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תקליטור 1
 .1אל מסתתר בשפריר חביון /הרב אברהם מימון )סימן( -צפת ,מאה 16
אֵ ל ִמ ְס ַתּ ֵתּר בְּ שַׁ פְ ִריר חֶ בְ יוֹן
הַ שֵּׂ כֶל הַ נֶּעְ לָם ִמ ָכּל ַרעְ יוֹן
עִ לַּת הָ עִ לּוֹת מֻ כְ ָתּר בְּ כֶתֶ ר עֶ לְ יוֹן
כֶּתֶ ר יִ ְתּנוּ לְ  יְ ָי
אשׁית תּו ָֹר ְת הַ ְקּדוּמָ ה
בְּ ֵר ִ
ְרשׁוּמָ ה חָ כְ מָ ְת הַ ְסּתוּמָ ה
מֵ אַיִ ן ִתּמָּ צֵ א וְ ִהיא נֶעְ לָמָ ה
אשׁית חָ כְ מָ ה יִ ְראַת יְ ָי
ֵר ִ
ְרחוֹבוֹת הַ נָּהָ ר נַחֲ לֵי אֱ מוּנָה
מַ יִ ם עֲמֻ ִקּים יִ ְדלֵם ִאישׁ ְתּבוּנָה
תּו ְֹצאוֹתֶ יהָ חֲ ִמ ִשּׁים שַׁ ע ֲֵרי בִ ינָה
אֱ מוּנִים נוֹצֵ ר יְ ָי
הָ אֵ ל הַ גָּדוֹל עֵ ינֵי כָל נֶגְ ֶדּ
ַרב חֶ סֶ ד גָּדוֹל מֵ עַ ל שָּׁ מַ יִ ם חַ ְס ֶדּ
אֱ הֵ י אַבְ ָרהָ ם זְ כֹר ָדבָ ר לְ עַ בְ ֶדּ
חַ ְס ֵדי יְ ָי אַזְ כִּ יר ְתּ ִהלּוֹת יְ ָי
בוּרה
מָ רוֹם נ ְֶא ָדּר בְּ כֹחַ וּגְ ָ
מוּרה
מו ִֹציא או ָֹרה מֵ אֵ ין ְתּ ָ
ירה
פַּ חַ ד יִ ְצחָ ק ִמ ְשׁפָּ טֵ נוּ הָ ִא ָ
אַ ָתּה גִּ בּוֹר לְ ע ֹולָם יְ ָי
ִמי אֵ ל ָכּמ ֹו עוֹשֶׂ ה גְ דוֹלוֹת
אֲ בִ יר ַי ֲעקֹב נו ָֹרא ְת ִהלּוֹת
ִתּפְ אֶ ֶרת יִ ְשׂ ָראֵ ל שֹׁמֵ עַ ְתּפִ לּוֹת
כִּ י שֹׁמֵ עַ אֶ ל אֶ בְ י ֹונִים יְ ָי
יָהּ זְ כוּת אָבוֹת ָיגֵן עָ לֵינוּ
נֵצַ ח יִ ְשׁ ָראֵ ל ִמצָּ רוֹתֵ ינוּ גְ אָלֵנוּ
וּמבּוֹר גָּלוּת ְדּלֵנוּ וְ הַ ֲעלֵנוּ
ִ
לְ נַצֵּ חַ עַ ל ְמלֶאכֶת בֵּ ית יְ ָי
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יאים
ִיקת הַ ְנבִ ִ
וּמ ְשּׂמֹאל יְ נ ַ
ִמיּ ִָמין ִ
נֶצַ ח וָ הוֹד בָּ הֶ ם נ ְִמצָ ִאים
יָכִ ין וּבֹעַ ז בְּ שֵׁ ם נ ְִק ָר ִאים
מּוּדי יְ ָי
וְ כָל בָּ נַיִ  לִ ֵ
וִ יסוֹד צַ ִדּיק בְּ ִשׁבְ עָ ה נֶעְ לָם
אוֹת בְּ ִרית ִהיא לְ ע ֹולָם
מַ עְ יַן הַ בְּ ָרכוֹת צַ ִדּיק יְ סוֹד ע ֹולָם
צַ ִדּיק אַ ָתּה יְ ָי
וּשׁמֹה
נָא הָ ֵקם מַ לְ כוּת ָדּוִ ד ְ
בַּ עֲטָ ָרה שֶׁ עִ ְטּ ָרה ל ֹו ִאמּ ֹו
כְּ נֶסֶ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל ַכּלָּה ְקרוּאָה בִּ נְ עִ ימ ֹו
עֲטֶ ֶרת ִתּפְ אֶ ֶרת בְּ יַד יְ ָי
חָ זָ ק ְמיַחֵ ד כְּ אֶ חָ ד עֶ שֶׂ ר ְספִ ירוֹת
מַ פְ ִריד אַ לּוּף א יִ ְראֶ ה ְמאוֹרוֹת
סַ פִּ יר גִּ זְ ָרתָ ם יַחַ ד ְמ ִאירוֹת
ִתּ ְק ַרב ִרנּ ִָתי לְ פָ נֶי יְ ָי
 .2למענך ולא לנו )ביאת( /לא ידוע
לְ מַ עַ ְנ וְ א לָנוּ

וּלְ שׁוֹכְ בֵ י ְמעָ ָרה

אָרה
בְּ נֵה נָא ְצבִ י ִתּפְ ָ

וְ לִ ירוּשָׁ לַיִ ם הַ יְּ ָק ָרה

בִּ זְ כוּת תּו ָֹרה הַ יְּ שָׁ ָרה

ִדּבְּ רוֹת עֲשָׂ ָרה

מוּדה
סו ְֹדַ גּלֵּה לְ גַלְ ָ

הוּדה
ָתּגֵלְ נָה בְּ נוֹת יְ ָ

מוּדה
בִּ זְ כוּת תּו ָֹרה הַ חֲ ָ

ירה
עֵ ינַיִ ם ְמ ִא ָ

ְשׁלַח לִ י גוֹאֵ ל ְמנַחֵ ם

אֲ בֵ לֵי ִציּוֹן ְתּנַחֵ ם

וּת ַרחֵ ם
אַ ָתּה ָתּקוּם ְ

וּתכ ֹונֵן עֲפָ ָרהּ
ְ

עַ ד מָ תַ י ִתּ ְשׁכַּ ח בָּ נֶי

וַ ע ֲַדת ְס ֻגלָּתֶ 

שָׁ תוּ כּוֹס ִמיּ ֶָדי

וְ גַם מָ צוּ ְשׁמָ ָרהּ

בְּ אוֹיְ בַ י עֲשֵׂ ה נ ְָקמָ ה

כִּ י ָקמוּ עָ לַי בְּ יַד ָרמָ ה
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ירשׁ בֶּ ן הָ אָמָ ה
כִּ י א יִ ַ

ירה
עִ ם בֶּ ן הַ גְּ בִ ָ

הֲ ִשׁיבֵ נוּ וְ נָשׁוּבָ ה

אֶ ל תּ ֹוִ ציּוֹן הָ עֲלוּבָ ה

וְ ִנ ְהיֶה שָׁ ם בַּ ֲעלֵי ְתּשׁוּבָ ה

לֵב טָ הוֹר לָנוּ בְּ ָרא

ְשׁלַח לָנוּ אֶ ת ְמ ִשׁיחֵ נוּ

עִ ם אֵ לִ יָּהוּ ְנבִ יאֵ נוּ

כִּ י הוּא י ִָאיר עֵ ינֵינוּ

וִ יבַ שֵּׂ ר בְּ שׂו ָֹרה

אֲ זַ י יִ ְראוּ עֵ ינֵינוּ

וְ גַם יִ ְשׂמַ ח לִ בֵּ נוּ

בְּ בוֹאֵ נוּ בֵּ ית ִמ ְק ָדּ ֵשׁנוּ

וְ שָׁ ם נ ְַדלִ יק הַ ְמּנו ָֹרה

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט
 .3פתיחה )תהלים קכו( Psalms 126 JPS 1917
א ִשׁיר ,הַ מַּ עֲלוֹת:
בְּ שׁוּב יְ הוָ ה ,אֶ תִ -שׁיבַ ת ִציּוֹן --הָ יִ ינוּ ,כְּ חֹלְ ִמים.

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

ב אָז יִ מָּ לֵא ְשׂחוֹק ,פִּ ינוּ --וּלְ שׁ ֹונֵנוּ ִרנָּה:
ֹאמרוּ בַ גּוֹיִ םִ --הגְ ִדּיל יְ הוָ הַ ,לעֲשׂוֹת עִ ם-
אָז ,י ְ
אֵ לֶּה.

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.

ג ִהגְ ִדּיל יְ הוָ הַ ,לעֲשׂוֹת עִ מָּ נוּ --הָ יִ ינוּ ְשׂמֵ ִחים.

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

ד שׁוּבָ ה יְ הוָ ה ,אֶ ת-שבותנו ) ְשׁבִ יתֵ נוּ(--
יקים בַּ ֶנּגֶב.
כַּאֲ פִ ִ

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

ה הַ זּ ְֹרעִ ים בְּ ִד ְמעָ ה --בְּ ִרנָּה יִ ְקצֹרוּ.

5 They that sow in tears shall reap in joy.

ו הָ לוֵֹ ילֵ ,וּבָ כֹה --נֹשֵׂ א מֶ שֶׁ -הַ זָּ ַרע:
בֹּאָ -יבֹא בְ ִרנָּה --נֹשֵׂ א ,אֲ ֻלמֹּתָ יו.

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

 .4יאמר נא ישראל )נהוונד(  /ישראל נג'ארה -צפת ,מאה 16
יֹאמַ ר נָא יִ ְשׂ ָראֵ ל

ירה לְ אֵ ל אָיֹם
ִשׁ ָ

רוֹחֲ ִשׁים זִ ְמ ָרה אֶ ל

אֵ ל יִ ְדרֹשׁוּן יוֹם יוֹם

אַזְ כִּ יר מַ עֲבָ ָדיו

אֲ שֶׁ ר צָ ְדקוּ י ְַח ָדּו

6
אֶ ת רֻ בֵּ י חֲ סָ ָדיו

אֲ נִי מַ זְ כִּ יר הַ יּוֹם

בּ ֹו אֶ בְ טַ ח אֶ ְתגַּבֵּ ר

בְּ נִיב ִשׁיר אֲ חַ בֵּ ר

בִּ ְשׁבָ חָ יו אֲ ַדבֵּ ר

בְּ אָזְ נֵי ֶכם הַ יּוֹם

גֵּאֶ ה ָדּר ע ֲָרבוֹת

גִּ בּוֹר בַּ ְקּ ָרבוֹת

גָּמַ ל עָ לַי טוֹבוֹת

גַּם ְתּמוֹל גַּם הַ יּוֹם

דּו ֵֹרשׁ טוֹב לְ עַ מּ ֹו

דּוֹבֵ ר עַ ִמּים זַ עְ מ ֹו

ָדּלְ פָ ה נַפְ שָׁ ם כְּ מ ֹו

ֶדלֶף טו ֵֹרד בְּ יוֹם

הַ לְ לוּ כְ מֵ ִהים

הַ מַּ ְשׁפִּ יל גְּ בו ִֹהים

אהים
הוֹדוּ כִּ י בֵ ִ

ִהלַּלְ נוּ כָל הַ יּוֹם

וְ הוּא י ִָשׂישׂ נוּגִ ים

וְ יַכְ ִרית עַ ם שׁוֹגִ ים

וְ ַרע עָ לַי הוֹגִ ים

וּמ ְרמוֹת כָּ ל הַ יּוֹם
ִ

זָ  יָשָׁ ר פָּ עֳל ֹו

זָ ן ע ֹולָם בְּ ג ְָדל ֹו

זָ עַ ם אֶ ת אוֹיְ בָ יו א

זָ כְ רוּ אֶ ת יָד ֹו יוֹם

חַ י ח ֹונֵן ֲענָוִ ים

חֲ לוֹף שֵׁ ם עַ ל קֹוִ ים

חוֹמֵ ל כָּ ל ְמ ַקוִּ ים

חֶ סֶ ד אֵ ל ָכּל הַ יּוֹם

טו ֵֹרד צָ ר בְּ חֶ ְרפָּ ה

טָ מַ ן פַּ ח וְ ִחפָּ ה

טוֹב וְ ַרע לְ ִמ ְשׁפָּ

טֶ י עָ ְמדוּ הַ יּ ֹום

ֲצוּמ
יוֹדוּ תַ ע ְ

יְ שֻׁ רוּן עַ מֶּ 

יְ ִשׁירוּן וּבְ ִשׁ ְמ

יְ גִ ילוּן כָּ ל הַ יּוֹם

ָכּבוֹד ֵתּן אֶ ל ַתּמָּ ה

כְּ בֹשׁ שׁוֹפְ כִ ים ָדמָ הּ

ַכּלֵּם בְּ רֹב חֵ מָ ה

כִּ י ג ְֵרשׁוּנִי הַ יּוֹם

לָבֵ שׁ עֹז ִה ְתאַ זָּ ר

לָמָּ ה לִ י ִתּ ְתאַכְ זָ ר

לְ חַ ם עוֹבֵ ד אֵ ל זָ ר

לְ פָ נֶי הַ יּוֹם
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מַ לֵּא ְשׁאֵ ל ִָתי

מַ הֵ ר לְ עֶ זְ ָר ִתי

מֶ לֶ רוֹעֶ ה או ִֹתי

מֵ עו ִֹדי עַ ד הַ יּוֹם

נָאוֹר דּוֹרוֹת קו ֵֹרא

נִיב ְשׂפָ תַ י בּו ֵֹרא

נְאֻ ְמ טוֹב הַ ְק ֵרה

נָא לְ פָ נַי הַ יּוֹם

סַ לְ עִ י שׁוּר כְּ בו ִֹדי

סו ֵֹרר נָם בַּ ע ֲִדי

סוֹד אוֹיְ בִ י בְּ י ִָדי

הים הַ יּוֹם
ִסגַּר אֱ ִ

עַ ד אָן י ֵַקד יְ קוֹד

עַ ְצ ִמי וְ א ִתפְ קֹד

עו ְֹשׁ ִקי ָיבֹא לִ ְשׁקֹד

עַ ל ַדּלְ תוֹתַ י יוֹם יוֹם

פַּ לֵּט ֶכּ ֶרם חֶ מֶ ד

פְּ גַע צַ ר וְ הַ ְשׁמֵ ד

פְּ צֵ נִי צוּר עוֹמֵ ד

פֹּה עִ מָּ נוּ הַ יּוֹם

צוּר שׁוּב י ִָמים חָ לְ פוּ

צַ מֵּ ת עַ ם לִ י ָר ְדפוּ

ְצבִ י עִ ִירי שָׁ אֲ פוּ

צו ְֹר ַרי כָּל הַ יּוֹם

קוּמָ ה ְתּנָה הו ְֹד

ַקנֵּא עַ ל נְאו ְֹת

ְקדו ִֹשׁי כִּ י או ְֹת

יתי כָל הַ יּוֹם
ִקוִּ ִ

ִרנָּה י ֹום יוֹם אֶ ְהגֶּה

ָרם יְ נַשֵּׂ א כָל גֵּיא

ַרב לִ י נו ֵֹדד הֵ ן ֵגּ

ַר ְשׁ ָתּ או ִֹתי הַ יּוֹם

שׁוּב עִ יר כְּ יוֹם ַק ְדמוֹן

שָׁ לֵו בָּ הּ קוֹל הָ מוֹן

שַׂ גֵּב ָדּת לָ אָמוֹן

שַׁ עֲשׁוּעִ ים יוֹם יוֹם

ְתּמוֹ נְ פִ יל ִָתי

ָתּ ִחישׁ גְּ אֻ לּ ִָתי

ִתּ ְראֶ ה מָ ה אָהַ בְ ִתּי

תּו ָֹר ְת כָּל הַ יּוֹם

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט
 .5פתיחה )תהלים קיט ,צז-צח(
צז מָ ה-אָהַ בְ ִתּי תו ָֹרתֶ  :כָּל-הַ יּוֹםִ ,היא
ִשׂיחָ ִתי.

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

8

צח מֵ אֹיְ בַ יְ ,תּחַ כְּ מֵ נִ י ִמ ְצוֹתֶ  :כִּ י לְ ע ֹולָם
ִהיא-לִ י.

98 Thy commandments make me wiser
than mine enemies: for they are ever with
me.

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט
 .6ימותי קלו כצבאות )חוסיני( /ישראל נג'ארה -צפת ,מאה 16
ַקלּוּ כִ ְצבָ אוֹת

יְ מוֹתַ י
עִ תּוֹתַ י
אותותי

וּצבָ אוֹת
חָ לְ פוּ ְ
1

חוּשׁ אֵ ל ְצבָ אוֹת
עַ ד מָ תַ י
ֵקץ הַ פְּ לָאוֹת

יִ חַ לְ ִתּי

לִ ְדבַ ר ִנחוּמָ י

יתי
ָר ִא ִ

ַרבִּ ים לוֹחֲ מָ י

ִשׂבַּ ְר ִתּי

לְ ָדר בִּ ְמרוֹמָ י
לֵב ָקמַ י
י ִָחישׁ לְ הַ לְ אוֹת

שַׂ ְמ ַתּ ִני

גוּרים
בֵּ ין ִשׁנֵּי ִ

וַ אֲ ִני

או ִֹחיל ְדּרו ִֹרים

חָ נֵּנִ י

ַקבֵּ ץ ע ֲָד ִרים
זוּרים
פְּ ִ
הֵ ם בְּ כָל פֵּ אוֹת

ְשׁמוֹתָ ם

א שֻׁ נּוּ מֵ הֶ ם

בִּ ְהיוֹתָ ם

בְּ אֶ ֶרץ אוֹיְ בֵ יהֶ ם

ִחישׁ אוֹתָ ם

הָ שֵׁ ב לִ נְ וֵ יהֶ ם
ַרב ָלהֶ ם
ְשׂאֵ ת ְתּלָאוֹת

ָר ָדה בָ ם

עֶ בֶ ד עֲבָ ִדים

וּבְ לִ בָּ ם

ִהכְ נִיס פְּ חָ ִדים

ִריב ִריבָ ם

מו ִֹשׁיב יְ ִח ִידים
ִמזֵּ ִדים

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

1
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אַ ְנשֵׁ י ְקנָאוֹת
ָרם ִנשָּׂ א

יוֹשֵׁ ב כְּ רוּבִ ים

שׁוּר כִּ בְ שָׂ ה

ִהיא בֵּ ין זְ אֵ בִ ים

הָ ִחישָׁ ה

ִמפְ לָט וְ לַיּו ְֹשׁבִ ים
כּוֹאֲ בִ ים
ְשׁלַח ְרפוּאוֹת

אֵ ל ַכּנָּה

יְ ִמי ְנ נ ְָטעָ ה

חוּסָ ה נָא

צוּר לְ הַ ְרגִּ יעָ הּ

ִשׂים ַכּנָּה

ַכּנֵּס עַ ל גִּ בְ עָ ה
הַ ְשׂבִּ יעָ ה
נְפָ שׁוֹת ְצמֵ אוֹת

אָרוּהָ

כָּל עוֹבְ ֵרי ָד ֶר

שָׂ מוּהָ

ִמ ְרמַ ס כָּל דּו ֵֹר

ָרדוּהָ

זָ ִרים בְּ פָ ֶר
כְּ עֵ ֶר
אֲ מָ הוֹת כְּ לוּאוֹת

לֵיל וָ יוֹם

יריהָ
ִתּזְ כּוֹר ִצ ֶ

עַ ד פִּ ְדיוֹם

ִתּ ְשׁלַח אֵ לֶיהָ

אֵ ל אָיֹם

ַקבֵּ ץ בָּ נֶיהָ
עֵ ינֶיהָ
לְ ְ נשׂוּאוֹת

לָ דּו ִֹדי

אֶ ְשׁפְּ כָה נַפְ ִשׁי

בְּ עו ִֹדי

או ְֹדְ קדו ִֹשׁי

כְּ בו ִֹדי

ֹאשׁי
וּמֵ ִרים ר ִ
שׁוּר ַר ְח ִשׁי
אֵ ל הַ הו ָֹדאוֹת

חַ זֵּ ק יַד

יְ ִמינִ י ַכּצַּ ר

וּשׁלַח יָד
ְ

לְ הַ כּוֹת אֶ ת צָ ר

ְוּראֵ ה יָד

הָ יָה עִ יר ִמבְ צָ ר
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הוּא אוֹצָ ר
לְ כוֹס וְ ָקאוֹת
וְ אַ מֵּ ץ

בִּ ְרכַּיִ ם כּו ְֹשׁלוֹת

מֵ חוֹמֵ ץ

ִה ְתעִ יב עֲלִ ילוֹת

עוֹד שֶׁ מֶ ץ

וּבְ נֵה הֵ י ָכלוֹת
ַלעֲלוֹת
שָׁ ם וְ ל ֵָראוֹת

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .7פתיחה )מיכה ז ,טו; תהלים נב ,יא(
;Micah 7, 15
את ,מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם,
טו כִּ ימֵ י צֵ ְ
אַראֶ נּוּ ,נִפְ לָאוֹת.
ְ

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

Psalm 52,11
יא או ְֹד לְ ע ֹולָם ,כִּ י עָ ִשׂיתָ ;
ידי.
וַ אֲ ַקוֶּ ה ִשׁ ְמ כִ י-טוֹבֶ ,נגֶד חֲ ִס ֶ

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

 .8אנא הושע מאור עיני )שיגא/חוזאם( /ישראל נג'ארה -צפת מאה 16
עַ בְ ְדְּ וּראֵ ה בְּ עָ נְ יִ י

אָ נָּא הוֹשַׁ ע ְמאוֹר עֵ ינֵי
אֵ לִ י אַל ְתּאַחַ ר

וּבְ בִ ְרכ ְָת שַׁ לְּ חֵ ִני

בְּ א ַֹרח ִמישׁוֹר ְנחֵ ִני
כִּ י עָ לָה הַ שָּׁ חַ ר

וְ ֶיע ֱַרב לָ קוֹל ִצפְ צוּפִ י

יִ ְהיוּ לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי פִ י
וּבְ זִ ְמ ָר ִתי ִתּבְ חַ ר

