֹוד ַשּבָ ְמּ ֵנר ָקָטן ַבּ

ת. ּבָ יר ִלְכבֹוד ַשׁ ְמָחה ָנִשׁ יר ְמנּוָחה וִשׂ ִשׁ
לֹום ת ָשׁ ּבָ לֹום ַשׁ ת ָשׁ ּבָ ַשׁ

ְמָחה ַהּיֹום. ְמנּוָחה ְוׂשִ
 מינה חפץ  / יצחק אדל 

   



בית תפילה ישראלי32    | ומועד    סידור ערב שבת     | לקראת שבת   

על אהבתך אשתה גביעי  

ה ְגִביִעי,  ּתֶ ַעל ַאֲהָבֶתָך ֶ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 ָבְך יֹום ׁשַ

יֹום ִראׁשֹון ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה,  ֵאֵצא ּבְ
ֲעָרָכה.  ת ַהּמַ ּבָ ַלֲערֹוְך ְליֹום ׁשַ
י,  ִליׁשִ ְ ִני אֹו ַלּשׁ י ְלי ֹום ׁשֵ ַמה ִלּ
יר ְמאֹורֹוָתיו יֹום ָהְרִביִעי.  ַיְסּתִ

י,  ר טֹוב ִמּיֹום ֲחִמיׁשִ ַמע ְמַבּשֵׂ ֶאׁשְ
י.  י ָמֳחָרת ִיְהֶיה נֶֹפׁש ְלַנְפׁשִ ּכִ

ֵמָחה,  י ׂשְ י ַנְפׁשִ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ֶאְמָצא ּבְ
נּוָחה.  י ָקְרָבה ֵאַלי ֵעת ַהּמְ ּכִ

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

ָמׁשֹות,  ְ ין ַהּשׁ ֲעָמה ִלי ֵעת ּבֵ ַמה ָנּ
ִנים ֲחָדׁשֹות. ת ּפָ ּבָ ֵני ׁשַ ִלְראֹות ּפְ

ר' יהודה הלוי 

מי אוהב את השבת 

א! א ְוַאָבּ ת? ִאָמּ ּבָ ִמי אֹוֵהב ֶאת ַהׁשַּ
א! ת? ַסְבָתא ְוַסּבָ ּבָ ִמי אֹוֵהב ֶאת ַהׁשַּ

ת?  ּבָ ִמי אֹוֵהב ֶאת ַהׁשַ
. ה ְוַאְתּ ֲאִני, ַאָתּ

ְמַעט! ל ָהעֹוָלם ּכִ ּכָ
ת? ל יֹום ַֹשּבָ ה לֹא ּכָ ָאז ָלָמּ

י ִליׁשִ ִני ְשּׁ יֹום ִראׁשֹון ׁשֵ
ָנה. ְך ׁשָ ל יֹום ִנְמׁשָ ּכָ

ָנה. ַמָתּ י נֹוֵתן ְבּ ְרִביִעי ֶאת ֲחִמיִשׁ
ַהָיִּמים עֹוְבִרים ְלַאט 

י ִראׁשֹון ַעד ֲחִמיִשׁ
ת ּבָ ְוָמָחר ָמָחר ַשׁ

י. ּ ִשׁ ָבר יֹום ִשׁ א ְכּ י ּבָ ּכִ

ת...  ּבָ ִמי אֹוֵהב ֶאת ַהׁשַ

רֹות ֵמרֹב ִשְֹמָחה ת ַהִצּפֹוִרים ָשׁ ָבּ ַשׁ ּבְ
יעּוִרים  ת ֵאין ִשׁ ּבָ ַשׁ ּבְ

ל ְמנּוָחה. ֶזה יֹום ֶשׁ
ל ֵעץ מֹוֶדה ת ּכָ ּבָ ַשׁ ְבּ

ֶמׁש ַעל אֹוָרּה ּ ַלֶשׁ
ֶדה ָשׂ ְורֹוֶקֶדת ּבַ

ָרה. ם ֶעְדָנה ַהּפָ ַגּ

ת...  ּבָ ִמי אֹוֵהב ֶאת ַהׁשַ

ּלֹו ן ִעם ָהִעּתֹון ֶשׁ ת ָאִבי ָיֵשׁ ּבָ ַשׁ ּבְ
א, ה יֹוֵתר ִמלֹּ ן ַהְרּבֵ י אֹוֶמֶרת ּכֵ ְוִאִמּ

ת הּוא יֹום ֶנְחָמד ּבָ יֹום ַשׁ
יֹוֵתר ִמּכֹל ַאֵחר -

ת  ָבּ ְוָקא יֹום ַשׁ ה ַדּ ָאז ָלָמּ
ך ַמֵהר...? ל ּכָ עֹוֵבר ּכָ
אהוד מנור / רפי בן משה
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תן שבת ותן שלום 

ָבר ִמְתָאְרִכים  ָלִלים ּכְ ַהּצְ
ֳהַרִים  ַאַחר ַהּצָ

לֹום  ת ְוֵתן ׁשָ ּבָ ן ׁשַ ּתֵ
ַלִים.  ָלִעיר ְירּוׁשָ

ַעת ַמְלכּות  ְוֵתן ָלנּו ׁשְ
ִים  ין ַעְרּבַ ּבֵ זֹאת ׁשֶ ּכָ

ַלִים.  ִעיר ְירּוׁשָ ת ּבָ ּבָ לֹום ְוֵתן ׁשַ ן ׁשָ ּתֵ

ת  ּבָ ַ ָאה ַהּשׁ ה ּבָ ִהּנֵ
ַמִים  ָ ִעם סֶֹמק ַהּשׁ

לֹום  ת ְוֵתן ׁשָ ּבָ ן ׁשַ ּתֵ
ַלִים.  ָלִעיר ְירּוׁשָ

לֹום יֹוֵרד ָעַלי  ה ׁשָ ִהּנֵ
ָנַפִים  ְצחֹור ּכְ יֹוֵרד ּבִ

ַלִים.  ִעיר ְירּוׁשָ ת ּבָ ּבָ לֹום ְוֵתן ׁשַ ן ׁשָ ּתֵ

לֹום  ת ְוֵתן ׁשָ ּבָ ן ׁשַ ּתֵ
ַלִים.  ִעיר ְירּוׁשָ ּבָ

ם  ּלָ ִלים ּכֻ ְגּדָ ל ַהּמִ ּכָ
ִים  ֲחִוים ַאּפַ ּתַ ִמׁשְ

לֹום  ת ְוֵתן ׁשָ ּבָ ן ׁשַ ּתֵ
ַלִים.  ָלִעיר ְירּוׁשָ

ה ִנְדָלק  דֹול ִהּנֵ אֹור ּגָ
ִאיׁשֹוֵני ֵעיַנִים  ּבְ

ַלִים.  ִעיר ְירּוׁשָ ת ּבָ ּבָ לֹום ְוֵתן ׁשַ ן ׁשָ ּתֵ

לֹום  ת ְוֵתן ׁשָ ּבָ ן ׁשַ ּתֵ
ַלִים. ִעיר ְירּוׁשָ ּבָ

חיים חפר / דובי זלצר

 

האורח 

ַער ֵיׁש אֹוֵרַח  ַ ּשׁ ִאם ּבַ
ַחת ֵמֵעֶבר ָים  ּנָ ׁשֶ
יַע ָלאֹוֵרַח  ַמה ַנּצִ

ם?  ָ בֹואֹו ִמּשׁ ּבְ

ַרח ָלָבן, ַיִין ָאדֹם,  ֶטֶנא ָירֹק, ּפֶ
ֶמַלח  ת ּבְ ּפַ

ׁש  ּיֵ ֶ ֶזה ַמה ּשׁ
אן.  נּו ּכָ ב ִאּתָ ׁשֵ

ִית  נּו, ֶזה ַהּבַ ב ִאּתָ ׁשֵ
ר ְדּבָ תּוַח ַלִמּ ִריס ּפָ ּתְ
ִית  ֶבן ּבַ נּו ּכְ ב ִאּתָ ׁשֵ

ֵהֶלְך ָזר.  לֹא ּכְ

ֶטֶנא ָירֹק... 

ִתי  ה ַהּפֶ ב ַהּזֶ ְוַהּלֵ
ים  ַעם לֹא ַיְחּכִ ַאף ּפַ ׁשֶ

ׁשּוב ִנְדַלק ְוׁשּוב ֵהִריַע 
ים.  ְרַחּקִ ֶאל ַהּמֶ

ֶטֶנא ָירֹק... 

ְיָתה  ָהאֹוְרִחים הֹוְלִכים ַהּבַ
ר  תּוַח ׁשּוב ִנְסּגַ ִריס ּפָ ּתְ

ְלָחן ָנעּור ְוֵריק  ֻ ַהּשׁ
ַאר ׁשְ ּנִ ֶ ְוֶזה ַמה ׁשּ

ֶטֶנא ָירֹק...
נעמי שמר
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קבלת שבת
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ת  ו ר נ ת  ק ל ד ה

ִמְצוָֹתיו נּו בְּ ׁשָ ר ִקדְּ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאתָּ בָּ
ת. בָּ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ְוִצוָּ

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

רּוְך. ת , ּבֹוֵאְך ּבָ ּבָ רּוְך ּבֹוֵאך ׁשַ ּבָ
ְלָוה ְרגֹוַע, ֶאת ַהׁשַּ ְך ֶאת ַהּמַ ָהִביִאי ָנא ִעָמּ

ת ָעָמל ל ֲהֻמּלַ ִנים ׁשֶ בּוַע ַרב-ּפָ ַאַחר ׁשָ ְלּ ׁשֶ
ר ִלְרקֹם תֹוכֹו ֶאְפָשׁ ּבְ ֶאת ֶהָחָלל, ֶשׁ
ַיַחד ּוְלַבד, ֵאין סֹוף ֶשל ֲחלֹומֹות ּבְ

ּה נּוַכל  ִחּלֹות ֶשּבָ ַעת ַהּמְ ֶאת ְשׁ
ִעימֹות ִלּבֹו ֶשל ַהּזּוָלת. מַֹע ֶאת ּפְ ִלְשׁ

רּוְך ֵנֵרְך.  רּוְך ּבֹוְרֵאְך, ּבָ רּוְך ּבֹוֵאְך, ּבָ ת, ּבָ ּבָ ׁשַ

ברכת קיבוץ משמרות

ָכל ָהעֹוָלמֹות   ְלַהְדִליק ֵנרֹות ּבְ
ת. ּבָ זֹוִהי ׁשַ

ת ּבָ ְלַהְדִליק ֵנרֹות ׁשַ
זֹוִהי ְקִפיַצת ֶנֶפׁש ֲהַרת ְנצּורֹות
ּה ִמְסּתֹוִרין ּיֵש ּבָ ר, ׁשֶ ְלָים ֶנְהּדָ

ִקיָעה. ּ ל ֵאׁש ַהְשׁ ׁשֶ
ַהְדִליִקי ַהֵנּרֹות ֵיָהֵפְך ּבְ

ַחְדִרי ִלְנַהר ִדי-ּנּור, 
י.                             ֶרֶקת ׁשֹוֵקַע ִלּבִ דֹות ּבָ ַאׁשְ ּבְ

זלדה
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ת  ו נ ב ה ו ם  י נ ב ה ת  כ ר ב

ם י נ ב ל

ה. ֶ ֶאְפַרִים ְוִכְמַנּשׁ ְמָך ֱאלִֹהים ּכְ ְיׂשִ
ת ו נ ב ל

ָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל ְוֵלָאה. ׂשָ יֵמְך ֱאלִֹהים ּכְ ְיֹשִ

ם ל ו כ ל

ְמֶרָך  ְיָבֶרְכָך יהוה ְוִיְשׁ
ךָּ  ָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶנּ ָיֵאר יהוה ָפּ

ָניו ֵאֶליָך  א יהוה ָפּ ׂ ִיָשּ
לֹום. ם ְלָך ָשׁ ְוָיֵשׂ

ם י ד ל י ה ת  כ ר ב

ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו,   ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
ִמיד,  נּו, ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ּתָ ְחּתֵ ּפַ מֹר ַעל ִמׁשְ ׁשְ ּתִ ׁשֶ

תֹוֵכנּו,  ְמָחה ְוָהַאֲהָבה ׁשֹוָרה ּבְ ֵהא ַהׂשִּ ּתְ ֶשׁ
ָלה, ַצַער ְוַאְכָזָבה. ָהַרֲחָמן ָהֵגן ָעֵלינּו.  ל ַמְכאֹוב ְוַחּבָ ְוָהֵגן ָעֵלינּו ִמּכָ

ְדּתָ עֹז, י עֹוְלִלים ִיּסַ ר ִמּפִ ָאב ָהַרֲחָמן, ֲאׁשֶ
ם לֹא ּתֹאַבד ֲעֵליֶהם,  ְרּכָ ּדַ א ַהְנֵחה ֶאת ְיָלֵדינּו יהוה ֱאלֵֹהינּו, ׁשֶ ָאּנָ

יֶהם ְלעֹוָלם,  ִחּיּוָכם לֹא ָימּוׁש ִמּפִ ְוָהֵאר ֶאת יֹוָמם, ֶשׁ
ָגִעים ָרִעים,  ְוַהְרֵחק ֵמֲעֵליֶהם ּפְ

ִמיד.  לֹום ּוְבִגיל ּתָ ׁשָ יֵבם ֵאֵלינּו ּבְ ַוֲהׁשִ
ַח הֹוִרים ִויָלִדים. ּמֵ ה יהוה, ְמשַֹ רּוְך ַאּתָ ּבָ

אשרת מורג

ש  פ נ
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ש פ נ ד  י ד י
ְיִדיד ֶנֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן 

ָך ֶאל ְרצֹוֶנָך.  ְמׁשְֹך ַעְבְדּ
ל  מֹו ַאּיָ ָך ּכְ ָירּוץ ַעְבּדְ

ֲחֶוה ֶאל מּול ֲהָדֶרָך.  ּתַ ִיׁשְ
ֶיֱעַרב לֹו ְיִדידּוֶתיָך 

ִמּנֶֹפת צּוף ְוָכל ָטַעם.

ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם 
י חֹוַלת ַאֲהָבֶתָך.  ַנְפׁשִ

ָאָנא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה 
ַהְראֹות ָלּה נַֹעם ִזיֶוָך.  ּבְ
א.  ְתַחֵזּק ְוִתְתַרּפֵ ָאז ּתִ

ְמַחת עֹוָלם ּה ׂשִ ְוָהְיָתה ָלּ

ָוִתיק ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך 
ן ֲאהּוֶבָך.  ְוחּוָסה ָנא ַעל ּבֶ
י  ה ִנְכסֹף ִנְכַסְפּתִ ּמָ י ֶזה ּכַ ּכִ

ִתְפֶאֶרת ֻעֶזָּך.  ִלְראֹות ּבְ
י  ה ָחְמָדה ִלּבִ ֵאּלֶ

ם. ְתַעּלָ ְוחּוָסה ָנא ְוַאל ּתִ
 

ֶלה ָנא ּוְפרֹוס ֲחִביבי ָעַלי ִהּגָ
לֹוֶמָך. ת ׁשְ ֶאת ֻסּכַ

בֹוֶדָך ִאיר ֶאֶרץ ִמּכְ ּתָ
ְך.  ְמָחה ּבָ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

י ָבא מֹוֵעד  ַמֵהר ָאהּוב ּכִ
יֵמי עֹוָלם.  נּו ּכִ ְוָחּנֵ

ר' אלעזר אזכרי
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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 עֹוֶדִנּ 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

ים,  ִמי ָהִאיׁש  ֶהָחֵפץ ַחּיִ
אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע, 
ר ִמְרָמה. ּבֵ ָפֶתיָך ִמּדַ ּוׂשְ
ה טֹוב,  סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ
לֹום ְוָרְדֵפהו.  ׁש ׁשָ ּקֵ ּבַ

תהלים לד

א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹוא ֶעְזִרי. ֲעלֹות  ֶאּשָׂ יר ַלּמַ ׁשִ
ַמִים ָוָאֶרץ. ה ׁשָ ֶעְזִרי ֵמִעם יהוה עֹׂשֵ

ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרָך. ּתֵ ַאל ּיִ
ָרֵאל. ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ִהּנֵ

ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך. יהוה ׁשְֹמֶרָך יהוה ִצּלְ

ְיָלה. ּלָ ה ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש לֹא ַיּכֶ ֶ יֹוָמם ַהׁשּ
ָך. מֹר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ ָמְרָך ִמּכָ יהוה ִיׁשְ

ה ְוַעד עֹוָלם. ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ יהוה ִיׁשְ
תהלים קכא
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ְך ָקָרא ָלְיָלה, ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר, יֹום ֶאָחד. ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום ְוַלחֹׁשֶ ַוּיִ
בראשית א ה

מקובלי צפת חיברו לפני כארבע–מאות שנה טקס קבלת שבת המקדים את תפילת 
ערבית לשבת. ששת המזמורים הפותחים את קבלת השבת מסמלים את ששת ימי 

המעשה בבריאת העולם, והפיוט לכה דודי עומד כנגד השבת.

ֵענּו.   ָנִריָעה ְלצּור ִיׁשְ ָנה ַליהוה,   ְלכּו ְנַרּנְ
ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו.  ּבִ תֹוָדה  ָמה ָפָניו ּבְ ְנַקּדְ

ל ֱאלִֹהים.  דֹול ַעל ּכָ ּוֶמֶלְך ּגָ דֹול יהוה   י ֵאל ּגָ ּכִ
ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו.  ָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ   ר ּבְ ֲאׁשֶ
ת ָיָדיו ָיָצרּו.  ׁשֶ ְוַיּבֶ הוּ  ם ְוהּוא ָעׂשָ ר לֹו ַהּיָ ֲאׁשֶ

נּו.  ִנְבְרָכה ִלְפֵני יהוה עֹׂשֵ ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה,   ּתַ ּבֹאּו ִנׁשְ
ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו,  י הּוא ֱאלֵֹהינּו   ּכִ
ְמִריָבה,  ְקׁשּו ְלַבְבֶכם ּכִ ַאל ּתַ ָמעּו.   קֹלֹו ִתׁשְ ַהּיֹום ִאם ּבְ

ר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם,  ֲאׁשֶ ר.  ְדּבָ ּמִ ה ּבַ יֹום ַמּסָ ּכְ
דֹור,  ָנה ָאקּוט ּבְ ִעים ׁשָ ַאְרּבָ ם ָראּו ָפֳעִלי.  ָחנּוִני ּגַ ּבְ

ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי.  ָואַֹמר ַעם ּתֵֹעי ֵלָבב ֵהם,  
ִאם ְיבֹאּון ֶאל ְמנּוָחִתי. י,   י ְבַאּפִ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ

ה
צ

ם 
לי

ה
ת
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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

בֹוַע, 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 רֹאׁשִ

יֶהן ִלְבלַֹע ֲערּו ֶאת ּפִ י ָנָהר ְצֻהּבֹות ּפָ ּנֵ ׁשֹוׁשַ
ט, ָ ב ַהּשׁ ָ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'

שיר ליל שבת
ְיָלה ֲהָתבֹוִאי ֵאַלי ַהּלַ

ָחֵצר. ָבר ָיְבׁשּו ּבֶ ָבִסים ּכְ ּכְ
ַעם לֹא ַדי ָלּה, ַאף ּפַ ִמְלָחָמה ֶשׁ

ָמקֹום ַאֵחר  יו ּבְ ִהיא ַעְכׁשָ

ִלי ֶהֶרף ִבים ּבְ ים ׁשָ ּוְכִביׁשִ
ִלי רֹוְכבֹו סּוס ּבְ ם ּכְ ְלַבָדּ

ֶעֶרב ר ּבָ ִית ִנְסַגּ ְוַהּבַ
ּבֹו. ַעל ַהּטֹוב ְוָהָרע ֶשׁ

בּול הּוא י ַהּגְ ְוָיַדְענּו ֵהיֵטב ּכִ
ם. ָקרֹוב, ְוָאסּור ָלנּו ׁשָ

ל: "ַוְיֻכּלּו ּלֵ ָאִבי ִהְתּפַ
ָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם".

ָצָבא ְוָהָאֶרץ ֶהֱאִפילּו,
עֹוד ְמַעט ְוָכָבה ָהאֹור.

ַמִים ִהְתִחילּו ּה ׁשָ ְצָוה ּבָ ַהּמִ
ַנִים ְצִריִכים ִלְגמֹור. ׁשּוב ַהׁשְּ

יהודה עמיחי / משה וילנסקי

השבעה 

לֹום ל ָשׁ ת ֶשׁ ּבָ ּבִֹאי ׁשַ
ל ָיֵרַח ָאדֹם ַעְרּבֹו ׁשֶ ּבְ
ץ ת ַאְלַקּבֵ ִפּלַ ֲעִלי ִמּתְ

ִלְקָראֵתנּו,
לֹום ל ָשׁ ת ׁשֶ ּבָ ּבִֹאי ׁשַ

ֵאֵלינּו ֵאֵלינּו
ּבִֹאי 
ת  ּלַ ּכַ

ת ּבָ ַ ַהׁשּ
ֶזה ל ָיֵרַח ּכָ ַעְרּבֹו ׁשֶ ּבְ

ֶזה ּכָ ִאי ׁשֶ לֹא ַאּבָ
ֶזה ּכָ ְואֹוי ַוֲאבֹוִאי ׁשֶ

ַהְדֵהד ּבְ
קֹול ּבֹוֵדד
ַעל אֹודֹות

זֹאת
ַטָנּה ַאְדַמת ָהָאָדם ַהּקְ

יִתית ַהּבֵ
נּו ְמאֹד ּלָ ְוׁשֶ

זֹאת ּכָ
נּו ּלָ נּו ׁשֶ ּלָ ׁשֶ

ְמאֹד.
אברהם חלפי
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ַעׂש ֱאלִֹהים  ין מַ ִים ָלָמִים. ַוּיַ יל ּבֵ ִים, ִויִהי ַמְבּדִ תֹוְך ַהּמָ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ
ר ֵמַעל ָלָרִקיַע  ִים ֲאׁשֶ ַחת ָלָרִקיַע ּוֵבין ַהּמַ ר ִמּתַ ִים ֲאׁשֶ ין ַהּמַ ל ּבֵ ְבּדֵ ֶאת ָהָרִקיַע, ַוּיַ

ִני. ָמִים, ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ׁשֵ ְקָרא ֱאלִֹהים ָלָרִקיַע ׁשָ ַוְיִהי ֵכן. ַוּיִ
בראשית א ו-ח

יר ָחָדׁש,  ירּו ַליהוה  ׁשִ ׁשִ
מֹו,  ְרכּו ׁשְ ירּו ַליהוה , ּבָ ׁשִ

בֹודֹו, רּו ַבּגֹוִים ּכְ ַסּפְ
ל ְמאֹד,  י ָגדֹול יהוה ּוְמֻהּלָ ּכִ

ים ֱאִליִלים,  ל ֱאלֵֹהי ָהַעּמִ י ּכָ ּכִ
הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו 

ים, חֹות ַעּמִ ּפְ ָהבּו ַליהוה  ִמׁשְ
מֹו,  בֹוד ׁשְ ָהבּו ַליהוה  ּכְ

ַהְדַרת קֶֹדׁש,  ֲחוּו ַליהוה  ּבְ ּתַ ִהׁשְ
ִאְמרּו ַבּגֹוִים 

ּמֹוט.  ל ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ַאף ּתִ
ַמִים  ָ ְמחּו ַהּשׁ ִיׂשְ

ם ּוְמלֹאֹו, ִיְרַעם ַהּיָ
ל ֲעֵצי ָיַער נּו ּכָ ָאז ְיַרּנְ

י ָבא  ּכִ
ֶצֶדק  ֵבל ּבְ ּפֹט ּתֵ ִיׁשְ

ל ָהָאֶרץ. ירּו ַליהוה  ּכָ ׁשִ
רּו ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו. ּשְׂ ּבַ

ים ִנְפְלאֹוָתיו. ָכל ָהַעּמִ ּבְ
ל ֱאלִֹהים. נֹוָרא הּוא ַעל ּכָ

ה. ַמִים ָעׂשָ ַויהוה ׁשָ
ׁשֹו. ִמְקּדָ עֹז ְוִתְפֶאֶרת ּבְ
בֹוד ָועֹז. ָהבּו ַליהוה  ּכָ

אּו ִמְנָחה ּובֹואּו ְלַחְצרֹוָתיו. ׂשְ
ל ָהָאֶרץ. ָניו ּכָ ִחילּו ִמּפָ

יהוה ָמָלְך. 
ִרים. ֵמיׁשָ ים ּבְ ָיִדין ַעּמִ

ְוָתֵגל ָהָאֶרץ. 
ר ּבֹו.  ַדי ְוָכל ֲאׁשֶ ַיֲעלֹז ׂשָ

ִלְפֵני יהוה 
ּפֹט ָהָאֶרץ.  י ָבא ִלׁשְ ּכִ

ֱאמּוָנתֹו. ים ּבֶ ְוַעּמִ
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אלוהים נתן לך במתנה 

ָנה ַמּתָ ֱאלִֹהים ָנַתן ְלָך ּבְ
ָבר ִנְפָלא דֹול, ּדָ ָבר ּגָ ּדָ

ָנה ַמּתָ ֱאלִֹהים ָנַתן ְלָך ּבְ
ֵני ָהֲאָדָמה ים ַעל ּפְ ֶאת ַהַחּיִ

ְיָלה ְוַהּיֹום ָנַתן ְלָך ֶאת ַהּלַ
ְקָוה ַוֲחלֹום ַאֲהָבה ּתִ

ַקִיץ, חֶֹרף, ְסָתו, ָאִביב
יט ָסִביב ָמה טֹוָבה ְלַהּבִ ְנׁשָ

ים דֹות ְיֻרּקִ ָנַתן ְלָך ׂשָ
ָרִחים ְוֵעִצים ְמַלְבְלִבים ּפְ

ים ְנָהרֹות, ְנָחִלים ְוַיִמּ
ַמִים, ָיֵרַח, ּכֹוָכִבים ׁשָ

ָנה ַמּתָ ֱאלִֹהים ָנַתן ְלָך ּבְ
ָבר ִנְפָלא דֹול, ּדָ ָבר ּגָ ּדָ

ָנה  ַמּתָ ֱאלִֹהים ָנַתן ְלָך ּבְ
ֵני ָהֲאָדָמה ים ַעל ּפְ ֶאת ַהַחּיִ

תֹות ּבָ ים ְוׁשַ ָנַתן ְלָך ַחּגִ
ָרֵאל ֶאֶרץ ָהָאבֹות ֶאת ִיׂשְ

ים ֲחלֹומֹות ָיַדִים ְורֹאׁש ְלַהְגׁשִ
ְפָלאֹות ל ַהּנִ ָנַתן ְלָך ֶאת ּכָ

ְך ָיִפים ל ּכָ ָבִרים ּכָ ָנַתן ְלָך ּדְ
ְלָהִביא ַלעֹוָלם ְיָלִדים

יִרים, ִלְראֹות ְצָבִעים ִ ְלַהֲאִזין ַלּשׁ
יָך ֱאלִֹהים הֹו, ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ

ָנה ַמּתָ ן ִלי ַרק עֹוד ּבְ ֱאלִֹהים, ּתֵ
ה, ַאְך ִנְפָלָאה ָנה ְקַטּנָ ַמּתָ

ָנה ן ִלי ַרק עֹוד ַמּתָ ֱאלִֹהים, ּתֵ
ֵני ָהֲאָדָמה. לֹום ַעל ּפְ ָ ֶאת ַהּשׁ

דוד חלפון / איתן מסורי

הללויה  

ָאָדם חֹוֵזר ּוְקִציר יֹומֹו 
ָצנּוַע הּוא ְוַדל, 

ּבֹו ָצרֹות ַהחֹל  ְוַעל ּגַ
ל.  ִמְגּדָ עֹוְמסֹות לֹו ּכְ

ְתאֹום  ּוְלָפָניו רֹוֶאה ּפִ
ּתֹו  ל ּבִ י ֵעיֶניָה ׁשֶ ּתֵ ֶאת ׁשְ

ר, ְוֵהן ִאּתֹו  ְוהּוא ָאז ׁשָ
רֹות ַהְללּוָיּה.  ׁשָ

יר  ִ ַהְללּוָיּה, ְוֶזה ַהּשׁ
ּנֹות ָהִעיר  ל ּפִ עֹוֶלה ִמּכָ

ּתֹו  י ֵעיֵני ּבִ ּתֵ ָהָאָדם ּוׁשְ ׁשֶ ּכְ
ִרים ַהְללּוָיּה.  ׁשָ

ְנָיָניו  ּבֹוֶנה ָאָדם ֶאת ּבִ
ֵמֶהֶבל ּוְקָלִפים, 

יֹום יֹום טֹוֵרַח ְוָעֵמל 
יֹום יֹום ֵהם ִנְטָרִפים. 

ן ְקָלָפיו  ֲאָבל ֶאל מּול ֻחְרּבַ
ֶמׁש ֵמָעָליו  ֶ עֹוָלה ַהּשׁ

ְוהּוא אֹוֵסף אֹוָתם ֵאָליו 
ר ַהְללּוָיּה.  ְוׁשָ

יר  ִ ַהְללּוָיּה ְוֶזה ַהּשׁ
ּנֹות ָהִעיר  ל ּפִ עֹוֶלה ִמּכָ

ל ְקָלָפיו  ָהָאָדם אֹוֵסף ֶאת ּכָ ׁשֶ ּכְ
ר ַהְללּוָיּה.  ְוׁשָ

ֵני ָהֵאל  ּפְ ים ָיַמי ִבּ רּוׂשִ ּפְ
י  ְרּכִ יֹוֵדַע הּוא ּדַ

ִפּלֹות  מֹו ּתְ יַרי ּכְ ְוָכל ׁשִ
ים  ְרַחּקִ חּו ַלּמֶ ּלְ ׁשֻ

ַואי  יַע סֹוף ַהּתְ ּגִ ּיַ ּוְכׁשֶ
י  ֶקט ֶאת ַחּיַ ׁשֶ ֶאְנַעל ּבְ
יר ָחָדׁש ָצִעיר ְוַחי  ְוׁשִ

ר: ַהְללּוָיּה.  יּוׁשַ

יר  ִ ַהְללּוָיּה, ְוֶזה ַהּשׁ
ָכל ָהִעיר  עֹוד ַיֲעֶלה ּבְ

ְוהּוא ָחָדׁש ְוהּוא ָצִעיר ָוַחי 
ר ַהְללּוָיּה ְוׁשָ

יעקב גלפז / מני גל
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ר ַזְרעֹו בֹו  ִרי ֲאׁשֶ ה ּפְ ב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו ְוֵעץ עֹׂשֶ א ֵעׂשֶ ׁשֶ ...ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּדֶ
י.   ִליׁשִ י טֹוב . ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ׁשְ ְרא ֱאלִֹהים ּכִ ְלִמיֵנהּו; ַוּיַ

בראשית א יב-יג

ים. ים ַרּבִ ְמחּו ִאּיִ ִיׂשְ ֵגל ָהָאֶרץ,  יהוה ָמָלךְ  ּתָ
ְסאֹו. ט ְמכֹון ּכִ ּפָ ֶצֶדק ּוִמׁשְ ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו, 

ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו. ֵלְך,  ֵאׁש ְלָפָניו ּתֵ
ֵחל ָהָאֶרץ. ָרֲאָתה ַוּתָ ֵבל,  ֵהִאירּו ְבָרָקיו ּתֵ

ל ָהָאֶרץ. ְפֵני ֲאדֹון ּכָ ִמּלִ ְפֵני יהוה,   ּדֹוַנג ָנַמּסּו ִמּלִ ָהִרים ּכַ
בֹודֹו. ים ּכְ ְוָראּו ָכל ָהַעּמִ ַמִים ִצְדקֹו,  ָ ידּו ַהּשׁ ִהּגִ
ֱאִליִלים, ְתַהְלִלים ּבָ ַהּמִ ל עְֹבֵדי ֶפֶסל  ֵיבֹׁשּו ּכָ

ַמח ִצּיֹון  ׂשְ ְמָעה ַוּתִ ׁשָ ל ֱאלִֹהים.  ֲחוּו לֹו ּכָ ּתַ ִהׁשְ
ֶטיָך יהוה. ּפָ ְלַמַען ִמׁשְ נֹות ְיהּוָדה,   ֵגְלָנה ּבְ ַוּתָ

ל ֱאלִֹהים. ְמאֹד ַנֲעֵליָת ַעל ּכָ ל ָהָאֶרץ,  ה יהוה ֶעְליֹון ַעל ּכָ י ַאּתָ ּכִ
ׁשֵֹמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו  ְנאּו ָרע,  אֲֹהֵבי יהוה ׂשִ

יֵלם. ִעים ַיּצִ ד ְרׁשָ ִמּיַ
ְמָחה. ֵרי-ֵלב ׂשִ ּוְלִיׁשְ יק,  ּדִ אֹור ָזֻרַע ַלּצַ
ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו. יהוה,  יִקים ּבַ ְמחּו ַצּדִ ׂשִ
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איזה אחלה עולם 

ַחּלֹוִני ֲאִני רֹוֶאה ּבַ ׁשֶ ּכְ
ּמֹוִריק ְלָך ְוַגם ִלי ֵעץ ׁשֶ

ר ְלַעְצִמי, ֵאיֶזה ַאְחָלה עֹוָלם. ֲאִני ׁשָ

ים, ָעָנן הּוא ָלָבן ֻחּלִ ַמִים ּכְ ָ ַהּשׁ
ן ְיָלה ִאיׁשַ ִהיר ּוַבּלַ ְוַהּבֶֹקר ּבָ

ַוֶאְחלֹם ְלַעְצִמי, ֵאיֶזה ַאְחָלה עֹוָלם. 

ים ת, ָיִפים ַוֲחָדׁשִ ׁשֶ ְוָכל ִצְבֵעי ַהּקֶ
ים ֵני ָהֲאָנׁשִ ם ַעל ְפּ ׁשֶ רּוִסים ַאֲחֵרי ַהּגֶ ּפְ

ְך ל ּכָ ְוַהּיֹום ּכֹה ָיֶפה, ְוַקל ִלי ּכָ
ֲאִני אֹוֵהב אֹוָתְך.  לֹוַמר ׁשֶ

ה ּטָ ּמִ ינֹוקֹות ּבֹוִכים ּבַ ה ּתִ ְוִהּנֵ
ֵהם ִיְלְמדּו ְלעֹוָלם לֹא ֵאַדע ֶ ַמה ּשׁ

ר ְלַעְצִמי, ֵאיֶזה ַאְחָלה עֹוָלם. ָאז ֲאִני ׁשָ

ים... ת, ָיִפים ַוֲחָדׁשִ ׁשֶ ְוָכל ִצְבֵעי ַהּקֶ

ים, ָעָנן הּוא ָלָבן ֻחּלִ ַמִים ּכְ ָ ַהּשׁ
ן ְיָלה ִאיׁשַ ִהיר, ּוַבּלַ ְוַהּבֶֹקר ּבָ

ְוֶאְחלֹם ְלַעְצִמי, ֵאיֶזה ַאְחָלה עֹוָלם
ר ְלַעְצִמי), ֵאיֶזה ַאְחָלה עֹוָלם.  ר ְלַעְצִמי (ׁשָ ֲאִני ׁשָ

נוסח עברי: עלי מוהר

תודה

ָראָת  ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ּתֹוָדה ַעל ּכָ
י ָנַתּתָ  ּלִ ֶ ּתֹוָדה ַעל ַמה ּשׁ

ַעל אֹור ֵעיַנִים
ַנִים ָחֵבר אֹו ׁשְ

עֹוָלם ׁש ִלי ּבָ ּיֵ ֶ ַעל ַמה ּשׁ
יר קֹוֵלַח ַעל ׁשִ

ְוֵלב סֹוֵלַח 
ם  ְזכּוָתם ֲאִני ַקּיָ ּבִ ׁשֶ

ָראָת  ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ּתֹוָדה ַעל ּכָ
י ָנַתּתָ  ּלִ ֶ ּתֹוָדה ַעל ַמה ּשׁ

ל ֶיֶלד  ַעל ְצחֹוק ׁשֶ
ֵכֶלת  ֵמי ַהּתְ ּוׁשְ

ַעל ֲאָדָמה ּוַבִית ַחם 
ֶבת  ה ָלׁשֶ ּנָ ּפִ

ה אֹוֶהֶבת  ָ ִאּשׁ
ם  ְזכּוָתם ֲאִני ַקּיָ ּבִ ׁשֶ

ָראָת  ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ּתֹוָדה ַעל ּכָ
י ָנַתּתָ  ּלִ ֶ ּתֹוָדה ַעל ַמה ּשׁ

ר  ל אֹׁשֶ ַעל יֹום ׁשֶ
ר  ִמימּות ְויֹׁשֶ ּתְ

ֱעַלם  ּנֶ ַעל יֹום ָעצּוב ׁשֶ
ִים  ׁשּואֹות ַאְלּפַ ּתְ

ִים  ְוַכּפַ
ם. ְזכּוָתם ֲאִני ַקּיָ ּבִ ׁשֶ

עוזי חיטמן 

פסק זמן 

ֶסק ְזַמן ְולֹא ַלֲחׁשֹב  ָלַקַחת ּפֶ
ם ְולֹא ִלְדאֹג  ֶבת מּול ַהּיָ ָלׁשֶ

ּצּוִצים  ָלֵתת ָלרֹאׁש ָלנּוַח ֵמַהּפִ
ָחִצים  ב ָלנּוַח ֵמַהּלְ ָלֵתת ַלּלֵ

ַמן  ה לֹא ַהּזְ ּזֶ ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ
ם ֲאִני עֹוד לֹא מּוָכן  ֶעֶצם ּגַ ּבְ

ָמה רֹוָצה ְקָצת ְמנּוָחה  ׁשָ ֲאָבל ַהּנְ
ִביל ַלֲחזֹר ָלֲעבֹוָדה  ׁשְ ִלְתּפֹס ֲאִויר ּבִ

ר ָקָטן ְוֶזה חֹוֵלף  ּבֵ אּוַלי ֶזה ַרק ַמׁשְ
ׁשּוט ֲאִני ִנְהֵייִתי ְקָצת ָעֵיף  אּוַלי ּפָ

ֶסק ְזַמן ְולֹא ַלְחׁשֹב  ָלַקַחת ּפֶ
ם ְולֹא ִלְדאֹג  ֶבת מּול ַהּיָ ָלׁשֶ

ּצּוִצים  ָלֵתת ָלרֹאׁש ָלנּוַח ֵמַהּפִ
ָחִצים  ב ָלנּוַח ֵמַהּלְ ָלֵתת ַלּלֵ

ר ָקָטן ְוֶזה חֹוֵלף  ּבֵ אּוַלי ֶזה ַרק ַמׁשְ
ׁשּוט ֲאִני ִנְהֵייִתי ְקָצת ָעֵיף  אּוַלי ּפָ

ֶסק ְזַמן ְולֹא ַלֲחׁשֹב  ָלַקַחת ּפֶ
ם ְולֹא ִלְדאֹג.  ֶבת מּול ַהּיָ ָלׁשֶ

אריק איינשטיין / שם טוב לוי
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ֶלת ַהּיֹום  דֹל ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּגָ דִֹלים ֶאת ַהּמָ אֹרֹת ַהּגְ ֵני ַהּמְ ַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת ׁשְ ... ַוּיַ
ְרִקיַע  ן אָֹתם ֱאלִֹהים ּבִ ּתֵ ְיָלה ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים. ַוּיִ ֶלת ַהּלַ טֹן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ ְוֶאת ַהּמָ

ְך  ין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֹׁשֶ יל ּבֵ ְיָלה ּוְלַהְבּדִ ּיֹום ּוַבּלַ ָמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ, ְוִלְמׁשֹל ּבַ ָ ַהּשׁ
י טֹוב.  ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ְרִביִעי. ְרא ֱאלִֹהים ּכִ ַוּיַ

בראשית א טז-יז

ִמְזמֹור, 
ה, י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ ּכִ יר ָחָדׁש  ירּו ַליהוה ׁשִ ׁשִ

ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו. יָעה ּלֹו ְיִמינֹו,  הֹוׁשִ
ה ִצְדָקתֹו. ּלָ ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ּגִ הֹוִדיַע יהוה ְיׁשּוָעתוֹ 

ָרֵאל. ְלֵבית ִיׂשְ ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתוֹ 
ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאלֵֹהינּו. ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 

רּו. נּו ְוַזּמֵ ְצחּו ְוַרּנְ ּפִ ל ָהָאֶרץ  ָהִריעּו ַליהוה ּכָ
ִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה. ּבְ ִכּנֹור,  רּו ַליהוה ּבְ ַזּמְ

ֶלְך יהוה. ָהִריעּו, ִלְפֵני ַהּמֶ ֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר  ּבַ
ֵבי ָבּה. ֵבל ְויֹׁשְ ּתֵ ם ּוְמלֹאֹו,  ִיְרַעם ַהּיָ
נּו. ַיַחד ָהִרים ְיַרּנֵ ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף, 

ּפֹט ָהָאֶרץ. ִלׁשְ י ָבא  ִלְפֵני יהוה ּכִ
ִרים. ֵמיׁשָ ים ּבְ ְוַעּמִ ֶצֶדק  ֵבל ּבְ ּפֹט ּתֵ ִיׁשְ
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אל נבקש 

ׁש ַהּכֹל ָלַדַעת ַאל ְנַבּקֵ
ָחר י ַהּמָ ְקֵרן ְלַגּבֵ ַאל ִנְסּתַ

ה לֹא נֹוַדַעת ּבָ ּסִ ֵיׁש ִלְפָעִמים ׁשֶ
ָבר ר ַהּדָ ְסּתָ ּנִ ֵיׁש ִלְפָעִמים ׁשֶ

ִרים ָבִרים ִנְסּתָ ֵיׁש ּדְ
לֹא ָנִבין לֹא ֵנַדע

ָבִרים ם ּדְ ה ּגַ ַנֲעׂשֶ
ה ִלי ִסּבָ ְרִאים ּבְ ּנִ ׁשֶ
ָבר ל ּדָ לֹא ָצִריְך ּכָ

אֹל ַלְחקֹר ְוִלׁשְ
ר ם ֻמּתָ ִלְפָעִמים ּגַ

לֹא ַלַדַעת ַהּכֹל

ה ְלָכל ַצַעד ׁש ִסּבָ ַאל ְנַבּקֵ
ל סֹוד ׁש ָלַדַעת ּכָ ַאל ְנַבּקֵ

ה לֹא נֹוַדַעת ּבָ ּסִ ֵיׁש ִלְפָעִמים ׁשֶ
ֶאל ִנְתָיֵאׁש, ַאל ַנְפִסיק ִלְצעֹד

ִרים... ָבִרים ִנְסּתָ ֵיׁש ּדְ

ינּו ָעׂשִ ָבִרים ׁשֶ אי ּדְ ַוּדַ ֵיׁש ּבְ
ים ה לֹא ְמַעּטִ ֵאּלֶ ָנם ּכָ ֶיׁשְ

ינּו ּלִ ה ְלָכל זֹאת לֹא ּגִ ִאם ֲעַדִין ִסּבָ
ָעִתיד. ָתם ּבֶ ה ִסּבָ ֶלּ אּוַלי ְנּגַ

תמי לוי / משה נגר

אני מאמין  

ֲחִקי ַעל ַהֲחלֹומֹות, ֲחִקי ַשׂ ׂשַ
ח. זּו ֲאִני ָהחֹוֵלם ׂשָ

ָאָדם ַאֲאִמין, י ּבָ ֲחִקי ּכִ שַֹ
ְך. י עֹוֵדִני ַמֲאִמין ּבָ ּכִ

רֹור ׁשֹוֶאֶפת, י ּדְ י עֹוד ַנְפִשׁ ּכִ
ז, יָה ְלֵעֶגל ּפָ לֹא ְמַכְרּתִ
ָאָדם, י עֹוד ַאֲאִמין ּבָ ּכִ

רּוחֹו, רּוַח ַעז. ַגם ּבְ

ְבֵלי-ֶהֶבל, ִליְך ּכִ רּוחֹו ַיׁשְ
ֳמֵתי-ַעל ְירֹוְמֶמּנּו ּבָ

ָרָעב ָימּות עֹוֵבד, לֹא ּבָ
ל. ת-ַלּדַ ֶפׁש, ּפַ רֹור ַלֶנּ ּדְ

ֵרעּות ַאֲאִמין, ם ּבָ י ּגַ ֲחִקי ּכִ שַֹ
י עֹוד ֶאְמָצא ֵלב, ַאֲאִמין ּכִ
ְקוֹוָתיו, ם ּתִ ְקוֹוַתי ּגַ ֵלב ּתִ

ֵאב. ר ָיִבין ּכְ ָיחּוׁש אֶֹֹשׁ

ָעִתיד, ם ּבֶ ַאֲאִמיָנה ּגַ
ַחק ֶזה ַהּיֹום, ַאף ִאם ִיִּרְ

לֹום, ּ אּו ָשׁ ַאְך ּבֹוא ָיבֹוא - ִיׂשְּ
אֹם. ָאז ּוְבָרָכה ְלאֹם ִמּלְ

שאול טשרניחובסקי / טוביה שלונסקי

שקט

ֶקט טֹוב, מּוָגן ַלח ִלי ׁשֶ ׁשְ
ן ֶקט ְמֻעָנּ ַלח ִלי ׁשֶ ׁשְ

ן ֶקט ְמֻמּכָ ַלח ִלי ׁשֶ ׁשְ
אן ֶקט לֹא ִמּכָ מַֹע ׁשֶ ִלׁשְ

ְפָסא, ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה. ּקֻ ֶקט ּבַ ַלח ִלי ׁשֶ ׁשְ ּתִ

ן ֶקט ְמֻאְרּגָ ַלח ִלי ׁשֶ ׁשְ
ן ֶקט ְמֻעְדּכָ ַלח ִלי ׁשֶ ׁשְ
ֶקט ְמפָֹאר ַלח ִלי ׁשֶ ׁשְ

ָפר ֶקט ֵמַהּכְ ַלח ִלי ׁשֶ ׁשְ ּתִ
ְפָסא, ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה. ּקֻ ֶקט ּבַ ַלח ִלי ׁשֶ ׁשְ ּתִ

ֶקט,  ֶקט, ׁשֶ ֶקט, ׁשֶ ׁשֶ
ֶקט מֹוְפִתי ׁשֶ
י  ְדּתִ ִמּיֹום ֻהּלַ
ַעד יֹום מֹוִתי

ֶקט ַעד יֹום מֹוִתי ׁשֶ

ר ֶקט ְמֻהּדָ ַלח ִלי ׁשֶ ׁשְ
ר ֶקט ְמֻאְלּתָ ַלח ִלי ׁשֶ ׁשְ

ֶקט ְיֵרִחי ַלח ִלי ׁשֶ ׁשְ
ין ּכֹוָכִבים ֶקט ּבֵ ַלח ִלי ׁשֶ ׁשְ ּתִ

ְפָסא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ּקֻ ֶקט ּבַ ַלח ִלי ׁשֶ ׁשְ ּתִ
יונה וולך / יובל מסנר
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ים,  ּמִ ּיַ ִים ּבַ רּו ּוְרבּו, ּוִמְלאּו ֶאת ַהּמַ ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים ֵלאמֹר:  ּפְ
י. ָאֶרץ.   ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר, יֹום ֲחִמיׁשִ ְוָהעֹוף ִיֶרב ּבָ

בראשית א כב-כג

נּוט ָהָאֶרץ. רּוִבים ּתָ ב ּכְ יׁשֵ ים,   זּו ַעּמִ יהוה ָמָלְך ִיְרּגְ
ים. ל ָהַעּמִ ְוָרם הּוא ַעל ּכָ דֹול,  ִצּיֹון ּגָ יהוה ּבְ

ָקדֹוׁש הּוא. דֹול ְונֹוָרא,  ְמָך ּגָ יֹודּו ׁשִ
ִרים,  ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ַאּתָ ט ָאֵהב  ּפָ ְועֹז ֶמֶלְך ִמׁשְ

יָת. ה ָעׂשִ ַאּתָ ַיֲעקֹב  ט ּוְצָדָקה ּבְ ּפָ ִמׁשְ
ֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו  ּתַ ְוִהׁשְ רֹוְממּו יהוה ֱאלֵֹהינּו  

ָקדֹוׁש הּוא.
מֹו,  קְֹרֵאי ׁשְ מּוֵאל ּבְ ּוׁשְ כֲֹהָניו  ה ְוַאֲהרֹן ּבְ מׁשֶ

ְוהּוא ַיֲעֵנם. קִֹראים ֶאל יהוה 
ְמרּו ֵעדֹוָתיו  ׁשָ ר ֲאֵליֶהם,  ַעּמּוד ָעָנן ְיַדּבֵ ּבְ

ה ֲעִניָתם,  יהוה ֱאלֵֹהינּו ַאּתָ ְוחֹק ָנַתן ָלמֹו. 
ְונֵֹקם ַעל ֲעִלילֹוָתם. א ָהִייָת ָלֶהם,   ֵאל נֹׂשֵ

ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו,  ּתַ ְוִהׁשְ רֹוְממּו יהוה ֱאלֵֹהינּו  
י ָקדֹוׁש יהוה ֱאלֵֹהינּו. ּכִ
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תפילה תל אביבית
אן ֵאין ָלנּו ּכֶֹתל,  ֵיׁש ַרק ָים לַֹהי - ּכָ ְאֶ

ָכל ָמקֹום ה ֲהֵרי ִנְמָצא ְבּ ֲאָבל ַאָתּ
ם. אן ּגַ ַטח ּכָ ָאז ּבֶ

ֲאִני הֹוֵלך ּפֹה ְלאֶֹרְך ַהחֹוף ׁשֶ ְוָלֵכן, ּכְ
י ה ִאִתּ ַאָתּ ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ

ה ִלי טֹוב. ְוֶזה עֹוׂשֶ
זּוָפה ֶרת, ָיָפה ּוְשׁ ּיֶ ֲאִני רֹוֶאה ַתּ ּוְכׁשֶ

ּה ָאְמָנם ְלַמֲעִני יט ּבָ ֲאִני ַמִבּ
ם ְלַמַעְנָך ֲאָבל ּגַ

תֹוִכי ה ְבּ ַאָתּ י ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ּכִ
תֹוֲכָך. ֲאִני ְבּ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

ְואּוַלי ִנְבֵראִתי
ּתֹוִכי ּתּוַכל ִלְראֹות ִמּ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ָראָת ּבָ ֶאת ָהעֹוָלם ׁשֶ
ֵעיַנִים ֲחָדׁשֹות. ְבּ

עלי מוהר / יוני רכטר

הספיק  חסידיות  מסורות  פי  שעל   ,(1797-1730) מצ'רנוביל  נחום  מנחם  של  עיניים"  "מאור 
לפגוש בצעירותו את הבעל שם-טוב והיה אחד מבכירי תלמידיו של המגיד ממזריטש: וכל זה הוא ע"י 
שהבורא יתברך נתן התורה לישראל שהוא התבלין שמתבלין וממתקין ליצר הרע וע"י התורה השם 
יתברך משכין שכינתו בתוך האדם כמו שאמר הכתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה ח).
ודבורו  חיותו  שמדבק  שע"י  התורה,  אותיות  בתוך  ושורה  מופיע  הוא  ברוך  אין-סוף  שאור  כנודע 
כן בחינת מקדש,  גם  ונקרא האדם  נדבק בחיותו חלק האלוהי המופיע באותיות התורה...  בתורה 
שהבורא ברוך הוא מצמצם שכינתו בתוך האדם העובד ע"י התשוקה והתענוג שיש לו מעבודת האדם 
כאמור לעיל. וכמו שמצינו במקדש הכללי שצמצם הבורא ב"ה שכינתו בין בדי ארון אשר השמים 
ושמי השמים לא יכלכלוהו וכל זה ע"י התשוקה שיש לו יתברך לישראל, כן הוא בבחינת מקדש פרטי 
שהוא האדם, הזוכה להיות מרכבה לו יתברך... עיקר כוונת הבורא בציווי המשכן והמקדש להשרות 

שכינתו במקדש הפרטי, שהוא האדם...

מדרש תנחומא ויצא פרק ו - ילמדנו רבינו: הרואה 
אדם נאה כיצד הוא מברך? כך שנו רבותינו: הרואה 

ואילנות  טובות  בריות 
ברוך  אומר  טובות 
בעולמו.  לו  שככה 
מדרש רבה בראשית 
א  פסקה  יב  פרשה 
המלכים  מלכי  מלך   -
האדם  ברא  הקב"ה 
על  ביבו  ונתן  הזה 
והוא  נאה  והוא  פתחו 
יצחק  רבי  אמר  שבחו 
וייצר  כתיב  מריון  בר 
האדם,  את  אלהים  ה' 
כביכול  יצר  אשר 
מתגאה  הקב"ה 
ראו  ואומר  בעולמו 
וצורה  שבראתי  בריה 
שיצרתי.  ספר השל"ה 
הקדוש - פרשת קרח 
בקשתם  אור:  תורה 
יהיו  העדה  שכל  היה 
תהיה  שלא  קדושים, 
הקדושה  התפשטות 
רק  סגולה,  יחידי  על 
כולם  העדה,  כל  על 
לקדושה.  קרובים  יהיו 

להקשות  ויש  אלהיך,  ה'  אנחנו שמענו  הלא  ואמרו 
למה לא אמר אנכי ה' אלהיכם, אלא הראה הש"י בזה 
לכך  בעיניו,  ואחד מאתנו חשוב  הדיבור, שכל אחד 

אמר בלשון יחיד, כל כן בתוכנו יהיה ה'. 

מגן  ד:  פרק  תשא  כי  תנחומא  מדרש 
בעדי בזכות אבות כבודי שהשרית שכינתך 
לי  "ועשו  ואמרת  בתוכנו 
בתוכם".  ושכנתי  מקדש 
מבקש  "אלהים  מתוך 
הרב  מאת  האדם"  את 
השל:  יהושע  אברהם 
על  לאדם  זקוק  "אלהים 
יעודו".  את  להגשים  מנת 
הרב  עם  ראיון  מתוך 
השל:  יהושע  אברהם 
לעזרתנו.  זקוק  "אלהים 
האדם  את  מגדיר  הייתי 
זקוק  אלהים  אלהי.  כצורך 
של  כתביו  מתוך  אדם. 
רבי מנחם מנדל מקוצק: 
היכן  הבורא?  נמצא  "היכן 
 - להיכנס"  לו  שנותנים 
בידך:  נקוט  יהא  זה  "כלל 
מי שאינו רואה את המקום 
רואהו  אינו  מקום,  בכל 
כמעט   - מקום".  בשום 
מפרידות  שנה  אלפיים 
הסיני- הפילוסוף  בין 
טסה  צ'ואנג  טאואיסטי 
מנדל  מנחם  הרבי  ובין 
מקוצק, אבל שניהם כאחד 
אלוהים.  אחר  החיפוש  לערגת  התייחסו 
כאשר נשאלו על ידי תלמידיהם "היכן נמצא 
שלו,  בדרכו  אחד  כל  ענו,  הם  האלהים?" 

"היכן שנותנים לו להיכנס".
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ה טֹוב ְמאֹד; ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר,  ה, ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּכָ ַוּיַ
י.  ִ ּשׁ ִ יֹום ַהּשׁ
בראשית א לא

ִמְזמֹור ְלָדִוד 
בֹוד ָועֹז. ָהבּו ַליהוה ּכָ ֵני ֵאִלים,   ָהבּו ַליהוה ּבְ

ַהְדַרת קֶֹדׁש. ֲחוּו ַליהוה ּבְ ּתַ ִהׁשְ מֹו,   בֹוד ׁשְ ָהבּו ַליהוה ּכְ
בֹוד ִהְרִעים  ֵאל ַהּכָ ִים.   קֹול יהוה ַעל ַהּמָ

ים: יהוה ַעל ַמִים ַרּבִ
ָהָדר. קֹול יהוה ּבֶ ּכַֹח,  קֹול יהוה ּבַ

ָבנֹון. ר יהוה ֶאת ַאְרֵזי ַהּלְ ּבֵ ַוְיׁשַ קֹול יהוה ׁשֵֹבר ֲאָרִזים.  
מֹו ֶבן ְרֵאִמים. ְריֹון- ּכְ ְוׂשִ מֹו ֵעֶגל ְלָבנֹון,   ְרִקיֵדם ּכְ ַוּיַ
ר.  קֹול יהוה ָיִחיל ִמְדּבָ קֹול יהוה חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש. 

לֹות.  קֹול יהוה ְיחֹוֵלל ַאּיָ ר ָקֵדׁש.  ָיִחיל יהוה ִמְדּבַ
בֹוד. ּלֹו אֵֹמר ּכָ ּוְבֵהיָכלֹו, ּכֻ ֱחׂשף ְיָערֹות.   ַוּיֶ

ב יהוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלם. ׁשֶ ַוּיֵ ב   ּבּול ָיׁשָ יהוה ַלּמַ
לֹום. ָ יהוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ן   יהוה עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

ט
כ

ם 
לי

ה
ת
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ם  ּיָ יָרה ּכַ ִאּלּו ִפינוּ  ָמֵלא ׁשִ
יו  ּלָ ֲהמֹון ּגַ ה ּכַ ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ

ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע  ַבח ּכְ ְפתֹוֵתינּו ׁשֶ ְוׂשִ
ֵרַח  ֶמׁש ְוַכּיָ ֶ ּשׁ ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ּכַ
ָמִים  ֵרי ׁשָ ִנׁשְ ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ּכְ

לֹות,  ַאּיָ ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ּכָ
יִקים ְלהֹודֹות ְלָך  ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסּפִ

יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו.
מתוך תפילת שחרית של שבת

ֶאָחד ֶאָחד ּוְבֵאין רֹוֶאה 
ָטֳהרֹו, ִלאי ּבְ ... ְוׁשּוב ֶאֱעמֹד ִנְפָעם ִלְפֵני עֹוָלם ּפֶ

ן ָנעּול ְוָחתּום, ָזרּוַע ִחידֹות ּוְפָלִאים, ּגַ
ָפַתִים, ַבר ׂשְ ה ֲאֵליֶהם ּדְ לֹא ָחָלה ָבֶהם ָיד ְולֹא ִנּסָ

ַני, ֵלא ָהמֹון ְוִתְמהֹון ֱאלִֹהים ַעל ּפָ ְלָבִבי ִיּמָ
רּוָעה ֶנֱאָלָמה… י ּתְ ְמָעה ּוְבַנְפׁשִ ְזַרח ַהּדִ ֵעיַני ּתִ ּבְ

ח"נ ביאליק



בשם רבי נחוניא בן הקנה
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יר ְצרּוָרה.   ִתּ ת ְיִמיְנָך ַתּ כֹחַ  ְגֻדַלּ א ְבּ ָאָנּ
ֵבנּו, ַטֲהֵרנּו, נֹוָרא.  ְגּ ָך, ַשׂ ת ַעְמּ ל ִרַנּ ַקֵבּ
ְמֵרם.  ָבַבת ָשׁ י ִיחּוְדָך ְכּ ָנא ִגּבֹור, דֹוְרֵשׁ

ְמֵלם.  ִמיד ָגּ ְרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ָתּ ָבּ
רֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך.  ֲחִסין ָקדֹוׁש, ְבּ
ֶתָך. ֵנה, זֹוְכֵרי ְקֻדָשּׁ ָך ְפּ ֵאה, ְלַעְמּ ָיִחיד ֵגּ

ַמע ַצֲעָקֵתנּו, יֹוֵדַע ַתֲעלּומֹות. ל ּוְשׁ ְוָעֵתנּו ַקֵבּ ַשׁ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ
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שיר העמק
ָאה ְמנּוָחה ַלָיֵּגַע ָבּ

ּוַמְרּגֹוַע ֶלָעֵמל.
ֵרַע ָתּ ַלְיָלה ִחֵוּר ִמְשׂ

דֹות ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל. ַעל ְשׂ
ה ּוְלָבָנה ֵמַעל, ַמָטּ ַטל ִמְלּ

ית ַאְלָפא ַעד ַנֲהָלל. ִמֵבּ

יל? ְיָלה ִמֵלּ ַמה, ַמה ַלּ
ִיְזְרֶעאל. ָמָמה ְבּ ְדּ

ְפֶאֶרת,  נּוָמה ֵעֶמק, ֶאֶרץ ִתּ
ֶמֶרת. ָאנּו ְלָך ִמְשׁ

ָגן ִמְתנֹוֵעַע, ָים ַהָדּ
יר ָהֵעֶדר ְמַצְלֵצל, ִשׁ

דֹוֶתיָה, זֹוִהי ַאְרִצי ּוְשׂ
ֶזהּו ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל.

ל בַֹרְך ַאְרִצי ְוִתְתַהַלּ ְתּ
ית ַאְלָפא ַעד ַנֲהָלל. ִמֵבּ

יל? ְיָלה ִמֵלּ ַמה, ַמה ַלּ

ְלּבֹוַע, ַהר ַהִגּ אֶֹפל ְבּ
ל ֶאל ֵצל. סּוס ּדֹוֵהר ִמֵצּ

, בֹוַהּ קֹול ְזָעָקה ָעף ָגּ
דֹות ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל. ׂ ִמְשּ
ם ָנַפל ִמי ָיָרה ּוִמי ֶזה ָשׁ
ית ַאְלָפא ְוַנֲהָלל? ין ֵבּ ֵבּ

יל? ְיָלה ִמֵלּ ַמה, ַמה ַלּ
נתן אלתרמן  /  דניאל סמבורסקי

ערב עירוני
ּגֹות  ין ַהּגַ ה ּבֵ ִקיָעה ְוֻרּדָ ׁשְ

ה  ַמּטָ חֹל ִמּלְ ַאְסַפְלט ּכָ
ים נּוגֹות, נּוגֹות  ֵעיֵני ָנׁשִ

"? אּתָ ה ּבָ אֹוְמרֹות ָלֶעֶרב "ָלּמָ

ְרֵחי ָהִעיר  ָנִסים ּפִ ַהּפָ
אֹור ִנחֹוַח  ְמַלְבְלִבים ּבְ

ִהיר  ַמל ָעצּוב ּבָ ָאִביב ַחׁשְ
ְכרֹונֹו ָאסּור ִלְברַֹח  ִ ִמׁשּ

ִמים  הּוא ַרק ָיתֹום ְוַרק ּתָ
נֹוָלד ְלֶרַגע ְוֵאיֶנּנּו 

ִמים  ילֹות ְוַהּיָ ין ַהּלֵ ּבֵ
ֵעיֵנינּו  א ִלְזרַֹח ּבְ הּוא ּבָ

ילֹות  ִמים ְוַהּלֵ ין ַהּיָ ּבֵ
ים ֵנֵלְך ָנא  ֻחּלִ ִלְנאֹות ַמְרֶאה ּכְ

לֹות  מֹוֵתינּו ַהּבָ ל ִנׁשְ ּכָ
ַלֵחְכָנה  ב ּתְ א ֵעׂשֶ ׁשֶ ם ּדֶ ׁשָ

ה  ַתּיָ ה ּפְ לֹום ַיְלּדָ ִנְפנּוף ׁשָ
א ָהאֹוטֹו  ֶאת ִחּיּוָכּה ָנׂשָ

ָהָיה ְולֹא ָהָיה  ֶ ַמה ׁשּ
מֹו ָיׁשּוב ִלְהיֹות עֹוד  ִנְדֶמה ּכְ

ֵעת ֲאִני ְמאֹד ֶאָחד  ּכָ
ֶקט  ׁשֶ ל ְמאֹד ּבְ ּכֵ ּוִמְסּתַ

ד  ָבָנה חֹוֶלֶצת ׁשַ ֵאיְך ַהּלְ
ֶגד  ּנֶ ּמִ ִית ׁשֶ יר ַהּבַ ִמּקִ

ְך  ּגּוִפי ִנְקָטן ּוִמְתַנּמֵ
בַֹה  ְך ּגָ ל ּכָ י ּכָ ֲאָבל רֹאׁשִ

ֲאִפילּו ִאם ֵאֵלְך  ַעד ׁשֶ
לֹא ֶאְתּבֹוֵנן ְלָאן ָאבֹוָאה 

ה ַעל ַסף ָהְרחֹוב  ִקיָעה ְוֻרּדָ ׁשְ
ֵכֶלת  ל ּתְ ִמְנָהָרה ׁשֶ ּוְרחֹוב ּכְ

יַע ַעד ַהּסֹוף  ּגִ ּיַ ִמי ׁשֶ
ִיְרֶצה ִלְבּכֹות ֵמרֹב ּתֹוֶחֶלת 

ּגֹות  ין ַהּגַ ה ּבֵ ִקיָעה ְוֻרּדָ ׁשְ
ה  ַמּטָ חֹל ִמּלְ ַאְסַפְלט ּכָ
ים נּוגֹות, נּוגֹות  ֵעיֵני ָנׁשִ

"? אּתָ ה ּבָ אֹוְמרֹות ָלֶעֶרב "ָלּמָ
נתן אלתרמן  /  יוני רכטר
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ָלה  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי  ִלְקַראת ּכַ
ִדּבּור ֶאָחד מֹור ְוָזכֹור ּבְ ׁשָ

ֻיָחד  ִמיָענּו ֵאל ַהּמְ ִהׁשְ
מֹו ֶאָחד יהוה ֶאָחד ּוׁשְ

ה.  ם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהּלָ ְלׁשֵ
ָלה  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ת ְלכּו ְוֵנְלָכה ּבָ ִלְקַראת ׁשַ
ָרָכה  י ִהיא ְמקֹור ַהּבְ ּכִ
ֶדם ְנסּוָכה ֵמרֹאׁש ִמּקֶ

ה.  ִחּלָ ָבה ּתְ ַמֲחׁשָ ה ּבְ סֹוף ַמֲעׂשֶ
ָלה   ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה ִמְקּדַ
קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה 

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

ָלה  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי
י  ְך ַעּמִ ְפַאְרּתֵ ְגֵדי ּתִ י ּבִ ִלְבׁשִ
ְחִמי ית ַהּלַ י ּבֵ ן ִיׁשַ ַעל ַיד ּבֶ
ָאָלּה.  י ּגְ ָקְרָבה ֶאל ַנְפׁשִ

ָלה  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי
י ָבא אֹוֵרְך קּוִמי אֹוִרי  ּכִ

ִרי ּבֵ יר ּדַ עּוִרי עּוִרי ׁשִ
בֹוד יהוה ָעַלִיְך ִנְגָלה.  ּכְ

ָלה  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ
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ְלִמי ּכָ י ְולֹא ּתִ בֹׁשִ לֹא ּתֵ
ֱהִמי  ּתֹוֲחִחי ּוַמה ּתֶ ׁשְ ַמה ּתִ

י י ַעּמִ ְך ֶיֱחסּו ֲעִנּיֵ ּבָ
ּה.  ּלָ ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ּתִ

ָלה  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ה ׁשאָֹסִיְך ּסָ ְוָהיּו ִלְמׁשִ
ל ְמַבְלָעִיְך  ְוָרֲחקּו ּכָ
יׂש ָעַלִיְך ֱאלָֹהִיְך ָיׂשִ

ה.  ּלָ ְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ּכַ ּכִ
ָלה  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

מֹאל ִתְפרִֹצי ָיִמין ּוׂשְ
ֲעִריִצי  ְוֶאת יהוה ּתַ
ְרִצי ן ּפַ ַעל ַיד ִאיׁש ּבֶ

ְמָחה ְוָנִגיָלה.  ְוִנׂשְ

ָלה ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ֲעָלּה לֹום ֲעֶטֶרת ּבַ ּבִֹאי ְבׁשָ
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה  ׂשִ ם ּבְ ּגַ
ה ּתֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגּלָ

ה.  ה ּבֹוִאי ַכּלָ ּבֹוִאי  ַכּלָ
ָלה  ת ְנַקּבְ ּבָ נֵ י ׁשַ ה ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

שלמה אלקבץ

ם י ל ב א ת  ס י נ כ

ָלִים. ַאר ֲאֵבֵלי ִציֹון ִוּירּוׁשָ תֹוְך ׁשְ קֹום  ְיַנֵחם ֶאְתֶכם ּבְ ַהּמָ
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ת  ּבָ ַ יר ְליֹום ַהּשׁ ִמְזמֹור ׁשִ
ְמָך ֶעְליֹון. ר ְלׁשִ ּוְלַזּמֵ טֹוב ְלהֹדֹות ַליהוה 

ילֹות. ּלֵ ֶוֱאמּוָנְתָך ּבַ ךָ  ּבֶֹקר ַחְסּדֶ יד ּבַ ְלַהּגִ
ִכּנֹור. יֹון ּבְ ֲעֵלי ִהּגָ ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל 

ן. י ָיֶדיָך אֲ ַרּנֵ ַמֲעׂשֵ ּבְ ָפֳעֶלךָ  ִני ְיהָוה ּבְ ְחּתַ ּמַ י ׂשִ ּכִ
בֶֹתיָך. ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחׁשְ יךָ  ְיהָוה  ְדלּו ַמֲעׂשֶ ַמה ּגָ

ּוְכִסיל לֹא ָיִבין ֶאת  זֹאת. ַער לֹא ֵיָדע  ִאיׁש ּבַ
ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון     ִציצּו ּכָ ַוּיָ ב  מֹו ֵעׂשֶ ִעים ּכְ ְפרַֹח ְרׁשָ ּבִ

ְמָדם ֲעֵדי ַעד.  ָ ְלִהּשׁ
ה ָמרֹום ְלעָֹלם, יהוה.  ְוַאּתָ

ה אְֹיֶביָך יֹאֵבדּו.  י ִהּנֵ ּכִ ה אְֹיֶביָך, יהוה  י ִהּנֵ ּכִ
ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון.  ְרדּו ּכָ ִיְת ּפָ

ֶמן ַרֲעָנן.  ׁשֶ י ּבְ ּלֹת ִ ּבַ ְרֵאים ַקְרִני  ֶרם ּכִ ַוּתָ
ַמְעָנה ָאְזָני. ׁשְ ִמי ם ָעַלי ְמֵרִעים, ּתִ ּקָ ּבַ ׁשּוָרי.   ט ֵעיִני ּבְ ּבֵ ַוּתַ

ה. ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ּכְ ָמר ִיְפָרח  ּתָ יק ּכַ ַצּדִ
ַחְצרֹות ֱאלֵֹהינּו ַיְפִריחּו. ּבְ ֵבית יהוה  תּוִלים ּבְ ׁשְ

ים ִיְהיּו. ִנים ְוַרֲעַנּנִ ׁשֵ ּדְ יָבה  ׂשֵ עֹוד ְינּובּון ּבְ
צּוִרי, ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו.   ר יהוה   י ָיׁשָ יד ּכִ ְלַהּגִ

ר ָלֵבׁש יהוה עֹז ִהְתַאּזָ אּות ָלֵבׁש    יהוה ָמָלְך ּגֵ
ה. ְסֲאָך ֵמָאז, ֵמעֹוָלם ָאּתָ ָנכֹון ּכִ ּמֹוט.  ל ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ַאף ּתִ

אּו ְנָהרֹות קֹוָלם ָנׂשְ אּו ְנָהרֹות יהוה  ָנׂשְ
ְכָים.   אּו ְנָהרֹות ּדָ ִיׂשְ

ֵרי ָים ּבְ יִרים ִמׁשְ ַאּדִ ים  ִמּקֹלֹות ַמִים ַרּבִ
רֹום יהוה. ּמָ יר ּבַ ַאּדִ

ְלֵביְתָך ַנֲאָוה קֶֹדׁש,     ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו ְמאֹד 
יהוה, ְלאֶֹרְך ָיִמים.
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תפילה
ה ִפּלָ ים ֵמֶהן נֹוֶלֶדת ּתְ ִלּ י יֹוֵדַע ִמּ ֵאיֶנּנִ

מּות ֲאֵפָלה. ִאּלְ קֹוִלי ְוָהיּו ּכְ ים ָאְבדּו ְבּ ִלּ ל ַהִמּ ּכָ
ל ֶיֶלד. ַאְך ֲעַדִין רֹואֹות ֵעיַני זַֹהר ֵעיָניו ֶשׁ

ְועֹוד רֹואֹות ֵעיַני: ּכֹוָכב ֵאין דֹוֶמה לֹו ַבזַֹּהר,
ִנים  אּוגֹות ּפָ הֹות ּדְ ְוִאָמּ

ַטִנּים. נֹוֲהגֹות ֶאל ָהאֹור ַיְלֵדיֶהן ַהְקּ
ַמה ִיְּהֶיה ֲעֵליֶהם? ַמה ִיְּהֶיה?

