
  
  

 

    

 

 

  

  

   

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

  

עוטי ערפל  "כשהנשמה מאירה גם שמיים

 נעים" מפיקים אור

 )מגד ירחים, הראי"ה קוק( 



 

 

 

 

 
 
 

  

  

 

 

 

 

  
  

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון

 ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.

 לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון,צאתכם 

 ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.

 שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון

 ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.
 בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון

 ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.   

ה ֶׂ לֹום עֹוש  ָׁ יו ש  ְמרֹומָׁ ה הו א, ב ִּ ֶׂ לֹום ַיֲעש  ָׁ ֵלינו   ש  ל ְוַעל, עָׁ  כ ָׁ

ֵאל רָׁ ש ְ ְמרו   ,יִּ ְמרו  , ְואָׁ ֵמן אָׁ  .אָׁ

ה ֶׂ לֹום ַיֲעש  ָׁ ה, ש  ֶׂ לֹום ַיֲעש  ָׁ  ,ש 

לֹום ָׁ ֵלינו   ש  ל ְוַעל עָׁ ֵאל כ ָׁ רָׁ ש ְ  .יִּ

 

י ֱאלוֵֹהינּו ה ֲאדוֹנָּ רּוְך ַאתָּ עוֹלָּם ֲאֶשר  בָּ ֶמֶלְך הָּ
ת. ִליק ֵנר ֶשל ַשבָּ ַהדְּ נּו לְּ יו ֶוּציוָּ ווֹתָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ   ִקדְּ

 )נוסח מסורתי(
 

ּגוַֹע,  ִביִאי נָּא ִעֶמך ֶאת ַהַמרְּ ת. הָּ רּוְך בוֲֹאָך ַהַשבָּ בָּ
בּוַע ַרב ַאַחר שָּ ה ֶשלְּ וָּ ִנים ֶשל ֲהמּוַלת -ֶאת ַהַשלְּ פָּ

יָּה ִח  ל ַוֲעשָּ מָּ ר עָּ שָּ תוֹכוֹ ֶאפְּ לָּל ֶשבְּ ינּוִכית. ֶאת ֶהחָּ
קוֹם אינסוף ֶשל ֲחלוֹמוֹת  חּוד. –ִלרְּ ַיַחד ּולְּ ֶאת  בְּ

ִעימוֹת ִלבוֹ  ֹמַע ֶאת פְּ ּה נּוַכל ִלשְּ ִחילוֹת בָּ ַעת ַהמְּ שְּ
 ֶשל ַהּזּוַלת.

רּוְך ֶנֶרְך.  רּוְך בוֵֹאְך, בָּ  בָּ
 ( תנועתי)נוסח  
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ש   פֶׂ ְך נֶׂ  ֲהלָׁ
 רחל המשוררת
 אהרן דוד גורדון

 
יְך,ַהיֹּום ָהַלְך   ְוֶהְחש ִׁ
ַעְך ַהיֹּום.  ּדָ

ים ָחקִׁ  ָזָהב מּוָעם ֻצּפּו ש ְ
 ְוָהֵרי רֹום.

 
דֹות יר ֶמְרַחב ש ָ חִׁ ש ְ י הִׁ יבִׁ  ְסבִׁ

ם; ּלֵ  ֶמְרָחב אִׁ
י  ילִׁ בִׁ יק ש ְ ְרחִׁ י ּבֹוֵדד, –הִׁ ילִׁ בִׁ  ש ְ
ֹוֵמם... י ש  ילִׁ בִׁ  ש ְ

 
י ַהּגֹוָרל,  ַאְך לֹא ַאְמֶרה ּפִׁ

 ּגֹוָרל רֹוֶדה, 
יל לִׁ  גִׁ  ְקַראת ַהּכל,ֵאֵלְך ּבְ
 ַעל ּכל אֹוֶדה!

 
יֵלךְ  בִׁ ש ְ י ּבִׁ  – ְלכִׁ

י  ָעלֹה ַתֲעלִׁ

יש  ַאל  ,ַיַעְצֵרךְ  אִׁ

י  !ַאל יֹאַמר: ֲעלִׁ

 
ֲעלֹוֵתךְ   ְוָהָיה ּכַ

 – ָלְך ַהיֹּום ֵיאֹור

ּנֵה ַאּתְ ֵאיֵנךְ   ְוהִׁ

רֹום ּבֹוֵדָדה ּמָ  .ּבַ

 
 

לוֹ ֶּגֶשר ַצר  עוֹלָּם כֻּ ל הָּ אוֹדכָּ  מְּ
לָּל! ַפַחד כְּ ר ֹלא לְּ ִעקָּ הָּ  וְּ

 

 איך אוכל
 צור-בןשי 

 
 איך אוכל להמשיך לישון עכשיו,

 כשאתה בחוץ רוקד?
 יצאתי מביתי,
 לרקוד איתך,

 ולהיות לקולך עד,
 לקולך הד.

 הציפורים שרות כל בוקר,
 שמך.

