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    1תקליטור 
  
  16מאה , צפת  -)סימן( ןואברהם מימ הרב /אל מסתתר בשפריר חביון .1

  
 ִמְסַּתֵּתר ְּבַׁשְפִריר ֶחְביֹוןֵאל 

 ַהֵּׂשֶכל ַהֶּנְעָלם ִמָּכל ַרְעיֹון

 ִעַּלת ָהִעּלֹות ֻמְכָּתר ְּבֶכֶתר ֶעְליֹון

 ֶּכֶתר ִיְּתנּו ְל ְייָ 

 

 ְּבֵראִׁשית ּתֹוָרְת ַהְּקדּוָמה

 ְרׁשּוָמה ָחְכָמְת ַהְּסתּוָמה

 ִּתָּמֵצא ְוִהיא ֶנְעָלָמה ֵמַאִין

 ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת ְייָ 

 

 ְרחֹובֹות ַהָּנָהר ַנֲחֵלי ֱאמּוָנה

 ַמִים ֲעֻמִּקים ִיְדֵלם ִאיׁש ְּתבּוָנה

 ּתֹוְצאֹוֶתיָה ֲחִמִּׁשים ַׁשֲעֵרי ִביָנה

 ֱאמּוִנים נֹוֵצר ְייָ 

 

ָהֵאל ַהָּגדֹול ֵעיֵני ָכל ֶנְגֶּד 

 ַעל ָּׁשַמִים ַחְסֶּדַרב ֶחֶסד ָּגדֹול מֵ 

ֵהי ַאְבָרָהם ְזֹכר ָדָבר ְלַעְבֶּדֱא 

 ַחְסֵדי ְיָי ַאְזִּכיר ְּתִהּלֹות ְייָ 

 

 ָמרֹום ֶנְאָּדר ְּבֹכַח ּוְגבּוָרה

 מֹוִציא אֹוָרה ֵמֵאין ְּתמּוָרה

 ַּפַחד ִיְצָחק ִמְׁשָּפֵטנּו ָהִאיָרה

 ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ְייָ 

 

  עֹוֶׂשה ְגדֹולֹותִמי ֵאל ָּכמוֹ 

 ֲאִביר ַיֲעֹקב נֹוָרא ְתִהּלֹות

 ִּתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל ֹׁשֵמַע ְּתִפּלֹות

 ִּכי ֹׁשֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים ְייָ 

 

 ָיּה ְזכּות ָאבֹות ָיֵגן ָעֵלינּו

 ֵנַצח ִיְׁשָרֵאל ִמָּצרֹוֵתינּו ְגָאֵלנּו

 ּוִמּבֹור ָּגלּות ְּדֵלנּו ְוַהֲעֵלנּו

 ל ְמֶלאֶכת ֵּבית ְייָ ְלַנֵּצַח עַ 
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 ִמָּיִמין ּוִמְּׂשֹמאל ְיִניַקת ַהְנִביִאים

 ֶנַצח ָוהֹוד ָּבֶהם ִנְמָצִאים

 ָיִכין ּוֹבַעז ְּבֵׁשם ִנְקָרִאים

 ְוָכל ָּבַנִי ִלּמּוֵדי ְייָ 

 

 ִויסֹוד ַצִּדיק ְּבִׁשְבָעה ֶנְעָלם

 אֹות ְּבִרית ִהיא ְלעֹוָלם

 ְיסֹוד עֹוָלםַמְעַין ַהְּבָרכֹות ַצִּדיק 

 ַצִּדיק ַאָּתה ְייָ 

 

 ָנא ָהֵקם ַמְלכּות ָּדִוד ּוְׁשֹמה

 ַּבֲעָטָרה ֶׁשִעְּטָרה לֹו ִאּמוֹ 

 ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ַּכָּלה ְקרּוָאה ִּבְנִעימוֹ 

 ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ְּבַיד ְייָ 

 

 ָחָזק ְמַיֵחד ְּכֶאָחד ֶעֶׂשר ְסִפירֹות

 ְמאֹורֹותַמְפִריד ַאּלּוף א ִיְרֶאה 

 ַסִּפיר ִּגְזָרָתם ַיַחד ְמִאירֹות

  ִּתְקַרב ִרָּנִתי ְלָפֶני ְייָ 

  
  לא ידוע/ )ביאת(למענך ולא לנו . 2
  

  ּוְלׁשֹוְכֵבי ְמָעָרה ְלַמַעְנ ְוא ָלנּו
 

 
 

  ְוִלירּוָׁשַלִים ַהְּיָקָרה ְּבֵנה ָנא ְצִבי ִּתְפָאָרה
 

  ִּדְּברֹות ֲעָׂשָרה ִּבְזכּות ּתֹוָרה ַהְּיָׁשָרה
 

 
 

  ָּתֵגְלָנה ְּבנֹות ְיהּוָדה סֹוְד ַּגֵּלה ְלַגְלמּוָדה
 

  ֵעיַנִים ְמִאיָרה ִּבְזכּות ּתֹוָרה ַהֲחמּוָדה
 

 
 

  ֲאֵבֵלי ִצּיֹון ְּתַנֵחם ְׁשַלח ִלי גֹוֵאל ְמַנֵחם
 

  ּוְתכֹוֵנן ֲעָפָרּה ַאָּתה ָּתקּום ּוְתַרֵחם
 

 
 

  ַוֲעַדת ְסֻגָּלֶת ָמַתי ִּתְׁשַּכח ָּבֶני ַעד
 

ְוַגם ָמצּו ְׁשָמָרּה ָׁשתּו ּכֹוס ִמָּיֶדי  
 

 
 

  ִּכי ָקמּו ָעַלי ְּבַיד ָרָמה ְּבאֹוְיַבי ֲעֵׂשה ְנָקָמה
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  ִעם ֶּבן ַהְּגִביָרה ִּכי א ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה
 

 
 

   ִצּיֹון ָהֲעלּוָבהֶאל ּתוֹ  ֲהִׁשיֵבנּו ְוָנׁשּוָבה
 

  ֵלב ָטהֹור ָלנּו ְּבָרא ְוִנְהֶיה ָׁשם ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה
 

 
 

  ִעם ֵאִלָּיהּו ְנִביֵאנּו ְׁשַלח ָלנּו ֶאת ְמִׁשיֵחנּו
 

  ִויַבֵּׂשר ְּבׂשֹוָרה ִּכי הּוא ָיִאיר ֵעיֵנינּו
 

 
 

  ְוַגם ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ֲאַזי ִיְראּו ֵעיֵנינּו
 

 ְוָׁשם ַנְדִליק ַהְּמנֹוָרה ְּבבֹוֵאנּו ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו
 

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 

  
   Psalms 126 JPS 1917 )תהלים קכו(פתיחה . 3
  

1 A Song of Ascents. {N} 
When the LORD brought back those that 
returned to Zion, we were like unto them 
that dream. 

  :ַהַּמֲעלֹות, ִׁשיר  א
  .ְּכֹחְלִמים, ָהִיינּו    --ִׁשיַבת ִצּיֹון-ֶאת, ְּבׁשּוב ְיהָוה

2 Then was our mouth filled with 
laughter, and our tongue with singing; 
{N} 
then said they among the nations: 'The 
LORD hath done great things with these.' 

  :ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה     --ִּפינּו, ז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוקָא  ב
- ַלֲעׂשֹות ִעם, ִהְגִּדיל ְיהָוה    -- ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים, ָאז

   .ֵאֶּלה

3 The LORD hath done great things with 
us; we are rejoiced. 

  .ָהִיינּו ְׂשֵמִחים    --ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו, ִהְגִּדיל ְיהָוה  ג

4 Turn our captivity, O LORD, as the 
streams in the dry land. 

    -- )ְׁשִביֵתנּו(שבותנו -ֶאת, ׁשּוָבה ְיהָוה  ד
  .ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב

5 They that sow in tears shall reap in joy. ְּבִרָּנה ִיְקֹצרּו    -- ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה   ה.  

6 Though he goeth on his way weeping 
that beareth the measure of seed, {N} 
he shall come home with joy, bearing his 
sheaves. {P}  

  :ַהָּזַרע-ֹנֵׂשא ֶמֶׁש    -- ּוָבֹכה, ָהלֹו ֵיֵל   ו
  .ֲאֻלֹּמָתיו, ֹנֵׂשא     --ָיֹבא ְבִרָּנה-ֹּבא

  
  
    16מאה , צפת -ארה'ישראל נג/  )נהוונד(יאמר נא ישראל . 4
  

  ִׁשיָרה ְלֵאל ָאֹים ֹיאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל
 

  ֵאל ִיְדֹרׁשּון יֹום יֹום רֹוֲחִׁשים ִזְמָרה ֶאל
 

 
 

  ֲאֶׁשר ָצְדקּו ַיְחָּדו ַאְזִּכיר ַמֲעָבָדיו
 



 6

  ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום ֶאת ֻרֵּבי ֲחָסָדיו
 

 
 

  יר ֲאַחֵּברְּבִניב ִׁש  ּבֹו ֶאְבַטח ֶאְתַּגֵּבר
 

  ְּבָאְזֵניֶכם ַהּיֹום ִּבְׁשָבָחיו ֲאַדֵּבר
 

 
 

  ִּגּבֹור ַּבְּקָרבֹות ֵּגֶאה ָּדר ֲעָרבֹות
 

  ַּגם ְּתמֹול ַּגם ַהּיֹום ָּגַמל ָעַלי טֹובֹות
 

 
 

  ּדֹוֵבר ַעִּמים ַזְעמוֹ  ּדֹוֵרׁש טֹוב ְלַעּמוֹ 
 

  ד ְּביֹוםֶדֶלף טֹוֵר  ָּדְלָפה ַנְפָׁשם ְּכמוֹ 
 

 
 

  ַהַּמְׁשִּפיל ְּגבֹוִהים ַהְללּו ְכֵמִהים
 

  ִהַּלְלנּו ָכל ַהּיֹום הֹודּו ִּכי ֵבאִהים
 

 
 

  ְוַיְכִרית ַעם ׁשֹוִגים ְוהּוא ָיִׂשיׂש נּוִגים
 

  ּוִמְרמֹות ָּכל ַהּיֹום ְוַרע ָעַלי הֹוִגים
 

 
 

  ָגְדלוֹ ָזן עֹוָלם ּבְ  ָז ָיָׁשר ָּפֳעלוֹ 
 

  ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ָזַעם ֶאת אֹוְיָביו א
 

 
 

  ֲחלֹוף ֵׁשם ַעל ֹקִוים ַחי חֹוֵנן ֲעָנִוים
 

  ֶחֶסד ֵאל ָּכל ַהּיֹום חֹוֵמל ָּכל ְמַקִּוים
 

 
 

  ָטַמן ַּפח ְוִחָּפה טֹוֵרד ָצר ְּבֶחְרָּפה
 

  םֶטי ָעְמדּו ַהּיוֹ  טֹוב ְוַרע ְלִמְׁשּפָ 
 

 
 

יֹודּו ַתֲעצּוְמ ְיֻׁשרּון ַעֶּמ  
 

ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום ְיִׁשירּון ּוְבִׁשְמ  
 

 
 

  ְּכֹבׁש ׁשֹוְפִכים ָדָמּה ָּכבֹוד ֵּתן ֶאל ַּתָּמה
 

  ִּכי ֵגְרׁשּוִני ַהּיֹום ַּכֵּלם ְּבֹרב ֵחָמה
 

 
 

  ָזרָלָּמה ִלי ִּתְתַאכְ  ָלֵבׁש ֹעז ִהְתַאָּזר
 

  ְלָפֶני ַהּיֹום ְלַחם עֹוֵבד ֵאל ָזר
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  ַמֵהר ְלֶעְזָרִתי ַמֵּלא ְׁשֵאָלִתי
 

  ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ֶמֶל רֹוֶעה אֹוִתי
 

 
 

  ִניב ְׂשָפַתי ּבֹוֵרא ָנאֹור ּדֹורֹות קֹוֵרא
 

  ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ְנֻאְמ טֹוב ַהְקֵרה
 

 
 

  סֹוֵרר ָנם ַּבֲעִדי ר ְּכבֹוִדיַסְלִעי ׁשּו
 

  ִסַּגר ֱאִהים ַהּיֹום סֹוד אֹוְיִבי ְּבָיִדי
 

 
 

  ַעְצִמי ְוא ִתְפֹקד  ַעד ָאן ֵיַקד ְיקֹוד
 

  ַעל ַּדְלתֹוַתי יֹום יֹום עֹוְׁשִקי ָיֹבא ִלְׁשֹקד
 

 
 

  ְּפַגע ַצר ְוַהְׁשֵמד ַּפֵּלט ֶּכֶרם ֶחֶמד
 

  ֹּפה ִעָּמנּו ַהּיֹום ּור עֹוֵמדְּפֵצִני צ
 

 
 

  ַצֵּמת ַעם ִלי ָרְדפּו צּור ׁשּוב ָיִמים ָחְלפּו
 

  צֹוְרַרי ָּכל ַהּיֹום ְצִבי ִעיִרי ָׁשֲאפּו
 

 
 

קּוָמה ְּתָנה הֹוְד ַקֵּנא ַעל ְנאֹוְת  
 

ִקִּויִתי ָכל ַהּיֹום ְקדֹוִׁשי ִּכי אֹוְת  
 

 
 

  ָרם ְיַנֵּׂשא ָכל ֵּגיא ם יֹום ֶאְהֶּגהִרָּנה יוֹ 
 

  ַרְׁשָּת אֹוִתי ַהּיֹום ַרב ִלי נֹוֵדד ֵהן ּגֵ 
 

 
 

  ָׁשֵלו ָּבּה קֹול ָהמֹון ׁשּוב ִעיר ְּכיֹום ַקְדמֹון
 

  ַׁשֲעׁשּוִעים יֹום יֹום ַׂשֵּגב ָּדת ָל ָאמֹון
 

 
 

  ָּתִחיׁש ְּגֻאָּלִתי ְּתמֹו ְנִפיָלִתי
 

  ּתֹוָרְת ָּכל ַהּיֹום  ִּתְרֶאה ָמה ָאַהְבִּתי
 

 
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 

  
  
  )צח-צז, תהלים קיט(פתיחה . 5
 

97 MEM. O how love I Thy law! It is my 
meditation all the day. 

ִהיא , ַהּיֹום-ָּכל    : ָאַהְבִּתי תֹוָרֶת- ָמה  צז
  .ִׂשיָחִתי
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98 Thy commandments make me wiser 
than mine enemies: for they are ever with 
me. 

ִּכי ְלעֹוָלם    : ֶֹת ְּתַחְּכֵמִני ִמְצו, ֵמֹאְיַבי  צח
  .ִלי-ִהיא

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 

  
  16מאה , צפת - ארה'ישראל נג)/ חוסיני(ימותי קלו כצבאות . 6
  

  אֹותַקּלּו ִכְצבָ  ְימֹוַתי
 

  ָחְלפּו ּוְצָבאֹות  ִעּתֹוַתי
 

  חּוׁש ֵאל ְצָבאֹות 1אותותי
 

  ַעד ָמַתי
 

  ֵקץ ַהְּפָלאֹות
 

 
 

  ִלְדַבר ִנחּוָמי  ִיַחְלִּתי
 

  ַרִּבים לֹוֲחָמי  ָרִאיִתי
 

  ְלָדר ִּבְמרֹוָמי  ִׂשַּבְרִּתי
 

  ֵלב ָקַמי 
 

  ָיִחיׁש ְלַהְלאֹות
 

 
 

  ֵּבין ִׁשֵּני גּוִרים  ְמַּתִניׂשַ 
 

  אֹוִחיל ְּדרֹוִרים  ַוֲאִני
 

  ַקֵּבץ ֲעָדִרים  ָחֵּנִני
 

  ְּפזּוִרים 
 

  ֵהם ְּבָכל ֵּפאֹות
 

 
 

  א ֻׁשּנּו ֵמֶהם  ְׁשמֹוָתם
 

  ְּבֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם  ִּבְהיֹוָתם
 

  ָהֵׁשב ִלְנֵויֶהם  ִחיׁש אֹוָתם
 

  ֶהםַרב לָ  
 

  ְׂשֵאת ְּתָלאֹות
 

 
 

  ֶעֶבד ֲעָבִדים  ָרָדה ָבם
 

  ִהְכִניס ְּפָחִדים  ּוְבִלָּבם
 

  מֹוִׁשיב ְיִחיִדים  ִריב ִריָבם
 

  ִמֵּזִדים 
 

                                                 
?וכיצד מנקדים אותה, האם זו המילה הנכונה - המילה חסרה באתר הפיוט 1  
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  ַאְנֵׁשי ְקָנאֹות
 

 
 

  יֹוֵׁשב ְּכרּוִבים  ָרם ִנָּׂשא
 

  ִהיא ֵּבין ְזֵאִבים  ׁשּור ִּכְבָׂשה
 

  ִמְפָלט ְוַלּיֹוְׁשִבים  יָׁשהָהִח 
 

  ּכֹוֲאִבים 
 

  ְׁשַלח ְרפּואֹות
 

 
 

  ְיִמיְנ ָנְטָעה  ֵאל ַּכָּנה
 

  צּור ְלַהְרִּגיָעּה  חּוָסה ָנא
 

  ַּכֵּנס ַעל ִּגְבָעה  ִׂשים ַּכָּנה
 

  ַהְׂשִּביָעה 
 

  ְנָפׁשֹות ְצֵמאֹות
 

 
 

  ָדֶרָּכל עֹוְבֵרי   ָארּוהָ 
 

  ִמְרַמס ָּכל ּדֹוֵר  ָׂשמּוהָ 
 

  ָזִרים ְּבָפֶר  ָרדּוהָ 
 

 ְּכֵעֶר  
 

  ֲאָמהֹות ְּכלּואֹות
 

 
 

  ִּתְזּכֹור ִציֶריהָ   ֵליל ָויֹום
 

  ִּתְׁשַלח ֵאֶליהָ   ַעד ִּפְדיֹום
 

  ַקֵּבץ ָּבֶניהָ   ֵאל ָאֹים
 

  ֵעיֶניהָ  
 

  ְל ְנׂשּואֹות
 

 
 

  ֶאְׁשְּפָכה ַנְפִׁשי  ָל ּדֹוִדי
 

  אֹוְד ְקדֹוִׁשי  ְּבעֹוִדי
 

  ּוֵמִרים ֹראִׁשי  ְּכבֹוִדי
 

  ׁשּור ַרְחִׁשי 
 

  ֵאל ַההֹוָדאֹות
 

 
 

  ְיִמיִני ַּכַּצר  ַחֵּזק ַיד
 

  ְלַהּכֹות ֶאת ָצר  ּוְׁשַלח ָיד
 

  ָהָיה ִעיר ִמְבָצר  ּוְרֵאה ָיד
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  הּוא אֹוָצר 
 

  ְלכֹוס ְוָקאֹות
 

 
 

  ִּבְרַּכִים ּכֹוְׁשלֹות  ְוַאֵּמץ
 

  ִהְתִעיב ֲעִלילֹות  ֵמחֹוֵמץ
 

  ּוְבֵנה ֵהיָכלֹות  עֹוד ֶׁשֶמץ
 

  ַלֲעלֹות 
 

  ָׁשם ְוֵלָראֹות
 

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 

  
  
  )יא, תהלים נב; טו, מיכה ז(פתיחה . 7

Micah 7, 15;  

15 'As in the days of thy coming forth out of the land 
of Egypt will I show unto him marvellous things.'  

 

טו  ִּכיֵמי ֵצאְת, ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, 
 ַאְרֶאּנּו, ִנְפָלאֹות.

