שר ְב ֵׁה ָּמהַ .ר ִבי
ש ָּנה לְ ַמ ְע ַ
שנָּה ל ְַמלָּכִ ים ְול ְָּרגָּלִ יםְ .באֶ ָּחד בֶ אֱ לּול ר ֹאש ַה ָּ
יסן ר ֹאש ַה ָּ
שנִ ים ֵׁהםְ .באֶ ָּחד ְבנִ ָּ
אשי ָּ
אַ ְרבָּ עָּ ה ָּר ֵׁ
ַּיֹובלֹות ,לַנְ ִטיעָּ ה ְו ַלי ְָּרקֹות.
ַש ִמ ִטין ְול ְ
ַשנִ ים ְול ְ
שנָּה ל ָּ
אֹומ ִריםְ ,באֶ ָּחד ְב ִת ְש ֵׁריְ .באֶ ָּחד ְב ִת ְש ֵׁרי ר ֹאש ַה ָּ
ְ
אֶ לְ עָּ ָּזר ו ְַר ִבי ִש ְמעֹון
שר בֹו:
שה עָּ ָּ
אֹומ ִרים ,בַ חֲ ִמ ָּ
ְ
ש ַמאי .בֵׁ ית ִהלֵׁל
שנָּה ָּל ִאי ָּלן ,כְ ִד ְב ֵׁרי בֵׁ ית ַ
ְבאֶ ָּחד ִב ְשבָּ ט ,ר ֹאש ַה ָּ

•
•
•

בֹורא ְפ ִרי ַהגָּ פֶ ן
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָּהעֹו ָּלםֵ ,
בָּ רּוְך ַא ָּתה ְי ָּי אֱ ֵ

ש ֶהחֱ יָּנּו ו ְִקיְ ָּמנּו ו ְִהגִ יעָּ נּו ַל ְז ַמן ַהזֶ ה
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ַהעֹו ָּלם ֶ
בָּ רּוְך ַא ָּתה ְי ָּי אֱ ֵ

בֹורא ְפ ִרי ָּהעֵ ץ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָּהעֹו ָּלם ֵ
בָּ רּוְך ַא ָּתה ְי ָּי אֱ ֵ

ּושע ָּ ֶֹ֔רה וְגֶ ִ֥ פֶ ן
ּותהֹ ֶ֔מֹ ת יֹ ְצ ִ ִ֥אים בַ ִב ְק ָּ ָ֖עה ּובָּ ָּ ִֽהר׃ ֶ ֶ֤א ֶרץ ִח ָּט ֙ה ְ
עיָּנֹת֙ ְ
טֹובה אִֶּ֚ ֶרץ נַ ָ֣חֲ לֵׁי ֶָּ֔מיִם ֲ
ָּ ָ֑
ל־א ֶרץ
ֹלהיָך ְמ ִ ִֽביאֲ ָךָ֖ אֶ ֶ ָ֣
ִּ֚ ִכי יְהוָּ ָ֣ה אֱ ֶֶ֔
ָ֣יה בַ ְר ֶ֔ ֶזל
שר אֲ בָּ נֶ ָּ
א־ת ְח ַ ִ֥סר ָֹ֖כל ָּ ָ֑בּה אִֶּ֚ ֶרץ אֲ ֶ ָ֣
ל־בּה ֶֶ֔ל ֶחם ִֽל ֹ ֶ
ּוד ָּ ִֽבש׃ אֶֶ֗ ֶרץ אֲ ֶֶׁ֨שר ֶ֤ל ֹא ְב ִמ ְס ֵׁכנֻת֙ ִֽת ֹא ַכ ָּ ָ֣
ש ֶמן ְ
ּותאֵׁ נָּ ָ֖ה ו ְִר ָ֑מֹון ֶ ִֽא ֶרץ־זֵׁ ִ֥ית ֶ ָ֖
ְ
ן־לְך׃
ִֽת ָּ ִֽ
שר ָּנ ַ
ל־ה ָּ ִ֥א ֶרץ ַהטֹ ָּ ָ֖בה אֲ ֶ ִ֥
ָּ
ֹלהיָך עַ
ת אֶ ת־יְהוָּ ָ֣ה אֱ ֶֶ֔
ּוב ַרכְ ָּ ֙
ְש ָּ ָ֑ב ְע ָּת ֵׁ ִֽ
ת ו ָּ
שת׃ וְאָּ כַלְ ָּ ָ֖
יה ַת ְח ִֹ֥צב נְ ִֽחֹ ֶ
ּומהֲ ָּר ֶ ָ֖ר ָּ
ֵׁ

