
לק"י

אור השבת
לקט שירי דיואן במסורת ק"ק תימן

זמירות השבת תפילות הן, מהן שבח לבורא עולם, מהן תהילה על 
מעלת השבת ומהן תפילה על הגאולה, לפיכך ראוי להתבונן בכל 

שיר ושירה להיכן הכוונה נוטה, לתועלת הכוונה.

אדון הכל
סי' אלשבזי ש"צ )ר"ת שמרו צורו(

ָמה ל ְנָשׁ ֲאדֹון ַהּכֹל ְמַחּיֶה ּכָ
ְיַצו ַחסּדֹו ְלַבת ָנִדיב ֲחָכָמה:

ה ֵמֲעַנן ּתֹוַאר ְיָקרֹו ְלבּוָשׁ
ַעת ֲעֵלי ָכל ָהֲאָדָמה: וַמׁשּפַ

עֹוֵרר ים ּתְ י ְגבּול ַיּמִ ּלֵ אֹון ּגַ ְשׁ
ִצּלֹו ֶנֱעָלָמה: ְוִעם ּדֹוָדּה ּבְ

ַנֵהל ָבֵטינּו ּתְ עָלּה ְשׁ ֵחן ּבַ ּבְ
ֶרת ְוָרָמה: ּוַמעָלָתּה ְמֻהּדֶ

ַמענּום ַנף ֶאֶרץ ׁשְ ְזִמירֹות ִמּכְ
ה: ִמזָרָחה ְוָיּמָ יק ּבְ ְצִבי ַצּדִ

ר יֹוֶשׁ ִמיד ּבְ ִרים הֹוְלִכים ּתָ ְיָשׁ
ִלי ָעון וַאׁשָמה: ים ֵהם ּבְ ְנִקּיִ

רּוִרים ם ּבְ ּלָ מּוָעָתם ְלטֹוב, ּכֻ ְשׁ
ֵתיָמה: י ּבְ ְוָלֶהם ִנכְסָפה ַנפִשׁ

ַלח ָלנּו ְיִדיִדי ֳצִרי ִגלָעד ְשׁ
ִצּיֹון ִנׂשְמָחה ֶגֶבר ְוַעלָמה: ּבְ

אנא אנא אנא י"י הושיעה נא     אנא אנא אנא י"י הצליחה נא

אני אשאל
ה ִחּלָ ָבח ָהֵאל ּתְ ֲאִני ֶאׁשַאל, ׁשְ
ה: ר ָקָרא, ְלִיׂשָרֵאל ְסֻגּלָ  ֲאׁשֶ

ים ְוִהזִהיָרם, ֲעֵלי ִמצות ְוֻחּקִ
דֹוָלה: תֹוָכם ִהיא ּגְ ת, ּבְ ּבָ ַ  ְוַהּשׁ

ינֹו ּוֵביָנם ר ּבֵ ְוִהיא ָהאֹות, ֲאׁשֶ
ה: הּוא ִהתִחיל ְוִכּלָ  ְוִהיא ֵתִעיד, ׁשְ

ה ִהיא ְיֵתָרה ָ ָתּה, ְקֻדּשׁ ָ ְקֻדּשׁ
 ְוִהיא ִנדֵחית, ְלחֹוִלי ַגם ּוִמיָלה:

ָפָניו ל לֹו, ְוִנׁשַאל ִמּלְ ְנַהּלֵ
ה: ֻאּלָ  ְיַמֵהר הּוא, ְוָיִחיׁש ַהּגְ

ית ְי"ָי ה, ַלֲעלֹות ֶאל ּבֵ ְוִנזּכֶ
לּוָלה: ֶדֶרְך ַהּסְ  ְוַגם ֵנֵלְך, ּבְ

י ֲעֵליֶכם לֹום ָרב, ְיֶהא ִמּנִ ְוׁשָ
ְפֵני ָיּה, ֲאדֹון נֹוָרא ֲעִליָלה:  ּוִמּלִ

אנא אנא אנא י"י הושיעה נא    אנא אנא אנא י"י הצליחה נא
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מוגש בהוקרה 

למשתתפי שבת חנוכה ה'תשע"ח – עמנואל ת"ו, 

בהשתתפות מרן הגר"י רצאבי שליט"א

השבת מתחננת...
מעיד ח"ו שאין ליבו כואב על חילול שבת...

