חצי קדיש:
ׁשמֵּה ַּרבָּא.
י ִתְ גַּדַּ ל ְוי ִ ְת ַּקדַּׁש ְ
יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
ׁשיחֵּה.
ְב ָּע ְלמָּא ִדי ב ְָּרא כ ְִרעּותֵ ּהְ .וי ַּ ְמלִיְך ַּמלְכּותֵ ּהְ .וי ַּ ְצמַּח פ ְֻּר ָּקנֵּה .וִיק ֵָּרב ְמ ִ
בעולם שברא כרצונו וימליך מלכותו ויצמח ישועתו ויקרב משיחו.
ְב ַּחי ֵיכון ּובְיומֵיכון ּו ְב ַּחי ֵי דְכל בֵית יִש ְָּראֵל ַּב ֲעגָּלָּא ּו ִבזְמַּן ק ִָּריב ְו ִאמְרּו ָאמֵן:
בחייכם ובימיכם ובחייהם של כל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב ואמרו אמן:
ׁשמֵּה ַּרבָּא ְמב ַָּּרְךְ .ל ָּעלַּם ּו ְל ָּע ְל ֵמי ָּע ְל ַּמי ָּא י ִתְ ב ַָּּרְךְ .ויִׁשְתַּ בַּחְ .וי ִתְ פַָּארְ .וי ִתְרומָּםְ .וי ִתְ נַּשֵא.
יְהֵא ְ
יהיה שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא.
ׁשמֵּה דְ קֻּדְ ׁשָּא ב ְִריְך הּוא.
ְוי ִתְ הַּדָּ רְ .וי ִתְ ַּעלֶּהְ .וי ִתְ ַּהלָּל ְ
ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו של הקדוש ברוך הוא.
ִירן ְב ָּע ְלמָּא ְו ִאמְרּו ָאמֵן.
ׁש ְבחָּתָּ א ְונ ֶּ ָּחמָּתָּ א .דַּ ֲאמ ָּ
ִירתָּ א .תִ ְ
ְל ֵעלָּא מִן כָּל ִב ְרכָּתָּ אׁ .ש ָּ
למעלה מכל הברכות והשירות התשבחות והנחמות שאנו אומרים בעולם ואמרו אמן.
קדיש יהא שלמא:
ּורפּוָאה ּוגְ ֻּאלָּה ּו ְסלִיחָּה ְו ַּכפ ָָּּרה ו ְֵריוַּח ְו ַּה ָּצלָּה.
ׁשיזָּבָּא ְ
שבָּע וִיׁשּועָּה ְונֶּ ָּחמָּה ְו ֵ
ׁש ַּמי ָּאַּ .חי ִים ְו ָּ
ׁש ָּלמָּא ַּרבָּא מִן ְ
יְהֵא ְ
יהא שלום רב מן השמים חיים ושובע וישועה ונחמה והצלה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה.
לָּנּו ּו ְלכָּל עַּּמו יִש ְָּראֵל ְו ִאמְרּו ָאמֵן.
לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן.
עושֶּה ׁשָּלום ִבמְרומָּיו .הּוא ב ְַּר ֲחמָּיו י ַּ ֲעשֶּה ׁשָּלום ָּעלֵינּוְ .ועַּל כָּל עַּּמו יִש ְָּראֵל ְו ִאמְרּו ָאמֵן.
קדיש תתקבל:
ׁש ַּמי ָּא ְו ִאמְרּו ָאמֵן.
תִ תְ ַּקבַּל צְלותָּ נָּא ּובָּעּותָּ נָּא עִם צְלותְ הון ּובָּעּותְ הון דְ כָּל בֵית יִש ְָּראֵל קֳדָּ ם אֲבּונָּא ְד ִב ְ
תתקבלנה תפלותינו ובקשותינו עם תפילותיהם ובקשותיהם של כל בית ישראל לפני אבינו שבשמים ואמרו אמן.
ּורפּוָאה ּוגְ ֻּאלָּה ּו ְסלִיחָּה ְו ַּכפ ָָּּרה ו ְֵריוַּח ְו ַּה ָּצלָּה.
שבָּע וִיׁשּועָּה ְונֶּ ָּחמָּה ְוׁשֵיזָּבָּא ְ
ׁש ַּמי ָּאַּ .חי ִים ְו ָּ
ׁש ָּלמָּא ַּרבָּא מִן ְ
יְהֵא ְ
יהא שלום רב מן השמים חיים ושובע וישועה ונחמה והצלה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה.
לָּנּו ּו ְלכָּל עַּּמו יִש ְָּראֵל ְו ִאמְרּו ָאמֵן.
לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן.
קדיש על ישראל:
עַּל יִש ְָּראֵל ְועַּל ַּר ָּבנָּן ְועַּל תַּ ְלמִידֵיהון ְועַּל כָּל תַּ ְלמִידֵ י תַּ ְלמִידֵ יהון.
על ישראל ועל רבותינו ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי תלמידיהם.
ְאורי ְתָּ א קַּדִ ׁשְתָּ א .דִ י בְַאת ְָּרא הָּדֵ ין וְדִ י ְבכָּל ָאתָּ ר וְָאתָּ ר.
דְ ָּע ְסקִין ב ַּ
העוסקים בתורה הקדושה אשר במקום הזה ואשר בכל מקום ומקום.
ְַארעָּא ְו ִאמְרּו ָאמֵן.
ׁש ַּמי ָּא ו ְ
ָּארי ְ
יְהֵא ָּלנָּא ּולְהון ּולְכון ִחנָּא ְו ִח ְסדָּ א ו ְַּר ֲח ֵמי .מִן ֳק ָּדם מ ֵ
יהא לנו ולהם ולכם חן וחסד ורחמים מלפני אלוהינו אדון שמים וארץ ואמרו אמן.