בְּ רֹן כָּל כּוֹכְ בֵ י ְמעוֹנִ י

ַק ְמ ִתּי לְ ַרנֵּן בִּ לְ שׁוֹנִ י
גַּם הֵ ילֵל בֶּ ן שָׁ חַ ר

כִּ י ִת ְשׁלַח לִ י שַׂ ר ְצבָ ִאי

ִשׂבַּ ְר ִתי יְ מֵ י ְצבָ ִאי
וְ ִאם עַ ד כֹּה אֵ חַ ר
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ירה לִָ שׁיר הֶ גְ י ֹו ִני
אָעִ ָ

בְּ ָק ְר ִאי נִ חַ ר גְּ ר ֹו ִני
ירה שָּׁ חַ ר
ַגּם אָעִ ָ

וּבְ נֵה ִמזְ בְּ ִחי חֵ ְטא מַ לְ בִּ ין

ַרחֲ ִשׁי ְקדו ִֹשׁי בִּ ין ָתּבִ ין
כְּ מ ֹו צֶ מֶ ר צָ חַ ר

וְ ִאם חֶ ְט ִאי הוּא ַכּשָּׁ ִני

אָז א אֶ ְדאַג מֵ ֲע ֹו ִני
יִ בָּ ַקע ַכּשָּׁ חַ ר

לְ הוֹדוֹת ָל אֵ ל ַנ ֲעלָה

אַצ ִתי לָקוּם בְּ עוֹד לַיְ לָה
ְ
וּלְ בָ בִ י ְסחַ ְרחַ ר

אֶ ְשׁאַף ִציץ לָעוּף לִ ְמכוֹנִ י

עַ ל כִּ י ְתפוּצֶ ינָה צֹא ִני
אֶ שָּׂ א ַכנְפֵ י שָׁ חַ ר

עַ ד בְּ ת ֹוכָהּ אֵ ל ִתּ ְתנַשֵּׁ א

לְ מַ עַ ן ִציוֹן א אֶ חֱ ֶשׁה
וּבַ צָּ ר אַ פָּ  יִ חַ ר

וְ תוֹפִ יעַ אוֹר פִּ ְדיוֹנִ י

פּתאֹם ָתּבוֹא אֶ ל ְמלוֹנִ י
ְ
כְּ עַ פְ עַ פֵּ י שָׁ חַ ר
כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .9אשיר עֹז אל לב חוקר )עג'ם( /ישראל נג'ארה -צפת ,מאה 16
אָ ִשׁיר עֹז אֶ ל לֵב חו ֵֹקר

וַ אֲ ַרנֵּן ַלבּ ֶֹקר

יוֹם יוֹם אֶ ְדפֹּק ְדּלָתָ יו

וְ אָבוֹא לְ ִמ ְשׁכְּ נוֹתָ יו

אַחבִּ יר ִמ ִנּפְ לְ אוֹתָ יו
וְ ְ

לְ הַ גִּ יד בַּ בּ ֶֹקר

שַׁ חַ ק ָכּאֹהֶ ל מָ תַ ח

וַ אֲ ָדמָ ה ַתּ ְח ֶתּיהָ שָׁ טַ ח

וְ שַׁ עְ ֵרי ִמזְ ָרח יִ פְ ַתּח

בַּ בּ ֶֹקר בַּ בּ ֶֹקר

ָרץ שֶׁ מֶ ש אֶ ל ִמ ְצוָ ת ֹו

כְּ ִאישׁ יוֹצֵ א מֵ חֻ פָּ ת ֹו

אֵ ין נִ ְס ָתּר מֵ חַ מָּ ת ֹו

מֵ עֶ ֶרב עַ ד בּ ֶֹקר
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אוֹר שֶׁ מֶ שׁ בְּ ִהלּ ֹו

יֵצֵ א ִאישׁ לְ פָ עֳל ֹו

לַעְ בו ָֹדת ֹו וַ עְ מָ ל ֹו

וְ ִה ְשׁכִּ ים בַּ בּ ֶֹקר

ָלכֵן קוּם אֱ נוֹשׁ ָדּוֶ ה

מֵ עֶ ֶרשׂ ַר וְ נָאוֶ ה

קוּמָ ה בְּ עוֹד לַיְ לָה וֶ

ְהיֵה נָכוֹן ַלבּ ֶֹקר

קוּם ְק ָרא ִשׁיר בְּ גָרוֹן

ַי ֲעלֶה לָ לְ זִ ָכּרוֹן

לִ פְ נֵי יוֹצֶ ְר בְּ ָרן

יַחַ ד כּוֹכְ בֵ י ב ֶֹקר

ִאם לַיְ לָה ָתּ ִשׁיר הוֹד ֹו

יוֹמָ ם יְ צַ ו לְ  חַ ְסדּ ֹו

יַחֲ ק לִָ מכְּ בוֹד ֹו

ָתּעוּפָ ה ַכּבּ ֶֹקר

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .10פתיחה )תהלים נט ,טז-יח; ספר הזהר ,פרשת בראשית ,רל"א ב(
;Psalm 59, 16-18
טז הֵ מָּ ה ,ינועון )יְ נִ יעוּן( לֶאֱ כֹלִ --אם-א
יִ ְשׂבְּ עוּ ,וַ יָּלִ ינוּ.

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

יז וַ אֲ נִי ,אָ ִשׁיר עֻזֶּ  --וַ אֲ ַרנֵּן ַלבּ ֶֹקר ,חַ ְס ֶדּ:
כִּ י-הָ יִ יתָ ִמ ְשׂגָּב לִ י; וּמָ נוֹס ,בְּ יוֹם צַ ר-לִ י.

;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.

הים ִמ ְשׂגַּבִּ י,
יח עֻזִּ י ,אֵ לֶי אֲ זַ מֵּ ָרה :כִּ י-אֱ ִ
אֱ הֵ י חַ ְס ִדּי.

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

חסר ספר הזהר פרשת בראשית רל"א ב
 .11אודה לאל לבב חוקר ) צבא( /שמעיהו )סימן( -צפון אפריקה ,מאה 16
או ֶֹדה לָאֵ ל לֵבָ ב חו ֵֹקר

בְּ ָרן יַחַ ד כּוֹכְ בֵ י ב ֶֹקר

ִשׂימוּ לֵב עַ ל הַ ְנּשָׁ מָ ה

אַחלָמָ ה
לֶשֶׁ ם ְשׁב ֹו וְ ְ

וְ או ָֹרהּ כְּ אוֹר הַ חַ מָּ ה

ִשׁבְ עָ תַ יִ ם כְּ אוֹר בּ ֶֹקר

ִמכִּ סֵּ א ָכבוֹד חֻ צָּ בָ ה

לָגוּר בְּ אֶ ֶרץ ע ֲָרבָ ה

לְ הַ ִצילָהּ ִמלֶּהָ בָ ה

ירהּ לִ פְ נוֹת בּ ֶֹקר
וּלְ הָ ִא ָ

עוּרוּ נָא כִּ י בְ כָל לַיְ לָה

ִנ ְשׁמַ ְת ֶכם ע ֹולָה לְ מַ עְ לָה
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לָתֵ ת ִדּין חֶ ְשׁבּוֹן ִמפְ עָ לָהּ

לְ יוֹצֵ ר עֶ ֶרב וָ ב ֶֹקר

יִ ְמצָ אוּהָ ְמטֻ נֶפֶ ת

בַּ ֲעוֹנוֹת וּבְ תוֹסֶ פֶ ת

כְּ מ ֹו ִשׁפְ חָ ה נֶחֱ ֶרפֶ ת

ָתּ ִמיד בַּ בּ ֶֹקר בַּ בּ ֶֹקר

יִ ְמצָ אוּהָ ְמחֻ ֶדּשֶׁ ת ] ְמקֻ ֶדשֶׁ ת[ ]יִ ְמצָ אָ הּ ְמקֻ שֶׁ טֶ ת[
בְּ זָ כִ יוֹת וּבְ תוֹסֶ פֶ ת ]בְּ ִמ ְצוֹת וּבְ תוֹסֶ פֶ ת/בְּ טַ לִ ית וְ טוֹטֶ פֶ ת[
כְּ מ ֹו ַכּלָּה ְמקֻ שֶׁ טֶ ת

ָתּ ִמיד בַּ בּ ֶֹקר בַּ בּ ֶֹקר

הַ נֶּאֱ מָ ן בְּ פִ ְקדוֹנ ֹו

ירנָּה ל ֹו כִּ ְרצוֹנ ֹו
יַחֲ זִ ֶ

ִאישׁ א גָוַ ע בַּ ֲעוֹנ ֹו

וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר

קוּמוּ כִּ י ]א[ זֹאת הַ ְמּנוּחָ ה

ִמ ַדּת ַרחֲ ִמים ְמתוּחָ ה

שׁוּבוּ כִּ י יָד ֹו פְ תוּחָ ה

לְ כָל מַ ְשׁכִּ ימֵ י בַ בּ ֶֹקר

וְ שֵׁ נָה אַל ֶתּאֱ הָ בוּ

לְ הַ ְק ִדישׁ לָאֵ ל אֱ הָ בוּ

הָ בוּ לַה' הָ בוּ

ָכּבוֹד וְ הָ יָה הַ בּ ֶֹקר

ֲרוּמים[
סָ לּוּהָ כְּ מ ֹו ע ֲֵר ִמים ]ע ִ

נֶפֶ שׁ בְּ הֵ מוֹת ִנ ְר ָדּ ִמים

יַעַ ן לְ ִמ ְשׁטַ ח חֲ ָר ִמים

לְ סֵ ֶדר ע ֹולַת הַ בּ ֶֹקר

וְ הַ חֲ יוּ הָ עֲנִ יָּה

ידה תַ מָּ ה וּ ְנ ִקיָּה
יְ ִח ָ

וַ אֲ שֶ ר נַפְ שׁ ֹו א ִחיָּה

אֵ י יִ זְ ֶכּה לְ אוֹר הַ בּ ֶֹקר

נֹעַ ם ד' לַחֲ זוֹת

ִנזְ כֶּה וּבַ ָשּׁנָה הַ זֹּאת

בִּ ְשׂמָ חוֹת ַתּחַ ת ְרגָזוֹת

בּ ֶֹקר ִתּ ְשׁמַ ע קוֹלִ י בּ ֶֹקר

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .12אני אשוע בבקר )ביאת( /יוסף סתהון
אֲ נִי אֲ ַשׁוַּ ע בַּ בּ ֶֹקר

וּבְ הֵ יכַ ל הָ אֵ ל אֲ בַ ֵקּר

אֲ ַק ֵדּם בִּ ְתפִ לַּת בּ ֶֹקר

אֶ ְשׂבַּ ע אֶ ת חַ ְסדּ ֹו בַּ בּ ֶֹקר

יְ בַ ְקּשׁוּ מֵ אהֵ ינוּ

בְּ לֵיל זֶ ה שַׁ בָּ ת ָק ְדשֵׁ נוּ

נ ִָרים ַכּשּׁוֹפָ ר ק ֹולֵנוּ

וּבְ יוֹם נ ְִק ָרא ַי ֲענֵנוּ
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וּשׁמֹר שַׁ בָּ ת כְּ ִהלְ ָכת ֹו
ְ

וְ תַ עֲנוּג ְק ָרא אוֹת ֹו

כִּ י ק ֶֹדשׁ הוּא וְ כִ בַּ ְדתּ ֹו

ִמ ַדּבֵּ ר ָדּבָ ר זוּלָת ֹו

סַ עֲדוּ ב ֹו אֶ ת לְ בַ בְ ֶכם

א תַ עֲשׂוּ ְמלַאכְ ְתּ ֶכם

וּבְ נֵי ֶכם גַם בְּ נוֹתֵ י ֶכם

כִּ י ב ֹו שָׁ בַ ת אֱ הֵ י ֶכם

פִּ י ֶכם י ְֶהגֶּה בְּ תו ַֹרת עֹז

אָדם ָתּעֹז
כִּ י חָ כְ מָ ה לְ ָ

וּבְ יָהּ זִ ְמ ַר ְת ֶכם וָ עֹז

כִּ י הוּא לָאֶ בְ יוֹנִ ים מָ עוֹז

סַ גְּ לוּ ִמ ְצוַ ת מַ לְ כֵּ נוּ

כִּ י ָרצָ ה לְ זַ כּוֹתֵ נוּ

וּמכָּל עַ ם בָּ חַ ר בָּ נוּ
ִ

אד ְשׂ ָכ ֵרנוּ
וְ ַרב ְמ ֹ

ַתּבַּ עְ נָה ִשׂפְ תֵ י ְק ִהלָּה

וּתפִ לָּה
ִדּבְ ֵרי ְת ִהלָּה ְ

לְ מוּל אֵ ל נו ָֹרא עֲלִ ילָה

ְתּ ִהי זֹאת ְשׁנַת גְּ אֻ לָּה

הוֹן י ָָקר יִ מָּ צֵ א לָנוּ

נֹאכַל אֶ ת ְשׁלַל אוֹיְ בֵ ינוּ

וּ ְנקֹם אֶ ת נ ְִקמָ תֵ נוּ

ִמן הָ עַ ִמּים הֵ ם ָקמֵ ינוּ

חַ זֵּ ק אַ ְנשֵׁ י ְקהַ ל )צוֹבָ ה( עֵ ָדה

יִ ְתעַ ְנּגוּ בִּ ְרבוֹת טוֹבָ ה

וְ עוֹד יְ נוּבוּן בְּ שֵׂ בָ ה

עַ ל אֶ ֶרץ טוֹבָ ה ְוּרחָ בָ ה

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .13פתיחה )ספר הזהר ,פרשת בראשית ,רל"א ב'(
ברן יחד ככבי בקר ויריעו כל בני אלהים.
 .14אודה אל חי שמך )חוסיני( /הרב יהודה קצין
או ֶֹדה אֵ ל חַ י

ִשׁ ְמ וַ אֲ רו ִֹמ ְמ

וְ זֵ ֶכר ַרב טוּבְ 

אֲ נִי מַ זְ כִּ יר הַ יּוֹם

בּוֹחֵ ר בַּ ְשּׁפָ לִ ים

וּנְפָ שׁוֹת אֻ ְמלָלִ ים

יו ִֹשׁיעַ וְ י ְַשׁלִ ים

וִ ינ ְַשּׂאֵ ם יוֹם יוֹם

גּוֹמֵ ל לְ חַ ָיּבִ ים

טוֹבוֹת ְמשֻׁ לָּבִ ים

ַרחֲ מֶ יַ רבִּ ים

ְמחַ ֵדּשׁ בְּ כָל יוֹם

ָדּפַ ְקנוּ ְדלָתֶ י

חַ נּוּן אֵ ין זוּלָתֶ 
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שׁוּר צוּר כִּ י עָ לֶי

ה ַֹרגְ נוּ כָּל הַ יּוֹם

הַ בֵּ ט בְּ עָ נְ יֵנוּ

ִשׁפְ לוּת ַדּלּוּתֵ נוּ

אַ ָתּה גוֹאֲ לֵנוּ

מֵ ע ֹולָם עַ ד הַ יּוֹם

וּבַ שֵּׂ ר בְּ שׂו ָֹרה

טוֹבָ ה ַקל בִּ ְמהֵ ָרה

אָרה
עַ ל יַד ִאישׁ ִתּפְ ָ

לֵאמֹר ִהנֵּה בָ א יוֹם

זִ ְמ ָרה וְ קוֹל ִשׂ ְמחָ ה

וּשׁבָ חָ ה
הַ לֵּל ִשׁיר ְ

נָס יָגוֹן וַ אֲ נָחָ ה

יְ גִ ילוּן כָּ ל הַ יּוֹם

חָ נֵּנוּ חָ נֵּנוּ

כִּ י אַ ָתּה אָבִ ינוּ

אַ ָתּה תו ִֹשׁיעֵ נוּ

ִקוִּ ינוּ כָּל הַ יּוֹם

טַ הֵ ר אֶ ת לִ בֵּ נוּ

לְ עָ בְ ָד יו ְֹצ ֵרנוּ

י ַָדעְ ָתּ יִ ְצ ֵרנוּ

ַרק ַרע כָּל הַ יּוֹם

יָשָׁ ר אֵ ין עָ וֶ ל בּ ֹו

אַ ְשׁ ֵרי כָּל חוֹסֵ י ב ֹו

אַל י ֵַר לְ בָ ב ֹו

בָּ טוּחַ כָּל הַ יּוֹם

כְּ בוֹד מַ לְ כוּתֶ 

ַגּלֵּה עַ ל עַ מֶּ 

י ְֵדעוּ אֵ ין בִּ לְ ֶתּ

הים ָכּל הַ יּוֹם
אֱ ִ

ל ֹו נָאוָ ה ְת ִהלָּה

לְ אֵ ין ֵקץ וְ ִתכְ לָה

ְשׂפָ תַ י א אֶ כְ לָא

זְ ִמירוֹת כָּ ל הַ יּוֹם

בוּרת ֹו
מוֹשֵׁ ל בִּ גְ ָ

ע ֹולָם בְּ חָ כְ מָ ת ֹו

כּ ֹונֵן בִּ ְתבוּנָת ֹו

מַ ע ֲִשׂים בְּ כָל יוֹם

נו ָֹרא הַ ְתּ ִהלּוֹת

צַ ִדּיק בְּ ִמפְ עָ לוֹת

שֹׁמֵ עַ ְתּפִ לּוֹת

ְתּ ִמ ִידין בְּ כָל יוֹם

ס ֹולֵחַ לַשָּׁ בִ ים

בְּ כָל לֵב נ ְִק ָרבִ ים

חֶ לְ ָקם בַּ אֲ הָ בִ ים

חַ יִּ ים ֻכּלָּם הַ יּוֹם
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ֲשׁוּקים
עוֹשֶׂ ה ַלע ִ

ִמ ְשׁפָּ ִטים חֲ זָ ִקים

יקים
וְ אוֹהֵ ב צַ ִדּ ִ

לָ יִ ְדרֹשׁוּן יוֹם יוֹם

פּו ֵֹקחַ הָ עִ וְ ִרים

וְ שׁוֹמֵ ר אֶ ת גּ ִֵרים

וּמַ ִתּיר אֲ ִס ִירים

יְ שַׁ וְּ עוּ יוֹם יוֹם

צ ֹונֶה וַ אֲ לָפִ ים

מֵ אוֹת וַ אֲ לָפִ ים

ִמנְחָ ה לָאַ לּוּפִ ים

יְ ִשׁיבוּן כָּל הַ יּוֹם

ָקרוֹב לְ כָל קו ְֹראָיו

רוֹצֶ ה אֶ ת יְ ֵראָיו

ַרחוּם עַ ל בְּ רוּאָיו

חֶ סֶ ד אֵ ל ָכּל הַ יּוֹם

ָרם יִ ְראוּ עֵ ינֵינוּ

בִּ ְניַן אוּלַמֵּ נוּ

ִמ ְקּ ָדשׁ כּוֹנְ נוּ

י ֶָדי בּ ֹו בַ יּוֹם

ְשׂחוֹק מָ לֵא פִ ינוּ

ִרנָּה וּלְ שׁ ֹונֵנוּ

ִנפְ לָאוֹת הַ ְראֵ נוּ

בְּ עֶ צֶ ם הַ יּוֹם

ָתּבוֹא ְת ִחנּ ִָתי

וְ ִת ְק ַרב ִרנּ ִָתי

יתי
לְ נֶגְ ִדּי ִשׁוִּ ִ

ה' כָּל הַ יּוֹם

חַ זֵּ ק ְקהַ ל עֵ ָדה

יהוּדה
ָ
יִ ְשׂ ָראֵ ל וִ

יִ פְ ְצחוּ לָ תּו ָֹדה

י ִָשׁירוּ כָּ ל הַ יּוֹם

 .15כמה אלהי טובות גמלתני )ביאת-מוחאיר( /שבתי חביב בן אבישי )סימן( -הבלקן ,מאה 14
כַּמָּ ה אֱ הַ י טוֹבוֹת גְּ מַ לְ ָתּנִ י
שָׁ אַל לְ בָ בִ י אֶ ת גְּ דֻ לּ ְָת

בוּאָת
ְ
גַּם מַ חֲ שָׁ בִ י ִדּבְ ֵרי ְנ

שׁוּק ְת
יִ בְ עַ ר בְּ לִ בִּ י לַהַ ב ְתּ ָ

כִּ י כָל יְ מוֹתַ י חֶ סֶ ד ְמשַ כְ ָתּ ִני

בֵּ ין הַ נְּהָ ִרים צָ ְמאָה לְ  נַפְ ִשׁי

וּבְ כָל עֲבָ ִרים ִתּזְ כֹּר וְ א ֶתּ ִשׁי

עוּרים נֵזֶ ר ֲעלֵי ר ְֹא ִשׁי
אַהֲ בַ ת ְנ ִ

ִשׂימָ ה וְ עַ ל ֵכּן ָתּ ִמיד חֲ מַ לְ ָתּ ִני

ִתּ ְמכֹּר לְ בִ ְנ מֵ אֵ ין ְמ ִחיר עֶ בֶ ד

עוֹשֶׂ ה ְרצ ֹו ְנִ מתּוֹ עֹנִ י כֹּבֶ ד

בַּ ֵקּשׁ לְ צֹא ְנִ הנּ ֹו כְּ שֶׂ ה אוֹבֵ ד

צוֹעֵ ק לְ נֶגְ ָדּ עַ ל מָ ה נְטַ ְשׁ ָתּ ִני
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יָמַ י וְ ָשׁנַי אַ גִּ יד גְּ דֻ לּ ְָת

בוּר ְת
וּבְ סוֹד הֲ מ ֹונַי אַזְ כִּ יר גְּ ָ

נִגְ לוּ לְ עֵ ינַי חַ ְס ֵדי פְ ֻעלּ ְָת

אֱ מֶ ת בְּ אַהֲ בַ ת ע ֹולָם אֲ הַ בְ ָתּנִ י

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .16שחר אבקשך )נאוה( /הרב שלמה אבן גבירול -ספרד ,מאה 11
וּמ ְשׂגַּבִּ י
צוּרי ִ
שַׁ חַ ר אֲ בַ ֶקּ ְשִׁ 
אֶ עְ רֹ לְ פָ נֶי שַׁ ְח ִרי וְ גַם עַ ְרבִּ י
לִ פְ נֵי גְ דֻ לּ ְָת אֶ עְ מֹד וְ אֶ בָּ הֵ ל
כִּ י עֵ י ְנִ תּ ְראֶ ה כָל מַ ְח ְשׁבוֹת לִ בִּ י
מַ ה זֶּ ה אֲ שֶׁ ר יוּכַל הַ לֵּב וְ הַ לָּשׁוֹן
רוּחי בְּ תוִֹ ק ְרבִּ י
לַעְ שׂוֹת וּמַ ה כֹּחַ ִ
ִהנֵּה לְ ִ תּיטַ ב זִ ְמ ַרת אֱ נוֹשׁ עַ ל ֵכּן
או ְֹד בְּ עוֹד ִתּ ְהיֶה ִנ ְשׁמַ ת אֱ הַּ בִּ י
 .17אערוך צפצופי )נאוה( /אברהם )סימן(
אֶ ֱערִֹ צפְ צוּפִ י

אֲ נִי ַדּל בְּ אַלְ פִ י

לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי פִ י

אַ גִּ יד מַ ע ֲֵשׂי יָהּ

בְּ לֵיל שַׁ בָּ ת ק ֶֹדשׁ

ִשׁיר ִמזְ מוֹר אַחֲ ֵדּשׁ

לְ נ ְֶא ָדּר בַּ קּ ֶֹדשׁ

ַרב עֲלִ ילִ יָּה

וּשׁבָ חָ ה
ַרב זֶ מֶ ר ְ

בְּ שַׁ בָּ ת ְמנוּחָ ה

נָגִ יל וְ ִנ ְשׂ ְמחָ ה

עָ זִּ י וְ זִ ְמ ַרת יָהּ

הוּא נו ָֹרא עֲלִ ילָה

עִ לַּת כָּל הָ עִ לָּה

יִ ְשׂ ָראֵ ל ְס ֻגלָּה

עַ ם בָּ חַ ר ל ֹו יָהּ

ִמיכָאֵ ל שָׂ ֵרנוּ

בַּ שֵּׂ ר נָא אוֹתָ נוּ

ִמיַּד צָ ר יִ פְ ֵדּנוּ

מֵ אֶ ֶרץ נָכְ ִריָּה

חַ זֵּ ק עַ ם הַ ָקּ ִמים

בְּ שָׁ עַ ת ַרחֲ ִמים

וְ הָ יוּ תּוֹאֲ ִמים

ְתּאוֹמֵ י ְצבִ יָּה
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2 תקליטור
( פתיחה )תהלים קיא.1
1 Hallelujah. {N}
I will give thanks unto the LORD with my
whole heart, in the council of the upright, and
in the congregation.
2 The works of the LORD are great, sought out
of all them that have delight therein.

