
‑

סיור תודה

חוברת שירים וברכת המזון

ָל� עֹו ית  ִר ְבּ

ָת�   רֹ דֹ ְל ת  ָבּ � ַשּ ַה ֶאת  ת  ֹו 
ֲעש ַל

ת  ו א מ צ ע ה ם  ו י ת  א ר ק ל ש ת  ב ש ה
בנושא

הברית שבינינו: על שותפות וערבות בחברה הישראלית





3

שבתתודה | תשע״ז 2017 | הברית שבינינו

יש שמיים מעליי 
 אביב גפן ואביתר בנאי

אני לא רוצה להיות מי שהייתי 
רוצה לזוז לצאת להשתנות 

תקוע בטעות של מישהו אחר 
רוצה חבר 

רוצה להיות שלך שתהיי לי בית 
רוצה להיות לך אב בן ומאהב 

אני מלך פה בושה במקום אחר 
ואת יודעת 

להסתובב זה לא אומר להיות חופשי 
יש שמים מעליי יש בתוכי שמים 
מוכן הכל לא מפחד עד שארגיש 

יש שמים בתוכי יש בתוכי שמיים ומעליי 

אני תכף מת חצי מאחורי 
ככה סתם לכוד בכלום הזה 

בלי פרי בלי שורש כמו נוצה עקור וזר 
ומה נשאר 

להסתובב זה לא אומר להיות חופשי 
יש שמים מעליי יש בתוכי שמים 
מוכן הכל לא מפחד עד שארגיש 

יש שמים בתוכי יש בתוכי שמים מעליי 

יותר מזכות דיבור וחגיגת השפע 
אני מרגיש עכשיו חובת שתיקה 

מאחורי המסכה מה מסתתר 
רוצה חבר
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היום 
 אהוד בנאי

היום נעשה משהו בלתי נשכח 

שישאיר זיכרון של שמחה מבורך 

היום אשלח יד ללטף את ראשך 

היום אגרום לך סוף סוף לחייך 

היום אגרש את העצב מעינייך 

אעשה את היום למאושר בחייך 

היום תשמעי מה שעוד לא שמעת 

אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט 

היום אבשל לך משהו טעים 

אעשה את הכל שיהיה לך נעים 

נכון, לא תמיד אני מראה אהבה 

אבל היום אני מבקש את הקירבה 

היום 

כל כך הרבה זמן לא דיברנו שנינו 

על כל מה שעובר מעלינו 

היום נצא לסיבוב בשכונה 

נשב קצת ביחד על ספסל בגינה 

היום נעשה משהו בלתי נשכח 

שישאיר זיכרון של שמחה מבורך 

היום אשלח יד ללטף את ראשך 

היום אגרום לך סוף סוף לחייך 

היום 
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ניגונים 
 פניה ברגשטיין

שתלתם ניגונים בי אימי ואבי 

ניגונים מזמורים שכוחים 

גרעינים גרעינים נשאם לבבי 

עתה הם עולים וצומחים 

עתה הם שולחים פאורות בדמי 

שורשיהם בעורקי שלובים 

ניגוניך אבי ושירייך אימי 

בדופקי נעורים ושבים 

הנה אאזין שיר ערשי הרחוק 

הביע פי אם אלי בת 

הנה לי תזהרנה בדמע ושחוק 

איכה וזמירות של שבת 

כל הגה יתם וכל צליל יאלם 

בי קולכם הרחוק כי יהום 

עיני אעצום והריני איתכם 

מעל לחשכת התהום 

ירדה השבת 
 יהושע רבינוב

ירדה השבת אל בקעת גינוסר 

ונחוח עתיק בשוליה 

ויעמדו מסביב הררים שושבינים 

לשאת אדרתה הזוהבת 

תעלינה יונים מכנרת הים 

קבל את רוחה הלוהבת. 

נשקה השבת לראשו של הברוש 

לאזוב שבסלע נשקה 

ויהי הדרדר לשרביט של מלכות 

על רמות דממה מרוננת 

ימשוך אז התור בקולו המתוק 

חמדת כיסופין מעודנת. 

הרטיטה שבת בחינה הגנוז 

עיני חלונות מכל עבר 

ותצאנה בנות אל הערב זמר 

זמירות בערגה מצלצלת 

והיתה העדנה בבקעת גינוסר 

לנשמת עבריות נאצלת.
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מתנות קטנות 
 נועם חורב

זה עוד יום שישי נושם את האוויר 

האור והצל משחקים שוב תופסת 

השולחן ערוך תמונות ילדות על הקיר 

שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת 

והריח הזה ששורט לי את הלב 

מתגנב מתגנב ופותח דלתות 

אל אושר קטן אל אותו שיר ישן 

שעובר אצלנו במשך דורות 

מתנות קטנות 

מישהו שלח לי מתנות קטנות 

רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה 

מתנות קטנות 

מישהו שלח לי מתנות קטנות 

כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש 

מה עוד אפשר כבר לבקש 

זה עוד יום שישי מרפסת ועיתון 

השמש כמו הדאגות לאט נמחקת 

מנגינות פשוטות זוחלות מהחלון 

ושום סערה כבר לא תסתיר פה את השקט 
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מתנות קטנות 

מישהו שלח לי מתנות קטנות 

רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה 

מתנות קטנות 

מישהו שלח לי מתנות קטנות 

כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש 

מה עוד אפשר כבר לבקש 

כי בנו בחרת 

ואותנו קידשת 

ברוך אתה ה' 

מקדש השבת 

והריח הזה ששורט לי את הלב 

מתגנב מתגנב ופותח דלתות 

אל אושר קטן אל אותו שיר ישן 

שעובר אצלנו במשך דורות 

מתנות קטנות 

מישהו שלח לי מתנות קטנות 

רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה 

מתנות קטנות 

מישהו שלח לי מתנות קטנות 

כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש 

מה עוד אפשר כבר לבקש
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בימים שיעברו עלינו
צח דרורי, אביב בכר והדס קליינמן

בימים שיעברו עלינו

בימים שיעברו עלינו נדע לשאת יותר 

עצבות רכה 

 והשמיים יחכו לנו עד שנבין 

ובלילות נרוץ מתוך עצמנו 

אל שדות ילדות, בארץ לא שבויה 

 אתה המים המבקשים משיבולים לגדול 

אלוהים ודאי מקשיב תמיד ללב 

כשהכאב כמו אבן שם 

אני כמעט כבר מת מאהבה 

השנים יכשילו את רגלינו, 

אך לא ניפול, כמו אבן נעמוד 

מול כל סופות החול, השלג והאש 

תמיד נדע לזכור שיעבור 

אלוהים ודאי מקשיב תמיד ללב 

כשהכאב כמו אבן שם 

אני כמעט כבר מת מאהבה
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לא נפסיק לשיר
חיים חפר

אם יהיה רע, והמיסים עוד יעלו 
ובמוסקווה, השערים ינעלו 

והסוכר, גם הוא עוד יעלה במחיר 
אנחנו לא, אנחנו לא נפסיק לשיר 

לא נפסיק לשיר 
לא נפסיק לשיר 
לא נפסיק לשיר 
לא נפסיק לשיר 

אם הבנזין, מתל אביב עד רמת גן 
עולה לך, כמו סוף שבוע ביפן 

ואם באו"ם, אומרים תיסוג וגם 
תחזיר 

אנחנו לא, אנחנו לא נפסיק לשיר 

לא נפסיק לשיר... 

אם תירשם, תרצה שיכון של זוג צעיר 
כשתיכנס נהיה כבר מזקני העיר 
ואם נשמע את רוזה רוזה מקהיר 
אנחנו לא אנחנו לא נפסיק לשיר 

לא נפסיק לשיר... 

מה לעשות, זוהי ארצנו היחידה 
עוד יהיה טוב, ואין זו אין זו אגדה 

ועוד נזכה, לראות זריחה של יום בהיר 
ומשום כך אנחנו ממשיכים לשיר 
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תודה
עוזי חיטמן

תודה על כל מה שבראת 

תודה על מה שלי נתת 

על אור עיניים 

חבר או שניים 

על מה שיש לי בעולם 

על שיר קולח 

ולב סולח 

שבזכותם אני קיים 

תודה על כל מה שבראת 

תודה על מה שלי נתת 

על צחוק של ילד 

ושמי התכלת 

על אדמה ובית חם 

פינה לשבת 

אישה אוהבת 

שבזכותם אני קיים 

תודה על כל מה שבראת 

תודה על מה שלי נתת 

על יום של אושר 

תמימות ויושר 

על יום עצוב שנעלם 

תשואות אלפיים 

וכפיים 

שבזכותם אני קיים. 
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לחיי העם הזה 
חיים חפר

העם הזה המפולג כל השנה 

כיצד הוא קם כשהוא מריח סכנה 

איך מתעורר הוא מנורבגיה ועד צ'ילי 

כי הוא יודע ש... 

אם אין אני לי מי לי 

אה... 

לחיי העם הזה, העם הזה 

העם הזה, 

שכמה טוב שהוא כזה, 

שהוא כזה! 

לחיי העם הזה 

שכמה טוב שהוא כזה! 

העם הזה מתי נחלץ הוא לעזרה 

כשהוא רואה שיש אתגר או יש צרה 

אין מפלגה אז, אין סיעה אז ואין סקטור 

ומן היעד לא תזיז אותו בטרקטור! 

אה... 

לחיי העם הזה... 

הרימו כוס ושתו נא בלי להתבייש 

אל מול הנוער שעמד אל מול האש 

לבני תימן, לבני אלג'יר, לבני הייקים - 

לבני עקיבא ולבני הדיסקוטקים 

אה.. 

 לחיי העם הזה... 

השיר הזה נכתב לפני עשרים שנה 

כשעוד הכל היו תמימים פה במדינה 

היום יאמרו תלך תספר לסבתא 

והלוואי ויום יבוא נשיר זאת שוב 
 בצוותא! 

אה... 

לחיי העם הזה... 



12

ות
שב

מח
ם ו

יגי
הג

ם, 
טי

קס
 ט

פת
סו

 א
 | 

מה
לש

ה 
וד

ת

שבתתודה | תשע״ז 2017 | הברית שבינינו

על כל אלה 
נעמי שמר

על הדבש ועל העוקץ, 

על המר והמתוק, 

על בתנו התינוקת 

שמור אלי הטוב. 

על האש המבוערת, 

על המים הזכים, 

על האיש השב הביתה 

מן המרחקים. 

על כל אלה, על כל אלה, 

שמור נא לי אלי הטוב. 

על הדבש ועל העוקץ, 

על המר והמתוק. 

אל נא תעקור נטוע, 

אל תשכח את התקווה 

השיבני ואשובה 

אל הארץ הטובה. 

שמור אלי על זה הבית, 

על הגן, על החומה, 

מיגון, מפחד פתע 

וממלחמה. 

שמור על המעט שיש לי, 

על האור ועל הטף 

על הפרי שלא הבשיל עוד 

ושנאסף. 

על כל אלה... 

מרשרש אילן ברוח, 

מרחוק נושר כוכב, 

משאלות ליבי בחושך 

נרשמות עכשיו. 

אנא, שמור לי על כל אלה 

ועל אהובי נפשי, 

על השקט, על הבכי 

ועל זה השיר. 

על כל אלה...
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מילה טובה 
יעקב גלעד

אפילו בשרב הכי כבד 

ידעתי שהגשם עוד ירד 

ראיתי בחלון שלי ציפור 

אפילו במשב סופה וקור. 

