שירים להקפות שמחת תורה
וְ ַע ָתּה ָבנִ ים ִשׁירוּ ַל ֶמּ ֶל ְך ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ְמפֹאָר.

ָפשׁ ֵעדוּת ה'
יבת נ ֶ
ימה ְמ ִשׁ ַ
תּוֹרת ה' ְתּ ִמ ָ
ַ
ימת ֶפּ ִתי.
ֶא ָמנָה ַמ ְח ִכּ ַ
נֱ

אַך ַה ַפּ ַעם ַה ֶזּה
ָכ ֵרנִ י נָא וְ ַח ְזּ ֵקנִ י נָא ְ
זְ
אַחת ִמ ְשּׁ ֵתי ֵעינַי
ָק ָמה נְ ַקם ַ
ָה ֱאלֹ ִקים וְ ִאנּ ְ
ִמ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים.

אוֹתהּ ֲא ַב ֵקּשׁ ִשׁ ְב ִתּי
אַל ִתּי ֵמ ֵאת ה' ָ
אַחת ָשׁ ְ
ַ
ְבּ ֵבית ה' ָכּל יְ ֵמי ַחיַּי ַל ֲחזוֹת ְבּנ ַֹעם ה'
יכלוֹ.
וּל ַב ֵקּר ְבּ ֵה ָ
ְ

וּתנוּ ָכּבוֹד
ִשׂישׂוּ וְ ִשׂ ְמחוּ ְבּ ִשׂ ְמ ַחת תּוֹ ָרהְ ,
תּוֹרה.
ַל ָ

ישׁ ִרים
יקים יִ ְראוּ וְ יִ ְשׂ ָמחוּ וִ ָ
וּב ֵכן ַצ ִדּ ִ
ְ
ידים ְבּ ִרנָּה יָגִ ילוּ.
ַח ִס ִ
ַי ֲעלֹזוּ ,ו ֲ

יך הוּא.
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ֲאנָא ַע ְב ָדּא ְד ְ

ָדּוִ ד ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַחי וְ ַקיָּם.

ַח ָלתוֹ לֹא ַי ֲעזֹב.
ִכּי לֹא יִ טֹּשׁ ה' ַעמּוֹ וְ נ ֲ

ָכ ֶסף.
ָהב ו ָ
אַל ֵפי ז ָ
יך ֵמ ְ
תוֹרת ִפּ ָ
טוֹב ִלי ַ

ֻשּׁה ְל ָך יְ ַשׁ ֵלּשׁוּ.
ֻלּם ְקד ָ
ַחד כּ ָ
יַ

ֲרי ָשׁ ַמיִ ם ִל ְת ִפ ָלּ ֵתנוּ.
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוְּ .פּ ַתח ַשׁע ֵ
ִ

פוּצוֹתינוּ
ֵ
זוּרינוּ ִמ ֵבּין ַהגּוֹיִ ם .וּנְ
וְ ָק ֵרב ְפּ ֵ
יר ָך
יאנוּ ְל ִציּוֹן ִע ְ
ַה ִב ֵ
אָרץ .ו ֲ
ַר ְכּ ֵתי ֶ
ַכּנֵּס ִמיּ ְ
ירוּשׁ ַליִ ם ֵבּית ִמ ְק ָדּ ְשׁ ָך ְבּ ִשׂ ְמ ַחת
ְבּ ִרנָּה .וְ ִל ָ
עוֹלם.
ָ

וּבאוּ
שׁוֹפר גָּדוֹל ָ
וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ָתּ ַקע ְבּ ָ
ָהא ְֹב ִדים ְבּ ֶא ֶרץ אַשּׁוּר וְ ַהנִּ ָדּ ִחים ְבּ ֶא ֶרץ
ִמ ְצ ָריִ ם וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַלה' ְבּ ַהר ַהקּ ֶֹדשׁ
ירוּשׁ ָליִ ם.
ִבּ ָ