כִ י ָּתבֹאּו אֶ ל ָּהאָּ ֶרץ
ּונְ ַט ְע ֶתם כָּל עֵׁ ץ ְת ִחלָּה
ָּתן ָּהעֵׁ ץ ִפ ְריֹו
ְונ ַ
ְהאָּ ֶרץ יְבּולָּה
ו ָּ
עֵׁ ת לִ נְ טֹ עַ ִאילָּנֹות
עֵׁ ת לִ נְ טֹ עַ ִאילָּנֹות
עֵׁ ת לִ נְ טֹ עַ וְלִ ְבנֹות
ִיש ְב ֶתם ִאיש ַת ַחת ג ְַפנֹו
ו ַ
ְת ַחת ְתאֵׁ נָּתֹו
ו ַ
שתּול
ִיתם כְ עֵׁ ץ ָּ
ו ְִהי ֶ
עַ ל-פַ לְ גֵׁיָּ -מיִם
עֵׁ ת לִ נְ טֹ עַ ִאילָּנֹות
עֵׁ ת לִ נְ טֹ עַ ִאילָּנֹות
עֵׁ ת לִ נְ טֹ עַ וְלִ ְבנֹות
יתם ָּח ְרבֹות עֹולָּם
ּובנִ ֶ
ְ
קֹוממּו
ש ְֹממֹות ְת ְ
ִיתם עַ ל-אַ ְד ַמ ְתכֶם
ו ְִחי ֶ
ָּלבֶ ַטח ּולְ עֹולָּם
עֵׁ ת לִ נְ טֹ עַ ִאילָּנֹות
עֵׁ ת לִ נְ טֹ עַ ִאילָּנֹות
עֵׁ ת לִ נְ טֹ עַ וְלִ ְבנֹות

ֶשםָּ ,חלַף ָּהלְַך לֹוַ .הנִ צָּ נִ ים נִ ְראּו בָּ אָּ ֶרץ ,עֵׁ ת ַהז ִָּמיר ִהגִ יעַ ; וְקֹול ַהתֹור ,נִ ְש ַמע ְבאַ ְרצֵׁ נּוַ .ה ְתאֵׁ נָּה
כִ יִ -הנֵׁה ַה ְס ָּתו ,עָּ בָּ ר; ַהג ֶ
קּומי לכי (לְָּך) ַר ְעי ִָּתי יָּפָּ ִתיּ ,ולְ כִ י-לְָּך
ִ
יח;
ְהגְ פָּ נִ ים ְס ָּמדַ ר נ ְָּתנּו ֵׁר ַ
ֶיה ,ו ַ
ָּחנְ ָּטה פַ ג ָּ

בֹורא ְפ ִרי ַהגָּ פֶ ן
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָּהעֹו ָּלםֵ ,
בָּ רּוְך ַא ָּתה ְי ָּי אֱ ֵ

בֹורא ְפ ִרי ָּהעֵ ץ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָּהעֹו ָּלם ֵ
בָּ רּוְך ַא ָּתה ְי ָּי אֱ ֵ

ּופ ִרי ְב ֶה ְמ ֶתָךְ --שגַר אֲ לָּפֶ יָך ,וְעַ ְש ְתרֹות צ ֹאנֶָך.
ּופ ִרי אַ ְד ָּמ ְתָךְ ,
שדֶ ה .בָּ רּוְך ְפ ִריִ -ב ְטנְ ָך ְ
בָּ רּוְך אַ ָּתה ,בָּ ִעיר; ּובָּ רּוְך אַ ָּתה ,בַ ָּ
אתָך.
ּומ ְשאַ ְר ֶתָך .בָּ רּוְך אַ ָּתהְ ,בבֹאֶ ָך; ּובָּ רּוְך אַ ָּתהְ ,בצֵׁ ֶ
בָּ רּוְך ַטנְ אֲ ָךִ ,

כשאמא באה הנה יפה וצעירה
אז אבא על גבעה בנה לה בית
חלפו האביבים ,חצי מאה עברה
ותלתלים הפכו שיבה בינתיים
אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה
אותה הדומייה וגם אותה התפאורה
חורשת האקליפטוס
הגשר הסירה
וריח המלוח על המים
מעבר לירדן רעמו התותחים
והשלום חזר בסוף הקיץ
וכל התינוקות היו לאנשים
ושוב על הגבעה הקימו בית
אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה
אותה הדומייה וגם אותה התפאורה
חורשת האקליפטוס
הגשר הסירה
וריח המלוח על המים

בֹורא ְפ ִרי ַהגָּ פֶ ן
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָּהעֹו ָּלםֵ ,
בָּ רּוְך ַא ָּתה ְי ָּי אֱ ֵ

בֹורא ְפ ִרי ָּהעֵ ץ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָּהעֹו ָּלם ֵ
בָּ רּוְך ַא ָּתה ְי ָּי אֱ ֵ

בֹורא ְפ ִרי ָּהאֲ ָּד ָּמה
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָּהעֹו ָּלם ֵ
בָּ רּוְך ַא ָּתה ְי ָּי אֱ ֵ