ּורפּוָאה ּוגְ ֻּאלָּה ּו ְסלִיחָּה ְו ַּכפ ָָּּרה ו ְֵריוַּח ְו ַּה ָּצלָּה .לָּנּו ּו ְלכָּל עַּּמו יִש ְָּראֵל
שבָּע וִיׁשּועָּה ְונֶּ ָּחמָּה ְוׁשֵיזָּבָּא ְ
ׁש ַּמי ָּאַּ .חי ִים ְו ָּ
ׁש ָּלמָּא ַּרבָּא מִן ְ
יְהֵא ְ
ְו ִאמְרּו ָאמֵן.
יהא שלום רב מן השמים חיים ושובע וישועה ונחמה והצלה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה .לנו ולכל עמו ישראל
ואמרו אמן.
עושֶּה ׁשָּלום ִבמְרומָּיו .הּוא ב ְַּר ֲחמָּיו י ַּ ֲעשֶּה ׁשָּלום ָּעלֵינּוְ .ועַּל כָּל עַּּמו יִש ְָּראֵל ְו ִאמְרּו ָאמֵן.

יה רבון עלם ר' ישראל נג'ארה
י ָּּה ִרבֹון ָּעלַּם ְו ַּע ְל ַּמי ָּא
ַאנְתְ הּוא ַּמ ְלכָּא ֶּמלְֶּך ַּמ ְל ַּכי ָּא
ְבּור ָּתְך וְתִ ְמ ַּהי ָּא
עֹובָּדֵ י ג ְ
ׁשפַּר קֳדָּ מַּי ְל ַּה ֲח ַּוי ָּא
ְ
ׁש ָּבחִין ֲאסַּדֵ ר ַּצפ ְָּרא ו ְַּר ְמׁשָּא
ְ
לְָּך ֱא ָּלהָּא ַּקדִיׁשָּא ב ְָּרא כָּל נ ַּ ְפׁשָּא
ִירין קַּדִ יׁשִין ּו ְבנ ֵי ֱאנָּׁשָּא
ע ִ
ׁש ַּמי ָּא
חֵיוַּת ב ָָּּרא וְעֹוף ְ
ַּרב ְְרבִין עֹובָּדָּ ְך ְו ַּתקִיפִין
ַּמכִיְך ָּר ַּמי ָּא זַּקִיף ְכפִיפִין
ׁשנ ִין ַא ְלפִין
לּו יְחִי גְבַּר ְ
ׁש ְבנַּי ָּא
ְבּור ָּתְך בְחּו ְ
לָּא י ֵעּול ג ְ
ּורבּותָּא
ֱא ָּלהָּא דִ י לֵיּה יְקָּר ְ
ַאריָּוָּתָּא
פְרֹוק י ַּת ָּענ ְָּך ִמפֻּם ְ
ְו ַּאפֵיק י ַּת ַּע ָּּמְך מִגֹו גָּלּותָּא
ַּעּמְָּך ִדי ְבח ְַּרתְ ִמכָּל ֻּא ַּּמי ָּא
ְל ִמ ְקדָּ ׁשְָּך תּוב ּולְק ֹדֶּ ׁש ֻּקדְ ׁשִין
אֲתַּ ר דִ י בֵיּה יֶּחֱדּון רּוחִין ְונַּ ְפׁשִין
ׁשין
ירין ו ְֲר ֲח ִ
ׁש ִ
וִיזַּּמְרּון לְָּך ִ
ׁשפ ְַּרי ָּא
ׁש ֵלם ק ְַּרתָּ א דְ ֻּ
בִירּו ְ

