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שירון לשמחת תורה
• אבינו מלכנו פתח שערי שמיים לתפילותינו.

• אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב.
• אדיר כבודו הוד והדר.

• אהבת עולם תביא להם.
• אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה.

• אחינו כל בית ישראל.

• אחת שאלתי מאת ה'.
• איזה טוב ה'.

• מפי א-ל.
• אין שום ייאוש.

• איש את רעהו יעזורו.
• אל תירא ישראל.

• אלה חמדה ליבי וחוסה נא ואל נא תתעלם.
• א-לי אתה ואודך.

• אם אין אני לי מי לי.
• אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל.

• אמת אתה הוא ראשון.
• אמת כי אתה הוא יוצרם.

• אנא עבדא דקודשא בריך הוא.
• אנחנו מאמינים בני מאמינים.

• ארוממך ה' כי דיליתני.
• אשורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה זכה וברה.

• אשירה לה' בחיי, אזמרה לא-לוהי בעודי.
• אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה.

• אשרי העם שככה לו.
• אשרי מי שעמלו בתורה.

• אשריכם תלמידי חכמים.
• אתה בחרתנו מכל העמים.

• אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד.
• בגלל אבות תושיע בנים.

• בזכות יוסף הצדיק, אפרים ומנשה, ימלא 
משאלותינו לטובה.

• ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה.
• ברוך א-להינו שבראנו לכבודו.

• ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו.
• ברכינו ה' א-להינו וברך את שנתנו.

• דוד מלך ישראל, חי וקיים. 
• ה' מלך, ה' מלך, ה' ימלוך לעולם ועד.

• האדרת והאמונה לחי עולמים.
• הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נדחינו.

• הוא יפתח לבנו בתורתו.
• הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו.
• הושיע את עמך וברך את נחלתך.

• הטוב, כי לא כלו רחמיך.
• הכל יודוך והכל ישבחוך .

• הללויה הללו עבדי ה'.
• הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב.

• השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם.
• התנערי מעפר קומי.

• ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו.
• ואנחנו כורעים ומשתחוים ומודים.
• ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך.

• ובא לציון גואל.
• ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים.

• ובכן צדיקים יראו וישמחו.
• והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך.

• והביאותים אל הר קדשי.
• והיה כעץ שתול על פלגי מים.

• והיו למשיסה שוסייך.
• וטהר ליבנו לעבדך באמת.

• וידע כל פעול כי אתה פעלתו.
• וייתן לך א-להים מטל השמים.

• וכולם מקבלים עליהם.
• וכל אשר יעשה יצליח.

• ולירושלים עירך ברחמים תשוב.
• ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, ויוותר יעקב לבדו.

• ועל ידי זה יושפע שפע רב.
• ועתה בנים שירו למלך.

• ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה.
• ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה.

• וקווי ה' יחליפו כוח.
• וקרב פזורינו מבין הגויים ונפוצותינו כנס.

• ושמחת בחגיך והיית אך שמח.
• ותגביה קרננו למעלה.

• ותן בנו יצר טוב לעבדך באמת.
• זכרני נא וחזקני נא.

• חביבי יה חביבי.
• חסד ואמת נפגשו.
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• טוב להודות לה'.
• טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף.

• יבנה המקדש.
• יברכך ה' מציון וראה בטוב ירושלים.

• יגל יעקב ישמח ישראל.
• יהי החודש הזה כנבואת אבי חוזה.

• יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם.
• יום שמחה לישראל.

• יחד יחד.
• ייבנה המקדש.

• ימים על ימי מלך תוסיף.
• יערב נא שיחי עליך כי נפשי תערוג אליך.

• ירושלים אורו של עולם.
• ישמח חתני.

• ישמחו השמים ותגל הארץ.
• ישראל בטח בה'. עזרם ומגינם הוא.

• כאייל תערוג על אפיקי מים.
• כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך.

• כי אתה הוא מלך מלכי המלכים.
• כי הרבית טובות אלי.

• כי לא יטוש ה' עמו.
• כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים.

• כי נחם ה' ציון.
• לב טהור ברא לי א-להים.

• לבי ובשרי ירננו.
• לבנימין אמר.

• לך אתן את הארץ הזאת.
• לכבוד חמדת לבבי.

• למען אחי ורעיי.

• לשנה הבאה בירושלים הבנויה.
• מה אהבתי תורתך.
• מה אשיב להשם.

• מהרה ה' א-להינו יישמע בהרי יהודה.
• מזמור לדוד הבו לה' בני אלים.

• מי ייתן לי אבר כיונה.
• מי שמאמין לא מפחד.
• ממקומך מלכנו תופיע.

• מפי א-ל מפי א-ל יבורך כל ישראל.
• מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד.

• מקימי מעפר דל.
• מראה כהן.

• משה אמת ותורתו אמת.
• נגיל ונשיש בזאת התורה.

• נגילה הללויה נגילה.
• נורא במרום אדיר.

• נעלה לבית המקדש, ברננה נעלה.
• סימן טוב ומזל טוב יהא לנו.

• עבדו את ה' בשמחה, בואו לפניו ברננה.
• עוד אבינו חי.

• עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים.
• עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון.

• עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל.
• עורה כבודי, עורה הנבל וכינור אעירה שחר.

• עושה שלום במרומיו.
• עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.

• עם ישראל חי.
• ענווים, הגיע זמן גאולתכם.

• עת דודים כלה.

• פיה פתחה בחוכמה.
• פתח שערי שמים לתפילתנו.
• פתחו שערים ויבוא גוי צדיק.

• צווה ישועות יעקב.
• צמאה נפשי.

• רבי נחמן מאומן.
• ריבון העולמים, ידעתי כי הנני בידך, כחומר ביד 

היוצר.
• שאו שערים ראשיכם.
• שבחי ירושלים את ה'.

• שומר ישראל שמור שארית ישראל.
• שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה.

• שיר המעלות אשא עיניי אל ההרים.
• שישו את ירושלים.

• שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה.
• שלום לבן דודי.

• שמח תשמח רעים האהובים.

• שמחה לארצך וששון לעירך.
• שמחם בבניין שלם
• שמחנו ה' אלוקינו.

• תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך.
• תורת אמת נתן לנו.

• תורת ה' תמימה.