ָּהם
ֹאמר ל ֶ
ֹלהים ,וַּי ֶ
ֹלהים בָּ ָּרא אֹתֹוָּ :זכָּר ּונְ ֵׁקבָּ ה ,בָּ ָּרא אֹ ָּתםַ .ויְבָּ ֶרְך אֹ ָּתם ,אֱ ִ
ֹלהים אֶ תָּ -האָּ דָּ ם ְבצַ לְ מֹוְ ,בצֶ לֶם אֱ ִ
וַּיִ ְב ָּרא אֱ ִ
ֹאמר
שת עַ לָּ -האָּ ֶרץ .וַּי ֶ
ֹמ ֶ
ּוב ָּכלַ -חּיָּהָּ ,הר ֶ
ש ַמיִםְ ,
ּובעֹוף ַה ָּ
ּומלְ אּו אֶ תָּ -האָּ ֶרץ ,וְכִ ְבשֻ ָּה; ְּורדּו ִב ְדגַת ַהּיָּםְ ,
ֹלהים ְפרּו ְּורבּו ִ
אֱ ִ
שר-בֹו ְפ ִרי-עֵׁ ץ ,ז ֵֹׁרעַ ז ַָּרע:
שר עַ לְ -פנֵׁי כָּלָּ -האָּ ֶרץ ,וְאֶ תָּ -כלָּ -העֵׁ ץ אֲ ֶ
שב ז ֵֹׁרעַ ז ֶַרע אֲ ֶ
ָּת ִתי ָּלכֶם אֶ ת-כָּל-עֵׁ ֶ
ֹלהיםִ ,הנֵׁה נ ַ
אֱ ִ
שר-בֹו נֶפֶ ש ַחּיָּה ,אֶ ת-כָּל-י ֶֶרק
רֹומש עַ לָּ -האָּ ֶרץ ,אֲ ֶ
ֵׁ
ש ַמיִם ּולְ כֹל
ָּלכֶם י ְִהיֶה ,לְ אָּ כְ לָּהּ .ולְ כָּלַ -חּיַת ָּהאָּ ֶרץ ּולְ כָּל-עֹוף ַה ָּ
ֹקר ,יֹום ַה ִש ִשי.
שה ,ו ְִהנֵׁה-טֹוב ְמאֹ ד; ַוי ְִהי-עֶ ֶרב ַוי ְִהי-ב ֶ
שר עָּ ָּ
ֹלהים אֶ ת-כָּל-אֲ ֶ
שב ,לְ אָּ כְ לָּה; ַוי ְִהי-כֵׁןַ .וּי ְַרא אֱ ִ
עֵׁ ֶ

ַת ָּמר י ְִפ ָּרח
צַ ִדיק כ ָּ
ִשגֶה
כְ אֶ ֶרז בַ לְ בָּ נֹון י ְ
ְשתּולִ ים ְבבֵׁ ית אֲ ֹדנָּי
ֹלהינּו י ְַפ ִריחּו
ְב ַח ְצרֹות אֱ ֵׁ
שיבָּ ה
עֹוד יְנּובּון ְב ֵׁ
ענַנִ ים י ְִהיּו
שנִ ים ו ְַר ֲ
ְד ֵׁ
ָּשר אֲ ֹדנָּי
לְ ַהגִ יד כִ י-י ָּ
ָּתה בֹו
צּורי וְל ֹא-עַ ְול ָּ
ִ

ל ֹא עָּ לֶיָך ַה ְמ ָּלאכָּה לִ גְ מֹור
חֹורין לִ בָּ ֵׁטל ִמ ֶמנָּה
וְל ֹא אַ ָּתה בֶ ן ִ

שלג על עירי ,כל הלילה נח
אל ארצות החום אהובי הלך
שלג על עירי ,והלילה קר
מארצות החום לי יביא תמר
שלג על עירי ,והלילה הקר
מארצות החום לי יביא תמר
דבש התאנה ,מתק החרוב
ואורחת גמלים עמוסי כל טוב
הנה שוב ישוב ,שמש לבבי
ומשם תפוח זהב יביא
הנה שוב ישוב ,שמש לבבי
ומשם תפוח זהב יביא
שלג על עירי ,נח כמו טלית
מארצות החום ,מה הבאת לי?
שלג על עירי ,שלג על פני
ובתוך הפרי כל געגועי
שלג על עירי ,שלג על פני
ובתוך הפרי כל געגועי

בֹורא ְפ ִרי ַהגָּ פֶ ן
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָּהעֹו ָּלםֵ ,
בָּ רּוְך ַא ָּתה ְי ָּי אֱ ֵ

ירּושלַ יִ ם!
ָּ
שנָּה ַהבָּ ָּאה ִב
לְ ָּ