 

 
Psalm 52,11 

11 I will give Thee thanks for ever, because Thou hast 
done it; and I will wait for Thy name, for it is good, in 
the presence of Thy saints. {P}  

 

יא  אֹוְד ְלעֹוָלם, ִּכי ָעִׂשיתָ ;    
 .ִכי-טֹוב, ֶנֶגד ֲחִסיֶדי ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמ 
 

  
  16צפת מאה  -ארה'ישראל נג/ )חוזאם/שיגא(אנא הושע מאור עיני . 8
  

  ַעְבְּד ּוְרֵאה ְּבָעְנִיי ע ְמאֹור ֵעיֵניָאָּנא הֹוׁשַ 
 

  ֵאִלי ַאל ְּתַאַחר
 

 
 

  ּוְבִבְרָכְת ַׁשְּלֵחִני ְּבֹאַרח ִמיׁשֹור ְנֵחִני
 

  ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר
 

 
 

  ְוֶיֱעַרב ָל קֹול ִצְפצּוִפי ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי
 

  ּוְבִזְמָרִתי ִּתְבַחר
 

 
 

  ְּבֹרן ָּכל ּכֹוְכֵבי ְמעֹוִני ַקְמִּתי ְלַרֵּנן ִּבְלׁשֹוִני
 

  ַּגם ֵהיֵלל ֶּבן ָׁשַחר
 

 
 

  ִּכי ִתְׁשַלח ִלי ַׂשר ְצָבִאי ִׂשַּבְרִתי ְיֵמי ְצָבִאי
 

  ְוִאם ַעד ֹּכה ֵאַחר
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  ָאִעיָרה ָל ִׁשיר ֶהְגיֹוִני ְּבָקְרִאי ִנַחר ְּגרֹוִני
 

  ם ָאִעיָרה ָּׁשַחרּגַ 
 

 
 

  ּוְבֵנה ִמְזְּבִחי ֵחְטא ַמְלִּבין ַרֲחִׁשי ְקדֹוִׁשי ִּבין ָּתִבין
 

  ְּכמֹו ֶצֶמר ָצַחר
 

 
 

  ְוִאם ֶחְטִאי הּוא ַּכָּׁשִני ָאז א ֶאְדַאג ֵמֲעֹוִני
 

  ִיָּבַקע ַּכָּׁשַחר
 

 
 

   ֵאל ַנֲעָלהְלהֹודֹות לָ  ַאְצִתי ָלקּום ְּבעֹוד ַלְיָלה
 

  ּוְלָבִבי ְסַחְרַחר
 

 
 

  ֶאְׁשַאף ִציץ ָלעּוף ִלְמכֹוִני ַעל ִּכי ְתפּוֶציָנה ֹצאִני
 

  ֶאָּׂשא ַכְנֵפי ָׁשַחר
 

 
 

  ַעד ְּבתֹוָכּה ֵאל ִּתְתַנֵּׁשא ְלַמַען ִציֹון א ֶאֱחֶׁשה
 

  ּוַבָּצר ַאָּפ ִיַחר
 

 
 

  ְותֹוִפיַע אֹור ִּפְדיֹוִני ל ְמלֹוִניּפְתֹאם ָּתבֹוא אֶ 
 

  ְּכַעְפַעֵּפי ָׁשַחר
 

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 

  
   16מאה , צפת -ארה'ישראל נג/ )ם'עג(אשיר ֹעז אל לב חוקר . 9
  

  ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר ָאִׁשיר ֹעז ֶאל ֵלב חֹוֵקר
 

 
 

  ִמְׁשְּכנֹוָתיוְוָאבֹוא לְ  יֹום יֹום ֶאְדֹּפק ְּדָלָתיו
 

  ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר ְוַאְחִּביר ִמִּנְפְלאֹוָתיו
 

 
 

  ַוֲאָדָמה ַּתְחֶּתיָה ָׁשַטח ַׁשַחק ָּכֹאֶהל ָמַתח
 

  ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ְוַׁשְעֵרי ִמְזָרח ִיְפַּתח
 

 
 

  ְּכִאיׁש יֹוֵצא ֵמֻחָּפתוֹ  ָרץ ֶׁשֶמש ֶאל ִמְצָותוֹ 
 

  ֵמֶעֶרב ַעד ֹּבֶקר ר ֵמַחָּמתוֹ ֵאין ִנְסָּת 
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  ֵיֵצא ִאיׁש ְלָפֳעלוֹ   אֹור ֶׁשֶמׁש ְּבִהּלוֹ 
 

  ְוִהְׁשִּכים ַּבֹּבֶקר ַלְעבֹוָדתֹו ַוְעָמלוֹ 
 

 
 

  ֵמֶעֶרׂש ַר ְוָנאֶוה ָלֵכן קּום ֱאנֹוׁש ָּדֶוה
 

  ְהֵיה ָנכֹון ַלֹּבֶקר קּוָמה ְּבעֹוד ַלְיָלה וֶ 
 

 
 

  ַיֲעֶלה ָל ְלִזָּכרֹון ם ְקָרא ִׁשיר ְּבָגרֹוןקּו
 

  ַיַחד ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר ִלְפֵני יֹוֶצְר ְּבָרן
 

 
 

  יֹוָמם ְיַצו ְל ַחְסּדוֹ  ִאם ַלְיָלה ָּתִׁשיר הֹודוֹ 
 

  ָּתעּוָפה ַּכֹּבֶקר ַיֲחק ָל ִמְּכבֹודוֹ 
 

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 

  
 )א ב"רל, פרשת בראשית, ספר הזהר; יח- טז, תהלים נט(תיחה פ. 10

Psalm 59, 16-18;  

16 They wander up and down to devour, and 
tarry all night if they have not their fill. 

א -ִאם    -- ֶלֱאֹכל) ְיִניעּון(ינועון , ֵהָּמה  טז
 . ַוָּיִלינּו, ִיְׂשְּבעּו

17 But as for me, I will sing of Thy strength; 
yea, I will sing aloud of Thy mercy in the 
morning; {N} 
for Thou hast been my high tower, and a 
refuge in the day of my distress. 

  :ַחְסֶּד, ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר     --ָאִׁשיר ֻעֶּז, ַוֲאִני   יז
 . ִלי-ְּביֹום ַצר, ּוָמנֹוס   ; ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי- ִּכי

18 O my strength, unto Thee will I sing 
praises; for God is my high tower, the God of 
my mercy. {P}  

, ֱאִהים ִמְׂשַּגִּבי-ִּכי   : ֵאֶלי ֲאַזֵּמָרה, ֻעִּזי  יח
  .ֱאֵהי ַחְסִּדי

  
   א ב"רלחסר ספר הזהר פרשת בראשית 

  
  

  16מאה , צפון אפריקה -)סימן(שמעיהו / )צבא ( דה לאל לבב חוקראו. 11
 

  ְּבָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר אֹוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חֹוֵקר
 

 
 

  ֶלֶׁשם ְׁשבֹו ְוַאְחָלָמה ִׂשימּו ֵלב ַעל ַהְּנָׁשָמה
 

  ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ֹּבֶקר ְואֹוָרּה ְּכאֹור ַהַחָּמה
 

 
 

  ָלגּור ְּבֶאֶרץ ֲעָרָבה בֹוד ֻחָּצָבהִמִּכֵּסא כָ 
 

  ּוְלָהִאיָרּה ִלְפנֹות ֹּבֶקר ְלַהִציָלּה ִמֶּלָהָבה
 

 
 

  ִנְׁשַמְתֶכם עֹוָלה ְלַמְעָלה עּורּו ָנא ִּכי ְבָכל ַלְיָלה
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  ְליֹוֵצר ֶעֶרב ָוֹבֶקר ָלֵתת ִּדין ֶחְׁשּבֹון ִמְפָעָלּה
 

 
 

  ֲעֹונֹות ּוְבתֹוֶסֶפתּבַ  ִיְמָצאּוָה ְמֻטֶנֶפת
 

  ָּתִמיד ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ְּכמֹו ִׁשְפָחה ֶנֱחֶרֶפת
 

 
 

   ]ְמֻקֶׁשֶטת ִיְמָצָאּה] [ְמֻקֶדֶׁשת[ ִיְמָצאּוָה ְמֻחֶּדֶׁשת
 

   ]ְּבַטִלית ְוטֹוֶטֶפת/ּוְבתֹוֶסֶפת ְּבִמְצֹות[ ְּבָזִכיֹות ּוְבתֹוֶסֶפת
 

  ָּתִמיד ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ְּכמֹו ַּכָּלה ְמֻקֶׁשֶטת
 

 
 

  ַיֲחִזיֶרָּנה לֹו ִּכְרצֹונוֹ  ַהֶּנֱאָמן ְּבִפְקדֹונוֹ 
 

  ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר ִאיׁש א ָגַוע ַּבֲעֹונוֹ 
 

 
 

  ִמַּדת ַרֲחִמים ְמתּוָחה ֹזאת ַהְּמנּוָחה] א[קּומּו ִּכי 
 

  ַמְׁשִּכיֵמי ַבֹּבֶקר ְלָכל ׁשּובּו ִּכי ָידֹו ְפתּוָחה
 

 
 

  ְלַהְקִדיׁש ָלֵאל ֱאָהבּו ְוֵׁשָנה ַאל ֶּתֱאָהבּו
 

  ָּכבֹוד ְוָהָיה ַהֹּבֶקר ָהבּו' ָהבּו ַלה
 

 
 

  ֶנֶפׁש ְּבֵהמֹות ִנְרָּדִמים  ]ֲערּוִמים[ָסּלּוָה ְּכמֹו ֲעֵרִמים 
 

  ְלֵסֶדר עֹוַלת ַהֹּבֶקר ַיַען ְלִמְׁשַטח ֲחָרִמים
 

 
 

  ְיִחיָדה ַתָּמה ּוְנִקָּיה ְוַהֲחיּו ָהֲעִנָּיה
 

  ֵאי ִיְזֶּכה ְלאֹור ַהֹּבֶקר ַוֲאֶשר ַנְפׁשֹו א ִחָּיה
 

 
 

  ִנְזֶּכה ּוַבָּׁשָנה ַהֹּזאת ַלֲחזֹות' ֹנַעם ד
 

 ֹּבֶקר ִּתְׁשַמע קֹוִלי ֹּבֶקר ִּבְׂשָמחֹות ַּתַחת ְרָגזֹות
 

 
  הזמנה לפיוט© ות כל הזכויות שמור

  
  יוסף סתהון/ )ביאת(אני אשוע בבקר . 12
 

  ּוְבֵהיַכל ָהֵאל ֲאַבֵּקר ֲאִני ֲאַׁשַּוע ַּבֹּבֶקר
 

  ֶאְׂשַּבע ֶאת ַחְסּדֹו ַּבֹּבֶקר ֲאַקֵּדם ִּבְתִפַּלת ֹּבֶקר
 

 
 

  ְּבֵליל ֶזה ַׁשָּבת ָקְדֵׁשנּו ְיַבְּקׁשּו ֵמאֵהינּו
 

  ּוְביֹום ִנְקָרא ַיֲעֵננּו ר קֹוֵלנּוָנִרים ַּכּׁשֹופָ 
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  ְוַתֲענּוג ְקָרא אֹותוֹ  ּוְׁשֹמר ַׁשָּבת ְּכִהְלָכתוֹ 
 

  ִמַּדֵּבר ָּדָבר זּוָלתוֹ  ִּכי ֹקֶדׁש הּוא ְוִכַּבְדּתוֹ 
 

 
 

  א ַתֲעׂשּו ְמַלאְכְּתֶכם ַסֲעדּו בֹו ֶאת ְלַבְבֶכם
 

  י בֹו ָׁשַבת ֱאֵהיֶכםּכִ  ּוְבֵניֶכם ַגם ְּבנֹוֵתיֶכם
 

 
 

  ִּכי ָחְכָמה ְלָאָדם ָּתֹעז ִּפיֶכם ֶיְהֶּגה ְּבתֹוַרת ֹעז
 

  ִּכי הּוא ָלֶאְביֹוִנים ָמעֹוז ּוְבָיּה ִזְמַרְתֶכם ָוֹעז
 

 
 

  ִּכי ָרָצה ְלַזּכֹוֵתנּו ַסְּגלּו ִמְצַות ַמְלֵּכנּו
 

  ד ְׂשָכֵרנּוְוַרב ְמאֹ  ּוִמָּכל ַעם ָּבַחר ָּבנּו
 

 
 

  ִּדְבֵרי ְתִהָּלה ּוְתִפָּלה ַּתַּבְעָנה ִׂשְפֵתי ְקִהָּלה
 

  ְּתִהי ֹזאת ְׁשַנת ְּגֻאָּלה ְלמּול ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה
 

 
 

  ֹנאַכל ֶאת ְׁשַלל אֹוְיֵבינּו הֹון ָיָקר ִיָּמֵצא ָלנּו
 

  נּוִמן ָהַעִּמים ֵהם ָקֵמי ּוְנֹקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו
 

 
 

  ִיְתַעְּנגּו ִּבְרבֹות טֹוָבה ֵעָדה) צֹוָבה(ַחֵּזק ַאְנֵׁשי ְקַהל 
 

 ַעל ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ְועֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשָבה
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 

 
  

  )'א ב"רל, פרשת בראשית, ספר הזהר(פתיחה . 13
  

  .ברן יחד ככבי בקר ויריעו כל בני אלהים
  

  יהודה קצין הרב/ )חוסיני(אודה אל חי שמך . 14
  

  ִׁשְמ ַוֲארֹוִמְמ אֹוֶדה ֵאל ַחי
 

ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום ְוֵזֶכר ַרב טּוְב  
 

 
 

  ּוְנָפׁשֹות ֻאְמָלִלים ּבֹוֵחר ַּבְּׁשָפִלים
 

  ִויַנְּׂשֵאם יֹום יֹום יֹוִׁשיַע ְוַיְׁשִלים
 

 
 

  טֹובֹות ְמֻׁשָּלִבים ִביםּגֹוֵמל ְלַחּיָ 
 

  ְמַחֵּדׁש ְּבָכל יֹום ַרֲחֶמי ַרִּבים
 

 
 

ָּדַפְקנּו ְדָלֶתי ַחּנּון ֵאין זּוָלֶת  
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ֹהַרְגנּו ָּכל ַהּיֹום ׁשּור צּור ִּכי ָעֶלי  
 

 
 

  ִׁשְפלּות ַּדּלּוֵתנּו ַהֵּבט ְּבָעְנֵינּו
 

  ד ַהּיֹוםֵמעֹוָלם עַ  ַאָּתה גֹוֲאֵלנּו
 

 
 

  טֹוָבה ַקל ִּבְמֵהָרה ּוַבֵּׂשר ְּבׂשֹוָרה
 

  ֵלאֹמר ִהֵּנה ָבא יֹום ַעל ַיד ִאיׁש ִּתְפָאָרה
 

 
 

  ַהֵּלל ִׁשיר ּוְׁשָבָחה ִזְמָרה ְוקֹול ִׂשְמָחה
 

  ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום ָנס ָיגֹון ַוֲאָנָחה
 

 
 

  ָאִבינּוִּכי ַאָּתה  ָחֵּננּו ָחֵּננּו
 

  ִקִּוינּו ָּכל ַהּיֹום ַאָּתה תֹוִׁשיֵענּו
 

 
 

  ְלָעְבָד יֹוְצֵרנּו ַטֵהר ֶאת ִלֵּבנּו
 

  ַרק ַרע ָּכל ַהּיֹום ָיַדְעָּת ִיְצֵרנּו
 

 
 

  ַאְׁשֵרי ָּכל חֹוֵסי בוֹ  ָיָׁשר ֵאין ָעֶול ּבוֹ 
 

  ָּבטּוַח ָּכל ַהּיֹום ַאל ֵיַר ְלָבבוֹ 
 

 
 

ְּכבֹוד ַמְלכּוֶת ַּגֵּלה ַעל ַעֶּמ  
 

ִהים ָּכל ַהּיֹום ֵיְדעּו ֵאין ִּבְלֶּתֱא  
 

 
 

  ְלֵאין ֵקץ ְוִתְכָלה לֹו ָנאָוה ְתִהָּלה
 

  ְזִמירֹות ָּכל ַהּיֹום ְׂשָפַתי א ֶאְכָלא
 

 
 

  עֹוָלם ְּבָחְכָמתוֹ  מֹוֵׁשל ִּבְגבּוָרתוֹ 
 

  ַמֲעִׂשים ְּבָכל יֹום בּוָנתוֹ ּכֹוֵנן ִּבְת 
 

 
 

  ַצִּדיק ְּבִמְפָעלֹות נֹוָרא ַהְּתִהּלֹות
 

  ְּתִמיִדין ְּבָכל יֹום ֹׁשֵמַע ְּתִפּלֹות
 

 
 

  ְּבָכל ֵלב ִנְקָרִבים סֹוֵלַח ַלָּׁשִבים
 

  ַחִּיים ֻּכָּלם ַהּיֹום ֶחְלָקם ַּבֲאָהִבים
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  ְׁשָּפִטים ֲחָזִקיםִמ  עֹוֶׂשה ַלֲעׁשּוִקים
 

  ָל ִיְדֹרׁשּון יֹום יֹום ְואֹוֵהב ַצִּדיִקים
 

 
 

  ְוׁשֹוֵמר ֶאת ֵּגִרים ּפֹוֵקַח ָהִעְוִרים
 

  ְיַׁשְּועּו יֹום יֹום ּוַמִּתיר ֲאִסיִרים
 

 
 

  ֵמאֹות ַוֲאָלִפים צֹוֶנה ַוֲאָלִפים
 

  ֹוםְיִׁשיבּון ָּכל ַהּי ִמְנָחה ָלַאּלּוִפים
 

 
 

  רֹוֶצה ֶאת ְיֵרָאיו ָקרֹוב ְלָכל קֹוְרָאיו
 

  ֶחֶסד ֵאל ָּכל ַהּיֹום ַרחּום ַעל ְּברּוָאיו
 

 
 

  ִּבְנַין אּוַלֵּמנּו ָרם ִיְראּו ֵעיֵנינּו
 

  ָיֶדי ּבֹו ַבּיֹום ִמְּקָדׁש ּכֹוְננּו
 

 
 

  ִרָּנה ּוְלׁשֹוֵננּו ְׂשחֹוק ָמֵלא ִפינּו
 

  ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ְפָלאֹות ַהְרֵאנּונִ 
 

 
 

  ְוִתְקַרב ִרָּנִתי ָּתבֹוא ְתִחָּנִתי
 

  ָּכל ַהּיֹום' ה ְלֶנְגִּדי ִׁשִּויִתי
 

 
 

  ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ַחֵּזק ְקַהל ֵעָדה
 

  ָיִׁשירּו ָּכל ַהּיֹום ִיְפְצחּו ָל ּתֹוָדה
 

  
  

   14מאה , הבלקן -)סימן( שבתי חביב בן אבישי/ )מוחאיר- יאתב(אלהי טובות גמלתני כמה . 15
  

  ַּכָּמה ֱאַהי טֹובֹות ְּגַמְלָּתִני
 

 
 

ָׁשַאל ְלָבִבי ֶאת ְּגֻדָּלְת ַּגם ַמֲחָׁשִבי ִּדְבֵרי ְנבּוָאְת  
 

ִּכי ָכל ְימֹוַתי ֶחֶסד ְמַשְכָּתִני ִיְבַער ְּבִלִּבי ַלַהב ְּתׁשּוָקְת  
 

 
 

  ּוְבָכל ֲעָבִרים ִּתְזֹּכר ְוא ֶּתִׁשי ֵּבין ַהְּנָהִרים ָצְמָאה ְל ַנְפִׁשי
 

  ִׂשיָמה ְוַעל ֵּכן ָּתִמיד ֲחַמְלָּתִני ַאֲהַבת ְנעּוִרים ֵנֶזר ֲעֵלי ֹרְאִׁשי
 

 
 

