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  ]מאת רבי יצחק לוריא[ ֲאַזֵּמר ִּבְׁשָבִחין : זמירות לליל שבת
  :ְּדִאּנּון ַקִּדיִׁשין. ְּדַבֲחַקל ַּתּפּוִחין. ְלֵמיַעל ּגֹו ִפְתִחין. ֲאַזֵּמר ִּבְׁשָבִחין

  :יןְּדַנֲהָרא ַעל ֵריִׁש. ּוִבְמַנְרָּתא ַטְבָּתא. ִּבְפתֹוָרא ַחְדָּתא. ְנַזִּמין ָלּה ַהְׁשָּתא
  :ּוָמאִנין ּוְלבּוִׁשין. ְּבִקּׁשּוִטין ָאְזָלא. ּוֵבַנְיהּו ַכָּלה. ְיִמיָנא ּוְׂשָמאָלא
  :ְיֵהא ַּכִּתיׁש ַּכִּתיִׁשין. ְּדָעִביד ַנְיָחא ָלּה. ּוִביסֹוָדא ִדיָלּה. ְיַחֵּבק ָלּה ַּבְעָלּה
  :ְורּוִחין ִעם ַנְפִׁשין. ן ַחְדִּתיןְּבַרם ַאְנִּפי. ְּבֵטִלין ּוְׁשִביִתין. ְצָוִחין ַאף ַעְקִתין
  :ּוִבְרָכָאן ִּדְנִפיִׁשין. ְנהֹוָרא ָלּה ִיְמֵטי. ְוַעל ֲחָדא ַּתְרֵּתי. ֲחדּו ַסִּגי ֵייֵתי

  :ְונּוִנין ִעם ַרֲחִׁשין. ְלַאָּפָׁשא ִזיִנין. ֲעִבידּו ִּתּקּוִנין. ְקִריבּו ׁשּוְׁשִביִנין
  :ּוִבְתָלָתא ִׁשְבִׁשין. ְּבַתְרֵּתין ּוְתָלִתין. ן ַחְדִּתיןְורּוִחי. ְלֶמְעַבד ִנְׁשָמִתין

  :ְּבַקִּדיׁש ַקִּדיִׁשין. ְּדִיְתַעֵּטר ּכָֹלא. ּוַמְלָּכא ִּדְלֵעָּלא. ְוִעּטּוִרין ַׁשְבִעין ָלּה
  :יןֲהָלא ַּבִּטיׁש ַּבִּטיִׁש. ְּבַרם ַעִּתיק יֹוִמין. ְּבגֹו ָּכל ָעְלִמין. ְרִׁשיִמין ּוְסִתיִמין
  :ִּבְמִתיִקין ְודּוְבִׁשין. ְּדִיְתַעַּנג ִלְׁשֵמיּה. ְּדִיְׁשֵרי ַעל ַעֵמיּה. ְיֵהא ַרֲעָוא ַקֵּמיּה
  :ִּבְצפֹוָנא ַאְרִׁשין. ְוֻׁשְלָחן ִעם ַנֲהָמא. ְמַנְרָּתא ִדְסִתיָמא. ֲאַסֵּדר ִלְדרֹוָמא
  :ְלִהַּתְקָפא ַחָּלִׁשין. ּוָסהְלָארּוס ַוֲאר. ּוְמָדאֵני ַאָּסא. ְּבַחְמָרא ּגֹו ַכָּסא
  :ְּדַעל ַּגֵּבי ַחְמִׁשין. ְּבַׁשְבִעין ִעּטּוִרין. ְּבִמִּלין ַיִּקיִרין. ְנַעֵּטר ְלהֹון ִּכְתִרין
  :ְוִזיִנין ִּדְכִניִׁשין. ְּבָוִוין ִּתְתַקָּטר. ְּבִׁשית ַנֲהֵמי ִלְסָטר. ְׁשִכיְנָּתא ִּתְתַעָּטר
  :ְוָכל ִזיֵני ַחְרִׁשין. ֲחִביִלין ִּדְמִעיִקין. ְמָסֲאִבין ִּדְרִחיִקין. ְׁשִביִתין ּוְׁשִביִקין
  :ְסִתיִמין ּוְפִריִׁשין. ְּתֵרין יּוִדין ַנְקָטא. ְּכֵזיָתא ּוְכֵביָעָתא. ְלִמְבַצע ַעל ִרְפָּתא
  :ִחיִׁשיןְּבַגָּוּה ִּבְל. ְוַנְגִּדין ַנֲחַלָּיא. ְדַטֲחִנין ֵרַחָּיא. ְמַׁשח ֵזיָתא ַדְכָיא
  :ְטִמיִרין ּוְכִביִׁשין. ְּדֵליְתהֹון ִמְתַחִזין. ּוִמִלין ִּדְגִניִזין. ֲהָלא ֵניָמא ָרִזין
  :ְּדִעיִרין ַקִּדיִׁשין. ְּבגֹו ַהאי ִהּלּוָלא. ְּבָרִזין ִּדְלֵעָלא. ִאְתַעְטָרא ַכָּלה