לא פעם זה קשה 

אבל לרוב מילה טובה 

מיד עושה לי טוב 

רק מילה טובה 

או שתיים לא יותר מזה. 

אפילו ברחוב ראשי סואן 

ראיתי איש יושב ומנגן 

פגשתי אנשים מאושרים 

אפילו בין שבילי עפר צרים. 

תמיד השארתי פתח לתקווה 

אפילו כשכבתה האהבה 

חלמתי על ימים יותר יפים 

אפילו בלילות שינה טרופים. 

לא פעם זה קשה... 

 עוד לא תמו 
כל פלאייך 

יורם טהרלב
ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה 

מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה 
קבליני אל שירייך, כלה יפהפייה 

פתחי לי שערייך אבוא בם אודה יה. 

בצל עצי החורש, הרחק מאור חמה 
יחדיו נכה פה שורש אל לב האדמה 

אל מעיינות הזוהר, אל בארות התום 
מולדת ללא תואר וצועני יתום. 

עוד לא תמו כל פלאייך 
עוד הזמר לו שט 

עוד לבי מכה עם ליל 
ולוחש לו בלאט: 
את לי את האחת 

את לי את, אם ובת 
את לי את המעט 

המעט שנותר. 

נביאה בבגדינו את ריח הכפרים 
בפעמון ליבנו יכו העדרים, 

ישנה דממה רוגעת 
וקרן אור יפה, 

ולאורה נפסעה ברגל יחפה. 

 עוד לא תמו כל פלאייך... 



14

ות
שב

מח
ם ו

יגי
הג

ם, 
טי

קס
 ט

פת
סו

 א
 | 

מה
לש

ה 
וד

ת

שבתתודה | תשע״ז 2017 | הברית שבינינו

מודה אני 
אבי אוחיון

מודה אני כל בוקר 

שהחזרת את נשמתי 

מודה אני על בגד 

שהנחת על גופי 

שלא יהיה לי קר אתה שומר עליי 

מודה אני כל בוקר 

על האור על עצם היותי 

מודה אני על לחם 

שהנחת לשולחני 

שלא אהיה רעב שלא אדע כאב 

על אין ספור חיוכיי מודה אני 

על כל כישרונותיי ועל כל שיריי 

את כולם אקדיש לך 

דע לך דע לך שמודה אני לך 

אצעק לך אדיר שמך אלייך אקרא יה 

לך חיי לך ליבי ותודתי 

אליך אקרא יה אליך אקרא יה 

מודה אני כל בוקר 

על כוחי על אבי ועל אמי 

מודה אני על גשם שנתת בשדותיי 

לדאוג לאוהביי נתת לי חיי
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זמר נוגה 
 רחל

התשמע קולי רחוקי שלי 

התשמע קולי באשר הנך 

קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי 

ומעל לזמן מצווה ברכה. 

ה ודרכים בה רב  ֵבל זֹו ַרָבּ ֵתּ

נפגשות לדק נפרדות לעד. 

מבקש אדם, אך כושלות רגליו, 

לא יוכל למצוא את אשר אבד. 

אחרון ימי כבר קרוב אולי, 

כבר קרוב היום של דמעות פרידה. 

אחכה לך עד יכבו חיי, 

כחכות רחל לדודה. 
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שיר ללא שם 
 שלום חנוך

כי שירי הוא בת קול ברוח 

מכתבי השלוח 

מסילת חיי 

געגועי 

הד תפילותי. 

כי שירי הוא עלה ברוח 

הנידף, השכוח 

הוא האור הרך הנפקח 

בלילותי 

הוא אתה ההולך אלי. 

בנדודי חולפות עלי 

תמונות ונשמות 

ושמות שמות 

אתה בא והולך אלי. 

איי 

עלטה סביב 

הלוואי שאתה מקשיב 

אולי, אולי, אולי 

אתה בא והולך אלי. 

בדרכי הולכים איתי 

נופים וניגונים 

ופנים, פנים 

אתה בא והולך אלי. 

יה 

דומיה סביב 

והיה אם אתה מקשיב 

אולי, אולי, אולי 

אתה בא והולך אלי 

אולי, אולי, אולי 

אתה בא והולך אלי. 

כי שירי הוא משב הרוח 

חלוני הפתוח 

מעין כוחי, צחוק ובכי

קץ ייסורי 

אתה בא והולך אלי. 
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פגישה לאין קץ 
נתן אלתרמן

כי סערת עלי, לנצח אנגנך
שוא חומה אצור לך, שוא אציב דלתיים!

תשוקתי אלייך ואלי גנך
ואלי גופי סחרחר, אובד ידיים!

לספרים רק את החטא והשופטת.
פתאומית לעד, עיני בך הלומות,

עת ברחוב לוחם, שותת שקיעות של פטל,
תאלמי אותי לאלומות.

אל תתחנני אל הנסוגים מגשת.
לבדי אהיה בארצותייך הלך.
תפילתי דבר איננה מבקשת,

תפילתי אחת והיא אומרת: הא לך!
עד קצווי העצב, עד עינות הליל
ברחובות ברזל ריקים וארוכים,

אלוהי ציווני שאת לעוללייך,
מעוניי הרב שקדים וצימוקים.

טוב שאת ליבנו עוד ידך לוכדת,
אל תרחמיהו בעויפו לרוץ,
אל תניחי לו שיאפיל כחדר

בלי הכוכבים שנשארו בחוץ.
שם לוהט ירח כנשיקת טבחת,

שם רקיע לח את שיעולו מרעים,
שם שקמה תפיל ענף לי כמטפחת

ואני אקוד לה וארים.
ואני יודע כי לקול התוף,

בערי מסחר חרשות וכואבות,
יום אחד אפול עוד פצוע ראש לקטוף

את חיוכנו זה מבין המרכבות.
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מקום בלב 
אהוד מנור

כדי להגשים חלום אחד ישן

יש צורך במיליון חולמים

שלא עוצמים את עיניהם.

כדי להגשים חלום אחד ישן

יש צורך במיליון חולמים

שלא אוטמים את אזניהם.

שמוכנים אל החלום להתקרב,

שעוד זוכרים איך להקל את הכאב.

שיכולים להתאהב, להתחייב

ולגלות שעוד נשאר להם מקום בלב.

מקום בלב.

מקום בלב.
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שלום עליכם
ֵרת ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ׁ ָשלֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהָשּ

רּוְך הּוא דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ׁ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהָשּ ּבֹוֲאֶכם ְלָשׁ

רּוְך הּוא דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ׁ ָבְרכּוִני ְלָשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָשּ

רּוְך הּוא דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ׁ ֵצאְתֶכם ְלָשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָשּ

רּוְך הּוא דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ
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אשת חיל
משלי ל"א

ִניִנים ִמְכָרּה. ת-ַחִיל, ִמי ִיְמָצא, ְוָרֹחק ִמְפּ ֵאֶשׁ

ָלל לֹא ֶיְחָסר. ְעָלּה, ְוָשׁ ּה ֵלב ַבּ ַטח ָבּ ָבּ

יָה. ל ְיֵמי ַחֶיּ ָמַלְתהּו טֹוב ְולֹא ָרע, כֹּ ְגּ

יָה. ֶפּ ֵחֶפץ ַכּ ַעׂש ְבּ ים, ַוַתּ ִתּ ה ֶצֶמר ּוִפְשׁ ְרָשׁ ָדּ

ִביא ַלְחָמּה. ְרָחק ָתּ ֳאִנּיֹות סֹוֵחר, ִמֶמּ ָהְיָתה ָכּ

ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוֹחק ְלַנֲערֶֹתיָה. ֵתּ עֹוד ַלְיָלה, ַוִתּ ָקם ְבּ ַוָתּ

ֶרם. יָה נטע )ָנְטָעה( ָכּ ִרי ַכֶפּ ֵחהּו, ִמְפּ ָקּ ֶדה ַוִתּ ָזְמָמה ָשׂ

ץ ְזרֹועֶֹתיָה. ַאֵמּ ָחְגָרה ְבעֹוז ָמְתֶניָה, ַוְתּ

ְיָלה( ֵנָרּה. ה בליל )ַבַלּ י טֹוב ַסְחָרּה, לֹא ִיְכֶבּ ָטֲעָמה, ִכּ

ְמכּו ָפֶלְך. יָה ָתּ יׁשֹור, ְוַכֶפּ ָחה ַבִכּ ְלּ ָיֶדיָה ִשׁ

ָחה ָלֶאְביֹון. ְלּ ה ֶלָעִני, ְוָיֶדיָה ִשׁ ְרָשׂ ּה ָפּ ָפּ ַכּ

ִנים. יָתּה ָלֻבׁש ָשׁ י ָכל ֵבּ ֶלג: ִכּ ׁ לֹא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָשּ

ּה. ָמן ְלבּוָשׁ ׁש ְוַאְרָגּ ּה, ֵשׁ ָתה ָלּ ים ָעְשׂ ַמְרַבִדּ

ְבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ. ִשׁ ְעָלּה, ְבּ ָעִרים ַבּ ׁ ְשּ נֹוָדע ַבּ

ַנֲעִני. ר, ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלְכּ ְמכֹּ ָתה ַוִתּ ָסִדין ָעְשׂ

ַחק ְליֹום ַאֲחרֹון. ְשׂ ּה, ַוִתּ עֹז ְוָהָדר ְלבּוָשׁ

ְתָחה ְבָחְכָמה, ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל-ְלׁשֹוָנּה. יָה ָפּ ִפּ

יָתּה, ְוֶלֶחם ַעְצלּות לֹא ֹתאֵכל. צֹוִפָיּה הילכות )ֲהִליכֹות( ֵבּ

ְעָלּה, ַוְיַהְלָלּה. רּוָה, ַבּ ׁ ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאְשּ

ָנה. ָלּ נֹות ָעׂשּו ָחִיל, ְוַאְתּ ָעִלית ַעל-ֻכּ ַרּבֹות ָבּ

ל. ה ִיְרַאת-ה', ִהיא ִתְתַהָלּ ׁ ִפי: ִאָשּ ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהיֹּ ֶשׁ

יָה. ָעִרים ַמֲעֶשׂ ׁ ִרי ָיֶדיָה, ִויַהְללּוָה ַבְשּ נּו ָלּה ִמְפּ ְתּ
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מה ידידות מנוחתך  
ה.  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ִדידּות ְמנּוָחֵתְך, ַאּתְ ׁשַ ַמה ּיְ

ה ְנסּוָכה.  ֵכן ָנרּוץ ִלְקָראֵתְך, ּבוִאי ַכּלָ ּבְ
ְבָרָכה.  ְגֵדי ֲחמּודות, ְלַהְדִליק ֵנר ּבִ ְלבּוׁש ּבִ

ל ָהֲעבודות, לא ַתֲעשּו ְמָלאָכה. ֶכל ּכָ ַוּתֵ
ְרּבּוִרים ּושָליו ְוָדִגים. ַתֲענּוִגים. ּבַ ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ

ים.  ל ִמיֵני ַמְטַעּמִ ֵמֶעֶרב ַמְזִמיִנים ּכָ
ִמים.  ְרְנגוִלים ְמֻפּטָ עוד יום מּוָכִנים ּתַ ִמּבְ

תות ֵיינות ְמֻבּשִמים.  ה ִמיִנים, ׁשְ ּמָ ְוַלֲערוְך ּכַ
ָעִמים. לׁש ּפְ ָכל ׁשָ ים, ּבְ ְוַתְפנּוֵקי ַמֲעַדּנִ

ְרּבּוִרים ּושָליו ְוָדִגים. ַתֲענּוִגים. ּבַ ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ
ִלי ְמָצִרים ַנֲחָלה.  ַנֲחַלת ַיֲעקב ִייָרש, ּבְ
ה.  יר ָוָרש, ְוִתְזּכּו ִלְגֻאּלָ דּוהּו ָעׁשִ ִויַכּבְ

ה.  מרו,ּ ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ ׁשְ ת ִאם ּתִ ּבָ יום ׁשַ
ִביִעי ָנִגיָלה. ְ ֲעבודּו, ּוַבּשׁ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֵ

ְרּבּוִרים ּושָליו ְוָדִגים. ַתֲענּוִגים. ּבַ ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ
ּבונות.  ֲחָפֶציָך ֲאסּוִרים, ְוַגם ַלֲחׁשוב ֶחׁשְ

נות.  ְך ַהּבָ ּדֵ ִרים, ּוְלׁשַ ִהְרהּוִרים ֻמּתָ
ְנִגינות.  ַח ּבִ דו ֵסֶפר, ַלְמַנּצֵ ְוִתּנוק ְלַלּמְ

ּנות ּוַמֲחנות. ָכל ּפִ ֶפר, ּבְ ִאְמֵרי ׁשֶ ְוַלֲהגות ּבְ
ְרּבּוִרים ּושָליו ְוָדִגים. ַתֲענּוִגים. ּבַ ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ

ת.  ּבָ ַ ֵהא ְבַנַחת, עוֶנג ְקָרא ַלּשׁ ִהּלּוָכְך ּתְ
יַבת.  ַדת ֶנֶפׁש ְמׁשִ ַחת, ּכְ ּבַ ָנה ְמׁשֻ ֵ ְוַהּשׁ

ת.  ִחּבַ י ְלָך ָעְרָגה, ְוָלנּוַח ּבְ ֵכן ַנְפׁשִ ּבְ
ן ּוַבת. ים סּוָגה, ּבו ָינּוחּו ּבֵ ּנִ וׁשַ ּשׁ ּכַ

ְרּבּוִרים ּושָליו ְוָדִגים. ַתֲענּוִגים. ּבַ ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ
ת ְמנּוָחה.  ּבָ א, יום ׁשַ ֵמֵעין עוָלם ַהּבָ

ה,ּ ִיְזּכּו ְלרוב שְמָחה.  ִגים ּבָ ְתַעּנְ ל ַהּמִ ּכָ
לּו ִלְרָוָחה.  יח,ַ ֻיּצָ ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ

דּוֵתינּו ַתְצִמיַח, ְוָנס ָיגון ַוֲאָנָחה. ּפְ
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צור משלו אכלנו
ְרכּו ֱאמּוַני  ּלו ָאַכְלנּו. ּבָ ֶ צּור ִמּשׁ

ְדַבר ה'. שַבְענּו ְוהוַתְרנּו ּכִ

ן ֶאת עוָלמו. רוֵענּו ָאִבינּו.  ַהּזָ

ִתינּו.  ָאַכְלנּו ֶאת ַלְחמו. ְוֵיינו ׁשָ

ִפינּו.  לו ּבְ מו. ּוְנַהּלְ ן נוֶדה ִלׁשְ ַעל ּכֵ

יָי. ָאַמְרנּו ְוָעִנינּו. ֵאין ָקדוׁש ּכַ

ְרכּו ֱאמּוַני  ּלו ָאַכְלנּו. ּבָ ֶ צּור ִמּשׁ

ְדַבר ה'. שַבְענּו ְוהוַתְרנּו ּכִ

יר ְוקול ּתוָדה ְנָבֵרְך ֵלאלֵהינּו.  ׁשִ ּבְ

ִהְנִחיל ַלֲאבוֵתינּו.  ה )טוָבה( ׁשֶ ַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ

נּו.  יַע ְלַנְפׁשֵ ָמזון ְוֵצָדה ִהשּבִ

ַבר ָעֵלינּו. ְוֱאֶמת ה'. ַחְסּדו ּגָ

ְרכּו ֱאמּוַני  ּלו ָאַכְלנּו. ּבָ ֶ צּור ִמּשׁ

ְדַבר ה'. שַבְענּו ְוהוַתְרנּו ּכִ

ָך צּוֵרנּו.  ָך. ַעל ַעּמְ ַחְסּדֶ ַרֵחם ּבְ

נּו.  ְפַאְרּתֵ ית ּתִ בוֶדָך. ְזבּול ּבֵ ן ּכְ ּכַ ַעל ִצּיון ִמׁשְ

ָך ָיבא ְוִיְגָאֵלנּו.  ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ ּבֶ

יַח ה'. ינּו. ְמׁשִ רּוַח ַאּפֵ

ְרכּו ֱאמּוַני  ּלו ָאַכְלנּו. ּבָ ֶ צּור ִמּשׁ

ְדַבר ה'. שַבְענּו ְוהוַתְרנּו ּכִ

א.  ַמּלֵ ׁש. ִעיר ִצּיון ּתְ ְקּדָ ֶנה ַהּמִ ִיּבָ

יר ָחָדׁש. ּוִבְרָנָנה ַנֲעֶלה.  יר ׁשִ ם ָנׁשִ ְוׁשָ

ה.  ַרְך ְוִיְתַעּלֶ ְקָדׁש. ִיְתּבָ ָהַרֲחָמן ַהּנִ

ת ה'. ִבְרּכַ ַעל ּכוס ַיִין ָמֵלא. ּכְ

ְרכּו ֱאמּוַני  ּלו ָאַכְלנּו. ּבָ ֶ צּור ִמּשׁ

ְדַבר ה'. שַבְענּו ְוהוַתְרנּו ּכִ
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צמאה נפשי לאלוהים לאל חי 
רבי אברהם אבן עזרא

י ֵלאלִהים ְלֵאל ָחי. ָצְמָאה ַנְפׁשִ
נּו ְלֵאל ָחי: י ּוְבשִרי ְיַרּנְ ִלּבִ

ָרָאִני.  ֵאל ֶאָחד ּבְ
ְוָאַמר ַחי ָאִני. 
י לא ִיְרַאִני.  ּכִ

ָהָאָדם ָוָחי:
נּו ְלֵאל ָחי: י ּוְבשִרי ְיַרּנְ ִלּבִ

ָחְכָמה.  ָרא ּכל ּבְ ּבָ
ה.  ֵעָצה ּוִבְמִזּמָ ּבְ

ְמאד ֶנֱעָלָמה. 
ל ָחי: ֵמֵעיֵני ּכָ

נּו ְלֵאל ָחי: י ּוְבשִרי ְיַרּנְ ִלּבִ
בודו.  ל ּכְ ָרם ַעל ּכָ

ה הודו.  ה ְיַחּוֶ ל ּפֶ ּכָ
ָידו.  ר ּבְ רּוְך ֲאׁשֶ ּבָ

ל ָחי: ֶנֶפׁש ּכָ
נּו ְלֵאל ָחי: י ּוְבשִרי ְיַרּנְ ִלּבִ

יל ִניֵני ָתם.  ִהְבּדִ
ים ְלהורוָתם.  ֻחּקִ

ר ַיֲעשה אוָתם.  ֲאׁשֶ
ָהָאָדם ָוָחי:

נּו ְלֵאל ָחי: י ּוְבשִרי ְיַרּנְ ִלּבִ
ק.  ִמי ֶזה ִיְצַטּדָ

ק.  ל ְלָאָבק ּדָ ִנְמׁשַ
ק.  י לא ִיְצּדַ ֶאֶמת ּכִ

ל ָחי: ְלָפֶניָך ּכָ
נּו ְלֵאל ָחי: י ּוְבשִרי ְיַרּנְ ִלּבִ

ֵלב ֵיֶצר ָחׁשּוב.  ּבְ
ְדמּות ֲחַמת ַעְכׁשּוב.  ּכִ

ְוֵאיָכָכה ָיׁשּוב. 
שר ֶהָחי: ַהּבָ

נּו ְלֵאל ָחי: י ּוְבשִרי ְיַרּנְ ִלּבִ
ְנסוִגים ִאם ָאבּו. 

בּו.  ם ׁשָ ּוִמַדְרּכָ
בּו.  ּכָ ֶטֶרם ִיׁשְ

ית מוֵעד ְלָכל ָחי ּבֵ
נּו ְלֵאל ָחי: י ּוְבשִרי ְיַרּנְ ִלּבִ

ַעל ּכל ַאהוֶדָך. 
ַיֲחֶדָך.  ה ּתְ ל ּפֶ ּכָ

ּפוֵתַח ֶאת ָיֶדיָך. 
יַע ְלָכל ָחי: ּוַמשּבִ

נּו ְלֵאל ָחי: י ּוְבשִרי ְיַרּנְ ִלּבִ
ְזכור ַאֲהַבת ְקדּוִמים. 

ִמים.  ְוַהֲחֵיה ִנְרּדָ
ִמים.  ְוַקֵרב ַהּיָ

י ָחי: ן ִיׁשַ ר ּבֶ ֲאׁשֶ
נּו ְלֵאל ָחי: י ּוְבשִרי ְיַרּנְ ִלּבִ

ְרֵאה ִלְגֶבֶרת ֱאֶמת. 
ְפָחה נוֶאֶמת.  ׁשִ

ת.  י ְבֵנְך ַהּמֵ לא ּכִ
ּוְבִני ֶהָחי:

נּו ְלֵאל ָחי: י ּוְבשִרי ְיַרּנְ ִלּבִ
י.  ֶאּקוד ַעל ַאּפִ

י.  ּפִ ְוֶאְפרוש ְלָך ּכַ
י.  ח ּפִ ֵעת ֶאְפּתַ
ל ָחי: ַמת ּכָ ִנׁשְ ּבְ

נּו ְלֵאל ָחי: י ּוְבשִרי ְיַרּנְ ִלּבִ
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על אהבתך 
רבי יהודה הלוי

ה ְגִביִעי ּתֶ ַעל ַאֲהָבֶתָך ֶאׁשְ

ִביִעי ְ לֹום יֹום ַהּשׁ לֹום ְלָך ׁשָ ׁשָ

ֲעָבִדים ה ָלְך ּכַ ת ְיֵמי ַמֲעׂשֶ ׁשֶ ׁשֵ

ע ְנדּוִדים ּבַ ֶהם ֶאׂשְ ִאם ֶאֱעבֹד ּבָ

ֵעיַני ֵהם ָיִמים ֲאָחִדים ם ּבְ ּלָ ּכֻ

ֲעׁשּוִעי ֵמַאֲהָבִתי ָבָך יֹום ׁשַ

יֹום ִראׁשֹון ַלְעׂשֹות ְמָלאָכה ֵאֵצא ּבְ

ֲעָרָכה ת ַהּמַ ּבַ ַלֲערֹוְך ְליֹום ׁשַ

ָרָכה ם ַהּבְ ם ׂשָ י ָהֱאלִֹהים ׁשָ ּכִ

ל ְיִגיִעי ה ְלַבד ֶחְלִקי ִמּכָ ַאּתָ

י י ֵמאֹור ְקדֹוׁשִ ָמאֹור ְליֹום ָקְדׁשִ

י ְמׁשִ אּו ְלׁשִ ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ִקּנְ

י ִליׁשִ ְ ִני אֹו ַלּשׁ ַמה ִלי ְליֹום ׁשֵ

יר ְמאֹורֹוָתיו יֹום ָהְרִביִעי ַיְסּתִ

י ר טֹוב ִמּיֹום ֲחִמיׁשִ ַמע ְמַבּשֵׂ ֶאׁשְ

י י ָמֳחָרת ִיְהֶיה ֹנֶפׁש ְלַנְפׁשִ ּכִ

י ּבֶֹקר ְלַעְבדּוִתי ֶעֶרב ְלָחְפׁשִ

י ְורֹוִעי ְלַחן ַמְלּכִ ָקרּוא ֱאֵלי ׁשֻ
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ֵמָחה י ׂשְ י ַנְפׁשִ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ֶאְמָצא ּבְ

