ברכת האילנות
מצווה מעשית לחידוש הקשר
בין עם ישראל לטבע
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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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"אז ירננו כל עצי יער" -

ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע
עינט קרמר וישראל גלון

c

"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)

c

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.
ְה ְּג ָבעוֹת י ְִפ ְצח ּו
ׁשלוֹם ּתו ָּבלוּןֶ ,ה ָה ִרים ו ַ
ׂמ ָחה ֵת ֵצא ּו ו ְּב ָ
"כי ְב ִש ְ
יהי רצון ויתקיים בנו ִּ
ׂדה י ְִמחֲא ּו ָכף"( .ישעיהו נה ,יב)
ֲצי ַה ָּש ֶ
ֵיכם ִר ָנּה ו ְָכל ע ֵ
ִל ְפנ ֶ
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
עברי www.tevaivri.org.il
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סדר ברכת האילנות
יש הנוהגים לפתוח בקריאת פרקי תהלים בסדר זה :
תהילים מזמור כט א ִמזְ מֹור לְ ָד ִודָ :הבּו לַ ה' ְּבנֵ י ֵאלִ ים ָהבּו לַ ה' ָּכבֹוד ָועֹז.
ל-מיִ ם ַר ִּבים.
ג קֹול ה' ַעל ַה ָּמיִ ם ֵאל ַה ָּכבֹוד ִה ְר ִעים ה' ַע ַ
ד קול ה' ַּבּכ ַֹח קֹול ה' ֶּב ָה ָדר.
ה קֹול ה' ׁש ֵֹבר ֲא ָרזִ ים ַויְ ַׁש ֵּבר ה' ֶאת ַא ְרזֵ י ַהּלְ ָבנֹון.
ן-ר ֵא ִמים.
ו ַוּיַ ְר ִק ֵידם ְּכמֹו ֵעגֶ ל לְ ָבנֹון ְו ִׂש ְריֹן ְּכמֹו ֶב ְ
ז קֹול ה' ח ֵֹצב לַ ֲהבֹות ֵאׁש.
ח קֹול ה' יָ ִחיל ִמ ְד ָּבר יָ ִחיל ה' ִמ ְד ַּבר ָק ֵדׁש.
יכלֹו ֻּכּלֹו א ֵֹמר ָּכבֹוד.
רֹותב ֵה ָ
ְ
ט קֹול ה' יְ חֹולֵ ל ַאּיָ לֹות ַוּיֶ ֱחׂשֹף יְ ָע
י ה' לַ ַּמּבּול יָ ָׁשב ַוּיֵ ֶׁשב ה' ֶמלֶ ְך לְ עֹולָ ם.
יא ה' עֹז לְ ַעּמֹו יִ ֵּתן ה' יְ ָב ֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַב ָּׁשלֹום.
יבת ִצּיֹון ָהיִ ינּו ְּכחֹלְ ִמים.
תהילים מזמור קכו א ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ְּבׁשּוב ה' ֶאת ִׁש ַ
ֹאמרּו ַבּגֹויִ ם ִהגְ ִּדיל ה' לַ ֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ ה.
ב ָאז יִ ָּמלֵ א ְׂשחֹוק ִּפינּו ּולְ ׁשֹונֵ נּו ִרּנָ הָ .אז י ְ
ג ִהגְ ִּדיל ה' לַ ֲעׂשֹות ִע ָּמנּו ָהיִ ינּו ְׂש ֵמ ִחים.
יתנּו ַּכ ֲא ִפ ִיקים ַּבּנֶ גֶ ב.
ׁשּובה ה' ֶאת ְׁש ִב ֵ
ָ
ד
ה ַהּז ְֹר ִעים ְּב ִד ְמ ָעה ְּב ִרּנָ ה יִ ְקצֹרּו.
ְך-הּזָ ַרעּ ,בֹא-יָ בֹא ְב ִרּנָ ה נ ֵֹׂשא ֲאלֻ ּמ ָֹתיו.
ּובכֹה נ ֵֹׂשא ֶמ ֶׁש ַ
ו ָהלֹוְך יֵ לֵ ְך ָ
רֹומים.
ן-ה ָּׁש ַמיִ ם ַהלְ לּוהּו ַּב ְּמ ִ
תהילים מזמור קמח א ַהלְ לּו-יָ ּהַ :הלְ לּו ֶאת-ה' ִמ ַ
ל-צ ָב ָאו.
ל-מלְ ָא ָכיו ַהלְ לּוהּו ָּכ ְ
ב ַהלְ לּוהּו ָכ ַ
לּ-כֹוכ ֵבי אֹור.
ְ
ג ַהלְ לּוהּו ֶׁש ֶמׁש ְויָ ֵר ַח ַהלְ לּוהּו ָּכ
ד ַהלְ לּוהּו ְׁש ֵמי ַה ָּׁש ָמיִ ם ְו ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ֵמ ַעל ַה ָּׁש ָמיִ ם.
תׁ-שם ה' ִּכי הּוא ִצ ָּוה ְונִ ְב ָראּו.
ה יְ ַהלְ לּו ֶא ֵ
ו ַוּיַ ֲע ִמ ֵידם לָ ַעד לְ עֹולָ ם ָחק-נָ ַתן ְוֹלא יַ ֲעבֹור.
ן-ה ָא ֶרץ ַּתּנִ ינִ ים ְו ָכל ְּתהֹומֹות.
ז ַהלְ לּו ֶאת ה' ִמ ָ
רּוח ְס ָע ָרה ע ָֹׂשה ְד ָברֹו.
ּוב ָרד ֶׁשלֶ ג ְו ִקיטֹור ַ
ח ֵאׁש ָ
ל-א ָרזִ ים.
ט ֶה ָה ִרים ְו ָכלּ-גְ ָבעֹות ֵעץ ְּפ ִרי ְו ָכ ֲ
י ַה ַחּיָ ה ְו ָכל ְּב ֵה ָמה ֶר ֶמׂש ְו ִצּפֹור ָּכנָ ף.
י-א ֶרץ ְו ָכל לְ ֻא ִּמים ָׂש ִרים ְו ָכלׁ-ש ְֹפ ֵטי ָא ֶרץ.
יא ַמלְ ֵכ ֶ
חּורים ְוגַ ם ְּבתּולֹות זְ ֵקנִ ים ִעם נְ ָע ִרים.
יב ַּב ִ
ל-א ֶרץ ְו ָׁש ָמיִ ם.
תׁ-שם ה' ִּכי-נִ ְׂשּגָ ב ְׁשמֹו לְ ַבּדֹו .הֹודו ַע ֶ
יג יְ ַהלְ לו ֶא ֵ
יד ַוּיָ ֶרם ֶק ֶרן לְ ַעּמו ְּת ִהּלָ ה לְ ָכל ֲח ִס ָידיו לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַעם ְקרֹבֹו
ַהלְ לּו-יָ ּה.
תהילים מזמור קכב א ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות לְ ָד ִודָׂ :ש ַמ ְח ִּתי ְּבא ְֹמ ִרים לִ י ֵּבית ה' נֵ לֵ ְך.
רּוׁש ִָלם.
ב ע ְֹמדֹות ָהיּו ַרגְ לֵ ינּו ִּב ְׁש ָע ַריִ ְך יְ ָ
רּוׁש ִַלם ַה ְּבנּויָ ה ְּכ ִעיר ֶׁש ֻח ְּב ָרה ּלָ ּה יַ ְח ָּדו.
ג יְ ָ
ד ֶׁש ָּׁשם ָעלּו ְׁש ָב ִטים ִׁש ְב ֵטי-יָ ּה ֵעדּות לְ יִ ְׂש ָר ֵאל לְ הֹדֹות לְ ֵׁשם ה'.
ה ִּכי ָׁש ָּמה יָ ְׁשבּו ִכ ְסאֹות לְ ִמ ְׁש ָּפט ִּכ ְסאֹות לְ ֵבית ָּד ִוד.
רּוׁש ִָלם יִ ְׁשלָ יּו ,א ֲֹה ָביִ ְך.
ו ַׁש ֲאלּו ְׁשלֹום יְ ָ
נֹותיִ ְך.
יׁ-שלֹום ְּב ֵחילֵ ְך ַׁשלְ ָוה ְּב ַא ְר ְמ ָ
ז יְ ִה ָ
ח לְ ַמ ַען ַא ַחי ְו ֵר ָעי ֲא ַד ְּב ָרה ּנָ א ָׁשלֹום ָּבְך.
ט לְ ַמ ַען ֵּבית ה' ֱאֹ-לקינּו ֲא ַב ְק ָׁשה טֹוב לָ ְך.
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טוב לומר נוסח ה"לשם יחוד" שכתב הבן איש חי (נהוג בעיקר בעדות המזרח):
ּוש ִכינְ ֵתּּהִ ,ב ְּד ִחילּו ְּור ִחימּו ְּור ִחימּו ְּוד ִחילּו ,לְ יַ ֲח ָדא ֵשׁם
לְ ֵשׁם יִ חּוד ֻק ְד ָשׁא ְב ִּריְך הּוא ְ
ּוב ֵשׁם ּכל־
חּודא ְשׁלִ ים ְב ֵּשׁם ָכּל־יִ ְש ָׂר ֵאלְ ,
אֹות יּו"ד אֹות ֵה"א ְבּאֹות ָוא"ו אֹות ֵה"אְ ,בּיִ ָ
ׁיהם
ּבּוש ֶ
ּומלְ ֵ
רּוחנּו ונִ ְש ָׁמ ֵתנּו ַ
ַהנְ ָּפׁשֹות ,רּוחֹות ּונְ ָשׁמֹותַ ,ה ִמ ְּתיַ ֲח ִסים ֶאל ָש ְׁר ֵשׁי נַ ְפ ֵשׁנּו ֵ
יאה
ּל־פ ְּר ֵטי ֲא ִצילּות ְב ִּר ָ
ּומ ָכ ִ
יאה יְ ִצ ָירה ֲע ִשׂיָ ּהִ ,
ּרֹובים לָ ֶהםֶ ,ש ִׁמ ְּכּלָ לּות ֲא ִצילּות ְב ִּר ָ
ְו ַה ְק ִ
ּומזֻ ָמּנִ ים לְ ַקיֵ ּם ִמ ְצ ַות ַה ְב ָּר ָכה ֶש ִׁת ְּקנּו ֲח ָכ ִמים זַ "ל ַעל
מּוכנִ ים ְ
יְ ִצ ָירה ֲע ִשׂיָ ּהֲ ,ה ֵרי ֲאנַ ְחנּו ָ
ּבכל־
בֹותינּוְ ,כ ִּאּלּו ִכ ַּוּנְ נּו ָ
ְר ִאיַ ּת ִאילָ נֵ י ִד ְמלַ ְבלְ ֵביְ ,ויַ ֲעלֶ ה לְ ָפנֶ יָך ה' ֱאֹ-לקינּו ֵואֹלקי ֲא ֵ
ּומ ֻק ֶבּלֶ ת ְּורצּויָ ה לְ ָפנֶ יָך
ׁשּובה ְ
יהְ ,ו ִת ְהיֶ ה ֲח ָ
סֹודֹות ָ
ֶ
ַה ַכ ָּוּנֹות ָֽה ְראּויֹות לְ ַכ ֵוּן ַב ְּב ָּר ָכה ַהזֹּאת ְו
ּּצֹומ ַחְ ,ו ָכל־נְ ָפׁשֹות,
מע ָֹר ִבים ַב ֵ
שׁה ַה ְ ּ
יצֹוצי ַה ְק ֻּד ָ ּ
ְב ָּר ָכה זֹו ,לְ ָב ֵרר ּולְ ַה ֲעלֹות ַעל יָ ָדּה ָכּל־נִ ֵ
ּוב ַח ְסּדָך ַהגָ ּדֹול ָת ִּאיר לָ ֶהם
רּוחֹות ּונְ ָשׁמֹותַ ,ה ְמגֻ לְ גָ ּלֹות ּבֹוְ .ו ַא ָתּה ָה ֵאל ְב ִּמ ַדּת טּובָךְ ,
ּרּורם ְו ִתּקּונָ םּ ָֽ .ב ְר ֵכם ַט ֲה ֵרםַ ,ר ֲח ֵמי ִצ ְד ָק ֶתָךָ ,ת ִּמיד גְ ְּמלֵ ם.
ְבּאֹור ָפּנֶ יָךְ ,ו ַת ְשׁלִ ים ֵב ָ
בֹותינּוֶ ,ש ִׁבּזְ כּות ַה ְב ָּר ָכה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר נְ ָב ֵרְך ֻיקיַ ּם
יהי ָרצֹון ִמלְ ָּפנֶ יָך ה' ֱאֹ-לקינּו ֵואֹלקי ֲא ֵ
ִו ִ
יח ָש ֶׂדה ֲא ֶשׁר ֵב ְּרכֹו ה' "ּ ,ונְ ַק ֵבּל ֶש ַׁפע ֶע ֶשׂר ַה ְב ָּרכֹות,
יח ְבּנִ י ְכ ֵּר ַ
"ר ֵאה ֵר ַ
ָבּנּו ַמ ֲא ַמרְ :
ּומ ְש ַׁמנֵ ּי ָה ָא ֶרץ (בינה)ְ ,ורֹב ָדּגָ ן (דעת)
ש ַׁמיִ ם (חכמה) ִ
ַכ ָּכּתּוב"ְ :ויִ ֶתּן־לְ ָך ָה ֱאֹלקים ִמ ַטּל ַה ָ ּ
ְו ִתירֹׁש (חסד) :יַ ַע ְבדּוָך ַע ִמּים (גבורה) ְויִ ְש ַׁת ֲּחוּו לְ ָך לְ ֻא ִמּים (תפארת) ֱה ֵוה גְ ִביר (נצח)
(מלְ כּות) :יִ ְהיּו
ּומ ָב ְר ֶכיָך ָבּרּוְך" ַ
לְ ַא ֶחיָך (הוד) ְויִ ְש ַׁת ֲּחּוּו לְ ָך ְבּנֵ י ִא ֶמָּך (יסוד) ,א ְֹר ֶריָך ָארּור ְ
צּורי ְוג ֲֹאלִ י.
י־פי ְו ֶהגְ יֹון לִ ִבּי לְ ָפנֶ יָך ,ה' ִ
לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵר ִ
ּומ ֲע ֵשׂה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו.
ּומ ֲע ֵשׂה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה ָעלֵ ינּוַ ,
יהי נ ַֹעם ה' ֱאֹ-לקינּו ָעלֵ ינּוַ ,
ִו ִ