:יָהּ-א הַ לְ לוּ
.לֵבָ ב; בְּ סוֹד יְ שָׁ ִרים וְ עֵ ָדה- בְּ ָכל,או ֶֹדה יְ הוָ ה

- לְ ָכל,רוּשׁים
ִ  מַ עֲשֵׂ י יְ הוָ ה; ְדּ,ב גְּ דֹלִ ים
.חֶ פְ צֵ יהֶ ם
. עֹמֶ ֶדת לָעַ ד,וְ הָ ָדר פָּ עֳל ֹו; וְ ִצ ְד ָקת ֹו-ג הוֹד

3 His work is glory and majesty; and His
righteousness endureth for ever.
4 He hath made a memorial for His wonderful
works; the LORD is gracious and full of
compassion.

. לְ נִפְ לְ אוֹתָ יו; חַ נּוּן וְ ַרחוּם יְ הוָ ה,ד זֵ ֶכר עָ שָׂ ה

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

.יראָיו; יִ זְ כֹּר לְ ע ֹולָם בְּ ִרית ֹו
ֵ ִ נָתַ ן ל,ה טֶ ֶרף

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

 נַחֲ לַת, לָתֵ ת לָהֶ ם-- ִהגִּ יד לְ עַ מּ ֹו,ו כֹּחַ מַ עֲשָׂ יו
.גּוֹיִ ם

7 The works of His hands are truth and justice;
all His precepts are sure.
8 They are established for ever and ever, they
are done in truth and uprightness.

- ָכּל,וּמ ְשׁפָּ ט; נֶאֱ מָ נִ ים
ִ  אֱ מֶ ת,ז מַ עֲשֵׂ י י ָָדיו
.קּוּדיו
ָ ִפּ
 בֶּ אֱ מֶ ת,ח ְסמוּכִ ים לָעַ ד לְ ע ֹולָם; עֲשׂוּיִ ם
.וְ יָשָׁ ר

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

;לְ ע ֹולָם בְּ ִרית ֹו- ִצוָּ ה-- שָׁ לַח לְ עַ מּ ֹו,ט פְּ דוּת
.ָקדוֹשׁ וְ נו ָֹרא ְשׁמ ֹו

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}

, שֵׂ כֶל טוֹב-- יִ ְראַת יְ הוָ ה,אשׁית חָ כְ מָ ה
ִ י ֵר
;עֹשֵׂ יהֶ ם-לְ ָכל
. עֹמֶ ֶדת לָעַ ד,ְתּ ִהלָּת ֹו

 יוסף קארו/(חוסיני/ יסד בסודו בורא לבנין )ביאת.2
ִצוָּ ה לְ עָ ְמד ֹו עַ ל מֵ י וּמַ עְ יָן

יָסַ ד בְּ סוֹד ֹו בּו ֵֹרא לְ בִ נְ יָן

ִה ְמ ִציא בְּ חַ ְסדּ ֹו ִמ ְקנֶה וְ ִק ְניָן

כִּ י הוּא לְ בַ דּ ֹו עֹצֶ ם הָ עִ נְ יָן

 שֶׁ אָמַ ר וְ הָ יָה הָ ע ֹולָםבָּ רוּ

ִה ְת ִחיל וְ גָמַ ר ָק ָרא לְ ֻכ ָלּם
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מּוּדים עו ְֹמ ִדים עֲבָ ָדיו
וָ וֵ י עַ ִ

ַקלִּ ים כְּ בֵ ִדים ְתּלוּיִ ים בְּ י ָָדיו

מוּדים סוֹגְ ִדים לְ נֶגְ ָדּיו
ֻכּלָּם ְצ ִ

נַפְ שׁוֹת יְ ִח ִידים בָּ אוּ בְּ סו ָֹדיו

ֵידע גְּ בוּלָם
לִ בִּ י חֳ מַ ְרמַ ר ל ַ

בָּ רוּ שֶׁ אָמַ ר וְ הָ יָה הָ ע ֹולָם

סוֹמֵ  וְ סוֹעֵ ד ַלנֶּחֱ ל ִָשׁים

ַדּיָּן וְ הוּא עֵ ד עַ ל כָּל אֲ נ ִָשׁים

יו ֵֹדעַ וָ עֵ ד ַדּעַ ת ְקדו ִֹשׁים

ישׁים
שַׁ בָּ ת וּמוֹעֵ ד נָתַ ן ל ִָא ִ

סַ נְסַ נֵּי תָ מָ ר צָ ְמחוּ ְמשֻׁ לָּם

בָּ רוּ שֶׁ אָמַ ר וְ הָ יָה הָ ע ֹולָם

פִּ לְ אֵ י פְ לָאוֹת ָכּל נו ְֹראוֹתָ יו

רֻ בֵּ י ְרבָ בוֹת הֵ ם ִצבְ אוֹתָ יו

אָרחוֹתָ יו
ַדּ ְרכֵי ְנעִ ימוֹת ָכּל ְ

אוֹר הַ ְמּאוֹרוֹת עִ ם ִא ְמרוֹתָ יו

אֵ ין ֵקץ מַ אֲ מָ ר עַ ל אוֹר הַ נֶּעְ לָם

בָּ רוּ שֶׁ אָמַ ר וְ הָ יָה הָ ע ֹולָם

בָּ ָרא בְּ חָ כְ מָ ה אֵ שׁ וּמַ יִ ם

תּ ֹו ֶלה אֲ ָדמָ ה תּוֹ שָׁ מַ יִ ם

אֲ וִ יר וְ חַ מָּ ה בֵּ ין מַ חֲ נַיִ ם

נוֹתֵ ן ְנשָׁ מָ ה עַ ל אָבְ נַיִ ם

ִשׁכֵּן וְ שָׁ מַ ר ִמ ֶלּ ֶכד ַרגְ לָם

בָּ רוּ שֶׁ אָמַ ר וְ הָ יָה הָ ע ֹולָם

נו ָֹרא עֲלִ ילָה בָּ רוּ כְּ בוֹד ֹו

עִ לַּת הָ עִ לָּה עֶ לְ יוֹן לְ בַ דּ ֹו

חוֹזְ ִרים חָ לִ ילָה גַּלְ ַגּלֵּי סוֹד ֹו

בִּ ֵקּשׁ ְמ ִחילָה עַ בְ דּ ֹו מֵ חַ ְסדּ ֹו

ִמפַּ ְחדּ ֹו סָ מַ ר גּוּפֵ י כְ ָללָם

בָּ רוּ שֶׁ אָמַ ר וְ הָ יָה הָ ע ֹולָם

עוּתי
בוּתי ֵתּן לִ י בָּ ִ
הָ שֵׁ ב ְשׁ ִ

ַקבֵּ ל ְצלו ִֹתי ִאשֵּׁ י ע ֲָד ִתי

כּו ִֹסי ְמנ ִָתי ִדּינִ י וְ ָד ִתי

אַדמָ ִתי
זֹאת נַחֲ ל ִָתי עַ ל ְ

אַל יָשׁוּב הַ ַדּ נ ְֶחפָּ ר וְ ִנכְ לָם

בָּ רוּ שֶׁ אָמַ ר וְ הָ יָה הָ ע ֹולָם

ָרם הוּא וְ ַנ ֲעלָה עַ ל ָכּל ְתּ ִהלָּה

ִסבָּ ה וְ עִ לָּה עַ ל כָּל הָ עִ לָּה

נֶפֶ שׁ אֲ צוּלָה תּוֹ גַּן ְשׁתוּלָה

שֵׂ כֶל ְמ ֻעלָּה אֲ ִצילֵי ְס ֻג ָלּה

יִ מָּ תֵ ק הַ מַּ ר ִממַּ הֲ ָללָם

בָּ רוּ שֶׁ אָמַ ר וְ הָ יָה הָ ע ֹולָם

בְּ נֵה בְּ שֵׁ ם טוֹב יִ ְתעַ לֶּה הָ אֵ ל

כְּ גַן ָרטוֹב בִּ ְניַן אֲ ִריאֵ ל

ִה ְק ִריב אֲ ִחיטוֹב ָק ְרבָּ ן לְ בֵ ית אֵ ל

וּבָ חַ ר בַּ טּוֹב עִ מָּ נוּ אֵ ל

ֵריח ֹו א נָמַ ר עָ מַ ד לְ ע ֹולָם

בָּ רוּ שֶׁ אָמַ ר וְ הָ יָה הָ ע ֹולָם

נוסח השיר על פי "שירה חדשה "
כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט
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 .3פתיחה )תהלים קלג(
א ִשׁיר הַ מַּ עֲלוֹת ,לְ ָדוִ ד:
אַחים גַּם-
ִהנֵּה מַ ה-טּוֹב ,וּמַ ה-נָּעִ ים --שֶׁ בֶ ת ִ
יָחַ ד.
ב ַכּשֶּׁ מֶ ן הַ טּוֹב ,עַ ל-הָ רֹאשׁ--
י ֵֹרד ,עַ ל-הַ זָּ ָקן זְ ַקן-אַהֲ רֹן:
שֶׁ יּ ֵֹרד ,עַ ל-פִּ י ִמדּוֹתָ יו.

ג כְּ טַ ל-חֶ ְרמוֹן --שֶׁ יּ ֵֹרד ,עַ ל-הַ ְר ֵרי ִציּוֹן:
כִּ י שָׁ ם ִצוָּ ה יְ הוָ ה ,אֶ ת-הַ בְּ ָרכָה--
חַ יִּ ים ,עַ ד-הָ ע ֹולָם.

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

 .4ארץ ורום בהבראם )ביאת-רהאו( /אברהם אבן עזרא
אֶ ֶרץ וְ רוּם ]וָ רוּם[ בְּ ִהבָּ ְראָם

בְּ הֵ "א בְּ ָראָם

בְּ לִ י עָ מָ ל אֵ ל ִה ְמ ִציאָם

אֲ דוֹן ע ֹולָם צוּר ְנ ִשׂיאָם

שָׁ בַ ת בְּ יוֹם הַ שַּׁ בָּ ת
חַ י חַ י חַ י
נ ְִקי ַכפַּ יִ ם וְ טָ הוֹר

ְמאוֹר הַ נָּאוֹר

בִּ לְ ִתּי חֹמֶ ר יָצַ ר הָ אוֹר ]ק ֶֹדם ְשׂאוֹר[

אשׁית הַ כֹּל בָּ ָרא אוֹר
בְּ ֵר ִ

בְּ יוֹם אֶ חָ ד בְּ שַּׁ בָּ ת ב]ַּשַּׁ בָּ ת[
חַ י חַ י חַ י
יְ ִח ִידי בְ לִ י ְשׁנַיִ ם

בָּ ָרא ]עָ שָׂ ה[ שָׁ מַ יִ ם

בִּ לְ ִתּי עֵ זֶ ר וְ י ַָדיִ ם

ִהבְ ִדיל ]הַ מַּ בְ ִדּיל[ בֵּ ין מַ יִ ם לְ מַ יִ ם ]לָמַ יִ ם[

בְּ יוֹם שֵׁ נִ י בְּ שַּׁ בָּ ת ]בַּ שַּׁ בָּ ת[
חַ י חַ י חַ י
אֵ ל יוֹצֵ ר ע ֹול ִָמים בְּ ָי"הּ

ִה ְמ ִציא וְ הָ יָה ]הֲ וָ יָה[

אָרץ פִּ ְריָהּ
שֶׁ תּו ִֹציא הָ ֶ

גָּזַ ר אֹמֶ ר וְ כֵ ן הָ יָה

ישׁי בְּ שַּׁ בָּ ת ]בַּ שַּׁ בָּ ת[
בַּ ְשׁלִ ִ
חַ י חַ י חַ י
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בְּ לִ י אוֹן בְּ לִ י גְ בוּרוֹת

יָצַ ר ְמאוֹרוֹת ]הָ אוֹרוֹת[

לָאוֹר וּלְ הַ ְצ ִמיחַ פֵּ רוֹת

גָזַ ר וְ ִנ ְתלוּ ְמא ֹורוֹת

בָּ ְרבִ יעִ י בְּ שַּׁ בָּ ת ]בַּ שַּׁ בָּ ת[
חַ י חַ י חַ י
ָרב כֹּחַ אֵ לִ י אַנְ וֵ הוּ

וַ אֲ רו ְֹממֶ נְהוּ ]אֲ רו ְֹממֶ נְהוּ[

כָּל נֶפֶ שׁ חַ יָּה ִה ְמ ִציא הוּא

כָּל עוֹף כָּ נָף לְ ִמינֵהוּ

ישׁי בְּ שַּׁ בָּ ת ]בַּ שַּׁ בָּ ת[
בַּ חֲ ִמ ִ
חַ י חַ י חַ י
הָ אֵ ל ָרם ]חַ י[ נ ְִמלַ בְּ תֻ מּ ֹו

עַ ל נַפְ שׁוֹת ]בְּ נַפְ שׁוֹת[ עַ מּ ֹו

אָדם בְּ צַ לְ מ ֹו
וּבָ ָרא ָ

ִה ְשׁלִ יט ֹו בְּ כָל ]עַ ל כָּל[ ע ֹולָמ ֹו

בְּ יוֹם ִשׁ ִשׁי בְּ שַּׁ בָּ ת ]בַּ שַּׁ בָּ ת[
חַ י חַ י חַ י
מַ לְ כִּ י ִה ְשׁלִ ים ָכּל ְמלַאכְ תּ ֹו

בְּ יוֹם שַׁ בַּ תּ ֹו

וַ יְ ַק ֵדּשׁ וַ יְ בָ ֶר אוֹת ֹו

עַ ל כֵּן יִ ְשׁ ְמרוּ ע ֲָדת ֹו

יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ שַּׁ בָּ ת
חַ י חַ י חַ י
חָ זָ ק הוּא וְ נו ָֹרא עֶ לְ יוֹן

נֶעְ לָם מֵ ַרעְ יוֹן

יְ מַ הֵ ר ]מַ הֵ ר[ יִ בְ נֶה ]אֶ ת[ הַ ר ִציּוֹן

וְ יַנְ ִחיל עַ ם ַדּל וְ אֶ בְ יוֹן

ע ֹולָם שֶׁ כֻּלּ ֹו שַׁ בָּ ת
חַ י חַ י חַ י
כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .5ישראל נושע בה' )ביאת( /הרב יעקב עבאדי -חלב ,מאה 19
יִ ְשׂ ָראֵ ל נוֹשַ ע בַּ ה'

ְתּשׁוּעַ ת ע ֹולָם

ִאם ָתּ ִשׁיב ַרגְ לִָ משַּׁ בָּ ת

יִ ְשׁמָ ְר כְּ ִאישׁוֹן בַּ ת

ִתּזְ כֶּה לִ ְראוֹת בְּ טוֹבַ ת

ימים יִ נְ חֲ לוּ טוֹב
וּת ִמ ִ
ְ

ֹענֶג ְק ָרא עַ ל ה'

אֱ הֵ י ע ֹולָם

ִמנַּחַ ל ע ֲָדנָיו ִתּ ְשׁ ֶתּה

י ְַרכִּ יבְ  עַ ל בָּ מֳ תֵ י

לְ הו ִֹשׁיעַ ִמשּׁוֹפְ טֵ י

נַפְ ְשָׁ תּלִ ין בְּ טוֹב
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ק ֶֹדשׁ ִהיא לְ שֵׁ ם ה'

אוֹת ִהיא לְ ע ֹולָם

כִּ י שֵׁ שֶׁ ת י ִָמים עָ שָׂ הוּ

כֹּל פָּ עַ ל לְ מַ ֲענֵהוּ

וַ יְ כַל בּ ֹו מַ עֲשֵׂ הוּ

הים כִּ י טוֹב
וַ יּ ְַרא אֱ ִ

בּ ֹו ִה ְמ ִציא הָ אֵ ל ה'

ְמנוּחַ ת ע ֹולָם

עַ ל כֵּן בֵּ ַרך וַ יְ ַק ְדּשׁ ֹו

לִ ְשׁמ ֹו גַּם לְ זֵ ֶכר ָק ְדשׁ ֹו

כֶּתֶ ר מַ לְ כוּת בְּ רֹאשׁ ֹו

מֻ כְ ָתּר בְּ כֶתֶ ר שֵׁ ם טוֹב

עַ ם בְּ נֵי אֵ ל ֵדּעוֹת ה'

אַהֲ בַ ת ע ֹולָם

אֲ הוּבִ ים חֲ בִ יבִ ים אֵ לָיו

בִּ ְטחוּ ב ֹו גַם לְ ווּ עָ לָיו

פֹּעַ ל ִאישׁ י ְַשׁלִ ים אֵ לָיו

עָ לָיו ָתּבֹא בִּ ְרכַּת טוֹב

חֲ זַ ק וְ ַקוֵּ ה אֶ ל ה'

חַ ְסדּ ֹו לְ ע ֹולָם

י ִָשׁיב בָּ נִ ים לִ גְ בוּלֵיהֶ ם

יַטֶּ ה שַׁ פְ ִריר ֹו ֲעלֵיהֶ ם

לְ מַ עַ ן יִ יטַ ב לָהֶ ם

בְּ ע ֹולָם שֶׁ כֻּלּ ֹו טוֹב

ִא ְמצוּ פְ דוּיֵי ה'

בְּ ִשׂ ְמחַ ת ע ֹולָם

ְתּשׁוּבוּן ִציּוֹן בְּ ִרנָּה

מֶ לֶ בְּ יָפְ י ֹו ֶתּחֱ זֶ ינָה

עֵ ינֵי ֶכם אֶ ל אֵ ל ִתּ ְשׁעֶ ינָה

גַּם ה' יִ ֵתּן הַ טּוֹב

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .6מה נכבד היום מימים )צבא( /הרב מרדכי לבטון
מַ ה ִנכְ בָּ ד הַ יּוֹם ִמיּ ִָמים

ִהנ ְִחיל ֹו יָהּ צוּר ע ֹול ִָמים

לְ עַ ם בָּ חַ ר ִמן הָ עַ ִמּים

ק ֶֹדשׁ יִ ְשׂ ָראֵ ל לַה '

ָר ִציתָ בּ ֹו וְ ִק ַדּ ְשׁתּ ֹו

חֶ ְמ ַדּת הַ יּ ִָמים ְק ָראת ֹו

ִמכָּל זְ מַ נִּים בֵּ ַרכְ תּ ֹו

כִּ י עַ ל כֵּ ן בֵּ ַר ה '

ְדּ ָרכֶיַ כּבְּ ֵדהוּ

מֵ חֶ פְ ְצִ תּ ְשׁ ְמ ֵרהוּ

בִּ ְמנוּחָ ְת עַ ְנּגֵהוּ

כִּ י ָקדוֹשׁ הַ יּוֹם לַה '

כְּ בוֹד הַ יּוֹם וְ תַ עֲצוּמ ֹו

ָקדוֹשׁ הוּא וְ נו ָֹרא ְשׁמ ֹו

שֵׁ שֶׁ ת י ִָמים עָ שָׂ ה ע ֹולָמ ֹו

בּ ֹו שָׁ בַ ת וְ נָח ה '
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ָירֹנּוּ ב ֹו וְ יִ ְשׂ ְמחוּ

ִמ ְמּלַאכְ ָתּם אָז יָנוּחוּ

וִ יפָ אֲ רוּ וִ ישַׁ בְּ חוּ

הַ לְ לוּ עַ בְ ֵדי ה '

