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ַניִ         ם ׁשְ
ֵהם               ׁשֶ
 דֶאחָ                

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ִרי'ן ִאְרּגוּ ת הֹוָצאַ    'םעֹולָ ת ּבְ
0527661162  
0795688192  

  א"התשפ, רִאיָּ  חֶֹדשׁ , הִראׁשֹונָ ה ַמֲהדּורָ 
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  י ָהָאֶרץְּבַרֲחבֵ ' םעֹולָ ת ְּבִרי' ירֵ ת ְּספְ ֲהָפצַ ת נְקּודֹו
  

  :תַאְרִציה ֲהָפצָ 
 0528683559 ,0504122390 ,0545424498  

  
 0583272070 0544868812, 0526062609 :אשדוד

 יד אליהו 0508743073, 0527661162 :תל אביב
 כפר שלם, 0547607118, 0503091030
 0583293332 תל כביר 0545905952, 0526926662

 0523235040 :רמת גן 0548451505 דיזינגוף
 0527698522, 0504119180 :בני ברק 0543052028
 0527130050 0527609576 :ירושלים 0533100643

 0533104927, 0533147431 ,0527119090 :חולון
 0526736537 0538267213, 0508510663 :נתניה
, 0548598852, 0586007019, 0526501123 :חדרה

 0528760777: אזור חדרה 0548488644 0525969526
 0534300904, 0527334140, 0508571125 :םיגבעתי
 0506311559: חיפה והקריות 0526764048 :חיפה

 :תקוה פתח 0543289731 :שומרון 0524594899 :ערד
 :ראשון לציון 0525933847 0524701719
 :ת שלוםיקר 0548432037 0522997740
: קרית ספר 0504124998: קרית אתא 0543454026
: אלעד 0583293332 :אור יהודה 0527130674
, 0583274164, 0583229308: בת ים 0528624262
: בית שאן והסביבה, בקעת הירדן 0504264451
 0583245227: רכסים 0509036663, 0533343548

 0527132451: אשקלון 0539740727: אור עקיבא
: יפו 0548463014: כפר סבא 0527108794
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: טבריה 0502047486: צפת 0527132183
: בית שמש ,0559905780: באר שבע 0534167708
0548444288 ,0556772201  

  
, 0523777290: רוסית: ברית עולם בשפות שונות

0526501123   
  0523145665: ספרדית, 0527661162: אנגלית

Brit Olam in:  
Russian:  0523777290 ,0526501123  

English: 00-972527661162, 00-972-503457777, 
New-york: +19174458900, +19179351230  

Spanish: 00-972-523145665 
  

  ניתן לפנות לשאלות בנוגע לענייני תיקוני עוונות :
0523145665 ,0527661162  

 
רבים מתקנים ומזכים יהודים רבים לתקן ולהנצל משנים 

היו !! אל תפספסו. גלגולים ויסורים קשים, רבות בכף הקלע
בזיכוי הרבים הנרחב ' ברית עולם'שותפים בתרומה לארגון 

, עצום בארץ ובעולם של ספרי תיקונים לגברים ונשיםוה
, ועד תיקון לשון הרע, החל מתיקוני הברית השייכים בנשים

, גאוה, אי כיבוד הורים, גילוח בתער, קעקוע, גויה, הפלה
רבינו יוסף , יהודה פתיה‘ ר, ש"הרש, י"בדרכם של האר

 ניתן להקדיש! הצלתם יהודים  ?תרמתם ! זכרו . חיים
  . נ“רפואה ולע, להצלחה

  
  0524701719, 0527661162: לפעילויות הארגוןתרומה 
 התיקונים ספריקבלת ל:britolam100@gmail.com  
 ברית עולם’ויתר ספרי ארגון  להפצת ספרי התיקונים ‘

 טלגרם\קבוצת וואטסאפי הצטרפות ל“או ע\ו בהודעה
 0508743073: שלחו הודעה' ברית עולם' עולמית של ארגון
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 לשמיעת שיעורי הדרכה בנושא  פון יחודי ועולמיקו טל
שיעורי , אמונה, הלכות, צניעות, עינים, שמירת ברית קודש

יהדות או , מוסר, תורת הסוד, א"הרב יוסף שני שליט
, רייקי, קטורת בכור, שדים, האיסור בתקשור(מיסטיקה 

מצוה גדולה לזכות . 0795688192: חייגו). סיאנסים ועוד
אם חסום . ר את המספר לכמה שיותר אנשיםיהודים ולהעבי

 . בקשו אישור ִמָוַעד ַהַּכְׁשרּות לעינייני תקשורת
 נשמח לשמוע על תיקונים שעשיתם , ליעוץ והדרכה בטלפון

 לקיום תיקון, באזורך מפיצה \להיות מפיץ , בהצלחה
, בנושא תיקוני עוונות להזמנה לשיעורים, באזור מגוריך

: תקשור ועוד, סיאנסים, ור כישופיםאיס, כוונות קריאת שמע
0527661162  

 
   For correction's guidance in English call: 

 00-972-50345777 
  Для инструкций по теме исправления 

грехов на русском языке   
0523777290 ,0526501123   

  Consejería Para ayudaen español 0523145665 
 
 ל הספרים לזיכוי הרבים ולצורך חלקים מכ מותר לצלם

מצוה להעביר את הספר . לצורך מסחרי לאאך , פרטי
, מצוה להעבירו בכל אמצעי מדיה, בסיום השימוש בו הלאה

 .לזיכוי הרבים' וואטסאפ וכו, מייל
  בעברית ובתרגום ניתן להוריד בחינם את כל התיקונים

וספרים נוספים של ) כולל תעתיק עברי אנגלי(לאנגלית 
, אנגלית, א בעברית"והרב יוסף שני שליטרגון ברית עולם א

 :באתר, רוסית וספרדית
https://britolam100.wixsite.com/website  

 )גלגלו למטה בכדי להגיע לתיקוני באנגלית וליתר הספרים(
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  ~  הּתֹורָ  יִׁשעּורֵ  לׁשֶ י יִחּודִ ן ֶטֶלפֹוו קַ ~ 
  הַהְפָסקָ א ְל

  ןִאְרּגּו
  'םלָ עֹות ְּבִרי'

  
  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות

  
0795688192  

  
 הקישו בתפריט הפתיחה את מספר השלוחה המבוקשת. 
  שלוחה הקישו מספרּה -אם קיימת תת.  
 לקבלת ספרים התקשרו לנקודת ההפצה הקרובה לביתכם. 

 
  רשימת נקודות ההפצה הארצית -שער התיקונים  :1שלוחה 

 יתן להאזין גם באנגלית ורוסיתנ. מתעדכנת תדיר
(Available also in English and Russian)  

  שער דרך ההתבטלות להשם יתברך :2שלוחה  
  שער יהדות ומיסטיקה :3שלוחה  
  ל בנושאים שונים"מדרשי חזו שער הלכה :4שלוחה  
  סכנות הסדר העולמי החדש: שער החדשות :5שלוחה  
  ורי ותורת הבעל שם טובסיפ, מּוַסר, אמונההשער  :6שלוחה ,

  תפילת השחר קריאת שמע שעל המטה ותהילים לילדים בניגון
  א"משה מאיה שליט' שיעורי ר –ישמח משה שער  :7שלוחה  
  א"שיעורי הרב יוסף שני שליט –יוסף שער  :8שלוחה  
  שיעורים בספר הזוהר הקדוש –שער הסוד  :9שלוחה  
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מוֹ  ִניק ֵחלֶ ת ַהְסּכָ   ם ֵמָהַרּבָ
  ןָהִאְרּגוּ ת ִלְפִעילּויוֹ  א"יטָ לִ שְ 
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  ּתֹוֵכן ִעְנָיִנים
  
  

  9                 םְּדָבִרי אָמבֹו
    11                ַהֶּדֶרת ְּתִפילַ ר ֵסדֶ 
  12        ל"זַצַ  ש"ַהמַֹהַרא –ל ִמיְָבנִיאֵ ק ַהַּצִּדין ִצּיּו
  16                ם ְּתִהִּליר ֵספֶ 

  85                  יַהְּכָללִ ן ִּתּקּו
  93          ת ְלִׁשּדּו ָהגּון ּוַבָּקׁשֹור ְּתִפּלֹות ֵסדֶ 

  100      םַהּנְִפָטִרי נִ "ְלעִ ת נֵרֹות ְוַהְדָלקַ ת ְצָדָקה נְִתינַ ֶסֶדר 
  102            ם ֲהָקַצרַהּנְִפָטִריֵסֶדר ִּתּקּון 

  110                'ליְִׂשָראֵ ל עַ ' ַקִּדיׁש
  111                םת יַ ֲחָציַ ֶסֶדר 

  117            א"זִיעָ ו ּוָבנָיא ִחּיָ י ַרּבִ ן ִצּיּו
  123          א"זִיעָ ל עּוזִיאֵ ן ּבֶ ן יֹונָתָ י ַרּבִ ן ִצּיּו

  128          הְוַהַּפְרנָסָ ג ַהּזִּוּוב ִעּכּול עַ ר ָקצַ ר ֶהְסּבֵ 
  130        רְלגֶבֶ ה ְוַהַּפְרנָסָ ג ַהּזִּוּוב ִעּכּון ִּתּקּור ֵסדֶ 
  151        הְלִאּׁשָ ה ְוַהַּפְרנָסָ ג ַהּזִּוּוב ִעּכּו ןִּתּקּור ֵסדֶ 

  168        )תַּתֲענִיא ְל( הּוְלִאּׁשָ ר ְלגֶבֶ ג ְלזִּוּוה ְסגּולָ 
  169              הַהּמֹוָדעָ ת ְמִסירַ ר ֵסדֶ 
  173          א"זִיעָ י ִאְלַעאר ּבַ ה יְהּודָ י ַרּבִ ן ִצּיּו
  177            א"זִיעָ ע יְהֹויָדָ ן ּבֶ  ְּבנָיָהּון ִצּיּו
  184              א"זִיעָ י "ָהֲארִ  ָרֵבינּון ִצּיּו
  189      א"זִיעָ  ְּבנֹור ֶאְלָעזָ י ְוַרּבִ י יֹוָחאר ּבַ ן ִׁשְמעֹוי ַרּבִ ן ִצּיּו
  299        תְּתִפּלֹות ְלַקָּבלַ ן ֵעדֶ ן ּגַ ח ֶּפתַ ל מּוד ִלּמּור ֵסדֶ 

  213              לחֹום ְליֹוה ִמנְחָ ת ְּתִפילַ 
  232              לחֹו םְליֹות ַעְרִבית ְּתִפילַ 

  248                רָהעֹמֶ ת ְסִפירַ ר ֵסדֶ 
  254          הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ִלְקִריַאה ַהְקָּדמָ 

  256            הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ 
  267          הְלתֹודָ ר ִמזְמֹו: רָּדבָ ל ְלכָ ה ְסגּולָ 
  269      הּטָ ַהּמִ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאי ִלְפנֵ ת ּזְכּוף ּכַ ד ִלּמּו
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ָבִריא ָמבוֹ               םּדְ
  
  
  

לא זוהי , אבל לאמיתו של דבר. רבים מתייאשים בדרך למציאת זיווגם
עולם רוצה האמונה שבורא . הדרך הנכונה היא האמונה. הדרך הנכונה

, ם בית יהודי שהולך בדרך ישראל סבאושיקו, שתתחתני, שתתחתן
ותאמין שזהו , שלךהזו ה תחשוב על המטרכש .בדרך התורה והמצוות

 .תייאשתהוא שלא ' ורצון הכיוון . לא תגיע למצב של יאוש ,'רצון ה
, ואחתאך בורא עולם נותן לכל אחד , ההתמודדות הזו לא קלה, ונכון

היא זו  –א הדרך שאדם עובר ַּדְוקָ ו. את הכוח להתגבר ולהתמודד
רטית של את השגחתו הפ, וניתן לראות בכל הדרך כולה, בונה אותוש

בדרכו אל הקמת בית יהודי כשר , בורא עולם על האדם הצועד בה
לא אומרת שעלינו להיות , גיעהלא עדיין העובדה שהזיווג  .והגון

שנהיה , רוצה לבנות אותנו בורא עולםאלא ש, עצבותלחיות חיי 
אישיותינו כלפינו וכלפי , את עצמנוושעם הבניה הזו , מוכנים יותר

נבוא לחיי , וגם מבחינה רוחנית, ם מבחינת המידותג, הסובבים אותנו
על אדני , זכים טהורים וקדושים כמו שהם צריכים להיות נישואין

ולאחר , ואז כאשר החתן מקדש את הכלה בטבעת .התורה והמצוות
מכן שוברים כוס מזכוכית דוקא הדבר מצביע על נקודה יפהפיה 

חלקים  3וכית ל אם נחלק את המילה זכ. שכדאי לתת את הלב עליה
איש ואשה זכו שכינה : ככתוב –זך . ית –כו  –זכ : נקבל את המילים

זכו מלשון זככו את מידותיהם ובכך הגיעו : ומפרש הרב דסלר. ביניהם
 .שוכנת ביניהם תמיד, איתםולכן השכינה . מזוככים לחיי הנישואין

ם השכינה אית, ה"יחד שם י' לאשה האות ה' לאיש האות י –איש אשה 
, נשאר מהאיש אש ומהאשה אש –לא זכו אש אוכלתם ואם . בחייהם

: ה במילוי הן"ואותיות י. ה פרחו להן"האותיות י, כיוון והשכינה עזבה
ואז זוכים הם . ו של המילה זכוכית"כ' ה גימ"שם הוי 26' יוד הא גימ

כאשר מקפידים על שמירת , קדוש' ת גימ"אותיות י, להיות קדושים
  .ת"זכוכי. הנאמר על כך, קדושים תהיו: ה ככתובהקדושה והטהר

  
יוצרים , כאשר מתמקדים בחיוביו. דיבור ומחשבה יוצרים מציאות

שני עשר השבטים שיצאו . לעולם. ואין להתייאש .מציאות כזו
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וכל אחד הלך , ונקרע עבורם ים סוף לשני עשר שבילים, ממצרים
לעומת , קטן ביותרכי השביל הפנימי היה ה, עלינו לדעת. בשביל שלו

וכיוון והשבילים היו בצורת מעין . השביל הרחוק שהיה הארוך ביותר
יוצא שהשבט אשר צעד בקשת האחרונה אמור היה להגיע , קשת

לפעמים . לכן יש לדעת שכך גם זיווגו ופרנסתו של האדם. אחרון
נראה שאדם מגיע במעט מאמץ ושנים להישגים גדולים פרנסה ברווח 

אלא שהוא צועד בשביל .... ?מה יהיה עליך ? ואתה  ,ומתחתן מהר
כולם מגיעים אל ? אבל בסופו של דבר . ואתה באחד מהשאר, הקצר

אבל עלינו לדעת , לפעמים יש יותר קשיים. נכון. אל החוף. היבשה
אין מכשולים . יש נסיונות, אין קשיים. אלא מאתגר, שאין דבר קשה

נתפלל לבורא . יה החיוביתנתמקד ברא. יש מסוכות לעליה רוחנית
  .ובעזרתו להתחתן, עולם שיסייע לנו לפעול לעשות יתן לנו הכח לתקן

  
, יעשה חסד עם הזולת, כאשר אדם רוצה לבנות בית –עולם חסד יבנה 

שהיא , וחסדים אלו יגיעו לעולם. ובעיקר על אותו דבר שחסר לו
בות של יהפכו לגזרות טו, יתמתקו הגזרות, וימתקו דיניה, המלכות

אבל היא . כל הדינין מתערין מיניה, ויבנה אותיות בינה. 'שפע זיווג וכו
יוצא שהדין ממותק על ידי החסד ועל יד . גם ממתקת את הדין בשורשו

, חסד וגבורה, וזכר ונקבה. על ידי המים ועל ידי האש. שורש הדינים
 ורק על ידי, ועל ידי כך. אדם אחד, יחדיו נעששים שניהם שהם אחד

. הוא קודשא בריך הוא, אפשר להיות קשור לאחד יחיד ומיוחד, כך
, ר"סוד ויעבו, ו"ב רי"ע, ה"ד וגבור"חס, בחיבור שני ההפכים יחדיו

ֹ , ח"רפ' סוד גימ , ח ניצוצין"ולהעלות רפ, ח"רק על ידי כך אפשר לפר
. שניהם שהם אחד, כשאדם אחד. ולקבל מוחין לצורך זיווג והולדה

חשוב שאדם יעשה איזשהו תמיד לכן  .יחיד ומיוחדלאחד  המחוברים
, משהו שהוא לא עשה אף פעם, שלו מעשה טוב שיקרב את הזיווג

שקשורים למציאת ויעשה פעולות  .דורש ממנו מעט מאמץמשהו ש
יתפללו , יסייע ויברר עבור חבר לגבי שידוך המתאים לו' לדוג. זיווג

יפיצו דפי , דיקיםיזכירו אחד את השני בציון צ, האחד על השני
יתנו צדקה בעבור מי שעדיין לא זכה , שדכנים ומספרי טלפונים

, היסוד וכדומה, יעשה עבורו צום תענית או תיקון הזיווג, להתחתן
כל המתפלל  .מודדין לו, במידה שאדם מודד! וזכרו  .חציית ים ועוד

  .עולם חסד יבנה .באותו דבר שצריך, נענה תחילה, על חברו
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ֶרְך ת ִפילַ תְּ ר ֵסדֶ    ַהּדֶ
  
  
  

 
 ַהּיֹוֵצא ִמחּוץ ָלִעיר יֹאַמר נָֻּסח ְּתִפיַלת ַהֶּדֶר:  

  
ֵהינּוה יְהֹוָ יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי  ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֱא ֶׁשּתֹוִליֵכנּו ְלָׁשלֹום , ֵוא

ִּגיֵענּו ְותַ , )ְוִתְסְמֵכנּו ְלָׁשלֹום(, ְוַתְצִעיֵדנּו ְלָׁשלֹום ְוַתְדִריֵכנּו ְלָׁשלֹום
ר אֹומֵ ד ִמּיַ ר ַלֲחזֹו ַּדְעּתֹום אִ (, ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִים ּוְלִׂשְמָחה ּוְלָׁשלֹום

ְוַתִּציֵלנּו ִמַּכף ָּכל אֹויֵב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ) ְלָׁשלֹום ְוַתְחזִיֵרנּו
ְוִתְּתנֵנּו ְלֵחן , ֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלםּוִמָּכל ִמינֵי ֻּפְרָענֻּיֹות ַהִּמְתַרְּגׁש, ַּבֶּדֶר

ְּתִפָּלה  ׁשֹוֵמעַ ל אֵ ִּכי , ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעינֶי ּוְבֵעינֵי ָכל רֵֹאינּו
  .ְוַתֲחנּון ַאָּתה

  
  

  :ְּתִפָּלה ׁשֹוֵמעַ ה ָּברּו ַאָּתה יְהֹוָ 
  
  

  :ִּכי ַמְלָאָכיו יְַצֶּוה ָל ִלְׁשָמְר ְּבָכל ְדָרֶכי
  :הוה יְִׁשָמר ֵצאְת ּובֹוֶא ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלםי

ִהים   .ְויֲַעקֹב ָהַל ְלַדְרּכֹו ַוּיְִפְּגעּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱא
ִהים זֶה: ַוּיֹאֶמר יֲַעקֹב ַּכֲאֶׁשר ָרָאם   ,ַמֲחנֵה ֱא

  .ַוּיְִקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַמֲחנָיִם
  
  

  :ה ְויְִׁשְמֶריְהֹוָ  יְָבֶרְכ
  :ה ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ יְהֹוָ יֵָאר 

  .ה ָּפנָיו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹוםיְהֹוָ יִָּׂשא 
  
  



12  
 

ין יוּ צִ  ּדִ   ל"ַזצַ ש "ַהמַֹהַרא –ל ִמָיְבִניאֵ ק ַהּצַ
  
  
  

ה שקעה החמה ונשמתו הטהורה של "תשע'ז בשבט ה"בתאריך י
 ,ל"קהצדיק מיבנאל זצו –ש "אדונינו מורינו ורבינו מוהרא

הדור איבד את דמותו האדירה . עלתה בסערה השמימה
אך פעולותיו העצומות של הצדיק וספריו הנפלאים , והקדושה

ימשיכו להאיר את הדורות הבאים עד ביאת המשיח במהרה 
והכל מכוחו הגדול של רבינו הקדוש והנורא רבי נחמן , בימינו

בצוואתו  .ע"ע ותלמידו מורינו רבי נתן מברסלב זי"מברסלב זי
כתב הצדיק מיבנאל הבטחה מיוחדת שאותה ביקש גם להדפיס 

אני מבטיח שכל בחור רווק וכל בחורה רווקה : "על מצבתו
שיבואו כאן לקברי ויגמרו את כל ספר התהילים מהתחלה עד 

אזי אשתדל בכל מה שרק אוכל שימצאו את  –גמירה לזכותי 
  ".וזה הבטחה חזקה ממני. זיווגם

  
שהצדיק מיבנאל הקדיש חלק מרכזי מפועלו  דבר ידוע הוא

י שימצאו את זיווגם הגדול בחייו למען הרווקים והרווקות כד
ישועות לרוב מתרחשים סיפורי  .החטאים הידועיםוינצלו מ

לא אנוח ולא : "בנוסף הבטיח .בציונו הקדוש מדי יום ביומו
ישועה  ,אשקוט עד שיהיה למי שבא לקברי להתפלל וללמוד

ובפרט בחור : "והוסיף גם כאן והדגיש ".השמים מה מןישל
ובחורה שצריכים למצוא את זיווגם ויאמרו את כל ספר התהלים 

ואני . אני מבטיח שימצאו את זיווגם מן השמים – בלי להפסיק
', מי שירצה איזה דבר וכו: "בצוואתו כתב גם ".חזק בזה מאוד

בוא שם אל שי', איזה רפואה לבקש וכו', איזה ישועה לפעול וכו
. קברי והקדוש ברוך הוא יעזור שאהיה לו למליץ יושר למעלה

כשתבואו , ופרטיות בניי ובנותיי וחתניי ותלמידיי לומדי ספריי
וימלא לכם  ,יילֵ בכל מִ  ,תיוושעו בעזרתו יתברך –לבקש אצלי 

  ".הקדוש ברוך הוא משאלות לבכם לטובה
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יו ובהם בערב הסתלקותו כתב הצדיק מספר מכתבים לתלמיד
, חזר והבטיח ישועות לבאים להתפלל על קברו הקדוש ביבנאל

מה שרק תבקשו : "והוסיף במכתב לנשות חסידי ברסלב ביבנאל
  ".אזי התפילות יענהו מן השמים, ממנו יתברך אצל קברי

  
  קַהַּצִּדית ַמְּצבַ ל עַ ה ַּבָּקׁשָ 

  )כב' ב סי"מספר לשון חכמים ח(
  
  

 ׄ ׄ ָׁשלו ׄ , ַהַּצִדיקנִי ם ָעֶלי ֲאדו ׄ , ם ַעל ִמְׁשָּכְבם ְל ְוָׁשלֹוָׁשלו ם ָׁשלו
 ׄ ׄ ַעל נְַפְׁש ַהְּקדו ׄ . ָרהָׁשה ְוַהְטהו ְצֶר ֲאְׁשֶרי ָׁשזִָכיָת ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי יו

 ׄ ׄ  ְליְִרָאהּו ּוְלָעְבדו ׄ או ׄ . תו ׄ . ִביםְוָעִׂשיָת ִמְצֹות ּוַמֲעִׂשים טו ל ַעל ֵּכן גָדו
ׄ ְׂשָכְר ְוַהּקָ  ְונִזְֶּכה . הּוא יִָחיׁש ְּתִחיְָת ִויַמֵהר ֲעִמיָדְת ׁש ָּברּודו

 ׄ ּוזְכּוְת . ת ָּפנֶי ַהְמִאיִרים ּוַמזְִהיִרים ְּכזַֹהר ָהָרִקיעַ ְונְִחיֶה ִלְראו
ְוִתְהיֶה נְִׁשָמְת ְצרּוָרה ִּבְצרֹור . ַתֲעמֹד ָלנּו ְותֹוָרְת ָמגֵן ַּבֲעֵדנּו

ִהיםַהַחּיִים ְוהַ    .ָּׁשלֹום ֶאת יְיָ ֱא
  

ׄ  יְַעְלזּו ׄ ֲחִסיִדים ְּבָכבו ַצִּדיִקים ַּביְיָ  ַרּנְנּו .ָתםד יְַרּנְנּו ַעל ִמְׁשְּכבו
  .ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה עַ ּואֹור זָר. ַליְָׁשִרים נָאָוה ְתִהָּלה

  
 ׄ ׄ  ןִרּבו  גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי. נֵי ָהֲאדֹונִים ָאב ָהַרֲחִמיםָהעֹוָלִמים ַוֲאדו

ׄ  ּוְוֵאין ָּבנ ּוָּבָׂשר ֲאנְַחנ ֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ּכַֹח ְלַכֵּון ּוְליֵַחד יִחּוֵדי ְׁשמו
ְוגַם ֵאין . ָהְראּויִים ְליֵַחד ּוְלזֵַוג ְּבִהְׁשַּתְּטחּות ַעל ִקְבֵרי ַהַּצִּדיִקים

ׄ  ִאָּתנּו ְּבָקא נְַפָׁשא י ַהִּמּדֹות ַהְקדֹוׁשֹות ְלדַ ֵדַע ָׁשְרֵׁשי ַהיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵיו
  .ָחאּוְּבנְַפָׁשא ְורּוָחא ְּבר

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּתְהיֶה ֲחׁשּוָבה  ַעל ֵהינּו ֵוא ֵּכן יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְיָ ֱא

ַּוּנּו ַעל ֶקֶבר ַהַּצִּדיק ַהזֶה ְּכִאיּלּו ּכִ  ּוּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ְלָפנֶי ִּביָאֵתנ
נְַפָׁשא ְּבנְַפָׁשא  תְויִַחְדנּו ַהיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ַהִּמּדֹות ַהְקדֹוׁשֹות ִבְדֵבקּו

ְּברּוָחא ְלַהֲאִציל ָעֵלינּו רּוַח ָטֳהָרה ּוְקֻדָׁשה רּוַח ַּדַעת ְויְִרַאת  ָחאּוְור
ַתְמִליץ טֹוב ַּבֲעֵדנּו וְ . ּוְוִתְתעֹוֵרר נֶֶפׁש ַהַּצִּדיק ַהזֶה ְלִהְתַּפֵּלל ָעֵלינ. יְיָ 

ְונִזְֶּכה , טֹוב ִמְלָפנֶי ְכרֹוןָהַרֲחִמים ַהְּגדֹוִלים ְלזְָכֵרנּו ְּבזִ  ּוְויְִתעֹוְרר
  .ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום. ְלַרֲחִמיםּוְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ְלֶחֶסד 
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ְוָאזְָלא ְוָׁשאָטא ַרֲעָוא ְדִתְתַער נֶֶפׁש ַהַּצִדיק ַהזֶה ְוֶתֱהֵוי ַסְלָקא  ִויֵהא

ַּדֲאנָא ָּבֵעי  ָתאּוְצלֹוָתא ּוָבע ּוְלגֵַּבי ַאָבָהן ְדִמיֵכי ֶחְברֹון ְלאֹוָדָעא ְלה
 ָבַהןְוִתְתַחֵּבר ְוִתְתַעַּטר ִּבזְכּוָתא ַּדאֲ . ּוַמְצֵלי ּוִמְתַחּנֵן ְּבַהאי ַׁשְעָּתא

ְורּוַח ָסִליק ְוִאְתַעַּטר  חַ ּואֹוְדָעא ְלר, ְּבַההּוא ִּפְתָחא ִּדְבגַן ֵעֶדן לּוְוֵתע
ְוֻכְּלהּו ָבָעאן , ּונְָׁשָמה אֹוְדָעא ְלֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא. ּומֹוַדע ִלנְָׁשָמה

 ָתאּוּוְבגִין זְכ. ְוָחס ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ֲעָלן ְּבגִינֵיהֹון, ַרֲחֵמי ֲעָלן
ְוזָכּו ְלַקֵׁשר ִקְׁשָרא  ,ַצִדיַקּיָא ְּדזָכּו ְלִמַדת ָּכבֹוד ִּדְלֵעיָלא ּוְּדֻכְּלהו
ְוֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא . ִקְׁשָרא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ִקְׁשָרא ַקִּדיָׁשא, ִעָּלָאה

ְּבִדיל  ִּבְרָכאןיִָריק ֲעָלן ִּבְרָכאן ִמַּמּבּוַעא ְּדנֲַחָלא ְויְִתַקּיְמּון ַּגָּבן ֻּכְּלהּו 
  .ְׁשֵמּה ַרָּבא

  
, ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול, ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן יְיָ ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָאּנָא

ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְויֹוֵסף ְוָדִוד , ּוְלַמַען זְכּות ַאְבָרָהם ְויְִצָחק ְויֲַעקֹב
מֹה  זְכּותּוְלַמַען , ָּכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים תּוּוְלַמַען זְכ, ּוִפנְָחס ּוְׁש

ס ְוַתְחמֹל ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוַעל ָּכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל ְוָתחּו, ַהַּצִּדיק ַהזֶה
ְוִתְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת , ּוְתַחּיֵינּו ַחּיִים ֲארּוִכים טֹוִבים ּוְמֻתָּקנִים

 יּוְתַמֵּלא יֵָדינּו ִמִּבְרכֹותֶ , ְוַתְּקנֵנּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפנֶי, ְׁשלֹוֶמ
ַהֶּדֶר ַהּטֹוב ֲאֶׁשר נֵֵל ּבֹו ְוַהַּמֲעֶׂשה  ּוְותֹוֵרנ. ּוֵמעֶֹׁשר ַמְּתנֹות יֶָדי

  .ֲאֶׁשר נֲַעֶׂשה
  

ֹ ל ִמְׁשַּתּדֵ י ֲהֵרינִ  ת ִלזְכּו זֹוה ְּקִריָאה ְוִתְהיֶ , םְּתִהִּליר ֵספֶ ל ּכָ ת אֶ א ִלְקר
ֹ ר ֱאִליֶעזֶ  ַרִּבי, לִמיְָבנִיאֵ ק ַהַּצִּדי מ . ל"זַצַ  ׁש"ַהמהרא, קִשיה ְׁש
י זִּוּוגִי לִ א ְלַהְמִצי, םעֹולָ א ּבֹורֵ י ִלְפנֵ י ֲעבּורִ ר יּוׁשַ ץ ְלֵמִליא הּוה ְויְִהיֶ 

ֹ ב ּוְבָקרֹוה ִּבְמֵהרָ י לִ ן ְוֶהָהגּוי ָהָראּו   . תּוְמנִיעֹום ִעּכּוִביא ְל, דְמא
  

 ֶמֶלי ִלְפנֵ י ַּבֲעדִ ב טֹוץ יְַמִלי, ליְִׂשָראֵ ת זְִמירֹום נְִעי, ַהֶּמֶלד ְוָדוִ 
ת ּוְבעֵ , םַהּיֹון ָּכאי ָעְמדִ ת ְּבעֵ , אהּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשם ַהְּמָלִכיי ְלכֵ מַ 

  .קודשו ְּברּוחַ ר ִחּבֵ ר ֲאׁשֶ ה זֶ  ָקדֹוׁשם ְּתִהִּליר ְּבֵספֶ י ְקִריָאתִ 
    

ֹ ר ַּכֲאׁשֶ ו ִענְיָנָיל ְועַ ו ְצָרָכיל עַ ל ִלְׁשאֹוף ְויֹוִסי(   )ץיְַחּפ
  

  .יְוגֹוֲאלִ י צּורִ ה יְהֹוָ , ְלָפנֶיי ִלּבִ ן ְוֶהגְיֹוי ּפִ י ִאְמרֵ ן ְלָרצֹו יְִהיּו
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  םְּתִהִּליר ֵספֶ ת ְקִריַאי ִלְפנֵה ֲחׁשּובָ ה ְּתִפּלָ 
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ְוֱא ָ ֱא ַהּבֹוֵחר ְּבָדִוד ַעְבדֹו , יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְי
ֶׁשֵּתֶפן ְּבַרֲחִמים ֶאל , ָּבחֹותְוַהּבֹוֵחר ְּבִשירֹות ְוִתשְ , ּוְבזְַרעֹו ַאֲחָריו

ְּכִאלּו ֳאָמָרם ָדִוד ַהֶמֶל ָעָליו , ְקִריַאת ִמזְמֹוֵרי ְתִהִּלים ֶׁשֶאְקָרא
ְויֲַעמֹוד ָלנּו זְכּות ְּפסּוֵקי ְתִהִּלים . זְכּותֹו יָגֵן ָעֵלינּו, ַהָׁשלֹום ְּבַעְצמֹו

ְוָהֵשמֹות , ֵתיֶהם ְוַטֲעֵמיֶהםּוזְכּות ֵתבֹוֵתיֶהם ְואֹוִתיֹוֵתיֶהם ּונְקּודֹו
ְלַכֵּפר ַחטֹאֵתינּו , ָהיֹוְצִאים ֵמֶהם ֵמָראֵׁשי ֵתבֹות ּוִמסֹוֵפי ֵתבֹות

ּוְלזֵַמר ָעִריִצים ְוְלַהְכִרית ָּכל ַהחֹוִחים , ַוֲעוֹונֹוֵתינּו ּוְפָשֵעינּו
ת נְעּוִרים ּוְלַחֵּבר ֵאׁשֶ , ְוַהקֹוִצים ַהסֹוְבִבים ֶאת ַהׁשֹוַׁשנָה ָהֶעְליֹונָה

ּוִמָׁשם יִָמֵׁש ָלנּו ֶׁשָפע ְלנֶֶפׁש רּוַח . ִעם דֹוָדה ְּבַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוֵרעּות
ְּכמֹו , ּונְָׁשָמה ְלַטֲהֵרנּו ֵמֲעוֹונֹוֵתינּו ְוִלְסלֹוַח ַחטֹאֵתינּו ּוְלַכֵּפר ְּפָׁשֵעינּו

גַם יְיָ : ּכמֹו ֶׁשנֱֶאַמר, ֶׁשָסַלְחָת ְלָדִוד ֶׁשָאָמר ִמזְמֹוִרים ֵאלּו ְלָפנֶי
א ָתמּות , ְוַאל ִתָקֵחנּו ֵמָהעֹוָלם ַהזֶה קֹוֶדם זְַמנֵנּו. ֶהֱעִביר ַחָטאְת 

ְּבאֹוָפן ֶׁשנּוַכל ְלַתֵקן ֶאת , ְונִזְֶּכה ְלַחיִים ֲארּוִּכים טֹוִבים ּוְמתּוָקנִים
יָגֵן ָעֵלינּו ּוַבֲעֵדנּו  ,ּוזְכּות ָדִוד ָהֶמֶל ָעָליו ַהָׁשלֹום. ֲאֶׁשר ִׁשיַחְתנּו

ּוֵמאֹוָצר . ֶׁשַתֲאִרי ָאְּפ ַעד ׁשּוֵבנּו ֵאָלי ִּבְתשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי
ְוַחנֹוִתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאחֹון ְוִרַחְמִתי ֶאת ֲאֶׁשר : ַמְתנָת ִחנָם ָחנֵנּו ְּכִדְכִתיב

ָּכ נִזְֶּכה , ָּבעֹוָלם ַהזֶהּוְכֵׁשם ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְלָפנֶי ִׁשיָרה . ֲאַרֵחם
ֵהינּו ִׁשיר ּוְׁשָבָחה ָלעֹוָלם ַהָּבא ָ ֱא ְוַעל יְֵדי ֲאִמיַרת . לֹוַמר ְלָפנֶי יְי

, ְוָלִשיר ְּבקֹול נִָעים ְּבגִיַלת ְוַרנֵן, ְתִהִלים ִתְתעֹוֵרר ֲחַבֶצֶלת ַהָשרֹון
, ִּבְמֵהָרה ְּביֵָמינּו, ֵהינּוהֹוד ְוָהָדר ְּבֵבית אֱ , ְּכבֹוד ַהְלָבנֹון נִַתן ָלה

  .ָאֵמן ֶסָלה
  

ָ נִָריָעה ְלצּור יְִׁשֵענּו נְַקְּדָמה ָפנָיו ְּבתֹוָדה ִּבזְִמרֹות . ְלכּו נְַרּנְנָה ַליְי
ִהים. נִָריַע לֹו ָ ּוֶמֶל ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱא ְוַאָּתה ָקדֹוׁש . ִּכי ֵאל ָּגדֹול יְי

  .ליֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות יְִׂשָראֵ 
  

  ! לדעת חשוב תהילים ספר קריאת תחילת לפני רגע
  

רצף של חתונות יכולות . כל המתפלל על חברו נענה תחילה
אם כל אחד מאתנו יקדיש את קריאת ספר , להיות מאוד מהר

וחברו יקדיש את קריאת ספר התהילים , התהילים עבור חברו
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ם ל אמר"חז. כולם יצאו ברווח, אף אחד לא מפסיד. עבור חברו
תתפללו האחד על , לשניכם יש את אותו עניין. זאת בפירוש

לאחר , ודבר נוסף. ובמהרה, ותראו בדבר הזה ישועות, השני
בורא עולם !!! אלא על הכל , הקריאה יש לבקש לא רק על זיווג

אבל אנחנו נבקש כפי שביקש דוד , יודע מה לתת לכל אדם
ולבקר , שבתי בבית השם' אחת שאלתי וכו, 'א"המלך זיע

ילדים בנים זכרים , שלום בית, לבקש על זיווג', וכו' בהיכלו
התעלות ברוחניות , פרנסה, שפע, בנות נקבות שילדו בדרך השם

וכמו כן לבקש להקמת . וחברך יבקש עבורך. עבור חברך. ועוד
לבקש על הגאולה וביאת משיח , מהגלות, שכינתא מהעפר

מלכות בית דוד לבקש שתחזור , 3 –בית המקדש ה , ברחמים
ובכך שנבקש האחד על השני נקיים מצוה אהבת , עטרה ליושנה

  . ומימלא נקרב את הגאולה ברחמים גדולים, חינם
  

  דְמנֻּקָ א ַמּלֵ ם ְּתִהִּליר ֵספֶ 
  
  
  

א ָהַל ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים ּוְבֶדֶר  א פרק א ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר 
א ָעָמד ּוְבמֹוַׁשב לֵ  א יָָׁשבַחָּטִאים  ב ִּכי ִאם ְּבתֹוַרת יְהָוה : ִצים 

ג ְוָהיָה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל ַּפְלגֵי ָמיִם : ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו יְֶהֶּגה יֹוָמם ָוָליְָלה
א יִּבֹול ְוכֹל ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה יְַצִליחַ  א : ֲאֶׁשר ִּפְריֹו יִֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו  ד 

א יָֻקמּו : ַּכּמֹץ ֲאֶׁשר ִּתְּדֶפּנּו רּוחַ ֵכן ָהְרָׁשִעים ִּכי ִאם  ה ַעל ֵּכן 
ו ִּכי יֹוֵדַע יְהָוה ֶּדֶר : ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט ְוַחָּטִאים ַּבֲעַדת ַצִּדיִקים

  :ַצִּדיִקים ְוֶדֶר ְרָׁשִעים ּתֹאֵבד
  

ַמְלֵכי ֶאֶרץ  ב יְִתיְַּצבּו: א ָלָּמה ָרגְׁשּו גֹויִם ּוְלֻאִּמים יְֶהּגּו ִריק ב פרק
ג נְנְַּתָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו : ְורֹוזְנִים נֹוְסדּו יַָחד ַעל יְהָוה ְוַעל ְמִׁשיחֹו

ה : ד יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמיִם יְִׂשָחק ֲאדֹנָי יְִלַעג ָלמֹו: ְונְַׁשִליָכה ִמֶּמּנּו ֲעבֵֹתימֹו
ֲאנִי נַָסְכִּתי ַמְלִּכי ַעל ו וַ : ָאז יְַדֵּבר ֵאֵלימֹו ְבַאּפֹו ּוַבֲחרֹונֹו יְַבֲהֵלמֹו

ז ֲאַסְּפָרה ֶאל חֹק יְהָוה ָאַמר ֵאַלי ְּבנִי ַאָּתה ֲאנִי : ִצּיֹון ַהר ָקְדִׁשי
ח ְׁשַאל ִמֶּמּנִי ְוֶאְּתנָה גֹויִם נֲַחָלֶת ַוֲאֻחּזְָת ַאְפֵסי : ַהּיֹום יְִלְדִּתי

י ְוַעָּתה ְמָלִכים : ר ְּתנְַּפֵצםט ְּתרֵֹעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרזֶל ִּכְכִלי יֹוצֵ : ָאֶרץ
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יא ִעְבדּו ֶאת יְהָוה ְּביְִרָאה ְוגִילּו : ַהְׂשִּכילּו ִהָּוְסרּו ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ
יב נְַּׁשקּו ַבר ֶּפן יֱֶאנַף ְותֹאְבדּו ֶדֶר ִּכי יְִבַער ִּכְמַעט ַאּפֹו : ִּבְרָעָדה

  :ַאְׁשֵרי ָּכל חֹוֵסי בֹו
  

ב יְהָוה ָמה ַרּבּו : ד ְּבָבְרחֹו ִמְּפנֵי ַאְבָׁשלֹום ְּבנֹוא ִמזְמֹור ְלָדוִ  ג פרק
ג ַרִּבים אְֹמִרים ְלנְַפִׁשי ֵאין יְׁשּוָעָתה ּלֹו : ָצָרי ַרִּבים ָקִמים ָעָלי

ִהים ֶסָלה ה : ד ְוַאָּתה יְהָוה ָמגֵן ַּבֲעִדי ְּכבֹוִדי ּוֵמִרים רֹאִׁשי: ֵבא
ו ֲאנִי ָׁשַכְבִּתי : נִי ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלהקֹוִלי ֶאל יְהָוה ֶאְקָרא ַוּיֲַענֵ 

א ִאיָרא ֵמִרְבבֹות ָעם ֲאֶׁשר : ָוִאיָׁשנָה ֱהִקיצֹוִתי ִּכי יְהָוה יְִסְמֵכנִי ז 
ַהי ִּכי ִהִּכיָת ֶאת ָּכל : ָסִביב ָׁשתּו ָעָלי ח קּוָמה יְהָוה הֹוִׁשיֵענִי ֱא

ט ַליהָוה ַהיְׁשּוָעה ַעל ַעְּמ ִבְרָכֶת  :אֹיְַבי ֶלִחי ִׁשּנֵי ְרָׁשִעים ִׁשַּבְרּתָ 
  :ֶּסָלה

  
ֵהי ִצְדִקי : א ַלְמנֵַּצַח ִּבנְגִינֹות ִמזְמֹור ְלָדִוד ד פרק ב ְּבָקְרִאי ֲענֵנִי ֱא

ג ְּבנֵי ִאיׁש ַעד ֶמה ְכבֹוִדי : ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחּנֵנִי ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִתי
ד ּוְדעּו ִּכי ִהְפָלה יְהָוה : יק ְּתַבְקׁשּו ָכזָב ֶסָלהִלְכִלָּמה ֶּתֱאָהבּון רִ 

ה ִרגְזּו ְוַאל ֶּתֱחָטאּו ִאְמרּו : ָחִסיד לֹו יְהָוה יְִׁשַמע ְּבָקְרִאי ֵאָליו
ו זְִבחּו זְִבֵחי ֶצֶדק ּוִבְטחּו ֶאל : ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמְׁשַּכְבֶכם ְודֹּמּו ֶסָלה

ח : ְרֵאנּו טֹוב נְָסה ָעֵלינּו אֹור ָּפנֶי יְהָוהז ַרִּבים אְֹמִרים ִמי יַ : יְהָוה
ט ְּבָׁשלֹום יְַחָּדו : נַָתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי ֵמֵעת ְּדגָנָם ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו

  :ֶאְׁשְּכָבה ְוִאיָׁשן ִּכי ַאָּתה יְהָוה ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבנִי
  

ב ֲאָמַרי ַהֲאזִינָה יְהָוה : ְלָדִודא ַלְמנֵַּצַח ֶאל ַהּנְִחילֹות ִמזְמֹור  ה פרק
ָהי ִּכי ֵאֶלי ֶאְתַּפָּלל: ִּבינָה ֲהגִיגִי : ג ַהְקִׁשיָבה ְלקֹול ַׁשְוִעי ַמְלִּכי ֵוא

א ֵאל ָחֵפץ : ד יְהָוה ּבֶֹקר ִּתְׁשַמע קֹוִלי ּבֶֹקר ֶאֱעָר ְל ַוֲאַצֶּפה ה ִּכי 
א יְגְֻר ָרע א יִ : ֶרַׁשע ָאָּתה  ְתיְַּצבּו הֹוְלִלים ְלנֶֶגד ֵעינֶי ָׂשנֵאָת ו 

ח : ז ְּתַאֵּבד ּדְֹבֵרי ָכזָב ִאיׁש ָּדִמים ּוִמְרָמה יְָתֵעב יְהָוה: ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון
ט : ַוֲאנִי ְּברֹב ַחְסְּד ָאבֹוא ֵביֶת ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁש ְּביְִרָאֶת

י ִּכי : ַהיְַׁשר ְלָפנַי ַּדְרֶּכ)  הושר(ְלַמַען ׁשֹוְרָרי  יְהָוה נְֵחנִי ְבִצְדָקֶת
: ֵאין ְּבִפיהּו נְכֹונָה ִקְרָּבם ַהּוֹות ֶקֶבר ָּפתּוַח ְּגרֹונָם ְלׁשֹונָם יֲַחִליקּון

ִהים יְִּפלּו ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם ְּברֹב ִּפְׁשֵעיֶהם ַהִּדיֵחמֹו ִּכי  יא ַהֲאִׁשיֵמם ֱא
יְִׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָב ְלעֹוָלם יְַרּנֵנּו ְוָתֵס ָעֵלימֹו יב וְ : ָמרּו ָב
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יג ִּכי ַאָּתה ְּתָבֵר ַצִּדיק יְהָוה ַּכִּצּנָה ָרצֹון : ְויְַעְלצּו ְב אֲֹהֵבי ְׁשֶמ
  :ַּתְעְטֶרּנּו

  
ב יְהָוה ַאל : א ַלְמנֵַּצַח ִּבנְגִינֹות ַעל ַהְּׁשִמינִית ִמזְמֹור ְלָדִוד ו פרק

ג ָחּנֵנִי יְהָוה ִּכי ֻאְמַלל ָאנִי : ַאְּפ תֹוִכיֵחנִי ְוַאל ַּבֲחָמְת ְתיְַּסֵרנִיּבְ 
ְוַאָּתה )  ואת(ד ְונְַפִׁשי נְִבֲהָלה ְמאֹד : ְרָפֵאנִי יְהָוה ִּכי נְִבֲהלּו ֲעָצָמי

ו : ה ׁשּוָבה יְהָוה ַחְּלָצה נְַפִׁשי הֹוִׁשיֵענִי ְלַמַען ַחְסּדֶ : יְהָוה ַעד ָמָתי
ז יָגְַעִּתי ְּבַאנְָחִתי ַאְׂשֶחה : ִּכי ֵאין ַּבָּמֶות זְִכֶר ִּבְׁשאֹול ִמי יֹוֶדה ָּל

ח ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעינִי : ְבָכל ַליְָלה ִמָּטִתי ְּבִדְמָעִתי ַעְרִׂשי ַאְמֶסה
ע יְהָוה קֹול ט סּורּו ִמֶּמּנִי ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון ִּכי ָׁשמַ : ָעְתָקה ְּבָכל צֹוְרָרי

יא יֵבֹׁשּו ְויִָּבֲהלּו ְמאֹד : י ָׁשַמע יְהָוה ְּתִחּנִָתי יְהָוה ְּתִפָּלִתי יִָּקח: ִּבְכיִי
  :ָּכל אֹיְָבי יָֻׁשבּו יֵבֹׁשּו ָרגַע

  
ב : א ִׁשָּגיֹון ְלָדִוד ֲאֶׁשר ָׁשר ַליהָוה ַעל ִּדְבֵרי כּוׁש ֶּבן יְִמינִי ז פרק

ַהי ְּב חָ  ג ֶּפן יְִטרֹף : ִסיִתי הֹוִׁשיֵענִי ִמָּכל רְֹדַפי ְוַהִּציֵלנִייְהָוה ֱא
ַהי ִאם ָעִׂשיִתי זֹאת ִאם : ְּכַאְריֵה נְַפִׁשי ּפֵֹרק ְוֵאין ַמִּציל ד יְהָוה ֱא

ו : ה ִאם ָּגַמְלִּתי ׁשֹוְלִמי ָרע ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי ֵריָקם: יֶׁש ָעֶול ְּבַכָּפי
: י ְויֵַּׂשג ְויְִרמֹס ָלָאֶרץ ַחּיָי ּוְכבֹוִדי ֶלָעָפר יְַׁשֵּכן ֶסָלהיִַרּדֹף אֹויֵב נְַפׁשִ 

ז קּוָמה יְהָוה ְּבַאֶּפ ִהּנֵָׂשא ְּבַעְברֹות צֹוְרָרי ְועּוָרה ֵאַלי ִמְׁשָּפט 
ט יְהָוה יִָדין : ח ַוֲעַדת ְלֻאִּמים ְּתסֹוְבֶבּךָ ְוָעֶליָה ַלָּמרֹום ׁשּוָבה: ִצִּויתָ 

י יִגְָמר נָא ַרע ְרָׁשִעים : ְפֵטנִי יְהָוה ְּכִצְדִקי ּוְכֻתִּמי ָעָליַעִּמים ׁשָ 
ִהים ַצִּדיק ִהים : ּוְתכֹונֵן ַצִּדיק ּובֵֹחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱא יא ָמגִּנִי ַעל ֱא

ִהים ׁשֹוֵפט ַצִּדיק ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל יֹום: מֹוִׁשיַע יְִׁשֵרי ֵלב יג ִאם : יב ֱא
יד ְולֹו ֵהִכין ְּכֵלי ָמֶות : ב ַחְרּבֹו יְִלטֹוׁש ַקְׁשּתֹו ָדַר ַויְכֹונְנֶהָ א יָׁשּו

טז : טו ִהּנֵה יְַחֶּבל ָאֶון ְוָהָרה ָעָמל ְויַָלד ָׁשֶקר: ִחָּציו ְלדְֹלִקים יְִפָעל
ַעל יז יָׁשּוב ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו וְ : ּבֹור ָּכָרה ַוּיְַחְּפֵרהּו ַוּיִּפֹל ְּבַׁשַחת יְִפָעל

  :יח אֹוֶדה יְהָוה ְּכִצְדקֹו ַוֲאזְַּמָרה ֵׁשם יְהָוה ֶעְליֹון: ָקְדֳקדֹו ֲחָמסֹו יֵֵרד
  

ב יְהָוה ֲאדֹנֵינּו ָמה ַאִּדיר : א ַלְמנֵַּצַח ַעל ַהִּגִּתית ִמזְמֹור ְלָדִוד ח פרק
ים ג ִמִּפי עֹוְללִ : ִׁשְמ ְּבָכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְּתנָה הֹוְד ַעל ַהָּׁשָמיִם

ד ִּכי : ְויֹנְִקים יִַּסְדָּת עֹז ְלַמַען צֹוְרֶרי ְלַהְׁשִּבית אֹויֵב ּוִמְתנֵַּקם
ה ָמה : ֶאְרֶאה ָׁשֶמי ַמֲעֵׂשי ֶאְצְּבעֶֹתי יֵָרַח ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשר ּכֹונָנְָּתה

ִהים ו ַוְּתַחְּסֵרהּו ּמְ : ֱאנֹוׁש ִּכי ִתזְְּכֶרּנּו ּוֶבן ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו ַעט ֵמֱא
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ז ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי יֶָדי ּכֹל ַׁשָּתה ַתַחת : ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו
ט ִצּפֹור ָׁשַמיִם ּוְדגֵי : ח צֹנֶה ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם ְוגַם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: ַרגְָליו

  :ְמ ְּבָכל ָהָאֶרץי יְהָוה ֲאדֹנֵינּו ָמה ַאִּדיר ׁשִ : ַהּיָם עֵֹבר ָאְרחֹות יִַּמים
  

ב אֹוֶדה יְהָוה ְּבָכל ִלִּבי : א ַלְמנֵַּצַח ַעְלמּות ַלֵּבן ִמזְמֹור ְלָדִוד ט פרק
: ג ֶאְׂשְמָחה ְוֶאֶעְלָצה ָב ֲאזְַּמָרה ִׁשְמ ֶעְליֹון: ֲאַסְּפָרה ָּכל נְִפְלאֹוֶתי

ה ִּכי ָעִׂשיָת ִמְׁשָּפִטי : ד ְּבׁשּוב אֹויְַבי ָאחֹור יִָּכְׁשלּו ְויֹאְבדּו ִמָּפנֶי
ו ָּגַעְרָּת גֹויִם ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם : ְוִדינִי יַָׁשְבָּת ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק

ז ָהאֹויֵב ַּתּמּו ֳחָרבֹות ָלנֶַצח ְוָעִרים נַָתְׁשָּת ָאַבד : ָמִחיָת ְלעֹוָלם ָוֶעד
ט ְוהּוא : ַלִּמְׁשָּפט ִּכְסאֹו ח ַויהָוה ְלעֹוָלם יֵֵׁשב ּכֹונֵן: זְִכָרם ֵהָּמה

י ִויִהי יְהָוה ִמְׂשָּגב ַלָּד : יְִׁשּפֹט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק יִָדין ְלֻאִּמים ְּבֵמיָׁשִרים
א ָעזְַבָּת : ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה יא ְויְִבְטחּו ְב יֹוְדֵעי ְׁשֶמ ִּכי 

יג : ב ִצּיֹון ַהִּגידּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיויב זְַּמרּו ַליהָוה יֹׁשֵ : דְֹרֶׁשי יְהָוה
א ָׁשַכח ַצֲעַקת  יד ָחנְנֵנִי : ֲענִָוים)  עניים(ִּכי דֵֹרׁש ָּדִמים אֹוָתם זָָכר 

טו ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל : יְהָוה ְרֵאה ָענְיִי ִמּׂשֹנְָאי ְמרֹוְמִמי ִמַּׁשֲעֵרי ָמֶות
טז ָטְבעּו גֹויִם ְּבַׁשַחת : ן ָאגִיָלה ִּביׁשּוָעֶתְּתִהָּלֶתי ְּבַׁשֲעֵרי ַבת ִצּיֹו

יז נֹוַדע יְהָוה ִמְׁשָּפט ָעָׂשה : ָעׂשּו ְּבֶרֶׁשת זּו ָטָמנּו נְִלְּכָדה ַרגְָלם
יח יָׁשּובּו ְרָׁשִעים ִלְׁשאֹוָלה ָּכל : ְּבפַֹעל ַּכָּפיו נֹוֵקׁש ָרָׁשע ִהָּגיֹון ֶסָלה

ִהים א ָלנֶַצח יִָּׁשַכח ֶאְביֹון ִּתְקַות : ּגֹויִם ְׁשֵכֵחי ֱא )  ענוים(יט ִּכי 
כ קּוָמה יְהָוה ַאל יָעֹז ֱאנֹוׁש יִָּׁשְפטּו גֹויִם ַעל : ֲענִּיִים ּתֹאַבד ָלַעד

  :כא ִׁשיָתה יְהָוה מֹוָרה ָלֶהם יְֵדעּו גֹויִם ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה: ָּפנֶי
  

ב ְּבגֲַאַות : ק ַּתְעִלים ְלִעּתֹות ַּבָּצָרהא ָלָמה יְהָוה ַּתֲעמֹד ְּבָרחֹו י פרק
ג ִּכי ִהֵּלל ָרָׁשע ַעל ַּתֲאַות : ָרָׁשע יְִדַלק ָענִי יִָּתְפׂשּו ִּבְמזִּמֹות זּו ָחָׁשבּו

ד ָרָׁשע ְּכגַֹבּה ַאּפֹו ַּבל יְִדרֹׁש ֵאין : נְַפׁשֹו ּובֵֹצַע ֵּבֵר נִֵאץ יְהָוה
ִהים ָּכל ְמזִּמֹוָתיו ְדָרָכיו ְּבָכל ֵעת ָמרֹום )  דרכו(יִָחילּו ה : ֱא

ו ָאַמר ְּבִלּבֹו ַּבל ֶאּמֹוט ְלדֹר : ִמְׁשָּפֶטי ִמּנֶגְּדֹו ָּכל צֹוְרָריו יִָפיַח ָּבֶהם
א ְבָרע ֹ ַּתַחת ְלׁשֹונֹו : ָודֹר ֲאֶׁשר  ז ָאָלה ִּפיהּו ָמֵלא ּוִמְרמֹות ָות

ֵצִרים ַּבִּמְסָּתִרים יֲַהרֹג נִָקי ֵעינָיו ח יֵֵׁשב ְּבַמְאַרב חֲ : ָעָמל ָוָאֶון
ט יֱֶארֹב ַּבִּמְסָּתר ְּכַאְריֵה ְבֻסּכֹה יֱֶארֹב ַלֲחטֹוף ָענִי : ְלֵחְלָכה יְִצּפֹנּו

יְִדֶּכה יָׁשַֹח ְונַָפל ַּבֲעצּוָמיו )  ודכה(י : יְַחטֹף ָענִי ְּבָמְׁשכֹו ְבִרְׁשּתֹו
ִלּבֹו ָׁשַכח ֵאל ִהְסִּתיר ָּפנָיו ַּבל יא ָאַמר ּבְ : ֵחיל ָּכִאים)  חלכאים(

)  עניים(יב קּוָמה יְהָוה ֵאל נְָׂשא יֶָד ַאל ִּתְׁשַּכח : ָרָאה ָלנֶַצח
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א ִּתְדרֹׁש: ֲענִָוים ִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו  יד : יג ַעל ֶמה נִֵאץ ָרָׁשע ֱא
 יֲַעזֹב ֵחֶלָכה יָתֹום ָרִאָתה ִּכי ַאָּתה ָעָמל ָוַכַעס ַּתִּביט ָלֵתת ְּביֶָד ָעֶלי

טו ְׁשבֹר זְרֹוַע ָרָׁשע ָוָרע ִּתְדרֹוׁש ִרְׁשעֹו ַבל : ַאָּתה ָהיִיָת עֹוזֵר
יז ַּתֲאַות ֲענִָוים : טז יְהָוה ֶמֶל עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו גֹויִם ֵמַאְרצֹו: ִּתְמָצא

ֹ : ָׁשַמְעָּת יְהָוה ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאזְנֶ ט יָתֹום ָוָד ַּבל יח ִלְׁשּפ
  :יֹוִסיף עֹוד ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן ָהָאֶרץ

  
)  נודו(א ַלְמנֵַּצַח ְלָדִוד ַּביהָוה ָחִסיִתי ֵאי ּתֹאְמרּו ְלנְַפִׁשי  יא פרק

ב ִּכי ִהּנֵה ָהְרָׁשִעים יְִדְרכּון ֶקֶׁשת ּכֹונְנּו ִחָּצם ַעל : נּוִדי ַהְרֶכם ִצּפֹור
ג ִּכי ַהָּׁשתֹות יֵָהֵרסּון ַצִּדיק ַמה : אֶֹפל ְליְִׁשֵרי ֵלביֶֶתר ִלירֹות ְּבמֹו 

ד יְהָוה ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו יְהָוה ַּבָּׁשַמיִם ִּכְסאֹו ֵעינָיו יֱֶחזּו ַעְפַעָּפיו : ָּפָעל
: ה יְהָוה ַצִּדיק יְִבָחן ְוָרָׁשע ְואֵֹהב ָחָמס ָׂשנְָאה נְַפׁשֹו: יְִבֲחנּו ְּבנֵי ָאָדם

ז : ַעל ְרָׁשִעים ַּפִחים ֵאׁש ְוגְָפִרית ְורּוַח זְִלָעפֹות ְמנָת ּכֹוָסם ו יְַמֵטר
  :ִּכי ַצִּדיק יְהָוה ְצָדקֹות ָאֵהב יָָׁשר יֱֶחזּו ָפנֵימֹו

  
ב הֹוִׁשיָעה יְהָוה ִּכי : א ַלְמנֵַּצַח ַעל ַהְּׁשִמינִית ִמזְמֹור ְלָדִוד יב פרק

ג ָׁשְוא יְַדְּברּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו : נֵי ָאָדםגַָמר ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּונִים ִמּבְ 
ד יְַכֵרת יְהָוה ָּכל ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות : ְׂשַפת ֲחָלקֹות ְּבֵלב ָוֵלב יְַדֵּברּו

ה ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִלְלׁשֹנֵנּו נַגְִּביר ְׂשָפֵתינּו ִאָּתנּו : ָלׁשֹון ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹלֹות
ִ : ִמי ָאדֹון ָלנּו ים ֵמַאנְַקת ֶאְביֹונִים ַעָּתה ָאקּום יֹאַמר יְהָוה ו ִמּׁשֹד ֲענִּי

ז ִאֲמרֹות יְהָוה ֲאָמרֹות ְטהֹרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף : ָאִׁשית ְּביֵַׁשע יִָפיַח לֹו
ח ַאָּתה יְהָוה ִּתְׁשְמֵרם ִּתְּצֶרּנּו ִמן : ַּבֲעִליל ָלָאֶרץ ְמזָֻּקק ִׁשְבָעָתיִם

  :ִעים יְִתַהָּלכּון ְּכֻרם זֻּלּות ִלְבנֵי ָאָדםט ָסִביב ְרׁשָ : ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם
  

ב ַעד ָאנָה יְהָוה ִּתְׁשָּכֵחנִי נֶַצח ַעד : א ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוד יג פרק
ג ַעד ָאנָה ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבנְַפִׁשי יָגֹון : ָאנָה ַּתְסִּתיר ֶאת ָּפנֶי ִמֶּמּנִי
ָהי : אֹיְִבי ָעָלי ִּבְלָבִבי יֹוָמם ַעד ָאנָה יָרּום ד ַהִּביָטה ֲענֵנִי יְהָוה ֱא
ה ֶּפן יֹאַמר אֹיְִבי יְָכְלִּתיו ָצַרי יָגִילּו ִּכי : ָהִאיָרה ֵעינַי ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות

ו ַוֲאנִי ְּבַחְסְּד ָבַטְחִּתי יָגֵל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי : ֶאּמֹוט
  :גַָמל ָעָלי

  
ִהים ִהְׁשִחיתּו  יד פרק א ַלְמנֵַּצַח ְלָדִוד ָאַמר נָָבל ְּבִלּבֹו ֵאין ֱא

ב יְהָוה ִמָּׁשַמיִם ִהְׁשִקיף ַעל ְּבנֵי : ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה ֵאין עֵֹׂשה טֹוב
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ִהים ג ַהּכֹל ָסר יְַחָּדו נֱֶאָלחּו : ָאָדם ִלְראֹות ֲהיֵׁש ַמְׂשִּכיל ּדֵֹרׁש ֶאת ֱא
א יְָדעּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון אְֹכֵלי ַעִּמי : ֵאין ַּגם ֶאָחד ֵאין עֵֹׂשה טֹוב ד ֲה

א ָקָראּו ִהים ְּבדֹור : ָאְכלּו ֶלֶחם יְהָוה  ה ָׁשם ָּפֲחדּו ָפַחד ִּכי ֱא
ז ִמי יִֵּתן ִמִּצּיֹון יְׁשּוַעת : ו ֲעַצת ָענִי ָתִביׁשּו ִּכי יְהָוה ַמְחֵסהּו: ַצִּדיק

  :יְהָוה ְׁשבּות ַעּמֹו יָגֵל יֲַעקֹב יְִׂשַמח יְִׂשָרֵאל יְִׂשָרֵאל ְּבׁשּוב
  

א ִמזְמֹור ְלָדִוד יְהָֹוה ִמי יָגּור ְּבָאֳהֶל ִמי יְִׁשּכֹן ְּבַהר  טו פרק
א ָרַגל ַעל : ב הֹוֵל ָּתִמים ּופֵֹעל ֶצֶדק ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו: ָקְדֶׁש ג 

א ָעָׂשה ְלֵרֵעהּו ָרעָ  א נָָׂשא ַעל ְקרֹבֹוְלׁשֹנֹו  ד נְִבזֶה : ה ְוֶחְרָּפה 
א יִָמר ה ַּכְסּפֹו : ְּבֵעינָיו נְִמָאס ְוֶאת יְִרֵאי יְהָוה יְַכֵּבד נְִׁשַּבע ְלָהַרע ְו

א יִּמֹוט ְלעֹוָלם א ָלָקח עֵֹׂשה ֵאֶּלה    :א נַָתן ְּבנֶֶׁש ְוׁשַֹחד ַעל נִָקי 
  

ב ָאַמְרְּת ַליהָוה : ֵרנִי ֵאל ִּכי ָחִסיִתי ָבא ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשמְ  טז פרק
ג ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי : ֲאדֹנָי ָאָּתה טֹוָבִתי ַּבל ָעֶלי

ד יְִרּבּו ַעְּצבֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ַּבל ַאִּסי נְִסֵּכיֶהם ִמָּדם : ָּכל ֶחְפִצי ָבם
ה יְהָוה ְמנָת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָּתה : ל ְׂשָפָתיּוַבל ֶאָּׂשא ֶאת ְׁשמֹוָתם עַ 

ז : ו ֲחָבִלים נְָפלּו ִלי ַּבּנְִעִמים ַאף נֲַחָלת ָׁשְפָרה ָעָלי: ּתֹוִמי ּגֹוָרִלי
ח ִׁשִּויִתי : ֲאָבֵר ֶאת יְהָוה ֲאֶׁשר יְָעָצנִי ַאף ֵלילֹות יְִּסרּונִי ִכְליֹוָתי

ט ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי ַוּיָגֶל : יִמינִי ַּבל ֶאּמֹוטיְהָוה ְלנֶגְִּדי ָתִמיד ִּכי מִ 
א ִתֵּתן : ְּכבֹוִדי ַאף ְּבָׂשִרי יְִׁשּכֹן ָלֶבַטח א ַתֲעזֹב נְַפִׁשי ִלְׁשאֹול  י ִּכי 

יא ּתֹוִדיֵענִי אַֹרח ַחּיִים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת : ֲחִסיְד ִלְראֹות ָׁשַחת
  :ַצחָּפנֶי נְִעמֹות ִּביִמינְ נֶ 

  
א ְּתִפָּלה ְלָדִוד ִׁשְמָעה יְהָוה ֶצֶדק ַהְקִׁשיָבה ִרּנִָתי ַהֲאזִינָה  יז פרק

א ִׂשְפֵתי ִמְרָמה ב ִמְּלָפנֶי ִמְׁשָּפִטי יֵֵצא ֵעינֶי ֶּתֱחזֶינָה : ְתִפָּלִתי ְּב
ּמִֹתי ַּבל ג ָּבַחנְָּת ִלִּבי ָּפַקְדָּת ַּליְָלה ְצַרְפַּתנִי ַבל ִּתְמָצא זַ : ֵמיָׁשִרים
ד ִלְפֻעּלֹות ָאָדם ִּבְדַבר ְׂשָפֶתי ֲאנִי ָׁשַמְרִּתי ָאְרחֹות : יֲַעָבר ִּפי

ֹ ֲאֻׁשַרי ְּבַמְעְּגלֹוֶתי ַּבל נָמֹוּטּו ְפָעָמי: ָּפִריץ ו ֲאנִי ְקָראִתי : ה ָּתמ
מֹוִׁשיַע  ז ַהְפֵלה ֲחָסֶדי: ִכי ַתֲענֵנִי ֵאל ַהט ָאזְנְ ִלי ְׁשַמע ִאְמָרִתי

ח ָׁשְמֵרנִי ְּכִאיׁשֹון ַּבת ָעיִן ְּבֵצל ְּכנֶָפי : חֹוִסים ִמִּמְתקֹוְמִמים ִּביִמינֶ
י : ט ִמְּפנֵי ְרָׁשִעים זּו ַׁשּדּונִי אֹיְַבי ְּבנֶֶפׁש יִַּקיפּו ָעָלי: ַּתְסִּתיֵרנִי

)  סבבוני(ַעָּתה יא ַאֻּׁשֵרינּו : ֶחְלָּבמֹו ָּסגְרּו ִּפימֹו ִּדְּברּו ְבגֵאּות
יב ִּדְמיֹנֹו ְּכַאְריֵה יְִכסֹוף : ְסָבבּונּו ֵעינֵיֶהם יִָׁשיתּו ִלנְטֹות ָּבָאֶרץ
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יג קּוָמה יְהָוה ַקְּדָמה ָפנָיו : ִלְטרֹוף ְוִכְכִפיר יֵֹׁשב ְּבִמְסָּתִרים
ְמִתים יד ִמְמִתים יְָד יְהָוה מִ : ַהְכִריֵעהּו ַּפְּלָטה נְַפִׁשי ֵמָרָׁשע ַחְרֶּב

ּוְצפּונְ ְּתַמֵּלא ִבְטנָם יְִׂשְּבעּו ָבנִים )  וצפינך(ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם ַּבַחּיִים 
טו ֲאנִי ְּבֶצֶדק ֶאֱחזֶה ָפנֶי ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ : ְוִהּנִיחּו יְִתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם

  :ְּתמּונֶָת
  

ר ַליהָוה ֶאת ִּדְבֵרי א ַלְמנֵַּצַח ְלֶעֶבד יְהָוה ְלָדִוד ֲאֶׁשר ִּדּבֶ  יח פרק
ב : ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְּביֹום ִהִּציל יְהָוה אֹותֹו ִמַּכף ָּכל אֹיְָביו ּוִמּיַד ָׁשאּול

ג יְהָוה ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ּוְמַפְלִטי ֵאִלי : ַוּיֹאַמר ֶאְרָחְמ יְהָוה ִחזְִקי
ד ְמֻהָּלל ֶאְקָרא יְהָוה ּוִמן : צּוִרי ֶאֱחֶסה ּבֹו ָמגִּנִי ְוֶקֶרן יְִׁשִעי ִמְׂשַּגִּבי

ו ֶחְבֵלי : ה ֲאָפפּונִי ֶחְבֵלי ָמֶות ְונֲַחֵלי ְבִלּיַַעל יְַבֲעתּונִי: אֹיְַבי ִאָּוֵׁשעַ 
ז ַּבַּצר ִלי ֶאְקָרא יְהָוה ְוֶאל : ְׁשאֹול ְסָבבּונִי ִקְּדמּונִי מֹוְקֵׁשי ָמֶות
ַהי ֲאַׁשֵּוַע יְִׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי וְ  ח : ַׁשְוָעִתי ְלָפנָיו ָּתבֹוא ְבָאזְנָיוֱא

ט : ַוִּתגְַעׁש ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ּומֹוְסֵדי ָהִרים יְִרָּגזּו ַוּיְִתָּגֲעׁשּו ִּכי ָחָרה לֹו
י ַוּיֵט ָׁשַמיִם : ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו ְוֵאׁש ִמִּפיו ּתֹאֵכל ֶּגָחִלים ָּבֲערּו ִמֶּמּנּו

יא ַוּיְִרַּכב ַעל ְּכרּוב ַוּיָעֹף ַוּיֵֶדא ַעל ַּכנְֵפי : ת ַרגְָליוַוּיֵַרד ַוֲעָרֶפל ַּתחַ 
יב יֶָׁשת חֶֹׁש ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת ַמיִם ָעֵבי : רּוחַ 

יד ַוּיְַרֵעם : יג ִמּנֹגַּה נֶגְּדֹו ָעָביו ָעְברּו ָּבָרד ְוגֲַחֵלי ֵאׁש: ְׁשָחִקים
טו ַוּיְִׁשַלח ִחָּציו : ְליֹון יִֵּתן קֹלֹו ָּבָרד ְוגֲַחֵלי ֵאׁשַּבָּׁשַמיִם יְהָוה ְועֶ 

טז ַוּיֵָראּו ֲאִפיֵקי ַמיִם ַוּיִָּגלּו מֹוְסדֹות : ַויְִפיֵצם ּוְבָרִקים ָרב ַויְֻהֵּמם
יז יְִׁשַלח ִמָּמרֹום יִָּקֵחנִי : ֵּתֵבל ִמַּגֲעָרְת יְהָוה ִמּנְִׁשַמת רּוַח ַאֶּפ

: יח יִַּציֵלנִי ֵמאֹיְִבי ָעז ּוִמּׂשֹנְַאי ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמּנִי: ַּמיִם ַרִּביםיְַמֵׁשנִי מִ 
כ ַוּיֹוִציֵאנִי ַלֶּמְרָחב : יט יְַקְּדמּונִי ְביֹום ֵאיִדי ַויְִהי יְהָוה ְלִמְׁשָען ִלי

כב : ִלי כא יִגְְמֵלנִי יְהָוה ְּכִצְדִקי ְּכבֹר יַָדי יִָׁשיב: יְַחְּלֵצנִי ִּכי ָחֵפץ ִּבי
ָהי א ָרַׁשְעִּתי ֵמֱא כג ִּכי ָכל ִמְׁשָּפָטיו : ִּכי ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי יְהָוה ְו

א ָאִסיר ֶמּנִי : כד ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו ָוֶאְׁשַּתֵּמר ֵמֲעֹונִי: ְלנֶגְִּדי ְוֻחּקָֹתיו 
ִעם ָחִסיד כו : כה ַוּיֶָׁשב יְהָוה ִלי ְכִצְדִקי ְּכבֹר יַָדי ְלנֶגֶד ֵעינָיו

כז ִעם נָָבר ִּתְתָּבָרר ְוִעם ִעֵּקׁש : ִּתְתַחָּסד ִעם ְּגַבר ָּתִמים ִּתַּתָּמם
כט ִּכי : כח ִּכי ַאָּתה ַעם ָענִי תֹוִׁשיַע ְוֵעינַיִם ָרמֹות ַּתְׁשִּפיל: ִּתְתַּפָּתל

ַהי יִַּגיַּה ָחְׁשִּכי ַהי ל ִּכי ְב ָאֻרץ : ַאָּתה ָּתִאיר נִֵרי יְהָוה ֱא ְּגדּוד ּוֵבא
לא ָהֵאל ָּתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת יְהָוה ְצרּוָפה ָמגֵן הּוא ְלכֹל : ֲאַדֶּלג ׁשּור
ֵהינּו: ַהחִֹסים ּבֹו : לב ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה ִמַּבְלֲעֵדי יְהָוה ּוִמי צּור זּוָלִתי ֱא

ֶּוה ַרגְַלי ָּכַאּיָלֹות לד ְמׁשַ : לג ָהֵאל ַהְמַאּזְֵרנִי ָחיִל ַוּיִֵּתן ָּתִמים ַּדְרִּכי
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לה ְמַלֵּמד יַָדי ַלִּמְלָחָמה ְונֲִחָתה ֶקֶׁשת נְחּוָׁשה : ְוַעל ָּבמַֹתי יֲַעִמיֵדנִי
לז : לו ַוִּתֶּתן ִלי ָמגֵן יְִׁשֶע ִויִמינְ ִתְסָעֵדנִי ְוַענְַוְת ַתְרֵּבנִי: זְרֹועָֹתי

א ָמֲעדּו ַקרְ  לח ֶאְרּדֹוף אֹויְַבי ְוַאִּׂשיגֵם : ֻסָּליַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי ְו
א ָאׁשּוב ַעד ַּכּלֹוָתם א יְֻכלּו קּום יְִּפלּו ַּתַחת ַרגְָלי: ְו : לט ֶאְמָחֵצם ְו

מא ְואֹיְַבי נַָתָּתה ִּלי : מ ַוְּתַאּזְֵרנִי ַחיִל ַלִּמְלָחָמה ַּתְכִריַע ָקַמי ַּתְחָּתי
א ָענָםמב : עֶֹרף ּוְמַׂשנְַאי ַאְצִמיֵתם : יְַׁשְּועּו ְוֵאין מֹוִׁשיַע ַעל יְהָוה ְו

מד ְּתַפְּלֵטנִי : מג ְוֶאְׁשָחֵקם ְּכָעָפר ַעל ְּפנֵי רּוַח ְּכִטיט חּוצֹות ֲאִריֵקם
א יַָדְעִּתי יַַעְבדּונִי מה ְלֵׁשַמע : ֵמִריֵבי ָעם ְּתִׂשיֵמנִי ְלרֹאׁש ּגֹויִם ַעם 

מו ְּבנֵי נֵָכר יִּבֹלּו ְויְַחְרגּו : ָכר יְַכֲחׁשּו ִליאֹזֶן יִָּׁשְמעּו ִלי ְּבנֵי נֵ 
מח : מז ַחי יְהָוה ּוָברּו צּוִרי ְויָרּום ֱאלֹוֵהי יְִׁשִעי: ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם

מט ְמַפְּלִטי ֵמאֹיְָבי ַאף ִמן : ָהֵאל ַהּנֹוֵתן נְָקמֹות ִלי ַוּיְַדֵּבר ַעִּמים ַּתְחָּתי
נ ַעל ֵּכן אֹוְד ַבּגֹויִם יְהָוה : יׁש ָחָמס ַּתִּציֵלנִיָקַמי ְּתרֹוְמֵמנִי ֵמאִ 

ַמְגִּדיל יְׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹׂשה ֶחֶסד )  מגדל(נא : ּוְלִׁשְמ ֲאזֵַּמָרה
  :ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלזְַרעֹו ַעד עֹוָלם

  
ד ֵאל ב ַהָּׁשַמיִם ְמַסְּפִרים ְּכבֹו: א ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוד יט פרק

ג יֹום ְליֹום יִַּביַע אֶֹמר ְוַליְָלה ְּלַליְָלה : ּוַמֲעֵׂשה יָָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיעַ 
ה ְּבָכל : ד ֵאין אֶֹמר ְוֵאין ְּדָבִרים ְּבִלי נְִׁשָמע קֹוָלם: יְַחֶּוה ָּדַעת

א ו ְוהּו: ָהָאֶרץ יָָצא ַקָּום ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם ַלֶּׁשֶמׁש ָׂשם אֶֹהל ָּבֶהם
ז ִמְקֵצה ַהָּׁשַמיִם : ְּכָחָתן יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו יִָׂשיׂש ְּכגִּבֹור ָלרּוץ אַֹרח

ח ּתֹוַרת יְהָוה : מֹוָצאֹו ּוְתקּוָפתֹו ַעל ְקצֹוָתם ְוֵאין נְִסָּתר ֵמַחָּמתֹו
ט ִּפּקּוֵדי : ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת נֶָפׁש ֵעדּות יְהָוה נֱֶאָמנָה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי

י יְִרַאת : יְָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב ִמְצַות יְהָוה ָּבָרה ְמִאיַרת ֵעינָיִםיְהָוה 
יא : יְהָוה ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמְׁשְּפֵטי יְהָוה ֱאֶמת ָצְדקּו יְַחָּדו

יב ַּגם : ַהּנֱֶחָמִדים ִמּזָָהב ּוִמַּפז ָרב ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְונֶֹפת צּוִפים
יג ְׁשגִיאֹות ִמי יִָבין ִמּנְִסָּתרֹות : ֶהם ְּבָׁשְמָרם ֵעֶקב ָרבַעְבְּד נִזְָהר ּבָ 

ֹ ַעְבֶּד ַאל יְִמְׁשלּו ִבי ָאז ֵאיָתם ְונִֵּקיִתי : נֵַּקנִי יד ַּגם ִמּזִֵדים ֲחׂש
טו יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָוה צּוִרי : ִמֶּפַׁשע ָרב

  :ְוגֲֹאִלי
  

ב יַַענְ יְהָוה ְּביֹום ָצָרה יְַׂשֶּגְב ֵׁשם : א ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוד כ פרק
ֵהי יֲַעקֹב ד יִזְּכֹר ָּכל : ג יְִׁשַלח ֶעזְְר ִמּקֶֹדׁש ּוִמִּצּיֹון יְִסָעֶדּךָ : ֱא

ו : ְת יְַמֵּלאה יִֶּתן ְל ִכְלָבֶב ְוָכל ֲעצָ : ִמנְחֶֹת ְועֹוָלְת יְַדְּׁשנֶה ֶסָלה
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ֵהינּו נְִדּגֹל יְַמֵּלא יְהָוה ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתי ז : נְַרּנְנָה ִּביׁשּוָעֶת ּוְבֵׁשם ֱא
ַעָּתה יַָדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע יְהָוה ְמִׁשיחֹו יֲַענֵהּו ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו ִּבגְֻברֹות 

ֵהינּו  ח ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים: יֵַׁשע יְִמינֹו ַוֲאנְַחנּו ְּבֵׁשם יְהָוה ֱא
י יְהָוה הֹוִׁשיָעה : ט ֵהָּמה ָּכְרעּו ְונָָפלּו ַוֲאנְַחנּו ַּקְמנּו ַוּנְִתעֹוָדד: נַזְִּכיר

  :ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו
  

ב יְהָוה ְּבָעּזְ יְִׂשַמח ֶמֶל : א ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוד כא פרק
ג ַּתֲאַות ִלּבֹו נַָתָּתה ּלֹו ַוֲאֶרֶׁשת ְׂשָפָתיו ַּבל : ָעְת ַמה ּיָגֶיל ְמאֹדּוִביׁשּו

ה : ד ִּכי ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכֹות טֹוב ָּתִׁשית ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת ָּפז: ָמנְַעָּת ֶּסָלה
ֹו ו ָּגדֹול ְּכבֹוד: ַחּיִים ָׁשַאל ִמְּמ נַָתָּתה ּלֹו אֶֹר יִָמים עֹוָלם ָוֶעד

ז ִּכי ְתִׁשיֵתהּו ְבָרכֹות ָלַעד : ִּביׁשּוָעֶת הֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה ָעָליו
ח ִּכי ַהֶּמֶל ּבֵֹטַח ַּביהָוה ּוְבֶחֶסד ֶעְליֹון : ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה ֶאת ָּפנֶי

י : ט ִּתְמָצא יְָד ְלָכל אֹיְֶבי יְִמינְ ִּתְמָצא ׂשֹנְֶאי: ַּבל יִּמֹוט
: ִׁשיֵתמֹו ְּכַתּנּור ֵאׁש ְלֵעת ָּפנֶי יְהָוה ְּבַאּפֹו יְַבְּלֵעם ְותֹאְכֵלם ֵאׁשּתְ 

יב ִּכי נָטּו ָעֶלי ָרָעה : יא ִּפְריָמֹו ֵמֶאֶרץ ְּתַאֵּבד ְוזְַרָעם ִמְּבנֵי ָאָדם
ן ַעל יג ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם ְּבֵמיָתֶרי ְּתכֹונֵ : ָחְׁשבּו ְמזִָּמה ַּבל יּוָכלּו

  :יד רּוָמה יְהָוה ְּבֻעּזֶ נִָׁשיָרה ּונְזְַּמָרה ְּגבּוָרֶת: ְּפנֵיֶהם
  

ב ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה : א ַלְמנֵַּצַח ַעל ַאּיֶֶלת ַהַּׁשַחר ִמזְמֹור ְלָדִוד כב פרק
א : ֲעזְַבָּתנִי ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי ִּדְבֵרי ַׁשֲאגִָתי ַהי ֶאְקָרא יֹוָמם ְו ג ֱא

א דּוִמּיָה ִליַתֲענֶ  : ד ְוַאָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות יְִׂשָרֵאל: ה ְוַליְָלה ְו
ו ֵאֶלי זֲָעקּו ְונְִמָלטּו ְּב : ה ְּב ָּבְטחּו ֲאבֵֹתינּו ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו

א בֹוׁשּו א ִאיׁש ֶחְרַּפת ָאָדם ּוְבזּוי עָ : ָבְטחּו ְו : םז ְוָאנִֹכי תֹוַלַעת ְו
ט ּגֹל ֶאל יְהָוה : ח ָּכל רַֹאי יְַלִעגּו ִלי יְַפִטירּו ְבָׂשָפה יָנִיעּו רֹאׁש

י ִּכי ַאָּתה גִֹחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל ְׁשֵדי : יְַפְּלֵטהּו יִַּציֵלהּו ִּכי ָחֵפץ ּבֹו
ְרַחק יב ַאל ּתִ : יא ָעֶלי ָהְׁשַלְכִּתי ֵמָרֶחם ִמֶּבֶטן ִאִּמי ֵאִלי ָאָּתה: ִאִּמי

יג ְסָבבּונִי ָּפִרים ַרִּבים ַאִּביֵרי : ִמֶּמּנִי ִּכי ָצָרה ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוזֵר
טו ַּכַּמיִם : יד ָּפצּו ָעַלי ִּפיֶהם ַאְריֵה טֵֹרף ְוׁשֵֹאג: ָבָׁשן ִּכְּתרּונִי

טז : תֹו ֵמָעינְִׁשַּפְכִּתי ְוִהְתָּפְרדּו ָּכל ַעְצמֹוָתי ָהיָה ִלִּבי ַּכּדֹונָג נֵָמס ּבְ 
יז ִּכי : יֵָבׁש ַּכֶחֶרׂש ּכִֹחי ּוְלׁשֹונִי ֻמְדָּבק ַמְלקֹוָחי ְוַלֲעַפר ָמֶות ִּתְׁשְּפֵתנִי

יח ֲאַסֵּפר ָּכל : ְסָבבּונִי ְּכָלִבים ֲעַדת ְמֵרִעים ִהִּקיפּונִי ָּכֲאִרי יַָדי ְוַרגְָלי
קּו ְבגַָדי ָלֶהם ְוַעל ְלבּוִׁשי יט יְַחּלְ : ַעְצמֹוָתי ֵהָּמה יִַּביטּו יְִראּו ִבי

כא : כ ְוַאָּתה יְהָוה ַאל ִּתְרָחק ֱאיָלּוִתי ְלֶעזְָרִתי חּוָׁשה: יִַּפילּו גֹוָרל
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כב הֹוִׁשיֵענִי ִמִּפי ַאְריֵה : ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפִׁשי ִמּיַד ֶּכֶלב יְִחיָדִתי
: ְלֶאָחי ְּבתֹו ָקָהל ֲאַהְלֶלּךָ כג ֲאַסְּפָרה ִׁשְמ : ּוִמַּקְרנֵי ֵרִמים ֲענִיָתנִי

כד יְִרֵאי יְהָוה ַהְללּוהּו ָּכל זֶַרע יֲַעקֹב ַּכְּבדּוהּו ְוגּורּו ִמֶּמּנּו ָּכל זֶַרע 
א ִהְסִּתיר ָּפנָיו ִמֶּמּנּו : יְִׂשָרֵאל א ִׁשַּקץ ֱענּות ָענִי ְו א ָבזָה ְו כה ִּכי 

 ְתִהָּלִתי ְּבָקָהל ָרב נְָדַרי ֲאַׁשֵּלם נֶגֶד כו ֵמִאּתְ : ּוְבַׁשְּועֹו ֵאָליו ָׁשֵמעַ 
כז יֹאְכלּו ֲענִָוים ְויְִׂשָּבעּו יְַהְללּו יְהָוה ּדְֹרָׁשיו יְִחי ְלַבְבֶכם : יְֵרָאיו
כח יִזְְּכרּו ְויָֻׁשבּו ֶאל יְהָוה ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ְויְִׁשַּתֲחוּו ְלָפנֶי ָּכל : ָלַעד

ל ָאְכלּו : כט ִּכי ַליהָוה ַהְּמלּוָכה ּומֵֹׁשל ַּבּגֹויִם :ִמְׁשְּפחֹות ּגֹויִם
א  ַוּיְִׁשַּתֲחּוּו ָּכל ִּדְׁשנֵי ֶאֶרץ ְלָפנָיו יְִכְרעּו ָּכל יֹוְרֵדי ָעָפר ְונְַפׁשֹו 

לב יָבֹאּו ְויִַּגידּו ִצְדָקתֹו : לא זֶַרע יַַעְבֶדּנּו יְֻסַּפר ַלאדֹנָי ַלּדֹור: ִחּיָה
  :ִּכי ָעָׂשהְלַעם נֹוָלד 

  
א ֶאְחָסר כג פרק ב ִּבנְאֹות ֶּדֶׁשא : א ִמזְמֹור ְלָדִוד יְהָוה רִֹעי 

ג נְַפִׁשי יְׁשֹוֵבב יַנְֵחנִי ְבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק : יְַרִּביֵצנִי ַעל ֵמי ְמנֻחֹות יְנֲַהֵלנִי
א ִאיָרא ָרע ִּכי ַאּתָ : ְלַמַען ְׁשמֹו ה ִעָּמִדי ד ַּגם ִּכי ֵאֵל ְּבגֵיא ַצְלָמֶות 

ֹ ְלָפנַי ֻׁשְלָחן נֶגֶד צְֹרָרי : ִׁשְבְט ּוִמְׁשַענְֶּת ֵהָּמה יְנֲַחֻמנִי ה ַּתֲער
ו ַא טֹוב ָוֶחֶסד יְִרְּדפּונִי ָּכל יְֵמי : ִּדַּׁשנְָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי ְרָויָה

  :ַחּיָי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית יְהָוה ְלאֶֹר יִָמים
  

ב : ְלָדִוד ִמזְמֹור ַליהָוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה א כד פרק
ג ִמי יֲַעֶלה ְבַהר יְהָוה : ִּכי הּוא ַעל יִַּמים יְָסָדּה ְוַעל נְָהרֹות יְכֹונְנֶהָ 

א נָָׂשא : ּוִמי יָקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו ד נְִקי ַכַּפיִם ּוַבר ֵלָבב ֲאֶׁשר 
א נְִׁשַּבע ְלִמְרָמה)  נפשו(ַלָּׁשְוא  ה יִָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת יְהָוה : נְַפִׁשי ְו

ֵהי יְִׁשעֹו ּדְֹרָׁשיו ְמַבְקֵׁשי ָפנֶי יֲַעקֹב )  דרשו(ו זֶה ּדֹור : ּוְצָדָקה ֵמֱא
ז ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהּנְָׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְויָבֹוא ֶמֶל : ֶסָלה

: ה ֶמֶל ַהָּכבֹוד יְהָוה ִעּזּוז ְוִגּבֹור יְהָוה ִּגּבֹור ִמְלָחָמהח ִמי זֶ : ַהָּכבֹוד
י ִמי : ט ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְויָבֹא ֶמֶל ַהָּכבֹוד

  :הּוא זֶה ֶמֶל ַהָּכבֹוד יְהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶל ַהָּכבֹוד ֶסָלה
  

ַהי ְּב ָבַטְחִּתי ַאל : יְהָוה נְַפִׁשי ֶאָּׂשאא ְלָדִוד ֵאֶלי  כה פרק ב ֱא
א יֵבֹׁשּו יֵבֹׁשּו ַהּבֹוגְִדים : ֵאבֹוָׁשה ַאל יַַעְלצּו אֹיְַבי ִלי ג ַּגם ָּכל קֶֹוי 

ה ַהְדִריֵכנִי : ד ְּדָרֶכי יְהָוה הֹוִדיֵענִי אְֹרחֹוֶתי ַלְּמֵדנִי: ֵריָקם
ֵהי יְִׁשִעי אֹוְת ִקִּויִתי ָּכל ַהּיֹוםַבֲאִמֶּת ְוַלְּמֵדנִי ּכִ  ו זְכֹר : י ַאָּתה ֱא
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ז ַחּטֹאות נְעּוַרי ּוְפָׁשַעי ַאל : ַרֲחֶמי יְהָוה ַוֲחָסֶדי ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה
ח טֹוב ְויָָׁשר יְהָוה ַעל : ִּתזְּכֹר ְּכַחְסְּד זְָכר ִלי ַאָּתה ְלַמַען טּוְב יְהָוה

: ט יְַדֵר ֲענִָוים ַּבִּמְׁשָּפט ִויַלֵּמד ֲענִָוים ַּדְרּכֹו: ָּטִאים ַּבָּדֶרֵּכן יֹוֶרה חַ 
יא ְלַמַען ִׁשְמ : י ָּכל ָאְרחֹות יְהָוה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלנְֹצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו

 יב ִמי זֶה ָהִאיׁש יְֵרא יְהָוה יֹוֶרּנּו: יְהָוה ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹונִי ִּכי ַרב הּוא
יד סֹוד יְהָוה : יג נְַפׁשֹו ְּבטֹוב ָּתִלין ְוזְַרעֹו יִיַרׁש ָאֶרץ: ְּבֶדֶר יְִבָחר

טו ֵעינַי ָּתִמיד ֶאל יְהָוה ִּכי הּוא יֹוִציא : ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם
ִבי יז ָצרֹות ְלבָ : טז ְּפנֵה ֵאַלי ְוָחּנֵנִי ִּכי יִָחיד ְוָענִי ָאנִי: ֵמֶרֶׁשת ַרגְָלי

יח ְרֵאה ָענְיִי ַוֲעָמִלי ְוָׂשא ְלָכל : ִהְרִחיבּו ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאנִי
כ ָׁשְמָרה : יט ְרֵאה אֹויְַבי ִּכי ָרּבּו ְוִׂשנְַאת ָחָמס ְׂשנֵאּונִי: ַחּטֹאוָתי

כא ּתֹם ָויֶֹׁשר יְִּצרּונִי ִּכי : נְַפִׁשי ְוַהִּציֵלנִי ַאל ֵאבֹוׁש ִּכי ָחִסיִתי ָב
ִהים ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ָצרֹוָתיו: ִּויִתיקִ    :כב ְּפֵדה ֱא
  

א ְלָדִוד ָׁשְפֵטנִי יְהָוה ִּכי ֲאנִי ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ּוַביהָוה ָּבַטְחִּתי  כו פרק
ג ִּכי : ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי)  צרופה(ב ְּבָחנֵנִי יְהָוה ְונֵַּסנִי : א ֶאְמָעד
א יַָׁשְבִּתי ִעם ְמֵתי ָׁשְוא : גֶד ֵעינָי ְוִהְתַהַּלְכִּתי ַּבֲאִמֶּתַחְסְּד ְלנֶ  ד 

א ָאבֹוא א : ְוִעם נֲַעָלִמים  ה ָׂשנֵאִתי ְקַהל ְמֵרִעים ְוִעם ְרָׁשִעים 
ז ַלְׁשִמַע : ו ֶאְרַחץ ְּבנִָּקיֹון ַּכָּפי ַוֲאסְֹבָבה ֶאת ִמזְַּבֲח יְהָוה: ֵאֵׁשב

ח יְהָוה ָאַהְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶת : ה ּוְלַסֵּפר ָּכל נְִפְלאֹוֶתיְּבקֹול ּתֹודָ 
ט ַאל ֶּתֱאסֹף ִעם ַחָּטִאים נְַפִׁשי ְוִעם ַאנְֵׁשי : ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶד

יא ַוֲאנִי ְּבֻתִּמי : י ֲאֶׁשר ִּביֵדיֶהם זִָּמה ִויִמינָם ָמְלָאה ּׁשַֹחד: ָדִמים ַחּיָי
  :יב ַרגְִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵר יְהָוה: נִי ְוָחּנֵנִיֵאֵל ְּפדֵ 

  
א ְלָדִוד יְהָוה אֹוִרי ְויְִׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא יְהָוה ָמעֹוז ַחּיַי ִמִּמי  כז פרק

ב ִּבְקרֹב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאכֹל ֶאת ְּבָׂשִרי ָצַרי ְואֹיְַבי ִלי ֵהָּמה : ֶאְפָחד
א יִיָרא ִלִּבי ִאם ָּתקּום ָעַלי : נָָפלּוָכְׁשלּו וְ  ג ִאם ַּתֲחנֶה ָעַלי ַמֲחנֶה 

ד ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת יְהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש : ִמְלָחָמה ְּבזֹאת ֲאנִי בֹוֵטחַ 
ה : ִׁשְבִּתי ְּבֵבית יְהָוה ָּכל יְֵמי ַחּיַי ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם יְהָוה ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו

ו : י יְִצְּפנֵנִי ְּבֻסּכֹה ְּביֹום ָרָעה יְַסִּתֵרנִי ְּבֵסֶתר ָאֳהלֹו ְּבצּור יְרֹוְמֵמנִיּכִ 
ְוַעָּתה יָרּום רֹאִׁשי ַעל אֹיְַבי ְסִביבֹוַתי ְוֶאזְְּבָחה ְבָאֳהלֹו זְִבֵחי ְתרּוָעה 

ח : ֲענֵנִיז ְׁשַמע יְהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחּנֵנִי וַ : ָאִׁשיָרה ַוֲאזְַּמָרה ַליהָוה
ט ַאל ַּתְסֵּתר ָּפנֶי : ְל ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפנָי ֶאת ָּפנֶי יְהָוה ֲאַבֵּקׁש

ֵהי  ִמֶּמּנִי ַאל ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּד ֶעזְָרִתי ָהיִיָת ַאל ִּתְּטֵׁשנִי ְוַאל ַּתַעזְֵבנִי ֱא
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יא הֹוֵרנִי יְהָוה ַּדְרֶּכ : ְסֵפנִיי ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי ֲעזָבּונִי ַויהָוה יַַא: יְִׁשִעי
יב ַאל ִּתְּתנֵנִי ְּבנֶֶפׁש ָצָרי ִּכי ָקמּו : ּונְֵחנִי ְּבאַֹרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי

יג לּוֵלא ֶהֱאַמנְִּתי ִלְראֹות ְּבטּוב יְהָוה : ִבי ֵעֵדי ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס
  :ְויֲַאֵמץ ִלֶּב ְוַקֵּוה ֶאל יְהָוהיד ַקֵּוה ֶאל יְהָוה ֲחזַק : ְּבֶאֶרץ ַחּיִים

  
א ְלָדִוד ֵאֶלי יְהָוה ֶאְקָרא צּוִרי ַאל ֶּתֱחַרׁש ִמֶּמּנִי ֶּפן  כח פרק

ב ְׁשַמע קֹול ַּתֲחנּונַי ְּבַׁשְּוִעי : ֶּתֱחֶׁשה ִמֶּמּנִי ְונְִמַׁשְלִּתי ִעם יֹוְרֵדי בֹור
ג ַאל ִּתְמְׁשֵכנִי ִעם ְרָׁשִעים ְוִעם : ֵאֶלי ְּבנְָׂשִאי יַָדי ֶאל ְּדִביר ָקְדֶׁש

ד ֶּתן ָלֶהם ְּכָפֳעָלם : ּפֲֹעֵלי ָאֶון ּדְֹבֵרי ָׁשלֹום ִעם ֵרֵעיֶהם ְוָרָעה ִּבְלָבָבם
ה ִּכי : ּוְכרַֹע ַמַעְלֵליֶהם ְּכַמֲעֵׂשה יְֵדיֶהם ֵּתן ָלֶהם ָהֵׁשב ְּגמּוָלם ָלֶהם

ת יְהָוה ְוֶאל א יְִבנֵם א יִָבינּו ֶאל ְּפֻע ו : ַמֲעֵׂשה יָָדיו יֶֶהְרֵסם ְו
ז יְהָוה ֻעּזִי ּוָמגִּנִי ּבֹו ָבַטח ִלִּבי : ָּברּו יְהָוה ִּכי ָׁשַמע קֹול ַּתֲחנּונָי

ז ִלִּבי ּוִמִּׁשיִרי ֲאהֹוֶדּנּו ח יְהָוה עֹז ָלמֹו ּוָמעֹוז יְׁשּועֹות : ְונֱֶעזְָרִּתי ַוּיֲַע
יָעה ֶאת ַעֶּמ ּוָבֵר ֶאת נֲַחָלֶת ּוְרֵעם ְונְַּׂשֵאם ט הֹוׁשִ : ְמִׁשיחֹו הּוא
  :ַעד ָהעֹוָלם

  
א ִמזְמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַליהָוה ְּבנֵי ֵאִלים ָהבּו ַליהָוה ָּכבֹוד  כט פרק
ג קֹול : ב ָהבּו ַליהָוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהָוה ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש: ָועֹז

ד קֹול יְהָוה : ם ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים יְהָוה ַעל ַמיִם ַרִּביםיְהָוה ַעל ַהָּמיִ 
ה קֹול יְהָוה ׁשֵֹבר ֲאָרזִים ַויְַׁשֵּבר יְהָוה ֶאת : ַּבּכַֹח קֹול יְהָוה ֶּבָהָדר

ז : ו ַוּיְַרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעגֶל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹן ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמים: ַאְרזֵי ַהְּלָבנֹון
 ֹ ח קֹול יְהָוה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל יְהָוה : ֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁשקֹול יְהָוה ח
ט קֹול יְהָוה יְחֹוֵלל ַאּיָלֹות ַוּיֱֶחׂשֹף יְָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו : ִמְדַּבר ָקֵדׁש
יא יְהָוה : י יְהָוה ַלַּמּבּול יָָׁשב ַוּיֵֶׁשב יְהָוה ֶמֶל ְלעֹוָלם: אֵֹמר ָּכבֹוד
  :ֵּתן יְהָוה יְָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹוםעֹז ְלַעּמֹו יִ 

  
ב ֲארֹוִמְמ יְהָוה ִּכי : א ִמזְמֹור ִׁשיר ֲחנַֻּכת ַהַּביִת ְלָדִוד ל פרק

א ִׂשַּמְחָּת אֹיְַבי ִלי ָהי ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶלי ַוִּתְרָּפֵאנִי: ִדִּליָתנִי ְו : ג יְהָוה ֱא
ה : ִמּיְָרִדי בֹור)  מיורדי(י ִחּיִיַתנִי ד יְהָוה ֶהֱעִליָת ִמן ְׁשאֹול נְַפׁשִ 

ו ִּכי ֶרגַע ְּבַאּפֹו ַחּיִים : זְַּמרּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו ְלזֵֶכר ָקְדׁשֹו
ז ַוֲאנִי ָאַמְרִּתי ְבַׁשְלִוי ַּבל : ִּבְרצֹונֹו ָּבֶעֶרב יִָלין ֶּבִכי ְוַלּבֶֹקר ִרּנָה

נְ ֶהֱעַמְדָּתה ְלַהְרִרי עֹז ִהְסַּתְרָּת ָפנֶי ח יְהָוה ִּבְרצֹו: ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם
י ַמה ֶּבַצע : ט ֵאֶלי יְהָוה ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאדֹנָי ֶאְתַחּנָן: ָהיִיִתי נְִבָהל
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יא ְׁשַמע יְהָוה : ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל ָׁשַחת ֲהיֹוְד ָעָפר ֲהיִַּגיד ֲאִמֶּת
יב ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי : ְוָחּנֵנִי יְהָוה ֱהיֵה עֹזֵר ִלי

ַהי ְלעֹוָלם : ַוְּתַאּזְֵרנִי ִׂשְמָחה א יִּדֹם יְהָוה ֱא יג ְלַמַען יְזֶַּמְר ָכבֹוד ְו
  :אֹוֶדּךָ 

  
ב ְּב יְהָוה ָחִסיִתי ַאל ֵאבֹוָׁשה : א ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוד לא פרק

ג ַהֵּטה ֵאַלי ָאזְנְ ְמֵהָרה ַהִּציֵלנִי ֱהיֵה ִלי : ְת ַפְּלֵטנִיְלעֹוָלם ְּבִצְדקָ 
ד ִּכי ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה : ְלצּור ָמעֹוז ְלֵבית ְמצּודֹות ְלהֹוִׁשיֵענִי

ה ּתֹוִציֵאנִי ֵמֶרֶׁשת זּו ָטְמנּו ִלי ִּכי ַאָּתה : ּוְלַמַען ִׁשְמ ַּתנְֵחנִי ּוְתנֲַהֵלנִי
ז ָׂשנֵאִתי : ו ְּביְָד ַאְפִקיד רּוִחי ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָוה ֵאל ֱאֶמת: יָמעּוּזִ 

ח ָאגִיָלה ְוֶאְׂשְמָחה : ַהּׁשְֹמִרים ַהְבֵלי ָׁשְוא ַוֲאנִי ֶאל יְהָוה ָּבָטְחִּתי
א ִהְסַּגְרַּתנִי: ְּבַחְסֶּד ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֶאת ָענְיִי יַָדְעָּת ְּבָצרֹות נְַפִׁשי  ט ְו

י ָחּנֵנִי יְהָוה ִּכי ַצר ִלי ָעְׁשָׁשה : ְּביַד אֹויֵב ֶהֱעַמְדָּת ַבֶּמְרָחב ַרגְָלי
יא ִּכי ָכלּו ְביָגֹון ַחּיַי ּוְׁשנֹוַתי ַּבֲאנָָחה ָּכַׁשל : ְבַכַעס ֵעינִי נְַפִׁשי ּוִבְטנִי

ה ְוִלֲׁשֵכנַי ְמאֹד יב ִמָּכל צְֹרַרי ָהיִיִתי ֶחְרּפָ : ַּבֲעֹונִי כִֹחי ַוֲעָצַמי ָעֵׁשׁשּו
יג נְִׁשַּכְחִּתי ְּכֵמת ִמֵּלב ָהיִיִתי : ּוַפַחד ִלְמיָֻּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ נְָדדּו ִמֶּמּנִי

יד ִּכי ָׁשַמְעִּתי ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב ְּבִהָּוְסָדם יַַחד : ִּכְכִלי אֵֹבד
ַהי טו ַוֲאנִי ָעֶלי : ָעַלי ָלַקַחת נְַפִׁשי זָָממּו ָבַטְחִּתי יְהָוה ָאַמְרִּתי ֱא

יז ָהִאיָרה ָפנֶי : טז ְּביְָד ִעּתָֹתי ַהִּציֵלנִי ִמּיַד אֹויְַבי ּוֵמרְֹדָפי: ָאָּתה
יח יְהָוה ַאל ֵאבֹוָׁשה ִּכי ְקָראִתי יֵבֹׁשּו : ַעל ַעְבֶּד הֹוִׁשיֵענִי ְבַחְסֶּד

ְמנָה ִׂשְפֵתי ָׁשֶקר ַהּדְֹברֹות ַעל ַצִּדיק יט ֵּתָאלַ : ְרָׁשִעים יְִּדמּו ִלְׁשאֹול
כ ָמה ַרב טּוְב ֲאֶׁשר ָצַפנְָּת ִּליֵרֶאי ָּפַעְלָּת : ָעָתק ְּבגֲַאָוה ָובּוז

כא ַּתְסִּתיֵרם ְּבֵסֶתר ָּפנֶי ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש : ַלחִֹסים ָּב נֶגֶד ְּבנֵי ָאָדם
ב ָּברּו יְהָוה ִּכי ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִלי כ: ִּתְצְּפנֵם ְּבֻסָּכה ֵמִריב ְלׁשֹנֹות

כג ַוֲאנִי ָאַמְרִּתי ְבָחְפזִי נְִגַרזְִּתי ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ָאֵכן ָׁשַמְעָּת : ְּבִעיר ָמצֹור
כד ֶאֱהבּו ֶאת יְהָוה ָּכל ֲחִסיָדיו ֱאמּונִים : קֹול ַּתֲחנּונַי ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶלי

כה ִחזְקּו ְויֲַאֵמץ ְלַבְבֶכם ָּכל : יֶֶתר עֵֹׂשה גֲַאָוהנֵֹצר יְהָוה ּוְמַׁשֵּלם ַעל 
  :ַהְמיֲַחִלים ַליהָוה

  
ב ַאְׁשֵרי : א ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי נְׂשּוי ֶּפַׁשע ְּכסּוי ֲחָטָאה לב פרק

א יְַחׁשֹב יְהָוה לֹו ָעֹון ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמּיָה ג ִּכי ֶהֱחַרְׁשִּתי ָּבלּו : ָאָדם 
ד ִּכי יֹוָמם ָוַליְָלה ִּתְכַּבד ָעַלי יֶָד נְֶהַּפ : ָמי ְּבַׁשֲאגִָתי ָּכל ַהּיֹוםֲעצָ 

א ִכִּסיִתי : ְלַׁשִּדי ְּבַחְרבֹנֵי ַקיִץ ֶסָלה ה ַחָּטאִתי אֹוִדיֲע ַוֲעֹונִי 
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 ו: ָאַמְרִּתי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָוה ְוַאָּתה נָָׂשאָת ֲעֹון ַחָּטאִתי ֶסָלה
ַעל זֹאת יְִתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ֵאֶלי ְלֵעת ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמיִם ַרִּבים 

א יִַּגיעּו ז ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרנִי ָרּנֵי ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבנִי : ֵאָליו 
ט ַאל : ח ַאְׂשִּכיְל ְואֹוְר ְּבֶדֶר זּו ֵתֵל ִאיֲעָצה ָעֶלי ֵעינִי: ֶסָלה

ְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ַּבל ְקרֹב ּתִ 
יא : י ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע ְוַהּבֹוֵטַח ַּביהָוה ֶחֶסד יְסֹוְבֶבּנּו: ֵאֶלי

  :ִׂשְמחּו ַביהָוה ְוגִילּו ַצִּדיִקים ְוַהְרנִינּו ָּכל יְִׁשֵרי ֵלב
  

ב הֹודּו : ִּדיִקים ַּביהָוה ַליְָׁשִרים נָאָוה ְתִהָּלהא ַרּנְנּו צַ  לג פרק
ג ִׁשירּו לֹו ִׁשיר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו : ַליהָוה ְּבִכּנֹור ְּבנֵֶבל ָעׂשֹור זְַּמרּו לֹו

ה אֵֹהב : ד ִּכי יָָׁשר ְּדַבר יְהָוה ְוָכל ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּונָה: נֵַּגן ִּבְתרּוָעה
ו ִּבְדַבר יְהָוה ָׁשַמיִם נֲַעׂשּו : יְהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחֶסד 
ח : ז ּכֹנֵס ַּכּנֵד ֵמי ַהּיָם נֵֹתן ְּבאָֹצרֹות ְּתהֹומֹות: ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל ְצָבָאם

ט ִּכי הּוא ָאַמר : יִיְראּו ֵמיְהָוה ָּכל ָהָאֶרץ ִמֶּמּנּו יָגּורּו ָּכל יְֹׁשֵבי ֵתֵבל
י יְהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹויִם ֵהנִיא ַמְחְׁשבֹות : ה ַוּיֲַעמֹדַוּיִֶהי הּוא ִצּוָ 

יב : יא ֲעַצת יְהָוה ְלעֹוָלם ַּתֲעמֹד ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר: ַעִּמים
ָהיו ָהָעם ָּבַחר ְלנֲַחָלה לֹו יג ִמָּׁשַמיִם : ַאְׁשֵרי ַהּגֹוי ֲאֶׁשר יְהָוה ֱא

יד ִמְּמכֹון ִׁשְבּתֹו ִהְׁשִּגיַח ֶאל ָּכל : ְּבנֵי ָהָאָדםִהִּביט יְהָוה ָרָאה ֶאת ָּכל 
טז ֵאין : טו ַהּיֵֹצר יַַחד ִלָּבם ַהֵּמִבין ֶאל ָּכל ַמֲעֵׂשיֶהם: יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ

א יִּנֵָצל ְּבָרב ּכֹחַ  יז ֶׁשֶקר ַהּסּוס : ַהֶּמֶל נֹוָׁשע ְּבָרב ָחיִל ִּגּבֹור 
יח ִהּנֵה ֵעין יְהָוה ֶאל יְֵרָאיו : א יְַמֵּלטִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו 

כ : יט ְלַהִּציל ִמָּמֶות נְַפָׁשם ּוְלַחּיֹוָתם ָּבָרָעב: ַלְמיֲַחִלים ְלַחְסּדֹו
כא ִּכי בֹו יְִׂשַמח ִלֵּבנּו ִּכי : נְַפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה ֶעזְֵרנּו ּוָמגִּנֵנּו הּוא

  :י ַחְסְּד יְהָוה ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר יִַחְלנּו ָלכב יְהִ : ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו
  

: א ְלָדִוד ְּבַׁשּנֹותֹו ֶאת ַטְעמֹו ִלְפנֵי ֲאִביֶמֶל ַויְגֲָרֵׁשהּו ַוּיֵַל לד פרק
ג ַּביהָוה ִּתְתַהֵּלל : ב ֲאָבֲרָכה ֶאת יְהָוה ְּבָכל ֵעת ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי

ד ַּגְּדלּו ַליהָוה ִאִּתי ּונְרֹוְמָמה ְׁשמֹו : ם ְויְִׂשָמחּונְַפִׁשי יְִׁשְמעּו ֲענִָוי
ו ִהִּביטּו : ה ָּדַרְׁשִּתי ֶאת יְהָוה ְוָענָנִי ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלנִי: יְַחָּדו

ז זֶה ָענִי ָקָרא ַויהָוה ָׁשֵמַע ּוִמָּכל : ֵאָליו ְונָָהרּו ּוְפנֵיֶהם ַאל יְֶחָּפרּו
ט : ח חֹנֶה ַמְלַא יְהָוה ָסִביב ִליֵרָאיו ַויְַחְּלֵצם: יעֹוָצרֹוָתיו הֹוׁשִ 

י יְראּו ֶאת יְהָוה : ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי טֹוב יְהָוה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר יֱֶחֶסה ּבֹו
יא ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודְֹרֵׁשי יְהָוה : ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו
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יג : יב ְלכּו ָבנִים ִׁשְמעּו ִלי יְִרַאת יְהָוה ֲאַלֶּמְדֶכם: טֹוב א יְַחְסרּו ָכל
יד נְצֹר ְלׁשֹונְ ֵמָרע : ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִים אֵֹהב יִָמים ִלְראֹות טֹוב

טו סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום : ּוְׂשָפֶתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה
יז ְּפנֵי יְהָוה : ֶאל ַצִּדיִקים ְוָאזְנָיו ֶאל ַׁשְוָעָתם טז ֵעינֵי יְהָוה: ְוָרְדֵפהּו

יח ָצֲעקּו ַויהָוה ָׁשֵמַע ּוִמָּכל : ְּבעֵֹׂשי ָרע ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ זְִכָרם
: יט ָקרֹוב יְהָוה ְלנְִׁשְּבֵרי ֵלב ְוֶאת ַּדְּכֵאי רּוַח יֹוִׁשיעַ : ָצרֹוָתם ִהִּציָלם

כא ׁשֵֹמר ָּכל ַעְצמֹוָתיו : ָּלם יִַּציֶלּנּו יְהָוהכ ַרּבֹות ָרעֹות ַצִּדיק ּוִמּכֻ 
א נְִׁשָּבָרה כב ְּתמֹוֵתת ָרָׁשע ָרָעה ְוׂשֹנְֵאי ַצִּדיק : ַאַחת ֵמֵהּנָה 

א יְֶאְׁשמּו ָּכל ַהחִֹסים ּבֹו: יְֶאָׁשמּו   :כג ּפֹוֶדה יְהָוה נֶֶפׁש ֲעָבָדיו ְו
  

ֲחָמיא ְלָדִוד ִריָבה יְהָוה ֶאת יְִרי לה פרק ב ַהֲחזֵק : ַבי ְלַחם ֶאת 
ג ְוָהֵרק ֲחנִית ּוְסגֹר ִלְקַראת רְֹדָפי ֱאמֹר : ָמגֵן ְוִצּנָה ְוקּוָמה ְּבֶעזְָרִתי

ד יֵבֹׁשּו ְויִָּכְלמּו ְמַבְקֵׁשי נְַפִׁשי יִּסֹגּו ָאחֹור : ְלנְַפִׁשי יְֻׁשָעֵת ָאנִי
ו : ִלְפנֵי רּוַח ּוַמְלַא יְהָוה ּדֹוֶחה ה יְִהיּו ְּכמֹץ: ְויְַחְּפרּו חְֹׁשֵבי ָרָעִתי

ז ִּכי ִחּנָם ָטְמנּו ִלי : יְִהי ַדְרָּכם חֶֹׁש ַוֲחַלְקַלּקֹות ּוַמְלַא יְהָוה רְֹדָפם
א יֵָדע ְוִרְׁשּתֹו : ַׁשַחת ִרְׁשָּתם ִחּנָם ָחְפרּו ְלנְַפִׁשי ח ְּתבֹוֵאהּו ׁשֹוָאה 

ט ְונְַפִׁשי ָּתגִיל ַּביהָוה ָּתִׂשיׂש : ָאה יִָּפל ָּבּהֲאֶׁשר ָטַמן ִּתְלְּכדֹו ְּבׁשֹו
י ָּכל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרנָה יְהָוה ִמי ָכמֹו ַמִּציל ָענִי ֵמָחזָק : ִּביׁשּוָעתֹו

א יַָדְעִּתי : ִמֶּמּנּו ְוָענִי ְוֶאְביֹון ִמּגֹזְלֹו יא יְקּומּון ֵעֵדי ָחָמס ֲאֶׁשר 
יג ַוֲאנִי : מּונִי ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְׁשכֹול ְלנְַפִׁשייב יְַׁשּלְ : יְִׁשָאלּונִי

יד : ַּבֲחלֹוָתם ְלבּוִׁשי ָׂשק ִעּנֵיִתי ַבּצֹום נְַפִׁשי ּוְתִפָּלִתי ַעל ֵחיִקי ָתׁשּוב
טו ּוְבַצְלִעי ָׂשְמחּו : ְּכֵרַע ְּכָאח ִלי ִהְתַהָּלְכִּתי ַּכֲאֶבל ֵאם קֵֹדר ַׁשחֹוִתי

א ָדּמּוְונֱֶאָספּו נֶֶאסְ  א יַָדְעִּתי ָקְרעּו ְו טז ְּבַחנְֵפי : פּו ָעַלי נִֵכים ְו
יז ֲאדֹנָי ַּכָּמה ִּתְרֶאה ָהִׁשיָבה נְַפִׁשי : ַלֲעגֵי ָמעֹוג ָחרֹק ָעַלי ִׁשּנֵימֹו
יח אֹוְד ְּבָקָהל ָרב ְּבַעם ָעצּום : ִמּׁשֵֹאיֶהם ִמְּכִפיִרים יְִחיָדִתי

כ ִּכי : ְמחּו ִלי אֹיְַבי ֶׁשֶקר ׂשֹנְַאי ִחּנָם יְִקְרצּו ָעיִןיט ַאל יִׂשְ : ֲאַהְלֶלּךָ 
כא : א ָׁשלֹום יְַדֵּברּו ְוַעל ִרגְֵעי ֶאֶרץ ִּדְבֵרי ִמְרמֹות יֲַחׁשֹבּון

כב ָרִאיָתה יְהָוה : ַוּיְַרִחיבּו ָעַלי ִּפיֶהם ָאְמרּו ֶהָאח ֶהָאח ָרֲאָתה ֵעינֵינּו
כג ָהִעיָרה ְוָהִקיָצה ְלִמְׁשָּפִטי : ִּתְרַחק ִמֶּמּנִיַאל ֶּתֱחַרׁש ֲאדֹנָי ֲאל 

ַהי ַואדֹנָי ְלִריִבי ָהי ְוַאל יְִׂשְמחּו ִלי: ֱא : כד ָׁשְפֵטנִי ְכִצְדְק יְהָוה ֱא
כו יֵבֹׁשּו : כה ַאל יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח נְַפֵׁשנּו ַאל יֹאְמרּו ִּבַּלֲענּוהּו

כז : ֵחי ָרָעִתי יְִלְּבׁשּו בֶֹׁשת ּוְכִלָּמה ַהַּמגְִּדיִלים ָעָליְויְַחְּפרּו יְַחָּדו ְׂשמֵ 
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יָרֹּנּו ְויְִׂשְמחּו ֲחֵפֵצי ִצְדִקי ְויֹאְמרּו ָתִמיד יִגְַּדל יְהָוה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום 
  :כח ּוְלׁשֹונִי ֶּתְהֶּגה ִצְדֶק ָּכל ַהּיֹום ְּתִהָּלֶת: ַעְבּדֹו

  
ב נְֻאם ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע ְּבֶקֶרב : יְהָוה ְלָדִוד א ַלְמנֵַּצַח ְלֶעֶבד לו פרק

ִהים ְלנֶגֶד ֵעינָיו ג ִּכי ֶהֱחִליק ֵאָליו ְּבֵעינָיו ִלְמצֹא : ִלִּבי ֵאין ַּפַחד ֱא
ה ָאֶון : ד ִּדְבֵרי ִפיו ָאֶון ּוִמְרָמה ָחַדל ְלַהְׂשִּכיל ְלֵהיִטיב: ֲעֹונֹו ִלְׂשנֹא

א יְִמָאסיְַחׁשֹב ַעל ִמְׁשָּכבֹו יְִתיַ  א טֹוב ָרע  ו יְהָוה : ֵּצב ַעל ֶּדֶר 
ז ִצְדָקְת ְּכַהְרֵרי ֵאל ִמְׁשָּפֶט : ְּבַהָּׁשַמיִם ַחְסֶּד ֱאמּונְָת ַעד ְׁשָחִקים

ִהים : ְּתהֹום ַרָּבה ָאָדם ּוְבֵהָמה תֹוִׁשיַע יְהָוה ח ַמה ּיָָקר ַחְסְּד ֱא
ט יְִרְויֻן ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶת ְונַַחל ֲעָדנֶי :  יֱֶחָסיּוןּוְבנֵי ָאָדם ְּבֵצל ְּכנֶָפי

ֹ ַחְסְּד : י ִּכי ִעְּמ ְמקֹור ַחּיִים ְּבאֹוְר נְִרֶאה אֹור: ַתְׁשֵקם יא ְמׁש
יב ַאל ְּתבֹוֵאנִי ֶרגֶל ַּגֲאָוה ְויַד ְרָׁשִעים : ְליְֹדֶעי ְוִצְדָקְת ְליְִׁשֵרי ֵלב

א יְָכלּו קּום :ַאל ְּתנִֵדנִי   :יג ָׁשם נְָפלּו ּפֲֹעֵלי ָאֶון ּדֹחּו ְו
  

ב ִּכי : א ְלָדִוד ַאל ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים ַאל ְּתַקּנֵא ְּבעֵֹׂשי ַעְוָלה לז פרק
ג ְּבַטח ַּביהָוה ַוֲעֵׂשה טֹוב : ֶכָחִציר ְמֵהָרה יִָּמלּו ּוְכיֶֶרק ֶּדֶׁשא יִּבֹולּון

ת ִלֶּב: נָהְׁשָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּו : ד ְוִהְתַעּנַג ַעל יְהָוה ְויִֶּתן ְל ִמְׁשֲא
ו ְוהֹוִציא ָכאֹור : ה ּגֹול ַעל יְהָוה ַּדְרֶּכ ּוְבַטח ָעָליו ְוהּוא יֲַעֶׂשה

ז ּדֹום ַליהָוה ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ַאל ִּתְתַחר : ִצְדֶק ּוִמְׁשָּפֶט ַּכָּצֳהָריִם
ח ֶהֶרף ֵמַאף ַוֲעזֹב ֵחָמה ַאל : ִאיׁש עֶֹׂשה ְמזִּמֹותְּבַמְצִליַח ַּדְרּכֹו ּבְ 
ט ִּכי ְמֵרִעים יִָּכֵרתּון ְוקֵֹוי יְהָוה ֵהָּמה יִיְרׁשּו : ִּתְתַחר ַא ְלָהֵרעַ 

יא : י ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע ְוִהְתּבֹונַנְָּת ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאינֶּנּו: ָאֶרץ
יב זֵֹמם ָרָׁשע ַלַּצִּדיק : ְתַעּנְגּו ַעל רֹב ָׁשלֹוםַוֲענִָוים יִיְרׁשּו ָאֶרץ ְוהִ 

יד ֶחֶרב : יג ֲאדֹנָי יְִׂשַחק לֹו ִּכי ָרָאה ִּכי יָבֹא יֹומֹו: ְוחֵֹרק ָעָליו ִׁשּנָיו
: ָּפְתחּו ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָענִי ְוֶאְביֹון ִלְטבֹוַח יְִׁשֵרי ָדֶר

טז טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק : ְבִלָּבם ְוַקְּׁשתֹוָתם ִּתָּׁשַבְרנָהטו ַחְרָּבם ָּתבֹוא 
יז ִּכי זְרֹועֹות ְרָׁשִעים ִּתָּׁשַבְרנָה ְוסֹוֵמ : ֵמֲהמֹון ְרָׁשִעים ַרִּבים

יט : יח יֹוֵדַע יְהָוה יְֵמי ְתִמיִמם ְונֲַחָלָתם ְלעֹוָלם ִּתְהיֶה: ַצִּדיִקים יְהָוה
כ ִּכי ְרָׁשִעים יֹאֵבדּו : ה ּוִביֵמי ְרָעבֹון יְִׂשָּבעּוא יֵבֹׁשּו ְּבֵעת ָרעָ 

א יְַׁשֵּלם : ְואֹיְֵבי יְהָוה ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו כא לֶֹוה ָרָׁשע ְו
כג : כב ִּכי ְמבָֹרָכיו יִיְרׁשּו ָאֶרץ ּוְמֻקָּלָליו יִָּכֵרתּו: ְוַצִּדיק חֹונֵן ְונֹוֵתן

א יּוָטל ִּכי יְהָוה : י גֶֶבר ּכֹונָנּו ְוַדְרּכֹו יְֶחָּפץֵמיְהָוה ִמְצֲעדֵ  כד ִּכי יִּפֹל 
א ָרִאיִתי ַצִּדיק נֱֶעזָב ְוזְַרעֹו : סֹוֵמ יָדֹו כה נַַער ָהיִיִתי ַּגם זַָקנְִּתי ְו
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כז סּור ֵמָרע : כו ָּכל ַהּיֹום חֹונֵן ּוַמְלֶוה ְוזְַרעֹו ִלְבָרָכה: ְמַבֶּקׁש ָלֶחם
א יֲַעזֹב ֶאת : ֵׂשה טֹוב ּוְׁשכֹן ְלעֹוָלםַועֲ  כח ִּכי יְהָוה אֵֹהב ִמְׁשָּפט ְו

כט ַצִּדיִקים יִיְרׁשּו : ֲחִסיָדיו ְלעֹוָלם נְִׁשָמרּו ְוזֶַרע ְרָׁשִעים נְִכָרת
ל ִּפי ַצִּדיק יְֶהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר : ָאֶרץ ְויְִׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליהָ 

א ִתְמַעד ֲאֻׁשָריו: טִמְׁשּפָ  ָהיו ְּבִלּבֹו  לב צֹוֶפה ָרָׁשע : לא ּתֹוַרת ֱא
א יְַרִׁשיֶעּנּו : ַלַּצִּדיק ּוְמַבֵּקׁש ַלֲהִמיתֹו א יַַעזְֶבּנּו ְביָדֹו ְו לג יְהָוה 

לד ַקֵּוה ֶאל יְהָוה ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמ ָלֶרֶׁשת ָאֶרץ : ְּבִהָּׁשְפטֹו
לה ָרִאיִתי ָרָׁשע ָעִריץ ּוִמְתָעֶרה ְּכֶאזְָרח : ֵרת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאהְּבִהּכָ 
א נְִמָצא: ַרֲענָן לז ְׁשָמר ָּתם : לו ַוּיֲַעבֹר ְוִהּנֵה ֵאינֶּנּו ָוֲאַבְקֵׁשהּו ְו

לח ּופְֹׁשִעים נְִׁשְמדּו יְַחָּדו : ּוְרֵאה יָָׁשר ִּכי ַאֲחִרית ְלִאיׁש ָׁשלֹום
לט ּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים ֵמיְהָוה ָמעּוּזָם ְּבֵעת : ים נְִכָרָתהַאֲחִרית ְרָׁשעִ 

מ ַוּיְַעזְֵרם יְהָוה ַויְַפְּלֵטם יְַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו : ָצָרה
  :בֹו
  

ב יְהָוה ַאל ְּבֶקְצְּפ תֹוִכיֵחנִי : א ִמזְמֹור ְלָדִוד ְלַהזְִּכיר לח פרק
ד ֵאין ְמתֹם : ג ִּכי ִחֶּצי נֲִחתּו ִבי ַוִּתנְַחת ָעַלי יֶָד: ְּסֵרנִיּוַבֲחָמְת ְתיַ 

ה ִּכי ֲעֹונַֹתי : ִּבְבָׂשִרי ִמְּפנֵי זְַעֶמ ֵאין ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפנֵי ַחָּטאִתי
 ו ִהְבִאיׁשּו נַָמּקּו ַחּבּורָֹתי: ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא ָכֵבד יְִכְּבדּו ִמֶּמּנִי

ח ִּכי : ז נֲַעֵויִתי ַׁשחִֹתי ַעד ְמאֹד ָּכל ַהּיֹום קֵֹדר ִהָּלְכִּתי: ִמְּפנֵי ִאַּוְלִּתי
ט נְפּוגֹוִתי ְונְִדֵּכיִתי ַעד ְמאֹד : ְכָסַלי ָמְלאּו נְִקֶלה ְוֵאין ְמתֹם ִּבְבָׂשִרי

א י ֲאדֹנָי נְֶגְּד ָכל ַּתֲאָוִתי ְוַאנְחָ : ָׁשַאגְִּתי ִמּנֲַהַמת ִלִּבי ִתי ִמְּמ 
יב : יא ִלִּבי ְסַחְרַחר ֲעזַָבנִי כִֹחי ְואֹור ֵעינַי ַּגם ֵהם ֵאין ִאִּתי: נְִסָּתָרה

יג ַויְנְַקׁשּו : אֲֹהַבי ְוֵרַעי ִמּנֶגֶד נִגְִעי יֲַעמֹדּו ּוְקרֹוַבי ֵמָרחֹק ָעָמדּו
יד : ת ָּכל ַהּיֹום יְֶהּגּוְמַבְקֵׁשי נְַפִׁשי ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹו

א יְִפַּתח ִּפיו א ֶאְׁשָמע ּוְכִאֵּלם  טו ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר : ַוֲאנִי ְכֵחֵרׁש 
טז ִּכי ְל יְהָוה הֹוָחְלִּתי ַאָּתה ַתֲענֶה : א ׁשֵֹמַע ְוֵאין ְּבִפיו ּתֹוָכחֹות

ָהי יח : י ְּבמֹוט ַרגְִלי ָעַלי ִהגְִּדילּויז ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן יְִׂשְמחּו לִ : ֲאדֹנָי ֱא
יט ִּכי ֲעֹונִי ַאִּגיד ֶאְדַאג : ִּכי ֲאנִי ְלֶצַלע נָכֹון ּוַמְכאֹוִבי נֶגְִּדי ָתִמיד

כא ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה : כ ְואֹיְַבי ַחּיִים ָעֵצמּו ְוַרּבּו ׂשֹנְַאי ָׁשֶקר: ֵמַחָּטאִתי
כב ַאל ַּתַעזְֵבנִי : ָרְדִפי טֹוב)  ופירד(ַּתַחת טֹוָבה יְִׂשְטנּונִי ַּתַחת 
ַהי ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמּנִי   :כג חּוָׁשה ְלֶעזְָרִתי ֲאדֹנָי ְּתׁשּוָעִתי: יְהָוה ֱא
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ב ָאַמְרִּתי : ִלידּותּון ִמזְמֹור ְלָדִוד)  לידיתון(א ַלְמנֵַּצַח  לט פרק
ַמְחסֹום ְּבעֹד ָרָׁשע ֶאְׁשְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹונִי ֶאְׁשְמָרה ְלִפי 

ד ַחם ִלִּבי : ג נֱֶאַלְמִּתי דּוִמּיָה ֶהֱחֵׁשיִתי ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי נְֶעָּכר: ְלנֶגְִּדי
ה הֹוִדיֵענִי יְהָוה ִקִּצי : ְּבִקְרִּבי ַּבֲהגִיגִי ִתְבַער ֵאׁש ִּדַּבְרִּתי ִּבְלׁשֹונִי

ִהּנֵה ְטָפחֹות נַָתָּתה יַָמי ו : ּוִמַּדת יַָמי ַמה ִהיא ֵאְדָעה ֶמה ָחֵדל ָאנִי
ז ַא ְּבֶצֶלם : ְוֶחְלִּדי ְכַאיִן נֶגְֶּד ַא ָּכל ֶהֶבל ָּכל ָאָדם נִָּצב ֶסָלה

א יֵַדע ִמי אְֹסָפם ח ְוַעָּתה ַמה : יְִתַהֶּל ִאיׁש ַא ֶהֶבל יֱֶהָמיּון יְִצּבֹר ְו
ל ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלנִי ֶחְרַּפת נָָבל ַאל ט ִמּכָ : ִּקִּויִתי ֲאדֹנָי ּתֹוַחְלִּתי ְל ִהיא

א ֶאְפַּתח ִּפי ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיתָ : ְּתִׂשיֵמנִי יא ָהֵסר ֵמָעַלי : י נֱֶאַלְמִּתי 
יב ְּבתֹוָכחֹות ַעל ָעֹון יִַּסְרָּת ִאיׁש : נִגְֶע ִמִּתגְַרת יְָד ֲאנִי ָכִליִתי

יג ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי יְהָוה : ָאָדם ֶסָלה ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש ֲחמּודֹו ַא ֶהֶבל ָּכל
ְוַׁשְוָעִתי ַהֲאזִינָה ֶאל ִּדְמָעִתי ַאל ֶּתֱחַרׁש ִּכי גֵר ָאנִֹכי ִעָּמ ּתֹוָׁשב ְּכָכל 

  :יד ָהַׁשע ִמֶּמּנִי ְוַאְבִליגָה ְּבֶטֶרם ֵאֵל ְוֵאינֶּנִי: ֲאבֹוָתי
  

ה ִקִּויִתי יְהָוה ַוּיֵט ֵאַלי ַוּיְִׁשַמע ב ַקּוֹ : א ַלְמנֵַּצַח ְלָדִוד ִמזְמֹור מ פרק
ג ַוּיֲַעֵלנִי ִמּבֹור ָׁשאֹון ִמִּטיט ַהּיֵָון ַוּיֶָקם ַעל ֶסַלע ַרגְַלי ּכֹונֵן : ַׁשְוָעִתי
ֵהינּו יְִראּו ַרִּבים ְויִיָראּו : ֲאֻׁשָרי ד ַוּיִֵּתן ְּבִפי ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלא

א ָפנָה ֶאל ה אַ : ְויְִבְטחּו ַּביהָוה ְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ָׂשם יְהָֹוה ִמְבַטחֹו ְו
ַהי נְִפְלאֶֹתי : ְרָהִבים ְוָׂשֵטי ָכזָב ו ַרּבֹות ָעִׂשיָת ַאָּתה יְהָוה ֱא

ֹ ֵאֶלי ַאִּגיָדה ַוֲאַדֵּבָרה ָעְצמּו ִמַּסֵּפר ז : ּוַמְחְׁשבֶֹתי ֵאֵלינּו ֵאין ֲער
א ָחפַ  א ָׁשָאְלּתָ זֶַבח ּוִמנְָחה  ח : ְצָּת ָאזְנַיִם ָּכִריָת ִּלי עֹוָלה ַוֲחָטָאה 

ט ַלֲעׂשֹות ְרצֹונְ : ָאז ָאַמְרִּתי ִהּנֵה ָבאִתי ִּבְמגִַּלת ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי
ַהי ָחָפְצִּתי ְותֹוָרְת ְּבתֹו ֵמָעי י ִּבַּׂשְרִּתי ֶצֶדק ְּבָקָהל ָרב ִהּנֵה : ֱא

א ֶאְכלָ  א ִכִּסיִתי ְּבתֹו ִלִּבי : א יְהָוה ַאָּתה יָָדְעּתָ ְׂשָפַתי  יא ִצְדָקְת 
א ִכַחְדִּתי ַחְסְּד ַוֲאִמְּת ְלָקָהל ָרב יב : ֱאמּונְָת ּוְתׁשּוָעְת ָאָמְרִּתי 
א ִתְכָלא ַרֲחֶמי ִמֶּמּנִי ַחְסְּד ַוֲאִמְּת ָּתִמיד יְִּצרּונִי יג : ַאָּתה יְהָוה 

א יָכְֹלִּתי ּכִ  י ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר ִהִּׂשיגּונִי ֲעֹונַֹתי ְו
יד ְרֵצה יְהָוה ְלַהִּציֵלנִי : ִלְראֹות ָעְצמּו ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי ְוִלִּבי ֲעזָָבנִי

ֹוָתּה טו יֵבֹׁשּו ְויְַחְּפרּו יַַחד ְמַבְקֵׁשי נְַפִׁשי ִלְסּפ: יְהָוה ְלֶעזְָרִתי חּוָׁשה
טז יָׁשֹּמּו ַעל ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם ָהאְֹמִרים : יִּסֹגּו ָאחֹור ְויִָּכְלמּו ֲחֵפֵצי ָרָעִתי

יז יִָׂשיׂשּו ְויְִׂשְמחּו ְּב ָּכל ְמַבְקֶׁשי יֹאְמרּו ָתִמיד : ִלי ֶהָאח ֶהָאח
י יֲַחָׁשב ִלי יח ַוֲאנִי ָענִי ְוֶאְביֹון ֲאדֹנָ : יִגְַּדל יְהָוה אֲֹהֵבי ְּתׁשּוָעֶת

ַהי ַאל ְּתַאַחר   :ֶעזְָרִתי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה ֱא
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ב ַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל ָּדל ְּביֹום : א ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוד מא פרק

ְוֻאַּׁשר ָּבָאֶרץ )  יאשר(ג יְהָוה יְִׁשְמֵרהּו ִויַחּיֵהּו : ָרָעה יְַמְּלֵטהּו יְהָוה
ד יְהָוה יְִסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ְּדָוי ָּכל ִמְׁשָּכבֹו : ֶפׁש אֹיְָביוְוַאל ִּתְּתנֵהּו ְּבנֶ 

: ה ֲאנִי ָאַמְרִּתי יְהָוה ָחּנֵנִי ְרָפָאה נְַפִׁשי ִּכי ָחָטאִתי ָל: ָהַפְכָּת ְבָחְליֹו
ז ְוִאם ָּבא ִלְראֹות ָׁשְוא : ו אֹויְַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי ָמַתי יָמּות ְוָאַבד ְׁשמֹו

ח יַַחד ָעַלי יְִתַלֲחׁשּו ָּכל : ר ִלּבֹו יְִקָּבץ ָאֶון לֹו יֵֵצא ַלחּוץ יְַדֵּבריְַדּבֵ 
א : ׂשֹנְָאי ָעַלי יְַחְׁשבּו ָרָעה ִלי ט ְּדַבר ְּבִלּיַַעל יָצּוק ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב 

ִּדיל י ַּגם ִאיׁש ְׁשלֹוִמי ֲאֶׁשר ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהגְ: יֹוִסיף ָלקּום
יב ְּבזֹאת : יא ְוַאָּתה יְהָוה ָחּנֵנִי ַוֲהִקיֵמנִי ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם: ָעַלי ָעֵקב

א יִָריַע אֹיְִבי ָעָלי יג ַוֲאנִי ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי : יַָדְעִּתי ִּכי ָחַפְצָּת ִּבי ִּכי 
ֵהי יִ : ַוַּתִּציֵבנִי ְלָפנֶי ְלעֹוָלם ְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד יד ָּברּו יְהָוה ֱא

  :ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן
  

ב ְּכַאּיָל ַּתֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי : א ַלְמנֵַּצַח ַמְׂשִּכיל ִלְבנֵי קַֹרח מב פרק
ִהים ִהים ְלֵאל ָחי : ָמיִם ֵּכן נְַפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶלי ֱא ג ָצְמָאה נְַפִׁשי ֵלא
ִהים ד ָהיְָתה ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם  :ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ְּפנֵי ֱא

ֶהי ה ֵאֶּלה ֶאזְְּכָרה ְוֶאְׁשְּפָכה : ָוָליְָלה ֶּבֱאמֹר ֵאַלי ָּכל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱא
ִהים ְּבקֹול ִרּנָה ְותֹוָדה  ָעַלי נְַפִׁשי ִּכי ֶאֱעבֹר ַּבָּס ֶאַּדֵּדם ַעד ֵּבית ֱא

ִהים ִּכי ו ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי : ָהמֹון חֹוגֵג נְַפִׁשי ַוֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלא
ַהי ָעַלי נְַפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחח ַעל ֵּכן ֶאזְָּכְר : עֹוד אֹוֶדּנּו יְׁשּועֹות ָּפנָיו ז ֱא

ח ְּתהֹום ֶאל ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול : ֵמֶאֶרץ יְַרֵּדן ְוֶחְרמֹונִים ֵמַהר ִמְצָער
ט יֹוָמם יְַצֶּוה יְהָוה ַחְסּדֹו : ְוגֶַּלי ָעַלי ָעָברּו ִצּנֹוֶרי ָּכל ִמְׁשָּבֶרי

י אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי : ִׁשירֹו ִעִּמי ְּתִפָּלה ְלֵאל ַחּיָי)  שירה(ּוַבַּליְָלה 
יא ְּבֶרַצח ְּבַעְצמֹוַתי : ָלָמה ְׁשַכְחָּתנִי ָלָּמה קֵֹדר ֵאֵל ְּבַלַחץ אֹויֵב

ֶהיֵחְרפּונִי צֹוְרָרי ְּבָאמְ  יב ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי : ָרם ֵאַלי ָּכל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱא
ִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו יְׁשּועֹת ָּפנַי  נְַפִׁשי ּוַמה ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלא

ָהי   :ֵוא
  

א ָחִסיד ֵמִאיׁש ִמְרָמה  מג פרק ִהים ְוִריָבה ִריִבי ִמּגֹוי  א ָׁשְפֵטנִי ֱא
ֵהי ָמעּוּזִי ָלָמה זְנְַחָּתנִי ָלָּמה קֵֹדר : ְּלֵטנִיְוַעְוָלה ְתפַ  ב ִּכי ַאָּתה ֱא

ג ְׁשַלח אֹוְר ַוֲאִמְּת ֵהָּמה יַנְחּונִי יְִביאּונִי ֶאל : ֶאְתַהֵּל ְּבַלַחץ אֹויֵב
ִהים ֶאל ֵאל : ַהר ָקְדְׁש ְוֶאל ִמְׁשְּכנֹוֶתי ד ְוָאבֹוָאה ֶאל ִמזְַּבח ֱא
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ָהי ִׂשְמַחת ִהים ֱא ה ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי נְַפִׁשי : ִּגיִלי ְואֹוְד ְבִכּנֹור ֱא
ָהי ִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו יְׁשּועֹת ָּפנַי ֵוא   :ּוַמה ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלא

  
ִהים ְּבָאזְנֵינּו ָׁשַמְענּו : א ַלְמנֵַּצַח ִלְבנֵי קַֹרח ַמְׂשִּכיל מד פרק ב ֱא

ג ַאָּתה יְָד ּגֹויִם : ינּו ִסְּפרּו ָלנּו ּפַֹעל ָּפַעְלָּת ִביֵמיֶהם ִּביֵמי ֶקֶדםֲאבֹותֵ 
א ְבַחְרָּבם יְָרׁשּו : הֹוַרְׁשָּת ַוִּתָּטֵעם ָּתַרע ְלֻאִּמים ַוְּתַׁשְּלֵחם ד ִּכי 

א הֹוִׁשיָעה ָּלמֹו ִּכי יְִמינְ ּוזְרֹוֲע ְואֹור ָּפנֶי ִּכי  ָאֶרץ ּוזְרֹוָעם 
ִהים ַצֵּוה יְׁשּועֹות יֲַעקֹב: ְרִציָתם ו ְּב ָצֵרינּו : ה ַאָּתה הּוא ַמְלִּכי ֱא

א : נְנֵַּגַח ְּבִׁשְמ נָבּוס ָקֵמינּו א ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח ְוַחְרִּבי  ז ִּכי 
ִהים ט : ח ִּכי הֹוַׁשְעָּתנּו ִמָּצֵרינּו ּוְמַׂשנְֵאינּו ֱהִביׁשֹותָ : תֹוִׁשיֵענִי ֵּבא

א : ִהַּלְלנּו ָכל ַהּיֹום ְוִׁשְמ ְלעֹוָלם נֹוֶדה ֶסָלה י ַאף זָנְַחָּת ַוַּתְכִליֵמנּו ְו
: יא ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור ִמּנִי ָצר ּוְמַׂשנְֵאינּו ָׁשסּו ָלמֹו: ֵתֵצא ְּבִצְבאֹוֵתינּו

א יג ִּתמְ : יב ִּתְּתנֵנּו ְּכצֹאן ַמֲאָכל ּוַבּגֹויִם זִֵריָתנּו א הֹון ְו ּכֹר ַעְּמ ְב
יד ְּתִׂשיֵמנּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכנֵינּו ַלַעג ָוֶקֶלס : ִרִּביָת ִּבְמִחיֵריֶהם

טז ָּכל : טו ְּתִׂשיֵמנּו ָמָׁשל ַּבּגֹויִם ְמנֹוד רֹאׁש ַּבל ֻאִּמים: ִלְסִביבֹוֵתינּו
ִמּקֹול ְמָחֵרף ּוְמגֵַּדף ִמְּפנֵי יז : ַהּיֹום ְּכִלָּמִתי נֶגְִּדי ּובֶֹׁשת ָּפנַי ִּכָּסְתנִי

א ִׁשַּקְרנּו : אֹויֵב ּוִמְתנֵַּקם א ְׁשַכֲחנּו ְו יח ָּכל זֹאת ָּבַאְתנּו ְו
א נָסֹוג ָאחֹור ִלֵּבנּו ַוֵּתט ֲאֻׁשֵרינּו ִמּנִי ָאְרֶח: ִּבְבִריֶת כ ִּכי : יט 

כא ִאם ָׁשַכְחנּו ֵׁשם : ַצְלָמֶותִדִּכיָתנּו ִּבְמקֹום ַּתּנִים ַוְּתַכס ָעֵלינּו בְ 
ֵהינּו ַוּנְִפרֹׂש ַּכֵּפינּו ְלֵאל זָר ִהים יֲַחָקר זֹאת ִּכי הּוא : ֱא א ֱא כב ֲה

כג ִּכי ָעֶלי הַֹרגְנּו ָכל ַהּיֹום נְֶחַׁשְבנּו ְּכצֹאן : יֵֹדַע ַּתֲעֻלמֹות ֵלב
כה ָלָּמה : ל ִּתזְנַח ָלנֶַצחכד עּוָרה ָלָּמה ִתיַׁשן ֲאדֹנָי ָהִקיָצה ַא: ִטְבָחה

כו ִּכי ָׁשָחה ֶלָעָפר נְַפֵׁשנּו ָּדְבָקה : ָפנֶי ַתְסִּתיר ִּתְׁשַּכח ָענְיֵנּו ְוַלֲחֵצנּו
  :כז קּוָמה ֶעזְָרָתה ָּלנּו ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסֶּד: ָלָאֶרץ ִּבְטנֵנּו

  
ב : ִּכיל ִׁשיר יְִדידֹתא ַלְמנֵַּצַח ַעל ׁשַֹׁשּנִים ִלְבנֵי קַֹרח ַמׂשְ  מה פרק

: ָרַחׁש ִלִּבי ָּדָבר טֹוב אֵֹמר ָאנִי ַמֲעַׂשי ְלֶמֶל ְלׁשֹונִי ֵעט סֹוֵפר ָמִהיר
ִהים  ג יְָפיִָפיָת ִמְּבנֵי ָאָדם הּוַצק ֵחן ְּבְׂשְפתֹוֶתי ַעל ֵּכן ֵּבַרְכ ֱא

ה ַוֲהָדְר ְצַלח : ָדֶרד ֲחגֹור ַחְרְּב ַעל יֵָר ִּגּבֹור הֹוְד ַוהֲ : ְלעֹוָלם
ו ִחֶּצי : ְרַכב ַעל ְּדַבר ֱאֶמת ְוַענְָוה ֶצֶדק ְותֹוְר נֹוָראֹות יְִמינֶ

ִהים : ְׁשנּונִים ַעִּמים ַּתְחֶּתי יְִּפלּו ְּבֵלב אֹויְֵבי ַהֶּמֶל ז ִּכְסֲא ֱא
ֶּצֶדק ַוִּתְׂשנָא ֶרַׁשע  ח ָאַהְבּתָ : עֹוָלם ָוֶעד ֵׁשֶבט ִמיׁשֹר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶת

ֶהי ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶרי ִהים ֱא ט מֹר ַוֲאָהלֹות : ַעל ֵּכן ְמָׁשֲח ֱא
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י ְּבנֹות ְמָלִכים : ְקִציעֹות ָּכל ִּבגְדֶֹתי ִמן ֵהיְכֵלי ֵׁשן ִמּנִי ִׂשְּמחּו
יא ִׁשְמִעי ַבת ּוְרִאי : ְּביְִּקרֹוֶתי נְִּצָבה ֵׁשגַל ִליִמינְ ְּבֶכֶתם אֹוִפיר

יב ְויְִתָאו ַהֶּמֶל יְָפיֵ ִּכי הּוא : ְוַהִּטי ָאזְנֵ ְוִׁשְכִחי ַעֵּמ ּוֵבית ָאִבי
ִ ְוִהְׁשַּתֲחִוי לֹו ִ יְַחּלּו ֲעִׁשיֵרי ָעם: ֲאדֹנַי יד : יג ּוַבת צֹר ְּבִמנְָחה ָּפנַי

טו ִלְרָקמֹות : ְׁשְּבצֹות זָָהב ְלבּוָׁשּהָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶל ְּפנִיָמה ִמּמִ 
טז ּתּוַבְלנָה : ּתּוַבל ַלֶּמֶל ְּבתּולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָל

יז ַּתַחת ֲאבֶֹתי יְִהיּו ָבנֶי : ִּבְׂשָמחֹת ָוגִיל ְּתבֶֹאינָה ְּבֵהיַכל ֶמֶל
יָרה ִׁשְמ ְּבָכל ּדֹר ָודֹר ַעל ֵּכן יח ַאזְּכִ : ְּתִׁשיֵתמֹו ְלָׂשִרים ְּבָכל ָהָאֶרץ

