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Lower-Elementary Boys’  
Pesach Machzor 

By Rabbi Eliezer Myski 
 

Grade Level: Elementary 
 
Description: 
Help your students Daven over Pesach vacation by providing them a Machzor with the Tefillos 
that they should say! This Machzor includes the Tefillos said in school by many 1st/2nd graders 
plus Nishmas, Hallel and Sefiras Ha’omer. Shir Hashirim is also included. The Machzor is 
written in large, clear print and includes a cover decorated with Pesach-related clipart which 
can be personalized with each student’s name. The Machzor is geared toward lower-
elementary school boys. 
 
What to download 

 Download the print-ready PDF file (includes lesson plan/instructions). 

 OPTIONAL: Download the editable Word files (do not include lesson plan/instructions). 
 

Please note: When choosing an editable file, depending on the version of the program that 
you are using, and the fonts that you have, the document may not appear exactly as it was 
originally intended and/or it may not exactly match the PDF that we provide. 

 
Materials Needed: 

 Large size stapler 

 Cardstock (optional) 
 
Instructions: 

1. Go through Tefillos included in the booklet be sure that all of the Tefillos you say with 
your students each day, which can be said on Yom Tov, are included.  

2. Use the editable file and replace school logo, grade, year and teacher’s name on the 
cover.  

3. Use Mail Merge to insert students’ names on the cover. 
4. This Machzor is formatted for a folded booklet and measures 5.5”x8.5”, half of a typical 

letter-sized paper in landscape orientation. Print as is, or change formatting to suit your 
needs. (Printing the cover on cardstock is optional but recommended.) 

5. Collate pages with cover. Staple down the center. Fold in half. 
6. Go through the Machzor with your students. Make sure they are clear about which 

Tefillos can/should be said on the first days of Yom Tov, the last days of Yom Tov and 
on Chol Hamoed. (It is highly recommended that you label, or have students label, each 
Yom Tov Tefilla with the days upon which it is said.) 

 
Variations: 
Modify to suit a girl’s class and/or an older/younger age level. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Name ~ Sample 

 כתה א'

 משה רבינורבי 
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 השכמת הבוקר

ֲאִני ְלָפֶניָך, ֶמֶלְך ַחי ְוַקּיָם, ׁשֶֶהֱחַזְרּתָ  מֹוֶדה

 ּבִי ִנׁשְָמִתי ּבְֶחְמָלה, ַרּבָה ֱאמּוָנֶתָך.

ָחְכָמה ִיְרַאת ְיָי, ׂשֵֶכל טֹוב ְלָכל  ֵראׁשִית

ָלַעד. ּבָרּוְך עֹׂשֵיֶהם, ּתְִהּלָתֹו עֹוֶמֶדת 

 ְלעֹוָלם ָוֶעד. ׁשֵם ּכְבֹוד ַמְלכּותֹו

ִצּוָה ָלנּו מֹׁשֶה, מֹוָרׁשָה ְקִהּלַת ַיֲעקֹב.  ּתֹוָרה

ׁשְַמע ְּבִני מּוַסר ָאִביָך, ְוַאל ּתִּטֹׁש ּתֹוַרת 

ִאּמֶָך. ּתֹוָרה ְתֵהא ֱאמּוָנִתי, ְוֵאל ׁשַּדַי 

ּבְֶעְזָרִתי. ְוַאּתֶם ַהּדְֵבִקים ּבַיָי ֱאלֵֹהיֶכם, ַחּיִים 

 ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִיִתי ְיָי. ּכֻּלְֶכם ַהּיֹום.

 ציצית
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ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר  ּבָרּוך  

 ִקּדְׁשָנּו ּבְִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָנּו ַעל ִמְצַות ִציִצת.

ִהי ָרצֹון ִמּלְָפֶניָך, ְיָי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי,  י 

ׁשֶּתְֵהא ֲחׁשּוָבה ִמְצַות ִציִצת ְלָפֶניָך, ּכְִאּלּו 

ל ְּפָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַכּוְנֹוֶתיָה, ִקּיְַמּתִיָה ּבְָכ 

 ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתְלּוִים ּבָּה, ָאֵמן ֶסָלה.

 השחר ברכות

ּטֹבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב, ִמׁשְּכְנֶֹתיָך ִיׂשְָרֵאל.  ַמה

ַוֲאִני ּבְרֹב ַחְסּדְָך ָאבֹוא ֵביֶתָך, ֶאׁשְּתֲַחֶוה ֶאל 

 ֵהיַכל ָקְדׁשְָך ּבְִיְרָאֶתָך. ְיָי ָאַהְבּתִי ְמעֹון

ּבֵיֶתָך, ּוְמקֹום ִמׁשְּכַן ְּכבֹוֶדָך. ַוֲאִני ֶאׁשְּתֲַחֶוה 

ְוֶאְכָרָעה, ֶאְבְרָכה ִלְפֵני ְיָי עֹׂשִי. ַוֲאִני ְתִפּלִָתי 
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ְלָך ְיָי, ֵעת ָרצֹון, ֱאלִֹהים ּבְָרב ַחְסּדֶָך, ֲעֵנִני 

 ּבֱֶאֶמת ִיׁשְֶעָך.

עֹוָלם ֲאׁשֶר ָמַלְך, ּבְֶטֶרם ּכָל ְיִציר  ֲאדֹון

ִנְבָרא. ְלֵעת ַנֲעׂשָה ְבֶחְפצֹו ּכֹל, ֲאַזי ֶמֶלְך 

ׁשְמֹו ִנְקָרא. ְוַאֲחֵרי ּכְִכלֹות ַהֹּכל, ְלַבּדֹו 

ִיְמלֹוְך נֹוָרא. ְוהּוא ָהָיה, ְוהּוא הֶֹוה, ְוהּוא 

ִיְהֶיה, ּבְִתְפָאָרה. ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשִֵני, 

ה. ּבְִלי ֵראׁשִית ּבְִלי ְלַהְמׁשִיל לֹו ְלַהְחּבִיָר 

ַתְכִלית, ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִׂשְָרה. ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי 

ּגֲֹאִלי, ְוצּור ֶחְבִלי ּבְֵעת ָצָרה. ְוהּוא ִנּסִי 

ּוָמנֹוס ִלי, ְמָנת ּכֹוִסי ּבְיֹום ֶאְקָרא. ּבְָידֹו 
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ַאְפִקיד רּוִחי, ּבְֵעת ִאיׁשַן ְוָאִעיָרה. ְוִעם 

 רּוִחי ּגְִוּיִָתי, ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא.

ּדַל ֱאלִֹהים ַחי ְוִיׁשְּתַּבַח, ִנְמָצא, ְוֵאין ֵעת ֶאל  ִיג 

ְמִציאּותֹו. ֶאָחד ְוֵאין ָיִחיד ּכְִיחּודֹו, ֶנְעָלם, ְוַגם 

ֵאין סֹוף ְלַאְחּדּותֹו. ֵאין לֹו ְדמּות ַהּגּוף ְוֵאינֹו 

גּוף, לֹא ַנֲערֹוְך ֵאָליו ְקֻדּׁשָתֹו. ַקְדמֹון ְלָכל ּדָָבר 

ְלֵראׁשִיתֹו. ֲאׁשָר ִנְבָרא, ִראׁשֹון ְוֵאין ֵראׁשִית 

ִהּנֹו ֲאדֹון עֹוָלם ְלָכל נֹוָצר, יֹוֶרה ְגֻדּלָתֹו 

ּוַמְלכּותֹו. ׁשֶַפע ְנבּוָאתֹו ְנָתנֹו, ֶאל ַאְנׁשֵי ְסֻגּלָתֹו 

ְוִתְפַאְרּתֹו. לֹא ָקם ּבְִיׂשְָרֵאל ּכְמֹׁשֶה עֹוד, ָנִביא 

ּוַמּבִיט ֶאת ּתְמּוָנתֹו. ּתֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעּמֹו ֵאל, 

ִליף ָהֵאל ְולֹא ַעל ַיד ְנִביאֹו ֶנֱאַמן ּבֵיתֹו. לֹא ַיֲח 

ָיִמיר ּדָתֹו, ְלעֹוָלִמים, ְלזּוָלתֹו. צֹוֶפה ְויֹוֵדַע 
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ְסָתֵרינּו, ַמּבִיט ְלסֹוף ּדָָבר ּבְַקְדָמתֹו. ּגֹוֵמל 

ְלִאיׁש ֶחֶסד ּכְִמְפָעלֹו, נֹוֵתן ְלָרׁשָע ָרע ּכְִרׁשְָעתֹו. 

ִיׁשְַלח ְלֵקץ ַהּיִָמין ְמׁשִיֵחנּו, ִלְפּדֹות ְמַחּכֵי ֵקץ 

ֹרב ַחְסּדֹו, ּבָרּוְך ֲעֵדי ְיׁשּוָעתֹו. ֵמִתים ְיַחּיֶה ֵאל ּבְ

 ַעד ׁשֵם ּתְִהּלָתֹו.

 

ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר  ּבָרּוך  

 ִקּדְׁשָנּו ּבְִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָנּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים.

 

 

ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶר  ּבָרּוך  

ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ּבְָחְכָמה, ּוָבָרא בֹו ְנָקִבים 
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ְנָקִבים, ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים. ּגָלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני 

ִכּסֵא ְכבֹוֶדָך, ׁשִֶאם ִיּפֵָתַח ֶאָחד ֵמֶהם, אֹו 

ִיּסֵָתם ֶאָחד ֵמֶהם, ִאי ֶאְפׁשַר ְלִהְתַקּיֵם 

ְוַלֲעמֹוד ְלָפֶניָך. ּבָרּוְך ַאּתָה ְיָי, רֹוֵפא ָכל 

 ּבָׂשָר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות.