  השמש נושקת
 לאדמה,

 אני חולם -ואני 

 

 יהי הכל

 ברכט ברטולד
 

ֵהיִטיב ִעמוֹ. ֹכל, ֶשיּוַכל לְּ ְך לְּ ִהי ַהֹכל ַשיָּ   יְּ

ַדל. ַמַען ִיגְּ ִהית, לְּ ִאמָּ ּה הָּ ִאישָּ  ַהֶיֶלד לְּ

ּה ֵהיֵטב.   ַהג בָּ ַמַען ִינְּ לוֹן ַהּטוֹב, לְּ ֶעגְּ לָּה לְּ ֲעגָּ  הָּ

ּה ַמִים,  ה, למשקים אוֹתָּ מָּ ֲאדָּ הָּ  וְּ

ִעתוֹ. יָּּה בְּ ַמַען ִתֵתן ִפרְּ  לְּ

http://www.shiron.net/artist?prfid=201&lang=1
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 שיר למעלות
 

ן  ים ֵמַאיִׁ א ֵעיַני ֶאל ֶהָהרִׁ ָ ֲעלֹות ֶאש ּ יר ַלּמַ ש ִׁ
י   ָיבֹוא ֶעְזרִׁ

ה שמים ָוָאֶרץ  ם עֹוש ֶ ֵ ם ַהש ּ י ֵמעִׁ  ֶעְזרִׁ
ן ַלּמֹוט ַרְגֶליָך ֶאל ָינּום שומרך  ּתֵ  ַאל יִׁ
ָרֵאל ש ְ ֹוֵמר יִׁ ן ש  ֵ ּנֵה לֹא ָינּום ְולֹא ָיש   הִׁ

ָך  ּלְ ם צִׁ ֵ ם שומרך ַהש ּ ֵ יֶנָך. ַהש ּ  ַעל ַיד ְימִׁ
ְיָלה  ּלַ ָכה ְוָיֵרַח ּבַ ֶמש  לֹא ַיּכְ ֶ  יֹוָמם ַהש ּ

ָך  מֹור ֶאת ַנְפש ְ ש ְ ל ָרע יִׁ ּכָ ם ישמרך מִׁ ֵ  ַהש ּ
ה ְוַעד עֹוָלם. מֹור ֵצאְתָך ּובֹוֲאָך ֵמַעּתָ ש ְ ם יִׁ ֵ  ַהש ּ

 

שייכות עזה, . בבקשת הזיקה הזאת, שיש בה יהודי הלוחם לתמורהראש לכל, השומר הוא "

 לתמורה, מזדהה אני עם דבריו הבאים של עמוס עוז: -ויש בה הסתייגות לוחמת

גורל עם יהודים אחרים או נדון לשותפות גורל כזו. ועוד: -יהודי... הוא כל אדם הבוחר בשותפות

להיות יהודי, משמעות כמעט תמיד לקיים יחס נפשי אל עברם של היהודים. ויהי יחס של גאווה, 

ל מועקה, או של גאווה עם מועקה, ויהי בושה, ויהי מרי, ויהי גאווה או געגועים. ועוד: או ש

להיות יהודי, משמעות כמעט תמיד לקיים יחס אל ההווה היהודי: ויהי היחס הזה חרדה או 

בטחון, ויהי גאווה על השגיהם של יהודים או בושה על מעלליהם או רצון עז להטות אותם 

 י להצמד אל דרכם. מדרכם או צורך נפש

אולם להיות יהודי "כחלוץ השחרור הלאומי" זה עוד משהו: להיות שותף להכרה, כי השחרור 

נפילים" ו/או של קומץ -הלאומי של עמך אינו קאפריזה חולפת, שרירות לב יהירה של "דור

השחרור הלאומי של היהודים הוא חלק אינטגרלי של מנהיגים שעבר זמנם ובטל קרבנם. 

מלחמת העמים על חירותם  ה היסטורית כבירה, המקיפה את כל כדור הארץ.תנוע

ועצמאותם היא אחד מתהליכי התמורה ההכרחיים לקראת עולם חופשי, ואנושי יותר. לולא 

השתדלו היהודים להשיג חירות לאומית, היו מוכיחים את עקרותם, היותם יוצאי דופן נובלים 

 ונידונים לכליון.

. הוא ממלא 02וה 91יליד המהפכה הלאומית והחברתית של המאות ה השוה"צ הוא איפוא

שליחות היסטורית יחד עם שותפיו הרבים. והכרה זו שאתה, השומר, אינך נקרא לשחק, אלא 

" התשתית של השקפת העולם השומרית. -היא אכן -להטיל את כוחך אל מערכה היסטורית,

 , מי ראה מי שמע דיברות השומר[]ישראל רינג



  
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 קידוש היין 

ם אָּׁ ל ְצבָּׁ ֶרץ ְוכָּׁ אָּׁ ם ְוהָּׁ ַמיִּׁ ָּׁ י. ַוְיֻכּלּו ַהש ּ ִּׁ ש ּ ִּׁ   :יום ַהש ּ

ּבת  ש ְ ה. ַויִּּׁ ש ָּׁ ר עָּׁ י ְמַלאְכּתו ֲאש ֶ יעִּׁ בִּׁ ְ יּום ַהש ּ ים ּבַ ַוְיַכל ֱאלהִּׁ