ִחזְ קוּ וְ יַאֲ מֵ ץ לְ בַ בְ ֶכם

חֶ ְדוַ ת אֵ ל חַ י מָ עֻזְּ ֶכם

כִּ י ֶתּחֱ זַ ְקנָה יְ ֵדי ֶכם

הָ עו ְֹמ ִדים בְּ בֵ ית

עורך )ביאת( /מחבר לא ידוע
 .7מי לה' ִא ִתּי ֵ
ִמי לַה' ִא ִתּי עו ֵֹר

ִמלִּ ין י ְַחבִּ יר ִשׁיר הַ ִשּׁ ִירים

יַפְ ִטיר ָשׂפָ ה יִ ָק ֵרא אַבְ ֵר

יְ פָ אֵ ר לְ עוֹשֵׂ ה או ִֹרים

לְ פָ נָיו ִתּכְ ַרע ָכּל בֶּ ֶר

וּשׁחָ ִרים
י ִָשׁירוּ ע ֲָרבִ ים ְ

נָאוָ ה ְתּ ִהלָּה לַיְּ שָׁ ִרים

יוֹם שַׁ בָּ ת ק ֶֹדשׁ לַה '

ישׁים דּו ִֹדים הָ אֲ הוּבִ ים
ִא ִ

ִה ָקּבְ צוּ לְ עָ בְ ד ֹו ְשׁ ֶכם

לְ ַקלֵּס אֵ ל עַ ל ע ֲֵרבִ ים

בְּ ק ֶֹדשׁ בֵּ ית אֱ הֵ י ֶכם

בְּ שַׁ בָּ ת וְ י ִָמים טוֹבִ ים

פֶּ ְריְ ֶכם ְתּנוּ עַ נְפֵ י ֶכם

אָז ֶתּחֱ זַ ְקנָה יְ ֵדי ֶכם

לַחֲ זוֹת בְּ נֹעַ ם ה '

יָבוֹא לְ ִציּוֹן בְּ ִרנָּה

ְמבַ שֵּׂ ר לִ ְקבֹּץ גְּ אוּלִ ים

י ְַשׂבִּ יעַ נֶפֶ שׁ ַנ ֲענָה

יְ רוֹמֵ ם נַפְ שׁוֹת אֻ ְמלָלִ ים

הוּדה ָתּגֵלְ נָה
בְּ נוֹת יְ ָ

בְּ כִ נּוֹרוֹת וּבִ ְנבָ לִ ים

ְמשׁו ְֹר ִרים ְמהַ לְּ לִ ים

הַ לְ לוּ עַ בְ ֵדי ה '

רו ְֹממוּהוּ בְּ מַ ְקהֵ לוֹת

עֵ ָדה הָ עו ְֹמ ִדים בַּ לֵּילוֹת

הַ ְשׁ ִמיעוּ בְּ ק ֹולֵי קוֹלוֹת

נִפְ לָאוֹת עו ֵֹשׂה גְ דוֹלוֹת

עַ ל אַחַ ת כַּ מָּ ה מַ עֲלוֹת

פִּ ינוּ יִ מָּ לֵא ְת ִהלּוֹת

בִּ ְמקוֹם זְ בָ ִחים וְ עוֹלוֹת

ֵריחַ נִ יחוֹחַ לַה '

ִחזְ קוּ .יַד אַ ְנשֵׁ י ְס ֻגלָּה

הַ ָקּ ִמים בַּ חֲ צוֹת בְּ עוֹד לַיְ לָה

נָכוֹן ָל ֶכם בִּ ְשׁמֵ י מַ עְ לָה

טוּב צָ פוּן ָלנֶצַ ח סֶ לָה

זֹאת הַ תּו ָֹרה ִהיא לְ ע ֹולָה

סלֶת בְּ לוּלָה
לְ ִמנְחָ ה ֹ

וְ כַמָּ ה טוֹבָ ה כְּ פוּלָה

ָל ֶכם מֵ אֵ ת אֵ ל ה '

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט
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 .8אור עליון מאיר כספירים )ביאת( /אליהו חמווי
חַ י חַ י חַ י חַ י
אוֹר עֶ לְ יוֹן מֵ ִאיר כַּסַּ פִּ ִירים

כְּ זֹהַ ר ְמאוֹרוֹת בָּ ִרים

נ ִָשׁיר ל ֹו בְּ ִשׁיר הַ ִשּׁ ִירים

יַחַ ד כָּל זֶ ַרע ִשׁבְ טֵ י יָהּ

לִ פְ נֵי ר ֹו ֵכב בָּ ע ֲָרבוֹת

הוּא בוֹחֵ ן כָּ ל הַ לְּ בָ בוֹת

אשׁי הָ אָבוֹת
יִ ְק ְרבוּ ָר ֵ

וְ עַ ם ִנבְ ָרא יְ הַ לֵּל יָהּ

יוֹם שַׁ בָּ ת אֲ ִני קוֹבַ עַ ת

לְ שׁו ֵֹרר כְּ קוֹל ְתּרוּעַ ת

בְּ חָ כְ מָ ה בִ ינָה וָ ַדעַ ת

וַ אֲ סַ פֵּ ר מַ ע ֲֵשׂה יָהּ

הוּא יוֹם ְמנוּחָ ה ְק ָראת ֹו

וּבִ גְ דֻ לָּה ִק ַדּ ְשׁתּ ֹו

בוּרה ִאזַּ ְרתּ ֹו
וְ גַם בִּ גְ ָ

עֹז הָ ָדר הוּא הַ לְ לוּ יָהּ

וְ י ִָציץ ִתּפְ אֶ ֶרת גּוֹאֵ ל

וְ יִ בְ נֶה בִּ נְ יַן אֲ ִריאֵ ל

הוֹד וָ נֶצַ ח לְ יִ ְשׂ ָראֵ ל

כִּ י ִהנֵּה שָׁ ם בָּ חַ ר ל ֹו יָהּ

וּמגְ ָדּל
חַ זֶּ ק נָא יְ סוֹד ִ

וְ שַׂ ֵגּב עִ יר ָק ְדשָׁ  וָ ַדל

וְ שֵׁ ם יָהּ יִ ְת ַק ַדּשׁ יִ ְתגּ ַַדּל

וְ אָז נֹאמַ ר הַ לְ לוּיָהּ

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .9יה קדוש יושב תהילות )עיראק( /יעקב בן דיין
 .10עורו שירו שיר )צבא( /עזרא עטייא -ארם צובא ,מאה 19
עוּרוּ ִשׁירוּ ִשׁיר אַ ֶיּ ֶלת אֲ הָ בִ ים

לְ מֶ לֶ מ ֹונֶה ִמ ְספָּ ר לַכּ ֹו ָכבִ ים

בְּ לֵילֵי שַׁ בָּ תוֹת וּבְ י ִָמים טוֹבִ ים

בַּ ע ֲַדת ֵרעִ ים חֲ בֵ ִרים מַ ְק ִשׁיבִ ים

זַ ְמּרוּ לָאֵ ל אֱ הֵ י הָ רוּחוֹת

הוֹדוּ ל ֹו בְּ נִיב שָׂ פָ ה וּבְ טוּב
ִשׂיחוֹת

בְּ ִרנָּה וּבְ גִ ילָה וּבְ רֹב ְשׂמָ ח ֹות

וּמנָחוֹת
כִּ י ֶיע ֱַרב ל ֹו כִּ זְ בָ ִחים ְ

וּמהֻ לָּל ְמאֹד ל ֹו נָאוֶ ה
ָרם גָּדוֹל ְ

וּמצַ וֶּ ה
גֵּאוּת ֲעלֵי ָכל שַׂ ר נָגִ יד ְ

הוֹד ֹו הֲ ָדר ֹו עָ לֵינוּ יְ שַׁ וֶּ ה

י ִָסיר ִממֶּ נּוּ כָּ ל חֹלִ י וּמַ ְדוֶ ה

אֶ ל הַ ר הַ טּוֹב הַ זֶּ ה וְ הַ לְּ בָ נוֹן

י ִָחישׁ יִ ְקבֹּץ עַ מּ ֹו כִּ י הוּא ַדל וְ ָרזֶ ה

בְּ בִ יאַת מָ ִשׁיחַ שֶׁ ְשּׁמ ֹו יִ נּוֹן

עִ מּ ֹו אֵ לִ יָּהוּ נָבִ יא וְ חוֹזֶ ה
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חָ זָ ק ַקיֵּם נָא נֶחָ מוֹת יְ שַׁ עְ יָה

לְ עַ מָּ  אֲ שֶׁ ר הֵ ם בְּ ִשׁ ְמ חו ִֹסים

וַ עֲשֵׂ ה לָהֶ ם ִנפְ לָאוֹת וְ ִנ ִסּים

חַ י גַּם אָתַ יָּא וְ גַם ִתּ ְמהַ יָּא

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .11יום זה שירו לאל )רהאו( /מרדכי עבאדי -חלב
יוֹם זֶ ה ִשׁירוּ לָאֵ ל ִשׁיר
וּמזְ מוֹר
ִ

עֵ ת כִּ י ב ֹו שָׁ בַ ת ְמלַאכְ ת ֹו גָּמוֹר

עַ ל כֵּן הוּא ִצוָ ה זָ כוֹר וְ שָׁ מוֹר

יוֹם הַ ְשׁבִ יעִ י שַׁ בָּ ת לַה '

שַׁ בָּ ת ְמנוּחָ ה ִמ ָכּל ְמלָא ָכה

שָׂ שוֹן וְ ִשׂ ְמחָ ה כִּ י הוּא חֶ לְ ְק

בּ ֹו יְ בָ ֶרכְ  וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר

ִתּשָׂ א בְ ָרכָה מֵ אֵ ת ה '

ִשׂפְ תֵ י ְרנָנוֹת כָּ ל לָשׁוֹן תּו ֶֹדה

ַתּפְ ִטיר בְּ שָׂ פָ ה לְ הַ זְ כִּ יר חַ ְס ֵדי

אֵ ל כִּ י ִה ְנ ִחיל זֹאת נַחֲ לַת
עַ בְ ֵדי

אֵ ל וְ ִצ ְד ָקתָ ם נְ אֻ ם ה '

בֶּ ן ִאישׁ חַ יִ ל חַ י חַ י הוּא יו ֶֹד

כִּ י טוֹב לְ הוֹדוֹת לְ זַ מֵּ ר ִשׁ ְמ

גַּם לְ הַ גִּ יד בַּ בּ ֶֹקר חַ ְס ֶדּ

מַ ה גּ ְָדלוּ מַ עֲשֶׂ י ה '

יְ ִמין ה' כֹּח נ ְֶא ָדּ ִרי

עֻזִ י מָ עֻזִ י מָ גִ נִּ י ִס ְת ִרי

אֲ רו ְֹממֶ נְ הוּ או ֶֹדה ִמ ִשּׁ ִירי

כִּ י ִמי בַ שַּׁ חַ ק ַי ֲערֹ לַה '

ִחזְ קוּ וְ ִא ְמצוּ בְּ רֹאשׁ
אַ ְשׁמוּרוֹת

קוּמוּ הַ ע ֲִריצוּ לָאֵ ל בִּ זְ ִמירוֹת

כִּ י הוּא חַ יֵּי ֶכם לָבוֹא בִּ גְ בוּרוֹת

ֵתּ ְשׁבוּ בְ חַ ְצרוֹת בֵּ ית ה'

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .12פתיחה
 .13כי אשמרה שבת )ביאת רהאו( /אברהם אבן עזרא ,ספרד ,מאה 12
כִּ י אֶ ְשׁ ְמ ָרה שַׁ בָּ ת אֵ ל יִ ְשׁ ְמ ֵר ִני

אוֹת ִהיא לְ עוֹלְ מֵ י עַ ד בֵּ ינ ֹו וּבֵ י ִני

אָסוּר ְמצֹא חֵ פֶ ץ ַלעֲשׂוֹת ְדּ ָרכִ ים

גַּם ִמלְּ ַדבֵּ ר בּ ֹו ִדּבְ ֵרי ְצ ָרכִ ים

ִדּבְ ֵרי ְסחו ָֹרה א ֹו ִדבְ ֵרי ְמלָכִ ים

וּתחַ כְּ מֵ ִני
אֶ ְהגֶּה בְּ תו ַֹרת אֵ ל ְ
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בּ ֹו אֶ ְמ ְצאָה תָ ִמיד נוֹחַ לְ נַפְ ִשׁי

ִהנֵּה לְ דוֹר ִראשׁוֹן נָתַ ן ְקדו ִֹשׁי

מוֹפֵ ת בְּ תֵ ת לֶחֶ ם ִמ ְשׁנֶה בַּ ִשּׁ ִשּׁי

ָכּכָה בְּ כָל ִשׁ ִשּׁי יַכְ פִּ יל ְמז ֹו ִני

ָרשַׁ ם בְּ ַדת הַ יּוֹם )הָ אֵ ל( חֹק אֶ ל
ְס ָגנָיו

בּ ֹו ַל ֲערֹ לֶחֶ ם פָּ נִים לְ פָ נָיו

עַ ל כֵּן לְ ִה ְתעַ נּוֹת בּ ֹו עַ ל פִּ י ְנב ֹונָיו

אָסוּר לְ בַ ד ִמיּוֹם כִּ פּוּר ֲעוֹנִ י

הַ יּוֹם ְמכֻבָּ ד הוּא יוֹם ַתּעֲנוּגִ ים

לֶחֶ ם וְ יַיִ ן טוֹב בָּ שָׂ ר וְ ָדגִ ים

הַ ְשּׂמֵ ִחים בּ ֹו הֵ ם ִשׂ ְמחָ ה מַ ִשּׂיגִ ים

וּתשַׂ ְמּחֵ ִני
כִּ י יוֹם ְשׂמָ חוֹת הוּא ְ

מֵ חֵ ל ְמלָאכָ ה בּ ֹו סוֹפ ֹו לְ הַ כְ ִרית

עַ ל כֵּן אֲ ַכבֵּ ס בּ ֹו לִ בִּ י בְּ בו ִֹרית

אֶ ְתפַּ לְּ לָה אֶ ל אֵ ל עַ ְרבִ ית וְ שַׁ חֲ ִרית

מוּסָ ף וְ גַם ִמ ְנחָ ה הוּא ַי ֲענֵנִ י

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט
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הים חַ י
אֶ ְשׁ ַתּבֵּ חַ בִּ ְת ִהלוֹת אֱ ִ

כִּ י הוּא ֲעלֵי ְשׁ ֵדי ִא ִמּי מַ בְ ִטיחַ י

ֹאמרוּ כֹּה לֶחָ י
גּ ְַדּלוּ ל ֹו ִא ִתּי ת ְ

וּמפַ ְר ֵנס וּמַ ְשׂבִּ יעַ לְ ָכל חַ י
הַ זָּ ן ְ

בְּ נֵי אֵ ל חַ י בָּ ְרכוּ בְ מַ ְקהֵ לִ ים

לֵאמֹר הָ בוּ ל ֹו בְּ נֵי הָ אֵ לִ ים

ִשׁירוּ ל ֹו הָ ִרימוּ ֶק ֶרן בַּ הוֹלְ לִ ים

ִא ְמרוּ כָּל ִתּשָּׂ א ַלנּ ְֶא ָדּר בָּ אֵ לִ ים

ַרנְּנוּ י ְַח ָדּיו ִשׁיתוּ ל ֹו הֲ ָד ִרים

בֹּאוּ בִ ְר ָנ ָנה ע ֲַדת אַ בִּ ִירים

ִה ָקּבְ צוּ י ְַח ָדּיו כָּל נוֹגְ נִ ים וְ שָׁ ִרים

נ ִָשׁיר וּ ְנזַ מֵּ ר מֵ עַ ל ָכּל הַ שָּׁ ִרים

ִהנֵּה לָאֵ ל ִמי יְ מַ לֵּל גְּ בוּרוֹת

נ ְֶא ָדּר בַּ קּ ֶֹדשׁ א אֵ ַדע ְספוּרוֹת

ְשׁבָ חָ יו עָ ְצמוּ גְּ דוֹלוֹת וּבְ צוּרוֹת

צּוּרים יְ אוֹרוֹת
כִּ י הוּא בו ֵֹקעַ בַּ ִ

מַ לְ כֵי אֶ ֶרץ וּלְ אֹם יוֹדוּ לְ פָ נָיו

ִאם א יִ בְ נֶה בַ יִ ת שָׁ וְ א עָ ְמלוּ
ב ֹונָיו

וּב ֹו יָרוּץ צַ ִדּיק וְ תָ רוּם ַק ְרנָיו

וּכְ אוֹר בּ ֶֹקר יִ זְ ַרח ָתּא ְֹרנָה עֵ ינָיו

אָדם זְ כֹר בּו ְֹראֶ 
וְ אַ ָתּה בֶ ן ָ

בְּ עו ְֹד חַ י בִּ ימֵ י בְ חוּרוֹתֶ י

זְ כֹר יְ מוֹת ע ֹולָם א תֵ ָדע עִ ֶתּ

כִּ ְמעַ ט ָקט מַ פַּ ח נֶפֶ שׁ ִתּ ְקוָ תֶ 

אֱ נוֹשׁ חָ ִציר יָמָ יו וּכְ י ֶֶרק ֶדּשֶׁ א

זְ כֹר אַל ִתּ ְשׁכַּח א ִת ְהיֶה כְּ נֹשֶׁ ה
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את כְּ תוּבָ ה הֲ א בְּ ָראשֵׁ י
חַ טָּ ְ

עֹבְ ֵרי ְמזִ מּ ֹות נ ְִתּקוּ מו ָֹר ֵשׁי

חֲ מֹל עַ ל נַפְ ְשׁ אַחַ ת אֲ הוּבָ ה

נֵר ה' ִמכִּ סֵּ א ָכבוֹד חֲ צוּבָ ה

אֶ ת פְּ נֵי הָ אָדוֹן ְמאֹד חֲ בִ יבָ ה

נֶפֶ שׁ יְ ָק ָרה וְ רוּחַ ְנ ִדיבָ ה

הֲ א ִהיא חֵ לֶק אֱ לוֹהַּ ִממַּ עַ ל

מַ דּוּעַ אַ ְתּ הוֹפְ כָ הּ לְ סַ ף ַרעַ ל

מַ ה ָתּ ִשׁיב לְ צוּר מו ֵֹדד מַ יִ ם בְּ שַׁ עַ ל

כָּל ְתּשׁוּבוֹתֶ יִ נ ְשׁאֲ רוּ מַ עַ ל

ִאם שׁוֹב ָתּשׁוּב ע ֲֵדי שַׁ ַדּי ִתּבָּ נֶה

הָ פֵ ק ָרצוֹן לִ פְ נֵי שׁ ֹוכֵן ְסנֶה

ְק ָרא אֶ ל אֱ לוֹהַּ וְ הוּא ַי ֲענֶה

יְ שׁוֹבֵ ב נַפְ ְשׁ יִ ֵתּן מַ ע ֲַדנֵּי

אֵ ל הַ נֶּאֱ מָ ן הוּא אֱ הֵ י הָ רוּחוֹת

י ְַשׂבִּ יעַ אוֹתָ הּ נַפְ ִשׁי בְּ צַ ְחצָ חוֹת

וִ ינַהֵ ל אוֹתָ הּ עַ ל מֵ י ְמנוּחוֹת

ה' ָרם ְמהֻ לָּל בַּ ִתּ ְשׁבָּ חוֹת

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט
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ִשׁיר חָ ָדשׁ זַ ְמּרוּ לָאֵ ל אֲ שֶׁ ר שָׁ בַ ת
בְּ סוֹד עַ ם ְקדו ִֹשׁים אֵ לִ י נֶעְ ָרץ בְּ עַ ם ַרבַּ ת
עַ ל כִּ י שָׁ מַ ר דּו ְֹרשֵׁ י יִ חוּד ֹו כְּ בָ בַ ת
מָ ה ַרבּוּ מַ עֲשֶׂ י יְ ָי
מֵ אַחַ ד עָ שָׂ ר חֶ ְשׁוָ ן אֵ ילֵי אֶ ֶרץ ל ְַחפֹּץ ִק ְרבַ ת
וְ הָ ְרסוּ בְּ עֶ בְ ָרתָ ם מוֹשַׁ ב תּ ֹועֲבַ ת
וְ לִ ְשׁאֵ ִרית נַחֲ לָת ֹו הַ צָּ ָרה ַרבַּ ת
הֵ נִיא אֶ ת מַ ְח ְשׁבוֹת עַ ִמּים יְ ָי
וּבְ שֵׁ נִי כִּ ְסלֵו פָּ ְתחָ ה אֶ ֶרץ ַרחֲ בַ ת
וּלְ זֶ ַרע אַבְ ָרהָ ם ִה ִצּיל ִמכְּ אֵ בַ ת
נִפְ לָאָה אַהֲ בָ ת ֹו לִ י מֵ אַהֲ בַ ת
כִּ י א עָ זַ בְ ָתּ דּו ְֹרשֶׁ י יְ ָי
ירת מוֹעֵ ד וְ שַׁ בָּ ת
אֵ ל זָ ַכר ְשׁ ִמ ַ
שָׂ ָריו ִמשָּׁ מָ יו שָׁ לַח בְּ אֵ שׁ לַבַּ ת
לִ ְשׁמֹר אֶ ת ע ֲָדתֵ נוּ כְּ ִאישׁוֹן בַּ ת
אָרץ יְ ָי
מָ ה אַ ִדּיר ִשׁ ְמ בָּ ֶ
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חַ זְּ ֵקנוּ מַ לְ ֵכּנוּ לִ ְראוֹת בְּ טוֹבַ ת
וּבְ נֵה לָנוּ עִ יר ְצבִ י אֶ ֶרץ זָ בַ ת
שׁוּרה בָ  אַהֲ בַ ת
בִּ ְשׁנַת נַפְ ֵשׁנוּ ְק ָ
ִקוִּ ינוּ לִ ישׁוּעָ ְת כָּל הַ יּוֹם יְ ָי
ְקהַ ל ע ֲָד ִתי ִתּ ְקוָ תָ ם לְ ַ רבַּ ת
ִתּ ְס ְמ ֵכם מֵ ִא ְתּ רוּחַ ְנ ִדיבַ ת
וְ ִחישׁ וּגְ אָלֵנוּ ִמיַּד אוֹיְ בַ ת
ִחזְ קוּ וְ גַם ִא ְמצוּ ָכּל הַ ְמיַחֲ לִ ים לַיְ ָי
כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