  :ַעִּמים יְהֹוֻד ְלעָֹלם ָוֶעד
ִהים ָלנּו ַמֲחֶסה : א ַלְמנֵַּצַח ִלְבנֵי קַֹרח ַעל ֲעָלמֹות ִׁשיר מו פרק ב ֱא

א נִיָרא ְּבָהִמיר ָאֶרץ : ָועֹז ֶעזְָרה ְבָצרֹות נְִמָצא ְמאֹד ג ַעל ֵּכן 
ד יֱֶהמּו יְֶחְמרּו ֵמיָמיו יְִרֲעׁשּו ָהִרים : ִּמיםּוְבמֹוט ָהִרים ְּבֵלב יַ 

ִהים ְקדֹׁש ִמְׁשְּכנֵי ֶעְליֹון: ְּבגֲַאָותֹו ֶסָלה : ה נָָהר ְּפָלגָיו יְַׂשְּמחּו ִעיר ֱא
ִהים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ִהים ְּבִקְרָּבּה ַּבל ִּתּמֹוט יְַעזְֶרָה ֱא ז ָהמּו גֹויִם : ו ֱא

ח יְהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב : ן ְּבקֹולֹו ָּתמּוג ָאֶרץָמטּו ַמְמָלכֹות נָתַ 
ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה ט ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות יְהָוה ֲאֶׁשר ָׂשם ַׁשּמֹות : ָלנּו ֱא

י ַמְׁשִּבית ִמְלָחמֹות ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ ֶקֶׁשת יְַׁשֵּבר ְוִקֵּצץ ֲחנִית : ָּבָאֶרץ
ִהים ָארּום ַּבּגֹויִם : ֲעגָלֹות יְִׂשרֹף ָּבֵאׁש יא ַהְרּפּו ּוְדעּו ִּכי ָאנִֹכי ֱא

ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה: ָארּום ָּבָאֶרץ   :יב יְהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱא
  

ב ָּכל ָהַעִּמים ִּתְקעּו ָכף : א ַלְמנֵַּצַח ִלְבנֵי קַֹרח ִמזְמֹור מז פרק
ִהים ְּבקֹול ִרּנָה ג ִּכי יְהָוה ֶעְליֹון נֹוָרא ֶמֶל ָּגדֹול ַעל ָּכל : ָהִריעּו ֵלא

ה יְִבַחר ָלנּו : ד יְַדֵּבר ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו ּוְלֻאִּמים ַּתַחת ַרגְֵלינּו: ָהָאֶרץ
ִהים : ֶאת נֲַחָלֵתנּו ֶאת ְּגאֹון יֲַעקֹב ֲאֶׁשר ָאֵהב ֶסָלה ו ָעָלה ֱא

ִהים זֵַּמרּו זְַּמרּו ְלַמְלֵּכנּו ז : ִּבְתרּוָעה יְהָֹוה ְּבקֹול ׁשֹוָפר זְַּמרּו ֱא
ִהים זְַּמרּו ַמְׂשִּכיל: זֵַּמרּו ִהים : ח ִּכי ֶמֶל ָּכל ָהָאֶרץ ֱא ט ָמַל ֱא

ִהים יַָׁשב ַעל ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו י נְִדיֵבי ַעִּמים נֱֶאָספּו ַעם : ַעל ּגֹויִם ֱא
ִהים ָמגִּנֵ  ֵהי ַאְבָרָהם ִּכי ֵלא   :י ֶאֶרץ ְמאֹד נֲַעָלהֱא

  
ב ָּגדֹול יְהָוה ּוְמֻהָּלל ְמאֹד ְּבִעיר : א ִׁשיר ִמזְמֹור ִלְבנֵי קַֹרח מח פרק

ֵהינּו ַהר ָקְדׁשֹו ג יְֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ָּכל ָהָאֶרץ ַהר ִצּיֹון יְַרְּכֵתי : ֱא
ִהים ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה נֹוַדע ְלמִ : ָצפֹון ִקְריַת ֶמֶל ָרב ה ִּכי : ְׂשָּגבד ֱא

ו ֵהָּמה ָראּו ֵּכן ָּתָמהּו נְִבֲהלּו : ִהּנֵה ַהְּמָלִכים נֹוֲעדּו ָעְברּו יְַחָּדו
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ח ְּברּוַח ָקִדים ְּתַׁשֵּבר : ז ְרָעָדה ֲאָחזַָתם ָׁשם ִחיל ַּכּיֹוֵלָדה: נְֶחָּפזּו
הָוה ְצָבאֹות ט ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ֵּכן ָרִאינּו ְּבִעיר יְ : ֳאנִּיֹות ַּתְרִׁשיׁש

ִהים יְכֹונְנֶָה ַעד עֹוָלם ֶסָלה ֵהינּו ֱא ִהים ַחְסֶּד : ְּבִעיר ֱא י ִּדִּמינּו ֱא
ִהים ֵּכן ְּתִהָּלְת ַעל ַקְצֵוי ֶאֶרץ ֶצֶדק : ְּבֶקֶרב ֵהיָכֶל יא ְּכִׁשְמ ֱא
ָדה ְלַמַען יב יְִׂשַמח ַהר ִצּיֹון ָּתגְֵלנָה ְּבנֹות יְהּו: ָמְלָאה יְִמינֶ

יד ִׁשיתּו ִלְּבֶכם : יג סֹּבּו ִצּיֹון ְוַהִּקיפּוָה ִסְפרּו ִמגְָּדֶליהָ : ִמְׁשָּפֶטי
טו ִּכי זֶה : ְלֵחיָלה ַּפְּסגּו ַאְרְמנֹוֶתיָה ְלַמַען ְּתַסְּפרּו ְלדֹור ַאֲחרֹון

ֵהינּו עֹוָלם ָוֶעד הּוא יְנֲַהגֵנּו ַעל מּות ִהים ֱא   :ֱא
ב ִׁשְמעּו זֹאת ָּכל ָהַעִּמים : נֵַּצַח ִלְבנֵי קַֹרח ִמזְמֹורא ַלמְ  מט פרק

ג ַּגם ְּבנֵי ָאָדם ַּגם ְּבנֵי ִאיׁש יַַחד ָעִׁשיר : ַהֲאזִינּו ָּכל יְֹׁשֵבי ָחֶלד
ה ַאֶּטה ְלָמָׁשל ָאזְנִי : ד ִּפי יְַדֵּבר ָחְכמֹות ְוָהגּות ִלִּבי ְתבּונֹות: ְוֶאְביֹון

ז : ו ָלָּמה ִאיָרא ִּביֵמי ָרע ֲעֹון ֲעֵקַבי יְסּוֵּבנִי: ר ִחיָדִתיֶאְפַּתח ְּבִכּנֹו
א ָפדֹה יְִפֶּדה ִאיׁש : ַהּבְֹטִחים ַעל ֵחיָלם ּוְברֹב ָעְׁשָרם יְִתַהָּללּו ח ָאח 

ִהים ָּכְפרֹו י ִויִחי : ט ְויֵַקר ִּפְדיֹון נְַפָׁשם ְוָחַדל ְלעֹוָלם: א יִֵּתן ֵלא
יא ִּכי יְִרֶאה ֲחָכִמים יָמּותּו יַַחד ְּכִסיל : א יְִרֶאה ַהָּׁשַחתעֹוד ָלנֶַצח 

יב ִקְרָּבם ָּבֵּתימֹו ְלעֹוָלם : ָוַבַער יֹאֵבדּו ְוָעזְבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם
יג ְוָאָדם ִּביָקר ַּבל : ִמְׁשְּכנָֹתם ְלדֹר ָודֹר ָקְראּו ִבְׁשמֹוָתם ֲעֵלי ֲאָדמֹות

יד זֶה ַדְרָּכם ֵּכֶסל ָלמֹו ְוַאֲחֵריֶהם ְּבִפיֶהם : מֹות נְִדמּויִָלין נְִמַׁשל ַּכְּבהֵ 
טו ַּכּצֹאן ִלְׁשאֹול ַׁשּתּו ָמֶות יְִרֵעם ַוּיְִרּדּו ָבם יְָׁשִרים : יְִרצּו ֶסָלה

ִהים : ְוצּוָרם ְלַבּלֹות ְׁשאֹול ִמּזְֻבל לֹו)  וצירם(ַלּבֶֹקר  טז ַא ֱא
יז ַאל ִּתיָרא ִּכי יֲַעִׁשר ִאיׁש : אֹול ִּכי יִָּקֵחנִי ֶסָלהיְִפֶּדה נְַפִׁשי ִמּיַד ׁשְ 

א יֵֵרד ַאֲחָריו : ִּכי יְִרֶּבה ְּכבֹוד ֵּביתֹו א ְבמֹותֹו יִַּקח ַהּכֹל  יח ִּכי 
כ ָּתבֹוא ַעד : יט ִּכי נְַפׁשֹו ְּבַחּיָיו יְָבֵר ְויֹוֻד ִּכי ֵתיִטיב ָל: ְּכבֹודֹו

א יְִראּו אֹורּדֹור ֲאבֹוָתיו עַ  א יִָבין נְִמַׁשל : ד נֵַצח  כא ָאָדם ִּביָקר ְו
  :ַּכְּבֵהמֹות נְִדמּו

  
ִהים יְהָוה ִּדֶּבר ַוּיְִקָרא ָאֶרץ ִמִּמזְַרח  נ פרק א ִמזְמֹור ְלָאָסף ֵאל ֱא

ִהים הֹוִפיעַ : ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹאֹו ֵהינּו : ב ִמִּצּיֹון ִמְכַלל יִֹפי ֱא ג יָבֹא ֱא
ד יְִקָרא ֶאל : ְוַאל יֱֶחַרׁש ֵאׁש ְלָפנָיו ּתֹאֵכל ּוְסִביָביו נְִׂשֲעָרה ְמאֹד

ה ִאְספּו ִלי ֲחִסיָדי ּכְֹרֵתי ְבִריִתי : ַהָּׁשַמיִם ֵמָעל ְוֶאל ָהָאֶרץ ָלִדין ַעּמֹו
ִהים ׁשֵֹפט הּוא ֶסָלה: ֲעֵלי זַָבח ה ז ִׁשְמעָ : ו ַוּיִַּגידּו ָׁשַמיִם ִצְדקֹו ִּכי ֱא

ֶהי ָאנִֹכי ִהים ֱא א ַעל : ַעִּמי ַוֲאַדֵּבָרה יְִׂשָרֵאל ְוָאִעיָדה ָּב ֱא ח 
ֶתי ְלנֶגְִּדי ָתִמיד א ֶאַּקח ִמֵּביְת ָפר : זְָבֶחי אֹוִכיֶח ְועֹו ט 
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א י: י ִּכי ִלי ָכל ַחיְתֹו יַָער ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ָאֶלף: ִמִּמְכְלאֶֹתי ַעּתּוִדים
א אַֹמר ָל ִּכי : יַָדְעִּתי ָּכל עֹוף ָהִרים ְוזִיז ָׂשַדי ִעָּמִדי יב ִאם ֶאְרַעב 

ָאּה יד : יג ַהאֹוַכל ְּבַׂשר ַאִּביִרים ְוַדם ַעּתּוִדים ֶאְׁשֶּתה: ִלי ֵתֵבל ּוְמ
ִהים ּתֹוָדה ְוַׁשֵּלם ְלֶעְליֹון נְָדֶרי ה טו ּוְקָרֵאנִי ְּביֹום ָצרָ : זְַבח ֵלא

ִהים ַמה ְּל ְלַסֵּפר ֻחָּקי : ֲאַחֶּלְצ ּוְתַכְּבֵדנִי טז ְוָלָרָׁשע ָאַמר ֱא
יז ְוַאָּתה ָׂשנֵאָת מּוָסר ַוַּתְׁשֵל ְּדָבַרי : ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי ֲעֵלי ִפי

יט ִּפי : יח ִאם ָרִאיָת גַּנָב ַוִּתֶרץ ִעּמֹו ְוִעם ְמנֲָאִפים ֶחְלֶק: ַאֲחֶרי
כ ֵּתֵׁשב ְּבָאִחי ְתַדֵּבר ְּבֶבן : ַלְחָּת ְבָרָעה ּוְלׁשֹונְ ַּתְצִמיד ִמְרָמהׁשָ 

כא ֵאֶּלה ָעִׂשיָת ְוֶהֱחַרְׁשִּתי ִּדִּמיָת ֱהיֹות ֶאְהיֶה ָכמֹו : ִאְּמ ִּתֶּתן ּדִֹפי
ֶאְטרֹף כב ִּבינּו נָא זֹאת ׁשְֹכֵחי ֱאלֹוַּה ֶּפן : אֹוִכיֲח ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעינֶי

ִהים: ְוֵאין ַמִּציל   :כג זֵֹבַח ּתֹוָדה יְַכְּבָדנְנִי ְוָׂשם ֶּדֶר ַאְרֶאּנּו ְּביֵַׁשע ֱא
ב ְּבבֹוא ֵאָליו נָָתן ַהּנִָביא ַּכֲאֶׁשר : פרק נא א ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוד

ִהים ְּכַחְסֶּד ְּכרֹב ַרֲחֶמי: ָּבא ֶאל ַּבת ָׁשַבע : ְמֵחה ְפָׁשָעי ג ָחּנֵנִי ֱא
ה ִּכי ְפָׁשַעי ֲאנִי : ֶהֶרב ַּכְּבֵסנִי ֵמֲעֹונִי ּוֵמַחָּטאִתי ַטֲהֵרנִי)  הרבה(ד 

ו ְל ְלַבְּד ָחָטאִתי ְוָהַרע ְּבֵעינֶי ָעִׂשיִתי : ֵאָדע ְוַחָּטאִתי נֶגְִּדי ָתִמיד
וֹון חֹוָלְלִּתי ּוְבֵחְטא ז ֵהן ְּבעָ : ְלַמַען ִּתְצַּדק ְּבָדְבֶר ִּתזְֶּכה ְבָׁשְפֶט

ט : ח ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצָּת ַבֻּטחֹות ּוְבָסֻתם ָחְכָמה תֹוִדיֵענִי: יֱֶחַמְתנִי ִאִּמי
י ַּתְׁשִמיֵענִי ָׂשׂשֹון : ְּתַחְּטֵאנִי ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ְּתַכְּבֵסנִי ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין

ְסֵּתר ָּפנֶי ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹונַֹתי יא הַ : ְוִׂשְמָחה ָּתגְֵלנָה ֲעָצמֹות ִּדִּכיתָ 
ִהים ְורּוַח נָכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי: ְמֵחה יג ַאל : יב ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱא

יד ָהִׁשיָבה ִּלי ְׂשׂשֹון : ַּתְׁשִליֵכנִי ִמְּלָפנֶי ְורּוַח ָקְדְׁש ַאל ִּתַּקח ִמֶּמּנִי
טו ֲאַלְּמָדה פְֹׁשִעים ְּדָרֶכי ְוַחָּטִאים : נִייְִׁשֶע ְורּוַח נְִדיָבה ִתְסְמכֵ 

ֵהי ְּתׁשּוָעִתי ְּתַרּנֵן ְלׁשֹונִי : ֵאֶלי יָׁשּובּו ִהים ֱא טז ַהִּציֵלנִי ִמָּדִמים ֱא
א ַתְחּפֹץ : יז ֲאדֹנָי ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶת: ִצְדָקֶת יח ִּכי 

א ִתְרֶצהזֶַבח ְוֶאֵּתנָה ע ִהים רּוַח נְִׁשָּבָרה ֵלב : ֹוָלה  יט זְִבֵחי ֱא
א ִתְבזֶה ִהים  כ ֵהיִטיָבה ִבְרצֹונְ ֶאת ִצּיֹון ִּתְבנֶה : נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ֱא

כא ָאז ַּתְחּפֹץ זְִבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז יֲַעלּו ַעל : חֹומֹות יְרּוָׁשָלִם
  :ִמזְַּבֲח ָפִרים

  
ב ְּבבֹוא ּדֹוֵאג ָהֲאדִֹמי ַוּיֵַּגד ְלָׁשאּול : א ַלְמנֵַּצַח ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד נב רקפ

ג ַמה ִּתְתַהֵּלל ְּבָרָעה ַהִּגּבֹור : ַוּיֹאֶמר לֹו ָּבא ָדִוד ֶאל ֵּבית ֲאִחיֶמֶל
ד ַהּוֹות ַּתְחׁשֹב ְלׁשֹונֶ ְּכַתַער ְמֻלָּטׁש עֵֹׂשה : ֶחֶסד ֵאל ָּכל ַהּיֹום

ו ָאַהְבָּת ָכל ִּדְבֵרי : ה ָאַהְבָּת ָּרע ִמּטֹוב ֶׁשֶקר ִמַּדֵּבר ֶצֶדק ֶסָלה: ִמּיָהרְ 
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ז ַּגם ֵאל יִָּתְצ ָלנֶַצח יְַחְּת ְויִָּסֲח ֵמאֶֹהל : ָבַלע ְלׁשֹון ִמְרָמה
: קּוח ְויְִראּו ַצִּדיִקים ְויִיָראּו ְוָעָליו יְִׂשחָ : ְוֵׁשֶרְׁש ֵמֶאֶרץ ַחּיִים ֶסָלה

ִהים ָמעּוּזֹו ַוּיְִבַטח ְּברֹב ָעְׁשרֹו יָעֹז  א יִָׂשים ֱא ט ִהּנֵה ַהֶּגֶבר 
ִהים עֹוָלם : ְּבַהָּותֹו ִהים ָּבַטְחִּתי ְבֶחֶסד ֱא י ַוֲאנִי ְּכזַיִת ַרֲענָן ְּבֵבית ֱא

  :ֲחִסיֶדייא אֹוְד ְלעֹוָלם ִּכי ָעִׂשיָת ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמ ִכי טֹוב נֶגֶד : ָוֶעד
ב ָאַמר נָָבל ְּבִלּבֹו ֵאין : פרק נג א ַלְמנֵַּצַח ַעל ָמֲחַלת ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד

ִהים ִהְׁשִחיתּו ְוִהְתִעיבּו ָעֶול ֵאין עֵֹׂשה טֹוב ִהים ִמָּׁשַמיִם : ֱא ג ֱא
ִהים ּלֹו ד ּכֻ : ִהְׁשִקיף ַעל ְּבנֵי ָאָדם ִלְראֹות ֲהיֵׁש ַמְׂשִּכיל ּדֵֹרׁש ֶאת ֱא

א יְָדעּו ּפֲֹעֵלי ָאֶון : ָסג יְַחָּדו נֱֶאָלחּו ֵאין עֵֹׂשה טֹוב ֵאין ַּגם ֶאָחד ה ֲה
א ָקָראּו ִהים  א ָהיָה : אְֹכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם ֱא ו ָׁשם ָּפֲחדּו ַפַחד 

ִהים ְמָאָסם ִהים ִּפּזַר ַעְצמֹות חֹנָ ֱהִבׁשָֹתה ִּכי ֱא ִמי ז : ָפַחד ִּכי ֱא
ִהים ְׁשבּות ַעּמֹו יָגֵל יֲַעקֹב  יִֵּתן ִמִּצּיֹון יְֻׁשעֹות יְִׂשָרֵאל ְּבׁשּוב ֱא

  :יְִׂשַמח יְִׂשָרֵאל
  

ב ְּבבֹוא ַהּזִיִפים ַוּיֹאְמרּו : א ַלְמנֵַּצַח ִּבנְגִינֹת ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד נד פרק
א ָדִוד ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו ִהים ּבְ : ְלָׁשאּול ֲה ִׁשְמ הֹוִׁשיֵענִי ג ֱא

ִהים ְׁשַמע ְּתִפָּלִתי ַהֲאזִינָה ְלִאְמֵרי ִפי: ּוִבגְבּוָרְת ְתִדינֵנִי ה ִּכי : ד ֱא
ִהים ְלנְֶגָּדם ֶסָלה א ָׂשמּו ֱא : זִָרים ָקמּו ָעַלי ְוָעִריִצים ִּבְקׁשּו נְַפִׁשי 

ִהים עֹזֵר ִלי ֲאדֹנָי ְּבסְֹמֵכי נְַפִׁשי יִָׁשיב ָהַרע )  ישוב(ז  :ו ִהּנֵה ֱא
ח ִּבנְָדָבה ֶאזְְּבָחה ָּל אֹוֶדה ִּׁשְמ יְהָוה : ְלׁשְֹרָרי ַּבֲאִמְּת ַהְצִמיֵתם

  :ט ִּכי ִמָּכל ָצָרה ִהִּציָלנִי ּוְבאֹיְַבי ָרֲאָתה ֵעינִי: ִּכי טֹוב
  

ִהים ְּתִפָּלִתי ב ַהֲאזִינָה ֱא: א ַלְמנֵַּצַח ִּבנְגִינֹת ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד נה פרק
: ג ַהְקִׁשיָבה ִּלי ַוֲענֵנִי ָאִריד ְּבִׂשיִחי ְוָאִהיָמה: ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחּנִָתי

ה : ד ִמּקֹול אֹויֵב ִמְּפנֵי ָעַקת ָרָׁשע ִּכי יִָמיטּו ָעַלי ָאֶון ּוְבַאף יְִׂשְטמּונִי
ו יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹא ִבי : ִלִּבי יִָחיל ְּבִקְרִּבי ְוֵאימֹות ָמֶות נְָפלּו ָעָלי

ח : ז ָואַֹמר ִמי יִֶּתן ִּלי ֵאֶבר ַּכּיֹונָה ָאעּוָפה ְוֶאְׁשּכֹנָה: ַוְּתַכֵּסנִי ַּפָּלצּות
ט ָאִחיָׁשה ִמְפָלט ִלי ֵמרּוַח : ִהּנֵה ַאְרִחיק נְדֹד ָאִלין ַּבִּמְדָּבר ֶסָלה

: ִּכי ָרִאיִתי ָחָמס ְוִריב ָּבִעירי ַּבַּלע ֲאדֹנָי ַּפַּלג ְלׁשֹונָם : סָֹעה ִמָּסַער
יב ַהּוֹות : יא יֹוָמם ָוַליְָלה יְסֹוְבֻבָה ַעל חֹומֶֹתיָה ְוָאֶון ְוָעָמל ְּבִקְרָּבּה

ֹ ּוִמְרָמה א יִָמיׁש ֵמְרחָֹבּה ּת א אֹויֵב יְָחְרֵפנִי : ְּבִקְרָּבּה ְו יג ִּכי 
א ְמַׂשנְִאי ָעַלי ִהגְִּדיל ְוֶאּסָ  יד ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי : ֵתר ִמֶּמּנּוְוֶאָּׂשא 

ִהים נְַהֵּל : ַאּלּוִפי ּוְמיָֻּדִעי טו ֲאֶׁשר יְַחָּדו נְַמִּתיק סֹוד ְּבֵבית ֱא
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יִַּׁשי ָמֶות ָעֵלימֹו יְֵרדּו ְׁשאֹול ַחּיִים ִּכי ָרעֹות )  ישימות(טז : ְּבָרגֶׁש
יח ֶעֶרב : ִהים ֶאְקָרא ַויהָוה יֹוִׁשיֵענִייז ֲאנִי ֶאל אֱ : ִּבְמגּוָרם ְּבִקְרָּבם

יט ָּפָדה ְבָׁשלֹום נְַפִׁשי : ָובֶֹקר ְוָצֳהַריִם ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה ַוּיְִׁשַמע קֹוִלי
כ יְִׁשַמע ֵאל ְויֲַענֵם ְויֵֹׁשב ֶקֶדם ֶסָלה : ִמֲּקָרב ִלי ִּכי ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי

ִהיםֲאֶׁשר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו וְ  ָמיו : א יְָראּו ֱא כא ָׁשַלח יָָדיו ִּבְׁש
כב ָחְלקּו ַמְחָמאֹת ִּפיו ּוֲקָרב ִלּבֹו ַרּכּו ְדָבָריו ִמֶּׁשֶמן : ִחֵּלל ְּבִריתֹו

א יִֵּתן : ְוֵהָּמה ְפִתחֹות כג ַהְׁשֵל ַעל יְהָוה יְָהְב ְוהּוא יְַכְלְּכֶל 
ִהים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת ַאנְֵׁשי כד ְוַאּתָ : ְלעֹוָלם מֹוט ַלַּצִּדיק ה ֱא

א יֱֶחצּו יְֵמיֶהם ַוֲאנִי ֶאְבַטח ָּב   :ָדִמים ּוִמְרָמה 
  

א ַלְמנֵַּצַח ַעל יֹונַת ֵאֶלם ְרחִֹקים ְלָדִוד ִמְכָּתם ֶּבֱאחֹז אֹתֹו  נו פרק
ִהים ִּכי ְׁשָאַפנִי ֱאנֹוׁש ּכָ : ְפִלְׁשִּתים ְּבגַת ֵחם ב ָחּנֵנִי ֱא ל ַהּיֹום 

ֲחִמים ִלי ָמרֹום: יְִלָחֵצנִי ד יֹום : ג ָׁשֲאפּו ׁשֹוְרַרי ָּכל ַהּיֹום ִּכי ַרִּבים 
ִהים ָּבַטְחִּתי : ִאיָרא ֲאנִי ֵאֶלי ֶאְבָטח ִהים ֲאַהֵּלל ְּדָברֹו ֵּבא ה ֵּבא

בּו ָעַלי ָּכל ו ָּכל ַהּיֹום ְּדָבַרי יְַעּצֵ : א ִאיָרא ַמה ּיֲַעֶׂשה ָבָׂשר ִלי
יְִצּפֹונּו ֵהָּמה ֲעֵקַבי יְִׁשמֹרּו ַּכֲאֶׁשר )  יצפינו(ז יָגּורּו : ַמְחְׁשבָֹתם ָלָרע

ִהים: ִקּוּו נְַפִׁשי ט נִֹדי : ח ַעל ָאֶון ַּפֶּלט ָלמֹו ְּבַאף ַעִּמים הֹוֵרד ֱא
א ְּבִסְפָרֶת ָאז יָׁשּובּו י : ָסַפְרָּתה ָאָּתה ִׂשיָמה ִדְמָעִתי ְבנֹאֶד ֲה

ִהים ִלי ִהים : אֹויְַבי ָאחֹור ְּביֹום ֶאְקָרא זֶה יַָדְעִּתי ִּכי ֱא יא ֵּבא
א ִאיָרא ַמה : ֲאַהֵּלל ָּדָבר ַּביהָוה ֲאַהֵּלל ָּדָבר ִהים ָּבַטְחִּתי  יב ֵּבא

ִהים נְָדֶרי ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת ָל: ּיֲַעֶׂשה ָאָדם ִלי י יד ּכִ : יג ָעַלי ֱא
ִהים ְּבאֹור  א ַרְגַלי ִמֶּדִחי ְלִהְתַהֵּל ִלְפנֵי ֱא ִהַּצְלָּת נְַפִׁשי ִמָּמֶות ֲה

  :ַהַחּיִים
  

א ַלְמנֵַּצַח ַאל ַּתְׁשֵחת ְלָדִוד ִמְכָּתם ְּבָבְרחֹו ִמְּפנֵי ָׁשאּול  נז פרק
ִהים ָחּנֵנִי ִּכי ְב ָחָסיָה נְַפִׁשי ּו: ַּבְּמָעָרה ְבֵצל ְּכנֶָפי ֶאְחֶסה ב ָחּנֵנִי ֱא

ִהים ֶעְליֹון ָלֵאל ּגֵֹמר ָעָלי: ַעד יֲַעבֹר ַהּוֹות ד יְִׁשַלח : ג ֶאְקָרא ֵלא
ִהים ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ה : ִמָּׁשַמיִם ְויֹוִׁשיֵענִי ֵחֵרף ׁשֲֹאִפי ֶסָלה יְִׁשַלח ֱא

ֲהִטים ְּבנֵי ָאָדם ׁשִ  ּנֵיֶהם ֲחנִית ְוִחִּצים נְַפִׁשי ְּבתֹו ְלָבִאם ֶאְׁשְּכָבה 
ִהים ַעל ָּכל ָהָאֶרץ : ּוְלׁשֹונָם ֶחֶרב ַחָּדה ו רּוָמה ַעל ַהָּׁשַמיִם ֱא

ז ֶרֶׁשת ֵהִכינּו ִלְפָעַמי ָּכַפף נְַפִׁשי ָּכרּו ְלָפנַי ִׁשיָחה נְָפלּו : ְּכבֹוֶד
ִהים נָכֹון ִלִּבי ָאִׁשיָרה: ְבתֹוָכּה ֶסָלה ט : ַוֲאזֵַּמָרה ח נָכֹון ִלִּבי ֱא

י אֹוְד ָבַעִּמים ֲאדֹנָי : עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה ַהּנֵֶבל ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ָּׁשַחר
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: יא ִּכי גָדֹל ַעד ָׁשַמיִם ַחְסֶּד ְוַעד ְׁשָחִקים ֲאִמֶּת: ֲאזֶַּמְר ַּבל ֻאִּמים
ִהים ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶד   :יב רּוָמה ַעל ָׁשַמיִם ֱא

  
ב ַהֻאְמנָם ֵאֶלם ֶצֶדק : א ַלְמנֵַּצַח ַאל ַּתְׁשֵחת ְלָדִוד ִמְכָּתם נח פרק

ת ִּתְפָעלּון ָּבָאֶרץ : ְּתַדֵּברּון ֵמיָׁשִרים ִּתְׁשְּפטּו ְּבנֵי ָאָדם ג ַאף ְּבֵלב עֹו
ה  :ד זֹרּו ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם ָּתעּו ִמֶּבֶטן ּדְֹבֵרי ָכזָב: ֲחַמס יְֵדיֶכם ְּתַפֵּלסּון

א : ֲחַמת ָלמֹו ִּכְדמּות ֲחַמת נָָחׁש ְּכמֹו ֶפֶתן ֵחֵרׁש יְַאֵטם ָאזְנֹו ו ֲאֶׁשר 
ִהים ֲהָרס ִׁשּנֵימֹו : יְִׁשַמע ְלקֹול ְמַלֲחִׁשים חֹוֵבר ֲחָבִרים ְמֻחָּכם ז ֱא

מֹו ח יִָּמֲאסּו ְכמֹו ַמיִם יְִתַהְּלכּו לָ : ְּבִפימֹו ַמְלְּתעֹות ְּכִפיִרים נְתֹץ יְהָוה
 ֹ ט ְּכמֹו ַׁשְּבלּול ֶּתֶמס יֲַה נֵֶפל : ִחָּציו ְּכמֹו יְִתמָֹללּו)  חצו(יְִדר

י ְּבֶטֶרם יִָבינּו ִּסירֵֹתיֶכם ָאָטד ְּכמֹו ַחי ְּכמֹו : ֵאֶׁשת ַּבל ָחזּו ָׁשֶמׁש
ם יא יְִׂשַמח ַצִּדיק ִּכי ָחזָה נָָקם ְּפָעָמיו יְִרַחץ ְּבדַ : ָחרֹון יְִׂשָעֶרּנּו

ִהים ׁשְֹפִטים : ָהָרָׁשע יב ְויֹאַמר ָאָדם ַא ְּפִרי ַלַּצִּדיק ַא יֵׁש ֱא
  :ָּבָאֶרץ

  
ַח ָׁשאּול ַוּיְִׁשְמרּו  נט פרק א ַלְמנֵַּצַח ַאל ַּתְׁשֵחת ְלָדִוד ִמְכָּתם ִּבְׁש

ָהי ִּמִמְתקֹוְמַמי ְּתׂשַ : ֶאת ַהַּביִת ַלֲהִמיתֹו ג : ְּגֵבנִיב ַהִּציֵלנִי ֵמאֹיְַבי ֱא
ד ִּכי ִהּנֵה ָאְרבּו ְלנְַפִׁשי : ַהִּציֵלנִי ִמּפֲֹעֵלי ָאֶון ּוֵמַאנְֵׁשי ָדִמים הֹוִׁשיֵענִי

א ַחָּטאִתי יְהָוה א ִפְׁשִעי ְו ה ְּבִלי ָעֹון יְרּוצּון : יָגּורּו ָעַלי ַעזִים 
ֵהי ו ְוַאָּתה יְהָוה ֱא: ְויִּכֹונָנּו עּוָרה ִלְקָראִתי ּוְרֵאה ִהים ְצָבאֹות ֱא

ז : יְִׂשָרֵאל ָהִקיָצה ִלְפקֹד ָּכל ַהּגֹויִם ַאל ָּתחֹן ָּכל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה
ח ִהּנֵה יִַּביעּון ְּבִפיֶהם : יָׁשּובּו ָלֶעֶרב יֱֶהמּו ַכָּכֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר

ַחק ָלמֹו ִּתְלַעג ט ְוַאָּתה יְהָוה ִּתׂשְ : ֲחָרבֹות ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם ִּכי ִמי ׁשֵֹמעַ 
ִהים ִמְׂשַּגִּבי: ְלָכל ּגֹויִם ֵהי : י ֻעּזֹו ֵאֶלי ֶאְׁשמָֹרה ִּכי ֱא יא ֱא

ִהים יְַרֵאנִי ְבׁשְֹרָרי)  חסדו( יב ַאל ַּתַהְרגֵם ֶּפן : ַחְסִּדי יְַקְּדֵמנִי ֱא
 ֹ יג ַחַּטאת ִּפימֹו : נָייְִׁשְּכחּו ַעִּמי ֲהנִיֵעמֹו ְבֵחיְל ְוהֹוִריֵדמֹו ָמגִּנֵנּו ֲאד

יד ַּכֵּלה : ְּדַבר ְׂשָפֵתימֹו ְויִָּלְכדּו ִבגְאֹונָם ּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש יְַסֵּפרּו
ִהים מֵֹׁשל ְּביֲַעקֹב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ  ְבֵחָמה ַּכֵּלה ְוֵאינֵמֹו ְויְֵדעּו ִּכי ֱא

)  ינועון(טז ֵהָּמה : ִעיר טו ְויָׁשּובּו ָלֶעֶרב יֱֶהמּו ַכָּכֶלב ִויסֹוְבבּו: ֶסָלה
א יְִׂשְּבעּו ַוּיִָלינּו יז ַוֲאנִי ָאִׁשיר ֻעּזֶ ַוֲאַרּנֵן ַלּבֶֹקר : יְנִיעּון ֶלֱאכֹל ִאם 

יח ֻעּזִי ֵאֶלי ֲאזֵַּמָרה : ַחְסֶּד ִּכי ָהיִיָת ִמְׂשָּגב ִלי ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצר ִלי
ֵהי ַחסְ  ִהים ִמְׂשַּגִּבי ֱא   :ִּדיִּכי ֱא
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ב ְּבַהּצֹותֹו : א ַלְמנֵַּצַח ַעל ׁשּוַׁשן ֵעדּות ִמְכָּתם ְלָדִוד ְלַלֵּמד ס פרק
ֶאת ֲאַרם נֲַהַריִם ְוֶאת ֲאַרם צֹוָבה ַוּיָָׁשב יֹוָאב ַוּיַ ֶאת ֱאדֹום ְּבגֵיא 

ִהים זְנְַחָּתנּו ְפַרְצָּתנּו ָאנְַפָּת ְּתׁשֹובֵ : ֶמַלח ְׁשנֵים ָעָׂשר ָאֶלף ב ג ֱא
ה ִהְרִאיָתה : ד ִהְרַעְׁשָּתה ֶאֶרץ ְּפַצְמָּתּה ְרָפה ְׁשָבֶריָה ִכי ָמָטה: ָלנּו

ו נַָתָּתה ִּליֵרֶאי ּנֵס ְלִהְתנֹוֵסס : ַעְּמ ָקָׁשה ִהְׁשִקיָתנּו יַיִן ַּתְרֵעָלה
)  ועננו(ז ְלַמַען יֵָחְלצּון יְִדיֶדי הֹוִׁשיָעה יְִמינְ : ִמְּפנֵי קֶֹׁשט ֶסָלה

זָה ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם ְוֵעֶמק ֻסּכֹות : ַוֲענֵנִי ִהים ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשֹו ֶאְע ח ֱא
י : ט ִלי ִגְלָעד ְוִלי ְמנֶַּׁשה ְוֶאְפַריִם ָמעֹוז רֹאִׁשי יְהּוָדה ְמחְֹקִקי: ֲאַמֵּדד

יא  :מֹוָאב ִסיר ַרְחִצי ַעל ֱאדֹום ַאְׁשִלי נֲַעִלי ָעַלי ְּפֶלֶׁשת ִהְתרָֹעִעי
ִהים : ִמי יִֹבֵלנִי ִעיר ָמצֹור ִמי נַָחנִי ַעד ֱאדֹום א ַאָּתה ֱא יב ֲה

ִהים ְּבִצְבאֹוֵתינּו א ֵתֵצא ֱא יג ָהָבה ָּלנּו ֶעזְָרת ִמָּצר ְוָׁשְוא : זְנְַחָּתנּו ְו
ִהים נֲַעֶׂשה ָחיִל ְוהּוא יָבּוס ָצֵרינּו: ְּתׁשּוַעת ָאָדם   :יד ֵּבא

  
ִהים ִרּנִָתי : נֵַּצַח ַעל נְגִינַת ְלָדִודא ַלמְ  סא פרק ב ִׁשְמָעה ֱא

ג ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ֵאֶלי ֶאְקָרא ַּבֲעטֹף ִלִּבי ְּבצּור : ַהְקִׁשיָבה ְּתִפָּלִתי
ה : ד ִּכי ָהיִיָת ַמְחֶסה ִלי ִמגְַּדל עֹז ִמְּפנֵי אֹויֵב: יָרּום ִמֶּמּנִי ַתנְֵחנִי

ו ִּכי ַאָּתה : ים ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ְּכנֶָפי ֶּסָלהָאגּוָרה ְבָאָהְל עֹוָלמִ 
ִהים ָׁשַמְעָּת ִלנְָדָרי נַָתָּת יְֻרַּׁשת יְִרֵאי ְׁשֶמ ז יִָמים ַעל יְֵמי ֶמֶל : ֱא

ִהים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת : ּתֹוִסיף ְׁשנֹוָתיו ְּכמֹו דֹר ָודֹר ח יֵֵׁשב עֹוָלם ִלְפנֵי ֱא
  :ְּמָרה ִׁשְמ ָלַעד ְלַׁשְּלִמי נְָדַרי יֹום יֹוםט ֵּכן ֲאזַ : ַמן יִנְְצֻרהּו

  
ִהים : א ַלְמנֵַּצַח ַעל יְדּותּון ִמזְמֹור ְלָדִוד סב פרק ב ַא ֶאל ֱא

א : ּדּוִמּיָה נְַפִׁשי ִמֶּמּנּו יְׁשּוָעִתי ג ַא הּוא צּוִרי ִויׁשּוָעִתי ִמְׂשַּגִּבי 
ַעל ִאיׁש ְּתָרְּצחּו ֻכְּלֶכם ְּכִקיר נָטּוי  ד ַעד ָאנָה ְּתהֹוְתתּו: ֶאּמֹוט ַרָּבה

ה ַא ִמְּׂשֵאתֹו יֲָעצּו ְלַהִּדיַח יְִרצּו ָכזָב ְּבִפיו יְָבֵרכּו : ָּגֵדר ַהְּדחּויָה
ִהים ּדֹוִּמי נְַפִׁשי ִּכי ִמֶּמּנּו ִּתְקָוִתי: ּוְבִקְרָּבם יְַקְללּו ֶסָלה ז : ו ַא ֵלא
א ֶאּמֹוטַא הּוא צּוִרי ִויׁשּו ִהים יְִׁשִעי : ָעִתי ִמְׂשַּגִּבי  ח ַעל ֱא

ִהים ט ִּבְטחּו בֹו ְבָכל ֵעת ָעם ִׁשְפכּו : ּוְכבֹוִדי צּור ֻעּזִי ַמְחִסי ֵּבא
ִהים ַמֲחֶסה ָּלנּו ֶסָלה י ַא ֶהֶבל ְּבנֵי ָאָדם ָּכזָב ְּבנֵי : ְלָפנָיו ְלַבְבֶכם ֱא

יא ַאל ִּתְבְטחּו ְבעֶֹׁשק : ֵהָּמה ֵמֶהֶבל יַָחדִאיׁש ְּבמֹאזְנַיִם ַלֲעלֹות 
ִהים : ּוְבגָזֵל ַאל ֶּתְהָּבלּו ַחיִל ִּכי יָנּוב ַאל ָּתִׁשיתּו ֵלב יב ַאַחת ִּדֶּבר ֱא

ִהים יג ּוְל ֲאדֹנָי ָחֶסד ִּכי ַאָּתה ְתַׁשֵּלם : ְׁשַּתיִם זּו ָׁשָמְעִּתי ִּכי עֹז ֵלא
  :ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו
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ִהים ֵאִלי ַאָּתה : א ִמזְמֹור ְלָדִוד ִּבְהיֹותֹו ְּבִמְדַּבר יְהּוָדה סג רקפ ב ֱא

: ֲאַׁשֲחֶרָּך ָצְמָאה ְל נְַפִׁשי ָּכַמּה ְל ְבָׂשִרי ְּבֶאֶרץ ִצּיָה ְוָעיֵף ְּבִלי ָמיִם
 ֵמַחּיִים ד ִּכי טֹוב ַחְסּדְ : ג ֵּכן ַּבּקֶֹדׁש ֲחזִיִתי ִלְראֹות ֻעּזְ ּוְכבֹוֶד

ו ְּכמֹו ֵחֶלב : ה ֵּכן ֲאָבֶרְכ ְבַחּיָי ְּבִׁשְמ ֶאָּׂשא ַכָּפי: ְׂשָפַתי יְַׁשְּבחּונְ
ז ִאם זְַכְרִּתי ַעל יְצּוָעי : ָוֶדֶׁשן ִּתְׂשַּבע נְַפִׁשי ְוִׂשְפֵתי ְרנָנֹות יְַהֶּלל ִּפי

ט : ָתה ִּלי ּוְבֵצל ְּכנֶָפי ֲאַרּנֵןח ִּכי ָהיִיָת ֶעזְרָ : ְּבַאְׁשֻמרֹות ֶאְהֶּגה ָּב
י ְוֵהָּמה ְלׁשֹוָאה יְַבְקׁשּו נְַפִׁשי : ָּדְבָקה נְַפִׁשי ַאֲחֶרי ִּבי ָּתְמָכה יְִמינֶ

: יא יִַּגיֻרהּו ַעל יְֵדי ָחֶרב ְמנָת ֻׁשָעִלים יְִהיּו: יָבֹאּו ְּבַתְחִּתּיֹות ָהָאֶרץ
ִהי ם יְִתַהֵּלל ָּכל ַהּנְִׁשָּבע ּבֹו ִּכי יִָּסֵכר ִּפי דֹוְבֵרי יב ְוַהֶּמֶל יְִׂשַמח ֵּבא

  :ָׁשֶקר
  

ִהים קֹוִלי ְבִׂשיִחי : א ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוד סד פרק ב ְׁשַמע ֱא
: ג ַּתְסִּתיֵרנִי ִמּסֹוד ְמֵרִעים ֵמִרגְַׁשת ּפֲֹעֵלי ָאֶון: ִמַּפַחד אֹויֵב ִּתּצֹר ַחּיָי

ה ִלירֹות : ַכֶחֶרב ְלׁשֹונָם ָּדְרכּו ִחָּצם ָּדָבר ָמר ד ֲאֶׁשר ָׁשנְנּו
א יִיָראּו ו יְַחּזְקּו ָלמֹו ָּדָבר ָרע יְַסְּפרּו : ַּבִּמְסָּתִרים ָּתם ִּפְתאֹם יֹֻרהּו ְו
ת ַּתְמנּו ֵחֶפׂש : ִלְטמֹון מֹוְקִׁשים ָאְמרּו ִמי יְִרֶאה ָּלמֹו ז יְַחְּפׂשּו עֹו

ִהים ֵחץ ִּפְתאֹום ָהיּו : ִאיׁש ְוֵלב ָעמֹקְמֻחָּפׂש ְוֶקֶרב  ח ַוּיֵֹרם ֱא
י ַוּיִיְראּו : ט ַוּיְַכִׁשילּוהּו ָעֵלימֹו ְלׁשֹונָם יְִתנֲֹדדּו ָּכל רֵֹאה ָבם: ַמּכֹוָתם

ִהים ּוַמֲעֵׂשהּו ִהְׂשִּכילּו יא יְִׂשַמח ַצִּדיק : ָּכל ָאָדם ַוּיִַּגידּו ּפַֹעל ֱא
  :ֹו ְויְִתַהְללּו ָּכל יְִׁשֵרי ֵלבַּביהָוה ְוָחָסה ב

  
ִהים : א ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוד ִׁשיר סה פרק ב ְל ֻדִמּיָה ְתִהָּלה ֱא

ד ִּדְבֵרי : ג ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה ָעֶדי ָּכל ָּבָׂשר יָבֹאּו: ְּבִצּיֹון ּוְל יְֻׁשַּלם נֶֶדר
ה ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב יְִׁשּכֹן : ְתַכְּפֵרםֲעֹונֹת ָּגְברּו ֶמּנִי ְּפָׁשֵעינּו ַאָּתה 

ו נֹוָראֹות ְּבֶצֶדק ַּתֲענֵנּו : ֲחֵצֶרי נְִׂשְּבָעה ְּבטּוב ֵּביֶת ְקדֹׁש ֵהיָכֶל
ֵהי יְִׁשֵענּו ִמְבָטח ָּכל ַקְצֵוי ֶאֶרץ ְויָם ְרחִֹקים ז ֵמִכין ָהִרים ְּבכֹחֹו : ֱא

: ִּביַח ְׁשאֹון יִַּמים ְׁשאֹון ַּגֵּליֶהם ַוֲהמֹון ְלֻאִּמיםח ַמׁשְ : נְֶאזָר ִּבגְבּוָרה
י ָּפַקְדָּת : ט ַוּיִיְראּו יְֹׁשֵבי ְקָצֹות ֵמאֹותֶֹתי מֹוָצֵאי בֶֹקר ָוֶעֶרב ַּתְרנִין

ִהים ָמֵלא ָמיִם ָּתִכין ְּדגָנָם  ָהָאֶרץ ַוְּתׁשְֹקֶקָה ַרַּבת ַּתְעְׁשֶרּנָה ֶּפֶלג ֱא
יא ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה נֵַחת ְּגדּוֶדיָה ִּבְרִביִבים ְּתמֹגְגֶּנָה ִצְמָחּה : ינֶהָ ִּכי ֵכן ְּתכִ 

יג יְִרֲעפּו : יב ִעַּטְרָּת ְׁשנַת טֹוָבֶת ּוַמְעָּגֶלי יְִרֲעפּון ָּדֶׁשן: ְּתָבֵר
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ים יד ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן ַוֲעָמקִ : נְאֹות ִמְדָּבר ְוגִיל ְּגָבעֹות ַּתְחּגְֹרנָה
  :יַַעְטפּו ָבר יְִתרֹוֲעעּו ַאף יִָׁשירּו

  
ִהים ָּכל ָהָאֶרץ סו פרק ב זְַּמרּו : א ַלְמנֵַּצַח ִׁשיר ִמזְמֹור ָהִריעּו ֵלא

ִהים ַמה ּנֹוָרא ַמֲעֶׂשי : ְכבֹוד ְׁשמֹו ִׂשימּו ָכבֹוד ְּתִהָּלתֹו ג ִאְמרּו ֵלא
ל ָהָאֶרץ יְִׁשַּתֲחוּו ְל ִויזְַּמרּו ָל ד ּכָ : ְּברֹב ֻעּזְ יְַכֲחׁשּו ְל אֹיְֶבי

ִהים נֹוָרא ֲעִליָלה ַעל : יְזְַּמרּו ִׁשְמ ֶסָלה ה ְלכּו ּוְראּו ִמְפֲעלֹות ֱא
ז : ו ָהַפ יָם ְליַָּבָׁשה ַּבּנָָהר יַַעְברּו ְבָרגֶל ָׁשם נְִׂשְמָחה ּבֹו: ְּבנֵי ָאָדם

)  ירימו(ַּבּגֹויִם ִּתְצֶּפינָה ַהּסֹוְרִרים ַאל  מֵֹׁשל ִּבגְבּוָרתֹו עֹוָלם ֵעינָיו
ֵהינּו ְוַהְׁשִמיעּו קֹול ְּתִהָּלתֹו: יָרּומּו ָלמֹו ֶסָלה ט : ח ָּבְרכּו ַעִּמים ֱא

א נַָתן ַלּמֹוט ַרגְֵלנּו ִהים : ַהָּׂשם נְַפֵׁשנּו ַּבַחּיִים ְו י ִּכי ְבַחנְָּתנּו ֱא
: יא ֲהֵבאָתנּו ַבְּמצּוָדה ַׂשְמָּת מּוָעָקה ְבָמְתנֵינּו :ְצַרְפָּתנּו ִּכְצָרף ָּכֶסף

יג : יב ִהְרַּכְבָּת ֱאנֹוׁש ְלרֹאֵׁשנּו ָּבאנּו ָבֵאׁש ּוַבַּמיִם ַוּתֹוִציֵאנּו ָלְרָויָה
יד ֲאֶׁשר ָּפצּו ְׂשָפָתי ְוִדֶּבר ִּפי : ָאבֹוא ֵביְת ְבעֹולֹות ֲאַׁשֵּלם ְל נְָדָרי

ֹ : ַּבַּצר ִלי לֹות ֵמִחים ַאֲעֶלה ָּל ִעם ְקטֶֹרת ֵאיִלים ֶאֱעֶׂשה ָבָקר טו ע
ִהים ֲאֶׁשר : ִעם ַעּתּוִדים ֶסָלה טז ְלכּו ִׁשְמעּו ַוֲאַסְּפָרה ָּכל יְִרֵאי ֱא

יח ָאֶון ִאם : יז ֵאָליו ִּפי ָקָראִתי ְורֹוַמם ַּתַחת ְלׁשֹונִי: ָעָׂשה ְלנְַפִׁשי
א יְִׁשמַ  ִהים ִהְקִׁשיב ְּבקֹול : ע ֲאדֹנָיָרִאיִתי ְבִלִּבי  יט ָאֵכן ָׁשַמע ֱא

א ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו ֵמִאִּתי: ְּתִפָּלִתי ִהים ֲאֶׁשר    :כ ָּברּו ֱא
  

ִהים יְָחּנֵנּו ִויָבְרֵכנּו : א ַלְמנֵַּצח ִּבנְגִינֹת ִמזְמֹור ִׁשיר סז פרק ב ֱא
ד : ַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכ ְּבָכל ּגֹויִם יְׁשּוָעֶתג לָ : יֵָאר ָּפנָיו ִאָּתנּו ֶסָלה

ִהים יֹודּו ַעִּמים ֻּכָּלם ה יְִׂשְמחּו ִויַרּנְנּו ְלֻאִּמים ִּכי : יֹודּו ַעִּמים ֱא
ו יֹודּו ַעִּמים : ִתְׁשּפֹט ַעִּמים ִמיׁשֹור ּוְלֻאִּמים ָּבָאֶרץ ַּתנְֵחם ֶסָלה

ִהים יֹודּו ַעִּמי ִהים : ם ֻּכָּלםֱא ז ֶאֶרץ נְָתנָה יְבּוָלּה יְָבְרֵכנּו ֱא
ֵהינּו ִהים ְויִיְראּו אֹתֹו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ: ֱא   :ח יְָבְרֵכנּו ֱא

  
ִהים יָפּוצּו אֹויְָביו : א ַלְמנֵַּצַח ְלָדִוד ִמזְמֹור ִׁשיר סח פרק ב יָקּום ֱא

ּדֹף ָעָׁשן ִּתנְּדֹף ְּכִהֵּמס ּדֹונַג ִמְּפנֵי ֵאׁש ג ְּכִהנְ : ְויָנּוסּו ְמַׂשנְָאיו ִמָּפנָיו
ִהים ד ְוַצִּדיִקים יְִׂשְמחּו יַַעְלצּו ִלְפנֵי : יֹאְבדּו ְרָׁשִעים ִמְּפנֵי ֱא

ִהים ְויִָׂשיׂשּו ְבִׂשְמָחה ִהים זְַּמרּו ְׁשמֹו סֹּלּו ָלרֵֹכב : ֱא ה ִׁשירּו ֵלא
ו ֲאִבי יְתֹוִמים ְוַדּיַן ַאְלָמנֹות : ְלָפנָיו ָּבֲעָרבֹות ְּביָּה ְׁשמֹו ְוִעְלזּו

ִהים ִּבְמעֹון ָקְדׁשֹו ִהים מֹוִׁשיב יְִחיִדים ַּביְָתה מֹוִציא : ֱא ז ֱא
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ִהים ְּבֵצאְת : ֲאִסיִרים ַּבּכֹוָׁשרֹות ַא סֹוֲרִרים ָׁשְכנּו ְצִחיָחה ח ֱא
ֶאֶרץ ָרָעָׁשה ַאף ָׁשַמיִם נְָטפּו  ט: ִלְפנֵי ַעֶּמ ְּבַצְעְּד ִביִׁשימֹון ֶסָלה

ֵהי יְִׂשָרֵאל ִהים ֱא ִהים זֶה ִסינַי ִמְּפנֵי ֱא י ֶּגֶׁשם נְָדבֹות : ִמְּפנֵי ֱא
ִהים נֲַחָלְת ְונְִלָאה ַאָּתה כֹונַנְָּתּה יא ַחּיְָת יְָׁשבּו ָבּה ָּתִכין : ָּתנִיף ֱא

ִהים יג : י יִֶּתן אֶֹמר ַהְמַבְּׂשרֹות ָצָבא ָרביב ֲאדֹנָ : ְּבטֹוָבְת ֶלָענִי ֱא
יד ִאם ִּתְׁשְּכבּון : ַמְלֵכי ְצָבאֹות יִּדֹדּון יִּדֹדּון ּונְַות ַּביִת ְּתַחֵּלק ָׁשָלל

טו : ֵּבין ְׁשַפָּתיִם ַּכנְֵפי יֹונָה נְֶחָּפה ַבֶּכֶסף ְוֶאְברֹוֶתיָה ִּביַרְקַרק ָחרּוץ
ִהים ַהר ָּבָׁשן ַהר : ּה ַּתְׁשֵלג ְּבַצְלמֹוןְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים ּבָ  טז ַהר ֱא

ִהים : ַּגְבנֻּנִים ַהר ָּבָׁשן יז ָלָּמה ְּתַרְּצדּון ָהִרים ּגְַבנֻּנִים ָהָהר ָחַמד ֱא
ִהים ִרּבַֹתיִם ַאְלֵפי ִׁשנְָאן : ְלִׁשְבּתֹו ַאף יְהָוה יְִׁשּכֹן ָלנֶַצח יח ֶרֶכב ֱא

יט ָעִליָת ַלָּמרֹום ָׁשִביָת ֶּׁשִבי ָלַקְחָּת ַמָּתנֹות : ּקֶֹדׁשֲאדֹנָי ָבם ִסינַי ּבַ 
ִהים כ ָּברּו ֲאדֹנָי יֹום יֹום יֲַעָמס : ָּבָאָדם ְוַאף סֹוְרִרים ִלְׁשּכֹן יָּה ֱא

)  ְוֵליהִוה(כא ָהֵאל ָלנּו ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות : ָלנּו ָהֵאל יְׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה
ִהים ֲאדֹנָי לַ  ִהים יְִמַחץ רֹאׁש אֹיְָביו : ָּמֶות ּתֹוָצאֹותְוֵלֱא כב ַא ֱא

כג ָאַמר ֲאדֹנָי ִמָּבָׁשן ָאִׁשיב ָאִׁשיב : ָקְדקֹד ֵׂשָער ִמְתַהֵּל ַּבֲאָׁשָמיו
כד ְלַמַען ִּתְמַחץ ַרגְְל ְּבָדם ְלׁשֹון ְּכָלֶבי ֵמאֹיְִבים : ִמְּמֻצלֹות יָם

ִהים ֲהִליכֹות ֵאִלי ַמְלִּכי ַבּקֶֹדׁשכה ָראּו ֲהִליכֹותֶ : ִמּנֵהּו כו : י ֱא
כז ְּבַמְקֵהלֹות ָּבְרכּו : ִקְּדמּו ָׁשִרים ַאַחר נֹגְנִים ְּבתֹו ֲעָלמֹות ּתֹוֵפפֹות

ִהים יְהָוה ִמְּמקֹור יְִׂשָרֵאל כח ָׁשם ִּבנְיִָמן ָצִעיר רֵֹדם ָׂשֵרי יְהּוָדה : ֱא
ִהים : י נְַפָּתִליִרגְָמָתם ָׂשֵרי זְֻבלּון ָׂשרֵ  ֶהי ֻעּזֶ עּוּזָה ֱא כט ִצָּוה ֱא

לא : ל ֵמֵהיָכֶל ַעל יְרּוָׁשָלִם ְל יֹוִבילּו ְמָלִכים ָׁשי: זּו ָּפַעְלָּת ָּלנּו
ְּגַער ַחּיַת ָקנֶה ֲעַדת ַאִּביִרים ְּבֶעְגֵלי ַעִּמים ִמְתַרֵּפס ְּבַרֵּצי ָכֶסף ִּבּזַר 

לב יֱֶאָתיּו ַחְׁשַמּנִים ִמּנִי ִמְצָריִם ּכּוׁש ָּתִריץ : ְחָּפצּוַעִּמים ְקָרבֹות יֶ 
ִהים ִהים זְַּמרּו ֲאדֹנָי ֶסָלה: יָָדיו ֵלא : לג ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ִׁשירּו ֵלא

לה ְּתנּו עֹז : לד ָלרֵֹכב ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֶדם ֵהן יִֵּתן ְּבקֹולֹו קֹול עֹז
ִהים ַעל יְִׂשָרֵאל ּגַ  ִהים : ֲאָותֹו ְוֻעּזֹו ַּבְּׁשָחִקיםֵלא לו נֹוָרא ֱא

ִהים   :ִמִּמְקָּדֶׁשי ֵאל יְִׂשָרֵאל הּוא נֵֹתן עֹז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם ָּברּו ֱא
  

ִהים ִּכי ָבאּו : א ַלְמנֵַּצַח ַעל ׁשֹוַׁשּנִים ְלָדִוד סט פרק ב הֹוִׁשיֵענִי ֱא
ֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי ג ָטַבְעִּתי ִּבי: ַמיִם ַעד נֶָפׁש

ד יָגְַעִּתי ְבָקְרִאי נִַחר ְּגרֹונִי ָּכלּו ֵעינַי ְמיֵַחל : ַמיִם ְוִׁשּבֶֹלת ְׁשָטָפְתנִי
ָהי ה ַרּבּו ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי ׂשֹנְַאי ִחּנָם ָעְצמּו ַמְצִמיַתי אֹיְַבי : ֵלא

א גָזְַלִּתי ָא ִהים ַאָּתה יַָדְעָּת ְלִאַּוְלִּתי : ז ָאִׁשיבֶׁשֶקר ֲאֶׁשר  ו ֱא
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א נְִכָחדּו )  יְהִוה(ז ַאל יֵבֹׁשּו ִבי קֶֹוי ֲאדֹנָי : ְוַאְׁשמֹוַתי ִמְּמ 
ֵהי יְִׂשָרֵאל ִהים ְצָבאֹות ַאל יִָּכְלמּו ִבי ְמַבְקֶׁשי ֱא ח ִּכי ָעֶלי : ֱא

ט מּוזָר ָהיִיִתי ְלֶאָחי ְונְָכִרי ִלְבנֵי : ה ָפנָינָָׂשאִתי ֶחְרָּפה ִּכְּסָתה ְכִלּמָ 
יא : י ִּכי ִקנְַאת ֵּביְת ֲאָכָלְתנִי ְוֶחְרּפֹות חֹוְרֶפי נְָפלּו ָעָלי: ִאִּמי

יב ָוֶאְּתנָה ְלבּוִׁשי ָׂשק ָוֱאִהי : ָוֶאְבֶּכה ַבּצֹום נְַפִׁשי ַוְּתִהי ַלֲחָרפֹות ִלי
יד ַוֲאנִי : ִבי יְֹׁשֵבי ָׁשַער ּונְגִינֹות ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר יג יִָׂשיחּו: ָלֶהם ְלָמָׁשל

ִהים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע : ְתִפָּלִתי ְל יְהָוה ֵעת ָרצֹון ֱא
טז : טו ַהִּציֵלנִי ִמִּטיט ְוַאל ֶאְטָּבָעה ִאּנְָצָלה ִמּׂשֹנְַאי ּוִמַּמֲעַמֵּקי ָמיִם

ּבֶֹלת ַמיִם ְוַאל ִּתְבָלֵענִי ְמצּוָלה ְוַאל ֶּתְאַטר ָעַלי ְּבֵאר ַאל ִּתְׁשְטֵפנִי ׁשִ 
יח ְוַאל : יז ֲענֵנִי יְהָוה ִּכי טֹוב ַחְסֶּד ְּכרֹב ַרֲחֶמי ְּפנֵה ֵאָלי: ִּפיהָ 

יט ָקְרָבה ֶאל נְַפִׁשי גְָאָלּה : ַּתְסֵּתר ָּפנֶי ֵמַעְבֶּד ִּכי ַצר ִלי ַמֵהר ֲענֵנִי
כ ַאָּתה יַָדְעָּת ֶחְרָּפִתי ּוָבְׁשִּתי ּוְכִלָּמִתי נֶגְְּד ָּכל : אֹיְַבי ְּפֵדנִי ְלַמַען

כא ֶחְרָּפה ָׁשְבָרה ִלִּבי ָוָאנּוָׁשה ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד ָוַאיִן ְוַלְמנֲַחִמים : צֹוְרָרי
א ָמָצאִתי כג יְִהי : ץכב ַוּיְִּתנּו ְּבָברּוִתי רֹאׁש ְוִלְצָמִאי יְַׁשקּונִי חֹמֶ : ְו

כד ֶּתְחַׁשְכנָה ֵעינֵיֶהם : ֻׁשְלָחנָם ִלְפנֵיֶהם ְלָפח ְוִלְׁשלֹוִמים ְלמֹוֵקׁש
כה ְׁשָפ ֲעֵליֶהם זְַעֶמ ַוֲחרֹון ַאְּפ : ֵמְראֹות ּוָמְתנֵיֶהם ָּתִמיד ַהְמַעד

י ַאָּתה כז ּכִ : כו ְּתִהי ִטיָרָתם נְַׁשָּמה ְּבָאֳהֵליֶהם ַאל יְִהי יֵֹׁשב: יִַּׂשיגֵם
כח ְּתנָה ָעֹון ַעל ֲעֹונָם : ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ָרָדפּו ְוֶאל ַמְכאֹוב ֲחָלֶלי יְַסֵּפרּו

: כט יִָּמחּו ִמֵּסֶפר ַחּיִים ְוִעם ַצִּדיִקים ַאל יִָּכֵתבּו: ְוַאל יָבֹאּו ְּבִצְדָקֶת
ִהים ְּתַׂשְּגֵבנִי ֲאַהְלָלה ֵׁשם  לא: ל ַוֲאנִי ָענִי ְוכֹוֵאב יְׁשּוָעְת ֱא

ִהים ְּבִׁשיר ַוֲאגְַּדֶלּנּו ְבתֹוָדה לב ְוִתיַטב ַליהָוה ִמּׁשֹור ָּפר ַמְקִרן : ֱא
ִהים ִויִחי ְלַבְבֶכם: ַמְפִריס לד ִּכי : לג ָראּו ֲענִָוים יְִׂשָמחּו ּדְֹרֵׁשי ֱא

א ָבזָה הּו ָׁשַמיִם לה יְַהְללּו: ׁשֵֹמַע ֶאל ֶאְביֹונִים יְהָוה ְוֶאת ֲאִסיָריו 
ִהים יֹוִׁשיַע ִצּיֹון ְויְִבנֶה ָעֵרי : ָוָאֶרץ יִַּמים ְוָכל רֵֹמׂש ָּבם לו ִּכי ֱא
לז ְוזֶַרע ֲעָבָדיו יִנְָחלּוָה ְואֲֹהֵבי ְׁשמֹו : יְהּוָדה ְויְָׁשבּו ָׁשם ִויֵרׁשּוהָ 

  :יְִׁשְּכנּו ָבּה
  

ִהים: א ַלְמנֵַּצַח ְלָדִוד ְלַהזְִּכיר ע פרק ְלַהִּציֵלנִי יְהָוה ְלֶעזְָרִתי  ב ֱא
ג יֵבֹׁשּו ְויְַחְּפרּו ְמַבְקֵׁשי נְַפִׁשי יִּסֹגּו ָאחֹור ְויִָּכְלמּו ֲחֵפֵצי : חּוָׁשה
ה יִָׂשיׂשּו : ד יָׁשּובּו ַעל ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם ָהאְֹמִרים ֶהָאח ֶהָאח: ָרָעִתי

ִהים אֲֹהֵבי ְויְִׂשְמחּו ְּב ָּכל ְמַבְקֶׁשי ְויֹאְמרּו ָתִמי ד יִגְַּדל ֱא
ִהים חּוָׁשה ִּלי ֶעזְִרי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה : יְׁשּוָעֶת ו ַוֲאנִי ָענִי ְוֶאְביֹון ֱא

  :יְהָוה ַאל ְּתַאַחר
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ב ְּבִצְדָקְת : א ְּב יְהָוה ָחִסיִתי ַאל ֵאבֹוָׁשה ְלעֹוָלם פרק עא

ג ֱהיֵה ִלי ְלצּור ָמעֹון : נְ ְוהֹוִׁשיֵענִיַּתִּציֵלנִי ּוְתַפְּלֵטנִי ַהֵּטה ֵאַלי ָאזְ 
ַהי : ָלבֹוא ָּתִמיד ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵענִי ִּכי ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה ד ֱא

)  יְהִוה(ה ִּכי ַאָּתה ִתְקָוִתי ֲאדֹנָי : ַּפְּלֵטנִי ִמּיַד ָרָׁשע ִמַּכף ְמַעֵּול ְוחֹוֵמץ
ִהים ִמְבַטִחי ִמּנְעּוָרי ו ָעֶלי נְִסַמְכִּתי ִמֶּבֶטן ִמְּמֵעי ִאִּמי ַאָּתה גֹוזִי : ֱא

ח יִָּמֵלא : ז ְּכמֹוֵפת ָהיִיִתי ְלַרִּבים ְוַאָּתה ַמֲחִסי עֹז: ְּב ְתִהָּלִתי ָתִמיד
ט ַאל ַּתְׁשִליֵכנִי ְלֵעת זְִקנָה ִּכְכלֹות : ִפי ְּתִהָּלֶת ָּכל ַהּיֹום ִּתְפַאְרֶּת

יא : י ִּכי ָאְמרּו אֹויְַבי ִלי ְוׁשְֹמֵרי נְַפִׁשי נֹוֲעצּו יְַחָּדו: ַעזְֵבנִיּכִֹחי ַאל ּתַ 
ִהים ֲעזָבֹו ִרְדפּו ְוִתְפׂשּוהּו ִּכי ֵאין ַמִּציל ִהים ַאל : ֵלאמֹר ֱא יב ֱא

ַהי ְלֶעזְָרִתי  יג יֵבֹׁשּו יְִכלּו ׂשְֹטנֵי : חּוָׁשה)  חישה(ִּתְרַחק ִמֶּמּנִי ֱא
יד ַוֲאנִי ָּתִמיד ֲאיֵַחל : יֲַעטּו ֶחְרָּפה ּוְכִלָּמה ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתינְַפִׁשי 

טו ִּפי יְַסֵּפר ִצְדָקֶת ָּכל ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶת : ְוהֹוַסְפִּתי ַעל ָּכל ְּתִהָּלֶת
א יַָדְעִּתי ְספֹרֹות ִהים )  יְהִוה(טז ָאבֹוא ִּבגְֻברֹות ֲאדֹנָי : ִּכי  ֱא

ִהים ִלַּמְדַּתנִי ִמּנְעּוָרי ְוַעד ֵהּנָה ַאִּגיד : ִצְדָקְת ְלַבֶּדַאזְִּכיר  יז ֱא
ִהים ַאל ַּתַעזְֵבנִי ַעד ַאִּגיד : נְִפְלאֹוֶתי יח ְוגַם ַעד זְִקנָה ְוֵׂשיָבה ֱא

ִהים ַעד ָמרֹום : זְרֹוֲע ְלדֹור ְלָכל יָבֹוא ְּגבּוָרֶת יט ְוִצְדָקְת ֱא
ִהים ִמי ָכמֹוֲאֶׁשר ָעׂשִ  ִהְרִאיַתנִי )  הראיתנו(כ ֲאֶׁשר : יָת גְדֹלֹות ֱא

ְּתַחּיֵינִי ּוִמְּתהֹמֹות ָהָאֶרץ )  תחיינו(ָצרֹות ַרּבֹות ְוָרעֹות ָּתׁשּוב 
כב ַּגם ֲאנִי אֹוְד : כא ֶּתֶרב ְּגֻדָּלִתי ְוִתּסֹב ְּתנֲַחֵמנִי: ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלנִי

ָהי ֲאזְַּמָרה ְל ְבִכּנֹור ְקדֹוׁש יְִׂשָרֵאלִבְכִלי נֶֶבל ֲאִמּתְ  כג ְּתַרּנֵּנָה :  ֱא
כד ַּגם ְלׁשֹונִי ָּכל ַהּיֹום : ְׂשָפַתי ִּכי ֲאזְַּמָרה ָּל ְונְַפִׁשי ֲאֶׁשר ָּפִדיתָ 

  :ֶּתְהֶּגה ִצְדָקֶת ִּכי בֹׁשּו ִכי ָחְפרּו ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי
  

הִ  עב פרק מֹה ֱא : ים ִמְׁשָּפֶטי ְלֶמֶל ֵּתן ְוִצְדָקְת ְלֶבן ֶמֶלא ִלְׁש
ג יְִׂשאּו ָהִרים ָׁשלֹום ָלָעם : ב יִָדין ַעְּמ ְבֶצֶדק ַוֲענִּיֶי ְבִמְׁשָּפט

: ד יְִׁשּפֹט ֲענִּיֵי ָעם יֹוִׁשיַע ִלְבנֵי ֶאְביֹון ִויַדֵּכא עֹוֵׁשק: ּוגְָבעֹות ִּבְצָדָקה
ו יֵֵרד ְּכָמָטר ַעל ֵּגז : ׁש ְוִלְפנֵי יֵָרַח ּדֹור ּדֹוִריםה יִיָראּו ִעם ָׁשמֶ 

: ז יְִפַרח ְּביָָמיו ַצִּדיק ְורֹב ָׁשלֹום ַעד ְּבִלי יֵָרחַ : ִּכְרִביִבים זְַרזִיף ָאֶרץ
ט ְלָפנָיו יְִכְרעּו ִצּיִים : ח ְויְֵרְּד ִמּיָם ַעד יָם ּוִמּנָָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ

י ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאּיִים ִמנְָחה יִָׁשיבּו ַמְלֵכי ְׁשָבא : יְַלֵחכּוְואֹיְָביו ָעָפר 
: יא ְויְִׁשַּתֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים ָּכל ּגֹויִם יַַעְבדּוהּו: ּוְסָבא ֶאְׁשָּכר יְַקִריבּו

ן יג יָחֹס ַעל ַּדל ְוֶאְביֹו: יב ִּכי יִַּציל ֶאְביֹון ְמַׁשֵּוַע ְוָענִי ְוֵאין עֹזֵר לֹו
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יד ִמּתֹו ּוֵמָחָמס יִגְַאל נְַפָׁשם ְויֵיַקר ָּדָמם : ְונְַפׁשֹות ֶאְביֹונִים יֹוִׁשיעַ 
טו ִויִחי ְויִֶּתן לֹו ִמּזְַהב ְׁשָבא ְויְִתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו ָתִמיד ָּכל ַהּיֹום : ְּבֵעינָיו

ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו  טז יְִהי ִפַּסת ַּבר ָּבָאֶרץ ְּברֹאׁש ָהִרים יְִרַעׁש: יְָבֲרֶכנְהּו
)  ינין(יז יְִהי ְׁשמֹו ְלעֹוָלם ִלְפנֵי ֶׁשֶמׁש : ְויִָציצּו ֵמִעיר ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ

ִהים : יִּנֹון ְׁשמֹו ְויְִתָּבְרכּו בֹו ָּכל ּגֹויִם יְַאְּׁשרּוהּו יח ָּברּו יְהָוה ֱא
ֵהי יְִׂשָרֵאל עֵֹׂשה נְִפָלאֹות ְלַבּדֹו  ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם יט ּוָברּו: ֱא

  :כ ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן יִָׁשי: ְויִָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן
  

ִהים ְלָבֵרי ֵלָבב עג פרק ב : א ִמזְמֹור ְלָאָסף ַא טֹוב ְליְִׂשָרֵאל ֱא
ג ִּכי : ְּפכּו ֲאֻׁשָריׁשֻ )  שפכה(נָָטיּו ַרגְָלי ְּכַאיִן )  נטוי(ַוֲאנִי ִּכְמַעט 

ד ִּכי ֵאין ַחְרֻצּבֹות ְלמֹוָתם : ִקּנֵאִתי ַּבהֹוְלִלים ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה
א יְנָֻּגעּו: ּוָבִריא אּוָלם ו ָלֵכן : ה ַּבֲעַמל ֱאנֹוׁש ֵאינֵמֹו ְוִעם ָאָדם 

מֹו ָעְברּו ז יָָצא ֵמֵחֶלב ֵעינֵ : ֲענַָקְתמֹו גֲַאָוה יֲַעָטף ִׁשית ָחָמס ָלמֹו
ט ַׁשּתּו : ח יִָמיקּו ִויַדְּברּו ְבָרע עֶֹׁשק ִמָּמרֹום יְַדֵּברּו: ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב

יָׁשּוב ַעּמֹו )  ישיב(י ָלֵכן : ַבָּׁשַמיִם ִּפיֶהם ּוְלׁשֹונָם ִּתֲהַל ָּבָאֶרץ
ם ּוֵמי ָמֵלא יִָּמצּו ָלמֹו ֵּדָעה יא ְוָאְמרּו ֵאיָכה יַָדע ֵאל ְויֵׁש : ֲה

יג ַא ִריק : יב ִהּנֵה ֵאֶּלה ְרָׁשִעים ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם ִהְׂשּגּו ָחיִל: ְבֶעְליֹון
יד ָוֱאִהי נָגּוַע ָּכל ַהּיֹום ְותֹוַכְחִּתי : זִִּכיִתי ְלָבִבי ָוֶאְרַחץ ְּבנִָּקיֹון ַּכָּפי

טז :  ָבגְָדִּתיטו ִאם ָאַמְרִּתי ֲאַסְּפָרה ְכמֹו ִהּנֵה דֹור ָּבנֶי: ַלְּבָקִרים
יז ַעד ָאבֹוא ֶאל : הּוא ְבֵעינָי)  היא(ָוֲאַחְּׁשָבה ָלַדַעת זֹאת ָעָמל 

יח ַא ַּבֲחָלקֹות ָּתִׁשית ָלמֹו ִהַּפְלָּתם : ִמְקְּדֵׁשי ֵאל ָאִבינָה ְלַאֲחִריָתם
ַּכֲחלֹום כ : יט ֵאי ָהיּו ְלַׁשָּמה ְכָרגַע ָספּו ַתּמּו ִמן ַּבָּלהֹות: ְלַמּׁשּואֹות

כא ִּכי יְִתַחֵּמץ ְלָבִבי ְוִכְליֹוַתי : ֵמָהִקיץ ֲאדֹנָי ָּבִעיר ַצְלָמם ִּתְבזֶה
א ֵאָדע ְּבֵהמֹות ָהיִיִתי ִעָּמ: ֶאְׁשּתֹונָן כג ַוֲאנִי ָתִמיד : כב ַוֲאנִי ַבַער ְו

כה : ד ִּתָּקֵחנִיכד ַּבֲעָצְת ַתנְֵחנִי ְוַאַחר ָּכבֹו: ִעָּמ ָאַחזְָּת ְּביַד יְִמינִי
א ָחַפְצִּתי ָבָאֶרץ כו ָּכָלה ְׁשֵאִרי ּוְלָבִבי צּור : ִמי ִלי ַבָּׁשָמיִם ְוִעְּמ 

ִהים ְלעֹוָלם כז ִּכי ִהּנֵה ְרֵחֶקי יֹאֵבדּו ִהְצַמָּתה ָּכל : ְלָבִבי ְוֶחְלִקי ֱא
ִהים ִלי טֹוב ַׁשִּתי ּבַ : זֹונֶה ִמֶּמּךָ  )  יְהִֹוה(אדֹנָי כח ַוֲאנִי ִקֲרַבת ֱא

ִהים ַמְחִסי ְלַסֵּפר ָּכל ַמְלֲאכֹוֶתי   :ֱא
  

ִהים זָנְַחָּת ָלנֶַצח יְֶעַׁשן ַאְּפ  עד פרק א ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ָלָמה ֱא
ב זְכֹר ֲעָדְת ָקנִיָת ֶּקֶדם ָּגַאְלָּת ֵׁשֶבט נֲַחָלֶת ַהר : ְּבצֹאן ַמְרִעיֶת

ג ָהִריָמה ְפָעֶמי ְלַמֻּׁשאֹות נֶַצח ָּכל ֵהַרע אֹויֵב : ֹוִצּיֹון זֶה ָׁשַכנְָּת ּב
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ה יִָּוַדע : ד ָׁשֲאגּו צְֹרֶרי ְּבֶקֶרב מֹוֲעֶד ָׂשמּו אֹותָֹתם אֹתֹות: ַּבּקֶֹדׁש
ְוַעָּתה ִּפּתּוֶחיָה ּיַָחד )  ועת(ו : ְּכֵמִביא ְלָמְעָלה ִּבֲסָב ֵעץ ַקְרֻּדּמֹות

 ֹ מּוןְּבַכִּׁשיל ְוֵכיַלּפ ז ִׁשְלחּו ָבֵאׁש ִמְקָּדֶׁש ָלָאֶרץ ִחְּללּו ִמְׁשַּכן : ת יֲַה
ט : ח ָאְמרּו ְבִלָּבם נִינָם יַָחד ָׂשְרפּו ָכל מֹוֲעֵדי ֵאל ָּבָאֶרץ: ְׁשֶמ

א ִאָּתנּו יֵֹדַע ַעד ָמה א ָרִאינּו ֵאין עֹוד נִָביא ְו י ַעד ָמַתי : אֹותֵֹתינּו 
ִהים יְָחֶרף צָ  יא ָלָּמה ָתִׁשיב יְָד : ר יְנֵָאץ אֹויֵב ִׁשְמ ָלנֶַצחֱא

ִהים ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם ּפֵֹעל : ֵחיְק ַכֵּלה)  חוקך(ִויִמינֶ ִמֶּקֶרב  יב ֵוא
יג ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעּזְ יָם ִׁשַּבְרָּת ָראֵׁשי : יְׁשּועֹות ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ

ָּתה ִרַּצְצָּת ָראֵׁשי ִלְויָָתן ִּתְּתנֶּנּו ַמֲאָכל ְלָעם יד אַ : ַתּנִינִים ַעל ַהָּמיִם
טז : טו ַאָּתה ָבַקְעָּת ַמְעיָן ָונַָחל ַאָּתה הֹוַבְׁשָּת נֲַהרֹות ֵאיָתן: ְלִצּיִים

יז ַאָּתה ִהַּצְבָּת ָּכל : ְל יֹום ַאף ְל ָליְָלה ַאָּתה ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש
יח זְָכר זֹאת אֹויֵב ֵחֵרף יְהָוה : ץ ָוחֶֹרף ַאָּתה יְַצְרָּתםְּגבּולֹות ָאֶרץ ַקיִ 

יט ַאל ִּתֵּתן ְלַחּיַת נֶֶפׁש ּתֹוֶר ַחּיַת ֲענִּיֶי ַאל : ְוַעם נָָבל נֲִאצּו ְׁשֶמ
כא : כ ַהֵּבט ַלְּבִרית ִּכי ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי ֶאֶרץ נְאֹות ָחָמס: ִּתְׁשַּכח ָלנֶַצח

ִהים ִריָבה :  נְִכָלם ָענִי ְוֶאְביֹון יְַהְללּו ְׁשֶמַאל יָׁשֹב ּדַ  כב קּוָמה ֱא
כג ַאל ִּתְׁשַּכח קֹול צְֹרֶרי : ִריֶב זְכֹר ֶחְרָּפְת ִמּנִי נָָבל ָּכל ַהּיֹום

  :ְׁשאֹון ָקֶמי עֶֹלה ָתִמיד
  

ינּו ְּל ב הֹודִ : א ַלְמנֵַּצַח ַאל ַּתְׁשֵחת ִמזְמֹור ְלָאָסף ִׁשיר עה פרק
ִהים הֹוִדינּו ְוָקרֹוב ְׁשֶמ ִסְּפרּו נְִפְלאֹוֶתי ג ִּכי ֶאַּקח מֹוֵעד ֲאנִי : ֱא

ד נְמֹגִים ֶאֶרץ ְוָכל יְֹׁשֶביָה ָאנִֹכי ִתַּכנְִּתי ַעּמּוֶדיָה : ֵמיָׁשִרים ֶאְׁשּפֹט
ו : ימּו ָקֶרןה ָאַמְרִּתי ַלהֹוְלִלים ַאל ָּתהֹּלּו ְוָלְרָׁשִעים ַאל ָּתרִ : ֶּסָלה

א ִמּמֹוָצא : ַאל ָּתִרימּו ַלָּמרֹום ַקְרנְֶכם ְּתַדְּברּו ְבַצָּואר ָעָתק ז ִּכי 
א ִמִּמְדַּבר ָהִרים ִהים ׁשֵֹפט זֶה יְַׁשִּפיל ְוזֶה : ּוִמַּמֲעָרב ְו ח ִּכי ֱא

ה ַא ט ִּכי כֹוס ְּביַד יְהָוה ְויַיִן ָחַמר ָמֵלא ֶמֶס ַוּיֵַּגר ִמּזֶ : יִָרים
י ַוֲאנִי ַאִּגיד ְלעָֹלם ֲאזְַּמָרה : ְׁשָמֶריָה יְִמצּו יְִׁשּתּו ּכֹל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ

ֵהי יֲַעקֹב   :יא ְוָכל ַקְרנֵי ְרָׁשִעים ֲאגֵַּדַע ְּתרֹוַמְמנָה ַקְרנֹות ַצִּדיק: ֵלא
  

ָדה ב נֹוָדע ִּביהּו: א ַלְמנֵַּצַח ִּבנְגִינֹת ִמזְמֹור ְלָאָסף ִׁשיר עו פרק
ִהים ְּביְִׂשָרֵאל ָּגדֹול ְׁשמֹו ד : ג ַויְִהי ְבָׁשֵלם ֻסּכֹו ּוְמעֹונָתֹו ְבִצּיֹון: ֱא

ה נָאֹור ַאָּתה : ָׁשָּמה ִׁשַּבר ִרְׁשֵפי ָקֶׁשת ָמגֵן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶסָלה
א מָ : ַאִּדיר ֵמַהְרֵרי ָטֶרף ְצאּו ו ֶאְׁשּתֹוְללּו ַאִּביֵרי ֵלב נָמּו ְׁשנָָתם ְו

ֵהי יֲַעקֹב נְִרָּדם ְוֶרֶכב ָוסּוס: ָכל ַאנְֵׁשי ַחיִל יְֵדיֶהם ח : ז ִמַּגֲעָרְת ֱא



50  
 

ט ִמָּׁשַמיִם ִהְׁשַמְעָּת ִּדין : ַאָּתה נֹוָרא ַאָּתה ּוִמי יֲַעמֹד ְלָפנֶי ֵמָאז ַאֶּפ
ִהים ְלהֹוִׁשיעַ : ֶאֶרץ יְָרָאה ְוָׁשָקָטה ָּכל ַענְֵוי ֶאֶרץ  י ְּבקּום ַלִּמְׁשָּפט ֱא

יב נֲִדרּו ְוַׁשְּלמּו : יא ִּכי ֲחַמת ָאָדם ּתֹוֶדָּך ְׁשֵאִרית ֵחמֹת ַּתְחּגֹר: ֶסָלה
ֵהיֶכם ָּכל ְסִביָביו יֹוִבילּו ַׁשי ַלּמֹוָרא יג יְִבצֹר רּוַח נְגִיִדים : ַליהָוה ֱא

  :נֹוָרא ְלַמְלֵכי ָאֶרץ
  

ב קֹוִלי ֶאל : דּותּון ְלָאָסף ִמזְמֹוריְ )  ידיתון(א ַלְמנֵַּצַח ַעל  עז פרק
ִהים ְוַהֲאזִין ֵאָלי ִהים ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱא ג ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדֹנָי : ֱא

א ָתפּוג ֵמֲאנָה ִהּנֵָחם נְַפִׁשי ד ֶאזְְּכָרה : ָּדָרְׁשִּתי יִָדי ַליְָלה נְִּגָרה ְו
ִהים ְוֶאֱהָמיָה ָאִׂשיָחה ְוִתְתַעֵּטף ה ָאַחזְָּת ְׁשֻמרֹות ֵעינָי : רּוִחי ֶסָלה ֱא

א ֲאַדֵּבר ז ֶאזְְּכָרה : ו ִחַּׁשְבִּתי יִָמים ִמֶּקֶדם ְׁשנֹות עֹוָלִמים: נְִפַעְמִּתי ְו
ח ַהְלעֹוָלִמים יִזְנַח : נְגִינִָתי ַּבָּליְָלה ִעם ְלָבִבי ָאִׂשיָחה ַויְַחֵּפׂש רּוִחי

א יִֹסיף ִלְרצֹות ע ט ֶהָאֵפס ָלנֶַצח ַחְסּדֹו ָּגַמר אֶֹמר ְלדֹר : ֹודֲאדֹנָי ְו
יא ָואַֹמר ַחּלֹוִתי : י ֲהָׁשַכח ַחּנֹות ֵאל ִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו ֶסָלה: ָודֹר

ֶאזְּכֹור ַמַעְלֵלי יָּה ִּכי ֶאזְְּכָרה )  אזכיר(יב : ִהיא ְׁשנֹות יְִמין ֶעְליֹון
יד : ל ָּפֳעֶל ּוַבֲעִלילֹוֶתי ָאִׂשיָחהיג ְוָהגִיִתי ְבכָ : ִמֶּקֶדם ִּפְלֶא

ִהים ִהים ַּבּקֶֹדׁש ַּדְרֶּכ ִמי ֵאל ָּגדֹול ֵּכא טו ַאָּתה ָהֵאל עֵֹׂשה : ֱא
טז ָּגַאְלָּת ִּבזְרֹוַע ַעֶּמ ְּבנֵי יֲַעקֹב ְויֹוֵסף : ֶפֶלא הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעּזֶ

ִהים ָרא: ֶסָלה יח : ּו ַּמיִם יִָחילּו ַאף יְִרְּגזּו ְתהֹמֹותיז ָראּו ַּמיִם ֱא
יט קֹול : זְֹרמּו ַמיִם ָעבֹות קֹול נְָתנּו ְׁשָחִקים ַאף ֲחָצֶצי יְִתַהָּלכּו
כ ַּבּיָם : ַרַעְמ ַּבַּגְלַּגל ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרְגזָה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ

א נָֹדעּוּוְׁשִביְל ְּבַמיִ )  ושביליך(ַּדְרֶּכ  כא : ם ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתי 
  :נִָחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמ ְּביַד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן

  
א ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאזִינָה ַעִּמי ּתֹוָרִתי ַהּטּו ָאזְנְֶכם ְלִאְמֵרי  עח פרק

נּו ג ֲאֶׁשר ָׁשַמעְ : ב ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל ִּפי ַאִּביָעה ִחידֹות ִמּנִי ֶקֶדם: ִפי
א נְַכֵחד ִמְּבנֵיֶהם ְלדֹור ַאֲחרֹון : ַוּנֵָדֵעם ַוֲאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו ָלנּו ד 

ה ַוּיֶָקם ֵעדּות : ְמַסְּפִרים ְּתִהּלֹות יְהָוה ֶוֱעזּוזֹו ְונְִפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה
ם ְּביֲַעקֹב ְותֹוָרה ָׂשם ְּביְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיעָ 

ו ְלַמַען יְֵדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבנִים יִָּוֵלדּו יָֻקמּו ִויַסְּפרּו : ִלְבנֵיֶהם
א יְִׁשְּכחּו ַמַעְלֵלי ֵאל ּוִמְצֹוָתיו : ִלְבנֵיֶהם ִהים ִּכְסָלם ְו ז ְויִָׂשימּו ֵבא

א ֵהִכין ִלּב: יִנְצֹרּו א יְִהיּו ַּכֲאבֹוָתם ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור  ֹו ח ְו
א נֶֶאְמנָה ֶאת ֵאל רּוחֹו ט ְּבנֵי ֶאְפַריִם נֹוְׁשֵקי רֹוֵמי ָקֶׁשת ָהְפכּו : ְו
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ִהים ּוְבתֹוָרתֹו ֵמֲאנּו ָלֶלֶכת: ְּביֹום ְקָרב א ָׁשְמרּו ְּבִרית ֱא יא : י 
יב נֶגֶד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה : ַוּיְִׁשְּכחּו ֲעִלילֹוָתיו ְונְִפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם

יג ָּבַקע יָם ַוּיֲַעִביֵרם ַוּיֶַּצב ַמיִם ְּכמֹו : א ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם ְׂשֵדה צַֹעןֶפלֶ 
טו יְַבַּקע ֻצִרים : יד ַוּיַנְֵחם ֶּבָענָן יֹוָמם ְוָכל ַהַּליְָלה ְּבאֹור ֵאׁש: נֵד

 טז ַוּיֹוִצא נֹוזְִלים ִמָּסַלע ַוּיֹוֶרד: ַּבִּמְדָּבר ַוּיְַׁשְק ִּכְתהֹמֹות ַרָּבה
יח : יז ַוּיֹוִסיפּו עֹוד ַלֲחטֹא לֹו ַלְמרֹות ֶעְליֹון ַּבִּצּיָה: ַּכּנְָהרֹות ָמיִם

ִהים ָאְמרּו : ַויְנַּסּו ֵאל ִּבְלָבָבם ִלְׁשָאל אֶֹכל ְלנְַפָׁשם יט ַויְַדְּברּו ֵּבא
ֹ ֻׁשְלָחן ַּבִּמְדָּבר ּונְָחִלים כ ֵהן ִהָּכה צּור ַוּיָזּובּו ַמיִם : ֲהיּוַכל ֵאל ַלֲער

כא ָלֵכן ָׁשַמע יְהָוה : יְִׁשטֹפּו ֲהגַם ֶלֶחם יּוַכל ֵּתת ִאם יִָכין ְׁשֵאר ְלַעּמֹו
א : ַוּיְִתַעָּבר ְוֵאׁש נְִּׂשָקה ְביֲַעקֹב ְוגַם ַאף ָעָלה ְביְִׂשָרֵאל כב ִּכי 

א ָבְטחּו ִּביׁשּוָעתֹו ִהים ְו ַעל כג ַויְַצו ְׁשָחִקים ִמּמָ : ֶהֱאִמינּו ֵּבא
כד ַוּיְַמֵטר ֲעֵליֶהם ָמן ֶלֱאכֹל ּוְדגַן ָׁשַמיִם נַָתן : ְוַדְלֵתי ָׁשַמיִם ָּפָתח

כו יַַּסע : כה ֶלֶחם ַאִּביִרים ָאַכל ִאיׁש ֵציָדה ָׁשַלח ָלֶהם ָלׂשַֹבע: ָלמֹו
כז ַוּיְַמֵטר ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר ְׁשֵאר : ָקִדים ַּבָּׁשָמיִם ַויְנֵַהג ְּבֻעּזֹו ֵתיָמן

כט : כח ַוּיֵַּפל ְּבֶקֶרב ַמֲחנֵהּו ָסִביב ְלִמְׁשְּכנָֹתיו: ּוְכחֹול יִַּמים עֹוף ָּכנָף
א זָרּו ִמַּתֲאָוָתם עֹוד : ַוּיֹאְכלּו ַוּיְִׂשְּבעּו ְמאֹד ְוַתֲאָוָתם יִָבא ָלֶהם ל 

ִהים ָעָלה ָבֶהם ַוּיֲַהרֹג ְּבִמְׁשַמּנֵיֶהם : ָאְכָלם ְּבִפיֶהם לא ְוַאף ֱא
א ֶהֱאִמינּו : ּוַבחּוֵרי יְִׂשָרֵאל ִהְכִריעַ  לב ְּבָכל זֹאת ָחְטאּו עֹוד ְו

לד ִאם ֲהָרגָם : לג ַויְַכל ַּבֶהֶבל יְֵמיֶהם ּוְׁשנֹוָתם ַּבֶּבָהָלה: ְּבנְִפְלאֹוָתיו
ִהים צּוָרם ְוֵאל ֶעְליֹון: ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו ֵאל  לה ַוּיִזְְּכרּו ִּכי ֱא

א נָכֹון : לו ַויְַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹונָם יְַכּזְבּו לֹו: ּגֲֹאָלם לז ְוִלָּבם 
א נֶֶאְמנּו ִּבְבִריתֹו א יְַׁשִחית : ִעּמֹו ְו לח ְוהּוא ַרחּום יְַכֵּפר ָעֹון ְו

א יִָעיר ָּכל ֲחָמתֹו ֵהָּמה  לט ַוּיִזְּכֹר ִּכי ָבָׂשר: ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְו
א יָׁשּוב : מ ַּכָּמה יְַמרּוהּו ַבִּמְדָּבר יֲַעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון: רּוַח הֹוֵל ְו

א זְָכרּו ֶאת יָדֹו : מא ַוּיָׁשּובּו ַויְנַּסּו ֵאל ּוְקדֹוׁש יְִׂשָרֵאל ִהְתוּו מב 
ֹוְפָתיו מג ֲאֶׁשר ָׂשם ְּבִמְצַריִם אֹתֹוָתיו ּומ: יֹום ֲאֶׁשר ָּפָדם ִמּנִי ָצר

ֹ ְלָדם יְאֵֹריֶהם ְונֹזְֵליֶהם ַּבל יְִׁשָּתיּון: ִּבְׂשֵדה צַֹען מה : מד ַוּיֲַהפ
מו ַוּיִֵּתן ֶלָחִסיל : יְַׁשַּלח ָּבֶהם ָערֹב ַוּיֹאְכֵלם ּוְצַפְרֵּדַע ַוַּתְׁשִחיֵתם

: ֲחנַָמלמז יֲַהרֹג ַּבָּבָרד ַּגְפנָם ְוִׁשְקמֹוָתם ּבַ : יְבּוָלם ִויגִיָעם ָלַאְרֶּבה
מט יְַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון : מח ַוּיְַסֵּגר ַלָּבָרד ְּבִעיָרם ּוִמְקנֵיֶהם ָלְרָׁשִפים

נ יְַפֵּלס נִָתיב ְלַאּפֹו : ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוזַַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים
ל ְּבכֹור נא ַוּיַ ּכָ : א ָחַׂש ִמָּמֶות נְַפָׁשם ְוַחּיָָתם ַלֶּדֶבר ִהְסִּגיר

נב ַוּיַַּסע ַּכּצֹאן ַעּמֹו ַויְנֲַהגֵם : ְּבִמְצָריִם ֵראִׁשית אֹונִים ְּבָאֳהֵלי ָחם
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א ָפָחדּו ְוֶאת אֹויְֵביֶהם ִּכָּסה ַהּיָם: ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר : נג ַוּיַנְֵחם ָלֶבַטח ְו
ַויְגֶָרׁש ִמְּפנֵיֶהם נה : נד ַויְִביֵאם ֶאל ְּגבּול ָקְדׁשֹו ַהר זֶה ָקנְָתה יְִמינֹו

נו ַויְנַּסּו : ּגֹויִם ַוּיִַּפיֵלם ְּבֶחֶבל נֲַחָלה ַוּיְַׁשֵּכן ְּבָאֳהֵליֶהם ִׁשְבֵטי יְִׂשָרֵאל
א ָׁשָמרּו ִהים ֶעְליֹון ְוֵעדֹוָתיו  נז ַוּיִּסֹגּו ַוּיְִבְּגדּו : ַוּיְַמרּו ֶאת ֱא

ַוּיְַכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם ּוִבְפִסיֵליֶהם  נח: ַּכֲאבֹוָתם נְֶהְּפכּו ְּכֶקֶׁשת ְרִמּיָה
ִהים ַוּיְִתַעָּבר ַוּיְִמַאס ְמאֹד ְּביְִׂשָרֵאל: יְַקנִיאּוהּו ס ַוּיִּטֹׁש : נט ָׁשַמע ֱא

סא ַוּיִֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ְביַד : ִמְׁשַּכן ִׁשלֹו אֶֹהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם
סג ַּבחּוָריו ָאְכָלה ֵאׁש : ב ַעּמֹו ּוְבנֲַחָלתֹו ִהְתַעָּברסב ַוּיְַסֵּגר ַלֶחרֶ : ָצר

א הּוָּללּו ָתיו  א ִתְבֶּכינָה: ּוְבתּו : סד ּכֲֹהנָיו ַּבֶחֶרב נָָפלּו ְוַאְלְמנָֹתיו 
סו ַוּיַ ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת : סה ַוּיִַקץ ְּכיֵָׁשן ֲאדֹנָי ְּכגִּבֹור ִמְתרֹונֵן ִמּיָיִן

א ָבָחר: נַָתן ָלמֹו עֹוָלם סח : סז ַוּיְִמַאס ְּבאֶֹהל יֹוֵסף ּוְבֵׁשֶבט ֶאְפַריִם 
סט ַוּיִֶבן ְּכמֹו ָרִמים : ַוּיְִבַחר ֶאת ֵׁשֶבט יְהּוָדה ֶאת ַהר ִצּיֹון ֲאֶׁשר ָאֵהב

ְכְלאֹת ע ַוּיְִבַחר ְּבָדִוד ַעְבּדֹו ַוּיִָּקֵחהּו ִמּמִ : ִמְקָּדׁשֹו ְּכֶאֶרץ יְָסָדּה ְלעֹוָלם
: עא ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְּביֲַעקֹב ַעּמֹו ּוְביְִׂשָרֵאל נֲַחָלתֹו: צֹאן

  :עב ַוּיְִרֵעם ְּכתֹם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו יַנְֵחם
  

ִהים ָּבאּו גֹויִם ְּבנֲַחָלֶת ִטְּמאּו ֶאת  עט פרק א ִמזְמֹור ְלָאָסף ֱא
ב נְָתנּו ֶאת נְִבַלת ֲעָבֶדי : ֶאת יְרּוָׁשַלִם ְלִעּיִיםֵהיַכל ָקְדֶׁש ָׂשמּו 

ג ָׁשְפכּו ָדָמם ַּכַּמיִם : ַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָּׁשָמיִם ְּבַׂשר ֲחִסיֶדי ְלַחיְתֹו ָאֶרץ
ד ָהיִינּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכנֵינּו ַלַעג ָוֶקֶלס : ְסִביבֹות יְרּוָׁשָלִם ְוֵאין קֹוֵבר

ו : ַעד ָמה יְהָוה ֶּתֱאנַף ָלנֶַצח ִּתְבַער ְּכמֹו ֵאׁש ִקנְָאֶתה : ִלְסִביבֹוֵתינּו
א יְָדעּו ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמ  ֹ ֲחָמְת ֶאל ַהּגֹויִם ֲאֶׁשר  ְׁשפ

ח ַאל ִּתזְָּכר ָלנּו : ז ִּכי ָאַכל ֶאת יֲַעקֹב ְוֶאת נֵָוהּו ֵהַׁשּמּו: א ָקָראּו
ֵהי : ם ַמֵהר יְַקְּדמּונּו ַרֲחֶמי ִּכי ַדּלֹונּו ְמאֹדֲעֹונֹת ִראׁשֹנִי ט ָעזְֵרנּו ֱא

: יְִׁשֵענּו ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמ ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמ
ֵהיֶהם יִָּוַדע  ַּבּגֹויִם ְלֵעינֵינּו )  בגיים(י ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹויִם ַאּיֵה ֱא

יא ָּתבֹוא ְלָפנֶי ֶאנְַקת ָאִסיר ְּכגֶֹדל : נְִקַמת ַּדם ֲעָבֶדי ַהָּׁשפּו
יב ְוָהֵׁשב ִלְׁשֵכנֵינּו ִׁשְבָעַתיִם ֶאל ֵחיָקם : זְרֹוֲע הֹוֵתר ְּבנֵי ְתמּוָתה

 יג ַוֲאנְַחנּו ַעְּמ ְוצֹאן ַמְרִעיֶת נֹוֶדה ְּל: ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ֲאדֹנָי
  :ְלעֹוָלם ְלדֹר ָודֹר נְַסֵּפר ְּתִהָּלֶת

  
ב רֵֹעה יְִׂשָרֵאל : א ַלְמנֵַּצַח ֶאל ׁשַֹׁשּנִים ֵעדּות ְלָאָסף ִמזְמֹור פ פרק

ג ִלְפנֵי ֶאְפַריִם : ַהֲאזִינָה נֵֹהג ַּכּצֹאן יֹוֵסף יֵֹׁשב ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה
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ִהים :  ּוְלָכה ִליֻׁשָעָתה ָּלנּוּוִבנְיִָמן ּוְמנֶַּׁשה עֹוְרָרה ֶאת ְּגבּוָרתֶ  ד ֱא
ִהים ְצָבאֹות ַעד ָמַתי ָעַׁשנְָּת : ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפנֶי ְונִָּוֵׁשָעה ה יְהָוה ֱא

ז : ו ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה ַוַּתְׁשֵקמֹו ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש: ִּבְתִפַּלת ַעֶּמ
ִהים ְצָבאֹות : ְואֹיְֵבינּו יְִלֲעגּו ָלמֹו ְּתִׂשיֵמנּו ָמדֹון ִלְׁשֵכנֵינּו ח ֱא

ט ֶּגֶפן ִמִּמְצַריִם ַּתִּסיַע ְּתגֵָרׁש ּגֹויִם : ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפנֶי ְונִָּוֵׁשָעה
יא ָּכּסּו : י ִּפּנִיָת ְלָפנֶיָה ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: ַוִּתָּטֶעהָ 

יב ְּתַׁשַּלח ְקִציֶרָה ַעד יָם ְוֶאל נָָהר : נֶָפיָה ַאְרזֵי ֵאלָהִרים ִצָּלּה ַועֲ 
יד : יג ָלָּמה ָּפַרְצָּת גְֵדֶריָה ְוָארּוָה ָּכל עְֹבֵרי ָדֶר: יֹונְקֹוֶתיהָ 

ִהים ְצָבאֹות ׁשּוב נָא : יְַכְרְסֶמּנָה ֲחזִיר ִמּיַָער ְוזִיז ָׂשַדי יְִרֶעּנָה טו ֱא
טז ְוַכּנָה ֲאֶׁשר נְָטָעה יְִמינֶ ְוַעל : ֵאה ּוְפקֹד ֶּגֶפן זֹאתַהֵּבט ִמָּׁשַמיִם ּורְ 

יח : יז ְׂשֻרָפה ָבֵאׁש ְּכסּוָחה ִמַּגֲעַרת ָּפנֶי יֹאֵבדּו: ֵּבן ִאַּמְצָּתה ָּל
א נָסֹוג ִמֶּמָּך : ְּתִהי יְָד ַעל ִאיׁש יְִמינֶ ַעל ֶּבן ָאָדם ִאַּמְצָּת ָּל יט ְו

ִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו ָהֵאר ָּפנֶי : ּוְבִׁשְמ נְִקָרא ְּתַחּיֵנּו כ יְהָוה ֱא
  :ְונִָּוֵׁשָעה

  
ִהים עּוּזֵנּו : א ַלְמנֵַּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף פא פרק ב ַהְרנִינּו ֵלא

ֵהי יֲַעקֹב ד : ג ְׂשאּו זְִמָרה ּוְתנּו תֹף ִּכּנֹור נִָעים ִעם נֶָבל: ָהִריעּו ֵלא
ה ִּכי חֹק ְליְִׂשָרֵאל הּוא : ִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו

ֵהי יֲַעקֹב ו ֵעדּות ִּביהֹוֵסף ָׂשמֹו ְּבֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָריִם : ִמְׁשָּפט ֵלא
א יַָדְעִּתי ֶאְׁשָמע ז ֲהִסירֹוִתי ִמֵּסֶבל ִׁשְכמֹו ַּכָּפיו ִמּדּוד : ְׂשַפת 

ח ַּבָּצָרה ָקָראָת ָוֲאַחְּלֶצָּך ֶאֶענְ ְּבֵסֶתר ַרַעם ֶאְבָחנְ ַעל : נָהַּתֲעבֹרְ 
י : ט ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּב יְִׂשָרֵאל ִאם ִּתְׁשַמע ִלי: ֵמי ְמִריָבה ֶסָלה

א ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל נֵָכר ֶהי : א יְִהיֶה ְב ֵאל זָר ְו יא ָאנִֹכי יְהָוה ֱא
א ָׁשַמע ַעִּמי : ַעְל ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם ַהְרֶחב ִּפי ַוֲאַמְלֵאהּוַהּמַ  יב ְו

א ָאָבה ִלי יג ָוֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם יְֵלכּו : ְלקֹוִלי ְויְִׂשָרֵאל 
טו ִּכְמַעט : יד לּו ַעִּמי ׁשֵֹמַע ִלי יְִׂשָרֵאל ִּבְדָרַכי יְַהֵּלכּו: ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם

טז ְמַׂשנְֵאי יְהָוה יְַכֲחׁשּו לֹו : יְֵביֶהם ַאְכנִיַע ְוַעל ָצֵריֶהם ָאִׁשיב יִָדיאֹו
  :יז ַוּיֲַאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶע: ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם

ִהים  ִהים נִָּצב ַּבֲעַדת ֵאל ְּבֶקֶרב ֱא פרק פב א ִמזְמֹור ְלָאָסף ֱא
 ֹ ג ִׁשְפטּו : ב ַעד ָמַתי ִּתְׁשְּפטּו ָעֶול ּוְפנֵי ְרָׁשִעים ִּתְׂשאּו ֶסָלה: טיְִׁשּפ

: ד ַּפְּלטּו ַדל ְוֶאְביֹון ִמּיַד ְרָׁשִעים ַהִּצילּו: ַדל ְויָתֹום ָענִי ָוָרׁש ַהְצִּדיקּו
א יִָבינּו ַּבֲחֵׁשָכה יְִתַהָּלכּו יִּמֹוטּו ָּכל מֹוְסֵדי ָא א יְָדעּו ְו ו ֲאנִי : ֶרץה 

ִהים ַאֶּתם ּוְבנֵי ֶעְליֹון ֻּכְּלֶכם ז ָאֵכן ְּכָאָדם ְּתמּותּון : ָאַמְרִּתי ֱא
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ִהים ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה ִתנְַחל : ּוְכַאַחד ַהָּׂשִרים ִּתּפֹלּו ח קּוָמה ֱא
  :ְּבָכל ַהּגֹויִם

  
ִהים ַאל ֳּדִמי: א ִׁשיר ִמזְמֹור ְלָאָסף פג פרק ָל ַאל ֶּתֱחַרׁש  ב ֱא

ד : ג ִּכי ִהּנֵה אֹויְֶבי יֱֶהָמיּון ּוְמַׂשנְֶאי נְָׂשאּו רֹאׁש: ְוַאל ִּתְׁשקֹט ֵאל
ה ָאְמרּו ְלכּו ְונְַכִחיֵדם : ַעל ַעְּמ יֲַעִרימּו סֹוד ְויְִתיֲָעצּו ַעל ְצפּונֶי

א יִּזֵָכר ֵׁשם יְִׂשָרֵאל עֹוד ֵלב יְַחָּדו ָעֶלי ְּבִרית  ו ִּכי נֹוֲעצּו: ִמּגֹוי ְו
ח ְּגָבל ְוַעּמֹון : ז ָאֳהֵלי ֱאדֹום ְויְִׁשְמֵעאִלים מֹוָאב ְוַהגְִרים: יְִכרֹתּו

ט ַּגם ַאּׁשּור נְִלָוה ִעָּמם ָהיּו זְרֹוַע : ַוֲעָמֵלק ְּפֶלֶׁשת ִעם יְֹׁשֵבי צֹור
יא : ְכיִָבין ְּבנַַחל ִקיׁשֹוןי ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדיָן ְּכִסיְסָרא : ִלְבנֵי לֹוט ֶסָלה

יב ִׁשיֵתמֹו נְִדיֵבמֹו ְּכעֵֹרב ְוִכזְֵאב : נְִׁשְמדּו ְבֵעין ּדֹאר ָהיּו ּדֶֹמן ָלֲאָדָמה
יג ֲאֶׁשר ָאְמרּו נִיֲרָׁשה ָּלנּו ֵאת נְאֹות : ּוְכזֶַבח ּוְכַצְלֻמּנָע ָּכל נְִסיֵכמֹו

ִהים ַהי ִׁשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל ּכְ : ֱא טו ְּכֵאׁש ִּתְבַער : ַקׁש ִלְפנֵי רּוחַ יד ֱא
טז ֵּכן ִּתְרְּדֵפם ְּבַסֲעֶר ּוְבסּוָפְת : יַָער ּוְכֶלָהָבה ְּתַלֵהט ָהִרים

יח יֵבֹׁשּו ְויִָּבֲהלּו : יז ַמֵּלא ְפנֵיֶהם ָקלֹון ִויַבְקׁשּו ִׁשְמ יְהָוה: ְתַבֲהֵלם
ּו ִּכי ַאָּתה ִׁשְמ יְהָוה ְלַבֶּד ֶעְליֹון יט ְויְֵדע: ֲעֵדי ַעד ְויְַחְּפרּו ְויֹאֵבדּו

  :ַעל ָּכל ָהָאֶרץ
  

ב ַמה ּיְִדידֹות : א ַלְמנֵַּצַח ַעל ַהִּגִּתית ִלְבנֵי קַֹרח ִמזְמֹור פד פרק
ג נְִכְסָפה ְוגַם ָּכְלָתה נְַפִׁשי ְלַחְצרֹות יְהָוה : ִמְׁשְּכנֹוֶתי יְהָוה ְצָבאֹות

ד ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַביִת ּוְדרֹור ֵקן ָלּה : נּו ֶאל ֵאל ָחיִלִּבי ּוְבָׂשִרי יְַרּנְ 
ָהי ה : ֲאֶׁשר ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת ִמזְְּבחֹוֶתי יְהָוה ְצָבאֹות ַמְלִּכי ֵוא

ו ַאְׁשֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָב : ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶת עֹוד יְַהְללּו ֶּסָלה
עְֹבֵרי ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא ַמְעיָן יְִׁשיתּוהּו ַּגם ְּבָרכֹות ז : ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם

ִהים ְּבִצּיֹון: יְַעֶטה מֹוֶרה ט יְהָוה : ח יְֵלכּו ֵמַחיִל ֶאל ָחיִל יֵָרֶאה ֶאל ֱא
ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה ִהים ְצָבאֹות ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ַהֲאזִינָה ֱא י ָמגִּנֵנּו : ֱא

ִהים ְוַהֵּבט יא ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶרי ֵמָאֶלף : ְּפנֵי ְמִׁשיֶח ְרֵאה ֱא
ַהי ִמּדּור ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע יב ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמגֵן : ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱא

א יְִמנַע טֹוב ַלהְֹלִכים ְּבָתִמים ִהים ֵחן ְוָכבֹוד יִֵּתן יְהָוה  יג : יְהָוה ֱא
  :ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ָּביְהָוה ְצָבאֹות ַאׁשְ 

  
ב ָרִציָת יְהָוה ַאְרֶצ ַׁשְבָּת : א ַלְמנֵַּצַח ִלְבנֵי קַֹרח ִמזְמֹור פה פרק

ד : ג נָָׂשאָת ֲעֹון ַעֶּמ ִּכִּסיָת ָכל ַחָּטאָתם ֶסָלה: ְׁשִבית יֲַעקֹב)  שבות(
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ֵהי יְִׁשֵענּו ה ׁשּוֵבנּו : ָאַסְפָּת ָכל ֶעְבָרֶת ֱהִׁשיבֹוָת ֵמֲחרֹון ַאֶּפ ֱא
ֹ ַאְּפ ְלדֹר ָודֹר: ְוָהֵפר ַּכַעְס ִעָּמנּו ז : ו ַהְלעֹוָלם ֶּתֱאנַף ָּבנּו ִּתְמׁש

א ַאָּתה ָּתׁשּוב ְּתַחּיֵנּו ְוַעְּמ יְִׂשְמחּו ָב ח ַהְרֵאנּו יְהָוה ַחְסֶּד : ֲה
ל יְהָוה ִּכי יְַדֵּבר ָׁשלֹום ט ֶאְׁשְמָעה ַמה יְַדֵּבר ָהאֵ : ְויְֶׁשֲע ִּתֶּתן ָלנּו

י ַא ָקרֹוב ִליֵרָאיו יְִׁשעֹו : ֶאל ַעּמֹו ְוֶאל ֲחִסיָדיו ְוַאל יָׁשּובּו ְלִכְסָלה
יב : יא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת נְִפָּגׁשּו ֶצֶדק ְוָׁשלֹום נָָׁשקּו: ִלְׁשּכֹן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו

יג ַּגם יְהָוה יִֵּתן ַהּטֹוב : ָקףֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמיִם נִׁשְ 
  :יד ֶצֶדק ְלָפנָיו יְַהֵּל ְויֵָׂשם ְלֶדֶר ְּפָעָמיו: ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן יְבּוָלּה

ב : א ְּתִפָּלה ְלָדִוד ַהֵּטה יְהָוה ָאזְנְ ֲענֵנִי ִּכי ָענִי ְוֶאְביֹון ָאנִי פו פרק
ַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶלי ָׁשְמָרה נְַפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאנִי הֹוַׁשע ג : ַעְבְּד ַאָּתה ֱא

ד ַׂשֵּמַח נֶֶפׁש ַעְבֶּד ִּכי ֵאֶלי : ָחּנֵנִי ֲאדֹנָי ִּכי ֵאֶלי ֶאְקָרא ָּכל ַהּיֹום
ה ִּכי ַאָּתה ֲאדֹנָי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל : ֲאדֹנָי נְַפִׁשי ֶאָּׂשא

ז ְּביֹום : ָּלִתי ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוָתיו ַהֲאזִינָה יְהָוה ְּתפִ : קְֹרֶאי
ִהים ֲאדֹנָי ְוֵאין ְּכַמֲעֶׂשי: ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך ִּכי ַתֲענֵנִי : ח ֵאין ָּכמֹו ָבֱא

: ט ָּכל ּגֹויִם ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת יָבֹואּו ְויְִׁשַּתֲחוּו ְלָפנֶי ֲאדֹנָי ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמ
ִהים ְלַבֶּדי ִּכי גָד יא הֹוֵרנִי יְהָוה : ֹול ַאָּתה ְועֵֹׂשה נְִפָלאֹות ַאָּתה ֱא

ַהי : ַּדְרֶּכ ֲאַהֵּל ַּבֲאִמֶּת יֵַחד ְלָבִבי ְליְִרָאה ְׁשֶמ יב אֹוְד ֲאדֹנָי ֱא
ְלָּת יג ִּכי ַחְסְּד ָּגדֹול ָעָלי ְוִהּצַ : ְּבָכל ְלָבִבי ַוֲאַכְּבָדה ִׁשְמ ְלעֹוָלם

ִהים זִֵדים ָקמּו ָעַלי ַוֲעַדת ָעִריִצים : נְַפִׁשי ִמְּׁשאֹול ַּתְחִּתּיָה יד ֱא
א ָׂשמּו ְלנֶגְָּדם טו ְוַאָּתה ֲאדֹנָי ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון : ִּבְקׁשּו נְַפִׁשי ְו

ַעְבֶּד טז ְּפנֵה ֵאַלי ְוָחּנֵנִי ְּתנָה ֻעּזְ לְ : ֶאֶר ַאַּפיִם ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת
יז ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות ְלטֹוָבה ְויְִראּו ׂשֹנְַאי ְויֵבֹׁשּו : ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶת

  :ִּכי ַאָּתה יְהָוה ֲעזְַרַּתנִי ְונִַחְמָּתנִי
  

ב אֵֹהב : א ִלְבנֵי קַֹרח ִמזְמֹור ִׁשיר יְסּוָדתֹו ְּבַהְרֵרי קֶֹדׁש פז פרק
ג נְִכָּבדֹות ְמֻדָּבר ָּב ִעיר : ִמְׁשְּכנֹות יֲַעקֹב יְהָוה ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון ִמּכֹל

ִהים ֶסָלה ד ַאזְִּכיר ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהּנֵה ְפֶלֶׁשת ְוצֹור ִעם : ָהֱא
ה ּוֲלִצּיֹון יֵָאַמר ִאיׁש ְוִאיׁש יַֻּלד ָּבּה ְוהּוא יְכֹונְנֶָה : ּכּוׁש זֶה יַֻּלד ָׁשם

ֹ : ֶעְליֹון ז ְוָׁשִרים : ר ִּבְכתֹוב ַעִּמים זֶה יַֻּלד ָׁשם ֶסָלהו יְהָוה יְִסּפ
  :ְּכחְֹלִלים ָּכל ַמְעיָנַי ָּב

  
א ִׁשיר ִמזְמֹור ִלְבנֵי קַֹרח ַלְמנֵַּצַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות ַמְׂשִּכיל  פח פרק

ֵהי יְׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי ַבַּליְָלה נֶגְּדֶ : ְלֵהיָמן ָהֶאזְָרִחי ג : ב יְהָוה ֱא
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ד ִּכי ָׂשְבָעה ְבָרעֹות נְַפִׁשי : ָּתבֹוא ְלָפנֶי ְּתִפָּלִתי ַהֵּטה ָאזְנְ ְלִרּנִָתי
ה נְֶחַׁשְבִּתי ִעם יֹוְרֵדי בֹור ָהיִיִתי ְּכגֶֶבר ֵאין : ְוַחּיַי ִלְׁשאֹול ִהִּגיעּו

א זְַכְרָּתם עֹוד ו ַּבֵּמִתים ָחְפִׁשי ְּכמֹו ֲחָלִלים ׁשְֹכֵבי ֶקֶבר ֲאֶׁשר : ֱאיָל
ח : ז ַׁשַּתנִי ְּבבֹור ַּתְחִּתּיֹות ְּבַמֲחַׁשִּכים ִּבְמצֹלֹות: ְוֵהָּמה ִמּיְָד נִגְזָרּו

ט ִהְרַחְקָּת ְמיָֻּדַעי ִמֶּמּנִי : ָעַלי ָסְמָכה ֲחָמֶת ְוָכל ִמְׁשָּבֶרי ִעּנִיָת ֶּסָלה
א ֵאֵצא ֵעינִי ָדֲאָבה ִמּנִי עֹנִי ְקָראִתי י : ַׁשַּתנִי תֹוֵעבֹות ָלמֹו ָּכֻלא ְו
יא ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה ֶּפֶלא ִאם : יְהָוה ְּבָכל יֹום ִׁשַּטְחִּתי ֵאֶלי ַכָּפי

יב ַהיְֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּד ֱאמּונְָת : ְרָפִאים יָקּומּו יֹודּו ֶּסָלה
יד ַוֲאנִי : ְדָקְת ְּבֶאֶרץ נְִׁשּיָהיג ֲהיִָּוַדע ַּבחֶֹׁש ִּפְלֶא ְוצִ : ָּבֲאַבּדֹון

טו ָלָמה יְהָוה ִּתזְנַח : ֵאֶלי יְהָוה ִׁשַּוְעִּתי ּוַבּבֶֹקר ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדֶמּךָ 
טז ָענִי ֲאנִי ְוגֵֹוַע ִמּנַֹער נָָׂשאִתי ֵאֶמי : נְַפִׁשי ַּתְסִּתיר ָּפנֶי ִמֶּמּנִי

יח ַסּבּונִי ַכַּמיִם ָּכל : י ִּבעּוֶתי ִצְּמתּוֻתנִייז ָעַלי ָעְברּו ֲחרֹונֶ : ָאפּונָה
  :יט ִהְרַחְקָּת ִמֶּמּנִי אֵֹהב ָוֵרַע ְמיָֻּדַעי ַמְחָׁש: ַהּיֹום ִהִּקיפּו ָעַלי יַָחד

  
ב ַחְסֵדי יְהָוה עֹוָלם ָאִׁשיָרה : א ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן ָהֶאזְָרִחי פט פרק

ג ִּכי ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד יִָּבנֶה ָׁשַמיִם :  ְּבִפיְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּונָתְ 
ה : ד ָּכַרִּתי ְבִרית ִלְבִחיִרי נְִׁשַּבְעִּתי ְלָדִוד ַעְבִּדי: ָּתִכן ֱאמּונְָת ָבֶהם

ו ְויֹודּו ָׁשַמיִם : ַעד עֹוָלם ָאִכין זְַרֶע ּוָבנִיִתי ְלדֹר ָודֹור ִּכְסֲא ֶסָלה
ֹ : ַאף ֱאמּונְָת ִּבְקַהל ְקדִֹׁשיםִּפְלֲא יְהָוה  ז ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק יֲַער

ח ֵאל נֲַעָרץ ְּבסֹוד ְקדִֹׁשים ַרָּבה : ַליהָוה יְִדֶמה ַליהָוה ִּבְבנֵי ֵאִלים
ֵהי ְצָבאֹות ִמי ָכמֹו ֲחִסין יָּה : ְונֹוָרא ַעל ָּכל ְסִביָביו ט יְהָוה ֱא

ַאָּתה מֹוֵׁשל ְּבגֵאּות ַהּיָם ְּבׂשֹוא גַָּליו ַאָּתה י : ֶוֱאמּונְָת ְסִביבֹוֶתי
יב : יא ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב ִּבזְרֹוַע ֻעּזְ ִּפּזְַרָּת אֹויְֶבי: ְתַׁשְּבֵחם

ָאּה ַאָּתה יְַסְדָּתם יג ָצפֹון ְויִָמין : ְל ָׁשַמיִם ַאף ְל ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמ
יד ְל זְרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה : ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמ יְַרּנֵנּו ַאָּתה ְבָראָתם ָּתבֹור

טו ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסֶא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת : ָּתעֹז יְָד ָּתרּום יְִמינֶ
טז ַאְׁשֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה יְהָוה ְּבאֹור ָּפנֶי : יְַקְּדמּו ָפנֶי

יח ִּכי ִתְפֶאֶרת : יְגִילּון ָּכל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְת יָרּומּו יז ְּבִׁשְמ: יְַהֵּלכּון
יט ִּכי ַליהָוה ָמגִּנֵנּו : ָּתרּום ַקְרנֵנּו)  תרים(ֻעּזָמֹו ָאָּתה ּוִבְרצֹנְ 

כ ָאז ִּדַּבְרָּת ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדי ַוּתֹאֶמר ִׁשִּויִתי : ְוִלְקדֹוׁש יְִׂשָרֵאל ַמְלֵּכנּו
כא ָמָצאִתי ָּדִוד ַעְבִּדי ְּבֶׁשֶמן : ִּגּבֹור ֲהִרימֹוִתי ָבחּור ֵמָעםֵעזֶר ַעל 

א : כב ֲאֶׁשר יִָדי ִּתּכֹון ִעּמֹו ַאף זְרֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּו: ָקְדִׁשי ְמַׁשְחִּתיו כג 
א יְַעּנֶּנּו יו כד ְוַכּתֹוִתי ִמָּפנָיו ָצָריו ּוְמַׂשנְָא: יִַּׁשא אֹויֵב ּבֹו ּוֶבן ַעְוָלה 
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כו ְוַׂשְמִּתי ַבּיָם : כה ֶוֶאמּונִָתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו: ֶאּגֹוף
: כז הּוא יְִקָרֵאנִי ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור יְׁשּוָעִתי: יָדֹו ּוַבּנְָהרֹות יְִמינֹו

)  אשמור(כט ְלעֹוָלם : כח ַאף ָאנִי ְּבכֹור ֶאְּתנֵהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ
ל ְוַׂשְמִּתי ָלַעד זְַרעֹו ְוִכְסאֹו : ֶאְׁשָמר לֹו ַחְסִּדי ּוְבִריִתי נֱֶאֶמנֶת לֹו

א יֵֵלכּון: ִּכיֵמי ָׁשָמיִם לב : לא ִאם יַַעזְבּו ָבנָיו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי 
א יְִׁשמֹרּו ִּפְׁשָעם  לג ּוָפַקְדִּתי ְבֵׁשֶבט: ִאם ֻחּקַֹתי יְַחֵּללּו ּוִמְצֹוַתי 

א ֲאַׁשֵּקר ֶּבֱאמּונִָתי: ּוִבנְגִָעים ֲעֹונָם א ָאִפיר ֵמִעּמֹו ְו : לד ְוַחְסִּדי 
א ֲאַׁשּנֶה א ֲאַחֵּלל ְּבִריִתי ּומֹוָצא ְׂשָפַתי  לו ַאַחת נְִׁשַּבְעִּתי : לה 

: ֶמׁש נֶגְִּדילז זְַרעֹו ְלעֹוָלם יְִהיֶה ְוִכְסאֹו ַכּׁשֶ : ְבָקְדִׁשי ִאם ְלָדִוד ֲאַכּזֵב
לט ְוַאָּתה זָנְַחָּת ַוִּתְמָאס : לח ְּכיֵָרַח יִּכֹון עֹוָלם ְוֵעד ַּבַּׁשַחק נֱֶאָמן ֶסָלה

: מ נֵַאְרָּתה ְּבִרית ַעְבֶּד ִחַּלְלָּת ָלָאֶרץ נִזְרֹו: ִהְתַעַּבְרָּת ִעם ְמִׁשיֶח
מב ַׁשֻּסהּו ָּכל עְֹבֵרי : המא ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו ְמִחּתָ 

מג ֲהִרימֹוָת יְִמין ָצָריו ִהְׂשַמְחָּת ָּכל : ָדֶר ָהיָה ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכנָיו
א ֲהֵקימֹתֹו ַּבִּמְלָחָמה: אֹויְָביו מה : מד ַאף ָּתִׁשיב צּור ַחְרּבֹו ְו

יְֵמי ֲעלּוָמיו מו ִהְקַצְרָּת : ִהְׁשַּבָּת ִמְּטָהרֹו ְוִכְסאֹו ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה
מז ַעד ָמה יְהָוה ִּתָּסֵתר ָלנֶַצח ִּתְבַער ְּכמֹו : ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה

: מח זְָכר ֲאנִי ֶמה ָחֶלד ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת ָכל ְּבנֵי ָאָדם: ֵאׁש ֲחָמֶת
א יְִרֶאה ָּמֶות יְַמֵּלט נְַפׁשֹו ִמּיַד ְׁשאֹו נ : ל ֶסָלהמט ִמי גֶֶבר יְִחיֶה ְו

נא זְכֹר ֲאדֹנָי : ַאּיֵה ֲחָסֶדי ָהִראׁשֹנִים ֲאדֹנָי נְִׁשַּבְעָּת ְלָדִוד ֶּבֱאמּונֶָת
נב ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹויְֶבי : ֶחְרַּפת ֲעָבֶדי ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי ָּכל ַרִּבים ַעִּמים

  :ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמןנג ָּברּו יְהָוה : יְהָוה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות ְמִׁשיֶח
  

ִהים ֲאדֹנָי ָמעֹון ַאָּתה ָהיִיָת ָּלנּו  צ פרק א ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱא
ב ְּבֶטֶרם ָהִרים יָֻּלדּו ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד : ְּבדֹר ָודֹר

ד ִּכי : נֵי ָאָדםג ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו בְ : עֹוָלם ַאָּתה ֵאל
ה : ֶאֶלף ָׁשנִים ְּבֵעינֶי ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי יֲַעבֹר ְוַאְׁשמּוָרה ַבָּליְָלה

ף ו ַּבּבֶֹקר יִָציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב : זְַרְמָּתם ֵׁשנָה יְִהיּו ַּבּבֶֹקר ֶּכָחִציר יֲַח
ַׁשָּתה )  שת(ח : ְלנּוז ִּכי ָכִלינּו ְבַאֶּפ ּוַבֲחָמְת נְִבהָ : יְמֹוֵלל ְויֵָבׁש

ט ִּכי ָכל יֵָמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶת : ֲעֹונֵֹתינּו ְלנֶגְֶּד ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ָּפנֶי
י יְֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשנָה ְוִאם : ִּכִּלינּו ָׁשנֵינּו ְכמֹו ֶהגֶה

יא ִמי : ִּכי גָז ִחיׁש ַוּנָֻעָפה ִּבגְבּורֹת ְׁשמֹונִים ָׁשנָה ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון
יב ִלְמנֹות יֵָמינּו ֵּכן הֹוַדע ְונִָבא : יֹוֵדַע עֹז ַאֶּפ ּוְכיְִרָאְת ֶעְבָרֶת

יד ַׂשְּבֵענּו : יג ׁשּוָבה יְהָוה ַעד ָמָתי ְוִהּנֵָחם ַעל ֲעָבֶדי: ְלַבב ָחְכָמה
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טו ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעּנִיָתנּו : ל יֵָמינּוַבּבֶֹקר ַחְסֶּד ּונְַרּנְנָה ְונְִׂשְמָחה ְּבכָ 
יז : טז יֵָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדי ָפֳעֶל ַוֲהָדְר ַעל ְּבנֵיֶהם: ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  :יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  
ב אַֹמר ַליהָוה : א יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹונָן צא פרק

ַהי ֶאְבַטח ּבֹו ג ִּכי הּוא יִַּציְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר : ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱא
ה : ד ְּבֶאְבָרתֹו יֶָס ָל ְוַתַחת ְּכנָָפיו ֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: ַהּוֹות

ו ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל יֲַה ִמֶּקֶטב : ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמם א
א יִָּגׁש: יָׁשּוד ָצֳהָריִם ח : ז יִּפֹל ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמינֶ ֵאֶלי 

י ט ִּכי ַאָּתה יְהָוה ַמְחסִ : ַרק ְּבֵעינֶי ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה
א יְִקַרב ְּבָאֳהֶל: ֶעְליֹון ַׂשְמָּת ְמעֹונֶ א ְתֻאּנֶה ֵאֶלי ָרָעה ְונֶגַע  : י 

יב ַעל ַּכַּפיִם יִָּׂשאּונְ : יא ִּכי ַמְלָאָכיו יְַצֶּוה ָּל ִלְׁשָמְר ְּבָכל ְּדָרֶכי
ֹ ּתִ : ֶּפן ִּתּגֹף ָּבֶאֶבן ַרגְֶל : ְרמֹס ְּכִפיר ְוַתּנִיןיג ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדר

טו יְִקָרֵאנִי ְוֶאֱענֵהּו : יד ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי יַָדע ְׁשִמי
טז אֶֹר יִָמים ַאְׂשִּביֵעהּו : ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו

  :ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי
  

ב טֹוב ְלהֹדֹות ַליהָוה ּוְלזֵַּמר : יֹום ַהַּׁשָּבתא ִמזְמֹור ִׁשיר לְ  צב פרק
ד ֲעֵלי : ג ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּד ֶוֱאמּונְָת ַּבֵּלילֹות: ְלִׁשְמ ֶעְליֹון

ה ִּכי ִׂשַּמְחַּתנִי יְהָוה ְּבָפֳעֶל : ָעׂשֹור ַוֲעֵלי נֶָבל ֲעֵלי ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור
: ו ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשי יְהָוה ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶֹתי: ןְּבַמֲעֵׂשי יֶָדי ֲאַרּנֵ 

א יִָבין ֶאת זֹאת א יֵָדע ּוְכִסיל  ח ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמֹו : ז ִאיׁש ַּבַער 
ט ְוַאָּתה ָמרֹום ְלעָֹלם : ֵעֶׂשב ַוּיִָציצּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד

ִהּנֵה אֹיְֶבי יְהָוה ִּכי ִהּנֵה אֹיְֶבי יֹאֵבדּו יְִתָּפְרדּו ָּכל ּפֲֹעֵלי  י ִּכי: יְהָוה
ִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲענָן: ָאֶון יב ַוַּתֵּבט ֵעינִי : יא ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרנִי ַּב

ח יג ַצִּדיק ַּכָּתָמר יְִפרָ : ְּבׁשּוָרי ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים ִּתְׁשַמְענָה ָאזְנָי
ֵהינּו : ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון יְִׂשֶּגה יד ְׁשתּוִלים ְּבֵבית יְהָוה ְּבַחְצרֹות ֱא

טז ְלַהִּגיד ִּכי : טו עֹוד יְנּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשנִים ְוַרֲענַּנִים יְִהיּו: יְַפִריחּו
א    :ַעְוָלָתה ּבֹו)  עלתה(יָָׁשר יְהָוה צּוִרי ְו

  
אּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש יְהָוה עֹז ִהְתַאּזָר ַאף ִּתּכֹון א יְהָוה ָמָל ּגֵ  צג פרק

ג נְָׂשאּו נְָהרֹות : ב נָכֹון ִּכְסֲא ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאָּתה: ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט
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ד ִמּקֹלֹות ַמיִם ַרִּבים : יְהָוה נְָׂשאּו נְָהרֹות קֹוָלם יְִׂשאּו נְָהרֹות ָּדְכיָם
ה ֵעדֶֹתי נֶֶאְמנּו ְמאֹד : יר ַּבָּמרֹום יְהָוהַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי יָם ַאּדִ 

  :ְלֵביְת נֲַאָוה קֶֹדׁש יְהָוה ְלאֶֹר יִָמים
  

ב ִהּנֵָׂשא ׁשֵֹפט : א ֵאל נְָקמֹות יְהָוה ֵאל נְָקמֹות הֹוִפיַע צד פרק
ג ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים יְהָוה ַעד ָמַתי : ָהָאֶרץ ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל ֵּגִאים

זּוְרָׁשִעי ה ַעְּמ : ד יִַּביעּו יְַדְּברּו ָעָתק יְִתַאְּמרּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון: ם יֲַע
ז : ו ַאְלָמנָה ְוֵגר יֲַהרֹגּו ִויתֹוִמים יְַרֵּצחּו: יְהָוה יְַדְּכאּו ְונֲַחָלְת יְַעּנּו

ֵהי יֲַעקֹב א יִָבין ֱא א יְִרֶאה ּיָּה ְו ים ָּבָעם ח ִּבינּו ּבֲֹערִ : ַוּיֹאְמרּו 
א : ּוְכִסיִלים ָמַתי ַּתְׂשִּכילּו א יְִׁשָמע ִאם יֵֹצר ַעיִן ֲה ט ֲהנַֹטע אֹזֶן ֲה

א יֹוִכיַח ַהְמַלֵּמד ָאָדם ָּדַעת: יִַּביט יא יְהָוה יֵֹדַע : י ֲהיֵֹסר ּגֹויִם ֲה
ּנּו ּיָּה יב ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ְּתיְַּסרֶ : ַמְחְׁשבֹות ָאָדם ִּכי ֵהָּמה ָהֶבל

: יג ְלַהְׁשִקיט לֹו ִמיֵמי ָרע ַעד יִָּכֶרה ָלָרָׁשע ָׁשַחת: ּוִמּתֹוָרְת ְתַלְּמֶדּנּו
א יֲַעזֹב א יִּטֹׁש יְהָוה ַעּמֹו ְונֲַחָלתֹו  טו ִּכי ַעד ֶצֶדק יָׁשּוב : יד ִּכי 

ִמי יְִתיֵַּצב  טז ִמי יָקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים: ִמְׁשָּפט ְוַאֲחָריו ָּכל יְִׁשֵרי ֵלב
יז לּוֵלי יְהָוה ֶעזְָרָתה ִּלי ִּכְמַעט ָׁשְכנָה דּוָמה : ִלי ִעם ּפֲֹעֵלי ָאֶון

יט ְּברֹב : יח ִאם ָאַמְרִּתי ָמָטה ַרגְִלי ַחְסְּד יְהָוה יְִסָעֵדנִי: נְַפִׁשי
ִּכֵּסא ַהּוֹות כ ַהיְָחְבְר : ַׂשְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי ַּתנְחּוֶמי יְַׁשַעְׁשעּו נְַפִׁשי

כב : כא יָגֹוּדּו ַעל נֶֶפׁש ַצִּדיק ְוָדם נִָקי יְַרִׁשיעּו: יֵֹצר ָעָמל ֲעֵלי חֹק
ַהי ְלצּור ַמְחִסי כג ַוּיֶָׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת : ַויְִהי יְהָוה ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵוא

ֵהינּו   :אֹונָם ּוְבָרָעָתם יְַצִמיֵתם יְַצִמיֵתם יְהָוה ֱא
  

ב נְַקְּדָמה ָפנָיו : נְַרּנְנָה ַליהָוה נִָריָעה ְלצּור יְִׁשֵענּו א ְלכּו צה פרק
ג ִּכי ֵאל ָּגדֹול יְהָוה ּוֶמֶל ָּגדֹול ַעל ָּכל : ְּבתֹוָדה ִּבזְִמרֹות נִָריַע לֹו

ִהים ה ֲאֶׁשר לֹו : ד ֲאֶׁשר ְּביָדֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו: ֱא
ו ּבֹאּו נְִׁשַּתֲחֶוה ְונְִכָרָעה נְִבְרָכה : ּו ְויֶַּבֶׁשת יָָדיו יָָצרּוַהּיָם ְוהּוא ָעָׂשה

ֵהינּו ַוֲאנְַחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן יָדֹו : ִלְפנֵי יְהָוה עֵֹׂשנּו ז ִּכי הּוא ֱא
ח ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה : ַהּיֹום ִאם ְּבקֹלֹו ִתְׁשָמעּו

י ַאְרָּבִעים : ט ֲאֶׁשר נִּסּונִי ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּונִי ּגַם ָראּו ָפֳעִלי: ְדָּברַּבּמִ 
א יְָדעּו ְדָרָכי יא : ָׁשנָה ָאקּוט ְּבדֹור ָואַֹמר ַעם ּתֵֹעי ֵלָבב ֵהם ְוֵהם 

  :ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי ִאם יְבֹאּון ֶאל ְמנּוָחִתי
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ב ִׁשירּו : ר ָחָדׁש ִׁשירּו ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץא ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשי צו פרק
ג ַסְּפרּו ַבּגֹויִם ְּכבֹודֹו : ַליהָוה ָּבְרכּו ְׁשמֹו ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום ְליֹום יְׁשּוָעתֹו

ד ִּכי גָדֹול יְהָוה ּוְמֻהָּלל ְמאֹד נֹוָרא הּוא ַעל : ְּבָכל ָהַעִּמים נְִפְלאֹוָתיו
ִהים ֵהי ָהַעִּמים ֱאִליִלים ַויהָוה ָׁשַמיִם ָעָׂשהה ִּכי ָּכל : ָּכל ֱא ו : ֱא

ז ָהבּו ַליהָוה ִמְׁשְּפחֹות : הֹוד ְוָהָדר ְלָפנָיו עֹז ְוִתְפֶאֶרת ְּבִמְקָּדׁשֹו
ח ָהבּו ַליהָוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמנְָחה : ַעִּמים ָהבּו ַליהָוה ָּכבֹוד ָועֹז

וּו ַליהָוה ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש ִחילּו ִמָּפנָיו ָּכל ט ִהְׁשַּתחֲ : ּובֹאּו ְלַחְצרֹוָתיו
י ִאְמרּו ַבּגֹויִם יְהָוה ָמָל ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט יִָדין : ָהָאֶרץ

יא יְִׂשְמחּו ַהָּׁשַמיִם ְוָתגֵל ָהָאֶרץ יְִרַעם ַהּיָם : ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים
אֹו ז ָׂשַדי ְוָכל ֲאׁשֶ : ּוְמ יג ִלְפנֵי : ר ּבֹו ָאז יְַרּנְנּו ָּכל ֲעֵצי יַָעריב יֲַע

יְהָוה ִּכי ָבא ִּכי ָבא ִלְׁשּפֹט ָהָאֶרץ יְִׁשּפֹט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים 
  :ֶּבֱאמּונָתֹו

  
ב ָענָן ַוֲעָרֶפל : א יְהָוה ָמָל ָּתגֵל ָהָאֶרץ יְִׂשְמחּו ִאּיִים ַרִּבים צז פרק

ג ֵאׁש ְלָפנָיו ֵּתֵל ּוְתַלֵהט ָסִביב : ט ְמכֹון ִּכְסאֹוְסִביָביו ֶצֶדק ּוִמְׁשּפָ 
ה ָהִרים ַּכּדֹונַג : ד ֵהִאירּו ְבָרָקיו ֵּתֵבל ָרֲאָתה ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ: ָצָריו

ו ִהִּגידּו ַהָּׁשַמיִם ִצְדקֹו : נַָמּסּו ִמִּלְפנֵי יְהָוה ִמִּלְפנֵי ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ
ז יֵבֹׁשּו ָּכל עְֹבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים : בֹודֹוְוָראּו ָכל ָהַעִּמים ּכְ 

ִהים ח ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח ִצּיֹון ַוָּתגְֵלנָה : ָּבֱאִליִלים ִהְׁשַּתֲחוּו לֹו ָּכל ֱא
ט ִּכי ַאָּתה יְהָוה ֶעְליֹון ַעל ָּכל : ְּבנֹות יְהּוָדה ְלַמַען ִמְׁשָּפֶטי יְהָוה

ִהיםָהָאֶרץ ְמאֹד נֲַעֵליָת עַ  י אֲֹהֵבי יְהָוה ִׂשנְאּו ָרע ׁשֵֹמר : ל ָּכל ֱא
יא אֹור זָֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב : נְַפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמּיַד ְרָׁשִעים יִַּציֵלם

  :יב ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ְוהֹודּו ְלזֵֶכר ָקְדׁשֹו: ִׂשְמָחה
  

ָחָדׁש ִּכי נְִפָלאֹות ָעָׂשה א ִמזְמֹור ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר  צח פרק
ב הֹוִדיַע יְהָוה יְׁשּוָעתֹו ְלֵעינֵי ַהּגֹויִם : הֹוִׁשיָעה ּלֹו יְִמינֹו ּוזְרֹוַע ָקְדׁשֹו

ג זַָכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּונָתֹו ְלֵבית יְִׂשָרֵאל ָראּו ָכל ַאְפֵסי : ִּגָּלה ִצְדָקתֹו
ֵהינּו ָוה ָּכל ָהָאֶרץ ִּפְצחּו ְוַרּנְנּו ד ָהִריעּו ַליה: ָאֶרץ ֵאת יְׁשּוַעת ֱא

ו ַּבֲחצְֹצרֹות ְוקֹול : ה זְַּמרּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור ְוקֹול זְִמָרה: ְוזֵַּמרּו
אֹו ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי : ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפנֵי ַהֶּמֶל יְהָוה ז יְִרַעם ַהּיָם ּוְמ

ט ִלְפנֵי יְהָוה ִּכי ָבא : ִרים יְַרּנֵנּוח נְָהרֹות יְִמֲחאּו ָכף יַַחד הָ : ָבּה
  :ִלְׁשּפֹט ָהָאֶרץ יְִׁשּפֹט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים
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ב : א יְהָוה ָמָל יְִרְּגזּו ַעִּמים יֵֹׁשב ְּכרּוִבים ָּתנּוט ָהָאֶרץ צט פרק
ִׁשְמ ָּגדֹול ְונֹוָרא  ג יֹודּו: יְהָוה ְּבִצּיֹון ָּגדֹול ְוָרם הּוא ַעל ָּכל ָהַעִּמים

ד ְועֹז ֶמֶל ִמְׁשָּפט ָאֵהב ַאָּתה ּכֹונַנְָּת ֵמיָׁשִרים ִמְׁשָּפט : ָקדֹוׁש הּוא
ֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהדֹם : ּוְצָדָקה ְּביֲַעקֹב ַאָּתה ָעִׂשיתָ  ה רֹוְממּו יְהָוה ֱא

ּוְׁשמּוֵאל ְּבקְֹרֵאי ְׁשמֹו  ו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְּבכֲֹהנָיו: ַרגְָליו ָקדֹוׁש הּוא
ז ְּבַעּמּוד ָענָן יְַדֵּבר ֲאֵליֶהם ָׁשְמרּו : קִֹראים ֶאל יְהָוה ְוהּוא יֲַענֵם

ֵהינּו ַאָּתה ֲענִיָתם ֵאל נֵֹׂשא ָהיִיָת : ֵעדָֹתיו ְוחֹק נַָתן ָלמֹו ח יְהָוה ֱא
ֵהינּו וְ : ָלֶהם ְונֵֹקם ַעל ֲעִלילֹוָתם ִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ט רֹוְממּו יְהָוה ֱא

ֵהינּו   :ָקְדׁשֹו ִּכי ָקדֹוׁש יְהָוה ֱא
ב ִעְבדּו ֶאת יְהָוה : א ִמזְמֹור ְלתֹוָדה ָהִריעּו ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ ק פרק

ִהים הּוא ָעָׂשנּו ג ְּדעּו ִּכי יְהָוה הּו: ְּבִׂשְמָחה ּבֹאּו ְלָפנָיו ִּבְרנָנָה א ֱא
ד ּבֹאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו : ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו ְולֹו ֲאנְַחנּו ַעּמֹו )ולא(

ה ִּכי טֹוב יְהָֹוה ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד ּדֹר : ִּבְתִהָּלה הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו
  :ָודֹר ֱאמּונָתֹו

  
ב : א ְלָדִוד ִמזְמֹור ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט ָאִׁשיָרה ְל יְהָוה ֲאזֵַּמָרה קא פרק
יָלה ְּבֶדֶר ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא ֵאָלי ֶאְתַהֵּל ְּבָתם ְלָבִבי ְּבֶקֶרב ַאְׂשּכִ 
א : ֵּביִתי א ָאִׁשית ְלנֶגֶד ֵעינַי ְּדַבר ְּבִלּיַָעל ֲעׂשֹה ֵסִטים ָׂשנֵאִתי  ג 

א ֵאָדע: יְִדַּבק ִּבי )  מלושני(ה : ד ֵלָבב ִעֵּקׁש יָסּור ִמֶּמּנִי ָרע 
א ְמָלְׁשנִי ַבּסֵ  ֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית ְּגַבּה ֵעינַיִם ּוְרַחב ֵלָבב אֹתֹו 

ו ֵעינַי ְּבנֶֶאְמנֵי ֶאֶרץ ָלֶׁשֶבת ִעָּמִדי הֵֹל ְּבֶדֶר ָּתִמים הּוא : אּוָכל
א יִּכֹון : יְָׁשְרֵתנִי א יֵֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי עֵֹׂשה ְרִמּיָה ּדֵֹבר ְׁשָקִרים  ז 

ח ַלְּבָקִרים ַאְצִמית ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ְלַהְכִרית ֵמִעיר יְהָוה : ְלנֶגֶד ֵעינָי
  :ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון

  
ֹ ִׂשיחֹו קב פרק ב יְהָוה : א ְּתִפָּלה ְלָענִי ִכי יֲַעטֹף ְוִלְפנֵי יְהָוה יְִׁשּפ

ּנִי ְּביֹום ג ַאל ַּתְסֵּתר ָּפנֶי ִמּמֶ : ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ְוַׁשְוָעִתי ֵאֶלי ָתבֹוא
ד ִּכי ָכלּו ְבָעָׁשן יָָמי : ַצר ִלי ַהֵּטה ֵאַלי ָאזְנֶ ְּביֹום ֶאְקָרא ַמֵהר ֲענֵנִי

ה הּוָּכה ָכֵעֶׂשב ַוּיִַבׁש ִלִּבי ִּכי ָׁשַכְחִּתי ֵמֲאכֹל : ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד נִָחרּו
ִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ז ּדָ : ו ִמּקֹול ַאנְָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: ַלְחִמי

ט ָּכל : ח ָׁשַקְדִּתי ָוֶאְהיֶה ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: ָהיִיִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות
י ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי : ַהּיֹום ֵחְרפּונִי אֹויְָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי נְִׁשָּבעּו

: ְוִקְצֶּפ ִּכי נְָׂשאַתנִי ַוַּתְׁשִליֵכנִי יא ִמְּפנֵי זַַעְמ: ְוִׁשֻּקַוי ִּבְבִכי ָמָסְכִּתי
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יג ְוַאָּתה יְהָוה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב : יב יַָמי ְּכֵצל נָטּוי ַוֲאנִי ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁש
יד ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת ְלֶחנְנָּה ִּכי ָבא : ְוזְִכְר ְלדֹר ָודֹר

טז ְויִיְראּו : ת ֲאָבנֶיָה ְוֶאת ֲעָפָרּה יְחֹנֵנּוטו ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדי אֶ : מֹוֵעד
יז ִּכי ָבנָה יְהָוה : גֹויִם ֶאת ֵׁשם יְהָוה ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶד

א ָבזָה ֶאת : ִצּיֹון נְִרָאה ִּבְכבֹודֹו יח ָּפנָה ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער ְו
כ ִּכי : ֹון ְוַעם נְִבָרא יְַהֶּלל יָּהיט ִּתָּכֶתב זֹאת ְלדֹור ַאֲחר: ְּתִפָּלָתם

כא ִלְׁשמַֹע : ִהְׁשִקיף ִמְּמרֹום ָקְדׁשֹו יְהָוה ִמָּׁשַמיִם ֶאל ֶאֶרץ ִהִּביט
כב ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון ֵׁשם יְהָוה ּוְתִהָּלתֹו : ֶאנְַקת ָאִסיר ְלַפֵּתַח ְּבנֵי ְתמּוָתה