ילנוּ
רוּך ֱאל ֵֹקינוּ ֶשׁ ְבּ ָראָנוּ ִל ְכבוֹדוֹ ,וְ ִה ְב ִדּ ָ
ָבּ ְ
תּוֹרת ֱא ֶמת.
ָתן ָלנוּ ַ
תּוֹעים וְ נ ַ
ִמן ַה ִ

יקם.
ֶיך ַתּ ְב ִה ֵ
ַשׂ ְמּ ֵחם ְבּ ִבנְ יַן ָשׁ ֵלם ְבּאוֹר ָפּנ ָ
ֶיך ַת ְשׁ ֵקם.
ֲדנ ָ
ַחל ע ָ
ית ָך וְ נ ַ
יִ ְרוְ יֻן ִמ ֶדּ ֶשׁן ֵבּ ֶ

גוֹע
רוֹקד ְכּנֶגְ ֵדּ ְך וְ ֵאינִ י יָכוֹל ִלנְ ַ
ְכ ֵשׁם ֶשׁ ֲאנִ י ֵ
גוֹע ִבּי
יוּכלוּ ָכּל אוֹיְ ַבי ִלנְ ַ
ָבּ ְך ַכּ ְך לֹא ְ
ְל ָר ָעה.

אָדםִ .כּי
אוֹתיו ִל ְבנֵי ָ
יוֹדוּ ַלה' ַח ְסדּוֹ וְ נִ ְפ ְל ָ
ֶפשׁ ְר ֵע ָבה ִמ ֵלּא טוֹב.
ֶפשׁ שׁ ֵֹק ָקה וְ נ ֶ
יע נ ֶ
ִה ְשׂ ִבּ ַ

וּביִ ְראָה
ֵצר טוֹב ְל ָע ְב ְדּ ָך ֶבּ ֱא ֶמת ְ
וְ ֵתן ָבּנוּ י ֶ
אַה ָבה.
וּב ֲ
ְ

אָמר יְ ִדיד ה' יִ ְשׁכֹּן ָל ֶב ַטח ָע ָליו
ָמן ַ
ְל ִבנְ י ִ
ח ֵֹפף ָע ָליו ָכּל ַהיּוֹם.

ירוּשׁ ָלִם.
וּד ַבר ה' ִמ ָ
תוֹרה ְ
ִכּי ִמ ִצּיּוֹן ֵתּ ֵצא ָ

יח ִתי.
תוֹר ֶת ָך ָכּל ַהיּוֹם ִהיא ִשׂ ָ
אָה ְב ִתּי ָ
ָמה ַ

וּבאוּ ִציּוֹן ְבּ ִרנָּה
וּפדוּיֵי ה' יְ שׁוּבוּן ָ
ְ
ֹאשׁם ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה
עוֹלם ַעל ר ָ
וְ ִשׂ ְמ ַחת ָ
ָחה.
ַאנ ָ
ַשּׂיגוּן נָסוּ יָגוֹן ו ֲ
יִ

ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ֶבּ ֱאמוּנָה ְשׁ ֵל ָמהְ .בּ ִביאַת
יח .וְ אַף ַעל ִפּי ֶשׁיִּ ְת ַמ ְה ֵמ ַהִּ .עם ָכּל זֶה
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲא ַח ֶכּה לּוֹ ְבּ ָכל יוֹם ֶשׁיָּבוֹא.

אַתּה ר ֶֹאה ְל ָך
אָרץ ֲא ֶשׁר ָ
ִכּי ֶאת ָכּל ָה ֶ
עוֹלם.
ֲך ַעד ָ
ַרע ָ
וּלז ְ
ֶא ְתּ ֶננָּה ְ

ַמּר ְל ִשׁ ְמ ָך ֶע ְליוֹן.
וּלז ֵ
טוֹב ְלהֹדוֹת ַלה' ְ
ָת ָך ַבּ ֵלּילוֹת.
ֶאמוּנ ְ
ְל ַהגִּ יד ַבּבּ ֶֹקר ַח ְס ֶדּ ָך ו ֱ

אַשׁ ֵרי ָה ָעם ֱשׁה'
אַשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁ ָכּ ָכה לּוֹ ְ
ְ
לוֹקיו.
ֱא ָ

תּוֹרה וְ יִ ְראַת
ָ
אַה ַבת
ַחיִּ ים ֶשׁ ְתּ ֵהא ָבנוּ ֲ
ָשׁ ַמיִ ם.
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עֻצוּ ֵע ָצה וְ ֻת ָפר ַדּ ְבּרוּ ָד ָבר וְ לֹא יָקוּם ִכּי
ִע ָמּנוּ ֵא-ל.