יה אדון כל העולמים
אתה הוא מלך מלכי המלכים
מעשי גבורותיך ונפלאותיך
נאה לי להביע
שבחים אערוך בוקר וערב
לך אל קדוש בורא כל נפש
מלאכי מרום ובני אדם
חיתו שדי ועוף שמים
גדולים מעשיך ואדירים
משפיל רמים זוקף כפופים
לו יחיה אדם שנים אלפים
לא יספיק לספר גבורותיך
האלוקים שלו יקר וגדולה
פדה את צאנך מפי אריות
והוצא את עמך מתוך הגלות
עמך שבחרת מכל האומות
למקדשך שוב ולקדש קודשים
מקום בו ישמחו כל רוח ונפש
ויזמרו לך שירים ושבחים
בירושלים עיר כלילת יופי

ְהורא ַּמ ַּע ְלי ָּא .ז ְַּרעָּא ַּחי ָּא
ׁש ַּמי ָּא ּו ַּב ְריּות גּופָּא ּונ ָּ
ׁש ַּמי ָּא ִחנָּא ְו ִח ְסדָּא ו ְַּר ֲח ֵמי ְו ַּחי ֵי א ֲִריכֵי ּומְזונֵי ְרוִיחֵי ְו ִסיַּעְתָּ א דִ ְ
פּורקָּן מִן ְ
י ְקּום ְ
ְַארעָּא דְ יִש ְָּראֵל וְדִ י ְב ָּבבֶּל
ֲבּורתָּ א קַּדִ יׁשָּתָּ א דִ י ב ְ
אורי ְתָּ אְ .למ ָָּּרנָּן ו ְַּר ָּבנָּן ח ָּ
וְקַּ י ָּמָּא ז ְַּרעָּא דִ י ָּלא יִפְסוק ְודִי לָּא יִבְטול ִמפִתְ ָּגמֵי ַּ
ׁשי מְתִ יבָּתָּ א ּולְדַּ יָּנֵי דְ ָּבבָּאְ .לכָּל תַּ ְל ִמידֵ יהון ּו ְל ָּכל תַּ ְל ִמידֵ י תַּ ְלמִי ֵדיהון ּו ְלכָּל מַּאן דְ ָּעסְקִ ין
ׁשי ַּג ְלוָּתָּ א ּול ְֵרי ֵ
ל ְֵריׁשֵ י ַּכלָּה ּול ְֵרי ֵ
ׁשנֵיהוןְ .וי ִתְ פ ְָּרקּון ְויִׁשְתֵ זְבּון מִן כָּל עָּקָּא ּומִן
ָארכָּא ִל ְ
ְאורי ְתָּ אַּ .מ ְלכָּא דְ ָּע ְלמָּא יְב ֵָּרְך י ַּתְ הון יַּפִיׁש ַּחי ֵיהון ְוי ַּ ְסגֵא יומֵיהון ְוי ִתֵ ן ְ
ב ַּ
ׁש ַּמי ָּא יְהֵא ְב ַּסעְדְ הון כָּל זְמַּן ְועִדָּ ן .וְנאמַּר ָאמֵן:
ׁשין מ ָָּּרן דִ י ִב ְ
כָּל מַּ ְרעִין בִי ִ
תרגום :יקום פורקן מן השמים ,חן וחסד ורחמים וחיים ארוכים ומזונות רווחים וסיוע מן השמים ,ובריאות הגוף ואור מעולה ,זרע
חי וקיים ,זרע שלא יפסוק ושלא יבטל מדברי תורה .למורינו ורבותינו החבורות הקדושות אשר בארץ ישראל ואשר בבבל,
לראשי כלה ולראשי גלויות ולראשי הישיבות ולדייני השער .לכל תלמידיהם ולכל תלמידי תלמידיהם ,ולכל מי שעוסקים בתורה.
מלך העולם יברך אותם ירבה חייהם ויגדיל ימיהם ויתן אריכות לשנותיהם ,ויושעו וינצלו מכל צרה ומכל חליים רעים .אדוננו
שבשמים יהיה בעזרתם בכל זמן ועת ,ונאמר אמן .הברכה נתקנה בבבל ,לברך את ראשי הגליות וראשי הישיבות וכל לומדי
התורה .נתקנה בלשון ארמית שהייתה הלשון המדוברת ,כדי שיבינוה הכל.