כד : ו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעבֹד ֶאת יְהָוהכג ְּבִהָּקֵבץ ַעִּמים יְַחּדָ : ִּבירּוָׁשָלִם
כה אַֹמר ֵאִלי ַאל ַּתֲעֵלנִי ַּבֲחִצי : ּכִֹחי ִקַּצר יָָמי)  כחו(ִעּנָה ַבֶּדֶר 

כו ְלָפנִים ָהָאֶרץ יַָסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה יֶָדי : יָָמי ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתי
ָּלם ַּכֶּבגֶד יְִבלּו ַּכְּלבּוׁש כז ֵהָּמה יֹאֵבדּו ְוַאָּתה ַתֲעמֹד ְוכֻ : ָׁשָמיִם

פּו א יִָּתּמּו: ַּתֲחִליֵפם ְויֲַח כט ְּבנֵי ֲעָבֶדי : כח ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתי 
  :יְִׁשּכֹונּו ְוזְַרָעם ְלָפנֶי יִּכֹון

  
ב : א ְלָדִוד ָּבְרִכי נְַפִׁשי ֶאת יְהָוה ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו קג פרק
ג ַהּסֵֹלַח ְלָכל ֲעֹונִֵכי : ִכי נְַפִׁשי ֶאת יְהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי ָּכל ְּגמּוָליוָּברְ 

ד ַהּגֹוֵאל ִמַּׁשַחת ַחּיָיְִכי ַהְמַעְּטֵרִכי ֶחֶסד : ָהרֵֹפא ְלָכל ַּתֲחֻלָאיְִכי
ו עֵֹׂשה  :ה ַהַּמְׂשִּביַע ַּבּטֹוב ֶעְדיֵ ִּתְתַחֵּדׁש ַּכּנֶֶׁשר נְעּוָריְִכי: ְוַרֲחִמים

ז יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה ִלְבנֵי : ְצָדקֹות יְהָוה ּוִמְׁשָּפִטים ְלָכל ֲעׁשּוִקים
א : ח ַרחּום ְוַחּנּון יְהָוה ֶאֶר ַאַּפיִם ְוַרב ָחֶסד: יְִׂשָרֵאל ֲעִלילֹוָתיו ט 

א ְלעֹוָלם יִּטֹור א ַכֲחָטֵאינּו ָעָׂשה ָלנּו וְ : ָלנֶַצח יִָריב ְו א י 
יא ִּכי ִכגְבַֹּה ָׁשַמיִם ַעל ָהָאֶרץ ָּגַבר ַחְסּדֹו ַעל : ַכֲעֹונֵֹתינּו ָּגַמל ָעֵלינּו

יג ְּכַרֵחם : יב ִּכְרחֹק ִמזְָרח ִמַּמֲעָרב ִהְרִחיק ִמֶּמּנּו ֶאת ְּפָׁשֵעינּו: יְֵרָאיו
זָכּור ִּכי  יד ִּכי הּוא יַָדע יְִצֵרנּו: ָאב ַעל ָּבנִים ִרַחם יְהָוה ַעל יְֵרָאיו

טז ִּכי : טו ֱאנֹוׁש ֶּכָחִציר יָָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן יִָציץ: ָעָפר ֲאנְָחנּו
א יִַּכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹו יז ְוֶחֶסד יְהָוה ֵמעֹוָלם : רּוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאינֶּנּו ְו

ְבִריתֹו ּוְלזְֹכֵרי  יח ְלׁשְֹמֵרי: ְוַעד עֹוָלם ַעל יְֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבנֵי ָבנִים
יט יְהָוה ַּבָּׁשַמיִם ֵהִכין ִּכְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ַּבּכֹל : ִפֻּקָדיו ַלֲעׂשֹוָתם

כ ָּבְרכּו יְהָוה ַמְלָאָכיו ִּגּבֵֹרי כַֹח עֵֹׂשי ְדָברֹו ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול : ָמָׁשָלה
כב ָּבְרכּו : צֹונֹוכא ָּבְרכּו יְהָוה ָּכל ְצָבָאיו ְמָׁשְרָתיו עֵֹׂשי רְ : ְּדָברֹו

  :יְהָוה ָּכל ַמֲעָׂשיו ְּבָכל ְמקֹמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו ָּבְרִכי נְַפִׁשי ֶאת יְהָוה
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ַהי ָּגַדְלָּת ְּמאֹד הֹוד ְוָהָדר  קד פרק א ָּבְרִכי נְַפִׁשי ֶאת יְהָוה יְהָוה ֱא
ַהְמָקֶרה ַבַּמיִם ג : ב עֶֹטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה נֹוֶטה ָׁשַמיִם ַּכיְִריָעה: ָלָבְׁשּתָ 

ד עֶֹׂשה ַמְלָאָכיו : ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהֵּל ַעל ַּכנְֵפי רּוחַ 
ֵהט ה יַָסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹונֶיָה ַּבל ִּתּמֹוט עֹוָלם : רּוחֹות ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש 

ז ִמן ַּגֲעָרְת : ו ְּתהֹום ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו ַעל ָהִרים יַַעְמדּו ָמיִם: ָוֶעד
ח יֲַעלּו ָהִרים יְֵרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום : יְנּוסּון ִמן קֹול ַרַעְמ יֵָחֵפזּון

: ט ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל יֲַעבֹרּון ַּבל יְׁשּובּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: זֶה יַָסְדָּת ָלֶהם
יא יְַׁשקּו ָּכל ַחיְתֹו : ּוןי ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעיָנִים ַּבּנְָחִלים ֵּבין ָהִרים יְַהֵּלכ

יב ֲעֵליֶהם עֹוף ַהָּׁשַמיִם יְִׁשּכֹון ִמֵּבין : ָׂשָדי יְִׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם
יג ַמְׁשֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשי ִּתְׂשַּבע : ֳעָפאיִם יְִּתנּו קֹול

בַֹדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם יד ַמְצִמיַח ָחִציר ַלְּבֵהָמה ְוֵעֶׂשב ַלעֲ : ָהָאֶרץ
טו ְויַיִן יְַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפנִים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם : ִמן ָהָאֶרץ

יז : טז יְִׂשְּבעּו ֲעֵצי יְהָוה ַאְרזֵי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר נָָטע: ְלַבב ֱאנֹוׁש יְִסָעד
יח ָהִרים ַהְּגבִֹהים : יָתּהֲאֶׁשר ָׁשם ִצֳּפִרים יְַקּנֵנּו ֲחִסיָדה ְּברֹוִׁשים ּבֵ 

יט ָעָׂשה יֵָרַח ְלמֹוֲעִדים ֶׁשֶמׁש יַָדע : ַלּיְֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְׁשַפּנִים
כא : כ ָּתֶׁשת חֶֹׁש ִויִהי ָליְָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש ָּכל ַחיְתֹו יַָער: ְמבֹואֹו

כב ִּתזְַרח ַהֶּׁשֶמׁש : ַהְּכִפיִרים ׁשֲֹאגִים ַלָּטֶרף ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵאל ָאְכָלם
כג יֵֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי : יֵָאֵספּון ְוֶאל ְמעֹונָֹתם יְִרָּבצּון

כד ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשי יְהָוה ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ : ָעֶרב
ֵאין ִמְסָּפר ַחּיֹות כה זֶה ַהּיָם ָּגדֹול ּוְרַחב יָָדיִם ָׁשם ֶרֶמׂש וְ : ִקנְיָנֶ

: כו ָׁשם ֳאנִּיֹות יְַהֵּלכּון ִלְויָָתן זֶה יַָצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: ְקַטּנֹות ִעם ְּגדֹלֹות
כח ִּתֵּתן ָלֶהם יְִלקֹטּון : כז ֻּכָּלם ֵאֶלי יְַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו

י יִָּבֵהלּון ּתֵֹסף רּוָחם כט ַּתְסִּתיר ָּפנֶ : ִּתְפַּתח יְָד יְִׂשְּבעּון טֹוב
ל ְּתַׁשַּלח רּוֲח יִָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש ְּפנֵי : יִגְָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם יְׁשּובּון

לב ַהַּמִּביט : לא יְִהי ְכבֹוד יְהָוה ְלעֹוָלם יְִׂשַמח יְהָוה ְּבַמֲעָׂשיו: ֲאָדָמה
ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחּיָי ֲאזְַּמָרה  לג: ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד יִַּגע ֶּבָהִרים ְויֱֶעָׁשנּו

ַהי ְּבעֹוִדי לה יִַּתּמּו : לד יֱֶעַרב ָעָליו ִׂשיִחי ָאנִֹכי ֶאְׂשַמח ַּביהָוה: ֵלא
  :ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאינָם ָּבְרִכי נְַפִׁשי ֶאת יְהָוה ַהְללּויָּה

  
ב : הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו א הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו ִּבְׁשמֹו קה פרק

ג ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו : ִׁשירּו לֹו זְַּמרּו לֹו ִׂשיחּו ְּבָכל נְִפְלאֹוָתיו
ה : ד ִּדְרׁשּו יְהָוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפנָיו ָּתִמיד: יְִׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי יְהָוה

ו זֶַרע ַאְבָרָהם : ּוִמְׁשְּפֵטי ִפיו זְִכרּו נְִפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה מְֹפָתיו
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ֵהינּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיו: ַעְבּדֹו ְּבנֵי יֲַעקֹב ְּבִחיָריו : ז הּוא יְהָוה ֱא
ט ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת : ח זַָכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדֹור

ְליֲַעקֹב ְלחֹק ְליְִׂשָרֵאל ְּבִרית  י ַוּיֲַעִמיֶדהָ : ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו ְליְִׂשָחק
יב ִּבְהיֹוָתם : יא ֵלאמֹר ְל ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ ְּכנַָען ֶחֶבל נֲַחַלְתֶכם: עֹוָלם

יג ַוּיְִתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי ִמַּמְמָלָכה ֶאל : ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוגִָרים ָּבּה
א ִהּנִיַח ָאָדם ְלָעׁשְ : ַעם ַאֵחר טו ַאל : ָקם ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכיםיד 

טז ַוּיְִקָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ ָּכל : ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי ְוִלנְִביַאי ַאל ָּתֵרעּו
יח ִעּנּו : יז ָׁשַלח ִלְפנֵיֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד נְִמַּכר יֹוֵסף: ַמֵּטה ֶלֶחם ָׁשָבר

יט ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו ִאְמַרת : ֹוַרגְלֹו ַּבְרזֶל ָּבָאה נְַפׁש)  רגליו(ַבֶּכֶבל 
כא : כ ָׁשַלח ֶמֶל ַוּיִַּתיֵרהּו מֵֹׁשל ַעִּמים ַויְַפְּתֵחהּו: יְהָוה ְצָרָפְתהּו

כב ֶלְאסֹר ָׂשָריו ְּבנְַפׁשֹו ּוזְֵקנָיו : ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּומֵֹׁשל ְּבָכל ִקנְיָנֹו
כד ַוּיֶֶפר ֶאת : ְויֲַעקֹב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם כג ַוּיָבֹא יְִׂשָרֵאל ִמְצָריִם: יְַחֵּכם

כה ָהַפ ִלָּבם ִלְׂשנֹא ַעּמֹו ְלִהְתנֵַּכל : ַעּמֹו ְמאֹד ַוּיֲַעִצֵמהּו ִמָּצָריו
כז ָׂשמּו ָבם : כו ָׁשַלח מֶֹׁשה ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו: ַּבֲעָבָדיו

א ָמרּו : ִּדְבֵרי אֹתֹוָתיו ּומְֹפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם כח ָׁשַלח חֶֹׁש ַוּיְַחִׁש ְו
ל : כט ָהַפ ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוּיֶָמת ֶאת ְּדגָָתם: ְּדָברֹו)  דברוו(ֶאת 

לא ָאַמר ַוּיָבֹא ָערֹב ִּכּנִים : ָׁשַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְּדִעים ְּבַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם
לג ַוּיַ : ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם לב נַָתן ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרד ֵאׁש: ְּבָכל ְּגבּוָלם

לד ָאַמר ַוּיָבֹא ַאְרֶּבה ְויֶֶלק ְוֵאין : ַּגְפנָם ּוְתֵאנָָתם ַויְַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם
לו ַוּיַ ָּכל : לה ַוּיֹאַכל ָּכל ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם ַוּיֹאַכל ְּפִרי ַאְדָמָתם: ִמְסָּפר

לז ַוּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף ְוזָָהב ְוֵאין : ְּבכֹור ְּבַאְרָצם ֵראִׁשית ְלָכל אֹונָם
: לח ָׂשַמח ִמְצַריִם ְּבֵצאָתם ִּכי נַָפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם: ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל

מ ָׁשַאל ַוּיֵָבא ְׂשָלו ְוֶלֶחם : לט ָּפַרׂש ָענָן ְלָמָס ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָליְָלה
מב ִּכי : ָמיִם ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות נָָהר מא ָּפַתח צּור ַוּיָזּובּו: ָׁשַמיִם יְַׂשִּביֵעם

מג ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון ְּבִרּנָה : זַָכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו
מה : מד ַוּיִֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹויִם ַוֲעַמל ְלֻאִּמים יִיָרׁשּו: ֶאת ְּבִחיָריו

  :יו יִנְצֹרּו ַהְללּויָּהַּבֲעבּור יְִׁשְמרּו ֻחָּקיו ְותֹורֹתָ 
  

ב ִמי : א ַהְללּויָּה הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו קו פרק
ג ַאְׁשֵרי ׁשְֹמֵרי ִמְׁשָּפט עֵֹׂשה : יְַמֵּלל ְּגבּורֹות יְהָוה יְַׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו

ה : ֵדנִי ִּביׁשּוָעֶתד זְָכֵרנִי יְהָוה ִּבְרצֹון ַעֶּמ ָּפקְ : ְצָדָקה ְבָכל ֵעת
: ִלְראֹות ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶרי ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת ּגֹויֶ ְלִהְתַהֵּלל ִעם נֲַחָלֶת

א : ו ָחָטאנּו ִעם ֲאבֹוֵתינּו ֶהֱעִוינּו ִהְרָׁשְענּו ז ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַריִם 
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א זְָכרּו ֶאת רֹב ֲחָסֶדי  : ַוּיְַמרּו ַעל יָם ְּביַם סּוףִהְׂשִּכילּו נְִפְלאֹוֶתי 
ט ַוּיִגְַער ְּביַם סּוף : ח ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען ְׁשמֹו ְלהֹוִדיַע ֶאת ְּגבּוָרתֹו

י ַוּיֹוִׁשיֵעם ִמּיַד ׂשֹונֵא ַוּיִגְָאֵלם : ַוּיֱֶחָרב ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתהֹמֹות ַּכִּמְדָּבר
א נֹוָתריא ַויְַכּסּו ַמיִם ָצֵריֶהם אֶ : ִמּיַד אֹויֵב יב ַוּיֲַאִמינּו : ָחד ֵמֶהם 

א ִחּכּו ַלֲעָצתֹו: ִבְדָבָריו יִָׁשירּו ְּתִהָּלתֹו יד : יג ִמֲהרּו ָׁשְכחּו ַמֲעָׂשיו 
טו ַוּיִֵּתן ָלֶהם ֶׁשֱאָלָתם : ַוּיְִתַאּוּו ַתֲאָוה ַּבִּמְדָּבר ַויְנַּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון

: ז ַויְַקנְאּו ְלמֶֹׁשה ַּבַּמֲחנֶה ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש יְהָוהט: ַויְַׁשַּלח ָרזֹון ְּבנְַפָׁשם
יח ַוִּתְבַער ֵאׁש : יז ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם

יט יֲַעׂשּו ֵעגֶל ְּבחֵֹרב ַוּיְִׁשַּתֲחוּו : ַּבֲעָדָתם ֶלָהָבה ְּתַלֵהט ְרָׁשִעים
כא ָׁשְכחּו : ת ְּכבֹוָדם ְּבַתְבנִית ׁשֹור אֵֹכל ֵעֶׂשבכ ַוּיִָמירּו אֶ : ְלַמֵּסָכה

כב נְִפָלאֹות ְּבֶאֶרץ ָחם נֹוָראֹות : ֵאל מֹוִׁשיָעם עֶֹׂשה גְדֹלֹות ְּבִמְצָריִם
כג ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם לּוֵלי מֶֹׁשה ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ : ַעל יַם סּוף

א : תְלָפנָיו ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחי כד ַוּיְִמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה 
א ָׁשְמעּו ְּבקֹול יְהָוה: ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו כו : כה ַוּיֵָרגְנּו ְבָאֳהֵליֶהם 

כז ּוְלַהִּפיל זְַרָעם ַּבּגֹויִם : ַוּיִָּׂשא יָדֹו ָלֶהם ְלַהִּפיל אֹוָתם ַּבִּמְדָּבר
כט : ַבַעל ְּפעֹור ַוּיֹאְכלּו זְִבֵחי ֵמִתיםכח ַוּיִָּצְמדּו לְ : ּוְלזָרֹוָתם ָּבֲאָרצֹות

ל ַוּיֲַעמֹד ִּפינְָחס ַויְַפֵּלל : ַוּיְַכִעיסּו ְּבַמַעְלֵליֶהם ַוִּתְפָרץ ָּבם ַמֵּגָפה
לב : לא ַוֵּתָחֶׁשב לֹו ִלְצָדָקה ְלדֹר ָודֹר ַעד עֹוָלם: ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה

לג ִּכי ִהְמרּו ֶאת רּוחֹו : ְלמֶֹׁשה ַּבֲעבּוָרםַוּיְַקִציפּו ַעל ֵמי ְמִריָבה ַוּיֵַרע 
א ִהְׁשִמידּו ֶאת ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ָאַמר יְהָוה ָלֶהם: ַויְַבֵּטא ִּבְׂשָפָתיו : לד 

לו ַוּיַַעְבדּו ֶאת ֲעַצֵּביֶהם ַוּיְִהיּו : לה ַוּיְִתָעְרבּו ַבּגֹויִם ַוּיְִלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם
לח : זְְּבחּו ֶאת ְּבנֵיֶהם ְוֶאת ְּבנֹוֵתיֶהם ַלֵּׁשִדיםלז ַוּיִ : ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש

ַוּיְִׁשְּפכּו ָדם נִָקי ַּדם ְּבנֵיֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ֲאֶׁשר זְִּבחּו ַלֲעַצֵּבי ְכנַָען 
מ : לט ַוּיְִטְמאּו ְבַמֲעֵׂשיֶהם ַוּיִזְנּו ְּבַמַעְלֵליֶהם: ַוֶּתֱחנַף ָהָאֶרץ ַּבָּדִמים

מא ַוּיְִּתנֵם ְּביַד ּגֹויִם : ְּבַעּמֹו ַויְָתֵעב ֶאת נֲַחָלתֹו ַוּיִַחר ַאף יְהָוה
: מב ַוּיְִלָחצּום אֹויְֵביֶהם ַוּיִָּכנְעּו ַּתַחת יָָדם: ַוּיְִמְׁשלּו ָבֶהם ׂשֹנְֵאיֶהם

מד : מג ְּפָעִמים ַרּבֹות יִַּציֵלם ְוֵהָּמה יְַמרּו ַבֲעָצָתם ַוּיָמֹּכּו ַּבֲעֹונָם
מה ַוּיִזְּכֹר ָלֶהם ְּבִריתֹו ַוּיִּנֵָחם : ר ָלֶהם ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִרּנָָתםַוּיְַרא ַּבּצַ 

מז : מו ַוּיִֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים ִלְפנֵי ָּכל ׁשֹוֵביֶהם: ֲחָסָדיו)  חסדו(ְּכרֹב 
ֵהינּו ְוַקְּבֵצנּו ִמן ַהּגֹויִם ְלהֹדֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁש  הֹוִׁשיֵענּו יְהָוה ֱא

ֵהי יְִׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד : ַח ִּבְתִהָּלֶתְלִהְׁשַּתּבֵ  מח ָּברּו יְהָוה ֱא
  :ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן ַהְללּויָּה
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ב יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי : א הֹדּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו קז פרק
ְּבָצם ִמִּמזְָרח ּוִמַּמֲעָרב ג ּוֵמֲאָרצֹות קִ : יְהָוה ֲאֶׁשר ְּגָאָלם ִמּיַד ָצר

א ָמָצאּו: ִמָּצפֹון ּוִמּיָם ה : ד ָּתעּו ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶר ִעיר מֹוָׁשב 
ו ַוּיְִצֲעקּו ֶאל יְהָוה ַּבַּצר : ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים נְַפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף

ם ְּבֶדֶר יְָׁשָרה ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר ז ַוּיְַדִריכֵ : ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם יִַּציֵלם
ט ִּכי ִהְׂשִּביַע : ח יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו ְונְִפְלאֹוָתיו ִלְבנֵי ָאָדם: מֹוָׁשב

י יְֹׁשֵבי חֶֹׁש ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי : נֶֶפׁש ׁשֵֹקָקה ְונֶֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב
יב ַוּיְַכנַע : ֲעַצת ֶעְליֹון נָָאצּויא ִּכי ִהְמרּו ִאְמֵרי ֵאל וַ : ֳענִי ּוַבְרזֶל

יג ַוּיִזְֲעקּו ֶאל יְהָוה ַּבַּצר ָלֶהם : ֶּבָעָמל ִלָּבם ָּכְׁשלּו ְוֵאין עֹזֵר
יד יֹוִציֵאם ֵמחֶֹׁש ְוַצְלָמֶות ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם : ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם

טז ִּכי ִׁשַּבר : נֵי ָאָדםטו יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו ְונְִפְלאֹוָתיו ִלבְ : יְנֵַּתק
יז ֱאִוִלים ִמֶּדֶר ִּפְׁשָעם : ַּדְלתֹות נְחֶֹׁשת ּוְבִריֵחי ַבְרזֶל ִּגֵּדעַ 

: יח ָּכל אֶֹכל ְּתַתֵעב נְַפָׁשם ַוּיִַּגיעּו ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות: ּוֵמֲעֹונֵֹתיֶהם יְִתַעּנּו
כ יְִׁשַלח ְּדָברֹו : ֶהם יֹוִׁשיֵעםיט ַוּיִזְֲעקּו ֶאל יְהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתי

כא יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו ְונְִפְלאֹוָתיו ִלְבנֵי : ְויְִרָּפֵאם ִויַמֵּלט ִמְּׁשִחיתֹוָתם
כג יֹוְרֵדי ַהּיָם : כב ְויִזְְּבחּו זְִבֵחי תֹוָדה ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו ְּבִרּנָה: ָאָדם

כד ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי יְהָוה : ִּביםָּבֳאנִּיֹות עֵֹׂשי ְמָלאָכה ְּבַמיִם רַ 
: כה ַוּיֹאֶמר ַוּיֲַעֵמד רּוַח ְסָעָרה ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו: ְונְִפְלאֹוָתיו ִּבְמצּוָלה

כז יָחֹוּגּו : כו יֲַעלּו ָׁשַמיִם יְֵרדּו ְתהֹומֹות נְַפָׁשם ְּבָרָעה ִתְתמֹוגָג
כח ַוּיְִצֲעקּו ֶאל יְהָוה ַּבַּצר ָלֶהם : ָּלעְויָנּועּו ַּכִּׁשּכֹור ְוָכל ָחְכָמָתם ִּתְתּבַ 

ל : כט יֵָקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוּיֱֶחׁשּו ַּגֵּליֶהם: ּוִמְּמצּוקֵֹתיֶהם יֹוִציֵאם
לא יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו : ַוּיְִׂשְמחּו ִכי יְִׁשּתֹקּו ַוּיַנְֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶחְפָצם

ירְֹממּוהּו ִּבְקַהל ָעם ּוְבמֹוַׁשב זְֵקנִים לב וִ : ְונְִפְלאֹוָתיו ִלְבנֵי ָאָדם
לד ֶאֶרץ : לג יֵָׂשם נְָהרֹות ְלִמְדָּבר ּומָֹצֵאי ַמיִם ְלִצָּמאֹון: יְַהְללּוהּו

לה יֵָׂשם ִמְדָּבר ַלֲאגַם ַמיִם ְוֶאֶרץ ִצּיָה : ְּפִרי ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת יְֹׁשֵבי ָבּה
לז ַוּיִזְְרעּו : ִבים ַויְכֹונְנּו ִעיר מֹוָׁשבלו ַוּיֹוֶׁשב ָׁשם ְרעֵ : ְלמָֹצֵאי ָמיִם

לח ַויְָבֲרֵכם ַוּיְִרּבּו ְמאֹד : ָׂשדֹות ַוּיְִּטעּו ְכָרִמים ַוּיֲַעׂשּו ְּפִרי ְתבּוָאה
א יְַמִעיט מ ׁשֵֹפ : לט ַוּיְִמֲעטּו ַוּיָׁשֹחּו ֵמעֶֹצר ָרָעה ְויָגֹון: ּוְבֶהְמָּתם 

א ָדֶרּבּוז ַעל נְִדיִבים ַוּיְַתעֵ  מא ַויְַׂשֵּגב ֶאְביֹון ֵמעֹונִי : ם ְּבתֹהּו 
מב יְִראּו יְָׁשִרים ְויְִׂשָמחּו ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה : ַוּיֶָׂשם ַּכּצֹאן ִמְׁשָּפחֹות

  :מג ִמי ָחָכם ְויְִׁשָמר ֵאֶּלה ְויְִתּבֹונְנּו ַחְסֵדי יְהָוה: ִּפיהָ 
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ִהים ָאִׁשיָרה ַוֲאזְַּמָרה ב נָכ: א ִׁשיר ִמזְמֹור ְלָדִוד קח פרק ֹון ִלִּבי ֱא
ד אֹוְד ָבַעִּמים יְהָוה : ג עּוָרה ַהּנֵֶבל ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ָּׁשַחר: ַאף ְּכבֹוִדי

ה ִּכי ָגדֹול ֵמַעל ָׁשַמיִם ַחְסֶּד ְוַעד ְׁשָחִקים : ַוֲאזֶַּמְר ַּבל ֻאִּמים
ִהים : ֲאִמֶּת ז ְלַמַען : ְוַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדו רּוָמה ַעל ָׁשַמיִם ֱא

ִהים ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשֹו : יֵָחְלצּון יְִדיֶדי הֹוִׁשיָעה יְִמינְ ַוֲענֵנִי ח ֱא
זָה ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד ט ִלי גְִלָעד ִלי ְמנֶַּׁשה : ֶאְע

מֹוָאב ִסיר ַרְחִצי ַעל ֱאדֹום  י: ְוֶאְפַריִם ָמעֹוז רֹאִׁשי יְהּוָדה ְמחְֹקִקי
יא ִמי יִֹבֵלנִי ִעיר ִמְבָצר ִמי נַָחנִי : ַאְׁשִלי נֲַעִלי ֲעֵלי ְפֶלֶׁשת ֶאְתרֹוָעע

ִהים ְּבִצְבאֵֹתינּו: ַעד ֱאדֹום א ֵתֵצא ֱא ִהים זְנְַחָּתנּו ְו א ֱא יג : יב ֲה
ִהים נֲַעֶׂשה ָחיִל : םָהָבה ָּלנּו ֶעזְָרת ִמָּצר ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת ָאדָ  יד ֵּבא

  :ְוהּוא יָבּוס ָצֵרינּו
  

ֵהי ְתִהָּלִתי ַאל ֶּתֱחַרׁש קט פרק ב ִּכי ִפי : א ַלְמנֵַּצַח ְלָדִוד ִמזְמֹור ֱא
ג ְוִדְבֵרי ִׂשנְָאה : ָרָׁשע ּוִפי ִמְרָמה ָעַלי ָּפָתחּו ִּדְּברּו ִאִּתי ְלׁשֹון ָׁשֶקר

ה : ד ַּתַחת ַאֲהָבִתי יְִׂשְטנּונִי ַוֲאנִי ְתִפָּלה: י ִחּנָםְסָבבּונִי ַוּיִָּלֲחמּונִ 
ו ַהְפֵקד ָעָליו : ַוּיִָׂשימּו ָעַלי ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְוִׂשנְָאה ַּתַחת ַאֲהָבִתי

ז ְּבִהָּׁשְפטֹו יֵֵצא ָרָׁשע ּוְתִפָּלתֹו ִּתְהיֶה : ָרָׁשע ְוָׂשָטן יֲַעמֹד ַעל יְִמינֹו
ט יְִהיּו ָבנָיו יְתֹוִמים : ּו יָָמיו ְמַעִּטים ְּפֻקָּדתֹו יִַּקח ַאֵחרח יְִהי: ַלֲחָטָאה

יא : י ְונֹוַע יָנּועּו ָבנָיו ְוִׁשֵאלּו ְוָדְרׁשּו ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם: ְוִאְׁשּתֹו ַאְלָמנָה
יב ַאל יְִהי לֹו מֵֹׁש : יְנֵַּקׁש נֹוֶׁשה ְלָכל ֲאֶׁשר לֹו ְויָבֹּזּו זִָרים יְגִיעֹו

יג יְִהי ַאֲחִריתֹו ְלַהְכִרית ְּבדֹור ַאֵחר : ד ְוַאל יְִהי חֹונֵן ִליתֹוָמיוָחסֶ 
טו : יד יִּזֵָכר ֲעֹון ֲאבָֹתיו ֶאל יְהָוה ְוַחַּטאת ִאּמֹו ַאל ִּתָּמח: יִַּמח ְׁשָמם

א זַָכר : יְִהיּו נֶגֶד יְהָוה ָּתִמיד ְויְַכֵרת ֵמֶאֶרץ זְִכָרם טז יַַען ֲאֶׁשר 
יז ַוּיֱֶאַהב : ֶסד ַוּיְִרּדֹף ִאיׁש ָענִי ְוֶאְביֹון ְונְִכֵאה ֵלָבב ְלמֹוֵתתֲעׂשֹות חָ 

א ָחֵפץ ִּבְבָרָכה ַוִּתְרַחק ִמֶּמּנּו יח ַוּיְִלַּבׁש ְקָלָלה : ְקָלָלה ַוְּתבֹוֵאהּו ְו
גֶד יט ְּתִהי לֹו ְּכבֶ : ְּכַמּדֹו ַוָּתבֹא ַכַּמיִם ְּבִקְרּבֹו ְוַכֶּׁשֶמן ְּבַעְצמֹוָתיו

כ זֹאת ְּפֻעַּלת ׂשְֹטנַי ֵמֵאת יְהָוה : יְַעֶטה ּוְלֵמזַח ָּתִמיד יְַחְּגֶרהָ 
ִהים ֲאדֹנָי ֲעֵׂשה ִאִּתי )  יְהִוה(כא ְוַאָּתה : ְוַהּדְֹבִרים ָרע ַעל נְַפִׁשי ֱא

י כב ִּכי ָענִי ְוֶאְביֹון ָאנִֹכי ְוִלּבִ : ְלַמַען ְׁשֶמ ִּכי טֹוב ַחְסְּד ַהִּציֵלנִי
כד ִּבְרַּכי : כג ְּכֵצל ִּכנְטֹותֹו נֱֶהָלְכִּתי נִנְַעְרִּתי ָּכַאְרֶּבה: ָחַלל ְּבִקְרִּבי

כה ַוֲאנִי ָהיִיִתי ֶחְרָּפה ָלֶהם יְִראּונִי : ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן
ָהי הֹוִׁשיֵענִי ְכַחסְ : יְנִיעּון רֹאָׁשם כז ְויְֵדעּו ִּכי : ֶּדכו ָעזְֵרנִי יְהָוה ֱא

כח יְַקְללּו ֵהָּמה ְוַאָּתה ְתָבֵר ָקמּו : יְָד ּזֹאת ַאָּתה יְהָוה ֲעִׂשיָתּה
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כט יְִלְּבׁשּו ׂשֹוְטנַי ְּכִלָּמה ְויֲַעטּו ַכְמִעיל : ַוּיֵבֹׁשּו ְוַעְבְּד יְִׂשָמח
לא ִּכי יֲַעמֹד : ַהְלֶלּנּול אֹוֶדה יְהָוה ְמאֹד ְּבִפי ּוְבתֹו ַרִּבים אֲ : ָּבְׁשָּתם

  :ִליִמין ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיַע ִמּׁשְֹפֵטי נְַפׁשֹו
  

א ְלָדִוד ִמזְמֹור נְֻאם יְהָוה ַלאדֹנִי ֵׁשב ִליִמינִי ַעד ָאִׁשית  קי פרק
ב ַמֵּטה ֻעּזְ יְִׁשַלח יְהָוה ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב : אֹיְֶבי ֲהדֹם ְלַרגְֶלי

ַעְּמ נְָדבֹת ְּביֹום ֵחיֶל ְּבַהְדֵרי קֶֹדׁש ֵמֶרֶחם ִמְׁשָחר ְל ַטל  ג: אֹיְֶבי
א יִּנֵָחם ַאָּתה כֵֹהן ְלעֹוָלם ַעל ִּדְבָרִתי : יְַלֻדֶתי ד נְִׁשַּבע יְהָוה ְו

ו יִָדין ַּבּגֹויִם : ה ֲאדֹנָי ַעל יְִמינְ ָמַחץ ְּביֹום ַאּפֹו ְמָלִכים: ַמְלִּכי ֶצֶדק
ז ִמּנַַחל ַּבֶּדֶר יְִׁשֶּתה ַעל ֵּכן : א גְִוּיֹות ָמַחץ רֹאׁש ַעל ֶאֶרץ ַרָּבהָמלֵ 

  :יִָרים רֹאׁש
  

ב : א ַהְללּויָּה אֹוֶדה יְהָוה ְּבָכל ֵלָבב ְּבסֹוד יְָׁשִרים ְוֵעָדה קיא פרק
ג הֹוד ְוָהָדר ָּפֳעלֹו : ְּגדִֹלים ַמֲעֵׂשי יְהָוה ְּדרּוִׁשים ְלָכל ֶחְפֵציֶהם

ה : ד זֵֶכר ָעָׂשה ְלנְִפְלאָֹתיו ַחּנּון ְוַרחּום יְהָוה: ְוִצְדָקתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד
ו ּכַֹח ַמֲעָׂשיו ִהִּגיד ְלַעּמֹו : ֶטֶרף נַָתן ִליֵרָאיו יִזְּכֹר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו

ז ַמֲעֵׂשי יָָדיו ֱאֶמת ּוִמְׁשָּפט נֱֶאָמנִים ָּכל : ָלֵתת ָלֶהם נֲַחַלת ּגֹויִם
ט ְּפדּות ָׁשַלח : ח ְסמּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם ֲעׂשּויִם ֶּבֱאֶמת ְויָָׁשר: ּוָדיוִּפּק

י ֵראִׁשית ָחְכָמה יְִרַאת : ְלַעּמֹו ִצָּוה ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו
  :יְהָוה ֵׂשֶכל טֹוב ְלָכל עֵֹׂשיֶהם ְּתִהָּלתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד

  
: ֵרי ִאיׁש יֵָרא ֶאת יְהָוה ְּבִמְצֹוָתיו ָחֵפץ ְמאֹדא ַהְללּויָּה ַאׁשְ  קיב פרק

ג הֹון ָועֶֹׁשר ְּבֵביתֹו : ב ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ יְִהיֶה זְַרעֹו ּדֹור יְָׁשִרים יְבָֹר
ד זַָרח ַּבחֶֹׁש אֹור ַליְָׁשִרים ַחּנּון ְוַרחּום : ְוִצְדָקתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד

ו ִּכי ְלעֹוָלם : ַמְלֶוה יְַכְלֵּכל ְּדָבָריו ְּבִמְׁשָּפטה טֹוב ִאיׁש חֹונֵן ּו: ְוַצִּדיק
א יִיָרא נָכֹון : א יִּמֹוט ְלזֵֶכר עֹוָלם יְִהיֶה ַצִּדיק ז ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה 

א יִיָרא ַעד ֲאֶׁשר יְִרֶאה ְבָצָריו: ִלּבֹו ָּבֻטַח ַּביהָוה ט : ח ָסמּו ִלּבֹו 
י ָרָׁשע : ְדָקתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד ַקְרנֹו ָּתרּום ְּבָכבֹודִּפּזַר נַָתן ָלֶאְביֹונִים צִ 

  :יְִרֶאה ְוָכָעס ִׁשּנָיו יֲַחרֹק ְונָָמס ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ּתֹאֵבד
  

ב יְִהי : א ַהְללּויָּה ַהְללּו ַעְבֵדי יְהָוה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם יְהָוה קיג פרק
זְַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ג ִמּמִ : ֵׁשם יְהָוה ְמבָֹר ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

ה ִמי : ד ָרם ַעל ָּכל ּגֹויִם יְהָוה ַעל ַהָּׁשַמיִם ְּכבֹודֹו: ְמֻהָּלל ֵׁשם יְהָוה
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ֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת ו ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּׁשַמיִם : ַּכיהָוה ֱא
ח ְלהֹוִׁשיִבי ִעם : יֹוןז ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשּפֹת יִָרים ֶאבְ : ּוָבָאֶרץ

ט מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּביִת ֵאם ַהָּבנִים ְׂשֵמָחה : נְִדיִבים ִעם נְִדיֵבי ַעּמֹו
  :ַהְללּויָּה

  
ֵעז קיד פרק ב ָהיְָתה : א ְּבֵצאת יְִׂשָרֵאל ִמִּמְצָריִם ֵּבית יֲַעקֹב ֵמַעם 

ם ָרָאה ַוּיָנֹס ַהּיְַרֵּדן יִּסֹב ג ַהּיָ : יְהּוָדה ְלָקְדׁשֹו יְִׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו
ה ַמה ְּל ַהּיָם : ד ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבנֵי צֹאן: ְלָאחֹור

ו ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבנֵי : ִּכי ָתנּוס ַהּיְַרֵּדן ִּתּסֹב ְלָאחֹור
ח ַההְֹפִכי ַהּצּור : ְפנֵי ֱאלֹוַּה יֲַעקֹבז ִמִּלְפנֵי ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמּלִ : צֹאן

  :ֲאגַם ָמיִם ַחָּלִמיׁש ְלַמְעיְנֹו ָמיִם
  

א ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמ ֵּתן ָּכבֹוד ַעל ַחְסְּד ַעל  קטו פרק א ָלנּו יְהָוה  א 
ֵהיֶהם: ֲאִמֶּת ֵהינּו ַבָּׁשָמיִ : ב ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹויִם ַאּיֵה נָא ֱא ם ג ֵוא

ה ֶּפה : ד ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוזָָהב ַמֲעֵׂשה יְֵדי ָאָדם: ּכֹל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה
א יְִראּו א יְַדֵּברּו ֵעינַיִם ָלֶהם ְו א יְִׁשָמעּו : ָלֶהם ְו ו ָאזְנַיִם ָלֶהם ְו

א יְִריחּון א יְַהֵּלכּו: ַאף ָלֶהם ְו א יְִמיׁשּון ַרגְֵליֶהם ְו א  ז יְֵדיֶהם ְו
ט : ח ְּכמֹוֶהם יְִהיּו עֵֹׂשיֶהם ּכֹל ֲאֶׁשר ּבֵֹטַח ָּבֶהם: יְֶהּגּו ִּבגְרֹונָם

י ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו ַביהָוה : יְִׂשָרֵאל ְּבַטח ַּביהָוה ֶעזְָרם ּוָמגִּנָם הּוא
: יא יְִרֵאי יְהָוה ִּבְטחּו ַביהָוה ֶעזְָרם ּוָמגִּנָם הּוא: ֶעזְָרם ּוָמגִּנָם הּוא

: יב יְהָוה זְָכָרנּו יְָבֵר יְָבֵר ֶאת ֵּבית יְִׂשָרֵאל יְָבֵר ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן
יד יֵֹסף יְהָוה ֲעֵליֶכם : יג יְָבֵר יְִרֵאי יְהָוה ַהְּקַטּנִים ִעם ַהְּגדִֹלים

טז : טו ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליהָוה עֵֹׂשה ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ: ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבנֵיֶכם
א ַהֵּמִתים יְַהְללּו : ָּׁשַמיִם ָׁשַמיִם ַליהָוה ְוָהָאֶרץ נַָתן ִלְבנֵי ָאָדםהַ  יז 

א ָּכל יְֹרֵדי דּוָמה יח ַוֲאנְַחנּו נְָבֵר יָּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם : יָּה ְו
  :ַהְללּויָּה

  
ָּטה ב ִּכי הִ : א ָאַהְבִּתי ִּכי יְִׁשַמע יְהָוה ֶאת קֹוִלי ַּתֲחנּונָי קטז פרק

ג ֲאָפפּונִי ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּונִי : ָאזְנֹו ִלי ּוְביַָמי ֶאְקָרא
ה : ד ּוְבֵׁשם יְהָוה ֶאְקָרא ָאּנָה יְהָוה ַמְּלָטה נְַפִׁשי: ָצָרה ְויָגֹון ֶאְמָצא

ֵהינּו ְמַרֵחם ֹוִתי ְוִלי ו ׁשֵֹמר ְּפָתאיִם יְהָֹוה ַּדּל: ַחּנּון יְהָֹוה ְוַצִּדיק ֵוא
ח ִּכי ִחַּלְצָּת : ז ׁשּוִבי נְַפִׁשי ִלְמנּוָחיְִכי ִּכי יְהָוה ָּגַמל ָעָליְִכי: יְהֹוִׁשיעַ 

ט ֶאְתַהֵּל ִלְפנֵי : נְַפִׁשי ִמָּמֶות ֶאת ֵעינִי ִמן ִּדְמָעה ֶאת ַרגְִלי ִמֶּדִחי



70  
 

יא ֲאנִי : י ָענִיִתי ְמאֹדי ֶהֱאַמנְִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר ֲאנִ : יְהָוה ְּבַאְרצֹות ַהַחּיִים
יב ָמה ָאִׁשיב ַליהָוה ָּכל ַּתגְמּולֹוִהי : ָאַמְרִּתי ְבָחְפזִי ָּכל ָהָאָדם ּכֹזֵב

יד נְָדַרי ַליהָוה : יג ּכֹוס יְׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם יְהָוה ֶאְקָרא: ָעָלי
טז : ָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיוטו יָָקר ְּבֵעינֵי יְהָוה הַ : ֲאַׁשֵּלם נֶגְָדה ּנָא ְלָכל ַעּמֹו

יז ְל : ָאּנָה יְהָוה ִּכי ֲאנִי ַעְבֶּד ֲאנִי ַעְבְּד ֶּבן ֲאָמֶת ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי
יח נְָדַרי ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם נֶגְָדה : ֶאזְַּבח זֶַבח ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם יְהָוה ֶאְקָרא

  :תֹוֵכִכי יְרּוָׁשָלִם ַהְללּויָּהיט ְּבַחְצרֹות ֵּבית יְהָוה ּבְ : ּנָא ְלָכל ַעּמֹו
  

ב ִּכי גַָבר : פרק קיז א ַהְללּו ֶאת יְהָוה ָּכל ּגֹויִם ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים
  :ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת יְהָוה ְלעֹוָלם ַהְללּויָּה

  
ב יֹאַמר נָא : א הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו פרק קיח

: ג יֹאְמרּו נָא ֵבית ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֵאל ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹויְִׂשרָ 
ה ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ּיָּה : ד יֹאְמרּו נָא יְִרֵאי יְהָוה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

א ִאיָרא ַמה ּיֲַעֶׂשה ִלי ָאָדם: ָענָנִי ַבֶּמְרָחב יָּה ז יְהָוה ִלי : ו יְהָוה ִלי 
 ֹ ט : ח טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהָוה ִמְּבטַֹח ָּבָאָדם: זְָרי ַוֲאנִי ֶאְרֶאה ְבׂשֹנְָאיְּבע

י ָּכל ּגֹויִם ְסָבבּונִי ְּבֵׁשם יְהָוה : טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהָוה ִמְּבטַֹח ִּבנְִדיִבים
יב ַסּבּונִי : יא ַסּבּונִי גַם ְסָבבּונִי ְּבֵׁשם יְהָוה ִּכי ֲאִמיַלם: ִּכי ֲאִמיַלם

יג ַּדחֹה ְדִחיַתנִי : ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם יְהָוה ִּכי ֲאִמיַלם
טו קֹול ִרּנָה : יד ָעּזִי ְוזְִמָרת יָּה ַויְִהי ִלי ִליׁשּוָעה: ִלנְּפֹל ַויהָוה ֲעזָָרנִי

ה רֹוֵמָמה טז יְִמין יְהוָ : ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים יְִמין יְהָוה עָֹׂשה ָחיִל
א ָאמּות ִּכי ֶאְחיֶה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי יָּה: יְִמין יְהָוה עָֹׂשה ָחיִל יח : יז 

א נְָתנָנִי יט ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם : יַּסֹר יְִּסַרּנִי ּיָּה ְוַלָּמֶות 
 ִּכי ֲענִיָתנִי כא אֹודְ : כ זֶה ַהַּׁשַער ַליהָוה ַצִּדיִקים יָבֹאּו בֹו: אֹוֶדה יָּה

כג : כב ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹונִים ָהיְָתה ְלרֹאׁש ִּפּנָה: ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה
כד זֶה ַהּיֹום ָעָׂשה יְהָוה : ֵמֵאת יְהָוה ָהיְָתה ּזֹאת ִהיא נְִפָלאת ְּבֵעינֵינּו

ה ַהְצִליָחה כה ָאּנָא יְהָוה הֹוִׁשיָעה ּנָא ָאּנָא יְהוָ : נָגִיָלה ְונְִׂשְמָחה בֹו
כז ֵאל יְהָוה : כו ָּברּו ַהָּבא ְּבֵׁשם יְהָוה ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית יְהָוה: ּנָא

כח ֵאִלי ַאָּתה : ַוּיֶָאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות ַהִּמזְֵּבחַ 
ַהי ֲארֹוְמֶמּךָ    :ְסּדֹוכט הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם חַ : ְואֹוֶדָּך ֱא

  
ב ַאְׁשֵרי : א ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶר ַההְֹלִכים ְּבתֹוַרת יְהָוה קיט פרק

א ָפֲעלּו ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו : נְֹצֵרי ֵעדָֹתיו ְּבָכל ֵלב יְִדְרׁשּוהּו ג ַאף 
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ה ַאֲחַלי יִּכֹנּו ְדָרָכי : ד ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדי ִלְׁשמֹר ְמאֹד: ָהָלכּו
א ֵאבֹוׁש ְּבַהִּביִטי ֶאל ָּכל ִמְצֹוֶתי: ֻחֶּקיִלְׁשמֹר  ז אֹוְד : ו ָאז 

ח ֶאת ֻחֶּקי ֶאְׁשמֹר ַאל ַּתַעזְֵבנִי : ְּביֶֹׁשר ֵלָבב ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק
י ְּבָכל ִלִּבי : ט ַּבֶּמה יְזֶַּכה ּנַַער ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמֹר ִּכְדָבֶר :ַעד ְמאֹד

א : ִּתי ַאל ַּתְׁשֵּגנִי ִמִּמְצֹוֶתיְדַרׁשְ  יא ְּבִלִּבי ָצַפנְִּתי ִאְמָרֶת ְלַמַען 
יג ִּבְׂשָפַתי ִסַּפְרִּתי ּכֹל : יב ָּברּו ַאָּתה יְהָוה ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקי: ֶאֱחָטא ָל

ְּבִפֻּקֶדי  טו: יד ְּבֶדֶר ֵעְדֹוֶתי ַׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל הֹון: ִמְׁשְּפֵטי ִפי
א ֶאְׁשַּכח : ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה אְֹרחֶֹתי טז ְּבֻחּקֶֹתי ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 

יח ַּגל ֵעינַי : יז ְּגמֹל ַעל ַעְבְּד ֶאְחיֶה ְוֶאְׁשְמָרה ְדָבֶר :ְּדָבֶר
ּנִי יט ֵּגר ָאנִֹכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר ִמּמֶ : ְוַאִּביָטה נְִפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת

כא ָּגַעְרָּת : כ ָּגְרָסה נְַפִׁשי ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטי ְבָכל ֵעת: ִמְצֹוֶתי
כב ַּגל ֵמָעַלי ֶחְרָּפה ָובּוז ִּכי : זִֵדים ֲארּוִרים ַהּׁשֹגִים ִמִּמְצֹוֶתי

: ֻחֶּקיכג ַּגם יְָׁשבּו ָׂשִרים ִּבי נְִדָּברּו ַעְבְּד יִָׂשיַח ּבְ : ֵעדֶֹתי נָָצְרִּתי
כה ָּדְבָקה ֶלָעָפר נְַפִׁשי ַחּיֵנִי  :כד ַּגם ֵעדֶֹתי ַׁשֲעֻׁשָעי ַאנְֵׁשי ֲעָצִתי

כז ֶּדֶר ִּפּקּוֶדי : כו ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי ַוַּתֲענֵנִי ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקי: ִּכְדָבֶר
ִמּתּוגָה ַקּיְֵמנִי כח ָּדְלָפה נְַפִׁשי : ֲהִבינֵנִי ְוָאִׂשיָחה ְּבנְִפְלאֹוֶתי

ל ֶּדֶר ֱאמּונָה : כט ֶּדֶר ֶׁשֶקר ָהֵסר ִמֶּמּנִי ְותֹוָרְת ָחּנֵנִי: ִּכְדָבֶר
: לא ָּדַבְקִּתי ְבֵעְדֹוֶתי יְהָוה ַאל ְּתִביֵׁשנִי: ָבָחְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ִׁשִּויִתי

ֹוֵרנִי יְהָוה ֶּדֶר ֻחֶּקי לג ה :לב ֶּדֶר ִמְצֹוֶתי ָארּוץ ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי
לה : לד ֲהִבינֵנִי ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶת ְוֶאְׁשְמֶרּנָה ְבָכל ֵלב: ְוֶאְּצֶרּנָה ֵעֶקב

לו ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדֹוֶתי ְוַאל : ַהְדִריֵכנִי ִּבנְִתיב ִמְצֹוֶתי ִּכי בֹו ָחָפְצִּתי
לח ָהֵקם : ִּבְדָרֶכ ַחּיֵנִילז ַהֲעֵבר ֵעינַי ֵמְראֹות ָׁשְוא : ֶאל ָּבַצע

לט ַהֲעֵבר ֶחְרָּפִתי ֲאֶׁשר יָגְֹרִּתי ִּכי : ְלַעְבְּד ִאְמָרֶת ֲאֶׁשר ְליְִרָאֶת
מא ִויבֹֻאנִי  :מ ִהּנֵה ָּתַאְבִּתי ְלִפֻּקֶדי ְּבִצְדָקְת ַחּיֵנִי: ִמְׁשָּפֶטי טֹוִבים

מב ְוֶאֱענֶה חְֹרִפי ָדָבר ִּכי ָבַטְחִּתי : ֲחָסֶד יְהָוה ְּתׁשּוָעְת ְּכִאְמָרתֶ 
: מג ְוַאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד ִּכי ְלִמְׁשָּפֶט יִָחְלִּתי: ִּבְדָבֶר

מה ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְרָחָבה ִּכי : מד ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְת ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד
א ֵאבֹוׁשמו ַוֲאַדּבְ : ִפֻּקֶדי ָדָרְׁשִּתי מז : ָרה ְבֵעדֶֹתי נֶגֶד ְמָלִכים ְו

מח ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל ִמְצֹוֶתי : ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע ְּבִמְצֹוֶתי ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי
מט זְכֹר ָּדָבר ְלַעְבֶּד ַעל ֲאֶׁשר  :ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה ְבֻחֶּקי

ִ : יִַחְלָּתנִי נא זִֵדים ֱהִליֻצנִי : י ִּכי ִאְמָרְת ִחּיְָתנִינ זֹאת נֶָחָמִתי ְבָענְי
א נִָטיִתי נב זַָכְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ֵמעֹוָלם יְהָוה : ַעד ְמאֹד ִמּתֹוָרְת 

נד זְִמרֹות ָהיּו : נג זְַלָעָפה ֲאָחזְַתנִי ֵמְרָׁשִעים עֹזְֵבי ּתֹוָרֶת: ָוֶאְתנֶָחם
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ַכְרִּתי ַבַּליְָלה ִׁשְמ יְהָוה ָוֶאְׁשְמָרה נה זָ : ִלי ֻחֶּקי ְּבֵבית ְמגּוָרי
נז ֶחְלִקי יְהָוה ָאַמְרִּתי  :נו זֹאת ָהיְָתה ִּלי ִּכי ִפֻּקֶדי נָָצְרִּתי: ּתֹוָרֶת

נט ִחַּׁשְבִּתי : נח ִחִּליִתי ָפנֶי ְבָכל ֵלב ָחּנֵנִי ְּכִאְמָרֶת: ִלְׁשמֹר ְּדָבֶרי
א ִהְתַמְהָמְהִּתי ִלְׁשמֹר : י ֶאל ֵעדֶֹתיְדָרָכי ָוָאִׁשיָבה ַרגְלַ  ס ַחְׁשִּתי ְו

א ָׁשָכְחִּתי: ִמְצֹוֶתי סב ֲחצֹות : סא ֶחְבֵלי ְרָׁשִעים ִעְּוֻדנִי ּתֹוָרְת 
סג ָחֵבר ָאנִי ְלָכל ֲאֶׁשר : ַליְָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָל ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק

סד ַחְסְּד יְהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקי : ּוֶדייְֵראּו ּוְלׁשְֹמֵרי ִּפּק
 סו טּוב ַטַעם ָוַדַעת: סה טֹוב ָעִׂשיָת ִעם ַעְבְּד יְהָוה ִּכְדָבֶר:ַלְּמֵדנִי

סז ֶטֶרם ֶאֱענֶה ֲאנִי ׁשֹגֵג ְוַעָּתה : ַלְּמֵדנִי ִּכי ְבִמְצֹוֶתי ֶהֱאָמנְִּתי
סט ָטְפלּו ָעַלי : ה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקיסח טֹוב ַאּתָ : ִאְמָרְת ָׁשָמְרִּתי

ע ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאנִי : ֶׁשֶקר זִֵדים ֲאנִי ְּבָכל ֵלב ֱאּצֹר ִּפּקּוֶדי
עב טֹוב : עא טֹוב ִלי ִכי ֻעּנֵיִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקי: ּתֹוָרְת ִׁשֲעָׁשְעִּתי

עג יֶָדי ָעׂשּונִי ַויְכֹונְנּונִי ֲהִבינֵנִי  :ָכֶסףִלי תֹוַרת ִּפי ֵמַאְלֵפי זָָהב וָ 
עה : יְִראּונִי ְויְִׂשָמחּו ִּכי ִלְדָבְר יִָחְלִּתי עד יְֵרֶאי: ְמָדה ִמְצֹוֶתיְוֶאלְ 

עו יְִהי נָא ַחְסְּד : יַָדְעִּתי יְהָוה ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי ֶוֱאמּונָה ִעּנִיָתנִי
עז יְבֹאּונִי ַרֲחֶמי ְוֶאְחיֶה ִּכי תֹוָרְת : ְמָרְת ְלַעְבֶּדְלנֲַחֵמנִי ְּכאִ 

עט : עח יֵבֹׁשּו זִֵדים ִּכי ֶׁשֶקר ִעְּותּונִי ֲאנִי ָאִׂשיַח ְּבִפּקּוֶדי: ַׁשֲעֻׁשָעי
פ יְִהי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי : ְויְֹדֵעי ֵעדֶֹתי)  וידעו(יָׁשּובּו ִלי יְֵרֶאי 

פב : פא ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְת נְַפִׁשי ִלְדָבְר יִָחְלִּתי :א ֵאבֹוׁש ְלַמַען
פג ִּכי ָהיִיִתי ְּכנֹאד ְּבִקיטֹור : ֵלאמֹר ָמַתי ְּתנֲַחֵמנִי ָּכלּו ֵעינַי ְלִאְמָרֶת
א ָׁשָכְחִּתי : פד ַּכָּמה יְֵמי ַעְבֶּד ָמַתי ַּתֲעֶׂשה ְברְֹדַפי ִמְׁשָּפט: ֻחֶּקי 

א ְכתֹוָרֶת פו ָּכל ִמְצֹוֶתי ֱאמּונָה : פה ָּכרּו ִלי זִֵדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
א ָעזְַבִּתי : ֶׁשֶקר ְרָדפּונִי ָעזְֵרנִי פז ִּכְמַעט ִּכּלּונִי ָבָאֶרץ ַוֲאנִי 

פט ְלעֹוָלם יְהָוה  :פח ְּכַחְסְּד ַחּיֵנִי ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדּות ִּפי: ִפֻּקוֶדי
צא : צ ְלדֹר ָודֹר ֱאמּונֶָת ּכֹונַנְָּת ֶאֶרץ ַוַּתֲעמֹד: ְר נִָּצב ַּבָּׁשָמיִםְּדבָ 

צב לּוֵלי תֹוָרְת ַׁשֲעֻׁשָעי ָאז : ְלִמְׁשָּפֶטי ָעְמדּו ַהּיֹום ִּכי ַהּכֹל ֲעָבֶדי
א ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדי ִּכי ָבם ִחּיִיָתנִ : ָאַבְדִּתי ְבָענְיִי צד ְל : יצג ְלעֹוָלם 

צה ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים ְלַאְּבֵדנִי : ֲאנִי הֹוִׁשיֵענִי ִּכי ִפּקּוֶדי ָדָרְׁשִּתי
צז  :צו ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְת ְמאֹד: ֵעדֶֹתי ֶאְתּבֹונָן

נִי צח ֵמאֹיְַבי ְּתַחְּכמֵ : ָמה ָאַהְבִּתי תֹוָרֶת ָּכל ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי
צט ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ֵעְדֹוֶתי : ִמְצֹוֶת ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי

י קא ִמָּכל אַֹרח ָרע : ק ִמּזְֵקנִים ֶאְתּבֹונָן ִּכי ִפּקּוֶדי נָָצְרִּתי: ִׂשיָחה ֿלִ
א ָסרְ : ָּכִלאִתי ַרגְָלי ְלַמַען ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶר ִּתי ִּכי ַאָּתה קב ִמִּמְׁשָּפֶטי 
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קד ִמִּפּקּוֶדי : קג ַמה ּנְִמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶת ִמְּדַבׁש ְלִפי: הֹוֵרָתנִי
קה נֵר ְלַרגְִלי ְדָבֶר ְואֹור  :ֶאְתּבֹונָן ַעל ֵּכן ָׂשנֵאִתי ָּכל אַֹרח ָׁשֶקר

קז נֲַענֵיִתי : קו נְִׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקּיֵָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדקֶ : ִלנְִתיָבִתי
קח נְִדבֹות ִּפי ְרֵצה נָא יְהָוה ּוִמְׁשָּפֶטי : ַעד ְמאֹד יְהָוה ַחּיֵנִי ִכְדָבֶר

א ָׁשָכְחִּתי: ַלְּמֵדנִי קי נְָתנּו ְרָׁשִעים : קט נְַפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְת 
א ָתִעיִתי ֹוֶתי ְלעֹוָלם ִּכי ְׂשׂשֹון קיא נַָחְלִּתי ֵעדְ : ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדי 

קיג ֵסֲעִפים . ֲעׂשֹות ֻחֶּקי ְלעֹוָלם ֵעֶקבקיב נִָטיִתי ִלִּבי לַ : ִלִּבי ֵהָּמה
קטו : קיד ִסְתִרי ּוָמגִּנִי ָאָּתה ִלְדָבְר יִָחְלִּתי: ָׂשנֵאִתי ְותֹוָרְת ָאָהְבִּתי

הָ  קטז ָסְמֵכנִי ְכִאְמָרְת : יסּורּו ִמֶּמּנִי ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצֹות ֱא
קיז ְסָעֵדנִי ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקי : ְוֶאְחיֶה ְוַאל ְּתִביֵׁשנִי ִמִּׂשְבִרי

קיט ִסגִים : קיח ָסִליָת ָּכל ׁשֹוגִים ֵמֻחֶּקי ִּכי ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתם: ָתִמיד
קכ ָסַמר ִמַּפְחְּד ְבָׂשִרי : יִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֹתֶ 

: קכא ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתּנִיֵחנִי ְלעְֹׁשָקי :ּוִמִּמְׁשָּפֶטי יֵָראִתי
קכג ֵעינַי ָּכלּו ִליׁשּוָעֶת : קכב ֲערֹב ַעְבְּד ְלטֹוב ַאל יַַעְׁשֻקנִי זִֵדים

קכה :  ְכַחְסֶּד ְוֻחֶּקי ַלְּמֵדנִיקכד ֲעֵׂשה ִעם ַעְבּדְ : ּוְלִאְמַרת ִצְדֶק
קכו ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו : ַעְבְּד ָאנִי ֲהִבינֵנִי ְוֵאְדָעה ֵעדֶֹתי

קכח ַעל ֵּכן ָּכל : קכז ַעל ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצֹוֶתי ִמּזָָהב ּוִמָּפז: ּתֹוָרֶת
קכט ְּפָלאֹות ֵעְדֹוֶתי ַעל  :נֵאִתיִּפּקּוֵדי כֹל יִָּׁשְרִּתי ָּכל אַֹרח ֶׁשֶקר ׂשָ 

קלא ִּפי : קל ֵּפַתח ְּדָבֶרי יִָאיר ֵמִבין ְּפָתיִים: ֵּכן נְָצָרַתם נְַפִׁשי
קלב ְּפנֵה ֵאַלי ְוָחּנֵנִי ְּכִמְׁשָּפט : ָפַעְרִּתי ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצֹוֶתי יָָאְבִּתי

קלד : ִאְמָרֶת ְוַאל ַּתְׁשֶלט ִּבי ָכל ָאֶוןקלג ְּפָעַמי ָהֵכן ּבְ : ְלאֲֹהֵבי ְׁשֶמ
קלה ָּפנֶי ָהֵאר ְּבַעְבֶּד : ְּפֵדנִי ֵמעֶֹׁשק ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדי

א ָׁשְמרּו תֹוָרֶת: ְוַלְּמֵדנִי ֶאת ֻחֶּקי  :קלו ַּפְלגֵי ַמיִם יְָרדּו ֵעינָי ַעל 
קלח ִצִּויָת ֶצֶדק ֵעדֶֹתי : ְׁשָּפֶטיקלז ַצִּדיק ַאָּתה יְהָוה ְויָָׁשר מִ 

קמ : קלט ִצְּמַתְתנִי ִקנְָאִתי ִּכי ָׁשְכחּו ְדָבֶרי ָצָרי: ֶוֱאמּונָה ְמאֹד
קמא ָצִעיר ָאנִֹכי ְונְִבזֶה ִּפֻּקֶדי : ְצרּוָפה ִאְמָרְת ְמאֹד ְוַעְבְּד ֲאֵהָבּה

קמג ַצר : ם ְותֹוָרְת ֱאֶמתקמב ִצְדָקְת ֶצֶדק ְלעֹולָ : א ָׁשָכְחִּתי
קמד ֶצֶדק ֵעְדֹוֶתי ְלעֹוָלם ֲהִבינֵנִי : ּוָמצֹוק ְמָצאּונִי ִמְצֹוֶתי ַׁשֲעֻׁשָעי

קמו : קמה ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲענֵנִי יְהָוה ֻחֶּקי ֶאּצָֹרה :ְוֶאְחיֶה
ֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה ּנֶ קמז ִקַּדְמִּתי בַ : ְקָראִתי הֹוִׁשיֵענִי ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדֶֹתי

קמח ִקְּדמּו ֵעינַי ַאְׁשֻמרֹות ָלִׂשיַח : ִלְדָבְר יִָחְלִּתי )לדבריך(
קנ ָקְרבּו : קמט קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּד יְהָוה ְּכִמְׁשָּפֶט ַחּיֵנִי: ְּבִאְמָרֶת

ֹוֶתי קנא ָקרֹוב ַאָּתה יְהָוה ְוָכל ִמצְ : רְֹדֵפי זִָּמה ִמּתֹוָרְת ָרָחקּו
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קנג ְרֵאה ָענְיִי  :קנב ֶקֶדם יַָדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתי ִּכי ְלעֹוָלם יְַסְדָּתם: ֱאֶמת
א ָׁשָכְחִּתי קנד ִריָבה ִריִבי ּוגְָאֵלנִי ְלִאְמָרְת : ְוַחְּלֵצנִי ִּכי תֹוָרְת 

א ָדָרׁשּו: ַחּיֵנִי ֲחֶמי קנו רַ : קנה ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים יְׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקי 
א : ַרִּבים יְהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטי ַחּיֵנִי קנז ַרִּבים רְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹוֶתי 

א ָׁשָמרּו: נִָטיִתי : קנח ָרִאיִתי בֹגְִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאֶׁשר ִאְמָרְת 
ָבְר קס רֹאׁש ּדְ : קנט ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדי ָאָהְבִּתי יְהָוה ְּכַחְסְּד ַחּיֵנִי

קסא ָׂשִרים ְרָדפּונִי ִחּנָם  :ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט ִצְדֶק
קסב ָׂשׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶת ְּכמֹוֵצא : ּוִמְּדָבְר ָּפַחד ִלִּבי)  ומדבריך(

קסד ֶׁשַבע : קסג ֶׁשֶקר ָׂשנֵאִתי ַוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְת ָאָהְבִּתי: ָׁשָלל ָרב
קסה ָׁשלֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶת : ִּתי ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקַּבּיֹום ִהַּללְ 

: קסו ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְת יְהָוה ּוִמְצֹוֶתי ָעִׂשיִתי: ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול
קסח ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדי : קסז ָׁשְמָרה נְַפִׁשי ֵעדֶֹתי ָואֲֹהֵבם ְמאֹד

קסט ִּתְקַרב ִרּנִָתי ְלָפנֶי יְהָוה ִּכְדָבְר  :ָרַכי נֶגְֶּדְוֵעדֶֹתי ִּכי ָכל ּדְ 
קעא ַּתַּבְענָה : קע ָּתבֹוא ְּתִחּנִָתי ְלָפנֶי ְּכִאְמָרְת ַהִּציֵלנִי: ֲהִבינֵנִי

קעב ַּתַען ְלׁשֹונִי ִאְמָרֶת ִּכי ָכל : ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה ִּכי ְתַלְּמֵדנִי ֻחֶּקי
קעד : קעג ְּתִהי יְָד ְלָעזְֵרנִי ִּכי ִפּקּוֶדי ָבָחְרִּתי: ֶּצֶדק ִמְצֹוֶתי

קעה ְּתִחי נְַפִׁשי ּוְתַהְלֶלָּך : ָּתַאְבִּתי ִליׁשּוָעְת יְהָוה ְותֹוָרְת ַׁשֲעֻׁשָעי
א  קעו ָּתִעיִתי ְּכֶׂשה אֵֹבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּד ִּכי ִמְצֹוֶתי: ּוִמְׁשָּפֶט יֲַעזְֻרנִי

  :ָׁשָכְחִּתי
  

ב : א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֶאל יְהָוה ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוּיֲַענֵנִי קכ פרק
ג ַמה ּיִֵּתן ְל ּוַמה : יְהָוה ַהִּציָלה נְַפִׁשי ִמְּׂשַפת ֶׁשֶקר ִמָּלׁשֹון ְרִמּיָה

ה : ֵלי ְרָתִמיםד ִחֵּצי גִּבֹור ְׁשנּונִים ִעם ַּגחֲ : ּיִֹסיף ָל ָלׁשֹון ְרִמּיָה
ו ַרַּבת ָׁשְכנָה ָּלּה : אֹויָה ִלי ִּכי גְַרִּתי ֶמֶׁש ָׁשַכנְִּתי ִעם ָאֳהֵלי ֵקָדר

  :ז ֲאנִי ָׁשלֹום ְוִכי ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: נְַפִׁשי ִעם ׂשֹונֵא ָׁשלֹום
  

: ֶעזְִרי א ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעינַי ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאיִן יָבֹא קכא פרק
ג ַאל יִֵּתן ַלּמֹוט ַרגְֶל ַאל : ב ֶעזְִרי ֵמִעם יְהָוה עֵֹׂשה ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ

א יִיָׁשן ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאל: יָנּום ׁשְֹמֶר א יָנּום ְו ה יְהָוה : ד ִהּנֵה 
א יֶַּכָּכה ְויָרֵ : ׁשְֹמֶר יְהָוה ִצְּל ַעל יַד יְִמינֶ ַח ו יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש 

ח יְהָוה יְִׁשָמר : ז יְהָוה יְִׁשָמְר ִמָּכל ָרע יְִׁשמֹר ֶאת נְַפֶׁש: ַּבָּליְָלה
  :ֵצאְת ּובֹוֶא ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
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א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי ְּבאְֹמִרים ִלי ֵּבית יְהָוה  קכב פרק
ג יְרּוָׁשַלִם ַהְּבנּויָה : יִ יְרּוָׁשָלִםב עְֹמדֹות ָהיּו ַרגְֵלינּו ִּבְׁשָערַ : נֵֵל

ד ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי יָּה ֵעדּות : ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה יְַחָּדו
ה ִּכי ָׁשָּמה יְָׁשבּו ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט : ְליְִׂשָרֵאל ְלהֹדֹות ְלֵׁשם יְהָוה

ז יְִהי : יְרּוָׁשָלִם יְִׁשָליּו אֲֹהָביִ ו ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום: ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִויד
ח ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ּנָא : ָׁשלֹום ְּבֵחיֵל ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתיִ

ֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָל: ָׁשלֹום ָּב   :ט ְלַמַען ֵּבית יְהָוה ֱא
  

: ינַי ַהּיְֹׁשִבי ַּבָּׁשָמיִםא ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֵאֶלי נָָׂשאִתי ֶאת עֵ  קכג פרק
ב ִהּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים ֶאל יַד ֲאדֹונֵיֶהם ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּה 

ֵהינּו ַעד ֶׁשּיְָחּנֵנּו ג ָחּנֵנּו יְהָוה ָחּנֵנּו ִּכי ַרב : ֵּכן ֵעינֵינּו ֶאל יְהָוה ֱא
ֵׁשנּו ַהַּלַעג ַהַּׁשֲאנַּנִים ַהּבּוז ד ַרַּבת ָׂשְבָעה ָּלּה נַפְ : ָׂשַבְענּו בּוז

  :ִלגְֵאיֹונִים
  

א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד לּוֵלי יְהָוה ֶׁשָהיָה ָלנּו יֹאַמר נָא  קכד פרק
ג ֲאזַי ַחּיִים : ב לּוֵלי יְהָוה ֶׁשָהיָה ָלנּו ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם: יְִׂשָרֵאל

זַי ַהַּמיִם ְׁשָטפּונּו נְַחָלה ָעַבר ַעל ד אֲ : ְּבָלעּונּו ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו
א : ה ֲאזַי ָעַבר ַעל נְַפֵׁשנּו ַהַּמיִם ַהּזֵידֹונִים: נְַפֵׁשנּו ו ָּברּו יְהָוה ֶׁש

ז נְַפֵׁשנּו ְּכִצּפֹור נְִמְלָטה ִמַּפח יֹוְקִׁשים ַהַּפח : נְָתנָנּו ֶטֶרף ְלִׁשּנֵיֶהם
  :ח ֶעזְֵרנּו ְּבֵׁשם יְהָוה עֵֹׂשה ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ: נְִׁשָּבר ַוֲאנְַחנּו נְִמָלְטנּו

  
א יִּמֹוט  קכה פרק א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַהּבְֹטִחים ַּביהָוה ְּכַהר ִצּיֹון 

ב יְרּוָׁשַלִם ָהִרים ָסִביב ָלּה ַויהָוה ָסִביב ְלַעּמֹו ֵמַעָּתה : ְלעֹוָלם יֵֵׁשב
א יָנּוַח ֵׁשֶבט : ְוַעד עֹוָלם א ג ִּכי  ָהֶרַׁשע ַעל ּגֹוַרל ַהַּצִּדיִקים ְלַמַען 

ד ֵהיִטיָבה יְהָוה ַלּטֹוִבים : יְִׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה יְֵדיֶהם
ה ְוַהַּמִּטים ַעַקְלַקּלֹוָתם יֹוִליֵכם יְהָוה ֶאת ּפֲֹעֵלי : ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם

  :ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל יְִׂשָרֵאל
  

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב יְהָוה ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהיִינּו א  קכו פרק
ב ָאז יִָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹונֵנּו ִרּנָה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹויִם : ְּכחְֹלִמים

ג ִהגְִּדיל יְהָוה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהיִינּו : ִהגְִּדיל יְהָוה ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה
ה : ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבּנֶגֶב)  שבותנו(ה יְהָוה ֶאת ד ׁשּובָ : ְׂשֵמִחים
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ו ָהלֹו יֵֵל ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁש ַהּזַָרע : ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרּנָה יְִקצֹרּו
  :ּבֹא יָבֹוא ְבִרּנָה נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו

  
א יְִבנֶ  קכז פרק מֹה ִאם יְהָוה  ה ַביִת ָׁשְוא א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִלְׁש

א יְִׁשָמר ִעיר ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר ב ָׁשְוא : ָעְמלּו בֹונָיו ּבֹו ִאם יְהָוה 
ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי ֶׁשֶבת אְֹכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים ֵּכן יִֵּתן ִליִדידֹו 

ִּצים ְּביַד ִּגּבֹור ד ְּכחִ : ג ִהּנֵה נֲַחַלת יְהָוה ָּבנִים ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶטן: ֵׁשנָא
א : ֵּכן ְּבנֵי ַהּנְעּוִרים ה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִמֵּלא ֶאת ַאְׁשָּפתֹו ֵמֶהם 

  :יֵבֹׁשּו ִּכי יְַדְּברּו ֶאת אֹויְִבים ַּבָּׁשַער
ב : א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל יְֵרא יְהָוה ַההֵֹל ִּבְדָרָכיו קכח פרק

ג ֶאְׁשְּת ְּכגֶֶפן ּפִֹרּיָה ְּביְַרְּכֵתי : ִּכי תֹאֵכל ַאְׁשֶרי ְוטֹוב ָליְגִיַע ַּכֶּפי 
ד ִהּנֵה ִכי ֵכן יְבַֹר ָּגֶבר : ֵביֶת ָּבנֶי ִּכְׁשִתֵלי זֵיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחנֶ

י ה יְָבֶרְכ יְהָוה ִמִּצּיֹון ּוְרֵאה ְּבטּוב יְרּוָׁשָלִם ּכֹל יְמֵ : יְֵרא יְהָוה
  :ו ּוְרֵאה ָבנִים ְלָבנֶי ָׁשלֹום ַעל יְִׂשָרֵאל: ַחּיֶי

  
: א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַרַּבת ְצָררּונִי ִמּנְעּוַרי יֹאַמר נָא יְִׂשָרֵאל קכט פרק

א יְָכלּו ִלי ג ַעל ַּגִּבי ָחְרׁשּו חְֹרִׁשים : ב ַרַּבת ְצָררּונִי ִמּנְעּוָרי ַּגם 
: ד יְהָוה ַצִּדיק ִקֵּצץ ֲעבֹות ְרָׁשִעים: ַמֲענִיָתםלְ )  למענותם(ֶהֱאִריכּו 

ו יְִהיּו ַּכֲחִציר ַּגּגֹות ֶׁשַּקְדַמת : ה יֵבֹׁשּו ְויִּסֹגּו ָאחֹור ּכֹל ׂשֹנְֵאי ִצּיֹון
א ִמֵּלא ַכּפֹו קֹוֵצר ְוִחְצנֹו ְמַעֵּמר: ָׁשַלף יֵָבׁש א ָאְמרּו : ז ֶׁש ח ְו

  :ה ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם יְהָוהָהעְֹבִרים ִּבְרַּכת יְהוָ 
  

ב ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה : א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתי יְהָוה קל פרק
ג ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה : ְבקֹוִלי ִּתְהיֶינָה ָאזְנֶי ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲחנּונָי

ה ִקִּויִתי יְהָוה : ְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵראד ִּכי ִעְּמ הַ : ֲאדֹנָי ִמי יֲַעמֹד
ו נְַפִׁשי ַלאדֹנָי ִמּׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר : ִקְּוָתה נְַפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי

ז יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָוה ִּכי ִעם יְהָוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה : ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר
  :יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונָֹתיוח ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת : ִעּמֹו ְפדּות

  
א ָרמּו ֵעינַי  קלא פרק א גַָבּה ִלִּבי ְו א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד יְהָוה 

א ִהַּלְכִּתי ִּבגְדֹלֹות ּוְבנְִפָלאֹות ִמֶּמּנִי א ִׁשִּויִתי ְודֹוַמְמִּתי : ְו ב ִאם 
ג יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָוה : ינְַפִׁשי ְּכגָֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי נְַפׁשִ 

  :ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
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ב ֲאֶׁשר : א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות זְכֹור יְהָוה ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹותֹו קלב פרק

ג ִאם ָאבֹא ְּבאֶֹהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱעֶלה : נְִׁשַּבע ַליהָוה נַָדר ַלֲאִביר יֲַעקֹב
ה ַעד : נַת ְלֵעינָי ְלַעְפַעַּפי ְּתנּוָמהד ִאם ֶאֵּתן ׁשְ : ַעל ֶעֶרׂש יְצּוָעי

ו ִהּנֵה ְׁשַמֲענּוָה : ֶאְמָצא ָמקֹום ַליהָוה ִמְׁשָּכנֹות ַלֲאִביר יֲַעקֹב
ז נָבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו נְִׁשַּתֲחֶוה ַלֲהדֹם : ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ִּבְׂשֵדי יַָער

ט ּכֲֹהנֶי יְִלְּבׁשּו : ַוֲארֹון ֻעּזֶ ח קּוָמה יְהָוה ִלְמנּוָחֶת ַאָּתה: ַרגְָליו
יא : י ַּבֲעבּור ָּדִוד ַעְבֶּד ַאל ָּתֵׁשב ְּפנֵי ְמִׁשיֶח: ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדי יְַרּנֵנּו

א יָׁשּוב ִמֶּמּנָה ִמְּפִרי ִבְטנְ ָאִׁשית ְלִכֵּסא  נְִׁשַּבע יְהָוה ְלָדִוד ֱאֶמת 
ְּבִריִתי ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבנֵיֶהם ֲעֵדי  יב ִאם יְִׁשְמרּו ָבנֶי: ָל

יד : יג ִּכי ָבַחר יְהָוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו: ַעד יְֵׁשבּו ְלִכֵּסא ָל
טו ֵציָדּה ָּבֵר ֲאָבֵר : זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד ּפֹה ֵאֵׁשב ִּכי ִאִּוִתיהָ 

: טז ְוכֲֹהנֶיָה ַאְלִּביׁש יֶַׁשע ַוֲחִסיֶדיָה ַרּנֵן יְַרּנֵנּו: םֶאְביֹונֶיָה ַאְׂשִּביַע ָלחֶ 
יח אֹויְָביו ַאְלִּביׁש : יז ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִּתי נֵר ִלְמִׁשיִחי

  :ּבֶֹׁשת ְוָעָליו יִָציץ נִזְרֹו
  

ֶבת א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ִהּנֵה ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנִָעים ׁשֶ  קלג פרק
ב ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהּזָָקן זְַקן ַאֲהרֹן : ַאִחים ַּגם יַָחד

ג ְּכַטל ֶחְרמֹון ֶׁשּיֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם : ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו
  :ִצָּוה יְהָוה ֶאת ַהְּבָרָכה ַחּיִים ַעד ָהעֹוָלם

  
ת ִהּנֵה ָּבְרכּו ֶאת יְהָוה ָּכל ַעְבֵדי יְהָוה א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹו קלדפרק 

: ב ְׂשאּו יְֵדֶכם קֶֹדׁש ּוָבְרכּו ֶאת יְהָוה: ָהעְֹמִדים ְּבֵבית יְהָוה ַּבֵּלילֹות
  :ג יְָבֶרְכ יְהָוה ִמִּצּיֹון עֵֹׂשה ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ

  
ב : ָוהא ַהְללּויָּה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם יְהָוה ַהְללּו ַעְבֵדי יְה קלה פרק

ֵהינּו ג ַהְללּויָּה ִּכי טֹוב יְהָוה : ֶׁשעְֹמִדים ְּבֵבית יְהָוה ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱא
ה ִּכי : ד ִּכי יֲַעקֹב ָּבַחר לֹו יָּה יְִׂשָרֵאל ִלְסגָֻּלתֹו: זְַּמרּו ִלְׁשמֹו ִּכי נִָעים

ִהים ּכֹל ֲאֶׁשר ָחֵפץ  ו: ֲאנִי יַָדְעִּתי ִּכי גָדֹול יְהָוה ַוֲאדֹנֵינּו ִמָּכל ֱא
ז ַמֲעֶלה נְִׂשִאים : יְהָוה ָעָׂשה ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ ַּבּיִַּמים ְוָכל ְּתהֹומֹות

ח ֶׁשִהָּכה : ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו
ם ְּבתֹוֵכִכי ט ָׁשַלח אֹתֹות ּומְֹפִתי: ְּבכֹוֵרי ִמְצָריִם ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה

י ֶׁשִהָּכה ּגֹויִם ַרִּבים ְוָהַרג ְמָלִכים : ִמְצָריִם ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל ֲעָבָדיו
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יא ְלִסיחֹון ֶמֶל ָהֱאמִֹרי ּוְלעֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן ּוְלכֹל ַמְמְלכֹות : ֲעצּוִמים
ָוה ִׁשְמ יג יְה: יב ְונַָתן ַאְרָצם נֲַחָלה נֲַחָלה ְליְִׂשָרֵאל ַעּמֹו: ְּכנַָען

יד ִּכי יִָדין יְהָוה ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו : ְלעֹוָלם יְהָוה זְִכְר ְלדֹר ָודֹר
טז ֶּפה ָלֶהם : טו ֲעַצֵּבי ַהּגֹויִם ֶּכֶסף ְוזָָהב ַמֲעֵׂשה יְֵדי ָאָדם: יְִתנֶָחם

א יְִראּו א יְַדֵּברּו ֵעינַיִם ָלֶהם ְו א יֲַאזִ : ְו ינּו ַאף יז ָאזְנַיִם ָלֶהם ְו
: יח ְּכמֹוֶהם יְִהיּו עֵֹׂשיֶהם ּכֹל ֲאֶׁשר ּבֵֹטַח ָּבֶהם: ֵאין יֶׁש רּוַח ְּבִפיֶהם

כ ֵּבית : יט ֵּבית יְִׂשָרֵאל ָּבְרכּו ֶאת יְהָוה ֵּבית ַאֲהרֹן ָּבְרכּו ֶאת יְהָוה
הָוה כא ָּברּו יְ : ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת יְהָוה יְִרֵאי יְהָוה ָּבְרכּו ֶאת יְהָוה

  :ִמִּצּיֹון ׁשֵֹכן יְרּוָׁשָלִם ַהְללּויָּה
ֵהי : א הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו קלו פרק ב הֹודּו ֵלא

ִהים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו : ג הֹודּו ַלֲאדֹנֵי ָהֲאדֹנִים ִּכי ְלעָֹלם ַחְסּדֹו: ָהֱא
ה ְלעֵֹׂשה ַהָּׁשַמיִם : ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוד ְלעֵֹׂשה נְִפָלאֹות ְּגדֹלֹות ְלַבּדֹו 

ו ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמיִם ִּכי ְלעֹוָלם : ִּבְתבּונָה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
ח ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש : ז ְלעֵֹׂשה אֹוִרים ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַחְסּדֹו

ֶאת ַהּיֵָרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ט : ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
י ְלַמֵּכה ִמְצַריִם ִּבְבכֹוֵריֶהם ִּכי ְלעֹוָלם : ַּבָּליְָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

יב ְּביָד ֲחזָָקה : יא ַוּיֹוֵצא יְִׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַחְסּדֹו
יג ְלגֹזֵר יַם סּוף ִלגְזִָרים ִּכי ְלעֹוָלם  :ּוִבזְרֹוַע נְטּויָה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

טו ְונִֵער ַּפְרעֹה : יד ְוֶהֱעִביר יְִׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַחְסּדֹו
טז ְלמֹוִלי ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר ִּכי ְלעֹוָלם : ְוֵחילֹו ְביַם סּוף ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

יח ַוּיֲַהרֹג ְמָלִכים : ם ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹויז ְלַמֵּכה ְמָלִכי: ַחְסּדֹו
: יט ְלִסיחֹון ֶמֶל ָהֱאמִֹרי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַאִּדיִרים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

כא ְונַָתן ַאְרָצם ְלנֲַחָלה ִּכי : כ ּוְלעֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
כג : נֲַחָלה ְליְִׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוכב : ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

כד ַוּיְִפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו ִּכי ְלעֹוָלם : ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו זַָכר ָלנּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
כו הֹודּו ְלֵאל : כה נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַחְסּדֹו

  :ם ַחְסּדֹוַהָּׁשָמיִם ִּכי ְלעֹולָ 
  

: א ַעל נֲַהרֹות ָּבֶבל ָׁשם יַָׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו ְּבזְָכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון קלז פרק
ג ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו : ב ַעל ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה ָּתִלינּו ִּכּנֹרֹוֵתינּו

ד ֵאי נִָׁשיר ֶאת : ןִּדְבֵרי ִׁשיר ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה ִׁשירּו ָלנּו ִמִּׁשיר ִצּיֹו
ו : ה ִאם ֶאְׁשָּכֵח יְרּוָׁשָלִם ִּתְׁשַּכח יְִמינִי: ִׁשיר יְהָוה ַעל ַאְדַמת נֵָכר

א ַאֲעֶלה ֶאת יְרּוָׁשַלִם ַעל  א ֶאזְְּכֵרִכי ִאם  ִּתְדַּבק ְלׁשֹונִי ְלִחִּכי ִאם 
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רּוָׁשָלִם ָהאְֹמִרים ז זְכֹר יְהָוה ִלְבנֵי ֱאדֹום ֵאת יֹום יְ : רֹאׁש ִׂשְמָחִתי
ח ַּבת ָּבֶבל ַהְּׁשדּוָדה ַאְׁשֵרי ֶׁשיְַׁשֶּלם ָל ֶאת : ָערּו ָערּו ַעד ַהיְסֹוד ָּבּה

  :ט ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְונִֵּפץ ֶאת עָֹלַליִ ֶאל ַהָּסַלע: ְּגמּוֵל ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו
  

הִ  קלח פרק ב ֶאְׁשַּתֲחֶוה : ים ֲאזְַּמֶרּךָ א ְלָדִוד אֹוְד ְבָכל ִלִּבי נֶגֶד ֱא
ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁש ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשֶמ ַעל ַחְסְּד ְוַעל ֲאִמֶּת ִּכי ִהגְַּדְלָּת 

ד : ג ְּביֹום ָקָראִתי ַוַּתֲענֵנִי ַּתְרִהֵבנִי ְבנְַפִׁשי עֹז: ַעל ָּכל ִׁשְמ ִאְמָרֶת
ה ְויִָׁשירּו ְּבַדְרֵכי : ְמעּו ִאְמֵרי ִפייֹודּו יְהָוה ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ ִּכי ׁשָ 

ו ִּכי ָרם יְהָוה ְוָׁשָפל יְִרֶאה ְוגָבַֹּה ִמֶּמְרָחק : יְהָוה ִּכי גָדֹול ְּכבֹוד יְהָוה
ז ִאם ֵאֵל ְּבֶקֶרב ָצָרה ְּתַחּיֵנִי ַעל ַאף אֹיְַבי ִּתְׁשַלח יֶָד : יְיֵָדע

יִגְמֹר ַּבֲעִדי יְהָוה ַחְסְּד ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי ח יְהָוה : ְותֹוִׁשיֵענִי יְִמינֶ
  :יֶָדי ַאל ֶּתֶרף

  
ב ַאָּתה : א ַלְמנֵַּצַח ְלָדִוד ִמזְמֹור יְהָוה ֲחַקְרַּתנִי ַוֵּתָדע קלט פרק

ג ָאְרִחי ְוִרְבִעי זִֵריָת ְוָכל : יַָדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבנְָּתה ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק
ה ָאחֹור : ד ִּכי ֵאין ִמָּלה ִּבְלׁשֹונִי ֵהן יְהָוה יַָדְעָּת ֻכָּלּה: נְָּתהְּדָרַכי ִהְסּכַ 

ְּפִליָאה ַדַעת ִמֶּמּנִי )  פלאיה(ו : ָוֶקֶדם ַצְרָּתנִי ַוָּתֶׁשת ָעַלי ַּכֶּפָכה
א אּוַכל ָלּה ח : ז ָאנָה ֵאֵל ֵמרּוֶח ְוָאנָה ִמָּפנֶי ֶאְבָרח: נְִׂשְּגָבה 

ט ֶאָּׂשא ַכנְֵפי ָׁשַחר : ק ָׁשַמיִם ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהּנֶּךָ ִאם ֶאּסַ 
יא : י ַּגם ָׁשם יְָד ַתנְֵחנִי ְותֹאֲחזֵנִי יְִמינֶ: ֶאְׁשְּכנָה ְּבַאֲחִרית יָם

א יְַחִׁשי : ָואַֹמר ַא חֶֹׁש יְׁשּוֵפנִי ְוַליְָלה אֹור ַּבֲעֵדנִי יב ַּגם חֶֹׁש 
יג ִּכי ַאָּתה ָקנִיָת ִכְליָֹתי : ִמֶּמ ְוַליְָלה ַּכּיֹום יִָאיר ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה

יד אֹוְד ַעל ִּכי נֹוָראֹות נְִפֵליִתי נְִפָלִאים ַמֲעֶׂשי : ְּתֻסֵּכנִי ְּבֶבֶטן ִאִּמי
א נְִכַחד ָעְצִמי ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיתִ : ְונְַפִׁשי יַֹדַעת ְמאֹד י ַבֵּסֶתר טו 

טז ָּגְלִמי ָראּו ֵעינֶי ְוַעל ִסְפְר ֻּכָּלם יִָּכֵתבּו : ֻרַּקְמִּתי ְּבַתְחִּתּיֹות ָאֶרץ
יז ְוִלי ַמה ּיְָקרּו ֵרֶעי ֵאל ֶמה : ְולֹו ֶאָחד ָּבֶהם)  ולא(יִָמים יָֻּצרּו 

יט : ִדי ִעָּמיח ֶאְסְּפֵרם ֵמחֹול יְִרּבּון ֱהִקיצִֹתי ְועֹו: ָעְצמּו ָראֵׁשיֶהם
כ ֲאֶׁשר יֹאְמֻר : ִאם ִּתְקטֹל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאנְֵׁשי ָדִמים סּורּו ֶמּנִי

כא ֲהלֹוא ְמַׂשנְֶאי יְהָוה ֶאְׂשנָא : ִלְמזִָּמה נָֻׂשא ַלָּׁשְוא ָעֶרי
: כב ַּתְכִלית ִׂשנְָאה ְׂשנֵאִתים ְלאֹויְִבים ָהיּו ִלי: ּוִבְתקֹוְמֶמי ֶאְתקֹוָטט

כד ּוְרֵאה ִאם ֶּדֶר : כג ָחְקֵרנִי ֵאל ְוַדע ְלָבִבי ְּבָחנֵנִי ְוַדע ַׂשְרַעָּפי
  :עֶֹצב ִּבי ּונְֵחנִי ְּבֶדֶר עֹוָלם
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ב ַחְּלֵצנִי יְהָוה ֵמָאָדם ָרע ֵמִאיׁש : א ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוד קמ פרק
: ֵלב ָּכל יֹום יָגּורּו ִמְלָחמֹותג ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו ָרעֹות ּבְ : ֲחָמִסים ִּתנְְצֵרנִי

ה : ד ָׁשנֲנּו ְלׁשֹונָם ְּכמֹו נָָחׁש ֲחַמת ַעְכׁשּוב ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו ֶסָלה
ָׁשְמֵרנִי יְהָוה ִמיֵדי ָרָׁשע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ִּתנְְצֵרנִי ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו ִלְדחֹות 

ֶרֶׁשת ְליַד ַמְעָּגל מְֹקִׁשים  ו ָטְמנּו גִֵאים ַּפח ִלי ַוֲחָבִלים ָּפְרׂשּו: ְּפָעָמי
: ז ָאַמְרִּתי ַליהָוה ֵאִלי ָאָּתה ַהֲאזִינָה יְהָוה קֹול ַּתֲחנּונָי: ָׁשתּו ִלי ֶסָלה

ִהים ֲאדֹנָי עֹז יְׁשּוָעִתי ַסּכָֹתה ְלרֹאִׁשי ְּביֹום נֶָׁשק)  יְהִֹוה(ח  ט : ֱא
י רֹאׁש ְמִסָּבי : ֵפק יָרּומּו ֶסָלהַאל ִּתֵּתן יְהָוה ַמֲאַוּיֵי ָרָׁשע זְָממֹו ַאל ּתָ 

יִּמֹוטּו ֲעֵליֶהם ֶּגָחִלים )  ימיטו(יא : יְַכֵּסמֹו)  יכסומו(ֲעַמל ְׂשָפֵתימֹו 
יב ִאיׁש ָלׁשֹון ַּבל יִּכֹון ָּבָאֶרץ : ָּבֵאׁש יִַּפֵלם ְּבַמֲהמֹרֹות ַּבל יָקּומּו

יַָדְעִּתי ִּכי יֲַעֶׂשה יְהָוה )  ידעת(יג : ִאיׁש ָחָמס ָרע יְצּוֶדּנּו ְלַמְדֵחפֹת
יד ַא ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמ יְֵׁשבּו יְָׁשִרים : ִּדין ָענִי ִמְׁשַּפט ֶאְביֹנִים

  :ֶאת ָּפנֶי
  

א ִמזְמֹור ְלָדִוד יְהָוה ְקָראִתי חּוָׁשה ִּלי ַהֲאזִינָה קֹוִלי  קמא פרק
ֹ : ְּבָקְרִאי ָל ג : ֶרת ְלָפנֶי ַמְׂשַאת ַּכַּפי ִמנְַחת ָעֶרבב ִּתּכֹון ְּתִפָּלִתי ְקט

ד ַאל ַּתט ִלִּבי ְלָדָבר : ִׁשיָתה יְהָוה ָׁשְמָרה ְלִפי נְִּצָרה ַעל ַּדל ְׂשָפָתי
ָרע ְלִהְתעֹוֵלל ֲעִללֹות ְּבֶרַׁשע ֶאת ִאיִׁשים ּפֲֹעֵלי ָאֶון ּוַבל ֶאְלַחם 

ְויֹוִכיֵחנִי ֶׁשֶמן רֹאׁש ַאל יָנִי רֹאִׁשי ה יֶֶהְלֵמנִי ַצִּדיק ֶחֶסד : ְּבַמנְַעֵּמיֶהם
ו נְִׁשְמטּו ִביֵדי ֶסַלע ׁשְֹפֵטיֶהם ְוָׁשְמעּו : ִּכי עֹוד ּוְתִפָּלִתי ְּבָרעֹוֵתיֶהם

: ז ְּכמֹו פֵֹלַח ּובֵֹקַע ָּבָאֶרץ נְִפזְרּו ֲעָצֵמינּו ְלִפי ְׁשאֹול: ֲאָמַרי ִּכי נֵָעמּו
הִ )  יְהִוה(ח ִּכי ֵאֶלי  : ים ֲאדֹנָי ֵעינָי ְּבָכה ָחִסיִתי ַאל ְּתַער נְַפִׁשיֱא

י יְִּפלּו ְבַמְכמָֹריו : ט ָׁשְמֵרנִי ִמיֵדי ַפח יְָקׁשּו ִלי ּומְֹקׁשֹות ּפֲֹעֵלי ָאֶון
  :ְרָׁשִעים יַַחד ָאנִֹכי ַעד ֶאֱעבֹור

  
ל יְהָוה ב קֹוִלי אֶ : א ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד ִּבְהיֹותֹו ַבְּמָעָרה ְתִפָּלה קמב פרק

ֹ ְלָפנָיו ִׂשיִחי ָצָרִתי ְלָפנָיו : ֶאזְָעק קֹוִלי ֶאל יְהָוה ֶאְתַחּנָן ג ֶאְׁשּפ
ד ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי רּוִחי ְוַאָּתה יַָדְעָּת נְִתיָבִתי ְּבאַֹרח זּו ֲאַהֵּל : ַאִּגיד

ס ִמֶּמּנִי ֵאין ה ַהֵּביט יִָמין ּוְרֵאה ְוֵאין ִלי ַמִּכיר ָאַבד ָמנֹו: ָטְמנּו ַפח ִלי
ו זַָעְקִּתי ֵאֶלי יְהָוה ָאַמְרִּתי ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ : ּדֹוֵרׁש ְלנְַפִׁשי

ז ַהְקִׁשיָבה ֶאל ִרּנִָתי ִּכי ַדּלֹוִתי ְמאֹד ַהִּציֵלנִי ֵמרְֹדַפי ִּכי : ַהַחּיִים
ת ֶאת ְׁשֶמ ִּבי יְַכִּתרּו ח הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר נְַפִׁשי ְלהֹודֹו: ָאְמצּו ִמֶּמּנִי

  :ַצִּדיִקים ִּכי ִתגְמֹל ָעָלי
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א ִמזְמֹור ְלָדִוד יְהָוה ְׁשַמע ְּתִפָּלִתי ַהֲאזִינָה ֶאל ַּתֲחנּונַי  קמג פרק

א : ֶּבֱאֻמנְָת ֲענֵנִי ְּבִצְדָקֶת ב ְוַאל ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד ִּכי 
ג ִּכי ָרַדף אֹויֵב נְַפִׁשי ִּדָּכא ָלָאֶרץ ַחּיִָתי : יְִצַּדק ְלָפנֶי ָכל ָחי

ד ַוִּתְתַעֵּטף ָעַלי רּוִחי ְּבתֹוִכי : הֹוִׁשיַבנִי ְבַמֲחַׁשִּכים ְּכֵמֵתי עֹוָלם
ה זַָכְרִּתי יִָמים ִמֶּקֶדם ָהגִיִתי ְבָכל ָּפֳעֶל ְּבַמֲעֵׂשה : יְִׁשּתֹוֵמם ִלִּבי
ז : ִּתי יַָדי ֵאֶלי נְַפִׁשי ְּכֶאֶרץ ֲעיֵָפה ְל ֶסָלהו ֵּפַרׂשְ : יֶָדי ֲאׂשֹוֵחחַ 

ַמֵהר ֲענֵנִי יְהָוה ָּכְלָתה רּוִחי ַאל ַּתְסֵּתר ָּפנֶי ִמֶּמּנִי ְונְִמַׁשְלִּתי ִעם 
ח ַהְׁשִמיֵענִי ַבּבֶֹקר ַחְסֶּד ִּכי ְב ָבָטְחִּתי הֹוִדיֵענִי ֶּדֶר זּו : יְֹרֵדי בֹור
י : ט ַהִּציֵלנִי ֵמאֹיְַבי יְהָוה ֵאֶלי ִכִּסִתי: ֵאֶלי נָָׂשאִתי נְַפִׁשיֵאֵל ִּכי 

ַלְּמֵדנִי ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֶ ִּכי ַאָּתה ֱאלֹוָהי רּוֲח טֹוָבה ַּתנְֵחנִי ְּבֶאֶרץ 
: יא ְלַמַען ִׁשְמ יְהָוה ְּתַחּיֵנִי ְּבִצְדָקְת תֹוִציא ִמָּצָרה נְַפִׁשי: ִמיׁשֹור

  :ב ּוְבַחְסְּד ַּתְצִמית אֹיְָבי ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צֲֹרֵרי נְַפִׁשי ִּכי ֲאנִי ַעְבֶּדי
  

א ְלָדִוד ָּברּו יְהָוה צּוִרי ַהְמַלֵּמד יַָדי ַלְקָרב ֶאְצְּבעֹוַתי  קמד פרק
ִסיִתי ב ַחְסִּדי ּוְמצּוָדִתי ִמְׂשַּגִּבי ּוְמַפְלִטי ִלי ָמגִּנִי ּובֹו חָ : ַלִּמְלָחָמה

ד : ג יְהָוה ָמה ָאָדם ַוֵּתָדֵעהּו ֶּבן ֱאנֹוׁש ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: ָהרֹוֵדד ַעִּמי ַתְחָּתי
ה יְהָוה ַהט ָׁשֶמי ְוֵתֵרד ַּגע : ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה יָָמיו ְּכֵצל עֹוֵבר

ז ְׁשַלח  :ו ְּברֹוק ָּבָרק ּוְתִפיֵצם ְׁשַלח ִחֶּצי ּוְתֻהֵּמם: ֶּבָהִרים ְויֱֶעָׁשנּו
ח ֲאֶׁשר : יֶָדי ִמָּמרֹום ְּפֵצנִי ְוַהִּציֵלנִי ִמַּמיִם ַרִּבים ִמּיַד ְּבנֵי נֵָכר

ִהים ִׁשיר ָחָדׁש ָאִׁשיָרה ָּל : ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמינָם יְִמין ָׁשֶקר ט ֱא
ַהּפֹוֶצה ֶאת ָּדִוד י ַהּנֹוֵתן ְּתׁשּוָעה ַלְּמָלִכים : ְּבנֵֶבל ָעׂשֹור ֲאזְַּמָרה ָּל

יא ְּפֵצנִי ְוַהִּציֵלנִי ִמּיַד ְּבנֵי נֵָכר ֲאֶׁשר ִּפיֶהם ִּדֶּבר : ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה
יב ֲאֶׁשר ָּבנֵינּו ִּכנְִטִעים ְמגָֻּדִלים ִּבנְעּוֵריֶהם : ָׁשְוא ִויִמינָם יְִמין ָׁשֶקר

יג ְמזֵָוינּו ְמֵלִאים ְמִפיִקים : לְּבנֹוֵתינּו ְכזִָוּיֹת ְמֻחָּטבֹות ַּתְבנִית ֵהיכָ 
יד ַאּלּוֵפינּו : ִמּזַן ֶאל זַן צֹאונֵנּו ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות ְּבחּוצֹוֵתינּו

טו ַאְׁשֵרי : ְמֻסָּבִלים ֵאין ֶּפֶרץ ְוֵאין יֹוֵצאת ְוֵאין ְצָוָחה ִּבְרחֹבֵֹתינּו
ָהיו   :ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשיֲהָוה ֱא

  
א ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמ ֱאלֹוַהי ַהֶּמֶל ַוֲאָבֲרָכה ִׁשְמ  קמה פרק

ג ָּגדֹול : ב ְּבָכל יֹום ֲאָבֲרֶכָּך ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמ ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָוֶעד
ד ּדֹור ְלדֹור יְַׁשַּבח ַמֲעֶׂשי : יְהָוה ּוְמֻהָּלל ְמאֹד ְוִלגְֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר

ו : ה ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶד ְוִדְבֵרי נְִפְלאֹוֶתי ָאִׂשיָחה: ּוגְבּורֶֹתי יִַּגידּו
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ז זֵֶכר ַרב : ּוגְדּוָּלְת ֲאַסְּפֶרּנָה)  וגדולתיך(ֶוֱעזּוז נֹוְראֶֹתי יֹאֵמרּו 
ם ּוגְָדל ח ַחּנּון ְוַרחּום יְהָוה ֶאֶר ַאַּפיִ : טּוְב יִַּביעּו ְוִצְדָקְת יְַרּנֵנּו

י יֹודּו יְהָוה ָּכל : ט טֹוב יְהָוה ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: ָחֶסד
יא ְּכבֹוד ַמְלכּוְת יֹאֵמרּו ּוגְבּוָרְת : ַמֲעֶׂשי ַוֲחִסיֶדי יְָבֲרכּוָכה

יג : יב ְלהֹוִדיַע ִלְבנֵי ָהָאָדם ְּגבּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: יְַדֵּברּו
יד סֹוֵמ : ַמְלכּוְת ַמְלכּות ָּכל עָֹלִמים ּוֶמְמֶׁשְלְּת ְּבָכל ּדֹור ָודֹור

טו ֵעינֵי כֹל ֵאֶלי יְַׂשֵּברּו : יְהָוה ְלָכל ַהּנְֹפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים
ַע ְלָכל טז ּפֹוֵתַח ֶאת יֶָד ּוַמְׂשִּבי: ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו

יח ָקרֹוב : יז ַצִּדיק יְהָוה ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו: ַחי ָרצֹון
יט ְרצֹון יְֵרָאיו יֲַעֶׂשה : יְהָוה ְלָכל קְֹרָאיו ְלכֹל ֲאֶׁשר יְִקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת

ת ָּכל כ ׁשֹוֵמר יְהָוה ֶאת ָּכל אֲֹהָביו ְואֵ : ְוֶאת ַׁשְוָעָתם יְִׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם
כא ְּתִהַּלת יְהָוה יְַדֶּבר ִּפי ִויָבֵר ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם : ָהְרָׁשִעים יְַׁשִמיד

  :ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד
  

ב ֲאַהְלָלה יְהָוה ְּבַחּיָי : א ַהְללּויָּה ַהְלִלי נְַפִׁשי ֶאת יְהָוה קמו פרק
ַהי ְּבעֹוִדי ם ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ג ַאל ִּתְבְטחּו ִבנְִדיִבי: ֲאזְַּמָרה ֵלא

ה : ד ֵּתֵצא רּוחֹו יָֻׁשב ְלַאְדָמתֹו ַּבּיֹום ַההּוא ָאְבדּו ֶעְׁשּתֹנָֹתיו: ְתׁשּוָעה
ָהיו ו עֶֹׂשה ָׁשַמיִם : ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל יֲַעקֹב ְּבֶעזְרֹו ִׂשְברֹו ַעל יְהָוה ֱא
ז עֶֹׂשה : ְלעֹוָלםָוָאֶרץ ֶאת ַהּיָם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַהּׁשֵֹמר ֱאֶמת 

ח יְהָוה : ִמְׁשָּפט ָלֲעׁשּוִקים נֵֹתן ֶלֶחם ָלְרֵעִבים יְהָוה ַמִּתיר ֲאסּוִרים
ט יְהָוה ׁשֵֹמר : ּפֵֹקַח ִעְוִרים יְהָוה זֵֹקף ְּכפּוִפים יְהָוה אֵֹהב ַצִּדיִקים
 יְהָוה י יִמְ : ֶאת ֵּגִרים יָתֹום ְוַאְלָמנָה יְעֹוֵדד ְוֶדֶר ְרָׁשִעים יְַעֵּות

ַהיִ ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּויָּה   :ְלעֹוָלם ֱא
  

ֵהינּו ִּכי נִָעים נָאָוה ְתִהָּלה קמז פרק ב : א ַהְללּויָּה ִּכי טֹוב זְַּמָרה ֱא
ג ָהרֵֹפא ִלְׁשבּוֵרי ֵלב : ּבֹונֵה יְרּוָׁשַלִם יְהָוה נְִדֵחי יְִׂשָרֵאל יְַכּנֵס

ה : ד מֹונֶה ִמְסָּפר ַלּכֹוָכִבים ְלֻכָּלם ֵׁשמֹות יְִקָרא: םּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹותָ 
ו ְמעֹוֵדד ֲענִָוים יְהָוה : ָּגדֹול ֲאדֹונֵינּו ְוַרב ּכַֹח ִלְתבּונָתֹו ֵאין ִמְסָּפר

ֵהינּו : ַמְׁשִּפיל ְרָׁשִעים ֲעֵדי ָאֶרץ ז ֱענּו ַליהָוה ְּבתֹוָדה זְַּמרּו ֵלא
ַמיִם ְּבָעִבים ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ח ַהְמַכֶּסה ׁשָ : ְבִכּנֹור
א ִבגְבּוַרת : ט נֹוֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה ִלְבנֵי עֵֹרב ֲאֶׁשר יְִקָראּו: ָחִציר י 

א ְבׁשֹוֵקי ָהִאיׁש יְִרֶצה יא רֹוֶצה יְהָוה ֶאת יְֵרָאיו ֶאת : ַהּסּוס יְֶחָּפץ 
ַהיִ ִצּיֹון יב: ַהְמיֲַחִלים ְלַחְסּדֹו : ַׁשְּבִחי יְרּוָׁשַלִם ֶאת יְהָוה ַהְלִלי ֱא
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ִ ְּבִקְרֵּב יד ַהָּׂשם ְּגבּוֵל ָׁשלֹום : יג ִּכי ִחּזַק ְּבִריֵחי ְׁשָעָריִ ֵּבַר ָּבנַי
: טו ַהּׁשֵֹלַח ִאְמָרתֹו ָאֶרץ ַעד ְמֵהָרה יָרּוץ ְּדָברֹו: ֵחֶלב ִחִּטים יְַׂשִּביֵע

 ֹ יז ַמְׁשִלי ַקְרחֹו ְכִפִּתים : ֵתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֶפר יְַפּזֵרטז ַהּנ
: יח יְִׁשַלח ְּדָברֹו ְויְַמֵסם יֵַּׁשב רּוחֹו יִּזְלּו ָמיִם: ִלְפנֵי ָקָרתֹו ִמי יֲַעמֹד

א : ְּדָבָריו ְליֲַעקֹב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְליְִׂשָרֵאל)  דברו(יט ַמִּגיד  כ 
  :ָׂשה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל יְָדעּום ַהְללּויָּהעָ 
  

: א ַהְללּויָּה ַהְללּו ֶאת יְהָוה ִמן ַהָּׁשַמיִם ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמים קמח פרק
ג ַהְללּוהּו ֶׁשֶמׁש : ְצָבָאיו)  צבאו(ב ַהְללּוהּו ָכל ַמְלָאָכיו ַהְללּוהּו ָּכל 

ד ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמיִם ְוַהַּמיִם ֲאֶׁשר : ּכֹוְכֵבי אֹורְויֵָרַח ַהְללּוהּו ָּכל 
ו : ה יְַהְללּו ֶאת ֵׁשם יְהָוה ִּכי הּוא ִצָּוה ְונְִבָראּו: ֵמַעל ַהָּׁשָמיִם

א יֲַעבֹור ז ַהְללּו ֶאת יְהָוה ִמן : ַוּיֲַעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק נַָתן ְו
 ֹ ח ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור רּוַח ְסָעָרה : מֹותָהָאֶרץ ַּתּנִינִים ְוָכל ְּתה

י ַהַחּיָה ְוָכל : ט ֶהָהִרים ְוָכל ְּגָבעֹות ֵעץ ְּפִרי ְוָכל ֲאָרזִים: עָֹׂשה ְדָברֹו
יא ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאִּמים ָׂשִרים ְוָכל : ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכנָף

יג יְַהְללּו : ְּבתּולֹות זְֵקנִים ִעם נְָעִריםיב ַּבחּוִרים ְוגַם : ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ
יד ַוּיֶָרם : ֶאת ֵׁשם יְהָוה ִּכי נְִׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוָׁשָמיִם

  :ֶקֶרן ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּויָּה
  

ה ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלתֹו ִּבְקַהל א ַהְללּויָּה ִׁשירּו ַליהוָ  קמט פרק
ג יְַהְללּו : ב יְִׂשַמח יְִׂשָרֵאל ְּבעָֹׂשיו ְּבנֵי ִצּיֹון יָגִילּו ְבַמְלָּכם: ֲחִסיִדים

ד ִּכי רֹוֶצה יְהָוה ְּבַעּמֹו יְָפֵאר : ְׁשמֹו ְבָמחֹול ְּבתֹף ְוִכּנֹור יְזְַּמרּו לֹו
ו : ִדים ְּבָכבֹוד יְַרּנְנּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתםה יְַעְלזּו ֲחִסי: ֲענִָוים ִּביׁשּוָעה

ז ַלֲעׂשֹות נְָקָמה ַּבּגֹויִם : רֹוְממֹות ֵאל ִּבגְרֹונָם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּביָָדם
ח ֶלְאסֹר ַמְלֵכיֶהם ְּבזִִּקים ְונְִכְּבֵדיֶהם ְּבַכְבֵלי : ּתֹוֵכחֹת ַּבל ֻאִּמים

  :ָּכתּוב ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּויָּהט ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ִמְׁשָּפט : ַבְרזֶל
  

ב : א ַהְללּויָּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו קנ פרק
ג ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר : ַהְללּוהּו ִבגְבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו

ֹ : ַהְללּוהּו ְּבנֵֶבל ְוִכּנֹור : ף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמּנִים ְועּוגָבד ַהְללּוהּו ְבת
ו ּכֹל ַהּנְָׁשָמה : ה ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה

  :ְּתַהֵּלל יָּה ַהְללּויָּה
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  קריאת ספר תהילים שלם ביום חולתפילה לאחר 

  
יָגֵל יֲַעקֹב , הָוה ְׁשבּות ַעּמֹוְּבׁשּוב יְ , ִמי יִֵּתן ִמִּצּיֹון יְׁשּוֻעת יְִׂשָרֵאל

ָ ָמעּוּזָם ְּבֵעת ָצָרה. יְִׂשַמח יְִׂשָרֵאל ַוּיְַעזְֵרם יְיָ . ּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים ֵמיְי
  .יְַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו, ַויְַפְּלֵטם

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ְוֱא , ֶׁשִבזְכּות ֵסֶפר ִראׁשֹון, יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְיָ ֱא

ֶׁשהּוא , ֲחִמיִׁשי ֶׁשַּבְתִהִלים ֶׁשָקָראנּו ְלָפנֶי, ְרִביִעי, ְׁשִליִׁשי, ֵׁשנִי
ְדָבִרים ּוִבזְכּות , ַּבִמְדַּבר, ַויְִקָרא, ְׁשמֹות, ְּכנֶגֶד ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית

, ּוִבזְכּות אֹוִתיֹוָתיו ,ּוִבזְכּות ֵתיבֹוָתיו, ּוִבזְכּות ְּפסּוָקיו, ִמזְמֹוָריו
ּוִבזְכּות ְׁשמֹוֶתי ַהְקדֹוִׁשים , ּוִבזְכּות ְטָעָמיו, ּוִבזְכּות נְקּודֹוָתיו

ֶׁשְתַכֶּפר ָלנּו ַעל ָּכל ַחטֹאֵתינּו ְוִתְסָלח , ְוַהְטהֹוִרים ַהיֹוְצִאים ִמֶמנּו
ינּו ֶׁשָחָטאנּו ְוֶשָעִוינּו ְוִתְמַחל ָלנּו ַעל ָּכל ְּפָׁשעֵ , ָלנּו ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֵתינּו

ְוַהְדִריֵכנּו , ְוַהֲחזִיֵרנּו ִּבְתשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי. ְוֶׁשָּפַשְענּו ְלָפנֶי
ְוִתְׁשָלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה . ַלֲעבֹוָדֶת ְוִתְפַתח ִלֵּבנּו ְּבַתְלמּוד תֹוָרֶת

ְוִתְקָרא ). ִאּמֹום ְוׁשֵ ה ַהחֹולֶ ם ׁשֵ ת אֶ ר לֹומַ : הּוְלחֹולֶ (ְלחֹוֵלי ַעֶמ 
ּוְלָכל הֹוְלֵכי ְדָרִכים ְועֹוְבֵרי , ִלְשבּויִים ְדרֹור ְוַלֲאסּוִרים ְּפַקח קֹוחַ 

ְוַתגִיֵעם ִלְמחֹוז , יִָמים ּונְָהרֹות ֵמַעְמ יְִׂשָרֵאל ַתִציֵלם ִמָּכל ָצָער ָונֵזֵק
י ָּבנִים ְּבזֶַרע ֶׁשל ַקיָָמא ְוִתְפקֹוד ְלָכל ֲחׂשּוכֵ . ֶחְפָצם ְלַחיִים ּוְלָׁשלֹום

א . ַלֲעבֹוָדֶתך ּוְליְִרָאֶת ְועּוָּברֹות ֶׁשל ַעְמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל ַתִציֵלן ֶׁש
ְוָהיֹוְשבֹות ַעל ַהַמְשֵּבר ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ַתִציֵלן , ַתֵּפְלנָה ְוָלדֹוֵתיֶהן

א יֶ , ִמָּכל ָרע ְוַאל . ְחַסר ָחָלב ִמַדֵדיֶהןְוֶאל ַהֵמנִיקֹות ַתְׁשִּפיע ֶׁש
ְוָכל ְּפגִָעים ּוַמְרִעין ִּביִׁשין , יְִמשֹול ַאְסְּכָרה ְוֵׁשִדין ְורּוִחין ְוִליִלין

ּוְתגְַדֵלם ְלתֹוָרֶת ִלְלמֹוד תֹוָרה , ְּבָכל יְַלֵדי ַעְמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל
. ִמָׂשָטן ּוִמיֵֶצר ָהָרעְוַתִציֵלם ִמַעיִן ָהָרע ּוִמֶדֶבר ּוִמָמֵגָפה ּו, ִלְׁשָמה

ָּכל , ְּבָכל ָמקֹום ֶשֵהם, ּוְתַבֵטל ֵמָעֵלינּו ּוִמָּכל ַעְמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל
ְוִתגְזֹור . ְוַתֶטה ֵלב ַהַמְלכּות ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, גְזֵרֹות ָקשֹות ְוָרעֹות
, ֵׂשה יֵָדינּוְוִתְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמעֲ , ָעֵלינּו גְזֵרֹות טֹובֹות

א יְִצָטְרכּו ַעְמ ֵּבית , ְוָהֵכן ַּפְרנָָסֵתינּו ִמיְָד ָהְרָחָבה ְוַהְמֵלָאה ְו
א ְלַעם ַאֵחר ְוֵתן ְלָכל ִאיׁש ָוִאיׁש ֵדי ַּפְרנָָסתֹו , יְִׂשָרֵאל זֶה ָלזֶה ְו

נּו ְוִתְבנֶה ֵּבית ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלגֳָאלֵ . ּוְלָכל גְִויָה ּוגְִויָה ֵדי ַמְחסֹוָרה
ּוִבזְכּות ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ִמידֹוֶתי ֶׁשל ַרֲחִמים . ִמְקָדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵתנּו
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ָ : ַהְּכתּוִבים ְּבתֹוָרֶת ְּכמֹו ֶׁשנֱֶאַמר ָ , יְי ֶאֶר ַאַּפיִם , ֵאל ַרחּום ְוַחנּון, יְי
, ֶפָׁשע ְוַחָטָאה ְונֵַקהנֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹשא ָעֹון וָ , ְוַרב ֶחֶסד ֶוֶאֱמת

ֵהי יְִׁשֵענּו ַעל ְדַבר ְּכבֹוד , ֶׁשֵאינָן חֹוזְרֹות ֵריָקם ִמְלָפנֶי ָעזְֵרנּו ֱא
ָּברּו יְיָ ְלעֹוָלם ָאֵמן . ְׁשֶמ ְוַהִציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחטֹאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמ

  .ְוָאֵמן
  

ָללִ ן יקוּ תִ    יַהּכְ
  
  
  
  

ם ִלְפגָל מֹוִעיא ְו, יֶקרִ  ֵּפרּוׁש, הַליְלָ ה ְלִמְקרֶ ל מֹוִעיי לִ ַהְּכלָ ן ִּתּקּו
, ִאיׁשת ֵאׁשֶ , הזֹונָ , הִׁשְפחָ , הֲחֵברָ , הנִּדָ , הּגֹויָ : ֵּפרּוׁש(ל ְּכלָ ת ַהְּבִרי
ר ְּבַתעַ  ִּגּלּוחַ  ָקַעקּועַ ת ַׁשּבָ ל ִחּלּון ְּכגֹום ְּפגִָמיר ְליֶתֶ  אֹור זָכַ ב ִמְׁשּכַ 

ם ַרִּבית ִּבְמקֹומֹון נְַחמָ י ַרּבִ ר ְמָבאֵ  ָּכ). דָועֹום הֹוִריד ִּכּבּוי אִ 
  .'ן"מֹוָהרַ י ִלּקּוטֵ 'ב ֶהָחׁשּו ְּבִסְפרֹור ּוְבִעּקָ ו ִּבְסָפָרי

  
 ֵריֹאמַ י ַהְּכָללִ ן ַהִּתּקּות ֲאִמירַ י ִלְפנ:  
  

יו ְּבתֹוָדה נְַקְדָמה ָפנָ . ה ְלצּור יְִׁשֵענּונִָריעָ , ה ַלֲאדֹנָינְַרּנְנָ ְלכּו 
ִהים. ִּבזְִמירֹות נָריַע לֹו   .ִּכי ֵאל ָּגדֹול ֲאדֹנָי ּוֶמלך ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱא

  
ְלֵׁשם יִחּוד . ֲהֵרינִי ְמזֵַּמן ֶאת ִּפי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹוְרִאי

ֵדי ַההּוא ָטִמיר ַעל יְ , ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, הּוא וׁשִכינְֵּתיה-ְּבִרי-קּוְדָׁשא
  .ְּבֵּׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל, ְונֶֶעָלם

  
  

  פרק טז
  

  :ָחִסיִתי ָב-א ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרנִי ֵאל ִּכי
  :ָעֶלי-ב ָאַמְרְּת ַליהָֹוה ֲאדֹנָי ָאָּתה טֹוָבִתי ַּבל

  :ָבם- ֶחְפִצי-ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ָּכל-ג ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר
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ֶאָּׂשא -ַאִּסי נְִסֵּכיֶהם ִמָּדם ּוַבל-ַעְּצבֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ַּבל ד יְִרּבּו
  :ְׂשָפָתי-ְׁשמֹוָתם ַעל-ֶאת

  :ה יְהָֹוה ְמנָת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמי ּגֹוָרִלי
  :נֲַחָלת ָׁשְפָרה ָעָלי-ִלי ַּבּנְִעִמים ַאף-ו ֲחָבִלים נְָפלּו

  :ֵלילֹות יְִּסרּונִי ִכְליֹוָתי-ר יְָעָצנִי ַאףיְהָֹוה ֲאׁשֶ -ז ֲאָבֵר ֶאת
  :ֶאּמֹוט-ח ִׁשִּויִתי יְהָֹוה ְלנֶגְִּדי ָתִמיד ִּכי ִמיִמינִי ַּבל

  :ְּבָׂשִרי יְִׁשּכֹן ָלֶבַטח- ט ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי ַוּיָגֶל ְּכבֹוִדי ַאף
א א-י ִּכי    :ת ָׁשַחתִתֵּתן ֲחִסיְד ִלְראֹו-ַתֲעזֹב נְַפִׁשי ִלְׁשאֹול 

  :ָּפנֶי נְִעמֹות ִּביִמינְ נֶַצח-יא ּתֹוִדיֵענִי אַֹרח ַחּיִים ׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת
  
  

  פרק לב
  

  :ֶּפַׁשע ְּכסּוי ֲחָטָאה-א ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי נְׂשּוי
א יְַחׁשֹב יְהָֹוה לֹו ָעֹון ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמּיָה   :ב ַאְׁשֵרי ָאָדם 

  :ַהּיֹום-ַרְׁשִּתי ָּבלּו ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאגִָתי ָּכלג ִּכי ֶהחֱ 
  :ד ִּכי יֹוָמם ָוַליְָלה ִּתְכַּבד ָעַלי יֶָד נְֶהַּפ ְלַׁשִּדי ְּבַחְרבֹנֵי ַקיִץ ֶסָלה

א ִכִּסיִתי ָאַמְרִּתי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָֹוה -ה ַחָּטאִתי אֹוִדיֲע ַוֲעֹונִי 
  :ן ַחָּטאִתי ֶסָלהְוַאָּתה נָָׂשאָת ֲעֹו

ָחִסיד ֵאֶלי ְלֵעת ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמיִם ַרִּבים -זֹאת יְִתַּפֵּלל ָּכל-ו ַעל
א יִַּגיעּו   :ֵאָליו 

ִמַּצר ִּתְּצֵרנִי ָרּנֵי ַפֵּלט ) כאן מפסיקים מעט(ז ַאָּתה ֵסֶתר ִלי 
  :ְּתסֹוְבֵבנִי ֶסָלה

  :ֵל ִאיֲעָצה ָעֶלי ֵעינִיזּו תֵ -ח ַאְׂשִּכיְל ְואֹוְר ְּבֶדֶר
ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ַּבל -ט ַאל

  :ְקרֹוב ֵאֶלי
  :י ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע ְוַהּבֹוֵטַח ַּביהָֹוה ֶחֶסד יְסֹוְבֶבּנּו

  :ֵלב-יְִׁשֵרי-ּו ָּכליא ִׂשְמחּו ַביהָֹוה ְוגִילּו ַצִּדיִקים ְוַהְרנִינ
  
  

  פרק מא
  

  :א ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוד
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  :ָּדל ְּביֹום ָרָעה יְַמְּלֵטהּו יְהָֹוה-ב ַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל
  :ִּתְּתנֵהּו ְּבנֶֶפׁש אֹיְָביו-ג יְהָֹוה יְִׁשְמֵרהּו ִויַחּיֵהּו ְוֻאַּׁשר ָּבָאֶרץ ְוַאל

  :ִמְׁשָּכבֹו ָהַפְכָּת ְבָחְליֹו-ְּדָוי ָּכלֶעֶרׂש -ד יְהָוה יְִסָעֶדּנּו ַעל
  :ָחָטאִתי ָל-ָאַמְרִּתי יְהָֹוה ָחּנֵנִי ְרָפָאה נְַפִׁשי ִּכי-ה ֲאנִי

  :ו אֹויְַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי ָמַתי יָמּות ְוָאַבד ְׁשמֹו
  :ֵּברָאֶון לֹו יֵֵצא ַלחּוץ יְדַ -ָּבא ִלְראֹות ָׁשְוא יְַדֵּבר ִלּבֹו יְִקָּבץ-ז ְוִאם

  :ׂשֹנְָאי ָעַלי יְַחְׁשבּו ָרָעה ִלי-ח יַַחד ָעַלי יְִתַלֲחׁשּו ָּכל
א-ט ְּדַבר   :יֹוִסיף ָלקּום-ְּבִלּיַַעל יָצּוק ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב 

  :ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהגְִּדיל ָעַלי ָעֵקב-ְׁשלֹוִמי ֲאֶׁשר-י ַּגם ִאיׁש
  :ַוֲהִקיֵמנִי ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם יא ְוַאָּתה יְהָֹוה ָחּנֵנִי
א-יב ְּבזֹאת יַָדְעִּתי ִּכי   :יִָריַע אֹיְִבי ָעָלי-ָחַפְצָּת ִּבי ִּכי 

  :יג ַוֲאנִי ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי ַוַּתִּציֵבנִי ְלָפנֶי ְלעֹוָלם
ֵהי יְִׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָא   :ֵמןיד ָּברּו יְהָֹוה ֱא

  
  

  פרק מב
  

  :קַֹרח-א ַלְמנֵַּצַח ַמְׂשִּכיל ִלְבנֵי
ִהים-ֲאִפיֵקי-ב ְּכַאּיָל ַּתֲערֹג ַעל   :ָמיִם ֵּכן נְַפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶלי ֱא

ִהים ִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ְּפנֵי ֱא   :ג ָצְמָאה נְַפִׁשי ֵלא
ַהּיֹום ַאּיֵה -יְָלה ֶּבֱאמֹר ֵאַלי ָּכלִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָולָ -ד ָהיְָתה

ֶהי   :ֱא
ֵּבית -ה ֵאֶּלה ֶאזְְּכָרה ְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי נְַפִׁשי ִּכי ֶאֱעבֹר ַּבָּס ֶאַּדֵּדם ַעד

ִהים ְּבקֹול   :ִרּנָה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוגֵג-ֱא
הִ -ו ַמה עֹוד אֹוֶדּנּו -ים ִּכיִּתְׁשּתֹוֲחִחי נְַפִׁשי ַוֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלא

  :יְׁשּועֹות ָּפנָיו
ַהי ָעַלי נְַפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחח ַעל ֵּכן ֶאזְָּכְר ֵמֶאֶרץ יְַרֵּדן ְוֶחְרמֹונִים -ז ֱא

  :ֵמַהר ִמְצָער
ִמְׁשָּבֶרי ְוגֶַּלי ָעַלי -ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶרי ָּכל-ֶאל-ח ְּתהֹום

  :ָעָברּו
  :ה יְהָֹוה ַחְסּדֹו ּוַבַּליְָלה ִׁשירֹה ִעִּמי ְּתִפָּלה ְלֵאל ַחּיָיט יֹוָמם יְַצּוֶ 

  :קֵֹדר ֵאֵל ְּבַלַחץ אֹויֵב-י אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה ְׁשַכְחָּתנִי ָלָּמה



88  
 

ַהּיֹום ַאּיֵה -יא ְּבֶרַצח ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּונִי צֹוְרָרי ְּבָאְמָרם ֵאַלי ָּכל
ֶהי   :ֱא

ִהים ִּכי-ְׁשּתֹוֲחִחי נְַפִׁשי ּוַמהּתִ -יב ַמה עֹוד -ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלא
ָהי   :אֹוֶדּנּו יְׁשּועֹת ָּפנַי ֵוא

  
  
  
  

  פרק נט
  

ַח ָׁשאּול ַוּיְִׁשְמרּו ֶאת-א ַלְמנֵַּצַח ַאל ַהַּביִת -ַּתְׁשֵחת ְלָדִוד ִמְכָּתם ִּבְׁש
  :ַלֲהִמיתֹו

הָ    :י ִמִּמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבנִיב ַהִּציֵלנִי ֵמאֹיְַבי ֱא
  :ג ַהִּציֵלנִי ִמּפֲֹעֵלי ָאֶון ּוֵמַאנְֵׁשי ָדִמים הֹוִׁשיֵענִי

א א-ד ִּכי ִהּנֵה ָאְרבּו ְלנְַפִׁשי יָגּורּו ָעַלי ַעּזִים  ַחָּטאִתי -ִפְׁשִעי ְו
  :יְהָֹוה

  :הָעֹון יְֻרצּון ְויִּכֹונָנּו עּוָרה ִלְקָראִתי ּוְראֵ -ה ְּבִלי
ֵהי יְִׂשָרֵאל ָהִקיָצה ִלְפקֹד ָּכל ִהים ְצָבאֹות ֱא ַהּגֹויִם -ו ְוַאָּתה יְהָֹוה ֱא

  ּבֹגְֵדי-ָּתחֹן ָּכל-ַאל
  :ָאֶון ֶסָלה

  :ז יָׁשּובּו ָלֶעֶרב יֱֶהמּו ַכָּכֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר
  :ח ִהּנֵה יִַּביעּון ְּבִפיֶהם ֲחָרבֹות ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם ִּכי ִמי ׁשֵֹמעַ 

  :ּגֹויִם-ָלמֹו ִּתְלַעג ְלָכל-ט ְוַאָּתה יְהָֹוה ִּתְׂשַחק
ִהים ִמְׂשַּגִּבי   :י ֻעּזֹו ֵאֶלי ֶאְׁשמָֹרה ִּכי ֱא

ִהים יְַרֵאנִי ְבׁשְֹרָרי ֵהי ַחְסִּדי יְַקְּדֵמנִי ֱא   :יא ֱא
ֹו ָמגִּנֵנּו יְִׁשְּכחּו ַעִּמי ֲהנִיֵעמֹו ְבֵחיְל ְוהֹוִריֵדמ-ַּתַהְרגֵם ֶּפן-יב ַאל

  :ֲאדֹנָי
ְׂשָפֵתימֹו ְויִָּלְכדּו ִבגְאֹונָם ּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש -יג ַחַּטאת ִּפימֹו ְּדַבר

  :יְַסֵּפרּו
ִהים מֵֹׁשל ְּביֲַעקֹב ְלַאְפֵסי -יד ַּכֵּלה ְבֵחָמה ַּכֵּלה ְוֵאינֵמֹו ְויְֵדעּו ִּכי ֱא

  :ָהָאֶרץ ֶסָלה
  :ָּכֶלב ִויסֹוְבבּו ִעירטו ְויָׁשּובּו ָלֶעֶרב יֱֶהמּו כַ 
  :א יְִׂשְּבעּו ַוּיִָלינּו-טז ֵהָּמה יְנִיעּון ֶלֱאכֹל ִאם
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ָהיִיָת ִמְׂשַּגב ִלי ּוָמנֹוס -יז ַוֲאנִי ָאִׁשיר ֻעּזֶ ַוֲאַרּנֵן ַלּבֶֹקר ַחְסֶּד ִּכי
  :ִלי-ְּביֹום ַצר

ִהים ִמְׂשַּגִּבי ֱא-יח ֻעּזִי ֵאֶלי ֲאזֵַּמָרה ִּכי   :ֵהי ַחְסִּדיֱא
  

  פרק עז
  

  :יְדּותּון ְלָאָסף ִמזְמֹור-א ַלְמנֵַּצַח ַעל
ִהים ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל-ב קֹוִלי ֶאל ִהים ְוַהֲאזִין ֵאָלי-ֱא   :ֱא

א ָתפּוג ֵמֲאנָה ִהּנֵָחם  ג ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדֹנָי ָּדָרְׁשִּתי יִָדי ַליְָלה נְִּגָרה ְו
  :נְַפִׁשי

ִהים ְוֶאֱהָמיָה ָאִׂשיָחה ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי ֶסָלה ד ֶאזְְּכָרה   :ֱא
א ֲאַדֵּבר   :ה ָאַחזְָּת ְׁשֻמרֹות ֵעינָי נְִפַעְמִּתי ְו

  :ו ִחַּׁשְבִּתי יִָמים ִמֶּקֶדם ְׁשנֹות עֹוָלִמים
  :ְלָבִבי ָאִׂשיָחה ַויְַחֵּפׂש רּוִחי-ז ֶאזְְּכָרה נְגִינִָתי ַּבָּליְָלה ִעם

אח ַהְלעֹולָ    :יִֹסיף ִלְרצֹות עֹוד-ִמים יִזְנַח ֲאדֹנָי ְו
  :ט ֶהָאֵפס ָלנֶַצח ַחְסּדֹו ָּגַמר אֹוֶמר ְלדֹר ָודֹר

  :ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו ֶסָלה-י ֲהָׁשַכח ַחּנֹות ֵאל ִאם
  :יא ָואַֹמר ַחּלֹוִתי ִהיא ְׁשנֹות יְִמין ֶעְליֹון

  :ֶּקֶדם ִּפְלֶאֶאזְְּכָרה מִ -יָּה ִּכי-יב ֶאזְּכֹור ַמַעְלֵלי
  :ָּפֳעֶל ּוַבֲעִלילֹוֶתי ָאִׂשיָחה- יג ְוָהגִיִתי ְבָכל

ִהים ַּבּקֶֹדׁש ַּדְרֶּכ ִמי ִהים-יד ֱא   :ֵאל ָּגדֹול ֵּכא
  :טו ַאָּתה ָהֵאל עֵֹׂשה ֶפֶלא הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעּזֶ

  :ָלהיֲַעקֹב ְויֹוֵסף סֶ -טז ָּגַאְלָּת ִּבזְרֹוַע ַעֶּמ ְּבנֵי
ִהים ָראּו ַּמיִם יִָחילּו ַאף יְִרְּגזּו ְתהֹמֹות   :יז ָראּו ַּמיִם ֱא

  :ֲחָצֶצי יְִתַהָּלכּו-יח זְֹרמּו ַמיִם ָעבֹות קֹול נְָתנּו ְׁשָחִקים ַאף
  :יט קֹול ַרַעְמ ַּבַּגְלַּגל ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרגְזָה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ

א נֹוָדעּוכ ַּבּיָם ַּדרְ    :ֶּכ ּוְׁשִביְל ְּבַמיִם ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתי 
  :מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן-כא נִָחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמ ְּביַד

  
  פרק צ

  
ִהים ֲאדֹנָי ָמעֹון ַאָּתה ָהיִיָת ָּלנּו ְּבדֹר ָודֹר-א ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש   :ָהֱא
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עֹוָלם ַאָּתה -ֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעדב ְּבֶטֶרם ָהִרים יָֻּלדּו ַוְּתחֹוֵלל אֶ 
  :ֵאל

  :ָאָדם-ַּדָּכא ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבנֵי-ג ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד
  :ד ִּכי ֶאֶלף ָׁשנִים ְּבֵעינֶי ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי יֲַעבֹר ְוַאְׁשמּוָרה ַבָּליְָלה

ף   :ה זְַרְמָּתם ֵׁשנָה יְִהיּו ַּבּבֶֹקר ֶּכָחִציר יֲַח
  :ּבֶֹקר יִָציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב יְמֹוֵלל ְויֵָבׁשו ּבַ 

  :ָכִלינּו ְבַאֶּפ ּוַבֲחָמְת נְִבָהְלנּו-ז ִּכי
  :ח ַׁשָּתה ֲעֹונֵֹתינּו ְלנֶגְֶּד ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ָּפנֶי

  :ֶהגֶה-יֵָמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶת ִּכִּלינּו ָׁשנֵינּו ְכמֹו-ט ִּכי ָכל
ינּו ָּבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשנָה ְוִאם ִּבגְבּורֹת ְׁשמֹונִים ָׁשנָה י יְֵמי ְׁשנֹותֵ 

  :ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון ִּכי גָז ִחיׁש ַוּנָֻעָפה
  :יֹוֵדַע עֹז ַאֶּפ ּוְכיְִרָאְת ֶעְבָרֶת-יא ִמי

  :יב ִלְמנֹות יֵָמינּו ֵּכן הֹוַדע ְונִָבא ְלַבב ָחְכָמה
  :ֲעָבֶדי-ְוִהּנֵָחם ַעל ָמָתי-יג ׁשּוָבה יְהָֹוה ַעד

  :יֵָמינּו-יד ַׂשְּבֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסֶּד ּונְַרּנְנָה ְונְִׂשְמָחה ְּבָכל
  :טו ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעּנִיָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה

  :ְּבנֵיֶהם-ֲעָבֶדי ָּפֳעֶל ַוֲהָדְר ַעל-טז יֵָרֶאה ֶאל
ֵהי נּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יז ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  :יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו
  

  פרק קה
  

  :א הֹודּו ַליהָֹוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו
  :נְִפְלאָֹתיו-לֹו ִׂשיחּו ְּבָכל-ב ִׁשירּו לֹו זְַּמרּו

  :ח ֵלב ְמַבְקֵׁשי יְהָֹוהג ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו יְִׂשמַ 
  :ד ִּדְרׁשּו יְהָֹוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפנָיו ָּתִמיד

  :ִפיו-ה זְִכרּו נְִפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה מְֹפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי
  :ו זֶַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו ְּבנֵי יֲַעקֹב ְּבִחיָריו

ֵהינּו ְּבָכל   :וָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטי-ז הּוא יְהָֹוה ֱא
  :ח זַָכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדֹור

  :ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו ְליְִׂשָחק-ט ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת
  :י ַוּיֲַעִמיֶדָה ְליֲַעקֹב ְלחֹק ְליְִׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם

  :ֶאֶרץ ְּכנַָען ֶחֶבל נֲַחַלְתֶכם-יא ֵלאמֹר ְל ֶאֵּתן ֶאת
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  :י ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוגִָרים ָּבּהיב ִּבְהיֹוָתם ְמתֵ 
  :ַעם ַאֵחר-ּגֹוי ִמַּמְמָלָכה ֶאל-יג ַוּיְִתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל

א   :ִהּנִיַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים-יד 
  :ָּתֵרעּו-ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי ְוִלנְִביַאי ַאל-טו ַאל

  :ֶלֶחם ָׁשָבר- ַמֵּטה-ָהָאֶרץ ָּכל-טז ַוּיְִקָרא ָרָעב ַעל
  :יז ָׁשַלח ִלְפנֵיֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד נְִמַּכר יֹוֵסף

  :יח ִעּנּו ַבֶּכֶבל ַרגְלֹו ַּבְרזֶל ָּבָאה נְַפׁשֹו
  :ְדָברֹו ִאְמַרת יְהָֹוה ְצָרָפְתהּו-ֵעת ּבֹא-יט ַעד

  :ֶמֶל ַויִַּתיֵרהּו מֵֹׁשל ַעִּמים ַויְַפְּתֵחהּו-כ ָׁשַלח
  :ִקנְיָנֹו-ְלֵביתֹו ּומֵֹׁשל ְּבָכל כא ָׂשמֹו ָאדֹון

  :כב ֶלְאסֹר ָׂשָריו ְּבנְַפׁשֹו ּוזְֵקנָיו יְַחֵּכם
  :ָחם-כג ַוּיָבֹא יְִׂשָרֵאל ִמְצָריִם ְויֲַעקֹב ָּגר ְּבֶאֶרץ

  :ַעּמֹו ְמאֹד ַוּיֲַעִצֵמהּו ִמָּצָריו-כד ַוּיֶֶפר ֶאת
  :ָבָדיוכה ָהַפ ִלָּבם ִלְׂשנֹא ַעּמֹו ְלִהְתנֵַּכל ַּבעֲ 
  :ּבֹו-כו ָׁשַלח מֶֹׁשה ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר

  :ָבם ִּדְבֵרי אֹתֹוָתיו ּומְֹפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם-כז ָׂשמּו
א   :ְּדָברֹו -ָמרּו ֶאת-כח ָׁשַלח חֶֹׁש ַוּיֲַחִׁש ְו

  :ְּדגָָתם-ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוּיֶָמת ֶאת-כט ָהַפ ֶאת
  :ִעים ְּבַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהםל ָׁשַרץ ַאְרָצם ְצַפְרּדְ 

  :ְּגבּוָלם-לא ָאַמר ַוּיָבֹא ָערֹב ִּכּנִים ְּבָכל
  :לב נַָתן ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרד ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם

  :לג ַוּיַ ַּגְפנָם ּוְתֵאנָָתם ַויְַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם
  :לד ָאַמר ַוּיָבֹא ַאְרֶּבה ְויֶֶלק ְוֵאין ִמְסָּפר

  :ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם ַוּיֹאַכל ְּפִרי ַאְדָמָתם-ַכל ָּכללה ַוּיֹא
  :אֹונָם-ְּבכֹור ְּבַאְרָצם ֵראִׁשית ְלָכל- לו ַוּיַ ָּכל

  :לז ַוּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף ְוזָָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל
  :נַָפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם-לח ָׂשַמח ִמְצַריִם ְּבֵצאָתם ִּכי

  :ָמָס ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָליְָלהלט ָּפַרׂש ָענָן לְ 
  :מ ָׁשַאל ַוּיֵָבא ְׂשָלו ְוֶלֶחם ָׁשַמיִם יְַׂשִּביֵעם

  :מא ָּפַתח צּור ַוּיָזּובּו ָמיִם ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות נָָהר
  :ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֵאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו-מב ִּכי זַָכר ֶאת

  :יָריוְּבחִ -מג ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון ְּבִרּנָה ֶאת
  :מד ַוּיִֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹויִם ַוֲעַמל ְלֻאִּמים יִיָרׁשּו
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  :מה ַּבֲעבּור יְִׁשְמרּו ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו יִנְצֹרּו ַהְללּויָּה
  

  פרק קלז
  

  :ִצּיֹון-ָּבִכינּו ְּבזְָכֵרנּו ֶאת-נֲַהרֹות ָּבֶבל ָׁשם יַָׁשְבנּו ַּגם-א ַעל
  :ִלינּו ִּכּנֹרֹוֵתינּוֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה ּתָ -ב ַעל

ִׁשיר ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה ִׁשירּו ָלנּו -ג ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי
  :ִמִּׁשיר ִצּיֹון

  :ִׁשיר יְהָֹוה ַעל ַאְדַמת נֵָכר-ד ֵאי נִָׁשיר ֶאת
  :ֶאְׁשָּכֵח יְרּוָׁשָלם ִּתְׁשַּכח יְִמינִי-ה ִאם

יְרּוָׁשַלם -א ַאֲעֶלה ֶאת-א ֶאזְְּכֵרִכי ִאם-ְלִחִּכי ִאם ו ִּתְדַּבק ְלׁשֹונִי
  :ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי

ז זְכֹר יְהָֹוה ִלְבנֵי ֱאדֹום ֵאת יֹום יְרּוָׁשָלם ָהאְֹמִרים ָערּו ָערּו ַעד 
  :ַהיְסֹוד ָּבּה

  :ְלְּת ָלנּוְּגמּוֵל ֶׁשָּגמַ -ָל ֶאת-ָּבֶבל ַהְּׁשדּוָדה ַאְׁשֵרי ֶׁשיְַׁשֶּלם-ח ַּבת
  :ַהָּסַלע-עָֹלַליִ ֶאל-ט ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְונִֵּפץ ֶאת

  
  פרק קנ

  
  :ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו-א ַהְללּויָּה ַהְללּו

  :ב ַהְללּוהּו ִּבגְבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו
  :ְוִכּנֹור ג ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללּוהּו ְּבנֵֶבל

  :ד ַהְללּוהּו ְבתֹף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמּנִים ְוֻעגָב
  :ָׁשַמע ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה-ה ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי

  :ו ּכֹל ַהּנְָׁשָמה ְּתַהֵּלל יָּה ַהְללּויָּה
  
  
  ֶַׁשת ְּפסּוִקי ריֹאמַ  יַהְּכָללִ ן ַהִּתּקּות ֲאִמירַ  רְלַאח  :ּלּואֵ  םְׁש

  
, יָגֵל יֲַעקֹב –ְּבּׁשּוב ֲאדֹנָי ְׁשבּות ַעּמֹו , ִמי יִֵּתן ִמִּצּיֹון יְׁשּוַעת יְִׂשָרֵאל

ַוּיְַעזְֵרם . ּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים ֵמֲאדֹנָי ָמעּוּזָם ְּבֵעת ָצָרה. יְִׂשַמח יְִׂשָרֵאל
  .סּו ּבֹויְַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי חָ , ֲאדֹנָי ַויְַפְּלֵטם
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  ָיַהְּכָללִ ן ַהִּתּקּות ֲאִמירַ ר ַאחַ  ְלָאְמָרּה הְקָצרָ  הְּתִפּל:  
  

ְלֵעָּלא , ַאנְְּת ְלֵעָּלא, ִעַּלת ָהִעּלֹות ְוִסַּבת ָּכל ַהִּסּבֹות, ֶׁשל עֹוָלם ִרּבֹונֹו
 – ּולְ . ְדֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ָּב ְּכָלל, ְוֵלית ְלֵעָּלא ִמּנָ, ִמן ּכָֹּלא

אֹוְת , אֹוְת ֶאְדרֹׁש. ּוְמרֹוָמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה; ּדּוִמּיָה ְתִהָּלה
ֶּדֶר ָּכל ָהעֹוָלמֹות ַעד , ֶׁשַּתְחּתֹר ֲחִתיָרה ֶּדֶר ְּכבּוָׁשה ֵמִאְּת, ֲאַבֵּקׁש

יֹוֵדַע , נִגְֶלה ְל ְּכִפי ֲאֶׁשר, ַּבָּמקֹום ֶׁשֲאנִי עֹוֵמד, ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֶׁשִּלי
ְלַהֲחזִיֵרנִי ִּבְתׁשּוָבה , ּוַבֶּדֶר ְונִָתיב ַהּזֶה ָּתִאיר ָעַלי אֹוְר. ַּתֲעלּומֹות

ְּכִפי ְרצֹון ִמְבַחר ; ְּכִפי ְרצֹונְ ֶּבֱאֶמת, ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי ֶּבֱאֶמת
ֶבת חּוץ ְוׁשּום ִלְבִלי ַלְחׁשֹב ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ׁשּום ַמֲחּׁשֶ : ַהְּברּוִאים

, ַרק ְלַדֵּבק ְּבַמֲחָׁשבֹות זַּכֹות. ַמֲחָׁשָבה ּוִבְלּבּול ֶׁשהּוא נֶגֶד ְרצֹונֶ
ַהט ִלִּבי ֶאל . ְּבַהָּׂשגְָת ּוְבתֹוָרֶת, ַצחֹות ּוְקדֹוׁשֹות ַּבֲעבֹוָדְתך ֶּבֱאֶמת

. ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ְוַתן ִלי ֵלב ָטהֹור) ֵעְדבֹוֶתי: קֹוְרִאים ְּכמֹו(ֵעְדֹוֶתיך 
ְּתׁשּוַעת ֲאדֹנָי , ּוִמְּמצּולֹות יָם ּתֹוִציֵאנִי ְלאֹור ָּגדֹול ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה

; ָּכל יְֵמי ֱהיֹוִתי ַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה, ֵלאֹור ְּבאֹור ַהַחּיִים, ְּכֶהֶרף ַעיִן
. ַהֲחזִיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשהַהּיִָמים ֶׁשָעְברּו ַּבחֶֹׁש לְ , ְוֶאזְֶּכה ְלַחֵּדש נְעּוָרי

א ֵחְטא: ְוִתְהיֶה יְִציָאִתי ִמן ָהעֹוָלם ְּכִביָאִתי ְוֶאזְֶּכה ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם . ְּב
  .ָאֵמן נֶַצח ֶסָלה ָוֶעד. ֻּכּלֹו אֹוֵמר ָּכבֹוד, ֲאדֹנָי ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו

  
  

ִפּלוֹ ֶסֶדר  ׁשוֹ ת ּתְ ּדּוְך ת ּוַבּקָ   ן ָהגוּ  ְלׁשִ
  
  
  

  
  ֵֵאּלּו תְּתִפּלֹו יֹאְמרּול ּכָ  םקֹוד:  

  
  בכל זמן לאמרהם הדינית להמתקה תפל

  "שומר אמונים"על ב ,רבי אהרן ראטהמ
  

כל ' אז נמתקים ממנו בעזרת ה, ואם יאמר זה הנוסח": וכך כתב
ויהיו הייסורים כפרה לכל , ויתהפכו כל הצירופים לטובה, הדינים

אז אין , מר זאת גם על כל דבר קטןבפרט אם ירגיל עצמו לו, עוונותיו
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כי , ושמחה בכל העולמות, ה בזה"שיעור לגודל נחת רוח שיגרום לקב
', ואם מתחזק באמונת ה, ה לנסות את האדם באמונתו"דרכו של הקב