ה ִפּלָ ים ֵמֶהן נֹוֶלֶדת ּתְ ִלּ י יֹוֵדַע ִמּ ֵאיֶנּנִ

ָאִביב, ֶמת ְכּ ְמָחָתם ַהּנֹוׁשֶ ְמעּו שִֹ ׁשִ
י לֹא ַיֲחלֹוף ַעד עֹוָלם. ְדֶמה ּכִ ִנּ ׁשֶ
מּות ֱאלִֹׂהים רֹוַע ֶאְכַרע ִלְפֵני ְדּ ּכָ

ַאף ִאם ֵמֵעיַני ֶנְעָלם.
ִמיִמים. ֵרַע ַלּתְ ַאל ָנא ּתָ

ֵעץ ָרק ּפֹוֵגַע ּבְ ֵהם ֵאיָנם יֹוְדִעים ַמּדּוַע ּבָ
ְריֹו ְלֻתּמֹו. ַהּנֹוֵשׂא ֶאת ּפִ
ִמיִמים ֵרע ַלּתְ ַאל ָנא ּתָ

ל ֶאת ַצְלמֹו ֵהם ֵאיָנם יֹוְדִעים ַמדּוַע ָאָדם ְמַחּלֵ

ה ִפּלָ ים ֵמֶהן נֹוֶלֶדת ּתְ ִלּ י יֹוֵדַע ִמּ ֵאיֶנּנִ
מּות ֲאֵפָלה. ִאְלּ קֹוִלי ְוָהיּו ּכְ ים ָאְבדּו ְבּ ִלּ ל ַהִמּ ּכָ

אברהם חלפי  

בקשה
ֱהֵיה טֹוב ֵאֵלינּו

ה ְזַמן ה ַהְרּבֵ ְוֵתן ָלנּו ַהְרּבֵ
ְזַמן ִלְראֹות 

ל ֶאָחד ְלחּוד ֶאת ּכָ
בֹו,  ְואּוַלי ַאף ְלָאְהָ

ְקָרה ּתִ יט ּבַ ְזַמן ְלַהּבִ
ְלָאִכים ִבים ַהּמַ ְוַלֲחׁשֹב ַעל ַמה חֹוׁשְ

ְזַמן ִלְדָבִרים ָיִפים
ַדאי ִלְחיֹות ְגָלָלם ּכְ ּבִ ׁשֶ

ה ְזַמן ַלֲהָבִלים ַהְרּבֵ
ֵצא ָחְכָמה, ֶהם ּתֵ ּמֵ ׁשֶ
ֵעיַנִיים  יט ּבָ ְזָמן ְלַהּבִ

ה ֶאת ִצְבָען ַעל ּפֶ ְוִלְלמֹד ּבְ
ה ְזַמן ה ַהְרּבֵ ְוַהְרּבֵ

ה ַיַחד. ל ֵאּלֶ ב ַעל ּכָ ַלֲחשֹׁ

אריאנה הרן  
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ִביב ִביב ִמּסָ ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו ִמּסָ
ִתיב, ּנָ ל ּכֹוָכב ּבַ ְמקֹוָמּה, ּכָ רּוָדה ּבִ ל ּפְ ּכָ

ִסְדָרם, ַמִים ָנִעים ּכְ ָ ְרֵמי ַהּשׁ ל ּגַ ּכָ
ם, ּלָ ּה ִויצּוֶריָה ּכֻ ּלָ ם ָהָאֶרץ ּכֻ ּגַ

ִרים, ּבְ ים, ַמְעָינֹות ִמְתּגַ ים ְוַיּמִ ֲאַגּמִ
ֲאָבִנים ּוְסָלִעים ְוצּוֵקי ֲהָרִרים,

יִחים, ּוְפָרִחים ְוֵעִצים, ִבים ְושִֹ ֲעשָֹ
ֹוְרִצים ְוָרִצים, ֲעֵלי ַהַחִיּים ַהּשׁ ּבַ

ֵמי ָים ְוָנָהר, ֹוִחים ּבְ ִגים ַהשֹּ ם ּדָ ּגַ
ר, ֶמְרָחב ֶנְהּדָ ם עֹופֹות ַהּדֹוִאים ּבְ ּגַ

יָערֹות ַהָנּדֹות ְוָנעֹות, ם ַחּיֹות ּבִ ּגַ
ָבעֹות, ְגּ ֵדמֹות, ּבַ ׁשְּ ֵהמֹות ָהרֹועֹות ּבַ ם ּבְ ּגַ

ִצים ִלְבָקִרים, ָרִצים ְזִעיִרים ַהּצָ ם ְשׁ ּגַ
ָדִקים, זֹוֲחִלים ֵמחֹוִרים, ְסּ ים ּבַ ִמְתַרּבִ

ם, ָלּ ם, ֶאת ּכֻ ָלּ רּוִאים, ֶאת ּכֻ ל ַהּבְ ְוֶאת ּכָ
ָרא ֲאדֹוֵננּו ִרּבֹון ָהעֹוָלם. ֵהן ּבָ

ִאית ָחְכָמה ִעּלָ הּוא ִהְפִליא ְוָיַצר ּבְ
ית. ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ֶשׁ ׁשֵ ֵיׁש ֵמַאִין ּבְ
שלום עליכם. תרגום: שלמה לוריא

תפילה לֵאם בטרם שחרית 
ְיַסת סֶֹלת  ל ּדַ ֵ ֲאִני עֹוֶמֶדת ְלַבׁשּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

בֹות ָזרֹות  ל ִמיֵני ַמֲחׁשָ י ּכָ ּנִ ָהֵסר ִמּמֶ
ה ֻחּמֹו  ינֹוק ּוַמּדָ ֵגו ַהּתִ ֲאִני נֹוַגַעת ּבְ ּוְכׁשֶ

ל ִמיֵני ְטָרדֹות  י ּכָ ּנִ ְלכּו ִמּמֶ ּיֵ ׁשֶ
בֹוַתי. לּו ַמְחׁשְ ּלֹא ְיַבְלּבְ ׁשֶ

ַני  ְך ּפָ ְוֵתן ִלי אֶֹמץ ְלַזּכֵ
ל ֶאָחד ִמיָלַדי  ּיּוַכל ּכָ ׁשֶ
ַני  תֹוְך ּפָ ָניו ּבְ ִלְראֹות ּפָ

ַמְרָאה ְרחּוָצה ִלְקַראת ַחג  מֹו ּבְ ּכְ

ִנים  ע ִמּפְ ּקָ ְך ַהְמׁשֻ ְוֶאת ַהחֹׁשֶ
אֹור. ה ּבְ ּסֵ ַני - ּכַ ּפָ

רֹוִני  ְפַקע ַסְבָלנּוִתי ְולֹא ֵיַחר ּגְ ּלֹא ּתִ ׁשֶ
ה  ֶטת ּוִמְתַעּבָ ָעָקה ִמְתַחּבֶ ִמּצְ

ּלֹא ִיְהֶיה ִלי ִרְפיֹון ָיַדִים  ׁשֶ
י נֹוָדע  ְלּתִ מּול ַהּבִ

ֵסק ַאף לֹא ְלֶרַגע  ּלֹא ִיּפָ ְוׁשֶ
יִני ְלֵבין ְיָלַדי.  ר ּבֵ ָבׂשָ ר ּבְ ׂשָ ע ּבָ ַמּגָ

ֶפַתח  י ַלֲעמֹד ּבְ י ּדַ ֵהא ּבִ ּיְ י ַאֲהָבְתָך ׁשֶ ן ּבִ ּתֵ
ָקּה  ִית ּוְלַחּלְ ַהּבַ

ּה ּפֹוְרִסים ֶלֶחם ּומֹוְרִחים  טּות ּבָ ַפׁשְ ּבְ
ל ּבֶֹקר  ֶחְמָאה ּכָ

ֵמָחָדׁש ִניחֹוַח ָחָלב רֹוֵתַח ְוגֹוֵלׁש ְוֵריַח 
ים  ֶפה ְמַכּסִ ַהּקָ

ִמיד  ן ּתָ ן ּתֹוָדה ְוָקְרּבַ ַעל ָקְרּבַ
ֵאיִני יֹוַדַעת ֵאיְך נֹוְתִנים. ׁשֶ

חוה פנחס כהן
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ֵמָחָדׁש
ֵאי עֹוָלם! דֹול ְוָקדֹוׁש, ָאִבי ָכל ּבָ ָאב ּגָ

ָכל ְמעֹוף ַעִין… ֶניָך, ּבְ ְנָך, ּבָ ה ּבֹוֵרא ֶאת עֹוָלְמָך–ּבִ ַאָתּ
ִסיר ֶאת ֶחֶסד ְיִציָרְתָך ְוָהָיה ַהּכֹל — ַאִין ָוֶאֶפס… ֶהֶרף ַעִין ּתָ ִאם ּכְ

ָכל ֶרַגע ְוֶרַגע — ָרָכה ּבְ ֶניָך ִצּנֹוֵרי ּבְ ה ֵמִריק ַעל ְיִציֶריָך–ּבָ ֲאָבל ַאּתָ
יַרת ַאֲהָבה ְלָפֶניָך — רּו ׁשִ ַחר ְוׁשָ ַעם יֹוִפיעּו ּכֹוְכֵבי–ׁשַ ְועֹוד ּפַ

יַרת–עֹז ְלָפֶניָך — ר ׁשִ ְגבּוָרתֹו ְוׁשָ ֶמׁש ּבִ ַעם ֵיֵצא ׁשֶ ְועֹוד ּפַ
יַרת קֶֹדׁש ְלָפֶניָך — ירּו ַמְלָאִכים ׁשִ ַעם ָיׁשִ ְועֹוד ּפַ

אֹון ְלָפֶניָך — יַרת ִצּמָ מֹות ׁשִ ְרָנה ְנׁשָ ׁשֵ ַעם ּתָ ְועֹוד ּפַ
ֲעגּוִעים ְלָפֶניָך — יַרת ּגַ ִבים ׁשִ ירּו ֲעׂשָ ַעם ָיׁשִ ְועֹוד ּפַ

יל ְלָפֶניָך — יַרת ּגִ ִרים ׁשִ ְרָנה ִצּפֳ ַעם ָתׁשֵ ְועֹוד ּפַ
יַרת ְיתֹוִמים ְלָפֶניָך — ירּו ֶאְפרֹוִחים ֲעזּוִבים ׁשִ ַעם ָיׁשִ ְועֹוד ּפַ

ִליֵחי ִצּבּור ְלָפֶניָך ׁשְ פּו ִאיָלנֹות ּכִ ַעם ִיְתַעּטְ ְועֹוד ּפַ
תֹו — ִפּלָ ַעם ִיְלַחׁש ַמְעָין ֶאת ּתְ ְועֹוד ּפַ

יחֹו ְלָפֶניָך — ַפְך ֵאת ׂשִ ַעם ַיֲעטֹף ָעִני ְוׁשָ ְועֹוד ּפַ
ֲעלֹוָתּה ְלָפֶניָך — ָחֶקיָך ּבַ תֹו ּבֹוַקַעת ְרִקיֶעיָך-ׁשְ ִפּלָ ָמתֹו-ּתְ ַעם ִנׁשְ ְועֹוד ּפַ

בֹוֶדָך — ַעם ּפֹור ִיְתּפֹוֵרר ֵגוֹו ֵמֵאיַמת ּכְ ְועֹוד ּפַ
ַעם ֵעינֹו ְנשֹּוָאה ֵאֶליָך: ְועֹוד ּפַ

ַרק ַקו ֶאָחד ֵמאֹוְרָך ְוָהִייִתי ֲחדּור אֹוָרה.
ה. י ִלְתִחּיָ ָבֶריָך ְוַקְמּתִּ ָבר ֶאָחד ִמּדְ ַרק ּדָ

י ִנְצֲחָך  נּוָעה ַאַחת ֵמַחּיֵ ַרק ּתְ
ְוָהִייִתי ְרוּוי ַטל ַיְלּדּות!

ה ּבֹוֵרא ַהּכֹל ֵמָחָדׁש.  ֲהלֹא ַאּתָ
ָך, ֵמָחָדׁש! ָרא ָנא, ָאִבי, אֹוִתי, ַיְלּדְ ּבְ

ָך ְוָחִייִתי  ַמת ַאּפֶ ׁשְ י ִמּנִ ְנׁשֹם ּבִ
ה! י ַיְלּדּות ָחָדׁשָ ים, ַחּיֵ ים ֲחָדׁשִ ַחּיִ

הלל צייטלין

ִני. ׁשֵ ּמְ ל ֵאּלּו ְלׁשַ ָרא ּכָ ּבָ רּוְך ׁשֶ ּבָ
ה ָיַגע ָאָדם ָהִראׁשֹון ּמָ ּכַ

ְולֹא ָטַעם ִמּלּוְגָמא ַאַחת 
ָחַרׁש, ְוָזַרע, ְוָקַצר, ְוָעַמר, ְוָדׁש, ְוָזָרה, ּוֵבֵרר,  ַעד ׁשֶ

ְוָטַחן, ְוִהְרִקיד, ְוָלׁש ְוָאָפה
ְך ָאַכל. ְוַאַחר ּכָ

ל ֵאּלּו ְלָפַני.  ֲחִרית ּומֹוֵצא ּכָ ַוֲאִני עֹוֵמד ׁשַ

ה ָיַגע ָאָדם ָהִראׁשֹון ּמָ ּכַ
ְולֹא ָלַבׁש ָחלּוק ֶאָחד

ץ, ְוָצַבע, ְוָטָוה, ְוָאַרג, ְוָתַפר ן, ְוִנּפֵ ַזז, ְוִלּבֵ ּגָ ַעד ׁשֶ
ְך ָלַבׁש. ְוַאַחר ּכָ

ל ֵאּלּו ְלָפַני. ֲחִרית ּומֹוֵצא ּכָ ַוֲאִני עֹוֵמד ׁשַ

ימֹות  ּכִ ִנּיֹות ׁשֹוְקדֹות ּוַמׁשְ ה ֻאָמּ ּמָ ּכַ
ל ֵאּלּו ְלָפַני. ֲחִרית ּומֹוֵצא ּכָ ַוֲאִני עֹוֵמד ׁשַ

תוספתא ברכות פרק ו הלכה ה
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ערבית לשבת
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ה ל י פ ת ל ה  א י ר ק

ְרכּו ֶאת יהוה ַהְמבָֹרְך בָּ
רּוְך יהוה ַהְמבָֹרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ָבּ
רּוְך יהוה ַהְמבָֹרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ָבּ

ן מ ז ה ת  כ ר ב

ְדָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים.  ר ּבִ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ים,  ַמּנִ ַהּזְ ֶאת  ּוַמֲחִליף  ים  ִעּתִ ה  ּנֶ ְמׁשַ ּוִבְתבּוָנה  ָעִרים  ׁשְ ּפֹוֵתַח  ָחְכָמה  ּבְ
ְרצֹונֹו. ּבֹוֵרא יֹום ָוָלְיָלה,  ָרִקיַע ּכִ ְמרֹוֵתיֶהם ּבָ ִמׁשְ ר ֶאת ַהּכֹוָכִבים ּבְ ּוְמַסּדֵ
ָלְיָלה,  ּוֵמִביא  יֹום  ּוַמֲעִביר  אֹור.  ֵני  ִמּפְ ְך  ְוחׁשֶ ְך  חׁשֶ ֵני  ִמּפְ אֹור  ּגֹוֵלל 
ִמיד  ם, ּתָ מֹו. ֵאל ַחי ְוַקּיָ ין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה, יהוה ְצָבאֹות ׁשְ יל ּבֵ ּוַמְבּדִ

ֲעִריב ֲעָרִבים. ה יהוה, ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ִיְמלְֹך ָעֵלינּו, ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבָ

ים  ים ְוַקּלִ ֲאַנּנִ ָלִאים, ַמְראֹות ׁשַ ִמים ָהִראׁשֹוִנים ָהֵהם, ַמְראֹות ּפְ ל ַהּיָ ל ַמְראֹות עֹוָלִמי ׁשֶ ּכָ
מֹוֶהם  ִהיִרים ּוְברּוִרים ּכְ י טַֹהר, ֶחְצָים ִחידֹות ְוֶחְצָים  ֲחלֹומֹות - ּוְבָכל זֹאת ֵאין ּבְ ַעְרִפּלֵ ּכְ

ַמִים  ָ נּו ִלי ִמּשׁ ּתְ ּנִ י, צּורֹות ְיסֹוד, ׁשֶ ה ְלַנְפׁשִ ִתּיָ ְמִציאּוָתם, ֵהם ֵהם ַמְראֹות ׁשְ ְוֵאין ְמִציאּות ּכִ
י  יֵמי ַחּיַ ָהִייִתי ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהם ּבִ ַמִים ָוָאֶרץ ׁשֶ ל ַמְראֹות ׁשָ ם, ִנְדַבת ֱאלִֹהים ְוַחְסּדֹו. ...ּכָ ִחּנָ

ִקיָעָתּה ּוִבְזִריָחָתּה  ׁשְ ה ּבִ ֲאִני רֹוֶאה ַחּמָ ל ֵאיַמת ׁשֶ ה ִראׁשֹוָנה... ּכָ א ִמּכַֹח ְרִאּיָ לֹא ִנּזֹונּו ֶאּלָ
ָרה ְוִנְפָלָאה ִמּזֹו...? ִקיָעה ּוְזִריָחה ֶנְהּדָ ַעם ַאַחת ׁשְ ּתֹוֵמם: ֲהלֹא ָרִאיִתי ּפַ ָרה, ֶאֱעמֹד ִמׁשְ ֶנְהָדּ

ח"נ ביאליק
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מעריב 

ֶנֶסת ָרעּוַע ית ּכְ י ְלַיד ּבֵ ָעַבְרּתִ
ת ַמֲעִריב ְתִפּלַ כּוַנת מֹוְנִטיְפיֹוִרי ּבִ ׁשְ ּבִ

רּוְך ה‘ ַהְמבָֹרְך י ִמּתֹוכֹו ּבָ ַמְעִתּ ְוׁשָ
ַבר י ָהְלָאה ְוָהאֶֹפל ּגָ ְכּתִ ִהְמׁשַ

ים ס ְסֻגּלִ ְרֵחי ְמַטּפֵ ְפַעת ּפִ ְוַרק ׁשִ
ַחּיּות ִצְבָעּה עֹוד ִהְדִהיָמה ּבְ

ִאּלּו אֹור ַהּיֹום ּגֹוֵבר ּכְ
י ֶאת ַעְצִמי אֹוֵמר ַמְעּתִ ְוָשׁ

רּוְך ה' ַהְמבָֹרְך ּבָ
ְוחֹוֵזר ְואֹוֵמר

רּוְך ה' ַהְמבָֹרְך. ּבָ

אייל מגד 

ִתי.  ִחּנָ ם ִמְתּ ְתַעּלַ ִתי ְוַאל ּתִ ִפּלָ ַהֲאִזיָנה ֱאלִֹהים ּתְ
תהלים נה

מעריבה ערבים

ְפֶאֶרת ָהעֹוָלם  ִכיָנה  ּתִ רּוָכה ַאּתְ ׁשְ ּבְ
ְדָבָרּה ַמֲעִריָבה ֲעָרִבים ר ּבִ ֲאׁשֶ

ָעִרים  ָחְכָמה ּפֹוַתַחת ׁשְ ּבְ
ים ה ִעּתִ ּנָ ּוִבְתבּוָנה ְמׁשַ
ים ַמִנּ ּוַמֲחִליָפה ֶאת ַהּזְ

ֶרת ֶאת ַהּכֹוָכִבים ּוְמַסֶדּ
ְרצֹוָנּה. ָרִקיַע ּכִ ְמרֹוֵתיֶהם ּבָ ִמְשׁ ּבְ

ּבֹוֵראת יֹום ָוָלְיָלה
ְך ֵני חֹׁשֶ ּגֹוֶלֶלת אֹור ִמּפְ

ֵני אֹור. ְוחֶֹשְך ִמּפְ
ּוַמֲעִביָרה יֹום ּוְמִביָאה ַלְיָלה
ין יֹום ּוֵבין ַלְיָלה יָלה ּבֵ ּוַמְבּדִ

ָמּה. ְפֶאֶרת ׁשְ ִכיַנת ּתִ ׁשְ
ֵאר ַחִיּים ְוִקּיּום ּבְ

ְמֵרנּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ׁשְ ִמיד ּתִ ּתָ
ִכיָנה רּוָכה ַאּתְ ְשׁ ּבְ
ֲעִריָבה ֲעָרִבים. ַהּמַ

חיה רבקה מאירסון

ל ֵלּ ֵרְך ְוִהְתּפַ ֵדִני ֱאלַֹהי , ּבָ ַלּמְ
ל,  ֵשׁ ִרי ּבָ ַעל סֹוד ָעֶלה ָקֵמל, ַעל נַֹגּה ּפְ

ַעל ַהֵחרּות ַהֹזּאת: ִלְראֹות, ָלחּוׁש, ִלְנׁשֹום 
ל. ֵשׁ ָלַדַעת ְלַיֵחל, ְלִהּכָ

ל יר ַהּלֵ ָרָכה ְוׁשִ ְפתֹוַתי ּבְ ד ֶאת ׂשִ ַלֵמּ
ָך ִעם ּבֶֹקר ְוִעם ֵליל, ׁש ְזַמּנְ ִהְתַחֵדּ ּבְ

ְלׁשֹום, ְתמֹול ׁשִ ְלַבל ִיְהֶיה יֹוִמי ַהּיֹום ּכִ
ל. ְלַבל ִיְהֶיה ָעַלי יֹוִמי ֶהְרּגֵ

לאה גולדברג
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מֹוָך. ל ָעַלי  ֶאת ִמְצַות ַהּבֹוֵרא: ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ֲהֵריִני ְמַקּבֵ

ה ב ה א ה ת  כ ר ב

ִטים  ּפָ ים ּוִמׁשְ . ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֻחּקִ ָך ָאָהְבּתָ ָרֵאל ַעּמְ ית ִיׂשְ ַאֲהַבת עֹוָלם  ּבֵ
יָך,  ֻחּקֶ ּבְ יַח  ָנׂשִ ּוְבקּוֵמנּו  ְכֵבנּו  ׁשָ ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ן  ּכֵ ַעל   . ְדּתָ ִלּמַ אֹוָתנּו 
ינּו ְואֶֹרְך ָיֵמינּו  י ֵהם ַחּיֵ ִדְבֵרי תֹוָרֶתָך ּוְבִמְצֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ַמח ּבְ ְוִנׂשְ

ּנּו ְלעֹוָלִמים,  ִסיר ִמּמֶ ה יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוַאֲהָבְתָך ַאל ּתָ ּוָבֶהם ֶנְהּגֶ
ָרֵאל. ה יהוה אֹוֵהב ַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

על פי ויקרא יט
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הכניסיני תחת כנפך  

ָנֵפְך, ַחת ּכְ ַהְכִניִסיִני ּתַ
ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות,

י, ִויִהי ֵחיֵקְך ִמְקַלט רֹאׁשִ
חֹות. ּדָ ִפּלֹוַתי ַהּנִ ַקן ּתְ

ָמׁשֹות, ין ַהׁשְּ ּוְבֵעת ַרֲחִמים, ּבֵ
ִחי ַוֲאַגל ָלְך סֹוד ִיּסּוַרי: ׁשְ

עֹוָלם ְנעּוִרים -  אֹוְמִרים, ֵיׁש ּבָ
ֵהיָכן ְנעּוַרי?

ה: ְועֹוד ָרז ֶאָחד ָלְך ֶאְתַוּדֶ
ְרָפה ְבַלֲהָבּה; י ִנׂשְ ַנְפׁשִ

עֹוָלם -  אֹוְמִרים, ַאֲהָבה ֵיׁש ּבָ
ַמה ּזֹאת ַאֲהָבה?

ַהּכֹוָכִבים ִרּמּו אֹוִתי,
ם הּוא ָעַבר; ָהָיה ֲחלֹום - ַאְך ּגַ

עֹוָלם -  ה ֵאין ִלי ְכלּום ּבָ ַעּתָ
ָבר. ֵאין ִלי ָדּ

ָנֵפְך, ַחת ּכְ ַהְכִניִסיִני ּתַ
ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות,

י, ִויִהי ֵחיֵקְך ִמְקַלט רֹאׁשִ
חֹות. ּדָ ִפּלֹוַתי ַהּנִ ַקן ּתְ

ח"נ ביאליק

חותמי

ַרח, ַמּדּוַע ֵאיִני ּפֶ
ְרֵכִני, רּוִחי ַרח ּבָ ָאָדם-ּפֶ
ָעְצָמה. ֲעִדינּות ְולֹא ּבְ ּבַ

ַעל ִחּיּוִכים  ִלְהיֹות ּבַ
ים ַעל ִמּלִ ְמקֹום ּבַ ּבִ

ְוָלַעד ְלָהִביא אֹור ְלעֹוָלִמי
ל ל ָלֵתת ַאֲהָבה, ַמּזָ ִלְהיֹות ְמֻסּגָ
מֹו ַסְחָלִבים. ֲערֹוַתי, ּכְ ֶעְזַרת ׂשַ ּבְ

ִניָסִתי ֶאל ֲחָדִרים ּוְתֵהא ּכְ
עֹות  מֹו ְנִגיעֹות ֶאְצּבָ ּכְ

ר ַסְנּתֵ ַעל ְקִליֵדי ַהּפְ
ם ַהְמפָֹרׁש ֵ ה ַהּשׁ ֲעִדינּות, ַאּתָ

י.  ּבִ ֱהֶיה ֶצֶלם ָהֱאלִֹהים ׁשֶ

אברהם יהושע השל

ָפַני   ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֲעַסי  ׁשּו ַרֲחַמי ֶאת ּכַ ְכּבְ ּיִ ׁשֶ

ְוָיגֹּלּו ַרֲחַמי ַעל ִמּדֹוַתי, 
ת ַהַרֲחִמים,  ִמּדַ ַני ּבְ ְוֶאְתַנֵהג ִעם ּבָ

ֵנס ָלֶהם ִלְפַני ְוִלְפִנים.  ְוֶאּכָ
על פי תלמוד בבלי, ברכות טז עא
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ד׃ ינּו ְיהָו֥ה ׀ ֶאָחֽ ל ְיהָו֥ה ֱאֹלֵה֖ ע ִיְׂשָרֵא֑ ְׁשַמ֖
:  ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ש ח ל ב

ָך׃  ְוָה֞יּו  ּוְבָכל־ְמאֶֹדֽ ּוְבָכל־ַנְפְׁשָ֖ך  ְבָ֥ך  ְּבָכל־ְלָבֽ יָך  ֱאֹלֶה֑ ְיהָו֣ה  ת  ֵא֖ ַהְבָּת֔   ְוָא֣
יָך ְוִדַּבְרָּת֖  ם ְלָבֶנ֔ ָך׃  ְוִׁשַּנְנָּת֣ י ְמַצְּוָ֛ך ַהּ֖יֹום ַעל־ְלָבֶבֽ ֹנִכ֧ ר ָאֽ ֶּלה ֲאֶׁש֨ ים ָהֵא֗ ַהְּדָבִר֣
ם ְל֖אֹות  ָך׃  ּוְקַׁשְרָּת֥ ֶרְך ּֽוְבָׁשְכְּבָ֖ך ּוְבקּוֶמֽ ָ֙ך ּוְבֶלְכְּתָ֣ך ַבֶּד֔ ם ְּבִׁשְבְּתָ֤ך ְּבֵביֶת֨ ָּב֑
יָך׃ ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ם ַעל־ְמֻז֥זֹות ֵּביֶת֖ ין ֵעיֶנֽיָך׃  ּוְכַתְבָּת֛ ת ֵּב֥ ָטֹפ֖ ָך ְוָה֥יּו ְלטֹֽ ַעל־ָיֶד֑

ַהּ֑יֹום  ֶאְתֶכ֖ם  ְמַצֶּו֥ה  י  ֹנִכ֛ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֧ י  ֶאל־ִמְצו ַֹת֔ ִּתְׁשְמעּ֙ו  ַע  ִאם־ָׁשֹמ֤ ה  ְוָהָי֗
י  ַתִּת֧ ם׃  ְוָנֽ ה ֶאת־ְיהָו֤ה ֱאֹֽלֵהיֶכ֙ם ּוְלָעְב֔דֹו ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ם ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכֽ ֲהָב֞ ְלַאֽ
ָך׃  ְוִיְצָהֶרֽ ירְֹׁשָ֖ך  ְוִתֽ ָך  ְדָגֶנ֔ ַסְפָּת֣  ְוָאֽ ּוַמְל֑קֹוׁש  ה  יֹוֶר֣ ְּבִעּ֖תֹו  ר־ַאְרְצֶכ֛ם  ְמַטֽ
ה  ן ִיְפֶּת֖ ם ֶּפ֥ ְמ֣רּו ָלֶכ֔ ְעָּת׃  ִהָּׁשֽ ַכְלָּת֖ ְוָׂשָבֽ ָך ְוָאֽ ְדָ֖ך ִלְבֶהְמֶּת֑ ֶׂשב ְּבָׂשֽ י ֵע֥ ַתִּת֛  ְוָנֽ
ה  ם׃   ְוָחָר֨ ָלֶהֽ ם  ֲחִויֶת֖ ְוִהְׁשַּתֽ ים  ֲאֵחִר֔ ים  ֱאֹלִה֣ ֲעַבְדֶּת֙ם  ַוֽ ם  ְוַסְרֶּת֗ ְלַבְבֶכ֑ם 
ן  ִתֵּת֖ א  ֹ֥ ל ה  ֲאָדָמ֔ ְוָה֣ ר  ָמָט֔ א־ִיְהֶי֣ה  ֹֽ ְול ִי֙ם  ֶאת־ַהָּׁשַמ֨ ר  ְוָעַצ֤ ם  ָּבֶכ֗ ה  ַאף־ְיהָו֜
ם׃  ן ָלֶכֽ ר ְיהָו֖ה ֹנֵת֥ ה ֲאֶׁש֥ ֶרץ ַהּטָֹב֔ ה ֵמַע֙ל ָהָא֣ ם ְמֵהָר֗ ֲאַבְדֶּת֣ ֶאת־ְיבּוָלּ֑ה ַוֽ
ם  אָֹת֤ ם  ּוְקַׁשְרֶּת֨ ל־ַנְפְׁשֶכ֑ם  ְוַעֽ ַעל־ְלַבְבֶכ֖ם  ֶּלה  ֵא֔ י  ֶאת־ְּדָבַר֣  ְוַׂשְמֶּת֙ם 
ם ֶאת־ְּבֵניֶכ֖ם  ם אָֹת֛ ם׃  ְוִלַּמְדֶּת֥ יֵניֶכֽ ין ֵעֽ ת ֵּב֥ ם ְוָה֥יּו ְלֽטֹוָטֹפ֖ ְלאֹו֙ת ַעל־ֶיְדֶכ֔
ם  ָך׃  ּוְכַתְבָּת֛ ֶרְך ּֽוְבָׁשְכְּבָ֖ך ּוְבקּוֶמֽ ָ֙ך ּוְבֶלְכְּתָ֣ך ַבֶּד֔ ם ְּבִׁשְבְּתָ֤ך ְּבֵביֶת֨ ר ָּב֑ ְלַדֵּב֣
ה  ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ ם ַע֚ י ְבֵניֶכ֔ ַען ִיְרּ֤בּו ְיֵמיֶכ֙ם ִויֵמ֣ יָך׃  ְלַמ֨ ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ַעל־ְמזּו֥זֹות ֵּביֶת֖

ֶרץ׃ ִים ַעל־ָהָאֽ י ַהָּׁשַמ֖ ם ִּכיֵמ֥ ת ָלֶה֑ ֵתיֶכ֖ם ָלֵת֣ ע ְיהָו֛ה ַלֲאבֹֽ ר ִנְׁשַּב֧ ֲאֶׁש֨

ם  ֲאֵלֶה֔ ַמְרָּת֣  ְוָאֽ ִיְׂשָרֵא֙ל  ֶאל־ְּבֵנ֤י  ר  ר׃  ַּדֵּב֞ ֵּלאֹמֽ ה  ֶאל־מֶֹׁש֥ ְיהָו֖ה  אֶמר  ֹ֥ ַוּי
ַהָּכָנ֖ ף  ת  ַעל־ִציִצ֥ ְת֛נּו  ְוָנ֥ ם  רָֹת֑ ְלדֹֽ ם  ִבְגֵדיֶה֖ י  ַעל־ַּכְנֵפ֥ ת  ִציִצ֛ ם  ָלֶה֥ ְוָעׂ֨שּו 
ם אֹ֗תֹו ּוְזַכְרֶּת֙ם ֶאת־ָּכל־ִמְצו֣ ֹת  ֶלת׃  ְוָהָי֣ה ָלֶכ֮ם ְלִציִצ֒ת ּוְרִאיֶת֣ יל ְּתֵכֽ ְּפִת֥
ם ֲאֶׁשר־ יֵניֶכ֔ י ֵעֽ ֲחֵר֣ י ְלַבְבֶכ֙ם ְוַאֽ ֲחֵר֤ א־ָת֜תּורּו ַאֽ ֹֽ ם ְול ם אָֹת֑ ֲעִׂשיֶת֖ ה ַוֽ ְיהָו֔
ם  ְהִייֶת֥ ִוֽ י  ֶאת־ָּכל־ִמְצו ָֹת֑ ם  ֲעִׂשיֶת֖ ַוֽ ִּתְזְּכ֔רּו  ַען  ם׃  ְלַמ֣ ֲחֵריֶהֽ ַאֽ ים  זִֹנ֖ ם  ַאֶּת֥
ֶרץ  אִתי ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶא֣ ר הֹוֵצ֤ ם ֲאֶׁש֨ י ְיהָו֣ה ֱאֹֽלֵהיֶכ֗ ם׃   ֲאִנ֞ אֹלֵהיֶכֽ ים ֵלֽ ְקדִֹׁש֖

ם׃ י ְיהָו֥ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ ים ֲאִנ֖ אֹלִה֑ ְה֥יֹות ָלֶכ֖ם ֵלֽ ִים ִלֽ ִמְצַר֔
ם ֶאֶמת ְיהָו֥ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ
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את קולך הקורא לי

ם ֵיַדע ֶאת ָעְמקֹו ַרק ַהּיָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
יתֹו ַמן ֶאת ֵראׁשִ ַהּזְ
יו, ְוֶהָחָלל ֶאת ְמַמּדָ

ה ִיְפָעתֹו ַרח ְיַמּצֶ ַרק ַהּפֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ִרי ֶאת ְמָגָדיו -  ְוַהּפְ

ַדע ֶאת ַעְצְמָך.  ה ּתֵ ן ַרק ַאּתָ ּכֵ
ָך ּבֹוֵער  י ִהּנְ ֲאָבל ּבִ

ילֹות. ּלֵ ִבי ּבַ ּכָ ֵאׁש ַעל ִמׁשְ ּכָ
ה, ַהּסֶ ֹוֵאל ְוַהּמְ ה ַהּגֹוֵאל ְוַהְמַיֵחל, ַהּשׁ ַאּתָ

ם, ַההֹוֶזה, ִאיר ְוָכֶבה, ַהְמַדְמּדֵ ה ַהּמֵ ַאּתָ
ּכֹוִרים-ֵמאֹוָרם ִ ה ֵליל-ִרְבבֹות-ּכֹוָכִבים-ַהּשׁ ַאּתָ

ה ָטֲהַרת ָהָרִקיַע ָהָרם ָהרֹות, ְוַאּתָ ה ִזְמַרת ַהּנְ ְוַאּתָ
ו ַני ֲאׁשַ ר ְלנַֹכח ּפָ ֲאׁשֶ

רֹון רֹואֹוַתי ֶאֱחֶזה, ּוְבִעּוְ
ּוְבֶגֶדם ְזרֹועֹות ֶאְקַרב

ּוִבְקדַֹח מִֹחי ֶאֱהֶזה,
רּובֹות ֶאְלַאט ָפַתי ַהּצְ ּוִבׂשְ

ִרי ֶאְרַעד, ׂשָ ּוְבִכְליֹון ּבְ
ַמע ּוְבָאְזַני ַהֵחְרׁשֹות ֶאׁשְ

ֶאת קֹוְלָך ַהּקֹוֵרא ִלי
ֶאת קֹוְלָך ַהּקֹוֵרא ִלי

ָמה. ׁשָ לֹות ַהּנְ ַעד ּכְ
פנחס שדה

שמע ישראל

ִנים ָלֱאלֹהּות ַאְלֵפי ּפָ
ִכיָנָתּה ְמלֹא עֹוָלם ׁשְ

ֶניָה ֶאָחד. ִרּבּוי ּפָ

ים נֹאַהב ֶאת ַהַחּיִ
ים ְוֵאת ֵעין ַהַחּיִ

נּו ָכל ְלָבֵבנּו ּוְבָכל ַנְפׁשֵ ּבְ
ּוְבָכל ְמאֹוֵדנּו .

ה ָבִרים ָהֵאּלֶ ִיְהיּו ַהּדְ
נּו: ְלָבֵבנּו ּוְבִקְרּבֵ ּבִ

ֶביָה, ִמיַרת ֶאֶרץ ְויֹוׁשְ ׁשְ
לֹום, ְרִדיַפת ֶצֶדק ְוׁשָ

ַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַרֲחִמים.
ָנם ּנְ ְנׁשַ

ִלְבנֹוֵתינּו ּוְלָבֵנינּו
ם ר ּבָ ּוְנַדּבֵ

ֵביֵתנּו ינּו ּבְ ְבֵתּ ׁשִ ּבְ
ֶרְך, ֶדּ נּו ּבַ ֶלְכּתֵ ּבְ

ְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו. ׁשָ ּבְ
ינּו ְוִיְהיּו ַמֲעשֵֹ

ֶנֱאָמִנים ִלְדָבֵרינּו
ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון

ֵלדּו נֹות ּוָבִנים ִיָוּ ּבָ
ׁשּו ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפָגּ
קּו. לֹום ָנׁשָ ֶצֶדק ְוָשׁ

מרשה פאלק, ספר הברכות
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י הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ְוֵאין זּוָלתֹו,  ם ָעֵלינּו, ּכִ ל זֹאת ְוַקּיָ ֶאֶמת ֶוֱאמּוָנה ּכָ
ל  ּכָ ף  ִמּכַ ַהּגֹוֲאֵלנּו  נּו  ַמְלּכֵ ְמָלִכים,  ד  ִמּיַ ַהּפֹוֵדנּו  ַעּמֹו.  ָרֵאל  ִיׂשְ ַוֲאַנְחנּו 
נּו.  מּול ְלָכל אֹוְיֵבי ַנְפׁשֵ ם ּגְ ּלֵ ֵרינּו, ְוַהְמׁשַ ְפָרע ָלנּו ִמּצָ ֶהָעִריִצים ָהֵאל ַהּנִ
ם  ַהּשָׂ ר.  ִמְסּפָ ֵאין  ַעד  ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ֵחֶקר,  ֵאין  ַעד  ְגדֹולֹות  ה  ָהעֹוׂשֶ
אֹוְיֵבינּו,  מֹות  ּבָ ַעל  ְדִריֵכנּו  ַהּמַ ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ָנַתן  ְולֹא  ים,  ַחּיִ ּבַ נּו  ַנְפׁשֵ
ַפְרעֹה אֹותֹות  ים ּוְנָקָמה ּבְ נּו ִנּסִ ה ּלָ ל ׂשֹוְנֵאינּו. ָהעֹוׂשֶ ֶרם ַקְרֵננּו ַעל ּכָ ַוּיָ
כֹוֵרי ִמְצָרִים, ַוּיֹוֵצא ֶאת  ל ּבְ ה ְבֶעְבָרתֹו ּכָ ּכֶ ֵני ָחם. ַהּמַ ַאְדַמת ּבְ ּומֹוְפִתים ּבְ

ָרֵאל ִמּתֹוָכם ְלֵחרּות עֹוָלם.  ַעּמֹו ִיׂשְ
ְתהֹומֹות  ְזֵרי ַים סּוף, ֶאת רֹוְדֵפיֶהם ְוֶאת ׂשֹוְנֵאיֶהם ּבִ ין ּגִ ָניו ּבֵ ֲעִביר ּבָ ַהּמַ

לּו  ָרצֹון ִקּבְ מֹו. ּוַמְלכּותֹו ּבְ חּו ְוהֹודּו ִלׁשְ ּבְ בּוָרתֹו, ׁשִ ע. ְוָראּו ָבָניו ּגְ ִטּבַ
ֲעֵליֶהם.

ם:  ה, ְוָאְמרּו ֻכּלָ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ יָרה ּבְ ָרֵאל  ְלָך ָענּו ׁשִ ה ּוְבֵני ִיׂשְ מֹׁשֶ
ּקֶֹדׁש,  ר ּבַ מָֹכה ֶנְאּדָ ֵאִלים יהוה, ִמי ּכָ ִמי ָכמָֹכה ּבָ

ה ֶפֶלא.  נֹוָרא ְתִהּלֹות עֹׂשֵ

ה, ֶזה ֵאִלי ָענּו ְוָאְמרּו:  ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶניָך, ּבֹוֵקַע ָים ִלְפֵני מֹׁשֶ
יהוה ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד. 

ּנּו,  ד ָחָזק ִמּמֶ י ָפָדה יהוה ֶאת ַיֲעקֹב ּוְגָאלֹו ִמּיַ ְוֶנֱאַמר ּכִ
ָרֵאל. ַאל ִיׂשְ ה יהוה ּגָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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לו יהי  
אֶֹפק עֹוד ֵיׁש ִמְפָרׂש ָ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
א - לּו ְיִהי ָאּנָ

ׁ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 ׁשֶ ּ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

לּו ְיִהי לּו ְיִהי.....

ה מּוֶצֶלת כּוָנה ְקַטּנָ תֹוְך ׁשְ ּבְ
ג ָאדֹם ִית ָקט ִעם ּגַ ּבַ
ׁש לּו ְיִהי. ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ ּכָ

ֶרְך ִיץ סֹוף ַהּדֶ ֶזה סֹוף ַהּקַ
ן ָלֶהם ָלׁשּוב ֲהלֹום ּתֵ

ׁש לּו ְיִהי. ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ ּכָ

לּו ְיִהי, לֹו ְיִהי...

ְתאֹום ִיְזַרח ֵמאֶֹפל ְוִאם ּפִ
נּו אֹור ּכֹוַכב ַעל רֹאׁשֵ

ׁש לּו ְיִהי. ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ ּכָ
ם ּכַֹח ְלָוה ְוֵתן ּגַ ן ׁשַ ָאז ּתֵ

ּנׁאַהב ה ׁשֶ ְלָכל ֵאּלֶ
ׁש לּו ְיִהי. ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ ּכָ

לּו ְיִהי, לּו ְיִהי...
נעמי שמר

יהי הכול 
יּוַכל ְלֵהִטיב ִעּמֹו. ָיְּך ְלָכל ֶשׁ ְיִהי ַהּכֹל ׁשַ

ִהית  ה ָהִאָמּ ַהֶיֶלד ָלִאָשּׁ
ל, ְלַמַען ִיְגּדַ

ַהֲעָגָלה ָלֶעְגלֹון ַהּטֹוב
ּה ֵהיֵטב ְלַמַען ִיְנַהג ּבָ

ִקים אֹוָתּה ָמִים, ׁשְ ְוָהֲאָדָמה ַלּמַ
ְרָיּה ְבִעּתֹו. ן ּפִ ּתֵ ְלַמַען ּתִ

ברטולד ברכט / שלמה גרוניך

תרגום: נתן זך

חזון
ׁשּוב ֶאל  ר ּתָ ֲאׁשֶ ן ָאָדם, ּכַ ְוָהָיה, ּבֶ
ּיֹום ַההּוא ֶאת  ַבע - ּוָפַקְחָתּ ּבַ ַהּטֶ

ַבע  ר ְלתֹוְך ֵעיֵני ַהּטֶ ֵעיֶניָך, ְוֵהַצְצּתָ ָיׁשָ
י ֶאל  מּוָנְתָך. ְוָיַדְעּתָ ּכִ ֶהן ֶאת ּתְ ְוָרִאיָת ּבָ
ַבע  ְמָך ִמן ַהּטֶ ִהְתַעּלֶ י ּבְ ְבָתּ ּכִ ַעְצְמָך ׁשַ

ְמּתָ ֵמַעְצְמָך... ְוִהְתַעּלַ
ן-ָאָדם,  ָך, ּבֶ ָנה ּבְ ּיֹום ַההּוא ְוִנּתְ ְוָהָיה ּבַ

ָתּ ֶרֶגׁש ָחָדׁש, ָרָעב  ׁשְ ה, ְוִהְרּגַ רּוַח ֲחָדׁשָ
ֶחם ְולֹא ָצָמא  ָחָדׁש - לֹא ָרָעב ַלּלֶ

י ִאם ָלֲעבֹוָדה. ּוָמָצאָת עֶֹנג  ֶסף, ּכִ ַלּכֶ
ה  ֲעבֹד ּוְבָכל ַמֲעׂשֶ ר ּתַ ָכל ֲעבֹוָדה ֲאׁשֶ ּבְ

ה מֹוֵצא  ר ַאּתָ עֶֹנג ֲאׁשֶ ה, ּכָ ֲעׂשֶ ר ּתַ ֲאׁשֶ
ָך ֶאת  ָעְבּדְ ה... ְוָהָיה ּבְ ִתּיָ ְ ֲאִכיָלה ּוַבּשׁ ּבָ

ל עֹוָלם  ֵעיְנָך ֲחָללֹו ׁשֶ ֲעבֹוָדְתָך, ְוָהָיה ּבְ
ַבע - עֹוְבִדים.  ה ְוַהּטֶ ית ְמָלאָכה, ְוַאּתָ ּבֵ

ֵניֶכם ְורּוַח ַאַחת... ְוֵלב ֶאָחד ִלׁשְ
א"ד גורדון
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ָפֶניָך,  לֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהּכֹל. ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ה ׁשָ ּלֹו, עֹוׂשֶ לֹום ׁשֶ ָ ַהּשׁ לֹום, ֶמֶלְך ׁשֶ ָ ֲאדֹון ַהּשׁ
עֹוָלם,  דֹול ְוִנְפָלא ּבָ לֹום ּגָ יְך ׁשָ ִמים ִמן ָהעֹוָלם, ְוַתְמׁשִ ִפיכּות ּדָ ל ִמְלָחמֹות ּוׁשְ ַבּטֵ ּתְ ׁשֶ

א ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב, ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה.  ְולֹא ִיּשָׂ

ֱאֶמת  דֹול ּבֶ לֹום ּגָ לֹום ְוִיְהֶיה ׁשָ ָ ת ַהּשׁ ִמּדַ ה ָתִמיד ֶלֱאחֹז ּבְ ְזּכֶ ּנִ נּו, ׁשֶ ּלָ יֵענּו ּכֻ ָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ
ֵני  ל ּבְ ין ּכָ ב ּבֵ ּלֵ ּתֹו ְולֹא ִיְהֶיה ׁשּום ַמֲחלֶֹקת ֲאִפּלּו ּבַ ל ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּוֵבין ִאיׁש ְלִאׁשְ ין ּכָ ּבֵ
ֵלם ְולֹא ַנֲחִזיק  ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ִמיד ּבֶ לֹום ּתָ לֹום ְורֹוֵדף ׁשָ ל ָאָדם אֹוֵהב ׁשָ ָאָדם ְוִיְהֶיה ּכָ
עֹוָלם  ּבָ ָאָדם  ׁשּום  ׁש  ְנַבּיֵ ְולֹא  ָעֵלינּו  ַהחֹוְלִקים  ֶנֶגד  ַוֲאִפּלּו  ְלעֹוָלם,  ָלל  ּכְ ַמֲחלֶֹקת  ּבְ
ָוגּוף  ֵלב  ָכל  ּבְ מֹוָך'  ּכָ ְלֵרֲעָך  'ְוָאַהְבּתָ  ִמְצַות  ֱאֶמת  ּבֶ ם  ְלַקּיֵ ה  ְוִנְזּכֶ דֹול  ּגָ ְוַעד  ָטן  ִמָקּ
ם ְוֵאין ַמֲחִריד,  ַכְבּתֶ ָאֶרץ, ּוׁשְ לֹום ּבָ י ׁשָ תּוב: "ְוָנַתּתִ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ְוֶנֶפׁש ּוָממֹון. ִויֻקּיַ
לֹום. ׁשָ ְרֵכנּו ּבְ לֹום, ּבָ ַאְרְצֶכם".ְיהָֹוה ׁשָ ֲעבֹר ּבְ ה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ, ְוֶחֶרב לֹא ּתַ י ַחּיָ ּתִ ּבַ ְוִהׁשְ

ר' נחמן מברסלב

ים. ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו  נּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלּכֵ יֵבנוּ  יהוה ֱאלֵֹהינּו ְלׁשָ ּכִ ַהׁשְ
ְלַמַען  ְמֵהָרה  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָפֶניָך,  ִמּלְ טֹוָבה  ֵעָצה  ּבְ ֵננּו  ְוַתּקְ לֹוֶמָך,  ׁשְ ת  ֻסּכַ
ֲעֵדנּו, ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו אֹוֵיב ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון, ְוָהֵסר  ֶמָך. ְוָהֵגן ּבַ ׁשְ
יֵלנּו  י ֵאל ׁשֹוְמֵרנּו ּוַמּצִ יֵרנּו ּכִ ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו. ּוְבֵצל ּכְ ָטן ִמְלּ ׂשָ
מֹור ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחִיּים  ה. ּוׁשְ י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ ה, ּכִ ָאּתָ
ה  רּוְך ַאּתָ לֹוֶמָך, ּבָ ת ׁשְ ה ְוַעד עֹוָלם. ּוְפרֹוש ָעֵלינּו ֻסּכַ לֹום ֵמַעּתָ ּוְלׁשָ
ָלִים. ָרֵאל ְוַעל ְירּוׁשָ ל ַעּמֹו ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ת ׁשָ יהוה, ַהּפֹוֵרׂש ֻסּכַ
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אם 
ַעד ָמַתי ּתֹאַכל ַהֶחֶרב

ְלָחמֹות ֱאלֵֹהי ַהּמִ
ֲחלֹומֹות ה ּבַ ּגֶ ַעד ָמַתי ִנׁשְ

ן ִלְהיֹות ּבֹא ִנְהֶיה ְוִנּתֵ
ן ִלְחיֹות. ּבֹא ִנְחֶיה ְוִנּתֵ

ִאם
ִביִני ִאם ַרק ּתָ

ֲאִמיִני ִאם ַרק ּתַ
ַמִים ָ ּשׁ ֶזה לֹא ּבַ

יִטי ָיַדִים הֹוׁשִ
ִאם...

ַאְבָרָהם ָהָיה ָאִבינּו
ן ָיִחיד לֹא ָהִייָת ּבֵ

ִמיד ָחה ּתָ ּפָ ׁשְ ִמּ ֶזה קֹוֶרה ּבַ
ַעם ָלַחם ָיִעיד ּפַ ִמי ׁשֶ

ּה ׁשּום ָעִתיד ִמְלָחָמה ֵאין ּבָ

ִאם
ִביִני ִאם ַרק ּתָ

ֲאִמיִני ִאם ַרק ּתַ
יִטי ָיַדִים הֹוׁשִ

ַמִים ָ ּשׁ ֶזה לֹא ּבַ

ַחת ֶרְך ִנְפּתַ ֵיׁש ּדֶ
ּה ַיַחד ּבֹוִאי ֵנֵלְך ּבָ

ַמִים ָ ּשׁ ֶזה לֹא ּבַ
יִטי ָיַדִים הֹוׁשִ

ִאם...

ֶבׂש ָאז ָיגּור ְזֵאב ִעם ּכֶ
ץ ִדי ִיְרּבַ ְוָנֵמר ִעם ּגְ

"ץ ב ִעם ּכָ ָדאְלָלה ָאז ֵיֵשׁ ְוַעּבְ
ר ִעם ְקָצת ַמֲאָמץ ֶזה ֶאְפׁשָ

ָבץ. ַאף ֶאָחד לֹא ַיְחטֹף ׁשָ

ִאם
ִבינּו ִאם ַרק ּתָ

ֲאִמינּו ִאם ַרק ּתַ
יטּו ָיַדִים הֹוׁשִ

ַמִים. ָ ּשׁ ֶזה לֹא ּבַ
שמוליק קראוס / יעקב רוטבליט 

שיר משמר  
ְך  ְמִרי ַנְפׁשֵ ְמִרי ׁשִ ְך, ּכֵֹחְך ׁשִ ְמִרי ַנְפׁשֵ ׁשִ

ִיְך  ְמִרי ַחּיַ יָנֵתְך ,ׁשִ ִיְך ּבִ ְמִרי ַחּיַ ׁשִ
ְך,  ל ָחׁשֵ ג ִנְדַלק, ִמּצֵ יר נֹוֵפל, ִמּגַ ִמּקִ

ְרַנִים  ּפָ ין, ִמּצִ ּכִ ֵמֶאֶבן ֶקַלע, ִמּסַ
ֹוֵרף, ִמן ַהחֹוֵתְך  ִמן ַהּשׂ

ַמִים  מֹו ׁשָ מֹו ָעָפר ּכְ מּוְך ּכְ ִמן ַהּסָ
ְך  ה ְוַהּמֹוׁשֵ ַחּכֶ ִמן ַהּדֹוֵמם, ִמן ַהּמְ

יַרִים  ֵאר ְוֵאׁש ּכִ ֵמי ּבְ ִמית ּכְ ְוַהּמֵ
ְך  ַער רֹאׁשֵ ְמִרי ּוִביָנֵתְך ֵשׂ ְך ׁשִ ַנְפׁשֵ
ִיְך .  ְמִרי ַחּיַ ְך, ׁשִ ְמִרי ַנְפׁשֵ עֹוֵרְך, ׁשִ

ֶזה ֶעֶרב ַקִיץ ִלְכאֹוָרה, ֶזה ִלְכאֹוָרה 
ן,  ַרק ֶעֶרב ַקִיץ טֹוב, ָידּוַע ְוָיׁשָ

א ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, לֹא ְלמֹוָרא  ּבָ ׁשֶ
ם דֹות ּוְדַבר ָאׁשָ ְולֹא ְלַרַחׁש ֲחׁשָ

יִלים ְוִעם ְמנֹוָרה  ְבׁשִ א ִעם ֵריַח ּתַ ּבָ ׁשֶ
ן.  ִאיר ַעד ִאם ָננּוַח ְוִניׁשַ ר ּתָ ֲאׁשֶ

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ְוטֹוב הּוא ִלְכאֹוָרה, 
א לֹא ְלמֹוָרא.  ּבָ ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ׁשֶ

ה ָהרּוַח ָיד ׁשֹוַלַחת ּוְבִלי ַרַחׁש  ִהּנֵ
ָכה  ֲחׁשֵ ח ּבַ ְתאֹום ַחּלֹון ְלַאט ִנְפּתָ ּפִ
ַחד  מֹו ּפַ ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאּתְ צֹוֶחֶקת ּכְ

ְמָחה  מֹו ׂשִ ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאּתְ קֹוֵפאת ּכְ
ִאְמִרי ַמּדּוַע ָהעֹוָלם ּכֹה ָזר ֲעַדִין 
ל ַצד  יִטים ּבֹו ִמּכָ ְוֵאׁש ָוַמִים ַמּבִ
ִיְך  ִרים ַחּיַ ִאְמִרי ַמּדּוַע ּבֹו ְמַפְרּפְ

ף ָיד  תֹוְך ּכַ מֹו ִצּפֹור ְמבֹוָהָלה ּבְ ּכְ
ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְתּ ָמעֹוף ְוַרַעד ַרב 

ָנב.  ּה ֶאׁשְ ָשׂ ַחְפּ ֶחֶדר ּבְ מֹו ִצּפֹור ּבַ ּכְ

ֶזה ֶעֶרב ַקִיץ ִלְכאֹוָרה... 

ְך  ְמִרי ַנְפׁשֵ ְך ָהֲעֵיָפה, ׁשִ ְמִרי ַנְפׁשֵ ׁשִ
ִיְך,  ְמִרי ַחּיַ יָנֵתְך, ׁשִ ִיְך, ּבִ ְמִרי ַחּיַ ׁשִ

ְך, עֹוֵרְך, ָיְפֵיְך,  ַער רֹאׁשֵ שֵֹ
ָיַדִיְך. ִציהּו ּבְ ְך ַהּטֹוב, ַאּמְ ִלּבֵ

נתן אלתרמן / סשה ארגוב 
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ִרית  ת ְלדֹרָֹתם ּבְ ּבָ ַ ת, ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשׁ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ְמרוּ  ְבֵני ִיׂשְ ְוׁשָ
ה  ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ָרֵאל אֹות ִהיא ְלעֹוָלם, ּכִ ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ עֹוָלם. ּבֵ

ַפׁש. ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ּוַבּיֹום ַהּשׁ ָ יהוה ֶאת ַהּשׁ

ם  י ל ג ר ב ק  ר

ָרֵאל: ֵני ִיׂשְ ה  ֶאת מֹוֲעֵדי יהוה ֶאל ּבְ ר מֹׁשֶ ַוְיַדּבֵ

א
ל

ת 
מו

ש

אגדלך   

ַחד ְוֵאיָמה  ָרב-ּפַ ְואֹוְדָך ּבְ ָמה     ְלךָ  ֱאלֵֹהי ָכל ְנׁשָ ֲאַגּדֶ
ְלָך ֶאְכַרע ְוָאכֹף רֹאׁש ְוקֹוָמה  ָעְמִדי ּתֹוְך ְקָהָלְך צּור ְלרֹוֵמם    ּבְ

ִליָמה  ְוָהָאֶרץ ְיָסָדּה ַעל ּבְ ְרִקיֵעי רֹום ֲהלֹא ָנָטה ְבִמְבָטא   
ה  ָכל ֵקְדָמה ְוָיּמָ ּוִמי הּוא ֶזה ּבְ ֲהיּוַכל ִאיׁש ֲחקֹור ֶאת סֹוד ְיָצרוֹ   

ָחְכָמה  ה כֹל ּבְ ר ִהְפִליא ְוָעׂשָ ֲאׁשֶ ה ְוָלׁשֹון    ְמרֹוָמם הּוא ֲעֵלי ָכל ּפֶ
ָעְלָמא  א ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ְוִיְתַקּדַ גֹוי ָקדֹוׁש ְוֶעְליֹון     ל ּבְ ּדַ ְוִיְתּגַ

ש   י ד ק י  צ ח

י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה (יש  ָעְלָמא ּדִ א. ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ
יֵחּה)  ְרָקֵנה, ִויָקֵרב ְמׁשִ המוסיפים: ְוַיְצַמח ּפֻ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ י ְדָכל ּבֵ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ּבְ

א: א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ֵמּה  ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ א ְוִיְתַהּדָ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ
ְרָכָתא  ל ּבִ ל) ִמן ּכָ א ִמָכּ א ְלֵעּלָ א (בשבת שובה ְלֵעּלָ ִריְך הּוא. ְלֵעּלָ א ּבְ ֻקְדׁשָ ּדְ

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן. ֲאמִ יָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְוׁשִ

ר' אברהם אבן עזרא  •  ספרד / מאה 12
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ִלּבֹו  יׁש ּבְ ְרּגִ ּמַ ת... ִמי ׁשֶ ּבָ ַ יר ֵעֶרְך ַהּשׁ ִביל ְלַהּכִ ׁשְ ְצוֹות ּבִ ּמִ ק ּבַ ֵאין צֶֹרְך ִלְהיֹות ִציֹּוִני  אֹו ְמַדְקּדֵ
ר לֹו ְמִציאּות ִעם  ׁשּום אֶֹפן ְלַצּיֵ ָכל ַהּדֹורֹות, הּוא לֹא יּוַכל ּבְ ה, ּבְ י ָהֻאּמָ י ִעם ַחּיֵ ר ֲאִמּתִ ֶקׁשֶ
ְמרּו  ָרֵאל ׁשָ ׂשְ ּיִ ֶ י יֹוֵתר ִמּשׁ ִלי ׁשּום ַהְפָרָזה ּכִ ר ֵלאמֹר ּבְ ָתא'... ֶאְפׁשָ ת ַמְלּכְ ּבַ ִלי 'ׁשַ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
י  ה ֶאת ַחּיֵ ׁשָ ָמָתם' ְוִחּדְ ֶהְחִזיָרה ָלֶהם 'ִנׁשְ ת אֹוָתם, ְולּוֵלא ִהיא ׁשֶ ּבָ ַ ְמָרה ַהּשׁ ת ׁשָ ּבָ ַ ֶאת ַהּשׁ

ה,  י ַמּטָ ַלּפֵ כֹות אֹוָתם יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּכְ ה מֹוׁשְ ֲעׂשֶ ל ְיֵמי ַהּמַ ָלאֹות ׁשֶ בּוַע, ָהיּו ַהּתְ ָכל ׁשָ רּוָחם ּבְ
ְכִלית.  ְפלּות מּוָסִרית ְוׂשִ ל 'חְֹמִרּיּות' ְוׁשִ ְחּתֹוָנה ׁשֶ יֹוָטה ַהּתַ ָהיּו יֹוְרִדים ְלַבּסֹוף ַלּדְ ַעד ׁשֶ

אחד העם

ַעת  ׁשְ ְסּגֹות ַהִהיָמָלָיה ּבִ אֶֹפן ִטְבִעי. ּפִ ה נֹוַבַעת ִמּתֹוֵכנּו ּבְ ִהּלָ ֶהם ַהּתְ ינוּ  ּבָ ַחּיֵ ָנם ְרָגִעים ּבְ ֶיׁשְ
ְזִריָחָתּה, ֶיֶלד נֹוָלד.  ֶמׁש ּבִ ֶ ַאְפִריָקה, ִצּפֹוִרים ְמִעירֹות ֶאת ַהּשׁ ֵלי ִויְקטֹוְרָיה ּבְ ִקיָעה, ַמּפָ ְ ַהּשׁ

דֹוָלה  ים ּגְ יׁשִ ָאנּו ַמְרּגִ ׁשּות ׁשֶ ֵאּלּו, ַהִהְתַרּגְ ֵעיַנִים ּכָ ִלים ֶאל ָהעֹוָלם ּבְ ּכְ ֲאַנְחנּו ִמְסּתַ ׁשֶ ּכְ
הּו  ֶ יג ַמּשׁ ה ְלַהּשִׂ י ְמַצּפֶ ַח ֵאיֶנּנִ ּבֵ ל ּוְמׁשַ ֲאִני ְמַהּלֵ ׁשֶ ָפֵתינּו. ּכְ ין ׂשְ ְרצֹות ִמּבֵ מֹו ִמְתּפָ ים ּכְ ּלִ ְוַהּמִ
ַח  ּבֵ י. ַאְך ַמּדּוַע ָעֵלינּו ְלׁשַ ִקְרּבִ י ָיכֹול ִלְכּבֹׁש ֶאת ָהֶרֶגׁש ּבְ ֵאיֶנּנִ ּום ׁשֶ ל ִמּשׁ ְתמּוָרה. ֲאִני ְמַהּלֵ ּבִ

ל? ַהִאם ֱאלִֹהים ָזקּוק ְלִדְבֵרי  ַבח ְוַהּלֵ ים ְמֵלֵאי ׁשֶ יׁשִ ֶהם ֵאיֶנּנּו ַמְרּגִ ּבָ ים ׁשֶ אֹוָתם ְזַמּנִ ּבְ
ּה ָאנּו  ֶרְך ּבָ ּנֹות ֶאת ַהּדֶ ה ֵיׁש ּכֹוַח ְטַרְנְספֹוְרָמִטיִבי. ִהיא ְיכֹוָלה ְלׁשַ ִהּלָ נּו? ַלּתְ ּלָ ַבח ׁשֶ ֶ ַהּשׁ
יָמה ּוַמְפִעיָמה, ָאנּו  ִלי ֲחָוָיה ַמְקּדִ ַח ּבְ ּבֵ ר ָאנּו רֹוִצים ְלׁשַ ֲאׁשֶ ִציאּות. ּכַ ּתֹוְפִסים ֶאת ַהּמְ

ה  ִפּלָ מֹות ַלּתְ ֵ ַאַחד ַהּשׁ ה ׁשֶ ּבָ ים לֹא ַקל ָלנּו ַלֲעׂשֹות זֹאת. זֹאת אּוַלי ַהּסִ ִעּתִ ּלְ מֹוְצִאים ׁשֶ
ֲאִני ָיכֹול ָלֵתת ָלֶכם ִהיא לֹא ְלַהְפִסיק.  ִחיָדה ׁשֶ ב. ָהֵעָצה ַהּיְ ּלֵ ּבַ הּוא ֲעבֹוָדה, אֹו ֲעבֹוָדה ׁשֶ
ה ַמֲאַזן ַה- ph ְוַהֲחִמיצּות  ּנֶ ּתַ ּה ִיׁשְ ה ּבָ ֻקּדָ יעּו ַלּנְ ּגִ ָבר ּתַ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ל, ּבְ יכּו ְלַהּלֵ ְמׁשִ ִאם ּתַ

ְתּפֹוֵגג. ּתִ
הרב זלמן שחטר-שלומי ורות גן קגן 
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ת י ש י א ה  ל י פ ת ל ה  נ כ ה

ֵמר ְלעֹוָלם   ּלֹא ִיּגָ ֵאִלי, ׁשֶ
ם,  ַהחֹול ְוַהּיָ

ִים, ל ַהּמַ רּוׁש ׁשֶ ִרׁשְ
ַמִים,  ָ ַרק ַהּשׁ ּבְ
ת ָהָאָדם. ִפּלַ ּתְ

 חנה סנש

ֵאל  לּוי ַרק ּבָ ִאּלּו ַהּכֹל ּתָ ל ּכְ ּלֵ ִהְתּפַ
ָך.        לּוי ַרק ּבְ ִאּלּו ַהּכֹל ּתָ ַעל ּכְ ּפְ

פרדיננד איסרמן 

י יֹום  ַחּיֵ ת נֹוְכחּותֹו ּבְ ׁשַ ל ַהְרּגָ ל מּוָדעֹות ָלֱאלִֹהים, ׁשֶ נּות זֹו ׁשֶ ה עֹוֵמד...  ָאּמָ ע ִלְפֵני ִמי ַאּתָ ּדַ
ִעים. ַרק  ְבֵהִדים ְמֻקּטָ ינּו ּכִ ַחּיֵ ן ּבְ ְלַאַחר ָיד. ֶחֶסד ֱאלִֹהים ִמְתַנּגֵ נּו ֵאיָנה ִנְלֶמֶדת ּכִ ּלָ יֹום ׁשֶ

ִעיָמה. ַגת ַהּנְ ר ַהּשָׂ יִעים ִליֵדי ּכֹׁשֶ ְפָרִדים ִלְכאֹוָרה, ָאנּו ַמּגִ ִליִלים, ַהּנִ ָאנּו ׁשֹוְמִרים ַעל ַהּצְ ׁשֶ ּכְ
אברהם יהושע השל 

ָך ִאם ֶיְשׁ
ָך) מֹוָך ֶיׁשְ (ֵאין ּכָ

ִנים יר ּפָ ְסּתִ ַאל ּתַ
ִרים ֵאֶליָך ֵני ָאָדם ְמַדּבְ ּבְ

לֹא ֲאָבִנים.
אברהם חלפי

ְרַקע  קֹות אֹוָתּה ֵמַהּקַ ּפֹור ְמַנְתּ ל ַהּצִ ָנַפִים ׁשֶ ַהּכְ ִפי ׁשֶ ל ִצּפֹור . ּכְ ָנַפִים ׁשֶ מֹו ּכְ ּגּון הּוא ּכְ ַהּנִ
ְרַקע  ק אֹוָתנּו ֵמַהּקַ ְכָנַפִים, ְמַנּתֵ ׁש ָלנּו ּכִ ּמֵ ּגּון ְמׁשַ יר אֹו ַהּנִ ִ ְך ַהּשׁ ּוַמֲעלֹות אֹוָתּה ֶאל–ָעל, ּכָ

ּגּון, ָאנּו ַמְצִליִחים ְלִהְתַעּלֹות  ִרים ַלּנִ ָאנּו ִמְתַמּסְ ׁשֶ ִרים, ּכְ ָאנּו ׁשָ ׁשֶ ר ָלנּו ָלעּוף. ּכְ ּוְמַאְפׁשֵ
עֹוָלם. ל ָהֵאל ּבָ ִרים ׁשֶ ְסּתָ ָדִדים ַהּנִ רּות ְלַגּלֹות ֶאת ַהּצְ ָאגֹות ַהּיֹוְמיֹוִמּיֹות ְוֵיׁש ָלנּו ֶאְפׁשָ ֵמַהּדְ

גדליה שור

יד ְלָך ָאָדם ַמה ּטֹוב ִהּגִ
ָך ּוָמה יהוה ּדֹוֵרׁש ִמּמְ
ט  ּפָ י ִאם  ֲעׂשֹות ִמׁשְ ּכִ

ְוַאֲהַבת ֶחֶסד
ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאלֶֹהיָך.

מיכה ו
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תקווה

ה ׁשֹוֵמַע . ַאּתָ ה ׁשֶ ֲאִני ְמַקּוֶ
ֲאִני יֹוֵדַע

ְך  ׁש ּכָ ה ַמּמָ ה ַהְרּבֵ ּזֶ ֵאין ּבַ ׁשֶ
ָאְמרּו ִלי.

ַעם ָכל זֹאת ֲאִני רֹוֶצה עֹוד ּפַ ּבְ
ְלַקּוֹות ְלֶזה

ה.  ה ׁשֹוֵמַע ֵאיְך ֲאִני ְמַקּוֶ ַאּתָ ׁשֶ

ָלה. מֹו ַאּיָ ה ּכְ ְקָוִתי ְמַחּכָ ּתִ
ֶקָנה. ַחּבְ ֱהֵיה ָזִהיר, ַאל ּתְ
ה. ִנּפּוץ ֶזֶרד ֶאָחד ְוֵאיֶנּנָ

ֲהִיְהֶיה ָלנּו ּכַֹח
ְלעֹוד ַהְתָחָלה?

ְקָוה.  ֲאִני ּתִ
יחיאל מוהר

ַנִים: ת ָיִחיד ְצִריִכים ׁשְ ם ִלְתִפּלַ ּגַ
ְתנֹוֵעַע ּמִ ִמיד ֶאָחד ׁשֶ ּתָ

ּלֹא ָנע הּוא ָהֱאלִֹהים. ִני ׁשֶ ֵ ְוַהּשׁ
ְמקֹומֹו ל הּוא ָעַמד ּבִ ּלֵ ָאִבי ִהְתּפַ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

ָזקּוף ּוְבִלי נֹוַע ְוִהְכִריַח ֶאת ָהֱאלִֹהים ָלנּוַע
ל ֶאל ָאִבי.   ּלֵ מֹו סּוף ּוְלִהְתּפַ ּכְ

יהודה עמיחי

תקוות חוט השני 

ם ִלי ְקֵצה חּוט ָמר–ָנא ּגַ ְשׁ
ים ם ְלִעּתִ הּוא ִמְתַעּלֵ ֲאִפּלּו ׁשֶ

ָלִלי ה ַהְכּ ׁש ַהּזֶ ַרַעַ ּבָ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ם קֹוִלי ִמְתָעֵרב ּבֹו ּגַ ׁשֶ

י ִלּ ִאּלּו ָהָיה לֹא ׁשֶ ּכְ
ָלִלי ִאּלּו ָהָיה קֹול ּכְ ּכְ

ב ֶאְזּכֹר עֹוד ָלַקַחת ַלּלֵ
ה עֹוד ּכֹוֵאב. ּזֶ ֶאְזּכֹר ׁשֶ

נתן זך
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ה ד י מ ע ה ת  ל י פ ת

ֶתָך: ִהּלָ יד ּתְ ח  ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני ׂשְ

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו. ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָרה, ֱאלֵֹהי ִרְבָקה, ֱאלֵֹהי ָרֵחל, ֵואלֵֹהי ֵלָאה.  ִיְצָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב. ֱאלֵֹהי ׂשָ
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהּכֹל,  דֹול ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

ַאֲהָבה.  מֹו ּבְ הֹות, ּוֵמִביא ּגֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ י ָאבֹות ְוִאּמָ ְוזֹוֵכר ַחְסֵדּ
בעשרת ימי תשובה

ים.  ים, ְלַמַעְנָך ֱאלִֹהים ַחּיִ ֵסֶפר ַהַחּיִ ים. ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים, ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ָרה.  ה יהוה, ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוֶעְזַרת ׂשָ רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן. ּבָ ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ

יַע. ה ַרב ְלהֹוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני, ְמַחּיֶ ַאּתָ
ל:  בקיץ   מֹוִריד ַהּטָ ם:   ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ בחורף ַמׁשִּ

ים. סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא  ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד, ְמַחּיֶ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
בּורֹות  ַעל ּגְ ֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ּבַ ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים, ּוְמַקּיֵ חֹוִלים ּוַמּתִ

ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה.  ּוִמי דֹוֶמה ָלְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ
ַרֲחִמים. ים ּבְ בעש"ת  ִמי ָכמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים.  ה ַהּמֵ ה יהוה ְמַחּיֶ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים, ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ
ה יהוה  רּוְך ַאּתָ ָלה. ּבָ ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש, ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ

דֹוׁש.  ֶלְך) ַהּקָ ָהֵאל (בש"ת ַהּמֶ
ַמִים ָוָאֶרץ. ּוֵבַרְכּתֹו  ה ׁשָ ְכִלית ַמֲעׂשֶ ֶמָך, ּתַ ִביִעי ִלׁשְ ּתָ ֶאת יֹום ַהׁשְּ ׁשְ ה ִקּדַ ַאּתָ

תֹוָרֶתָך:  תּוב ּבְ ים. ְוֵכן ּכָ ַמּנִ ל ַהּזְ ּתֹו ִמּכָ ׁשְ ִמים, ְוִקּדַ ל ַהּיָ ִמּכָ
ר  ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ּיֹום ַהְשּׁ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם, ַוְיַכל ֱאלִֹהים ַבּ ַוְיֻכּלּו ַהָשּׁ

ה. ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת  ר ָעָשׂ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ִביִעי ִמָכּ ּיֹום ַהְשּׁ ת ַבּ ֹבּ ה. ַוִיְּשׁ ָעָשׂ
ָרא ֱאלִֹהים  ר ָבּ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ַבת ִמָכּ י בֹו ָשׁ ׁש אֹתֹו, ִכּ ִביִעי ַוְיַקֵדּ יֹום ַהְשּׁ

ַלֲעׂשֹות. 
עּו ּבְ ם ִיׂשְ ּלָ ִביִעי, ּכֻ י ׁשְ ׁשֵ ת ְוקֹוְרֵאי עֶֹנג, ַעם ְמַקּדְ ּבָ ְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי ׁשַ ִיׂשְ
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ת ָיִמים אֹותֹו ָקָראָת, ֵזֶכר  ּתו, ֶחְמּדַ ׁשְ ִביִעי ָרִציָת בֹו ְוִקּדַ ְ גּו ִמּטּוֶבָך ּוַבּשׁ ְוִיְתַעּנְ
ית.  ה ְבֵראׁשִ ְלַמֲעׂשֶ

ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן  נּו ּבְ ׁשֵ  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתנּו, ַקּדְ
ָך  נּו ְלָעְבּדְ ֵחנּו ִביׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלּבֵ ּמְ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תֹוָרֶתָך. ׂשַ ֶחְלֵקנּו ּבְ

ל  ָך, ְוָינּוחּו ָבּה ּכָ ת ָקְדׁשֶ ּבַ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ׁשַ ֱאֶמת. ְוַהְנִחיֵלנּו יהוה ֱאלֵהינּו ּבְ ּבֶ
ת.  ּבָ ַ ש ַהּשׁ ה יהוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ֶמָך. ּבָ י ׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ִיׁשְ

ל, ּוְתִהי ְלָרצֹון  ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם ּבְ ָרֵאל ּוְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ְרֵצה יהוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ
ָך.  ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּתָ

בראש חודש ובחול המועד אומרים

ֵקד  ַמע ְוִיּפָ ָ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשׁ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיּגִ
ָך, ְוִזְכרֹון  ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ְוִזְכרֹון ָמׁשִ ְוִיּזָ

ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה, ְלֵחן  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך, ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ְירּוׁשָ
יֹום:  לֹום ּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחּיִ

ה  בראש חדש  רֹאש ַהחֶֹדש ַהּזֶ

ה ּצֹות ַהּזֶ בחוהמ"פ  ַחג ַהּמַ

ה ּכׄות ַהּזֶ בחוהמ"ס   ַחג ַהּסֻ

ים טֹוִבים. ּוִבְדַבר  יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ָזְכֵרנּו יהוה ֱאלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוׁשִ
י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ּכִ יֵענּו, ּכִ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ

ה. ְוַרחּום ָאּתָ

ַרֲחִמים.  ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ּבְ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ
ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון.  ֲחִזיר ׁשְ ה יהוה, ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה הּוא יהוה ֱאלֵהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ׁשָ
ר  ָך ּוְנַסּפֵ ה הּוא ְלדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ּלְ ֵענּו ַאּתָ ינּו, ָמֵגן ִיׁשְ ְלעֹוָלם ָוֶעד. צּור ַחּיֵ
יָך  קּודֹות ָלְך. ְוַעל ִנּסֶ מֹוֵתינּו ַהּפְ ָיֶדָך, ְוַעל ִנׁשְ ינּו ַהְמסּוִרים ּבְ ֶתָך ַעל ַחּיֵ ִהּלָ ּתְ

ָכל ֵעת, ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים.  ּבְ נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ ׁשֶ
ינּו ָלְך.  י לֹא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ֵמעֹוָלם ִקּוִ י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם ּכִ ַהּטֹוב ּכִ
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בחנוכה ובפורים אומרים: 

יָת  ָעִשׂ ְלָחמׄות ֶשׁ ָחמׄות ְוַעל ַהּמִ שּועׄות ְוַעל ַהִנְפָלאׄות ְוַעל ַהּנֶ בּורׄות ְוַעל ַהּתְ ְרָקן ְוַעל ַהּגְ ים ְוַעל ַהּפֻ ּסִ ְוַעל ַהּנִ
ה:  ַמן ַהּזֶ ִמים ָהֵהם ּוַבּזְ ּיָ ַלֲאבׄוֵתינּו ּוְלִאּמֹוֵתינּו ּבַ

לחנוכה:
מֹוַנאי ּוָבָניו,  דֹול ַחׁשְ ן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ ְתָיהּו ּבֶ יֵמי ַמּתִ ִבּ

ָרֵאל,  ָך ִיׂשְ ָעה ַעל ַעּמְ ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶ ּכְ
ה,  י ְרצֹוֶנָך, ְוַאּתָ יָחם ּתֹוָרֶתָך, ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ ּכִ ְלַהׁשְ

ֵעת ָצָרָתם: ַרְבּתָ ֶאת  ים, ָעַמְדּתָ ָלֶהם ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
יָנם, ָנַקְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם, ָמַסְרּתָ  ְנּתָ ֶאת ּדִ ִריָבם, ּדַ
ים, ּוְטֵמִאים  ַיד ְמַעּטִ ים ּבְ ים, ְוַרּבִ ׁשִ ַיד ַחּלָ ּבֹוִרים ּבְ ּגִ

ַיד עֹוְסֵקי  יִקים, ְוֵזִדים ּבְ ַיד ַצּדִ ִעים ּבְ ַיד ְטהֹוִרים, ּוְרׁשָ ּבְ
ָך  עֹוָלֶמָך, ּוְלַעּמְ דֹול ְוָקדֹוׁש ּבְ ם ּגָ יָת ׁשֵ תֹוָרֶתָך.  ְלָך ָעׂשִ

יֶתָך, ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך, ְוִטֲהרּו  אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ּבֵ ן ּבָ ה.  ְוַאַחר ּכֵ ַהּיֹום ַהּזֶ ׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ּכְ יָת ּתְ ָרֵאל ָעׂשִ ִיׂשְ
דֹול.   ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ ה ֵאּלּו, ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ָך, ְוָקְבעּו ׁשְ ַחְצרֹות ָקְדׁשֶ ָך, ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ּבְ ׁשֶ ֶאת ִמְקּדָ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד.  נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ ַרְך ְוִיְתרֹוַמם ׁשִ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ
ֵני ְבִריֶתָך. ל ּבְ ים טֹוִבים ּכָ בעשי"ת - ּוְכתֹב ְלַחּיִ

ֱאֶמת ָהֵאל ְישּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.  ְמָך ּבֶ ָלה. ִויַהְללּו ֶאת ׁשִ ים יֹודּוָך ּסֶ ְוכֹל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות. ה יהוה, ַהּטֹוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה הּוא ֶמֶלְך ָאדֹון ְלָכל  י ַאּתָ ים ּכִ ׂשִ ֵאי עֹוָלם ּתָ ל ּבָ ָך, ְוַעל ּכָ ָרֵאל ַעּמְ לׄום ָרב ַעל ִיׂשְ ׁשָ
ָכל ֵעת ּוְבָכל  ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ּכָ לֹום ְוטֹוב ִיְהֶיה ּבְ ַהּשָׁ

לֹוֶמָך.  ׁשְ ָעה ּבִ ׁשָ
ית  ָך ּבֵ ֵתב ְלָפֶניָך, ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ֵכר ְוִנּכָ לֹום, ּוַפְרָנָסה טֹוָבה, ִנּזָ ָרָכה ְוׁשָ ים, ּבְ ֵסֶפר ַחּיִ בעשי"ת - ּבְ

לֹום:  ים טׄוִבים ּוְלָשׁ ָרֵאל, ְלַחּיִ ִיׂשְ

לֹום. ּשָׁ ָרֵאל ּבַ ה יהוה, ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָעָפר  י ּכֶ י ִתּדֹם. ְוַנְפׁשִ ר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ֱאּלַהי, ְנצֹר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוׂשְ

ִבים ָעַלי ָרָעה,  י. ְוָכל ַהחֹוׁשְ ְרּדֹף ַנְפׁשִ תֹוָרֶתָך, ּוְבִמְצֹוֶתיָך ּתִ י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ַלּכׂל ּתִ
ה  ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעׂשֵ ֶמָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ׁשְ ם. ֲעׂשֵ ְבּתָ ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ

יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני.  ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ ֶתָך, ֲעׂשֵ ָ ְלַמַען ְקֻדּשׁ
י ְלָפֶניָך, יהוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.  ִיְהיּו ְלָרצֹון  ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ל ִישָרֵאל,  לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום (בשבת שובה ַהּשלֹום) ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֵ
ֵבי ֵתֵבל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל יׄוׁשְ ְוַעל ּכָ

לפורים:
ָעַמד  ׁשֶ יָרה. ּכְ ן ַהּבִ ׁשֹוׁשָ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ָיַמי ָמְרּדְ ּבְ

ד  ִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאּבֵ ַקׁש ְלַהׁשְ ע. ּבְ ן ָהָרׁשָ ֲעֵליֶהם ַהּמָ
יֹום  ים ּבְ ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנׂשִ הּוִדים ִמּנַ ל ַהּיְ ֶאת ּכָ

ר. הּוא ָחָדׁש  ִנים ֶעׂשֶ ר ְלָחָדׁש ׁשָ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ׁשְ ֶאָחד. ּבִ
ים. ֵהַפְרּתָ  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ָלָלם ַלּבּוז: ְוַאּתָ ֲאָדר. ּוׁשְ

בֹות לֹו  ָ ְבּתֹו. ְוַהּשׁ ַאּתְ ֲעָצתֹו. ְוִקְלַקְלּתְ ֶאת ַמְחׁשַ
ָניו ַעל ָהֵעץ: רֹאׁשֹו. ּוְתלּו אֹותֹו ְוֶאת ּבָ מּולֹו ּבְ ּגְ



79 ערבית לשבת      | ומועד    סידור ערב שבת     |   בית תפילה ישראלי   

קטעי קריאה ותפילה חלופיים לתפילת העמידה

אבי היה אלוהים ולא ידע
ָאִבי ָהָיה ֱאלִֹהים ְולֹא ָיַדע.