משמר  שאינו  ישראל  ע"י  בשבת  החשמל  בתחנת  נעשה  אם  אבל 
היתר  בשימושו  שיש  באופן  הוא  אם  ואף  ממנו,  ליהנות  אסור  שבת, 
חילול  איסור  בשימושו  שיש  מפני  בו  להשתמש  אסור  הדין,  מן 
במרד  עושה  הוא  בשבת  והעובד  שמים.  לכבוד  חס  שאינו  השם 

רח"ל, והנהנה ממעשיו מעיד ח"ו שאין ליבו כואב על חילול שבת.
החזו"א זצ"ל )חזו"א הל' שבת סי' ל"ח(

אין לך עוון יותר מחילול השם
מגוריו  שבמקום  אף  בחשמל  להשתמש  אם  ששאל  בעניין 
יותר  עוון  לך  ואין  הסביבה  על  להסתכל  שאין  פשוט  משתמשים, 

מחילול השם, וכבר הורה זקן בעל החזו"א זצ"ל כידוע.
הגרא"מ שך זצ"ל )מכתבים ומאמרים ח"ג, רי"ט(

מכוער להתענג בשבת באש זרה!
הננו  בחשמל  בשבת  משתמשים  שאנו  השימוש  שע"י  לדעת  יש 
הוא  מכוער  וכמה  שבת,  לחלל  הפועלים  את  שם  שיכופו  גורמים 
מקדשי  את  לכבד  וכ"ש  ה',  ציוה  לא  אשר  זרה  באש  בשבת  להתענג 
וחובה  אור,  ולא  חשך  שהם  באורים  ומדרשות  כנסיות  בתי  אלו  ה' 
ללכת  בחשך  ההולכים  את  להאיר  העדה  עיני  על  מוטלת  גדולה 

באור ה' והיה לנו לאור עולם.
הגרש"ז אויערבך זצ"ל )שו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' כ"ד בסופה(

חילול השם בפרהסיא
יותר  חמור  הוא  הכנסת  בבית  החשמל  חברת  של  בחשמל  השימוש 
חילוק  ואין  ובפרהסיא,  בציבור  שנעשה  מפני  פרטי,  בבית  מאשר 
השבת  בברכת  יתברכו  והמסייעים  העוזרים  וכל  לתאורה.  מזגן  בין 
ה'  "ברכת  ז'  הל'  פ"ב  ברכות  בירושלמי  ואמרו  הברכה.  מקור  היא  כי 

היא תעשיר" זו ברכת השבת. 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל )מכתב(

מי יזכה לבנים גדולי ישראל?
וזה  השם  חילול  וגם  שבת  חילול  גם  זה  כשר  לא  בחשמל  שימוש 
הרבים  את  שהמזכים  סק"ב  רנ"ו  בסי'  המ"ב  כתב  דאורייתא.  איסור 
ישראל,  גדולי  לבנים  יזכו  יחללו,  שלא  ובהשגחה  שבת  בשמירת 
והרשעים  שבת.  שמירת  בכלל  שהוא  לגנרטור  המסייעים  זה  ובכלל 
אין  ומשבת  קיט.,  שבת  עי'  מהם  תפרע  השבת  לזה,  שמפריעים 
והמפריעים  שבתא,  פרעיה  שבתא  דיזיף  ומאן  כלום,  מפסידים 

למצוות השבת יחששו מהעונש.
הגר"ח קנייבסקי שליט"א )מכתבים(

נהנה ממה שיהודים מחללים השבת
של  חמורה  בשאלה  כרוכה  שבת  מערב  חשמל  מכשירי  הפעלת 
כרוכה  הזרם,  ע"י  שמופעל  מהחשמל  בשבת  וההנאה  עור',  'ולפני 
שבדבר,  השם  חילול  מלבד  זאת  וכל  שבת'.  מ'מעשה  הנאה  באיסור 
עורר  וכבר  החשמל  בייצור  השבת  מחללים  שיהודים  ממה  שנהנה 
לסדר  ולהתאמץ  חיל  לאזור  אחד  כל  צריך  הלכך  זיע"א.  החזו"א  ע"ז 
בכלל  הוא  זה  ודבר  שבת,  חילול  ללא  חשמל  כנסיות  ובבתי  בביתו 
פורע".  ואני  עלי  "לוו  הקב"ה  עליהם  שאמר  ויו"ט  שבת  הוצאות 

