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ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוֵלט : ַמֲאָמר ִׁשיַח ְּבָׂשֶדה
  ַּבְּבִריָאה

                                    ֶׁשָּכל ֶאָחד ֶׁשָּכל ֶאָחד ֶׁשָּכל ֶאָחד ֶׁשָּכל ֶאָחד     ,,,,))))ּתֹוָרה לדּתֹוָרה לדּתֹוָרה לדּתֹוָרה לד', ', ', ', ֵחֶלק אֵחֶלק אֵחֶלק אֵחֶלק א, , , , ןןןן""""ִלקּוֵטי מוהרִלקּוֵטי מוהרִלקּוֵטי מוהרִלקּוֵטי מוהר((((ע ְמַלֵּמד ע ְמַלֵּמד ע ְמַלֵּמד ע ְמַלֵּמד """"ַנְחָמן ִמְּבֶרְסַלב זיַנְחָמן ִמְּבֶרְסַלב זיַנְחָמן ִמְּבֶרְסַלב זיַנְחָמן ִמְּבֶרְסַלב זי    ַרִּביַרִּביַרִּביַרִּבי

ְּבכֹל ְוֶאָחד ְוֶאָחד ְּבכֹל ְוֶאָחד ְוֶאָחד ְּבכֹל ְוֶאָחד ְוֶאָחד ְּבכֹל ְוֶאָחד ְוֶאָחד , , , , ָאֵכןָאֵכןָאֵכןָאֵכן". ". ". ". ַצִּדיק מֹוֵׁשלַצִּדיק מֹוֵׁשלַצִּדיק מֹוֵׁשלַצִּדיק מֹוֵׁשל""""ל ֵיׁש ּבֹו ְּבִחיַנת ל ֵיׁש ּבֹו ְּבִחיַנת ל ֵיׁש ּבֹו ְּבִחיַנת ל ֵיׁש ּבֹו ְּבִחיַנת ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵא                                

        ֻכָּלם ֻכָּלם ֻכָּלם ֻכָּלם     ךָךָךָָךְוַעְּמְוַעְּמְוַעְּמְוַעְּמ    ,)כא', ְיַׁשְעָיה ס((((ְּכִפי ֶׁשֵהִעיד ַהָּנִביא ְּכִפי ֶׁשֵהִעיד ַהָּנִביא ְּכִפי ֶׁשֵהִעיד ַהָּנִביא ְּכִפי ֶׁשֵהִעיד ַהָּנִביא , , , , ְטמּוָנה ַהְּיכֶֹלת ִלְהיֹות ַצִּדיקְטמּוָנה ַהְּיכֶֹלת ִלְהיֹות ַצִּדיקְטמּוָנה ַהְּיכֶֹלת ִלְהיֹות ַצִּדיקְטמּוָנה ַהְּיכֶֹלת ִלְהיֹות ַצִּדיק

        ....ַצִּדיִקיםַצִּדיִקיםַצִּדיִקיםַצִּדיִקים                                                                                                                                                                                        

        ִּכי ִּכי ִּכי ִּכי , , , , ))))טזטזטזטז, , , , ִמָּלה דִמָּלה דִמָּלה דִמָּלה ד' ' ' ' הלהלהלהל, , , , יֹוֶרה ֵדָעהיֹוֶרה ֵדָעהיֹוֶרה ֵדָעהיֹוֶרה ֵדָעה, , , , ִלקּוֵטי ֲהָלכֹותִלקּוֵטי ֲהָלכֹותִלקּוֵטי ֲהָלכֹותִלקּוֵטי ֲהָלכֹות((((ל ַמְסִּביר ל ַמְסִּביר ל ַמְסִּביר ל ַמְסִּביר """"ב ַזַצב ַזַצב ַזַצב ַזַצ ָנַתן ִמְּבֶרְסַל ָנַתן ִמְּבֶרְסַל ָנַתן ִמְּבֶרְסַל ָנַתן ִמְּבֶרְסַלַרִּביַרִּביַרִּביַרִּבי

    יייי""""ְי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשעֹוְבִדין ֶאת השְי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשעֹוְבִדין ֶאת השְי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשעֹוְבִדין ֶאת השְי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשעֹוְבִדין ֶאת הש""""ַהּכֹל ִנְבָרא ְוִנְתַקֵּים ּוִמְתַנֵהג ַרק ַעַהּכֹל ִנְבָרא ְוִנְתַקֵּים ּוִמְתַנֵהג ַרק ַעַהּכֹל ִנְבָרא ְוִנְתַקֵּים ּוִמְתַנֵהג ַרק ַעַהּכֹל ִנְבָרא ְוִנְתַקֵּים ּוִמְתַנֵהג ַרק ַע""""                                

". ". ". ". ָבר ְלָׁשְרׁשֹוָבר ְלָׁשְרׁשֹוָבר ְלָׁשְרׁשֹוָבר ְלָׁשְרׁשֹול ָּדל ָּדל ָּדל ָּדֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ְמַקְּׁשִרים ּכֶֹׁשַעל ְיֵדי ֶזה ְמַקְּׁשִרים ּכֶֹׁשַעל ְיֵדי ֶזה ְמַקְּׁשִרים ּכֶֹׁשַעל ְיֵדי ֶזה ְמַקְּׁשִרים ּכֹ, , , , ךְךְךְְךִיְתָּבַרִיְתָּבַרִיְתָּבַרִיְתָּבַר ּוְמַׁשְּבִחין אֹותֹו  ּוְמַׁשְּבִחין אֹותֹו  ּוְמַׁשְּבִחין אֹותֹו  ּוְמַׁשְּבִחין אֹותֹו ּוְמָבְרִכיןּוְמָבְרִכיןּוְמָבְרִכיןּוְמָבְרִכין

, , , , ִּתְׁשָּבחֹותִּתְׁשָּבחֹותִּתְׁשָּבחֹותִּתְׁשָּבחֹות, , , ,  ִהיא ֶׁשָּכל ָּדָבר ַּבְּבִריָאה ַמִּגיַע ְלַתְכִליתֹו ַעל ְיֵדי ִׁשירֹות ִהיא ֶׁשָּכל ָּדָבר ַּבְּבִריָאה ַמִּגיַע ְלַתְכִליתֹו ַעל ְיֵדי ִׁשירֹות ִהיא ֶׁשָּכל ָּדָבר ַּבְּבִריָאה ַמִּגיַע ְלַתְכִליתֹו ַעל ְיֵדי ִׁשירֹות ִהיא ֶׁשָּכל ָּדָבר ַּבְּבִריָאה ַמִּגיַע ְלַתְכִליתֹו ַעל ְיֵדי ִׁשירֹותָנהָנהָנהָנהַהַּכָוַהַּכָוַהַּכָוַהַּכָו

ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְמָבְרִכים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבֵרְך ַעל ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְמָבְרִכים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבֵרְך ַעל ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְמָבְרִכים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבֵרְך ַעל ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְמָבְרִכים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבֵרְך ַעל , , , , ְלֻדְגָמאְלֻדְגָמאְלֻדְגָמאְלֻדְגָמא. . . . ּוְתִפּלֹות ִיְׂשָרֵאלּוְתִפּלֹות ִיְׂשָרֵאלּוְתִפּלֹות ִיְׂשָרֵאלּוְתִפּלֹות ִיְׂשָרֵאל

        ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֹוֵלט ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֹוֵלט ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֹוֵלט ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֹוֵלט , , , , ִאם ֵּכןִאם ֵּכןִאם ֵּכןִאם ֵּכן! ! ! !  ֵהם ְמִאיִרים ֵהם ְמִאיִרים ֵהם ְמִאיִרים ֵהם ְמִאיִרים----ָכִבים ָכִבים ָכִבים ָכִבים ְוַהּכֹוְוַהּכֹוְוַהּכֹוְוַהּכֹו, , , , ַהְּלָבָנהַהְּלָבָנהַהְּלָבָנהַהְּלָבָנה, , , , ְּבִריַאת ַהַחָּמהְּבִריַאת ַהַחָּמהְּבִריַאת ַהַחָּמהְּבִריַאת ַהַחָּמה

        . . . . ְוֵאין ֵהם ׁשֹוְלִטים ּבֹוְוֵאין ֵהם ׁשֹוְלִטים ּבֹוְוֵאין ֵהם ׁשֹוְלִטים ּבֹוְוֵאין ֵהם ׁשֹוְלִטים ּבֹו, , , , ַּבֶּטַבע הּוא ְלַמְעָלה ִמן ַהֶּטַבע ְוַהַּמָּזלַּבֶּטַבע הּוא ְלַמְעָלה ִמן ַהֶּטַבע ְוַהַּמָּזלַּבֶּטַבע הּוא ְלַמְעָלה ִמן ַהֶּטַבע ְוַהַּמָּזלַּבֶּטַבע הּוא ְלַמְעָלה ִמן ַהֶּטַבע ְוַהַּמָּזל                                        

            ))))ֶּפֶרק הֶּפֶרק הֶּפֶרק הֶּפֶרק ה, , , , ַׁשַער גַׁשַער גַׁשַער גַׁשַער ג, , , , ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדהְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדהְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדהְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה((((ל אֹוֵמר ְּבֵפרּוׁש ל אֹוֵמר ְּבֵפרּוׁש ל אֹוֵמר ְּבֵפרּוׁש ל אֹוֵמר ְּבֵפרּוׁש """" ַאֶלְּכַסְנֶדר ִזיְסִקיְנד ַזַצ ַאֶלְּכַסְנֶדר ִזיְסִקיְנד ַזַצ ַאֶלְּכַסְנֶדר ִזיְסִקיְנד ַזַצ ַאֶלְּכַסְנֶדר ִזיְסִקיְנד ַזַצַרִּביַרִּביַרִּביַרִּבי

ְּבֵבאּורֹו ְּבֵבאּורֹו ְּבֵבאּורֹו ְּבֵבאּורֹו . . . . ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ׁשֹוֵלט ַּבְּבִריָאה ְוַהְּבִריָאה ַחֶּיֶבת ְלַצֵּית ְלִיְׂשָרֵאלֶׁשִּיְׂשָרֵאל ׁשֹוֵלט ַּבְּבִריָאה ְוַהְּבִריָאה ַחֶּיֶבת ְלַצֵּית ְלִיְׂשָרֵאלֶׁשִּיְׂשָרֵאל ׁשֹוֵלט ַּבְּבִריָאה ְוַהְּבִריָאה ַחֶּיֶבת ְלַצֵּית ְלִיְׂשָרֵאלֶׁשִּיְׂשָרֵאל ׁשֹוֵלט ַּבְּבִריָאה ְוַהְּבִריָאה ַחֶּיֶבת ְלַצֵּית ְלִיְׂשָרֵאל                                

הּוא ּכֹוֵתב ֶׁשָּלָאָדם הּוא ּכֹוֵתב ֶׁשָּלָאָדם הּוא ּכֹוֵתב ֶׁשָּלָאָדם הּוא ּכֹוֵתב ֶׁשָּלָאָדם , , , , ))))חחחח""""ְּתִהִלים קמְּתִהִלים קמְּתִהִלים קמְּתִהִלים קמ((((" " " " ַהְּללּו ֶאת ַהֵּׁשם ִמן ַהָּׁשַמִיםַהְּללּו ֶאת ַהֵּׁשם ִמן ַהָּׁשַמִיםַהְּללּו ֶאת ַהֵּׁשם ִמן ַהָּׁשַמִיםַהְּללּו ֶאת ַהֵּׁשם ִמן ַהָּׁשַמִים""""ְלִמְזמֹור ְלִמְזמֹור ְלִמְזמֹור ְלִמְזמֹור 

ַצּוֹות ְלָכל ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַצּוֹות ְלָכל ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַצּוֹות ְלָכל ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַצּוֹות ְלָכל ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַהִּיְׂשָרֵאִלי ָּבעֹוָלם ַהָׁשֶפל ַהֶּזה ִנַּתן ַהּכַֹח ְלַהִּיְׂשָרֵאִלי ָּבעֹוָלם ַהָׁשֶפל ַהֶּזה ִנַּתן ַהּכַֹח ְלַהִּיְׂשָרֵאִלי ָּבעֹוָלם ַהָׁשֶפל ַהֶּזה ִנַּתן ַהּכַֹח ְלַהִּיְׂשָרֵאִלי ָּבעֹוָלם ַהָׁשֶפל ַהֶּזה ִנַּתן ַהּכַֹח ְל

ִּכי ֵּתבֹות ִּכי ֵּתבֹות ִּכי ֵּתבֹות ִּכי ֵּתבֹות , , , , סֹוף ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹוסֹוף ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹוסֹוף ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹוסֹוף ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו----ֶׁשְּיַהְּללּו ִויַׁשְּבחּו ְלַהּבֹוֵרא ֵאיןֶׁשְּיַהְּללּו ִויַׁשְּבחּו ְלַהּבֹוֵרא ֵאיןֶׁשְּיַהְּללּו ִויַׁשְּבחּו ְלַהּבֹוֵרא ֵאיןֶׁשְּיַהְּללּו ִויַׁשְּבחּו ְלַהּבֹוֵרא ֵאין

ַקל ְוחֶֹמר ַקל ְוחֶֹמר ַקל ְוחֶֹמר ַקל ְוחֶֹמר , , , , ְוִאם הּוא ׁשֹוֵלט ָּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִניםְוִאם הּוא ׁשֹוֵלט ָּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִניםְוִאם הּוא ׁשֹוֵלט ָּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִניםְוִאם הּוא ׁשֹוֵלט ָּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים. . . . ֵהן ָלׁשֹון ִצּוּויֵהן ָלׁשֹון ִצּוּויֵהן ָלׁשֹון ִצּוּויֵהן ָלׁשֹון ִצּוּוי" " " " ַהְללּוהּוַהְללּוהּוַהְללּוהּוַהְללּוהּו""""

, , , , ים ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשהּוא ָהעֹוָלם ַהֶּזהים ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשהּוא ָהעֹוָלם ַהֶּזהים ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשהּוא ָהעֹוָלם ַהֶּזהים ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשהּוא ָהעֹוָלם ַהֶּזהֶׁשִּיְׁשּלֹט ְּבכֹל ַהְּברּוִאֶׁשִּיְׁשּלֹט ְּבכֹל ַהְּברּוִאֶׁשִּיְׁשּלֹט ְּבכֹל ַהְּברּוִאֶׁשִּיְׁשּלֹט ְּבכֹל ַהְּברּוִא

