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אביב 
אריאנה הרן

בוקר אחד התעוררנו ופשוט ידענו - אביב. 
תופפוהו סנדלי הילדים בחוצות, 

שרוהו הכבסים המתייבשים ברוח הקלילה, 
אמרוהו פרחי השזיף המלבלב ממול. 

בוקר התעוררנו ותמהנו - כבר אביב?
ואנו, המתלבטים בין העונות המתחלפות, 

איש לא שאל אותנו אם עינינו נכונות לקדם את זיוה המשכר של 
השמש, 

אם ליבנו פתוח לאהבות חדשות,
אם יש בנו הכוח לקלוט את כל השפע הזה הניתך עלינו פתאום

פשוט, בוקר אחד התעוררנו והנה – אביב.    
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c

 "אז ירננו כל עצי יער" - 
ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע

עינט קרמר וישראל גלון

"אמר רב יהודה: האי מאן דנפיק ביומי ניסן ]=זה שיוצא 
בימי ניסן[ וחזי אילני דקא מלבלבי ]=ורואה אילנות 

מלבלבים[, אומר 'ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא 
בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם". 

)ברכות מג, ע"ב(

חודש ניסן, חודש החירות, הוא גם "חודש האביב" – חודש שבו הטבע מתעורר לאחר 
תרדמת החורף ופורח בגוונים מרהיבים ומשובבי לב. 

בשעה זו, כשהאדם רואה לראשונה עצי פרי בפריחתם, נאמרת "ברכת האילנות" – 
ברכה המודה לקב"ה על התחדשות עולם הטבע. אנו מודים לה' על לבלוב האילנות: 

על הפרח – השלב הראשון ביצירת הפרי, על הבריות הטובות – החרקים הדואגים 
להאבקה, על  טוב האילנות – המהנים אותנו בפרי, בנוי, בקליטת פחמן דו חמצני, 

ובצל, ועל היופי – כן, על יופייה של הבריאה המתחדשת מדי שנה ומרחיבה את הלב 
ואת הנפש. כדברי הרב עוזי קלכהיים זצ"ל :

"לאחר חורף רטוב וסגרירי, אחרי ששבו העבים אחר הגשם, מתייצבת לפנינו חמה 
של ניסן. בזיו פניה המאירות והמחייכות ובקרניה החמות והמלטפות, מבשרת לנו על 

ימי האביב הקרבים ובאים. ולעומתה נענית האדמה ומתחממת ומוציאה צמחייה, 
ומתעטפים האילנות בלבושם האביבי הירוק, אחר שהיו מושלכים חשופים כל החורף 

לקור ולגשמים. ובתרועת אביב עונים האילנות, בפריחות ובריחות הממלאים חללו של 
עולם. גם אנו כבני אדם זוכים באותה עת לעדנה מיוחדת, ופינו מתמלא שירה בברכת 
האילנות- ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות 

טובות ואילנות טובות.."  

ברכת האילנות שתיקנו חז"ל מעידה על יחסם של חז"ל לטבע, לצומח ולעונות השנה, 
על התבוננותם המעמיקה בתופעות אלו, ועל רצונם שהאדם יכילם כחלק מהווייתו. 

בעולמנו המתועש, שבו רבים מאיתנו שבויים במעגל העשייה ולא זוכים לחוות את 
עולם הטבע בשגרה, שולחת אותנו ברכת האילנות באופן אקטיבי אל החוץ בקרבת 

הבית, למצוא שני אילנות מלבלבים, להתבונן בנחת ביופיים, להשתכר מריחם וליהנות 
מזרימת החיים הרוויים בהתחדשות מתמדת. 

היטיב לבטא זאת אמוץ כהן בספרו "עונות השנה" :
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"הכול מסביב פורח. שטחים  רחבים בארץ מכוסים פרחים מפרחים שונים ואין תמה 
שהאוויר מתבשם וריחות נודפים מכל עבר, מה שמשווה לארץ ארשת של חג. יותר 

מבכל עונה נאים העצים באביב, שעה שהם מתכסים שפע פרחים. ובייחוד כשהפריחה 
קודמת ללבלוב, כגון בשקד, ובאפרסק, ובמישמש ובאגס. אין לך מראה חגיגי יותר 
מנוף של אילן הטובל בשפע ציצים זכים מלובן או מגוונים בוורוד. ענפים שהיו עד 

עתה קפואים וחדלי חיים, מתעטפים פרחים חיים רעננים, צפופים ודחוקים עד אפס 
מקום..." 

השנה, שנת השמיטה, שבה אנו משמטים את הקרקע -  לא נוטעים ולא זורעים- יש 
מקום לשים דגש מיוחד על ברכת האילנות, המחזקת בלבנו את  אהבת ארצנו והכרת 

הטוב. זוהי הזדמנות נפלאה לצאת עם בני המשפחה והקהילה לחצרות, למטעים או 
לגינות הקהילתיות בערים, ליהנות מפריחת האביב של עצי הפרי והנוי ולברך ברוב עם 

את ברכת האילנות על פריחת עצי פרי בחודש ניסן.
ָבעוֹת ִיְפְצחּו  לוֹם ּתּוָבלּון, ֶהָהִרים ְוַהגְּ י ְבשְִׂמָחה ֵתֵצאּו ּוְבשָׁ יהי רצון ויתקיים בנו "כִּ

ה ְוָכל ֲעֵצי ַהשֶָּׂדה ִיְמֲחאּו ָכף". )ישעיהו נה, יב( ִלְפֵניֶכם ִרנָּ

ישראל גלון, משרד החקלאות
עינט קרמר, טבע עברי

על תרומת העצים לאדם ולסביבה והגנה עליהם באתר יחידת פקיד היערות 
www.moag.gov.il/trees

רעיונות ללימוד בית מדרשי בנושא ברכת האילנות וחודש ניסן – באתר טבע 
www.tevaivri.org.il עברי
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סדר ברכת האילנות
יש הנוהגים לפתוח בקריאת פרקי תהלים בסדר זה :

תהילים מזמור כט א  ִמְזמֹור ְלָדִוד:  ָהבּו ַלה' ְּבֵני ֵאִלים ָהבּו ַלה' ָּכבֹוד ָוֹעז.
ג  קֹול ה' ַעל ַהָּמִים ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים ה' ַעל-ַמִים ַרִּבים.

ד  קול ה' ַּבֹּכַח קֹול ה' ֶּבָהָדר.
ה  קֹול ה' ֹׁשֵבר ֲאָרִזים  ַוְיַׁשֵּבר ה' ֶאת ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון.
ו  ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוִׂשְרֹין ְּכמֹו ֶבן-ְרֵאִמים.

ז  קֹול ה' ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש.
ח  קֹול ה' ָיִחיל ִמְדָּבר ָיִחיל ה' ִמְדַּבר ָקֵדׁש.

ט  קֹול ה' ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות  ַוֶּיֱחֹׂשף ְיָערֹותְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד.
י  ה' ַלַּמּבּול ָיָׁשב ַוֵּיֶׁשב ה' ֶמֶלְך ְלעֹוָלם.

יא  ה' ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום.

תהילים מזמור קכו א  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ה' ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים.
ב  ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה. ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ה' ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה.

ג  ִהְגִּדיל ה' ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים.
ד  ׁשּוָבה ה' ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב.

ה  ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה  ְּבִרָּנה ִיְקֹצרּו.
ו  ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנֵׂשא ֶמֶׁשְך-ַהָּזַרע, ֹּבא-ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלֹּמָתיו.

תהילים מזמור קמח א  ַהְללּו-ָיּה: ַהְללּו ֶאת-ה' ִמן-ַהָּׁשַמִים ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמים.
ב  ַהְללּוהּו ָכל-ַמְלָאָכיו ַהְללּוהּו ָּכל-ְצָבָאו.

ג  ַהְללּוהּו  ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ַהְללּוהּו ָּכל-ּכֹוְכֵבי אֹור.
ד  ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים ְוַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ַהָּׁשָמִים.

ה  ְיַהְללּו  ֶאת-ֵׁשם ה' ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו.
ו  ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם  ָחק-ָנַתן ְוֹלא ַיֲעבֹור.

ז  ַהְללּו ֶאת ה' ִמן-ָהָאֶרץ ַּתִּניִנים ְוָכל ְּתֹהומֹות.
ח  ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור רּוַח ְסָעָרה ֹעָׂשה ְדָברֹו.

ט  ֶהָהִרים ְוָכל-ְּגָבעֹות  ֵעץ ְּפִרי ְוָכל-ֲאָרִזים.
י  ַהַחָּיה ְוָכל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף.

יא  ַמְלֵכי-ֶאֶרץ  ְוָכל ְלֻאִּמים ָׂשִרים ְוָכל-ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ.
יב  ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולֹות ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים.

יג  ְיַהְללו ֶאת-ֵׁשם ה' ִּכי-ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו. הֹודו ַעל-ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים.
יד  ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמו ְּתִהָּלה ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקֹרבֹו

     ַהְללּו-ָיּה.

תהילים מזמור קכב א  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות  ְלָדִוד: ָׂשַמְחִּתי ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית ה' ֵנֵלְך.
ם. ב  ֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ִּבְׁשָעַרִיְך ְירּוָׁשלִָ

ם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו. ג  ְירּוָׁשלִַ
ד  ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי-ָיּה ֵעדּות ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹהדֹות ְלֵׁשם ה'.

ה  ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט  ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוד.
ם ִיְׁשָליּו, ֹאֲהָבִיְך. ו  ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום ְירּוָׁשלִָ

ז  ְיִהי-ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך.
ח  ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך.

ט  ְלַמַען  ֵּבית ה' ֱא-ֹלקינּו   ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך.
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טוב לומר נוסח ה"לשם יחוד" שכתב הבן איש חי  )נהוג בעיקר בעדות המזרח(:

ְלֵשׁם ִיחּוד ֻקְדָשׁא ְבִּריְך הּוא ּוְשִכיְנֵתּּה, ִבְּדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵשׁם 
אֹות יּו"ד אֹות ֵה"א ְבּאֹות ָוא"ו אֹות ֵה"א, ְבִּיחּוָדא ְשִׁלים ְבֵּשׁם ָכּל־ִיְשָׂרֵאל, ּוְבֵשׁם ּכל־
ַהְנָּפׁשֹות, רּוחֹות ּוְנָשׁמֹות, ַהִמְּתַיֲחִסים ֶאל ָשְׁרֵשׁי ַנְפֵשׁנּו רּוֵחנּו וִנְשָׁמֵתנּו ּוַמְלּבּוֵשׁיֶהם 

ְוַהְקּרֹוִבים ָלֶהם, ֶשִׁמְּכָּללּות ֲאִצילּות ְבִּריָאה ְיִציָרה ֲעִשָׂיּה, ּוִמָכּל־ִפְּרֵטי ֲאִצילּות ְבִּריָאה 
ְיִציָרה ֲעִשָׂיּה, ֲהֵרי ֲאַנְחנּו מּוָכִנים ּוְמֻזָמִּנים ְלַקֵיּם ִמְצַות ַהְבָּרָכה ֶשִׁתְּקנּו ֲחָכִמים ַז"ל ַעל 

ְרִאַיּת ִאיָלֵני ִדְמַלְבְלֵבי, ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ה' ֱא-ֹלקינּו ֵואֹלקי ֲאבֹוֵתינּו, ְכִּאּלּו ִכַּוְּננּו ּבָכל־
ְראּויֹות ְלַכֵוּן ַבְּבָּרָכה ַהֹזּאת ְוסֹודֹוֶתיָה, ְוִתְהֶיה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶבֶּלת ּוְרצּוָיה ְלָפֶניָך  ַהַכָּוּנֹות הָֽ
ְבָּרָכה זֹו, ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ַעל ָיָדּה ָכּל־ִניצֹוֵצי ַהְקֻּדָשּׁה ַהְמֹּעָרִבים ַבּּצֹוֵמַח, ְוָכל־ְנָפׁשֹות, 
רּוחֹות ּוְנָשׁמֹות, ַהְמֻגְלָגּלֹות ּבֹו. ְוַאָתּה ָהֵאל ְבִּמַדּת טּובָך, ּוְבַחְסּדָך ַהָגּדֹול ָתִּאיר ָלֶהם 

ְרֵכם ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך, ָתִּמיד ְגְּמֵלם. ְבּאֹור ָפֶּניָך, ְוַתְשִׁלים ֵבּרּוָרם ְוִתּקּוָנם. ָבּֽ
ִויִהי ָרצֹון ִמְלָּפֶניָך ה' ֱא-ֹלקינּו ֵואֹלקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִׁבְּזכּות ַהְבָּרָכה ַהזֹּאת ֲאֶשׁר ְנָבֵרְך יֻקַיּם 

ָבּנּו ַמֲאַמר: "ְרֵאה ֵריַח ְבִּני ְכֵּריַח ָשֶׂדה ֲאֶשׁר ֵבְּרכֹו ה' ", ּוְנַקֵבּל ֶשַׁפע ֶעֶשׂר ַהְבָּרכֹות, 
ַכָּכּתּוב: "ְוִיֶתּן־ְלָך ָהֱאֹלקים ִמַטּל ַהָשַּׁמִים )חכמה( ּוִמְשַׁמֵנּי ָהָאֶרץ )בינה(, ְוֹרב ָדָּגן )דעת( 

ְוִתיֹרׁש )חסד(: ַיַעְבדּוָך ַעִמּים )גבורה( ְוִיְשַׁתֲּחוּו ְלָך ְלֻאִמּים )תפארת( ֱהֵוה ְגִביר )נצח( 
ְלַאֶחיָך )הוד( ְוִיְשַׁתֲּחּוּו ְלָך ְבֵּני ִאֶמָּך )יסוד(, ֹאְרֶריָך ָארּור ּוְמָבְרֶכיָך ָבּרּוְך" )ַמְלכּות(: ִיְהיּו 

ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּי ְלָפֶניָך, ה' צּוִרי ְוֹגֲאִלי.

ִויִהי ֹנַעם ה' ֱא-ֹלקינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו.

c

c
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ברכת אילנות נוסח אשכנז:
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱא ֹלקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ָדָבר ּוָבָרא בֹו ְּבִריֹות 

טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹוִבים ְלַהּנֹות ָּבֶהם ְּבֵני ָאָדם 

ברכת האילנות נוסח ספרד:
ָבּרּוְך ַאָתּה ה' ֱא-ֹלקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶשֹּׁלא ִחֵסּר ְבּעֹוָלמֹו ְכּלּום ּוָבָרא בֹו 

ְבִּריֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵלָהנֹות ָבֶּהם ְבֵּני ָאָדם

ואחרי הברכה נוהגים לומר בקשה זו:
ְיִהי ָרצֹון ִמְלָּפֶניָך ה' ֱא-ֹלקינּו ֵואֹלקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשַׁתֲּעֵלנּו ְבִּשְׂמָחה ְלַאְרֵצנּו, ְוִתָטֵּענּו 

ִבְּגבּוֵלנּו, ְוָשׁם ְנַקֵיּם ִמְצַות ְתּרּומֹות ּוַמַעְשׂרֹות וָכל־ִמְצֹות ַהְתּלּויֹות ָבָּאֶרץ ֲאֶשׁר ִהְנַחְלָתּ 
ַלֲאבֹוֵתינּו ִהיא ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש, "ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים, ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים ַבִּבְּקָעה 
ּוָבָהר: ֶאֶרץ ִחָטּה ּוְשֹׂעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון, ֶאֶרץ־ֵזית ֶשֶׁמן ּוְדָבׁש", ַכֲּאֶשׁר ִצִוּיָתנּו 

ָנּא ה' ְלַמַען ִשְׁמָך ַהָגּדֹול, ַהְגֵדּל ַחְסְדָּך ִעָמּנּו ְוַקֵיּם ָלנּו  ְתָך ַעל־יֵדי ֹמֶשׁה ַעְבֶדָּך: אָֽ ּבתֹורָֽ
ֶאת־ַהָדָּבר ֲאֶשׁר ִהְבַטְחָתּנּו ַעל־יֵדי ֹמֶשׁה ַעְבֶדָּך: "ְוָנַתִתּי ִגְשֵׁמיֶכם ְבִּעָתּם, ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ 
ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהָשֶּׂדה ִיֵתּן ִפְּריֹו: ְוִהִשּׂיג ָלֶכם ַדִּיׁש ֶאת־ָבִּציר ּוָבִציר ַיִשּׂיג ֶאת־ָזַרע, ַוֲאַכְלֶתּם 
ַלְחְמֶכם ָלשַֹׂבע ִויַשְׁבֶתּם ָלֶבַטח ְבַּאְרְצֶכם": ְוַקֵיּם ָבּנּו ֶאת־ַהָדָּבר ֲאֶשׁר ִהְבַטְחָתּנּו ַעל־ְיֵדי 
ְיַשְׁעָיה ְנִביָאְך: "ַבּּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ֶצַמח ה' ִלְצִבי ּוְלָכבֹוד, ּוְפִרי ָהָאֶרץ ְלָגאֹון ּוְלִתְפֶאֶרת 
ִלְפֵליַטת ִיְשָׂרֵאל": ְוֶנֱאַמר: "ּוָבנּו ָבִתּים ְוָיָשׁבּו, ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָאְכלּו ִפְּרָים": ְוַקֵיּם ָבּנּו 

ֲאֶשׁר ִהְבַטְחָתּנּו ַעל־יֵדי ָעמֹוס ְנִביֶאָך: "ִהֵנּה ָיִמים ָבִּאים ְנֻאם־ה' ְוִנַגּׁש חֹוֵרׁש ַבּקֵֹּצר 
ְוֹדֵרְך ֲעָנִבים ְבֹּמֵשְׁך ַהָזַּרע, ְוִהִטּיפּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוָכל־ַהְגָּבעֹות ִתְּתמֹוַגְגָנה: ְוַשְׁבִתּי 

ֶאת־ְשׁבּות ַעִמּי ִיְשָׂרֵאל ּוָבנּו ָעִרים ְנַשּׁמֹות ְוָיָשׁבּו, ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָשׁתּו ֶאת־ֵייָנם, ְוָעׂשּו 
ַגּנֹות ְוָאְכלּו ֶאת־ְפִּריֶהם": ְוַקֵיּם ָבּנּו ֲאֶשׁר ִהְבַטְחָתּנּו ַעל־ְיֵדי ְיֶחְזֵקאל ְנִביֶאָך: "ְוִהְרֵבּיִתי 
ֶאת־ְפִּרי ָהֵעץ ּוְתנּוַבת ַהָשֶּׂדה, ְלַמַען ֲאֶשׁר ֹלא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַפּת ָרָעב ַבּּגֹוִים". ְוֶנֱאַמר: 

"ְוַעל־ַהַנַּחל ַיֲעֶלה ַעל־ְשָׂפתֹו ִמֶזּה ּוִמֶזּה ָכּל־ֵעץ־ַמֲאָכל ֹלא־ִיּבֹול ָעֵלהּו ְוֹלא־ִיֹתּם ִפְּריֹו 
ָלֳחָדָשׁיו ְיַבֵכּר ִכּי ֵמיָמיו ִמן־ַהִמְּקָדּׁש ֵהָמּה יֹוְצִאים, ְוָהָיה ִפְריֹו ְלַמֲאָכל ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה".
ֱא-ֹלקינּו ֵואֹלקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו, טֹוב ּוֵמִטיב ִהָדֵּרׁש ָלנּו, ׁשּוָבה ָעֵלינּו 

ְשָׁך  ַבֲּהמֹון ַרֲחֶמיָך, ִבְּגַלל ָאבֹות ֶשָׁעׂשּו ְרצֹוֶנָך, ְבֵּנה ֵביְתָך ּכַבְתִּחָלּה, ּכֹוֵנן ֵבּית־ִמְקָדּֽ
ְתָך ְלתֹוכֹו, ְוָהֵשׁב כֲֹּהִנים  ַעל ְמכֹונֹו, ַהְרֵאנּו ְבִּבְנָינֹו, ַשְׂמֵּחנּו ְבִּתּקּונֹו, ְוָהֵשׁב ְשִׁכינָֽ

ַלֲעבֹוָדָתם, ּוְלִוִיּם ְלדּוָכָנם, ְלִשׁיָרם ּוְלִזְמָרם, ְוָהֵשׁב ִיְשָׂרֵאל ִלְנֵויֶהם. ְוָשׁם ַנֲעֶלה ְוֵנָרֶאה 
ְוִנְשַׁתֲּחֶוה ְלָפֶניָך, ְבָּשֹׁלׁש ְפָּעֵמי ְרָגֵלינּו ְבָּכל־ָשָׁנה ְוָשָׁנה, ַכָּכּתּוב: "ָשׁלֹוׁש ְפָּעִמים ַבָּשָּׁנה 

ֵיָרֶאה ָכל־ְזכּוְרָך ֶאת־ְפֵּני ה' ֱאֹלֶהיָך ַבָּמּקֹום ֲאֶשׁר ִיְבָחר, ְבַּחג ַהַמּּצֹות ּוְבַחג ַהָשֻּׁבעֹות 
ּוְבַחג ַהֻסּּכֹות, ְוֹלא ֵיָרֶאה ֶאת־ְפֵּני ה' ֵריָקם: ִאיׁש ְכַּמְתַּנת ָידֹו, ְכִּבְרַכּת ה' ֱאֹלקיָך ֲאֶשׁר 

ָנַתן־ָלְך".
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ְוִתְמֹלְך ַאָתּה הּוא ה' ֱאֹלקינּו ְמֵהָרה ַעל ָכּל־ַמֲעֶשׂיָך, ָבַּהר ִצּיֹון ִמְשַׁכּן ְכּבֹוֶדָך, 
ּוִבירּוָשַׁלִים ִעיר ִמְקָדֶּשָׁך, ַכָּכּתּוב ְבִּדְבֵרי ָקְדֶשָׁך: "ִיְמֹלְך ה' ְלעֹוָלם ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר 

ָוֹדר ַהְללּוָיּה".

ָאָּנא ְּבֹכַח. ְּגֻדַּלת ְיִמיֶנָך. ַּתִּתיר ְצרּוָרה:
ַקֵּבל ִרַּנת. ַעֶּמָך, ַׂשְּגֵבנּו. ַטֲהֵרנּו נֹוָרא:
ָנא ִגּבֹור. ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוֶדָך. ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם:

ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך. ָּתִמיד ָּגְמֵלם:
ָחִסין ָקדֹוׁש. ְּברֹוב טּוְבָך. ַנֵהל ֲעָדֶתָך:
ָיִחיד ֵּגֶאה. ְלַעְּמָך ְּפֵנה. זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶתָך:

ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות:
ואומר בלחש - ָּברּוְך, ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד:

*יש הנוהגים לומר ברכה זו בסדר אחר, ככתוב בסידורים שונים.    
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ברכות הראייה 
הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום

"ההכרה העמוקה והמתמדת בפלא הקיום הפכה לחלק מהמודעות הדתית של 
היהודי....תחושת הנסים שאתנו מדי יום ביומו, תחושת הנפלאות הרבים, היא מקור 

התפילה.
אין אמונה, אין אהבה, אין מוסיקה אם אנו מקבלים כמובן מאליו את ההצלחות או 
התבוסות של החיים. אסור ששגרה של סדר חברתי, פיסיקלי או פיסיולוגי תכהה 

את תחושת ההפתעה מעצם העובדה כי קיים סדר חברתי פיסיקלי או פיסיולוגי. אנו 
מאומנים לשמור על תחושת ההתפלאות על ידי אמירת תפילה לפני האוכל. בכל 

פעם - שאנו עומדים לשתות כוס מים, אנו מזכירים לעצמנו את המסתורין הנצחי של 
הבריאה, "שהכול נהייה בדברו". פעולה לא חשובה, וציון של נס עליון. בבואנו לאכול 
לחם או פרי, ליהנות מניחוח נעים או מכוס של יין; כשאנו טועמים את הפרי הראשון 
בעונה; בראותנו קשת בשמים או את האוקיינוס; כשאנו מבחינים בעצים בפריחתם; 
בפוגשנו חכם גדול בתורה או מלומד חילוני; בשמענו בשורות טובות או רעות – בכל 

אלו מצווים אנו לקרוא בשמו הגדול ובהכרתנו בו. אפילו כשאנו מבצעים פעולה 
פיסיולוגית, אנו מברכים: "ברוך אתה ה' … רופא כל בשר ומפליא לעשות." זוהי אחת 

המטרות של החיים היהודיים:לחוות מעשים שבשגרה כהרפתקאות רוחניות, לחוש 
באהבה ובתבונה הנסתרות שבכול...")הרב אברהם יהושע השל(

ברכה על ראיית תופעות טבע
הרואה תופעות טבע בלתי רגילות, כגון ברק, הרים גבוהים מאוד, נהרות גדולים מאוד 

מברך:
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, עֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה ְּבֵראִׁשית.

הרואה את הים הגדול הסמוך לארץ ישראל )הים התיכון( מברך:
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשָעָׂשה ֶאת ַהָּים ַהָּגדֹול.

הרואה קשת בענן מברך את ברכת הקשת:
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, זֹוֵכר ַהְּבִרית ְוֶנֱאַמן ִּבְבִריתֹו ְוַקָּים ְּבַמֲאָמרֹו.

הרואה עצי מאכל בפריחתם בימי ניסן )מברך פעם אחת בשנה( ברכת האילנות:
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֹּלא ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא ּבֹו ְּבִרּיֹות 

טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹוִבים ְלַהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני ָאָדם.

הרואה אילנות יפים ביותר ובריות נאות ביותר מברך את ברכת הנוי שבבריאה:
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשָּכָכה לֹו ְּבעֹוָלמֹו.



11

ברכות החכמים
הרואה חכם גדול מישראל מברך:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשָחַלק ֵמָחְכָמתֹו ִליֵרָאיו.

הרואה חכם גדול מאומות העולם מברך:
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשָּנַתן ֵמָחְכָמתֹו ְלָבָׂשר ָוָדם.

ברכות המלכים
הרואה מלך ישראל מברך:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשָחַלק ִמְּכבֹודֹו ִליֵרָאיו.

הרואה מלך מאומות העולם מברך:
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשָּנַתן ִמְּכבֹודֹו ְלָבָׂשר ָוָדם.

ברכה על עם ישראל
הרואה שש מאות אלף מישראל )שהוא מספר יוצאי מצרים הזכרים( ביחד בארץ 

ישראל מברך:
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָחָכם ָהָרִזים.

הרואה בתי ישראל ביישובם בארץ ישראל מברך את ברכת יישוב הארץ:
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַמִּציב ְּגבּול ַאְלָמָנה.

ברכה על נסים
הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל, כגון מעברות הירדן וחומות יריחו מברך ברכות 

הנסים:
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּמקֹום ַהֶּזה.

הרואה מקום שנעשה לו )באופן אישי( בו נס מברך:
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשָעָׂשה ִלי ֵנס ַּבָּמקֹום ַהֶּזה.
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זמירון לשבת ראש חודש ניסן

צדיק כתמר יפרח
מילים: תהלים צב יג

ָמר ִיְפָרח תָּ יק כַּ ַצדִּ
גֶּה ָבנוֹן ִישְׂ לְּ ֶאֶרז בַּ כְּ

אילן אילן במה אברכך
מילים: ע"פ מסכת תענית א' ה'

אילן אילן במה אברכך 
שיהיו פירותיך מתוקין, הרי 

פירותיך מתוקין.
שיהא צילך נאה הרי צילך נאה.

אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין 
ממך יהיו כמותך

ואילו פינו
מילים: מן התפילה

ם, יָּ יָרה כַּ ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא שִׁ
יו, לָּ ַהמוֹן גַּ ה כֲּ ּוְלׁשֹוֵננּו ִרנָּ

ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ַבח כְּ ְושְִׂפתֹוֵתינּו שֶׁ
ֵרַח, ֶמׁש ְוַכיָּ שֶׁ ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות כַּ
ַמִים, ִנשְֵׂרי שָׁ ְוָיֵדינּו ְפרּושֹׂות כְּ

לֹות - ַאיָּ ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות כָּ
יִקים ְלהֹודֹות ְלָך , ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְספִּ

ה' ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ,
ְמָך ַעל ַאַחת,  ּוְלָבֵרְך, ֶאת שִׁ

ָעִמים, י ְרָבבֹות פְּ ֵמֶאֶלף, ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרבֵּ
נּו. ָעִשׂיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעמָּ ַהּטֹובֹות שֶׁ

אתן במדבר נטע ארז
מילים: ישעיהו מא יט

אתן במדבר נטע ארז 
שטה והדס ועץ שמן 
אשים בערבה ברוש 

תדהר ותאשור יחדיו 

כפלח הרימון רקתך
מילים:משה הסופר מרומא

לחן: עממי תימני

ֵתְך ה ַרקָּ ְלֶפַלח ָהִרּמוֹן ֲאַדמֶּ
בֹוָהה קֹוָמֵתְך, גַֹבּה ָהַאְרמוֹן גְּ כְּ
יֵתְך, מוֹן ָיִפיחּון ִמבֵּ ּומֹור ִעם ִקנָּ

י ָאְסרּו. ה –ֵעיֶניָה ְלִלבִּ ְצִביָּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו! י טֹוב כִּ ַהְללּוָיה כִּ

כי תבואו אל הארץ 
מילים: עיבוד לויקרא י"ט 

י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ כִּ
ה ִחלָּ ל ֵעץ תְּ ם כָּ ּוְנַטְעתֶּ

ְריֹו ְוָנַתן ָהֵעץ פִּ
ְוָהָאֶרץ ְיבּוָלּה.

ֵעת ִלְנטַֹע ִאיָלנֹות,
ֵעת ִלְנטַֹע ִאיָלנֹות,
ֵעת ִלְנטַֹע ְוִלְבנֹות.

ְפנֹו ַחת גַּ ם ִאיׁש תַּ ְבתֶּ ִוישַׁ
ֵאָנתוֹ, ְוַתַחת תְּ

תּול ֵעץ שָׁ ִוְהִייֶתם כְּ
ְלֵגי-ָמִים ַעל-פַּ
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כפלח הרימון רקתך
מילים:משה הסופר מרומא

לחן: עממי תימני

ֵתְך ה ַרקָּ ְלֶפַלח ָהִרּמוֹן ֲאַדמֶּ
בֹוָהה קֹוָמֵתְך, גַֹבּה ָהַאְרמוֹן גְּ כְּ
יֵתְך, מוֹן ָיִפיחּון ִמבֵּ ּומֹור ִעם ִקנָּ

י ָאְסרּו. ה –ֵעיֶניָה ְלִלבִּ ְצִביָּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו! י טֹוב כִּ ַהְללּוָיה כִּ

אז ירנן 
ר' יוסף חיים )הבן איש חי(

לחן: בבל )עירק( מקאם: חוסיני

יִרים יר ַאדִּ ִלְפֵני ֵאל ַאדִּ ן ֵעץ ַהְיָעִרים  ָאז ְיַרנֵּ
יר ָחָדׁש יר שִׁ ָאשִׁ יִרים  ָיִעיר ְזִמירֹות ְושִׁ

ׁש מוֹ ִיְתַקדָּ ַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּושְׁ ִיְתפָּ
ַהּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות רּוְך ֵאל ׁשֹוֵכן ֲעָרבֹות  בָּ

יר ָחָדׁש יר שִׁ ָאשִׁ ּוָבָרא ִאיָלנֹות טֹובֹות 
ׁש מוֹ ִיְתַקדָּ ַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּושְׁ ִיְתפָּ

ִנים רּוְך ְמָבֵרְך ַהשָּׁ בָּ ֵמי ְמעֹוִנים  שְׁ ָרם ֵאל בִּ
יר ָחָדׁש יר שִׁ ָאשִׁ ֵבי ְגָפִנים  ַמְצִמיַח ִענְּ

ׁש מוֹ ִיְתַקדָּ ַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּושְׁ ִיְתפָּ

יל ֲעָנִפים ּוְזִמיִרים ִהְגדִּ אּוִרים  דּו ֵאל בָּ בְּ כַּ
יר ָחָדׁש יר שִׁ ָאשִׁ ּוָבָרא ֵזיִתים ּוְתָמִרים 

ׁש מוֹ ִיְתַקדָּ ַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּושְׁ ִיְתפָּ

ֵאָנה ִרי תְּ ַמְצִמיַח פְּ ר ְמעֹוָנה  ַרְך ַחי דָּ ִיְתבָּ
יר ָחָדׁש יר שִׁ ָאשִׁ יר ּוְרָנָנה  שִׁ נֹוֶדה לוֹ בְּ

ׁש מוֹ ִיְתַקדָּ ַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּושְׁ ִיְתפָּ

יל ַעל ֵמי ְנָהרֹות ְגדִּ ַהמַּ ְזִמירֹות  לּו ֵאל ַחי בִּ ַהלְּ
יר ָחָדׁש יר שִׁ ָאשִׁ ִרּמֹוִנים ּוִמיֵני ֵפרֹות 

ׁש מוֹ ִיְתַקדָּ ַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּושְׁ ִיְתפָּ

ִנים ִעם ָהָאבֹות ְמחּו בָּ שִׂ ִחְזקּו ְלָבבֹות ׁשֹוֵבבֹות 
יר ָחָדׁש יר שִׁ ָאשִׁ ִנים ַרּבֹות  ה ְלשָׁ ּכֹה ִנְזכֶּ

ׁש מוֹ ִיְתַקדָּ ַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּושְׁ ִיְתפָּ

אל גינת אגוז 
מילים: מתוך שיר השירים

לחן: שרה לוי-תנאי

י נַּת ֱאגֹוז ָיַרְדתִּ ֶאל-גִּ
י ַהנַָּחל; ִאבֵּ ִלְראֹות בְּ

ֶפן, ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהגֶּ
ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹנים.

ֶדה, ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהשָּׂ
יָמה  כִּ ָפִרים, ַנשְׁ כְּ ָנִליָנה בַּ

ָרִמים. ַלכְּ
ֶפן, ְרָחה ַהגֶּ ִנְרֶאה ִאם-פָּ

ָמַדר. ח ַהסְּ תַּ פִּ

עּוִרי ָצפוֹן ּובֹוִאי ֵתיָמן,
ָמיו; לּו ְבשָׂ י ִיזְּ ָהִפיִחי ַגנִּ

ָיבֹא דֹוִדי ְלַגּנֹו
ִרי ְמָגָדיו. ְוֹיאַכל פְּ
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פיוטים ומנהגים נוספים לראש חודש ניסן 

פיוט המושר על ידי יהדות בגדד
מלך גואל ומושיע

ר' משה חוצין 
בגדד מאה 18

ים סוֹד ְקדוֹשִׁ ֵאל ַנֲעָרץ בְּ יַע   ֶמֶלְך ּגוֵֹאל ּומוֹשִׁ
ים ַמֲחִזיק ִרְפיוֹן ְיֵדי ָרשִׁ ה  ּוְלֵאין אוִֹנים ָעְצָמה ַיְרבֶּ

ים ָרֵאל ֲחמּושִׁ ֵני ִישְׂ בְּ חֶֹדׁש ָאִביב   י הוִֹציא בְּ כִּ
ים י ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדשִׁ הוֹדּו ָלֵאל כִּ

ֲעֵלי ֵנֶבל ַוֲעֵלי ָעשׂוֹר ו ְנרוֵֹמָמה   מוֹ ַיְחדָּ שְׁ
צוֹר ַוּיוִֹציא ַעּמוֹ ִממָּ ַבר ָקְדׁשוֹ   י ָזַכר ֶאת דְּ כִּ

ָעשׂוֹר ה בֶּ ְקחּו ָלֶכם שֶׂ ְוהּוא ִצוָּה ֱאֵלי ַעּמוֹ  
ים ַעל ֱאלִֹהים ַוֲאָנשִׁ י הּוא ָישׂוֹר   ְלהוִֹדיַע כִּ

ים י ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדשִׁ הוֹדּו ָלֵאל כִּ

ְצַרִים י ַפַחד ִממִּ ְלתִּ בִּ ְסֵחיֶהם  ָהָעם ָעשּׂו ֶאת פִּ
ּתוֹת ַמֲחַנִים לֹׁש כִּ שְׁ בִּ ה   יֵרי ִזְמָרה ּוְתִהלָּ שִׁ בְּ

ִים ָהַעְרבַּ ּוְמרוִֹרים בְּ ָאְכלּו אוֹתוֹ ֲעֵלי ַמּצוֹת  
ים י ִאם ְצִלי ִאשִּׁ ְוָנא כִּ ִים   מַּ ל בַּ י ְמֻבשָּׁ ְלתִּ בִּ

ים י ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדשִׁ הוֹדּו ָלֵאל כִּ

יַע ָלמוֹ ֶהְרָאה ְלהוֹשִׁ ע ְיִמינוֹ ֵאל   חֶֹסן ֶישַׁ
ָדמוֹ ָהָעם ִמְתּבוֵֹסס בְּ עוֹן ָקְדׁשוֹ  ִקיף ִממְּ י ִהשְׁ כִּ

ַעְצמוֹ ֲאַזי ָעַבר הּוא בְּ יָלה   ַסח ְוַדם ַהמִּ ם פֶּ דַּ
ים הוִֹציא ֵמַעְבדּות ְלָחְפשִׁ ְלִמְצַרִים ְוֶאת ַעּמוֹ  

ים י ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדשִׁ הוֹדּו ָלֵאל כִּ

ים ִלְבֵני ֱאדוֹם ּוִפיַלְגשִׁ ַלח ָזִרים   ה שְׁ ָחָזק חּושָׁ
ים ּוִרים ּוְלטּושִׁ ָעֵרי ַאשּׁ ַכת ָעִרים   ַמְהפֵּ יֵמם כְּ שִׂ
ים ַלח ְלַעם ְלָך דוְֹרשִׁ ּושְׁ אוֹן ָזִרים   ְוַתְכִניַע גְּ

ים ִניָסן רֹאׁש ָהֳחָדשִׁ בְּ ים   ר ְמַבְקשִׁ ָהָאדוֹן ֲאשֶׁ
ים י ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדשִׁ הוֹדּו ָלֵאל כִּ
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"בסיסה" – מנהג של יהדות לוב, טריפולי וג'רבה 

ליל ראש חודש ניסן נקרא ליל "אל בסיסה". 
בלילה זה מתאספים כל בני המשפחה בבית ראש המשפחה לטקס ייחודי סביב מאכל 

הנקרא בשם זה. 

