בס"ד

אולפנת אמית אוריה ,באר שבע

רור יִ ְּק ָרא לְ בֵ ן ִעם ַּבת.
ְּד ֹ
וְ יִ נְ צָ ְרכֶ ם ְכמוֹ בָ בַּ ת.
נְ ִעים ִש ְמכֶ ם וְ לֹא י ְֻש ַּבת.
ְשבו נוחו ְביוֹ ם ַּש ָבת:

מַ ה יְּ ִדידּות ְמנּוחָ תֵ ְך ,אַ ְת ַשבָ ת הַ מַ לְ ָכה
בְ כֵן נָרּוץ לִ ְק ָראתֵ ְך ,בו ִֹאי ַכלָה נְסּו ָכה
לְ בּוש בִ גְ ֵדי חֲ מּודוֹת ,לְ הַ ְדלִ יק נֵר בִ בְ ָרכָ ה
וַ תֵ כֶל כָל הָ עֲבוֹדוֹתֹ ,לא תַ עֲׂשּו ְמלָא ָכה

ְדרוֹ ש נָ וִ י וְ אול ִָמי.
ֶשע ֲע ֵשה ִע ִמי.
וְ אוֹ ת י ַּ
נְ ַּטע שוֹ ֵרק ְבתוֹ ְך ַּכ ְר ִמי.
ְש ֵעה ַּשוְ ַּעת ְבנֵי ַּע ִמי:

ּוׂשלָיו וְ ָדגִ ים
בּורים ְ
לְ ִה ְתעַ נֵג בְ תַ עֲנּוגִ ים בַ ְר ִ

ְדרוֹ ְך פו ָרה ְבתוֹ ְך ָב ְצ ָרה.
ֲשר ָג ְב ָרה.
וְ גַּ ם ָבבֶ ל א ֶ
נְ תוֹ ץ צָ ַּרי ְבאַּ ף וְ ֶע ְב ָרה.
ְש ַּמע קוֹ לִ י ְביוֹ ם אֶ ְק ָרא:
אלֹקים ֵתן ַּב ִמ ְד ָבר הַּ ר.
ֱ
ה ֲַּדס ִש ָטה ְברוֹ ש ִת ְדהָ ר.
וְ ל ַַּּמזְ ִהיר וְ ל ִַּנזְ הָ ר.
ְשלוֹ ִמים ֵתן ְכ ֵמי נָ הָ ר:
הֲדוֹ ְך ָק ַּמי אֵ ל ַּק ָנא.
ֶאנה.
ְבמוֹ ג לֵבָ ב ו ִב ְמגִ ָנה וְ נַּ ְר ִחיב ֶפה ונְ ַּמל ָ
לְ שוֹ נֵנו לְ ָך ִר ָנה:
ְדעה חָ ְכ ָמה לְ נַּ ְפ ֶשךָ.
ֵ
ֹאש ָך.
וְ ִהיא כֶ ֶתר לְ ר ֶ
נְ צוֹ ר ִמ ְצוַּ ת ְקד ֶֹש ָך
ְשמוֹ ר ַּש ָבת ָק ְד ֶשךָ:

יֹום זֶה מְ ֻכ ָּבד מִ כָּל יָּמִ ים,
כִי בֹו שָּ בַת צּור עֹולָּ מִ ים:
שֵׁ שֶׁ ת י ָמִ ים תַּ עֲ שֶׁ ה מְ לַּאכ ְֶׁתָך,
ו ְיֹום הַּ שְ בִיעִ י לֵׁאֹלהֶׁ יָך,
שַּ בָת ֹלא תַּ עֲ שֶׁ ה בֹו מְ לָאכָה,
כִי כ ֹל עָ שָ ה שֵׁ שֶׁ ת י ָמִ ים.
ִראשֹון הּוא לְמִ קְ ָראֵׁ י ק ֹדֶׁ ש,
יֹום שַּ בָתֹון יֹום שַּ בָת ק ֹדֶׁ ש,
עַּ ל ֵׁכן כָל אִ יש ְבי ֵׁינֹו י ְקַּ דֵׁ ש,
עַּ ל שְ ֵׁתי לֶׁחֶׁ ם י ִ ְבצְעּו תְ מִ ימִ ים.
אֱ כֹול מַּ שְ מַּ נִים שְ תֵׁ ה מַּ מְ תַּ קִ ים,
כִי אֵׁ ל י ִתֵׁ ן לְכ ֹל בֹו דְ בֵׁקִ ים,
ֶׁבגֶׁד ִללְב ֹש ,לֶׁחֶׁ ם חֻ קִ ים,
בָשָ ר ו ְדָ גִים וְכָל מַּ טְ עַּ מִ ים.
ֹלא תְ חַּ סַּ ר כ ֹל בֹו ו ְָא ַּכלְתָ ,
ְת
ו ְשָ בָעְ תָ ּוב ֵַּׁרכ ָ
אֶׁ ת ה' אֱ ֹלהֶׁ יָך אֲ שֶׁ ר ָאהַּ בְתָ ,
כִי ב ֵַּׁרכְָך מִ כָל הָ עַּ מִ ים.
הַּ שָ מַּ י ִם מְ סַּ פְ ִרים כְבֹודֹו,
ָארץ מָ לְָאה חַּ סְ דֹו,
וְגַּם הָ ֶׁ
ְראּו כִי כָל אֵׁ לֶׁה עָ שְ תָ ה י ָדֹו,
כִי הּוא הַּ ּצּור ,פָ עֳ לֹו ָתמִ ים

על ידי ניגונים ומחיאת כף
מתמתקין כל הדינים...

מעֶ ֶרב מַ זְ ִמינִים ,כָל ִמינֵי מַ ְטעַ ִמים
ִמבְ עוֹד יוֹם מּוכָ נִים ַת ְרנְגוֹלִ ים ְמפֻטָ ִמים
וְ ַל ֲערְֹך ַכ ָמה ִמינִיםְ ,שתוֹת יֵינוֹת ְמב ָֻש ִמים
נּוקי ַמע ֲַדנִ ים בְ כָל ָשלש פְ עָ ִמים
וְ תַ פְ ֵ
ירש ,בְ לִ י ְמצָ ִרים נַחֲ לָה
ַנחֲ לַת ַי ֲעקֹב יִ ַ
וִ יכַבְ דּוהּו עָ ִשיר וָ ָרש ,וְ ִתזְ כּו לִ גְ אֻ לָה
יתם לִ י ְס ֻגלָה
יוֹם ַשבָ ת ִאם ִת ְשמֹרּו ,וִ ְהיִ ֶ
שֵ שֶ ת י ִָמים ַתעֲבוֹדּו ּובַ ְשבִ יעִ י נָגִ ילָה
סּורים ,וְ גַם לַחֲ שוֹב חֶ ְשבוֹנוֹת
חפָ צֶ יָך אֲ ִ
הּורים מֻ ָת ִריםּ ,ולְ ַש ֵדְך הַ בָ נוֹת
ִה ְר ִ
וְ ִתינוֹק לְ ל ְַמד ֹו ֵספֶ ר ,ל ְַמנַצֵ חַ ִבנְגִ ינוֹת
וְ לַהֲ גוֹת בְ ִא ְמ ֵרי ֶשפֶ ר ,בְ כָל פִ נוֹת ּומַ חֲ נוֹת
ִהלּוכְָך ְתהֵ א בְ נַחַ ת ,ע ֹונֶג ְק ָרא ל ַַשבָ ת
וְ הַ שֵ נָה ְמשֻ בַ חַ ת ,כְ ַדת נֶפֶ ש ְמ ִשיבַ ת
בְ כֵן נַפְ ִשי לְ ָך עָ ְרגָה ,וְ לָנּוחַ בְ ִחבַ ת
כַשוֹשַ נִים סּוגָה ,ב ֹו יָנּוחּו בֵ ן ּובַ ת
מעֵ ין ע ֹולָם הַ בָ א ,יוֹם ַשבָ ת ְמנּוחָ ה
כָל הַ ִמ ְתעַ נְגִ ים בָ ּה יִ זְ כּו לְ רוֹב ִׂש ְמחָ ה
מֵ חֶ בְ לֵי מָ ִשיחַ יֻצָ לּו לִ ְרוָ חָ ה
פְ דּותֵ נּו תַ ְצ ִמיחַ  ,וְ נָס יָגוֹן וַ אֲ נָחָ ה
הכל לטובה
הכל לטובה גם נראה רע הכל לטובה
תהיה בשמחה אני בשמחה
גם נראה רע הכל לטובה

לֵב טָ הוֹר בְּ ָרא-לִ י אֱֹלהִ ים וְּ רּוחַ נָכוֹן חַ ֵדׁש
בְּ ִק ְּרבִ י
כשהנשמה מאירה ,גם שמים עטי ערפל
מפיקים אור נעים
וזכיני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים
אוהבי ה' יראי אולוקים אנשי אמת
זרע קודש ב-ה' דבקים..
ומאירים את העולם בתורה ובמעשים
טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא!
מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד!!):
עוד אבינו חי,עוד אבינו חי
עם ישראל חי..

שבת זכור אצל משפ' הרפנס

