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  שירים להקפות שמחת תורה

  פָֹאר. ָבִנים ִׁשירּו ַלֶּמֶלְך ְּבִתְפֶאֶרת ְמ  ְוַעָּתה
  

 ה'ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש ֵעדּות  ה'ּתֹוַרת   
  .ֶּפִתי ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת

  
ה ָזְכֵרִני ָנא ְוַחְּזֵקִני ָנא ַאְך ַהַּפַעם ַהּזֶ 

יַני ְנַקם ַאַחת ִמְּׁשֵתי עֵ  ים ְוִאָּנְקָמהִק ָהֱאלֹ
  .ִמְּפִלְׁשִּתים

  

ְבִּתי אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁש ה' ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת   
ה' ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם  ה'ְּבֵבית 

  .ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו

ָרה, ּוְתנּו ָּכבֹוד ְוִׂשְמחּו ְּבִׂשְמַחת ּתֹו ִׂשיׂשּו
  .ַלּתֹוָרה

  

ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמחּו ִויָׁשִרים  ּוְבֵכן  
  .ַיֲעלֹזּו, ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגילּו

   .ֲאָנא ַעְבָּדא ְדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא
  

 .ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים  
  

  .ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב ה'ִּכי לֹא ִיּטֹׁש 
  

  .ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסףטֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך   
  

  .ִפָּלֵתנּוַמְלֵּכנּו. ְּפַתח ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ִלְת  ָאִבינּו    .ֻּכָּלם ְקֻדָּׁשה ְלָך ְיַׁשֵּלׁשּו ַיַחד
  

נּו ְוָקֵרב ְּפזּוֵרינּו ִמֵּבין ַהּגֹוִים. ּוְנפּוצֹוֵתי
יְרָך ַּכֵּנס ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ. ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון עִ 

 ִׂשְמַחתְּבִרָּנה. ְוִלירּוָׁשַלִים ֵּבית ִמְקָּדְׁשָך ְּב 
  עֹוָלם. 

  

ל ּוָבאּו ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹו  
ֶרץ ָהאְֹבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶא 

ְּבַהר ַהּקֶֹדׁש  ה'ִמְצָרִים ְוִהְׁשַּתֲחוּו לַ 
  .ִּבירּוָׁשָלִים

  
ִּדיָלנּו ֱאלֵֹקינּו ֶׁשְּבָרָאנּו ִלְכבֹודֹו, ְוִהְב  ָּברּוְך 

  ֱאֶמת. ְוָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ן ַהּתֹוִעיםִמ 
  

ִהיֵקם. ַׂשְּמֵחם ְּבִבְנַין ָׁשֵלם ְּבאֹור ָּפֶניָך ַּתְב   
 .ֵקםִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתְׁש 

  
ִלְנגֹוַע  ֶׁשֲאִני רֹוֵקד ְּכֶנְגֵּדְך ְוֵאיִני ָיכֹול ְכֵׁשם

ָּבְך ַּכְך לֹא יּוְכלּו ָּכל אֹוְיַבי ִלְנגֹוַע ִּבי 
  .ְלָרָעה

  

ִּכי . ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם ה'יֹודּו לַ   
  .ִמֵּלא טֹוב ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקה ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה

  

ה טֹוב ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ּוְבִיְרָא ְוֵתן ָּבנּו ֵיֶצר
  ּוְבַאֲהָבה.

  

ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח ָעָליו  ה'ָאַמר ְיִדיד  ְלִבְנָיִמן  
  .חֵֹפף ָעָליו ָּכל ַהּיֹום

  .ִמירּוָׁשָלִם ה'ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר 
  

  .יָחִתיָמה ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתָך ָּכל ַהּיֹום ִהיא ִׂש   

ְיׁשּובּון ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה  ה'ּוְפדּוֵיי 
ִׂשְמָחה ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאָׁשם ָׂשׂשֹון וְ 

 .ַיִּׂשיגּון ָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה
  

 ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה. ְּבִביַאת  
ם ָּכל ֶזה ַהָּמִׁשיַח. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה. עִ 

  .ּלֹו ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹואֲאַחֶּכה 

ָך ִּכי ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה רֶֹאה לְ 
  .ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם

  .ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון ה'טֹוב ְלהֹדֹות לַ    
  .ֹותְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּליל

  
ה' ַאְׁשֵרי ָהָעם ׁשֱ ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו 

  .ֱאלֹוָקיו
  

ת ַחִּיים ֶׁשְּתֵהא ָבנּו ַאֲהַבת ּתֹוָרה ְוִיְרַא  
  .ָׁשַמִים
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ִּכי  ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר ַּדְּברּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום
  .ל-ִעָּמנּו ֵא 

  

ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך  ה'ֲהִׁשיֵבנּו   
  .ְּכֶקֶדם

  .ַּבּיֹום ַההּואַבּדֹו ה' לְ ְוִנְׂשַּגב 
  

  .רֹוןעֹוז ְוָהָדר ְלבּוָׁשּה ַוִּתְׂשַחק ְליֹום ַאחֲ   

ֵחי עֹוָלם ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְת 
ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך  .ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד

  .הְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסלָ  ה'ַהָּכבֹוד 

ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ִּפיָה ָּפְתָחה ְבָחְכָמה   
ֵּביָתּה ְוֶלֶחם ֲהִליכֹות  צֹוִפָּיה .ְלׁשֹוָנּה

 ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאְּׁשרּוהָ  .ַעְצלּות לֹא תֹאֵכל
ְּת ַרּבֹות ָּבנֹות ָעׂשּו ָחִיל ְוַא .ַּבְעָלּה ַוְיַהְלָלּה
  .ָעִלית ַעל ֻּכָּלָנה

  
  .ָחי, ֵעם ִיְׂשָרֵאל ָחי נּוָאִבי עֹוד

  
  .ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא ה'ְּבַטח ּבַ  ִיְׂשָרֵאל  

 ִּכי ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה    .ָוֶנְגָּבהּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה 
  .מֹוֵעדָבא 

  
רּו יֹודּוָך ְוַהּכֹל ְיַׁשְּבחּוָך. ְוַהּכֹל יֹאְמ  ַהּכֹל

  .ה'ֵאין ָקדֹוׁש ּכ
 ה'ְוָהָיה  ה'ִיְבַטח ּבַ ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר   

  .ִמְבַטחֹו
  

. ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה. ִּכְנבּוַאת ֲאִבי חֹוֶזה ְיִהי
ל. קֹול ְוִיָּׁשַמע ְּבַבִית ֶזה ּוְבָבֵּתי ָּכל ִיְׂשָרֵא 

 .ַּכָּלה ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה. קֹול ָחָתן ְוקֹול
ם ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים ֵמֻחָּפָתם ּוְנָעִרי קֹול

ְיַמֵּלא  ָחָזק .ִמִמְׁשֵּתה ְנִגיָנָתם
 ֵתנּו. ְוהּואִמְׁשֲאלֹוֵתינּו. ַאִּמיץ ַיֲעֶׂשה ַּבָּקָׁש 
  .ָלָחהִיְׁשַלח ְּבַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו. ְּבָרָכה ְוַהְצ 

  

ַמֲעַלת  ַאְּדַרָּבה, ֵּתן ְּבִלֵּבנּו ֶׁשִּנְרֶאה ָּכל ֶאָחד  
ָחד ֲחֵבֵרינּו ְולֹא ֶחְסרֹוָנם, ְוֶׁשְּנַדֵּבר ָּכל ֶא 

ֶניָך, ְוַאל ֶאת ֲחֵברֹו ַּבֶּדֶרְך ַהָּיָׁשר ְוָהָרצּוי ְלפָ 
 .ה ָחִלילָ ַיֲעֶלה ׁשּום ִׂשְנָאה ֵמֶאָחד ַעל ֲחֵברֹו

ר ַּכֲאֶׁש  ִהְתַקְּׁשרּוֵתנּו ְּבַאֲהָבה ֵאֶליָך, ּוְתַחֵּזק
רּוַח  ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך. ֶׁשְּיֵהא ַהּכֹל ַנַחת

  .ֵאֶליךָ 

ִרים ַעל חֹומַֹתִיְך ְירּוָׁשַלִם ִהְפַקְדִּתי ׁשְֹמ 
  .ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה

  

ִּכי   .ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם ה'יֹודּו לַ   
  .ִמֵּלא טֹוב ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקה ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה

ֵעת ַהָּׁשָעה ַהּזֹאת ְׁשַעת ַרֲחִמים וְ  ְּתֵהא
  .ָרצֹון ִמְּלָפֶניךָ 

  

 ַמה ֶּנְהָּדר ָהָיה ּכֵֹהן ָּגדֹול ְּבֵצאתֹו ֱאֶמת  
  .ִלי ֶפַגעִמֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים ְּבָׁשלֹום ְּב 

  
  .ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמידִמְצָוה 

  
  .ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם  

 ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהַּמְלָאְך 
בַֹתי ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם אֲ 
  .ֶרץַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָא

ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים  ים ְצָבאֹות ׁשּוב ָנאִק ֱאלֹ  
 ְוַכָּנה ֲאֶׁשר ָנְטָעה .ּוְרֵאה ּוְפקֹד ֶּגֶפן זֹאת

  .ְיִמיֶנָך ְוַעל ֵּבן ִאַּמְצָּתה ָּלְך 
  

  

  .ַהְּבנּוָיה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָלִים ְלָׁשָנה
  

  

  