תקליטור 3
 .1אליו מי הקשה וישלם )חוזאם( /אברהם אבן עזרא
אֵ לָיו ִמי ִה ְק ָשׁה וַ יִּ ְשׁלָם
אָרץ כִּ לָּם
שָׁ מַ יִ ם וָ ֶ
בְּ שַׁ בָּ ת בּ ֹו ִנזְ הָ ִרים עַ מּ ֹו ֻכלָּם
ָלכֵן יִ זְ כּוּ לְ ע ֹולָם שֶׁ כֻּלּ ֹו שַׁ בָּ ת
נו ְֹשׂ ִאים וְ נו ְֹתנִ ים בַּ הֲ לָכוֹת
שׁים ְמלָאכוֹת
וּשׁ ִ
ֵתּשַׁ ע ְ
ימים מֵ אָה בְ ָרכוֹת
בְּ שַׁ בָּ ת מַ ְשׁלִ ִ
ָלכֵן יִ זְ כּוּ לְ ע ֹולָם שֶׁ כֻּלּ ֹו שַׁ בָּ ת
יו ְֹצ ִאים ִשׁעוּר גְּ בוּלֵיהֶ ם
אַלְ פַּ יִ ם אַ מָּ ה ַרגְ לֵיהֶ ם
אַרבַּ ע אַ מּוֹת שֶׁ לָּהֶ ם
בְּ שַׁ בָּ ת חוּץ מֵ ְ
ָלכֵן יִ זְ כּוּ לְ ע ֹולָם שֶׁ כֻּלּ ֹו שַׁ בָּ ת
אַרבַּ ע ְרשׁוּיוֹת ְספוּרוֹת
ְ
הֵ ן הֵ ם בַּ ִמּ ְשׁנָה ְסדוּרוֹת
בְּ שַׁ בָּ ת וְ ִדין עֵ רוּבֵ י חֲ צֵ רוֹת
ָלכֵן יִ זְ כּוּ לְ ע ֹולָם שֶׁ כֻּלּ ֹו שַׁ בָּ ת
בּו ְֹצעִ ים עַ ל ְשׁ ֵתּי כִּ ָכּרוֹת
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מַ פּוֹת ְמכֻסּוֹת ְמפֹאָרוֹת
בְּ שַׁ בָּ ת וּבָ הֶ ן כָּל ִמינֵי פֵ רוֹת
ָלכֵן יִ זְ כּוּ לְ ע ֹולָם שֶׁ כֻּלּ ֹו שַׁ בָּ ת
ָר ִצים לֶאֱ כֹל ָכּל ִמינֵי תַ עֲנוּגִ ים
אוֹכְ לִ ים עוֹף בָּ שָׂ ר וְ ָדגִ ים
בְּ שַׁ בָּ ת ְשׂמֵ ִחים וְ א דוֹאֲ גִ ים
ָלכֵן יִ זְ כּוּ לְ ע ֹולָם שֶׁ כֻּלּ ֹו שַׁ בָּ ת
יקין הַ ְמּנו ָֹרה
הֵ ם מַ ְדלִ ִ
שֶׁ מֶ ן זַ יִ ת זָ  וּבָ ָרה
בְּ שַׁ בָּ ת יִ זְ כּוּ בְ נֵיהֶ ם לַתּו ָֹרה
ָלכֵן יִ זְ כּוּ לְ ע ֹולָם שֶׁ כֻּלּ ֹו שַׁ בָּ ת
יקין כָּל ִמינֵי ְסחו ָֹרה
מַ ְר ִח ִ
סוּרה
גַּם ַדּבֵּ ר ָדּבָ ר אֲ ָ
בְּ שַׁ בָּ ת וְ גַם כָּל מַ חֲ שָׁ בָ ה זָ ָרה
ָל ֵכן יִ זְ כּוּ לְ ע ֹולָם שֶׁ כֻּלּ ֹו שַׁ בָּ ת
חָ זָ ק אֵ ל גָּדוֹל וְ נו ָֹרא
נוֹתֵ ן ְנשָׁ מָ ה יְ תֵ ָרה
ירה
בְּ שַׁ בָּ ת לְ עַ ם בְּ נֵי הַ גְּ בִ ָ
ָלכֵן יִ זְ כּוּ לְ ע ֹולָם שֶׁ כֻּלּ ֹו שַׁ בָּ ת
כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .2יערה עלינו רוח )סוזנאק( /יעקב עבאדי
 .3יום זה לישראל אורה ושמחה )ביאת( /מיוחס להרב יצחק לוריא ,אך כנראה יצחק חנדלי
יוֹם זֶ ה לְ יִ ְשׂ ָראֵ ל

או ָֹרה וְ ִשׂ ְמחָ ה

שַׁ בָּ ת ְמנוּחָ ה
קּוּדים
ִצוִּ יתָ פִּ ִ

בְּ מַ עֲמַ ד ִסינַי

שַׁ בָּ ת וּמ ֹוע ֲִדים

לִ ְשׁמֹר בְּ כָל שָׁ נַי

ַלעֲרוֹ לְ פָ נַי

מַ ְשׂאֵ ת וַ אֲ רוּחָ ה

שַׁ בָּ ת ְמנוּחָ ה

30
חֶ ְמ ַדּת הַ לְּ בָ בוֹת

בוּרה
לְ אֻ מָּ ה ְשׁ ָ

לִ נְפָ שׁוֹת ִנכְ אָבוֹת

ְנשָׁ מָ ה יְ תֵ ָרה

לְ נֶפֶ שׁ ְמצֵ ָרה

י ִָסיר אֲ נָחָ ה

שַׁ בָּ ת ְמנוּחָ ה
ִק ַדּ ְשׁ ָתּ בֵּ ַרכְ ָתּ

אוֹת ֹו ִמכָּ ל י ִָמים

בְּ שֵׁ שֶׁ ת כִּ לִּ יתָ

ְמלֶאכֶת ע ֹול ִָמים

ֲגוּמים
בּ ֹו מָ ְצאוּ ע ִ

הַ ְשׁ ֵקט וּבִ ְטחָ ה

שַׁ בָּ ת ְמנוּחָ ה
לְ ִאסּוּר ְמלָא ָכה

ִצוִּ יתָ נוּ נו ָֹרא

אֶ זְ כֶּה הוֹד ְמלוּכָ ה

ִאם שַׁ בָּ ת אֶ ְשׁמו ָֹרה

אַק ִריב שַׁ י לַמּו ָֹרא
ְ

ִמנְחָ ה מֶ ְר ָקחָ ה

שַׁ בָּ ת ְמנוּחָ ה
וְ ִשׁיר אֶ ע ֱָר לָ

בְּ נִגּוּן וּנְ עִ ימָ ה

מוּל ִתּפְ אֶ ֶרת גּ ְָדלָ

נַפְ ִשׁי לְ  כָּמַ הּ

לִ ְס ֻגלָּה ְתּ ִמימָ ה

ַקיֵּם הַ בְ טָ חָ ה

שַׁ בָּ ת ְמנוּחָ ה
ְרצֵ ה ְתּפִ לּ ִָתי

כְּ מ ֹו ָק ְרבַּ ן נ ְַחשׁוֹן

וְ יוֹם ְמנוּחָ ִתי

בְּ ִרנָּה וּבְ שָׂ שׂוֹן

חָ בִ יב כְּ בַ ת ִאישׁוֹן

בְּ רֹב הַ ְצלָחָ ה

שַׁ בָּ ת ְמנוּחָ ה
יִ ְשׁעֲִ קוִּ ינוּ

יָהּ אַ ִדּיר אַ ִדּ ִירים

בֶּ ן ָדּוִ ד מַ לְ כֵּנוּ

ְשׁלַח נָא לָעִ בְ ִרים

וְ יִ ְק ָרא לִ ְדרו ִֹרים

ֶרוַ ח וַ הֲ נָחָ ה

שַׁ בָּ ת ְמנוּחָ ה
אָ נָּא עֶ לְ יוֹן נו ָֹרא

הַ בִּ יטָ ה עָ ְניֵנוּ

פְּ ֵדנוּ בִּ ְמהֵ ָרה

חָ נֵּנוּ וַ ֲענֵנוּ

שַׂ מַּ ח נַפְ שֵׁ נוּ

בְּ אוֹר וְ ִשׂ ְמחָ ה

שַׁ בָּ ת ְמנוּחָ ה
חַ ֵדּשׁ ִמ ְק ָדּשֵׁ נוּ

זָ כְ ָרה נֶחֱ ֶרבֶ ת

31
טוּבְ  מו ִֹשׁיעֵ נוּ

ְתּנָה ַל ֶנּעֱצֶ בֶ ת

בְּ שַׁ בָּ ת יוֹשֶׁ בֶ ת

וּשׁבָ חָ ה
בִּ זְ ִמיר ְ

שַׁ בָּ ת ְמנוּחָ ה
זְ כוֹר ָקדוֹשׁ לָנוּ

בִּ זְ כוּת יִ ְק ַרת הַ יּוֹם

ְשׁמוֹר נָא אוֹתָ נוּ

בְּ יוֹם זֶ ה וּבְ כָל יוֹם

דּו ִֹדי צַ ח וְ אָיוֹם

ָתּבִ יא ְרוָ חָ ה

שַׁ בָּ ת ְמנוּחָ ה
ק ֹול ִרנָּה וִ ישׁוּעָ ה

לְ יִ ְשׂ ָראֵ ל הַ ְשׁ ִמיעָ ה

בְּ בֹא חֶ זְ יוֹן ְתּשׁוּעָ ה

צוּר מַ ְצ ִמיחַ יְ שׁוּעָ ה

אוֹר ִשׁ ְמ ִשׁי הוֹפִ יעָ ה

ָתּ ִמיד הַ זְ ִריחָ ה

שַׁ בָּ ת ְמנוּחָ ה
כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .4יודוך רעיוני )נאוה( /ישראל נג'ארה -צפת מאה 16
יוֹדוַּ רעְ י ֹונַי ה 'רוֹעִ י

בְּ יוֹם שַׁ בַּ ת ק ֶֹדשׁ יוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י

יוֹם אֲ שֶׁ ר כִּ לִּ יתָ בּ ֹו ָכּל ְמלַאכְ ֶתּ

אוֹמַ ר כִּ י שָׂ ִריתָ עַ ל ָכּל זוּלָתֶ 

וּמַ ע ֲִשׂים עָ ִשׂיתָ אֵ ין לְ בַ לּוֹתֶ 

לִ י בֶ ן אֲ מָ תֶ ִ חישׁ לְ הַ ְרגִ יעִ י

ְשׁבִ יעִ י בָ חַ ְר ָתּ ִמ ָכּל הַ ִמּ ְנ ָינִים

וְ אוֹת ֹו ִק ַדּ ְשׁ ָתּ בְּ שָׁ בוּעוֹת וְ שָׁ ִנים

ִחישׁ אֲ שֶׁ ר נָשָׂ אתָ לְ גֶזַ ע אֱ מוּנִ ים

אָר ִחי וְ ִרבְ עִ י
וּפְ ֵדם מֵ אֲ ס ֹונִים ְ

ְרצֵ ה בִ ְמנוּחָ ִתי יוֹם זֶ ה יוֹם ְמנוּחָ ה

וּבְ יוֹם עֲבו ָֹד ִתי הַ ְמצֵ א לִ י הָ ְרוָ חָ ה

וְ הָ כֵן לִ ְשׁבִ יתָ ִתי מַ ְשׂאֵ ת וַ אֲ רוּחָ ה

וְ שָׂ שׂוֹן וְ ִשׂ ְמחָ ה יִ ְהיוּ שַׁ עֲשׁוּעִ י

אֵ ל ע ֹולָם ְשׁכֻּלּ ֹו שַׁ בָּ ת ְתּזַ כֵּנוּ

וְ נ ְֵר בְּ ִהלּ ֹו ִשׂים אוֹר בַּ ע ֲֵדנוּ

וְ אֶ ל ִמ ְשׁ ַכּן ִשיה ָתּשׁוּב ַתּ ֲעלֵנוּ

ְמהֵ ָרה ֲע ֵנ ִנּי א ֹו ִרי וְ יִ ְשׁעִ י

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .5יה מַ סֵּ י ֵכּבִ ין )ביאת( /דוד ב"ר פארדו
 .6יודוך מלך דר במרומים )ביאת/נאוה( /מרדכי עבאדי )סימן(
יוֹדוּ מֶ לֶָ דּר בַּ ְמּרו ִֹמים

עֶ לְ יוֹן ַנ ֲעלָה ָרם עַ ל ָכּל ָר ִמים

בְּ יוֹם ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ִמכָּ ל הַ יּ ִָמים

לְ עַ ם בָּ חַ ְר ָתּ ק ֶֹדשׁ יִ ְשׂ ָראֵ ל
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סַ פְּ רוּ רֹנּוּ יַחַ ד ְתּ ִהלּוֹת

בְּ רֹן פֶּ ה צַ ח בְּ ִשׁיר הַ מַּ עֲלוֹת

לְ ִסבַּ ת ִסבּוֹת עִ לַּת הָ עִ לּוֹת

עוֹשֶׂ ה גְ דוֹלוֹת אוֹר נֵר יִ ְשׂ ָראֵ ל

בִּ ינוּ ִד ְרשׁוּ מֵ עַ ל סֵ פֶ ר ְוּראוּ

אוֹתוֹת אֵ ל מָ ה ָרמוּ מַ ה נִּפְ לְ אוּ

ֻכּלָּם בְּ חָ כְ מָ ה לְ סַ פֵּ ר נִלְ אוּ

ְקצוֹת ְדּ ָרכָיו ִאישֵׁ י יִ ְשׂ ָראֵ ל

יוֹם כִּ י ב ֹו שָׁ בַ ת אֲ זַ י ָתּ ֹרנָּה

ַדּעַ ת ִשׂפְ תֵ י ֶכם בְּ ִא ְמ ֵרי בִּ ינָה

חַ ְס ֵדי אֵ ל וּגְ בוּרוֹתָ יו ִמי מָ נָה

יְ ַקר ִתּפְ אֶ ֶרת נֶצַ ח יִ ְשׂ ָראֵ ל

ִמי יוּכַל סַ פֵּ ר אֶ ת כְּ בוֹד הוֹד ֹו

יְ הַ לֵּל ִאישׁ מֵ עָ פָ ר יְ סוֹד ֹו

לוּלֵא כִּ י הוּא חָ לַק ִמכְּ בוֹד ֹו

כֵּן ְדּבַ ר מַ לְ כוּת י ִָשׁיר יִ ְשׂ ָראֵ ל

נָא הַ גְּ בָ ִרים אַ ְנ ֵשׁי ְס ֻגלָּה

ִחזְ קוּ עִ ְמדוּ בְּ בֵ ית אֵ ל בַּ לַּיְ לָה

בִּ ְשׂ ַכר ֹזאת אֵ ל חַ י י ִָחישׁ
גְּ אֻ לָּה

לְ ִציּוֹן גּוֹאֵ ל גְּ אַל יִ ְשׂ ָראֵ ל

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .7אנֹכי שמי ה' )נהוונד( /דויד דיין
אָנֹכִ י ְשׁ ִמי יְ ָי

ֵיתי בְ ִסינַי
אֲ שֶׁ ר נִגְ ל ִ

יתי לְ עַ ם הֲ מ ֹונַי
ִצוִּ ִ

א יִ ְהיֶה לְ  עַ ל פָּ נָי

נו ֵֹקם עָ וֹן אָב עַ ל בָּ נִים

לְ א ֶֹר י ִָמים וְ שָׁ נִ ים

לְ עוֹבְ ֵדי פֶ סֶ ל וְ שׁוֹנִ ים

הים יְ ָי
זוּלַת אֱ ִ

יְ שַׁ לֵּם לָהֶ ם פָּ ֳעלָם

שַׁ ַדּי צַ ִדּיק יְ סוֹד ע ֹולָם

אַמ ִטיר בִּ גְ בוּלָם
גָפְ ִרית אֵ שׁ ְ

כָּל נוֹשֵׂ א ָשׁוְ א שֵׁ ם יְ ָי

דּו ְֹרשֵׁ י הָ אֵ ל עַ ם ְקדוֹשׁ ֹו

זִ כְ רוּ שַׁ בָּ ת לְ ַק ְדּשׁ ֹו

וּמשַׁ ְמּר ֹו בְּ ָכל נַפְ שׁ ֹו
ְ

י ֵָרצֶ ה לִ פְ נֵי יְ ָי

וְ אֶ ת אָב וָ אֵ ם ְתּ ַכבֵּ ד

וְ אַל ְתּ ִהי כְּ שֶׂ ה אוֹבֵ ד

א ִת ְרצַ ח וְ א ְתאַ בֵּ ד

כָּל נֶפֶ שׁ בָּ ָרא יְ ָי

יטיבוּ
ַדּ ְרכֵי ֶכם אַ ֶתּם הֵ ִ

א ִתנְאֲ פוּ א ִתגְ נֹבוּ
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וּלְ עוֹלְ מֵ י עַ ד א תָ שׁוּבוּ

מֵ אַחֲ ֵרי אֵ ל יְ ָי

ְדּ ָרכַי ְשׁמֹר וֶ ְחיֶה

וְ עֵ ד שֶׁ ֶקר א ִת ְהיֶה

וְ א תַ ְחמֹד כְּ ָכל ג ֹויֵי

כִּ י הֵ ם א בָ חַ ר יְ ָי

יוֹם שַׁ בָּ ת בּ ֹו תָ נוּחַ

ע ֹולַת ָתּ ִמיד לִ זְ ֹבּחַ

וּב ֹו ַתּ ְק ִריב ֵריחַ נִיחוֹחַ

ָק ְרבָּ ן הוּא לַיְ ָי

יַיִ ן מָ תוֹק בּ ֹו ְת ַק ֵדּשׁ

בְּ יוֹם שַׁ בָּ ת ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ

וְ ִדבְ ֵרי תו ָֹרה ְתחַ ֵדּשׁ

לְ ָרצוֹן לִ פְ נֵי יְ ָי

חָ זָ ק לְ ִשׁ ְמְ מיַחֲ לִ ים

חֲ צוֹת )בְּ עוֹד( לַיְ לָה
ְמהַ לְּ לִ ים

תּוֹ נְ וֵ ה ק ֶֹדשׁ ִהלּוּלִ ים

יְ בָ ְרכוּ שֵׁ ם יְ ָי

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .8עורי נצורה כבבת )נאוה/ביאת( /הרב מנשה סתהון
 .9רם אור גדול נעלם )נאוה( /רפאל ענתבי -ארם צובה -מצרים ,מאה 19
ָרם אוֹר גָּדוֹל נֶעְ לָם

כֶּתֶ ר מַ כְ ִתּיר ע ֹולָם

בְּ חָ כְ מָ ה עָ שָׂ ה ע ֹולָמוֹת ֻכּלָּם
ִמבִּ ינָה הֵ ִאיר

לְ כִ סֵּ א ָכבוֹד יַזְ ִהיר

בְּ חַ ְסדּ ֹו אָמַ ר ע ֹולָם יִ בָּ נֶה

בוּרה ְשׁבָ חָ יו ִמי יִ ְמנֶה
נ ְֶאזָ ר בִּ גְ ָ

פֶּ ה כָל בִּ ְריָה ְתּהַ לֶּלְ  צוּר ִתּפְ אֶ ֶרת

ָלנֶצַ ח כָּל בּ ֶֹקר ִשׁיר אוֹמֶ ֶרת

ִמזִּ יו הו ְֹד כָּל הָ ע ֹולָם מַ זְ הֶ ֶרת
וִ יסוֹד ע ֹולָם צַ ִדּיק

בְּ ָרכָה בָּ הּ י ִָריק

וְ יִ ְמ בָּ הּ מַ לְ כוּת לְ ע ֹולָם
אֵ ל הַ בּו ֵֹרא שָׁ מַ יִ ם

יָצַ ר מַ לְ אֲ כֵי מַ חֲ נַיִ ם

מֵ הֶ ם מֵ אֵ שׁ וּמַ יִ ם

וְ חַ יּוֹת וְ אוֹפַ נִּ ים וְ אֶ ְראֶ לָּם

בְּ שֵׁ שׁ עָ שָׂ ה ע ֹולָמ ֹו

אָדם בְּ צַ לְ מ ֹו
וְ יָצַ ר ָ

כּ ֹולֵל ָכּל ְנשָׁ מוֹת עִ מּ ֹו
בְּ אָחוֹר וּפָ נִ ים הֵ ם עו ְֹמ ִדים ֻכּלָּם
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ָק ָרא ל ֹו יוֹם הַ שַּׁ בָּ ת

וְ יוֹם ְשׁבִ יעִ י שַׁ בָ ת
נְתָ נ ֹו לְ עַ מּ ֹו לָעַ ד ע ֹולָם

שַׁ בָּ ת כְּ ִהלְ כָת ֹו

אַ ְשׁ ֵרי ִאישׁ הַ שּׁוֹמֵ ר

וְ הָ אֵ ל ל ֹו עֵ זֶ ר

נו ְֹתנִ ים ל ֹו נַחֲ לָה בְּ לִ י מֵ צֶ ר
בְּ כָל ֶרגַע וּבְ עֵ ת אַנְחָ ת ֹו

הַ שֵּׁ ם ֲעוֹנ ֹו יִ ְמחוֹל

הַ שּׁו ְֹמר ֹו ִמ ִדּבּוּר חֹל
יְ מַ הֵ ר גּוֹאֵ ל וּבִ ְניַן אוּלָם
'נוסח השיר על פי' שירה חדשה
כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

( פתיחה )תהלים צב.10
1 A Psalm, a Song. For the sabbath day.

. לְ יוֹם הַ שַּׁ בָּ ת,א ִמזְ מוֹר ִשׁיר

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

. עֶ לְ יוֹן לְ הֹדוֹת לַיהוָ ה; וּלְ זַ מֵּ ר לְ ִשׁ ְמ,ב טוֹב

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

. בַּ לֵּילוֹת,; וֶ אֱ מוּנ ְָתג לְ הַ גִּ יד בַּ בּ ֶֹקר חַ ְס ֶדּ

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

.נָבֶ ל; ֲעלֵי ִהגָּיוֹן בְּ כִ נּוֹר- וַ ֲעלֵי,עָ שׂוֹר-ד ֲעלֵי

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

; בְּ מַ עֲשֵׂ י י ֶָדיֶה כִּ י ִשׂמַּ ְח ַתּ ִני יְ הוָ ה בְּ פָ ֳעל
.אֲ ַרנֵּן

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

 עָ ְמקוּ, יְ הוָ ה; ְמאֹדגּ ְָדלוּ מַ עֲשֶׂ י-ו מַ ה
.מַ ְח ְשׁבֹתֶ י

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

-יָבִ ין אֶ ת-א ,א י ֵָדע; וּכְ ִסיל ,בַּ עַ ר-ז ִאישׁ
.זֹאת

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.