ויה"ר שנזכה במהרה שישובו בתשובה שלמה בקרוב.
הגר"י רצאבי שליט"א )בתשובה לשאלת רבים(

מחללים שבת כדי לחסוך כסף!
צורך  מפני  מיעוטם  ידני,  באופן  בשבת  נעשות  הדלקות  כ-150  כיום 
להתיר  הנימוק  את  אין  שבהם  חיסכון  מטעמי  הגדול  ורובם  הצריכה 
מספק  הפחם  מיכל  לעיל,  כמש"נ  בהדלקה  החולים  צורך  מפני 
פחם  להכניס  טרקטורים  עובדים  היממה  שעות  וכל  שעות  לכ-8 

כדי להשתמש בדלק זה שהוא זול יותר.
הגר"י דרזי שליט"א )שבות יצחק פרק י"ט(

לשאלות, בירורי עלויות ומידע אודות חיבור לגנרטור בכל חלקי הארץ נשמח לעמוד לשירותכם.
יו"ל ללא חשש גזל זכיות יוצרים ע"י ז. מקייטן, טלפון 08-9791308.

לשמחות וכדו' ניתן להזמין עם הקדשה במחיר עלות © כל הזכיות שמורות.
מהדורא שניה מתוקנת ומוגהת ע"י הרב י"פ הלוי שליט"א.
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ברכת המזון - לשבת חנוכה )בלדי(
ּלֹו,  ן ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ה ְי"ָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהזָּ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָלנּו,  דֹול לֹא ָחַסר  ַהּגָ ְוטּובֹו  ּובַרֲחִמים.  ֶחֶסד,  ּבְ ֵחן,  ּבְ טֹוב,  ּבְ
י הּוא ָזן )ּוֵמִזין(, ּומַפרֵנס ַלּכֹל.  ר ָלנּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ְוַאל ְיַחּסֵ
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ּוֵמִכין ָמזֹון  ָאמּור, ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמׂשּבִ ּכָ
ַרֲחָמיו ֶאת  ן ּבְ ה ְי"ָי, ַהזָּ רּוְך ַאּתָ ָרא. ּבָ ר ּבָ ריֹוָתיו ֲאׁשֶ ְלָכל ּבִ

ַהּכֹל:

ֶאת  ִהנַחלּתָ  י  ּכִ נּו.  ַמלּכֵ ּונָבְרָכְך  ֱאלֵֹהינּו,  ְי"ָי  ָלְך  נֹוֶדה 
ְוַעל  ְותֹוָרה.  ִרית  ּבְ ּורָחָבה,  טֹוָבה  ה,  ֶחמּדָ ֶאֶרץ  ֲאֹבֵתינּו, 
ְוַעל  ֲעָבִדים.  ית  ִמּבֵ ּופִדיָתנּו  ִמצַרִים,  ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאָתנּו  ׁשֶ