זמר לסעודה ראשונה
ַאתְ ִקינּו סְעּודְ תָּא
שלִימְתָּא
דִ ְמהֵימְנּותָּ א ְ
חֶּדְ וְתָּ א ְד ַּמ ְלכָּא קַּדִ יׁשָּא.
ַאתְ ִקינּו סְעּודְ תָּ א ְד ַּמ ְלכָּא.
דָּ א הִיא סְעּודְ תָּא
דַּ ֲחקַּל ַּתפּוחִין ַּקדִיׁשִין.
ּוזְעֵיר ַאנְפִין ְו ַּע ִתיקָּא קַּדִ יׁשָּא
ָאתַּ י ִן ְל ַּסעָּדָּ ה ַּבהֲדַּ ּה.

התקינו סעודת
האמונה השלמה
חדוות המלך הקדוש.
התקינו סעודת המלך.
זו היא סעודת
שדה תפוחים קדושים.
וקצר אפיים והעתיק הקדוש
באים לסעוד אצלה.

ׁש ָּבחִין
א זַּּמֵר ִב ְ
ְל ֶּמעַּל גֹו פִתְ חִין
דְ ַּב ְחקַּל תַּ פּוחִין
ׁשין
דְ אִנּון ַּקדִי ִ
נְ זַּּמֵן לַּּה ָּהׁשְתָּא
ָּתֹורא חַּדְ תָּא
ְבפ ָּ
ּו ִב ְמנ ְָּרתָּ א ָּטבְתָּ א
דְ נָּה ְָּרה עַּל ֵרישִין
שמָּאלָּא
יְ מִינָּא ּו ְ
ּובֵינַּי ְהּו ַּכלָּה
ְבקִּׁשּוטִין ָאזְלָּה
ּו ָּמנ ִין ּולְבּוׁשִין

אזמר בשבחים
לבוא בפתחים
שבשדה תפוחים
שקדושים הם.
נזמיננה עתה
בשלחן חדש
ובמנורה טובה
המאירה על ראשים.
ימין ושמאל
וביניהם כלה
יוצאת בקשוטים
וכלים ולבושים

יְ ַּחבֵק לַּּה ַּב ְעלַּּה
ּובִיסֹודָּ א דִ י לַּּה
דְ ָּעבֵד נְיָּחָּא לַּּה
יְהֵא כָּתֵ ׁש כְתִ יׁשִין

יחבקנה בעלה
וביסוד אשר לה
הגורם לה נחת
יכתוש כתוש

ְצ ָּוחִין אּוף ָּע ְקתִין
ׁשבִיתִין
ְבטִילִין ּו ְ
ב ְַּרם ַאנְפִין חָּדְ ִתין
ׁשין
וְרּוחִין עִם נ ַּ ְפ ִ
ח דּו ַּסגִי י ֵיתֵ י
ְועַּל חֲדָּ ה תַּ ְרתֵ י
ְהֹורא לַּּה י ַּ ְמטֵי
נ ָּ
ּוב ְִרכָּן דִ נְפִיׁשִין
ׁשבִינִין
ְק ִריבּו ׁשֹו ְ
ֲעבִידּו תִ קּונִין
ְל ַּא ָּפׁשָּה ז ֵינִין
וְנּונ ִין עִם ַּר ְחׁשִין
ׁשמָּתִ ין
ְל ֶּמ ְעבַּד נִ ְ
וְרּוחִין חַּדְ ִתין
בְתַּ ְר ֵתי ּו ְתלָּתִ ין
ׁש ְבׁשִין
ּו ִב ְתלָּתָּ א ִ
ׁש ְבעִין לַּּה
ְו ִעט ְִרין ַּ
ּו ַּמ ְלכָּא דִ ְל ֵעלָּא
דְ י ִתְ ַּעטַּר כֹלָּא
ְבקַּדִ יׁש קַּדִ יׁשִין
ְר ׁשִימִין ּו ְס ִתימִין
ְבגַּּוַּּה כָּל ָּע ְלמִין