וזה משפט המאכל: עושים בלילה מקמח חטים ושעורים קלויות ולשים אותה בשמן 
זית ומערבבים בכמון ובאפונים, ובחרובים, ובגרעיני שבת המצרי, ובשומשום שחוק 

היטב, ומרככים את הכל בשמן או במי סוכר, וכל בני המשפחה מתאספים לבית האב 
או הזקן והחשוב שבה, אפילו אלה מהם היושבים במרחקים מדקדקים לבוא בלילה 
ההוא ומאמינים כי אם יפקד מקומם לא יוציאו את שנתם. וכך יוועדו יחד וישבו על 

מחצלת או קרש מסביב לאבי המשפחה, והוא מתחיל לשים שמן בכוס המשמשת 
מנורה וזורקים לתוכה מטבע של זהב - סימן לשפע, ויש אומרים שזה תיקון לחטא 

העגל ובמקומות אחדים זורקים מטבעות בכל ארבע פינות הבית.
בעל הבית מדליק את ה"מנורה" - זכר למנורת המשכן, והוא מחזיק בפתח בידו ומברך 
על הקערה בערבית: "יא פתא בלא מפתאח, יא עטאי בלא מנה, תרזקנא ותרזק מננא". 
תרגומו: אתה )הקב"ה( הפותח בלא מפתח, הנותן בלא משר ודם, תשפיע לנו ותשפיע 

ממנו לאחרים.
לאחר כל טקס "אל בסיסה" לוקחת האשה תכשיט מתכשיטי הזהב שלה ושמה לתוך 

השארית של הבסיסה שם נשאר התכשיט למשך כל הלילה. ונראה שהתכשיט ששמה 
בעלת הבית הוא זכר לזהב שנתרם לתרומת המשכן, ועוד יש בו זכר לצדקתן ואמונתן 

של נשות ישראל שלא רצו לתת מתכשיטיהן לעשיית העגל וכנגד זה נתנו ברצון 
לתרומת המשכן.

בסיסת ראש חודש ניסן נקרת בשם לווי, "בסיסת אל מרקומה" על שם המשכן העשוי 
מעשה רוקם.

)ע"פ שו"ת איש מצליח חלק א' ( 

מפגש ראש חודש לנשים 
בעשור האחרון נפגשות נשים רבות בערבי ראש חודש בקהילות שונות בארץ, ללימוד 
ושיח משותף. מפגשי ראש-חודש לנשים מבקשים להחיות מסגרת קדומה של חגיגה 

נשית - במשך שנים רבות, ראש החודש היהודי נחגג על ידי נשים בקהילות יהודי 
צפון-אפריקה, אשר היו שובתות בו ממלאכתן כביום חג של ממש. 

המפגשים המתחדשים כיום מהווים הזדמנות לחוויה נשית משותפת המורכבת מטקס, 
לימוד, שיחה ופעילות חווייתית. 

בראש חודש ניסן, לדוגמה, הולכת ומתגבשת מסורת של לימוד בנושא ליל הסדר 
וסיפור יציאת כמו גם של חגיגת ושל "סדר נשים" השם דגש על מעורבות הנשים 

באותו הנס. 

)נערך מתוך  הסבר על פרויקט "הלבנה בחידושה" של המדרשה באורנים(
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שיר השירים
שיר השירים מתאר את אהבת הדוד והרעייה על רקע טבעה המופלא של ארץ ישראל.

בקהילות אשכנז נקראת מגילת שיר השירים בבתי הכנסת בשבת של חול המועד פסח , וזאת בשל 
תיאורי האביב המופיעים במגילה. 

בקהילות עדות המזרח נהוג לקרוא מגילה זו בכל יום שישי קודם קבלת שבת זאת הודות לתפיסה כי 
יום השבת הוא זמן מיוחד של קירוב בין ישראל לקב"ה. 

פרק א
ִשׁיר ַהִשּׁיִרים ֲאֶשׁר ִלְשֹׁלֹמה. ִיָשֵּׁקִני ִמְנִּשׁיקֹות 
ְשָׁמֶניָך  ְלֵריַח  ִמָיִּין.  דֶֹּדיָך  טֹוִבים  ִכּי  ִפּיהּו, 
ֲעָלמֹות  ֵכּן  ַעל  ְשֶׁמָך,  ּתּוַרק  ֶשֶׁמן  טֹוִבים, 
ֱהִביַאִני  ָנרּוָצה,  ַאֲחֶריָך  ָמְשֵׁכִני  ֲאֵהבּוָך. 
ַנְזִכּיָרה  ָבְּך,  ְוִנְשְׂמָחה  ָנִגיָלה  ֲחָדָריו,  ַהֶמֶּלְך 
ֲאִני  ְשׁחֹוָרה  ֲאֵהבּוָך.  ֵמיָשִׁרים  ִמַיִּין,  ֹדֶדיָך 
ְוָנאָוה, ְבּנֹות ְירּוָשָׁלִם, ְכָּאֳהֵלי ֵקָדר ִכּיִריעֹות 
ְשֹׁלֹמה. ַאל ִתְּרֻאִני ֶשֲׁאִני ְשַׁחְרֹחֶרת, ֶשְׁשָּׁזַפְתִני 
ֶאת  ֹנֵטָרה  ָשֻׂמִני  ִבי,  ִנֲחרּו  ִאִמּי  ְבֵּני  ַהָשֶּׁמׁש, 
ִלּי  ַהִגּיָדה  ָנָטְרִתּי.  ֹלא  ֶשִׁלּי  ַכְּרִמי  ַהְכָּרִמים, 
ַתְּרִבּיץ  ֵאיָכה  ִתְרֶעה,  ֵאיָכה  ַנְפִשׁי,  ֶשָׁאֲהָבה 
ֶעְדֵרי  ַעל  ְכֹּעְטָיה,  ֶאְהֶיה  ַשָׁלָּמה  ַבָּצֳּהָרִים, 
ַבָּנִּשׁים,  ַהָיָּפה  ָלְך  ֵתְדִעי  ֹלא  ִאם  ֲחֵבֶריָך. 
ְגִּדּיֹוַתִיְך  ֶאת  ּוְרִעי  ַהֹצּאן,  ְבִּעְקֵבי  ָלְך  ְצִאי 
ַפְרֹעה,  ְבִּרְכֵבי  ְלֻסָסִתי  ָהֹרִעים.  ִמְשְׁכּנֹות  ַעל 
ִדִּמּיִתיְך ַרְעָיִתי. ָנאוּו ְלָחַיִיְך ַבּּתֹוִרים, ַצָּוּאֵרְך 
ְנֻקּדֹות  ִעם  ָלְך,  ַנֲעֶשׂה  ָזָהב  ּתֹוֵרי  ַבֲּחרּוִזים. 
ַהָכֶּסף. ַעד ֶשַׁהֶמֶּלְך ִבְּמִסּבֹו, ִנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו. 
ֶאְשׁכֹּל  ָיִלין.  ָשַׁדי  ֵבּין  ִלי,  דֹוִדי  ַהמֹּר  ְצרֹור 
ָיָפה  ִהָנְּך  ֶגִּדי.  ֵעין  ְבַּכְרֵמי  ִלי,  ּדֹוִדי  ַהכֶֹּפר 
ַרְעָיִתי, ִהָנְּך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים. ִהְנָּך ָיֶפה דֹוִדי 
ָבֵּתּינּו  ֹקרֹות  ַרֲעָנָנה.  ַעְרֵשׂנּו  ַאף  ָנִעים,  ַאף 

ֲאָרִזים, ָרִהיֵטנּו ְבּרֹוִתים.

פרק ב
ָהֲעָמִקים.  ׁשֹוַשַׁנּת  ַהָשּׁרֹון,  ֲחַבֶצֶּלת  ִאִני 
ְכּׁשֹוַשָׁנּה ֵבּין ַהחֹוִחים, ֵכּן ַרְעָיִתי ֵבּין ַהָבּנֹות. 
ְכַּתּפּוַח ַבֲּעֵצי ַהַיַּער, ֵכּן ּדֹוִדי ֵבּין ַהָבִּנים, ְבִּצּלֹו 
ֱהִביַאִני  ְלִחִכּי.  ּוִפְריֹו ָמתֹוק  ְוָיַשְׁבִתּי,  ִחַמְּדִתּי 
ַסְמּכּוִני  ַאֲהָבה.  ָעַלי  ְוִדְגלֹו  ַהָיִּין,  ֵבּית  ֶאל 
ָבֲּאִשׁיׁשֹות, ַרְפּדּוִני ַבַּתּּפּוִחים, ִכּי חֹוַלת ַאֲהָבה 
ְתַּחְבֵּקִני.  ִויִמינֹו  ְלֹראִשׁי  ַתַּחת  ְשֹׂמאלֹו  ָאִני. 
ִבְּצָבאֹות אֹו  ְירּוָשַׁלם,  ְבּנֹות  ֶאְתֶכם  ִהְשַׁבְּעִתּי 
ְבַּאְילֹות ַהָשֶּׂדה, ִאם ָתִּעירּו ְוִאם ְתּעֹוְררּו, ֶאת 
ָהַאֲהָבה ַעד ֶשֶׁתְּחָפּץ. קֹול ּדֹוִדי ִהֵנּה ֶזה ָבּא, 