" שומר אמונים(" ."נמתק הדין מעליו, ו"אז גם אם נגזרה עליו גזרה ח
  .)ד"פרק י, מאמר השגחה פרטית

  
  :הּלָ ַהְּתפִ ח נֻּסָ 
  

ֶׁשּזֶה ַהַּצַער ְוַהּיִּסּוִרים ֶׁשָּבא ִלי הּוא ְּבַהְׁשָּגָחה , ֲאנִי ַמֲאִמין ֶּבֱאמּונָה ְׁשֵלָמה
ְוָכל זֶה ָּבא ִלי ְמִסּבֹות ֲעֹונֹוַתי , ְוִהנְנִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְּבַאֲהָבה', ְּפָרִטית ֵמִעם ה

. י ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאנִי ִהְרַׁשְעִּתיַעל ָּכל ַהָּבא ָעלַ ' ְוַצִּדיק ַאָּתה ה, ָהַרִּבים
ואם בעת (ִויִהי ָרצֹון ֶׁשּיְִהיּו ֵאּלּו ַהּיִּסּוִרים ְלַכָּפָרה ַעל ֲעֹונֹוַתי ָהַרִּבים 

ּוְלָהֵקל ְּבזֶה ַצַער ְׁשִכּנַת עּוזֵינּו ִּכְביָכֹול ְוַצֲעָרן ֶׁשל : רצון יאמר גם כן
ִּדין ָהיִיִתי ָצִרי ְלָפֵרט ְוָלׁשּוב ּוְלִהְתַוּדֹות ַעל ַהֵחְטא ְוִהּנֵה ִמַּצד הַ ). יְִׂשָרֵאל

ֲאָבל ָּגלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ֶׁשֵאין ִאִּתי , ְוָהָעֹון ֶׁשְּבִסָּבָתם ָּבא ִלי ֵאּלּו ַהּיִּסּוִרים
ק ּוְתָׁשֵרׁש ֶׁשִּתְמחֹו, ָלֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמיִם. יֹוֵדַע ַעד ָמה

ְויְֻמְּתקּו ָּכל ַהִּדינִים ֵמָעַלי , ַהֵחְטא ְוָעֹון ּוֶפַׁשע ֶׁשָּגְרמּו ִלי ֵאּלּו ַהּיִּסּוִרים
ֹ ֲחָסִדים טֹוִבים , ְויְִתַהְּפכּו ָּכל ַהֵּצרּוִפים ְלטֹוָבה, ּוֵמַעל ָּכל יְִׂשָרֵאל ְויְִמׁש

  .ָאֵמן. ד עֹוָלםּוְמגּוִלים ָלנּו ּוְלָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל עַ 
  
  

  תפילת השב -תפילה נפלאה לתשובה 
  מגירונדי שחיבר רבינו יונה

  
ְוָכזֹאת ְוָכזֹאת ָעִׂשיִתי ִמּיֹום ֱהיֹוִתי ַעל , ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ָאּנָא ֲאדֹנָי

ָלׁשּוב ֵאֶלי  ְוַעָּתה נְָׂשַאנִי ִלִּבי ְונְָדָבה אֹוִתי רּוִחי. ָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
ּוְלַהְׁשִלי , ִלְהיֹות מֹוֶדה ְועֹוזֵב, ְּבָכל ִלִּבי ּוְמאִֹדי ְונְַפִׁשי, ָּבֱאֶמת ּוְבֵלב ָׁשֵלם

ְוַלֲעׂשֹות ִלי ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ְוִלְהיֹות זִָהיר ְוזִָריז , ֵמָעַלי ָּכל ְּפָׁשַעי
  .ְּביְִרָאְת

  
ַהי, ְוַעָּתה ְּפַתח יְָד , ַהּפֹוֵתַח יָד ַלְּתׁשּוָבה ּוְמַסּיֵַע ְלָבִאים ְלַטֵהר ,ֲאדֹנָי ֱא

ְוָעזְֵרנִי נֶגֶד , ְוַסּיְֵענִי ְלִהְתַחּזֵק ְּביְִרָאְת, ְוַקְּבֵלנִי ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי
, ְלִבְלִּתי יְִמׁשֹול ִּבי, ַהּנְִלָחם ִּבי ְּבַתְחּבּולֹות ּוְמַבֵּקׁש נְַפִׁשי ַלֲהִמיֵתנִי, ַהָּׂשָטן

ְוִתגְַער ּבֹו , ח ֵאָבִרים ֶׁשִּבי ְוַתְׁשִליֵכהּו ִּבְמצּולֹות יָם"ְוַתְרִחיֵקהּו ֵמְרמַ 
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ְוַהִסירֹוָת , ְוָעִׂשיָת ֶאת ֲאֶׁשר ֵאֵל ְּבֻחֶּקי. ְלִבְלִּתי יֲַעמֹד ַעל יְִמינִי ְלִׂשְטנִי
  .ב ָּבָׂשרֵלב ָהֶאֶבן ִמִּקְרִּבי ְונַָתָּת ִלי לֵ 

  
ַהי, ָאּנָא ַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְוַאל . ָׁשַמע ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּד ְוֶאל ַּתֲחנּונָיו, ֲאדֹנָי ֱא

ְויְִהיּו ִלְפנֵי ִּכֵּסא ְכבֹוֶד , יְַעֵּכב ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ֶאת ְּתִפָּלִתי ּוְתׁשּוָבִתי
ְוִאם ַּבֲחָטַאי ָהַרִּבים . ִפָּלִתי ְלָפנֶיְמִליֵצי יֶֹׁשר ְלֵהִליץ ַּבֲעִדי ְלַהְכנִיס ּתְ 

ֲחתֹר ִלי ַאָּתה ִמַּתַחת ִּכֵּסא ְכבֹוֶד ְוַקֵּבל , ַוֲעצּוִמים ֵאין ִלי ֵמִליץ יֶֹׁשר
א ָאׁשּוב ֵריָקם ְלָפנֶי, ְּתׁשּוָבִתי   ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ְו

  
  

  מברסלב ים שחיברה רבי נחמןשיש אומר, תפילה נפלאה
  ")התיקון הכללי"מופיעה בדרך כלל בסוף (

  
ְלֵעָּלא ִמן , ַאנְְּת ְלֵעָּלא, ִעַּלת ָהִעּלֹות ְוִסַּבת ָּכל ַהִּסּבֹות, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

ּדּוִמּיָה  –ּוְל . ְדֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ָּב ְּכָלל, ְוֵלית ְלֵעָּלא ִמּנָ, ּכָֹּלא
, אֹוְת ֲאַבֵּקׁש, אֹוְת ֶאְדרֹׁש. ָמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָּלהּוְמרֹו; ְתִהָּלה

ֶּדֶר ָּכל ָהעֹוָלמֹות ַעד ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות , ֶׁשַּתְחּתֹר ֲחִתיָרה ֶּדֶר ְּכבּוָׁשה ֵמִאְּת
ּוַבֶּדֶר . תיֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹו, ְּכִפי ֲאֶׁשר נִגְֶלה ְל, ַּבָּמקֹום ֶׁשֲאנִי עֹוֵמד, ֶׁשִּלי

, ְלַהֲחזִיֵרנִי ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי ֶּבֱאֶמת, ְונִָתיב ַהּזֶה ָּתִאיר ָעַלי אֹוְר
ִלְבִלי ַלְחׁשֹב ְּבַמֲחַׁשְבִּתי : ְּכִפי ְרצֹון ִמְבַחר ַהְּברּוִאים; ְּכִפי ְרצֹונְ ֶּבֱאֶמת

ַרק ְלַדֵּבק . ּבּול ֶׁשהּוא נֶגֶד ְרצֹונֶׁשּום ַמֲחֶּׁשֶבת חּוץ ְוׁשּום ַמֲחָׁשָבה ּוִבלְ 
. ְּבַהָּׂשגְָת ּוְבתֹוָרֶת, ַצחֹות ּוְקדֹוׁשֹות ַּבֲעבֹוָדְתך ֶּבֱאֶמת, ְּבַמֲחָׁשבֹות זַּכֹות

ְוַתן ִלי ֵלב ָטהֹור ְלָעְבְּד ) ֵעְדבֹוֶתי: קוראים(ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדֹוֶתיך 
ְּתׁשּוַעת ֲאדֹנָי , ֹוִציֵאנִי ְלאֹור ָּגדֹול ִחיׁש ַקל ְמֵהָרהּוִמְּמצּולֹות יָם ּת. ֶּבֱאֶמת

ְוֶאזְֶּכה ; ָּכל יְֵמי ֱהיֹוִתי ַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה, ֵלאֹור ְּבאֹור ַהַחּיִים, ְּכֶהֶרף ַעיִן
ְוִתְהיֶה . ַהּיִָמים ֶׁשָעְברּו ַּבחֶֹׁש ְלַהֲחזִיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה, ְלַחֵּדש נְעּוָרי

א ֵחְטא: יָאִתי ִמן ָהעֹוָלם ְּכִביָאִתייְצִ  ְוֶאזְֶּכה ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ֲאדֹנָי ּוְלַבֵּקר . ְּב
  .ָאֵמן נֶַצח ֶסָלה ָוֶעד. ֻּכּלֹו אֹוֵמר ָּכבֹוד, ְּבֵהיָכלֹו

  
  

  תפילה נפלאה לאחדות ואהבת ישראל
  א"א זיע"מרן החיד –שחיבר רבינו חיים יוסף דוד אזולאי 
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ת /ַוֲהֵרינִי אֹוֶהבֶ , ת ָעַלי ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו/ֶּבלֶ ֲהֵרינִי ְמקַ 
ָּכל ֶאָחד ִמְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּכנְַפִׁשי ּוְמאֹוִדי ַוֲהֵרינִי ְמזֶַּמנֶת ֶאת ִּפי ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפנֵי 

, זֹוֶכֶרת ַמֲעַמד ַהר ִסינַיֲהֵרינִי : ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים
ַרק ִהָּׁשֶמר ְל ּוְׁשמֹר נְַפְׁש ְמאֹד ֶּפן ִּתְׁשַּכח ): י-ט, דברים ד(ְּכמֹו ֶׁשּנֱֶאַמר 

ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו ֵעינֶי ּוֶפן יָסּורּו ִמְּלָבְב ּכֹל יְֵמי ַחּיֶי ְוהֹוַדֲעָתם 
ֶהי ְּבחֵֹרב ֶּבֱאמֹר יְהָֹוה יֹום , ְלָבנֶי ְוִלְבנֵי ָבנֶי ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפנֵי יְהָֹוה ֱא

ֵאַלי ַהְקֶהל ִלי ֶאת ָהָעם ְוַאְׁשִמֵעם ֶאת ְּדָבַרי ֲאֶׁשר יְִלְמדּון ְליְִרָאה אִֹתי ָּכל 
י ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶ . ַהּיִָמים ֲאֶׁשר ֵהם ַחּיִים ַעל ָהֲאָדָמה ְוֶאת ְּבנֵיֶהם יְַלֵּמדּון

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָ ֱא ְוִתַּטע ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה , ֶׁשִּתְתַמֵּלא ַרֲחִמים ָעֵלינּו, יְי
ָׁשלֹום ְוֵרעּות ֵּבינֵנּו ּוֵבין ָּכל יְִׂשָרֵאל ְונְִהיֶה ְלַאָחִדים ְּכֵׁשם ֶׁשְּבַהר ִסינַי ָהיָה 

ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבַאְחדּות , ֵאל נֶגֶד ָהָהרְּכִדְכִתיב ַוּיִַחן ָׁשם יְִׂשרָ , ָׁשלֹום ֵבינֵנּו
, ֵּכן ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתזֵַּכינּו ְלַהֲעִביר ִמֶּמּנּו ִׂשנְָאה ְוִקנְָאה ְוַתֲחרּות. ְּגמּוָרה

ּוְכֵׁשם ֶׁשְּבַמֲעַמד ַהר ִסינַי . ְוָתִׂשים ָׁשלֹום ֵּבינֵנּו, ְונְִהיֶה אֹוֲהִבים זֶה ָלזֶה
, ְוזִַּכְכָּת אֹוָתנּו ְוִטַהְרָּתנּו ִמָּכל ֻטְמָאה ְוֶחְלָאה ְוזֹוַהָּמא, ָּמא ִמֶּמּנּוָּפְסָקה זֹוהַ 

ֵּכן ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֲהֵרינּו ִמֻּטְמאֵֹתינּו , ְוִקַּדְׁשָּתנּו ִּבְקֻדָּׁשֶת
ּו ְוִלֵּבנּו ַלֲעבֹוָדֶת ּוְתַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצוֹוֶתי ּוְתַטֵהר ַרְעיֹונֵנ, ּוִמּזֹוַהֲמֵתינּו

, ְוִתְהיֶה יְִרָאֶת ַעל ָּפנֵינּו ְלִבְלִּתי נֱֶחָטא, ְוִתַּטע ּתֹוָרֶת ְּבִלֵּבנּו, ּוְליְִרָאֶת
ּוְבָכל יֹום יְִהיֶה ְּבֵעינֵנּו ְּכִאילּו ָאנּו ְמַקְּבִלים , ּוְתעֹוֵרר ִלֵּבנּו ְלַאֲהַבת ּתֹוָרֶת

ּוְתַדֵּבק ִלֵּבנּו , ְוָהֵאר ֵעינֵנּו ְּבתֹוָרֶת, ת ּוְתׁשּוָקה ּוְבֵחֶפץּתֹוָרֶת ִּבְדֵביקּו
ּוְתיֵַחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְליְִרָאה ֶאת ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור , ְּבִמְצוֹוֶתי
ְּכמֹו , ִמִּפי ּוְתזֵַּכנּו ְלַקֵּבל ְוִלְׁשמַֹע ּתֹוָרה, ְוִתגְָאֵלנּו ְלַמַען ַרֲחֶמי. ְוַהּנֹוָרא

ִ ָ ְוָרב ְׁשלֹום ָּבנַי ָאֵמן ֵּכן יְִהי , ִּבְמֵהָרה ְּביֵָמנּו. ֶׁשּנֱֶאַמר ְוָכל ָּבנַיִ ִלּמּוֵדי יְי
  :ָרצֹון

  
  

  את זיווגו תפילה לאיש המבקש
  )ה וחופת חתנים"פ קיצור של"ע(

  
ֵהי ֲאבֹוַתי, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ַהי ֵוא ָ ֱא ְמִציא ִלי ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ֶׁשּתַ , יְי

זִּוּוג ָהגּון ָהָראּוי ְלהֹוִליד . ּוַבֲחָסֶדי ַהְּגדֹוִלים ֶאת זִּוּוגִי ָהָראּוי ִלי ִּבזְַמּנֹו
ִמּזֶַרע ַצִּדיִקים ְוַאנְֵׁשי ֱאֶמת ִויְרֵאי , ָּגדֹול ְּבתֹוָרה ּוְביְִרָאה, ַּתְלִמיד ָחָכם

ְלַאְבָרָהם ְויְִצָחק ְויֲַעקֹב , זִּוּוגֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון ְּכמֹו ֶׁשִהְמֵצאתָ , ֵחְטא
ְואֹותֹו ִאיׁש ֶׁשַּתְמִציא ִלי ְלזִּוּוגִי . ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד זִּוּוגֹו ְּבִעּתֹו ּוִבזְַמּנֹו, ּומֶֹׁשה
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, טֹוִבים ַּבַעל ַמֲעִׂשים, ִאיׁש נֶָאה ְּבַמֲעָׂשיו ְונֶָאה ְּבַמְרֵאהּו, ִאיׁש טֹוב: יְֵהא
ִהים, ַּבַעל ֵחן   .רֹוֵדף ְצָדָקה ְוגֹוֵמל ֶחֶסד, ִאיׁש ַמְׂשִּכיל ִויֵרא ֱא

  
א יְֵהא ּבֹו ׁשּום ֶׁשֶמץ ְּפסּול ּומּום ּוְפגָם א יְֵהא ַּכֲעָסן ְוַרגְזָן. ְו ַרק יְֵהא , ְו

ַאְכזִָרּיּות ַהְּבִרּיֹות ְוַאל יְַעֵּכב . ָּבִריא ּוַבַעל ּכֹחַ , ַּבַעל ֲענָָוה ּונְִמיכּות רּוחַ 
ְלַעֵּכב ֶאת ֶּבן זּוגִי , ְוׂשֹונְִאים ּוַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם ְוַתְחּבּולֹוֵתיֶהם ּומֹוֲעצֹוֵתיֶהם

א יָנּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרָׁשע ַעל ּגֹוַרל , ִויֻקּיָם ִּבי ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב. ַההּוַכן ִלי
ָּבנֶי ,  ְּכגֶֶפן ּפִֹרּיָה ְּביְַרְּכֵתי ֵּביֶתֶאְׁשּתְ , ּוִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב, ַהַּצִּדיִקים

ִּכי ַאָּתה הּוא ַהּמֹוִׁשיב יְִחיִדים ַּביְָתה . ִּכְׁשִּתיֵלי זֵיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחנְ
יְיָ , יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי. מֹוִציא ֲאִסיִרים ַּבּכֹוָׁשרֹות

  ֲאִליצּוִרי ְוגֹו
  

  תהילים קכא
  

ָ עֵֹׂשה : ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעינַי ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאיִן יָבֹא ֶעזְִרי ֶעזְִרי ֵמִעם יְי
א : ַאל יִֵּתן ַלּמֹוט ַרגְֶל ַאל יָנּום ׁשְֹמֶר: ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ א יָנּום ְו ִהּנֵה 

א : ְּל ַעל יַד יְִמינֶיְיָ ׁשְֹמֶר יְיָ צִ : יִיָׁשן ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאל יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש 
יְיָ יְִׁשָמר ֵצאְת : יְיָ יְִׁשָמְר ִמָּכל ָרע יְִׁשמֹר ֶאת נְַפֶׁש: יֶַּכָּכה ְויֵָרַח ַּבָּליְָלה

  :ּובֹוֶא ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
  

  תהילים קל
  

 ָ ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְהיֶינָה ָאזְנֶי ֲאדֹנָי : ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתי יְי
ִּכי ִעְּמ : ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי יֲַעמֹד: ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲחנּונָי
נְַפִׁשי ַלאדֹנָי : ִקִּויִתי יְיָ ִקְּוָתה נְַפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרא

 ֹ ָ ַהֶחֶסד : ֶקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקרִמּׁשְֹמִרים ַלּב ָ ִּכי ִעם יְי יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְי
  :ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונָֹתיו: ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות

  
  

ֵאל , ֶאֱהיֶה ֲאֶׁשר ֶאֱהיֶה, יְִהי ָרצון ִמְּלָפנֶי יְיָ ֱאלֹוֵהינּו ֶוֱאלֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו
, ְוָתִאיר ַקְרנִי ְוַתגְִּביַּה ַמּזִָלי, ֶׁשְּתַבֵּטל ִמֶּמּנִי ּכֹל ִעּכּוִבים ּוְמנִיעֹות, ֶעְליֹון

ִּכי ַאָּתה , ְּבִחיַרת ִלִּבי, ַוֲעֵׂשה ִעִּמי ְצָדָקה ְוֶחֶסד ְוַתזְִמין ִלי ֶאת ַּבת ַמּזִָלי
ָ ִּכי טֹוב ַחְסֶּד ֲענֵנִ : מֹוִׁשיב יְִחיִדים ַּביְָתה מֹוִציא ֲאִסיִרים ַּבּכֹוָׁשרֹות י יְי
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ּוְכֵׁשם ֶׁשִהְמֵצאָת ָלָאָדם ָהִראׁשֹון ֶאת זִּוּוגֹו ְּבִעּתֹו , ְּכרֹב ַרֲחֶמי ְּפנֵה ֵאָלי
ֵּכן , א טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו ֶאֱעֶׂשּה ּלֹו ֵעזֶר ְּכנֶגְּדֹו: ּוִבזְַמנֹו ְּכִדְכִתיב

ְויְִהיֶה , ֶאזְֶּכה ְלָהִקים ַּביִת ְּביְִׂשָרֵאל ִּבנְיָן ֲעֵדי ַעדְּתזֵַּכנִי ּוְתַסּיֵַע ְּביִָדי ׁשֶ 
ְּבָחְכָמה יִָּבנֶה ָּביִת : ְּכִדְכִתיב, ַהַּביִת ְמבָֹר ּוֻמְצָלח ְּברּוָחנִּיּות ְוגְַׁשִמּיּות

ְׁשֶרה ְוּתַ . ּוִבְתבּונָה יְִתּכֹונָן ּוְבַדַעת ֲחָדִרים יִָּמְלאּו ָּכל הֹון יָָקר ְונִָעים
ֶאְׁשְּת ְּכגֶֶפן ּפִֹרּיָה : ְוַקּיֵם ִּבי, ָׁשלֹום ְוֵרעּות, ְּבָבֵּתינּו ָּתִמיד ַאֲהָבה ְוַאְחָוה

יְִׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי : ְוֵכן, ְּביְַרְּכֵתי ֵביֶת ָּבנֶי ִּכְׁשִתֵלי זֵיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחנֶ
 ָ ָ ַוֲחָסֶדי ּכִ . יְי ָ ַחְסֶּד ְויְֶׁשֲע ִּתֶּתן : י ֵמעֹוָלם ֵהָּמהזְכֹר ַרֲחֶמי יְי ַהְרֵאנּו יְי

ָ ְויְִׁשְמֶר: ּוָּבְרֵכנִי נָא ַּבְּבָרָכה ַהְּכתּוָבה ְּבתֹוָרְת. ָלנּו יֵָאר יְיָ , יְָבֶרְכ יְי
ָ ָּפנָיו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹום, ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ  ֶאת ְׁשִמי ַעל  ְוָׂשמּו, יִָּׂשא יְי

ֲעוֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי מֹונְִעים , ְוַאל יְִהיּו ַחְּטאֹוַתי. ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַוֲאנִי ֲאָבְרֵכם
א ַעל , ּוְתזֵַּכנִי ְלַתְּקנָם ַעל יְֵדי ִמְצוֹות ּוַמֲעִּׂשים טֹוִבים, ַהּטֹוב ִמֶּמּנִי ַא 

ה ֲאדֹנָי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ִּכי ַאּתָ , יְֵדי יִּסּוִרין ָוֳחָלִאים ָרִעים
ִהים ְּתִפָּלִתי ְוַאל : ְׁשַמע יְיָ קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחּנֵנִי ַוֲענֵנִי: קְֹרֶאי ַהֲאזִינָה ֱא

ַהְקִׁשיָבה ִּלי ַוֲענֵנִי ּוַמֵּלא ּכֹל ִמְׁשֲאלֹות ִלִּבי ְלַחּיִים , ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחּנִָתי
ת ִלֶּב: ְּכִדְכִתיב, םטֹוִבים ּוְלָׁשלֹו ָ ְויִֶּתן ְל ִמְׁשֲא יְיָ : ְוִהְתַעּנַג ַעל יְי

ָ ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח , ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאלֹוֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה יְי
ָ הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו, ָּב ְוֶהגְיֹון , י ִפייְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמרֵ  .יְי

  .ִלִּבי ְלָפנֶי יְיָ צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  
  

  לאשה המבקשת על זיווגהתפילה 
  )ה וחופת חתנים"פ קיצור של"ע(

  
ֵהי ֲאבֹוַתי, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ַהי ֵוא ָ ֱא ֶׁשַּתְמִציא ִלי ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים , יְי

זִּוּוג ָהגּון ָהָראּוי ְלהֹוִליד . י ָהָראּוי ִלי ִּבזְַמּנֹוּוַבֲחָסֶדי ַהְּגדֹוִלים ֶאת זִּוּוגִ
ִמּזֶַרע ַצִּדיִקים ְוַאנְֵׁשי ֱאֶמת ִויְרֵאי , ָּגדֹול ְּבתֹוָרה ּוְביְִרָאה, ַּתְלִמיד ָחָכם

ְלַאְבָרָהם ְויְִצָחק ְויֲַעקֹב , ְּכמֹו ֶׁשִהְמֵצאָת זִּוּוגֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ֵחְטא
ְואֹותֹו ִאיׁש ֶׁשַּתְמִציא ִלי ְלזִּוּוגִי . ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד זִּוּוגֹו ְּבִעּתֹו ּוִבזְַמּנֹו, ּומֶֹׁשה

, ַּבַעל ַמֲעִׂשים טֹוִבים, ִאיׁש נֶָאה ְּבַמֲעָׂשיו ְונֶָאה ְּבַמְרֵאהּו, ִאיׁש טֹוב: יְֵהא
ִהים, ַּבַעל ֵחן   .ֵמל ֶחֶסדרֹוֵדף ְצָדָקה ְוגֹו, ִאיׁש ַמְׂשִּכיל ִויֵרא ֱא

  



99  
 

א יְֵהא ּבֹו ׁשּום ֶׁשֶמץ ְּפסּול ּומּום ּוְפגָם א יְֵהא ַּכֲעָסן ְוַרגְזָן. ְו ַרק יְֵהא , ְו
ְוַאל יְַעֵּכב ַאְכזִָרּיּות ַהְּבִרּיֹות . ָּבִריא ּוַבַעל ּכֹחַ , ַּבַעל ֲענָָוה ּונְִמיכּות רּוחַ 

ְלַעֵּכב ֶאת ֶּבן זּוגִי , ֶהם ּומֹוֲעצֹוֵתיֶהםְוׂשֹונְִאים ּוַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם ְוַתְחּבּולֹוֵתי
א יָנּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרָׁשע ַעל ּגֹוַרל , ִויֻקּיָם ִּבי ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב. ַההּוַכן ִלי
ָּבנֶי , ֶאְׁשְּת ְּכגֶֶפן ּפִֹרּיָה ְּביְַרְּכֵתי ֵּביֶת, ּוִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב, ַהַּצִּדיִקים

ִּכי ַאָּתה הּוא ַהּמֹוִׁשיב יְִחיִדים ַּביְָתה . ם ָסִביב ְלֻׁשְלָחנְִּכְׁשִּתיֵלי זֵיִתי
יְיָ , יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי. מֹוִציא ֲאִסיִרים ַּבּכֹוָׁשרֹות

  .צּוִרי ְוגֹוֲאִלי
  

  תהלים קכא
  

ָ עֵֹׂשה : בֹא ֶעזְִריִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעינַי ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאיִן יָ  ֶעזְִרי ֵמִעם יְי
א : ַאל יִֵּתן ַלּמֹוט ַרגְֶל ַאל יָנּום ׁשְֹמֶר: ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ א יָנּום ְו ִהּנֵה 

ָ ִצְּל ַעל יַד יְִמינֶ: יִיָׁשן ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאל א : יְיָ ׁשְֹמֶר יְי יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש 
יְיָ יְִׁשָמר ֵצאְת : יְיָ יְִׁשָמְר ִמָּכל ָרע יְִׁשמֹר ֶאת נְַפֶׁש: היֶַּכָּכה ְויֵָרַח ַּבָּליְלָ 

  :ּובֹוֶא ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
  

  תהלים קל
  

 ָ ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְהיֶינָה ָאזְנֶי : ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתי יְי
ִּכי ִעְּמ : ֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי יֲַעמֹדִאם עֲ : ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲחנּונָי
נְַפִׁשי ַלאדֹנָי : ִקִּויִתי יְיָ ִקְּוָתה נְַפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרא

ָ ַהֶחֶסד : ִמּׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר ָ ִּכי ִעם יְי יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְי
  :ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונָֹתיו: ַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּותוְ 
  
  

ֵאל , ֶאֱהיֶה ֲאֶׁשר ֶאֱהיֶה, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְיָ ֱאלֹוֵהינּו ֶוֱאלֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו
, ִּביַּה ַמּזִָליְוָתִאיר ַקְרנִי ְוַתגְ, ֶׁשְּתַבֵּטל ִמֶּמּנִי ּכֹל ִעּכּוִבים ּוְמנִיעֹות, ֶעְליֹון

ִּכי ַאָּתה , ְּבִחיר ִלִּבי, ַוֲעֵׂשה ִעִּמי ְצָדָקה ְוֶחֶסד ְוַתזְִמין ִלי ֶאת ֶּבן ַמּזִָלי
ָ ִּכי טֹוב ַחְסֶּד : מֹוִׁשיב יְִחיִדים ַּביְָתה מֹוִציא ֲאִסיִרים ַּבּכֹוָׁשרֹות ֲענֵנִי יְי

אָת ָלָאָדם ָהִראׁשֹון ֶאת זִּוּוגֹו ְּבִעּתֹו ּוְכֵׁשם ֶׁשִהְמצֵ , ְּכרֹב ַרֲחֶמי ְּפנֵה ֵאָלי
ֵּכן , א טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו ֶאֱעֶׂשּה ּלֹו ֵעזֶר ְּכנֶגְּדֹו: ּוְבזְַּמנֹו ְּכִדְכִתיב

ְויְִהיֶה , ְּתזֵַּכנִי ּוְתַסּיֵַע ְּביִָדי ֶׁשֶאזְֶּכה ְלָהִקים ַּביִת ְּביְִׂשָרֵאל ִּבנְיָן ֲעֵדי ַעד
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ְּבָחְכָמה יִָּבנֶה ָּביִת : ְּכִדְכִתיב, ת ְמבָֹר ּוֻמְצָלח ְּברּוָחנִּיּות ְוגְַׁשִמּיּותַהַּביִ 
ְוַּתְׁשֶרה . ּוִבְתבּונָה יְִתּכֹונָן ּוְבַדַעת ֲחָדִרים יִָּמְלאּו ָּכל הֹון יָָקר ְונִָעים

יְִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵל : יְוַקּיֵם ּבִ , ָׁשלֹום ְוֵרעּות, ְּבָבֵּתינּו ְּתִמיד ַאֲהָבה ְוַאְחָוה
ָ : ְוֵכן, ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתיִ ָ ַוֲחָסֶדי ִּכי . יְִׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי יְי זְכֹר ַרֲחֶמי יְי

ָ ַחְסֶּד ְויְֶׁשֲע ִּתֶּתן ָלנּו: ֵמעֹוָלם ֵהָּמה ּוָּבְרֵכנִי נָא ַּבְּבָרָכה . ַהְרֵאנּו יְי
ָ ְויְִׁשְמֶר :ַהְּכתּוָבה ְּבתֹוָרְת ָ ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ , יְָבֶרְכ יְי יִָּׂשא יְיָ , יֵָאר יְי

. ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַוֲאנִי ֲאָבַרֵכם, ָּפנָיו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹום
ּוְתזֵַּכנִי ְלַתְּקנָם ַעל , ּנִיֲעוֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי מֹונְִעים ַהּטֹוב ִמּמֶ , ְוַאל יְִהיּו ַחְּטאֹוַתי

א ַעל יְֵדי יִּסּוִרין ָוֳחָלִאים ָרִעים, יְֵדי ִמְצוֹות ּוְמֻעִּׂשים טֹוִבים ִּכי ַאָּתה , ַא 
: ְׁשַמע יְיָ קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחּנֵנִי ַוֲענֵנִי: ֲאדֹנָי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאי

ִהים ּתְ  ַהְקִׁשיָבה ִּלי ַוֲענֵנִי ּוַמֵּלא ּכֹל , ִפָּלִתי ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחּנִָתיַהֲאזִינָה ֱא
ָ ְויִֶּתן ְל : ְּכִדְכִתיב, ִמְׁשֲאלֹות ִלִּבי ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ְוִהְתַעּנַג ַעל יְי

ת ִלֶּב ֹ : ִמְׁשֲא ָ ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשּגָב ָלנּו ֱאלֹוֵהי יֲַעק ָ ְצָבאֹות , ב ֶסָלהיְי יְי
  .יְיָ הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו, ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ָּב

  
  .ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְיָ צּוִרי ְוגֲֹאִלי, יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי

  
  

  ה ְצָדקָ ת ְנִתינַ ר דֶ סֶ 
ְפָטִרינ "לעת ֵנרוֹ ת ְוַהְדָלקַ    םַהּנִ

  
  
  
  

  תפילה טרם נתינת צדקה לעילוי נשמות הנפטרים
  ל"מתוך הספר שולחן הטהור לרבי אהרון ראטה זצ

  
  ~א "דף קיג ע~ 

  
ן  ִויַכּוֵ (ה ִלְצָדקָ   ַהָּללּות  ְּפרּוטֹו  ְלַהְפִריׁשי  יָדִ ת  אֶ ן ְמזַּמֵ י  ֲהֵרינִ 

 ְויְִסַּתְּלקּות ָהֶעְליֹונֹות ַהְּקדֹוׁשֹום יַָדיִ ת ִלְבִחינַ ה ֶמְרָּכבָ ו יָָדי ֶׁשּיְִהיּו
ת ְּבִסּבַ  ַעְצמֹול עַ  ֶהְחִׁשיר ֲאׁשֶ ה ַהְּקִלּפָ ל ְוכָ א זֹוֲהמָ י ִמינֵ ל ּכָ ם ֵמהֶ 



101  
 

ְויְִקחּו ִלי "א הּו ָּברּוא ַהּבֹורֵ  ֶׁשִציַוונּו ְּכמֹו) לִ "ָרחַ ו ֲעוֹונֹוָתי
י ּוְכדֵ ) ב, כהשמות " (ִלּבֹו יְִּדֶבּנּוֲאֶׁשר  ִאיׁשְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל 

 ּוְלֶאְביֹנְָּפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת יְָד ְלָאִחי ַלֲענִּיֶ "ה ֲעׂשֵ ת ִמְצוַ ם ְלַקּיֵ 
ם ְלַקּיֵ ל אּוכַ ה ַהַהְפָרׁשָ  זֹו ֶּׁשְּבכֹחַ י ְּכדֵ ) יא, טּודברים " (ְּבַאְרֶצ

, )ט, ם כחדברי" (ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו" ֶּׁשִּצָּונּו יְִתָּבַרו ִמְצוֹוָתי
ם ְלַקּיֵ י ְּכדֵ ם ֲחָסִדית ּוגְִמילּוה ְצָדקָ ת ִמְצוֹול עַ ה מֹורֶ א ֶׁשהּו

ת ּוִמְצוַ , )י, טּודברים " (נָתֹון ִּתֵּתן לֹו" ֶׁשִציַוונּוִ  יְִתָּבַרו ִמְצוֹוָתי
א יֵַרע ְלָבְב"ה ַּתֲעׂשֶ לא  ת עשה ִמְצוַ ם ּוְלַקּיֵ , )שם" (ְו

 יֵָדינּות ְּפִתיחַ  ּוְבכֹחַ ). יח, ויקרא יט" (מֹוְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ּכָ "
ם ַהְּמֻרִּבי ַרֲחֶמי ָעֵלינּו יְִתַּגְלְּגלּו, םַלֲענִּיִיה ְוַהּנְִתינָ ה ִלְצָדקָ 
 ַחּטֹאֵתינּול ּכָ ל עַ  ָלנּור ּוְתַכּפֵ ף סֹום ָלהֶ ן ֶּׁשֵאים ָהֲעצּוִמי ַוֲחָסֶדי

, םַהִּגְלּגּוִליל ְּבכָ  ַוֲאבֹוֵתינּו ֲאנְַחנּו ְלָפנֶי ּוָפַשְענּו ְוָעִוינּו ֶׁשָחָטאנּו
ֹ  ָלנּוח ּוְפתַ  ת ֵמָהעֹוָלמֹום ְוַהְּפָתִחים ַהְּׁשָעִריל ּכָ  ַרֲחֶמיב ְּבר

ַהְּקדֹוׁשֹות ת ָהאֹורֹול ְוכָ ם ְוַהּנֹוָרִאים ַהְּקדֹוִׁשים ָהֶעְליֹונִי
ם ַהּיָָדיִ ת ְּפִתיחַ ת ִמְצוַ  ְּבכֹחַ  םִמְתַּפְּתִחיר ֲאׁשֶ ת ְוַהְּגנּוזֹות ַהֶטִמירֹו
ה ְקדֹוׁשָ ע ֶׁשפַ ל יְִׂשָראֵ ל ּוְלכָ  ָלנּו ְוַתְׁשִּפיעַ , הִלְצָדקָ ה ְוַהּנְִתינָ 
, םְוַרֲחִמיה יְׁשּועָ ע ְוֶׁשפַ  ְויְִרָאְת ַלֲעבֹוָדְת הְוַדַעת נְכֹונָ ה ְוָטֲהרָ 

ד ַלֲעבֹוי ּוָפנּוב ָרחַ ב לֵ  ָלנּוא ֶׁשּיְהֵ י ְּכדֵ , הְוָהְרָחבָ ה ַּפְרנָסָ ע ֶׁשפַ 
ְוָהיָה ַמֲעֵׂשה "ב ֶׁשָּכתּוה מַ  ָּבנּום ִויקּויַ , הּוְבִׂשְמחָ ב טֹוב ְּבלֶ  אֹוְת

  ).יז, ישעיה לב" (ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיֲַעֶלה ְלָרצֹון , ויְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
, נּו נֹותנים ְלִעּלּוי ַהּנְָׁשמֹות ַהְּמגְֻלָּגלֹות ַּבּצֹוֵמחַ צדקה זו ֶׁשֲאנַחְ 

ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור , ּוִבזְכּות צדקה זו. פ"ְוֵכן לעילוי נְִׁשַמת פב
ֶׁשִּתְצרֹר נְִׁשָמָתם ִּבְצרֹור ַהַחּיִים , ְוַהּנֹוָרא ׁשֹוֵכן ַעד ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו

, ת ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים יְסֹוֵדי עֹוָלםְוָתִׂשים ְמִחָצָתם ִּבְמִחיצַ 
ְוִתֵּתן ָלהם ְמַהְּלִכים , ָהעֹוְמִדים ְלָפנֶי ְונֱֶהנִים ִמּזִיו אֹור ָּפנֶי

ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר ְוִתְמֶחה ְוִתְמחֹק ָּכל . ֵּבין ָהעֹוְמִדים ְלָפנֶי
א ִּכְרצֹונֶ, יּוָפְׁשעּו ְלָפנֶ  ְוִעְּותּוַמה ֶׁשָחָטאו    . אֹו ָעׂשו ָּדָבר ֶׁש
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ֶאָּלא ָּכל ַהִּמְצֹות , ְוַאל ִּתזְּכֹר ָלהם ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ָוֶפַׁשע ַוֲעֵבָרה
ְורּוחם ַתְרִּגיַע ְּבֵחֶלק ַהּיֹוְׁשִבים ְּבגַן . ֶׁשָעׂשו ִּתזְּכֹר ָלהם ְלטֹוָבה

ָּצפּון ַלַּצִּדיִקים ְוָתִׁשיב ְּבָכבֹוד ְונְִׁשָמָתם ִּתְתַעֵּדן ַּבּטֹוב הַ , ֵעֶדן
, ְויְִלֶוה ֵאֶליהם ַהָּׁשלֹום. ּוְלֵקץ ַהּיִָמין ַּתֲעמֹוד ְלגֹוָרָלם, ְמנּוָחָתם

יָבֹא ָׁשלֹום יָנּוחּו ַעל : "ְּכִּדְכִתיב, ְוַעל ִמְׁשָּכָבם יָבֹא ָׁשלֹום
ֹוְכבים ִעָּמהם ִּבְכַלל ֵהם ְוָכל ְּבני וְּבנֹות יְִׂשָרֵאל ַהּׁש ".ִמְׁשְּכבֹוָתם

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות
  :ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי

  
ת נְִׁשמֹוי ְלִעּלּות נֵרֹוק ְויְַדִלי, לֶׁשּיָכֹוה ַּכּמָ  הְצָדקָ  ןיִּתֵ ~ 

א ּבֹורֵ י ִלְפנֵ  זִּוּוגֹות ְמִציַאר ֲעבּוב טֹו ֶּׁשּיְַמִליצּו ִויַבֵּקׁש, םִריַהּנְִפטָ 
  .םעֹולָ 

  
  

ּקוּ ר ֵסדֶ  ְפָטִרין ּתִ   רֲהָקצַ ם ַהּנִ
  
  
  
  

ֵהינּו ֶׁשִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפנֶי ֶאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים  ַאָּתה הּוא יְהָֹוה ֱא
ם ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָת אוָתם ַעל יַד מֶׁשה נְִביֶא ִּבזְַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקּיָ 

  :ַּכָּכתּוב ְּבתוָרָת
  

ַוּיאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶׁשה ַקח ְל ַסִּמים נָָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבנָה ַסִּמים 
. ְוָעִׂשיָת אָתּה ְקטֶרת רַקח ַמֲעֵׂשה רוֵקחַ : ַּבד ְּבַבד יְִהיֶה. ּוְלבנָה זַָּכה
ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמּנָה ָהֵדק ְונַָתָּתה ִמֶּמּנָה ִלְפנֵי ָהֵעֻדת : ור קֶדׁשְמֻמָּלח ָטה

ְונֱֶאַמר : קֶדׁש ָקָדִׁשים ִּתְהיֶה ָלֶכם. ְּבאֶהל מוֵעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְל ָׁשָּמה
ַּבּבֶקר ַּבּבֶקר ְּבֵהיִטיבו ֶאת ַהּנֵרת . ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרן ְקטֶרת ַסִּמים

ּוְבַהֲעלת ַאֲהרן ֶאת ַהּנֵרת ֵּבין ָהַעְרַּביִם יְַקִטיֶרּנָה ְקטֶרת : היְַקִטיֶרּנָ 
  :ָּתִמיד ִלְפנֵי יְהָֹוה ְלדֹרֵֹתיֶכם
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ְׁשלׁש ֵמאות ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשמונָה ָמנִים ָהיּו . ָּתנּו ַרָּבנָן ִּפּטּום ַהְּקטֶרת ֵּכיַצד
. יַן יְמות ַהַחָּמה ָמנֶה ְּבָכל יוםְׁשלׁש ֵמאות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ְּכִמנְ . ָבּה

ּוְׁשלָׁשה ָמנִים יְֵתִרים ֶׁשֵּמֶהם ַמְכנִיס . ַמֲחִציתו ַּבּבֶקר ּוַמֲחִציתו ָּבֶעֶרב
ּוַמֲחזִיָרן ְלַמְכֶּתֶׁשת . ּכֵהן ָּגדול ְונוֵטל ֵמֶהם ְמלא ָחְפנָיו ְּביום ַהִּכּפּוִרים

ְוַאַחד ָעָׂשר . ם ִמְצַות ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקהְּבֶעֶרב יום ַהִּכּפּוִרים ְּכֵדי ְלַקּיֵ 
) ד. (ְוַהֶחְלְּבנָה) ג. (ְוַהִּצּפוֶרן) ב. (ַהֳּצִרי) א: (ְוֵאּלּו ֵהן. ַסָּמנִים ָהיּו ָבּה

) ז. (ּוְקִציָעה) ו. (מור) ה. (ִמְׁשַקל ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמנֶה. ְוַהְּלבונָה
) ט. (ִמְׁשַקל ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָמנֶה .ְוַכְרּכום) ח. (ְוִׁשּבוֶלת נְֵרּדְ 

ּבוִרית . ִקּנָמון ִּתְׁשָעה) יא. (ִקּלּוָפה ְׁשלָׁשה) י. (קוְׂשְט ְׁשנֵים ָעָׂשר
ְוִאם לא . יֵין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלת ְוַקִּבין ְּתָלָתא. ַּכְרִׁשינָא ִּתְׁשָעה ַקִּבין

ַמֲעֶלה . ֶמַלח ְסדוִמית רוַבע. ֲחַמר ִחיָור ַעִּתיקָמָצא יֵין ַקְפִריִסין ֵמִביא 
  .ָעָׁשן ָּכל ֶׁשהּוא

  
ִאם נַָתן ָּבּה ְּדַבׁש . ַאף ִּכַּפת ַהּיְַרֵּדן ָּכל ֶׁשִהיא: ִרִּבי נָָתן ַהַּבְבִלי אוֵמר

  :ְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל ַסֲּמָמנֶיָה ַחּיָב ִמיָתה. ְּפָסָלּה
  

ַהֳּצִרי ֵאינו ֶאָּלא ְׁשָרף ַהּנוֵטף ֵמֲעֵצי : ְמִליֵאל אוֵמרַרָּבן ִׁשְמעון ֶּבן ּגַ 
ּבוִרית ַּכְרִׁשינָא ְלָמה ִהיא ָבָאה ְּכֵדי ְלַׁשּפות ָּבּה ֶאת ַהִּצּפוֶרן . ַהְּקָטף

יֵין ַקְפִריִסין ְלָמה הּוא ָבא ְּכֵדי ִלְׁשרות ּבו ֶאת . ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא נָָאה
ַוֲהלא ֵמי ַרגְַליִם יִָפין ָלּה ֶאָּלא ֶׁשֵאין . א ַעּזָהַהִּצּפוֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתהֵ 

  :ַמְכנִיִסין ֵמי ַרגְַליִם ַּבִּמְקָּדׁש ִמְּפנֵי ַהָּכבוד
  

. ֵהיֵטב ָהֵדק. ְּכֶׁשהּוא ׁשוֵחק אוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב: ַּתנְיָא ִרִּבי נָָתן אוֵמר
ְלָׁשִליׁש ּוְלָרִביַע . ין ְּכֵׁשָרהִּפְּטָמה ַלֲחָצאִ . ִמְּפנֵי ֶׁשַהּקול יֶָפה ַלְּבָׂשִמים

. ָאַמר ִרִּבי יְהּוָדה זֶה ַהְּכָלל ִאם ְּכִמָּדָתּה ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאין. לא ָׁשַמְענּו
  :ְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל ַסֲּמָמנֶיָה ַחּיָב ִמיָתה

  
ֶׁשל  ַאַחת ְלִׁשִּׁשים או ְלִׁשְבִעים ָׁשנָה ָהיְָתה ָבָאה: ָּתנֵי ַבר ַקָּפָרא
  .ִׁשיַריִם ַלֲחָצִאין
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ְועוד ָּתנֵי ַבר ַקָּפָרא ִאּלּו ָהיָה נוֵתן ָּבּה ָקְרטוב ֶׁשל ְּדַבׁש ֵאין ָאָדם יָכול 
ִמְּפנֵי ֶׁשַהּתוָרה ? ְוָלָּמה ֵאין ְמָעְרִבין ָּבּה ְּדַבש . ַלֲעמוד ִמְּפנֵי ֵריָחּה

  :ֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַליהָֹוהָאְמָרה ִּכי כל ְׂשאר ְוָכל ְּדַבׁש לא ַתְקִטירּו מִ 
  
  

ַאְׁשֵרי . יְהָֹוה ְצָבאות: ִמְׂשַּגב ָלנּו ֱאלֵהי יֲַעקב ֶסָלה. יְהָֹוה ְצָבאות ִעָּמנּו
ְוָעְרָבה : ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביום ָקְרֵאנּו. יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה: ָאָדם ּבֵטַח ָּב

  :וָלם ּוְכָׁשנִים ַקְדמנִּיותִּכיֵמי ע. ַליהָֹוה ִמנְַחת יְהּוָדה ִוירּוָׁשָליִם
  

 דִּבְלבַ  הְּבַמְחָׁשבָ ן יְַכּוֵ ם ְּבסֹוגְַריִ ר ֲאׁשֶ  ַהּקֶֹדׁש תְׁשמֹו ! 
  

י  ה | ִויִה֤ ינּו ּֽוַמֲעֵׂש֥ ֵדינּו ּכֹונְָנ֥ה ָעֵל֑ ה יָ֭ ֵל֥ינּו ּוַמֲעֵׂש֣ ינּו ָע֫ ֵה֗ ַעם ֲאדָֹנ֥י ֱא ֹ֤ נ
ינּו ּכֹונְֵנֽהּו ֵד֗   :   יָ֝

  
ֶתר ֵׁשב ְּבֵס֣ ֹ֭ י יְִתלֹוָנֽן י ַּד֗ ל ַׁש֝ יהָוה: ֶעְל֑יֹון ְּבֵצ֥ ֽ֭ ר ַל י ) י"יאהדונה( אַֹמ֗ ַמְחִס֣

י ֶאְבַטח ַה֗ י ֱא֝ ֶבר ַהּֽוֹות: ּֽבֹו-ּוְמצּוָדִת֑ ח יָ֗קּוׁש ִמֶּד֥ ִּצֽיְל ִמַּפ֥ י ֣הּוא יַ֭ : ִּכ֤

ה ִצָּנ֖ה ְוֽסֹחֵ -ָיֶ֣ס ָל֭ ְוַתַֽחת| ְּבֶאְבָר֨תֹו  יו ֶּתְחֶס֑ ה ֲאִמּֽתֹוְּכנָָפ֣ יָרא - א: ָר֣ ִת֭

ץ יָ֥עּוף יֹוָמֽם ֵח֗ יְָלה ֵמ֝ ַחד ָל֑ יִם: ִמַּפ֣ ֶטב יָׁ֥שּוד ָצֳהָרֽ ֶּק֗ ֑ ִמ֝ ֶפל יֲַה ֹ֣ ֶּדֶבר ָּבא : ִמ֭

 ֨ ל ִמִּצְּד ֹ֤ א יִָּגֽׁש| יִּפ ֣ י  ֶל֗ ה ִמיִמיֶנ֑ ֵא֝ ֶלף ּוְרָבָב֥ יט : ֶא֗ ק ְּבֵעיֶנ֣י ַתִּב֑ ַר֭

ת ְרׁשָ  ים ִּתְרֶאֽהְוִׁשֻּלַמ֖ ה-ִּכֽי: ִע֣ ה יְהָו֣ ְמָּת ) י"יאהדונה( ַאָּת֣ ְל֗יֹון ַׂש֣ י ֶע֝ ַמְחִס֑

ֽ א-ֽא: ְמעֹוֶנ גַע  נֶ֗ ה ְו֝ י ָרָע֑ ֽ-ְתֻאֶּנ֣ה ֵאֶל֣ ב ְּבָאֳהֶל ְלָאָכי יּכִ֣ : יְִקַר֥  וַמ֭

ְׁשָמרְ ) "יכוון סופי תיבות יִַוהְ ( ּלָ֑ - היְַצּוֶ  יכוין : (ְּדָרֶכֽי- לְּבכָ  ֗ ִל֝

יִם יִָּׂש֑אּונְ ֶּפן- ַעל) "סופי תיבות ִכלְ  ֽ-ַּכַּפ֥ ֶבן ַרגְֶל ף ָּבֶא֣ ֹ֖ ַחל -ַעל: ִּתּג ַׁש֣

יר ְוַתִּנֽין ס ְּכִפ֣ ֹ֖ ֹ֑ ִּתְרמ ֶתן ִּתְדר י : ָוֶפ֣ יִּכ֤ ַׁשק ַוֲאַפּלְ  ִב֣ : יכון בשם(הּו ֵט֑ ָח֭

הּו ִּכֽי) טֵ "ִביְ  ַׂשְּגֵב֗ ע ְׁשִמֽי- ֲא֝ הּו ִעּֽמֹו| נִי יְִקָראֵ֨ :יַָד֥ ה -ְוֶֽאֱענֵ֗ ָאנִֹכ֥י ְבָצָר֑

הּו ַוֲֽאַכְּבֵדֽהּו ַחְּלֵצ֗ הּו ִּבֽיׁשּוָעִתֽי:ֲא֝ ַאְרֵא֗ הּו ְו֝ ִמים ַאְׂשִּביֵע֑ ֶר יָ֭ ֹ֣   : א
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  )אבג יתצ: יכוון(ָאּנָא ְּבכַֹח ְּגֻדַּלת יְִמינֶ ַּתִּתיר ְצרּוָרה         
  

  )קרע שטן: יכוון(ַטֲהֵרנּו נֹוָרא            ַקֵּבל ִרּנַת ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו
  )נגד יכש: יכוון(נָא גִּבֹור ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם        

  
  )בטר צתג: יכוון(ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת ָּתִמיד ָּגְמֵלם   

  
  )חקב טנע :יכוון(ֲחִסין ָקדֹוׁש ְּברֹוב טּוְב נֵַהל ֲעָדֶת          

  
  )יגל פזק: יכוון(יִָחיד ֵּגֶאה ְלַעְּמ ְּפנֵה זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶת          

  
  )שקו צית: יכוון(ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות 

  
  

  ) יֹאַמר ְּבַלַחׁש ֶאת ַהָּפסּוק(     
  ד ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָועֶ 

  
  

   ַאַהּבָ ק ַהָּפסּות אֶ ם ַּפֲעַמיִ  ריֹאמ :  
  

ּוַמֲעֵׂשה . ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכונְנָה ָעֵלינּו. ִויִהי נַעם ֲאדנָי ֱאלֵהינּו ָעֵלינּו
  :יֵָדינּו ּכונְנֵהּו

  
  ְויְַמִׁשי:  

  
א ָחד ְוָלא ִרּבון ָעְלִמין ְּדַאנְְּת הּו: ָּפַתח ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא זָכּור ְלטוב ְוָאַמר

ַאנְְּת הּוא ִעָּלָאה ַעל ָּכל ִעָּלִאין ְסִתיָמא ַעל ָּכל ְסִתיִמין ֵלית . ְּבֻחְׁשָּבן
ַאנְְּת הּוא ְּדַאַּפְקְּת ֶעֶׂשר ִּתּקּונִין ְוָקֵרינָן לון . ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ָּב ְּכָלל

ִאְתַּגְליָן ְוָעְלִמין ֶעֶׂשר ְסִפיָרן ְלַאנְָהגָא ְבהון ָעְלִמין ְסִתיִמין ְּדָלא 
ְוַאנְְּת הּוא ְדָקִׁשיר לון ּוְמיֵַחד . ּוְבהון ִאְתַּכִּסיַאת ִמְּבנֵי נָָׁשא. ְּדִאְתַּגְליָן

ּוְבגִין ְּדַאנְְּת ִמְּלגָאו ָּכל ָמאן ְּדַאְפִריׁש ַחד ִמן ַחְבֵריּה ֵמִאֵּלין ֶעֶׂשר . לון
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ְוִאֵּלין ֶעֶׂשר ְסִפיָרן ִאּנּון ַאזְִלין ְּכִסְדָרן . ִאְתַחִׁשיב ֵליּה ְּכִאּלּו ַאְפִריׁש ָּב
ְוֵלית ָמאן . ְוַאנְְּת הּוא ְּדַאנְִהיג לון. ַחד ָאִרי ְוָחד ָקֵצר ְוַחד ֵּבינונִי

ְלבּוִׁשין ַּתַּקנְְּת לון . ְּדַאנְִהיג ָל ָלא ְלֵעיָּלא ְוָלא ְלַתָּתא ְוָלא ִמָּכל ִסְטָרא
ְוַכָּמה גּוִפין ַּתַּקנְְּת לון ְּדִאְתְקִריאּו . ין נְִׁשָמִתין ִלְבנֵי נָָׁשאְּדִמּנַיְהּו ַפְרחִ 

ֶחֶסד . גּוָפא ְלגֵַּבי ְלבּוִׁשין ִּדְמַכְסיָן ֲעֵליהון ְוִאְתְקִריאּו ְּבִתּקּונָא ָדא
נֶַצח ְוהוד ְּתֵרין . ִּתְפֶאֶרת ּגּוָפא. ְּגבּוָרה ְדרוָעא ְׂשָמאָלא. ְּדרוָעא יְִמינָא

ַמְלכּות ֶּפה ּתוָרה ֶׁשְּבַעל . יְסוד ִסּיּוָמא ְּדגּוָפא אות ְּבִרית קֶדׁש. ׁשוִקין
ִּבינָה ִלָּבא ּוָבּה . ָחְכָמה מוָחא ִאיִהי ַמֲחָׁשָבה ִמְּלגָאו. ֶּפה ָקֵרינָן ָלּה

ון ֶּכֶתר ֶעְלי. ֱאלֵהינּו' ְוַעל ִאֵּלין ְּתֵרין ְּכִתיב ַהּנְִסָּתרות לה. ַהֵּלב ֵמִבין
ְוִאיהּו . ְוָעֵליּה ִאְתַמר ַמִּגיד ֵמֵראִׁשית ַאֲחִרית. ִאיהּו ֶּכֶתר ַמְלכּות

ו ְואות "א אות ָוא"ד אות הֵ "ִמְּלגָאו ִאיהּו אות יו. ַקְרַקְפָּתא ִדְתִפֵּלי
ְּכַמּיָא . ִאיהּו ַׁשְקיּו ְּדִאיָלנָא ִּבְדרועוי ְוַענְּפוי. א ְּדִאיהּו אַרח ֲאִצילּות"הֵ 

  : ֵקי ְלִאיָלנָא ְוִאְתַרֵּבי ְּבַההּוא ַׁשְקיּוְדַאׁשְ 
  

ִרּבון ָעְלִמין ַאנְְּת הּוא ִעַּלת ָהִעּלות ְוִסַּבת ַהִּסּבות ְדַאְׁשֵקי ְלִאיָלנָא 
ְוַההּוא נְִביעּו ִאיהּו ְּכנְִׁשְמָתא ְלגּוָפא ְּדִאיהּו ַחּיִים . ְּבַההּוא נְִביעּו

. ִמָּכל ַמה ִדְלגָאו ּוְלַבר) ְּדגּוָפא(ֵלית ִּדּיּוְקנָא ּוָב ֵלית ִּדְמיון וְ . ְלגּוָפא
. ְוַאַּפְקְּת ִמּנְהון ִׁשְמָׁשא ְוִסיֲהָרא ְוכוְכַבּיָא ּוַמּזֵָלי. ּוָבָראָת ְׁשַמּיָא ְוַאְרָעא

ּוְבַאְרָעא ִאיָלנִין ּוְדָׁשִאין ְוגִּנְָתא ְדֵעֶדן ְוִעְׂשִּבין ְוֵחיָון ְועוִפין ְונּונִין 
ְלִאְׁשְּתמוְדָעא ְּבהון ִעָּלִאין ְוֵאי יְִתנֲַהגּון ְּבהון . ִעיִרין ּוְבנֵי נָָׁשאּובְ 

. ְוֵאי ִאְׁשְּתמוְדָען ֵמִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי ְוֵלית ְּדיַָדע ָּב ְּכָלל. ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין
. מוָדע ָאדון ַעל ּכָּלאְוַאנְְּת ִאְׁשּתְ . ּוַבר ִמּנָ ֵלית יִחּוָדא ְּבִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי

. ּוְבהון ִאְתְקִריאּו ַמְלָאַכּיָא. ְוָכל ְסִפיָרן ָּכל ַחד ִאית ֵליּה ֵׁשם יְִדיעַ 
ְוַאנְְּת ֵלית ָל ֵׁשם יְִדיַע ְּדַאנְְּת הּוא ְמַמֵּלא ָּכל ְׁשָמָהן ְוַאנְְּת הּוא ְׁשִלימּו 

ְׁשְּתָארּו ֻּכְּלהּו ְׁשָמָהן ְּכגּוָפא ְבָלא אִ . ְוַכד ַאנְְּת ִּתְסַּתָּלק ִמּנְהון. ְּדֻכְלהּו
ַאנְְּת הּוא ֵמִבין ְוָלאו ִמִּבינָה . ַאנְְּת ַחִּכים ְוָלאו ְּבָחְכָמה יְִדיָעא. נְִׁשָמָתא
ֶאָּלא ְלִאְׁשְּתמוְדָעא ֻּתְקָפ ְוֵחיָל ִלְבנֵי . ֵלית ָל ֲאָתר יְִדיָעא. יְִדיָעא
ֵאי ִאְתנְִהיג ָעְלָמא ְבִדינָא ּוְבַרֲחֵמי ְדִאינּון ֶצֶדק ּוְלַאְחזָָאה לון . נָָׁשא

ִמְׁשָּפט ַעּמּוָדא . ִּדין ִאיהּו גְבּוָרה. ּוִמְׁשָּפט ְּכפּום עוָבֵדיהון ִּדְבנֵי נָָׁשא
ִהין . ֶצֶדק ַמְלכּוָתא ַקִּדיָׁשא מאזְנֵי ֶצֶדק ְּתֵרין ַסְמֵכי ְקׁשוט. ְדֶאְמָצִעיָתא

ֲאָבל ָלאו ְּדִאית . ּכָּלא ְלַאְחזָָאה ֵאי ִאְתנְִהיג ָעְלָמא. תֶצֶדק אות ְּבִרי
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ְוָלאו . ְוָלאו ִמְׁשָּפט יְִדיָעא ְדִאיהּו ַרֲחֵמי. ָל ֶצֶדק יְִדיָעא ְּדִאיהּו ִדין
ְדָהא . קּום ִרִּבי ִׁשְמעון ְויְִתַחְּדׁשּון ִמִּלין ַעל יְָד. ִמָּכל ִאֵּלין ִמּדות ְּכָלל

א ִאית ָל ְלגַָּלָאה ָרזִין ְטִמיִרין ַעל יְָד ַמה ְדָלא ִאְתיְִהיב ְרׁשּו ְרׁשּותָ 
  .ְלגַָּלָאה ְלׁשּום ַּבר נָׁש ַעד ְּכָען

  
ִעָּלִאין . 'ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוכּו' ְל ה: ָקם ִרִּבי ִׁשְמעון ָּפַתח ְוָאַמר

ָהִקיצּו . א ְמֵהיְמנָא ִאְּתָערּו ִמְּׁשנְַתכוןְׁשָמעּו ִאּנּון ְּדִמיִכין ְּדֶחְברון ְוַרְעיָ 
ִאֵּלין ִאּנּון ַצִּדיַקּיָא ְּדִאּנּון ִמִּסְטָרא ְדַההּוא ְּדִאְתַמר . ְוַרּנְנּו ׁשוְכנֵי ָעָפר

ּוְבגִין ָּדא ִאְתַמר ְבהון . ְוָלאו ִאּנּון ֵמִתים. ָּבּה ֲאנִי יְֵׁשנָה ְוִלִּבי ֵער
ַרְעיָא ְמֵהיְמנָא ַאנְְּת ַוֲאָבָהן ָהִקיצּו ְוַרּנְנּו ְלִאְּתָערּוָתא . 'ָהִקיצּו ְוַרּנְנּו ְוכּו

ְּדַעד ְּכַען ַצִּדיַקּיָא ֻּכְּלהּו ְדִמיִכין . ִּדְׁשִכינְָּתא ְּדִאיִהי יְֵׁשנָה ְבגָלּוָתא
ִמּיָד יִָהיַבת ְׁשִכינְָּתא ְּתַלת ָקִלין ְלגֵַּבי ַרְעיָא . ְוִׁשנְָּתא ְבחוֵריהון

  : ֵהיְמנָא ְויִיָמא ֵליּהמְ 
  

ְדָהא ֲעָל ִאְתַמר קול ּדוִדי דוֵפק ְלגַָּבאי ְּבַאְרָּבע  -קּום ַרְעיָא ְמֵהיְמנָא 
ְדָהא . ְויִיָמא ְבהון ִּפְתִחי ִלי ֲאחוִתי ַרְעיִָתי יונִָתי ַתָּמִתי. ַאְתָון ִּדיֵליּה

ַמאי נְִמָלא . אִׁשי נְִמָלא ָטלֶׁשר. ַּתם ֲעונֵ ַּבת ִצּיון לא יוִסיף ְלַהגְלוֵת
ַאנְְּת ָחַׁשְבְּת ְּדִמּיוָמא ְדִאְתָחַרב ֵּבי , ֶאָּלא ָאַמר ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא - ? ָטל

ְּדָלא , ָלאו ֲהִכי, ַמְקְּדָׁשא ְּדָעאְלנָא ְּבֵביָתא ִדיִלי ְוָעאְלנָא ְביִּׁשּוָבא
, ֶׁשראִׁשי נְִמָלא ָטל: ֵרי ָל ִסיָמנָאהֲ . ָעאְלנָא ָּכל זְִמנָא ְּדַאנְְּת ְּבגָלּוָתא

ְוָדא ִאיהּו . ְׁשִלימּו ִדיָלּה ְוַחּיִים ִּדיָלּה ִאיהּו ַטל. א ְׁשִכינְָתא ְּבגָלּוָתא"הֵ 
א ִאיִהי ְׁשִכינְָּתא ְדָלא ֵמֻחְׁשָּבן "ְואות הֵ . ו"א אות ָוא"ד אות הֵ "אות יו

. ל"ְסִליקּו ַאְתָון ְלֻחְׁשָּבן טָ ו ּדִ "א ְואות ָוא"ד אות הֵ "ֶאָּלא אות יו, ל"ט
ִמּיַד ָקם ַרְעיָא . ְּדִאיִהי ַמְליָא ִלְׁשִכינְָּתא ִמּנְִביעּו ְּדָכל ְמקוִרין ִעָּלִאין

ְלעוָלם ' ָּברּו ה. ַעד ָּכאן ָרזָא ְדיִחּוָדא. ְמֵהיְמנָא ַוֲאָבָהן ַקִּדיִׁשין ִעֵּמיּה
  : ָאֵמן ְוָאֵמן
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  ילוי נשמות הערטילאיןנוסח יהי רצון לע
  ב''סימן פ' הרוחות מספרות –מנחת יהודה 'ספר מתוך 

  
ֵהינּו' ה ִמְּלָפנֶין ָרצֹוי יְהִ  הֵ  ֱא , תְוַהְּסִליחֹום ָהַרֲחִמיב ַא, ֲאבֹוֵתינּוי ֵוא

ת נְָפׁשֹול ּכָ ל ְועַ , ליְִׂשָראֵ  ַעְּמל עַ ם ֶׁשְּתַרחֵ , תָהעֹוָלמֹול ּכָ ל עַ ם ַהְּמַרחֵ 
ֹ ם ַהּנִּדֹונִים ָהְרָׁשִעית ּונְָׁשמֹות חֹורּו ם ַּבּדֹומֵ ם ְוָהְמגּוְלגִַלי, םַּבֵּגיִהּנ

ת רּוחֹות ַהּנְָפׁשֹול ּכָ ל ְועַ , רְמַדּבֵ י ּוְבחַ ר ְמַדּבֵ י ִּבְלּתִ י ּוְבחַ , ּוַבּצֹוֵמחַ 
י ֶּדחִ ל אֶ י ִמֶּדחִ ם ְוַההֹוְלִכי, םָּבעֹולָ ם ַהְּמׁשֹוְטִטין ָהַעְרִטיָלִאית ּונְָׁשמֹו

  . עַהָּקלַ ף ְּבכַ ם ְונְִקָלִעי, הַחָּבלָ י ַמְלֲאכֵ ד ְּביַ 
  

ת \ְּפלֹונִיבת \ת בן\ְּפלֹונִיל ׁשֶ ה ּונְַׁשּמָ  רּוחַ  נֶֶפׁשל עַ ם ְּתַרחֵ ם ּוִבְכָללָ 
א נָ  יֱֶהמּו, םַרֲחִמיא ַמּלֵ ל אֶ  ).הרֹוצֶ ם אִ ם נֹוָסִפית ְׁשמֹוף ְלהֹוִסיל ְויָכֹו(

ל ָּבעַ א הּוה ַאּתָ י ּכִ , םֲעֵליהֶ ל ַהּמּוטָ  ָהעֹונֶׁשת אֶ ל ְוָהקֵ , םֲעֵליהֶ  ַרֲחֶמי
 ּוְפגָמֹו, ְלָפנֶי ּוָפְׁשעּו ְוָעוּו, ֶׁשָחְטאּוי ּפִ ל עַ ף ְוַא, תְוַהְּסִליחֹום ָהַרֲחִמי
ן ֵאיא ֲה, םְונְִׁשָמתָ ם רּוחָ , םנְַפׁשָ י ּוְבָׁשְרׁשֵ , ָהֶעְליֹונִיםת ָּבעֹוָלמֹו

 ּוְבָחַסֶדי, םָהַרִּבי ְּבַרֲחֶמי, םֶׁשָּלהֶ ם ְּפגַן ְלַתּקֵ  ְלָפנֶיר ַמֲעצֹו
ֹ , םַהְּפׁשּוִטי ם יַ ת ִּבְמצּולֹו ְוַתְׁשִלי, םֵמֲעֵליהֶ ם חֹובָ י ִׁשְטרֵ ת אֶ ק ְוִתְמח

  .םַחּטֹאתָ ל ּכָ ת אֶ 
  

ֵהינּו' ה ִמְּלָפנֶין ָרצֹוי יְהִ ן ּוְבכֵ  הֵ  ֱא ם ְּבַרֲחִמיל ְּתַקּבֵ ּׁשֶ , ֲאבֹוֵתינּוי ֵוא
ה ּונְַׁשּמָ  רּוחַ  נֶֶפׁשל עַ , ְלָפנֶים ִמְתַּפְּלִלי ֶׁשֲאנְַחנּו ְּתִפָּלֵתנּות אֶ ן ּוְבָרצֹו

בת \ת בן\ּוְפלֹונִי(ת \ְּפלֹונִיבת \ת בן\ְּפלֹונִיאמתך \ל עבדךׁשֶ 
  ). ת\ְּפלֹונִי

  
ה ּוְמחֶ , םְוַלֲעוֹונָ ם אתָ ְלַחּטָ א נָ ח ְסלַ , תְוַהְּסִליחֹום ָהַרֲחִמיב ַאא ָאּנָ 

  . ֲחָסֶדיל ְּכגֹדֶ  ֵעינֶיד ִמּנֶגֶם ִּפְׁשֵעיהֶ ל ּכָ ת אֶ ר ְוַהֲעבֵ 
  

 ְלֵהָענֵׁשם ְמֻחּיִָבית ִלְהיֹו, ןְוֶחְׁשּבֹון ִּדים ֲעֵליהֶ ן ֲעַדיִ  ֶׁשּיֵׁשי ּפִ ל עַ ף ְוַא
ל ׁשֶ ד ֶחסֶ ם ֲעֵליהֶ  תָלתֶ ד ַהֶחסֶ ' ה ְלא ֲה, םֲחמּוִרי אֹום ַקִּלים ְּבעֹונְִׁשי

  . םֵמֲעֵליהֶ ם ִּדינָ ר ְּגזַ  רֹעַ ת אֶ ע ַוִּתְקרַ , םִחּנָ 
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ֹ , ִׂשְפתֹוֵתינּו ִׂשיחַ  ְלָפנֶי ָרֶצהְויִ ה ָראֶ ְויִ  ְויִַּגיעַ א ְויָבֹוה ְויֲַעלֶ  ר ִלזְּכ
 ּוֶׁשָעׂשם ַהּטֹוִבים ְוַהַּמֲעִׂשי, תְוַהּזְכּויֹות ַהִּמְצוֹול ּכָ ת אֶ ב טֹון ְּבזְִכרֹו
ם ִּבְהיֹותָ ) םנֹוָסִפית ְׁשמֹוף ְלהֹוִסיל ְויָכֹו(ת \ְּפלֹונִיבת \ת בן\ְּפלֹונִי
 ְלַהְמִׁשי, ְלָפנֶים ִמְתַּפְּלִלי ֶׁשֲאנְַחנּו ְּתִפָּלֵתנּום עִ ם ּוְלָצְרפָ , םַּבַחּיִי

ם הֹוִׁשיעָ לְ , םְונְִׁשָמתָ ם רּוחָ ם ְלנְַפׁשָ ה ַוֲחנִינָ ה ְוֶחְמלָ ד ֶחסֶ  ּוְלַהְׁשִּפיעַ 
ם ֲעֵליהֶ ם ַהְּמֻמּנִים ּוְמַקְטְרגִים ּוַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִליל ִמּכָ ם ּוְלַהְרִּגיעָ 

  .םֲעֵליהֶ  ֻהְשתּור ֲאׁשֶ ם ָהעֹונְִׁשיי ְּכפִ , םְלדּונָ 
   
 ֶהֱעוּו ָחְטאּור ֲאׁשֶ , םּוִפְׁשֵעיהֶ ם ֲעוֹונֹותָ ם ַחּטֹאותָ ד עֹום ָלהֶ  יִּזְָכרּוא ְו

ל עַ ן הֵ , ֶׁשָעׂשּום ְוַלְּפָׁשִעית ְוָלֲעוֹונֹום ַלֲחָטִאיא נָ א ְוׂשָ . ָפנֶילְ  ּוָפְׁשעּו
ֹ ם ַלֲאֵחִרי ֶּׁשָּגְרמּון ְוהֵ , םַעְצמָ י יְדֵ  , ּוַמְלּבּוׁשק ָחלּום ָלהֶ ן ּוְתַתּקֵ . אַלֲחט

ד עֹו יְִהיּוא ְו, םְונְִׁשָמתָ ם רּוחָ ם נְַפׁשָ ם ָּבהֶ ת ּוְלִהְתַּכּסֹו ְלִהְתַלֵּבׁש
א יָבֹו: בַּכָּכתּוט ְוַהְׁשקֵ ה ְוַׁשְלוָ ה ְמנּוחָ ם ָלהֶ  ְויְִהיּו. הְוֶעְריָ ם ֵערֹות ִּבְבִחינַ 

ה ְוִתְהיֶ . םעֹולָ  ֶמֶלי ְּפנֵ ר ְּבאֹור ָלאֹו, םִמְׁשְּכבֹותָ ל עַ  יָנּוחּום ָׁשלֹו
, ןֵעדֶ ן ֶׁשְּבגַם ְוַהֲחִסיִדים ַהַּצִּדיִקים עִ , ןָהֶעְליֹום ָּבעֹולָ ד ָּכבֹום ְמנּוָחתָ 

ם ַהַּסִּמית ְקטֹרֶ  ְּכֵריחַ , ְּתִפָּלֵתנּו ְלָפנֶית ּוְמֻקֶּבלֶ ה ּוְרצּויָ ה ֲחׁשּובָ ה ְוִתְהיֶ 
. ם ַאל ְתִשיֵבנוֵריקָ , ַמְלֵּכנּו ּוִמְּלָפנֶי, בַהּזָהָ ח ִמזְּבַ ל עַ  ְּבֵהיָכְלר ַהּנְִקטָ 
  ):דִּבְלבַ ה ְּבַמְחָׁשבָ ה זֶם ׁשֵ ן יְַכּוֵ (: ַהָּקדֹוׁשן ִשְמ ְלַמעַ  ַוֲענֵנּו ָחּנֵנּו

  
  אראריתא

  
  :תֵּתבֹוי ְּבָראׁשֵ ז ָהָרמּו

  
ֵרֻ ת  אֶ   ֲחֶמירַ א  ּנָ אָ      . ְׁשמֹוֵתינּואַ ר  ֲעִביּתַ   ְכּבֹשּויִ   גְז

  
 ִמּדֹוֶתיל עַ  ַרֲחֶמי ְויִגֹולּו. הַאּתָ ם ְוַתֲחנּונִית ְּתִפּלֹו ׁשֹוֵמעַ ל אֵ י ּכִ 

  : רָּכָאמּו ַעְבֶּדה מֹׁשֶ י יְדֵ ל עַ ם ַהְּכתּוִבי, תִמּדֹוג ''י ְלָפנֶי ֵרנּוְּבזָכְ 
  

, מֹוֵחל ֲעוֹונֹות ַעּמֹו. ֵאל ֶמֶל יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ּוִמְתנֵַהג ַּבֲחִסידּות
. םּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעי, ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון

! ֵאל . א ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגֹוֵמל, עֹוֵׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוחַ 
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זְכֹור ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית , הֹוֵריָתנּו לֹוַמר ִמּדֹות ְׁשלֹוׁש־ֶעְׂשֵרה
ַוּיֵֶרד : ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתֹוָרָת, ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדְעָּת ֶלָענָו ִמֶּקֶדם, ְׁשלֹוׁש־ֶעְׂשֵרה

ְוָׁשם ) ה, שמות לד. (ה ֶּבָענָן ַוּיְִתיֵַּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוּיְִקָרא ְבֵׁשם יְהָוהיְהוָ 
  : נֱֶאַמר

  
  )עְלֶרגַק יְַפִסי(| ה יְהֹוָ : ה ַעל ָּפנָיו ַוּיְִקָראיְהֹוָ ַוּיֲַעבֹר 

נֵֹצר ) ו, שמות לד. (ה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר ַאַּפיִם ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתיְהֹוָ 
  )ז, שמות לד. (ן ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְונֵַּקהָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעו ֹ ֶחֶסד

  
 ׁשֹוֵמעַ  ָּברּו .הּפֶ ל ּכָ ת ְּתִפילַ  ׁשֹוֵמעַ ה ַאּתָ י ּכִ  ְּתִפָּלֵתנּות אֶ ע ּוְׁשמַ 
  .םְּבַרֲחִמיל יְִׂשָראֵ  ַעּמֹות ְּתִפילַ 

  
יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי 

  :ְוגֹוֲאִלי
  

ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלזַּכֹות ֶאת , ַרִּבי ֲחנַנְיָא ֶּבן ֲעַקְׁשיָא אֹוֵמר
ָרֵאל ְֹ ָחֵפץ ' ֶׁשּנֱֶאַמר ה, ְלִפיָכ ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, יִש

משנה , ת פרק גמסכת מכו: (ְלַמַען ִצְדקֹו יַגְִּדיל ּתֹוָרה ְויְַאִּדיר
  ).טז
  
  ִליְִׂשָראֵ ל עַ  ַקִּדיׁש יֹאְמרּו, םְּגָבִריה ֲעָׂשרָ ם הֵ ם א. 

  
  

  'על ישראל' ַקִּדיׁש
  
  

  )עונים אמן(  .ְׁשֵמּה ַרָּבא) טְמעַ ק יְַפִסי(  יְִתַּגדל ְויְִתַקַּדׁש
  

  ּה ִויָקֵרבַמְלכּוֵתּה ְויְַצַמח ֻּפְרָקנֵ   ְויְַמִלי  ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה
  )עונים אמן(ְמִׁשיֵחה 
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ַּבֲעגָָלא ּוִבזְַמן ָקִריב , ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל  ְּבַחּיֵיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵי
  .ְוִאְמרּו ָאֵמן

  
יְֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא יְתָּבַר ויְִׁשַּתַּבח 

ְׁשֵמּה   ְויְִתנֵַּׂשא ְויְִתַהָּדר ְויְִתַעֶּלה ְויְִתַהָּלל, ַמםְויְִתָּפַאר ְויְִתרֹו
   .ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא

  
ְונֶָחָמָתא ַּדֲאִמיָרן   תְׁשְּבָחָתא  ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ִׁשיָרָתא  ְלֵעָּלא

  .ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן
  

ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַעל יְִׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבנָן ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהֹון 
ָהֵדין ְוִדי   ְּדָעְסִקין ְּבאֹוַריְָתא ַקִּדְׁשָּתא ִּדי ְבַאְתָרא. ַתְלִמיֵדיהֹון

ְוִחְסָּדא   ִחּנָא  ְׁשָלָמא ַרָּבא  יְֵהא ָלנָא ּוְלהֹון ּוְלכֹון, ְבָכל ָאָתר ְוָאָתר
  ןִמן ֳקָדם ָמאֵרי ְׁשַמּיָא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאמֵ   ְוַרֲחֵמי

  
יְֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמּיָא חּיִים ְוָׁשָבע ִויׁשּוָעה ְונֶָחָמה ְוֵׁשיזָָבא 
ּוְרפּוָאה ּוגְֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֵרַוח ְוַהָּצָלה ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו 

   .יְִׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן
  

  ה ָׁשלֹו ָעֵלינּו ְוַעל ָּכליֲַעׂשֶ   ִּבְמרֹוָמיו הּוא ְּבַרֲחָמיו  עֹוֶׂשה ָׁשלֹום
   .ָאֵמן  יְִׂשָרֵאל ְוִאְמרּו

  
  םיַ ת ֲחָציַ ֶסֶדר 

  
  
  

  
  ִיְִׁשַּתְּדלּו, רֶאְפׁשָ ם א  ֹ ת ֲחָציַ ' ְלדּוגְ. םיַ ת ֲחָציַ  ְויֲַעׂשּוה ְסִפינָ ר ִלְׂשּכ

ם ַהּיַ  תִׁשירַ ת אֶ  יֹאְמרּוה ַהַהְפָלגָ  ְּבַמֲהַל. )תַהִּכּנֶרֶ (ה ְטֶבְריָ ל ׁשֶ ה יָּמָ 
ֹ ה ְּגדֹולָ ה ְּבִׂשְמחָ  , םֲעוֹונֹוֵתיהֶ ת ְלַכָּפרַ  ִויַכְּונּו, הְּבִמילָ ה ִמילָ , דְמא

. הַהְּקדֹוׁשָ ת ּכֹחֹות ְוַהגְָּברַ ה ַהֻּטְמָאת ּכֹחֹות ַהְכנָעַ , תָקׁשֹות ְּגזֵרֹול ִּבּטּו
ר ְּגזַ ע יִָּקרַ  ְבָכּו, םיַ ת ְקִריעַ ן ְּכֵמֵעיא ִהים ַהּיָ ת ֶׁשֲחָציַ  יְַכְּונּון כֵ  ְּכמֹו
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ן נִּׂשּוִאיל ׁשֶ ה טֹובָ ה ִלגְזֵרָ  ְויְִתַהֵּפם ֵמֲעֵליהֶ ת ָהַרָּוקֹול ׁשֶ ן ַהִּדי
 .ַמָּמׁשב ְּבָקרֹום טֹוִבי

  
  י שירת היםמה

  
 ה ברוח הקודש על ידי משה ובני ישראלנאמרשירת הים היא השירה 

ל בקריעת ים לאחר הנס הגדו ,מילה במילה, ללא תכנון מראש, יחדיו
, לשני עשר שבילים ענקייםכאשר הים נבקע עבור בני ישראל  –סוף 

על אדהמ , כאשר כל שבט עובר בשביל אשר נוצר במיוחד עבורו
בעוד שמשני צדיהם מים העומדים בגובה עצום אשר אינם , יבשה

אשר נפתחו מהחוף בו היו עם . השבילים היו בצורת קשת. מתמוטטים
ככל שהתקדמו נפתחו השבילים עוד . לים סוף ישראל לפני הכניסה

בזמן שבני ישראל . וכל זה בזמן שהמצרייםם רודפים אחריהם –ועוד 
, עוברים שבילי הים היבשים כשהמים להם חומה מימינם ומשמאלם
. הקרקע תחת רכבי המצריים החלה להיות בוצית והרכבים שקעו בה

ום הכניסה החל הצד ההתחלתי של חומות המים הענקיות הקרוב למק
כאשר לעומתו החלו החומות המים הענקיות לפניהם . נופל ומתמוטט

הם . נלחם עבור ובשביל עם ישראל' הם הבינו שה. להתמוטט מולם
המרכבות ורכבי , אך הסוסים מבועתים מפחד, מנסים לחזור אחורנית

הם טובעים עם , והמים ניתחים בחוזק רב עליהם, פרעה שוקעות בבוץ
בינתים עם ישראל . וההמשך ידוע, הסוסים, הרכבים, ותכל האוצר

אשר נפתחים עוד ועוד ואינם , ממשיך לצעוד בשנים עשר השבילים
שחציו כך וחציו , נס כזה אומר הזוהר. אלא יציבים וחזקים, מתמוטטים

השבילים מתעקלים . יכול לעשות רק הקדוש ברוך הוא, כך בו זמנית
בני ישראל לנקודה רחוקה יותר על כך שלבסוף חוזרים , לצורת קשת

הקדוש ברוך . ושם חיכתה להם הפתעה. אותו החוף ממנו הם נכנסו
הוא ציוה על המלאך האחראי על הים לפלוט את גופות המצריים אל 

מתים על , בכדי שיראו עם ישראל את המצריים ששעבדו אותם, החוף
יהיו  ומעתה, ותחושת הפחד והשעבוד תוסר להם לחלוטין, חוף הים

במצות ובגמילות , בני חורין שעוסקים בתורה. הם עבדי השם יתברך
ויש עוד (ואז כאשר ראו את גודל הנס . עם ישראל הקדוש. חסדים

השירה מופיעה . אמרו שירה) הרבה יותר מכל מה שהבאנו כאן
תוכנה של השירה הוא בעיקר הודיה על הנס  .ו"בחומש שמות פרק ט
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מכן נבואה ברוח הקודש ותפילה על תקופת  ולאחר, הגלוי והעצום הזה
השמדת עמלק וביאת הגאולה , בניין בית המקדש, הכניסה לארץ

  .השלמה
  

  ? כיצד כתובה שירת הים
  

המכונה על ידי , השירה כתובה בספר התורה באופן מיוחד של שירה
באופן זה בכל שורה יש רווח אחד או ". אריח על גבי לבנה"ל "חז

מתחת הרווח כתובות  –כאשר בשורה שמתחת , תשניים בין הפיסקאו
  .ומתחת המילים יש רווח, המילים

  
  ? מתי אומרים את שירת הים

  
. השירה נאמרת מדי יום בתפילת שחרית בסופם של פסוקי דזמרה

רבותינו לאורך כל הדורות מציינים שאמירת שירת הים מדי יום 
 -עת ים סוף תוך ציור הפלא הגדול שאירע בעת קרי, בכוונה ובשמחה

  .מהווה סגולה עצומה
  

החלה , בשבת פרשת בשלח: שירת הים נקראת בציבור פעמיים בשנה
בקרב עדות שונות יש מנהגים . ובשביעי של פסח, ו בשבט"בסמוך לט

  .ברוב עם, של אמירת השירה בליל שביעי של פסח
  

לומר את שירת הים בשחרית של שביעי של יש א "על פי מנהג הגר
  .החזן והקהל יחד, אחר פסוקפסח פסוק 

  
  שירת הים לפי הקבלה

  
כל האומר שירת הים בכל : "כ"מובא בזוהר הקדוש פרשת בשלח ר

לשבח בה בימי מלך המשיח , יזכה לאומרה בעולם הבא, יום ומכוון בה
הקדוש , ואדם העושה כן. בשמחת כנסת ישראל בקדוש ברוך הוא

ותו מכל צרות שבאות ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו ומציל א
נאמר אותה בכל יום בשמחה רבה כשעה "הזוהר מדגיש כי ". לעולם

". ודאי כוח סגולתה כל יום כשעה ראשונה, ראשונה שאמרנו אותה
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מושפעת עלינו מן השמים , כאשר אומרים את השירה בשמחה, כלומר
  .כשעה ראשונה' הצלח הרווחה וכושפע סגולה 

  
, ויאמר שירת הים בשמחה: "ך להלכהבמשנה ברורה נפסק בעקבות כ

והאומרו בשמחה מוחלין לו , וידמה בדעתו כאילו באותו היום עבר בים
  ".עוונותיו

  
בכל "כי " ןשמש ומג"המקובל רבי שמשון מאוסטרופולי כתב בספרו 

עושה מעשה  ,בדיבורו יר את יציאת מצריםכעת ובכל רגע שהאדם מז
ונכנעים כוחות , ות קשות ורעותלגרש מפניו אויב ומבטל מעליו כל גזר

והזכרת ניסי יציאת מצרים הם . הטומאה ומתגברים כוחות הקדושה
  ".שמירה מעולה לעיתות צרה

  
מובא כי שבח מעלת אמירת השירה היא כיוון " ימלט נפשו"בספר 

שהשירה מהווה עדות נאמנה על פרסום אמיתת מציאותו וגדולתו של 
משום ) 'ד- 'שמות יג" ('כי אני ה וידעו מצרים: "כמו שנאמר, הבורא

ת מאורעות זו היתה זיר, סוף-ששיא התגלות הבורא היתה בקריעת ים
  .מהגדולות ביותר מאז ומעולם ייםקהנסים וההתגלויות האלו

  
אחת מעשר סגולות שמכפרין "מובא כי " ציפורן שמיר"בספר הקבלה 

יש בה ו. ובניגון א מי שקורא שירת הים בשמחהיהעוונותיו של אדם 
  ".רמז להשפעה של חיות ושמירה, ה"ויי פעמים שם ה"ח

 –" ויסע משה: "מצטט את הילקוט שמעוני על הפסוק' חרדים'בעל ה
שכל מי . שנמחלו להם העוונות על ידי השירה, שהסיעם מעוונותיהם"

  ".מוחלין לו על כל עוונותיו –שנעשה לו נס ואומר שירה 
  
  

אשר בכל , ויט, ויבא, ים ויסעהבאנו את שירת הים משלושת הפסוק
' ב גימ"ואשר ע, ב שמות קודש"אשר יחד בונים ע, ב אותיות"אחד ע

, מסמל גבורה שבחסד –ויבא . מסמל חסד שבחסד -הפסוק ויסע . חסד
בכל . לכן כל שלושת הפסוקים הם בחסד. מסמל תפארת שבחסד –ויט 

 3' מו אותיות שהם גי"ויחדיו הם רי, ב אותיות"אח מהפסוקים ע
ר "יעבו(ר "ויעבו' ה גימ"ד וגבור"וחס. גבורה' ו גימ"רי. ד"פעמים חס
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שמטרת התחנון העלאת ניצוצות . אותו אומרים בתחנון). ו"ב רי"ע –
לכן חשוב מאוד לומר תחנון חוץ . הקדושה שנפלו במעמקי הקליפות

מהימים שקבעו חכמינו הנביאים לא לומר כיוון ויש בהן הארה 
. ם טוב שבת ראש חודש וכדומה שלא אומרים תחנוןוכן יו, רוחנית

אלו . ח"רפ' גימ. ב"פעמים שם ע 4כ "סה, ו"ב ורי"ע, ה"ד וגבור"וחס
, אשר ברגע בו כולם יסתיימו להתבררח ניצוצות קדושה "הם רפ

  . בעזרת השם תגיע הגאולה
  

 ע ַוּיִּסַ ם ִקיֵמַהְּפסּו ְויְַתִחילּו, הַרּבָ ה ְּבִׂשְמחָ  םַהּיַ  תִׁשירַ ת אֶ  יֹאְמרּו
 ֹ   :טַוּיֵ א ַוּיָב

   
ִהיםיֵ  ; ֵמַאֲחֵריֶהם, ַוּיֵֶל, ַההֵֹל ִלְפנֵי ַמֲחנֵה יְִׂשָרֵאל, ט ַוּיִַּסע ַמְלַא ָהֱא

  .  ֵמַאֲחֵריֶהם, ַוּיֲַעמֹד, ִמְּפנֵיֶהם, ַוּיִַּסע ַעּמּוד ֶהָענָן
  

ַוּיֶָאר , ַויְִהי ֶהָענָן ְוַהחֶֹׁש, ָרֵאלּוֵבין ַמֲחנֵה יִׂשְ , כ ַוּיָבֹא ֵּבין ַמֲחנֵה ִמְצַריִם
א; ַהָּליְָלה-ֶאת   .  ַהָּליְָלה-ָּכל, זֶה-ָקַרב זֶה ֶאל-ְו

  
-ַהּיָם ְּברּוַח ָקִדים ַעּזָה ָּכל-ַוּיֹוֶל יְהָוה ֶאת, ַהּיָם-ַעל, יָדֹו-כא ַוּיֵט מֶֹׁשה ֶאת

יְִׂשָרֵאל -כב ַוּיָבֹאּו ְבנֵי.  ַהָּמיִם, ְקעּוַוּיִּבָ ; ַהּיָם ֶלָחָרָבה-ַוּיֶָׂשם ֶאת, ַהַּליְָלה
  .  ִמיִמינָם ּוִמְּׂשמֹאָלם, ְוַהַּמיִם ָלֶהם חֹוָמה; ַּבּיַָּבָׁשה, ְּבתֹו ַהּיָם

  
- ֶאל:  ִרְכּבֹו ּוָפָרָׁשיו, ּכֹל סּוס ַּפְרעֹה--ַוּיָבֹאּו ַאֲחֵריֶהם, כג ַוּיְִרְּדפּו ִמְצַריִם

, ַמֲחנֵה ִמְצַריִם-ַוּיְַׁשֵקף יְהָוה ֶאל, ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר, ִהיכד ַויְ .  ַהּיָם, ּתֹו
, ֵאת אַֹפן ַמְרְּכבָֹתיו, כה ַוּיַָסר.  ֵאת ַמֲחנֵה ִמְצָריִם, ַוּיָָהם; ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְוָענָן

נְִלָחם , הִּכי יְהוָ -- ָאנּוָסה ִמְּפנֵי יְִׂשָרֵאל, ַוּיֹאֶמר ִמְצַריִם; ִּבְכֵבֻדת, ַויְנֲַהגֵהּו
ְויָֻׁשבּו ; ַהּיָם-יְָד ַעל-נְֵטה ֶאת, מֶֹׁשה-כו ַוּיֹאֶמר יְהָוה ֶאל .ָלֶהם ְּבִמְצָריִם

, ַהּיָם-יָדֹו ַעל-כז ַוּיֵט מֶֹׁשה ֶאת.  ָּפָרָׁשיו-ִרְכּבֹו ְוַעל-ַעל, ִמְצַריִם-ַהַּמיִם ַעל
-ַויְנֵַער יְהָוה ֶאת; נִָסים ִלְקָראתֹו ,ּוִמְצַריִם, ַוּיָָׁשב ַהּיָם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו

, ַהָּפָרִׁשים-ָהֶרֶכב ְוֶאת-ַויְַכּסּו ֶאת, כח ַוּיָֻׁשבּו ַהַּמיִם.  ְּבתֹו ַהּיָם, ִמְצַריִם
כט .  ֶאָחד-ַעד, נְִׁשַאר ָּבֶהם-א:  ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם ַּבּיָם, ְלכֹל ֵחיל ַּפְרעֹה

ִמיִמינָם , ְוַהַּמיִם ָלֶהם חָֹמה; ְּבתֹו ַהּיָם, ָּבָׁשהּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבּיַ 
ַוּיְַרא ; ִמּיַד ִמְצָריִם--יְִׂשָרֵאל-ֶאת, ל ַוּיֹוַׁשע יְהָוה ַּבּיֹום ַההּוא.  ּוִמְּׂשמֹאָלם

ַהּיָד -לא ַוּיְַרא יְִׂשָרֵאל ֶאת.  ְׂשַפת ַהּיָם-ֵמת ַעל, ִמְצַריִם-יְִׂשָרֵאל ֶאת
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, ַוּיֲַאִמינּו; יְהָוה-ֶאת, ַוּיִיְראּו ָהָעם, ֶׁשר ָעָׂשה יְהָוה ְּבִמְצַריִםאֲ , ַהְּגדָֹלה
ֹ -מֶֹׁשה ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת-א ָאז יִָׁשיר .ַעְבּדֹו, ּוְבמֶֹׁשה, הַּביהוָ  , אתַהִּׁשיָרה ַהּז

בֹו ָרָמה ְורֹכְ  סּוס,  גָאֹה ָּגָאה-יהָוה ִּכיָאִׁשיָרה לַ :  ֵלאמֹר, ַוּיֹאְמרּו, ַליהָוה
ֵהי,   ְוַאנְֵוהּו זֶה ֵאִלי  ;ִליׁשּוָעה ִלי-ַויְִהי, ְוזְִמָרת יָּהב ָעּזִי   .ַבּיָם ָאִבי  ֱא

, ד ַמְרְּכבֹת ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו. ְׁשמֹו, יְהָוה; ִאיׁש ִמְלָחָמה, הג יְהוָ   .ַוֲארְֹמֶמנְהּו
יְָרדּו ; יְַכְסיֻמּו, ה ְּתהֹמֹת  .ףסּו-ֻטְּבעּו ְביַם, ָׁשיוָׁשלִ ּוִמְבַחר ;  ָרה ַבּיָםיָ 

ת ְרַעץ ּתִ , יְהָוהיְִמינְ ; נְֶאָּדִרי ַּבּכֹחַ , ָוהו יְִמינְ יְה .ָאֶבן  -ְּכמֹו, ִבְמצֹו
ח . ַּכַּקׁש, יֹאְכֵלמֹו--ֲחרֹנְ, ְּתַׁשַּלח ;ַּתֲהרֹס ָקֶמי, ְברֹב ְּגאֹונְז ּו .אֹויֵב

ֹ   ;נֵד  נֹזְִלים -נְִּצבּו ְכמֹו ,םַמיִ ַאֶּפי נֶֶעְרמּו ּוְברּוַח  . יָם-ְּבֶלב, תָקְפאּו ְתהֹמ
, ָאִריק ַחְרִּבי  --ִּתְמָלֵאמֹו נְַפִׁשי; ַחֵּלק ָׁשָללאֲ , ט ָאַמר אֹויֵב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג

, ְּבַמיִם, ַּכעֹוֶפֶרת, לּוָצלְ ; ִּכָּסמֹו יָם, י נַָׁשְפָּת ְברּוֲח. יִָדי ּתֹוִריֵׁשמֹו
ת; ִמי ָּכמָֹכה נְֶאָּדר ַּבּקֶֹדׁש, ִלם יְהָוהָכמָֹכה ָּבאֵ -יא ִמי  .יִריםַאּדִ  , נֹוָרא ְתִה

זּו -ַעם, ְּדְבַחסְ יג נִָחיָת . ָאֶרץ, ֹוִּתְבָלֵעמ--יְִמינְ, יב נִָטיתָ  .עֵֹׂשה ֶפֶלא
, ִחילָאַחז; יְִרָּגזּון, יםעּו ַעּמִ יד ָׁשמְ .  ָקְדֶׁשנְֵוה -ֶאל, ְלָּת ְבָעּזְנֵהַ   ;ָּגָאְלּתָ 

 ;יֹאֲחזֵמֹוָרַעד, ֵאיֵלי מֹוָאב --ֱאדֹוםַאּלּוֵפי, טו ָאז נְִבֲהלּו  .יְֹׁשֵבי ְּפָלֶׁשת
ֹ , ַפַחדטז ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה וָ . ּכֹל יְֹׁשֵבי ְכנַָען ,נָמֹגּו ל זְרֹוֲע יְִּדמּו ִּבגְד
ִתָּטֵעמֹו וְ , ְּתִבֵאמֹו יז. ָקנִיתָ זּו -יֲַעבֹר ַעם-דעַ , יֲַעבֹר ַעְּמ יְהָוה  -ַעד: ָּכָאֶבן

 יח. יֶָדיֲאדֹנָי ּכֹונְנּו , ִמְּקָדׁש;  יְהָוה, ָמכֹון ְלִׁשְבְּת ָּפַעְלּתָ  --ְּבַהר נֲַחָלְת
,  ַּבּיָם, ָבא סּוס ַּפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיויט ִּכי . ְלעָֹלם ָוֶעד, יְהָוה יְִמ

  .  ְּבתֹו ַהּיָם, ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבּיַָּבָׁשה ;ֵמי ַהּיָם-ֶאת, ֶׁשב יְהָוה ֲעֵלֶהםַוּיָ 
ַהּנִָׁשים -ַוֵּתֶצאןָ ָכל; ְּביָָדּה-- ַהּתֹף-ֶאת, כ ַוִּתַּקח ִמְריָם ַהּנְִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן

ת, ַאֲחֶריהָ  ֹ גָאֹה -ִׁשירּו ַליהָוה ִּכי:  םִמְריָ , כא ַוַּתַען ָלֶהם.  ְּבֻתִּפים ּוִבְמח
ַוּיְֵצאּו , סּוף-יְִׂשָרֵאל ִמּיַם-כב ַוּיַַּסע מֶֹׁשה ֶאת.  סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָם, ָּגָאה
ֶׁשת; ׁשּור- ִמְדַּבר-ֶאל א, יִָמים ַּבִּמְדָּבר-ַוּיְֵלכּו ְׁש כג ַוּיָבֹאּו .  ָמְצאּו ָמיִם-ְו

ֹ --ָמָרָתה א יְָכלּו ִלְׁשּת , ְׁשָמּה-ֵּכן ָקָרא-ַעל; ִּכי ָמִרים ֵהם, ת ַמיִם ִמָּמָרהְו
נּו ָהָעם ַעל.  ָמָרה , יְהָוה-כה ַוּיְִצַעק ֶאל.  ּנְִׁשֶּתה-ַמה, מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-כד ַוּיִ

ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ; ַוּיְִמְּתקּו ַהָּמיִם, ַהַּמיִם-ַוּיְַׁשֵל ֶאל, ַוּיֹוֵרהּו יְהָוה ֵעץ
ֶהי-כו ַוּיֹאֶמר ִאם.  ְוָׁשם נִָּסהּו, טּוִמְׁשּפָ  , ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול יְהָוה ֱא

ַהַּמֲחָלה -ָּכל--ֻחָּקיו-ְוָׁשַמְרָּת ָּכל, ָתיוְוַהֲאזַנְָּת ְלִמְצוֺ, ְוַהּיָָׁשר ְּבֵעינָיו ַּתֲעֶׂשה
  .  רְֹפֶא ,ִּכי ֲאנִי יְהָוה, ָאִׂשים ָעֶלי-א, ַׂשְמִּתי ְבִמְצַריִם-ֲאֶׁשר
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  א"ִזיעָ ו ּוָבָניא ִחיָּ י ַרבִּ ן יוּ צִ 
  
  
  

  
. יהודה הנשיא' בן דורו של ר. רבי חייא הוא אחד מאחרוני התנאים

סמוך , נולד וחי בבבל. בניו הם יהודה וחזקיה. נקרא גם רבי חייא רבה
ועבר לארץ ישראל כדי ללמוד מפי , לעיר סורא במאה השנייה לספירה

הוא עלה לארץ ישראל יחד עם אשתו ). רבי(יא רבי יהודה הנש
רבי . ואחייניו רבה בר חנא ורב, שתי בנותיו, בניו התאומים, יהודית

  ."ֶאֶרץ ֶמְרָחק ִאיׁש ֲעָצִתימֵ : "ואמר, לקראת בואו של רבי חייא שמח
  

רבי חייא . רבי יהודה הנשיא ורבי חייא העריכו מאוד זה את זה
רבי . ר את רבי יהודה הנשיא בציפוריאך הקפיד לבק, התגורר בטבריה

, אדם גדול: "ישמעאלאף הוא העריכו מאוד וכינה אותו באוזני רבי 
גם רבי חייא נתן כבוד . ונעזר בו רבות לכתיבת המשנה, "אדם קדוש

  . "' רוח אפינו משיח ה: "ה אותוגדול לרבי וכינ
  

רבי חייא פעל רבות לפרנסת יתומים ולמניעת השכחות התורה 
רבי . "כמה גדולים מעשי חייא: "אמר וכששמע זאת רבי, ראלמיש

רב הקים . חייא ביקש מרבי לבצע סמיכה לאחייניו רבה בר חנא ורב
אשר יחד עם ישיבתו של , הידועה כישיבת סורא, ישיבה בסורא

  .שמואל בפומבדיתא היו הישיבות הגדולות בבבל
  

, של ברייתותקיבצו אוסף , יחד עם תלמידו רבי אושעיא, רבי חייא
וערכו אותם כתוספתות , קובצי משניות שרבי לא הכניסן למשנה

  . וכברייתות עצמאיות
  

 ,בנוסף. היה האמורא רבה בר בר חנה, בן אחיו, אחיינו של רבי חייא
  .רב היה בן אחיו וגם בן אחותו

  
כלו יחד וי. רבי חייא ובניו הם כשלושת האבות הקדושים בדורם

  .לה כמובא בהמשךלהביא בתפילה את הגאו
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, נמנו אף הם עם החכמים, יהודה וחזקיה, שני בניו של רבי חייא
  .ולאחר מכן נקבר עימם רב הונא, ונקברו עמו בטבריה

  
  

  בניושל רבי חייא ו ליד ציונותורה לימוד דברי 
  
חייא בהדי דידי מינצת דאם חס ושלום נשתכחה ' חנינא לר' ל ר"א

חייא אנא עבדי דלא ' ל ר"י אתורה מישראל מהדרנא ליה מפלפול
משתכחה תורה מישראל דאייתינא כיתנא ושדיינא ומגדלנא נישבי 
וציידנא טביא ומאכילנא בישרא ליתמי ואריכנא מגילתא ממשכי 
דטביא וסליקנא למתא דלית בה מקרי דרדקי וכתיבנא חמשא חומשי 
לחמשא ינוקי ומתנינא שיתא סידרי לשיתא ינוקי לכל חד וחד אמרי 

  .ה אתני סידרך לחברך והיינו דאמר רבי כמה גדולים מעשה חייאלי
  
אלך ואזרע . אני אעשה לתורה שלא תשתכח מישראל: חייא' אמר ר(

, ואאכיל את הבשר ליתומים, ואצוד צבאים, ואסרוג רשתות, פשתן
ואלך , ואכתוב עליהן חמשה חומשי תורה, ומין העורות אתקין מגילות

ואלמד לחמישה תינוקות ) ילדים(קות לעיר שאין בה מלמדי תינו
, ואלמד לששה תינוקות אחרים ששה סדרי משנה, חמישה חומשים

ובכך אעשה שלא , למדו זה לזה –עד שאחזור ואבוא : ואומר להם
כמה גדולים מעשי : זהו שאמר רבינו הקדוש. תשתכח תורה מישראל

  ). 'ג עמוד ב"כתובות ק! (חייא 
  
כשנשתכחה , שבתחילה. רבי חייא ובניו הריני כפרת: אמר ריש לקיש"

עלה הלל  -חזרה ונשתכחה ; עלה עזרא מבבל ויסדה -תורה מישראל 
סוכה דף ( "עלו רבי חייא ובניו ויסדוה -חזרה ונשתכחה ; הבבלי ויסדה

  )כ עמוד א
  

לא , כאשר הגיע זמנו של רבי חייא להפטר מהעולם, על פי האגדה
ואף לא היה יכול להתקרב , מתויכול היה מלאך המוות ליטול את נש

יום אחד בא מלאך המוות לביתו של רבי חייא . אליו מרוב קדושתו
הביא לו רבי חייא פת . וביקש ממנו חתיכת לחם, כשהוא מחופש לעני

ומדוע אין , מרחם אתה על עניים: אמר לו מלאך המוות, לחם לאכול
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ול לבצע שמצווה אני ליטול את נשמתך ואין אני יכ, אתה מרחם עלי
שוטא "לדרישתו של רבי חייא הראה לו מלאך המוות את ה. זאת

ורבי חייא שהבין כי אכן מדובר במלאך , מקל האש שבידו -" דנורא
, מסכת מועד קטן, תלמוד בבלי( נענה לבקשתו ונפטר מהעולם, ותהמו

  .)'עמוד א, ח"דף כ
  

  .)יהודה הנשיא( היה מצוי בישיבתו של רבי) הנביא(אליהו 
  .התאחר לו ולא בא, אחד ראש חדש היה יום

  ?מה הטעם התאחר אדוני: רבי אמר לו
ורחצתי ידיו והתפלל , עד שהעמדתי את אברהם: אליהו אמר לו

  .וכן ליצחק וכן ליעקב ,והשכבתי אותו
  !ושיעמידום יחד: אמר לו
  .יתחזקו בתפילה ויביאו לו למשיח שלא בזמנו: אמר לו
  ?הויש דוגמתם בעולם הז: אמר לו
  .רבי חייא ובניו, יש: אמר לו

לתיבת השליח ציבור להתפלל בתור שליחי (הוריד , גזר רבי תענית
  .את רבי חייא ובניו) ציבור
  .ונשבה רוח -משיב הרוח : רב חייא את ברכתאמר 

  .וירד גשם -אמר מוריד הגשם 
  .רגש העולם -" מחיה המתים"כאשר הגיע לומר 

  ? לםמי גילה סודות בעו: אמרו בשמים
  .אליהו: אמרו

  .הביאו את אליהו והכו אותו בששים שבטים של אש
, כדוב של אש) לציבור המתפללים(נדמה להם , )אליהו הנביא( בא

בבא מציעא פה ב ( ).בלבל אותם בתפילתם(נכנס ביניהם וטרד אותם 
  .))מתורגם לעברית(
  

ד יום אח. אליהו הוא תלמיד מן המנין בישיבתו של רבי יהודה הנשיא
  .מוד עם רביגרמו עיסוקיו ואיחר לבוא לל

  
 .נפלאתירוץ הנביא לאליהו . לפשר איחורוהנביא את אליהו  שאל, רבי

המתין לו , נטל לו את ידיו, על רגליואבינו עד שהעמיד את אברהם 
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ולאחר מכן עם , אבינויצחק  חזר ועשה זאת עם כןו, ושיסיים תפילת
  .ר לבית המדרשואיח, רבזמן עבר וחלף , אבינו יעקב

  
הוא מציע לדלג על המהלך הממושך והאיטי . יש הצעת ייעול בילר

מדוע להמתין לכל אחד מהאבות לחוד עד שיסיים . ולקצר תהליכים
 יתפללו בצוותאו, יחד האבות כל ועמדי?  תפילתו ויחזור למשכבו

העשויה לקצר את הצעה !  ישובו בשלום למשכבם ולאחר מכן
  .לכדי שליש מהזמןא הנביהתעכבות אליהו 

  
, יהוא מסביר לרב, בשמים חוששים. אף כאן יש לאליהו תירוץ מיידי

ותביא את  ,שמא תפילתם המשותפת של האבות על עם ישראל תגבר
והוא אליהו הנביא יגיע לבשר לפני בוא , טרם זמנהשל המשיח גאולתו 

י ולא כפ, דרך זולכן נוהגים באבות ב .טרם זמנה, הגואל על הגאולה
יש מתפללים שעוצמת  ,האם בעולמנו זה: כאן מסתקרן רבי. הצעת רבי

הלוא . מפתיע אליהו בתשובתו!" יש"?  תפילתם דומה לתפילת האבות
  .ושני בניו, ידידו הגדול ויועצו הקרוב של רבי, הם רבי חייא

  
גזר , ברגע בו הסתיים הלימוד. וחזרו ללמוד, רבי הודה לאליהו הנביא

הורה לרבי חייא ובניו לרדת לפני ו, ה לציבור להתכנסהור, רבי תענית
תפילת הרוח והגשם מתגשמת בו . התיבה ולהתפלל על הגשמים

העניין קורה ממש לנגד , בו ברגע שמזכיר רבי חייא את העניין, במקום
החלה לנשוב רוח חזקה ביותר  –רבי חייא אומר משיב הרוח . עיניהם

דים מאוד והחל לרדת גשם החלו להקשר עננים כב –מוריד הגשם 
התחוללה מהומה ' מחיה המתים'אך כשעמדו לחתום בברכת . זלעפות

ומיד תהיה תחיית , מחשש שתיענה גם תפילתם זו, גדולה בשמים
כאשר , וכיוון והבקשות שלאחריה מבקשות על הגאולה, המתים
  .לאלתר, הבקשה על הגאולה תתקיים, יבקשו

  
 אליהו ומצאו כי היה זה, סוד הזהביררו מיהו שגילה את החיש מהר 

כדי ב מיד הביאו אותו למקום התקהלות הציבור כדב של אש .הנביא
   .והוציא אותם מכוונתם בתפילה, לבלבל את רבי חייא ובניו בתפילתם
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, ערכות הטבעכח אדיר שמסוגל לשדד את מיש בעולם  .נתגלה הסוד
  .כח זה היא התפילה. לפעול נסים מעל הטבע

  
ובכדי להביאו לפני זמנו . ני זמנולפ להביא את המשיחגם  השבכוח

ד שיהיו ובלב, ב תפילתם של שלושה כאחדשלל ובכדי להפעילו נדרש
הרי . הוראות בטיחותגם מתלוות  כךאך ל .אלה שלושה המיוחדים לכך

אשר בארץ אינם רשאים  חכמת הנסתרוגם יודעי  ,הנביאגם אליהו 
להתפלל על ביאת משיח וגאולה  אבל. מנולעורר את המשיח בטרם ז

לכן נתחזק בדבר כיוון . ברחמים זאת אנו יכולים לעשות בכל יום
לישועתך : וככתוב. לישועה כל אחד מאתנו מקוה. והדבר תלוי בנו

. לגאולה ברחמים. לישועתך השכינה אנו מקווים ומצפים. 'קיויתי ה
לכן . וגאולה השכינה היא גאולת עם ישראל. להקמת שכינתא מעפרא

עוד עזרה , עוד גמילות חסדים, עוד תפילה, עוד מצוה, עוד ברכה
עוד , עוד חיזוק בהלכה, עוד עידוד, עוד מילה טובה, עוד חיוך, ליהודי

בשביל גאולת עם . זה אפשרי. עוד חיזוק בדרך השם, לימוד זוהר
  .אמן. בשביל הקמת שכינתא מעפרא, ישראל

  
  

  קיַהַּצּדִ ת ַמְּצבַ ל עַ ה ַּבָּקׁשָ 
  )כב' ב סי"מספר לשון חכמים ח(

  
 ׄ ׄ ָׁשלו ׄ , י ַהַּצִדיקנִ ם ָעֶלי ֲאדו ׄ , ם ְל ְוָׁשלֹום ַעל ִמְׁשָּכְבָׁשלו ם ַעל ָׁשלו

 ׄ ׄ נְַפְׁש ַהְּקדו ׄ . ָרהָׁשה ְוַהְטהו ׄ ֲאְׁשֶרי ָׁשזִָכיָת ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי יו  ְצֶר ּוְלָעְבדו
ׄ  ְליְִרָאהּו ׄ או ׄ ְוָעִׂשיָת ִמצְ . תו ׄ . ִביםֹות ּוַמֲעִׂשים טו ׄ ל ְׂשָכְר ְוהַ ַעל ֵּכן גָדו ׁש ָּקדו

ׄ . הּוא יִָחיׁש ְּתִחיְָת ִויַמֵהר ֲעִמיָדְת ָּברּו ת ָּפנֶי ְונִזְֶּכה ְונְִחיֶה ִלְראו
ּוזְכּוְת ַתֲעמֹד ָלנּו ְותֹוָרְת ָמגֵן . ַהְמִאיִרים ּוַמזְִהיִרים ְּכזַֹהר ָהָרִקיעַ 

ִהים. נּוַּבֲעדֵ    .ְוִתְהיֶה נְִׁשָמְת ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחּיִים ְוַהָּׁשלֹום ֶאת יְיָ ֱא
  

ׄ  יְַעְלזּו ׄ ֲחִסיִדים ְּבָכבו ָ ַליְָׁשִרים  ַרּנְנּו .ָתםד יְַרּנְנּו ַעל ִמְׁשְּכבו ַצִּדיִקים ַּביְי
  .ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה עַ ּואֹור זָר. נָאָוה ְתִהָּלה

  
 ׄ ׄ  ןִרּבו גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָּבָׂשר . יםנֵי ָהֲאדֹונִים ָאב ָהַרֲחמִ ָהעֹוָלִמים ַוֲאדו

ׄ  ּוְוֵאין ָּבנ ּוֲאנְַחנ ֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ָהְראּויִים ְליֵַחד ּכַֹח ְלַכֵּון ּוְליֵַחד יִחּוֵדי ְׁשמו
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ׄ  ְוגַם ֵאין ִאָּתנּו .ּוְלזֵַוג ְּבִהְׁשַּתְּטחּות ַעל ִקְבֵרי ַהַּצִּדיִקים ֵדַע ָׁשְרֵׁשי יו
  .ָחאּוּוגֵי ַהִּמּדֹות ַהְקדֹוׁשֹות ְלַדְּבָקא נְַפָׁשא ְּבנְַפָׁשא ְורּוָחא ְּברַהיִחּוִדים ְוזִּו

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּתְהיֶה ֲחׁשּוָבה  ַעל ֵהינּו ֵוא ָ ֱא ֵּכן יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְי

ַעל ֶקֶבר ַהַּצִּדיק ַהזֶה ְּכִאיּלּו ִּכַּוּנּו ְויִַחְדנּו  ּוָפנֶי ִּביָאֵתנּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה לְ 
ְּברּוָחא  ָחאּונְַפָׁשא ְּבנְַפָׁשא ְור תַהיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ַהִּמּדֹות ַהְקדֹוׁשֹות ִבְדֵבקּו

ְתעֹוֵרר נֶֶפׁש ְותִ . ְלַהֲאִציל ָעֵלינּו רּוַח ָטֳהָרה ּוְקֻדָׁשה רּוַח ַּדַעת ְויְִרַאת יְיָ 
ָהַרֲחִמים  ּוְוַתְמִליץ טֹוב ַּבֲעֵדנּו ְויְִתעֹוְרר. ּוַהַּצִּדיק ַהזֶה ְלִהְתַּפֵּלל ָעֵלינ

ְונִזְֶּכה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ְלֶחֶסד , טֹוב ִמְלָפנֶי ְכרֹוןַהְּגדֹוִלים ְלזְָכֵרנּו ְּבזִ 
  .ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום. ְלַרֲחִמיםּו
  

ַרֲעָוא ְדִתְתַער נֶֶפׁש ַהַּצִדיק ַהזֶה ְוֶתֱהֵוי ַסְלָקא ְוָאזְָלא ְוָׁשאָטא ְלגֵַּבי  ִויֵהא
ַּדֲאנָא ָּבֵעי ּוַמְצֵלי  ָתאּוְצלֹוָתא ּוָבע ּוַאָבָהן ְדִמיֵכי ֶחְברֹון ְלאֹוָדָעא ְלה

ְּבַההּוא  לּוְוֵתע ָבַהןְוִתְתַחֵּבר ְוִתְתַעַּטר ִּבזְכּוָתא ַּדאֲ . ּוִמְתַחּנֵן ְּבַהאי ַׁשְעָּתא
. ְורּוַח ָסִליק ְוִאְתַעַּטר ּומֹוַדע ִלנְָׁשָמה חַ ּואֹוְדָעא ְלר, ִּפְתָחא ִּדְבגַן ֵעֶדן

ְוָחס ֻקְדָׁשא , ְוֻכְּלהּו ָבָעאן ַרֲחֵמי ֲעָלן, ּונְָׁשָמה אֹוְדָעא ְלֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא
ַצִדיַקּיָא ְּדזָכּו ְלִמַדת ָּכבֹוד  ּוֻכְּלהוּדְ  ָתאּוּוְבגִין זְכ. ְּבִרי הּוא ֲעָלן ְּבגִינֵיהֹון

. ִקְׁשָרא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ִקְׁשָרא ַקִּדיָׁשא, ְוזָכּו ְלַקֵׁשר ִקְׁשָרא ִעָּלָאה, ִּדְלֵעיָלא
ְוֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא יִָריק ֲעָלן ִּבְרָכאן ִמַּמּבּוַעא ְּדנֲַחָלא ְויְִתַקּיְמּון ַּגָּבן ֻּכְּלהּו 

  .ְּבִדיל ְׁשֵמּה ַרָּבא אןִּבְרכָ 
  

ּוְלַמַען , ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול, יְיָ ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן ָאּנָא
מֹה, זְכּות ַאְבָרָהם ְויְִצָחק ְויֲַעקֹב , ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְויֹוֵסף ְוָדִוד ּוִפנְָחס ּוְׁש

ְוָתחּוס , ַהַּצִּדיק ַהזֶה זְכּותּוְלַמַען , ים ְוַהֲחִסיִדיםָּכל ַהַּצִּדיקִ  תּוּוְלַמַען זְכ
ְוַתְחמֹל ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוַעל ָּכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל ּוְתַחּיֵינּו ַחּיִים ֲארּוִכים טֹוִבים 

, ְוַתְּקנֵנּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפנֶי, ְוִתְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ, ּוְמֻתָּקנִים
ַהֶּדֶר ַהּטֹוב ֲאֶׁשר  ּוְותֹוֵרנ. ּוֵמעֶֹׁשר ַמְּתנֹות יֶָדי יַמֵּלא יֵָדינּו ִמִּבְרכֹותֶ ּותְ 

  .נֵֵל ּבֹו ְוַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר נֲַעֶׂשה
  

ֹ ר ַּכֲאׁשֶ ו ִענְיָנָיל ְועַ ו ְצָרָכיל עַ ל ִלְׁשאֹוף ְויֹוִסי(   )ץיְַחּפ
  

  ַיםִענְיָנִ ן ּתֹוכֵ ה ְראֵ ( ןָהגּו ְלִׁשּדּות ַהַּבָּקׁשֹור ֵסדֶ ת אֶ ר יֹאמ(  
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  א"ִזיעָ ל עּוִזיאֵ ן בֶּ ן יֹוָנתָ י ַרבִּ ן יוּ צִ 
  
  
  

  
שחי כמה , ן בן עוזיאל היה תנא בדור הראשון לתנאיםיונתא התנ

  . עשרות שנים לפני חורבן בית שני
  

  . תרגום הנביאים לארמית, חיבר את תרגום יונתןהוא 
  

, לו ליד היישוב עמוקה שבגלילרבים נוהגים לעלות לקבר המיוחס 
, ים ורווקותבקרב רווקמנהג זה התפתח  .כסגולה למציאת זיווג ופריון

  .ה למציאת זיווג הגון\עתיר עבורובמגמה שי, וכל שאינו נשוי
  

מסוף " מגילת אביתר"שמופיעה בכתב לראשונה ב, על פי המסורת
' גם ר. וקהמצוי קברו של יונתן בן עוזיאל בעמ, למניינים 11 -המאה ה

  .שמשון מציין את קברו במקום זהר "שמואל ב
  

באמצע החודש וב־כו בסיון , נהוג לעלות אל קברו בראשי חודשים
  .גם בשאר ימי השנה אנשיםאך ניתן למצוא שם , )ירתויום פט(
  

בעקבות פירושו של התנא  הוא כנראה, מנהג זה של רווקים ורווקות
ושימח את ... יקח איש אשה חדשהכי : יונתן בן עוזיאל לדברי התורה

, דברים כד(לא יחבל ריחים ורכב כי נפש הוא חובל . אשתו אשר לקח
ורכב , הריחיים רמז לאשה: ודברה תורה בלשון נקבה: "ופירש). ו –ה 

... וכל הכופר בזה, לא לעכב את הקשר בין חתנים לכלות. רמז לאיש
  ". כופר בחיי העולם הבא

כל מי שאין מכיר משפחתו ושבטו נפנה : "די לדברי התלמו"פירוש רש
: י"פירש רש). יבמות יז" (והיא עמוקה משאול: אמר רבא. לשם

  ". והיא עמוקה –פונים והולכים שם , שאין מוצאים אשה"
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הבא " דיבור המתחיל"משתייך ל" והיא עמוקה"צמד המילים , למעשה
ך א, "והיא עמוקה משאול"ומתייחס לדברי הגמרא , י"בדברי רש

  . י עם היישוב עמוקה"הקריאה המוטעית קשרה דברי רש
  

  על הציוןשל התנא לימוד מדברי תורתו 
  

  מסכת סוכה כח עמוד א
  

תנו רבנן שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן שלשים מהן ראוים 
שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו שלשים מהן ראוים שתעמוד להן 

ול שבכולן יונתן בן עוזיאל קטן חמה כיהושע בן נון עשרים בינוניים גד
שבכולן רבן יוחנן בן זכאי אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח 
מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים 
וקלין וחמורין וגזרות שוות ותקופות וגמטריאות ומשלות כובסים 

השרת  ומשלות שועלים שיחת שדים ושיחת דקלים ושיחת מלאכי
ודבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן הויות דאביי 

להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם ) כא, משלי ח(ורבא לקיים מה שנאמר 
אמלא וכי מאחר דקטן שבכולם כן גדול שבכולם על אחת כמה וכמה 
אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף 

  :ףשפורח עליו נשר
  

שכאשר רצה לעלות ולהגיע . עוף הוא מלאך: ד"מחב פירש הרבי
היה עובר מעל התנא יונתן בן עוזיאל , למדרגה גבוה יותר של שרף

העלתה התורה את המלאך , ובכח קדושת תורתו, בזמן שלמד תורה
  . לדרגת שרף

   
שהיו מלאכי השרת  –נשרף : "י כתב בפירושו על קטע זה"רש

כל עוף : "ובתוספות נאמר". וע דברי תורה מפיומתקבצין סביביו לשמ
שפורח עליו מיד נשרף שהדברים שמחים כנתינתם בסיני שנתנה תורה 
באש וכעניין זה מצינו במדרש בעובדא דרבי אליעזר ורבי יהושע שהיו 

  ".מסובין בסעודה וליהטה האש סביבם
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  מסכת מגילה דף ג עמוד א
  

א תרגום של תורה אונקלוס הגר ר ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אב"וא
יהושע תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל ' אליעזר ור' אמרו מפי ר

אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה 
על ארבע מאות פרסה יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתריי 

א שגליתי סתריך לבני אדם עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר אני הו
לבני אדם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא 
אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל ועוד ביקש לגלות 

ט משום דאית ביה "תרגום של כתובים יצתה בת קול ואמרה לו דייך מ
  .קץ משיח

  
  .ב"פסוק מ, שמות יב, תרגום יונתן

  
ְּכִתיִבין ְּבֵסֶפר ּדּוְכָרנַיָיא ֳקָדם ִרּבֹון ַעְלָמא ֵליְליָא ַקְדָמָאה ַאְרָּבָעה ֵליְלָוון 

ַּכד ִאיְתְּגֵלי ְלִמְבֵרי ַעְלָמא ִּתנְיָינָא ַּכד ִאיְתְּגֵלי ַעל ַאְבָרָהם ְּתִליָתָאה ַּכד 
יּה ְמֵׁשיזְָבא ִאיְתְּגֵלי ְּבִמְצַריִם ַוֲהָות יְֵדיּה ְמַקְטָלא ָּכל ּבּוְכָרא ְדִמְצַריִם ִויִמינֵ 

ְּבכֹוֵריֶהן ְּדיְִשָרֵאל ְרִביָעָאה ַּכד ִאְתְּגֵלי ְלִמְפרֹוק ַעָּמא ֵּבית יְִשָרֵאל ִמֵּבינֵי 
ַעְמַמיָא ְוכּוְלהֹון ָקָרא ֵליֵלי נְִטיר ְּבגִין ֵּכן ָּפִריׁש מֶׁשה ַוֲאַמר ֵליל נְִטיר 

ָ ְלַמְפָקא יַת ַעָּמא  ְּבנֵי יְִשָרֵאל ֵמַאְרָעא ְדִמְצַריִם ְלפּוְרַקן הּוא ִמן ֳקָדם יְי
הּוא ֵליְליָא ָהֵדין נְִטיר ִמַּמְלָאָכה ְמַחְּבָלא ְלָכל ְּבנֵי יְִשָרֵאל ִּדְבִמְצַריִם ְוֵכן 

  :ְלִמיְפַרְקהֹון ִמַּגְלַווְתהֹון ְלָדֵריהֹון
  

  פרק א, רות, תרגום יונתן
  

עשרתי כפנין . והוה ביומי נגיד נגידיא והוה כפן תקיף בארעא דישראל
תקיפין אתגזרו מן שמיא למהוי בעלמא מן יומא דאתברא עלמא עד 

  :דייתי מלכא משיחא לאוכחא בהון דיירי ארעא
  ,כפן קדמאי ביומי אדם

  ,כפן תניין ביומי למך
  ,כפן תליתאי ביומי אברהם

  ,כפן רביעאי ביומי יצחק
  ,כפן חמישאי ביומי יעקב
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  ,צן צדיקא דמן בית לחם יהודהדמתקרי אב, כפן שתיתאי ביומי בועז
  ,כפן שביעאי ביומי דוד מלכא דישראל

  ,כפן תמינאי ביומי אליהו נביא
  ,כפן תשיעאי ביומי אלישע בשומרון

ולא צחותא למשתי , לא כפן למיכל לחמא –כפן עשיראי עתיד למהוי 
  .'אלהן למשמע פתגם נבואה מן קדם ה, מיא

  
  קַהַּצִּדית ַמְּצבַ ל עַ ה ַּבָּקׁשָ 

  )כב' ב סי"מספר לשון חכמים ח(
  

 ׄ ׄ ָׁשלו ׄ , י ַהַּצִדיקנִ ם ָעֶלי ֲאדו ׄ , ם ְל ְוָׁשלֹום ַעל ִמְׁשָּכְבָׁשלו ם ַעל ָׁשלו
 ׄ ׄ נְַפְׁש ַהְּקדו ׄ . ָרהָׁשה ְוַהְטהו ׄ ֲאְׁשֶרי ָׁשזִָכיָת ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי יו  ְצֶר ּוְלָעְבדו

ׄ  ְליְִרָאהּו ׄ או ׄ  ְוָעִׂשיָת ִמְצֹות. תו ׄ . ִביםּוַמֲעִׂשים טו ׄ ל ְׂשָכְר ְוהַ ַעל ֵּכן גָדו ׁש ָּקדו
ׄ . הּוא יִָחיׁש ְּתִחיְָת ִויַמֵהר ֲעִמיָדְת ָּברּו ת ָּפנֶי ְונִזְֶּכה ְונְִחיֶה ִלְראו

ּוזְכּוְת ַתֲעמֹד ָלנּו ְותֹוָרְת ָמגֵן . ַהְמִאיִרים ּוַמזְִהיִרים ְּכזַֹהר ָהָרִקיעַ 
ִהים. ַּבֲעֵדנּו   .ְוִתְהיֶה נְִׁשָמְת ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחּיִים ְוַהָּׁשלֹום ֶאת יְיָ ֱא

  
ׄ  יְַעְלזּו ׄ ֲחִסיִדים ְּבָכבו ָ ַליְָׁשִרים  ַרּנְנּו.  ָתםד יְַרּנְנּו ַעל ִמְׁשְּכבו ַצִּדיִקים ַּביְי

  .ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה עַ ּואֹור זָר. נָאָוה ְתִהָּלה
  

ׄ ִרּב ׄ  ןו גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָּבָׂשר . יםנֵי ָהֲאדֹונִים ָאב ָהַרֲחמִ ָהעֹוָלִמים ַוֲאדו
ׄ  ּוְוֵאין ָּבנ ּוֲאנְַחנ ֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ָהְראּויִים ְליֵַחד ּכַֹח ְלַכֵּון ּוְליֵַחד יִחּוֵדי ְׁשמו

ׄ  גַם ֵאין ִאָּתנּווְ . ּוְלזֵַוג ְּבִהְׁשַּתְּטחּות ַעל ִקְבֵרי ַהַּצִּדיִקים ֵדַע ָׁשְרֵׁשי יו
  .ָחאּוּוגֵי ַהִּמּדֹות ַהְקדֹוׁשֹות ְלַדְּבָקא נְַפָׁשא ְּבנְַפָׁשא ְורּוָחא ְּברַהיִחּוִדים ְוזִּו

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּתְהיֶה ֲחׁשּוָבה  ַעל ֵהינּו ֵוא ָ ֱא ֵּכן יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְי

ַעל ֶקֶבר ַהַּצִּדיק ַהזֶה ְּכִאיּלּו ִּכַּוּנּו ְויִַחְדנּו  ּונֶי ִּביָאֵתנּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ְלפָ 
ְּברּוָחא  ָחאּונְַפָׁשא ְּבנְַפָׁשא ְור תַהיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ַהִּמּדֹות ַהְקדֹוׁשֹות ִבְדֵבקּו

עֹוֵרר נֶֶפׁש ְוִתתְ . ְלַהֲאִציל ָעֵלינּו רּוַח ָטֳהָרה ּוְקֻדָׁשה רּוַח ַּדַעת ְויְִרַאת יְיָ 
ָהַרֲחִמים  ּוְוַתְמִליץ טֹוב ַּבֲעֵדנּו ְויְִתעֹוְרר. ּוַהַּצִּדיק ַהזֶה ְלִהְתַּפֵּלל ָעֵלינ

ְונִזְֶּכה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ְלֶחֶסד , טֹוב ִמְלָפנֶי ְכרֹוןַהְּגדֹוִלים ְלזְָכֵרנּו ְּבזִ 
  .ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום. ְלַרֲחִמיםּו
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ָוא ְדִתְתַער נֶֶפׁש ַהַּצִדיק ַהזֶה ְוֶתֱהֵוי ַסְלָקא ְוָאזְָלא ְוָׁשאָטא ְלגֵַּבי ַרעֲ  ִויֵהא
ַּדֲאנָא ָּבֵעי ּוַמְצֵלי  ָתאּוְצלֹוָתא ּוָבע ּוַאָבָהן ְדִמיֵכי ֶחְברֹון ְלאֹוָדָעא ְלה

ְּבַההּוא  לּועְותֵ  ָבַהןְוִתְתַחֵּבר ְוִתְתַעַּטר ִּבזְכּוָתא ַּדאֲ . ּוִמְתַחּנֵן ְּבַהאי ַׁשְעָּתא
. ְורּוַח ָסִליק ְוִאְתַעַּטר ּומֹוַדע ִלנְָׁשָמה חַ ּואֹוְדָעא ְלר, ִּפְתָחא ִּדְבגַן ֵעֶדן

ְוָחס ֻקְדָׁשא , ְוֻכְּלהּו ָבָעאן ַרֲחֵמי ֲעָלן, ּונְָׁשָמה אֹוְדָעא ְלֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא
ַצִדיַקּיָא ְּדזָכּו ְלִמַדת ָּכבֹוד  ּוְּלהוְּדכֻ  ָתאּוּוְבגִין זְכ. ְּבִרי הּוא ֲעָלן ְּבגִינֵיהֹון

. ִקְׁשָרא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ִקְׁשָרא ַקִּדיָׁשא, ְוזָכּו ְלַקֵׁשר ִקְׁשָרא ִעָּלָאה, ִּדְלֵעיָלא
ְוֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא יִָריק ֲעָלן ִּבְרָכאן ִמַּמּבּוַעא ְּדנֲַחָלא ְויְִתַקּיְמּון ַּגָּבן ֻּכְּלהּו 

  .ְּבִדיל ְׁשֵמּה ַרָּבא ִּבְרָכאן
  

ּוְלַמַען , ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול, יְיָ ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן ָאּנָא
מֹה, זְכּות ַאְבָרָהם ְויְִצָחק ְויֲַעקֹב , ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְויֹוֵסף ְוָדִוד ּוִפנְָחס ּוְׁש

ְוָתחּוס , ַהַּצִּדיק ַהזֶה זְכּותּוְלַמַען , ְוַהֲחִסיִדיםָּכל ַהַּצִּדיִקים  תּוּוְלַמַען זְכ
ְוַתְחמֹל ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוַעל ָּכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל ּוְתַחּיֵינּו ַחּיִים ֲארּוִכים טֹוִבים 

, ְוַתְּקנֵנּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפנֶי, ְוִתְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ, ּוְמֻתָּקנִים
ַהֶּדֶר ַהּטֹוב ֲאֶׁשר  ּוְותֹוֵרנ. ּוֵמעֶֹׁשר ַמְּתנֹות יֶָדי יֵּלא יֵָדינּו ִמִּבְרכֹותֶ ּוְתמַ 

  .נֵֵל ּבֹו ְוַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר נֲַעֶׂשה
  

, םַהְּמָלִכיי ַמְלכֵ  ֶמֶלי ִלְפנֵ , ליְִׂשָראֵ ם עַ ל ּכָ ר ֲעבּול ֶׁשִּתְתַּפּלֵ , ןָרצֹוי יְהִ 
ה ִּבְמֵהרָ ם ְּגדֹוִלים ְּבַרֲחִמים עֹולָ ת ְּגֻאּלַ  ֶׁשּיִגְָאֵלנּו, אהּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁש
ת ִמְׁשֲאלֹול ּכָ  יְִתָּבַרם ַהּׁשֵ א יְַמּלֵ  ּוִבזְכּוְת. רְּבַצעַ א ְות ְּבנַחַ , בּוְבָקרֹו
 הִאּׁשָ ל ְוכָ ל ִמּיְִׂשָראֵ  ִאיׁשל ְוכָ . יְִתָּבַרם ַהּׁשֵ ת ַלֲעבֹודַ ה ְלטֹובָ  ִלֵּבנּו

ֹ ב ְּבָקרֹו ְויְִתַחְּתנּום ָלהֶ י ְוָהָראּון ֶהָהגּום זִּוּוגָת אֶ א ִלְמצֹו יִזְּכּול ִמּיְִׂשָראֵ  ד ְמא
י ֲחׂשּוכֵ ם הֵ ר ֲאׁשֶ ה ִאּׁשָ  אֹו ְוִאיׁש. םִעּכּוִבים ׁשּוא ּוְלת ְמנִיעּום ׁשּוא ְל

ד יְַתִמיל יְִׂשָראֵ ם ֵמעַ ם ִאיְוַהְּבִרי. םיְָלִדי יְִתָּבַרם ַהּׁשֵ ם ָלהֶ ן יִּתֵ , םיְָלִדי
ה ְרפּוָא יְִתָּבַרם ַהּׁשֵ ם יְִרָּפאֵ ל יְִׂשָראֵ ם ֵמעַ ם ְוַהחֹוִלי. םְּבִריאּותָ ם ַהּׁשֵ 

, ַלח ְּדָברֹויִׁשְ ): 'כ, זקם ְּתִהִּלי(ק ַהָּפסּום ָּבהֶ ם ִויקּויַ , הּוְמִהירָ ה ְׁשֵלמָ 
ִּבַּלע ): 'ח, ה"כ יְַׁשְעיָהּו(ק ַהָּפסּום יְֻקּיָ ן ְוכֵ  .ִמְּׁשִחיתֹוָתם, ִויַמֵּלט; ְויְִרָּפֵאם

ה ֵמַעל ָּכל ָּפנִים ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו יִָסיר ֵמַעל ִּדְמעָ ה יְהֹוִ ַהָּמֶות ָלנֶַצח ּוָמָחה ֲאדֹנָי 
יְִחיּו ֵמֶתי נְֵבָלִתי ): 'יט, ו"כ יְַׁשְעיָהּו(ן ְוכֵ , ל ָהָאֶרץ ִּכי יְהָוה ִּדֵּברּכָ 

   .ִקיצּו ְוַרּנְנּו ׁשְֹכנֵי ָעָפר ִּכי ַטל אֹורֹת ַטֶּל ָוָאֶרץ ְרָפִאים ַּתִּפיליְקּומּון הָ 
  

ֹ ר ַּכֲאׁשֶ ו ִענְיָנָיל ְועַ ו ְצָרָכיל עַ ל ִלְׁשאֹוף ְויֹוִסי(   )ץיְַחּפ
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  ַםִענְיָנִין ּתֹוכֵ ה ְראֵ (ן ָהגּו ְלִׁשּדּות ַהַּבָּקׁשֹור ֵסדֶ ת אֶ ר יֹאמ( 
  

  
ּווּ ב ִעּכוּ ל עַ ר ָקצַ ר בֶּ סְ הֶ  ְרָנסָ ג ַהּזִ   הְוַהּפַ

  
  
  

  
ַּבת קֹול . ֶׁשְּבזִּוּוג ִראׁשֹון ַאְרָּבִעים יֹום קֶֹדם יְִציַרת ַהָּוָלד, ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו

ֵאין ְמזְַּוגִין ָלָאָדם ", ַּבת ְּפלֹונִי ִלְפלֹונִי ֲאָבל ּזִּוּוג ֵׁשנִי"יֹוֵצאת ְואֹוֶמֶרת 
זִּוּוג "ל ְּבָאְמָרם "ֶׁשָּכָּונַת ֲחזַ , ל"י זַ "ְוָכַתב ָהַארִ ". ָׂשיוֶאָּלא ְלִפי ַמעֲ , ִאָּׁשה

ְוזִּוּוג ֵׁשנִי הּוא ֲחזָָרתֹו , הּוא ְלַפַעם ָהִראׁשֹונָה ֶׁשָאָדם ָּבא ָלעֹוָלם, "ִראׁשֹון
א ְמזְַּוגִין ִאּׁשָ , ל ְלהֹוִדיֵענּו"ְוָכָּונָת ֲחזַ . ְּבגְִלּגּול ה ֶאָּלא ֶׁשָלָאָדם ַהְמגְֻלָּגל 

ִּכי ֲעֹונֹוָתיו ּגֹוְרִמים ְלִמַּדת . ּוְבִעָּקר ְּבגְִלּגּול קֹוֵדם, ְלִפי ַמֲעָׂשיו ְּבגְִלּגּול זֶה
ל ְוָאְמרּו "ְוהֹוִסיפּו ֲחזַ . ַהִּדין ְלַקְטֵרג ָעָליו ִלְמנֹוַע ִמֶּמּנּו ַהּזִּוּוג אֹו ַהַּפְרנָָסה

:) ע"ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה ַּדף ק(ְוָאְמרּו ַּבזֹוַהר . ףְוָקֶׁשה ְלזְָּוגָן ִּכְקִריַעת יָם סּו"
ִּכי ִמַּדת ַהִּדין ִקְטְרגָה ְּכֵדי ִלְמנֹוַע . ֶאָּלא ַמהּוִתי, ֶׁשֵאין ַהַּכָּונָה ְלקִֹׁשי ִפיזִי

ֵּכיָון , ֶאת ְקִריַעת יָם סּוף ְּבַטֲענָה ֶׁשֵאין יְִׂשָרֵאל ְראּויִם ְלנֵס ָּכזֶה
א . א ָהיּו ְמֻתָּקנִיםֶׁשַמֲעֵׂשיֶהם  ְוָהיָה ָקֶׁשה ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁש

ְוהּוא ָּבָרא ֶאת ִמַּדת , ִּכי ֵאין ַמּׂשֹוא ָּפנִים ְלָפנָיו, ְלִהְתַחֵּׁשב ְּבִמַּדת ַהִּדין
ְוַרק . ּויַהִּדין ְּכֵדי ֶׁשְּתַקְטֵרג ְוִתְמנַע ֶאת ָהַרֲחִמים ְוַהּטֹוב ִמִּמי ֶׁשֵאינֹו ָרא

ָעָׂשה ." ְודֹור ְרִביִעי יָׁשּובּו ֵהּנָה. "ה"ִמֵּכיָון ֶׁשִהְבִטיַח ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ע
  .ִלְפנִים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין ְוָקַרע ָלֶהם ֶאת ַהּיָם

  
ּוֵמָאז , "זִּוּוג ֵׁשנִי"ְונְִקָרִאים , ְוִהנֵה רֹוב ְּכָכל ְּבנֵי ָהָאָדם ְמגְֻלָּגִלים ֵהם

ָּפָרַׁשת , ַׁשַער ַהִּמְצוֹות(ן ֵּבית ַהִּמְקָדׁש ִּכְמָעט ֶׁשֵאין נְָׁשמֹות ֲחָדׁשֹות ֻחְרּבָ 
ַׁשַער . (ְוָלֵכן ֵאין ְמִׂשיגִים ֶאת ְּבנֵי זּוגָם ֶאָּלא ְּבַצַער ּוְבקִֹׁשי) ִּכי ֵּתֵצא

ּזִּוּוג ְוַהַּפְרנָָסה ִּכי ִמַּדת ַהִּדין ְמַקְטֶרגֶת ִלְמנֹוַע הַ ) 'ַהִּגְלּגּוִלים ַהְקָּדָמה כ
ְוִאם ָהיָה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו . ִמְּבנֵי ָאָדם ֵעֶקב ַמֲעֵׂשיֶהם ָהָרִעים ַּבִּגְלּגּול ַהּקֹוֵדם

, ְוָלֵכן ָקֶׁשה זִּוּוגֹו ֶׁשל ָאָדם. הּוא ַמְסִּכים ְלִמַּדת ַהִּדין ָהיָה ָהעֹוָלם ָׁשֵמם
ִּכי . י ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּכְקִריַעת יָם סּוףִלְפנֵ , ְוָקִׁשין ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם

ֶאָּלא , נֹוֵתן ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּפְרנָָסה ְוזִּוּוג ַלְמרֹות ִקְטרּוג ִמַּדת ַהִּדין
  .ֶׁשנֹוְתנָם ְּבקִֹׁשי ּוְבַצַער ִּבגְַלל ַהִּקְטרּוג
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א ָּבְטָלהִמָּדה ְּכנֶֶגד ִמּדָ ", ֶאָּלא ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ְוָאָדם ֶׁשָחָטא ְּבגְִלּגּול ." ה 
יְִסּבֹול ִמַּצַער ַהַּפְרנָָסה ּוֵמעֹנִי ְּבגְִלּגּול , קֹוֵדם ְּבִענְיְנֵי ָממֹון ְּכגֶזֶל ְוַכדֹוֶמה

ָּכָכה יְִסּבֹול ְּבִענְיְנֵי , ּוְבֶהְתֵאם ַלַצַער ֶׁשָּגַרם ִלְבנֵי ָאָדם ְּבִענְיְנֵי ָממֹון, זֶה
אֹו , ְוִאם ָחָטא ְּבַאֲהָבה ֲאסּוָרה ְּכגֹון ַאַחת ֵמָהֲעָריֹות. ן ְּבגְִלּגּול זֶהָממֹו
אֹו , יְִמנְעּו ִמֶּמּנּו ַהּזִּוּוג ְלגְַמֵרי, אֹו ֲאִפּלּו ָחָטא ִעם ִאְׁשּתֹו ְּבנִָּדָתּה, ּגֹויָה

ַהִּׂשְמָחה ֶׁשָהיּו לֹו ּוְבֶהְתֵאם ְלִמַּדת ָהעֹנֶג וְ . יְַאֲחרּוהּו לֹו ְּבָׁשנִים ַהְרֵּבה
ְוֵאין . ָּכ ִמַּדת ַהֵּסֶבל ְוַהַּצַער ְׁשיְִהיּו לֹו ִּבְבִדידּותֹו ַעָּתה, ַּבּזִּוּוג ָהָאסּור

" ַׁשַער יֹוֵסף" רַּבֵּספֶ ְרֵאה , ֻּדְגָמאֹות ְלָכ. (ֶהְבֵּדל ְבָכל זֶה ֵּבין גֶֶבר ְלִאָּׁשה
, ְּבִמְצָריִם, ִּבְצַפת, ִּגְלּגּוֵלי ַהּנְָׁשמֹותְּבַמֲעִׂשּיֹות ֶׁשל ' ב' ֲחָלִקים א
  .)ְוָהֵבן, ּוִבירּוָׁשַליִם

  
ַעל , ּוְמַבֵּקׁש ְמִחיָלה ְּבָכל ִלּבֹו, ִאם ָׁשב ָהָאָדם ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ִלְפנֵי קֹונֹו

ת ְמַבֵּטל אֶ , ָּכל ֲאֶׁשר ָחָטא ֵמעֹודֹו ָּבעֹוָלם ְּבַפַעם ִראׁשֹונָה ְוַעד ַעָּתה
יְַרַחֵמהּו ְויְִפַּתח לֹו ' ְוגֹוֵרם ֶׁשה, ַהִּקְטרּוג ְוֶאת ַהְּגזֵרֹות ָהָרעֹות ֶׁשנִגְזְרּו ָעָליו

ֵּכן ֶעֶר , ּוְלִפי ֶעֶר ְוגֶֹדל ַהְּתׁשּוָבה ְוַהְּתִפָּלה. ּוַפְרנָָסה, זִּוּוג, ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים
  .ַהֶּׁשַפע ְוָהַרֲחִמים ֶׁשמֹוֵׁש ָעָליו

  
ע ִּכי ִאם ָעַבר ָאָדם ְּבגְִלּגּול זֶה אֹו ְּבגְִלּגּוִלים קֹוְדִמים ֵאיזֹו ֲעֵביָרה ְודַ 

, ְוֶאָחד ֵמֶהם הּוא, יֵׁש ְּבעֹנֶׁש זֶה ַּכָמה סּוגִים ָוֳאָפנִים, "ָּכֵרת"ֶׁשָענְָׁשּה 
ַׁשַער ַהִּמְצוֹות  ְרֶאה. (ֶׁשִּתָּכֵרת ַהּנֶֶפׁש ִמֶּבן זּוגָּה ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא

ּכֹוֵלל ַליְָלה ָׁשֵלם ֶׁשל ִלּמּוד ּתֹוָרה ֶׁשהּוא ִּתקּון ַלֲעוֹון , ְוָלֵכן ַהִּתּקּון.) ַּדף ג
ַּדף , ַׁשַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש(, ֶׁשָּכל ַליְָלה ֶאָחד ְמַכֵּפר ַעל ָּכֵרת ֶאָחד". ַהָּכֵרת"
ַהּמֹונֵַע ַהזִּוּוג אֹו ַהַּפְרנָָסה " ָּכֵרת"ה מִ ִויַכֵּון ְלִהָּפֵטר ְּבִלּמּוד ַליְָלה זֶ ) א"י

ַלֲעמֹד ַעל ַהִּמְׁשָמר ְוַלֲעׂשֹות , ְוַהַחָּלׁש יֹאַמר גִּבֹור ֲאנִי, ִאם נִגְזָר ָעָליו
, ְלָהִקים ַּביִת נֱֶאָמן ְּביְִׂשָרֵאל, ְויִזְֶּכה ְּבֶעזְַרת ַהֵּׁשם, ַהִּתּקּון ִּבְׁשֵלמּותֹו

  .ָאֵמן, נָהּוְלַפְרנָָסה ֲהגּו
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ּקוּ ר דֶ סֶ  ּווּ ב ִעּכוּ ן ּתִ ְרָנסָ ג ַהּזִ   רְלֶגבֶ ה ְוַהּפַ
  
  
  

  
 ְשמֹונֶה , ִלּטֹול ֶאת יָָדיו ִעם ְּכִלי, ְבָכל ּבֶֹקר ְּבקּומֹו ִמִּמָּטתֹו דיְַקִּפי

, ְּדַהיְינּו ֶׁשיְִׁשּפֹו ָמיִם ֵמַהְּכִלי ַעל יָדֹו ַהיְָמנִית. ְּפָעִמים ְלֵסירּוגִין
ְוַאֲחֶריָה ַעל , ְוׁשּוב ַעל יָדֹו ַהיְָמנִית, ְוַאַחר ָּכ ַעל יָדֹו ַהְּׂשָמאִלית

 .ַאְרַּבע ְּפָעִמים ַעל ָּכל יָד. ַהּיָד ַהְּׂשָמאִלית
  

  
  ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון

  
 ְויְִהיֶה ֵער , יֹום ֶאָחד ֵמַעּמּוד ַהַּׁשַחר ְוַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים יָצּום

  .ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהּזֶה, ֶׁשְּלָפנָיו ַּבַּליְָלה
  

  ְנֵי ַהּצֹום יֹאַמר ִוּדּוי ּזֶהיֹום ִלפ:  
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי  ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי, ִּתְתַעָּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא ֲאָבל . יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָחָטאנּו

  
. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ֹון ָהָרעִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁש. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו
. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו
. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו
ִׁשַחְתנּו זֶַרע קֶֹדׁש . ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו

ַּגם ִּבְכנֵַפינּו נְִמְצאּו ַּדם נְַפׁשֹות ֶאְביֹונִים , ְלַבָּטָלה ּוָבָראנּו ַמְׁשִחיִתים ְלַחֵּבל
י ִלִּבי ַעל ַחְלֵליֶהם ֵמַעי ִלּבִ , נְִקּיִים ְוִהּנֵה ִּדְמַעת ָהֲעׁשּוִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמנֵַחם

ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. ִּכי ְּגמּול יָָדיו יֵָעֶׂשה לֹו, אֹוי ָלָרָׁשע ָרע, ֵמַעי ַעל ֲהרּוגֵיֶהם
א ָׁשָוה ָלנּו. ְוִתֲעַתְענּו ְוַאָּתה . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . נּוַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלי   :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ
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א . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה
ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל . ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 

ֹ . ָחי ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטןַאָּתה ח
ֵהי : נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ֵהינּו ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

ֹוֵתינּו ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונ, ֲאבֹוֵתינּו
  .ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו

  
 ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע , ַלֶלֶכת ְלִמְקֶוה ְוִלְטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות יְִּׁשַּתֵדל

, ְטִבילֹות ֵאּלּו ַעל ַּדַעת ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו
  .רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו ִמֻּטְמַאת ָצַרֲעת ַחטֹאָּתיו, ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו

  
 ִויַקֵּבל ַּתֲענִית ִּבְתִפַּלת ַהִּמנְָחה ְּבִבְרַּכת , ִמנְָחה ִמְּבעֹוד יֹום יְִתַּפֵּלל

  ".עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"אֹו ְּבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר , "ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה"
  

 ֲאָבל ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל ִמנְָחה , תֹו ְּתִפַּלת ַהִּמנְָחהא ִקֵּבל ַּתֲענִית ּבְ  ִאם
 .ֲהֵרי זֶה נְֶחָׁשב ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית ְוָצִרי ְלִהְתַעּנֹות, ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹות

  
  זֶה נַֹסח ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית

  
ַחר ְוַעד ֵצאת ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַהֵרינִי ְלָפנֶי ְלָמָחר ְבַתַענִית ֵמָעלֹות ַהׁשַ 

ַהּכֹוָכִבים ְלַכֵפר ַעל ָכל ָחטֹאַתי ֶׁשָחָטאִתי ְוֶׁשָעִויִתי ְוֶׁשָפַׁשְעִתי ְלָפנֶי 
) ַהַּפְרנָָסה(ּוִבְפַרט ַּבֲעוֹון ַהּגֹוֵרם ִלי ְלִעּכּוב , ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה

א ֶארְ , )ַהּנִּׂשּוִאין( א אּוַכל ְלִהְתַענֹות אֹו  ְכֶׁשֶאֶתן ְּפרּוָטה , ֶצהְוִאם 
א ׁשּום ִאיסּור ְּכָלל ִויִהי . ִלְצָדָקה ְכֵדי ְלָבֵטל ַהַתַענִית אּוַכל ֶלֱאכֹול ְל

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִתֵתן ִלי כַֹח  ֵהינּו ֵוא ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  :ְוִתְרֵצנִיּוְבִריאּות ְלִהְתַענֹות ְלָפנֵי ְוְתָקֵבל ְּתׁשּוָבִתי 

 א ִליַׁשן, ַהַחָּמה ְוַעד ָׁשָעה ִלְפנֵי ֶׁשּיִָאיר ַהֶּׁשֶמׁש ִמְּׁשִקיַעת , יִּזֵָהר ֶׁש
ְויָכֹול ֶלֱאכֹל ַעד ָׁשָעַתיִים ִלְפנֵי . ְויֵֵׁשב ָּכל ַהַּליְָלה ִלְלמֹד ִלּמּוֵדי קֶֹדׁש

ֲאָבל , ְׁשִתּיָה ַקָּלהֵּפרֹות ּו, ֶׁשיִָאיר ַהֶׁשֶמׁש ְּדָבִרים ַקִּלים ְּכעּוגֹות
  .ָאסּור ֶלֱאכֹל ֲארּוָחה אֹו ִלְׁשּתֹות יַיִן ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפים

  
 ַהִּלּמּוד ַּבַּליְָלה יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו ִלְפנֵי:  

  



132  
 

, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלֵׁשם יִחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה
ִהּנֵה ָאנִֹכי , ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) יהוה(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"ָדא ֵׁשם יְליַחֲ 

ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ֲאֶׁשר ַחָּטאִתי , ָּבא ִלְלמֹד ְּבַליְָלה זֶה ְּבִסְתֵרי ּתֹוָרה ּוְּבְתִהִּלים
ַוֲהֵרי ָאנִֹכי . ּגּוִלים ֲאֵחִריםָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ֵמעֹוִדי ְוַעד ָעַּתה ְּבגְִלּגּול זֶה ּוְבגִלְ 

, ְמַקֵּבל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה ְוָׁשב ֵאֶלי ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ְבָכל ֵלב
ּוִמְתָחֵרט ֲחָרָטה ְּגמּוָרה ּוְׁשֵלָמה ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי 

א ַתֲעֶׂשה ְוַענְֵפיֶהם "ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוָׁשּסָ ח "ְלָפנֶי ְוָעַבְרִּתי ַעל ַרמַ  ה ִמְצֹות 
ּוִבְפָרט ַּבֶּמה ֶׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי , ִמִּדְבֵרי ַקָּבָלה ּוִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים

א ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם "ְוָעַבְרִּתי ַעל ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשָּכתּוב ָּבּה ', ְּבִחּלּול ה ְו
ּוַבֶּמה ֶׁשָחָטאִתי , "ְמַקִדְׁשֶכם' ֲאנִי ה, ְונְִקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, ָקְדִׁשי

ְוָעַבְרִּתי ַעל ַמה ֶׁשָּכַתְבָּת ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה , ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ַּבֲעֹון ַהֶּקִרי
. ָרֶת ּוְבַאְחּדּוֶת ּוְביִחּוד ְׁשֶמּוָפגְַמִתי ְּבתֹו, "ְונְִׁשַמְרָּת ִמָּכל ָּדָבר ָרע"

ָאְמנָם ַעל ַרֲחֶמ . יְִרָאה ָוַפַחד ָּתבֹא ִּבי ְּבזְָכִרי ָּכל ֲאֶׁשר ִהְכַעְסִתי
ּוְמַקֵּבל ֲאנִי ָעַלי עֹל . ַהְּפׁשּוִטים ָּבַטְחִּתי ִּכי יְִמינְ ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים

ְׁשַמע "ְואֹוֵמר ְּבַאֲהָבה ְׁשֵלָמה , ב ָׁשֵלם ּוְבנֶֶפׁש ֲחֵפָצהַמְלכּוְת יְִתָּבַר ְּבלֵ 
ֵהינּו יְהָֹוה ֶאָחד ּומּוָכן ֲאנִי ִלְמסֹר ַעְצִמי ַעל יִחּוד ְקֻדַּׁשת , "יְִׂשָרֵאל יְהָֹוה ֱא

ַּבח ִׁשְמ יְִׁשּתַ . ִּתְתָּבַר ָלנֶַצח צּוֵרנּו ַמְלֵּכנּו ְוגֹוֲאֵלנּו ּבֹוֵרא ְקדֹוִׁשים. ְׁשֶמ
ְוִהנְנִי ְמַקֵּבל ַעל . ָלַעד ַמְלֵּכנּו ָהֵאל ַהֶּמֶל ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ

ְלַמַען ִׁשְמ , ֶהֶרג ְוֶחנֶק, ְׂשֵרָפה, ְסִקיָלה, ַעְצִמי ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין
ְמָפֲאִרים ּוַמְקִּדיִׁשים ּוַמֲעִריִצים ַוֲאנְַחנּו ְמָבְרִכים ּוְמַׁשְּבִחים ּו. ְּבַאֲהָבה

ָקדֹוׁש ָאָּתה , ּוַמְמִליִכים ֶאת ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו ָהֵאל ַהֶּמֶל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא
ַּה ִמִּבְלָעֶדי   : ְונֹוָרא ְׁשֶמ ְוֵאין ֱא

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ְוִהּנֵָׂשא ַעל ָּכל , ֹו ִּבְכבֹוָדְמ ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּל, ֱא

ְויֵַדע . ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרָצ, ְוהֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעּזָ, ָהָאֶרץ ִּביָקָר
ְויֹאַמר ָּכל ֲאֶׁשר , ְויִָבין ָּכל יְצּור ִּכי ַאָּתה יְַצְרּתֹו, ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו

ֵהי יְִׂשָרֵאל ָמָל ּוַמְלכּותֹו ַּבּכֹל ָמָׁשָלה, ֹונְָׁשָמה ְּבַאּפ . יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  ).ֲאִפילּו ַבְקִליפֹות ְלַהְכנִיַעם(
  

ַׂשְּבֵענּו , )מתפארת(ֵּתן ֶחְלֵקנּו ְּבּתֹוָרָת , ְּבִמְצֹוֶתי) מכתר(ַקְּדֵׁשנּו 
ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד , ּוָעָתִּביׁש) מלכות(ַׂשֵּמַח נְַפֵׁשנּו ) מיסוד(, ִמּטּוָב
ְוָהֵאר ֵעינֵנּו ְּבתֹוָרֶת ְוָּדֵבק ִלֵּבנּו ְּבִמְצֹוֶתי ְויֵַחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה , ֶּבֱאֶמת

  .ּוְליְִרָאה ֶאת ְׁשֶמ
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ַרֲחֶמי  ָאּנָא יְהָֹוה ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ּוְלַמַען ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה ּוְלַמַען
ַוֲחָסֶדי ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר ְלָכל ַחּטֹאַתי ַוֲעוֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי ֶׁשָחָטאִתי 

ּוְתַתֵּקן ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעַּוִּתי ְוָהֵאר ָּכל ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש , ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ְלָפנֶי
ַהְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ִּפּזְַרִּתי ְויָׁשּוב ַהּכֹל ְלֵאיָתנֹו  ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם ּוְתַלֵּקט ָּכל נִּצֹוֵצי

א יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח ַקֵּבל , אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה. ָהִראׁשֹון ְו
  ).ן"ע שט"קר(ָׂשגְֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא , ִרּנַת ַעְּמ

  
ְקַרע ַמְמֶלֶכת , סֹוף אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיקֶהָחתּום ּבְ ) ע"קר(ָאּנָא ְּבכַֹח ֵׁשם 

, ְוָכל ַהִּטּפֹות ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ְלַבָּטָלה ֵּבין ְּבאֹונֶס ּוֵבין ְּבָרצֹון, ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה
א ִּבְמקֹום ִמְצָוה יְִהיֶה ָעָקר ) ע"קר(ְּבכַֹח ֵׁשם , ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג ּוֵבין ְּבֵמזִיד ֶׁש

ַחיִל ָּבַלע ַויְִקיֶאּנּו , נֶַטע נִּצֹוצֹות ַהְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ְּבתֹו ִעְמֵקי ַהְקִלּפֹותַלֲעקֹר 
ק "ְוַהּנִּצֹוצֹות ַהְקדֹוִׁשים ֵהָּמה יֲַעׂשּו ָערַ , ִמִּבְטנֹו יֹוִרֶּׁשּנּו ֵאל) ו"ת חב"ר(

, ַע נְָׁשָמה"י הּוא ַרקִ ִלְברֹוַח ִמּתֹו ַהְקִלָּפה ְוַלֲעלֹות ַעד ַצִּדיק יְסֹוד עֹוָלם ּכִ 
ְוַהּנֶֶפׁש ַהְקדֹוָׁשה ִהיא מּוֵצאת , ע אֹורֹות ְוַאְדַרת ָּפנִים ָהֶעְליֹונִים"יְַקֵּבל שָ 

ַּגם , ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה ַצִּדיק ְוטֹוב לֹו, ְונְִטֶהֶרת ִמָּכל ָּדָבר ָרע ְוֵתָעֶׂשה טֹוב
נָא ִּגּבֹור ּדֹוְרֵׁשי יִחּוְד , ּו ִּתֵּתן יְבּוָלּהיְהָֹוה יאהדונהי יִֵּתן ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנ

  ).ש"ד יכ"נג(ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם 
  

ֵהינּו ַּגֵּלה ְכבֹוד ַמְלכּוְת ָעֵלינּו ְמֵהָרה, ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו יְַכֵּון ֶׁשָהִאָּׁשה . (ֱא
ְוָקֵרב ְּפזּוֵרנּו . ָחי ְוהֹוַפע ְוִהּנֵָׂשא ָעֵלינּו ְלֵעינֵי ָכל). ִהיא ְּבִחינַת ַמְלכּות

ּונְפּוצֹוֵתינּו ) זֹאת ַהַּבת זּוג ֶׁשנְִתָפזְָרה ִמּנְִׁשָמתֹו ָּבַעוֹונֹוָתיו. (ִמֵּבין ַהּגֹויִם
. ַּכּנֵס ִמּיְַרְּכֵתי ָאֶרץ) ֶחְלֵקי ַהּנְַׁשָּמה ֶשָּלנּו ֶׁשִמְסתֹוְבִבים ַעְרִטיַלִאין(

ֵהינ ִהיא " ִציֹון"יְַכֵּון ׁשֵ (ּו ְלִצּיֹון ִעיָר ְּבִרּנָה ְוַהִביֵאנּו יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
יְַכֵּון ֶׁשזֹו סֹוד ַהְּׁשִכינָה (ְוִלירּוָׁשַליִם .) סֹוד ַהזִּוּוג ִעם ַהְּׁשִכינָה ַהְקדֹוָׁשה

ְוַקּיֵם ָלנּו יְהָֹוה ." ִעיר ִמְקָדְׁש ְּבִׂשְמַחת עֹוָלם.) ּוַבת זּוגֹו ִּבְפָרט. ִּבְכָלל
ֵהינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִהְבַטְחָתנּו ַעל יְֵדי ְצָפנְיָה חֹוזָ ָּכָאמּוריאהדו , נהי ֱא

ִּכי ֶאֵּתן ֶאְתֶכם ְלֵׁשם , ּוָבֵעת ַקְּבִצי ֶאְתֶכם, ָּבֵעת ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכם
יְִהיּו . ְוִלְתִהָּלה ְּבכֹל ַעֵמי ָהָאֶרץ ְּבׁשּוִבי ֶאת ְׁשבּוֵתיֶכם ְלֵעינֵיֶכם ָאַמר יְהָֹוה

  .יְהָֹוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי, ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי, ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי
  

 ְוִאם יֵׁש זְָמן ְלֲחצֹות  .זּוָטא ְוַאְּדָרא". ָּפַתח ֵאִלּיָהּו"יֹאַמר  ָּכ ַאַחר
  .יְִלַמד ְׁשָאר ִדְבֵרי ּתֹוָרה ֶׁשִּלּבֹו ָחֵפץ, ַּליְָלה
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 יֲַעקֹב, יְִצָחק, יק ֶׁשַבע נֵרֹות ִלְכבֹוד ַאְבָרָהםַּליְָלה יְַדלִ  ַּבֲחצֹות ,
  :ְוַאַחר ָּכ יֹאַמר. ָּׁשלֹוםְוָדִוד ַהֶּמֶל ֲעֵליֶהם הַ , יֹוֵסף, ַאֲהרֹן, מֶֹׁשה

  
ַהי יִַּגיַּה ָחְׁשִּכי, ָּתִאיר נִֵרי ִּכי ַאָּתה ֵהי , יְהָֹוה ֱא ֵהינּו ֵוא ָאּנָא יְהָֹוה ֱא
יַזְִּכיר (ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויְִׂשָרֵאל ֲעָבֶדי ְּתַרֵחם ָעַלי ֲאנִי ַעְבְּד , ֲאבֹוֵתינּו

ַּבת זּוג ) (ֹוָבהַּפְרנָָסה ט(ְוִּתְׁשַלח ִלי ) יֹאַמר ֵׁשם ִאּמֹו(ֶּבן ֲאָמֶת ) ְׁשמֹו
ְונְִחיֶה יַַחד ָּכל יְֵמי ַחּיֵינּו ִּבְקֻדָּׁשה , ֲהגּונָה ְויְֵרַאת ָׁשַמיִם ֶׁשֶאָׂשֶאּנָה ַמֵהר

ִּבזְכּות ִׁשְבַעת ַהַּצִּדיִקים ּכֹוְרֵתי ַהְּבִרית ) ּוְבַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ָׁשלֹום ְוֵרעּות
  .ח ֶסָּלה ָוֶעדָאֵמן נֶצַ . ֶׁשִהְדַלְקִּתי נֵרֹות ִלְכבֹוָדם

  
 ְוַאַחר ָּכ יֹאַמר ְּתִהִּלים ְּבָכל  ,ֹות ַהָּׁשַחר ְוִּתּקּון ַחצֹותִבְרכ יֹאַמר

ְוִאם גָָמר ) ְכָׁשָעה ַורבע ִלְפנֵי ֵצאת ַהַחָּמה(יְָכְלתֹו ַעד ַעמּוד ַהָּׁשַחר 
  .ַחרַהְּתִהִּלים יְִׁשַתֵּדל ִלְלמֹוד ְׁשָאר ִלמּוֵדי קֹוֶדׁש ַעד ַעמּוד ַהׁשָ 

  
 ַעּמּוד ַהַּׁשַחר יֹאַמר ְּתִפָּלה זֹו ְלַאַחר:  

  
ְוִאם ַחס ְוָׁשלֹום . ִהּנֵה ֲאנִי ָּבא ְּבבֶׁשת ָּפנִים יֵָרא ְוָחֵרד, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

יְִהי . נְִתַחּיְַבִּתי ָּכֵרת ְּבֵבית ִּדינָ ַהֶּצֶדק ַעל ַחּטֹאַתי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי ַהְמֻרִּבים
צֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ַצֲעִרי ֶׁשּנְִצַטַעְרִּתי ַּבַּליְָלה ַהּזֶה ְונַָדְדִּתי ֵׁשנָה רָ 

ְוִתיר , ְוַתְׁשִּגיַח ָעַלי ְּבֵעין ֶחְמָלֶת ַהִהיא ֵעינָא ְּפִקיָחא ְדָלא נִָאים, ֵמֵעינַי
א יִיַׁשן ׁשֹמֵ "ֶׁשּנֱֶאַמר . ַּתִּדיר א יָנּום ְו ְוִתְקַרע רַֹע ְּגזַר , "ר יְִׂשָרֵאלִהּנֵה 
ְוִתֵּתן ִלי ֲאנִי , ּוְתָחּנֵנִי ּוְתָבְרֵכנִי ֵמאֹוַצר ַהֶּכֶסף ָהעֹוֵמד ִליִמין ָהֶעְליֹון, ִּדינִי

ְויְִהיֶה ַהַּצַער ֶׁשּיֵׁש ִלי . ַעְבְּד ַחּיִים ֲאֻרִּכים ַלֲעסֹק ְּבתֹוָרְת יֹוָמם ָוַליְָלה
ַוֲאֶׁשר ָהַרע ְּבֵעינֶי , ִלְפגַם ָהְראּות ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבַעיְנִין ִעָּלִאין ְבֵעינַי ִּתּקּון

ִויֻתַּקן ַהְּפגָם ַההּוא ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשָּפגְַמִּתי ֵמַאְרַּבע עֹוָלמֹות . ָעִׂשיִתי
ֵמַהַּמְלָא ְוַתִּציֵלנִי ֵמעֹנֶׁש ִחּבּוט ַהֶּקֶבר . ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה

. ְוֶאָּפֵטר ֵמאֹותֹו ַהַּצַער, ַהְמַׁשֵּבר ֶאת ֵעינֵי ָהָאָדם ַאַחר ְּפִטיָרתֹו ַּבֶּקֶבר
ְוַתְׁשִּפיַע ָעַלי ִמֶּׁשַפע ַהּטֹוב ִמֶּכֶתר ֶעְליֹון ְלַהִּציֵלנִי ִמָּכֵרת ְּדיֹוֵמי ְוָכֵרת 

ְּכֶׁשהּוא ָּכלּול ִעם ְמקֹורֹו ) ד"אל(ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא . ְּדָׁשנֵי
ְויְִהיֶה ִלּמּוד זֶה נַַחת . ֶׁשְּתַבֵּטל ֵמָעַלי ָּכל ְּגזֵרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות) ה"אאהליד(

ְוִתֵּתן ִּבי ּכַֹח ַלֲעמֹד ַעל ַהִּמְׁשָמר ְוִלְלמֹד ָּתִמיד . רּוַח ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד
ֹוָרֶת ְוִלְהיֹות ִמן ָהעֹוְבִדים ְלָפנֶי ְּבֵלב ָׁשֵלם ְלָפנֶי ְוַלְהּגֹות ְּבִאְמֵרי ת

ּוְבנֶֶפׁש ֲחֵפָצה ְולֹוְמִדים ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ְוִלְברֹר ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקדֹוׁשֹות 
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ְליֲַחָדא ְׁשִכינְָּתא , ֶׁשּנְִתַּפּזְרּו ֵּבין ַהְּקִלּפֹות ַעל יִָדי ּוְלַהֲחזִיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה
ְוָלֵתת נַַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְלַדֵּבק נְַפֵׁשנּו , ְעָלּה ּוְלַאָּקָמא יָָתּה ֵמַעְפָראְּבבַ 

ִויִהי נַֹעם ַאדֹנָי . ְורּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנּו ְלָעְבדֹו ּוְליְִרָאה אֹותֹו ְּבֵלָבב ָׁשֵלם
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יָ  ָּברּו : ֵדינּו ּכֹונְנֵהּוֱא

  :יְהָֹוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֲאדֹון , ַאב ָהַרֲחִמים, ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יָָהָוָה ֱא
ֶׁשיְִכְּבׁשּו , ְלִהָּכֵרת ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים, ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשִאם נִגְזָר ָעַלי, ַהְּסִליחֹות

ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ַצֲעִרי ֶׁשּנְִצַטַעְרִּתי , ֲחֶמי ֶאת ַּכֲעֶס ְויִּגֹּלּו ַרֲחֶמי ָעַלירַ 
ע "קר"יְַכֵוון ְבֵׁשם (ַהַּליְָלה ַהּזֹאת ְוִקַּמְטִּתי ֵׁשנָה ֵמֵעינַי ִלְקרַֹע רַֹע ְּגזַר ִּדינִי 

י ֶאְׂשְּבָעה ְּבָהִקיץ ֲאנִי ְבֶצֶדק ֶאֱחזֶה ָפנֶ . ְונָָהר יּוַצק יְסֹוִדי") ן"שט
א ָּכֵרת . ְוָתחּוס ּוְתַרֵחם ָעַלי. ְּתמּונֶָת א ָּכֵרת ְּדיֹוֵמי ְו ְוַאל ַּתְכִריֵתנִי 
א ִתָּכֵרת נְַפִׁשי ִמְּלַהֲעלֹות ַמיִין נּוְקִבין ְלַמְעָלה. ְּדָׁשנֵי א ִתָּכֵרת נְַפִׁשי . ְו ְו

א א ְּבעֹוַלם ַהּנְָׁשמֹות ְּבִהָּכֵרת , ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ִמְּלִהזְַּדֵּוג ְּבַבת זּוגָּה  ְו
ְוַתְׁשִּפיַע ָעֵלינּו אֹור יְׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמֶּכֶתר ֶעְליֹון . ַחס ְוָׁשלֹום, ְרָׁשִעים

. ְלַהִּציל ִמָּמֶות נְַפִׁשי ּוְלַהֲחיֹוֵתנִי ַחּיִים ֲאֻרִּכים ְּדֵׁשנִים ְוַרֲענַּנִים ַלֲעבֹוָדֶת
ְוֶאזְֶּכה ִלְהיֹות , ּוְתזֵַּכנִי ְלָמקֹום ֶׁשָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות נְֶחָצבֹות ִמָּׁשם

) ה"אאהליד(ּוְבכַֹח ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש . ֵמָהעֹוִלים ְוַהּזֹוִכים ְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ְוַתְׁשִּגיַח . ָרעֹותְּתַבֵּטל ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל ְּבנֵי ֵביֵתינּו ָּכל ְּגזֵרֹות ָקׁשֹות וְ 

א יִיַׁשן ׁשֵֹמר יְִׂשָרֵאל"ָעֵלינּו ְּבֵעין ֶחְמָלֶת ֶׁשּנֱֶאַמר ּבֹו  א יָנּום ְו ". ִהּנֵה 
ְויְִהיֶה ַהַּצַער ֶׁשּנַָדְדִּתי ֵׁשנָה ֵמֵעינַי ַּבַּליְָלה ַהּזֹאת ְלִתּקּון ַמה ֶּׁשָּפגְַמִּתי 

ְוֶאָּפֵטר ִמְּלִהְתַּגְלֵּגל נְַפִׁשי ְּבעֹוף , ינֶי ָעִׂשיִּתיְּבַעיְינִין ִעָּלִאין ְוָהַרע ְּבעֵ 
ּוְפֵצנִי ְוַהִּציֵלנִי ֵמעֹנֶׁש ִחּבּוט ַהֶּקֶבר ֵמַהַּמְלָא . ַהּנְִקָרא ָרָאה ַּבֲעֹון ָהְראּות

ר ֵמאֹותֹו ּוַבַּצַער ֶׁשּנַָדְדִּתי ֵׁשנָה ֵמֵעינַי ֶאָּפטֵ . ַהְמַׁשֵּבר ֵעינֵי ָהְרָׁשִעים ַּבֶּקֶבר
  .ַהַּצַער ְוָתנּוַח נְַפִׁשי ְּבִמְׁשְּכנֹות ִמְבַטִחים

  
ְוִהּנֵה ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשָּבּה נְִתַעַּסְקִּתי ַהַּליְָלה ַהְּקדֹוָׁשה ַהּזֹאת ִהיא 

טֹוב  ֵהָּמה יְַמִליצּו, ְוַהֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַהּיֹוְצִאים ִמָּכל ַמה ֶּׁשָּקִרינּו, נְִפֵלאת
ְוָכל . ְונִָּפֵטר ִמָּכל ַצַער, ַּבֲעֵדנּו ְלַקְּבֵלנּו ִּבְתׁשּוָבה ְוִלְקרַֹע רַֹע ְּגזַר ִּדינֵנּו

ָאּנָא . ַהְמַקְטְרגִים ֲאֶׁשר נְִבְראּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו יִָּמחּו ְּבכַֹח ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה
. יט ְּבַמֲעֵלנּו ְוָתבֹא ְלָפנֶי ַׁשְוָעֵתנּוַהֵּבט ַּבֲעָמֵלנּו ְוַאל ַּתּבִ , יְהָֹוה יאהדונהי

א ִתְבזֶה ִהים  ֶבן ָהֶעְליֹון ֶּדֶר . ֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ֱא ְויְֵצאּו ַמיִם ַחּיִים ִמ
ֵהינּו ְלַטֲהֵרנּו ִמָּכל . ְרחֹובֹות ַהּנָָהר ְלַקו ָהֶאְמָצִעי נְַהר ְּפָלגָיו יְַׂשְּמחּו ִעיר ֱא
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ְוַאָּתה ְּבטּוְב ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ְויִֶפן ִמְצָחא ְדָאִרי ַאנְִּפין ַרֲעָוא . ינּוְּפָׁשעֵ 
. ְבֵעינָא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין, ְוֵעינָא ְדָאִרי ַאנְִּפין. ְּבֶמַצח זְֵעיר ַאנְִּפין, ְּדָכל ַרָעִוין

א ָהיּו . י ַאָּתה ָחֵפץ ִּבְתׁשּוַבת ָהְרָׁשִעיםּכִ , ּוְבֵכן יְִתַּבְּטלּו ָּכל ַהִּדינִים ְוָהיּו ְּכ
יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה . ָחּנֵנּו ַוֲענֵנּו ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו

  :צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

 ּוְבֵאיזֶה ָׁשָעה . ְוַלֲעׂשֹות ָּכל ְמָלאָכה. ַהַּתֲענִית מּוָתר ִליָׁשן ְּביֹום
  :יֹאַמר, ֶצה ִמְּׁשעֹות ַהיֹוםרְ ֶׁשּיִ 

  
, ֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה

ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו: ַּכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי . ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין , ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ָחָטאִתיִמְתָחֵרט ַעל ָּכל ַמה ּׁשֶ 

א ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא , ֲחָרָטה גְמּוָרה ּוְׁשֵלָמה, ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש
, ֹוָלםְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו יַַעזְֵרנִי ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד ע. עֹוד

  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי , ִּתְתַעָּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו

ֵהינ א ָחָטאנּויְהָֹוה יאהדונהי ֱא ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֲאָבל . ּו ֵוא
  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָחָטאנּו

  
. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו

. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ַמְסנּוחָ 
. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו
ִׁשַחְתנּו זֶַרע קֶֹדׁש . ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו

ַּגם ִּבְכנֵַפינּו נְִמְצאּו ַּדם נְַפׁשֹות ֶאְביֹונִים , ְלַבָּטָלה ּוָבָראנּו ַמְׁשִחיִתים ְלַחֵּבל
ִלִּבי ִלִּבי ַעל ַחְלֵליֶהם ֵמַעי , נְִקּיִים ְוִהּנֵה ִּדְמַעת ָהֲעׁשּוִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמנֵַחם

ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. ִּכי ְּגמּול יָָדיו יֵָעֶׂשה לֹו, אֹוי ָלָרָׁשע ָרע, םֵמַעי ַעל ֲהרּוגֵיהֶ 
א ָׁשָוה ָלנּו. ְוִתֲעַתְענּו ְוַאָּתה . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

עְ . ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו   :נּוַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ
  

א . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה
ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל . ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
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ין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין אֵ . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. ָחי
ֵהי : נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ֵהינּו ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו , ֲאבֹוֵתינּו
  .ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו

  
א ֶהֱחזִיק ָלַעד , ִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו

ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות , יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו: ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא
ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו , ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם: יָם ָּכל ַחּטֹאָתם

  :ִמיֵמי ֶקֶדם
  

 א , ְויִַּקח ְּביָדֹו ֶּכֶסף ִלְצָדָקה ָמה ֶׁשּיָכֹול. ַלֶחֶדר ְויֵֵל יֵָחף יִָּכנֵס ְו
  .ְויֹאַמר, ְׁשָקִלים ְויֲַעמֹד מּול ַצד ַמֲעָרב הְוִׁשּׁשָ  ֵמֶעְׂשִריםיְִפחֹות 

  
ִּכי ְבָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי , ם ַהַּתֲענִית ַהּזֶהֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹו

ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין . ֲעֹונֹוַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ּוְכַמָׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי
יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת . ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי. ָמֳעָמד

ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי . ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפנֶי ַעל רַֹע ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי
ַהי ָּפנַי ֵאֶלי ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד . ְלָהִרים ֱא

ָמה ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה . יםְל יְהָֹוה ַהְּצָדָקה ְוֵאַלי ּבֶׁשת ַהָּפנִ . ַהָּׁשָמיִם
א ָׁשַמְעִּתי ֶאל . ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטַּדק ְּכֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהיִיִתי ְלָפנֶי ְו

א ִהֵּטיִתי ָאזְנִי. ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוַעל . ִלְדָבֶרי 
א ַתֲעֶׂשה ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי . ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין ָעַבְרִּתי. ִמְצֹות 

. ַקָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע
ְונַָתִּתי ּכַֹח  .ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹות

ְוגַָרְמִּתי . ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשה
ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ 

א יִָכילּו ַהַּמיִם. רַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹו . ּבֹורֹות נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 
. ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה. ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי

ֲאָבל ָּגלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי יְהָֹוה . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַרי
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא א ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי, ֱא א ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי ְו , ִּכי 

. ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי ִמָּבָׂשר ָוָדם, ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ 
ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה . ְוהּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיַתנִי ּוִפַּתנִי ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי

ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם , )זִוּוגִי(, )ָּפְרנַָסִתי(ֲאֶׁשר גַָרְמִּתי ִלְדחֹות 
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ּוִמְתנֵַחם ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי . ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי
ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת אֹוְרחֹוַתי . ִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶהְלָפנֶי ֵמעֹו
יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל : ִּדְכִתיב, ַהְמֻקְלָקִלים

ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְסלֹוחַ  ר ְונְִדֶּכה ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשּבָ . יְהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא
ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְמִחיָלה 

ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל , ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה
  .ָׁשִבים

  
ֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ְסַלח נָא לַ , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי

ְוַאל ָּתבֹוא , ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי . ְּבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד ִּכי 

ְוַאל נָא ִתְבזֶה ֱענּות ָענִי ֲאֶׁשר ִעּנֵיִתי . ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיטֹוב ְוַסָּלח 
ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל . ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן, ַבּצֹום נְַפִׁשי

ַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֲאֶׁשר נְִתַמֵעט ַהּיֹום ּבְ 
ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות . ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש

ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים , ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ִּתּקּון זֶה ְּבָכל ֵלב
ְוִתְהיֶה . ֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּוְולָ , ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה

, ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי
ַעל יְֵדי ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת 

. יְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹות, ַהַּתֲענִּיֹות
ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגִָמים ְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר נֲַעׂשּו 

ֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹות ַעל ְוָכל נִיצ. רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשי
יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי , יְֵדי ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים

ְויְַחזְרּו ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָׁשְרָׁשם , ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות
ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ) ו"חב(ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ָּבעֹוָלמֹות 

ְצפּונְ 'ַחּיִים ּו'ְלָקם ּבַ 'ּוִמָּפסּוק חֶ , יְִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל'ַלע וַ 'יִל ּבָ 'חַ 
זְרֹועֹו 'בֹות ּבִ ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי תֵ ) ט"בי(ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול , ְּתַמֵּלא ִבְטנָם

ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש . ָלִאים'ַקֵּבץ טְ 'יְ 
ְכְּבׁשּו 'גְזֶ יִ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'ּנָא רַ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ ) א"ארארית(
ָּברּו ׁשֹוֵמַע , ּונִים ַאָּתהִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנ. ְׁשמֹוֵתינּו'ְמחֹול אַ 'ּתִ 

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי צּוִרי . ְּתִפָּלה
  .ְוגֲֹאִלי
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 ּוְלַהְמִׁשיך ָרגִיל, יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעַליו ִמָּכאן.  
  

  ֶיֹאַמר זֶה, ַהִּתּקּון ְלּזִּוּוגעֹוֶׂשה ִמי ׁש:  
  

, ְוָעִׂשיָת לֹו ֵעזֶר, ּוָבָראָת ָאָדם, ְּבַחְסְּד יַָצְרָּת עֹוָלֶמ, ֶׁשל עֹוָלםִרּבֹונֹו 
ְוֶהְחִמירּו ֲעָבֶדי ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם , ְוִצִּויָתנּו ִלָּׂשא ִאָּׁשה ּוְלהֹוִליד ָּבנִים

א ְלַאֵחר ִמְצָוה זֹו ַהּזֶה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא ְויַַען ַחּיֵי ָהָאָדם ָּבעֹוָלם . ִלְבָרָכה ֶׁש
א ַּבֲעֵלי רּוַח , ְּתלּויִים ִּכְמַעט ָּבִאָּׁשה ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֵאין עֹוד נִָביא ְו

ָלֵכן ְּבֵלב נְִׁשָּבר ָּבאִתי . ָלַדַעת ֵאיזֹו ְראּויָה ְּכֵדי ְלַקיֵם ִמְצָוֶת, ַהּקֶֹדׁש
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ֲחָמןְלַהִּפיל ְּתִחּנִָתי ְלָפנֶי ָאב ָהרַ 

ֵהי ֲאבָֹתי ֶׁשִּתְתַמֵּלא ַרֲחִמים ָעַלי ְוַתזְִמין ִלי ַּבת זּוג נָָאה ַהי ֵוא יְִרַאת , ֱא
ְוטֹוַבת ֵׂשֶכל ּוֻמְצַלַחת , ַהֵּׁשם ּוַבֲעַלת ִמּדֹות טֹובֹות ּוַבֲעַלת ַמּזָל טֹוב

ְוָהיָה זֹאת ֲאֶׁשר . אּוַכל ַלֲעבֹד ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ְּבִלי ִטְרָּדהִּכי ָּבזֶה , ּוְמבֶֹרֶכת
ְויֵׁש ָלּה יְִרַאת ַהֵּׁשם ּוִמּדֹות טֹובֹות ּוַמּזָל טֹוב , יְַדְּברּו ִלי ָעֶליָה ְוִהיא ְראּויָה

ר ְּבאֶֹפן ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ָּתחֹן ָעַלי ְוַתֶּטה ִלֵּבנּו ִלגְמֹר ַהָּדבָ , ְוהֹוגֶנֶת ִלי
ֵאל ָמֵלא . ֶׁשאּוַכל ְלַקיֵם ִמְצֹוֶתי ְוטֹוב ִלי ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא

ש "יְַכֵון ְבֵשם רח(ֹוֶדה 'ָׁשר ּפ'ִּציל יָ 'ֹוֵמך מַ 'ֹוֵמר ּת'נּון ש'חּום חַ 'רַ , ַרֲחִמים
ֲעֵׂשה ְלַמַען  ,ֲעֵשה ְלַמַען יְִמינָ. ָעזְֵרנִי ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמ) ף"תמי

יְַכֵוין ְבֵשם (ָחּנֵנִי ַוֲענֵנִי ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִתי , ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשָת, ּתֹוָרָת
יְַכֵוין (ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה , ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה, )א"ארארית

ֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְי). ה"ץ אזבוג"אוכ
  :צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
 יֹאַמר ָּכ ְוַאַחר: 

  
ת ֹֽ ַׁשִּנֽים ִלְבנֵי קַֹרח ַמְׂשִּכיל ִׁשיר יְִדיד ֹֽ ָּדָבר טֹוב | ָרַחׁש ִלִּבי : ַלְמנֵַּצַח ַעל ׁש

ְּבנֵי ָאָדם הּוַצק יְָפיִָפיָת מִ : סֹוֵפר ָמִהֽיר| אֵֹמר ָאנִי ַמֲֽעַשי ְלֶמֶל ְלׁשֹונִי ֵעט 
ִהים ְלעֹוָלֽם ֲחגֹֽור ַחְרְּב ַעל יֵָר ִּגּבֹור : ֵחן ְּבִׂשְפתֹוֶתי ַעל ֵּכן ֵּבַֽרְכ ֱא

ְצַלח ְרַכב ַעֽל ְּדַבר אֶמֽת ְוַענְָוה ֶצֶדק ְוֽתֹוְר | ַוֲהָדְר : הֹוְד ַוֲֽהָדֶרֽ
ֽ : ִּמֽים ַּתְחֶּתי יְִּפלּו ְּבֵלב ֽאֹויְֵבי ַהֶּמֶֽלִחֶּצי ְׁשנּונִים עַ : נֹֽוָראֹות יְִמיֶנ

ִהֽים עֹוָלם ָוֶעד ֵׁשֶבט ִמיׁשֹר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתֽ ָאַהְבָּת ֶּצֶדק ַוִּתְׂשנָא : ִּכְסֲא ֱא
ֶהֽי ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲֽחֵבֶרֽ| ֶרַׁשע ַעל ֵּכן  ִהים ֱא ֲח ֱא מֹר ַוֲֽאָהלֹות : ְמָׁשֽ

ְּבנֹות ְמָלִכים ְּביְִּקרֹוֶתי : ֹות ָּכל ִּבגְדֶֹתי ִמֽן ֵהיְכֵלי ֵׁשן ִמּנִי ִׂשְּמֽחּוְקִציעֽ 
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ִׁשְמִעי ַבת ּוְרִאֽי ְוַהִּטי ָאזְנֵ ְוִׁשְכִחי ַעֵּמ : נְִּצָבה ֵׁשגַל ִליִמֽינְ ְּבֶכֶתם אֹוִפֽיר
ִ ְוִהְׁשַּתֲֽחִוי ֽלֹוְויְִתָאו ַהֶּמֶל יְָפיֵ ִּכי הּו: ּוֵבית ָאִבֽי | ּוַבֽת צֹר : א ֲאדֹנַי

ִ יְַחּלּו ֲעִׁשיֵרי ָעֽם ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶל ְּפנִיָמה ִמִּֽמְׁשְּבצֹות זָָהב : ְּבִמנְָחה ָּפנַי
ֽ: ְלבּוָׁשּֽה עֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָל יָה ֵרֽ : ִלְרָקמֹות ּתּוַבל ַלֶּמֶל ְּבתּולֹות ַאֲֽחֶרֽ

ַּתַחת ֲאבֶֹתי ִיְֽהיּו ָבנֶי : ְלנָה ִּבְׂשָמחת ָוגִיל ְּתבֶֹאינָה ְּבֵהיַכל ֶמֶֽלּתּוַבֽ 
ַאזְִּכיָרה ִׁשְמ ְּבָכל ּדר ָודֹר ַעל ֵּכן ַעִּמים : ְּתִׁשיֵתמֹו ְלָׂשִרים ְּבָכל ָהָאֶֽרץ

  :יְהֹודּו ְלעֹוָלם ָוֶעֽד
  

יִׁשיר ַלַּֽמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעינַי ֶאל ֶהֽהָ  ֶעזְִרי ֵמִעם יְהָֹוה :  ִרים ֵמַאיִן יָבֹא ֶעזְִרֽ
ְמֶרֽ: עֵֹשה ָׁשַמיִם ָוָאֶֽרץ ֹֽ ֽא יָנּום : ַאל יִֵּתן ַלּמֹוט ַרגְֶל ַאל יָנּום ׁש ִהּנֵה 

א יִיָׁשן ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאֽל ֽ: ְו ְמֶר יְהָֹוה ִצְּל ַעל יַד יְִמיֶנ ֹֽ יֹוָמם : יְהָֹוה ׁש
: ְיֽהָֹוה יְִׁשָמְר ִמָּכל ָרע יְִׁשמר ֶאת נְַפֶׁשֽ: ֽא יֶַּכָּכה ְויֵָרַח ַּבָּלֽיְָלהַהֶּׁשֶמׁש 

  :ְיֽהָֹוה יְִׁשָמר ֵצֽאְת ּובֹוֶא ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽם
  

ְללּוהּו ַהְֽללּוהּו ִבגְֽבּורָֹתיו ַהֽ : ַהְללּויָּה ַהְֽללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְֽללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹֽו
ַהְֽללּוהּו ְּבתֹף : ַהְֽללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְֽללּוהּו ְּבנֵֶבל ְוִכּנֹֽור: ְּכרֹב ֻּגְדֽלֹו

ַהְֽללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע ַהְֽללּוהּו ְּבִֽצְלְצֵלי : ּוָמחֹול ַהְֽללּוהּו ְּבִמּנִים ְוֻעָגֽב
  :ּוָיּֽהּכֹל ַהּנְָׁשָמה ְּתַהֵּלל יָּה ַהְֽלל: ְתרּוָעֽה

  
ַויהָוה , ָּבא ַּבּיִָמים, ְוַאְבָרָהם זֵָקן) ח"נ' ְּפסּוִקים א, ד"ְּבֵראִשית ֶּפֶרק כ(

, ַהּמֵֹׁשל, ַעְבּדֹו זְַקן ֵּביתֹו-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם:  ַּבּכֹל, ַאְבָרָהם-ֵּבַר ֶאת
ֵהי ַהָּׁשַמיִםְוַאְׁשִּביעֲ :  ַּתַחת יְֵרִכי, נָא יְָד-ִׂשים ,לֹו-ֲאֶׁשר-ְּבָכל ,  ַּביהָוה ֱא

ֵהי ָהָאֶרץ א ִתַּקח ִאָּׁשה,  ֵוא ֲאֶׁשר ָאנִֹכי , ִמְּבנֹות ַהְּכנֲַענִי, ִלְבנִי, ֲאֶׁשר 
ִלְבנִי , ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה, מֹוַלְדִּתי ֵּתֵל-ַאְרִצי ְוֶאל-ִּכי ֶאל :יֹוֵׁשב ְּבִקְרּבֹו

א תֹאֶבה ָהִאָּׁשה, ֶבדָהעֶ , ַוּיֹאֶמר ֵאָליו.: ְליְִצָחק -ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל, אּוַלי 
: יָָצאָת ִמָּׁשם-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ֶאל, ִּבנְ-ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב ֶאת, ָהָאֶרץ ַהּזֹאת
ֵהי : ְּבנִי ָׁשָּמה-ָּתִׁשיב ֶאת-ֶּפן, ִהָּׁשֶמר ְל, ַאְבָרָהם, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו יְהָוה ֱא

ִלי ַוֲאֶׁשר -ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבר, נִי ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתיֲאֶׁשר ְלָקחַ , ַהָּׁשַמיִם
, הּוא יְִׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפנֶי, ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ְלזְַרֲע ֶאֵּתן ֶאת, ִלי ֵלאמֹר-נְִׁשַּבע

ִּקיָת ְונִ , א תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶרי-ְוִאם:  ִמָּׁשם, ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבנִי
ַּתַחת , יָדֹו-ַוּיֶָׂשם ָהֶעֶבד ֶאת: א ָתֵׁשב ָׁשָּמה, ְּבנִי-ַרק ֶאת, ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת

ַוּיִַּקח ָהֶעֶבד ֲעָׂשָרה :  ַהָּדָבר ַהּזֶה-ַעל, ַוּיִָּׁשַבע לֹו, יֶֶר ַאְבָרָהם ֲאדֹנָיו
ֲאַרם -ַוּיֵֶל ֶאל, ַוּיָָקם, ְּביָדֹוטּוב ֲאדֹנָיו -ְוָכל, גְַמִּלים ִמְּגַמֵּלי ֲאדֹנָיו ַוּיֵֶל
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ְלֵעת , ְּבֵאר ַהָּמיִם-ַוּיְַבֵר ַהְּגַמִּלים ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל:  ִעיר נָחֹור-נֲַהַריִם ֶאל
ֵהי ֲאדֹנִי ַאְבָרָהם, ַוּיֹאַמר:  ְלֵעת ֵצאת ַהּׁשֲֹאבֹת, ֶעֶרב נָא -ַהְקֵרה, יְהָוה ֱא

ֵעין -ַעל, ִהּנֵה ָאנִֹכי נִָּצב:  ִעם ֲאדֹנִי ַאְבָרָהם, ֶחֶסד-ַוֲעֵׂשה, ְלָפנַי ַהּיֹום
ֲאֶׁשר אַֹמר , ְוָהיָה ַהּנֲַערָ : יְֹצאֹת ִלְׁשאֹב ָמיִם, ּוְבנֹות ַאנְֵׁשי ָהִעיר, ַהָּמיִם

אָֹתּה , ְּגַמֶּלי ַאְׁשֶקה-ְוגַם, ְוָאְמָרה ְׁשֵתה, נָא ַכֵּד ְוֶאְׁשֶּתה-ֵאֶליָה ַהִּטי
, ַויְִהי הּוא: ֲאדֹנִי-ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם-ִּכי, ּוָבּה ֵאַדע, ְבְּד ְליְִצָחקְלעַ , הַֹכְחּתָ 

ֵאֶׁשת , ִמְלָּכה-ְוִהּנֵה ִרְבָקה יֵֹצאת ֲאֶׁשר יְֻּלָדה ִלְבתּוֵאל ֶּבן, ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר
, ְּבתּוָלה, אֹדטַֹבת ַמְרֶאה מְ , ְוַהּנֲַערָ : ִׁשְכָמּה-ַעל, ְוַכָּדּה, נָחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם

א יְָדָעּה ִלְקָראָתּה , ַוּיָָרץ ָהֶעֶבד:  ַוְּתַמֵּלא ַכָּדּה ַוָּתַעל, ַוֵּתֶרד ָהַעיְנָה, ְוִאיׁש 
ַוְּתַמֵהר ַוּתֶֹרד , ְׁשֵתה ֲאדֹנִי, ַוּתֹאֶמר:  ַהגְִמיִאינִי נָא ְמַעט ַמיִם ִמַּכֵּד, ַוּיֹאֶמר

ַעד , ַּגם ִלגְַמֶּלי ֶאְׁשָאב, ַוּתֹאֶמר, ְלַהְׁשקֹתֹו, ַוְּתַכל: ַוַּתְׁשֵקהּו, יָָדּה-ַּכָּדּה ַעל
ַהְּבֵאר -ַוָּתָרץ עֹוד ֶאל, ַהּׁשֶֹקת-ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל, ַוְּתַמֵהר:  ִלְׁשּתֹת, ִּכּלּו-ִאם

ִליַח ַמֲחִריׁש ָלַדַעת ַהִהצְ , ְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה ָלּה:  ְּגַמָּליו-ַוִּתְׁשַאב ְלָכל, ִלְׁשאֹב
ַוּיִַּקח ָהִאיׁש נֶזֶם , ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ַהְּגַמִּלים ִלְׁשּתֹות, ַויְִהי:  א-ִאם, יְהָוה ַּדְרּכֹו

ַוּיֹאֶמר :  ֲעָׂשָרה זָָהב ִמְׁשָקָלם, יֶָדיהָ -ּוְׁשנֵי ְצִמיִדים ַעל, ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו, זָָהב
, ַוּתֹאֶמר ֵאָליו: ָלִלין, ִבי ָמקֹום ָלנּוָא-ֲהיֵׁש ֵּבית, ַהִּגיִדי נָא ִלי, ִמי ַאּתְ -ַּבת
ֶּתֶבן -ַּגם, ַוּתֹאֶמר ֵאָליו: ֲאֶׁשר יְָלָדה ְלנָחֹור, ִמְלָּכה-ֶּבן, ְּבתּוֵאל ָאנִֹכי-ַּבת
:  ַוּיְִׁשַּתחּו ַליהָוה, ַוּיִּקֹד ָהִאיׁש: ָללּון, ָמקֹום-ַּגם, ִמְסּפֹוא ַרב ִעָּמנּו-ַּגם

ֵהי ֲאדֹנִי ַאְבָרָהםָּברּו יְ , ַוּיֹאֶמר א, הָוה ֱא ָעזַב ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ֵמִעם -ֲאֶׁשר 
ַוַּתֵּגד ְלֵבית , ַוָּתָרץ ַהּנֲַערָ : ֵּבית ֲאֵחי ֲאדֹנִי, ָאנִֹכי ַּבֶּדֶר נַָחנִי יְהָוה, ֲאדֹנִי
, ָהִאיׁש-ן ֶאלַוּיָָרץ ָלבָ , ּוְׁשמֹו ָלָבן, ּוְלִרְבָקה ָאח: ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ִאָּמּה

, יְֵדי ֲאחֹתֹו-ַהְּצִמִדים ַעל-ַהּנֶזֶם ְוֶאת-ַויְִהי ִּכְראֹת ֶאת:  ָהָעיִן-ַהחּוָצה ֶאל
-ַוּיָבֹא ֶאל, ּכֹה ִדֶּבר ֵאַלי ָהִאיׁש, ִּדְבֵרי ִרְבָקה ֲאחֹתֹו ֵלאמֹר-ּוְכָׁשְמעֹו ֶאת

ֹ :  ָהָעיִן-ַעל, ְוִהּנֵה עֵֹמד ַעל ַהְּגַמִּלים, ָהִאיׁש ָלָּמה , ּבֹוא ְּברּו יְהָוה, אֶמרַוּי
, ַוּיָבֹא ָהִאיׁש ַהַּביְָתה: ּוָמקֹום ַלְּגַמִּלים, ְוָאנִֹכי ִּפּנִיִתי ַהַּביִת, ַתֲעמֹד ַּבחּוץ

ְוַרגְֵלי , ּוַמיִם ִלְרחֹץ ַרגְָליו, ַלְּגַמִּלים, ַוּיִֵּתן ֶּתֶבן ּוִמְסּפֹוא, ַויְַפַּתח ַהְּגַמִּלים
א אַֹכל ַעד ִאם ִּדַּבְרִּתי , ַוּיּוַׂשם ְלָפנָיו ֶלֱאכֹל: ר ִאּתֹוָהֲאנִָׁשים ֲאׁשֶ  ַוּיֹאֶמר 

ֲאדֹנִי -ַויהָוה ֵּבַר ֶאת: ָאנִֹכי, ֶעֶבד ַאְבָרָהם,  ַוּיֹאַמר:  ַוּיֹאֶמר ַּדֵּבר, ְּדָבָרי
ּוגְַמִּלים , ָפחֹתַוֲעָבִדם ּוׁשְ , ְוֶכֶסף ְוזָָהב, לֹו צֹאן ּוָבָקר-ַוּיִֶּתן, ְמאֹד ַוּיִגְָּדל

-לֹו ֶאת-ַוּיִֶּתן, ַאֲחֵרי זְִקנָָתּה, ַלאדֹנִי, ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ֵאֶׁשת ֲאדֹנִי ֵבן: ַוֲחמִֹרים
ִמְּבנֹות , ִלְבנִי, ִתַּקח ִאָּׁשה-א ,ֵלאמֹר, ּיְַׁשִּבֵענִי ֲאדֹנִיוַ :  לֹו-ֲאֶׁשר-ָּכל

א ֶאלאִ  :ֶׁשר ָאנִֹכי יֵֹׁשב ְּבַאְרצֹואֲ , ַהְּכנֲַענִי -ְוֶאל, ָאִבי ֵּתֵל-ֵּבית-ם 
א,  ֲאדֹנִי-ָואַֹמר ֶאל: ִלְבנִי, ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה, ִמְׁשַּפְחִּתי ֵתֵל ָהִאָּׁשה -ֻאַלי 
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יְִׁשַלח ַמְלָאכֹו ִאָּת , ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפנָיו-יְהָוה ֲאֶׁשר,  ַוּיֹאֶמר ֵאָלי: ַאֲחָרי
ָאז ִּתּנֶָקה : ִמִּמְׁשַּפְחִּתי ּוִמֵּבית ָאִבי, ְחָּת ִאָּׁשה ִלְבנִיְוָלקַ , ְוִהְצִליַח ַּדְרֶּכ

: ְוָהיִיָת נִָקי ֵמָאָלִתי, א יְִּתנּו ָל-ְוִאם, ִמְׁשַּפְחִּתי-ִּכי ָתבֹוא ֶאל, ֵמָאָלִתי
ֵהי ֲאדֹנִי ַאְבָרָהם, ָואַֹמר, ָהָעיִן-ֶאל, ָוָאבֹא ַהּיֹום א ּנָ -יְֶׁש-ִאם, יְהָוה ֱא

, ֵעין ַהָּמיִם-ַעל, ִהּנֵה ָאנִֹכי נִָּצב:  ֲאֶׁשר ָאנִֹכי הֵֹל ָעֶליהָ , ַמְצִליַח ַּדְרִּכי
ַמיִם -נָא ְמַעט-ַהְׁשִקינִי, ְוָאַמְרִּתי ֵאֶליהָ , ַהּיֵֹצאת ִלְׁשאֹב, ְוָהיָה ָהַעְלָמה

, ִהוא ָהִאָּׁשה, ָאבְוגַם ִלגְַמֶּלי ֶאׁשְ , ַאָּתה ְׁשֵתה-ְוָאְמָרה ֵאַלי ַּגם: ִמַּכֵּד
ְוִהּנֵה ִרְבָקה , ֲאנִי ֶטֶרם ֲאַכֶּלה ְלַדֵּבר ֶאל ִלִּבי: ֲאדֹנִי-הִֹכיַח יְהָוה ְלֶבן-ֲאֶׁשר

: ַהְׁשִקינִי נָא, ָואַֹמר ֵאֶליהָ , ַוִּתְׁשָאב, ַוֵּתֶרד ָהַעיְנָה, ִׁשְכָמּה-יֵֹצאת ְוַכָּדּה ַעל
, ָוֵאְׁשּתְ , ְּגַמֶּלי ַאְׁשֶקה-ְוגַם, ַוּתֹאֶמר ְׁשֵתה, הָ ַוּתֹוֶרד ַּכָּדּה ֵמָעֶלי, ַוְּתַמֵהר

-ַוּתֹאֶמר ַּבת, ִמי ַאּתְ -ָואַֹמר ַּבת, ָוֶאְׁשַאל אָֹתּה:  ְוגַם ַהְּגַמִּלים ִהְׁשָקָתה
ְוַהְּצִמיִדים , ּהַאּפָ -ָוָאִׂשם ַהּנֶזֶם ַעל, ּלֹו ִמְלָּכה-ֲאֶׁשר יְָלָדה, נָחֹור-ְּבתּוֵאל ֶּבן

ֵהי ֲאדֹנִי ַאְבָרָהם-ֶאת, ָוֲאָבֵר, ַליהָוה, ָוֶאּקֹד ָוֶאְׁשַּתֲחֶוה :ֶדיהָ יָ -ַעל , יְהָוה ֱא
- ְוַעָּתה ִאם:  ֲאִחי ֲאדֹנִי ִלְבנֹו-ַּבת-ָלַקַחת ֶאת, ֲאֶׁשר ִהנְַחנִי ְּבֶדֶר ֱאֶמת

ְוֶאְפנֶה , ידּו ִליַהּגִ , א-ְוִאם, ִּגידּו ִליהַ ֲאדֹנִי -ֶאת, ים ֶחֶסד ֶוֱאֶמתיְֶׁשֶכם עֹׂשִ 
א , ֵמיְהָוה יָָצא ַהָּדָבר, ַוּיַַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוּיֹאְמרּו: ְׂשמֹאל-יִָמין אֹו ַעל-ַעל

ּוְתִהי ִאָּׁשה , ַקח ָוֵל, ִרְבָקה ְלָפנֶי-ִהּנֵה: טֹוב-נּוַכל ַּדֵּבר ֵאֶלי ַרע אֹו
-ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶאת, יַויְהִ  :ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְהָוה, יֲאדֹנֶ -ְלֶבן

, ֶכֶסף ּוְכֵלי זָָהב-ַוּיֹוֵצא ָהֶעֶבד ְּכֵלי: ַליהָוה, ַוּיְִׁשַּתחּו ַאְרָצה, ִּדְבֵריֶהם
הּוא , ַוּיֹאְכלּו ַוּיְִׁשּתּו:  ּוְלִאָּמּה, נַָתן ְלָאִחיהָ , ּוִמגְָּדנֹת, ַוּיִֵּתן ְלִרְבָקה, ּוְבגִָדים

ַוּיֹאֶמר : ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֻחנִי ַלאדֹנִי, ַוּיָקּומּו ַבּבֶֹקר, ִעּמֹו ַוּיִָלינּו-ֶׁשרְוָהֲאנִָׁשים אֲ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם : ֵּתֵל, ַאַחר; ֵּתֵׁשב ַהּנֲַעָר ִאָּתנּו יִָמים אֹו ָעׂשֹור, ָאִחיָה ְוִאָּמּה

, ַוּיֹאְמרּו: ֵאְלָכה ַלאדֹנִיוְ , ַׁשְּלחּונִי, ַויהָוה ִהְצִליַח ַּדְרִּכי, ְּתַאֲחרּו אִֹתי-ַאל
ֲהֵתְלִכי , ַוּיְִקְראּו ְלִרְבָקה ַוּיֹאְמרּו ֵאֶליהָ : ִּפיהָ -ְונְִׁשֲאָלה ֶאת, נְִקָרא ַלּנֲַערָ 

  :ָהִאיׁש ַהּזֶה  ַוּתֹאֶמר ֵאֵל-ִעם
  

  ן ְמיּוָחד ְלִתּקּון ַהּזִּוּוגַעד ָּכא
  

 ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ְוֵׁשמֹות ' זְמֹור ַלהֶׁשעֹוֶׂשה ִּתּקּון ַהַּפְרנָָסה יֹאַמר מִ  ִמי
 :ין ְּבנִּקּוד זֶהה ֶׁשַּבִּמזְמֹור יְַכּוֵ "ַהַהָויַ 

  
: ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּֽה. ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה) יְֶהֹוה(ַלֽיהָֹוה יאהדונהי . ְלָדִוד ִמזְמֹור

ַיֲֽעֶלה ְבַהר יְהָֹוה יאהדונהי ִמֽי : ְוַעל נְָהרֹות יְֽכֹונְֶנֽהָ . ִּכי הּוא ַעל יִַּמים יְָסָדּה
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ֽא נָָׂשא . נְִקי ַכַּפיִם ּֽוַבר ֵלָבב: ּוִמֽי יָקּום ִּבְמקֹום ָקְדֽׁשֹו) יְֶהֹוה( ֲאֶׁשר 
א נְִׁשַּבע ְלִמְרָמֽה. ַלָּׁשְוא נְַפִׁשי ) יְֶהֹוה(יִָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת יְהָֹוה יאהדונהי : ְו

ֵהי יְִׁשֽעֹו ְרָׁשיו ְמַבְקֵׁשי ָפנֶי ַיֲֽעקֹב ֶסָֽלהזֶ : ּוְצָדָקה ֵמֱֽא ֹֽ ְׂשאּו : ה ּדֹור ּד
אֵׁשיֶכם ְוִֽהּנְָׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ִמי זֶה ֶמֶל : ְויָבֹוא ֶמֶל ַהָּכֽבֹוד. ְׁשָעִרים ָרֽ

ִּגּבֹור ) יְֶהֹוה(יְהָֹוה יאהדונהי . ִעּזּוז ְוגִּבֹור) יְֶהֹוה(יְהָֹוה יאהדונהי . ַהָּכבֹוד
אֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם: ָחָמֽהִמלְ  ִמי : ְויָבֹא ֶמֶל ַהָּכֽבֹוד. ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָרֽ

הּוא ֶמֶל ַהָּכבֹוד . ְצָבאֹות) יְֶהֹוה(יְהָֹוה יאהדונהי . הּוא זֶה ֶמֶל ַהָּכבֹוד
  :ֶסָֽלה

  
 ֹ ר ְוַהּנֹוָרא ֲעֵׂשה ְלַמֲענָ יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּב

ּוְלַמַען . ּוְלַמַען ְקֻדַּׁשת ַהִּמזְמֹור ַהּזֶה ְוַהֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַהּנִזְָּכִרים ּבֹו
ְקֻדַּׁשת ְּפסּוָקיו ְוֵתיבֹוָתיו ְואֹוִתּיֹוָתיו ּוְטֲעָמיו ּוְרָמזָיו ְוסֹודֹוָתיו ַהּיֹוְצִאים 

ַהּיֹוֵצא ִמָּפסּוק ַוֲהִריקִֹתי ) ִדיַקְרנֹוָסא(ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ּוְלַמַען ַהֵׁשם , ִמֶּמּנּו
ֶׁשִתֵתן ִלי . ּוִמָּפסּוק נְָסה ָעֵלינּו אֹור ָּפנֶי יְהָֹוה. ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ַּדי

א ְבִאּסּור ְו. ּוְלָכל ְּבנֵי ֵביִתי ְּבִמּלּוי ּוְבֵריַוח. ַּפְרנָָסה ְוַכְלָּכָלה א ְבָעָמל ְו
ְּכֵדי ֶׁשנּוַכל ַלֲעבֹוד ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש . ְּבנַַחת ּוְבַׁשְלָוה ּוְבַהְׁשֵקט ָוֶבַטח. ְוטֹוַרח

א יְִהיֶה ָּבּה ׁשּום ּבּוָׁשה . ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְּבִלי ׁשּום ִטְרָדא ַּפְרנָָסה ֶׁש
ִּכי ִאם ִמּיְָד ַהְּפתּוָחה . ָׂשר ָוָדםְוַאל ַּתְצִריֵכנּו ִליֵדי ַמְּתנֹות ּבָ . ּוְכִלָּמה

ְויְִהיֶה . ְוַהְצִליֵחנּו ְוַהְרִויֵחנּו ְבָכל ִלּמּוֵדנּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ְוִעְסֵקנּו. ְוַהְּקדֹוָׁשה
, ׁשֹוֵמר, ַחּנּון, ַרחּום. ְונְִׁשַּבע ֶלֶחם ְונְִהיֶה טֹוִבים. ֵביֵתנּו ָמֵלא ִּבְרַּכת יְהָֹוה

ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ) ף"ש תמי"רח(, ּפֹוֶדה, יַָׁשר, ַמִּציל, ּתֹוֵמ
  .ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה. ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה

  
 ֶׁשַבע ְּפָעִמים, ר ְוָהפּוָּפסּוק זֶה יָׁשַ  יֹאַמר:  

  
ַהִּמְצִרי . ֵבית ֲאדֹונָיו ַהִּמְצִריַויְִהי ּבְ , ַויְִהי ִאיׁש ַמְצִליחַ , ַויְִהי יְהָֹוה ֶאת יֹוֵסף

  .ַויְִהי יֹוֵסף ֶאת יְהָֹוה ַויְִהי, ַויְִהי ַמְצִליַח ִאיׁש, ֲאדֹונָיו ְּבֵבית
  

  ד ָּכאן ְלִתּקּון ַהַּפְרנָָסהעַ 
  

  .ִמָּכאן יֹאַמר ֵבין ְלִתקּון ַהַפְרנָָסה ּוֵבין ְלִתקּון ַהזִוּוג
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 רֹוְפֶא' ַעד ִּכי ֲאנִי ה', ע הִמַוּיֹוׁשָ ". ִׁשיַרת ַהּיָם" יֹאַמר:  
  

-ַוּיְַרא יְִׂשָרֵאל ֶאת; ִמּיַד ִמְצָריִם--יְִׂשָרֵאל-ֶאת, ַוּיֹוַׁשע יְהָוה ַּבּיֹום ַההּוא
ֲאֶׁשר ָעָׂשה , ַהּיָד ַהְּגדָֹלה-לא ַוּיְַרא יְִׂשָרֵאל ֶאת.  ְׂשַפת ַהּיָם-ֵמת ַעל, ִמְצַריִם

  .  ַעְבּדֹו, ּוְבמֶֹׁשה, ַּביהָוה, ַוּיֲַאִמינּו; יְהָוה-ֶאת, ּו ָהָעםַוּיִיְרא, יְהָוה ְּבִמְצַריִם
  

,  ַוּיֹאְמרּו, ַליהָוה, ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת-מֶֹׁשה ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת-א ָאז יִָׁשיר
ְוזְִמָרת ב ָעּזִי  .ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָם סּוס, גָאֹה ָּגָאה-יָאִׁשיָרה ַליהָוה ּכִ : ֵלאמֹר

ֵהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמנְהּו ,ְוַאנְֵוהּו זֶה ֵאִלי; ִליׁשּוָעה ִלי-ַויְִהי, יָּה , הג יְהוָ .  ֱא
 ּוִמְבַחר; יָָרה ַבּיָם, עֹה ְוֵחילֹוד ַמְרְּכבֹת ַּפרְ  .ְׁשמֹו ,יְהָוה; ִאיׁש ִמְלָחָמה

תיָרְ ; יְַכְסיֻמּו, ה ְּתהֹמֹת. סּוף-ֻטְּבעּו ְביַם, יוָׁשִלׁשָ  ו . ָאֶבן -ְּכמֹו, דּו ִבְמצֹו
  ַּתֲהרֹס , ְברֹב ְּגאֹונְז ּו. ִּתְרַעץ אֹויֵב, יְִמינְ יְהָוה; י ַּבּכֹחַ נְֶאָּדרִ , יְִמינְ יְהָוה

נְִּצבּו , םַאֶּפי נֶֶעְרמּו ַמיִ  ח ּוְברּוחַ . ַּכַּקׁש, יֹאְכֵלמֹו--ֲחרֹנְ , ְּתַׁשַּלח; ָקֶמי
ֹ ָקפְ ; נֹזְִלים נֵד-ְכמֹו ַחֵּלק אֲ , אֹויֵב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג ט ָאַמר. יָם-ְּבֶלב, מֹתאּו ְתה

, ְברּוֲח י נַָׁשְפּתָ . ּתֹוִריֵׁשמֹו יִָדי, יָאִריק ַחְרּבִ  --נְַפִׁשי ִּתְמָלֵאמֹו; ָׁשָלל
  ִמי, ָכמָֹכה ָּבֵאִלם יְהָוה-יא ִמי. ַאִּדיִרים ,ְּבַמיִם, ַּכעֹוֶפֶרת, לּוָצלְ ; ִּכָּסמֹו יָם

 ֹ ת; ה נְֶאָּדר ַּבּקֶֹדׁשכָ ָּכמ , ִּתְבָלֵעמֹו--יְִמינְ, יב נִָטיתָ  .ֶפֶלא עֵֹׂשה, נֹוָרא ְתִה
יד  .ָקְדֶׁש נְֵוה-ֶאל, ְלָּת ְבָעּזְנֵהַ ; זּו ָּגָאְלּתָ -ַעם, ְבַחְסּדְ  יג נִָחיתָ . ָאֶרץ

-ֱאדֹום ַאּלּוֵפי, ז נְִבֲהלּוטו ָא .יְֹׁשֵבי ְּפָלֶׁשת, ַחזָא ִחיל; יְִרָּגזּון, יםָׁשְמעּו ַעּמִ 
  ז ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתהט.ּכֹל יְֹׁשֵבי ְכנַָען ,נָמֹגּו; יֹאֲחזֵמֹו ָרַעד, מֹוָאב ֵאיֵלי  -

  זּו-יֲַעבֹר ַעם-ַעד, יֲַעבֹר ַעְּמ יְהָוה -ַעד :ֹוֲע יְִּדמּו ָּכָאֶבןִּבגְדֹל זְר, ָוַפַחד
; יְהָוה, ְּת ָּפַעְלּתָ ְלִׁשבְ  ָמכֹון ֹו ְּבַהר נֲַחָלְתֵעמְוִתּטָ , יז ְּתִבֵאמֹו. ָקנִיתָ 

ָבא סּוס ַּפְרעֹה  יט ִּכי. ְלעָֹלם ָוֶעד, ה יְִמיח יְהוָ . ֲאדֹנָי ּכֹונְנּו יֶָדי, ְּקָדׁשמִ 
 ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ;ֵמי ַהּיָם-ֶאת ,ַוּיֶָׁשב יְהָוה ֲעֵלֶהם ,ַּבּיָם, ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו

  .ְּבתֹו ַהּיָם, ָׁשהָהְלכּו ַבּיַּבָ 
  

ַהּנִָׁשים -ַוֵּתֶצאןָ ָכל; ְּביָָדּה-- ַהּתֹף-ֶאת, כ ַוִּתַּקח ִמְריָם ַהּנְִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן
ֹ, ַאֲחֶריהָ  גָאֹה -ִׁשירּו ַליהָוה ִּכי:  ִמְריָם, כא ַוַּתַען ָלֶהם .תְּבֻתִּפים ּוִבְמח

ַוּיְֵצאּו , סּוף-יְִׂשָרֵאל ִמּיַם-כב ַוּיַַּסע מֶֹׁשה ֶאת .ה ַבּיָםס ְורְֹכבֹו ָרמָ סּו, ָּגָאה
ֶׁשת; ׁשּור- ִמְדַּבר-ֶאל א, יִָמים ַּבִּמְדָּבר-ַוּיְֵלכּו ְׁש כג ַוּיָבֹאּו .  ָמְצאּו ָמיִם-ְו

א יְָכלּו ִלְׁשּתֹת ַמיִם ִמָּמָרה--ָמָרָתה  ,ְׁשָמּה-ֵּכן ָקָרא-ַעל; ִּכי ָמִרים ֵהם, ְו
נּו ָהָעם ַעל.  ָמָרה , יְהָוה-כה ַוּיְִצַעק ֶאל.  ּנְִׁשֶּתה-ַמה, מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-כד ַוּיִ

ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ; ַוּיְִמְּתקּו ַהָּמיִם, ַהַּמיִם-ַוּיְַׁשֵל ֶאל, ַוּיֹוֵרהּו יְהָוה ֵעץ
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ֶהיָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹו-כו ַוּיֹאֶמר ִאם .ְוָׁשם נִָּסהּו, ּוִמְׁשָּפט , ל יְהָוה ֱא
ַהַּמֲחָלה -ָּכל--ֻחָּקיו-ְוָׁשַמְרָּת ָּכל, ְוַהֲאזַנְָּת ְלִמְצוָֺתיו, ְוַהּיָָׁשר ְּבֵעינָיו ַּתֲעֶׂשה

  .  רְֹפֶא, ִּכי ֲאנִי יְהָוה, ָאִׂשים ָעֶלי-א, ַׂשְמִּתי ְבִמְצַריִם-ֲאֶׁשר
  

 יֹאַמר ָּכ ְוַאַחר:  
  

נְַחנּו נֲַעבֹר ֲחלּוִצים ִלְפנֵי : ה ְּבָאָדם ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהןנֶגַע ָצַרַעת ִּכי ִתְהיֶ 
נִָביא ִמִּקְרְּב ֵמַאֶחי : יְהָֹוה ֶאֶרץ ְּכנַָען ְוִאָּתנּו ֲאֻחּזַת נֲַחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר ַלּיְַרֵּדן

ֶהי ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון ִהים נָָהר ְּפָלגָיו יְׂשַ : ָּכמֹנִי יִָקים ְל יְהָֹוה ֱא ְּמחּו ִעיר ֱא
: נֶגֶד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם ְׂשֵדה צַֹען: ְקדֹוׁש ִמְׁשְּכנֵי ֶעְליֹון

נֵר : נְַפִּתי ִמְׁשָּכִבי מֹר ֲאָהִלים ְוִקּנָמֹון: נִָחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמ ְּביַד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן
נֶֹפת ִּתּטְֹפנָה ִׂשְפתֹוַתיִ ַּכָּלה ְּדַבׁש : ָבֶטןיְהָֹוה נְִׁשַמת ָאָדם חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי 

נֻדּו ִמּתֹו ָּבֶבל ּוֵמֶאֶרץ : ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹונֵ ְוֵריַח ַׂשְלמַֹתיִ ְּכֵריַח ְלָבנֹון
נְֹׁשֵקי ֶקֶׁשת ַמיְִמינִים ּוַמְׂשִמאִלים : ַּכְׂשִּדים ֵצאּו ִוְהיּו ְּכַעּתּוִדים ִלְפנֵי צֹאן

  :ָבנִים ּוַבִחִּצים ַּבָּקֶׁשת ֵמֲאֵחי ָׁשאּול ִמִּבנְיִָמןָּבאֲ 
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְתַמֵּלא , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַתִּציֵלנּו ָלנּו ּוְלָכל ְּבנֵי ֵביֵתינּו ּוְלָכל יְִׂשָרֵאל ֵמַעיִן ָהָרע 

ְוַתְבִריַח יֵֶצר ָהָרע ְוַהָּׂשָטן ִמֶּמּנּו ּוְכֵׁשם ֶׁשָּפַרְׂשָּת ְּכנֶָפי , ל ִמינֵי ִּכּׁשּוףּוִמּכָ 
ֵּכן ִּתְפרֹׂש , ְוִהַּצְלָּתם ֵמֵעינָא ִּביָׁשא ְּדִבְלָעם ָהָרָׁשע, ַעל ֲאבֹוֵתינּו ַּבִּמְדָּבר

ִּסים ְּבִמְכֶסה ְוַהנְָהגָה ִּבְׁשמֹוֶתי ְונְִהיֶה ְמכֻ , ְּכנֶָפי ָעֵלינּו ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים
  :ַהְּקדֹוִׁשים ָאֵמן נֶַצח ֶסָלה ָוֶעד

  
 ֻּכּלֹו" ִׁשיר ַהִּׁשיִרים"ַמר ַאַחר ָּכ יֹא:  

  
ועליו אמר רבי , שיר השירים שחיבר שלמה המלך בחכמתו

… אמר רבי עקיבא ) "'משנה ה, פרק ג, מסכת ידיים(עקיבא 
, י כיום שניתן בו שיר השירים לישראלאין כל העולם כולו כדא

  !"ושיר השירים קדש קדשים, שכל הכתובים קודש
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  פרק א –ם ַהִּׁשיִריר ִׁשי
  

מֹה ִּכי טֹוִבים , יִָּׁשֵקנִי ִמּנְִׁשיקֹות ִּפיהּו. ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר ִלְׁש
ַעל ֵּכן ֲעָלמֹות , ֶמֶׁשֶמן ּתּוַרק ׁשְ , ְלֵריַח ְׁשָמנֶי טֹוִבים. ּדֶֹדי ִמּיָיִן

נָגִיָלה , ֱהִביַאנִי ַהֶּמֶל ֲחָדָריו, ָמְׁשֵכנִי ַאֲחֶרי נָרּוָצה. ֲאֵהבּו
ְׁשחֹוָרה ֲאנִי . ֵמיָׁשִרים ֲאֵהבּו, נַזְִּכיָרה דֶֹדי ִמּיַיִן, ְונְִׂשְמָחה ָּב

מֹה ְּכָאֳהֵלי ֵקָדר ִּכיִריעֹות, ְּבנֹות יְרּוָׁשָלםִ , ְונָאָוה ַאל ִּתְרֻאנִי . ְׁש
ָׂשֻמנִי נֵֹטָרה , ְּבנֵי ִאִּמי נֲִחרּו ִבי, ֶׁשְּׁשזַָפְתנִי ַהָּׁשֶמׁש, ֶׁשֲאנִי ְׁשַחְרחֶֹרת

א נָָטְרִּתי, ֶאת ַהְּכָרִמים , ַהִּגיָדה ִּלי ֶׁשָאֲהָבה נְַפִׁשי. ַּכְרִמי ֶׁשִּלי 
ַעל , ַׁשָּלָמה ֶאְהיֶה ְּכעְֹטיָה ,ֵאיָכה ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָריִם, ֵאיָכה ִתְרֶעה
א ֵתְדִעי ָל ַהּיָָפה ַּבּנִָׁשים. ֶעְדֵרי ֲחֵבֶרי ְצִאי ָל ְּבִעְקֵבי , ִאם 

ְלֻסָסִתי ְּבִרְכֵבי . ּוְרִעי ֶאת ְּגִדּיֹוַתיִ ַעל ִמְׁשְּכנֹות ָהרִֹעים, ַהּצֹאן
. ַּצָּואֵר ַּבֲחרּוזִים, ּתֹוִריםנָאוּו ְלָחיַיִ ּבַ . ִּדִּמיִתי ַרְעיִָתי, ַפְרעֹה

נְִרִדי , ַעד ֶׁשַהֶּמֶל ִּבְמִסּבֹו. ִעם נְֻקּדֹות ַהָּכֶסף, ּתֹוֵרי זָָהב נֲַעֶׂשה ָל
ֶאְׁשּכֹל ַהּכֶֹפר ּדֹוִדי . ֵּבין ָׁשַדי יִָלין, ְצרֹור ַהּמֹר דֹוִדי ִלי. נַָתן ֵריחֹו

ִ יֹונִים, ָפה ַרְעיִָתיִהּנָ יָ . ְּבַכְרֵמי ֵעין ֶּגִדי, ִלי ִהּנְ . ִהּנָ יָָפה ֵעינַי
, קֹרֹות ָּבֵּתינּו ֲאָרזִים. ַאף ַעְרֵׂשנּו ַרֲענָנָה, יֶָפה דֹוִדי ַאף נִָעים

  .ָרִהיֵטנּו ְּברֹוִתים
  

  פרק ב
  

ֵּכן , ְּכׁשֹוַׁשּנָה ֵּבין ַהחֹוִחים. ׁשֹוַׁשּנַת ָהֲעָמִקים, ִאנִי ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון
ְּבִצּלֹו , ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבנִים, ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהּיַַער. ַרְעיִָתי ֵּבין ַהָּבנֹות

ְוִדגְלֹו , ֱהִביַאנִי ֶאל ֵּבית ַהּיָיִן. ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי, ִחַּמְדִּתי ְויַָׁשְבִּתי
ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה , ּוִחיםַרְּפדּונִי ַּבַּתּפ, ַסְּמכּונִי ָּבֲאִׁשיׁשֹות. ָעַלי ַאֲהָבה

ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות . ְׂשמֹאלֹו ַּתַחת ְלרֹאִׁשי ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקנִי. ָאנִי
ֶאת , ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹוְררּו, ִּבְצָבאֹות אֹו ְּבַאיְלֹות ַהָּׂשֶדה, יְרּוָׁשַלם

, ְמַדֵּלג ַעל ֶהָהִרים, ה ָּבאקֹול ּדֹוִדי ִהּנֵה זֶ . ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ
ִהּנֵה זֶה , ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיִָלים. ְמַקֵּפץ ַעל ַהְּגָבעֹות
נֹות, עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ָענָה . ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים, ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהַח

, ִּכי ִהּנֵה ַהְּסָתיו ָעָבר. י ָלקּוִמי ָל ַרְעיִָתי יָָפִתי ּוְלכִ , דֹוִדי ְוָאַמר ִלי
ְוקֹול , ֵעת ַהּזִָמיר ִהִּגיעַ , ַהּנִָּצנִים נְִראּו ָבָאֶרץ. ַהֶּגֶׁשם ָחַלף ָהַל לֹו

ְוַהְּגָפנִים ְסָמַדר נְָתנּו , ַהְּתֵאנָה ָחנְָטה ַפֶּגיהָ . ַהּתֹור נְִׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו
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ְּבֵסֶתר , יֹונִָתי ְּבַחגְֵוי ַהֶּסַלע. ְלִכי ָלקּוִמי ָל ַרְעיִָתי יָָפִתי ּו, ֵריחַ 
ִּכי קֹוֵל ָעֵרב , ַהְׁשִמיִענִי ֶאת קֹוֵל, ַהַּמְדֵרָגה ַהְרִאינִי ֶאת ַמְרַאיִ

, ֻׁשָעִלים ְקַטּנִים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים, ֶאֱחזּו ָלנּו ֻׁשָעִלים. ּוַמְרֵאי נָאֶוה
ַעד ֶׁשּיָפּוַח . ָהרֶֹעה ַּבּׁשֹוַׁשּנִים, י ַוֲאנִי לֹוּדֹוִדי לִ . ּוְכָרֵמינּו ְסָמָדר

ַעל , סֹב ְּדֵמה ְל דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיִָלים, ַהּיֹום ְונָסּו ַהְּצָלִלים
  .ָהֵרי ָבֶתר

  
  פרק ג
  

א, ֵאת ֶׁשָאֲהָבה נְַפִׁשי, ַעל ִמְׁשָּכִבי ַּבֵּלילֹות ִּבַּקְׁשִּתי  ִּבַּקְׁשִּתיו ְו
ֲאַבְקָׁשה , ַּבְּׁשָוִקים ּוָבְרחֹבֹות, ָאקּוָמה ּנָא ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר. ְמָצאִתיו

א ְמָצאִתיו, ֵאת ֶׁשָאֲהָבה נְַפִׁשי ְמָצאּונִי ַהּׁשְֹמִרים . ִּבַּקְׁשִּתיו ְו
, ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי ֵמֶהם. ֵאת ֶׁשָאֲהָבה נְַפִׁשי ְרִאיֶתם, ַהּסְֹבִבים ָּבִעיר

א ַאְרֶּפּנּו, ֶׁשָּמָצאִתי ֵאת ֶׁשָאֲהָבה נְַפִׁשיַעד  ַעד , ֲאַחזְִּתיו ְו
ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות . ֶׁשֲהֵביאִתיו ֶאל ֵּבית ִאִּמי ְוֶאל ֶחֶדר הֹוָרִתי

, ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹוְררּו, ִּבְצָבאֹות אֹו ְּבַאיְלֹות ַהָּׂשֶדה, יְרּוָׁשָליִם
, ִמי זֹאת עֹוָלה ִמן ַהִּמְדָּבר ְּכִתיְמרֹות ָעָׁשן. ה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץֶאת ָהַאֲהבָ 

מֹה. ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל, ְמֻקֶּטֶרת מֹר ּוְלבֹונָה , ִהּנֵה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁש
ְמֻלְּמֵדי , ֻּכָּלם ֲאֻחזֵי ֶחֶרב. ִמִּגּבֹוֵרי יְִׂשָרֵאל, ִׁשִּׁשים ִּגּבִֹרים ָסִביב ָלּה

ַאִּפְריֹון ָעָׂשה לֹו . ִמַּפַחד ַּבֵּלילֹות, ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל יְֵרכֹו, הִמְלָחמָ 
מֹה , ְרִפיָדתֹו זָָהב, ַעּמּוָדיו ָעָׂשה ֶכֶסף. ֵמֲעֵצי ַהְּלָבנֹון, ַהֶּמֶל ְׁש
ְצֶאנָה ּוְרֶאינָה . ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמְּבנֹות יְרּוָׁשָלםִ , ֶמְרָּכבֹו ַאְרָּגָמן

מֹה, ִצּיֹון ְּבנֹות , ַּבֲעָטָרה ֶׁשִעְּטָרה ּלֹו ִאּמֹו ְּביֹום ֲחֻתּנָתֹו, ַּבֶּמֶל ְׁש
  .ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו

  
  פרק ד
  

ִ יֹונִים ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת, ִהּנָ יָָפה ַרְעיִָתי ַׂשְעֵר ְּכֵעֶדר , ִהּנָ יָָפה ֵעינַי
ִ ְּכֵעֶדר ַהְּקצּובֹות .ָהִעּזִים ֶׁשָּגְלׁשּו ֵמַהר ִּגְלָעד ֶׁשָעלּו ִמן , ִׁשּנַּי

ְּכחּוט ַהָּׁשנִי . ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות ְוַׁשֻּכָּלה ֵאין ָּבֶהם, ָהַרְחָצה
. ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת, ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵת, ּוִמְדָּבֵר נָאֶוה, ִׂשְפתֹוַתיִ

ּכֹל , ֶאֶלף ַהָּמגֵן ָּתלּוי ָעָליו, ְלַתְלִּפּיֹות ָּבנּוי, ְּכִמגְַּדל ָּדִויד ַצָּואֵר
ְׁשנֵי ָׁשַדיִ ִּכְׁשנֵי ֳעָפִרים ְּתאֹוֵמי ְצִבּיָה ָהרִֹעים . ִׁשְלֵטי ַהִּגּבֹוִרים
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ֵאֶל ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור , ַעד ֶׁשּיָפּוַח ַהּיֹום ְונָסּו ַהְּצָלִלים. ַּבּׁשֹוַׁשּנִים
ִאִּתי ִמְּלָבנֹון . ֻּכָּל יָָפה ַרְעיִָתי ּומּום ֵאין ָּב. הְוֶאל ִּגְבַעת ַהְּלבֹונָ 

ֵמרֹאׁש ְׂשנִיר , ָּתׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמנָה, ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ָּתבֹוִאי, ַּכָּלה
, ִלַּבְבִּתנִי ֲאחֹוִתי ַכָּלה. ֵמַהְרֵרי נְֵמִרים, ִמְּמעֹונֹות ֲאָריֹות, ְוֶחְרמֹון

ִִלַּבְבִּתנִי ְּבַאחַ  ַמה ּיָפּו דַֹדיִ ֲאחִֹתי . ְּבַאַחד ֲענָק ִמַּצְּורֹנָיִ, ת ֵמֵעינַי
ִ ִמָּכל ְּבָׂשִמים, ַכָּלה נֶֹפת ִּתּטְֹפנָה . ַמה ּטֹבּו דַֹדיִ ִמּיַיִן ְוֵריַח ְׁשָמנַי

יַח ְוֵריַח ַׂשְלמֹוַתיִ ְּכרֵ , ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹונֵ, ִׂשְפתֹוַתיִ ַּכָּלה
ְׁשָלַחיִ ַּפְרֵּדס . ַּגל נָעּול ַמְעיָן ָחתּום, ַּגן נָעּול ֲאחֹוִתי ַכָּלה. ְלָבנֹון

נְֵרְּד ְוַכְרּכֹם ָקנֶה . ְּכָפִרים ִעם נְָרִדים, ִעם ְּפִרי ְמגִָדים, ִרּמֹונִים
 .מֹר ַוֲאָהלֹות ִעם ָּכל ָראֵׁשי ְבָׂשִמים, ִעם ָּכל ֲעֵצי ְלבֹונָה, ְוִקּנָמֹון

עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי . ַמְעיַן ַּגּנִים ְּבֵאר ַמיִם ַחּיִים ְונֹזְִלים ִמן ְלָבנֹון
  .יָבֹא דֹוִדי ְלגַּנֹו ְויֹאַכל ְּפִרי ְמגָָדיו, ָהִפיִחי גַּנִי יִזְלּו ְבָׂשָמיו, ֵתיָמן

  
  פרק ה

  
ִּתי יְַעִרי ִעם ָאַכלְ , ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ְּבָׂשִמי, ָּבאִתי ְלגַּנִי ֲאחִֹתי ַכָּלה

ֲאנִי . ִאְכלּו ֵרִעים ְׁשתּו ְוִׁשְכרּו ּדֹוִדים, ָׁשִתיִתי יֵינִי ִעם ֲחָלִבי, ִּדְבִׁשי
, קֹול ּדֹוִדי ּדֹוֵפק ִּפְתִחי ִלי ֲאחִֹתי ַרְעיִָתי יֹונִָתי ַתָּמִתי, יְֵׁשנָה ְוִלִּבי ֵער

ַׁשְטִּתי ֶאת ֻּכָּתנְִּתי ֵאיָכָכה ּפָ . ְקֻוּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָליְָלה, ֶׁשרֹאִׁשי נְִמָלא ָטל
ּדֹוִדי ָׁשַלח יָדֹו ִמן ַהחֹור . ָרַחְצִּתי ֶאת ַרגְַלי ֵאיָכָכה ֲאַטּנְֵפם, ֶאְלָּבֶׁשּנָה

ַקְמִּתי ֲאנִי ִלְפּתַֹח ְלדֹוִדי ְויַָדי נְָטפּו מֹור ְוֶאְצְּבעַֹתי . ּוֵמַעי ָהמּו ָעָליו
, ָּפַתְחִּתי ֲאנִי ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר. למֹור עֵֹבר ַעל ַּכּפֹות ַהַּמנְעּו

א ְמָצאִתיהּו, נְַפִׁשי יְָצָאה ְבַדְּברֹו א ָענָנִי, ִּבַּקְׁשִּתיהּו ְו . ְקָראִתיו ְו
נְָׂשאּו ֶאת ְרִדיִדי , ִהּכּונִי ְפָצעּונִי, ְמָצֻאנִי ַהּׁשְֹמִרים ַהּסְֹבִבים ָּבִעיר

ִאם ִּתְמְצאּו , ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות יְרּוָׁשָלםִ . ׁשְֹמֵרי ַהחֹמֹות, ֵמָעַלי
ַהּיָָפה , ַמה ּדֹוֵד ִמּדֹוד. ֶׁשחֹוַלת ַאֲהָבה ָאנִי, ֶאת ּדֹוִדי ַמה ַּתִּגידּו לֹו

ָּדגּול , ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום. ֶׁשָּכָכה ִהְׁשַּבְעָּתנּו, ַמה ּדֹוֵד ִמּדֹוד; ַּבּנִָׁשים
ֹ . ֵמְרָבָבה ֵעינָיו . ְקֻוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים ְׁשחֹורֹות ָּכעֹוֵרב, אׁשֹו ֶּכֶתם ָּפזר

ְלָחיָו . יְֹׁשבֹות ַעל ִמֵּלאת, רֲֹחצֹות ֶּבָחָלב, ְּכיֹונִים ַעל ֲאִפיֵקי ָמיִם
ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשּנִים נְֹטפֹות מֹור , ַּכֲערּוגַת ַהּבֶֹׂשם ִמגְְּדלֹות ֶמְרָקִחים

ֵמָעיו ֶעֶׁשת ֵׁשן ְמֻעֶּלֶפת , ְּגִליֵלי זָָהב ְמֻמָּלִאים ַּבַּתְרִׁשיׁש יָָדיו. עֵֹבר
ַמְרֵאהּו ַּכְּלָבנֹון , ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ֵׁשׁש ְמיָֻּסִדים ַעל ַאְדנֵי ָפז. ַסִּפיִרים
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ת זֶה דֹוִדי ְוזֶה ֵרִעי ְּבנֹו, ִחּכֹו ַמְמַּתִּקים ְוֻכּלֹו ַמֲחַמִּדים. ָּבחּור ָּכֲאָרזִים
  .יְרּוָׁשָלםִ 

  
  פרק ו
  

ּדֹוִדי . ָאנָה ָּפנָה דֹוֵד ּונְַבְקֶׁשּנּו ִעָּמ, ַהּיָָפה ַּבּנִָׁשים, ָאנָה ָהַל ּדֹוֵד
ֲאנִי . ִלְרעֹות ַּבַּגּנִים ְוִלְלקֹט ׁשֹוַׁשּנִים, ַלֲערּוגֹות ַהּבֶֹׂשם, יַָרד ְלגַּנֹו

נָאָוה , יָָפה ַאְּת ַרְעיִָתי ְּכִתְרָצה. ּנִיםָהרֹוֶעה ַּבּׁשֹוׁשַ , ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי
ִ ִמּנֶגְִּדי. ֲאיָֻּמה ַּכּנְִדָּגלֹות, ִּכירּוָׁשָליִם , ֶׁשֵהם ִהְרִהיֻבנִי, ָהֵסִּבי ֵעינַי

ִ ְּכֵעֶדר ָהְרֵחִלים. ֶׁשָּגְלׁשּו ִמן ַהִּגְלָעד, ַׂשְעֵר ְּכֵעֶדר ָהִעּזִים , ִׁשּנַי
ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון . ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות ְוַׁשֻּכָּלה ֵאין ָּבֶהם, הֶׁשָעלּו ִמן ָהַרְחצָ 

ִׁשִּׁשים ֵהָּמה ְמָלכֹות ּוְׁשמֹנִים ִּפיַלגְִׁשים . ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת, ַרָּקֵת
ָּבָרה , ַאַחת ִהיא ְלִאָּמּה, ַאַחת ִהיא יֹונִָתי ַתָּמִתי. ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָּפר

. ְמָלכֹות ּוִפיַלגְִׁשים ַויְַהְללּוהָ , ָראּוָה ָבנֹות ַויְַאְּׁשרּוהָ , ּהִהיא ְליֹוַלְדּתָ 
ֲאּיָֻּמה , ָּבָרה ַּכַחָּמה, יָָפה ַכְּלָבנָה, ִמי זֹאת ַהּנְִׁשָקָפה ְּכמֹו ָׁשַחר

 ִלְראֹות ֲהָפְרָחה, ִלְראֹות ְּבִאֵּבי ַהּנַָחל, ֶאל ִּגּנַת ֱאגֹוז יַָרְדִּתי. ַּכּנְִדָּגלֹות
  .א יַָדְעִּתי נְַפִׁשי ָׂשַמְתנִי ַמְרְּכבֹות ַעִּמי נִָדיב. ַהֶּגֶפן ֵהנֵצּו ָהִרּמֹנִים

  
  פרק ז
  

, ַמה ֶּתֱחזּו ַּבּׁשּוַלִּמית, ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְונֱֶחזֶה ָּב, ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלִּמית
ַחּמּוֵקי יְֵרַכיִ , ַּבת נִָדיבַמה ּיָפּו ְפָעַמיִ ַּבּנְָעִלים . ִּכְמחַֹלת ַהַּמֲחנָיִם

, ַאל יְֶחַסר ַהָּמזֶג, ָׁשְרֵר ַאַּגן ַהַּסַהר. ְּכמֹו ֲחָלִאים ַמֲעֵׂשה יְֵדי ֳאָמן
ְׁשנֵי ָׁשַדיִ ִּכְׁשנֵי ֳעָפִרים ָּתֳאֵמי . ִּבְטנֵ ֲעֵרַמת ִחִּטים סּוגָה ַּבּׁשֹוַׁשּנִים

ִ ְּבֵרכֹות ְּבֶחְׁשּבֹון ַעל ַׁשַער ַּבת , ןַצָּואֵר ְּכִמגְַּדל ַהּׁשֵ . ְצִבּיָה ֵעינַי
רֹאֵׁש ָעַליִ ַּכַּכְרֶמל . ַאֵּפ ְּכִמְגַּדל ַהְּלָבנֹון צֹוֶפה ְּפנֵי ַּדָּמֶׂשק, ַרִּבים

ַמה ּיִָפית ּוַמה ּנַָעְמְּת . ֶמֶל ָאסּור ָּבְרָהִטים, ְוַדַּלת רֹאֵׁש ָּכַאְרָּגָמן
. זֹאת קֹוָמֵת ָּדְמָתה ְלָתָמר ְוָׁשַדיִ ְלַאְׁשּכֹלֹות. ּוגִיםַאֲהָבה ַּבַּתֲענ

ְויְִהיּו נָא ָׁשַדיִ ְּכֶאְׁשְּכלֹות , אֲֹחזָה ְּבַסנְִסּנָיו, ָאַמְרִּתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר
 ְוִחֵּכ ְּכיֵין ַהּטֹוב הֹוֵל ְלדֹוִדי ְלֵמיָׁשִרים. ַהֶּגֶפן ְוֵריַח ַאֵּפ ַּכַּתּפּוִחים

ְלָכה דֹוִדי נֵֵצא . ֲאנִי ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו. ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי יְֵׁשנִים
נְִרֶאה ִאם ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן , נְַׁשִּכיָמה ַלְּכָרִמים. ַהָּׂשֶדה נִָלינָה ַּבְּכָפִרים
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ם נְָתנּו ַהּדּוָדִאי. ָׁשם ֶאֵּתן ֶאת ּדֹוַדי ָל, ִּפַּתח ַהְּסָמַדר ֵהנֵצּו ָהִרּמֹונִים
  .ֲחָדִׁשים ַּגם יְָׁשנִים ּדֹוִדי ָצַפנְִּתי ָל, ֵריַח ְוַעל ְּפָתֵחינּו ָּכל ְמגִָדים

  
  פרק ח

  
א יָֻבזּו , ִמי יִֶּתנְ ְּכָאח ִלי יֹונֵק ְׁשֵדי ִאִּמי ֶאְמָצֲא ַבחּוץ ֶאָּׁשְק ַּגם 

ַאְׁשְק ִמּיַיִן ָהֶרַקח ֵמֲעִסיס , ֶאנְָהגְ ֲאִביֲא ֶאל ֵּבית ִאִּמי ְּתַלְּמֵדנִי. ִלי
ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות . ְׂשמֹאלֹו ַּתַחת רֹאִׁשי ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקנִי. ִרּמֹנִי

ִמי . ַמה ָּתִעירּו ּוַמה ְּתעֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשְּתְחָּפץ, יְרּוָׁשָליִם
, ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתי, דֹוָדּהזֹאת עָֹלה ִמן ַהִּמְדָּבר ִמְתַרֶּפֶקת ַעל 

ִׂשיֵמנִי ַכחֹוָתם ַעל ִלֶּב . ָׁשָּמה ִחְּבָלה יְָלָדְת, ָׁשָּמה ִחְּבָלְת ִאֶּמ
, ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקנְָאה, ִּכי ַעּזָה ַכָּמֶות ַאֲהָבה, ַּכחֹוָתם ַעל זְרֹוֶע

א יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת . ְרָׁשֶפיָה ִרְׁשֵּפי ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבְתיָּה ַמיִם ַרִּבים 
א יְִׁשְטפּוהָ  ִאם יִֵּתן ִאיׁש ֶאת ָּכל הֹון ֵּביתֹו , ָהַאֲהָבה ּונְָהרֹות 

ַמה ּנֲַעֶׂשה , ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָה ְוָׁשַדיִם ֵאין ָלּה. ָּבַאֲהָבה ּבֹוז יָבּוזּו לֹו
ָמה ִהיא נְִבנֶה ָעֶליָה ִטיַרת ָּכֶסף ִאם חֹו. ַלֲאחֹוֵתנּו ַּבּיֹום ֶׁשּיְֻדַּבר ָּבּה

ָאז , ֲאנִי חֹוָמה ְוָׁשַדי ַּכִּמְגָּדלֹות. ְוִאם ֶּדֶלת ִהיא נָצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז
מֹה ְּבַבַעל ָהמֹון. ָהיִיִתי ְבֵעינָיו ְּכמֹוְצֵאת ָׁשלֹום נַָתן , ֶּכֶרם ָהיָה ִלְׁש

, ַּכְרִמי ֶׁשִּלי ְלָפנָי. ְריֹו ֶאֶלף ָּכֶסףֶאת ַהֶּכֶרם ַלּנְֹטִרים ִאיׁש יִָבא ְבפִ 
מֹה ּוָמאַתיִם ְלנְֹטִרים ֶאת ִּפְריֹו , ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגּנִים. ָהֶאֶלף ְל ְׁש

ְּבַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ְל ִלְצִבי אֹו . ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵל ַהְׁשִמיִענִי
  .םְלעֶֹפר ָהַאּיִָלים ַעל ָהֵרי ְבָׂשִמי

  
  םַהִּׁשיִריר ִׁשית ֲאִמירַ ר ְלַאחַ  זֹו הְּתִפּלָ  יֹאְמרּו

  
ֵהי ֲאבֹוַתי  ַהי ֵוא ָ ֱא ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְי
ֶׁשִּבזְכּות ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר ָקִריִתי ְוָלַמְדִּתי ֶׁשהּוא קֶֹדׁש ָקָדִׁשים 

כּות ֵּתבֹוָתיו ּוִבזְכּות אֹוִתּיֹוָתיו ּוִבזְכּות נְֻקּדֹוָתיו ִּבזְכּות ְּפסּוָקיו ּוִבזְ 
ּוִבזְכּות ְטָעָמיו ּוִבזְכּות ְׁשמֹוָתיו ְוֵצרּוָפיו ּוְרָמזָיו ְוסֹודֹוָתיו ַהְּקדֹוִׁשים 
ְוַהְּטהֹוִרים ַהּנֹוָרִאים ַהּיֹוְצִאים ִמֶּמּנּו ֶׁשְּתֵהא ָׁשָעה זּו ְׁשַעת ַרֲחִמים 

ָׁשָבה ְׁשַעת ַהֲאזָנָה ְונְִקָרֲא ְוַתֲענֵנּו נְַעִּתיר ְל ְוֵהָעֶתר ָלנּו ְׁשַעת ַהקְ 
ֶׁשּיְִהיֶה עֹוֶלה ְלָפנֶי ְקִריַאת ְוִלּמּוד ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ְּכִאּלּו ִהַּׂשגְנּו ָּכל 
ַהּסֹודֹות ַהּנְִפָלאֹות ְוַהּנֹוָראֹות ֲאֶׁשר ֵהם ֲחתּוִמים ּבֹו ְבָכל ְּתנָָאיו 
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ְונִזְֶּכה ְלָמקֹום ֶׁשָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות נֱֶחָצבֹות ִמָּׁשם ּוְכִאּלּו ָעִׂשינּו ָּכל 
ַמה ֶּׁשּמּוָטל ָעֵלינּו ְלַהִּׂשיג ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין ְּבגְִלּגּול ַאֵחר ְוִלְהיֹות 

ִסיִדים ּוַמֵּלא ִמן ָהעֹוִלים ְוַהּזֹוִכים ָלעֹוָלם ַהָּבא ִעם ְׁשָאר ַצִּדיִקים ַוחֲ 
ָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה ְוִתְהיֶה ִעם ְלָבֵבנּו ְוִאְמֵרי ִפינּו ְּבֵעת 
ַמְחְׁשבֹוֵתינּו ְוִעם יֵָדינּו ְּבֵעת ַמְעָּבֵדינּו ְוִתְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל 

נּו ְּתרֹוְמֵמנּו ְוָתִׁשיב ַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּוֵמָעָפר ְּתִקיֵמנּו ּוֵמַאְׁשּפֹות ַּדּלּותֵ 
  .ְׁשִכינְָת ְלִעיר ָקְדֶׁש ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּו ָאֵמן

  
 יְַקֵּבל ִּתּקּונֹו ' ִויִהי ָרצֹון ֶׂשה. יֵּתן ַהֶּכֶסף ָלֲענִּיִים ׁשֹוְמֵרי ִמְצוֹות

  .ְּבָרצֹון
  
  

ּקוּ ר דֶ סֶ  ּווּ ב ִעּכוּ ן ּתִ ְרָנסָ ג ַהּזִ   הְלִאׁשָּ ה ְוַהּפַ
  
  
  

  
  ְַבָכל ּבֶֹקר ְּבקּוָמּה ִמִּמָּטָתּה ִליטֹול ֶאת יֶָדיָה ִעם ְּכִלי ְׁשמֹונֶה  דְקִּפיּת

ֹ ַמיִם ִמְּכִלי ַעל יָָדּה ַהיְָמנִית. ְּפָעִמים ְלֵסירּוגִין , ְּדַהיְינּו ֶׁשִּתְׁשּפ
ַעל  ְוַאֲחֶריהָ , ְוׁשּוב ַעל יָָדּה ַהיְָמנִית, ְוַאַחר ָּכ ַעל יָָדּה ַהְּׂשָמאִלית

  .ַאְרַּבע ְּפָעִמים ַעל ָּכל יָד, ַהּיָד ַהְּׂשָמאִלית
  

 ְוִתְהיֶה ֵעָרה , יֹום ֶאָחד ֵמַעּמּוד ַהַּׁשַחר ְוַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ָּתצּום
  .ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהּזֶה, ַּבַּליְָלה ֶׁשְלָפנֶיהָ 

  
 ִמֵּכן ָּכל עֹוד ִהיא ְלַאַחר , ָעֶׂשה ְלַאַחר ֶׁשיִָּפֵסק ַּדם ַהַּמֲחזֹורזֶה תַ  צֹום

ּוְתַכֵּון ְלַטֵהר ַהּנֶֶפׁש ִמָּכל . ִּתְטּבֹול ְּבִמְקֵוה ָּכֵׁשר ֶׁשַבע ְטִבילֹות, נְִקּיָה
ְּפגֶָמיָה ִמִּגְלּגּול זֶה ּוִמִּגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים ַעל ַדַעת ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא 

ְוַרק . ן ְלָטֳהָרתֹו ִמָצַרֲעתֹוֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ַּבּיְַרּדֵ 
  . ַאַחר ָּכ ַּתֲעֶׂשה ִּתּקּון זֶה
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  זֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון
  

 ִלְפנֵי ַהּצֹום תֹאַמר ִוּדּוי זֶה יֹום:  
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי , ְּתִחּנֵָתנּוִּתְתַעָּלם ַמְלֵּכנּו מִ 

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא ֲאָבל . יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָחָטאנּו

  
. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ְמנּוָאׁשַ 

. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו
. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ַרְרנּוסָ . נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו
ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו

א ָׁשָוה ָלנּו. ְוִתֲעַתְענּו ְוַאָּתה . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ַהָּבא ָעֵלינּו ַצִּדיק ַעל ָּכל   :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ

  
א . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה
ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל . ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 

ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. יחָ 
ֵהי : נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ֵהינּו ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

ת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו אֶ , ֲאבֹוֵתינּו
  .ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו

  
 ׁש ְּפִסיעֹות ֶׁשל . ְתִפיַּלת ִמנְָחה ִתְתַּפֵּלל עֹוֶׂשה "ְוִלְפנֵי ֶׁשִתְפַסע ָׁש

  :ְּתַקֵּבל ַעֶליָה צֹום ְליֹום ַהָמֳחַרת ְותֹאַמר, "ָׁשלֹום
  

ר ְבַתַענִית ֵמָעלֹות ַהַׁשַחר ְוַעד ֵצאת ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַהֵרינִי ְלָפנֶי ְלָמחָ 
ַהּכֹוָכִבים ְלַכֵפר ַעל ָכל ָחטֹאַתי ֶׁשָחָטאִתי ְוֶׁשָעִויִתי ְוֶׁשָפַׁשְעִתי ְלָפנֶי 

) ַהּנִּׂשּוִאין(ּוִבְפַרט ַּבֲעוֹונֹות ֶׁשגְָרמּו ִלי ְלִעּכּוב , ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
א אּו). ַהַּפְרנָָסה( א ֶאְרֶצהְוִאם  ְכֶׁשֶאֶתן ְּפרּוָטה , ַכל ְלִהְתַענֹות אֹו 

א ׁשּום ִאיסּור ְּכָלל ִויִהי . ִלְצָדָקה ְכֵדי ְלָבֵטל ַהַתַענִית אּוַכל ֶלֱאכֹול ְל
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִתֵתן ִלי כַֹח  ֵהינּו ֵוא ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

  :נֵי ְוְתָקֵבל ְּתׁשּוָבִתי ְוִתְרֵצנִיּוְבִריאּות ְלִהְתַענֹות ְלפָ 
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 ֲאָבל ְּכְׁשִהְתַּפְלָלה ִמנְָחה , ָׁשְכָחה לֹוַמר זֹאת ִּבְתִפיַלת ַהִמנְָחה ִאם
  .ָהֵרי זֶה נְְחָׁשב ְּכַקָּבַלת ַּתַענִית ּוְצִריָכה ְלִהְתַענֹות, ָחְׁשָבה ְלִהְתַענֹות

  
 א ִליַׁשן, ֶׁשּיִָאיר ַהֶּׁשֶמׁש ַהַחָּמה ְוַעד ָׁשָעה ִלְפנֵי ִמְּׁשִקיַעת , ִּתּזֵָהר ֶׁש

ְויְכֹוָלה ֶלֱאכֹל ַעד ָׁשָעַתיִים . ְוֵּתֵׁשב ָּכל ַהַּליְָלה ִלְלמֹד ִלּמּוֵדי קֶֹדׁש
, ֵּפרֹות ּוְׁשִתּיָה ַקָּלה, ִלְפנֵי ֶׁשיִָאיר ַהֶׁשֶמׁש ְּדָבִרים ַקִּלים ְּכעּוגֹות

  .אֹו ִלְׁשּתֹות יַיִן ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםֲאָבל ָאסּוָרה ֶלֱאכֹל ֲארּוָחה 
  

 ַהִּלּמּוד ַּבַּליְָלה ּתֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו ִלְפנֵי:  
  

, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלֵׁשם יִחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה
ִהּנֵה ָאנִי , ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) יהוה(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"ְליֲַחָדא ֵׁשם י

ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ֲאֶׁשר ַחָּטאִתי ָעִויִתי , ָּבָאה ִלְלמֹד ְּבַליְָלה זֶה ּתֹוָרה ּוְתִהִלים
ַוֲהֵרי ָאנִי . ֵמעֹוִדי ְוַעד ָעַּתה ְּבגְִלּגּול זֶה ּוְבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ּוָפַׁשְעִתי

ה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה ְוָׁשָבה ֵאֶלי ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ְבָכל ְמַקֶּבֶלת ָעַלי ִמְצַות ֲעשֵ 
ֵלב ּוִמְתָחֶרֶטת ֲחָרָטה ְּגמּוָרה ּוְׁשֵלָמה ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי 

א ַתֲעֶׂשה ְוַענְֵפיֶהם"ח ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוָׁשּסָ "ְלָפנֶי ְוָעַבְרִּתי ַעל ַרמַ   ה ִמְצֹות 
ּוִבְפָרט ַּבֶּמה ֶׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי , ִמִּדְבֵרי ַקָּבָלה ּוִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים

א ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם "ְוָעַבְרִּתי ַעל ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשָּכתּוב ָּבּה ', ְּבִחּלּול ה ְו
, "י יְהָֹוה יאהדונהי ְמַקִּדְׁשֶכםֲאנִ , ְונְִקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, ָקְדִׁשי

יְִרָאה ָוַפַחד ָּתבֹא ִּבי ְּבזְָכִרי ָּכל . ּוָפגְַמִתי ְּבתֹוָרֶת ּוְבַאְחּדּוֶת ּוְביִחּוד ְׁשֶמ
ָאְמנָם ַעל ַרֲחֶמ ַהְּפׁשּוִטים ָּבַטְחִּתי ִּכי יְִמינְ ְּפׁשּוָטה . ֲאֶׁשר ִהְכַעְסִתי

ְמַקֶּבֶלת ֲאנִי ָעַלי עֹל ַמְלכּוְת יְִתָּבַר ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוְבנֶֶפׁש ּו. ְלַקֵּבל ָׁשִבים
ֵהינּו יְהָֹוה ֶאָחד"ְואֹוֶמֶרת ְּבַאֲהָבה ְׁשֵלָמה , ֲחֵפָצה , "ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל יְהָֹוה ֱא

וֵרנּו ִּתְתָּבַר ָלנֶַצח ּצ. ּומּוָכנָה ֲאנִי ִלְמסֹר ַעְצִמי ַעל יִחּוד ְקֻדַּׁשת ְׁשֶמ
יְִׁשַּתַּבח ִׁשְמ ָלַעד ַמְלֵּכנּו ָהֵאל ַהֶּמֶל . ַמְלֵּכנּו ְוגֹוֲאֵלנּו ּבֹוֵרא ְקדֹוִׁשים
ְוִהנְנִי ְמַקֶּבֶלת ַעל ַעְצִמי ַאְרַּבע ִמיתֹות . ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ

ַוֲאנְַחנּו . ן ִׁשְמ ְּבַאֲהָבהְלַמעַ , ֶהֶרג ְוֶחנֶק, ְׂשֵרָפה, ְסִקיָלה, ֵּבית ִּדין
ְמָבְרִכים ּוְמַׁשְּבִחים ּוְמָפֲאִרים ּוַמְקִּדיִׁשים ּוַמֲעִריִצים ּוַמְמִליִכים ֶאת ִׁשְמ 

ָקדֹוׁש ָאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמ ְוֵאין , ַמְלֵּכנּו ָהֵאל ַהֶּמֶל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא
ַּה ִמִּבְלָעֶדי ֵהי ֲאבֹוֵתינּוֱא: ֱא ְמ ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו , ֵהינּו ֵוא

ַעל ָּכל , ְוהֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעּזָ, ְוִהּנֵָׂשא ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּביָקָר, ִּבְכבֹוָד
י ַאָּתה ְויֵַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו ְויִָבין ָּכל יְצּור ּכִ . יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרָצ
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ֵהי יְִׂשָרֵאל ָמָל  יְַצְרּתֹו ְויֹאַמר ָּכל ֲאֶׁשר נְָׁשָמה ְּבַאּפֹו יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ַׂשְּבֵענּו , ֵּתן ֶחְלֵקנּו ְּבּתֹוָרָת, ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצֹוֶתי. ּוַמְלכּותֹו ַּבּכֹל ָמָׁשָלּה

ְוָהֵאר ֵעינֵנּו , ֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמתְוטַ , ִמּטּוָב ַׂשֵּמַח נְַפֵׁשנּו ִּביׁשּוָעָת
  .ְּבתֹוָרֶת ְוָּדֵבק ִלֵּבנּו ְּבִמְצֹוֶתי ְויֵַחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְליְִרָאה ֶאת ְׁשֶמ

  
ָאּנָא יְהָֹוה ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ּוְלַמַען ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה ּוְלַמַען ַרֲחֶמי 

ֲחָסֶדי ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר ְלָכל ַחּטֹאַתי ַוֲעוֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי ֶׁשָחָטאִתי וַ 
ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ְלָפנֶי ּוְתַתֵּקן ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעַּוִּתי ְוָהֵאר ָּכל ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש 

ֶׁשר ִּפּזְַרִּתי ְויָׁשּוב ַהּכֹל ְלֵאיָתנֹו ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם ּוְתַלֵּקט ָּכל נִּצֹוֵצי ַהְקֻדָּׁשה אֲ 
א יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח ַקֵּבל , אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה. ָהִראׁשֹון ְו

ֵהינּו ֶאת . ָׂשגְֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא, ִרּנַת ַעְּמ ְוַקּיֵם ָלנּו יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ָּבֵעת ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכם , ְחָתנּו ַעל יְֵדי ְצָפנְיָה חֹוזָ ָּכָאמּורַהָּדָבר ֶׁשִהְבטַ 

ִּכי ֶאֵּתן ֶאְתֶכם ְלֵׁשם ְּוִלְתִהָּלה ְּבכֹל ַעֵמי ָהָאֶרץ ְּבׁשּוִבי , ּוָבֵעת ַקְּבִצי ֶאְתֶכם
, ייְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי פִ . ֶאת ְׁשבּוֵתיֶכם ְלֵעינֵיֶכם ָאַמר יְהָֹוה יאהדונהי

  .יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי, ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי
  

 ְוִאם ֶאְפָׁשר , ְוֲהָלכֹות ְּבָרכֹות, ֲחצֹות ָליְָלה ִּתְלַמד ֲהָלכֹות ַׁשָּבת ַעד
ְוִאם ֵאין ֵּבֶאְפָׁשרּוָתה . ַּגם ֲהָלכֹות ֶׁשל ִדינֵי נִָדה ְוָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה

  .ִּתְלַמד ִלּמּוֵדי קֹוֶדׁש ַמה ֶשִּלָּבּה ָחֵפץ, ֵאּלּוִלְלמֹוד ֲהָלכֹות 
  

 יֲַעקֹב, יְִצָחק, ַּליְָלה ַּתְדִליק ֶׁשַבע ּנֵרֹות ִלְכבֹוד ַאְבָרָהם ַּבֲחצֹות ,
  :ַחר ָּכ ּתֹאַמרְוַא. ֲעֵליֶהם ַהָּׁשלֹום, ְוָדִוד ַהֶּמֶל, יֹוֵסף, ַאֲהרֹן, מֶֹׁשה

ַהי יִַּגיַּה ָחְׁשִּכי, ִּכי ַאָּתה ָּתִאיר נִֵרי" ֵהי , יְהָֹוה ֱא ֵהינּו ֵוא ָאּנָא יְהָֹוה ֱא
ַתזְִּכיר (ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויְִׂשָרֵאל ֲעָבֶדי ְּתַרֵחם ָעַלי ֲאנִי ֲאָמְת , ֲאבֵֹתינּו

ֶּבן זּוג ) (ַּפְרנָָסה טֹוָבה(ְוִּתְׁשַלח ִלי ) תֹאַמר ֵׁשם ִאָמּה(ַּבת ֲאָמֶת ) ְׁשָמה
ְונְִחיֶה יַַחד ָּכל יְֵמי ַחּיֵינּו ִּבְקֻדָּׁשה , ָהגּון ִויֵרא ָׁשַמיִם ֶׁשֶאּנֶָׂשא ַמֵהר

ִּבזְכּות ִׁשְבַעת ַהַּצִּדיִקים ֶׁשִהְדַלְקִּתי נֵרֹות ) ּוְבַאֲהָבה ְוַאְחָוה ָׁשלֹום ְוֵרעּות
  .ָאֵמן נֶַצח ֶסָּלה ָוֶעד. ִלְכבֹוָדם

  
 ְּכָׁשָעה ָורבע (ים ְּבָכל יְָכְלָּתּה ַעד ַעּמּוד ַהָּׁשַחר ּתֹאַמר ְּתִהּלִ  ָּכ ַאַחר

ְוִאם ָּגְמָרה ַהְּתִהִּלים ִּתְׁשַּתֵּדל ִלְלמֹוד ְׁשָאר ִלּמּוֵדי ) ִלְפנֵי ֵצאת ַהַחָּמה
  .קֹוֶדׁש ַעד ַעּמּוד ַהָּׁשַחר
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 ַעּמּוד ַהָּׁשַחר ּתֹאַמר ְּתִפָּלה זֹו ְלַאַחר:  
  

ְוִאם ַחס . ִהּנֵה ֲאנִי ָּבָאה ְּבבֶׁשת ָּפנִים יְֵרָאה ְוָחֵרָדה ,ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ְוָׁשלֹום נְִתַחּיְַבִּתי ָּכֵרת ְּבֵבית ִּדינָ ַהֶּצֶדק ַעל ַחּטֹאַתי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי 

ָלה ַהּזֶה יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ַצֲעִרי ֶׁשּנְִצַטַעְרִּתי ַּבַּליְ : ַהְמֻרִּבים
ְוַתְׁשִּגיַח ָעַלי ְּבֵעין ֶחְמָלֶת ַהִהיא ֵעינָא ְּפִקיָחא ְדָלא , ְונַָדְדִּתי ֵׁשנָה ֵמֵעינַי

א יִיַׁשן ׁשֵֹמר יְִׂשָרֵאל"ֶׁשּנֱֶאַמר . ְוִתיר ַּתִּדיר, נִָאים א יָנּום ְו , "ִהּנֵה 
י ֵמאֹוַצר ַהֶּכֶסף ָהעֹוֵמד ִליִמין ּוְתָחּנֵנִי ּוְתָבְרֵכנִ , ְוִתְקַרע רַֹע ְּגזַר ִּדינִי

ְויְִהיֶה ַהַּצַער ֶׁשּיֵׁש ִלי . ְוִתֵּתן ִלי ֲאנִי ֲאָמֶת ַחּיִים טֹוִבים ַוֲאֻרִּכים, ָהֶעְליֹון
ַוֲאֶׁשר ָהַרע ְּבֵעינֶי , ְבֵעינַי ִּתּקּון ִלְפגַם ָהְראּות ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבַעיְנִין ִעָּלִאין

ן ַהְּפגָם ַההּוא ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשָּפגְַמִּתי ֵמַאְרַּבע עֹוָלמֹות ִויֻתּקַ . ָעִׂשיִתי
ְוַתִּציֵלנִי ֵמעֹנֶׁש ִחּבּוט ַהֶּקֶבר ֵמַהַּמְלָא . ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה

. רְוֶאָּפֵטר ֵמאֹותֹו ַהַּצעַ , ַהְמַׁשֵּבר ֶאת ֵעינֵי ָהָאָדם ַאַחר ְּפִטיָרתֹו ַּבֶּקֶבר
ְוַתְׁשִּפיַע ָעַלי ִמֶּׁשַפע ַהּטֹוב ִמֶּכֶתר ֶעְליֹון ְלַהִּציֵלנִי ִמָּכֵרת ְּדיֹוֵמי ְוָכֵרת 

ְּכֶׁשהּוא ָּכלּול ִעם ְמקֹורֹו ) ד"אל(ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא . ְּדָׁשנֵי
יְִהיֶה ִלּמּוד זֶה נַַחת וְ . ֶׁשְּתַבֵּטל ֵמָעַלי ָּכל ְּגזֵרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות) ה"אאהליד(

ְוִתֵּתן ִּבי ּכַֹח ַלֲעמֹד ַעל ַהִּמְׁשָמר ְוִלְהיֹות ִמן . רּוַח ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד
ְוִלְברֹר ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקדֹוׁשֹות . ָהעֹוְבדֹות ְלָפנֶי ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוְבנֶֶפׁש ֲחֵפָצה

ְוָלֵתת נַַחת רּוַח , ִדי ּוְלַהֲחזִיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשהֶׁשּנְִתַּפּזְרּו ֵּבין ַהְּקִלּפֹות ַעל יָ 
. ְליֹוְצֵרנּו ְלַדֵּבק נְַפֵׁשנּו ְורּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנּו ְלָעְבדֹו ּוְליְִרָאה אֹותֹו ְּבֵלָבב ָׁשֵלם

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יָ  ֵדינּו ִויִהי נַֹעם ַאדֹנָי ֱא
  :ָּברּו יְהָֹוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ּכֹונְנֵהּו

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֲאדֹון , ַאב ָהַרֲחִמים, ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יָָהָוָה ֱא

ֶׁשיְִכְּבׁשּו , ְלִהָּכֵרת ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים, ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשִאם נִגְזָר ָעַלי, ַהְּסִליחֹות
ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ַצֲעִרי ֶׁשּנְִצַטַעְרִּתי , ֲחֶמי ֶאת ַּכֲעֶס ְויִּגֹּלּו ַרֲחֶמי ָעַלירַ 

. ַהַּליְָלה ַהּזֹאת ְוִקַּמְטִּתי ֵׁשנָה ֵמֵעינַי ִלְקרַֹע רַֹע ְּגזַר ִּדינִי ְונָָהר יּוַצק יְסֹוִדי
ְוַאל . ְוָתחּוס ּוְתַרֵחם ָעַלי. נֶָתֲאנִי ְבֶצֶדק ֶאֱחזֶה ָפנֶי ֶאְׂשְּבָעה ְּבָהִקיץ ְּתמּו

א ָּכֵרת ְּדָׁשנֵי א ָּכֵרת ְּדיֹוֵמי ְו א ִתָּכֵרת נְַפִׁשי ִמְּלַהֲעלֹות ַמיִין . ַּתְכִריֵתנִי  ְו
א ָּבעֹוָלם ַהּזֶה. נּוְקִבין ְלַמְעָלה א ִתָּכֵרת נְַפִׁשי ִמְּלִהזְַּדֵּוג ְּבֶבן זּוגָּה  א , ְו ְו

ְוַתְׁשִּפיַע ָעֵלינּו אֹור יְׁשּוָעה . ַחס ְוָׁשלֹום, ַלם ַהּנְָׁשמֹות ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעיםְּבעֹו
ְוַרֲחִמים ִמֶּכֶתר ֶעְליֹון ְלַהִּציל ִמָּמֶות נְַפִׁשי ּוְלַהֲחיֹוֵתנִי ַחּיִים ֲאֻרִּכים ְּדֵׁשנִים 

, ֹות ְוַהּנְָׁשמֹות נְֶחָצבֹות ִמָּׁשםּוְתזֵַּכנִי ְלָמקֹום ֶׁשָהרּוח. ְוַרֲענַּנִים ַלֲעבֹוָדֶת
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ּוְּתַבֵּטל ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל . ְוֶאזְֶּכה ִלְהיֹות ֵמָהעֹוִלים ְוַהּזֹוִכים ְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ְוַתְׁשִּגיַח ָעֵלינּו ְּבֵעין ֶחְמָלֶת . ָּכל ְּבנֵי ֵביֵתינּו ָּכל ְּגזֵרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות

א יִיַׁשן ׁשֵֹמר יְִׂשָרֵאל"ֶׁשּנֱֶאַמר ּבֹו  א יָנּום ְו ְויְִהיֶה ַהַּצַער ֶׁשּנַָדְדִּתי ". ִהּנֵה 
ֵׁשנָה ֵמֵעינַי ַּבַּליְָלה ַהּזֹאת ְלִתּקּון ַמה ֶּׁשָּפגְַמִּתי ְּבַעיְינִין ִעָּלִאין ְוָהַרע 

ּנְִקָרא ָרָאה ַּבֲעֹון ְוֶאָּפֵטר ִמְּלִהְתַּגְלֵּגל נְַפִׁשי ְּבעֹוף הַ , ְּבֵעינֶי ָעִׂשיִּתי
ּוְפֵצנִי ְוַהִּציֵלנִי ֵמעֹנֶׁש ִחּבּוט ַהֶּקֶבר ֵמַהַּמְלָא ַהְמַׁשֵּבר ֵעינֵי . ָהְראּות

ּוַבַּצַער ֶׁשּנַָדְדִּתי ֵׁשנָה ֵמֵעינַי ֶאָּפֵטר ֵמאֹותֹו ַהַּצַער ְוָתנּוַח . ָהְרָׁשִעים ַּבֶּקֶבר
ַהֵּבט ַּבֲעָמֵלנּו ְוַאל ַּתִּביט ְּבַמֲעֵלנּו ְוָתבֹא , ָאּנָא. נְַפִׁשי ְּבִמְׁשְּכנֹות ִמְבַטִחים

א ִתְבזֶה. ְלָפנֶי ַׁשְוָעֵתנּו ִהים  נְַהר ְּפָלגָיו יְַׂשְּמחּו . ֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ֱא
ֵהינּו ְלַטֲהֵרנּו ִמָּכל ְּפָׁשֵעינּו ֵכן ּובְ , ְוַאָּתה ְּבטּוְב ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי. ִעיר ֱא

א ָהיּו ָחּנֵנּו . ִּכי ַאָּתה ָחֵפץ ִּבְתׁשּוַבת ָהְרָׁשִעים, יְִתַּבְּטלּו ָּכל ַהִּדינִים ְוָהיּו ְּכ
יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי . ַוֲענֵנּו ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו

  :ְוגֲֹאִלי
  

 ּוְבֵאיזֶה ָׁשָעה , ְוַלֲעׂשֹות ָּכל ְמָלאָכה, ת ִליַׁשןַהַּתֲענִית מּוֶּתרֶ  ְּביֹום
  :ֶצה ִמְּׁשעֹות ַהּיֹום ּתֹאַמרֶׁשִּתרְ 

  
ֲהֵרינִי מּוָכנָה ּוְמזָֻּמנָה ְלַקיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל 

ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה יאהדונהי אֱ : ַּכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה, ַהְּתׁשּוָבה
ֵּבין ְּבגְִלּגּול , ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֶרֶטת ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי. ְבקֹלֹו

א , ֲחָרָטה גְמּוָרה ּוְׁשֵלָמה, זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים ּוְמַקֶּבֶלת ָעַלי ֶׁש
ַר ְּבַרֲחָמיו יַַעזְֵרנִי ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ְוַהֵּׁשם יְִתּבָ . ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא עֹוד

  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי  ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו, ִּתְתַעָּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא ֲאָבל . יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָחָטאנּו

  
. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרעּדִ . ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו
. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו
. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו
ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו
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א ָׁשָוה ָלנּו. ְוִתֲעַתְענּו ְוַאָּתה . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
ְענּו. יתָ ִּכֽי ֱאֶמת ָעׂשִ . ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו   :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ

  
א . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה
ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל . ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 

ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ֶטןַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי בָ . ָחי
ֵהי : נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ֵהינּו ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו , ֲאבֹוֵתינּו
  .ִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּוְוִתְמחֹל וְ 

  
א ֶהֱחזִיק ָלַעד , ִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו

ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות , יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו: ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא
ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו , ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהםִּתֵּתן ֱאֶמת : יָם ָּכל ַחּטֹאָתם

  :ִמיֵמי ֶקֶדם
  

 א ִתְפחֹות , ְּביָָדה ֶכֶסף ִלְצָדָקה ַּכָמה ֶׁשיְכֹוָלה ִתַקח ְמֶעְׂשִרים ְו
  .ְוַתֲעמֹוד יְֵחָפה ּוָפנֶיָה ְלַצד ַמֲעָרב ְותֹאַמר .ה ְׁשָקִליםְוִׁשּׁשָ 

  
ִּכי ְבָצָרה גְדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי , ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו

ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין . ֲעֹונֹוַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ּוְכַמָּׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי
ִבי ְּבֵעת  יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא. ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי. ָמֳעָמד

ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי . ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפנֶי ַעל רַֹע ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי
ַהי ָּפנַי ֵאֶלי ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד . ְלָהִרים ֱא

ָמה ֶאֱענֶה ּוָמה . ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפנִיםְל יְהָֹוה יאהדונהי ַהְּצָדָקה . ַהָּׁשָמיִם
א . אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטָּדק ְּכַבת סֹוֵרֵרת ּומֹוָרה ָהיִיִתי ְלָפנֶי ְו

א ִהֵּטיִתי ָאזְנִי. ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות ְוָעַבְרִּתי ַעל . ִלְדָבֶרי 
. ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין. א ַתֲעֶׂשהִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצֹות 

ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי ַקָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות 
ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה . ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע

ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז . ַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹותּבְ 
ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה . ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשה

ּבֹורֹות נְִׁשָּבִרים . יָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹורִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים ּוְלהֹורִ 
א יִָכילּו ַהַּמיִם ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה . ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. ֲאֶׁשר 
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ֲאָבל . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַרי. ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה
ֵהי ֲאבֹוַתיָּגלּוי ְויָ  ַהי ֵוא א ְּבֶמֶרד , דּוַע ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ִּכי 

א ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי, ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן , ְו
י ּוִפַּתּנִי ַלֲעבֹר ְוהּוא ֲאֶׁשר ִהִּסיַתּנִ , ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי ִמָּבָׂשר ָוָדם, ִהְצִליחַ 

) זִוּוגִי(ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה ֲאֶׁשר ָּגַרְמִּתי ִלְדחֹות , ַעל ִמְצֹוֶתי
ּוִמְתנֵַחֶמת , ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוָׁשה ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכֵלֶמת ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי, )ָּפְרנַָסִתי(

אִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ּוִמְתָחֵרֶטת ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחטָ 
: ִּדְכִתיב, ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת ָאְרחֹוַתי ַהְמֻקְלָקִלים. ַהּיֹום ַהּזֶה

יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה יאהדונהי 
הֵ  חַ ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל . ינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְס

ִלְפנֵי ִּכֵּסא ְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְמִחיָלה ּוְסִליָחה 
  .ַקֵּבל ָׁשִביםִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ ְּפׁשּוָטה לְ , ְוַכָּפָרה

  
ְסַלח נָא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר ָחָטאִתי , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי

ְוַאל ָּתבֹוא , ְוַעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
א יְִצַּדק ְלָפנֶי ּכָ  ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי . ל ָחיְּבִמְׁשָּפט ֶאת ֲאָמֶת ִּכי 

ְוַאל נָא ִתְבזֶה ֱענּות ָענִיָה ֲאֶׁשר ִעּנֵיִתי . טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאי
ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל . ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן, ַבּצֹום נְַפִׁשי

ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֲאֶׁשר נְִתַמֵעט ַהּיֹום ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם  ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי
ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפָצה ָהיִיִתי . ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש

ַעּנֹות ָּכל ָּכ ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהתְ , ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה ְּבָכל ֵלב
. ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריָׁשה ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּו, יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה

ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתנֶת ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו 
ר נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּו, ִהְתַעּנֵיִתי

יְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל , ְוָלֵצאת ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות
ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגִָמים ְוֶאת ַהְּכָתִמים . ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹות

ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנְָפלּו . רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ֲעׂשּו ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשיֲאֶׁשר נַ 
יְִהי , ַּבְּקִלּפֹות ַעל יְֵדי ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים

ל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְויְַחזְרּו ּכָ , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות
ִּבְמקֹום ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי 

ַחּיִים 'ְלָקם ּבַ 'ּוִמָּפסּוק חֶ , יְִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל'ַלע וַ 'יִל ּבָ 'ֵתבֹות חַ 
זְרֹועֹו 'ַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ּבִ ּולְ , ְצפּונְ ְּתַמֵּלא ִבְטנָם'ּו
ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ָהָרמּוז . ָלִאים'ַקֵּבץ טְ 'יְ 
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י ֵאל ּכִ . ְׁשמֹוֵתינּו'ְמחֹול אַ 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'גְזֶ יִ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'ּנָא רַ 'ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ 
יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי . ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ַאָּתה

  .ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

 ֲאִפילּור ְולֹומַ  ,ָלה ִלנְעֹול ִמּנְָעֶליהָ ִמָּכאן יְכֹו. ַתֲעמֹוד יְֵחָפה ָּכאן ַעד 
  :ִּביִׂשיָבה

  
  )ץ"ג ית"אב:                    (ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ְּגדּוַלת יְִמינֶ. ָאּנָא ְּבכֹחַ 

  
  )ן"ע שט"קר:                      (ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת

  
  )ש"ד יכ"נג(          :           ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור

  
  )ג"ר צת"בט:              (ָּתִמיד ָּגְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם

  
  )ע"ב טנ"חק:                     (נֵַהל ֲעָדֶת. ְּברֹוב טּוְב. ָחִסין ָקדֹוׁש

  
  )ק"ל פז"יג(      :              זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה

  
  )ת"ו צי"שק:         (יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

  
  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד

  
  הזֶף תֹוִסיקּון ְלַפְרנָָסה ִמי ֶׂשעֹוָׂשה ּתִ 

  
: ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּֽה. ץ ּוְמלֹוָאּהָהָארֶ ) יְֶהֹוה(ַלֽיהָֹוה יאהדונהי . ְלָדִוד ִמזְמֹור

ִמֽי ַיֲֽעֶלה ְבַהר יְהָֹוה יאהדונהי : ְוַעל נְָהרֹות יְֽכֹונְֶנֽהָ . ִּכי הּוא ַעל יִַּמים יְָסָדּה
ֽא נָָׂשא . נְִקי ַכַּפיִם ּֽוַבר ֵלָבב: ּוִמֽי יָקּום ִּבְמקֹום ָקְדֽׁשֹו) יְֶהֹוה( ֲאֶׁשר 

) יְֶהֹוה(יִָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת יְהָֹוה יאהדונהי : א נְִׁשַּבע ְלִמְרָמֽהְו. ַלָּׁשְוא נְַפִׁשי
ֵהי יְִׁשֽעֹו ְרָׁשיו ְמַבְקֵׁשי ָפנֶי ַיֲֽעקֹב ֶסָֽלה: ּוְצָדָקה ֵמֱֽא ֹֽ ְׂשאּו : זֶה ּדֹור ּד

אֵׁשיֶכם ְוִֽהּנְָׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם זֶה ֶמֶל ִמי : ְויָבֹוא ֶמֶל ַהָּכֽבֹוד. ְׁשָעִרים ָרֽ
ִּגּבֹור ) יְֶהֹוה(יְהָֹוה יאהדונהי . ִעּזּוז ְוגִּבֹור) יְֶהֹוה(יְהָֹוה יאהדונהי . ַהָּכבֹוד

אֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם: ִמְלָחָמֽה ִמי : ְויָבֹא ֶמֶל ַהָּכֽבֹוד. ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָרֽ
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הּוא ֶמֶל ַהָּכבֹוד . ְצָבאֹות) יְֶהֹוה(יְהָֹוה יאהדונהי . הּוא זֶה ֶמֶל ַהָּכבֹוד
  :ֶסָֽלה

  
יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹר ְוַהּנֹוָרא ֲעֵׂשה ְלַמֲענָ 

ּוְלַמַען . ּוְלַמַען ְקֻדַּׁשת ַהִּמזְמֹור ַהּזֶה ְוַהֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַהּנִזְָּכִרים ּבֹו
ו ְוֵתיבֹוָתיו ְואֹוִתּיֹוָתיו ּוְטֲעָמיו ּוְרָמזָיו ְוסֹודֹוָתיו ַהּיֹוְצִאים ְקֻדַּׁשת ְּפסּוָקי

ַהּיֹוֵצא ִמָּפסּוק ַוֲהִריקִֹתי ) ִדיַקְרנֹוָסא(ּוְלַמַען ַהֵׁשם ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש , ִמֶּמּנּו
ֹ . ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ַּדי ֶׁשִתֵתן ִלי . ָוהּוִמָּפסּוק נְָסה ָעֵלינּו אֹור ָּפנֶי יְה

א ְבָעָמל . ּוְלָכל ְּבנֵי ֵביִתי ְּבִמּלּוי ּוְבֵריַוח. ַּפְרנָָסה ְוַכְלָּכָלה א ְבִאּסּור ְו ְו
ְּכֵדי ֶׁשנּוַכל ַלֲעבֹוד ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש . ְּבנַַחת ּוְבַׁשְלָוה ּוְבַהְׁשֵקט ָוֶבַטח. ְוטֹוַרח

א יְִהיֶה ָּבּה ׁשּום ּבּוָׁשה . ְרָדאִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְּבִלי ׁשּום טִ  ַּפְרנָָסה ֶׁש
ִּכי ִאם ִמּיְָד ַהְּפתּוָחה . ְוַאל ַּתְצִריֵכנּו ִליֵדי ַמְּתנֹות ָּבָׂשר ָוָדם. ּוְכִלָּמה

ה ְויְִהיֶ . ְוַהְצִליֵחנּו ְוַהְרִויֵחנּו ְבָכל ִלּמּוֵדנּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ְוִעְסֵקנּו. ְוַהְּקדֹוָׁשה
, ׁשֹוֵמר, ַחּנּון, ַרחּום. ְונְִׁשַּבע ֶלֶחם ְונְִהיֶה טֹוִבים. ֵביֵתנּו ָמֵלא ִּבְרַּכת יְהָֹוה

ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ) ף"ש תמי"רח(, ּפֹוֶדה, יַָׁשר, ַמִּציל, ּתֹוֵמ
  .ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה. ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה

  
  ּוָחד ְלִתּקּון ַהַּפְרנָָסהְמיַעד ָּכאן 

  
  נָָסה ּוֵּבין ְלִתקּון ַהזִוּוגִמָּכאן ַתְמִׁשי ֵּבין ְלִתקּון ַהַפרְ 

  
 רֹוְפֶא' ַעד ִּכי ֲאנִי ה', ִמַוּיֹוָׁשע ה". ִׁשיַרת ַהּיָם" ּתֹאַמר:  

  
-ְׂשָרֵאל ֶאתַוּיְַרא יִ ; ִמּיַד ִמְצָריִם--יְִׂשָרֵאל-ֶאת, ַוּיֹוַׁשע יְהָוה ַּבּיֹום ַההּוא

ֲאֶׁשר ָעָׂשה , ַהּיָד ַהְּגדָֹלה-לא ַוּיְַרא יְִׂשָרֵאל ֶאת.  ְׂשַפת ַהּיָם-ֵמת ַעל, ִמְצַריִם
  .  ַעְבּדֹו, ּוְבמֶֹׁשה, ַּביהָוה, ַוּיֲַאִמינּו; יְהָוה-ֶאת, ַוּיִיְראּו ָהָעם, יְהָוה ְּבִמְצַריִם

  
,  ַוּיֹאְמרּו, ַליהָוה, ִּׁשיָרה ַהּזֹאתהַ -מֶֹׁשה ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת-א ָאז יִָׁשיר

ְוזְִמָרת ב ָעּזִי  .ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָם סּוס, גָאֹה ָּגָאה-יָאִׁשיָרה ַליהָוה ּכִ : ֵלאמֹר
ֵהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמנְהּו ,ְוַאנְֵוהּו זֶה ֵאִלי; ִליׁשּוָעה ִלי-ַויְִהי, יָּה , הג יְהוָ .  ֱא

  ּוִמְבַחר; יָָרה ַבּיָם, עֹה ְוֵחילֹוד ַמְרְּכבֹת ַּפרְ  .מֹוׁשְ  ,יְהָוה; ִאיׁש ִמְלָחָמה
תיָרְ ; יְַכְסיֻמּו, ה ְּתהֹמֹת. סּוף-ֻטְּבעּו ְביַם, יוָׁשִלׁשָ  ו . ָאֶבן -ְּכמֹו, דּו ִבְמצֹו

  ֲהרֹס ּתַ , ְברֹב ְּגאֹונְז ּו. ִּתְרַעץ אֹויֵב, יְִמינְ יְהָוה; י ַּבּכֹחַ נְֶאָּדרִ , יְִמינְ יְהָוה
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נְִּצבּו , םַאֶּפי נֶֶעְרמּו ַמיִ  ח ּוְברּוחַ . ַּכַּקׁש, יֹאְכֵלמֹו--ֲחרֹנְ , ְּתַׁשַּלח; ָקֶמי
ַחֵּלק אֲ , אֹויֵב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג ט ָאַמר. יָם-ְּבֶלב, אּו ְתהֹמֹתָקפְ ; נֹזְִלים נֵד-ְכמֹו

, ְברּוֲח י נַָׁשְפּתָ . מֹו יִָדיּתֹוִריׁשֵ , יָאִריק ַחְרּבִ  --נְַפִׁשי ִּתְמָלֵאמֹו; ָׁשָלל
  ִמי, ָכמָֹכה ָּבֵאִלם יְהָוה-יא ִמי. ַאִּדיִרים ,ְּבַמיִם, ַּכעֹוֶפֶרת, לּוָצלְ ; ִּכָּסמֹו יָם

 ֹ ת; ָכה נְֶאָּדר ַּבּקֶֹדׁשָּכמ , ִּתְבָלֵעמֹו--יְִמינְ, יב נִָטיתָ  .ֶפֶלא עֵֹׂשה, נֹוָרא ְתִה
יד  .ָקְדֶׁש נְֵוה-ֶאל, ְלָּת ְבָעּזְנֵהַ ; זּו ָּגָאְלּתָ -ַעם, ְבַחְסּדְ  יג נִָחיתָ . ָאֶרץ

-ֱאדֹום ַאּלּוֵפי, טו ָאז נְִבֲהלּו .יְֹׁשֵבי ְּפָלֶׁשת, ַחזָא ִחיל; יְִרָּגזּון, יםָׁשְמעּו ַעּמִ 
  יָמָתהז ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם אֵ ט.ּכֹל יְֹׁשֵבי ְכנַָען ,נָמֹגּו; יֹאֲחזֵמֹו ָרַעד, מֹוָאב ֵאיֵלי  -

  זּו-יֲַעבֹר ַעם-ַעד, יֲַעבֹר ַעְּמ יְהָוה -ַעד :ֹוֲע יְִּדמּו ָּכָאֶבןִּבגְדֹל זְר, ָוַפַחד
; יְהָוה, ְּת ָּפַעְלּתָ ְלִׁשבְ  ֵעמֹו ְּבַהר נֲַחָלְת ָמכֹוןְוִתּטָ , יז ְּתִבֵאמֹו. ָקנִיתָ 

ָבא סּוס ַּפְרעֹה  יט ִּכי. ְלעָֹלם ָוֶעד ,ה יְִמיח יְהוָ . ֲאדֹנָי ּכֹונְנּו יֶָדי, ְּקָדׁשמִ 
ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל  ;ֵמי ַהּיָם-ֶאת ,ַוּיֶָׁשב יְהָוה ֲעֵלֶהם ,ַּבּיָם, ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו

  .ְּבתֹו ַהּיָם, ָׁשהָהְלכּו ַבּיַּבָ 
  

ַהּנִָׁשים -אןָ ָכלַוֵּתצֶ ; ְּביָָדּה-- ַהּתֹף-ֶאת, כ ַוִּתַּקח ִמְריָם ַהּנְִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן
ֹ, ַאֲחֶריהָ  גָאֹה -ִׁשירּו ַליהָוה ִּכי:  ִמְריָם, כא ַוַּתַען ָלֶהם .תְּבֻתִּפים ּוִבְמח

ַוּיְֵצאּו , סּוף-יְִׂשָרֵאל ִמּיַם-כב ַוּיַַּסע מֶֹׁשה ֶאת .ס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָםסּו, ָּגָאה
ֶׁשת; ׁשּור- ִמְדַּבר-ֶאל א, ִּמְדָּבריִָמים ּבַ -ַוּיְֵלכּו ְׁש כג ַוּיָבֹאּו .  ָמְצאּו ָמיִם-ְו

א יְָכלּו ִלְׁשּתֹת ַמיִם ִמָּמָרה--ָמָרָתה , ְׁשָמּה-ֵּכן ָקָרא-ַעל; ִּכי ָמִרים ֵהם, ְו
נּו ָהָעם ַעל.  ָמָרה , יְהָוה-כה ַוּיְִצַעק ֶאל.  ּנְִׁשֶּתה-ַמה, מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-כד ַוּיִ

ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ; ַוּיְִמְּתקּו ַהָּמיִם, ַהַּמיִם-ּיְַׁשֵל ֶאלוַ , ַוּיֹוֵרהּו יְהָוה ֵעץ
ֶהי-כו ַוּיֹאֶמר ִאם.  ְוָׁשם נִָּסהּו, ּוִמְׁשָּפט , ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול יְהָוה ֱא

ַּמֲחָלה הַ -ָּכל--ֻחָּקיו-ְוָׁשַמְרָּת ָּכל, ְוַהֲאזַנְָּת ְלִמְצוָֺתיו, ְוַהּיָָׁשר ְּבֵעינָיו ַּתֲעֶׂשה
  .  רְֹפֶא, ִּכי ֲאנִי יְהָוה, ָאִׂשים ָעֶלי-א, ַׂשְמִּתי ְבִמְצַריִם-ֲאֶׁשר

  
 ָּכ ְוַאַחר  ֹ   :אַמרת

  
נְַחנּו נֲַעבֹר ֲחלּוִצים ִלְפנֵי : נֶגַע ָצַרַעת ִּכי ִתְהיֶה ְּבָאָדם ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן

נִָביא ִמִּקְרְּב ֵמַאֶחי : ֵתנּו ֵמֵעֶבר ַלּיְַרֵּדןיְהָֹוה ֶאֶרץ ְּכנַָען ְוִאָּתנּו ֲאֻחּזַת נֲַחלָ 
ֶהי ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון ִהים : ָּכמֹנִי יִָקים ְל יְהָֹוה ֱא נָָהר ְּפָלגָיו יְַׂשְּמחּו ִעיר ֱא

: נֶגֶד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם ְׂשֵדה צַֹען: ְקדֹוׁש ִמְׁשְּכנֵי ֶעְליֹון
נֵר : נְַפִּתי ִמְׁשָּכִבי מֹר ֲאָהִלים ְוִקּנָמֹון: ָת ַכּצֹאן ַעֶּמ ְּביַד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹןנִָחי

נֶֹפת ִּתּטְֹפנָה ִׂשְפתֹוַתיִ ַּכָּלה ְּדַבׁש : יְהָֹוה נְִׁשַמת ָאָדם חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן
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נֻדּו ִמּתֹו ָּבֶבל ּוֵמֶאֶרץ : נֹוןְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹונֵ ְוֵריַח ַׂשְלמַֹתיִ ְּכֵריַח ְלבָ 
נְֹׁשֵקי ֶקֶׁשת ַמיְִמינִים ּוַמְׂשִמאִלים : ַּכְׂשִּדים ֵצאּו ִוְהיּו ְּכַעּתּוִדים ִלְפנֵי צֹאן

  :ָּבֲאָבנִים ּוַבִחִּצים ַּבָּקֶׁשת ֵמֲאֵחי ָׁשאּול ִמִּבנְיִָמן
  

ֵהינּו וֵ  ֵהי ֲאבֹוֵתינּויְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ֶׁשִּתְתַמֵּלא , א
ַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַתִּציֵלנּו ָלנּו ּוְלָכל ְּבנֵי ֵביֵתינּו ּוְלָכל יְִׂשָרֵאל ֵמַעיִן ָהָרע 

ְוַתְבִריַח יֵֶצר ָהָרע ְוַהָּׂשָטן ִמֶּמּנּו ּוְכֵׁשם ֶׁשָּפַרְׂשָּת ְּכנֶָפי , ּוִמָּכל ִמינֵי ִּכּׁשּוף
ֵּכן ִּתְפרֹׂש , ְוִהַּצְלָּתם ֵמֵעינָא ִּביָׁשא ְּדִבְלָעם ָהָרָׁשע, ַּבִּמְדָּברַעל ֲאבֹוֵתינּו 