צעקות גם צרות
בטילות ושובתות
אך פנים שמחות
ורוחות עם נפשות
שמחה גדולה תבוא
בכפל כפליים
אור לה יגיע
וברכות הרבות
קרבו שושבינים
הכינו קשוטים לכלה
להרבות במיני מזונות
ודגים עם עופות
לרכוש שנשמות
ורוחות חדשות
בשלושים ושתים
ובשלשה שריגים
וכתרים שבעים לה
ומלך העליון
שיתעטר הכל
בקדוש קדושים
חקוקים ונעלמים
בתוכה כל עולמות

יְ

א

ְב

נְ

שְ

שְ

ְל

ְמ

ה
ְל

ב ְַּרם עַּתִ יק יֹומִין
ׁשין
ֲהלָּא ָּבטֵׁש ְבטִי ִ
הֵא ַּר ְעוָּה ַּקּמֵּה
דְ תִ ׁש ְֵרי עַּל ַּעּמֵּה
ׁשמֵּה
דְ י ִתְ ַּענַּג ִל ְ
ׁשין
ְב ִמ ְתקִין ְו ֻּד ְב ִ
סַּדֵ ר לִדְרֹומָּא
ְמנ ְָּרתָּ א דִ ְס ִתימָּא
ׁש ְלחָּן עִם נַּ ְהמָּא
ְו ֻּ
ְבצִפּונָּא ַאדְ ׁשִין
ַּחמ ְָּרא גֹו ָּכסָּא
ּומַּדַּ נ ֵי ָאסָּא
לְָארּוס ַּואְרּוסָּה
לְַאתְ ָּקפָּא ַּח ְלׁשִין
ַּעבֵד לֹון כִתְ ִרין
ִירין
ְב ִמלִין יַּק ִ
ִטּורין
ׁש ְבעִין ע ִ
ְב ִ
ׁשין
דְ עַּל גַּבֵי ַּח ְמ ִ
כִינְתָּ א תִ ְת ַּעטַּר
ׁשית נַּ ְהמֵי ִל ְסטַּר
ְב ִ
ְב ָּווִין תִ ְת ַּקטַּר
ְוז ֵינ ִין ִד ְכנִיׁשִין
ׁשבִיקִין
בִי ִתין ּו ְ
ְמ ַּס ְאבִין דְ דָּ ְחקִין
ֲחבִילִין דִ ְמעִיקִין
ְוכָּל ז ֵינ ִי ח ְַּרׁשִין
ִמ ְבצַּע עַּל ִריפְתָּ א
ְכז ֵיתָּ א ּו ְכבֵיעְתָּא
תְ ֵרין יּודִ ין נ ָּ ְקטָּא
סְתִ ימִין ּופ ְִריׁשִין
ׁשַּח ז ֵיתָּ א דָּ ְכי ָּא
דְ ָּט ְחנִין ֵרי ַּחי ָּא
ְונָּגְדִ ין נ ַּ ְח ַּלי ָּא
ׁשין
ְבגַּּוַּּה ִב ְלחִי ִ
לָּא נֵימָּא ָּרז ִין
ּו ִמלִין דִ גְנ ִיז ִין
דְ לֵיתְ הֹון מִתְ ֲחז ִין
ַא ְעט ָָּּרה ַּכלָּה
ב ְָּרז ִין ִד ְל ֵעלָּא
בְגֹו הַּאי הִלּולָּה
ִירין קַּדִ יׁשִין
דְ ע ִ

אבל עתיק יומין
הלא יבטוש בטוש
יהי רצון מלפניו
שתשרה על עמו
המתענג לשמו
במיני מתיקה ודבש
אערוך בדרום
מנורה הנעלמה
ושלחן עם לחם
בצפון אדשן
ביין תוך כוס
ואגודות הדס
לארוס וארוסה
לחזק חלשים
נכתירם בכתרים
במלים נכבדות
בשבעים עטורים
שעל גבי חמישים
שכינה תתעטר
בשש הלחם לכל צד
בווים תתקשר
וזינים הנכנסים
שובתים ופוסקים
מטמאים הדוחקים
כתות חבלה המצירות
וכל מיני כשפים
לבצוע על הפת
כזית וכביצה
נוקטת שתי יודין
סתומים ומפורשים
שמן זית זך
שטוחנות ריחיים
ומושכים נחלים
בתוכה בלחישה
הלא נאמר רזים
ודברים הגנוזים
שאינם נראים
לעטר כלה
בסודות של מעלה
בתוך הלולה זו
של מלאכים קדושים

ּׁשְך ַּט ָּלא ִעלָָּאה ִמנֵּה ְל ַּמ ָּלי ָּא ֵריׁשֵּה דִ זְעֵיר
ירין סְתִ ימָּא דְכֹלָּא דְ י ִ ְת ְמ ֵ
ִירא דְ כָּל ְט ִמ ִ
ִו יהֵא ַּר ֲעוָּא מִן ֳק ָּדם ַּע ִתיקָּא קַּדִ יׁשָּא דְ כָּל קַּדִ יׁשִין ְטמ ָּ
ִירא ְדכָּל
ַאנְפִין ּו ְל ָּהטִיל ַּב ֲחקַּל ַּתפּוחִין ַּק ִדיׁשִין ִבנְהִירּו דְ ַאנְפִין ִב ְרעּו ּו ְב ֶּח ְדוְתָּ א דְ כֹלָּאְ .וי ִתְ ְמׁשְֵך מִן ֳק ָּדם ַּעתִיקָּא ַּק ִדיׁשָּא דְ כָּל ַּק ִדיׁשִין ְטמ ָּ
ירין סְתִ ימָּא דְכֹלָּא ְרעּותָּ א ו ְַּר ֲחמֵי ִחנָּא ְו ִחסְדָּ א ִבנְהִירּו ִעלָָּאה ב ְִרעּותָּא ְו ֶּח ְדוְתָּ א ָּעלַּי ְועַּל ָּכל ְבנֵי בֵי ִתי ְועַּל ָּכל ַּהנ ִ ְלוִים ֵאלַּי ְועַּל כָּל
ְט ִמ ִ
ְבנֵי יִש ְָּראֵל ַּעּמֵּה ,וִיפ ְְר ִקנָּן ִמכָּל ָּעקְתִ ין בִיׁשִין דְ י ֵיתֹון ְל ַּע ְלמָּאְ .ויַּזְמִין ְוי ִתְ יְהֵב ָּלנָּא מְזֹונָּא ּופ ְַּרנַּסְתָּ א ָּטבְתָּ א ִמ ַּּמזָּלָּא דְ כָּל מְזֹונ ֵי בֵּה ַּת ְלי ָּא.
שז ְ ִבנָּן ֵמעֵינָּא בִיׁשָּא ּו ֵמח ְַּרבָּא ְד ַּמ ְל ַּאְך ַּה ָּּמוֶּת ּו ִמ ִדינָּּה ׁשֶּל גֵי ִהנ ָּםְ ,וי ֵי ֵתי ָּלנָּא ּו ְלכָּל נַּ ְפׁשָּתָּ נָּא ִחנָּא ְו ִחסְדָּ א ְו ַּחי ֵי א ֲִריכֵי ּומְזֹונ ֵי ְרוִיחֵי ו ְַּר ֲחמֵי
וִי ֵ
מִן קֳדָּ מֵּהָ .אמֵן כֵן יְהִי ָּרצֹוןָ ,אמֵן וְָאמֵן.
תרגום:

ויהי רצון מלפני העתיק קדוש-כל-קדושים טמיר-כל-טמירים הסתום והנעלם מכל ,שיתמשך טל עליון ממנו למלא ראשו של קצר
אפיים ולהטיל בשדה תפוחים קדושים במאור פנים ברצון ובחדוות הכל .ויימשך מלפני העתיק קדוש-כל-קדושים טמיר-כל-
טמירים הסתום והנעלם מכל ,רצון ורחמים חן וחסד באור עליון ברצון וחדוה עלי ועל כל בני ביתי ועל כל הנלוים אלי ועל כל בני
ישראל עמו ,ויגאלנו מכל צרות רעות הבאות לעולם .ויזמין ,ויינתן לנו מזון ופרנסה טובה מן המזל שבו כל המזונות תלויים,
ויצילנו מעין הרע ומחרבו של מלאך-המות ומדינה של גיהנם ,ויבוא לנו ולכל נפשותינו חן וחסד וחיים ארוכים ומזונות ברוחה
ורחמים מלפניו .אמן כן יהי רצון .אמן ואמן.
זמר לסעודה שניה