ּכֹל ַהִּמְתּבֹוֵנן ְּבִעָּקרֹון ַהֶּזה ְּבַוַּדאי ּכֹל ַהִּמְתּבֹוֵנן ְּבִעָּקרֹון ַהֶּזה ְּבַוַּדאי ּכֹל ַהִּמְתּבֹוֵנן ְּבִעָּקרֹון ַהֶּזה ְּבַוַּדאי ּכֹל ַהִּמְתּבֹוֵנן ְּבִעָּקרֹון ַהֶּזה ְּבַוַּדאי ". ". ". ". ַהְּללּו ֶאת ַהֵּׁשם ִמן ָהָאֶרץַהְּללּו ֶאת ַהֵּׁשם ִמן ָהָאֶרץַהְּללּו ֶאת ַהֵּׁשם ִמן ָהָאֶרץַהְּללּו ֶאת ַהֵּׁשם ִמן ָהָאֶרץ " " " "::::ֶׁשֶּנֱאַמרֶׁשֶּנֱאַמרֶׁשֶּנֱאַמרֶׁשֶּנֱאַמר

        ּום ּום ּום ּום ִמּׁשִמּׁשִמּׁשִמּׁש, , , , ְוִׁשיָרה ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבֵרְךְוִׁשיָרה ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבֵרְךְוִׁשיָרה ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבֵרְךְוִׁשיָרה ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבֵרְך, , , , הֹוָדָאההֹוָדָאההֹוָדָאההֹוָדָאה, , , ,  ֶׁשַבח ֶׁשַבח ֶׁשַבח ֶׁשַבחררררמֵמֵמֵֵמזַזַזַַזִיְתַמֵּלא ְּתׁשּוָקה ַעָזה ְלִיְתַמֵּלא ְּתׁשּוָקה ַעָזה ְלִיְתַמֵּלא ְּתׁשּוָקה ַעָזה ְלִיְתַמֵּלא ְּתׁשּוָקה ַעָזה ְל

        ....ֶׁשְּתִפּלֹוָתיו ַמְקנֹות לֹו ִׁשְלטֹון ַעל ּכֹל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּהֶׁשְּתִפּלֹוָתיו ַמְקנֹות לֹו ִׁשְלטֹון ַעל ּכֹל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּהֶׁשְּתִפּלֹוָתיו ַמְקנֹות לֹו ִׁשְלטֹון ַעל ּכֹל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּהֶׁשְּתִפּלֹוָתיו ַמְקנֹות לֹו ִׁשְלטֹון ַעל ּכֹל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה                                                                



דדדד מאמר שיח בשדהמאמר שיח בשדהמאמר שיח בשדהמאמר שיח בשדה/ / / / ילקוט שיח בשדה ילקוט שיח בשדה ילקוט שיח בשדה ילקוט שיח בשדה 

        ְוֶזהּו ְּפָגם ְוֶזהּו ְּפָגם ְוֶזהּו ְּפָגם ְוֶזהּו ְּפָגם , , , , ֶיְׁשנֹו ְׂשאֹור ָזִעיר ַהּמּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַהְחִמיץ ֶאת ָהִעָּסהֶיְׁשנֹו ְׂשאֹור ָזִעיר ַהּמּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַהְחִמיץ ֶאת ָהִעָּסהֶיְׁשנֹו ְׂשאֹור ָזִעיר ַהּמּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַהְחִמיץ ֶאת ָהִעָּסהֶיְׁשנֹו ְׂשאֹור ָזִעיר ַהּמּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַהְחִמיץ ֶאת ָהִעָּסה, , , , ֻאְמָנםֻאְמָנםֻאְמָנםֻאְמָנם

לֹא ַרק ֶׁשָהָאָדם לֹא ַרק ֶׁשָהָאָדם לֹא ַרק ֶׁשָהָאָדם לֹא ַרק ֶׁשָהָאָדם , , , , םםםםַעל ְיֵדי ֶׁשּפֹוֵגם ִּבְבִריתֹו ַחס ְוָׁשלֹוַעל ְיֵדי ֶׁשּפֹוֵגם ִּבְבִריתֹו ַחס ְוָׁשלֹוַעל ְיֵדי ֶׁשּפֹוֵגם ִּבְבִריתֹו ַחס ְוָׁשלֹוַעל ְיֵדי ֶׁשּפֹוֵגם ִּבְבִריתֹו ַחס ְוָׁשלֹו. . . . ַהְּבִריתַהְּבִריתַהְּבִריתַהְּבִרית                                                    

ֱהיֹות ֱהיֹות ֱהיֹות ֱהיֹות . . . . ּלֹט ּבֹוּלֹט ּבֹוּלֹט ּבֹוּלֹט ּבֹוֶאָּלא ּכֹל ְּבֵהָמה ִּתְׁשֶאָּלא ּכֹל ְּבֵהָמה ִּתְׁשֶאָּלא ּכֹל ְּבֵהָמה ִּתְׁשֶאָּלא ּכֹל ְּבֵהָמה ִּתְׁש, , , , ְּבִיְׂשָרֵאל ַמְפִסיד ֶאת ְׁשִליָטתֹו ִּבְבִריָאהְּבִיְׂשָרֵאל ַמְפִסיד ֶאת ְׁשִליָטתֹו ִּבְבִריָאהְּבִיְׂשָרֵאל ַמְפִסיד ֶאת ְׁשִליָטתֹו ִּבְבִריָאהְּבִיְׂשָרֵאל ַמְפִסיד ֶאת ְׁשִליָטתֹו ִּבְבִריָאה

ֲאַזי ֵאין ַהֵּׁשִני ֲאַזי ֵאין ַהֵּׁשִני ֲאַזי ֵאין ַהֵּׁשִני ֲאַזי ֵאין ַהֵּׁשִני , , , , ְּכֶׁשֶאָחד ָּפגּוםְּכֶׁשֶאָחד ָּפגּוםְּכֶׁשֶאָחד ָּפגּוםְּכֶׁשֶאָחד ָּפגּום, , , ,  ְּכֶנֶגד ְּבִרית ַהָּלׁשֹון ְּכֶנֶגד ְּבִרית ַהָּלׁשֹון ְּכֶנֶגד ְּבִרית ַהָּלׁשֹון ְּכֶנֶגד ְּבִרית ַהָּלׁשֹוןןןןןוָוָוָָוווווְמֻכְמֻכְמֻכְמֻכ    ררררעֹועֹועֹועֹוַהָּמַהָּמַהָּמַהָּמּוְבִרית ּוְבִרית ּוְבִרית ּוְבִרית 

        ִּכי ַּגם ַהִּדּבּור ֶׁשּלֹו ִּכי ַּגם ַהִּדּבּור ֶׁשּלֹו ִּכי ַּגם ַהִּדּבּור ֶׁשּלֹו ִּכי ַּגם ַהִּדּבּור ֶׁשּלֹו , , , , ית ָאסּור לֹו ְלַדֵּבר ִּבְכָללית ָאסּור לֹו ְלַדֵּבר ִּבְכָללית ָאסּור לֹו ְלַדֵּבר ִּבְכָללית ָאסּור לֹו ְלַדֵּבר ִּבְכָללַהּפֹוֵגם ִּבְבִרַהּפֹוֵגם ִּבְבִרַהּפֹוֵגם ִּבְבִרַהּפֹוֵגם ִּבְבִר, , , , ָלֵכןָלֵכןָלֵכןָלֵכן. . . . ִּבְׁשֵלמּותִּבְׁשֵלמּותִּבְׁשֵלמּותִּבְׁשֵלמּות