ָמינוּ
ָשׁוּבה ַח ֵדּשׁ י ֵ
יך וְ נ ָ
יבנוּ ה' ֵא ֶל ָ
ֲה ִשׁ ֵ
ְכּ ֶק ֶדם.

וְ נִ ְשׂגַּב ה' ְל ַבדּוֹ ַבּיּוֹם ַההוּא.

אַחרוֹן.
ַתּ ְשׂ ַחק ְליוֹם ֲ
בוּשׁהּ ו ִ
עוֹז וְ ָה ָדר ְל ָ

עוֹלם
וּשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי ָ
יכם ְ
אשׁ ֶ
ְשׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ָר ֵ
וְ ָיבֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹדִ .מי הוּא זֶה ֶמ ֶל ְך
ַה ָכּבוֹד ה' ְצ ָבאוֹת הוּא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד ֶס ָלה.

תוֹרת ֶח ֶסד ַעל
יה ָפּ ְת ָחה ְב ָח ְכ ָמה וְ ַ
ִפּ ָ
יתהּ וְ ֶל ֶחם
צוֹפיָּה ֲה ִליכוֹת ֵבּ ָ
ִ
ְלשׁוֹנָהּ.
רוּה
אַשּׁ ָ
ֶיה וַיְ ְ
ֹאכלָ .קמוּ ָבנ ָ
ַע ְצלוּת לֹא ת ֵ
ַבּ ְע ָלהּ וַיְ ַה ְל ָלהַּ .רבּוֹת ָבּנוֹת ָעשׂוּ ָחיִ ל וְ אַ ְתּ
ֻלּנָה.
ָע ִלית ַעל כּ ָ

אָבינוּ ָחיֵ ,עם יִ ְשׂ ָר ֵאל ָחי.
עוֹד ִ

וּמגִ נָּם הוּא.
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַטח ַבּה' ֶע ְז ָרם ָ

ָק ְד ָמה וְ ָצפֹנָה ָונֶגְ ָבּה.
ָמּה ו ֵ
וּפ ַר ְצ ָתּ י ָ
ָ

אַתּה ָתקוּם ְתּ ַר ֵחם ִציּוֹן ִכּי ֵעת ְל ֶחנְ נָהּ ִכּי
ָ
מוֹעד.
ָבא ֵ

ֹאמרוּ
חוּך .וְ ַהכֹּל י ְ
יוֹדוּך וְ ַהכֹּל יְ ַשׁ ְבּ ָ
ָ
ַהכֹּל
ֵאין ָקדוֹשׁ כּה'.

ֶבר ֲא ֶשׁר יִ ְב ַטח ַבּה' וְ ָהיָה ה'
רוּך ַהגּ ֶ
ָבּ ְ
ִמ ְב ַטחוֹ.

יְ ִהי ַהח ֶֹדשׁ ַהזֶּהִ .כּנְ בוּאַת ֲא ִבי חוֹזֶה.
וּב ָב ֵתּי ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל .קוֹל
וְ יִ ָשּׁ ַמע ְבּ ַביִ ת זֶה ְ
ָשׂשׂוֹן וְ קוֹל ִשׂ ְמ ָחה .קוֹל ָח ָתן וְ קוֹל ַכּ ָלּה.
קוֹל ִמ ְצ ֲהלוֹת ֲח ָתנִ ים ֵמ ֻח ָפּ ָתם וּנְ ָע ִרים
יְ ַמ ֵלּא
ָחזָק
ָתם.
נְ גִ ינ ָ
ִמ ִמ ְשׁ ֵתּה
ֲשׂה ַבּ ָקּ ָשׁ ֵתנוּ .וְ הוּא
אַמּיץ ַיע ֶ
לוֹתינוִּ .
ִמ ְשׁ ֲא ֵ
ָדינוְּ .בּ ָר ָכה וְ ַה ְצ ָל ָחה.
ֲשׂה י ֵ
יִ ְשׁ ַלח ְבּ ַמע ֵ