  
  

  ]מאת רבי יהודה הלוי[ יֹום ְלַיָּבָׁשה:   יוצר לשביעי של פסח
  :ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ִׁשְּבחּו ְגאּוִלים. ם ְלַיָּבָׁשה ֶנֶהְּפכּו ְמצּוִליםיֹו

  :שירה. ָיפּו ַּבְּנָעִלים. ּוַפֲעֵמי ׁשּוַלִּמית. ַרְגֵלי ַּבת ֲעָנִמית. ִהְטַּבְעָּת ְּבַתְרִמית
  :שירה. ֵבינּו ְפִליִליםְואֹוְי. ֵאין ָּכֵאל ְיׁשּורּון. ְּבֵבית הֹוִדי ְיׁשְֹררּון. ְוָכל רֹוֵאי ְיׁשּורּון
  :שירה. ִּכְמַלֵּקט ִׁשָּבִלים. ּוְתַלֵּקט ִנְפָזִרים. ַעל ַהִּנְׁשָאִרים. ְּדָגַלי ֵּכן ָּתִרים
  :שירה. ֵהָּמה ִנּמֹוִלים. ּוִמֶּבֶטן ְלִׁשְמָך. ִּבְבִרית חֹוָתְמָך. ַהָּבִאים ִעְּמָך

  :שירה. ַיֲעׂשּו ְגִדיִלים. ְנֵפי ְכסּוָתםְוַעל ַּכ. ְלָכל רֹוֵאי אֹוָתם. ַהְרֵאה אֹותֹוָתם
  :שירה. ּוְלִמי ַהְּפִתיִלים. ְלִמי ַהחֹוֶתֶמת. ַהֶּכר ָנא ְדַבר ֱאֶמת. ְלִמי זֹאת ִנְרֶׁשֶמת

  :שירה. ְוָנסּו ַהְּצָלִלים. ְוַהֲעֵלה אֹור ִׁשְמָׁשּה. ְוַאל ּתֹוִסיף ְלָגְרָׁשּה. ְוׁשּוב ֵׁשִנית ְלַקְּדָׁשּה
  :ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ִׁשְּבחּו ְגאּוִלים. ְידָֹוד ָּבֵאִלים. ִמי ָכמֹוָכה. ְּבִׁשיָרה ִקְּדמּוָך. ם רֹוְממּוָךְיִדיִדי

  :ִּבְגַלל ָאבֹות ּתֹוִׁשיַע ָּבִנים ְוָתִביא ְגֻאָּלה ִלְבֵני ְבֵניֶהם
  

  ]מאת רבי אברהם בן עזרא[ איכלו משמנים: זמר לשבת חנוכה
  .תורים ובני יונה שבת וחנוכה, איכלו משמנים סולת רבוכה

  .לצורך שבת חנוכה, בית כור, האי האי בית כור תמכור תחכור תשכור
  , ברבורים אבוסים שחוטים וצלויים

  .לצורך שבת חנוכה, בית כור, האי האי בית כור תמכור תחכור תשכור
  .ענו ואמרו אמן ואיכלו בדיצות, ושמן צלי אש ומצותרך וטוב 

ואינני זוכר , יש לזה המשך. (לצורך שבת חנוכה, בית כור, תמכור תחכור תשכורהאי האי בית כור 
  )אפשר לברר אצלם הנוסח המדוייק, כמדומני ששרים זאת גם בסקווירא, כעת

  
  
  
  

  ]מאת רבי אלעזר הקליר[ ְׁשבּוֵתנּו ִמֶּמְרָחק:  יוצר לראש השנה  
  :ָקדֹוׁש. ִּכי ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו. ֲאֶרּנּו ָתִמיד ִּבְדִביר ִמְקָּדׁשֹוּוְנָפ. ְׁשבּוֵתנּו ִמֶּמְרָחק ֲעלֹות ְלַהר ָקְדׁשֹו

  
  

  ] אשכנזי קדוםטפיו[ַאָּתה הּוא ֱאלֵֹהינּו :   מוסף לראש השנה 
ִזְכרֹו  :ְוִצָּוה ְוִנְבָראּו :הּוא ָׂשח ַוֶּיִהי :ָּדגּול ֵמְרָבָבה :ִּגּבֹור ְוַנֲעָרץ :ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ :ַאָּתה הּוא ֱאלֵֹהינּו 

ֶנְאָּפד  :ַמֲעֵטהּו ִקְנָאה :ְלבּוׁשֹו ְצָדָקה :ִּכְתרֹו ְיׁשּוָעה :יֹוֵׁשב ֵסֶתר :ְטהֹור ֵעיַנִים :ַחי עֹוָלִמים :ָלֶנַצח
 :ָרם ּוִמְתַנֵּׂשא :ֱאֶמת ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו ֶּב :ַצִּדיק ְוָיָׁשר :ְּפֻעָּלתֹו ֱאֶמת :ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה :ִסְתרֹו יֹוֶׁשר :ְנָקָמה

   :ּתֹוֶלה ֶאֶרץ ַעל ְּבִליָמה  :ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים



  
  ]מאת רבי אלעזר הקליר[ .ַמְלכּותֹו ִּבְקַהל ֲעָדִתי:  יוצר ליום כיפור

. ֹום צֹום ִּכּפּור ְסִליָחִתיּוְבי. ֵאָליו ִּבַּקְׁשִּתי ְלַכֵּפר ֲעֹון ַחָּטאִתי. ּוְכבֹודֹו ִהיא ֱאמּוָנִתי. ַמְלכּותֹו ִּבְקַהל ֲעָדִתי
  :ַיֲעֶנה ְויֹאַמר ָסַלְחִּתי

  
  ]מאת רבי אלעזר הקליר[  ְוַנְקִּדיְׁשָך ְּבַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון: יוצר ליום כיפור
  :ָקדֹוׁש. ְוַנְקִּדיְׁשָך ְּבַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון. ְּדחֹות ְּבִפּלּוִלי ֲעַקָּלתֹון. ֵנָחֵׁשב ְּכָצג ְּבִאיתֹון

  
  ]מאת רבי יהודה הלוי[ ַאְנִעים ְזִמירֹות:  ודשיר הכב

  :ִּכי ֵאֶליָך ַנְפִׁשי ַתֲערֹוג.  ַאְנִעים ְזִמירֹות ְוִׁשיִרים ֶאֱארֹוג-חזן 
  :ָלַדַעת ָּכל ָרז סֹוֶדָך.  ַנְפִׁשי ָחְמָדה ְּבֵצל ָיֶדָך-קהל 
  :הֹוֶמה ִלִּבי ֶאל ּדֹוֶדיָך.  ִמֵּדי ַדְּבִרי ִּבְכבֹוֶדָך-חזן 

  :ְוִׁשְמָך ֲאַכֵּבד ְּבִׁשיֵרי ְיִדידֹות.  ַעל ֵּכן ֲאַדֵּבר ְּבָך ִנְכָּבדֹות-קהל 
  :ֲאַדְּמָך ֲאַכְּנָך ְולֹא ְיַדְעִּתיָך.  ֲאַסְּפָרה ְכבֹוְדָך ְולֹא ְרִאיִתיָך-חזן 

  :ִּדִּמיָת ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך.  ְּבַיד ְנִביֶאיָך ְּבסֹוד ֲעָבֶדיָך-קהל 
  :ִּכּנּו ְלתֹוֶקף ְּפֻעָּלֶתָך. ָך ּוְגבּוָרֶתָך ְּגֻדָּלְת-חזן 

  :ַוַּיְׁשוּוָך ְלִפי ַמֲעֶׂשיָך.  ִּדּמּו אֹוְתָך ְולֹא ְּכִפי ֶיְׁשָך-קהל 
  :ִהְּנָך ֶאָחד ְּבָכל ִּדְמיֹונֹות.  ִהְמִׁשילּוָך ְּברֹוב ֶחְזיֹונֹות-חזן 

  :ְׁשָך ְּבֵׂשיָבה ְוַׁשֲחרּותּוְׂשַער רֹא.  ַוֶּיֱחזּו ְבָך ִזְקָנה ּוַבֲחרּות-קהל 
  :ְּכִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיָדיו לֹו ָרב.  ִזְקָנה ְּביֹום ִּדין ּוַבֲחרּות ְּביֹום ְקָרב-חזן 

  :הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו.  ָחַבׁש ּכֹוַבע ְיׁשּוָעה ְּברֹאׁשֹו-קהל 
  :יו ְרִסיֵסי ָלְיָלהְקֻוּצֹוָת.  ַטְלֵלי אֹורֹות רֹאׁשֹו ִנְמָלא-חזן 

  :ְוהּוא ִיְהֶיה ִּלי ַלֲעֶטֶרת ְצִבי.  ִיְתָּפֵאר ִּבי ִּכי ָחֵפץ ִּבי-קהל 
  :ְוַחק ַעל ֵמַצח ְּכבֹוד ֵׁשם ָקְדׁשֹו.  ֶּכֶתם ָטהֹור ָּפז ְּדמּות רֹאׁשֹו-חזן 

  :ֻאָּמתֹו לֹו ִעְּטָרה ֲעָטָרה.  ְלֵחן ּוְלָכבֹוד ְצִבי ִתְפָאָרה-קהל 
  :ְקֻוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים ְׁשחֹורֹות. ַמְחְלפֹות רֹאׁשֹו ְּכִביֵמי ְבֻחרֹות -חזן 

   :ַיֲעֶלה ָּנא ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחתֹו.  ְנֵוה ַהֶּצֶדק ְצִבי ִתְפַאְרּתֹו-קהל 
  :ּוְצִניף ְמלּוָכה ְצִבי ִתְפֶאֶרת.  ְסֻגָּלתֹו ְּתִהי ָנא ְבָידֹו ֲעֶטֶרת-חזן 

  :ֵמֲאֶׁשר ָיְקרּו ְבֵעיָניו ִּכְּבָדם. ָאם ֲעֶטֶרת ִעְּנָדם ֲעמּוִסים ְנָׂש-קהל 
  :ְוָקרֹוב ֵאַלי ְּבָקְרִאי ֵאָליו.  ְּפֵארֹו ָעַלי ּוְפֵאִרי ָעָליו-חזן 

  :ּפּוָרה ְּבָדְרכֹו ְּבבֹואֹו ֵמֱאדֹום.  ַצח ְוָאדֹום ִלְלבּוׁשֹו ָאדֹום-קהל 
  :מּוַנת ְידָֹוד ְלֶנֶגד ֵעיָניוְּת.  ֶקֶׁשר ְּתִפִּלין ֶהְרָאה ֶלָעָניו-חזן 

  :יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ָּבם ְלִהְתָּפֵאר.  רֹוֶצה ְּבַעּמֹו ֲעָנִוים ְיָפֵאר-קהל 
  :ּדֹור ָודֹור ַעם ּדֹוֶרְׁשיָך ְּדרֹוׁש.  רֹאׁש ְּדָבְרָך ֱאֶמת קֹוֵרא ֵמרֹאׁש-חזן 

  :ֶליָךְוִרָּנִתי ִתְקַרב ֵא.  ִׁשית ֲהמֹון ִׁשיַרי ָנא ָעֶליָך-קהל 
  :ּוְתִפָּלִתי ִּתּכֹון ְקטֹוֶרת.  ְּתִהָּלִתי ְּתִהי ָנא ְלרֹאְׁשָך ֲעֶטֶרת-חזן 

  :ַּכִּׁשיר יּוַׁשר ַעל ָקְרָּבֶניָך.  ִּתיַקר ִׁשיַרת ָרׁש ְּבֵעיֶניָך-קהל 
  :ְמחֹוֵלל ּומֹוִליד ַצִּדיק ַּכִּביר.  ִּבְרָכִתי ַתֲעֶלה ְלרֹאׁש ַמְׁשִּביר-חזן 

  :ְואֹוָתּה ַקח ְלָך ִּכְבָׂשִמים רֹאׁש. ִבְרָכִתי ְתַנֲעַנע ִלי רֹאׁש ּוְב-קהל 
  :ִּכי ַנְפִׁשי ַתֲערֹוג ֵאֶליָך.  ֶיֱעַרב ָנא ִׂשיִחי ָעֶליָך-חזן 
 ְידָֹוד ַהַּמְמָלָכה ְלָך. ִּכי כֹל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.  ְלָך ְידָֹוד ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד- ק "חו

  :ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו. ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ְידָֹוד. ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁש
  

    ְוִנְסַלח: ערבית ליום כיפור 
  :ִּכי ְלָכל ָהָעם ִּבְׁשָגָגה. ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם. ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל


