
חג השבועות

חג השבועות הוא השני מבי� שלושת הרגלי� 

(פסח, שבועות וסוכות) שבה� הייתה מצווה 

לעלות לרגל לבית המקדש בירושלי�.
 

יש לחג כמה שמות המבטאי� את תכניו: 

השבועות  שבעת  ש�  על   – השבועות  חג 

שבה� סופרי� את ספירת העומר.
 

את  לקצור  נהוג  זו  בתקופה   – הקציר  חג 

בשבועות  מביאי�  היו  ממנה  אשר  החיטה, 

את קרב� שתי הלח�. בשבועות קוראי� את 

החיטי�  קציר  בימי  שמתחילה  רות  מגילת 

ותוכנה המרכזי הוא החסד. 

זה החלו להביא לבית  חג הביכורי� – מיו� 

הראשוני�  הפירות  הביכורי�,  את  המקדש 

ההתיישבות  בראשית  המיני�.  משבעת 

החקלאי�  החלו  ישראל  באר�  החדשה 

במושבי� ובקיבוצי� לציי� יו� זה כיו� הודיה 

החדשי�  הילדי�  ועל  התנובה  על  ושמחה 

שנולדו.

עצרת – שמשמעותה יו� של עצירה, סיכו� 

ספירת  במש�  שקנינו  המדרגות  כל  וכינוס 

מתחילה  שהספירה  וכיוו�  השבועות.  שבע 

מסכ�  הוא  השבועות  שחג  הרי  הפסח,  בחג 

וחות� את המהל� שנמש� מתחילת הפסח.

סדר תיקו� ליל שבועות

חג השבועות כחג מת� תורה 
חג  חל  ובו  בסיוו�,  בו'  חל  סיני  הר  במעמד  התורה  מת�  יו�  חז"ל,  פי  על 
ספירת  של  הכנה  תקופת  לאחר  מגיעי�  אנחנו  התורה  מת�  אל  השבועות. 
יו�, החל ממוצאי החג ראשו� של פסח.  ותשעה  העומר, הנמשכת ארבעי� 

לאחר ימי� אלו אנו מוכני� לקבל את התורה.
מדוע לא נקבע בתורה תארי� מוגדר לחג מת� תורה? אחת התשובות לשאלה 
היא שלא רצה הקב"ה להגדיר יו� ידוע, "לפי שצרי� האד� שיהיה דומה לו 
בכל יו� מימות השנה כאילו באותו יו� קבלה מהר סיני" (כלי יקר, ויקרא כג). 
התורה תופסת מקו� מרכזי בחיי� היהודיי� ומצווה ללמוד ולהגות בה כל יו� 
יָ� ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמ� ָוַלְיָלה" (יהושע  ה ִמִפּ ויו� שנאמר: "לֹא-ָימּוש� ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶזּ
הוא  שלנו  האתגר  ומשעמ�,  שגרתי  לדבר  תהפו�  לא  שהתורה  כדי  ח).  א, 
ש"לא יהיו הדברי� בעינינו כדברי� עתיקי� שנפשו שבעה מה�, אלא כל יו� 

יהיו כדבר חדש שנית� בו ביו�" (ילקוט מע� לועז, שמות יט).
החסידי� שואלי� שאלה נוספת: מדוע החג נקרא חג מת� תורה ולא חג קבלת 
אבל  אחת,  פע�  הוא  ברו�  הקדוש  נת�  התורה  את  כי  ומשיבי�:  התורה? 
מברכות  אחת  ביומו.  יו�  מדי  לעשות  יהודי  כל  שעל  מעשה  היא  קבלתה 
במילי�:  נחתמת  לתורה,  העלייה  ובשעת  בוקר  בכל  מברכי�  אשר  התורה, 
"ברו� אתה ה' נות� התורה". לא בלשו� עבר – נת�, אלא בלשו� הווה – נות�. כל 
יו� בפני עצמו הוא יו� מת� תורה. בחג השבועות בכל שנה ושנה אנחנו שבי� 
אל הרגע הראשו� המיוחד שבו ה' נת� לנו את התורה במעמד הר סיני, ובכל 

יו� ויו� אנחנו מקבלי� אותה מחדש בזכות אותה נתינה.
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הוא  הלילה  כל  במש�  בשבועות  תורה  ללמוד  המנהג 
עתיק יומי�, א� בתחילה הוא היה מיועד ליחידי סגולה 
ולא לכלל הע�. בהדרגה הוא  ולרבני�,  בלבד, לחכמי� 
הדורות,  במהל�  הכנסת.  בתי  באי  כלל  אל  חלחל 
ובמיוחד בעשורי� האחרוני�, הפ� לימוד התורה בלילה 
לתוכ� מרכזי של חג השבועות לציבור הרחב. במקומות 
רבי� ומגווני� באר� נערכי� תיקוני ליל שבועות לאור� 
נוהרי�  שאליה�  שיעורי�  מוצעי�  ובה�  הלילה,  כל 

אנשי� ונשי� רבי� מכל גוני החברה. 

לימוד תורה כל הלילה 

באמצע המאה ה-16 כבר מתואר שכל אנשי צפת נוהגי� 
מנהג זה: "ערב שבועות: ישני� שעה אחת או ב' שעות, 
האכילה  אחר  שבלילה  לפי  מועד,  צרכי  שעשו  אחר 
הכנסת  בבית  וקהל  קהל  כל  כנסיות,  בבתי  מתקבצי� 
נביאי�  תורה  וקורי�  הלילה,  כל  ישני�  ואינ�  שלו, 
וכתובי�, ומשניות וזהר ודרשות בקראי עד אור הבוקר, 
שחרית,  תפלת  קוד�  בבוקר  טובלי�  הע�  כל  ואז 
כדאיתא בזוהר פ' אמור, מלבד הטבילה שטובלי� בערב 
שבועות" (הנהגות אנשי צפת, על פי ר' אברה� גלנטי). 
ובספר "חמדת ימי�" (איזמיר, המאה ה-18) כתוב: "וכבר 
שינה  לנדד  ישראל  תפוצות  בכל  המנהג  נתפשט 
על  ועומדי�  הזה,  החג הקדוש  בליל התקדש  מעיניה� 
וכתובי�,  נביאי�  בתורה  עוסקי[�]  הלילה  כל  עומד�, 
שבעל  בתורה  ועוסקי�  אחד,  להיות  האוהל  את  לחבר 
להכי� אותה  הנעימה  רוב הלילה לקשט את הכלה  פה 

ולסעדה ליכנס לחופה למחר."
שבועות  ליל  תיקו�  סדר  לגיבוש  הובילה  זו  מסורת 
המבוסס על חריזת התורה שבכתב ע� התורה שבעל פה 
פסוקי�  שלושה  קוראי�  הזו:  בדר�  הסוד  תורת  וע� 
מפרשיות  פרשה  כל  של  אחרוני�  ושלושה  ראשוני� 
ויש חלקי� שקוראי� בשלמות, כמו מעמד הר  התורה, 
קוראי�  התורה  קריאת  לאחר  הדיברות.  ועשרת  סיני 
ושלושה אחרוני� מכל ספר  שלושה פסוקי� ראשוני� 
ראשונה  משנה  קוראי�  כ�  אחר  ובכתובי�.  בנביאי� 
לקרוא  נוהגי�  שאי�  ויש  מסכת,  כל  של  ואחרונה 
משניות. בהמש� קוראי� תרי"ג מצוות, מדרשי� על מת� 
מספר  נוספי�  וקטעי�  רבא"  "ִאדרא  ולבסו�  תורה, 

הזוהר.

התיקו� המסורתי

נרדמו.  ישראל  בני  תורה  מת�  שבליל  מספר  המדרש 
"ָישנו לה� ישראל כל אותו לילה לפי ששינה של עצרת 
והיה  ישני�...  ומצא�  הקב"ה  בא  קצר.  והלילה  עריבה, 
משה מעורר לישראל" (שיר השירי� רבה א, יב, ב). כדי 
לתק� את אותה שינה נוסד המנהג להיות ערי� וללמוד 

תורה בחשק בכל ליל מת� תורה.
את  לא  שלפיה  אחרת,  משמעות  מצייני�  הזוהר  חכמי 
מעשי אבותינו אנחנו מבקשי� לתק�. המילה תיקו� היא 
במוב� אחר לחלוטי�. חג השבועות נתפס כיו� הכלולות 
ושל  והשכינה  הקב"ה  של  והקב"ה,  ישראל  כנסת  של 
החסידי�  כ�  "ועל  פה.  שבעל  והתורה  שבכתב  התורה 
עמלי�  והיו  הלילה,  בזה  ישני�  היו  לא  הראשוני� 
בתורה, ואומרי� נבוא לרשת ירושה קדושה לנו ולבנינו 
מתעטרת  ישראל  כנסת  לילה  ואותו  עולמות.  בשני 
על  מתעטרי�  ושניה�  במל�,  בו  להזדווג  ובאה  עליה� 
בשעה  אמר,  כ�  שמעו�  ר'  לכ�.  שזוכי�  אלו  ראש 
לתק�  נבוא  אצלו,  הלילה  בזה  החברי�  שנאספי� 
תכשיטי הכלה כדי שתמצא למחר בתכשיטיה ותיקוניה 
אצל המל� כמו שיאות" (זוהר ויקרא פרשת אמור צח, 
א). התיקו� הוא הכנת והתקנת קישוטיה ותכשיטיה של 
הכלה. ה� אינ� קישוטי� חומריי� ומוחשיי�, אלא ה� 
נביאי�  תורה  של  ומחריזה  תורה  מחידושי  עשויי� 
הכלה  חברי  הסוד.  ותורת  פה  שבעל  תורה  וכתובי�, 
לקראת  הכלה  בקישוט  ועוסקי�  זה  בלילה  נאספי� 

החופה והזיווג ע� המל�.

מהו תיקו� ליל שבועות? ומה צרי לתק�?



כיצד אומרי
 את התיקו�?

אנחנו מזמיני� אתכ� לאמ� דר� זו של קישוט הכלה על 
ידי אמירת ולימוד מחרוזת התורה, הנביאי� והכתובי�. 
התורה,  על  חדש  מבט  ממקדת  בדילוגי�  זו  קריאה 
ספר.  כל  של  ובסופו  בתחילתו  התבוננות  ומאפשרת 
בתיקו� המובא לפניכ� ערכנו סדר מקוצר מתו� התיקו� 
השל�, ועל פי אחד המנהגי� כללנו בו רק את התורה, 
ושירי  מפיוטי  הוספנו  שאליה�  והכתובי�,  הנביאי� 
את  חילקנו  בשבועות.  שמושרי�  השונות  המסורות 
התיקו� לתחנות, המובילות אותנו אל החופה, אל הייחוד 

וחשק האהבה. 
את התיקו� נית� לבצע בדרכי� שונות: יש הקוראי� את 
כל התיקו� ברצ� אחד. אנחנו מציעי� כא� את חלוקת 
שירי�  פיוטי�,   – לתחנה  תחנה  ובי�  לתחנות,  התיקו� 
רּות  י ִהְתַחְבּ וניגוני�, שעליה� אומר ר' נחמ� מברסלב: "ִכּ
ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ְוָהֵב�.  יר,  ִש� ּוְכֵלי  ִנּגּו�  ָבִרי� הּוא ַעל�ְיֵדי  ְדּ ֵני  ְש�
ה" (ליקוטי מוהר"� קמא, רלז).  ָנּ ִני� ַעל ֲחת  ַנְגּ ְמּ ֵלי ֶזֶמר ֶש� ְכּ
החיבור שאנחנו יוצרי� בלילה זה בי� הכלה ובי� החת� 
הוא ג� באמצעות השירה. לדבקי� בנוהג לקיי� בלילה 
השיעורי�  בי�  לשלב  ממליצי�  אנחנו  שוני�  שיעורי� 
או  פע�,  בכל  אחת  תחנה  המסורתי,  בתיקו�  קריאה 
כולו.  המקוצר  התיקו�  לאמירת  יוקדש  אחד  ששיעור 
רב  בע�  להתכנס  שלא  נקראי�  אנחנו  (תש"פ)  השנה 
לכ�  אנחנו מציעי�  הלימוד;  ובמקומות  הכנסיות  בבתי 

לערו� את התיקו� בבתיכ�, באמצעות מדרי� זה.

הזמנה לתיקו�

לכתבי  שונות  קריאה  נעימות  קיימות  המסורות  בכל 
נעימת  המאמצי�  יש  בטעמי�,  הקוראי�  יש  הקודש. 
מנגינה.  וללא  בהטעמה  הקוראי�  ויש  פשוטה  קריאה 
את הקריאה נית� לבצע יחד, או לחלק את הקריאה בי� 
המשתתפי� בתיקו�. כדאי לתת את הדעת על הקריאה 
שאינ�  קצרי�  מקטעי�  מקריאת  שנוצרת  החדשה 
ומדגישה את הפערי� בטקסט.  נמצאי� במקור ברצ�, 
ספר איוב, למשל, הופ� לסיפור אחר המסתיר או דווקא 
נית� להתעמק בפרשת  מעורר את כל הדרמה החסרה. 

מת� תורה, המובאת כמעט במלואה.

נית�  החושי�.  כל  את  בתיקו�  לשלב  מציעי�  אנחנו 
להעמיד במרכז החדר שולח� שמסביבו יושבי� ורואי� 
את פניה� של כל בני החבורה. בשבועות נוהגי� לאכול 
מאכלי חלב מפני שהתורה נמשלה לדבש וחלב שנאמר: 
כדאי  יא).  ד,  השירי�  (שיר  ֹוֵנְ�"  ְלש� ַחת  ַתּ ְוָחָלב  ַבש�  "ְדּ
כדי  מתיקה  מיני  או  חלביי�  מאפה  מיני  ולסדר  להכי� 
אפשר  בלילה.  התורה  לימוד  מתיקות  את  להרגיש 
לאפות ע� הילדי� עוגיות בצורת אותיות ולעורר אות� 
להשתת� בתיקו�, לאכול ממעשה ידיה� ולשיר שירי� 
לשבועות שלמדו בג� ובבית הספר. יש מנהג לקשט את 
הבית ואת בית הכנסת בענפי� וצמחי� יפי� וריחניי�, 
לכבוד התורה שניתנה לנו בחג השבועות. וכיוו� שהתורה 
נהגו לקשט את בית הכנסת בענפי� מ�  מוסיפה חיי�, 
תורה  מת�  בזמ�  שג�  כש�  חיי�,  שמבטאי�  הצומח 
מניחי�  יש  התורה.  לכבוד  בצמחי�  סיני  הר  התעט� 
ענפי� שיש בה� ריח, כדי להוסי� עונג ושמחה, ולבטא 
את מעלתה הרוחנית של התורה, שאמרו חכמי� "מכל 
דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה נתמלא כל העול� כולו 

בשמי�" (שבת פח, ב).

החדר והישיבה
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מהל התיקו�

שהכלה  בלילה,  בתורה  ועוסק  יושב  היה  שמעו�  ”רבי 
מתחברת ע� בעלה. ששנינו: כל החברי� של בני היכל 
להיות  מזומנת  שהכלה  לילה,  באותו  צריכי�  הכלה 
כל  עמה  להיות  בעלה,  ע�  החופה  בתו�  היו�  למחרת 
נתקנת;  שהיא  בתיקוניה  עמה  ולשמוח  לילה  אותו 
לכתובי�,  ומנביאי�  לנביאי�  מתורה  בתורה,  לעסוק 
ובמדרשות של פסוקי� וברזי החכמה, משו� שאלו ה� 
ועומדת  נערותיה  ע�  נכנסת  והיא  ותכשיטיה.  תיקוניה 
אותו  כל  בה�  ושמחה  בה�  נתקנת  והיא  ראשיה�,  על 

פתיחה

4

ַמִי� ְבֵרי תֹוָרה ְבּ לּו ִדּ ִנְמְש�

ִי� ִמּסֹו� ָהעֹוָל� ְוַעד סֹופֹו, ַמה ַמּ

ְ� ּתֹוָרה ִמּסֹו� ָהעֹוָל� ְוַעד סֹופֹו. ָכּ

י� ְלעֹוָל�, ִי� ַחִיּ ַמה ַמּ

י� ְלעֹוָל�. ְ� ּתֹוָרה ַחִיּ ָכּ

, ֶפש� יִבי� ַהֶנּ ִי� ְמִש� ָמה ַהַמּ

. יַבת ָנֶפש� ְ� ּתֹוָרה ְמִש� ָכּ

ָמקֹו� ָנמּוְ�, בֹוַהּ ְוהֹוְלִכי� ְבּ יִחי� ָמקֹו� ָגּ ִי� ַמִנּ ּוָמה ַהַמּ

בֹוָהה ָעָליו,  ְעּתֹו ְגּ ַדּ ַחת ִמי ֶש� ְ� ּתֹוָרה ַמַנּ ָכּ

ְעּתֹו ְנמּוָכה ָעָליו. ַדּ ִמי ֶש� ֶקת ְבּ ֶבּ ּוִמַדּ

ְכֵלי ֶכֶס� ְוָזָהב  ִמי� ִבּ ִי� ֵאי� ִמְתַקְיּ ּוַמה ַמּ

ִלי�, ֵכּ ַבּ רּוד ֶש� ָיּ א ַבּ ֶאָלּ

ֶמת  ְ� ּתֹוָרה ֵאי� ִמְתַקֶיּ ָכּ

ְכִלי ֶחֶרס. ה ַעְצמֹו ִכּ עֹוֶש� ִמי ֶש� א ְבּ ֶאָלּ

ָמִחי�, ִלי� ֶאת ַהְצּ ִי� ְמַגְדּ ָמה ַהַמּ

.� ל ָצְרָכּ ֶה� ָכּ הּוא ָעֵמל ָבּ ל ִמי ֶש� ִלי� ֶאת ָכּ ְבֵרי תֹוָרה ְמַגְדּ ְ� ִדּ ָכּ

(מבוסס על שיר השירי� רבה א, יט)

עמה�,  אלא  לחופה  נכנסת  אינה  היו�  ולמחרת  לילה; 
לחופה,  נכנסת  שהיא  וכיו�  החופה'.  'בני  נקראי�  ואלו 
ומעטר  אות�  ומבר�  עליה�  שואל  הוא  ברו�  הקדוש 
רבי  והיה  חלק�.  אשרי  הכלה.  של  בעטרותיה  אות� 
התורה  ברינת  מרנני�  החברי�  כל  ו[עמו]  שמעו� 
ומחדשי� דברי תורה כל אחד ואחד מה�, והיה שמח רבי 

שמעו� וכל שאר החברי�“. 
(זוהר חלק א, ח ע"א תרגו� מתו� ישראל תשבי, משנת 

הזוהר, חלק ב, עמ' תקע–תקעא)

ָפֶניָ� ה' ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלִֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְיִהי ָרצֹו� ִמְלּ

ְיָלה ל ַהַלּ ְזכּות ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ָכּ ִבּ ֶש�

ִהיא ִנְתֶקֶנת; ִתּקּוֶניָה ֶש� ה ְבּ ָלּ ֵמִחי� ִע� ַהַכּ ָאנּו ְש� ְוֶש�

ּתֹוָרה, ִמּתֹוָרה ִלְנִביִאי� ּוִמְנִביִאי� ִלְכתּוִבי�. ְועֹוְסִקי� ַבּ

י�,  ֵאר ַמִי� ַחִיּ י� ְבּ ִנּ ַמֲעָי� נֹוֵבַע, ְכַמֲעָי� ַגּ נּו ִלְהיֹות ְכּ ַזֵכּ

ר,  ַתְגֵבּ ָנָהר ַהְמּ ְכּ

ֵאינֹו ּפֹוֵסק ְלעֹוָל�  ָהר ֶש� ָנּ ַכּ

י� ַהּטֹוִבי�. ֲעִש� ְצוֹות ּוַבַמּ ִמּ ּתֹוָרה, ַבּ ַבּ

ִדְכִתיב:  ְלַמד ְכּ ִנּ ָמה ֶש� ְוָהֵאר ֵעיֵננּו ְבּ

יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָ�: ל ֵעיַני ְוַאִבּ ַגּ

ַעת ּוְתבּוָנה: יו ַדּ � ָחְכָמה ִמִפּ י ְיָי ִיֵתּ ִכּ

יָ�: ֶקּ ֵדִני ח  ה ְיָי ַלְמּ רּוְ� ַאָתּ ָבּ

ִויִהי ֹנַע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵש�

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ּוַמֲעֵש�

תחנה ראשונה



ה / ר' שלמה אביטבול   ָיָפה ְוַתָמּ
מרוקו, המאה ה-19

שיר אהבה לתורה, מתו� שירת הבקשות של יהודי מרוקו. 
כאוהב המתאר את אהובתו, כ� מתאר הפייט� לא רק

את סודותיה של התורה, אלא ג� את המגע שלו עצמו באותיות 
ובניקוד כהתעלסות באהבי�, תו� אזכורי� רבי� משיר השירי�. 

ִעיָמה ִמיָמה ַהְנּ ה ּתֹוָרה ְתּ ָיָפה ְוַתָמּ
י� סֹוֵדְ� סֹוד ֱאלִֹהי� ַחִיּ ִמי יּוַכל ְלַהְעִמיק ְבּ

י אֹור ִזיו ָזֳהֵרְ� ּבֹוֵער ּתֹוְ� ִקְרִבּ
ְמצֹות טֹוִבי� י� ִוּ ִקּ י�  ח  ּו אֹוָתְ� ַרִבּ ִמיד ִיְדְרש� ָתּ
ִבי� ָגּ ל ִלּבֹות ַמְלִהיִבי�  ֶנֱאָהִבי� ְוַג� ִנְש� ֶאת ָכּ

יש� ְיפֹוֵצ�  ְסָלִעי� ְוָהִרי� ּוְכַפִטּ
ָכל ֵעת  ּתֹוַרת ֱאֶמת ִיְ� ַיְרוּו ְבּ ַדּ ֵח� ַדּ

י� ִי� סֹוד ֱאלִֹהי� ַחִיּ י� ִמַיּ יְ� ָאנּו ַחִיּ ִמִפּ

ה... ָיָפה ְוַתָמּ

ֲאָהִבי� ָסה ְבִגיל  ַבּ ִנְתַעְלּ
ָתִרי� ִע� אֹוִתּיֹות בֹות  ְכּ ּדֹות ִע� ַהֵתּ סֹוד ְנק  ְבּ
ָרמֹות תּוחֹות ִע� ְסתּומֹות  ֶנְעָלמֹות סֹוָד� ָבּ ְפּ

ָהב ּוְפִניִני� אֹורֹות ֶעְליֹוִני�  טֹוב ִמָזּ
� חֹוִני� ָלּ ִני�  כ ּ ְבִעי� ָפּ ִש� י� ְבּ ִנּ ַמְעָי� ַגּ
ֵל� ֵלב ָש� ֵה� ֲאִני ֶעֶבד ִנְרָצע ָלְ�  ִקְנָי� ְבּ

ה... ָיָפה ְוַתָמּ

....

ה ַמה טֹוב ּדֹוַדִיְ� ֲאחֹוִתי ַכָלּ
ָלַתִיְ� � ָנעּול ְדּ ָפַתִיְ�  ַגּ ַבש� ְש� ֹנֶפת צּו� ְדּ

ָגַדִיְ�  ּדֹוַדִיְ� ְיִפי ֵעיַנִיְ� ֵריַח טֹוב ְבּ
� ָעְמדּו ֵמאֹוֵרְ� ָלּ ה ּוְלָבָנה  כ ּ ַחָמּ

ֹמאֵלְ� ְש� ר ִבּ יִמיֵנְ�  ֹעֶש� י ֹאֶרְ� ָיִמי� ִבּ ִכּ
ָיְפֵיְ� ַוֲהָדֵרְ�  ֵאל ַחי ָהעֹוָלִמי� רּוְ� ּבֹוְרֵאְ� ְבּ ָבּ

ה... ָיָפה ְוַתָמּ
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בראשית
 

ְוָהָאֶ֗ר�  ָהָא�ֶר�׃  ְוֵא֥ת  ַמִ֖י�  � ַהָשּ ֵא֥ת  ֱאלִֹה֑י�  ָר֣א  ָבּ ֖ית  ֵראִש� ְבּ
ֵנ֣י ְתהֹ֑ו� ְורּ֣וַח ֱאלִֹה֔י� ְמַרֶחֶ֖פת  ְ� ַעל�ְפּ ָהְיָת֥ה ֹת֙הּו֙ ָובֹ֔הּו ְוֹחֶ֖ש�
ְ֧רא  ַוַיּ ַו�ְיִהי�א�ֹור׃  אֹ֑ור  ְיִה֣י  ֱאלִֹה֖י�  ֥אֶמר  ַויֹּ �ִי�׃  ַהָמּ ֵנ֥י  ַעל�ְפּ
ּוֵב֥י�  ָהאֹ֖ור  ֥י�  ֵבּ ֱאלִֹה֔י�  ֣ל  ְבֵדּ ַוַיּ י�טֹ֑וב  ִכּ ֶאת�ָהאֹ֖ור  ֱאלִֹה֛י� 
ָלְ֑יָלה  ָקָ֣רא   �ְ ְוַלֹחֶ֖ש� יֹ֔ו�  ָלאֹור֙  ׀  ֱאלִֹה֤י�  ְקָר֨א  ַוִיּ ְ�׃  ַהֹח�ֶש�

ַו�ְיִהי�ֶעֶ֥רב ַו�ְיִהי�בֶֹ֖קר יֹ֥ו� ֶאָח�ד׃ 
֥י� ַמִ֖י�  ֔יל ֵבּ ִ֑י� ִויִה֣י ַמְבִדּ תֹ֣וְ� ַהָמּ ֣אֶמר ֱאלִֹה֔י� ְיִה֥י ָרִק֖יַע ְבּ ַויֹּ
ר֙  ֲאֶש� ִ֙י�֙  ַהַמּ ֤י�  ֵבּ ֗ל  ְבֵדּ ַוַיּ ֶאת�ָהָרִקיַע֒  ֱאלִֹהי�֮  ַ֣עש�  ַוַיּ ָלָמ�ִי�׃ 
ַו�ְיִהי�ֵכ��׃  ָלָרִק֑יַע  ֵמַע֣ל  ֖ר  ֲאֶש� ִ֔י�  ַהַמּ ּוֵב֣י�  ָלָרִק֔יַע  ַ֣חת  ִמַתּ
ִנ�י׃  ָמִ֑י� ַו�ְיִהי�ֶעֶ֥רב ַו�ְיִהי�בֶֹ֖קר יֹ֥ו� ֵש� ְקָר֧א ֱאלִֹה֛י� ָל�ָרִק֖יַע ָש� ַוִיּ
ַמִ֙י�֙ ֶאל�ָמקֹ֣ו� ֶאָח֔ד  � ַ֤חת ַהָשּ ִ֜י� ִמַתּ וּ֨ו ַהַמּ ֣אֶמר ֱאלִֹה֗י� ִיָקּ ַויֹּ
ֶאֶ֔ר�  ה֙  ָש� ָבּ ַלַיּ ׀  ֱאלִֹה֤י�  ְקָר֨א  ַוִיּ ַו�ְיִהי�ֵכ��׃  ֑ה  ָש� ָבּ ַהַיּ ְוֵתָרֶא֖ה 
֣אֶמר  ַויֹּ י�ט�ֹוב׃  ִכּ ֱאלִֹה֖י�  ְ֥רא  ַוַיּ ֑י�  ַיִמּ ָקָר֣א  ִ֖י�  ַהַמּ ּוְלִמְקֵו֥ה 
ה  ִר֞י ֹעֶ֤ש� ב ַמְזִר֣יַע ֶזַ֔רע ֵע֣� ְפּ א ֵעֶ֚ש� ֶ֔ש� ֤א ָהָאֶ֙ר�֙ ֶדּ �ְדֵש� ֱאלִֹה֗י� ַתּ
֥ר ַזְרעֹו�בֹ֖ו ַעל�ָהָאֶ֑ר� ַו�ְיִהי�ֵכ��׃ ַוּתֹוֵצ֨א ָהָאֶ֜ר�  ִרי֙ ְלִמינֹ֔ו ֲאֶש� ְפּ
֥ר  ֲאֶש� ִר֛י  ה�ְפּ ֹע�ֶש� ְוֵע֧�  ְלִמיֵנ֔הּו  ֶזַ֙רע֙  ַמְזִר֤יַע  ב  ֵעֶ֣ש� א  ֶ֠ש� ֶדּ
י�ט�ֹוב׃ ַו�ְיִהי�ֶעֶ֥רב ַו�ְיִהי�בֶֹ֖קר  ְ֥רא ֱאלִֹה֖י� ִכּ ַזְרעֹו�בֹ֖ו ְלִמיֵנ֑הּו ַוַיּ