ְונְִהיֶה ְמֻכִּסים ְּבִמְכֶסה ְוַהנְָהגָה ִּבְׁשמֹוֶתי , ְּכנֶָפי ָעֵלינּו ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים
  :ַהְּקדֹוִׁשים ָאֵמן נֶַצח ֶסָלה ָוֶעד

  
 ָּכ ַאַחר  ֹ   :ֻּכּלֹו" יִריםִׁשיר ַהּׁשִ "ַמר את

  
ועליו אמר רבי , שיר השירים שחיבר שלמה המלך בחכמתו

… אמר רבי עקיבא ) "'משנה ה, פרק ג, מסכת ידיים(עקיבא 
, אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל

  !"ושיר השירים קדש קדשים, שכל הכתובים קודש
  

  פרק א –ם ַהִּׁשיִריר ִׁשי
  

מֹהִׁשיר ַהּׁשִ  ִּכי טֹוִבים , יִָּׁשֵקנִי ִמּנְִׁשיקֹות ִּפיהּו. יִרים ֲאֶׁשר ִלְׁש
ַעל ֵּכן ֲעָלמֹות , ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמ, ְלֵריַח ְׁשָמנֶי טֹוִבים. ּדֶֹדי ִמּיָיִן

נָגִיָלה , ֱהִביַאנִי ַהֶּמֶל ֲחָדָריו, ָמְׁשֵכנִי ַאֲחֶרי נָרּוָצה. ֲאֵהבּו
ְׁשחֹוָרה ֲאנִי . ֵמיָׁשִרים ֲאֵהבּו, נַזְִּכיָרה דֶֹדי ִמּיַיִן, ָּב ְונְִׂשְמָחה

מֹה, ְּבנֹות יְרּוָׁשָלםִ , ְונָאָוה ַאל ִּתְרֻאנִי . ְּכָאֳהֵלי ֵקָדר ִּכיִריעֹות ְׁש
ה ָׂשֻמנִי נֵֹטרָ , ְּבנֵי ִאִּמי נֲִחרּו ִבי, ֶׁשְּׁשזַָפְתנִי ַהָּׁשֶמׁש, ֶׁשֲאנִי ְׁשַחְרחֶֹרת

א נָָטְרִּתי, ֶאת ַהְּכָרִמים , ַהִּגיָדה ִּלי ֶׁשָאֲהָבה נְַפִׁשי. ַּכְרִמי ֶׁשִּלי 
ַעל , ַׁשָּלָמה ֶאְהיֶה ְּכעְֹטיָה, ֵאיָכה ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָריִם, ֵאיָכה ִתְרֶעה
א ֵתְדִעי ָל ַהּיָָפה ַּבּנִָׁשים. ֶעְדֵרי ֲחֵבֶרי ְצִאי ָל ְּבִעְקֵבי , ִאם 

ְלֻסָסִתי ְּבִרְכֵבי . ּוְרִעי ֶאת ְּגִדּיֹוַתיִ ַעל ִמְׁשְּכנֹות ָהרִֹעים, ּצֹאןהַ 
. ַּצָּואֵר ַּבֲחרּוזִים, נָאוּו ְלָחיַיִ ַּבּתֹוִרים. ִּדִּמיִתי ַרְעיִָתי, ַפְרעֹה

נְִרִדי  ,ַעד ֶׁשַהֶּמֶל ִּבְמִסּבֹו. ִעם נְֻקּדֹות ַהָּכֶסף, ּתֹוֵרי זָָהב נֲַעֶׂשה ָל
ֶאְׁשּכֹל ַהּכֶֹפר ּדֹוִדי . ֵּבין ָׁשַדי יִָלין, ְצרֹור ַהּמֹר דֹוִדי ִלי. נַָתן ֵריחֹו
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ִ יֹונִים, ִהּנָ יָָפה ַרְעיִָתי. ְּבַכְרֵמי ֵעין ֶּגִדי, ִלי ִהּנְ . ִהּנָ יָָפה ֵעינַי
, ינּו ֲאָרזִיםקֹרֹות ָּבּתֵ . ַאף ַעְרֵׂשנּו ַרֲענָנָה, יֶָפה דֹוִדי ַאף נִָעים

  .ָרִהיֵטנּו ְּברֹוִתים
  

  פרק ב
  

ֵּכן , ְּכׁשֹוַׁשּנָה ֵּבין ַהחֹוִחים. ׁשֹוַׁשּנַת ָהֲעָמִקים, ִאנִי ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון
ְּבִצּלֹו , ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבנִים, ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהּיַַער. ַרְעיִָתי ֵּבין ַהָּבנֹות

ְוִדגְלֹו , ֱהִביַאנִי ֶאל ֵּבית ַהּיָיִן. ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי, יִחַּמְדִּתי ְויַָׁשְבּתִ 
ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה , ַרְּפדּונִי ַּבַּתּפּוִחים, ַסְּמכּונִי ָּבֲאִׁשיׁשֹות. ָעַלי ַאֲהָבה

ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות . ְׂשמֹאלֹו ַּתַחת ְלרֹאִׁשי ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקנִי. ָאנִי
ֶאת , ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹוְררּו, ִּבְצָבאֹות אֹו ְּבַאיְלֹות ַהָּׂשֶדה, רּוָׁשַלםיְ 

, ְמַדֵּלג ַעל ֶהָהִרים, קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵה זֶה ָּבא. ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ
ִהּנֵה זֶה , ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיִָלים. ְמַקֵּפץ ַעל ַהְּגָבעֹות

נֹות, ֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּועֹו ָענָה . ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים, ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהַח
, ִּכי ִהּנֵה ַהְּסָתיו ָעָבר. קּוִמי ָל ַרְעיִָתי יָָפִתי ּוְלִכי ָל, דֹוִדי ְוָאַמר ִלי

ְוקֹול , ֵעת ַהּזִָמיר ִהִּגיעַ , ַהּנִָּצנִים נְִראּו ָבָאֶרץ. ַהֶּגֶׁשם ָחַלף ָהַל לֹו
ְוַהְּגָפנִים ְסָמַדר נְָתנּו , ַהְּתֵאנָה ָחנְָטה ַפֶּגיהָ . ַהּתֹור נְִׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו

ְּבֵסֶתר , יֹונִָתי ְּבַחגְֵוי ַהֶּסַלע. קּוִמי ָל ַרְעיִָתי יָָפִתי ּוְלִכי ָל, ֵריחַ 
י קֹוֵל ָעֵרב ּכִ , ַהְׁשִמיִענִי ֶאת קֹוֵל, ַהַּמְדֵרָגה ַהְרִאינִי ֶאת ַמְרַאיִ

, ֻׁשָעִלים ְקַטּנִים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים, ֶאֱחזּו ָלנּו ֻׁשָעִלים. ּוַמְרֵאי נָאֶוה
ַעד ֶׁשּיָפּוַח . ָהרֶֹעה ַּבּׁשֹוַׁשּנִים, ּדֹוִדי ִלי ַוֲאנִי לֹו. ּוְכָרֵמינּו ְסָמָדר

ַעל , ְלעֶֹפר ָהַאּיִָלים סֹב ְּדֵמה ְל דֹוִדי ִלְצִבי אֹו, ַהּיֹום ְונָסּו ַהְּצָלִלים
  .ָהֵרי ָבֶתר

  
  פרק ג
  

א , ֵאת ֶׁשָאֲהָבה נְַפִׁשי, ַעל ִמְׁשָּכִבי ַּבֵּלילֹות ִּבַּקְׁשִּתי ִּבַּקְׁשִּתיו ְו
ֲאַבְקָׁשה , ַּבְּׁשָוִקים ּוָבְרחֹבֹות, ָאקּוָמה ּנָא ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר. ְמָצאִתיו

א ְמָצאִתיוִּבַּקׁשְ , ֵאת ֶׁשָאֲהָבה נְַפִׁשי ְמָצאּונִי ַהּׁשְֹמִרים . ִּתיו ְו
, ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי ֵמֶהם. ֵאת ֶׁשָאֲהָבה נְַפִׁשי ְרִאיֶתם, ַהּסְֹבִבים ָּבִעיר

א ַאְרֶּפּנּו, ַעד ֶׁשָּמָצאִתי ֵאת ֶׁשָאֲהָבה נְַפִׁשי ַעד , ֲאַחזְִּתיו ְו
ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות . ִתיֶׁשֲהֵביאִתיו ֶאל ֵּבית ִאִּמי ְוֶאל ֶחֶדר הֹורָ 
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, ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹוְררּו, ִּבְצָבאֹות אֹו ְּבַאיְלֹות ַהָּׂשֶדה, יְרּוָׁשָליִם
, ִמי זֹאת עֹוָלה ִמן ַהִּמְדָּבר ְּכִתיְמרֹות ָעָׁשן. ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ

מֹה. לִמּכֹל ַאְבַקת רֹוכֵ , ְמֻקֶּטֶרת מֹר ּוְלבֹונָה , ִהּנֵה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁש
ְמֻלְּמֵדי , ֻּכָּלם ֲאֻחזֵי ֶחֶרב. ִמִּגּבֹוֵרי יְִׂשָרֵאל, ִׁשִּׁשים ִּגּבִֹרים ָסִביב ָלּה

ַאִּפְריֹון ָעָׂשה לֹו . ִמַּפַחד ַּבֵּלילֹות, ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל יְֵרכֹו, ִמְלָחָמה
מֹה , ְרִפיָדתֹו זָָהב, ּוָדיו ָעָׂשה ֶכֶסףַעּמ. ֵמֲעֵצי ַהְּלָבנֹון, ַהֶּמֶל ְׁש
ְצֶאנָה ּוְרֶאינָה . ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמְּבנֹות יְרּוָׁשָלםִ , ֶמְרָּכבֹו ַאְרָּגָמן

מֹה, ְּבנֹות ִצּיֹון , ַּבֲעָטָרה ֶׁשִעְּטָרה ּלֹו ִאּמֹו ְּביֹום ֲחֻתּנָתֹו, ַּבֶּמֶל ְׁש
  .ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו

  
  פרק ד
  

ִ יֹונִים ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת, ִהּנָ יָָפה ַרְעיִָתי ַׂשְעֵר ְּכֵעֶדר , ִהּנָ יָָפה ֵעינַי
ִ ְּכֵעֶדר ַהְּקצּובֹות. ָהִעּזִים ֶׁשָּגְלׁשּו ֵמַהר ִּגְלָעד ֶׁשָעלּו ִמן , ִׁשּנַּי

נִי ְּכחּוט ַהּׁשָ . ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות ְוַׁשֻּכָּלה ֵאין ָּבֶהם, ָהַרְחָצה
. ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת, ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵת, ּוִמְדָּבֵר נָאֶוה, ִׂשְפתֹוַתיִ

ּכֹל , ֶאֶלף ַהָּמגֵן ָּתלּוי ָעָליו, ָּבנּוי ְלַתְלִּפּיֹות, ְּכִמגְַּדל ָּדִויד ַצָּואֵר
י ְצִבּיָה ָהרִֹעים ְׁשנֵי ָׁשַדיִ ִּכְׁשנֵי ֳעָפִרים ְּתאֹומֵ . ִׁשְלֵטי ַהִּגּבֹוִרים

ֵאֶל ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור , ַעד ֶׁשּיָפּוַח ַהּיֹום ְונָסּו ַהְּצָלִלים. ַּבּׁשֹוַׁשּנִים
ִאִּתי ִמְּלָבנֹון . ֻּכָּל יָָפה ַרְעיִָתי ּומּום ֵאין ָּב. ְוֶאל ִּגְבַעת ַהְּלבֹונָה

ֹ , ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ָּתבֹוִאי, ַּכָּלה ֵמרֹאׁש ְׂשנִיר , אׁש ֲאָמנָהָּתׁשּוִרי ֵמר
, ִלַּבְבִּתנִי ֲאחֹוִתי ַכָּלה. ֵמַהְרֵרי נְֵמִרים, ִמְּמעֹונֹות ֲאָריֹות, ְוֶחְרמֹון

ִ ִ, ִלַּבְבִּתנִי ְּבַאַחת ֵמֵעינַי ַמה ּיָפּו דַֹדיִ ֲאחִֹתי . ְּבַאַחד ֲענָק ִמַּצְּורֹנָי
ִ ִמָּכל ְּבָׂשִמים ַמה ּטֹבּו דַֹדיִ ִמּיַיִן ְוֵריחַ , ַכָּלה נֶֹפת ִּתּטְֹפנָה . ְׁשָמנַי

ְוֵריַח ַׂשְלמֹוַתיִ ְּכֵריַח , ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹונֵ, ִׂשְפתֹוַתיִ ַּכָּלה
ְׁשָלַחיִ ַּפְרֵּדס . ַּגל נָעּול ַמְעיָן ָחתּום, ַּגן נָעּול ֲאחֹוִתי ַכָּלה. ְלָבנֹון

נְֵרְּד ְוַכְרּכֹם ָקנֶה . ְּכָפִרים ִעם נְָרִדים, ִדיםִעם ְּפִרי ְמגָ, ִרּמֹונִים
. מֹר ַוֲאָהלֹות ִעם ָּכל ָראֵׁשי ְבָׂשִמים, ִעם ָּכל ֲעֵצי ְלבֹונָה, ְוִקּנָמֹון

עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי . ַמְעיַן ַּגּנִים ְּבֵאר ַמיִם ַחּיִים ְונֹזְִלים ִמן ְלָבנֹון
  .יָבֹא דֹוִדי ְלגַּנֹו ְויֹאַכל ְּפִרי ְמגָָדיו, ָׂשָמיוָהִפיִחי גַּנִי יִזְלּו בְ , ֵתיָמן
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  פרק ה
  

ָאַכְלִּתי יְַעִרי ִעם , ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ְּבָׂשִמי, ָּבאִתי ְלגַּנִי ֲאחִֹתי ַכָּלה
ֲאנִי . ִאְכלּו ֵרִעים ְׁשתּו ְוִׁשְכרּו ּדֹוִדים, ָׁשִתיִתי יֵינִי ִעם ֲחָלִבי, ִּדְבִׁשי

, קֹול ּדֹוִדי ּדֹוֵפק ִּפְתִחי ִלי ֲאחִֹתי ַרְעיִָתי יֹונִָתי ַתָּמִתי, ִלִּבי ֵעריְֵׁשנָה וְ 
ָּפַׁשְטִּתי ֶאת ֻּכָּתנְִּתי ֵאיָכָכה . ְקֻוּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָליְָלה, ֶׁשרֹאִׁשי נְִמָלא ָטל

ִמן ַהחֹור  ּדֹוִדי ָׁשַלח יָדֹו. ָרַחְצִּתי ֶאת ַרגְַלי ֵאיָכָכה ֲאַטּנְֵפם, ֶאְלָּבֶׁשּנָה
ַקְמִּתי ֲאנִי ִלְפּתַֹח ְלדֹוִדי ְויַָדי נְָטפּו מֹור ְוֶאְצְּבעַֹתי . ּוֵמַעי ָהמּו ָעָליו

, ָּפַתְחִּתי ֲאנִי ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר. מֹור עֵֹבר ַעל ַּכּפֹות ַהַּמנְעּול
א ְמָצאִתיהּו, נְַפִׁשי יְָצָאה ְבַדְּברֹו א ָענָנִיקְ , ִּבַּקְׁשִּתיהּו ְו . ָראִתיו ְו

נְָׂשאּו ֶאת ְרִדיִדי , ִהּכּונִי ְפָצעּונִי, ְמָצֻאנִי ַהּׁשְֹמִרים ַהּסְֹבִבים ָּבִעיר
ִאם ִּתְמְצאּו , ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות יְרּוָׁשָלםִ . ׁשְֹמֵרי ַהחֹמֹות, ֵמָעַלי

ַהּיָָפה , ַמה ּדֹוֵד ִמּדֹוד .ֶׁשחֹוַלת ַאֲהָבה ָאנִי, ֶאת ּדֹוִדי ַמה ַּתִּגידּו לֹו
ָּדגּול , ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום. ֶׁשָּכָכה ִהְׁשַּבְעָּתנּו, ַמה ּדֹוֵד ִמּדֹוד; ַּבּנִָׁשים
ֵעינָיו . ְקֻוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים ְׁשחֹורֹות ָּכעֹוֵרב, רֹאׁשֹו ֶּכֶתם ָּפז. ֵמְרָבָבה

ְלָחיָו . יְֹׁשבֹות ַעל ִמֵּלאת, ָחָלברֲֹחצֹות ּבֶ , ְּכיֹונִים ַעל ֲאִפיֵקי ָמיִם
ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשּנִים נְֹטפֹות מֹור , ַּכֲערּוגַת ַהּבֶֹׂשם ִמגְְּדלֹות ֶמְרָקִחים

ֵמָעיו ֶעֶׁשת ֵׁשן ְמֻעֶּלֶפת , יָָדיו ְּגִליֵלי זָָהב ְמֻמָּלִאים ַּבַּתְרִׁשיׁש. עֵֹבר
ַמְרֵאהּו ַּכְּלָבנֹון , ִדים ַעל ַאְדנֵי ָפזׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ֵׁשׁש ְמיֻּסָ . ַסִּפיִרים

זֶה דֹוִדי ְוזֶה ֵרִעי ְּבנֹות , ִחּכֹו ַמְמַּתִּקים ְוֻכּלֹו ַמֲחַמִּדים. ָּבחּור ָּכֲאָרזִים
  .יְרּוָׁשָלםִ 

  פרק ו
  

ִדי ּדֹו. ָאנָה ָּפנָה דֹוֵד ּונְַבְקֶׁשּנּו ִעָּמ, ַהּיָָפה ַּבּנִָׁשים, ָאנָה ָהַל ּדֹוֵד
ֲאנִי . ִלְרעֹות ַּבַּגּנִים ְוִלְלקֹט ׁשֹוַׁשּנִים, ַלֲערּוגֹות ַהּבֶֹׂשם, יַָרד ְלגַּנֹו

נָאָוה , יָָפה ַאְּת ַרְעיִָתי ְּכִתְרָצה. ָהרֹוֶעה ַּבּׁשֹוַׁשּנִים, ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי
ִ ִמּנֶגְּדִ . ֲאיָֻּמה ַּכּנְִדָּגלֹות, ִּכירּוָׁשָליִם , ֶׁשֵהם ִהְרִהיֻבנִי, יָהֵסִּבי ֵעינַי

ִ ְּכֵעֶדר ָהְרֵחִלים. ֶׁשָּגְלׁשּו ִמן ַהִּגְלָעד, ַׂשְעֵר ְּכֵעֶדר ָהִעּזִים , ִׁשּנַי
ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון . ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות ְוַׁשֻּכָּלה ֵאין ָּבֶהם, ֶׁשָעלּו ִמן ָהַרְחָצה

ה ְמָלכֹות ּוְׁשמֹנִים ִּפיַלגְִׁשים ִׁשִּׁשים ֵהּמָ . ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת, ַרָּקֵת
ָּבָרה , ַאַחת ִהיא ְלִאָּמּה, ַאַחת ִהיא יֹונִָתי ַתָּמִתי. ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָּפר

. ְמָלכֹות ּוִפיַלגְִׁשים ַויְַהְללּוהָ , ָראּוָה ָבנֹות ַויְַאְּׁשרּוהָ , ִהיא ְליֹוַלְדָּתּה
ֲאּיָֻּמה , ָּבָרה ַּכַחָּמה, ה ַכְּלָבנָהיָפָ , ִמי זֹאת ַהּנְִׁשָקָפה ְּכמֹו ָׁשַחר
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ִלְראֹות ֲהָפְרָחה , ִלְראֹות ְּבִאֵּבי ַהּנַָחל, ֶאל ִּגּנַת ֱאגֹוז יַָרְדִּתי. ַּכּנְִדָּגלֹות
  .א יַָדְעִּתי נְַפִׁשי ָׂשַמְתנִי ַמְרְּכבֹות ַעִּמי נִָדיב. ַהֶּגֶפן ֵהנֵצּו ָהִרּמֹנִים

  
  פרק ז
  

, ַמה ֶּתֱחזּו ַּבּׁשּוַלִּמית, ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְונֱֶחזֶה ָּב, ּׁשּוַלִּמיתׁשּוִבי ׁשּוִבי הַ 
ַחּמּוֵקי יְֵרַכיִ , ַמה ּיָפּו ְפָעַמיִ ַּבּנְָעִלים ַּבת נִָדיב. ִּכְמחַֹלת ַהַּמֲחנָיִם

, ַאל יְֶחַסר ַהָּמזֶג, ָׁשְרֵר ַאַּגן ַהַּסַהר. ְּכמֹו ֲחָלִאים ַמֲעֵׂשה יְֵדי ֳאָמן
ְׁשנֵי ָׁשַדיִ ִּכְׁשנֵי ֳעָפִרים ָּתֳאֵמי . ִּבְטנֵ ֲעֵרַמת ִחִּטים סּוגָה ַּבּׁשֹוַׁשּנִים

ִ ְּבֵרכֹות ְּבֶחְׁשּבֹון ַעל ַׁשַער ַּבת , ַצָּואֵר ְּכִמגְַּדל ַהֵּׁשן. ְצִבּיָה ֵעינַי
רֹאֵׁש ָעַליִ ַּכַּכְרֶמל  .ַאֵּפ ְּכִמְגַּדל ַהְּלָבנֹון צֹוֶפה ְּפנֵי ַּדָּמֶׂשק, ַרִּבים

ַמה ּיִָפית ּוַמה ּנַָעְמְּת . ֶמֶל ָאסּור ָּבְרָהִטים, ְוַדַּלת רֹאֵׁש ָּכַאְרָּגָמן
. זֹאת קֹוָמֵת ָּדְמָתה ְלָתָמר ְוָׁשַדיִ ְלַאְׁשּכֹלֹות. ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוגִים

ְויְִהיּו נָא ָׁשַדיִ ְּכֶאְׁשְּכלֹות  ,אֲֹחזָה ְּבַסנְִסּנָיו, ָאַמְרִּתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר
ְוִחֵּכ ְּכיֵין ַהּטֹוב הֹוֵל ְלדֹוִדי ְלֵמיָׁשִרים . ַהֶּגֶפן ְוֵריַח ַאֵּפ ַּכַּתּפּוִחים

ְלָכה דֹוִדי נֵֵצא . ֲאנִי ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו. ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי יְֵׁשנִים
נְִרֶאה ִאם ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן , ְׁשִּכיָמה ַלְּכָרִמיםנַ . ַהָּׂשֶדה נִָלינָה ַּבְּכָפִרים

ַהּדּוָדִאים נְָתנּו . ָׁשם ֶאֵּתן ֶאת ּדֹוַדי ָל, ִּפַּתח ַהְּסָמַדר ֵהנֵצּו ָהִרּמֹונִים
  .ֲחָדִׁשים ַּגם יְָׁשנִים ּדֹוִדי ָצַפנְִּתי ָל, ֵריַח ְוַעל ְּפָתֵחינּו ָּכל ְמגִָדים

  
  פרק ח

  
א יָֻבזּו , ְּכָאח ִלי יֹונֵק ְׁשֵדי ִאִּמי ִמי יִֶּתנְ ֶאְמָצֲא ַבחּוץ ֶאָּׁשְק ַּגם 

ַאְׁשְק ִמּיַיִן ָהֶרַקח ֵמֲעִסיס , ֶאנְָהגְ ֲאִביֲא ֶאל ֵּבית ִאִּמי ְּתַלְּמֵדנִי. ִלי
ם ְּבנֹות ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתכֶ . ְׂשמֹאלֹו ַּתַחת רֹאִׁשי ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקנִי. ִרּמֹנִי

ִמי . ַמה ָּתִעירּו ּוַמה ְּתעֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשְּתְחָּפץ, יְרּוָׁשָליִם
, ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתי, זֹאת עָֹלה ִמן ַהִּמְדָּבר ִמְתַרֶּפֶקת ַעל דֹוָדּה

ַעל ִלֶּב  ִׂשיֵמנִי ַכחֹוָתם. ָׁשָּמה ִחְּבָלה יְָלָדְת, ָׁשָּמה ִחְּבָלְת ִאֶּמ
, ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקנְָאה, ִּכי ַעּזָה ַכָּמֶות ַאֲהָבה, ַּכחֹוָתם ַעל זְרֹוֶע

א יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת . ְרָׁשֶפיָה ִרְׁשֵּפי ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבְתיָּה ַמיִם ַרִּבים 
א יְִׁשְטפּוהָ  ִאם יִֵּתן ִאיׁש ֶאת ָּכל הֹון ֵּביתֹו , ָהַאֲהָבה ּונְָהרֹות 

ַמה ּנֲַעֶׂשה , ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָה ְוָׁשַדיִם ֵאין ָלּה. ָּבַאֲהָבה ּבֹוז יָבּוזּו לֹו
ִאם חֹוָמה ִהיא נְִבנֶה ָעֶליָה ִטיַרת ָּכֶסף . ַלֲאחֹוֵתנּו ַּבּיֹום ֶׁשּיְֻדַּבר ָּבּה
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ָאז , לֹותֲאנִי חֹוָמה ְוָׁשַדי ַּכִּמְגּדָ . ְוִאם ֶּדֶלת ִהיא נָצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז
מֹה ְּבַבַעל ָהמֹון. ָהיִיִתי ְבֵעינָיו ְּכמֹוְצֵאת ָׁשלֹום נַָתן , ֶּכֶרם ָהיָה ִלְׁש

, ַּכְרִמי ֶׁשִּלי ְלָפנָי. ֶאת ַהֶּכֶרם ַלּנְֹטִרים ִאיׁש יִָבא ְבִפְריֹו ֶאֶלף ָּכֶסף
מֹה ּוָמאַתיִם ְלנְֹטִרים ֶאת ִּפְריֹו , ַּגּנִיםַהּיֹוֶׁשֶבת ּבַ . ָהֶאֶלף ְל ְׁש

ְּבַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ְל ִלְצִבי אֹו . ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵל ַהְׁשִמיִענִי
  .ְלעֶֹפר ָהַאּיִָלים ַעל ָהֵרי ְבָׂשִמים

  
  םַהִּׁשיִריר ִׁשית ֲאִמירַ ר ְלַאחַ  זֹו הְּתִפּלָ ה ּתֹאַמְרנָ

  
ֵהי ֲאבֹוַתי ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְ  ַהי ֵוא יָ ֱא

ֶׁשִּבזְכּות ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר ָקִריִתי ְוָלַמְדִּתי ֶׁשהּוא קֶֹדׁש ָקָדִׁשים 
ִּבזְכּות ְּפסּוָקיו ּוִבזְכּות ֵּתבֹוָתיו ּוִבזְכּות אֹוִתּיֹוָתיו ּוִבזְכּות נְֻקּדֹוָתיו 

יו ּוְרָמזָיו ְוסֹודֹוָתיו ַהְּקדֹוִׁשים ּוִבזְכּות ְטָעָמיו ּוִבזְכּות ְׁשמֹוָתיו ְוֵצרּופָ 
ְוַהְּטהֹוִרים ַהּנֹוָרִאים ַהּיֹוְצִאים ִמֶּמּנּו ֶׁשְּתֵהא ָׁשָעה זּו ְׁשַעת ַרֲחִמים 
ְׁשַעת ַהְקָׁשָבה ְׁשַעת ַהֲאזָנָה ְונְִקָרֲא ְוַתֲענֵנּו נְַעִּתיר ְל ְוֵהָעֶתר ָלנּו 

ת ְוִלּמּוד ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ְּכִאּלּו ִהַּׂשגְנּו ָּכל ֶׁשּיְִהיֶה עֹוֶלה ְלָפנֶי ְקִריַא
ַהּסֹודֹות ַהּנְִפָלאֹות ְוַהּנֹוָראֹות ֲאֶׁשר ֵהם ֲחתּוִמים ּבֹו ְבָכל ְּתנָָאיו 
ְונִזְֶּכה ְלָמקֹום ֶׁשָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות נֱֶחָצבֹות ִמָּׁשם ּוְכִאּלּו ָעִׂשינּו ָּכל 

ְלַהִּׂשיג ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין ְּבגְִלּגּול ַאֵחר ְוִלְהיֹות  ַמה ֶּׁשּמּוָטל ָעֵלינּו
ִמן ָהעֹוִלים ְוַהּזֹוִכים ָלעֹוָלם ַהָּבא ִעם ְׁשָאר ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים ּוַמֵּלא 
ָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה ְוִתְהיֶה ִעם ְלָבֵבנּו ְוִאְמֵרי ִפינּו ְּבֵעת 

ְוִעם יֵָדינּו ְּבֵעת ַמְעָּבֵדינּו ְוִתְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל  ַמְחְׁשבֹוֵתינּו
ַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּוֵמָעָפר ְּתִקיֵמנּו ּוֵמַאְׁשּפֹות ַּדּלּוֵתנּו ְּתרֹוְמֵמנּו ְוָתִׁשיב 

  .ְׁשִכינְָת ְלִעיר ָקְדֶׁש ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּו ָאֵמן
  

 תֹאַמר ָּכ ַאַחר:  
  

ַבת , יְהָֹוה יאהדונהי אֹוי נָא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו ָאּנָא
ְוִאם , ְוִאם ִּתְפנֶה ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו, ְכִסיָלה ּתּוגַת ִאָמה

ל ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְבטּוְב ַהָּגדֹו, ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד ְלָפנֶי ֵמָאז ַאֶּפי
ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו 

ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל , ַאל ַּתַעזְֵבנּו, ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל
א ְלאֶֹר ַאְּפ ּתִ , ִּתְּטֵׁשנּו א ָעְלָתה ַעל , ָּקֵחנּוְו ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי 
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ֶאֶפס ִּכי ַעז , ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת
ַאְריֵה ִּדְמיֹונֹו ּכְ , ּוָמנַע ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו, יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו

יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה 
ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה , ְּבטּוְב יְהָֹוה ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּו

אֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלמְ 
ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם , ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי . ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה
 ֹ   :ָוה צּוִרי ְוגֲֹאִליְלָפנֶי יְה

  
 יְַקֵּבל ִּתּקּונָּה ' ִויִהי ָרצֹון ֶׁשה, ַהֶּכֶסף ַלֲענִיִים ׁשֹוְמֵרי ִמְצוֹות ִתֵּתן

  .ְּבָרצֹון
  

  לגבר ולאשה סגולה לזווג
  )ללא תענית(

  
  
  
  

  ַֹות שטופים ורחוצים ִׁשְבִעים ַמְטְּבעֹות ֲאִפלּו ֶׁשל ֶעֶׂשר ֲאגֹור ִכיןי
 .מזיעת אדם

 קרוב למים ְתִהִּלים  הפהכש, דול ַמֵלא ַמיִםַעל סיר ג יֹאַמר
 .ח"קי, ז"קי, ז"קט, ו"קט, ד"קי, ג"קי :ְּפָרִקים

  ַּיֹאַמר  ,ַהְצִליָחה נָא' ָאּנָא ה, ה נָאהֹוִׁשיעָ ' ַלָּפסּוק ָאּנָא ה ְכֶׁשיִּגיע
ך לתוך ּוְבָכל ָּפַעם יְפִריׁש ַמְטֵּבַע ִלְצָדָקה וישלי ,אֹותֹו ִׁשְבִעים ָּפַעם

 .הסיר
 כשפיו קרוב למים ,ּיֹאַמר זֶה, ח"ֶׁשיִגְמֹור ֶּפֶרק קי ְלַאַחר:  

  
  :גבר יאמר סדר בקשה זו

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָתֲעֶׂשה ְלַמַען  ֵהינּו ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

יְִצָחק , ַאְבָרָהם, ִריםַרֲחֶמי ּוְלַמַען זְכּות ֲאבֹוֵתינּו ַהְקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹו
ְוִּתְפַּתח ֶאת ַמּזִָלי . יֹוֵסף ְוָדִוד ַהֶּמֶל ָעֵליֶהם ַהָּׁשלֹום, ַאֲהרֹן, מֶֹׁשה, ְויֲַעקֹב
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ּוגְזֵירֹות ָרעֹות , ְוִכּׁשּוף ּוִמְכׁשֹול, ְוֶקֶשר, ְלטֹוָבה ְוָתִסיר ִמֶּמּנִי ָּכל ִעּכּוב
  .ָאֵמן ֶּכן יְִהי ָרצֹון. ּוַמְתִאימהְוֶאֶׂשא ַמֵהר בת זּוג ָהגּונה וכשרה 

  
  :אשה תאמר סדר בקשה זו

  
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָתֲעֶׂשה ְלַמַען  ֵהינּו ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
יְִצָחק , ַאְבָרָהם, ַרֲחֶמי ּוְלַמַען זְכּות ֲאבֹוֵתינּו ַהְקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים

ְוִּתְפַּתח ֶאת ַמּזִָלי . יֹוֵסף ְוָדִוד ַהֶּמֶל ָעֵליֶהם ַהָּׁשלֹום, ַאֲהרֹן, מֶֹׁשה, ְויֲַעקֹב
ּוגְזֵירֹות ָרעֹות , ְוִכּׁשּוף ּוִמְכׁשֹול, ְוֶקֶשר, ְלטֹוָבה ְוָתִסיר ִמֶּמּנִי ָּכל ִעּכּוב

  .צֹוןָאֵמן ֶּכן יְִהי רָ . ְוֶאנֶָׂשא ַמֵהר ְלֵבן זּוג ָהגּון ְוָכֵׁשר ּוַמְתִאים
  

 יְָבֵר " ֹ  .םֵמַהַּמיִ ט ְמעַ ה ְויְִׁשּתֶ " לֶׁשַהּכ
  ַם ַהַּמיִ ם ֶׁשַּמְתִחיִליה ּוְבָׁשעָ , ָהֵאׁשל עַ ם ַהַּמיִ  יְַרִּתיחַ  ָּכ רַאח

ב ָקרֹו הְּכֶׁשַהּפֶ ת ַהּנִזְֶּכרֶ " ןָרצֹוי יְהִ "ת ַּבָּקׁשַ ת אֶ  בׁשּור יֹאמַ ם ְלִהְתַחּמֵ 
 .םָלָמיִ 

  ַּגּופֹול ּכָ ם ָּבהֶ ץ ְויְִרחַ ט ְמעַ ר ְלִהְתָקרֵ  םיַּנִיחֵ ם ַהַּמיִ  ּוֶׁשיְִרֵתח רְלַאח. 
  ֵהּתֹורָ י ׁשֹוְמרֵ ם ַלֲענִּיִיה ִלְצָדקָ ף ַהֶּכסֶ  ןיִּת.  

  
עַ י ְוִגּלוּ  המֹוָדעָ ת ְמִסירַ ר דֶ סֶ    תּדַ

  
  

  
  ,א"זִיעָ ' רמּוסַ ט ֵׁשבֶ 'ב ֵמָהרַ ת ַּדעַ י ְוגִּלּוה מֹוָדעָ ת ְמִסירַ ח נֻּסָ 

ם ְוַהְּמַקְטְרגִים ֵמַהִחיצֹונִים ָהָאדָ ל ֶׁשּיִּנָצֵ ת ַהְּמֻסֶּגלֶ , תּתֹוָספֹוט ְמעַ ם עִ 
  ְּפִטיָרתֹור ְלַאחַ ם ָלָאדָ ם ַהְמַלִּוי

  
 ה מֹוָדעָ , םָׁשלֵ ב ְּבלֶ ם ָלהֶ  ְויִָּמְסרּו ַוּיֹאְמרּו, רָּכׁשֵ ן ִּדית ֵּבי יֲַעִמידּו

  :יֹאְמרּו ְוָכ, הזֶ ת ַהָּדעַ י ְוגִּלּו
  
ה ֶׁשָהְּקִליּפָ ם יְַדְעּתֶ א ֲה. ְלָבֵבנּום עִ ר ֲאׁשֶ  ִפינּוי ִאְמרֵ , ַרּבֹוֵתינּוא נָ  ְמעּוׁשִ 

ֹ ם ִמּיֹון ּכֵ ל עַ . םַחּיִיץ עֵ ק ַצִּדיי ִלְפרִ ה ָקְדמָ  ִקיא ְּבר ֹ ן ָהִראׁשֹו, םָאדָ ם ֱא ל ַלּכ
א ָּבבָ ת ַמֵּסכַ (ת ָּמוֶ הַ  ַמְלַאא הּו, מֶ "ַהּסָ א הּו, עָהרַ ר ַהּיֵצֶ א ּבָ ף ֵּתכֶ , רנֹוצַ 
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ד ְלצַ ן ִמיִלי, תְּגדֹולֹות ְמַדֶּברֶ  ְלׁשֹונֹות ַּבֲחַלְקֲלקּו) 'ד אַעּמּוז טף ּדַ א ָבְתרָ 
י ּפִ ת אֶ ת ְלַהְמרֹו, עָורָ ב טֹות ַהָּדעַ ץ ֵמעֵ ל ֶלֱאכֹו אֹותֹות ְוֵהִסי, ליְַמּלֵ ה ִעָּלָא
הֵ  ד יִָחי. ְׁשמֹו ּוָברּוא הּו ָּברּו ָּקדֹוׁשהַ , םַהְּמָלִכיי ַמְלכֵ  ֶמֶל, ליְִׂשָראֵ י ֱא
 ּוְבֵאׁשה ְסָערָ  ְּברּוחַ ה ָעלָ  ָּכר ְוַאחַ . ץּוָבָארֶ ם ַּבָּׁשַמיִ ל ּכָ י ְּבפִ ד ּוְמיֻחָ 

ל ּכָ ל ְועַ ה ִמיתָ ו ָעָליה נִגְזְרָ ר ֲאׁשֶ ד עַ ו ָעָליג ְוִקְטרֵ ם ַלָּׁשַמיִ ת ִמְתַלַּקחַ 
, םַהּיִָמיל ּכָ  ַּדְרּכֹוי זֹוהִ ה ַעּתָ ד ְועַ ז ּוֵמָא. ַהָּמִׁשיחַ י יְמֵ ד עַ ם ַהָּבִאית ַהּדֹורֹו
, םַלָּׁשַמיִ ם ָרִעים ְוִהְרהּוִרי, יָרַעיֹונֹוהִ  ְסִליקּו ִמְׁשָּכבֹול עַ , תַהֵּלילֹות ְלַרּבֹו
א ּוה ַמֲעֵׂשהּול ְוכָ . יַאְכזָרִ ם ֶרחֶ ר ְועֹוצֵ , לְׁשאֹות ְלַבּלֹום יְָׁשִרים ְלדָ ן ְויְִצפֹו
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁשא ְוִאְלָמלֵ , אַעִּמיְקתָ א ְלִבירָ א ָרמָ א ֵמִאְגרָ ם ָהָאדָ ת אֶ ל ְלַהִּפי

ר ְּבַצעַ ם ָהָאדָ י ַחּיֵ י יְמֵ ל ְוכָ , וָעָליק ְלִהְתַחּזֵ  ּכֹחַ  ְּביֵָדינּון ֵאי ָלנּור עֹוזֵ א הּו
, תחֹובֹון ְלֵפָרעֹון מּוכָ ם ָמקֹוא יִָּמצֵ , אִהָּמצֵ ר ֲאׁשֶ ם ָמקֹול ְּבכָ ה ְוִהּנֵ . לָּגדֹו

. ִּדיֵליּהי ִּגירֵ  אֹוו ְׁשלּוָחי אֹו, אּבָ  ְּבַעְצמֹוא הּו, בִמָּקרֹום ֳחָדִׁשים ּגַ ם יְָׁשנִי
א ֲהה ַהְּגדֹולָ ה ַהַּסָּכנָ ת ִּבְׁשעַ ר ֲאׁשֶ , ל"ֲחזַ  ָאְמרּור ֲאׁשֶ ת אֶ ם ָלכֶ  יָדּועַ ה ְוִהּנֵ 
ר ַהּיֹותֵ ן ַהּזְמַ א הּוז ְוָא ,םָהָאדָ ת נְִׁשמַ ת יִציַאלִ  ָסמּוא ִהיר ֲאׁשֶ ת ְּבעֵ א ִהי

י יְמֵ ל ּכָ  ִאּתֹוד ֻהְפקַ ר ֲאׁשֶ ן ַהִּפָּקדֹות ֲהָׁשבַ ן ִּבזְמַ , הְּתׁשּובָ ת ַלֲעׂשֹות נָאֹו
ת ַמְלכּוו ָעָליל ִויַקּבֵ , תָמוֶ ל ׁשֶ  ִּדְכּדּוָכּהד עַ ו ֲעוֹונֹוָתיל עַ ה ְויְִתַוּדֶ . ֶהְבלֹו
ֹ , הּבָ רַ ם ָׁשַמיִ  י ַמְלכֵ  ְלֶמֶל, לֹום נְָתנָ ר ַלֲאׁשֶ  ְונְִׁשָמתֹו רּוחֹו נְַפׁשֹור ְויְִמס

 ַמְלַא, מֶ "ַהּסָ , עָהרַ ר ַהּיֵצֶ , אְוהּו. ְׁשמֹו ּוָברּוא הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשם ַהְּמָלִכי
 , תְּפִתחּוה ְוֵהּמָ  ִחּכּון ִמֶּׁשמֶ ק ָחלָ , תַּבָּלהֹוו ֵאָלי ָהַפ. היְִדמֶ ן כֵ א , תַהָּמוֶ 

ֹ  נְַפׁשֹון ַוֲאַבּדֹול ְׁשאֹות ְלַבּלֹו ֹ  ֵל: רֵלאמ ִהיד ֲעב ד צַ ת אֶ , םֲאֵחִרים ֱא
 ֵמָעֶליל ְוָהקֵ , ְלם ִויֻבּׂשַ ב יֱֶערַ ה ַהּזֶ ר ּוַבָּדבָ , אַאֲחרָ א ַהִּסְטרָ ת אֶ , הַהֻּטְמָא

 ֹ  ּבֹול יְִמׁשֹוא ְוהּו, תָׁשחַ  ְלַהִּפילֹו ָּמתֹוְמגַל ְוכָ , םְוַהָּמִרים ַהָּקִׁשים ַהּיִּסּוִריל ע
ֹ  ְורֹאׁש. ָורֹאׁשה ְּכַלֲענָ ם ּוָמִרים ָקִׁשים ִּדינִיו ָעָליר ְלעֹורֵ  ְּבגּופֹו  –ל ַהּכ

ת ְוזֹא! ה ְוָחִלילָ ס חַ ה ְּטֵרפָ  ְוַלֲעׂשֹותֹוה ְּפגּומָ ן ְּבַסִּכים ָהָאדָ ת אֶ  ְלשֹוֲחטֹו
י ּכִ ם ַהּגַ ה ְוִהּנֵ . לִמְּלָהִכית יְִריעֹוה ַּכּמָ ה ִּתְקצְֹרנָ ר ֲאׁשֶ  םאֹונִַסיר ְּׁשָאד ִמְּלבַ 

ן ֵאי): ב"ע ָּכל ָּכא ַקּמָ א ָּבבָ , ב"ז ע"טא ָבְתרָ א ָּבבָ ת ַמֶּסכֶ (ל "ֲחזַ  ָאְמרּו
ה עֹוׂשֶ  ֵאינֹום אִ ם ָמקֹול ִמּכָ , ַּפְטֵריּהא ַרֲחָמנָ ס ְוָאנּו, ַצֲערֹול עַ ס נְִתּפָ ם ָאדָ 
  .םֶׁשַּבָּׁשַמיִ  ָאִבינּון ְלֵבי ֵּבינֹוה ְמִחיצָ ה עֹוׂשֶ , ּהּכּוּלַ 

  
, הִמיתָ ר ַאחַ ד עַ ם ֵמַהּיֹוו ָעָלים ּוְמַקְּבִלים ּוְמזּוַמנִים מּוָכנִי ֲאנְַחנּון ּכֵ ל עַ 
ה מַ  אֹו, הּיְִקרֶ ה מַ ה ְמַׁשּנֶ א ְו, הֶׁשּיְִהיֶ ן ְואֹפֶ ד צַ ל ְּבכָ ה ֲחָרטָ ם ׁשּוא ְל

 ֲהֵרינּו, זֹוה מֹוָדעָ ת ִמְמִסירַ  ֵהֶפא הּור ֲאׁשֶ  ִּבְׁשֵמנּור יֵָאמֵ ה מַ  אֹור נֹאמַ 
ר ּוְלַאחַ , הִמיתָ ר ְלַאחַ ד ְועַ  ַחּיֵינּון ּזְמַ ל ּכָ  ּוְבֶמֶׁש, םֵמַהּיֹו ָעֵלינּום ְמַקְּבִלי
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ֹ , ףֵמַהּגּוה ַהּנְָׁשמָ ת יְִציַא , ןְוַחּנּום ַרחּו לְלאֵ  ְונְִׁשָמֵתנּו רּוֵחנּו נְַפֵׁשנּור ִלְמס
 ֶמֶל, ְׁשמֹו ּוָברּוא הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁש, תַהִּסּבֹול ּכָ ת ְוִסּבַ ת ָהִעּלֹול ּכָ ת ִעּלַ 

הֵ , םַהְּמָלִכיי ַמְלכֵ  ה ֶּׁשּנֲַעׂשֶ ה מַ ל ְוכָ . יְִתָּבַר לֹוק ְורַ ד ִּבְלבַ ל יְִׂשָראֵ ם עַ י ֱא
ם ְּבֵטִלים הֵ י ֲהרֵ , םְוָׁשלֹוס חַ  ֵאּלּות ָדעַ י גִּלּווְ ה מֹוָדעָ ד נֶגֶם עֹולָ ד ְועַ ם ֵמַהּיֹו

 ּבֹון ֵאיר ֲאׁשֶ ר ַהּנְִׁשּבָ ס ֶחרֶ ּכַ  ְויְִהיּו, ןָקיְיִמיא ְולָ ן ְׁשִריִריא לָ , םּוְמֻבָּטִלי
א , רְּבִדּבּוא , הְּבַמֲעׂשֵ א , לְּכלָ ת ִהְתַחְּׁשבּום ׁשּו םָּבהֶ ה ִּתְהיֶ א ְו, ַמָּמׁש
. יְּבגָלּוא ְוז ְּבֶרמֶ א . בַהּלֵ ת ְּבַמְחָׁשבֹוא ְו, הְּבַכָּונָ א , הָׁשבָ ְּבַמחְ 

 ְונְִׁשָמֵתנּו רּוֵחנּו נְַפֵׁשנּום מֹוְסִרי ֶׁשָאנּוה זֶ ת ָדעַ י ְוגִּלּוה מֹוָדעָ ת ּוְמִסירַ 
ם ָלִכיַהּמְ י ַמְלכֵ  ֶמֶל, םעֹולָ א ְלבֹורֵ ם עֹולָ ד ְועַ ה ִמיתָ ר ַאחַ ד ְועַ ם ֵמַהּיֹו

  . דָלעַ ת ַקּיֶמֶ ה ִּתְהיֶ , ְׁשמֹו ּוָברּוא הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁש
ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ ת אֶ ם ִעָּמכֶ  ֶשֵתָצְרפּו, םִמַּמֲעַלְתכֶ ם ְמַבְקִׁשי ֲאנְַחנּוי ַוֲהרֵ 

ת ְמִסירַ ד גֶנֶ ם עֹולָ ד ְועַ ם ֵמַהּיֹוה ֶּׁשּנֲַעׂשֶ ה מַ ל ּכָ ל ְלַבּטֵ י ִּבְכדֵ , הְוַהְּטהֹורָ 
 אֹו ִבְרִמיזֵַתנּו ְבִדיבּוֶרנּו ַמָּמׁשה יְִהיֶ א ְו. ֵאּלּות ָדעַ י ְוגִּלּוה מֹוָדעָ 

ֹ  ָּברּו ַהָּקדֹוׁשת ִמִּמְצוֹוה ִמְצוָ ם ׁשּום ְוָׁשלֹוס חַ ל ְלַבּטֵ  ְּבַמְחַׁשְבֵּתנּו ל ּוִמּכ
ה ְּגמּורָ ה ְּבַאֲהבָ ם ַהּיֹום מֹוְסִרי נּוֲאנַחְ י ּכִ . ֻּכּלֹול ֵמַהְּכלָ א ַהּיֹוצֵ ר ַהָּדבָ ן ֶׁשּכֵ 

ל ֶהֱאִציר ֲאׁשֶ , דּוְמיֻחָ ד יִָחיל ְלאֵ  ְונְִׁשָמֵתנּו רּוֵחנּו נְַפֵׁשנּו ּגּוֵפנּות אֶ ה ּוגְדֹולָ 
א הּו ָּברּו ַלָּקדֹוׁש, םַהְּברּוִאיל ְוכָ ת ָהעֹוָלמֹול ּכָ ת אֶ ה ְוָעׂשָ ר יָצָ א ָּברָ 

  . ְׁשמֹו ּוָברּו
  

י ִּגּלּוד נֶגֶק ּוִפְקּפּור ָּדבָ ה ֵאיזֶ , הְוָחִלילָ ס חַ  ַמְחַׁשְבֵּתנּול עַ ה יֲַעלֶ ם ּוְבאִ 
, לָּגדֹו ְוֶהְכֵרחַ ר ָּגמּוס ְּבאֹונֵ א הּוי ּכִ י ְּבַוַּדא, ָהֵאּלּוה ַהּמֹוָדעָ ת ּוְמִסירַ ת ַהָּדעַ 

  .לְוכָ ל ִמּכָ  ְלַבְּטלֹוה ַעּתָ ם ִמְתַּכְּונִי ַוֲאנְַחנּו
  

י ֲהרֵ , הַהַּמֲחָׁשבָ  אֹוָתּהת ֵמֲחמַ  ָעֵלינּוג ְלַקְטרֵ א יָבֹות ַהָּמוֶ  ַמְלַא םּוְבאִ 
ן ִּדית ֵּביי ְוִלְפנֵ ה ְוֵעדָ ם עָ ל ְקבַ  ָּדַעֵּתנּום ּוְמגִַּלים ַמְכִריזִים ַמְצִהיִרי ֶׁשֲאנְַחנּו

י ְוִלְפנֵ ה ָמֲעלָ ל ׁשֶ ן ִּדית ֵּביי ְוִלְפנֵ, הַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ י ְוִלְפנֵ ה ַמּטָ ל ׁשֶ 
ה ְלמַ  ְּכַלֵּפינּות ַהָּמוֶ  ַמְלַאל ׁשֶ ו ְוִקְטרּוגַיו ְּדָבָרי ֶׁשּיְִהיּו, אהּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁש

, הִּבְתׁשּובָ  ָחזֲַרֶתינּוב ֵעקֶ , לְּכלָ ם רֹוׁשֵ ם ׁשּוו ְּדָבָרי יֲַעׂשּוא ְו, םְּכלּוא ּוְל
  . זֹוה ּומֹוָדעָ ה זֶ ת ָדעַ י ִּגּלּות ְמִסירַ ב ְוֵעקֶ 

  
ה ָקרָ א ר ֲאׁשֶ ה ַהּזֶ ן ַּבּזְמַ ץ ָּבָארֶ ק ַצִּדין ֶּׁשֵאיר ֵמַאחַ , םִמַּמֲעַלְתכֶ  נְַבֵּקׁשם ּגַ 

ט ּוִבְפרָ , הֶׁשּיְִהיֶ ן אֹפֶ ה ְּבֵאיזֶ ה ְלַבָּטלָ ע זֶרַ ת ְּבהֹוָצַאר ָטהֹוי ִּבְלּתִ ה ִמְקרֶ  לֹו
 אֹוָתנּות חֹוְׁשבֹות ַהִּטּפֹון ְואֹותָ , םּוַבֲחלֹוץ יּקִ ְּבהָ , יְּבֶקרִ  אֹוס ְּבאֹונֵ , גְּבׁשֹוגֵ
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י ּכִ ם ְּבָאְמרָ  ְּפִטיַרֶתנּור ַאחַ  ּוִמִמָּטֶתנּו ֵמִאָּתנּות ֶלֱהנֹות ְורֹוצֹו, בְלָאן ָלהֵ 
י ְּפנֵ ת אֶ  ְלַבֵּקׁש ָלנּו ַּתַעזְרּוה ֶׁשְּתִחּלָ , םַמֲעַלְתכֶ מִ  נְַבֵּקׁשן ּוְבכֵ , ָאִבינּוה ַאּתָ 

ת אֶ ה ַלְּקֻדּׁשָ ס ְלַהְכנִי, ְׁשמֹו ּוָברּוא הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשם ַהְּמָלִכיי ַמְלכֵ  ֶלמֶ 
 ֶׁשּיְָצאּון ֵּבי, סְּבאֹונֵ  ֶׁשּיְָצאּון ֵּבי, הְלַבָּטלָ  ֵמִאָּתנּו ֶׁשּיְָצאּות ַהִּטּפֹון אֹותָ ל ּכָ 

, הזֶ ל ְּבגְִלּגּון ֵּבי, םיְֵׁשנִין ּוֵבי, םִריעֵ ן ֵּבי, דְּבֵמזִין ֵּבי,  גְּבׁשֹוגֵן ֵּבי, ןְּבָרצֹו
: קֵמַהָּפסּוא ַהּיֹוצֵ  ַהָּקדֹוׁשם ַהּׁשֵ י יְדֵ ל עַ ת זֹאל ְוכָ , םקֹוְדִמים ְּבגְִלּגּוִלין ֵּבי
ק ׁשּורֻ ד ְּבנִּקּוה "ֲהָויָ ם ׁשֵ ם עִ ב ְּבִׁשּלּו. לאֵ  יִֹרֶׁשּנּו ִמִּבְטנֹו, ִויִקיֶאּנּוע ָּבלַ ל ָחיִ 
  .יֻֻחֻהֻבֻהֻוהֻ ): דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ (: הָּכזֶ 
  

 מֶ "ַהּסָ ת ּוְקִלּפַ ם ְוַהֵּׁשִדים ַהַּמּזִיִקים אֹותָ ת אֶ ם ּוְמנִַּדים ַמְחִריִמי ֲאנְַחנּוי ְוָהרֵ 
. ֶׁשָּלנּוי ְוַהְּקרִ ע ַהּזֶרַ ת ַמִּטיפֹו נְִבְראּור ֲאׁשֶ ם ְוגּופֹוֵתיהֶ ן ְוָהרּוִחי' יוהליל
ם ְואֹוְסִרי. לֵמַהְּכלָ א יֹוצֵ א ְל, םכּוּלָ ת אֶ , םאֹותָ ם ּוְמנִַּדים ַמְחִריִמי ַוֲהֵרינּו
 ָאנּום ְואֹוְסִרי. ְּבַמְלּבּוֵׁשנּו אֹו ֵדינּוגְְבִ ּבְ  אֹו ְּבִמָּטתֹו, ָּבנּות ָלגַעַ ם ֲעֵליהֶ 
, םַהֵּמִתית ְּתִחּיַ  עֶרגַד עַ ב ָקצּו זְַמּנֹור ֲאׁשֶ ה ַהְּמנּוחָ ם ִלְמקֹו ְלַלּוֹוֵתנּום ֲעֵליהֶ 

 ְוָהִרינּו. םֶׁשָּבעֹולָ ן אֹפֶ ם ְּבׁשּו ְּבנְַפֵׁשנּו אֹו ָּבנּות ָלגַעַ ת ְרׁשּום ָלהֶ ה ִּתְהיֶ א ְו
ל עַ  יֹוֵדעַ  ֵאינֹור ַוֲאׁשֶ ע מּודָ  ֵאינֹור ֲאׁשֶ ל ּכָ ר ֲעבּום ּגַ  זֹוה מֹוָדעָ ם מֹוְסִרי
ר ּוַבֲעבּו, םָהְרחֹוִקיר ּוַבֲעבּו, ָלנּום ֹוִביַהְּקרר ּוַבֲעבּום ַּבֲעבּורָ , זֹוה מֹוָדעָ 

ה ַהְּׁשִכינָ ת אֶ  ְתָצְרפּום ַאּתֶ ם ְוּגַ , ָלּהה ּוִמחּוצָ ץ ָּבָארֶ , ליְִׂשָראֵ ם עָ ל ּכָ 
ה ִּתְהיֶ א ֶׁשן ְּבאֹפֶ ' ְוכּום ַהַּמּזִיִקים אֹותָ ת אֶ  ְוַתֲחִרימּו, םִעָּמכֶ ה ַהְּקדֹוׁשָ 

ת ָהְרׁשּום ָלהֶ ה ִּתְהיֶ א ֶׁשן ֶׁשּכֵ ל ְוכָ , ִמָּטֶתנּור חַ ַאת ָלֶלכֶ ת ָהְרׁשּום ָלהֶ 
ל ׁשֶ ף ְוגּוד ֶּבגֶ נֶֶפׁשף ְּבַאא ן ְוכֵ , ּגּוֵפנּו אֹו ִּבגְֵדנּו ְּבנְַפֵׁשנּות ָלגַעַ  אֹוק ְלַהּזִי

  .םְקדֹוִׁשיל יְִׂשָראֵ ם ֵמעָ י יְהּודִ ם ָאדָ 
  

 הזֶ ח נֻּסָ ן ַהִּדית ֵּבי יֹאְמרּו:  
  

ר ֲאׁשֶ  זֹוה מֹוָדעָ ת ְמִסירַ  ִקַּבְלנּו, ּוְׁשִכינְֵּתיּהא הּו ְּבִריא קּוְדׁשָ ת ּוִּבְרׁש
ל ּכָ ת ְוִסּבַ ת ָהִעּלֹות ְלִעילַ ם ְונְִׁשַמְתכֶ , םרּוֲחכֶ , םנְַפְׁשכֶ , םּגּוְפכֶ  םִמַּסְרּתֶ 
א ֶׁשהּון אֹפֶ ל ְּבכָ  ֹוזה ּומֹוָדעָ ת ָדעַ י ִּגּלּוד נֶגֶם ַהּיֹו ֶׁשַּתֲעׂשּוה מַ ל ְוכָ , תַהִּסּבֹו

ם ַמֲעִׂשים אֹותָ ת אֶ ם ְמַבְּטִלי ֲאנְַחנּו, םֶשֶפָרֵטתֶ ל ְוכָ ה ַמֲחָׁשבָ ר ִּדּבּוה ְּבַמֲעׂשֵ 
, ּוְׁשִכינְֵּתיּהא הּו ְּבִריא קּוְדׁשָ ף ְּבֵצרּו, םֶשֶפָרֵטתֶ ל ְוכָ ת ַמֲחָׁשבֹום ִּדּבּוִרי

   .לְּכלָ ם רֹוׁשֵ ם ׁשּום ָּבכֶ  יֲַעׂשּוא ְו
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ם ַמְחִריִמי, הַמּטָ ל ׁשֶ ן ִּדית ֵּבי, ָאנּו, ּוְׁשִכינְֵּתיּהא הּו ְּבִריא קּוְדׁשָ ף ּוְבֵצרּו
ר ֲאׁשֶ , ןּוַמּזִיִקי', ולילי מֶ "סָ , ןַרִעין רּוִחי, םֵׁשִדי, ןִּביִׁשין ַהַּמְרִעיל ּכָ ת אֶ 

ת אֶ ס ֶׁשּיְַכנִי ְּבִריא ּקּוְדׁשָ מִ  ָאנּום ּוְמַבְּקִׁשי. םֶׁשָּלכֶ ע ַהּזֶרַ ת ַמִּטיפֹו נְִבְראּו
ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ  ְויִָּוְלדּו, ַהּקֶֹדׁשם ְלָמקֹוה ַּבֲחזָרָ ת ְקדֹוׁשֹוהָ ת ִטּפֹוהָ ן אֹותָ ל ּכָ 

ִ י ְוׁשֹוְמרֵ , תִמְצוֹו ׁשֹוְמֵרי, הּתֹורָ י לֹוְמדֵ ם ִּכיָלִדי . קֹוֶדׁש תּוְבִרים ֵעינַי
ן ֵּבי, ןְּבָרצֹון ֵּביס ְּבאֹונֵ ן ֵּבים ִמּכֶ  ֶׁשּיְָצאּוע רַ זֶ ת ִטּפֹול ּכָ  ָאנּום ּוַמְחִריִמי

ר ַוֲאׁשֶ , םֶשֶפָרֵטתֶ י ְּכפִ ' ְוכּום יְֵׁשנִין ֵּבים ֵעִרין ֵּבי, דְּבֵמזִין ֵּביג ְּבׁשֹוגֵ
, םְּבַעְצְמכֶ , םָּבכֶ  יְִּגעּו אֶׁשן ֲעֵליהֶ  ָאנּום אֹוְסִרי, ןַלֲאִביהֶ ם ֶאְתכֶ ת חֹוְׁשבֹו

א ְום ְלִקְבֵרכֶ ם ֶאְתכֶ  יְַלּוּוא ְום ְּבִמָּטְתכֶ ם ְּבִבגֶדכֶ ם ְּבנְַפְׁשכֶ , םְפכֶ ְּבגּו
. םיֶַאְסֶפכֶ ' ד הּוְכבֹום ִלְפנֵיכֶ  ֵתֵלם ְוִצְדַקְתכֶ . םִמּכֶ ם ֶחְלקָ ת ְּמנַ ת אֶ  יְִתְּבעּו
י ִלְפנֵ  ִלֵּבנּון ְוֶהגְיֹו ִפינּוי ִאְמרֵ ן ְלָרצֹו יְִהיּו, םְּבָׁשלֹום ִמְׁשַּכְבכֶ ל עַ  ְוָתנּוחּו

        .ןָרצֹוי יְהִ ן ּכֵ ן ָאמֵ ', ה
  

  א"ִזיעָ י ִאְלַעאר בַּ ה ְיהּודָ י ַרבִּ ן יוּ צִ 
  
  
  

  
, תלמוד בבלי ,מוזכר בדרך כלל כרבי יהודה(רבי יהודה בר אלעאי 

תנא בדור הרביעי של תקופת היה ) 'עמוד א, ח"דף י, מסכת מנחות
מאות . )למניינם המאה השנייה לספירההמחצית השנייה של ( התנאים

והוא התנא שפסקיו , מובאות מדבריו נזכרו בששה סדרי משנה
  .במספר הגדול ביותר מבין התנאים האחרים, מוזכרים במשנה

  
. מושבו היה באושא. רבי יהודה הוא בנו ותלמידו של התנא רבי אלעאי

דף , םמסכת נדרי, תלמוד בבלי( בילדותו למד אצל רבי טרפון בלוד
אצל ,  )'עמוד א, ב"דף נ, מסכת נדרים, תלמוד בבלי', עמוד ב, ט"מ

  . וכן היה מגדולי תלמידיו של רבי עקיבא, רבי ישמעאל
  

רבו של , קיבל מאביו רבי אלעאי מסורות בשם רבי אליעזר, כמו כן
  ). ד,תוספתא זבחים ב( אביו
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שנהרג , היה בין חמשת התלמידים שנסמכו על ידי רבי יהודה בן בבא
בתקופה שבה גזרו הרומאים איסור חמור על סמיכת , בגלל מעשה זה

  .רבי יהודה הוא בן העיירה אושא שבגליל, על פי המדרש. הזקנים
  

הכוונה היא , "מעשה בחסיד"בתלמוד מבואר כי כל מקום בו מוזכר 
מסכת , תלמוד בבלי( אילעאי או לרבי יהודה בן בבאלרבי יהודה בר 

  ).'עמוד ב, ג"דף ק, בבא קמא
  

, קבר שמיוחס לרבי יהודה בן אלעאי נמצא בדרך מעין זיתים לצפת
הידיעות הראשונות שבידינו על . שימש במהלך הדורות כמקום תפילה

כאלף שנים , למניינם 13-ציון קברו הן מהמחצית השנייה של המאה ה
  . לאחר מותו

  
ואילנות  ,היו בו נרות והקדש, עדויות שימש המקום לתפילהעל פי ה

  .היו נטועים סביבו
  

כך , נהגו חכמי צפת ומקובליה לעלות על הקבר, למניינם 16- במאה ה
, תלמידיוי ו"האר, ק"למה אלקבץ והרמאנו מוצאים את רבי ש

ומקובלים נוספים מגיעים לציונו של רבי יהודה בר אלעאי כדי ללמוד 
י אף רבי אלעזר אזכר. כוונותשם ייחודים ו שם תורה וכדי לעשות

  .רבי יוסף סרגוסימספר על גילוי אליהו לו זכה 
  

קיים מבנה גדול במקום ציון הקבר ורבים פוקדים אותו מתוך , כיום
, שנים רבות היה בחצר הקבר עץ. אמונה כי זו סגולה לפרנסה טובה

  .שלקיחת ענף מענפיו נחשבה כסגולה לפרנסה
  

, נסהגולה לפרנהוג להקיף את ציון הקבר שבע פעמים בתור ס, בנוסף
  .וישנה סגולה לקריאת עשרה פרקי תהילים בציונו לזכותו
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  על הציון לימוד מדברי תורתו
  משנה א -פרק ב , מסכת ברכות

  
א , ְוִאם ָלאו. יָָצא, ִאם ִּכֵּון ִלּבֹו, ְוִהִּגיַע זְַמן ַהִּמְקָרא, ָהיָה קֹוֵרא ַבּתֹוָרה

ּוָבֶאְמַצע ׁשֹוֵאל ִמְּפנֵי ַהּיְִרָאה , ַהָּכבֹוד ּוֵמִׁשיב ַּבְּפָרִקים ׁשֹוֵאל ִמְּפנֵי. יָָצא
, ָּבֶאְמַצע ׁשֹוֵאל ִמְּפנֵי ַהּיְִרָאה, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר, ּוֵמִׁשיב

ּוֵמִׁשיב ָׁשלֹום ְלָכל , ַּבְּפָרִקים ׁשֹוֵאל ִמְּפנֵי ַהָּכבֹוד, ּוֵמִׁשיב ִמְּפנֵי ַהָּכבֹוד
  :ָאָדם

  
  משנה ו -פרק א , מסכת סוכה

  
נַָתן ָעֶליָה נֶֶסר . ֹוֵסרְוַרִּבי ֵמִאיר א. ִּדְבֵרי ַרִּבי יְהּוָדה, ְמַסְּכִכין ִּבנְָסִרים

א יִיַׁשן , ְּכֵׁשָרה, ֶׁשהּוא ָרָחב ַאְרָּבָעה ְטָפִחים   :ַּתְחָּתיוּוִבְלַבד ֶׁש
  
  

  משנה ב, פרק א, מסכת תענית
  

ָהעֹוֵבר , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ן ֶאת ַהְּגָׁשִמים ֶאָּלא ָסמּו ַלְּגָׁשִמיםֵאין ׁשֹוֲאִלי
ָהִראׁשֹון ֵאינֹו , ָהַאֲחרֹון ַמזְִּכיר, ִלְפנֵי ַהֵּתָבה ְּביֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַחג

 נֹוָהַאֲחרֹון ֵאי, ירָהִראׁשֹון ַמזְּכִ , ְּביֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח. ַמזְִּכיר
 ַעד ֶׁשּיֲַעבֹר, ָדה אֹוֵמרַרִּבי יְהּו, ַעד ֵאיָמַתי ׁשֹוֲאִלין ֶאת ַהְּגָׁשִמים. ַמזְִּכיר
ַוּיֹוֶרד ָלֶכם ) יואל ב( ֶׁשּנֱֶאַמר, ּיֵֵצא נִיָסןַעד ׁשֶ , ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר. ַהָּפַסח
  :מֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ָּבִראׁשֹון, ֶּגֶׁשם

  
  משנה ה -פרק ד , מסכת יומא

  
ְוַהּיֹום ּכֵֹהן , ְּבָכל יֹום ּכֲֹהנִים עֹוִלים ְּבִמזְָרחֹו ֶׁשל ֶּכֶבׁש ְויֹוְרִדין ְּבַמֲעָרבֹו

ְלעֹוָלם ּכֵֹהן ָּגדֹול , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ָּגדֹול עֹוֶלה ָבֶאְמַצע ְויֹוֵרד ָּבֶאְמַצע
ל ְמַקֵּדׁש יָָדיו ְוַרגְָליו ִמן ְּבָכל יֹום ּכֵֹהן ָּגדֹו. עֹוֶלה ָבֶאְמַצע ְויֹוֵרד ָּבֶאְמַצע

ְלעֹוָלם ּכֵֹהן ָּגדֹול , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ם ִמן ַהִּקיתֹון ֶׁשל זָָהבְוַהּיֹו, ַהִּכּיֹור
  :ְמַקֵּדׁש יָָדיו ְוַרגְָליו ִמן ַהִּקיתֹון ֶׁשל זָָהב

  
  



176  
 

  משנה יג -פרק ד , מסכת אבות
  

ַרִּבי . ֶׁשִּׁשגְגַת ַּתְלמּוד עֹוָלה זָדֹון, ַּתְלמּודֱהֵוי זִָהיר ּבַ , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר
, ֶּכֶתר ּתֹוָרה ְוֶכֶתר ְּכֻהּנָה ְוֶכֶתר ַמְלכּות, ְׁשלָׁשה ְכָתִרים ֵהם, ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

  : ְוֶכֶתר ֵׁשם טֹוב עֹוֶלה ַעל ַּגֵּביֶהן
  

  בקשה על מצבת הצדיק
  )כב' ב סי"מספר לשון חכמים ח(

  
 ׄ ׄ  ם ָעֶליָׁשלו ׄ , י ַהַּצִדיקנִ ֲאדו ׄ , ם ְל ְוָׁשלֹום ַעל ִמְׁשָּכְבָׁשלו ם ַעל ָׁשלו

 ׄ ׄ נְַפְׁש ַהְּקדו ׄ . ָרהָׁשה ְוַהְטהו ׄ ֲאְׁשֶרי ָׁשזִָכיָת ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי יו  ְצֶר ּוְלָעְבדו
ׄ  ְליְִרָאהּו ׄ או ׄ . תו ׄ . ִביםְוָעִׂשיָת ִמְצֹות ּוַמֲעִׂשים טו ׄ  ְוהַ ל ְׂשָכרְ ַעל ֵּכן גָדו ׁש ָּקדו

ׄ . הּוא יִָחיׁש ְּתִחיְָת ִויַמֵהר ֲעִמיָדְת ָּברּו ת ָּפנֶי ְונִזְֶּכה ְונְִחיֶה ִלְראו
ּוזְכּוְת ַתֲעמֹד ָלנּו ְותֹוָרְת ָמגֵן . ַהְמִאיִרים ּוַמזְִהיִרים ְּכזַֹהר ָהָרִקיעַ 

ִהיםְוִתְהיֶה נְִׁשָמְת ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהחַ . ַּבֲעֵדנּו   .ּיִים ְוַהָּׁשלֹום ֶאת יְיָ ֱא
  

ׄ  יְַעְלזּו ׄ ֲחִסיִדים ְּבָכבו ָ ַליְָׁשִרים  ַרּנְנּו.  ָתםד יְַרּנְנּו ַעל ִמְׁשְּכבו ַצִּדיִקים ַּביְי
  .ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה עַ ּואֹור זָר. נָאָוה ְתִהָּלה

  
 ׄ ׄ  ןִרּבו גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָּבָׂשר . יםַרֲחמִ נֵי ָהֲאדֹונִים ָאב הָ ָהעֹוָלִמים ַוֲאדו

ׄ  ּוְוֵאין ָּבנ ּוֲאנְַחנ ֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ָהְראּויִים ְליֵַחד ּכַֹח ְלַכֵּון ּוְליֵַחד יִחּוֵדי ְׁשמו
ׄ  ְוגַם ֵאין ִאָּתנּו. ּוְלזֵַוג ְּבִהְׁשַּתְּטחּות ַעל ִקְבֵרי ַהַּצִּדיִקים ֵדַע ָׁשְרֵׁשי יו

  .ָחאּוּוגֵי ַהִּמּדֹות ַהְקדֹוׁשֹות ְלַדְּבָקא נְַפָׁשא ְּבנְַפָׁשא ְורּוָחא ְּברם ְוזִּוַהיִחּוִדי
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּתְהיֶה ֲחׁשּוָבה  ַעל ֵהינּו ֵוא ָ ֱא ֵּכן יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְי
ִאיּלּו ִּכַּוּנּו ְויִַחְדנּו ַעל ֶקֶבר ַהַּצִּדיק ַהזֶה ּכְ  ּוּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ְלָפנֶי ִּביָאֵתנ

ְּברּוָחא  ָחאּונְַפָׁשא ְּבנְַפָׁשא ְור תַהיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ַהִּמּדֹות ַהְקדֹוׁשֹות ִבְדֵבקּו
ְוִתְתעֹוֵרר נֶֶפׁש . ְלַהֲאִציל ָעֵלינּו רּוַח ָטֳהָרה ּוְקֻדָׁשה רּוַח ַּדַעת ְויְִרַאת יְיָ 

ָהַרֲחִמים  ּוְוַתְמִליץ טֹוב ַּבֲעֵדנּו ְויְִתעֹוְרר. ּוָעֵלינַהַּצִּדיק ַהזֶה ְלִהְתַּפֵּלל 
ְונִזְֶּכה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ְלֶחֶסד , טֹוב ִמְלָפנֶי ְכרֹוןַהְּגדֹוִלים ְלזְָכֵרנּו ְּבזִ 

  .ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום. ְלַרֲחִמיםּו
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י ַסְלָקא ְוָאזְָלא ְוָׁשאָטא ְלגֵַּבי ַרֲעָוא ְדִתְתַער נֶֶפׁש ַהַּצִדיק ַהזֶה ְוֶתֱהוֵ  ִויֵהא
ַּדֲאנָא ָּבֵעי ּוַמְצֵלי  ָתאּוְצלֹוָתא ּוָבע ּוַאָבָהן ְדִמיֵכי ֶחְברֹון ְלאֹוָדָעא ְלה

ְּבַההּוא  לּוְוֵתע ָבַהןְוִתְתַחֵּבר ְוִתְתַעַּטר ִּבזְכּוָתא ַּדאֲ . ּוִמְתַחּנֵן ְּבַהאי ַׁשְעָּתא
. ְורּוַח ָסִליק ְוִאְתַעַּטר ּומֹוַדע ִלנְָׁשָמה חַ ּוָעא ְלראֹודְ , ִּפְתָחא ִּדְבגַן ֵעֶדן

ְוָחס ֻקְדָׁשא , ְוֻכְּלהּו ָבָעאן ַרֲחֵמי ֲעָלן, ּונְָׁשָמה אֹוְדָעא ְלֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא
ַצִדיַקּיָא ְּדזָכּו ְלִמַדת ָּכבֹוד  ּוְּדֻכְּלהו ָתאּוּוְבגִין זְכ. ְּבִרי הּוא ֲעָלן ְּבגִינֵיהֹון

. ִקְׁשָרא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ִקְׁשָרא ַקִּדיָׁשא, ְוזָכּו ְלַקֵׁשר ִקְׁשָרא ִעָּלָאה, ְלֵעיָלאּדִ 
ְוֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא יִָריק ֲעָלן ִּבְרָכאן ִמַּמּבּוַעא ְּדנֲַחָלא ְויְִתַקּיְמּון ַּגָּבן ֻּכְּלהּו 

  .ְּבִדיל ְׁשֵמּה ַרָּבא ִּבְרָכאן
  

ּוְלַמַען , ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול, ַמְלֵּכנּו ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן יְיָ ָאִבינּו ָאּנָא
מֹה, זְכּות ַאְבָרָהם ְויְִצָחק ְויֲַעקֹב , ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְויֹוֵסף ְוָדִוד ּוִפנְָחס ּוְׁש

ְוָתחּוס , זֶהַהַּצִּדיק הַ  זְכּותּוְלַמַען , ָּכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים תּוּוְלַמַען זְכ
ְוַתְחמֹל ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוַעל ָּכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל ּוְתַחּיֵינּו ַחּיִים ֲארּוִכים טֹוִבים 

, ְוַתְּקנֵנּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפנֶי, ְוִתְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ, ּוְמֻתָּקנִים
ַהֶּדֶר ַהּטֹוב ֲאֶׁשר  ּוְותֹוֵרנ. נֹות יֶָדיּוֵמעֶֹׁשר ַמּתְ  יּוְתַמֵּלא יֵָדינּו ִמִּבְרכֹותֶ 

  .נֵֵל ּבֹו ְוַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר נֲַעֶׂשה
  

ֹ ר ַּכֲאׁשֶ ו ִענְיָנָיל ְועַ ו ְצָרָכיל עַ ל ִלְׁשאֹוף ְויֹוִסי(   )ץיְַחּפ
  

ָנָיהוּ ן יוּ צִ    א"ִזיעָ ע ְיהֹוָידָ ן בֶּ  ּבְ
  
  
  

  
. מפקד הכרתי והפלתי, דוד המלך היה אחד מגיבורי, ְּבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָָדע

מאוחר יותר התמנה . בהשלטת סדר ויציבות בממלכההמלך סייע לדוד 
  .בנו של דוד, לשר הצבא של שלמה המלך

  
רי הימים בספר דב .שבנחלת שבט יהודה ,בניהו היה בן העיר קבצאל

של הוא אביו " ויהוידע הנגיד לאהרן( ןכתוב שהיה כהן מבני אהר
 כהן גדול היה: וכן מובא כך, כח, יב ,ברי הימים אי ד"רש - בניהו
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: ז שם מופיע"כן בפרק כ. ג שם"רלב, ק"רד-) יהוידע אביו: פירוש(
  .)"רֹאש יְהֹויָָדע ַהּכֵֹהן ְּבנָיָהּו ֶבן, ַהְּׁשִליִׁשי ַׂשר ַהָּצָבא ַהְּׁשִליִׁשי ַלחֶֹדׁש"
  

ניצח בקרב  ,הוא הכה אריה. גיבורי דוד 30נמנה עם בניהו בן יהוידע 
יְהֹויָָדע -ְבנָיָהּו ֶבן: "שהתחיל כשלבניהו מקל בלבד וליריבו המצרי חנית

הּוא ִהָּכה ֵאת ְׁשנֵי ֲאִרֵאל מֹוָאב . ִמַּקְבְצֵאל -ְּפָעִלים -ַרב) ַחיִל(חי -ִאיׁש-ֶּבן
ל שמוא( ."ְּבתֹו ַהּבֹאר ְּביֹום ַהָּׁשֶלג) ָהֲאִרי(ְוהּוא יַָרד ְוִהָּכה ֶאת האריה 

י הקדוש מביא כוונות גדולות על המילים בפסוק זה "האר. )'ג כ"כ', ב
  . על פי סודם של דברים

  
נסיונות לערער את נשאר נאמן לדוד המלך גם אחרי בן יהוידע בניהו 

לבקשתו של דוד . בשלהי תקופת מלכותו, המלך שלטונו של דוד
  . יחד עם נתן הנביא, למלך, בנו של דוד, משח את שלמה, המלך

  
מופיעים פועלו והישגיו ) ב"ע' בבלי ברכות דף יח( בתלמוד הבבלי

למשל ההישג המופיע . הפיזיים של בניהו בן יהוידע כהישגים רוחניים
שלא הניח  -הוא הכה את שני אריאל מואב מפורשת בתלמוד  -ך "בתנ

בכך מתוארת דמותו . כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני
א ששם "ע' כך גם בבבלי ברכות דף ד( ו מצביאכתלמיד חכם לצד היות

  .)מתואר בניהו כאחראי על הסנהדרין
  

 )'עמוד א, ח"דף ס, מסכת גיטין, תלמוד בבלי( עוד מופיע בתלמוד
שיגלה  ,מלך השדים, י"שבניהו נשלח על ידי שלמה להביא את אשמדא

  .אותה הוצרך בכדי לבנות את בית המקדש השמירתולעת את מקום 
  

גיזת צמר ונאד יין והלך אל בור , לקח אזיק עם השם המפורשבניהו 
כשהגיע אל בור המים הוא חפר תעלה והעביר . י"המים של אשמדא

ובבור מילא , את התעלה סתם עם גיזת הצמר -את המים לבור אחר 
  . יין
  

לץ היין הומה שכר "י לא היה מעוניין לשתות מן היין בדורשו "אשמדא
ר עליו הצמא ושתה אך לבסוף גב) א, משלי כ( "וכל שוגה בו לא יחכם

  .מן היין ונרדם
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הוא לא , בניהו אזק אותו עם האזיק ומכיוון שהשם המפורש חקוק עליו
  .יכל לברוח ובניהו הביא אותו לשלמה

  
, י"רבי חיים ויטאל מספר כיצד מצא את הקבר על פי הוראתו של האר

  .למרות שלא היה ציון כלשהו על גביו
המשמש שליח לקבלת פני מלכת בן יהוידע פר על בניהו הר מסוובז

מלכת שבא טועה תחילה וחושבת שמדובר . שבא בהגיעה לירושלים
, בפני עבדיהבן יהוידע לאחר מכן היא מתפעלת מבניהו . במלך עצמו

  .עצמוהמלך במשלמה , כמו התפעלותה המתועדת בספר דברי הימים
  

  . על פי המסורת נמצא קברו בביריה
  

ביקר בקבר הרב יוסף חיים מבגדאד ושהה שם , )1869(ט "ת תרכבשנ
סודות "בהקדמת ספרו בן איש חי כתב כי נתגלו לו שם . כמה ימים

" נשמתו באה מנשמתו של בניהו בן יהוידע"ואף ש, "רבים וגדולים
ספר בן ( ולכן קרא לספריו בשמותיו של בניהו בן יהוידע ובכינוייו

  ).5עמוד , םהקדמה דברים אחדי, איש חי
  

  הציון לימוד תורה ליד
  ח"מסכת ברכות דף י

  
רבי חייא ורבי יונתן הוו שקלי ואזלי בבית הקברות הוה קשדיא 
תכלתא דרבי יונתן אמר ליה רבי חייא דלייה כדי שלא יאמרו למחר 
באין אצלנו ועכשיו מחרפין אותנו אמר ליה ומי ידעי כולי האי והא 

ם יודעים מאומה אמר ליה אם קרית והמתים אינ} ה-קהלת ט{כתיב 
} ה-קהלת ט{לא שנית אם שנית לא שלשת אם שלשת לא פירשו לך 

כי החיים יודעים שימותו אלו צדיקים שבמיתתן נקראו חיים שנאמר 
ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצאל הוא } כ-שמואל ב כג{

הבור ביום הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את הארי בתוך 
' בן איש חי אטו כולי עלמא בני מתי נינהו אלא בן איש חי שאפי השלג

במיתתו קרוי חי רב פעלים מקבצאל שריבה וקבץ פועלים לתורה והוא 
הכה את שני אריאל מואב שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא 
במקדש שני והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג איכא 
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גזיזי דברדא ונחת וטבל איכא דאמרי דתנא סיפרא דבי  דאמרי דתבר
  .רב ביומא דסיתוא

  
לא חזרת עליו פעם שנית כדי שתתבונן . שנית לא :המילים פירוש

ומאי יודעים שימותו נותנים אל לבם יום המיתה . צדיקים אלו: בו
ומושכים ידיהם מן העבירה ורשעים אינם יודעים מאומה שעושים 

השפיל את השנים של דורות . הכה הוא: וחוטאים עצמם כאינם יודעים
' זה בית המקדש שנא. אריאל: משני מקדשים שלא היה בהם כמותו

על שם שבנאו . מואב): ישעיהו כט(הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד 
חתיכות של ברד והקרח . דברדא גזיזי :דוד דאתי מרות המואביה

ונחת : השלג ביוםינו ז והי''בלע} ֶקַרח: א"גלצ{א ''שקורין גלאנצ
  :תורת כהנים. רב דבי סיפרא דתנא :כדי לעסוק בתורה. וטבל לקריו

  
  ג"פרק כ' שמואל ב

  
ַחיִל ַרב ְּפָעִלים ִמַּקְבְצֵאל הּוא ִהָּכה ) חי(ּוְבנָיָהּו ֶבן יְהֹויָָדע ֶּבן ִאיׁש } כ{

י ְּבתֹו ַהּבֹאר ָהֲארִ ) האריה(ֵאת ְׁשנֵי ֲאִרֵאל מֹוָאב ְוהּוא יַָרד ְוִהָּכה ֶאת 
ִאיׁש ַמְרֶאה ּוְביַד ) אשר(ְוהּוא ִהָּכה ֶאת ִאיׁש ִמְצִרי } כא{: ְּביֹום ַהָּׁשֶלג

ַהִּמְצִרי ֲחנִית ַוּיֵֶרד ֵאָליו ַּבָּׁשֶבט ַוּיִגְזֹל ֶאת ַהֲחנִית ִמּיַד ַהִּמְצִרי ַוּיַַהְרגֵהּו 
ָׁשה ַהִּגּבִֹריםֵאֶּלה ָעָׂשה ְּבנָיָהּו ֶּבן יְ } כב{: ַּבֲחנִיתֹו : הֹויָָדע ְולֹו ֵׁשם ִּבְׁש

א ָבא ַויְִׂשֵמהּו ָדִוד ֶאל ִמְׁשַמְעּתֹו} כג{ ָׁשה  ִׁשים נְִכָּבד ְוֶאל ַהְּׁש   :ִמן ַהְּׁש
  
  

  'פרק א', מלכים א
  

ּבֹוִרים ְוָצדֹוק ַהּכֵֹהן ּוְבנָיָהּו ֶבן יְהֹויָָדע ְונָָתן ַהּנִָביא ְוִׁשְמִעי ְוֵרִעי ְוַהּגִ } ח{
א ָהיּו ִעם ֲאדֹנִּיָהּו ַוּיִזְַּבח ֲאדֹנִּיָהּו צֹאן ּוָבָקר ּוְמִריא ִעם } ט{: ֲאֶׁשר ְלָדִוד 

ֶאֶבן ַהּזֶֹחֶלת ֲאֶׁשר ֵאֶצל ֵעין רֹגֵל ַוּיְִקָרא ֶאת ָּכל ֶאָחיו ְּבנֵי ַהֶּמֶל ּוְלָכל 
ּנִָביא ּוְבנָיָהּו ְוֶאת ַהִּגּבֹוִרים ְוֶאת ְוֶאת נָָתן הַ } י{: ַאנְֵׁשי יְהּוָדה ַעְבֵדי ַהֶּמֶל
א ָקָרא מֹה ָאִחיו  מֹה ֵלאמֹר } יא{: ְׁש ַוּיֹאֶמר נָָתן ֶאל ַּבת ֶׁשַבע ֵאם ְׁש

א יָָדע ְוַעָּתה } יב{: ֲהלֹוא ָׁשַמַעְּת ִּכי ָמַל ֲאדֹנִּיָהּו ֶבן ַחִּגית ַוֲאדֹנֵינּו ָדִוד 
מֹהְלִכי ִאיָעֵצ נָא ֵעָצה ּו ְלִכי } יג{: ַמְּלִטי ֶאת נְַפֵׁש ְוֶאת נֶֶפׁש ְּבנֵ ְׁש

א ַאָּתה ֲאדֹנִי ַהֶּמֶל נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאָמְת  ּובִֹאי ֶאל ַהֶּמֶל ָּדִוד ְוָאַמְרְּת ֵאָליו ֲה
מֹה ְבנֵ יְִמ ַאֲחַרי ְוהּוא יֵֵׁשב ַעל ִּכְסִאי ּוַמּדּוַע ָמלַ   ֵלאמֹר ִּכי ְׁש
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ִהּנֵה עֹוָד ְמַדֶּבֶרת ָׁשם ִעם ַהֶּמֶל ַוֲאנִי ָאבֹוא ַאֲחַריִ } יד{: ֲאדֹנִיָהּו
ַוָּתבֹא ַבת ֶׁשַבע ֶאל ַהֶּמֶל ַהַחְדָרה ְוַהֶּמֶל זֵָקן } טו{: ּוִמֵּלאִתי ֶאת ְּדָבָריִ

ּקֹד ַּבת ֶׁשַבע ַוִּתְׁשַּתחּו ַוּתִ } טז{: ְמאֹד ַוֲאִביַׁשג ַהּׁשּונִַּמית ְמָׁשַרת ֶאת ַהֶּמֶל
ַוּתֹאֶמר לֹו ֲאדֹנִי ַאָּתה נְִׁשַּבְעָּת ַּביהָוה } יז{: ַלֶּמֶל ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ַמה ָּל

מֹה ְבנֵ יְִמ ַאֲחָרי ְוהּוא יֵֵׁשב ַעל ִּכְסִאי ֶהי ַלֲאָמֶת ִּכי ְׁש } יח{: ֱא
א יָָדְעּתָ ְוַעָּתה ִהּנֵה ֲאדֹנִּיָה ָמָל  ַוּיִזְַּבח ׁשֹור } יט{: ְוַעָּתה ֲאדֹנִי ַהֶּמֶל 

ּוְמִריא ְוצֹאן ָלרֹב ַוּיְִקָרא ְלָכל ְּבנֵי ַהֶּמֶל ּוְלֶאְביָָתר ַהּכֵֹהן ּוְליָֹאב ַׂשר 
א ָקָרא מֹה ַעְבְּד  ְוַאָּתה ֲאדֹנִי ַהֶּמֶל ֵעינֵי ָכל יְִׂשָרֵאל } כ{: ַהָּצָבא ְוִלְׁש

ְוָהיָה } כא{: ֶלי ְלַהִּגיד ָלֶהם ִמי יֵֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ֲאדֹנִי ַהֶּמֶל ַאֲחָריועָ 
מֹה ַחָּטִאים } כב{: ִּכְׁשַכב ֲאדֹנִי ַהֶּמֶל ִעם ֲאבָֹתיו ְוָהיִיִתי ֲאנִי ּוְבנִי ְׁש

ִּגידּו ַלֶּמֶל ַוּיַ } כג{: ְוִהּנֵה עֹוֶדּנָה ְמַדֶּבֶרת ִעם ַהֶּמֶל ְונָָתן ַהּנִָביא ָּבא
: ֵלאמֹר ִהּנֵה נָָתן ַהּנִָביא ַוּיָבֹא ִלְפנֵי ַהֶּמֶל ַוּיְִׁשַּתחּו ַלֶּמֶל ַעל ַאָּפיו ָאְרָצה

ַוּיֹאֶמר נָָתן ֲאדֹנִי ַהֶּמֶל ַאָּתה ָאַמְרָּת ֲאדֹנִּיָהּו יְִמ ַאֲחָרי ְוהּוא יֵֵׁשב } כד{
ם ַוּיִזְַּבח ׁשֹור ּוְמִריא ְוצֹאן ָלרֹב ַוּיְִקָרא ְלָכל ִּכי יַָרד ַהּיֹו} כה{: ַעל ִּכְסִאי

ְּבנֵי ַהֶּמֶל ּוְלָׂשֵרי ַהָּצָבא ּוְלֶאְביָָתר ַהּכֵֹהן ְוִהּנָם אְֹכִלים ְוׁשִֹתים ְלָפנָיו 
ּו ֶבן ְוִלי ֲאנִי ַעְבֶּד ּוְלָצדֹק ַהּכֵֹהן ְוִלְבנָיָה} כו{: ַוּיֹאְמרּו יְִחי ַהֶּמֶל ֲאדֹנִּיָהּו

א ָקָרא מֹה ַעְבְּד  ִאם ֵמֵאת ֲאדֹנִי ַהֶּמֶל נְִהיָה ַהָּדָבר } כז{: יְהֹויָָדע ְוִלְׁש
א הֹוַדְעָּת ֶאת  : ַעְבְּד ִמי יֵֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ֲאדֹנִי ַהֶּמֶל ַאֲחָריו) עבדיך(ַהּזֶה ְו

ְלַבת ָׁשַבע ַוָּתבֹא ִלְפנֵי ַהֶּמֶל ַוּיַַען ַהֶּמֶל ָּדִוד ַוּיֹאֶמר ִקְראּו ִלי } כח{) ס(
ַוּיִָּׁשַבע ַהֶּמֶל ַוּיֹאַמר ַחי יְהָוה ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת } כט{: ַוַּתֲעמֹד ִלְפנֵי ַהֶּמֶל

ֵהי יְִׂשָרֵאל ֵלאמֹר } ל{: נְַפִׁשי ִמָּכל ָצָרה ִּכי ַּכֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעִּתי ָל ַּביהָוה ֱא
מֹה ְבנֵ יִ  ְמ ַאֲחַרי ְוהּוא יֵֵׁשב ַעל ִּכְסִאי ַּתְחָּתי ִּכי ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ַהּיֹום ִּכי ְׁש

ַוִּתּקֹד ַּבת ֶׁשַבע ַאַּפיִם ֶאֶרץ ַוִּתְׁשַּתחּו ַלֶּמֶל ַוּתֹאֶמר יְִחי ֲאדֹנִי } לא{: ַהּזֶה
דֹוק ַהּכֵֹהן ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ָּדִוד ִקְראּו ִלי ְלצָ } לב{) פ: (ַהֶּמֶל ָּדִוד ְלעָֹלם

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל } לג{: ּוְלנָָתן ַהּנִָביא ְוִלְבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָָדע ַוּיָבֹאּו ִלְפנֵי ַהֶּמֶל
מֹה ְבנִי ַעל ַהִּפְרָּדה  ָלֶהם ְקחּו ִעָּמֶכם ֶאת ַעְבֵדי ֲאדֹנֵיֶכם ְוִהְרַּכְבֶּתם ֶאת ְׁש

ּוָמַׁשח אֹתֹו ָׁשם ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ְונָָתן } לד{: ןֲאֶׁשר ִלי ְוהֹוַרְדֶּתם אֹתֹו ֶאל ִּגחֹו
מֹה : ַהּנִָביא ְלֶמֶל ַעל יְִׂשָרֵאל ּוְתַקְעֶּתם ַּבּׁשֹוָפר ַוֲאַמְרֶּתם יְִחי ַהֶּמֶל ְׁש

ַוֲעִליֶתם ַאֲחָריו ּוָבא ְויַָׁשב ַעל ִּכְסִאי ְוהּוא יְִמ ַּתְחָּתי ְואֹתֹו ִצִּויִתי } לה{
ַוּיַַען ְּבנָיָהּו ֶבן יְהֹויָָדע ֶאת } לו{: נָגִיד ַעל יְִׂשָרֵאל ְוַעל יְהּוָדהִלְהיֹות 

ֵהי ֲאדֹנִי ַהֶּמֶל ַּכֲאֶׁשר ָהיָה } לז{: ַהֶּמֶל ַוּיֹאֶמר ָאֵמן ֵּכן יֹאַמר יְהָוה ֱא
מֹה ִויגֵַּדל ֶאת ִּכְסא) יהי(יְהָוה ִעם ֲאדֹנִי ַהֶּמֶל ֵּכן  ֹו ִמִּכֵּסא יְִהיֶה ִעם ְׁש

ַוּיֵֶרד ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ְונָָתן ַהּנִָביא ּוְבנָיָהּו ֶבן יְהֹויָָדע } לח{: ֲאדֹנִי ַהֶּמֶל ָּדִוד
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מֹה ַעל ִּפְרַּדת ַהֶּמֶל ָּדִוד ַוּיִֹלכּו אֹתֹו ַעל  ְוַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי ַוּיְַרִּכבּו ֶאת ְׁש
מֹה ַוּיִַּקח ָצדֹוק ַהּכֹהֵ } לט{: ִּגחֹון ן ֶאת ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן ִמן ָהאֶֹהל ַוּיְִמַׁשח ֶאת ְׁש

מֹה ַוּיֲַעלּו ָכל ָהָעם } מ{: ַוּיְִתְקעּו ַּבּׁשֹוָפר ַוּיֹאְמרּו ָּכל ָהָעם יְִחי ַהֶּמֶל ְׁש
ַאֲחָריו ְוָהָעם ְמַחְּלִלים ַּבֲחִלִלים ּוְׂשֵמִחים ִׂשְמָחה גְדֹוָלה ַוִּתָּבַקע ָהָאֶרץ 

ַוּיְִׁשַמע ֲאדֹנִּיָהּו ְוָכל ַהְּקֻרִאים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוֵהם ִּכּלּו ֶלֱאכֹל } מא{: ָלםְּבקֹו
} מב{: ַוּיְִׁשַמע יֹוָאב ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ַוּיֹאֶמר ַמּדּוַע קֹול ַהִּקְריָה הֹוָמה

 ֹ נִּיָהּו ּבֹא ִּכי ִאיׁש עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ְוִהּנֵה יֹונָָתן ֶּבן ֶאְביָָתר ַהּכֵֹהן ָּבא ַוּיֹאֶמר ֲאד
ַוּיַַען יֹונָָתן ַוּיֹאֶמר ַלֲאדֹנִּיָהּו ֲאָבל ֲאדֹנֵינּו } מג{: ַחיִל ַאָּתה ְוטֹוב ְּתַבֵּׂשר

מֹה ַוּיְִׁשַלח ִאּתֹו ַהֶּמֶל ֶאת ָצדֹוק ַהּכֵֹהן } מד{: ַהֶּמֶל ָּדִוד ִהְמִלי ֶאת ְׁש
יְהֹויָָדע ְוַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי ַוּיְַרִּכבּו אֹתֹו ַעל ִּפְרַּדת ְוֶאת נָָתן ַהּנִָביא ּוְבנָיָהּו ֶּבן 

ַוּיְִמְׁשחּו אֹתֹו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ְונָָתן ַהּנִָביא ְלֶמֶל ְּבגִחֹון ַוּיֲַעלּו } מה{: ַהֶּמֶל
ב ְוגַם יָׁשַ } מו{: ִמָּׁשם ְׂשֵמִחים ַוֵּתהֹם ַהִּקְריָה הּוא ַהּקֹול ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם

מֹה ַעל ִּכֵּסא ַהְּמלּוָכה ְוגַם ָּבאּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ְלָבֵר ֶאת ֲאדֹנֵינּו } מז{: ְׁש
מֹה ִמְּׁשֶמ ִויגֵַּדל ֶאת ) אלהיך(ַהֶּמֶל ָּדִוד ֵלאמֹר יֵיֵטב  ִהים ֶאת ֵׁשם ְׁש ֱא

ְוגַם ָּכָכה ָאַמר ַהֶּמֶל } מח{: ִּכְסאֹו ִמִּכְסֶא ַוּיְִׁשַּתחּו ַהֶּמֶל ַעל ַהִּמְׁשָּכב
ֵהי יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר נַָתן ַהּיֹום יֵֹׁשב ַעל ִּכְסִאי ְוֵעינַי רֹאֹות : ָּברּו יְהָוה ֱא

  :ַוּיֶֶחְרדּו ַוּיָֻקמּו ָּכל ַהְּקֻרִאים ֲאֶׁשר ַלֲאדֹנִּיָהּו ַוּיְֵלכּו ִאיׁש ְלַדְרּכֹו} מט{
  
  

  בקשה על מצבת הצדיק
  )כב' ב סי"ים חמספר לשון חכמ(

  
 ׄ ׄ ָׁשלו ׄ , י ַהַּצִדיקנִ ם ָעֶלי ֲאדו ׄ , ם ְל ְוָׁשלֹום ַעל ִמְׁשָּכְבָׁשלו ם ַעל ָׁשלו

 ׄ ׄ נְַפְׁש ַהְּקדו ׄ . ָרהָׁשה ְוַהְטהו ׄ ֲאְׁשֶרי ָׁשזִָכיָת ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי יו  ְצֶר ּוְלָעְבדו
ׄ  ְליְִרָאהּו ׄ או ׄ ְוָעִׂשיָת ִמְצֹות ּוַמֲעִׂשים ט. תו ׄ . ִביםו ׄ ל ְׂשָכְר ְוהַ ַעל ֵּכן גָדו ׁש ָּקדו

ׄ . הּוא יִָחיׁש ְּתִחיְָת ִויַמֵהר ֲעִמיָדְת ָּברּו ת ָּפנֶי ְונִזְֶּכה ְונְִחיֶה ִלְראו
ּוזְכּוְת ַתֲעמֹד ָלנּו ְותֹוָרְת ָמגֵן . ַהְמִאיִרים ּוַמזְִהיִרים ְּכזַֹהר ָהָרִקיעַ 

ִהיםְוִתְהיֶה נִׁשְ . ַּבֲעֵדנּו   .ָמְת ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחּיִים ְוַהָּׁשלֹום ֶאת יְיָ ֱא
  

ׄ  יְַעְלזּו ׄ ֲחִסיִדים ְּבָכבו ָ ַליְָׁשִרים  ַרּנְנּו.  ָתםד יְַרּנְנּו ַעל ִמְׁשְּכבו ַצִּדיִקים ַּביְי
  .ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה עַ ּואֹור זָר. נָאָוה ְתִהָּלה

  
 ׄ ׄ ָהעֹוָלמִ  ןִרּבו גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָּבָׂשר . יםנֵי ָהֲאדֹונִים ָאב ָהַרֲחמִ ים ַוֲאדו

ׄ  ּוְוֵאין ָּבנ ּוֲאנְַחנ ֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ָהְראּויִים ְליֵַחד ּכַֹח ְלַכֵּון ּוְליֵַחד יִחּוֵדי ְׁשמו
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ׄ  נּוְוגַם ֵאין ִאּתָ . ּוְלזֵַוג ְּבִהְׁשַּתְּטחּות ַעל ִקְבֵרי ַהַּצִּדיִקים ֵדַע ָׁשְרֵׁשי יו
  .ָחאּוּוגֵי ַהִּמּדֹות ַהְקדֹוׁשֹות ְלַדְּבָקא נְַפָׁשא ְּבנְַפָׁשא ְורּוָחא ְּברַהיִחּוִדים ְוזִּו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּתְהיֶה ֲחׁשּוָבה  ַעל ֵהינּו ֵוא ָ ֱא ֵּכן יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְי
ַעל ֶקֶבר ַהַּצִּדיק ַהזֶה ְּכִאיּלּו ִּכַּוּנּו ְויִַחְדנּו  ּוּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ְלָפנֶי ִּביָאֵתנ

ְּברּוָחא  ָחאּונְַפָׁשא ְּבנְַפָׁשא ְור תַהיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ַהִּמּדֹות ַהְקדֹוׁשֹות ִבְדֵבקּו
ְוִתְתעֹוֵרר נֶֶפׁש . ְלַהֲאִציל ָעֵלינּו רּוַח ָטֳהָרה ּוְקֻדָׁשה רּוַח ַּדַעת ְויְִרַאת יְיָ 

ָהַרֲחִמים  ּוְוַתְמִליץ טֹוב ַּבֲעֵדנּו ְויְִתעֹוְרר. ּוַּצִּדיק ַהזֶה ְלִהְתַּפֵּלל ָעֵלינהַ 
ְונִזְֶּכה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ְלֶחֶסד , טֹוב ִמְלָפנֶי ְכרֹוןַהְּגדֹוִלים ְלזְָכֵרנּו ְּבזִ 

  .ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום. ְלַרֲחִמיםּו
  

נֶֶפׁש ַהַּצִדיק ַהזֶה ְוֶתֱהֵוי ַסְלָקא ְוָאזְָלא ְוָׁשאָטא ְלגֵַּבי ַרֲעָוא ְדִתְתַער  ִויֵהא
ַּדֲאנָא ָּבֵעי ּוַמְצֵלי  ָתאּוְצלֹוָתא ּוָבע ּוַאָבָהן ְדִמיֵכי ֶחְברֹון ְלאֹוָדָעא ְלה

ְּבַההּוא  לּוְוֵתע ָבַהןְוִתְתַחֵּבר ְוִתְתַעַּטר ִּבזְכּוָתא ַּדאֲ . ּוִמְתַחּנֵן ְּבַהאי ַׁשְעָּתא
. ְורּוַח ָסִליק ְוִאְתַעַּטר ּומֹוַדע ִלנְָׁשָמה חַ ּואֹוְדָעא ְלר, ִּפְתָחא ִּדְבגַן ֵעֶדן

ְוָחס ֻקְדָׁשא , ְוֻכְּלהּו ָבָעאן ַרֲחֵמי ֲעָלן, ּונְָׁשָמה אֹוְדָעא ְלֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא
א ְּדזָכּו ְלִמַדת ָּכבֹוד ַצִדיַקּיָ  ּוְּדֻכְּלהו ָתאּוּוְבגִין זְכ. ְּבִרי הּוא ֲעָלן ְּבגִינֵיהֹון

. ִקְׁשָרא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ִקְׁשָרא ַקִּדיָׁשא, ְוזָכּו ְלַקֵׁשר ִקְׁשָרא ִעָּלָאה, ִּדְלֵעיָלא
ְוֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא יִָריק ֲעָלן ִּבְרָכאן ִמַּמּבּוַעא ְּדנֲַחָלא ְויְִתַקּיְמּון ַּגָּבן ֻּכְּלהּו 

  .ַרָּבא ְּבִדיל ְׁשֵמּה ִּבְרָכאן
  

ּוְלַמַען , ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול, יְיָ ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן ָאּנָא
מֹה, זְכּות ַאְבָרָהם ְויְִצָחק ְויֲַעקֹב , ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְויֹוֵסף ְוָדִוד ּוִפנְָחס ּוְׁש

ְוָתחּוס , ַהַּצִּדיק ַהזֶה זְכּותּוְלַמַען , ָּכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים תּוּוְלַמַען זְכ
ְוַתְחמֹל ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוַעל ָּכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל ּוְתַחּיֵינּו ַחּיִים ֲארּוִכים טֹוִבים 

, ְוַתְּקנֵנּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפנֶי, ְוִתְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ, ּוְמֻתָּקנִים
ַהֶּדֶר ַהּטֹוב ֲאֶׁשר  ּוְותֹוֵרנ. ּוֵמעֶֹׁשר ַמְּתנֹות יֶָדי יִּבְרכֹותֶ ּוְתַמֵּלא יֵָדינּו מִ 

  .נֵֵל ּבֹו ְוַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר נֲַעֶׂשה
  

ֹ ר ַּכֲאׁשֶ ו ִענְיָנָיל ְועַ ו ְצָרָכיל עַ ל ִלְׁשאֹוף ְויֹוִסי(   )ץיְַחּפ
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  א"ִזיעָ י "ָהֲאִר  ָרֵבינוּ ן יוּ צִ 
ָנזִ א לּוְריָ ק ִיְצחָ י ַרבִּ ( ּכְ   )יַאׁשְ

  
  
  

  
 25, ב"של'באב ה' ה - 1534, ד"רצ'ה(רבי יצחק בן שלמה לוריא 

ראשי התיבות פורשו ( י הקדוש"מכונה האר) למניינם 1572ביולי 
האדון , האלקי רבי יצחק, אשכנזי רבי יצחק: ביניהן. בצורות שונות

 16הוא גדול מקובלי צפת במאה ה־ )אדוננו רבי יצחק, רבי יצחק
  .י"תלמידיו נקראו אחריו גורי האר. יינםלמנ

  
בן למשפחת הרבנים , נולד בירושלים לרבי שלמה לוריארבי יצחק 

בת , ולאם ספרדיה, י ולדוד המלך"האשכנזית לוריא המיוחסת לרש
ולאחר תקופה , אביו נפטר בהיותו כבן שמונה. למשפחת פראנסיס

עם בנה נאלצה לרדת , שבה ניסתה אמו להסתדר בלי לקבל צדקה
במצרים למד . למצרים ולהתגורר אצל אחיה האמיד מרדכי פראנסיס

ואחר כך  ,ס"על הש' שיטה המקובצת'בעל ה, מפי רבי בצלאל אשכנזי
  .)רבי דוד בן זימרא( ז"בצוותא עם רבו זה מפי הרדב

  
כבר בצעירותו החל בחיי התבודדות . נישא לבת דודו מרדכי 15בן 

, נתו ישב שש שנים רצופות אצל רבומיד לאחר חתו. טהרה ופרישות
פרוש מחיי העולם , ושמונה שנים נוספות התבודד, רבי בצלאל אשכנזי

והיה מגיע למשפחתו בשבתות בלבד החל מערב שבת ועד , הזה
וכל זאת כאשר הוא מקפיד על תפילה במניין שנשלח , למוצאי שבת

בוכה היה ומסופר ש ,בספר הזוהר תדיר למד. מידי יום ביומו אליו
 חוזר עליו פעמים רבות במשךהיה , בכדי להבין מאמר אחד בזוהר

  .והיה אליהו הנביא נגלה אליו ומבאר לו סודות התורה, כמה שבועות
  

רבי חיים ויטאל כתב עליו שזכה לרוח הקודש ברמה שלא זכו רבים 
, שהיה נגלה אליו פנים אל פנים ללא הסתרהלגילוי אליהו כן פניו ול

  .ל מפי אליהווכן למד וקיב
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נאמר לו מן השמים לעלות לארץ ישראל ולהתיישב בצפת וללמד שם 
. דרכו לצפת שהה זמן מה בירושליםייתכן שב. את רבי חיים ויטאל

לא רצה להשתמש (בתקופה זו עסק כנראה גם בהוראה בלי משכורת 
רנס גם ממסחר ולפי תעודות מגניזת קהיר התפ) בתורה כמקור פרנסה

  .בואהבתבלינים ובת
  

הגיע לצפת עם אשתו ושתי בנותיו וחי , למניינם 1570, ל"ש'בשנת ה
בשנתו הראשונה התוודע לכמה מחכמי צפת ומסר . שם במשך שנתיים

, לאחר מכן פגש ברבי חיים ויטאל. להם מגילוייו בתורת הקבלה
ומסר לו דברי תורה , העמיד אותו כבכיר תלמידיו וממשיך מורשתו

תית לסדרת כתבי ם אלו שימשו בהמשך כתשדברי. רבים ביחידות
שמואל ' והמשיך לערוך אותם ר, ויטאלחיים  ירבי שכתב וערך "האר

  .ויטאל והם כעריכתו עד היום
  

במגפה הגדולה שפקדה אז את , 1572, ב"של'באב ה' י נפטר בה"האר
בסמוך , הוא נקבר בבית העלמין העתיק בצפת. 38והוא בן , הגליל

  .בנו רבי משה לוריא ומשפחתו, ובירולקבר רבי משה קורד
  

ראש , לרבי שלמה סאגיס, עכסה, האחת. שתי בנותיו נישאו בצפת
. והשנייה לבנו של רבי יוסף קארו, ט"ישיבה בצפת ורבו של המהרי

 י גילה סודות קבליים עמוקים"על פי המסורת בנו נפטר לאחר שהאר
  ).'הכוונות שער'כמובא בספר ( ובגין זה נענש משמיים, לתלמידיו

  
שממשיכו יתגלה , ק הורה לתלמידיו לפני פטירתו"הרמ, לפי המסופר

אותו . בתור מי שיראה עמוד של אש ההולך אחר מיטתו, בהלוויתו
מסופר  .לצפת וטרם נודע בציבורי שבא באותה תקופה "אחד היה האר

י "ואז אמר להם האר, ק במקום מסויים"שבלוויה רצו לקבור את הרמ
שם , קוברים אותו כאן והוא ישנו עמוד אש בחלקה ההיאמדוע אתם 

אז ידעו כי הוא ממשיך הדרך אליו התכוון . אמור להיות ציונו של הרב
  .א"ק זיע"הרמ

  
שהסביר ליתר , י מסר את לימודו רק לרבי חיים ויטאל"האר

  .התלמידים
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רת רבו יש למנות את בין הספרים שבהם פרסם רבי חיים ויטל את תו
שער (שמונה שערים ו 'אדם ישר', 'אוצרות חיים', 'ייםעץ ח'ספר 

  .)רוח הקודש ועוד, עולת תמיד, מבוא שערים, הפסוקים, הכוונות
  

ר בעיקר פירושים על ספר הזוה, י כתב מעט דברים בקבלה"האר
  ).י"נדפסו בספר שער מאמרי רשב(
  

כאשר רבי חיים , בדיבור, הועברה בעל פהי "עיקר תורתו של האר
רבי . מאמר בדרוש זה ומאמר בדרוש אחר, כתב את הדבריםויטאל 

ערך את הכתבים לשמונת השערים , בנו של רבי חיים, שמואל ויטאל
  .הידועים לנו היום

 
) ו"רחמהבעקבות הוראת ה(אסרו , ש"ובעיקר הרש, מקובלי ירושלים

רבי אלא רק מכתבי , "חברים"על עצמם ועל אחרים ללמוד מכתבי 
  .בלבד ל המקורייםאויט

  
י מובאת בעיקרה בספר עץ חיים וכמו כן לוקטו דברי "תורתו של האר
רבי שמואל ויטל בסדרה של  -ו "י על ידי בנו של רח"תורתו של האר

המסודרים כהסבר על " שמונה שערים"שמונה ספרים הידועה בשם 
ל וכמו כן פירוש על "תורת הגלגולים ופירוש על התורה ומאמרי חז

  .ונות שיש בכל מצווההתפילות ועל הכו
  

מהתלמידים , הספר הראשון שנדפס והמתאר את כל שרשרת האצילות
במשך הדורות נכתבו . לרבי נפתלי בכרך "עמק המלך"הספר היה 

בהם , ומסכמים אותהי "של הארספרים נוספים שמשקפים את תורתו 
  .ולשם שבו ואחלמה לרבי שלמה אלישיב ,ל"ח פתחי חכמה לרמח"קל
  

י בעצמו נשארו בידינו שלשה פיוטים לסעודות שבת "מכתבי האר
אסדר לסעודתא לשבת , אזמר בשבחין לליל שבת: שכתב בארמית

בשלושת הפיוטים רמוז שמו של , בבוקר ובני היכלא לסעודה שלישית
  .ת"רי ב"האר
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תלמידו רבי  .אבל חיבר כוונות ויחודים לתפילה, י לא ערך סידור"האר
ר הכוונות את כוונות התפלה שמסר לו חיים ויטל רשם בספרו שע

כיום רוב המקובלים הלומדים בתורת הארי ובשמונה שערים  .י"האר
ש אשר הם רואים בו הממשיך והמבאר את "מכוונים על פי סידור הרש

ו "המהרש, ו"המהרח, י"זכות האר .י בעם ישראל"דרכו של האר
  .תגן עלינו אמן, ש"והרש

  
  

, ל"י זצוק"י האר"עפ' חייםעץ 'מספר הקבלה מתוך הקדמה 
  א"י רבי חיים ויטאל זיע"תלמידו המובהק וממשיך דרכו של האר

  
כי היה יודע במשנה , לא היה מי שישיג חכמה זו על אמתתה כמוהו"

ומעשה , ס"ותלמוד ואגדות ומדרשות על כל דבר ודבר כמה פנים בפרד
בשיחות עופות ובשיחות דקלים ואילנות , בראשית ומעשה מרכבה

  .בסוד כי אבן מקיר תזעק ושלהובי פחמים ובשיחת מלאכים, ועשבים
  

והיה מכיר בריח . והיה מדבר ברוחות מהגלגולים רוח טוב ורוח רע
ומביא נשמת . ובעופות אלמים, הבגדים כמו אותו ינוקא דפרשת דברים

והיה . ואחר כך מסירהו, אדם בעודו חי ומדבר עמו כל צורכו וחפצו
ובעלותן בכל ערב , ובבתי הקברות, אתם מהגוףרואה נשמות בעת צ

והיו , והיה מדבר עם נשמת הצדיקים שהם בעולם הבא. שבת לגן עדן
  .מגלין לו רזי תורה

  
ופתרון חלומות על , ושרטוטי הידיים, וגם היה יודע חכמת הפרצוף

והיה מכיר במצח אדם מה . ובגלגולים ישנים וגם חדשים, אמיתתם
, סוק קרא בעליית נשמתו לגן עדן בלילהומה פ, מחשב ומה שחלם

והיה קוראו במצחו זכיות ועבירות . והיה מלמד פירוש שורש נשמתו
או , והיה נותן לכל אחד ואחד תיקון כפי הבחירה המיוחדת. שחישב

  .ר"לשורש נשמתו האחוזה בשורש של אדה
  

והיה . והיה יודע להכות בסנורים. והיה יודע כמה טעיות נפלו בספרים
, והיה מלא חסידות ודרך ארץ וענוה. ע כל מה ששנו החבריםיוד
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וכל מדות טובות ומעשים טובים היה , ויראת חטאו', ואהבת ה' ויראת ה
  .בו
  

וכל החכמות האלו תמיד . וכל זה היה יודע בכל עת ובכל שעה ורגע
וכל זה השיג מרוב חסידותו . ועיני ראו ולא זר. היו מונחים בחיקו

תעסקו ימים רבים בספרים ישנים גם חדשים בחכמה אחר ה, ופרישותו
וזהו הביאו לידי , ועליהן הוסיף חסידות ופרישות וטהרה וקדושה. זו

  ."והיה אליהו נגלה לו תמיד, רוח הקודש
  

  בקשה על מצבת הצדיק
  )כב' ב סי"מספר לשון חכמים ח(

  
 ׄ ׄ ָׁשלו ׄ , י ַהַּצִדיקנִ ם ָעֶלי ֲאדו ׄ , ִמְׁשָּכְבם ְל ְוָׁשלֹום ַעל ָׁשלו ם ַעל ָׁשלו

 ׄ ׄ נְַפְׁש ַהְּקדו ׄ . ָרהָׁשה ְוַהְטהו ׄ ֲאְׁשֶרי ָׁשזִָכיָת ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי יו  ְצֶר ּוְלָעְבדו
ׄ  ְליְִרָאהּו ׄ או ׄ . תו ׄ . ִביםְוָעִׂשיָת ִמְצֹות ּוַמֲעִׂשים טו ׄ ל ְׂשָכְר ְוהַ ַעל ֵּכן גָדו ׁש ָּקדו

ׄ . ִויַמֵהר ֲעִמיָדְת הּוא יִָחיׁש ְּתִחיְָת ָּברּו ת ָּפנֶי ְונִזְֶּכה ְונְִחיֶה ִלְראו
ּוזְכּוְת ַתֲעמֹד ָלנּו ְותֹוָרְת ָמגֵן . ַהְמִאיִרים ּוַמזְִהיִרים ְּכזַֹהר ָהָרִקיעַ 

ִהים. ַּבֲעֵדנּו   .ְוִתְהיֶה נְִׁשָמְת ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחּיִים ְוַהָּׁשלֹום ֶאת יְיָ ֱא
  

ׄ  יְַעְלזּו ׄ ֲחִסיִדים ְּבָכבו ָ ַליְָׁשִרים  ַרּנְנּו.  ָתםד יְַרּנְנּו ַעל ִמְׁשְּכבו ַצִּדיִקים ַּביְי
  .ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה עַ ּואֹור זָר. נָאָוה ְתִהָּלה

  
 ׄ ׄ  ןִרּבו ר גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָּבׂשָ . יםנֵי ָהֲאדֹונִים ָאב ָהַרֲחמִ ָהעֹוָלִמים ַוֲאדו

ׄ  ּוְוֵאין ָּבנ ּוֲאנְַחנ ֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ָהְראּויִים ְליֵַחד ּכַֹח ְלַכֵּון ּוְליֵַחד יִחּוֵדי ְׁשמו
ׄ  ְוגַם ֵאין ִאָּתנּו. ּוְלזֵַוג ְּבִהְׁשַּתְּטחּות ַעל ִקְבֵרי ַהַּצִּדיִקים ֵדַע ָׁשְרֵׁשי יו

  .ָחאּונְַפָׁשא ְּבנְַפָׁשא ְורּוָחא ְּבר ּוגֵי ַהִּמּדֹות ַהְקדֹוׁשֹות ְלַדְּבָקאַהיִחּוִדים ְוזִּו
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּתְהיֶה ֲחׁשּוָבה  ַעל ֵהינּו ֵוא ָ ֱא ֵּכן יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְי
ַעל ֶקֶבר ַהַּצִּדיק ַהזֶה ְּכִאיּלּו ִּכַּוּנּו ְויִַחְדנּו  ּוּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ְלָפנֶי ִּביָאֵתנ

ְּברּוָחא  ָחאּונְַפָׁשא ְּבנְַפָׁשא ְור תּוּוגֵי ַהִּמּדֹות ַהְקדֹוׁשֹות ִבְדֵבקּוַהיִחּוִדים ְוזִ 
ְוִתְתעֹוֵרר נֶֶפׁש . ְלַהֲאִציל ָעֵלינּו רּוַח ָטֳהָרה ּוְקֻדָׁשה רּוַח ַּדַעת ְויְִרַאת יְיָ 

ָהַרֲחִמים  ּוְוַתְמִליץ טֹוב ַּבֲעֵדנּו ְויְִתעֹוְרר. ּוַהַּצִּדיק ַהזֶה ְלִהְתַּפֵּלל ָעֵלינ
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ְונִזְֶּכה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ְלֶחֶסד , טֹוב ִמְלָפנֶי ְכרֹוןַהְּגדֹוִלים ְלזְָכֵרנּו ְּבזִ 
  .ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום. ְלַרֲחִמיםּו
  

ַרֲעָוא ְדִתְתַער נֶֶפׁש ַהַּצִדיק ַהזֶה ְוֶתֱהֵוי ַסְלָקא ְוָאזְָלא ְוָׁשאָטא ְלגֵַּבי  ִויֵהא
ַּדֲאנָא ָּבֵעי ּוַמְצֵלי  ָתאּוְצלֹוָתא ּוָבע ּוְדִמיֵכי ֶחְברֹון ְלאֹוָדָעא ְלהַאָבָהן 

ְּבַההּוא  לּוְוֵתע ָבַהןְוִתְתַחֵּבר ְוִתְתַעַּטר ִּבזְכּוָתא ַּדאֲ . ּוִמְתַחּנֵן ְּבַהאי ַׁשְעָּתא
. ִלנְָׁשָמהְורּוַח ָסִליק ְוִאְתַעַּטר ּומֹוַדע  חַ ּואֹוְדָעא ְלר, ִּפְתָחא ִּדְבגַן ֵעֶדן

ְוָחס ֻקְדָׁשא , ְוֻכְּלהּו ָבָעאן ַרֲחֵמי ֲעָלן, ּונְָׁשָמה אֹוְדָעא ְלֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא
ַצִדיַקּיָא ְּדזָכּו ְלִמַדת ָּכבֹוד  ּוְּדֻכְּלהו ָתאּוּוְבגִין זְכ. ְּבִרי הּוא ֲעָלן ְּבגִינֵיהֹון

. ִקְׁשָרא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ִקְׁשָרא ַקִּדיָׁשא, ְוזָכּו ְלַקֵׁשר ִקְׁשָרא ִעָּלָאה, ִּדְלֵעיָלא
ְוֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא יִָריק ֲעָלן ִּבְרָכאן ִמַּמּבּוַעא ְּדנֲַחָלא ְויְִתַקּיְמּון ַּגָּבן ֻּכְּלהּו 

  .ְּבִדיל ְׁשֵמּה ַרָּבא ִּבְרָכאן
  

ּוְלַמַען , ן ִׁשְמ ַהָּגדֹולֲעֵׂשה ְלַמעַ , יְיָ ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן ָאּנָא
מֹה, זְכּות ַאְבָרָהם ְויְִצָחק ְויֲַעקֹב , ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְויֹוֵסף ְוָדִוד ּוִפנְָחס ּוְׁש

ְוָתחּוס , ַהַּצִּדיק ַהזֶה זְכּותּוְלַמַען , ָּכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים תּוּוְלַמַען זְכ
ל ֵּבית יְִׂשָרֵאל ּוְתַחּיֵינּו ַחּיִים ֲארּוִכים טֹוִבים ְוַתְחמֹל ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוַעל ּכָ 

, ְוַתְּקנֵנּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפנֶי, ְוִתְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ, ּוְמֻתָּקנִים
ר ַהֶּדֶר ַהּטֹוב ֲאׁשֶ  ּוְותֹוֵרנ. ּוֵמעֶֹׁשר ַמְּתנֹות יֶָדי יּוְתַמֵּלא יֵָדינּו ִמִּבְרכֹותֶ 

  .נֵֵל ּבֹו ְוַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר נֲַעֶׂשה
  

ֹ ר ַּכֲאׁשֶ ו ִענְיָנָיל ְועַ ו ְצָרָכיל עַ ל ִלְׁשאֹוף ְויֹוִסי(   )ץיְַחּפ
  
  

ְמעוֹ י ַרבִּ ן יוּ צִ  נוֹ ר ֶאְלָעזָ י ְוַרבִּ י יֹוַחאר בַּ ן ׁשִ   א"ִזיעָ  ּבְ
  
  
  

  
רבי שמעון בר יוחאי היה תנא בן הדור הרביעי ותלמידו של רבי 

שנערכה על ידי רבי (הלכות רבות בשמו מובאות במשנה  .אעקיב
החיבור . 'רבי שמעון'שם הוא מכונה , )ידיומחשובי תלמ, יהודה הנשיא
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 י"מיוחס בגמרא לבית מדרשו של רשב" ספרי"הלכתי  - המדרשי
  ).'עמוד א, ו"דף פ, מסכת סנהדרין, תלמוד בבלי(
  

מרכזית באירועי  ולדמות, י הפך לסמל של תורת הסוד והקבלה"רשב
  .בהם נערכת מדי שנה הילולא על קברו במירון, ג בעומר"ל
  

שאלתו . 'כרם ביבנה'י עם החכמים שהתקבצו ב"בצעירותו נמנה רשב
י את רבי יהושע ואת רבן גמליאל לגבי מעמדה של תפילת "של רשב

הייתה המחולל שהוביל לסערה גדולה , ערבית כתפילת רשות או חובה
בעקבות יחסו לרבי , אופן זמני רבן גמליאל מנשיאותובמהלכה הודח ב

, מסכת ברכות, תלמוד בבלי( בן עזריה והוחלף ברבי אלעזר, יהושע
  . )'עמוד ב, ז"דף כ

  
בתחילה בבני ברק במשך שלוש , י למד תורה מפי רבי עקיבא"רשב

, א"פרשה כ, ויקרא רבה( יחד עם רבי חנינא בן חכינאי, העשרה שנ
קודם שרבי עקיבא הוצא , םר מכן אף בבית האסוריולאח, )'פסקה ז

  . )'עמוד א, ב"דף קי, מסכת פסחים, תלמוד בבלי( להורג
  

העמיד לאחר מות  י מנוי בין חמשת תלמידי רבי עקיבא אותם"רשב
ובין , )'עמוד ב, ב"דף ס, מסכת יבמות, תלמוד בבלי( מרבית תלמידיו

מסכת , תלמוד בבלי( ותם סמך רבי יהודה בן בבא בסתרהתלמידים א
  . )'עמוד ב, ג"דף י, סנהדרין

  
רבי שמעון נמנה עם החוגים שהתנגדו בצורה עזה לשלטון הרומאים 
בארץ ישראל והטיפו נגד השלמה עם השלטון הזר לאחר מרד בר 

שהיה גם רבו (בשל גזירות אדריאנוס ורציחתו של רבי עקיבא , כוכבא
  ).של בר כוכבא בעת המרד

  
, ג"דף ל, מסכת שבת, תלמוד בבלי( הבבליבתלמוד על פי המסופר 

רבי שמעון בר , רבי יוסי, בשעה שישבו יחד רבי יהודה, )'עמוד ב
דנו במעשי הרומאים ובפיתוח הארץ על ידיהם , ויהודה בן גרים, יוחאי
יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו תקנו ' פתח ר :ואמרו

י ואמר "נענה רשב. יוסי שתק' ר, שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות
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תיקנו שווקים להושיב  -כל מה שתיקנו לא תיקנו אלא לצורך עצמם 
יהודה  .גשרים ליטול מהן מכס, מרחצאות לעדן בהן עצמן, בהן זונות

בעקבות זאת נדון . סיפר על דבריו ומתוך כך נשמעו למלכות, בן גרים
  . ת למחתרתנאלץ לרדו, שמעון למיתה על ידי השלטון הרומאי' ר
  

שנים במערה וניזונו מעץ חרוב  12י ובנו אלעזר התחבאו "רשב
שנה היו שניהם  12כל אותן . וממעין מים שנבראו להם בדרך נס

ורק בזמן , לומדים תורה כאשר כל גופם מכוסה חול עד צווארם
  . התפילה יצאו מהחול והתלבשו

  
כי קיסר י "שנה הגיע אליהו הנביא למערה והודיע לרשב 12לאחר 

, י ואלעזר בנו ממקום מחבואם"אז יצאו רשב. רומא מת ובטלו גזרותיו
י בעולם אנשים מתבטלים מתלמוד תורה ועוסקים "אך כשראה רשב

יצאה בת קול מן השמים . בחרישה וזריעה נתן בהם עיניו ונשרפו
י "חזרו רשב!". חזרו למערתכם? להחריב עולמי יצאתם"ואמרה 

שבסופם יצאו מהמערה ופגשו , חודשים 12ד ואלעזר בנו למערה לעו
וכך ראו כמה חביבות מצוות על , אדם המביא לכבוד שבת שני הדסים

מעשה ההסתתרות במערה מובא בנוסח אחר ( .ישראל ונתקררה דעתם
מסכת , יוכן תלמוד ירושלמ', ו, ט"ע, גם במדרש בראשית רבה

  ).'הלכה א', פרק ט, שביעית
  

י שמעון מקומות מסוימים בטבריה שהיו ביציאתו מהמערה התיר רב
ולאחר מכן עבר גם , מת מחמת ההרוגים שנטמנו באזורבספק טומאת 

, בראשית רבה( בקעת בית נטופה שבגליל התחתוןבמגדל צבעייא וב
  . )'ו, ט"ע

לפי ; זאת לפי התלמוד(רבי שמעון היה חותנו של רבי פינחס בן יאיר 
היה אף הוא , רבי אלעזר, בנו ).ספר הזוהר לא היה חותנו אלא חתנו

  .א"זיע, רבי יוסי בן רבי אלעזרהתנא נכדו הוא  .תנא מפורסם
  

מדרום , י נמצא בהר מירון"האתר המזוהה כיום עם קברו של רשב
אתר הקבר משך אליו את מקובלי צפת במאה . למושב מירון של ימינו

ון בר העלייה המרכזית לרגל קרויה הילולא דרבי שמע. למניינם, 16-ה
בו פוקדים , יום פטירתו על פי המסורת, ג בעומר"יוחאי על קברו בל
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נהוג להביא ילדים בני . את הציון מאות אלפים מכל רחבי העולם
שלוש למירון ולספר אותם שם את התספורת הראשונה בחייהם בטקס 

סיפר כי , י"תלמידו של האר, כיוון שרבי חיים ויטאל, המכונה חאלקה
  .נורבו עשה כן לב

  
המכונה , י"ג בעומר התקבל במסורת כיום פטירתו של רשב"יום ל

ובו נוהגים ההמונים לפקוד את קברו , י"ילולא של רשבבזוהר יום הה
ג בעומר נקשר "גם מנהג הדלקת המדורות בל. אשר בהר מירון
באדרא (י ולתיאור פטירתו כפי המופיע בזוהר "לדמותו של רשב

י מציין כי היה נוהג "ידו של רבינו הארתלמ, רבי חיים ויטאל ).זוטא
  .י"י לעלות למירון עם משפחתו לקברו של רשב"האר

  
על " בר יוחאי נמשחת אשריך"על רבי שמעון בר יוחאי נתחבר הפיוט 

שהיה ממגורשי ספרד שהתיישב בטריפולי בלוב , ידי שמעון לביא
ו פיוט זה מושר בקרב העולים לציונ. והפך למנהיגם של יהודי לוב

והוא מקובל בכל העדות , ג בעומר"במשך כל ימות השנה ובפרט בל
רבי יוסף . יש מעדות המזרח הנוהגים לזמרו בכל ליל שבת. והפלגים

המפורסם חיבר את הפיוט  ',בן איש חי'בעל הספר הקדוש חיים מבגדד 
  ."אירבי שמעון בר יוח, ואמרתם כה לחי"והידוע בפי כל 

  
  הציון לימוד תורה ליד

  משנה יג, פרק ד, ת אבותמסכ
  

. ֶׁשִּׁשגְגַת ַּתְלמּוד עֹוָלה זָדֹון}, לד{ֱהֵוי זִָהיר ַּבַּתְלמּוד , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר
ֶּכֶתר ּתֹוָרה ְוֶכֶתר ְּכֻהּנָה ְוֶכֶתר , ְׁשלָׁשה ְכָתִרים ֵהם, ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

  : ְוֶכֶתר ֵׁשם טֹוב עֹוֶלה ַעל ַּגֵּביֶהן, ַמְלכּות
  

  משנה ח ,פרק ו, מסכת אבות
  

ַהּנֹוי ְוַהּכַֹח , ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יְהּוָדה ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי אֹוֵמר
נֶָאה ַלַּצִּדיִקים ְונֶָאה , ְוָהעֶֹׁשר ְוַהָּכבֹוד ְוַהָחְכָמה ְוַהּזְִקנָה ְוַהֵּׂשיָבה ְוַהָּבנִים

. ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ֵׂשיָבה ְּבֶדֶר ְצָדָקה ִּתָּמֵצא) שם טז(ֶׁשּנֱֶאַמר , ָלעֹוָלם
שם (ְואֹוֵמר . ִּתְפֶאֶרת ַּבחּוִרים ּכָֹחם ַוֲהַדר זְֵקנִים ֵׂשיָבה) שם כ(ְואֹוֵמר 
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ֲעֶטֶרת זְֵקנִים ְּבנֵי ָבנִים ) שם יז(ְואֹוֵמר . ֲעֶטֶרת ֲחָכִמים ָעְׁשָרם) יד
, ְוָחְפָרה ַהְּלָבנָה ּובֹוָׁשה ַהַחָּמה) ישעיה כד(ֵמר ְואֹו. ְוִתְפֶאֶרת ָּבנִים ֲאבֹוָתם

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן . ְצָבאֹות ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַליִם ְונֶגֶד זְֵקנָיו ָּכבֹוד' ִּכי ָמַל ה
ֻּכָּלם נְִתַקּיְמּו , ֵאּלּו ֶׁשַבע ִמּדֹות ֶׁשָּמנּו ֲחָכִמים ַלַּצִּדיִקים, ְמנְַסיָא אֹוֵמר

  :ַרִּבי ּוְבָבנָיובְ 
  

  ד"ל –ג "מסכת שבת דף ל
  

ואמאי קרו ליה ראש המדברים בכל מקום דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי 
יהודה ואמר כמה ' ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבייהו פתח ר

נאים מעשיהן של אומה זו תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות 
מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך י ואמר כל ''יוסי שתק נענה רשב' ר

עצמן תקנו שווקין להושיב בהן זונות מרחצאות לעדן בהן עצמן גשרים 
ליטול מהן מכס הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות 
אמרו יהודה שעילה יתעלה יוסי ששתק יגלה לציפורי שמעון שגינה 

להו דביתהו יהרג אזל הוא ובריה טשו בי מדרשא כל יומא הוה מייתי 
ל לבריה נשים דעתן קלה ''ריפתא וכוזא דמיא וכרכי כי תקיף גזירתא א

עליהן דילמא מצערי לה ומגליא לן אזלו טשו במערתא איתרחיש ניסא 
איברי להו חרובא ועינא דמיא והוו משלחי מנייהו והוו יתבי עד 
צוארייהו בחלא כולי יומא גרסי בעידן צלויי לבשו מיכסו ומצלו והדר 

שלחי מנייהו כי היכי דלא ליבלו איתבו תריסר שני במערתא אתא מ
אליהו וקם אפיתחא דמערתא אמר מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר 
ובטיל גזירתיה נפקו חזו אינשי דקא כרבי וזרעי אמר מניחין חיי עולם 
ועוסקין בחיי שעה כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף יצתה בת קול 

עולמי יצאתם חיזרו למערתכם הדור אזול איתיבו  ואמרה להם להחריב
ב חדש יצתה בת קול ''תריסר ירחי שתא אמרי משפט רשעים בגיהנם י

אלעזר הוה מסי ' ואמרה צאו ממערתכם נפקו כל היכא דהוה מחי ר
ש אמר לו בני די לעולם אני ואתה בהדי פניא דמעלי שבתא חזו ''ר

ט בין השמשות אמרו ליה ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא ורהי
-שמות כ{הני למה לך אמר להו לכבוד שבת ותיסגי לך בחד חד כנגד 

ל לבריה חזי כמה חביבין ''שמור א} יב-דברים ה{זכור וחד כנגד } ח
פנחס בן יאיר חתניה ונפק ' מצות על ישראל יתיב דעתייהו שמע ר

יה לאפיה עייליה לבי בניה הוה קא אריך ליה לבישריה חזי דהוה ב
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ל אוי ''פילי בגופיה הוה קא בכי וקא נתרו דמעת עיניה וקמצוחא ליה א
ל אשריך שראיתני בכך שאילמלא לא ראיתני ''לי שראיתיך בכך א

ש בן יוחי קושיא הוה ''בכך לא מצאת בי כך דמעיקרא כי הוה מקשי ר
פ בן ''פנחס בן יאיר תריסר פירוקי לסוף כי הוה מקשי ר' מפרק ליה ר

י עשרין וארבעה פירוקי אמר הואיל ''א הוה מפרק ליה רשביאיר קושי
ויבא } יח-בראשית לג{ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתא דכתיב 

בראשית {יעקב שלם ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתו 
ויחן את פני העיר אמר רב מטבע תיקן להם ושמואל אמר } יח- לג

צאות תיקן להם אמר איכא יוחנן אמר מרח' שווקים תיקן להם ור
 מילתא דבעי לתקוני אמרו ליה איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה

ואית להו צערא לכהנים לאקופי אמר איכא איניש דידע דאיתחזק הכא 
ל ההוא סבא כאן קיצץ בן זכאי תורמסי תרומה עבד איהו נמי ''טהרה א

ר ההוא הכי כל היכא דהוה קשי טהריה וכל היכא דהוה רפי צייניה אמ
' היית עמנו ואפי) לא(ל אילמלי ''סבא טיהר בן יוחי בית הקברות א

היית עמנו ולא נמנית עמנו יפה אתה אומר עכשיו שהיית עמנו ונמנית 
עמנו יאמרו זונות מפרכסות זו את זו תלמידי חכמים לא כל שכן יהב 
ביה עיניה ונח נפשיה נפק לשוקא חזייה ליהודה בן גרים אמר עדיין יש 

  :זה בעולם נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותל
  

  'א עמוד א"מסכת שבת דף י
  

הא תנא ליה רישא אין : ש''ואם התחילו אין מפסיקין מפסיקין לק
מפסיקין סיפא אתאן לדברי תורה דתניא חברים שהיו עוסקין בתורה 

ש ''ר יוחנן לא שנו אלא כגון ר''ש ואין מפסיקין לתפלה א''מפסיקין לק
ש ''וחביריו שתורתן אומנותן אבל כגון אנו מפסיקין לק בן יוחי

ש כי ''ולתפלה והתניא כשם שאין מפסיקין לתפלה כך אין מפסיקין לק
תני ההיא בעיבור שנה דאמר רב אדא בר אהבה וכן תנו סבי דהגרוניא 
אמר רבי אלעזר בר צדוק כשהיינו עוסקין בעיבור השנה ביבנה לא 

  :מע ולא לתפלההיינו מפסיקין לא לקריאת ש
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  ז עמוד א"דף ס, מסכת גטין
  

' מ חכם וסופר ר''דתניא איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים ר
ישמעאל חנות מיוזנת ' טרפון גל של אגוזין ר' יהודה חכם לכשירצה ר

יוחנן בן נורי קופת הרוכלים רבי אלעזר בן עזריה ' ע אוצר בלום ר''ר
יוסי נמוקו עמו ' עזר בן יעקב קב ונקי ראלי' קופה של בשמים משנת ר

רבי שמעון טוחן הרבה ומוציא קימעא תנא משכח קימעא ומה שמוציא 
ש לתלמידיו בניי שנו מדותי ''אינו מוציא אלא סובין וכן אמר ר

  ע''שמדותי תרומות מתרומות מידותיו של ר
  

  'ח עמוד א"י –ב "ע, א"ז ע"דף י, מסכת מעילה
  

מנין ] רומי[את רבי שמעון בן יוחאי בעיר  שאל רבי מתיא בן חרש
וזה לכם } כט-ויקרא יא{ל דאמר קרא ''לדם שרצים שהוא טמא א

הטמא אמרו לו תלמידיו חכים ליה בן יוחאי אמר להם תלמוד ערוך 
בפיו של רבי אלעזר בר רבי יוסי שפעם אחת גזרה המלכות גזרה שלא 

ת נדות הלך רבי ישמרו את השבת ושלא ימולו את בניהם ושיבעלו א
ראובן בן איסטרובלי וסיפר קומי והלך וישב עמהם אמר להם מי שיש 
לו אויב יעני או יעשיר אמרו לו יעני אמר להם אם כן לא יעשו מלאכה 
בשבת כדי שיענו אמרו טבית אמר ליבטל ובטלוה חזר ואמר להם מי 
 שיש לו אויב יכחיש או יבריא אמרו לו יכחיש אמר להם אם כן ימולו

בניהם לשמונה ימים ויכחישו אמרו טבית אמר ובטלוה חזר ואמר להם 
מי שיש לו אויב ירבה או יתמעט אמרו לו יתמעט אם כן לא יבעלו 
נדות אמרו טבית אמר ובטלוה הכירו בו שהוא יהודי החזירום אמרו מי 

  ילך ויבטל הגזרות 
  ב -דף יז 

  
' א בר ר''מי ילך רשמעון בן יוחאי שהוא מלומד בנסים ואחריו ' ילך ר

יוסי אמר להם רבי יוסי ואילו היה אבא חלפתא קיים יכולין אתם לומר 
שמעון אילו היה יוחאי אבא קיים ' לו תן בנך להריגה אמר להם ר

יכולין אתם לומר לו תן בנך להריגה אמר להו רבי יוסי אנא אזלין 
שמעון דקא מסתפינא קביל עליה דלא ליענשיה ' דלמא עניש ליה ר

אפילו הכי ענשיה כשהיו מהלכין בדרך נשאלה שאלה זו בפניהם מנין 
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ויקרא {אלעזר בר רבי יוסי ואמר ' לדם השרץ שהוא טמא עקם פיו ר
שמעון מעקימת שפתיך אתה ניכר ' וזה לכם הטמא אמר ליה ר} כט-יא

שתלמיד חכם אתה אל יחזור הבן אצל אביו יצא לקראתו בן תמליון 
שמעון ואמר מה שפחה של בית אבא ' ר רצונכם אבוא עמכם בכה

נזדמן לה מלאך שלש פעמים ואני לא פעם אחת יבא הנס מכל מקום 
קדים הוא על בברתיה דקיסר כי מטא התם אמר בן תמליון צא בן 
תמליון צא וכיון דקרו ליה נפק אזל אמר להון שאילו כל מה דאית לכון 

הוא איגרא שקלוה למישאל ועיילינהו לגנזיה לשקול כל דבעו אשכחו ה
] רומי[וקרעוה והיינו דאמר רבי אלעזר בר רבי יוסי אני ראיתיה בעיר 

הפיגול והנותר אין מצטרפין מפני ' מתני: והוו עליה כמה טיפי דמים
שהן שני שמות השרץ והנבלה וכן הנבלה ובשר המת אין מצטרפין זה 

ל לא אמר רב יהודה אמר שמוא' גמ: עם זה לטמא אפילו בקל שבשניהן
שנו אלא לטומאת הידים דמדרבנן היא אבל לענין אכילה מצטרפין 

לא יאכל כי קדש הוא כל } לד-שמות כט{אליעזר אומר ' דתניא ר
האוכל ' מתני: שבקדש פסול בא הכתוב ליתן לא תעשה על אכילתו

שנטמא באב הטומאה ושנטמא בולד הטומאה מצטרפין זה עם זה לטמא 
צטרפין זה עם זה לפסול הגוייה כבחצי בקל שבשניהם כל האוכלים מ

פרס כבמזון שתי סעודות לעירוב וכביצה לטמא טומאת אוכלין 
וכגרוגרת להוצאת שבת וככותבת ביום הכפורים כל המשקין מצטרפין 

' גמ: זו עם זו לפסול את הגוייה ברביעית וכמלא לוגמא ביום הכפורים
אשון ומי קא תניא רבי שמעון אומר מה טעם שאפשר לשני שיעשה ר

עביד שני ראשון הא לא אפשר אמר רבא הכי קאמר מי גרם לשני לאו 
  : ראשון רב אשי אמר ראשון ושני לגבי שלישי בני חדא ביקתא אינון

  
  א -דף יח 

  
הערלה וכלאי הכרם מצטרפין זה עם זה רבי שמעון אומר אין ' מתני

ר כל שהוא ש אומ''שמעון לצרופי והתניא ר' ומי צריך ר' גמ: מצטרפין
הבגד והשק השק והעור העור ' מתני: למכות תני אין צריכין לצרף

ש מה טעם מפני שהן ראוין ליטמא ''והמפץ כולן מצטרפין זה עם זה אר
  :במושב
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  'עמוד ב, ט"דף ס, מסכת יבמות
  

הא מילתא דאמור רבנן בני בנים הרי הן כבנים אילימא מדכתיב 
ם בני אלא מעתה והצאן צאני הבנות בנותי והבני} מג-בראשית לא{

דברי {הכי נמי אלא דקנית מינאי הכא נמי דקנית מינאי אלא מהכא 
ואחר בא חצרון אל בת מכיר אבי גלעד ותלד לו את } כא- הימים א ב

תהילים {מני מכיר ירדו מחוקקים וכתיב } יד-שופטים ה{שגוב וכתיב 
יהושע  יהודה מחוקקי מתניתין דלאו כרבי יהושע דתניא רבי} ט-ס

אומר נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו היו לו בנים בילדותו 
בבקר זרע את זרעך ולערב } ו-קהלת יא' {יהיו לו בנים בזקנותו שנא

אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד 
ע אומר למד תורה בילדותו ילמוד תורה בזקנותו היו לו ''טובים ר

בבקר זרע את זרעך ' בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו שנאתלמידים 
אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד ' וגו

אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה 
שנה את ( ּוְׁשנָָאּהע אצל רבותינו שבדרום ''העולם שמם עד שבא ר

יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע ' יהודה ור' מ ור''להם ר) התורה
והם הם העמידו תורה אותה שעה תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת 

חייא בר אבין כולם מתו מיתה רעה ' אמר רב חמא בר אבא ואיתימא ר
ר מתנא הלכה כרבי יהושע אמר רבי ''ר נחמן אסכרה א''מאי היא א

רוי בלא שמחה בלא ברכה ר חנילאי כל אדם שאין לו אשה ש''תנחום א
ושמחת אתה וביתך בלא } כו-דברים יד{בלא טובה בלא שמחה דכתיב 

להניח ברכה אל ביתך בלא טובה דכתיב } ל-יחזקאל מד{ברכה דכתיב 
לא טוב היות האדם לבדו במערבא אמרי בלא תורה } יח-בראשית ב{

האם אין עזרתי בי ותושיה } יג-איוב ו{בלא חומה בלא תורה דכתיב 
נקבה תסובב גבר רבא } כב-ירמיה לא{נדחה ממני בלא חומה דכתיב 

וידעת כי שלום אהלך } כד-איוב ה{בר עולא אמר בלא שלום דכתיב 
  .ופקדת נוך ולא תחטא
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  בקשה על מצבת הצדיק
  )כב' ב סי"מספר לשון חכמים ח(

  
 ׄ ׄ ָׁשלו ׄ , י ַהַּצִדיקנִ ם ָעֶלי ֲאדו ׄ , ָּכְבם ְל ְוָׁשלֹום ַעל ִמׁשְ ָׁשלו ם ַעל ָׁשלו

 ׄ ׄ נְַפְׁש ַהְּקדו ׄ . ָרהָׁשה ְוַהְטהו ׄ ֲאְׁשֶרי ָׁשזִָכיָת ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי יו  ְצֶר ּוְלָעְבדו
ׄ  ְליְִרָאהּו ׄ או ׄ . תו ׄ . ִביםְוָעִׂשיָת ִמְצֹות ּוַמֲעִׂשים טו ׄ ל ְׂשָכְר ְוהַ ַעל ֵּכן גָדו ׁש ָּקדו

ׄ . יַמֵהר ֲעִמיָדְתהּוא יִָחיׁש ְּתִחיְָת וִ  ָּברּו ת ָּפנֶי ְונִזְֶּכה ְונְִחיֶה ִלְראו
ּוזְכּוְת ַתֲעמֹד ָלנּו ְותֹוָרְת ָמגֵן . ַהְמִאיִרים ּוַמזְִהיִרים ְּכזַֹהר ָהָרִקיעַ 

ִהים. ַּבֲעֵדנּו   .ְוִתְהיֶה נְִׁשָמְת ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחּיִים ְוַהָּׁשלֹום ֶאת יְיָ ֱא
  

ׄ חֲ  יְַעְלזּו ׄ ִסיִדים ְּבָכבו ָ ַליְָׁשִרים  ַרּנְנּו.  ָתםד יְַרּנְנּו ַעל ִמְׁשְּכבו ַצִּדיִקים ַּביְי
  .ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה עַ ּואֹור זָר. נָאָוה ְתִהָּלה

  
 ׄ ׄ  ןִרּבו גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָּבָׂשר . יםנֵי ָהֲאדֹונִים ָאב ָהַרֲחמִ ָהעֹוָלִמים ַוֲאדו

ׄ  ּוְוֵאין ָּבנ ּוֲאנְַחנ ֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ָהְראּויִים ְליֵַחד ּכַֹח ְלַכֵּון ּוְליֵַחד יִחּוֵדי ְׁשמו
ׄ  ְוגַם ֵאין ִאָּתנּו. ּוְלזֵַוג ְּבִהְׁשַּתְּטחּות ַעל ִקְבֵרי ַהַּצִּדיִקים ֵדַע ָׁשְרֵׁשי יו

  .ָחאּוְפָׁשא ְּבנְַפָׁשא ְורּוָחא ְּברּוגֵי ַהִּמּדֹות ַהְקדֹוׁשֹות ְלַדְּבָקא נַ ַהיִחּוִדים ְוזִּו
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּתְהיֶה ֲחׁשּוָבה  ַעל ֵהינּו ֵוא ָ ֱא ֵּכן יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְי
ַעל ֶקֶבר ַהַּצִּדיק ַהזֶה ְּכִאיּלּו ִּכַּוּנּו ְויִַחְדנּו  ּוּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ְלָפנֶי ִּביָאֵתנ