 ֹפּ ֲעלֵי- ָכּל, וַ יּ ִָציצוּ, כְּ מ ֹו עֵ שֶׂ ב,ח בִּ פְ רֹחַ ְרשָׁ עִ ים
.עַ ד- לְ ִהשָּׁ ְמ ָדם ע ֲֵדי:אָוֶ ן

9 But Thou, O LORD, art on high for
evermore.
10 For, lo, Thine enemies, O LORD, for,
lo, Thine enemies shall perish: {N}
all the workers of iniquity shall be

. לְ ֹעלָם יְ הוָ ה--ט וְ אַ ָתּה מָ רוֹם
 ִה ֵנּה אֹיְ בֶ י- כִּ י-- יְ הוָ ה,י כִּ י ִהנֵּה אֹיְ בֶ י
:יֹאבֵ דוּ
. ֹפּ ֲעלֵי אָוֶ ן- כָּל,יִ ְתפָּ ְרדוּ
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scattered.
תי ,בְּ שֶׁ מֶ ן ַר ֲענָן.
יא וַ ָתּ ֶרם כִּ ְראֵ ים ַק ְרנִי; בַּ ִ

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

שׁוּרי:
יב וַ ַתּבֵּ ט עֵ ינִי ,בְּ ָ
בַּ ָקּ ִמים עָ לַי ְמ ֵרעִ יםִ --תּ ְשׁמַ עְ נָה אָזְ נָי.

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.

יג צַ ִדּיק ,כּ ַָתּמָ ר יִ פְ ָרח; כְּ אֶ ֶרז בַּ לְּ בָ נוֹן יִ ְשׂגֶּה.

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

יד ְשׁתוּלִ ים ,בְּ בֵ ית יְ הוָ ה; בְּ חַ ְצרוֹת אֱ הֵ ינוּ
יַפְ ִריחוּ.

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

טו עוֹד ,יְ נוּבוּן בְּ שֵׂ יבָ ה; ְדּשֵׁ נִים וְ ַר ֲענַנִּ ים יִ ְהיוּ.

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

צוּרי ,וְ א-עלתה
ִ
טז לְ הַ גִּ יד ,כִּ י-יָשָׁ ר יְ הוָ ה;
)עַ וְ לָתָ ה( בּ ֹו.

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

 .11שלום וצדק נשקו )חוסיני( /הרב שלמה לניאדו -חלב ,מאה 19-20
שָׁ לוֹם וָ צֶ ֶדק נָשָׁ קוּ

ָתּ ִמיד י ְַח ָדּו יְ דֻ בָּ קוּ

י ִָמין עַ ל ְשׂמֹאל חֻ בָּ קוּ

אַ פִּ ְריוֹן עָ שָׂ ה ְשׁמֹה

לְ שֵׁ ם כְּ בוֹד מַ לְ ַכּת ְשׁבָ א

וַ עֲטֶ ֶרת זְ הַ ב ְשׁבָ א

גְּ ד ֹולָה כָּ ל חָ כְ מַ ת ְשׁבָ א

וַ ֵתּ ֶרב חָ כְ מַ ת ְשׁמֹה

מַ ִשּׁיב רוּחַ מו ִֹריד גֶּשֶׁ ם

בְּ תוֹ חוֹתָ ם הוּא הַ גֶּשֶׁ ם

ֵתּבָ ה קוֹלְ טָ ת ֹו עָ צַ ר שֵׁ ם

ִהיא בַ ת שֶׁ בַ ע אֵ ם ְשׁמֹה

ִהנֵּה מַ ה טוֹב וּמַ ה נָעִ ים

אַחים יַחַ ד ֵרעִ ים
שֶׁ בֶ ת ִ

חָ תָ ן ַכּלָּה שַׁ עֲשׁוּעִ ים

אָז וַ יִּ ְתחַ ֵתּן ְשׁמֹה

חַ זְּ ֵקנוּ אַ ְמּצֵ נוּ

חַ ְס ְדּ אֵ ל ַק ְדּמֵ נוּ

הו ִֹשׁיעֵ נוּ ִמצָּ ֵרינוּ

וַ יְ ג ֵַדּל אֶ ת שֵׁ ם ְשׁמֹה

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

כל הזכויות שמורות © SEPHARDIC PIZMONIM PROJECT

 .2חי ונעלם )נהוונד( /חיים שאול עבוד -חלב -ירושלים ,מאה 20
חַ י וְ נֶעְ לָם לִ כְ בוֹד ֹו בָּ ָרא הָ ע ֹולָם

וּמַ לְ כוּת ֹו עִ ם ָדּר וְ ָדר

מַ לְ כוּת עָ לַם

מַ לְ אֲ כֵי מָ רוֹם

עִ ם עַ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל יַחַ ד ֻכּלָּם

וּמפָ אֲ ִרים
ישׁים ְ
ל ֹו מַ ְק ִדּ ִ

יָעִ ידוּ וְ יַגִּ ידוּ

מוּל הֲ ָדר ֹו יִ ְרעֲדוּ

שֵׁ שֶׁ ת י ִָמים עָ שָׂ ה הָ אֵ ל

רוּאים
שָׁ מַ יִ ם גַּם בְּ ִ
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מַ עֲשָׂ יו הֵ ם ִנפְ ל ִָאים
ִהבְ ִדּילָנוּ בְּ אוֹתוֹת ִמ ָכּל ִנבְ ָרא

וּמילָה
שַׁ בָּ ת ִ

וְ גַם ְתּפִ לִּ ין ַלעֲטָ ָרה

אָרה
ִהנ ְִחיל לְ עַ ם ִתּפְ ָ

ִשׁ ְמרוּ שַׁ בָּ ת כַּהֲ ָל ָכה

בּ ֹו ִת ְמ ְצאוּ בְּ ָרכָ ה

אַ ֶתּם וּבְ נֵי ֶכם וְ עַ בְ ֵדי ֶכם

א תַ עֲשׂוּ ְמלָא ָכה

חַ זֵּ ק גֵּוִ י אֵ ל נו ָֹרא

וֶ ְהיֵה לִ י לְ עֶ זְ ָרה

צוּרי
וְ ֶיע ֱַרב ִשׁ ִירי לְ ִ 

בְּ תוְֹ קהַ ל עוֹבֵ ד יָהּ

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .3מלא פי שירה וזמרה )ג'הרכא( /מאיר )סימן(
ירה וְ זִ ְמ ָרה
מָ לֵא פִ י ִשׁ ָ

לִ כְ בוֹד שַׁ בָּ ת

ִהיא מַ לְ כְּ תָ א יָפָ ה בָּ ָרה

פְּ נֵי שַׁ בָּ ת

חַ י חַ י ִשׁירוּ זַ ְמּרוּ אֲ הוּבִ ים

ירי שַׁ בָּ ת
ִשׁ ֵ

אָז יִ ְשׂ ְמחוּ ִשׂ ְמחַ ת ֵרעִ ים

בְּ יוֹם הַ שַׁ בָּ ת

אֶ ְשׁכּוֹל הַ כֹּפֶ ר בַּ שֵׂ ר נָא

יוֹם ְמנוּחָ ה

ימנָא
בִּ זְ כוּת מֹשֶׁ ה ַרעְ יָא ְמהֵ ְ

נָא הַ ְצלִ יחָ ה

חַ י חַ י הו ִֹשׁיעָ ה נָּא גְּ אַל נָא

הַ ְמ ִציא ְמנוּחָ ה

ירה וּ ְנ ַר ְנּנָה
אָז נ ִָשׁ ָ

לָנוּ הַ ְרוָ חָ ה

ש לָנוּ
י ִָחיד ַרחֲ מָ ן פְּ ר ֹו ֹ

סֻ כַּת שָׁ לוֹם

ַקבְּ צֵ נוּ לִ זְ בוּלֵנוּ

עִ יר הַ שָּׁ לוֹם

וּשׁלַח לָנוּ ְמ ִשׁיחֵ נוּ
חַ י חַ י ְ

מֶ לֶך שָׁ לוֹם

בִּ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינוּ

אֲ דוֹן הַ ָשּׁלוֹם

חַ זֵּ ק חֶ בְ ַרת ָכּל יִ ְשׂ ָראֵ ל

ָק ִמים בַּ לֵילוֹת

וְ ָלנֶצַ ח שָׁ ְמ ֵרם הָ אֵ ל

בְּ רֹב בְּ ָרכוֹת

חַ י חַ י יִ ְראוּ בְּ בִ נְ יַן ִמ ְק ַדּשׁ
אֵ ל

י ְַק ִריבוּ עוֹלוֹת

יִ זְ כּוּ לְ ע ֹולָם ִחבַּ ת אֵ ל

כֻּלּ ֹו שַ בָּ תוֹת

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

אֶ שָּׂ א לִ בִּ י אֶ ל כַּפַּ יִ ם

אֶ ל אֵ ל יוֹשֵׁ ב בַּ שָּׁ מַ יִ ם

עֶ ֶרב בּ ֶֹקר צָ הֳ ָריִ ם

ִנ ְדבוֹת פִּ י ְרצֵ ה נָא ה '

לְ נִפְ לְ אוֹתָ יו עָ שָׂ ה זֵ ֶכר

הָ אֵ ל חַ ְס ֵדי אָבוֹת ז ֹו ֵכר

לִ גְ בוּרוֹתָ יו אֵ ין חֵ ֶקר

וְ אֵ ין ָקדוֹשׁ ַכּה '

יָהּ אֵ ל ֵדּעוֹת ַדּעַ ת ח ֹונֵן

לְ  אָ שׁוּב וְ אֶ ְתבּ ֹונֵן

ְסלַח חֶ ְט ִאי גּוֹאֵ ל כּ ֹונֵן

נָא ְרפָ אֵ נִי ה '

הַ שָּׂ ם נַפְ שֵׁ נוּ בַּ חַ יִּ ים

וּשׁנוֹת חַ יִּ ים
ֵתּן טַ ל מָ טָ ר ְ

וּק ָרא ְדרוֹר ל ְַשּׁבוּיִ ים
ְ

וְ ִציר לִ ְקבֹּץ עַ ם ה '

וְ הוּא יִ ְשׁפֹּט וְ גַם י ִָשׂים

יוֹעֵ ץ וַ חֲ ַכם חֲ ָר ִשׁים

שׁוֹפְ ִטים וְ שׁו ְֹט ִרים שׂוֹם ָתּ ִשׂים

לִ ְשׁפֹּט ִמ ְשׁפְּ טֵ י ה '

שָׂ שׂוֹן ִשׂ ְמחָ ה לְ בֵ ן י ִַקּיר

זֵ ִדים ָק ִמים עָ לַי ַתּעְ ִקיר

יקים
ִמ ְשׁעָ ן ִמבְ טָ ח לַצַּ ִדּ ִ

בּ ֹונֵה יְ רוּשָׁ לַיִ ם ה '

חַ זֵּ ק קֹוֵ י אֵ ל מו ִֹשׁיעַ

צֶ מַ ח ָדּוִ ד ִחישׁ ַתּ ְצ ִמיחַ

אֵ ל ְתּפִ לַּת כֹּל שֹׁמֵ עַ

אֶ ת קוֹלִ י יִ ְשׁמַ ע ה '

ְרצֵ ה נָא אֶ ת ְתּפִ לּ ִָתי

וְ הָ שֵׁ ב לִ י עֲבו ָֹד ִתי

יד ִתי
לְ  תּו ֶֹדה יְ ִח ָ

שָׁ לוֹם לְ עַ ם בֵּ ַר ה '

נוסח השיר על פי 'שירה חדשה'
כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .5יה אלה מלכות עלם )חוסיני( /ישראל נג'ארה
 .6יה רבון עלם א' )ראסט( /ישראל נג'ארה -צפת ,מאה 16
יָהּ ִרבּוֹן עָ לַם וְ עַ לְ מַ יָּא
אַנ ְְתּ הוּא מַ לְ כָּא מֶ לֶ מַ לְ ַכיָּא
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בוּר ָתּ וְ ִת ְמהַ יָּא
עוֹבָ ֵדי גְ ְ
ְשׁפַ ר קֳ ָדמַ י לְ הַ חֲ וַ יָּא
ְשׁבָ ִחין אֲ סַ ֵדּר צַ פְ ָרא וְ ַר ְמשָׁ א
לָ אֱ לָהָ א ַק ִדּישָׁ א בְּ ָרא כָ ל נַפְ שָׁ א
ישׁין וּבְ נֵי אֱ נָשָׁ א
עִ ִירין ַק ִדּ ִ
חֵ יוַ ת בָּ ָרא וְ עוֹף ְשׁמַ יָּא
ַרבְ ְרבִ ין עוֹבָ ָד וְ תַ ִקּיפִ ין
מַ כִּ יָ רמַ יָּא זַ ִקּיף כְּ פִ יפִ ין
לוּ יְ ִחי גְ בַ ר ְשׁ ִנין אַלְ פִ ין
חוּשׁבְּ ַניָּא
בוּר ָתּ בְּ ְ
לָא יֵעוּל גְּ ְ
אֱ לָהָ א ִדּי לֵיהּ יְ ָקר ְוּרבוּתָ א
אַריָוָ תָ א
פְּ רוֹק יַת עָ נִָ מפֻּם ְ
וְ אַ פֵּ יק יַת עַ מָּ ִ מגּ ֹו גָּלוּתָ א
עַ מָּ ִ דּי בְ חַ ְר ְתּ ִמ ָכּל אֻ מַּ יָּא
לְ ִמ ְק ָדּשָׁ  תּוּב וּלְ ק ֶֹדשׁ קֻ ְד ִשׁין
רוּחין וְ נַפְ ִשׁין
אֲ תַ ר ִדּי בֵ יהּ יֶחֱ דוּן ִ
וִ יזַ ְמּרוּן לִָ שׁ ִירין וְ רֲ חֲ ִשׁין
ירוּשׁלֵם ַק ְר ָתּא ְדשֻׁ פְ ַריָּא
ְ
בִּ
תרגום :
יה אדון כל העולמים
אתה הוא מלך מלכי המלכים
מעשי גבורותיך ונפלאותיך
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
כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .7יה רבון עלם ב' )ראסט( /ישראל נג'ארה -צפת -מאה 16
ראה/י הטקסט לעיל
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אֲ נִי אֲ סַ פֵּ ר

בְּ ִא ְמ ֵרי שֶׁ פֶ ר

מ ֹונֶה וְ סוֹפֵ ר

יֹשֶׁ ר אֲ מָ ִרים
נִיבִ י אֵ ל יִ ְרצֶ ה

וְ אֵ לַי י ְַמצֵ א

אֶ ת אֲ שֶׁ ר אֶ פְ צֶ ה

בְּ ִהלְ כוֹת שַׁ בָּ ת
ֹענֶג נִ ְק ָרא

אָרח לְ חֶ בְ ָרה
ַ

וְ אֵ שׁ הַ זָּ ָרה

א טוֹב מַ בְ עִ ִירים
הַ לָּמֵ ד תּו ָֹרה

לְ אוֹר א יִ ְק ָרא

יַטֶּ ה בִ ְמהֵ ָרה

מַ ְדלִ יק בְּ שַׁ בָּ ת
וּמעַ בֵּ ד
וְ צָ ד ְ

הוּא כְּ שֶׂ ה אוֹבֵ ד

וּמ ַכבֵּ ד
מוֹחֵ ק ְ

סוּרים
הֵ מָּ ה אֲ ִ
אַף הַ ְמּשַׁ מֵּ ר

וְ הַ ְמּעַ מֵּ ר

וּמ ַר ֵקּד מֵ ימֵ ר
ְ

וּמחַ לֵּל שַׁ בָּ ת
ְ
ְמ ַכבֶּ ה מַ בְ עִ יר
ִמ ְק ָדּשׁ מֻ ָתּ ִרים

חֲ מַ ת אֵ ל יָעִ יר

אַ  ח ֹולֶה צָ עִ יר
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רו ֵֹדף לִ ְרצֹחַ

הַ צֵּ ל בְּ כֹחַ

מֻ ָתּר לִ בְ רֹחַ

חוּץ ְתּחוּם שַׁ בָּ ת
ִדּבּוּר הוּא אָסוּר

בְּ לָאו א תָ סוּר

וּלְ תוֹכַ חַ ת סוּר

אֶ ת ק ֹולָ הָ ִרים
כּוֹתֵ ב או ִֹתיּוֹת

וּמחַ ֵתּ חֻ לְ יוֹת
ְ

וּמַ פְ ִשׁיט ֵשׂיוֹת

גּוֹזֵ ז בְּ שַׁ בָּ ת
י ְַק ִריב ָק ְרבָּ נ ֹו

ִאם הֶ עְ לִ ים עֵ ינ ֹו

וְ עַ ל זְ דוֹנ ֹו

אוֹת ֹו הֶ חֱ ִרים
בִּ ְמלָאכוֹת מֵ ֵקל

סָ קֹל יִ סָּ ֵקל

וְ אַ ְ מ ַקלְ ֵקל

פָּ טוּר בְּ שַׁ בָּ ת
נ ִָשׁים חַ יָּבוֹת

בְּ ִקדּוּשׁ לִ ְשׁבּוֹת

ַתּכְ ִשׁיט זְ הָ בוֹת

זוּרים
צֵ את בּ ֹו ְנ ִ
א בֶ גֶד ִתּ ְק ַרע

שָׂ ֶדה א ִתזְ ַרע

אַל ְתּ ִהי בְ ַרע

לִ ְסתֹּר בְּ שַׁ בָּ ת
יוֹם בּ ֹו מוֹהֲ לִ ין

מַ ְרבִּ ין ַתּבְ ִשׁילִ ין

וְ ַרק אֵ ין צוֹלִ ין

בָּ שָׂ ר וְ תו ִֹרים
עֲשׂוֹת ְשׁפָ ִטים

בְּ שֵׂ עָ ר מו ְֹר ִטים

גַּם טוֹחֵ ן ִח ִטּים

בּו ְֹר ִרים וְ זו ִֹרים
קוֹצֵ ר וְ חו ֵֹרשׁ

וּמשָׁ ֵרשׁ
וְ ָדשׁ ְ

לָשׁ אוֹפֶ ה פּו ֵֹרס

עַ ל אֵ שׁ בְּ שַׁ בָּ ת
וּמו ִֹציא מַ שָּׂ א

ֲעוֹנ ֹו יִ שָּׂ א

גַּם עַ ל הַ כְ נָסָ ה

מֻ זְ הָ ר בְּ שַׁ בָּ ת
בִּ ְרשׁוּת הָ ַרבִּ ים

ִטלְ טוּל חַ יָּבִ ים

תּו ָֹרה וּכְ תוּבִ ים

יַחַ ד ִנ ְס ָק ִרים
עַ בְ ָדּ וּבְ הֶ ְמ ָתּך

יָנוּחוּ ִא ָתּ

וּשׂ ֵדה ִמ ְקנָתָ 
ְ

אַל ֵתּת לִ ְשׂכִ ִירים
בִּ ְניָן א ִתבְ נֶה ִק ְניָן

א ִת ְקנֶה

וְ א ְתעַ נֶּה

נֶפֶ שׁ בְּ שַׁ בָּ ת
או ֵֹרג בְּ ג ִָדים

צוֹבֵ עַ מַ ְא ִדּים

וּבְ פַ ִטּישׁ רו ִֹדים
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סוּרים
ֻכּלָּם אֲ ִ
ָדּבָ ר א נ ְִתכָּ ן

וְ ל ְַמּסֻ ָכּן

א תָ סוּר ִמכָּ אן

ְשׁחוֹט בְּ שַׁ בָּ ת
י ֹול ֵָדה מֻ ֶתּ ֶרת

טַ בּוּר קוֹשֶׁ ֶרת

אָח ְמבַ עֶ ֶרת

אֵ לּוּ ְקשָׁ ִרים
חָ פֵ ץ בִּ כְ בוֹד ֹו

ע ֹולָם בָּ א נֶגְ דּ ֹו

עֹשֶׁ ר בְּ ִצדּ ֹו

שֶׁ כֻּלּ ֹו שַׁ בָּ ת
זָ כוֹר וְ שָׁ מוֹר

וּמזְ מוֹר
וְ ִשׁיר ִ

עַ ל יַיִ ן ִתּגְ מוֹר

בּ ֹו ְמשׁו ְֹר ִרים
ָקדוֹשׁ וְ עֶ לְ יוֹן

ְדּרוֹשׁ לְ ִציּוֹן

שׁ ֹוכֵן ַדּר חֶ בְ יוֹן

שׁו ְֹמ ֵרי שַׁ בָּ ת
אַ מֵּ ץ בֵּ ית יִ ְצחָ ק

בַּ סֵּ פֶ ר יוּחַ ק

ָרם שׁ ֹוכֵן שַׁ חַ ק

ְשׁמָ ם דּוֹר דּו ִֹרים
נוסח השיר על פי שירה חדשה
כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט
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מַ הֲ ָללָ וְ רֹב גּ ְָדלָ

אֵ ין ל ֹו ַתּכְ לִ ית ֵקצֶ ה וָ סוֹף

אֵ ין גַּם אֶ חָ ד ַיעֲרוֹ לָ

הַ לֵּל גָּמוּר עַ ד לְ אֵ ין סוֹף

וּמי הָ ִאישׁ לִ בּ ֹו הָ לוֹ
ִ

יַזְ כִּ יר ְתּ ִהלּוֹת ה '

ְר ִקיעֵ י ע ֲָרבוֹת ְמכוֹן

ְמעוֹן זְ בוּל גַּם ְשׁחָ ִקים

ָר ִקיעַ אַחֲ רוֹן ִתּכּוֹן

וּמ ְשׁתּו ְֹק ִקים
ִנכְ סָ פִ ים ִ

ע ֲֵדי כָל ִאישׁ ִהנּ ֹו נָכוֹן

י ִָשׁיר יִ ְשׂ ָראֵ ל לַה '

ישׁים
דּוֹמָ ִמים כְּ רוּבִ ים ִא ִ

חַ יּוֹת אוֹפַ נִּים חַ ְשׁמַ לִּ ים

ישׁים
מַ לְ אֲ כֵי מָ רוֹם ַתּ ְר ִשׁ ִ

שַׂ ְרפֵ י ק ֶֹדשׁ וְ אֶ ְראֶ לִּ ים

עַ ד כִּ י שׁוֹאֲ לִ ים וְ ד ֹו ְר ִשׁים

ק ֶֹדשׁ יִ ְשׂ ָראֵ ל לַה '