רֹות  ּבְ ֶרת ַהּדִ הּוא ָנַתן ִלי ֶאת ֲעׂשֶ
ַרּכּות ּוְבַאֲהָבה.  א ּבְ ָעָנן ֶאּלָ ֵאׁש ְולֹא ּבֶ ַזַעם, לֹא ּבָ ַרַעם ְולֹא ּבַ לֹא ּבָ

ה".  ׁשָ ַבּקָ א" ְוהֹוִסיף "ּבְ ים טֹובֹות, ְוהֹוִסיף "ָאּנָ ְוהֹוִסיף ִלּטּוִפים ְוהֹוִסיף ִמּלִ
ר,  ר ְלִדּבֵ ּבֵ ין ּדִ ֶקט ּבֵ ׁשֶ ן ּוָבָכה ּבְ ִנּגּון ֶאָחד ְוִהְתַחּנֵ מֹור ּבְ ר ָזכֹור ְוׁשָ ְוִזּמֵ

ְוא,  ָ א, לֹא ַלּשׁ ּשָׂ ְוא, לֹא ּתִ ָ ם ֱאלֶֹהיָך ַלּשׁ א ׁשֵ ּשָׂ לֹא ּתִ
ֶקר. ֵרֲעָך ֵעד ׁשֶ ֲעֶנה ּבְ א, ַאל ּתַ ָאּנָ

ְרַצח.  ְנַאף, לֹא ּתִ ְגנֹב, לֹא ּתִ ָאְזִני: לֹא ּתִ ק אֹוִתי ָחָזק ְוָלַחׁש ּבְ ְוִחּבֵ
ּפּור.  ת יֹום ּכִ ִבְרּכַ י ּבְ תּוחֹות ַעל רֹאׁשִ ּפֹות ָיָדיו ַהּפְ ם ֶאת ּכַ ְוׂשָ

ֵני ָהֲאָדָמה.  ד, ֱאהֹב, ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיָך ַעל ּפְ ֵבּ ּכַ
ַער רֹאׁשֹו.  מֹו ׁשֵ ְוקֹול ָאִבי ָלָבן ּכְ

ְזרֹועֹוַתי, ְוָאַמר:  ת ּבִ ּמֵ ּיֹום ׁשֶ מֹו ּבַ ַעם ָהַאֲחרֹוָנה ּכְ ּפַ ָניו ֵאַלי ּבַ ְך ִהְפָנה ֶאת ּפָ ַאַחר ּכָ
רֹות: ּבְ ֶרת ַהּדִ ַנִים ַלֲעׂשֶ "ֲאִני רֹוֶצה ְלהֹוִסיף ׁשְ

ה" ּנֶ ּתַ ר, "לֹא ִתׁשְ ר ָהַאַחד-ָעׂשָ ּבֵ ַהּדִ
ה" ּנֶ ּתַ ׁשְ ה, ּתִ ּנֶ ּתַ ר, "ִהׁשְ ֵנים-ָעׂשָ ְ ר ַהּשׁ ּבֵ ְוַהּדִ

יו ַהּמּוָזִרים. ֶמְרַחּקָ י ְוָהַלְך ְוֶנֱעַלם ּבְ ּנִ ְך ָאַמר ָאִבי ּוָפָנה ִמּמֶ ּכָ
יהודה עמיחי

אמי היתה נביאה ולא ידעה
י ָהְיָתה ְנִביָאה ְולֹא ָיְדָעה. ִאּמִ

ִים ִצְלּתַ ים ּוַבּמְ ּפִ ּתֻ ִביָאה ָהרֹוֶקֶדת ּבַ מֹו ִמְרָים ַהּנְ לֹא ּכְ
ְפָטה ֶאת ָהָעם, ַחת ַהּתֶֹמר ְוׁשָ ָבה ּתַ ׁשְ ּיָ בֹוָרה ׁשֶ מֹו ּדְ ְולֹא ּכְ

ָאה ֲעִתידֹות ַנּבְ ִביָאה ַהּמְ ה ַהּנְ מֹו ֻחְלּדָ ְולֹא ּכְ
ִנית ֵקָטה ְוַעְקׁשָ י ׁשְ ּלִ ָרִטית ׁשֶ א ְנִביָאה ּפְ ֶאּלָ

י עֹוֵבר. ם ֶאת ַהּכֹל ּוְזַמן ַחּיַ ב ְלַקּיֵ ַוֲאִני ַחּיָ
ְבֵרי ַהּיֹום יֹום, ָאְמָרה ִלי ֶאת ּדִ ׁשֶ י ָהְיָתה ְנִביָאה ּכְ ִאּמִ

ְצַטֵער, ה ּתִ ֲעִמי: ַאּתָ ּמּוׁש ַחד ּפַ סּוִקים ְלׁשִ ּפְ
יׁש  ְרּגִ ה ּתַ ה ְלָך טֹוב, ַאּתָ ף אֹוְתָך, ֶזה ַיֲעׂשֶ ֶזה ְיַעּיֵ

ה  ה ּתֹאַהב ֶאת ֶזה, ַאּתָ מֹו ָאָדם ָחָדׁש, ַאּתָ ּכְ
ה לֹא ּתֹאַהב ֶאת ֶזה, לֹא ּתּוַכל, ַאּתָ

ְזּכֹר, ּלֹא ּתִ י ׁשֶ ְצִליַח ִלְסּגֹר ֶאת ֶזה, ָיַדְעּתִ ה לֹא ּתַ ַאּתָ
ה ָיכֹול.  ה ָיכֹול, ַאּתָ נּוַח, ַאּתָ ח, ּתָ ּקַ ן, ּתִ ּתֵ ח, ּתִ ּכַ ׁשְ ּלֹא ּתִ ׁשֶ

ַטּנֹות בּואֹות ַהּקְ ל ַהּנְ י ֵמָתה ִהְצָטְרפּו ּכָ ִאּמִ ּוְכׁשֶ
ִמים. יַע ֲעֵדי ְנבּוַאת ַאֲחִרית ַהּיָ ּגִ ר ּתַ דֹוָלה ֲאׁשֶ ִלְנבּוָאה ּגְ

יהודה עמיחי
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אני מתפלל מתוך הלב סדור 
ב ִסּדּור  ל ִמּתֹוְך ַהּלֵ ּלֵ ֲאִני ִמְתּפַ

ים ַהֲחֵסרֹות ֲאִני  ּלִ ְקרּוַע ׁשּוַלִים ְוָכל ַהּמִ
ָבר ְזַמן ָרב ִמְתעֹוְפפֹות  רֹוָאן ִמְתעֹוְפפֹות ּכְ

ׁשֹות ָמנֹוַח ְלַכף ָהֶרֶגל ֵאיְך  ּוְמַבְקּ
ָאִביא ָלֶהן ָמזֹור ְוֵלב 
ִסּדּוִרי ֲאכּול ׁשּוַלִים 

ָאֵזל ְוָערֹם. 
אמיר גלבע 

ֵלָמה ֱאמּוָנה ְשׁ ֲאִני אֹוֵמר ּבֶ
ִפּלֹות ָקְדמּו ֵלאלִֹהים. ַהּתְ ֶשׁ

ִפּלֹות ָיְצרּו ֶאת ָהֱאלִֹהים,  ַהּתְ
 ָהֱאלִֹהים ָיַצר ֶאת ָהָאָדם

ִפּלֹות  ְוָהָאָדם יֹוֵצר ּתְ
ּיֹוֵצר ֶאת ָהָאָדם. ּיֹוְצרֹות ֶאת ָהֱאלִֹהים ׁשֶ  ׁשֶ
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ָאר ִמּדֹות  ְפָדנּות ְוָהַעְצבּות ְוָהְרִכילּות ּוׁשְ ַעס ְוַהּקַ ֲאוֹות,  ִמן ַהּכַ ִניֹּות ְוַהּגַ ְמֵרנּו ִמן ַהּפְ ׁשְ ּתִ
נּו ְולֹא ִקְנָאָתם ַעל  ֲעֶלה ִקְנַאת ָאָדם ַעל ִלּבֵ ְנַאת ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו, ְולֹא ּתַ יֵלנּו ִמּקִ ָרעֹות. ְוַתּצִ
ל  ר ּכָ ַדּבֵ ּנְ ל ֶאָחד ַמֲעַלת ֲחֵבֵרינּו ְולֹא ֶחְסרֹוָנם. ְוׁשֶ ְרֶאה ּכָ ּנִ נּו ׁשֶ ִלּבֵ ן ּבְ א, ּתֵ ַרּבָ ֲאֵחִרים. ַאּדְ

ְנָאה ֵמֶאָחד ַעל ֲחֵברֹו  ֲעֶלה ׁשּום ׂשִ ר ְוָהָרצּוי ְלָפֶניָך ְולֹא ּתַ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ּבְ
ן ְיִהי ָרצֹון. ְהֶיה ַהּכֹל ַנַחת-רּוַח. ָאֵמן, ּכֵ ּיִ ַאֲהָבה ֵאֶליָך, ׁשֶ ק אֹוָתנּו ּבְ ָחִליָלה, ּוְתַחּזֵ

ר' אלימלך מליזנסק

ה רֹוֶאה ִאיׁש  ן ַאל ְיַבֲהלּוָך ַרְעיֹוֶניָך. ִאם ַאּתָ ֵני ֲהָפִכים,  ַעל ּכֵ ר ׁשְ לֹום הּוא ְלַחֵבּ ָ ר ַהּשׁ ִעּקָ
לֹום  ׁשָ ׁשּום אֶֹפן ְלַהֲחִזיק ּבְ ר ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ָך, ְוִיְדֶמה ְלָך ׁשֶ ְעּתְ מּור ִמּדַ ִהּפּוְך ּגָ הּוא ּבְ ֶאָחד ׁשֶ
ר  ִאי ֶאְפׁשָ ׁש, ַאל ּתֹאַמר ׁשֶ ֵני ֲהָפִכים ַמּמָ ֵהם ׁשְ ים ׁשֶ ֵני ֲאָנׁשִ ה רֹוֶאה ׁשְ ַאּתָ ׁשֶ ִעּמֹו, ְוֵכן ּכְ

ין  לֹום ּבֵ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ לֹום, ְלִהׁשְ ָ ֵלמּות ַהּשׁ ר ׁשְ א, ֶזהּו ִעּקָ י ַאְדַרּבָ יֵניֶהם, ּכִ לֹום ּבֵ ַלֲעׂשֹות ׁשָ
ֵני ֲהָפִכים. ֵהם ׁשְ ִים, ׁשֶ ין ֵאׁש ַלּמַ ְמרֹוָמיו ּבֵ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ ֵרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ מֹו ַהּשׁ ֵני ֲהָפִכים. ּכְ ׁשְ

ר' נחמן מברסלב
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ה  ָיֵמנּו ֵאּלֶ ָאֵכן ֵיׁש ְוַגם ּבְ
ל, ּלֵ ְתאֹום ֱאנֹוש ְוִיְתּפַ ַיֲעמֹד ּפִ

ית ָעטּוף הּוא ְוָהִאיׁש לֹא ְבַטּלִ
ֲעִניָבתֹו ֲעשֹּוָיה ּוְמֻצְחָצחֹות ְנָעָליו,

ה-  ִפּלָ ֵבית-ּתְ ש ּכֹוֵרַע, לֹא ּבְ ְוהּוא לֹא ְבִמְקּדָ
ָרם, ֲחַנת ַהּטְ ָרְך ְלַיד ּתַ ֶאְמַצע ַהּכְ ּבְ

לֹוִני ַאְלמֹוִני ר ּפְ ַחּכֹותֹו ְלָקרֹון ִמְסּפָ ּבְ
יׁש: ר ַיְרּגִ ל ָלֶאָחד ֲאׁשֶ ּלֵ ַיֲעמֹד ְוִיְתּפַ

נֹו . ֶיׁשְ
יצחק למדן

אני רוצה לשיר שיר הלל
ָאר ׁשְ ּנִ ֶ ל ְלָכל ַמה ׁשּ יר ַהּלֵ יר ׁשִ ֲאִני רֹוֶצה ָלׁשִ
דֹוד ִצּפֹוֵרי ַהּנְ נּו ְולֹא עֹוֵזב ְולֹא נֹוֵדד ּכְ ּפֹה ִאּתָ

ְזָרח ּמִ י ּבַ ר "ִלּבִ רֹוָמה ְולֹא ׁשָ ְולֹא ּבֹוֵרַח ָצפֹוָנה ְולֹא ּדָ
יר ָלֵעִצים ְקֵצה ַמֲעָרב". ֲאִני רֹוֶצה ָלׁשִ ְוָאנִֹכי ּבִ

ִליִכים ֶאת ֲעֵליֶהם ְוסֹוְבִלים ַלַהט ַקִיץ ְוקֹר חֶֹרף ֵאיָנם ַמׁשְ ׁשֶ
ִליִכים ֶאת ִזְכרֹונֹוֵתיֶהם ֵאיָנם ַמׁשְ ְוִלְבֵני ָאָדם ׁשֶ

ִליִכים ַהּכֹל. ׁשְ ּמַ ֵני ָאָדם ׁשֶ ְוסֹוְבִלים יֹוֵתר ִמּבְ
ל יר ַהּלֵ יר ׁשִ ֲאָבל ֵמַעל ַלּכֹל ֲאִני רֹוֶצה ָלׁשִ

ְמָחה. ְמָחה ּוְלַצַער ּוְלׂשִ ו ְלׂשִ ָאִרים ַיְחּדָ ׁשְ ּנִ ָלאֹוֲהִבים ׁשֶ
ו ּוָבעֹונֹות ָהֲאֵחרֹות.   ִית, ַלֲעׂשֹות ְיָלִדים, ַעְכׁשָ ַלֲעׂשֹות ּבַ
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ניסיון 
י ֵאל ֶעְליֹון ְעּתִ ּבַ ְלָך ִנׁשְ

ם ְולֹא ֵאַדע ַהֲאַקּיֵ
יֹון ִנּסָ ֵאיְך ֶאֱעמֹד ּבְ

ֵלם. ָ ר ַהּשׁ יֹון ָהאֹׁשֶ ִנּסְ

ִכיל ֵעיִני ָהאֹור? ֵאיָכה ּתָ
ָיַדי ָרפֹות, ָיַדי הֹוזֹות-

ּבֹר א ְולֹא ֶאׁשְ ֵאיָכה ֶאּשָׂ
זֹאת? ָרָכה ּכָ זֹאת, ּבְ ְמָחה ּכָ ׂשִ

ִמּכֶֹבד עֹל ֵאיְך לֹא ֶאּפֹל,
ב ֵאיְך ְלָפֶניָך ֶאְתַיּצֵ

עֹל את ּבָ דֹוָלה, נֹוׂשֵ ְזקּוָפה, ּגְ
ֵלו. י ׁשָ ר ֱאנֹוׁשִ ל אֹׁשֶ ׁשֶ

לאה גולדברג

קראתי אלהים 
ָקָראִתי   ֱאלִֹהים ְוֵאין

ֱאלִֹהים. ֲאָבל ָהָיה
י ָקָראִתי ֱאלִֹהים ּכִ
ֱאלִֹהים. ְוִאְלָמֵלא 

ָהָיה ֱאלִֹהים ַמה
ָראִתי? ְוָקָראִתי. ָקָראִתי ָקּ

ֱאלִֹהים. ְוָהָיה, ְולּו
ְלֶרַגע, ְוִיְהֶיה. לֹא

ל עֹוד ָימּות. ּכָ
ב ְוקֹוֵרא ֲאִני ׁשָ

ֱאלִֹהים.
עדי עסיס
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אני רוצה תמיד עיניים 
ֵדי ִלְראֹות  ִמיד ֵעיַנִים  ּכְ ֲאִני רֹוֶצה ּתָ

ל ֶאת ַהּיִֹפי  ֶאת ְיִפי ָהעֹוָלם ּוְלַהּלֵ
ה ֶשֵאין ּבֹו ּדִֹפי  ְפָלא ַהּזֶ ַהּמֻ

ל  ה אֹותֹו ָיֶפה ְלַהּלֵ ָעשָֹ ל ֶאת ִמי ׁשֶ ּוְלַהּלֵ
ך ָמֵלא, יִֹפי.  ל-ּכָ ּוָמֵלא, ּכָ

ר ִליִפי  י רֹוֶצה ְלעֹוָלם ִלְהיֹות ִעּוֵ ְוֵאיֶנּנִ
ר  ל עֹוד ֲאִני ַחי. ֲאִני ֲאַוּתֵ ָהעֹוָלם ּכָ

י  ָבִרים ֲאֵחִרים ֲאָבל לֹא אֹוַמר ַדּ ַעל ּדְ
ּבֹו ֲאִני ַחי  ה ׁשֶ ִלְראֹות ֶאת ַהּיִֹפי ַהּזֶ

בֹות  מֹו ֳאִנּיֹות ְוחֹוׁשְ כֹות ּכְ ּבֹו ָיַדי ְמַהְלּ ְוׁשֶ
ן,  חֹות ִמּכֵ אֶֹמץ ְולֹא ּפָ י ּבְ ְועֹושֹֹות ֶאת ַחּיַ

ִלי ַדי.  ַסְבָלנּות, ַסְבָלנּות ּבְ ּבְ

ל.  ל לֹא ֶאְחּדַ ן, ְלַהּלֵ ל. ּכֵ ל ֵמַהּלֵ ְולֹא ֶאְחּדַ
לֹא יֹאְמרּו ֶאּפֹל עֹוד ָאקּום - ְולּו ַרק ְלֶרַגע - ׁשֶ ּוְכׁשֶ

ל  א הּוא ָקם עֹוד ְלֶרַגע ְלַהּלֵ הּוא ָנַפל. ֶאּלָ
ֵעיַנִים ֲאֲחרֹונֹות  ּבְ

ל. ל לֹא ֶיְחּדַ ַהּלֵ ְלּ ֶאת ׁשֶ
נתן זך

ִהְכִעיס ְוִהְקִניט אֹוִתי  ֲהֵריִני מֹוֵחל  ְלָכל ִמי ׁשֶ
ָממֹוִני,  ין ּבְ גּוִפי, ּבֵ ין ּבְ י ּבֵ ֶנְגּדִ ָחָטא ּכְ אֹו ׁשֶ

ר ִלי,  ָכל ֲאׁשֶ ין ּבְ ְכבֹוִדי, ּבֵ ין ּבִ ּבֵ
ֵמִזיד,  ין ּבְ ׁשֹוֵגג, ּבֵ ין ּבְ ָרצֹון, ּבֵ ין ּבְ אֹוֶנס, ּבֵ ין ּבְ ּבֵ

ה  ַמֲעׂשֶ ין ּבְ ִדּבּור, ּבֵ ין ּבְ ּבֵ
ִתי.  ִסּבָ ְולֹא ֵיָעֵנׁש ׁשּום ָאָדם ּבְ

מתוך סדר קריאת שמע שעל המיטה

רק קו
ַרק ַקו ֶאָחד ֵמאֹוְרָך ְוָהִייִתי 

ָחדּור אֹוָרה.
ָבֶריָך  ָבר ֶאָחד ִמּדְ ַרק ּדָ

ה. י ִלְתִחּיָ ְוַקְמּתִ

י ִנְצֲחָך  נּוָעה ַאַחת ֵמַחּיֵ ַרק ּתְ
ְוָהִייִתי ְרוּוי ַטל-ַיְלדּות.

ה ּבֹוֵרא ַהּכֹל  ֲהלֹא ַאּתָ
ֵמָחָדׁש. 

ָך  ָרא-ָנא ָאִבי אֹוִתי ַיְלּדְ ּבְ
ֵמָחָדׁש.

יָך  ַמת ַאּפֶ ׁשְ י ִמּנִ ְנׁשֹם ּבִ
ים. ים ֲחָדׁשִ ְוָחִייִתי ַחּיִ

ה. י ַיְלדּות ֲחָדׁשָ ַחּיֵ
הלל צייטלין
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עּור:   ֵאין ָלֶהם ׁשִ ֵאּלּו ְדָבִרים ׁשֶ
ּכּוִרים ְוָהֵרָאיֹון ּוְגִמילּות ֲחָסִדים  ָאה ְוַהּבִ ַהּפֵ

ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה. 
ה  עֹוָלם ַהּזֶ רֹוֵתיֶהם ּבָ ָאָדם אֹוֵכל ּפֵ ֵאּלּו ְדָבִרים ׁשֶ

א, ְוֵאּלּו ֵהן:   ֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ֶרן ַקּיֶ ְוַהּקֶ
ְדָרׁש,  ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ּבּוד ָאב ָוֵאם, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ְוַהׁשְ ּכִ

ֲחִרית ְוַעְרִבית,  ׁשַ
ְוַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ּוִבּקּור חֹוִלים, 

ה,  ִפּלָ ת, ְוִעּיּון ּתְ ה, ּוְלָוַית ַהּמֵ ּלָ ְוַהְכָנַסת ּכַ
ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו,  לֹום ּבֵ ַוֲהָבַאת ׁשָ

ם. ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ּכְ
תלמוד בבלי שבת קכז ע"א

שאין להם שיעור
עּור: ֵאין ָלֶהם ִשׁ ֵאּלּו ְדָבִרים ׁשֶ

ֵכֶלת ְוָהֶרַגע. חֹוק ְוַהּתְ ַהְצּ
ֵכֶלת ָאה ֵאַלי ּתְ גֹון ּבָ ּוִמן ַהּיָ

א ֵאַלי ְצחֹוק ֲעמֹון ּבָ ּוִמן ַהּפַ
א ִמּתֹוְך ַעְצמֹו. ְוָהֶרַגע ּבָ

י, חֹוֶסֶמת -  ּתִ ְקְרבּו! ָלַחׁשְ ַאל ּתִ
ָלה, רֹוָצה ֲאִני ִלְהיֹות ֻמְגּבָ

ְגָמר. ֻמּ ַרַעׁש, סֹוִפית ּכַ ְמֻצְמֶצֶמת ּכְ
עּור. ִלי ׁשִ י רֹוָצה ִלְהיֹות ּבְ ֵאיֶנּנִ

ִמְבָצר. עֹוֶדִני עֹוֶמֶדת. שֹוַלַחת קֹוִלי ְלָפַני, ּכְ
י, ִחים ּבִ ּלְ ּתַ ּוְצחֹוק ּוְתֵכֶלת ְוֶרַגע ִמׁשְ

י, נֹוְגִחים ּבִ
עּור. ִלי ׁשִ ּבְ
רבקה מרים 

תפלה כיריעת פלאים
ֵני ֶמְרָחב ָעצּום רּוָשׂה ַעל ּפְ ָלִאים ּפְ יִריַעת ּפְ ה ִכּ ִפָלּ ּתְ

י רֹוָצה ָלחֹן. ְוִהיא ֶאת ִלִבּ
יל ֲאִני עֹוֵרְך ְקָרב ָעצּום ל ַהּיֹום ְוָכל ַהֵלּ ּה ָכּ ִעּמָ

י ֵאין ֶזה ָלּה ָמקֹום ָנכֹון. ְלהֹוִכיָחּה ִכּ
ֵעיָנם ָקְרצּו ֻבִכים ְבּ ל ַהֲחרּוִזים ַהְנּ ּוְכָבר ָכּ

ְלֵעִטי ָהָרכּון ַעל ְנָיר ְלָבְרכֹו
ְרצּו ְתאֹם ֵמֲעָבִרים רּוחֹוַתי ִהְתּפָ ַעד ּפִ

ָמַעי ּוְצחֹוק מֹוֵלְך ֵהִאיר ְדּ
יר ֵהֵחל ִלְבּכֹות. י ׁשִ ִכּ  

ֵני ֶמְרָחב ָעצּום רּוָשׂה ַעל ּפְ ָלִאים ּפְ יִריַעת ּפְ ה ִכּ ִפָלּ ּתְ
י רֹוָצה ָלחֹן. ְוִהיא ֶאת ִלִבּ

ְרצּו ָלֵכן ַרְגַלי ֶאל ָרחֹוק ְמאֹד ּפָ
ה ֵעיַני ַלחֹות.  ל ַהְרֵבּ תּו ֵעיַני ּוְכָבר ִמּטַ ה ׁשָ ּוְכָבר ַטל ַהְרֵבּ

אמיר גלבע
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גדולים מעשי אלוהי
י א ִעּמִ י ֱאלַֹהי. הּוא ּבָ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ּגְ

ִכי. ֵאי ַהּבֶ ָכל ַהּמֹוָראֹות ּוְבָכל ּתָ ּבְ
ְמָחִתי ׂשִ ּתּוגֹות ּובֹוֵטַח ּבְ י ּבַ רֹוֶאה ִעּמִ

ֶמת  בֹוא ִלְהיֹות ַקּיֶ י ּתָ יֹום ֶאָחד ּכִ
י ֱאלַֹהי  דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ִמיד. ּגְ ֶאל ּתָ

יהּו. אֹוֶדָּך, ֱאלַֹהי,  ְרּתִ ְלִמן יֹום ּבֹו ִהּכַ
ָאה ְויֹוְרָדה ָעַלי.  ה ּבָ ְמָחִתי. ִהּנֵ ָאה ׂשִ ה ּבָ ִהּנֵ

אמיר גלבע

המקום שבו אנו צודקים
ּבֹו ָאנּו צֹוְדִקים קֹום ׁשֶ ִמן ַהּמָ

לֹא ִיְצְמחּו ְלעֹוָלם
ָאִביב. ָרִחים ּבָ ּפְ

ּבֹו ָאנּו צֹוְדִקים  קֹום ׁשֶ ַהּמָ
ה  הּוא ָרמּוס ְוָקׁשֶ

מֹו ָחֵצר. ּכְ

ים ֲאָבל ְסֵפקֹות ַוֲאָהבֹות עֹוׂשִ
ֶאת ָהעֹוָלם ְלָתחּוַח

מֹו ָחִריׁש. ֶרת, ּכְ מֹו ֲחַפְרּפֶ ּכְ
קֹום  ּמָ ַמע ּבַ ָ ּשׁ ה ּתִ ּוְלִחיׁשָ

ִית. ּבֹו ָהָיה ַהּבַ ׁשֶ
ר ֶנֱחַרב. ֲאׁשֶ
יהודה עמיחי

ם  י ל ו ח ל ך  ר ב ש י  מ



85 ערבית לשבת      | ומועד    סידור ערב שבת     |   בית תפילה ישראלי   

אני מאמין
הּוא  ֵאל  ׁשֶ י ַמֲאִמין ּבְ ֵאל, ַאְך ֵאיֶנּנִ ֲאִני ַמֲאִמין ּבָ ִנְמָצא ׁשֶ

ֶאְקְסְקלּוִסיִבי "ְיהּוִדי"...                                                                          
ל  ֵאל  אּוִניֶבְרָסִלי ַהּכֹוֵלל ֶאת ּכָ ֲאִני ַמֲאִמין ֵאפֹוא ּבְ

ה  ֵאל ַהּזֶ ְהֶיה. ּבָ ּיִ ָהָיה ְוׁשֶ ׁש ּבֹו, ׁשֶ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ַה"יּוִניֶבְרס" ַעל ּכָ
י", ֵאינֹו  ּלִ ה, ָהֵאל "ׁשֶ ֵלָמה. ָהֵאל ַהּזֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ

נֹות.  ָקִסים ּוְלָקְרּבָ ְלָחִנים, ַלּטְ ּמּוִיים, ַלּפֻ ִכים, ַלּדִ ַתּוְ ָזקּוק ַלּמְ
ֶנֶסת,  י ּכְ ת ַמֲאִמיִנים", לֹא ְלָבּתֵ ם ְל"ְקִהּלַ הּוא ֵאינֹו ָזקּוק ּגַ
ה  ל ֵאּלֶ ִדים. ּכָ ְסּגָ ֵנִסּיֹות ְולֹא ַלּמִ ׁש, לֹא ַלּכְ י ִמְקּדָ לֹא ְלָבּתֵ

ִביִלי" ְוהּוא  ׁשְ י "ּבִ ה ָיַצְרּתִ ִדים. ֶאת ָהֵאל ַהּזֶ ְטִריְוָיאִלים ּוְמֻגּמָ
ָכל ֵעת. ְלִפי  יַח ּבְ יָאלֹוג ְוׂשִ י. ִאּתֹו ֲאִני ָיכֹול ְלַנֵהל ּדִ ּנִ ֵחֶלק ִמּמֶ

ֲאִני  ִביִלי ְוׁשֶ ׁשְ ֵהם ֶאְקְסְקלּוִסיִבִיים ּבִ ָטיו" ׁשֶ ּפָ יו" ְו"ִמׁשְ "ֻחּקָ
י אֹוָתם- ְלִפיֶהם ֲאִני נֹוֵהג. ָיַצְרּתִ

ּבֹון" יֹוִמי  ין ְוֶחׁשְ ן "ּדִ ל יֹום יֹום ּתֹוְך ַמּתָ ּלֵ ה ֲאִני ִמְתּפַ ָלֵאל ַהּזֶ
ה ֲאִני  ָרִטי" ַהּזֶ א. ֵמָהֵאל ַה"ּפְ ה ַלּיֹום ַהּבָ (ְלַעְצִמי) ּוְתִפּלָ

י, ַעל ַאְרִצי ְוַעל  י, ַעל ַעִמּ ְחּתִ ּפַ ׁש ַרֲחִמים ָעַלי, ַעל ִמׁשְ ְמַבּקֵ
ים ִמּיֹום ְליֹום,  ֶהֱעִניק ִלי ַחּיִ עֹוָלִמי. לֹו ֲאִני אֹוֵמר ּתֹוָדה ַעל ׁשֶ

ה -  י ְמַחּכֶ ׁש ֵעָצה, ַסַעד, ֶחֶסד ְוַאֲהָבה. ֵאיֶנּנִ ּנּו ֲאִני ְמַבּקֵ ִמּמֶ
יַח ִעם ָהֵאל  י ֵאיְך ָיכֹול ֲאִני? - ִלְתׁשּוָבה . ֲהֵרי ֲאִני ְמַנֵהל ׂשִ ּכִ
ל ּגַֹבּה,  בֹוּהַ ִמּכָ ל עֶֹמק, ַהּגָ ל ּגֶֹדל, ֶהָעמֹק ִמּכָ דֹול ִמּכָ ה, ַהּגָ ַהּזֶ

ּה ֲאִני ַחי, ָהעֹוֶטֶפת  ּבָ ה ׁשֶ ּקָ ִנית ַהּדַ ה ָהאֹוְרּגָ ִלּפָ ִמּתֹוְך ַהּקְ
ֶמׁש ָקָטן, ַהְמַטֵיּל  ִביב ְלכֹוַכב ׁשֶ ט לֹו ִמּסָ ּיֵ ּדּור ְקַטְנַטן ַהְמׁשַ ּכַ

ְתנּוָעה  ָעה ָלּה ּבִ ינֹוִנית, ַהּנָ ַלְקְסָיה ּבֵ ִביל ֶהָחָלב, אֹוָתּה ּגָ ׁשְ ּבִ
ם, ָלֵאין-סֹוף  ין ַחְברֹוֶתיָה ָהַרּבֹות ְלֵאין ְספֹר. ְלׁשָ ֶרת ּבֵ ֶנְהֶדּ

אי  ַוּדַ י. ּבְ ל ַחּיַ ִתי ּכָ ִפּלָ ל ּתְ ן ֶאת "ֶקֶרן ָהאֹור" ׁשֶ ה, ֲאִני ְמַכּוֵ ַהּזֶ
ל  ֲערּות  ּוִמּכָ ְלדּות  ְוַהּנַ יל ַהּיַ ֲאִני זֹוֵכר ֶאת ַעְצִמי, ִמּגִ ֵמָאז ׁשֶ

ַמִים. לֹא  ָ ִחיד" מּול ַהּשׁ ת ַהּיָ ִפּלַ "ּתְ י ּבְ ּבֹו ָעַמְדּתִ ָמקֹום ׁשֶ
ׁשּוט  ַמִים, ּפָ ָ ּשׁ י ִנְמָצא ּבַ ּלִ י ָה"ֵאל" ׁשֶ ב ּכִ ֲאִני חֹוׁשֵ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ה ִנְמָצא  י: ָהֵאל ַהּזֶ ָבר ָאַמְרּתִ ְך יֹוֵתר "ָיֶפה". ֲהֵרי ּכְ ּכָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
אי לֹא  ַוּדַ ׁשּום ָמקֹום ַהּמּוָבן ָלנּו, ּבְ ָכל ָמקֹום ְואּוַלי ּבְ ּבְ

יר אֹותֹו. הּו ָיכֹל ְלַהְגּדִ ֲאִני אֹו ִמיׁשֶ קֹום  ׁשֶ ּמָ ּבַ
אריה (לובה) אליאב
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ִלְפָעִמים 
ֶבת ַעל ֲאִני חֹוׁשֶ

ל ֱאלִֹהים ִדידּות ׁשֶ ַהְבּ

ְוהּוא
ָרחֹוק

ל ָרחֹוק ִמּכָ

ם ְוהּוא ֵאי ׁשָ
ם ָשׁ ּבְ

ם ל ׁשָ ָרחֹוק ִמּכָ
ּסֹוף  ּבַ

ל ָהֵאין סֹוף  ׁשֶ

אן ָקרֹוב  ם ּכָ ְוהּוא ַגּ
ְוִאיׁש לֹא ְמַנֵחׁש 

ה ָקרֹוב ּמָ ּכַ

ְפָעִמים  ִלּ ׁשֶ
ֲאִני רֹוָצה 
ִלְלחֹׁש לֹו 

הּו  ַמׁשֶּ

שֹ  ְואּוַלי ִלְפָעִמים הּוא ִמְתַחּפֵ
ִלְסָתם ִאיׁש
ְויֹוֵרד ְלָכאן?

אן ר ּכָ ְכָלל הּוא ּגָ אּוַלי ּבִ
כּוָנה  ׁשְּ ּבַ

ָקרֹוב ַלָיּם?

א ָיכֹול ִלְראֹות לֹּ ק ׁשֶ מֹו ַחְיּדַ ּכְ
ָאָדם

ּדּור-ָהָאֶרץ  אֹו ֶאת ּכַ
אֹו ֲאִפילּו ְנָמָלה

ם ֲאַנְחנּו לֹא ְיכֹוִלים  ָכה ַגּ ּכָ
ִלְראֹות אֹותֹו 

ְוהּוא ְלַבד
ֵחק ִאּתֹו ְוִאיׁש לֹא ְמשַֹ

ים ְוֵיׁש לֹו ֲהמֹון ֲהמֹון חּוׁשִ
נּו ֵאין ַלָּ ׁשֶ

ֵיּׁש  ְכָלל ׁשֶ ג ּבִ ְוֵאין ָלנּו מּושָֹ

ל, ִמין חּוׁש  ְוֵיׁש לֹו, ְלָמׁשָ
ּלֹו  גֶֹדל ֶהָחָלל ּכֻ הּומֹור ּבְ

ַרק ֵאין לֹו 
ר ִמי ֲאׁשֶ

ִיְצַחק ִאּתֹו.

ָכל זֹאת ֲאָבל אּוַלי ּבְ
ֵיׁש

ִיְּצַחק ִאּתֹו ִמי ׁשֶ
ׁש עֹוד  ּיֵ ְתַנאי ׁשֶ ְוֶזה ּבִ

ֶאלֹוִהיִמים

ֵאין  ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ֲאָבל ּכַ
ְוׁשּוב ֲאִני 

ת  לֹוֶחׁשֶ
הּו ַמׁשֶּ

דֹול ּבֹוֵדד ָקָטן י הּוא ּגָ ּכִ

ַעם  ּוַפַעם ּפַ
ָהִייִתי עֹוד יֹוֵתר ְקַטָנּה) ׁשֶ (ּכְ
ְך  ל ּכָ הּוא ּכָ ָהִייִתי ֲעצּוָבה ׁשֶ

ְלַבד

הילדה זהרה חושבת מחשבות על הבדידות של אלוהים
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א ּוִמי  א ַאּבָ ֵאין לֹו ִאּמָ ׁשֶ
הּוא ָצֵמא, נֹוֵתן  ׁשֶ דֹוֵאג לֹו ּכְ

ּתֹות ְוַהִאם הּו ִלׁשְ ֶ לֹו ַמּשׁ
ִית חּומֹות-חּומֹות ֵיׁש לֹו ַנֲעֵלי ּבַ

ִעם ִריץ' ָרץ'?

א'ֶלה ִגיד ַאּבָ ּתַ
א ֵיׁש ַלאדָֹני ִאּמָ

א? א אֹו ַסּבָ ֵיׁש ַלאדָֹני ַאּבָ

א שֹוֵתק, ְוַאּבָ
ֲאדָֹני ָיתֹום. ִסיָמן ׁשֶ

א אּוַלי ְלָפחֹות  ַאּבָ
ֵיׁש ַלאדָֹני 

ֲאדֹוָנָיה?

ׁש לֹו ֲאדֹוָנָיה ּיֵ ַהְלַואי ׁשֶ

דֹוִלים  ַהּגְ ְוִלְפָעִמים ֲאִני ׁשֹוַמַעת ׁשֶ
יִמים אֹותֹו ַמֲאׁשִ

ְוֱאלִֹהים הּוא טֹוב ֲהֵרי

ֶאֶמת ה ּבֶ ָאז ָלּמָ
עֹוָלם ֵיׁש ּבָ

... ל ִמיֵני ְדָבִרים ׁשֶ ּכָ

ָבר ֵאיֶזה ּדָ
ה ֶזה ָקׁשֶ

ִלְהיֹות ֶאָחד

ִאם ְלָפחֹות 
ָהָיה

עֹוד ְיקּום ֶאָחד
עֹוד ֲאדָֹני ֶאָחד

ֵכן אֹו ִאם ָהָיה לֹו ׁשָ
ן-ּדֹוד אֹו ּבֶ

ִפּלֹות ַטח אֹוֵהב ּתְ הּוא ּבֶ
ֵני ׁשּוט ִמּפְ ּפָ

ָאז ׁשֶ
סֹוף סֹוף

ִרים ֵאָליו ְמַדּבְ

ִלים ֵאָליו ּלְ ים ִמְתּפַ ָהֲאָנׁשִ
נּו  ים ִמּמֶ ׁשִ ּוְמַבְקּ

ל ִמיֵני ְדָבִרים ּכָ
ִביל ַעְצָמם ׁשְ ּבִ

ְוַגם ֲאִני 
ב  ּלֵ ִלְפָעִמים ּבַ

ּנּו  ת ִמּמֶ ׁשֶ ְמַבּקֶ
ׁשֹות ּקָ ּבַ

ִמיד  ִמיד ּתָ ֲאָבל ּתָ
ֲאִני אֹוֶמֶרת לֹו ּתֹוָדה
ֶלת ֵאָליו ּלֶ ְוַגם ִמְתּפַ

ְדַאג ְלַעְצמֹו ּיִ ׁשֶ
ן ִעם ֲאדֹוָנָיה ְתַחּתֵ ּיִ ְוׁשֶ

ֵמַח ְהֶיה שָֹ ּיִ ְוׁשֶ
ּוָבִריא. 

רחל חלפי
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ם ישראל הקדו ארץ  וסח  נ לפי  לערב שבת  דה  תפילת העמי
ֶתָך. ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂשְ

ָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק, ֵואלֵֹהי  ה יהוה, ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי ַאְברְָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא,  דֹול ַהּגִ ָרה, ֱאלֵֹהי ִרְבָקה, ֱאלֵֹהי ָרֵחל ֵואלֵֹהי ֵלָאה, ָהֵאל ַהּגָ ַיֲעקֹב, ֱאלֵֹהי ׂשָ
ָכל ּדֹור ָודֹור.  נּו ּוָמֵגן ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ִמְבָטֵחנּו ּבְ ַמִים ָוָאֶרץ, ְמִגּנֵ ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה ׁשָ

ָרה. ה יהוה, ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוׂשָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ִ מֹוָך, ָחָזק ְוֵאין זּוָלֶתָך, ַמּשׁ ּבֹור ְוֵאין ּכָ ה ּגִ ַאּתָ

יַע.  ים ְוַרב ְלהֹוׁשִ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ ל  בקיץ  ַהּטַ ם  ׁשֶ בעונת הגשמים  ַהּגֶ

ִתים. ה ַהּמֵ ה יהוה, ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ
דֹוׁש.  ֵאל ַהּקָ ה יהוה, הֵָ רּוְך ַאּתָ ְלָעֶדיָך. ּבָ ֶמָך ְוֵאין ֱאלֹוּהַ ִמּבַ ה ְונֹוָרא ׁשְ ָקדֹוׁש ַאּתָ

ּוֵבין  יִני  ּבֵ תֹוָרֶתָך:  ּבְ תּוב  ּכָ ּכַ  , ָנַתָתּ ּוֵביֵנינּו  יְנָך  ּבֵ אוׂת  ִלְהיֹות  ִניָת,  ֶשּקָ ָלָעם  ַתּתָ  ה  ֲעֻנָגּ יֹום 
ּוַבּיֹום  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  יהוה  ה  ָעׂשָ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ י  ּכִ ְלעָֹלם  ִהוא  אֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ֵני  נּו ַעל ּבְ ָך ּוֵמֶחְמָלְתָך ַמְלּכֵ ָרֵאל ַעֶמּ ַפׁש. ּוֵמַאֲהָבְתָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶאת ִיְשׂ ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ַהּשׁ
ה ְוִלְמנּוָחה,  ּ ה, ִלְקֻדָשׁ דֹוׁש ַהּזֶ דֹול ְוַהּקָ ִביִעי ַהּגָ ּ ְבִריֶתָך, ָנַתּתָ ָלנּו, יהוה ֱאלֵֹהינּו, ֶאת יֹום ַהְשׁ
ְך. ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ְרֵצה  ָרָכה ְוָשלֹום ֵמִאּתָ ְלאֹות ְוִלְבִרית, ְוָלֵתת ָלנּו ּבְ
ת  ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַשּבַ ֱאֶמת, ְוַהְנִחיֵלנּו ּבְ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבְדּ ִמְצֹוֶתיָך, ַטֵהר ִלּבֵ נּו ּבְ ֵשׁ ִבְמנּוָחֵתנּו: ַקּדְ

ת. ָבּ ָרֵאל ְוֶאת יֹום ַהּשַ ׁש ִיְשׂ ה יהוה ְמַקֵדּ רּוְך ַאּתָ ֶמָך. ּבָ ְמחּו ְבָך אֹוֲהֵבי ְשׁ ָך, ְוִיְשׂ ָקְדֶשׁ
ְחּפֹץ  ים ּתַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ָלִים. ְוַאּתָ ירּוׁשָ ִצּיֹון ְוַיֲעְבדּוָך ֲעָבֶדיָך ִבּ כֹן ּבְ ְרֵצה, יהוה ֱאלֵֹהינּו, ּוׁשְ

ִיְרָאה ַנֲעבֹד. אֹוְתָך ּבְ ה יהוה, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ נּו ְוִתְרֵצנּו. ּבָ ּבָ
ל ַהּטֹובֹות  מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַעל ּכָ
נּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ְלָפֵנינּו. ְוִאם ָאַמְרנּו  יָת ִעּמָ ָעׂשִ נּו ְוׁשֶ ַמְלָתּ ּגְ ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים ׁשֶ

קּודֹות  מֹוֵתינּו ַהּפְ ָיֶדָך, ְוַעל ִנׁשְ ינּו ַהְמסּוִרים ּבְ ָך, יהוה, ִיְסָעֵדנּו [ַעל ַחּיֵ ָמָטה ַרְגֵלנּו - ַחְסּדְ
ֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים].  ָכל ֵעת, עֵֶ ּבְ נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ יָך ׁשֶ ָלְך, ְוַעל ִנּסֶ

ה יהוה, ַהּטֹוב ְלָך ְלהֹודֹות. רּוְך ַאּתָ ּבָ
לֹום.  ׁשָ נּו ּבְ ּלָ ָבְרֵכנּו ּכֻ ָך ְוַעל ִעיְרָך ְוַעל ַנֲחָלְתָך, ְוֵכן ּתְ ָרֵאל ַעּמֶ לֹוְמָך ַעל ִיׂשְ ים ׁשְ ׂשִ

לֹום. ָ ה ַהּשׁ ָרכֹות ְועֹׂשֶ ה יהוה, ְמעֹון ַהּבְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ַמִים ְוָכל ְצָבָאם, ָהָאֶרץ ְוָכל  ָ ֵמי ַהּשׁ ַמִים ּוׁשְ ָ יָת ֶאת ַהּשׁ ה ָעׂשִ ָך. ַאּתָ ה הּוא יהוה ְלַבּדֶ ַאּתָ

ֲחִוים:  ּתַ ַמִים ְלָך ִמׁשְ ָ ם ּוְצָבא ַהּשׁ ּלָ ה ֶאת ּכֻ ה ְמַחּיֶ ֶהם, ְוַאּתָ ר ּבָ ים ְוָכל ֲאׁשֶ ּמִ ר ָעֶליָה, ַהּיַ ֲאׁשֶ
מֹו  ְ ְמּתָ ּשׁ ים ְוׂשַ ּדִ ׂשְ ַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ּכַ ַחְרּתָ ּבְ ר ּבָ ה הּוא יהוה ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ַאּתָ
ָפֶניָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ַאְבָרָהם: ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך. ּכֵ

ְך, ִלְרצֹוָנְך ְלַאֲהָבָתְך  ָרֵאל ַעּמָ נּו, ֲאַנְחנּו ְוָכל ִיׂשְ ָחּנֵ ּתְ ָקְרֵבנּו ְוׁשֶ ּתְ ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ׁשֶ
ְרצֹוֵננּו...  ְוִליׁשּוָעָתְך, ַלֲעׂשֹות ְרצֹוָנְך ּכִ

י ְלָפֶניָך, יהוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ



89 ערבית לשבת      | ומועד    סידור ערב שבת     |   בית תפילה ישראלי   

רפא צירי 

ן  ה רֹוֵפא ֻאּמָ י ַאּתָ ּכִ ְרָפא ִציִרי  ֵאל ֶנֱאָמן 
י  ְוֵתן ּכַֹח ְלַנְפׁשִ י  י ׁשּור ָחְלׁשִ ַאּתְ רֹאׁשִ

רֹוִמים  ּמְ ָרם ׁשֹוֵכן ּבַ ַער ָהַרֲחִמים  ַתח ׁשַ ּפְ
ְלָעָדְך  ֵאין ְמַרֵחם ּבִ ךְ  ים ַחְסּדָ ְך ׂשִ ַעל ַעְבּדָ

ה ְלֶעְזָרִתי  ְוחּוׁשָ ִתי  ִפּלָ ֵאל ַחי ְרֵצה ּתְ
ִביָרה.  ן ַהּגְ ְלַעם ּבֶ רֹור ְקָרא  ְמֵהָרה ּדְ ּבִ

 רפאל ענתבי  - רפאל דרעי

מי שברך לחולים

ָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל  ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ְוִאּמֹוֵתינּו ֹשָ ּבֵ ִמי ׁשֶ
ְרפּוָאה  נּו ּבִ יֵנינּו ּוְבִקְרֵבּ ל ַהחֹוִלים ְוַהחֹולֹות ּבֵ ְוֵלָאה, הּוא ְיָבֵרְך ֶאת... ְוֶאת ּכָ

ֵלָמה; ְרפּוַאת ַהֶנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף.  ׁשְ
י ֵאל ֶמֶלְך רֹוֵפא  ה, ִכּ ֵתנּו ָאָתּ י ְתִהָלּ ָעה, ִכּ ֵשׁ יֵענּו ְוִנָוּ ְרָפֵאנּו יהוה ְוֵנָרֵפא, הֹוִשׁ

ה יהוה, רֹוֵפא חֹוִלים. רּוְך ַאָתּ ה. ָבּ ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָתּ
ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה.

מי שברך לעוסקים ברפואה ובביקור חולים

ָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל  ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ְוִאּמֹוֵתינּו ֹשָ ּבֵ ִמי ׁשֶ
ִרים  ַבּקְ ּמְ ְרפּוַאת חֹוִלים, ְוָכל ִמי ׁשֶ עֹוְסִקים ּבִ ל ִמי ׁשֶ ְוֵלָאה, הּוא ְיָבֵרְך ֶאת, ּכָ

ַח ְוֵלב ׁשֹוֵמַע ַלֲעסֹוק  ן ָלֶהם ָחְכָמה, ֲהָבָנה, ֹכּ רּוְך הּוא ִיּתֵ דֹוש ּבָ אֹוָתם. ַהּקָ
ל  ה ְיֵדיֶהם, ִעם ּכָ ָכל ַמֲעׂשֵ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַלח ּבְ ֱאמּוָנה, ְוִיׁשְ ֲעבֹוָדָתם ּבֶ ּבַ

ָרֵאל, ְונֹאַמר ָאֵמן. ִיֹשְ
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ך  ר ד ה ת  ל י פ  ת

ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו  ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו,

לֹום  ֶשּתֹוִליֵכנּו ְלָשׁ
לֹום,  ְוַתְצִעיֵדנּו ְלָשׁ
לֹום.  ְוַתְדִריֵכנּו ְלָשׁ

לֹום  ְמָחה ּוְלָשׁ ים ּוְלִשׂ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ ְוַתִגּ
ל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים,  ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ֶרְך  ּדֶ ְוַחּיֹות ָרעֹות ַבּ
ל ִמיֵני ּפּוְרָעִנּיֹות  ּוִמּכָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ָלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ַהִמּ
ה ָיֵדינּו,  ָכל ַמֲעֵשׂ ָרָכה ּבְ ַלח ּבְ ְוִתְשׁ

ֵעיֶניָך  ֵננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְבּ ְוִתּתְ
ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו 

ֲחנּוֵנינּו.  ַמע קֹול ּתַ ְוִתְשׁ
ה. ה ְוַתֲחנּון ָאּתָ ִפּלָ י ֵאל ׁשֹוֵמַע ּתְ ּכִ

ה. ִפּלָ ה יהוה, שֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ל  מ ו ג ה ת  כ ר ב

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוך ַאּתָ ּבָ
ל טּוב. ָמַלִני ּכָ ְגּ ִבים טֹובֹות ׁשֶ ַהּגֹוֵמל ַלַחּיָ

ל טּוב, ֶסָלה.  ל טּוב הּוא ִיְגָמְלָך ּכָ ָמְלָך ּכָ ּגְ ָאֵמן. ִמי ׁשֶ

ל טּוב, ֶסָלה.  ל טּוב הּוא ִיְגְמֵלְך ּכָ ָמַלְך ּכָ ּגְ ָאֵמן. ִמי ׁשֶ  : ם י נ ו ע ה  ש א ל
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ה  ל י ה ק ל ך  ר ב ש י  מ

ָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל ְוֵלָאה,  ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ְוִאּמֹוֵתינּו ֹשָ ּבֵ ִמי ׁשֶ
ל ְקִהּלֹות ַהּקֶֹדׁש, ֵהם ּוְבֵניֶהם  ה, ִעם ּכָ דֹוש ַהּזֶ ָהל ַהָקּ ל ַהּקָ הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ּכָ

ה ְוִלְגִמילּות ֲחָסִדים,  י ְכֵנִסּיֹות ִלְתִפּלָ ּתֵ ּוְבנֹוֵתיֶהם ְוָכל ֲאֶֹשר ָלֶהם. ּוִמי ֶשְמַיֲחִדים ּבָ
אֹור ְוַיִין  ִתּקּון עֹוָלם, ּוִמי ֶשּנֹוְתִנים ֵנר ַלּמָ ל ּוַלֲעסֹוק ּבְ ֵלּ תֹוָכם ְלִהְתּפַ ִאים ּבְ ּוִמי ֶשּבָ
ָצְרֵכי ִצּבּור  עֹוְסִקים ּבְ ים. ְוָכל ִמי ֶשׁ ָלה, ּוַפת ָלאֹוְרִחים ּוְצָדָקה ַלֲעִנּיִ ְלִקּדּוׁש ּוְלַהְבּדָ

ל  ָכָרם ְוָיִסיר ֵמֶהם ּכָ ם ְשׂ ּלֵ רּוְך הּוא ְיַשׁ דֹוׁש ּבָ ֱאמּוָנה, ַהּקָ ָרֵאל ּבֶ ּוְבִבְנַין ֶאֶרץ ִיׂשְ
ה  ָכל ַמֲעֵשׂ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַלח ּבְ א ְלָכל ּגּוָפם ְוִיְסַלח ְלָכל ֲעוָׂנם ְוִיְשׁ ַמֲחָלה, ְוִיְרּפָ

ָרֵאל ֲאֵחיֶהם ְוַאְחיֹוֵתיֶהם, ְונֹאַמר: ָאֵמן. ל ִיׂשְ ְיֵדיֶהם, ִעם ּכָ

ה  ר ו ת ד  ו מ י ל ל ה  נ ו ו כ

רֹות, ְוִליֵדי  ה ְוִליֵדי ִמּדֹות ְיׁשָ ְלמּוד ֶזה ִליֵדי ַמֲעׂשֶ ִביֵאִני ּתַ ּיְ ֵדי ׁשֶ ִני רֹוֶצה ִלְלמֹד ְכּ ִהּנְ
יּה. ִכיְנֵתּ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ְבּ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ה ְלׁשֵ ְיִדיַעת ַהּתֹוָרה. ַוֲהֵריִני לֹוֵמד ְועֹוׂשֶ

מתוך סידור השל"ה
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ת ו ד ע

ר  ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהּשׁ ַמִים  ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ ָ ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ
ה. ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום  ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבֹת ּבַ ׁשְ ה ַוּיִ ָעׂשָ
ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות. ר ּבָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ׁש אֹתֹו ּכִ ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ַהּשׁ

 

ע  ב ש ן  י ע מ ה  כ ר ב

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָרה, ֱאלֵֹהי ִרְבָקה, ֱאלֵֹהי ָרֵחל ֵואלֵֹהי ֵלָאה. ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב. ֱאלֵֹהי ֹשָ

ַמִים ָוָאֶרץ. ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה ׁשָ דֹול ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ
ֵאין  דֹוׁש ׁשֶ ַמֲאָמרֹו, ָהֵאל ַהּקָ ה ֵמִתים ּבְ ְדָברֹו, ְמַחּיֵ הֹות ּבִ ָמֵגן ָאבֹות ְוִאָמּ

י ָבם ָרָצה ְלָהִניַח ָלֶהם. ְלָפָניו ַנֲעבֹד  ת ָקְדׁשֹו, ּכִ ּבַ יֹום ׁשַ ִניַח ְלַעּמֹו ּבְ מֹוהּו. ַהּמֵ ּכָ
ָרכֹות. ֵאל ַההֹוָדאֹות  ִמיד, ֵמֵעין ַהּבְ ָכל יֹום ּתָ מֹו ּבְ ִיְרָאה ָוַפַחד, ְונֹוֶדה ִלׁשְ ּבְ
ֵני  ְ ה ְלַעם ְמֻדּשׁ ָ ְקֻדּשׁ ִביִעי, ּוֵמִניַח ּבִ ת ּוְמָבֵרְך ׁשְ ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ לֹום, ְמַקּדֵ ָ ֲאדֹון ַהּשׁ

ית. ה ְבֵראׁשִ עֶֹנג, ֵזֶכר ְלַמֲעׂשֵ

ש פ נ ה ת  ח ו נ מ

ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן  נּו ּבְ ׁשֵ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתנּו. ַקּדְ
ָך  נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלּבֵ ֵחנּו ּבִ ְמּ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ ֶחְלֵקנּו ּבְ

ל  ָך, ְוָינּוחּו ָבּה ּכָ ת ָקְדׁשֶ ּבַ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ׁשַ ֱאֶמת. ְוַהְנִחיֵלנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ ּבֶ
ת. ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה יהוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ֶמָך. ּבָ י ׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ִיׂשְ
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ל ב ק ת ת ש  י ד ק

י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה  ָעְלָמא ּדִ א. ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ
י ְדָכל  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ יֵחּה). ּבְ ְרָקֵנּה, ִויָקֵרב ְמׁשִ (עדות המזרח מוסיפים ְוַיְצַמח ּפֻ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ּבַ ית ִיׂשְ ּבֵ
א. א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ֵמּה  ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ א ְוִיְתַהּדָ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ
יָרָתא  ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ ל) ִמן ּכָ א ִמּכָ א (בשבת שובה ְלֵעּלָ ִריְך הּוא. ְלֵעּלָ א, ּבְ ֻקְדׁשָ ּדְ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ ּתֻ
א, ְוִאְמרּו  ַמּיָ י ִבׁשְ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדּ ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדָכל ִיֹשְ ְתַקּבַ ּתִ

ָאֵמן.

(נוסח עדות המזרח) 

ים  א ַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
יָזָבא  ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוׁשֵ ְוׂשָ

ָרה  ה ּוְסִליָחה ְוַכּפָ ּוְרפּוָאה ּוְגֻאּלָ
ָלה, ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו  ְוֶרַוח ְוַהּצָ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן ִיׂשְ
לֹום  ה  (בשבת שובה ַה)ׁשָ עֹׂשֶ

לֹום  ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ ְמרֹוָמיו הּוא ּבְ ּבִ
ל  ָרֵאל, ְוַעל ּכָ ל ִיׂשְ ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ

ֵבי ֵתֵבל ְוִאְמרּו ָאֵמן.  יוׁשְ

(נוסח אשכנז)

א  ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
ָרֵאל.  ל ִיׂשְ ים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ְוַחּיִ

ְוִאְמרּו ָאֵמן.
לֹום  ה (בשבת שובה ַה)ׁשָ עֹׂשֶ
לֹום  ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ ּבִ

ל  ָרֵאל ְוַעל ּכָ ל ִיׂשְ ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ
ֵבי ֵתֵבל ְוִאְמרּו ָאֵמן. יוׁשְ
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ו נ י ל ע

נּו  ּלֹו ָעׂשָ ית, ׁשֶ ֵראׁשִ ה ְליֹוֵצר ּבְ ֻדּלָ חַ  ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ָלֵתת ּגְ ּבֵ ָעֵלינּו ְלׁשַ
ֵהם  ם ֶחְלֵקנּו ּכָ ּלֹו ׂשָ חֹות ָהֲאָדָמה, ׁשֶ ּפְ ִמׁשְ ָמנּו ּכְ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְולֹו ׂשָ ּכְ
ֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך  ּתַ ָכל ֲהמֹוָנם. ַוֲאַנְחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמׁשְ ְוגֹוָרֵלנּו ּכְ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ַמְלֵכי ַהּמְ
ִכיַנת  ַעל, ּוׁשְ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ב ְיָקרֹו ּבַ ַמִים ְויֹוֵסד ָאֶרץ, ּומֹוׁשַ הּוא נֹוֶטה ׁשָ ׁשֶ
נּו ֶאֶפס זּוָלתֹו.  ָגְבֵהי ְמרֹוִמים. הּוא ֱאלֵֹהינּו ֵאין עֹוד ֱאֶמת ַמְלּכֵ ֻעּזֹו ּבְ

י יהוה הּוא  בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ תֹוָרתֹו: ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ תּוב ּבְ ּכָ ּכַ
ַחת, ֵאין עֹוד. ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ָהֱאלִֹהים ּבַ

ָך, ְלַהֲעִביר  ִתְפֶאֶרת ֻעּזֶ ָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו, ִלְראֹות ְמֵהָרה ּבְ ה ּלְ ן ְנַקּוֶ ַעל ּכֵ
ֵרתּון,  רֹות ִיּכָ ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ, ְוָהֱאִליִלים ּכָ ּגִ

י.  ּדַ ַמְלכּות ׁשַ ן עֹוָלם ּבְ ְלַתּקֵ
ירּו  ֵעי ָאֶרץ. ַיּכִ ל ִרׁשְ ֶמָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ּכָ ר ִיְקְראּו ִבׁשְ ֵני ָבׂשָ ְוָכל ּבְ

ל ָלׁשֹון.  ַבע ּכָ ָ ּשׁ ֶרְך, ּתִ ל ּבֶ ְכַרע ּכָ י ְלָך ּתִ ֵבי ֵתֵבל ּכִ ל יֹוׁשְ ְוֵיְדעּו ּכָ
ם  לּו ֻכּלָ נּו, ִויַקּבְ ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ְלָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ

ָך  ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ ֶאת עֹל ַמְלכּוֶתָך ְוִתְמלְֹך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּכִ
תֹוָרֶתָך: יהוה ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם  תּוב ּבְ ּכָ ָכבֹוד, ּכַ ְמלְֹך ּבְ ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ּתִ

ָוֶעד. 
ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד  ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

מֹו ֶאָחד. ּוׁשְ
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עלינו לשבח

ב ָרב  ֶקׁשֶ אן ּבְ ִהְנִני עֹוֵמד ּכָ
ְחָרר ְוֵעָרִני א ְמׁשֻ עֹון ֶאָלּ ִקּבָ ֻנְקׁשּות אֹו ּבְ לֹא ּבְ

ים ָקרּוי ַעל ְיֵדי ַהַחּיִ
ְמֻצֶוּה ַעל ְיֵדי ַהִהיְסטֹוְרָיה

ֲאִני ֵמֵעז ְלַהּטֹות אֶֹזן 
ל ַהּתֹוָרה ִלְקִריאֹוֶתיָה ׁשֶ

ִלְרּדֹף ֶצֶדק, ַאֲהַבת ֶחֶסד, 
ּוְלַהְצִניַע ֶלֶכת ִעם ָהֶאָחד, 

ָמקֹור ְוַתְמִצית ַהּכֹל.
ֶרְך ּוְמרֹוֵקן ֶאת ַעְצִמי  ֲאִני ּכֹוֵרַע ּבֶ

ַעת ח ַהּדַ ֵמֶהּסַ
לֹום. ּוְלֶרַגע ֶאָחד - ׁשָ

לֹום ֵמֶעֶצם נֹוְכחּוִתי. ׁשָ
ְמקֹוִמי. י ֲאִני ּבִ לֹום ּכִ ׁשָ

ְפעֹל ְללֹא ִהּסּוס. לֹום ִמּלִ ׁשָ
ָאָגה.  ָבה ְללֹא ּדְ ַהְקׁשָ ּבַ לֹום ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ְקוֹוַתי ֵאֶליָך ן ֶאת ּתִ ֲאִני ְמַכּוֵ
ְקָוה ְוַהַהְבָטָחה,  הּוא ְמקֹור ַהּתִ ָהֶאָחד - ׁשֶ

ה ְוַהְמחֹוֵלל ֲעׂשֶ הּוא ַהּמַ ָהֶאָחד ׁשֶ
ָך. ְרּכְ ְקוֹוַתי ְלָחְכַמת ּדַ ן ֶאת ּתִ ֲאִני ְמַכּוֵ

ֲאִני ְמַטֵהר ֶאת ֵעיַני ֵמֱאִליִלים
עֹוָלם. ּוַמְצִליַח ִלְראֹות ֶאת נֹוְכחּוְתָך ּבָ

י ֵמרֹוָדִנים ֲאִני ְמרֹוֵקן ֶאת ִלּבִ
ְעּבּוד ָלִריק,  ׁשִ ִדים אֹוִתי ּבְ ְעּבְ ר ְמׁשַ ֲאׁשֶ

ד ֵאַלי.  ְעּבָ ְוִאיׁש ֵאינֹו ְמׁשֻ
ים ּלִ לֹות ַהּמִ ִמְגּבְ יר ּבְ ֲאִני ַמּכִ

ִוּיֹות ְוצֹוֵעד ֶאל ֵמֵעֶבר ַלּתָ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ַעל ְמָנת ַלֲחבֹק ּכָ

ֶאָחד ּכְ
ים ֵיְדעּו ל ַהַחּיִ ָאז ּכָ

ַרק ֵאֶליָך ֲאִני ֶנֱאָמן ׁשֶ
ֶרְך ָפֶניָך ֲאִני ּכֹוֵרַע ּבֶ ַרק ּבְ
ְפֶאֶרת ַרק ְלָך ַההֹוד ְוַהּתִ

ים. ים ְונֹוֵתן ַהַחּיִ ה ַהַחּיִ י ַרק ַאּתָ ּכִ
רמי שפירו

ּנוּ   יל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶמּ ַמִצּ
ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו. 

ַמע  ה ִתְשׁ ְוַעת ֲעִנִיּים ַאָתּ ַשׁ
יַע. יב ְותֹוִשׁ ְקִשׁ ל ַתּ ַצֲעַקת ַהַדּ

מתוך שחרית של שבת, נוסח עדות המזרח

אני ואתה
ה ֶאת ָהעֹוָלם,  ּנֶ ה ְנׁשַ ֲאִני ְוַאּתָ

ם.  ָלּ ָבר ֻכּ ה, ָאז ָיבֹואּו ּכְ ֲאִני ְוַאּתָ

ָאְמרּו ֶאת ֶזה קֶֹדם, ְלָפַני. 
ה -  ּנֶ ֶזה לֹא ְמׁשַ

ה ֶאת ָהעֹוָלם.  ּנֶ ה ְנׁשַ ֲאִני ְוַאּתָ

ה ֵמַהְתָחָלה,  ה ְנַנּסֶ ֲאִני ְוַאּתָ
ָבר, ֶזה לֹא נֹוָרא,  ִיְהֶיה ָלנּו ַרע, ֵאין ָדּ

ה -  ּנֶ ָאְמרּו ֶאת ֶזה קֶֹדם, ְלָפַני, ֶזה לֹׁא ְמׁשַ
ה ֶאת ָהעֹוָלם.  ּנֶ ה ְנׁשַ ֲאִני ְוַאּתָ

ה ֶאת ָהעֹוָלם.  ּנֶ ה ְנׁשַ ֲאִני ְוַאּתָ
ם.  ָלּ ָבר ּכֻ ה ָאז ָיבֹואּו ּכְ ֲאִני ְוַאּתָ

ה -  ּנֶ ָאְמרּו ֶאת ֶזה קֶֹדם, ְלָפַני. ֶזה לֹא ְמׁשַ
ה ֶאת ָהעֹוָלם.  ּנֶ ה ְנׁשַ ֲאִני ְוַאּתָ

אריק איינשטיין



בית תפילה ישראלי96    | ומועד    סידור ערב שבת     | ערבית לשבת   

ד ) ר פ ס ו ז  נ כ ש א ח  ס ו נ ) ם  י ל ב א ש  י ד ק

י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה  ָעְלָמא ּדִ א. ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ י ְדָכל ּבֵ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ּבְ

א. א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

א  ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ א ְוִיְתַהּדָ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ
ָחָתא  ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ ל) ִמן ּכָ א ִמּכָ א  (בשבת שובה ְלֵעּלָ ִריְך הּוא. ְלֵעּלָ ּבְ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ֲאִמיָרן ּבְ ְוֶנָחָמָתא ּדַ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ִיׂשְ ים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ָרֵאל  ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום) ּבִ ָ לֹום (בשבת שובה ַהּשׁ ה ׁשָ עֹוׂשֶ
ֵבי ֵתֵבל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל יׄוׁשְ ְוַעל ּכָ

ח ) ר ז מ ה ת  ו ד ע ח  ס ו נ ) ם  י ל ב א ש  י ד ק

ְרעּוֵתה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתה, ְוַיְצַמח  י ְבָרא ִכּ ָעְלָמא ּדִ א. ְבּ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן  ָרֵאל, ּבַ ית ִיׂשְ י ְדָכל ּבֵ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ יֵחּה. ּבְ ְרָקֵנה, ִויָקֵרב ְמׁשִ ּפֻ

ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. 

א.  א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

א,  ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ א ְוִיְתַהּדָ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ
ָעְלָמא,  ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ א ִמן ּכָ ִריְך הּוא. ְלֵעּלָ ּבְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. 

ה  יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאּלָ ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוׁשֵ ים ְוׂשָ א, ַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ָלה, ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיׂשְ ָרה ְוֶרַוח ְוַהּצָ ּוְסִליָחה ְוַכּפָ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ

ממחרת חג הפסח ועד שבועות מוסיפים את ספירת העומר, עמ' 158
מראש חודש אלול ועד הושענה רבה נהוג לקרוא את תהלים כ"ז, עמ' 163
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ניגונים  
י ְוָאִבי י ִאּמִ ּגּוִנים ּבִ ם ִנּ ַתְלּתֶ ְשׁ

כּוִחים. ּגּוִנים ִמְזמֹוִרים ׁשְ ִנּ
ָאם ְלָבִבי ְרִעיִנים ְנשָֹ ְרִעיִנים ּגַ ּגַ

ה ֵהם עֹוִלים ְוצֹוְמִחים ַעָתּ

ָדִמי ה ֵהם ׁשֹוְלִחים ּפֹארֹות ּבְ ַעּתָ
לּוִבים עֹוְרַקי ׁשְ יֶהם ּבְ ׁשְֹרׁשֵ

י  יַרִייך ִאִמּ ִנּגּוֶניָך ָאִבי ְוׁשִ
ִבים. ָדְפִקי ֵנעֹוִרים ְוׁשָ ּבְ

י ָהָרחֹוק יר ַעְרשִֹ ִהֵנּה ַאֲאִזין ִשׁ
ת. י ֵאם ֵאֵלי ּבַ יַע ּפִ ִהּבִ

ֶדַמע ּוְשֹחֹוק ְזַהְרָנה ּבְ ִהֵנּה ִלי ּתִ
ת. ּבָ ל ׁשַ "ֵאיָכה" ּוְזִמירֹות ׁשֶ

ם ְוָכל ְצִליל ֵיָאֵלם ל ֶהֶגה ִיּתַ ּכָ
י ֵיהֹום י קֹוְלֶכם ָהָרחֹוק ּכִ ּבִ

ֶכם ֵעיַני ֶאֱעצֹם - ַוֲהֵריִני ִאּתְ
הֹום. ת ַהְתּ ַכּ ֵמַעל ְלֶחׁשְ

פניה ברגשטיין 

ִמְזמֹור ְלָדִוד, יהוה רִֹעי לֹא ֶאְחָסר.  
יֵצִני, ַעל ֵמי ְמֻנחֹות  א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ ּבִ

ֵלי ֶצֶדק  י ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ ְיַנֲהֵלִני. ַנְפׁשִ
ֵגיא ַצְלָמֶות  י ֵאֵלְך ּבְ ם ּכִ מֹו. ּגַ ְלַמַען ׁשְ
ְבְטָך  ִדי. ׁשִ ה ִעּמָ י ַאּתָ לֹא ִאיָרא ָרע, ּכִ
ֲערְֹך ְלָפַני  ה ְיַנֲחֻמִני. ּתַ ָך ֵהּמָ ַעְנּתֶ ּוִמׁשְ

י,  ֶמן רֹאׁשִ ֶ ְנּתָ ַבּשׁ ַ ּשׁ ְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי, ּדִ ׁשֻ
ל  פּוִני ּכָ ּכֹוִסי ְרָוָיה. ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרּדְ

ֵבית יהוה ְלאֶֹרְך ָיִמים. י ּבְ ְבּתִ י. ְוׁשַ ְיֵמי ַחּיָ
תהלים כג

לפני קדיש
רֹון   ּכָ ַהְתָחלֹות ֲחָדׁשֹות ַמֲעלֹות ַלּזִ

ים. ִנים ּוְטִרּיִ סֹוִפים ְיׁשָ
ה ֶלָעָבר  ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ֲאִני ָחב ּכָ

ְקחּו ּבֹו ֵחֶלק ּלָ ה ׁשֶ ּוְלֵאּלֶ
הֹוִרים ְוָסִבים,

ִנים ּוָבנֹות, ַאִחים ַוֲאָחיֹות ּבָ
ֵבי רּוִחי, מֹוִרים ּוְמַעּצְ

ֲחֵבִרים ַוֲאהּוִבים.
ּלֹא, ה ׁשֶ ים ְוֵאּלֶ ַחּיִ ּבַ ה ׁשֶ ה, ֵאּלֶ ל ֵאּלֶ ּכָ

ֶהם  ּלָ ִגיָעה ׁשֶ הֹוִסיפּו ֶאת ַהּנְ
י ִלְהיֹות. ָהַפְכּתִ ָלָאָדם ׁשֶ

ים, ֲאִני ּפֹוֶנה ֲאֵליֶהם  ַחּיִ ּבַ ה ׁשֶ ְלֵאּלֶ
ַרת ּתֹוָדה ּוְבַאֲהָבה, ַהּכָ ּבְ

יִדידּות ֲאִני ּפֹוֵתַח ֶאת ְזרֹועֹוַתי ּבִ ׁשֶ ּכְ
ת. ׁשֶ יַע ָלֶהם ַאֲהָבה ִמְתַחּדֶ ּוַמּצִ

רֹון ּכָ ּזִ ִתים, ֲאִני ּפֹוֶנה ּבַ ַלֵמּ
יֶהם  ֵרר ֶאת ַחּיֵ ֲאִני ְמַאׁשְ ׁשֶ ּכְ

י. ל ַחּיַ ִמּצּוי ָמֵלא ׁשֶ ּבְ
ְקָוה, ֵפק ַלּתִ ין ַהּסָ ׁשֹוְטטּות ּבֵ ּבְ
ה, ִהּלָ ַבד ְלַבד ּוַבּקְ ד ּבְ ֲאִני ּבַ ׁשֶ ּכְ

ׂש ֶאת ָהאֶֹמץ ְלִהְתמֹוֵדד ֲאִני ְמַחּפֵ
ל ַהּלֹא ָידּוַע יד ׁשֶ ְכּבִ ִעם ָהעֹל ַהּמַ

ֲאִצילּות ּוְבֶחֶסד. ּבַ
ר ָהְלכּו ְלָפַני, ה ֲאׁשֶ ל ֵאּלֶ ִלְכבֹוד ּכָ

ְצִחית ְחזֹוִרּיּות ַהּנִ ֲאִני ָקם ְלַהְצִהיר ַעל ַהּמַ
ֶות,  ים ְוַהּמָ ל ַהַחּיִ ל ַמְעּגַ ׁשֶ

יׁש. ֲאִמיַרת ַקּדִ ּבַ
רמי שפירו
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ם כ י ל ע ם  ו ל ש

ֵרת ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָ לֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ׁשָ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ּבֹוֲאֶכם ְלׁשָ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ְרכּוִני ְלׁשָ ּבָ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ֵצאְתֶכם ְלׁשָ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ֶכם ְלׁשָ ְבּתְ ׁשִ ּבְ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

ת  ב ש ל  י ל ש  ו ד י ק

יש המתחילים בלחש: ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר
ִביִעי  ְ ּיֹום ַהּשׁ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ ָ י. ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ ִ ׁשּ ִ יֹום ַהׁשּ

ה.  ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבֹת ּבַ ׁשְ ה ַוּיִ ר ָעׂשָ ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ
ל ְמַלאְכּתֹו  ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ׁש אֹתֹו ּכִ ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהּשׁ

ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות. ר ּבָ ֲאׁשֶ
סברי חברות וחברים

ֶפן.  ִרי ַהּגֶ ה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ ה ְיהֹוָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִמְצֹוָתיו ְוָרָצה ָבנּו,  נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
י הּוא  ית. ִכּ ה ְבֵראִשׁ רֹון ְלַמֲעֵשׂ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנִחיָלנּו ִזָכּ ת ָקְדׁשֹו ְבּ ַבּ ְוַשׁ

י ָבנּו ָבַחְרָתּ ְואֹוָתנּו  ה ְלִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִכּ ִחָלּ יֹום ְתּ
ה  רּוְך ַאָתּ נּו. ָבּ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנַחְלָתּ ָך ְבּ ת ָקְדְשׁ ַבּ ים, ְוַשׁ ל ָהַעִמּ ָתּ ִמָכּ ְשׁ ִקַדּ

ת. ָבּ ׁש ַהַשּׁ יהוה, ְמַקֵדּ
א  י צ ו מ ה ת  כ ר ב

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ב
ת 

שי
א

ר
ב
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ס  י ס ע ן  י י ת  כ ר ב  - ה  ז י נ ג ה מ ן  י י ה ת  כ ר ב ח  ס ו נ

ָרא ֵיין ָעִסיס ְוִתירֹוׁש טֹוב  ר ּבָ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִנים.  ַח ֵלב ּוַמְצִהיל ּפָ ּמֵ ֶפׁש ְוטֹוב ָלָאָדם, ּוְמׂשַ ָפִנים, ְוהּוא ָעֵרב ַלּנֶ ֵמֲעֵצי ּגְ

ן, ְוהּוא ְרפּוָאה ְלָכל ׁשֹוָתיו  חּו ִריׁשָ ּכְ ְנחּוִמין ָלֲאֵבִלים, ּוָמֵרי ֶנֶפׁש ִיׁשְ ְוהּוא ַתּ
ַטַעם ּוְבַדַעת.  נּו ּבְ ֶתּ ׁשְ ּיִ ְלִמי ׁשֶ

ֹוִתין אֹותֹו. הּוא - ֱאלֵֹהינּו ְיָצרֹו  יָלה ַלּשׁ ׂשֹון וָרב - ּגִ ְמַחת ֵלָבב, ׂשָ הּוא ׂשִ
חּו  ּבְ ל ׁשֹוָתיו ְיָבְרכּו ָלֵאל ִויׁשַ ּכָ ים ּכֹוְננּו ֵמרֹאׁש, ׁשֶ ֲעׂשִ ּמַ ג ּבְ ֵמָאז ְלִהְתַעּנֵ

ָרא  ר ּבָ ֵבל ְוֵיֶצר ִלְמתּוֵקי ָאֶרץ. הּוא ֱאלֵֹהינּו ֲאׁשֶ ִכין ַמֲעְדֵני ּתֵ יָנה ַהּמֵ ְליֹוֵצר ּבִ
א ֶנֶפׁש  יַע ֶנֶפׁש ְרֵעָבה ּוְלַמּלֵ ּבִ ֶפן ְוִהְתִקין ָעִסיס ִמן ָהֲעָנִבים ְלַהׂשְ ירֹוׁש ִמן ַהּגֶ ּתִ

יו ְיָבְרכׄו ְלבֹוְרֵאהּו.  ִרי ַמֲעׂשָ ַמח ִלּבֹו ַעל ּפְ ׁשֹוֵקָקה. ׁשֹוָתיו ִיׂשְ
ֶפן. ִרי ַהּגֶ דֹוׁש, ּבֹוֵרא ּפְ ֶלְך ַהְמרֹוָמם ְלַבּדֹו, ָהֵאל ַהּקָ ה יהוה ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ָרֵאל,  ם יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ׁשֵ ּבְ
ְבִריֵאל, מֹאִלי ּגַ ִמיִמיִני ִמיָכֵאל ּוִמּשְׂ
ָפַני אּוִריֵאל, ּוֵמֲאחֹוַרי ְרָפֵאל ּוִמּלְ

ִכיַנת ֵאל. י ׁשְ ְוַעל רֹאִשׁ
מתוך קריאת שמע על המיטה
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שבת המלכה

ה, ְרָנָנה ּוְתִפּלָ ת  ִבּ ּבָ ֵני ׁשַ ְלנּו ּפְ ִקּבַ
יָלה. ֵלב ָמֵלא ִגּ ְיָתה ָנׁשּוָבה, ּבְ ַהּבַ
רֹות ָיִאירּו, ְלָחן, ַהּנֵ ֻ ם ָערּוְך ַהּשׁ ׁשָ

ִית ִיְזָרחּו, ַיְזִהירּו. ּנֹות ַהּבַ ל ּפִ ּכָ
לֹום ּוְמבָֹרְך! ת ׁשָ ּבָ ׁשַ
לֹום ּוְמבָֹרְך! ת ׁשָ ּבָ ׁשַ

לֹום! ָ לֹום, ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ּבֲֹאֶכם ְלׁשָ
 ח"נ ביאליק

ם ל ו ע ן  ו ד א

ל ְיִציר ִנְבָרא  ֶטֶרם ּכָ ּבְ ר ָמַלךְ  ֲאדֹון עֹוָלם  ֲאׁשֶ
מֹו ִנְקָרא  ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ ה ְבֶחְפצֹו ּכֹל  ְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְלַבּדֹו ִיְמלְֹך נֹוָרא  ְכלֹות ַהּכֹל  ְוַאֲחֵרי ּכִ
ִתְפָאָרה  ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוה 

יָרה  יל לֹו ְלַהְחּבִ ְלַהְמׁשִ ִני  ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ
ָרה  ׂשְ ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִ ִלי ַתְכִלית  ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ ּבְ

ֵעת ָצָרה  ְוצּור ֶחְבִלי ּבְ ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ּגֹוֲאִלי 
יֹום ֶאְקָרא  ְמָנת ּכֹוִסי ּבְ י ּוָמנֹוס ִלי  ְוהּוא ִנּסִ

ן ְוָאִעיָרה  ֵעת ִאיׁשַ ּבְ ָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי  ּבְ
ֲאדָֹני ִלי ְולֹא ִאיָרא.  ִתי  ִוּיָ ְוִעם רּוִחי ּגְ



101 ערבית לשבת      | ומועד    סידור ערב שבת     |   בית תפילה ישראלי   

ל ד ג י

ִנְמָצא ְוֵאין ֵעת ֶאל ְמִציאּותֹו  ח  ּבַ ּתַ ל ֱאלִֹהים ַחי  ְוִיׁשְ ִיְגּדַ
ֶנְעָלם ְוַגם ֵאין סֹוף ְלַאְחּדּותֹו  ִיחּודוֹ  ֶאָחד ְוֵאין ָיִחיד ּכְ

תֹו  ָ לֹא ַנֲערְֹך ֵאָליו ְקֻדּשׁ ֵאין לֹו ְדמּות ַהּגּוף ְוֵאינֹו ּגּוף 
יתֹו  ית ְלֵראׁשִ ִראׁשֹון ְוֵאין ֵראׁשִ ר ִנְבָרא  ָבר ֲאׁשֶ ַקְדמֹון ְלָכל ּדָ

תֹו ּוַמְלכּותֹו  ֻדּלָ יֹוֶרה ּגְ ִהּנֹו ֲאדֹון עֹוָלם ְלָכל נֹוָצר 
תֹו ְוִתְפַאְרּתֹו  י ְסֻגּלָ ֶאל ַאְנׁשֵ ַפע ְנבּוָאתֹו ְנָתנוֹ  ׁשֶ

מּוָנתֹו  יט ֶאת ּתְ ָנִביא ּוַמּבִ ה עֹוד  מֹׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ לֹא ָקם ּבְ
יתֹו  ַעל ַיד ְנִביאֹו ֶנֱאַמן ּבֵ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעּמֹו ֵאל 

תֹו ְלעֹוָלִמים ְלזּוָלתֹו  ּדָ לֹא ַיֲחִליף ָהֵאל ְולֹא ָיִמיר 
ַקְדָמתֹו  ָבר ּבְ יט ְלסֹוף ּדָ ַמּבִ צֹוֶפה ְויֹוֵדַע ְסָתֵרינוּ 

ָעתֹו  ִרׁשְ ע ָרע ּכְ נֹוֵתן ְלָרׁשָ ִמְפָעלוֹ  ּגֹוֵמל ְלִאיׁש-ֶחֶסד ּכְ
י ֵקץ ְיׁשּוָעתֹו  ִלְפּדֹות ְמַחּכֵ יֵחנוּ  ַלח ְלֵקץ ָיִמים ְמׁשִ ִיׁשְ

תֹו.  ִהּלָ ם ּתְ רּוְך ֲעֵדי ַעד ׁשֵ ּבָ רֹב ַחְסּדוֹ  ה ֵאל ּבְ ֵמִתים ְיַחּיֶ

ן ְיהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ
לֹום ָ ְיהָֹוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ

לֹום  ת ׁשָ ּבַ ׁשַ
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ַע,  יַני , ּוְמָסָרּה ִליהֹוׁשֻ ל ּתֹוָרה ִמּסִ ה ִקּבֵ מׁשֶ
ַע ִלְזֵקִנים, ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים,  ִויהֹוׁשֻ

דֹוָלה.  י ְכֶנֶסת ַהּגְ ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנׁשֵ
ה ְדָבִרים:  לׁשָ ֵהם ָאְמרּו ׁשְ

ין,  ּדִ ֱהוּו ְמתּוִנים ּבַ
ה,  ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרּבֵ

ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה:
פרקי אבות א א

ָנה ַהּזֹאת.  ָ ֵרְך ָעֵלינוּ  יהוה ֱאלֵהינּו ֶאת ַהּשׁ ּבָ
ל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה,  ְוֶאת ּכָ

ֵני ָהֲאָדָמה  ָרָכה ַעל ּפְ ְוֵתן ּבְ
ֵענּו ִמּטּוָבּה,  ּבְ ְוׂשַ

ִנים ַהּטֹובֹות  ָ ּשׁ ָנֵתנּו ּכַ ּוָבֵרְך ׁשְ
ִלְבָרָכה.

מתוך תפילת שמונה עשרה

ָרִמים   ת ּכְ ַאֲהַבת-ּבַ י  ּבְ ְיִדיַדי-ּדַ
ר ְמרֹוִמים. ר-ָדּ יר ְלֶנְאָדּ ְוָנִשיר-ִשׁ

ְך-ַזְך ֲעצּוִמים   ְך ְוֻעּזָ ֲאהּוָבְך-ּבָ
ְרחּוָמְך-ָמְך ְוחֹוֶמר-ַמר ְרחּוִמים  

ים ְלחֹוִסים  ים-ֹשִ ָלאֹות-אֹות וִנּסִ ּפְ
ִמיִמים  ֲעׁשּוִקים-ִקים ְוָהֵאר-אֹור ּתְ
י   י ֲעֵדי ּכִ ֶאְתמֹול-מֹול ְלָבִבי-ּבִ ּכְ

ל-ֵליל ְוָיִמים.      רֹון-רֹון ֲאַהּלֵ ִפְשׁ ּבְ
ר' יהודה הלוי 
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א   ר ק י ר  ו ר ד

ת  רֹור ִיְקָרא ְלֵבן ִעם ַבּ ּדְ
מֹו ָבַבת  ְוִיְנָצְרֶכם ּכְ

ת  ּבַ ְמֶכם ְולֹא ֻיׁשְ ְנִעים ׁשִ
ת  ּבָ יֹום ׁשַ בּו נּוחּו ּבְ ׁשְ

רֹׁש ָנִוי ְואּוָלִמי  ּדְ
י  ה ִעּמִ ע ֲעׂשֵ ְואֹות ֶיׁשַ

ְרִמי  תֹוְך ּכַ ְנַטע ׂשֹוֵרק ּבְ
י  ֵני ַעּמִ ְוַעת ּבְ ֵעה ׁשַ ׁשְ

ְצָרה  תֹוְך ּבָ רְֹך ּפּוָרה ּבְ ּדְ
ְבָרה  ר ּגָ ֶבל ֲאׁשֶ ְוַגם ּבָ
ַאף ֶעְבָרה  ְנתֹץ ָצַרי ּבְ

יֹום ֶאְקָרא  ַמע קֹוִלי ּבְ ׁשְ
ר ַהר  ְדּבָ ּמִ ן ּבַ ֱאלִֹהים, ּתֵ

ְדָהר  רֹוׁש ּתִ ה ּבְ ּטָ ֲהַדס ׁשִ
ְזָהר  ְזִהיר ְוַלּנִ ְוַלּמַ

ֵמי ָנָהר  ן ּכְ לֹוִמים ּתֵ ְשׁ
א  ֲהדֹוְך ָקַמי ֵאל ַקּנָ
ה  מֹוג ֵלָבב ּוִבְמִגּנָ ּבְ

אָנה  ה ּוְנַמּלֶ ְוַנְרִחיב ּפֶ
ה  ְלׁשֹוֵננּו ְלָך ִרּנָ

ָך  ְדֶעה ָחְכָמה ְלַנְפׁשֶ
ָך  ְוִהיא ֶכֶתר ְלרֹאׁשֶ

ָך  ְנצֹר ִמְצַות ְקדֹׁשֶ
ָך. ת ָקְדׁשֶ ּבַ מֹר ׁשַ ׁשְ

דונש בן לברט

ם  ל ע ן  ו ב י ר ה  י

ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמָיּא.
א ֶמֶלְך ַמְלַכָיּא: ַאְנְתּ הּוא ַמְלָכּ

ְך ְוִתְמַהָיּא, עֹוַבד ְגבּוְרָתּ
ר ֳקָדַמי ְלַהֲחָוָיא. ּפִ ַשׁ

ָיּה ִרּבֹון...
א, ר ַצְפָרא ְוַרְמָשׁ ָבִחין ֲאַסֵדּ ְשׁ

א. י ְבָרא ָכל ַנְפָשׁ א ִדּ יָשׁ ָלְך ֱאָלָהא ַקִדּ
א, ין ּוְבֵני ֱאָנָשׁ יִשׁ ִעיִרין ַקִדּ
ַמָיּא. ָרא ְועֹוֵפי ְשׁ ֵחיַות ְבּ

ָיּה ִרּבֹון...
יִפין ַרְבְרִבין עֹוָבָדְך ְוַתִקּ

ִפיִפין. יף ְכּ ָמִכיְך ְרַמָיּא ְוַזִקּ
ִנין ַאְלִפין. לּו ִיְחֶיה ְגַבר ְשׁ

ַנָיּא. ְבּ חּוְשׁ ְך ְבּ בּוְרֵתּ ָלא ֵיעּול ְגּ
ָיּה ִרּבֹון...

י ֵליּה ְיָקר ּוְרבּוָתא, ֱאָלָהא ִדּ
רֹוק ַית ָעָנְך ִמּפּום ַאְרְיָוָתא. ְפּ
לּוָתא. ְך ִמּגֹו ָגּ יק ַית ַעָמּ ְוַאֵפּ
ל אּוַמָיּה. י ְבַחְרְתּ ִמָכּ ְך ִדּ ַעָמּ

ָיּה ִרּבֹון...
ין, ְך ּתּוב ּוְלקֶֹדׁש ֻקְדִשׁ ֵשׁ ְלִמְקָדּ

ין. י ֵביּה ֶיֱחדּון רּוִחין ְוַנְפִשׁ ֲאַתר ִדּ
ין. יִרין ְוַרֲחִשׁ רּון ָלְך ִשׁ ִויַזְמּ

א ְדׁשּוְפַרָיּא. ֵלם ַקְרָתּ ירּוְשׁ ִבּ
ָיּה ִרּבֹון...

ישראל נג'ארה
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ן י ח ב ש ב ר  מ ז א

ָבִחין  ְשׁ ר ִבּ ֲאַזֵמּ
ְלֵמיַעל ּגֹו ִפְתִחין 
ּפּוִחין  ַבֲחַקל ַתּ ְדּ
ין.  יִשׁ ִאּנּון ַקִדּ ְדּ

א  ָתּ ין ָלּה ַהְשׁ ְנַזִמּ
א ְפתֹוָרא ַחְדָתּ ִבּ

א  א ַטְבָתּ ּוִבְמַנְרָתּ
ין. ַנֲהָרא ַעל ֵריִשׁ ְדּ

ָמאָלא  ְיִמיָנא ּוְשׂ
ה  ּוֵבַנְיהּו ַכָלּ

ּוִטין ָאְזָלא ִקּשׁ ְבּ
ין.  ּוָמאִנין ּוְלבּוִשׁ

ְעָלּה  ק ָלּה ַבּ ְיַחֵבּ
ּוִביסֹוָדא ִדיָלּה 

ָעִביד ַנְיָחא ָלּה  ְדּ
ין.  יִשׁ ִתּ יׁש ַכּ ִתּ ְיֵהא ַכּ

ְצָוִחין ַאף ַעְקִתין
ִביִתין  ֵטִלין ּוְשׁ ְבּ

ין  ין ַחְדִתּ ַרם ַאְנִפּ ְבּ
ין. ְורּוִחין ִעם ַנְפִשׁ

י ֵייֵתי  ֲחדּו ַסִגּ
י  ְרֵתּ ְוַעל ֲחָדא ַתּ
ְנהֹוָרא ָלּה ִיְמֵטי 

ין.  ְנִפיִשׁ ּוִבְרָכָאן ִדּ

ָבִחים ׁשְ ר ּבִ ֲאַזּמֵ
ָתִחים ּפְ ָלבֹוא ּבַ

ּפּוִחים  ֵדה ּתַ ׂשְ ּבִ ׁשֶ
ים ֵהם. דֹוׁשִ ּקְ ׁשֶ

ה ַנְזִמיֵנָנה ַעּתָ
ְלָחן ָחָדׁש ׁשֻ ּבְ

ּוִבְמנֹוָרה טֹוָבה
ים. ַהְמִאיָרה ַעל ָראׁשִ

מֹאל ָיִמין ּוׂשְ
ה ּלָ ּוֵביֵניֶהם ּכַ

ּוִטים ִקּשׁ יֹוֵצאת ּבְ
ים. ְוֵכִלים ּוְלבּוׁשִ

ֲעָלּה ֵקָנה ּבַ ְיַחּבְ
ר ָלּה סֹוד ֲאׁשֶ ּוַבּיְ
ַהּגֹוֵרם ָלּה ַנַחת

תֹוׁש. ִיְכּתֹׁש ּכָ

ם ָצרֹות ְצָעקֹות ּגַ
ֵטלֹות ְוׁשֹוְבתֹות ּבְ
ֵמחֹות ִנים ׂשְ ַאְך ּפָ

ְורּוחֹות ִעם ְנָפׁשֹות.

בֹוא דֹוָלה ּתָ ְמָחה ּגְ ׂשִ
ְפַלִים ֶכֶפל ּכִ ּבְ
יַע אֹור ָלּה ַיּגִ

ּוְבָרכֹות ַרּבֹות.

ר' יצחק לוריא (האר"י)
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אדֹוֵננּו  ֵאין ּכַ אלֵֹהינוּ  ֵאין ּכֵ  
יֵענּו  מֹוׁשִ ֵאין ּכְ נוּ  ַמְלּכֵ ֵאין ּכְ  

 Non komo muestro Dio, Non komo muestro Señor,
 Non komo muestro Rei, non komo muestro Salvador.

ִמי ַכאדֹוֵננּו  ִמי ֵכאלֵֹהינּו     
יֵענּו  ִמי ְכמֹוׁשִ נּו   ִמי ְכַמְלּכֵ   

 Ken komo muestro Dio? ken komo muestro Señor?
 ken komo muestro Rei? kon komo muestro Salvador?

נֹוֶדה ַלאדֹוֵננּו  נֹוֶדה ֵלאלֵֹהינּו     
יֵענּו  נֹוֶדה ְלמֹוׁשִ נּו   נֹוֶדה ְלַמְלּכֵ   

 Loaremos a muestro Dio, loaremos a muestro Señor,
 loaremos a muestro Rei, Loaremos a muestro Salvador.

רּוְך ֲאדֹוֵננּו  ּבָ רּוְך ֱאלֵֹהינּו   ּבָ   

יֵענּו  רּוְך מֹוׁשִ ּבָ נּו   רּוְך ַמְלּכֵ ּבָ   

 Bendicho muestro Dio, bendicho muestro Señor,
 Bendicho muestro Rei, bendicho muestro Salvador.

ה הּוא ֲאדֹוֵננּו  ַאּתָ ה הּוא ֱאלֵֹהינוּ  ַאּתָ   

יֵענּו  ה הּוא מֹוׁשִ ַאּתָ נוּ  ה הּוא ַמְלּכֵ ַאּתָ   

 Tu sos muestro Dio, Tu sos muestro Señor,
 Tu sos muestro Rei, Tu sos muestro Salvador.
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ו נ ל י ח ב ם  ו ל ש י  ה י

ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָוה ּבְ ְוׁשַ ֵחיֵלנוּ  לֹום ּבְ ְיִהי ׁשָ
ָיָמיו ָיבֹא ַהּגֹוֵאל.  ּבְ א ָלנוּ  ן ּבָ ִסיָמן טֹוב ּבֵ ּבְ

י ִיְתלֹוָנן  ּדַ ֵצל ׁשַ ּבְ ֶלד ְיִהי ַרֲעָנן   ַהּיֶ
ת ְלָכל ׁשֹוֵאל.  ף ּדָ ְיַאּלֵ ּוַבּתֹוָרה ָאז ִיְתּבֹוָנן 

יו ְיִהי ָארּוְך  ְזַמן ַחּיָ ּוְמקֹורֹו ְיִהי ָברּוךְ 
ֵאל:  ְוִזְבחֹו לֹא ִיְתּגָ ְלָחנֹו ְיִהי ָערּוךְ  ְוׁשֻ

ל ְיִהי ֶגֶבר  ר ִיְגּדַ ֲאׁשֶ ָכל ֵעֶבר  מֹו ֵיֵצא ּבְ ׁשְ
מּוֵאל:  ְיִהי ְבדֹורֹו ִכׁשְ ּוְלִיְרֵאי ֵאל ְיִהי ָחֵבר 

ָכל טֹוָבה  ן ּבְ ְיִהי ָדׁשֵ יָבה  ֲעֵדי ִזְקָנה ְוַגם ׂשֵ
ן יֹאַמר ָהֵאל.  ָאֵמן ּכֵ לֹום לֹו ְורֹב ַאֲהָבה  ְוׁשָ

ִיְחֶיה ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו  תֹוְך ַעּמוֹ  ּמֹול ּבְ ַהּנִ
ָרֵאל.  ית ִיׂשְ ל ּבֵ ְוִעם ּכָ ְוִיְהֶיה ֱאלָֹהיו ִעּמוֹ 
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יהוה ֱאלֵֹהינּו, ֶלַקח טֹוב ָנַתן ָלנּו
י טֹוב נּו, הֹודּו ַליהוה ּכִ ה ַרּבֵ ַעל ַיד מֹׁשֶ

נּו ׁשָ ה ִקּדְ ּלָ ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו, ְוַכּכַ
ה טֹוב. נּו, סּור ֵמַרע ַוֲעׂשֵ ִמְצֹוָתיו ִצָוּ ְבּ

ה ַלחֶֹדׁש ָ ּשׁ ת קֶֹדׁש, הּוא יֹום ׁשִ ּבָ ַ ּוְביֹום ַהּשׁ
ֶבת ַאִחים ַמה ּטֹוב. ׁשֶ ׁש, ּכְ תֹו ִקּדֵ ּלָ ָחָתן ּכַ

גּול ֵמְרָבָבה, ְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה, ּדֹוִדי ּדָ ּדִ
י טֹוב. ֵרא אֹותֹו ּכִ א, ַוּתֵ יַני ּבָ יהוה ִמּסִ
ה, ָבר ֵמִמית ּוְמַחּיֵ ָאנִֹכי ְולֹא ִיְהֶיה, ּדָ
ר ְוַהּטֹוב. ׁשָ ָהָיה, הֶֹוה ְוִיְהֶיה, הּוא ַהּיָ

ה ְלַעּמֹו, ר ִצּוָ מֹו, ֲאׁשֶ רּוְך הּוא ּוָברּוְך ׁשְ ּבָ
מֹו, ָאַמר ֱאלִֹהים לֹא טֹוב. ְוא ׁשְ א ַלׁשָּ ּשָׂ לֹא ּתִ

ת ְמנּוָחה, לֹא ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ
י טֹוב. ה ָהאֹור ּכִ ְמָחה, ְוִהּנֵ ׂשֹון ְוקֹול ׂשִ קֹול ׂשָ

ל ָיֶמיָך, ד ּכָ ַכּבֵ ים ָוֶחֶסד ְלָך, ִאם ּתְ ַחּיִ
ָך, אֶֹרְך ָיִמים ְוַגם טֹוב. ָאִביָך ְוִאּמְ

מּות, י מֹות ּתָ ְרַצח ּכִ ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּוְדמּות, לֹא ּתִ
י יהוה ַלּכֹל טֹוב. ֵהמֹות, ּכִ ם ּבְ ם ַחּיֹות ּגַ ּגַ
ְנַאף, ֲאַזי לֹא ֶיֱחֶרה ַאף, ר ַחִיל לֹא ּתִ ֵ ַיׁשּ

ָרף, אֹוֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב. לֹא ַמְלָאְך ְולֹא ׂשָ
ה ַכּסֶ ְגנֹב לֹא ּתְ ה, לֹא ּתִ ֲעׂשֶ ַרֵחק לֹא ּתַ ָרחֹוק ּתְ

י טֹוב. ה, ָטֲעמּו ּוְראּו ּכִ תֹוַרת מֹׁשֶ י ִאם ּבְ ּכִ
ּכֹור, ׁשִ ֲעֶנה ּכְ ְמּכֹר, לֹא ּתַ ֱאֶמת ְקֵנה ֵאל ּתִ

ְמַנע טֹוב. ְזּכֹר, ּוִמְצוׂת ַאל ּתִ ְחמֹד, ָזכֹור ּתִ לֹא ּתַ
ר ֲעֵננּו נּו, ַזְך ָיׁשָ ֲחִסין ָקדֹוׁש ָחֵנּ

ים טֹוב. ָך ֵמַחּיִ ֵתנּו, ַחְסְדּ ִפּלָ ל ּתְ ַקּבֵ
סימן דוד אבוחצירא חז‘
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אנחנו לא צריכים 
ָמעֹות, ָבר ָיְבׁשּו ֵעיֵנינּו ִמּדְ ּכְ

ִלי קֹול. ם ּבְ ָבר נֹוַתר ִאּלֵ ּוִפינּו ּכְ
ׁש, ֱאמֹר ָמה עֹוד? ָמה עֹוד ְנַבּקֵ

נּו ָלנּו ֶאת ַהּכֹל. ׁשְ ּקַ ְמַעט ּבִ ּכִ

ִעּתֹו, ן ַרק ּבְ ם ּתֵ ׁשֶ ֶאת ַהּגֶ
ָרִחים, ֵזּר ָלנּו ּפְ ּוַבָאִביב ּפַ
ֲחזֹר ׁשּוב ְלֵביתֹו, ּיַ ְוֵתן ׁשֶ

ה ֲאַנְחנּו לֹא ְצִריִכים. יֹוֵתר ִמּזֶ

קֹות, ַאְבנּו ֶאֶלף ַצּלָ ָבר ּכָ ּכְ
ְרנּו ֲאָנָחה. ְפִנים ִהְסּתַ ָעמֹק ּבִ
ְבּכֹות - ָבר ָיְבׁשּו ֵעיֵנינּו ִמּלִ ּכְ
ְבָחן. ּמִ ָבר ָעַמְדנּו ּבַ ּכְ ֱאמֹר ׁשֶ

ִעּתֹו, ן ַרק ּבְ ם ּתֵ ׁשֶ ֶאת ַהּגֶ
ָרִחים, ֵזּר ָלנּו ּפְ ּוַבָאִביב ּפַ

ִנית ִאּתֹו - ְוֵתן ָלּה ִלְהיֹות ׁשֵ
ה ֲאַנְחנּו לֹא ְצִריִכים. יֹוֵתר ִמּזֶ

ל ְועֹוד ֶאָחד, ינּו ּתֵ ּסִ ָבר ּכִ ּכְ
ים. רֹוׁשִ ין ּבְ נּו ּבֵ ָטַמּנּו ֶאת ִלּבֵ
ְפרֹץ ָהֲאָנָחה - עֹוד ְמַעט ּתִ

ית. ה ְמאֹד ִאיׁשִ ְתִפּלָ ל זֹאת ּכִ ַקּבֵ

ִעּתֹו, ן ַרק ּבְ ם ּתֵ ׁשֶ ֶאת ַהּגֶ
ָרִחים, ֵזּר ָלנּו ּפְ ּוַבָאִביב ּפַ
ְוֵתן ָלנּו ָלׁשּוב ְוִלְראֹותֹו -

ה ֲאַנְחנּו לֹא ְצִריִכים.  יֹוֵתר ִמּזֶ
אבי קורן / שמואל אימברמן

היום 
ח ּכָ י ִנׁשְ ְלּתִ הּו ּבִ ֶ ה ַמּשׁ ַהּיֹום ַנֲעׂשֶ

ְמָחה ְמבָֹרְך ל ׂשִ רֹון ׁשֶ ִאיר ִזּכָ ׁשְ ּיַ ׁשֶ
ְך ף ֶאת רֹאׁשֵ ַלח ָיד ְלַלּטֵ ַהּיֹום ֶאׁשְ

ְך. ַהּיֹום ֶאְגרֹם ְלָך סֹוף סֹוף ְלַחּיֵ

ַהּיֹום ֲאָגֵרׁש ֶאת ָהֶעֶצב ֵמֵעיַנִיְך
ִיְך . ַחּיַ ר ּבְ ָ ֻאּשׁ ה ֶאת ַהּיֹום ַלּמְ ֶאֱעׂשֶ

ַמְעּתְ עֹוד לֹא ׁשָ ֶ ְמִעי ַמה ּשׁ ׁשְ ַהּיֹום ּתִ
ט. ׁש ְלָך ִחּדּוׁש ְוַאְדִליק ָלְך ַמּבָ ֲאַחּדֵ

הּו ָטִעים ֶ ל ְלְך ַמּשׁ ֵ ַהּיֹום ֲאַבּשׁ
ְהֶיה ָלְך ָנִעים. ּיִ ה ֶאת ַהּכֹל ׁשֶ ֶאֱעׂשֶ
ִמיד ֲאִני  ַמְרֶאה ַאֲהָבה ָנכֹון, לֹא ּתָ

ְרָבה. ׁש ֶאת ַהּקִ ֲאָבל ַהּיֹום ֲאִני ְמַבּקֵ
ַהּיֹום.

ֵנינּו ְרנּו ׁשְ ּבַ ה ְזַמן לֹא ּדִ ְך ִהְרּבֵ ל ּכָ ּכָ
עֹוֵבר ֵמָעֵלינּו ֶ ל ַמה ּשׁ ַעל ּכָ
כּוָנה ְ ּשׁ ַהּיֹום ֵנֵצא ְלִסּבּוב ּבַ

ה. ּנָ ּגִ ַיַחד ַעל ַסְפָסל ּבַ ב ְקָצת ּבְ ֵנׁשֵ
ח ּכָ י ִנׁשְ ְלּתִ הּו ּבִ ֶ ה ַמּשׁ ַהּיֹום ַנֲעׂשֶ

ְמָחה ְמבָֹרְך ל ׂשִ רֹון ׁשֶ ִאיר ִזּכָ ׁשְ ּיַ ׁשֶ
ָך ף ֶאת רֹאׁשֵ ַלח ָיד ְלַלּטֵ ַהּיֹום ֶאׁשְ

ְך. ַהּיֹום ֶאְגרֹם ְלָך סֹוף סֹוף ְלַחּיֵ
ַהּיֹום.

אהוד בנאי
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תפילות חדשות  
ַבּדֹו. ַער, ֵאין ִאיׁש ִמּלְ ּיַ ְך ּבַ חֹׁשֶ
ְרּכֹו ד ֶאת ּדַ ִאּבֵ ִאיׁש ְמבָֹהל ׁשֶ

ת ּבָ ַער, ֶעֶרב ׁשַ ּיַ ְך ּבַ חֹׁשֶ
ְיָלה ְלַבד. ה ֶאת ַהּלַ אן ַיֲעׂשֶ ּכָ

ו, ה ָהְיָתה מֹוִעיָלה לֹו ַעְכׁשָ ִפּלָ ּתְ
ָיָדיו. ִפּלֹות לֹא ִנְמָצא ּבְ ַאְך ֵסֶפר ּתְ

ט ּפַ ְוהּוא לֹא זֹוֵכר ֲאִפּלּו ִמׁשְ
ת  ָבּ ַער, ֶעֶרב ׁשַ ּיַ ְך ּבַ חֹׁשֶ

ה ֶעֶצב ְוַצַער ּמָ ּכַ
ב. ּלֵ ְך ּבַ ַיַּער ְוחֹׁשֶ ְך ּבַ ה חֹׁשֶ ּמָ ּכַ

קֹול ָאז הּוא עֹוֵצם ֶאת ֵעיָניו ְוקֹוֵרא ּבְ
ה ּבֹוֵרא ַהּכֹל ה, ַאּתָ ה, ַאּתָ ַאּתָ

ל ִצּיּוץ ִויָלָלה ִבין ּכָ ּמֵ ר ּוְנָמָלה ׁשֶ ְרּגֵ ַצְרּתָ ּגַ ּיָ ה ׁשֶ ַאּתָ
ה. ִפּלָ ּתְ ה ּבַ ל ִמּלָ אי ּכָ ַוּדַ יר ּבְ ַמּכִ

ל ָהאֹוִתּיֹות.  ה ּכָ ה ֵהן ְלָפֶניָך, ִהּנֵ ִהּנֵ
ו ַאַחת ַאַחת ֵמָאֶלף ַעד ּתָ

ִפּלֹות ה ֵמֶהן ּתְ ַקח אֹוָתן ְלָיֶדיָך ַוֲעׂשֵ
ו. אן ְוַעְכׁשָ ִפּלֹות ֲחָדׁשֹות ּכָ ּתְ

א', ב', ג', ד'
 ה', ו', ז', ח', ט',

ַער עֹוֵמד ְוצֹוֵעק ּיַ ְלַבּדֹו ּבַ
י', כ', ל', מ', נ', ס',

ע', פ', צ', ק', ר',
ׁש. ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ש' ְו-ת' ֶזה ּכָ

ַבּדֹו ַיַּער ֵאין ִאיׁש ִמּלְ ְך ּבַ חֹׁשֶ
ְרּכֹו. ד ֶאת ּדַ ִאּבֵ ִאיׁש ְמבָֹהל ׁשֶ

חוה אלברשטיין על פי סיפור של הבעש"ט

אהבה בת עשרים 
ָיַדְענּו ֵאׁש, ָיַדְענּו ַרַעם 

ִרים  ת ֶעׂשְ ְוַאֲהָבה ּבַ
ַרְחנּו ֶזה ִמּזֹו לֹא–ַפַעם  ּבָ

ֲאָבל ָהִיינּו חֹוְזִרים 
ְוֶחֶדר ֶזה עֹודֹו ׁשֹוֵמר 

ִזְכרֹון ָיִמים ָיִפים יֹוֵתר 
ְרָחה ָלּה  ר ּפָ ִעְקבֹות סּוָפה ֲאׁשֶ

ָבר ֵאינֹו ּדֹוֶמה  אן ׁשּום ּדָ ּכָ
ר חֹוֵמק  ר ָעַבר ַלֲאׁשֶ ַלֲאׁשֶ
נּו ָהְלָאה ר הֹוֵלְך ִאּתָ ַלֲאׁשֶ

י  ּלִ ָיָפה ׁשֶ
י  ּלִ ָפה ׁשֶ ֶאת ְיִחיָדה ּוְמכּוׁשָ

ַחר ַעד ְלבֹוא ֵליִלי  ַ ֵמאֹור ַהּשׁ
אֹוֵהב אֹוָתְך, 
אֹוֵהב ֲעַדִין. 

ּוַפִיְך  ּשׁ יר ֶאת ּכִ ֲאִני ַמּכִ
ָקִרים ֶאת ַהּסֹודֹות.  ְ ֶאת ַהּשׁ

ִמיד ִלְפקַֹח ַעִין  ָצִריְך ּתָ
ְלּכֹודֹות.  ֵמר ִמּמַ ָ ּוְלִהּשׁ

ילֹות ֲהִכי ָקִרים  ּוַבֵלּ
ם ֲאֵחִרים  אי ּגַ ָהיּו ַוּדַ

יעּו ַנַחת.  ּבִ ֶאת ּגּוֵפְך ִהׂשְ ׁשֶ
ְכלֹות ַהּכֹל  ֵהן ַאֲחֵרי ּכִ

דֹול  רֹון ּגָ ָ ּשׁ ָהָיה ִלי ּכִ
ַיַחד.  ְך ּבְ ן ִאּתָ ּקֵ ְלִהְזּדַ

י...  ּלִ ָיָפה ׁשֶ

ן עֹוד  יר ֵאֶבל ְמַנּגֵ ַמן ׁשִ ַהּזְ
ִמים ּכֹוֲאִבים  ְוַהּיָ

ֶנת  ַאְך ֵאין ַמְלּכֶֹדת ְמֻסּכֶ
ל אֹוֲהִבים.  ְלָוָתם ׁשֶ ׁשַ ּכְ

ו ִלְבּכֹות  ִאם ַאּתְ רֹוָצה ַעְכׁשָ
חֹות  ו ִנְקַרע ּפָ י ַעְכׁשָ ִלּבִ

ו ָלֶלֶכת.  ְזִהירּות ַעְכׁשָ ֵיׁש ּבִ
אן  אן ַעד ּכָ בּול ִמּכָ ֶזה ַקו ַהּגְ

ן  ָחק הּוא ְמֻסּכָ ׂשְ י ַהּמִ ּכִ
ֶכת  רְֹך ִנְמׁשֶ ְלָחָמה ּבָ ַהּמִ

י... ּלִ ָיָפה ׁשֶ
ז'אק ברל / עברית: נעמי שמר
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הללו את יהוה ממעמקי היקום
י ַהְיקּום  ֲעַמּקֵ לּו ֶאת יהוה ִמּמַ ַהּלְ

ים  ִלְבבֹות ָהֲאָנׁשִ ַהְללּו ֵאת יהוה ּבְ
ַהְללּו ֶאת יהוה ַעל ַהּכַֹח ְוַעל ַהּיִֹפי

ַעל ָהֶרֶגׁש ְוַעל ָהַאֲהָבה ָהֵאיְנסֹוִפית
יָפה ה ּוִבְכֵלי ְנׁשִ ׁשָ ְכֵלי ַהּקָ לּו ֶאת יהוה ּבִ ַהּלְ

ְרִביִעּיֹות ֵמיָתר ּוְבִכּנֹורֹות ּבִ
ְסָחר ּוִבְמקֹומֹות ָהֲעבֹוָדה ּמִ ַהְללּו ֵאת יהוה ּבַ

יׁש ּוַמְסֵמר ּטִ ֶעְזַרת ּפַ ִבים, ּבְ ֶעְזַרת ַמְחׁשֵ ּבְ
ח ְטּבָ ָנה ּוַבּמִ ֵ ֲחַדר ַהּשׁ ַהְללּו ֵאת יהוה ּבַ

ים ְנַקּנִ יִרים ּוַבּקַ ּסִ ַהְללּו ֵאת יהוה ּבַ
ׁש ְזַמן ַההֹוֶוה ִמְקּדַ ַהְללּו ֵאת יהוה ּבְ

ל ָיּה ַהּלֵ יָמה ּתְ ל ְנׁשִ ּכָ
ַהְללּוָיּה.

מחבר לא ידוע, על פי תהילים קנ

ַהְללּוָיּה
ְרִקיַע ֻעּזֹו.  ָקְדׁשֹו, ַהְללּוהּו ּבִ ַהְללּו ֵאל ּבְ
ְדלֹו.  רֹב ּגֻ ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו, ַהְללּוהּו ּכְ

ֵנֶבל ְוִכּנֹור.  ֵתַקע ׁשֹוָפר, ַהְללּוהּו ּבְ ַהְללּוהּו ּבְ
ב.  ים ְוֻעָגּ ִמּנִ תֹף ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו ּבְ ַהְללּוהּו ּבְ

ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה.  ַמע, ַהְללּוהּו ּבְ ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ׁשָ
ל ָיהּ  ַהְללּוָיּה.  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ּכֹל ַהּנְ

נ ק ם  י ל ה ת
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ַהְללּוָיּה
ּקֹוְסמֹוס , ַהְללּו את יהוה ּבַ

ְמקֹום ָקְדׁשֹו
נֹות אֹור ל 100,000 ׁשְ ַרְדיּוס ׁשֶ רֹוִמים ּבָ ּמְ לּוהּו ּבַ ַהּלְ

ל ּכֹוְכֵבי אֹור  ַהְללּוהּו ּכָ
ין ַהּכֹוָכִבים ּבֵ ְוַהֲחָלִלים ׁשֶ

ַמִים, ָ ֵמי ַהּשׁ ַהְללּוהּו ׁשְ
ים  ַלְקִטּיִ ין ּגָ ַלְקְסיֹות ּוַבֲחָלִלים ַהּבֵ ּגָ ּבַ

רּוטֹוִנים,  יאּוְטרֹוִנים, ַהּפְ ַהְללּוהּו ָהֲאטֹוִמים, ַהֵנּ
יֵניֶהם ּבֵ ֶ ַוְרִקים ּוַמה ּשׁ ַהּקְ

ְקסֹופֹון ּנֹור ּוַבּסַ ֵבל ּוַבּכִ ּנֵ ַהְללּוהּו ּבַ
ֹוָפר ָלִריֶנט ּוַבּשׁ ּקְ ַהְללּוהּו ּבַ
רֹוְמּבֹוִנים ֲחצֹוְצרֹות ּוַבּטְ ּבַ

רֹוִקּיֹות ּוַבּקֹוָרִנּיֹות ׁשְ ּמַ ּבַ
ְטנּוִנּיֹות ּנֹורֹות ּוַבּבַ ּכִ ַהְללּוהּו ּבַ

ִבים ִרים ּוְבעָגּ ַסְנּתֵ ּפְ ּבְ
לּוז ּוְבֶג'ז ּבְ ַהְללּוהּו ּבִ

ְזמֹורֹות ַהִפיְלַהְרמֹוִנּיֹות ּתִ ּבַ
ל יַרת ַהּגֹוְסּפֶ ְוְבׁשִ

ְטהֹוֶבן ל ּבֶ ית ׁשֶ ִעם ַהֲחִמיׁשִ
ִריְמּבֹות יָטרֹות ּוְבּמָ ּגִ ּבְ

יְסִקים,  ּדִ טֹות, ּבַ ּלָ ּקַ ַהְללּוהּו ּבַ
MP3- ַאְיּפֹוִדים ּוְב ּבְ

א ַחי  ָמה ְוָכל ּתָ ׁשָ ל ַהְנּ ּכָ
ל ָיּה ַהּלֵ ּתְ

ַהְללּוָיּה
ארנסטו קרדינל

הללויה 
ַהְללּוָיּה ָלעֹוָלם 

ם ּלָ ירּו ּכֻ ַהְללּוָיּה ָיׁשִ
ה ַאַחת ּבֹוֵדָדה ִמּלָ ּבְ

ֲהמֹון ּתֹוָדה ב ָמֵלא ּבַ ַהּלֵ
ם הּוא ְוהֹוֵלם ּגַ

ֵאיֶזה עֹוָלם ִנְפָלא.

יר ִ ַהְללּוָיּה ִעם ַהּשׁ
ִאיר ּמֵ ַהְללּוָיּה ַעל יֹום ׁשֶ

ָהָיה ֶ ַהְללּוָיּה ַעל ַמה ּשׁ
עֹוד לֹא ָהָיה ֶ ּוַמה ּשׁ

ַהְללּוָיּה.

ַהְללּוָיּה ָלעֹוָלם
ם ּלָ ירּו ּכֻ ַהְללּוָיּה ָיׁשִ
דֹוִלים ִלים ַהּגְ ְוָהִעְנּבָ

ֲהמֹון ְצִליִלים ְיַהְדֲהדּו ּבַ
נּו ֵהם יֹאְמרּו ְוִאּתָ

ַהְללּוָיּה.

ַהְללּוָיּה ַעל ַהּכֹל
ַהְללּו ַעל ָמָחר ְוֶאְתמֹול

ָיד ַהְללּוָיּה ּוְתנּו ָיד ְבּ
ב ֶאָחד ירּו ִמּלֵ ְוִשׁ

ַהְללּוָיּה. 
שמרית אור / קובי אשרת
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דברים שרציתי לומר
ָרִציִתי לֹוַמר ְוֵאיָנם ַנֲעִנים ִלי  ָבִרים ׁשֶ ֵיׁש ּדְ

ן  ּלָ י ֵאיָנן ַהּטֹובֹות ִמּכֻ ַחְרּתִ ּבָ ים ׁשֶ ּלִ ַהּמִ
ֵאיָנם מּוָבִנים ִלי  י ָים ַהּסֹודֹות ׁשֶ ים ִמִנּ ֲעֻמּקִ

אּוַלי לֹא ָאִבין, לֹא ָאִבין ְלעֹוָלם.  ׁשֶ

י  ָרִציִתי ָלֶלֶכת ָהַלְכּתִ ָרִכים ׁשֶ ָכל ַהּדְ לֹא ּבְ
ַעם ַאַחת  אי לֹא ּפַ ִעיִתי ַוּדַ י ּתָ ָהַלְכּתִ ָרִכים ׁשֶ ּדְ ּבַ

ְמָחה  ל ׂשִ ְמָחה, ּכָ ל ׂשִ ְוַעְצבּות ָמֲהָלה ּכָ
י  ַמְחּתִ ּשָׂ ׁשֶ

ָאַבד. ָבר ׁשֶ ָבר, ּדָ י ּדָ ּתִ ׁשְ ּקַ מֹו ּבִ ּכְ

י ֲעַדִין  ים ּבִ ּצִ י ְוֵהם ְמּקִ ָחַלְמּתִ ֲחלֹומֹות ׁשֶ
ִדְמָעה  ַני ּבְ ָטִפים ִמּפָ ֵעיַני ִנׁשְ ְבֵריֶהם ּבְ ִשׁ

ַיִּין  י ּבַ ְעּתִ ִהְטּבַ ְוֵלילֹות ִיּסּוִרים לֹא ְספּוִרים ׁשֶ
י ָהָרָעה.   ַדְרּכִ י, ּבְ ַדְרּכִ אֹוֵבד ּבְ ּכְ

נּו  ְרּכֵ ָרִכים ֵמעֹוָלם לֹא ָאְבָדה ִלי ּדַ ָכל ַהּדְ ַאְך ּבְ
ִביב ָהרּוחֹות  ְוַגם ִאם ִלְפָעִמים ָסֲערּו ִמּסָ

דֹוֵתינּו  י אֹוָתְך ְוָהָיה ָלנּו טֹוב, טֹוב ַעד ְגּ ְוָאַהְבּתִ
חֹות. י אֹוָתְך לֹא ּפָ ְוָהָיה ָלנּו ַרע ְוָאַהְבּתִ

יעקב רוטבליט / יהודה פוליקר

לא ביום ולא בלילה 
ְיָלה - לֹא ַבּיֹום ְולֹא ַבּלַ
ָלה; ֶחֶרׁש ֵאֵצא ִלי, ֲאַטּיְ

ְקָעה - לֹא ָבָהר ְולֹא ַבּבִ
יָקה. ם ַעּתִ ה עֹוְמָדה ׁשָ ּטָ ׁשִ

ה ּפֹוְתָרה ִחידֹות ּטָ ִ ְוַהּשׁ
יָדה ִהיא ֲעִתידֹות. ּוַמּגִ

ַאל ָאִני: ה ֶאׁשְ ּטָ ִ ֶאת ַהּשׁ
ִמי ָוִמי ְיִהי ֲחָתִני?

ה - ּטָ ּוֵמַאִין ָיבֹא, ׁשִ
יָטא? ֲהִמּפֹוִלין ִאם ִמּלִ

ִבילֹו, ָבה ַיֲעבֹר ׁשְ ֶמְרּכָ ַהּבְ
ַמְקלֹו ּוְבַתְרִמילֹו? ִאם ּבְ

ּלּוִמים: ִביא ִלי ׁשִ ּוַמה-ּיָ
ים? ּמִ ֲחרּוֵזי ְפִניִנים ִאם ַאְלּגֻ
חֹר? ֳארֹו: ַצח ִאם-ׁשָ ּוַמה-ּתָ
ַאְלָמן הּוא ִאם-עֹודֹו ָבחּור?

ה טֹוָבה, ּטָ א ָזֵקן, ׁשִ ּמָ ׁשֶ
ַמע, ָאז לֹא אֶֹבה. ָאז לֹא ֶאׁשְ

אַֹמר ְלָאִבי: ֲהִמיֵתִני -
ֵנִני! ּתְ ּוְבַיד ָזֵקן ַאל ּתִ

ֵקן: ָ ְלַרְגָליו ֶאּפֹל ְוֶאּשׁ
ַאְך לֹא ָזֵקן, ַאְך לֹא ָזֵקן!

ח"נ ביאליק
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צפור שנייה
ת יִֹפי. ָרִאיִתי ִצּפֹור ַרּבַ

ּפֹור ָרֲאָתה אֹוִתי. ַהּצִ
זֹאת לֹא ֶאְרֶאה עֹוד ת יִֹפי ּכָ ִצּפֹור ַרּבַ

ַעד יֹום מֹוִתי.

ֶמׁש, ל ׁשֶ י ָאז ֶרֶטט ׁשֶ ָעַבר ּבִ
לֹום. ל ׁשָ ים ׁשֶ י ִמּלִ ָאַמְרּתִ

י ֶאֶמׁש ָאַמְרּתִ ים ׁשֶ ִמּלִ
לֹא אַֹמר עֹוד ַהּיֹום.

נתן זך / מישה סגל

חיוכים
ה ִהיא ֶמׁש ּוְבָכל ּבֶֹקר ֲחָדׁשָ ֶ ִאם עֹוָלה ַהּשׁ

ִכים ֶאל ָהעֹוָלם ָרִחים ְסָתם ְמַחּיְ ִאם ַהּפְ
ַמִים ָ חֹוק ַעד ַהּשׁ ל ִמּצְ ל ַהּגַ ְלּגֵ ִאם ִמְתּגַ

ם? ּלָ ם ֲאַנְחנּו לֹא ִנְצַחק ִעם ּכֻ ה ּגַ ָאז ָלּמָ

ֶפר ּסֵ ִאם ֵיׁש עֹוד ִקְרָקִסים ְוֵליָצִנים ְולֹא ּבַ
ַמע ָצלּול ְולֹא ָרחֹוק ִאם ְצחֹוק ַהְיָלִדים ִנׁשְ

ֶפר ית ַהּסֵ ל ּבֵ ֲעמֹון ׁשֶ ם, ַהּפַ ּוק, ַהּיָ צֹוֵחק ַהּשׁ
ם ֲאַנְחנּו לֹא ִנְלַמד ִלְצחֹק? ה ּגַ ָאז ָלּמָ

ָרִחים ַדאי ִלְלמֹד ִמן ַהּפְ ַדאי, ּכְ ּכְ
ִחּיּוִכים ץ ּבְ לֹא ְלַקּמֵ

ְתאֹם ּכֹה טֹוב, ְראּו, ִיְהֶיה ּפִ ְוָהעֹוָלם, ּתִ
ַעם, ַדאי ִלְצחֹק ּוְלַחֵיְּך ַנּסּו ַרק ּפַ ּכְ

ַדאי ֶלֱאהֹב. ַדאי ִלְחיֹות, ּכְ ַדאי ִלְצחֹק, ּכְ ּכְ

ר ִלְכעֹס ְך, ֻמּתָ ָצִריְך ְקָצת ְלַחּיֵ
ְזִהירּות לֹא ַלֲהרֹס ַאְך ּבִ

יֹום ַסְגִריר ר ִלְרקֹם ֲחלֹום ִנְפָלא ּבְ ֶאְפׁשָ
ַעם ר ַלְחלֹם ּוְלַקּוֹות ַנּסּו ַרק ּפַ ֶאְפׁשָ

יר.  ם ָלׁשִ ר ּגַ ה, ֶאְפׁשָ ר ִלְצחֹק ְללֹא ִסּבָ ֶאְפׁשָ

ּלֹו ְוִהיא ָזָרה לֹו, ִעיר, ְוִהיא ׁשֶ ָאָדם הֹוֵלְך ּבָ
ּלֹו ׁשֹוֵתק ְוהּוא ׁשֹוֵתק ְוָהעֹוָלם ּכֻ

ָכה לֹו ינֶֹקת ִהְתַחּיְ ִדּיּוק מּולֹו ּתִ ְלֶפַתע ּבְ
ּלֹו צֹוֵחק. ְוָהָאָדם צֹוֵחק ְוָהעֹוָלם ּכֻ

אֶֹהֶבת ֶמׁש ֶאת ָהִעיר ַהּמְ ֶקת ׁשֶ ְוׁשּוב נֹוׁשֶ
ק ְלֶסַלע ׁשּוב ְוׁשּוב, ל ׁשֹוָבב ְוַקל נֹוׁשֵ ּגַ
ֶבת ים ֶאת ָהַרּכֶ ּסִ ל ְוַהּפַ ק ַלּצֵ ָהאֹור נֹוׁשֵ

ְך ָחׁשּוב. ל ּכָ ְך ּכָ ל ּכָ ּכָ ֶ ַרק ָאנּו ׁשֹוְכִחים ַמה ּשׁ

ַדאי ִלְלמֹד... ַדאי, ּכְ ּכְ

לאה נאור / אנחל קבראל

שיר שמח
ח  נּו ַשׁ ם רֹאֵשׁ ִאם ַגּ

ְוֶעֶצב סֹוְבָבנּו -
ח  ָהָבה ְוִנְתַלַקּ

נּו.  ָבּ ְמָחה ֶשׁ ׂ ִמן ַהִשּ

ַהי, ַהי,
א ָהָבה ְוִנְתַמֵלּ

ְמלֹא ָהַעִין, ְמָחה ִכּ ְמָחה, ִשׂ ִשׂ
ַהי, ַהי,

ירּו ֲעֵלה, ֲעֵלה ִשׁ
ֲעֵלה ּוְבַער ַהַיִּין!
ֲעֵלה ּוְבַער ַהַיִּין!

ַהי, ַהי...

ֵאׁש  ֲעֵלה ּוְבַער ָכּ
ַח!  ְוַהְדִליֵקנּו כֹּ

ְתָיֵאׁש,  ֲאבֹוי ַלִמּ
מַֹח!  ְיָלה ֵיׁש ִלְשׂ ַהַלּ

ַהי, ַהי, 
ֵאל  ְיָלה ִיָגּ ַהַלּ

ָמה ּבֹו,  ָשׁ ְנּ ל ִמי ֶשׁ ל ִמי, ָכּ ָכּ
ַהי, ַהי, 

ָרֵאל -  ִיְשׂ ל ִאיׁש ְבּ ָכּ
ל ֶנָחָמה ּבֹו!  ִניצֹוץ ֶשׁ
ל ֶנָחָמה ּבֹו!  ִניצֹוץ ֶשׁ

ַהי, ַהי... 

יעקב אורלנד / מרדכי זעירא
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על כל אלה
ַבׁש ְוַעל ָהעֶֹקץ,  ַעל ַהּדְ

תֹוק,  ר ְוַהּמָ ַעל ַהּמַ
ינֹוֶקת  נּו ַהּתִ ּתֵ ַעל ּבִ

מֹר ֵאִלי ַהּטֹוב.  ׁשְ

ַעל ָהֵאׁש ַהְמבֶֹעֶרת, 
ים,  ִים ַהַזּכִ ַעל ַהּמַ

ְיָתה  ב ַהּבָ ָ ַעל ָהִאיׁש ַהּשׁ
ים.  ְרַחּקִ ִמן ַהּמֶ

ה, ל ֵאּלֶ ה, ַעל ּכָ ל ֵאּלֶ ַעל ּכָ
ָמר–ָנא ִלי ֵאִלי ַהּטֹוב.  ׁשְ
ַבׁש ְוַעל ָהעֶֹקץ,  ַעל ַהּדְ

תֹוק.  ר ְוַהּמָ ַעל ַהּמַ
ֲעקֹר ָנטּוַע,  ַאל ָנא ּתַ

ְקָוה  ח ֶאת ַהּתִ ּכַ ׁשְ ַאל ּתִ
יֵבִני ְוָאׁשּוָבה  ֲהׁשִ

ֶאל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה. 

ִית,  מֹר ֵאִלי ַעל ֶזה ַהּבַ ׁשְ
ן, ַעל ַהחֹוָמה,  ַעל ַהּגָ

ְלָחָמה.  ַתע ּוִמּמִ ַחד-ּפֶ גֹון, ִמּפַ ִמּיָ

ׁש ִלי,  ּיֵ ַעט ׁשֶ מֹר ַעל ַהּמְ ׁשְ
ף  ַעל ָהאֹור ְוַעל ַהּטַ

יל עֹוד  לֹא ִהְבׁשִ ִרי ׁשֶ ַעל ַהּפְ
ֱאַסף.  ּנֶ ְוׁשֶ

ה...  ל ֵאּלֶ ַעל ּכָ

רּוַח,  ֵרׁש ִאיָלן ּבָ ְמַרׁשְ
ר ּכֹוָכב,  ֵמָרחֹוק נֹוֵשׁ

ְך  חֹׁשֶ י ּבַ ֲאלֹות ִלּבִ ִמְשׁ
יו.  מֹות ַעְכׁשָ ִנְרׁשָ

ה  ל ֵאֶלּ מֹר ִלי ַעל ּכָ א, ׁשְ ָאּנָ
י,  ְוַעל ֲאהּוֵבי ַנְפׁשִ

ִכי  ֶקט, ַעל ַהּבֶ ֶ ַעל ַהּשׁ
יר.  ִ ְוַעל ֶזה ַהׁשּ

נעמי שמר

כולנו זקוקים לחסד 
נּו ְזקּוִקים ְלֶחֶסד ּלָ ּכֻ
ע  נּו ְזקּוִקים ְלַמּגַ ּלָ ּכֻ

ֶכֶסף , ִלְרּכֹׁש חֹם לֹא ּבְ
ע. ִלְרּכֹׁש ִמּתֹוְך ַמּגָ

ִלי ִלְרצֹות ָלַקַחת ָלֵתת ּבְ
ל. ְולֹא ִמּתֹוְך ֶהְרֵגּ

ּזֹוַרַחת, ֶמׁש ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ר נֹוֵפל. מֹו ֵצל ֲאׁשֶ ּכְ

ּבֹוִאי ְוַאְרֶאה ָלְך  ָמקֹום
ר ִלְנׁשֹם. ּבֹו עֹוד ֶאְפׁשָ ׁשֶ

נּו רֹוִצים ָלֵתת. ּלָ ּכֻ
ים יֹוְדִעים ֵאיְך. ַרק ְמַעּטִ

ֵעת ָצִריְך ִלְלמֹד ּכָ
ְך, ר לֹא ְמַחּיֵ ָהאֹׁשֶ ׁשֶ

ַעם ן ֵאי ּפַ ּתַ ּנִ ֶ ה ּשׁ ּמַ ׁשֶ
ַקח ְלעֹוָלם. לֹא ִיּלָ

ׁש ְלָכל ֶזה ַטַעם,   ּיֵ ׁשֶ
ם... ַעם ּתַ ַהּטַ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ

ּבֹוִאי ְוַאְרֶאה ָלְך ָמקֹום
ר ִלְראֹות. ּבֹו עֹוד ֶאְפׁשָ ׁשֶ

נּו רֹוִצים ֶלֱאהֹב. ּלָ ּכֻ
מַֹח. נּו רֹוִצים ִלׂשְ ּלָ ּכֻ
ְהֶיה ָלנּו טֹוב, ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ְהֶיה ָלנּו ּכַֹח. ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ּזֹוַרַחת, ֶמׁש ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ר נֹוֵפל, מֹו ֵצל ֲאׁשֶ ּכְ

ּבֹוִאי ְוַאְרֶאה ָלְך ָמקֹום
ּבֹו עֹוד ֵמִאיר אֹור יֹום. ׁשֶ

נתן זך / אילן וירצבורג
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אבא  
א, ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעמֹד מּוְלָך  ַאּבָ

א טֹוב. ה ַאּבָ ַאּתָ ְלַהֲאִמין ׁשֶ
ה אֹוֵהב אֹוִתי  ַאּתָ א, ֲאִני ָצִריְך ָלַדַעת ׁשֶ ַאּבָ

א טֹוב ָכה ְסָתם ַאּבָ ּכָ

י  ָכל ִלּבִ טּוַח ּבְ א, ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ּבָ ַאּבָ
ה ִיְהֶיה סֹוף טֹוב,  ע ַהּזֶ ּסָ ּמַ ּלַ ׁשֶ
ֶרְך  ּדֶ ֲאִני עֹוֵבר ּבַ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ׁשֶ

דֹוָלה.  ה ְלָעְצָמה ּגְ ַיֲהפְֹך ֻחְלׁשָ

א, ֲאִני רֹוֶצה ַלְחזֹר ֵאַלי  ַאּבָ
י  ם ִאּתִ ִלְמצֹא אֹוְתָך ׁשָ

א  מּור, ַאּבָ י ֲאִני טֹוב ּגָ ּלִ קֹור ׁשֶ ּמָ ּבַ
ַעְצִמי.  ם ֲאִני ַמֲאִמין ּבְ ְוׁשָ

ַלע  ין ַחְגֵוי ַהּסֶ יֹוָנִתי ּבֵ
יר ָחָדׁש ָחָדׁש  יִרי ִלי ׁשִ ׁשִ ִמיִעיִני ֶאת קֹוֵלְך ּתָ ַהׁשְ

י ְוֶאת ֵמיָתַרי. ִאיר ֶאת ִלּבִ ּיָ ׁשֶ

אביתר בנאי

איכה
לּויֹות ר ְגּ ל עֹוָלם, ִאם ְנַדּבֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

עֹוָלְמָך ִלְהיֹות ִלְפָעִמים ֵאין ִלי ּכַֹח ְבּ
ר? ֵתּ ֶניך ֶאְסַתּ ָאָנה ִמּפָ

ר? ק ָמה ֲאַדּבֵ ָמה ֶאְטַען ָמה ֶאְצַטֵדּ

לּוי ַחּנּון ְוַרחּום ֵהן ְלָפֶניָך ּגָ
לּוי ֲעָרה הּוא ָתּ ַעל חּוט ַהּשַׂ אן ְיהּוִדי ׁשֶ ּכָ

תֹוַלַעת אּוׁש ַהְמַכְרֵסם ּכְ ּיֵ ַעְצבּות ּבַ ִנְלָחם ּבָ
ַעת י ְוַגם ַהַדּ ִנּ ָקה ִמּמֶ ּלְ ְמָחה ִנְסַתּ ׂ ַהִשּ

ים ִלי ַלֲעצֹר קֹולֹות ֵמֶהָעָבר לֹוֲחִשׁ
ְך ַלְחּתֹר חֹׁשֶ ֲאָבל ֲאִני מֹוִסיף ּבַ

ה?! ּכָ ׁש, ַאּיֶ ְוׁשֹוֵאל ּוְמַבֵקּ

ים י ִחִצּ אֹותֹו ָזֵקן ּוְכִסיל ׁשֹוֵלַח ִבּ
ל הּוא הֹוֵלך ּוַמֲעִצים ֲאִני הֹוֵלך ְוכֹוׁשֵ

ָנף בּוַרת ּכָ י ְשׁ ְבּכִ ה ַאל ָנא ִתּ ָמה ְקדֹוׁשָ ְנׁשָ
ה ָהִייִתי ִנְכָסף ּמָ ִעיִדי ָעַלי ּכַ ֵהן ָתּ

ְקדּו ָעַלי ַלֲעצֹר ּסֹודֹות ֵמֶהָעָבר ּפָ ׁשֶ ּכְ
ְך ַלְחּתֹר חֹׁשֶ ֲאָבל ֲאִני מֹוִסיף ּבַ

ה?! ּכָ ׁש, ַאּיֶ ְוׁשֹוֵאל ּוְמַבֵקּ

ֵלט ֶאל ַהחֹוף ל יֹום ֵהן ֶאּפָ סֹופֹו ׁשֶ ְבּ
ֱאסֹף ָהֲאָדָמה ָהְרחּוָמה אֹוִתי ֵאֶליָה ֶתּ

ר ק ַוֲאַסּפֵ ְוָאז ֶאְצַעק ְוֶאְצַטֵדּ
ְך ַהֶזּה ָהִייִתי חֹוֵתר חֹׁשֶ ֵאיך ּבַ

ה?! ּכָ ׁש ְוכֹוֵסף! ַאּיֶ ְוׁשֹוֵאל ּוְמַבֵקּ

שולי רנד
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ֱאלַֹהי  
ָרֵאל, ֱאלַֹהי  ֵחי ִיׂשְ ץ ִנּדְ ה ֵאל ַקּבֵ ה ֵאל. ֱאלַֹהי, ַאּתָ ה ֵאל. ֱאלִֹהי ַאּתָ ַאּתָ

ֶרץ... ן ּפֶ ִוד ּבֶ נּו ּדָ יֵחנּו ַמְלֵכּ ַלח ְמׁשִ ְנפֹות ָהָאֶרץ ּוׁשְ ע ּכַ ֵחינּו ֵמַאְרּבַ ץ ִנּדָ ַקּבֵ

ה ֲהֵרי ַהּכֹל יֹוֵדַע  ר ְלָך ְוַאּתָ ָבִרים ְלַסּפֵ ה ּדְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ֵיׁש ִלי ּכָ
יָלא  טֹוָבִתי ִמּמֵ ה ֲהֵרי ָחֵפץ ּבְ ָך ֲאָבל ַאּתָ ׁש ִמּמְ ׁשֹות ְלַבּקֵ ּקָ ה ּבַ ֵיׁש ִלי ַהְרּבֵ

ּבֹו ֲאִני ַמְבִחין,  ָבר ָיֶפה ׁשֶ ל ּדָ ֲאִני נֹוֵתן ְלָך ִחּיּוְך ָקָטן ַעל ּכָ
ים אֹו ָעִדין.  ַמְרׁשִ

ַוֲאִני ְקָצת ָנבֹוְך 
ַאְנ'לֹא יֹוֵדַע ֵאיְך ִלְקרֹא ְלָך, 

ֱאלִֹהים אֹו ֱאלִֹקים.
ֵיׁש ִלי ֲהמֹון ּתֹודֹות ּתֹודֹות ּתֹודֹות 

ָך  ְלּתְ ּתֹור מּול ּדַ עֹוְמדֹות ּבַ
ֲאָבל ּתֹודֹות יֹוְצאֹות ִלי ִקיְטׁש. 

ׁשֹות  ּקָ ׁשֹות ּבַ ּקָ ׁשֹות ּבַ ּקָ ֵיׁש ִלי ָמֵלא ּבַ
ָך  ׁש ִמּמְ ׁשֹות ְלַבּקֵ ּקָ ּבַ

ֵסֶדר. ַסְך ַהּכֹל ַהּכֹל ּבְ ֶאְצִלי ּבְ ַלְמרֹות ׁשֶ

י.  ּלִ א ׁשֶ ּבָ ר ִלְמסֹר ד"ש ַלּסַ ִתי אּוַלי ֶאְפׁשָ ִפּלָ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ ֱאלַֹהי, ִאם ַאּתָ
ַגל ּה הּוא ּדָ ּבָ ית ׁשֶ ָפַרּדִ ִתינּות ַהּסְ ַהּמְ יד לֹו ׁשֶ ּגִ ּתַ

אּות, ִקיצֹוִנּיּות.  ַקּנָ ָפה ּבְ ִהְתַחּלְ
ַטח,  ֶ ַחת ִלְפֵני ַהּשׁ ת ִמּתַ ֲאָבל ַלְמרֹות ַהּכֹל ַהּסֹוְבָלנּות רֹוֶחׁשֶ

ַתח  ים יֹוְצִאים ֵמַהּמֶ ְרֶאה ְלַאט ְלַאט ֲאָנׁשִ ּתִ
ה  דֹול ַהּזֶ ֶנֶסת ַהּגָ ֵבית ַהּכְ ַיַחד, ּבְ ַסְך ַהּכֹל ִלְהיֹות ּבְ ְורֹוִצים ּבְ

ָרֵאל  ְקָרא ֶאֶרץ ִיׂשְ ּנִ ׁשֶ
ם ֻמְזָמִנים  ּלָ ּפֹה ּכֻ

ַמִים  ָ יט ֶאל ַהּשׁ ְלַהּבִ
ִמים  ׁשָ ל ַלּגְ ּלֵ ְלִהְתּפַ

יִלים. ְלַפֵחד ִמִטּ

ָך  ְלּתְ ּתֹור מּול ּדַ ֵיׁש ִלי ֲהמֹון ּתֹודֹות ּתֹודֹות ּתֹודֹות עֹוְמדֹות ּבַ
ֲאָבל ּתֹודֹות יֹוְצאֹות ִלי ִקיְטׁש. 

ָך  ׁש ִמּמְ ׁשֹות ְלַבּקֵ ּקָ ׁשֹות ּבַ ּקָ ׁשֹות ּבַ ּקָ ׁשֹות ּבַ ּקָ ֵיׁש ִלי ָמֵלא ּבַ
ֵסֶדר. ַסְך ַהּכֹל ַהּכֹל ּבְ ֶאְצִלי ּבְ ַלְמרֹות ׁשֶ

קובי אוז
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פה בארץ חמדת אבות
ת ָאבֹות ֶאֶרץ ֶחְמּדַ ּפֹה ּבְ
ְקוֹות, ל ַהּתִ ְמָנה ּכָ ֵ ּשׁ ְתּגַ ּתִ

ּפֹה ִנְחֶיה ּופֹה ִנּצֹר,
רֹור, י ּדְ י זַֹהר ַחּיֵ ַחּיֵ

ִכיָנה ׁשֹוָרה, ְ ֵהא ַהּשׁ ּפֹה ּתְ
ַפת ַהּתֹוָרה. ם ׂשְ ְפַרח ּגַ ּפֹה ּתִ

ִנירּו ִניר, ִניר, ִניר,
יר, יר, ׁשִ יר, ׁשִ ירּו ׁשִ ׁשִ

יל, יל, ּגִ יל, ּגִ ילּו ּגִ ּגִ
ִנים. ָבר ֵהֵנּצּו ִנּצָ ּכְ

ִנירּו ִניר, ִניר, ִניר,
יר, יר, ׁשִ יר, ׁשִ ירּו ׁשִ ׁשִ

יל, יל, ּגִ יל, ּגִ ילּו ּגִ ּגִ
עֹוד ָיבֹואּו ֵזְרעֹוִנים.           

מוריס רוזנפלד / הרמן צבי ארליך / 

תרגום: ישראל דושמן

ברכת עם 
ֱחַזְקָנה ְיֵדי ָכל ַאֵחינּו ַהְמחֹוְנִנים ֶתּ

ם; ר ֵהם ָשׁ ֲאֶשׁ ַעְפרֹות ַאְרֵצנּו ַבּ
יִזים, ִמְתרֹוְנִנים ל רּוֲחֶכם - ַעִלּ ַאל ִיפֹּ

ֶכם ֶאָחד ְלֶעְזַרת ָהָעם! אּו ְשׁ בֹּ

ם -  ד ְיַסְדֶתּ ָפחֹות - ַרק ַמַסּ ִאם לֹא ֶאת ַהְטּ
ְוא! ַרב-ָלֶכם, ַאַחי, ֲעַמְלֶכם לֹא ָשׁ

ם, ְדֶתּ ם ְוַשׂ ִאים - ּוְבִניֶתם ְוַטְחֶתּ ַהָבּ
ו. ה ַרב-ָלנּו ִאם ָנטּוי ַהָקּ ַעָתּ

ְתלֹוְצִצים! ִמי ַבז ְליֹום ְקַטּנֹות? ַהּבּוז ַלִמּ
ים ֲעׂשּו - ֶכם ְוִאִתּ טּו ֶאת ַעְמּ ַמְלּ

י ֶהָהִרים ִמְתּפֹוְצִצים ַמע ֵמָראֵשׁ ַעד ִנְשׁ
ְרִאים: ֲעלּו! קֹולֹות ֲאדָֹני ַהקֹּ

ח"נ ביאליק
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משירי ארץ אהבתי 
י, ֶאֶרץ נֹוי ֶאְביֹוָנה  ּלִ ְמכֹוָרה ׁשֶ

ֶתר.  ֶלְך ֵאין ּכֶ ִית, ַלּמֶ ה ֵאין ּבַ ְלּכָ ַלּמַ
ָנה  ָ ׁשּ ְבָעה ָיִמים ָאִביב ּבַ ְוׁשִ
ֶתר.  ל ַהּיֶ ִמים ּכָ ְוַסְגִריר ּוְגׁשָ

ָרִדים ּפֹוְרִחים,  ְבָעה ָיִמים ַהּוְ ַאְך ׁשִ
ָלִלים זֹוְרִחים,  ְבָעה ָיִמים ַהּטְ ְוׁשִ
תּוִחים,  ְבָעה ָיִמים ַחּלֹונֹות ּפְ ְוׁשִ

ְרחֹוב  ָצַנִיְך עֹוְמִדים ּבַ ְוָכל ַקּבְ
ִאים ִחְוּרֹוָנם ֶאל ָהאֹור ַהּטֹוב,  ְונֹוׂשְ

ֵמִחים.  ָצַנִיְך ׂשְ ְוָכל ַקּבְ

י, ֶאֶרץ נֹוי ֶאְביֹוָנה  ּלִ ְמכֹוָרה ׁשֶ
ֶתר.  ֶלְך ֵאין ּכֶ ִית ַלּמֶ ה ֵאין ּבַ ְלּכָ ַלּמַ

ָנה  ָ ׁשּ ים ּבַ ְבָעה ָיִמים ַחּגִ ַרק ׁשִ
ֶתר.  ל ַהּיֶ ְוָעָמל ְוָרָעב ּכָ

רּוִכים  רֹות ּבְ ְבָעה ָיִמים ַהּנֵ ַאְך ׁשִ
ְלָחנֹות ֲערּוִכים,  ְבָעה ָיִמים ׁשֻ ְוׁשִ
תּוִחים,  ָבבֹות ּפְ ְבָעה ָיִמים ַהּלְ ְוׁשִ

ה,  ְתִפּלָ ָצַנִיְך עֹוְמִדים ּבִ ְוָכל ַקּבְ
ה,  נֹוַתִיְך ֲחַתן ְוַכּלָ ּוָבַנִיְך ּבְ

ָצַנִיְך ַאִחים.  ְוָכל ַקּבְ

י, ֶאְביֹוָנה  ּוָמָרה,  ּלִ ֲעלּוָבה ׁשֶ
ֶתר -  ה ֵאין ּכֶ ְלּכָ ִית, ַלּמַ ֶלְך ֵאין ּבַ ַלּמֶ

ְבֵחָך ָאָמָרה  עֹוָלם ֶאת ׁשִ ַרק ַאַחת ּבָ
ֶתר.  ל ַהּיֶ ֵתָך ּכָ ּוְגנּוֵתָך ֶחְרּפָ

ה,  ן ֵאֵלְך ְלָכל ְרחֹוב ּוִפּנָ ְוַעל ּכֵ
ה,  ְלָכל ׁשּוק ְוָחֵצר ְוִסְמָטה ְוִגּנָ

ה -  ל ֶאֶבן ְקַטּנָ ן חֹומַֹתִיְך ּכָ ֵמֻחְרּבַ
ֶרת.  מֹר ְלַמְזּכֶ ט ְוֶאׁשְ ֲאַלּקֵ

ִדיָנה ִלְמִדיָנה  ּוֵמִעיר ְלִעיר, ִמּמְ
יר ְוֵתַבת ְנִגיָנה  ָאנּוָדה  ִעם ׁשִ

ּלּוֵתְך ַהּזֹוֶהֶרת. ְלַתּנֹות ּדַ

לאה גולדברג / דפנה אילת

מסע אל ארץ ישראל 
יַח ֵמַעל, ּגִ ֵרַח ַמׁשְ ַהּיָ

ל  ק ָהאֶֹכל ַהּדַ י ׂשַ ּבִ ַעל ּגַ
י, ֵאין סֹופֹו ְלָפִנים,  ְחּתַ ר ִמּתַ ְדּבָ ַהּמִ

ים.  ַטּנִ י ַמְבִטיָחה ְלַאַחי ַהּקְ ְוִאּמִ

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ְלָהִרים ַרְגַלִים 
ַלִים.  ַמֲאָמץ ַאֲחרֹון, ִלְפֵני ְירּוׁשָ

אֹור ָיֵרַח ַהֲחֵזק ַמֲעָמד, 
נּו ָאַבד  ּלָ ק ָהאֶֹכל ׁשֶ ׂשַ

ים,  ּנִ ל ּתַ ר לֹא ִנְגַמר, ְיָללֹות ׁשֶ ְדּבָ ַהּמִ
ים.  ַטּנִ יָעה ֶאת ַאַחי ַהּקְ י ַמְרּגִ ְוִאּמִ

ֵאל  ָקרֹוב ִנּגָ עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ּבְ
ָרֵאל.  לֹא ַנְפִסיק ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ְקפּו ׁשֹוְדִדים,  ְיָלה ּתָ ּוַבּלַ
ה  ֶחֶרב ַחּדָ ם ּבְ ין ּגַ ַסּכִ ּבְ

ֵרַח ֵעִדי  י, ַהּיָ ם ִאּמִ ר ּדַ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ים.  ַטּנִ ַוֲאִני ַמְבִטיָחה ַלַאַחי ַהּקְ

ם ַהֲחלֹום  ֵ ּשׁ עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ִיְתּגַ
ָרֵאל.  יַע ְלֶאֶרץ ִיׂשְ עֹוד ְמַעט ַנּגִ

י,  ל ִאּמִ מּוָתּה ׁשֶ ֵרַח ּדְ ּיָ ּבַ
ָעְלִמי  א ַאל ּתֵ י, ִאּמָ יָטה ּבִ ַמּבִ

י, ִהיא ָהְיָתה ְיכֹוָלה,  לּו ָהְיָתה ְלִצּדִ
ֲאִני ְיהּוִדי.  ְכֵנַע אֹוָתם ׁשֶ ְלׁשַ

ם ַהֲחלֹום  ֵ ּשׁ עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ִיְתּגַ
ָרֵאל.  יַע, ְלֶאֶרץ ִיׂשְ עֹוד ְמַעט ַנּגִ

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ְלָהִרים ַרְגַלִים 
ַלִים. ַמֲאָמץ ַאֲחרֹון, ִלְפֵני ְירּוׁשָ

חיים אידיסיס / שלמה גרוניך
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מקום לדאגה 
ר ְדּבָ ַמִים ּוְבסֹוף ַהּמִ ְקֵצה ַהָשּׁ ּבִ
ר ְרֵחי ּבָ ֵיׁש ָמקֹום ָרחֹוק ָמֵלא ּפִ

ע ּגָ ָמקֹום ָקָטן, ָעלּוב ּוְמׁשֻ
ָמקֹום ָרחֹוק, ָמקֹום ִלְדָאָגה.

ְקֶרה ּיִ ֶ ם ַמה ׁשּ אֹוְמִרים ׁשָ
ָרה ּקָ ֶ ל ַמה ּשׁ ִבים ַעל ּכָ ְוחֹוׁשְ

ב ְורֹוֶאה ם יֹוׁשֵ ֱאלִֹהים ׁשָ
ָרא ּבָ ל ַמה ּשֶׁ ְוׁשֹוֵמר ַעל ּכָ

ן ְרֵחי ַהָגּ ָאסּור ִלְקטֹף ֶאת ּפִ
ן ְרֵחי ַהָגּ ָאסּור ִלְקטֹף ֶאת ּפִ

ְודֹוֵאג, ְודֹוֵאג נֹוָרא.

יהונתן גפן / מתי כספי

אל הציפור 
לֹום ַרב ׁשּוֵבְך, ִצּפָֹרה ֶנְחֶמֶדת, ׁשָ

ֵמַאְרצֹות ַהחֹם ֶאל ַחּלֹוִני -
י ָכָלָתה ְפׁשִ י ָעֵרב ַמה ּנַ ֶאל קֹוֵלְך ּכִ

ָעְזֵבְך ְמעֹוִני. חֶֹרף ּבְ ּבַ

ִרי, ִצּפֹוִרי ַהְיָקָרה, ִרי, ַסּפֵ ַזּמְ
ים ִנְפָלאֹות, ֵמֶאֶרץ ֶמְרַחּקִ

ָפה, ה, ַהּיָ ָאֶרץ ַהַחּמָ ם ּבָ ֲהַגם ׁשָ
ָלאֹות? יָנה ָהָרעֹות, ַהּתְ ְרּבֶ ּתִ

ל ַעל ַהר ֶחְרמֹון, ְפִניִנים ַהּטַ ֲהֵיֵרד ּכִ
ְדָמעֹות?  ִאם ֵיֵרד ְוִיּפֹל ּכִ

ִהיִרים? ן ּוֵמיָמיו ַהּבְ ְרּדֵ לֹום ַהּיַ ְ ּוַמה ּשׁ
ָבעֹות? ל ֶהָהִרים, ַהּגְ לֹום ּכָ ּוׁשְ

 
ִדְמָעה - ְוַאַחי ָהעְֹבִדים, ַהּזְֹרִעים ּבְ

ה ָהעֶֹמר? - ֲהָקְצרּו ְבִרּנָ
י ֶאל ֶאֶרץ ן-ִלי ֵאֶבר ְוַעְפּתִ ִמי ִיּתֶ

ֵקד, ַהּתֶֹמר! ָ ה ָיֵנץ ַהּשׁ ּבָ

ים  ּצִ לּו ַהּקִ ָבר ּכָ ָמעֹות, ּכְ לּו ַהּדְ ָבר ּכָ ּכְ
ץ ַעל ְיגֹוִני, ְולֹא ֵהִקיץ ַהּקֵ

לֹום ָרב ׁשּוֵבְך, ִצּפֹוִרי ַהְיָקָרה,  ׁשָ
י! ַצֲהִלי-ָנא קֹוֵלְך ָורֹּנִ

ח"נ ביאליק
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עוד חוזר הניגון
ְוא ָ ַנְחּתָ ַלּשׁ ּזָ ּגּון ׁשֶ עֹוד חֹוֵזר ַהּנִ

ה ִנְפַקַחת ָלאֶֹרְך ֶרְך עֹוֶדּנָ ְוַהּדֶ
ָמיו ְגׁשָ ָמיו ְוִאיָלן ּבִ ׁשָ ְוֲעַנן ּבְ
ים עֹוד ְלָך עֹוֵבר אַֹרח. ְמַצּפִ

קּום ּוְבִטיַסת ַנְדֵנדֹות ְוָהרּוַח ּתָ
ָרִקים ֵמָעֶליָך ַיַעְברּו ַהּבְ

ְהֶייָנה ֵעדֹות ֶלת ּתִ ה ְוַאּיֶ ְוִכְבׂשָ
ְפּתָ אֹוָתן ְוהֹוַסְפּתָ ֶלֶכת.  ּטַ ּלִ ׁשֶ

ְוָיֶדיָך ֵריקֹות ְוִעיְרָך ְרחֹוָקה
ִים ַעם ָסַגְדּתָ ַאּפַ ְולֹא ּפַ

ְצחֹוָקּה ה ּבִ ָ ה ְוִאּשׁ ה ְיֻרּקָ ְלֻחְרׁשָ
ִים. ׁשּוַמת ַעְפַעּפַ ֶרת ּגְ ְוַצּמֶ

ְוא ָ ַנְחּתָ ַלּשׁ ּזָ ּגּון ׁשֶ עֹוד חֹוֵזר ַהּנִ
ה ִנְפַקַחת ָלאֶֹרְך ֶרְך עֹוֶדּנָ ְוַהּדֶ

ָמיו ְגׁשָ ָמיו ְוִאיָלן ּבִ ׁשָ ַוֲעַנן ּבְ
ים עֹוד ְלָך עֹוֵבר אַֹרח. ְמַצּפִ

נתן אלתרמן

מודה אני 
מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ּוְלָך, 
ל ַהֶחֶסד ְוָהֱאֶמת ַעל ּכָ

ְוַהּטֹוָבה ְוָהָרָעה ְוַהּטֹוָבה
יִתי ִדי ְוִעם ּבֵ יָת ִעּמָ ָעִשׂ ֶשׁ

ְוִעם ְקרֹוַבי ִויִדיַדי
י ְוִעם ַאְרִצי ֵני ַעּמִ ְוִעם ּבְ
ל ָהעֹוָלם ְוָהָאָדם ְוִעם ּכָ

ָראָת. ר ּבָ ֲאֶשׁ

אט ֶחֶרׁש ֶחֶרׁש, ּלָ ּבַ
עֹולֹות ִנְפָרׂשֹות,

ֲעִתידֹות ֲעִתידֹות ִלְקָראֵתנּו
ֶכת, ֵאַלי ְוַאּתְ ְמַחּיֶ

ָנה. ֵ ִמּתֹוְך ַהּשׁ

ִיְהֶיה ָלנּו טֹוב
טֹוב ִמּטֹוב, טֹוב ְמאֹד

ּבֶֹקר ּבֶֹקר ּבַ ָבר ּבַ ֶזה ַמְתִחיל ּכְ
ה. ּנָ ֶכת ֵאַלי ִמּתֹוְך ַהּשֵׁ ְוַאּתְ ְמַחּיֶ

מאיר אריאל
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שיר לשלום 
ֶמׁש ַלֲעלֹות ֶ נּו ַלּשׁ ּתְ

ַלּבֶֹקר ְלָהִאיר
ִפּלֹות ּתְ ּבַ ה ׁשֶ ּכָ ַהּזַ
ְחִזיר. אֹוָתנּו לֹא ּתַ
ָבה ֵנרֹו ר ּכָ ִמי ֲאׁשֶ

ּוֶבָעָפר ִנְטַמן
ִכי ַמר לֹא ָיִעירֹו לֹא ַיְחִזירֹו ְלָכאן. ּבֶ

יב ִאיׁש אֹוָתנּו לֹא ָיׁשִ
ית ָאֵפל ְחּתִ ִמּבֹור ּתַ

אן לֹא יֹוִעילּו  ּכָ
חֹון ּצָ ְמַחת ַהּנִ לֹא ׂשִ

ל! יֵרי ַהּלֵ ְולֹא ׁשִ

לֹום  ָ יר ַלּשׁ ירּו ׁשִ ָלֵכן, ַרק ׁשִ
ה! ִפּלָ ְלֲחׁשּו ּתְ ַאל ּתִ

לֹום  ָ יר ַלּשׁ ירּו ׁשִ ׁשִ מּוָטב ּתָ
דֹוָלה! ְצָעָקה ּגְ ּבִ

ֶמׁש ַלֲחדֹר ֶ נּו ַלּשׁ ּתְ
ָרִחים ַעד ַלּפְ ִמּבַ

יטּו ְלָאחֹור ּבִ ֶאל ּתַ
יחּו ְלהֹוְלִכים. ַהּנִ

ִתְקָוה  אּו ֵעיַנִים ּבְ ׂשְ
נֹות ּוָ ֶרְך ּכַ לֹא ּדֶ

יר ָלַאֲהָבה ירּו ׁשִ ׁשִ
ְלָחמֹות! ְולֹא ַלּמִ

ידּו: יֹום ָיבֹוא ּגִ ַאל ּתַ
ָהִביאּו ֶאת ַהּיֹום!

רֹות ּכָ י לֹא ֲחלֹום הּוא ּוְבָכל ַהּכִ ּכִ
לֹום! ָהִריעּו ַרק ׁשָ

לֹום  ָ יר ַלּשׁ ירּו ׁשִ ָלֵכן, ַרק ׁשִ
ה! ִפּלָ ְלֲחׁשּו ּתְ ַאל ּתִ

לֹום  ָ יר ַלּשׁ ירּו ׁשִ ׁשִ מּוָטב ּתָ
דֹוָלה! ְצָעָקה ּגְ ּבִ

יעקב רוטבליט / יאיר רוזנבלום

זה קורה 
ֶזה קֹוֶרה 

ֶכת  ֶ ֶרְך ִמְתַמּשׁ ַהּדֶ ׁשֶ
ֶזה קֹוֶרה 

ֵיׁש ָלֶלֶכת, ָלֶלֶכת. 

ָבר לֹא ָידּוַע  ׁשּום ּדָ
בּוַע  ָנה לֹא ׁשָ לֹא ׁשָ

ֵיׁש ָלנּוַע, ָלנּוַע 
ָהִייִתי ָיכֹול  ְוַלֲחׁשֹב ׁשֶ

ַלֲחזֹר ַעל ַהּכֹל 
ן ָאָדם  ֲאָבל ּבֶ

ֶזה קֹוֶרה. 

ֶזה ָקָרה 
ָכה ִלי  ְ ֶרְך ִהְתַמּשׁ ַהּדֶ ׁשֶ

ֶזה ָקָרה 
א ִלי.  י ֵאיְך ֶזה ּבָ לֹא ָיַדְעּתִ

ָבר לֹא ָידּוַע  ׁשּום ּדָ
בּוַע  ָנה, לֹא ׁשָ לֹא ׁשָ

ֵיׁש ָלנּוַע ָלנּוַע 
ָהִייִתי ָיכֹול  ְוַלֲחׁשֹב ׁשֶ

ַלֲחזֹר ַעל ַהּכֹל 
ן ָאָדם  ֲאָבל ּבֶ

ֶזה ָקָרה. 

ֶזה ִיְקֶרה 
ֶרְך  סֹוף ַהּדֶ ְואּוַלי ּבְ

ְרֶאה,  ּנִ ׁשֶ
ֶכת.  ֶ ֶרְך ִמְתַמּשׁ י ַהּדֶ ּכִ

ָבר לֹא ָידּוַע  ׁשּום ּדָ
בּוַע  ָנה, לֹא ׁשָ לֹא ׁשָ

ֵיׁש ָלנּוַע, ָלנּוַע 
ָהִייִתי ָיכֹול  ְוַלֲחׁשֹב ׁשֶ

ַלֲחזֹר ַעל ַהּכֹל 
ן ָאָדם  ֲאָבל ּבֶ

ֶזה ִיְקֶרה.

שמוליק קראוס 
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שיר הכבוד  

י ַתֲערֹג.  י ֵאֶליָך ַנְפׁשִ ּכִ יִרים ֶאֱארֹוג  ַאְנִעים ְזִמירֹות ְוׁשִ
ל ָרז סוֶדָך. ָלַדַעת ּכָ ֵצל ָיֶדָך   ָדה ּבְ י ִחּמְ ַנְפׁשִ

י ֶאל ּדֹוֶדיָך.  הֹוֶמה ִלּבִ ְכבֹוֶדךָ  ִרי ּבִ י ַדּבְ ִמּדֵ
יֵרי ְיִדידֹות.  ׁשִ ד ּבְ ְמָך ֲאַכּבֵ ְוׁשִ דֹות   ָך ִנְכּבָ ר ּבְ ן ֲאַדּבֵ על ּכֵ

יָך.  ָך ְולֹא ְיַדְעּתִ ָך ֲאַכּנְ ֲאַדּמְ ָרה ְכבֹוְדָך ְולׂא ְרִאיִתיךָ  ֲאַסּפְ
בֹוד הֹוֶדָך.  יָת ֲהַדר ּכְ ּמִ ּדִ סֹוד ֲעָבֶדיךָ  ַיד ְנִביֶאיָך ּבְ ּבְ

ֶתָך.  ֻעּלָ ּנּו ְלתֹוֶקף ּפְ ּכִ ְתָך ּוְגבּוָרֶתָך   ֻדּלָ ּגְ
יָך.  וּוָך ְלִפי ַמֲעֶשׂ ׁשְ ַוּיַ ָך   ִפי ֶיׁשְ ּמּו אֹוְתָך ְולֹא ּכְ ּדִ

ְמיונות.  ָכל ּדִ ָך ֶאָחד ּבְ ִהּנְ רֹוב ֶחְזיׄונׄות  ילּוָך ּבְ ִהְמׁשִ
ֲחרּות.  יָבה ְוׁשַ ֵשׂ ָך ּבְ ַער ראׁשְ ּוְשׂ ֱחזּו ְבָך ִזְקָנה ּוַבֲחרּות   ַוּיֶ

ִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיָדיו לֹו ָרב.  ּכְ יֹום ְקָרב  ין ּוַבֲחרּות ּבְ יֹום ּדִ ִזְקָנה ּבְ
יָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו.  הֹוׁשִ רׂאׁשׄו   ָחַבׁש ּכֹוַבע ְיׁשּוָעה ּבְ

ְקֻוּצׄוָתיו ְרִסיֵסי ָלְיָלה.  ַטְלֵלי אֹורֹות רׂאׁשֹו ִנְמָלא 
י ַלֲעֶטֶרת ְצִבי.  ְוהּוא ִיְהֶיה ּלִ י   י ָחֵפץ ּבִ י ּכִ ֵאר ּבִ ִיְתּפָ

ם ָקְדׁשֹו.  בֹוד ׁשֵ ְוַחק ַעל ֵמַצח ּכְ מּות רׂאׁשֹו   ז ּדְ ֶתם ָטהֹור ּפָ ּכֶ
ָרה ֲעָטָרה.  תֹו לֹו ִעּטְ ֻאּמָ ְלֵחן ּוְלָכבֹוד ְצִבי ִתְפָאָרה  

חֹורֹות.  ים ׁשְ ּלִ ְלּתַ ְקֻוּצׄוָתיו ּתַ ִביֵמי ְבחּורֹות  ַמְחְלפֹות רׂאׁשֹו ּכְ
ְמָחתֹו.  א ַעל רׂאׁש ׂשִ ַיֲעֶלה ּנָ ֶדק ְצִבי ִתְפַאְרּתֹו   ְנֵוה ַהּצֶ

ּוְצִניף ְמלּוָכה ְצִבי ִתְפֶאֶרת.  ִהי ְבָידֹו ֲעֶטֶרת   תֹו ּתְ ְסֻגּלָ
ָדם.  ּבְ ר ָיְקרּו ְבֵעיָניו ּכִ ֵמֲאׁשֶ ָדם   ָאם ֲעֶטֶרת ִעּנְ ֲעמּוִסים ְנׂשָ

ָקְרִאי ֵאָליו.  ְוָקרֹוב ֵאַלי ּבְ ֵארֹו ָעַלי ּוְפֵאִרי ָעָליו   ּפְ
בֹאֹו ֵמֱאדֹום.  ָדְרכֹו ּבְ ּפּוָרה ּבְ ַצח ְוָאדׂם ִלְלבּוׁשו ָאדֹם  

מּוַנת יהוה ְלֶנֶגד ֵעיָניו.  ּתְ ין ֶהְרָאה ֶלָעָניו   ִפּלִ ר ּתְ ֶקׁשֶ
ֵאר.  ם ְלִהְתּפָ ִהּלֹות ּבָ ב ּתְ יֹוׁשֵ ַעּמו ֲעָנִוים ְיָפֵאר   רׄוֶצה ּבְ

רׄוׁש.  יָך ּדְ ּדֹור ָודֹור ַעם ּדׄוְרׁשֶ ָבְרָך ֱאֶמת קֹוֵרא ֵמראׁש   רׂאׁש ּדְ
ִתי ִתְקַרב ֵאֶליָך.  ְוִרּנָ יַרי ָנא ָעֶליָך   ית ֲהמׄון ׁשִ ׁשִ

ּכוֹן ְקטוֶֹרת.  ִתי תִּ ּוְתִפלָּ ָך ֲעֶטֶרת   ִהי ָנא ְלראׁשְ ִתי תְּ ִהלָּ תְּ
ֶניָך.  ר ַעל ָקְרבָּ יר יּוׁשַ ִ ּשׁ כַּ ֵעיֶניָך   יַרת ָרׁש בְּ יַקר ׁשִ תִּ

יר.  בִּ יק כַּ ְמחוֵֹלל ּומוִֹליד ַצדִּ יר   בִּ ְרָכִתי ַתֲעֶלה ְלׂראׁש ַמׁשְ בִּ
ִמים ׂראׁש.  ְבׂשָ ְואוָתּה ַקח ְלָך כִּ ּוְבִבְרָכִתי ְתַנֲעַנע ִלי ׂראׁש  

י ַתֲערֹג ֵאֶליָך.  י ַנְפׁשִ כִּ ֶיֱעַרב ָנא ִשׂיִחי ָעֶליָך.  
תוֹ.  ִהלָּ ל תְּ ִמיַע כָּ ַיׁשְ בּורות יהוה.   ל גְּ ִמי ְיַמלֵּ
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דרכנו 
ֵרַח  אֹור ַהּיָ ר ִנְמָהל ּבְ אֹור ַהּנֵ

פּוְך  ֲעֵרְך ׁשָ ר ַשׂ ַעל ַהּכַ
ֶרת ֵעץ ּפֹוֵרַח  ַחּלֹון ַצּמֶ ּבַ

ֶקט ָחַזר, רֹוִאים ְלִפי ַהִחּיּוְך  ֶ ְוַהּשׁ

ה ָחְלָפה ָלּה  ְסָעָרה ָהְיָתה, ִהּנֵ
ם  ְפֵני ַהּיָ ּוָפַנִיְך ׁשּוב רֹוְגעֹות ּכִ

ִעם ָהאֹור נֹוִסיף ָלֶלֶכת ָהְלָאה 
ם ע ֲעַדִין לֹא ּתַ ּסָ ה, ַהּמַ ֶרְך ַרּבָ עֹוד ַהּדֶ

נּו ְרּכֵ ה ּדַ ה ִהיא לֹא ַקּלָ לֹא ַקּלָ
ְוֵעיַנִיְך ִלְפָעִמים ּכֹה נּוגֹות

דֹות ּפֹוְרִחים ֵיׁש ְלָפֵנינּו עֹוד ׂשָ
ָסגֹות בֹוִהים ְוצֹוְנֵני ּפְ עֹוד ָהִרים ּגְ

ִדְמעֹוַתִיְך      ל אֹור ּבְ ְרִסיִסים ׁשֶ
ְרּכֹו ֵאַלי ׁש ּדַ ֵ ְוִחּיּוְך ׁשּוב ְמַגּשׁ

ל ַהּטֹוב עֹוֶדּנּו ְלָפַנִיְך ּכָ
ָיִדי  ִני ִלי ָיֵדְך ּבְ ֵתִפי ּתְ יִמי רֹאׁש ַעל ּכְ ׂשִ

ר ִלְגֹוַע ם ַהּנֵ עֹוד ְמַעט ִיּתַ
בָֹרְך ֶקט ַהּמְ ֶ עֹוד ְמַעט יּוַבס ַהּשׁ

קַֹע ְתִחיל ִלׁשְ ת ַהּיֹום ּתַ ֲהֻמּלַ
ְך ם ִאּתָ ְך, ֲאִני ֶאְהֶיה ׁשָ ְהִיי ְלַבּדֵ לֹא ּתִ

נּו... ה ַדְרּכַ ה ִהיא לֹא ַקּלָ לֹא ַקּלָ

יעקב רוטבליט / יזהר אשדות

היה לי חבר היה לי אח 
ֵאָליו ֲאִני הֹוֵלְך קֹום ׁשֶ ּמָ ּבַ

ָבר ְלָפַני. ים ּכְ ָהיּו ַרּבִ
ִאירּו ֵעץ ִביל, ִהׁשְ ִאירּו ׁשְ ִהׁשְ

ִאירּו ֶאֶבן ְלַרְגַלי.    ִהׁשְ
ִאיר ַאֲחַרי, ּוָמה ֲאִני ַאׁשְ

ָבר? ִאיר ֵאיֶזה ּדָ ַהִאם ַאׁשְ

ֵאיִני רֹוֶאה ֶאת ְצָעַדי 
ֵאיִני רֹוֶאה ֶאת ְצָעַדי 

ּוִמי ִיְרֶאה אֹוָתם ָמָחר?

ֱהֵיה ִלי ָחֵבר, ֱהֵיה ִלי ָאח
ֶאְקָרא, ׁשֶ ט ִלי ָיד ּכְ הֹוׁשֵ

ֱהֵיה ִלי ָחֵבר, ֱהֵיה ִלי ָאח,
ֵעת ָצָרה, ט ִלי ָיד ּבְ הֹוׁשֵ
ח. ּכַ ׁשְ ֲאִני ָאִחיָך, ַאל ּתִ

ֱהֵיה ִלי ָחֵבר, ֱהֵיה ִלי ָאח.

ֵאָליו ֲאִני הֹוֵלְך קֹום ׁשֶ ָמּ ַבּ
ָבִרים ים, ָהיּו ּגְ ָהיּו ָנׁשִ
דֹוָלה ָהְיָתה, ְוַאֲהָבה ּגְ

ַהִאם ֲאִני ֶאְמָצא אֹוָתּה?
ָבר ִאירּו ִלי ּדָ ֵהם לֹא ִהׁשְ

ָרִחים לֹא ֲאָנחֹות ְוַגם לֹא ּפְ

ָבר ִאירּו ִלי ּדָ ֵהם לֹא ִהׁשְ
ָבר ִאירּו ִלי ּדָ ֵהם לֹא ִהׁשְ

ַבד ַאִחים ַוֲחֵבִרים. ִמּלְ

ֱהֵיה ִלי ָחֵבר, ֱהֵיה ִלי ָאח...

ֵאָליו ֲאִני הֹוֵלְך קֹום ׁשֶ ָמּ ַבּ
ּבֹר ּלֹא ִלׁשְ ֲאִני ִנְזָהר ׁשֶ
ּלֹא ִלְדרְֹך ֲאִני ִנְזָהר ׁשֶ
ּלֹא ִלְזּכֹר  ֲאִני ִנְזָהר ׁשֶ
י ה ִאּתִ ַאּתָ ְוטֹוב ִלי ׁשֶ
ה, ה ְוַגם ַאּתָ ְוַגם ַאּתָ

י ֵאר ַאֲחֵרי ֶלְכּתִ ָ ּשׁ ּפֹה ּתִ
י ֵאר ַאֲחֵרי ֶלְכּתִ ָ ּשׁ ּפֹה ּתִ

ר ָהְיָתה. ַהֲחֵברּות ֲאׁשֶ

ֱהֵיה ִלי ָחֵבר, ֱהֵיה ִלי ָאח... 

יורם טהרלב / יאיר רוזנבלום

הימים שעוד נכונו לנו 
עֹוד ָנכֹונּו ָלנּו  ִמים ׁשֶ ַהּיָ

ְהיּו ְרכּוִנים  ּיִ ְהיּו ְנכֹוִנים, ׁשֶ ּיִ ׁשֶ
ָמִרים.  ּפֹות ּתְ מֹו ּכַ ְהיּו ֵמָעֵלינּו ּכְ ּיִ ׁשֶ

יִנים,  ֵני ַהּמִ ַוֲאַנְחנּו ׁשְ
ְנָבֵרְך ֲעֵליֶהם, 

ּפֹות ָיֵדינּו  ּוֵבין ּכַ
ם ּכֹוָכִבים ְרחֹוִקים  ּתָ ַיְדִריכּו ַקׁשְ

ילֹות,  נּו ִמּתֹוְך ַהּלֵ יט ּבָ ְלַהּבִ
ָיִּמים.  ָיִּמים, ּבַ ְולֹא ֵנבֹוׁש ִלְהיֹות מּוָאִרים ּבַ

עֹוד ָנכֹונּו ָלנּו...  ִמים ׁשֶ ַהּיָ

בּוָנה ֶאל ֵלילֹוֵתינּו  ִביא ּתְ ְוָהֲאֵפָלה ּתָ
ָחָלב,  ַבׁש ּבֶ ל ּדְ ָמעֹות ַרּכֹות  ׁשֶ נּו ָזַבת  ּדְ ְהֶיה ּבָ ְוַעִין ּתִ

ְבָעה מֹוִנים  י ׁשִ יִנים, ּפִ ְבַעת ַהּמִ ְוׁשִ
נּו.  יל ִלּבֵ ַבְגרּותֹו ַיְבׁשִ ּבְ

עֹוד ָנכֹונּו ָלנּו... ִמים ׁשֶ ַהּיָ

עידית פאנק / חנן יובל
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ץ   י ק ה ת  ש פ ו ח ל ם  י א צ ו י ה ם  י ד י מ ל ת ל ך  ר ב ש י  מ

ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה,  ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ְוִאּמֹוֵתינּו ׂשָ ּבֵ ִמי ׁשֶ
ל  ּכָ ְוֶאת  ָנִתית,  ְ ַהּשׁ ָתם  ְלֻחְפׁשָ ַהּיֹוְצִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַיְלֵדי  ל  ּכָ ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא 
ָפֶניָך  ּמּוִדים. ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ַנת ַהּלִ ם ֶאת ׁשְ ִמים ַיַחד ִאּתָ ַהּמֹוִרים ְוַההֹוִרים ַהְמַסּיְ
ָאה ְלַאַחר  ּמּוִדים ַהּבָ ַנת ַהּלִ יֵעם ִלׁשְ לֹום ְוַתִגּ לֹום ְוַתְצִעיֵדם ְלׁשָ ּתֹוִליֵכם ְלׁשָ ׁשֶ

ים.  ׁשִ ְמנּוָחה ּוְבכֹחֹות ְמֻחּדָ

ְקֵרן,  יְך ִלְצמַֹח, ְלִהְסּתַ יָנה ָוַדַעת ְלַהְמׁשִ ִרּיֹות ַיֲעִניק ָלֶהם ּבִ ִטיב ַלְבּ ַהטֹוב ְוַהֵמּ
ֶרְך  ם, ְויֹוִסיפּו ְלַגּלֹות ֶאת ְיִפי ָהעֹוָלם ּדֶ ִלְלמֹד ְוַלֲחקֹר ֶאת ָהעֹוָלם ְלִפי ִקְצּבָ

ִליָאה ְוֵלב ְמֵלא ֶחֶסד. ֵעיַנִים ְמֵלאֹות ּפְ

ְמֶרָך  ְיָבֶרְכָך יהוה ְוִיׁשְ
ךָּ  ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר יהוה ּפָ

לֹום. ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך, ְוָיׂשֵ א יהוה ּפָ ִיּשָׂ
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ְצִעיֵדם ֶאל ּתֹוךְְ  ַתּ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ַנת  יֵעם ֶאל סֹוף ׁשְ לֹום, ְוַתִגּ ׁשָ ָתָליו ּבְ תֹוךְְ ּכְ לֹום, ְוַתְדִריֵכם ּבְ ֶפר ְלׁשָ ית ַהּסֵ ּבֵ

לֹום. ְמָחה ּוְלׁשָ ים, ְלׂשִ ֵרָבה ְלַחּיִ ּמּוִדים ַהְקּ ַהּלִ

ְבֵרי  ל ּדִ ד ֶאת ּכָ מַֹע, ִלְלמֹד ּוְלַלֵמּ יל, ִלְשׁ ּכִ ֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו ְלָהִבין, ְלַהְשׂ ֵלב ּבָ ְוֵתן ּבְ
ַעת,  ַהּדַ ְרּבּות,  ַהּתַ ל  ׁשֶ ַהַרְבּגֹוִני  ר  ְוָהעֹׁשֶ ל  ּכָ ְוֶאת  ַאֲהָבה,  ְבּ ּתֹוָרֶתָך  ְלמּוד  ּתַ
ָכל יֹום  ּיּוְכלּו ְלַגּלֹות ּבְ ְך ׁשֶ י יֹום, ּכָ פֹות ְלֵעיֵניֶהם ִמֵדּ ְחׂשָ ּדֹות ַהֶנּ נּות ְוַהִמּ ָהָאּמָ

ּלּוי ָקָטן.  ל ּגִ ׁש ִמּכָ ְפָלא ּוְלִהְתַרֵגּ ֵעל ִמן ַהֻמּ ָבר ָחָדׁש, ְלִהְתּפָ ּדָ

ְדעּו ְלָהִכיל  ּיֵ ל ֶחֶסד,  ׁשֶ ה ֶאָחד ׁשֶ ָכל יֹום ַמֲעֶשׂ ם ֶאת ָהעֹז ַלֲעׂשֹות ּבְ ִלּבָ ן ּבְ ֵתּ
ָבר  ָכל יֹום  ּדָ ִלים ִלְמצֹוא ּבְ ְהיּו ְמֻסּגָ ּיִ ר, ְוׁשֶּ ֹא–ֻמּכָ ֹוֶנה ּוְלַהֲעִריְך ֶאת ַהלֹּ ֶאת ַהׁשּ

ֶאָחד ְלהֹודֹות ָעָליו.

ֶפַתח ַמְסלּול ַחִיּים  ֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו ָהעֹוְמִדים ּבְ ַקח ֶאת ֵעיֵני ּבָ ל עֹוָלם, ּפְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
תֹוְך ַעְצָמם. ם ּבְ ים ּגַ יךְְ ּוְלַגּלֹות עֹוָלמֹות ֲחָדׁשִ ּלּוי עֹוָלמֹות, ְלַהְמׁשִ ל ּגִ ָחָדׁש ׁשֶ

ְואֶֹרְך  ַאֲהָבה  ְבּ ֶדש,  ַהֹקּ ְמֶלאֶכת  ּבִ ָהעֹוְסִקים  ּוְבנֹוֵתינּו,  ֵנינּו  ּבָ מֹוֵרי  ֶאת  ֵרְך  ָבּ
ל  ְבִעי ׁשֶ ּצֹוץ ַהּטִ ָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתינּו ֶאת ַהּנִ ר ּבְ ּמֵ ֵיְדעּו ְלָהֵגן ּוְלַשׁ רּוַח, ְוַחְזֵּקם ׁשֶ
ן ּומֹוֵריֶהם ֵיְדעּו ְלַהּוֹות  ים, ִמי ִיֵתּ ְמָחה ְוֶחְדַות ַהַחּיִ ְקָרנּות, ַהׂשִּ ִמימּות, ַהּסַ ַהּתְ

ְגָמה ּומֹוֵפת ָלֶהם ְוַגם ָלנּו.  ּדֻ

ל ְיָלֵדינּו, ַהְיּכֶֹלת ְלַהֲעִניק  עְֹצמֹות ַהֲחבּויֹות ׁשֶ נּו ַההֹוִרים ַהְיּכֶֹלת ְלַהֲאִמין ּבָ ן ּבָ ּתֵ
בּוָנה ְלַהֲעִביר  ם, ְוַהּתְ ִעָתּ ל ְבּ ׁשֵ רּוׁש ָלֶהם ְלַהְצִליַח ּוְלִהּכָ ְרָחב ַהּדָ ָלֶהם ֶאת ַהּמֶ

ּמּוד.  ָלֶהם ֶאת ַאֲהַבת ַהִלּ

י  ֵלּ ֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו יֹום ֶאָחד ִלְבנֹות ּתִ ית יּוְכלּו ּבָ ֵמאֹוִתּיֹות ָהָאֶלף-ּבֵ ְיִהי ָרצֹון ֹשֶ
ֵבי ֵתֵבל. ל יֹוׁשְ ָרֵאל ּוְלַמַען ּכָ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ל ְיִציָרה, ְלַמֲעָנם, ְלַמַען ּכָ ים ׁשֶ ִלּ ִתּ

ָמְרֶכם ְיָבֶרְכֶכם יהוה וִיׁשְ
ָניו ֲאֵליֶכם ְוָיְחְנֶכם ָיֵאר יהוה ּפָ

לֹום. ם ָלֶכם ׁשָ ָניו ֲאֵליֶכם ְוָיׂשֵ א יהוה ּפָ ִיׂשָּ
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ׁש ָעֵלינּו ֶאת  ַחּדֵ ּתְ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ים  לֹום, ַחּיִ ל ׁשָ ים ׁשֶ ים, ַחּיִ ים ֲאֻרִכּ ן ָלנּו ַחּיִ ה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה. ְוִתּתֶ ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ
ים  ל ִחּלּוץ ֲעָצמֹות, ַחּיִ ים ׁשֶ ְרָנָסה, ַחּיִ ל ּפַ ים ׁשֶ ָרָכה, ַחּיִ ל ּבְ ים ׁשֶ ל טֹוָבה, ַחּיִ ׁשֶ
ֶהם  ֵאין ּבָ ים ׁשֶ ל ְוֵדָעה, ַחּיִ ּכֵ ר ּוְתבּוָנה ְוַהֹשְ ֶהם יֹׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ים ׁשֶ ר ְוָכבֹוד, ַחּיִ ל עֹׁשֶ ׁשֶ
ְלאּו  ּמָ ּיִ ים ׁשֶ ַמִים, ַחּיִ ֵהא ָבנּו ַאֲהַבת ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ּתְ ים ׁשֶ ה, ַחּיִ ה ּוְכִלּמָ ּבּוׁשָ

נּו ְלטֹוָבה. ָאֵמן ֶסָלה. ֲאלֹות ִלּבֵ ִמׁשְ
ים ַלֲאבֹוֵתינּו ּוְלִאּמֹוֵתינּו, ְוָגַאל אֹוָתם ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, הּוא  ה ִנּסִ ָעׂשָ ִמי ׁשֶ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ְנפֹות ָהָאֶרץ, ֲחֵבִרים ּכָ ע ּכַ ֵחינּו ֵמַאְרּבַ ץ ִנּדָ ָקרֹוב ִויַקּבֵ ִיְגַאל אֹוָתנּו ּבְ

ְונֹאַמר ָאֵמן.

ָרֵאל ְלטׄוָבה. ל ִיׂשְ א ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ יֹום ......... ַהּבָ ראׁש חֶֹדׁש ......... ִיְהֶיה ּבְ

ֵהם.  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ ל ַעּמֹו ּבֵ רּוְך הּוא ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ דֹוׁש ּבָ הּו ַהּקָ ׁשֵ ְיַחּדְ
ּוְלֶנָחָמה:  ִליׁשּוָעה  ְמָחה:  ׂשֹון ּוְלׂשִ ְלׂשָ ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: 
מּועֹות טֹובֹות.  ִלׁשְ לׄום:  ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ְלַחּיִ ָלה:  ְלַפְרָנָסה טֹוָבה ּוְלַכְלּכָ

ם) ְונֹאַמר ָאֵמן. ִעּתָ ִמים ּבְ ְוִלְבׂשֹורֹות טֹובֹות: (בחורף ְוִלְגׁשָ

שנים עשר ירחים
חּום ֶנְחָמד ִרי ׁשָ ֶקל ּפְ ֵרי ָנַתן ַהּדֶ ִתׁשְ ּבְ

י ָרַקד. ּגִ ָון ָיַרד יֹוֶרה ְוַעל ּגַ ֶחׁשְ ּבְ
ָרד.  ֵטֶבת ּבָ ִכְסֵלו ַנְרִקיס הֹוִפיַע, ּבְ ּבְ
ה ִהְפִציָעה ְליֹום ֶאָחד. ָבט ַחּמָ ּוִבׁשְ

ִסים. ְרּדֵ ֲאָדר ָעָלה ִניחֹוַח ִמן ַהּפַ ּבַ
ים. ל ַהֶחְרֵמׁשִ כַֹח ּכָ ִניָסן הּוְנפּו ּבְ ּבְ

יר ִסיָון ִהְבּכִ ר ַהּכֹל ָצַמח ּבְ ִאּיָ ּבְ
ַמְחנּו ַאַחר ָקִציר. ַתּמּוז ְוָאב ׂשָ ּבְ

ְסֵלו, ֵטֵבת ָון, ּכִ ֵרי, ֶחׁשְ ׁשְ ּתִ
יָעף. ָחְלפּו, ָעְברּו ּבִ

ר, ָבט, ֲאָדר, ִניָסן, ִאּיָ ם ׁשְ ּגַ
ּמּוז ְוָאב. ִסיָון, ּתַ

ּוְבבֹא ֱאלּול ֵאֵלינּו,
ֵריַח ְסָתו ָעָלה

יֵרנּו ְוִהְתַחְלנּו ֶאת ׁשִ
ֵמַהְתָחָלה!

נעמי שמר
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ִעיר  ֲהָקַמת  ַבּ ָלנּו  ָך  ַחְסְדּ ִהְפֵלאָת  ׁשֶ ַעל  ְלָך  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים  ָהעֹוָלִמים,  ִרּבֹון 
ְעּתָ ִלְפֵני  ּפַ ה ִהׁשְ ל ָאִביב-ָיפֹו. ַאּתָ ם ּתֵ ׁשֵ ַאְרֵצנּו ּבְ ת-ַעם ּבְ דֹוָלה ּוְמפָֹאָרה ְוַרּבַ ּגְ
ֵני ִציֹון ַהְיָקִרים,  ָנה רּוַח ֵעָצה ּוְתבּוָנה ַעל ְקבּוַצת ּבֹוִנים ִמּבְ ָאה ׁשָ ְלַמְעָלה ִמֵמּ
ִאיָפָתם  ים ְשׁ ם עֹז ְוָעְצָמה ְלַהְגִשׁ ם ְלִעיר ִעְבִרית ַוֲחַנְנּתָ ַפת ַהּיָ ִלְתקַֹע ָיֵתד ַעל ׂשְ
ְוֶהֱעִמידּו  ִנים,  ְמֻתּקָ ְסָדִרים  ָבּה  ֶנֶפׁש,  ְוָקְבעּו  ּוִבְמִסירּות  ּוְגבּוָרה  אֶֹמץ  ּבְ זֹו 
ְוִלּמּוד,  ִחּנּוְך  ְלָבֵתי  ה,  ְוִלְתִפָלּ ְלתֹוָרה  ִעְבִרית,  ְלַתְרּבּות  ַנֲעִלים  מֹוָסדֹות 
ים  ְדָלה ָוִתיף,  ְוַרּבִ ה ָהִעיר ּגָ ה ְוִלְפֻעּלֹות ֶחֶסד. ְוִהֵנּ ֲעׂשֶ ת ַהּמַ ְלִמְסַחר ְוַלֲחרׁשֶ
ה  ִמיד הֹוִמּיָ ָאֶרץ. ּתָ ים ּבָ ז ַהַחּיִ ֵמַאֵחינּו ְוַאְחיֹוֵתינּו  ָנֲהרּו ֵאֶליָה ְוִנְהְיָתה ְלֶמְרּכַ
ָעֶריָה ְוַהְלמּות ֲעֵמִלים  ׁשְ ַמע ּבִ ְקָוה ִנׁשְ ים ּוְמֵלָאה ַחִיים ּוְתנּוָעה, קֹול ּתִ ֵמֲאָנׁשִ

ָוֶקיָה.   ׁשְ ה ּבִ ְרחֹובֹוֶתיָה ּוַמְרּכֶֹלת ַרּבָ ּבִ

ם ְלָיִמים ָיבֹואּו.  ָך ָעֵלינּו ּגַ ית, ְמׁשְֹך ַחְסְדּ ֵראׁשִ ה ּבְ ִמיד ַמֲעׂשֶ ָכל יֹום ּתָ ׁש ּבְ ַהְמַחּדֵ
ַדְרֵכי ַהָחְכָמה,  י ָהִעיר ְלהֹוִליָכּה ּבְ ֶביָה, ַהְדֵרְך ֶאת ָראׁשֵ ָהֵגן ַעל ִעיֵרנּו ְוַעל ּתֹוָשׁ
ָחר,  ַהּמָ ל  ׁשֶ ָהִעיר  ֵבי  ּוְמַעְצּ ַהּיֹום  ל  ׁשֶ ָהִעיר  ֵבי  ּתֹוׁשְ ָלנּו,  ֲעזֹר  ֶדק.  ְוַהּצֶ ר  ַהּיֹׁשֶ
ם, ּוָבֵרְך ֶאת ּתֹוְשֵבי ִעיֵרנּו  חֹוֵפי ַהּיָ ל ָהִעיר, ּכְ ַבע ׁשֶ נֹות ַהּטֶ מֹור ֶאת ַמְתּ ִלׁשְ
ת ִצּיֹון" - ִמי  תּוַלת ּבַ ר הּוא ָאָדם. "עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית ְבּ ֲאׁשֶ ַאֲהַבת ָאָדם ּבַ ּבְ

ִעיר ָהִעְבִרית ָהִראׁשֹוָנה ְלאֶֹרְך ָיִמים. ָאֵמן.  נֹות ּבָ יְך ִלְבנֹות ּוְלִהּבָ ן ְוַנְמׁשִ ִיֵתּ
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ית  ֵראִשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ ְמִדיַנת  ֶאת  ֵרְך  ָבּ ְוגֹוֲאלֹו.  ָרֵאל  ִיְשׂ צּור  ַמִים,  ָשּׁ ַבּ ֶשׁ ָאִבינּו 
ַלח  לֹוֶמָך, ּוְשׁ ת ְשׁ ָך, ּוְפרֹׁש ָעֶליָה ֻסַכּ ֶאְבַרת ַחְסֶדּ ֵתנּו. ָהֵגן ָעֶליָה ְבּ ֻאָלּ ְצִמיַחת ְגּ
ָפֶניָך. ַחֵזּק ֶאת  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ ֵנם ְבּ ֶריָה ְויֹוֲעֶציָה, ְוַתְקּ יָה, ָשׂ ָך ְלָראֶשׁ אֹוְרָך ַוֲאִמְתּ
ֵרם, ְוָנַתָתּ  ַעְטּ חֹון ְתּ נּו, ְוַהְנִחיֵלם ֱאלֵֹהינּו ְיׁשּוָעה ַוֲעֶטֶרת ִנָצּ י ֶאֶרץ ָקְדֵשׁ ְיֵדי ְמִגֵנּ
ָקד-ָנא  ָרֵאל ְפּ ית ִיְשׂ ל ֵבּ ֶביָה. ְוֶאת ַאֵחינּו ָכּ ְמַחת עֹוָלם ְליֹוְשׁ ָאֶרץ ְוִשׂ לֹום ָבּ ָשׁ
ן  ַכּ ַלִים ִמְשׁ זּוֵריֶהם, ְותֹוִליֵכם ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלִצּיֹון ִעיֶרָך ְוִלירּוָשׁ ָכל ַאְרצֹות ְפּ ְבּ
ם  ִמָשּׁ ַמִים,  ַהָשּׁ ְקֵצה  ִבּ ֲחָך  ִנַדּ ִיְהֶיה  ָך: "ִאם  ַעְבֶדּ ה  מֶשׁ תֹוַרת  ְבּ תּוב  ָכּ ַכּ ֶמָך,  ְשׁ

ֶחָך". ָאֵמן ֶסָלה. ם ִיָקּ ְצָך יהוה ֱאלֶֹהיָך ּוִמָשּׁ ְיַקֶבּ

ת י ש י א ה  כ ר ב

יךָ  ַחּיֶ ְרֶאה ּבְ עֹוָלְמָך ּתִ
א י ָהעֹוָלם ַהּבָ ְוַאֲחִריְתָך ְלַחּיֵ

ְוִתְקָוְתָך ְלדֹור ּדֹוִרים.
בּוָנה ה ּתְ ָך ֶיְהּגֶ ִלּבְ
ר ָחְכמֹות יָך ְיַדּבֵ ּפִ

ּוְלׁשֹוְנָך ַיְרִחיׁש ְרָננֹות
ָך ירּו ֶנְגּדֶ יָך ַיְיִשׁ ַעְפַעּפֶ

ְמאֹור ּתֹוָרה ֵעיֶניָך ָיִאירּו ּבִ
זַֹהר ָהָרִקיַע. ּוָפֶניָך ַיְזִהירּו ּכְ

יעּו ַדַעת ִשְֹפתֹוֶתיָך ַיּבִ
ִרים, ֲעלְֹזָנה ֵמיָשׁ ְוִכְליֹוֶתיָך ּתַ

מֹוַע ּוְפָעֶמיָך ָירּוצּו ִלְשׁ
יק יֹוִמין. ְבֵרי ַעִתּ ִדּ

תלמוד בבלי, ברכות יז עא
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מֹוהּו ִמּיֹום ֲהַרת עֹוָלם  א ָהָיה ֵכן ּכָ לֹּ ֵאל ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹות, ָנַתּתָ ְבָיֵדינּו ַהּכַֹח ֶשׁ
ית.   ַלֲהפְֹך ִסְדֵרי ְבֵראִשׁ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ  אֹת ֶאת ַהּשָׁ ִים ְלַרּפְ ּפַ ן ָלנּו ַהָחְכָמה ּוְתבּוַנת ַהּכַ א, ּתֵ ָאָנּ
ה ת ַהַחּמָ ְרּכַ ע ָעֵלינּו ּבִ ּפַ ְשׁ ּתֻ ֵדי ֶשׁ א ּכְ ַמּיָ ְרָקן ִלְשׁ ֵמֲעֹונֹוֵתינּו. ְיקּום ּפֻ

ים ְולֹא ְלָמֶות,  ְלַחּיִ
ִלְבָרָכה ְולֹא ִלְקָלָלה

ִלי ָדי.  ָרָכה ַעד־ּבְ ַמִים, ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ּבְ ח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהּשָׁ ֱאַמר: ֶאְפּתַ ֶנּ ֶשׁ
ִרי ָהֲאָדָמה. ִחת ָלֶכם ֶאת ּפְ ְולֹא־ַיְשׁ

ת  ֵני נַֹח,  ּוְפרֹׂש ֻסּכַ רּוִאים ּבְ ל ַהּבְ ִריְתָך ִעם ּכָ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים, ְזכֹר ָלנּו ּבְ
ים ְוָעֵלינּו,  ל ִמיֵני ַהַחּיִ לֹום ַעל ּכָ ַרֲחִמים ְושְָׁ

ָרֶאה  בֹוֵתיֶהם ְוָאז ּתֵ ָכל מֹוְשׁ ֵקם ּבְ ְשׁ ִכיָנה ְוַנַחל ֲעָדֶניך ּתַ ּ ִזיו ַהְשׁ ם ּבְ ָלּ ף ּכֻ ַהּקֵ
ְגָוִנין,  ֵאר ּבִ ׂש ּוִמְתּפָ ָעָנן - ָשׂ ת ֶבּ ֶשׁ ַהֶקּ

ב ָיִמים  נּו, אֹוָתנּו ְוֶאת ֶצֱאָצֵאינּו,  ֵליֵשׁ ים ְלֵאיָתנֹו ָהִראׁשֹון. ּוְתַזֵכּ ְוָיׁשּוב ֵעץ ַהַחּיִ
ַמִים ַעל ָהָאֶרץ.  יֵמי ַהּשָׁ ים ַעל ָהֲאָדָמה ּכִ ַרּבִ

רּוְך ֵחי ָהעֹוָלִמים. ּבָ
על פי הרב דוד זיידברג
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תפילות ושירים 
לחגים ומועדים
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ג  ח ל ת  ו ר נ ת  ק ל ד ה

ל יֹום  נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאָתּ ּבָ
טֹוב.

ה.  ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה יהוה ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעׄוָלם ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ת י ב ר ע  - ם  י ל ג ר ל ה  ד י מ ע ה ת  ל י פ ת

ֶתָך:  ִהּלָ יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ  ֲאדָׁני, ׂשְ

ה יהוה, ֱאלֵׁהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ֱאלֵהי ַאְבָרָהם, ֱאלֵהי  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָרה, ֱאלֵֹהי ִרְבָקה, ֱאלֵהי ָרֵחל ֵואלֵֹהי ֵלָאה. ָהֵאל  ִיְצָחק ֵואלֵהי ַיֲעקׁב. ֱאלֵֹהי ׂשָ

ּבׄור ְוַהּנׄוָרא, ֵאל ֶעְליׄון, ּגוֵמל ֲחָסִדים טוִבים וקֹוֵנה ַהּכל, ְוזׄוֵכר  דׄול ַהּגִ ַהּגָ
ַאֲהָבה.  מׄו ּבְ הֹות, ּוֵמִביא ּגׄוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ ַחְסֵדי ָאבׄות ְוִאּמָ
ָרה. ה יהוה, ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוֵעְזַרת ֹשָ רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן, ּבָ ֶמֶלְך עׄוֵזר ּומׄוׁשִ

יַע.  ה, ַרב ְלהׄוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ּבור ְלעׄוָלם ֲאדָני, ְמַחּיֶ ה ּגִ ַאּתָ
ם.  ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומׄוִריד ַהּגֶ ִ בחורף ַמּשׁ ל.   בקיץ מׄוִריד ַהּטָ

ים. סׄוֵמְך נׄוְפִלים ְורׄוֵפא  ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד, ְמַחּיֶ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
בּורׄות  ַעל ּגְ ֵני ָעָפר. ִמי ָכמׄוָך ּבַ ם ֱאמּוָנתׄו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים, ּוְמַקּיֵ חׄוִלים, ּוַמּתִ

ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה.  ּוִמי דׄוֶמה ָלְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ
ִתים.  ה ַהּמֵ ה יהוה, ְמַחּיֶ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיׄות ֵמִתים, ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ

ָלה.  ָכל יׄום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדׄוׁש ּוְקדׄוׁשִ ה ָקדׄוׁש ְוׁשִ ַאּתָ
דׄוׁש.  ה יהוה ָהֵאל ַהּקָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ל  נּו ִמּכָ נּו, ְורׄוַמְמּתָ ים, ָאַהְבּתָ אׄוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דול  ְמָך ַהּגָ נּו ַלֲעבׄוָדֶתָך, ְוׁשִ נּו ַמְלּכֵ ִמְצׄוֶתיָך, ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשׄונׄות, ְוִקּדַ ַהּלְ

דוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת.  ְוַהּקָ
בערבית של ליל יום טוב שחל במוצאי שבת מוסיפים: 

ן ָלנּו יהוה ֱאלֵהינּו  ּתֶ י ְרצוֶנָך, ַוּתִ ֶהם ֻחּקֵ ֵדנּו ַלֲעׂשות ּבָ ַלּמְ ֵטי ִצְדֶקָך, ַוּתְ ּפְ ַוּתוִדיֵענּו ִמׁשְ
ׂשון ּומוֲעֵדי  י ׂשָ ְנִחיֵלנּו ְזַמּנֵ ים ּוִמְצֹות טׄוִבים, ַוּתַ ִרים ְותׄורׄות ֱאֶמת, ֻחּקִ ִטים ְיׁשָ ּפָ ַאֲהָבה ִמׁשְ ּבְ
ת  ּבָ ת ׁשַ ַ ין ְקֻדּשׁ ת ּוְכבׄוד מוֵעד ַוֲחִגיַגת ָהֶרֶגל. ּבֵ ּבָ ת ׁשַ ַ נּו ְקֻדּשׁ י ְנָדָבה, ּתוִריׁשֵ קֶדׁש ְוַחּגֵ
 , ְלּתָ ּתָ ְוִהְבּדַ ׁשְ ה ִהְקּדַ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ֵ ִביִעי ִמּשׁ ְ , ְוֶאת יום ַהּשׁ ְלּתָ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ַ ִלְקֻדּשׁ

ָתְך.  ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ּתָ ֶאת ַעּמְ ׁשְ ְוִהְקּדַ
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ְמָחה,  תׄות ִלְמנּוָחה ּו)מׄוֲעִדים ְלׂשִ ּבָ ַאֲהָבה (בשבת ׁשַ ן ָלנּו יהוה ֱאלֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ
ה ְוֶאת יׄום)  ת ַהּזֶ ּבָ ַ ׂשׄון, ֶאת יׄום (בשבת ַהּשׁ ים ְלׂשָ ים ּוְזַמּנִ ַחּגִ

ה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו, ּצׄות ַהּזֶ בפסח ַחג ַהּמַ

ן ּתׄוָרֵתנּו, ה, ְזַמן ַמּתַ בּועׄות ַהּזֶ ָ בשבועות ַחג ַהּשׁ

ְמָחֵתנּו, ה, ְזַמן ׂשִ ּכות ַהּזֶ בסוכות ַחג ַהּסֻ

ְמָחֵתנּו, ה, ְזַמן ׂשִ ִמיִני ַחג ֲעֶצֶרת ַהּזֶ בשמיני עצרת ׁשְ

ַאֲהָבה) ִמְקָרא קֶדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. (בשבת ּבְ

ַמע,  ָ יַע, ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשׁ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבא ְוַיּגִ
ן  יַח ּבֶ ֵכר ִזְכרוֵננּו ּוִפְקדׄוֵננּו, ְוִזְכרון ֲאבוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ְוִזְכרון ָמׁשִ ֵקד ְוִיּזָ ְוִיּפָ

ָרֵאל ְלָפֶניָך,  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך, ְוִזְכרון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ְך, ְוִזְכרון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדָ ּדָ
יום לום, ּבְ ים טוִבים ּוְלׁשָ ִלְפֵליָטה ְלטוָבה ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחּיִ

ה. ּצות ַהּזֶ בפסח ַחג ַהּמַ

ה. בּועות ַהּזֶ ָ בשבועות ַחג ַהּשׁ

ה.  ּכות ַהּזֶ בסוכות ַחג ַהּסֻ

ה. ִמיִני, ַחג ֲעֶצֶרת ַהּזֶ בשמיני עצרת הׁשְ

ים  יֵענּו בו ְלַחּיִ ָזְכֵרנּו יהוה ֱאלֵהינּו ּבו ְלטוָבה, ּוָפְקֵדנּו בו ִלְבָרָכה, ְוהוׁשִ
י  יֵענּו ּכִ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוׁשִ טוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ

ה. י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ּכִ
ְמָחה  לום, ְלׂשִ ים ּוְלׁשָ ת מוֲעֶדיָך ְלַחּיִ ְרּכַ יֵאנּו יהוה ֱאלֵהינּו ֶאת ּבִ ְוַהּשִׂ

ר ָרִציָת ְוָאַמְרּתָ ְלָבְרֵכנּו.  ֲאׁשֶ ּוְלׂשׂשׄון ּכַ

נּו  ׁשֵ ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, (בשבת ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתנּו,) ַקּדְ
יׁשּוָעָתְך,  ֵחנּו ּבִ ּמְ ֵענּו ִמּטּוָבְך ְוׂשַ ּבְ תוָרָתְך, ׂשַ ן ֶחְלֵקנּו ּבְ ִמְצׄוֶתיָך, ּתֵ ּבְ

ַאֲהָבה  ֱאֶמת. ְוַהְנִחיֵלנּו יהוה ֱאלֵהינּו (בשבת ּבְ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ ְוַטֵהר ִלּבֵ
ְמחּו ְבָך  ָך, ְוִיׂשְ ת ּו) מוֲעֵדי ָקְדׁשֶ ּבָ ׂשֹון (בשבת ׁשַ ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ ּוְבָרצון,) ּבְ

ת ְו)  ּבָ ַ ׁש (בשבת ַהּשׁ ה יהוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ֶמָך. ּבָ י ׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ל ִיׂשְ ּכָ
ים.  ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ִיׂשְ
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ב ֶאת ָהֲעבוָדה  ֵעה. ְוָהׁשֵ ָתם ׁשְ ָרֵאל ְוִלְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ְרֵצה יהוה ֱאלֵהינּו ּבְ
ִמיד ֲעבוַדת  ָרצון, ּוְתִהי ְלָרצון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם ּבְ יֶתָך, ּוְתִפּלָ ִלְדִביר ּבֵ

ה יהוה,  רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים. ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיון ּבְ ָך.  ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ ָרֵאל ַעּמֶ ִיׂשְ
ִכיָנתו ְלִצּיון.  ֲחִזיר ׁשְ ַהּמַ

ה הּוא יהוה ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו  ַאּתָ מוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ
ר  ה הּוא ְלדֹר ָודֹר. נוֶדה ְלָך ּוְנַסּפֵ ֵענּו ַאּתָ ינּו ּוָמֵגן ִיׁשְ ְלעוָלם ָוֶעד, צּור ַחּיֵ

יָך  קּודות ָלְך ְוַעל ִנּסֶ מוֵתינּו ַהּפְ ָיֶדָך ְוַעל ִנׁשְ סּוִרים ּבְ ינּו ַהּמְ ֶתָך, ַעל ַחּיֵ ִהּלָ ּתְ
ָכל ֵעת, ֶעֶרב ָובֶקר ְוָצֳהָרִים.  ּבְ נּו, ְוַעל ִנְפְלאוֶתיָך ְוטובוֶתיָך ׁשֶ ָכל יום ִעּמָ ּבְ ׁשֶ
ינּו ָלְך. י ֵמעוָלם ִקּוִ י לא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ּכִ י לא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ַהְמַרֵחם ּכִ ַהּטוב ּכִ

ים יודּוָך  ִמיד ְלעוָלם ָוֶעד. ְוָכל ַהַחּיִ נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ ַרְך ְוִיְתרוַמם ׁשִ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ
ֱאֶמת, ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.  ְמָך ּבֶ ָלה, ִויַהְללּו ֶאת ׁשִ ּסֶ

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהודות.  ה יהוה ַהּטוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה הּוא ֶמֶלְך  י ַאּתָ ים, ּכִ ֹשִ ֵאי עֹוָלם ּתָ ל ּבָ ָך ְוַעל ּכָ ָרֵאל ַעּמֶ לֹום ָרב ַעל ִיֹשְ ׁשָ
ָכל ֵעת ּוְבָכל  ָרֵאל ּבְ ָך ִיֹשְ ֵעיֶניָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעְמּ לֹום. ְוטֹוב ּבְ ָאדֹון ְלָכל ַהׁשָּ

לום. ָ ּשׁ ָרֵאל ּבַ ה יהוה ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ לֹוֶמָך. ּבָ ׁשְ ָעה ּבִ ׁשָ
י ִתּדום,  ר ִמְרָמה, ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ֱאלַהי, ְנצור ְלׁשוִני ֵמָרע ּוׂשְ

י. ְוָכל  ְרּדֹף ַנְפׁשִ תוָרֶתָך ּוְבִמְצֹוֶתיָך ּתִ י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכל ּתִ י ּכֶ ְוַנְפׁשִ
ה ְלַמַען  ם. ֲעׂשֵ ְבָתּ ִבים ָעַלי ְלָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ַהחׄוׁשְ

ֶתָך, ְלַמַען  ָ ה ְלַמַען ְקֻדּשׁ ה ְלַמַען ּתוָרֶתָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעׂשֵ ֶמָך, ֲעׂשֵ ׁשְ
י ְלָפֶניָך,  יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני. ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלּבִ ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך–הוׁשִ

יהוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.
ֵבי  ל יֹוׁשְ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹׂשֶ

ֵתֵבל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.  
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ם  י ל ג ר ל ש  ו ד י ק

כשחל יו"ט בשבת מתחילין כאן: 

ּיֹום  ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ ָ י. ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ ִ ּשׁ ִ ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ַהּשׁ
ה. ַוְיָבֶרְך  ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבֹת ּבַ ׁשְ ה, ַוּיִ ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ַהּשׁ

ָרא ֱאלִֹהים  ר ּבָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ׁש אֹתֹו, ּכִ ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהּשׁ
ַלֲעׂשֹת.

כשחל יו"ט בחול מתחילין כאן: 

ַסְבִרי חברׄות ְוחבִרים 

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו  רּוְך ַאּתָ ֶפן. ּבָ ִרי ַהּגָ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ן  ּתֶ ִמְצֹוָתיו. ַוּתִ נּו ּבְ ׁשָ ל ָלׁשֹון ְוִקּדְ ל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמּכָ נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ
ים  ים ּוְזַמּנִ ְמָחה, ַחּגִ תֹות ִלְמנּוָחה ּו) מֹוֲעִדים ְלׂשִ ּבָ ַאֲהָבה (לשבת ׁשַ ָלנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ

ה ְוֶאת יֹום)  ת ַהּזֶ ּבָ ַ ׂשֹון, ֶאת יֹום (לשבת ַהּשׁ ְלׂשָ
ה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו  ּצֹות ַהּזֶ לפסח: ַחג ַהּמַ

ן ּתֹוָרֵתינּו  ה, ְזַמן ַמּתַ בּועֹות ַהּזֶ לשבועות: ַחג ַהׁשָּ

ְמָחֵתנּו  ה, ְזַמן ׂשִ ּכֹות ַהּזֶ לסוכות: ַחג ַהּסֻ

ְמָחֵתנּו  ה. ְזַמן ׂשִ ִמיִני ֲעֶצֶרת ַהּזֶ לשמ"ע ולש"ת: ׁשְ

ּתָ  ׁשְ י ָבנּו ָבַחְרּתָ ְואֹוָתנּו ִקּדַ ַאֲהָבה) ִמְקָרא קֶֹדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ּכִ (לשבת ּבְ
ׂשֹון  ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון) ּבְ ָך (לשבת ּבְ ת) ּומֹוֲעֵדי ָקְדׁשֶ ּבָ ים. (לשבת ְוׁשַ ל ָהַעּמִ ִמּכָ

ים. ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ת ְו)ִיׂשְ ּבָ ַ ׁש (לשבת ַהּשׁ ה יהוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ נּו. ּבָ ִהְנַחְלּתָ

ה.  ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
לסוכות:

ה.  ּכָ ּסֻ ב ּבַ נּו ֵליׁשֵ ִמְצׄוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה יהוה ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעׄוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

כשחל יו"ט במוצאי שבת מקדשין לפי סדר יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן: 

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו  רּוְך ַאּתָ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. ּבָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ין יֹום  ים. ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְ ְך, ּבֵ ין אֹור ְלחֹׁשֶ ין קֶֹדׁש ְלחֹול, ּבֵ יל ּבֵ ְבּדִ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהּמַ
, ְוֶאת יֹום  ְלּתָ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ַ ת ִלְקֻדּשׁ ּבָ ת ׁשַ ַ ין ְקֻדּשׁ ה, ּבֵ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ַהּשׁ
ֶתָך,  ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ּתָ ֶאת ַעּמְ ׁשְ ְלּתָ ְוִקּדַ . ִהְבּדַ ּתָ ׁשְ ה ִקּדַ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ֵ ִביִעי ִמּשׁ ְ ַהּשׁ

ין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש. יל ּבֵ ְבּדִ ה יהוה, ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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רוח סתיו 
ׁש, ֱהֵיה ָעצּוב.  ּיֵ ְתּבַ ַאל ּתִ

ְצָטֵער,  ְצָטֵער, ִאם ּתִ ַאל ּתִ
זֹאת, ַחּבּוּב,  זֹאת ִהיא עֹוָנה ּכָ

ָתו ְוֶזה עֹוֵבר.  ֶזה ַרק ַהּסְ

ֵליל ָהִעיר,  ֵלְך ֲעִריִרי ּבְ
ׂש ּכֹוָכב,  ט ָלרֹום, ַחּפֵ ַהּבֵ

ם ְלָצִעיר  ר ּגַ ר, ֻמּתָ ֻמּתָ
ָתו.  ְסּ ה ָזֵקן ּבַ ִלְהיֹות ִטּפָ

ָתו ִעם ֶהָעָנן  ֶזה ַהּסְ
ב,  ְוִעם ָהרּוַח ַהְמַיּבֵ

ה ְסָתם ִציִניָקן  ְוִאם ַאּתָ
ב.  ֵלּ ָכל זֹאת ֶזה צֹוֵבט ּבַ ּבְ

זֹאת  ֲאִויָרה ּכָ ה ּבַ ִהּנֵ
ֲעָרה ׁשּוב ֵאין אֹוְמִרים:  ַלַנּ

ה, מֶֹתק, ּבִֹאי ִלְרקֹד“ -  ּבָ ”ֵהי, ּבֻ
יִטי, ֵליל ְסָתִוים...“  א:“ַהּבִ ֶאּלָ

ֻטּיֹות“.  ֻטּיֹות, ׁשְ ה צֹוֵחק: ”ׁשְ ַאּתָ
ְתאֹם...“  ׁשּות, ”הֹו, ָמה ּפִ ִמן ִהְתַרּגְ

ּיֹות  ה ֵזר ְסָתַוּנִ ָאז ָלּמָ
ְלׁשֹום?  ה ׁשִ ַלְחּתָ ַלַיְּלּדָ ׁשָ

ָתו ִעם ֶהָעָנן...  ֶזה ַהּסְ

ם, ָחֵבר,  ְתַאּדֵ ְמָעה, ַאל ּתִ ּדִ
ְגרֹם ׁשּום ְנָזִקים.  ִהיא לֹא ּתִ
ם, לֹא יֹוֵתר“,  ׁשֶ ּתֹאַמר:“ֶזה ּגֶ
ֵנינּו זֹאת יֹוְדִעים.  ֲאָבל ֵהן ׁשְ

ָתו ִעם ֶהָעָנן...  ֶזה ַהּסְ

יחיאל מוהר / יוחנן זראי

סתיו יהודי 
ֶאֶרץ ֲאבֹוַתי ְסָתו ְיהּוִדי ּבְ

י ׁשֹוֵלַח ּבִ
ִרְמֵזי ֱאלּול.

י ְקָצת עֹות ּבִ ּגְ ּתַ ָבר ִמׁשְ ּכְ
ַטְנַטּנֹות ׁשֹוְרקֹות  ּפֹוִרים ַהּקְ ַהּצִ

ּפּוִרים. ל יֹום ַהּכִ ָהֶעֶצב ׁשֶ

ַמִים. ֲעֵרי ׁשָ ֹוָפרֹות ִלְפּתַֹח ׁשַ ּשׁ ַקע ּבַ ָאז ִיּתָ
ּוָפִנים ְיהּוִדּיֹות ִמן ַהּגֹוָלה

ה ר ֻנֶגּ ֲאַפְרּפַ ּבָ
א ֲאדֹון עֹוָלם. ּסֵ ְיַרֲחפּו ִלְפֵני ּכִ

ה  ׁשֹות ְוַתֲחנּוִנים ְוִניּצֹוצֹות ַהְרּבֵ ּוַבּקָ
עֶֹמק ֵעיֵניֶהן.  ְבּ

אברהם חלפי / יוני רכטר

ו י ת ס ר  ע ש   
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התחדשות  
ֶרת י ֻמְסּבֶ ְלּתִ ֲעֵיפּות ּבִ
ִים לֹא מּוָבן ְרּכַ יק ּבִ ּפִ

ּלֹא חֹוֶזֶרת ָעה ׁשֶ זֹו ׁשָ
ְלעֹוָלם - ֲאָבל

ה יֹוֵדַע ָך ַאּתָ ִלּבְ ּבְ
ה ּנָ ֵעֶבר ַלּפִ ּמֵ ׁשֶ
ה ַאֲהָבה ֲחָדׁשָ

יָנה. ַמְמּתִ

ׁש ַהּכֹל ים ִיְתַחּדֵ ַאֲחֵרי ַהַחּגִ
ׁשּו ְוָיׁשּובּו ְיֵמי ַהחֹל ִיְתַחּדְ

ָטר ְוָהֵאׁש ָהֲאִויר, ֶהָעָפר, ַהּמָ
ׁש. ְתַחּדֵ ה ּתִ ם ַאּתָ ה, ּגַ ם ַאּתָ ּגַ

ָך ּפֹוְרִחים ְלֶפַתע ַגּנְ ּבְ
מּוָרה ִעְרּבּוִבָיּה ּגְ ּבְ

ֵעץ ַהֲחלֹומֹות
ַעת טֹוב ָוַרע ְוֵעץ ַהּדַ

ֶליָך ל ַעל ּכֵ ּכֵ ִהְסּתַ
ָחֵצר  ַאְרּתָ ּבֶ ִהׁשְ ׁשֶ

ר. ְעּדֵ ם, ַהּמַ ּלָ יׁש, ַהּסֻ ּטִ ַהּפַ

ים... ַאֲחֵרי ַהַחּגִ

ּלֹא ִנְגַמר ע ׁשֶ ּסָ ּמַ ּבַ
דֹות ָהאֹור ל ּוׂשְ דֹות ַהּצֵ ין ׂשְ ּבֵ

ּלֹא ָעַבְרּתָ ֵיׁש ָנִתיב ׁשֶ
ֲעבֹר ּתַ ְוׁשֶ

עֹון ַחֶיּיָך עֹון ַהחֹול, ׁשְ ׁשְ
ו ְמאֹוֵתת ְלָך ַעְכׁשָ

ֶלת, ָלֶמד-ֵהא, ָלֶמד-ָוו. ָלֶמד-ּדָ

נעמי שמר

שיר תשרי
ים ּנִ ּתַ ַמִים ִמׁשְ ָ ַהּשׁ
ְלֵעיֵני ַהַחְקָלִאים.