א

נְ

יְ

יְ

ְצ

ח

ק

ְל

ְו

ַאתְ ִקינּו סְעּודְ תָּא
ׁשלִימְתָּא
דִ ְמהֵימְנּותָּ א ְ
חֶּדְ וְתָּ א ְד ַּמ ְלכָּא ַּקדִיׁשָּא.
ַאתְ ִקינּו סְעּודְ תָּ א ְד ַּמ ְלכָּא.
דָּ א הִיא סְעּודְ תָּא
דְ ַּע ִתיקָּא ַּקדִיׁשָּא.
ּוזְעֵיר ַאנְפִין
ׁשין
ְו ֲחקַּל ַּתפּוחִין ַּקדִי ִ
ָאתַּ י ִן ְל ַּסעָּדָּ ה ַּבהֲדֵ ּה.
סַּדֵ ר ִלסְעּודְתָּ א
ׁשבְתָּא
ְב ַּצפ ְָּרא דְ ַּ
וְַאז ְ ִמין בַּּה ָּהׁשְתָּא
עֲתִ יקָּא קַּדִ יׁשָּא
הֹורּה יִׁש ְֵרי בַּּה
ֵ
ְבקִדּוׁשָּא ַּרבָּה
ּו ֵמ ַּחמ ְָּרא ָּטבָּא
דְ בֵּה תֶּ חְדֵ י נַּ ְפׁשָּא
שפ ְֵרּה
ׁשדַּ ר לָּן ֻּ
ַּ
ְונֶּ ְחז ֵי בִיק ֵָּרּה
ְוי ַּ ְחוֵי לָּן סִתְ ֵרּה
דְ ִמ ְתמָּר ִב ְלחִיׁשָּה
גַּלֵי לָּן ַּט ְע ַּמי
ִתְריסַּר נַּ ְהמֵי
דְ ב ֵ
ׁשמֵּה
דְ אִנּון ָאת ִב ְ
ְכפִילָּה ּו ְקלִיׁשָּא
רֹורא דִ ְלעֵילָּא
ָּ
דְ בֵה ַּחי ֵי כׂלָּא
ְוי ִתְ ַּרבֵי חֵילָּא
וְתִ סַּק עַּד ֵריׁשָּא
דּו ַּחצְדֵ י ַּח ְקלָּא
בְדִבּור ּו ְב ָּקלָּא
ּו ַּמלְלּו ִמלָּה
מְתִ יקָּא כְדֻּ ְבׁשָּא
דָּ ם ִרבֹון ָּע ְלמִין
ְב ִמלִין ְס ִתימִין
תְ גַּלון פִתְ גָּ ִמין
וְתֵ ימְרּון חִדוׁשָּא
ָּתֹורא
ַּעטֵר פ ָּ
ִירא
ב ְָּרז ָּא יַּק ָּ
ִירא
ֲעמִיקָּא ּו ְטמ ָּ
ׁשא
ְולָּאו ִמלְתָּ א ָא ְו ָּ
ִאלֵין ִמ ַּלי ָּא

התקינו סעודת
האמונה השלימה
חדות המלך הקדוש.
התקינו סעודת המלך.
זו היא סעודת
העתיק הקדוש.
וקצר אפיים
ושדה תפוחים קדושים
באים לסעוד אצלו.
אערוך הסעודה
בבוקר השבת
ואזמין בה עתה
את העתיק הקדוש
אורו ישרה בה
בקידוש הגדול
ומן היין הטוב
שתשמח בו הנפש
ישלח לנו את יופיו
ונחזה בכבודו
ויראנו סודו
הנאמר בלחישה
יגלה לנו הטעמים
שבשתים עשרה חלות
שהינם אות בשמו
כפולה וקלושה
צרור של מעלה
שבו חיי הכל
ויתרבה החיל
ותעלה עד הראש
שמחו קוצרי שדה
בדיבור ובקול
ומללו מלה
מתוקה כדבש
לפני רבון עולמים
במלים נעלמות
תגלו דברים
ותאמרו חידושי תורה
לעטר השלחן
בסוד יקר
עמוק וטמיר
ולא דבר פרסום
ואלה הדברים

י ְהֹון ל ְִרקִי ַּעי ָּא
ש ַּמי ָּא
חֲדְ תִין ּו ְ
ש ְמשָּא
ְבכֵן הַּהּוא ִ
ְר בּו י ַּתִ יר י ַּ ְסגֵי
ְלעֵילָּא מִן דַּ ְרגֵּה
ְויִסַּב בַּת זּוגֵּה
דְ ָּהוַּת פ ְִריׁשָּא
י ְ דַּ י ַא ְסחֵי ֲאנָּא
ְלגַּבֵי חַּד ָּמנָּא
חֹורנָּא
ְל ִסט ְָּרא ָּ
ׁשׁשָּא
דְ לֵית בֵּה ְמ ָּ
א זַּּמֵן בִתְ לָּתָּא
ְב ָּכסָּא דְ ב ְִרכְתָּא
ְל ִעלַּת ִעלָּתָּא
עֲתִ יקָּא קַּדִ יׁשָּא