ה ש ָּׁ ר עָּׁ ל ְמַלאְכּתו ֲאש ֶ ּכָּׁ י מִּׁ יעִּׁ בִּׁ ְ יּום ַהש ּ   :ּבַ

י  יעִּׁ בִּׁ ְ ים ֶאת יום ַהש ּ ֶרְך ֱאלהִּׁ ַבת ַוְיבָּׁ י בו ש ָּׁ ש  אתו. ּכִּׁ ַוְיַקּדֵּ

ות ים ַלֲעש  א ֱאלהִּׁ רָּׁ ר ּבָּׁ ל ְמַלאְכּתו ֲאש ֶ ּכָּׁ   :מִּׁ

ן. )ועונים  נָּׁ רָּׁ י מָּׁ ים –ַסְברִּׁ  :(ְלַחּיִּׁ

ֶפן י ַהּגֶ רִּׁ א ּפְ ם, ּבורֵּ עולָּׁ ינּו ֶמֶלְך הָּׁ ה ה', ֱאלהֵּ רּוְך ַאּתָּׁ   :ּבָּׁ

נוּ  ש ָּׁ ּדְ ר קִּׁ ם, ֲאש ֶ עולָּׁ ינּו ֶמֶלְך הָּׁ ה ה', ֱאלהֵּ רּוְך ַאּתָּׁ  ּבָּׁ

נוּ,  ילָּׁ ְנחִּׁ צון הִּׁ ה ּוְברָּׁ ַאֲהבָּׁ ו ּבְ ְדש  ת קָּׁ ּבַ נוּ, ְוש ַ ה בָּׁ צָּׁ יו ְורָּׁ ְצותָּׁ מִּׁ ּבְ

ֶכר  , זֵּ י קֶדש  אֵּ ְקרָּׁ ה ְלמִּׁ ּלָּׁ חִּׁ ית, ּתְ אש ִּׁ ה ְברֵּ רון ְלַמֲעש ֵּ ּכָּׁ זִּׁ

נוּ  ְנַחְלּתָּׁ צון הִּׁ ה ּוְברָּׁ ַאֲהבָּׁ ךָּׁ ּבְ ְדש ְ ת קָּׁ ּבַ ם. ְוש ַ ְצַריִּׁ יַאת מִּׁ יצִּׁ   :לִּׁ

ה ה', ְמַקּדֵּ  רּוְך ַאּתָּׁ תּבָּׁ ּבָּׁ ַ   :ש  ַהש ּ

 

נברך על הגפן ועל פרי הגפן ועל תנובת 

השדה, מתנת אדמה ואדם, ועל ארץ 

 .וטובהחמדה רחבה 

 (נוסח תנועתי) 

 ברכת המוציא

 

ֶליךָּׁ  י כל אֵּ ינֵּ ּתועֵּ עִּׁ ְכלָּׁם ּבְ ֶהם ֶאת אָּׁ ן לָּׁ ה נותֵּ רוּ. ְוַאּתָּׁ ּבֵּ   :ְיש ַ

צון ל ַחי רָּׁ יַע ְלכָּׁ ּבִּׁ ֶדךָּׁ. ּוַמש ְ ַח ֶאת יָּׁ   :ּפותֵּ

ל אֵּ רָּׁ ש ְ ת ְויִּׁ ּבָּׁ ַ ש  ַהש ּ רּוְך ְמַקּדֵּ   :ּבָּׁ

ֶרץ אָּׁ ן הָּׁ יא ֶלֶחם מִּׁ ם, ַהּמוצִּׁ עולָּׁ ינּו ֶמֶלְך הָּׁ ה ה', ֱאלהֵּ רּוְך ַאּתָּׁ   :ּבָּׁ

                                

יו.  ה יָּׁדָּׁ יו ּוַמֲעש ֶ פִּׁ ַמל ּכְ ם, עָּׁ דָּׁ אָּׁ יַרת הָּׁ יצִּׁ ֶמל לִּׁ סֵּ ְך ַעל ַהּלֶֶחם ּכְ רֵּ  ְנבָּׁ

ַע  ין טֹוב ְורֵּ ה ּבֵּ ירָּׁ חִּׁ ילֹו ַהּבְ ּטֹוב. -ּכִּׁ ְבַחר ּבַ  ְויִּׁ

 (נוסח תנועתי)                                                                                     

                                

י" ָמתִׁ ש ְ נִׁ י ּבְ רּוחִׁ י ּבְ גּופִׁ יש  זֹאת ּבְ י ַמְרּגִׁ ם, ֲאנִׁ יִׁ יל ַהּמַ , ְצלִׁ ם, חּום ָהֵאש  ַמיִׁ ָ  "ֲאָדָמה, ְוש 

 

 לכה דודי
 

 לכה דודי לקראת כלה,
 פני שבת נקבלה.

 לכה דודי לקראת כלה,
 פני שבת נקבלה.

 
 לכה )לכה( דודי )דודי(,
 לכה דודי לקראת כלה,

 פני שבת נקבלה.
 לכה דודי לקראת כלה.

 פני שבת נקבלה.