c
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ברכת אילנות נוסח אשכנז:
ּוב ָרא בֹו ְּב ִריֹות
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֶׁשֹּלא ִח ַּסר ְּבעֹולָ מֹו ָד ָבר ָ
טֹובים לְ ַהּנֹות ָּב ֶהם ְּבנֵ י ָא ָדם
טֹובֹות ְו ִאילָ נֹות ִ

ברכת האילנות נוסח ספרד:
ּוב ָרא בֹו
ָבּרּוְך ַא ָתּה ה' ֱאֹ-לקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֶשֹּׁלא ִח ֵסּר ְבּעֹולָ מֹו ְכּלּום ָ
ְב ִּריֹות טֹובֹות ְו ִאילָ נֹות טֹובֹות לֵ ָהנֹות ָב ֶּהם ְבּנֵ י ָא ָדם
ואחרי הברכה נוהגים לומר בקשה זו:
בֹותינּוֶ ,ש ַׁת ֲּעלֵ נּו ְב ִּש ְׂמ ָחה לְ ַא ְר ֵצנּוְ ,ו ִת ָט ֵּענּו
יְ ִהי ָרצֹון ִמלְ ָּפנֶ יָך ה' ֱאֹ-לקינּו ֵואֹלקי ֲא ֵ
ת
ל־מ ְצוֹת ַה ְתּלּויֹות ָב ָּא ֶרץ ֲא ֶשׁר ִהנְ ַחלְ ָ ּ
וכ ִ
ּומ ַע ְשׂרֹות ָ
ִבּגְ בּולֵ נּוְ ,ו ָשׁם נְ ַקיֵ ּם ִמ ְצ ַות ְתּרּומֹות ַ
המֹת י ְֹצ ִאים ַב ִּב ְּק ָעה
ּות ֹ
"א ֶרץ נַ ֲחלֵ י ָמיִ םֲ ,עיָ נֹת ְ
בֹותינּו ִהיא ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ְּוד ַבׁשֶ ,
לַ ֲא ֵ
ּיתנּו
ּות ֵאנָ ה ְו ִרּמֹוןֶ ,א ֶרץ־זֵ ית ֶש ֶׁמן ְּוד ָבׁש"ַ ,כ ֲּא ֶשׁר ִצ ִו ָ
ּושע ָֹרה ְוגֶ ֶפן ְ
ּוב ָהרֶ :א ֶרץ ִח ָטּה ְ ׂ
ָ
ל־ידי מ ֶֹשׁה ַע ְב ֶדָּךָֽ :אנָ ּא ה' לְ ַמ ַען ִש ְׁמָך ַהגָ ּדֹולַ ,הגְ ֵדּל ַח ְס ְדָּך ִע ָמּנּו ְו ַקיֵ ּם לָ נּו
ּבתֹור ְתָך ַע ֵ
ָֽ
יכם ְב ִּע ָתּםְ ,ונָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ
ל־ידי מ ֶֹשׁה ַע ְב ֶדָּך"ְ :ונָ ַת ִתּי גִ ְש ֵׁמ ֶ
ת־ה ָד ָּבר ֲא ֶשׁר ִה ְב ַט ְח ָתּנּו ַע ֵ
ֶא ַ
שׂיג ֶאת־זָ ַרעַ ,ו ֲא ַכלְ ֶתּם
ּוב ִציר יַ ִ ּ
ת־ב ִּציר ָ
שׂיג לָ ֶכם ַדּיִ ׁש ֶא ָ
ש ֶׂדה יִ ֵתּן ִפ ְּריֹוְ :ו ִה ִ ּ
יְ בּולָ ּה ְו ֵעץ ַה ָ ּ
ת־ה ָד ָּבר ֲא ֶשׁר ִה ְב ַט ְח ָתּנּו ַעל־יְ ֵדי
יש ְׁב ֶתּם לָ ֶב ַטח ְב ַּא ְר ְצ ֶכם"ְ :ו ַקיֵ ּם ָבּנּו ֶא ַ
לַ ְח ְמ ֶכם לָ שֹ ַׂבע ִו ַ
ּופ ִרי ָה ָא ֶרץ לְ גָ אֹון ּולְ ִת ְפ ֶא ֶרת
"בּּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה ֶצ ַמח ה' לִ ְצ ִבי ּולְ ָכבֹודְ ,
יאְךַ :
יְ ַש ְׁעיָ ה נְ ִב ָ
"ּובנּו ָב ִתּים ְויָ ָשׁבּוְ ,ונָ ְטעּו ְכ ָר ִמים ְו ָא ְכלּו ִפ ְּריָ ם"ְ :ו ַקיֵ ּם ָבּנּו
יטת יִ ְש ָׂר ֵאל"ְ :ונֶ ֱא ַמרָ :
לִ ְפלֵ ַ
חֹורׁש ַ ּבקֹ ֵּצר
"הנֵ ּה יָ ִמים ָב ִּאים נְ ֻאם־ה' ְונִ גַ ּׁש ֵ
יאָךִ :
ל־ידי ָעמֹוס נְ ִב ֶ
ֲא ֶשׁר ִה ְב ַט ְח ָתּנּו ַע ֵ
ל־הגְ ָּבעֹות ִת ְּתמֹוגַ גְ נָ הְ :ו ַש ְׁב ִתּי
ְוד ֵֹרְך ֲענָ ִבים ְ ּבמ ֵֹשְׁך ַהזָ ַּרעְ ,ו ִה ִטּיפּו ֶה ָה ִרים ָע ִסיס ְו ָכ ַ
ּובנּו ָע ִרים נְ ַשּׁמֹות ְויָ ָשׁבּוְ ,ונָ ְטעּו ְכ ָר ִמים ְו ָשׁתּו ֶאת־יֵ ינָ םְ ,ו ָעׂשּו
ת־שׁבּות ַע ִמּי יִ ְש ָׂר ֵאל ָ
ֶא ְ
ּיתי
יאָך"ְ :ו ִה ְר ֵב ִ
יהם"ְ :ו ַקיֵ ּם ָבּנּו ֲא ֶשׁר ִה ְב ַט ְח ָתּנּו ַעל־יְ ֵדי יְ ֶחזְ ֵקאל נְ ִב ֶ
ת־פ ִּר ֶ
גַ ּנֹות ְו ָא ְכלּו ֶא ְ
ש ֶׂדה ,לְ ַמ ַען ֲא ֶשׁר ֹלא ִת ְקחּו עֹוד ֶח ְר ַפּת ָר ָעב ַבּּגֹויִ ם"ְ .ונֶ ֱא ַמר:
נּובת ַה ָ ּ
ּות ַ
ת־פ ִּרי ָה ֵעץ ְ
ֶא ְ
ץ־מ ֲא ָכל ֹלא־יִ ּבֹול ָעלֵ הּו ְוֹלא־יִ תֹּם ִפ ְּריֹו
ּל־ע ַ
ּומזֶ ּה ָכ ֵ
ל־ש ָׂפתֹו ִמזֶ ּה ִ
ל־הנַ ַּחל יַ ֲעלֶ ה ַע ְ
ְ"ו ַע ַ
רּופה".
יֹוצ ִאיםְ ,ו ָהיָ ה ִפ ְריֹו לְ ַמ ֲא ָכל ְו ָעלֵ הּו לִ ְת ָ
ן־ה ִמ ְּק ָדּׁש ֵה ָמּה ְ
ימיו ִמ ַ
לָ ֳח ָד ָשׁיו יְ ַב ֵכּר ִכּי ֵמ ָ
ׁשּובה ָעלֵ ינּו
ּומ ִטיב ִה ָד ֵּרׁש לָ נּוָ ,
בֹותינּוֶ ,מלֶ ְך ַר ֲח ָמן ַר ֵחם ָעלֵ ינּו ,טֹוב ֵ
ֱאֹ-לקינּו ֵואֹלקי ֲא ֵ
ּית־מ ְק ָֽ ּד ְשָׁך
ּכב ְת ִּחלָ ּהּ ,כֹונֵ ן ֵב ִ
יתָך ַ
ַב ֲּהמֹון ַר ֲח ֶמיָךִ ,בּגְ לַ ל ָאבֹות ֶש ָׁעׂשּו ְרצֹונֶ ָךְ ,בּנֵ ה ֵב ְ
ַעל ְמכֹונֹוַ ,ה ְר ֵאנּו ְב ִּבנְ יָ נֹוַ ,ש ְׂמ ֵּחנּו ְב ִּתּקּונֹוְ ,ו ָה ֵשׁב ְש ִׁכ ָֽינ ְתָך לְ תֹוכֹוְ ,ו ָה ֵשׁב כֹ ֲּהנִ ים
יהםְ .ו ָשׁם נַ ֲעלֶ ה ְונֵ ָר ֶאה
דּוכנָ ם ,לְ ִש ָׁירם ּולְ זִ ְמ ָרםְ ,ו ָה ֵשׁב יִ ְש ָׂר ֵאל לִ נְ ֵו ֶ
בֹוד ָתםּ ,ולְ ִויִ ּם לְ ָ
לַ ֲע ָ
ּשׁנָ ה
"שׁלֹוׁש ְפ ָּע ִמים ַב ָ ּ
ל־שׁנָ ה ְו ָשׁנָ הַ ,כ ָּכּתּובָ :
ְונִ ְש ַׁת ֲּח ֶוה לְ ָפנֶ יָךְ ,ב ָּשֹׁלׁש ְפ ָּע ֵמי ְרגָ לֵ ינּו ְב ָּכ ָ
ש ֻׁבעֹות
ּוב ַחג ַה ָ ּ
ֹלהיָך ַב ָּמּקֹום ֲא ֶשׁר יִ ְב ָחרְ ,ב ַּחג ַה ַמּּצֹות ְ
ת־פּנֵ י ה' ֱא ֶ
כּורָך ֶא ְ
יֵ ָר ֶאה ָכל־זְ ְ
ת־פּנֵ י ה' ֵר ָיקםִ :איׁש ְכ ַּמ ְתּנַ ת יָ דֹוְ ,כ ִּב ְר ַכּת ה' ֱאֹלקיָך ֲא ֶשׁר
ּוב ַחג ַה ֻסּּכֹותְ ,וֹלא יֵ ָר ֶאה ֶא ְ
ְ
נָ ַתן־לָ ְך".
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ּבֹודָך,
ּל־מ ֲע ֶשׂיָךָ ,ב ַּהר ִצּיֹון ִמ ְש ַׁכּן ְכ ֶ
ְו ִת ְמֹלְך ַא ָתּה הּוא ה' ֱאֹלקינּו ְמ ֵה ָרה ַעל ָכ ַ
ֹלהיִ ְך ִצּיֹון לְ דֹר
ירּושׁלַ יִ ם ִעיר ִמ ְק ָד ֶּשָׁךַ ,כ ָּכּתּוב ְב ִּד ְב ֵרי ָק ְד ֶשָׁך" :יִ ְמֹלְך ה' לְ עֹולָ ם ֱא ַ
ּוב ָ
ִ
ָודֹר ַהלְ לּויָ ּה".
רּורה:
ָאּנָ א ְּבכ ַֹחּ .גְ ֻדּלַ ת יְ ִמינֶ ָךַּ .ת ִּתיר ְצ ָ
נֹורא:
