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פרשת בראשית

ְל הַ ְת חִ י ל מִ בְ ֵר אשִ י ת
ּלֹותינו מֻ נח כעֵ ת בַ צַ ד,
מַ חֲ זֹור ְּתפִ ֵ
בְּ שֶׁ ֶׁקט ובְּ צִ נְּעה
כל אֲ שֶׁ ר ִש ַקעְּ נו בֹו בְּ הֶׁ ְּמ ַית ֵלב,
בִ ְּת ִחנה ובְּ שַ וְּ עה
כל ִשיחַ אֲ שֶׁ ר שפַכְּ נו בֵ ין דַ פיו,
בְּ ֶׁרטֶׁ ט וְּ ִד ְּמעה
הַ ִאם ִה ְּת ַקבְּ לו וְּ עלו לְּרצֹון
לִפְּ ֵני שֹומֵ עַ ְּתפִ ּלה וְּ ִרנה?
ִמי חכם ,נבִ יא וְּ יֵדַ ע?
ַרק ַאחַ ת זאת נֵדַ ע:
אֲ נ ְַּחנו שוב בַ הַ ְּתחלה
ֵאין פְּ נַאי אֲ חֹורה לְּהַ בִ יט
ישיר נְּכֹוחה לֶׁע ִתיד
ַרק לְּהֵ ִ
אשית
ולְּהַ ְּת ִחיל ִמבְּ ֵר ִ
חַ ג הא ִסיף נ ְִּש ַלם בְּ ִש ְּמחה ובְּ רן,
נֹותר עֹוד א ִסיף בְּ שדֶׁ ה וְּ ִאילן
ַאְך ַ
בֵ ין שרב ַאחֲ רֹון ְּלגֶׁשֶׁ ם ִראשֹון,
עֹוד שדֹות מַ צְּ ִהיבִ ים בְּ לבן
שַ ְּל ֵפי ַק ִיץ ַאחֲ רֹונִים לְּהבִ יא,
לְּג ֶׁרן אסם ומַ ְּמּגורה
בִ ְּר ַכת הַ שנה לְּהַ צְּ נִיעַ
עַ ד בִ ְּר ַכת הַ שנה הַ באה
בַ יד ה ַאחַ ת ,לְּמַ הֵ ר וְּ ל ְִּטרֹוחַ
א ִסיף וִ יבול ַאחֲ ִרית
ובַ ְּשנִיהֶׁ ,ת ֶׁלם חדש לִפְּ תחַ
אשית
ולְּהַ ְּת ִחיל ִמבְּ ֵר ִ

אשית
וְּ היְּתה חֶׁ ְּרדַ ת ה ֵר ִ
ל ְִּש ְּמחַ ת ַאחֲ ִרית
וְּ ה ַאחֲ ִרית שֹוב תשוב
אשית
ל ְִּת ִח ַּלת ה ֵר ִ
זְּ מַ ן ִש ְּמח ֵתנו עלה וְּ היה
פ ְּרקה הַ סֻ כה בִ ְּמקֹומּה אֻ ְּח ְּסנה
ֶׁנ ֱע ַזב הַ ּלולב ,נ ְֶּׁחבְּ טה עֲרבה
נפֹוג ה ֶׁא ְּתרֹוג ַויֵעשֶׁ ה לְּמֶׁ ְּרקחה
הֲ דַ ס עֵ ץ עבֹות יְּדַ שֵ ן אֲ דמה
וְּ גֶׁשֶׁ ם בְּ רכֹות שוב אֹותם ַינְּבִ יט
שֶׁ מֶׁ ש ח ְּרפִ ית ַתצְּ ִמיחַ ַתל ְִּהיט
הֹורית
ותחַ דֵ ש פְּ ֵני ֵתבֵ ל בְּ אֹור זְּ ִ
ְּ
וְּ ישובו הֵ ם ֵאלֵינו בְּ ִש ְּמחה וְּ ַתגְּ לִית
בְּ בֹוא לְּשנה זֹו ַאחֲ ִרית וְּ ַתכְּ לִית
ומיהו אֲ שֶׁ ר ְּמ ַאחֵ ר ִמכֻּלם
ִ
סֹו ֵגר העֹונה ומֵ ִאיר העֹולם
כורים
ַאחֲ רֹון לְּבִ ִ
אֹורים
ְּמבַ שֵ ר ה ִ
טֹוב שַ ְּמנֹו ִמכל הַ ְּשמנִים
ַז ִית ַרעֲנן ,י ְִּשר ֵאל לֹו נ ְִּמשלִים
אשית
הוא הַ ְּמחַ בֵ ר ַאחֲ ִרית ל ֵר ִ
ישית
ֲע ֵלה טרף בְּ פִ י יֹונה חֲ ִר ִ
סֹוף לַמַ בול שֶׁ מחה וְּ ִה ְּש ִחית,
אשית.
ל ְַּק ֵים עֹולם וְּ אֹורֹו ִמבְּ ֵר ִ

