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ל ַהֶחֶסד  מֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך... ַעל ָכּ
ִדי ר ָעִשׂיָת ִעָמּ ֲאֶשׁ

ה ָעִתיד ר ַאָתּ   ַוֲאֶשׁ
ֵני ֵביִתי  ל ְבּ י ְוִעם ָכּ ַלֲעשׂת ִעִמּ
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צמאה לך נפשי

ַנְפִׁשי   ְל ָצְמָאה 

ְבָׂשִרי   ְל ָּכַמּה 

ְוָעֵיף  ִצָּיה  ְּבֶאֶרץ 

ָמִים  ְּבִלי 

 ֲחִזיִת ַּבּקֶֹדׁש  ֵּכן 

ּוְכבֹוֶד  ֻעְּז ִלְראֹות 

אתה הראת 

ָלַדַעת ָהְרֵאָת  ַאָּתה 

ָהֱאִקים ם הּוא  ַהֵשּׁ ִּכי 

ִמְּלַבּדֹו ֵאין עֹוד 

ם ַהֵשּׁ ָבֱאִקים   ָּכמֹו ֵאין 

ְּכַמֲעֶׂשי ְוֵאין 

כתר

ְל ַהֵּׁשם ֱאֵקינּו  ִיְּתנּו  ֶּכֶתר 

ַמְעָלה  ֲהמֹוֵני  ַמְלָאִכים 

ַמָּטה ִיְׂשָרֵאל ְקבּוֵצי   ַעְּמ ִעם 

ְיַׁשֵּלׁשּו  ְל ְקֻדָּׁשה  ֻּכָּלם  ַיַחד 

נכספה

ַנְפִׁשי  ָּכְלָתה  ְוַגם  ִנְכְסָפה 

ַהֵּׁשם ְלַחְצרֹות 

ָחי ְיַרְּננּו ֶאל ֵקל  ּוְבָׂשִרי  ִלִּבי 

ודור לדור 

ָּגְדְל ַנִּגיד  ָודֹור  ְלדֹור 

ַנְקִּדיׁש  ְקֻדָּׁשְת ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח 

ִמִּפינּו ְוִׁשְבֲח ֱאֵקינּו 

ָוֶעד ָימּוׁש ְלעֹוָלם  א 

נפשי

ַנְפִׁשי חֹוַלת ַאֲהָבֶת

ָלּה ָנא  ְרָפא  ָנא  ָאָּנא ֵקל 

ִזיָו ֹנַעם  ָלּה  ְּבַהְראֹות 

ויהי נעם 

נַֹעם  ִויִהי 

ָעֵלינּו ַהֵּׁשם ֱאֵקינּו 

ָעֵלינּו ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה  ּוַמֲעֵׂשה 

ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו ּוַמֲעֵׂשה 
5

"דרך החושק לשורר 

יוצרנו נפלאה  וכיון שאהבת 

האוהב אותו בלב שלם 

ישיר לפניו יתברך"
)ספר ה"חרדים"( 

את   בנפש  להשריש  מיטיבה  והיא  הלב  שפת  היא 

עיקרי האמונה הביטחון והמוסר.

ויותר מעל הקרקע היא מבטאת את  השירה מרוממת את האדם טפח 
הטוב  את  לעשות  השאיפה  ואת  השכינה  בצל  לחסות  הנשמה  כיסופי 

והישר בעיני אלוקים 

הוא  בריך  קודשא  של  המשולש  הקשר  את  לחזק  השירה  בכח 
את  אף  להביע  הניגון  של  כוחו  אף  גדול  יינתק,  לבל  וישראל  אורייתא 

כאב הגלות ואת הגעגוע והציפייה לגאולה השלמה 

דוד  ישראל  זמירות  נעים  ששורר  התהילים  מפסוקי  הלקוחים  ניגונים 

ואף שירים שחוברו במהלך  מן התורה מסידור התפילה  המלך מפסוקים 

לחוש  כוספת  שהנשמה  בזמנים  האדם  את  לרומם  בכוחם   - הדורות 

קדושה - בסעודות שבת בחגים בעתות שמחה 

ונסיים כפי שפתחנו בדברי בעל ה"חרדים" שכתב בהקדמה למבחר שירי 

ההשתוקקות בפרק לד "וכתבנו שאחד מן הענפים היקרים שבהתלהבות 

שירי  קצת  לפניך  אשים  לכן  לפניו  ידידות  שיר  האוהב  ישיר  החשק 
אהבה אשר שרנו בשמחה בחברת חברים מקשיבים".

הנגינה
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שבת ליל קידוש

       
     

      
        

    
  

      
 

       
      
      
      

     

הבנים ברכת
         

         

         
    

קידוש ליל שבת

ברכת הבנים