  עֹוֶׂשה ְרצֹוְנ ִמּתֹו ֹעִני ֹּכֶבד ִּתְמֹּכר ְלִבְנ ֵמֵאין ְמִחיר ֶעֶבד
 

  צֹוֵעק ְלֶנְגָּד ַעל ָמה ְנַטְׁשָּתִני ַּבֵּקׁש ְלֹצאְנ ִהּנֹו ְּכֶׂשה אֹוֵבד
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ָיַמי ְוָׁשַני ַאִּגיד ְּגֻדָּלְת ּוְבסֹוד ֲהמֹוַני ַאְזִּכיר ְּגבּוָרְת  
 

ֱאֶמת ְּבַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבָּתִני ִנְגלּו ְלֵעיַני ַחְסֵדי ְפֻעָּלְת  
 

  
  הזמנה לפיוט© זכויות שמורות כל ה

  
  11מאה , ספרד - שלמה אבן גבירול הרב/ )נאוה(שחר אבקשך . 16
 

 ַׁשַחר ֲאַבֶּקְׁש צּוִרי ּוִמְׂשַּגִּבי

 ֶאְעֹר ְלָפֶני ַׁשְחִרי ְוַגם ַעְרִּבי

 

 ִלְפֵני ְגֻדָּלְת ֶאְעֹמד ְוֶאָּבֵהל

 ִּכי ֵעיְנ ִּתְרֶאה ָכל ַמְחְׁשבֹות ִלִּבי

 

 ַמה ֶּזה ֲאֶׁשר יּוַכל ַהֵּלב ְוַהָּלׁשֹון

 ַלְעׂשֹות ּוַמה ֹּכַח רּוִחי ְּבתֹו ִקְרִּבי

 

 ִהֵּנה ְל ִּתיַטב ִזְמַרת ֱאנֹוׁש ַעל ֵּכן

  אֹוְד ְּבעֹוד ִּתְהֶיה ִנְׁשַמת ֱאַּה ִּבי

  
  )סימן(אברהם  /)נאוה(אערוך צפצופי . 17
  

  ַאְלִפיֲאִני ַּדל ּבְ  ֶאֱעֹר ִצְפצּוִפי
 

  ַאִּגיד ַמֲעֵׂשי ָיּה ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי
 

 
 

  ִׁשיר ִמְזמֹור ַאֲחֵּדׁש ְּבֵליל ַׁשָּבת ֹקֶדׁש
 

  ַרב ֲעִליִלָּיה ְלֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש
 

 
 

  ְּבַׁשָּבת ְמנּוָחה ַרב ֶזֶמר ּוְׁשָבָחה
 

  ָעִּזי ְוִזְמַרת ָיּה  ָנִגיל ְוִנְׂשְמָחה
 

 
 

  ִעַּלת ָּכל ָהִעָּלה הּוא נֹוָרא ֲעִליָלה
 

  ַעם ָּבַחר לֹו ָיּה ִיְׂשָרֵאל ְסֻגָּלה
 

 
 

  ַּבֵּׂשר ָנא אֹוָתנּו ִמיָכֵאל ָׂשֵרנּו
 

  ֵמֶאֶרץ ָנְכִרָּיה ִמַּיד ָצר ִיְפֵּדנּו
 

 
 

  ְּבָׁשַעת ַרֲחִמים ַחֵּזק ַעם ַהָּקִמים
 

  אֹוֵמי ְצִבָּיהְּת   ְוָהיּו ּתֹוֲאִמים
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  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 

  

  2תקליטור 
  
  ) תהלים קיא(פתיחה . 1
  

  
  
  קארויוסף / )חוסיני/ביאת(יסד בסודו בורא לבנין . 2
  

  ִצָּוה ְלָעְמדֹו ַעל ֵמי ּוַמְעָין ְלִבְנָין ָיַסד ְּבסֹודֹו ּבֹוֵרא
 

  ִהְמִציא ְּבַחְסּדֹו ִמְקֶנה ְוִקְנָין  ָהִעְנָין ִּכי הּוא ְלַבּדֹו ֹעֶצם
 

  ָּברּו ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם םְלֻכּלָ  ִהְתִחיל ְוָגַמר ָקָרא
 

 
 

1 Hallelujah. {N} 
I will give thanks unto the LORD with my 
whole heart, in the council of the upright, and 
in the congregation. 

  :ָיּה-ַהְללּו  א
 . ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה    ; ֵלָבב-ְּבָכל, אֹוֶדה ְיהָוה

2 The works of the LORD are great, sought out 
of all them that have delight therein. 

-ְלָכל, ְּדרּוִׁשים    ; ַמֲעֵׂשי ְיהָוה, ְּגֹדִלים  ב
  .ֶחְפֵציֶהם

3 His work is glory and majesty; and His 
righteousness endureth for ever. 

  .ֹעֶמֶדת ָלַעד, ְוִצְדָקתוֹ     ; ְוָהָדר ָּפֳעלוֹ -הֹוד  ג

4 He hath made a memorial for His wonderful 
works; the LORD is gracious and full of 
compassion. 

  .ַחּנּון ְוַרחּום ְיהָוה   ; ְלִנְפְלאֹוָתיו, ֵזֶכר ָעָׂשה  ד

5 He hath given food unto them that fear Him; 
He will ever be mindful of His covenant. 

  .ִיְזֹּכר ְלעֹוָלם ְּבִריתוֹ     ; ָנַתן ִליֵרָאיו, ֶטֶרף   ה

6 He hath declared to His people the power of 
His works, in giving them the heritage of the 
nations. 

ַנֲחַלת , ָלֵתת ָלֶהם    --ִהִּגיד ְלַעּמוֹ , ֹּכַח ַמֲעָׂשיו   ו
  .ּגֹוִים

7 The works of His hands are truth and justice; 
all His precepts are sure. 

-ָּכל, ֶנֱאָמִנים   ; ֱאֶמת ּוִמְׁשָּפט, ַמֲעֵׂשי ָיָדיו  ז
  .ִּפּקּוָדיו

8 They are established for ever and ever, they 
are done in truth and uprightness. 

ֶּבֱאֶמת , ֲעׂשּוִים    ; ְסמּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם   ח
  .ְוָיָׁשר

9 He hath sent redemption unto His people; He 
hath commanded His covenant for ever; {N} 
Holy and awful is His name. 

  ;ְלעֹוָלם ְּבִריתוֹ - ִצָּוה    --ָׁשַלח ְלַעּמוֹ , ְּפדּות  ט
  .ְׁשמוֹ    דֹוׁש ְונֹוָרא קָ 

10 The fear of the LORD is the beginning of 
wisdom; a good understanding have all they 
that do thereafter; {N} 
His praise endureth for ever. {P}  

, ֵׂשֶכל טֹוב    --ִיְרַאת ְיהָוה, ֵראִׁשית ָחְכָמה   י
  ;ֹעֵׂשיֶהם-ְלָכל

 . ֹעֶמֶדת ָלַעד    , ְּתִהָּלתוֹ 
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  ַקִּלים ְּכֵבִדים ְּתלּוִיים ְּבָיָדיו ֲעָבָדיו ָוֵוי ַעּמּוִדים עֹוְמִדים
 

  ַנְפׁשֹות ְיִחיִדים ָּבאּו ְּבסֹוָדיו ְלֶנְגָּדיו ֻּכָּלם ְצמּוִדים סֹוְגִדים
 

  ר ְוָהָיה ָהעֹוָלםָּברּו ֶׁשָאמַ  ְּגבּוָלם ִלִּבי ֳחַמְרַמר ֵליַדע
 

 
 

  ַּדָּין ְוהּוא ֵעד ַעל ָּכל ֲאָנִׁשים ַלֶּנֱחָלִׁשים סֹוֵמ ְוסֹוֵעד
 

  ַׁשָּבת ּומֹוֵעד ָנַתן ָלִאיִׁשים ְקדֹוִׁשים יֹוֵדַע ָוֵעד ַּדַעת
 

  ָּברּו ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ְמֻׁשָּלם ַסְנַסֵּני ָתָמר ָצְמחּו
 

 
 

  ֻרֵּבי ְרָבבֹות ֵהם ִצְבאֹוָתיו נֹוְראֹוָתיו י ְפָלאֹות ָּכלִּפְלאֵ 
 

  אֹור ַהְּמאֹורֹות ִעם ִאְמרֹוָתיו ָאְרחֹוָתיו ַּדְרֵכי ְנִעימֹות ָּכל
 

  ָּברּו ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ַהֶּנְעָלם ֵאין ֵקץ ַמֲאָמר ַעל אֹור
 

 
 

  ה ֲאָדָמה ּתֹו ָׁשַמִיםּתֹולֶ  ּוַמִים ָּבָרא ְּבָחְכָמה ֵאׁש
 

  נֹוֵתן ְנָׁשָמה ַעל ָאְבַנִים ַמֲחַנִים ֲאִויר ְוַחָּמה ֵּבין
 

  ָּברּו ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ַרְגָלם ִׁשֵּכן ְוָׁשַמר ִמֶּלֶכד
 

 
 

ִעַּלת ָהִעָּלה ֶעְליֹון ְלַבּדוֹ  ְּכבֹודוֹ  נֹוָרא ֲעִליָלה ָּברּו  
 

  ִּבֵּקׁש ְמִחיָלה ַעְבּדֹו ֵמַחְסּדוֹ  סֹודוֹ  ָחִליָלה ַּגְלַּגֵּליחֹוְזִרים 
 

  ָּברּו ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ְכָלָלם ִמַּפְחּדֹו ָסַמר ּגּוֵפי
 

 
 

  ַקֵּבל ְצלֹוִתי ִאֵּׁשי ֲעָדִתי ָּבעּוִתי ָהֵׁשב ְׁשבּוִתי ֵּתן ִלי
 

  ַנֲחָלִתי ַעל ַאְדָמִתי ֹזאת ְוָדִתי ּכֹוִסי ְמָנִתי ִּדיִני
 

  ָּברּו ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ְוִנְכָלם ַאל ָיׁשּוב ַהַּד ֶנְחָּפר
 

 
 

  ִסָּבה ְוִעָּלה ַעל ָּכל ָהִעָּלה ְּתִהָּלה ָרם הּוא ְוַנֲעָלה ַעל ָּכל
 

  הֵׂשֶכל ְמֻעָּלה ֲאִציֵלי ְסֻגּלָ  ְׁשתּוָלה ֶנֶפׁש ֲאצּוָלה ּתֹו ַּגן
 

  ָּברּו ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ִמַּמֲהָלָלם ִיָּמֵתק ַהַּמר
 

 
 

  ְּכַגן ָרטֹוב ִּבְנַין ֲאִריֵאל ָהֵאל ְּבֵנה ְּבֵׁשם טֹוב ִיְתַעֶּלה
 

  ּוָבַחר ַּבּטֹוב ִעָּמנּו ֵאל ֵאל ִהְקִריב ֲאִחיטֹוב ָקְרָּבן ְלֵבית
 

  ָּברּו ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ְלעֹוָלם ֵריחֹו א ָנַמר ָעַמד
 

 
 

 
 

  "שירה חדשה"נוסח השיר על פי 
 

  
  

  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 
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  )תהלים קלג(פתיחה . 3
  

1 A Song of Ascents; of David. {N} 
Behold, how good and how pleasant it is 
for brethren to dwell together in unity! 

  :ְלָדִוד, ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות  א
-ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם    --ָּנִעים-ּוַמה, ּטֹוב-ִהֵּנה ַמה

  .ָיַחד

2 It is like the precious oil upon the head, 
{N} 
coming down upon the beard; even Aaron's 
beard, {N} 
that cometh down upon the collar of his 
garments; 

  --ָהֹראׁש-ַעל   , ן ַהּטֹובַּכֶּׁשמֶ   ב
  :ַאֲהֹרן-ַהָּזָקן ְזַקן- ַעל    , ֹיֵרד

  .ִּפי ִמּדֹוָתיו- ַעל    , ֶׁשֹּיֵרד

3 Like the dew of Hermon, that cometh 
down upon the mountains of Zion; {N} 
for there the LORD commanded the 
blessing, {N} 
even life for ever. {P}  

  :ַהְרֵרי ִצּיֹון-ַעל, ֶׁשֹּיֵרד    -- ֶחְרמֹון-ַטלּכְ   ג
  -- ַהְּבָרָכה-ֶאת   , ִּכי ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה

  .ָהעֹוָלם-ַעד   , ַחִּיים

  
   אבן עזראאברהם / )רהאו-ביאת(ארץ ורום בהבראם . 4
  

  א ְּבָרָאם"ְּבהֵ  ְּבִהָּבְרָאם ]ָורּום[ֶאֶרץ ְורּום 
 

  ֲאדֹון עֹוָלם צּור ְנִׂשיָאם ָאםִהְמִצי ְּבִלי ָעָמל ֵאל
 

  ָׁשַבת ְּביֹום ַהַּׁשָּבת
 

  ַחי ַחי ַחי
 

 
 

  ְמאֹור ַהָּנאֹור ְנִקי ַכַּפִים ְוָטהֹור
 

  ְּבֵראִׁשית ַהֹּכל ָּבָרא אֹור ]ְׂשאֹור ֹקֶדם[ִּבְלִּתי ֹחֶמר ָיַצר ָהאֹור 
 

 ] ּ ַַּׁשָּבת[ב ְּביֹום ֶאָחד ְּבַּׁשָּבת
 

  י ַחי ַחיחַ 
 

 
 

  ָׁשַמִים] ָעָׂשה[ָּבָרא  ְיִחיִדי ְבִלי ְׁשַנִים
 

 ]ָלַמִים[ְלַמִים  ֵּבין ַמִים] ַהַּמְבִּדיל[ִהְבִדיל  ִּבְלִּתי ֵעֶזר ְוָיַדִים
 

 ]ַּבַּׁשָּבת[ ְּביֹום ֵׁשִני ְּבַּׁשָּבת
 

  ַחי ַחי ַחי
 

 
 

  ]ֲהָוָיה[א ְוָהָיה ִהְמִצי ּה"ְּביָ  ֵאל יֹוֵצר עֹוָלִמים
 

  ָּגַזר ֹאֶמר ְוֵכן ָהָיה ִּפְרָיּה ֶׁשּתֹוִציא ָהָאֶרץ
 

 ]ַּבַּׁשָּבת[ ַּבְׁשִליִׁשי ְּבַּׁשָּבת
 

  ַחי ַחי ַחי
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 ]ָהאֹורֹות[ָיַצר ְמאֹורֹות  ְגבּורֹות ְּבִלי אֹון ְּבִלי
 

  רֹותָגַזר ְוִנְתלּו ְמאוֹ  ֵּפרֹות ָלאֹור ּוְלַהְצִמיחַ 
 

 ]ַּבַּׁשָּבת[ָּבְרִביִעי ְּבַּׁשָּבת 
 

  ַחי ַחי ַחי
 

 
 

 ]ֲארֹוְמֶמְנהּו[ַוֲארֹוְמֶמְנהּו  ָרב ֹּכַח ֵאִלי ַאְנֵוהּו
 

  ָּכל עֹוף ָּכָנף ְלִמיֵנהּו הּוא ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ִהְמִציא
 

 ]ַּבַּׁשָּבת[ַּבֲחִמיִׁשי ְּבַּׁשָּבת 
 

  ַחי ַחי ַחי
 

 
 

  ַעּמוֹ ] ְּבַנְפׁשֹות[ַעל ַנְפׁשֹות  ְּבֻתּמוֹ  ִנְמַל] ַחי[ָהֵאל ָרם 
 

  עֹוָלמוֹ ] ַעל ָּכל[ִהְׁשִליטֹו ְּבָכל  ּוָבָרא ָאָדם ְּבַצְלמוֹ 
 

 ]ַּבַּׁשָּבת[ ְּביֹום ִׁשִׁשי ְּבַּׁשָּבת
 

  ַחי ַחי ַחי
 

 
 

  ַׁשַּבּתוֹ ְּביֹום   ְמַלאְכּתוֹ  ַמְלִּכי ִהְׁשִלים ָּכל
 

ַעל ֵּכן ִיְׁשְמרּו ֲעָדתוֹ  אֹותוֹ  ַוְיַקֵּדׁש ַוְיָבֶר  
 

  ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת
 

  ַחי ַחי ַחי
 

 
 

  ֶנְעָלם ֵמַרְעיֹון ֶעְליֹון ָחָזק הּוא ְונֹוָרא
 

  ְוַיְנִחיל ַעם ַּדל ְוֶאְביֹון ִצּיֹון ַהר] ֶאת[ִיְבֶנה ] ַמֵהר[ְיַמֵהר 
 

  עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת
 

 ַחי ַחי ַחי
 

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 

  
  19מאה , חלב - יעקב עבאדי הרב/ )ביאת(' ישראל נושע בה. 5
  

  ְּתׁשּוַעת עֹוָלם   'ִיְׂשָרֵאל נֹוַשע ַּבה

ְּכִאיׁשֹון ַּבת   ִמַּׁשָּבת ִאם ָּתִׁשיב ַרְגָל ִיְׁשָמְר  

  ּוְתִמיִמים ִיְנֲחלּו טֹוב   ְּבטֹוַבת ִלְראֹות ִּתְזֶּכה

   

  ֱאֵהי עֹוָלם   'ֹעֶנג ְקָרא ַעל ה

  ַיְרִּכיְב ַעל ָּבֳמֵתי    ִמַּנַחל ֲעָדָניו ִּתְׁשֶּתה

  ַנְפְׁש ָּתִלין ְּבטֹוב    ְלהֹוִׁשיַע ִמּׁשֹוְפֵטי
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  אֹות ִהיא ְלעֹוָלם   'ֹקֶדׁש ִהיא ְלֵׁשם ה

  ֹּכל ָּפַעל ְלַמֲעֵנהּו    ָעָׂשהּו ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים

  ַוַּיְרא ֱאִהים ִּכי טֹוב    ַוְיַכל ּבֹו ַמֲעֵׂשהּו

   

  ְמנּוַחת עֹוָלם   'ּבֹו ִהְמִציא ָהֵאל ה

  ִלְׁשמֹו ַּגם ְלֵזֶכר ָקְדׁשוֹ     ַוְיַקְּדׁשוֹ  ַעל ֵּכן ֵּבַרך

  ֻמְכָּתר ְּבֶכֶתר ֵׁשם טֹוב   ֶּכֶתר ַמְלכּות ְּבֹראׁשוֹ 

   

  ַאֲהַבת עֹוָלם   'ַעם ְּבֵני ֵאל ֵּדעֹות ה

  ִּבְטחּו בֹו ַגם ְלוּו ָעָליו    ֲאהּוִבים ֲחִביִבים ֵאָליו

   ָעָליו ָּתֹבא ִּבְרַּכת טֹוב   ֵאָליו ֹּפַעל ִאיׁש ַיְׁשִלים

   

  ַחְסּדֹו ְלעֹוָלם   'ֲחַזק ְוַקֵּוה ֶאל ה

  ַיֶּטה ַׁשְפִרירֹו ֲעֵליֶהם   ִלְגבּוֵליֶהם יב ָּבִניםָיִׁש 

  ְּבעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב   ְלַמַען ִייַטב ָלֶהם

   

  ְּבִׂשְמַחת עֹוָלם    'ִאְמצּו ְפדּוֵיי ה

  ֶמֶל ְּבָיְפיֹו ֶּתֱחֶזיָנה    ְּבִרָּנה ְּתׁשּובּון ִצּיֹון

  ִיֵּתן ַהּטֹוב' ה ַּגם   ִּתְׁשֶעיָנה ֵעיֵניֶכם ֶאל ֵאל

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
  
  מרדכי לבטון הרב/ )צבא(מה נכבד היום מימים . 6
  

  ִהְנִחילֹו ָיּה צּור עֹוָלִמים   ִמָּיִמים ַמה ִנְכָּבד ַהּיֹום

   'ֹקֶדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלה    ְלַעם ָּבַחר ִמן ָהַעִּמים