אשית הַ שנה
ּזֹורעִ ים בְּ ֵר ִ
ִד ְּמעַ ת הַ ְּ
נֹוש ִאים עֵ ינֵיהֶׁ ם ל ְִּשמֵ י ְּמעֹונה
הַ ְּ
שֶׁ ְּתהֵ א ּגְּ שומה ִאם ְּשחונה
שֶׁ ְּתהֵ א לּה ַאחֲ ִרית מַ תנה נְּתונה,
שֶׁ ַתהֲ פְך ל ְִּרנה בְּ עֵ ת קצִ יר וְּ אבִ יב

ַק ְּדשו י ְִּשר ֵאל שֵ ם שמַ ִים,
בְּ חַ ג הַ סֻ כֹות
ַועֲלו לְּצִ יֹון וִ ירוש ַל ִים,
לְּהַ ֵּלל ולְּהֹודֹות
עִ יר ְּמלוכה בּה חֻ בְּ רו ְּשב ִטים
עִ יר ְּשסועה בּה ַרבו ְּמפַּגְּ עִ ים

הֹוריד הַ ּגֶׁשֶׁ ם בְּ עִ תֹו וְּ הרוחַ ִה ִשיב
כִ י ִ
שדֹות לְּהַ ע ֲִשיב ,פְּ ִרי ִאילן לְּהנִיב

חֹונְּנו אֲ בנֶׁיה ְּדגולִים הֲ מֹונִים
וְּ גִ ילו בִ ְּרעדה בְּ י ִמים נֹור ִאים
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נֹוסיף לִבְּ נֹותּה בְּ ֵכ ֶׁפל כִ פְּ ַל ִים
ִ
וְּ ַאהֲ בה וְּ שלֹום בּה לא נ ְַּמעִ יט
בְּ עֶׁ צֶׁ ב נ ְִּשי ַכת ְּשפ ַת ִים וְּ ַכ ַפ ִים
אשית
נ ְַּת ִחיל וְּ נ ְַּמ ִשיְך ִמבְּ ֵר ִ
בִ פְּ רס ִת ְּש ִרי וְּ חַ ּגיו
כֻּלנו י ְַּחדיו ,כאן וְּ עַ כְּ שו

בֹור סוד שֶׁ ֵאינֹו ְּמ ַאבֵ ד ִטפה
(או ַלי הוא פִ צוי חֲ כ ִמים ל ְִּמחֹול
עַ ל ְּד ִחיתֹו וְּ הֹונאתֹו בַ הֲ לכה)
כעֵ ת חַ יה ִנבְּ רא העֹולם
וְּ ִה ְּת ִחילה ְּמלאכה
אשית
הֱ ֵוי ז ִהיר בְּ מַ עֲשֵ ה בְּ ֵר ִ
לְּעבְּ דּה ולְּש ְּמרּה

ּג ַללְּנו סֵ ֶׁפר ְּדב ִרים
ִמ ְּש ֵנה הַ ּטֹוב וְּ הַ ישר

בִ פְּ רס ִת ְּש ֵרי ש ְּרתה הַ בְּ רכה
בַ ְּסתיו ֵאד ַי ֲע ֶׁלה ִמן האֲ דמה

ופ ַת ְּחנו ל ְִּקרא בְּ סֵ ֶׁפר
ירת כל נֹוצר
יְּצִ ַ
ֹלהים
נִפְּ ַר ְּדנו ִממשֶׁ ה ִאיש האֱ ִ
הַ מַ ְּש ִקיף ִמן ההר
אֲ שֶׁ ר בְּ ַאהֲ בתֹו י ְִּסרנו
בְּ מתֹוק ובְּ מַ ר
יאת כל
ופנִינו ֶׁאל בְּ ִר ַ
בְּ אמֶׁ ר ומַ אֲ מר
וְּ ֶׁאל יְּסֹוד ש ֶׁרש חֻ צַ בְּ נו