כּ ֹו ָכבִ ים שֶׁ מֶ שׁ י ֵָרחַ

וְ גַם ְשׁאָר כּוֹכְ בֵ י ֶל ֶכת

חַ יְ ת ֹו שָׂ ַדי עוֹף פּו ֵֹרחַ

כָּל אַחַ ת ִשׁיר ִהיא
עו ֶֹר ֶכת

יַחַ ד כָּל בָּ שָׂ ר וְ רוּחַ

יְ הַ לְ לוּ שֵׁ ם ה '

יוֹדוּ כָּ ל מַ ע ֲֶשׂי

וּמים
וְ ִתבְ חַ ר לְ שׁוֹן עֲר ִ

חַ י חַ י כָּמ ֹונִי יו ֶֹד

יְ הַ לֶּלְ  כָּל הַ יּ ִָמים
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לִ פְ נֵי כִ סֵּ א כְ בו ֶֹד

נָאוָ ה ק ֶֹדשׁ בֵּ ית ה '

עַ בְ ֵדי הָ אֵ ל יוֹדוּ לִ ְשׁמ ֹו

כִּ י ְצ ָד ָקה עִ מָּ ם עָ שָׂ ה

אָדם בְּ צַ לְ מ ֹו
וַ יִּ בְ ָרא הָ ָ

לְ הוֹדוֹת ל ֹו פָּ נִ ים נָשָׂ א

וּמכָּל מַ לְ אָ ִ ה ְק ִדּימ ֹו
ִ

לְ זַ מֵּ ר לְ שֵׁ ם ה '

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט
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ִמשָּׁ מַ יִ ם שָׁ לוֹם לְ עַ ם

בְּ נֵי אַבְ ָרהָ ם אֲ הוּבָ 

ִתּ ְשׁלַח מַ הֵ ר וְ תו ִֹשׁיעֵ ם

וְ יִ ְשׂבְּ עוּ אָז ִמטּוּבָ 

וְ לָהֶ ם ְתּ ִהי ְמנַחֵ ם

בְּ הַ ְראוֹתָ ם אֶ ת הוֹד נֹעַ ם

בֵּ ית ִמ ְק ָדּשָׁ  וּלְ שָׁ ם ַתּנְחֵ ם

לְ עִ יר ִציּוֹן ִהיא עִ יר ָדּוִ ד

רוּחַ נָכוֹן רוּחַ חַ יִּ ים

לָהֶ ם יוֹסֵ ף אֲ דוֹן עֶ זְ ָרא

בּ ֶֹקר עֶ ֶרב צָ הֳ ַריִ ם

יְ ִהי לָהֶ ם מַ ְחסֶ ה ִס ְת ָרה

וְ י ְַק ִריבוּ בֵּ ית אַהֲ רֹן

ירה
וּמֹשֶׁ ה שָׁ ר אֶ ת הַ ִשּׁ ָ

וְ לֵוִ י עַ ל ָק ְרבָּ ן ָירֹן

ל ְַמנַצֵּ חַ ִשׁיר לְ ָדוִ ד

ִדּ ְרשׁוּ אֵ ל חַ י כָּל עוֹבֵ ד יָהּ

אָדוֹן עַ ל כָּל הַ מַּ ע ֲִשׂים

וּמפַ ְרנֵס לְ כָ ל בִּ ְריָה
זָ ן ְ

וְ עוֹשֵׂ ה פֶ לֶא וְ ִנ ִסּים

וְ ַרחֲ מָ יו וַ חֲ סָ ָדיו

כַּמַּ יִ ם ַליָּם ְמכַ ִסּים

לְ עַ מּ ֹו וַ עֲבָ ָדיו

הַ ְמיַחֲ לִ ים חַ ְס ֵדי ָדוִ ד

כָּל יוֹם ָתּ ִמיד הַ לְ לוּהוּ

וּבְ כָל שַׁ בָּ ת וּבְ כָל יוֹם טוֹב

בִּ ְהיו ְֹת ֶכם בֵּ ית נָוֵ הוּ

ַרנְּנוּ לַה' כִּ י טוֹב

וּבִ ְקהַ ל עַ ם רו ְֹממוּהוּ

כִּ י ִת ְהיו כְּ גַן ָרטֹב

וְ אֵ לִ יָּהוּ יְ בַ שֵּׂ ר הוּא

בִּ יאַת מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד

הוּדה וְ יִ ְשׂ ָראֵ ל ַרבִּ ים
יְ ָ

כְּ חוֹל אֲ שֶׁ ר בִּ ְשׂפַ ת הַ יָּם

ֻכּלָּם ֵרעִ ים וַ אֲ הוּבִ ים

וְ אָז י ִָשׁיתוּ אֶ ת עֶ ְדיָם

כְּ טַ ל עַ ל עֵ שֶׂ ב ְוּרבִ יבִ ים

שָׁ מַ יִ ם יִ ְתּנוּ פִ ְריָם

וְ לָהֶ ם שַׁ י מַ ְק ִריבִ ים

כִּ ימֵ י ְשׁמֹה בֶּ ן ָדּוִ ד

חַ זֵּ ק אַ מֵּ ץ אַ ְנשֵׁ י לֵבָ ב

עֵ ָדה הָ עו ְֹמ ִדים בַּ לֵּילוֹת
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וְ ַרפֵּ א אֵ ל לִ בְ נֵי חוֹבָ ב

הַ ְמשׁו ְֹר ִרים בְּ מַ ְקהֵ לוֹת

וּמבַ ֵקּשׁ אֵ ל שָׁ אוֹל שׁוֹאֵ ל
ְ

ְתּמַ לֵּא ל ֹו כָּל ִמ ְשׁאָלוֹת

וּלְ מָ ר ְדּרוֹר יְ ִהי ְדּרוֹר

בְּ הַ ְצ ִמיחַ צֶ מַ ח ָדּוִ ד

נוסח השיר על פי שירה חדשה
כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט
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רֹנּוּ וְ שַׁ בְּ חוּ לָאֵ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ מּ ֹו
נָתַ ן לָנוּ יוֹם הַ שַּׁ בָּ ת לְ זַ מֵּ ר לִ ְשׁמ ֹו
ִשׁ ְמרוּ שַׁ בָּ ת כְּ ִאישׁוֹן בַּ ת וְ גַם ְתּחוּמ ֹו
אָדם בּ ֹו א יִ ְדאַג ַרק יְ ֻענַּג
ָ
בָּ שָׂ ר וְ ָדג ל ֹו ֶיע ֱַרב
שַׁ בָּ ת הוּא ק ֶֹדשׁ לָנוּ
בָּ רוּ אֲ שֶׁ ר בָּ חַ ר בָּ נוּ
פִּ ינוּ וּלְ שׁ ֹונֵנוּ י ְֶהגֶּה בַּ תּ ֹו ָרה יִ ְשׂגֶּא
בְּ שַׁ בָּ ת יִ נָּשֵׂ א ָכּל גֵיא וְ הַ ַדּל עִ מּ ֹו
ִט ְרחַ ת מַ שָּׂ א גַּם א יִ שָּׂ א הוּא ֲעלֵי ִשׁכְ מ ֹו
בוּשׁים יְ ַכבְּ ֵדהוּ
בִּ לְ ִ
יִ ְשׁ ְמ ֵרהוּ כִּ י יוֹם ָקדוֹשׁ אֵ ין כָּמוֹהוּ
שַ בָּ ת לַה' אֱ הֵ ינוּ
רֹאשׁ ל ִַמּ ְצווֹת נָתַ ן בָּ נוּ
או ֶֹדה ִשׁ ְמ אֲ רו ִֹמ ְמ אַב הָ ַרחֲ ִמים
יוֹצֵ ר הָ ִרים בּו ֵֹרא רוּחַ ר ֹו ֵכב שָׁ מַ יִ ם
בְּ שֵׁ שֶׁ ת י ִָמים כִּ לִּ יתָ ְמלֶא ֶכת ע ֹול ִָמים
יוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י ְמנוּחָ ה
אֵ ין אֲ נָחָ ה בּ ֹו ִנ ְשׂ ְמחָ ה ָכּל הַ יּ ִָמים
בְּ יוֹם זֶ ה שַׁ בָּ ת ָק ְדשֵׁ נוּ
ְנשָׁ מָ ה יְ תֵ ָרה בָּ נוּ
לִ כְ בוֹד ִשׁ ְמְ תּמַ הֵ ר אֶ ת גְּ אֻ לָּתֵ נוּ
אָרכוּ לָנוּ הַ יּ ִָמים בְּ גָלוּתֵ נוּ
כִּ י ְ
ידי אוֹיְ בֵ נוּ
פְּ ֵדנוּ ִמ ֵ
מוּדה
וְ הַ ֲעלֵנוּ אֶ ל עִ יר ק ֶֹדשׁ הַ חֲ ָ
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יהוּדה
ָ
נ ְַק ִריב תּו ָֹדה ָכּל בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל וִ
חַ זְּ ֵקנוּ אַ ְמּצֵ נוּ
בְּ בִ ְניַן בֵּ ית ִמ ְק ָד ֵשׁנוּ
נוסח השיר על פי 'שירה חדשה'
כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

תקליטור 5
 .1שבחו אל עדת ישראל )מוחיאר( /שלום כפיף -חלב ,מאה 19
שַׁ בְּ חוּ אֵ ל ע ֲַדת יִ ְשׂ ָראֵ ל

בְּ לֵיל שַׁ בָּ ת הַ לְּ לוּ אֵ ל

כִּ י ב ֹו בָּ חַ ר הָ אֵ ל

לְ עַ ם בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל

ירה
לִ פְ נֵי אֵ ל עִ ְרכוּ ִשׁ ָ

מוּרה
בְּ לֵיל שַׁ בָּ ת הַ חֲ ָ

כִּ י ִהיא לְ פָ נָיו חֲ בִ יבָ ה

וּנְתָ נָהּ לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל

וְ נ ִָשׁיר לִָ שׁיר זְ ִמ ִירים

לִ כְ בוֹד עַ ם הַ יְ ָק ִרים

לִ פְ נֵי הָ אֵ ל הֵ ם ְמשׁו ְֹר ִרים

זֶ ַרע בְּ ֵני יִ ְשׂ ָראֵ ל

מָ רוֹם שׁ ֹוכֵן ְשׁחָ ִקים

ַק ְרנָם לְ עַ מָּ ָ תּ ִקים

וְ ַקבְּ צֵ ם ִממֶּ ְרחַ ִקּים

וּשׁלַח גּוֹאֵ ל לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
ְ

אֵ לִ י בָּ ֵר זֹאת הַ חֶ בְ ָרה

ירה
וְ ִתבְ נֶה בֵּ ית הַ בְּ ִח ָ

ירה
וְ אָז נ ִָשׁיר אֶ ת הַ ִשּׁ ָ

רוּרה
בְּ נִיב וּבְ ָשׂפָ ה בְ ָ

חַ זְּ ֵקנוּ אֱ הֵ ינוּ

בְּ בֵ ית ִמ ְק ָדּשֵׁ נוּ

וּשׁלַח לָנוּ ְמ ִשׁיחֵ נוּ
ְ

הוּא יִ בְ נֶה בֵּ ית ְשׁלוֹמֵ נוּ

נוסח השיר על פי 'שירה חדשה'
כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט
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 .2יה אלי נכספה נפשי )שיגא( /הרב נסים לופס

כל הזכויות שמורות © SEPHARDIC PIZMONIM PROJECT

 .3יודו שמך איום נורא )ביאת( /יצחק כהן מעלי

כל הזכויות שמורות © SEPHARDIC PIZMONIM PROJECT

 .4יודוך כל המיחלים )ביאת( /דוד קצין
יוֹדוּ כָּ ל הַ ְמיַחֲ לִ ים

עֶ לְ יוֹן יוֹשֵׁ ב בַּ שָּׁ מַ יִ ם

כִּ י ַרחֲ מֶ י גְּ דוֹלִ ים

עֶ ֶרב בּ ֶֹקר צָ הֳ ָריִ ם

ִמי אֵ ל ָכּמוֹ בָּ אֵ לִ ים

יִ ְשׁ ַתּחֲ ווּ לָ אַ פַּ יִ ם

וְ או ֶֹדה לָ בְּ מַ ְקהֵ לִ ים

רוּשׁלָיִ ם
בְּ תוֹ עִ יר יְ ָ

וְ שָׁ ם נָגִ יל וְ ִנ ְשׂ ְמחָ ה

בְּ קוֹל ִרנָּה וְ צָ הֳ לָה

בְּ נוֹהֵ ל עַ ל מֵ י ְמנוּחָ ה

לַיְ שָׁ ִרים נָאוָ ה ְת ִהלָּה

וְ נָסוּ יָגוֹן וַ אֲ נָחָ ה

עִ יר ִציּוֹן ִהיא דו ֵֹרשׁ הֵ ן
לָהּ

וְ הָ יְ תָ ה אָז הָ ְרוָ חָ ה

בְּ קוֹל שָׂ שׂוֹן וְ קוֹל ִשׂ ְמחָ ה
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צוּד ִתי אַ ָתּה
וּמ ָ
סַ לְ עִ י ְ

ֹאשׁי
כְּ בו ִֹדי וּמֵ ִרים ר ִ

בְּ יוֹם אֲ שֶׁ ר בּ ֹו נָתַ ָתּ

ְמנוּחַ ת שָׁ לוֹם לְ נַפְ ִשׁי

חֶ ְמ ַדּת י ִָמים ל ֹו ָק ָראתָ

וּב ֹו אָ ִשׁיר אֶ ת ִשׁיר ַר ְח ִשׁי

וּלְ עַ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל ִצוִּ יתָ

וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי

פִּ י יְ סַ פֵּ ר ִצ ְד ָקתֶ 

כָּל הַ יּוֹם ְתּשׁוּעָ תֶ 

וְ גַם עַ ד זִ ְקנָה וְ שֵׂ יבָ ה

וְ כַמָּ ה טוֹבָ ה ְמרֻ בָּ ה

לְ אֶ לֶף וְ ַגם לִ ְרבָ בָ ה

יִ ְהיוּ לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי פִ י

וְ ֶיע ֱַרב לָ קוֹל ִצפְ צוּפִ י

ִמ ְדּבַ שׁ וְ נֹפֶ ת צוּפִ ים

חַ זֵּ ק אַ מֵּ ץ אֶ ת עַ ם נ ְִק ָדּשׁ

ָק ִמים לְ פָ נֶי בַ לֵּילוֹת

וְ עו ְֹרכִ ים לְ ִ שׁיר חָ ָדשׁ

אֵ ל ָקדוֹשׁ יוֹשֵׁ ב ְתּ ִהלּוֹת

בְּ בֵ ית בָּ נוּי ִמימוֹת ִמ ְק ָדּשׁ

ְמחַ לִּ ים לָ נו ָֹרא עֲלִ ילוֹת

וְ יִ ְתגּ ַַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ

ְשׁמָ ַ רבָּ א בְּ מַ ְקהֵ לוֹת

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .5אביעה שירה )צבא( /עזרא סוויד
 .6ישמרך כאישון בת )צבא( /יהודה עטייה
ותמהַ יָא" )צבא ,חיג'אז ,שיגא(
 .7פתיחה )דניאל ג,לב-לג(" -אָתַ יָּ א ִ
לב אָתַ יָּא ,וְ ִת ְמהַ יָּאִ ,דּי עֲבַ ד עִ ִמּי ,אֱ לָהָ א עליא
)עִ לָּאָה(ְ --שׁפַ ר ָק ָדמַ י ,לְ הַ חֲ וָ יָה.

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

לג אָתו ִֹהי כְּ מָ ה ַרבְ ְרבִ ין ,וְ ִת ְמהו ִֹהי כְּ מָ ה
33 How great are His signs! and how
ר
דּ
ָ
ם
עִ
ֵהּ
תַ ִקּיפִ ין; מַ לְ כוּתֵ הּ מַ לְ כוּת עָ לַם ,וְ שָׁ לְ טָ נ
mighty are His wonders! His kingdom is an
וְ ָדר.
everlasting kingdom, and His dominion is
from generation to generation.
כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .8יום ליום אודה )חוזאם( /ישראל נג'ארה
 .9פתיחה )תהלים קמה ,יח-יט( "קרוב ה' לכל קֹראָיו" )שיגא(
יח ָקרוֹב יְ הוָ ה ,לְ ָכל-ק ְֹראָיו --לְ כֹל אֲ שֶׁ ר
יִ ְק ָראֻ הוּ בֶ אֱ מֶ ת.

2

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

האם יש המשך?

2
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יט ְרצוֹן-יְ ֵראָיו ַיעֲשֶׂ ה; וְ אֶ ת-שַׁ וְ עָ תָ ם יִ ְשׁמַ ע,
וְ יו ִֹשׁיעֵ ם.

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

) 10א( .בר יוחאי נמשחת אשריך )צבא( /שמעון בן לביא -ספרד-טריפולי ,מאה 15-16
בַּ ר יוֹחַ אי נִ ְמשַׁ ְח ָתּ אַ ְשׁ ֶרי

שֶׁ מֶ ן שָׂ שׂוֹן מֵ חֲ בֵ ֶרי

בַּ ר יוֹחַ אי שֶׁ מֶ ן ִמ ְשׁחַ ת ק ֶֹדשׁ

נ ְִמשַׁ ְח ָתּ ִמ ִמּ ַדּת הַ קּ ֶֹדשׁ

נָשָׂ אתָ ִציץ נֵזֶ ר הַ קּ ֶֹדשׁ

ֹאשׁ פְּ אֵ ֶר
חָ בוּשׁ עַ ל ר ְ

בַּ ר יוֹחַ אי מוֹשַׁ ב טוֹב יָשַׁ בְ ָתּ

יוֹם נ ְַס ָתּ יוֹם אֲ שֶׁ ר בָּ ַר ְח ָתּ

צוּרים שֶׁ עָ מַ ְד ָתּ
בִּ ְמעָ ַרת ִ

שָׁ ם ָקנִיתָ הו ְֹד וַ הֲ ָד ֶר

בַּ ר יוֹחַ אי עֲצֵ י ִשׁ ִטּים עו ְֹמ ִדים

מּוּדי יְ ָי הֵ ם לו ְֹמ ִדים
לִ ֵ

אוֹר מֻ פְ לֶא אוֹר הַ יְ קוֹד הֵ ם יו ְֹק ִדים

הֲ א הֵ מָּ ה יוֹרוּ מו ֶֹרי

פּוּחים
בַּ ר יוֹחַ אי וְ לִ ְשׂ ֵדה תַ ִ

עָ לִ יתָ לִ לְ קוֹט בּ ֹו מֶ ְר ָק ִחים

יצים וּפְ ָר ִחים
סוֹד תּו ָֹרה כְּ ִצ ִ

ֲבוּר
אָדם נֶאֱ מַ ר בַּ ע ֶ
ַנעֲשֶׂ ה ָ

בוּרה
בַּ ר יוֹחַ אי נֶאֱ זַ ְר ָתּ בִּ גְ ָ

וּבְ ִמלְ חֶ מֶ ת אֵ שׁ ַדּת הַ שַּׁ עְ ָרה

וְ חֶ ֶרב הוֹצֵ אתָ ִמ ַתּעְ ָרהּ

שָׁ לַפְ ָתּ ֶנגֶד צו ְֹר ֶרי

בַּ ר יוֹחַ אי לִ ְמקוֹם אַבְ נֵי שַׁ יִ שׁ

אַריֵה לַיִ שׁ
ִהגַּעְ ָתּ לִ פְ נֵי ְ

גַּם ֻגּלַּת כּוֹתֶ ֶרת עַ ל עַ יִ שׁ

שׁוּר
וּמי יְ ֶ
שׁוּרי ִ
ָתּ ִ

בַּ ר יוֹחַ אי בְּ ק ֶֹדשׁ הַ קֳּ ָד ִשׁים

ַקו יָרוֹק ְמחַ ֵדּשׁ חֳ ָד ִשׁים

שֶׁ בַ ע שַׁ בָּ תוֹת סוֹד חֲ ִמ ִשּׁים

ָקשַׁ ְר ָתּ ִק ְשׁ ֵרי ִשׁי"ן ְקשָׁ ֶרי

בַּ ר יוֹחַ אי יוּ"ד חָ כְ מָ ה ְקדוּמָ ה

ִה ְשׁ ַקפְ ָתּ לִ כְ בוֹד ֹו פְּ נִימָ ה

אשׁית ְתּרוּמָ ה
וּשׁ ַתּיִ ם( ְנ ִתיבוֹת ֵר ִ
לשׁים ְ
לֵב ) ְשׁ ִ

אַ ְתּ כְּ רוּב ִמ ְמשַׁ ח זִ יו או ֶֹר

בַּ ר יוֹחַ אי אוֹר מֻ פְ לֶא רוּם מַ עְ לָה

י ֵָראתָ ִמלְּ הַ בִּ יט כִּ י ַרב לָהּ
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ַתּעֲלוּמָ ה וְ אַיִ ן קו ָֹרא לָהּ

שׁוּר
נ ְַמ ָתּ עַ יִ ן א ְת ֶ

בַּ ר יוֹחַ אי אַ ְשׁ ֵרי י ֹול ְַד ֶתּ

אַ ְשׁ ֵרי הָ עָ ם הֵ ם לו ְֹמ ֶד

וְ אַ ְשׁ ֵרי הָ עו ְֹמ ִדים עַ ל סו ֶֹד

אוּרי
לְ בוּשֵׁ י חֹשֶׁ ן תֻּ מֶּ י וְ ֶ

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

)10ב( .פתיחה )תהלים קט ,ל; סט ,לא; כח ,ז(
ל או ֶֹדה יְ הוָ ה ְמאֹד בְּ פִ י; וּבְ תוֹ
ַרבִּ ים אֲ הַ לְ לֶנּוּ.