   
  ֶחְמַּדת ַהָּיִמים ְקָראתוֹ     ְוִקַּדְׁשּתוֹ  ָרִציָת ּבוֹ 

  'ִּכי ַעל ֵּכן ֵּבַר ה    ֵּבַרְכּתוֹ  ִמָּכל ְזַמִּנים

   
  ֵמֶחְפְצ ִּתְׁשְמֵרהּו   ְּדָרֶכי ַּכְּבֵדהּו

 ' ִּכי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלה   ִּבְמנּוָחְת ַעְּנֵגהּו

   
  א ְׁשמוֹ ָקדֹוׁש הּוא ְונֹוָר    ְוַתֲעצּומוֹ  ְּכבֹוד ַהּיֹום

  'ּבֹו ָׁשַבת ְוָנח ה   עֹוָלמוֹ  ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה
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  ִמְּמַלאְכָּתם ָאז ָינּוחּו   ָיֹרּנּו בֹו ְוִיְׂשְמחּו

  'ַהְללּו ַעְבֵדי ה   ִויָפֲארּו ִויַׁשְּבחּו

   
  ֶחְדַות ֵאל ַחי ָמֻעְּזֶכם   ְלַבְבֶכם ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ

  ָהעֹוְמִדים ְּבֵבית    ְיֵדיֶכם ִּכי ֶּתֱחַזְקָנה

  
  מחבר לא ידוע/ )ביאת(ִאִּתי עוֵרך ' מי לה. 7
  

  ִמִּלין ַיְחִּביר ִׁשיר ַהִּׁשיִרים    ִאִּתי עֹוֵר' ִמי ַלה

  ְיָפֵאר ְלעֹוֵׂשה אֹוִרים   ַאְבֵר ַיְפִטיר ָׂשָפה ִיָקֵרא

  ים ּוְׁשָחִריםָיִׁשירּו ֲעָרבִ     ֶּבֶר ְלָפָניו ִּתְכַרע ָּכל

  'יֹום ַׁשָּבת ֹקֶדׁש ַלה   ַלְּיָׁשִרים ָנאָוה ְּתִהָּלה

   
  ִהָּקְבצּו ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם   ָהֲאהּוִבים ִאיִׁשים ּדֹוִדים

  ְּבֹקֶדׁש ֵּבית ֱאֵהיֶכם     ְלַקֵּלס ֵאל ַעל ֲעֵרִבים

  ֶכםֶּפְרְיֶכם ְּתנּו ַעְנֵפי    טֹוִבים ְּבַׁשָּבת ְוָיִמים

  'ַלֲחזֹות ְּבֹנַעם ה   ָאז ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם

   
  ְמַבֵּׂשר ִלְקֹּבץ ְּגאּוִלים   ָיבֹוא ְלִצּיֹון ְּבִרָּנה

  ְירֹוֵמם ַנְפׁשֹות ֻאְמָלִלים   ַיְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ַנֲעָנה

  ְּבִכּנֹורֹות ּוִבְנָבִלים   ָּתֵגְלָנה ְּבנֹות ְיהּוָדה

  'ַהְללּו ַעְבֵדי ה   ַהְּלִליםְמׁשֹוְרִרים ְמ 

   
   ֵעָדה ָהעֹוְמִדים ַּבֵּלילֹות   רֹוְממּוהּו ְּבַמְקֵהלֹות

  ִנְפָלאֹות עֹוֵׂשה ְגדֹולֹות   קֹולֹות ַהְׁשִמיעּו ְּבקֹוֵלי

  ִּפינּו ִיָּמֵלא ְתִהּלֹות    ַעל ַאַחת ַּכָּמה ַמֲעלֹות

  'ִניחֹוַח ַלה ֵריחַ    ְועֹולֹות ִּבְמקֹום ְזָבִחים

   
  ַהָּקִמים ַּבֲחצֹות ְּבעֹוד ַלְיָלה   ְסֻגָּלה ַיד ַאְנֵׁשי. ִחְזקּו

  טּוב ָצפּון ָלֶנַצח ֶסָלה   ַמְעָלה ָנכֹון ָלֶכם ִּבְׁשֵמי

  ְלִמְנָחה ֹסֶלת ְּבלּוָלה   ְלעֹוָלה ֹזאת ַהּתֹוָרה ִהיא

  'ה ָלֶכם ֵמֵאת ֵאל    ְוַכָּמה טֹוָבה ְּכפּוָלה

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
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  אליהו חמווי/ )ביאת(אור עליון מאיר כספירים . 8
  

 ַחי ַחי ַחי ַחי
 

 ְּכֹזַהר ְמאֹורֹות ָּבִרים ַּכַּסִּפיִרים אֹור ֶעְליֹון ֵמִאיר
 

 ַיַחד ָּכל ֶזַרע ִׁשְבֵטי ָיּה ַהִּׁשיִרים ָנִׁשיר לֹו ְּבִׁשיר
 

 
 

 הּוא בֹוֵחן ָּכל ַהְּלָבבֹות ֹוֵכב ָּבֲעָרבֹותִלְפֵני ר
 

 ְוַעם ִנְבָרא ְיַהֵּלל ָיּה ִיְקְרבּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות
 

 
 

 ְלׁשֹוֵרר ְּכקֹול ְּתרּוַעת קֹוַבַעת יֹום ַׁשָּבת ֲאִני
 

 ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשה ָיּה ְּבָחְכָמה ִביָנה ָוַדַעת
 

 
 

 ּוִבְגֻדָּלה ִקַּדְׁשּתוֹ  ְקָראתוֹ  הּוא יֹום ְמנּוָחה
 

 ֹעז ָהָדר הּוא ַהְללּו ָיּה ִאַּזְרּתוֹ  ְוַגם ִּבְגבּוָרה
 

 
 

 ְוִיְבֶנה ִּבְנַין ֲאִריֵאל ּגֹוֵאל ְוָיִציץ ִּתְפֶאֶרת
 

 ִּכי ִהֵּנה ָׁשם ָּבַחר לֹו ָיּה הֹוד ָוֶנַצח ְלִיְׂשָרֵאל
 

 
 

 ב ִעיר ָקְדָׁש ָוַדלְוַׂשּגֵ  ּוִמְגָּדל ַחֶּזק ָנא ְיסֹוד
 

 ְוָאז ֹנאַמר ַהְללּוָיּה ִיְתַּגַּדל ְוֵׁשם ָיּה ִיְתַקַּדׁש
 

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  

  
  יעקב בן דיין/ )עיראק(יה קדוש יושב תהילות . 9
  

  19מאה , ארם צובא - אייעזרא עט/ )צבא(עורו שירו שיר . 10
  

  ְלֶמֶל מֹוֶנה ִמְסָּפר ַלּכֹוָכִבים   ֲאָהִבים תעּורּו ִׁשירּו ִׁשיר ַאֶּילֶ 

  ַּבֲעַדת ֵרִעים ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים    טֹוִבים ְּבֵליֵלי ַׁשָּבתֹות ּוְבָיִמים

   
 ָהרּוחֹות ַזְּמרּו ָלֵאל ֱאֵהי

  
 הֹודּו לֹו ְּבִניב ָׂשָפה ּוְבטּוב

  ִׂשיחֹות

  ּוְמָנחֹות ִּכי ֶיֱעַרב לֹו ִּכְזָבִחים   תְׂשָמחוֹ  ְּבִרָּנה ּוְבִגיָלה ּוְבֹרב

   
  ּוְמַצֶּוה ֵּגאּות ֲעֵלי ָכל ַׂשר ָנִגיד   ָנאֶוה ָרם ָּגדֹול ּוְמֻהָּלל ְמֹאד לוֹ 

  ָיִסיר ִמֶּמּנּו ָּכל ֹחִלי ּוַמְדֶוה    הֹודֹו ֲהָדרֹו ָעֵלינּו ְיַׁשֶּוה

   
  ְוָרֶזה ָיִחיׁש ִיְקֹּבץ ַעּמֹו ִּכי הּוא ַדל   ְוַהְּלָבנֹון ֶאל ַהר ַהּטֹוב ַהֶּזה

  ִעּמֹו ֵאִלָּיהּו ָנִביא ְוחֹוֶזה   ִיּנֹון ְּבִביַאת ָמִׁשיַח ֶׁשְּׁשמוֹ 
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  חֹוִסים ְלַעָּמ ֲאֶׁשר ֵהם ְּבִׁשְמ   ְיַׁשְעָיה ָחָזק ַקֵּים ָנא ֶנָחמֹות

   ָאַתָּיא ְוַגם ִּתְמַהָּיאַחי ַּגם    ְוִנִּסים ַוֲעֵׂשה ָלֶהם ִנְפָלאֹות

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  

 
  חלב - מרדכי עבאדי/ )רהאו(יום זה שירו לאל . 11
  

 יֹום ֶזה ִׁשירּו ָלֵאל ִׁשיר
   ּוִמְזמֹור

  ֵעת ִּכי בֹו ָׁשַבת ְמַלאְכתֹו ָּגמֹור

  'ת ַלהיֹום ַהְׁשִביִעי ַׁשּבָ    ְוָׁשמֹור ַעל ֵּכן הּוא ִצָוה ָזכֹור

   
   ָׂששֹון ְוִׂשְמָחה ִּכי הּוא ֶחְלְק   ְמָלאָכה ַׁשָּבת ְמנּוָחה ִמָּכל

ּבֹו ְיָבֶרְכ ִּתָׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ה   ְוִיְׁשְמֶר'  

   
  ַחְסֵדי ַּתְפִטיר ְּבָׂשָפה ְלַהְזִּכיר   ּתֹוֶדה ִׂשְפֵתי ְרָננֹות ָּכל ָלׁשֹון

 ַנֲחַלת ֵאל ִּכי ִהְנִחיל ֹזאת
  'ֵאל ְוִצְדָקָתם ְנֻאם ה   ַעְבֵדי

   
  ִּכי טֹוב ְלהֹודֹות ְלַזֵּמר ִׁשְמ   יֹוֶד ֶּבן ִאיׁש ַחִיל ַחי ַחי הּוא

  'ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשי ה   ַחְסֶּד ַּגם ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר

   
  יֻעִזי ָמֻעִזי ָמִגִּני ִסְתִר    ֹּכח ֶנְאָּדִרי' ְיִמין ה

  'ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק ַיֲעֹר ַלה   ִמִּׁשיִרי ֲארֹוְמֶמְנהּו אֹוֶדה

   
 ִחְזקּו ְוִאְמצּו ְּבֹראׁש

   ַאְׁשמּורֹות
  קּומּו ַהֲעִריצּו ָלֵאל ִּבְזִמירֹות

 'ה ֵּתְׁשבּו ְבַחְצרֹות ֵּבית   ִּבְגבּורֹות ִּכי הּוא ַחֵּייֶכם ָלבֹוא

 
  מנה לפיוטהז© כל הזכויות שמורות  
  

  פתיחה . 12
  

  12מאה , ספרד, אברהם אבן עזרא/ )ביאת רהאו(כי אשמרה שבת . 13
  

  ּוֵביִני אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ֵּבינוֹ    ִיְׁשְמֵרִני ִּכי ֶאְׁשְמָרה ַׁשָּבת ֵאל

   
  ְצָרִכים ַּגם ִמְּלַדֵּבר ּבֹו ִּדְבֵרי   ְּדָרִכים ָאסּור ְמֹצא ֵחֶפץ ַלֲעׂשֹות

  ֶאְהֶּגה ְּבתֹוַרת ֵאל ּוְתַחְּכֵמִני   ְמָלִכים ִּדְבֵרי ְסחֹוָרה אֹו ִדְבֵרי
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  ִהֵּנה ְלדֹור ִראׁשֹון ָנַתן ְקדֹוִׁשי   ְלַנְפִׁשי ּבֹו ֶאְמְצָאה ָתִמיד נֹוחַ 

  ְמזֹוִני ָּכָכה ְּבָכל ִׁשִּׁשי ַיְכִּפיל   ַּבִּׁשִּׁשי מֹוֵפת ְּבֵתת ֶלֶחם ִמְׁשֶנה

   
 ֹחק ֶאל) ָהֵאל(ַהּיֹום  ָרַׁשם ְּבַדת

   ְסָגָניו
  ּבֹו ַלֲעֹר ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפָניו

  ָאסּור ְלַבד ִמּיֹום ִּכּפּור ֲעֹוִני   ְנבֹוָניו ַעל ֵּכן ְלִהְתַעּנֹות ּבֹו ַעל ִּפי

   
  ָדִגיםֶלֶחם ְוַיִין טֹוב ָּבָׂשר וְ    ַּתֲענּוִגים ַהּיֹום ְמֻכָּבד הּוא יֹום

   ּוְתַׂשְּמֵחִני ִּכי יֹום ְׂשָמחֹות הּוא   ַמִּׂשיִגים ּבֹו ֵהם ִׂשְמָחהַהְּׂשֵמִחים 

   
  ְּבבֹוִרית ַעל ֵּכן ֲאַכֵּבס ּבֹו ִלִּבי   ְלַהְכִרית ֵמֵחל ְמָלאָכה ּבֹו סֹופוֹ 

 ַיֲעֵנִני מּוָסף ְוַגם ִמְנָחה הּוא   ְוַׁשֲחִרית ַעְרִביתֵאל  ֶאְתַּפְּלָלה ֶאל

   
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 

  
  19מאה , חלב -אברהם סתהון הרב/ )עיראק(אשתבח בתהלות אלהים חי . 14
  

  ַמְבִטיַחי ִּכי הּוא ֲעֵלי ְׁשֵדי ִאִּמי   ַחי ֶאְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהלֹות ֱאִהים

   ַחי ס ּוַמְׂשִּביַע ְלָכלַהָּזן ּוְמַפְרנֵ    ֶלָחי ַּגְּדלּו לֹו ִאִּתי ֹתאְמרּו ֹּכה

   
  ֵלאֹמר ָהבּו לֹו ְּבֵני ָהֵאִלים   ְבַמְקֵהִלים ְּבֵני ֵאל ַחי ָּבְרכּו

  ָּבֵאִלים ִאְמרּו ָּכל ִּתָּׂשא ַלֶּנְאָּדר   ַּבהֹוְלִלים ִׁשירּו לֹו ָהִרימּו ֶקֶרן

   
  ה ֲעַדת ַאִּביִריםֹּבאּו ִבְרָננָ    ֲהָדִרים ַרְּננּו ַיְחָּדיו ִׁשיתּו לוֹ 

   ַהָּׁשִרים ָנִׁשיר ּוְנַזֵּמר ֵמַעל ָּכל   ְוָׁשִרים ִהָּקְבצּו ַיְחָּדיו ָּכל נֹוְגִנים

   
  ְספּורֹות ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש א ֵאַדע   ְּגבּורֹות ִהֵּנה ָלֵאל ִמי ְיַמֵּלל

  ְיאֹורֹות ַּבּצּוִרים ִּכי הּוא בֹוֵקעַ    ּוְבצּורֹות ְׁשָבָחיו ָעְצמּו ְּגדֹולֹות

   
 ְלָפָניו ַמְלֵכי ֶאֶרץ ּוְלֹאם יֹודּו

  
 ִאם א ִיְבֶנה ַבִית ָׁשְוא ָעְמלּו

  בֹוָניו

  ֵעיָניו ּוְכאֹור ֹּבֶקר ִיְזַרח ָּתֹאְרָנה   ַקְרָניו ּובֹו ָירּוץ ַצִּדיק ְוָתרּום

   
  ַחי ִּביֵמי ְבחּורֹוֶתיְּבעֹוְד    ּבֹוְרֶא ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ְזֹכר

  ִּכְמַעט ָקט ַמַּפח ֶנֶפׁש ִּתְקָוֶת   ִעֶּת ְזֹכר ְימֹות עֹוָלם א ֵתָדע

   
  ְּכֹנֶׁשה ְזֹכר ַאל ִּתְׁשַּכח א ִתְהֶיה   ֶּדֶׁשא ֱאנֹוׁש ָחִציר ָיָמיו ּוְכֶיֶרק
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  ת ִנְּתקּו מֹוָרֵׁשיֹעְבֵרי ְמִזּמוֹ    ְּבָראֵׁשי ַחָּטאְת ְּכתּוָבה ֲהא

   
  ִמִּכֵּסא ָכבֹוד ֲחצּוָבה' ֵנר ה   ֲאהּוָבה ֲחֹמל ַעל ַנְפְׁש ַאַחת

  ֶנֶפׁש ְיָקָרה ְורּוַח ְנִדיָבה   ֲחִביָבה ֶאת ְּפֵני ָהָאדֹון ְמֹאד

   
  ַמּדּוַע ַאְּת הֹוְפָכּה ְלַסף ַרַעל   ִמַּמַעל ֲהא ִהיא ֵחֶלק ֱאלֹוּהַ 

  ָּכל ְּתׁשּובֹוֶתי ִנְׁשֲארּו ַמַעל   ְּבַׁשַעל ִׁשיב ְלצּור מֹוֵדד ַמִיםַמה ָּת 

   
  ָהֵפק ָרצֹון ִלְפֵני ׁשֹוֵכן ְסֶנה   ִּתָּבֶנה ִאם ׁשֹוב ָּתׁשּוב ֲעֵדי ַׁשַּדי

  ְיׁשֹוֵבב ַנְפְׁש ִיֵּתן ַמֲעַדֵּני   ַיֲעֶנה ְקָרא ֶאל ֱאלֹוַּה ְוהּוא

   
  ְּבַצְחָצחֹות ַיְׂשִּביַע אֹוָתּה ַנְפִׁשי   ָהרּוחֹות ָמן הּוא ֱאֵהיֵאל ַהֶּנאֱ 

  ָרם ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות' ה   ְמנּוחֹות ִויַנֵהל אֹוָתּה ַעל ֵמי

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
  

  19מאה , חלב -שמואל מורסייא/ )ביאת(שיר חדש זמרו לאל . 15
  

  ָׁשַבת רּו ָלֵאל ֲאֶׁשרִׁשיר ָחָדׁש ַזְּמ 

  ְּבַעם ַרַּבת ְּבסֹוד ַעם ְקדֹוִׁשים ֵאִלי ֶנְעָרץ

  ְּכָבַבת ַעל ִּכי ָׁשַמר ּדֹוְרֵׁשי ִיחּודוֹ 

  ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשי ְייָ 

 
  ַלְחֹּפץ ִקְרַבת ֵמַאַחד ָעָׂשר ֶחְׁשָון ֵאיֵלי ֶאֶרץ

  ּתֹוֲעַבת ְוָהְרסּו ְּבֶעְבָרָתם מֹוַׁשב

  ַרַּבת ְוִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו ַהָּצָרה

  ֵהִניא ֶאת ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים ְייָ 

 
  ַרֲחַבת ּוְבֵׁשִני ִּכְסֵלו ָּפְתָחה ֶאֶרץ

  ּוְלֶזַרע ַאְבָרָהם ִהִּציל ִמְּכֵאַבת

  ִנְפָלָאה ַאֲהָבתֹו ִלי ֵמַאֲהַבת

  ִּכי א ָעַזְבָּת ּדֹוְרֶׁשי ְייָ 

 
  ְׁשִמיַרת מֹוֵעד ְוַׁשָּבתֵאל ָזַכר 

  ַלַּבת ָׂשָריו ִמָּׁשָמיו ָׁשַלח ְּבֵאׁש

  ַּבת ִלְׁשֹמר ֶאת ֲעָדֵתנּו ְּכִאיׁשֹון

  ָמה ַאִּדיר ִׁשְמ ָּבָאֶרץ ְייָ 
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  ְּבטֹוַבת ַחְּזֵקנּו ַמְלֵּכנּו ִלְראֹות

