פיוט לכבוד שמחת בר מצוה

ר־מ ְצוָה
יוֹם ְשׂשׂוֹן בַּ ִ
לחן בוא לשלום חתן

1

יִשׂ ְמח ּו הָ ָאבוֹ ת.
ר־מצוָה
יוֹ ם ְ ׂששׂ וֹ ן ַּב ִ
בּ וֹ ּ ְפ ִרי וּתנוּבוֹ ת.
יִפ ְרח ּו ַּכ ּגֶפֶ ן
־עשׂ ֵרה לַ ִּמ ְצווֹ ת:
ְ ׁשל ֹׁש ֶ
שר לַ ִּמ ׁשנָה
ּ ֶבן ֶע ֶׂ
2
ּ ָפ ְרח ּו נִ ָ ּצנִ ים.
צוּף ְ ּב ִדב ֵרי־תוֹ ָרה
הֶ עֱ ל ּו ׁשוֹ ַׁש ִ ּנים.
ּב־פריָם
ָ ּג ְמל ּו טו ּ ִ
ׁשוֹ אֲ לֵ יהֶ ם עוֹ נִ ים :פז'
ִמ ּ ְפ ִרי תוֹ ָר ָתם

ן־ע ִּמיאֵ ל.
קוּם ְ ּב ָקרוֹ ב נִ ראֶ ה הוֹ ד ְלבֶ ַ
ָּבא ְל ִציּוֹ ן גּוֹ אֵ ל.
יוֹ ם ְּת ַקיֵּים ֶעליוֹ ן
יַעֲ ל ּו יִשׂ ָראֵ ל :פז'
ׁשוּב ְלהַ ר מוֹ ִריָּה

ּ ַפל ּ ְפל ּו ַּבהֲלָ כוֹ ת.
ִחקר ּו ַּב ּ ַתלמוּד
ערכ ּו ַמעֲ ָרכוֹ ת.
ּגַם ִל ְמכַ ּ ֶסה ָע ִתיקַ ּ 3ת ְ
ּ ַתעֲ ל ּו ַעל הָ ר ׁ
ֹאש ִציץ ֵנזֶר וּב ָרכוֹ ת :פז'

זֶה ְדבָ ִרי וַאנִ י יִצחָ ק נִ ִּסים הוֹ ִליד.4
ִש ָע ְך צוּר ְ ּבכָ ל יוֹ ם ּ ָת ִמיד.
הַ ְמצַ ּ ֶפה י ׁ
ִּתמ ְ ׁשחָ ה ּ ֶבן־דָּ וִ ד :פז'
ִּת ׁש ְלחָ ה ֵא ִליָּה

והללו־יה ,חתן־בר־מצוה הזה יברכהו י"י אלהי ישראל .ויתברך כברכת מנחם בן ַע ִּמיאֵ ל.5
מימינוֹ מיכאל ומשמאלוֹ גבריאל ,מלפניו אוריאל ומאחוריו רפאל ,ועל ראשו שכינת אל.
ויתקיים בכולנו מקרא שכתוב ובא לציון גואל .והללו־יה:

 1ענייני שירה זו נתבארו בס"ד בהרחבה בשערי יצחק שיעור מוצש"ק שלח לך ה'תשע"ז ,כאן חזרנו להדפיס את
השירה הזאת עם כמה תיקונים ,וכמ"ש בס"ד בשו"ת עולת יצחק חלק ד' ,וכאן נכתוב רק ביאורים אחדים.
 2שדברי תורה מתוקים מדבש ונופת צופים.
 3הוא לישנא דקרא בישעיה כ"ג י"ח .והכוונה לסודות התורה על פי הגמרא בפסחים קי"ט ע"א זה המכסה דברים
שכיסה עתיק יומין.
 4ע"ד שנאמר אברהם הוליד את יצחק.
 5המשיח נקרא מנחם בן עמיאל ,כנז' בפרקי דרבי אליעזר פרק י"ט ובילקוט שמעוני תהלים רמז תתמ"ה ,ועוד.

ראשי הבתים סימן יצחק,
חובר ע"י מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א  -פוסק עדת תימן
הזכיות לא שמורות .אפשר ומצוה לצלם ולהפיץ.