נּו: הֹוַדעּתָ י ְרצֹוָנְך ׁשֶ נּו, ְוַעל ֻחּקֵ דּתָ ּמַ ּלִ ּתֹוָרָתְך ׁשֶ

ְוַעל  לָחמֹות  ַהּמִ ְוַעל  בּורֹות  ַהּגְ ְוַעל  ים  ּסִ ַהּנִ ַעל  בשבת חנוכה מוסיף כאן: 
ִמים ָהֵהם  ּיָ נּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו ּבַ יָת ִעּמָ ָעׂשִ רָקן ׁשֶ דּות ְוַעל ַהּפֻ ׁשּועֹות ְוַעל ַהּפְ ַהּתְ
ָעְמָדה ַמלכּות  ׁשֶ אי ּוָבָניו. ּכְ דֹול ַחׁשֻמּנַ תָיה ֶבן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ יֵמי ַמּתִ ָמן ַהזֶּה. ּבִ זְּ ּבַ
י ְרצֹוֶנָך.  ָלם ִמּתֹוָרֶתָך. ּולַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ ָך ֵבית ִיׂשָרֵאל ְלַבּטְ ָיָון ָהִרׁשָעה ַעל ַעּמְ
יָנם. ְוַרבּתָ ֶאת  ֵעת ָצָרָתם. ְוַדנּתָ ֶאת ּדִ ים ָעַמדּתָ ָלֶהם ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ְוַאּתָ
ים.  ַיד ְמַעּטִ ים ּבְ ים. ְוַרּבִ ׁשִ ַיד ַחּלָ ִריָבם. ְוָנַקמּתָ ֶאת ִנקָמָתם. ּוָמַסרּתָ ִגּבֹוִרים ּבְ
תֹוָרֶתָך.  י  עֹוׂשֵ ַיד  ּבְ ִעים  ּופֹוׁשְ יִקים.  ַצּדִ ַיד  ּבְ ִעים  ּורׁשָ ְטהֹוִרים.  ַיד  ּבְ ּוטֵמִאים 
ם  ׁשֵ ּכְ ים.  ְוִנּסִ ֶפֶלא  יָת  ָעׂשִ ִיׂשָרֵאל  ָך  ּולַעּמְ עֹוָלֶמָך.  ּבְ דֹול  ּגָ ם  ׁשֵ ָך  ּלְ יָת  ְוָעׂשִ
ּוָבעֹוָנה  ֵעת  ּבָ ּוגבּורֹות  ים  ִנּסִ נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ְך  ּכָ ּוגבּורֹות  ים  ִנּסִ ֶהם  ִעּמָ יָת  ָעׂשִ ׁשֶ

ַהזֹּאת.

ָמְך.  ם, ְי"ָי ֱאלֵֹהינּו, ָאנּו מֹוִדים ָלְך, ּומָבְרִכים ֶאת ׁשְ ּלָ ְוַעל ּכֻ
, ּוֵבַרכּתָ ֶאת ְי"ָי ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ  ָבעּתָ ָאמּור, ְוָאַכלּתָ ְוׂשָ ּכָ
זֹון: ה ְי"ָי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ר ָנַתן ָלְך. ּבָ ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ

ִעיָרְך,  ַלִים  ְירּוׁשָ ְוַעל  ְך,  ַעּמָ ִיׂשָרֵאל  ְי"ָי ֱאלֵֹהינּו, ַעל  ַרֵחם 
קָרא  ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ בֹוָדְך, ְוַעל ַהּבַ ן ּכְ ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשּכַ
ִלמקֹוָמּה  חִזיר  ּתַ יָחְך,  ְמׁשִ ִוד  ּדָ ית  ּבֵ ּוַמלכּות  ָעָליו.  מָך  ׁשִ

ָיֵמינּו: ּבְ
ִמצוֶתיָך ּובִמצַות  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ּבְ
ִמצַות ְרצֹוֶנָך,  ִביִעי ַהזֶּה. ִנׁשּבֹות ּבֹו ְוָננּוַח ּבֹו ּכְ ְ נֹוַח ַהּשׁ יֹום ַהּמָ

יֹום ְמנּוָחֵתנּו: ִהי ָצָרה ְוָיגֹון ּבְ ְוַאל ּתְ

בראש חודש מוסיף כאן יעלה ויבוא.

רּוְך  ּבָ  . רּתָ ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָקרֹוב,  ּבְ ִעיָרְך  ַלִים  ְירּוׁשָ ֶאת  ּובֵנה 
בלחש(  אומר  )המברך  ָלִים:  ְירּוׁשָ ֶאת  ְבַרֲחָמיו  ּבֹוֵנה  ְי"ָי,  ה  ַאּתָ

ָאֵמן.

נּו,  ה ְי"ָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ָהֵאל, ָאִבינּו, ַמלּכֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִטיב  ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ נּו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב. ַהּמֶ יֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ְקדֹוׁשֵ ַאּדִ
טּוב:  ְוָכל  ְוַרֲחִמים  ְוֶחֶסד  ֵחן  ּגֹוְמֵלנּו  הּוא  ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ
ֵאר ְלֵנַצח ְנָצִחים:  ח ְלדֹוֵרי דֹוִרים: ָהַרֲחָמן ִיתּפָ ּבַ ָהַרֲחָמן ִיׁשּתַ