  ּוְבֵנה ָלנּו ִעיר ְצִבי ֶאֶרץ ָזַבת

  ַאֲהַבת ׁשּוָרה ָבִּבְׁשַנת ַנְפֵׁשנּו ְק 

  ְייָ  ִקִּוינּו ִליׁשּוָעְת ָּכל ַהּיֹום

 
  ְקַהל ֲעָדִתי ִּתְקָוָתם ְל ַרַּבת

  ִּתְסְמֵכם ֵמִאְּת רּוַח ְנִדיַבת

  ְוִחיׁש ּוְגָאֵלנּו ִמַּיד אֹוְיַבת

   ַהְמַיֲחִלים ַלְייָ  ִחְזקּו ְוַגם ִאְמצּו ָּכל

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
  

  3תקליטור 
  
  אבן עזראאברהם / )חוזאם(אליו מי הקשה וישלם . 1
 

  ֵאָליו ִמי ִהְקָׁשה ַוִּיְׁשָלם

  ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ִּכָּלם

  ֻכָּלם ְּבַׁשָּבת ּבֹו ִנְזָהִרים ַעּמוֹ 

  ַׁשָּבת ָלֵכן ִיְזּכּו ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלוֹ 

 
  נֹוְתִנים ַּבֲהָלכֹותנֹוְׂשִאים וְ 

  ֵּתַׁשע ּוְׁשִׁשים ְמָלאכֹות

  ְּבַׁשָּבת ַמְׁשִליִמים ֵמָאה ְבָרכֹות

   ַׁשָּבת ָלֵכן ִיְזּכּו ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלוֹ 

 
  יֹוְצִאים ִׁשעּור ְּגבּוֵליֶהם

  ַאְלַּפִים ַאָּמה ַרְגֵליֶהם

  ֶׁשָּלֶהם ְּבַׁשָּבת חּוץ ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות

  ַׁשָּבת ָלֵכן ִיְזּכּו ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלוֹ 

 
  ַאְרַּבע ְרׁשּויֹות ְספּורֹות

  ֵהן ֵהם ַּבִּמְׁשָנה ְסדּורֹות

  ְּבַׁשָּבת ְוִדין ֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות

  ַׁשָּבת ָלֵכן ִיְזּכּו ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלוֹ 

 
  ּבֹוְצִעים ַעל ְׁשֵּתי ִּכָּכרֹות
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  רֹותַמּפֹות ְמֻכּסֹות ְמֹפָא

  ְּבַׁשָּבת ּוָבֶהן ָּכל ִמיֵני ֵפרֹות

   ַׁשָּבת ָלֵכן ִיְזּכּו ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלוֹ 

 
  ָרִצים ֶלֱאֹכל ָּכל ִמיֵני ַתֲענּוִגים

  אֹוְכִלים עֹוף ָּבָׂשר ְוָדִגים

  ְּבַׁשָּבת ְׂשֵמִחים ְוא דֹוֲאִגים

  ַׁשָּבת ָלֵכן ִיְזּכּו ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלוֹ 

 
   ֵהם ַמְדִליִקין ַהְּמנֹוָרה

  ֶׁשֶמן ַזִית ָז ּוָבָרה

  ְּבַׁשָּבת ִיְזּכּו ְבֵניֶהם ַלּתֹוָרה

  ַׁשָּבת ָלֵכן ִיְזּכּו ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלוֹ 

 
  ַמְרִחיִקין ָּכל ִמיֵני ְסחֹוָרה

  ַּגם ַּדֵּבר ָּדָבר ֲאסּוָרה

  ְּבַׁשָּבת ְוַגם ָּכל ַמֲחָׁשָבה ָזָרה

   ַׁשָּבת ן ִיְזּכּו ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלוֹ ָלכֵ 

 
  ָחָזק ֵאל ָּגדֹול ְונֹוָרא

  נֹוֵתן ְנָׁשָמה ְיֵתָרה

  ְּבַׁשָּבת ְלַעם ְּבֵני ַהְּגִביָרה

  ַׁשָּבת ָלֵכן ִיְזּכּו ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלוֹ 

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  

  
  יעקב עבאדי/ )סוזנאק(יערה עלינו רוח . 2
  
  אך כנראה יצחק חנדלי, יצחק לוריא הרבמיוחס ל /)ביאת(יום זה לישראל אורה ושמחה . 3
  

  אֹוָרה ְוִׂשְמָחה יֹום ֶזה ְלִיְׂשָרֵאל
 

  ַׁשָּבת ְמנּוָחה
 

 
 

  ְּבַמֲעַמד ִסיַני  ִצִּויָת ִּפּקּוִדים
 

   ִלְׁשֹמר ְּבָכל ָׁשַני  ַׁשָּבת ּומֹוֲעִדים
 

  ַמְׂשֵאת ַוֲארּוָחה  ַניַלֲערֹו ְלפָ 
 

  ַׁשָּבת ְמנּוָחה
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  ְלֻאָּמה ְׁשבּוָרה  ֶחְמַּדת ַהְּלָבבֹות
 

  ְנָׁשָמה ְיֵתָרה  ִלְנָפׁשֹות ִנְכָאבֹות
 

  ָיִסיר ֲאָנָחה  ְלֶנֶפׁש ְמֵצָרה
 

  ַׁשָּבת ְמנּוָחה
 

 
 

  אֹותֹו ִמָּכל ָיִמים  ִקַּדְׁשָּת ֵּבַרְכָּת 
 

  ְמֶלאֶכת עֹוָלִמים  ְּבֵׁשֶׁשת ִּכִּליתָ 
 

  ַהְׁשֵקט ּוִבְטָחה  ּבֹו ָמְצאּו ֲעגּוִמים
 

  ַׁשָּבת ְמנּוָחה
 

 
 

  ִצִּויָתנּו נֹוָרא  ְלִאּסּור ְמָלאָכה
 

  ִאם ַׁשָּבת ֶאְׁשמֹוָרה ֶאְזֶּכה הֹוד ְמלּוָכה
 

  ִמְנָחה ֶמְרָקָחה  ַאְקִריב ַׁשי ַלּמֹוָרא
 

  ַׁשָּבת ְמנּוָחה
 

 
 

ָל ְּבִנּגּון ּוְנִעיָמה  ְוִׁשיר ֶאֱעָר  
 

ָּכַמּה  מּול ִּתְפֶאֶרת ָּגְדָל ַנְפִׁשי ְל  
 

  ַקֵּים ַהְבָטָחה  ִלְסֻגָּלה ְּתִמיָמה
 

  ַׁשָּבת ְמנּוָחה
 

 
 

  ְּכמֹו ָקְרַּבן ַנְחׁשֹון  ְרֵצה ְּתִפָּלִתי
 

  ְּבִרָּנה ּוְבָׂשׂשֹון  ּוָחִתיְויֹום ְמנ
 

  ְּבֹרב ַהְצָלָחה  ָחִביב ְּכַבת ִאיׁשֹון
 

  ַׁשָּבת ְמנּוָחה
 

 
 

  ָיּה ַאִּדיר ַאִּדיִרים  ִיְׁשֲע ִקִּוינּו
 

  ְׁשַלח ָנא ָלִעְבִרים  ֶּבן ָּדִוד ַמְלֵּכנּו
 

  ֶרַוח ַוֲהָנָחה  ְוִיְקָרא ִלְדרֹוִרים
 

  ְמנּוָחהַׁשָּבת 
 

 
 

  ַהִּביָטה ָעְנֵינּו  ָאָּנא ֶעְליֹון נֹוָרא
 

  ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו  ְּפֵדנּו ִּבְמֵהָרה
 

  ְּבאֹור ְוִׂשְמָחה  ַׂשַּמח ַנְפֵׁשנּו
 

  ַׁשָּבת ְמנּוָחה
 

 
 

  ָזְכָרה ֶנֱחֶרֶבת  ַחֵּדׁש ִמְקָּדֵׁשנּו
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  ֱעֶצֶבתְּתָנה ַלּנֶ   טּוְב מֹוִׁשיֵענּו
 

  ִּבְזִמיר ּוְׁשָבָחה  ְּבַׁשָּבת יֹוֶׁשֶבת
 

  ַׁשָּבת ְמנּוָחה
 

 
 

  ִּבְזכּות ִיְקַרת ַהּיֹום  ְזכֹור ָקדֹוׁש ָלנּו
 

  ְּביֹום ֶזה ּוְבָכל יֹום  ְׁשמֹור ָנא אֹוָתנּו
 

  ָּתִביא ְרָוָחה  ּדֹוִדי ַצח ְוָאיֹום
 

  ַׁשָּבת ְמנּוָחה
 

 
 

  ְלִיְׂשָרֵאל ַהְׁשִמיָעה  ל ִרָּנה ִויׁשּוָעהקוֹ 
 

  צּור ַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה  ְּבֹבא ֶחְזיֹון ְּתׁשּוָעה
 

  ָּתִמיד ַהְזִריָחה  אֹור ִׁשְמִׁשי הֹוִפיָעה
 

  ַׁשָּבת ְמנּוָחה
 

   
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 

  
  16אה צפת מ -ארה'ישראל נג/ )נאוה(יודוך רעיוני . 4
  

  ַהְּׁשִביִעי ְּביֹום ַׁשַּבת ֹקֶדׁש יֹום   רֹוִעי 'יֹודּו ַרְעיֹוַני ה

   
  זּוָלֶת אֹוַמר ִּכי ָׂשִריָת ַעל ָּכל   ְמַלאְכֶּת יֹום ֲאֶׁשר ִּכִּליָת ּבֹו ָּכל

  ִלי ֶבן ֲאָמֶת ִחיׁש ְלַהְרִגיִעי   ְלַבּלֹוֶת ּוַמֲעִׂשים ָעִׂשיָת ֵאין

   
  ְוָׁשִנים ְואֹותֹו ִקַּדְׁשָּת ְּבָׁשבּועֹות   ַהִּמְנָיִנים ְׁשִביִעי ָבַחְרָּת ִמָּכל

   ּוְפֵדם ֵמֲאסֹוִנים ָאְרִחי ְוִרְבִעי   ֱאמּוִנים ִחיׁש ֲאֶׁשר ָנָׂשאָת ְלֶגַזע

   
  ְרָוָחההָ  ּוְביֹום ֲעבֹוָדִתי ַהְמֵצא ִלי   ְמנּוָחה ְרֵצה ִבְמנּוָחִתי יֹום ֶזה יֹום

  ַׁשֲעׁשּוִעי ְוָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ִיְהיּו   ַוֲארּוָחה ְוָהֵכן ִלְׁשִביָתִתי ַמְׂשֵאת

   
  ַּבֲעֵדנּו ְוֵנְר ְּבִהּלֹו ִׂשים אֹור   ְּתַזֵּכנּו ֵאל עֹוָלם ְׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת

  ִרי ְוִיְׁשִעיְמֵהָרה ֲעֵנִּני אוֹ    ַּתֲעֵלנּו ְוֶאל ִמְׁשַּכן ִשיה ָּתׁשּוב

  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
  
  ר פארדו"דוד ב/ )ביאת(יה ַמֵּסי ֵּכִבין . 5
  
  )סימן( מרדכי עבאדי/ )נאוה/ביאת(יודוך מלך דר במרומים . 6
  

  ֶעְליֹון ַנֲעָלה ָרם ַעל ָּכל ָרִמים   ַּבְּמרֹוִמים יֹודּו ֶמֶל ָּדר

  ְלַעם ָּבַחְרָּת ֹקֶדׁש ִיְׂשָרֵאל   ַהָּיִמים ְּביֹום ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל
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  ְּבֹרן ֶּפה ַצח ְּבִׁשיר ַהַּמֲעלֹות   ְּתִהּלֹות ַסְּפרּו ֹרּנּו ַיַחד

  עֹוֶׂשה ְגדֹולֹות אֹור ֵנר ִיְׂשָרֵאל    ָהִעּלֹות ְלִסַּבת ִסּבֹות ִעַּלת

   
  ל ָמה ָרמּו ַמה ִּנְפְלאּואֹותֹות אֵ    ּוְראּו ִּבינּו ִדְרׁשּו ֵמַעל ֵסֶפר

  ְקצֹות ְּדָרָכיו ִאיֵׁשי ִיְׂשָרֵאל    ִנְלאּו ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ְלַסֵּפר

   
  ַּדַעת ִׂשְפֵתיֶכם ְּבִאְמֵרי ִּביָנה   ָּתֹרָּנה יֹום ִּכי בֹו ָׁשַבת ֲאַזי

  ֵאלְיַקר ִּתְפֶאֶרת ֶנַצח ִיְׂשָר    ָמָנה ַחְסֵדי ֵאל ּוְגבּורֹוָתיו ִמי

   
  ְיַהֵּלל ִאיׁש ֵמָעָפר ְיסֹודוֹ    הֹודוֹ  ִמי יּוַכל ַסֵּפר ֶאת ְּכבֹוד

  ִיְׂשָרֵאל ֵּכן ְּדַבר ַמְלכּות ָיִׁשיר   ִמְּכבֹודוֹ  לּוֵלא ִּכי הּוא ָחַלק

   
  ַּבַּלְיָלה ִחְזקּו ִעְמדּו ְּבֵבית ֵאל   ְסֻגָּלה ָנא ַהְּגָבִרים ַאְנֵׁשי

 את ֵאל ַחי ָיִחיׁשִּבְׂשַכר זֹ 
   ְּגֻאָּלה

  ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ְּגַאל ִיְׂשָרֵאל

 
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
  
  ד דיין ידו/ )נהוונד(' אֹנכי שמי ה. 7
  

  ֲאֶׁשר ִנְגֵליִתי ְבִסיַני   ָאֹנִכי ְׁשִמי ְייָ 

  א ִיְהֶיה ְל ַעל ָּפָני   ִצִּויִתי ְלַעם ֲהמֹוַני

   
  ְלֹאֶר ָיִמים ְוָׁשִנים   ָּבִנים נֹוֵקם ָעֹון ָאב ַעל

  זּוַלת ֱאִהים ְייָ    ְוׁשֹוִנים ְלעֹוְבֵדי ֶפֶסל

   
  ַׁשַּדי ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם   ְיַׁשֵּלם ָלֶהם ָּפֳעָלם

  ָּכל נֹוֵׂשא ָׁשְוא ֵׁשם ְייָ    ִּבְגבּוָלם ָגְפִרית ֵאׁש ַאְמִטיר

   
  ִזְכרּו ַׁשָּבת ְלַקְּדׁשוֹ    ְקדֹוׁשוֹ  י ָהֵאל ַעםּדֹוְרׁשֵ 

  ֵיָרֶצה ִלְפֵני ְייָ    ַנְפׁשוֹ  ּוְמַׁשְּמרֹו ְּבָכל

   
  ְוַאל ְּתִהי ְּכֶׂשה אֹוֵבד   ְוֶאת ָאב ָוֵאם ְּתַכֵּבד

  ָּכל ֶנֶפׁש ָּבָרא ְייָ    א ִתְרַצח ְוא ְתַאֵּבד

   
  א ִתְנֲאפּו א ִתְגֹנבּו   בּוֵהיִטי ַּדְרֵכיֶכם ַאֶּתם



 33

  ֵמַאֲחֵרי ֵאל ְייָ    ָתׁשּובּו ּוְלעֹוְלֵמי ַעד א

   
  ְוֵעד ֶׁשֶקר א ִתְהֶיה   ְּדָרַכי ְׁשֹמר ֶוְחֶיה

  ִּכי ֵהם א ָבַחר ְייָ    גֹוֵיי ְוא ַתְחֹמד ְּכָכל

   
  חַ עֹוַלת ָּתִמיד ִלְזּבֹ    יֹום ַׁשָּבת ּבֹו ָתנּוחַ 

  ָקְרָּבן הּוא ַלְייָ    ִניחֹוחַ  ּובֹו ַּתְקִריב ֵריחַ 

   
  ְּביֹום ַׁשָּבת ִמְקָרא ֹקֶדׁש   ְתַקֵּדׁש ַיִין ָמתֹוק ּבוֹ 

  ְלָרצֹון ִלְפֵני ְייָ    ְוִדְבֵרי תֹוָרה ְתַחֵּדׁש

   
  ָחָזק ְלִׁשְמ ְמַיֲחִלים

  
ַלְיָלה ) ְּבעֹוד(ֲחצֹות 

  ְמַהְּלִלים

  ְיָבְרכּו ֵׁשם ְייָ    ִהּלּוִלים ֹו ְנֵוה ֹקֶדׁשּת

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
  
  הרב מנשה סתהון/ )ביאת/נאוה(עורי נצורה כבבת . 8
  
  19מאה , מצרים -ארם צובה - רפאל ענתבי/ )נאוה(רם אור גדול נעלם . 9
  

  ֶּכֶתר ַמְכִּתיר עֹוָלם ָרם אֹור ָּגדֹול ֶנְעָלם
 

  ְּבָחְכָמה ָעָׂשה עֹוָלמֹות ֻּכָּלם
 

  ְלִכֵּסא ָכבֹוד ַיְזִהיר ִמִּביָנה ֵהִאיר
 

  ִיְמֶנה ֶנְאָזר ִּבְגבּוָרה ְׁשָבָחיו ִמי  ְּבַחְסּדֹו ָאַמר עֹוָלם ִיָּבֶנה
 

 
 

  ָלֶנַצח ָּכל ֹּבֶקר ִׁשיר אֹוֶמֶרת ִּתְפֶאֶרת ֶּפה ָכל ִּבְרָיה ְּתַהֶּלְל צּור
 

  ַמְזֶהֶרת ִמִּזיו הֹוְד ָּכל ָהעֹוָלם
 

  ְּבָרָכה ָּבּה ָיִריק  ִויסֹוד עֹוָלם ַצִּדיק
 

  ְוִיְמ ָּבּה ַמְלכּות ְלעֹוָלם
 

 
 

  ָיַצר ַמְלֲאֵכי ַמֲחַנִים ֵאל ַהּבֹוֵרא ָׁשַמִים
 

  ְוַחּיֹות ְואֹוַפִּנים ְוֶאְרֶאָּלם ֵמֶהם ֵמֵאׁש ּוַמִים
 

 
 

  ְוָיַצר ָאָדם ְּבַצְלמוֹ  ְּבֵׁשׁש ָעָׂשה עֹוָלמוֹ 
 

  ּכֹוֵלל ָּכל ְנָׁשמֹות ִעּמוֹ 
 

  ֻּכָּלם ְּבָאחֹור ּוָפִנים ֵהם עֹוְמִדים
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  ָקָרא לֹו יֹום ַהַּׁשָּבת ְויֹום ְׁשִביִעי ַׁשָבת
 

  ְנָתנֹו ְלַעּמֹו ָלַעד עֹוָלם
 

 
 

  ַׁשָּבת ְּכִהְלָכתוֹ   ַאְׁשֵרי ִאיׁש ַהּׁשֹוֵמר
 

  ְוָהֵאל לֹו ֵעֶזר  נֹוְתִנים לֹו ַנֲחָלה ְּבִלי ֵמֶצר
 

   ְּבָכל ֶרַגע ּוְבֵעת ַאְנָחתוֹ 
 

  ַהֵּׁשם ֲעֹונֹו ִיְמחֹול ֹחל ַהּׁשֹוְמרֹו ִמִּדּבּור
 

   ְיַמֵהר ּגֹוֵאל ּוִבְנַין אּוָלם
 

  
  'שירה חדשה' נוסח השיר על פי

  
  הזמנה לפיוט© מורות כל הזכויות ש 

  
  )תהלים צב(פתיחה . 10
  

1 A Psalm, a Song. For the sabbath day. ְליֹום ַהַּׁשָּבת, ִמְזמֹור ִׁשיר  א.  

2 It is a good thing to give thanks unto 
the LORD, and to sing praises unto Thy 
name, O Most High; 

  .ְלִׁשְמ ֶעְליֹוןַזֵּמר ּולְ    ; ְלֹהדֹות ַליהָוה, טֹוב  ב

3 To declare Thy lovingkindness in the 
morning, and Thy faithfulness in the 
night seasons, 

  .ַּבֵּלילֹות, ֶוֱאמּוָנְת    ; ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר ַחְסֶּד  ג

4 With an instrument of ten strings, and 
with the psaltery; with a solemn sound 
upon the harp. 

  .ֲעֵלי ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור    ; ָנֶבל-ַוֲעֵלי, ָעׂשֹור-ֲעֵלי  ד

5 For Thou, LORD, hast made me glad 
through Thy work; I will exult in the 
works of Thy hands. 

ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדי    ; ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ְיהָוה ְּבָפֳעֶל   ה
  .ֵּנןֲאַר 

6 How great are Thy works, O LORD! 
Thy thoughts are very deep. 

ָעְמקּו , ְמֹאד    ;ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשי ְיהָוה-ַמה   ו
ַמְחְׁשֹבֶתי . 