ֵכִנים ִמְתּכֹוְנִנים ְ ַהּשׁ
ִמים ַהּנֹוָרִאים. ַלּיָ

ב ָעֶליָך הּו חֹוׁשֵ ִמיׁשֶ
יָך. ם ֶאת ַמֲעׂשֶ ְורֹוׁשֵ

ְמֵהָרה ְיָתה ּבִ ּבֹוא ַהּבַ
ִריָרה ִעם ָהרּוַח ַהּקְ

ְמֵהָרה ְיָתה ּבִ (ּבֹוא ַהּבַ
ִריָרה) ִעם ָהרּוַח ַהּקְ

ילֹות ִרינֹות ַמְבׁשִ ַמְנּדָ
מֹוֲעָדן. ס ּבְ ְרּדֵ ּפַ ּבַ

ֲעלֹות ּתַ ַהּמֹורֹות ִמׁשְ
ם. ְוהֹוְלכֹות ִליׁשֹן ֻמְקּדָ

ָבר ָרִאיִתי ַנְחִליֵאִלי ּכְ
ְואּוַלי ֶזה ַרק ִנְדֶמה ִלי

ר ֶאְתמֹול ּבַ עֹוד ַחְמִסין ִנׁשְ
דֹול ם ַהחֶֹפׁש ַהּגָ ּגַ

ר ֶאְתמֹול ּבַ (עֹוד ַחְמִסין ִנׁשְ
דֹול). ם ַהחֶֹפׁש ַהּגָ ּגַ

ְחלֹף? ְקֶרה ּוַמה ּיַ ַמה ּיִ
ִבים  ּתָ ׁשֹוֲאִלים ַהּכַ

ִביׁש ַהחֹוף אֶֹרְך ּכְ ּלְ ׁשֶ ּכְ
ִבים ַהֲחָצִבים. ִמְתַיּצְ

ִעּתֹוֵני ָהֶעֶרב ַמה ּבְ
ֶרת ַהּכֹוֶתֶרת? ְמַבּשֶׂ

ְמֵהָרה ְיָתה ּבִ ּבֹוא ַהּבַ
ִריָרה ִעם ָהרּוַח ַהּקְ

ְמֵהָרה ְיָתה ּבִ (ּבֹוא ַהּבַ
ִריָרה). ִעם ָהרּוַח ַהּקְ

 רחל שפירא
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גם השנה 
א ׁשֶ ָנה מֹוִריק ַהּדֶ ָנה ְוׁשָ ל ׁשָ ּכָ

ָטר. ה ְויֹוֵרד ַהָמּ ְועֹוָלה ַהַחּמָ
ת ׁשֶ ָנה ֲאָדָמה ִמְתַחּדֶ ָנה ְוׁשָ ל ׁשָ ּכָ

ין ֶהָחָצב ּוַמְזִהיב ֶהָהָדר. ַמְלּבִ
ים ָלרֹב ָנה נֹוָלִדים ֲאָנׁשִ ל ׁשָ ּכָ

ְנָאה. ִלְדָמעֹות ְוִלְצחֹוק - ְלַאֲחָוה ְוׂשִ
הּו ָהרֹוֶצה ַרק טֹוב ֵיׁש ִמיׁשֶ

ָנה. ם ַהׁשָּ ַגּ

לאה גולדברג 

  

אחד בספטמבר
ֶפר ִמְליוׁן ְיָלִדים הֹוְלִכים ַהּיוׁם ְלֵבית ַהּסֵ

ָיִדי ְוֶאָחד ֵמֶהם ַמֲחִזיק ּבְ

ּנּו רֹות ְוַיְלקּוט עֹור ָחָדׁש נֹוֵדף ִמּמֶ ֵריַח ַמְחּבָ
ָערֹו ֶהָחפּוף ְ ִהְתַרְגׁשּות עֹוָלה ִמשֹּ

חּוָסה ּמּו ְדּ ּתַ ת ֲחלֹומֹות ַקִיץ ׁשֶ ִאְוׁשַ
ים ַטּנִ ָליו ַהְקּ ֻסְליֹות ַסְנּדָ ְבּ

ָחְזָקה ֶאת ָיִדי ָחה, לֹוֶחֶצת ּבְ ה, ַהּלַ ַטּנָ ָיְדָך ַהְקּ

דּוַע ַחד ַהּיָ ֲאַנְחנּו ִנְכָנִסים ֶלָחֵצר ְוַהּפַ ׁשֶ ּכְ

ֵנינּו ְלַהְתִחיל ׁשּוב ֵמַהַהְתָחָלה, ַהּכֹל, ֲאַנְחנּו ׁשְ
מּול ָהעֹוָלם, עֹוד ֶרַגע ֶאָחד

ָך ה ְלַבְדּ ֶאֱעזֹב ֶאת ָיְדָך ְוִתְהֶיה ַאּתָ ִלְפֵני ׁשֶ
ָער מּול ָהעֹוָלם זּוז שֵֹ ֶבר ָקָטן ְגּ ּגֶ

ים ִנְכְנסּו ְלתֹוָכּה ַרּבִ ה ׁשֶ ִטי, ִאׁשָּ ַוֲאִני ָאֵסב ַמּבָ
ֲאָבל ִאיׁש לֹא ָיָצא ִמּתֹוָכּה ֵמעֹוָלם.

ְוֵאֵלְך.

אלישבע גרינבאום 

אדם באמת אינו צריך
יו ַחּיָ א ְלֵסֶפר ֶאָחד ּבְ ֱאֶמת ֵאינֹו ָצִריְך ֶאּלָ ָאָדם ּבֶ

תּוַח ְלֵעיָניו ֶפר ַהּפָ ּסֵ ִצים ְלֵעיָניו ּבַ יו ִנְקּבָ ל ַחּיָ ר ּכָ ֲאׁשֶ ּכַ
ף ְורֹוֶאה ְלֵעיָניו ף ַאַחר ּדַ ר הּוא קֹוֵרא ּבֹו ּדַ ֲאׁשֶ ּכַ

ף ף ַאַחר ּדַ מֹו ּדַ ֵאיְך יֹום ַאַחר יֹום ָרַדף ּכְ
תּוַח ְלֵעיָניו. ֶפר ַהּפָ ּסֵ ּבַ

ים ֶנֱאָסף ְוַאף לֹא ֶאָחד ֶנֱעָזב ּוְבַרֲחִמים ַרּבִ
ף ף ַאַחר ּדַ ּדַ

תּוַח ְלֵעיָניו ֶפר ַהּפָ ּסֵ ּבַ
י רֹוֶאה ְלֵעיָניו ּכִ

יו תּוַח ֵסֶפר ַחּיָ ּפָ
ים ֶנֱעָזב. ַרֲחִמים ַרּבִ ּבְ

אמיר גלבע

ו י ת ס ר  ע ש   
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בשנה הבאה
ֶסת       ְרּפֶ ב ַעל ַהּמִ ָאה ֵנׁשֶ ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ ּבַ

ִרים נֹוְדדֹות       ְוִנְסּפֹר ִצּפֳ
ֲחקּו ּתֹוֶפֶסת       ה ְיׂשַ ֻחְפׁשָ ְיָלִדים ּבְ

דֹות ִית ְלֵבין ַהּשָׂ ין ַהּבַ ּבֵ

ְרֶאה       ְרֶאה, עֹוד ּתִ עֹוד ּתִ
ה טֹוב ִיְהֶיה       ּמָ ּכַ

ָאה       ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ ָנה, ּבַ ָ ּשׁ ּבַ

ילּו ַעד ָהֶעֶרב       ים ַיְבׁשִ ֲעָנִבים ֲאֻדּמִ
ְלָחן       ֻ ׁשּו צֹוְנִנים ַלּשׁ ְוֻיּגְ

ֶרְך       אּו ַעל ֵאם ַהּדֶ ְורּוחֹות ְרדּוִמים ִיּשְׂ
ִנים ְוָעָנן       ִעּתֹוִנים ְיׁשָ

ְרֶאה       ְרֶאה, עֹוד ּתִ עֹוד ּתִ
ה טֹוב ִיְהֶיה       ּמָ ּכַ

ָאה       ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ ָנה, ּבַ ָ ּשׁ ּבַ

ּפֹות ָיַדִים       ָאה ִנְפרֹשֹ ּכַ ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ ּבַ
ָבן       ר, ַהָלּ ּגָ מּול ָהאֹור ַהּנִ

ָנַפִים       אֹון ּכְ ְפרֹשֹ ּבְ ֲאָנָפה ְלָבָנה ּתִ
תֹוָכן       ְזַרח ּבְ ֶמׁש ּתִ ֶ ְוַהּשׁ

ְרֶאה   ְרֶאה, עֹוד ּתִ עֹוד ּתִ
ה טֹוב ִיְהֶיה ּמָ ּכַ

ָאה   ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ ָנה ּבַ ָ ּשׁ ּבַ

אהוד מנור / נורית הירש      

ת   ו ח י ל ס ה ן  ו ד א

ִליחֹות ֲאדֹון ַהּסְ
ּבֹוֵחן ְלָבבֹות 
ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות
ּדֹוֵבר ְצָדקֹות 

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו 

ִנְפָלאֹות ָהדּור ּבְ
ֶנָחמֹות  ָוִתיק ּבְ

ִרית ָאבֹות זֹוֵכר ּבְ
ָליֹות  חֹוֵקר ּכְ

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו 

ִרּיֹות  טֹוב ּוֵמִטיב ַלּבְ
רֹות  ל ִנְסּתָ יֹוֵדַע ּכָ

ּכֹוֵבׁש ֲעֹונֹות
לֹוֵבׁש ְצָדקֹות 

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו 

ּיֹות  ָמֵלא ַזּכִ
נֹוָרא ְתִהּלֹות 

סֹוֵלַח ֲעֹונֹות
ֵעת ָצרֹות  עֹוֶנה ּבְ

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו 

ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות
צֹוֶפה ֲעִתידֹות 
קֹוֵרא ַהּדֹורֹות
רֹוֵכב ֲעָרבֹות 
ִפּלֹות ׁשֹוֵמַע ּתְ
עֹות  ִמים ּדֵ ּתְ

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו
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ל  ל ה ה ך  ו ת מ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ י טֹוב     הֹודּו ַליהוה ּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ָרֵאל   יֹאַמר ָנא ִיׂשְ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן  
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי יהוה  

ְרָחב ָיּה. ָעָנִני ַבּמֶ הּ    ַצר, ָקָראִתי ּיָ ִמן ַהּמֵ
ה ִלי ָאָדם. ֲעׂשֶ ַמה ּיַ יהוה ִלי, לֹא ִאיָרא 

ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי. עְֹזָרי  יהוה ִלי ּבְ
ָאָדם. טַֹח ּבָ ִמּבְ יהוה  טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ

ְנִדיִבים. טַֹח ּבִ ִמּבְ יהוה   טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ
י ֲאִמיַלם. ם יהוה ּכִ ׁשֵ ּבְ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני  ּכָ
י ֲאִמיַלם. ם יהוה ּכִ ׁשֵ ּבְ ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני 

י ֲאִמיַלם. ם יהוה ּכִ ׁשֵ ֵאׁש קֹוִצים, ּבְ ּדֲֹעכּו ּכְ ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים     
ַויהוה ֲעָזָרִני. חֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל   ּדָ

ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. י ְוִזְמָרת ָיּה      ָעּזִ
ה ָחִיל. יִקים.  ְיִמין ְיהָוה עֹׂשָ ָאֳהֵלי ַצּדִ ּבְ ה ִויׁשּוָעה  קֹול ִרּנָ

ה ָחִיל. ְיִמין יהוה עֹׂשָ ְיִמין יהוה רֹוֵמָמה   
י ָיּה. ר ַמֲעׂשֵ ַוֲאַסּפֵ י ֶאְחֶיה  לֹא ָאמּות ּכִ
ֶות לֹא ְנָתָנִני. ְוַלּמָ הּ  י ּיָ ַרּנִ ַיּסֹר ִיּסְ

ָאבֹא ָבם, אֹוֶדה ָיּה. ֲעֵרי ֶצֶדק     ְתחּו ִלי ׁשַ ּפִ
יִקים ָיבֹאּו בֹו. ַצּדִ ַער ַליהוה      ַ ֶזה ַהּשׁ

ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ַוּתְ י ֲעִניָתִני      אֹוְדָך ּכִ
ה. ּנָ ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ ֶאֶבן, ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים     

ֵעיֵנינּו. ִהיא ִנְפָלאת ּבְ ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה ּזֹאת 
ְמָחה בֹו. ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ה יהוה    ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ

א. יָעה ָנּ א יהוה הֹוִשׁ ָאָנּ א    יָעה ָנּ א יהוה הֹוִשׁ ָאָנּ
א.  א יהוה ַהְצִליָחה ָנּ ָאָנּ א   א יהוה ַהְצִליָחה ָנּ ָאָנּ

ה ֵאל.  י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ ר, ּכִ ְמָך ָנֶאה ְלַזּמֵ י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלׁשִ ּכִ
חֹות. ּבָ ׁשְ ּתִ ל ּבַ ה יהוה ֶמֶלְך ְמֻהּלָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ח
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ק
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ת
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ה  כ ו ס ב ה  כ ר ב

ה.  ּכָ ּסֻ ב ּבַ נּו ֵליׁשֵ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

טוב לאדם
ָדד. ַעם ּבָ טֹוב ָלָאָדם ֱהיֹות ּפַ

ָרט, לֹא ֵסֶפר, לֹא ֵרַע, לֹא ִצּבּור ְולֹא ּפְ
ְלָבד, ב ַרק ּבִ ַרק הּוא ִעם ִלּבֹו, ִעם ַהֵלּ

ָדד. ַעם ּבָ טֹוב ָלָאָדם ֱהיֹות ּפַ

ָכָסיו, ַעם ֵריק ִמְנּ י ֵיֵצא ּפַ ְוטֹוב ּכִ
ב. ֶדה, לֹא ִנְדָרׁש, לֹא ַחּיָ ִית, לֹא ׂשָ לֹא ּבַ

יב ֶאל ִלּבֹו ְוַיֲחִריׁש ֶחֶרׁש ַרב ַרק ַיְקׁשִ
ָכָסיו. י ֵיֵצא ָהָאָדם ִמְנּ טֹוב ּכִ

 
יב ֶאל ִלּבֹו ְוָיִבין ְלַחָיּיו י ַיְקׁשִ ּכִ
ב. ר ֵיׁש ְוָיחּוׁש ַמה ַחּיָ ְוֵיַדע ֲאׁשֶ

זלמן שזר

שלומית בונה סוכה
ה,  לֹוִמית ּבֹוָנה ֻסּכָ ׁשְ

ה  מּוֶאֶרת ִויֻרּקָ
ן ִהיא ֲעסּוָקה ַהּיֹום.  ַעל ּכֵ

ה,  ְוֵאין זֹו ְסָתם ֻסּכָ
ה  מּוֶאֶרת ִויֻרּקָ

לֹום. ת ׁשָ לֹוִמית ּבֹוָנה ֻסּכַ ׁשְ

ים,  ח ָלׂשִ ּכַ ׁשְ ִהיא לֹא ּתִ
לּוָלב ַוֲהָדִסים 

ל ֲעָרָבה ָירֹק  ָעָנף ׁשֶ
תֹוְך ָעָליו,  ִרּמֹון ּבְ
ָתו  רֹות ַהּסְ ְוָכל ּפֵ

ִנים ָרחֹוק. ְסּתָ ִעם ֵריַח ּבֻ

לֹוִמית ּתֹאַמר,  ְ ּשׁ ּוְכׁשֶ
יטּו, ֶזה ִנְגַמר  ַהּבִ

ְתאֹם  ָבר ִנְפָלא ּפִ ִיְקֶרה ּדָ
ֲהמֹוִנים  ם ּבַ ּלָ ֵכִנים, ּכֻ ְ ָיבֹואּו ַהּשׁ

ם ִיְהֶיה ָמקֹום. ּוְלֻכּלָ

ָכְך,  ְוָאז ִמּתֹוְך ַהּסְ
ָיִציץ לֹו ְוִיְזַרח 

ַיֲהלֹם  ִהיר ּכְ ּכֹוָכב ּבָ
ָלִאים,  ת ּפְ לֹום, ֻסּכַ ׁשָ

ִעים  ַמה ּטֹוב ּוַמה ָנּ
לֹום ת ׁשָ ְנָתה ֻסּכַ לֹוִמית ּבָ ׁשְ

נעמי שמר
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ה  ר ו ת ת  ח מ ש ל ת  ו פ ק ה ר  ד ס

ַבּדֹו.  י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ֵאין עֹוד ִמּלְ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ ַאּתָ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. דֹולֹות ְלַבּדֹו - ּכִ ה ִנְפָלאֹות ּגְ ְלעֹׂשֵ

יָך. ַמֲעׂשֶ מֹוָך ָבֱאלִֹהים ֲאדָֹני ְוֵאין ּכְ ֵאין ּכָ
יו. ַמֲעׂשָ ַמח ְיהָֹוה ּבְ ְיִהי ְכבֹוד יהוה ְלעֹוָלם ִיׂשְ

ה ְוַעד עֹוָלם. ם יהוה ְמבָֹרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ
נּו. ׁשֵ ר ָהָיה ִעם ֲאבֹוֵתינּו, ַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַאל ִיּטְ ֲאׁשֶ נּו, ּכַ ְיִהי יהוה ֱאלֵֹהינּו ִעּמָ

ָך,  ם ָקְדׁשֶ יֵלנּו ִמן ַהּגֹוִים, ְלהֹודֹות ְלׁשֵ ֵצנּו ְוַהּצִ ֵענּו, ְוַקּבְ יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוִאְמרּו: הֹוׁשִ
ֶתָך. ְתִהּלָ ַח ּבִ ּבֵ ּתַ ְלִהׁשְ

יהוה ֶמֶלְך יהוה ָמָלְך יהוה ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד.
לֹום. ָ ן, יהוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ יהוה עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

ְוִיְהיּו ָנא ֲאָמֵרינּו ְלָרצֹון ִלְפֵני ֲאדֹון ּכֹל.
ֶניָך. ְנֶאיָך ִמּפָ ה: קּוָמה ְיהָֹוה ְוָיֻפצּו אְֹיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמׂשַ ְנסַֹע ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ַוְיִהי ּבִ

ָך. ה ַוֲארֹון ֻעּזֶ קּוָמה יהוה ִלְמנּוָחֶתָך ַאּתָ
נּו. ׁשּו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרּנֵ ּכֲֹהֶניָך ִיְלּבְ

יֶחָך. ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ׁשֵ ָך ַאל ּתָ ִוד ַעְבּדֶ ֲעבּור ּדָ ּבַ
ינּו לֹו, ָנִגיָלה  יֵענּו. ֶזה יהוה ִקּוִ ינּו לֹו ְויֹוׁשִ ה ֱאלֵֹהינּו ֶזה, ִקּוִ ּיֹום ַההּוא: ִהּנֵ ְוָאַמר ּבַ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ְוִנׂשְ
ָכל ּדֹור ָודֹור. ָך ּבְ ְלּתְ ל עֹוָלִמים, ּוֶמְמׁשַ ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכָ

ָלִים. ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר יהוה ִמירּוׁשָ ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ ּכִ
ָלִים. ְבֶנה חֹומֹות ְירּוׁשָ ָאב ָהַרֲחִמים ֵהיִטָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון, ּתִ

א, ֲאדֹון עֹוָלִמים. ׂ ָטְחנּו, ֶמֶלְך ֵאל ָרם ְוִנּשָ י ְבָך ְלַבד ּבָ ּכִ

הקפה א':

א יהוה ֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו.  א, יהוה ַהְצִליָחה ָנא. ָאּנָ א ָאּנָ יָעה ּנָ א יהוה הֹוׁשִ ָאּנָ
א, ּבֹוֵחן ְלָבבֹות ַהְצִליָחה ָנא. ּגֹוֵאל ָחָזק ֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו. יָעה ּנָ ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹות הֹוׁשִ

הקפה ב':

ְלבּוׁשֹו ַהְצִליָחה ָנא. ָוִתיק ְוָחִסיד ֲעֵננּו ְביֹום  א, ָהדּור ּבִ יָעה ּנָ ּדֹוֵבר ְצָדקֹות הֹוׁשִ
ָקְרֵאנּו.

הקפה ג':

ים ַהְצִליָחה ָנא. טֹוב ּוֵמִטיב ֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו. ִלּ א, חֹוֵמל ּדַ יָעה ּנָ ר הֹוׁשִ ַזְך ְוָיׁשָ
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ְדמּותֹו  יט ּבִ יתֹו ִהּבִ ֶנֱאַמן ּבֵ
ם ְנבּוָאתֹו ַמְרָאה ְמִאיָרה  ּגַ

ַאֲהַבת ֵאל  ָרֵאל ּבְ ַמח ִיׂשְ ִיׂשְ
י הּוא ַמְנִחיל ֶאל לֹוְמֵדי תֹוָרה  ּכִ

ֶבר ַעל ִיְצרֹו ּגֹוֵבר  ֵרי ַהּגֶ ַאׁשְ
ּתֹוָרה  ִרים ּדֹוֵבר ּבֹוֵחר ּבַ ֵמיׁשָ

ִמיָמה ה ְנִעיָמה ּתֹוָרה ּתְ ַרּבָ
יָמה ַעִין ְמִאיָרה.  ִתי ַמְחּכִ ּפֶ

ר' רפאל ברוך טולדנו

הקפה ד':

יר ְוָנאֹור ַהְצִליָחה ָנא. לֹוֵבׁש ְצָדקֹות ֲעֵננּו ְביֹום  ּבִ א, ּכַ יָעה ּנָ בֹות הֹוׁשִ יֹוֵדַע ַמֲחׁשָ
ָקְרֵאנּו.

הקפה ה':

יר ַהְצִליָחה ָנא. סֹוֵמְך נֹוְפִלים ֲעֵננּו ְביֹום  א, ָנאֹור ְוַאּדִ יָעה ּנָ ֶמֶלְך עֹוָלִמים הֹוׁשִ
ָקְרֵאנּו.

הקפה ו': 

יל ַהְצִליָחה ָנא. צּור עֹוָלִמים ֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו. א, ּפֹוֶדה ּוַמּצִ יָעה ּנָ ים הֹוׁשִ ּלִ עֹוֵזר ּדַ
הקפה ז': 

ִרית ֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו.  א, ַרחּום ְוַחּנּון ַהְצִליָחה ָנא. ׁשֹוֵמר ַהּבְ יָעה ּנָ ָקדֹוׁש ְונֹוָרא הֹוׁשִ
יו ֲעֵננּו ְביֹום  ַמֲעׂשָ ִמים ּבְ יף ָלַעד ַהְצִליָחה ָנא. ּתָ ּקִ א, ּתַ יָעה ּנָ ִמיִמים הֹוׁשִ ּתֹוֵמְך ּתְ

ָקְרֵאנּו.

אשורר שירה
יָרה ִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה   ֲאׁשֹוֵרר ׁשִ

ה ּוָבָרה  ז ְיָקָרה ַזּכָ ִמּפָ

ַעּמֹו  ַחר ּבְ מֹו ּבָ ֶנֱאָמן ׁשְ
ה ִנְבָחָרה  מֹו ֻאּמָ ִלְהיֹות לֹו ִלׁשְ

ְכבֹודֹו, ַעל ִסיַני הֹודֹו  ִנְגָלה ּבִ
ל ּתֹוָרה  ָקָרא ְלַעְבּדֹו, ְלַקּבֵ

ָנּה ָלנּו ַעל ַיד רֹוֵענּו  ִנּתְ
ה  ִחיר ָהֻאּמָ נּו ּבְ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ
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ִעּתֹו ּוְלָבֵרְך ֵאת ּכֹל  ַמִים ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ּבְ ָ ח יהוה ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת ַהּשׁ ִיְפּתַ
ַמֲעֶשה ָיֶדָך.

י ִאם ִהְרָוה ֶאת ָהָאֶרץ  ה לֹא ָיׁשּוב ּכִ ּמָ ַמִים ְוׁשָ ָ ֶלג ִמן ַהּשׁ ֶ ם ְוַהּשׁ ׁשֶ ר ֵיֵרד ַהּגֶ ֲאׁשֶ י ּכַ ּכִ
י לֹא  ר ֵיֵצא ִמּפִ ן ִיְהֶיה ְדָבִרי ֲאׁשֶ ְוהֹוִליָדּה ְוִהְצִמיָחּה ְוָנַתן ֶזַרע ַלּזֵֹרַע ְוֶלֶחם ָלאֵֹכל. ּכֵ

יו. ַלְחּתִ ר ׁשְ י ְוִהְצִליַח ֲאׁשֶ ר ָחַפְצּתִ ה ֶאת ֲאׁשֶ י ִאם ָעׂשָ ָיׁשּוב ֵאַלי ֵריָקם ּכִ
ה ְוָכל ֲעֵצי  ָבעֹות ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרּנָ לֹום ּתּוָבלּון, ֶהָהִרים ְוַהּגְ ְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבׁשָ י ְבׂשִ ּכִ

ֶדה ִיְמֲחאּו ָכף.  ַהּשָׂ
ֲחֵלי ַמִים ֹוֶתה ִלְרָוָיה ִמּנַ ַהּשׁ ְלֵגי ַמִים  תּול ַעל ּפַ ּוְכֵעץ ׁשָ

ִים! ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמָ הֹוי ּכָ ַמִים  ׁשּוִלים ּכְ ְבֵרי ּתֹוָרְתָך ַהּמְ ה ּדִ ּתֶ ִנׁשְ

ם: ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ ַמּשׁ ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו   ַאּתָ ׁשָ
אמן ִלְבָרָכה ְולֹא ִלְקָלָלה:  
אמן ים ְולֹא ְלָמֶות:   ְלַחּיִ
אמן ְלׂשַבע ְולֹא ְלָרזֹון:  

גשם בעתו 
א ִאּתֹו  ה ֶעֶצב ּבָ ּמָ ִעּתֹו, ּכַ ם ּבְ ׁשֶ ּגֶ

ַהּכֹל ָעַצר, ַהּכֹל ָעַמד, 
ַמן.  ּזְ א לֹו ּבַ ם ּבָ ׁשֶ ַרק ַהּגֶ

ת  לֹו לֹא ִאְכּפַ
ם ַקר ְמאֹוד  ילֹות ׁשָ ֵלּ ּבַ ׁשֶ
ה ִלְבּכֹות  חֹולֹות ָקׁשֶ ּבַ ׁשֶ
ק  ֵאין ַעל ִמי ְלִהְתַרּפֵ ׁשֶ
ם ּדֹוֵפק.  ׁשֶ חּוץ ַהּגֶ ּבַ ׁשֶ ּכְ

ָך ְוֵתן ֵמאֹוְרָך ן ֵמֻחּמְ ּתֵ
ָרָכה  ם ּבְ ׁשֶ דֹות ַרק ּגֶ ן ַלּשָׂ ּתֵ

ָיד ְרָחָבה  ָך ּבְ ּתְ ן ִמִפּ ּתֵ
ְוֵתן ָלנּו ְזַמן ָלַאֲהָבה 

ָכה טֹוב  ּכָ ִעּתֹו, ְואֹוְמִרים ׁשֶ ם ּבְ ׁשֶ ּגֶ
ן  ֶגד ַקִיץ, ְסֶוֶדר ָיׁשָ ַעל ּבֶ

ם.  ב ֵמֵאי-ׁשָ יס ִמְכּתָ ּוַבִכּ
ם ָמתֹוק  ׁשֶ ּגֶ

ִמי  ׁשְ ק אֹותֹו ּבִ ֵ ם ַנׁשּ ׁשֶ ּגֶ
ִנים  ף ֶאת ַהּפָ ם ַלּטֵ ׁשֶ ּגֶ

ִעּתֹו  ם ּבְ ׁשֶ ֵהֵבאָת ּגֶ
ָאז ָהֵבא, ָהֵבא ִלי אֹותֹו.

ָך ְוֵתן ֵמאֹוְרָך...  ן ֵמֻחּמְ ּתֵ

תלמה אליגון רוז / קובי אושרת
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ל  ט ה ת  ל י פ ת

ל. יַע ּומֹוִריד ַהָטּ י ַרב ְלהֹוִשׁ לֹום ַטל. ִכּ ם, ּובֹא ְבָשׁ ֶשׁ לֹום ֶגּ ֵלְך ְלָשׁ
ָפִתי.  יָרה ְשׂ ְבָרִתי, ְוַאְגִבּ ים ִדּ יָרִתי, ְוָאִשׂ יר ִשׁ ָאִשׁ

ל. ָטּ ַזּל ַכּ ְלצּור ְיׁשּוָעִתי, ּוְביֹום ִאְמָרִתי, ִתּ
תֹוְך ַעם ֵאל.  בֹוְדָך ָהֵאל, ׁשֹוֵכן ְבּ ם ְכּ י ֵשׁ ִכּ

ְוַתֲעִמיד ִמיָכֵאל, ְוִתְהֶיה לֹו ְלגֹוֵאל 
ל. ָרֵאל,  ֱהֵיה ַכָטּ ַהּיֹום ְלִיְשׂ

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו
ִאיר ֲאָדָמה, ַטְלֵלי אֹוָרה ָתּ ְבּ
ָבֵרְך ֲאָדָמה, ַטְלֵלי ְבָרָכה ְתּ ְבּ

ִגיל ֲאָדָמה, ַטְלֵלי ִגיָלה ָתּ ְבּ
ן ֲאָדָמה, ַדֵשּׁ ַטְלֵלי ִדיָצה ְתּ ְבּ
ר ֲאָדָמה, ַהֵדּ ַטְלֵלי הֹוד ְתּ ְבּ

ַוֵעד ֲאָדָמה, ַטְלֵלי ַוַעד טֹוב ְתּ ְבּ
ר ֲאָדָמה, ַזֵמּ ַטְלֵלי ִזְמָרה ְתּ ְבּ
ַחֶיּה ֲאָדָמה, ַטְלֵלי ַחִיּים ְתּ ְבּ

ִטיב ֲאָדָמה, ַטְלֵלי טֹוָבה ֵתּ ְבּ
יַע ֲאָדָמה, ַטְלֵלי ְיׁשּוָעה ּתֹוִשׁ ְבּ

ל ֲאָדָמה. ַכְלֵכּ ָלה ְתּ ַטְלֵלי ַכְלָכּ ְבּ

א הֹוִריֵדהּו  ָאָנּ
ְלאֹוָרה. ִלְבָרָכה. ְלִגיָלה. ְלִדיָצה. ְלהֹוד. ְלַוַעד טֹוב. ְלִזְמָרה. ְלַחִיּים טֹוִבים. ְלטֹוָבה. 

ל, ִלְבָרָכה:  יַע, מֹוִריד ַהּטָ ה הּוא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַרב ְלהֹוִשׁ ַאָתּ מֹו ֶשׁ ָלה. ְכּ ִליׁשּוָעה. ְלַכְלָכּ
 

  

ל. יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהָטּ ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ַמִשּׁ ַאָתּ ָשׁ
אמן ִלְבָרָכה ְולֹא ִלְקָלָלה. 
אמן ְלַחִיּים ְולֹא ְלָמֶות.  
אמן ְלׂשַֹבע ְולֹא ְלָרזֹון.  
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ף ר ו ח ר  ע ש   

והגשם יבוא
ל ָוֶאֶבן  ַמֵקּ

ָאַבד  ִביל ׁשֶ ְ ְוַהּשׁ
ְסלּול  ֶזה סֹוף ַהּמַ

זֹו ִטּפֶֹנת ְלַבד 

ֶבר ְזכּוִכית  ֶזהּו ׁשֶ
ים ְוֶזה אֹור  ֶזה ַחּיִ

ְוֶזה ַלְיָלה ֶזה ָמֶות 
ֶזה חֹם ְוֶזה קֹר 

ּפֹוֵרַח  ֶזה ָהֵעץ ׁשֶ
ֶרְך  ֶזה ׁשּוָעל ַעל ַהּדֶ

ח  ן ִנְפּתַ ִנּצָ
ֶרת  ְוִצּפֹור ְמַזּמֶ

ֶזהּו ַיַער ָהרּוַח 
ֶזה ְסָתו ְוֶזה ֶסַלע 

ה  ִריָטה ּוַמּכָ ּוׂשְ
ה  ֵאֶלּ ּכָ ָבִרים ׁשֶ ֵיׁש ּדְ

ב לֹו  ְוָהרּוַח נֹוׁשֵ
ֶרְך  י ַעל ַהּדֶ ָחְפׁשִ
ֶזה ָהאֹור ֶהָחָלל 

ָהֲאִויר ְוָהָאֶרץ 

ם ָיבֹא  ׁשֶ ְוַהּגֶ
ֵאב  ל ּכְ טֹף ּכָ ְוִיׁשְ
ם  ּתַ ַתח ׁשֶ ֶזה ַהּמֶ
ב  ֵלּ ּבַ ְמָחה ׁשֶ זֹו ׂשִ

ֵתף ָמקֹום  ּכָ
ר ְוָהֶעֶצם  ׂשָ ַהּבָ

ִביׁש  ל ַהּכְ ִליָלה ׁשֶ ַהּסְ
ל ָהֶאֶבן  ִריָקה ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ה  ל ִטּפָ ְוִטְפטּוף ׁשֶ
ל ָזָהב  ְוִנְצנּוץ ׁשֶ

ל ַהֵחץ  ָוח ׁשֶ ְוַהּטְ
ָרב  ַהִהּמּור ְוַהּקְ

ֵאר  ית ַהּבְ ְוַתְחּתִ
ָאַבד  ִביל ׁשֶ ְ ְוַהּשׁ

ְסלּול  ֶזהּו סֹוף ַהּמַ
זֹו ִטּפֶֹנת ְלַבד

ֲחִנית 
ַמְסֵמר 

ה ְוִנּתּור  ְנֻקּדָ
ה  ְוִטְפטּוף ְוִטּפָ

ּפּור  ֶזה הּוא סֹוף ַהּסִ

ִאית ֲעמּוָסה  ָ ַמׂשּ
אֹור ַהּבֶֹקר ָהַרְך 

ִיל  ּוְבאֶֹפל ַהּלַ
ח  ל ֶאְקּדָ ה ׁשֶ ְיִרּיָ

ָהר  ְכׁשּוְך ַהּנָ ְוׁשִ
ְוִנְצנּוץ ַהּכֹוָכב 
ְפִנים  ַחד ּבִ ְוַהּפַ

ב  ֶזה ָאבּוד ְוֶזה ׁשָ

ִית  ל ַהּבַ ְרטּוט ׁשֶ ַהּשִׂ
ה  ִמּטָ ַהּגּוף ּבַ
ְוַהּבֹץ ְוַהּבֹץ 

ְוָהאֹוטֹו ִנְתַקע 

חֹות  ָלצּוף, ִלׂשְ
קַֹע  יְך לֹא ִלׁשְ ְלַהְמׁשִ

ָנף  ּוְמעֹוף ַהּכָ
בֹוּהַ  זֹון, ֵנץ ּגָ ִחּלָ

ם ָיבֹוא  ׁשֶ ְוַהּגֶ
ֵאב  ל ּכְ טֹף ּכָ ְוִיׁשְ

ים  ל ַחּיִ ַהְבָטָחה ׁשֶ
ב  ֵלּ ּבַ ְמָחה ׁשֶ ַהּשִׂ

ל ַהּתּות  ְוָאדֹם ׁשֶ
ל ָהאֹור  ׁשֶ
ל ָהֵאׁש  ׁשֶ

ִאם ִנְחֶיה לֹא ָנמּות 
י ִנְחֶיה  לֹא ָנמּות ּכִ

ם ָיבֹוא  ׁשֶ ְוַהּגֶ
ֵאב  ל ּכְ טֹף ּכָ ְוִיׁשְ

ים  ל ַחּיִ ַהְבָטָחה ׁשֶ
ב  ֵלּ ּבַ ְמָחה ׁשֶ ַהּשִׂ

ל ָוֶאֶבן  ַמֵקּ
ָאַבד  ִביל ׁשֶ ּוׁשְ

ְסלּול  ֶזה הּוא סֹוף ַהּמַ
אן ְלַבד  ִלְהיֹות ּכָ

ָהֲאִויר ְוַהחֶֹפׁש 
ּובֶֹקר ְוֶעֶרב 

ם ְוָהאֶֹפק  ְוַהּיָ
ֶרְך  יר ְוַהּדֶ ִ ְוַהּשׁ

ם ָיבֹוא  ׁשֶ ְוַהּגֶ
ֵאב  ל ּכְ טֹף ּכָ ְוִיׁשְ

ים  ל ַחּיִ ַהְבָטָחה ׁשֶ
ֵלב  ּבַ ְמָחה ׁשֶ ַהּשִׂ

ֵאׁש 
ֶאֶבן 
אֹור 
ַמִים 
ֵחץ 

ֶרְך  ּדֶ
ַיַער 
ַיִין 

ַרח  ּפֶ
ר  ּכֹׁשֶ

ֶמׁש  ׁשֶ
אֹור 

ֶעֶצב 
ֶסַלע 
ֶקֶצב 

קֹר 

ם ָיבֹא  ׁשֶ ְוַהּגֶ
ֵאב  ל ּכְ טֹף ּכָ ְוִיׁשְ

ים  ל ַחּיִ ַהְבָטָחה ׁשֶ
ב... ֵלּ ּבַ ְמָחה ׁשֶ ַהּשִׂ

אנטוניו קרלוס ז'ובים / 

עלי מוהר
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דצמבר
 ֵריַח ָים ְורּוַח ְסָתו

ּפּוֵחי ָזָהב ל ּתַ ּוִמיץ ׁשֶ
ּוִמין ַסְגִריר ָמתֹוק ָחמּוץ

ִית ֱאֵלי חּוץ ְך ִמּבַ מֹוׁשֵ
ָלֶלֶכת ֶלֶכת ְוִלְנׁשֹם

חֹל ָאדֹם. ִקיעֹות ּכָ ֲאִויר ׁשְ

ק, ִקיעֹות, ִניחֹוַח ּדַ ֲאִויר ׁשְ
ה ִנְפַסק. ם ֶזה ַעּתָ ׁשֶ ַהּגֶ

ל, ּכֵ ֲעֵלה ְוׁשּוט ְוִהְסּתַ
ֵבל. ַעד ַמה ָיָּפה ִהיא ַהּתֵ

ל, ּכֵ ֲעֵלה ְוׁשּוט ְוִהְסּתַ
ֵבל. ַעד ַמה ָיָּפה ִהיא ַהּתֵ

ִנים, ֵרי ּפָ ָנִסים ִחְוּ ַהּפָ
ֻחּלֹות ֵעיֵני ָהֲעָנִנים ּכְ

ֶזה הּו מּוָזר ּכָ ֶ ּוַמּשׁ
לֹוֵחץ ּדּוָמם ַעל ֶהָחֶזה,

לֹוֵחץ, קֹוֵרַע ְודֹוֵרׁש,
ׁש. ב רֹוֶצה ְלִהְתַעּטֵ ַהּלֵ

ק, ִקיעֹות, ִניחֹוַח ּדַ ֲאִויר ׁשְ
ה ִנְפַסק. ם ֶזה ַעּתָ ׁשֶ ַהּגֶ

ל ּכֵ ֲעֵלה ְוׁשּוט ְוִהְסּתַ
ֵבל. ַעד ַמה ָיָּפה ִהיא ַהּתֵ

ל ּכֵ ֲעֵלה ְוׁשּוט ְוִהְסּתַ
ֵבל. ַעד ַמה ָיָּפה ִהיא ַהּתֵ

ר ר חֶֹדׁש ְמֻקּטָ ֶצְמּבֶ ּדֶ
ּפּוַח ּוָמָטר  ֵריחֹות ּתַ

נּוִזים ה נֹוֵתן ּכֹוחֹות ּגְ ַאּתָ
ּמּוִזים ַלֲהרּוֵגי ַהּתַ

יב ה יֹוֵדַע ְלָהׁשִ ַאּתָ
ְמַעט ָאִביב ְלֵתל ָאִביב.

ק, ִקיעֹות, ִניחֹוַח ּדַ ֲאִויר ׁשְ
ה ִנְפַסק. ם ֶזה ַעּתָ ׁשֶ ַהּגֶ

ל, ּכֵ ֲעֵלה ְוׁשּוט ְוִהְסּתַ
ֵבל. ָפה ִהיא ַהּתֵ ַעד ַמה ּיָ

ל, ּכֵ ֲעֵלה ְוׁשּוט ְוִהְסּתַ
ֵבל. ַעד ַמה ָיָּפה ִהיא ַהּתֵ

נתן אלתרמן / משה וילנסקי

ר  ו צ ז  ו ע מ

ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי
ַח. ֵבּ ְלָך ָנֶאה ְלַשׁ

ִתי  ִפָלּ ית ְתּ ּכֹון ֵבּ ִתּ
ַח. ם ּתֹוָדה ְנַזֵבּ ְוָשׁ

ַח  ִכין ַמְטֵבּ ְלֵעת ָתּ
ַח. ר ַהְמַנֵבּ ִמָצּ

יר ִמְזמֹור  ִשׁ ָאז ֶאְגמֹור ְבּ
ַח. ְזֵבּ ת ַהִמּ ֲחֻנַכּ

צּו ָעַלי  ְיָוִנים ִנְקְבּ
ים ַמִנּ יֵמי ַחְשׁ ֲאַזי ִבּ

ַלי  ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָדּ
ָמִנים ל ַהְשּׁ אּו ָכּ ְוִטְמּ

ים  ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקִנּ
ים ִנּ ֹוַשׁ ה ֵנס ַלּשׁ ַנֲעָשׂ

מֹוָנה  ֵני ִביָנה ְיֵמי ְשׁ ְבּ
יר ּוְרָנִנים. ָקְבעּו ִשׁ
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Ocho Kandelikas 

Hanuka linda sta aki
Ocho Kandelas para mi.
Hanuka linda sta aki
Ocho Kandelas para mi.

Una Kandelika
Doz kandelikas
Trez kandelikas
Kuarto Kandelikas
Sintju kandelikas
Sez kandelikas
Siete kandelikas
Ocho Kandelas para mi.

Mucas fiestas vo fazer
Kon alegrijas i plaser.
Mucas fiestas vo fazer
Kon alegrijas i plaser.

Una kandelika... 

Loz pastelikos vo kumer
Kon almedrikas i la mijel.
Loz pastelikos vo kumer
Kon almedrikas i la mijel.

Una kandelika...
Flory Yagoda 

נרותיי הזעירים 
ִעיִרים ֵנרֹוַתי ַהּזְ

ּפּוִרים ָמה ַרּבּו ַהּסִ
ִלי ִיְלַאט ָהאֹור, 
ִלי ִיְלַאט ָהאֹור,

לֹונֹות,  ִמים ְוִכׁשְ ַעל ּדָ
ל ִנְצחֹונֹות, רּועֹות ׁשֶ ַעל ּתְ

רֹור,  ל ּדְ ַעל ְקָרבֹות ׁשֶ
רֹור.  ל ּדְ ַעל ְקָרבֹות ׁשֶ

ט,  ֵעת ֶאְרֶאה אֹוְרֶכם ַהּקָ
אט  ָלּ ַיֲעֵטִני ֵצל ּבַ

אֹור ֵאַלי ִיְקָרא, 
אֹור ֵאַלי ִיְקָרא,

ֵבַעת ְקָרב,  ָרֵאל ׂשְ ִיׂשְ
ם ָיַדְעּתָ ַרב, ֶאֶפס ּגַ

עֹז ְוִתְפָאָרה, עֹז ְוִתְפָאָרה.

אבינועם ראובן / מוריס רוזנפלד / הרמן צבי ארליך

אור
אֹור 

ּבֶֹקר עֹוֶלה ּבַ
ַעל ֲאַגם ָרחֹוק (זֹוֶכֶרת)

ן ֲאִני זֹוֶכֶרת ּכֵ
ּתֹק. ל ְולֹא ֶאְשׁ ְולֹא ֶאְחַדּ

ר ֶאת ַבּשֵׂ ְמּ אֹור ׁשֶ
ָמה ְוַהְזִּריָחה (זֹוֶכֶרת) ּכָ ַהַהְשׁ

ַעם ַרק ִלְראֹות עֹוד ּפַ
יֹוֵתר ִמֶזּה ֵאיִני ְצִריָכה.

ֶמׁש ֶמׁש, ֲהִביאּו ׁשֶ ׁשֶ
ִנים ַמי ְמֻעּנָ ִאם ׁשָ
עֹוֶצֶמת ֶאת ֵעיַני

ְפִנים. ֶמׁש ִהיא ִבּ ֶ ֲאָבל ַהּשׁ

ֳהַרִים ּצָ אֹור ּבַ
ַעל ָהֲאָדָמה (זֹוֶכֶרת)

ִים ַעל ֶחְלַקת ַהּמַ
ִתיל ְוַעל ָקָמה. ְוַעל ְשׁ

ֶעֶרב אֹור יֹוֵרד ּבָ
י (זֹוֶכֶרת) דֹות ַחּיַ ַעל ְשׂ

עֹוד ֲאִני זֹוֶכֶרת
ֶזה אֹור יֹוִמי ֶזה אֹור יֹוִמי.

ֶמׁש... ֶמׁש, ֵהִביאּו ׁשֶ ׁשֶ

ֶמׁש) ֶעֶרב (ׁשֶ אֹור יֹוֵרד ּבָ
ֶמׁש) ֳהַרִים (ׁשֶ ּצָ אֹור ּבַ
ּבֶֹקר אֹור! אֹור עֹוֶלה ַבּ

נעמי שמר
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 ולס להגנת הצומח

ַבע  מּורֹות ַהּטֶ ׁשְ ָבר ּפֹוְרִחים ַנְרִקיִסים ּבִ ּכְ
ֵפַלת ַהחֹוף  ׁשְ ים ּבִ ים ִנְפָרׂשִ ַמְרַבּדִ

ִנית ְוַכְרּכֹם, ֶאֶלף ּגֹון ְוֶצַבע  ּלָ ּכַ
אן ָאסּור ִלְקטֹף!  אֹוֵמר - ּכָ ְוַהחֹק ׁשֶ

יַח  ּגִ ַרק ָעַלי ֵאין ַהחֹק ַמׁשְ
ַרק ָעַלי ִאיׁש ֵאינֹו ׁשֹוֵמר 

ִביַע  לּו ָהיּו ִלי ֲעֵלי ּגָ
ִבי ַאֵחר.  ָאז ָהָיה ַמּצָ

ַלע  ֶסּ ָבר ּדֹוְגרֹות ּבַ ִצּפֹוִרים ְנִדירֹות ּכְ
חּום!  ִצְבעֹוִני ֶהָהִרים הּוא ִמחּוץ ַלּתְ
ׁשּוֵלי ָהִעיר ִהיא  ָאה ּבְ ְבָעה ִנׂשָּ ל ּגִ ּכָ

ר ְוֵאזֹור ָרׁשּום!  ר ְמֻגּדָ ַטח ּבָ ׁשֶ

אמא אדמה 
יט ֵאַלי טֹוָבה ַוֲחָכָמה  ּבִ ִהיא ּתַ

ֶרְך  ְיָתה ִמן ַהּדֶ ב ַהּבַ ָ ֵבן ַהּשׁ מֹו ּבְ ּכְ
ה  יָמה ַחּמָ ְנׁשִ ק אֹוִתי ֵאֶליָה ּבִ ַחּבֵ ּתְ

א ֲאָדָמה.  ִאּמָ
ע  ּסָ ה ָעֵיף ִמן ַהּמַ יד "ַאּתָ ּגִ ִהיא ּתַ

ָצֶעיָך"  ת ֶאת ּפְ ְפַחד ֲאִני חֹוֶבׁשֶ ַאל ּתִ
ָמּה  ׁשְ ֶאְקָרא ּבִ ׁשֶ ח אֹוִתי ֵאֶליָה ּכְ ּקַ ִהיא ּתִ

א ֲאָדָמה.  ִאּמָ

יט ֵאַלי טֹוָבה ַוֲחָכָמה  ּבִ ִהיא ּתַ
ִמיד סֹוַלַחת  ְך ּוְכמֹו ּתָ ל ּכָ ֵקָטה ּכָ ִהיא ׁשְ

ה יָמה ַחּמָ ְנׁשִ ק אֹוִתי ֵאֶליָה ּבִ ַחּבֵ ּתְ
א ֲאָדָמה. ִאּמָ

יעקב רוטבליט / מיקי גבריאלוב

ֶבת  ָאז ֲאִני ִלְפָעִמים חֹוׁשֶ
י ָהָיה ֶזה אּוַלי ָרצּוי  ּכִ

ֶפת  לּו ָהִייִתי ַנְרִקיס אֹו ַרּקֶ
ן ָחָצב ָמצּוי.  אֹו ֲאִפּלּו ֵאיֶזה ּבֶ

ֶרְך:  ּדֶ ּקֹוֶרה ִלי ּבַ ֶ לּו ַמה ּשׁ ּכְ ִהְסּתַ
ל ֶאָחד עֹוֵבר, חֹוֵטף, קֹוֵטף, קֹוֵלַע לֹו ֵזר  ּכָ

ַרח  ה אֹו ּפֶ לּו ָהִייִתי ַחּיָ
ִבי ַאֵחר! ָאז ָהָיה ַמּצָ

נעמי שמר
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תן כתף
ֵתף, ֲעצֹם ֶאת ָהֵעיַנִים, ן ּכָ ּתֵ
ח ֶאת ַהּכֹל. ּכַ ּפּוִרים ָלנּו ִנׁשְ

ַרְגַלִים, ֵאב, ָרְמֵסהּו ּבָ ֵיׁש ְלָך ּכְ
קֹול: יָרה ּבְ יָך ְוׁשִ ַתח ֶאת ּפִ ּפְ

ַע ּגֵ ּתַ נּו ִנׁשְ ּלָ ָאָהא! ָאָהא! ּכֻ
ָלאֹות. ל ַהּתְ ִנְרֶאה, ִנְחֶיה, ַעל ַאף ּכָ

ַע ָאָהא! ָאָהא! ֶחְפֵצנּו ְנַבּצֵ
ים ְוִנְפָלאֹות. ִנְחֶיה, ִנְרֶאה ִנּסִ

ּבֹון ָומַֹח ִלי ֶחׁשְ ּתֹוֵלל ּבְ ן ְוִנׁשְ ּתֵ
ט ְלַדֲאגֹוֶתיָך ַאל ָנא ַתּבֵ
לֹות ַהּכַֹח ַלֲעָזאֵזל, ַעד ּכְ

ֵבד. ב, ָהֵרָאה, ַהּכָ ַהְפֵקר ֶאת ַהֵלּ

ַע ּגֵ ּתַ נּו ִנׁשְ ּלָ ָאָהא! ָאָהא! ּכֻ
ָלאֹות. ל ַהּתְ ִנְרֶאה, ִנְחֶיה, ַעל ַאף ּכָ

ַע ָאָהא! ָאָהא! ֶחְפֵצנּו ְנַבּצֵ
ים ְוִנְפָלאֹות. ִנְחֶיה, ִנְרֶאה ִנּסִ

ק ּכֹה ָיַחד ֵתף, ִנְתַחּבֵ ן ּכָ ּתֵ
ִניָנה ְורּות! ֶרץ, אּוִרי, ּפְ ּפֶ

ַחת! ֵדי ַקּדַ ֵלב ֶאל ֵלב, ַעד ּכְ
ּפּוִרים ָלנּו, ָלַעד לֹא ָנמּות!

ח ֶאת ַהּכֹל. ּכַ ּפּוִרים ָלנּו ִנׁשְ
ַרְגַלִים, ֵאב, ָרְמֵסהּו ּבָ ֵיׁש ְלָך ּכְ
קֹול. יָרה ּבְ יָך ְוׁשִ ַתח ֶאת ּפִ ּפְ

אביגדור המאירי / מרדכי זעירא

ל ל ה נ ו ה  ד ו נ

נּו   ל ְלצּור ֻעּזֵ נֹוֶדה ּוְנַהּלֵ
ים ַלֲאבֹוֵתינּו  ה ִנּסִ ָעׂשָ ׁשֶ

אֹותֹו ְזַמן ַנִים ּבְ ָיִמים ׁשְ
ע ָהָמן  ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב ָהָרׁשָ
ר ִלי ָטַמן ּתֹו ֲאׁשֶ ִרׁשְ ד ּבְ ִנְלּכַ
ְולֹא ָנַתן צּור ַלּמֹוט ַרְגֵלינּו 

ה  ְיָלה ִנְקָרא ְמִגּלָ ּלַ ן ּבַ ַעל ּכֵ
ִגיָלה  ֶנה אֹוָתּה ּבְ ּיֹום ִנׁשְ ם ּבַ ּגַ

י נֹוָרא ֲעִליָלה  ְלַפְרֵסם ִנּסֵ
יֵננּו  ן ֶאת ּדִ ָרב ֶאת ִריֵבנּו, ּדָ

עּודֹות ְקָבעּום ֵמָאז מֹוֵרי ּתְ
י ְסֻעּדֹות  ֶהם ֻרּבֵ ן ּבָ ְלַתּקֵ

ֵמן ִעם ֶלֶחם ֲחמּודֹות ר ׁשָ ׂשָ ּבָ
ין ִרְקֵחנּו  ֵלב טֹוב ִמּיֵ תֹות ּבְ ּוׁשְ

נֹות ה ַמּתָ ים ַנְרּבֶ ים ַרּבִ ּוְלַדּלִ
ְלָחה ָמנֹות  ם ְלִאיׁש ֵרַע ִנׁשְ ּגַ
ם ִמְצָוה ִלְקרֹא ִזְכרֹונֹות ּוְנַקּיֵ

ִעְנַין ֲעָמֵלק הּוא רֹאׁש ָצֵרינּו 

ָך חֹן ֵעָדה ְנדּוָדה ַחְסּדְ ּבְ
ּה ָרָדה  ל ַצר ּבָ ַאף ּכָ ְוִתְרּדֹף ּבְ

יָדה ִנְפְלאֹוֶתיָך ֲאַזי ַנּגִ
נּו. ְמָך ָלַעד ַמְלּכֵ ח ׁשִ ּבַ ּתַ ִיׁשְ

ר' יעקב אבן צור (יעב"ץ) / מרוקו (פאס) / המאה ה-18

ף ר ו ח ר  ע ש   
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ב ק ע י ת  נ ש ו ש

ֵמָחה ת ַיֲעקֹב ָצֲהָלה ְוׂשָ ּנַ ׁשֹוׁשַ

ָכי. ֵכֶלת ָמְרּדְ ְראֹוָתם ַיַחד ּתְ ּבִ
ׁשּוָעָתם ָהִייָת ָלֶנַצח. ּתְ

ָכל ּדֹור ָודֹור. ְוִתְקָוָתם ּבְ
ל קֶֹויָך לֹא ֵיבֹׁשּו  ּכָ ְלהֹוִדיַע ׁשֶ

ְלמּו ָלֶנַצח ְולֹא ִיּכָ
ְך. ל ַהחֹוִסים ּבָ ּכָ

ִדי,  ֵקׁש ְלַאּבְ ר ּבִ ָארּור ָהָמן ֲאׁשֶ
הּוִדי. ַכי ַהּיְ רּוְך ָמְרּדְ ּבָ

ת ַמְפִחיִדי, ֲארּוָרה ֶזֶרׁש ֵאׁשֶ
ֲעִדי. ר ּבַ רּוָכה ֶאְסּתֵ ּבְ

ִעים, ל ָהְרׁשָ ֲארּוִרים ּכָ
יִקים ּדִ ל ַהּצַ רּוִכים ּכָ ּבְ

ְוַגם ַחְרבֹוָנה ָזכּור ַלּטֹוב.

ם י ר ו פ ל ה  ב ר א  ש ו ד י ק

ָתה.  ר ׁשָ ּדֹו ֲאׁשֶ ּיֹום ַהּפּוִרים ּכַ ל לֹוט ּבְ ִים ֵמָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ְוְיֹכַ יֹום ַהּפּוִרים. ַוְיֻכלּו ַהּמַ
י  ׁש אֹותֹו, ּכִ ָתה. ִויָבֵרְך ֶאת יֹום ַהּפּוִרים ִויַקּדֵ ר ׁשָ יו ֲאׁשֶ ּדָ ל ּכַ ּיֹום ַהּפּוִרים ִמּכָ ה ּבְ ּתֶ ְוִיׁשְ

ּתֹות. ַחר ִלׁשְ ר ּבָ ל ַמְשָקאֹוָתיו ֲאׁשֶ ָתה ִמּכָ ּבֹו ׁשָ
ֶפן! ִרי ַהּגֶ ה מֹוֵכר ּפְ רּוְך ַאּתָ ּכֹוִרים, ּבָ ַסְבִרי סֹוְרִרים ּומֹוִרים ְוׁשִ

ן ָלנּו  ּתֶ כֹוסֹוָתיו. ַוִתּ יָרנּו ּבְ ּכִ ַבׁש וִהׁשְ ל ּדְ ָקנּו ִמּכָ ל ַיִין ְוִהׁשְ ר ָמַכר ָלנּו ִמּכָ ה ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ְכרּוֵתנּו,  ה, ְזַמן ׁשִ ׂשֹון, ֵאת יֹום ַחג ַהּפּוִרים ַהּזֶ ְמָחה ַיִין ּוְדַבׁש ְלׂשָ ים ְלׂשִ ּקִ ַאֲהָבה ַמׁשְ ּבְ

ִרי ְכָרִמים.  י ָלנּו ָמַכְרּתָ ְואֹוָתנּו ִהְרִויּתָ ִמּפְ ִתּיַת ַמִים. ּכִ ר ַלחֶֹדׁש, ִאּסּור ִלׁשְ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ּבְ
ים. ִקים ּוַמֲעַדּנִ ה מֹוֵכר ַמׁשְ רּוְך ַאּתָ נּו. ּבָ ְרּתָ ּכַ ׂשֹון ִהׂשְׁ ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ ָך ּבְ ּיֶ ּדֶ ֵקי ּכַ ּוַמׁשְ

ה! ַמן ַהּזֶ יָרנּו ְוִהְגִמיָאנּו ַלּזְ ּכִ ִהׁשְ ה ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
אברהם מנדל מוהר, "כל בו פורים", לבוב 1855
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פתאום נפל עלי אביב
ְתאֹם ָנַפל ָעַלי ָאִביב  ּפִ

ר ִמן ָהֲאִויר  ָיׁשָ
ְרָחִבים  ָכל ַהּמֶ ְתאֹם ּבְ ּפִ

ִהיר  צֹוֵעק ָירֹק ּבָ
ְתאֹם ָנַפל ָעַלי ָאִביב  ּפִ

ָצִעיר ְוַרֲעָנן 
יו  ֶהֶבל ּפִ ְוהּוא ֵהֵמס ּבְ

ם ָעָנן.  ם רּוַח, ּגַ ּגַ

ן ְוהּוא  ַאְך ִמי ִיּתֵ
ָנה  ָ ל ַהּשׁ י ּכָ ִיְהֶיה ִאּתִ

י ָהָאִביב ִהּנֹו  ּכִ
ָתם עֹוָנה  ה יֹוֵתר ִמְסּ ַהְרּבֵ

ן ְוהּוא  ַאְך ִמי ִיּתֵ
ָנה  ָ ל ַהּשׁ י ּכָ ִיְהֶיה ִאּתִ

י ָהָאִביב ִהּנֹו  ּכִ
ָתם עֹוָנה  ה יֹוֵתר ִמְסּ ַהְרּבֵ

- ָהָאִביב! 

ְתאֹם ָנַפל ָעַלי ָאִביב  ּפִ
ֵער  ָחצּוף ּוִמְסּתָ

י ִהְרִחיב  ֶאת ְנִחיֵרי ַאּפִ
ר  ּכֵ ִנחֹוַח ְמׁשַ

ְתאֹום ָנַפל ָעַלי ָאִביב  ּפִ
ְוהּוא, ְולֹא ַאֵחר 

יִתי ֵהִביא  ֶאל מּול ַחּלֹון ּבֵ
עֹוָלם ָיֶפה יֹוֵתר.

ן ְוהּוא...  ַאְך ִמי ִיּתֵ

ְתאֹם ָנַפל ָעַלי ָאִביב  ּפִ
עֹו ָנִעים  ּוַמּגָ

יב  ׁשּוט ֵהׁשִ י ּפָ ְוֶאת ַנְפׁשִ
ים  יב ֶאת ַהַחּיִ ֵהׁשִ

ְתאֹם ָנַפל ָעַלי ָאִביב  ּפִ
ִנים ִהְמִטיר  ְוִנּצָ

ּוִבְזכּותֹו, ֲאִני מֹוֶדה 
יר.  ִ י ֶאת ַהּשׁ ַתְבּתִ ּכָ

אילן גולדהירש / גידי קורן

ָעְמָדה  ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו  ְוִהיא ׁשֶ
ְלַבד  ּלֹא ֶאָחד ּבִ ׁשֶ

ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו
ָדם. יֵלנּו ִמּיָ רּוְך הּוא ַמּצִ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

מההגדה של פסח 

ַלְיָלה  ר הּוא לֹא יֹום ְולֹא   ָקֵרב יֹום ֲאׁשֶ
ְיָלה  ַהּלַ י ְלָך ַהּיֹום ַאף ְלָך   ָרם הֹוַדע ּכִ
ְיָלה  ַהּלַ ל ַהּיֹום ְוָכל   ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ּכָ
ַלְיָלה. ת   ַכּ אֹור יֹום ֶחׁשְ ִאיר ּכְ ּתָ

יניי (מראשוני הפייטנים בא"י, במאה השישית-שביעית לספירה)

ב י ב א ר  ע ש   
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שיר בבוקר בבוקר 
י הּוא ַעם ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת  יׁש ּכִ ּבֶֹקר ּוַמְרּגִ ְתאֹם ָקם ָאָדם ּבַ ּפִ

לֹום.  ַדְרּכֹו קֹוֵרא הּוא ׁשָ ׁש ּבְ ְפּגָ ּוְלָכל ַהּנִ
ְדֶרֶכת  ין ֲחִריֵצי ַהּמִ ָניו ִמּבֵ ָגִנים עֹוִלים מּול ּפָ ּדְ

ֶרֶכת.  יִפים ֲעֵצי ִאְזּדָ ְוִניחֹוחֹות ְלרֹאׁשֹו ַמּדִ

ֶמׁש ִלְכלּולֹוָתיו.  ת-ׁשֶ ָלִלים רֹוְסִסים ְוָהִרים ִרּבֹוא ַקְרַנִים - ֵהם יֹוִלידּו ֻחּפַ ַהּטְ
בּוַרת ּדֹורֹות ִמן ֶהָהִרים  ְוהּוא צֹוֵחק ּגְ

ִים  ְלָחמֹות ַאּפַ ֲחוֹות ַהּמִ ּתַ ְוִנְכָלמֹות ִמׁשְ  
ִרים.  ְסּתָ ּמִ ִנים ְמַפּכֹות ּבַ ְלהֹוד ֶאֶלף ׁשָ    

ִנים ְצִעירֹות ְלָפָניו - ֶאֶלף ׁשָ
ֶפֶלג צֹוֵנן.  ּכְ

יר רֹוִעים. ׁשִ ּכְ
ָעָנף.  ּכְ

י הּוא ַעם ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת  יׁש ּכִ ּבֶֹקר ּוַמְרּגִ ְתאֹם ָקם ָאָדם ּבַ ּפִ
ֶכת.  ּלֶ ַ י ָחַזר ָהָאִביב ְוהֹוִריק ׁשּוב ִאיָלן ִמן ַהּשׁ ְורֹוֶאה ּכִ

אמיר גלבע / גידי קורן ושלמה ארצי

חְֹלִמים.  יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ּכְ ׁשּוב יהוה ֶאת ׁשִ ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ ׁשִ
ה.  ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ ָאז ִיּמָ

ה;  יל יהוה ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגּדִ
ֵמִחים.  נּו, ָהִיינּו ׂשְ יל יהוה ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ִהְגּדִ
ֶגב.  ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנּו ּכַ ׁשּוָבה יהוה ֶאת ׁשְ

ה ִיְקצֹרּו.  ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ ַהּזְֹרִעים ּבְ
ַרע.  ְך ַהּזָ א ֶמׁשֶ ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֹׂשֵ

א ֲאֻלּמָֹתיו. ה נֹׂשֵ ּבֹא ָיבֹא ְבִרּנָ
תהלים קכו
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י  ל ע ו  ו א נ ה  מ

ִבְנַין ִעיֵרְך  לֹום ּבְ ר ָשׁ ְמַבּשֵׂ אוּו ֲעֵלי ֶהָהִרים ַרְגֵלי    ַמה ּנָ
ה  ִהְתַנֲעִרי ִמּתֹוְך ְמִגּנָ ה     אּו קֹול ִרּנָ קֹול צֹוַפִיך ִיְשּׂ
בּו ָבַנִיך ִלְגבּוֵלְך  ְוָשׁ ִכיָנה   ְרִאי ְשׁ ַעִין ּתִ ַעִין ּבְ

ִביֵלְך  ית ַהר ַהּמֹור ְיִהי ְשׁ ֶאל ּבֵ יר ּוִמְזמֹור  ִשׁ רֹור ּבְ בּוִיים ּדְ ִלְשׁ
ה  ְצחּו ְרָנָנה ּוְתִהּלָ ּפִ ה    ִסּלָ סֹלּו סֹלּו ֶאת ַהּמְ

י ָבא אֹוֵרְך  קּוִמי עּוִרי ּכִ ה   ְלׁשֹונֹו ִמּלָ ר ּבִ ָיבֹא ְמַבּשֵׂ

יֵרְך  ּנֹור ָוֵנֶבל ָאז ְיִהי ִשׁ ּכִ ֶבל ִקְרַית עֹוְבֵדי ֵבל  ְצִאי ִמּבָ
ֵצל ָהֶעְליֹון  ָלבֹא ַלֲחסֹות ּבְ ל ֲאֵבֵלי ִצּיֹון   יׂשּו ּכָ ׂשֹוׂש ָיׂשִ

ְך  א ְלָדִוד ַמְלּכֵ ּסֵ ָאִכין ּכִ ְריֹון   נֹה ֶאְבֶנה ָלְך ְנֵוה ַאּפִ ּבָ

אֹוֵרְך  אּו ֵאַלִיְך ָלאֹור ּבְ ּבָ ִאי ֵעיַנִיְך ּוְרִאי ָבַנִיְך   ְשׂ
ֵצא ַהּתֹוָרה  ּיֹון ּתֵ ָאז ִמּצִ ים ָלְך אֹוָרה  ך ָאִשׂ ַחת חֶֹשׁ ּתַ

ְך  יִמי ֶכֶתר ְלרֹאֵשׁ יֹום ׂשִ ּבְ ה ָגדֹול הּוא ָאיֹם ְונֹוָרא   ִהּנֵ

ַדל ָוֵהֶלְך  עּוָלה ּכְ ְלָזר ּבְ ה   ה ָיָפה ּוְמֻעּלָ ּלָ ַעד ָמַתי ּכַ
ַלח ִיּנֹון ְוגֹוֵאל  ָאִחיׁש ֶאְשׁ ָרֵאל   עּוִרי עּוִרי ֲעַדת ִיְשׂ

ָזכֹר ֶאְזּכֹר ֶחֶסד ְנעּוֵרְך. ְוַגם ָאִקים ָלְך חֹוַמת ֲאִריֵאל 
ר' שמעון ב"ר נסים

ב י ב א ר  ע ש   
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אור וירושלים 
ֵמי ָהֶעֶרב  ְ אן ִמּשׁ ֶקט ׁשּוב צֹוֵנַח ּכָ ֶ ַהּשׁ

הֹומֹות  ה ֵמַעל ַהּתְ ּיָ ת ּדַ ְדִאּיַ ּכִ
ֶקת ַלַהט ֶחֶרב  ה נֹוׁשֶ ֶמׁש ֲאֻדּמָ ְוׁשֶ

ִלים ְוַהחֹומֹות.  ְגּדָ ָסגֹות, ַהּמִ ֶאת ַהּפְ

ָרִאיִתי ִעיר עֹוֶטֶפת אֹור 
ת  ׁשֶ ַלל ִצְבֵעי ַהּקֶ ׁשְ ְוִהיא עֹוָלה ּבִ

ֵנֶבל ֶהָעׂשֹור  י ּכְ ְוִהיא נֹוֶגֶנת ּבִ
ָרִאיִתי ִעיר עֹוֶטֶפת אֹור. 

ְבעֹות ָהאֶֹרן  ין ּגִ ל ִמּבֵ ה זֹוֵחל ַהּצֵ ִהּנֵ
כּונֹות.  ְ אֹוֵהב ֶאל ַהּשׁ ֶתר ּכְ ּסֵ ָקֵרב ּבַ

ָניו ְקִריצֹות, ִרּבֹוא ֵעיֵני ָהאֹור ֵהן,  ּומּול ּפָ
ִנְפָעמֹות.  ְלֶפַתע ִנְפְקחּו ֵאָליו ּכְ

ָרִאיִתי ִעיר עֹוֶטֶפת אֹור... 

ֶמת,  מֶֹרת ַאֲחרֹוָנה נֹוׁשֶ ִדְמַמת ַאׁשְ ּבְ
ָחִקים ְרִסיס ַאֲחרֹון ַמְחִויר,  ּוִבְקִטיַפת ׁשְ

ּה אֹוֶדֶמת  ּלָ ת ָזָהב ׁשֶ ּפַ ָבר ּכִ ַחר ּכְ ַאְך ׁשַ
ל אֹור ָצִעיר.  עֹו ַהַחם, ָהַרְך ׁשֶ ְלַמּגָ

ָרִאיִתי ִעיר עֹוֶטֶפת אֹור...

יוסף שריג



בית תפילה ישראלי158    | ומועד    סידור ערב שבת     | ומועדים    חגים 

ר מ ו ע ה ת  ר י פ ס ר  ד ס

ם  ּתֹוָרה: "ּוְסַפְרּתֶ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר, ּכְ ה ׁשֶ ם ִמְצַות ֲעׂשֵ ן ְלַקּיֵ  ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ
ְהֶייָנה. ַעד  ִמימֹת ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ נּוָפה ׁשֶ ת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהּתְ ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ ָלֶכם ִמּמָ

ים יֹום".  ִ רּו ֲחִמּשׁ ְסּפְ ִביִעת ּתִ ְ ת ַהּשׁ ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ ִמּמָ

נּו ַעל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר. ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה יהוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

חסד שבחסד היום יום אחד בעומר        1
גבורה שבחסד היום שני ימים בעומר        2

תפארת שבחסד היום שלושה ימים בעומר        3
נצח שבחסד היום ארבעה ימים בעומר       4
הוד שבחסד היום חמישה ימים בעומר        5
יסוד שבחסד היום שישה ימים בעומר        6

מלכות שבחסד היום שבעה ימים שהם שבוע אחד בעומר      7
חסד שבגבורה היום שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד בעומר      8

גבורה שבגבורה היום תשעה ימים שהם שבוע אחד ושני ימים בעומר      9
תפארת שבגבורה היום עשרה ימים שהם שבוע אחד ושלשה ימים בעומר     10

נצח שבגבורה היום אחד עשר יום שהם שבוע אחד וארבעה ימים בעומר     11
הוד שבגבורה היום שנים עשר יום שהם שבוע אחד וחמיישה ימים בעומר     12
יסוד שבגבורה היום שלושה עשר יום שהם שבוע אחד ושישה ימים בעומר     13

מלכות שבגבורה היום ארבעה עשר יום שהם שני שבועות בעומר      14
חסד שבתפארת היום חמישה עשר יום שהם שני שבועות ויום אחד בעומר     15

גבורה שבתפארת היום שישה עשר יום שהם שני שבועות ושני ימים בעומר     16
תפארת שבתפארת היום שבעה עשר יום שהם שני שבועות ושלשה ימים בעומר     17

נצח שבתפארת היום שמונה עשר יום שהם שני שבועות וארבעה ימים בעומר     18
הוד שבתפארת היום תשעה עשר יום שהם שני שבועות וחמישה ימים בעומר     19
יסוד שבתפארת היום עשרים יום שהם שני שבועות ושישה ימים בעומר     20

מלכות שבתפארת היום אחד ועשרים יום שהם שלשה שבועות בעומר      21
חסד שבנצח היום שנים ועשרים יום שהם שלשה שבועות ויום אחד בעומר     22

גבורה שבנצח היום שלשה ועשרים יום שהם שלשה שבועות ושני ימים בעומר    23
תפארת שבנצח היום ארבעה ועשרים יום שהם שלשה שבועות ושלשה ימים בעומר    24

נצח שבנצח היום חמישה ועשרים יום שהם שלשה שבועות וארבעה ימים בעומר    25
הוד שבנצח היום שישה ועשרים יום שהם שלשה שבועות וחמישה ימים בעומר   26
יסוד שבנצח היום שבעה ועשרים יום שהם שלשה שבועות ושישה ימים בעומר    27

מלכות שבנצח היום שמונה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות בעומר    28
חסד שבהוד היום תשעה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות ויום אחד בעומר    29

גבורה שבהוד היום שלושים יום שהם ארבעה שבועות ושני ימים בעומר    30
תפארת שבהוד היום אחד ושלושים יום שהם ארבעה שבועות ושלשה ימים בעומר    31

ב י ב א ר  ע ש   



159 ומועדים   חגים     | ומועד    סידור ערב שבת     |   בית תפילה ישראלי   

נצח שבהוד היום שניים ושלושים יום שהם ארבעה שבועות וארבעה ימים בעומר    32
הוד שבהוד היום שלשה ושלושים יום שהם ארבעה שבועות וחמישה ימים בעומר    33
יסוד שבהוד היום ארבעה ושלושים יום שהם ארבעה שבועות ושישה ימים בעומר    34

מלכות שבהוד היום חמישה ושלושים יום שהם חמישה שבועות בעומר     35
חסד שביסוד היום שישה ושלושים יום שהם חמישה שבועות ויום אחד בעומר    36

גבורה שביסוד היום שבעה ושלושים יום שהם חמישה שבועות ושני ימים בעומר   37
תפארת שביסוד היום שמונה ושלושים יום שהם חמישה שבועות ושלשה ימים בעומר    38

נצח שביסוד היום תשעה ושלושים יום שהם חמישה שבועות וארבעה ימים בעומר    39
הוד שביסוד היום ארבעים יום שהם חמישה שבועות וחמישה ימים בעומר    40
יסוד שביסוד היום אחד וארבעים יום שהם חמישה שבועות ושישה ימים בעומר    41

מלכות שביסוד היום שנים וארבעים יום שהם שישה שבועות בעומר     42
חסד שבמלכות היום שלשה וארבעים יום שהם שישה שבועות ויום אחד בעומר    43

גבורה שבמלכות היום ארבעה וארבעים יום שהם שישה שבועות ושני ימים בעומר    44
תפארת שבמלכות היום חמישה וארבעים יום שהם שישה שבועות ושלשה ימים בעומר   45

נצח שבמלכות היום שישה וארבעים יום שהם ששה שבועות וארבעה ימים בעומר    46
הוד שבמלכות היום שבעה וארבעים יום שהם שישה שבועות וחמישה ימים בעומר    47
יסוד שבמלכות היום שמונה וארבעים יום שהם שישה שבועות ושישה ימים בעומר    48

מלכות שבמלכות היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות בעומר    49

י ְזַמן ַעְבֵדי ֲעָבִדים ֵהם   ַעְבֵדּ
י. ֶעֶבד ֲאדָֹני הּוא ְלַבד ָחְפׁשִ

ל ֱאנֹוׁש ֶחְלקֹו  ׁש ּכָ ן ְבַבּקֵ ַעל ּכֵ
י. "ֶחְלִקי ֲאדָֹני!" ָאְמָרה ַנְפׁשִ

ר' יהודה הלוי 

יר ְצרּוָרה.  ִתּ ת ְיִמיְנָך ַתּ ֻדַלּ כַֹח ְגּ א ְבּ ָאָנּ
ֵבנּו, ַטֲהֵרנּו, נֹוָרא.  ְגּ ָך, ַשׂ ת ַעְמּ ל ִרַנּ ַקֵבּ
ְמֵרם.  ָבַבת ָשׁ י ִיחּוְדָך ְכּ ָנא ִגּבֹור ּדֹוְרֵשׁ

ְמֵלם.  ִמיד ָגּ ְרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ָתּ ָבּ
רֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך.  ֲחִסין ָקדֹוׁש ְבּ

ֶתָך. ֵנה, זֹוְכֵרי ְקֻדָשּׁ ָך ְפּ ֶאה, ְלַעְמּ ָיִחיד, ֵגּ
ֲעלּומֹות.  ַמע ַצֲעָקֵתנּו, יֹוֵדַע ַתּ ל ּוְשׁ ְוָעֵתנּו ַקֵבּ ַשׁ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ם ְכּ רּוְך ֵשׁ ָבּ
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ץ י ק ר  ע ש   

זרעי קיץ  
ִזְרֵעי ַקִיץ

רּוַח ְמִעיִרים ִזְכרֹונֹות ִאים ּבָ ִנּשָׂ
ְמעֹוְרִרים ֶעְרגֹונֹות

ִחיַרִים ּנְ ִאים ּבַ ַזְרֵעי ַקִיץ ּבָ
ְורֹוְמִזים ֵאיֶזה ַקִיץ

הֹוֵלְך ִלְהיֹות -
י ַחּלֹון ַתְחּתִ ּבֶֹקר ֶאָחד ּפָ

ק ק ִמן ַהּדַ ְוֵתֶכף ֵהִריַח ִלי ּדַ
ַעם ָבר ּפַ אן ּכְ ָהָיה ּכָ ַקִיץ ִמּסּוג ׁשֶ

א ַקִיץ - ַקִיץ ָחָזק. י ּבָ ָאַמְרּתִ
ֵעיֶניָך ִלְהיֹות ֵאיְך מֹוֵצא ֵחן ּבְ
ן? ּדּור ְלַבְנּבַ ה לֹו ּכַ ַרח עֹוׂשֶ ּפֶ

בֹוא ְלֵעת ֶעֶרב ה ּבֹו ּתָ רּוַח ַקּלָ
ָך ָהְלָאה ָהְלָאה ֵאי ָאן. ר ֶאת רֹאׁשְ ַפּזֵ ּתְ

ר ּבַ ל ִנׁשְ ָהִייָת רֹוֶצה ִלְהיֹות ּגַ
ֶאל חֹוף ַההֹוֶמה רֹוֲחִצים רֹוֲחצֹות?

ֶמַלח ה אֹוִתי ֶמֶלְך ָמׁשּוַח ּבְ עֹוׂשָ
ל ַאּצֹות.  ִרים ׁשֶ ּזֵ ר ּבַ ֻמְכּתָ

נּוָבה ְהֶיה ִסיַגְרָיה ּגְ ְרָצה ּתִ ּתִ
ְתׁשּוָקה ִראׁשֹוָנה ִפי ְנָעִרים ּבִ ּבְ
ֵאף ֱאֵלי ֵאֶפר ָ ּשׁ ֵצץ ּתִ ּמָ אֹו ָאז ּתִ

יֹאְמרּו ֶזה ִהְבהּוב - ִהְבהּוב ָהעֹוָנה!
ַזְרֵעי ַקִיץ

רּוַח ִאים ּבָ ִנּשָׂ
ְמִעיִרים ִזְכרֹונֹות

ְמעֹוְרִרים ֶעְרגֹונֹות
ַזְרֵעי ַקִיץ

ִחיַרִים ּנְ ִאים ּבַ ּבָ
ְורֹוְמִזים ֵאיֶזה ַקִיץ

הֹוֵלְך ִלְהיֹות -
א ִלְהיֹות ּבָ ִיץ ׁשֶ ָאז ַמהּו ַהּקַ

ק ק ִמן ַהּדַ ֵהִריַח ִלי ּדַ ֶ ה ּשׁ ִמּמַ
ּנֹוֵסַע ֵאֵלינּו ל ַאֲהָבה ׁשֶ ּגַ

ְרָחק. ִמיָהה ַלּמֶ ר ַעל ּכְ ּבַ ִנׁשְ
ַזְרֵעי ַקִיץ

רּוַח ִאים ּבָ ִנּשָׂ
ְמִעיִרים ִזְכרֹונֹות

ְמעֹוְרִרים ֶעְרגֹונֹות
ִחיַרִים ּנְ ִאים ּבַ ַזְרֵעי ַקִיץ ּבָ

ְורֹוְמִזים ֵאיֶזה ַקִיץ
הֹוֵלְך ִלְהיֹות.

מאיר אריאל / שלום חנוך

ימים לבנים 
ים,  ָיִמים ְלָבִנים, ֲאֻרּכִ

ה. ִיץ ַקְרֵני ַהַחּמָ ּקַ מֹו ּבַ ּכְ
דֹוָלה  ִדידּות ּגְ ְלַות ּבְ ׁשַ

ָהר. ַעל ֶמְרַחב ַהּנָ
תּוִחים ִלְרָוָחה  ַחּלֹונֹות ּפְ

ָמָמה. ֵכֶלת ּדְ ֶאל ּתְ
ִרים ּוְגבֹוִהים  ִרים ְיׁשָ ׁשָ ּגְ

ין ֶאְתמֹול ּוָמָחר. ּבֵ
ִתיַקְתֶכם,  את ׁשְ ְך ַקל ָלׂשֵ ל ּכָ ּכָ

ָיִמים ְלָבִנים ְוֵריִקים
ְך  ֵהן ֵעיַני ָלְמדּו ְלַחּיֵ

ָבר ּכְ ֶ ְוָחְדלּו ִמּשׁ

ים. ִקּ עֹון ֶאת ֵמרֹוץ ַהַדּ ְלָזֵרז ַעל לּוַח ׁשָ
ִרים  ׁשָ ִרים ּוְגבֹוִהים ַהּגְ ְיׁשָ

ין ֶאְתמֹול ּוָמָחר. ּבֵ
ים, ָיִמים ְלָבִנים, ֲאֻרּכִ

ה. ִיץ ַקְרֵני ַהַחּמָ ּקַ מֹו ּבַ ּכְ
ל ֶאל ַעְצמֹו  ְלָבִבי ִהְתַרּגֵ

ִפיקֹוָתיו. ְמִתינּות ּדְ ּומֹוֶנה ּבִ
ס,  ּיֵ ֶצב ָהַרְך ִמְתּפַ ּוְלֶמֶתק ַהּקֶ

ע, ר ְוִנְרּגָ ְמַוּתֵ
יר ַעְרׂשֹו  ר ׁשִ ִתינֹוק ְמַזּמֵ ּכְ

ֶטֶרם ְסגֹר ֶאת ֵעיָניו,
ָמה. ר ְוִנְרּדְ ּמֵ ְסָקה ִמּזַ ֵעת ָהֵאם ָהֵלָאה ּפָ

לאה גולדברג / שלמה יידוב
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ִליִני ָאִלין ר ּתָ ְלִכי ֵאֵלְך ּוַבֲאׁשֶ ר ּתֵ ֶאל ֲאׁשֶ
י, ֵואלַֹהִיְך ֱאלָֹהי.  ְך ַעּמִ ַעּמֵ

ֵבר  ם ֶאּקָ מּוִתי ָאמּות ְוׁשָ ר ּתָ ֲאׁשֶ ּבַ
ה יהוה ִלי ְוכֹה יֹוִסיף. ּכֹה ַיֲעׂשֶ

ֵבר  ם ֶאּקָ מּוִתי ָאמּות, ְוׁשָ ר ּתָ ֲאׁשֶ ּבַ
יִני ּוֵביֵנְך. ֶות ַיְפִריד ּבֵ י ַהּמָ ּכִ

מתוך מגילת רות  

אומרים ישנה ארץ 

ָנה ֶאֶרץ  אֹוְמִרים ֶיׁשְ
ֶמׁש  ֻכַרת ׁשֶ ֶאֶרץ ׁשְ

ה אֹוָתּה ֶאֶרץ  ַאּיֵ
ֶמׁש  ֵאיפֹה אֹוָתּה ׁשֶ

ָנה ֶאֶרץ  אֹוְמִרים ֶיׁשְ
ְבָעה  ַעּמּוֶדיָה ׁשִ

ְבָעה ּכֹוְכֵבי ֶלֶכת  ׁשִ
ְבָעה  ל ּגִ ָצִצים ַעל ּכָ

ֵאיפֹה אֹוָתּה ֶאֶרץ 
ְבָעה  ּכֹוְכֵבי אֹוָתּה ּגִ

ֶרְך  ִמי ַיְנֵחנּו ּדֶ
ִתיָבה  יד ִלי ַהּנְ ַיּגִ

ה  ּמָ ָבר ָעַבְרנּו ּכַ ּכְ
ים  רֹות ְוַיִמּ ִמְדּבָ

ה  ּמָ ָבר ָהַלְכנּו ּכַ ּכְ
ים  ּמִ ּכֹוחֹוֵתינּו ּתַ

ִעינּו  יַצד ֶזה ּתָ ּכֵ
ח ָלנּו  ֶטֶרם ֻהּנַ

ֶמׁש  אֹוָתּה ֶאֶרץ ׁשֶ
אֹוָתּה לֹא ָמָצאנּו 

ה  ָבר ֵאיֶנּנָ אּוַלי ּכְ
ל ִזיָוּה  אי ִנּטַ ַוּדַ
ִביֵלנּו  ׁשְ ָבר ּבִ ּדָ
ה  ֲאדֹוָני לֹא ִצּוָ

ם  ּה ִיְתַקּיֵ ֶאֶרץ ּבָ
ה  ל ִאיׁש ִקּוָ ר ּכָ ֲאׁשֶ

ְכָנס  ל ַהּנִ ִנְכַנס ּכָ
ַגע ּבֹו ֲעִקיָבא  ּפָ

לֹום ְלָך ֲעִקיָבא  ׁשָ
י  לֹום ְלָך ַרּבִ ׁשָ

ים  דֹוׁשִ ֵאיפֹה ֵהם ַהּקְ
י  ּבִ ּכַ ֵאיפֹה ַהּמַ

עֹוֶנה לֹו ֲעִקיָבא 
י  אֹוֵמר לֹו ָהַרּבִ

ים  ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ל ִיׂשְ ּכָ
י  ּבִ ּכַ ה ַהּמַ ַאּתָ

ָנה ֶאֶרץ  אֹוְמִרים ֶיׁשְ
ֶמׁש  ֶאֶרץ ְרַות-ׁשֶ
ה אֹוָתּה ֶאֶרץ  ַאּיֵ

ֶמׁש. ֵאיפֹה אֹוָתּה ׁשֶ

שאול טשרניחובסקי
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ן ו י צ י  ל א

ִציֶריָה  ה ּבְ ָ מֹו ִאׁשּ ּכְ ֱאִלי ִצּיֹון ְוָעֶריָה  
ַעל ְנעּוֶריָה.   ַעל ּבַ ק  ְוִכְבתּוָלה ֲחגּוַרת ׂשַ

ַמת צֹאן ֲעָדֶריָה  ַאׁשְ ּבְ ׁש  ר ֻנּטַ ֲעֵלי ַאְרמֹון ֲאׁשֶ
ׁש ֲחָדֶריָה.  תֹוְך ִמְקּדַ ּבְ יַאת ְמָחְרֵפי ֵאל  ְוַעל ּבִ

יר ְזָמֶריָה  ְנִעיֵמי ׁשִ ְרֵתי ֵאל  ֲעֵלי ָגלּות ְמׁשָ
מֹו ֵמיֵמי ְיאֹוֶריָה.  ּכְ ְך   ּפַ ר ׁשֻ ָמם ֲאׁשֶ ְוַעל ּדָ
ָעֶריָה  ַמם ּבְ ר ּדָ ֲאׁשֶ ֲעֵלי ֶהְגיֹון ְמחֹוֶליהָ   
ּוִבּטּול ַסְנֶהְדֶריָה.  ַמם  ר ׁשָ ְוַעל ַוַעד ֲאׁשֶ

ּוִפְדיֹוֵני ְבכֹוֶריָה  ֲעֵלי ִזְבֵחי ְתִמיֶדיהָ   
ַח ְקטֹוֶריָה.  ּוִמְזּבֵ ֵלי ֵהיָכל  ְוַעל ִחּלּול ּכְ
ִביֶריָה  ֵני ָדִוד ּגְ ּבְ י ְמָלֶכיהָ    ֲעֵלי ַטּפֵ

ָתֶריָה.  ֵעת ָסרּו ּכְ ּבְ ךְ  ר ָחׁשַ ְוַעל ָיְפָים ֲאׁשֶ
ִביֶריָה  ן ּדְ ֵעת ָחְרּבַ ּבְ ָלה  ר ּגָ ֲעֵלי ָכבֹוד ֲאׁשֶ
ים ֲחגֹוֶריָה.  ּקִ ם ׂשַ ְוׂשָ ר ָלַחץ  ְוַעל לֹוֵחץ ֲאׁשֶ

ר ֻהּכּו ְנִזיֶריָה  ֲאׁשֶ ֲעֵלי ַמַחץ ְורֹב ַמּכֹות 
ֲעִויֶליָה ְנָעֶריָה.  ְוַעל ִנּפּוץ ֱאֵלי ֶסַלע  

ָבֶריָה  ְחָקם ַעל ׁשְ ׂשָ ּבְ ְנֶאיהָ  ְמַחת ְמׂשַ ֲעֵלי ׂשִ
ְנִדיֶביָה ְטהֹוֶריָה.  ֵני חֹוִרין    ְוַעל ִעּנּוי ּבְ

ֶרְך ֲאׁשּוֶריָה  ְסלֹול ּדֶ ר ָעְוָתה  ע ֲאׁשֶ ֲעֵלי ֶפׁשַ
חֹוֶריָה.  זּוֶפיָה ׁשְ ׁשְ ְוַעל ִצְבאֹות ְקָהֶליָה  
ֵעת ַרּבּו ְפָגֶריָה  ּבְ ֲעֵלי קֹולֹות ְמָחְרֶפיהָ 

ן ֲחֵצֶריָה.  ּכַ תֹוְך ִמׁשְ ּבְ ת ְמַגְדֶפיָה   ְוַעל ִרְגׁשַ
ִפי ָקֵמי ְמֵצֶריָה  ּבְ ל   ר ֻחּלַ ְמָך ֲאׁשֶ ֲעֵלי ׁשִ

ַמע ֲאָמֶריָה.  ְקׁשֹוב ּוׁשְ חּו ָלךְ    ַחן ְיַצּוְ ְוַעל ּתַ

ץ י ק ר  ע ש   
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ז  ל ק ם  י ל ה ת
ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון. ִכינּו ּבְ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ ַעל ַנֲהרֹות ּבָ

ּנֹרֹוֵתינּו. ִלינּו ּכִ תֹוָכּה ּתָ ַעל ֲעָרִבים ּבְ
יר ִצּיֹון. ִ ירּו ָלנּו ִמּשׁ ְמָחה: ׁשִ יר ְותֹוָלֵלינּו ׂשִ ְבֵרי ׁשִ ֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ּדִ ם ׁשְ י ׁשָ ּכִ

יר יהוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר. יר ֶאת ׁשִ ֵאיְך ָנׁשִ
ח ְיִמיִני. ּכַ ׁשְ ָלִים ּתִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ ִאם ֶאׁשְ

ְמָחִתי. ַלִים ַעל רֹאׁש ׂשִ ֵרִכי, ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ י ִאם לֹא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ּתִ
ּה. ָלִים: ָהאְֹמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ְזכֹר יהוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ

ַמְלּתְ ָלנּו. ּגָ מּוֵלְך ׁשֶ ם-ָלְך ֶאת ּגְ ּלֶ ְיׁשַ ֵרי ׁשֶ דּוָדה: ַאׁשְ ְ ֶבל ַהּשׁ ת ּבָ ּבַ
ַלע. ץ ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל ַהּסָ ּיֹאֵחז ְוִנּפֵ ֵרי ׁשֶ ַאׁשְ

ז כ ם  י ל ה ת

י ֶאְפָחד.  י ִאיָרא יהוה ָמעֹוז ַחַיּי ִמִמּ ִעי ִמִמּ ְלָדִוד: יהוה אֹוִרי ְוִיְשׁ
לּו ְוָנָפלּו.  ה ָכְשׁ ִרי ָצַרי ְואְֹיַבי ִלי ֵהָמּ ָשׂ ְקרֹב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאכֹל ֶאת ְבּ ִבּ

זֹאת ֲאִני בֹוֵטַח.  קּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְבּ י ִאם ָתּ ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלִבּ ִאם ַתּ
ל ְיֵמי ַחַיּי  ֵבית יהוה ָכּ י ְבּ ְבִתּ ׁש ִשׁ י ֵמֵאת יהוה אֹוָתּה ֲאַבֵקּ ַאְלִתּ ַאַחת ָשׁ

ֵהיָכלֹו.  ר ְבּ נַֹעם יהוה ּוְלַבֵקּ ַלֲחזֹות ְבּ
צּור ְירֹוְמֵמִני.  ֵסֶתר ָאֳהלֹו ְבּ ֵרִני ְבּ יֹום ָרָעה ַיְסִתּ ה ְבּ ֻסֹכּ ֵנִני ְבּ י ִיְצְפּ ִכּ

ָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה  י ַעל אְֹיַבי ְסִביבֹוַתי ְוֶאְזְבּ ה ָירּום רֹאִשׁ ְוַעָתּ
ָרה ַליהוה.  יָרה ַוֲאַזְמּ ָאִשׁ

ִני ַוֲעֵנִני.  ַמע יהוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵנּ ְשׁ
ׁש.  ֶניָך יהוה ֲאַבֵקּ ׁשּו ָפָני ֶאת ָפּ ְקּ י ַבּ ְלָך ָאַמר ִלִבּ

ָך ֶעְזָרִתי ָהִייָת  ַאף ַעְבֶדּ ט ְבּ י ַאל ַתּ ִנּ ֶניָך ִמֶמּ ר ָפּ ְסֵתּ ַאל ַתּ
ִעי.  ַעְזֵבִני ֱאלֵֹהי ִיְשׁ ִני ְוַאל ַתּ ֵשׁ ְטּ ַאל ִתּ

י ֲעָזבּוִני ַויהוה ַיַאְסֵפִני.  י ָאִבי ְוִאִמּ ִכּ
אַֹרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי.  ָך ּוְנֵחִני ְבּ ְרֶכּ הֹוֵרִני יהוה ַדּ

ֶקר ִויֵפַח ָחָמס.  י ָקמּו ִבי ֵעֵדי ֶשׁ ֶנֶפׁש ָצָרי ִכּ ֵנִני ְבּ ְתּ ַאל ִתּ
ֶאֶרץ ַחִיּים. טּוב יהוה ְבּ י ִלְראֹות ְבּ לּוֵלא ֶהֱאַמְנִתּ
ך, ְוַקֵוּה ֶאל יהוה. ַקֵוּה ֶאל יהוה, ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶבּ
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ברכת המזון
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ן ו ז מ ה ת  כ ר ב

ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו  ֽ חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ חְֹלִמים. ָאז ִיּמָ יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ּכְ ׁשּוב יהוה ֶאת ׁשִ ֲעלֹות, ּבְ יר ַהּמַ ׁשִ
נּו ָהִיינּו  ֽ יל יהוה ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ה. ִהְגּדִ יל יהוה ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ ה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגּדִ ִרּנָ

ה ִיְקצֹרּו. ָהלֹוך  ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ ֶגב. ַהּזְֹרִעים ּבְ ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנּו ּכַ ֵמִחים. ׁשּוָבה יהוה ֶאת ׁשְ ׂשְ
א ֲאֻלּמָֹתיו.  ה נֹׂשֵ ַֽרע ּבֹא ָיבֹא ְבִרּנָ ך ַהּזָ א ֶמׁשֶ ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֹׂשֵ

ן ו מ י ז

ֲחֵבַרי ְוַחְברֹוַתי ְנָבֵרְך המזמן/ת: 

ה ְוַעד עֹוָלם. ם יהוה ְמבָֹרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ המסובין: 

ה ְוַעד עֹוָלם.  ם יהוה ְמבָֹרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ המזמן/ת: 

ּלֹו. ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ְרׁשּות ֲחֵבַרי ְוַחְברֹוַתי, ְנָבֵרְך (בעשרה: ֱאלֵֹהינּו) ׁשֶ ּבִ  

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך (בעשרה: ֱאלֵֹהינּו) ׁשֶ ּבָ המסובין:  

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך (בעשרה: ֱאלֵֹהינּו)  ׁשֶ ּבָ המזמן/ת:   

מֹו. רּוְך הּוא ּוָברּוְך ׁשְ ּבָ  

ן ז ה ת  כ ר ב   . א

ֶחֶסד  ֵחן ּבְ טּובֹו ּבְ ּלֹו ּבְ ן ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ה יהוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּזָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִמיד  דֹול, ּתָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהּגָ ר ּכִ ׂשָ ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ

י הּוא ֵאל  דֹול, ּכִ מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ לֹא ָחַסר ָלנּו, ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבַ
ה  רּוְך ַאּתָ ָרא. ּבָ ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ּוֵמִכין ָמזֹון ְלכֹל ּבְ

ן ֶאת ַהּכֹל. יהוה, ַהּזָ

ץ ר א ה ת  כ ר ב   . ב

ה טֹוָבה  ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ּוְלִאּמֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמּדָ נֹוֶדה ְלָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ׁשֶ
ית ֲעָבִדים,  נּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ הֹוֵצאָתֽ ּוְרָחָבה, ְוַעל ׁשֶ
נּו,  הֹוַדְעּתָ יָך ׁשֶ נּו, ְוַעל ֻחּקֶ ְדּתָ ּמַ ּלִ נּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ׁשֶ ִלּבֵ ָחַתְמּתָ ּבְ ִריְתָך ׁשֶ ְוַעל ּבְ

ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו  ַאּתָ נּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ׁשָ חֹוַנְנּתָ ים ֵחן ָוֶחֶסד ׁשֶ ְוַעל ַחּיִ
ָעה. ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ִמיד, ּבְ ּתָ

ִפי  ְמָך ּבְ ַרְך ׁשִ ְוַעל ַהּכֹל יהוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך, ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתּבָ
, ּוֵבַרְכּתָ ֶאת יהוה ֱאלֶֹהיָך  ָבְעּתָ תּוב: 'ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ּכָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכַ ָכל ַחי ּתָ

זֹון. ה יהוה, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ר ָנַֽתן ָלְך'.  ּבָ ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ
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ם י ל ש ו ר י ת  כ ר ב   . ג

בֹוֶדָך,  ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך, ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ַרֵחם יהוה ֱאלֵֹהינּו, ַעל ִיׂשְ
ְרְנֵסנּו  ֵתנּו. ֱאלֵֹהינּו ָאִבינּו, ְרֵענּו זּוֵננּו ּפַ ֻאּלָ ית ְצִמיַחת ּגְ ָרֵאל ֵראׁשִ ְוַעל ְמִדיַנת ִיׂשְ
ַאל  ְוָנא  ָצרֹוֵתינּו,  ל  ִמּכָ ְמֵהָרה  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָלנּו  ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו,  ֵלנּו  ְוַכְלּכְ
י ִאם  ר ָוָדם, ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ּכִ ׂשָ ַנת ּבָ ְצִריֵכנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו, לֹא ִליֵדי ַמּתְ ּתַ
ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּלֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנּכָ ה ְוָהְרָחָבה, ׁשֶ דּוׁשָ תּוָחה, ַהּגְ ֵלָאה, ַהּפְ ְלָיְדָך ַהּמְ

ה יהוה, ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו  רּוך ַאּתָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ּבָ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ּוְבֵנה ְירּוׁשָ
ָלִים. ָאֵמן. ְירּוׁשָ
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יֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו,  נּו, ַאּדִ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלּכֵ רּוך ַאּתָ ּבָ
ֶלְך ַהּטֹוב,  ָרֵאל, ַהּמֶ נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ ּגֹוֲאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוׁשֵ

ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא ֵיִטיב ָלנּו. הּוא  ּבְ ִטיב ַלּכֹל, ׁשֶ ְוַהּמֵ
ָלה  ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהּצָ

לֹום, ְוָכל  ים ְוׁשָ ָלה, ְוַרֲחִמים, ְוַחּיִ ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ָרָכה ִויׁשּוָעה, ֶנָחָמה, ּפַ ְוַהְצָלָחה ּבְ
ֵרנּו.  ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחּסְ טֹוב, ּוִמּכָ

בשבת

ֱאלֵֹהינּו,  יהוה  ְוַהֲחִליֵצנּו,  ְרֵצה 
ִביִעי,  ְ ַהּשׁ יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך,  ּבְ
י יֹום  דֹוׁש ַהֶזּה. ּכִ דֹול ְוַהּקָ ת ַהּגָ ּבָ ַ ַהּשׁ
ת־ ּבָ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך, ִלׁשְ ֶזה ּגָ
ִמְצַות ְרצֹוֶנָך.  ַאֲהָבה ּכְ ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ּבְ
ֱאלֵֹהינּו,  יהוה  ָלנּו,  ָהִניַח  ּוִבְרצֹוְנָך 
יֹום  ּבְ ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ָצָרה  ְתֵהא  ּלֹא  ׁשֶ
ֱאלֵֹהינּו,  יהוה  ְוַהְרֵאנּו,  ְמנּוָחֵתנּו. 
ְנַין  ּבִ ָלַמת  ּוְבַהׁשְ ִעיֶרָך,  ִצּיֹון  ֶנָחַמת  ּבְ
הּוא  ה  ַאּתָ י  ּכִ ָך,  ָקְדׁשֶ ִעיר  ַלִים  ְירּוׁשָ

ָחמֹות. ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהּנֶ ּבַ

בראש חודש, ברגלים ובראש השנה

יַע,  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיּגִ
ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקּדֹוֵננּו  ֵקד ְוִיּזָ ַמע, ְוִיּפָ ָ ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשׁ

ָך,  ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ
ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה,  ית ִיׂשְ ך ּבֵ ל ַעּמְ ְוִזְכרֹון ּכָ

יֹום  לֹום ּבְ ים ּוְלׁשָ ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחּיִ
רֹון /  ֻבעֹות / ַהִזּכָ ָ ּצֹות/ ַחג ַהׁשּׁ רֹאׁש ַהחֶֹדׁש / ַחג ַהַמּ

ִמיִני, ַחג ָהֲעֶצֶרת  ּכֹות / ַהׁשְּ ַחג ַהּסֻ
ה. ָזְכֵרנּו, יהוה ֱאלֵֹהינּו, ּבֹו ְלטֹוָבה (ָאֵמן), ּוָפְקֵדנּו  ַהּזֶ
ְדַבר  ים טֹוִבים, ּבִ יֵענּו בֹו ְלַחּיִ בֹו ִלְבָרָכה (ָאֵמן), ְוהֹוׁשִ
יֵענּו,  נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים (ָאֵמן). חּוס ְוָחּנֵ

ה. י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ּכִ ּכִ

167 בצאת השבת      | ומועד    סידור ערב שבת     |   בית תפילה ישראלי   



בית תפילה ישראלי168    | ומועד    סידור ערב שבת     | בצאת השבת   

ת ו פ ס ו נ ת  ו ש ק ב

ָהַרֲחָמן, הּוא ִיְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.
ֶרץ. ַמִים ּוָבָאֽ ָ ּשׁ ַרְך ּבַ ָהַרֲחָמן, הּוא ִיְתּבָ

נּו ָלַעד ר ּבֽ נּו ְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהּדַ ַאר ּבָ ח ְלדֹור ּדֹוִרים, ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ָהַרֲחָמן, הּוא ִיׁשְ
ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.

ָכבֹוד. ָהַרֲחָמן, הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ
ַאְרֵצנּו. אֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ּבְ נּו ֵמַעל ַצּוָ ּבֹר ֻעּלֵ ָהַרֲחָמן, הּוא ִיׁשְ

ָאַכְלנּו ָעָליו. ְלָחן ֶזה ׁשֶ ה, ְוַעל ׁשֻ ִית ַהּזֶ ּבַ ה ּבַ ָרָכה ְמֻרּבָ ַלח ָלנּו ּבְ ָהַרֲחָמן, הּוא ִיׁשְ
ׂשֹורֹות טֹובֹות  ר ֽלנּו ּבְ ִביא ָזכּור ַלּטֹוב, ִויַבּשֶׂ הּו ַהּנָ ַלח ֽלנּו ֶאת ֵאִלּיָ ָהַרֲחָמן, הּוא ִיׁשְ

ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.
ָהַרֲחָמן, ____________________ (מוזמנים להוסיף בקשות)

ְרכּו  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ר ָלנּו, ּכְ ל ֲאׁשֶ נּו ְוֶאת ּכָ אן, אֹוָתֽ ין ּכָ ל ַהְמֻסּבִ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ּכָ
ּכֹל', 'ִמּכֹל',  ָרה, ִרְבָקה, ֵלָאה ְוָרֵחל, ַוֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, 'ּבַ ִאּמֹוֵתינּו ׂשָ

ֵלָמה, ְונֹאַמר ָאֵמן. ְבָרָכה ׁשְ נּו ַיַחד ּבִ ּלֽ ן ְיָבֵרך אֹוָתנּו ּכֻ 'ּכֹל' - ּכֵ

א ְבָרָכה ֵמֵאת  לֹום, ְוִנּשָׂ ֶמֶרת ׁשָ ֵהא ְלִמׁשְ ּתְ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות, ׁשֶ רֹום ְיַלּמְ ּמָ ּבַ
ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם. ֶכל טֹוב ּבְ ֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוׂשֵ יהוה ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ

י ָהעֹוָלִמים. ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ בשבת  ָהַרֲחָמן, הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ

ּלֹו טֹוב. ּכֻ ביום טוב ָהַרֲחָמן, הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ

ה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.  ׁש ָעֵלינּו ֶאת ָהחֶֹדׁש ַהּזֶ בראש חודש ַהָרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ

ָנה ַהּזֹאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.  ָ ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהּשׁ בראש השנה ַהָרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ

ִוד ַהּנֹוֶפֶלת.  ת ּדָ בסוכות ַהָרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסּכַ

ם  ן ּבָ יָה, ְמחֹוְקֶקיָה ְוׁשֹוְפֶטיָה, ְוִיּתֵ ָרֵאל, ֶאת ָראׁשֶ ָהַרֲחָמן, הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיׂשְ
לֹום. ר ְוׁשָ ַדְרֵכי ֶצֶדק, יֹׁשֶ ֵעָצה טֹוָבה ְלַהְנִהיג אֹוָתנּו ּבְ

ָאר ְמִגיֵני ַאְרֵצנּו, ְוָיֵגן ֲעֵליֶהם. ָרֵאל ּוׁשְ ֵלי ְצָבא ַהֲהָגָנה ְלִיׂשְ ָהַרֲחָמן, הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחּיָ
ָמֵעאל. ָרֵאל ִלְבֵני ִיׁשְ ֵני ִיׂשְ ין ּבְ לֹום ּבֵ ין ׁשָ ּכִ ָהַרֲחָמן, הּוא ַיׁשְ

ָצָרה, ְויֹוִציֵאם ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה. תּוִנים ּבְ ָרֵאל ַהּנְ ֵני ִיׂשְ ָהַרֲחָמן, הּוא ְיָבֵרך ֶאת ַאֵחינּו ּבְ
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א. י ָהעֹוָלם ַהּבָ יַח ּוְלַחּיֵ ׁשִ נּו ִלימֹות ַהּמָ ָהַרֲחָמן, הּוא ְיַזּכֵ

ה  יל (בשבת, יום טוב, חול המועד וראש חודש: ִמְגּדֹול) ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֹׂשֶ ַמְגּדִ
ה  ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ יחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. עֹׂשֶ ֶחֶסד ִלְמׁשִ

ֵבי ֵתֵבל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ל יֹוׁשְ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ל ִיׂשְ לֹום, ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ׁשָ

י  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְודְֹרׁשֵ י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ּכְ יו, ּכִ ְיראּו ֶאת יהוה ְקדֹוׁשָ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת  י טֹוב, ּכִ יהוה לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. הֹודּו ַליהוה ּכִ

יהוה, ְוָהָיה יהוה  ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוך ַהּגֶ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ּבָ ּבִ ָיֶדָך, ּוַמׂשְ
ׁש ָלֶחם.  יק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבֵקּ י ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ ִמְבַטחו. ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנּתִ

לֹום. ָ ן, יהוה ְיָבֵרך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ יהוה עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ
ִתינּו ִיְהֶיה ִלְרָוָיה.  ָ ׁשּ ְבָעה. ּוַמה ׁשֶ ָאַכְלנּו ִיְהֶיה ְלׂשָ ַמה ׁשֶ

הֹוַתְרנּו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה. ּוַמה ׁשֶ
ת ר צ ו ק מ ן  ו ז מ ה ת  כ ר ב

ִריְך ַרֲחָמָנא ְדָזן ְלכָֹלא.  א ּבְ ּתָ ָעְלָמא ָמֵריּה ְדַהאי ּפִ א ְדּ ִריְך ַרֲחָמָנא ָמָרן ַמְלָכּ ּבְ
ִרית  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ּבְ ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ּוְלִאּמֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמּדָ נֹוֶדה ְלָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ׁשֶ

זֹון.  ה יהוה, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ְותֹוָרה ֶלֶחם ְלׂשַֹבע. ּבָ
יֶחָך.  ִוד ְמׁשִ ית ּדָ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמְ ַרֵחם יהוה ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיׂשְ

ַלִים, ָאֵמן.  ה יהוה, ּבֹוֶנה ְירּוׁשָ רּוְך ַאּתָ ָיֵמינּו. ּבָ ְמֵהָרה ּבְ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ּוְבֵנה ְירּוׁשָ

ִטיב ַלּכֹל. הּוא  ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ נּו, ַהּמֶ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלּכֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָמַלּנּו, הּוא ּגֹוְמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ְוֶחֶסד  ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא ֵיִטיב ָלנּו. הּוא ּגְ

יַח.  ׁשִ ת ַהּמָ נּו ִלימוֹֹ ְוַרֲחִמים ְוָכל טֹוב, ְוהּוא ְיַזּכֵ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל  ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹׂשֶ

ברכת המזון
ּוְלִקּנּוַח רּוְך ֵאל  ּבָ

ּוַח. ּפּ ם ּתַ ָרא ּגַ ר ּבָ ֲאׁשֶ
ה  ּמֶ ה, ּבַ ּמֶ ָחָלב ּבַ ְיָסה ּבֶ ּדַ

ָעָרה, נֹוֶדה לֹו? -  ְמלֹא ַהּקְ
רּוְך הּוא ּבָ

מֹו! ּוָברּוְך ׁשְ

ח"נ ביאליק
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י ְוִזְמָרת ָיּה יהוה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה.  י ָעּזִ ה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד. ּכִ ִהּנֵ
ָלה.  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה. ַליהוה ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעּמְ ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ ּוׁשְ

ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח  ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה. יהוה ְצָבאֹות  ַאְשׁ ּגָ נּו ִמׂשְ יהוה ְצָבאֹות ִעּמָ
ׂשֹון  ְמָחה ְוׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ יֹום ָקְרֵאנּו. ַלּיְ ֶלְך ַיֲעֵננּו ּבְ יָעה ַהּמֶ ְך, יהוה הֹוׁשִ ּבָ

ם ְיהָֹוה ֶאְקָרא: א ּוְבׁשֵ ְהֶיה ָלנּו. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּשָׂ ן ּתִ ִויָקר ּכֵ
ֶפן. ִרי ַהּגָ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִמים. ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבׂשָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. רּוְך ַאּתָ ּבָ

ְך  ין אֹור ְלחׁשֶ ין קֶֹדׁש ְלחֹל ּבֵ יל ּבֵ ְבּדִ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה. ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהּשׁ ים ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְ ּבֵ

ין קֶֹדׁש ְלחֹל. יל ּבֵ ה ְיהָֹוה ַהַמְבּדִ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ַחּטֹאֵתינּו הּוא ִיְמחֹל  ין קֶֹדׁש ְלחֹל   יל ּבֵ ְבּדִ ַהּמַ
ְיָלה  ּלָ ְוַכּכֹוָכִבים ּבַ חֹול  ה ּכַ לֹוֵמנּו ַיְרּבֶ ַזְרֵענּו ּוׁשְ

ֶאְקָרא ָלֵאל ָעַלי ּגֹוֵמר  ֵצל ּתֶֹמר  ָנה ּכְ יֹום ּפָ
ָאָתא בֶֹקר ְוַגם ָלְיָלה  ר ָאַמר ׁשֹוֵמר  יֹום ֲאׁשֶ

ֲעבֹר  ַעי ָעבֹור ּתַ ֲעֵלי ְפׁשָ בֹור  ַהר ּתָ ִצְדָקְתָך ּכְ
ְיָלה   ּלָ מּוָרה ּבַ ְוַאׁשְ י ַיֲעבֹר  יֹום ֶאְתמֹול ּכִ ּכְ

ן ְמנּוָחִתי  ִמי ִיּתֵ ָחְלָפה עֹוַנת ִמְנָחִתי 
ֶחה ְבָכל ָלְיָלה   ַאׂשְ י ְבַאְנָחִתי  ָיַגְעּתִ
ן יֹאְמרּו ַמְכִעיַסי  ּפֶ י  ַטֵהר ִטּנּוף ַמֲעׂשַ

ְיָלה   ּלָ ַהּנֹוֵתן ְזִמירֹות ּבַ י  ה ֱאלֹוּהַ עֹוׂשָ ַאּיֵ
ְסַלח ָנא ַעל ַקל ָוחֹוֶמר  חֹוֶמר  ַנְחנּו ְבָיְדָך ּכַ

ְוַלְיָלה ְלָלְיָלה   יַע אֹוֶמר  יֹום ְליֹום ַיּבִ
ָצר  ְקָראנּוָך ִמן ַהּמֵ ל ָצר  ֵאל ּפֹוֶדה ִמּכָ
לֹא יֹום ְולֹא ָלְיָלה   ָיְדָך לֹא ִתְקָצר 

הּו ְוַגְבִריֵאל  ֵאִלּיָ ָרֵאל  ר ִיׂשְ ִמיָכֵאל ׂשַ
ְיָלה   ֲחִצי ַהּלָ קּומּו ּבַ ּבֹאּו ָנא ִעם ַהּגֹוֵאל 

ְבִריֵאל  מֹאֵלנּו ּגַ ּוִמּשְׂ ִמיִמיֵננּו ִמיָכֵאל 
ָכל יֹום ּוְבָכל ָלְיָלה   ּבְ ִכיַנת ֵאל  נּו ׁשְ ְוַעל רֹאׁשֵ

ַגן ָרטֹב  ַרֲעָנן ּכְ בּוַע טֹוב  נּו ׁשָ ָנה ּלָ ּתְ
ְיָלה   ל ַהּיֹום ְוָכל ַהּלָ ּכָ ּוֵמיהוה ָיבֹוא ַהּטֹוב 
י ָנִביא ְוַגם חֹוֶזה  ִמּפִ ה  ִית ַהּזֶ ְיבַֹרְך ַהּבַ

ְמרֹו יֹוָמם ָוָלְיָלה.  ְלׁשָ ה ֱאלֵֹהינּו ֶזה  י ֵכן ְיַצּוֶ ּכִ

ה ל ד ב ה ר  ד ס
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שיר של יום חולין  
ֶרֶטט  ִנים ּבְ ִאם ֵיׁש ִלי ֵמיָתִרים ֵהם ִמְתַנּגְ

ְמַעט  ָאָגה ִהיא ֲחׂשּוָפה ּכִ י ּדְ ִאם ֵיׁש ּבִ
ֶקט  ׁשֶ ָאֵמר ּבְ י ַאֲהָבה ִהיא ּתֵ ִאם ֵיׁש ּבִ

ים ֵהם ִמְתָאְרִכים ְלַאט  ָרׁשִ ִאם ֵיׁש ִלי ׁשָ

י ַרַעד  ְתאֹום עֹוֵבר ּבִ יַצד ּפִ ה רֹוֶאה ּכֵ ַאּתָ
ּוּוָנּה  כּופֹות ֶאת ּכִ ה ּתְ ּנָ ָהרּוַח ְמׁשַ

ינּו ַלֲעזֹב ֲאָבל ֲאִני יֹוַדַעת  ִנּסִ
ָנה.  ָנה ַאַחר ׁשָ ָאִרים ׁשָ ֲאַנְחנּו ִנׁשְ

ְרֶטֶטת  ֶמׁש ְמׂשַ ֶ ָך ַהּשׁ ּלְ ֲחָדִרים ׁשֶ ּבַ
ָתִלים  ל אֹור ַעל ַהּכְ ים ּוְרצּועֹות ׁשֶ ַקּוִ

ֶטת  ל ּבֶֹקר ְמַלּקֶ ֲאִני ְלַמַעְנָך ּכָ
ין.  ל יֹום ֻחּלִ ָמחֹות ְקַטּנֹות ׁשֶ ים, ׂשְ ָרִטים ְקַטּנִ ּפְ

ה עֹוֶנה ִלי  יב, ַהִאם ַאּתָ ה ֵמׁשִ ַהִאם ַאּתָ
אֹוַני  ם ׁשְ ָאְזְנָך הֹוְלִמים ּגַ אּוַלי ּבְ

ה ּדֹוֶמה ִלי  יב, אּוַלי ַאּתָ ה ַמְקׁשִ אּוַלי ַאּתָ
ַני.  ְתאֹום ּפָ ִפים ּפִ ּקְ ּתַ ָפֶניָך ִמׁשְ ֵהן ּבְ

ֶרֶטט...  ִנים ּבָ ִאם ֵיׁש ִלי ֵמיָתִרים ֵהם ִמְתַנּגְ

רחל שפירא

שבת המלכה

ָקה  ּלְ ה ֵמרֹאׁש ָהִאיָלנֹות ִנְסּתַ ַהַחּמָ
ה. ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ה ֶאת ׁשַ ּבֹאּו ּוְנַלּוֶ

ה  ּכָ ה, ַהּזַ דֹוׁשָ לֹום, ַהּקְ ֵצאֵתְך ְלׁשָ
ה... ת ָיִמים ֶאל ׁשּוֵבְך ְנַחּכֶ ׁשֶ ִעי, ׁשֵ ּדְ

ָאה! ת ַהּבָ ּבָ ַ ן ַלּשׁ ּכֵ
ָאה! ת ַהּבָ ּבָ ַ ן ַלּשׁ ּכֵ

לֹום! ָ לֹום, ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ֵצאְתֶכם ְלׁשָ
ח"נ ביאליק
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שבוע טוב

ִביא  הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ
י ּבִ ׁשְ הּו ַהּתִ ֵאִלּיָ

ְלָעִדי  הּו ַהּגִ ֵאִלּיָ
ְמֵהָרה ָיבֹא ֵאֵלינּו  ִבּ
ִוד.  ן ּדָ יַח ּבֶ ִעם ָמׁשִ

ִביָאה  ִמְרָים ַהּנְ
ָיָדּה עֹז ְוִזְמָרה ּבְ

נּו  ְרקֹד ִאּתָ ִמְרָים ִתּ
יל ִזְמַרת עֹוָלם. ְלַהְגּדִ

נּו  ְרקֹד ִאּתָ ִמְרָים ִתּ
ן ֶאת ָהעֹוָלם ְלַתּקֵ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו  ּבִ

ִביֵאנּו ִהיא ּתְ
ֶאל ֵמי ַהְיׁשּוָעה. 

יָקה  ִדּ ַרח ַהַצּ ֹשֶ
ה ר ֶנְכַדת ִזְלּפָ ת ָאׁשֵ ּבַ

ַרח ַהֲחָכָמה ַרח ֹשֶ ֹשֶ
בֹא ֵאֵלינּו  ְמֵהָרה ּתָ ּבִ

ִוד.  ן ּדָ יַח ּבֶ ִעם ָמׁשִ

ר' סעדיה בן עמרם

ם י מ ש ב ל ו ר  נ ל

י ְמַיֵחָלה  ַנְפׁשִ ִמים  ר ְוִלְבׂשָ ַלּנֵ
ָלה  ּכֹוס ַיִין ְלַהְבּדָ נּו ִלי   ּתְ ִאם ּתִ

ּנּו ְלָנבֹוָכה  ּפַ ָרִכים ִלי   סֹּלּו ּדְ
ל ַמְלֲאֵכי ַמְעָלה  ּכָ ָעִרים ִלי   ְתחּו ׁשְ ּפִ

ֵלב ּכֹוֵסף  ֶאל ֵאל ּבְ א   ֵעיַני ֲאִני ֶאּשָׂ
ְיָלה  ּיֹום ּוַבּלַ ּבַ ַמְמִציא ְצָרַכי ִלי  

ִמיד  ים ּתָ ׁשִ ִמְתַחּדְ ה   ה ְיֵמי ַמֲעׂשֶ ִהּנֵ
לֹום ָוטֹוב ֶסָלה.  ׁשָ ה ָבֶהם   ׁשָ ִיְתַחּדְ

לילה ברנר

אנדור ריימר
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לכבוד הקיץ
דני סנדרסון 

יַע  ִהּגִ ִיץ ׁשֶ ִלְכבֹוד ַהּקַ
יר. י ׁשִ ַתְבּתִ ּכָ

ָאְמָנם ֲאִני עֹוד לֹא ֵמִזיַע, 
יר ֲאָבל ֵאיִני ַמְסּתִ

ׁשּוָקִתי ֶאל ָהעֹוָנה  ֶאת ּתְ
ָמה ֵקץ ַלּקֹר. ּשָׂ ׁשֶ

רֹון  ְוִלְכבֹוָדּה ִעם ִעּפָ
יר ִמְזמֹור: י ׁשִ ַתְבּתִ ּכָ

ַעם  ֶגד ָים ָיָצאִתי ּפַ ִעם ּבֶ
יֹום ָאִביב. ֶאל חֹוף ּבְ

ָיּד  ד, ִעּתֹון ּבַ ִמיָכה ִמּבַ ׂשְ
ִביב. ֶמׁש ִמּסָ ְוׁשֶ

ל  נּוי ִמּכָ ָמָצאִתי חֹול ּפָ
ָאָדם ּוְבֵהָמה,

י  ְרַקְדִתּ ְוֶאת ַעְצִמי ּפִ
ה. ׁשָ ּבָ ין ָים ַלּיַ ּבֵ

ִים ֵני ַהּמַ ים ַעל ּפְ ּלִ ּגַ
ַמִים. ל ׁשָ ֶקט ׁשֶ ְוׁשֶ
ֲחלֹום ָאִביב עֹוֶלה,
א. אֹוִתי הּוא ְמַמּלֵ

ל,  ֵצּ ַכב ּבַ ֵטל ׁשָ יל ּבָ ַמּצִ

יַח ַעל ַהּנֹוף ּגִ ִהׁשְ
אֹות  ּסְ י ְזֵקנֹות ַעל ּכִ ּתֵ ּוׁשְ

ָאְמרּו לֹו ּבֶֹקר טֹוב.
ל  ְתַעּמֵ ָאדֹון ּפֹוֵעל ַהּמִ

חֹר, ט ִמְכָנס ׁשָ ׁשַ ּפָ
הֹוִריד ֻחְלָצה, ָנַתן ְקִפיָצה 

ְוַסְלָטה ְלָאחֹור.

ִים... ֵני ַהּמַ ים ַעל ּפְ ּלִ ּגַ

א ָלדּוג  ּבָ יַע זּוג ׁשֶ ִהּגִ
ִדי  ִעם אֶֹהל ִמּיָ

יָתם ֶאל מּול ּגֹוָלן,  נּו ּבֵ ּבָ
ֵני ֶמֶטר ְלָיִדי. ׁשְ

ִים ָרצּו ַקְיָטִנים, ּוֵביְנַתִים ֶאל ַהּמַ
ע ְיָלדֹות  ִרים ְוַאְרּבַ ֶעׂשְ

ִנים. ר ּבָ ֵנים ָעׂשָ ּוׁשְ

ִים... ֵני ַהּמַ ים ַעל ּפְ ּלִ ּגַ

ָעה ַהּכֹל ָהַפְך  וַאֲחֵרי ׁשָ
ְלַנֲחַלת ָהרֹב,

ִקים ַאְרִטיִקים ִמְתַלּקְ
 ּוַמְטקֹות ַעל ַהחֹוף.

ְתאֹום  א ּפִ ּבָ ַהֲחלֹום ׁשֶ
ִנְגַנז ְוֶנֱעַלם,

ִאיר אֹוִתי ִלְמנּוָחִתי  ִהׁשְ
ם. ּיָ ִעם ֶאֶלף ִאיׁש ּבַ

ִים... ֵני ַהּמַ ים ַעל ּפְ ּלִ ּגַ

שהשמש תעבור עלי  
יורם טהרלב / חנן יובל

ָנם ָיִמים ְללֹא ַמְרּגֹוַע ֶיׁשְ
ם לֹא ֶאְמָצא ִלי ֶנָחָמה ּבָ

ּוֻמְכָרָחה ֲאִני ִלְנּגַֹע
ֲאָדָמה. ִבים, ּבָ ֲעׂשָ ּבָ

ֶרְך אֹוָתּה ַהּדֶ ִלְפסַֹע ּבְ
ים ּמִ ְרּכֻ ִריַחת ַהּכַ תֹוְך ּפְ ּבְ

ְך ַאֶחֶרת ל ּכָ ְוִלְהיֹות ּכָ
ִמים. ׁשָ ְוִלְפרַֹח ֶעֶרב ַהּגְ

א הֹוי ֵאִלי, ֵאִלי ה ֶאּשָׂ ִפּלָ ַרק ּתְ
ֲעבֹר ָעַלי ֶמׁש ּתַ ֶ ַהּשׁ ׁשֶ

עֹוַלי. ְוַתְרֶאה ִלי ׁשּוב ֶאת ִמׁשְ
הֹוי, ֵאִלי, ֵאִלי

א ה ֶאּשָׂ ִפּלָ ַרק ּתְ
ֲעבֹר ָעַלי ֶמׁש ּתַ ֶ ַהּשׁ ׁשֶ

ע. ּסָ ח אֹוִתי ֶאל ַהּמַ ְוִתּקַ

ְוִאם ָאׁשּוב ֶאל זֹאת ָהָאֶרץ
ָרִכים ּדְ ְוִאם ֶאְפַסע ׁשּוב ּבַ

ירּוִני ֶקֶדם ַיּכִ ַהִאם ּכְ
ָרִחים. ים ְוַהּפְ ָהֲאָנׁשִ

א...  ה ֶאּשָׂ ִפּלָ ַרק ּתְ

לעולם בעקבות השמש
 אהוד מנור / רוני וייס

יֹום ָחִמים
יֹום ְקָסִמים

ִמים יֹום ּתָ
ֶמׁש ֶ ָהַלְכנּו ִעם ַהּשׁ

ֲערֹב, יֹום ָזהֹב, ּבַ

ַלְיָלה טֹוב ָהָיה ָלנּו ֵליל ֶאֶמׁש
ּבֶֹקר ָקם
ם מּול ַהּיָ
ם ָ ֵאי ִמּשׁ

ַער ַ ּשׁ ִנְכַנס ַהּיֹום ּבַ
ַחּלֹון ֵעץ ַאּלֹון ּבַ

ַחר ַ אֹור ַהּשׁ תּו ּבְ ּוִוילֹון ִנּצְ
ן ן, ּכֵ ן, ּכֵ ן, ּכֵ ּכֵ

ֶמׁש ֶ בֹות ַהּשׁ ִעְקּ ְלעֹוָלם ּבְ
בֹות ָהאֹור ִעְקּ ְלעֹוָלם ּבְ

ֶמת ֶמׁש ֶאת יֹוִמי רֹוׁשֶ ֶ ַהּשׁ
י ִצּפֹור ְוִלּבִ

ֶמׁש ֶ בֹות ַהּשׁ ִעְקּ ְלעֹוָלם ּבְ
בֹות ָהאֹור ִעְקּ ְלעֹוָלם ּבְ

ֶמת ֶמׁש ֶאת יֹוִמי רֹוׁשֶ ֶ ַהּשׁ
י ִצּפֹור י, ְוִלּבִ ְוִלּבִ

ם קּום ִנְרּדַ
לֹא ָנַדם

ֵכֶלת רֹאׁש ָהֵרם  ּתְ ּבַ ָהרּוַח ׁשֶ
אֹור ָקֵרב 

ֶלת ר ֶאל ַסף ַהּדֶ אֹור זֹוֵרם ָיׁשָ
ן ן, ּכֵ ן, ּכֵ ן, ּכֵ ּכֵ

ֶמׁש ֶ בֹות ַהּשׁ ִעְקּ ְלעֹוָלם ּבְ
בֹות ָהאֹור ִעְקּ ְלעֹוָלם ּבְ

ֶמת ֶמׁש ֶאת יֹוִמי רֹוׁשֶ ֶ ַהּשׁ
י ִצּפֹור ְוִלּבִ

ֶמׁש ֶ בֹות ַהּשׁ ִעְקּ ְלעֹוָלם ּבְ
בֹות ָהאֹור ִעְקּ ְלעֹוָלם ּבְ

ֶמת ֶמׁש ֶאת יֹוִמי רֹוׁשֶ ֶ ַהּשׁ
י ִצּפֹור, ִצּפֹור. י, ְוִלּבִ ְוִלּבִ

שיר השיירה
עלי מוהר 

ְרנּו ּבַ פֹור ּדִ ְלׁשֹונֹות ַרּבֹות ִמְסּ ּבִ
ְכָלל  ְמַעט ּבִ ְוֶזה ֶאת ֶזה ּכִ

ְרנּו ּלֹא ִהּכַ ׁשֶ
ים ְמאֹד ָעַזְבנּו ּוְמקֹומֹות ַרּבִ

ְוַרק ָמקֹום ֶאָחד ָרִצינּו ְוָאַהְבנּו
ים ְמאֹד ָעַזְבנּו ּוְמקֹומֹות ַרּבִ
אנּו. ְוֶאל ָהָאֶרץ, ֶאל ָהָאֶרץ ּבָ

ָרה ּיָ ֶכת ׁשַ ְוִנְמׁשֶ
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ָעְבָרה ָאה ׁשֶ ִמן ַהּמֵ
ָבר ַהּיֹוְצִאים ְרחֹוִקים ּכְ

ִרים ַוֲחלּוִצים ִאּכָ
ֶרְך ּפֶ ָעְמלּו ָעְבדּו ּבַ ׁשֶ

ֶרְך. ִלי ִלְראֹות ֶאת סֹוף ַהּדֶ ּבְ
ו עֹוְבִרים ֲאַנְחנּו ְוַעְכׁשָ
ַקְטנּו ְולֹא ַנְחנּו לֹא ׁשָ
ְלָעֵדינּו יכּו ּבִ לֹא ַיְמׁשִ
ינּו. ְתַקת ַחּיֵ זֹוִהי ַהְרּפַ

ָטאֹות ּוַמֲחנֹות ֵהַגְחנּו ִמּגֶ
ימֹון ָהַלְכנּו ׁשִ ּצֹות ְוֶאל ַהּיְ ֶאל ַהּבִ
צֹות ֲעָרב, ֵמרּוְסָיה ּוּפֹוַלְנָיה ִמּקְ

ִדימֹוָנה  ם ּבְ ִהְדַלְקנּו אֹור ּגַ
ְדַגְנָיה. ם ּבִ ּגַ

צֹות ֲעָרב, ֵמרּוְסָיה ּוּפֹוַלְנָיה ִמּקְ
ִדימֹוָנה  ם ּבְ ִהְדַלְקנּו אֹור ּגַ

ְדַגְנָיה. ם ּבִ ּגַ

ּיֹות ֻלּ ל ַהּגָּ ּוִמּכָ
ָעיֹות ל ַהּבְ ְוִעם ּכָ

ַעם נֹוָצר ְוֶאֶרץ ָקָמה
ָמה ר ִנְרּדָ ָפה ֲאׁשֶ ְוׂשָ

ה ִמְתעֹוֶרֶרת ׁשּוב ִהְתִחּלָ
ֶרת. ֶרת ּוְמַדּבֶ ּוְמַדּבֶ

ַער ִביב ֵיהֹום ַהּסַ ִמּסָ
ַער י ְוַהּצַ ַרב ַהּקֹׁשִ

מַֹח ׂשְ ֲאָבל ֵיׁש ַעל ַמה ּלִ
ֵיׁש עֹוד אֶֹמץ, ֵיׁש עֹוד ּכַֹח.

ִביֵבנּו ָרֵאל צֹוַמַחת ִמּסְ ֵאיְך ִיׂשְ
ל ֶחְסרֹונֹוֵתינּו ִהיא ֲחָזָקה יֹוֵתר ִמּכָ

ֶגב עֹוד ִיְהֶיה ּפֹוֵרַח ְוַגם ַהּנֶ
ֵמַח. ֵקן ִיְהֶיה ׂשָ ַהּזָ ְועֹוד ִנְדַאג ׁשֶ

ֶגב עֹוד ִיְהֶיה ּפֹוֵרַח ְוַגם ַהּנֶ
ֵמַח. ֵקן ִיְהֶיה ׂשָ ַהּזָ ְועֹוד ִנְדַאג ׁשֶ

לּויֹות ל ַהּגָ ּוִמּכָ
ָעיֹות ל ַהּבְ ְוִעם ּכָ

ַער ִביב ֵיהֹום ַהּסַ ִמּסָ
ַער י ְוַהּצַ ַרב ַהּקֹׁשִ

ְלָעֵדינּו יכּו ּבִ לֹא ַיְמׁשִ
ינּו. ְתַקת ַחּיֵ זֹוִהי ַהְרּפַ

תנו לנו יד ונלך  
צבי זליקוביץ /יעקב הולנדר 

נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ
ִביׁש ּוִמְדֶרֶכת ִלי ּכְ ֶהְרְצל ּבְ ּבְ
ים ַעל ַהחֹול. ַמּלִ ֶרת ּגְ ּיֶ ִעם ׁשַ

נּו ָלנּו ַהּיֹום ָלֶלֶכת, ּתְ
מֹו  ה ּכְ ְלִגיְמַנְסָיה ֶהְרְצִלּיָ

ֶאְתמֹול.

נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ
ם. ֶקת ַלּיָ ה ַהּנֹוׁשֶ ַטּנָ ָלִעיר ַהּקְ

נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ
ָהיּו ְוֵאיָנם. ִלְמקֹומֹות ׁשֶ

נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ
ֶקת ִלְראֹות ֵאיְך ָהִעיר ִמְתַרּפֶ

ַעל ַהחֹוף ִעם ָהֶעֶרב ַהַחם.
ֶקט, ׁשֶ ב ּבְ ּנֵ נּו ְלִהְתּגַ ּתְ

ה ְואּוַלי ְלֵבית ָהָעם. ְלַגן ִרּנָ

נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ
ם. ֶקת ַלּיָ ה ַהּנֹוׁשֶ ַטּנָ ָלִעיר ַהּקְ

נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ
ָהיּו ְוֵאיָנם. ִלְמקֹומֹות ׁשֶ

נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ
ַעם מֹו ּפַ ָנבֹוָאה ֵאֶליָה ּכְ

ִעם ֵריחֹות ְמלּוִחים ִמן ַהחֹוף
נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ

ִביׁש ּוִמְדֶרֶכת ִלי ּכְ ֶהְרְצל ּבְ ּבְ
ים ַעל ַהחֹול. ַמּלִ ֶרת ּגְ ּיֶ ִעם ׁשַ

נּו ָלנּו ַהּיֹום ָלֶלֶכת, ּתְ
מֹו  ה ּכְ ְלִגיְמַנְסָיה ֶהְרְצִלּיָ

ֶאְתמֹול.

נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ
ם. ֶקת ַלּיָ ה ַהּנֹוׁשֶ ַטּנָ ָלִעיר ַהּקְ

נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ
ָהיּו ְוֵאיָנם. ִלְמקֹומֹות ׁשֶ

נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ
ֶקת ִלְראֹות ֵאיְך ָהִעיר ִמְתַרּפֶ

ַעל ַהחֹוף ִעם ָהֶעֶרב ַהַחם.
ֶקט, ׁשֶ ב ּבְ ּנֵ נּו ְלִהְתּגַ ּתְ

ה ְואּוַלי ְלֵבית ָהָעם. ְלַגן ִרּנָ

נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ
ם. ֶקת ַלּיָ ה ַהּנֹוׁשֶ ַטּנָ ָלִעיר ַהּקְ

נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ
ָהיּו ְוֵאיָנם. ִלְמקֹומֹות ׁשֶ

נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ
ַעם מֹו ּפַ ָנבֹוָאה ֵאֶליָה ּכְ

ִעם ֵריחֹות ְמלּוִחים ִמן ַהחֹוף.
ַעם, נּו ָלנּו, נּו ַרק עֹוד ּפַ ּתְ

ה ֶלֱאהֹב. ַגן ֲהַדּסָ ַעל ַסְפָסל ּבְ

נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ
ם. ֶקת ַלּיָ ה ַהּנֹוׁשֶ ַטּנָ ָלִעיר ַהּקְ

נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ
ָהיּו ְוֵאיָנם. ִלְמקֹומֹות ׁשֶ

נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ
ל ֶיֶלד ֵעיַנִים ׁשֶ יט ּבָ ַנּבִ

ה. ַטּנָ ֵאיְך צֹוַמַחת ָהִעיר ַהּקְ
ּה ָלָבן ּוְתֵכֶלת, ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ַחּלֹוָנּה. ְואֹורֹות ּדֹוְלִקים ַהּיֹום ּבְ
נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ

ם. ֶקת ַלּיָ דֹוָלה ַהּנֹוׁשֶ ָלִעיר ַהּגְ
נּו ָלנּו ָיד ְוֵנֵלְך, ּתְ

ָהיּו ְוֵאיָנם. ִלְמקֹומֹות ׁשֶ

בלילות הקיץ החמים 
דן מינסטר / מתי כספי

ים ִיץ ַהַחּמִ ֵלילֹות ַהּקַ ּבְ
ָבר ֵאינֹו קֹוֶרה ׁשּום ּדָ

ַעד אּוַלי ּכֹוָכב ָנגֹוז ִמּבַ
תּוַח ְלַחּלֹון ּפָ

ַמע ַהְרֵחק אּוַלי ְצָרַצר ִנׁשְ
ק עֹון לֹא ְמַתְקּתֵ ָ ַאְך ֲאִפּלּו ַהּשׁ

ים ִיץ ַהַחּמִ ֵלילֹות ַהּקַ ּבְ
ָבר ֵאינֹו קֹוֶרה. ׁשּום ּדָ

ָפר ּכְ ַחת ְלֵעץ ַהּתּות ּבַ ִמּתַ
ִרים, ִבים ּוְמַדּבְ יֹוׁשְ

ן ַעל ֵריַח ָיׁשָ ֵסֶפר ּבַ קֹוְרִאים ּבְ
עֹוְצִמים ֵעיַנִים ְוׁשֹוְתִקים

ָבר ַאֵחר ֵאינֹו קֹוֶרה ׁשּום ּדָ
ים, ִיץ ַהַחּמִ ֵלילֹות ַהּקַ ּבְ

ָפר ּכְ ַחת ְלֵעץ ַהּתּות ּבַ ִמּתַ
ִרים. ִבים ּוְמַדּבְ יֹוׁשְ
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משהו חדש מתחיל
אילאיל תמיר / דני רובס

ל  ְלּגֵ הּו ַמְתִחיל ִמְתּגַ ֶ ַמּשׁ
ְרחֹובֹות  ּבִ

ְדֵרגֹות  ַמּ הּו ַאֵחר יֹוֵרד ּבַ ֶ ַמּשׁ
ָזָּנב  הּו קֹוֶרה, ּתֹוֵפס לֹו ּבַ ֶ ַמּשׁ

ו  הּו ָחָדׁש ַמְתִחיל ֶאְצִלי ַעְכׁשָ ֶ ַמּשׁ
ל  ּכֵ הּו מֹוֵכר עֹוֵמד ּוִמְסּתַ ִמיׁשֶ
הּו אֹוֵכל  ֶאְמַצע ָהְרחֹוב ּוִמיׁשֶ

ָבר  ים הֹוְפִכים ּכְ ה ְרָעׁשִ ּמָ ּכַ
ְלִמְקָצב 

ו  הּו ָחָדׁש ַמְתִחיל ֶאְצִלי ַעְכׁשָ ֶ ַמּשׁ

ְזַמן ָנכֹון  ִמיד ּבִ ָבִרים קֹוִרים ּתָ ּדְ
ין ֶהָהמֹון  ִאים הֹוְלִכים ּבֵ ּבָ

י  ע ִמְקִרי ּבִ ְרִאי, ּוַמּגָ ֶאת ֵעיַני ּתִ
ִרי  ים קֹוִרים, ַהּכֹל עֹוד ֶאְפׁשָ ִנּסִ

ֲעְבִרי? ְתאֹם ֶאת ּתַ ַהִאם ּפִ
ֶעֶרב ׁשּוב יֹוֵרד ָלִעיר ָהֲעסּוָקה 

ה  ם ְמַחּכָ ב, מֹוִנית ׁשָ ְך ִמְתַגּנֵ חֹׁשֶ
ָרָעב  ַוע ּבָ ָחתּול ְרחֹוב ָקָטן ּגָ

ו  הּו ָחָדׁש ַמְתִחיל ֶאְצִלי ַעְכׁשָ ֶ ַמּשׁ
ֵריַח ְמתּוִקים ֵמִציץ ֵמַהַחּלֹון 

ָבר אֹור  ים עֹוֶלה ּכְ ְרַחּקִ ּמֶ ם ּבַ ׁשָ
ִראׁשֹון 

יו  ְחּתָ ל ְרחֹוב ּכֹוֵרַע ִמּתַ ֶקַטע ׁשֶ
ו  הּו ָחָדׁש ַמְתִחיל ֶאְצִלי ַעְכׁשָ ֶ ַמּשׁ

ְזַמן ָנכֹון...  ִמיד ּבִ ָבִרים קֹוִרים ּתָ ּדְ

רֹות ְלַקו  ָבר ִמְתַחּבְ ֻקּדֹות ּכְ ל ַהּנְ ּכָ
ו  הּו ָחָדׁש ַמְתִחיל ֶאְצִלי ַעְכׁשָ ֶ ַמּשׁ

ְזַמן ָנכֹון...  ִמיד ּבִ ָבִרים קֹוִרים ּתָ ּדְ

ְלָוה, ֲאִני עֹוד ּפֹה ְלַבד  ל ׁשַ ֶרַגע ׁשֶ
ָיד  זּוג ָצִעיר עֹוֵבר, ַמֲחִזיק לֹו ָיד ּבְ

ִנים, ִחּיּוְך ָרָחב  ה ּפָ ּנָ ֵמֵעֶבר ַלִפּ
הּו ָחָדׁש ַמְתִחיל ֶאְצִלי  ֶ ַמּשׁ

ו...  ַעְכׁשָ
ו... ַמְתִחיל ֶאְצִלי ַעְכׁשָ

מכתב לאחי
עילי בוטנר

ַאף ָלַדַעת  ׁשְ ְפַחד ּתִ ַאל ּתִ
ם  ַקּיֵ ְדַאג עֹוד ּתְ ַאל ּתִ

ָידֹו ָלַגַעת  ּבְ ִמי ׁשֶ
ִלּבֹו עֹוד ְלַנֵחם  ּבְ ֵיׁש ׁשֶ
ְפַחד ָיִמים ָיבֹאּו  ַאל ּתִ

ֲחלֹף  ָנה ּתַ ְועֹוַנת ׁשָ
יַע ֶאל ַהּסֹוף.  עֹוד ַנּגִ ְרֶאה ׁשֶ ה ּתִ ַאּתָ

ֶכת  ִציאּות נֹוׁשֶ ְפַחד ִמּמְ ַאל ּתִ
ים ָקִרים  ַוֲאָנׁשִ

ֶטן  ֶבּ ל ֶאָחד סֹוֵחב ּבַ ּכָ
ֲעֵליֶהם רֹוִאים  ּוְמַעט ׁשֶ

ֶרַגע  ה ּכַֹח ֵיׁש ּבְ ּמָ ּכַ
ַצח ֵאין לֹו סֹוף  ְוַלּנֶ

ֵרד  עֹוד ּתֵ ְמָעה ׁשֶ ָכל ּדִ ּבְ
יַע ְצחֹוק.  ַיּגִ

ְוֶזה ָהֶרַגע 
ָעה  ָ ָאה ַהּשׁ ה ּבָ ִהּנֵ

ּה ָהרּוַח  ִביא ִאּתָ ַמה ּתָ
ָמָמה  ַמה ָיֵּמס ֶאת ַהּדְ

ָבר  ְוֵיׁש ִסּבֹות ְלָכל ּדָ
ּלֹא ִנְגַמר  ֵיׁש ֲחלֹום ׁשֶ

ר.  ָ ְהֶיה ְמֻאׁשּ ֶרְך עֹוד ּתִ סֹוף ַהּדֶ ּבְ

ְוָקִדיָמה ֶאל ָהאֶֹפק 
ֶמׁש ַהּטֹוָבה  ֶ ֶאל ַהּשׁ
יַע  ּגִ ֶזה ָרחֹוק ֲאָבל ּתַ

ְקָצת ָעֵיף ּוְקָצת ָצֵמא ְלַאֲהָבה 
ְפִרי  ְקטֹף אֹוָתּה ּכִ ה ְלָך, ּתִ ַחּכָ ּמְ ׁשֶ

ל  ׁשֵ ּבָ
ל.  ֵצּ ָרֵדם ּבַ נּוַח ּתֵ ְוָאז ּתָ

ְוֶזה ָהֶרַגע 
ָעה  ָ ָאה ַהּשׁ ה ּבָ ִהּנֵ

ּה ָהרּוַח  ִביא ִאּתָ ַמה ּתָ
ָמָמה  ֵמס ֶאת ַהּדְ ַמה ּיָ
ָבר  ְוֵיׁש ִסּבֹות ְלָכל ּדָ
ּלֹא ִנְגַמר  ֵיׁש ֲחלֹום ׁשֶ

ר.  ָ ְהֶיה ְמֻאׁשּ ֶרְך עֹוד ּתִ סֹוף ַהּדֶ ּבְ

חופים
נתן יונתן / נחום היימן

ְעּגּוִעים  חֹוִפים ֵהם ִלְפָעִמים ּגַ
ְלַנַחל.

ַעם חֹוף  ָרִאיִתי ּפַ
ַנַחל ֲעָזבֹו  ׁשֶ

ל חֹול ָוֶאֶבן. בּור ׁשֶ ִעם ֵלב ׁשָ
ְוָהָאָדם, ְוָהָאָדם הּוא ִלְפָעִמים 

ן ָיכֹל ם ּכֵ ּגַ
ֵאר ָנטּוׁש ּוְבִלי ּכֹוחֹות ָ ְלִהּשׁ

מֹו חֹוף. ׁש ּכְ ַמּמָ

ָדִפים ם ַהּצְ ּגַ
מֹו ָהרּוַח מֹו חֹוִפים, ּכְ ּכְ

ָדִפים ֵהם ִלְפָעִמים  ם ַהּצְ ּגַ
ְעּגּוִעים ּגַ

ִמיד ָאַהְבנּו ּתָ ִית ׁשֶ ַלּבַ
ם ר ָהָיה ְוַרק ַהּיָ ֲאׁשֶ

יָריו. ם ֶאת ׁשִ ר ְלַבּדֹו ׁשָ ׁשָ
ל ָהָאָדם  ין ִצְדֵפי ִלּבֹו ׁשֶ ְך ּבֵ ּכָ

ִרים לֹו ְנעּוָריו. ׁשָ

שיבולת בשדה
 מתתיהו שלם

ֶדה  ׂשָּ ּבֶֹלת ּבַ ׁשִ
רּוַח  ּכֹוְרָעה ּבָ

י ַרב.  ְרִעיִנים ּכִ ֵמעֶֹמס ּגַ
ּוְבֶמְרַחב ָהִרים 
ָבר ָיפּוַח  יֹום ּכְ

ֶתם ְוָזָהב.  ֶמׁש ּכֶ ֶ ַהּשׁ
ָפִרים  ֵני ּכְ עּורּו הֹוי עּורּו ׁשּורּו ּבְ

ָבר  ָלה ּכְ ׁשְ ָקָמה ֵהן ּבָ
ִרים  ֵני ַהּכָ ַעל ּפְ

ל  חּו ַמּגַ ּלְ רּו ׁשִ ִקּצְ
ִציר.  ית ַהּקָ ֵעת ֵראׁשִ

ה  ּמָ עֹוִרים ּתַ ֵדה ׂשְ ׂשְ
ֵזר ַחג עֹוֶטֶרת, 

ַפע ְיבּול ּוְבָרָכה.  ׁשֶ
ִלְקַראת ּבֹוא ַהּקֹוְצִרים 

זַֹהר ַמְזֶהֶרת,  ּבְ
ה.  ֶחֶרׁש ָלעֶֹמר ְמַחּכָ
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ָהבּו ָהִניפּו 
ִנירּו ָלֶכם ִניר 

ָמה,  ַחג ַלָקּ
ית ָקִציר.  ֵעת ֵראׁשִ
ל  חּו ִמּגַ ּלְ רּו, ׁשִ ִקּצְ

ִציר  ית ַהָקּ ֵעת ֵראׁשִ

חורשת האקליפטוס  
נעמי שמר

ה ָיָפה  ָאה ֵהּנָ א ּבָ ִאּמָ ׁשֶ ּכְ
ּוְצִעיָרה, 

ִית.  ָנה ָלּה ּבַ ְבָעה ּבָ א ַעל ּגִ ָאז ַאּבָ
ָחְלפּו ָהֲאִביִבים, ֲחִצי ֵמָאה 

ָעְבָרה 
יָבה  ים ָהְפכּו ׂשֵ ּלִ ְוַתְלּתַ

יְנַתִים.  ּבֵ
מֹו ְמאּוָמה  ן ּכְ ֲאָבל ַעל חֹוף ַיְרּדֵ

לֹא ָקָרה, 
ה ְוַגם אֹוָתּה  אֹוָתּה ַהּדּוִמּיָ

ְפאּוָרה:  ַהּתַ

ר,  ׁשֶ טּוס, ַהּגֶ ת ָהֵאיָקִליּפְ ֻחְרׁשַ
יָרה  ַהּסִ

ִים. לּוַח ַעל ַהּמַ ְוֵריַח ַהּמָ

ה יֹוֶרֶדת ֲעַדת  ִביל ִהּנֵ ְ ׁשּ ּבַ
ינֹוקֹות,  ַהּתִ

כּו ַרְגַלִים.  ְכׁשְ ַיְּרֵדן ְיׁשַ ֵהם ּבַ
ָלִדים ּוְכָבר ָלְמדּו  ְדלּו ַהּיְ ּגָ

חֹות  ִלׂשְ
ַנִים.  ׁשְ עּוִרים חֹוְתִרים ּבִ ּוְבֵני ַהּנְ

ן...  ֲאָבל ַעל חֹוף ַיְרּדֵ

ֵמֵעֶבר ַלַיְּרֵדן ָרֲעמּו ַהּתֹוָתִחים 
ִיץ  סֹוף ַהּקַ לֹום ָחַזר ּבְ ָ ְוַהּשׁ

ים  ינֹוקֹות ָהיּו ָלֲאָנׁשִ ְוָכל ַהּתִ
ִית. ְבָעה ֵהִקימּו ּבַ ְוׁשּוב ַעל ַהּגִ

ן...  ֲאָבל ַעל חֹוף ַיְרּדֵ

יום יבוא 
דן אלמגור / בני נגרי

יֹום ָיבֹוא, יֹום ָיבֹוא
ָקרֹוב הּוא ָיבֹוא ְמֵהָרה, ּבְ ּבִ

ל ָאָדם זֹאת ֵיַדע ּכָ
ִעְמֵקי ְלָבבֹו ּבְ

יֹום ָיבֹוא, יֹום ָיבֹוא, הּוא ָיבֹוא!