וְּ ִה ְּשקה וְּ ִרוה שֹומֵ מה וצְּ ִחיחה
שַ ֶּׁל ֶׁכת ִהיא ְּת ִח ַּלת הַ צְּ ִמיחה
יֹוריק בִ ְּמהֵ רה
צהב הוא אֲ שֶׁ ר ִ
זְּ רעִ ים נְּשאם הרוחַ ִינְּבְּ טו בְּ ִתפְּ ארה
וְּ רוחַ ְּסתיו חֲ ִרישַ ת ְּמ ַרחֶׁ ֶׁפת בִ ל ְִּטיפה
לְּחַ דֵ ש פְּ ֵני אדם וַאֲ דמה ,חַ יה ובְּ הֵ מה
אשית וְּ הַ ְּתחלה
ַאחֲ ִרית ִהיא ֵר ִ
אשית מַ בִ יטה ל ְַּאחֲ ִרית בְּ ִת ְּקוה
וְּ ֵר ִ

מֵ עֵ בֶׁ ר הַ נהר.
נ ְִּת ַר ֵפק עַ ל מַ עֲשֵ ה אֲ בֹות
ל ֶַׁקח ומוסר לַבנִים
ִמשַ בת לְּשַ בת ְּנ ַג ֶּׁלה בְּ כל אֹות
הַ פְּ ש ִטים הַ ִמ ְּתחַ ְּד ִשים
קֹורֹותינו לְּסַ ֵפר ,אזְּ נֵינו ְּלסַ בֵ ר
ֵ
בְּ ִמ ְּדר ִשים ְּמתו ִקים
אשית
נ ְַּת ִחיל שוב בְּ ֵר ִ
בְּ שַ בת מַ ְּרחֶׁ ְּשון ְּמב ְּרכִ ים

ובֵ ין ְּש ֵתיהֶׁ ן שֶׁ נִזְּ ֶׁכה
כִ ְּתפִ ַּלת הַ כהֵ ן הַ ּגדֹול הַ ְּקצרה
ל ְִּש ַנת אֹורה ובְּ רכה
ְּש ַנת כַפרה ו ְּרווחה
ְּש ַנת ִתפְּ ַתח לנו טוב אֹוצ ְּרך
שנה ְּטלולה עִ ם ּגְּ שומה
ְּש ַנת הֹוד וְּ שלֹום בְּ ִמ ְּשפט וצְּ דקה
ובֹואנו ַת ְּשּגִ יחַ לִבְּ רכה
ֵ
אתנו
ְּש ַנת צֵ ֵ
ְּש ַנת חַ יִים טֹובִ ים וְּ ַקי ִמים לְּכל עַ ְּמך.

נ ְֶּׁחלְּקו ּגְּ דֹו ֵלי עֹולם וְּ תֹורה
ֵאימ ַתי י ְֻּסדה ֵתבֵ ל
ֵאימ ַתי ִה ְּת ִחילה הַ בְּ ִריאה
מ ַתי הַ כל הֵ חֵ ל
בִ ְּסתיו שַ ֶּׁל ֶׁכת וְּ ע ֶׁלה נֹובֵ ל,
אֹו באבִ יב עֵ ת נִצן ופְּ ִריחה
עֵ ת האֹור מַ אֲ ִריְך וְּ הֹולְֵך נְּהרה
ומֹותחַ ְּש ִמיכה
ֵ
פֹורש
אֹו עֵ ת הַ חשֶׁ ְך ֵ
וְּ נִפְּ סַ ק כֶׁאֱ לִיעֶׁ ֶׁזר הַ ּגדֹול

ִללְּמד ו ְּללַמֵ ד ל ְִּשמֹור וְּ ַלעֲשֹות
בְּ ַא ְּחדות לְּבבֹות ובְּ צַ וְּ תא
בִ ְּקדֻשה חֲ דשה
ובְּ ִחדוש שֶׁ ל ְּקדֻשה
וְּ שֶׁ נִזְּ ֶׁכה לְּהַ ְּת ִחיל בְּ ַאחֲ ִרית
אשית
שוב ִמבְּ ֵר ִ
כעֵ ת חַ יה.
ְמחַ לְ קי הַ מַ ים
ְרּושלַים
י ָׁ
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