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אשי''ת
אשית ַּת ָּמן ְּת ֵר''י ַּת ָּמן ַּש ָּב''תְּ ,כגַּ וְּ ונָּ א ָּדא ְּב' ֵר ִׁ
ְּב ֵר ִׁ
תות ,עֲ לַּ יְּ יהו ִׁא ְּתמַּ ר (שמות
''רא ִׁשי''ת ,וְּ ִׁאינון ְּת ֵרי ַּש ָּב ֹ
ָּב ָּ
לא טז) 'וְּ ָּש ְּמרו ְּבנֵ י יִׁ שְּׂ ָּראֵ ל אֶ ת הַּ ַּש ָּבת לַּ עֲ שׂ ֹות אֶ ת
הַּ ַּש ָּבת' וְּ ֹגומֵ רְּ ,ת ֵרין זִׁ ְּמנִׁ ין ַּא ְּד ִׁכיר הָּ כָּ א ַּש ָּבת ,לָּ קֳ בֵ ל
ְּש ִׁכינְּ ָּתא ִׁע ָּל ָּאה וְּ ַּת ָּת ָּאה; 'לְּ ֹדר ָֹּתם' ,מַּ אי לְּ ֹדר ָֹּתם ,אֶ ָּלא
לון ִׁד ָּירה ְּב ַּש ָּבת ִׁב ְּת ֵרי בָּ ֵתי
ז ַָּּכ ָּאה ִׁאיהו מָּ אן ְּד ָּע ִׁביד ֹ
לִׁ ָּבא ,וְּ ִׁא ְּת ְּפנֵ י ִׁמ ַּת ָּמן יֵצֶ ר הָּ ָּרע ְּד ִׁאיהו ִׁחלול ַּש ָּבתְּ ,ב ִׁרית
עולָּ ם ָּדא צַּ ִׁדיקְּ ,ד ַּש ְּריָּין ַּת ְּרוַּ יְּ יהו עֲ לֵ יה ,חַּ ד לְּ ַּא ְּמלָּ אָּ ה
ֹ
לֵ יה וְּ חַּ ד לְּ ִׁא ְּתמַּ לְּ ָּיא ִׁמינֵ יה.

יאות הַּ ַּש ָּבת ְּש ַּתיִׁ ם'ִׁ ,אינון עֲ ִׁק ָּירה וְּ הַּ ָּנחָּ הְּ ,ד ָּע ִׁביד
'יְּ ִׁצ ֹ
לון ְּבבַּ ת ַּאחַּ ת ,מָּ אן ְּד ַּאעֲ ַּקר חֵ פֶ ץ מֵ ַּא ְּת ֵריה וְּ אַּ ַּנח לֵ יה
ֹ
לְּ בַּ ר מֵ ַּא ְּת ֵריה ומֵ ְּרשו ֵתיהְּ ,כ ִׁאלו אַּ עֲ ַּקר ִׁאילָּ נָּ א ְּדחַּ יֵי
אות ְּב ִׁרית ,וְּ ַּא ַּנח לֵ יה ִׁב ְּרשו נו ְּכ ָּר ָּאה ,מָּ אן
ְּד ִׁאיהו ֹ
ְּד ָּע ִׁביד ָּדא גָּ ִׁרים ְּד ִׁאעֲ ַּקר נִׁ ְּשמָּ ֵתיה מֵ ְּרשות ִׁדילָּ ה ,וְּ אַּ ַּנח
חול ,וְּ ָּדא גָּ ַּרם לְּ יִׁ שְּׂ ָּראֵ ל
יהי מָּ ָּרה ו ְּט ֹ
לָּ ה ִׁב ְּרשו ָּאח ֳָּרא ְּד ִׁא ִׁ
ְּד ִׁא ְּת ַּע ְּקרו מֵ ַּא ְּר ָּעא ְּדיִׁ שְּׂ ָּראֵ ל ,וְּ ִׁא ְּת ַּג ִׁליאו ְּב ַּא ְּר ָּעא נו ְּכ ָּר ָּאה
אות ְּב ִׁרית
יהי ְּרשות הָּ ַּר ִׁבים ,וְּ הָּ ִׁכי ִׁאיהו מָּ אן ְּד ַּא ִׁעיל ֹ
ְּד ִׁא ִׁ
חול חַּ ָּמ''ה,
ק ֶֹדש ִׁדילֵ יה ִׁב ְּרשו נו ְּכ ָּר ָּאהַּ ,ש ְּב ַּתא''י ִׁאיהו ְּט ֹ
ישא מָּ ָּרהַּ ,ש ְּב ַּתא''י עֲ לֵ יה ִׁא ְּתמַּ ר (בראשית לז כד)
ִׁא ְּת ָּתא ִׁב ָּ
'וְּ הַּ ב ֹור ֵרק אֵ ין ב ֹו מָּ יִׁ ם' – 'מַּ יִׁ ם אֵ ין ב ֹו אֲ בָּ ל נְּ חָּ ִׁשים
און וְּ ִׁקינָּ ה וְּ הֶ ְּס ֵפד
וְּ ַּע ְּק ַּר ִׁבים יֶש ב ֹו' ,וְּ ִׁאיהו ָּר ָּעב וְּ ִׁצ ָּמ ֹ
יכין
יהי גָּ לו ָּתא לְּ יִׁ שְּׂ ָּראֵ ל .ו ְּצ ִׁר ִׁ
וַּ חֲש ֹוכָּ א וְּ ִׁק ְּבלָּ א ,וְּ ִׁא ִׁ
יִׁ שְּׂ ָּראֵ ל לְּ מֶ עֱ בַּ ד לָּ ה ִׁשנוי ְּבכ ָֹּלא וְּ הָּ א או ְּקמוהָּ  ,וְּ ִׁאיהו
חול ְּד ִׁאיהו ָּאסור ְּב ַּש ָּבת ,וְּ כַּ ד לָּ א ַּא ְּש ַּכחַּ ת אֲ ַּתר
ִׁדבור ְּד ֹ
יהי בָּ ְּרחַּ תְּ ,כגַּ וְּ ונָּ א ְּד ִׁש ְּפחָּ ה ְּד ַּא ְּב ָּרהָּ ם
לְּ ַּש ְּריָּא ַּת ָּמןִׁ ,א ִׁ
ְּד ִׁא ְּתמַּ ר ָּבה (בראשית טז ח) ' ִׁמ ְּפנֵ י ָּ ׂש ַּרי ְּג ִׁב ְּר ִׁתי אָּ נ ִֹׁכי
ב ַֹּרחַּ ת'.
יך מֵ ַּעל ַּר ְּגלֶ ָּ
חול עֲ לָּ ה ִׁא ְּתמַּ ר (שמות ג ה) ' ַּשל נְּ ָּעלֶ ָּ
יך',
ְּט ֹ

ז ַָּּכ ָּאה ִׁאיהו מָּ אן ְּדנָּ ִׁטיר ִׁד ָּירה לְּ ַּש ָּבת ְּד ִׁאיהו לִׁ ָּבאְּ ,דלָּ א
חול ,וְּ כַּ ַּעס ְּדמָּ ָּרה ְּד ִׁאיהו נו ָּרא
ִׁא ְּת ְּק ִׁריב ַּת ָּמן עֲ ִׁציבו ִׁד ְּט ֹ
יה ָּנםַּ ,דעֲ לָּ ה ִׁא ְּתמַּ ר (שמות לה ג) 'לֹא ְּתבַּ עֲ רו אֵ ש ְּבכֹל
ְּדגֵ ִׁ
בו ֵתיכֶ ם ְּב ֹיום הַּ ַּש ָּבת' ,וְּ הָּ ִׁכי הוא וַּ ַּדאי ְּדכָּ ל מָּ אן
מו ְּש ֹ
ֹ
אכות
יה ָּנם ,אַּ ְּר ָּב ִׁעים ְּמלָּ ֹ
או ִׁקיד נו ָּרא ְּדגֵ ִׁ
ְּדכָּ ִׁעיס ְּכ ִׁאלו ֹ
חָּ סֵ ר חַּ ד ִׁאינון לָּ קֳ בֵ ל אַּ ְּר ָּב ִׁעים מַּ לְּ ִׁקי ֹות חָּ סֵ ר חַּ ד ְּב ַּש ָּבת,
וְּ ִׁאינון עֲ ָּ ׂש ָּרה ְּדלָּ ָּקה אָּ ָּדם וַּ עֲ ָּ ׂש ָּרה לְּ חַּ ָּוה וַּ עֲ ָּ ׂש ָּרה לְּ נָּ חָּ ש
יתין 'אֵ ין
ארי מַּ ְּתנִׁ ִׁ
וְּ ִׁת ְּש ָּעה לְּ ַּא ְּר ָּעא ,ו ְּב ִׁגין ָּדא ָּא ְּמרו מָּ ֵ
יבין לְּ יִׁ שְּׂ ָּראֵ ל
אכות ִׁאינון ֲח ִׁש ִׁ
לו ִׁקין ְּב ַּש ָּבת'ְּ ,ד ִׁא ֵלין ְּמלָּ ֹ
ֹ
לָּ קֳ בֵ ל מַּ לְּ ִׁקי ֹות.

עומֵ ד
קום אֲ ֶשר ַּא ָּתה ֹ
נַּ ַּעל ְּמטונָּ ף ְּד ִׁט ָּפה ְּסרוחָּ ה; ' ִׁכי הַּ ָּמ ֹ
ָּעלָּ יו ַּא ְּדמַּ ת ק ֶֹדש הוא'ָּ ,דא ַּש ָּבת ,וַּ עֲ לֵ יה ָּא ְּמ ַּרת
ְּש ִׁכינְּ ָּתא ' ָּפ ַּש ְּט ִׁתי אֶ ת ֻּכ ָּתנְּ ִׁתי אֵ יכָּ כָּ ה אֶ לְּ ָּב ֶש ָּנהָּ ,רחַּ ְּצ ִׁתי
אֶ ת ַּר ְּגלַּ י אֵ יכָּ כָּ ה אֲ טַּ ְּנפֵ ם' (שיר השירים ה ג) ,ו ְּבגִׁ ין ָּדא
צָּ ִׁר ְּ
יך ַּבר נַּ ש ְּב ַּש ָּבת לְּ ַּשנויֵי ִׁבלְּ בו ִׁשין ִׁב ְּש ַּר ָּגא ְּבמַּ אֲ כָּ לִׁ ין,
וְּ צָּ ִׁר ְּ
חול ַּעל הַּ ק ֶֹדש ,וְּ כָּ ל הַּ מ ֹו ִׁסיף
מו ִׁסיף מֵ ֹ
יך לְּ מֶ ֱהוֵ י ֹ
יפין לֵ יה נֶ פֶ ש יְּ ֵתי ָּרה ְּב ַּש ָּבת ,וְּ כָּ ל הַּ ג ֹו ֵר ַּע ג ֹו ְּר ִׁעין
מו ִׁס ִׁ
ֹ
לום.
לֵ יה הַּ ִׁהיא נֶ פֶ ש יְּ ֵת ָּירה חַּ ס וְּ ָּש ֹ

הודְּ ,ב ֹנוי ְּדיִׁ שְּׂ ָּראֵ ל
' ְּבנֵ י יִׁ שְּׂ ָּראֵ ל' ִׁאינון ְּת ֵרין ֻּכלְּ יָּין נֶ צַּ ח וָּ ֹ
יעי'
יעי' ' ְּש ִׁב ִׁ
יעי' ' ְּש ִׁב ִׁ
יתאְּ ,תלַּ ת ' ְּש ִׁב ִׁ
סָּ בָּ א ַּעמו ָּדא ְּדאֶ ְּמצָּ ִׁע ָּ
ִׁא ֵלין ְּתלַּ ת אֲ בָּ הָּ ן ,עֹנֶ ג ַּש ָּבת 'וְּ נָּ ''הָּ ר ֹיוצֵ א מֵ ֵע ֶד''ן
קות אֶ ת הַּ ָּג''ן' (בראשית ב י)' ,וְּ נָּ הָּ ר'ִׁ ,אית נָּ הָּ ר וְּ ִׁאית
לְּ הַּ ְּש ֹ
נָּ הָּ רִׁ ,אית נָּ הָּ ר ְּד ִׁא ְּת ְּק ֵרי נָּ הָּ ר ְּפלָּ גָּ יו ,וְּ ִׁאית נָּ הָּ ר ְּד ִׁא ְּת ְּק ֵרי
נַּ חַּ ל ְּקדו ִׁמיםֵ ,ע ֶדן ִׁע ָּל ָּאה עֲ לֵ יה ִׁא ְּתמַּ ר (ישעיה סד ג) ' ַּעיִׁ ן
לֹא ָּראֲ ָּתה אלהי''ם זולָּ ֶת ָּך' ,הַּ אי נָּ הָּ ר ִׁאיהו ו'ְּ ,דנָּ ִׁפיק
ימא ,וְּ ָּאזִׁ יל
מֵ ֵע ֶדן ִׁע ָּל ָּאה ְּד ִׁאיהו א' ,וְּ ַּאעֲ בַּ ר ֵבין ַּא ָּבא וְּ ִׁא ָּ
יעי ,ו ִׁמ ַּת ָּמן ַּא ְּש ֵקי
אות ָּשנָּ ה ,ומָּ טֵ י ַּעד צַּ ִׁדיק ְּש ִׁב ִׁ
ֲחמֵ ש מֵ ֹ
יהי ְּש ִׁכינְּ ָּתא ַּת ָּתאָּ ה.
לְּ ִׁג ְּנ ָּתא ְּד ִׁא ִׁ
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