י׃  ִליִש�� יֹ֥ו� ְש�
֥י�  ֵבּ ֕יל  ְלַהְבִדּ ַמִ֔י�  � ַהָשּ ְרִק֣יַע  ִבּ ְמֹארֹת֙  ְיִה֤י  ֱאלִֹה֗י�  ֣אֶמר  ַויֹּ
ִנ�י�׃  ְוָש� ּוְלָיִמ֖י�  ּוְלמֹ֣וֲעִד֔י�  ְלֹאֹתת֙  ְוָהיּ֤ו  ְ֑יָלה  ַהָלּ ּוֵב֣י�  ַהּיֹ֖ו� 
ַו�ְיִהי�ֵכ��׃  ַעל�ָהָאֶ֑ר�  ְלָהִא֖יר  ַמִ֔י�  � ַהָשּ ְרִק֣יַע  ִבּ ִלְמאֹורֹת֙  ְוָהיּ֤ו 
דֹל֙  אֹ֤ור ַהָגּ דִֹל֑י� ֶאת�ַהָמּ ֹארֹ֖ת ַהְגּ ֵנ֥י ַהְמּ ַ֣עש� ֱאלִֹה֔י� ֶאת�ְש� ַוַיּ
ְ֔יָלה ְוֵא֖ת  ֶ֣לת ַהַלּ טֹ�֙ ְלֶמְמֶש� אֹ֤ור ַהָקּ ֶ֣לת ַהּיֹ֔ו� ְוֶאת�ַהָמּ ְלֶמְמֶש�
ְלָהִא֖יר  ָמִ֑י�  � ַהָשּ ְרִק֣יַע  ִבּ ֱאלִֹה֖י�  ֹאָת֛�   �֥ ֵתּ ַוִיּ ַהּכֹוָכִב�י�׃ 
ּוֵב֣י�  ָהאֹ֖ור  ֥י�  ֵבּ ֔יל  ּו�ֲלַהְבִדּ ְ֔יָלה  ּוַבַלּ ּיֹ֣ו�  ַבּ ל֙  ְוִלְמשֹ� ַעל�ָהָא�ֶר�׃ 
יֹ֥ו�  ַו�ְיִהי�בֶֹ֖קר  ַו�ְיִהי�ֶעֶ֥רב  י�ט�ֹוב׃  ִכּ ֱאלִֹה֖י�  ְ֥רא  ַוַיּ  �ְ ַהֹחֶ֑ש�

ְרִביִע�י׃ 
ְיעֹוֵפ֣�  ְועֹו�֙  ֑ה  ַחָיּ ֶנֶ֣פש�  ֶ֖ר�  ֶש� ִ֔י�  ַהַמּ ְרצּ֣ו  ִיְש� ֱאלִֹה֔י�  ֣אֶמר  ַויֹּ
ֱאלִֹה֔י�  ְבָר֣א  ַוִיּ ָמ�ִי�׃  � ַהָשּ ְרִק֥יַע  ֵנ֖י  ַעל�ְפּ ַעל�ָהָאֶ֔ר� 
ר֩  ת ֲאֶש� ֣ה ׀ ָה�רֶֹמֶ֡ש� ל�ֶנֶ֣פש� ַה�ַחָיּ דִֹל֑י� ְוֵא֣ת ָכּ יִנ֖� ַהְגּ ִנּ ֶאת�ַהַתּ
ְ֥רא  ַוַיּ ְלִמיֵנ֔הּו  ָנ�֙  ָכּ ל�עֹ֤ו�  ָכּ ְוֵא֨ת  ְלִמ�יֵנֶה֗�  ִ֜י�  ַהַמּ ְרצּ֨ו  ָש�
ּוְרבּ֗ו  רּ֣ו  ְפּ ֵלאֹמ֑ר  ֱאלִֹה֖י�  ֹאָת֛�  ַוְיָבֶ֧רְ�  י�ט�ֹוב׃  ִכּ ֱאלִֹה֖י� 
ַו�ְיִהי�ֶעֶ֥רב  ָא�ֶר�׃  ָבּ ִיֶ֥רב  ְוָהעֹ֖ו�  ֔י�  ִמּ ַיּ ַבּ ִ֙י�֙  ֶאת�ַהַמּ ּוִמְלאּ֤ו 

י׃  ַו�ְיִהי�בֶֹ֖קר יֹ֥ו� ֲחִמיִש��
ֵהָמ֥ה ָוֶרֶ֛מש�  ה֙ ְלִמיָנּ֔ה ְבּ ֣אֶמר ֱאלִֹה֗י� ּתֹוֵצ֨א ָהָאֶ֜ר� ֶנֶ֤פש� ַחָיּ ַויֹּ
֨ת ָהָאֶ֜ר�  ַ֣עש� ֱאלִֹהי�֩ ֶאת�ַחַיּ ַוַיּ ַו�ְיִהי�ֵכ��׃  ְוַח�ְיתֹו�ֶאֶ֖ר� ְלִמיָנּ֑ה 

ספרי
 א–ה חמישה חומשי תורה

ל�ֶרֶ֥מש� ָה�ֲאָדָמ֖ה ְלִמיֵנ֑הּו  ֵהָמה֙ ְלִמיָנּ֔ה ְוֵא֛ת ָכּ ְלִמיָנּ֗ה ְוֶאת�ַהְבּ
ַצְלֵמ֖נּו  ֥ה ָאָד֛� ְבּ ֣אֶמר ֱאלִֹה֔י� ַנ�ֲעֶש� י�ט�ֹוב׃ ַויֹּ ְ֥רא ֱאלִֹה֖י� ִכּ ַוַיּ
ֵהָמה֙  ּוַבְבּ ַמִ֗י�  � ַהָשּ ּוְבעֹ֣ו�   �֜ ַהָיּ ִבְדַג֨ת  ְוִיְרּדּו֩  ְדמּוֵת֑נּו  ִכּ
ְבָר֨א  ַוִיּ ַעל�ָהָא�ֶר�׃  ָה�רֵֹמ֥ש�  ּוְבָכל�ָהֶרֶ֖מש�  ּוְבָכל�ָהָאֶ֔ר� 
ָזָכ֥ר  ָר֣א ֹאתֹ֑ו  ָבּ ֶצֶ֥ל� ֱאלִֹה֖י�  ְבּ ַצְלמֹ֔ו  ְבּ ֱאלִֹה֤י� ׀ ֶאת�ָה�ָאָד�֙ 
֨אֶמר ָלֶה֜� ֱאלִֹה֗י�  ָר֥א ֹאָת��׃ ַוְיָבֶ֣רְ� ֹאָת�֮ ֱאלִֹהי�֒ ַויֹּ ּוְנֵקָב֖ה ָבּ
�֙ ּוְבעֹ֣ו�  ְדַג֤ת ַהָיּ ָ֑ה ּוְרדּ֞ו ִבּ רּ֥ו ּוְרבּ֛ו ּוִמְלאּ֥ו ֶאת�ָהָאֶ֖ר� ְוִכְבש � ְפּ
ה֩  ֣אֶמר ֱאלִֹה֗י� ִהֵנּ ת ַעל�ָהָא�ֶר�׃ ַויֹּ ֖ה ָה�רֶֹמֶ֥ש� ַמִ֔י� ּוְבָכל�ַחָיּ � ַהָשּ
ֵנ֣י ָכל�ָהָאֶ֔ר�  ר֙ ַעל�ְפּ ב ׀ זֵֹרַ֣ע ֶזַ֗רע ֲאֶש� ל�ֵעֶ֣ש� י ָלֶכ֜� ֶאת�ָכּ ָנַתִ֨תּ
ִי�ְהֶי֖ה  ָלֶכ֥�  ָזַ֑רע  זֵֹרַ֣ע  ְפִרי�ֵע֖�  ר�ּבֹ֥ו  ֲאֶש� ל�ָהֵע֛�  ְוֶאת�ָכּ
ַמִ֜י� ּוְלכֹ֣ל ׀ רֹוֵמ֣ש�  � ֣ת ָהָ֠אֶר� ּוְלָכל�עֹ֨ו� ַהָשּ ְלָאְכָל�ה׃ ּו�ְלָכל�ַחַיּ
ְלָאְכָל֑ה  ב  ֵעֶ֖ש� ל�ֶיֶ֥רק  ֶאת�ָכּ ֔ה  ַחָיּ ֶנֶ֣פש�  ר�ּבֹו֙  ֲאֶש� ַעל�ָהָאֶ֗ר� 
ְמֹא֑ד  ה�טֹ֖וב  ְוִהֵנּ ֔ה  ָעָש� ֣ר  ל�ֲאֶש� ְ֤רא ֱאלִֹהי�֙ ֶאת�ָכּ ַוַיּ ַו�ְיִהי�ֵכ��׃ 

י׃  �� ִשּ � ַו�ְיִהי�ֶעֶ֥רב ַו�ְיִהי�בֶֹ֖קר יֹ֥ו� ַהִשּ
ּיֹ֣ו�  ַבּ ֱאלִֹהי�֙  ַוְיַכ֤ל  ְוָכל�ְצָבָא��׃  ְוָהָאֶ֖ר�  ַמִ֥י�  � ַהָשּ ּלּ֛ו  ַוְיכ 
ִביִע֔י  � ַהְשּ ּיֹ֣ו�  ַבּ ת֙  בֹּ ְש� ַוִיּ ֑ה  ָעָש� ֣ר  ֲאֶש� ְמַלאְכּתֹ֖ו  ִביִע֔י  � ַהְשּ
ִביִע֔י  � ה׃ ַוְיָבֶ֤רְ� ֱאלִֹהי�֙ ֶאת�יֹ֣ו� ַהְשּ ֥ר ָעָש�� ל�ְמַלאְכּתֹ֖ו ֲאֶש� ִמָכּ
ָר֥א ֱאלִֹה֖י�  ר�ָבּ ל�ְמַלאְכּתֹ֔ו ֲאֶש� ַבת֙ ִמָכּ ֣י בֹ֤ו ָש� ֖ש� ֹאתֹ֑ו ִכּ ַוְיַקֵדּ

ֹות׃  ַלֲעש��

דֹ�רָֹת֑יו  ְבּ ָהָי֖ה  ִמ֥י�  ָתּ ֛יק  ַצִדּ ִא֥יש�  ֹנַ֗ח  ֹנַ֔ח  ּתֹוְלדֹ֣ת  ה  ֵאֶ֚לּ
 �֖ ָבִנ֑י� ֶאת�ֵש� ֣ה  לָֹש� ְש� ֹנַ֖ח  ַוּיֹ֥וֶלד  ְ��ֹנ�ַח׃  ִה�ְתַהֶלּ ֶאת�ָה�ֱאלִֹה֖י� 
ֵל֥א  ָמּ ַוִתּ ָה�ֱאלִֹה֑י�  ִלְפֵנ֣י  ָהָאֶ֖ר�  ֵח֥ת  � ָשּ ַוִתּ ְוֶאת�ָי�ֶפת׃  ֶאת�ָח֥� 
ָחָ֑תה  ִנְש� ֣ה  ְוִהֵנּ ֶאת�ָהָאֶ֖ר�  ֱאלִֹה֛י�  ְ֧רא  ַוַיּ ָחָמ�ס׃  ָהָאֶ֖ר� 

ְרּכֹ֖ו ַעל�ָהָא�ֶר�׃ ֛ר ֶאת�ַדּ ָש� ל�ָבּ ִח֧ית ָכּ �י�ִהְש� ִכּ

֣ית  ּוִמֵבּ  ֖�ָ ּוִמּמ�ֹוַלְדְתּ ֵמַאְרְצָ�֥  ֶלְ��ְלָ�֛  ֶאל�ַאְבָר֔�  ְיהָוה֙  ֤אֶמר  ַויֹּ
ַוֲאָבֶ֣רְכָ�֔  דֹ֔ול  ָגּ ָ�֙ ְלגֹ֣וי  ְוֶא�ֶעְש� ׃  ֥ר ַאְרֶא�ָ�ּ ָאִב֑יָ� ֶאל�ָהָאֶ֖ר� ֲאֶש�
ְלָ�֖ ָאֹא֑ר  ָרָכ�ה׃ ַוֲאָב�ֲרָכה֙ ְמָבְ֣רֶכ֔יָ� ּוְמַקֶלּ ֶמָ֑� ֶוְהֵי֖ה ְבּ ָל֖ה ְש� ַוֲאַגְדּ

ֹח֥ת ָהֲאָדָמ�ה׃ ְפּ ֖ל ִמְש� ְוִנְבְרכּ֣ו ְבָ�֔ כֹּ

��ַאְבָרָה֑� ַאְבָרָה֖� הֹוִל֥יד ֶאת�ִיְצָח�ק׃  ה ּתֹוְלדֹ֥ת ִיְצָח֖ק ֶבּ ְוֵאֶ֛לּ
ֶאת�ִרְבָק֗ה  ַקְחּתֹ֣ו  ְבּ ָנ֔ה  ָש� ִע֣י�  ��ַאְרָבּ ֶבּ ִיְצָחק֙  ַוְיִה֤י 
לֹ֥ו  ֖י  ָהֲאַרִמּ ָלָב֥�  ֲאחֹ֛ות  ֲאָר֑�   �֖ ַדּ ִמַפּ ֔י  ָה�ֲאַרִמּ תּוֵאל֙  ת�ְבּ ַבּ
ִה֑וא  ֲעָקָר֖ה  ֥י  ִכּ ּתֹ֔ו  ִאְש� ְלֹנַ֣כח  ַל�יהָוה֙  ִיְצָח֤ק  ֨ר  ְעַתּ ַוֶיּ ה׃  �� ְלִאָשּ

ּת�ֹו׃ ַ֖הר ִרְבָק֥ה ִאְש� ָעֶ֤תר לֹו֙ ְיהָו֔ה ַוַתּ ַוֵיּ
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 ֙� ֶ֤ל� ָש� קֹ֜ו� ַוָיּ ָמּ ֨ע ַבּ ְפַגּ ֶ֖לְ� ָחָר�ָנה׃ ַוִיּ ַ֑בע ַוֵיּ ֵא֣ר ָש� ֵצ֥א ַיֲעקֹ֖ב ִמְבּ ַוֵיּ
֖ב  ַכּ ְש� ָת֑יו ַוִיּ � ְמַר�ֲאשֹ� ֶ֖ש� קֹ֔ו� ַוָיּ ח֙ ֵמַאְבֵנ֣י ַהָמּ ַקּ ֶ֔מש� ַוִיּ � י�ָב֣א ַהֶשּ ִכּ
֣יַע  ֹ֖ו ַמִגּ ֣ב ַאְ֔רָצה ְורֹאש� ָצּ �֙ מ  ָלּ ֤ה ס  ֲחלֹ֗� ְוִהֵנּ קֹ֥ו� ַהה�ּוא׃ ַו�ַיּ ָמּ ַבּ

ה֙ ַמְלֲאֵכ֣י ֱאלִֹה֔י� ֹעִל֥י� ְויְֹרִד֖י� ּב�ֹו׃ ָמְ֑יָמה ְוִהֵנּ � ַהָשּ

ר  ִמְצַרִ֔י� הּ֖וא ּוֵב֣ית ָאִב֑יו ַוְיִח֣י יֹוֵס֔� ֵמָא֥ה ָוֶעֶ֖ש� ב יֹוֵס�֙ ְבּ ֶ֤ש� ַוֵיּ
ָמִכיר֙  ֵנ֤י  ְבּ  �֗ ַגּ ֑י�  ִש� ֵלּ ִש� ֵנ֖י  ְבּ ְלֶאְפַרִ֔י�  יֹוֵס�֙  ְ֤רא  ַוַיּ ִנ�י�׃  ָש�

֤אֶמר יֹוֵס�֙ ֶאל�ֶאָח֔יו ָאֹנִכ֖י  ֥י יֹוֵס��׃ ַויֹּ ְרֵכּ דּ֖ו ַעל�ִבּ ְלּ ֔ה י  � ��ְמַנֶשּ ֶבּ
ִמ��ָהָאֶ֣ר�  ֶאְתֶכ�֙  ְוֶהֱעָל֤ה  ֶאְתֶכ֗�  ִיְפקֹ֣ד  קֹ֧ד  ָפּ ֵו�אלִֹה֞י�  ֵמ֑ת 
ּו�ְלַיֲעקֹ�ב׃  ְלִיְצָח֖ק  ְלַאְבָרָה֥�  ֛ע  ַבּ ִנְש� ֥ר  ֲאֶש� ֶאל�ָהָאֶ֕ר�  ֔את  ַהזֹּ
ֱאלִֹהי�֙  ִיְפקֹ֤ד  קֹ֨ד  ָפּ ֵלאֹמ֑ר  ָרֵא֖ל  ִיְש� ֵנ֥י  ֶאת�ְבּ יֹוֵס֔�  ֣ע  ַבּ ְש� ַוַיּ
��ֵמָא֥ה  ֶבּ יֹוֵס֔�  ָ֣מת  ַוָיּ �ה׃  ִמֶזּ ֶאת�ַעְצֹמַת֖י  ְוַהֲעִלֶת֥�  ֶאְתֶכ֔� 

ִמְצָר�ִי�׃ ָארֹ֖ו� ְבּ � ָבּ ֥יֶש� ַחְנטּ֣ו ֹאתֹ֔ו ַוִיּ ִנ֑י� ַוַיּ ר ָש� ָוֶעֶ֖ש�

שמות

ִא֖י� ִמְצָרְ֑יָמה ֵא֣ת ַיֲעקֹ֔ב ִא֥יש�  ָרֵא֔ל ַהָבּ ֵנ֣י ִיְש� מֹות֙ ְבּ ה ְש� ְוֵאֶ֗לּ
 �֖ ְזבּול  שָכ֥ר  � ִיָשּ ִויהּוָד�ה׃  ֵלִו֖י  ְמעֹ֔ו�  ִש� ְראּוֵב֣�  �אּו׃  ָבּ ּוֵביתֹ֖ו 
ל�ֶנֶ֛פש� יְֹצֵא֥י ֶי�ֶרְ��ַיֲעקֹ֖ב  ר׃ ַו�ְיִה֗י ָכּ ֥ד ְוָאֵש�� ִל֖י ָגּ ֥� ְוַנְפָתּ ּוְבְנָיִמ��׃ ָדּ
ְוָכל�ֶאָח֔יו  יֹוֵס�֙  ָ֤מת  ַוָיּ ְבִמְצָר�ִי�׃  ָהָי֥ה  ְויֹוֵס֖�  ָנֶ֑פש�  ְבִע֣י�  ִש�
�ַעְצמּ֖ו  ַוַיּ ְרּבּ֥ו  ַוִיּ ְרצּ֛ו  ְש� ַו�ִיּ רּ֧ו  ָפּ ָרֵא֗ל  ִיְש� ּוְבֵנ֣י  ַהה�ּוא׃  ַהּדֹ֥ור  ְוכֹ֖ל 
ֶמ�ֶלְ��ָחָד֖ש�  ָ֥ק�  ַוָיּ ֹאָת��׃  ָהָאֶ֖ר�  ֵל֥א  ָמּ ַוִתּ ְמֹא֑ד  ְמֹא֣ד  ִבּ
֗ה  ִהֵנּ ֶאל�ַעּמֹ֑ו  ֖אֶמר  ַויֹּ ֶאת�יֹוֵס��׃  לֹ�א�ָיַד֖ע  ֥ר  ֲאֶש� ַעל�ִמְצָרִ֑י� 
֗ה  ��ִיְרֶבּ ָמ֖ה לֹ֑ו ֶפּ �ּנּו׃ ָהָ֥בה ִנ�ְתַחְכּ ָרֵא֔ל ַר֥ב ְוָעצּ֖ו� ִמֶמּ ֵנ֣י ִיְש� ַע֚� ְבּ
ְ֣נֵא֔ינּו  ַעל�שֹ� ��הּוא֙  ַגּ ְונֹוַס֤�  ִמְלָחָמה֙  �י�ִתְקֶר֤אָנה  ִכּ ְוָהָי֞ה 
֔י� ְלַמַ֥ע�  ֵר֣י ִמִסּ ֤ימּו ָעָליו֙ ָש� ִש� ֖נּו ְוָעָל֥ה ִמ��ָהָא�ֶר�׃ ַוָיּ ְוִנְלַח��ָבּ
ֹת֖�  ֶאת�ִפּ ְלַפְרֹע֔ה  נֹות֙  ִמְסְכּ ָעֵר֤י  ֶ֜ב�  ַוִיּ ִסְבלָֹת֑�  ְבּ תֹ֖ו  ַעֹנּ
֕צּו  ק  ַוָיּ ִיְפרֹ֑�  ְוֵכ֣�  ֖ה  ִיְרֶבּ  �֥ ֵכּ ְיַעּנּ֣ו ֹאתֹ֔ו  ר֙  ְוַכֲאֶש� ְוֶאת�ַרַעְמֵס�ס׃ 
ָפ�ֶרְ�׃  ְבּ ָרֵא֖ל  ִיְש� ֵנ֥י  ֲעִב֧דּו ִמְצַרִ֛י� ֶאת�ְבּ ַוַיּ ָרֵא�ל׃  ִיְש� ֵנ֥י  ְבּ ֵנ֖י  ִמְפּ
ּוִבְלֵבִנ֔י�  ֹחֶ֙מר֙  ְבּ ֗ה  ָקָש� ֲעבָֹד֣ה  ַבּ יֶה֜�  ֶאת�ַחֵיּ ַוְיָמְררּ֨ו 
ָבֶה֖�  ר�ָעְבדּ֥ו  ֲאֶש� ל�ֲעבָֹ֣דָת֔�  ָכּ ֵא֚ת  ֶד֑ה  � ָשּ ַבּ ּוְבָכל�ֲעבָֹד֖ה 

ָפ�ֶרְ�׃ ְבּ
       

ּיֹ֣ו�  ַבּ ִמְצָרִ֑י�  ֵמֶאֶ֣ר�  ָרֵא֖ל  ֵני�ִיְש� ְבּ ְלֵצ֥את  ֔י  ִליִש� � ַהְשּ  ֙ ֹחֶ֙דש� ַבּ
ִסיַנ֔י  ֣ר  ִמְדַבּ בֹ֙אּו֙  ַוָיּ ֵמְרִפיִד֗י�  ְסעּ֣ו  ַוִיּ ִסיָנ�י׃  ֥ר  ִמְדַבּ ֖אּו  ָבּ ֔ה  ַהֶזּ
ָעָל֖ה  ֥ה  ּוֹמֶש� ָהָה�ר׃  ֶנֶ֥גד  ָרֵא֖ל  ִיְש�  �֥ �ַח��ָש� ַוִיּ ֑ר  ְדָבּ ִמּ ַבּ ֲחנּ֖ו  ַו�ַיּ
֤ה ֹתאַמר֙  ְקָר֨א ֵאָל֤יו ְיהָוה֙ ִמ��ָהָה֣ר ֵלאֹמ֔ר כֹּ ֶאל�ָהֱאלִֹה֑י� ַוִיּ
֥ר  ֲאֶש� ְרִאיֶת֔�   �֣ ַאֶתּ ָרֵא�ל׃  ִיְש� ִלְבֵנ֥י  ֖יד  ְוַתֵגּ ַיֲעקֹ֔ב  ְלֵב֣ית 
ָוָאִב֥א  ִר֔י�  ְנָש� ְנֵפ֣י  ַעל�ַכּ ֶאְתֶכ�֙  ֤א  � ָוֶאָשּ ְלִמְצָרִ֑י�  ֖יִתי  ָעִש�
 �֖ ַמְרֶתּ ּוְש� קִֹל֔י  ְבּ ְמעּו֙  ְש� ִתּ מֹ֤וַע  ִא��ָש� ֗ה  ְוַעָתּ ֵאָל�י׃  ֶאְתֶכ֖� 
ל�ָהָא�ֶר�׃  י�ִל֖י ָכּ ֔י� ִכּ ל�ָהַ֣עִמּ ה֙ ִמָכּ ָלּ ִריִת֑י ִוְהִי֨יֶת� ִל֤י ְסג  ֶאת�ְבּ
ָבִר֔י�  ַהְדּ ה  ֵאֶ֚לּ ָקדֹ֑וש�  ְוגֹ֣וי  ֲהִנ֖י�  כֹּ ַמְמֶלֶ֥כת  ְהיּו�ִל֛י  ִתּ  �֧ ְוַאֶתּ
ְלִזְקֵנ֣י  ְקָר֖א  ַוִיּ ֔ה  ֹמֶש� בֹ֣א  ַוָיּ ָרֵא�ל׃  ִיְש� ֵנ֥י  ֶאל�ְבּ ֖ר  ַדֵבּ ְתּ ֥ר  ֲאֶש�
֖הּו  ִצָוּ ֥ר  ֲאֶש� ה  ָהֵאֶ֔לּ ָבִר֣י�  ל�ַהְדּ ָכּ ֵא֚ת  ִלְפֵניֶה֗�   � ֶ֣ש� ַוָיּ ָהָע֑� 
ְיהָו֖ה  ֥ר  ֶבּ ר�ִדּ ֲאֶש� ֛ל  כֹּ ֣אְמרּ֔ו  ַויֹּ ו֙  ַיְחָדּ ָכל�ָהָע֤�  ֲענּ֨ו  ַוַיּ ְיהָו�ה׃ 