יהיו לרקיעים
ושמים חדשים
אזי אותו שמש
שמן המשחה עוד ירבה
למעלה מדרגתו
ויקח בת זוגו
שהיתה פרושה
אני ארחץ ידי
אצל כלי אחד
לצד האחר
שאין בו ממש
אזמן בשלושה
בכוס של ברכה
לעילת העילות
העתיק הקדוש

זמר לסעודה שלישית
ַאתְ ִקינּו סְעּודְ תָּא
ׁשלִימְתָּא
דִ ְמהֵימְנּותָּ א ְ
ֶּחדְ וְתָּ א ְד ַּמ ְלכָּא ַּקדִיׁשָּא.
ַאתְ ִקינּו סְעּודְ תָּ א ְד ַּמ ְלכָּא
דָּ א הִיא סְעּודְ תָּא
דִ זְעֵיר ַאנְפִין.
ְו ַּע ִתיקָּא ַּקדִיׁשָּא
ׁשין
ַּו ֲחקַּל ַּתפּוחִין ַּקדִי ִ
ָאתַּ י ִן ְל ַּסעָּדָּ ה ַּבהֲדֵ ּה.
ְבנֵי הֵי ְכלָּא
דְ ַּכסִיפִין
ְל ֶּמ ְחז ֵי ז ִיו
זְעֵיר ַאנְפִין
י ְ הֹון ָּהכָּא
ְבהַּאי תַּ כָּא
דְ בֵּה ַּמ ְלכָּא
ְבגִלּופִין
ְצ בּו ַּלחְדָּא
ְבהַּאי ַּועְדָּא
ִירין
בְגֹו ע ִ
ְוכָּל ַּג ְדפִין
ח דּו ָּהׁשְתָּא
ׁשעְתָּא
ְבהַּאי ָּ
דְ בֵּה ַּר ְעוָּא
ְולֵית ז ַּ ְעפִין
ְק ִריבּו לִי
חֲזֹו חֵילִי
דְ לֵית ִדינ ִין
דְ תַּ קִיפִין
ְל בַּר נָּ ְטלִין
ְולָּא ַּעלִין
ֲהנֵי ַּכ ְלבִין
דְ ַּחצִיפִין

התקינו סעודת
האמונה השלימה
חדות המלך הקדוש.
התקינו סעודת המלך.
זו היא סעודת
קצר אפיים.
והעתיק הקדוש
ושדה תפוחים קדושים
באים לסעוד אצלו.
בני היכל
הנכספים
לראות בזיו
קצר אפיים
יהיו נא כאן
בזה השלחן
שבו מלך
בגלופים
רצו מאד
בזה הויעוד
בתוך עדת מלאכים
וכל כנפיים
שמחו עתה
בזו השעה
שבה רצון
ואין זעף
קרבו אלי
ראו כוחי
שאין דינים
התקיפים
לחוץ נוסעים
ולפנים אין באים
אותם כלבים
החצופים

ְו

ְר

יְ

א

הָּא ַאזְמִין
עֲתִ יק יֹומִין
ְל ִמ ְצחֵּה עַּד
י ְהֹון ָּח ְלפִין
עּו ִדי לֵּה
דְ גַּלֵי ֵלּה
ְל ַּב ָּטלָּה
ְלכָּל ְקלִיפִין
ׁשּוֵי לֹון
ַּ
ְבנֻּ ְקבְהֹון
ְוי ִ ַּטמְרּון
בְגֹו ֵכפִין
ֵרי ָּהׁשְתָּא
ְב ִמנְחֲתָּא
ְב ֶּח ְדוְתָּא
דִ זְעֵיר ַאנְפִין

והנה אזמין
עתיק ימים
את מצחו ,עד
יהיו חולפים
רצון שלו
שגילהו
לבטל
כל קליפות
יתן אותם
בנקרתם
וייטמנו
בתוך סלעים
כי כך עתה
בשעת מנחה
בחדוותו
של קצר אפיים

ׁשלִימּו סְעּודָּ ֵתי ִד ְמהֵימְנּותָּא
ַּא ְ

השלימו את סעודות האמונה

ׁשלִמּו סְעּודְ תָּ א דָּא
ַּא ְ
ׁשלִימְתָּא
דִ ְמהֵימְנּותָּ א ְ
דְ ז ְַּרעָּא קַּדִ יׁשָּא ְדיִש ְָּראֵל

השלימו סעודה זו
של האמונה השלימה
של זרע קודש ישראל.