7 A brutish man knoweth not, neither 
doth a fool understand this. 

-ין ֶאתָיבִ -א, ּוְכִסיל    ; א ֵיָדע, ַּבַער-ִאיׁש  ז
  .ֹזאת

8 When the wicked spring up as the 
grass, and when all the workers of 
iniquity do flourish; it is that they may 
be destroyed for ever. 

ֹּפֲעֵלי -ָּכל, ַוָּיִציצּו, ְּכמֹו ֵעֶׂשב, ִּבְפֹרַח ְרָׁשִעים   ח
  .ַעד-ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי   : ָאֶון

9 But Thou, O LORD, art on high for 
evermore. 

  .ְלֹעָלם ְיהָוה     --ְוַאָּתה ָמרֹום  ט

10 For, lo, Thine enemies, O LORD, for, 
lo, Thine enemies shall perish: {N} 
all the workers of iniquity shall be 

ה ֹאְיֶבי ִהּנֵ -ִּכי     --ְיהָוה, ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶבי   י
  :ֹיאֵבדּו

  .ֹּפֲעֵלי ָאֶון-ָּכל    , ִיְתָּפְרדּו
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scattered. 

11 But my horn hast Thou exalted like 
the horn of the wild-ox; I am anointed 
with rich oil. 

  .ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן, ַּבִתי   ; ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני  יא

12 Mine eye also hath gazed on them 
that lie in wait for me, {N} 
mine ears have heard my desire of the 
evil-doers that rise up against me. 

  :ְּבׁשּוָרי   , ַוַּתֵּבט ֵעיִני   יב
  .ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני    --ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים

13 The righteous shall flourish like the 
palm-tree; he shall grow like a cedar in 
Lebanon. 

 . ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה   ; ַּכָּתָמר ִיְפָרח, ַצִּדיק  יג

14 Planted in the house of the LORD, 
they shall flourish in the courts of our 
God. 

ְּבַחְצרֹות ֱאֵהינּו    ; ְּבֵבית ְיהָוה, ְׁשתּוִלים   יד
  .ַיְפִריחּו

15 They shall still bring forth fruit in old 
age; they shall be full of sap and 
richness; 

  .ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו    ; ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה, עֹוד  טו

16 To declare that the LORD is upright, 
my Rock, in whom there is no 
unrighteousness. {P}  

עלתה -ְוא, צּוִרי   ; ָיָׁשר ְיהָוה-ִּכי, ְלַהִּגיד  זט
  .ּבוֹ ) ַעְוָלָתה(

  
  

  19-20מאה , חלב -שלמה לניאדו ברה/ )חוסיני(שלום וצדק נשקו . 11
  

  ָּתִמיד ַיְחָּדו ְיֻדָּבקּו   ָׁשלֹום ָוֶצֶדק ָנָׁשקּו

  ַאִּפְריֹון ָעָׂשה ְׁשֹמה   ֻחָּבקּו ָיִמין ַעל ְׂשֹמאל

   
  ַוֲעֶטֶרת ְזַהב ְׁשָבא   ְׁשָבא ְלֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלַּכת

  ַוֵּתֶרב ָחְכַמת ְׁשֹמה   ְׁשָבא ְּגדֹוָלה ָּכל ָחְכַמת

   
  ְּבתֹו חֹוָתם הּוא ַהֶּגֶׁשם   ֶּגֶׁשם ַמִּׁשיב רּוַח מֹוִריד

  ִהיא ַבת ֶׁשַבע ֵאם ְׁשֹמה   ֵׁשם ֵּתָבה קֹוְלָטתֹו ָעַצר

   
  ֶׁשֶבת ַאִחים ַיַחד ֵרִעים   ָנִעים ִהֵּנה ַמה טֹוב ּוַמה

  ָאז ַוִּיְתַחֵּתן ְׁשֹמה   ַׁשֲעׁשּוִעים ָחָתן ַּכָּלה

   
  ַחְסְּד ֵאל ַקְּדֵמנּו   ַחְּזֵקנּו ַאְּמֵצנּו

  ַוְיַגֵּדל ֶאת ֵׁשם ְׁשֹמה   הֹוִׁשיֵענּו ִמָּצֵרינּו

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
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  4תקליטור 
  
  יצחק בן עטר/ )ביאת(יראנו כקדם נפלאות . 1
  

  
  SEPHARDIC PIZMONIM PROJECT© ל הזכויות שמורות כ
  
  
  20מאה , ירושלים - חלב - חיים שאול עבוד/ )נהוונד(חי ונעלם . 2

  

 ּוַמְלכּותֹו ִעם ָּדר ְוָדר ָהעֹוָלם ַחי ְוֶנְעָלם ִלְכבֹודֹו ָּבָרא
 

 ַמְלֲאֵכי ָמרֹום כּות ָעַלםַמלְ 
 

 לֹו ַמְקִּדיִׁשים ּוְמָפֲאִרים ֻּכָּלם ִעם ַעם ִיְׂשָרֵאל ַיַחד
 

 
 

 מּול ֲהָדרֹו ִיְרֲעדּו ָיִעידּו ְוַיִּגידּו
 

 ָׁשַמִים ַּגם ְּברּוִאים ָהֵאל ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה
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 ַמֲעָׂשיו ֵהם ִנְפָלִאים
 

 ַׁשָּבת ּוִמיָלה ִנְבָרא ֹותֹות ִמָּכלִהְבִּדיָלנּו ְּבא
 

 ִהְנִחיל ְלַעם ִּתְפָאָרה ְוַגם ְּתִפִּלין ַלֲעָטָרה
 

 ּבֹו ִתְמְצאּו ְּבָרָכה ַּכֲהָלָכה ִׁשְמרּו ַׁשָּבת
 

 א ַתֲעׂשּו ְמָלאָכה ְוַעְבֵדיֶכם ַאֶּתם ּוְבֵניֶכם
 

 
 

 ָרהֶוְהֵיה ִלי ְלֶעזְ  ַחֵּזק ֵּגִוי ֵאל נֹוָרא
 

ְקַהל עֹוֵבד ָיּה צּוִרי ְוֶיֱעַרב ִׁשיִרי ְל ְּבתֹו 
 

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
  
  )סימן(מאיר / )הרכא'ג(מלא פי שירה וזמרה . 3
  

  ִלְכבֹוד ַׁשָּבת   ְוִזְמָרה ָמֵלא ִפי ִׁשיָרה

   ְּפֵני ַׁשָּבת   ָּבָרה ִהיא ַמְלְּכָתא ָיָפה

  ִׁשיֵרי ַׁשָּבת   ֲאהּוִבים רּו ַזְּמרּוַחי ַחי ִׁשי

   ְּביֹום ַהַׁשָּבת   ֵרִעים ָאז ִיְׂשְמחּו ִׂשְמַחת

   
  יֹום ְמנּוָחה   ָנא ֶאְׁשּכֹול ַהֹּכֶפר ַּבֵׂשר

  ָנא ַהְצִליָחה   ְמֵהיְמָנא ִּבְזכּות ֹמֶׁשה ַרְעָיא

  ָחהַהְמִציא ְמנּו   ָנא ַחי ַחי הֹוִׁשיָעה ָּנא ְּגַאל

  ָלנּו ַהְרָוָחה   ָאז ָנִׁשיָרה ּוְנַרְּנָנה

   
  ֻסַּכת ָׁשלֹום   ָלנּו ָיִחיד ַרֲחָמן ְּפרֹושֹ 

  ִעיר ַהָּׁשלֹום   ַקְּבֵצנּו ִלְזבּוֵלנּו

  ֶמֶלך ָׁשלֹום   ְמִׁשיֵחנּו ַחי ַחי ּוְׁשַלח ָלנּו

  ֲאדֹון ַהָּׁשלֹום    ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו

   
  ָקִמים ַּבֵלילֹות   ִיְׂשָרֵאל ק ֶחְבַרת ָּכלַחּזֵ 

  ְּבֹרב ְּבָרכֹות   ְוָלֶנַצח ָׁשְמֵרם ָהֵאל

 ַחי ַחי ִיְראּו ְּבִבְנַין ִמְקַּדׁש
   ֵאל

  ַיְקִריבּו עֹולֹות

  ֻּכּלֹו ַשָּבתֹות   ֵאל ִיְזּכּו ְלעֹוָלם ִחַּבת

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 
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  אליהו ששון/ )חוסיני(י אל כפים אשא לב. 4
  

 
 

  ֶאל ֵאל יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים  ֶאָּׂשא ִלִּבי ֶאל ַּכַּפִים
 

 ' ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה ָנא ה  ֶעֶרב ֹּבֶקר ָצֳהָרִים
 

 
 

  ָהֵאל ַחְסֵדי ָאבֹות זֹוֵכר   ְלִנְפְלאֹוָתיו ָעָׂשה ֵזֶכר
 

  'דֹוׁש ַּכהְוֵאין קָ    ִלְגבּורֹוָתיו ֵאין ֵחֶקר
 

 
 

  ְל ָאׁשּוב ְוֶאְתּבֹוֵנן  ָיּה ֵאל ֵּדעֹות ַּדַעת חֹוֵנן
 

  'ָנא ְרָפֵאִני ה   ְסַלח ֶחְטִאי ּגֹוֵאל ּכֹוֵנן
 

 
 

  ֵּתן ַטל ָמָטר ּוְׁשנֹות ַחִּיים  ַהָּׂשם ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּיים
 

  'ם הְוִציר ִלְקֹּבץ עַ   ּוְקָרא ְדרֹור ַלְּׁשבּוִיים
 

 
 

  יֹוֵעץ ַוֲחַכם ֲחָרִׁשים  ְוהּוא ִיְׁשֹּפט ְוַגם ָיִׂשים
 

  'ִלְׁשֹּפט ִמְׁשְּפֵטי ה  ׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים ׂשֹום ָּתִׂשים
 

 
 

  ֵזִדים ָקִמים ָעַלי ַּתְעִקיר  ָׂשׂשֹון ִׂשְמָחה ְלֵבן ַיִּקיר
 

  'רּוָׁשַלִים הּבֹוֵנה יְ    ִמְׁשָען ִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים
 

 
 

  ֶצַמח ָּדִוד ִחיׁש ַּתְצִמיחַ   ַחֵּזק ֹקֵוי ֵאל מֹוִׁשיעַ 
 

  ' ֶאת קֹוִלי ִיְׁשַמע ה  ֵאל ְּתִפַּלת ֹּכל ֹׁשֵמעַ 
 

 
 

  ְוָהֵׁשב ִלי ֲעבֹוָדִתי  ְרֵצה ָנא ֶאת ְּתִפָּלִתי
 

 ' לֹום ְלַעם ֵּבַר הׁשָ   ְל ּתֹוֶדה ְיִחיָדִתי
 

 
 

  
  'שירה חדשה'השיר על פי  נוסח

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 

  
  ארה'ישראל נג/ )חוסיני(יה אלה מלכות עלם . 5
  
  16מאה , צפת -ארה'ישראל נג/ )ראסט(' יה רבון עלם א. 6
  

  ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוַעְלַמָּיא

ַמְלַכָּיא ַאְנְּת הּוא ַמְלָּכא ֶמֶל  
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   ְוִתְמַהָּיאעֹוָבֵדי ְגבּוְרָּת 

  ְׁשַפר ֳקָדַמי ְלַהֲחַוָּיא

 
  ְׁשָבִחין ֲאַסֵּדר ַצְפָרא ְוַרְמָׁשא

  ַנְפָׁשא ָל ֱאָלָהא ַקִּדיָׁשא ְּבָרא ָכל

  ִעיִרין ַקִּדיִׁשין ּוְבֵני ֱאָנָׁשא

   ֵחיַות ָּבָרא ְועֹוף ְׁשַמָּיא

 
  ַרְבְרִבין עֹוָבָד ְוַתִּקיִפין

ָרַמָּיא ַזִּקיף ְּכִפיִפין ַמִּכי  

  לּו ְיִחי ְגַבר ְׁשִנין ַאְלִפין

ְּבחּוְׁשְּבַנָּיא ָלא ֵיעּול ְּגבּוְרָּת  

 
  ֱאָלָהא ִּדי ֵליּה ְיָקר ּוְרבּוָתא

  ְּפרֹוק ַית ָעָנ ִמֻּפם ַאְרָיָוָתא

  ְוַאֵּפיק ַית ַעָּמ ִמּגֹו ָּגלּוָתא

   ֻאַּמָּיא ִמָּכלַעָּמ ִּדי ְבַחְרְּת 

 
  ֻקְדִׁשין ְלִמְקָּדָׁש ּתּוב ּוְלֹקֶדׁש

  ְוַנְפִׁשין ֲאַתר ִּדי ֵביּה ֶיֱחדּון רּוִחין

  ִויַזְּמרּון ָל ִׁשיִרין ְוֲרֲחִׁשין

  ִּבירּוְׁשֵלם ַקְרָּתא ְדֻׁשְפַרָּיא

 

  :תרגום

 
  יה אדון כל העולמים

  אתה הוא מלך מלכי המלכים

  י גבורותיך ונפלאותיךמעש

  נאה לי להביע

 
  שבחים אערוך בוקר וערב

  לך אל קדוש בורא כל נפש

  מלאכי מרום ובני אדם

  חיתו שדי ועוף שמים

 
  גדולים מעשיך ואדירים
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  משפיל רמים זוקף כפופים

  לו יחיה אדם שנים אלפים

  לא יספיק לספר גבורותיך

 
  האלוקים שלו יקר וגדולה

  פדה את צאנך מפי אריות

  והוצא את עמך מתוך הגלות

  עמך שבחרת מכל האומות

 
  למקדשך שוב ולקדש קודשים

  מקום בו ישמחו כל רוח ונפש

  ויזמרו לך שירים ושבחים

  בירושלים עיר כלילת יופי

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
  
  16מאה  -צפת -ארה'ישראל נג/ )ראסט(' יה רבון עלם ב. 7
  

  הטקסט לעיל י/ראה
  
  19מאה , חלב -מרדכי עבאדי/ )חוזאם(אני אספר באמרי שפר . 8
  

  מֹוֶנה ְוסֹוֵפר ְּבִאְמֵרי ֶׁשֶפר ֲאִני ֲאַסֵּפר
 

  ֹיֶׁשר ֲאָמִרים
 

  ֶאת ֲאֶׁשר ֶאְפֶצה ְוֵאַלי ַיְמֵצא ִניִבי ֵאל ִיְרֶצה
 

  ְּבִהְלכֹות ַׁשָּבת
 

 
 

  ְוֵאׁש ַהָּזָרה ָאַרח ְלֶחְבָרה ִנְקָראֹעֶנג 
 

  א טֹוב ַמְבִעיִרים
 

  ַיֶּטה ִבְמֵהָרה ְלאֹור א ִיְקָרא ַהָּלֵמד ּתֹוָרה
 

  ַמְדִליק ְּבַׁשָּבת
 

 
 

  מֹוֵחק ּוְמַכֵּבד הּוא ְּכֶׂשה אֹוֵבד ְוָצד ּוְמַעֵּבד
 

  ֵהָּמה ֲאסּוִרים
 

  ּוְמַרֵּקד ֵמיֵמר ַעֵּמרְוַהְּמ  ַאף ַהְּמַׁשֵּמר
 

  ּוְמַחֵּלל ַׁשָּבת
 

 
 

  ַא חֹוֶלה ָצִעיר ֲחַמת ֵאל ָיִעיר ְמַכֶּבה ַמְבִעיר
 

  ִמְקָּדׁש ֻמָּתִרים
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  ֻמָּתר ִלְבֹרחַ  ַהֵּצל ְּבֹכחַ  רֹוֵדף ִלְרֹצחַ 
 

  חּוץ ְּתחּום ַׁשָּבת
 

 
 

  ּוְלתֹוַכַחת סּור ּורְּבָלאו א ָתס ִּדּבּור הּוא ָאסּור
 

  ֶאת קֹוָל ָהִרים
 

  ּוַמְפִׁשיט ֵׂשיֹות ּוְמַחֵּת ֻחְליֹות ּכֹוֵתב אֹוִתּיֹות
 

  ּגֹוֵזז ְּבַׁשָּבת
 

 
 

  ְוַעל ְזדֹונוֹ  ִאם ֶהְעִלים ֵעינוֹ  ַיְקִריב ָקְרָּבנוֹ 
 

  אֹותֹו ֶהֱחִרים
 

   ְמַקְלֵקלְואַ  ָסֹקל ִיָּסֵקל ִּבְמָלאכֹות ֵמֵקל
 

  ָּפטּור ְּבַׁשָּבת
 

 
 

  ַּתְכִׁשיט ְזָהבֹות ְּבִקּדּוׁש ִלְׁשּבֹות ָנִׁשים ַחָּיבֹות
 

  ֵצאת ּבֹו ְנזּוִרים
 

  ַאל ְּתִהי ְבַרע ָׂשֶדה א ִתְזַרע א ֶבֶגד ִּתְקַרע
 

  ִלְסֹּתר ְּבַׁשָּבת
 

 
 

  ְוַרק ֵאין צֹוִלין ִׁשיִליןַמְרִּבין ַּתבְ  יֹום ּבֹו מֹוֲהִלין
 

  ָּבָׂשר ְותֹוִרים
 

  ַּגם טֹוֵחן ִחִּטים ְּבֵׂשָער מֹוְרִטים ֲעׂשֹות ְׁשָפִטים
 

  ּבֹוְרִרים ְוזֹוִרים
 

 
 

  ָלׁש אֹוֶפה ּפֹוֵרס ְוָדׁש ּוְמָׁשֵרׁש קֹוֵצר ְוחֹוֵרׁש
 

  ַעל ֵאׁש ְּבַׁשָּבת
 

  ַּגם ַעל ַהְכָנָסה ָּׂשאֲעֹונֹו יִ  ּומֹוִציא ַמָּׂשא
 

  ֻמְזָהר ְּבַׁשָּבת
 

 
 

  ּתֹוָרה ּוְכתּוִבים ִטְלטּול ַחָּיִבים ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים
 

  ַיַחד ִנְסָקִרים
 

  ּוְׂשֵדה ִמְקָנָת ָינּוחּו ִאָּת ַעְבָּד ּוְבֶהְמָּתך
 

  ַאל ֵּתת ִלְׂשִכיִרים
 

  ְוא ְתַעֶּנה א ִתְקֶנה ָיןִקנְ  ִּבְנָין א ִתְבֶנה
 

  ֶנֶפׁש ְּבַׁשָּבת
 

 
 

  ּוְבַפִּטיׁש רֹוִדים צֹוֵבַע ַמְאִּדים אֹוֵרג ְּבָגִדים
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  ֻּכָּלם ֲאסּוִרים
 

  ְוַלְּמֻסָּכן א ָתסּור ִמָּכאן ָּדָבר א ִנְתָּכן
 

  ְׁשחֹוט ְּבַׁשָּבת
 

 
 

  ַטּבּור קֹוֶׁשֶרת ֶרתָאח ְמַבעֶ  יֹוֵלָדה ֻמֶּתֶרת
 

  ֵאּלּו ְקָׁשִרים
 

  עֹוָלם ָּבא ֶנְגּדוֹ   ֹעֶׁשר ְּבִצּדוֹ  ָחֵפץ ִּבְכבֹודוֹ 
 

  ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת
 

 
 

  ְוִׁשיר ּוִמְזמֹור ַעל ַיִין ִּתְגמֹור ָזכֹור ְוָׁשמֹור
 

  ּבֹו ְמׁשֹוְרִרים
 

  ְּדרֹוׁש ְלִצּיֹון ׁשֹוֵכן ַּדר ֶחְביֹון ָקדֹוׁש ְוֶעְליֹון
 

  ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת
 

  ַּבֵּסֶפר יּוַחק ָרם ׁשֹוֵכן ַׁשַחק ַאֵּמץ ֵּבית ִיְצָחק
 

  ְׁשָמם ּדֹור ּדֹוִרים
 

  
  שירה חדשה נוסח השיר על פי

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
  
  19מאה , חלב - מרדכי עבאדי/ )ראסט(מהללך וֹרב גדלך . 9
  

  ֵאין לֹו ַּתְכִלית ֵקֶצה ָוסֹוף   ָל ְוֹרב ָּגְדָלַמֲהלָ 

ֵאין ַּגם ֶאָחד ַיֲערֹו ַהֵּלל ָּגמּור ַעד ְלֵאין סֹוף   ָל  

  'ַיְזִּכיר ְּתִהּלֹות ה   ָהלֹו ּוִמי ָהִאיׁש ִלּבוֹ 

  ְמעֹון ְזבּול ַּגם ְׁשָחִקים   ְרִקיֵעי ֲעָרבֹות ְמכֹון

  ִנְכָסִפים ּוִמְׁשּתֹוְקִקים   ּכֹוןָרִקיַע ַאֲחרֹון ִּת 

  'ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאל ַלה   ָנכֹון ֲעֵדי ָכל ִאיׁש ִהּנוֹ 

  ַחּיֹות אֹוַפִּנים ַחְׁשַמִּלים    ִאיִׁשים ּדֹוָמִמים ְּכרּוִבים

  ַׂשְרֵפי ֹקֶדׁש ְוֶאְרֶאִּלים   ַּתְרִׁשיִׁשים ַמְלֲאֵכי ָמרֹום

  'ֹקֶדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלה   ְרִׁשיםְודוֹ  ַעד ִּכי ׁשֹוֲאִלים

  ְוַגם ְׁשָאר ּכֹוְכֵבי ֶלֶכת   ּכֹוָכִבים ֶׁשֶמׁש ָיֵרחַ 

 ּפֹוֵרחַ  ַחְיתֹו ָׂשַדי עֹוף
  

ָּכל ַאַחת ִׁשיר ִהיא 
  עֹוֶרֶכת

  'ְיַהְללּו ֵׁשם ה   ַיַחד ָּכל ָּבָׂשר ְורּוחַ 

ָּכל ַמֲעֶׂשי ּוִמיםְוִתְבַחר ְלׁשֹון ֲער   יֹודּו  

ָּכל ַהָּיִמים   ַחי ַחי ָּכמֹוִני יֹוֶד ְיַהֶּלְל  
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ָנאָוה ֹקֶדׁש ֵּבית ה    ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶד ' 

  ִּכי ְצָדָקה ִעָּמם ָעָׂשה   ִלְׁשמוֹ  ַעְבֵדי ָהֵאל יֹודּו

  ְלהֹודֹות לֹו ָּפִנים ָנָׂשא   ְּבַצְלמוֹ  ַוִּיְבָרא ָהָאָדם

  'ְלַזֵּמר ְלֵׁשם ה   ִהְקִּדימוֹ  ּוִמָּכל ַמְלאָ 

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
  

  19מאה  -חלב, מרדכי עבאדי/ )ראסט(משמים שלום לעם . 10
  

  ְּבֵני ַאְבָרָהם ֲאהּוָב   ִמָּׁשַמִים ָׁשלֹום ְלַעם

  ְוִיְׂשְּבעּו ָאז ִמּטּוָב   ְותֹוִׁשיֵעם ִּתְׁשַלח ַמֵהר

  ְּבַהְראֹוָתם ֶאת הֹוד ֹנַעם   ִהי ְמַנֵחםְוָלֶהם ְּת 

   ְלִעיר ִצּיֹון ִהיא ִעיר ָּדִוד   ַּתְנֵחם ֵּבית ִמְקָּדָׁש ּוְלָׁשם

   
  ָלֶהם יֹוֵסף ֲאדֹון ֶעְזָרא    רּוַח ָנכֹון רּוַח ַחִּיים

  ְיִהי ָלֶהם ַמְחֶסה ִסְתָרה   ֹּבֶקר ֶעֶרב ָצֳהַרִים

  ּוֹמֶׁשה ָׁשר ֶאת ַהִּׁשיָרה   ַאֲהֹרן ְוַיְקִריבּו ֵּבית

  ַלְמַנֵּצַח ִׁשיר ְלָדִוד   ְוֵלִוי ַעל ָקְרָּבן ָיֹרן

   
  ָאדֹון ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים   ָיּה ִּדְרׁשּו ֵאל ַחי ָּכל עֹוֵבד

  ְועֹוֵׂשה ֶפֶלא ְוִנִּסים   ִּבְרָיה ָזן ּוְמַפְרֵנס ְלָכל

  ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים    ְוַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו

   ַהְמַיֲחִלים ַחְסֵדי ָדִוד   ְלַעּמֹו ַוֲעָבָדיו

   
  ּוְבָכל ַׁשָּבת ּוְבָכל יֹום טֹוב   ַהְללּוהּו ָּכל יֹום ָּתִמיד

  ִּכי טֹוב' ַרְּננּו ַלה   ָנֵוהּו ִּבְהיֹוְתֶכם ֵּבית

  ֹטבִּכי ִתְהיו ְּכַגן ָר    ּוִבְקַהל ַעם רֹוְממּוהּו

   ִּביַאת ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד   הּוא ְוֵאִלָּיהּו ְיַבֵּׂשר

   
  ְּכחֹול ֲאֶׁשר ִּבְׂשַפת ַהָּים   ַרִּבים ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל

  ְוָאז ָיִׁשיתּו ֶאת ֶעְדָים   ֻּכָּלם ֵרִעים ַוֲאהּוִבים

  ָׁשַמִים ִיְּתנּו ִפְרָים    ְּכַטל ַעל ֵעֶׂשב ּוְרִביִבים

   ִּכיֵמי ְׁשֹמה ֶּבן ָּדִוד   ְוָלֶהם ַׁשי ַמְקִריִבים

   
  ֵעָדה ָהעֹוְמִדים ַּבֵּלילֹות   ֵלָבב ַחֵּזק ַאֵּמץ ַאְנֵׁשי
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  ַהְמׁשֹוְרִרים ְּבַמְקֵהלֹות   חֹוָבב ְוַרֵּפא ֵאל ִלְבֵני

  ְּתַמֵּלא לֹו ָּכל ִמְׁשָאלֹות   ׁשֹוֵאל ּוְמַבֵּקׁש ֵאל ָׁשאֹול

  ְּבַהְצִמיַח ֶצַמח ָּדִוד   ְּדרֹור ְלָמר ְּדרֹור ְיִהיּו

  
  נוסח השיר על פי שירה חדשה

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
  

  19מאה , מצרים -ארם צובה - רפאל ענתבי/ )נאוה/ביאת(ֹרנו ושבחו לאל ישראל עמו . 11
  

  ַעּמוֹ  ֹרּנּו ְוַׁשְּבחּו ָלֵאל ִיְׂשָרֵאל

  ִלְׁשמוֹ  ּו יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַזֵּמרָנַתן ָלנ

  ְוַגם ְּתחּומוֹ  ִׁשְמרּו ַׁשָּבת ְּכִאיׁשֹון ַּבת

  ָאָדם ּבֹו א ִיְדַאג ַרק ְיֻעַּנג

  ָּבָׂשר ְוָדג לֹו ֶיֱעַרב

  ַׁשָּבת הּוא ֹקֶדׁש ָלנּו

   ָּברּו ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו

 
  ָרה ִיְׂשֶּגאַּבּתוֹ  ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ֶיְהֶּגה

  ְוַהַּדל ִעּמוֹ  ְּבַׁשָּבת ִיָּנֵׂשא ָּכל ֵגיא

  ֲעֵלי ִׁשְכמוֹ  ִטְרַחת ַמָּׂשא ַּגם א ִיָּׂשא הּוא

  ִּבְלבּוִׁשים ְיַכְּבֵדהּו

  ָּכמֹוהּו ִיְׁשְמֵרהּו ִּכי יֹום ָקדֹוׁש ֵאין

  ֱאֵהינּו' ַשָּבת ַלה

  ֹראׁש ַלִּמְצוֹות ָנַתן ָּבנּו

 
  ָהַרֲחִמים אֹוֶדה ִׁשְמ ֲארֹוִמְמ ַאב

  ָׁשַמִים יֹוֵצר ָהִרים ּבֹוֵרא רּוַח רֹוֵכב

  עֹוָלִמים ְּבֵׁשֶׁשת ָיִמים ִּכִּליָת ְמֶלאֶכת

  יֹום ַהְּׁשִביִעי ְמנּוָחה

  ַהָּיִמים ֵאין ֲאָנָחה ּבֹו ִנְׂשְמָחה ָּכל

  ְּביֹום ֶזה ַׁשָּבת ָקְדֵׁשנּו

  ה ְיֵתָרה ָּבנּוְנָׁשמָ 

 
  ְּגֻאָּלֵתנּו ִלְכבֹוד ִׁשְמ ְּתַמֵהר ֶאת

  ְּבָגלּוֵתנּו ִּכי ָאְרכּו ָלנּו ַהָּיִמים

  ְּפֵדנּו ִמיֵדי אֹוְיֵבנּו

  ְוַהֲעֵלנּו ֶאל ִעיר ֹקֶדׁש ַהֲחמּוָדה
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  ִויהּוָדה ַנְקִריב ּתֹוָדה ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

  ַחְּזֵקנּו ַאְּמֵצנּו

  ְּבִבְנַין ֵּבית ִמְקָדֵׁשנּו

  
  'שירה חדשה'נוסח השיר על פי 

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
  
  

 5תקליטור 
  
  19מאה , חלב -שלום כפיף/ )מוחיאר(שבחו אל עדת ישראל  .1
  

  ְּבֵליל ַׁשָּבת ַהְּללּו ֵאל   ִיְׂשָרֵאל ַׁשְּבחּו ֵאל ֲעַדת

  ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאללְ    ִּכי בֹו ָּבַחר ָהֵאל

   
  ְּבֵליל ַׁשָּבת ַהֲחמּוָרה   ִׁשיָרה ִלְפֵני ֵאל ִעְרכּו

  ּוְנָתָנּה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל    ֲחִביָבה ִּכי ִהיא ְלָפָניו

   
  ִלְכבֹוד ַעם ַהְיָקִרים   ְזִמיִרים ְוָנִׁשיר ָל ִׁשיר

  י ִיְׂשָרֵאלֶזַרע ְּבנֵ    ְמׁשֹוְרִרים ִלְפֵני ָהֵאל ֵהם

   
  ַקְרָנם ְלַעָּמ ָּתִקים   ָמרֹום ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים

  ּוְׁשַלח ּגֹוֵאל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל   ְוַקְּבֵצם ִמֶּמְרַחִּקים

   
  ְוִתְבֶנה ֵּבית ַהְּבִחיָרה   ַהֶחְבָרה ֵאִלי ָּבֵר ֹזאת

  רּוָרהְּבִניב ּוְבָׂשָפה בְ    ַהִּׁשיָרה ְוָאז ָנִׁשיר ֶאת

   
  ְּבֵבית ִמְקָּדֵׁשנּו   ַחְּזֵקנּו ֱאֵהינּו

  הּוא ִיְבֶנה ֵּבית ְׁשלֹוֵמנּו   ּוְׁשַלח ָלנּו ְמִׁשיֵחנּו

  
  'שירה חדשה'נוסח השיר על פי 

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
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  הרב נסים לופס/ )שיגא(יה אלי נכספה נפשי . 2

 
  
  SEPHARDIC PIZMONIM PROJECT© ורות ל הזכויות שמכ
  
  יצחק כהן מעלי/ )ביאת(יודו שמך איום נורא . 3
  

  
  
  SEPHARDIC PIZMONIM PROJECT© ל הזכויות שמורות כ
  
  דוד קצין/ )ביאת(יודוך כל המיחלים . 4
 

  ֶעְליֹון יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים   יֹודּו ָּכל ַהְמַיֲחִלים

  ֶעֶרב ֹּבֶקר ָצֳהָרִים   ִּכי ַרֲחֶמי ְּגדֹוִלים

  ִיְׁשַּתֲחוּו ָל ַאַּפִים   ִמי ֵאל ָּכמֹו ָּבֵאִלים

ִעיר ְירּוָׁשָלִים   ְּבַמְקֵהִלים ְואֹוֶדה ָל ְּבתֹו  

   
  ְּבקֹול ִרָּנה ְוָצֳהָלה   ְוָׁשם ָנִגיל ְוִנְׂשְמָחה

  ִהָּלהַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְת    ְּבנֹוֵהל ַעל ֵמי ְמנּוָחה

 ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה
  

ִעיר ִצּיֹון ִהיא דֹוֵרׁש ֵהן 
  ָלּה

  ְּבקֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה   ְוָהְיָתה ָאז ָהְרָוָחה
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  ְּכבֹוִדי ּוֵמִרים ֹראִׁשי   ַאָּתה ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי

  ְמנּוַחת ָׁשלֹום ְלַנְפִׁשי   ָנַתָּת  ְּביֹום ֲאֶׁשר ּבוֹ 

  ּובֹו ָאִׁשיר ֶאת ִׁשיר ַרְחִׁשי   ָקָראתָ  ֶחְמַּדת ָיִמים לוֹ 

  ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי   ִצִּויתָ  ּוְלַעם ִיְׂשָרֵאל

   
ִּפי ְיַסֵּפר ִצְדָקֶת   ָּכל ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶת  

  ְוַכָּמה טֹוָבה ְמֻרָּבה   ְוֵׂשיָבה ְוַגם ַעד ִזְקָנה

  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי   ם ִלְרָבָבהְלֶאֶלף ְוגַ 

  ִמְּדַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים   ִצְפצּוִפי ְוֶיֱעַרב ָל קֹול

   
  ָקִמים ְלָפֶני ַבֵּלילֹות   ִנְקָּדׁש ַחֵּזק ַאֵּמץ ֶאת ַעם

  ֵאל ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות   ָחָדׁש ְועֹוְרִכים ְל ִׁשיר

  ְמַחִּלים ָל נֹוָרא ֲעִלילֹות   ִמְקָּדׁש ִמימֹותְּבֵבית ָּבנּוי 

  ְׁשָמ ַרָּבא ְּבַמְקֵהלֹות   ְוִיְתַקַּדׁש ְוִיְתַּגַּדל

  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
  
  עזרא סוויד/ )צבא(אביעה שירה . 5
  
  יהודה עטייה/ )צבא(ישמרך כאישון בת . 6
  
  )שיגא, אז'חיג, צבא( "א וִתמַהָיאָאַתּיָ " - )לג- לב,דניאל ג(פתיחה . 7 

 

32 It hath seemed good unto me to declare 
the signs and wonders that God Most High 
hath wrought toward me.  

ֱאָלָהא עליא , ִּדי ֲעַבד ִעִּמי, ְוִתְמַהָּיא, ָאַתָּיא   לב
  .ְלַהֲחָוָיה, ְׁשַפר ָקָדַמי--)ִעָּלָאה(

33 How great are His signs! and how 
mighty are His wonders! His kingdom is an 
everlasting kingdom, and His dominion is 
from generation to generation.  

ְוִתְמהֹוִהי ְּכָמה , ָאתֹוִהי ְּכָמה ַרְבְרִבין   לג
ָּדר -ְוָׁשְלָטֵנּה ִעם, ַמְלכּוֵתּה ַמְלכּות ָעַלם; ַתִּקיִפין

  .ָדרוְ 

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
  
  ארה'ישראל נג/ )חוזאם(יום ליום אודה . 8
  
  2)שיגא( "לכל ֹקרָאיו' קרוב ה" )יט-יח, תהלים קמה(פתיחה . 9

18 The LORD is nigh unto all them that 
call upon Him, to all that call upon Him in 
truth. 

יח  ָקרֹוב ְיהָוה, ְלָכל-ֹקְרָאיו--     ְלֹכל ֲאֶׁשר 
 ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת.

 

                                                 
?האם יש המשך 2  
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19 He will fulfil the desire of them that 
fear Him; He also will hear their cry, and 
will save them. 

 

יט  ְרצֹון- ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה;    ְוֶאת-ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע, 
 ְויֹוִׁשיֵעם.

 

  
  
  

  15-16מאה , טריפולי-ספרד -לביא בן שמעון/ )צבא(אשריך בר יוחאי נמשחת ). א( 10
  

  ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶרי ַאְׁשֶרי ַּבר יֹוַחאי ִנְמַׁשְחָּת 
 

 
 

  ִנְמַׁשְחָּת ִמִּמַּדת ַהֹּקֶדׁש ֹקֶדׁש ַּבר יֹוַחאי ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת
 

  ֶרָחבּוׁש ַעל ֹראְׁש ְּפאֵ  ַהֹּקֶדׁש ָנָׂשאָת ִציץ ֵנֶזר
 

 
 

  יֹום ַנְסָּת יֹום ֲאֶׁשר ָּבַרְחָּת  ָיַׁשְבָּת  ַּבר יֹוַחאי מֹוַׁשב טֹוב
 

  ָׁשם ָקִניָת הֹוְד ַוֲהָדֶר ֶׁשָעַמְדָּת  ִּבְמָעַרת צּוִרים
 

 
 

  ִלּמּוֵדי ְיָי ֵהם לֹוְמִדים עֹוְמִדים ַּבר יֹוַחאי ֲעֵצי ִׁשִּטים
 

  ֲהא ֵהָּמה יֹורּו מֹוֶרי יֹוְקִדים ֹוד ֵהםאֹור ֻמְפֶלא אֹור ַהְיק
 

 
 

  ָעִליָת ִלְלקֹוט ּבֹו ֶמְרָקִחים ַתּפּוִחים ַּבר יֹוַחאי ְוִלְׂשֵדה
 

  ַנֲעֶׂשה ָאָדם ֶנֱאַמר ַּבֲעבּוֶר ּוְפָרִחים סֹוד ּתֹוָרה ְּכִציִצים
 

 
 

  ת ֵאׁש ַּדת ַהַּׁשְעָרהּוְבִמְלֶחמֶ   ִּבְגבּוָרה ַּבר יֹוַחאי ֶנֱאַזְרָּת 
 

  ָׁשַלְפָּת ֶנֶגד צֹוְרֶרי ִמַּתְעָרּה ְוֶחֶרב הֹוֵצאתָ 
 

 
 

  ִהַּגְעָּת ִלְפֵני ַאְרֵיה ַלִיׁש ַׁשִיׁש ַּבר יֹוַחאי ִלְמקֹום ַאְבֵני
 

  ָּתׁשּוִרי ּוִמי ְיׁשּוֶר ַעִיׁש ַּגם ֻּגַּלת ּכֹוֶתֶרת ַעל
 

 
 

  ַקו ָירֹוק ְמַחֵּדׁש ֳחָדִׁשים ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁשַּבר יֹוַחאי ּבְ 
 

  ן ְקָׁשֶרי"ָקַׁשְרָּת ִקְׁשֵרי ִׁשי ֲחִמִּׁשים ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות סֹוד
 

 
 

  ִהְׁשַקְפָּת ִלְכבֹודֹו ְּפִניָמה ְקדּוָמה ד ָחְכָמה"ַּבר יֹוַחאי יּו
 

  ַאְּת ְּכרּוב ִמְמַׁשח ִזיו אֹוֶר ְּתרּוָמהֵראִׁשית  ְנִתיבֹות) ְׁשלִׁשים ּוְׁשַּתִים( ֵלב
 

 
 

  ָיֵראָת ִמְּלַהִּביט ִּכי ַרב ָלּה ַמְעָלה ַּבר יֹוַחאי אֹור ֻמְפֶלא רּום
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  ַנְמָּת ַעִין א ְתׁשּוֶר ָלּה ַּתֲעלּוָמה ְוַאִין קֹוָרא
 

 
 

  ֹוְמֶדַאְׁשֵרי ָהָעם ֵהם ל יֹוַלְדֶּת ַּבר יֹוַחאי ַאְׁשֵרי
 

  ְלבּוֵׁשי ֹחֶׁשן ֻּתֶּמי ְואּוֶרי סֹוֶד ְוַאְׁשֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל
 

  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות  
  

  )ז, כח; לא, סט; ל, תהלים קט(פתיחה  .)ב(10
  

30 I will give great thanks unto the LORD with my 
mouth; yea, I will praise Him among the multitude; 

ּוְבתֹו    ; אֹוֶדה ְיהָוה ְמֹאד ְּבִפי   ל
  .ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו

  

31 I will praise the name of God with a song, and 
will magnify Him with thanksgiving. 

   ; ֱאִהים ְּבִׁשיר-ֲאַהְלָלה ֵׁשם   לא
 . ַוֲאַגְּדֶלּנּו ְבתֹוָדה

  

7 The LORD is my strength and my shield, in Him 
hath my heart trusted, and I am helped; {N} 
therefore my heart greatly rejoiceth, and with my 
song will I praise Him. 