יֹום ָיבֹוא, יֹום ָיבֹוא
ְנִתיבֹו הּוא ָקֵרב ְוהֹוֵלְך ּבִ

ל ׁשּום ָאָדם ּפַ לֹא ֻיׁשְ
ְזעֹו ְוִצְבעֹו ַעל ּגִ

יֹום ָיבֹוא, יֹום ָיבֹוא, הּוא ָיבֹוא.

הּוא ָיבֹוא, ֶזה ַהּיֹום
ְך ֶאְרֶאּנּו ְוֵאין ֶזה ֲחלֹום ּכָ

ת  ְסּגַ ה ַעל ּפִ מֹׁשֶ ִאם ָנמּות ּכְ
ַהר ְנבֹו

ח, הּוא ֻמְכָרח ּכַ לֹא ִנׁשְ
הּוא ָיבֹוא!

ְמֵהָרה יֹום ָיבֹוא ּבִ
רֹור ִיְקָרא ֲעמֹון ַהֵחרּות ּדְ ּפַ
סּו  ּנְ חִֹרים ּוְלָבִנים ִיְתּכַ ּוׁשְ

ִביבֹו ִמּסְ
יֹום ָיבֹוא, יֹום ָיבֹוא, יֹום ָיבֹוא.

ל אֹור יֹום ָיבֹוא, יֹום ׁשֶ
חֹר. ָ ל ַחג ָלָאָדם ַהּשׁ יֹום ׁשֶ

בֹו. רֹוֵמי מֹוׁשָ ְך ָאז ָהֵאל ִמּמְ ְיַחּיֵ
הּוא ָיבֹוא, הּוא ָיבֹוא, הּוא ָיבֹוא!

הּוא ָקֵרב ֶזה ַהּיֹום
ְוִעם ּבֶֹקר ָנקּום ּוִפְתאֹום

ֵני ָאָדם  ְתאֹום ּבְ ם ֲאַנְחנּו ּפִ ּגַ
ם ֻכּלָ ּכְ

ָאז ֵנַדע
א, הּוא  ָבר ּבָ א, הּוא ּכְ ָבר ּבָ הּוא ּכְ

א! ָבר ּבָ ּכְ

יֹום ָיבֹוא, יֹום ָיבֹוא
ְלָבבֹו. ל ֶאָחד ּבִ זֹאת ֵיַדע ּכָ

ת  ְסּגַ ה ַעל ּפִ מֹׁשֶ ִאם ָנמּות ּכְ
ַהר ְנבֹו

ח, הּוא ֻמְכָרח ּכַ לֹא ִנׁשְ
הּוא ָיבֹוא!

נועה
גלעד שגב / נעמי שמר

א  ׁשֶ ין ּדֶ ֶדה ּבֵ ּשָׂ נָֹעה נֹוְלָדה ּבַ
ְלֶאֶבן

ל ַטל מֹו ֵאֶגל ׁשֶ נָֹעה ָהְיָתה ּכְ
ֶדה ּוִמן  ּשָׂ ַחְרִצית ָקְטָפה ּבַ

ַהּכֹוֶתֶרת
ה ַעְלַעל ַעְלַעל. ְלׁשָ ּתָ
ן אֹו לֹא, ן אֹו לֹא, ּכֵ ּכֵ

יר  יִרים ָוׁשִ ֶאֶלף ׁשִ
ן אֹו לֹא  י ּכֵ ן אֹו לֹא ַעְלַעּלַ נָֹעה ּכֵ

אֹו אּוַלי

א  ׁשֶ ין ּדֶ נָֹעה הֹוִביָלה אֹותֹו ּבֵ
ְלֶאֶבן

ל ָקה לֹו ִעם ֶרֶדת ַהּטַ נָֹעה ָנׁשְ
ּה ֵהִציץ ֶחֶרׁש  ּלָ ֵעיֶניָה ׁשֶ ְוהּוא ּבְ

ֶחֶרׁש
ן אֹו לֹא... ַאל ּכֵ ה ׁשָ ּוְבלֹא ִמּלָ
א  ׁשֶ נָֹעה ִהְרִחיָקה ְנדֹוד ִמּדֶ

ֵמֶאֶבן 
ל יָה ִנְמָחה לֹו ַהּטַ ּלֶ ְלּתַ ִמּתַ

ֶדה צֹופֹות  ּוֵמָאה ַחְרִצּיֹות ַהּשָׂ
ַאֲחֶריָה

ַאל: ְוָכל ָעֶלה ִיׁשְ

ן אֹו לֹא..... ּכֵ
ין  ֶדה ּבֵ ּשָׂ ם ּבַ נָֹעה ִהיא ׁשָ

א ְלֶאֶבן ׁשֶ ּדֶ
ל  ר ָלּה ַהּטַ יר ַאֲחרֹון ְמַזּמֵ ׁשִ

ֶדה ְיפֹות  ְוָכל ַחְרִצּיֹות ַהּשָׂ
ַהּכֹוֶתֶרת

ּבֹוכֹות ַעְלַעל ַעְלָעל .

ן אֹו לֹא  ן אֹו לֹא, ּכֵ ּכֵ
יר נָֹעה יִרים ָוׁשִ ֶאֶלף ׁשִ

ן אֹו לֹא ַאְלַלי, ּכֵ
ָבה נָֹעה ֵאַלי. ׁשָ
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רבי עקיבא  
דליה רביקוביץ' / מוני אמריליו

י ֲעִקיָבא ִאיׁש ָצנּוַע ַרּבִ
ין ָהרֹוִעים ָהָיה רֹוֶעה ּבֵ
בּוַע א ׂשָ ְלּבָ ֶאת ֶעְדֵרי ּכַ

ִעים. ָנתֹו ָהַאְרּבָ ַעד ׁשְ
ָרֲאָתה אֹותֹו ָרֵחל

בּוַע א ׂשָ ְלּבָ ל ּכַ ּתֹו ׁשֶ ּבִ
ָרֲאָתה אֹותֹו ָרֵחל

ה ְוָצנּוַע ֶשהּוא ְמֻעּלֶ
אי ֲחׁשַ ָאְמָרה לֹו ָרֵחל ּבַ

ה ָ ַקח אֹוִתי ָלִאּשׁ
ָך יׁש ְזַמּנְ ְקּדִ ּתַ ְתַנאי ׁשֶ ּבִ

ה. דֹוׁשָ ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ

י ֲעִקיָבא.... ַרּבִ

ן ְתּבֵ ּמַ ִרים ּבַ ְוָהיּו ּגָ
גֶֹרן ֶאָחד לֹא ָידּוַע  ּבְ

ם ׁשּוט ְללֹא ׁשֵ זּוג ֶאָחד ּפָ
ה ְוָצנּוַע. ָהָיה ְמֻעּלֶ ׁשֶ
ט ּוַבּבֶֹקר ָהָיה ְמַלֵקּ
ֲעָרה ֶבן ִמּתֹוְך ׂשַ ַהּתֶ

ְהֶיה ֲאהּוִבי ָאְמָרה לֹו ָרֵחל - ּתִ
ּתֹוָרה. דֹול ּבַ ּגָ

י ֲעִקיָבא.... ַרּבִ

יָרה ָקם ָהַרב ְוָנַסע ַלּבִ
ַמּבּוַע ִלְגמַֹע ּתֹוָרה ּכְ

ֲאָרה ּגֶֹרן ִנׁשְ ם ּבַ ְוׁשָ
בּוַע. א ׂשָ ְלּבָ ל ּכַ ּתֹו ׁשֶ ּבִ

ָנה ִרים ׁשָ ץ ֶעׂשְ ּוִמּקֵ
ֲעָרּה  ין ׂשַ ר ִהְלּבִ ֲאׁשֶ ּכַ

ֲעָלּה ְלֵביתֹו ב ּבַ ׁשָ
ּתֹוָרה. דֹול ּבַ ְוהּוא ּגָ

י ֲעִקיָבא... ַרּבִ

ָחַזר ָהַרב ְלֵביתֹו
ְעּגּוַע ְוָכל ַנְפׁשֹו ּגַ

ּתֹו ָחַזר ָהַרב ֶאל ִאׁשְ
בּוַע. א ׂשָ ְלּבָ ל ּכַ ּתֹו ׁשֶ ּבִ

ְלִמיָדיו ם ּתַ ָ ֲהָדפּוָה ִמּשׁ
ה ָ ָאְמרּו ָלּה סּוִרי ִאּשׁ
ָאַמר ָהַרב - ֲהִניחּוָה

ה. דֹוׁשָ י ִהיא ּתֹוָרִתי ַהּקְ ּכִ

ערב של שושנים
משה דור / יוסף הדר

ים  ּנִ ל ׁשֹוׁשַ ֶעֶרב ׁשֶ
ן  ְסּתָ ֵנֵצא-ָנא ֶאל ַהֻבּ
ִמים ּוְלבֹוָנה  שָֹ מֹר, ּבְ

ן. ְלַרְגֵלְך ִמְפָתּ

ַלְיָלה יֹוֵרד ְלַאט 
ָבה  ן נֹוׁשְ ְורּוַח ׁשֹוׁשָ

אט  ּלָ יר ּבַ ָהָבה ֶאְלַחׁש ָלְך ׁשִ
ל ַאֲהָבה. ֶזֶמר ׁשֶ

ַחר הֹוָמה יֹוָנה  ַ ׁשׁ
ְך ָמֵלא ְטָלִלים  רֹאׁשֵ

ה, ּנָ יְך ֶאל ַהּבֶֹקר, ׁשֹוׁשַ ּפִ
ֶאְקְטֶפּנּו ִלי...

ניגע אל החלום 
שלום חנוך

ֶזה ָעַבר, 
ֶזה ִנְגַמר, 

ְקֵצה ֲחלֹום ְוַדי 
ר  ׁשַ ּנָ ַמן ׁשֶ חֹול ַהּזְ

עֹוַתי.  ין ֶאְצּבְ ּבֵ
ֶזה ָעַבר, 
ֶזה ִנְגַמר, 

ְלָתִמיד, אּוַלי 
ר  ְסּגַ ּנִ ל ׁשֶ ַמְעּגָ

ַאְרּתָ ַחי.  ְוִנׁשְ
ֵגׁש,  ִנּפָ

ִנְתָרֶאה - 
ֵלב אֹוֵהב ֵאינֹו טֹוֶעה. 

מֹו ֶאל ָים  ּכְ
ִנְזרֹם, ִנְזרֹם 

יַע  ּגִ ּנַ ׁש ַעד ׁשֶ ְנַבּקֵ
ע ֶאל ַהֲחלֹום. ְוִנּגַ

כמה טוב שבאת הביתה 
יעקב רוטבליט / שלום חנוך

ְיָתה  אָת ַהּבַ ּבָ ה טֹוב ׁשֶ ּמָ ּכַ
ה טֹוב ִלְראֹות אֹוְתָך ׁשּוב  ּמָ ּכַ

ר ַמע, ַסּפֵ ׁשְ ר ַמה ּנִ ַסּפֵ
ר ֵאיְך ָהָיה  ַסּפֵ

לּוָיה?  ַלְחּתָ ּגְ ה לֹא ׁשָ ְוָלּמָ

ְיָתה  אָת ַהּבַ ּבָ ה טֹוב ׁשֶ ּמָ ּכַ
ה ָחׁשּוב  ְקָצת ָרֶזה, ַאְך ַמה ּזֶ
ָבִרים  יָת ּדְ ים, ָעׂשִ יָת ַחּיִ ָעׂשִ

ָרִאיָת ְקָצת ְצָבִעים ֲאֵחִרים. 
אן.  ה ּכָ ּטֹוב ַאּתָ ה ׁשֶ ּמָ ַאְך ּכַ

אן  ָבר ּכָ ה ּכְ ּטֹוב ַאּתָ ה ׁשֶ ּמָ ּכַ
ה טֹוב, טֹוב.  ּזֶ ה ׁשֶ ּמָ ּכַ

ְיָתה  אָת ַהּבַ ּבָ ה טֹוב ׁשֶ ּמָ ּכַ
ָבר ַהּכֹל  ִית ֶזה אֹוֵמר ּכְ ּבַ

ָהָיה ְלָך ַחם, 
ָהָיה 

ָהָיה ְלָך ַקר 
ר  ָ ו יֹוֵתר ְמֻאּשׁ ה ַעְכׁשָ ַאּתָ

ר.  ָ ָבר יֹוֵתר ְמֻאּשׁ ּכְ
ְיָתה  אָת ַהּבַ ּבָ ה טֹוב ׁשֶ ּמָ ָאז ּכַ

ָצאָת,  ּיָ ִאּלּו ׁשֶ ּכְ
ָיָצאָת ַרק ֶאְתמֹול 

ָבר  ַאר אֹותֹו ַהּדָ ַהּכֹל ּפֹה ִנׁשְ
ר  ו יֹוֵתר ְמֻבּגָ ה ַעְכׁשָ ַאּתָ

ר.  ן, יֹוֵתר ְמֻבּגָ ּכֵ
ּטֹוב...  ה ׁשֶ ּמָ ַאְך ּכַ

ְיָתה  אָת ַהּבַ ּבָ ה טֹוב ׁשֶ ּמָ ּכַ
ְבּתָ ָעַלי ֱאֶמת, ָחׁשַ ּבֶ

אָת  ּבָ ה טֹוב ׁשֶ ּמָ ּכַ
ְיָתה  אָת ַהּבַ ּבָ ׁשֶ

אָת ֵאַלי  ּבָ ה טֹוב ׁשֶ ּמָ ּכַ
אָת ֵאַלי. ּבָ ן, ׁשֶ ּכֵ
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האיש ההוא 
נתן יונתן / שלמה ארצי

ים  ָנם עֹוד ֲאָנׁשִ ֵאיפֹה ֶיׁשְ
מֹו ָהִאיׁש ַההּוא  ּכְ

ֲעָרבֹות ַהּבֹוִכּיֹות?  ר ָהָיה ּכַ ֲאׁשֶ

לֹות ָהָהר נֹוַלד  ְלַמְרּגְ
ַחל,  ְלַיד ַהּנַ

ין ֲעָרבֹות ּבֹוִכּיֹות,  ר ּבֵ חֶֹרף ׁשָ ּבְ
ִים  ְצֵעי ַהּמַ ין אֹורֹות ּבִ ִיץ ּבֵ ּקַ ּבַ

ַחל  ֵני ַהּנַ ח ַעל ּפְ ַלּ ַלְחמֹו ׁשִ
ָגה.  ַלּדָ

ַרת לֹו ֲעִפיפֹון  ֵני ַהּסּוף ּכָ ִמְקּ
ָהָיה ְלִאיׁש  ּוְכׁשֶ

ְבעֹוֵלי ָהֲעָרבֹות ַהּבֹוִכּיֹות  ִמּגִ
ה,  ָנָטה ֻסּכָ

ָנה לֹו  ְבָצר ָהֲאפָֹרה ּבָ ֵמֶאֶבן ַהּמִ
ִית,  ּבַ

ַחל ַטֲחָנה ֵהִקים,  ַעל ֵמי ַהּנַ
דֹות.  ָזַרע ׂשָ

ם  ֵני ַהּיָ ַלח אֹונֹו ַעל ּפְ ׁשָ
ֳאִנּיֹות סֹוֵחר.  ּבָ

ֵלי ְמַלאְכּתֹו,  ר ָיִניַח ּכְ ַאְך ֵיׁש ֲאׁשֶ
ְתאֹום ְלִאיׁש ַאֵחר.  ְוִיְהֶיה ּפִ

מֹו  ים ּכְ ָנם עֹוד ֲאָנׁשִ ֵאיפֹה ֶיׁשְ
ָהִאיׁש ַההּוא 

ֲעָרבֹות ַהּבֹוִכּיֹות.  ר ָהָיה ּכַ ֲאׁשֶ

ַחל  לֹות ָהָהר נֹוַלד, ְלַיד ַהּנַ ְלַמְרּגְ
זּור ֶנֶפׁש ַעל ָהָהר אֹו  ִיְנּדֹד ּפְ

ָכִאים. ּבְ ּבַ
בֶֹקר לֹא ָעבֹות ֶאָחד  ּוְבָנְפלֹו ּבְ

ַעל ַאְדָמתֹו,
ת עֹוָלם ִיְקנּו לֹו ֲאֻחּזַ

ֵקטֹות.  ְ ִים ַהּשׁ ְלַיד ַאּמֹות ַהּמַ

ים  ָנם עֹוד ֲאָנׁשִ ֵאיפֹה ֶיׁשְ
מֹו ָהִאיׁש ַההּוא  ּכְ

ֲעָרבֹות ַהּבֹוִכּיֹות, ר ָהָיה ּכַ ֲאׁשֶ
יק ָהָיה סֹוף  ּוְכמֹו ִמְבָצר ַעּתִ

ֶרְך. ַהּדֶ

שחר הפציע  
(קט סטיבנס)

ַחר ִהְפִציַע  ׁשַ
ִריָאה ית ַהּבְ ֵראׁשִ מֹו ּבְ ּכְ

יָרה ִ יא ַהּשׁ ׂשִ ִצּפֹור הֹוִפיָעה ּבְ

יר  ִ ַבח ַלּשׁ ַבח ַלּבֶֹקר, ׁשֶ ׁשֶ
ְפָלא ַהּנִ

ִציָרה  ַבח ְלַמְעָין ַהּיְ ׁשֶ
ָטר, ּבֹוֵהק ָהָרִקיַע ָמתֹוק ַהּמָ

ב ִראׁשֹון ְוַטל זֹוֵהר ַעל ֵעׂשֶ
תֹוק  ִביל ַהּמָ ְ יר ַהְללּוָיּה ַלּשׁ ׁשִ

ּנֹוַצר ׁשֶ
לֹום ָלעֹוָלם.  ְפִסיעֹוֵתינּו ׁשָ ּבִ

ֶמׁש, ִלי אֹור ַהּבֶֹקר ֶ ִלי אֹור ַהּשׁ
ן ֵעֶדן ָעֵלינּו ֵמִאיר זַֹהר ּגַ

ל ּבֶֹקר ירּו ּכָ ֲעלֹות ׁשִ יר ַלּמַ ׁשִ
ית.  ה ְבֵראׁשִ ׁש ַמֲעׂשֵ ִלְמַחּדֵ

ַמע ִצְלְצֵלי ׁשָ ַהְללּוהּו ּבְ
רּוָעה ִצְלְצֵלי ּתְ ַהְללּוהּו ּבְ

ל ָיּה ַהּלֵ ָמה ּתְ ל ַהְנׁשָ ּכָ
ָמה, ַהְללּוָיּה. ל ַהְנׁשָ ּכָ

אדמה ושמים 
שמעון סויסא

ַמִים ֲאָדָמה ְוׁשָ
ִים חֹם ָהֵאׁש ְצִליל ַהַמּ

גּוִפי יש זאֹת ּבְ ֲאִני ַמְרּגִ
ָמִתי. ִנׁשְ רּוִחי ּבְ ּבְ

יחזקאל 
חיים חפר / שמוליק קראוס

ִביא ְיֶחְזֵקאל  ַעד ַהּנָ ָאנּו ּבְ
ל  ְרִמיל ּוַמּקֵ ֵנֵלְך ַאֲחָריו ִעם ּתַ

אֹוָתנּו ָיִביא  ל ָמקֹום ׁשֶ ֶאל ּכָ
ה  ִביא ְיֶחְזֵקאל הּוא ּבֹוְמּבָ ַהּנָ

ל ָנִביא.  ׁשֶ

ֵאל ֵאל ְיֶחְזֵקאל 

ֶבר ָאח, ֵאיֶזה ִאיׁש  ָאח, ֵאיֶזה ּגֶ
יׁש  ְרׁשִ ֶאֶבן ּתַ י ָהֵעיַנִים ּכְ ּתֵ ׁשְ

ָתה  ִעם ַמְלָאִכים הּוא ָאַכל ְוׁשָ
ה!  מֹו ֲאִני ְוַאּתָ הּוא ֵואלִֹהים ּכְ

ר ַעל ִמיֵני ּתֹוֵעבֹות  ּבֵ ֵאיְך הּוא ּדִ
יץ ְנאּוִמים  ֵאיְך הּוא ִהְרּבִ

ְרחֹובֹות  ּבָ
ּטּוִיים  ים ְוֵאיֶזה ּבִ ֵאיֶזה ִמּלִ

ּלּוִיים! ַאְך ָהָעם ָצַחק לֹו ְוָרץ ַלּבִ

הּוא ָטס ַעל  הּוא ָאז ָחַלם ׁשֶ
ל  ְלּגַ ּגַ

ַמל  ַחׁשְ ין ֲעָנִנים ּבֹוֲעִרים ּכְ ּבֵ
ף  ק ְוִלּטֵ ֵני ַמְלָאִכים הּוא ִחּבֵ ׁשְ

ף!  ִביא ְיֶחְזֵקאל ָיַדע ֵאיְך ְלַכּיֵ ַהּנָ

ֵעיָניו ֲעצּומֹות  ׁשֶ ַלְיָלה ֶאָחד ּכְ
ְקָעה ְמֵלָאה ֲעָצמֹות  א ֶאל ּבִ ּבָ

ר ְוָאַסף  ֶעֶצם ֶאל ֶעֶצם ִחּבֵ
ֶאֶלף ֲחִתיכֹות ָאז ָהְלכּו ַאֲחָריו! 

ֵאל ֵאל ְיֶחְזֵקאל...
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יהיה טוב
יהונתן גפן / דויד ברוזה

יט ֵמַהַחּלֹון  ֲאִני ַמּבִ
י ָעצּוב,  ה ִלי ּדֵ ְוֶזה עֹוׂשֶ

ָהָאִביב ָחַלף ָעַבר לֹו 
ִמי יֹוֵדַע ִאם ָיׁשּוב. 
יָצן ִנְהָיה ְלֶמֶלְך  ַהּלֵ
ִביא ִנְהָיה ֵליָצן  ַהּנָ

ֶרְך  י ֶאת ַהּדֶ ַכְחּתִ ְוׁשָ
אן  ֲאָבל ֲאִני עֹוד ּכָ

ְוִיְהֶיה טֹוב 
ן  ִיְהֶיה טֹוב, ּכֵ

ר  ּבָ ִלְפָעִמים ֲאִני ִנׁשְ
ְיָלה  ָאז ַהּלַ
ְיָלה  הֹו ַהּלַ

ָאר  ְך ֲאִני ִנׁשְ ִאּתָ

ָנַפִים  ים ּכְ ְיָלִדים לֹוְבׁשִ
ָבא  ְוָעִפים ֶאל ַהּצָ

ָנַתִים  ְוַאֲחֵרי ׁשְ
ׁשּוָבה  ֵהם חֹוְזִרים ְללֹא ּתְ

ֶמַתח  ים ּבְ ים ַחּיִ ֲאָנׁשִ
ה ִלְנׁשֹם  ים ִסּבָ ׂשִ ְמַחּפְ

ְנָאה ְלֶרַצח  ּוֵבין ׂשִ
לֹום  ָ ִרים ַעל ַהּשׁ ְמַדּבְ

ְוִיְהֶיה טֹוב... 

ַמִים  ָ ּשׁ ם ְלַמְעָלה ּבַ ׁשָ
ֲעָנִנים לֹוְמִדים ָלעּוף 
יט ְלַמְעָלה  ַוֲאִני ַמּבִ
ְורֹוֶאה ָמטֹוס ָחטּוף 

ֶנָרִלים  ל ּגֶ ָלה ׁשֶ ֶמְמׁשָ
ֶקת ֶאת ַהּנֹוף  ְמַחּלֶ

נּו  ּלָ ֶהם ּוְלׁשֶ ּלָ ְלׁשֶ
ְולֹא רֹוִאים ַת'סֹוף 

יא ִמְצַרִים  א ְנׂשִ ה ּבָ ִהּנֵ
י ִלְקָראתֹו  ַמְחּתִ ֵאיְך ׂשָ

ֵעיַנִים  יָרִמידֹות ּבָ ּפִ
ִמְקַטְרּתֹו  לֹום ּבְ ְוׁשָ

ִליָמה  ְוָאַמְרנּו ּבֹוא ַנׁשְ
מֹו ַאִחים  ְוִנְחֶיה ּכְ

ְוָאז הּוא ָאַמר ָקִדיָמה, 
ָטִחים. ְ ְצאּו ֵמַהּשׁ ַרק ּתֵ

יחד כל הדרך 
שמרית אור / קובי אשרת

ה, עֹוד ֵנַדע ָיִמים טֹוִבים ֵמֵאּלֶ
י ֶאֶלף עֹוד ֵנַדע ָיִמים טֹוִבים ּפִ

ינּו ַיֲעִמיקּו ֶסַלע ָרׁשֵ ׁשָ
ָהר. מֹו ֲאָרִזים ּבָ ּכְ

ה, עֹוד ֵנַדע ָיִמים טֹוִבים ֵמֵאּלֶ
ל ַים  יק ֵמיָמיו ׁשֶ עֹוד ַנְמּתִ

ַלח, ַהּמֶ
ֶלף ֶ ֶדה ָירֹק ַאַחר ַהּשׁ ׂשָ ּכְ

ר. ֵלב ִמְדּבָ ד ּבְ ֶאׁשֶ ּכְ
ֶרְך, ל ַהּדֶ ַיַחד - ּכָ

ַיַחד - לֹא ַאֶחֶרת,
יט ַלּטֹוב ָיד נֹוׁשִ ָיד ּבְ

עֹוד ָיבֹוא, ּבֹא ָיבֹוא. ׁשֶ

ֶרְך, ל ַהּדֶ ַיַחד - ּכָ
ַיַחד - לֹא ַאֶחֶרת,

ח ַיַחד ִאיׁש ֶאל ִאיׁש ִיְפּתַ
ֶאת ְלָבבֹו.

עֹז ָהרּוַח, ַרק ִאם ַנֲאִמין ּבְ
ַרק ִאם ַנֲאִמין ְולֹא ָננּוַח

תּוַח ָצִרים ֶאל ָים ּפָ ִמן ַהּמְ
ים ִנְסַער. ַמִים ַרּבִ ּכְ

אי ַנְצִליַח, ַרק ִאם ַנֲאִמין ַוּדַ
יַע אי ַנּגִ ַרק ִאם ַנֲאִמין ַוּדַ
ָרִקיַע ל ַסַער ּבָ ָיִמים ׁשֶ ּבְ

ִמיד ִנְבַער. ֵאׁש ַהּתָ ּכְ

ֶרְך, ל ַהּדֶ ַיַחד - ּכָ
ַיַחד - לֹא ַאֶחֶרת,

עֹוד  יט ַלּטֹוב ׁשֶ ָיד נֹוׁשִ ָיד ּבְ
ָיבֹוא, ּבֹא ָיבֹוא.

ֶרְך, ל ַהּדֶ ַיַחד - ּכָ
ַיַחד - לֹא ַאֶחֶרת,

ח ַיַחד ִאיׁש ֶאל ִאיׁש ִיְפּתַ
ֶאת ְלָבבֹו.

צעיר לנצח 
בוב דילן, (יאיר לפיד) / רמי 

קליינשטין

מֹר אֹוְתָך ָהֵאל  ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ָך   ַאְלּתְ ים ִמׁשְ ְוַיְגׁשִ

ִביל ַאֵחר  ׁשְ ה ּבִ ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ
ְוהּוא ְלַמַעְנָך 

ָכל ּכֹוָכב  ע ּבְ ּגַ ּתִ ׁשֶ
ָלב  ל ׁשָ ס ַעל ּכָ ּוְתַטּפֵ

ַצח.   ֵאר ָצִעיר ַלּנֶ ָ ּשׁ ּתִ ׁשֶ

ל ִלְהיֹות צֹוֵדק  ְגּדַ ּתִ ׁשֶ
ַדע ִלְראֹות ֶאת ָהאֹור  ּתֵ ׁשֶ

ְוִלְמצֹא ֶאת ָהֱאֶמת 
דֹול  ְך ַהּגָ תֹוְך ַהחֹׁשֶ ּבְ
ְהֶיה ָחָזק  ִמיד ּתִ ּתָ ׁשֶ

ָחק  ׂשְ ֵחק ֶאת ַהּמִ ׂשַ ַאל ּתְ
ַצח. ֵאר ָצִעיר ַלּנֶ ָ ּשׁ ּתִ ׁשֶ

ְהיּו ָיֶדיָך ֲעסּוקֹות  ּיִ ׁשֶ
ּוְצָעֶדיָך ְמִהיִרים 

יב  יְתָך ַיּצִ ְהֶיה ּבֵ ּיִ ׁשֶ
ּנּוִיים  ִ מּול רּוחֹות ַהּשׁ

ירּו  ְמָחה ְוָיׁשִ ְהֶיה ׂשִ ָך ּתִ ִלּבְ ּבְ ׁשֶ
יְרָך  ֶאת ׁשִ

ַצח. ֵאר ָצִעיר ַלּנֶ ָ ּשׁ ּתִ ׁשֶ
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כל עוד 
עלי מוהר / יוני רכטר

ְרחֹוב  ֶיֶלד הֹוֵלְך ּבָ
ֵרי  ׁשְ ל ּתִ ִהיר ׁשֶ בֶֹקר ּבָ ּבְ

ֶפר ׁשּוב יֹוְצִאים  ית ַהּסֵ ֶאל ּבֵ
ָלִדים  ַהּיְ

ֶבר הֹוֵלְך ַאֲחָריו  ּגֶ
יַח, רֹוֶאה - לֹא - ִנְרֶאה  ּגִ ַמׁשְ
ם  ְך הּוא עֹוֵמד ׁשָ ְוַרק ַאַחר ּכָ

ְורֹוֶאה 
ַחת  ָנה ּפֹה ִנְפּתַ ֵאיְך עֹוד ׁשָ

ָתו,  ּסְ ָנה, ּבַ ל ׁשָ מֹו ּכָ ּכְ
ן הֹוֵלְך לֹו ְלַבד  ֵאיְך ּבֵ

ִעְקבֹוָתיו.  ְוָאב ּבְ

אי  ֲחׁשַ ֶבר רֹוֶאה ּבַ ּגֶ
ה  ּתָ נֹו ִנְכַנס ַלּכִ ֵאיְך ּבְ

ַאר  ׁשְ ּנִ מֹו ֶיֶלד ׁשֶ ֶבר עֹוֵמד ּכְ ּגֶ
חּוץ  ּבַ

ְפִנים  ם ּבִ ִרים ׁשָ ּוְכָבר ׁשָ
ה  ָנה ֲחָדׁשָ ל ׁשָ יר ׁשֶ ׁשִ

הֹו ֵאיְך ַהּכֹל ַמְתִחיל ּפֹה ׁשּוב 
ֵמַהְתָחָלה - 

ם  ׁשֶ ִרים ַעל ַהּגֶ ׁשּוב ֵהם ׁשָ
ִרים ַעל ְסָתו  ׁשּוב ֵהם ׁשָ

ְוַעל ַהּלּוַח עֹולֹות ׁשּוב אֹוִתּיֹות 
ָתב ַהּכְ

(א.ב.ג.ד.ה.ו.ז.ח.ט.י.כ.ל.מ.נ.ס.ע.
פ.צ.ק.ר.ש.ת.) 

ֶאְמַצע ַהּבֶֹקר  ֶבר  ּבְ ּגֶ
יו  ֵלב ַחּיָ ַבר ּבְ ּגָ

ית ֵסֶפר  ל ּבֵ ֵדר ׁשֶ ַעל ַיד ּגָ
ב  ְלַבּדֹו ִנּצָ

ָאִביו  ְוהּוא זֹוֵכר ׁשֶ
ַעם ָהַלְך ַאֲחָריו  ּפַ

מַֹע ֶאת קֹול  ה ִלׁשְ הּוא ְמַנּסֶ
ְצָעָדיו. 

ִרים  ָלִדים עֹוד ׁשָ ַאְך ַהּיְ
יר ַעל יֹוֶרה ְוָחָצב,  ׁשִ

ֶבר לֹוֲחׁשֹות  ל ּגֶ ָפָתיו ׁשֶ ְוַגם ׂשְ
ו:  ַעְכׁשָ

ֵגיא ַצְלָמֶות  ם ִאם ֵאֵלְך ּבְ ּגַ

ֵהן לֹא ִאיָרא, 
ְתאֹום  ם ִאם ֶאּפֹל ּפִ ּגַ

יָרה.  י ׁשִ יֹאַמר ִלּבִ

ל עֹוד עֹוֶלה ַהּבֶֹקר  ּכָ
ב ַהּלּוַח  ל עֹוד ִנְכּתַ ּכָ
ן  ל עֹוד הֹוֵלְך לֹו ּבֵ ּכָ

ִעְקבֹוָתיו  ְוָאב ּבְ

ָלִדים  ִרים ַהּיְ ל עֹוד ׁשָ ּכָ
ה  ָנה ֲחָדׁשָ ַעל ׁשָ

ל עֹוד ַמְתִחיל ּפֹה ׁשּוב  ּכָ
ֵמַהְתָחָלה. 

ם ִמְתעֹוֵרר  ל עֹוד ַהּיָ ּכָ
ל עֹוד ָהרּוַח עֹוֶלה  ּכָ

חֹר ַהּלּוַח  ל עֹוד ַעל ׁשְ ּכָ
ה. ְתנֹוֵסס ִמּלָ ּתִ

שובי לביתך 
דליה רביקוביץ / שם טוב לוי

ה  חּוץ ַיְלּדָ ְך ּבַ ַמה ּלָ
ָמנֹוַח לֹא ָמְצָאה ַרְגֵלְך 

צּוָעה, ִחְזִרי ֵאַלי  ִצּפֹור ּפְ
ְוׁשּוִבי ְלֵביֵתְך. 

ַהֲאִזיִני ַלּקֹולֹות 
ים  ּתִ ּגֹות ּבָ ָהַרַעם ַעל ּגַ

ְך  ְמִרי ַנְפׁשֵ ִמּקֹול סּוָפה ׁשִ
ׁשּוִבי ְלֵביֵתְך. 

בֹוּהַ  ַסַהר ֲחצֹות ּגָ
אֹור ַעל ַעְנֵפי ִאיָלן 
מַֹע  ְך ִלׁשְ ִני ְלַנְפׁשֵ ּתְ

ֶזֶמר ָקָטן. 

ם ֶצַמח ַלֲעָנה  ׁשָ
ם ֶנֶפׁש ַמְרִעיָדה ִמּקֹור  ָשׁ

ַחּלֹון ָאֵפל ּוְתִריס מּוַגף 
ׁשּוִבי ְלֵביֵתְך. 

 ... בֹוּהַ ַסַהר ֲחצֹות ּגָ

רֹום  ִאי ַעִין ַלָמּ ׂשְ
ַחר ַמֲאִפיר  ָבר ֶסֶדק ׁשַ ּכְ
ָבר ִצּפֹור ַאַחת  ֵנעֹוָרה ּכְ

ׁשּוִבי ְלֵביֵתְך.

ימים טובים 
יעקב גלעד / יהודית רביץ

ה,  ֵאּלֶ ְהיּו ָיִמים ּכָ ּיִ ֵמיָלא, ׁשֶ
ה,  ֵיׁש ָרִעים יֹוֵתר ֵמֵאּלֶ

ְך נֹוָרא.  ל ּכָ ְוֶזה לֹא ּכָ
ה,  ֵאּלֶ ְהיּו ָיִמים ּכָ ּיִ ֵמיָלא, ׁשֶ

ה  ֵיׁש טֹוִבים יֹוֵתר ֵמֵאּלֶ
ֵהם ָיבֹואּו ֲחָזָרה. 

ַעם  יֵנינּו ִמּפַ ּבֵ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ְלַפַעם, 

ל ַטַעם  ְדנּו ּכָ ִאּבַ ִנְדֶמה ׁשֶ
ְוֵאין ְלֶזה סֹוף. 

ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ל ׁשֶ ָכל זֹאת, ַמּזָ ּבְ
זֹוַרַחת, 

ַיַחד.  ֲאַנְחנּו ּבְ ְוטֹוב ׁשֶ

ה...  ֵאּלֶ ְהיּו ָיִמים ּכָ ּיִ ֵמיָלא, ׁשֶ

ב ּפֹה  ּצָ רֹב ַהּמַ ּלָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ָמתּוַח, 

טּוַח,  ָבר ְלַגְמֵרי ּבָ ּוַמה ּכְ
ֵאין ְלֶזה סֹוף.  ׁשֶ ּכְ

ֶרְך  יְנַתִים ַהּדֶ ָכל זֹאת, ּבֵ ּבְ
ֶכת,  ִנְמׁשֶ

ַאר עֹוד ָלֶלֶכת.  ְוָלנּו ִנׁשְ

ר ָנטּוי ְוָרעּוַע,  ׁשֶ ַהּגֶ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ר ָלקּוי ְוָגרּוַע,  ׁשֶ ַהּקֶ

ִיְהֶיה ְלֶזה סֹוף. 
כְֹלנּו  ּיָ ֶ ל ַמה ּשׁ ָכל זֹאת ּכָ ּבְ

מַֹע  ִלׁשְ
 . בֹוּהַ ָעֵלינּו ּגָ ָכל ׁשֶ ּכְ

ה... ֵאּלֶ ְהיּו ָיִמים ּכָ ּיִ ֵמיָלא ׁשֶ
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24 אמר רבי עקיבא 
159 ,52 אנא בכח 

22 אנה הלך דודך 
110 אנחנו לא צריכים 
80 אני אומר באמונה שלמה 
95 אני ואתה 
22 אני ישנה ולבי ער 
47 אני מאמין 
85 אני מאמין 
75 אני מקווה שאתה שומע 
80 אני מתפלל מתוך הלב סידור 
81 אני רוצה לשיר שיר הלל 
82 אני רוצה תמיד עיניים 
24 אשא עיני אל ההרים 

145 אשורר שירה 
26 אשרי יושבי ביתך 
67 את קולך הקוראי לי 
27 אתה אחד ושמך אחד 

177 בלילות הקיץ החמים 
57 בקשה 
36 ברוך בואך שבת 
59 ברוך שברא כל אלה 

104 ברך עלינו 
130 ברכה אישית 
92 ברכה מעין שבע 
62 ברכו 
68 ברכת גאולה 
90 ברכת הגומל 
62 ברכת הזמן 

128 ברכת החודש 
37 ברכת הילדים 
98 ברכת המוציא 

165 ברכת המזון 
169 ברכת המזון 
143 ברכת הסוכה 
70 ברכת השלום 
99 ברכת יין עסיס 
37 ברכת כהנים 

119 ברכת עם 
25 בשם ה' אלהי ישראל 

141 בשנה הבאה 

84 גדולים מעשי אלהי 
140 גם השנה 
75 גם לתפילת יחיד צריך שניים 

146 גשם בעתו 
114 דברים שרציתי לומר 
22 דודי לי ואני לו 
74 דע לפני מי אתה עומד 

149 דצמבר 
105 דרור יקרא 
125 דרכנו 
26 דרשו ה' ועוזו 
13 דרשתי קרבתך 

109 ה' אלהינו 
56 ה' מלך גאות לבש 
48 ה' מלך ירגזו עמים 
44 ה' מלך תגל הארץ 
33 האורח 

63 ,25 האזינה אלהים תפילתי 
181 האיש ההוא 
172 הבדלה 
74 הגיד לך אדם מה טוב 
22 הדודאים נתנו ריחם 

134 הדלקת נרות חג 
36 הדלקת נרות שבת 

הטבע הוא ניגונו של 
15 הקדוש ברוך הוא 

125 היה לי חבר היה לי אח 
110 היום 
14 הייתי מבטל תפילה 
הילדה זוהרה חושבת מחשבות 
86 על הבדידות של אלהים 
17 הים הגלוי פעל עלי 

125 הימים שעוד נכונו לנו 
65 הכניסיני תחת כנפך 
74 הליכה לקיסריה 

142 הלל 
112 הללו את ה' במעמקי היקום 
43 הללויה 

112 הללויה 
113 הללויה 
113 הללויה 

117 אבא 
79 אבי היה אלהים ולא ידע 
72 אגדלך 

141 אדון הסליחות 
100 אדון עולם 
140 אדם באמת אינו צריך 
181 אדמה ושמיים 
111 אהבה בת עשרים 
64 אהבת עולם 

161 אומרים ישנה ארץ 
150 אוצ'ו קנדליקס 
150 אור 
157 אור וירושלים 
106 אזמר בשבחין 
51 אחד אחד ובאין רואה 

140 אחד בספטמבר 
45 איזה אחלה עולם 

117 איכה 
51 אילו פינו 

107 אין כאלהינו 
73 אין צורך להיות ציוני 
81 אכן יש בימינו אלה 

161 אל אשר תלכי אלך 
121 אל הציפור 
47 אל נבקש 
24 אלה חמדה לבי 

118 אלהי 
18 אלהי עזור לנו 
12 אלהי, מודה אני לפניך 
43 אלהים נתן לך במתנה 
83 אלו דברים שאין להם שיעור 
24 אלי אתה ואודך 

162 אלי ציון 
174 אליהו הנביא 

אלים מתחלפים, 
15 התפילות נשארות לעד 
71 אם 
74 אם ישך 

151 אמא אדמה 
79 אמי היתה נביאה ולא ידעה 
19 אמן אינו יכול 

מפתח שירים, הגיגים ותפילות לפי סדר אלף בית
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65 חותמי 
69 חזון 

115 חיוכים 
41 חמדה 
25 חמדת ימים 
72 חצי קדיש 

143 טוב לאדם 
101 יגדל 
38 ידיד נפש 

104 ידידי-די 
105 יה ריבון עלם 
13 יה, אנה אמצאך 
16 יהא זה המקום נווה 
69 יהי הכל 

108 יהי שלום בחילינו 
24 יהי שלום בחילך 

182 יהיה טוב 
27 יהיו לרצון 

179 יום יבוא 
182 יחד כל הדרך 
181 יחזקאל 
183 ימים טובים 
160 ימים לבנים 
23 יעלה יעלה 
30 ירדה השבת 
26 ישמחו במלעותך 
73 ישנם רגעים בחיינו 
91 כוונה ללימוד תורה 

116 כולנו זקוקים לחסד 
24 כי אשמרה שבת 
17 כי ביתי בית תפילה 
27 כי הם חיינו 
27 כי מציון 
12 כיצד היא הכוונה 
39 ככה כמו שאני הולך 
26 כל העולם כולו 
62 כל מראות עולמי 

183 כל עוד 
180 כמה טוב שבאת הביתה 
25 כן בקודש חזיתיך 
25 לא בחיל ולא בכוח 

114 לא ביום ולא בלילה 
99 ,25 לב טהור 

163 לדוד ה' אורי וישעי 
36 להדליק נרות בכל העולמות 

להתפלל משמע 
13 לחוש את הפלא 
69 לו יהי 

176 לכבוד הקיץ 
54 לכה דודי 
40 לכו נרננה 
63 למדני אלהי 
24 למען אחי ורעי 

174 לנר ולבשמים 
176 לעולם בעקבת השמש 
31 לפנות ערב 
97 לפני קדיש 
92 מגן אבות ואמהות 
16 מה טובו אהליך יעקב 

156 מה נאוו עלי 
122 מודה אני 
50 מזמור לדוד 

מזמור לדוד ה' רעי 
97 ולא אחסר 
56 מזמור שיר ליום השבת 
46 מזמור שירו לה' שיר חדש 
59 מחדש 
32 מי אוהב את השבת 
39 מי האיש 
89 מי שברך לחולים 
89 מי שברך לעוסקים ברפואה 
91 מי שברך לקהילה 

מי שברך לתלמידים 
127 החוזרים מחופשת הקיץ 

מי שברך לתלמידים 
126 היוצאים לחופשת הקיץ 
178 מכתב לאחי 
24 ממעמקים קראתיך יה 

120 מסע אל ארץ ישראל 
149 מעוז צור 
63 מעריב 
63 מעריבה ערבים 
95 מציל עני מחזק ממנו 

121 מקום לדאגה 
174 מרים הנביאה 
104 משה קיבל תורה מסיני 

172 המבדיל בין קודש לחול 
16 המזור הטוב ביותר 
15 המסתורין שבכורח להודיעך 
84 המקום שבו אנו צודקים 
15 הן התפילה והן השירה 
27 הנה לא ינום 
24 הנה מה טוב 
74 הניגון הוא כמו כנפיים 
22 הנך יפה רעייתי 
27 הנשמה יורדת 
24 הנשמה לך 

העולם ומלואו 
58 מסביב מסביב 
30 העיר הלבנה 

144 הקפות לשמחת תורה 
19 הקריה היהודית בערב שבת 
82 הריני מוחל 

64 ,24 הריני מקבל עלי 
41 השבעה 

השבת היא היצירה הגאונית 
19 ביותר 
18 השבת העתיקה שלנו 
26 השיבה שופטינו 
27 השיבנו ה' אליך 
70 השכיבנו 

139 התחדשות 
13 התפילה מזמינה את האל 
74 התפלל כאילו 
26 והאר עינינו 

148 והגשם יבוא 
154 והיא שעמדה 
25 וטהר לבנו 
92 ויכלו השמים 
12 וכשאדם עומד להתפלל 
25 וכתתו חרבותם לאתים 

151 ולס להגנת הצומח 
25 ושמחת בחגיך 
72 ושמרו 

123 זה קורה 
160 זרעי קיץ 

3 חוגו את חגי אבותיכם 
178 חופים 
179 חורשת האקליפטוס 



בית תפילה ישראלי186    | ומועד    סידור ערב שבת     | מפתחות   

195 בתפילה 
96 קדיש אבלים 
93 קדיש תתקבל 
22 קול דודי הנה זה בא 
26 קטונתי 
98 קידוש ליל שבת 

137 קידוש לרגלים 
153 קידושא רבה לפורים 
81 קראתי אלהים 

154 קרב יום 
180 רבי עקיבא 
138 רוח סתיו 
89 רפא צירי 
92 רצה במנוחתנו 
82 רק קן 
83 שאין להם שיעור 
25 שבחי ירושלים 
31 שבת 

173 ,100 ,23 שבת המלכה 
29 שבת המלכה 
31 שבת שלום 

176 שהשמש תעבור עלי 
183 שובי לביתך 
153 שושנת יעקב 
181 שחר הפציע 
178 שיבולת בשדה 
155 שיר בבוקר בבוקר 
124 שיר הכבוד 
155 שיר המעלות 
53 שיר העמק 

176 שיר השיירה 
41 שיר ליל שבת 
39 שיר למעלות 

123 שיר לשלום 
71 שיר משמר 
29 שיר עם נקי 

173 שיר של יום חולין 
115 שיר שמח 
139 שיר תשרי 
42 שירו לה' שיר חדש 
28 שירת העשבים 
17 שכינה, מקור החיים והברכה 
98 שלום עליכם 

143 שלומית בונה סוכה 
66 שמע  
67 שמע ישראל 

128 שנים עשר ירחים 
47 שקט 
19 שקיעת השמש ביום ו' 

174 שרח הצדיקה 
45 תודה 
27 תורת ה' תמימה 

152 תן כתף 
14 תן למילים 
33 תן שבת ותן שלום 

177 תנו לנו יד ונלך 
57 תפילה 
12 תפילה היא כמו נגינת ג'ז 
83 תפילה כיריעת פלאים 
58 תפילה לאם בטרם שחרית 

131 תפילה לשלום הארץ 
130 תפילה לשלום המדינה 

תפילה לשלום 
129 העיר תל אביב יפו 
14 תפילה שבלב 
49 תפילה תל אביבית 

111 תפילות חדשות 
146 תפילת הגשם 
90 תפילת הדרך 

147 תפילת הטל 
75 תקוות חוט השני 
80 תשמרנו מן הפניות והגאוות 

178 משהו חדש מתחיל 
120 משירי ארץ אהבתי 
18 משמעות השבת 

152 נודה ונהלל 
179 נועה 
28 ניגון העשבים 
97 ניגונים 

180 ניגע אל החלום 
81 ניסיון 
27 ניצחתי ואנצח 

150 נרותי הזעירים 
158 סדר ספירת העומר 
138 סתיו יהודי 
25 עבדו את ה' בשמחה 

159 עבדי זמן עבדי עבדים הם 
122 עוד חוזר הניגון 
24 עורה כבודי 
24 עזי וזמרת יה 
80 עיקר השלום 
32 על אהבתך 

116 על כל אלה 
22 על משכבי בלילות 
25 על נהרות בבל 

163 על נהרות בבל 
18 עלינו להפוך את שבתותינו 
94 עלינו לשבח 
95 עלינו לשבח 
76 עמידה לערב שבת 

עמידה לערב שבת 
88 ע"פ נוסח א"י קדום 

134 עמידה לרגלים 
27 עץ חיים היא 
53 ערב עירוני 
29 ערב שבת 

180 ערב של שושנים 
25 עת דודים כלה 

119 פה בארץ חמדת אבות 
45 פסק זמן 

154 פתאום נפל עלי אביב 
26 פתחו לי שערי צדק 

115 ציפור שנייה 
182 צעיר לנצח 

צריך להיות רגע של אתאיזם 
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מפתח שירים, הגיגים ותפילות לפי שמות המחברים

109ה' אלהינואבוחצירא, דוד
24כי אשמרה שבתאבן עזרא, אברהם
72אגדלךאבן עזרא, אברהם

152נודה ונהללאבן צור, יעקב
118אלהיאוז, קובי

113הללויהאור, שמרית
182יחד כל הדרךאור, שמרית

15המסתורין שבכורח להודיעךאורלנד, יעקב
115שיר שמחאורלנד, יעקב
24אלה חמדה לביאזכרי, אלעזר
38ידיד נפשאזכרי, אלעזר

73אין צורך להיות ציוניאחד העם
120מסע אל ארץ ישראלאידיסיס, חיים

29שבת המלכהאיינשטין אריק
45פסק זמןאיינשטין, אריק
95אני ואתהאיינשטין, אריק

74התפלל כאילואיסרמן, פרדיננד
111תפילות חדשותאלברשטיין, חווה

85אני מאמיןאליאב, אריה (לובה)
146גשם בעתואליגון רוז, תלמה

179יום יבואאלמגור, דן
54לכה דודיאלקבץ, שלמה

53ערב עירוניאלתרמן, נתן
53שיר העמקאלתרמן, נתן
71שיר משמראלתרמן, נתן
122עוד חוזר הניגוןאלתרמן, נתן
149דצמבראלתרמן, נתן
122מודה אניאריאל, מאיר
160זרעי קיץאריאל, מאיר

178מכתב לאחיבוטנר, עילי
3חוגו את חגי אבותיכםביאליק, חיים נחמן
19השבת היא היצירה הגאונית ביותרביאליק, חיים נחמן
23, 100, 173שבת המלכהביאליק, חיים נחמן
51אחד אחד ובאין רואהביאליק, חיים נחמן
62כל מראות עולמיביאליק, חיים נחמן
65הכניסיני תחת כנפךביאליק, חיים נחמן
114לא ביום ולא בלילהביאליק, חיים נחמן
119ברכת עםביאליק, חיים נחמן
121אל הציפורביאליק, חיים נחמן
169ברכת המזוןביאליק, חיים נחמן

105דרור יקראבן לברט, דונש
174לנר ולבשמיםבן עמרם, סעדיה

117אבאבנאי, אביתר
110היוםבנאי, אהוד
29ערב שבתבס, שמואל

156מה נאוו עליבר ניסים, שמעון
97ניגוניםברגשטיין, פניה
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14תפילה שבלבברדיצ'בסקי, מיכה יוסף
69יהי הכלברכט, ברטולד

111אהבה בת עשריםברל, ז'אק
174מרים הנביאהברנר, לילה

126מי שברך לתלמידים היוצאים לחופשת הקיץגוטפריד אסטבן
127מי שברך לתלמידים החוזרים מחופשת הקיץגוטפריד אסטבן
129תפילה לשלום העיר תל אביב יפוגוטפריד אסטבן

63למדני אלהיגולדברג, לאה
81ניסיוןגולדברג, לאה
120משירי ארץ אהבתיגולדברג, לאה
140גם השנהגולדברג, לאה
160ימים לבניםגולדברג, לאה

154פתאום נפל עלי אביבגולדהירש, אילן
17הים הגלוי פעל עליגורדון, אהרון דוד
69חזוןגורדון, אהרון דוד

39ככה כמו שאני הולךגלבע, אמיר
80אני מתפלל מתוך הלב סידורגלבע, אמיר
83תפילה כיריעת פלאיםגלבע, אמיר
84גדולים מעשי אלהיגלבע, אמיר
140אדם באמת אינו צריךגלבע, אמיר
155שיר בבוקר בבוקרגלבע, אמיר

18השבת העתיקה שלנוגליקסמן, משה
183ימים טוביםגלעד, יעקב
43הללויהגלפז, יעקב
121מקום לדאגהגפן, יהונתן
182יהיה טובגפן, יהונתן

140אחד בספטמברגרינבאום, אלישבע
180ערב של שושניםדור, משה
182צעיר לנצחדילן, בוב

13יה, אנה אמצאךהלוי, יהודה
13דרשתי קרבתךהלוי, יהודה
32על אהבתךהלוי, יהודה
104ידידי-דיהלוי, יהודה
159עבדי זמן עבדי עבדים הםהלוי, יהודה

152תן כתףהמאירי, אביגדור
19שקיעת השמש ביום ו'הרטמן, דוד

57בקשההרן, אריאנה
13להתפלל משמע לחוש את הפלאהשל, אברהם יהושע
13התפילה מזמינה את האלהשל, אברהם יהושע
18משמעות השבתהשל, אברהם יהושע
65חותמיהשל, אברהם יהושע
74דע לפני מי אתה עומדהשל, אברהם יהושע

14תן למיליםוולך יונה
47שקטוולך, יונה

12תפילה היא כמו נגינת ג'זויימן קלמן, לוי
131תפילה לשלום הארץזיידברג, דוד

75תקוות חוט השניזך, נתן
82אני רוצה תמיד עינייםזך, נתן
115ציפור שנייהזך, נתן
116כולנו זקוקים לחסדזך, נתן
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36להדליק נרות בכל העולמותזלדה
177תנו לנו יד ונלךזליקוביץ, צבי

195צריך להיות רגע של אתאיזם בתפילהז'ק דרידה
45תודהחיטמן, עוזי
43אלהים נתן לך במתנהחלפון, דוד

41השבעהחלפי, אברהם
57תפילהחלפי, אברהם
74אם ישךחלפי, אברהם
138סתיו יהודיחלפי, אברהם

הילדה זוהרה חושבת מחשבות חלפי, רחל
על הבדידות של אלהים

86

180ניגע אל החלוםחנוך, שלום
31שבת שלוםחפץ, מינה
33תן שבת ותן שלוםחפר, חיים
181יחזקאלחפר, חיים

125היה לי חבר היה לי אחטהר לב, יורם
176שהשמש תעבור עליטהר לב, יורם

145אשורר שירהטולדנו, רפאל ברוך
47אני מאמיןטשרניחובסקי, שאול
161אומרים ישנה ארץטשרניחובסקי, שאול

150אוצ'ו קנדליקסיגודה פלורי
31שבתיונתן, נתן
178חופיםיונתן, נתן
181האיש ההואיונתן, נתן

154קרב יוםיניי
18עלינו להפוך את שבתותינוכצנלסון, ברל

47אל נבקשלוי, תמי
106אזמר בשבחיןלוריא, יצחק
81אכן יש בימינו אלהלמדן, יצחק

63מעריבה ערביםמאירסון, חיה רבקה
63מעריבמגד, איל

153קידושא רבה לפוריםמוהר, אברהם מנדל
75אני מקווה שאתה שומעמוהר, יחיאל
138רוח סתיומוהר, יחיאל

45איזה אחלה עולםמוהר, עלי
49תפילה תל אביביתמוהר, עלי
148והגשם יבואמוהר, עלי
176שיר השיירהמוהר, עלי
183כל עודמוהר, עלי

37ברכת הילדיםמורג, אשרת
12אלהי, מודה אני לפניךמחבר לא ידוע
17שכינה, מקור החיים והברכהמחבר לא ידוע
16יהא זה המקום נווהמחבר לא ידוע
18אלהי עזור לנומחבר לא ידוע
108יהי שלום בחילינומחבר לא ידוע
112הללו את ה' במעמקי היקוםמחבר לא ידוע
141אדון הסליחותמחבר לא ידוע
153שושנת יעקבמחבר לא ידוע
162אלי ציוןמחבר לא ידוע
172המבדיל בין קודש לחולמחבר לא ידוע
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174אליהו הנביאמחבר לא ידוע
29שיר עם נקימנור, אהוד
32מי אוהב את השבתמנור, אהוד
141בשנה הבאהמנור, אהוד
176לעולם בעקבת השמשמנור, אהוד
177בלילות הקיץ החמיםמנסטר, דן

36ברוך בואך שבתמעיין הברכות, קיבוץ משמרות
83שאין להם שיעורמרים, רבקה

115חיוכיםנאור, לאה
105יה ריבון עלםנג'ארה, ישראל
23יעלה יעלהנג'ארה, ישראל
181אדמה ושמייםסוויסא, שמעון

181שחר הפציעסטיבנס, קט
176לכבוד הקיץסנדרסון, דני

74הליכה לקיסריהסנש, חנה
15אלים מתחלפים, התפילות נשארות לעדעמיחי, יהודה
41שיר ליל שבתעמיחי, יהודה
75גם לתפילת יחיד צריך שנייםעמיחי, יהודה
79אבי היה אלהים ולא ידעעמיחי, יהודה
79אמי היתה נביאה ולא ידעהעמיחי, יהודה
80אני אומר באמונה שלמהעמיחי, יהודה
81אני רוצה לשיר שיר הללעמיחי, יהודה
84המקום שבו אנו צודקיםעמיחי, יהודה
89רפא ציריענתבי, רפאל

81קראתי אלהיםעסיס, עדי
67שמע ישראלפאלק, מרשה
125הימים שעוד נכונו לנופאנק, עידית

58תפילה לאם בטרם שחריתפנחס כהן, חוה
16המזור הטוב ביותרפרנק, אנה

59מחדשצייטלין, הלל
82רק קןצייטלין, הלל

110אנחנו לא צריכיםקורן, אבי
19אמן אינו יכולקפלן, מרדכי

123זה קורהקראוס, שמוליק
113הללויהקרדינל, ארנסטו

25בשם ה' אלהי ישראלקריאת שמע על המיטה
12וכשאדם עומד להתפללר' נחמן מברסלב
26כל העולם כולור' נחמן מברסלב
27ניצחתי ואנצחר' נחמן מברסלב
28ניגון העשביםר' נחמן מברסלב
70ברכת השלוםר' נחמן מברסלב
80עיקר השלוםר' נחמן מברסלב

80תשמרנו מן הפניות והגאוותרבי אלימלך מליזנסק
52, 159אנא בכחרבי נחוניא בן הקנה.

30ירדה השבתרבינוב, יהושע
41חמדהרביקוביץ' דליה
180רבי עקיבארביקוביץ' דליה
183שובי לביתךרביקוביץ' דליה
19הקריה היהודית בערב שבתרגלסון, אברהם
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119פה בארץ חמדת אבותרוזנפלד מוריס, דושמן ישראל
150נרותי הזעיריםרוזנפלד מוריס, ראובן אבינועם

71אםרוטבליט, יעקב
114דברים שרציתי לומררוטבליט, יעקב
123שיר לשלוםרוטבליט, יעקב
125דרכנורוטבליט, יעקב
151אמא אדמהרוטבליט, יעקב
180כמה טוב שבאת הביתהרוטבליט, יעקב

174שרח הצדיקהריימר, אנדרו
12כיצד היא הכוונהרמב"ם

117איכהרנד, שולי
25עת דודים כלהשבזי, שלום

31לפנות ערבשבתאי, יעקב
179נועהשגב, גלעד

67את קולך הקוראי לישדה, פנחס
74הניגון הוא כמו כנפייםשור, גדליה
143טוב לאדםשזר, זלמן

73ישנם רגעים בחיינושחטר שלומי, זלמן - גן כגן, רות
58העולם ומלואו מסביב מסביבשלום עליכם

178שיבולת בשדהשלם, מתיתיהו
28שירת העשביםשמר, נעמי
30העיר הלבנהשמר, נעמי
33האורחשמר, נעמי
69לו יהישמר, נעמי
116על כל אלהשמר, נעמי
128שנים עשר ירחיםשמר, נעמי
139התחדשותשמר, נעמי
143שלומית בונה סוכהשמר, נעמי
150אורשמר, נעמי
151ולס להגנת הצומחשמר, נעמי
179חורשת האקליפטוסשמר, נעמי

139שיר תשרישפירא, רחל
173שיר של יום חוליןשפירא, רחל

15הטבע הוא ניגונו של הקדוש ברוך הואשפירו, רמי
95עלינו לשבחשפירו, רמי
97לפני קדיששפירו, רמי
157אור וירושליםשריג, יוסף

178משהו חדש מתחילתמיר, אילאיל



בית תפילה ישראלי192    | ומועד    סידור ערב שבת     | מפתחות   

עמ' 3, חוגו את חגי אבותיכם, ח"נ ביאליק מתוך 
מכתב תשובה לדוד אומנסקי מקיבוץ גניגר 

ב-28.3.1930, אגרות חיים נחמן ביאליק, הוצ' דביר, תל 
אביב, תרצ"ח

עמ' 12, תפילה היא כמו נגינת ג'ז, לוי ויימן-קלמן, 
מתוך ההקדמה לסידור קהילת "כל הנשמה", 

ירושלים, 2002

עמ' 12, אלהי, מודה אני לפניך, מתוך סידור קהילת 
"שער זהב" בסן פרנסיסקו, מהדורה נסיונית, 2000, 

תרגום אסטבן גוטפריד

עמ' 13, להתפלל משמע לחוש את הפלא, אברהם 
'Man's quest for God יהושע השל, מתוך

עמ' 13, התפילה מזמינה, אברהם יהושע השל, תרגום 
חופשי לנוסח המופיע בסידור "משכן תפילה" (תרגום: 

אסטבן גוטפריד)

עמ' 15, אלים מתחלפים, התפילות נשארות לעד, 
יהודה עמיחי, מתוך הספר "פתוח סגור פתוח", כרך 

5, עמ' 148

עמ' 16, יהא זה המקום נווה, בעילום שם, "ברכת 
הבית"

עמ' 16, המזור הטוב ביותר, אנה פרנק, מתוך "יומן", 
אנה פרנק

עמ' 17, שכינה מקור החיים והברכה, מתוך סידור 
קהילת שער זהב" מהדורה נסיונית, 2000, תרגום 

אסטבן גוטפריד.

עמ' 18, אלהי, עזור לנו, בעילום שם, מתוך סידור 
"משכן תפילה", URJ ,2008, נוסח עברי: אסטבן 
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עמ' 18, משמעות השבת, אברהם יהושע השל, מתוך 
"השבת" - אברהם יהושע השל, הוצ' ידיעות ספרים

עמ' 18, השבת העתיקה שלנּו, משה גליקסמן, מתוך 
"ספר השבת", בעריכת י"ל ברוך, הוצ' אגודת עונג 

שבת (אהל שם) תשכ"ז

עמ' 19, השבת היא היצירה הגאונית ביותר, ח"נ 
ביאליק, מתוך אגרות ביאליק, הוצ' דביר, תרפ"ח

עמ' 37, ברכת הילדים, אשרת מורג, מתוך חוברת 
"ברכו", 2010, התנועה ליהדות מתקדמת

עמ' 39, ככה כמו שאני הולך, אמיר גלבע, מתוך 
"שירים" א-ב, כרך ב' עמ' 90

עמ' 41, שיר ליל שבת, יהודה עמיחי, מתוך הספר 
"שירים" 1962-1948", כרך 1, עמ' 111

 "The עמ' 65, חותמי, אברהם יהושע השל, מתוך
"Ineffable Name of God: Man, תרגום אסטבן 
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עמ' 67, שמע ישראל, לאלהות אלפי פנים, מרשה 
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מי אנחנו?

בית תפילה ישראלי מורכב מישראלים מרקע 
שונה ומגוון, המבקשים לעצב לעצמם חיי 
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עושר ומשמעות הפתוחים לכול, בעיר העברית 

הראשונה, תל אביב.

מה אנחנו עושים?

פעילות הקהילה נסובה סביב תפילה וטקסי 
חיים. אנשי הקהילה חוגגים ביחד שבתות, חגים 

ואירועים, מקיימים לימוד קהילתי ופועלים למען 
תרומה קהילתית ועשייה חברתית צודקת.

למי זה מיועד?

לכל אחד. צעירים, משפחות, ילדים, מבוגרים. לכל 
המעוניין להביא לידי ביטוי את הזהות היהודית- 

ישראלית שלו במסגרת תל אביבית, חוויתית, 
יצירתית ומכילה.

למה "בית תפילה ישראלי"

אחת המטרות שלנו היא לא רק לקרב את עצמנו 
לתפילה אלא לקרב את התפילה אלינו, למקום 
שבו הזהות היהודית והישראלית שלנו נפגשות.

לאיזה זרם ביהדות אנחנו משתייכים?

אנו מכבדים ומוקירים את הנסיונות הכנים של 
כל הזרמים ביהדות בארץ ומאמינים בפלורליזם 

ביהדות. עם זאת, אין אנחנו מרגישים צורך 
להשתייך ולהגדיר את עצמנו דרך זרם מסוים.

מה עוד?

מועדי קבלות השבת במשך כל השנה, זמני 
התפילות בחגים, חוגים וטקסי בר ובת מצווה, 

קבוצות לימוד, פעילות בבתי ספר, ופעילות 
חברתית מתעדכנים באתר הקהילה.
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ִלים  ּלְ ֲאַנְחנּו ִמְתּפַ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ ְך ׁשֶ ּנֹוֵכַח ְוֵאיֶנּנּו נֹוֵכַח, ּכָ הּו ׁשֶ יׁשֶ ִלים ֲאַנְחנּו ּפֹוִנים ְלּמִ ּלְ ֲאַנְחנּו ִמְתּפַ ׁשֶ ּכְ

י ִלְפנֹות  ּלִ הּו ּבַ ֶ ר לֹוַמר ַמּשׁ הּו; ֶאְפׁשָ ֶ ׁשּוט לֹוַמר ַמּשׁ ּה ּפָ ה ֵאיֶנּנָ ִנּיָ הּו; ּפְ הּו ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ְלִמיׁשֶ ְלִמיׁשֶ

ה. ֲאָבל ַהִאם ֶזה אֹוֵמר  ִפּלָ הּו ֵמַהּתְ ֶ ֶזה ַמּשׁ הּו, ְמעָֹרב ּבְ ֲאִני ּפֹוֶנה ְלִמיׁשֶ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ הּו. ּבְ ְמפָֹרׁש ְלִמיׁשֶ ּבִ

ֶזה  ֲאַנְחנּו ּפֹוִנים ְלַאֵחר ְמעֶֹרֶבת ּבְ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ ׁש ָלנּו ָהַרְעיֹון ׁשֶ ּיֵ ּום ׁשֶ ָכל ָמקֹום? ִמּשׁ ה ִהיא ּבְ ִפּלָ ַהּתְ ׁשֶ

הּו יֹוֵצא ּדֶֹפן. [...] ֲאַנְחנּו לֹא ְסָתם  ֶ ה ִהיא ַמּשׁ ִפּלָ ַהּתְ אֹותֹו ְזַמן ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ׁשֶ ה, ֲאָבל ּבְ ַהְבָטָחה ּוְתִפּלָ

ל,  ּלֵ ה ָלנּו ְלִהְתּפַ ְרׁשֶ ּיַ הּו ְמֻיָחד - ׁשֶ ְרצּו, ִמיׁשֶ הּו - ֱאלִֹהים ִאם ּתִ ִלים ְלִמיׁשֶ ּלְ הּו, ֲאַנְחנּו ִמְתּפַ ּפֹוִנים ְלִמיׁשֶ

ִתי. ֲאִני  ִפּלָ ר ֶאת ּתְ ַאְפׁשֵ ּיְ ל ָלֵאל ׁשֶ ּלֵ ח". ֲאִני ִמְתּפַ ְפּתַ ָפַתי ּתִ ה.  "ֲאדָֹני ׂשְ ְתִפּלָ ים ְקרֹובֹות ּבַ ְוֶזה ֶנֱאַמר ְלִעּתִ

ֻיָחד, ִלְגאֹל ֶאת  ל ֵאָליו, אֹו ֵאֶליָה, ֵאל ַהּמְ ּלֵ ֶזה אֹו ַאֵחר, ֲאִני ִמְתּפַ ָבר ּכָ ׁש ּדָ ֵדי ְלַבּקֵ ל ָלֵאל ַרק ּכְ ּלֵ לֹא ִמְתּפַ

ה  ִפּלָ ל. זֹוִהי ַהּתְ ּלֵ ה ִלי ְלִהְתּפַ ִתי, ְוַהְרׁשֵ ְמָען ִלְתִפּלָ ְמָען, ֱהֵיה ַהּנִ ל... ֱהֵיה ַהּנִ ּלֵ ִתי, ְלַהְרׁשֹות ִלי ְלִהְתּפַ ִפּלָ ּתְ

ה. ִפּלָ ַעל ַהּתְ

טּוַח,  ְמָען. ֲאִני לֹא ּבָ ה ֱהֵיה ַהּנִ ׁשָ ַבּקָ ם; ְקִריָאה ְלִנְמָען: ּבְ ׁשֵ ְקִריָאה ּבְ ּבַ ה. ַהִחּדּוׁש ׁשֶ ִנּיָ ּפְ ּבַ [...] ֶזה ַהִחּדּוׁש ׁשֶ

אן, ְוָעׂשּוי  ְמָען ָעׂשּוי לֹא ִלְהיֹות ּכָ ַהּנִ ז ׁשֶ אן, ַוֲאִני ֲאִפּלּו ָצִריְך ְלַרּמֵ ְמָען ּכָ ַהּנִ טּוַח ׁשֶ ֲאִני ָצִריְך לֹא ִלְהיֹות ּבָ

ֶנת  ְצּפֶ ה ַהּמֻ ִפּלָ ה, ַהּתְ ִפּלָ ה ַעל ַהּתְ ִפּלָ ן, ַהּתְ ח. ִאם ּכֵ ְפּתַ ָפַתי ּתִ אן, ׂשְ ה ֱהֵיה ּכָ ׁשָ ַבּקָ ְלעֹוָלם לֹא ִלְהיֹות. ּבְ

י ִנְרֶאה, אּוַלי ָהֵאל ֵאיֶנּנּו ִנְמָצא, ֲאִני לֹא יֹוֵדַע, ֲאִני לֹא  ְלּתִ ה ְלִנְמָען ּבִ ִנּיָ ּה, ִהיא ַהּפְ לּוָלה ּבָ ה, אֹו ַהּכְ ִפּלָ ּתְ ּבַ

הּוִדית ֲאַנְחנּו 'יֹוְצִרים' ֶאת ָהֵאל, אֹו ִאם לֹוַמר, ֲאַנְחנּו  ה ַהּיְ ִפּלָ ּתְ ּבַ טּוַח. ֶנֱאַמר ׁשֶ ֶזה, ֲאִני לֹא ּבָ טּוַח ּבְ ּבָ

ְקֶצה  ּבִ טּוִחים ׁשֶ ן, ְואּוַלי לֹא. אּוַלי לֹא. ִאם ֲאַנְחנּו ּבְ ן, ּכֵ ה. ּכֵ ִפּלָ ּתְ לּוָיה ּבַ נֹוְכחּותֹו ּתְ ְך ׁשֶ ַמְנִכיִחים אֹותֹו, ּכָ

ָהֵאל נֹוַתר ֶנֱעַדר  רּות ׁשֶ ה. ָהֶאְפׁשָ ִפּלָ ְהֶיה ּתְ ְמָען, זֹאת לֹא ּתִ ה ֱאלִֹהים יֹוִפיַע, ַוֲאַנְחנּו יֹוְצִרים ֶאת ַהּנִ ִפּלָ ַהּתְ

טּוַח  ה. ִאּלּו ָהִייִתי ּבָ ַנאי ַלְתִפּלָ ה, ִהיא ּתְ ִפּלָ ל ַהּתְ ִני ׁשֶ ֵ ֶצה ַהּשׁ ּקָ ּלֹא ִיְהֶיה ִנְמָען ּבַ רּות ׁשֶ ָלֶנַצח, ָהֶאְפׁשָ

ִריְך ִלְהיֹות  ּצָ ה. ָלֶכן, ֲאִני ַאְרִחיק ֶלֶכת ְואֹוֵמר ׁשֶ ִפּלָ הּו לֹא ָהְיָתה ּתְ ְלׁשֶ ל ַעל ְיֵדי ִנְמָען ּכָ ּבֵ ְתּקִ ִתי ּתִ ִפּלָ ּתְ ׁשֶ

לּוי ּבֹו,  ל ְלֱאלִֹהים, ְוֶזה ּתָ ּלֵ ם. ַוֲאִני ִמְתּפַ ֱאלִֹהים לֹא עֹוֶנה, לֹא ַקּיָ רּות ׁשֶ ה. ָהֶאְפׁשָ ְתִפּלָ ל ָאֵתִאיְזם ּבַ ֶרַגע ׁשֶ

ה.  ִפּלָ ל ַהּתְ ַמהּוָתּה ׁשֶ לּוָמה ּבְ מֹו, ּגְ ׁשְ ּקֹוְרִאים ּבִ ׁשֶ יב, לֹא ְלָהִגיב ּכְ ּלֹו לֹא ְלַהְקׁשִ כֶֹלת ׁשֶ ם. ַהּיְ הּוא ִיְהֶיה ׁשָ ׁשֶ
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