        ). ). ). ).  י י י י----ז ז ז ז , , , , ּתֹוָרה כטּתֹוָרה כטּתֹוָרה כטּתֹוָרה כט', ', ', ', ן ֵחֶלק אן ֵחֶלק אן ֵחֶלק אן ֵחֶלק א""""ְרֵאה ִלקּוֵטי מוהרְרֵאה ִלקּוֵטי מוהרְרֵאה ִלקּוֵטי מוהרְרֵאה ִלקּוֵטי מוהר((((ִנְפַגם ִנְפַגם ִנְפַגם ִנְפַגם                                                                                                         

        ע ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּמְזמֹוִרים ע ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּמְזמֹוִרים ע ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּמְזמֹוִרים ע ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּמְזמֹוִרים """"ִּגיָלה ָלנּו ַרֵּבינּו ַנְחָמן זיִּגיָלה ָלנּו ַרֵּבינּו ַנְחָמן זיִּגיָלה ָלנּו ַרֵּבינּו ַנְחָמן זיִּגיָלה ָלנּו ַרֵּבינּו ַנְחָמן זי, , , ,  ַהֵּׁשם ָעֵלינּו ַהֵּׁשם ָעֵלינּו ַהֵּׁשם ָעֵלינּו ַהֵּׁשם ָעֵלינּוְּבֶחְמַלתְּבֶחְמַלתְּבֶחְמַלתְּבֶחְמַלת

ַהְּמֻסָּגל ְלַהֲעלֹות ֶאת ָהָאָדם ִמּבֹור ָעמֹק ַהְּמֻסָּגל ְלַהֲעלֹות ֶאת ָהָאָדם ִמּבֹור ָעמֹק ַהְּמֻסָּגל ְלַהֲעלֹות ֶאת ָהָאָדם ִמּבֹור ָעמֹק ַהְּמֻסָּגל ְלַהֲעלֹות ֶאת ָהָאָדם ִמּבֹור ָעמֹק , , , , ֶׁשֵהם ַהִּתּקּון ַהְּכָלִליֶׁשֵהם ַהִּתּקּון ַהְּכָלִליֶׁשֵהם ַהִּתּקּון ַהְּכָלִליֶׁשֵהם ַהִּתּקּון ַהְּכָלִלי                                                            

ל ַמְדִּגיׁש ל ַמְדִּגיׁש ל ַמְדִּגיׁש ל ַמְדִּגיׁש """"ַרִּבי ָנַתן ַזַצַרִּבי ָנַתן ַזַצַרִּבי ָנַתן ַזַצַרִּבי ָנַתן ַזַצ. . . . ָהָראּוי לֹו ְּכׁשֹוֵלט ַעל ַהְּבִריָאהָהָראּוי לֹו ְּכׁשֹוֵלט ַעל ַהְּבִריָאהָהָראּוי לֹו ְּכׁשֹוֵלט ַעל ַהְּבִריָאהָהָראּוי לֹו ְּכׁשֹוֵלט ַעל ַהְּבִריָאה ַהַנֲעֶלהַהַנֲעֶלהַהַנֲעֶלהַהַנֲעֶלהַלַּמֲעָמד ַלַּמֲעָמד ַלַּמֲעָמד ַלַּמֲעָמד 

, , , , ִציִצית הִציִצית הִציִצית הִציִצית ה' ' ' ' הלהלהלהל, , , ,  אַֹרח ַחִּיים אַֹרח ַחִּיים אַֹרח ַחִּיים אַֹרח ַחִּיים,,,,ְרֵאה ִלקּוֵטי ֲהָלכֹותְרֵאה ִלקּוֵטי ֲהָלכֹותְרֵאה ִלקּוֵטי ֲהָלכֹותְרֵאה ִלקּוֵטי ֲהָלכֹות((((ֶׁשִעָּקר ִּתּקּון ַהְּבִרית הּוא ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ֶׁשִעָּקר ִּתּקּון ַהְּבִרית הּוא ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ֶׁשִעָּקר ִּתּקּון ַהְּבִרית הּוא ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ֶׁשִעָּקר ִּתּקּון ַהְּבִרית הּוא ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה 

ִהּנֹו ָנָהר ִהּנֹו ָנָהר ִהּנֹו ָנָהר ִהּנֹו ָנָהר , , , , ִּבְפָרט ְּבתֹוֶסֶפת ְטִביָלה ַּבִּמְקֶוה ּוְתׁשּוָבהִּבְפָרט ְּבתֹוֶסֶפת ְטִביָלה ַּבִּמְקֶוה ּוְתׁשּוָבהִּבְפָרט ְּבתֹוֶסֶפת ְטִביָלה ַּבִּמְקֶוה ּוְתׁשּוָבהִּבְפָרט ְּבתֹוֶסֶפת ְטִביָלה ַּבִּמְקֶוה ּוְתׁשּוָבה, , , , ַהִּתּקּון ַהְּכָלִליַהִּתּקּון ַהְּכָלִליַהִּתּקּון ַהְּכָלִליַהִּתּקּון ַהְּכָלִלי. . . . ))))יאיאיאיא

ׁשֹוֵפך ֶאת ִׂשיחֹו ׁשֹוֵפך ֶאת ִׂשיחֹו ׁשֹוֵפך ֶאת ִׂשיחֹו ׁשֹוֵפך ֶאת ִׂשיחֹו , , , , ֶׁשָהָאָדם ַהּטֹוֵבל ַּבִּמְקֵוהֶׁשָהָאָדם ַהּטֹוֵבל ַּבִּמְקֵוהֶׁשָהָאָדם ַהּטֹוֵבל ַּבִּמְקֵוהֶׁשָהָאָדם ַהּטֹוֵבל ַּבִּמְקֵוה, , , , ִנְמָצאִנְמָצאִנְמָצאִנְמָצא. . . . ַהְּמַטֵהר ִמָּכל ַהְּפָגִמיםַהְּמַטֵהר ִמָּכל ַהְּפָגִמיםַהְּמַטֵהר ִמָּכל ַהְּפָגִמיםַהְּמַטֵהר ִמָּכל ַהְּפָגִמים

ַבֵּקׁש ְלׁשּוב ֵאָליו ְועֹוד אֹוֵמר ִּתּקּון ְּכָלִלי ִמָּיד ַמֲעֶלה ַבֵּקׁש ְלׁשּוב ֵאָליו ְועֹוד אֹוֵמר ִּתּקּון ְּכָלִלי ִמָּיד ַמֲעֶלה ַבֵּקׁש ְלׁשּוב ֵאָליו ְועֹוד אֹוֵמר ִּתּקּון ְּכָלִלי ִמָּיד ַמֲעֶלה ַבֵּקׁש ְלׁשּוב ֵאָליו ְועֹוד אֹוֵמר ִּתּקּון ְּכָלִלי ִמָּיד ַמֲעֶלה  ּוְמ ּוְמ ּוְמ ּוְמךְךְךְְךִיְתָּבַרִיְתָּבַרִיְתָּבַרִיְתָּבַר    ִּבְפֵני ּבֹוְראֹוִּבְפֵני ּבֹוְראֹוִּבְפֵני ּבֹוְראֹוִּבְפֵני ּבֹוְראֹו

ִּכי ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ִּכי ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ִּכי ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ִּכי ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה , , , , ֶאת ַעְצמֹו ְלַמְדֵרַגת ַצִּדיק ְוַאף ָּגבֹוַּה ִמֶּזהֶאת ַעְצמֹו ְלַמְדֵרַגת ַצִּדיק ְוַאף ָּגבֹוַּה ִמֶּזהֶאת ַעְצמֹו ְלַמְדֵרַגת ַצִּדיק ְוַאף ָּגבֹוַּה ִמֶּזהֶאת ַעְצמֹו ְלַמְדֵרַגת ַצִּדיק ְוַאף ָּגבֹוַּה ִמֶּזה