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

הים בְּ ִשׁיר;
לא אֲ הַ לְ לָה שֵׁ ם-אֱ ִ
וַ אֲ ג ְַדּלֶנּוּ בְ תו ָֹדה.
ז יְ הוָ ה ,עֻזִּ י וּמָ גִ ִנּי --בּ ֹו בָ טַ ח
לִ בִּ י ,וְ ֶנעֱזָ ְר ִתּי:
וּמ ִשּׁ ִירי אֲ ה ֹו ֶדנּוּ.
ִ
וַ ַיּעֲז לִ בִּ י;

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

 .11מרומים ישכון עם קדשי )חוזאם( /מרדכי עבאדי -חלב ,מאה 19
ְמרו ִֹמים יִ ְשׁכֹּן עַ ם ָק ְד ִשׁי

בִּ ְמנוּחוֹת שַׁ אֲ נַנּוֹת

בְּ עִ יר ק ֶֹדשׁ מָ עוֹז נַפְ ִשׁי

שָׁ ם יִ ְשׂ ְמחוּ בָּ נִים בָּ נוֹת

לְ נַצֵּ חַ עַ ל ְנגִ ינוֹת

ֹאשׁי
ִשׂ ְמחַ ת ע ֹולָם ֲעלֵי ר ִ

אָז בְּ ת ֹו ָכם אָעִ יר ַר ְח ִשׁי

יִ ְרחַ שׁ לְ בָ בִ י ָדּבָ ר טוֹב

שׁוֹמֵ ר שַׁ בָּ ת מֵ חַ לְּ ל ֹו

ְדּרוֹר גְּ אֻ לָּה ִתּ ְהיֶה ל ֹו

מַ ה טּוֹב חֶ בְ ל ֹו וְ גו ָֹרל ֹו

חַ י לְ ע ֹולָם שֶׁ כֻּלּ ֹו טוֹב

רוּחַ חָ ָדשׁ ִא ְמ ֵרי שֶׁ פֶ ר

בְּ תוִֹ ק ְרבִּ י אֵ ל יְ חַ ֵדּשׁ

אַ גִּ יד ְשׁבָ חָ יו אֲ סַ פֵּ ר

בְּ עֹז יָד ֹו הַ ְד ַרת ק ֶֹדשׁ

הַ לֵּל ִנ ְרצָ ה לִ י יְ ַק ֵדּשׁ

אֶ ְדמֶ ה לִ ְצבִ י וּלְ עֹפֶ ר

לִ פְ נֵי דו ִֹדי אֶ ְשׁכּוֹל כֹּפֶ ר

ָרצוּי ִנבְ חָ ר ִמזֶּ בַ ח טוֹב

ַדּ ְרכֵי ִציּוֹן בַּ ְמּחוֹלוֹת

בְּ כִ נּו ִֹרים וּבִ ְנבָ לִ ים

יְ בַ ְשּׂרוּ בַּ ְתּ ִהלּוֹת

ִשׁבְ טֵ י יָהּ ל ֹו ְמהַ לְּ לִ ים

עֵ ת כִּ י יַעַ בְ רוּ גְ אוּלִ ים

י ִָשׁירוּ בְ ק ֹולֵי קוֹלוֹת

ל ְַמנַצֵּ חַ עַ ל נְ ִחילוֹת

יְ הוֹדוּ לַיְ ָי כִּ י טוֹב
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כִּ י יָבוֹאוּ לִ ְראוֹת פָּ נָיו

חַ גָּם חָ ְדשָׁ ם וְ שַׁ בַּ ָתּם

שָׁ ם י ְֵשׁבוּ בְּ בֵ ית ְמע ֹונָיו

כָּל יוֹם ְתּ ִהי נְגִ ינָתָ ם

בְּ חַ ְצ ֵריהֶ ם וּבְ ִטירוֹתָ ם

אָז שָׁ ם יִ ְקבֹּץ ָכּל הֲ מ ֹונָיו

יִ ְשׂמַ ח לֵב ִאישׁ יִ ְראוּ עֵ ינָיו

בְּ יוֹם טוֹבָ ה יִ ְהיֶה בְּ טוֹב

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .12אור צח ופשוט )חוזאם( /אברהם יצחק ענתבי -חלב ,מאה 18-19
אוֹר צַ ח וּפָ שׁוּט עִ לַּת ָכּל הָ עִ לּוֹת
דּוּמיָּה י ְַח ְדּלוּן הַ קּוֹלוֹת
לְ ִ 
אֵ ין אֹמֶ ר ְוּדבָ ִרים אֵ ין דּו ְֹר ִשׁים ְתּ ִחלּוֹת
ִמי י ְַשׁ ִמיעַ כָּל ְתּ ִהלּוֹת יְ ָי
דוּמים
אָדם הַ גָּדוֹל ַק ְדמוֹן לְ ָכל ְק ִ
ָ
ִממֶּ נּוּ תּו ְֹצאוֹת חַ יִּ ים ַקיּ ִָמים
אוּרים וְ תֻ ִמּים
עֶ שֶׂ ר ְקדֻ שּׁוֹת ִ
צוּר כָּל הָ ע ֹול ִָמים יָהּ יְ ָי
בְּ כֶתֶ ר שֵׁ ם טוֹב הַ נֶּעְ לָם ִמכֹּל
מָ רוֹם וְ ָקדוֹשׁ לְ עֵ לָּא ִמכֹּל
ל ְַחקֹר וְ לִ ְדרֹשׁ ִאי אַ ָתּה יָכוֹל
עַ יִ ן א ָראֲ תָ ה זוּל ְָת יְ ָי
ֵרעִ ים וְ דו ִֹדים ֻכּלָּם מַ ְת ִאימוֹת
חָ כְ מָ ה וּבִ ינָה נ ְִקבוּ בְ שֵׁ מוֹת
יַחַ ד ְמ ִאירוֹת זַ כּוֹת וּנְעִ ימוֹת
ַרחֲ מֶ יַ רבִּ ים יְ ָי
הָ עו ְֹמ ִדים בְּ בֵ ית יְ ָי בַּ לֵּילוֹת
ִנבְ חַ ר ִמזֶּ בַ ח טוֹב וְ עוֹלוֹת
חַ ְס ֵדי הָ אֵ ל כָּל יוֹם ֲעלֵיהֶ ם עוֹל ֹות
יוֹמָ ם יְ צַ וֶּ ה חַ ְסדּ ֹו יְ ָי
מֵ ָרחוֹק יְ ָי ִנ ְראָה לָנוּ
הַ בִּ יטָ ה ְוּראֵ ה אֶ ת חֶ ְרפָּ תֵ נוּ
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בוּרה הַ  אֶ ת צָ ֵרינוּ
נ ְֶאזָ ר בִּ גְ ָ
בוּר ְת יְ ָי
עו ְֹר ָרה אֶ ת גְּ ָ
אַר ֶתּ
ֲעבֹר עַ ל פֶּ ַשׁע ִהיא ִתפְ ְ
וְ זֶ ה חַ ְס ְדּ וַ אֲ ִמ ֶתּ
לִ בְ ֵני יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ ם נַחֲ לָתֶ 
זֹאת נַחֲ לַת עַ בְ ֵדי יְ ָי
ישׁיבַ ת ִציּוֹן עִ יר ָק ְדשֵׁ נוּ
נֶחֱ זֶ ה בִּ ִ
נֶצַ ח יִ ְשׂ ָראֵ ל הָ חֵ שׁ פְּ ֵדנוּ
וְ לָמָּ ה ָלנֶצַ ח ִתּ ְשׁכָּ חֵ נוּ
הַ לְ ע ֹול ִָמים יִ זְ נַח יְ ָי
ְתּנָה הוֹד הָ ָדר וַ ע ֲִדי ע ֲָדיִ ים
וְ ִנ ְראֶ ה בְּ טוּב עִ יר יְ רוּשָׁ לַיִ ם
הַ בְּ נוּיָה ִהיא ַרחֲ בַ ת י ַָדיִ ם
בּ ֹונֵה יְ רוּשָׁ לַיִ ם יְ ָי
בְּ ָרכוֹת לְ רֹאשׁ צַ ִדּיק יְ סוֹד ע ֹולָם
יַסֵּ ד הֵ יכָ ל ְוּדבִ יר וְ אוּלָם
י ִָאירוּ ַכּכּ ֹו ָכבִ ים בְּ ִהלָּם
נְסָ ה עָ לֵינוּ אוֹר פָּ נֶי יְ ָי
יָהּ הַ חֲ זֵ ר ֲעטָ ָרה לְ י ְָשׁנָהּ
מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד כְּ בָ ִראשׁ ֹונָה
ַקבֵּ ץ ִנ ָדּחַ י ִמכָּל עֵ בֶ ר וּפִ נָּה
ירה הַ זֹּאת לַיְ ָי
אָז אָ ִשׁיר הַ ִשּׁ ָ
כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

תקליטור 6
 .1דרשתי את שם ה' )ביאת/חיג'אז( /דוד סתהון
 .2אדון יחיד יסד ארץ בחכמה )חוזאם( /הרב מנשה סתהון
אָדוֹן י ִָחיד יָסַ ד אֶ ֶרץ בְּ חָ כְ מָ ה

כּ ֹונֵן שָׁ מַ יִ ם בִּ ְתבוּנָה ֶנ ֱעלָמָ ה

וּמזִ מָּ ה
ִהפְ לִ יא וְ עָ שָׂ ה בְּ ַדעַ ת ְ

כֹּל הַ ְנּשָׁ מָ ה ְתּהַ לֵּל יָהּ יְ ָי
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נוֹצֵ ר חֶ סֶ ד גָּדוֹל וְ ָרם עַ ל ָכּל אֵ ל

נ ְֶאזָ ר בְּ עֹז גְּ בוּרוֹתָ יו ִמי יְ מַ לֵּל

צוּרים ְמח ֹולֵל
אַרתּ ֹו כָ ל יְ ִ
בְּ ִתפְ ְ

יוֹצֵ ר הָ ִרים וּבו ֵֹרא רוּחַ יְ ָי

יָהּ נֶצַ ח יִ ְשׂ ָראֵ ל שׁ ֹו ֵכן ְשׁחָ ִקים

הוֹד ֹו כִ סָּ ה שָׁ מַ יִ ם וַ אֲ ָר ִקים

יקים
חַ י ע ֹולָם בִּ ְשׁמ ֹו יְ ַרנְּ נוּ צַ ִדּ ִ

יתי בַּ לַּיְ לָה יְ ָי
נַפְ ִשׁי ִאוִּ ִ

יוֹשֵׁ ב עַ ל כִּ סֵּ א סוֹד שַׂ ְרפֵ י הֲ מ ֹונַי

יָצַ ר חַ יּוֹת וְ אוֹפַ נֵּי ְמע ֹונַי

ְדּמוּת חוֹתַ ם הַ מֶּ לֶ לִ פְ נִים וְ לִ פְ נָי

בְּ רֹב עַ ם הַ ְד ַרת מֶ לֶ ע ֹולָם יְ ָי

אָדם כּ ֹולֵל ָכּל ְנשָׁ מוֹת
צוּר יָצַ ר ָ

אָחוֹר וָ ֶק ֶדם בּ ֹו הֵ מָּ ה ְרשׁוּמוֹת

בַּ עֲבו ָֹדת ֹו נוֹתֵ ן עֹז וְ תַ עֲצוּמוֹת

לִ ְראוֹת בְּ אוֹר פְּ נֵי מֶ לֶ ע ֹולָם יְ ָי

חָ לַף חֹק וְ עָ בַ ר בְּ ִרית בַּ ל י ְֻשׁבַּ ת

הֶ עְ לִ ים ְמאוֹר עֶ לְ יוֹן כִּ י הָ ִאישׁוֹן בַּ ת

נִחַ ם וְ אָמַ ר ִשׁיר לְ יוֹם הַ שַּׁ בָּ ת

טוֹב לְ הוֹדוֹת וּלְ זַ מֵּ ר לַי ָי

ִק ַדּ ְשׁ ָתּ מֵ אָז אֶ ת יוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י

ִהנְחַ לְ תּ ֹו לְ זֶ ַרע ק ֶֹדשׁ מַ ְרגּוֹעִ י

בּ ֹו אֶ ְשׂמַ ח אֲ הַ לֶּלְ  צוּר מו ִֹשׁיעִ י

כִּ י ִשׂמַּ ְח ַתּנִ י בְּ פָ עָ לְ  יְ ָי

ִחזְ קוּ עַ ִמּי וְ ִשׁ ְמרוּ שַׁ בְּ תוֹת אֵ ל

ְשׁ ַתּיִ ם כַּהֲ ָל ָכה בְּ כֹחַ וָ אֵ ל

כִּ י בִ זְ כוּת זֶ ה י ִָחישׁ לְ ִציּוֹן גּוֹאֵ ל

בּ ֹונֵה יְ רוּשָׁ לַיִ ם יְ ָי

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

תהלות )כורד( /יוסף סתהון
 .3יושב ִ
יוֹשֵׁ ב ְתּ ִהלּוֹת יִ ְשׂ ָראֵ ל

אַק ִדּישׁ בַּ ע ֲַדת אֲ ִריאֵ ל
ְ

ירה אֲ חַ ֵדּשׁ
וּלְ פָ נָיו ִשׁ ָ

בְּ יוֹם זֶ ה שַׁ בַּ ת ק ֶֹדשׁ

וַ אֲ נִי אָ ִשׁיר עֻזֶּ 

פִּ י יְ מַ לֵּל ְתּ ִהלּ ְָת

וּת ִהלָּה
וְ אֶ ֱערֹ לִָ שׁיר ְ

בְּ רֹב חֶ ְדוָ ה וְ צָ הֳ לָה

סָ ְמכֵנוּ יָהּ אֱ הֵ ינוּ

בְּ יוֹם זֶ ה שַׁ בַּ ת ָק ְדשֵׁ נוּ

הָ אֵ ר עֵ ינֵינוּ בַּ תּו ָֹרה

כִּ י ִהיא ְס ֻגלָּה יְ ָק ָרה

פְּ ֵדנוּ ִמכָּ ל הַ צָּ רוֹת

אַ ָתּה נ ְֶאזָ ר בִּ גְ בוּרוֹת

הָ סֵ ר יָגוֹן וַ אֲ נָחָ ה

כִּ י הַ יּוֹם שַׁ בַּ ת ְמנוּחָ ה
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חַ זֵּ ק ְקהַ ל עַ ם ְס ֻגלָּה

וְ תָ ִחישׁ לָהֶ ם גְּ אֻ לָּה

ירה
וְ ִתבְ נֶה בֵ ית הַ בְּ ִח ָ

וְ אָז נ ִָשׁיר וּ ְנזַ מֵּ ָרה

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .4ידיד נפש אב הרחמן )עג'ם( /אלעזר אזכרי -צפת ,מאה 16
יְ ִדיד נֶפֶ שׁ אָב הָ ַרחֲ מָ ן

ְמשֹׁ עַ בְ ָדּ אֶ ל ְרצ ֹונָ

יָרוּץ עַ בְ ָדּ כְּ מ ֹו אַ יָּל

יִ ְשׁ ַתּחֲ וֶ ה מוּל הֲ ָד ָר

כִּ י ֶיע ֱַרב ל ֹו יְ ִדידוּתָ 

ִמנֹּפֶ ת צוּף וְ ָכל טַ עַ ם

הָ דוּר נָאֶ ה זִ יו הָ ע ֹולָם

נַפְ ִשׁי ח ֹולַת אַהֲ בָ תָ 

אָ נָּא אֵ ל נָא ְרפָ א נָא לָהּ

בְּ הַ ְראוֹת לָהּ נֹעַ ם זִ יוָ 

אָז ִתּ ְתחַ זֵּ ק וְ ִת ְת ַרפֵּ א

וְ הָ יְ תָ ה לִָ שׁפְ חַ ת ע ֹולָם

וָ ִתיק יֶהֱ מוּ ַרחֲ מֶ י

וְ חוּסָ ה נָא עַ ל בֶּ ן א ֹוהֲ בָ 

כִּ י זֶ ה כַמֶּ ה ִנכְ סֹף ִנכְ סַ ף

לִ ְראוֹת בְּ ִתפְ אֶ ֶרת עֻזָּ 

אָ נָּא אֵ לִ י מַ ְחמַ ד לִ בִּ י

חוּשָׁ ה נָּא וְ אַל ִתּ ְתעַ לָּם

ִה ָגּלֶה נָא וּפְ רֹשׂ חָ בִ יב

עָ לַי אֶ ת סֻ כַּת ְשׁלוֹמָ 

ָתּ ִאיר אֶ ֶרץ ִמכְּ בו ָֹד

נָגִ ילָה וְ ִנ ְשׂ ְמחָ ה בָ 

מַ הֵ ר אָהוּב כִּ י בָ א מוֹעֵ ד

וְ חָ ֵנּנִי כִּ ימֵ י ע ֹולָם

*גרסא על פי כתב היד ,באדיבות בית המדרש לרבנים .JTS
כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט

 .5אגדלך אלהי /אברהם אבן עזרא -ספרד ,מאה 12
אֲ ג ֶַדּלְ  אֱ הֵ י ָכל ְנשָׁ מָ ה

וְ או ֶֹד בְּ ָרב פַּ חַ ד וְ אֵ ימָ ה

בְּ עָ ְמ ִדי תּוְֹ קהָ לָ צוּר לְ רוֹמֵ ם

לְ  אֶ כְ ַרע וְ אָכֹף רֹאשׁ וְ קוֹמָ ה

ְר ִקיעֵ י רוֹם הֲ א נָטָ ה בְ ִמבְ טָ א

אָרץ יְ סָ ָדהּ עַ ל בְּ לִ ימָ ה
וְ הָ ֶ

הֲ יוּ ַכל ִאישׁ חֲ קוֹר אֶ ת סוֹד יְ צָ ר ֹו

וּמי הוּא זֶ ה בְּ כָל ֵק ְדמָ ה וְ יָמָּ ה
ִ

ְמרוֹמָ ם הוּא ֲעלֵי כָל פֶּ ה וְ לָשׁוֹן

אֲ שֶׁ ר ִהפְ לִ יא וְ עָ ָשׂה כֹל בְּ חָ כְ מָ ה

וְ יִ ְתגּ ַַדּל בְּ גוֹי ָקדוֹשׁ וְ עֶ לְ יוֹן

וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁמֵ יהּ ַרבָּ א בְּ עָ לְ מָ א

נוסח השיר על פי לוין ,שירי הקדש לאברהם אבן עזרא
כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט
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 .6אברך את ה' אשר יעצני )תהלים טז ,ז-יא(
ז אֲ בָ ֵר--אֶ ת-יְ הוָ ה ,אֲ שֶׁ ר יְ עָ צָ נִי;
אַף-לֵילוֹת ,יִ ְסּרוּנִי כִ לְ יוֹתָ י.

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

יתי יְ הוָ ה לְ נֶגְ ִדּי תָ ִמיד :כִּ י
ח ִשׁוִּ ִ
ימינִ י ,בַּ ל-אֶ מּוֹט.
ִמ ִ

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

ט ָלכֵן ,שָׂ מַ ח לִ בִּ י--וַ ָיּגֶל כְּ בו ִֹדי;
אַף-בְּ שָׂ ִרי ,יִ ְשׁכֹּן לָבֶ טַ ח.

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

י כִּ י ,א-תַ ֲעזֹב נַפְ ִשׁי לִ ְשׁאוֹל;
אִ -ת ֵתּן חֲ ִס ְיד ,לִ ְראוֹת ָשׁחַ ת.

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

יא תּו ִֹדיעֵ נִ י ,א ַֹרח חַ יִּ ים:
שֹׂבַ ע ְשׂמָ חוֹת ,אֶ ת-פָּ נֶיְ ;נעִ מוֹת
ימי ְנ נֶצַ ח.
בִּ ִ

}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

 .7רבי חנניא בן עקשיא )משנה מכות ג ,יז(
ג,יז ]טז[ רבי חנניה בן עקשיא אומר ,רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל; לפיכך הרבה להן
תורה ומצוות ,שנאמר "ה' חפץ ,למען צדקו; יגדיל תורה ,ויאדיר" )ישעיהו מב,כא(.
 .8קדיש
יק ֵרב
יִ ְתגּ ַַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א .אמן בְּ עָ לְ מָ א ִדּי בְ ָרא כִ ְרעוּתֵ הּ וְ י ְַמלִ י מַ לְ כוּתֵ הּ וְ י ְַצמַ ח פּ ְֻר ָקנֵהּ וִ ָ
ש ָראֵ ל בַּ ֲע ָגלָא וּבִ זְ מַ ן ָק ִריב וְ ִא ְמרוּ אָמֵ ן :אמן יְ הֵ א
ְמ ִשׁיחֵ הּ .אמן בְּ חַ יֵּיכוֹן וּבְ יוֹמֵ יכוֹן וּבְ חַ יֵּי ְדכָל בֵּ ית יִ ְ ֹ
ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַר לְ עָ לַם לְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ יָּא ,יִ ְתבָּ ַר וְ יִ ְשׁ ַתּבַּ ח וְ יִ ְתפָּ אַר וְ יִ ְתרוֹמַ ם וְ יִ ְת ַנ ֵֹשּא וְ יִ ְתהַ ָדּר וְ יִ ְתעַ לֶּה
ירן
ירתָ א ִתּ ְשׁבְּ חָ תָ א וְ נֶחָ מָ תָ א ַדּאֲ ִמ ָ
וְ יִ ְתהַ לָּל ְשׁמֵ הּ ְדּקֻ ְדשָׁ א בְּ ִרי הוּא .אמן לְ עֵ לָּא ִמן כָּ ל בִּ ְר ָכתָ א ִשׁ ָ
בְּ עָ לְ מָ א וְ ִא ְמרוּ אָמֵ ן :אמן יְ הֵ א ְשׁלָמָ ה רבָּ א ִמן ְשׁמַ יָּא ,חַ יִּ ים וְ ָֹשבָ ע וִ ישׁוּעָ ה וְ נֶחָ מָ ה וְ שֵׁ יזָ בָ ה ְוּרפוּאָה
ש ָראֵ ל וְ ִא ְמרוּ אָמֵ ן:
וּסלִ יחָ ה וְ כַפָּ ָרה ,וְ ֵריוַ ח וְ הַ צָּ לָה לָנוּ וּלְ כָ ל עַ מּ ֹו יִ ְ ֹ
וּגְ אֻ לָּה ְ
ש ָראֵ ל וְ ִא ְמרוּ אָמֵ ן:
ע ֹו ֶֹשה שָׁ לוֹם בִּ ְמרוֹמָ יו ,הוּא בְּ ַרחֲ מָ יו ַי ֲע ֶֹשה ָשׁלוֹם עָ לֵינוּ ,וְ עַ ל כָּל עַ מּ ֹו יִ ְ ֹ