ַק ֵּבל ִרּנַ תַ .ע ֶּמָךַׂ ,שּגְ ֵבנּוַ .ט ֲה ֵרנּו ָ
חּודָךְּ .כ ָב ַבת ָׁש ְמ ֵרם:
ּדֹור ֵׁשי יִ ֶ
נָ א גִ ּבֹורְ .
ָּב ְר ֵכם ַט ֲה ֵרםַ .ר ֲח ֵמי ִצ ְד ָק ֶתָךָּ .ת ִמיד ּגָ ְמלֵ ם:
טּובָך .נַ ֵהל ֲע ָד ֶתָך:
ָח ִסין ָקדֹוׁשְּ .ברֹוב ְ
זֹוכ ֵרי ְק ֻד ָּׁש ֶתָך:
יָ ִחיד ּגֵ ֶאה .לְ ַע ְּמָך ְּפנֵ הְ .
יֹוד ַע ַּת ֲעלּומֹות:
ּוׁש ַמע ַצ ֲע ָק ֵתנּוֵ .
ַׁש ְו ָע ֵתנּו ַק ֵּבלְ .
ואומר בלחש ָּ -ברּוְךֵׁ ,שם ְּכבֹוד ַמלְ כּותֹו ,לְ עֹולָ ם ָו ֶעד:
*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:
אׁשית.
עֹוׂשה ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ֵר ִ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֶ ,
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
הרואה את הים הגדול הסמוך לארץ ישראל (הים התיכון) מברך:
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֶׁ ,ש ָע ָׂשה ֶאת ַהּיָ ם ַהּגָ דֹול.
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
הרואה קשת בענן מברך את ברכת הקשת:
זֹוכר ַה ְּב ִרית ְונֶ ֱא ַמן ִּב ְב ִריתֹו ְו ַקּיָ ם ְּב ַמ ֲא ָמרֹו.
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֵ ,
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
הרואה עצי מאכל בפריחתם בימי ניסן (מברך פעם אחת בשנה) ברכת האילנות:
ּוב ָרא ּבֹו ְּב ִרּיֹות
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֶׁ ,שֹּלא ִח ַּסר ְּבעֹולָ מֹו ְּכלּום ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
טֹובים לְ ַהנֹות ָּב ֶהם ְּבנֵ י ָא ָדם.
טֹובֹות ְו ִאילָ נֹות ִ
הרואה אילנות יפים ביותר ובריות נאות ביותר מברך את ברכת הנוי שבבריאה:
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֶׁ ,ש ָּכ ָכה לֹו ְּבעֹולָ מֹו.
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
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ברכות החכמים
הרואה חכם גדול מישראל מברך:
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֶׁ ,ש ָחלַ ק ֵמ ָח ְכ ָמתֹו לִ ֵיר ָאיו.
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
הרואה חכם גדול מאומות העולם מברך:
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֶׁ ,שּנָ ַתן ֵמ ָח ְכ ָמתֹו לְ ָב ָׂשר ָו ָדם.
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ

ברכות המלכים
הרואה מלך ישראל מברך:
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֶׁ ,ש ָחלַ ק ִמ ְּכבֹודֹו לִ ֵיר ָאיו.
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
הרואה מלך מאומות העולם מברך:
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֶׁ ,שּנָ ַתן ִמ ְּכבֹודֹו לְ ָב ָׂשר ָו ָדם.
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ

ברכה על עם ישראל
הרואה שש מאות אלף מישראל (שהוא מספר יוצאי מצרים הזכרים) ביחד בארץ
ישראל מברך:
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םָ ,ח ָכם ָה ָרזִ ים.
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
הרואה בתי ישראל ביישובם בארץ ישראל מברך את ברכת יישוב הארץ:
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םַ ,מ ִּציב ּגְ בּול ַאלְ ָמנָ ה.
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ

ברכה על נסים
הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל ,כגון מעברות הירדן וחומות יריחו מברך ברכות
הנסים:
בֹותינּו ַּב ָּמקֹום ַהּזֶ ה.
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֶׁ ,ש ָע ָׂשה נִ ִּסים לַ ֲא ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
הרואה מקום שנעשה לו (באופן אישי) בו נס מברך:
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֶׁ ,ש ָע ָׂשה לִ י נֵ ס ַּב ָּמקֹום ַהּזֶ ה.
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
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זמירון לשבת ראש חודש ניסן
צדיק כתמר יפרח

אתן במדבר נטע ארז

מילים :תהלים צב יג
ַצ ִּדיק ַּכ ָּת ָמר י ְִפ ָרח
ׂ ּגֶה
ְּכ ֶא ֶרז ַּב ְּל ָבנוֹן ִי ְש

מילים :ישעיהו מא יט

אתן במדבר נטע ארז
שטה והדס ועץ שמן
אשים בערבה ברוש
תדהר ותאשור יחדיו

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

ירה ַּכָיּם,
ִא ּל ּו ִפינ ּו ָמ ֵלא ִׁש ָ
ו ְּלׁשוֹנֵנ ּו ִר ָּנה ֲּכ ַהמוֹן ַּג ָּליו,
יע,
ׁש ַבח ְּכ ֶמ ְר ֲח ֵבי ָר ִק ַ
ׂפתו ֵֹתינ ּו ֶ
ו ְִש ְ
ׁש ֶמׁש ו ְַכָי ֵּר ַח,
ו ְֵעינֵינ ּו ְמ ִאירוֹת ַּכ ֶ
ׁש ַמיִם,
ׂרי ָ
ׂוֹת ְּכנִ ְש ֵ
ָדינ ּו ְפר ּוש
ְוי ֵ
ו ְַר ְג ֵלינ ּו ַק ּלוֹת ָּכ ַאָיּלוֹת -
יקים ְלהוֹדוֹת ְל ָך ,
ַחנ ּו ַמ ְס ִּפ ִ
ֵאין ֲאנ ְ
ה' ֱאל ֵֹהינ ּו וֵאל ֵֹהי ֲאבו ֵֹתינ ּו ,
ו ְּל ָב ֵר ְךֶ ,את ִׁש ְמ ָך ַעל ַא ַחת,
ֵמ ֶא ֶלףַ ,א ְל ֵפי ֲא ָל ִפים ו ְִר ֵּבי ְר ָבבוֹת ְּפ ָע ִמים,
ׂית ִעם ֲאבו ֵֹתינ ּו ו ְִע ָּמנוּ.
ׁש ָע ִש ָ
ַה ּטוֹבוֹת ֶ
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כי תבואו אל הארץ
מילים :עיבוד לויקרא י"ט

ִּכי ָתבֹא ּו ֶאל ָה ָא ֶרץ
וּנְ ַט ְע ֶּתם ָּכל ֵעץ ְּת ִח ָּלה
ָתן ָה ֵעץ ִּפ ְריוֹ
ְונ ַ
ו ְָה ָא ֶרץ יְבו ָּל ּה.
ילנוֹת,
ֵעת ִלנְ ט ַֹע ִא ָ
ילנוֹת,
ֵעת ִלנְ ט ַֹע ִא ָ
ֵעת ִלנְ ט ַֹע ו ְִל ְבנוֹת.
יש ַּת ַחת ַּג ְפנוֹ
ִיש ְב ֶּתם ִא ׁ
ׁ
ו ַ
ְת ַחת ְּת ֵאנָתוֹ,
וַ
ׁשתוּל
ִיתם ְּכ ֵעץ ָ
ו ְִהי ֶ
ֵי-מיִם
ל-פ ְלג ָ
ַע ַּ

כפלח הרימון רקתך
מילים:משה הסופר מרומא
לחן :עממי תימני

ְל ֶפ ַלח ָה ִר ּמוֹן ֲא ַד ֶּמה ַר ָּק ֵת ְך
ְּכג ַֹב ּה ָה ַא ְרמוֹן ְּגבו ָֹהה קו ָֹמ ֵת ְך,
ית ְך,
וּמוֹר ִעם ִק ָּנמוֹן י ִָפיחוּן ִמ ֵּב ֵ
ֶיה ְל ִל ִּבי ָא ְסרוּ.
–עינ ָ
ְצ ִבָיּה ֵ
ַה ְלל ּויָה ִּכי טוֹב ִּכי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ!

אז ירנן
ר' יוסף חיים (הבן איש חי)
לחן :בבל (עירק) מקאם :חוסיני

אל גינת אגוז
מילים :מתוך שיר השירים
לחן :שרה לוי-תנאי

ִל ְפנֵי ֵאל ַא ִּדיר ַא ִּד ִירים
ָאז י ְַר ּנֵן ֵעץ ַהי ְָע ִרים
ָא ִׁשיר ִׁשיר ָח ָדׁש
ְש ִירים
י ִָעיר זְ ִמירוֹת ו ִׁ
ּשמוֹ י ְִת ַק ָּדׁש
י ְִת ָּפ ַאר ֵאל ַחי צו ֵּרנ ּו ו ְׁ
ֲרבוֹת ַה ּבו ֵֹרא נְ ָפׁשוֹת ַר ּבוֹת
ָּברו ְּך ֵאל ׁשו ֵֹכן ע ָ
ָא ִׁשיר ִׁשיר ָח ָדׁש
ילנוֹת טוֹבוֹת
ו ָּב ָרא ִא ָ
ּשמוֹ י ְִת ַק ָּדׁש
י ְִת ָּפ ַאר ֵאל ַחי צו ֵּרנ ּו ו ְׁ

ָר ְד ִּתי
ל-ג ּנַת אֱגוֹז י ַ
ֶא ִּ
ָחל;
ִל ְראוֹת ְּב ִא ֵּבי ַה ּנ ַ
ֶפן,
ִל ְראוֹת ֲה ָפ ְר ָחה ַה ּג ֶ
ֵהנֵצ ּו ָה ִר ּמֹנִ ים.

ׁשנִ ים
ָרם ֵאל ִּב ְׁש ֵמי ְמעוֹנִ ים ָּברו ְּך ְמ ָב ֵר ְך ַה ָּ
ָא ִׁשיר ִׁשיר ָח ָדׁש
יח ִע ְּנ ֵבי ְג ָפנִ ים
ַמ ְצ ִמ ַ
ּשמוֹ י ְִת ַק ָּדׁש
י ְִת ָּפ ַאר ֵאל ַחי צו ֵּרנ ּו ו ְׁ

ׂ ֶדה,
ֵצא ַה ָּש
ְל ָכה דו ִֹדי נ ֵ
ימה
ַש ִּכ ָ
ָלינָה ַּב ְּכ ָפ ִרים ,נ ְׁ
נִ
ַל ְּכ ָר ִמים.
ֶפן,
ם-פ ְר ָחה ַה ּג ֶ
נִ ְר ֶאה ִא ָּ
ִּפ ַּתח ַה ְּס ָמ ַדר.

ָפים וּזְ ִמ ִירים
ִה ְג ִּדיל ֲענ ִ
ַּכ ְּבד ּו ֵאל ָּבאו ִּרים
ָא ִׁשיר ִׁשיר ָח ָדׁש
ֵיתים ו ְּת ָמ ִרים
ו ָּב ָרא ז ִ
ּשמוֹ י ְִת ַק ָּדׁש
י ְִת ָּפ ַאר ֵאל ַחי צו ֵּרנ ּו ו ְׁ
יח ְּפ ִרי ְּת ֵאנָה
ַמ ְצ ִמ ַ
י ְִת ָּב ַר ְך ַחי ָּדר ְמעוֹנָה
ָא ִׁשיר ִׁשיר ָח ָדׁש
נו ֶֹדה לוֹ ְּב ִׁשיר ו ְּר ָננָה
ּשמוֹ י ְִת ַק ָּדׁש
י ְִת ָּפ ַאר ֵאל ַחי צו ֵּרנ ּו ו ְׁ

ימן,
עו ִּרי ָצפוֹן וּבו ִֹאי ֵת ָ
ׂ ָמיו;
יחי ג ִַּני י ְִּזל ּו ְב ָש
ָה ִפ ִ
ָיבֹא דו ִֹדי ְלגַנּ וֹ
ָדיו.
ֹאכל ְּפ ִרי ְמג ָ
ְוי ַ

ַה ְּלל ּו ֵאל ַחי ִּבזְ ִמירוֹת ַה ַּמ ְג ִּדיל ַעל ֵמי נְ ָהרוֹת
ָא ִׁשיר ִׁשיר ָח ָדׁש
ִר ּמוֹנִ ים ו ִּמינֵי ֵפרוֹת
ּשמוֹ י ְִת ַק ָּדׁש
י ְִת ָּפ ַאר ֵאל ַחי צו ֵּרנ ּו ו ְׁ
ׂ ְמח ּו ָּבנִ ים ִעם ָה ָאבוֹת
ִש
ִחזְ ק ּו ְל ָבבוֹת ׁשו ֵֹבבוֹת
ׁשנִ ים ַר ּבוֹת ָא ִׁשיר ִׁשיר ָח ָדׁש
ּכֹה נִ זְ ֶּכה ְל ָ
ּשמוֹ י ְִת ַק ָּדׁש
י ְִת ָּפ ַאר ֵאל ַחי צו ֵּרנ ּו ו ְׁ
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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
ֹשים
ֲרץ ְּבסוֹד ְקדו ִׁ
ֵאל ַנע ָ
		
יע
ֹש ַ
ֶמ ֶל ְך גּ ו ֵֹאל וּמו ִׁ
ו ְּל ֵאין אוֹנִים ָע ְצ ָמה י ְַר ֶּבה ַמחֲזִ יק ִר ְפיוֹן י ְֵדי ָר ִׁשים
ּשים
ׂ ָר ֵאל חֲמו ִׁ
ְּבנֵי ִי ְש
		
ִּכי הו ִֹציא ְּבח ֶֹדׁש ָא ִביב
ֳד ִׁשים
ֹאש ח ָ
הוֹד ּו ָל ֵאל ִּכי ַהח ֶֹדׁש ַה ּזֶה ָל ֶכם ר ׁ
ׂוֹר
ֲלי ָעש
ֵבל ַוע ֵ
ֲלי נ ֶ
עֵ
		
ַח ָּדו נְרו ֵֹמ ָמה
ְׁשמוֹ י ְ
ַו ּיו ִֹציא ַע ּמוֹ ִמ ָּמצוֹר
		
ָכר ֶאת ְּד ַבר ָק ְדׁשוֹ
ִּכי ז ַ
ׂוֹר
ׂה ֶּב ָעש
ְקח ּו ָל ֶכם ֶש
		
ֱלי ַע ּמוֹ
וְהוּא ִצ ּוָה א ֵ
ָשים
ַאנ ִׁ
ַעל ֱאל ִֹהים ו ֲ
		
ׂוֹר
יע ִּכי הוּא ָיש
ְלהו ִֹד ַ
ֳד ִׁשים
ֹאש ח ָ
הוֹד ּו ָל ֵאל ִּכי ַהח ֶֹדׁש ַה ּזֶה ָל ֶכם ר ׁ
יהם ִּב ְל ִּתי ַפ ַחד ִמ ִּמ ְצ ַריִם
ּׂו ֶאת ִּפ ְס ֵח ֶ
ָה ָעם ָעש
ֹש ִּכ ּתוֹת ַמ ֲח ַניִם
ִּב ְׁשלׁ
		
ירי זִ ְמ ָרה ו ְּת ִה ָּלה
ְּב ִׁש ֵ
ו ְּמרו ִֹרים ְּב ָה ַע ְר ַּביִם
		
ֲלי ַמ ּצוֹת
ָא ְכל ּו אוֹתוֹ ע ֵ
ְונָא ִּכי ִאם ְצ ִלי ִא ִּׁשים
		
ֻשל ַּב ַּמיִם
ׁ
ִּב ְל ִּתי ְמב ָּ
ֳד ִׁשים
ֹאש ח ָ
הוֹד ּו ָל ֵאל ִּכי ַהח ֶֹדׁש ַה ּזֶה ָל ֶכם ר ׁ
יע ָלמוֹ
ֹש ַ
ֶה ְר ָאה ְלהו ִׁ
		
ֶשע י ְִמינוֹ ֵאל
ׁ
ח ֶֹסן י ַ
ִּכי ִה ְׁש ִקיף ִמ ְּמעוֹן ָק ְדׁשוֹ ָה ָעם ִמ ְת ּבו ֵֹסס ְּב ָדמוֹ
ֲאזַי ָע ַבר הוּא ְּב ַע ְצמוֹ
		
ילה
ַּדם ֶּפ ַסח ו ְַדם ַה ִּמ ָ
הו ִֹציא ֵמ ַע ְבדוּת ְל ָח ְפ ִׁשים
		
ְאת ַע ּמוֹ
ְל ִמ ְצ ַריִם ו ֶ
ֳד ִׁשים
ֹאש ח ָ
הוֹד ּו ָל ֵאל ִּכי ַהח ֶֹדׁש ַה ּזֶה ָל ֶכם ר ׁ
ילגְ ִׁשים
ִל ְבנֵי אֱדוֹם ו ִּפ ַ
		
ּשה ְׁש ַלח ז ִָרים
ׁ
ָחזָק חו ָ
ּשים
ָע ֵרי ַאּׁשו ִּרים ו ְּלטו ִׁ
		
ימם ְּכ ַמ ְה ֵּפ ַכת ָע ִרים
ֵׂ
ִש
ּש ַלח ְל ַעם ְל ָך דו ְֹר ִׁשים
ו ְׁ
		
ִיע ְּגאוֹן ז ִָרים
ְת ְכנ ַ
וַ
ֳד ִׁשים
ֹאש ָהח ָ
נִיסן ר ׁ
ְּב ָ
		
ׁשר ְמ ַב ְק ִׁשים
ָה ָאדוֹן ֲא ֶ
ֳד ִׁשים
ֹאש ח ָ
הוֹד ּו ָל ֵאל ִּכי ַהח ֶֹדׁש ַה ּזֶה ָל ֶכם ר ׁ
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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 ַה ִשּ ִׁירים ֲא ֶשׁר לִ ְשֹׁלמֹה .יִ ָשּ ֵׁקנִ י ִמנְ ִּשׁיקֹות
יח ְש ָׁמנֶ יָך
טֹובים דֹ ֶּדיָך ִמיָ ּיִ ן .לְ ֵר ַ
ִ
ִפּיהּוִ ,כּי
ּתּורק ְש ֶׁמָךַ ,על ֵכּן ֲעלָ מֹות
ַ
טֹוביםֶ ,ש ֶׁמן
ִ
יאנִ י
רּוצהֱ ,ה ִב ַ
ֲא ֵהבּוָךָ .מ ְש ֵׁכנִ י ַא ֲח ֶריָך נָ ָ
ַה ֶמּלֶ ְך ֲח ָד ָריו ,נָ גִ ילָ ה ְונִ ְש ְׂמ ָחה ָבְּך ,נַ זְ ִכ ָּירה
ׁחֹורה ֲאנִ י
יש ִׁרים ֲא ֵהבּוָךְ .ש ָ
ד ֶֹדיָך ִמיַ ּיִ ןֵ ,מ ָ
רּושׁלָ םְִ ,כ ָּא ֳהלֵ י ֵק ָדר ִכ ִּיריעֹות
אוהְ ,בּנֹות יְ ָ
ְונָ ָ
ְשֹׁלמֹהַ .אל ִת ְּר ֻאנִ י ֶש ֲׁאנִ י ְש ַׁח ְרח ֶֹרתֶ ,ש ְׁשּׁזָ ַפ ְתנִ י
ש ֶׁמׁשְ ,בּנֵ י ִא ִמּי נִ ֲחרּו ִביָ ,ש ֻׂמנִ י נ ֵֹט ָרה ֶאת
ַה ָ ּ
ַה ְכ ָּר ִמיםַ ,כ ְּר ִמי ֶשׁלִ ּי ֹלא נָ ָט ְר ִתּיַ .הגִ ָּידה לִ ּי
יכה ַת ְּר ִבּיץ
יכה ִת ְר ֶעהֵ ,א ָ
ֶש ָׁא ֲה ָבה נַ ְפ ִשׁיֵ ,א ָ
ַב ָּצ ֳּה ָריִ םַ ,שׁלָ ָּמה ֶא ְהיֶ ה ְ ּכע ְֹטיָ הַ ,על ֶע ְד ֵרי
ֲח ֵב ֶריָךִ .אם ֹלא ֵת ְד ִעי לָ ְך ַהיָ ָּפה ַבּנָ ִּשׁים,
ּיֹותיִ ְך
ְצ ִאי לָ ְך ְב ִּע ְק ֵבי ַהצֹּאןְּ ,ור ִעי ֶאת גְ ִּד ַ
ַעל ִמ ְש ְׁכּנֹות ָהר ִֹעים .לְ ֻס ָס ִתי ְב ִּר ְכ ֵבי ַפ ְרעֹה,
ּארְך
ּּתֹוריםַ ,צ ָּו ֵ
ּיתיְך ַר ְעיָ ִתי .נָ אוּו לְ ָחיַ יִ ְך ַב ִ
ִד ִּמ ִ
ּתֹורי זָ ָהב נַ ֲע ֶשׂה לָ ְךִ ,עם נְ ֻקּדֹות
ַב ֲּחרּוזִ יםֵ .
ַה ָכ ֶּסףַ .עד ֶש ַׁה ֶמּלֶ ְך ִב ְּמ ִסּבֹו ,נִ ְר ִדי נָ ַתן ֵריחֹו.
שכֹּל
דֹודי לִ יֵ ,בּין ָש ַׁדי יָ לִ יןֶ .א ְ ׁ
ְצרֹור ַהמֹּר ִ
ּדֹודי לִ יְ ,ב ַּכ ְר ֵמי ֵעין גֶ ִּדיִ .הנָ ְּך יָ ָפה
ַהכֹ ֶּפר ִ
דֹודי
ַר ְעיָ ִתיִ ,הנָ ְּך יָ ָפה ֵעינַ יִ ְך יֹונִ יםִ .הנְ ָּך יָ ֶפה ִ
ַאף נָ ִעיםַ ,אף ַע ְר ֵשׂנּו ַר ֲענָ נָ ה .קֹרֹות ָב ֵּתּינּו
ּרֹותים.
יטנּו ְב ִ
ֲא ָרזִ יםָ ,ר ִה ֵ

פרק ב

ׁשֹושׁנַ ּת ָה ֲע ָמ ִקים.
ַ
ִאנִ י ֲח ַב ֶצּלֶ ת ַה ָשּׁרֹון,
חֹוחיםֵ ,כּן ַר ְעיָ ִתי ֵבּין ַה ָבּנֹות.
ּׁשֹושׁנָ ּה ֵבּין ַה ִ
ְכ ַ
ּדֹודי ֵבּין ַה ָבּנִ יםְ ,ב ִּצּלֹו
ּפּוח ַב ֲּע ֵצי ַהיַ ַּערֵ ,כּן ִ
ְכ ַּת ַ
יאנִ י
ּופ ְריֹו ָמתֹוק לְ ִח ִכּיֱ .ה ִב ַ
ִח ַמ ְּד ִתּי ְויָ ַש ְׁב ִתּיִ ,
ֶאל ֵבּית ַהיָ ּיִ ןְ ,ו ִדגְ לֹו ָעלַ י ַא ֲה ָבהַ .ס ְמּכּונִ י
ּּפּוחיםִ ,כּי חֹולַ ת ַא ֲה ָבה
ָב ֲּא ִשׁיׁשֹותַ ,ר ְפּדּונִ י ַב ַּת ִ
ימינֹו ְת ַּח ְב ֵּקנִ י.
ֹאשׁי ִו ִ
שמֹאלֹו ַת ַּחת לְ ר ִ
ָאנִ יׂ ְ .
רּושׁלַ םִ ,ב ְּצ ָבאֹות אֹו
ִה ְש ַׁב ְּע ִתּי ֶא ְת ֶכם ְבּנֹות יְ ָ
ּעֹוררּוֶ ,את
ְב ַּאיְ לֹות ַה ָשּ ֶׂדהִ ,אם ָת ִּעירּו ְו ִאם ְת ְ
ּדֹודי ִהנֵ ּה זֶ ה ָבּא,
ָה ַא ֲה ָבה ַעד ֶש ֶׁת ְּח ָפּץ .קֹול ִ
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ּדֹומה
ְמ ַדלֵ ּג ַעל ֶה ָה ִריםְ ,מ ַק ֵפּץ ַעל ַהגְ ָּבעֹותֶ .
עֹומד
דֹודי לִ ְצ ִבי אֹו לְ ע ֶֹפר ָה ַאיָ ּלִ יםִ ,הנֵ ּה זֶ ה ֵ
ִ
ּיח ִמן ַה ַחֹּלנֹותֵ ,מ ִציץ ִמן
ַא ַחר ָכ ְּתלֵ נּוַ ,מ ְשׁגִ ַ
קּומי לָ ְך ַר ְעיָ ִתי
דֹודי ְו ָא ַמר לִ יִ ,
ַה ֲח ַר ִכּיםָ .ענָ ה ִ
יָ ָפ ִתי ּולְ ִכי לָ ְךִ .כּי ִהנֵ ּה ַה ְס ָּתיו ָע ָברַ ,הגֶ ֶּשׁם
ָחלַ ף ָהלַ ְך לֹוַ .הנִ ָּצּנִ ים נִ ְראּו ָב ָא ֶרץֵ ,עת ַהזָ ִּמיר
ּיעְ ,וקֹול ַהּתֹור נִ ְש ַׁמע ְב ַּא ְר ֵצנּוַ .ה ְת ֵּאנָ ה
ִהגִ ַ
קּומי
יחִ ,
ּיהְ ,ו ַהגְ ָּפנִ ים ְס ָמ ַדר נָ ְתנּו ֵר ַ
ָחנְ ָטה ַפגֶ ָ
לָ ְך ַר ְעיָ ִתי יָ ָפ ִתי ּולְ ִכי לָ ְך .יֹונָ ִתי ְב ַּחגְ ֵוי ַה ֶסּלַ ע,
יענִ י
ְב ֵּס ֶתר ַה ַמ ְּד ֵרגָ ה ַה ְר ִאינִ י ֶאת ַמ ְר ַאיִ ְךַ ,ה ְש ִׁמ ִ
אוהֶ .א ֱחזּו
ּומ ְר ֵאיְך נָ ֶ
ֶאת קֹולֵ ְךִ ,כּי קֹולֵ ְך ָע ֵרב ַ
לָ נּו ֻש ָׁעלִ יםֻ ,ש ָׁעלִ ים ְק ַטנִ ּים ְמ ַח ְבּלִ ים ְכ ָּר ִמים,
ּדֹודי לִ י ַו ֲאנִ י לֹוָ ,הר ֶֹעה
ּוכ ָר ֵמינּו ְס ָמ ָדרִ .
ְ
ּפּוח ַהּיֹום ְונָ סּו ַה ְצּלָ לִ ים,
ּּׁשֹושׁנִ ּיםַ .עד ֶשׁיָ ַ
ַב ַ
דֹודי לִ ְצ ִבי אֹו לְ ע ֶֹפר ָה ַאיָ ּלִ ים,
סֹב ְד ֵּמה לְ ָך ִ
ַעל ָה ֵרי ָב ֶתר.

פרק ג

ַעל ִמ ְש ָׁכ ִּבי ַבּלֵ ּילֹות ִב ַּק ְּש ִׁתּיֵ ,את ֶש ָׁא ֲה ָבה
קּומה נָ ּא
אתיוָ .א ָ
נַ ְפ ִשׁיִ ,ב ַּק ְּש ִׁתּיו ְוֹלא ְמ ָצ ִ
ּוב ְרחֹבֹותֲ ,א ַב ְק ָשׁה
ּש ָׁו ִקים ָ
סֹוב ָבה ָב ִעירַ ,ב ְ ּ
ַו ֲא ְ
אתיו.
ֵאת ֶש ָׁא ֲה ָבה נַ ְפ ִשׁיִ ,ב ַּק ְּש ִׁתּיו ְוֹלא ְמ ָצ ִ
ְמ ָצאּונִ י ַהשֹּ ְׁמ ִרים ַהסֹ ְּב ִבים ָב ִּעירֵ ,את ֶש ָׁא ֲה ָבה
יתםִ .כ ְּמ ַעט ֶש ָׁע ַב ְר ִתּי ֵמ ֶהםַ ,עד
נַ ְפ ִשׁי ְר ִא ֶ
אתי ֵאת ֶש ָׁא ֲה ָבה נַ ְפ ִשׁיֲ ,א ַחזְ ִתּיו ְוֹלא
ֶש ָׁמ ָּצ ִ
יאתיו ֶאל ֵבּית ִא ִמּי ְו ֶאל
ַא ְר ֶפּּנּוַ ,עד ֶש ֲׁה ֵב ִ
רּושׁלָ יִ ם,
הֹור ִתיִ .ה ְש ַׁב ְּע ִתּי ֶא ְת ֶכם ְבּנֹות יְ ָ
ֶח ֶדר ָ
ש ֶׂדהִ ,אם ָת ִּעירּו ְו ִאם
ִב ְּצ ָבאֹות אֹו ְב ַּאיְ לֹות ַה ָ ּ
ּעֹוררּוֶ ,את ָה ַא ֲה ָבה ַעד ֶש ֶׁת ְּח ָפּץִ .מי זֹאת
ְת ְ
ימרֹות ָע ָשׁןְ ,מ ֻק ֶט ֶּרת
עֹולָ ה ִמן ַה ִמ ְּד ָבּר ְכ ִּת ְ
רֹוכלִ .הנֵ ּה ִמ ָטּתֹו
מֹר ּולְ בֹונָ הִ ,מכֹּל ַא ְב ַקת ֵ
ּּבֹורי
ׁשׁים גִ ּבֹ ִּרים ָס ִביב לָ ּהִ ,מגִ ֵ
ֶשׁלִ ְּשֹׁלמֹהִ ,ש ִ ּ
יִ ְש ָׂר ֵאלֻ .כּלָ ּם ֲא ֻחזֵ י ֶח ֶרבְ ,מלֻ ְמ ֵּדי ִמלְ ָח ָמה,
ִאיׁש ַח ְרּבֹו ַעל יְ ֵרכֹוִ ,מ ַפ ַּחד ַבּלֵ ּילֹותַ .א ִפ ְּריֹון
ּמּודיו
ָע ָשׂה לֹו ַה ֶמּלֶ ְך ְשֹׁלמֹהֵ ,מ ֲע ֵצי ַהלְ ָּבנֹוןַ .ע ָ
ָע ָשׂה ֶכ ֶסףְ ,ר ִפ ָידתֹו זָ ָהבֶ ,מ ְר ָכּבֹו ַא ְרגָ ָּמן,
רּושׁלָ םְִ .צ ֶאנָ ה
ּתֹוכֹו ָרצּוף ַא ֲה ָבה ִמ ְבּנֹות יְ ָ

ְּור ֶאינָ ה ְבּנֹות ִצּיֹוןַ ,ב ֶּמּלֶ ְך ְשֹׁלמֹהַ ,ב ֲּע ָט ָרה
ּוביֹום ִש ְׂמ ַחת
ֶש ִׁע ְט ָּרה ּלֹו ִאּמֹו ְבּיֹום ֲח ֻתנָ ּתֹוְ ,
לִ ּבֹו.

פרק ד

ִהנָ ְּך יָ ָפה ַר ְעיָ ִתיִ ,הנָ ְּך יָ ָפה ֵעינַ יִ ְך יֹונִ ים ִמ ַב ַּעד
לְ ַצ ָמ ֵּתְךַ ,ש ְׂע ֵרְך ְכ ֵּע ֶדר ָה ִעזִ ּים ֶשׁגָ ּלְ ׁשּו ֵמ ַהר
גִ ּלְ ָעדִ .שׁנַ ּיִ ְּך ְכ ֵּע ֶדר ַה ְקּצּובֹותֶ ,ש ָׁעלּו ִמן
ָה ַר ְח ָצהֶ ,ש ֻׁכּלָ ּם ַמ ְת ִאימֹות ְו ַש ֻׁכּלָ ּה ֵאין ָב ֶּהם.
אוהְ ,כ ֶּפלַ ח
ּומ ְד ָב ֵּרְך נָ ֶ
תֹותיִ ְךִ ,
שׁנִ י ִש ְׂפ ַ
ְכּחּוט ַה ָ ּ
ָה ִרּמֹון ַר ָק ֵּתְךִ ,מ ַב ַּעד לְ ַצ ָמ ֵּתְךְ .כ ִּמגְ ַדּל ָד ִּויד
ּארְךָ ,בּנּוי לְ ַתלְ ִפּּיֹותֶ ,אלֶ ף ַה ָמּגֵ ן ָתּלּוי
ַצ ָו ֵ
ּּבֹוריםְ .שׁנֵ י ָש ַׁדיִ ְך ִכ ְּשׁנֵ י
ָעלָ יו ,כֹּל ִשׁלְ ֵטי ַהגִ ִ
ּּׁשֹושׁנִ ּיםַ .עד
ּאֹומי ְצ ִביָ ּה ָהר ִֹעים ַב ַ
ֳע ָפ ִרים ְת ֵ
ּפּוח ַהּיֹום ְונָ סּו ַה ְצּלָ לִ יםֵ ,אלֶ ְך לִ י ֶאל ַהר
ֶשׁיָ ַ
ַהּמֹור ְו ֶאל גִ ְּב ַעת ַהלְ ּבֹונָ הֻ .כּלָ ְּך יָ ָפה ַר ְעיָ ִתי
ּומּום ֵאין ָבְּךִ .א ִתּי ִמלְ ָּבנֹון ַכּלָ ּהִ ,א ִתּי ִמלְ ָּבנֹון
ּׁשּורי ֵמרֹאׁש ֲא ָמנָ הֵ ,מרֹאׁש ְשׂנִ יר
ּבֹואיָ ,ת ִ
ָת ִ
ְו ֶח ְרמֹוןִ ,מ ְמּעֹונֹות ֲא ָריֹותֵ ,מ ַה ְר ֵרי נְ ֵמ ִרים.
חֹותי ַכלָ ּה ,לִ ַב ְּב ִתּנִ י ְב ַּא ַחת ֵמ ֵעינַ יִ ְך,
לִ ַב ְּב ִתּנִ י ֲא ִ
ְב ַּא ַחד ֲענָ ק ִמ ַצ ְ ּּורֹנָ יִ ְךַ .מה יָ ּפּו ד ַֹדיִ ְך ֲאח ִֹתי
יח ְש ָׁמנַ יִ ְך ִמ ָכּל
ַכלָ ּהַ ,מה טֹּבּו ד ַֹדיִ ְך ִמיַ ּיִ ן ְו ֵר ַ
תֹותיִ ְך ַכּלָ ּהְ ,ד ַּבׁש
תטֹ ְּפנָ ה ִש ְׂפ ַ
ְב ָּש ִׂמים .נ ֶֹפת ִ ּ
יח
מֹותיִ ְך ְכ ֵּר ַ
יח ַשׂלְ ַ
ְו ָחלָ ב ַת ַּחת לְ ׁשֹונֵ ְךְ ,ו ֵר ַ
חֹותי ַכלָ ּה ,גַ ּל נָ עּול ַמ ְעיָ ן
לְ ָבנֹון .גַ ּן נָ עּול ֲא ִ
ָחתּוםְ .שׁלָ ַחיִ ְך ַפ ְּר ֵדּס ִרּמֹונִ יםִ ,עם ְפ ִּרי
ְמגָ ִדיםְ ,כ ָּפ ִרים ִעם נְ ָר ִדים .נֵ ְר ְ ּד ְו ַכ ְרכֹּם ָקנֶ ה
ְו ִקנָ ּמֹוןִ ,עם ָכּל ֲע ֵצי לְ בֹונָ ה ,מֹר ַו ֲא ָהלֹות ִעם
אשׁי ְב ָש ִׂמיםַ .מ ְעיַ ן גַ ּנִ ּים ְב ֵּאר ַמיִ ם ַחיִ ּים
ָכּל ָר ֵ
ימן,
ּובֹואי ֵת ָ
ִ
עּורי ָצפֹון
ְונֹזְ לִ ים ִמן לְ ָבנֹוןִ .
ֹאכל
דֹודי לְ גַ ּנֹו ְוי ַ
יחי גַ נִ ּי יִ זְ לּו ְב ָש ָׂמיו ,יָ בֹא ִ
ָה ִפ ִ
ְפ ִּרי ְמגָ ָדיו.

פרק ה
מֹורי ִעם
ִ
יתי
ּאתי לְ גַ נִ ּי ֲאח ִֹתי ַכלָ ּהָ ,א ִר ִ
ָב ִ
יתי יֵ ינִ י
ְב ָּש ִׂמיָ ,א ַכלְ ִתּי יַ ְע ִרי ִעם ִד ְּב ִשׁיָ ,ש ִׁת ִ
ּדֹודים.
ִעם ֲחלָ ִביִ ,א ְכלּו ֵר ִעים ְשׁתּו ְו ִש ְׁכרּו ִ
ּדֹופק ִפ ְּת ִחי
ּדֹודי ֵ
ֲאנִ י יְ ֵשׁנָ ה ְולִ ִבּי ֵער ,קֹול ִ
ֹאשׁי נִ ְמלָ א
שר ִ
לִ י ֲאח ִֹתי ַר ְעיָ ִתי יֹונָ ִתי ַת ָמ ִּתיׁ ֶ ,
יסי לָ יְ לָ הָ .פ ַּש ְׁט ִתּי ֶאת ֻכ ָּתּנְ ִתּי
ּצֹותי ְר ִס ֵ
ָטלְ ,ק ֻו ַ
יכ ָכה
יכ ָכה ֶאלְ ָב ֶּשׁנָ ּהָ ,ר ַח ְצ ִתּי ֶאת ַרגְ לַ י ֵא ָ
ֵא ָ
ּומ ַעי ָהמּו
ּדֹודי ָשׁלַ ח יָ דֹו ִמן ַהחֹור ֵ
ֲא ַטנְ ֵּפםִ .
דֹודי ְויָ ַדי נָ ְטפּו
ָעלָ יוַ .ק ְמ ִתּי ֲאנִ י לִ ְפתֹ ַּח לְ ִ
מֹור ְו ֶא ְצ ְ ּבע ַֹתי מֹור ע ֵֹבר ַעל ַכּּפֹות ַה ַמּנְ עּול.
דֹודי ָח ַמק ָע ָבר ,נַ ְפ ִשׁי
דֹודי ְו ִ
ָפ ַּת ְח ִתּי ֲאנִ י לְ ִ

אתיהּו,
יָ ְצ ָאה ְב ַד ְבּרֹוִ ,ב ַּק ְּש ִׁתּיהּו ְוֹלא ְמ ָצ ִ
אתיו ְוֹלא ָענָ נִ יְ .מ ָצ ֻאנִ י ַהשֹּ ְׁמ ִרים ַהסֹ ְּב ִבים
ְק ָר ִ
ָב ִּעירִ ,הּכּונִ י ְפ ָצעּונִ י ,נָ ְשׂאּו ֶאת ְר ִד ִידי
ֵמ ָעלַ י ,שֹ ְׁמ ֵרי ַהחֹמֹותִ .ה ְש ַׁב ְּע ִתּי ֶא ְת ֶכם ְבּנֹות
ּדֹודי ַמה ַתּגִ ּידּו לֹו,
רּושׁלָ םִִ ,אם ִת ְּמ ְצאּו ֶאת ִ
יְ ָ
ּדֹודְך ִמּדֹודַ ,היָ ָּפה
ֶשׁחֹולַ ת ַא ֲה ָבה ָאנִ יַ .מה ֵ
ּדֹודְך ִמּדֹודֶ ,ש ָׁכ ָּכה ִה ְש ַׁב ְּע ָתּנּו.
ַבּנָ ִּשׁים; ַמה ֵ
ּדֹודי ַצח ְו ָאדֹוםָ ,דּגּול ֵמ ְר ָב ָבה .רֹאׁשֹו ֶכ ֶּתם
ִ
ּעֹורבֵ .עינָ יו
ּצֹותיו ַתּלְ ַתּלִ ּים ְשׁחֹורֹות ָכ ֵ
ָפּזְ ,ק ֻו ָ
ְכּיֹונִ ים ַעל ֲא ִפ ֵיקי ָמיִ ם ,ר ֲֹחצֹות ֶב ָּחלָ ב ,י ְֹשׁבֹות
ַעל ִמלֵ ּאת .לְ ָחיָ ו ַכ ֲּערּוגַ ת ַהבֹ ֶּשׂם ִמגְ ְדּלֹות
ׁשֹושׁנִ ּים נ ְֹטפֹות מֹור
ַ
תֹותיו
ֶמ ְר ָק ִחיםִ ,ש ְׂפ ָ
ע ֵֹבר .יָ ָדיו גְ ּלִ ילֵ י זָ ָהב ְמ ֻמלָ ִּאים ַב ַּת ְּר ִשׁיׁש,
ּמּודי
ׁשֹוקיו ַע ֵ
ֵמ ָעיו ֶע ֶשׁת ֵשׁן ְמ ֻעלֶ ֶּפת ַס ִפ ִּיריםָ .
ֵשׁׁש ְמיֻ ָס ִּדים ַעל ַא ְדנֵ י ָפזַ ,מ ְר ֵאהּו ַכּלְ ָּבנֹון
ָבּחּור ָכ ֲּא ָרזִ יםִ .חּכֹו ַמ ְמ ַת ִּקּים ְו ֻכּלֹו ַמ ֲח ַמ ִדּים,
רּושׁלָ םִ.
דֹודי ְוזֶ ה ֵר ִעי ְבּנֹות יְ ָ
זֶ ה ִ

פרק ו

דֹודְך
ּדֹודְךַ ,היָ ָּפה ַבּנָ ִּשׁיםָ ,אנָ ה ָפּנָ ה ֵ
ָאנָ ה ָהלַ ְך ֵ
ּדֹודי יָ ַרד לְ גַ ּנֹו ,לַ ֲערּוגֹות
ּונְ ַב ְק ֶשּׁנּו ִע ָמְּךִ .
ׁשֹושׁנִ ּיםֲ .אנִ י
ַ
ַהבֹ ֶּשׂם ,לִ ְרעֹות ַבּגַ ּנִ ּים ְולִ לְ קֹט
ּּׁשֹושׁנִ ּים .יָ ָפה
רֹועה ַב ַ
דֹודי לִ יָ ,ה ֶ
דֹודי ְו ִ
לְ ִ
ּירּושׁלָ יִ םֲ ,איֻ ָמּה
אוה ִכ ָ
ת ַר ְעיָ ִתי ְכ ִּת ְר ָצה ,נָ ָ
ַא ְ ּ
יבנִ י,
ַכּנִ ְּדגָ ּלֹותָ .ה ֵס ִבּי ֵעינַ יִ ְך ִמנֶ ּגְ ִדּיֶ ,ש ֵׁהם ִה ְר ִה ֻ
ַש ְׂע ֵרְך ְכ ֵּע ֶדר ָה ִעזִ ּיםֶ ,שׁגָ ּלְ ׁשּו ִמן ַהגִ ּלְ ָעד.
ִשׁנַ ּיִ ְך ְכ ֵּע ֶדר ָה ְר ֵחלִ יםֶ ,ש ָׁעלּו ִמן ָה ַר ְח ָצה,
ֶש ֻׁכּלָ ּם ַמ ְת ִאימֹות ְו ַש ֻׁכּלָ ּה ֵאין ָב ֶּהםְ .כ ֶּפלַ ח
ָה ִרּמֹון ַר ָק ֵּתְךִ ,מ ַב ַּעד לְ ַצ ָמ ֵּתְךִ .ש ִׁשּׁים ֵה ָמּה
ּושמֹנִ ים ִפּילַ גְ ִשׁים ַו ֲעלָ מֹות ֵאין ִמ ְס ָפּר.
ְמלָ כֹות ְ ׁ
ַא ַחת ִהיא יֹונָ ִתי ַת ָמ ִּתיַ ,א ַחת ִהיא לְ ִא ָמּּה,
ׁרּוה,
אּוה ָבנֹות ַויְ ַא ְשּ ָ
ָב ָּרה ִהיא לְ יֹולַ ְד ָתּּהָ ,ר ָ
לּוהִ .מי זֹאת ַהנִ ְּש ָׁק ָפה
ּופילַ גְ ִשׁים ַויְ ַהלְ ָ
ְמלָ כֹות ִ
ְכּמֹו ָש ַׁחר ,יָ ָפה ַכלְ ָּבנָ הָ ,ב ָּרה ַכ ַּח ָמּהֲ ,איֻ ָּמּה
ַכּנִ ְּדגָ ּלֹותֶ .אל גִ ּנַ ּת ֱאגֹוז יָ ַר ְד ִתּי ,לִ ְראֹות ְב ִּא ֵבּי
ַהנָ ַּחל ,לִ ְראֹות ֲה ָפ ְר ָחה ַהגֶ ֶּפן ֵהנֵ צּו ָה ִרמֹּנִ ים.
ֹלא יָ ַד ְע ִתּי נַ ְפ ִשׁי ָש ַׂמ ְתנִ י ַמ ְר ְכּבֹות ַע ִמּי נָ ִדיב.

פרק ז

ׁשּובי ְונֶ ֱחזֶ ה
ִ
ׁשּובי
ִ
ׁשּובי ַהּׁשּולַ ִמּית,
ִ
ׁשּובי
ִ
ָבְּךַ ,מה ֶת ֱּחזּו ַבּּׁשּולַ ִמּיתִ ,כ ְּמחֹלַ ת ַה ַמ ֲּחנָ יִ ם.
ּמּוקי
ַמה יָ ּפּו ְפ ָע ַמיִ ְך ַבּנְ ָּעלִ ים ַבּת נָ ִדיבַ ,ח ֵ
יְ ֵר ַכיִ ְך ְכּמֹו ֲחלָ ִאים ַמ ֲע ֵשׂה יְ ֵדי ֳא ָמןָ .ש ְׁר ֵרְך
ַאגַ ּן ַה ַס ַּהרַ ,אל יֶ ְח ַסר ַה ָמּזֶ גִ ,ב ְּטנֵ ְך ֲע ֵר ַמת
ּּׁשֹושׁנִ ּיםְ .שׁנֵ י ָש ַׁדיִ ְך ִכ ְּשׁנֵ י
ִח ִטּים סּוגָ ה ַב ַ
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ּארְך ְכ ִּמגְ ַדּל ַה ֵשּׁן,
ֳע ָפ ִרים ָת ֳּא ֵמי ְצ ִביָ ּהַ .צ ָו ֵ
ֵעינַ יִ ְך ְב ֵּרכֹות ְב ֶּח ְשּׁבֹון ַעל ַש ַׁער ַבּת ַר ִבּים,
ֹאשְׁך
צֹופה ְפּנֵ י ַד ָּמ ֶּשׂק .ר ֵ
ַא ֵפְּך ְכ ִּמגְ ַדּל ַהלְ ָּבנֹון ֶ
ֹאשְׁך ָכ ַּא ְרגָ ָּמןֶ ,מלֶ ְך
ָעלַ יִ ְך ַכ ַּכ ְּר ֶמל ְו ַדלַ ּת ר ֵ
ת ַא ֲה ָבה
ּומה נָ ַּע ְמ ְ ּ
ָאסּור ָב ְּר ָה ִטיםַ .מה יָ ִּפית ַ
קֹומ ֵתְך ָד ְּמ ָתה לְ ָת ָמר ְו ָש ַׁדיִ ְך
ַב ַּת ֲּענּוגִ ים .זֹאת ָ
שכֹּלֹותָ .א ַמ ְר ִתּי ֶא ֱעלֶ ה ְב ָת ָמר ,א ֲֹחזָ ה
לְ ַא ְ ׁ
ְב ַּסנְ ִסנָ ּיוְ ,ויִ ְהיּו נָ א ָש ַׁדיִ ְך ְכ ֶּא ְש ְׁכּלֹות ַהגֶ ֶּפן
ּּפּוחיםְ .ו ִח ֵכְּך ְכּיֵ ין ַהּטֹוב הֹולֵ ְך
יח ַא ֵפְּך ַכ ַּת ִ
ְו ֵר ַ
ּדֹובב ִש ְׂפ ֵתי יְ ֵשׁנִ יםֲ .אנִ י
ֵ
יש ִׁרים
דֹודי לְ ֵמ ָ
לְ ִ
דֹודי נֵ ֵצא ַה ָשּ ֶׂדה
ּׁשּוקתֹו .לְ ָכה ִ
דֹודי ְו ָעלַ י ְת ָ
לְ ִ
ּימה לַ ְכ ָּר ִמים ,נִ ְר ֶאה ִאם
נָ לִ ינָ ה ַב ְּכ ָּפ ִרים .נַ ְש ִׁכ ָ
ָפ ְּר ָחה ַהגֶ ֶּפן ִפ ַּתּח ַה ְס ָּמ ַדר ֵהנֵ צּו ָה ִרּמֹונִ ים,
יח
ּדּוד ִאים נָ ְתנּו ֵר ַ
ּדֹודי לָ ְךַ .ה ָ
ָשׁם ֶא ֵתּן ֶאת ַ
ְו ַעל ְפ ָּת ֵחינּו ָכּל ְמגָ ִדיםֲ ,ח ָד ִשׁים גַ ּם יְ ָשׁנִ ים
ּדֹודי ָצ ַפנְ ִתּי לָ ְך.
ִ

פרק ח

ִמי יִ ֶתּנְ ָך ְכ ָּאח לִ י יֹונֵ ק ְש ֵׁדי ִא ִמּיֶ ,א ְמ ָצ ֲאָך
יאָך
ַבחּוץ ֶא ָשּ ְׁקָך גַ ּם ֹלא יָ ֻבזּו לִ יֶ .אנְ ָהגְ ָך ֲא ִב ֲ
ֶאל ֵבּית ִא ִמּי ְתּלַ ְמ ֵּדנִ יַ ,א ְש ְׁקָך ִמיַ ּיִ ן ָה ֶר ַקח
ימינֹו
ֹאשׁי ִו ִ
שמֹאלֹו ַת ַּחת ר ִ
ֵמ ֲע ִסיס ִרמֹּנִ יׂ ְ .

רּושׁלָ יִ םַ ,מה
ְת ַּח ְב ֵּקנִ יִ .ה ְש ַׁב ְּע ִתּי ֶא ְת ֶכם ְבּנֹות יְ ָ
ּעֹוררּו ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ַעד ֶש ְׁת ְּח ָפּץ.
ּומה ְת ְ
ָת ִּעירּו ַ
דֹודּה,
ִמי זֹאת עֹלָ ה ִמן ַה ִמ ְּד ָבּר ִמ ְת ַר ֶפ ֶּקת ַעל ָ
עֹור ְר ִתּיָךָ ,ש ָׁמּה ִח ְבּלָ ְתָך ִא ֶמָּך,
ּּפּוח ַ
ַת ַּחת ַה ַת ַ
חֹותם ַעל לִ ֶבָּך
ׂימנִ י ַכ ָ
ָש ָׁמּה ִח ְבּלָ ה יְ לָ ָד ְתָךִ .ש ֵ
רֹועָךִ ,כּי ַעזָ ּה ַכ ָמ ֶּות ַא ֲה ָבהָ ,ק ָשׁה
ּחֹותם ַעל זְ ֶ
ַכ ָ
יה ִר ְש ֵׁפּי ֵאׁש ַשׁלְ ֶה ֶב ְתיָ ּה.
ִכ ְשׁאֹול ִקנְ ָאהְ ,ר ָש ֶׁפ ָ
יּוכלּו לְ ַכּבֹות ֶאת ָה ַא ֲה ָבה
ַמיִ ם ַר ִבּים ֹלא ְ
פּוהִ ,אם יִ ֵתּן ִאיׁש ֶאת ָכּל
ּונְ ָהרֹות ֹלא יִ ְש ְׁט ָ
הֹון ֵבּיתֹו ָב ַּא ֲה ָבה ּבֹוז יָ בּוזּו לֹוָ .אחֹות לָ נּו
חֹותנּו
ְק ַטנָ ּה ְו ָש ַׁדיִ ם ֵאין לָ ּהַ ,מה נַ ֲּע ֶשׂה לַ ֲא ֵ
יה
חֹומה ִהיא נִ ְבנֶ ה ָעלֶ ָ
ַבּּיֹום ֶשׁיְ ֻּד ַבּר ָבּּהִ .אם ָ
לּוח
יה ַ
ִט ַירת ָכ ֶּסף ְו ִאם ֶדּלֶ ת ִהיא נָ צּור ָעלֶ ָ
יתי
חֹומה ְו ָש ַׁדי ַכ ִּמּגְ ָדּלֹותָ ,אז ָהיִ ִ
ָ
ָא ֶרזֲ .אנִ י
ּמֹוצ ֵאת ָשׁלֹוםֶ .כ ֶּרם ָהיָ ה לִ ְשֹׁלמֹה
ְב ֵעינָ יו ְכ ְ
ְב ַּב ַעל ָהמֹון ,נָ ַתן ֶאת ַה ֶכ ֶּרם לַ נֹ ְּט ִרים ִאיׁש יָ ִבא
ְב ִפ ְריֹו ֶאלֶ ף ָכ ֶּסףַ .כ ְּר ִמי ֶשׁלִ ּי לְ ָפנָ יָ ,ה ֶאלֶ ף לְ ָך
ּיֹוש ֶׁבת
אתיִ ם לְ נ ְֹט ִרים ֶאת ִפ ְּריֹוַ .ה ֶ
ּומ ַ
ְשֹׁלמֹה ָ
יענִ י.
ׁיבים לְ קֹולֵ ְך ַה ְש ִׁמ ִ
ַבּגַ ּנִ ּיםֲ ,ח ֵב ִרים ַמ ְק ִש ִ
ּדֹודי ְּוד ֵמה לְ ָך לִ ְצ ִבי אֹו לְ ע ֶֹפר ָה ַאיָ ּלִ ים
ְב ַּרח ִ
ַעל ָה ֵרי ְב ָש ִׂמים.

תפילה שאומרים לאחר אמירת שיר השירים:

בֹותי ֶש ִׁבּזְ כּות ִשׁיר ַה ִשּ ִׁירים ֲא ֶשׁר
אֹלהי ֲא ַ
ֹלהי ֵו ֵ
ִרּבֹון ָכּל ָהעֹולָ ִמים יְ ִהי ָרצֹון ִמלְ ָּפנֶ יָך יְ יָ ֱא ַ
ּובזְ כּות
ּיֹותיו ִ
אֹות ָ
ּובזְ כּות ִ
ּבֹותיו ִ
ּובזְ כּות ֵת ָ
ּסּוקיו ִ
יתי ְולָ ַמ ְד ִתּי ֶשׁהּוא ק ֶֹדׁש ָק ָד ִשׁים ִבּזְ כּות ְפ ָ
ָק ִר ִ
ּהֹורים
ּדֹושׁים ְו ַה ְט ִ
סֹודֹותיו ַה ְק ִ
ָ
רּופיו ְּור ָמזָ יו ְו
ׁמֹותיו ְו ֵצ ָ
ּובזְ כּות ְש ָ
ּובזְ כּות ְט ָע ָמיו ִ
ּדֹותיו ִ
נְ ֻק ָ
ּיֹוצ ִאים ִמ ֶמּּנּו ֶש ְׁת ֵּהא ָש ָׁעה זּו ְש ַׁעת ַר ֲח ִמים ְש ַׁעת ַה ְק ָש ָׁבה ְש ַׁעת ַה ֲאזָ נָ ה ְונִ ְק ָר ֲאָך
ּנֹור ִאים ַה ְ
ַה ָ
שׂגְ נּו
ש ִׁירים ְכ ִּאּלּו ִה ַ ּ
יאת ְולִ ּמּוד ִשׁיר ַה ִ ּ
ְו ַת ֲענֵ נּו נַ ְע ִתּיר לְ ָך ְו ֵה ָע ֶתר לָ נּו ֶשׁיִ ְּהיֶ ה עֹולֶ ה לְ ָפנֶ יָך ְק ִר ַ
תּומים ּבֹו ְב ָכל ְתּנָ ָאיו ְונִ זְ ֶכּה לְ ָמקֹום ֶש ָׁהרּוחֹות
ּנֹוראֹות ֲא ֶשׁר ֵהם ֲח ִ
ָכּל ַהּסֹודֹות ַהנִ ְּפלָ אֹות ְו ַה ָ
שׂיג ֵבּין ְבּגִ לְ ּגּול זֶ ה ֵבּין ְבּגִ לְ ּגּול
ּׁמּוטל ָעלֵ ינּו לְ ַה ִ ּ
ּוכ ִאּלּו ָע ִשׂינּו ָכּל ַמה ֶשּ ָ
ְו ַהנְ ָּשׁמֹות נֶ ֱח ָצבֹות ִמ ָשּׁם ְ
ּומלֵ ּא ָכּל ִמ ְש ֲׁאלֹות
ּזֹוכים לָ עֹולָ ם ַה ָבּא ִעם ְש ָׁאר ַצ ִד ִּיקים ַו ֲח ִס ִידים ַ
ַא ֵחר ְולִ ְהיֹות ִמן ָהעֹולִ ים ְו ַה ִ
ׁבֹותינּו ְו ִעם יָ ֵדינּו ְב ֵּעת ַמ ְע ָב ֵּדינּו
טֹובה ְו ִת ְהיֶ ה ִעם לְ ָב ֵבנּו ְו ִא ְמ ֵרי ִפינּו ְב ֵּעת ַמ ְח ְש ֵ
לִ ֵבּנּו לְ ָ
ּרֹומ ֵמנּו ְו ָת ִשׁיב
ּּלּותנּו ְת ְ
ּומ ַא ְשּׁפֹות ַד ֵ
ימנּו ֵ
ּומ ָע ָפר ְת ִּק ֵ
ְו ִת ְשׁלַ ח ְב ָּר ָכה ְו ַה ְצלָ ָחה ְב ָּכל ַמ ֲע ֵשׂה יָ ֵדינּו ֵ
ְש ִׁכינָ ְתָך לְ ִעיר ָק ְד ֶשָׁך ִב ְּמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו ָא ֵמן.
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ַא ֲח ָריּות

אגי משעול
חֹורית
ֶּב ָח ֵצר ָה ֲא ִ
ּפֹור ַח ַהּיֹום
ֵ
(לְ יֹום)
ַה ַּק ְקטּוס ַהּזֶ ה ֶׁש ְּׁשמֹו
דּוע לִ י
ֹלא יָ ַ
ְו ִאם ֲאנִ י ֹלא ֶא ְר ֶאה אֹותֹו
ִמי יִ ְר ֶאה?
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