 ברכות התורה

נּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהי ּבָרּוך  

ִקּדְׁשָנּו ּבְִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָנּו ַלֲעסֹוק ּבְִדְבֵרי 

 תֹוָרה.

ַהֲעֶרב ָנא ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶאת ּדְִבֵרי תֹוָרְתָך ּבְִפינּו  ו 

ּוְבִפי ַעּמְָך ּבֵית ִיׂשְָרֵאל, ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו 

ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ַעּמְָך ּבֵית ִיְׂשָרֵאל ּכָֻּלנּו 
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ָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתָך ִלׁשְָמּה. ּבָרּוְך יֹוְדֵעי ׁשְֶמ 

 ַאּתָה ְיָי, ַהְמַלּמֵד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְָרֵאל.

ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶר  ּבָרּוך  

ּבַָחר ּבָנּו ִמּכָל ָהַעּמִים, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו. 

 ּבָרּוְך ַאּתָה ְיָי, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה.

ך   ָבֶרכ  ְיָי ּפָָניו ֵאֶליָך ְיָי ְוִיְׁשְמֶרָך. ָיֵאר  י 

ִויֻחּנֶָּך. ִיּׂשָא ְיָי ּפָָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵם ְלָך 

 ׁשָלֹום.

ְדָבִרים ׁשֵֶאין ָלֶהם ׁשִעּור: ַהּפֵָאה  ֵאּלּו

ְוַהּבִּכּוִרים ְוָהַרְאיֹון ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ְוַתְלמּוד 

 ּתֹוָרה.
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ֵאּלּו ְדָבִרים ׁשֶָאָדם אֹוֵכל ּפֵרֹוֵתיֶהם ּבָעֹוָלם ַהּזֶה 

ָלעֹוָלם ַהּבָא, ְוֵאּלּו ֵהן: ּכִּבּוד ְוַהּקֶֶרן ַקּיֶֶמת לֹו 

ָאב ָוֵאם, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ְוַהׁשְּכַָמת ּבֵית 

ַהּמְִדָרׁש ׁשֲַחִרית ְוַעְרִבית, ְוַהְכָנַסת אֹוְרִחים, 

ּוִבּקּור חֹוִלים, ְוַהְכָנַסת ּכַּלָה, ּוְלָוַית ַהּמֵת, ְוִעיּון 

ּתְִפּלָה, ַוֲהָבַאת ׁשָלֹום ּבֵין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, 

 ֶנֶגד ּכֻּלָם.ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ּכְ

 

ֱאלַֹהי, ְנׁשָָמה ׁשֶּנַָתּתָ ּבִי ְטהֹוָרה ִהיא. ַאָּתה 

ְבָראָתּה, ַאּתָה ְיַצְרּתָּה, ַאּתָה ְנַפְחּתָּה ּבִי, ְוַאּתָה 

ְמׁשַּמְָרּה ּבְִקְרּבִי, ְוַאּתָה ָעִתיד ִלּטְָלּה ִמּמֶּנִי, 

ּוְלַהֲחִזיָרּה ּבִי ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ּכָל ְזַמן ׁשֶַהּנְׁשָָמה 

ֶניָך, ְיָי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ְבִקְרּבִי, מֹוֶדה ֲאִני ְלָפ 
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ֲאבֹוַתי, ִרּבֹון ּכָל ַהּמֲַעׂשִים, ֲאדֹון ּכָל ַהּנְׁשָמֹות. 

 ּבָרּוְך ַאּתָה ְיָי, ַהּמֲַחִזיר ְנׁשָמֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים.

ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶר  ּבָרּוך  

ָנַתן ַלּׂשְֶכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ּבֵין יֹום ּוֵבין 

 ָלְיָלה.

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶּלֹא ַאּתָ ּבָרּוך  

 ָעׂשִַני ּגֹוי.

ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶּלֹא  ּבָרּוך  

 ָעׂשִַני ָעֶבד.

ַאּתָה ְיָי ֶאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶּלֹא  ּבָרּוך  

 ָעׂשִַני ִאּׁשָה.
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ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּפֹוֵקַח  ּבָרּוך  

 ִעְוִרים.

ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ַאּתָה ּבָרּוך  

 ַמְלּבִיׁש ֲעֻרּמִים.

ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַמּתִיר  ּבָרּוך  

 ֲאסּוִרים.

ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, זֹוֵקף  ּבָרּוך  

 ּכְפּוִפים.

ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רֹוַקע  ּבָרּוך  

 ָהָאֶרץ ַעל ַהּמִָים.
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ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַאּתָה  ּבָרּוך  

 ׁשֶָעׂשָה ִלי ּכָל ָצְרּכִי.

ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמִֵכין  ּבָרּוך  

 ִמְצֲעֵדי ָגֶבר.

ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, אֹוֵזר  ּבָרּוך  

 ִיׂשְָרֵאל ּבְִגבּוָרה.

ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, עֹוֵטר  ּבָרּוך  

 ִיׂשְָרֵאל ּבְִתְפָאָרה.

ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּנֹוֵתן  ּבָרּוך  

 ַלּיֵָעף ּכַֹח.
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ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמֲַעִביר  ּבָרּוך  

 ׁשֵָנה ֵמֵעיָני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעּפָי.

ָרצֹון ִמּלְָפֶניָך, ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו,  ִויִהי

ׁשֶּתְַרּגִיֵלנּו ּבְתֹוָרֶתָך, ְוַדּבְֵקנּו ּבְִמְצֹוֶתיָך, ְוַאל 

ּתְִביֵאנּו לֹא ִליֵדי ֵחְטא, ְולֹא ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעֹון, 

ְולֹא ִליֵדי ִנּסָיֹון, ְולֹא ִליֵדי ִבּזָיֹון, ְוַאל ּתַׁשְֶלט 

ֵקנּו ֵמָאָדם ָרע ּוֵמָחֵבר ּבָנּו ֵיֶצר ָהָרע. ְוַהְרִחי

ָרע. ְוַדְּבֵקנּו ּבְֵיֶצר ַהּטֹוב ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים, 

ְוכֹוף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהׁשְּתְַעֶּבד ָלְך. ּוְתֵננּו ַהּיֹום, 

ּוְבָכל יֹום, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּבְֵעיֶניָך, 

ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו, ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים. 

ל ֲחָסִדים טֹוִבים ְלַעּמֹו ּבָרּוְך ַאּתָה ְיָי, ּגֹוֵמ 

 ִיׂשְָרֵאל.
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ִהי ָרצֹון ִמּלְָפֶניָך, ְיָי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי,  י 

ׁשֶּתַּצִיֵלִני ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ֵמַעּזֵי ָפִנים ּוֵמַעּזּות 

ּפִָנים, ֵמָאָדם ָרע, ּוֵמָחֵבר ָרע, ּוִמּׁשֵָכן ָרע, 

ּוִמּפֶַגע ָרע, ּוִמּׂשָָטן ַהּמַׁשְִחית, ִמּדִין ָקֶׁשה, 

ין ָקֶׁשה, ּבֵין ׁשֶהּוא ֶבן ּבְִרית, ּוֵבין ּוִמּבַַעל ּדִ

 ׁשֵֶאינֹו ֶבן ּבְִרית.

ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ּבָרּוְך הּוא, ּבָרּוְך  ׁשֶָאַמר ּבָרּוך  

עֹׂשֶה ְבֵראׁשִית, ּבָרּוְך אֹוֵמר ְועֹוׂשֶה, ּבָרּוְך 

ּגֹוֵזר ּוְמַקּיֵם, ּבָרּוְך ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ, ּבָרּוְך 

ְמַרֵחם ַעל ַהּבְִרּיֹות, ּבָרּוְך ְמׁשַּלֵם ׂשָָכר טֹוב 

יֵרָאיו, ּבָרּוְך ַחי ָלַעד ְוַקּיָם ָלֶנַצח, ּבָרּוְך לִ 

ּפֹוֶדה ּוַמּצִיל, ּבָרּוְך ׁשְמֹו. ּבָרּוְך ַאּתָה ְיָי 



 

14 
 

ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָהָאב ָהַרֲחָמן, 

ַהְמֻהּלָל ּבְִפי ַעּמֹו, ְמׁשֻּבָח ּוְמפָֹאר ּבְִלׁשֹון 

ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו, ּוְבׁשִיֵרי ָדִוד ַעְבּדֶָך. ְנַהּלְֶלָך 

ֱאלֵֹהינּו ּבִׁשְָבחֹות ּוִבְזִמירֹות, ּוְנַגּדְֶלָך  ְייָ 

ּוְנׁשַּבֲֵחָך ּוְנָפֶאְרָך ְוַנְזּכִיר ׁשְִמָך, ְוַנְמִליְכָך, 

ַמְלּכֵנּו ֱאלֵֹהינּו, ָיִחיד, ֵחי ָהעֹוָלִמים, ֶמֶלְך 

ְמׁשֻּבָח ּוְמפָֹאר ֲעֵדי ַעד ׁשְמֹו ַהּגָדֹול. ּבָרּוְך 

 ַאּתָה ְיָי, ֶמֶלְך ְמֻהּלָל ּבִַּתְׁשּבָחֹות.

 ִנׁש ַמת

ּכָל ַחי, ּתְָבֵרְך ֶאת ׁשְִמָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו,  ִנׁש ַמת

ְורּוַח ּכָל ּבָׂשָר ְּתָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלּכֵנּו 

ּתִָמיד, ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאּתָה ֵאל, 
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ּוִמּבְַלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִיַע, 

ּפֹוֶדה ּוַמּצִיל ּוְמַפְרֵנס ּוְמַרֵחם ּבְָכל ֵעת ָצָרה 

ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאּלָא ָאּתָה. ֱאלֵֹהי  ְוצּוָקה,

ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוּהַ ּכָל ּבְִרּיֹות, 

ֲאדֹון ּכָל ּתֹוָלדֹות, ַהְמֻהּלָל ּבְרֹב ַהּתִׁשְּבָחֹות, 

ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ּבְֶחֶסד, ּוְבִרּיֹוָתיו ּבְַרֲחִמים. 

ַויָי לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָן, ַהְמעֹוֵרר ְיׁשִֵנים 

ְוַהּמֵׂשִיַח ִאּלְִמים,  ְוַהּמִֵקיץ ִנְרּדִָמים,

ְוַהּמַּתִיר ֲאסּוִרים, ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים, ְוַהּזֹוֵקף 

ּכְפּוִפים, ְלָך ְלַבְּדָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים. ִאּלּו ִפינּו 

ָמֵלא ׁשִיָרה ּכַּיָם, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָה ּכֲַהמֹון ּגַּלָיו, 

ְוׂשְִפתֹוֵתינּו ׁשֶַבח ּכְֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעיֵנינּו 

ַח, ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְמִאירֹות ּכַּׁשֶֶמׁש ְוַכּיֵָר 
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ּכְִנׁשְֵרי ׁשָָמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ּכַָאּיָלֹות, ֵאין 

ֲאַנְחנּו ַמְסּפִיִקים ְלהֹודֹות ְלָך, ְיָי ֱאלֵֹהינּו 

ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ׁשְֶמָך, ַעל ַאַחת 

ֵמָאֶלף ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵי ְרָבבֹות 

ֲאבֹוֵתינּו ּפְָעִמים, ַהּטֹובֹות ׁשֶָעׂשִיָת ִעם 

ְוִעּמָנּו. ִמּמְִצַרִים ּגְַאְלּתָנּו, ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ּוִמּבֵית 

ֲעָבִדים ּפְִדיָתנּו. ּבְָרָעב ַזְנּתָנּו, ּוְבׂשָָבע 

ּכְִלַּכְלּתָנּו, ֵמֶחֶרב ִהּצְַלּתָנּו, ּוִמּדֶֶבר ִמּלְַטּתָנּו, 

ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ּדִּלִיָתנּו. ַעד ֵהּנָה 

ֲחָסֶדיָך, ְוַאל  ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך, ְולֹא ֲעָזבּונּו

ּתִּטְׁשֵנּו, ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ָלֶנַצח. ַעל ּכֵן ֵאָבִרים 

ׁשֶּפִּלְַגּתָ ּבָנּו, ְורּוַח ּוְנׁשָָמה ׁשֶּנַָפְחּתָ ּבְַאּפֵינּו, 

ְוָלׁשֹון ֲאׁשֶר ׂשְַמּתָ ּבְִפינּו, ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו 
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ִויׁשַּבְחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקּדִיׁשּו 

ְלּכֵנּו. ּכִי ָכל ּפֶה ְלָך ְוַיְמִליכּו ֶאת ׁשְִמָך ַמ 

יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתָּׁשַבע, ְוָכל ּבֶֶרְך ְלָך 

ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתׁשְַּתֲחֶוה, ְוָכל 

ְלָבבֹות ִייָראּוָך, ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַזּמְרּו 

ִלׁשְֶמָך, ּכַּדָָבר ׁשֶּכָתּוב, ּכָל ַעְצמֹוַתי 

ִני ֵמָחָזק ּתֹאַמְרָנה, ְיָי, ִמי ָכמֹוָך, ַמּצִיל ָע 

ִמּמֶּנּו, ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגְֹזלֹו. ִמי ִיְדֶמה ּלְָך, ּוִמי 

ִיׁשְֶוה ּלְָך, ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך, ָהֵאל ַהּגָדֹול ַהּגִּבֹור 

ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, קֵֹנה ׁשַָמִים ָוָאֶרץ. 

ְנַהּלְֶלָך ּוְנׁשַּבֲֵחָך ּוְנָפֶאְרָך, ּוְנָבֵרְך ֶאת ׁשֵם 

ָּבְרִכי ַנְפׁשִי ֶאת ְיָי, ָקְדׁשֶָך, ּכָָאמּור, ְלָדִוד, 

 ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ׁשֵם ָקְדשֹו.
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ָהֵאל ּבְַתֲעֻצמֹות ֻעּזֶָך, ַהּגָדֹול ּבְִכבֹוד ׁשְֶמָך, 

ַהּגִּבֹור ָלֶנַצח, ְוַהּנֹוָרא ּבְנֹוְראֹוֶתיָך, ַהּמֶֶלְך 

 ַהּיֹוׁשֵב ַעל ּכִּסֵא ָרם ְוִנּׂשָא.

ׁשְִמָך ָלַעד ַמְלּכֵנּו, ָהֵאל ַהּמֶֶלְך  ִיׁש ּתַּבַח

ּׁשַָמִים ּוָבָאֶרץ. ּכִי ְלָך ָנֶאה, ַהּגָדֹול ְוַהּקָדֹוׁש ּבַ

ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשִיר ּוׁשְָבָחה, 

ַהּלֵל ְוִזְמָרה, עֹז ּוֶמְמׁשָָלה, ֶנַצח, ּגְֻדּלָה 

ּוְגבּוָרה, ּתְִהּלָה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדּׁשָה ּוַמְלכּות. 

ּבְָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ֵמַעּתָה ְוַעד עֹוָלם. ּבָרּוְך 

ּבַּתִׁשְָּבחֹות, ֵאל  ַאּתָה ְיָי, ֵאל ֶמֶלְך ּגָדֹול

ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהּנְִפָלאֹות, ַהּבֹוֵחר ּבְׁשִיֵרי 

 ִזְמָרה, ֶמֶלְך, ֵאל, ֵחי ָהעֹוָלִמים.
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ִריַאת ׁש ַמע  ק 
 

יָ , ִיׂש ָרֵאל  ׁש ַמע יָ , ֱאלֵֹהינּו  י   .ֶאָחד  י 

 ּבָרּוְך ׁשֵם ּכְבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ּתָ ָאַהב  , ְלָבְבךָ   ּבְָכל, ֱאלֶֹהיךָ   ֵאת ְייָ  ו 

 ַהּדְָבִרים ְוָהיּו. ְמאֶֹדךָ  ּוְבָכל, ַנְפׁשְךָ  ּוְבָכל

, ַהּיֹום ְמַצּוְךָ  ָאנִֹכי  ֲאׁשֶר, ָהֵאּלֶה

, ּבָם ְוִדַּבְרּתָ, ְלָבֶניךָ  ְוׁשִַּנְנּתָם. ְלָבֶבךָ   ַעל

, ַבּדֶֶרךְ  ּוְבֶלְכְּתךָ , ּבְֵביֶתךָ  ּבְׁשְִבּתְךָ 

 ַעל ׀ ׁשְָכְּבָך, ּוְבקּוֶמָך. ּוְקׁשְַרּתָם ְלאֹותּוְב 
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. ֵעיֶניךָ  ׀ ּבֵין ְלטָֹטפֹת ְוָהיּו, ָיֶדךָ 

 .ּוִבׁשְָעֶריךָ  ֵּביֶתךָ  ְמֻזזֹות ַעל ׀ ּוְכַתְבָּתם

 

ָהָיה  ׀ ִאם ׁשָמַֹע ִּתׁשְְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי, ֲאׁשֶר ו 

 ׀ ְייָ  ֶאת ְלַאֲהָבה, ַהּיֹום ֶאְתֶכם ׀ ְמַצּוֶה ָאנִֹכי

 ּוְבָכל ְלַבְבֶכם ׀ ְבדֹו, ּבְָכלּוְלָע  ֱאלֵֹהיֶכם

 יֹוֶרה, ּבְִעּתֹו ַאְרְצֶכם ׀ ְמַטר ְוָנַתּתִי. ַנְפׁשְֶכם

. ְוִיְצָהֶרךָ  ְוִתירֹׁשְךָ  ְדָגֶנךָ  ְוָאַסְפּתָ, ּוַמְלקֹוׁש

 ְוָאַכְלּתָ , ִלְבֶהְמּתֶךָ  ּבְׂשְָדךָ  ׀ ֵעׂשֶב ׀ ְוָנַתּתִי

, ְלַבְבֶכם ִיְפּתֶה ּפֶן ָלֶכם ִהּׁשְָמרּו. ְוׂשָָבְעּתָ

 ֲאֵחִרים ׀ ֱאלִֹהים ׀ ֲעַבְדּתֶםוַ  ְוַסְרּתֶם

, ּבֶָכם ְייָ  ַאף ׀ ְוָחָרה. ָלֶהם ְוִהׁשְּתֲַחִויֶתם
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, ָמָטר ִיְהֶיה ְולֹא ַהּׁשַָמִים ֶאת ׀ ְוָעַצר

 ׀ ַוֲאַבְדּתֶם, ְיבּוָלּה ֶאת ִתּתֵן לֹא ְוָהֲאָדָמה

 נֵֹתן ְייָ  ׀ ֲאׁשֶר ׀ ַהּטָֹבה ָהָאֶרץ ֵמַעל ְמֵהָרה

 ׀ ַעל ֵאּלֶה ׀ יּדְָבַר  ֶאת ׀ ְוׂשְַמּתֶם. ָלֶכם

 אָֹתם ׀ ּוְקׁשְַרּתֶם, ַנְפׁשְֶכם ְוַעל ְלַבְבֶכם

 ׀ ּבֵין ְלטֹוָטפֹת ְוָהיּו, ֶיְדֶכם ַעל ׀ ְלאֹות

 ּבְֵניֶכם ֶאת ׀ אָֹתם ׀ ְוִלּמְַדּתֶם. ֵעיֵניֶכם

, ַבֶּדֶרךְ  ּוְבֶלְכּתְךָ , ּבְֵביֶתךָ  ּבְׁשְִבּתְךָ , ּבָם ְלַדּבֵר

ֹות ְמזּוז ַעל ׀ ּוְכַתְבּתָם. ּוְבקּוֶמךָ , ּוְבׁשְָכְּבךָ 

 ִויֵמי ְיֵמיֶכם ׀ ִיְרּבּו ׀ ּבֵיֶתָך ּוִבׁשְָעֶריָך. ְלַמַען

 ְייָ  ׀ ִנׁשְּבַע ֲאׁשֶר ׀ ָהֲאָדָמה ַעל ׀ ְבֵניֶכם
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 ַעל ׀ ַהּׁשַָמִים ּכִיֵמי, ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאבֵֹתיֶכם

 .ָהָאֶרץ

 

 ֶאל ׀ ּדַּבֵר. ּלֵאמֹר מֹׁשֶה ֶאל ׀ ְייָ  ׀ ַוּיֹאֶמר

 ָלֶהם ְוָעׂשּו, ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ ִיׂשְָרֵאל ׀ ּבְֵני

 ַעל ׀ ְוָנְתנּו, ְלדֹרָֹתם ִבְגֵדיֶהם ּכְַנֵפי ַעל ִציִצת

 ָלֶכם ְוָהָיה. ְּתֵכֶלת ּפְִתיל ַהּכָָנף ִציִצת

 ּכָל ֶאת ׀ ּוְזַכְרּתֶם אֹתֹו ׀ ּוְרִאיֶתם, ְלִציִצת

 ׀ ָתתּורּו ְולֹא, אָֹתם ׀ , ַוֲעׂשִיֶתםְייָ  ׀ ִמְצֹות

 ַאּתֶם ֲאׁשֶר, ֵעיֵניֶכם ׀ ְוַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי

 ׀ ַוֲעׂשִיֶתם ּתְִזּכְרּו ְלַמַען. ַאֲחֵריֶהם ׀ זִֹנים

. ֵלאלֵֹהיֶכם ְקדֹׁשִים ִוְהִייֶתם, ִמְצֹוָתי ּכָל ֶאת
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 ׀ ֶאְתֶכם ׀ הֹוֵצאִתי ֲאׁשֶר, ֱאלֵֹהיֶכם ׀ ְייָ  ֲאִני

 ׀ ִים, ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים, ֲאִניִמְצַר  ֵמֶאֶרץ

 .ֶאֶמת .ֱאלֵֹהיֶכם ׀ ְייָ 

 

 הלל

ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר  ּבָרּוך  

ִקּדְׁשָנּו ּבְִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָנּו ִלְקרֹא ֶאת 

 ַהַהֵּלל.

לּוָיּה , ַהְללּו ַעְבֵדי ְיָי, ַהְללּו ֶאת ׁשֵם ְיָי. ַהל 

ְיִהי ׁשֵם ְיָי ְמבָֹרְך, ֵמַעּתָה ְוַעד עֹוָלם. 

ִמּמְִזַרח ׁשֶֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו, ְמֻהּלָל ׁשֵם ְיָי. ָרם 
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ִים ְיָי, ַעל ַהָּׁשַמִים ּכְבֹודֹו. ִמי ַּכיָי ַעל ּכָל ּגֹו

ֱאלֵֹהינּו, ַהּמְַגּבִיִהי ָלׁשֶָבת. ַהּמַׁשְּפִיִלי 

ִלְראֹות, ּבַּׁשַָמִים ּוָבָאֶרץ. ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָל, 

ֵמַאׁשְּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון. ְלהֹוׁשִיִבי ִעם ְנִדיִבים, 

ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו. מֹוִשיִבי ֲעֶקֶרת ַהּבִַית, ֵאם 

 , ַהְללּוָיּה.ַהּבִָנים ׂשְֵמָחה

ִיׂשְָרֵאל ִמּמְִצָרִים, ּבֵית ַיֲעקֹב ֵמַעם  ּב ֵצאת

לֵֹעז. ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו, ִיׂשְָרֵאל 

ַמְמׁשְלֹוָתיו. ַהּיָם ָרָאה ַוּיָנֹס, ַהּיְַרּדֵן ִיּסֹב 

ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, ּגְָבעֹות ִּכְבֵני 

צֹאן. ַמה ּלְָך ַהּיָם ּכִי ָתנּוס, ַהּיְַרּדֵן ּתִּסֹב 

ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ּתְִרְקדּו ְכֵאיִלים, ּגְָבעֹות 
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ּכְִבֵני צֹאן. ִמּלְִפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ, ִמּלְִפֵני 

ֱאלֹוּהַ ַיֲעקֹב. ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים, 

 ַחּלִָמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים.

 

ָלנּו, ְיָי, לֹא ָלנּו, ּכִי ְלׁשְִמָך ּתֵן ּכָבֹוד, ַעל  לֹא

אְמרּו ַהּגֹוִים, ַאּיֵה ַחְסּדְָך ַעל ֲאִמּתֶָך. ָלּמָה יֹ

ָנא ֱאלֵֹהיֶהם. ֵואלֵֹהינּו ַבּׁשָָמִים, ּכֹל ֲאֶׁשר 

ָחֵפץ ָעׂשָה. ֲעַצּבֵיֶהם ּכֶֶסף ְוָזָהב, ַמֲעׂשֵה ְיֵדי 

ָאָדם. ּפֶה ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵרּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא 

ִיְראּו. ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיׁשְָמעּו, ַאף ָלֶהם 

א ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְולֹ 

ְולֹא ְיַהּלֵכּו, לֹא ֶיְהּגּו ּבְִגרֹוָנם. ּכְמֹוֶהם ִיְהיּו 

עֹׂשֵיֶהם, ּכֹל ֲאֶׁשר ּבֵֹטַח ּבֶָהם. ִיׂשְָרֵאל ְּבַטח 
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ּבַיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגּנָם הּוא. ּבֵית ַאֲהרֹן ּבְִטחּו ַביָי, 

ֶעְזָרם ּוָמִגּנָם הּוא. ִיְרֵאי ְיָי ּבְִטחּו ַביָי, ֶעְזָרם 

 ּוָמִגּנָם הּוא.

יָ  ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵית ִיׂשְָרֵאל, ְיָבֵרְך  י 

ֶאת ּבֵית ַאֲהרֹן. ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיָי, ַהּקְַטּנִים ִעם 

ַהּגְדִֹלים. יֵֹסף ְיָי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְֵניֶכם. 

ּבְרּוִכים ַאּתֶם ַליָי, עֹׂשֵה ׁשַָמִים ָוָאֶרץ. 

ן ִלְבֵני ָאָדם. ַהּׁשַָמִים ׁשַָמִים ַליָי, ְוָהָאֶרץ ָנַת 

לֹא ַהּמִֵתים ְיַהְללּו ָיּה, ְולֹא ּכָל יְֹרֵדי דּוָמה. 

ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה, ֵמַעּתָה ְוַעד עֹוָלם, 

 ַהְללּוָיּה.
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ּתִי ּכִי ִיׁשְַמע ְיָי, ֶאת קֹוִלי ּתֲַחנּוָני. ּכִי  ָאַהב 

ִהּטָה ָאְזנֹו ִלי, ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי 

ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון ָמֶות, ּוְמָצֵרי ׁשְאֹול 

ֶאְמָצא. ּוְבׁשֵם ְיָי ֶאְקָרא, ָאּנָה ְיָי ַמּלְָטה 

ַנְפׁשִי. ַחּנּון ְיָי ְוַצּדִיק, ֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחם. ׁשֵֹמר 

ּפְָתאִים ְיָי, ּדַּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִיַע. ׁשּוִבי ַנְפׁשִי 

ִלְמנּוָחְיִכי, ּכִי ְיָי ּגַָמל ָעָלְיִכי. ּכִי ִחּלְַצּתָ ַנְפׁשִי 

ת ֵעיִני ִמן ּדְִמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמּדִֶחי. ִמּמֶָות, ֶא 

ֶאְתַהּלְֵך ִלְפֵני ְיָי, ּבְַאְרצֹות ַהַחּיִים. ֶהֱאַמְנּתִי 

ּכִי ֲאַדֵּבר, ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד. ֲאִני ָאַמְרּתִי 

 ְבָחְפִזי, ּכָל ָהָאָדם ּכֵֹזב.
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ָאׁשִיב ַליָי, ּכָל ּתְַגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס  ָמה

ְקָרא. ְנָדַרי ַליָי ְיׁשּועֹות ֶאּׂשָא, ּוְבׁשֵם ְיָי ֶא 

ֲאׁשַּלֵם, ֶנְגָדה ּנָא ְלָכל ַעּמֹו. ָיָקר ּבְֵעיֵני ְיָי, 

ַהּמְָוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאּנָה ְיָי ּכִי ֲאִני ַעְבּדֶָך, ֲאִני 

ַעְבּדְָך ּבֶן ֲאָמֶתָך, ּפִּתְַחּתָ ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזַּבח 

ֶזַבח ּתֹוָדה, ּוְבׁשֵם ְיָי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַליָי 

ּנָא ְלָכל ַעּמֹו. ּבְַחְצרֹות ּבֵית ְיָי, ֲאׁשַּלֵם, ֶנְגָדה 

 ּבְתֹוֵכִכי ְירּוׁשָָלִים, ַהְללּוָיּה.

לּו ֶאת ְיָי, ּכָל ּגֹוִים, ׁשַּבְחּוהּו, ּכָל ָהֻאִּמים.  ַהל 

ּכִי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו, ֶוֱאֶמת ְיָי ְלעֹוָלם, 

 ַהְללּוָיּה.
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 ַליָי ּכִי טֹוב, ּכִי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו

 ַחְסּדֹו. יֹאַמר ָנא ִיׂשְָרֵאל, ּכִי ְלעֹוָלם

 יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן, ּכִי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיָי, ּכִי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 

ַהּמֵַצר ָקָראִתי ּיָּה, ָעָנִני ַבּמְֶרָחב ָיּה. ְיָי ִלי  ִמן

לֹא ִאיָרא, ַמה ּיֲַעׂשֶה ִלי ָאָדם. ְיָי ִלי ּבְעְֹזָרי, 

ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַיָי, 

ִמּבְטַֹח ּבָָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַיָי, ִמּבְטַֹח 

ּבְִנִדיִבים. ּכָל ּגֹוִים ְסָבבּוִני, ּבְׁשֵם ְיָי ּכִי 

ַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, ּבְׁשֵם ְיָי ּכִי ֲאִמי
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ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכְדבִֹרים ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים, 

ּבְׁשֵם ְיָי ּכִי ֲאִמיַלם. ּדָחֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל, ַויָי 

ֲעָזָרִני. ָעּזִי ְוִזְמָרת ָיּה, ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קֹול 

עֹׂשָה ִרּנָה ִויׁשּוָעה ּבְָאֳהֵלי ַצּדִיִקים, ְיִמין ְיָי 

ָחִיל. ְיִמין ְיָי רֹוֵמָמה, ְיִמין ְיָי עֹׂשָה ָחִיל. לֹא 

ָאמּות ּכִי ֶאְחֶיה, ַוֲאַסּפֵר ַמֲעׂשֵי ָיּה. ַיּסֹר 

ִיּסְַרּנִי ּיָּה, ְוַלּמֶָות לֹא ְנָתָנִני. ּפְִתחּו ִלי ׁשֲַעֵרי 

ֶצֶדק, ָאבֹא ָבם אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהּׁשַַער ַליָי, 

ִני, ַוּתְִהי ִלי ַצּדִיִקים ָיבֹאּו בֹו. אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָת 

ִליׁשּוָעה. אֹוְדָך ּכִי ֲעִניָתִני, ַוּתְִהי ִלי 

ִליׁשּוָעה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים, ָהְיָתה ְלרֹאׁש 

ּפִּנָה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים, ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִּנָה. 

ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה ּזֹאת, ִהיא ִנְפָלאת ּבְֵעיֵנינּו. 
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יֵנינּו. ֶזה ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה ּזֹאת, ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵע 

ַהּיֹום ָעׂשָה ְיָי, ָנִגיָלה ְוִנׂשְְמָחה בֹו. ֶזה ַהּיֹום 

 ָעׂשָה ְיָי, ָנִגיָלה ְוִנׂשְְמָחה בֹו.

ָי הֹוׁשִיָעה ּנָא.  ָאּנָא י 
 ָאּנָא ְיָי הֹוׁשִיָעה ּנָא.

ִליָחה ָנא. ָי ַהצ   ָאּנָא י 

 ָאּנָא ְיָי ַהְצִליָחה ָנא.

ַהָּבא ּבְׁשֵם ְיָי, ּבֵַרְכנּוֶכם ִמּבֵית ְיָי. ּבָרּוְך  ּבָרּוך  

 ַהּבָא ּבְֵׁשם ְיָי, ּבֵַרְכנּוֶכם ִמּבֵית ְיָי.

ְיָי ַוּיֶָאר ָלנּו, ִאְסרּו ַחג ּבֲַעבִֹתים ַעד  ֵאל

ַקְרנֹות ַהּמְִזּבֵַח. ֵאל ְיָי ַוּיֶָאר ָלנּו, ִאְסרּו ַחג 

 ּבֲַעבִֹתים, ַעד

 ַקְרנֹות ַהּמְִזּבֵַח.
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לַֹהי ֲארֹוְמֶמָּך. ֵאִלי ַאּתָה ַאָּתה ְואֹוֶדָּך, ֱא  ֵאִלי

 ְואֹוֶדָּך, ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמָּך.

ַליָי ּכִי טֹוב, ּכִי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַליָי  הֹודּו

 ּכִי טֹוב, ּכִי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

לּוךָ  ַהל  ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּכָל ַמֲעׂשֶיָך, ַוֲחִסיֶדיָך  י 

ַצּדִיִקים עֹוׂשֵי ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעּמְָך ּבֵית ִיׂשְָרֵאל 

ּבְִרּנָה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויׁשַּבְחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו 

ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקּדִיׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ׁשְִמָך ַמְלּכֵנּו. 

י ּכִי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלׁשְִמָך ָנֶאה ְלַזּמֵר, ּכִ

ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָה ֵאל. ּבָרּוְך ַאּתָה ְיָי, 

 ֶמֶלְך ְמֻהּלָל ּבִַּתְׁשּבָחֹות.
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ִפיַרת ָהעֶֹמר   ס 
ּבָרּוְך ַאּתָה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר 
ִקּדְׁשָנּו ּבְִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָנּו ַעל ְסִפיַרת 

 ָהעֶֹמר.

Second night of Pesach  
 ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלֹעֶמר. 

Third night of Pesach 

 ַהּיֹום ׁשְֵני ָיִמים ָלעֶֹמר. 

Fourth night of Pesach 

 ַהּיֹום ׁשְלֹׁשָה ָיִמים ָלעֶֹמר. 

Fifth night of Pesach 

 ַהּיֹום ַאְרּבָָעה ָיִמים ָלעֶֹמר. 

Sixth night of Pesach 

 ַהּיֹום ֲחִמּׁשָה ָיִמים ָלעֵֹמר. 

Seventh night of Pesach 

 ָלעֶֹמר. ַהיֹום ׁשִּׁשָה ָיִמים 

Eight night of Pesach 
  ַהּיֹום ׁשְִבָעה ָיִמים ׁשֵֶהם ׁשָבּוַע ֶאָחד ָלעֶֹמר.
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 פרק א

 ִיּׁשֵָקִני ב: ִלׁשְלֹמֹה ֲאׁשֶר ַהּׁשִיִרים ׁשִיר א

 ְלֵריַח  ג: ִמּיִָין ּדֶֹדיךָ  ּכִי־טֹוִבים ּפִיהּו ִמּנְׁשִיקֹות

 ַעל־ּכֵן ׁשְֶמךָ  ּתּוַרק ׁשֶֶמן טֹוִבים ׁשְָמֶניךָ 

 ּנָרּוָצה ַאֲחֶריךָ  ָמׁשְֵכִני ד: ֲאֵהבּוךָ  ֲעָלמֹות

 ּבָךְ  ְוִנׂשְְמָחה ָנִגיָלה ֲחָדָריו ַהּמֶֶלךְ  ֱהִביַאִני

ה דֶֹדיָך ִמּיִַין ֵמיׁשִָרים ֲאֵהבּוָך:       ַנְזּכִיָר 

ם ּבְנֹות ְוָנאָוה ֲאִני ׁשְחֹוָרה ה  ּכְָאֳהֵלי ְירּוׁשָָלִ

 ׁשֲֶאִני ַאל־ּתְִראּוִני ו: ׁשְלֹמֹה ּכִיִריעֹות ֵקָדר

ִנֲחרּו־ ִאּמִי ּבְֵני ַהּׁשֶָמׁש ׁשֶּׁשְָזַפְתִני ׁשְַחְרחֶֹרת

 לֹא ׁשֶּלִי ּכְַרִמי ֶאת־ַהּכְָרִמים נֵֹטָרה ׂשָֻמִני ִבי

 ֵאיָכה ַנְפׁשִי ׁשֶָאֲהָבה ּלִי ַהּגִיָדה ּתִי: זָנָטְר 

 ֶאְהֶיה ׁשַָּלָמה ּבַָּצֳהָרִים ּתְַרּבִיץ ֵאיָכה ִתְרֶעה
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 ָלךְ  ֵתְדִעי ִאם־לֹא ח: ֲחֵבֶריךָ  ֶעְדֵרי ַעל ּכְעְֹטָיה

 ּוְרִעי ַהּצֹאן ְּבִעְקֵבי ְצִאי־ָלךְ  ּבַּנָׁשִים ַהּיָָפה

:      ָהרִֹעים ִמׁשְּכְנֹות ַעל ֶאת־ּגְִדֹּיַתִיךְ 

ֻסָסִתי ּבְִרְכֵבי ַפְרעֹה ּדִּמִיִתיְך ַרְעָיִתי: לְ  ט

: ַּבֲחרּוִזים ַצּוָאֵרךְ  ּבַּתִֹרים ְלָחַיִיךְ  ָנאוּו י

: ַהּכֶָסף ְנֻקּדֹות ִעם ַנֲעׂשֶה־ּלָךְ  ָזָהב ּתֹוֵרי יא

: ֵריחֹו ָנַתן ִנְרּדִי ּבְִמִסּבֹו ַעד־ֶׁשַהּמֶֶלךְ  יב

: ָיִלין ׁשַָדי ּבֵין ִלי ּדֹוִדי ׀ ַהּמֹר ְצרֹור יג

ֶפר ׀ ּדֹוִדי ִלי ּבְַכְרֵמי ֵעין ֶּגִדי:       ַהּכֹ ֶאׁשְֹּכל יד

: יֹוִנים ֵעיַנִיךְ  ָיָפה ִהּנָךְ  ַרְעָיִתי ָיָפה ִהּנָךְ  טו

 ַאף־ַעְרׂשֵנּו ָנִעים ַאף דֹוִדי ָיֶפה ִהּנְךָ  טז
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 ָרִחיֵטנּו ֲאָרִזים ּבָּתֵינּו קֹרֹות יז: ַרֲעָנָנה

 :ּבְרֹוִתים[ ָרִהיֵטנּו]

 פרק ב

ָהֲעָמִקים:  ׁשֹוׁשַּנַת ַהּׁשָרֹון ֲחַבּצֶֶלת ֲאִני א

: ַהּבָנֹות ּבֵין ַרְעָיִתי ּכֵן ַהחֹוִחים ּבֵין ּכְׁשֹוׁשַּנָה ב

 ּבְִצּלֹו ַהּבִָנים ּבֵין ּדֹוִדי ּכֵן ַהַּיַער ּבֲַעֵצי ּכְַתּפּוַח  ג

 ֱהִביַאִני ד: ְלִחּכִי ָמתֹוק ּוִפְריֹו ְוָיׁשְַבּתִי ִחּמְַדּתִי

 ַסּמְכּוִני ה: ַאֲהָבה ָעַלי ְוִדְגלֹו ַהּיִָין ֶאל־ּבֵית

ּבַּתַּפּוִחים ּכִי־חֹוַלת ַאֲהָבה  ַרּפְדּוִני ּבֲָאׁשִיׁשֹות

: ּתְַחּבְֵקִני ִויִמינֹו ְלרֹאׁשִי ּתַַחת ׂשְמֹאלֹו ָאִני: ו

ם ּבְנֹות ֶאְתֶכם ִהְׁשּבְַעּתִי ז  אֹו ְצָבאֹותּבִ ְירּוׁשַָלִ

 ְוִאם־ּתְעֹוְררּו ׀ ִאם־ּתִָעירּו ַהּׂשֶָדה ּבְַאְילֹות
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 ּדֹוִדי קֹול ח:       ׁשֶּתְֶחָּפץ ַעד ֶאת־ָהַאֲהָבה

ָהִרים ְמַקּפֵץ ַעל־ַעל־ֶה  ְמַדּלֵג ּבָא ִהּנֵה־ֶזה

 ְלעֶֹפר אֹו ִלְצִבי דֹוִדי ּדֹוֶמה ַהּגְָבעֹות: ט

 ַמׁשְּגִיַח  ּכְָתֵלנּו ַאַחר עֹוֵמד ִהּנֵה־ֶזה ָהַאּיִָלים

 דֹוִדי ָעָנה י: ִמן־ַהֲחַרּכִים ֵמִציץ ִמן־ַהֲחּלֹנֹות

: ּוְלִכי־ָלךְ  ָיָפִתי ַרְעָיִתי ָלךְ  קּוִמי ִלי ְוָאַמר

ר ַהֶּגׁשֶם ָחַלף ָעָב [ ַהּסְָתיו] ַהּסְָתו ּכִי־ִהּנֵה יא

 ַהּזִָמיר ֵעת ָבָאֶרץ ִנְראּו ַהּנִּצִָנים ָהַלְך לֹו: יב

 ַהּתְֵאָנה יג: ּבְַאְרֵצנּו ִנׁשְַמע ַהּתֹור ְוקֹול ִהּגִיַע 

 קּוִמי ֵריַח  ָנְתנּו ְסָמַדר ׀ ְוַהְּגָפִנים ַפֶּגיָה  ָחְנָטה

 יֹוָנִתי יד:       ּוְלִכי־ָלךְ  ָיָפִתי ַרְעָיִתי[ ָלךְ ] ָלְכי

ַלע ּבְֵסֶתר ַהּמְַדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת־ַהּסֶ ּבְַחְגֵוי

ַמְרַאִיְך ַהׁשְִמיִעיִני ֶאת־קֹוֵלְך ּכִי־קֹוֵלְך ָעֵרב 
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 ׁשּוָעִלים ֶאֱחזּו־ָלנּו טו    ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה:   

 ּוְכָרֵמינּו ּכְָרִמים ְמַחּבְִלים ְקַטּנִים ׁשּוָעִלים

: ּבַּׁשֹוׁשַּנִים ָהרֶֹעה לֹו ַוֲאִני ִלי ּדֹוִדי טז: ְסָמַדר

ַח ַהּיֹום ְוָנסּו ַהּצְָלִלים סֹב ּדְֵמה־ׁשֶּיָפּו ַעד יז

ְלָך דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיִָלים ַעל־ָהֵרי 

 ָבֶתר:

 פרק ג

 ׁשֶָאֲהָבה ֵאת ּבִּקַׁשְּתִי ּבַּלֵילֹות ַעל־ִמׁשְּכִָבי א

 ּנָא ָאקּוָמה ב: ְמָצאִתיו ְולֹא ּבִּקַׁשְּתִיו ַנְפׁשִי

 ֲאַבְקׁשָה ּוָבְרֹחבֹות ּבַּׁשְָוִקים ָבִעיר ַוֲאסֹוְבָבה

ָאֲהָבה ַנְפׁשִי ּבִַּקְׁשּתִיו ְולֹא ְמָצאִתיו: ׁשֶ ֵאת

 ֵאת ָּבִעיר ַהּסְֹבִבים ַהּׁשְֹמִרים ְמָצאּוִני ג
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 ׁשֶָעַבְרּתִי ּכְִמַעט ד: ְרִאיֶתם ַנְפׁשִי ׁשֶָאֲהָבה

 ַנְפׁשִי ׁשֶָאֲהָבה ֵאת ׁשֶּמָָצאִתי ַעד ֵמֶהם

 ֶאל־ּבֵית ַעד־ׁשֲֶהֵביאִתיו ַאְרּפֶּנּו ְולֹא ֲאַחְזּתִיו

 ֶאְתֶכם ִהְׁשּבְַעּתִי ִתי: ההֹוָר  ְוֶאל־ֶחֶדר ִאּמִי

ם ּבְנֹות  ַהּׂשֶָדה ּבְַאְילֹות אֹו ִּבְצָבאֹות ְירּוׁשַָלִ

 ַעד ֶאת־ָהַאֲהָבה ְוִאם־ּתְעֹוְררּו ׀ ִאם־ּתִָעירּו

 ִמן־ַהּמְִדּבָר עָֹלה זֹאת ִמי ו:       ׁשֶּתְֶחּפָץ

 ִמּכֹל ּוְלבֹוָנה מֹור ְמֻקּטֶֶרת ָעׁשָן ּכְִתיְמרֹות

ה ׁשִּׁשִים ׁשֶּלִׁשְלֹמֹ ִמּטָתֹו ִהֵּנה ז: רֹוֵכל ַאְבַקת

 ֲאֻחֵזי ּכָֻלם ּגִּבִֹרים ָסִביב ָלּה ִמּגִּבֵֹרי ִיׂשְָרֵאל: ח

 ַעל־ְיֵרכֹו ַחְרּבֹו ִאיׁש ִמְלָחָמה ְמֻלּמְֵדי ֶחֶרב

 ַהֶּמֶלךְ  לֹו ָעָׂשה ַאִּפְריֹון ט:       ּבַּלֵילֹות ִמּפַַחד

 ֶכֶסף ָעׂשָה ַעּמּוָדיו י: ַהּלְָבנֹון ֵמֲעֵצי ׁשְלֹמֹה
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ֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ּת ַאְרּגָָמן ֶמְרָּכבֹו ָזָהב ְרִפיָדתֹו

 ּבְנֹות ּוְרֶאיָנה ׀ ְצֶאיָנה ִמּבְנֹות ְירּוׁשָָלִם: יא

 ִאּמֹו ׁשִֶעּטְָרה־ּלֹו ּבֲָעָטָרה ׁשְלֹמֹה ּבַּמֶֶלךְ  ִצּיֹון

 :ִלּבֹו ׂשְִמַחת ּוְביֹום ֲחֻתּנָתֹו ּבְיֹום

 פרק ד

 ִמּבַַעד יֹוִנים ֵעיַנִיךְ  ָיָפה ִהּנָךְ  ַרְעָיִתי ָיָפה ִהּנָךְ  א

ּזִים ׁשֶּגְָלׁשּו ֵמַהר ָהִע  ּכְֵעֶדר ׂשְַעֵרךְ  ְלַצּמֵָתךְ 

ִמן־ ׁשֶָעלּו ַהְּקצּובֹות ּכְֵעֶדר ׁשִּנִַיךְ  ּגְִלָעד: ב

: ּבֶָהם ֵאין ְוׁשַּכָֻלה ַמְתִאימֹות ׁשֶּכֻּלָם ָהַרְחָצה

 ָנאֶוה ּוִמְדּבֵָריךְ  ׂשְִפֹתַתִיךְ  ַהּׁשִָני ּכְחּוט ג

: ְלַצּמֵָתךְ  ִמּבַַעד ַרּקֵָתךְ  ָהִרּמֹון ּכְֶפַלח

ּיֹות ֶאֶלף ְלַתְלּפִ  ּבָנּוי ַצּוָאֵרךְ  ּדִָויד ּכְִמּגְַדל ד

 ׁשְֵני ַהּמֵָגן ּתָלּוי ָעָליו ּכֹל ׁשְִלֵטי ַהּגִּבֹוִרים: ה
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 ָהרֹוִעים ְצִבָּיה ּתְאֹוֵמי ֳעָפִרים ִּכׁשְֵני ׁשַָדִיךְ 

 ַהּצְָלִלים ְוָנסּו ַהּיֹום ׁשֶּיָפּוַח  ַעד ו: ּבַּׁשֹוׁשַּנִים

: ַהּלְבֹוָנה ְוֶאל־ּגְִבַעת ַהּמֹור ֶאל־ַהר ִלי ֵאּלֶךְ 

 ִאּתִי :       חּבָךְ  ֵאין ּומּום ַרְעָיִתי ָיָפה ּכֻּלָךְ  ז

 ׀ ּתָׁשּוִרי ּתָבֹוִאי ִמּלְָבנֹון ִאּתִי ּכַּלָה ִמּלְָבנֹון

 ִמּמְעֹנֹות ְוֶחְרמֹון ׂשְִניר ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה ֵמרֹאׁש

 ַכּלָה ֲאחִֹתי ִלּבְַבּתִִני ט: ְנֵמִרים ֵמַהְרֵרי ֲאָריֹות

 ֲעָנק ּבְַאַחד ֵמֵעיַנִיךְ [ ּבְַאַחת] ּבְַאַחד ִלּבְַבּתִיִני

ַדִיְך ֲאחִֹתי ַכּלָה ַמה־דֹ  ַמה־ּיָפּו י: ִמּצַּוְרָֹנִיךְ 

ִמּכָל־ּבְׂשִָמים: ּטֹבּו דַֹדִיְך ִמּיִַין ְוֵריַח ׁשְָמַנִיְך 

 ְוָחָלב ְּדַבׁש ּכַּלָה ׂשְִפתֹוַתִיךְ  ּתִּטְֹפָנה נֶֹפת יא

:      ְלָבנֹון ּכְֵריַח  ׂשְַלמַֹתִיךְ  ְוֵריַח  ְלׁשֹוֵנךְ  ּתַַחת

: ָחתּום ַמְעָין ָנעּול ּגַל ַכּלָה ֲאֹחִתי ָנעּול ׀ ּגַן יב
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ְך ּפְַרּדֵס ִרּמֹוִנים ִעם ְּפִרי ְמָגִדים ׁשְָלַחיִ  יג

 ָקֶנה ְוַכְרּכֹם ׀ ֵנְרּדְ ּכְָפִרים ִעם־ְנָרִדים: יד

 ִעם ַוֲאָהלֹות מֹר ְלבֹוָנה ּכָל־ֲעֵצי ִעם ְוִקּנָמֹון

 ַמִים ּבְֵאר ּגַּנִים ַמְעַין טו: ְבׂשִָמים ּכָל־ָראׁשֵי

 ּובֹוִאי ָצפֹון עּוִרי טז: ִמן־ְלָבנֹון ְונְֹזִלים ַחּיִים

יִחי ַגּנִי ִיּזְלּו ְבׂשָָמיו ָיֹבא דֹוִדי ְלַגּנֹו ָהִפ  ֵתיָמן

 ְמָגָדיו:ְויֹאַכל ּפְִרי 

 פרק ה

ִעם־ מֹוִרי ָאִריִתי ַכּלָה ֲאחִֹתי ְלַגּנִי ּבָאִתי א

 ֵייִני ָׁשִתיִתי ִעם־ִּדְבׁשִי ַיְעִרי ָאַכְלּתִי ּבְׂשִָמי

:       ּדֹוִדים ְוׁשְִכרּו ׁשְתּו ֵרִעים ִאְכלּו ִעם־ֲחָלִבי

ּפְִתִחי־ דֹוֵפק ּדֹוִדי ׀ קֹול ֵער ְוִלּבִי ְיֵׁשָנה ֲאִני ב
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י ִנְמָלא־ׁשֶּרֹאׁשִ ַתּמִָתי יֹוָנִתי ַרְעָיִתי ֲאחִֹתי ִלי

ֶאת־ ּפָׁשְַטּתִי ָטל ְקּוֻּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה: ג

 ֶאת־ַרְגַלי ָרַחְצּתִי ֶאְלּבָׁשֶּנָה ֵאיָכָכה ּכֻּתְָנּתִי

 ִמן־ַהחֹר ָידֹו ׁשַָלח ּדֹוִדי ד: ֲאַטּנְֵפם ֵאיָכָכה

 ְלדֹוִדי ִלְפּתַֹח  ֲאִני ַקְמּתִי ה: ָעָליו ָהמּו ּוֵמַעי

ַעל ּכַּפֹות  עֵֹבר מֹור ְוֶאְצּבְעַֹתי ָנְטפּו־מֹור ְוָיַדי

 ָחַמק ְודֹוִדי ְלדֹוִדי ֲאִני ּפַָתְחּתִי ַהּמְַנעּול: ו

 ְולֹא ּבִּקַׁשְּתִיהּו ְבַדּבְרֹו ָיְצָאה ַנְפׁשִי ָעָבר

 ְמָצֻאִני ז: ָעָנִני ְולֹא ְקָראִתיו ְמָצאִתיהּו

 ָנׂשְאּו ְפָצעּוִני ִהּכּוִני ּבִָעיר ַהּסְֹבִבים ַהּׁשְֹמִרים

ּבְַעִּתי ִהׁשְ ח: ַהחֹמֹות ׁשְֹמֵרי ֵמָעַלי ֶאת־ְרִדיִדי

ם ִאם־ּתְִמְצאּו ֶאת־ּדֹוִדי  ֶאְתֶכם ּבְנֹות ְירּוׁשָָלִ

ַמה־ ַמה־ּתַּגִידּו לֹו ׁשֶחֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני: ט
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 ִמּדֹוד ַמה־ּדֹוֵדךְ  ּבַּנָׁשִים ַהּיָָפה ִמּדֹוד ּדֹוֵדךְ 

 ּדָגּול ְוָאדֹום ַצח ּדֹוִדי י: ִהׁשְּבְַעּתָנּו ׁשֶּכָָכה

 ּתְַלּתִַלים ְקֻוּצֹוָתיו ּפָז ּכֶֶתם רֹאׁשֹו יא: ֵמְרָבָבה

 ַעל־ֲאִפיֵקי ּכְיֹוִנים ֵעיָניו ּכָעֹוֵרב: יב ׁשְחֹרֹות

: ַעל־ִמּלֵאת יֹׁשְבֹות ּבֶָחָלב רֲֹחצֹות ָמִים

 ֶמְרָקִחים ִמְגּדְלֹות ַהּבֹׂשֶם ּכֲַערּוַגת ְלָחָיו יג

 ָיָדיו יד: עֵֹבר מֹור נְֹטפֹות ׁשֹוׁשַּנִים ׂשְִפתֹוָתיו

 ׁשֵן ֶעׁשֶת ֵמָעיו ּבַּתְַרׁשִיׁש ְמֻמּלִָאים ָזָהב ּגְִליֵלי

 ׁשֵׁש ַעּמּוֵדי ׁשֹוָקיו : טוַסּפִיִרים ְמֻעּלֶֶפת

 ּבָחּור ּכַּלְָבנֹון ַמְרֵאהּו ַעל־ַאְדֵני־ָפז ְמֻיּסִָדים

 ֶזה ַמֲחַמּדִים ְוֻכּלֹו ַמְמּתַּקִים ִחּכֹו טז: ּכֲָאָרִזים

 :ְירּוׁשָָלִם  ּבְנֹות ֵרִעי ְוֶזה דֹוִדי
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 פרק ו

 ּפָָנה ָאָנה ּבַּנָׁשִים ַהּיָָפה ּדֹוֵדךְ  ָהַלךְ  ָאָנה א

ָיַרד ְלַגּנֹו  ּדֹוִדי ב: ִעּמָךְ  ּוְנַבְקׁשֶּנּו דֹוֵדךְ 

ַלֲערּוגֹות ַהֹּבׂשֶם ִלְרעֹות ּבַּגַּנִים ְוִלְלקֹט 

 ָהרֶֹעה ִלי ְודֹוִדי ְלדֹוִדי ֲאִני ׁשֹוׁשַּנִים: ג

 ּכְִתְרָצה ַרְעָיִתי ַאּתְ ָיָפה ד:       ּבַּׁשֹוׁשַּנִים

ם ָנאָוה  ָהֵסִּבי ה: ּכַּנְִדּגָלֹות ֲאֻיּמָה ּכִירּוׁשָָלִ

ֵעֶדר ּכְ ׂשְַעֵרךְ  ִהְרִהיֻבִני ׁשֵֶהם ּדִיִמּנֶגְ  ֵעיַנִיךְ 

 ּכְֵעֶדר ׁשִּנִַיךְ  ָהִעּזִים ׁשֶּגְָלׁשּו ִמן־ַהּגְִלָעד: ו

 ׁשֶּכֻּלָם ִמן־ָהַרְחָצה ׁשֶָעלּו ָהְרֵחִלים

 ָהִרּמֹון ּכְֶפַלח ז: ָּבֶהם ֵאין ְוׁשַּכָֻלה ַמְתִאימֹות

 ֵהָּמה ׁשִּׁשִים ח: ְלַצּמֵָתךְ  ִמּבַַעד ַרּקֵָתךְ 

 ֵאין ַוֲעָלמֹות ּפִיַלְגׁשִים ּוׁשְמִֹנים ּמְָלכֹות
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יא יֹוָנִתי ַתּמִָתי ַאַחת ִהיא ִה  ַאַחת ט: ִמְסּפָר

ְלִאּמָּה ּבָָרה ִהיא ְליֹוַלְדּתָּה ָראּוָה ָבנֹות 

ִמי־ י ּוִפיַלְגׁשִים ַוְיַהְללּוָה:ַוְיַאּׁשְרּוָה ְמָלכֹות 

 ּבָָרה ַכּלְָבָנה ָיָפה ּכְמֹו־ׁשַָחר ַהּנִׁשְָקָפה זֹאת

 ֱאגֹוז ֶאל־ּגִּנַת יא:       ּכַּנְִדּגָלֹות ֲאֻיּמָה ּכַַחּמָה

י ַהּנַָחל ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ְּבִאּבֵ ִלְראֹות ָיַרְדּתִי

 ַנְפׁשִי ָיַדְעּתִי לֹא ַהּגֶֶפן ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹנים: יב

 :ַעּמִי־ָנִדיב ַמְרּכְבֹות ׂשַָמְתִני

 פרק ז

ְוֶנֱחֶזה־ ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלּמִית ׁשּוִבי ׁשּוִבי א

: ַהּמֲַחָנִים ּכְִמחַֹלת ַּבּׁשּוַלּמִית ַמה־ּתֱֶחזּו ּבָךְ 

ִדיב ַחּמּוֵקי ּבַת־נָ  ּבַּנְָעִלים ְפָעַמִיךְ  ַמה־ּיָפּו ב

 ָׁשְרֵרךְ  ְיֵרַכִיְך ּכְמֹו ֲחָלִאים ַמֲעׂשֵה ְיֵדי ָאּמָן: ג
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 ֲעֵרַמת ּבְִטֵנךְ  ַהּמֶָזג ַאל־ֶיְחַסר ַהַּסַהר ַאּגַן

 ּכִׁשְֵני ׁשַָדִיךְ  ׁשְֵני ד: ּבַּׁשֹוׁשַּנִים סּוָגה ִחּטִים

 ַהּׁשֵן ּדַלְּכִמגְ  ַצּוָאֵרךְ  ה: ְצִבּיָה ּתֳָאֵמי ֳעָפִרים

ל־ׁשַַער ּבַת־ַרִּבים ַע  ּבְֶחׁשְּבֹון ּבְֵרכֹות ֵעיַנִיךְ 

ַאּפְֵך ּכְִמְגּדַל ַהּלְָבנֹון צֹוֶפה ּפְֵני ַדּמָׂשֶק: 

 ּכַָאְרּגָָמן רֹאׁשֵךְ  ְוַדּלַת ּכַּכְַרֶמל ָעַלִיךְ  רֹאׁשֵךְ  ו

 ּוַמה־ּנַָעְמּתְ ַמה־ּיִָפית ז: ּבְָרָהִטים ָאסּור ֶמֶלךְ 

 ּדְָמָתה קֹוָמֵתךְ  זֹאת ח: ּבַּתֲַענּוִגים ַאֲהָבה

ָאַמְרּתִי ֶאֱעֶלה  ט: ְלַאׁשְּכֹלֹות ְוׁשַָדִיךְ  ְלָתָמר

ְבָתָמר אֲֹחָזה ּבְַסְנִסּנָיו ְוִיְהיּו־ָנא ׁשַָדִיְך 

ּכְֶאׁשְּכְלֹות ַהּגֶֶפן ְוֵריַח ַאּפְֵך ּכַּתַּפּוִחים: 

 ְלֵמיׁשִָרים ְלדֹוִדי הֹוֵלךְ  ַהּטֹוב ּכְֵיין ְוִחּכֵךְ  י

 יְוָעלַ  ְלדֹוִדי ֲאִני יא: ְיֵׁשִנים ִׂשְפֵתי ּדֹוֵבב
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ֶדה ָנִליָנה ַהּׂשָ ֵנֵצא דֹוִדי ְלָכה יב:       ּתְׁשּוָקתֹו

 ִאם ִנְרֶאה ַלּכְָרִמים ַנׁשְּכִיָמה ּבַּכְָפִרים: יג

 ָהִרּמֹוִנים ֵהֵנצּו ַהּסְָמַדר ּפִּתַח ַהּגֶֶפן ּפְָרָחה

 ָנְתנּו־ֵריַח  ַהּדּוָדִאים יד: ָלךְ  ֶאת־ּדַֹדי ֶאּתֵן ׁשָם

 ּגַם־ְיׁשִָנים ֲחָדׁשִים ּכָל־ְמָגִדים ְוַעל־ּפְָתֵחינּו

 :ָלךְ  ָצַפְנּתִי ּדֹוִדי

 פרק ח

 ֶאְמָצֲאךָ  ִאִּמי ׁשְֵדי יֹוֵנק ִלי ּכְָאח ִיּתְֶנךָ  ִמי א

 ֶאְנָהְגךָ  ב: ִלי לֹא־ָיבּוזּו ּגַם ֶאּׁשְָקךָ  ַבחּוץ

 ִמּיִַין ַאׁשְְקךָ  ּתְַלּמְֵדִני ִאּמִי ֶאל־ּבֵית ֲאִביֲאךָ 

 רֹאׁשִי ּתַַחת ׂשְמֹאלֹו ג: ִרּמִֹני ֵמֲעִסיס ָהֶרַקח

 ּבְנֹות ֶאְתֶכם ִהְׁשַּבְעּתִי ד: ּתְַחּבְֵקִני ִויִמינֹו
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ם ַמה־ּתִָעירּו ׀ ּוַמה־ּתְעְֹררּו ֶאת־יְ  רּוׁשָָלִ

ִמן־ עָֹלה זֹאת ִמי ָהַאֲהָבה ַעד ׁשֶּתְֶחּפָץ:       ה

 ַהּתַּפּוַח  ַּתַחת ַעל־ּדֹוָדּה ִמְתַרּפֶֶקת ַהּמְִדּבָר

 ִחּבְָלה ׁשָּמָה ִאּמֶךָ  ִחּבְַלְתךָ  ׁשָּמָה עֹוַרְרּתִיךָ 

 ּכַחֹוָתם ַעל־ִלֶּבךָ  ַכחֹוָתם ׂשִיֵמִני ו: ְיָלַדְתךָ 

י־ַעּזָה ַכּמֶָות ַאֲהָבה ָקָׁשה ִכׁשְאֹול ּכִ ַעל־ְזרֹוֶעךָ 

 ַמִים ִקְנָאה ְרׁשֶָפיָה ִרׁשְּפֵי ֵאׁש ׁשְַלֶהֶבְתָיה: ז

 ּוְנָהרֹות ֶאת־ָהַאֲהָבה ְלַכּבֹות יּוְכלּו לֹא ַרּבִים

 ּבֵיתֹו ֶאת־ּכָל־הֹון ִאיׁש ִאם־ִיּתֵן ִיׁשְְטפּוָה  לֹא

 ְקַטּנָה ָלנּו ָאחֹות ח:      לֹו ָיבּוזּו ּבֹוז ּבַָאֲהָבה

ּה ַמה־ּנֲַעׂשֶה ַלֲאחֵֹתנּו ּבַּיֹום לָ  ֵאין ְוׁשַָדִים

 ָעֶליָה  ִנְבֶנה ִהיא ִאם־חֹוָמה ׁשֶּיְֻדּבַר־ּבָּה: ט

 לּוַח  ָעֶליָה  ָנצּור ִהיא ְוִאם־ּדֶֶלת ּכֶָסף ִטיַרת
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 ָהִייִתי ָאז ּכַּמְִגּדָלֹות ְוׁשַָדי חֹוָמה ֲאִני י: ָאֶרז

 ָהָיה ּכֶֶרם יא:      ׁשָלֹום ּכְמֹוְצֵאת ְבֵעיָניו

ן ֶאת־ַהּכֶֶרם ַלּנְֹטִרים ָנַת  ָהמֹון ּבְַבַעל ִלׁשְלֹמֹה

 ׁשֶּלִי ּכְַרִמי ִאיׁש ָיִבא ּבְִפְריֹו ֶאֶלף ּכֶָסף: יב

ֶאת־ ְלנְֹטִרים ּוָמאַתִים ׁשְלֹמֹה ְלךָ  ָהֶאֶלף ְלָפָני

 ַמְקׁשִיִבים ֲחֵבִרים ּבַּגַּנִים ַהּיֹוׁשֶֶבת יג: ּפְִריֹו

 ּוְדֵמה־ְלךָ  ּדֹוִדי ׀ ּבְַרח יד: ַהׁשְִמיִעיִני ְלקֹוֵלךְ 

 ּיִָלים ַעל ָהֵרי ְבׂשִָמים:ָהַא  ְלעֶֹפר אֹו ִלְצִבי


