ב"ה,
ַמּר ִבּ ְשׁ ָב ִחין ]מאת רבי יצחק לוריא[
זמירות לליל שבתֲ :אז ֵ
ישׁין:
פּוּחיןְ .דּ ִאנּוּן ַק ִדּ ִ
יעל גּוֹ ִפ ְת ִחיןְ .דּ ַב ֲח ַקל ַתּ ִ
ַמּר ִבּ ְשׁ ָב ִחיןְ .ל ֵמ ַ
ֲאז ֵ
ישׁין:
ַה ָרא ַעל ֵר ִ
ַר ָתּא ַט ְב ָתּאְ .דּנ ֲ
וּב ְמנ ְ
תוֹרא ַח ְד ָתּאִ .
ַמּין ָלהּ ַה ְשׁ ָתּאִ .בּ ְפ ָ
נְ ז ִ
בוּשׁין:
וּל ִ
וּמאנִ ין ְ
אָז ָלאָ .
שּׁוּטין ְ
וּבנַיְ הוּ ַכ ָלּהְ .בּ ִק ִ
אלאֵ .
וּשׂ ָמ ָ
יְ ִמינָא ְ
ישׁין:
ילהְּ .דּ ָע ִביד נַיְ ָחא ָלהּ .יְ ֵהא ַכּ ִתּישׁ ַכּ ִתּ ִ
יסוֹדא ִד ָ
וּב ָ
יְ ַח ֵבּק ָלהּ ַבּ ְע ָלהִּ .
ַפ ִשׁין:
רוּחין ִעם נ ְ
יתיןְ .בּ ַרם אַנְ ִפּין ַח ְד ִתּין .וְ ִ
וּשׁ ִב ִ
ָחין אַף ַע ְק ִתיןְ .בּ ֵט ִלין ְ
ְצו ִ
ישׁין:
וּב ְר ָכאָן ִדּנְ ִפ ִ
הוֹרא ָלהּ יִ ְמ ֵטיִ .
ֵיתי .וְ ַעל ֲח ָדא ַתּ ְר ֵתּי .נְ ָ
ֲחדוּ ַס ִגּי י ֵ
אַפּ ָשׁא ִזינִ ין .וְ נוּנִ ין ִעם ַר ֲח ִשׁין:
ֲבידוּ ִתּקּוּנִ יןְ .ל ָ
שׁוּשׁ ִבינִ ין .ע ִ
ְק ִריבוּ ְ
וּב ְת ָל ָתא ִשׁ ְב ִשׁין:
וּת ָל ִתיןִ .
רוּחין ַח ְד ִתּיןְ .בּ ַת ְר ֵתּין ְ
ְל ֶמ ְע ַבד נִ ְשׁ ָמ ִתין .וְ ִ
ישׁין:
וּמ ְל ָכּא ִדּ ְל ֵע ָלּאְ .דּיִ ְת ַע ֵטּר כּ ָֹלאְ .בּ ַק ִדּישׁ ַק ִדּ ִ
טּוּרין ַשׁ ְב ִעין ָלהַּ .
וְ ִע ִ
ישׁין:
יוֹמיןֲ .ה ָלא ַבּ ִטּישׁ ַבּ ִטּ ִ
ימיןְ .בּגוֹ ָכּל ָע ְל ִמיןְ .בּ ַרם ַע ִתּיק ִ
וּס ִת ִ
ימין ְ
ְר ִשׁ ִ
דוּב ִשׁין:
יקין וְ ְ
יְ ֵהא ַר ֲעוָא ַק ֵמּיהְּ .דּיִ ְשׁ ֵרי ַעל ַע ֵמיהְּ .דּיִ ְת ַענַּג ִל ְשׁ ֵמיהִּ .בּ ְמ ִת ִ
אַר ִשׁין:
ַה ָמאִ .בּ ְצפוֹנָא ְ
ימא .וְ ֻשׁ ְל ָחן ִעם נ ֲ
ַר ָתּא ִד ְס ִת ָ
רוֹמאְ .מנ ְ
ֲא ַס ֵדּר ִל ְד ָ
וּסהְ .ל ִה ַתּ ְק ָפא ַח ָלּ ִשׁין:
ַאר ָ
אַסּאְ .לאָרוּס ו ֲ
וּמ ָדאנֵי ָ
ְבּ ַח ְמ ָרא גּוֹ ַכ ָסּאְ .
ַבּי ַח ְמ ִשׁין:
טּוּריןְ .דּ ַעל גּ ֵ
יריןְ .בּ ַשׁ ְב ִעין ִע ִ
ַקּ ִ
נְ ַע ֵטּר ְלהוֹן ִכּ ְת ִריןְ .בּ ִמ ִלּין י ִ
ישׁין:
ַה ֵמי ִל ְס ָטרְ .בּוָוִ ין ִתּ ְת ַק ָטּר .וְ ִזינִ ין ִדּ ְכנִ ִ
ְשׁ ִכינְ ָתּא ִתּ ְת ַע ָטּרְ .בּ ִשׁית נ ֲ
יקין .וְ ָכל ִזינֵי ַח ְר ִשׁין:
ילין ִדּ ְמ ִע ִ
יקיןֲ .ח ִב ִ
יקיןְ .מ ָס ֲא ִבין ִדּ ְר ִח ִ
וּשׁ ִב ִ
יתין ְ
ְשׁ ִב ִ
ישׁין:
וּפ ִר ִ
ימין ְ
ַק ָטאְ .ס ִת ִ
יוּדין נ ְ
יע ָתאְ .תּ ֵרין ִ
וּכ ֵב ָ
ֵיתא ְ
ְל ִמ ְב ַצע ַעל ִר ְפ ָתּאְ .כּז ָ
ישׁין:
ַח ַליָּאְ .בּ ַגוָּהּ ִבּ ְל ִח ִ
ֵיתא ַד ְכיָאְ .ד ַט ֲחנִ ין ֵר ַחיָּא .וְ נ ְַג ִדּין נ ֲ
ְמ ַשׁח ז ָ
ישׁין:
וּכ ִב ִ
ירין ְ
יתהוֹן ִמ ְת ַח ִזיןְ .ט ִמ ִ
יזיןְ .דּ ֵל ְ
וּמ ִלין ִדּ ְגנִ ִ
ֵימא ָר ִזיןִ .
ֲה ָלא נ ָ
ישׁין:
ירין ַק ִדּ ִ
לּוּלאְ .דּ ִע ִ
ִא ְת ַע ְט ָרא ַכ ָלּהְ .בּ ָר ִזין ִדּ ְל ֵע ָלאְ .בּגוֹ ַהאי ִה ָ
שׁה ]מאת רבי יהודה הלוי[
ַבּ ָ
יוצר לשביעי של פסח :יוֹם ְלי ָ

אוּלים:
ירה ֲח ָד ָשׁה ִשׁ ְבּחוּ ְג ִ
צוּליםִ .שׁ ָ
ֶה ְפּכוּ ְמ ִ
ַבּ ָשׁה נ ֶ
יוֹם ְלי ָ
שׁוּל ִמּית .יָפוּ ַבּנְּ ָע ִלים .שירה:
ֲמי ַ
וּפע ֵ
ָמיתַ .
ִה ְט ַבּ ְע ָתּ ְבּ ַת ְר ִמיתַ .ר ְג ֵלי ַבּת ֲענ ִ
ילים .שירה:
הוֹדי יְ שׁ ְֹררוּןֵ .אין ָכּ ֵאל יְ שׁוּרוּן .וְ אוֹיְ ֵבינוּ ְפ ִל ִ
רוֹאי יְ שׁוּרוּןְ .בּ ֵבית ִ
וְ ָכל ֵ
ָריםִ .כּ ְמ ַל ֵקּט ִשׁ ָבּ ִלים .שירה:
וּת ַל ֵקּט נִ ְפז ִ
אָריםְ .
ָלי ֵכּן ָתּ ִריםַ .על ַהנִּ ְשׁ ִ
ְדּג ַ
מּוֹלים .שירה:
וּמ ֶבּ ֶטן ְל ִשׁ ְמ ָךֵ .ה ָמּה נִ ִ
חוֹת ְמ ָךִ .
ַה ָבּ ִאים ִע ְמּ ָךִ .בּ ְב ִרית ָ
ילים .שירה:
סוּתםַ .יעֲשׂוּ ְג ִד ִ
אוֹתם .וְ ַעל ַכּנְ ֵפי ְכ ָ
רוֹאי ָ
אוֹתוֹתםְ .ל ָכל ֵ
ָ
ַה ְר ֵאה
ילים .שירה:
וּל ִמי ַה ְפּ ִת ִ
חוֹת ֶמתְ .
ְל ִמי זֹאת נִ ְר ֶשׁ ֶמתַ .ה ֶכּר נָא ְד ַבר ֱא ֶמתְ .ל ִמי ַה ֶ
ֲלה אוֹר ִשׁ ְמ ָשׁהּ .וְ נָסוּ ַה ְצּ ָל ִלים .שירה:
ָר ָשׁהּ .וְ ַהע ֵ
תּוֹסיף ְלג ְ
וְ שׁוּב ֵשׁנִ ית ְל ַק ְדּ ָשׁהּ .וְ אַל ִ
אוּלים:
ירה ֲח ָד ָשׁה ִשׁ ְבּחוּ ְג ִ
מוֹכה .יְ דֹוָד ָבּ ֵא ִליםִ .שׁ ָ
מוּךִ .מי ָכ ָ
ירה ִק ְדּ ָ
מוּךְ .בּ ִשׁ ָ
רוֹמ ָ
ידים ְ
יְ ִד ִ
ֵיהם:
יע ָבּנִ ים וְ ָת ִביא ְג ֻא ָלּה ִל ְבנֵי ְבנ ֶ
תּוֹשׁ ַ
ִבּ ְג ַלל אָבוֹת ִ
זמר לשבת חנוכה :איכלו משמנים ]מאת רבי אברהם בן עזרא[
איכלו משמנים סולת רבוכה ,תורים ובני יונה שבת וחנוכה.
האי האי בית כור תמכור תחכור תשכור ,בית כור ,לצורך שבת חנוכה.
ברבורים אבוסים שחוטים וצלויים,
האי האי בית כור תמכור תחכור תשכור ,בית כור ,לצורך שבת חנוכה.
רך וטוב ושמן צלי אש ומצות ,ענו ואמרו אמן ואיכלו בדיצות.
האי האי בית כור תמכור תחכור תשכור ,בית כור ,לצורך שבת חנוכה) .יש לזה המשך ,ואינני זוכר
כעת ,כמדומני ששרים זאת גם בסקווירא ,אפשר לברר אצלם הנוסח המדוייק(

יוצר לראש השנה ְ :שׁ ֵ
בוּתנוּ ִמ ֶמּ ְר ָחק ]מאת רבי אלעזר הקליר[
ָכר ֶאת ְדּ ַבר ָק ְדשׁוָֹ .קדוֹשׁ:
בוּתנוּ ִמ ֶמּ ְר ָחק עֲלוֹת ְל ַהר ָק ְדשׁוֹ .וּנְ ָפ ֲא ֶרנּוּ ָת ִמיד ִבּ ְד ִביר ִמ ְק ָדּשׁוִֹ .כּי ז ַ
ְשׁ ֵ
ֹהינוּ ]פיוט אשכנזי קדום[
אַתּה הוּא ֱאל ֵ
מוסף לראש השנה ָ :
ֶהי :וְ ִצוָּה וְ נִ ְב ָראוִּ :ז ְכרוֹ
ֲרץָ :דּגוּל ֵמ ְר ָב ָבה :הוּא ָשׂח ַויּ ִ
אָרץִ :גּבּוֹר וְ ַנע ָ
וּב ֶ
אַתּה הוּא ֱאל ֵֹהינוּ ַ :בּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
ָ
ֶא ָפּד
ֲטהוּ ִקנְ אָה :נ ְ
שׁוּעהְ :לבוּשׁוֹ ְצ ָד ָקהַ :מע ֵ
יוֹשׁב ֵס ֶתרִ :כּ ְתרוֹ יְ ָ
עוֹל ִמיםְ :טהוֹר ֵעינַיִ םֵ :
ֶצחַ :חי ָ
ָלנ ַ
ַשּׂא:
וּמ ְתנ ֵ
קוֹראָיו ֶבּ ֱא ֶמת ָ :רם ִ
ָשׁרָ :קרוֹב ְל ְ
ֻלּתוֹ ֱא ֶמתַ :צ ִדּיק וְ י ָ
ֲצתוֹ ֱאמוּנָהְ :פּע ָ
יוֹשׁר :ע ָ
נְ ָק ָמהִ :ס ְתרוֹ ֶ
ימה:
תּוֹלה ֶא ֶרץ ַעל ְבּ ִל ָ
שׁוֹכן ְשׁ ָח ִקיםֶ :
ֵ

ֲד ִתי] .מאת רבי אלעזר הקליר[
יוצר ליום כיפורַ :מ ְלכוּתוֹ ִבּ ְק ַהל ע ָ
יח ִתי.
וּביוֹם צוֹם ִכּפּוּר ְס ִל ָ
אתיְ .
ָתיֵ .א ָליו ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ְל ַכ ֵפּר עֲוֹן ַח ָטּ ִ
וּכבוֹדוֹ ִהיא ֱאמוּנ ִ
ֲד ִתיְ .
ַמ ְלכוּתוֹ ִבּ ְק ַהל ע ָ
ֹאמר ָס ַל ְח ִתּי:
ַי ֲענֶה וְ י ַ
שׁ ָבּתוֹן ]מאת רבי אלעזר הקליר[
ישׁ ָך ְבּ ַשׁ ַבּת ַ
ַק ִדּ ְ
יוצר ליום כיפור :וְ נ ְ
ישׁ ָך ְבּ ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹןָ .קדוֹשׁ:
ַק ִדּ ְ
ֲק ָלּתוֹן .וְ נ ְ
לּוּלי ע ַ
ֵח ֵשׁב ְכּ ָצג ְבּ ִאיתוֹןְ .דּחוֹת ְבּ ִפ ִ
נָ
אַנ ִעים ְז ִמירוֹת ]מאת רבי יהודה הלוי[
שיר הכבודְ :
ַפ ִשׁי ַתעֲרוֹג:
יך נ ְ
ירים ֶא ֱארוֹגִ .כּי ֵא ֶל ָ
חזן  -אַנְ ִעים ְז ִמירוֹת וְ ִשׁ ִ
סוֹד ָך:
ָד ָךָ .ל ַד ַעת ָכּל ָרז ֶ
ַפ ִשׁי ָח ְמ ָדה ְבּ ֵצל י ֶ
קהל  -נ ְ
יך:
דּוֹד ָ
הוֹמה ִל ִבּי ֶאל ֶ
בוֹד ָךֶ .
חזן ִ -מ ֵדּי ַד ְבּ ִרי ִבּ ְכ ֶ
ירי יְ ִדידוֹת:
קהל ַ -על ֵכּן ֲא ַד ֵבּר ְבּ ָך נִ ְכ ָבּדוֹת .וְ ִשׁ ְמ ָך ֲא ַכ ֵבּד ְבּ ִשׁ ֵ
יך:
יךֲ .א ַד ְמּ ָך ֲא ַכנְּ ָך וְ לֹא יְ ַד ְע ִתּ ָ
ית ָ
בוֹד ָך וְ לֹא ְר ִא ִ
חזן ֲ -א ַס ְפּ ָרה ְכ ְ
הוֹד ָך:
ית ֲה ַדר ְכּבוֹד ֶ
יךִ .דּ ִמּ ָ
יא ָ
קהל ְ -בּיַד נְ ִב ֶ
ֲב ֶד ָ
יך ְבּסוֹד ע ָ
ֻלּ ֶת ָך:
תוֹקף ְפּע ָ
בוּר ֶת ָךִ .כּנּוּ ְל ֶ
וּג ָ
ֻלּ ְת ָך ְ
חזן ְ -גּד ָ
יך:
ֲשׂ ָ
ווּך ְל ִפי ַמע ֶ
ַשׁ ָ
ֶשׁ ָךַ .ויּ ְ
אוֹת ָך וְ לֹא ְכּ ִפי י ְ
קהל ִ -דּמּוּ ְ
ילוּך ְבּרוֹב ֶח ְזיוֹנוֹתִ .הנְּ ָך ֶא ָחד ְבּ ָכל ִדּ ְמיוֹנוֹת:
חזן ִ -ה ְמ ִשׁ ָ
יבה וְ ַשׁ ֲחרוּת:
וּשׂ ַער רֹא ְשׁ ָך ְבּ ֵשׂ ָ
וּב ֲחרוּתְ .
ֶחזוּ ְב ָך ִז ְקנָה ַ
קהל ַ -ויּ ֱ
ָדיו לוֹ ָרב:
וּב ֲחרוּת ְבּיוֹם ְק ָרבְ .כּ ִאישׁ ִמ ְל ָחמוֹת י ָ
חזן ִ -ז ְקנָה ְבּיוֹם ִדּין ַ
רוֹע ָק ְדשׁוֹ:
וּז ַ
יעה לּוֹ יְ ִמינוֹ ְ
הוֹשׁ ָ
שׁוּעה ְבּרֹאשׁוִֹ .
כּוֹבע יְ ָ
קהל ָ -ח ַבשׁ ַ
יסי ָליְ ָלה:
ֻצּוֹתיו ְר ִס ֵ
חזן ַ -ט ְל ֵלי אוֹרוֹת רֹאשׁוֹ נִ ְמ ָלאְ .קו ָ
קהל  -יִ ְת ָפּ ֵאר ִבּי ִכּי ָח ֵפץ ִבּי .וְ הוּא יִ ְהיֶה ִלּי ַלע ֶ
ֲט ֶרת ְצ ִבי:
חזן ֶ -כּ ֶתם ָטהוֹר ָפּז ְדּמוּת רֹאשׁוֹ .וְ ַחק ַעל ֵמ ַצח ְכּבוֹד ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ:
ֲט ָרה:
אָרהֻ .א ָמּתוֹ לוֹ ִע ְטּ ָרה ע ָ
וּל ָכבוֹד ְצ ִבי ִת ְפ ָ
קהל ְ -ל ֵחן ְ
ֻצּוֹתיו ַתּ ְל ַתּ ִלּים ְשׁחוֹרוֹת:
ימי ְב ֻחרוֹתְ .קו ָ
חזן ַ -מ ְח ְלפוֹת רֹאשׁוֹ ְכּ ִב ֵ
ֲלה נָּא ַעל רֹאשׁ ִשׂ ְמ ָחתוֹ:
אַרתּוַֹ .יע ֶ
קהל  -נְ וֵה ַה ֶצּ ֶדק ְצ ִבי ִת ְפ ְ
לוּכה ְצ ִבי ִת ְפ ֶא ֶרת:
וּצנִ יף ְמ ָ
ֲט ֶרתְ .
ֻלּתוֹ ְתּ ִהי נָא ְביָדוֹ ע ֶ
חזן ְ -סג ָ
ָקרוּ ְב ֵעינָיו ִכּ ְבּ ָדם:
ֲט ֶרת ִענְּ ָדםֵ .מ ֲא ֶשׁר י ְ
ֲמוּסים נְ ָשׂאָם ע ֶ
קהל  -ע ִ
וּפ ֵא ִרי ָע ָליו .וְ ָקרוֹב ֵא ַלי ְבּ ָק ְר ִאי ֵא ָליו:
חזן ְ -פּ ֵארוֹ ָע ַלי ְ
פּוּרה ְבּ ָד ְרכוֹ ְבּבוֹאוֹ ֵמ ֱאדוֹם:
קהל ַ -צח וְ אָדוֹם ִל ְלבוּשׁוֹ אָדוֹםָ .
חזן ֶ -ק ֶשׁר ְתּ ִפ ִלּין ֶה ְראָה ֶל ָענָיוְ .תּמוּנַת יְ דֹוָד ְל ֶנגֶד ֵעינָיו:
יוֹשׁב ְתּ ִהלּוֹת ָבּם ְל ִה ְת ָפּ ֵאר:
רוֹצה ְבּ ַעמּוֹ ֲענָוִ ים יְ ָפ ֵארֵ .
קהל ֶ -
יך ְדּרוֹשׁ:
דּוֹר ְשׁ ָ
קוֹרא ֵמרֹאשׁ .דּוֹר וָדוֹר ַעם ֶ
חזן  -רֹאשׁ ְדּ ָב ְר ָך ֱא ֶמת ֵ
יך:
ָתי ִת ְק ַרב ֵא ֶל ָ
יך .וְ ִרנּ ִ
ירי נָא ָע ֶל ָ
קהל ִ -שׁית ֲהמוֹן ִשׁ ַ
טוֹרת:
וּת ִפ ָלּ ִתי ִתּכּוֹן ְק ֶ
ֲט ֶרתְ .
ֹאשׁ ָך ע ֶ
חזן ְ -תּ ִה ָלּ ִתי ְתּ ִהי נָא ְלר ְ
ֶיך:
יוּשׁר ַעל ָק ְר ָבּנ ָ
ֶיךַ .כּ ִשּׁיר ַ
יקר ִשׁ ַ
קהל ִ -תּ ַ
ירת ָרשׁ ְבּ ֵעינ ָ
וּמוֹליד ַצ ִדּיק ַכּ ִבּיר:
ִ
חוֹלל
ֲלה ְלרֹאשׁ ַמ ְשׁ ִבּירְ .מ ֵ
חזן ִ -בּ ְר ָכ ִתי ַתע ֶ
קהל ְ -
אוֹתהּ ַקח ְל ָך ִכּ ְב ָשׂ ִמים רֹאשׁ:
וּב ִב ְר ָכ ִתי ְת ַנ ֲענַע ִלי רֹאשׁ .וְ ָ
יך:
ַפ ִשׁי ַתעֲרוֹג ֵא ֶל ָ
יךִ .כּי נ ְ
יחי ָע ֶל ָ
ֱרב נָא ִשׂ ִ
חזן ֶ -יע ַ
אָרץְ .ל ָך יְ דֹוָד ַה ַמּ ְמ ָל ָכה
וּב ֶ
ֵצח וְ ַההוֹדִ .כּי כֹל ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
בוּרה וְ ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת וְ ַהנּ ַ
ֻלּה וְ ַה ְגּ ָ
חו"ק ְ -ל ָך יְ דֹוָד ַה ְגּד ָ
יע ָכּל ְתּ ִה ָלּתוֹ:
ַשׁ ִמ ַ
ַשּׂא ְלכֹל ְלרֹאשִׁ .מי יְ ַמ ֵלּל ְגּבוּרוֹת יְ דֹוָד .י ְ
וְ ַה ִמּ ְתנ ֵ

ערבית ליום כיפור ִ :וְנ ְס ַלח
תוֹכםִ .כּי ְל ָכל ָה ָעם ִבּ ְשׁ ָגגָה:
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ַלגֵּר ַהגָּר ְבּ ָ
וְ נִ ְס ַלח ְל ָכל ע ַ