֨אֶמר ְיהָו֜ה  ַויֹּ ְבֵר֥י ָהָע֖� ֶאל�ְיהָו�ה׃  ֛ה ֶאת�ִדּ ב ֹמֶש� ֶ֧ש� ַוָיּ ֑ה  ַנֲעֶש�
ַמ֤ע  ִיְש� ֲעבּ֞ור  ַבּ ֶה�ָעָנ�֒  ַע֣ב  ְבּ ֵאֶליָ�֮  ֣א  ָבּ ָאֹנִכ֜י  ֨ה  ִהֵנּ ֗ה  ֶאל�ֹמֶש�
֛ה  ֹמֶש� ֥ד  ֵגּ ַוַיּ ְלעֹוָל֑�  ַיֲאִמ֣ינּו   ֖�ָ ְוַג��ְבּ  �ְ֔ ִעָמּ ִר֣י  ַדְבּ ְבּ ָהָע�֙ 
ֵלְ֣�  ה֙  ֶאל�ֹמֶש� ְיהָו֤ה  ֨אֶמר  ַויֹּ ֶאל�ְיהָו�ה׃  ָהָע֖�  ְבֵר֥י  ֶאת�ִדּ
ְמלָֹת��׃ ְוָהיּ֥ו ְנכִֹנ֖י�  סּ֖ו ִש� ֥� ַהּיֹ֖ו� ּוָמָח֑ר ְוִכְבּ ָתּ ְש� ֶאל�ָהָע֔� ְוִקַדּ
֗י ֵיֵר֧ד ְיהָו֛ה ְלֵעיֵנ֥י ָכל�ָהָע֖�  ִליִש� � ּיֹ֣ו� ַהְשּ ֣י ׀ ַבּ ֑י ִכּ ִליִש� � ַלּיֹ֣ו� ַהְשּ
ְמרּ֥ו ָלֶכ֛�  � ֤ ֶאת�ָהָע�֙ ָסִב֣יב ֵלאֹמ֔ר ִהָשּ ְלָתּ ַעל�ַה֥ר ִסיָנ�י׃ ְוִהְגַבּ
֨ע  ָה֖ר מֹ֥ות יּוָמ�ת׃ לֹא�ִתַגּ ֵגַ֥ע ָבּ ל�ַהֹנּ ָקֵצ֑הּו ָכּ ָה֖ר ּוְנֹגַ֣ע ְבּ ֲעלֹ֥ות ָבּ
ֵהָמ֥ה ִא��ִא֖יש� לֹ֣א  ֶר֔ה ִא��ְבּ ֵקל֙ אֹו�ָירֹ֣ה ִיָיּ �י�ָסקֹ֤ול ִיָסּ ּבֹ֜ו ָי֗ד ִכּ
ִמ��ָהָה֖ר  ֛ה  ֹמֶש� ֶ֧רד  ַוֵיּ ָבָה�ר׃  ַיֲעלּ֥ו  ה  ֵהָ֖מּ ֵב֔ל  ַהיֹּ  ֙�ְ ְמשֹ� ִבּ ִיְחֶי֑ה 
֙אֶמר֙  ַויֹּ ְמלָֹת��׃  ִש� סּ֖ו  ַו�ְיַכְבּ ֶאת�ָהָע֔�   ֙ ש� ַוְיַקֵדּ ֶאל�ָהָע֑� 
ה׃  �� ֶאל�ִאָשּ ּ֖ו  ש� ְגּ ַא�ל�ִתּ ָיִמ֑י�  ת  לֶֹ֣ש� ִלְש� ְנכִֹנ֖י�  ֱהיּ֥ו  ֶאל�ָהָע֔� 
ְוָעָנ֤�  ּוְבָרִק֜י�  קֹלֹ֨ת  ַוְיִהי֩  ֶ֗קר  ַהבֹּ �ְהיֹ֣ת  ִבּ ֜י  ִליִש� � ַהְשּ ַבּיֹ֨ו�  ַוְיִהי֩ 
֥ר  ֲאֶש� ל�ָהָע֖�  ָכּ ֱחַר֥ד  ַוֶיּ ְמֹא֑ד  ָחָז֣ק  ָפ֖ר  שֹ� ְוקֹ֥ל  ַעל�ָהָה֔ר  ֵבד֙  ָכּ
ָה�ֱאלִֹה֖י�  ִלְקַר֥את  ֶאת�ָהָע֛�  ֧ה  ֹמֶש� ַוּיֹוֵצ֨א  ֲחֶנ�ה׃  �ַמּ ַבּ
ּלֹ֔ו  כ ּ  �֣ ָעַש� ִסיַני֙  ְוַה֤ר  ָהָה�ר׃  ֥ית  ַתְחִתּ ְבּ בּ֖ו  �ְתַיְצּ ַוִיּ ֲחֶנ֑ה  ִמ��ַה�ַמּ
 �֔ ְבָש� � ַהִכּ ֶעֶ֣ש� נֹו֙ ְכּ ַ֤על ֲעָש� ֵא֑ש� ַוַיּ ֨ר ָיַר֥ד ָעָל֛יו ְיהָו֖ה ָבּ ֵני ֲאֶש� ִמְ֠פּ
ְמֹא֑ד  ְוָחֵז֣ק  הֹוֵלְ֖�  ֹוָפ֔ר  ַהּש� קֹ֣ול  ַוְיִהי֙  ְמֹא�ד׃  ל�ָהָה֖ר  ָכּ ֱחַר֥ד  ַוֶיּ
ֶ֧רד ְיהָו֛ה ַעל�ַה֥ר ִסיַנ֖י  ֔ר ְוָהֱאלִֹה֖י� ַיֲעֶנּ֥נּו ְבק�ֹול׃ ַוֵיּ ֣ה ְיַדֵבּ ֹמֶש�
ַ֥על  ַוַיּ ָהָה֖ר  ֶאל�רֹ֥אש�  ֛ה  ְלֹמֶש� ְיהָו֧ה  ְקָר֨א  ַוִיּ ָהָה֑ר  ֶאל�רֹ֣אש� 
��ֶיֶהְרסּ֤ו  ֶפּ ָע֑�  ָבּ ָהֵע֣ד  ֵר֖ד  ֔ה  ֶאל�ֹמֶש� ְיהָוה֙  ֤אֶמר  ַויֹּ ה׃  ֹמֶש��
֥י�  ִש� ָגּ ַהִנּ ֲהִנ֛י�  ַהכֹּ ְוַג֧�  ָר�ב׃  ּ֖נּו  ִמֶמּ ְוָנַפ֥ל  ִלְראֹ֔ות  ֶאל�ְיהָוה֙ 
ה֙  ֹמֶש� ֤אֶמר  ַויֹּ ְיהָו�ה׃  ֶה֖�  ָבּ ��ִיְפרֹ֥�  ֶפּ ּו  ֑ש� ִיְתַקָדּ ֶאל�ְיהָו֖ה 
֞ה  �י�ַאָתּ ִכּ ִסיָנ֑י  ֶאל�ַה֣ר  ַלֲעלֹ֖ת  ָהָע֔�  לֹא�יּוַכ֣ל  ֶאל�ְיהָו֔ה 
֨אֶמר ֵאָל֤יו  ּת�ֹו׃ ַויֹּ ְש� ֥ל ֶאת�ָהָה֖ר ְוִקַדּ ֙נּו֙ ֵלאֹמ֔ר ַהְגֵבּ ָבּ ַהֵעדָֹ֤תה 
ְוָהָע֗�  ֲהִנ֣י�  ְוַהכֹּ  �ְ֑ ִעָמּ ְוַאֲהרֹ֣�  ֖ה  ַאָתּ ְוָעִל֥יָת  ֶלְ��ֵר֔ד  ְיהָוה֙ 
֖ה  ֹמֶש� ֶ֥רד  ַוֵיּ ��׃  ��ִיְפָר��ָבּ ֶפּ ֶאל�ְיהָו֖ה  ַלֲעלֹ֥ת  ַאל�ֶי�ֶהְרסּ֛ו 

֖אֶמר ֲאֵלֶה��׃  ֶאל�ָהָע֑� ַויֹּ



יו
 יו
 אודה / סימ� יצחק 
מסורת בבל

פיוט המתאר את מעמד הר סיני וקבלת התורה. 
הפיוט המרכזי במסורת יהודי בבל לחג השבועות. 

נּו  ַחר ָבּ ר ָבּ יֹו� יֹו� אֹוֶדה ָלֵאל ֲאֶש�
ה לֹו ְלָקָחנּו  ָלּ י� ִלְסג  ִמ� ָהַעִמּ

ַעל ַהר ִסיַני ֶאת ּתֹוָרתֹו ִהְנִחיָלנּו 
ִמיָענּו  ֹו ִהְש� רֹות ָקְדש� ְבּ ֶרת ִדּ ֲעֶש�

ְצָבא ָמרֹו� ִרּבֹוַתִי� ָיְרדּו ִעּמֹו 
ָרֵאל ַעּמֹו  ר ִנְגָלה ְלִיְש� ֵעת ֲאֶש� ְבּ

ִעיר ָלמֹו  � א ְוָזַרח ִמֵשּ יַני ָבּ ִמִסּ
ֹוָפר ָחָזק ְמֹאד ַיֲעֶנּנּו  קֹול ש�  ְבּ

יָאתֹו  ָחַרד ְוָרַגז ַהר ִסיַני ֵעת ִבּ
תֹו  ָלּ ָרֵאל ְסג  ת ְלִיְש�  ְלַהְנִחיל ָדּ

יתֹו ה ֶעֶבד ֵאל ֶנֱאַמ� ֵבּ ַעל ַיד ֹמֶש�
ַעִי� ָרֲאָתה ֵעיֵנינּו  � ַעִי� ְבּ  ְוָש�

ה ַמְלכּוְתָ� ָעַלי  ַגֶלּ ָאז ְתּ , ְכּ ָקדֹוש�
כֹו� ּתֹוְ� ָאֳהַלי  ּוָבה ּוְש� י ש� ִש� ְלִמְקָדּ

ֵמי ָנָהר אּוַלי לֹו� ְכּ ה ָש� ְוִלי ַהֵטּ
נו ַמח ִלֵבּ  ְוֵעיֵנינּו ִיְראּו ְוִיְש�

ה' אלהינו / ר' דוד אביחצירא 
מרוקו, המאות ה-19–20

פיוט ממסורת יהודי מרוקו המתאר את מעמד הר סיני 
ועשרת הדיברות כטקס חתונה בי� הקב"ה לישראל. 

כל בית נחת� בשיבו� של פסוק מקראי המסיי� 
במילה "טוב".

ֶלַקח טֹוב ָנַת� ָלנּו ה' ֱאלֵֹהינוּ   
הֹודּו ַלה' ִכי טֹוב נוּ    ה ַרֵבּ ַעל ַיד ֹמֶש�

נּו ָש� ה ִקְדּ ּוְכַכָלּ וִדי ָיַרד ְלַגּנוֹ    דֹּ
ה טֹוב סּור ֵמָרע ַוֲעֵש� נוּ    ִמצוֹוָתיו ִצָוּ ְבּ

ה ַלֹחֶדש� � ָשּ ת קֶֹדש�  הּוא יֹו� ִש� ָבּ � ּוְביֹו� ַהַשּ
ֶבת ַאִחי� ַמה טֹוב ֶש� ְכּ ש�    ָלתֹו ִקֵדּ ָחָת� ַכּ

ּדֹוִדי ָדגּול ֵמְרָבָבה ְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה    ִדּ
י טֹוב ֶרא אֹותֹו ִכּ ַוֵתּ א    יַני ָבּ ה' ִמִסּ

ָדָבר ֵמִמית ּוְמַחֶיּה ָאנֹוִכי ְולֹא ִיְהֶיה   
ר ְוַהּטֹוב ָש� הּוא ַהָיּ ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה   

ר ִצָוּה ְלַעּמֹו מוֹ  ֲאֶש� רּו� הּוא ּוָברּוְ� ְש� ָבּ
מוֹ  ָאַמר ֱאלִֹהי� לֹא טֹוב ְוא ְש� � א ַלָשּ � לֹא ִתָשּ

ת ְמנּוָחה  לֹא ָיגֹו� ַוֲאָנָחה ָבּ � יֹו� ַהַשּ
י טֹוב ה ָהאֹור ִכּ ְמָחה  ְוִהֵנּ ֹו� ְוקֹול ִש� ש� קֹול ָש�

ל ָיֶמיָ� ד ָכּ ַכֵבּ ִא� ְתּ י� ָוֶחֶסד ְל�ָ    ַחִיּ
ֹאֶרְ� ָיִמי� ְוַג� טֹוב    ָ� ָאִביָ� ְוִאֶמּ

מּות י מֹות ָתּ ֶצֶל� ֱאלִֹהי� ּוְדמּות  לֹא ִתְרַצח ִכּ
ל טֹוב י ה' ַלכֹּ ֵהמֹות  ִכּ � ְבּ � ַחּיֹות ַגּ ָגּ

ר ַחִיל לֹא ִתְנָא�  ֱאַזי ֲאַזי לֹא ֶיֱחֶרה ָא� ְיַש�
ָר�  ֹאֵהב ָיִמי� ִלְראֹות טֹוב לֹא ַמְלָאְ� ְולֹא ָש�

ה ה  לֹא ִתְגֹנב לֹא ְתַכֶסּ ְרַחק לֹא ַתֲעֶש� ָרֹחק ִתּ
ה  ַטֲעמּו ּוְראּו טֹוב תֹוַרת ֹמֶש� י ִא� ְבּ ִכּ

ּכֹור ר  לֹא ַתֲעֶנה ְכִש� ְמכֹּ ֱאֶמת ְקֵנה ַאל ִתּ
ְמַנע טֹוב ר  ּוִמְצוֹות ַאל ִתּ ְזכֹּ לֹא ַתְחֹמֹוד ָזכֹר ִתּ

ר ֲעֵננּו ַזְ� ְוָיָש� נוּ    ֲחִסי� ָקדֹוש� ָחֵנּ
י� טֹוב ָ� ֵמַחִיּ ַחְסְדּ ֵתנוּ    ִפיָלּ ל ְתּ ַקֵבּ

אתה נגלית / מחבר לא ידוע  
מסורת חסידות פוריסוב וברסלב

פיוט זה, המתאר את מעמד הר סיני, פתח את פסוקי חטיבת 
ה"שופרות" בתפילת מוס� של ראש השנה. במסורות חסידות 
פוריסוב וברסלב שרי� פיוט זה בניגו� במיוחד לחג השבועות. 

 � ר ִעָמּ ָ� ְלַדֵבּ בֹוֶד�  ַעל ַע� ָקְדְש� ֲעַנ� ְכּ ה ִנְגֵליָת ַבּ ַאָתּ

ֵלי טַֹהר  ַעְרְפּ � קֹוֶלָ�  ְוִנְגֵליָת ֲעֵליֶה� ְבּ ַמְעָתּ ַמִי� ִהְש� � ִמ� ַהָשּ

 ּ�ָ ית ָחְרדּו ִמֶמּ ֵראִש� ּוְבִרּיֹות ְבּ ֶניָ�   ּלֹו ָחל ִמָפּ � ָהעֹוָל� כ ּ ַגּ

ָ� ּתֹוָרה ּוִמְצֹות  ד ְלַעְמּ נּו ַעל ַהר ִסיַני ְלַלֵמּ לֹוְתָ� ַמְלֵכּ ִהָגּ ְבּ

ֲהבֹות ֵאש�  ָ� ִמַלּ רֹות ָקְדְש� ִמיֵע� ֶאת הֹוד קֹוֶלָ�  ְוִדְבּ ְש� ַוַתּ

ֹוָפר ֲעֵליֶה� הֹוַפְעָתּ קֹולֹות ּוְבָרִקי� ֲעֵליֶה� ִנְגֵליָת  ּוְבקֹול ש� ְבּ

פיוטי
 למעמד הר סיני

8
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ה ֵלאֹמ�ר׃    ָא�ֹנִכ֖י֙ ְיהָו֣ה  ָבִר֥י� ָהֵאֶ֖לּ ל�ַהְדּ ֣ר ֱאלִֹה֔י� ֵא֛ת ָכּ ַוְיַדֵבּ
֣֥ית ֲעָבִד�֑י�׃ לֹ�֣א  ֧ר הֹוֵצאִת֛יָ� ֵמֶאֶ֥ר� ִמְצַרִ֖י� ִמֵבּ ֱאלֶֹה֑֔יָ� ֲאֶש�
׀  ֶפֶ֣֙סל֙  ֨ה�ְלָ�֥֣  ַת�ֲעֶש� לֹ�֣א  ָנ�ַ֗י  ַעל�ָפּ ֲאֵחִר֖֜י�  ֱאלִֹה֥֨י�  ִיְהֶי�ה�ְלָ�֛֩ 
ַ֑֜חת  ִמַתָּ ָאֶ֖֨ר�  ָבּ ֥ר֩  ַו�ֲאֶש� ַ֡֔על  ִמַמּ ׀  ַמִ֣֙י�֙  � ָשּ ַבּ ֤֣ר  ֲאֶש� מּוָנ֡֔ה  ְוָכל�ְתּ
ְולֹ֣א  ָלֶה֖�֮  ְחֶו֥֣ה  ַתּ לֹ�א�ִתְש� ָלָא�ֶ֗ר�  ַ֥֣חת  ִמַתּ ׀  ִ֖֣י�  ַמּ ַבּ ֥֣ר  ַוֲאֶש�
ָאבֹ֧ת  ֲעוֺ֨�  ֵ֠קד  ֹפּ ֔א  ַקָנּ ֵא֣ל  ֱאלֶֹה֙יָ�֙  ְיהָו֤ה  ָא�ֹנִכ֞י  ֣י  ִכּ ָתָעְבֵד֑�֒ 
ֶחֶ֖֙סד֙  ה  ְוֹעֶ֥֤ש� ְנָא�֑י׃  ְלשֹ� ִע֖י�  ְוַעל�ִרֵבּ ֥י�  ִש� ֵלּ ַעל�ִש� ִנ֛י�  ַעל�ָבּ
֛א  � ִתָשּ לֹ֥א  ְמֵר֥י ִמְצוָֺת�י׃       ַלֲאָלִפ֑֔י� ְלֹאֲהַב֖י ּוְלשֹ�
ֵא֛ת  ְיהָו֔ה  ה֙  ְיַנֶקּ לֹ֤א  ֣י  ִכּ ְ֑וא  � ַלָשּ ֱאלֶֹה֖יָ�  ��ְיהָו֥ה  ֶאת�ֵש��

ְוא׃  �� מֹ֖ו ַלָשּ ֥א ֶאת�ְש� � ר�ִיָשּ ֲאֶש�
֖֣יָת  ְוָעִש� �ֲעבֹ֔ד֮  ַתּ ָיִמ֣י�֙  ת  ֶ֤֣ש� ֵש� ֹ֗ו  ש�� ְלַקְדּ ֖֜ת  ָבּ � ַהַשּ ֶאת�יֹ֥֨ו�  ָזכֹ֛ור֩ 
ֱאלֶֹה֑֗יָ�  ַליהָו֣ה  ׀  ֖֣ת  ָבּ ַש� ִביִע֔֜י  � ַהְשּ ְויֹ֙ו�֙   ֒�ָ� ל�ְמַלאְכֶתּ ָכּ
ַוֲאָמ�ְתָ�֜֙   ֤֨�ָ ַעְבְדּ  �ָ֗ ּוִבְנָ��֣�ּוִ֠בֶתּ ׀  ֣ה  ַאָתּ ָכל�ְמָלאָכ֡֜ה  ֣֨ה  לֹ�֣א�ַתֲעֶש�
ְיהָו֜ה  ֨ה  ָעָש� ת�ָיִמי�֩  ֶש� ֵש�� ֣י  ִכּ ָעֶר�֔יָ�  ְש� ִבּ ֥֣ר  ֲאֶש� ְוֵגְרָ�֖֙   �ָ֗֔ ּוְבֶהְמֶתּ
ַ֖נח  ַוָיּ  �֔ ר�ָבּ ל�ֲאֶש� ְוֶאת�ָכּ  ֙� ֶאת�ַהָיּ ְוֶאת�ָהָאֶ֗ר�  ַמִ֣י�  � ֶאת�ַהָשּ
הּו׃   ֵש�� ֖ת ַו�ְיַקְדּ ָבּ � ַרְ֧� ְיהָו֛ה ֶאת�יֹ֥ו� ַהַשּ ֗� ֵבּ ִביִע֑י ַעל�ֵכּ � ּיֹ֣ו� ַהְשּ ַבּ
ָ֑� ְלַמַ֙ע�֙ ַיֲאִרכּ֣ו� ָיֶמ֔יָ� ַע֚ל ָהֲאָדָמ֔ה  ֥ד ֶאת�ָאִב֖יָ� ְוֶאת�ִאֶמּ ֵבּ ַכּ
ְֿנָא�֑�׃   ְֿרָצ�֖ח׃   לֹ֣֖א ִתּ ר�ְיהָו֥ה ֱאלֶֹה֖יָ� ֹנֵת֥� ָל�ְ�׃      לֹ֥֖א ִתּ ֲאֶש�
לֹ֥א  ֶקר׃      ָש�� ֵע֥ד  ְבֵרֲעָ�֖  לֹ�א�ַתֲעֶנ֥ה  ְֿגֹנ�֔ב׃     לֹ֣֖א ִתּ
ַוֲאָמתֹו֙  ְוַעְבּדֹ֤ו  ֵרֶעָ֗�  ת  ֵאֶ֣ש� לֹ�א�ַתְחֹמ֞ד  ֵרֶעָ֑�  ֣ית  ֵבּ ַתְחֹמ֖ד 

֥ר ְלֵרֶע�ָ�׃  ֹורֹ֣ו ַוֲחֹמרֹ֔ו ְוכֹ֖ל ֲאֶש� ְוש�

קֹ֣ול  ְוֵאת֙  יִד֗�  ִפּ ְוֶאת�ַהַלּ ֶאת�ַהּקֹולֹ֜ת  רִֹא֨י�  ְוָכל�ָהָע�֩ 
ֵמ�ָרֹח�ק׃  �ַעְמדּ֖ו  ַוַיּ ֔עּו  נ  ַוָיּ ָהָע�֙  ְ֤רא  ַוַיּ  �֑ ָעֵש� ְוֶאת�ָהָה֖ר  ָפ֔ר  � ַהשֹּ
֥ר  ְוַאל�ְיַדֵבּ ָמָ֑עה  ְוִנְש� ֖נּו  ִעָמּ ֥ה  ר�ַאָתּ ֵבּ ַדּ ֔ה  ֶאל�ֹמֶש� �אְמרּו֙  ַויֹּ
יָראּו֒  ֣ה ֶאל�ָהָע�֮ ַאל�ִתּ ֨אֶמר ֹמֶש� ַויֹּ ��ָנמ�ּות׃  ֶפּ ֛נּו ֱאלִֹה֖י�  ִעָמּ
ְהֶי֧ה  ִתּ ּוַבֲעבּ֗ור  ָהֱאלִֹה֑י�  ֖א  ָבּ ֶאְתֶכ֔�  ַנּסֹ֣ות  ְלַב�ֲעבּור֙  ֗י  ִכּ
ֵמָרֹח֑ק  ָהָע֖�  ֲעֹמ֥ד  ַוַיּ ֶתֱחָט�אּו׃  ֥י  ְלִבְלִתּ ֵניֶכ֖�  ַעל�ְפּ ִיְרָאתֹ֛ו 

֖� ָהֱאלִֹה�י�׃ ר�ָש� ֣ש� ֶאל�ָה�ֲעָרֶפ֔ל ֲאֶש� ה֙ ִנַגּ ּוֹמֶש�
      

��׃  ָכּ ְש� ַוְיַכ֥ס ֶהָעָנ֖� ֶאת�ֹאֶ֣הל מֹוֵע֑ד ּוְכבֹ֣וד ְיהָו֔ה ָמֵל֖א ֶאת�ַהִמּ
ֶהָעָנ֑�  ָעָל֖יו  ַכ֥�  �י�ָש� ִכּ מֹוֵע֔ד  ֶאל�ֹאֶ֣הל  ָלבֹוא֙  ֗ה  ֹמֶש� ְולֹא�ָיכֹ֣ל 
ֵמַע֣ל  ֶה�ָעָנ�֙  ּוְבֵהָעלֹ֤ות  ��׃  ָכּ ְש� ֶאת�ַהִמּ ָמֵל֖א  ְיהָו֔ה  ּוְכבֹ֣וד 
ֵיָעֶל֖ה  ְוִא��לֹ֥א  ַמְסֵעיֶה��׃  כֹ֖ל  ְבּ ָרֵא֑ל  ִיְש� ֵנ֣י  ְבּ ִיְסעּ֖ו   �֔ ָכּ ְש� ַהִמּ
 ֙� ָכּ ְש� י֩ ֲעַנ֨� ְיהָו֤ה ַע�ל�ַהִמּ ִכּ ֶהָעָנ֑� ְולֹ֣א ִיְסעּ֔ו ַעד�יֹ֖ו� ֵהָעלֹת�ֹו׃ 
ָרֵא֖ל  �ית�ִיְש� ָכל�ֵבּ ְלֵעיֵנ֥י  ּבֹ֑ו  ַלְ֖יָלה  ְהֶי֥ה  ִתּ ְוֵא֕ש�  יֹוָמ֔� 

ָכל�ַמְסֵעיֶה��׃ ְבּ

עשרת הדיברות
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ויקרא
 

ֵלאֹמ�ר׃  מֹוֵע֖ד  ֵמֹאֶ֥הל  ֵאָל֔יו  ְיהָוה֙  ֤ר  ַוְיַדֵבּ ֑ה  ֶאל�ֹמֶש� ְקָר֖א  ַוִיּ
 �֛ ִמֶכּ �י�ַיְקִר֥יב  ִכּ ָאָד֗�  ֲאֵלֶה֔�   ֣ ְוָאַמְרָתּ ָרֵאל֙  ִיְש� ֵנ֤י  ֶאל�ְבּ ֞ר  ֵבּ ַדּ
ְקִר֖יבּו  ַתּ ֔א�  ּוִמ��ַהצֹּ ָקר֙  ִמ��ַהָבּ ֵהָמ֗ה  ִמ��ַהְבּ ַל�יהָו֑ה   �֖ ָקְרָבּ
ִמ֖י�  ָתּ ָזָכ֥ר  ָק֔ר  ִמ��ַהָבּ נֹו֙  ָקְרָבּ ִא��ֹעָל֤ה  ְנֶכ��׃  ֶאת�ָקְרַבּ
ִלְפֵנ֥י  ִלְרצֹנֹ֖ו  ֹאתֹ֔ו  ַיְקִר֣יב  מֹוֵעד֙  ֹאֶ֤הל  ַ֝תח  ֶאל�ֶפּ ַיְקִריֶבּ֑נּו 
ָעָל�יו׃  ֥ר  ְלַכֵפּ לֹ֖ו  ְוִנְרָצ֥ה  ָהֹעָל֑ה  רֹ֣אש�  ַע֖ל  ָידֹ֔ו  ְוָסַמְ֣�  ְיהָו�ה׃ 
ַאֲהרֹ֤�  ֵנ֨י  ְבּ ְוִ֠הְקִריבּו  ְיהָו֑ה  ִלְפֵנ֣י  ָק֖ר  ַהָבּ  �֥ ֶאת�ֶבּ ַח֛ט  ְוָש�
ָסִב֔יב  ַ֙ח֙  ְזֵבּ ַעל�ַהִמּ  �֤ ֶאת�ַהָדּ ְוָזְרקּ֨ו   �֔ ֶאת�ַהָדּ �ֲהִני�֙  ַה�כֹּ
ֹאָתּ֖ה  ֥ח  ְוִנַתּ ֶאת�ָהֹעָל֑ה  ֖יט  ְוִהְפִש� מֹוֵע�ד׃  ֹאֶ֥הל  ַ֖תח  ר�ֶפּ ֲאֶש�
ְוָעְרכּ֥ו  ַ֑ח  ְזֵבּ ַעל�ַהִמּ ֵא֖ש�  ֵה֛�  ַהכֹּ ַאֲהרֹ֧�  ֵנ֨י  ְבּ ְוָ֠נְתנּו  ִלְנָתֶח�יָה׃ 
ָתִח֔י�  ַהְנּ ֵא֚ת  ֲ֣הִנ֔י�  ַהכֹּ ַאֲהרֹ�֙  ֵנ֤י  ְבּ ְוָעְרכּ֗ו  ׃  ַעל�ָהֵא�ש� ֵעִצ֖י� 