ְּברּוָחא  ָחאּונְַפָׁשא ְּבנְַפָׁשא ְור תּוגֵי ַהִּמּדֹות ַהְקדֹוׁשֹות ִבְדֵבקּוַהיִחּוִדים ְוזִּו
ְוִתְתעֹוֵרר נֶֶפׁש . ְלַהֲאִציל ָעֵלינּו רּוַח ָטֳהָרה ּוְקֻדָׁשה רּוַח ַּדַעת ְויְִרַאת יְיָ 

ַרֲחִמים הָ  ּוְוַתְמִליץ טֹוב ַּבֲעֵדנּו ְויְִתעֹוְרר. ּוַהַּצִּדיק ַהזֶה ְלִהְתַּפֵּלל ָעֵלינ
ְונִזְֶּכה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ְלֶחֶסד , טֹוב ִמְלָפנֶי ְכרֹוןַהְּגדֹוִלים ְלזְָכֵרנּו ְּבזִ 

  .ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום. ְלַרֲחִמיםּו
  

ַרֲעָוא ְדִתְתַער נֶֶפׁש ַהַּצִדיק ַהזֶה ְוֶתֱהֵוי ַסְלָקא ְוָאזְָלא ְוָׁשאָטא ְלגֵַּבי  ִויֵהא
ַּדֲאנָא ָּבֵעי ּוַמְצֵלי  ָתאּוְצלֹוָתא ּוָבע ּויֵכי ֶחְברֹון ְלאֹוָדָעא ְלהַאָבָהן ְדמִ 

ְּבַההּוא  לּוְוֵתע ָבַהןְוִתְתַחֵּבר ְוִתְתַעַּטר ִּבזְכּוָתא ַּדאֲ . ּוִמְתַחּנֵן ְּבַהאי ַׁשְעָּתא
. ָׁשָמהְורּוַח ָסִליק ְוִאְתַעַּטר ּומֹוַדע ִלנְ  חַ ּואֹוְדָעא ְלר, ִּפְתָחא ִּדְבגַן ֵעֶדן

ְוָחס ֻקְדָׁשא , ְוֻכְּלהּו ָבָעאן ַרֲחֵמי ֲעָלן, ּונְָׁשָמה אֹוְדָעא ְלֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא
ַצִדיַקּיָא ְּדזָכּו ְלִמַדת ָּכבֹוד  ּוְּדֻכְּלהו ָתאּוּוְבגִין זְכ. ְּבִרי הּוא ֲעָלן ְּבגִינֵיהֹון

. ִקְׁשָרא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ָרא ַקִּדיָׁשאִקׁשְ , ְוזָכּו ְלַקֵׁשר ִקְׁשָרא ִעָּלָאה, ִּדְלֵעיָלא
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ְוֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא יִָריק ֲעָלן ִּבְרָכאן ִמַּמּבּוַעא ְּדנֲַחָלא ְויְִתַקּיְמּון ַּגָּבן ֻּכְּלהּו 
  .ְּבִדיל ְׁשֵמּה ַרָּבא ִּבְרָכאן

  
ּוְלַמַען , ִׁשְמ ַהָּגדֹולֲעֵׂשה ְלַמַען , יְיָ ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן ָאּנָא

מֹה, זְכּות ַאְבָרָהם ְויְִצָחק ְויֲַעקֹב , ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְויֹוֵסף ְוָדִוד ּוִפנְָחס ּוְׁש
ְוָתחּוס , ַהַּצִּדיק ַהזֶה זְכּותּוְלַמַען , ָּכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים תּוּוְלַמַען זְכ

ֵּבית יְִׂשָרֵאל ּוְתַחּיֵינּו ַחּיִים ֲארּוִכים טֹוִבים ְוַתְחמֹל ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוַעל ָּכל 
, ְוַתְּקנֵנּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפנֶי, ְוִתְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ, ּוְמֻתָּקנִים

ַהֶּדֶר ַהּטֹוב ֲאֶׁשר  ּוְותֹוֵרנ. ּוֵמעֶֹׁשר ַמְּתנֹות יֶָדי יּוְתַמֵּלא יֵָדינּו ִמִּבְרכֹותֶ 
  .ֵל ּבֹו ְוַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר נֲַעֶׂשהנֵ 
  

ֹ ר ַּכֲאׁשֶ ו ִענְיָנָיל ְועַ ו ְצָרָכיל עַ ל ִלְׁשאֹוף ְויֹוִסי(   ).ץיְַחּפ
  

  
תַ ל מוּ ד ִלּמוּ ר דֶ סֶ  לַ ן ֶעדֶ ן גַּ ח ּפֶ ִפּלוֹ ת ְלַקּבָ   תּתְ

  
  
  

  
נמצא פתח , בין שני עצים ליד קרוואן ישיבתי מול מערת הלל, ןבמירו

כמה מעשים בעקבות צירוף , ראה רב מקובל צדיק את זה. גן עדן
   .מספר שנים מועטותלפני היה זה  .שקרו איתו ובעקבות מסע נפש

  
  :וזהו סדר הלימוד בפתח הכניסה לגן עדן

  
 ה ַהִּמילָ ת אֶ ר ַהְּמָבאֵ ' רַהּזֹוהֵ י ִּתּקּונֵ 'ר ִמֵּספֶ  ח"מן ִּתּקּות אֶ  יֹאְמרּו

 .'תֵראִׁשיּבְ 'א ְוִהי הַּבּתֹורָ ה ָהִראׁשֹונָ 
  

ח מתיקוני הזוהר נתקן על ידי גדולים המקובלים לאומרו "תיקון מ(
התיקון עבר במסורה על ידי גדולי המקובלים . בכל יום לתיקון הנפש

תיקון הברית ועוון  :מעלות 13התיקון מסוגל לנאמר כי . איש מפי איש
 כדי לא לבוא, להצלחה בכל מעשי האדם, לזכות ליראת שמיים, ל"שז

לבטל , כדי לא לראות במיתת ילדיו של האדם, לידי עניות וחסרון כיס
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, מעל האדם את כוחות הטומאה בכוחם הראשון שמתיש את האדם
  לזכות לחיי העולם הבא, לא יחלה במחלת הנפילה, ינצל מקרי לילה

כדי לזכות לאריכות ימים ושנים בטוב , להפיל את אויביו תחתיו
  ).להצלחת מזל האדם, רוחו ונשמתו זוכה לתקן נפשו, ובנעימים

  
  

  בראשית תמן
  

, ת''ָרא ִׁשי''ת ּבָ ''ְּכגְַוונָא ָדא ְּבֵראִׁשי, ת''י ַּתָּמן ַׁשּבָ ''ַּתָּמן ְּתרֵ , ְּבֵראִׁשית
ְוָׁשְמרּו ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ) שמות לא טז(ֲעַליְיהּו ִאְּתַמר , ְוִאינּון ְּתֵרי ַׁשָּבתֹות

, ְּתֵרין זְִמנִין ַאְדִּכיר ָהָכא ַׁשָּבת, ת ֶאת ַהַּׁשָּבת ְוגֹוֵמרֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹו
ֶאָּלא זַָּכָאה ִאיהּו , ְלדֹרָֹתם ַמאי ְלדֹרָֹתם, ָלֳקֵבל ְׁשִכינְָּתא ִעָּלָאה ְוַתָּתָאה

ע ְוִאְתְּפנֵי ִמַּתָּמן יֵֶצר ָהרָ , ָמאן ְּדָעִביד לֹון ִּדיָרה ְּבַׁשָּבת ִּבְתֵרי ָבֵּתי ִלָּבא
ַחד , ְּדַׁשְריָין ַּתְרַויְיהּו ֲעֵליּה, ְּבִרית עֹוָלם ָּדא ַצִּדיק, ְּדִאיהּו ִחּלּול ַׁשָּבת

ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ִאינּון ְּתֵרין ֻּכְליָין נֶַצח . ְלַאְמָלָאה ֵליּה ְוַחד ְלִאְתַמְליָא ִמינֵיּה
ְּתַלת ְׁשִביִעי ְׁשִביִעי ְׁשִביִעי , ְּבנֹוי ְּדיְִׂשָרֵאל ָסָבא ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ָוהֹוד

ן ''ן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהּגָ ''ָהר יֹוֵצא ֵמִעדֶ ''עֹנֶג ַׁשָּבת ְונָ , ִאֵּלין ְּתַלת ֲאָבָהן
, ִאית נָָהר ְּדִאְתְקֵרי נָָהר ְּפָלגָיו, ִאית נָָהר ְוִאית נָָהר, ְונָָהר, )בראשית ב י(

) ישעיה סד ג(ִעֶדן ִעָּלָאה ֲעֵליּה ִאְּתַמר , יםְוִאית נָָהר ְּדִאְתְקֵרי נַַחל ְקדּומִ 
א ָרֲאָתה אלהי ְּדנִָפיק ֵמִעֶדן ִעָּלָאה ', ַהאי נָָהר ִאיהּו ו, ם זּוָלֶת''ַעיִן 

ּוָמֵטי ַעד , ְוָאזִיל ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשנָה, ְוַאֲעַבר ֵּבין ַאָּבא ְוִאיָּמא', ְדִאיהּו א
זַָּכָאה ִאיהּו . ַאְׁשֵקי ְלגִּנְָתא ְדִאיִהי ְׁשִכינְָּתא ַּתָּתָאה ּוִמַּתָּמן, ַצִּדיק ְׁשִביִעי

, ְדָלא ִאְתְקִריב ַּתָּמן ֲעִציבּו ִדְטחֹול, ָמאן ְּדנִָטיר ִּדיָרה ְלַׁשָּבת ְּדִאיהּו ִלָּבא
א ְתַבֲערּו ) שמות לה ג(ַּדֲעָלּה ִאְּתַמר , ְוַכַעס ְּדָמָרה ְדִאיהּו נּוָרא ְדגֵיִהּנָם

ְוָהִכי הּוא ַוַּדאי ְּדָכל ָמאן ְּדָכִעיס , ֵאׁש ְּבכֹל מֹוְׁשבֹוֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת
ַאְרָּבִעים ְמָלאכֹות ָחֵסר ַחד ִאינּון ָלֳקֵבל , ְּכִאּלּו אֹוִקיד נּוָרא ְדגֵיִהּנָם

ַוֲעָׂשָרה ְוִאינּון ֲעָׂשָרה ְדָלָקה ָאָדם , ַאְרָּבִעים ַמְלִקּיֹות ָחֵסר ַחד ְּבַׁשָּבת
ּוְבגִין ָּדא ָאְמרּו ָמאֵרי ַמְתנִיִתין ֵאין , ְלַחָּוה ַוֲעָׂשָרה ְלנָָחׁש ְוִתְׁשָעה ְלַאְרָעא

. ְּדִאֵּלין ְמָלאכֹות ִאינּון ֲחִׁשיִבין ְליְִׂשָרֵאל ָלֳקֵבל ַמְלִקּיֹות, לֹוִקין ְּבַׁשָּבת
ָמאן , ְדָעִביד לֹון ְּבַבת ַאַחת, ָחהִאינּון ֲעִקיָרה ְוַהּנָ . יְִציאֹות ַהַּׁשָּבת ְׁשַּתיִם

ְּכִאּלּו ַאֲעַקר , ְּדַאֲעַקר ֵחֶפץ ֵמַאְתֵריּה ְוַאּנַח ֵליּה ְלַבר ֵמַאְתֵריּה ּוֵמְרׁשּוֵתיּה
ָמאן ְּדָעִביד ָּדא , ְוַאּנַח ֵליּה ִּבְרׁשּו נּוְכָרָאה, ִאיָלנָא ְדַחּיֵי ְּדִאיהּו אֹות ְּבִרית

ְוַאּנַח ָלּה ִּבְרׁשּו ָאֳחָרא ְדִאיִהי ָמָרה , ְׁשָמֵתיּה ֵמְרׁשּות ִּדיָלּהגְִרים ְּדַאֲעַקר נִ 



201  
 

ְוִאְתַּגִּליאּו , ְוָדא גַָרם ְליְִׂשָרֵאל ְּדִאְתַעְקרּו ֵמַאְרָעא ְדיְִׂשָרֵאל, ּוְטחֹול
ִרית ְוָהִכי ִאיהּו ָמאן ְּדַאִעיל אֹות ּבְ , ְּבַאְרָעא נּוְכָרָאה ְדִאיִהי ְרׁשּות ָהַרִּבים

ִאְּתָתא ִּביָׁשא , ה''י ִאיהּו ְטחֹול ַחּמָ ''ַׁשְּבַתא, קֶֹדׁש ִּדיֵליּה ִּבְרׁשּו נּוְכָרָאה
, ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמיִם) בראשית לז כד(י ֲעֵליּה ִאְּתַמר ''ַׁשְּבַתא, ָמָרה

ִצָּמאֹון ְוִקינָה ְוִאיהּו ָרָעב וְ , ַמיִם ֵאין ּבֹו ֲאָבל נְָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים יֶׁש ּבֹו
ּוְצִריִכין יְִׂשָרֵאל ְלֶמֱעַבד . ְוִאיִהי ָגלּוָתא ְליְִׂשָרֵאל, ְוֶהְסֵּפד ַוֲחׁשֹוָכא ְוִקְבָלא

ְוַכד , ְוִאיהּו ִדּבּור ְּדחֹול ְּדִאיהּו ָאסּור ְּבַׁשָּבת, ָלּה ִׁשּנּוי ְּבכָֹּלא ְוָהא אּוְקמּוהָ 
ְּכגְַוונָא ְדִׁשְפָחה ְדַאְבָרָהם , ִאיִהי ָבְרַחת, ָּמןָלא ַאְׁשַּכַחת ֲאַתר ְלַׁשְריָא ּתַ 

ְטחֹול ֲעָלּה . ִמְּפנֵי ָׂשַרי ּגְִבְרִּתי ָאנִֹכי ּבַֹרַחת) בראשית טז ח(ְּדִאְּתַמר ָּבּה 
ִּכי , נַַעל ְמטּונָף ְּדִטָּפה ְסרּוָחה, ַׁשל נְָעֶלי ֵמַעל ַרגְֶלי) שמות ג ה(ִאְּתַמר 

ַוֲעֵליּה ָאְמַרת , ָדא ַׁשָּבת, ר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּואַהָּמקֹום ֲאׁשֶ 
ָרַחְצִּתי ֶאת ַרגְַלי ֵאיָכָכה , ְׁשִכינְָּתא ָּפַׁשְטִּתי ֶאת ֻּכָּתנְִּתי ֵאיָכָכה ֶאְלָּבֶׁשּנָה

ְלבּוִׁשין ּוְבגִין ָּדא ָצִרי ַּבר נַׁש ְּבַׁשָּבת ְלַׁשּנּויֵי ּבִ , )שיר ה ג(ֲאַטּנְֵפם 
ְוָכל ַהּמֹוִסיף , ְוָצִרי ְלֶמֱהִוי מֹוִסיף ֵמחֹול ַעל ַהּקֶֹדׁש, ִּבְׁשַרָּגא ְּבַמֲאָכִלין

ְוָכל ַהּגֹוֵרַע ּגֹוְרִעין ֵליּה ַהִהיא נֶֶפׁש , מֹוִסיִפין ֵליּה נֶֶפׁש יְֵתיָרה ְּבַׁשָּבת
  .יְֵתיָרה ַחס ְוָׁשלֹום

  
 יְרִביעִ ם ְליֹום ְּתִהִּליר ֵספֶ  יֹאְמרּו 

  
  יום רביעילספר תהילים 

  
  

ִהים ְלָבֵרי ֵלָבב פרק עג ב ַוֲאנִי : א ִמזְמֹור ְלָאָסף ַא טֹוב ְליְִׂשָרֵאל ֱא
ג ִּכי ִקּנֵאִתי : ֻׁשְּפכּו ֲאֻׁשָרי)  שפכה(נָָטיּו ַרגְָלי ְּכַאיִן )  נטוי(ִּכְמַעט 

: ן ַחְרֻצּבֹות ְלמֹוָתם ּוָבִריא אּוָלםד ִּכי ֵאי: ַּבהֹוְלִלים ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה
א יְנָֻּגעּו ו ָלֵכן ֲענַָקְתמֹו גֲַאָוה יֲַעָטף ִׁשית : ה ַּבֲעַמל ֱאנֹוׁש ֵאינֵמֹו ְוִעם ָאָדם 

ח יִָמיקּו ִויַדְּברּו ְבָרע : ז יָָצא ֵמֵחֶלב ֵעינֵמֹו ָעְברּו ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב: ָחָמס ָלמֹו
י ָלֵכן : ט ַׁשּתּו ַבָּׁשַמיִם ִּפיֶהם ּוְלׁשֹונָם ִּתֲהַל ָּבָאֶרץ: רּועֶֹׁשק ִמָּמרֹום יְַדּבֵ 

ם ּוֵמי ָמֵלא יִָּמצּו ָלמֹו)  ישיב( יא ְוָאְמרּו ֵאיָכה יַָדע ֵאל ְויֵׁש : יָׁשּוב ַעּמֹו ֲה
 ִריק יג אַ : יב ִהּנֵה ֵאֶּלה ְרָׁשִעים ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם ִהְׂשּגּו ָחיִל: ֵּדָעה ְבֶעְליֹון

יד ָוֱאִהי נָגּוַע ָּכל ַהּיֹום ְותֹוַכְחִּתי : זִִּכיִתי ְלָבִבי ָוֶאְרַחץ ְּבנִָּקיֹון ַּכָּפי
טז ָוֲאַחְּׁשָבה : טו ִאם ָאַמְרִּתי ֲאַסְּפָרה ְכמֹו ִהּנֵה דֹור ָּבנֶי ָבגְָדִּתי: ַלְּבָקִרים

א ֶאל ִמְקְּדֵׁשי ֵאל ָאִבינָה יז ַעד ָאבֹו: הּוא ְבֵעינָי)  היא(ָלַדַעת זֹאת ָעָמל 
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יט ֵאי ָהיּו : יח ַא ַּבֲחָלקֹות ָּתִׁשית ָלמֹו ִהַּפְלָּתם ְלַמּׁשּואֹות: ְלַאֲחִריָתם
כ ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ ֲאדֹנָי ָּבִעיר ַצְלָמם : ְלַׁשָּמה ְכָרגַע ָספּו ַתּמּו ִמן ַּבָּלהֹות

א ֵאָדע : יֹוַתי ֶאְׁשּתֹונָןכא ִּכי יְִתַחֵּמץ ְלָבִבי ְוִכלְ : ִּתְבזֶה כב ַוֲאנִי ַבַער ְו
כד ַּבֲעָצְת : כג ַוֲאנִי ָתִמיד ִעָּמ ָאַחזְָּת ְּביַד יְִמינִי: ְּבֵהמֹות ָהיִיִתי ִעָּמ

א ָחַפְצִּתי ָבָאֶרץ: ַתנְֵחנִי ְוַאַחר ָּכבֹוד ִּתָּקֵחנִי כו : כה ִמי ִלי ַבָּׁשָמיִם ְוִעְּמ 
ִהים ְלעֹוָלםָּכָלה ׁשְ  כז ִּכי ִהּנֵה ְרֵחֶקי : ֵאִרי ּוְלָבִבי צּור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי ֱא

ִהים ִלי טֹוב ַׁשִּתי ַּבאדֹנָי : יֹאֵבדּו ִהְצַמָּתה ָּכל זֹונֶה ִמֶּמּךָ  כח ַוֲאנִי ִקֲרַבת ֱא
ִהים ַמְחִסי ְלַסֵּפר ָּכל ַמְלֲאכֹוֶתי)  יְהִֹוה(   :ֱא
  

ִהים זָנְַחָּת ָלנֶַצח יְֶעַׁשן ַאְּפ ְּבצֹאן א ַמְׂשּכִ  פרק עד יל ְלָאָסף ָלָמה ֱא
ב זְכֹר ֲעָדְת ָקנִיָת ֶּקֶדם ָּגַאְלָּת ֵׁשֶבט נֲַחָלֶת ַהר ִצּיֹון זֶה ָׁשַכנְָּת : ַמְרִעיֶת

צְֹרֶרי  ד ָׁשֲאגּו: ג ָהִריָמה ְפָעֶמי ְלַמֻּׁשאֹות נֶַצח ָּכל ֵהַרע אֹויֵב ַּבּקֶֹדׁש: ּבֹו
ה יִָּוַדע ְּכֵמִביא ְלָמְעָלה ִּבֲסָב ֵעץ : ְּבֶקֶרב מֹוֲעֶד ָׂשמּו אֹותָֹתם אֹתֹות

מּון)  ועת(ו : ַקְרֻּדּמֹות ז ִׁשְלחּו : ְוַעָּתה ִּפּתּוֶחיָה ּיַָחד ְּבַכִּׁשיל ְוֵכיַלּפֹת יֲַה
ָאְמרּו ְבִלָּבם נִינָם יַָחד ָׂשְרפּו ח : ָבֵאׁש ִמְקָּדֶׁש ָלָאֶרץ ִחְּללּו ִמְׁשַּכן ְׁשֶמ

א ִאָּתנּו יֵֹדַע : ָכל מֹוֲעֵדי ֵאל ָּבָאֶרץ א ָרִאינּו ֵאין עֹוד נִָביא ְו ט אֹותֵֹתינּו 
ִהים יְָחֶרף ָצר יְנֵָאץ אֹויֵב ִׁשְמ ָלנֶַצח: ַעד ָמה יא ָלָּמה : י ַעד ָמַתי ֱא

ִהים ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם : ֵחיְק ַכֵּלה)  חוקך(ָתִׁשיב יְָד ִויִמינֶ ִמֶּקֶרב  יב ֵוא
יג ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעּזְ יָם ִׁשַּבְרָּת ָראֵׁשי : ּפֵֹעל יְׁשּועֹות ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ

: יד ַאָּתה ִרַּצְצָּת ָראֵׁשי ִלְויָָתן ִּתְּתנֶּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצּיִים: ַתּנִינִים ַעל ַהָּמיִם
טז ְל יֹום ַאף ְל : ְעָּת ַמְעיָן ָונַָחל ַאָּתה הֹוַבְׁשָּת נֲַהרֹות ֵאיָתןטו ַאָּתה ָבקַ 

יז ַאָּתה ִהַּצְבָּת ָּכל ְּגבּולֹות ָאֶרץ ַקיִץ : ָליְָלה ַאָּתה ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש
יט : ֶמיח זְָכר זֹאת אֹויֵב ֵחֵרף יְהָוה ְוַעם נָָבל נֲִאצּו ׁשְ : ָוחֶֹרף ַאָּתה יְַצְרָּתם

כ ַהֵּבט ַלְּבִרית ִּכי : ַאל ִּתֵּתן ְלַחּיַת נֶֶפׁש ּתֹוֶר ַחּיַת ֲענִּיֶי ַאל ִּתְׁשַּכח ָלנֶַצח
כא ַאל יָׁשֹב ַּד נְִכָלם ָענִי ְוֶאְביֹון יְַהְללּו : ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי ֶאֶרץ נְאֹות ָחָמס

ֹ : ְׁשֶמ ִהים ִריָבה ִריֶב זְכ כג : ר ֶחְרָּפְת ִמּנִי נָָבל ָּכל ַהּיֹוםכב קּוָמה ֱא
  :ַאל ִּתְׁשַּכח קֹול צְֹרֶרי ְׁשאֹון ָקֶמי עֶֹלה ָתִמיד

  
ִהים : א ַלְמנֵַּצַח ַאל ַּתְׁשֵחת ִמזְמֹור ְלָאָסף ִׁשיר פרק עה ב הֹוִדינּו ְּל ֱא

מֹוֵעד ֲאנִי ֵמיָׁשִרים  ג ִּכי ֶאַּקח: הֹוִדינּו ְוָקרֹוב ְׁשֶמ ִסְּפרּו נְִפְלאֹוֶתי
ה ָאַמְרִּתי : ד נְמֹגִים ֶאֶרץ ְוָכל יְֹׁשֶביָה ָאנִֹכי ִתַּכנְִּתי ַעּמּוֶדיָה ֶּסָלה: ֶאְׁשּפֹט

ו ַאל ָּתִרימּו ַלָּמרֹום : ַלהֹוְלִלים ַאל ָּתהֹּלּו ְוָלְרָׁשִעים ַאל ָּתִרימּו ָקֶרן
א ִמִּמְדַּבר ז ִּכי : ַקְרנְֶכם ְּתַדְּברּו ְבַצָּואר ָעָתק א ִמּמֹוָצא ּוִמַּמֲעָרב ְו
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ִהים ׁשֵֹפט זֶה יְַׁשִּפיל ְוזֶה יִָרים: ָהִרים ט ִּכי כֹוס ְּביַד יְהָוה ְויַיִן : ח ִּכי ֱא
י ַוֲאנִי : ָחַמר ָמֵלא ֶמֶס ַוּיַּגֵר ִמּזֶה ַא ְׁשָמֶריָה יְִמצּו יְִׁשּתּו ּכֹל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ

ֵהי יֲַעקֹבַאִּגיד ְלעָֹלם  יא ְוָכל ַקְרנֵי ְרָׁשִעים ֲאגֵַּדַע ְּתרֹוַמְמנָה : ֲאזְַּמָרה ֵלא
  :ַקְרנֹות ַצִּדיק

  
ִהים : א ַלְמנֵַּצַח ִּבנְגִינֹת ִמזְמֹור ְלָאָסף ִׁשיר פרק עו ב נֹוָדע ִּביהּוָדה ֱא

ד ָׁשָּמה ִׁשַּבר : ִצּיֹוןג ַויְִהי ְבָׁשֵלם ֻסּכֹו ּוְמעֹונָתֹו בְ : ְּביְִׂשָרֵאל ָּגדֹול ְׁשמֹו
ו : ה נָאֹור ַאָּתה ַאִּדיר ֵמַהְרֵרי ָטֶרף: ִרְׁשֵפי ָקֶׁשת ָמגֵן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶסָלה

א ָמְצאּו ָכל ַאנְֵׁשי ַחיִל יְֵדיֶהם ז : ֶאְׁשּתֹוְללּו ַאִּביֵרי ֵלב נָמּו ְׁשנָָתם ְו
ֵהי יֲַעקֹב נְִרָּדם ְוֶרֶכב וָ  ח ַאָּתה נֹוָרא ַאָּתה ּוִמי יֲַעמֹד : סּוסִמַּגֲעָרְת ֱא

י ְּבקּום : ט ִמָּׁשַמיִם ִהְׁשַמְעָּת ִּדין ֶאֶרץ יְָרָאה ְוָׁשָקָטה: ְלָפנֶי ֵמָאז ַאֶּפ
ִהים ְלהֹוִׁשיַע ָּכל ַענְֵוי ֶאֶרץ ֶסָלה יא ִּכי ֲחַמת ָאָדם ּתֹוֶדּךָ : ַלִּמְׁשָּפט ֱא

ֵהיֶכם ָּכל ְסִביָביו יֹוִבילּו י: ְׁשֵאִרית ֵחמֹת ַּתְחּגֹר ב נֲִדרּו ְוַׁשְּלמּו ַליהָוה ֱא
  :יג יְִבצֹר רּוַח נְגִיִדים נֹוָרא ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: ַׁשי ַלּמֹוָרא

  
ִהים : יְדּותּון ְלָאָסף ִמזְמֹור)  ידיתון(א ַלְמנֵַּצַח ַעל  פרק עז ב קֹוִלי ֶאל ֱא

ִהים ְוַהאֲ  ג ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדֹנָי ָּדָרְׁשִּתי יִָדי : זִין ֵאָליְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱא
א ָתפּוג ֵמֲאנָה ִהּנֵָחם נְַפִׁשי ִהים ְוֶאֱהָמיָה : ַליְָלה נְִּגָרה ְו ד ֶאזְְּכָרה ֱא

א ֲאַדֵּבר: ָאִׂשיָחה ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי ֶסָלה ו : ה ָאַחזְָּת ְׁשֻמרֹות ֵעינָי נְִפַעְמִּתי ְו
ז ֶאזְְּכָרה נְגִינִָתי ַּבָּליְָלה ִעם ְלָבִבי : י יִָמים ִמֶּקֶדם ְׁשנֹות עֹוָלִמיםִחַּׁשְבּתִ 

א יִֹסיף ִלְרצֹות עֹוד: ָאִׂשיָחה ַויְַחֵּפׂש רּוִחי ט : ח ַהְלעֹוָלִמים יִזְנַח ֲאדֹנָי ְו
ָקַפץ ְּבַאף י ֲהָׁשַכח ַחּנֹות ֵאל ִאם : ֶהָאֵפס ָלנֶַצח ַחְסּדֹו ָּגַמר אֶֹמר ְלדֹר ָודֹר

ֶאזְּכֹור )  אזכיר(יב : יא ָואַֹמר ַחּלֹוִתי ִהיא ְׁשנֹות יְִמין ֶעְליֹון: ַרֲחָמיו ֶסָלה
יג ְוָהגִיִתי ְבָכל ָּפֳעֶל ּוַבֲעִלילֹוֶתי : ַמַעְלֵלי יָּה ִּכי ֶאזְְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶא

ִהים ַּבּקֶֹדׁש ַּדְרֶּכ ִמי ֵאל ּגָ : ָאִׂשיָחה ִהיםיד ֱא טו ַאָּתה ָהֵאל : דֹול ֵּכא
טז ָּגַאְלָּת ִּבזְרֹוַע ַעֶּמ ְּבנֵי יֲַעקֹב ְויֹוֵסף : עֵֹׂשה ֶפֶלא הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעּזֶ

ִהים ָראּו ַּמיִם יִָחילּו ַאף יְִרְּגזּו ְתהֹמֹות: ֶסָלה יח זְֹרמּו : יז ָראּו ַּמיִם ֱא
יט קֹול ַרַעְמ ַּבַּגְלַּגל : ָחִקים ַאף ֲחָצֶצי יְִתַהָּלכּוַמיִם ָעבֹות קֹול נְָתנּו ׁשְ 

)  ושביליך(כ ַּבּיָם ַּדְרֶּכ : ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרגְזָה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ
א נָֹדעּו כא נִָחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמ ְּביַד מֶֹׁשה : ּוְׁשִביְל ְּבַמיִם ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתי 

  :ֲהרֹןְוַא
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ב : א ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאזִינָה ַעִּמי ּתֹוָרִתי ַהּטּו ָאזְנְֶכם ְלִאְמֵרי ִפי פרק עח
ג ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ַוּנֵָדֵעם : ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל ִּפי ַאִּביָעה ִחידֹות ִמּנִי ֶקֶדם

א נְַכֵחד ִמְּבנֵיֶהם ְלדֹור ַאֲחרֹו: ַוֲאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו ָלנּו ן ְמַסְּפִרים ְּתִהּלֹות ד 
ה ַוּיֶָקם ֵעדּות ְּביֲַעקֹב ְותֹוָרה ָׂשם : יְהָוה ֶוֱעזּוזֹו ְונְִפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה

ו ְלַמַען יְֵדעּו ּדֹור : ְּביְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם ִלְבנֵיֶהם
א : ִלְבנֵיֶהם ַאֲחרֹון ָּבנִים יִָּוֵלדּו יָֻקמּו ִויַסְּפרּו ִהים ִּכְסָלם ְו ז ְויִָׂשימּו ֵבא

א יְִהיּו ַּכֲאבֹוָתם ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה : יְִׁשְּכחּו ַמַעְלֵלי ֵאל ּוִמְצֹוָתיו יִנְצֹרּו ח ְו
א נֶֶאְמנָה ֶאת ֵאל רּוחֹו א ֵהִכין ִלּבֹו ְו ט ְּבנֵי ֶאְפַריִם נֹוְׁשֵקי רֹוֵמי : ּדֹור 

ִהים ּוְבתֹוָרתֹו ֵמֲאנּו ָלֶלֶכת: ְּביֹום ְקָרב ָקֶׁשת ָהְפכּו א ָׁשְמרּו ְּבִרית ֱא : י 
יב נֶגֶד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא : יא ַוּיְִׁשְּכחּו ֲעִלילֹוָתיו ְונְִפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם

יד : נֵד יג ָּבַקע יָם ַוּיֲַעִביֵרם ַוּיֶַּצב ַמיִם ְּכמֹו: ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם ְׂשֵדה צַֹען
טו יְַבַּקע ֻצִרים ַּבִּמְדָּבר ַוּיְַׁשְק : ַוּיַנְֵחם ֶּבָענָן יֹוָמם ְוָכל ַהַּליְָלה ְּבאֹור ֵאׁש

יז ַוּיֹוִסיפּו : טז ַוּיֹוִצא נֹוזְִלים ִמָּסַלע ַוּיֹוֶרד ַּכּנְָהרֹות ָמיִם: ִּכְתהֹמֹות ַרָּבה
ח ַויְנַּסּו ֵאל ִּבְלָבָבם ִלְׁשָאל אֶֹכל י: עֹוד ַלֲחטֹא לֹו ַלְמרֹות ֶעְליֹון ַּבִּצּיָה

ֹ ֻׁשְלָחן ַּבִּמְדָּבר: ְלנְַפָׁשם ִהים ָאְמרּו ֲהיּוַכל ֵאל ַלֲער כ ֵהן : יט ַויְַדְּברּו ֵּבא
ִהָּכה צּור ַוּיָזּובּו ַמיִם ּונְָחִלים יְִׁשטֹפּו ֲהגַם ֶלֶחם יּוַכל ֵּתת ִאם יִָכין ְׁשֵאר 

ַמע יְהָוה ַוּיְִתַעָּבר ְוֵאׁש נְִּׂשָקה ְביֲַעקֹב ְוגַם ַאף ָעָלה כא ָלֵכן ׁשָ : ְלַעּמֹו
א ָבְטחּו ִּביׁשּוָעתֹו: ְביְִׂשָרֵאל ִהים ְו א ֶהֱאִמינּו ֵּבא כג ַויְַצו : כב ִּכי 

כד ַוּיְַמֵטר ֲעֵליֶהם ָמן ֶלֱאכֹל ּוְדגַן : ְׁשָחִקים ִמָּמַעל ְוַדְלֵתי ָׁשַמיִם ָּפָתח
כו : כה ֶלֶחם ַאִּביִרים ָאַכל ִאיׁש ֵציָדה ָׁשַלח ָלֶהם ָלׂשַֹבע: ַתן ָלמֹוָׁשַמיִם נָ 

כז ַוּיְַמֵטר ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר ְׁשֵאר ּוְכחֹול : יַַּסע ָקִדים ַּבָּׁשָמיִם ַויְנֵַהג ְּבֻעּזֹו ֵתיָמן
כט ַוּיֹאְכלּו : כח ַוּיֵַּפל ְּבֶקֶרב ַמֲחנֵהּו ָסִביב ְלִמְׁשְּכנָֹתיו: יִַּמים עֹוף ָּכנָף

א זָרּו ִמַּתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם ְּבִפיֶהם: ַוּיְִׂשְּבעּו ְמאֹד ְוַתֲאָוָתם יִָבא ָלֶהם : ל 
ִהים ָעָלה ָבֶהם ַוּיֲַהרֹג ְּבִמְׁשַמּנֵיֶהם ּוַבחּוֵרי יְִׂשָרֵאל ִהְכִריעַ  לב : לא ְוַאף ֱא

א ֶהֱאִמינּו ְּבנִפְ  לג ַויְַכל ַּבֶהֶבל יְֵמיֶהם : ְלאֹוָתיוְּבָכל זֹאת ָחְטאּו עֹוד ְו
לה ַוּיִזְְּכרּו ִּכי : לד ִאם ֲהָרגָם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו ֵאל: ּוְׁשנֹוָתם ַּבֶּבָהָלה

ִהים צּוָרם ְוֵאל ֶעְליֹון ּגֲֹאָלם : לו ַויְַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹונָם יְַכּזְבּו לֹו: ֱא
א נָ  א נֶֶאְמנּו ִּבְבִריתֹולז ְוִלָּבם  א : כֹון ִעּמֹו ְו לח ְוהּוא ַרחּום יְַכֵּפר ָעֹון ְו

א יִָעיר ָּכל ֲחָמתֹו לט ַוּיִזְּכֹר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה : יְַׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְו
א יָׁשּוב מא : יִׁשימֹוןמ ַּכָּמה יְַמרּוהּו ַבִּמְדָּבר יֲַעִציבּוהּו ּבִ : רּוַח הֹוֵל ְו

א זְָכרּו ֶאת יָדֹו יֹום ֲאֶׁשר : ַוּיָׁשּובּו ַויְנַּסּו ֵאל ּוְקדֹוׁש יְִׂשָרֵאל ִהְתוּו מב 
מד : מג ֲאֶׁשר ָׂשם ְּבִמְצַריִם אֹתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה צַֹען: ָּפָדם ִמּנִי ָצר

ֹ ְלָדם יְאֵֹריֶהם ְונֹזְֵליֶהם ַּבל יְִׁשָּתי מה יְַׁשַּלח ָּבֶהם ָערֹב ַוּיֹאְכֵלם : ּוןַוּיֲַהפ
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מז יֲַהרֹג : מו ַוּיִֵּתן ֶלָחִסיל יְבּוָלם ִויגִיָעם ָלַאְרֶּבה: ּוְצַפְרֵּדַע ַוַּתְׁשִחיֵתם
מח ַוּיְַסֵּגר ַלָּבָרד ְּבִעיָרם ּוִמְקנֵיֶהם : ַּבָּבָרד ַּגְפנָם ְוִׁשְקמֹוָתם ַּבֲחנַָמל

ם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוזַַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי מט יְַׁשַּלח ּבָ : ָלְרָׁשִפים
א ָחַׂש ִמָּמֶות נְַפָׁשם ְוַחּיָָתם ַלֶּדֶבר ִהְסִּגיר: ָרִעים נא : נ יְַפֵּלס נִָתיב ְלַאּפֹו 

 נב ַוּיַַּסע ַּכּצֹאן ַעּמֹו: ַוּיַ ָּכל ְּבכֹור ְּבִמְצָריִם ֵראִׁשית אֹונִים ְּבָאֳהֵלי ָחם
א ָפָחדּו ְוֶאת אֹויְֵביֶהם ִּכָּסה : ַויְנֲַהגֵם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר נג ַוּיַנְֵחם ָלֶבַטח ְו

נה ַויְגֶָרׁש ִמְּפנֵיֶהם : נד ַויְִביֵאם ֶאל ְּגבּול ָקְדׁשֹו ַהר זֶה ָקנְָתה יְִמינֹו: ַהּיָם
נו ַויְנַּסּו ַוּיְַמרּו : ם ִׁשְבֵטי יְִׂשָרֵאלּגֹויִם ַוּיִַּפיֵלם ְּבֶחֶבל נֲַחָלה ַוּיְַׁשֵּכן ְּבָאֳהֵליהֶ 

א ָׁשָמרּו ִהים ֶעְליֹון ְוֵעדֹוָתיו  נז ַוּיִּסֹגּו ַוּיְִבְּגדּו ַּכֲאבֹוָתם נְֶהְּפכּו : ֶאת ֱא
נט ָׁשַמע : נח ַוּיְַכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם ּוִבְפִסיֵליֶהם יְַקנִיאּוהּו: ְּכֶקֶׁשת ְרִמּיָה

ִהים ַוּיִ  ס ַוּיִּטֹׁש ִמְׁשַּכן ִׁשלֹו אֶֹהל ִׁשֵּכן : ְתַעָּבר ַוּיְִמַאס ְמאֹד ְּביְִׂשָרֵאלֱא
סב ַוּיְַסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו : סא ַוּיִֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ְביַד ָצר: ָּבָאָדם

א הּוּלָ : ּוְבנֲַחָלתֹו ִהְתַעָּבר ָתיו  סד ּכֲֹהנָיו : לּוסג ַּבחּוָריו ָאְכָלה ֵאׁש ּוְבתּו
א ִתְבֶּכינָה סה ַוּיִַקץ ְּכיֵָׁשן ֲאדֹנָי ְּכגִּבֹור ִמְתרֹונֵן : ַּבֶחֶרב נָָפלּו ְוַאְלְמנָֹתיו 

סז ַוּיְִמַאס ְּבאֶֹהל יֹוֵסף : סו ַוּיַ ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם נַָתן ָלמֹו: ִמּיָיִן
א ָבָחר ַחר ֶאת ֵׁשֶבט יְהּוָדה ֶאת ַהר ִצּיֹון ֲאֶׁשר סח ַוּיִבְ : ּוְבֵׁשֶבט ֶאְפַריִם 

ע ַוּיְִבַחר ְּבָדִוד : סט ַוּיִֶבן ְּכמֹו ָרִמים ִמְקָּדׁשֹו ְּכֶאֶרץ יְָסָדּה ְלעֹוָלם: ָאֵהב
עא ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְּביֲַעקֹב ַעּמֹו : ַעְבּדֹו ַוּיִָּקֵחהּו ִמִּמְכְלאֹת צֹאן

  :עב ַוּיְִרֵעם ְּכתֹם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו יַנְֵחם: ֲחָלתֹוּוְביְִׂשָרֵאל נַ 
  

ִהים ָּבאּו גֹויִם ְּבנֲַחָלֶת ִטְּמאּו ֶאת ֵהיַכל  פרק עט א ִמזְמֹור ְלָאָסף ֱא
ב נְָתנּו ֶאת נְִבַלת ֲעָבֶדי ַמֲאָכל ְלעֹוף : ָקְדֶׁש ָׂשמּו ֶאת יְרּוָׁשַלִם ְלִעּיִים

ג ָׁשְפכּו ָדָמם ַּכַּמיִם ְסִביבֹות יְרּוָׁשָלִם : ם ְּבַׂשר ֲחִסיֶדי ְלַחיְתֹו ָאֶרץַהָּׁשָמיִ 
ה ַעד ָמה : ד ָהיִינּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכנֵינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו: ְוֵאין קֹוֵבר

ֹ ֲחָמְת אֶ : יְהָוה ֶּתֱאנַף ָלנֶַצח ִּתְבַער ְּכמֹו ֵאׁש ִקנְָאֶת ל ַהּגֹויִם ֲאֶׁשר ו ְׁשפ
א ָקָראּו ז ִּכי ָאַכל ֶאת יֲַעקֹב ְוֶאת : א יְָדעּו ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמ 

ח ַאל ִּתזְָּכר ָלנּו ֲעֹונֹת ִראׁשֹנִים ַמֵהר יְַקְּדמּונּו ַרֲחֶמי ִּכי : נֵָוהּו ֵהַׁשּמּו
ֵהי יְִׁשֵענּו : ַדּלֹונּו ְמאֹד ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמ ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ט ָעזְֵרנּו ֱא

ֵהיֶהם יִָּוַדע : ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמ )  בגיים(י ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹויִם ַאּיֵה ֱא
יא ָּתבֹוא ְלָפנֶי ֶאנְַקת ָאִסיר : ַּבּגֹויִם ְלֵעינֵינּו נְִקַמת ַּדם ֲעָבֶדי ַהָּׁשפּו

יב ְוָהֵׁשב ִלְׁשֵכנֵינּו ִׁשְבָעַתיִם ֶאל ֵחיָקם : ֲע הֹוֵתר ְּבנֵי ְתמּוָתהְּכגֶֹדל זְרֹו
יג ַוֲאנְַחנּו ַעְּמ ְוצֹאן ַמְרִעיֶת נֹוֶדה ְּל : ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ֲאדֹנָי
  :ְלעֹוָלם ְלדֹר ָודֹר נְַסֵּפר ְּתִהָּלֶת
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ב רֵֹעה יְִׂשָרֵאל ַהֲאזִינָה : ת ְלָאָסף ִמזְמֹורא ַלְמנֵַּצַח ֶאל ׁשַֹׁשּנִים ֵעדּו פרק פ
ג ִלְפנֵי ֶאְפַריִם ּוִבנְיִָמן ּוְמנֶַּׁשה : נֵֹהג ַּכּצֹאן יֹוֵסף יֵֹׁשב ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה
ִהים ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפנֶי : עֹוְרָרה ֶאת ְּגבּוָרֶת ּוְלָכה ִליֻׁשָעָתה ָּלנּו ד ֱא

ִהים ְצָבאֹות ַעד ָמַתי ָעַׁשנְָּת ִּבְתִפַּלת ַעֶּמ :ְונִָּוֵׁשָעה ו ֶהֱאַכְלָּתם : ה יְהָוה ֱא
ז ְּתִׂשיֵמנּו ָמדֹון ִלְׁשֵכנֵינּו ְואֹיְֵבינּו : ֶלֶחם ִּדְמָעה ַוַּתְׁשֵקמֹו ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש

ִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפנֶי ְונִּוָ : יְִלֲעגּו ָלמֹו ט ֶּגֶפן : ֵׁשָעהח ֱא
י ִּפּנִיָת ְלָפנֶיָה ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה : ִמִּמְצַריִם ַּתִּסיַע ְּתגֵָרׁש ּגֹויִם ַוִּתָּטֶעהָ 

יב ְּתַׁשַּלח ְקִציֶרָה ַעד : יא ָּכּסּו ָהִרים ִצָּלּה ַוֲענֶָפיָה ַאְרזֵי ֵאל: ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ
יד : ה ָּפַרְצָּת גְֵדֶריָה ְוָארּוָה ָּכל עְֹבֵרי ָדֶריג ָלּמָ : יָם ְוֶאל נָָהר יֹונְקֹוֶתיהָ 

ִהים ְצָבאֹות ׁשּוב נָא ַהֵּבט : יְַכְרְסֶמּנָה ֲחזִיר ִמּיַָער ְוזִיז ָׂשַדי יְִרֶעּנָה טו ֱא
טז ְוַכּנָה ֲאֶׁשר נְָטָעה יְִמינֶ ְוַעל ֵּבן ִאַּמְצָּתה : ִמָּׁשַמיִם ּוְרֵאה ּוְפקֹד ֶּגֶפן זֹאת

יח ְּתִהי יְָד ַעל ִאיׁש : יז ְׂשֻרָפה ָבֵאׁש ְּכסּוָחה ִמַּגֲעַרת ָּפנֶי יֹאֵבדּו: ּלָ 
א נָסֹוג ִמֶּמָּך ְּתַחּיֵנּו ּוְבִׁשְמ נְִקָרא: יְִמינֶ ַעל ֶּבן ָאָדם ִאַּמְצָּת ָּל כ : יט ְו

ִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו ָהֵאר ָּפנֶי ְונִָּוׁשֵ    :ָעהיְהָוה ֱא
  

ִהים עּוּזֵנּו ָהִריעּו : א ַלְמנֵַּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף פרק פא ב ַהְרנִינּו ֵלא
ֵהי יֲַעקֹב ד ִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש : ג ְׂשאּו זְִמָרה ּוְתנּו תֹף ִּכּנֹור נִָעים ִעם נֶָבל: ֵלא

ֵהי יֲַעקֹבה ִּכי חֹק ְליְִׂשָרֵאל הּוא ִמׁשְ : ׁשֹוָפר ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו ו : ָּפט ֵלא
א יַָדְעִּתי ֶאְׁשָמע ז : ֵעדּות ִּביהֹוֵסף ָׂשמֹו ְּבֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָריִם ְׂשַפת 

ח ַּבָּצָרה ָקָראָת ָוֲאַחְּלֶצּךָ : ֲהִסירֹוִתי ִמֵּסֶבל ִׁשְכמֹו ַּכָּפיו ִמּדּוד ַּתֲעבְֹרנָה
ט ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּב : ִריָבה ֶסָלהֶאֶענְ ְּבֵסֶתר ַרַעם ֶאְבָחנְ ַעל ֵמי מְ 

א ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל נֵָכר: יְִׂשָרֵאל ִאם ִּתְׁשַמע ִלי א יְִהיֶה ְב ֵאל זָר ְו יא : י 
ֶהי ַהַּמַעְל ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם ַהְרֶחב ִּפי ַוֲאַמְלֵאהּו א : ָאנִֹכי יְהָוה ֱא יב ְו

א ָאָבה ִלי ָׁשַמע ַעִּמי ְלקֹוִלי יג ָוֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם יְֵלכּו : ְויְִׂשָרֵאל 
טו ִּכְמַעט : יד לּו ַעִּמי ׁשֵֹמַע ִלי יְִׂשָרֵאל ִּבְדָרַכי יְַהֵּלכּו: ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם

ִויִהי טז ְמַׂשנְֵאי יְהָוה יְַכֲחׁשּו לֹו : אֹויְֵביֶהם ַאְכנִיַע ְוַעל ָצֵריֶהם ָאִׁשיב יִָדי
  :יז ַוּיֲַאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶע: ִעָּתם ְלעֹוָלם

  
ִהים יְִׁשּפֹט פרק פב ִהים נִָּצב ַּבֲעַדת ֵאל ְּבֶקֶרב ֱא ב : א ִמזְמֹור ְלָאָסף ֱא

ְויָתֹום ָענִי  ג ִׁשְפטּו ַדל: ַעד ָמַתי ִּתְׁשְּפטּו ָעֶול ּוְפנֵי ְרָׁשִעים ִּתְׂשאּו ֶסָלה
א : ד ַּפְּלטּו ַדל ְוֶאְביֹון ִמּיַד ְרָׁשִעים ַהִּצילּו: ָוָרׁש ַהְצִּדיקּו א יְָדעּו ְו ה 

ִהים ַאֶּתם : יִָבינּו ַּבֲחֵׁשָכה יְִתַהָּלכּו יִּמֹוטּו ָּכל מֹוְסֵדי ָאֶרץ ו ֲאנִי ָאַמְרִּתי ֱא
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ח קּוָמה : ְּתמּותּון ּוְכַאַחד ַהָּׂשִרים ִּתּפֹלּוז ָאֵכן ְּכָאָדם : ּוְבנֵי ֶעְליֹון ֻּכְּלֶכם
ִהים ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה ִתנְַחל ְּבָכל ַהּגֹויִם   :ֱא

  
ִהים ַאל ֳּדִמי ָל ַאל ֶּתֱחַרׁש ְוַאל : א ִׁשיר ִמזְמֹור ְלָאָסף פרק פג ב ֱא

ד ַעל ַעְּמ : ֶאי נְָׂשאּו רֹאׁשג ִּכי ִהּנֵה אֹויְֶבי יֱֶהָמיּון ּוְמַׂשנְ : ִּתְׁשקֹט ֵאל
א יִּזֵָכר : יֲַעִרימּו סֹוד ְויְִתיֲָעצּו ַעל ְצפּונֶי ה ָאְמרּו ְלכּו ְונְַכִחיֵדם ִמּגֹוי ְו

ז ָאֳהֵלי ֱאדֹום : ו ִּכי נֹוֲעצּו ֵלב יְַחָּדו ָעֶלי ְּבִרית יְִכרֹתּו: ֵׁשם יְִׂשָרֵאל עֹוד
ט : ח ְּגָבל ְוַעּמֹון ַוֲעָמֵלק ְּפֶלֶׁשת ִעם יְֹׁשֵבי צֹור: ַהגְִריםְויְִׁשְמֵעאִלים מֹוָאב וְ 

י ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדיָן : ַּגם ַאּׁשּור נְִלָוה ִעָּמם ָהיּו זְרֹוַע ִלְבנֵי לֹוט ֶסָלה
יב : יא נְִׁשְמדּו ְבֵעין ּדֹאר ָהיּו ּדֶֹמן ָלֲאָדָמה: ְּכִסיְסָרא ְכיִָבין ְּבנַַחל ִקיׁשֹון

יג ֲאֶׁשר ָאְמרּו : יֵתמֹו נְִדיֵבמֹו ְּכעֵֹרב ְוִכזְֵאב ּוְכזֶַבח ּוְכַצְלֻמּנָע ָּכל נְִסיֵכמֹוׁשִ 
ִהים ַהי ִׁשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל ְּכַקׁש ִלְפנֵי רּוחַ : נִיֲרָׁשה ָּלנּו ֵאת נְאֹות ֱא טו : יד ֱא

ְרְּדֵפם ְּבַסֲעֶר ּוְבסּוָפְת טז ֵּכן ּתִ : ְּכֵאׁש ִּתְבַער יַָער ּוְכֶלָהָבה ְּתַלֵהט ָהִרים
יח יֵבֹׁשּו ְויִָּבֲהלּו ֲעֵדי : יז ַמֵּלא ְפנֵיֶהם ָקלֹון ִויַבְקׁשּו ִׁשְמ יְהָוה: ְתַבֲהֵלם

יט ְויְֵדעּו ִּכי ַאָּתה ִׁשְמ יְהָוה ְלַבֶּד ֶעְליֹון ַעל ָּכל : ַעד ְויְַחְּפרּו ְויֹאֵבדּו
  :ָהָאֶרץ

  
ב ַמה ּיְִדידֹות ִמְׁשְּכנֹוֶתי : ַח ַעל ַהִּגִּתית ִלְבנֵי קַֹרח ִמזְמֹורא ַלְמנַּצֵ  פרק פד

ג נְִכְסָפה ְוגַם ָּכְלָתה נְַפִׁשי ְלַחְצרֹות יְהָוה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי יְַרּנְנּו : יְהָוה ְצָבאֹות
ֹ : ֶאל ֵאל ָחי ֶחיָה ֶאת ד ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַביִת ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה ֶאְפר

ָהי ה ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶת עֹוד יְַהְללּו : ִמזְְּבחֹוֶתי יְהָוה ְצָבאֹות ַמְלִּכי ֵוא
ז עְֹבֵרי ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא ַמְעיָן : ו ַאְׁשֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָב ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם: ֶּסָלה

ִהים ח יְֵלכ: יְִׁשיתּוהּו ַּגם ְּבָרכֹות יְַעֶטה מֹוֶרה ּו ֵמַחיִל ֶאל ָחיִל יֵָרֶאה ֶאל ֱא
ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה: ְּבִצּיֹון ִהים ְצָבאֹות ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ַהֲאזִינָה ֱא י : ט יְהָוה ֱא

ִהים ְוַהֵּבט ְּפנֵי ְמִׁשיֶח יא ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶרי ֵמָאֶלף : ָמגִּנֵנּו ְרֵאה ֱא
ַהי ִמּדּור ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשעָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ּבְ  יב ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמגֵן יְהָוה : ֵבית ֱא

א יְִמנַע טֹוב ַלהְֹלִכים ְּבָתִמים ִהים ֵחן ְוָכבֹוד יִֵּתן יְהָוה  יג יְהָוה : ֱא
  :ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ָּב

  
)  שבות(ה ַאְרֶצ ַׁשְבָּת ב ָרִציָת יְהוָ : א ַלְמנֵַּצַח ִלְבנֵי קַֹרח ִמזְמֹור פרק פה

ד ָאַסְפָּת ָכל : ג נָָׂשאָת ֲעֹון ַעֶּמ ִּכִּסיָת ָכל ַחָּטאָתם ֶסָלה: ְׁשִבית יֲַעקֹב
ֵהי יְִׁשֵענּו ְוָהֵפר ַּכַעְס ִעָּמנּו: ֶעְבָרֶת ֱהִׁשיבֹוָת ֵמֲחרֹון ַאֶּפ ו : ה ׁשּוֵבנּו ֱא

ֹ א ַאָּתה ָּתׁשּוב ְּתַחּיֵנּו ְוַעְּמ : ַאְּפ ְלדֹר ָודֹר ַהְלעֹוָלם ֶּתֱאנַף ָּבנּו ִּתְמׁש ז ֲה
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ט ֶאְׁשְמָעה ַמה יְַדֵּבר : ח ַהְרֵאנּו יְהָוה ַחְסֶּד ְויְֶׁשֲע ִּתֶּתן ָלנּו: יְִׂשְמחּו ָב
י ַא  :ָהֵאל יְהָוה ִּכי יְַדֵּבר ָׁשלֹום ֶאל ַעּמֹו ְוֶאל ֲחִסיָדיו ְוַאל יָׁשּובּו ְלִכְסָלה

יא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת נְִפָּגׁשּו ֶצֶדק : ָקרֹוב ִליֵרָאיו יְִׁשעֹו ִלְׁשּכֹן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו
יג ַּגם יְהָוה : יב ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמיִם נְִׁשָקף: ְוָׁשלֹום נָָׁשקּו

  :יְַהֵּל ְויֵָׂשם ְלֶדֶר ְּפָעָמיויד ֶצֶדק ְלָפנָיו : יִֵּתן ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן יְבּוָלּה
  

ב ָׁשְמָרה : א ְּתִפָּלה ְלָדִוד ַהֵּטה יְהָוה ָאזְנְ ֲענֵנִי ִּכי ָענִי ְוֶאְביֹון ָאנִי פרק פו
ַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶלי ג ָחּנֵנִי ֲאדֹנָי ִּכי : נְַפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאנִי הֹוַׁשע ַעְבְּד ַאָּתה ֱא

ה : ד ַׂשֵּמַח נֶֶפׁש ַעְבֶּד ִּכי ֵאֶלי ֲאדֹנָי נְַפִׁשי ֶאָּׂשא: א ָּכל ַהּיֹוםֵאֶלי ֶאְקרָ 
ו ַהֲאזִינָה יְהָוה ְּתִפָּלִתי : ִּכי ַאָּתה ֲאדֹנָי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאי

ח ֵאין ָּכמֹו : נֵנִיז ְּביֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך ִּכי ַתעֲ : ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוָתי
ִהים ֲאדֹנָי ְוֵאין ְּכַמֲעֶׂשי ט ָּכל ּגֹויִם ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת יָבֹואּו ְויְִׁשַּתֲחוּו : ָבֱא

ִהים : ְלָפנֶי ֲאדֹנָי ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמ י ִּכי גָדֹול ַאָּתה ְועֵֹׂשה נְִפָלאֹות ַאָּתה ֱא
יב :  ֲאַהֵּל ַּבֲאִמֶּת יֵַחד ְלָבִבי ְליְִרָאה ְׁשֶמיא הֹוֵרנִי יְהָוה ַּדְרּכֶ : ְלַבֶּד

ַהי ְּבָכל ְלָבִבי ַוֲאַכְּבָדה ִׁשְמ ְלעֹוָלם יג ִּכי ַחְסְּד ָּגדֹול ָעָלי : אֹוְד ֲאדֹנָי ֱא
ִהים זִֵדים ָקמּו ָעַלי ַוֲעַדת ָעִרי: ְוִהַּצְלָּת נְַפִׁשי ִמְּׁשאֹול ַּתְחִּתּיָה ִצים יד ֱא
א ָׂשמּו ְלנֶגְָּדם טו ְוַאָּתה ֲאדֹנָי ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר ַאַּפיִם : ִּבְקׁשּו נְַפִׁשי ְו

טז ְּפנֵה ֵאַלי ְוָחּנֵנִי ְּתנָה ֻעּזְ ְלַעְבֶּד ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן : ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת
ֹ : ֲאָמֶת נְַאי ְויֵבֹׁשּו ִּכי ַאָּתה יְהָוה יז ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות ְלטֹוָבה ְויְִראּו ׂש

  :ֲעזְַרַּתנִי ְונִַחְמָּתנִי
  

ב אֵֹהב יְהָוה : א ִלְבנֵי קַֹרח ִמזְמֹור ִׁשיר יְסּוָדתֹו ְּבַהְרֵרי קֶֹדׁש פרק פז
ִהים ֶסָלה: ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון ִמּכֹל ִמְׁשְּכנֹות יֲַעקֹב : ג נְִכָּבדֹות ְמֻדָּבר ָּב ִעיר ָהֱא

ה : יר ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהּנֵה ְפֶלֶׁשת ְוצֹור ִעם ּכּוׁש זֶה יַֻּלד ָׁשםד ַאזְּכִ 
ו יְהָוה יְִסּפֹר ִּבְכתֹוב : ּוֲלִצּיֹון יֵָאַמר ִאיׁש ְוִאיׁש יַֻּלד ָּבּה ְוהּוא יְכֹונְנֶָה ֶעְליֹון

  :ז ְוָׁשִרים ְּכחְֹלִלים ָּכל ַמְעיָנַי ּבָ : ַעִּמים זֶה יַֻּלד ָׁשם ֶסָלה
  

א ִׁשיר ִמזְמֹור ִלְבנֵי קַֹרח ַלְמנֵַּצַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות ַמְׂשִּכיל  פרק פח
ֵהי יְׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי ַבַּליְָלה נֶגְֶּד: ְלֵהיָמן ָהֶאזְָרִחי ג ָּתבֹוא : ב יְהָוה ֱא

ָרעֹות נְַפִׁשי ְוַחּיַי ִלְׁשאֹול ד ִּכי ָׂשְבָעה בְ : ְלָפנֶי ְּתִפָּלִתי ַהֵּטה ָאזְנְ ְלִרּנִָתי
ו ַּבֵּמִתים ָחְפִׁשי : ה נְֶחַׁשְבִּתי ִעם יֹוְרֵדי בֹור ָהיִיִתי ְּכגֶֶבר ֵאין ֱאיָל: ִהִּגיעּו

א זְַכְרָּתם עֹוד ְוֵהָּמה ִמּיְָד נְִגזָרּו ז ַׁשַּתנִי : ְּכמֹו ֲחָלִלים ׁשְֹכֵבי ֶקֶבר ֲאֶׁשר 
ח ָעַלי ָסְמָכה ֲחָמֶת ְוָכל ִמְׁשָּבֶרי : ַמֲחַׁשִּכים ִּבְמצֹלֹותְּבבֹור ַּתְחִּתּיֹות ּבְ 
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א ֵאֵצא: ִעּנִיָת ֶּסָלה י : ט ִהְרַחְקָּת ְמיָֻּדַעי ִמֶּמּנִי ַׁשַּתנִי תֹוֵעבֹות ָלמֹו ָּכֻלא ְו
יא : יֵעינִי ָדֲאָבה ִמּנִי עֹנִי ְקָראִתי יְהָוה ְּבָכל יֹום ִׁשַּטְחִּתי ֵאֶלי ַכּפָ 

יב ַהיְֻסַּפר ַּבֶּקֶבר : ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה ֶּפֶלא ִאם ְרָפִאים יָקּומּו יֹודּו ֶּסָלה
יד : יג ֲהיִָּוַדע ַּבחֶֹׁש ִּפְלֶא ְוִצְדָקְת ְּבֶאֶרץ נְִׁשּיָה: ַחְסֶּד ֱאמּונְָת ָּבֲאַבּדֹון

טו ָלָמה יְהָוה ִּתזְנַח נְַפִׁשי : ָּלִתי ְתַקְּדֶמּךָ ַוֲאנִי ֵאֶלי יְהָוה ִׁשַּוְעִּתי ּוַבּבֶֹקר ְּתפִ 
יז ָעַלי : טז ָענִי ֲאנִי ְוגֵֹוַע ִמּנַֹער נָָׂשאִתי ֵאֶמי ָאפּונָה: ַּתְסִּתיר ָּפנֶי ִמֶּמּנִי

יח ַסּבּונִי ַכַּמיִם ָּכל ַהּיֹום ִהִּקיפּו ָעַלי : ָעְברּו ֲחרֹונֶי ִּבעּוֶתי ִצְּמתּוֻתנִי
  :יט ִהְרַחְקָּת ִמֶּמּנִי אֵֹהב ָוֵרַע ְמיָֻּדַעי ַמְחָׁש: ַחדיָ 
  

ב ַחְסֵדי יְהָוה עֹוָלם ָאִׁשיָרה ְלדֹר ָודֹר : א ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן ָהֶאזְָרִחי פרק פט
ג ִּכי ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד יִָּבנֶה ָׁשַמיִם ָּתִכן ֱאמּונְָת : אֹוִדיַע ֱאמּונְָת ְּבִפי

ה ַעד עֹוָלם ָאִכין זְַרֶע : ד ָּכַרִּתי ְבִרית ִלְבִחיִרי נְִׁשַּבְעִּתי ְלָדִוד ַעְבִּדי: ָבֶהם
ו ְויֹודּו ָׁשַמיִם ִּפְלֲא יְהָוה ַאף ֱאמּונְָת : ּוָבנִיִתי ְלדֹר ָודֹור ִּכְסֲא ֶסָלה

ֹ ַליהָוה יְִדֶמה לַ : ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים ח : יהָוה ִּבְבנֵי ֵאִליםז ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק יֲַער
ֵהי ְצָבאֹות : ֵאל נֲַעָרץ ְּבסֹוד ְקדִֹׁשים ַרָּבה ְונֹוָרא ַעל ָּכל ְסִביָביו ט יְהָוה ֱא

י ַאָּתה מֹוֵׁשל ְּבגֵאּות ַהּיָם ְּבׂשֹוא : ִמי ָכמֹו ֲחִסין יָּה ֶוֱאמּונְָת ְסִביבֹוֶתי
: אָת ֶכָחָלל ָרַהב ִּבזְרֹוַע ֻעּזְ ִּפּזְַרָּת אֹויְֶבייא ַאָּתה ִדּכִ : גַָּליו ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם

ָאּה ַאָּתה יְַסְדָּתם יג ָצפֹון ְויִָמין ַאָּתה : יב ְל ָׁשַמיִם ַאף ְל ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמ
יד ְל זְרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתעֹז יְָד : ְבָראָתם ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמ יְַרּנֵנּו

טז : טו ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסֶא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת יְַקְּדמּו ָפנֶי: ם יְִמינֶָּתרּו
יז ְּבִׁשְמ יְגִילּון ָּכל : ַאְׁשֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה יְהָוה ְּבאֹור ָּפנֶי יְַהֵּלכּון

ָּתרּום )  תרים(ִבְרצֹנְ יח ִּכי ִתְפֶאֶרת ֻעּזָמֹו ָאָּתה ּו: ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְת יָרּומּו
כ ָאז ִּדַּבְרָּת ְבָחזֹון : יט ִּכי ַליהָוה ָמגִּנֵנּו ְוִלְקדֹוׁש יְִׂשָרֵאל ַמְלֵּכנּו: ַקְרנֵנּו

כא ָמָצאִתי : ַלֲחִסיֶדי ַוּתֹאֶמר ִׁשִּויִתי ֵעזֶר ַעל ִּגּבֹור ֲהִרימֹוִתי ָבחּור ֵמָעם
כב ֲאֶׁשר יִָדי ִּתּכֹון ִעּמֹו ַאף זְרֹוִעי : ַׁשְחִּתיוָּדִוד ַעְבִּדי ְּבֶׁשֶמן ָקְדִׁשי מְ 

א יְַעּנֶּנּו: ְתַאְּמֶצּנּו א יִַּׁשא אֹויֵב ּבֹו ּוֶבן ַעְוָלה  כד ְוַכּתֹוִתי ִמָּפנָיו : כג 
כו : כה ֶוֶאמּונִָתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו: ָצָריו ּוְמַׂשנְָאיו ֶאּגֹוף

כז הּוא יְִקָרֵאנִי ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור : ִּתי ַבּיָם יָדֹו ּוַבּנְָהרֹות יְִמינֹוְוַׂשמְ 
כט ְלעֹוָלם : כח ַאף ָאנִי ְּבכֹור ֶאְּתנֵהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: יְׁשּוָעִתי

ְוִכְסאֹו  ל ְוַׂשְמִּתי ָלַעד זְַרעֹו: ֶאְׁשָמר לֹו ַחְסִּדי ּוְבִריִתי נֱֶאֶמנֶת לֹו)  אשמור(
א יֵֵלכּון: ִּכיֵמי ָׁשָמיִם לב ִאם ֻחּקַֹתי : לא ִאם יַַעזְבּו ָבנָיו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי 

א יְִׁשמֹרּו לד : לג ּוָפַקְדִּתי ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם ּוִבנְגִָעים ֲעֹונָם: יְַחֵּללּו ּוִמְצֹוַתי 
א ֲאַׁשֵּקר ּבֶ  א ָאִפיר ֵמִעּמֹו ְו א ֲאַחֵּלל ְּבִריִתי ּומֹוָצא : ֱאמּונִָתיְוַחְסִּדי  לה 
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א ֲאַׁשּנֶה לז זְַרעֹו : לו ַאַחת נְִׁשַּבְעִּתי ְבָקְדִׁשי ִאם ְלָדִוד ֲאַכּזֵב: ְׂשָפַתי 
לח ְּכיֵָרַח יִּכֹון עֹוָלם ְוֵעד ַּבַּׁשַחק נֱֶאָמן : ְלעֹוָלם יְִהיֶה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש נֶגְִּדי

מ נֵַאְרָּתה ְּבִרית : ָּתה זָנְַחָּת ַוִּתְמָאס ִהְתַעַּבְרָּת ִעם ְמִׁשיֶחלט ְואַ : ֶסָלה
מב : מא ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו ְמִחָּתה: ַעְבֶּד ִחַּלְלָּת ָלָאֶרץ נִזְרֹו

ן ָצָריו ִהְׂשַמְחָּת מג ֲהִרימֹוָת יְִמי: ַׁשֻּסהּו ָּכל עְֹבֵרי ָדֶר ָהיָה ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכנָיו
א ֲהֵקימֹתֹו ַּבִּמְלָחָמה: ָּכל אֹויְָביו מה ִהְׁשַּבָּת : מד ַאף ָּתִׁשיב צּור ַחְרּבֹו ְו

מו ִהְקַצְרָּת יְֵמי ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה : ִמְּטָהרֹו ְוִכְסאֹו ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה
מח זְָכר ֲאנִי : ִּתְבַער ְּכמֹו ֵאׁש ֲחָמֶת מז ַעד ָמה יְהָוה ִּתָּסֵתר ָלנֶַצח: ֶסָלה

א יְִרֶאה : ֶמה ָחֶלד ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת ָכל ְּבנֵי ָאָדם מט ִמי גֶֶבר יְִחיֶה ְו
נ ַאּיֵה ֲחָסֶדי ָהִראׁשֹנִים ֲאדֹנָי נְִׁשַּבְעָּת : ָּמֶות יְַמֵּלט נְַפׁשֹו ִמּיַד ְׁשאֹול ֶסָלה

א זְכֹר ֲאדֹנָי ֶחְרַּפת ֲעָבֶדי ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי ָּכל ַרִּבים נ: ְלָדִוד ֶּבֱאמּונָתֶ 
נג ָּברּו : נב ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹויְֶבי יְהָוה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות ְמִׁשיֶח: ַעִּמים

  :יְהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן
  

 אַקִּדיׁשָ א ִדיְקנָ ר דֶ סֵ ' יְִקְראּות ְלָפחֹו אֹו 'אַרּבָ א ִאְּדרָ 'הָ ת אֶ  יְִקְראּו '
  .ַּבֶהְמֵׁשא ַּכּמּובָ 

  ֶיְִׁשַּתְּדלּו םיְכֹוִלי םאִ . רֶאְפׁשָ ם אִ  ַלֲעׂשֹוָתּהץ ֶׁשֻּמְמלָ ה טֹובָ ת ּתֹוֶספ 
  :ְויֹאְמרּון יְִמיד ְּביַ ת ַמְטְּבעֹוה ֶעְׂשרֵ  ְׁשלֹוׁש תָלַקחַ 

  
א ִדיְקנָ י ִּתּקּונֵ ג "ד יְּכנֶגֶ ם ֻכָּונִימְ ם ֶׁשהֵ  ֵאּלּות ַמְטְּבעֹוג "ת יָלתֶ ן ְמַכּוֵ י ֲהֵרינִ 
ם ֶעְליֹונִים ֲחָסִדי ְלַהְמִׁשיי ְּכדֵ ) םָהַרֲחִמית ִמּדֹוג "י(ן ַאנְִּפיך ֶדַאִרי

ד ְּכנֶגֶ ַמְטֵּבעַ ל ְּבכָ ן ּוְלַכּוֵ ה ַהְּצָדקָ ת אֶ ת ָלתֶ ן נִּתַ ( ....לעַ ם ְּגדֹוִלים ְוַרֲחִמי
ת ִלזְכּו זֹוה ְצָדקָ ה ְוִתְהיֶ  ..)ְוכּון ַחּנּו, םַרחּו, ל-אֵ ן ְּכגֹות ִמּדֹוג "מהי ִמָּדה
ה ּוְצָדקָ , הזֶ  ָקדֹוׁשד ִלּמּות ּוִבזְכּו, ְּבנֹור ֶאְלָעזָ י ְוַרּבִ י יֹוַחאר ּבַ ן ִׁשְמעֹוי ַרּבִ 
י ַוֲאנִ ל יְִׂשָראֵ ם עַ ל ּכָ ר ַּבֲעבּוב טֹו ַהָּללּום ַהְּקדֹוִׁשים ַהַּצִּדיִקי יְַמִליצּו זֹו
  .םִּבְכָללָ ) תְּפלֹונִין ּבֶ י ְּפלֹונִ : ְׁשמֹות אֶ ר יַזְִּכין אּכָ (
  

 ֵהזֶ ד יִחּום ְלׁשֵ ח נֻּסָ  יֹאְמרּוה ַהְּקִריָא יִלְפנ:  
  

 ּוְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ִּבְדִחילּו ּוְׁשִכינְֵּתיּהא הּו ְּבִריא קּוְדׁשָ ד יִחּום ְלׁשֵ 
ל ּכָ ם ְּבׁשֵ ם ְונְֶעלַ ר ָטִמיא ַההּו ַעל יְֵדים ְׁשִלי אְּביִחּודָ ה "ה בו"ם יׁשֵ ד ְליַחֵ 

 ְּבנֹות ְוִלזְכּו, ייֹוַחאר ּבַ ן ִׁשְמעֹוי ַרּבִ  ַהָּקדֹוׁשא ַהַּתּנָ ל ׁשֶ  ּוְלזַּכֹותֹול יְִׂשָראֵ 
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י ַרּבִ א ַהַּתּנָ י יֹוַחאר ּבַ ן ִׁשְמעֹוי ַרּבִ ל ׁשֶ  נְֶכּדֹות ְוִלזְכּו, רֶאְלָעזָ י ַרּבִ א ַהַּתּנָ 
  .א"זִיעָ , ייֹוסֵ 

  
ֵהינּו היְהֹוָ ם נֹעַ י ִויהִ  ה ּוַמֲעׂשֵ  ָעֵלינּו ּכֹונְנָה יֵָדינּוה ּוַמֲעׂשֵ  ָעֵלינּו ֱא

  )םְּפָעִמי' ב( ּכֹונְנֵהּו יֵָדינּו
  

, ַווי ַמאן ְּדאֹוִׁשיט יְדֹוי ְּבִדיְקנָא יִַּקיָרא ִעָּלָאה, ְוָאַמר ִׁשְמעֹון ַרִּבי ָּפַתח
ִּדיְקנָא . ְטִמיָרא ּוְסִתיָמא ִמּכָֹּלא ִּדיְקנָא ְּדַהִהיא ּתּוְׁשַּבְחָּתא, אְּדָסָבא ַקִּדיׁשָ 

ִּדיְקנָא . ִּדיְקנָא ְּדָלא יְַדִעין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין. ְּדָסִתים ְויִַּקיר ִמָּכל ִּתּקּונֹוי
ר נָׁש נְִביָאה ְוַקִּדיָׁשא ִּדיְקנָא ְּדָלא ֲהִוי ּבַ . ְּדִהיא ּתּוְׁשַּבְחָּתא ְּדָכל ּתּוְׁשָּבִחין

. ִּדיְקנָא ְּדִהיא ַּתְליָיא ְּבַׂשֲערֹוי ַעד ַטּבּוָרא ְּדִלָּבא. ְּדיְִקַרב ְלֵמֱחֵמי ֵליּה
ְמֵהיְמנּוָתא ִּדְמֵהיְמנּוָתא . ְטִמיָראִּדְטִמיִרין. ִחָּווָרא ְּכַתְלָּגא יִַּקיָרא ְּדיִַּקיִרין

  .ְּדכָֹּלא
  

, נִָפיק ֵמאּוְדנֹוי, ְּדַהאי ִּדיְקנָא ְמֵהיְמנּוָתא ְּדכָֹּלא, א ְּדִסְפָראִּבְצנִיעּותָ , ָּתאנָא
ְּבַתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא , ְונִָחית ְוָסִליק ְוָחֵפי, ְונִָחית סֹוֲחָרנֵיּה ְּדפּוָמא ַקִּדיָׁשא

הּוא ִּדיְקנָא . ְוָחֵפי ַעד ַטּבּוָרא, ְונִָחית ְּבִׁשּקּוָלא. ִחָּווָרא ְּדיִַּקיָרא, ָטָבא
ַמּבּוִעין ִּדְמַׁשח ְרבּות , ג נְִביִעין''ְּדנַגְִּדין ֵּביּה י, ְמֵהיָמנָא ְׁשֵליָמא, יִַּקיָרא

  .ִּבְתַלת ֲעַׂשר ִּתּקּונִין ִמְתַּתְּקנָא, ָטָבא
  

ַער ְוָׁשאִרי ֵמַההּוא ִּתּקּונָא ִּדׂשְ , ִמְתַּתֵּקן ַׂשֲעָרא ִמְּלֵעיָּלא. ַקְדָמָאה ִּתּקּונָא
, ְונִָחית ִמַּקֵּמי ִּפְתָחא ְּדאּוְדנִין, ְּדָסִליק ְּבִתּקּונֹוי ְלֵעיָּלא ֵמאּוְדנֹוי, ֵריֵׁשיּה

  .ַעד ֵריָׁשא ְּדפּוָמא, ְּבַחד חּוָטא ְּבִׁשּקּוָלא ָטָבא
  

, אִמְתָּתַּקן ַׂשֲעָרא ֵמֵריָׁשא ְּדפּוָמא ַעד ֵריָׁשא ַאֲחָרא ְּדפּומָ . ִּתנְיָינָא ִּתּקּונָא
  .ְּבִתּקּונָא ָׁשִקיל

  
נִָפיק , ִמְּתחֹות ְּתֵרין נּוְקִבין, ֵמֶאְמָצִעיָתא ִּדְתחֹות חֹוָטָמא. ְּתִליָתָאה ִּתּקּונָא

ּוֵמַהאי , ּוַמְליָא ֵמַהאי ִּגיָסא, ְוַׂשֲעָרא ִאְתְּפַסק ְּבַההּוא ָאְרָחא, ַחד אֹוְרָחא
  .נֵיּה ְּדַההּואאֹוְרָחאְמִתּקּונָא ְׁשִלים סֹוֲחרָ , ִּגיָסא ַׂשֲעָרא

  
, ֵמֵריָׁשא ֲחָדא ְלֵריָׁשא ֲחָדא, ִמְתָּתַּקן ַׂשֲעָרא ְּתחֹות ּפּוָמא. ְרִביָעָאה ִּתּקּונָא

  .ְּבִתּקּונָא ְׁשִלים
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ְּבִׁשּקּוָלא ְּדָאְרָחא , ְּתחֹות ּפּוָמא נִָפיק ָאְרָחא ַאֲחָרא. ֲחִמיָׁשָאה ִּתּקּונָא
  .ִמָּכאן ִמָּכאן, ֵרין ָאְרִחין ְרִׁשיִמין ַעל ּפּוָמאְוִאֵּלין ּתְ , ִּדְלֵעיָּלא

  
ְוָסִליק ְונִָפיק ִמְּלַרע ְלֵעיל ְלֵריָׁשא , ִמְתַּתֵּקן ַׂשֲעָרא. ְׁשִּתיָתָאה ִּתּקּונָא
ְונִָחית . ַעד ֵריָׁשא ְּדפּוָמא ִּדְלֵעיָּלא, ְוָחֵפי ַּתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא. ְּדפּוָמא
  .ְלֵריָׁשא ְּדִפְתָחא ְּדאֹוְרָחא ַּתָּתָאה ְּדפּוָמאַׂשֲעָרא 

  
ְּבַתְקרּוְבָּתא , ְוִאְתָחזְן ְּתֵרין ַּתּפּוִחין, ָּפִסיק ַׂשֲעָרא. ְׁשִביָעָאה ִּתּקּונָא

ֲהָדא הּוא , ְּבגִינֵיהֹון ִאְתְקיָים ָעְלָמא. ַׁשִּפיָרן ְויָָאן ְלֵמחזֵי, ְּדבּוְסָמא ָטָבא
  .ְּפנֵי ֶמֶל ַחּיִים ִדְכִתיב ְּבאֹור

  
ְוַתְליָין , נִָפיק ַחד חּוָטא ְּדַׂשְעֵרי סֹוֲחָרנֵי ְּדִדיְקנָא. ְּתִמינָָאה ִּתּקּונָא

  .ְּבִׁשּקּוָלא ַעד ַטּבּוָרא
  

ִעם ִאיּנּון ַׂשְעֵרי , ִמְתָעֵרי ּוִמְתָעְרִבין ַׂשְעֵרי ִּדיְקנָא. ְּתִׁשיָעָאה ִּתּקּונָא
  .ּוָלא ְוָלא נְַפֵקי ָּדא ִמן ָּדאְּדַתְליָין ְּבִׁשּק

  
ְוַחְּפיָין ִּבגְרֹונָא ְּתחֹות . נְַחִּתין ַׂשְעֵרי ְּתחֹות ִּדיְקנָא ֲעִׁשיָרָאה ִּתּקּונָא
  .ִּדיְקנָא

  
  .ּוִמְתַׁשְעָרן ְּבִׁשיעּוָרא ְׁשִלים, ְּדָלא נְָפִקין נִיָמא ִמן נִיָמא. ָסר ַחד ִּתּקּונָא

  
. ּופּוָמא ִאְתְּפנֵי ִמָּכל ִסְטרֹוי, ְּדָלא ַּתְליָין ַׂשְעֵרי ַעל ּפּוָמא .ְּתֵריָסר ִּתּקּונָא

  .ְויָָאן ַׂשְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ֵליּה
  

, ִּביָקָרא יָָאה, ִמָּכאן ּוִמָּכאן, ְּדַתְליָין ַׂשַעָרן ִּבְתחֹות ִּדיְקנָא. ְּתֵליַסר ִּתּקּונָא
ָלא ִאְתֲחזֵי ִמָּכל ַאנְֵּפי ַּתְקרּוָבא . ּבּוָראְמַחְּפיָין ַעד טַ . ִּביָקָרא ַׁשִּפיָרא

ּוְמַחזְיָין , ְּדַמִּפִקין ַחּיִין ְלָעְלָמא, ַּבר ִאיּנּון ַּתּפּוִחין ַׁשִּפיִרין ִחָּווִרין, ְּדבּוְסָמא
  .ֵחדּו ִלזְֵעיר ַאִּפין

  
ְונַגְִּדין , ין ִּדְמַׁשח ְרבּותנַגְִּדין ְונְָפִקין ְּתֵליַסר ַמּבּועִ , ִּבְתֵליָסר ִּתּקּונִין ִאֵּלין

, ּוְמִׁשיִחין ֵמַההּוא ִמְׁשָחא. ּונְִהִרין ְּבַההּוא ִמְׁשָחא. ְלָכל ִאיּנּון ִּדְלַּתָּתא



213  
 

, ִּבְתֵליָסר ִּתּקּונִין ִאֵּלין ִאְתְרִׁשים ִּדיְקנָא יִַּקיָרא. ְּדִבְתֵליָסר ִּתּקּונִין ִאֵּלין
  .ק ְּדַעִּתיִקיןְּדַעִּתי, ְסִתיָמָאה ְּדכָֹּלא

  
 ר ְלֵהָעזֵ  םִויכֹוִלי, דַהִּלּמּור ֵסדֶ ר ְלַאחַ  ְּבַלַחׁש םַּבָּקָׁשתָ ת אֶ  יְַסְּדרּו

  .תַהּנִזְָּכרֹוג ַהּזִּוּות ִלְמִציַאת ְּבַבָּקׁשֹו
  

  ִליְִׂשָראֵ ל עַ ' ַקִּדיׁש יֹאְמרּו, םֲאנִָׁשין ִמנְיָ ם הֵ  םא'.       
          

  
  לחוֹ ם ְליוֹ ה ִמְנחָ ת ילַ פִ תְּ 

  
  

  
ּוְרִחימּו , ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְשִכינְֵּתּה ְלֵׁשם יִחּוד

. י ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל"ו קֵ "י ְּבָוא"ְליֲַחָדא ֵׁשם יּוד קֵ , ּוְדִחילּו
ן יְִצָחק ָאִבינּו ָעָליו ֶׁשִּתּקֵ , ִהּנֵה ֲאנְַחנּו ָּבִאים ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת ִמנְָחה

, ְלַתֵּקן ֶאת ָׁשְרָׁשּה ְּבָמקֹום ֶעְליֹון, ִעם ָּכל ַהִּמְצֹות ַהְּכלּולות ָּבּה, ַהָּׁשלֹום
ֵהינּו . ַלֲעׂשות נַַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו ִויִהי נַֹעם ֲאדנָי ֱא

   )שתי פעמים(: ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכונְנֵהּו. ה ָעֵלינּוּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכונְנָ . ָעֵלינּו

ַמה ּיְִדידֹות ִמְׁשְּכנֹוֶתי יְהָֹוה : ַעל ַהִּגִּתית ִלְבנֵי קַֹרח ִמזְמֹור ַלְמנֵַּצחַ 
נְִכְסָפה ְוגַם ָּכְלָתה נְַפִׁשי ְלַחְצרֹות יְהָֹוה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי יְַרּנְנּו ֶאל ֵאל : ְצָבאֹות

ם ִצּפֹור ָמְצָאה ַביִת ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת ּגַ : ָחי
ָהי ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶת עֹוד יְַהְללּו : ִמזְְּבחֹוֶתי יְהָֹוה ְצָבאֹות ַמְלִּכי ֵוא

ְעיָן עְֹבֵרי ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא מַ : ַאְׁשֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָב ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם: ֶּסָלה
ִהים : יְִׁשיתּוהּו ַּגם ְּבָרכֹות יְַעֶטה מֹוֶרה יְֵלכּו ֵמַחיִל ֶאל ָחיִל יֵָרֶאה ֶאל ֱא

ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה: ְּבִצּיֹון ִהים ְצָבאֹות ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ַהֲאזִינָה ֱא : יְהָֹוה ֱא
ִהים ְוַהֵּבט ְּפנֵי ְמִׁשיֶח ם ַּבֲחֵצֶרי ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי ִּכי טֹוב יֹו: ָמגִּנֵנּו ְרֵאה ֱא

ַהי ִמּדּור ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע ִהים ֵחן : ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱא ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמגֵן יְהָֹוה ֱא
א יְִמנַע טֹוב ַלהְֹלִכים ְּבָתִמים יְהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם : ְוָכבֹוד יִֵּתן יְהָֹוה 

  : ּבֵֹטַח ָּב

ַצו ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֶאת : הָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹריְ  ַויְַדֵּבר
ְוָאַמְרָּת ָלֶהם : ָקְרָּבנִי ַלְחִמי ְלִאַּׁשי ֵריַח נִיחִֹחי ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ְּבמֹוֲעדֹו
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נַיִם ַלּיֹום עָֹלה זֶה ָהִאֶּׁשה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ַליהָֹוה ְּכָבִׂשים ְּבנֵי ָׁשנָה ְתִמיִמם ׁשְ 
ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבּבֶֹקר ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשנִי ַּתֲעֶׂשה ֵּבין : ָתִמיד

ַוֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה סֶֹלת ְלִמנְָחה ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ְרִביִעת : ָהַעְרָּביִם
ְונְִסּכֹו : יחַֹח ִאֶּׁשה ַליהָֹוהעַֹלת ָּתִמיד ָהֲעֻׂשיָה ְּבַהר ִסינַי ְלֵריַח נִ : ַהִהין

ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש : ְרִביִעת ַהִהין ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ַּבּקֶֹדׁש ַהֵּס נֶֶס ֵׁשָכר ַליהָֹוה
ַהֵּׁשנִי ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּביִם ְּכִמנְַחת ַהּבֶֹקר ּוְכנְִסּכֹו ַּתֲעֶׂשה ִאֵּׁשה ֵריַח נִיחַֹח 

  : ַליהָֹוה

ֵהינּו ֶׁשִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפנֶי ֶאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים הּוא יְ  ַאָּתה הָֹוה ֱא
ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָת אֹוָתם ַעל יַד מֶֹׁשה נְִביָא ַּכָּכתּוב , ִּבזְַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקּיָם

  : ְּבתֹוָרָת

ְוֶחְלְּבנָה ַסִּמים ּוְלבֹנָה יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ַקח ְל ַסִּמים נָָטף ּוְׁשֵחֶלת  ַוּיֹאֶמר
ְוָעִׂשיָת אָֹתּה ְקטֶֹרת רַֹקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח ְמֻמָּלח ָטהֹור : זַָּכה ַּבד ְּבַבד יְִהיֶה

ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמּנָה ָהֵדק ְונַָתָּתה ִמֶּמּנָה ִלְפנֵי ָהֵעֻדת ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר : קֶֹדׁש
ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן : ְונֱֶאַמר: ים ִּתְהיֶה ָלֶכםִאָּוֵעד ְל ָׁשָּמה קֶֹדׁש ָקָדׁשִ 

ת ַאֲהרֹן : ְקטֶֹרת ַסִּמים ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהּנֵרֹת יְַקִטיֶרּנָה ּוְבַהֲע
  : ֶאת ַהּנֵרֹת ֵּבין ָהֲעְרַּביִם יְַקִטיֶרּנָה ְקטֶֹרת ָּתִמיד ִלְפנֵי יְהָֹוה ְלדֹרֵֹתיֶכם

ׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹונָה ָמנִים ָהיּו , ִּפּטּום ַהְּקטֶֹרת ֵּכיַצד, ָּבנָןָּתנּו רַ  ְׁש
ׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ְּכִמנְיַן יְמּות ַהַחָּמה ָמנֶה ְבָכל יֹום, ָבּה , ְׁש

ָׁשה ָמנִים יְֵתִרים ֶׁשֵּמהֶ , ַמֲחִציתֹו ַבּבֶֹקר ּוַמֲחִציתֹו ַבָעֶרב ם ַמְכנִיס ּכֵֹהן ּוְׁש
ַמֲחזִיָרן ְלַמְכֶּתֶׁשת ְּבֶעֶרב , ָּגדֹול ְונֹוֵטל ֵמֶהם ָמֵלא ָחְפנָיו ְּביֹום ָהִּכיפּורים

יֹום ַהִּכיפּוִרים ְּכֵדי ְלַקּיֵם ִמְצַות ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה ְוַאַחד ָעָׂשר ַסָּמנִים ָהיּו ָבּה 
  : ְוֵאּלּו ֵהן

, מֹור. ִמְׁשַקל ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמנֶה, ֶחְלְּבנָה ְוַהְּלבֹונָהְוַהִּצּפֹוֶרן ְוהַ  ַהֳּצִרי
ַהקְֹׂשט . ִמְׁשַקל ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָמנֶה, ּוְקִציָעה ְוִׁשּבֶֹלת נְֵרְּד ְוַכְרּכֹם

ָׁשה, ְׁשנֵים ָעָׂשר , ה ַקִּביןּבֹוִרית ַּכְרִשינָה ִּתְׁשעָ , ִקּנָמֹון ִּתְׁשָעה, ִקּלּוָפה ְׁש
א ָמָצא יֵין ַקְפִריִסין, יֵין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלת ְוַקִּבין ְּתָלָתא ֵמִביא , ְוִאם 

ִרִּבי נַָתן . ַמֲעֶלה ָעָׁשן ָּכל ֶׁשהּוא, ֶמַלח ְסדֹוִמית רֹוַבע. ֲחַמר ִחָור ַעִּתיק
ְוִאם , ָּבּה ְּדַבׁש ְּפָסָלּה ִאם נַָתן, ַאף ִּכַּפת ַהּיְַרֵּדן ָּכל ֶׁשִהיא: ַהַּבְבִלי אֹוֵמר

  : ַחּיָב ִמיָתה, ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל ַסֲּמָמנֶיהָ 

ַהֳּצִרי ֵאינֹו ֶאָּלא ְׁשָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי : ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון
ְּכֵדי , ֹוֶרןְּכֵדי ְלַׁשּפֹות ָּבּה ֶאת ַהִּצּפ, ּבֹוִרית ַּכְרִׁשינָה ְלָמה ִהיא ָבָאה. ַהְּקָטף
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ְּכֵדי , ְּכֵדי ִלְׁשרֹות ּבֹו ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן, יַיִן ַקְפִריִסין ְלַמה הּוא ָבא. ֶׁשְּתֵהא נֶָאה
א ִמי ַרְגַליִם יִָפין ָלּה. ֶׁשְּתֵהא ַעּזָה ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכנִיִסין ִמי ַרגְַליִם , ַוֲה

  : ַּבִּמְקָּדׁש ִמְּפנֵי ַהָּכבֹוד

, ֵהיֵטב ָהֵדק, אֹוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב, ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵחק: י נַָתן אֹוֵמרִרּבִ , ַּתנְיָא
א , ְלָׁשִליׁש ּוְלָרִביעַ : ִּפְּטָמּה ַלֲחָצִאין ְּכֵׁשָרה. ִמְּפנֵי ֶׁשַהּקֹול יֶָפה ַלְּבָׂשִמים

ְוִאם , יןזֶה ַהְּכָלל ִאם ְּכִמָּדָתּה ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצאִ : ָאַמר ִרִּבי יְהּוָדה. ָׁשַמְענּו
  . ַחּיָב ִמיָתה, ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל ַסֲּמָמנֶיהָ 

ַאַחת ְלִׁשִּׁשים אֹו ְלִׁשְבִעים ָׁשנָה ָהיְָתה ָּבָאה ֶׁשל ִׁשיַריִם : ָּתנֵי ַבר ַקָּפָרא
ֵאין , ִאּלּו ָהיָה נֹוֵתן ָּבּה ָקְרטֹוב ֶׁשל ְּדַבׁש: ְועֹוד ָּתנֵי ַבר ַקָּפָרא. ַלֲחָצִאין

ִמְּפנֵי ֶׁשַהּתֹוָרה , ְוָלָּמה ֵאין ְמָעְרִבין ָּבּה ְּדַבׁש. ל ַלֲעמֹד ִמְּפנֵי ֵריָחּהָאָדם יָכֹו
א ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַליהָֹוה: ָאְמָרה יְהָֹוה : ִּכי ָכל ְׂשאֹר ְוָכל ְּדַבׁש 

ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה ְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח יְהָֹוה ְצָבאֹות אַ : ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱא
ְוָעְרָבה ַליהָֹוה ִמנְַחת יְהּוָדה : יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ָּב

  : ִוירּוָׁשָלִם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשנִים ַקְדמֹנִּיֹות

  

ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם  ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה: יֹוְׁשֵבי ֵביֶת עֹוד יְַהְללּו ֶּסָלה ַאְׁשֵרי
ָהיו   : ֶׁשיֲהָֹוה ֱא

ָכל יֹום ּבְ : רֹוִמְמ ֱאלֹוַהי ַהֶּמֶל ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמ ְלעֹוָלם ָוֶעדאֲ  ְּתִהָּלה ְלָדִוד
דֹול יְהָֹוה ּוְמֻהָּלל ְמאֹד ְוִלגְֻדָּלתֹו ֵאין ּגָ : ֲאָבְרֶכָּך ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמ ְלעֹוָלם ָוֶעד

ַדר ְּכבֹוד הֹוֶד ְוִדְבֵרי הֲ : דֹור יְַׁשַּבח ַמֲעֶׂשי ּוגְבּורֶֹתי יִַּגידּוֹור לְ ּד: ֵחֶקר
ֶכר ַרב זֵ: ֱעזּוז נֹוְראֶֹתי יֹאֵמרּו ּוגְדּוָּלְת ֲאַסְּפֶרּנָהוֶ : נְִפְלאֹוֶתי ָאִׂשיָחה

ֹוב ט: ַאַּפיִם ּוגְָדל ָחֶסדּנּון ְוַרחּום יְהָֹוה ֶאֶר חַ : טּוְב יִַּביעּו ְוִצְדָקְת יְַרּנֵנּו
ֹודּו יְהָֹוה ָּכל ַמֲעֶׂשי ַוֲחִסיֶדי י: יְהָֹוה ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו

הֹוִדיַע ִלְבנֵי ָהָאָדם לְ : בֹוד ַמְלכּוְת יֹאֵמרּו ּוגְבּוָרְת יְַדֵּברּוּכְ : יְָבְרכּוָכה
ְלכּוְת ַמְלכּות ָּכל עָֹלִמים ּוֶמְמֶׁשְלְּת מַ  :ְּגבּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו

ינֵי כֹל עֵ : ֹוֵמ יְהָֹוה ְלָכל ַהּנְֹפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפיםס: ְּבָכל ּדֹור ָודֹור
ֹוֵתַח ֶאת יֶָד ּוַמְׂשִּביַע ּפ: ֵאֶלי יְַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו

רֹוב יְהָֹוה קָ : ִּדיק יְהָֹוה ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיוצַ : ָרצֹון ְלָכל ַחי
צֹון יְֵרָאיו יֲַעֶׂשה ְוֶאת ַׁשְוָעָתם רְ : ְלָכל קְֹרָאיו ְלָכל ֲאֶׁשר יְִקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת

: ְׁשִמידֹוֵמר יְהָֹוה ֶאת ָּכל אֲֹהָביו ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים יַ ׁש: יְִׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם
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ַוֲאנְַחנּו : ִהַּלת יְהָֹוה יְַדֶּבר ִּפי ִויָבֵר ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדּתְ 
  : נְָבֵר יָּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּויָּה

ַהְקִׁשיָבה ְלקֹול ַׁשְוִעי : ְּתִפָּלִתי ְקטֶֹרת ְלָפנֶי ַמְׂשַאת ַּכַּפי ִמנְַחת ָעֶרב ִּתּכֹון
ָהי ִּכי ֵאֶלי ֶאְתַּפָּלל   : ַמְלִּכי ֵוא

  

   )ואומר החזן חצי קדיש(
ְויְַמִלי , ִּכְרעּוֵתה, ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא] ָאֵמן. [ְויְִתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא יְִתַּגַּדל

ן ּוְבַחּיֵי ְּבַחּיֵיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹו] ָאֵמן. [ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה, ְויְַצַמח ֻּפְרָקנֵה, ַמְלכּוֵתה
יהא שמיה  -ָאֵמן . [ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַּבֲעגָָלא ּוִבזְַמן ָקִריב, ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל

. ְויְִׁשַּתַּבח. יְֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא יְִתָּבַר...] רבה 
, ְויְִתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא. ְויְִתַעֶּלה. רְויְִתַהּדָ . ְויְִתנֵַּׂשא. ְויְִתרֹוַמם. ְויְִתָּפַאר

, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְונֱֶחָמָתא, ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ִׁשיָרָתא] ָאֵמן. [ְּבִרי הּוא
  ] ָאֵמן: [ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

  תפילת עמידה ליום חול

  :ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶת, ֲאדֹנָי

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַאָּתה יְהָֹוה ָּברּו ֵהינּו ֵוא ֵהי ַאְבָרָהם, ֱא ֵהי יְִצָחק , ֱא ֱא
ֵהי יֲַעקֹב ּגֹוֵמל ֲחָסִדים , ֵאל ֶעְליֹון, ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ָהֵאל ַהָּגדֹול. ֵוא

ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבנֵי ְבנֵיֶהם ְלַמַען , ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, קֹונֵה ַהּכֹל, טֹוִבים
  , ְּבַאֲהָבה, ְׁשמֹו

  

ָּכְתֵבנּו , ֶמֶל ָחֵפץ ַּבַחּיִים, זְָכֵרנּו ְלַחּיִים :)בעשרת ימי תשובה(
ִהים ַחּיִים, ּיִיםְּבֵסֶפר חַ    . ְלַמַענְ ֱא

  

  : ָמגֵן ַאְבָרָהם, ָּברּו ַאָּתה יַַהַוהַ , ֶמֶל עֹוזֵר ּומֹוִׁשיַע ּוָמגֵן

  . ַרב ְלהֹוִׁשיעַ , ְמַחּיֵה ֵמִתים ַאָּתה. ֲאדֹנָי, ְלעֹוָלם ַאָּתה ִּגּבֹור

  . ֶּגֶׁשםַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד הַ  :)בחורף(. מֹוִריד ַהָּטל :)בקיץ(
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ְורֹוֵפא , סֹוֵמ נֹוְפִלים, ְמַחּיֵה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים, ְמַכְלֵּכל ַחּיִים ְּבֶחֶסד
ִמי ָכמֹו ַבַעל . ּוְמַקּיֵם ֱאמּונָתֹו ִליֵׁשנֵי ָעָפר, ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים, חֹוִלים

  . יַח יְׁשּוָעהֶמֶל ֵמִמית ּוְמַחּיֶה ּוַמְצמִ , ּוִמי דֹוֶמה ָּל, ְּגבּורֹות

זֹוֵכר יְצּוָריו ְּבַרֲחִמים , ִמי ָכמֹו ָאב ָהַרֲחָמן :)בעשרת ימי תשובה(
  : ְמַחּיֵה ַהֵּמִתים, ָּברּו ַאָּתה יֵֵהֵוהֵ . ְלַחּיִים ְונֱֶאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים

  קדושה
  

משתחווים  -'זה'כשאומרים , אומרים קדושה: ץ"בחזרת הש(
כשאומרים . לאמצע -' ואמר, 'לצד שמאל -' זה אל, 'לצד ימין

מרימים את עקבי הנעלים מעט כל ', קדוש קדוש קדוש'
   )'ימלוך'וכן ' ...ברוך כבוד'וכן כשאומרים " קדוש"
  

. ַהְמַׁשְּלִׁשים ְל ְקֻדָּׁשה, ְונֲַעִריָצ ְּכנַֹעם ִׂשיַח סֹוד ַׂשְרֵפי קֶֹדׁש נְַקִּדיָׁש
, ָקדֹוש, ָקדֹוש, ָקדֹוש: ְוָקָרא זֶה ֶאל זָה ְוָאַמר: נְִביֶאַּכָּכתּוב ַעל יַד 

א ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו. יְהָֹוה ְצָבאֹות    .ְמ

   .ָּברּו ְּכבֹוד יְהָֹוה ִמְּמקֹומֹו: ְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים ְואֹוְמִרים

, ַהיִ ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹריְִמ יְהָֹוה ְלעֹוָלם ֱא: ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁש ָּכתּוב ֵלאמֹר
   .ַהְללּויָּה

  
ָּברּו ַאָּתה . ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום יְַהְללּו ֶּסָלה, ְוִׁשְמ ָקדֹוׁש, ַאָּתה ָקדֹוׁש

  : ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש :)בעשרת ימי תשובה(: ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש, יֵֹהָוהֵ 
  

ָחּנֵנּו ֵמִאְּת ָחְכָמה ִּבינָה . ֹוׁש ִּבינָהּוְמַלֵּמד ֶלֱאנ, ְלָאָדם ַּדַעת ַאָּתה חֹונֵן
  : חֹונֵן ַהָּדַעת, ָּברּו ַאָּתה יַַהַוהַ . ָוָדַעת

ְוַהֲחזִיֵרנּו ִבְתׁשּוָבה , ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבֹוָדֶת, ָאִבינּו ְלתֹוָרֶת ֲהִׁשיֵבנּו
  : ִבְתׁשּוָבהָהרֹוֶצה , ָּברּו ַאָּתה יֵֵהֵוהֵ . ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי
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ִּכי ֵאל טֹוב ְוַסָּלח , ְמחֹל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפַׁשְענּו, ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְסַלח ָלנּו
חַ , ָּברּו ַאָּתה יֶֶהֶוהֶ . ָאָּתה   : ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְס

, ָמה ְלַמַען ְׁשֶמּוַמֵהר ְלגֳָאֵלנּו ְּגֻאָּלה ְׁשלֵ . ְוִריָבה ִריֵבנּו, ְבָענְיֵנּו ְרֵאה נָא
  : ּגֹוֵאל יְִׂשָרֵאל, ָּברּו ַאָּתה יְְהְוהְ . ִּכי ֵאל ּגֹוֵאל ָחזָק ָאָּתה

  
  )בחזרה עננו שליח הציבוראומר כאן , בתענית ציבור(

  
ֶאל ֵּתֶפן , ִּכי ְבָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאנְַחנּו, ָאִבינּו ֲענֵנּו ַּבּיֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה ֲענֵנּו

ֶטֶרם , ָהיָה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ְוַאל ִּתְתַעַּלם ַמְלֵּכנּו ִמַּבָּקָׁשֵתנּו, ְשֵעינּוְלרִ 
ְוָהיָה ֶטֶרם : ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר, נְַדֵּבר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע, נְִקָרא ֵאֶלי ַאָּתה ַתֲענֶה

ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה ּפֹוֶדה : ָמעעֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאׁשְ , יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה
ַאָּתה יְהָֹוה ָהעֹונֶה ְלַעּמֹו  ָּברּו: ּוַמִּציל ְועֹונֶה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה

  : יְִׂשָרֵאל ְּבֵעת ָצָרה
  

ָכה ְוַהֲעֵלה ֲארּו, ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה, הֹוִׁשיֵענּו ְונִָּוֵׁשָעה, יְהָֹוה ְונֵָרֵפא ְרָפֵאנּו
ִּכי ֵאל רֹוֵפא ַרֲחָמן , ּוַמְרֵּפא ְלָכל ַּתֲחלּוֵאינּו ּוְלָכל ַמְכאֹוֵבינּו ּוְלָכל ַמּכֹוֵתינּו

ֹ . ְונֱֶאָמן ָאָּתה   : רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל, ָּברּו ַאָּתה יֹהֹֹוה
  
   :)בקיץ(

ֵהינּו ְּבָכל ַמֲעֵׂשי יֵָדינּו ַּבְרֵכנּו ְׁשנֵָתנּו ְּבַטְלֵלי ָרצֹון ְּבָרָכה  ּוָבֵר. יְהָֹוה ֱא
ִּכי ֵאל . ּוְתִהי ַאֲחִריָתּה ַחּיִים ְוָׂשָבע ְוָׁשלֹום ַּכָּׁשנִים ַהּטֹובֹות ִלְבָרָכה. ּונְָדָבה

  :ְמָבֵר ַהָּׁשנִים, ָּברּו ַאָּתה יִִהִוהִ . טֹוב ּוֵמִטיב ַאָּתה ּוְמָבֵר ַהָּׁשנִים

  

   :)בחורף(
ֵהינּו ֶאת ַהָּׁשנָה ַהּזֹאת ּוָּבֵר ָעֵלינ . ְוֶאת ָּכל ִמינֵי ְּתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה. יְהָֹוה ֱא

ְוַרֵּוה ְּפנֵי ֵתֵבל ְוַׁשַּבע ֶאת . ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ַעל ָּכל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה
ָׁשְמָרה . נֹות יֶָדיּוַמֵּלא יֵָדינּו ִמִּבְרכֹוֶתי ּוֵמעֶֹׁשר ַמּתְ . ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִמּטּוָב

. ּוִמָּכל ִמינֵי ַמְׁשִחית ּוִמָּכל ִמינֵי ֻפְרָענּות. ְוַהִּציָלה ָׁשנָה זֹו ִמָּכל ָּדָבר ָרע
חּוס ְוַרֵחם ָעֶליָה ְוַעל ָּכל ְּתבּוָאָתּה . ַוֲעֵׂשה ָלּה ִּתְקָוה טֹובה ְוַאֲחִרית ָׁשלֹום 

ּוְתִהי ַאֲחִריָתּה ַחּיִים ְוָׂשָבע . ן ְּבָרָכה ּונְָדָבהּוָבְרָכּה ְּבגְִׁשֵמי ָרצֹו. ּוֵפירֹוֶתיהָ 
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. ִּכי ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ַאָּתה ּוְמָבֵר ַהָּׁשנִים. ַּכָּׁשנִים ַהּטֹובֹות ִלְבָרָכה. ְוָׁשלֹום
  : ְמָבֵר ַהָּׁשנִים, ָּברּו ַאָּתה יִִהִוהִ 

ְוַקְּבֵצנּו ְמֵהָרה יַַחד , ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו ְוָׂשא נֵס, ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר
ְמַקֵּבץ נְִדֵחי ַעּמֹו , ָּברּו ַאָּתה יֻֻהֻוהֻ . ֵמַאְרַּבע ַּכנְפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו

  : יְִׂשָרֵאל

ְוָהֵסר ִמֶּמנּו יָגֹון . ְויֹוֲעֵצינּו ְּכַבְּתִחָּלה, ׁשֹוְפֵטינּו ְּכָבִראׁשֹונָה ָהִׁשיָבה
ְּבֶצֶדק , ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, ּוְמ ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאָּתה יְהָֹוה ְלַבְּד, נָָחהַואֲ 

  : ֶמֶל אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט, ָּברּו ַאָּתה יּוהּווּוהּו. ּוְבִמְׁשָּפט

  : ַהֶּמֶלך ַהִּמְׁשָּפט :)בעשרת ימי תשובה אומרים(

  

ְוָכל אֹויְֶבי , ְוָכל ַהּזִֵדים ְּכֶרגַע יֹאֵבדּו, ְּתִהי ִתְקָוה ְוַלַּמְלִׁשינִים ַאל ַלִּמינִים
ּוַמְלכּות ָהִרְׁשָעה ְמֵהָרה ְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַכֵּלם , ְוָכל ׂשֹונְֶאי ְמֵהָרה יִָּכֵרתּו

  : יַע זִֵדיםׁשֹוֵבר אֹויְִבים ּוַמְכנִ , ָּברּו ַאָּתה יָָהָוהָ . ְוַתְכנִיֵעם ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּו

ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ְׁשֵאִרית ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל ְוַעל זְִקנֵיֶהם  ַעל ַהַּצִּדיִקים
יֱֶהמּו נָא ַרֲחֶמי יְהָֹוה , ְוַעל ְּפֵלַטת ֵּבית סֹוְפֵריֶהם ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק ְוָעֵלינּו

ֵהינּו , ְוִׂשים ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם, ִׁשְמ ֶבֱאֶמתְוֵתן ָׂשָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ּבְ , ֱא
א נֵבֹוׁש ִּכי ְב ָבַטְחנּו ָּברּו . ְוַעל ַחְסְּד ַהָּגדֹול ֶּבֱאֶמת נְִׁשָענְנּו, ּוְלעֹוָלם 

  : ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים, ַאָּתה יּוהּווּוהּו

ְמֵהָרה , ְוִכֵּסא ָדִוד ַעְבְּד, ִּדַּבְרּתָ  ְּבתֹו יְרּוָׁשַליִם ִעיְר ַּכֲאֶׁשר ִּתְׁשּכֹון
, ָּברּו ַאָּתה יֻֻהֻוהֻ . ּוְבנֵה אֹוָתּה ִּבנְיַן עֹוָלם ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּו, ְבתֹוָכּה ָּתִכין

  : ּבֹונֵה יְרּוָׁשָליִם
  

" נחם"מוסיפים , לאחר במהרה בימינובתשעה באב (~ 
ום החתימה במק" מנחם ציון בבנין ירושלים"וחותמים 

   :)הרגילה
  

ֵהינּו ֶאת ֲאֵבֵלי ִצּיֹון ְוֶאת ֲאֵבֵלי יְרּוָׁשַליִם נֵַחם ְוֶאת ָהִעיר ַהֲחֵרָבה , יְהָֹוה ֱא
ִמְּבִלי ָבנֶיָה ִהיא יֹוֶׁשֶבת ְורֹאָׁשּה ָחפּוי ְּכִאָּׁשה ֲעָקָרה . ְוַהְּבזּויָה ְוַהשֹוֵמָמה

א יָָלָדה , ַויִַּטילֹו ֶאת ַעְּמ יְִׂשָרֵאל ַלֶחֶרב, ים ְויִיָרׁשּוהַויְַבְּלעּוָה ִליגְיֹונִ . ֶׁש
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ַעל ֵּכן ִצּיֹון ְּבֶמֶרר ִתְבֶּכה ִוירּוָׁשָליִם ִּתֵּתן . ַוּיַַהְרגּו ְּבזָדֹון ֲחִסיָדי ֶעְליֹון
 ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה ָּבֵאׁש, ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרּוגֵיֶהם, ִלִּבי ִלִּבי ַעל ַחְלֵליֶהם. קֹוָלּה

ַוֲאנִי ֶאְהיֶה ָלּה נְֻאם יְהָֹוה : ַּכָּכתּוב. ַהָּצָתּה ּוָבֵאׁש ַאָּתה ָעִתיד ִלְבנֹוָתּה
ְמנֵַחם ִצּיֹון , ַאָּתה יְהָֹוה ָּברּו. חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב ּוְלָכבֹוד ֶאְהיֶה ְּבתֹוָכּה

  ...)את צמח: וממשיכים(. ְּבִבנְיַן יְרּוָׁשַליִם
  

ִּכי ִליׁשּוָעְת . ְוַקְרנֹו ָתרּום ִּביׁשּוָעֶת, ְּד ְמֵהָרה ַתְצִמיחַ ָּדִוד ַעבְ  ֶאת ֶצַמח
  : ַמְצִמיַח ֶקֶרן יְׁשּוָעה, ָּברּו ַאָּתה יִִהִוהִ . ִקִּוינּו ְוִצִּפינּו ָּכל ַהּיֹום

ֵהינּו ְׁשַמע קֹוֵלנּו ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים , ָאב ָהַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו, יְהָֹוה ֱא
ּוִמְּלָפנֶי , ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ָאָּתה, ְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּוּו

  . ָחּנֵנּו ַוֲענֵנּו ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו. ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו, ַמְלֵּכנּו

  
וכן , אומר כאן היחיד עננו בתענית יחיד ובתענית ציבור(

   )ו ללא חתימהשליח ציבור ששכח יאמר כאן עננ
ֶאל ֵּתֶפן , ִּכי ְבָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאנְַחנּו, ָאִבינּו ֲענֵנּו ַּבּיֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה ֲענֵנּו

ֶטֶרם , ָהיָה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ְוַאל ִּתְתַעַּלם ַמְלֵּכנּו ִמַּבָּקָׁשֵתנּו, ְלִרְשֵעינּו
ְוָהיָה ֶטֶרם : ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר, ר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמענְַדּבֵ , נְִקָרא ֵאֶלי ַאָּתה ַתֲענֶה

ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה ּפֹוֶדה : עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע, יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה
  : ּוַמִּציל ְועֹונֶה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה

  
  . ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, רּו ַאָּתה יְֹהָוהּבָ , ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְתִפַּלת ָּכל ֶּפה

  
ֵהינּו ְּבַעְּמ יְִׂשָרֵאל ְרֵצה ְוָהֵׁשב ָהֲעבֹוָדה , ּוִלְתִפָּלָתם ְׁשֵעה, יְהָֹוה ֱא

ּוְתִהי , ְוִאֵּׁשי יְִׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְמֵהָרה ְבַאֲהָבה ְּתַקֵּבל ְּבָרצֹון, ִלְדִביר ֵּביֶת
  : ַדת יְִׂשָרֵאל ַעֶּמְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹו

   :)מוסיפים בראש חודש ובחול המועד(
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ֵהינּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֱא יִָּׁשַמע יִָּפֵקד , יִַּגיַע יֵָרֶאה ְויֵָרֶצה, יֲַעֶלה ְויָבֹא, ֵוא
ַח ֶּבן ְוזְִכרֹון ָמִׁשי, זְִכרֹון יְרּוָׁשַליִם ִעיָר, זְִכרֹונֵנּו ְוזְִכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְויִּזֵָכר

, ְלֵחן, ְלטֹוָבה, ִלְפֵלָטה, ְוזְִכרֹון ָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל ְלָפנֶי, ָּדִוד ַעְבָּד
  : ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום

  
  , רֹאׁש חֶֹדׁש ַהּזֶה     :)חדש בראש(
  , ָרא קֶֹדׁש ַהּזֶהְּביֹום ִמקְ , ַחג ַהַּמּצֹות ַהּזֶה   :)מ פסח"בחוה(
  , ְּביֹום ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהּזֶה, ַחג ַהֻּסּכֹות ַהּזֶה   :)מ סוכות"בחוה(

ֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה. ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוִׁשיֵענּו ּוָּפְקֵדנּו בֹו , זְָכֵרנּו יְהָֹוה ֱא
, חּוס ְוָחּנֵנּו. ּוָעה ְוַרֲחִמיםִּבְדַבר יְׁש, ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחּיִים טֹוִבים, ִלְבָרָכה

ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום , ְוהֹוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶלי ֵעינֵינּו, ַוֲחמֹל ְוַרֵחם ָעֵלינּו
  : ָאָּתה

  
ְוֶתֱחזֶינָה ֵעינֵינּו ְּבׁשּוְב . ַּתְחּפֹץ ָּבנּו ְוִתְרֵצנּו, ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים, ְוַאָּתה

  : ַהַּמֲחזִיר ְׁשִכינָתֹו ְלִצּיֹון, ָּברּו ַאָּתה יִִהִוהִ . ֲחִמיםְלִצּיֹון ְּברַ 
  
   )כשיאמר מודים ישתחווה(

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ֲאנְַחנּו ָל מֹוִדים ֵהינּו ֵוא , ָׁשַאָּתה הּוא יְהָֹוה ֱא

 ֹ נֹוֶדה ְּל ּונְַסֵּפר . רצּוֵרנּו צּור ַחּיֵינּו ּוָמגֵן יְִׁשֵענּו ַאָּתה הּוא ְלדֹר ָוד
ְוַעל , ְוַעל נְִׁשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודֹות ָל, ַעל ַחּיֵינּו ַהְּמסּוִרים ְּביֶָדי, ְּתִהָּלֶת

ֶעֶרב ָובֶֹקר , ְוַעל נְִפְלאֹוֶתי ְוטֹובֹוֶתי ֶׁשְּבָכל ֵעת, נִֶּסי ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו
א , ַהּטֹוב. ְוָצֳהָריִם א ַתּמּו ֲחָסֶדי, ַהְּמַרֵחם, ָכלּו ַרֲחֶמיִּכי  ִּכי , ִּכי 

  : ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָל

  
  מודים דרבנן

  
מֹוִדים  :)הקהל אומרים, כשהוא אומר מודים ץ"בחזרת הש(

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֲאנְַחנּו ָל ֵהינּו ֵוא ֵהי ָכל ָּבָׁשר, ָׁשַאָּתה הּוא יְהָֹוה ֱא , ֱא
ַעל , ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש. יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית יֹוְצֵרנּו

, ֵּכן ְּתַחּיֵנּו ּוְתָחּנֵנּו ְוֶתֱאסֹוף ָּגֻלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶׁש. ֶׁשֶהֱחיִיָתנּו ְוִקּיְַמָּתנּו
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ַעל ֶׁשֲאנְַחנּו מֹוִדים , ֵלםִלְׁשמֹר ֻחֶּקי ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונְ ּוְלָעְבְד ְבֵלָבב ׁשָ 
  . ָּברּו ֵאל ַההֹוָדאֹות, ָל
  

  על הניסים
  

   :)אומרים כאן על הניסים בחנוכה ופורים(
  

ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל ַהּנְִפָלאֹות ְוַעל  ַעל ַהּנִִּסים
  . ּיִָמים ָהֵהם ַּבּזְַמן ַהּזֶהַהּנֶָחמֹות ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ 

  

   :)אומרים בחנוכה(

ֶבן יֹוָחנָן ּכֵֹהן ָּגדֹול ַחְׁשמֹונִָאי ּוָבנָיו ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות יָָון  ִּביֵמי ַמִּתְתיָה
ָהְרָׁשָעה ַעל ַעְּמ יְִׂשָרֵאל ְלַׁשְּכָחם ּתֹוָרָת ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹונָ ְוַאָּתה 

ֲחֶמי ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם ַרְבָּת ֶאת ִריָבם ַּדנְָּת ֶאת ִּדינָם ְּברַ 
נַָקְמָּת ֶאת נְִקָמָתם ָמַסְרָּת גִּבֹוִרים ְּביַד ַחָּלִׁשים ְוַרִּבים ְּביַד ְמַעִּטים ּוְטֵמִאים 

ְסֵקי תֹוָרֶת ְל ָעִׂשיָת ְּביַד ְטהֹוִרים ּוְרָׁשִעים ְּביַד ַצִּדיִקים ְוזִֵדים ְּביַד עֹו
ֵׁשם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלָמ ּוְלַעְּמ יְִׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה גְדֹוָלה ּוֻפְרָקן 
ְּכַהּיֹום ַהּזֶה ְוַאַחר ָּכ ָּבאּו ָבנֶי ִלְדִביר ֵּביֶת ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶל ְוִטֲהרּו ֶאת 

נֵרֹות ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁש ְוָקְבעּו ְׁשמֹונַת יְֵמי ֲחנָֻּכה ֵאּלּו ִמְקָּדֶׁש ְוִהְדִליקּו 
ְוָעִׂשיָת ִעָּמֶהם נִִּסים ְונְִפָלאֹות ְונֹוֶדה ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול , ְּבַהֵּלל ָּגמּור ּוְבהֹוָדָאה

  : ֶסָלה

  

  ):אומרים בפורים(

ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרָׁשע ִּבֵּקׁש ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ְּכׁשֶ  ִּביֵמי ָמְרְּדַכי
ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּיְהּוִדים ִמּנַַער ְוַעד זֵָקן ַטף ְונִָׁשים ְּביֹום 

ָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ְׁשנֵים ָעָׂשר הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז ְוַאָּתה  ֶאָחד ִּבְׁש
ַפְרָּת ֶאת ֲעָצתֹו ְוִקְלַקְלָּת ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו ַוֲהֵׁשבֹוָת לֹו ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים הֵ 

גְמּולֹו ְברֹאׁשֹו ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָּבנָיו ַעל ָהֵעץ ְוָעִׂשיָת ִעָּמֶהם נִִּסים ְונְִפָלאֹות 
  : ְונֹוֶדה ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול ֶסָלה
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ְוָכל . ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו, א ָתִמידְוַעל ֻּכָּלם יְִתָּבַר ְויְִתרֹוַמם ְויְִתנַּׂשֵ 
  : ַהַחּיִים יֹודּו ֶּסָלה

  
  
  . ּוְכתֹב ְלַחּיִים טֹוִבים ָּכל ְּבנֵי ְבִריֶת :)בעשרת ימי תשובה(
  
  

ָהֵאל יְׁשּוָעֵתנּו , ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב, ֶּבֱאֶמת, ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ִׁשְמ ַהָּגדֹול
ָּברּו  )משתחוה בברוך וזוקף בשם(. ָהֵאל ַהּטֹוב, ֵתנּו ֶסָלהְוֶעזְרָ 

  : ַהּטֹוב ִׁשְמ ּוְל נֶָאה ְלהֹודֹות, ַאָּתה יֻֻהֻוהֻ 
  

  בתענית ציבור - ברכת כהנים 
  

 כשמתפללים מנחה קטנה תוך חצי שעה, בתענית ציבור(
החזן והכהנים אומרים ברכת כהנים ככתוב : סמוך לשקיעה

   ):רא להם החזןיש יותר מכהן אחד קוואם , כאן
  

   :ּכֲֹהנִים: החזן קורא
  

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו  ָּברּו: הכהנים מברכים ַאָּתה יְהָֹוה ֱא
  : ִּבְקֻדָּׁשתו ֶׁשל ַאֲהרֹן ְוִצָּונּו ְלָבֵר ֶאת ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה

  : אמן )הקהל עונים(

   :)והכהנים אחריו מילה במילה', יברכך וכו ואומר החזן(
  

   )אמן: ועונים(  :יְהָֹוה ְויְִׁשְמֶר יְָבֶרְכ
   )אמן: ועונים( : יְהָֹוה ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ  יֵָאר
   )אמן: ועונים(   :יְהָֹוה ָּפנָיו ֵאֶלי ְוּיֵָׂשם ְל ָׁשלֹום יִָּׂשא

  
   :)אם אין עולים כהנים אומר החזן(

ֵהינּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֱא ָּבְרֵכנּו ַּבְּבָרָכה ַהְמֻׁשֶּלֶשת ַּבּתֹוָרה ַהְּכתּוָבה ַעל , ֵוא
  : ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהרֹן ּוָבנָיו ַהּכֲֹהנִים ִעם ְקדֹוֶׁשי ָּכָאמּור, יְֵדי מֶֹׁשה ַעְבָּד
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   )כן יהי רצון: עונים(  , יְהָֹוה ְויְִׁשְמֶר יְָבֶרְכ
   )כן יהי רצון: עונים(  , יְהָֹוה ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ  ֵאריָ 

   )כן יהי רצון: עונים(   .יְהָֹוה ָּפנָיו ֵאֶלי ְוּיֵָׂשם ְל ָׁשלֹום יִָּׂשא
  
  

ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל , ְצָדָקה ְוַרֲחִמים, ֵחן ָוֶחֶסד, ַחּיִים, טֹוָבה ּוְבָרָכה ִׂשים ָׁשלֹום
ִּכי ְבאֹור ָּפנֶי נַָתָּת , ֻּכָּלנּו ְכֶאָחד ְּבאֹור ָּפנֶי, ּוָבְרֵכנּו ָאִבינּו. יְִׂשָרֵאל ַעּמֶ 

ֵהינּו ְּבָרָכה , ְצָדָקה ְוַרֲחִמים, ַאֲהָבה ָוֶחֶסד, ּתֹוָרה ְוַחּיִים, ָּלנּו יְהָֹוה ֱא
ְׂשָרֵאל ְּברֹב עֹז ְוטֹוב ְּבֵעינֶי ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵר ֶאת ָּכל ַעְּמ יִ . ְוָׁשלֹום
  . ְוָׁשלֹום

  
ּוַפְרנָָסה טֹוָבה , ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום, ּוְבֵסֶפר ַחּיִים :)בעשרת ימי תשובה(

ֲאנְַחנּו ְוָכל ַעְּמ ֵּבית , נִּזֵָכר ְונִָּכֵתב ְלָפנֶי, ּוגְזֵרֹות טֹובֹות, ִויׁשּוָעה ְונֶָחָמה
ַהְּמָבֵר ֶאת ַעּמֹו , ָּברּו ַאָּתה יּוהּווּוהּו. ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום, יְִׂשָרֵאל

  : ָאֵמן. יְִׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום
  

  : ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי יְִהיּו ְלָרצֹון

ַהי , ּדֹםְוִלְמַקְלַלי נְַפִׁשי תִ , ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה, נְצֹר ְלׁשֹונִי ֵמָרע, ֱא
. ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתי ִּתְרּדֹף נְַפִׁשי, ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶת, ְונְַפִׁשי ֶּכָעָפר ַלּכֹל ִּתְהיֶה
יְִהיּו ְּכמֹץ . ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְשבֹוָתם, ְוָכל ַהָּקִמים ָעַלי ְלָרָעה

ֲעֵׂשה , ֲעֵׂשה ְלַמַען יְִמינָ, ְלַמַען ְׁשָמֲעֵׂשה . ּוַמְלַא יְהָֹוה ּדֹוֶחה. ִלְפנֵי רּוחַ 
הֹוִׁשיָעה יְִמינְ . ְלַמַען יֵָחְלצּון יְִדיֶדי, ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשָת, ְלַמַען ּתֹוָרָת

  . ַוֲענֵנִי

  

יקבל על עצמו את , הרוצה להתענות תענית יחיד למחר(
   ):התענית בתפילת מנחה בנוסח זה

  
ֲהֵרינִי ְלָפנֶי ַעל ְּתנַאי ְּבַתֲענִית יִָחיד ְלָמָחר ֵמֲעלֹות , ָלִמיםִרּבֹון ָהעֹו

א ֶאְרֶצה, ַהַּׁשַחר ַעד ַאַחר ְתִפיַלת ַעְרִבית א אּוַכל אֹו  ְּכֶׁשאֹוֵמר , ְוִאם 
א יְִהיֶה ִּבי ׁשּום ֲעֹון, אּוַכל ְלַהְפִסיק, ִמזְמֹור ְלָדִוד יְהָוה רֹוִעי  ֲאָבל יְִהי. ְו

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ְוֶאזְֶּכה , ְשִתֵּתן ִּבי ּכַֹח ּוְבִריאּות, ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
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, ּוְתזֵַּכנִי ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ּוְתַקְּבֵלנִי ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון, ְלִהְתַעּנֹות ָמָחר
ָּברּו , ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפהִּכי , ְוִתְׁשַמע ְּתִפָּלִתי, ְוַּתֲענֶָה ֲעִתיָרִתי

  : ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה

  

מתחיל וגומר באות שבה לומר כאן פסוק ה חשוב מאוד(
  )שמו הפרטי גומרמתחיל ו

  

  : ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי יְִהיּו ְלָרצֹון

הּוא , ִּבְמרֹוָמיו )ַהָּׁשלֹום: ומרבעשרת ימי תשובה א( עֶֹׂשה ָׁשלֹום
  : ְוִאְמרּו ָאֵמן, יְִׂשָרֵאל ְוַעל ָּכל ַעּמֹו, ְבַרֲחָמיו יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו יְִהי ָרצֹון ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְבנֶה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ַלֲעׂשֹות ֻחֵּקי ְרצֹונָ ּוְלָעְבָד ְּבֵלָבב , נּו ְּבתֹוָרָתְוֵתן ֶחְלקֵ , ִּבְמֵהָרה ְּביֵָמינּו
  : ָׁשֵלם

  
  אבינו מלכנו

  
   ):אומרים אבינו מלכנו בעשרת ימי תשובה(
  

  : ָחָטאנּו ְלָפנֶי ַרֵחם ָעֵלינּו - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ֵאין ָלנּו ֶמֶל ֶאָּלא ָאָּתה - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו

  : ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְלַמַען ְׁשֶמ - ְלֵּכנּוָאִבינּו מַ 
  : ַחֵּדׁש ָעֵלינּו ָׁשנָה טוָבה - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ַּבֵּטל ֵמָעֵלינּו ָּכל ְּגזֵרות ָקׁשות ְוָרעות - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ַּבֵּטל ַמְחְׁשבות ׂשנְֵאינּו - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ַצת אויְֵבינּוָהֵפר עֲ  - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ַּכֵּלה ָּכל ַצר ּוַמְׂשִטין ֵמָעֵלינּו - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
ַּכֵּלה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעה ְוָרָעב ּוְׁשִבי ּוִבּזָה ּוַמְׁשִחית ּוַמֵּגָפה  - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו

  : ְויֵֶצר ָהָרע ְוחוָלִאים ָרִעים ִמְּבנֵי ְבִריֶת
  : ְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל חוֵלי ַעֶּמ - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
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  : ְמנַע ַמֵּגָפה ִמּנֲַחָלֶת - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : זָכּור ִּכי ָעָפר ֲאנְָחנּו - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ְמחול ּוְסַלח ְלָכל ֲעונוֵתינּו - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  ּו ְקַרע רוַע ְּגזַר ִּדינֵנ - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ְמחוק ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ָּכל ִׁשְטֵרי חובוֵתינּו - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעינּו ִמּנֶגֶד ֵעינֶי - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַחּיִים טוִבים - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ִּדיִקים ַוֲחִסיִדיםָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר צַ  - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר יְָׁשִרים ּוְתִמיִמים - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַּפְרנָָסה ְוַכְלָּכָלה טוָבה - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : זְָכֵרנּו ְּבזְִכרון טוב ִמְּלָפנֶי - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ַהְצַמח ָלנּו יְׁשּוָעה ְּבָקרוב - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ָהֵרם ֶקֶרן יְִׂשָרֵאל ַעֶּמ - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ְמִׁשיֶח ְוָהֵרם ֶקֶרן - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ָחּנֵנּו ַוֲענֵנּו - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ַהֲחזִיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  : ְׁשַמע קוֵלנּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
א ְלַמֲענֵנּו - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו   : ֲעֵׂשה ְלַמֲענָ ִאם 

  : ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו - ַמְלֵּכנּו ָאִבינּו
  : ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפנֶי - ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו

  
בימי חול . 'בימים שאין בהם תחנון יש אומרים יהי שם וכו(

, כיום העצמאות וכדומה יש לומר וידוי ונפילת אפיים כרגיל
נשמות שנפלו בעמקי  –ושה ויכון להעלות ניצוצי קד

   .)הקליפות במצולות ים

ְמֻהָּלל . ִמִּמזְַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבואו: ֵמַעָּתה ְוַעד עוָלם. יְהָֹוה ְמבָֹר יְִהי ֵׁשם
ָמה . יְהָֹוה ֲאדונֵנּו: ַעל ַהָּׁשַמיִם ְּכבֹודֹו. ָרם ַעל ָּכל ּגויִם יְהָֹוה: ֵׁשם יְהָֹוה

   )ויאמר החזן קדיש תתקבל(: ֶרץַאִּדיר ִׁשְמ ְּבָכל ָהָא
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  וידוי
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ָאּנָא ֵהינּו ֵוא ְוַאל ִּתְתַעַּלם . ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו. יְהָֹוה ֱא

ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה . ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו
א ָחָטא ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. נּוֱא

ַּבְרנּו דִֹפי ּדִ . זְַלנּוּגָ . גְַדנּוּבָ . ַׁשְמנּואָ : ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתנּו. ָּפַׁשְענּו
ַעְצנּו יָ . ַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמהטָ . ַמְסנּוחָ . ְדנּוזַ. ִהְרַׁשְענּווְ . ֱעִוינּוהֶ . ְוָלׁשון ָהָרע
. נִַאְפנּו. ַאְצנּונִ. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ַרְדנּומָ . ְצנּולַ . ָּכַעְסנּו. ּזְַבנּוּכִ . תֵעצֹות ָרעֹו

. ִּׁשינּו עֶֹרףקִ . ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ַרְרנּוצָ . ָּפגְַמנּו. ַׁשְענּוּפָ . ִוינּועָ . ַרְרנּוסָ 
ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי  ְוַסְרנּו. ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ַעְבנּוּתִ . ַחְתנּוׁשִ . ַׁשְענּורָ 

א ָׁשָוה ָלנּו . ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ַהּטֹוִבים ְו
  : וֲאנְַחנּו ִהְרָׁשְענּו

  

ְּגֻדַּלת ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ִּתזְּכר ַהּיֹום . ַאָּתה ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ֵאל ֶאֶר ַאַּפיִם
ַוּיֵֶרד יְהָֹוה . ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתֹוָרָת. ְּכמֹו ְשהֹוַדְעָּת ֶלָענָו ִמֶּקֶדם, זֶַרע יְִדיֶדילְ 

  : ְוָׁשם נֱֶאַמר: יְהָֹוה. ַוּיְִקָרא ְּבֵׁשם. ֶּבָענָן ַוּיְִתיֵַּצב ִעּמו ָׁשם

ֵאל ַרחּום , היְהֹוָ | יְהָֹוה , יְהָֹוה ַעל ָּפנָיו ַוּיְִקָרא) ו"ב רי"יכון ע( ַויֲַעבֹר
נֹוֵׂשא ָעוֹון ָוֶפַשע , ָלֲאָלִפיםנֹוֵצר ֶחֶסד , ֶאֶר ַאַּפיִם ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ְוַחּנּון

  : ְונֵַקה, ְוַחָּטָאה

  :ָחָטאנּו ְלָפנֶי ַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוִׁשיֵענּו ַרחּום ְוַחּנּון
  

  )'לדוד וכו: ישב ויאמר(

ַהי ְּב ָבַטְחִּתי ַאל ֵאבֹוָׁשה ַאל יַַעְלצּו : ָּׂשאֵאֶלי יְהָֹוה נְַפִׁשי אֶ  ְלָדִוד ֱא
א יֵבֹׁשּו יֵבֹׁשּו ַהּבֹוגְִדים ֵריָקם: אֹיְַבי ִלי ְּדָרֶכי : ַּגם ָּכל קֶֹוי 

ֵהי : יְהָֹוההֹוִדיֵענִי אְֹרחֹוֶתי ַלְּמֵדנִי ַהְדִריֵכנִי ַבֲאִמֶּת ְוַלְּמֵדנִי ִּכי ַאָּתה ֱא
: זְכֹר ַרֲחֶמי יְהָֹוה ַוֲחָסֶדי ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: אֹוְת ִקִּויִתי ָּכל ַהּיֹום יְִׁשִעי

: ַחּטֹאות נְעּוַרי ּוְפָׁשַעי ַאל ִּתזְּכֹר ְּכַחְסְּד זְָכר ִלי ַאָּתה ְלַמַען טּוְב יְהָֹוה
ֲענִָוים ַּבִּמְׁשָּפט ִויַלֵּמד  יְַדֵר: טֹוב ְויָָׁשר יְהָֹוה ַעל ֵּכן יֹוֶרה ַחָּטִאים ַּבָּדֶר

ְלַמַען : ָּכל ָאְרחֹות יְהָֹוה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלנְֹצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו: ֲענִָוים ַּדְרּכֹו
ִמי זֶה ָהִאיׁש יְֵרא יְהָֹוה יֹוֶרּנּו ְּבֶדֶר : ִׁשְמ יְהָֹוה ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹונִי ִּכי ַרב הּוא

סֹוד יְהָֹוה ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו : ב ָּתִלין ְוזְַרעֹו יִיַרׁש ָאֶרץנְַפׁשֹו ְּבטֹו: יְִבָחר
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ְּפנֵה ֵאַלי ְוָחּנֵנִי : ֵעינַי ָּתִמיד ֶאל יְהָֹוה ִּכי הּוא יֹוִציא ֵמֶרֶׁשת ַרגְָלי: ְלהֹוִדיָעם
ָענְיִי  ְרֵאה: ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאנִי: ִּכי יִָחיד ְוָענִי ָאנִי

: ְרֵאה אֹויְַבי ִּכי ָרּבּו ְוִׂשנְַאת ָחָמס ְׂשנֵאּונִי: ַוֲעָמִלי ְוָׂשא ְלָכל ַחּטֹאוָתי
ּתֹם ָויֶֹׁשר יְִּצרּונִי ִּכי : ָׁשְמָרה נְַפִׁשי ְוַהִּציֵלנִי ַאל ֵאבֹוׁש ִּכי ָחִסיִתי ָב

ִהים ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ָצרֹוָתיו: ִקִּויִתי , ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל: ְּפֵדה ֱא
  : ִמָּכל ֲעוֹונֹוָתיו

ֵהי יְִׂשָרֵאל ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפ יְהָֹוה   : ְוִהּנֵָחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמ. ֱא

ָאִבינּו . ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֵאין ָלנּו ֶמֶל ֶאָּלא ַאָּתה. ָאִבינּו ַאָּתה, ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
ֲעֵׂשה . ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָחּנֵנּו ַוֲענֵנּו ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים: ם ָעֵלינּוַמְלֵּכנּו ַרחֵ 

א נֵַדע ַמה : ִעָּמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ְוהוִׁשיֵענּו ַוֲאנְַחנּו 
  : ּנֲַעֶׂשה ִּכי ָעֶלי ֵעינֵינּו

. יְִהי ַחְסְּד יְהָֹוה ָעֵלינּו: ֵמעֹוָלם ֵהָּמהִּכי . יְהָֹוה ַוֲחָסֶדי זְכֹר ַרֲחֶמי
ִּכי . ַאל ִּתזְָּכר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹונִים ַמֵהר יְַקְּדמּונּו ַרֲחֶמי: ַּכֲאֶׁשר יִַחְלנּו ָל

ב ִּכי רַ . ָחּנֵנּו יְהָֹוה ָחּנֵנּו: עֶֹׂשה ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ. ֶעזְֵרנּו ְּבֵׁשם יְהָֹוה: ַדּלֹונּו ְמאד
ַהֶּמֶל . יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה: ְּברֶֹגז ַאֲהָבה ִּתזְּכֹר. ְּברֹגֶז ַרֵחם ִּתזְּכר: ָׂשַבְענּו בּוז

ֵהי : זָכּור ִּכי ָעָפר ֲאנְָחנּו. ִּכי הּוא יַָדע יְִצֵרנּו: יֲַענֵנּו ְּביֹום ָקְרֵאנּו ָעזְֵרנּו ֱא
  : ְוַכֵּפר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמ ְוַהִּציֵלנּו. יְִׁשֵענּו ַעל ְּדָבר ְּכבֹוד ְׁשֶמ

  )'תתקבל'יאמר החזן קדיש (

ְויְַמִלי , ִּכְרעּוֵתה, ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא] ָאֵמן. [ְויְִתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא יְִתַּגַּדל
כֹון ּוְבַחּיֵי ְּבַחּיֵיכֹון ּוְביֹוֵמי] ָאֵמן. [ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה, ְויְַצַמח ֻּפְרָקנֵה, ַמְלכּוֵתה

יהא שמיה  -ָאֵמן . [ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַּבֲעגָָלא ּוִבזְַמן ָקִריב, ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל
. ְויְִׁשַּתַּבח. יְֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא יְִתָּבַר...] רבה 

, ְויְִתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא. ְויְִתַעֶּלה. רְויְִתַהּדָ . ְויְִתנֵַּׂשא. ְויְִתרֹוַמם. ְויְִתָּפַאר
, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְונֱֶחָמָתא, ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ִׁשיָרָתא] ָאֵמן. [ְּבִרי הּוא

  ] ָאֵמן. [ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

ֹון ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל קֶֹדם ְצלֹוָתנָא ּוָבעּוָתנָא ִעם ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתה ִּתְתַקַּבל
  ] ָאֵמן. [ֲאבּונָא ְדִבְׁשַמּיָא ְוִאְמרּו ָאֵמן



229  
 

ְוֵׁשיזָָבא ּוְרפּוָאה , ַחּיִים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְונֶָחָמה, ַרָּבא ִמן ְׁשַמּיָא יְֵהא ְׁשָלָמא
. ְוִאְמרּו ָאֵמן, ְׂשָרֵאלָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו יִ , ּוגְאּוָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֶרַוח ְוַהָּצָלה

  ] ָאֵמן[

הּוא ְּבַרֲחָמיו יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו , ִבְמרֹוָמיו עֹוֶׂשה ָׁשלֹום
  ] ָאֵמן. [ְוִאְמרּו ָאֵמן, יְִׂשָרֵאל

  

 ובחול המועד סוכות – 'למנצח'לא אומרים  בערב שבת(
ויש ', נצחלמ'נוהגים לומר את מזמור החג במקום ופסח יש 

  )'למנצח'נוהגים לומר 

   

ִהים יְָחּנֵנּו ִויָבְרֵכנּו יֵָאר ָּפנָיו ִאָּתנּו ֶסָלה: ִּבנְגִינֹת ִמזְמֹור ִׁשיר ַלְמנֵַּצח : ֱא
ִהים יֹודּו ַעִּמים : ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכ ְּבָכל ּגֹויִם יְׁשּוָעֶת יֹודּו ַעִּמים ֱא

יַרּנְנּו ְלֻאִּמים ִּכי ִתְׁשּפֹט ַעִּמים ִמיׁשֹור ּוְלֻאִּמים ָּבָאֶרץ ַּתנְֵחם יְִׂשְמחּו וִ : ֻּכָּלם
ִהים יֹודּו ַעִּמים ֻּכָּלם: ֶסָלה ֶאֶרץ נְָתנָה יְבּוָלּה יְָבְרֵכנּו : יֹודּו ַעִּמים ֱא

ֵהינּו ִהים ֱא ִהים ְויִיְראּו אֹתֹו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ: ֱא    :יְָבְרֵכנּו ֱא
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  )''למנצח''במקום '' יהוה מלך''אומרים מזמור  בערב שבת(
: ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש יְהָֹוה עֹז ִהְתַאּזָר ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט יְהָֹוה ָמָל
נְָׂשאּו נְָהרֹות יְהָֹוה נְָׂשאּו נְָהרֹות קֹוָלם : ֲא ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאָּתהנָכֹון ִּכסְ 

ִמּקֹלֹות ַמיִם ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי יָם ַאִּדיר ַּבָּמרֹום : יְִׂשאּו נְָהרֹות ָּדְכיָם
  : ִמיםֵעדֶֹתי נֶֶאְמנּו ְמאֹד ְלֵביְת נֲַאָוה קֶֹדׁש יְהָֹוה ְלאֶֹר יָ : יְהָֹוה
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  :)בתענית ציבור יאמרו את המזמור הבא(

ֹ ִׂשיחֹו ְּתִפָּלה ְלָענִי יְהָֹוה ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי : ִכי יֲַעטֹף ְוִלְפנֵי יְהָֹוה יְִׁשּפ
ַאל ַּתְסֵּתר ָּפנֶי ִמֶּמּנִי ְּביֹום ַצר ִלי ַהֵּטה ֵאַלי ָאזְנֶ : ְוַׁשְוָעִתי ֵאֶלי ָתבֹוא

הּוָּכה : ִּכי ָכלּו ְבָעָׁשן יָָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹו ֵקד נִָחרּו: א ַמֵהר ֲענֵנִיְּביֹום ֶאְקרָ 
ִמּקֹול ַאנְָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי : ָכֵעֶׂשב ַוּיִַבׁש ִלִּבי ִּכי ָׁשַכְחִּתי ֵמֲאכֹל ַלְחִמי

ָוֶאְהיֶה ְּכִצּפֹור  ָׁשַקְדִּתי: ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהיִיִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות: ִלְבָׂשִרי
ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם : ָּכל ַהּיֹום ֵחְרפּונִי אֹויְָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי נְִׁשָּבעּו: ּבֹוֵדד ַעל ָּגג

: ִמְּפנֵי זַַעְמ ְוִקְצֶּפ ִּכי נְָׂשאַתנִי ַוַּתְׁשִליֵכנִי: ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקַוי ִּבְבִכי ָמָסְכִּתי
ְוַאָּתה יְהָֹוה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ְוזְִכְר ְלדֹר : נִי ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁשיַָמי ְּכֵצל נָטּוי ַואֲ 

ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדי : ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת ְלֶחנְנָּה ִּכי ָבא מֹוֵעד: ָודֹר
י ָהָאֶרץ ְויִיְראּו גֹויִם ֶאת ֵׁשם יְהָֹוה ְוָכל ַמְלכֵ : ֶאת ֲאָבנֶיָה ְוֶאת ֲעָפָרּה יְחֹנֵנּו

א : ִּכי ָבנָה יְהָֹוה ִצּיֹון נְִרָאה ִּבְכבֹודֹו: ֶאת ְּכבֹוֶד ָּפנָה ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער ְו
ִּכי : ִּתָּכֶתב זֹאת ְלדֹור ַאֲחרֹון ְוַעם נְִבָרא יְַהֶּלל יָּה: ָבזָה ֶאת ְּתִפָּלָתם

ִלְׁשמַֹע ֶאנְַקת ָאִסיר : ץ ִהִּביטִהְׁשִקיף ִמְּמרֹום ָקְדׁשֹו יְהָֹוה ִמָּׁשַמיִם ֶאל ֶארֶ 
ְּבִהָּקֵבץ : ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון ֵׁשם יְהָֹוה ּוְתִהָּלתֹו ִּבירּוָׁשָלִם: ְלַפֵּתַח ְּבנֵי ְתמּוָתה

אַֹמר ֵאִלי : ִעּנָה ַבֶּדֶר ּכִֹחי ִקַּצר יָָמי: ַעִּמים יְַחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעבֹד ֶאת יְהָֹוה
ְלָפנִים ָהָאֶרץ יַָסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה : ֲחִצי יָָמי ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיַאל ַּתֲעֵלנִי ּבַ 
ֵהָּמה יֹאֵבדּו ְוַאָּתה ַתֲעמֹד ְוֻכָּלם ַּכֶּבגֶד יְִבלּו ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם : יֶָדי ָׁשָמיִם

פּו א יִָּתּמּו: ְויֲַח יְִׁשּכֹונּו ְוזְַרָעם ְלָפנֶי ְּבנֵי ֲעָבֶדי : ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתי 
  : יִּכֹון

  
  :)'יהא שלמא'מי שצריך לומר קדיש מהציבור יאמר כאן קדיש (

ְויְַמִלי , ִּכְרעּוֵתה, ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא] ָאֵמן. [ְויְִתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא יְִתַּגַּדל
ְּבַחּיֵיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵי ] ןָאמֵ . [ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה, ְויְַצַמח ֻּפְרָקנֵה, ַמְלכּוֵתה

יהא שמיה  -ָאֵמן . [ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַּבֲעגָָלא ּוִבזְַמן ָקִריב, ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל
. ְויְִׁשַּתַּבח. יְֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא יְִתָּבַר...] רבה 

, ְויְִתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא. ְויְִתַעֶּלה. ְויְִתַהָּדר. ְויְִתנֵַּׂשא. םְויְִתרֹומַ . ְויְִתָּפַאר
, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְונֱֶחָמָתא, ִׁשיָרָתאְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ] ָאֵמן. [ְּבִרי הּוא

ַחּיִים , ַרָּבא ִמן ְׁשַמּיָא יְֵהא ְׁשָלָמא] ָאֵמן. [ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא
ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְונֶָחָמה ְוֵׁשיזָָבא ּוְרפּוָאה ּוגְֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֵריַוח 

   ]ָאֵמן. [ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמןָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו יִׂשְ . ְוַהָּצָלה
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עֹוֶׂשה ָׁשלֹום  )פוסעים שלוש פסיעות לאחור ,האומרים קדיש(
ְוִאְמרּו , ָמיו יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו יְִׂשָרֵאלהּוא ְּבַרחֲ , ִבְמרֹוָמיו

  .] ָאֵמן. [ָאֵמן

  עלינו לשבח
א ָעָׂשנּו ְּכגֹויֵי , ה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשיתָלֵתת ְּגֻדּלָ , ֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכֹלעָ  ֶׁש

א ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה, ָהֲאָרצֹות א ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם. ְו א , ֶׁש ְו
א , ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק, גֹוָרֵלנּו ְּכָכל ֲהמֹונָם ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל 