ֲלת
אַדּ ַר ָבּהֵ ,תּן ְבּ ִל ֵבּנוּ ֶשׁנִּ ְר ֶאה ָכּל ֶא ָחד ַמע ַ
ְ
ֲח ֵב ֵרינוּ וְ לֹא ֶח ְסרוֹנָם ,וְ ֶשׁנְּ ַד ֵבּר ָכּל ֶא ָחד
ֶיך ,וְ אַל
ָשׁר וְ ָה ָרצוּי ְל ָפנ ָ
ֶאת ֲח ֵברוֹ ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַהיּ ָ
ילה.
ֲלה שׁוּם ִשׂנְ אָה ֵמ ֶא ָחד ַעל ֲח ֵברוֹ ָח ִל ָ
ַיע ֶ
יךַ ,כּ ֲא ֶשׁר
אַה ָבה ֵא ֶל ָ
רוּתנוּ ְבּ ֲ
וּת ַחזֵּק ִה ְת ַק ְשּׁ ֵ
ְ
רוּח
ַחת ַ
ֶיךֶ .שׁיְּ ֵהא ַהכֹּל נ ַ
ָדוּע ְל ָפנ ָ
גָּלוּי וְ י ַ
יך.
ֵא ֶל ָ

רוּשׁ ַלִם ִה ְפ ַק ְד ִתּי שׁ ְֹמ ִרים
ַעל חוֹמ ַֹתיִ ְך יְ ָ
ָכּל ַהיּוֹם וְ ָכל ַה ַלּיְ ָלה.

אָדםִ .כּי
אוֹתיו ִל ְבנֵי ָ
יוֹדוּ ַלה' ַח ְסדּוֹ וְ נִ ְפ ְל ָ
ֶפשׁ ְר ֵע ָבה ִמ ֵלּא טוֹב.
ֶפשׁ שׁ ֵֹק ָקה וְ נ ֶ
יע נ ֶ
ִה ְשׂ ִבּ ַ

ְתּ ֵהא ַה ָשּׁ ָעה ַהזֹּאת ְשׁ ַעת ַר ֲח ִמים וְ ֵעת
ֶיך.
ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ

ֶה ָדּר ָהיָה כּ ֵֹהן גָּדוֹל ְבּ ֵצאתוֹ
ֱא ֶמת ַמה נּ ְ
ִמ ֵבּית ָק ְד ֵשׁי ַה ֳקּ ָד ִשׁים ְבּ ָשׁלוֹם ְבּ ִלי ֶפגַע.

דוֹלה ִל ְהיוֹת ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ָתּ ִמיד.
ִמ ְצוָה גְּ ָ

בוּלם.
וְ ָשׁבוּ ָבנִ ים ִלגְ ָ

אָך ַהגּ ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָכּל ָרע יְ ָב ֵר ְך ֶאת
ַה ַמּ ְל ְ
ַהנְּ ָע ִרים וְ יִ ָקּ ֵרא ָב ֶהם ְשׁ ִמי וְ ֵשׁם ֲאב ַֹתי
אַב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק וְ יִ ְדגּוּ ָלרֹב ְבּ ֶק ֶרב ָהאָ ֶרץ.
ְ

ֱאלֹ ִקים ְצ ָבאוֹת שׁוּב נָא ַה ֵבּט ִמ ָשּׁ ַמיִ ם
ָט ָעה
ֶפן זֹאת .וְ ַכנָּה ֲא ֶשׁר נ ְ
וּפקֹד גּ ֶ
וּר ֵאה ְ
ְ
ֶך וְ ַעל ֵבּן ִא ַמּ ְצ ָתּה ָלּ ְך.
יְ ִמינ ָ

ירוּשׁ ָליִ ם ַה ְבּנוּיָה.
ְל ָשׁנָה ַה ָבּאָה ִבּ ָ
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