֖ר  ֲאֶש� ַעל�ָהֵא֔ש�  ֣ר  ֲאֶש� ַעל�ָהֵעִצי�֙  ֶ֑דר  ְוֶאת�ַהָפּ ֶאת�ָהרֹ֖אש� 
ֵה֤�  ַהכֹּ ְוִהְקִט֨יר  ִ֑י�  ָמּ ַבּ ִיְרַח֣�  ּוְכָרָע֖יו  ְוִקְרּבֹ֥ו  �ַח׃  ְזֵבּ ַעל�ַהִמּ

֥ה ֵר�יַח�ִניחֹ֖וַח ַל�יהָו�ה׃  � ָ֔חה ֹעָל֛ה ִאֵשּ ְזֵבּ ל֙ ַהִמּ ֶאת�ַהכֹּ

הּ֑וא  ַליהָו֖ה  ָהֵע֔�  ִר֣י  ִמְפּ ָהָאֶ֙ר�֙  ַ֤רע  ִמֶזּ ָהָאֶ֜ר�  ֨ר  ְוָכל�ַמְעַש�
יתֹ֖ו יֵֹס֥�  רֹ֑ו ֲחִמִש� �ַעְש� ֹא֥ל ִיְגַא֛ל ִא֖יש� ִמַמּ קֶֹ֖דש� ַל�יהָו�ה׃ ְוִא��ָגּ
ֶ֑בט  � ַהָשּ ַ֣חת  ַתּ ר�ַיֲעבֹ֖ר  ֲאֶש� ֥ל  כֹּ ָוצֹ֔א�  ָקר֙  ָבּ ֤ר  ְוָכל�ַמְעַש� ָעָל�יו׃ 
ְולֹ֣א  ָלַר֖ע  �י��טֹ֥וב  ֵבּ ֛ר  ְיַבֵקּ לֹ֧א  ַל�יהָו�ה׃  ֶ֖דש�  ִי�ְהֶיה�קֹּ יִר֕י  ָה�ֲעִש�
ִי�ְהֶיה�קֶֹ֖דש�  ּוְתמּוָרתֹ֛ו  ְוָה�ָיה�הּ֧וא  ְיִמיֶרּ֔נּו  ְוִא��ָהֵמ֣ר  ְיִמיֶרּ֑נּו 
ֵנ֣י  ֖ה ֶאל�ְבּ ֧ה ְיהָו֛ה ֶאת�ֹמֶש� ֨ר ִצָוּ ְצוֺ֗ת ֲאֶש� ה ַהִמּ ֵא�ל׃ ֵאֶ֣לּ לֹ֥א ִיָגּ

ַה֖ר ִסיָנ�י׃ ָרֵא֑ל ְבּ ִיְש�

במדבר
 

ֶאָחד֩  ְבּ מֹוֵע֑ד  ֹאֶ֣הל  ְבּ ִסיַנ֖י  ֥ר  ִמְדַבּ ְבּ ֛ה  ֶאל�ֹמֶש� ְיהָו֧ה  ֨ר  ַוְיַדֵבּ
ִנ֗ית ְלֵצאָת֛� ֵמֶאֶ֥ר� ִמְצַרִ֖י� ֵלאֹמ�ר׃  � ָנ֣ה ַהֵשּ � ָשּ ִנ֜י ַבּ � ַלֹחֶ֨דש� ַהֵשּ
ְלֵב֣ית  ֹחָת֖�  ְפּ ְלִמְש� ָרֵא֔ל  ֵנ�י�ִיְש� ְבּ ל�ֲעַד֣ת  ָכּ  ֙ ֶאת�רֹאש� אּ֗ו  ְש�
ָנה֙  ִר֤י� ָש� ֨� ֶעְש� לָֹת��׃ ִמֶבּ ְלְגּ ל�ָזָכ֖ר ְלג  מֹ֔ות ָכּ ֣ר ֵש� ִמְסַפּ ֲאבָֹת֑� ְבּ
ְלִצְבֹאָת֖�  ֹאָת֛�  ְפְקדּ֥ו  ִתּ ָרֵא֑ל  ִיְש� ְבּ ָצָב֖א  ל�יֵֹצ֥א  ָכּ ָוַמְ֔עָלה 
רֹ֥אש�  ִא֛יש�  ֑ה  ֶטּ ַלַמּ ִא֖יש�  ִא֥יש�  ִיְהיּ֔ו  ֶכ֣�  ְוִאְתּ ְוַאֲהרֹ��׃  ֥ה  ַאָתּ
ַי�ַעְמדּ֖ו  ֥ר  ֲאֶש� ֔י�  ָה�ֲאָנִש� מֹ֣ות  ְש� ה֙  ְוֵאֶ֙לּ ה�ּוא׃  ְלֵבית�ֲאבָֹת֖יו 
ִמיֵא֖ל  ל  ְש� ְמעֹ֕ו�  ְלִש� ֵדיא�ּור׃  ��ְש� ֶבּ ֱאִליצּ֖ור  ִלְראּוֵב֕�  ֶכ֑�  ִאְתּ
שָכ֔ר ְנַתְנֵא֖ל  � יָנָד�ב׃ ְלִיָ֨שּ ��ַעִמּ ֹ֖ו� ֶבּ �י׃ ִל�יהּוָד֕ה ַנְחש� ָדּ ��צּוִר�יַש� ֶבּ
ְלֶאְפַרִ֕י�  יֹוֵס֔�  ִלְבֵנ֣י  ��ֵחלֹ��׃  ֶבּ ֱאִליָא֖ב   �֕ ִלְזבּול  ��צּוָע�ר׃  ֶבּ
ָדהצ�ּור׃ ְלִבְ֨נָיִמ֔�  ��ְפּ ְמִליֵא֖ל ֶבּ ֕ה ַגּ � יהּ֑וד ִלְמַנֶשּ ��ַעִמּ ָמ֖ע ֶבּ ֱאִליָש�
ְגִעיֵא֖ל  ֕ר ַפּ �י׃ ְלָאֵש� ָדּ �יַש� ��ַעִמּ ְדֹעִנ�י׃ ְלָד֕� ֲאִחיֶעֶ֖זר ֶבּ ��ִגּ ֲאִביָד֖� ֶבּ
��ֵעיָנ��׃  ִל֔י ֲאִחיַר֖ע ֶבּ עּוֵא�ל׃ ְלַנְ֨פָתּ ��ְדּ ��ָעְכָר��׃ ְלָג֕ד ֶאְלָיָס֖� ֶבּ ֶבּ
֛י  ָראֵש� ֲאבֹוָת֑�  ַמּטֹ֣ות  יֵא֖י  ְנִש� ָהֵעָד֔ה  [ְקרּוֵא֣י]  ה קריאי  ֵאֶ֚לּ
ה  ֣י� ָהֵאֶ֔לּ ֖ה ְוַאֲהרֹ֑� ֵא֚ת ָהֲאָנִש� ֥ח ֹמֶש� ַקּ ָרֵא֖ל ֵה��׃ ַוִיּ ַאְלֵפ֥י ִיְש�
ֶאָחד֙ ַלֹחֶ֣דש�  ל�ָהֵעָד֜ה ִהְקִה֗ילּו ְבּ מ�ֹות׃ ְוֵא֨ת ָכּ ֵש� בּ֖ו ְבּ ֥ר ִנְקּ ֲאֶש�
מֹ֗ות  ֣ר ֵש� ִמְסַפּ ֹחָת֖� ְלֵב֣ית ֲאבָֹת֑� ְבּ ְפּ ְתַי�ְלדּ֥ו ַעל�ִמְש� ִנ֔י ַוִיּ � ַהֵשּ
ְיהָו֖ה  ֥ה  ִצָוּ ֛ר  ֲאֶש� ַכּ לָֹת��׃  ְלְגּ ְלג  ָוַמְ֖עָלה  ָנ֛ה  ָש� ִר֥י�  ֶעְש�  �֨ ִמֶבּ

֥ר ִסיָנ�י׃ ִמְדַבּ ְפְקֵד֖� ְבּ ֑ה ַו�ִיּ ֶאת�ֹמֶש�

��ָמִכ֣יר  ֶבּ ֵנ�י�ִגְלָעד֙  ְבּ ַ֤חת  ַפּ ְלִמְש� ָה�ָאבֹ֗ות  ֣י  ָראֵש� ְקְרבּ֞ו  ַו�ִיּ
ְוִלְפֵנ֣י  ה֙  ֹמֶש� ִלְפֵנ֤י  רּ֞ו  ַו�ְיַדְבּ יֹוֵס֑�  ֵנ֣י  ְבּ ֹח֖ת  ְפּ ְש� ִמ�ִמּ ֔ה  � ��ְמַנֶשּ ֶבּ

֣ה  אְמרּ֗ו ֶאת�ֲאדִֹני֙ ִצָוּ ָרֵא�ל׃ ַויֹּ ֥י ָאבֹ֖ות ִלְבֵנ֥י ִיְש� ִא֔י� ָראֵש� ִש� ַהְנּ
ַו�אדִֹני֙  ָרֵא֑ל  ִיְש� ִלְבֵנ֣י  גֹוָר֖ל  ְבּ ַנֲחָל֛ה  ְבּ ֶאת�ָהָאֶ֧ר�  ָלֵת֨ת  ְיהָו֔ה 
ְוָ֠היּו  ִלְבֹנָת�יו׃  ָאִח֖ינּו  ְצָלְפָח֥ד  ֶא�ת�ַנֲחַל֛ת  ָלֵת֗ת  ַב�יהָו֔ה  ֣ה  ָוּ צ 
ַנֲחָלָת�֙  ְוִנְגְרָע֤ה  י�֒  ְלָנִש� ָרֵאל֮  ְבֵנ�י�ִיְש� ְבֵט֥י  ִש� ֵנ֨י  ִמְבּ ְלֶאָח֞ד 
ְהֶי֖יָנה ָלֶה֑�  ֥ר ִתּ ֔ה ֲאֶש� ֶטּ ֲחַל֣ת ֲאבֵֹת֔ינּו ְונֹוַס֕� ַע֚ל ַנֲחַל֣ת ַהַמּ ִמַנּ
ָרֵאל֒ ְונ�ֹוְסָפה֙  ֵבל֮ ִלְבֵנ֣י ִיְש� ֵר�ַע׃ ְוִא��ִיְהֶי֣ה ַהיֹּ ַר֥ל ַנֲחָלֵת֖נּו ִיָגּ ּוִמֹגּ
֣ה  ֲחַלת֙ ַמֵטּ ְהֶי֖יָנה ָלֶה֑� ּוִמ�ַנּ ֥ר ִתּ ֔ה ֲאֶש� ֶטּ ַנֲחָלָת֔� ַע֚ל ַנֲחַל֣ת ַהַמּ
֥י  ַעל�ִפּ ָרֵא֔ל  ִיְש� ֵנ֣י  ֶאת�ְבּ ה֙  ֹמֶש� ַוְיַצ֤ו  ַנֲחָלָת��׃  ַר֖ע  ִיָגּ ֲאבֵֹת֔ינּו 
֣ה  ר�ִצָוּ ָב֞ר ֲאֶש� ְבִר�י�׃ ֶז֣ה ַהָדּ ֥ה ְבֵנ�י�יֹוֵס֖� דֹּ ֛� ַמֵטּ ְיהָו֖ה ֵלאֹמ֑ר ֵכּ
֑י�  ְהֶי֣יָנה ְלָנִש� ֵעיֵניֶה֖� ִתּ ְיהָו֗ה ִלְבנֹ֤ות ְצָלְפָחד֙ ֵלאֹמ֔ר ַלּטֹ֥וב ְבּ
֤ב  ְולֹ�א�ִתסֹּ י�׃  ְלָנִש�� ְהֶי֥יָנה  ִתּ ֲאִביֶה֖�  ֥ה  ַמֵטּ ַ֛חת  ַפּ ְלִמְש� ַאְ֗� 
֣ה  ַנֲחַלת֙ ַמֵטּ ֣י ִא֗יש� ְבּ ֑ה ִכּ ֖ה ֶאל�ַמֶטּ ֶטּ ָרֵא֔ל ִמַמּ ַנֲחָלה֙ ִלְבֵנ֣י ִיְש�
ּטֹות֮  ִמַמּ ַנֲחָל֗ה  ת  יֶֹרֶ֣ש� ֞ת  ְוָכל�ַבּ ָרֵא�ל׃  ִיְש� ֵנ֥י  ְבּ קּ֖ו  ִיְדְבּ ֲאבָֹת֔יו 
֑ה  � ְלִאָשּ ְהֶי֣ה  ִתּ ָאִב֖יָה  ֥ה  ַמֵטּ ַ֛חת  ַפּ ְש� ִמִמּ ְלֶאָח֗ד  ָרֵאל֒  ִיְש� ֵנ֣י  ְבּ
֧ב  ְולֹ�א�ִתסֹּ ֲאבָֹת�יו׃  ַנֲחַל֥ת  ִא֖יש�  ָרֵא֔ל  ִיְש� ֵנ֣י  ְבּ ּו֙  ִי�יְרש� ְלַמַ֗ע� 
ַמּטֹ֖ות  קּ֕ו  ִיְדְבּ ַנֲ֣חָלתֹ֔ו  ְבּ  ֙ י�ִאיש� ִכּ ַאֵח֑ר  ֣ה  ְלַמֶטּ ֖ה  ֶטּ ִמַמּ ַנֲחָל֛ה 
נֹ֥ות  ְבּ ּ֖ו  ָעש�  �֥ ֵכּ ֑ה  ֶאת�ֹמֶש� ְיהָו֖ה  ֥ה  ִצָוּ ֛ר  ֲאֶש� ַכּ ָרֵא�ל׃  ִיְש� ֵנ֥י  ְבּ
נֹ֣ות  ֛ה ְוֹנָע֖ה ְבּ ְהֶי֜יָנה ַמְחָל֣ה ִתְרָצ֗ה ְוָחְגָל֧ה ּוִמְלָכּ ְצָלְפָח�ד׃ ַוִתּ
֥ה ֶב��יֹוֵס֖�  � ֵנ�י�ְמַנֶשּ ֹח֛ת ְבּ ְפּ ְש� י�׃ ִמ�ִמּ ְצָלְפָח֑ד ִלְבֵנ֥י דֵֹדיֶה֖� ְלָנִש��
ה  ֵאֶ֣לּ ֲאִביֶה��׃  ַ֥חת  ַפּ ִמְש� ֖ה  ַעל�ַמֵטּ ַנֲחָלָת֔�  ִהי֙  ַוְתּ ֑י�  ְלָנִש� ָהיּ֣ו 
ֵנ֣י  ֶאל�ְבּ ֖ה  ַיד�ֹמֶש� ְבּ ְיהָו֛ה  ֧ה  ִצָוּ ֨ר  ֲאֶש� ִט֗י�  ָפּ ְש� ְוַהִמּ ְצוֺ֞ת  ַהִמּ

֥� ְיֵרח�ֹו׃ ַע�ְרבֹ֣ת מֹוָא֔ב ַע֖ל ַיְרֵדּ ָרֵא֑ל ְבּ ִיְש�
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 �֑ ְרֵדּ ֵעֶ֖בר ַהַיּ ָרֵא֔ל ְבּ ל�ִיְש� ה֙ ֶאל�ָכּ ֤ר ֹמֶש� ֶבּ ֨ר ִדּ ָבִר֗י� ֲאֶש� ה ַהְדּ ֵאֶ֣לּ
ֶ֛פל ְוָלָב֥� ַוֲחֵצרֹ֖ת  אָר֧� ּוֵב�י��ֹתּ �י��ָפּ �ֲעָרָבה֩ מֹ֨ול סּ֜ו� ֵבּ ֡ר ָבּ ְדָבּ ִמּ ַבּ
ָקֵד֥ש�  ַע֖ד  ִע֑יר  ַהר�ֵש� ֶ֖רְ�  ֶדּ ֵמ�ֹחֵר֔ב  יֹו�֙  ֥ר  ָעָש� ַאַח֨ד  ָזָה�ב׃  ְוִד֥י 
ֶאָח֣ד  ְבּ ֹחֶ֖דש�  ֥ר  �י�ָעָש� ֵתּ ַעְש� ְבּ ָנ֔ה  ָש� ִע֣י�  ַאְרָבּ ְבּ ַוְיִהי֙  ְרֵנ�ַע׃  ַבּ
֧ה ְיהָו֛ה ֹאתֹ֖ו  ֨ר ִצָוּ ֠כֹל ֲאֶש� ָרֵא֔ל ְכּ ֵנ֣י ִיְש� ה֙ ֶאל�ְבּ ֤ר ֹמֶש� ֶבּ ַלֹחֶ֑דש� ִדּ
֖ב  יֹוֵש� ֥ר  ֲאֶש� ָה�ֱאֹמִר֔י  ֶמֶ֣לְ�  ִסיֹח�֙  ֵא֚ת  תֹ֗ו  ַהכֹּ ַאֲחֵר֣י  ֲאֵלֶה��׃ 
ֶאְדֶר�� רֹ֖ת ְבּ ָתּ ַעְש� ֥ב ְבּ ר�יֹוֵש� ֔� ֲאֶש� ָש� ּבֹ֑ו� ְוֵא֗ת עֹ֚וג ֶמֶ֣לְ� ַהָבּ ֶחְש� ְבּ
ֵא֛ר ֶאת�ַהּתֹו� ֔ה ֵבּ ֶאֶ֣ר� מֹוָא֑ב הֹוִא֣יל ֹמֶש� ֖� ְבּ ְרֵדּ ֵעֶ֥בר ַהַיּ ִעי׃ ְבּ
ֵלאֹמ֑ר  ֹחֵר֣ב  ְבּ ֵאֵל֖ינּו  ֥ר  ֶבּ ִדּ ֱאלֵֹה֛ינּו  ְיהָו֧ה  ֵלאֹמ�ר׃  ֖את  ַהזֹּ ָר֥ה 
נּ֣ו ׀ ּוְסעּ֣ו ָלֶכ֗� ּובֹ֨אּו ַה֥ר ָה�ֱאֹמִרי֮  �ה׃ ְפּ ָה֥ר ַהֶזּ ֶ֖בת ָבּ ַרב�ָלֶכ֥� ֶש�
 �֑ ַהָיּ ּוְבחֹ֣ו�  ֶ֖גב  ּוַבֶנּ ֵפָל֥ה  � ּוַבְשּ ָבָה֛ר  ֲעָרָב֥ה  ָבּ ֵכָניו֒  ל�ְש� ְוֶאל�ָכּ
ְרֵא֛ה  ָר�ת׃  ְנַהר�ְפּ דֹ֖ל  ַהָגּ ָה֥ר  ַעד�ַהָנּ ָבנֹ֔ו�  ְוַהְלּ ַנֲעִני֙  ַה�ְכּ ֶאֶ֤ר� 
֣ע  ַבּ ֣ר ִנְש� ּ֣ו ֶאת�ָהָאֶ֔ר� ֲאֶש� ֚אּו ּוְרש� י ִלְפֵניֶכ֖� ֶאת�ָהָאֶ֑ר� בֹּ ָנַתִ֥תּ
ָלֶה֔�  ָלֵת֣ת  ּו�ְלַיֲעקֹב֙  ְלִיְצָח֤ק  ְלַאְבָרָה֨�  ַלֲאבֵֹ֨תיֶכ֜�  ְי֠הָוה 
ֵלאֹמ֑ר  ַהִה֖וא  ֵע֥ת  ָבּ ֲאֵלֶכ֔�  ָוֹאַמ֣ר  ַאֲחֵריֶה��׃  ּוְלַזְרָע֖� 
֣ה ֶאְתֶכ֑�  ֵא֥ת ֶאְתֶכ��׃ ְיהָו֥ה ֱאלֵֹהיֶכ֖� ִהְרָבּ ֖י ְש� לֹא�אּוַכ֥ל ְלַבִדּ
ֲאב�ֹוֵתֶכ֗�  ֱאלֵֹה֣י  ְיהָו֞ה  ָלרֹ�ב׃  ַמִ֖י�  � ַהָשּ כֹוְכֵב֥י  ְכּ ַהּיֹ֔ו�  ֶכ֣�  ְוִהְנּ
֥ר  ֶבּ ִדּ ֖ר  ֲאֶש� ַכּ ֶאְתֶכ֔�  ִויָבֵרְ֣�  ָעִמ֑י�  ְפּ ֶאֶ֣ל�  ֶכ֖�  ָכּ ֲעֵליֶכ֛�  יֵֹס֧� 

ָלֶכ��׃

ְיהָו֥ה  ֛ה  ִצָוּ ֥ר  ֲאֶש� ִט֔י�  ָפּ ְש� ְוַהִמּ י�֙  ִקּ ַה�ח  ְצָו֗ה  ַהִמּ ְוזֹ֣את 
ֹעְבִר֥י�   �֛ ַאֶתּ ֥ר  ֲאֶש� ָאֶ֔ר�  ָבּ ֹ֣ות  ַלֲעש� ֶאְתֶכ֑�  ֣ד  ְלַלֵמּ ֱאלֵֹהיֶכ֖� 

� ֹמר ֶאת�ָכּ יָר֜א ֶאת�ְיהָו֣ה ֱאלֶֹה֗יָ� ִלְ֠ש� �ּה׃ ְלַמַ֨ע� ִתּ ָתּ ה ְלִרְש� ָ֖מּ ָש�
֖ל  ְנָ�֔ כֹּ ה֙ ּוִבְנָ�֣ ּוֶב��ִבּ ָ�֒ ַאָתּ ֣ר ָאֹנִכ֣י ְמַצֶוּ ָת֣יו ּוִמְצוָֺתיו֮ ֲאֶש� קֹּ ל�ח 
 ֣ ַמְרָתּ ְוָש� ָרֵאל֙  ִיְש�  ֤ ַמְעָתּ ְוָש� ָיֶמ�יָ�׃   �֥ ַיֲאִרכ  ּוְלַמַ֖ע�  ֑יָ�  ַחֶיּ ְיֵמ֣י 
֨ר ְיהָו֜ה  ֶבּ ר֩ ִדּ ֲאֶש� ְרּבּ֖ו� ְמֹא֑ד ַכּ ֥ר ִתּ ר֙ ִייַט֣ב ְלָ�֔ ַוֲאֶש� ֹ֔ות ֲאֶש� ַלֲעש�

׃  ֱאלֵֹה֤י ֲאבֶֹת֙יָ�֙ ָלְ֔� ֶאֶ֛ר� ָזַב֥ת ָחָל֖ב ּוְדָב�ש�
֔ ֵא֖ת ְיהָו֣ה  ָרֵא֑ל ְיהָו֥ה ֱאלֵֹה֖ינּו ְיהָו֥ה ׀ ֶאָח�ד׃ ְוָאַ֣הְבָתּ ַמ֖ע ִיְש� ְש�
ָבִר֣י�  ָ�֖ ּוְבָכל�ְמֹאֶד�ָ�׃ ְוָהיּ֞ו ַהְדּ ָכל�ְלָבְבָ�֥ ּוְבָכל�ַנְפְש� ֱאלֶֹה֑יָ� ְבּ
ְלָבֶנ֔יָ�   �֣ ְנָתּ ַנּ ְוִש� ַעל�ְלָבֶב�ָ�׃  ַהּיֹ֖ו�   ֛�ָ ְמַצְוּ ָאֹנִכ֧י  ֨ר  ֲאֶש� ה  ָהֵאֶ֗לּ
 ֖�ָ ְכְבּ ּו�ְבָש� ֶ֔רְ�  ַבֶדּ  ֣�ָ ּוְבֶלְכְתּ ֵביֶתָ֙�֙  ְבּ  ֤�ָ ְבְתּ ִש� ְבּ  �֑ ָבּ  ֖ ְרָתּ ְוִדַבּ
֥י� ֵעיֶנ�יָ�׃  ֥� ְלאֹ֖ות ַעל�ָיֶדָ֑� ְוָהיּ֥ו ְלטָֹטֹפ֖ת ֵבּ ְרָתּ ּוְבקּוֶמ�ָ�׃ ּוְקַש�

ָעֶר�יָ�׃ יֶתָ֖� ּוִבְש� ֛� ַעל�ְמזּוזֹ֥ת ֵבּ ּוְכַתְבָתּ

֔ר  ֵח֣ל ִלְסֹפּ ָמ֔ה ָתּ ָקּ ֙ ַבּ ר�ָלְ֑� ֵמָהֵח֤ל ֶחְרֵמש� ְסָפּ ֹע֖ת ִתּ ב  ְבָע֥ה ָש� ִש�
֛ת  ִמַסּ ֱאלֶֹה֔יָ�  ַליהָו֣ה  עֹות֙  ב  ָש� ַח֤ג  ֜יָת  ְוָעִש� ע�ֹות׃  ב  ָש� ְבָע֖ה  ִש�
 ֞ ַמְחָתּ ֥ר ְיָבֶרְכָ�֖ ְיהָו֥ה ֱאלֶֹה�יָ�׃ ְוָש� ֲאֶש� ֑� ַכּ ֵתּ ֣ר ִתּ ִנְדַב֥ת ָיְדָ�֖ ֲאֶש�
ִוי֙  ָ�֣ ַוֲאָמֶתָ�֒ ְוַהֵלּ ָ�֮ ְוַעְבְדּ ֨ה ּוִבְנָ�֣ ּוִבֶתּ ִלְפֵנ֣י ׀ ְיהָו֣ה ֱאלֶֹה֗יָ� ַאָתּ
 �ָ֑ ִקְרֶבּ ְבּ ֣ר  ֲאֶש� ְוָהַאְלָמָנ֖ה  תֹ֥ו�  ְוַהָיּ ֛ר  ְוַהֵגּ ָעֶר֔יָ�  ְש� ִבּ ֣ר  ֲאֶש�
 ֔ ְוָזַ֣כְרָתּ �׃  ָש�� מֹ֖ו  ְש�  �֥ ֵכּ ְלַש� ֱאלֶֹה֔יָ�  ְיהָו֣ה  ִיְבַחר֙  ֤ר  ֲאֶש� קֹ֗ו�  ָמּ ַבּ
ה׃ ֖י� ָהֵא�ֶלּ ִקּ ֔יָת ֶאת�ַה�ח  ֣ ְוָעִש� ַמְרָתּ ִמְצָרִ֑י� ְוָש� י�ֶעֶ֥בד ָהִי֖יָת ְבּ ִכּ

ִנ֖י�  ר֙ ְיָדעֹ֣ו ְיהָו֔ה ָפּ ֑ה ֲאֶש� ֹמֶש� ָרֵא֖ל ְכּ ִיְש� ְולֹ�א�ָק֨� ָנִב֥יא עֹ֛וד ְבּ
ְיהָו֔ה  ָלחֹו֙  ְש� ֤ר  ֲאֶש� ְוַהּמֹוְפִת֗י�  ְלָכל�ָהֹ֨אתֹ֜ות  ִנ�י�׃  ֶאל�ָפּ
ּוְלָכל�ַאְרצ�ֹו׃  ּוְלָכל�ֲעָבָד֖יו  ְלַפְרֹע֥ה  ִמְצָרִ֑י�  ֶאֶ֣ר�  ְבּ ֹ֖ות  ַלֲעש�
֔ה  ֹמֶש� ֣ה  ָעָש� ר֙  ֲאֶש� דֹ֑ול  ַהָגּ ַהּמֹוָר֣א  ּוְלכֹ֖ל  ַהֲחָזָק֔ה  ֣ד  ַהָיּ ּוְלכֹל֙ 

ָרֵא�ל׃ ל�ִיְש� ְלֵעיֵנ֖י ָכּ



אשורר שירה / ר' רפאל ברו טולידנו  
מרוקו, המאה ה-20

פיוט מפורס� המושר בהקשרי� רבי� 
של שבח ושמחה בתורה.

יָרה ִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה ֹוֵרר ִש� ֲאש�
ה ּוָבָרה ז ְיָקָרה ַזָכּ ִמָפּ

ַעּמֹו ַחר ְבּ מֹו ָבּ ֶנֱאָמ� ְש�
ה ִנְבָחָרה ָמּ מֹו א  ִלְהיֹות לֹו ִלְש�

ְכבֹודֹו, ַעל ִסיַני הֹודֹו ִנְגָלה ִבּ
ל תֹוָרה ָקָרא ְלַעְבדֹו, ְלַקֵבּ

ָנה ָלנּו ַעל ַיד רֹוֵענּו ִנְתּ
ה ָמּ ִחיר ָהא  נּו ְבּ ה ַרֵבּ ֹמֶש�

ְדמּותֹו יט ִבּ יתֹו ִהִבּ ֶנֱאַמ� ֵבּ
� ְנבּוָאתֹו ַמְרָאה ְמִאיָרה ַגּ

ַאֲהַבת ֵאל ָרֵאל ְבּ ַמח ִיְש� ִיְש�
י הּוא ַמְנִחיל ֶאל לֹוְמֵדי תֹוָרה ִכּ

ֶבר ַעל ִיְצרֹו ּגֹוֵבר ֵרי ַהֶגּ ַאְש�
ּתֹוָרה ִרי� ּדֹוֵבר ּבֹוֵחר ַבּ ֵמיָש�

ִמיָמה ה ְנִעיָמה ּתֹוָרה ְתּ ַרָבּ
יָמה ַעִי� ְמִאיָרה ִתי ַמְחִכּ ֶפּ
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איילת ח� / ר' שלו
 שבזי  
תימ�, המאה ה-17

פיוטו של גדול משוררי תימ�, המדמה את התורה לאהובה 
המנחמת את האד� בגלות, שולחנה וכוס יינה מזומני� לכול.

ְסְמֵכִני ָגלּות ִתּ ַאֶיֶלת ֵח� ְבּ
תֹוְ� ֵחיָקּה ְמלֹוִני ְיָלה ְבּ ּוַבַלּ

� ִמיד ְמזּוָמּ ְלכֹוס ֵייָנּה ֲאִני ָתּ
ֵייִני ְוִנְתָעַרב ֲחַמד ֵייָנּה ְבּ

ְכרּו ִתי ְוִש� תּו דֹוִדי� ְלעּוָמּ ְש�
ֶכל ַרֲעיֹוִני ְוָהִעירּו ְלֵש�

בּוָדה ת ְמָלִכי� ַהְכּ ֵהיַכל ַבּ ְבּ
� ַלֲהמֹוִני ּוְלָחָנּה ְמזּוָמּ ְוש�

ְזָמ� ִהְפִריד ְלָכל ֵרִעי� ְודֹוִדי�
ֵכִני ַאֲהָבה ִיְמְש� ֲאָבל ּדֹוִדי ְבּ

ֶבֶרת ר ֵח� ְוֶחֶסד ַעל ְגּ � ְיַקֵשּ
ֵרִני ל ֵח� ְוֶחֶסד ִיְזְכּ ַמְעַגּ ְבּ

ָחִקי� ֲעַנ� ָעֵבי ְש� ז ַבּ ְמַפְרֵש�
ְלַרְעָיִתי ְוִהיא ָתִפיק ְרצֹוִני

י� ֵה� ְקבּוִעי� � ָעֶריָה ֲחִמִשּ ְש�
ִביָנה ִתְסֲעֵדִני ְזכּות ֵלָאה ְבּ

עֹוֵרר ַאֲהַבת ָרֵחל ְלָבִני� ְתּ
ֲעֵלִני יִרית ַתּ סֹוד ַמְלכּות ֲעִש� ְבּ

ּוָעה ָ� ְיש� ֱאלִֹקי� ִחיש� ְלַעֶמּ
רֹוִני ַצְחֵצַח ְגּ ֵעת ָרצֹו� ְתּ ְבּ

סֹוֵבב רֹוב ָשלֹו� ְתּ לּוֵמי ֵלב ְבּ ְש�
� ְסגּוַלת ַאב ֲהמֹוִני ֵני ִאיש� ָתּ ְבּ

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=271
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=147


ספרי
 ו–יג 
נביאי
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יהושע
 

ַ֣ע  ֶאל�ְיהֹוש � ְיהָוה֙  ֤אֶמר  ַויֹּ ְיהָו֑ה  ֶעֶ֣בד  ֖ה  ֹמֶש� ַאֲחֵר֛י מֹ֥ות  ַוְיִה֗י 
ה֩ קּ֨ו� ֲעבֹ֜ר  ֖י ֵמ֑ת ְוַעָתּ ֥ה ַעְבִדּ ֖ה ֵלאֹמ�ר׃ ֹמֶש� ֵר֥ת ֹמֶש� ��נּ֔ו� ְמָש� ִבּ
֧ר ָאֹנִכ֛י  ֔ה ֶאל�ָהָאֶ֕ר� ֲאֶש� ה֙ ְוָכל�ָהָע֣� ַהֶזּ ֗ה ַאָתּ ֣� ַהֶזּ ְרֵדּ ֶאת�ַהַיּ
���ַרְגְלֶכ֛�  ַכּ ְדרְֹ֧�  ִתּ ֨ר  ֲאֶש� ל�ָמקֹ֗ו�  ָכּ ָרֵא�ל׃  ִיְש� ִלְבֵנ֥י  ָלֶה֖�  ֹנֵת֥� 

ה׃ י ֶאל�ֹמֶש�� ְ֖רִתּ ַבּ ֥ר ִדּ ֲאֶש� ֑יו ַכּ ּבֹ֖ו ָלֶכ֣� ְנַתִתּ

ֵקִנ֗י�  ַ֑ע ְוכֹ֣ל ׀ ְיֵמ֣י ַהְזּ ֖ל ְיֵמ֣י ְיהֹוש � ָרֵאל֙ ֶאת�ְיהָו֔ה כֹּ ֲעבֹ֤ד ִיְש� ַוַיּ
ֵא֚ת  ָיְדעּ֗ו  ֣ר  ַוֲאֶש� ַ֔ע  ְיהֹוש � ַאֲחֵר֣י  ָיִמי�֙  ֶהֱאִר֤יכּו  ֨ר  ֲאֶש�
יֹ֠וֵס�  ְוֶאת�ַעְצמֹ֣ות  ָרֵא�ל׃  ְלִיְש� ֖ה  ָעָש� ֥ר  ֲאֶש� ְיהָו֔ה  ֣ה  ל�ַמֲעֵש� ָכּ
ֶחְלַק֣ת  ְבּ ֶכ�֒  ִבְש� ָקְברּ֣ו  ְצַרִי�֮  ִמִמּ ׀  ָרֵא֥ל  ְבֵני�ִיְש� ר�ֶהֱעלּ֨ו  ֲאֶש�
ֵמָא֣ה  ֶכ֖� ְבּ ֵנ�י�ֲחמֹ֥ור ֲאִב�י�ְש� ֨ר ָקָנ֧ה ַיֲעקֹ֛ב ֵמֵא֛ת ְבּ ֶד֗ה ֲאֶש� � ַהָשּ
ֵמ֑ת  ���ַאֲהרֹ֖�  ֶבּ ְוֶאְלָעָז֥ר  ְלַנֲחָל�ה׃  ִלְבֵנ�י�יֹוֵס֖�  �ְהיּ֥ו  ַוִיּ יָט֑ה  ְקִש�
ַה֥ר ֶאְפָר�ִי�׃ ��לֹ֖ו ְבּ ֥ר ִנַתּ נֹ֔ו ֲאֶש� �יְנָח֣ס ְבּ ִגְבַעת֙ ִפּ רּ֣ו ֹאתֹ֗ו ְבּ ְקְבּ ַוִיּ

שופטי�
 

יהָו֖ה ֵלאֹמ֑ר  ָרֵא֔ל ַבּ ֵנ֣י ִיְש� ֲאלּו֙ ְבּ ְש� ַ֔ע ַו�ִיּ ַוְיִה֗י ַאֲחֵרי֙ מֹ֣ות ְיהֹוש �
֣אֶמר ְיהָו֖ה  ֶ֥ח� ּב�ֹו׃ ַויֹּ ֖ה ְלִהָלּ ִחָלּ ְתּ ַנֲעִנ֛י ַבּ ֧נּו ֶאל�ַה�ְכּ ִמ֣י ַיֲעֶלה�ָלּ
ְיהּוָדה֩  ֣אֶמר  ַויֹּ ָיד�ֹו׃  ְבּ ֶאת�ָהָאֶ֖ר�  י  ָנַתִ֥תּ ֛ה  ִהֵנּ ַיֲעֶל֑ה  ְיהּוָד֣ה 
֧י  ַנֲעִנ֔י ְוָהַלְכִתּ �ְכּ ַבּ ֲחָמה֙  ְוִנ�ָלּ ֣י ְבגֹוָרִל֗י  ְמעֹ֨ו� ָאִח֜יו ֲעֵל֧ה ִאִתּ ְלִש�

ְמע�ֹו�׃ ֶ֥לְ� ִאּתֹ֖ו ִש� גֹוָרֶלָ֑� ַוֵיּ ָ�֖ ְבּ ַג��ֲאִנ֛י ִאְתּ

ֹחְללֹ֖ות  ִמ��ַהְמּ ָר֔�  ְלִמְסָפּ י�֙  ָנִש� אּ֤ו  ְש� ַוִיּ ִבְנָיִמ֔�  ֵנ֣י  ְבּ ּו�ֵכ�֙  �ֲעש� ַוַיּ
ֶאת�ֶהָ֣עִר֔י�  ְבנּו֙  ַוִיּ ֶאל�ַנֲ֣חָלָת֔�  ּ֙ובּו֙  ש� ַוָיּ ְלכּ֗ו  ַוֵיּ ָז֑לּו  ָגּ ֣ר  ֲאֶש�
ֵע֣ת ַהִה֔יא ִא֥יש�  ָבּ ָרֵאל֙  ֵנ�י�ִיְש� ְבּ  �֤ � כּ֨ו ִמָשּ ְתַהְלּ ַוִיּ ֶה��׃  ָבּ בּ֖ו  ְש� ַוֵיּ
ִמ֣י�  ָיּ ַבּ ְלַנֲחָלת�ֹו׃  ִא֖יש�   �֔ � ִמָשּ ְצאּ֣ו  ַוֵיּ ְחּתֹ֑ו  ַפּ ּוְלִמְש� ְבטֹ֖ו  ְלִש�

ה׃ ֵעיָנ֖יו ַיֲעֶש�� ֥ר ְבּ ָש� ָרֵא֑ל ִא֛יש� ַהָיּ ִיְש� ָהֵה֔� ֵא֥י� ֶמֶ֖לְ� ְבּ

שמואל
 

מֹ֡ו  ּוְש� ֶאְפָרִ֑י�  ֵמַה֣ר  צֹוִפ֖י�  ִמ��ָהָרָמַתִ֛י�  ֶאָח֜ד  ִא֨יש�  ַוְיִהי֩ 
֥חּו ֶב��צּ֖ו� ֶאְפָרִת�י׃ בְולֹו֙  ��ֹתּ ��ֱאִליהּ֛וא ֶבּ ��ְירָֹח֧� ֶבּ ֶאְ֠לָקָנה ֶבּ
ה֙  ֑ה ַוְיִה֤י ִלְפִנָנּ ִנָנּ ִנ֖ית ְפּ � ֥� ַהֵשּ ֔ה ְוֵש� ֤� ַאַחת֙ ַחָנּ ֔י� ֵש� ֣י ָנִש� ֵתּ ְש�
ֵמ�ִעירֹו֙  ַההּ֤וא  ָהִא֨יש�  גְוָעָלה֩  ְיָלִד�י�׃  ֵא֥י�  ֖ה  ּוְלַחָנּ ְיָלִד֔י� 
לֹ֑ה  ִש� ְבּ ְצָבאֹ֖ות  ַליהָו֥ה  ַ֛ח  ְוִלְזבֹּ ֲחוֺ֧ת  ַתּ ְלִה�ְש� ָיִמ֔יָמה  ׀  ִמ֣י�  ִמָיּ

ֲהִנ֖י� ַליהָו�ה׃ ֵנ֣י ְבֵנ�י�ֵעִל֗י ָחְפִני֙ ּוִפְ֣נָח֔ס כֹּ ֞� ְש� ְוָש�

ֶ֔לְ�  ֶאל�ַהֶמּ ֲאַרְ֙וָנה֙  ֤אֶמר  ַויֹּ ֶ֑לְ�  ַלֶמּ ֶ֖לְ�  ַהֶמּ ֲאַרְ֥וָנה  ָנַת֛�  ֗ל  ַהכֹּ
�י�ָקנֹ֨ו  ִכּ לֹ֚א  ֶאל�ֲאַרְ֗וָנה  ֶ֜לְ�  ַהֶמּ ֨אֶמר  ַויֹּ ִיְרֶצ�ָ�׃  ֱאלֶֹה֖יָ�  ְיהָו֥ה 
 �֑ ְמִח֔יר ְולֹ֧א ַאֲעֶל֛ה ַליהָו֥ה ֱאלַֹה֖י ֹעלֹ֣ות ִחָנּ ֶאְקֶנ֤ה ֵמא�ֹוְתָ�֙ ִבּ
ֶב�֩  י�׃ ַוִיּ �� ָקִל֥י� ֲחִמִשּ ֶכֶ֖ס� ְש� ָק֔ר ְבּ ֶ֙ר�֙ ְוֶאת�ַהָבּ ִו֤ד ֶאת�ַהֹגּ ֶ֨ק� ָדּ ַוִיּ
ְיהָוה֙  ָעֵת֤ר  ַוֵיּ ָלִמ֑י�  ּוְש� ֹעלֹ֖ות  ַ֥על  ַוַיּ ַל�יהָו֔ה  ַ֙ח֙  ִמְזֵבּ ִו֤ד  ָדּ  �֨ ָש�

ָרֵא�ל׃ ָפ֖ה ֵמַע֥ל ִיְש� ֵגּ ָעַצ֥ר ַהַמּ ָלָאֶ֔ר� ַוֵתּ

מלכי�
 

ל�ֹו׃  ִיַח֖�  ְולֹ֥א  ָגִד֔י�  ְבּ ַבּ ֙הּו֙  ַוְיַכס ּ ִמ֑י�  ָיּ ַבּ ֖א  ָבּ ָזֵק֔�  ִוד֙  ָדּ ֶ֤לְ�  ְוַהֶמּ
ְבתּוָל֔ה  ַנֲעָר֣ה  ֶ֙לְ�֙  ַהֶמּ ַלאדִֹנ֤י  ּ֞ו  ְיַבְקש� ֲעָבָד֗יו  לֹ֣ו  ֧אְמרּו  ַויֹּ
ְוַח֖�  ְבֵחיֶקָ֔�  ְכָב֣ה  ְוָש� סֶֹכֶ֑נת  ּוְתִהי�לֹ֖ו  ֶ֔לְ�  ַהֶמּ ִלְפֵנ֣י  ְוָע�ְמָדה֙ 
ָרֵא֑ל  ִיְש� בּ֣ול  ְגּ כֹ֖ל  ְבּ ָיָפ֔ה  ַנֲעָר֣ה  ּו֙  ַוְיַבְקש� �ֶלְ�׃  ַהֶמּ ַלאדִֹנ֥י 

�ֶלְ�׃ ִב֥אּו ֹאָתּ֖ה ַלֶמּ ֔ית ַוָיּ ּ֣וַנִמּ ג֙ ַהּש� ְמְצאּ֗ו ֶאת�ֲאִביַש� ַו�ִיּ

֥ר  ָלִכ֛י� ֲאֶש� ֧א ַהְמּ ֵסּ ְסאֹ֔ו ֵמַע֗ל ִכּ �֙ ֶאת�ִכּ ֵתּ ֥ר ִאּתֹ֖ו טֹבֹ֑ות ַוִיּ ַוְיַדֵבּ
ִמ֛יד ְלָפָנ֖יו  ְגֵד֣י ִכְלאֹ֑ו ְוָאַכ֨ל ֶלֶ֧ח� ָתּ ֕א ֵא֖ת ִבּ ָנּ ָבֶב�ל׃ ְוִש� ִאּתֹ֖ו ְבּ
ֶ֖לְ�  ַהֶמּ ֵמֵא֥ת  ָנה�ּלֹ֛ו  ִנְתּ ִמ֧יד  ָתּ ַח֨ת  ֲאר  ָחתֹ֗ו  ַוֲאר  �יו׃  ַחָיּ ל�ְיֵמ֥י  ָכּ

�ו׃ ֖ל ְיֵמ֥י ַחָיּ יֹומֹ֑ו כֹּ ַבר�יֹ֣ו� ְבּ ְדּ

תחנה שלישית
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ישעיהו
 

יֵמ֨י  ֑� ִבּ ִלָ ֣ר ָחָז֔ה ַעל�ְיהּוָד֖ה ִוירּוָש� ְעָי֣הּו ֶב��ָאמֹ֔ו� ֲאֶש� ֲחזֹו�֙ ְיַש��
ַמִ֙י�֙  ָש� ְמעּ֤ו  ִש� ְיהּוָד�ה׃  ַמְלֵכ֥י  ֖הּו  ְיִחְזִקָיּ ָאָח֥ז  יֹוָת֛�  ֧הּו  ָיּ ִזּ ע 
ְוֵה֖�  י  ְורֹוַמְ֔מִתּ י  ְ֣לִתּ ַדּ ִגּ ִני�֙  ָבּ ֑ר  ֵבּ ִדּ ְיהָו֖ה  ֥י  ִכּ ֶאֶ֔ר�  ְוַהֲאִז֣יִני 
ָרֵאל֙ לֹ֣א  ָעָל֑יו ִיְש� ֹור֙ קֵֹנ֔הּו ַוֲחמֹ֖ור ֵאבּ֣וס ְבּ עּו ִב�י׃ ָיַד֥ע ש� ְ֥ש� ָפּ

֖י לֹ֥א ִהְתּבֹוָנ��׃ ָיַד֔ע ַעִמּ

ֲאִנ֥י  ֨ר  ֲאֶש� ֜ה  ַהֲחָדָש� ְוָהָאֶ֨ר�  י�  ַהֳ֠חָדִש� ַמִ֣י�  � ַהָשּ ֣ר  ַכֲאֶש� ֣י  ִכּ
ְמֶכ��׃  ְוִש� ַזְרֲעֶכ֖�  ַיֲעֹמ֥ד   �֛ ֵכּ ��ְיהָו֑ה  ְנא  ְלָפַנ֖י  ֹעְמִד֥י�  ֛ה  ֹעֶש�
֛ר  ָש� ּתֹ֑ו ָיבֹ֧וא ָכל�ָבּ ַבּ ַש� ֖ת ְבּ ָבּ ֥י ַש� ֹ֔ו ּוִמֵדּ ָחְדש� ֙ ְבּ י�ֹחֶ֙דש� ְוָהָי֗ה ִמ�ֵדּ
֔י�  ָהֲאָנִש� ִפְגֵרי֙  ְבּ ְוָראּ֔ו  ְוָיְצאּ֣ו  ְיהָו�ה׃  ָאַמ֥ר  ְלָפַנ֖י  ֲחוֺ֥ת  ַתּ ְלִהְש�
֔ה ְוָהיּ֥ו  �֙ לֹ֣א ִתְכֶבּ � ֞� לֹ֣א ָתמּ֗ות ְוִאָשּ ֣י תֹוַלְעָתּ ֑י ִכּ ִע֖י� ִבּ ְש� ַהֹפּ

ר׃ ָש�� ֵדָראֹ֖ו� ְלָכל�ָבּ
ֲחוֺ֥ת  ַתּ ֛ר ְלִהְש� ָש� ּתֹ֑ו ָיבֹ֧וא ָכל�ָבּ ַבּ ַש� ֖ת ְבּ ָבּ ֥י ַש� ֹ֔ו ּוִמֵדּ ָחְדש� ֙ ְבּ י�ֹחֶ֙דש� ְוָהָי֗ה ִמ�ֵדּ

ְלָפַנ֖י ָאַמ֥ר ְיהָו�ה׃

ירמיהו
 

ֶאֶ֖ר�  ֲעָנתֹ֔ות ְבּ ֣ר ַבּ �ֲהִני�֙ ֲאֶש� ֑הּו ִמ��ַהכֹּ ��ִחְלִקָיּ ְבֵר֥י ִיְרְמָי֖הּו ֶבּ ִדּ
ֶב��ָאמֹ֖ו�  ֥הּו  ָיּ יֹאִש� יֵמ֛י  ִבּ ֵאָל֔יו  ְדַבר�ְיהָוה֙  ָהָי֤ה  ֨ר  ֲאֶש� ְנָיִמ��׃  ִבּ
יֵמ֨י  ִבּ ַוְיִה֗י  ְלָמְלכ�ֹו׃  ָנ֖ה  ָש� ֵר֥ה  �ֶעְש� לֹש� ְש� ִבּ ְיהּוָד֑ה  ֶמֶ֣לְ� 
ֵר֣ה  ֶעְש� ֣י  ֵתּ ַעְש�  ֙� ַעד�ֹתּ ְיהּוָד֔ה  ֶמֶ֣לְ�  ֙הּו֙  ָיּ ��יֹאִש� ֶבּ ְיהֹוָיִק֤י� 
 �֖ ִלַ ְירּוָש� לֹ֥ות  ַעד�ְגּ ְיהּוָד֑ה  ֶמֶ֣לְ�  ֖הּו  ָיּ ֶב��יֹאִש� ֥הּו  ְלִצְדִקָיּ ָנ֔ה  ָש�

י׃ ֹחֶ֥דש� ַהֲחִמיִש�� ַבּ

מלכי�  ֧א  ְלִכֵסּ ַ֗על  ִמַמּ ְסאֹ֔ו  ֶאת�ִכּ  ֙� ֵתּ ַוִיּ טֹבֹ֑ות  ִאּתֹ֖ו  ֥ר  ַוְיַדֵבּ
ְגֵד֣י ִכְלאֹ֑ו ְוָאַכ֨ל  ֕ה ֵא֖ת ִבּ ָנּ ָבֶב�ל׃ גְוִש� ֥ר ִאּתֹ֖ו ְבּ ָלִכ֛י�] ֲאֶש� [ַהְמּ
ִמ֨יד  ָתּ ַחת֩  ֲאר  ָחתֹ֗ו  ַוֲאר  �ו׃  ַחָיּ ל�ְיֵמ֥י  ָכּ ִמ֖יד  ָתּ ְלָפָנ֛יו  ֶלֶ֧ח� 
֖ל  כֹּ מֹותֹ֑ו  ַעד�יֹ֣ו�  יֹומֹ֖ו  ְבּ ַבר�יֹ֥ו�  ְדּ ֶב֛ל  ֶמ�ֶלְ��ָבּ ֵמֵא֧ת  ָנה�ּלֹ֜ו  ִנְתּ

�יו׃ ְיֵמ֥י ַחָיּ

יחזקאל
 

ַוֲאִנ֥י  ַלֹחֶ֔דש�  ֣ה  � ֲחִמָשּ ַבּ �ְרִביִעי֙  ָבּ ָנ֗ה  ָש� ֣י�  לִֹש� ְש� ִבּ ׀  ַוְיִה֣י 
ַמִ֔י� ָוֶאְרֶא֖ה ַמְראֹ֥ות  � חּו֙ ַהָשּ ָב֑ר ִנְפְתּ ְבת�ֹוְ��ַהּגֹוָל֖ה ַעל�ְנַהר�ְכּ
ְלָגלּ֖ות  ֔ית  ַהֲחִמיִש� ָנ֣ה  � ַהָשּ ִה֚יא  ַלֹחֶ֑דש�  ֖ה  � ֲחִמָשּ ַבּ ֱאלִֹה�י�׃ 
��ּבּוִז֧י  ֶבּ ֶאל�ְיֶחְזֵק֨אל  ְדַבר�ְי֠הָוה  ָהָי֣ה  ָהיֹ֣ה  יֹוָיִכ�י�׃  ֶ֥לְ�  ַהֶמּ
֖� ַיד�ְיהָו�ה׃ ִה֥י ָעָל֛יו ָש� ָב֑ר ַוְתּ ֖י� ַעל�ְנַהר�ְכּ ִדּ ְש� ֶאֶ֥ר� ַכּ ֵה֛� ְבּ ַהכֹּ

ָעִר֖י�  ּוְש� ֔ה  ִמָדּ ֲאָלִפי�֙  ַ֤עת  ְוַאְרַבּ ֵמאֹ֜ות  ֲחֵמ֨ש�  ה  ּוְפַאת�ֶנְ֗גָבּ
 �֖ ַ֥ער ְזבּול  שָכר֙ ֶאָח֔ד ַש� � ַ֤ער ִיָשּ ְמעֹ֞ו� ֶאָח֗ד ַש� ַ֣ער ִש� ֑ה ַש� לָֹש� ְש�
ֲעֵריֶה֖�  ַש�� ֲאָלִפ֔י�  ַ֣עת  ְוַאְרַבּ ֵמאֹות֙  ֲחֵמ֤ש�  ה  ַאת�ָיָ֗מּ ְפּ ֶאָח�ד׃ 
ִל֖י ֶאָח�ד׃  ַ֥ער ַנְפָתּ ר֙ ֶאָח֔ד ַש� ַ֤ער ָאֵש� ֞ד ֶאָח֗ד ַש� ַ֣ער ָגּ ֑ה ַש� לָֹש� ְש�

ה׃ ָמּ ��ָהִע֥יר ִמּיֹ֖ו� ְיהָו֥ה ׀ ָש�� ֖ר ָאֶ֑ל� ְוֵש� ֹמָנ֥ה ָעָש� ָסִב֕יב ְש�

תרי עשר
 

הושע
֥ה יֹוָת֛�  ָיּ ִזּ יֵמ֨י ע  ֵאִר֔י ִבּ ��ְבּ ַ֙ע֙ ֶבּ ֣ר ָהָי֗ה ֶאל�הֹוֵש� ַבר�ְיהָו֣ה ׀ ֲאֶש� ְדּ
ֶמֶ֥לְ�  ��יֹוָא֖ש�  ֶבּ ָיָרְבָע֥�  ּוִביֵמ֛י  ְיהּוָד֑ה  ַמְלֵכ֣י  ֖ה  ְיִחְזִקָיּ ָאָח֥ז 
ַ֗ע  ֨אֶמר ְיהָו֜ה ֶאל�הֹוֵש� ַ֑ע ַויֹּ הֹוֵש� ר�ְיהָו֖ה ְבּ ֶבּ ֥ת ִדּ ִחַלּ ָרֵא�ל׃ ְתּ ִיְש�
�י�ָזֹנ֤ה ִתְזֶנה֙ ָהָאֶ֔ר�  ִכּ ְזנּוִנ֔י�  ְוַיְלֵד֣י  ת ְזנּוִני�֙  ֵלְ֣� ַקח�ְלָ�֞ ֵאֶ֤ש�
ַ֥הר  ַוַתּ ְבָלִ֑י�  ת�ִדּ ַבּ ֶ֖מר  ֶאת�ֹגּ ֔ח  ַקּ ַוִיּ ֶ֙לְ�֙  ַוֵיּ ְיהָו�ה׃  ֵמ�ַאֲחֵר֖י 

��׃ �ֶלד�לֹ֖ו ֵבּ ַוֵתּ

מלאכי
ְבֹחֵרב֙  אֹותֹ֤ו  ֨יִתי  ִצִוּ ר֩  ֲאֶש� ֑י  ַעְבִדּ ֣ה  ֹמֶש� ּתֹוַר֖ת  ִזְכרּ֕ו 
ֵלַ֣ח ָלֶכ֔� ֵא֖ת  ֤ה ָא�ֹנִכי֙ שֹ� ִט�י�׃ ִהֵנּ ָפּ ֖י� ּוִמְש� ִקּ ָרֵא֔ל ח  ל�ִיְש� ַעל�ָכּ
֤יב  ְוֵהִש� ְוַהּנֹוָר�א׃  דֹ֖ול  ַהָגּ ְיהָו֔ה  יֹ֣ו�  ּבֹ֚וא  ִלְפֵנ֗י  ִב֑יא  ַהָנּ ֣ה  ֵאִלָיּ
יִת֥י  ��ָאבֹ֕וא ְוִהֵכּ ִנ֖י� ַעל�ֲאבֹוָת֑� ֶפּ ִנ֔י� ְוֵל֥ב ָבּ ֵלב�ָאבֹות֙ ַעל�ָבּ

ֶאת�ָהָאֶ֖ר� ֵח�ֶר�׃
דֹ֖ול  ַהָגּ ְיהָו֔ה  יֹ֣ו�  ּבֹ֚וא  ִלְפֵנ֗י  ִב֑יא  ַהָנּ ֣ה  ֵאִלָיּ ֵא֖ת  ָלֶכ֔�  ֵלַ֣ח  שֹ� ָא�ֹנִכי֙  ֤ה  ִהֵנּ

ְוַהּנֹוָר�א׃



נרדי נת� ריחו / ר' אברה
 אב� מוסה  
מרוקו, המאה ה-19 

פיוט המתבסס על המדרש שלפיו במעמד הר סיני התפשט ריח נפלא בכל העול� ע� כל 
אמירה של מילה ממילות הדיברות. פיוט מסוג "רשות" (הקדמה) לתפילת "נשמת כל חי" 

בתפילת שחרית לשבועות. 

ְמִסּבֹו  י ָנַת� ֵריחֹו ֶמֶלְ� ִבּ ִנְרִדּ
ַמח ּבֹו  ה ה' ָנִגיל ִנְש� יֹו� ָעָש�

 
ֵאל ָנַת� ְלַעּמֹו ּתֹוָרה ְתִמיָמה 

ה  ַחָמּ ָרה ַכּ ָבָנה ָבּ ָיָפה ַכְלּ
ה  ַעת ּוְמִזָמּ נֹוֶתֶנת ִלְפָתאִי� ַדּ
ֵמי רֹוָמה  � ָחִקי� ִמְשּ � ָיְרָדה ִמְשּ

ָכל ְלָבבֹו  ר ָאַהב ְבּ ְלָע� ֲאֶש�
 

ַיֲעקֹב ְלַנֲחָלה לֹו  ַחר ְבּ ָבּ
תֹו ֶחְלקֹו ְוֶחְבלֹו  ָלּ ָרֵאל ִלְסג  ִיְש�

ה ּגֹוָרלֹו  ַהְנֵחל ֶעְליֹו� ּגֹוִי� ֵהָמּ ְבּ
ּכּו ְלַרְגלֹו  ּלֹו ת ּ ית ָהָהר כ ּ ְחִתּ ַתּ

ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהי� עֹוִלי� ְויֹוְרִדי� ּבֹו 

ַהר ִסיַני ָלֵתת ּתֹוָרתֹו  ָרָצה ְבּ
ְבּתֹו  ל ֶמְרַכּ ָעָליו ּובֹו ָיַרד ִע� ָכּ

יתֹו  ַוְיַצו ֶאת ְנִביאֹו ֶנֱאָמ� ֵבּ
תֹו  � ָשּ ְקד  עּו ָבָהר ִבּ לא ִיְגּ

ה ַיֲעלּו בֹו  ֹוְ� ַהּיֹוֵבל ֵהָמּ ְמש� ַרק ִבּ
 

הּו  ַהר ִסיַני ּבֹו ִנְגָלה ְלַע� ִזָכּ
הּו  � ִנָסּ ט ְוָש� ָפּ � ֹחק ּוִמְש� � ָש� ָש�

הּו  ה ִצָוּ ָמּ רֹוָתיו ָש� ְבּ ר ִדּ ֶעֶש�
ֲעלֹות ָאז ֶהֱעָלהּו  ְלרּו� ַהַמּ

נֹו  ָכּ ה ִמְש� ָמּ ר ָש� ְבּתֹו ֲאֶש� ִלְמכֹו� ִש�
 

ה  ִמּסֹוָעה ָוַסַער ִמְפָלט ָהִחיָש�
ה  ְוהֹוֵצא ִמּתֹוְ� ּכּור ֶאֶב� ָהרֹאָש�

ה  ְסמֹוְ� ַהּנֹוְפָלה ֵעָדה ְקדֹוָש�
ה  � ָשּ ְקד  ָבֵרְ� ֶנֱעָר� ִבּ ַמת ַחי ְתּ ִנְש�

י� ּבֹו ַמת ַחִיּ ר ִנְש� ָש� ל ָבּ ְורּוַח ָכּ
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* שימו לב שסדר הספרי� בחלק הכתובי� מבוסס על מסורת אחרת ושונה מהסדר המקובל בתנ"כי� בני ימינו. 
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רות
 

֧ית  ֶ֨לְ� ִא֜יש� ִמֵבּ ָאֶ֑ר� ַוֵיּ ְפִט֔י� ַוְיִה֥י ָרָע֖ב ָבּ � ֹפ֣ט ַהשֹּ יֵמי֙ ְש� ַוְיִה֗י ִבּ
 �֣ ֵנ֥י ָבָנ�יו׃ ְוֵש� ּתֹ֖ו ּוְש� ֵד֣י מֹוָא֔ב הּ֥וא ְוִאְש� ְש� ֶלֶ֣ח� ְיהּוָד֗ה ָלגּור֙ ִבּ
ַמְחלֹ֤ו�  ׀  ֵנ�י�ָבָנ֣יו  ְש�  �֥ ְוֵש� ָנֳעִמ֜י  ּתֹ֨ו  ִאְש�  ֩� ְוֵש� ֱא �ִליֶמֶ֡לְ�  ָהִא֣יש� 
ֵדי�מֹוָא֖ב  ְש� בֹ֥אּו  ַוָיּ ְיהּוָד֑ה  ֶלֶ֖ח�  ֥ית  ִמֵבּ ֶאְפָרִת֔י�  ְוִכְליֹו�֙ 
ֵנ֥י  ּוְש� ִה֖יא  ֵא֥ר  � ָשּ ַוִתּ ָנֳעִמ֑י  ִא֣יש�  ֱאִליֶמֶ֖לְ�  ָ֥מת  ַוָיּ �׃  �ְהיּו�ָש�� ַוִיּ
 �֥ ְוֵש� ֔ה  ֤� ָה�ַאַחת֙ ָעְרָפּ י�֙ ֹמ�ֲאִבּיֹ֔ות ֵש� אּ֣ו ָלֶה֗� ָנִש� ְש� ַוִיּ ָבֶנ�יָה׃ 
ֵניֶה֖�  ַג��ְש� מּ֥ותּו  ַוָיּ ִנ�י�׃  ָש� ר  ֶעֶ֥ש� ְכּ  �֖ ָש� בּו  ְ֥ש� ַוֵיּ רּ֑ות  ִנ֖ית  � ַהֵשּ
ָ֤ק�  ּה׃ ַוָתּ ֵנ֥י ְיָלֶד֖יָה ּוֵמִאיָש�� � ֔ה ִמְשּ � ֵאר֙ ָה�ִאָשּ � ָשּ ַמְחלֹ֣ו� ְוִכְליֹ֑ו� ַוִתּ
ֵד֣ה מֹוָא֔ב  ְש� ִבּ ְמָעה֙  ָש�� ֤י  ִכּ ֵד֣י מֹוָא֑ב  � ִמְשּ ב  ָ֖ש� ַוָתּ ֶת֔יָה  ְוַכלֹּ ִהיא֙ 

�י�ָפַק֤ד ְיהָוה֙ ֶאת�ַעּמֹ֔ו ָלֵת֥ת ָלֶה֖� ָל�ֶח�׃ ִכּ

֨� ְיהָו֥ה  ֵתּ בֹ֖א ֵאֶל֑יָה ַוִיּ ֔ה ַוָיּ � ִהי�לֹ֣ו ְלִאָשּ ַ֤עז ֶאת�רּות֙ ַוְתּ ֨ח בֹּ ַקּ ַוִיּ
רּ֣וְ� ְיהָו֔ה  י�֙ ֶא�ל�ָנֳעִמ֔י ָבּ ִש� אַמְ֤רָנה ַהָנּ ��׃ ַוֹתּ ֶ֥לד ֵבּ ָלּ֛ה ֵהָריֹ֖ו� ַוֵתּ

תהלי�
 

ּוְבֶדֶ֣רְ�  ִ֫ע֥י�  ְרָש� ֲעַצ֪ת  ַבּ ָהַלְ�֮  לֹ֥א  ׀  ֤ר  ֲאֶש� ֵרי�ָהִא֗יש�  ַאְ֥ש��
תֹוַר֥ת  ְבּ ִא֥�  ֤י  ִכּ ב׃  ָיָש�� לֹ֣א  ֵלִ֝צ֗י�  ֥ב  ּוְבמֹוַש� ָעָמ֑ד  לֹ֥א  ִאי�  ַחָ֭טּ
תּ֪ול  ֵע�֮ ָש� ְו�ָהָי֗ה ְכּ ֗ה יֹוָמ֥� ָוָל�ְיָלה׃  ְיהָו֗ה ֶחְ֫פצֹ֥ו ּו�ְבתֹוָרתֹ֥ו ֶיְהֶגּ
ְוכֹ֖ל  ְוָעֵל֥הּו לֹ�א�ִיּבֹ֑ול  ִעּתֹ֗ו  ְבּ  �֬ ִיֵתּ ְריֹ֨ו ׀  ִפּ ֤ר  ָמִ֥י� ֲאֶש� ְלֵג֫י  ַע�ל�ַפּ
ֲא  �֗ ֹ֝מּ ִא��ַכּ ֥י  ִכּ ִע֑י�  ָהְרָש� לֹא�ֵכ֥�  ַיְצִל�יַח׃  ֣ה  ר�ַיֲעֶש� ֲאֶש�
֑ט  ָפּ ְש� ִמּ ַבּ ִעי�  ְרָ֭ש� ֣מּו  לֹא�ָיק  ׀   �֤ ַעל�ֵכּ ר�ּוַח׃  ֶפּ֥נּו  ְדּ ר�ִתּ  �ֶש�
יִק֑י� ְוֶדֶ֖רְ�  ֶ֣רְ� ַצִדּ �י�יֹוֵדַ֣ע ְי֭הָוה ֶדּ יִק�י�׃ ִכּ ֲעַד֥ת ַצִדּ ִא֗י� ַבּ ְוַ֝חָטּ

אֵב�ד׃ ִע֣י� ֹתּ ְרָש�

ּז�ֹו׃ ַה�ְללּ֥והּו  ְרִק֥יַע ע  ֹ֑ו ַה�ְ֝ללּ֗והּו ִבּ ָקְדש� ָיּ֨ה ׀ ַה�ְללּו�ֵא֥ל ְבּ ַהְ֥ללּו 
ֹוָפ֑ר ַה�ְ֝ללּ֗והּו  ֵתַ֣קע ש� ְדל�ֹו׃ ַה�ְ֭ללּוהּו ְבּ ּ רֹ֣ב ג  ִבְגבּורָֹת֑יו ַה�ְ֝ללּ֗והּו ְכּ
ְועּוָג�ב׃  ֥י�  ִמִנּ ְבּ ַה�ְ֝ללּ֗והּו  ּוָמחֹ֑ול  ְבֹת֣�  ַה�ְ֭ללּוהּו  ְוִכּנ�ֹור׃  ֵנֶ֣בל  ְבּ
֣ל  כֹּ ְתרּוָע�ה׃  �ִצְלְצֵל֥י  ְבּ ַה�ְ֝ללּ֗והּו  ַ֑מע  ְבִצְלְצֵלי�ָש� ַה�ְללּ֥והּו 

֥ל ָיּ֗ה ַה�ְללּו�ָי�ּה׃ ַהֵלּ ָמה ְתּ ָש� ַהְ֭נּ

יַבת ָנֶפש�  ִמיָמה ְמִש� ּתֹוַרת ה' ְתּ
ִתי׃ יַמת ֶפּ ֵעדּות ה' ֶנֱאָמָנה ַמְחִכּ

יָ� ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶס�׃  טֹוב�ִלי תֹוַרת�ִפּ

ָרֵא�ל׃  ִיְש� מֹ֖ו ְבּ ֵר֥א ְש� ֵא֖ל ַהּיֹ֑ו� ְוִיָקּ ֥ית ָלְ֛� ֹגּ ִבּ ר לֹ֣א ִהְש� ֲאֶ֠ש�
ֵתְ֤� ֲא ֣י ַכָלּ יָבֵתְ֑� ִכּ ֖ל ֶאת�ֵש� ֣יב ֶנֶ֔פש� ּוְלַכְלֵכּ ְוָהָ֤יה ָלְ�֙ ְלֵמִש�
ִנ�י�׃  ְבָע֖ה ָבּ � ר�ִהיא֙ טֹ֣וָבה ָלְ֔� ִמִשּ ר�ֲאֵהַבֶ֙תְ�֙ ְיָלַדּ֔תּו ֲאֶש�  �ֶש�
ִהי�לֹ֖ו  ַוְתּ ְבֵחיָקּ֔ה  ֵת֣הּו  ִש� ַוְתּ ֶ֙לד֙  ֶאת�ַהֶיּ ָנֳעִמ֤י  ֨ח  ַקּ ַוִתּ
 �֖ ד�ֵבּ ַלּ י  ֵלאֹמ֔ר   ֙� ֵש� ֵכנֹ֥ות  � ַהְשּ לֹ֨ו  ְקֶראָנה֩  ַוִתּ ְלֹאֶמ�ֶנת׃ 

֖י ֲאִב֥י ָדִו�ד׃  מֹו֙ עֹוֵב֔ד הּ֥וא ֲאִבי�ִיַש� ְקֶר֤אָנ�ה ְש� ְלָנֳעִמ֑י ַוִתּ
ְוֶחְצרֹו�֙  ֶאת�ֶחְצר�ֹו�׃  הֹוִל֥יד  ֶ֖ר�  ֶפּ ֶ֔ר�  ָפּ ּתֹוְלדֹ֣ות  ה֙  ְוֵאֶ֙לּ
�יָנָדב֙ הֹוִל֣יד  �יָנָד�ב׃ ְוַעִמּ הֹוִל֣יד ֶאת�ָר֔� ְוָר֖� הֹוִל֥יד ֶאת�ַעִמּ
הֹוִל֣יד  ְלמֹו�֙  ְוַש� ְלָמ�ה׃  ֶאת�ַש� הֹוִל֥יד  ֹ֖ו�  ְוַנְחש� ֹ֔ו�  ֶאת�ַנְחש�
֔י  ֶאת�ִיָש� הֹוִל֣יד  ְוֹעֵבד֙  ֶאת�עֹוֵב�ד׃  הֹוִל֥יד  ּובַֹ֖עז  ַ֔עז  ֶאת�בֹּ

ִו�ד׃ ֖י הֹוִל֥יד ֶאת�ָדּ ְוִיַש�

תחנה רביעית
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איוב
 

 �֧ ָתּ ַההּ֗וא  ָהִא֣יש�  ׀  ְוָהָי֣ה  מֹ֑ו  ְש� ִאּיֹ֣וב  ְבֶא�ֶר��עּ֖ו�  ָהָי֥ה  ִא֛יש� 
לֹ֥וש�  ְבָע֥ה ָבִנ֖י� ְוָש� ְ֥לדּו לֹ֛ו ִש� ָוּ ֛ר ִויֵר֥א ֱאלִֹה֖י� ְוָס֥ר ֵמָר�ע׃ ַוִיּ ְוָיָש�
֗י�  ת ַאְלֵפ֣י ְגַמִלּ לֶֹ֧ש� ְבַע֨ת ַאְלֵפי�צֹ֜א� ּוְש� נ�ֹות׃ ַוְיִה֣י ִמְ֠קֵנהּו ִש�� ָבּ
֣ה  ֖ה ַרָבּ ָדּ ָקר֙ ַוֲחֵמ֣ש� ֵמאֹ֣ות ֲאתֹונֹ֔ות ַוֲעב  ַוֲחֵמ֨ש� ֵמאֹ֤ות ֶצ�ֶמד�ָבּ

ֵני�ֶק�ֶד�׃ ל�ְבּ דֹ֖ול ִמָכּ ְמֹא֑ד ַוְיִהי֙ ָהִא֣יש� ַההּ֔וא ָגּ

֨� ָלֶה֧�  ֵתּ ַוִיּ ָכל�ָהָאֶ֑ר�  ְבנֹ֥ות ִאּיֹ֖וב ְבּ ֥י� ָיפֹ֛ות ִכּ ְולֹ֨א ִנְמָצ֜א ָנִש�
ֵמָא֥ה  ַא�ֲחֵרי�זֹ֔את  ִאּיֹוב֙  ַוְיִח֤י  ֲאֵחיֶה��׃  תֹ֥וְ�  ְבּ ַנֲחָל֖ה  ֲאִביֶה֛� 
ָבָנ֔יו  ֵנ֣י  ְוֶאת�ְבּ ָניו֙  ֶאת�ָבּ ְרֶא֗ה]  [ַוִיּ וירא  ָנ֑ה  ָש� ִע֖י�  ְוַאְרָבּ

ַב֥ע ָיִמ�י�׃ ָ֣מת ִאּיֹ֔וב ָזֵק֖� ּוְש� ר�ֹות׃ ַוָיּ ָע֖ה דֹּ ַאְרָבּ

משלי
 

ּומּוָס֑ר  ָחְכָמ֣ה  ָלַדַ֣עת  ָרֵא�ל׃  ִיְש� ֶמֶ֝֗לְ�  ִו֑ד  ֶב��ָדּ לֹֹמ֣ה  ְש� ֵלי  ִמְ֭ש�
֗ט  ָפּ ּוִ֝מְש� ֶצֶ֥דק  ֑ל  ֵכּ ַהְש� מּוַס֣ר  ָלַ֭קַחת  ִביָנ�ה׃  ִאְמֵר֥י  ְלָ֝הִב֗י� 

ִר�י�׃ ּוֵמיָש�

ה  צֹ֭וִפָיּ ֹוָנ�ּה׃  ַעל�ְלש� ְות�ֹוַרת�ֶחֶ֝֗סד  ְבָחְכָמ֑ה  ְתָח֣ה  ָפּ ֭יָה  ִפּ
ָבֶ֭ניָה  ָק֣מּו  ֹתאֵכ�ל׃  לֹ֣א  ַעְ֝צלּ֗ות  ְוֶלֶ֥ח�  יָתּ֑ה  ֵבּ ֲהִליכֹ֣ות 
ּו ָחִ֑יל ְוַ֝אְ֗תּ ָעִל֥ית  ֭נֹות ָע֣ש� ְ֝עָלּ֗ה ַו�ְיַה�ְלָלּה׃ ַרּבֹ֣ות ָבּ רּ֑וָה ַבּ � ַו�ְיַאְשּ
ִה֣יא  ִיְרַאת�ְי֝הָו֗ה  ֥ה  � ִאָשּ ִ֑פי  ַהיֹּ ְוֶהֶ֣בל  ַהֵ֭ח�  ֶ֣קר  ֶש� �ָנה׃  ָלּ ַעל�כ ּ

יָה׃ ָעִר֣י� ַמֲעֶש�� � ִר֣י ָיֶד֑יָה ִו�יַהְללּ֖וָה ַבְשּ נּו�ָלּ֭ה ִמְפּ �ל׃ ְתּ ִתְתַהָלּ

קהלת
 

ָאַמ֣ר  ֲהָבִלי�֙  ֲהֵב֤ל  ��׃  ִלָ ירּוָש� ִבּ ֶמֶ֖לְ�  ִו֔ד  ��ָדּ ֶבּ קֶֹהֶ֣לת  ְבֵרי֙  ִדּ
ָכל�ֲעָמלֹ֔ו  ְתרֹ֖ו� ָל�ָאָד֑� ְבּ ֥ל ָה�ֶבל׃ ַמה�ִיּ קֶֹהֶ֔לת ֲהֵב֥ל ֲהָבִל֖י� ַהכֹּ

׃ ֶמש� �� ַ֥חת ַהָשּ ֲעֹמ֖ל ַתּ ַיּ ֶש��

ה֙ ֵא֣י� ֵק֔� ְוַלַ֥הג  ֹ֨ות ְסָפִר֤י� ַהְרֵבּ ֵה֑ר ֲעש� ִנ֣י ִהָזּ ה ְבּ ְויֵֹת֥ר ֵמֵהָ֖מּ
ָמ֑ע ֶאת�ָהֱאלִֹה֤י� ְיָרא֙  ֣ל ִנְש� ָב֖ר ַהכֹּ ר׃ סֹ֥ו� ָדּ ָש�� ֖ה ְיִגַע֥ת ָבּ ַהְרֵבּ
֔ה  ל�ַמ�ֲעֶש� ֶאת�ָכּ ֤י  ִכּ ל�ָהָאָד��׃  ָכּ י�ֶז֖ה  ִכּ מֹ֔ור  ְש� ְוֶאת�ִמְצוָֺת֣יו 
ְוִא��ָר�ע׃  ִא��טֹ֖וב  ל�ֶנְעָל֑�  ָכּ ַע֣ל  ֖ט  ָפּ ְבִמְש� ָיִב֥א  ָהֱאלִֹה֛י� 
מֹ֔ור  ָמ֑ע ֶאת�ָהֱאלִֹה֤י� ְיָרא֙ ְוֶאת�ִמְצוָֺת֣יו ְש� ֣ל ִנְש� ָב֖ר ַהכֹּ סֹ֥ו� ָדּ

ל�ָהָאָד��׃ י�ֶז֖ה ָכּ ִכּ
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אל גינת אגוז / מתו: שיר השירי
לח�: שרה לוי תנאי 

לקט פסוקי� שהלחינה היוצרת שרה לוי תנאי. 
הירידה אל גינת האגוז מסמלת את הכניסה לעול� הסוד 

ברוח שיר השירי� המדמה את מערכת היחסי� בי� הקב"ה 
וישראל לאהוב ואהובה.

ַחל י ַהָנּ ִאֵבּ י ִלְראֹות ְבּ ת ֱאגֹוז ָיַרְדִתּ ַנּ ֶאל-ִגּ
ִני� ֶפ�, ֵהֵנצּו ָהִרֹמּ ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶגּ

ָרִמי� יָמה ַלְכּ ִכּ ָפִרי� ַנְש� ְכּ ֶדה ָנִליָנה ַבּ � ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָשּ
ָמַדר ח ַהְסּ ַתּ ֶפ�, ִפּ ְרָחה ַהֶגּ ִנְרֶאה ִא�-ָפּ

ָמיו לּו ְבָש� י ִיְזּ עּוִרי ָצפֹו� ּובֹוִאי ֵתיָמ� ָהִפיִחי ַגִנּ
ִרי ְמָגָדיו ָיבֹא דֹוִדי ְלַגּנֹו ְויֹאַכל ְפּ

עת דודי
 כלה / מחבר לא ידוע 

פיוט אהבה ברוח שיר השירי� המושר בהקשרי� שוני� 
בשבת, בפסח ובסוכות ובחתונות. 

ֶפ� ֵהֵנ� ִרּמֹוִני  ְרָחה ַהֶגּ י ָפּ ה ּבֹוִאי ְלַגִנּ ָלּ ֵעת ּדֹוִדי� ַכּ

ַבר  ק ָגּ ָתו ָעַבר קּוִמי ַרְעָיִתי ַהֵחֶש� � ַהְסּ ֶש� ָחַל� ַהֶגּ
� ּדֹוַדי ָלְ� ַמְחַמד ֵעיִני  � ֶאֵתּ ר ָש� ְדָבּ ִמּ ֶדה ָנִלי� ַבּ � ֵנֵצא ַהָשּ

ֹוֵנְ�  ַחת ְלש� ַבש� ְוָחָלב ַתּ ְ� ְדּ ֵנּ ֶלג ִש� � ֶשּ ָיִפית ְוָנַעְמְתּ ַכּ
ִמיִעיִני ַמְרֵאְ� ַהְרִאיִני  ְצִאי ָנא ּוְרִעי ְבִעְקֵבי צֹאֵנְ� קֹוֵלְ� ַהְש�

........
ּבֹות  י� לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ַלְיָלה לֹא ִתְש� ַמִי� ַרִבּ

ח ְיִמיִני ַכּ ְש� ֵחְ� ִתּ ָכּ אִתי ִריבֹות עֹוד ִא� ֶאְש� ִמּיֹו� ְנדֹוֵדְ� ָנָש�

http://zemer.nli.org.il/song/Bait_Lazemer003773735
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=71
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שיר השירי�
 

֔יהּו  ִפּ יקֹ֣ות  ִש� ִמְנּ ֵקִ֙ני֙  � ִיָשּ לֹֹמ�ה׃  ִלְש� ֥ר  ֲאֶש� יִר֖י�  � ַהִשּ ֥יר  ִש�
ֶמָ֑�  ֶ֖מ� ּתּוַר֣ק ְש� ָמֶנ֣יָ� טֹוִב֔י� ֶש� �ִי�׃ ְלֵר֙יַח֙ ְש� ֶד֖יָ� ִמָיּ �י�טֹוִב֥י� דֹּ ִכּ

֖� ֲעָלמֹ֥ות ֲאֵהב�ּוָ�׃ ַעל�ֵכּ

ְלֹנְטִר֥י�  ּוָמאַתִ֖י�  לֹֹמ֔ה  ְש� ְלָ�֙  ָהֶאֶ֤ל�  ְלָפָנ֑י  ֖י  ִלּ ֶש� ְרִמ֥י  ָכּ
ְלקֹוֵלְ֖�  יִב֥י�  ַמְקִש� ֲחֵבִר֛י�  ֗י�  ִנּ ַגּ ַבּ ֶ֣בת  ַהיֹוֶש� ְרי�ֹו׃  ֶאת�ִפּ
ִל֔י�  ַר֣ח ׀ ּדֹוִד֗י ּו�ְדֵמה�ְלָ�֤ ִלְצִבי֙ אֹ֚ו ְלֹעֶ֣פר ָה�ַאָיּ ִמיִע�יִני׃ ְבּ ַהְש�

ִמ�י�׃ ַע֖ל ָהֵר֥י ְבָש�

איכה
 

ִ֣תי  ָבּ ַרּ ַאְלָמָנ֑ה  ִ֣תי ָע֔� ָהְיָת֖ה ְכּ ָב֣ה ָבָד֗ד ָהִעיר֙ ַרָבּ ֵאיָכ֣ה ׀ ָיְש�
ְ֗יָלה  ַלּ ַבּ ֜ה  ִתְבֶכּ כֹ֨ו  ָבּ ָלַמ�ס׃   ָהְיָת֖ה  ִדינֹ֔ות  ְמּ ַבּ ָרִ֙תי֙  ָש� ַבּגֹוִי֗� 
ל�ֵרֶע֙יָה֙  ָכּ ל�ֹאֲהֶב֑יָה  ִמָכּ ְמַנֵח֖�  ֵא�י��ָלּ֥ה  ֶל�ֱחָיּ֔ה  ַע֣ל  ְוִדְמָעָתּה֙ 
ֵמֹעִ֙ני֙  ְיהּוָד֤ה  �ְלָת֨ה  ָגּ ְ֣גדּו ָבּ֔ה ָה֥יּו ָלּ֖ה ְלֹאְיִב�י�׃   ָבּ
ל�רְֹדֶפ֥יָה  ָב֣ה ַבּגֹוִי֔� לֹ֥א ָמְצָא֖ה ָמנֹ֑וַח ָכּ ּוֵמרֹ֣ב ֲעבָֹד֔ה ִה֚יא ָיְש�

ָצִר�י�׃  ֥י� ַהְמּ יגּ֖וָה ֵבּ � ִהִשּ

יֵב֨נּו ְיהָו֤ה ׀  �ַעְזֵב֖נּו ְלֹאֶ֥רְ� ָיִמ�י�׃ ֲהִש� ֵח֔נּו ַתּ ָכּ ְש� ה ָלֶנַ֙צח֙ ִתּ ָלָ֤מּ
ִא��ָמֹא֣ס  ֚י  ִכּ ֶק�ֶד�׃  ְכּ ָיֵמ֖ינּו  ֥ש�  ַחֵדּ ּ֔וָבה]  [ְו�ָנש� ונשוב  ֵאֶל֙יָ�֙ 

֔נּו ָקַצְ֥פָתּ ָעֵל֖ינּו ַעד�ְמֹא�ד׃ ְמַאְסָתּ
ֶק�ֶד�׃ ֥ש� ָיֵמ֖ינּו ְכּ ּ֔וָבה] ַחֵדּ יֵב֨נּו ְיהָו֤ה ׀ ֵאֶל֙יָ�֙ ונשוב [ְו�ָנש� ֲהִש�

דניאל
 

֣א  ָבּ ֶמ�ֶלְ��ְיהּוָד֑ה  ְיהֹוָיִק֣י�  ְלַמְלכּ֖ות  לֹ֔וש�  ָש� ַנ֣ת  ְש� ִבּ
ָידֹ֜ו  �֩ ֲאדָֹנ֨י ְבּ ֵתּ ַ֥צר ָעֶל�יָה׃ ַוִיּ ֖� ַוָיּ ִלַ ֶב֛ל ְירּוָש� ֧ר ֶמ�ֶלְ��ָבּ ְנבּוַכְדֶנאַצּ
ֵבית�ָה�ֱאלִֹה֔י�  ֵל֣י  ְכּ ּוִמְקָצת֙  ֶמ�ֶלְ��ְיהּוָד֗ה  ֶאת�ְיהֹוָיִק֣י� 
֖ית  ֵבּ ֵהִב֔יא  ִל֣י�  ְוֶאת�ַהֵכּ ֱאלָֹה֑יו  ֣ית  ֵבּ ְנָע֖ר  ֶא�ֶר��ִש� ַוְיִביֵא֥� 
ְלָהִב֞יא  ָסִריָס֑יו  ַר֣ב  ַנ֖ז  ְפּ ְלַאְש� ֶ֔לְ�  ַהֶמּ ֣אֶמר  ַויֹּ ֱאלָֹה�יו׃  אֹוַצ֥ר 

ִמ�י�׃ ְרְתּ לּוָכ֖ה ּוִמ��ַה�ַפּ ַ֥רע ַהְמּ ָרֵא֛ל ּוִמֶזּ ֵנ֧י ִיְש� ִמְבּ

ֵמ֑� ָיִמ֕י� ֶאֶ֖ל� ָמאַתִ֥י�  ּקּ֣ו� שֹ� ִמ֔יד ְוָלֵת֖ת ִש� ּוֵמֵעת֙ הּוַס֣ר ַהָתּ
ֵמאֹ֖ות  לֹ֥ש�  ְש� ֶאֶ֕ל�  ְלָיִמ֕י�  ֑יַע  ְוַיִגּ ֖ה  ַה�ְמַחֶכּ ֵר֥י  ַאְש� ִע�י�׃  ְוִתְש�
ְלֹגָרְלָ�֖  ְוַתֲעֹמ֥ד  ְוָתנּ֛וַח   �֑ ַלֵקּ ֵלְ֣�  ֖ה  ְוַאָתּ ה׃  �� ַוֲחִמָשּ ֥י�  לִֹש� ְש�

ִמ�י�׃ ְלֵק֥� ַהָיּ

אסתר
 

ֵלְ�֙ ֵמֹהּ֣דּו ְוַעד�ּכּ֔וש�  ֵורֹ֗וש� ַהֹמּ ֵורֹ֑וש� הּ֣וא ֲאַחְש� יֵמ֣י ֲאַחְש� ַוְיִה֖י ִבּ
ֶ֣לְ�  ַהֶמּ ׀  ֶ֣בת  ֶש� ְכּ ָהֵה֑�  ִמ֖י�  ָיּ ַבּ ּוֵמָא֖ה ְמִדיָנ�ה׃  ִר֥י�  ְוֶעְש� ַ֛בע  ֶש�
ַנ֤ת  ְש� ִבּ יָר�ה׃  ֥� ַהִבּ ּוַש� ש� ֖ר ְבּ ֣א ַמְלכּותֹ֔ו ֲאֶש� ֵסּ ִכּ ֵורֹ֗וש� ַע֚ל  ֲאַחְש�
ַר֣ס  ָפּ ַוֲעָבָד֑יו ֵח֣יל ׀  ָר֖יו  ֔ה ְלָכל�ָש� ֶתּ ֣ה ִמְש� ֙ ְלָמְלכֹ֔ו ָעָש� לֹוש� ָש�

ִדינֹ֖ות ְלָפָנ�יו׃ ֵר֥י ַהְמּ ִמ֛י� ְוָש� ְרְתּ ּוָמַד֗י ַה�ַפּ

֥י  ְוִאֵיּ ַעל�ָהָאֶ֖ר�  ַמ֛ס  ׀]  ֵורֹ֧וש�  [ֲאַחְש� אחשרש  ֶ֨לְ�  ַהֶמּ  ֩� ֶש� ַוָיּ
ַכ֔י  ָמְרֳדּ ֣ת  ַלּ ד  ְגּ ת֙  ּוָפָרַש� ּוְגבּ֣וָרתֹ֔ו  ָתְקּפֹו֙  ֤ה  ְוָכל�ַמֲעֵש� ��׃  ַהָיּ
ִמ֔י�  ְבֵר֣י ַהָיּ תּוִב֗י� ַעל�ֵסֶ֙פר֙ ִדּ ֶ֑לְ� ֲהלֹוא�ֵה֣� ְכּ לֹ֖ו ַהֶמּ ְדּ ֥ר ִגּ ֲאֶש�
ֶ֣לְ�  ַלֶמּ ֶנה֙  ִמְש� הּוִד֗י  ַהְיּ ַכ֣י  ָמְרֳדּ ׀  ֣י  ִכּ ּוָפָר�ס׃  ָמַד֥י  ְלַמְלֵכ֖י 
ֵר֥ש� טֹוב֙ ְלַעּמֹ֔ו  הּוִד֔י� ְוָרצּ֖וי ְלרֹ֣ב ֶאָח֑יו דֹּ ֵורֹ֔וש� ְוָגדֹול֙ ַלְיּ ֲאַחְש�

לֹ֖ו� ְלָכל�ַזְרע�ֹו׃ ְודֵֹב֥ר ָש�

דברי הימי� א
 

ַ֖לח ָל�ֶמְ�׃ ׃ ֵקיָנ֥� ַמֲהַלְלֵא֖ל ָי�ֶרד׃ ֲחנֹ֥וְ� ְמתּוֶש� ֖ת ֱאנ�ֹוש� ָאָד֥� ֵש�

ָהָאֶ֖ר�  ַעד�ָרְצָת֥ה  ִיְרְמָי֔הּו  ִפ֣י  ְבּ ַבר�ְיהָוה֙  ְדּ ֤אות  ְלַמלֹּ
ְבִע֥י�  ִש� ֖אות  ְלַמלֹּ ָבָ֔תה  ָש� ה֙  ָמּ � ָהַשּ ל�ְיֵמ֤י  ָכּ תֹוֶת֑יָה  ְבּ ֶאת�ַש�

ָנ�ה׃  ָש�
ִפ֣י  ְבּ ַבר�ְיהָו֖ה  ְדּ ִלְכלֹ֥ות  ַר֔ס  ָפּ ֶמֶ֣לְ�   ֙ ְלכֹ֙וֶרש� ַאַח֗ת  ַנ֣ת  ּוִבְש�
�ֲעֶבר�קֹול֙  ַוַיּ ַר֔ס  ֶמ�ֶלְ��ָפּ ּכֹ֣וֶרש�  ֶאת�רּ֙וַח֙  ְיהָו֗ה  ֵהִע֣יר  ִיְרְמָי֑הּו 
ר  ַמ֞ ָא � ה כֹּ ֖ב ֵלאֹמ�ר׃    ִמְכָתּ ָכל�ַמְלכּותֹ֔ו ְוַג��ְבּ ְבּ
ֱאלֵֹה֣י  ְיהָוה֙  ִל֗י  ָנַ֣ת�  ָהָאֶ֙ר�֙  ל�ַמְמְלכֹ֤ות  ָכּ ַר֗ס  ָפּ ֶמֶ֣לְ�  ׀  ּכֹ֣וֶרש� 
֣ר  ֲאֶש�  �֖ ִלַ ירּוָש� ִבּ ַבִ֔ית  ִלְבנ�ֹות�לֹ֣ו  ָעַלי֙  ְוה�ּוא�ָפַק֤ד  ַמִ֔י�  � ַהָשּ

ל�ַעּמֹ֗ו ְיהָו֧ה ֱאלָֹה֛יו ִעּמֹ֖ו ְוָי�ַעל׃ �יהּוָד֑ה ִמ�י�ָבֶכ֣� ִמָכּ ִבּ

עזרא ונחמיה
 

֣י ִיְרְמָי֑ה  ַבר�ְיהָו֖ה ִמִפּ ַר֔ס ִלְכלֹ֥ות ְדּ ֙ ֶמֶ֣לְ� ָפּ ַנ֣ת ַאַח֗ת ְלכֹ֙וֶרש� ּוִבְש�

�ֲעֶבר�קֹול֙  ַוַיּ ַר֔ס  ֶמ�ֶלְ��ָפּ ֶ֣רש�  כֹּ ֶאת�רּ֙וַח֙  ְיהָו֗ה  ֵהִע֣יר 

ַר֔ס  ָפּ ֶמֶ֣לְ�  ֶ֚רש�  כֹּ ָאַמ֗ר  ֣ה  כֹּ ֵלאֹמ�ר׃  ֖ב  ִמְכָתּ ְוַג��ְבּ ָכל�ַמְלכּותֹ֔ו  ְבּ

ְוה�ּוא�ָפַק֤ד  ָמִ֑י�  � ַהָשּ ֱאלֵֹה֣י  ְיהָו֖ה  ִל֔י  ָנַ֣ת�  ָהָאֶ֔ר�  ַמְמְלכֹ֣ות  ֚ל  כֹּ

ִמ�י�ָבֶכ֣�  �יהּוָד�ה׃  ִבּ ֥ר  ֲאֶש�  �֖ ִלַ ירּוָש� ִבּ ַבִ֔ית  ִלְבנ�ֹות�לֹ֣ו  ָעַלי֙ 

יהּוָד֑ה ְוִיֶ֗ב�  ֣ר ִבּ ֖� ֲאֶש� ִלַ ל�ַעּמֹ֗ו ְיִה֤י ֱאלָֹהיו֙ ִעּמֹ֔ו ְוַיַ֕על ִלירּוָש� ִמָכּ

��׃ ִלָ ירּוָש� ֥ר ִבּ ָרֵא֔ל הּ֥וא ָהֱאלִֹה֖י� ֲאֶש� ֤ית ְיהָוה֙ ֱאלֵֹה֣י ִיְש� ֶאת�ֵבּ

��׃  ְוַהְלִוִיּ ֖ה  ָנּ ה  ַהְכּ ּוְבִר֥ית  ֔ה  ָנּ ה  ַהְכּ ֳאֵל֣י  ָגּ ַע֚ל  ֱאלָֹה֑י  ָלֶה֖�  ָזְכָר֥ה 

 �֖ ְוַלְלִוִיּ ֲהִנ֥י�  ַלכֹּ ָמרֹ֛ות  ִמְש� ָוַאֲעִמ֧יָדה  ל�ֵנָכ֑ר  ִמָכּ ֖י�  ְוִט�ַהְרִתּ

ּכּוִר֑י�  נֹ֖ות ְוַלִבּ ָמּ ֥י� ְמז  ִעִתּ ֧� ָהֵעִצ֛י� ְבּ ְרַבּ ְמַלאְכּת�ֹו׃ ּוְלק  ִא֥יש� ִבּ

֥י ֱאלַֹה֖י ְלטֹוָב�ה׃ ָזְכָרה�ִלּ



אהוב מהר המור / סימ� אל� בית  
מסורת יהודי תימ�   

פיוט תימני שמחברו אינו ידוע, מסוג "חדויה", שיר לליווי החת� ביו� חתונתו. 
הפיוט מיוסד על דימוי מעמד הר סיני כמעמד של קידושי� בי� ישראל לתורה, ומושר ג� 

בשמחת תורה. הפיוט כתוב על על פי סדר אותיות האל"� בי"ת, מזמ� הליכה מאות לאות 
ושזירה של כל האותיות, אבני הבניי� של התורה, לכדי רקמה שלמה.

ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� אָהּוב ֵמַהר ַהּמֹור   
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� רּוְ� ֵמַהר ַהּמֹור    ָבּ
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� ּבֹור ֵמַהר ַהּמֹור    ִגּ
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� דָּגּול ֵמַהר ַהּמֹור   
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� ָהדּור ֵמַהר ַהּמֹור   
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� ָוֵעד ֵמַהר ַהּמֹור   
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� אי ֵמַהר ַהּמֹור    זַַכּ
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� ַחּנּו� ֵמַהר ַהּמֹור   
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� ָטהֹור ֵמַהר ַהּמֹור   
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� ר ֵמַהר ַהּמֹור    ָיָש�
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� יר ֵמַהר ַהּמֹור    ִבּ ַכּ
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� לֹוֵבש� ֵמַהר ַהּמֹור   
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� ֶמֶלְ� ֵמַהר ַהּמֹור   
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� נֹוָרא ֵמַהר ַהּמֹור   
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ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� סֹוֵמְ� ֵמַהר ַהּמֹור   
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� עֹוֵזר ֵמַהר ַהּמֹור   
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� ּפֹוֶדה ֵמַהר ַהּמֹור   
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� יק ֵמַהר ַהּמֹור    ַצִדּ
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� ָקדֹוש� ֵמַהר ַהּמֹור   
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� ַרחּו� ֵמַהר ַהּמֹור   
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� ֹוֵמר ֵמַהר ַהּמֹור    ש�
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� ִמי� ֵמַהר ַהּמֹור    ָתּ
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� ּתֹוֵמְ� ֵמַהר ַהּמֹור   
ה ָנַת� ִלי מֹוָרָש� י� ֵמַהר ַהּמֹור    ִקּ ַתּ

ה ְקדּוָש� י ִבּ ְלִתּ ְוִקַבּ י    ה ָנַחְלִתּ מֹוָרָש�
ה � ח ִאיש� ִאָשּ י ִיַקּ ִכּ י    ַמְעִתּ ה ָש� ְקדּוָש� ִבּ
ה ה ְמקּוָדָש� ְמאֹוָרָש� ה טֹוַבת ַמְרֶאה   � ִאָשּ

י ְלעֹוָל� ַחְסּדֹו ִכּ י טֹוב    ַהְללּוָיּה ִכּ

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=538


חתימה
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תהלי
 מזמור יט
 

ַ֗ח ִמְזמֹ֥ור ְלָדִו�ד׃ ַלְמַנֵצּ

֥יד ָהָרִק�יַע׃ ֥ה ָיָ֝ד֗יו ַמִגּ ב�ֹוד�ֵא֑ל ּו�ַמֲעֵש� ִר֥י� ְכּ ַמִ֗י� ְמ�ַסְפּ � ַהָשּ

�ַעת׃ ה�ָדּ ַ֝לְ֗יָלה ְיַחֶוּ ֣יַע� ֹאֶ֑מר ְוַלְ֥יָלה ְלּ יֹ֣ו� ְל֭יֹו� ַיִבּ

ָמ֥ע קֹוָל��׃ ִ֝ל֗י ִנְש� ָבִר֑י� ְבּ ֵא�י��ֹאֶ֭מר ְוֵא֣י� ְדּ

ֶה��׃ ��ֹאֶ֥הל ָבּ ֶ֗מש� ָש�� � יֶה֑� ַלֶ֝שּ ֗� ּוִבְקֵצ֣ה ֵתֵ֭בל ִמֵלּ ָכל�ָהָאֶ֨ר� ׀ ָיָ֘צ֤א ַקָוּ ְבּ

ִ֝גּבֹ֗ור ָלרּ֥ו� ֹא�ַרח׃ ֥יש� ְכּ תֹ֑ו ָיִש� ָפּ ָ֭חָת� יֵֹצ֣א ֵמח  ְוהּ֗וא ְכּ

תֹו׃ ֗ר ֵמ�ַחָמּ ַמִ֨י� ׀ מ�ֹוָצאֹ֗ו ּוְתקּוָפתֹ֥ו ַעל�ְקצֹוָת֑� ְוֵא֥י� ִנְ֝סָתּ � ִמְקֵצ֤ה ַהָשּ

�ִתי׃ ֥יַמת ֶפּ ֣יַבת ָנֶ֑פש� ֵעדּ֥ות ְיהָו֥ה ֶנֱ֝אָמָנ֗ה ַמְחִכּ ִ֭מיָמה ְמִש� ּתֹ֘וַר֤ת ְיהָו֣ה ְתּ

ָ֝ר֗ה ְמִאיַר֥ת ֵעיָנ�ִי�׃ ֵחי�ֵל֑ב ִמְצַו֥ת ְיהָו֥ה ָבּ ְמּ ִרי� ְמַש� ּקּ֘וֵד֤י ְיהָו֣ה ְיָ֭ש� ִפּ

�ו׃ ֵטי�ְיהָו֥ה ֱאֶמ֑ת ָצ�ְדקּ֥ו ַיְחָדּ ְפּ ִיְרַא֤ת ְיהָו֨ה ׀ ְטהֹוָרה֮ עֹוֶמֶ֪דת ָלַ֫ע֥ד ִמ�ְש�

ַב֗ש� ְוֹנֶ֣פת צּוִפ�י�׃ ֣ז ָר֑ב ּוְמתּוִק֥י� ִמְ֝דּ ָהב ּוִמַפּ ֱחָמִד֗י� ִמָ֭זּ ַה�ֶנּ

ְמָר֗� ֵעֶ֣קב ָר�ב׃ ָ֝ש� ֶה֑� ְבּ ָ� ִנְזָה֣ר ָבּ ���ַעְ֭בְדּ ַגּ

�ִני׃ רֹ֥ות ַנֵקּ ְסָתּ ִגיאֹ֥ות ִמ�י�ָיִב֑י� ִמ�ִנּ ְש�

ע ָר�ב׃ ַ֥ש�� ֗יִתי ִמֶפּ לּו�ִב֣י ָא֣ז ֵאיָת֑� ְוִ֝נֵקּ ָ֗� ַא�ל�ִיְמְש� ְ֬� ַעְבֶדּ ִד֨י� ׀ ֲחשֹ� ֤� ִמֵזּ ַגּ

֣י ְלָפֶנ֑יָ� ְי֝הָו֗ה צּוִר֥י ְוֹגֲאִל�י׃ ִי�ְהיּ֥ו ְלָרצֹ֨ו� ׀ ִאְמֵרי�ִפ֡י ְוֶהְגיֹ֣ו� ִלִבּ

תחנה חמישית



ירד דודי לגנו - כתובה לחג השבועות / ר' ישראל נג'ארה  
צפת, המאה ה-16

פיוט מופלא המתאר את פרטי הסכ� הנישואי� בי� הקב"ה לישראל בזיקה אל חג מת� תורה. 
לאחר שהשלמנו את כל מהל� התיקו�, אפשר לחדש את "ברית הנישואי�" עצמה.

מֹו ְש� גֹות ָבּ ָיַרד ּדֹוִדי ְלַגּנֹו ַלֲער 
לֹומֹו ת ְש� ַכּ ת ָנִדיב ְוִלְפרֹוש� ָעֶליָה ס  ס ִע� ַבּ ְלִהְתַעֵלּ

לֹֹמה ֶלְ� ְש� ה לֹו ַהֶמּ ְריֹו� ָעָש� ַאִפּ

יו ְוִרְכּבֹו י� ָנַטש� ּוָפָרָש� ָרִפי� ְואֹוַפִנּ ְש�
� ְמִסּבֹו ֶלת ֲאָהִבי� ָש� ֵדי ַאֶיּ ּוֵבי� ְש�

ְמַחת ִלּבֹו תֹו ּוְביֹו� ִש� ָנּ יֹו� ֲחת  ְבּ

י ִלְדִביר ְואּוָל� ִאי ִאִתּ ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ֹבּ
ל ֲהמֹוֵני ַמְעָלה ְוֵחיָל� י ְלַמֲעֵנְ� ֶאֱעזֹב ָכּ ִכּ

יְ� ִלי ְלעֹוָל� ִתּ ְוֵאַרְש�

יהּו ַמְעִתּ ְמַעת ּדֹוד ְש� ה ֶאת ִש� ָמּ ָאְמָרה ֲאי 
יהּו ְוַאֲהַבת עֹוָל� ֲאַהְבִתּ

יהּו יקֹות ִפּ ֵקִני ִמְנִש� � ִיָשּ

ֲחָנִי� ָתה ְמחֹוַלת ַהַמּ ה ִנְתַרְצּ ָפּ ְלח 
י� ִרּבֹוא ֲעִדי ֲעָדִיי� � ִשּ ַמע ָלְקָחה ִש� ה ְוִנְש� ּוְכֶנֶגד ַנֲעֶש�

ָרֵאל ֵמֶאֶר� ִמְצָרִי� ֵני ִיְש� י ְלֵצאת ְבּ ִליִש� � ֹחֶדש� ַהְשּ ַבּ

ִסיָני י� ִע� ַע� זּו ָקָנה ְבּ ר ַאִמּ ֶש� ַוְיִהי ַהֶקּ
ָאְזֵני ֲהמֹוָני ְקָנה ְוֶהָחתּו� ֶאְקָרא ְבּ ְוֵאת ֵסֶפר ַהִמּ

תּוָבה ְלָפָני ה ִהיא ְכּ ִהֵנּ

ָו� ְתּ ְש� ְכָתב ַהִנּ ּו� ִבּ יד ֶאת ָהָרש� ת ַאִגּ ָבּ � י ַבַשּ � ִשּ ִש� ְבּ
� ָוּ יֹו� ְלַהְנִחיל אֹוֲהָביו ּתֹוָרה ֵאל ַחי ִנְתַכּ

ה ָיִמי� ְלֹחֶדש� ִסיָו� � ָשּ ִש�

ִעיר ֵאל ֶנְעָל� � א ְוָזַרח ִמֵשּ יַני ָבּ יֹו� ִמִסּ ְבּ
� ָלּ אָר� ַעל ַמְלֵכי גֹוִי� כ ּ הֹוִפיַע ֵמַהר ָפּ

ש� ִלְבִריַאת עֹוָל� ִעי� ָוֵש� ע ֵמאֹות ְוַאְרָבּ ִי� ְוַאְרַבּ ַנת ַאְלַפּ ְש� ִבּ

פּוצֹוֶתיָה ָכל ְתּ ָאנּו מֹוִני� ּוְקַהל ֲעָדִתי ְבּ ְלִמְנָי� ֶש�
יֹוֶתיָה ַיד ֵאל ִנְתלּו ָאְש� זּו ְבּ ָאֶר� ַהֵלּ ה ָבּ ֹפּ

י� ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה י הּוא ַעל ַיִמּ ִכּ
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ִרי� ּוְנִגיד ְנִגיִדי� ר ָש� ֵאיְ� ֶהָחָת� ַש�
יב ְיִחיִדי� ָחד הּוא מֹוִש� ָיִחיד ּוְמי 

י� ּלֹו ַמֲחַמִדּ י� ְוכ  ִקּ ִחּכֹו ַמְמַתּ

ת ַמֲעלֹות ת ַרַבּ ָאַמר ַלְיָקָרה ּוְנִעיָמה ַהַבּ
תּולֹות י� ְוַהְבּ ִש� ל ַהָנּ ֵעיָניו ִמכֹּ ָאה ֵח� ְבּ ָנְש�
לֹות ְדָגּ ִנּ ה ַכּ ָמּ ה ֲאי  ַחָמּ ָרה ַכּ ָבָנה ָבּ ָיָפה ַכְלּ

ְהִיי ִלי ַוֲאִני ֵאַלִיְ� ְלגֹוֵאל י� ִתּ ָיִמי� ַרִבּ
ָהב ַעל ַיד ְיקּוִתיֵאל קּוִדי� ֶנֱחָמִדי� ִמָזּ י ָלְ� ְפּ ַלְחִתּ ה ָש� ִהֵנּ

ָרֵאל ה ְוִיְש� ַדת ֹמֶש� ֱהִוי ִלי ְלִאְנּתּו ְכּ

ה ַוֲאָנא אֹוִקיר ְוֵאזּו� ָיִתיִכי ַוֲאַכֶסּ
ה ְ� ְלִמְסּתֹור ּוְלַמֲחֶסה ְוִלְמַכֶסּ י ֶאְהֶיה ִעָמּ ִכּ

א ֵסּ ֶחֶסד ִכּ ְוהּוַכ� ַבּ

תּוַלְיִכי ִויִהיְבָנא ֵליִכי ֹמַהר ְבּ
ְחִיי ַאְתּ ּוָבַנְיִכי י� ִתּ ּתֹוַרת ָחָכ� ְמקֹור ַחִיּ

ְיִכי ַחת ַחָיּ � ֲחלּוָאְיִכי ַהּגֹוֵאל ִמַשּ ָהרֹוֵפא ְלָכל ַתּ

ְלָתא ָדא ַוֲהַות ֵליּה ְלִאְנּתּו ּוְצִביַאת ַכּ
תּו ֹות ָש� יֵניֶה� ש� י� ֵבּ ר ַאִמּ ּוְבִרית עֹוָל� ְלֶקֶש�

תּו ֹבּ יֹוָמ� ָוַלְיָלה לֹא ִיְש�

ָתּה ָבּ ת  ר ְכּ ּוְצִבי ֲחָתָנא ְדָנא ְוהֹוִסי� ַעל ִעַקּ
אֹוַרְיָתא ש� ְבּ ְלִמיד ָוִתיק ָעִתיד ְלַחֵדּ ַתּ � ַמה ֶשּ

א ָדה ְותֹוֶסְפָתּ ְוִסְפָרא ְוִסְפֵרי ְוַאָגּ

ּו� ה ֵמֶה� לֹא ְיִמיש� � ְרַמ"ח ִמְצֹות ֲעֵש� ְקָדּ תֹוַרת מ  י� ָלּה ְבּ ִהְקִדּ
ּו� י אֹוָת� יֹו� יֹו� ִיְדרֹוש� ִכּ

ּו� ר ַיֲעש� ה ֲאֶש� ֲעֶש� ֶרְ� ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהַמּ ֶאת ַהֶדּ

ּו ש� ה ִנְקָדּ ָחר ִמְצֹות לֹא ַתֲעֶש� תֹוַרת ְמא  ַתב ָלּה ְבּ ְועֹוד ָכּ
ּו ש� ה ָפּ � י� ַוֲחִמָשּ � ִשּ לֹש� ֵמאֹות ְוִש� ְלִמְנַי� ְש�

ּו ר לֹא ֵיָעש� י� ֲאֶש� ַמֲעִש�

ָתא ָדא ַלֲעלֹות ְוֵלָראֹות ְלּ ְוָדא ְנדּוְנָיא ְדַהְנֵעַלת ֵליּה ַכּ
ְפָלאֹות ֵמֵאת ָאִביָה ֲאדֹו� ַהִנּ

מֹוַע ְוֵעיַנִי� ִלְראֹות ֵלב ָלַדַעת ְוָאְזַנִי� ִלְש�

בֹוָד� ה ּוְנדּוְנָיא ְוֵחֶקר ְכּ ָבּ ת  י� ְכּ ל ֵבּ ִנְמָצא ָסְ� ַהֹכּ
� ְקָדּ ָחר ּומ  ְותֹוֶסֶפת ּוְמא 

ל ָהָאָד� י ֶזה ָכּ מֹור ִכּ ֶאת ָהֱאלִֹהי� ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְש�

ָרֵאל ַע� ּגֹוָרלֹו ְוָרָצה ֶהָחָת� ְלַזּכֹות ֶאת ִיְש�
ֶוּה לֹו ְפִרי ְיַש� ּוְלַהֲעלֹות ְנָכִסי� ֵאּלּו ִבּ

ֲחתּו לֹו ְוִא� הֹוִתירּו הֹוִתירּו לֹו ֲחתּו ִפּ ִא� ִפּ ֶש�

ה ָבּ ת  ַטר ְכּ ל ָעָליו ֶהָחָת� ַאֲחָריּות ְש� ְוִקֵבּ
ּה ה ָבּ ַפר ֲאַרג ִנְכִסי� ִאיש� לֹא ֶיְהֶנּ ל ְש� ָרָעא ִמכֹּ ְלִאְתְפּ

ה ָמַח� רֹאש� ַעל ֶאֶר� ַרָבּ

ְכָתב ֶנֶאְספּו ָאסֹו� ל ִבּ ָנִאי� ָנִאי� ַהכֹּ לּו ַתְרֵויהֹו� ְתּ ְוִקְבּ
ר ִיְכסֹו� ֲאֶש� ל ֶאָחד ֵמֶה� ַכּ ָכּ

י� ֵמרֹאש� ְוַעד סֹו� ית ִדּ ָנֵאי ֵבּ ְתּ

יֶטיָה ְכִש� ל ַתּ ה ָיֶדיָה לֹו ְוָעָליו ָכּ ַמֲעֶש�
ּוְ� ָעֶליָה ל ֶחֶסד ָמש� ּה ּוַבּיֹו� חּוט ֶש� ירֹה ִעָמּ ְיָלה ִש� ַלּ ַבּ

יָה ָעִרי� ַמֲעֶש� ְש� ִרי ָיֶדיָה ִויַהֲללּוָה ַבּ נּו ָלּה ִמְפּ ְתּ

ת ָוִדי� ַעל לּוַח ֲחרּוָתה ִמְנַהג ָדּ ה ְכּ � ָשּ ְוַהְיר 
יִקי� ַעִי� לֹא ָרָאָתה ִדּ פּוָנה ַלַצּ ִמּטֹוָבה ַהְצּ

נּו אֹוָתּה ָעלֹה ַנֲעֶלה ְוָיַרְש�

ֶקֶר� ָזִוית ְמעֹוָנּה יָרה ּתֹוָרה ְבּ ְוַהִדּ
ּה ל ָהרֹוֶצה ִלּטֹול ִיּטֹול ַסֲחָרּה ְוֶאְתַנָנּ כֹּ

ָנה ר ַמָתּ ְדָבּ ּוִמִמּ

לֹוזֹות ה ַאֶחֶרת ָעֶליָה ִמַיְלֵדי ָנְכִרי� ַהְנּ � א ִאָשּ א ִיָש� לֹּ ְוֶש�
ב ּוֶבָחזֹות ֵלּ י� ַבּ ק ְואֹוָתּה ָיִש� ּוִעי� ִיְדַבּ ֲעש� ַבת ַש� י ִא� ְבּ ִכּ

ָחה זֹאת ָקּ י ֵמִאיש� ל  ה ִכּ ֵרא ִאָש� ְלזֹאת ִיָקּ

לּות � ַעס ְוִהְתַרְשּ ה ִמּתֹוְ� ַכּ א ַיִניֶחָנּ לֹּ ְוֶש�
ּה ֶלֶח� ַעְצלּות ְולֹא יֹאַכל ִעָמּ

ִסְכלּות ָחְכָמה ְוֶלֱאחֹוז ְבּ נֹוֵהג ְבּ

ה ְולֹא ִיְמּכֹור ֵלי ֶחְמָדּ � ְכּ ֵכּ א ְיַמְש� לֹּ ְוֶש�
ִמיד ִיְזּכֹור ַאְ� ְלַהְרּבֹות ְסָפִרי� ָתּ

ְמּכֹור ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל ִתּ

י� ְנִתיבֹו לֹא ֵיֵצא ְלָמקֹו� ָרחֹוק אֹו ַבָי� ָיִש� ְוֶש�
ח ֶנֶגד ִלּבֹו ָנּ י ִא� ֵסֶפר ּתֹוָרה מ  ִכּ

ְוָהְיָתה ִעמֹו ְוָקָרא בֹו

ִמי� ִריִרי� ְוַקָיּ לּו ְש� ָנִאי� ַהָלּ ְוָכל ַהְתּ
ִמי� ַחק ִנְרָש� � ַשּ ַמִי� ַבּ � ְצָבא ַהָשּ ִכּ

ַלֲעֵדי ַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמי�

ָבר ַלֲהמֹונֹו ל ָדּ ע ֶהָחָת� ְלַקֵי� ָכּ ַבּ ְוִנְש�
י ְרצֹונֹו ּוְלַהְנִחיל ֵיש� ְלאֹוֲהָביו ּוְלעֹוֵש�

יִמינֹו ע ֲאדָֹני ִבּ ַבּ ִנְש�

ה � ְוָקָנה ֶהָחָת� ִקְנָיִני� ֲחִמָשּ
ה ה ְמֹאָרָש� ָלּ ּוֵמֶה� ּתֹוָרה ּוְתעּוָדה ּוְסג 

ה ְוהֹוִציא ֶאת ָהֶאֶב� ָהרֹאָש�

ְרָי� ָמחּו ְויֹאְכלּו ֶאת ִפּ יִקי� ְוִיְש� ִיְראּו ַצִדּ
י ָי� ּה ּוְרָחָבה ִמִנּ ה ֵמֶאֶר� ִמָדּ ָכּ ְתעּוָדה ֲאר  ִבּ

ִריר ּוָבִריר ְוַקָי� ל ָש� ְוַהכֹּ

ֶמֶר� ָרֵאל ְבּ ִיְש� � ְבּ ַיֲעקֹב ְותֹוָרה ָש� ַוָיֶק� ֵעדּות ְבּ
ֶר� ֵדֶריָה ֵמֵאי� ּפֹוֵר� ֶפּ ְוָאַמר ְלָהִקי� ְגּ

ַמִי� ְוֵאת ָהָאֶר� � ְוָאִעיָדה ִלי ֵעִדי� ֶנֱאָמִני� ֵאת ַהָשּ

ה ְלָקָחּה לֹו ְלגֹוָרלֹו ָלּ ַמח ָחָת� ִע� ַכּ ִיְש�
ַבַעל ְנעּוֶריָה ְוֹתאַמר ְלַמֲהָללֹו ה ְבּ ָלּ ַמח ֵלב ַכּ ְוִיְש�

ָכה לֹו ָכּ ֵרי ָהָע� ֶש� ַאְש�
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פיוט מופלא המתאר את פרטי הסכ� הנישואי� בי� הקב"ה לישראל בזיקה אל חג מת� תורה. 
לאחר שהשלמנו את כל מהל� התיקו�, אפשר לחדש את "ברית הנישואי�" עצמה.

מֹו ְש� גֹות ָבּ ָיַרד ּדֹוִדי ְלַגּנֹו ַלֲער 
לֹומֹו ת ְש� ַכּ ת ָנִדיב ְוִלְפרֹוש� ָעֶליָה ס  ס ִע� ַבּ ְלִהְתַעֵלּ

לֹֹמה ֶלְ� ְש� ה לֹו ַהֶמּ ְריֹו� ָעָש� ַאִפּ

יו ְוִרְכּבֹו י� ָנַטש� ּוָפָרָש� ָרִפי� ְואֹוַפִנּ ְש�
� ְמִסּבֹו ֶלת ֲאָהִבי� ָש� ֵדי ַאֶיּ ּוֵבי� ְש�

ְמַחת ִלּבֹו תֹו ּוְביֹו� ִש� ָנּ יֹו� ֲחת  ְבּ

י ִלְדִביר ְואּוָל� ִאי ִאִתּ ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ֹבּ
ל ֲהמֹוֵני ַמְעָלה ְוֵחיָל� י ְלַמֲעֵנְ� ֶאֱעזֹב ָכּ ִכּ

יְ� ִלי ְלעֹוָל� ִתּ ְוֵאַרְש�

יהּו ַמְעִתּ ְמַעת ּדֹוד ְש� ה ֶאת ִש� ָמּ ָאְמָרה ֲאי 
יהּו ְוַאֲהַבת עֹוָל� ֲאַהְבִתּ

יהּו יקֹות ִפּ ֵקִני ִמְנִש� � ִיָשּ

ֲחָנִי� ָתה ְמחֹוַלת ַהַמּ ה ִנְתַרְצּ ָפּ ְלח 
י� ִרּבֹוא ֲעִדי ֲעָדִיי� � ִשּ ַמע ָלְקָחה ִש� ה ְוִנְש� ּוְכֶנֶגד ַנֲעֶש�

ָרֵאל ֵמֶאֶר� ִמְצָרִי� ֵני ִיְש� י ְלֵצאת ְבּ ִליִש� � ֹחֶדש� ַהְשּ ַבּ

ִסיָני י� ִע� ַע� זּו ָקָנה ְבּ ר ַאִמּ ֶש� ַוְיִהי ַהֶקּ
ָאְזֵני ֲהמֹוָני ְקָנה ְוֶהָחתּו� ֶאְקָרא ְבּ ְוֵאת ֵסֶפר ַהִמּ

תּוָבה ְלָפָני ה ִהיא ְכּ ִהֵנּ

ָו� ְתּ ְש� ְכָתב ַהִנּ ּו� ִבּ יד ֶאת ָהָרש� ת ַאִגּ ָבּ � י ַבַשּ � ִשּ ִש� ְבּ
� ָוּ יֹו� ְלַהְנִחיל אֹוֲהָביו ּתֹוָרה ֵאל ַחי ִנְתַכּ

ה ָיִמי� ְלֹחֶדש� ִסיָו� � ָשּ ִש�

ִעיר ֵאל ֶנְעָל� � א ְוָזַרח ִמֵשּ יַני ָבּ יֹו� ִמִסּ ְבּ
� ָלּ אָר� ַעל ַמְלֵכי גֹוִי� כ ּ הֹוִפיַע ֵמַהר ָפּ

ש� ִלְבִריַאת עֹוָל� ִעי� ָוֵש� ע ֵמאֹות ְוַאְרָבּ ִי� ְוַאְרַבּ ַנת ַאְלַפּ ְש� ִבּ

פּוצֹוֶתיָה ָכל ְתּ ָאנּו מֹוִני� ּוְקַהל ֲעָדִתי ְבּ ְלִמְנָי� ֶש�
יֹוֶתיָה ַיד ֵאל ִנְתלּו ָאְש� זּו ְבּ ָאֶר� ַהֵלּ ה ָבּ ֹפּ

י� ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה י הּוא ַעל ַיִמּ ִכּ

ִרי� ּוְנִגיד ְנִגיִדי� ר ָש� ֵאיְ� ֶהָחָת� ַש�
יב ְיִחיִדי� ָחד הּוא מֹוִש� ָיִחיד ּוְמי 

י� ּלֹו ַמֲחַמִדּ י� ְוכ  ִקּ ִחּכֹו ַמְמַתּ

ת ַמֲעלֹות ת ַרַבּ ָאַמר ַלְיָקָרה ּוְנִעיָמה ַהַבּ
תּולֹות י� ְוַהְבּ ִש� ל ַהָנּ ֵעיָניו ִמכֹּ ָאה ֵח� ְבּ ָנְש�
לֹות ְדָגּ ִנּ ה ַכּ ָמּ ה ֲאי  ַחָמּ ָרה ַכּ ָבָנה ָבּ ָיָפה ַכְלּ

ְהִיי ִלי ַוֲאִני ֵאַלִיְ� ְלגֹוֵאל י� ִתּ ָיִמי� ַרִבּ
ָהב ַעל ַיד ְיקּוִתיֵאל קּוִדי� ֶנֱחָמִדי� ִמָזּ י ָלְ� ְפּ ַלְחִתּ ה ָש� ִהֵנּ

ָרֵאל ה ְוִיְש� ַדת ֹמֶש� ֱהִוי ִלי ְלִאְנּתּו ְכּ

ה ַוֲאָנא אֹוִקיר ְוֵאזּו� ָיִתיִכי ַוֲאַכֶסּ
ה ְ� ְלִמְסּתֹור ּוְלַמֲחֶסה ְוִלְמַכֶסּ י ֶאְהֶיה ִעָמּ ִכּ

א ֵסּ ֶחֶסד ִכּ ְוהּוַכ� ַבּ

תּוַלְיִכי ִויִהיְבָנא ֵליִכי ֹמַהר ְבּ
ְחִיי ַאְתּ ּוָבַנְיִכי י� ִתּ ּתֹוַרת ָחָכ� ְמקֹור ַחִיּ

ְיִכי ַחת ַחָיּ � ֲחלּוָאְיִכי ַהּגֹוֵאל ִמַשּ ָהרֹוֵפא ְלָכל ַתּ

ְלָתא ָדא ַוֲהַות ֵליּה ְלִאְנּתּו ּוְצִביַאת ַכּ
תּו ֹות ָש� יֵניֶה� ש� י� ֵבּ ר ַאִמּ ּוְבִרית עֹוָל� ְלֶקֶש�

תּו ֹבּ יֹוָמ� ָוַלְיָלה לֹא ִיְש�

ָתּה ָבּ ת  ר ְכּ ּוְצִבי ֲחָתָנא ְדָנא ְוהֹוִסי� ַעל ִעַקּ
אֹוַרְיָתא ש� ְבּ ְלִמיד ָוִתיק ָעִתיד ְלַחֵדּ ַתּ � ַמה ֶשּ

א ָדה ְותֹוֶסְפָתּ ְוִסְפָרא ְוִסְפֵרי ְוַאָגּ

ּו� ה ֵמֶה� לֹא ְיִמיש� � ְרַמ"ח ִמְצֹות ֲעֵש� ְקָדּ תֹוַרת מ  י� ָלּה ְבּ ִהְקִדּ
ּו� י אֹוָת� יֹו� יֹו� ִיְדרֹוש� ִכּ

ּו� ר ַיֲעש� ה ֲאֶש� ֲעֶש� ֶרְ� ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהַמּ ֶאת ַהֶדּ

ּו ש� ה ִנְקָדּ ָחר ִמְצֹות לֹא ַתֲעֶש� תֹוַרת ְמא  ַתב ָלּה ְבּ ְועֹוד ָכּ
ּו ש� ה ָפּ � י� ַוֲחִמָשּ � ִשּ לֹש� ֵמאֹות ְוִש� ְלִמְנַי� ְש�

ּו ר לֹא ֵיָעש� י� ֲאֶש� ַמֲעִש�

ָתא ָדא ַלֲעלֹות ְוֵלָראֹות ְלּ ְוָדא ְנדּוְנָיא ְדַהְנֵעַלת ֵליּה ַכּ
ְפָלאֹות ֵמֵאת ָאִביָה ֲאדֹו� ַהִנּ

מֹוַע ְוֵעיַנִי� ִלְראֹות ֵלב ָלַדַעת ְוָאְזַנִי� ִלְש�

בֹוָד� ה ּוְנדּוְנָיא ְוֵחֶקר ְכּ ָבּ ת  י� ְכּ ל ֵבּ ִנְמָצא ָסְ� ַהֹכּ
� ְקָדּ ָחר ּומ  ְותֹוֶסֶפת ּוְמא 

ל ָהָאָד� י ֶזה ָכּ מֹור ִכּ ֶאת ָהֱאלִֹהי� ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְש�

ָרֵאל ַע� ּגֹוָרלֹו ְוָרָצה ֶהָחָת� ְלַזּכֹות ֶאת ִיְש�
ֶוּה לֹו ְפִרי ְיַש� ּוְלַהֲעלֹות ְנָכִסי� ֵאּלּו ִבּ

ֲחתּו לֹו ְוִא� הֹוִתירּו הֹוִתירּו לֹו ֲחתּו ִפּ ִא� ִפּ ֶש�

ה ָבּ ת  ַטר ְכּ ל ָעָליו ֶהָחָת� ַאֲחָריּות ְש� ְוִקֵבּ
ּה ה ָבּ ַפר ֲאַרג ִנְכִסי� ִאיש� לֹא ֶיְהֶנּ ל ְש� ָרָעא ִמכֹּ ְלִאְתְפּ

ה ָמַח� רֹאש� ַעל ֶאֶר� ַרָבּ

ְכָתב ֶנֶאְספּו ָאסֹו� ל ִבּ ָנִאי� ָנִאי� ַהכֹּ לּו ַתְרֵויהֹו� ְתּ ְוִקְבּ
ר ִיְכסֹו� ֲאֶש� ל ֶאָחד ֵמֶה� ַכּ ָכּ

י� ֵמרֹאש� ְוַעד סֹו� ית ִדּ ָנֵאי ֵבּ ְתּ

יֶטיָה ְכִש� ל ַתּ ה ָיֶדיָה לֹו ְוָעָליו ָכּ ַמֲעֶש�
ּוְ� ָעֶליָה ל ֶחֶסד ָמש� ּה ּוַבּיֹו� חּוט ֶש� ירֹה ִעָמּ ְיָלה ִש� ַלּ ַבּ

יָה ָעִרי� ַמֲעֶש� ְש� ִרי ָיֶדיָה ִויַהֲללּוָה ַבּ נּו ָלּה ִמְפּ ְתּ

ת ָוִדי� ַעל לּוַח ֲחרּוָתה ִמְנַהג ָדּ ה ְכּ � ָשּ ְוַהְיר 
יִקי� ַעִי� לֹא ָרָאָתה ִדּ פּוָנה ַלַצּ ִמּטֹוָבה ַהְצּ

נּו אֹוָתּה ָעלֹה ַנֲעֶלה ְוָיַרְש�

ֶקֶר� ָזִוית ְמעֹוָנּה יָרה ּתֹוָרה ְבּ ְוַהִדּ
ּה ל ָהרֹוֶצה ִלּטֹול ִיּטֹול ַסֲחָרּה ְוֶאְתַנָנּ כֹּ

ָנה ר ַמָתּ ְדָבּ ּוִמִמּ

לֹוזֹות ה ַאֶחֶרת ָעֶליָה ִמַיְלֵדי ָנְכִרי� ַהְנּ � א ִאָשּ א ִיָש� לֹּ ְוֶש�
ב ּוֶבָחזֹות ֵלּ י� ַבּ ק ְואֹוָתּה ָיִש� ּוִעי� ִיְדַבּ ֲעש� ַבת ַש� י ִא� ְבּ ִכּ

ָחה זֹאת ָקּ י ֵמִאיש� ל  ה ִכּ ֵרא ִאָש� ְלזֹאת ִיָקּ

לּות � ַעס ְוִהְתַרְשּ ה ִמּתֹוְ� ַכּ א ַיִניֶחָנּ לֹּ ְוֶש�
ּה ֶלֶח� ַעְצלּות ְולֹא יֹאַכל ִעָמּ

ִסְכלּות ָחְכָמה ְוֶלֱאחֹוז ְבּ נֹוֵהג ְבּ

ה ְולֹא ִיְמּכֹור ֵלי ֶחְמָדּ � ְכּ ֵכּ א ְיַמְש� לֹּ ְוֶש�
ִמיד ִיְזּכֹור ַאְ� ְלַהְרּבֹות ְסָפִרי� ָתּ

ְמּכֹור ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל ִתּ

י� ְנִתיבֹו לֹא ֵיֵצא ְלָמקֹו� ָרחֹוק אֹו ַבָי� ָיִש� ְוֶש�
ח ֶנֶגד ִלּבֹו ָנּ י ִא� ֵסֶפר ּתֹוָרה מ  ִכּ

ְוָהְיָתה ִעמֹו ְוָקָרא בֹו

ִמי� ִריִרי� ְוַקָיּ לּו ְש� ָנִאי� ַהָלּ ְוָכל ַהְתּ
ִמי� ַחק ִנְרָש� � ַשּ ַמִי� ַבּ � ְצָבא ַהָשּ ִכּ

ַלֲעֵדי ַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמי�

ָבר ַלֲהמֹונֹו ל ָדּ ע ֶהָחָת� ְלַקֵי� ָכּ ַבּ ְוִנְש�
י ְרצֹונֹו ּוְלַהְנִחיל ֵיש� ְלאֹוֲהָביו ּוְלעֹוֵש�

יִמינֹו ע ֲאדָֹני ִבּ ַבּ ִנְש�

ה � ְוָקָנה ֶהָחָת� ִקְנָיִני� ֲחִמָשּ
ה ה ְמֹאָרָש� ָלּ ּוֵמֶה� ּתֹוָרה ּוְתעּוָדה ּוְסג 

ה ְוהֹוִציא ֶאת ָהֶאֶב� ָהרֹאָש�

ְרָי� ָמחּו ְויֹאְכלּו ֶאת ִפּ יִקי� ְוִיְש� ִיְראּו ַצִדּ
י ָי� ּה ּוְרָחָבה ִמִנּ ה ֵמֶאֶר� ִמָדּ ָכּ ְתעּוָדה ֲאר  ִבּ

ִריר ּוָבִריר ְוַקָי� ל ָש� ְוַהכֹּ

ֶמֶר� ָרֵאל ְבּ ִיְש� � ְבּ ַיֲעקֹב ְותֹוָרה ָש� ַוָיֶק� ֵעדּות ְבּ
ֶר� ֵדֶריָה ֵמֵאי� ּפֹוֵר� ֶפּ ְוָאַמר ְלָהִקי� ְגּ

ַמִי� ְוֵאת ָהָאֶר� � ְוָאִעיָדה ִלי ֵעִדי� ֶנֱאָמִני� ֵאת ַהָשּ

ה ְלָקָחּה לֹו ְלגֹוָרלֹו ָלּ ַמח ָחָת� ִע� ַכּ ִיְש�
ַבַעל ְנעּוֶריָה ְוֹתאַמר ְלַמֲהָללֹו ה ְבּ ָלּ ַמח ֵלב ַכּ ְוִיְש�

ָכה לֹו ָכּ ֵרי ָהָע� ֶש� ַאְש�



ידיד נפש / ר' אלעזר אזכרי   
צפת, המאה ה-16

הפיוט המוכר, שנכתב כבקשה על הייחוד וחשק האהבה, התקבל בכל 
קהילות ישראל, והוא מושר ברגעי� מיוחדי� של חיבור: קבלת שבת, 

שירת הבקשות, אשמורת הבוקר, ובמסורות רבות הוא ג� חות� את 
תיקו� ליל שבועות. 

ְ� ֶאל ְרצֹוָנְ� ְ� ַעְבָדּ יְִדיד ֶנֶפש� ָאב ָהַרֲחָמ� ְמשֹ�
ֲחֶוה מּול ֲהָדָרְ� ַתּ ל ִיְש� מֹו ַאָיּ ְ� ְכּ ָירּו� ַעְבָדּ
ֶפת צּו� ְוָכל ַטַע� י ֶיֱעַרב לֹו ְיִדידּוָתְ� ִמֹנּ ִכּ

י חֹוַלת ַאֲהָבָתְ� ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָל� ַנְפִש�
ַהְראֹות ָלּה ֹנַע� ִזיָוְ� א ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה ְבּ ָאָנּ

ְפַחת עֹוָל� א ְוָהְיָתה ָלְ� ִש� ק ְוִתְתַרֵפּ ְתַחֵזּ ָאז ִתּ

� אֹוֲהָבְ� ָוִתיק ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָ� ְוחּוָסה ָנא ַעל ֶבּ
�ְ ָזּ ִתְפֶאֶרת ע  ה ִנְכסֹ� ִנְכַס� ִלְראֹות ְבּ י ֶזה ַכֶמּ ִכּ

� ְתַעָלּ א ְוַאל ִתּ ה ָנּ י חּוָש� א ֵאִלי ַמְחַמד ִלִבּ ָאָנּ

לֹוָמְ� ת ְש� ַכּ ֶלה ָנא ּוְפרֹש� ָחִביב ָעַלי ֶאת ס  ִהָגּ
ְמָחה ָבְ� בֹוָדְ� ָנִגיָלה ְוִנְש� ִאיר ֶאֶר� ִמְכּ ָתּ

יֵמי עֹוָל� ִני ִכּ י ָבא מֹוֵעד ְוָחֵנּ ַמֵהר ָאהּוב ִכּ

חג שבועות שמח
מצוות "הזמנה לפיוט"
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