ָכבֹוד: ָהַרֲחָמן ְיַפרְנֵסנּו ּבְ
]יכול להוסיף עוד הרחמן כפי משאלות ליבו[

י  ׁש, ּולַחּיֵ קּדָ ית ַהּמִ ַיח, ּולִבנַין ּבֵ ׁשִ נּו ִלימֹות ַהּמָ ָהַרֲחָמן ְיַזּכֵ
א: )אמן( ָהעֹוָלם ַהּבָ

יחֹו, ְלָדִוד   ה ֶחֶסד ִלמׁשִ ִמגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמלּכֹו, ְועֹוׂשֶ
י ְי"ָי לֹא  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְודֹוְרׁשֵ ּולַזרעֹו  ַעד עֹוָלם:   ּכְ

י ְלעֹוָלם ַחסּדֹו: י טֹוב, ּכִ ַיחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַלי"ָי ּכִ
ַיע( רּוְך ָהֵאל ַהּמֹוׁשִ )ּבָ



שבת מנוחה
סי' שלם בן יוסף, למנחת שבת

ה. ת ְמנּוָחה ִהיא, ִלבֵני ְסגּוּלָ ּבָ ׁשַ
ֶחמָלה: ִעים, ּבֹוֵאְך ּבְ  ַמה ּטֹוב ּוַמה ָנּ

ִחידֹות. ת, ָיִבין ּבְ ּבָ יֹום ׁשַ י ּבְ ִלּבִ
לֹוׁש ְסעֹודֹות. מֹול ָאִכין, ׁשָ ם ִמּתְ  ּגַ
ה ְלהֹודֹות. ָבח ָלֵאל, ַארּבֶ יר ׁשְ  ַאזּכִ

ה: ִהָלּ ׁשָבח, ּודַבר ּתְ ָרה ּבִ  ַואַזְמּ

ָחִקים. ָרא, ׁשֹוֵכן ׁשְ ר ּבָ ִמּיֹום ֲאׁשֶ
ַמִים, ּכֹוֵנן ְוֵהִקים.  ֶאֶרץ ְוׁשָ

ִביִעי ָנח, ַויַצו ֲחׁשּוִקים.  ּוביֹום ׁשְ
ה: ִהָלּ ל ַהְקּ ת, ּכָ ּבָ מרּו ְליֹום ׁשַ  ׁשִ

ֵמִחים. היּו, ַיַחד ׂשְ ֶכם ּתִ ּלְ ּבֹו ּכֻ
ַכרֶכם ָרב, ֵליַדע ְנכֹוִחים.  ִיהֶיה ׂשְ

ָבִחים. רּבּו ׁשְ ל סֹוד, ּתַ  ּבֹו ִתדְרׁשּו ּכָ
ַצהָלה: זּכּו ְוָתבֹואּו, ִצּיֹון ּבְ  ּתִ

ּבּת ַמערּוף. י ַיעקּוּב, ִפי אלַסּ ּבִ נסַל אלְנּ
 ִפי ּגֻמַלַה' אלַעאַלם, ַמׁשּכּור ּוַמוצּוף.
ב, ִפי ִסּר ַמּכׁשּוף. ִליל ַואּגִ  ַקּד ַדא ּדְ

ן ִוַקּתַלא: ּב, ַחצּבֻ  ַמן ַיכֻרֹקּה ַאוַגּ

יח ְוִתרֶאה. ׁשִגּ ְך, ּתַ בּתָ כֹון ׁשִ ָיּה ִמּמְ
ָלה, ָחלּוׁש ְוִנכֶאה. ר ּגָ ל ֲאׁשֶ  ַעם ּדָ
זּוי ְוֵגֶאה. ִעיר, ּבָ ׁשִמיד ְלִאיׁש ׂשָ  ּתַ
ה: ִפּלָ ׁשַמע ּתְ זּכֹור ְזכּות ָאבֹות, ּתִ  ּתִ

א. ַנּ ַנא ַיא ַרּב, ִפי ַחית ּכֻ ִואִעיְדּ
ּך, ִפי ַמא ֻוִעּדַנא. ר ְלַנא ַעהַדּ  ִואדּכֻ

ן ּוִמחַנא. ן, ַגּמֻ ּל ַהּמֻ  ִואִזיּל ּכֻ
א: ַלּ ּגַ  ַיא ַמן ְלַנא ִפי אלּטּור, נּוַרּך ּתִ