ְמַדֵלּג ַעל ֶהָהִרים, ְמַקֵפּץ ַעל ַהְגָּבעֹות. ּדֹוֶמה 
דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָיִּלים, ִהֵנּה ֶזה עֹוֵמד 
ִמן  ֵמִציץ  ַהַחֹּלנֹות,  ִמן  ַמְשִׁגּיַח  ָכְּתֵלנּו,  ַאַחר 
ַהֲחַרִכּים. ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי, קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי 
ַהֶגֶּשׁם  ָעָבר,  ַהְסָּתיו  ִהֵנּה  ִכּי  ָלְך.  ּוְלִכי  ָיָפִתי 
ָחַלף ָהַלְך לֹו. ַהִנָּצִּנים ִנְראּו ָבָאֶרץ, ֵעת ַהָזִּמיר 
ַהְתֵּאָנה  ְבַּאְרֵצנּו.  ִנְשַׁמע  ַהּתֹור  ְוקֹול  ִהִגּיַע, 
ָחְנָטה ַפֶגּיָה, ְוַהְגָּפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַח, קּוִמי 
ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך. יֹוָנִתי ְבַּחְגֵוי ַהֶסַּלע, 
ְבֵּסֶתר ַהַמְּדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך, ַהְשִׁמיִעִני 
ֶאת קֹוֵלְך, ִכּי קֹוֵלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה. ֶאֱחזּו 
ָלנּו ֻשָׁעִלים, ֻשָׁעִלים ְקַטִנּים ְמַחְבִּלים ְכָּרִמים, 
ָהֹרֶעה  לֹו,  ַוֲאִני  ִלי  ּדֹוִדי  ְסָמָדר.  ּוְכָרֵמינּו 
ַהְצָּלִלים,  ְוָנסּו  ַהּיֹום  ֶשָׁיּפּוַח  ַעד  ַבּּׁשֹוַשִׁנּים. 
ָהַאָיִּלים,  ְלֹעֶפר  אֹו  ִלְצִבי  דֹוִדי  ְלָך  ְדֵּמה  ֹסב 

ַעל ָהֵרי ָבֶתר.

פרק ג
ֶשָׁאֲהָבה  ֵאת  ִבַּקְּשִׁתּי,  ַבֵּלּילֹות  ִמְשָׁכִּבי  ַעל 
ָנּא  ָאקּוָמה  ְמָצאִתיו.  ְוֹלא  ִבַּקְּשִׁתּיו  ַנְפִשׁי, 
ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר, ַבְּשָּׁוִקים ּוָבְרֹחבֹות, ֲאַבְקָשׁה 
ְמָצאִתיו.  ְוֹלא  ִבַּקְּשִׁתּיו  ַנְפִשׁי,  ֶשָׁאֲהָבה  ֵאת 
ְמָצאּוִני ַהשְֹּׁמִרים ַהסְֹּבִבים ָבִּעיר, ֵאת ֶשָׁאֲהָבה 
ַעד  ֵמֶהם,  ֶשָׁעַבְרִתּי  ִכְּמַעט  ְרִאיֶתם.  ַנְפִשׁי 
ְוֹלא  ֲאַחְזִתּיו  ַנְפִשׁי,  ֶשָׁאֲהָבה  ֵאת  ֶשָׁמָּצאִתי 
ְוֶאל  ִאִמּי  ֵבּית  ֶאל  ֶשֲׁהֵביאִתיו  ַעד  ַאְרֶפּּנּו, 
ֶחֶדר הֹוָרִתי. ִהְשַׁבְּעִתּי ֶאְתֶכם ְבּנֹות ְירּוָשָׁלִים, 
ִבְּצָבאֹות אֹו ְבַּאְילֹות ַהָשֶּׂדה, ִאם ָתִּעירּו ְוִאם 
ֹזאת  ִמי  ֶשֶׁתְּחָפּץ.  ַעד  ָהַאֲהָבה  ֶאת  ְתּעֹוְררּו, 
ְמֻקֶטֶּרת  ָעָשׁן,  ְכִּתיְמרֹות  ַהִמְּדָבּר  ִמן  עֹוָלה 
ִמָטּתֹו  ִהֵנּה  רֹוֵכל.  ַאְבַקת  ִמכֹּל  ּוְלבֹוָנה,  ֹמר 
ִמִגּּבֹוֵרי  ָלּה,  ָסִביב  ִגּבִֹּרים  ִשִׁשּׁים  ֶשִׁלְּשֹׁלֹמה, 
ִמְלָחָמה,  ְמֻלְמֵּדי  ֶחֶרב,  ֲאֻחֵזי  ֻכָּלּם  ִיְשָׂרֵאל. 
ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו, ִמַפַּחד ַבֵּלּילֹות. ַאִפְּריֹון 
ָעָשׂה לֹו ַהֶמֶּלְך ְשֹׁלֹמה, ֵמֲעֵצי ַהְלָּבנֹון. ַעּמּוָדיו 
ַאְרָגָּמן,  ֶמְרָכּבֹו  ָזָהב,  ְרִפיָדתֹו  ֶכֶסף,  ָעָשׂה 
ְצֶאָנה  ְירּוָשָׁלִם.  ִמְבּנֹות  ַאֲהָבה  ָרצּוף  ּתֹוכֹו 
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ַבֲּעָטָרה  ְשֹׁלֹמה,  ַבֶּמֶּלְך  ִצּיֹון,  ְבּנֹות  ּוְרֶאיָנה 
ְבּיֹום ֲחֻתָנּתֹו, ּוְביֹום ִשְׂמַחת  ֶשִׁעְטָּרה ּלֹו ִאּמֹו 

ִלּבֹו.

פרק ד
ִהָנְּך ָיָפה ַרְעָיִתי, ִהָנְּך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים ִמַבַּעד 
ֵמַהר  ֶשָׁגְּלׁשּו  ָהִעִזּים  ְכֵּעֶדר  ַשְׂעֵרְך  ְלַצָמֵּתְך, 
ִמן  ֶשָׁעלּו  ַהְקּצּובֹות,  ְכֵּעֶדר  ִשַׁנִּיְּך  ִגְּלָעד. 
ָהַרְחָצה, ֶשֻׁכָּלּם ַמְתִאימֹות ְוַשֻׁכָּלּה ֵאין ָבֶּהם. 
ְכּחּוט ַהָשִּׁני ִשְׂפתֹוַתִיְך, ּוִמְדָבֵּרְך ָנאֶוה, ְכֶּפַלח 
ָדִּויד  ְכִּמְגַדּל  ְלַצָמֵּתְך.  ִמַבַּעד  ַרָקֵּתְך,  ָהִרּמֹון 
ָתּלּוי  ַהָמֵּגן  ֶאֶלף  ְלַתְלִפּּיֹות,  ָבּנּוי  ַצָוּאֵרְך, 
ִכְּשֵׁני  ָשַׁדִיְך  ְשֵׁני  ַהִגּּבֹוִרים.  ִשְׁלֵטי  כֹּל  ָעָליו, 
ַעד  ַבּּׁשֹוַשִׁנּים.  ָהֹרִעים  ְצִבָיּה  ְתּאֹוֵמי  ֳעָפִרים 
ַהר  ֶאל  ִלי  ֵאֶלְך  ַהְצָּלִלים,  ְוָנסּו  ַהּיֹום  ֶשָׁיּפּוַח 
ַרְעָיִתי  ָיָפה  ֻכָּלְּך  ַהְלּבֹוָנה.  ִגְּבַעת  ְוֶאל  ַהּמֹור 
ּומּום ֵאין ָבְּך. ִאִתּי ִמְלָּבנֹון ַכָּלּה, ִאִתּי ִמְלָּבנֹון 
ְשִׂניר  ֵמֹראׁש  ֲאָמָנה,  ֵמֹראׁש  ָתּׁשּוִרי  ָתּבֹוִאי, 
ְנֵמִרים.  ֵמַהְרֵרי  ֲאָריֹות,  ִמְמּעֹונֹות  ְוֶחְרמֹון, 
ִלַבְּבִתִּני ֲאחֹוִתי ַכָלּה, ִלַבְּבִתִּני ְבַּאַחת ֵמֵעיַנִיְך, 
ֲאֹחִתי  ֹדַדִיְך  ָיּפּו  ַמה  ִמַצְּוֹּרָנִיְך.  ֲעָנק  ְבַּאַחד 
ִמָכּל  ְשָׁמַנִיְך  ְוֵריַח  ִמַיִּין  ֹדַדִיְך  טֹּבּו  ַמה  ַכָלּה, 
ְדַּבׁש  ַכָּלּה,  ִשְׂפתֹוַתִיְך  ִתּטְֹּפָנה  ֹנֶפת  ְבָּשִׂמים. 
ְכֵּריַח  ַשְׂלמֹוַתִיְך  ְוֵריַח  ְלׁשֹוֵנְך,  ַתַּחת  ְוָחָלב 
ַמְעָין  ָנעּול  ַגּל  ַכָלּה,  ֲאחֹוִתי  ָנעּול  ַגּן  ְלָבנֹון. 
ְפִּרי  ִעם  ִרּמֹוִנים,  ַפְּרֵדּס  ְשָׁלַחִיְך  ָחתּום. 
ְוַכְרכֹּם ָקֶנה  ֵנְרְדּ  ְנָרִדים.  ְכָּפִרים ִעם  ְמָגִדים, 
ְוִקָנּמֹון, ִעם ָכּל ֲעֵצי ְלבֹוָנה, ֹמר ַוֲאָהלֹות ִעם 
ָכּל ָראֵשׁי ְבָשִׂמים. ַמְעַין ַגִּנּים ְבֵּאר ַמִים ַחִיּים 
ֵתיָמן,  ּובֹוִאי  ָצפֹון  עּוִרי  ְלָבנֹון.  ִמן  ְוֹנְזִלים 
ָהִפיִחי ַגִנּי ִיְזלּו ְבָשָׂמיו, ָיֹבא דֹוִדי ְלַגּנֹו ְוֹיאַכל 

ְפִּרי ְמָגָדיו.