ּבֹו ָבַטח     -- ֻעִּזי ּוָמִגִּני, ְיהָוה  ז
  :ְוֶנֱעָזְרִּתי, ִלִּבי

  .ֶדּנּוּוִמִּׁשיִרי ֲאהוֹ    ; ַוַּיֲעז ִלִּבי

  
  

  19מאה , חלב -מרדכי עבאדי/ )חוזאם(מרומים ישכון עם קדשי . 11
  

  ִּבְמנּוחֹות ַׁשֲאַנּנֹות   ָקְדִׁשי ְמרֹוִמים ִיְׁשֹּכן ַעם

  ָׁשם ִיְׂשְמחּו ָּבִנים ָּבנֹות   ַנְפִׁשי ְּבִעיר ֹקֶדׁש ָמעֹוז

  יִׂשְמַחת עֹוָלם ֲעֵלי ֹראִׁש    ְלַנֵּצַח ַעל ְנִגינֹות

  ִיְרַחׁש ְלָבִבי ָּדָבר טֹוב    ַרְחִׁשי ָאז ְּבתֹוָכם ָאִעיר

   
  ְּדרֹור ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה לוֹ    ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ֵמַחְּללוֹ 

   ַחי ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב   ְוגֹוָרלוֹ  ַמה ּטֹוב ֶחְבלוֹ 

   
   ֵּדׁשְּבתֹו ִקְרִּבי ֵאל ְיחַ    ֶׁשֶפר רּוַח ָחָדׁש ִאְמֵרי

  ְּבֹעז ָידֹו ַהְדַרת ֹקֶדׁש   ַאִּגיד ְׁשָבָחיו ֲאַסֵּפר

  ֶאְדֶמה ִלְצִבי ּוְלֹעֶפר   ְיַקֵּדׁש ַהֵּלל ִנְרָצה ִלי

  ָרצּוי ִנְבָחר ִמֶּזַבח טֹוב   ֹּכֶפר ִלְפֵני דֹוִדי ֶאְׁשּכֹול

   
  ְּבִכּנֹוִרים ּוִבְנָבִלים   ַּבְּמחֹולֹות ַּדְרֵכי ִצּיֹון

  ִׁשְבֵטי ָיּה לֹו ְמַהְּלִלים   ְיַבְּׂשרּו ַּבְּתִהּלֹות

  ָיִׁשירּו ְבקֹוֵלי קֹולֹות   ְגאּוִלים ֵעת ִּכי ַיַעְברּו

  ְיהֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב   ַלְמַנֵּצַח ַעל ְנִחילֹות
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  ַחָּגם ָחְדָׁשם ְוַׁשַּבָּתם   ָּפָניו ִּכי ָיבֹואּו ִלְראֹות

  ָּכל יֹום ְּתִהי ְנִגיָנָתם   ְמעֹוָניו בּו ְּבֵביתָׁשם ֵיְׁש 

  ָאז ָׁשם ִיְקֹּבץ ָּכל ֲהמֹוָניו   ּוְבִטירֹוָתם ְּבַחְצֵריֶהם

  ְּביֹום טֹוָבה ִיְהֶיה ְּבטֹוב   ֵעיָניו ִיְׂשַמח ֵלב ִאיׁש ִיְראּו

   
  

  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 
  

  18-19מאה , חלב -הם יצחק ענתביאבר/ )חוזאם(אור צח ופשוט . 12
  

  ָהִעּלֹות אֹור ַצח ּוָפׁשּוט ִעַּלת ָּכל

  ְל ּדּוִמָּיה ַיְחְּדלּון ַהּקֹולֹות

  ְּתִחּלֹות ֵאין ֹאֶמר ּוְדָבִרים ֵאין ּדֹוְרִׁשים

  ִמי ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהּלֹות ְייָ 

 
  ְקדּוִמים ָאָדם ַהָּגדֹול ַקְדמֹון ְלָכל

  ּנּו ּתֹוְצאֹות ַחִּיים ַקָּיִמיםִמּמֶ 

  ֶעֶׂשר ְקֻדּׁשֹות אּוִרים ְוֻתִּמים

  צּור ָּכל ָהעֹוָלִמים ָיּה ְייָ 

 
  ְּבֶכֶתר ֵׁשם טֹוב ַהֶּנְעָלם ִמֹּכל

  ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ְלֵעָּלא ִמֹּכל

  ַלְחֹקר ְוִלְדֹרׁש ִאי ַאָּתה ָיכֹול

  ַעִין א ָרֲאָתה זּוָלְת ְייָ 

 
  ֵרִעים ְודֹוִדים ֻּכָּלם ַמְתִאימֹות

  ָחְכָמה ּוִביָנה ִנְקבּו ְבֵׁשמֹות

  ַיַחד ְמִאירֹות ַזּכֹות ּוְנִעימֹות

  ַרֲחֶמי ַרִּבים ְייָ 

 
  ָהעֹוְמִדים ְּבֵבית ְיָי ַּבֵּלילֹות

  ִנְבַחר ִמֶּזַבח טֹוב ְועֹולֹות

  תעֹולוֹ  ַחְסֵדי ָהֵאל ָּכל יֹום ֲעֵליֶהם

  יֹוָמם ְיַצֶּוה ַחְסּדֹו ְייָ 

 
  ֵמָרחֹוק ְיָי ִנְרָאה ָלנּו

  ַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו
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  ֶנְאָזר ִּבְגבּוָרה ַה ֶאת ָצֵרינּו

  עֹוְרָרה ֶאת ְּגבּוָרְת ְייָ 

 
ֲעֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִהיא ִתְפַאְרֶּת  

ַוֲאִמֶּת ְוֶזה ַחְסְּד  

  י ִיְׂשָרֵאל ַעם ַנֲחָלֶתִלְבנֵ 

  ֹזאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ְייָ 

 
  ָקְדֵׁשנּו ֶנֱחֶזה ִּביִׁשיַבת ִצּיֹון ִעיר

  ֶנַצח ִיְׂשָרֵאל ָהֵחׁש ְּפֵדנּו

  ְוָלָּמה ָלֶנַצח ִּתְׁשָּכֵחנּו

  ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ְייָ 

 
  ְּתָנה הֹוד ָהָדר ַוֲעִדי ֲעָדִיים

  טּוב ִעיר ְירּוָׁשַלִיםְוִנְרֶאה ּבְ 

  ַהְּבנּוָיה ִהיא ַרֲחַבת ָיַדִים

  ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים ְייָ 

 
  עֹוָלם ְּבָרכֹות ְלֹראׁש ַצִּדיק ְיסֹוד

  ַיֵּסד ֵהיָכל ּוְדִביר ְואּוָלם

  ָיִאירּו ַּכּכֹוָכִבים ְּבִהָּלם

  ְנָסה ָעֵלינּו אֹור ָּפֶני ְייָ 

 
  ָטָרה ְלָיְׁשָנּהָיּה ַהֲחֵזר עֲ 

  ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְּכָבִראׁשֹוָנה

  ַקֵּבץ ִנָּדַחי ִמָּכל ֵעֶבר ּוִפָּנה

  ָאז ָאִׁשיר ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ַלְייָ 

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 

  

  6תקליטור 
  
  דוד סתהון/ )אז'חיג/ביאת(' דרשתי את שם ה. 1
  
  מנשה סתהון ברה/ )חוזאם(אדון יחיד יסד ארץ בחכמה . 2
  

  ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה ֶנֱעָלָמה   ְּבָחְכָמה ָאדֹון ָיִחיד ָיַסד ֶאֶרץ

  ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ְייָ    ּוְמִזָּמה ִהְפִליא ְוָעָׂשה ְּבַדַעת
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  ְיַמֵּלל יו ִמיֶנְאָזר ְּבֹעז ְּגבּורֹותָ    ֵאל נֹוֵצר ֶחֶסד ָּגדֹול ְוָרם ַעל ָּכל

  יֹוֵצר ָהִרים ּובֹוֵרא רּוַח ְייָ    ְמחֹוֵלל ְּבִתְפַאְרּתֹו ָכל ְיצּוִרים

   
  הֹודֹו ִכָּסה ָׁשַמִים ַוֲאָרִקים   ְׁשָחִקים ָיּה ֶנַצח ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוֵכן

  ְייָ ַנְפִׁשי ִאִּויִתי ַּבַּלְיָלה    ַצִּדיִקים ַחי עֹוָלם ִּבְׁשמֹו ְיַרְּננּו

   
  ָיַצר ַחּיֹות ְואֹוַפֵּני ְמעֹוַני   ֲהמֹוַני יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא סֹוד ַׂשְרֵפי

  ְּבֹרב ַעם ַהְדַרת ֶמֶל עֹוָלם ְייָ    ְוִלְפָני ְּדמּות חֹוַתם ַהֶּמֶל ִלְפִנים

   
  ּומֹותָאחֹור ָוֶקֶדם ּבֹו ֵהָּמה ְרׁש   ְנָׁשמֹות צּור ָיַצר ָאָדם ּכֹוֵלל ָּכל

  ְייָ  ִלְראֹות ְּבאֹור ְּפֵני ֶמֶל עֹוָלם   ְוַתֲעצּומֹות ַּבֲעבֹוָדתֹו נֹוֵתן ֹעז

   
  ָהִאיׁשֹון ַּבת ֶהְעִלים ְמאֹור ֶעְליֹון ִּכי   יְֻׁשַּבת ָחַלף ֹחק ְוָעַבר ְּבִרית ַּבל

  ַלייָ טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלַזֵּמר    ַהַּׁשָּבת ִנַחם ְוָאַמר ִׁשיר ְליֹום

   
  ַמְרּגֹוִעי ִהְנַחְלּתֹו ְלֶזַרע ֹקֶדׁש   ַהְּׁשִביִעי ִקַּדְׁשָּת ֵמָאז ֶאת יֹום

  ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ְּבָפָעְל ְייָ    מֹוִׁשיִעי ּבֹו ֶאְׂשַמח ֲאַהֶּלְל צּור

   
  ֵאלְׁשַּתִים ַּכֲהָלָכה ְּבֹכַח וָ    ֵאל ִחְזקּו ַעִּמי ְוִׁשְמרּו ַׁשְּבתֹות

  ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים ְייָ     ּגֹוֵאל ִּכי ִבְזכּות ֶזה ָיִחיׁש ְלִצּיֹון

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 

  
  יוסף סתהון/ )כורד(יושב תִהלות . 3
  

  ַאְקִּדיׁש ַּבֲעַדת ֲאִריֵאל   ִיְׂשָרֵאל יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות

  ה ַׁשַּבת ֹקֶדׁשְּביֹום זֶ     ֲאַחֵּדׁש ּוְלָפָניו ִׁשיָרה

   
ַוֲאִני ָאִׁשיר ֻעֶּז   ִּפי ְיַמֵּלל ְּתִהָּלְת  

  ְּבֹרב ֶחְדָוה ְוָצֳהָלה    ּוְתִהָּלה ְוֶאֱעֹר ָל ִׁשיר

   
  ְּביֹום ֶזה ַׁשַּבת ָקְדֵׁשנּו   ָסְמֵכנּו ָיּה ֱאֵהינּו

  ָרהִּכי ִהיא ְסֻגָּלה ְיקָ    ָהֵאר ֵעיֵנינּו ַּבּתֹוָרה

   
  ַאָּתה ֶנְאָזר ִּבְגבּורֹות   ְּפֵדנּו ִמָּכל ַהָּצרֹות

  ִּכי ַהּיֹום ַׁשַּבת ְמנּוָחה   ָהֵסר ָיגֹון ַוֲאָנָחה
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  ְוָתִחיׁש ָלֶהם ְּגֻאָּלה   ַחֵּזק ְקַהל ַעם ְסֻגָּלה

  ְוָאז ָנִׁשיר ּוְנַזֵּמָרה   ְוִתְבֶנה ֵבית ַהְּבִחיָרה

  
  הזמנה לפיוט© שמורות  כל הזכויות 
  
  16מאה , צפת -אלעזר אזכרי/ )ם'עג(ידיד נפש אב הרחמן . 4
  

  ְמֹׁש ַעְבָּד ֶאל ְרצֹוָנ   ָהַרֲחָמן ְיִדיד ֶנֶפׁש ָאב

  ִיְׁשַּתֲחֶוה מּול ֲהָדָר   ַאָּיל ָירּוץ ַעְבָּד ְּכמוֹ 

  ל ַטַעםִמֹּנֶפת צּוף ְוכָ     ְיִדידּוָת ִּכי ֶיֱעַרב לוֹ 

   
  ַנְפִׁשי חֹוַלת ַאֲהָבָת   ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם

  ְּבַהְראֹות ָלּה ֹנַעם ִזיָו   ָלּה ָאָּנא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא

  ְוָהְיָתה ָל ִׁשְפַחת עֹוָלם   ְוִתְתַרֵּפא ָאז ִּתְתַחֵּזק

   
ְוחּוָסה ָנא ַעל ֶּבן אוֹ    ָוִתיק ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיֲהָב  

  ִלְראֹות ְּבִתְפֶאֶרת ֻעָּז   ִנְכַסף ִּכי ֶזה ַכֶּמה ִנְכֹסף

  חּוָׁשה ָּנא ְוַאל ִּתְתַעָּלם   ִלִּבי ָאָּנא ֵאִלי ַמְחַמד

   
  ָעַלי ֶאת ֻסַּכת ְׁשלֹוָמ   ָחִביב ִהָּגֶלה ָנא ּוְפֹרׂש

ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בָ    ָּתִאיר ֶאֶרץ ִמְּכבֹוָד  

  ְוָחֵּנִני ִּכיֵמי עֹוָלם   מֹוֵעד ַמֵהר ָאהּוב ִּכי ָבא

  
  .JTS לרבנים באדיבות בית המדרש, גרסא על פי כתב היד*
  

  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 
  
  12מאה , ספרד - אברהם אבן עזרא/  אגדלך אלהי. 5
  

  ד ְוֵאיָמהְואֹוֶד ְּבָרב ַּפחַ    ְנָׁשָמה ֲאַגֶּדְל ֱאֵהי ָכל

   ְל ֶאְכַרע ְוָאֹכף ֹראׁש ְוקֹוָמה   ְלרֹוֵמם ְּבָעְמִדי ּתֹו ְקָהָל צּור

   ְוָהָאֶרץ ְיָסָדּה ַעל ְּבִליָמה   ְבִמְבָטא ְרִקיֵעי רֹום ֲהא ָנָטה

  ּוִמי הּוא ֶזה ְּבָכל ֵקְדָמה ְוָיָּמה   ְיָצרוֹ  ֲהיּוַכל ִאיׁש ֲחקֹור ֶאת סֹוד

  ְּבָחְכָמה ֲאֶׁשר ִהְפִליא ְוָעָׂשה ֹכל   ְוָלׁשֹון ם הּוא ֲעֵלי ָכל ֶּפהְמרֹומָ 

   ְּבָעְלָמא ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמיּה ַרָּבא    ְוֶעְליֹון ְוִיְתַּגַּדל ְּבגֹוי ָקדֹוׁש

  
  לאברהם אבן עזרא שירי הקדש, נוסח השיר על פי לוין

  
  הזמנה לפיוט© כל הזכויות שמורות 
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  )יא-ז, תהלים טז(אשר יעצני ' את האברך . 6

7 I will bless the LORD, who hath given me counsel; 
yea, in the night seasons my reins instruct me. 

; ֲאֶׁשר ְיָעָצִני, ְיהָוה-ֶאת-- ֲאָבֵר  ז
  .ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי, ֵלילֹות- ַאף   

8 I have set the LORD always before me; surely He is 
at my right hand, I shall not be moved. 

ִּכי    : ִׁשִּויִתי ְיהָוה ְלֶנְגִּדי ָתִמיד   ח
  .ֶאּמֹוט-ַּבל, ִמיִמיִני

9 Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth; 
my flesh also dwelleth in safety; 

   ; ֹוִדיַוָּיֶגל ְּכב-- ָׂשַמח ִלִּבי, ָלֵכן  ט
  .ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח, ְּבָׂשִרי-ַאף

10 For Thou wilt not abandon my soul to the nether-
world; neither wilt Thou suffer Thy godly one to see 
the pit. 

   ; ַתֲעֹזב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול-א, ִּכי   י
  .ִלְראֹות ָׁשַחת, ִתֵּתן ֲחִסיְד -א

11 Thou makest me to know the path of life; {N} 
in Thy presence is fulness of joy, in Thy right hand 
bliss for evermore. {P} 

 

 יא  ּתֹוִדיֵעִני,    ֹאַרח ַחִּיים:
ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות, ֶאת- ָּפֶני;    ְנִעמֹות 

 ִּביִמיְנ ֶנַצח.

  
  
  )יז, משנה מכות ג(רבי חנניא בן עקשיא . 7

לפיכך הרבה להן ; רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, אומר רבי חנניה בן עקשיא] טז[  יז,ג
  ). כא,ישעיהו מב( "ויאדיר, יגדיל תורה; למען צדקו, חפץ' ה"שנאמר , תורה ומצוות

  קדיש. 8

ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִלי ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב  אמן ְּבָעְלָמא. ַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבאִיְתַּגַּדל ְוִיְת 
ָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְמִׁשיֵחּה אמן ְיֵהא : אמן ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיֹשְ

א ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה, ּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיאְׁשמֵ   ִיְתָּבַר ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֹּשֵ
ָתא ַּדֲאִמיָרן אמן ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ִׁשיָרָתא ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחמָ . ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא

ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבה ּוְרפּוָאה , אמן ְיֵהא ְׁשָלָמה רָּבא ִמן ְׁשַמָּיא: ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן ַחִּיים ְוֹשָ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן, ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה    :ְוֵריַוח ְוַהָּצָלה ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיֹשְ

ה ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו, ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו עֹוֹשֶ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן, הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֹשֶ   :ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיֹשְ


