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 .ומצוה לצלם ולהפיץהזכיות לא שמורות. אפשר 

  פיוט לכבוד שמחת בר מצוה

  יֹום ְׂשׂשֹון ַּבר־ִמְצָוה
   

בוא לשלום חתן  לחן
1  

ר־ִמציייי   ׂשֹון ּבַ   ְמחּו ָהָאבֹות.ִישׂ    ָוהֹום ׂשְ
ֶפןְר ִיפ   ּגֶ ִרי ּות   חּו ּכַ   .נּובֹותּבֹו ּפְ
ׁשָנה   ר ַלּמִ ן ֶעׂשֶ לֹׁש־ֶעשׂ   ּבֶ ְצוֹות:ׁשְ   ֵרה ַלּמִ

ִדב צצצצ   ְרחּו ִנצָּ    2ֵרי־תֹוָרהּוף ּבְ   ם.ִניּפָ
ר   ְמלּו טּוב־ּפִ י ֶהֱעלּו ׁשֹושַׁ   ָים ּגָ   ם.ּנִ
ִרי תֹוָרָתם     ' פז : עֹוִנים ׁשֹוֲאֵליֶהם  ִמּפְ

למּודחִ חִ חִ חִ    ּתַ ל   קרּו ּבַ ֲהָלכֹות.ּפַ לּו ּבַ   ּפְ
ה ָעִתיק   ם ִלְמַכּסֶ עְר    3ּגַ   ַמֲעָרכֹות.כּו ּתַ
עֲ      'פז ָרכֹות:ִציץ ֵנֶזר ּוב   לּו ַעל ָהרֹאשׁ ּתַ

ָקרֹוב ִנרֶאהקקקק   יֵאל.   ּום ּבְ   הֹוד ְלֶבן־ַעּמִ
ַקיֵּים ֶעליֹון   א ְלִציֹּון ּגֹוֵאל.   יֹום ּתְ   ּבָ
  'פז ָרֵאל:ַיֲעלּו ִישׂ   ַהר מֹוִריָּה ׁשּוב לְ   

ים הֹוִלידִיצ   ֶזה ְדָבִרי ַואִני     .4ָחק ִנּסִ
ה ִיׁשָעךְ ַהְמ    ִמיד.    ַצּפֶ ָכל יֹום ּתָ   צּור ּבְ
שׁ    מ   ִליָּהְלָחה אֵ ּתִ ִוד:ּתִ ן־ּדָ ָחה ּבֶ   'פז  ׁשְ

יֵאל י"י י"י י"י י"י והללו־יה, חתן־בר־מצוה הזה יברכהו והללו־יה, חתן־בר־מצוה הזה יברכהו והללו־יה, חתן־בר־מצוה הזה יברכהו והללו־יה, חתן־בר־מצוה הזה יברכהו  יֵאל אלהי ישראל. ויתברך כברכת מנחם בן ַעּמִ יֵאל אלהי ישראל. ויתברך כברכת מנחם בן ַעּמִ יֵאל אלהי ישראל. ויתברך כברכת מנחם בן ַעּמִ         ....5555אלהי ישראל. ויתברך כברכת מנחם בן ַעּמִ

        ועל ראשו שכינת אל. ועל ראשו שכינת אל. ועל ראשו שכינת אל. ועל ראשו שכינת אל.     מלפניו אוריאל ומאחוריו רפאל,מלפניו אוריאל ומאחוריו רפאל,מלפניו אוריאל ומאחוריו רפאל,מלפניו אוריאל ומאחוריו רפאל,מימינֹו מיכאל ומשמאלֹו גבריאל, מימינֹו מיכאל ומשמאלֹו גבריאל, מימינֹו מיכאל ומשמאלֹו גבריאל, מימינֹו מיכאל ומשמאלֹו גבריאל, 

        ויתקיים בכולנו מקרא שכתוב ובא לציון גואל. והללו־יה: ויתקיים בכולנו מקרא שכתוב ובא לציון גואל. והללו־יה: ויתקיים בכולנו מקרא שכתוב ובא לציון גואל. והללו־יה: ויתקיים בכולנו מקרא שכתוב ובא לציון גואל. והללו־יה: 

 

 
  בשערי יצחק שיעור מוצש"ק שלח לך ה'תשע"ז, כאן חזרנו להדפיס את  בהרחבהענייני שירה זו נתבארו בס"ד  1
  השירה הזאת עם כמה תיקונים, וכמ"ש בס"ד בשו"ת עולת יצחק חלק ד', וכאן נכתוב רק ביאורים אחדים.             

 שדברי תורה מתוקים מדבש ונופת צופים. 2 

  רה על פי הגמרא בפסחים קי"ט ע"א זה המכסה דברים דקרא בישעיה כ"ג י"ח. והכוונה לסודות התו הוא לישנא 3 
  שכיסה עתיק יומין.             

  ע"ד שנאמר אברהם הוליד את יצחק. 4 
 תהלים רמז תתמ"ה, ועוד. מעונישט  י"ט ובילקורק פ ליעזראקי דרבי המשיח נקרא מנחם בן עמיאל, כנז' בפר 5 