נּוָחה י ָקְרָבה ֵאַלי ֵעת ַהּמְ ּכִ

ִאם ָנע ְוָנד ֵאֵלְך ִלְמצֹא ְרָוָחה

ל נֹוִדי ְונֹוִעי ח ּכָ ּכַ ֶעֶרב ְוֶאׁשְ

ַמה ָנֲעָמה ִלי 

ָמׁשֹות ין ַהּשְׁ ֵעת ּבֵ

ִנים ֲחָדׁשֹות ת ּפָ ּבָ ֵני ׁשַ ִלְראֹות ּפְ

יׁשֹות ּבֹאּו ְבַתּפּוִחים ַהְרּבּו ֲאׁשִ

ֶזה יֹום ְמנּוִחי ֶזה ּדֹוִדי ְוֵרִעי
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דרור יקרא
דונש בן לברט

ת.  רור ִיְקָרא ְלֵבן ִעם ּבַ ּדְ

מו ָבַבת.  ְוִיְנָצְרֶכם ּכְ

ת  ּבַ ְמֶכם ְולא יּוׁשְ ְנִעים ׁשִ

ת.  ּבָ יום ׁשַ בּו ְונּוחּו ּבְ ׁשְ

רוׁש ָנִוי ְואּוָלִמי  ּדְ

י  ע ֲעשה ִעּמִ ְואות ֶיׁשַ

ְרִמי  תוְך ּכַ ְנַטע שוֵרק ּבְ

י.  ֵני ַעּמִ ְוַעת ּבְ ֵעה ׁשַ ׁשְ

ְצָרה.  תוְך ּבָ רוְך ּפּוָרה ּבְ ּדְ

ְבָרה  ר ּגָ ֶבל ֲאׁשֶ ְוַגם ּבָ

ַאף ְוֶעְבָרה.  ְנתוץ ָצַרי ּבְ

יום ֶאְקָרא.  ַמע קוִלי ּבְ ׁשְ

ר ַהר  ְדּבָ ּמִ ן ּבַ ֱאלִהים ּתֵ

ְדָהר  רוׁש ּתִ ה ּבְ ּטָ ֲהַדס ׁשִ

ְזָהר.  ְזִהיר ְוַלּנִ ְוַלּמַ

ֵמי ָנָהר.  ן ּכְ לוִמים ּתֵ ׁשְ

ֲהדוְך ָקַמי ֵאל ַקָנא 

מוג ֵלָבב ּוַבְמִגיָנה  ּבְ

ה  ה ּוְנַמְלֶאּנָ ְוַנְרִחיב ּפֶ

ה.  ְלׁשוֵננּו ְלָך ִרּנָ

ָך  ֵעה ָחְכָמה ְלַנְפׁשֶ ּדְ

ָך.  ְוִהיא ֶכֶתר ְלראׁשֶ

יָך.  ְנצור ִמְצַות ְקדוׁשֶ

ָך:  ת ָקְדׁשֶ ּבָ מור ׁשַ ׁשְ
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מה נאוו עלי
רבי שמעון ב"ר ניסים

אוּו ֲעֵלי ֶהָהִרים ַרְגֵלי  ַמה ָנּ

ִבְנַין ִעיֵרְך לֹום ְבּ ר ָשׁ ׂ ְמַבֵשּ

ה אּו קֹול ִרָנּ קֹול צֹוַפִיך ִיְשׂ

ה ִהְתַנֲעִרי ִמּתֹוְך ְמִגָנּ

ִכיָנה ְרִאי ְשׁ ַעִין ִתּ ַעִין ְבּ

בּו ָבַנִיך ִלְגבּוֵלְך ְוָשׁ

יר ּוִמְזמֹור  ִשׁ רֹור ְבּ בּוִיים ְדּ ִלְשׁ

ִביֵלְך ית ַהר ַהּמֹור ְיִהי ְשׁ ֶאל ֵבּ

ה ִסָלּ סֹּלּו סֹּלּו ֶאת ַהְמּ

ה ְצחּו ְרָנָנה ּוְתִהָלּ ִפּ

ה ְלׁשֹונֹו ִמָלּ ר ִבּ ׂ ָיבֹא ְמַבֵשּ

י ָבא אֹוֵרְך קּוִמי עּוִרי ִכּ

ֶבל ִקְרַית עֹוְבֵדי ֵבל ְצִאי ִמָבּ

יֵרְך ּנֹור ָוֵנֶבל ָאז ְיִהי ִשׁ ִכּ

ל ֲאֵבֵלי ִצּיֹון יׂשּו ָכּ ׂשֹוׂש ָיִשׂ

ֵצל ָהֶעְליֹון ָלבֹא ַלֲחסֹות ְבּ

ְריֹון ֹנה ֶאְבֶנה ָלְך ְנֵוה ַאִפּ ָבּ

ְך א ְלָדִוד ַמְלֵכּ ֵסּ ָאִכין ִכּ

אוּו ֲעֵלי ֶהָהִרים ַרְגֵלי  ַמה ָנּ

ִבְנַין ִעיֵרְך לֹום ְבּ ר ָשׁ ׂ ְמַבֵשּ
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כל העולם כולו גשר צר מאוד 
רבי נחמן מברסלב

כל העולם כולו

גשר צר מאוד

והעיקר, והעיקר

לא לפחד, לא לפחד כלל.

השבעתי אתכם 
 שיר השירים

י ֶאְתֶכן ְעִתּ ַבּ י ִהְשׁ ְעִתּ ַבּ ִהְשׁ

ְמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי ָלִם, ִאם ִתּ נֹות ְירּוָשׁ י ֶאְתֶכן ְבּ ְעִתּ ַבּ ִהְשׁ

ידּו לֹו ִגּ ַמה ַתּ

חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני ֶשׁ

לב טהור 
 מתוך "תהילים נ"א"

לב טהור ברא לי אלוהים 

ורוח נכון חדש בקרבי 

השיבה לי ששון ישעך 

ורוח נדיבה תסמכני 
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שירת העשבים 
 ר' נחמן מברסלב

דע לך

שכל רועה 
ורועה

יש לו ניגון 
מיוחד

משלו

דע לך

שכל עשב ועשב

יש לו שירה 
מיוחדת

משלו

ומשירת 
העשבים

נעשה ניגון

של רועה

כמה יפה

כמה יפה ונאה

כששומעים 
השירה

שלהם

טוב מאוד

להתפלל ביניהם

ובשמחה לעבוד

את השם

ומשירת 
העשבים

מתמלא הלב

ומשתוקק

וכשהלב

מן השירה 
מתמלא

ומשתוקק

אל ארץ ישראל

אור גדול

אזי נמשך והולך

מקדושתה של 
הארץ

עליו

ומשירת 
העשבים

נעשה ניגון

של הלב.
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אילו פינו 
 מתוך שיר השירים

ם, ָיּ יָרה ַכּ ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִשׁ

יו, ָלּ ַהמֹון ַגּ ה ֲכּ ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ

ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ַבח ְכּ ְפתֹוֵתינּו ֶשׁ ְוִשׂ

ֵרַח, ֶמׁש ְוַכָיּ ֶשׁ ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַכּ

ַמִים, ֵרי ָשׁ ִנְשׂ ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְכּ

לֹות - ַאָיּ ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָכּ

יִקים ְלהֹודֹות ְלָך , ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִפּ

ה' ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ,

ְמָך ַעל ַאַחת, ּוְלָבֵרְך, ֶאת ִשׁ

ָעִמים, י ְרָבבֹות ְפּ ֵמֶאֶלף, ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵבּ

נּו. יָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָמּ ָעִשׂ ַהּטֹובֹות ֶשׁ

נּו, ה' ֱאלֵֹהינּו, ַאְלָתּ ְצַרים ְגּ ִמִמּ

ִדיָתנּו, ית ֲעָבִדים ְפּ ּוִמֵבּ

בן אדם
הראי"ה קוק

ן ָאָדם, ּבֶ

ֲעֵלה ְלַמְעָלה ֲעֵלה, 

י ּכַֹח ַעז ְלָך,  ּכִ

ְנֵפי רּוַח,  ֵיׁש ְלָך ּכַ

יִרים, ִרים ַאּבִ ְנֵפי ְנׁשָ ּכַ

ם  ַכֵחׁש ּבָ ַאל ּתְ

ן ְיַכֲחׁשּו ְלָך, ּפֶ

רֹוׁש אֹוָתם –  ּדְ

ד. ְצאּו ְלָך ִמּיָ ְוִיּמָ



31

שבתתודה | תשע״ז 2017 | הברית שבינינו

מתוך תהילים
ֲעֵרי ֶצֶדק. ָאבא ָבם אוֶדה ָיּה:  ְתחּו ִלי ׁשַ  ּפִ

יִקים ָיבאּו בו:  ַער לה'. ַצּדִ ַ  ֶזה ַהּשׁ

ִהי ִלי ִליׁשּוָעה:  י ֲעִניָתִני. ַוּתְ  אוְדָך ּכִ
ִהי ִלי ִליׁשּוָעה:  י ֲעִניָתִני. ַוּתְ  אוְדָך ּכִ

ה:  ּנָ  ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבוִנים. ָהְיָתה ְלראׁש ּפִ
ה:  ּנָ  ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבוִנים. ָהְיָתה ְלראׁש ּפִ

ֵעיֵנינּו:   ֵמֵאת ה' ָהְיָתה ּזאת. ִהיא ִנְפָלאת ּבְ
ֵעיֵנינּו:   ֵמֵאת ה' ָהְיָתה ּזאת. ִהיא ִנְפָלאת ּבְ

ְמָחה בו:  ה ה'. ָנִגיָלה ְוִנׂשְ  ֶזה ַהּיום ָעׂשָ
ְמָחה בו:  ה ה'. ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֶזה ַהּיום ָעׂשָ

***

ית ַאֲהרן:  ָרֵאל. ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ית ִיׂשְ  ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ
דִלים:  ים ִעם ַהּגְ ַטּנִ  ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ה'. ַהּקְ

ֵניֶכם:   יֵסף ה' ֲעֵליֶכם. ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ
ַמִים ָוָאֶרץ:  ה ׁשָ ם לה'. עׂשֵ רּוִכים ַאּתֶ  ּבְ

ַמִים לה'. ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם:  ַמִים ׁשָ ָ  ַהּשׁ
ל יְרֵדי דּוָמה:  ִתים ְיַהְללּו ָיּה. ְולא ּכָ  לא ַהּמֵ

ה ְוַעד עוָלם ַהְללּוָיּה:  ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ

***

י ְלעוָלם ַחְסּדו:  י טוב. ּכִ  הודּו לה' ּכִ
י ְלעוָלם ַחְסּדו:  י טוב. ּכִ הודּו לה' ּכִ

***

ְגמּולוִהי ָעָלי:  ל ּתַ יב לה'. ּכָ  ָמה ָאׁשִ
ם ה' ֶאְקָרא:  א. ּוְבׁשֵ  ּכוס ְיׁשּועות ֶאּשָׂ
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א ְלָכל ַעּמו:  ם. ֶנְגָדה ּנָ ּלֵ  ְנָדַרי לה' ֲאׁשַ
ְוָתה ַלֲחִסיָדיו:  ֵעיֵני ה'. ַהּמָ  ָיָקר ּבְ

ְחּתָ ְלמוֵסָרי:  ּתַ ן ֲאָמֶתָך. ּפִ ָך ּבֶ ָך. ֲאִני ַעְבּדְ י ֲאִני ַעְבּדֶ ה ה' ּכִ  ָאּנָ
ם ה' ֶאְקָרא:  ח ֶזַבח ּתוָדה. ּוְבׁשֵ  ְלָך ֶאְזּבַ

א ְלָכל ַעּמו:  ם. ֶנְגָדה ּנָ ּלֵ  ְנָדַרי לה' ֲאׁשַ
ָלִים ַהְללּוָיה:  תוֵכִכי ְירּוׁשָ ית ה' ּבְ ַחְצרות ּבֵ  ּבְ
ים:  ל ָהֻאּמִ חּוהּו ּכָ ּבְ ל ּגוִים. ׁשַ  ַהְללּו ֶאת ה' ּכָ

י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדו ֶוֱאֶמת ה' ְלעוָלם ַהְללּוָיּה:  ּכִ

***

א.  יָעה ּנָ א ה' הוׁשִ  ָאּנָ
א.  יָעה ּנָ א ה' הוׁשִ  ָאּנָ

א ה' ַהְצִליָחה ָנא.   ָאּנָ
א ה' ַהְצִליָחה ָנא:  ָאּנָ

***

ְרָחב ָיּה:  ּמֶ ַצר ָקָראִתי ָיּה. ָעָנִני ּבַ  ִמן ַהּמֵ
ה ִלי ָאָדם:  ֲעׂשֶ  ה' ִלי לא ִאיָרא. ַמה ּיַ

עְזָרי. ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי:   ה' ִלי ּבְ
ָאָדם:  טַח ּבָ  טוב ַלֲחסות בה'. ִמּבְ

ְנִדיִבים:  טַח ּבִ  טוב ַלֲחסות בה'. ִמּבְ
י ֲאִמיַלם:  ם ה' ּכִ ׁשֵ ל ּגוִים ְסָבבּוִני. ּבְ  ּכָ

י ֲאִמיַלם:  ם ה' ּכִ ׁשֵ ם ְסָבבּוִני. ּבְ  ַסּבּוִני ּגַ
י ֲאִמיַלם:  ם ה' ּכִ ׁשֵ ֵאׁש קוִצים. ּבְ  ַסּבּוִני ִכְדבִרים ּדֲעכּו ּכְ

חה ְדִחיַתִני ִלְנּפל. וה' ֲעָזָרִני:   ּדָ
י ְוִזְמָרת ָיּה. ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה:   ָעּזִ

ה ָחִיל:  יִקים. ְיִמין ה' עׂשָ ָאֳהֵלי ַצּדִ ה ִויׁשּוָעה ּבְ  קול ִרּנָ
ה ָחִיל:   ְיִמין ה' רוֵמָמה. ְיִמין ה' עׂשָ

י ָיּה:  ר ַמֲעׂשֵ י ֶאְחֶיה. ַוֲאַסּפֵ  לא ָאמּות ּכִ
ֶות לא ְנָתָנִני:  י ָיּה. ְוַלּמָ ַרּנִ ַיּסר ִיּסְ
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***

ַמל ָעָלְיִכי:  י ה' ּגָ י ִלְמנּוָחְיִכי. ּכִ  ׁשּוִבי ַנְפׁשִ
ִחי:  ְמָעה. ֶאת ַרְגִלי ִמּדֶ ֶות. ֶאת ֵעיִני ִמן ּדִ י ִמּמָ ְצּתָ ַנְפׁשִ י ִחּלַ  ּכִ

ים:  ַאְרצות ַהַחּיִ ְך ִלְפֵני ה'. ּבְ  ֶאְתַהּלֵ
ר. ֲאִני ָעִניִתי ְמאד:  י ֲאַדּבֵ י ּכִ  ֶהֱאַמְנּתִ
ל ָהָאָדם ּכֵזב:  י ְבָחְפִזי. ּכָ ֲאִני ָאַמְרּתִ

***

 : . ֱאלַהי ֲארוְמֶמּךָ ה ְואוֶדּךָ  ֵאִלי ַאּתָ
 : . ֱאלַהי ֲארוְמֶמּךָ ה ְואוֶדּךָ  ֵאִלי ַאּתָ

י ְלעוָלם ַחְסּדו:  י טוב. ּכִ  הודּו לה' ּכִ
י ְלעוָלם ַחְסּדו:  י טוב. ּכִ הודּו לה' ּכִ
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ברכת המזון - נוסח עדות המזרח
נּו ֶסָלה. ָלַדַעת  ָניו ִאָתּ נּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ָפּ יר. ֱאלִֹהים ְיָחֵנּ ְנִגיֹנת ִמְזמֹור ִשׁ ח ִבּ ַלְמַנֵצּ
ְמחּו  ם. ִיְשׂ ָלּ ים ֻכּ ים ֱאלִֹהים יֹודּוָך ַעִמּ ָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך. יֹודּוָך ַעִמּ ָך ְבּ ְרֶכּ ָאֶרץ ַדּ ָבּ
יֹודּוָך  ֶסָלה.  ְנֵחם  ַתּ ָאֶרץ  ָבּ ים  ּוְלֻאִמּ ִמיׁשֹור  ים  ַעִמּ ט  ֹפּ ִתְשׁ י  ִכּ ים  ְלֻאִמּ נּו  ִויַרְנּ
ֱאלֵֹהינּו.  ֱאלִֹהים  ְיָבְרֵכנּו  ְיבּוָלּה  ָנְתָנה  ֶאֶרץ  ם.  ָלּ ֻכּ ים  ַעִמּ יֹודּוָך  ֱאלִֹהים  ים  ַעִמּ

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ. )תהלים סז( ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים ְוִייְראּו ֹאתֹו ָכּ

ֶאת  ָמע  ִנְשׁ ל  ַהכֹּ ָבר  ָדּ סֹוף  ִפי  ְבּ תֹו  ִהָלּ ְתּ ִמיד  ָתּ ֵעת  ָכל  ְבּ ְיהָוה  ֶאת  ֲאָבְרָכה 
י ִויָבֵרְך  ר ִפּ ת ה' ְיַדֶבּ ִהַלּ ל ָהָאָדם ְתּ י ֶזה ָכּ מֹור ִכּ ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְשׁ
ה ְוַעד-עֹוָלם ַהְללּו-ָיּה  ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתּ ר ֵשׁ ָשׂ ל ָבּ ָכּ

ר ִלְפֵני ה' ְלָחן ֲאֶשׁ ׁ ר ֵאַלי ֶזה ַהֻשּ ַוְיַדֵבּ

א: יׁשָ ָאה ַקּדִ א ִעּלָ אם מברכים בזימון המברך אומר: ַהב ָלן ְוִנְבִריְך ְלַמְלּכָ
ַמִים: המסובים עונים: ׁשָ

א, ּוִבְרׁשּות מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ּוִבְרׁשּוְתֶכם  יׁשָ ָאה ַקּדִ א ִעּלָ ְרׁשּות ַמְלּכָ המברך אומר: ּבִ
לֹו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ְנָבֵרך )בעשרה: ֱאלֵֹקינּו( ׁשֶ

ָחִיינּו: ּוְבטּובֹו  לֹו  ֶ ִמּשׁ ָאַכְלנּו  ׁשֶ ֱאלֵֹקינּו(  )בעשרה:  רּוְך  ּבָ עונים:   המסובים 
ִמיד ָחִיינּו דֹול ָתּ ּלֹו ּוְבטּובֹו ַהָגּ ׁ ָאַכְלנּו ִמֶשּ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ המזמן: ָבּ

טּובֹו  ְבּ ּלֹו  ֻכּ ן אֹוָתנּו ְוֶאת ָהעֹוָלם  ַהָזּ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָהֵאל  רּוְך ַאָתּ ָבּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּוְבטּובֹו  ר ִכּ ָשׂ ים ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל-ָבּ ֶרַוח ּוְבַרֲחִמים ַרִבּ ֶחֶסד ְבּ ֵחן ְבּ ְבּ
י הּוא ֵאל  ִמיד( ְלעֹוָלם ָוֶעד ִכּ ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון )ָתּ דֹול ָתּ ַהָגּ
ר  ֲאֶשׁ ִרּיֹוָתיו  ְלָכל-ְבּ ּוָמזֹון  ִמְחָיה  ְוִהְתִקין  ל  ַלכֹּ ָערּוְך  ְלָחנֹו  ְוֻשׁ ל  ַלכֹּ ּוְמַפְרֵנס  ָזן 
רּוְך  יַע ְלָכל-ַחי ָרצֹון ָבּ ִבּ ָאמּור ּפֹוֵתַח ֶאת-ָיֶדָך ּוַמְשׂ ָרא ְבַרֲחָמיו ּוְברֹב ֲחָסָדיו ָכּ ָבּ

ל. ן ֶאת ַהכֹּ ה ה' ַהָזּ ַאָתּ

ִרית  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְבּ ִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדּ ָך ה' ֱאלֵֹהינּו ַעל ֶשׁ נֹוֶדה ְלּ
ית ֲעָבִדים ְוַעל  הֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵבּ ים ּוָמזֹון ַעל ֶשׁ ְותֹוָרה ַחִיּ
נּו  הֹוַדְעָתּ י ְרצֹוָנְך ֶשׁ נּו ְוַעל ֻחֵקּ ְדָתּ ַמּ ִלּ ֵרנּו ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשׁ ְבָשׂ ָחַתְמָתּ ִבּ ִריְתָך ֶשׁ ְבּ

ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו. ַאָתּ ים ּוָמזֹון ָשׁ ְוַעל ַחִיּ
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בּורֹות  ַהְגּ ְוַעל  ְרָקן.  ַהֻפּ ְוַעל  ים  ִסּ ַהִנּ ַעל  יום העצמאות:  על הניסים לקראת 
ִמים ָהֵהם  ָיּ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּ ָעִשׂ ָחמֹות. ֶשׁ ְפָלאֹות ְוַעל ַהֶנּ ׁשּועֹות. ְוַעל ַהִנּ ְוַעל ַהְתּ
ַמן ַהֶזּה. בימי שיבת ציון השניה כשעמדו עמי ערב על עמך ישראל בארץ  ְזּ ַבּ
לאמר: לכו ונכחידם מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. ואתה ברחמיך הרבים 
לקרב,  ידיהם  למדת  דינם  דנת  ריבם  את  רבת  צרתם  בעת  לעמך  עמדת 
אצבעותיהם למלחמה, מסרת גבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, וזדים 
ביד בני-בריתך. לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך ולעמך עשית תשועה 

גדולה ופרקן כהיום הזה.

ְוָאַכְלָתּ  ָאמּור  ָכּ ָמְך  ְשׁ ֶאת  ּוְמָבְרִכים  ָלְך  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֱאלֵֹהינּו  ה'  ל  ַהכֹּ ַעל 
ה ה'  רּוְך ַאָתּ ר ָנַתן-ָלְך ָבּ ָבה ֲאֶשׁ ָבְעָתּ ּוֵבַרְכָתּ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ַעל-ָהָאֶרץ ַהטֹּ ְוָשׂ

זֹון. ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמּ

ן  ַכּ ַלִים ִעיָרְך ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמְשׁ ְך ְוַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל ַעָמּ ַרֵחם ה' ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיְשׂ
ְקָרא  ִנּ דֹוׁש ֶשׁ דֹול ְוַהָקּ ִית ַהָגּ ִביָרְך ְוַעל ַהַבּ בֹוָדְך ְוַעל ֵהיָכָלְך ְוַעל ְמעֹוָנְך ְוַעל ְדּ ְכּ
ל- ֵלנּו ַהְרִויֵחנּו ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה ִמָכּ ְלְכּ ְרְנֵסנּו ַכּ ְמָך ָעָליו ָאִבינּו! ְרֵענּו זּוֵננּו ַפּ ִשׁ

ר ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם  ָשׂ נֹות ָבּ ְצִריֵכנּו ה' ֱאלֵֹהינּו ִליֵדי ַמְתּ ָצרֹוֵתינּו ְוַאל ַתּ
עֹוָלם  א ֵנבֹוׁש ָבּ לֹּ תּוָחה ְיִהי ָרצֹון ֶשׁ יָרה ְוַהְפּ ֵלָאה ְוָהְרָחָבה ָהֲעִשׁ א ְלָיְדָך ַהְמּ ֶאָלּ
ִלְמקֹוָמּה  ה  ֲחִזיֶרָנּ ַתּ יָחְך  ְמִשׁ ִוד  ָדּ ית  ֵבּ ּוַמְלכּות  א  ַהָבּ ְלעֹוָלם  ֵלם  ִנָכּ ְולֹא  ַהֶזּה 

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ִבּ

בשבת קודש מוסיפים כאן רצה והחליצנו

דֹול  ַהָגּ ת  ָבּ ַהַשׁ ִביִעי  ׁ ַהְשּ יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך  ְבּ ֱאלֵֹהינּו  ה'  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה 
ג  ְוִנְתַעֵנּ ּבֹו  ְוָננּוַח  ּבֹו  ּבֹות  ִנְשׁ ָפֶניָך  ִמְלּ ְוָקדֹוׁש הּוא  דֹול  ָגּ י יֹום  ִכּ ַהֶזּה.  ְוַהָקדֹוׂש 
יֹום ְמנּוָחֵתנּו ְוַהְרֵאנּו ְבֶנָחַמת ִצּיֹון  ִהי ָצָרה ְוָיגֹון ְבּ י ְרצֹוָנְך ְוַאל ְתּ ִמְצַות ֻחֵקּ ּבֹו ְכּ
יְתָך  ן ֵבּ ִתינּו ָחְרַבּ ָאַכְלנּו ְוָשׁ ָחמֹות ְוַגם ֶשׁ ַעל ַהֶנּ ה הּוא ַבּ י ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ִכּ ִבּ
י ֵאל ֶמֶלְך  ְזָנֵחנּו ָלַעד ִכּ ֵחנּו ָלֶנַצח ְוַאל ִתּ ָכּ ְשׁ ַכְחנּו ַאל ִתּ דֹוׁש לֹא ָשׁ דֹול ְוַהָקּ ַהָגּ

ה. דֹול ְוָקדֹוׁש ָאָתּ ָגּ

ָלִים  ְירּוָשׁ ּבֹוֵנה  ה'  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ְבָיֵמינּו  ְמֵהָרה  ִבּ ִעיָרְך  ַלִים  ְירּוָשׁ  ְוִתְבֶנה 
)בלחש ָאֵמן(

יֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו,  נּו, ַאִדּ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָלַעד ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלֵכּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
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ִטיב  ְוַהֵמּ ַהּטֹוב  ֶלְך  ַהֶמּ ָרֵאל,  ִיְשׂ רֹוֵעה  רֹוֵענּו  ַיֲעקֹב,  ְקדֹוׁש  נּו  ְקדֹוֵשׁ ּגֹוֲאֵלנּו, 
ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטיב ָלנּו, הּוא ֵמיִטיב ָלנּו, הּוא ֵייִטיב ָלנּו, הּוא  ְבּ ַלּכל, ֶשׁ
ָלה ְוָכל-טֹוב:  ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֶרַוח ְוַהָצּ
ּוָבָאֶרץ.  ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ ח  ַבּ ַתּ ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ְכבֹודֹו.  א  ֵסּ ִכּ ַעל  ח  ַבּ ַתּ ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן 
ָהַרֲחָמן  ָיִרים.  ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  ָהַרֲחָמן הּוא  ּדֹוִרים.  ְלדֹור  נּו  ָבּ ח  ַבּ ַתּ ִיְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא 
ר  ֶהֵתּ ָכבֹוד ְולֹא ְבִבּזּוי, ְבּ נּו ְלֵנַצח ְנָצִחים. ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְבּ ַאר ָבּ הּוא ִיְתָפּ
הּוא  ָהַרֲחָמן  יֵנינּו.  ֵבּ לֹום  ָשׁ ן  ִיֵתּ הּוא  ָהַרֲחָמן  ְבָצַער.  ְולֹא  ַנַחת  ְבּ ְבִאּסּור,  ְולֹא 
ָרֵכינּו.  ה ָיֵדינּו. ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ְדּ ָכל ַמֲעֵשׂ ָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ְבּ ַלח ְבּ ִיְשׁ
לּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצָוּאֵרנּו. ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה  ר עֹל ָגּ בֹּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
ח ָלנּו  ֵלָמה. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפַתּ ֵאנּו ְרפּוָאה ְשׁ ַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרָפּ קֹוְמִמּיּות ְבּ
מֹו  ְכּ דֹול,  ַהָגּ מֹו  ְשׁ ִבּ ּנּו  ִמֶמּ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ָכּ ְיָבֵרְך  ָהַרֲחָמן הּוא  ָהְרָחָבה.  ָידֹו  ֶאת 
ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד  ל, ֵכּ ל כֹּ ל ִמכֹּ כֹּ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַבּ ְתָבּ ִנּ ֶשׁ
לֹומֹו. ת ְשׁ ֵלָמה ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַכּ ָרָכה ְשׁ ְבּ

י ָהעֹוָלִמים. ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ לֹו ַשׁ ֻכּ בשבת: ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ֶשׁ

 בשבתודה: הרחמן הוא יברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו
הרחמן הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל הרחמן הוא יטע בלבנו 
ָרה  י; ֲאַזְמּ ַחָיּ יָרה ַלה' ְבּ תודה וברכה, עין-טובה ואהבת הבריות ככתוב: "ָאִשׁ

ה'" ַמח ַבּ יִחי; ָאֹנִכי, ֶאְשׂ עֹוִדי. ֶיֱעַרב ָעָליו ִשׂ ֵלאלַֹהי ְבּ

י ֶנֱחָטא,  ֵנינּו ְלִבְלִתּ נּו ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ָפּ ִלֵבּ ע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ְבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיַטּ
ָמִים. ם ָשׁ ינּו ְלֵשׁ ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעֵשׂ

ל  ר ּבֹו ָכּ ָאַכְלנּו ָעָליו, ִויַסֵדּ ְלָחן ַהֶזּה ֶשׁ ׁ ברכת האורח: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהֻשּ
ּנּו  ל ָרֵעב ִמֶמּ לֹום. ָכּ ׁ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָשּ ְלָחנֹו ֶשׁ י עֹוָלם, ְוִיְהֶיה ְכֻשׁ ַמֲעַדֵנּ
ל טֹוב ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים,  ּנּו ָכּ ה, ְוַאל ֶיְחַסר ִמֶמּ ֶתּ ּנּו ִיְשׁ יֹאַכל, ְוָכל ָצֵמא ִמֶמּ
ה ַהזֹּאת, הּוא ּוָבָניו  ֻעָדּ ִית ַהֶזּה ּוַבַעל ַהְסּ ַעל ַהַבּ ָאֵמן. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַבּ
ֵרְך ה' ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו  ְרּבּו. ָבּ ִיּ ְחיּו ּוִבְנָכִסים ֶשׁ ִיּ ָבִנים ֶשׁ ר לֹו, ְבּ ּתֹו ְוָכל ֲאֶשׁ ְוִאְשׁ
ק ְלָפָניו ְולֹא  ֵקּ ְרֶצה, ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר, ְוַאל ִיְזַדּ ִתּ
ה  ר ְוָכבֹוד ֵמַעָתּ עֶֹשׁ ִמים ְבּ ל ַהָיּ ֵמַח ָכּ ׂש ְוָשׂ ַבר ֵחְטא ְוִהְרהּור ָעֹון, ָשׂ ְלָפֵנינּו ׁשּום ְדּ

ן ְיִהי ָרצֹון. א, ָאֵמן ֵכּ ֵלם ָלעֹוָלם ַהָבּ עֹוָלם ַהֶזּה ְולֹא ִיָכּ ְוַעד עֹוָלם, לֹא ֵיבֹוׁש ָבּ
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י  ׁש ּוְלַחֵיּ ְקָדּ ית ַהִמּ יַח ּוְלִבְנַין ֵבּ ִשׁ נּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהָמּ ינּו ִויַזֵכּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵיּ
ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  יחֹו  ִלְמִשׁ ֶחֶסד  ה  ְועֶֹשׂ ַמְלּכֹו  ְיׁשּועֹות  ִמְגּדֹול  א.  ַהָבּ ָהעֹוָלם 
י  ם ָזַקְנִתּ י ה' לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. ַנַער ָהִייִתי ַגּ ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודְֹרֵשׁ עֹוָלם. ְכּ
ל ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה.  ׁש ָלֶחם. ָכּ יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶקּ ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדּ
הֹוַתְרנּו ִיְהֶיה  ׁ ִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה, ּוַמה ֶשּ ׁ ָשּ ׁ ְבָעה, ּוַמה ֶשּ ָאַכְלנּו ִיְהֶיה ְלָשׂ ׁ ַמה ֶשּ
ם ַליהָוה  רּוִכים ַאֶתּ ְדַבר ה'. ְבּ ן ִלְפֵניֶהם ַויֹּאְכלּו ַוּיֹוִתרּו ִכּ ֵתּ ִדְכִתיב: ַוִיּ ִלְבָרָכה, ְכּ

יהָוה ְוָהָיה ה' ִמְבַטחֹו. ר ִיְבַטח ַבּ ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ ַמִים ָוָאֶרץ. ָבּ ה ָשׁ עֵֹשׂ

ֹנָתיו  ְכּ בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹוב ּוִמְשׁ ב ְשׁ ה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני ָשׁ בשבת תודה מוסיפים: כֹּ
ב; ְוָיָצא ֵמֶהם ּתֹוָדה ְוקֹול  טֹו ֵיֵשׁ ָפּ ּה ְוַאְרמֹון ַעל ִמְשׁ ָלּ ֲאַרֵחם ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִתּ
ב  ה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני ָשׁ ים ְולֹא ִיְצָערּו; כֹּ ְדִתּ ִתים ְולֹא ִיְמָעטּו ְוִהְכַבּ ֲחִקים ְוִהְרִבּ ְמַשׂ
טֹו  ָפּ ּה ְוַאְרמֹון ַעל ִמְשׁ ָלּ ֹנָתיו ֲאַרֵחם ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִתּ ְכּ בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹוב ּוִמְשׁ ְשׁ
ים ְולֹא  ְדִתּ ִתים ְולֹא ִיְמָעטּו ְוִהְכַבּ ֲחִקים ְוִהְרִבּ ב. ְוָיָצא ֵמֶהם ּתֹוָדה ְוקֹול ְמַשׂ ֵיֵשׁ
יֵעם.  יֹוׁשִ ֻצקֹוֵתיֶהם  ִמּמְ ִנְפְלאֹוֶתיָך;  ל  ָכּ ר  ּוְלַסֵפּ ּתֹוָדה  קֹול  ְבּ ִמַע  ַלְשׁ ִיְצָערּו. 
חּו, ִזְבֵחי  ֵאם; יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו; ְוִנְפְלאֹוָתיו, ִלְבֵני ָאָדם. ְוִיְזּבְ ָברֹו, ְוִיְרּפָ ַלח ּדְ ִיׁשְ

ְמצּוָלה. י ְיהָוה;  ְוִנְפְלאֹוָתיו, ּבִ ה ָראּו, ַמֲעׂשֵ ה. ֵהּמָ ִרּנָ יו ּבְ רּו ַמֲעׂשָ תֹוָדה; ִויַסּפְ

ְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו  לֹום ִבּ ה ָשׁ לֹום עֹוֶשׂ ׁ ן ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָשּ ה' עֹז ְלַעּמֹו ִיֵתּ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ַעּמֹו ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ַיֲעֶשׂ
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ברכת המזון - נוסח אשכנז
חֹוק  ְשׂ ֵלא  ִיָמּ ָאז  ֹחְלִמים.  ְכּ ָהִיינּו  ִצּיֹון  יַבת  ִשׁ ֶאת  ְיהָוה  ׁשּוב  ְבּ ֲעלֹות  ַהַמּ יר  ִשׁ
יל  ִהְגִדּ ה.  ֵאֶלּ ִעם  ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה  יל  ִהְגִדּ ַבּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָאז  ה  ִרָנּ ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ִפּ
ֶגב.  ֶנּ ֲאִפיִקים ַבּ ִביֵתנּו ַכּ ֵמִחים. ׁשּוָבה ְיהָוה ֶאת ְשׁ נּו ָהִיינּו ְשׂ ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעָמּ
ָיבֹוא  א  בֹּ ַהָזַּרע  ְך  ֶמֶשׁ א  ֹנֵשׂ ּוָבכֹה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  ִיְקצֹרּו.  ה  ִרָנּ ְבּ ִדְמָעה  ְבּ ְרִעים  ַהזֹּ

ָתיו. א ֲאֻלֹמּ ה ֹנֵשׂ ְבִרָנּ

 ַהְמַזֵמן ּפֹוֵתַח: ַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך!
ה ְוַעד עֹוָלם. ם ה' ְמבָֹרְך ֵמַעָתּ ים עֹוִנים: ְיִהי ֵשׁ  ַהְמֻסִבּ

 ַהְמַזֵמן אֹוֵמר: תנו תודה לה' אלוהינו,
 על כל הטוב אשר השביענו

 ועל הארץ הטובה אשר הנחיל לאבותינו
 זה היום עשה ה' לנו ולבנינו

לֹו. ׁ ָאַכְלנּו ִמֶשּ ָנן ְוַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך )בעשרה ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ ְרׁשּות ְמָרָנן ְוַרָבּ  ִבּ
לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ׁ ָאַכְלנּו ִמֶשּ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ ים עֹוִנים: ָבּ  ַהְמֻסִבּ

לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ׁ ָאַכְלנּו ִמֶשּ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ ַהְמַזֵמן חֹוֵזר ְואֹוֵמר: ָבּ

ֶחֶסד  ְבּ ֵחן  ְבּ טּובֹו  ְבּ ּלֹו  ֻכּ ָהעֹוָלם  ֶאת  ן  ַהָזּ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ה'  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ִמיד לֹא  דֹול ָתּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּוְבטּובֹו ַהָגּ ר ִכּ ָשׂ ּוְבַרֲחִמים, הּוא ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל-ָבּ
י הּוא  דֹול ִכּ מֹו ַהָגּ ֲעבּור ְשׁ ִמיד( ְלעֹוָלם ָוֶעד ַבּ ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון )ָתּ
ה  רּוְך ַאָתּ ָרא ָבּ ר ָבּ ִרּיֹוָתיו ֲאֶשׁ ל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל-ְבּ ל ּוֵמִטיב ַלכֹּ ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹכּ

ל. ן ֶאת ַהכֹּ ה' ַהָזּ

ְוַעל  ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ה  ֶחְמָדּ ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו  ִהְנַחְלָתּ  ֶשׁ ַעל  ֱאלֵֹהינּו  ה'  ָך  ְלּ נֹוֶדה 
ִריְתָך  ְבּ ְוַעל  ֲעָבִדים  ית  ִמֵבּ ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֱאלֵֹהינּו  ה'  הֹוֵצאָתנּו  ֶשׁ
ים ֵחן  נּו ְוַעל ַחִיּ הֹוַדְעָתּ יָך ֶשׁ נּו ְוַעל ֻחֶקּ ְדָתּ ַמּ ִלּ ֵרנּו ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשׁ ְבָשׂ ָחַתְמָתּ ִבּ ֶשׁ
ָכל יֹום  ִמיד, ְבּ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָתּ ַאָתּ נּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָשׁ חֹוַנְנָתּ ָוֶחֶסד ֶשׁ

ָעה. ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ
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בּורֹות  ַהְגּ ְוַעל  ְרָקן.  ַהֻפּ ְוַעל  ים  ִסּ ַהִנּ ַעל  יום העצמאות:  על הניסים לקראת 
ִמים ָהֵהם  ָיּ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּ ָעִשׂ ָחמֹות. ֶשׁ ְפָלאֹות ְוַעל ַהֶנּ ׁשּועֹות. ְוַעל ַהִנּ ְוַעל ַהְתּ
ַמן ַהֶזּה. בימי שיבת ציון השניה כשעמדו עמי ערב על עמך ישראל בארץ  ְזּ ַבּ
לאמר: לכו ונכחידם מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. ואתה ברחמיך הרבים 
לקרב,  ידיהם  למדת  דינם  דנת  ריבם  את  רבת  צרתם  בעת  לעמך  עמדת 
אצבעותיהם למלחמה, מסרת גבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, וזדים 
ביד בני-בריתך. לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך ולעמך עשית תשועה 

גדולה ופרקן כהיום הזה.

ל ַחי  ִפי ָכּ ְמָך ְבּ ַרְך ִשׁ ל ה' ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתָבּ ְוַעל ַהכֹּ
, ּוֵבַרְכָתּ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ  ַבְעָתּ תּוב: ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ ָכּ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַכּ ָתּ

זֹון. ה ה', ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמּ רּוְך ַאָתּ ר ָנַתן ָלְך. ָבּ ׁ ַהּטֹוָבה ֲאֶשּ

ן  ַכּ ִמְשׁ ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך,  ַלִים  ְירּוָשׁ ְוַעל  ָך,  ַעֶמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ַעל  ֱאלֵֹהינּו  ה'  ָנא  ַרֶחם 
ְקָרא  ִנּ ֶשׁ ְוַהָקדֹוׁש  ַהָגדֹול  ִית  ַהַבּ ְוַעל  יֶחָך,  ְמִשׁ ִוד  ָדּ ית  ֵבּ ַמְלכּות  ְוַעל  בֹוֶדָך,  ְכּ
ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו,  ֵלנּו  ְוַכְלְכּ ַפְרְנֵסנּו  זּוֵננּו,  ְרֵענּו,  ָאִבינּו,  ֱאלֵֹהינּו,  ָעָליו.  ְמָך  ִשׁ
ִליֵדי  לֹא  ֱאלֵֹהינּו,  ה'  ְצִריֵכנּו  ַתּ ַאל  ְוָנא  ָצרֹוֵתינּו.  ל  ִמָכּ ְמֵהָרה  ֱאלֵֹהינּו  ה'  ָלנּו 
ה  דֹוָשׁ תּוָחה ַהְקּ ֵלָאה ַהְפּ י ִאם ְלָיְדָך ַהְמּ ר ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ִכּ ָשׂ ַנת ָבּ ַמְתּ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. לֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנָכּ ְוָהְרָחָבה, ֶשׁ

בשבת קודש מוסיפים כאן רצה והחליצנו

דֹול  ַהָגּ ת  ָבּ ַהַשׁ ִביִעי  ַהְשׁ יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך  ְבּ ֱאלֵֹהינּו  ה'  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה 
ַאֲהָבה  ת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ְבּ ָבּ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלְשׁ י יֹום ֶזה ָגּ ְוַהָקדֹוׂש ַהֶזּה. ִכּ
יֹום  א ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְבּ לֹּ ִמְצַות ְרצֹוֶנָך. ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ה' ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ְכּ
י  ָך ִכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ֶנָחַמת ִציֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוָשׁ ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ה' ֱאלֵֹהינּו ְבּ

ָחמֹות. ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶנּ ה הּוא ַבּ ַאָתּ

ְבַרֲחָמיו  ּבֹוֵנה  ה',  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ִבּ ֶדׁש  ַהקֹּ ִעיר  ַלִים  ְירּוָשׁ ּוְבֵנה 
ַלִים. ָאֵמן. ְירּוָשׁ



40

ות
שב

מח
ם ו

יגי
הג

ם, 
טי

קס
 ט

פת
סו

 א
 | 

מה
לש

ה 
וד

ת

שבתתודה | תשע״ז 2017 | הברית שבינינו

ּבֹוְרֵאנּו,  ַאִדיֵרנּו,  נּו,  ַמְלֵכּ ָאִבינּו,  ָהֵאל  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו,  ה'  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ַהּטֹוב  ֶלְך  ַהֶמּ ָרַאל,  ִיְשׂ רֹוֵעה  רֹוֵענּו  ַיֲעקֹב,  ְקדֹוׁש  נּו  ְקדֹוֵשׁ יֹוְצֵרנּו,  ֲאֵלנּו,  ֹגּ
ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטיב, הּוא ֵמיִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו, הּוא  ְבּ ל, ֶשׁ יִטיב ַלכֹּ ְוַהֵמּ
ָלה  ַהָצּ ּוְלֶרַוח  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ָלַעד,  ִיְגְמֵלנּו  הּוא  גֹוְמֵלנּו,  הּוא  ְגָמָלנּו, 
לֹום,  ְוָשׁ ים  ְוַחִיּ ְוַרֲחִמים  ָלה  ְוַכְלָכּ ְרָנָסה  ַפּ ֶנָחָמה  ִויׁשּוָעה,  ָרָכה  ְבּ ְוַהְצָלָחה, 
ְלעֹוָלם  ָעֵלינּו  ִיְמלֹוְך  הּוא  ָהַרֲחָמן  ֵרנּו:  ְיַחְסּ ַאל  ְלעֹוָלם  טּוב  ל  ּוִמָכּ טֹוב;  ְוָכל 
ּדֹוִרים,  ח ְלדֹור  ַבּ ַתּ ִיְשׁ ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן הּוא  ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ ַרְך  ִיְתָבּ ָוֶעד. ָהַרֲחָמן הּוא 
ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.ָהַרֲחָמן  נּו ָלַעד  ָבּ ר  ְוִיְתַהַדּ ְנָצִחים,  ּוְלֵנַצח  ָלַעד  נּו  ָבּ ַאר  ְוִיְתָפּ
יֹוִליֵכנּו  ְוהּוא  ָוּאֵרנּו,  ַצּ ֵמַעל  נּו  ֻעֵלּ ּבֹור  ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָכבֹוד.  ְבּ ְיַפְרְנֵסנּו  הּוא 
ְלָחן  ִית ַהֶזּה, ְוַעל ֻשׁ ַבּ ה ַבּ ָרָכה ְמֻרָבּ ַלח ָלנּו ְבּ קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
ר  ׂ ִביא ָזכּור ַלּטֹוב, ִויַבֵשּ ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָיּהּו ַהָנּ ָאַכְלנּו ָעָליו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ ֶזה ֶשׁ

ׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות. ָלנּו ְבּ

נשוי אומר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי, )אם אביו ואמו בחיים: ְוֶאת ָאִבי מֹוִרי, 
ר ִלי. ל ֲאֶשׁ י, ְוֶאת ַזְרִעי, ְוֶאת ָכּ ִתּ י מֹוָרִתי,( ְוֶאת ִאְשׁ ְוֶאת ִאִמּ

נשואה אומרת: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי, )אם אביה ואמה בחיים: ְוֶאת ָאִבי 
ר ִלי. ל ֲאֶשׁ ֲעִלי, ְוֶאת ַזְרִעי, ְוֶאת ָכּ י מֹוָרִתי,( ְוֶאת ַבּ מֹוִרי, ְוֶאת ִאִמּ

ִית ַהֶזּה,  ֲעַלת ַהַבּ ִית ַהֶזּה ְוֶאת ַבּ ַעל ַהַבּ אורח אומר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַבּ
ַעל  א ֵיבֹוׁש ַבּ לֹּ ר ָלֶהם. ְיִהי ָרצֹון, ֶשׁ ל ֲאֶשׁ יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָכּ אֹוָתם ְוֶאת ֵבּ
ְוִיְהיּו  ְנָכָסיו,  ָכל  ְבּ ְמֹאד  ְוִיְצַלח  א,  ַהָבּ ָלעֹוָלם  ֵלם  ִיָכּ ְולֹא  ַהֶזּה,  עֹוָלם  ָבּ ִית  ַהַבּ
י ָיָדיו ְולֹא  ַמֲעֵשׂ ָטן לֹא ְבּ לֹט ָשׂ ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר, ְוַאל ִיְשׁ
ק לֹא ְלָפָניו ְולֹא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְדַבר ַהְרהֹור ֵחְטא ַוֲעֵבָרה  י ָיֵדינּו, ְוַאל ִיְזַדֵקּ ַמֲעֵשׂ ְבּ

ה ְוַעד עֹוָלם. ְוָעֹון ֵמַעָתּ

מֹו  ר ָלנּו, ְכּ ל ֲאֶשׁ ר ָלֶהם, אֹוָתנּו ְוֶאת ָכּ ל ֲאֶשׁ יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָכּ אֹוָתם ְוֶאת ֵבּ
נּו  ָלּ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻכּ ל – ֵכּ ל כֹּ ל ִמכֹּ כֹּ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ַבּ ְתָבּ ִנּ ֶשׁ

ֵלָמה. ְוֹנאַמר: ָאֵמן. ְבָרָכה ְשׁ ַיַחד ִבּ

א ְבָרָכה ֵמֵאת  לֹום. ְוִנָשׂ ֶמֶרת ָשׁ ֵהא ְלִמְשׁ ְתּ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶשׁ ָמרֹום ְיַלְמּ ַבּ
ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם. ֶכל טֹוב ְבּ ֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשׂ ה', ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיְשׁ
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י ָהעֹוָלִמים. ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ לֹו ַשׁ ֻכּ בשבת: ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

 בשבתודה: הרחמן הוא יברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו
 הרחמן הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל

הרחמן הוא יטע בלבנו תודה וברכה, עין-טובה ואהבת הבריות ככתוב 
יִחי; ָאֹנִכי  עֹוִדי. ֶיֱעַרב ָעָליו ִשׂ ָרה ֵלאלַֹהי ְבּ י; ֲאַזְמּ ַחָיּ יָרה ַלה' ְבּ כדכתיב: "ָאִשׁ

ה'" ַמח ַבּ ֶאְשׂ

א. ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו,  י ָהעֹוָלם ַהָבּ יַח ּוְלַחֵיּ ִשׁ נּו ִלימֹות ַהָמּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵכּ
הּוא  ְמרֹוָמיו,  ִבּ לֹום  ָשׁ ה  עֶֹשׂ עֹוָלם.  ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  יחֹו,  ִלְמִשׁ ֶחֶסד  ה  ְועֶֹשׂ

ָרַאל. ְוִאְמרּו: "ָאֵמן". ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ַיֲעֶשׂ

י ה' לֹא  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְודְֹרֵשׁ י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ְכּ יו, ִכּ ְיראּו ֶאת ה' ְקדָֹשׁ
יַע  ִבּ ּוַמְשׂ ָיֶדָך,  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת  ִכּ י טֹוב,  ִכּ ַלְיָי  ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. הֹודּו 
ם  ַגּ ָהִייִתי  ַנַער  ִמְבַטחֹו.  ה'  ְוָהָיה  ְיָי,  ַבּ ִיְבַטח  ר  ֲאֶשׁ ֶבר  ַהֶגּ רּוְך  ָבּ ָרצֹון.  ַחי  ְלָכל 

ׁש ָלֶחם. יק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבֶקּ י, ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדּ ָזַקְנִתּ

ַיֲעקֹוב  ָאֳהֵלי  בּות  ְשׁ ב  ָשׁ ִהְנִני  ְיהָוה  ָאַמר  ה  כֹּ מוסיפים:  תודה  בשבת 
ב; ְוָיָצא ֵמֶהם  טֹו ֵיֵשׁ ָפּ ּה ְוַאְרמֹון ַעל ִמְשׁ ָלּ ֹנָתיו ֲאַרֵחם ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִתּ ְכּ ּוִמְשׁ
ה ָאַמר  ים ְולֹא ִיְצָערּו; כֹּ ְדִתּ ִתים ְולֹא ִיְמָעטּו ְוִהְכַבּ ֲחִקים ְוִהְרִבּ ּתֹוָדה ְוקֹול ְמַשׂ
ּה  ָלּ ִתּ ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל  ֹנָתיו ֲאַרֵחם  ְכּ ּוִמְשׁ בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹוב  ב ְשׁ ְיהָוה ִהְנִני ָשׁ
ְולֹא  ִתים  ְוִהְרִבּ ֲחִקים  ְמַשׂ ְוקֹול  ּתֹוָדה  ֵמֶהם  ְוָיָצא  ב.  ֵיֵשׁ טֹו  ָפּ ִמְשׁ ַעל  ְוַאְרמֹון 
ִנְפְלאֹוֶתיָך;  ל  ָכּ ר  ּוְלַסֵפּ ּתֹוָדה  קֹול  ְבּ ִמַע  ַלְשׁ ִיְצָערּו.  ְולֹא  ים  ְדִתּ ְוִהְכַבּ ִיְמָעטּו 
ֵאם; יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו; ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ָברֹו, ְוִיְרּפָ ַלח ּדְ יֵעם.  ִיׁשְ ֻצקֹוֵתיֶהם יֹוׁשִ ִמּמְ
י ְיהָוה;  ה ָראּו, ַמֲעׂשֵ ה. ֵהּמָ ִרּנָ יו ּבְ רּו ַמֲעׂשָ חּו, ִזְבֵחי תֹוָדה; ִויַסּפְ ִלְבֵני ָאָדם. ְוִיְזּבְ

ְמצּוָלה. ְוִנְפְלאֹוָתיו, ּבִ

לֹום. ׁ ן, ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָשּ ה' עֹז ְלַעּמֹו ִיֵתּ
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הבדלה
י ְוִזְמָרת ָיּה ה', ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה:  י ָעּזִ ה ֵאל ְיׁשּוָעִתי, ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד, ּכִ ִהּנֵ

ָך ִבְרָכֶתָך  ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה: ַלה' ַהְיׁשּוָעה, ַעל ַעּמְ ׂשֹון, ִמּמַ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ ּוׁשְ
ֵרי ָאָדם  ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: ה' ְצָבאֹות ַאׁשְ ּגָ נּו, ִמׂשְ ָלה: ה' ְצָבאֹות ִעּמָ ּסֶ

הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה  ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ַלּיְ יָעה, ַהּמֶ ְך: ה' הֹוׁשִ ּבֵֹטַח ּבָ
ם ה' ֶאְקָרא: א ּוְבׁשֵ נּו. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּשָׂ ְהֶיה ּלָ ן ּתִ ׂשֹון ִויָקר: ּכֵ ְמָחה ְוׂשָ ְוׂשִ

ַסְבִרי ָמָרָנן

ֶפן.  ִרי ַהּגָ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִמים. ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבׂשָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. רּוְך ַאּתָ ּבָ

ְך,  ין אֹור ְלֹחׁשֶ ין קֶֹדׁש ְלֹחל, ּבֵ יל ּבֵ ְבּדִ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה ה',  רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהּשׁ ים, ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְ ּבֵ

ין קֶֹדׁש ְלֹחל. יל ּבֵ ְבּדִ ַהּמַ

ברכה אחרונה על היין
נּוַבת  ְתּ ְוַעל  ֶפן  ַהֶגּ ִרי  ְפּ ְוַעל  ֶפן  ַהֶגּ ַעל  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ה',  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ֶלֱאכֹול  ַלֲאבֹוֵתינּו  ְוִהְנַחְלָתּ  ָרִציָת  ֶשׁ ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ה  ֶחְמָדּ ֶאֶרץ  ְוַעל  ֶדה  ׂ ַהָשּ
ַלִים  ָך ְוַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל ַעֶמּ ּבֹוַע ִמּטּוָבּה. ַרֵחם )ָנא( ה' ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיְשׂ ְרָיּה ְוִלְשׂ ִמִפּ
ַלִים ִעיר  ֶחָך, ְוַעל ֵהיָכֶלָך. ּוְבֵנה ְירּוָשׁ בֹוֶדָך, ְוַעל ִמְזְבּ ן ְכּ ַכּ ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ
ּה  ְרָיּ ִמִפּ ְוֹנאַכל  ִבְנָיָנּה,  ְבּ ֵחנּו  ְמּ ְוַשׂ ְלתֹוָכּה  ְוַהֲעֵלנּו  ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ִבּ ַהּקֶדׁש 
ה ה' טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכל  י ַאָתּ ה ּוְבָטֳהָרה. ִכּ ׁ ְקֻדָשּ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִבּ ַבּ ְוִנְשׂ

ִרי ַגְפָנּה. ָך ַעל ָהָאֶרץ על היין: ְוַעל ְפּ ְונֹוֶדה ְלּ

ִרי ַגְפָנּה. ה ה', ַעל ָהָאֶרץ על היין: ְוַעל ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
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