ֻסּבַחאן ַרּבַ אלּגּוּד, ַאלַפרּדַ אַלאוַחּד.
ף ִוַזַיּּד. ַרּ אט,ׁשַ ִני אלַאסּבַ  ִדי ַכץ ְבּ

ׁשַהּד. ם ִוַתּ חּכֻ וַראּת, ּתַ  ַואעַטא ְלַנא אלּתַ
רְסַהא ֻיעַרף, ַנהֻין ּוִפעַלא:  ִפי ּדַ

ַלח ִיּנֹון, ִירֶעה ְלֹצאָנְך. תאֹום ׁשְ ּפִ
ִחיׁש ְרצֹוָנְך.  ִלכַלל ֲעַדת קֹוֶדׁש, ָתּ

ְך. ְך ְוִחּנָ ָך, ַחסּדָ מׁשֹוְך ְלַעּמֶ  ּתִ
ה ְמִחיָלה: רּבֶ ֵעינּו, ּתַ מֶחה ְפׁשָ  ּתִ

ֶאָחד.  ּוׁשמֹו  ֶאָחד  הּוא  ׁשְ ַהְמיּוָחד.  ְלָיִחיד  ל  ְנַהֵלּ ְוַהְללּו-ָיּה 
ַמע ִיׂשָרֵאל ְי"ָי ֱאלֵֹהינּו ְי"ָי ֶאָחד: ל ִמפָחד. ׁשְ יֵלנּו ִמּכָ ּוַמִצּ

ְוַהְללּו-ָיּה

ִברַכת ֹמֶשה  ֵרְך ּכְ ה ְיָבְרֵכהּו ֵאל ָרם. ְוִיתּבָ ְוַהְללּו-ָיּה ֶהָחָתן ַהזֶּ
ן ֲאָרם: ַפּדַ גָלה ָעָליו ּבְ ן ַעמָרם. ּוכִברַכת ִמי ֶשִנּ ֶבּ

ְוַהְללּו-ָיּה

ביום שבת אשבח
סי' שלם בן יוסף, לשחרית שבת

ַח, ְלֵאל ַחי ּגֹוֲאִלי. ּבֵ ת ֲאׁשַ ּבָ יֹום ׁשַ ְבּ
יֹום ׁשּוב ֵהיְכִלי:  נֹות ֵריַח, ּבְ  ְוַאקִריב ָקרּבְ

ִלי. קֹוֵלְך ַהּלְ ִחי ָלֵאל ְיִחיָדִתי. ּבְ ׁשְ
ִלי.  ְוִזכִרי יֹום ְמנּוָחִתי. ְועּוּלֹו ִתסּבְ
ִלי. תַאּבְ מָחִתי. ְוַאל ִתּ ׂשִ  ְוהֹוִסיִפי ּבְ
ֵחן ִמתַנֲהִלי:  ֵמַח. ּבְ י, טֹוב ְוׂשָ  ְוִלּבִ

ִריח. ּב, ֲעַליַנא ַנסּתְ לּך אלַיום ַצח ַואִגּ ִלִתּ
יח. ר ְקּבִ וְקהּו ַראִגּב, ְוַלא ַנדּכֻ ן ׁשַ ַקלּבֻ  ּבִ

יח. ר ִלַמא ַנּכִסּב, ְוַלא ִמהַרּה ִנּבִ  ְוַלא ַנדּכֻ
ן ַחאִצִלי:  ַהא ַנטַרח, ִלִסּרֻ ּלְ  ַואַלאׁשַגאל ּכֻ

בֹות. נּו. ְועֹוֶנג יֹום ׁשְ ְמנּוָחה ִהיא ְלכּוָלּ
בֹות. ּצְ ָכל ַהַמּ  ּוַמה ָיֶּפה ֲהָדֵרנּו. ּבְ
פֲעלֹות. ינּו. ֲאדֹון ַהִמּ  ּוִבזכּוָתּה ְיַחּיֵ
א ַמֲחִלי: ֵלב ׁשֹוֵקט ּובֹוֵטַח. ְיַרּפֵ  ּבְ