פרק ה
ִעם  מֹוִרי  ָאִריִתי  ַכָלּה,  ֲאֹחִתי  ְלַגִנּי  ָבּאִתי 
ֵייִני  ָשִׁתיִתי  ִדְּבִשׁי,  ִעם  ַיְעִרי  ָאַכְלִתּי  ְבָּשִׂמי, 
ּדֹוִדים.  ְוִשְׁכרּו  ְשׁתּו  ֵרִעים  ִאְכלּו  ֲחָלִבי,  ִעם 
ִפְּתִחי  ּדֹוֵפק  ּדֹוִדי  קֹול  ֵער,  ְוִלִבּי  ְיֵשָׁנה  ֲאִני 
ִנְמָלא  ִלי ֲאֹחִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתָמִּתי, ֶשֹׁראִשׁי 
ָטל, ְקֻוּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה. ָפַּשְׁטִתּי ֶאת ֻכָּתְּנִתּי 
ֵאיָכָכה  ַרְגַלי  ֶאת  ָרַחְצִתּי  ֶאְלָבֶּשָׁנּה,  ֵאיָכָכה 
ָהמּו  ּוֵמַעי  ַהחֹור  ִמן  ָידֹו  ָשַׁלח  ּדֹוִדי  ֲאַטְנֵּפם. 
ָנְטפּו  ְוָיַדי  ְלדֹוִדי  ִלְפתַֹּח  ֲאִני  ַקְמִתּי  ָעָליו. 
ַהַמְּנעּול.  ַכּּפֹות  ַעל  ֹעֵבר  ְוֶאְצְבֹּעַתי מֹור  מֹור 
ַנְפִשׁי  ָעָבר,  ָחַמק  ְודֹוִדי  ְלדֹוִדי  ֲאִני  ָפַּתְחִתּי 

ְמָצאִתיהּו,  ְוֹלא  ִבַּקְּשִׁתּיהּו  ְבַדְבּרֹו,  ָיְצָאה 
ְקָראִתיו ְוֹלא ָעָנִני. ְמָצֻאִני ַהשְֹּׁמִרים ַהסְֹּבִבים 
ְרִדיִדי  ֶאת  ָנְשׂאּו  ְפָצעּוִני,  ִהּכּוִני  ָבִּעיר, 
ֵמָעַלי, שְֹׁמֵרי ַהֹחמֹות. ִהְשַׁבְּעִתּי ֶאְתֶכם ְבּנֹות 
ְירּוָשָׁלִם, ִאם ִתְּמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי ַמה ַתִּגּידּו לֹו, 
ַהָיָּפה  ִמּדֹוד,  ּדֹוֵדְך  ַמה  ָאִני.  ַאֲהָבה  ֶשׁחֹוַלת 
ִהְשַׁבְּעָתּנּו.  ֶשָׁכָּכה  ִמּדֹוד,  ּדֹוֵדְך  ַמה  ַבָּנִּשׁים; 
ֶכֶּתם  ֹראׁשֹו  ֵמְרָבָבה.  ָדּגּול  ְוָאדֹום,  ַצח  ּדֹוִדי 
ָפּז, ְקֻוּצֹוָתיו ַתְּלַתִּלּים ְשׁחֹורֹות ָכּעֹוֵרב. ֵעיָניו 
ְכּיֹוִנים ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים, ֹרֲחצֹות ֶבָּחָלב, ֹיְשׁבֹות 
ִמְגְדּלֹות  ַהבֶֹּשׂם  ַכֲּערּוַגת  ְלָחָיו  ִמֵלּאת.  ַעל 
מֹור  ֹנְטפֹות  ׁשֹוַשִׁנּים  ִשְׂפתֹוָתיו  ֶמְרָקִחים, 
ַבַּתְּרִשׁיׁש,  ְמֻמָלִּאים  ָזָהב  ְגִּליֵלי  ָיָדיו  ֹעֵבר. 
ֵמָעיו ֶעֶשׁת ֵשׁן ְמֻעֶלֶּפת ַסִפּיִרים. ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי 
ַכְּלָּבנֹון  ַמְרֵאהּו  ָפז,  ַאְדֵני  ַעל  ְמֻיָסִּדים  ֵשׁׁש 
ָבּחּור ָכֲּאָרִזים. ִחּכֹו ַמְמַתִּקּים ְוֻכּלֹו ַמֲחַמִדּים, 

ֶזה דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי ְבּנֹות ְירּוָשָׁלִם.

פרק ו
ָאָנה ָהַלְך ּדֹוֵדְך, ַהָיָּפה ַבָּנִּשׁים, ָאָנה ָפָּנה דֹוֵדְך 
ַלֲערּוגֹות  ְלַגּנֹו,  ָיַרד  ּדֹוִדי  ִעָמְּך.  ּוְנַבְקֶשּׁנּו 
ֲאִני  ׁשֹוַשִׁנּים.  ְוִלְלֹקט  ַבַּגִּנּים  ִלְרעֹות  ַהבֶֹּשׂם, 
ָיָפה  ַבּּׁשֹוַשִׁנּים.  ָהרֹוֶעה  ִלי,  ְודֹוִדי  ְלדֹוִדי 
ֲאֻיָמּה  ִכּירּוָשָׁלִים,  ָנאָוה  ְכִּתְרָצה,  ַרְעָיִתי  ַאְתּ 
ַכִּנְּדָגּלֹות. ָהֵסִבּי ֵעיַנִיְך ִמֶנְּגִדּי, ֶשֵׁהם ִהְרִהיֻבִני, 
ַהִגְּלָעד.  ִמן  ֶשָׁגְּלׁשּו  ָהִעִזּים,  ְכֵּעֶדר  ַשְׂעֵרְך 
ָהַרְחָצה,  ִמן  ֶשָׁעלּו  ָהְרֵחִלים,  ְכֵּעֶדר  ִשַׁנִּיְך 
ְכֶּפַלח  ָבֶּהם.  ֵאין  ְוַשֻׁכָּלּה  ַמְתִאימֹות  ֶשֻׁכָּלּם 
ֵהָמּה  ִשִׁשּׁים  ְלַצָמֵּתְך.  ִמַבַּעד  ַרָקֵּתְך,  ָהִרּמֹון 
ְמָלכֹות ּוְשֹׁמִנים ִפּיַלְגִשׁים ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפּר. 
ְלִאָמּּה,  ִהיא  ַאַחת  ַתָמִּתי,  יֹוָנִתי  ִהיא  ַאַחת 
ַוְיַאְשּׁרּוָה,  ָבנֹות  ָראּוָה  ְליֹוַלְדָתּּה,  ִהיא  ָבָּרה 
ְמָלכֹות ּוִפיַלְגִשׁים ַוְיַהְללּוָה. ִמי ֹזאת ַהִנְּשָׁקָפה 
ֲאֻיָּמּה  ַכַּחָמּה,  ָבָּרה  ַכְלָּבָנה,  ָיָפה  ָשַׁחר,  ְכּמֹו 
ַכִּנְּדָגּלֹות. ֶאל ִגַּנּת ֱאגֹוז ָיַרְדִתּי, ִלְראֹות ְבִּאֵבּי 
ָהִרמִֹּנים.  ֵהֵנצּו  ַהֶגֶּפן  ֲהָפְרָחה  ִלְראֹות  ַהָנַּחל, 

ֹלא ָיַדְעִתּי ַנְפִשׁי ָשַׂמְתִני ַמְרְכּבֹות ַעִמּי ָנִדיב.

פרק ז
ְוֶנֱחֶזה  ׁשּוִבי  ׁשּוִבי  ַהּׁשּוַלִמּית,  ׁשּוִבי  ׁשּוִבי 
ַהַמֲּחָנִים.  ִכְּמֹחַלת  ַבּּׁשּוַלִמּית,  ֶתֱּחזּו  ַמה  ָבְּך, 
ַחּמּוֵקי  ָנִדיב,  ַבּת  ַבְּנָּעִלים  ְפָעַמִיְך  ָיּפּו  ַמה 
ָשְׁרֵרְך  ֳאָמן.  ְיֵדי  ַמֲעֵשׂה  ֲחָלִאים  ְכּמֹו  ְיֵרַכִיְך 
ֲעֵרַמת  ִבְּטֵנְך  ַהָמֶּזג,  ֶיְחַסר  ַאל  ַהַסַּהר,  ַאַגּן 
ִכְּשֵׁני  ָשַׁדִיְך  ְשֵׁני  ַבּּׁשֹוַשִׁנּים.  סּוָגה  ִחִטּים 
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ַהֵשּׁן,  ְכִּמְגַדּל  ַצָוּאֵרְך  ְצִבָיּה.  ָתֳּאֵמי  ֳעָפִרים 
ַרִבּים,  ַבּת  ַשַׁער  ַעל  ְבֶּחְשּׁבֹון  ְבֵּרכֹות  ֵעיַנִיְך 
ַאֵפְּך ְכִּמְגַדּל ַהְלָּבנֹון צֹוֶפה ְפֵּני ַדָּמֶּשׂק. ֹראֵשְׁך 
ֶמֶלְך  ָכַּאְרָגָּמן,  ֹראֵשְׁך  ְוַדַלּת  ַכַּכְּרֶמל  ָעַלִיְך 
ַאֲהָבה  ָנַּעְמְתּ  ּוַמה  ָיִּפית  ַמה  ָבְּרָהִטים.  ָאסּור 
ַבַּתֲּענּוִגים. ֹזאת קֹוָמֵתְך ָדְּמָתה ְלָתָמר ְוָשַׁדִיְך 
ֹאֲחָזה  ְבָתָמר,  ֶאֱעֶלה  ָאַמְרִתּי  ְלַאְשׁכֹּלֹות. 
ַהֶגֶּפן  ְכֶּאְשְׁכּלֹות  ָשַׁדִיְך  ָנא  ְוִיְהיּו  ְבַּסְנִסָנּיו, 
ְוֵריַח ַאֵפְּך ַכַּתּּפּוִחים. ְוִחֵכְּך ְכֵּיין ַהּטֹוב הֹוֵלְך 
ֲאִני  ְיֵשִׁנים.  ִשְׂפֵתי  ּדֹוֵבב  ְלֵמיָשִׁרים  ְלדֹוִדי 
ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְתּׁשּוָקתֹו. ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָשֶּׂדה 
ָנִליָנה ַבְּכָּפִרים. ַנְשִׁכּיָמה ַלְכָּרִמים, ִנְרֶאה ִאם 
ָהִרּמֹוִנים,  ֵהֵנצּו  ַהְסָּמַדר  ִפַּתּח  ַהֶגֶּפן  ָפְּרָחה 
ֵריַח  ָנְתנּו  ַהּדּוָדִאים  ָלְך.  ּדֹוַדי  ֶאת  ֶאֵתּן  ָשׁם 
ְיָשִׁנים  ַגּם  ֲחָדִשׁים  ְמָגִדים,  ָכּל  ְפָּתֵחינּו  ְוַעל 

ּדֹוִדי ָצַפְנִתּי ָלְך.

פרק ח
ֶאְמָצֲאָך  ִאִמּי,  ְשֵׁדי  יֹוֵנק  ִלי  ְכָּאח  ִיֶתְּנָך  ִמי 
ֲאִביֲאָך  ֶאְנָהְגָך  ִלי.  ָיֻבזּו  ַגּם ֹלא  ֶאָשְּׁקָך  ַבחּוץ 
ָהֶרַקח  ִמַיִּין  ַאְשְׁקָך  ְתַּלְמֵּדִני,  ִאִמּי  ֵבּית  ֶאל 
ִויִמינֹו  ֹראִשׁי  ַתַּחת  ְשֹׂמאלֹו  ִרמִֹּני.  ֵמֲעִסיס 

ְתַּחְבֵּקִני. ִהְשַׁבְּעִתּי ֶאְתֶכם ְבּנֹות ְירּוָשָׁלִים, ַמה 
ָתִּעירּו ּוַמה ְתּעֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶשְׁתְּחָפּץ. 
ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן ַהִמְּדָבּר ִמְתַרֶפֶּקת ַעל דֹוָדּה, 
ַתַּחת ַהַתּּפּוַח עֹוַרְרִתּיָך, ָשָׁמּה ִחְבָּלְתָך ִאֶמָּך, 
ִלֶבָּך  ִשׂיֵמִני ַכחֹוָתם ַעל  ְיָלָדְתָך.  ָשָׁמּה ִחְבָּלה 
ַכּחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָך, ִכּי ַעָזּה ַכָמֶּות ַאֲהָבה, ָקָשׁה 
ִכְשׁאֹול ִקְנָאה, ְרָשֶׁפיָה ִרְשֵׁפּי ֵאׁש ַשְׁלֶהֶבְתָיּה. 
ָהַאֲהָבה  ֶאת  ְלַכּבֹות  יּוְכלּו  ֹלא  ַרִבּים  ַמִים 
ָכּל  ֶאת  ִאיׁש  ִיֵתּן  ִאם  ִיְשְׁטפּוָה,  ֹלא  ּוְנָהרֹות 
ָלנּו  ָאחֹות  לֹו.  ָיבּוזּו  ּבֹוז  ָבַּאֲהָבה  ֵבּיתֹו  הֹון 
ַלֲאחֹוֵתנּו  ַנֲּעֶשׂה  ַמה  ָלּה,  ֵאין  ְוָשַׁדִים  ְקַטָנּה 
ַבּּיֹום ֶשְׁיֻּדַבּר ָבּּה. ִאם חֹוָמה ִהיא ִנְבֶנה ָעֶליָה 
לּוַח  ָעֶליָה  ָנצּור  ִהיא  ֶדֶּלת  ְוִאם  ָכֶּסף  ִטיַרת 
ָהִייִתי  ָאז  ַכִּמְּגָדּלֹות,  ְוָשַׁדי  חֹוָמה  ֲאִני  ָאֶרז. 
ִלְשֹׁלֹמה  ָהָיה  ֶכֶּרם  ָשׁלֹום.  ְכּמֹוְצֵאת  ְבֵעיָניו 
ְבַּבַעל ָהמֹון, ָנַתן ֶאת ַהֶכֶּרם ַלנְֹּטִרים ִאיׁש ָיִבא 
ְבִפְריֹו ֶאֶלף ָכֶּסף. ַכְּרִמי ֶשִׁלּי ְלָפָני, ָהֶאֶלף ְלָך 
ַהּיֹוֶשֶׁבת  ִפְּריֹו.  ֶאת  ְלֹנְטִרים  ּוָמאַתִים  ְשֹׁלֹמה 
ַהְשִׁמיִעִני.  ְלקֹוֵלְך  ַמְקִשׁיִבים  ֲחֵבִרים  ַבַּגִּנּים, 
ְבַּרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ְלָך ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָיִּלים 

ַעל ָהֵרי ְבָשִׂמים.

תפילה שאומרים לאחר אמירת שיר השירים:
ֲאֶשׁר  ַהִשּׁיִרים  ִשׁיר  ֶשִׁבְּזכּות  ֲאבֹוַתי  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיָי  ִמְלָּפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי  ָהעֹוָלִמים  ָכּל  ִרּבֹון 
ָקִריִתי ְוָלַמְדִתּי ֶשׁהּוא ֹקֶדׁש ָקָדִשׁים ִבְּזכּות ְפּסּוָקיו ּוִבְזכּות ֵתּבֹוָתיו ּוִבְזכּות אֹוִתּיֹוָתיו ּוִבְזכּות 
ְוַהְטּהֹוִרים  ַהְקּדֹוִשׁים  ְוסֹודֹוָתיו  ּוְרָמָזיו  ְוֵצרּוָפיו  ְשׁמֹוָתיו  ּוִבְזכּות  ְטָעָמיו  ּוִבְזכּות  ְנֻקּדֹוָתיו 
ְוִנְקָרֲאָך  ַהּנֹוָרִאים ַהּיֹוְצִאים ִמֶמּּנּו ֶשְׁתֵּהא ָשָׁעה זּו ְשַׁעת ַרֲחִמים ְשַׁעת ַהְקָשָׁבה ְשַׁעת ַהֲאָזָנה 
ְוַתֲעֵננּו ַנְעִתּיר ְלָך ְוֵהָעֶתר ָלנּו ֶשִׁיְּהֶיה עֹוֶלה ְלָפֶניָך ְקִריַאת ְוִלּמּוד ִשׁיר ַהִשּׁיִרים ְכִּאּלּו ִהַשְּׂגנּו 
ָכּל ַהּסֹודֹות ַהִנְּפָלאֹות ְוַהּנֹוָראֹות ֲאֶשׁר ֵהם ֲחתּוִמים ּבֹו ְבָכל ְתָּנָאיו ְוִנְזֶכּה ְלָמקֹום ֶשָׁהרּוחֹות 
ְוַהְנָּשׁמֹות ֶנֱחָצבֹות ִמָשּׁם ּוְכִאּלּו ָעִשׂינּו ָכּל ַמה ֶשּּׁמּוָטל ָעֵלינּו ְלַהִשּׂיג ֵבּין ְבִּגְלּגּול ֶזה ֵבּין ְבִּגְלּגּול 
ַאֵחר ְוִלְהיֹות ִמן ָהעֹוִלים ְוַהּזֹוִכים ָלעֹוָלם ַהָבּא ִעם ְשָׁאר ַצִדּיִקים ַוֲחִסיִדים ּוַמֵלּא ָכּל ִמְשֲׁאלֹות 
ַמְעָבֵּדינּו  ְבֵּעת  ָיֵדינּו  ְוִעם  ַמְחְשׁבֹוֵתינּו  ְבֵּעת  ִפינּו  ְוִאְמֵרי  ְלָבֵבנּו  ִעם  ְוִתְהֶיה  ְלטֹוָבה  ִלֵבּנּו 
ְוִתְשַׁלח ְבָּרָכה ְוַהְצָלָחה ְבָּכל ַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּוֵמָעָפר ְתִּקיֵמנּו ּוֵמַאְשּׁפֹות ַדּּלּוֵתנּו ְתּרֹוְמֵמנּו ְוָתִשׁיב 

ְשִׁכיָנְתָך ְלִעיר ָקְדֶשָׁך ִבְּמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן.
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ַאֲחָריּות
אגי משעול

ֶּבָחֵצר ָהֲאחֹוִרית
ּפֹוֵרַח ַהּיֹום

)ְליֹום(
ַהַּקְקטּוס ַהֶּזה ֶׁשְּׁשמֹו

ֹלא ָידּוַע ִלי
ְוִאם ֲאִני ֹלא ֶאְרֶאה אֹותֹו

ִמי ִיְרֶאה?