, ְחנּו ִמְׁשַּתֲחִוים ִלְפנֵי ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואַוֲאנַ . יֹוִׁשיעַ 
ּוְׁשִכינַת ֻעּזֹו , ּומֹוַׁשב יְָקרֹו ַּבָּׁשַמיִם ִמַּמַעל, ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמיִם ְויֵֹסד ָאֶרץ

ֵהינּו ְוֵאין עֹוד ַאֵחר. ְּבגְָבֵהי ְמרֹוִמים . ֶאֶפס זּוָלתֹוֱאֶמת ַמְלֵּכנּו וְ , הּוא ֱא
ִהים : ַּכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ְויַָדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶב ִּכי יְהָֹוה הּוא ָהֱא

  : דַּבָּׁשַמיִם ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹו

ֵהינּועַ  ַהֲעִביר לְ , ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעּזָ, ל ֵּכן נְַקֶּוה ָּל יְהָֹוה ֱא
, ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי, ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות יִָּכֵרתּון, ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ

יִַּכירּו ְויְֵדעּו . ְלַהְפנֹות ֵאֶלי ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ, ְוָכל ְּבנֵי ָבָׂשר יְִקְראּו ִבְׁשֶמ
ְלָפנֶי יְהָֹוה . ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון, ֶרִּכי ְל ִּתְכַרע ָּכל ּבֶ , ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל

ֵהינּו יְִכְרעּו ְויִּפֹלּו ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֹל , ְוִלְכבֹוד ִׁשְמ יְָקר יִֵּתנּו, ֱא
, ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּל ִהיא. ְוִתְמ ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַמְלכּוֶת

: יְהָֹוה יְִמ ְלעָֹלם ָוֶעד: ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרָת.  ְּבָכבֹודּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמ
ְוָהיָה יְהָֹוה ְלֶמֶל ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא יְִהיֶה יְהָֹוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו : ְונֱֶאַמר

  : דֶאחָ 

  לחוֹ ם ְליוֹ ת ַעְרִבית ילַ פִ תְּ 
  

  
  

  תַעְרִבית ְּתִפילַ י ִלְפנֵ ר ֹוִמזְמם ׁשּור לֹומַ ן ֵאיי "ָהֲארִ י ּפִ ל עַ 
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ּוְרִחימּו , ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְשִכינְֵּתּה ְלֵׁשם יִחּוד

. י ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל"ו קֵ "י ְּבָוא"ְליֲַחָדא ֵׁשם יּוד קֵ , ּוְדִחילּו
ֶׁשִּתֵּקן יֲַעקֹב ָאִבינּו ָעָליו , ל ְּתִפַּלת ַעְרִביתִהּנֵה ֲאנְַחנּו ָּבִאים ְלִהְתַּפּלֵ 

, ְלַתֵּקן ֶאת ָׁשְרָׁשּה ְּבָמקֹום ֶעְליֹון, ִעם ָּכל ַהִּמְצֹות ַהְּכלּולות ָּבּה, ַהָּׁשלֹום
ֵהינּו . ַלֲעׂשות נַַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו ִויִהי נַֹעם ֲאדנָי ֱא

   )שתי פעמים(: ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכונְנֵהּו. ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכונְנָה ָעֵלינּו. ָעֵלינּו
  

ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה יְהָֹוה יְהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם : ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱא
   :יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ּבֵֹטַח ָּב

  
  :)ואומר החזן חצי קדיש(

 ְויְַמִלי, ִּכְרעּוֵתה, ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא] ָאֵמן. [ְויְִתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא יְִתַּגַּדל
ְּבַחּיֵיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵי ] ָאֵמן. [ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה, ְויְַצַמח ֻּפְרָקנֵה, ַמְלכּוֵתה

יהא שמיה  -ָאֵמן . [ְוִאְמרּו ָאֵמן, גָָלא ּוִבזְַמן ָקִריבַּבעֲ , ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל
. ְויְִׁשַּתַּבח. יְֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא יְִתָּבַר...] רבה 

, ְדָׁשאְויְִתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדקֻ . ְויְִתַעֶּלה. ְויְִתַהָּדר. ְויְִתנֵַּׂשא. ְויְִתרֹוַמם. ְויְִתָּפַאר
, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְונֱֶחָמָתא, ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ִׁשיָרָתא] ָאֵמן. [ְּבִרי הּוא

  ] ָאֵמן: [ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

  

א יְַׁשִחית ְוהּוא ַרחּום א יִָעיר ָּכל , ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו, יְַכֵּפר ָעֹון ְו ו
  : ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו, ה הֹוִׁשיָעהיְהֹוָ : ֲחָמתֹו

  : ָּבְרכּו ֶאת יְהָֹוה ַהְּמבַֹר :)ואומר החזן(
  : ָּברּו יְהָֹוה ַהְּמבַֹר ְלעֹוָלם ָוֵעד :)ועונים הקהל(
  : ָּברּו יְהָֹוה ַהְּמבַֹר ְלעֹוָלם ָוֵעד :)ואומר החזן(

  
  
  
  
  



234  
 

  ש וברכותיה"ק

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ַאָּתה יְהָֹוה ָּברּו ֲאֶׁשר ִּבְדָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים , ֱא
, ּנִיםְמַׁשּנֶה ִעִּתים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהּזְמַ , ּפֹוֵתַח ְׁשָעִרים ִּבְתבּונָה, ְּבָחְכָמה

, ּבֹוֵרא יֹוָמם ָוַליְָלה, ּוְמַסֵּדר ֶאת ַהּכֹוָכִבים ְּבִמְׁשְמרֹוֵתיֶהם ָּבָרִקיַע ִּכְרצֹונֹו
, ַהַּמֲעִביר יֹום ּוֵמִביא ַליְָלה, ּגֹוֵלל אֹור ִמְּפנֵי חֶֹׁש ְוחֶֹׁש ִמְּפנֵי אֹור

ַהַּמֲעִריב , ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה. ֹויְהָֹוה ְצָבאֹות ְׁשמ. ּוַמְבִּדיל ֵּבין יֹום ּוֵבין ָליְָלה
  : ֲעָרִבים

ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים , ֵּבית יְִׂשָרֵאל ַעְּמ ָאַהְבּתָ  ַאֲהַבת עֹוָלם
ֵהינּו. אֹוָתנּו ִלַּמְדּתָ  , ְּבׁשְֹכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו נִָׂשיַח ְּבֻחֶּקי, ַעל ֵּכן יְהָֹוה ֱא

ז ְּבִדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶתְונְִׂשַמח וְ  ִּכי , ּוִמְצֹוֶתי ְוֻחּקֹוֶתי ְלעֹוָלם ָוֶעד, נֲַע
א ָתסּור ִמֶּמּנּו . ּוָבֶהם נְֶהֶּגה יֹוָמם ָוָליְָלה, ֵהם ַחּיֵינּו ְואֶֹר יֵָמינּו ְוַאֲהָבְת 

  : לאֹוֵהב ֶאת ַעּמֹו יְִׂשָראֵ , ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה, ְלעֹוָלִמים

  

יכוון לקיים , יאמר הקריאת שמע באימה ביראה ברתת ובזיע(
לקבל , מצוות עשה מן התורה לקרוא קריאת שמע של ערבית

וידקדק היטב , ולהאמין ביחוד השם, אלהותו יתברך
ויאמרה בכוונה , ויזהר שלא יחבר התיבות זו עם זו, באמירתה

 –הֹוָה יְ , הבן ישראלקבל ו –שמע ישראל : והכוונה כך, גדולה
ֵהינּו , אדון הכל היה הווה ויהיה אלהים שלנו שהוא תקיף  –ֱא

- א –אחד , ל"כנ –יְהֹוָה , ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם
שולט בשבעה רקיעים ובארץ ומושל  - ח –יחיד ומיוחד אחד 

על  סור נפשויכוון שהוא מוכן למ - ד –וחות עולם בארבע ר
יתות בית דין סקילה שריפה מ' ומקבל על עצמו ד קידוש השם

  )הרג וחנק
ֵהינּו יְהָֹוה ֶאָחד   : ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל יְהָֹוה ֱא

  :) בלחשויאמר (

  :ְלעֹוָלם ָוֶעד, ֵּׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו, ָּברּו
  

ֶהי ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל נְַפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹד ְוָאַהְבּתָ  ְוָהיּו . ֵאת יְהָֹוה ֱא
ְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי ְוִדַּבְרָּת . ִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבַהְּדבָ 
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ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל . ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ
  : ָּתם ַעל ְמזּוזֹת ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶריּוְכַתבְ . יֶָד ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ֵּבין ֵעינֶי

  
ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה  ְוָהיָה

ֵהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל נְַפְׁשֶכם ְונַָתִּתי ְמַטר . ֶאת יְהָֹוה ֱא
ְונַָתִּתי ֵעֶׂשב . ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפָּת ְדגָנֶ ְוִתירְֹׁש ְויְִצָהֶר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה

ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם . ְּבָׂשְד ִלְבֶהְמֶּת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעּתָ 
ִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם ֹ . ַוֲעַבְדֶּתם ֱא ָוה ָּבֶכם ְוָעַצר ְוָחָרה ַאף יְה

א ִתֵּתן ֶאת יְבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה  א יְִהיֶה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה  ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְו
ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל . ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר יְהָֹוה נֵֹתן ָלֶכם

ל יְֶדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ֵּבין ְלַבְבֶכם ְוַעל נְַפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות עַ 
ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבנֵיֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת . ֵעינֵיֶכם

ְלַמַען . ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרי. ַבֶּדֶר ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ
ְבנֵיֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע יְהָֹוה ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת יְִרּבּו יְֵמיֶכם ִויֵמי 

  : ָלֶהם ִּכיֵמי ַהָּׁשַמיִם ַעל ָהָאֶרץ

ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו . יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַוּיֹאֶמר
. נּו ַעל ִציִצת ַהָּכנָף ְּפִתיל ְּתֵכֶלתָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכנְֵפי ִבגְֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְונָתְ 
ֶאת ָּכל  )ידגיש את האות ז(ְוָהיָה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוזְַכְרֶּתם 

א ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעינֵיֶכם ֲאֶׁשר  ִמְצֹות יְהָֹוה ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ְו
ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת  )ידגיש את האות ז(רּו ְלַמַען ִּתזְּכְ . ַאֶּתם זֹנִים ַאֲחֵריֶהם

ֵהיֶכם ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי . ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְהיִיֶתם ְקדִֹׁשים ֵלא ֲאנִי יְהָֹוה ֱא
ֵהיֶכם ִהים ֲאנִי יְהָֹוה ֱא וימשיך ( :ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא

ה תיבות "להשלים לרמבכדי , הציבור ויאמר ברצף מבלי לחכות לחזן
  : ֱאֶמת :)ויאמר את המילה

  

ֵהיֶכם ֱאֶמת :)החזן ואומר(    :יְהָֹוה ֱא

ולא , ח התיבות"ויחזור הציבור על המילים בכדי להשלים את רמ(
ֵהיֶכם ֱאֶמת :)יסמוך על החזן   :יְהָֹוה ֱא
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ֵהינּו וְ , ּכל זֹאת ְוַקּיָם ָעֵלינּו ֶוֱאמּונָה ַוֲאנְַחנּו , ֵאין זּוָלתֹוִּכי הּוא יְהָֹוה ֱא
ָהֵאל , ַהּגֲֹאֵלנּו ַמְלֵּכנּו ִמַּכף ָּכל ָעִריִצים, ַהּפֹוֵדנּו ִמּיַד ְמָלִכים, יְִׂשָרֵאל ַעּמֹו

ַהָּׂשם נְַפֵׁשנּו , ַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלָכל אֹויֵבי נְַפֵׁשנּו, ַהּנְִפָרע ָלנּו ִמָּצֵרינּו
א נַָתן ַלּמֹוט רַ , ַּבַחּיִים ַוּיֶָרם ַקְרנֵנּו , ַהַּמְדִריֵכנּו ַעל ָּבמֹות אֹויְֵבינּו, גְֵלנּוְו

ְּבאֹותֹות ּוְבמֹוְפִתים , ָהֵאל ָהעֶֹׂשה ָלנּו נְָקָמה ְּבַפְרעֹה, ַעל ָּכל ׂשֹונְֵאינּו
ַוּיֹוִציא ֶאת ַעּמֹו , ַהַּמֶּכה ְבֶעְבָרתו ָּכל ְּבכֹוֵרי ִמְצָריִם. ְּבַאְדַמת ְּבנֵי ָחם

ְוֶאת , ַהַּמֲעִביר ָּבנָיו ֵּבין ִּגזְֵרי יַם סּוף, ָרֵאל ִמּתֹוָכם ְלֵחרּות עֹוָלםיִׂשְ 
ִׁשְּבחּו , ָראּו ָבנִים ֶאת ְּגבּוָרתֹו. רֹוְדֵפיֶהם ְוֶאת ׂשונְֵאיֶהם ִּבְתהֹומֹות ִטַּבע

ְל ָענּו , ָרֵאלמֶֹׁשה ּוְבנֵי יִׂשְ . ּוַמְלכּותֹו ְּבָרצֹון ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם, ְוהֹודּו ִלְׁשמֹו
ִמי ָּכמָֹכה נְֶאָּדר , ְוָאְמרּו ֻכָּלם ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלם יְהָֹוה, ִׁשיָרה ְבִׂשְמָחה ַרָּבה

ת, ַּבּקֶֹדׁש ֵהינּו ָראּו ָבנֶי ַעל : עֵֹׂשה ֶפֶלא, נֹוָרא ְּתִה ַמְלכּוְת יְהָֹוה ֱא
ִּכי : ְונֱֶאַמר: ּו יְהָֹוה יְִמ ְלעֹוָלם ָוֶעדיַַחד ֻּכָּלם הֹודּו ְוִהְמִליכּו ְוָאְמר, ַהּיָם

ָּגַאל , ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה: ּוגְָאלֹו ִמּיַד ָחזָק ִמֶּמּנּו, ָפָדה יְהָֹוה ֶאת יֲַעקֹב
  : יְִׂשָרֵאל

ֹ , ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵּכנּו ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום, ָאִבינּו ְלָׁשלֹום ַהְׁשִּכיֵבנּו ׂש ּוְפר
ְוהֹוִׁשיֵענּו ְמֵהָרה , ְוַתְּקנֵנּו ַמְלֵּכנּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפנֶי, ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ

, חִֹלי, ֶחֶרב, ֶּדֶבר, ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו ַמַּכת אֹויֵב, וָהגֵן ַּבֲעֵדנּו, ְלַמַען ְׁשְמ
בֹר ְוָהֵסר ַהָּׂשָטן ִמְּלָפנֵינּו ׁשְ . ְויָגֹון ּוַמְׁשִחית ּוַמֵּגָפה, ָרָעב, ָרָעה, ָצָרה

ּוְׁשמֹר ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחּיִים טֹוִבים , ּוְבֵצל ְּכנֶָפי ַּתְסִּתיֵרנּו, ּוֵמַאֲחֵרינּו
ִּכי ֵאל ׁשֹוְמֵרנּו ּוַמִּציֵלנּו ַאָּתה ִמָּכל ָּדָבר ָרע . ּוְלָׁשלֹום ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

  . ָאֵמן. ׁשֹוֵמר ֶאת ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל ָלַעד,  ַאָּתה יְהָֹוהָּברּו. ּוִמַּפַחד ָליְָלה

  

  :)יאמר החזן חצי קדיש(

ְויְַמִלי , ִּכְרעּוֵתה, ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא] ָאֵמן. [ְויְִתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא יְִתַּגַּדל
יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵי ְּבַחּיֵ ] ָאֵמן. [ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה, ְויְַצַמח ֻּפְרָקנֵה, ַמְלכּוֵתה

יהא שמיה  -ָאֵמן . [ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַּבֲעגָָלא ּוִבזְַמן ָקִריב, ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל
. ְויְִׁשַּתַּבח. יְֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא יְִתָּבַר...] רבה 

, ְויְִתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא. ְויְִתַעֶּלה. ְויְִתַהָּדר. ֵּׂשאְויְִתנַ . ְויְִתרֹוַמם. ְויְִתָּפַאר
, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְונֱֶחָמָתא, ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ִׁשיָרָתא] ָאֵמן. [ְּבִרי הּוא

  ] ָאֵמן: [ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא



237  
 

  תפילת עמידה ליום חול
  :ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶת, ֲאדֹנָי

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַאָּתה יְהָֹוה ָּברּו ֵהינּו ֵוא ֵהי ַאְבָרָהם, ֱא ֵהי יְִצָחק , ֱא ֱא
 ֹ ֵהי יֲַעק ּגֹוֵמל ֲחָסִדים , ֵאל ֶעְליֹון, ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ָהֵאל ַהָּגדֹול. בֵוא

ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבנֵי ְבנֵיֶהם ְלַמַען , ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, קֹונֵה ַהּכֹל, טֹוִבים
  , ְּבַאֲהָבה, ְׁשמֹו

  
ֵבנּו ָּכתְ , ֶמֶל ָחֵפץ ַּבַחּיִים, זְָכֵרנּו ְלַחּיִים :)בעשרת ימי תשובה(

ִהים ַחּיִים, ְּבֵסֶפר ַחּיִים   . ְלַמַענְ ֱא

  

  : ָמגֵן ַאְבָרָהם, ָּברּו ַאָּתה יַַהַוהַ , ֶמֶל עֹוזֵר ּומֹוִׁשיַע ּוָמגֵן

  . ַרב ְלהֹוִׁשיעַ , ְמַחּיֵה ֵמִתים ַאָּתה. ֲאדֹנָי, ְלעֹוָלם ַאָּתה ִּגּבֹור

  . רּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשםַמִּׁשיב הָ  :)בחורף(. מֹוִריד ַהָּטל :)בקיץ(

ְורֹוֵפא , סֹוֵמ נֹוְפִלים, ְמַחּיֵה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים, ְמַכְלֵּכל ַחּיִים ְּבֶחֶסד
ִמי ָכמֹו ַבַעל . ּוְמַקּיֵם ֱאמּונָתֹו ִליֵׁשנֵי ָעָפר, ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים, חֹוִלים

  . ְמַחּיֶה ּוַמְצִמיַח יְׁשּוָעהֶמֶל ֵמִמית ּו, ּוִמי דֹוֶמה ָּל, ְּגבּורֹות

  

זֹוֵכר יְצּוָריו ְּבַרֲחִמים , ִמי ָכמֹו ָאב ָהַרֲחָמן :)בעשרת ימי תשובה(
  : ְמַחּיֵה ַהֵּמִתים, ָּברּו ַאָּתה יֵֵהֵוהֵ . ְלַחּיִים ְונֱֶאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים

  

ָּברּו ַאָּתה . ל יֹום יְַהְללּו ֶּסָלהּוְקדֹוִׁשים ְּבכָ , ְוִׁשְמ ָקדֹוׁש, ַאָּתה ָקדֹוׁש
  : ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש :)בעשרת ימי תשובה(: ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש, יֵֹהָוהֵ 

  

  . ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנֹוׁש ִּבינָה, חֹונֵן ְלָאָדם ַּדַעת ַאָּתה
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  :מוסיפים אתה חוננתנו במוצאי שבת ויום טוב(
ֵהינ ַאָּתה ַאָּתה ָאַמְרָּת ְלַהְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש , ּו ַמָּדע ְוַהְׂשֵּכלחֹונַנְָּתנּו יְהָֹוה ֱא

ּוֵבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת יְֵמי , ְלחֹל ּוֵבין אֹור ְלחֶֹׁש ּוֵבין יְִׂשָרֵאל ָלַעִּמים
ֵהינּו ֵמַעֵּמי ָהֲאָרצֹות ּוִמִּמְׁשְּפח. ַהַּמֲעֶׂשה ֹות ְּכֵׁשם ֶׁשִהְבַּדְלָּתנּו יְהָֹוה ֱא
ּוִמּכל ְּגזֵרֹות ָקׁשֹות , ָּכ ְּפֵדנּו ְוַהִּציֵלנּו ִמָּׂשָטן ָרע ּוִמֶּפגַע ָרע, ָהֲאָדָמה

  ).ׁשֹות ָלבֹא ָבעֹוָלםְוָרעֹות ַהִּמְתַרּגְ 
  
  : חֹונֵן ַהָּדַעת, ָּברּו ַאָּתה יַַהַוהַ . ָחּנֵנּו ֵמִאְּת ָחְכָמה ִּבינָה ָוָדַעתוְ 
  

ְוַהֲחזִיֵרנּו ִבְתׁשּוָבה , ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבֹוָדֶת, ְלתֹוָרֶת ָאִבינּו ֲהִׁשיֵבנּו
  : ָהרֹוֶצה ִבְתׁשּוָבה, ָּברּו ַאָּתה יֵֵהֵוהֵ . ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי

ִּכי ֵאל טֹוב ְוַסָּלח , ְמחֹל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפַׁשְענּו, ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְסַלח ָלנּו
חַ , רּו ַאָּתה יֶֶהֶוהֶ ּבָ . ָאָּתה   : ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְס

, ּוַמֵהר ְלגֳָאֵלנּו ְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ְלַמַען ְׁשֶמ. ְוִריָבה ִריֵבנּו, ְבָענְיֵנּו ְרֵאה נָא
  : ּגֹוֵאל יְִׂשָרֵאל, ָּברּו ַאָּתה יְְהְוהְ . ִּכי ֵאל ּגֹוֵאל ָחזָק ָאָּתה

ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה , ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה, הֹוִׁשיֵענּו ְונִָּוֵׁשָעה, ֵפאיְהָֹוה ְונֵרָ  ְרָפֵאנּו
ִּכי ֵאל רֹוֵפא ַרֲחָמן , ּוַמְרֵּפא ְלָכל ַּתֲחלּוֵאינּו ּוְלָכל ַמְכאֹוֵבינּו ּוְלָכל ַמּכֹוֵתינּו

ֹ . ְונֱֶאָמן ָאָּתה   : רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל, ָּברּו ַאָּתה יֹהֹֹוה

  

   :)בקיץ(
ֵהינּו ְּבָכל ַמֲעֵׂשי יֵָדינּו ַּבְרֵכנּו ּוָבֵר ְׁשנֵָתנּו ְּבַטְלֵלי ָרצֹון ְּבָרָכה . יְהָֹוה ֱא
ִּכי ֵאל . ּוְתִהי ַאֲחִריָתּה ַחּיִים ְוָׂשָבע ְוָׁשלֹום ַּכָּׁשנִים ַהּטֹובֹות ִלְבָרָכה. ּונְָדָבה

  : ְמָבֵר ַהָּׁשנִים, ָּברּו ַאָּתה יִִהִוהִ . טֹוב ּוֵמִטיב ַאָּתה ּוְמָבֵר ַהָּׁשנִים

  

   :)בחורף(
ֵהינּו ֶאת ַהָּׁשנָה ַהּזֹאת ָּבֵר ָעֵלינּו . ְוֶאת ָּכל ִמינֵי ְּתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה. יְהָֹוה ֱא

ְוַרֵּוה ְּפנֵי ֵתֵבל ְוַׁשַּבע ֶאת . ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ַעל ָּכל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה
ָׁשְמָרה . ּוַמֵּלא יֵָדינּו ִמִּבְרכֹוֶתי ּוֵמעֶֹׁשר ַמְּתנֹות יֶָדי. ָלם ֻּכּלֹו ִמּטּוָבָהעֹו

. ּוִמָּכל ִמינֵי ַמְׁשִחית ּוִמָּכל ִמינֵי ֻפְרָענּות. ְוַהִּציָלה ָׁשנָה זֹו ִמָּכל ָּדָבר ָרע
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ָעֶליָה ְוַעל ָּכל ְּתבּוָאָתּה  חּוס ְוַרֵחם. ַוֲעֵׂשה ָלּה ִּתְקָוה טֹובה ְוַאֲחִרית ָׁשלֹום 
ּוְתִהי ַאֲחִריָתּה ַחּיִים ְוָׂשָבע . ּוָבְרָכּה ְּבגְִׁשֵמי ָרצֹון ְּבָרָכה ּונְָדָבה. ּוֵפירֹוֶתיהָ 

. ִּכי ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ַאָּתה ּוְמָבֵר ַהָּׁשנִים. ַּכָּׁשנִים ַהּטֹובֹות ִלְבָרָכה. ְוָׁשלֹום
  : ְמָבֵר ַהָּׁשנִים, ָּברּו ַאָּתה יִִהִוהִ 

ְוַקְּבֵצנּו ְמֵהָרה יַַחד , ְוָׂשא נֵס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו, ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר
ְמַקֵּבץ נְִדֵחי ַעּמֹו , ָּברּו ַאָּתה יֻֻהֻוהֻ . ֵמַאְרַּבע ַּכנְפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו

  : יְִׂשָרֵאל

ְוָהֵסר ִמֶּמנּו יָגֹון . ְויֹוֲעֵצינּו ְּכַבְּתִחָּלה, ְּכָבִראׁשֹונָה ׁשֹוְפֵטינּו ָהִׁשיָבה
ְּבֶצֶדק , ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, ּוְמ ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאָּתה יְהָֹוה ְלַבְּד, ַוֲאנָָחה

בעשרת (: ֶמֶל אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט, ָּברּו ַאָּתה יּוהּווּוהּו. ּוְבִמְׁשָּפט
  : ַהֶּמֶלך ַהִּמְׁשָּפט :)י תשובה אומריםימ

ְוָכל אֹויְֶבי , ְוָכל ַהּזִֵדים ְּכֶרגַע יֹאֵבדּו, ְוַלַּמְלִׁשינִים ַאל ְּתִהי ִתְקָוה ַלִּמינִים
ּוַמְלכּות ָהִרְׁשָעה ְמֵהָרה ְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַכֵּלם , ְוָכל ׂשֹונְֶאי ְמֵהָרה יִָּכֵרתּו

  : ׁשֹוֵבר אֹויְִבים ּוַמְכנִיַע זִֵדים, ָּברּו ַאָּתה יָָהָוהָ . ְמֵהָרה ְביֵָמינּוְוַתְכנִיֵעם ּבִ 

ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ְׁשֵאִרית ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל ְוַעל זְִקנֵיֶהם  ַעל ַהַּצִּדיִקים
נָא ַרֲחֶמי יְהָֹוה יֱֶהמּו , ְוַעל ְּפֵלַטת ֵּבית סֹוְפֵריֶהם ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק ְוָעֵלינּו

ֵהינּו , ְוִׂשים ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם, ְוֵתן ָׂשָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמ ֶבֱאֶמת, ֱא
א נֵבֹוׁש ִּכי ְב ָבַטְחנּו ָּברּו . ְוַעל ַחְסְּד ַהָּגדֹול ֶּבֱאֶמת נְִׁשָענְנּו, ּוְלעֹוָלם 

  : ָטח ַלַּצִּדיִקיםִמְׁשָען ּוִמבְ , ַאָּתה יּוהּווּוהּו

ְמֵהָרה , ְוִכֵּסא ָדִוד ַעְבְּד, ְּבתֹו יְרּוָׁשַליִם ִעיְר ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ  ִּתְׁשּכֹון
, ָּברּו ַאָּתה יֻֻהֻוהֻ . ּוְבנֵה אֹוָתּה ִּבנְיַן עֹוָלם ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּו, ְבתֹוָכּה ָּתִכין

  : ּבֹונֵה יְרּוָׁשָליִם

  
וחותמים " נחם"מוסיפים , לאחר במהרה בימינו בתשעה באב(
   :)במקום החתימה הרגילה" מנחם ציון בבנין ירושלים"
  

ֵהינּו ֶאת ֲאֵבֵלי ִצּיֹון ְוֶאת ֲאֵבֵלי יְרּוָׁשַליִם נֵַחם ְוֶאת ָהִעיר ַהֲחֵרָבה , יְהָֹוה ֱא
ּה ָחפּוי ְּכִאָּׁשה ֲעָקָרה ִמְּבִלי ָבנֶיָה ִהיא יֹוֶׁשֶבת ְורֹאׁשָ . ְוַהְּבזּויָה ְוַהשֹוֵמָמה

א יָָלָדה , ַויִַּטילֹו ֶאת ַעְּמ יְִׂשָרֵאל ַלֶחֶרב, ַויְַבְּלעּוָה ִליגְיֹונִים ְויִיָרׁשּוה. ֶׁש
ַעל ֵּכן ִצּיֹון ְּבֶמֶרר ִתְבֶּכה ִוירּוָׁשָליִם ִּתֵּתן . ַוּיַַהְרגּו ְּבזָדֹון ֲחִסיָדי ֶעְליֹון
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ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה ָּבֵאׁש , ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרּוגֵיֶהם, ַעל ַחְלֵליֶהםִלִּבי ִלִּבי . קֹוָלּה
ַוֲאנִי ֶאְהיֶה ָלּה נְֻאם יְהָֹוה : ַּכָּכתּוב. ַהָּצָתּה ּוָבֵאׁש ַאָּתה ָעִתיד ִלְבנֹוָתּה

 ְמנֵַחם ִצּיֹון, ַאָּתה יְהָֹוה ָּברּו. חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב ּוְלָכבֹוד ֶאְהיֶה ְּבתֹוָכּה
  ...)את צמח: וממשיכים(. ְּבִבנְיַן יְרּוָׁשַליִם

   

ִּכי ִליׁשּוָעְת . ְוַקְרנֹו ָתרּום ִּביׁשּוָעֶת, ָּדִוד ַעְבְּד ְמֵהָרה ַתְצִמיחַ  ֶאת ֶצַמח
  : ַמְצִמיַח ֶקֶרן יְׁשּוָעה, ָּברּו ַאָּתה יִִהִוהִ . ִקִּוינּו ְוִצִּפינּו ָּכל ַהּיֹום

ֵהינּויְ  ְׁשַמע קֹוֵלנּו ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים , ָאב ָהַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו, הָֹוה ֱא
ּוִמְּלָפנֶי , ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ָאָּתה, ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו

ה ׁשֹוֵמַע ִּכי ַאּתָ . ָחּנֵנּו ַוֲענֵנּו ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו. ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו, ַמְלֵּכנּו
  . ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ָּברּו ַאָּתה יְֹהָוה, ְתִפַּלת ָּכל ֶּפה

ֵהינּו ְּבַעְּמ יְִׂשָרֵאל ְרֵצה ְוָהֵׁשב ָהֲעבֹוָדה , ּוִלְתִפָּלָתם ְׁשֵעה, יְהָֹוה ֱא
ּוְתִהי , ןְוִאֵּׁשי יְִׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְמֵהָרה ְבַאֲהָבה ְּתַקֵּבל ְּבָרצֹו, ִלְדִביר ֵּביֶת

  : ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת יְִׂשָרֵאל ַעֶּמ

   :)מוסיפים בראש חודש ובחול המועד(
ֵהינּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֱא יִָּׁשַמע יִָּפֵקד , יִַּגיַע יֵָרֶאה ְויֵָרֶצה, יֲַעֶלה ְויָבֹא, ֵוא

ְוזְִכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן , ַליִם ִעיָרזְִכרֹון יְרּוׁשָ , זְִכרֹונֵנּו ְוזְִכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְויִּזֵָכר
, ְלֵחן, ְלטֹוָבה, ִלְפֵלָטה, ְוזְִכרֹון ָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל ְלָפנֶי, ָּדִוד ַעְבָּד

  : ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום
  
  , רֹאׁש חֶֹדׁש ַהּזֶה     :)חדש בראש(
  , ְּביֹום ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהּזֶה, ַהַּמּצֹות ַהּזֶה ַחג   :)מ פסח"בחוה(
  , ְּביֹום ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהּזֶה, ַחג ַהֻּסּכֹות ַהּזֶה   :)מ סוכות"בחוה(

ֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה. ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוִׁשיֵענּו ּוָּפְקֵדנּו בֹו , זְָכֵרנּו יְהָֹוה ֱא
, חּוס ְוָחּנֵנּו. ִּבְדַבר יְׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, ְלַחּיִים טֹוִביםְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו , ִלְבָרָכה

ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום , ְוהֹוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶלי ֵעינֵינּו, ַוֲחמֹל ְוַרֵחם ָעֵלינּו
  : ָאָּתה

ינּו ְּבׁשּוְב ְוֶתֱחזֶינָה ֵעינֵ . ַּתְחּפֹץ ָּבנּו ְוִתְרֵצנּו, ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים, ְוַאָּתה
  : ַהַּמֲחזִיר ְׁשִכינָתֹו ְלִצּיֹון, ָּברּו ַאָּתה יִִהִוהִ . ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים



241  
 

  
   )כשיאמר מודים ישתחווה(

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ֲאנְַחנּו ָל מֹוִדים ֵהינּו ֵוא , ָׁשַאָּתה הּוא יְהָֹוה ֱא
נֹוֶדה ְּל ּונְַסֵּפר . ְׁשֵענּו ַאָּתה הּוא ְלדֹר ָודֹרצּוֵרנּו צּור ַחּיֵינּו ּוָמגֵן יִ 

ְוַעל , ְוַעל נְִׁשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודֹות ָל, ַעל ַחּיֵינּו ַהְּמסּוִרים ְּביֶָדי, ְּתִהָּלֶת
ֶעֶרב ָובֶֹקר , ְוַעל נְִפְלאֹוֶתי ְוטֹובֹוֶתי ֶׁשְּבָכל ֵעת, נִֶּסי ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו

א ָכלּו ַרֲחֶמי, ַהּטֹוב. ָצֳהָריִםוְ  א ַתּמּו ֲחָסֶדי, ַהְּמַרֵחם, ִּכי  ִּכי , ִּכי 
  : ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָל

  
  מודים דרבנן

  
מֹוִדים  :)הקהל אומרים, כשהוא אומר מודים ץ"בחזרת הש(

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֲאנְַחנּו ָל ֵהינּו ֵוא ֵהי ָכל ָּבָׁשר, ָׁשַאָּתה הּוא יְהָֹוה ֱא , ֱא
ַעל , ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש. יֹוְצֵרנּו יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית

, ֵּכן ְּתַחּיֵנּו ּוְתָחּנֵנּו ְוֶתֱאסֹוף ָּגֻלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶׁש. ֶׁשֶהֱחיִיָתנּו ְוִקּיְַמָּתנּו
ַעל ֶׁשֲאנְַחנּו מֹוִדים , צֹונְ ּוְלָעְבְד ְבֵלָבב ָׁשֵלםִלְׁשמֹר ֻחֶּקי ְוַלֲעׂשֹות רְ 

  . ָּברּו ֵאל ַההֹוָדאֹות, ָל
  

  על הניסים
  

   :)אומרים כאן על הניסים בחנוכה ופורים(
ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל ַהּנְִפָלאֹות ְוַעל  ַעל ַהּנִִּסים

  . ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבּיִָמים ָהֵהם ַּבּזְַמן ַהּזֶהַהּנֶָחמֹות 

  

   :)אומרים בחנוכה(

ֶבן יֹוָחנָן ּכֵֹהן ָּגדֹול ַחְׁשמֹונִָאי ּוָבנָיו ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות יָָון  ִּביֵמי ַמִּתְתיָה
ֵּקי ְרצֹונָ ְוַאָּתה ָהְרָׁשָעה ַעל ַעְּמ יְִׂשָרֵאל ְלַׁשְּכָחם ּתֹוָרָת ּוְלַהֲעִביָרם ֵמחֻ 

ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם ַרְבָּת ֶאת ִריָבם ַּדנְָּת ֶאת ִּדינָם 
נַָקְמָּת ֶאת נְִקָמָתם ָמַסְרָּת גִּבֹוִרים ְּביַד ַחָּלִׁשים ְוַרִּבים ְּביַד ְמַעִּטים ּוְטֵמִאים 

ִּדיִקים ְוזִֵדים ְּביַד עֹוְסֵקי תֹוָרֶת ְל ָעִׂשיָת ְּביַד ְטהֹוִרים ּוְרָׁשִעים ְּביַד צַ 
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ֵׁשם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלָמ ּוְלַעְּמ יְִׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה גְדֹוָלה ּוֻפְרָקן 
ת ְּכַהּיֹום ַהּזֶה ְוַאַחר ָּכ ָּבאּו ָבנֶי ִלְדִביר ֵּביֶת ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶל ְוִטֲהרּו אֶ 

ִמְקָּדֶׁש ְוִהְדִליקּו נֵרֹות ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁש ְוָקְבעּו ְׁשמֹונַת יְֵמי ֲחנָֻּכה ֵאּלּו 
ְוָעִׂשיָת ִעָּמֶהם נִִּסים ְונְִפָלאֹות ְונֹוֶדה ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול , ְּבַהֵּלל ָּגמּור ּוְבהֹוָדָאה

  : ֶסָלה

  

  ):אומרים בפורים(

ר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ְּכֶׁשָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרָׁשע ִּבֵּקׁש ְוֶאְסּתֵ  ִּביֵמי ָמְרְּדַכי
ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּיְהּוִדים ִמּנַַער ְוַעד זֵָקן ַטף ְונִָׁשים ְּביֹום 

ָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ְׁשנֵים ָעָׂשר הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז ְואַ  ָּתה ֶאָחד ִּבְׁש
ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ֵהַפְרָּת ֶאת ֲעָצתֹו ְוִקְלַקְלָּת ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו ַוֲהֵׁשבֹוָת לֹו 
גְמּולֹו ְברֹאׁשֹו ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָּבנָיו ַעל ָהֵעץ ְוָעִׂשיָת ִעָּמֶהם נִִּסים ְונְִפָלאֹות 

  : ְונֹוֶדה ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול ֶסָלה
  

ְוָכל . ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו, ַר ְויְִתרֹוַמם ְויְִתנֵַּׂשא ָתִמידְוַעל ֻּכָּלם יְִתּבָ 
  : ַהַחּיִים יֹודּו ֶּסָלה

  
  . ּוְכתֹב ְלַחּיִים טֹוִבים ָּכל ְּבנֵי ְבִריֶת :)בעשרת ימי תשובה(
  

ָהֵאל יְׁשּוָעֵתנּו  ,ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב, ֶּבֱאֶמת, ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ִׁשְמ ַהָּגדֹול
ָּברּו  )משתחוה בברוך וזוקף בשם(. ָהֵאל ַהּטֹוב, ְוֶעזְָרֵתנּו ֶסָלה

  : ַהּטֹוב ִׁשְמ ּוְל נֶָאה ְלהֹודֹות, ַאָּתה יֻֻהֻוהֻ 
  

ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל , ְצָדָקה ְוַרֲחִמים, ֵחן ָוֶחֶסד, ַחּיִים, טֹוָבה ּוְבָרָכה ִׂשים ָׁשלֹום
ִּכי ְבאֹור ָּפנֶי נַָתָּת , ֻּכָּלנּו ְכֶאָחד ְּבאֹור ָּפנֶי, ּוָבְרֵכנּו ָאִבינּו. ֶּמיְִׂשָרֵאל עַ 

ֵהינּו ְּבָרָכה , ְצָדָקה ְוַרֲחִמים, ַאֲהָבה ָוֶחֶסד, ּתֹוָרה ְוַחּיִים, ָּלנּו יְהָֹוה ֱא
יְִׂשָרֵאל ְּברֹב עֹז  ְוטֹוב ְּבֵעינֶי ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵר ֶאת ָּכל ַעְּמ. ְוָׁשלֹום
  . ְוָׁשלֹום

ּוַפְרנָָסה טֹוָבה , ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום, ּוְבֵסֶפר ַחּיִים :)בעשרת ימי תשובה(
ֲאנְַחנּו ְוָכל ַעְּמ ֵּבית , נִּזֵָכר ְונִָּכֵתב ְלָפנֶי, ּוגְזֵרֹות טֹובֹות, ִויׁשּוָעה ְונֶָחָמה
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ַהְּמָבֵר ֶאת ַעּמֹו , ָּברּו ַאָּתה יּוהּווּוהּו. ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום, יְִׂשָרֵאל
  : ָאֵמן. יְִׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום

  

  : ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי יְִהיּו ְלָרצֹון

ַהי , ִתּדֹם ְוִלְמַקְלַלי נְַפִׁשי, ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה, נְצֹר ְלׁשֹונִי ֵמָרע, ֱא
. ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתי ִּתְרּדֹף נְַפִׁשי, ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶת, ְונְַפִׁשי ֶּכָעָפר ַלּכֹל ִּתְהיֶה
יְִהיּו ְּכמֹץ . ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְשבֹוָתם, ְוָכל ַהָּקִמים ָעַלי ְלָרָעה

ֲעֵׂשה , ֲעֵׂשה ְלַמַען יְִמינָ, ה ְלַמַען ְׁשָמֲעׂשֵ . ּוַמְלַא יְהָֹוה ּדֹוֶחה. ִלְפנֵי רּוחַ 
הֹוִׁשיָעה יְִמינְ . ְלַמַען יֵָחְלצּון יְִדיֶדי, ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשָת, ְלַמַען ּתֹוָרָת

  . ַוֲענֵנִי

לומר כאן פסוק המתחיל וגומר באות שבה  חשוב מאוד(
  )מתחיל וגומר שמו הפרטי

  

  : ֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִליִאמְ  יְִהיּו ְלָרצֹון

הּוא , ִּבְמרֹוָמיו )ַהָּׁשלֹום: בעשרת ימי תשובה אומר( עֶֹׂשה ָׁשלֹום
  : ְוִאְמרּו ָאֵמן, יְִׂשָרֵאל ְוַעל ָּכל ַעּמֹו, ְבַרֲחָמיו יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּוִמְּלָפנֶי יְהָֹוה אֱ  יְִהי ָרצֹון ֶׁשִּתְבנֶה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש , ֵהינּו ֵוא

ַלֲעׂשֹות ֻחֵּקי ְרצֹונָ ּוְלָעְבָד ְּבֵלָבב , ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרָת, ִּבְמֵהָרה ְּביֵָמינּו
  : ָׁשֵלם

  

ְמֻהָּלל  .ִמִּמזְַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבואו: ֵמַעָּתה ְוַעד עוָלם. יְהָֹוה ְמבָֹר יְִהי ֵׁשם
ָמה . יְהָֹוה ֲאדונֵנּו: ַעל ַהָּׁשַמיִם ְּכבֹודֹו. ָרם ַעל ָּכל ּגויִם יְהָֹוה: ֵׁשם יְהָֹוה

  : ַאִּדיר ִׁשְמ ְּבָכל ָהָאֶרץ

  

  בכל לילות החול מלבד מוצאי שבת(
  )אומר החזן קדיש תתקבל



244  
 

  
ְויְַמִלי , ִּכְרעּוֵתה, ְבָרא ְּבָעְלָמא ִּדי] ָאֵמן. [ְויְִתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא יְִתַּגַּדל

ְּבַחּיֵיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵי ] ָאֵמן. [ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה, ְויְַצַמח ֻּפְרָקנֵה, ַמְלכּוֵתה
יהא שמיה  -ָאֵמן . [ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַּבֲעגָָלא ּוִבזְַמן ָקִריב, ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל

. ְויְִׁשַּתַּבח. ָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא יְִתָּבַריְֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא מְ ...] רבה 
, ְויְִתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא. ְויְִתַעֶּלה. ְויְִתַהָּדר. ְויְִתנֵַּׂשא. ְויְִתרֹוַמם. ְויְִתָּפַאר

, ָמָתאֻּתְׁשְּבָחָתא ְונֶחֱ , ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ִׁשיָרָתא] ָאֵמן. [ְּבִרי הּוא
  ]ָאֵמן. [ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

ְצלֹוָתנָא ּוָבעּוָתנָא ִעם ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל קֶֹדם  ִּתְתַקַּבל
  ] ָאֵמן. [ֲאבּונָא ְדִבְׁשַמּיָא ְוִאְמרּו ָאֵמן

ְוֵׁשיזָָבא ּוְרפּוָאה , יׁשּוָעה ְונֶָחָמהַחּיִים ְוָׂשָבע וִ , ַרָּבא ִמן ְׁשַמּיָא יְֵהא ְׁשָלָמא
. ְוִאְמרּו ָאֵמן, ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל, ּוגְאּוָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֶרַוח ְוַהָּצָלה

  ] ָאֵמן[

הּוא ְּבַרֲחָמיו יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו , ִבְמרֹוָמיו עֹוֶׂשה ָׁשלֹום
  ] ָאֵמן. [ְוִאְמרּו ָאֵמן, יְִׂשָרֵאל

  
  במוצאי שבת

  
ואחר כך אומרים , אומר החזן חצי קדיש - במוצאי שבת(

   )מעומד'' שובה''הציבור 
   :)יש נוהגים לומר בקשה זו" שובה"לפני (
  

וֶאְתַקֵּדׁש , ֵמִכין ַעְצִמי ְלַקֵּבל אֹור ּתֹוֶסֶפת ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ִליֵמי ַהחֹל ֲהֵרינִי
ֵהינּו , ת ַהֵּׁשם יְִתָּבַר ִּביֵמי ַהחֹל ִמְּקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבתּבֶעזְרַ  ּכמֹו ֶׁשִּצָּונּו יְהָֹוה ֱא

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה , וִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהיִיֶתם ְקדִֹׁשים: ְּבתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ִּכַּונְִּתי ְּבכֹל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות  ֶׁשּיֲַעֶלה ְלָפנֶי ּכִאּלּו, ֱא

  : לַכֵּון ָּבזֶה
  

ּונְַרּנְנָה , ַׂשְּבֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסֶּד: ְוִהּנֵָחם ַעל ֲעָבֶדי, יְהָֹוה ַעד ָמָתי ׁשּוָבה
ה ֶאל יֵָראֶ : ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה, ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעּנִיָתנּו: ְונְִׂשְמָחה ְּבכֹל יֵָמינּו
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ֵהינּו ָעֵלינּו| ִויִהי : ַוֲהָדְר ַעל ְּבנֵיֶהם, ֲעָבֶדי ָפֳעֶל ּוַמֲעֵׂשה , נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  : ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו, יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו

ַהי אַֹמר ַליהָֹוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדתִ : ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹונָן יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון י ֱא
ְּבֶאְבָרתֹו יֶָס ָל ְוַתַחת : ִּכי הּוא יִַּציְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּוֹות: ֶאְבַטח ּבֹו

: א ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמם: ְּכנָָפיו ֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו
יִּפֹל ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמינֶ : יִםִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל יֲַה ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳהרָ 

א יִָּגׁש ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה : ַרק ְּבֵעינֶי ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: ֵאֶלי 
א יְִקַרב ְּבָאֳהֶל: ַמְחִסי ֶעְליֹון ַׂשְמָּת ְמעֹונֶ : א ְתֻאּנֶה ֵאֶלי ָרָעה ְונֶגַע 

ַעל ַּכַּפיִם יִָּׂשאּונְ ֶּפן ִּתּגֹף : ָכיו יְַצֶּוה ָּל ִלְׁשָמְר ְּבָכל ְּדָרֶכיִּכי ַמְלָא
ֹ ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתּנִין: ָּבֶאֶבן ַרגְֶל ִּכי ִבי ָחַׁשק : ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדר

ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה יְִקָרֵאנִי ְוֶאֱענֵהּו : ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי יַָדע ְׁשִמי
עד כאן (: אֶֹר יִָמים ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו

   )מעומד

  

| ְוָקָרא זֶה ֶאל זֶה ְוָאַמר ָקדֹוׁש : יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות יְִׂשָרֵאל, ְוַאָּתה ָקדֹוׁש
א כֹל , ָקדֹוׁש יְהָֹוה צָבאֹות, ָקדֹוׁש ּוְמַקְּבִלין  :)בלחש( :ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹוְמ

ַקִּדיׁש ַעל , ֵּדין ִמן ֵּדין ְוָאְמִרין ַקִּדיׁש ִּבְׁשֵמי ְמרֹוָמא ִעָּלָאה ֵּבית ְׁשִכינְֵּתּה
ַמְליָא , ַקִּדיׁש ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא יְהָֹוה ְצָבאֹות, ַאְרָעא עֹוַבד ְּגבּוְרֵּתּה

ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעׁש , ַוִּתָּׂשֵאנִי רּוחַ  :)בקול(: ֵרּהָכל ַאְרָעא זִיו יְקָ 
ּוְׁשָמִעית , ּונְָטַלְתנִי רּוָחא :)בלחש(: ָּגדֹול ָּברּו ְּכבֹוד יְהָֹוה ִמְּמקֹומֹו

ַּבְתַרי ַקל זִיַע ַׂשִּגיא ִדְמַׁשְּבִחין ְוָאְמִרין ְּבִרי יְָקָרא ַדיהָֹוה ֵמֲאַתר ֵּבית 
יְהָֹוה ַמְלכּוֵתּה  :)בלחש(: יְהָֹוה יְִמ ְלעָֹלם ָוֶעד :)בקול(: ֵּתּהְׁשִכינְ 

ֵהי ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויְִׂשָרֵאל  :)בקול(: ָקִאים ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא יְהָֹוה ֱא
ם ְוָהֵכן ְלָבבָ , ְליֵֶצר ַמְחְׁשבֹות ְלַבב ַעֶּמ, ׁשְֹמָרה זֹאת ְלעֹוָלם, ֲאבֹוֵתינּו

א יְַׁשִחית: ֵאֶלי א יִָעיר , ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו, ְוהּוא ַרחּום יַכֵּפר ָעֹון ְו ְו
ִצְדָקְת ֶצֶדק : וַרב ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאי, ִּכי ַאָּתה ֲאדֹנָי טֹוב ְוַסָּלח: ָּכל ֲחָמתֹו

ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת , ְבָרָהםֶחֶסד ְלַא, ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב: ְותֹוָרְת ֱאֶמת, ְלעֹוָלם
: ָהֵאל יְׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה, ָּברּו ֲאדֹנָי יֹום יֹום יֲַעָמס ָלנּו: ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם
ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה, יְהָֹוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ַאְׁשֵרי , יְהָֹוה ְצָבאֹות: ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱא

  : ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו, היְהָֹוה הֹוִׁשיעָ : ָאָדם ּבֵֹטַח ָּב
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ֵהינּו ְונַָתן ָלנּו ּתֹוַרת , וִהְבִּדיָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים, ֶׁשְּבָרָאנּו ִלְכבֹודֹו ָּברּו ֱא
ְויִָׂשים ְּבִלֵּבנּו , הּוא יְִפַּתח ִלֵּבנּו ְּבתֹוָרתֹו. ְוַחּיֵי עֹוָלם נַָטע ּבתֹוֵכנּו, ֱאֶמת

א , א נִיגַע ָלִריק. ָאתֹו ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ּוְלָעְבדֹו ְּבֵלָבב ָׁשֵלםַאֲהָבתֹו ְויִרְ  ְו
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשּנְִׁשמֹר . נֵֵלד ַלֶּבָהָלה ֵהינּו ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ּוְבָרָכה ְלַחּיֵי ְונִזְֶּכה ְונְִחיֶה ְונִיַרׁש טֹוָבה , ֻחֶּקי ּוִמְצֹוֶתי ָּבעֹוָלם ַהּזֶה
א יִּדֹם : ָהעֹוָלם ַהָּבא ַהי  ,)יפסיק מעט(ְלַמַען יזֶַּמְר ָכבֹוד ְו יְהָֹוה ֱא
ְויְִבְטחּו ְב : יַגְִּדיל ּתֹוָרה ויְַאִּדיר, יְהָֹוה ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו: ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ 

א ָעזְַבָּת דְֹרֶׁשי יְהָֹוה, יֹוְדֵעי ְׁשֶמ ָמה ַאִּדיר ִׁשְמ ְּבָכל , יְהָֹוה ֲאדֹנֵינּו: ִּכי 
  : ִחזְקּו ויֲַאֵמץ ְלַבְבֶכם ָּכל ַהְמיֲַחִלים ַליהָֹוה: ָהָאֶרץ

  
  ) ואומר החזן קדיש תתקבל(

  
ְויְַמִלי , ִּכְרעּוֵתה, ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא] ָאֵמן. [ְויְִתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא יְִתַּגַּדל

ְּבַחּיֵיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵי ] ָאֵמן. [ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה, ַמח ֻּפְרָקנֵהְויַצְ , ַמְלכּוֵתה
יהא שמיה  -ָאֵמן . [ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַּבֲעגָָלא ּוִבזְַמן ָקִריב, ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל

. ְויְִׁשַּתַּבח. יְֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא יְִתָּבַר...] רבה 
, ְויְִתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא. ְויְִתַעֶּלה. ְויְִתַהָּדר. ְויְִתנֵַּׂשא. ְויְִתרֹוַמם. ְויְִתָּפַאר

, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְונֱֶחָמָתא, ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ִׁשיָרָתא] ָאֵמן. [ְּבִרי הּוא
  ] ָאֵמן. [ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

ְצלֹוָתנָא ּוָבעּוָתנָא ִעם ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל קֶֹדם  ִּתְתַקַּבל
  ] ָאֵמן. [ֲאבּונָא ְדִבְׁשַמּיָא ְוִאְמרּו ָאֵמן

ְוֵׁשיזָָבא ּוְרפּוָאה , ַחּיִים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְונֶָחָמה, ַרָּבא ִמן ְׁשַמּיָא יְֵהא ְׁשָלָמא
. ְוִאְמרּו ָאֵמן, ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל, ּוָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֶרַוח ְוַהָּצָלהּוגְא

  ] ָאֵמן[

הּוא ְּבַרֲחָמיו יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו , ִבְמרֹוָמיו עֹוֶׂשה ָׁשלֹום
  ] ָאֵמן. [ְוִאְמרּו ָאֵמן, יְִׂשָרֵאל

  

ֶעזְִרי ֵמִעם יְהָֹוה : ָּׂשא ֵעינַי ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאיִן יָבֹא ֶעזְִריאֶ  ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות
א יָנּום : ַאל יִֵּתן ַלּמֹוט ַרגְֶל ַאל יָנּום ׁשְֹמֶר: עֵֹׂשה ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ ִהּנֵה 

א יִיָׁשן ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאל ם יֹומָ : יְהָֹוה ׁשְֹמֶר יְהָֹוה ִצְּל ַעל יַד יְִמינֶ: ְו
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א יֶַּכָּכה ְויֵָרַח ַּבָּליְָלה : יְהָֹוה יְִׁשָמְר ִמָּכל ָרע יְִׁשמֹר ֶאת נְַפֶׁש: ַהֶּׁשֶמׁש 
  : יְהָֹוה יְִׁשָמר ֵצאְת ּובֹוֶא ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

  
  :)'יהא שלמא'מי שצריך לומר קדיש מהציבור יאמר כאן קדיש (

ְויְַמִלי , ִּכְרעּוֵתה, ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא] ָאֵמן. [אְויְִתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרּבָ  יְִתַּגַּדל
ְּבַחּיֵיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵי ] ָאֵמן. [ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה, ְויְַצַמח ֻּפְרָקנֵה, ַמְלכּוֵתה

יהא שמיה  -ָאֵמן . [ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַּבֲעגָָלא ּוִבזְַמן ָקִריב, ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל
. ְויְִׁשַּתַּבח. יְֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא יְִתָּבַר...] רבה 

, ְויְִתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא. ְויְִתַעֶּלה. ְויְִתַהָּדר. ְויְִתנֵַּׂשא. ְויְִתרֹוַמם. ְויְִתָּפַאר
, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְונֱֶחָמָתא, יָרָתאׁשִ ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ] ָאֵמן. [ְּבִרי הּוא

ַחּיִים , ַרָּבא ִמן ְׁשַמּיָא יְֵהא ְׁשָלָמא] ָאֵמן. [ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא
ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְונֶָחָמה ְוֵׁשיזָָבא ּוְרפּוָאה ּוגְֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֵריַוח 

   ]ָאֵמן. [ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמןיִׂשְ  ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו. ְוַהָּצָלה

עֹוֶׂשה ָׁשלֹום  )האומרים קדיש פוסעים שלוש פסיעות לאחור(
ְוִאְמרּו , הּוא ְּבַרֲחָמיו יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל, ִבְמרֹוָמיו

  .] ָאֵמן. [ָאֵמן

  עלינו לשבח
א ָעָׂשנּו ְּכגֹויֵי , ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית, ֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכֹלעָ  ֶׁש

א ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה, ָהֲאָרצֹות א ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם. ְו א  ,ֶׁש ְו
א , ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק, גֹוָרֵלנּו ְּכָכל ֲהמֹונָם ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל 

, ַוֲאנְַחנּו ִמְׁשַּתֲחִוים ִלְפנֵי ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. יֹוִׁשיעַ 
ּוְׁשִכינַת ֻעּזֹו , ַּבָּׁשַמיִם ִמַּמַעל ּומֹוַׁשב יְָקרֹו, ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמיִם ְויֵֹסד ָאֶרץ

ֵהינּו ְוֵאין עֹוד ַאֵחר. ְּבגְָבֵהי ְמרֹוִמים . ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו ְוֶאֶפס זּוָלתֹו, הּוא ֱא
ִהים : ַּכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ְויַָדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶב ִּכי יְהָֹוה הּוא ָהֱא

  : דַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוַּבָּׁשַמיִם ִמַּמַעל וְ 

ֵהינּועַ  ְלַהֲעִביר , ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעּזָ, ל ֵּכן נְַקֶּוה ָּל יְהָֹוה ֱא
, ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי, ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות יִָּכֵרתּון, ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ

יִַּכירּו ְויְֵדעּו . ְלַהְפנֹות ֵאֶלי ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ, ְׁשֶמְוָכל ְּבנֵי ָבָׂשר יְִקְראּו בִ 
ְלָפנֶי יְהָֹוה . ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון, ִּכי ְל ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶר, ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל
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ֵהינּו יְִכְרעּו ְויִּפֹלּו ת עֹל ִויַקְּבלּו ֻכָּלם אֶ , ְוִלְכבֹוד ִׁשְמ יְָקר יִֵּתנּו, ֱא
, ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּל ִהיא. ְוִתְמ ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַמְלכּוֶת

: יְהָֹוה יְִמ ְלעָֹלם ָוֶעד: ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרָת. ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמ ְּבָכבֹוד
ּוא יְִהיֶה יְהָֹוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ְוָהיָה יְהָֹוה ְלֶמֶל ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַהה: ְונֱֶאַמר

  : דֶאחָ 

  רָהעֹמֶ ת ְסִפירַ ר דֶ סֶ 
  
  

  
, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְשִכינְֵּתּה ְלֵׁשם יִחּוד

ְּביִחּוָדא ׁשִלים , א"ו אֹות הֵ "א ּבאֹות ָוא"ד אֹות הֵ "ְליֲַחָדא ֵׁשם אֹות יּו
ְלַתֵּקן , ִהּנֵה ֲאנְַחנּו ָּבִאים ְלָּקיים ִמְצַות ְסִפיַרת ָהעֶֹמר. ָּכל יְִׂשָרֵאל ְּבֵׁשם

ַלֲעׂשֹות נַַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון , ֶאת ׁשְרָׁשּה ְּבָמקֹום ֶעְליֹון
ֵהינּו ָעֵלינּו. ּבֹוְרֵאנּו , ה ָעֵלינּוּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹוננָ , ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

ַמֲעֵׂשי יֶָדי , יְהָֹוה ַחְסּד ְלעֹוָלם, יְהָֹוה יִגְמֹר ַּבֲעִדי: ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו
ִהים ֶעְליֹון: ַאל ֶּתֶרף ָוֶאֱעבֹר ָעַליִ : ְונֱֶאַמר: ָלֵאל ּגֵֹמר ָעָלי, ֶאְקָרא ֵלא

: ָואַֹמר ָל ּבָדַמיִ ֲחיִי, ְּבָדַמיִ ֲחיִיָואַֹמר ָל . ָוֶאְרֵא ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבָדָמיִ
ַהי ָּגַדְלָּת ְּמאֹד| ָּבְרִכי נְַפִׁשי ֶאת יְהָֹוה  עֶֹטה : הֹוד ְוָהָדר ָלַבְׁשּתָ , יְהָֹוה ֱא

  : נֶֹטה ָׁשַמיִם ַּכיְִריָעה, אֹור ַּכַּׂשְלָמה

  ַמיִם ׁשָ  :)והקהל עונים(. ִּבְרׁשּות מֹוַרי וַרּבֹוַתי :)ץ אומר"הש(

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ַאָּתה יְהָֹוה ָּברּו וִצָּונּו ַעל , ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ּבִמְצֹוָתיו, ֱא
  : סִפיַרת ָהעֶֹמר

  
   )ז ניסן"ט(

  : ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלעֶֹמר
  י  אלהיםחסד שבחסד  אנא

   )ז ניסן"י(
  : ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים ָלעֶֹמר

  ש  יחננוגבורה שבחסד  בכח
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   )ח ניסן"י(
ָׁשה יִָמים ָלעֶֹמר   : ַהּיֹום ְׁש

  מ  ויברכנותפארת שבחסד  גדולת

   )ט ניסן"י(
  : ַהּיֹום ַאְרָּבָעה יִָמים ָלעֶֹמר

  ח  יארנצח שבחסד  ימינך

   )כ ניסן(
  : ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים ָלעֶֹמר

  ו  פניוהוד שבחסד  תתיר

   )א ניסן"כ(
  : עֶֹמרַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָ 

  ו  אתנויסוד שבחסד  צרורה

   )ב ניסן"כ(
  : ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד, ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים ָלעֶֹמר

  י  סלהַמְלכּות שבחסד  ץ"ג ית"אב

   )ג ניסן"כ(
  : ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ויֹום ֶאָחד, ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים ָלעֶֹמר

  ר  לדעתחסד שבגבורה  קבל

   )ד ניסן"כ(
  : ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים, ֹום ִּתְׁשָעה יִָמים ָלעֶֹמרַהּי

  נ  בארץגבורה שבגבורה  רנת

   )ה ניסן"כ(
ָׁשה יִָמים, ַהּיֹום ֲעָׂשָרה יִָמים ָלעֶֹמר   : ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁש

  נ  דרכךתפארת שבגבורה  עמך

   )ו ניסן"כ(
  : ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וַאְרָּבָעה יִָמים, ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום ָלעֶֹמר

  ו  בכלנצח שבגבורה  שגבנו
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   )ז ניסן"כ(
  : ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה יִָמים, ַהּיֹום ְׁשנֵים ָעָׂשר יֹום ָלעֶֹמר

  ל  גויםהוד שבגבורה  טהרנו

   )ח ניסן"כ(
ָׁשה ָעָׂשר יֹום ָלעֶֹמר   : ָחד וִׁשָּׁשה יִָמיםֶׁשֵהם ָׁשבּוַע אֶ , ַהּיֹום ְׁש

  א  ישועתךיסוד שבגבורה  נֹוָרא

   )ט ניסן"כ(
  : ֶׁשֵהם ׁשנֵי ָׁשבּועֹות, ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ָלעֶֹמר

  מ  יודוךַמְלכּות שבגבורה  ן"ע שט"קר

   )ל ניסן(
  : ֶׁשֵהם ׁשנֵי ָׁשבּועֹות ויֹום ֶאָחד, ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ָלעֶֹמר

  י  עמיםחסד שבתפארת  אנ

   )א אייר(
  : ֶׁשֵהם ׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים, ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום ָלעֶֹמר

  ם  אלהיםגבורה שבתפארת  גבור

   )ב אייר(
ָׁשה יִָמים, ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום ָלעֶֹמר   : ֶׁשֵהם ׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁש

  כ  וךיודתפארת שבתפארת  דורשי

   )ג אייר(
  : ֶׁשֵהם ׁשנֵי ָׁשבּועֹות וַאְרָּבָעה יִָמים, ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום ָלעֶֹמר

  י  עמיםנצח שבתפארת  יחודך

   )ד אייר(
  : ֶׁשֵהם ׁשנֵי ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה יִָמים, ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום ָלעֶֹמר

  ת  כלםהוד שבתפארת  כבבת

   )ה אייר(
  : ֶׁשֵהם ׁשנֵי ָׁשבּועֹות וִׁשָּׁשה יִָמים, ּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום ָלעֶֹמרהַ 

  ש  ישמחויסוד שבתפארת  שמרם
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   )ו אייר(
ָׁשה ָׁשבּועֹות, ַהּיֹום ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים יֹום ָלעֶֹמר   : ֶׁשֵהם ׁש

  פ  וירננוַמְלכּות שבתפארת  ש"ד יכ"נג

   )ז אייר(
ָׁשה ָׁשבּועֹות ויֹום ֶאָחד, ֹום ָלעֶֹמרַהּיֹום ְׁשנַיִם ְוֶעְׂשִרים י   : ֶׁשֵהם ׁש

  ו  לאמיםחסד שבנצח  ברכם

   )ח אייר(
ָׁשה ְוֶעְׂשִרים יֹום ָלעֶֹמר ָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים, ַהּיֹום ְׁש   : ֶׁשֵהם ׁש

  ט  כיגבורה שבנצח  טהרם

   )ט אייר(
ָׁשה יִָמיםׁשֶ , ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ָלעֶֹמר ָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁש   : ֵהם ׁש

  ע  תשפוטתפארת שבנצח  רחמי

   )י אייר(
ָׁשה ָׁשבּועֹות וַאְרָּבָעה יִָמים, ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים יֹום ָלעֶֹמר   : ֶׁשֵהם ׁש

  מ  עמיםנצח שבנצח  צדקתך

   )א אייר"י(
ָׁשה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה יִָמיםׁשֶ , ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ְוֶעְׂשִרים יֹום ָלעֶֹמר   : ֵהם ׁש

  י  מישורהוד שבנצח  תמיד

   )ב אייר"י(
ָׁשה ָׁשבּועֹות וִׁשָּׁשה יִָמים, ַהּיֹום ִׁשְבָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ָלעֶֹמר   : ֶׁשֵהם ׁש

  ם  ולאמיםיסוד שבנצח  גמלם

   )ג אייר"י(
  : ֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹותׁשֶ , ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ְוֶעְׂשִרים יֹום ָלעֶֹמר

  מ  בארץַמְלכּות שבנצח  ג"ר צת"בט

   )ד אייר"י(
  : ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ויֹום ֶאָחד, ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ָלעֶֹמר

  י  תנחםחסד שבהוד  חסין
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   )ו אייר"ט(
ִׁשים יֹום ָלעֶֹמר   : ּוְׁשנֵי יִָמיםֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות , ַהּיֹום ׁש

  ש  סלהגבורה שבהוד  קדוש

   )ז אייר"ט(
ִׁשים יֹום ָלעֶֹמר ָׁשה יִָמים, ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁש   : ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁש

  ו  יודוךתפארת שבהוד  ברב

   )ז אייר"י(
ִׁשים יֹום ָלעֶֹמר   : ַאְרָּבָעה יִָמיםֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ו, ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁש

  ר  עמיםנצח שבהוד  טובך

   )ח אייר"י(
ִׁשים יֹום ָלעֶֹמר ָׁשה ּוְׁש   : ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה יִָמים, ַהּיֹום ְׁש

  ו  אלהיםהוד שבהוד  נהל

   )ט אייר"י(
ִׁשים יֹום ָלעֶֹמר   : ֹות וִׁשָּׁשה יִָמיםֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּוע, ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁש

  ל  יודוךיסוד שבהוד  עדתך

   )כ אייר(
ִׁשים יֹום ָלעֶֹמר   : ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות, ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁש

  א  עמיםַמְלכּות שבהוד  ע"ב טנ"חק

   )א אייר"כ(
ִׁשים יֹום ָלעֶֹמר   : ֶאָחדֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ויֹום , ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁש

  מ  כלםחסד שביסוד  יחיד

   )ב אייר"כ(
ִׁשים יֹום ָלעֶֹמר   : ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים, ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁש

  י  ארץגבורה שביסוד  גאה

   )ג אייר"כ(
ִׁשים יֹום ָלעֶֹמר ָׁשה יָ , ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁש   : ִמיםֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁש

  ם  נתנהתפארת שביסוד  לעמך
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   )ד אייר"כ(
ִׁשים יֹום ָלעֶֹמר   : ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וַאְרָּבָעה יִָמים, ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁש

  ב  יבולהנצח שביסוד  פנה

   )ה אייר"כ(
   :ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה יִָמים, ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום ָלעֶֹמר

  א  יברכנוהוד שביסוד  זוכרי

   )ו אייר"כ(
  : ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וִׁשָּׁשה יִָמים, ַהּיֹום ֶאָחד ְוַאְרָּבִעים יֹום ָלעֶֹמר

  ר  אלהיםיסוד שביסוד  קדושתך

   )ז אייר"כ(
  : ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות, ַהּיֹום ְׁשנַיִם ְוַאְרָּבִעים יֹום ָלעֶֹמר

  ץ  אלהינוכות שביסוד מל ק"ל פז"יג

   )ח אייר"כ(
ָׁשה ְוַאְרָּבִעים יֹום ָלעֶֹמר   : ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ויֹום ֶאָחד, ַהּיֹום ְׁש

  ת  יברכנוחסד שבמלכות  שועתנו

   )ט אייר"כ(
  : ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים, ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ְוַאְרָּבִעים יֹום ָלעֶֹמר

  נ  אלהיםגבורה שבמלכות  קבל

   )א סיון(
ָׁשה יִָמים, ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים יֹום ָלעֶֹמר   : ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁש

  ח  וייראותפארת שבמלכות  ושמע

   )ב סיון(
  : םֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וַאְרָּבָעה יִָמי, ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ְוַאְרָּבִעים יֹום ָלעֶֹמר

  ם  אותונצח שבמלכות  צעקתנו

   )ג סיון(
  : ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה יִָמים, ַהּיֹום ִׁשְבָעה ְוַאְרָּבִעים יֹום ָלעֶֹמר

  ס  כלהוד שבמלכות  יודע
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   )ד סיון(
  : ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וִׁשָּׁשה יִָמים, ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ְוַאְרָּבִעים יֹום ָלעֶֹמר

  ל  אפסייסוד שבמלכות  תעלומות

   )ה סיון(
  : ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות, ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ְוַאְרָּבִעים יֹום ָלעֶֹמר

  ה  ארץַמְלכּות שבמלכות  ת"ו צי"שק
  

. ָהַרֲחָמן הּוא יֲַחזִיר ֲעבֹוַדת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִלְמקֹוָמּה ִּבְמֵהָרה ּביֵָמינּו
  ! ָאֵמן

ִהים יְָחּנֵנּו ִויָבְרֵכנּו יֵָאר ָּפנָיו ִאָּתנּו ֶסָלה: ִּבנְגִינֹת ִמזְמֹור ִׁשיר חַלְמנַּצֵ  : ֱא
ִהים יֹודּו ַעִּמים : ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכ ְּבָכל ּגֹויִם יְׁשּוָעֶת יֹודּו ַעִּמים ֱא

ם ִמיׁשֹור ּוְלֻאִּמים ָּבָאֶרץ ַּתנְֵחם יְִׂשְמחּו ִויַרּנְנּו ְלֻאִּמים ִּכי ִתְׁשּפֹט ַעִּמי: ֻּכָּלם
ִהים יֹודּו ַעִּמים ֻּכָּלם: ֶסָלה ֶאֶרץ נְָתנָה יְבּוָלּה יְָבְרֵכנּו : יֹודּו ַעִּמים ֱא

ֵהינּו ִהים ֱא ִהים ְויִיְראּו אֹתֹו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ: ֱא   : יְָבְרֵכנּו ֱא
  

  : ִּתיר ְצרּוָרהּתַ , ְּגדּוַלת יְִמינְ, ָאּנָא ְּבכֹחַ 
  : ַטֲהֵרנּו נֹוָרא, ַׂשְּגֵבנּו. ַעְּמ, ֳקֵּבל ִרּנַת
  : ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם, ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד, נָא ִּגּבֹור

  : ָּתִמיד ָּגְמֵלם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְת, ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם
  : נֵַהל ֲעָדֶת, ְּברֹב טּוְב, ָחִסין ָקדֹוׁש

  : זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶת,  ְפנֵהְלַעּמְ , יִָחיד ֵּגֶאה
  : יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות, ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו, ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

  :ְלעֹוָלם ָוֶעד, ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו, ָּברּו )ואומר בלחש(
  

  
מַ ת ִלְקִריאַ ה מַ דָ קְ הַ  עַ ע ׁשְ טָּ ל ׁשֶ   הַהּמִ

  
  

  
ְוַדם ֲחָלִלים , ב ַעד יֹאַכל ֶטֶרףא יְִׁשּכַ ) "במדבר כג(, ָאַמר ַהָּכתּוב

ַעד ֶׁשהּוא , א יְִׁשַּכב ַּבַּליְָלה ַעל ִמָּטתֹו", ל"י ְּבֵׁשם ֲחזַ "ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ ". יְִׁשֶּתה
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קֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ּוַמְפִקיד ? ֵּכיַצד. אֹוֵכל ּוְמַחֵּבל ָּכל ַמּזִיק ַהָּבא ְלָטְרפֹו
ִּכי ִבְקִריַאת , ל"ְוָכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִריזַ . ָּכאן ְלׁשֹונֹו ַעד". רּוחֹו ְּביַד ַהָּמקֹום

ְׁשַמע יֵׁש ַּכָּונָה ְלִתּקּון ּוְלַכֵּפר ַעל ֲעֹון הֹוָצַאת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֲאֶׁשר הּוא ָחמּור 
ן ָהָאָדם ְוַעל יְֵדי ַכָּונָה זֹו נְִתקַ . ְמאֹד ּומֹונֵַע ֲעִלּיַת ַהּנְָׁשָמה ַּבַּליְָלה ַלֲאדֹונֶיהָ 

ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֵׁש ִּתּקּון ְלֵחְטא זֶה ַעל יְֵדי ַתֲענִּיֹות . ְמאֹד ְמאֹד ִמַּמה ֶּׁשָחָטא
ִהּנֵה ַהִּתּקּון ַההּוא יֹוִעיל ְלנַּקֹות ֲעֹונֹו , ַּכְמבָֹאר ְּבַׁשַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ְוִסּגּוִפים

א יִָּכנֵס ַלֵּגיִהּנָם ְוֶׁשּיְִמֲחלּו  ֲאָבל ֲעַדיִן ָצִרי ִּתּקּון ַאֵחר , לֹו ֲעֹונֹוָתיו ֵאּלּוֶׁש
ָּגדֹול ְוָחזָק ִמֶּמּנּו ְלַתֵּקן ּוְלַהֲחיֹות אֹוָתם ַהִּטּפֹות ְּבַעְצָמם ֶׁשּיְָצאּו ְלַבָּטָלה 

, ֹותֶׁשִּמי ֶׁשעֹוֵבר ְׁשָאר ֲעֵבר, ְוַדע. ְונְִכנְסּו ַּבְּקִלָּפה ּוְלַהֲחזִיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה
ֲאָבל ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע . ִמְתַלְּבִׁשים ּבֹו ַמּזִיִקים ְונֲַעִׂשים ָקֵטגֹוִרים ָעָליו

ִּכי ַמְמִׁשי אֹוָתּה נְָׁשָמה ֵמעֹוַלם ָהֶעְליֹון , ָענְׁשֹו ָּגדֹול ְלֵאין ֵקץ, ְלַבָּטָלה
ַמּזִיק ֶאָחד ְונֲַעֶׂשה ְּבִחינַת  ְוָאז ִמְתַחֵּבר ָּבּה ּכֹחַ , ּומֹוִציָאּה ֶאל ְקִלַּפת נֹגַּה

ֶׁשַהּמֹוִציא זֶַרע ְלַבָּטָלה ּגֹוֵרם ֶׁשאֹוָתם , נְִמָצא. ּגּוף ֶאָחד ֶאל אֹוָתּה ַהּנְָׁשָמה
ֶׁשּיְִתָעְרבּו , ִטּפֹות ֶׁשל ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשֲעִתידֹות ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ִּבְבִחינַת ָּבנִים

, ּופֹות ַהּנֲַעׂשֹות ִמַּצד ַהּנָָחׁש ְוֵאֶׁשת זְנּונִים ֶׁשַּבְּקִלָּפהַּבֻּטְמָאה ְויְִתַלְּבׁשּו ְּבג
ּוְכֵדי ְלַתֵּקן ָעֹון זֶה ָצִרי . ְוֶהֱחזִיר ַהְּקֻדָּׁשה ֶאל ַהֻּטְמָאה ְוַהּטֹוב ֶאל ָהָרע

ֵדי ֵכן ְוַעל יְ , ֶׁשּיִָמית אֹוָתם ַהּגּופֹות ַהְּטֵמאֹות ַהַּמְלִּביִׁשים ְלאֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות
ְונְִמָצא ֶׁשָּצִרי , אֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות יְִבְרחּו ִמָּׁשם ְויְַחזְרּו ֶאל ָׁשְרָׁשם ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה

ֵׁשנִית ְלַהֲחזִיר ַהּנְָׁשמֹות ָהֵהם ֶאל , ַאַחת ְלָהִמית ַהּגּופֹות ָהֵהם, ְׁשֵּתי ַכָּונֹות
ְוַאַחר ָּכ , ּיְרּו ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹותַהְּׁשִכינָה ָהֶעְליֹונָה ֶׁשּיְֻתְקנּו ָׁשם ִויצֻ 

  .יָבֹואּו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות
  

ְוהּוא ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֶהה ַעד , ַּגם יֵׁש ָעֹון ַאֵחר ּדֹוֶמה ָלזֶה
ַאף , ֵרי ַהִּטּפֹות ַהּיֹוְצאֹות ְלַבָּטָלהּוֵמאֹוָתם ִׁשּיּו, ֶׁשּיְֵצאּו ָּכל ַהִּטּפֹות ְלגְַמֵרי

ִעם ָּכל זֶה נְִבָרִאים ֵמֶהם ַּגם ֵּכן ַמּזִיִקים , ַעל ִּפי ֶׁשֵאינָם ְראּויִם ְלהֹוִליד
ִּכי ְכמֹו ֶׁשּיֹוְצִאין ַמּזִיִקין ֵאּלּו ִמן ָהִאיׁש ַהּמֹוִציא , ְוַדע. ּוַמְׁשִחיִתים ָרִעים

א ִאָּׁשה ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה א ִאיׁש, ְּב . ָּכ ָהִאָּׁשה ּבֹוְרָאה ַמּזִיִקין ְּב
" א יְִׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף"ַעל ַהָּפסּוק ) בלק' פ(ְוָכַתב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 

ל ְּבִענְיַן אֹוָתם ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ֶׁשל ַמּזִיִקין ֶׁשָהָאָדם ֵמִמית "ּוִבְדרּוֵׁשי ֲחזַ 
ְוָצִרי ָהָאָדם ְלַכֵּון , ָלה ַעל יְֵדי ַהְּקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטהְּבָכל ַליְ 

ּוְלָהִמית ָּכל אֹוָתם , ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשאֹוֵמר ַעל ִמָּטתֹו ְלִתּקּון ָעֹון זֶה
ִמית ְּבָכל ְויֵׁש ָאָדם ֶׁשָּגדֹול ּכַֹח ַּכָּונָתֹו ַעד ֶׁשּיּוַכל ְלהָ . ַהּגּופֹות ֶׁשל ַהַּמּזִיִקין

א יּוַכל ְלָהִמית , ַליְָלה ֶאֶלף ּוֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ֵמֶהם ְויֵׁש ָאָדם ֶׁש



256  
 

ּוְכִמְסַּפר ַהּיִָמים ֶׁשָחָטא ָּכ ָצִרי יִָמים ֲאֵחִרים , ֶאָּלא ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו
ְוֵאין ָּכאן ָמקֹום , ְפָרִטים ְויֵׁש ְּבִענְיָן זֶה ַּכָּמה. ְּכנֶגְָּדם ְלַתֵּקן ָעֹון זֶה

ּוִמי . ל ְּבִסְפרֹו ַׁשַער ַהַּכָּונֹות"י זַ "זֶהּו ּתֶֹרף ִּדְבֵרי ַהָּקדֹוׁש ָהֲארִ . ְלַהֲאִרי
א יֱֶחַרד ַעל נְַפׁשֹו ָהֲעלּוָבה ּוִמי יּוַכל לֹוַמר , ָרָאה ָּכזֹאת ִמי ָׁשַמע ָּכֵאֶּלה ְו

ֵּכיָון ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבא ַּבֲעִליָלה ַעל ּומִ , נִָקי ֲאנִי ֵמֲעֹון ַהֶּקִרי
נַָתן ְּביָָדם ַהּיְכֶֹלת ְלַתֵּקן ּוְלָהִׁשיב ַהּכֹל ַעל ְמכֹונֹו ַעל יְֵדי ְקִריַאת , ְּבִרּיֹוָתיו

א ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ַעל . ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְוִאם זְִלזֵל ָאָדם ְּבִתּקּונֹו ְו
 .ְּתלּונֹוָתיו ִּכי ִאם ַעל ַעְצמֹו ֶׁשָּגַרם ְלַעְצמֹו ֵסֶבל ַּבל יְֻכַּפר' א ַעל ה, ָּטתֹומִ 

ֲאֶׁשר ַּכּיָדּוַע ֶׁשָּכל סֹודֹות ַהּנְָׁשמֹות , ל ַּבַּתְלמּוד"ּוְכָבר ָרְמזּו ָּכל ִענְיָן זֶה ֲחזַ 
א ְקִריַאת ְוָאמְ . ְוָהעֹוָלמֹות ְרמּוזִים ְּבִדְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשים רּו ֶׁשַהּיֵָׁשן ְל

ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהּיֵָׁשן , ְוַכָּונָָתם.). ברכות ח(ְׁשַמע נְֶחָׁשב ְּכיֵָׁשן ַעל ִמַּטת ּגֹויָה 
ּוְלַאַחר מֹותֹו יָבֹא ְּבגְִלּגּול :) סוטה ג(ִעם ַהּגֹויָה נְַפָׁשּה ְקׁשּוָרה בֹו ְּכֶכֶלב 

א ְקִריַאת ְׁשַמע ֵּכן, )שער רוח הקודש תיקון כ(ֶּכֶלב  ְלַאַחר , ַהּיֵָׁשן ְל
ְוטֹוְרִדים אֹותֹו ְּבַכף , מֹותֹו ְקׁשּוִרים ּבֹו אֹוָתם ַהִּטּפֹות ֶׁשָהְפכּו ְלַמּזִיִקין

ְוֵאין ֵקץ ְלִסְבלֹו ַעד ֶׁשּיָמּותֹו אֹוָתם , ַהֶּקַלע ָקֶׁשה ּוַמר ְּבָאְמָרם ָאִבינּו ַאָּתה
יְַמֵהר יִָחיָׁשה ַמֲעֵׂשהּו לֹוַמר ְקִריַאת , יִֵּתן ֶאל ִלּבֹו ַהַחי, ְוַעל ֵּכן .ּגּוִפים

א זָָכה ָלבֹא ְּבסֹוד ה, ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְּבַכָּונָה ְמֻרָּבה ּוְלַכֵּון ' ַוֲאִפּלּו ִמי ֶׁש
ַעל ָּכל ָּפנִים וְ . יְִלַמד ַּכָּונָה זֹו ֶׁשַּקל ְלָהִבינָּה, ַּכָּונֹות יִחּוד ַהִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות

יְַכֵּון ְלָהִמית ָּכל אֹוָתם ַמּזִיִקין ּוְלָהִׁשיב ָּכל ַהּנִיצֹוצֹות ְלָׁשְרָׁשם ִּבְמקֹום 
ְוַאַחר ַּכָּונַת ָהָאָדם הֹוְלִכים , "ַרֲחָמנָא ִלָּבא ָּבֵעי"ַהּטֹוב ' ַוה, ַהּקֶֹדׁש

ַחיִל ָּבַלע "בּוָלם ְּבסֹוד ַהֵּׁשמֹות ְוהּוא ַרחּום יְַכֵּפר ְויִָׁשיב ָּבנִים ִלגְ. ַהְּדָבִרים
ָאֵמן , )ט"בי" (ִּבזְרֹועֹו יְַקֵּבץ ְטָלִאים", "ִמִּבְטנֹו יִֹריֶׁשּנּו ֵאל) ו"חב(ַויְִקֶאּנּו 

  .                        ֵּכן יְִהי ָרצֹון
  

מַ ת ְקִריאַ ר דֶ סֶ  עַ ע ׁשְ טָּ ל ׁשֶ   הַהּמִ
  
  
  

  
מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ְלָכל ִמי ֶׁשִהְכִעיס ְוִהְקנִיט אֹוִתי אֹו  ֲהֵרינִי, ֶׁשל עֹוָלם ִרּבֹונֹו

ֵּבין . ֵּבין ְּבגּוִפי ֵּבין ְּבָממֹונִי ֵּבין ִּבְכבֹוִדי ֵּבין ְּבָכל ֲאֶׁשר ִלי. ֶׁשָחָטא ְּכנֶגְִּדי
ֵּבין . ֶׂשהְּבאֹונֶס ֵּבין ְּבָרצֹון ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין ְּבֵמזִיד ֵּבין ְּבִדּבּור ֵּבין ְּבַמעֲ 

א יֵָענֵׁש ׁשּום ָאָדם . ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין ְּבגְִלּגּול ַאֵחר ְלָכל ַּבר יְִׂשָרֵאל ְו
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א . ְּבִסָּבִתי ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁש ַהי ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
א ַעל יְֵדי  ּוַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְלָפנֶי ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמי. ֶאֱחָטא עֹוד ָהַרִּבים ֲאָבל 

יְהָֹוה . יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי: יִּסּוִרים ְוחֹוָלִאים ָרִעים
  :יאהדונהי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי

  
א ִּבינַת ָאָדם ָלנּו, ַאָּתה יֹוֵדַע ִּכי ָעָפר ֲאנְַחנּו, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ְוֵאין , ְו

נּו יֹוְדִעים ֵצרּוֵפי ְׁשמֹוֶתי ַהְקדֹוִׁשים ְוַכָּונַת ָּכל ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכִפי ֲאנַחְ 
ְוַכָּונַת ָּכל ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצוֹות ְּבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות , זְַמּנָּה

ְּלָפנֶי יְהָֹוה ָלֵכן יְִהי ָרצֹון מִ . ָהֶעְליֹונֹות ָהְראּויֹות ָלבֹא ַעל יְֵדיֶהם
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֵהי ַאְבָרָהם, יאהדונהי ֱא ֵהי , ֱא ֵהי יְִצָחק ֵוא ֱא

ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים קֹנֵה , ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון, יֲַעקֹב
ָהַרִּבים ַוֲחָסֶדי ַהְּפׁשּוִטים ָעֵלינּו ֶׁשַּתגְִּביר ַרֲחֶמי , ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות

ְויְִהיֶה ָחׁשּוב , ְּבנֵי ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹב, ֲאנְַחנּו ֲעָבֶדי ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל
ּוָפָרַׁשת , ּוָפָרַׁשת ְוָהיָה ִאם ַׁשמֹעַ , ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ְׁשַמע

ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל , י אֹוֵמר ַעָּתה ֶטֶרם ַהֵּׁשנָהֶׁשָאנֹכִ , ַוּיֹאֶמר
ּוְבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות , ֵצרּוֵפי ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדּׁש ָהעֹוִלים ִמּתֹוָכם

יְֻתָּקן  ּוְבכַֹח ְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו, ַהְּקדֹוׁשֹות ָהְראּויֹות ָלבֹא ַעל יְֵדיֶהם
, ְוַאל יְִהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּבינֵנּו ְלֵבינְ, ַהְּפגַם ֲאֶׁשר ָּפגְַמִּתי ַּבֲעוֹונֹוַתי

ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ְּתכֹונֵן ֶאת ְלָבֵבנּו ְליְִרָאְת ְוַאֲהָבְת ְוַתְקִׁשיב ָאזְנֶ 
, ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת, ּום ֵחְטא ְוָעֹון ְוִהְרהּור ַרעְוַאל יְַעֵּכב ׁש, ִלְדָבֵרנּו ֵאֶּלה

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה , ְוַתֲעֶלה ְלָרצֹון ְּכֵריַח נִיחַֹח ְלָפנֶי ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  .יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  
  א יֹאַמר   ֶאָלא יְַכֵּוין ְּבַמְחָׁשָבה ִּבְלַבדָּכל ַמה ֶׁשַּבסֹוגְַריִם 
  ֵד ְועַ ה ַהָּׁשנָ  ֵמרֹאׁשן ְוכֵ , תָׁשבּועֹוד ְועַ ח ַהֶּפסַ ג חַ י ִמּמֹוָצא

  ְּבֶהְמֵׁשת ַהּמֹוִפיעֹות ַהַּכָּונֹות אֶ ן ְלַכּוֵ ן ֵאית ֲעֶצרֶ י ְׁשִמינִ 
  

ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּבִ ) יאהדונהי(ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה 
ה ְּביִחּוָדא "ה ְּבו"ְליֲַחָדא ֵׁשם י) איההיוהה(ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ) יאההויהה(

ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל ּוְבֵׁשם ָּכל ַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהנְָׁשמֹות ) יהוה(ְׁשִלים 
ּו ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם ֶׁשִּמְּכָללּות ַהִּמְתיֲַחִסים ֶאל ׁשֶֹרׁש נְַפֵׁשנּו רּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנ

, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ּוִמָּכל ְּפָרֵטי ֲאִצילּות. ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ֲאִצילּות
ְוָהיָה , ִהּנֵה ָאנִֹכי ָּבא ִלְקרֹות ָּפָרִׁשּיֹות ְׁשַמע, ְּדָכל ַּפְרצּוף ּוְסִפיָרה, ֲעִׂשּיָה
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ִּתְקנּו ָלנּו ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל ְלָאְמָרם ַעל ַהִּמָּטה קֶֹדם ׁשֶ , ְוַוּיֹאֶמר, ִאם ַׁשמֹעַ 
, ְוִהּנְנִי ְמַכֵּון ִּבְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו ְלַדַעת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי. ַהֵּׁשנָה

כּוָתם יָגֵן ּוְלַדַעת ַרֵּבנּו יְִצָחק לּוְריָא ַאְׁשְּכנַזִי זְ , ּוְלַדַעת ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבנֹו
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו. ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה . ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו
  .צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלםַאָּתה יְהָֹוה י(ָּברּו  ַהַּמִּפיל ֶחְבֵלי ֵׁשנָה ַעל  )אהדונהי ֱא

יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֵעינַי ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעַּפי ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ַּבת ָעיִן
ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשַּתְׁשִּכיֵבנִי ְלָׁשלֹום ְוַתֲעִמיֵדנִי ְלַחּיִים  ַהי ֵוא יאהדונהי ֱא

ְוַתְרּגִיֵלנִי ִלְדַבר ִמְצָוה ְוַאל ַּתְרִּגיֵלנִי , ְוֵתן ֶחְלִקי ְּבתֹוָרֶת, ִבים ּוְלָׁשלֹוםטֹו
א ִליֵדי ִבּזָיֹון. ִלְדַבר ֲעֵבָרה א ִליֵדי נִָּסיֹון ְו . ְוַאל ְּתִביֵאנִי ִליֵדי ֵחְטא ְו

ְוַתִּציֵלנִי ִמּיֵֶצר ָהָרע . עְויְִׁשלֹוט ִּבי יֵֶצר ַהּטֹוב ְוַאל יְִׁשלֹוט ִּבי יֵֶצר ָהרָ 
ְוַאל יְַבִהילּונִי ֲחלֹומֹות ָרִעים ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְתֵהא . ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים

ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה . ִמָּטִתי ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי ְוָהֵאר ֵעינַי ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות
  :יאהדונהי ַהֵּמִאיר ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹודֹו

  
  0795688192ן ַּבֶּטֶלפֹוא נְִמצָ  ֵאּלּות ַּכָּונֹור ֶהְסּבֵ 

  7ה ְׁשלּוחָ ת ּתַ  1ה ִּבְׁשלּוחָ 
  

 ב ְלָהִׁשי, וַּכָּונֹוָתים עִ ה זֶ ב ָחׁשּון ָרצֹוי יְהִ  יֹאְמרּוד ִּבְלבַ ם ְּגָבִרי
 דְּבַעּמּו ּבֹון ְלַכּוֵ ר ַאחֵ ח נֻּסָ  יֶׁשם ְלנִָׁשי(ה ַלְּקֻדּׁשָ ת ַהְּקדֹוׁשֹות ַהּנְָׁשמֹו

 ):אַהּבָ 
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו "ְקִריַאת ָּפסּוק ִראׁשֹון ֶׁשל ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ּוָפסּוק 

ֶׁשּיֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ְלָכל ֵׁשמֹות , ֵאם ְלָפנֶיַהְמֻחָּבר ִעּמֹו ֶׁשֶאְקרָ " ְלעֹוָלם ָוֶעד
ְויְִתיֲַחדּו , ּוְסִפירֹות ּוַפְרצּוֵפי ַהּקֶֹדׁש ַהּנֲַעִׂשים ַעל יְֵדי ַכָּונֹות ְּפסּוִקים ֵאֶּלה

 ְויִָּמֵׁש ִמיסֹוד ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי, ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים
ן ְלכֹונֵן ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהְּכִלי "ה ְּפׁשּוָטה ְוִרּבּוַע  ּבֶ "הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה ִרּבּוַע ַהַויָ 

ּו "ֶהָאָרה גְדֹוָלה ִמן ָהִרי ְלַהְמִׁשין ְמַכּוֵ י ֲהֵרינִוְ . ְּדַמיִן נּוְקִבין ֶׁשָּלּה
ת ֵׁשמֹו' ם גִאָּמא ְוהֵ ל ֹוד ׁשֶ ַּבּיְסא ב ֶּׁשּנְִמצָ "ע םׁשֵ ם ְּפָעִמי 'ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ג

, י"ו ה"י וי"ה ד"יו): הַּבּפֶ ם יֹאְמרֵ א ְוד ִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּו
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 'ימֶׁשֵהם ְּבגִ): ְויְַמִׁשי( ,י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו
הארה ְוַעל יְֵדי , הַהְּׁשִכינָ , הנּוְקָבאל זֹו ַלּיְסֹוד ׁשֶ ה ֶהָארָ  ְלַהְמִׁשי, ו"חרב

 ְלִחּתּוה ְקִלָּפה ָהרֹוצָ ל הׁשֶ  הַהֶחֶרב ָהֶעְליֹונָד ְוֻתְשמַ  רִּתָּׁשבֵ , רזֹו ְּתַעּקֵ 
 ֹ  ו"ָריֶהָאָרה ֵמהָ  דֶׁשֵּתרֵ ן ְמַכּוֵ י ְוֲהֵרינִ . ו"ח ֶאת ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ץְוִלְקצ

ְוִרּבּוַע  )ה"יהו, ו"יה, ה"י', י(ה ָּפׁשּוט "ִרּבּוַע ַהַויָ ֶׁשהּוא  ַהַּתְחּתֹון
 )ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"יו, ד"יו(ן "ּבֶ 
ַלֲהרֹג ֶאת ן ְמַכּוֵ י ֲהֵרינִ  זֹוי ַּכָּונָתִ י יְדֵ ל ְועַ  ,ו"חרב' ִּגימֶ ם ּוְסכּומָ ): ְויְַמִׁשי(

ר זְֵעיל נּוְקָבא ׁשֶ הְּכנֶגֶד יְסֹוד ר ן ֲאׁשֶ "הּוא ְּבִגַמְטִרּיָא ּבֶ ש בַהֶּכלֶ ת ְקִלּפַ 
 ֲחָרבֹותהִמְּׁשֵּתי , הַוֲעצּומָ ה ְלהֹוִריד ֶהָאָרה ְּגדֹולָ ן ְמַכּוֵ י ֲהֵרינִד ְועֹו. ןַאנְִּפי

ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹון ְוהֵ  ,הְוַהַּתְחּתֹונָ  הָהֶעְליֹונָ , דיָחַ ת ַהּנִזְָּכרֹו
ו "י וי"ד ה"יו, י"ו ה"ויי "ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו ):דִּבְלבַ 

ד "יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"ד יו"יו. ה"יהו, ו"יה, ה"י', י. י"ה
ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ן ְמַכּוֵ י ֲהֵרינִ ן יָדָ ל ְועַ  ):וימשיך( ,ה"ו ה"ה ו"ה

ַרע זֶ , יְַלֵדי ֶפַׁשע, ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּמְׁשִחיִתים
ְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים , ֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּו, ֶׁשֶקר

א ָׁשִהינּו ַעל , ֵהן ְּבַהְׁשִחית זְַרֵענּו ַאְרָצה, ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש ֵהן ַּבֲאֶׁשר 
ְׁשַאג ְלֻעָּמָתם ְותֹוִציא ִּבְלָעם ֲחגֹר ַחְרְּב ּוְכַאְריֵה ּתִ , ָאּנָא יְהָֹוה. ַהֶּבֶטן

ְוַהּגּופֹות ָהֵהם , ְוַאל יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח, ְוָהֵׂשג ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל, ִמִּפיֶהם
א ָהיּו ּוַמְלַא יְהָֹוה , יְִהיּו ְּכמֹוץ ִלְפנֵי רּוחַ . "ִּתּזְֵרם ְורּוַח ִּתָׂשֵאם ְוָהיּו ְּכ

ם עַ ל ּכָ ל ְוׁשֶ י ֶׁשּלִ , ּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהםְוָכל ַהּטִ ". ּדֹוֶחה
ֶׁשל ֵּתיַבת  םאֹות היֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ֶאל ּתֹו , ליְִׂשָראֵ 

ן ְמַכּוֵ י ַוֲהֵרינִ , הַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ ל א ֶּכִלי ַהיְסֹוד ׁשֶ יֶׁשה ,"ְלעֹוָלם"
ֶׁשת ְּכֵלי ַהיְסֹוד  ן יְַכּוֵ (ם ְוהֵ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ , ָרֵחלשל ְלַהְמִׁשיָכם ִלְׁש

 ,י"שד, ד"ש, ש. י"שד. ד"ת יו"ן דל"ִׁשי ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ 
שם יְִצַטּיְרּו ו ְתַעֵּבר ֵמֶהםתַמיִן נּוְקִבין ו תעלה היאּוִביסֹוָדּה ): ְויְַמִׁשי(

ְּבַאְרָּבִעים יֹום , םְמֻתָּקנִי ֵמָחָדׁש ַוּיִָּוְלדּו ִויֻתֵקנּו, ֵאּלּות נְָׁשמֹו, ּוֵאּלת ִטּפֹו
ם ׁשֵ  ָּברּוק ַּבָּפסּו, "ְלעֹוָלם"ה ֶׁשל ַהִּמילָ  םאות ִמנְיַן כ ,יְִציַרת ַהָּוָלדל ׁשֶ 

  .ִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶהתוְ ', וכו
  

ח ֵאְבֵרי זְֵעיר "יְֻתְּקנּו ָרמַ , יַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָראח ֵּתבֹות ֶׁשִּבְקרִ "ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ 
ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה "ִויֻתְּקנּו ְויֵָעׂשּו ָרמַ , ַאנְִּפין ְונּוְקֵבּה

 ּונְָׁשָמה ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ
ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד " ְלעֹוָלם"ה ַהִּמילָ ל ׁשֶ  םֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות , ֵּבית יְִׂשָרֵאל



260  
 

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה . ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
י צּורִ ה יְהֹוָ  ְלָפנֶין ְוֶהגְיֹוי פִ י ִאְמרֵ ן ְלָרצֹו יְִהיּו. ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  .יְוגֹוֲאלִ 
  :ָּכ יְַכְּונּום נִָׁשי

ה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ  ְוִתָּמֵׁש, ּוְשִכנְיֵתיּהא הּו ְּבִריא קּוְדׁשָ ד ְליַחֵ  תְמַכֶּונֶי ֲהֵרינִ
ֹ ר ֲאׁשֶ ' בְוֶחרֶ ' 'ְּבגִימֶ א ֶׁשִהי ֹ ר ַּתֲעק ב ַהֶחרֶ ת ְקִלּפַ ת אֶ ד ְוַתְׁשִמיר ִּתְׁשּב

ֹ  ְלִחּתּוה ָהרֹוצָ ה ָהֶעְליֹונָ  . תַהְּקדֹוׁשֹות ַהּנְָׁשמֹות אֶ  ַחס ְוָׁשלֹוםץ ְוִלְקצ
ֹ ר ֲאׁשֶ ה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ  ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶי ְוֲהֵרינִ ת ַהּנְִקֵראה ַהְּקִלּפָ ת אֶ ג ַּתֲהר

ו יְַחָּדי יִגְְרמּור ֲאׁשֶ  ֵאּלּות ֶהָארֹוי ְּׁשּתֵ  ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶי ְוֲהֵרינִ. בֶּכלֶ 
ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות 

ֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו ָּבנִים ִּגַּדְלנּו , זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע, ְוַהַּמְׁשִחיִתים
ֵהן ְּבַהְׁשִחית , גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁשְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו , ְורֹוַמְמנּו

א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן, זְַרֵענּו ַאְרָצה ֲחגֹר ַחְרְּב , ָאּנָא יְהָֹוה. ֵהן ַּבֲאֶׁשר 
, ְוָהֵׂשג ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל, ּוְכַאְריֵה ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם ְותֹוִציא ִּבְלָעם ִמִּפיֶהם

א ָהיּו, ֶּמּנּו נִָּדחְוַאל יִַּדח מִ  . ְוַהּגּופֹות ָהֵהם ִּתּזְֵרם ְורּוַח ִּתָׂשֵאם ְוָהיּו ְּכ
ְוָכל ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ". ּוַמְלַא יְהָֹוה ּדֹוֶחה, יְִהיּו ְּכמֹוץ ִלְפנֵי רּוחַ "

ְּבתֹו יְסֹוד  יֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהם
ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא ְלַהֲעלֹות ָׁשם ַמיִן נּוְקִבין ּוְלִהְתַעֵּבר ֵמֶהם ְוַלֲהִביָאם ֶאל 

יְֻתְּקנּו , ח ֵּתבֹות ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא"ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ  .ָהעֹוָלם ַהּזֶה
ח ֵאָבִרים ְלָכל "נּו ְויֵָעׂשּו ָרמַ ִויֻתּקְ , ח ֵאְבֵרי זְֵעיר ַאנְִּפין ְונּוְקֵבּה"ָרמַ 

ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו 
ֶׁשְּבתֹו " ְלעֹוָלם"ֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות ם ּדְ , ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו . ינְָּתא ַקִּדיָׁשאיְסֹוד ִּדְׁשכִ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  .ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  
  )קבל והבן ישראל(   ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל 

  )היה הוה ויהיה, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי
ֵהינּו    )על הכוחות כולםתקיף בעל היכולת וה(           ֱא

  )היה הוה ויהיה, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי
  שולט בשבעה רקיעים  -ח , אחד יחיד ומיוחד -א (                ֶאָחֽד
  ויכוון  .בארבע רוחות העולם שולט –ד  ,ובארץ             
                : והם מיתות בית דין 4לקבל על עצמו  -האות ד              
  )שריפה הרג וחנק סקילה             
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  :ַוּיֹאְמרּו ְּבַלַחׁש
  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד

  
  

ּוְבָכל נְַפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹדְֽוָאַהְבָּת  ֥ ֶהי ְּבָכל ְלָבְֽב : ֵאת יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי : ם ַעל ְלָבֶבְֽוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹו

ּוְקַׁשְרָּתם : ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמֽ, ְוִדַּבְרָּת ָּבם
ָטפֹת ֵּבין ֵעיֶנֽי ֹֽ ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזֻזֹות ֵּביֶת : ְלאֹות ַעל יֶָד ְוָהיּו ְלט

  :יּוִבְׁשָעֶרֽ 
  

ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲֽהָבה ְוָהיָה 
ֵהיֶכם  ֽ ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ) ן"יבטא את העי(ֶאת יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֹוׁש ְוָאַֽסְפָּת ְדגָנֶ ְוָנַֽתִּתי ְמַטֽר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלק: ּוְבָכל נְַפְׁשֶכֽם
ְׁש ְויְִצָהֶרֽ ֹֽ ְד ִלְבֶהְמֶּת ְוָאַֽכְלָּת ְוָׂשָבְֽעּתָ : ְוִתיר ְמרּו : ְוָנַֽתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשֽ ִהָּׁשֽ

ִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲֽחִויֶתם  ָלֶכם ֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲֽעַבְדֶּתם ֱא
א ִיְֽהיֶה ָמָטר ְוָחָרה ַאף יְ : ָלֶהֽם הָֹוה יאהדונהי ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְו

א ִתֵּתן ֶאת יְבּוָלּה ַוֲֽאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר  ְוָהֲאָדָמה 
ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעֽל נְַפְׁשֶכם : יְהָֹוה יאהדונהי נֵֹתן ָלֶכֽם

ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם : ַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל יְֶדֶכם ְוָהיּו ְלֽטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעֽינֵיֶכֽםּוקְ 
: ֶאת ְּבנֵיֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמֽ

י ַמַען יְִרּבּו יְֵמיֶכם ִויֵמי ְבנֵיֶכם ַעל לְ : ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ
ֵתיֶכם ָלֵתת ) ן"יבטא את העי(ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר  ֹֽ נְִׁשַּבע יְהָֹוה יאהדונהי ַלֲֽאב

  :ָלֶהם ִּכיֵמי ַהָּׁשַמיִם ַעל ָהָאֶֽרץ
  

ר ֹֽ  ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרּתָ : ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה יאהדונהי ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
רָֹתם ְוָנְֽתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכנָף  ֹֽ ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכנְֵפי ִבגְֵדיֶהם ְלד

ְוָהיָה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוזְַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות יְהָֹוה : ְּפִתיל ְּתֵכֶֽלת
ֽא ָתתּורּו ַאֲֽחֵרי ְלַבְבכֶ  ם ְוַאֲֽחֵרי ֵעֽינֵיֶכם ֲאֶׁשר יאהדונהי ַוֲֽעִׂשיֶתם אָֹתם ְו

ְלַמַען ִּתזְְּכרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְֽהיִיֶתם ְקדִֹׁשים : ַאֶּתם זֹנִים ַאֲֽחֵריֶהֽם
ֵהיֶכֽם ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ : ֵלֽא ֽ ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ִהים ֲאנִ  ֵהיֶכֽםִמְצַריִם ִלְֽהיֹות ָלֶכם ֵלֽא ֽ יְהָֹוה : י יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֵהיֶכֽם ֱאֶמת ֽ   .יאהדונהי ֱא
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יְַרנְנּו ַעל . יַַעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד :תַהֻּמְדָּגׁשֹו תָּבאֹוִתּיֹו ִויַכְּונּו יֹאְמרּו~ 
  :ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּביָָדם). ר"ת בא"ר(גְרֹונָם ּבִ ל אֵ ֹוְממֹות ר: ִמְׁשְּכבֹוָתם

  
מֹה  :םְּפָעִמי 3ר יֹאמַ ~  ִׁשִּׁשים ִּגּבִֹרים ) ש"ת מה"ר(ִהּנֵה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁש

ֻּכָּלם ֲאֻחזֵי ֶחֶרב ְמֻלְמֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל : ָסִביב ָלּה ִמִּגּבֵֹרי יְִׂשָרֵאל
  :יְֵרכֹו ִמַּפַחד ַּבֵּלילֹות

  
יֵָאר יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו : ְמֶריְָבְרְכ יְהָֹוה יאהדונהי ְויִׁשְ  :ריֹאמַ ~ 

  :יִָּׂשא יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹום: ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ 
  

ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֵהינּו ֶוֱא ֶׁשָּכל ַהנְָׁשמֹות ְונִּצֹוֵצי , ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְהָֹוה ֶא
ּוִמָּׁשם , יִָּפְרדּו ִמֵּמּנּו ְויֲַעלּו ַלּיְסֹוד ְדזְֵעיר ַאנְִּפין, אַהְקֻדָׁשה ֶׁשָּבִאיָלן ַהָּטמֵ 

גּודּו , ְוָהִאיָלן ַהָּטֵמא ַההּוא ְּתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר, יִּנְָתנּו ַלּיְסֹוד ְּדְׁשִכינְָתא ָקִדיָׁשא
ֶׁשּנֶֶהְרּגּו , ְוָכל ַהּגּוִפים ַהְטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות, ִאיַלנַא ּוְקִציצּו ַענְפֹוִהי

ְוֻכָּלם ָּכֶרגַע יֹאְבדּו ְויְִהיּו . א ִּתְהיֵה ָלֶהם עֹוד ְּתקּוָמה, ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ַהזֹו
ֻּכָּלם ְּפגִָרים ֵמִתים ְלַבל יִגְׁשּו עֹוד ֶאל אֹוָתן ַהנְָׁשמֹות ַהְקדֹושֹות ֶׁשיְָצאּו 

א יְִתַאֲחזּו עֹוד ָּבֶהם, ֵמֶהם ַּכִמְׁשָּפט , ַלֲעלֹות ֶאל ַהְּקֻדָׁשהְויַּנִחּום . ְו
  .ְמנֻּקֹות ִמָּכל ָרע, ָהִראׁשֹון

  
ַהי : יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹוָנֽן אַֹמר ַלֽיהָֹוה ַמְחִסי ּוְמֽצּוָדִתי ֱא

יֶָס ָל |  ְּבֶאְבָרתֹו: ִּכי הּוא יִַּצֽיְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּֽוֹות: ֶאְבַטח ּֽבֹו
ֵחָרה ֲאִמּֽתֹו ֹֽ ֽא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף : ְוַתַֽחת ְּכנָָפיו ֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוס

יִם: יֹוָמֽם ֶאֶלף ּוְרָבָבה | יִּפֹל ִמִּצְּד : ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל יֲַה ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳֽהָרֽ
א יִָּגֽׁש ִּכֽי ַאָּתה : ֵעינֶי ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאֽהַרק ּבְ : ִמֽיִמינֶ ֵאֶלי 
  .יְהָֹוה יאהדונהי ַמְחִסי

  
  ְביִָמים ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ִוידּוי יְַדְּלגּו ַעד ָאנָא ְבכַֹח 

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ְוַאל . ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו. ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי . ַעַּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּוִּתתְ 
א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא ֲאָבל . יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :י ֵביֵתנּוֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְׁשֵ . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָחָטאנּו
ָטַפְלנּו . ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו
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ָמִרינּו . ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה
ִצַעְרנּו ָאב . ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נּונִַאצְ . ְדָבֶרי
ְוַסְרנּו . ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ָוֵאם

א ָׁשָוה ָלנּו ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא  ְוַאָּתה. ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ָעֵלינּו . ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֹוֵׁשב ָמרֹום :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ

א ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים ַאָּתה . ֲה
רֹוֶאה , ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. מֹות ִסְתֵרי ָכל ָחיְוַתֲעלּו. יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם

יְִהי ָרצֹון : ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ. ְּכָליֹות ָוֵלב
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹול ָלנּו ֶאת ָּכל , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

  .ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו, ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו, ינּוַחּטֹאתֵ 
  

ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי  ַהי ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְוגַם ִּבַּטְלִּתי , ה"ַהַויָ  ד ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול"ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות יּו

, ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְבאֹות א, ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ַהְּתלּויָה ָּבּה
. ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְסִקיָלה, ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ְסִקיָלה אֹו ַּכּיֹוֵצא ּבֹו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּוִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב , נהי ֱא
ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ' ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִסַקְלִּתי ַעל יְֵדי אֹות א

ה ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות "ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ַהַויָ ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם
ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ְלַמיִן נּוְקִבין ֶאל . ה"ֶׁשל ַהַויָ ' ה ֶאל אֹות וְוַתֲעלֶ , ְלִהְתעֹוֵרר
). ה הו יה(ְויְִתיֲַחדּו ְּביִחּוָדא ְׁשִלים , ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"אֹוִתּיֹות י

ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים  ָׁשה אֹוִתּיֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְׁש ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש
יִָאיר ) יוד הי ויו הי(ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי יּוִדין ) א"ה אהיה אדני יאיהו(

  :ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ 
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ה "ִראׁשֹונָה ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ '  ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות הָעִויִתי ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי

ֶׁשל ' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ד, ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות ַהּנַָחת ְּתִפִּלין ַהְּתלּויָה ָּבּה
ְמַקֵּבל ָעַלי ֲהֵרינִי , ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ְׂשֵרָפה אֹו ַּכּיֹוֵצא ָּבה, ַאדֹנָי

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ְׂשֵרָפה ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ' נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִׂשַרְפִּתי ַעל יְֵדי אֹות ד

, ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"ה ְּדַהַויָ "ֲחדּו יְויָׁשּובּו ְויְִתיַ . ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם
, ֶׁשִהיא ַמְלכּות, ה"ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ֵׁשם ַהַויָ ' ְוַתֲעֶלה אֹות ה. ְּביִחּוָדא ְׁשִלים

ְוָתׁשּוב אֹות . ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ְלַמיִין נּוְקִבין ְלַאָּבא ְוִאָּמא. ה"ְּדַהַויָ ' ֶאל אֹות ו
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) יה הו הו(ה "ְּדַהַויָ ' ְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ו, ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"ִראׁשֹונָה ְּדַהַויָ ' ה
ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ַהְקדֹוִׁשים  ָׁשה אֹוִתּיֹות ְׁשנִּיֹות ֶׁשל ְׁש ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

ָׁשה יּוִדין ְוַאֶלף ) ד"יהוה אהיה אדני הה( יוד הי (ְוֶׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ְׁש
  :ִאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ יָ ) ואו הי

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְוגַם , ה"ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ ' ָעִויִתי ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ו
, ֶׁשל ִׁשְמ ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות נ, ְלִּתי ִמְצַות ִציִצית ַהְּתלּויָה ָּבּהִּבּטַ 

. ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶהֶרג, ְונְִתַחּיְַבִּתי ְלָפנֶי ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ֶהֶרג אֹו ַּכּיֹוֵצא בֹו
ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב , ֵהי ֲאבֹוֵתינּוִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ' ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נֱֶהַרגְִּתי ַעל יְֵדי אֹות נ
' ִעם אֹות ו, ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"ה ְּדַהַויָ "ְויָׁשּובּו ְויְִתַחְּברּו י, ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם

ה "ְּדַהַויָ ' ְואֹות ו. ִלְהיֹות ָעָליו ְלאֹור ַמִּקיף, ִּפיןה ֶׁשהּוא זְֵעיר ַאנְ "ְּדַהַויָ 
ָלֵתת ָלּה ֶאת אֹור , ַאֲחרֹונָה ְּדַהַויָה ֶׁשִהיא ַמְלכּות' יָׁשּוב ְלִהְתַחֵּבר ִעם ה

ֶׁשת ). יהו וה(ַהַּמִּקיף  ָׁשה אֹוִתּיֹות ְׁשִליִׁשּיֹות ֶׁשל ְׁש ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש
ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ַאְלִפין ) נ"וי, יהוה אהיה אדני(ְּקדֹוִׁשים ְׁשמֹוֶתי הַ 

  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ַהיְִציָרה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) יוד הא ואו הא(
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
, ה"ַאֲחרֹונָה ֶׁשְּבִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ ' ָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות הָעִויִתי ּו

, ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות י, ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות ַהְּתִפָּלה ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶחנֶק ,ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ֶחנֶק אֹו ַּכּיֹוֵצא ּבֹו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ' ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְֶחנְַקִּתי ַעל יְֵדי אֹות י

' ה ַלֲעלֹות ּוְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ה"ַהַויָ ּדְ ' ְוָתׁשּוב אֹות ו. ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם
ֶׁשהּוא , ה"ְּדַהַויָ ' ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ֶאל אֹות י, ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"ִראׁשֹונָה ֶׁשל ַהַויָ 

י "ה וה"ו(, ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ַּתֲעֶלה ִעָּמֶהם, ה"ַאֲחרֹונָה ְּדַהַויָ ' ְואֹות ה, ַאָּבא
ָׁשה ְׁשמֹוֶתי ְוָתׁשּוב ּוְתיַחֵ ). י"הוה ָׁשה אֹוִתּיֹות ַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ְׁש ד ְׁש

יוד הה (ן "ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ֵהִהי) י"הה, יהוה אהיה אדני(, ַהְּקדֹוִׁשים
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשּיָה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) וו הה

  
ְחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוָבְטלּו ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֶׁשּנֶ 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ִּדין ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
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ֵּבית ַקָּבָלה זֹו ּוְמִסיָרה זֹו ֶׁשִּקַּבְלִּתי ּוָמַסְרִּתי ֶאת ֲעְצִמי ְלַקֵּבל ַאְרַּבע ִמתֹות 
ְלַכֵּפר ַעל ָּכל , ְּכִאּלּו נֲַעׂשּו ִּבי ְּבפַֹעל ְּבֵבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם, ִּדין

ּוְבֵכן ְּבכַֹח ) יְֶאֲאָהְהדֹֹויֶנְָהְהיְ : (ֲעֹונֹוַתי ּוְלַתֵּקן ָּכל ָהעֹוָלמֹות ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם
זְרּו ָלֶרֶדת ּוְלִהְתַּגּלֹות ַהֲחָסִדים ַהְמגִֻּלים יַחְ , ְסגַֻּלת ֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי ַהּזֶה

ְויְִתָּפְרדּו ַהְּקִלּפֹות ִמּנְַפִׁשי ְוַאל יְַעְּכבּו אֹוָתּה , ֶׁשָעלּו ְונְִתַּכּסּו ֵמֲחַמת ֲעֹונֹוַתי
  .ִמַּלֲעלֹות ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי

  
  ~ ָאּנָא ְּבכֹחַ ~ 

  
ְוֲאַחר ְׁשגַָמר אֹותֹו יֹאַמר . ּכּולֹו ְּבָכל ָליְָלה ָאּנָא ְּבכֹחַ ֲאַחר ָּכ יֹאַמר ~ 

ׁש ְּפָעִמים ַהׁשּוָרה ַהְראּויָה ְלאֹוָתה ָליְָלה   .ָׁש
  

 הּוא מֹוָצֵאי ' ֵליל ב, ֵליל יֹום א ַמְתִחיל ִמּמֹוָצֵאי ַׁשָּבת! ב לֶ  ִׂשימּו
ֶעֶרב ַויְִהי בֹוֵקר  ַויְִהי: ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית, ְוֵכן ָהְלָאה ַכָּכתּוב' יֹום א

 .יֹום ֶאָחד
  

  ) ץ"ג ית"אב( .              ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ְּגֻדַּלת יְִמינֶ. ָאּנָא ְּבכֹחַ   ֵליל א
  )ן"ע שט"קר(             .    ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת  ֵליל ב
  )ש"ד יכ"נג( .             ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּודֶ . נָא גִּבֹור   ֵליל ג
  )ג"ר צת"בט(        .ָּתִמיד ָּגְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם  ֵליל ד
  )ע"טנ ב"חק(.                נֵַהל ֲעָדֶת. ְּברֹוב טּוְב. ָחִסין ָקדֹוׁש  ֵליל ה
  )ק"ל פז"יג( .              ֵרי ְקדּוָׁשֶתכְ זֹו. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה  ֵליל ו
  )ת"ו צי"שק(.      יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנ. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל  ֵליל ז

  
  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְויֹאַמר ְּבַלַחׁש

  
ָעֵקב יָגּוד : גּוֶדּנּו ְוהּוא יָגֻד ָעֵקבָּגד ְּגדּוד יְ : יֹאַמר ַהְּפסּוִקים ַהָּבִאים~ 

א ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשנֶָת: ְוהּוא יְגּוֶדּנּו ְּגדּוד ָּגד : ִאם ִּתְׁשַּכב 
: ִקִּויִתי יְהָֹוה ִליׁשּוָעְת: ִליׁשּוָעְת יְהָֹוה ִקִּויִתי: ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי יְהָֹוה

: יְהָֹוה ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְת: יְהָֹוה ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי:  יְהָֹוהִקִּויִתי ִליׁשּוָעתְ 
ֶסָלה ְּתסֹוְבֵבנִי ַּפֵּלט : ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְצֵרנִי ָרנֵי ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבנִי ֶסָלה

ָמחֹות ֶאת ּתֹוִדיֵענִי אַֹרח ַחּיִים ׂשַֹבע ׂשְ : ָרּנֵי ִּתְצֵרנִי ִמַּצר ִלי ֵסֶתר ַאָּתה
  : ָּפנֶי נְִעימֹות ִּביִמינְ נֶַצח
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ְּביְָד ַאְפִקיד רּוִחי : ִּכי ֵעת ְלֶחנְנָּה ִּכי ָבא מֹוֵעד. ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון

  . ֵאל ֱאֶמת) י"ת פא"ר(ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה ) ר"ת בא"ר(
  

  .יְִׂשָרֵאלָמגֵן ִאם יֵָרֶאה ָורַֹמח ְּבַאְרָּבִעים ֶאֶלף ּבְ 
  

ַהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ) י"פא(ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֵׁשם , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ֶׁשִּתְפֶּדה ֶאת ְּבִריִתי ְּבִרית קֶֹדׁש , ַהּיֹוֵצא ֵמָראֵׁשי ֵתבֹות ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה
ָׁשה ֵׁשמֹות ל ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר "ל אֵ "ל אֵ "אֵ  ִמֵּבין ַהְּקִלּפֹות ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְׁש

ּוְבכַֹח ְסגַֻּלת ָמגֵן ְויֵָרֶאה ָורַֹמח ַּתֲהרֹג ּוְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַכֵּלם ֶאת ָּכל , ָמגֵן
ַא ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֶאת ָּכל . ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ֶׁשּנְִבְראּו ַעל יִָדי

ְוַתֲחזִיֵרם ַלְּקֻדָּׁשה ַּכִּמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון ְמנֻּקֹות , ׁשֹות ֶׁשְּבתֹוָכןַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹו
ל ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות "ְויִָאירּו אֹוִתּיֹות ַהּקֶֹדׁש ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר אֵ , ִמָּכל ַרע

  .ה ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר ֱאֶמת"ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ֵׁשמֹות ֶאְהיֶ 
  

  ְא יֹוִציֵאם ַּבֶּפה. ה"ִרים ְוֶאַחד ְׁשמֹות ֶאְהיֶ יְַכֵּון ְּבֶעׂש  :ְו
  

  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי

  
  א יְַטְּמֵאהּו ְּבֶקִריזֶה ִלְקרַֹע ּכַֹח ַהּׂשָ קדוש ַאַחר ָּכ יְַכֵּון ְּבֵׁשם , ָטן ֶׁש

ְ : ַחס ְוָׁשלֹום  ְקְרְע ְׂשְטן
 
  ְויֹאַמר ֵאלֹוהַ ְּבֵׁשם  ְּבַמֲחָׁשָבה ִּבְלַבדַאַחר ָּכ יְַכֵּון: 

  
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא , ֶׁשִּתְפרֹס ְּכנֶָפי ַעל נְַפִׁשי, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ְלַהֲעלֹוָתם ּוְלַהְסִּתיָרם , ַּבֲעלֹוָתם ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי, רּוִחי ְונְִׁשָמִתי
ּוְלַהֲעִליָמם ִמן ַהִחיצֹונִים ְּבִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ֵׁשם ֵאלֹוַה ְויִָאיר ֵׁשם זֶה ְּבָכל 

ִכינְָתא ֶאל יְסֹוד ִּדׁשְ , רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ְויֲַעלּו נְַפִׁשי. ֵצרּוָפיו ּוִמּלּוָאיו ּוִמְסָּפָריו
ַקִּדיָׁשא נּוְקָבא ִּדזְֵעיר ַאנְִּפין ְלעֹוֵרר ָׁשם ַמיִן נּוְקִבין ּוְלַקֵּבל ָׁשם ַמיִם 

  .ְוֵתָעֶׂשה ְּבֵאר ַמיִם נֹוְבִעים, ְּדכּוִרין
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 נְַפִׁשי ִאִּויִתי ַּבַּליְָלה ַאף : ר"ִויַכֵּון ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבאֵ , יֹאַמר ַהָּפסּוק
 .ַׁשֲחֶרּךָ אֲ  ִקְרִּביבְ ּוִחי ר
  
 ְוגַם ַהּכֲֹהנִים ַהּנִָּגִׁשים ֶאל יְהָֹוה  :ְּפסּוִקים ֵאּלּו' ְּברֹאׁש חֶֹדׁש יֹוִסיף ב

יַכֵּון ֶׁשְּבכַֹח ְּפסּוִקים ֵאּלּו : (ּוְבנֵי ָדן ֻחִׁשים: יְִתַקָּדׁשּו ֶּפן יְִפרֹץ ָּבם
 ").ַחי"ַהיְסֹוד ַהּנְִקָרא יֲַעלּו נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִמְּקִלַּפת ַהּנָָחׁש ֶאל 

  
 ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת יֲַעקֹב: יַסּיֵם ְּבָפסּוק זֶה. 

  
  סגולת מזמור לתודה

  
  
  

  ֵי ַהּקֹׁשִ ל עַ א הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשי ִלְפנֵ  ְּבִהְתּבֹוְדדּותֹום ָהָאדָ  ְויִָׂשיחַ ט יְָפר
  . לֹו ֶׁשּיֵׁש

  ַן ִמּכֵ ר ְלַאח ֹ   .היְֵתרָ ה ְּבִׂשְמחָ  הְלתֹודָ ר ִמזְמֹום ְּפָעִמי 7ר אמַ י
  ַל ֵמעַ א הּו 8 ֶׁשַּכּיָדּועַ , הְלתֹודָ ר ִמזְמֹות ְׁשִמינִים ַּפעַ ר יֹאמַ ן ִמּכֵ ר ְלַאח

א ּבֹורֵ  לֹון ְויִּתֶ ם ַקּיָ ד ֶׁשָּתִמי, יסֹופִ ן ֵאיא ֶׁשהּור ְלָדבָ ז ֶרמֶ , עַהֶּטבַ 
ל ֶּׁשָּמעַ א ִּדְׁשַמּיָ א ִסּיַיְעּתָ , יסֹופִ ן ֵאיא הּוו ּיֹוָתיְּברִ ל עַ  ֶׁשַחְסּדֹו, םעֹולָ 
 ַוֲחֵברֹו, ֲחֵברֹול עַ ל ְלִהְתַּפּלֵ י ְּכַדא, בְוׁשּו .הזֶ ר ְּבָדבָ ע ַהֶּטבַ  ְלֶדֶר

   .ןִענְיַ  ְּבאֹותֹוו ָעָליל ַפּלֵ תְ יִ 
  
 רַהִּמזְמֹו ְוזֶהּו:  

  
ב ִעְבדּו ֶאת יְהָוה : ל ָהָאֶרץא ִמזְמֹור ְלתֹוָדה ָהִריעּו ַליהָוה ּכָ  ק פרק

ִהים הּוא ָעָׂשנּו ג ְּדעּו ִּכי יְהָוה הּו: ְּבִׂשְמָחה ּבֹאּו ְלָפנָיו ִּבְרנָנָה א ֱא
ד ּבֹאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו : ְולֹו ֲאנְַחנּו ַעּמֹו ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו )ולא(

י טֹוב יְהָֹוה ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד ּדֹר ה ּכִ : ִּבְתִהָּלה הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו
  :ָודֹר ֱאמּונָתֹו
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  מזמור לתודה          
  

ימלא ' ה. ספר זה מוקדש לכל המסייעים לארגון מאז הקמתו ועד היום
, וימציא להם די מחסורם, בגשמיות וברוחניות, משאלות לבם לטובה

אהבת , יותוכן ברוחנ, בריאות, אושר, שלוה, ילדים, פרנסה, זיווג
הסרת כל , השגות רוחניות גדולות, התורה ותמיכה בלומדי התורה

ויזכו לאור הגנוז , הפחדים והקליפות מעליהם, החרדות, המכשולים
ולסייעתא , לגאולה שלמה ברחמים, לראות פני משיח צדקנו, בתורה

: ובכללם יבורכו מפי עליון, ן שלנו"צחצוח נר, דשמיא בכל מכל כל
, יוסף, מכאל, אביאל' ר, אליהו, שאול בן חנה, ן דליהבדדוש שמעון 
 אור, שלום רביב, דניאל וכל משתתפי השיעורים בחדרה, אברהם

, מיה חן חיה בת מאיה, נתנאל ונסים, יצחק אסף בן הילדה, דב, ואור
. לצ"עמומה אהובה בת חתון ויוח, מלכה סביחה בת עמומה אהובהב

ל ובכללם "בארץ ובחו' עולםברית 'להצלחת רבני ומתנדבי ארגון 
! וטוב לכם  אשריכם, וחברי הקבוצה מניו יורק, יהונתן ויהונתן ומכאל

יאריך ימיו בטוב ושנותיו ' א ה"הרב יוסף שני שליטולרפואת לזכות 
  .א"והתמדת בריאותו של הרב אלון ענוה שליט, בנעימים

  
  :נ כל הנפטרים מעם ישראל ובכללם"להבדיל לע

  
דליה , בן יפה) ברדס(עמי ברדיס , דיקות מעם ישראלכל הצדיקים והצ

שלום , מזל בת חנה, )מזל(דינה חלה בת חוה , יה'חבו בת גורג, בת חבו
, ינה'ישראל בן רג, משה בן זופיה, בת לבנה) ציפי(ציפורה , בן מנחם

מזל , ל"מלי בת לאון ולאורה ז, ל"אליושע בן חוה ז, ינה בת חוה'רג
' נפטרה ב(' ן תחיציו -ל בת בת "ולנטינה ז, ל"ז) מלאכי(בת לאה 

, כל הנפטרים ממשפחות ביבי, ל"רותי יוכבד בת קציעה ז, )אלול
, אביבי, אביב, חבה, בן שמואל, זרוק ,שבתאי ,צמח, ויינברג', פראג
משה , שרה בוקובסקי, פנינה, נ מזל בת נעמי"לע .ל"עיני ז, משיח

ית יואל, בן יעקב וחלימה ארגש) עדי(סעדה , ינה'רג, וציפורה ויינברג
, נתן חיים בן מרים, ינה'ישראל בן רג, ליבר ושולמית פיינגולד בני חוה

ולהבדיל לעילוי נשמות כל הנפטרים מאז בריאת . ראובן בן לבנה
תהא . ילמד או יעשה עבורם, ירשאין מי שיזכ, העולם ועד היום

  נשמתם צרורה בצרור החיים אמן



סנגוריה  דברי  נעורר  הרחמן,  אב  אבינו  "תחילה 

על כלל ישראל וכפי הדרך שלימד עליהם אליהו 

הנביא בספרו תנא דבי אליהו חלק א' פרק י"ט:

יהודים  ושם אמר לך אליהו הנביא, שתראה כמה 

יש לך שאין להם פרנסה ובכל זאת עוסקים בתורה 

בכל יום תמיד.

בתורה  עוסקים  זאת  ובכל  שסובלים  עניים  וכמה 

בכל יום תמיד.

וכמה יהודים יש לך שלמרות כל הצרות והקשיים 

שכר  משלמים  זאת  בכל  בחייהם  עוברים  שהם 

לימוד עבור ילדיהם שילמדו תורה ומתאמצים אף 

הם לשמור את מצוותיך למרות מה שהם עוברים. 

עד כאן תוכן דבריו. 

לאחר  הלשון  שמירת  בספרו  חיים  החפץ  ורבינו 

שהביא את דברי אליהו הנביא כתב:

כל  שצריך  איך  אדם  כל  ללמוד  יוכל  "ומזה 

אחד מישראל לעורר רחמים לפני הקב"ה על 

היום  גם  כי  בהם,  וכיוצא  אלו  בדברים  ישראל 

בזמנינו  בהן למי שיודע  וכיוצא  זכויות אלו  ישנם 

את המצב הדל של ישראל,

ואף על פי כן יש ב"ה הרבה לומדי תורה ומקיימי 

מצוות והרבה מחזיקי תורה וגומלי חסד 

ועושי צדקה בכל עבר ופינה )עד כאן לשון רבינו 

החפץ חיים(.

ואף אנו נלך בדרכם ונאמר לך: 

לא היה לך במשך כל הדורות של העם היהודי, 

דיבורי כף זכות על כלל ישראל שבכוחם יתבטלו הצרות 

והגזירות הקשות ראוי לאומרם כל יום מתוך התבוננות וכוונה 

על מה שקוראים.

הקדמה:

סנגורם של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע כתב בספרו קדושת לוי )פרשת שופטים( שכדי לעורר 

את רחמנות ד' עלינו שישפוט אותנו בחסד וברחמים הדבר תלוי כפי מה שאנו מתנהגים בחסד ומלמדים 

זכות על כל איש מישראל, ועל ידי זה גם למעלה מתעורר אותו ענין ומלמדים גם עליו וגם על כל 

ישראל חסדים . 

וכותב שם רבי לוי יצחק שהאדם המלמד זכות על ישראל פותח את השער העליון לשפוך על עם ישראל 

חסדים וברכה !!!!

והוא עצמו יזכה מידה כנגד מידה שיצא זכאי במשפט של מעלה – כי במידה שאדם מודד מודדים לו 

!!! ורבי נחמן מברסלב זי"ע )בספרו ליקוטי מוהר"ן תורה רפ"ד ( כתב שכאשר מלמדים זכות על החוטא 

יש בכח הדבר לגרום לו לחזור בתשובה!! )ומובן לפי זה שכאשר נעורר זכות על עם ישראל והדבר יגרום 

זי"ע בספרו  ( ורבינו החפץ חיים   !! למהפכות רוחניות אצלם – ממילא יתבטלו כל הקטרוגים בשמים 

שמירת הלשון )שער התבונה פרק ז' ( האריך לבאר את מעלת המלמד בזכות עם ישראל והראה שם 

מחז"ל עד כמה הקב"ה רוצה שילמדו זכות על בניו ובנותיו ועד כמה מקפיד הקב"ה על כל מי שמדבר 

רע על עם ישראל וכתב רבינו החפץ חיים שהמלמד זכות יהיה אהוב וחביב לפני הקב"ה ויזכה לאחר 

פטירתו למעלה גבוהה בגן עדן !!

גווניו ואין ספק כלל,  ועל כן ערכנו כאן דיבורי כף זכות אמיתיים לחלוטין על כלל ישראל על כל 

שכאשר יאמרו את הדברים בכוונה, יועיל הדבר לבטל מאתנו ומכל ישראל את הגזירות הקשות ויבואו 

לעולם חסדים ורחמים וישועות!! )ראוי להשתדל לפני שמתחילים לומר את דברי הסנגוריה להכניס 

בלב קצת אהבה ורחמים על עם ישראל(



שום דור שחילק כל כך הרבה צדקה כל הזמן 

כמה  יודע  לבדך  שאתה  הזה!!!  הדור  כמו 

קרנות הצדקה הגדולות אוספות סכומי עתק 

ומחלקות לנזקקים.

אוספים  השכונתיים  החסד  אירגוני  וכמה 

נותנים  פרטיים  אנשים  וכמה  ומחלקים. 

הקשיים  למרות  זה  וכל   !! ונותנים  ונותנים 

הכלכליים הקשים שיש היום! 

העם  של  הדורות  כל  במשך  לך  היה  ולא 

הרבה  כך  כל  שעשה  דור  שום  היהודי, 

גמילות חסדים יום יום, כמו הדור הזה!!!

אדירות  מ-חלוקות  החל  הוא  הזה  והדבר 

ושבוע,  שבוע  כל  לנזקקים  מזון  מצרכי  של 

וכלה בסיוע רפואי במגוון עצום של דברים. 

ואל כל זה מצטרפים מאות תחומים וענינים 

והעולם  הארץ  בכל  גמ"חים  אלפי  של 

אחינו  לתועלת  מפעילים  פרטיים  שאנשים 

בית ישראל !!

העם  של  הדורות  כל  במשך  לך  היה  ולא 

היהודי שום דור שהיה בו    יום יום, כל כך 

הזה!!! כאשר  הדור  כמו  הרבים  זיכוי  הרבה 

מתמסרים  והעולם  הארץ  ברחבי  אלפים 

ישראל  כלל  את  ולזכות  להציל  הזמן  כל 

שבשמים,             אבינו  אליך  ולהדריכם  לקרבם 

ועוסקים בכך יומם ולילה במסירות בכל מיני 

אופנים וצורות.           

העם  של  הדורות  כל  במשך  לך  היה  ולא 

כאלה  הזמן  כל  בו  שהיו  דור  שום  היהודי, 

כמו  בתשובה  חזרה  של  ענק  מהפיכות 

הדור הזה!!!   כאשר בכל רחבי ארץ הקודש 

ענקיים  גלים  רואים  אנו  העולם,  רחבי  ובכל 

אליך  החטא-והתקרבות  עולם  עזיבת  של 

שהיו  אנשים  וכיצד  ומצוותיך,   ולתורתך 

בכל  שקועים  וחלקם  מאוד  ממך  רחוקים 

אותך  ועובדים  הכל  עוזבים  העולם-  תאוות 

במסירות.

ולא היה לך שום דור במשך כל הדורות מאז 

הרבה  כך  כל  בו  שהיה  המקדש  בית  חורבן 

שזהו  הזה!!!  בדור  שיש  כמו  תורה  לימוד 

דבר פלא, איך בכל הארץ והעולם יש ברוך ה' 

כל כך הרבה ישיבות, כוללים ותלמודי תורה 

שיושבים ולומדים בהם תורה בהתמדה, וכל 

לרבים  שיש  הכלכליים  הקשיים  למרות  זה 

הקשיים  כל  עם  בתקופתינו  ובפרט  מאוד. 

הכל  ולמרות  בעולם.  מיצרת  שהקורונה 

לומדים ולומדים ולומדים בהתמדה! וכל זה 

מעבר לאלפים רבים של שיעורי תורה בכל 

רחבי הארץ והעולם שמכל הסוגים והגוונים 

של עם ישראל יושבים ולומדים את תורתך 

יתברך!

האם יש לך עוד עם כזה כמו עם ישראל???

וכעת אבי שבשמים אעבור לחלק השני של 

כף הזכות והוא כפי שמובא בספרים הקדושים 

ללמד כף זכות על המעשים הלא טובים של 

החוטאים והטועים:

כף זכות על אלו הנקראים חילוניים:

שכאשר  יודע  לבדך  אתה  עולם  של  ריבונו 

מתחילת  הרי  חילונית  למשפחה  נולד  אדם 

היוולדו הוא לא מקבל חינוך של תורה ומצוות 

ובמקום זה מוחו וליבו עד סוף לימודיו בבתי 

כפירה  שטויות,  בהבלים,  מתמלאים  הספר, 

ותאוות העולם הזה. 

אוכל  שהוא  שהאוכל  יודע  לבדך  אתה  וכן: 

שכתבת  וכפי  וליבו  מוחו  את  ומטנף  מזהם 

בתורתך שכאשר יש באוכל בעיות של כשרות 

נהיה  והאדם  והלב  המח  את  מטמטם  הוא 

אטום לקדושה ויראה !

קטנות  מגיל  אלו  אומללים  זה  לכל  ובנוסף 

הגוף  תאוות  לכל  להחשף  להם  נותנים 

החמורות, על ידי מכשירי האינטרנט הגורמים 

טומאה  שערי  מ"ט  לתוך  ליפול  לאדם 

בתוך  יום  יום  שוקע  שהאדם  כך  הנוראים, 

טומאות קשות וחטאים חמורים, שמוסיפים 

לו אטימות על גבי אטימות ולכן: אפילו אם 

ואף  מצוות,  שומרי  יהודים  שיש  יודע  הוא 



אם יתנו לו כל מיני דרכים להכיר את הבורא, 

שכן  בטון  בתוך  ששקוע  כמו  הוא  הרי  אולם 

הטומאות עוטפות אותו בשכבות אדירות ומה 

שהוא יראה וישמע לא יכול להשפיע עליו!! 

זוכים  שכן  רבים  רואים,  אנו  זאת  שבכל  ומה 

המרובים  הרחמים  בגלל  הכל  אליך,  להתקרב 

שלך שאתה בוקע לאדם את מעטפת הטומאה 

שלו ומכניס לתוך ליבו קדושה והרהורי תשובה 

המסייעים בידו להתקרב אליך

ומכאן אמשיך לעורר:

כף זכות על אלו הנקראים מסורתיים:

וכן אבינו שבשמים גם אלו שקיבלו טיפה של 

מסורת בביתם, ולכן הם עושים קידוש בשבת 

אולם  וכדומה,  החגים  את  קצת  שומרים  וגם 

הרי גם אומללים אלו קיבלו את אותו מסלול 

וכן  חילוניים.  ספר  ובתי  חילוני  גן  של  נורא 

את כל צורת החיים שבה חינכו אותם לחיים 

של רדיפה אחרי תאוות העולם הזה הגורמת 

לאדם לשקוע בתוך ביצה עמוקה של עבירות 

וטומאות קשות וממילא גם מה שהאדם הזה 

על  השפעה  שום  לזה  אין  מקיים,  כן  כבר 

נשמתו.

שאין  המאכלים  את  אוכל  הרי  הוא  גם  וכן 

הוא  אף  וממילא  מהודרות,  כשרויות  עליהם 

קדושה.  של  ענין  לכל  נאטמים  ומוחו  ליבו 

והריהו כמו החילוני הרגיל ששקוע כמו בתוך 

בטון של הטומאות העוטפות אותו ולא נותנות 

לו להתקרב אליך.

כף זכות על אלו הנקראים כיפות סרוגות:

)הדברים שנאמרים כאן נכתבו ע"י העורך שבא 

מהזרם הזה ומכיר את הנושא משורשו( 

למעלה  שלפני  יודע  שבשמים  אבינו  ואתה 

שהחליטו  חרדים  רבנים  קמו  שנים  ממאה 

הציונות  את  וראו  הציונית,  לדרך  להתקרב 

דרך  להיווצר  התחילה  וכך  הגאולה  כהתחלת 

תורה  של  בשיטה  שדגלה  ביהדות  חדשה 

ועבודה כלומר: שהתכלית היא לא רק התורה 

אלא גם העבודה. 

וכך קמו דורות שהפכו את העבודה לחלק ענק 

מתכלית החיים ולא רק אמצעי לקיום, וזה גרם 

היהדות.  של  האמיתיות  בהשקפות  לשיבוש 

מוסדות  לבניהם  הקימו  שהם  מצב  נוצר  וכך 

שבהם  תיכוניות  ישיבות  להם  קראו  שהם 

לימודי החול תופסים מקום חשוב ביותר, דבר 

שגרם לתלמידים רבים מאוד בסופו של דבר 

לחילוניים  ולהפוך  לגמרי  לעזוב את הדת  או 

שהרדיפה  נמוכה  ברמה  לדתיים  להפוך  או 

אחרי הקריירה תופסת את מרכז חייהם.                                                                                                                  

ולכל זה נוסף האינטרנט לחיים שלהם ושאר 

לזה  ובנוסף  הביא.  שהוא  הקשות  התוצאות 

רבנות  עליו  שכתוב  שהאוכל  אותם  חינכו 

אין  את  יודע  ואתה  בסדר  אחוז  מאה  הוא 

ספור הבעיות הכשרותיות שיש שם שגורמות 

לאטימות בלב האוכלים ואתה יודע שהם בכלל 

שזוהי  אותם  וחינכו  לימדו  שכך  אשמים  לא 

היהדות האמיתית וזוהי צורת החיים הנכונה.

ומצד שני- עדים אנו כיום למהפכות ענקיות 

הופכים  מאוד  רבים  כאשר  שם  שמתרחשות 

זמנם  כל  את  ומשקיעים  וצדיקות  לצדיקים 

בלימוד התורה ומחנכים כך את ילדיהם, מתוך 

מהאינטרנט  ומתרחקים  וקדושה  צניעות 

ומקפידים על הכשרויות וכו'.

כף הזכות על אלו הנקראים חרדים:

ואתה אבינו אב הרחמן יודע את כל הקטרוגים 

שיש בשמים על כך שנשים הנקראות חרדיות 

ההלכה  את  לגמרי  הסותרים  בבגדים  הולכות 

האמיתית. אולם אתה גם יודע שנשות ישראל 

במהותן הרי הן צנועות וקדושות, אולם, טעויות 

חמורות שעשו הרבה רבנים גרמו שנשים גדלו 

וחונכו בבתי הספר והתיכונים בצורה לא נכונה 

לגבי הלכות צניעות האישה. 

ולדוגמא אתה אבינו יודע שהפיאות שהולכים 

כל  שאסור לפי  כיסוי הראש  זהו  היום  איתם 



מותר,  שזה  חונכו  הן  אולם  בלבישה.  הפוסקים 

הפאה  את  הגבילו  ורק  ממטפחת,  עדיף  ואפילו 

נוצר  וכך  דברים,  כמה  ועוד  ארוכה  תהיה  שלא 

החורבן שבתמימותן הם סמכו על מה שלימדו 

רבות  שנים  במשך  המשיך  הרע  והיצר  אותן. 

את  ללמד  המשיכו  והם  ורבניות  רבנים  לבלבל 

הלכות צניעות הלבוש עם הרבה טעויות הלכתיות 

חמורות, וכך חינכו הנשים את בנותיהן וכך הלאה 

וכאשר מכניסים לבנות כאלו שיבושים למוח מה 

להאשים  אפשר  והאם   ??? לעשות  יכולות  הן 

זה  את  עושות  הן  הרי  אותן???  ולהעניש  אותן 

בתמימות ללא שום רצון להחטיא את הרבים!! 

וגם על הבעלים של הנשים שחלקם  ממש לא!! 

הגדול לומדי תורה ויראי ה', גם עליהם אי אפשר 

לבוא בטענות שהרי הם למדו בישיבות ומעולם 

האישה,  ראש  כיסוי  הלכות  את  למדו  לא  הם 

ולא מעלים על דעתם עד כמה זה אסור ובפרט 

שהם סומכים על הרבנים והרבניות שלימדו את 

נשותיהם ולכן הם חושבים בתמימות שזה מותר.

כואב  אבא  שלך  הלבוש  פרטי  בשאר  וכן 

לובשות,  מהן  שרבות  החולצות  את  לראות 

לובשות,  שהן  והשמלות  החצאית  אורך  ואת 

לובשות  שהן  השקופות  הגרביים  ואת 

בשמים.                                                                                                                         נוראי  וצער  לחורבן  גורם  זה  ושכל 

אבל אבא! אבא! אבא! אתה יודע שגם זה תוצאה 

ולימדו  חינכו  שכך  ומשובש  מבולבל  חינוך  של 

אותן ונשים יקרות אלו לובשות את זה בתמימות 

ההלכה  ע"פ  גמור  בסדר  שהכל  מחשבה  מתוך 

בטענה???  אליהן  לבוא  יש  מה  על  כך  ואם   !!

שהכל  להן  מראים  היו  רק  ואם  מה???  על 

זורקות  היו  הן  חמורות  וטעויות  הלכתי  שיבוש 

צנועים!!!                                                                                                        ושאר פרטי הלבוש הלא  את הפיאות 

ואכן אתה הרי רואה שיש נשים רבות שמשתנות 

וזורקות לפח ומחליפות את פרטי לבושן כאשר 

להן  שמסביר  הלכתי  חומר  לקרוא  זוכות  הן 

בצורה אמיתית ויסודית את ההלכות שיש כאן.                          

ואתה אבא רחמן יודע עד כמה השטן דאג להמציא 

את המפלצת הנוראה והטמאה הנקראת אינטרנט 

שגורמת לאדם להתמכר ללא יכולת לצאת מזה, 

האתרים  שיצרני  גילו  מדעים  שמחקרים  וכמו 

במכשיר זה משתמשים עם שיטות פסיכולוגיות 

לזה  ובנוסף   !! למכשיר  להתמכר  לאדם  לגרום 

קשה  רוחנית  טומאה  מקרין  הארור  המכשיר 

ואיומה על הנכנס אליו וכידוע לך עד כמה הוא 

מלא בזוהמה ותועבה עצומים ונוראים שמטנפים 

את נשמת האדם בכל הרע שבעולם, ולכן- אתה 

רבים  אלפים  עשרות  אותם  שכל  שיודע  היחידי 

שהיו פעם שומרי מצוות ועזבו את הדת והיהדות 

לגמרי או כמעט לגמרי היה כתוצאה מכך שהשטן 

פיתה אותם רק להציץ במכשיר תוך כדי שהאדם 

רוחני-  נזק  שום  לו  יקרה  שלא  לעצמו  מבטיח 

לבור שהשטן  נפלו  היה האסון שלהם שהם  וזה 

טמן להם והם נשאבו ללא יכולת להפסיק מרוב 

להם,  סיפק  שהמכשיר  וכו'  והתאוות  ההנאה 

ולכן- אנשים שהיו רבנים וצדיקים ולומדי תורה 

בגלל  והכל  חמורים  לחוטאים  הפכו  בהתמדה 

חפץ שכל מי שנכנס אליו בתמימות נשאב כמעט 

ללא שום יכולת להנצל!!! ואם כן איזו רשות יש 

ולקטרג ???  האם  ולקטרג  לשטן רשות לקטרג 

דור אומלל זה אשם שאתה מציב מולו מפלצת 

טומאה שכוחה אדיר לחסל את האדם מבחינה 

רוחנית???             

ולכן אבינו אב הרחמן, המרחם עלינו תראה עד 

כמה אנחנו סובלים, ועד כמה היצר שיודע שהסוף 

השלימה,  הגאולה  תגיע  כאשר  מתקרב  שלו 

ותחבולותיו  העצומים  כוחותיו  כל  את  מכניס 

משיח.                                                                                                        שלפני  הדור  בנו         - וערמימותו 

ובמקום להביא עלינו חס וחלילה גזירות קשות, 

תוריד אתה ממרום שפע  וצרות  מחלות, קשיים 

בארץ  ויהודיה  יהודי  כל  לב  על  וטהרה  קדושה 

לעבוד  ישראל  כלל  כל  ויתעוררו  וחו"ל  הקודש 

ובשלימות  ובשמחה  ובטהרה  בקדושה  אותך 

לעבודתך  מלכנו  וקרבנו  לתורתך  אבינו  השיבנו 

עינינו  ותחזינה  לפניך.  בתשובה שלמה  והחזירנו 

צדקנו  משיח  ובהתגלות  ברחמים  לציון  בשובך 

ובבניין בית המקדש