ל ִנעְמּתֹּה. ּה ַיוִקפַנא, ְוַיסִבּ ַארץ אלַלּ ּבְ
א, ְוַיּבִלג ַרחְמּתֹּה. ּנַ ע ַחית ַמא ּכֻ  ִוַנרּגַ
ּת ֻקּדְרּתֹּה. ַעּלִ ּל ַכאִלקַנא, ּתִ  ִאַלאִהי ּגַ

ִלי: ַאמֻרן ַעאּדִ  ְכַטאַנא ַואלֻדנּוּב ַיסַמח, ּבְ

ָתקנֹו ּוׂשְמָחה. ת. ּכְ ּבָ מֹור ׁשַ ַעת ׁשְ ְנִעים ּדַ
ָחה. ׁשּכְ מֹור, ַאל ּתִ ת. ׁשְ  ְוֶזה ִעיַקר ְיסֹוד ַהּדָ

ָלּה יּוָמת. ְסֵקיָלה נֹוְכָחה. ִחּלְ  ְוָכל ׁשֶ
ּה ַלֲעׂשֹות טֹוַרח. ְוֶחׁשּבֹון ִמפֲעִלי:  ְוֵאין ּבָ

ּל ַהם. ַר אלִעלַמא, ִוַננַסא ּכֻ ּב ִפיּה ַנדּכֻ ֻיּגִ
ם.  ִוַנפַעל ַראְיַנא ִפי ַמא, ֲעַליַנא ַקּד ֲחּכַ

ַעם.  ִוַנּתֻרּך ּגֻמַלַה' אלַוהַמא, ִוַנּכִתר ִפי אלִנּ
אִמִלי: ּה ַלא ַיּבַרח, ֲעַליַנא ׁשַ  ִוַכיַר אלּלַ

ל ְיצּור. ַבת. ְוִהׁשִלים ּכָ ר ׁשָ ְוֶזהּו יֹום ֲאֶשׁ
ֵני ַדַעת. ֲאדֹון נֹוָרא ְוצּור.  ְוִצָוּה ָעם ּבְ
מּור. י ׁשְ  ְוָאַמר ֶזה ְיֶהא ַנַחת. ְוָלּה ַעִמּ
ה ֲעֵדי ֵנַצח. ְוִתרֶאה ַצֲהִלי: זּכֶ  ּוָבּה ּתִ

לֹׁש. ְוִתׂשַמח ַלֲחזֹות. ָנה ׁשָ ּכְ ְסעֹודֹות ּתַ
ֹזאת. סֹוד ָחכָמה ְולֹא ָתֵמׁש. ְוִתתּבֹוֵנן ּבְ  ּבְ

ֵדעֹות עֹוְלזֹות. ׁש. ּבְ ין ְוִתתַקֵדּ ּוֵ  ְוִתתּכַ
ֶהא ֵחן ִנגְמִלי: ח. ּתְ פּתַ ָלה ְוסֹוד ּתִ ַקּבָ  ּבְ

ַצאם. יֹנּה, ֲעַלי' ַחסּבַ אלּנִ ע ּדִ ַבּ א ַמן אּתְ ְפּתַ
ַראם. יל ַנסַל אלּכִ ּל ְקַואִניֹנּה, ְסּבִ ם ּכֻ  ְוַחּכַ
ַעּדַנאן ִפי ְסַלאם. חִציֹנּה, ּבְ  ִיִציר ַחוֹזּה ִוּתַ
אִמִלי: ח, ְוַיּבַקא ּכַ ּתַצַרּ  ֲלהּו אלַאסַראר ּתַ

ְוַהְללּו-ָיּה וכו'

אם אשמרה שבת
סי' אברהם

ת ֵאל ִיׁשְמֵרִני ּבָ ִאם ֶאׁשְמָרה ׁשַ
ינֹו ּוֵביִני:   אֹות ִהיא ְלעֹולֵמי ַעד ּבֵ

ָרִכים ָאסּור ְמצֹוא ֵחֶפץ ֲעׂשֹות ּדְ
בֵרי ְמָלִכים  ר ּבֹו ּדִ ַדּבֶ ם ִמּלְ ּגַ
בֵרי ְצָרִכים בֵרי ְסחֹוָרה אֹו ִדּ ּדִ
ֵמִני:  תֹוַרת ֵאל ּותַחּכְ ה ּבְ ֶאהּגֶ

י ִמיד נֹוַח ְלַנפׁשִ ּבֹו ֶאמְצָאה ָתּ
י   ן ְקדֹוׁשִ ָאֵכן ְליֹום ִראׁשֹון ִזּמֶ
י ִ ּשׁ ׁשִ ֵתת ֶלֶחם ִמׁשֶנה ּבְ מֹוֵפת ּבְ
יל ְמזֹוִני:   י ַיְכּפִ ִ ּשׁ ָכל ׁשִ ָכה ּבְ ּכָ

ָדת ָהֵאל חֹוק ֶאל ְסָגָניו ם ּבְ ָרׁשַ
ִנים ְלָפָניו   ּבֹו ַלֲעֹרְך ֶלֶחם ּפָ
י ְנבֹוָניו ם ּבֹו ְלִהתַעּנֹות ַעל ּפִ ּגַ
ּפּור ֲעוִני:  ָאסּור ְלַבד ִמּיֹום ּכִ

ֲענּוִגים ד הּוא יֹום ּתַ הּוא יֹום ְמֻכּבָ
ר ְוָדִגים   ׂשָ ֶלֶחם ְוַיִין טֹוב ּבָ

אֹויַבי ֲאֵבִלים ּבֹו ָאחֹור ְנסֹוִגים
ֵחִני: ּמְ ָמחֹות הּוא ִויׂשַ ִלי יֹום ׂשְ

ֵמֵחל ְמָלאָכה ּבֹו סֹופֹו ְלַהכִרית
בֹוִרית   י ּכְ ס ּבֹו ִלּבִ ן ֲאַכּבֵ ַעל ּכֵ
חִרית ָלה ָלֵאל ַערִבית ְוׁשַ ּלְ ֶאְתּפַ

מּוָסף ְוַגם ִמנָחה הּוא ַיֲעֵנִני:

לקראת שבת
לליל שבת

ה. ִחּבָ ת, ֵאֵצא ְבּ ּבָ ִלקַראת ׁשַ
יָבה.  י, ָזֵקן ְוׂשֵ ִ ּשׁ ִמּיֹום ׁשִ
א. ׂשֹוִני ָקַרב, ְיגֹוִני ֶנחּבָ  ׂשְ
א: רּוְך ַהּבָ ְוַאַען ְואֹוַמר, ּבָ

א. א. ֲענֹו, ָסְפַרּיָ דּתָ א, ַאּגַ ּדָ
א. ַלן, ַמלֲאַכּיָ א. ִמתּגְ ּבָ ַמֲעֵלי, ׁשַ  ּבְ

א. ִליַלּיָ א. ָיֲהִבין, ּכְ ַנּיָ  ְלִמנַין, ּבְ
א: ֵמיּה ַרּבָ ִחין. ְיֶהא ׁשְ ּבְ ִרין, ְמׁשַ  ְמַהּדְ

ה. ַלּיֹום, ַההּוא. ּוֵמרֹוב, ִחּבָ
י, ֲאַטֵהר. ָיּה, ֲאָבְרֵכהּו.  ַנפׁשִ

ר. ֶזהּו, ֶזהּו. ז, ֲאַכרּכֵ  ֲאַפזֵּ
א:  ּדּוגָמא, ֵמֵעין. עֹוָלם, ַהּבָ

א. א. ְמָבְרִכין, ְלֻקדׁשָ ִמדַרׁשָ ָיְתִבין, ּבְ
א. ָ ֶאּשׁ א. ְוִזיְוהֹון, ּכְ ַצְפָרא, ְוַרמׁשָ  ּבְ

א. ֻקדׁשָ ִליָלא, ּדְ א. ּכְ ל ֱאָנׁשָ ֵריׁש, ּכָ  ּבְ
א: ע. ָרָזא, ַרּבָ  ְרעּוְתהֹון, ְלִמנּדַ

ִביא. בֵרי, ְנִביִאים. ֱאלַֹהי, ּתָ ּדִ
ֶמֶלְך. ּכֵֹהן, ְוָנִביא. ַמֵהר, ּבְ  ּתְ

ַארֵיה, ְוָלִביא.  ְוַנעֶלה, ְלִצּיֹון. ּכְ
א: ֶהדָרה, ַרּבָ ׁש. ְבּ  ְוִנבֶנה, ְלִמקּדָ

  ְוַהְללּו-ָיּה וכו'
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