        ֵרַגת ֵרַגת ֵרַגת ֵרַגת ְּבֶרַגע ֶׁשחֹוֵזר ְלַמְדְּבֶרַגע ֶׁשחֹוֵזר ְלַמְדְּבֶרַגע ֶׁשחֹוֵזר ְלַמְדְּבֶרַגע ֶׁשחֹוֵזר ְלַמְד. . . . ))))אאאא""""עעעע, , , , ַסְנֶהְדִרין צטַסְנֶהְדִרין צטַסְנֶהְדִרין צטַסְנֶהְדִרין צט((((עֹוְמִדין ָׁשם ַצִּדיִקים ֵאיָנן עֹוְמִדין עֹוְמִדין ָׁשם ַצִּדיִקים ֵאיָנן עֹוְמִדין עֹוְמִדין ָׁשם ַצִּדיִקים ֵאיָנן עֹוְמִדין עֹוְמִדין ָׁשם ַצִּדיִקים ֵאיָנן עֹוְמִדין 

        . . . .  ֻמְחָלט ַעל ַהְּבִריָאה ֻמְחָלט ַעל ַהְּבִריָאה ֻמְחָלט ַעל ַהְּבִריָאה ֻמְחָלט ַעל ַהְּבִריָאהִׁשְלטֹוןִׁשְלטֹוןִׁשְלטֹוןִׁשְלטֹוןמִמִמִִמ    ׁשּוב ֶנֱהָנה ָהִאיׁש ַהִּיְׂשָרֵאִליׁשּוב ֶנֱהָנה ָהִאיׁש ַהִּיְׂשָרֵאִליׁשּוב ֶנֱהָנה ָהִאיׁש ַהִּיְׂשָרֵאִליׁשּוב ֶנֱהָנה ָהִאיׁש ַהִּיְׂשָרֵאִלי, , , , ַצִּדיקַצִּדיקַצִּדיקַצִּדיק                            

        ְוַהִּתְׁשָּבחֹות ֵהן ְלַמְעָלה ִמן ַהֶּטַבע ּוַמֲעלֹות ֶאת ְוַהִּתְׁשָּבחֹות ֵהן ְלַמְעָלה ִמן ַהֶּטַבע ּוַמֲעלֹות ֶאת ְוַהִּתְׁשָּבחֹות ֵהן ְלַמְעָלה ִמן ַהֶּטַבע ּוַמֲעלֹות ֶאת ְוַהִּתְׁשָּבחֹות ֵהן ְלַמְעָלה ִמן ַהֶּטַבע ּוַמֲעלֹות ֶאת , , , , ַהִׁשירֹותַהִׁשירֹותַהִׁשירֹותַהִׁשירֹות, , , , ַהְּתִפּלֹותַהְּתִפּלֹותַהְּתִפּלֹותַהְּתִפּלֹות

ְּכָבִכיר ְּכָבִכיר ְּכָבִכיר ְּכָבִכיר . . . .  ְוַהחֶֹמר ְוַהחֶֹמר ְוַהחֶֹמר ְוַהחֶֹמרָהָאָדם ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמֵעֶבר ְלִמְגָּבלֹות ַהְּזַמןָהָאָדם ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמֵעֶבר ְלִמְגָּבלֹות ַהְּזַמןָהָאָדם ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמֵעֶבר ְלִמְגָּבלֹות ַהְּזַמןָהָאָדם ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמֵעֶבר ְלִמְגָּבלֹות ַהְּזַמן                                                                        

הּוא הּוא הּוא הּוא , , , , ַעל ְיֵדי ַאִמיַרת ֶּפֶרק ִׁשיָרהַעל ְיֵדי ַאִמיַרת ֶּפֶרק ִׁשיָרהַעל ְיֵדי ַאִמיַרת ֶּפֶרק ִׁשיָרהַעל ְיֵדי ַאִמיַרת ֶּפֶרק ִׁשיָרה. . . . ָטמּון ּבֹו ַהּכַֹח ִלְׁשּלֹט ִּבְבִריָאהָטמּון ּבֹו ַהּכַֹח ִלְׁשּלֹט ִּבְבִריָאהָטמּון ּבֹו ַהּכַֹח ִלְׁשּלֹט ִּבְבִריָאהָטמּון ּבֹו ַהּכַֹח ִלְׁשּלֹט ִּבְבִריָאה, , , , ַהְּבִריָאהַהְּבִריָאהַהְּבִריָאהַהְּבִריָאה

, , , , ))))ְזִמרֹות ָהָאֶרץְזִמרֹות ָהָאֶרץְזִמרֹות ָהָאֶרץְזִמרֹות ָהָאֶרץ((((ל ְמַלֵּמד ל ְמַלֵּמד ל ְמַלֵּמד ל ְמַלֵּמד """"ץ ַזַצץ ַזַצץ ַזַצץ ַזַצ""""ַהַּיֲעֵבַהַּיֲעֵבַהַּיֲעֵבַהַּיֲעֵב. . . . מֹוִציא ְׁשִליָטתֹו ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעלמֹוִציא ְׁשִליָטתֹו ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעלמֹוִציא ְׁשִליָטתֹו ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעלמֹוִציא ְׁשִליָטתֹו ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל

ֵאין ְלַמְלָאִכים ֵאֶּלה ֵאין ְלַמְלָאִכים ֵאֶּלה ֵאין ְלַמְלָאִכים ֵאֶּלה ֵאין ְלַמְלָאִכים ֵאֶּלה , , , , ְך ְממּוֶנה ַּבָּׁשַמִיםְך ְממּוֶנה ַּבָּׁשַמִיםְך ְממּוֶנה ַּבָּׁשַמִיםְך ְממּוֶנה ַּבָּׁשַמִיםָׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּלכֹל ַהְּברּוִאים ַמְלָאָׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּלכֹל ַהְּברּוִאים ַמְלָאָׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּלכֹל ַהְּברּוִאים ַמְלָאָׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּלכֹל ַהְּברּוִאים ַמְלָא

ִנְמָצא ִנְמָצא ִנְמָצא ִנְמָצא . . . . ְרׁשּות לֹוַמר ִׁשיָרה ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַיְקִּדים ְויֹאַמר ִׁשיָרהְרׁשּות לֹוַמר ִׁשיָרה ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַיְקִּדים ְויֹאַמר ִׁשיָרהְרׁשּות לֹוַמר ִׁשיָרה ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַיְקִּדים ְויֹאַמר ִׁשיָרהְרׁשּות לֹוַמר ִׁשיָרה ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַיְקִּדים ְויֹאַמר ִׁשיָרה

, , , , ַקל ְלָהִבין ֵאפֹואַקל ְלָהִבין ֵאפֹואַקל ְלָהִבין ֵאפֹואַקל ְלָהִבין ֵאפֹוא. . . . ֶׁשִּׁשיַרת ַהַּמְלָאִכים ֵאיָנּה ֶאָּלא יֹוְזָמת ִיְׂשָרֵאל ְוהֹודֹות לֹוֶׁשִּׁשיַרת ַהַּמְלָאִכים ֵאיָנּה ֶאָּלא יֹוְזָמת ִיְׂשָרֵאל ְוהֹודֹות לֹוֶׁשִּׁשיַרת ַהַּמְלָאִכים ֵאיָנּה ֶאָּלא יֹוְזָמת ִיְׂשָרֵאל ְוהֹודֹות לֹוֶׁשִּׁשיַרת ַהַּמְלָאִכים ֵאיָנּה ֶאָּלא יֹוְזָמת ִיְׂשָרֵאל ְוהֹודֹות לֹו

 ּכֹל ַהְּברּוִאים ְמַהְּלִלים  ּכֹל ַהְּברּוִאים ְמַהְּלִלים  ּכֹל ַהְּברּוִאים ְמַהְּלִלים  ּכֹל ַהְּברּוִאים ְמַהְּלִלים , ְבִעְקבֹוָתיו ְבִעְקבֹוָתיו ְבִעְקבֹוָתיו ְבִעְקבֹוָתיו–ְׂשָרֵאל אֹוֵמר ֶּפֶרק ִׁשיָרה ְׂשָרֵאל אֹוֵמר ֶּפֶרק ִׁשיָרה ְׂשָרֵאל אֹוֵמר ֶּפֶרק ִׁשיָרה ְׂשָרֵאל אֹוֵמר ֶּפֶרק ִׁשיָרה ֶׁשִּיֶׁשִּיֶׁשִּיֶׁשִּי ַאֲחרַאֲחרַאֲחרַאֲחרלְלְלְְלׁשַׁשַׁשַַׁש
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ִּכי ִּכי ִּכי ִּכי , , , , ּכֹל ַהְּבִריָאה ַחֶּיֶבת ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלִיְׂשָרֵאלּכֹל ַהְּבִריָאה ַחֶּיֶבת ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלִיְׂשָרֵאלּכֹל ַהְּבִריָאה ַחֶּיֶבת ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלִיְׂשָרֵאלּכֹל ַהְּבִריָאה ַחֶּיֶבת ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלִיְׂשָרֵאל    ,,,,זזזזָאָאָאָאוְוְוְְו. הההה""""ּוְמַׁשְּבִחים ֶאת ָהָּקָּבּוְמַׁשְּבִחים ֶאת ָהָּקָּבּוְמַׁשְּבִחים ֶאת ָהָּקָּבּוְמַׁשְּבִחים ֶאת ָהָּקָּב

ֹוד ָחׁשּוב ֹוד ָחׁשּוב ֹוד ָחׁשּוב ֹוד ָחׁשּוב  ע ע ע ע....םםםםיֶהיֶהיֶהיֶהת ִפת ִפת ִפת ִפח ֶאח ֶאח ֶאח ֶאֹוֹוֹוֹוּתּתּתּתפְפְפְְפלִלִלִִל    תתתתּוּוּוּוים רׁשים רׁשים רׁשים רׁשרִרִרִִרחֵחֵחֵֵחַאַאַאַאהָהָהָָהים ים ים ים אִאִאִִארּורּורּורּוּבְּבְּבְְּבלַלַלַַלין ין ין ין אֵאֵאֵֵא, , , , ללללאֵאֵאֵֵארָרָרָָרׂשְׂשְׂשְְׂשיִיִיִִיְללֹא ְללֹא ְללֹא ְללֹא 

        ִנְפָתחֹות ְמקֹורֹות ַהֶּׁשַפע ִנְפָתחֹות ְמקֹורֹות ַהֶּׁשַפע ִנְפָתחֹות ְמקֹורֹות ַהֶּׁשַפע ִנְפָתחֹות ְמקֹורֹות ַהֶּׁשַפע , , , , ְּבִגין ַהִּׁשיָרה ַהֻּמְגֶּבֶרת ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִניםְּבִגין ַהִּׁשיָרה ַהֻּמְגֶּבֶרת ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִניםְּבִגין ַהִּׁשיָרה ַהֻּמְגֶּבֶרת ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִניםְּבִגין ַהִּׁשיָרה ַהֻּמְגֶּבֶרת ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, , , , ִמֶּזהִמֶּזהִמֶּזהִמֶּזה

        ....ְוָכל ַהְּיׁשּועֹותְוָכל ַהְּיׁשּועֹותְוָכל ַהְּיׁשּועֹותְוָכל ַהְּיׁשּועֹות, , , , גגגגּוּוּוּוִזיוִזיוִזיוִזיו, , , , ַּפְרָנָסהַּפְרָנָסהַּפְרָנָסהַּפְרָנָסה, , , ,  ְרפּוָאה ְרפּוָאה ְרפּוָאה ְרפּוָאה----ב ב ב ב ְוִיְׂשָרֵאל זֹוָכה ְלָכל טֹוְוִיְׂשָרֵאל זֹוָכה ְלָכל טֹוְוִיְׂשָרֵאל זֹוָכה ְלָכל טֹוְוִיְׂשָרֵאל זֹוָכה ְלָכל טֹו                            

            ––––ם ם ם ם """"ּכֹל הדצחּכֹל הדצחּכֹל הדצחּכֹל הדצח, , , , דּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחןדּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחןדּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחןדּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחןַּכָּיַּכָּיַּכָּיַּכָּי. . . .  ַעְצָמּה ְמֻׁשְעֶּבֶדת ְלִיְׂשָרֵאל ַעְצָמּה ְמֻׁשְעֶּבֶדת ְלִיְׂשָרֵאל ַעְצָמּה ְמֻׁשְעֶּבֶדת ְלִיְׂשָרֵאל ַעְצָמּה ְמֻׁשְעֶּבֶדת ְלִיְׂשָרֵאלַהְּבִריָאהַהְּבִריָאהַהְּבִריָאהַהְּבִריָאה

זֹוִהי ַהִּסָּבה ֶׁשַהַּמִים זֹוִהי ַהִּסָּבה ֶׁשַהַּמִים זֹוִהי ַהִּסָּבה ֶׁשַהַּמִים זֹוִהי ַהִּסָּבה ֶׁשַהַּמִים . . . .  ׁשֹוֵאף ְלִתּקּון ׁשֹוֵאף ְלִתּקּון ׁשֹוֵאף ְלִתּקּון ׁשֹוֵאף ְלִתּקּון––––ּוְמַדֵּבר ּוְמַדֵּבר ּוְמַדֵּבר ּוְמַדֵּבר , , , , ַחיַחיַחיַחי, , , , ֶצַמחֶצַמחֶצַמחֶצַמח, , , , ּדֹוֵמםּדֹוֵמםּדֹוֵמםּדֹוֵמם                                                                    

ְּבֵראִׁשית ְּבֵראִׁשית ְּבֵראִׁשית ְּבֵראִׁשית , , , , יייי""""ְרֵאה ַרִׁשְרֵאה ַרִׁשְרֵאה ַרִׁשְרֵאה ַרִׁש((((ַּבְּבֵארֹות ָהיּו עֹוִלים ִלְקַראת ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ַּבְּבֵארֹות ָהיּו עֹוִלים ִלְקַראת ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ַּבְּבֵארֹות ָהיּו עֹוִלים ִלְקַראת ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ַּבְּבֵארֹות ָהיּו עֹוִלים ִלְקַראת ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים 

         ּוְרָבבֹות ְנָׁשמֹות ָהיּו ְמַחְּזרֹות ַאַחר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב  ּוְרָבבֹות ְנָׁשמֹות ָהיּו ְמַחְּזרֹות ַאַחר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב  ּוְרָבבֹות ְנָׁשמֹות ָהיּו ְמַחְּזרֹות ַאַחר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב  ּוְרָבבֹות ְנָׁשמֹות ָהיּו ְמַחְּזרֹות ַאַחר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ))))ָּיָרץ ָהֶעֶבדָּיָרץ ָהֶעֶבדָּיָרץ ָהֶעֶבדָּיָרץ ָהֶעֶבדה ַוה ַוה ַוה ַו""""דדדד, , , , יזיזיזיז, , , , כדכדכדכד

        ....))))ן קין קין קין קי""""ְרֵאה ַחֵּיי מוהרְרֵאה ַחֵּיי מוהרְרֵאה ַחֵּיי מוהרְרֵאה ַחֵּיי מוהר((((ע ע ע ע """"ְוַרֵּבינּו ַנְחָמן זיְוַרֵּבינּו ַנְחָמן זיְוַרֵּבינּו ַנְחָמן זיְוַרֵּבינּו ַנְחָמן זי                                                                                                        

        א א א א """"ָאִביו ֶׁשל ַהִחיָדָאִביו ֶׁשל ַהִחיָדָאִביו ֶׁשל ַהִחיָדָאִביו ֶׁשל ַהִחיָד((((" " " " ֶחֶסד ְלַאְבָרָהםֶחֶסד ְלַאְבָרָהםֶחֶסד ְלַאְבָרָהםֶחֶסד ְלַאְבָרָהם""""ַמְסִּביר ַהַמְסִּביר ַהַמְסִּביר ַהַמְסִּביר ַה, , , ,  ַאִמיַרת ֶּפֶרק ִׁשיָרה ַאִמיַרת ֶּפֶרק ִׁשיָרה ַאִמיַרת ֶּפֶרק ִׁשיָרה ַאִמיַרת ֶּפֶרק ִׁשיָרהִּבְזכּותִּבְזכּותִּבְזכּותִּבְזכּות

 ְוַאף  ְוַאף  ְוַאף  ְוַאף ---- ְנִציֵגי ַהְּברּוִאים ְוָׂשֵריֶהם  ְנִציֵגי ַהְּברּוִאים ְוָׂשֵריֶהם  ְנִציֵגי ַהְּברּוִאים ְוָׂשֵריֶהם  ְנִציֵגי ַהְּברּוִאים ְוָׂשֵריֶהם ––––זֹוִכים ַהַּמְלָאִכים זֹוִכים ַהַּמְלָאִכים זֹוִכים ַהַּמְלָאִכים זֹוִכים ַהַּמְלָאִכים , , , , ))))לללל""""ַזַצַזַצַזַצַזַצ                                                                        

        ַהְּברּוִאים ְמֻעְנָיִנים ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַהְּברּוִאים ְמֻעְנָיִנים ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַהְּברּוִאים ְמֻעְנָיִנים ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַהְּברּוִאים ְמֻעְנָיִנים ֶׁשִּיְׂשָרֵאל , , , , ָלֵכןָלֵכןָלֵכןָלֵכן. . . . הההה""""ַהְּברּוִאים ַעְצָמם ְלָזֵמר ּוְלַׁשֵּבַח לקבַהְּברּוִאים ַעְצָמם ְלָזֵמר ּוְלַׁשֵּבַח לקבַהְּברּוִאים ַעְצָמם ְלָזֵמר ּוְלַׁשֵּבַח לקבַהְּברּוִאים ַעְצָמם ְלָזֵמר ּוְלַׁשֵּבַח לקב

        . . . . ךְךְךְְך ְּבָכ ְּבָכ ְּבָכ ְּבָכעעעעְלַסֵּיְלַסֵּיְלַסֵּיְלַסֵּיַּפֵּלל ְוַאף מּוָכִנים ַּפֵּלל ְוַאף מּוָכִנים ַּפֵּלל ְוַאף מּוָכִנים ַּפֵּלל ְוַאף מּוָכִנים ִיְתִיְתִיְתִיְת                                                                                                                    

        ְּכֶׁשָאָדם ְּכֶׁשָאָדם ְּכֶׁשָאָדם ְּכֶׁשָאָדם , , , , ַּדעַּדעַּדעַּדע"""": : : : ))))ּתֹוָרה יאּתֹוָרה יאּתֹוָרה יאּתֹוָרה יא, , , , ֵחֶלק בֵחֶלק בֵחֶלק בֵחֶלק ב, , , , ןןןן""""ִלקּוֵטי מוהרִלקּוֵטי מוהרִלקּוֵטי מוהרִלקּוֵטי מוהר(((( עעעע""""זיזיזיזיַרֵּבינּו ַנְחָמן ַרֵּבינּו ַנְחָמן ַרֵּבינּו ַנְחָמן ַרֵּבינּו ַנְחָמן     חחחח""""ננמננמננמננמ    ּכֹוֵתבּכֹוֵתבּכֹוֵתבּכֹוֵתב

, , , ,  ַהְּתִפָּלה ַהְּתִפָּלה ַהְּתִפָּלה ַהְּתִפָּלהֲאַזי ָּכל ָהֲעָׂשִבים ֻּכָּלם ָּבִאין ְּבתֹוְךֲאַזי ָּכל ָהֲעָׂשִבים ֻּכָּלם ָּבִאין ְּבתֹוְךֲאַזי ָּכל ָהֲעָׂשִבים ֻּכָּלם ָּבִאין ְּבתֹוְךֲאַזי ָּכל ָהֲעָׂשִבים ֻּכָּלם ָּבִאין ְּבתֹוְך, , , , ִמְתַּפֵּלל ַּבָּׂשֶדהִמְתַּפֵּלל ַּבָּׂשֶדהִמְתַּפֵּלל ַּבָּׂשֶדהִמְתַּפֵּלל ַּבָּׂשֶדה                                            

, , , , ה ְּבִחיַנת ֶׁשִּנְקֵראת ַהְּתִפָּלה ִׂשיָחהה ְּבִחיַנת ֶׁשִּנְקֵראת ַהְּתִפָּלה ִׂשיָחהה ְּבִחיַנת ֶׁשִּנְקֵראת ַהְּתִפָּלה ִׂשיָחהה ְּבִחיַנת ֶׁשִּנְקֵראת ַהְּתִפָּלה ִׂשיָחהַח ִּבְתִפָּלתֹו ְוֶזַח ִּבְתִפָּלתֹו ְוֶזַח ִּבְתִפָּלתֹו ְוֶזַח ִּבְתִפָּלתֹו ְוֶזְונֹוְתִנין לֹו ּכְֹונֹוְתִנין לֹו ּכְֹונֹוְתִנין לֹו ּכְֹונֹוְתִנין לֹו ּכֹ, , , , ּוְמַסְּיִעין לֹוּוְמַסְּיִעין לֹוּוְמַסְּיִעין לֹוּוְמַסְּיִעין לֹו

ֶׁשָּכל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה נֹוְתִנין ּכַֹח ְוִסּיּוַע ֶׁשָּכל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה נֹוְתִנין ּכַֹח ְוִסּיּוַע ֶׁשָּכל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה נֹוְתִנין ּכַֹח ְוִסּיּוַע ֶׁשָּכל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה נֹוְתִנין ּכַֹח ְוִסּיּוַע , , , , ''''ִׂשיַח ַהָּׂשֶדהִׂשיַח ַהָּׂשֶדהִׂשיַח ַהָּׂשֶדהִׂשיַח ַהָּׂשֶדה'''': : : : ))))ְּבֵראִׁשית בְּבֵראִׁשית בְּבֵראִׁשית בְּבֵראִׁשית ב((((ְּבִחיַנת ְּבִחיַנת ְּבִחיַנת ְּבִחיַנת 

 ֶׁשְּתִפָּלתֹו ָהְיָתה ִעם ִסּיּוַע  ֶׁשְּתִפָּלתֹו ָהְיָתה ִעם ִסּיּוַע  ֶׁשְּתִפָּלתֹו ָהְיָתה ִעם ִסּיּוַע  ֶׁשְּתִפָּלתֹו ָהְיָתה ִעם ִסּיּוַע ---- '''' ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדהַוֵּיֵצאַוֵּיֵצאַוֵּיֵצאַוֵּיֵצא'''': : : : ))))דדדד""""ָׁשם כָׁשם כָׁשם כָׁשם כ((((ִּבְתִפָּלתֹו ִּבְתִפָּלתֹו ִּבְתִפָּלתֹו ִּבְתִפָּלתֹו 

ֶׁשִּבְׁשִביל ֶׁשִּבְׁשִביל ֶׁשִּבְׁשִביל ֶׁשִּבְׁשִביל , , , , לללל""""ֶׁשָּכל ִעְׂשֵבי ַהָּׂשֶדה ָנְתנּו ּכַֹח ְוִסּיּוַע ִּבְתִפָּלתֹו ַּכַּנֶׁשָּכל ִעְׂשֵבי ַהָּׂשֶדה ָנְתנּו ּכַֹח ְוִסּיּוַע ִּבְתִפָּלתֹו ַּכַּנֶׁשָּכל ִעְׂשֵבי ַהָּׂשֶדה ָנְתנּו ּכַֹח ְוִסּיּוַע ִּבְתִפָּלתֹו ַּכַּנֶׁשָּכל ִעְׂשֵבי ַהָּׂשֶדה ָנְתנּו ּכַֹח ְוִסּיּוַע ִּבְתִפָּלתֹו ַּכַּנ, , , , ַהָּׂשֶדהַהָּׂשֶדהַהָּׂשֶדהַהָּׂשֶדהְוכַֹח ְוכַֹח ְוכַֹח ְוכַֹח 

: : : : ))))אאאא""""ְּדָבִרים יְּדָבִרים יְּדָבִרים יְּדָבִרים י((((ֵּכן ַּבְּקָלָלה ֶנֱאָמר ֵּכן ַּבְּקָלָלה ֶנֱאָמר ֵּכן ַּבְּקָלָלה ֶנֱאָמר ֵּכן ַּבְּקָלָלה ֶנֱאָמר ----ל ְוַעלל ְוַעלל ְוַעלל ְוַעל""""ֶזה ִנְקֵראת ַהְּתִפָּלה ִׂשיָחה ַּכַּנֶזה ִנְקֵראת ַהְּתִפָּלה ִׂשיָחה ַּכַּנֶזה ִנְקֵראת ַהְּתִפָּלה ִׂשיָחה ַּכַּנֶזה ִנְקֵראת ַהְּתִפָּלה ִׂשיָחה ַּכַּנ

ִריִכין ִלֵּתן ּכַח ְוִסּיּוַע ִריִכין ִלֵּתן ּכַח ְוִסּיּוַע ִריִכין ִלֵּתן ּכַח ְוִסּיּוַע ִריִכין ִלֵּתן ּכַח ְוִסּיּוַע ִּכי ָכל ְיבּול ָהָאֶרץ ְצִּכי ָכל ְיבּול ָהָאֶרץ ְצִּכי ָכל ְיבּול ָהָאֶרץ ְצִּכי ָכל ְיבּול ָהָאֶרץ ְצ; ; ; ; ''''ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּהְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּהְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּהְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה''''

ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן '''': : : : ֲאַזי ֶנֱאַמרֲאַזי ֶנֱאַמרֲאַזי ֶנֱאַמרֲאַזי ֶנֱאַמר, , , , ּכּוב ַעל ֶזהּכּוב ַעל ֶזהּכּוב ַעל ֶזהּכּוב ַעל ֶזהּוְכֶׁשֵּיׁש ְּפָגם ְוִעּוְכֶׁשֵּיׁש ְּפָגם ְוִעּוְכֶׁשֵּיׁש ְּפָגם ְוִעּוְכֶׁשֵּיׁש ְּפָגם ְוִע, , , , ְּבתֹוְך ַהְּתִפָּלהְּבתֹוְך ַהְּתִפָּלהְּבתֹוְך ַהְּתִפָּלהְּבתֹוְך ַהְּתִפָּלה

ֵּכן ְיבּול ָהָאֶרץ ֵּכן ְיבּול ָהָאֶרץ ֵּכן ְיבּול ָהָאֶרץ ֵּכן ְיבּול ָהָאֶרץ ----נֹוְתִנים ַגםנֹוְתִנים ַגםנֹוְתִנים ַגםנֹוְתִנים ַגם, , , ,  ִּכי ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵאינֹו ִמְתַּפֵּלל ַּבָּׂשֶדה ִּכי ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵאינֹו ִמְתַּפֵּלל ַּבָּׂשֶדה ִּכי ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵאינֹו ִמְתַּפֵּלל ַּבָּׂשֶדה ִּכי ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵאינֹו ִמְתַּפֵּלל ַּבָּׂשֶדה''''בּוָלּהבּוָלּהבּוָלּהבּוָלּהֶאת ְיֶאת ְיֶאת ְיֶאת ְי

ְּכגֹון ֲאִכיָלתֹו ּוְׁשִתָּיתֹו ְּכגֹון ֲאִכיָלתֹו ּוְׁשִתָּיתֹו ְּכגֹון ֲאִכיָלתֹו ּוְׁשִתָּיתֹו ְּכגֹון ֲאִכיָלתֹו ּוְׁשִתָּיתֹו , , , , ְּדַהְינּו ָּכל ַמה ֶּׁשָּסמּוְך ֶאל ָהָאָדםְּדַהְינּו ָּכל ַמה ֶּׁשָּסמּוְך ֶאל ָהָאָדםְּדַהְינּו ָּכל ַמה ֶּׁשָּסמּוְך ֶאל ָהָאָדםְּדַהְינּו ָּכל ַמה ֶּׁשָּסמּוְך ֶאל ָהָאָדם, , , , ִסּיּוַע ִּבְתִפָּלתֹוִסּיּוַע ִּבְתִפָּלתֹוִסּיּוַע ִּבְתִפָּלתֹוִסּיּוַע ִּבְתִפָּלתֹו
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ֲאַזי ָּכל ָהֲעָׂשִבים ֲאַזי ָּכל ָהֲעָׂשִבים ֲאַזי ָּכל ָהֲעָׂשִבים ֲאַזי ָּכל ָהֲעָׂשִבים , , , , ֶׁשֲאַזי ָסמּוְך ָלֶהם ְּביֹוֵתרֶׁשֲאַזי ָסמּוְך ָלֶהם ְּביֹוֵתרֶׁשֲאַזי ָסמּוְך ָלֶהם ְּביֹוֵתרֶׁשֲאַזי ָסמּוְך ָלֶהם ְּביֹוֵתר, , , , ַרק ְּכֶׁשהּוא ַּבָּׂשֶדהַרק ְּכֶׁשהּוא ַּבָּׂשֶדהַרק ְּכֶׁשהּוא ַּבָּׂשֶדהַרק ְּכֶׁשהּוא ַּבָּׂשֶדה, , , , ְוַכּיֹוֵצאְוַכּיֹוֵצאְוַכּיֹוֵצאְוַכּיֹוֵצא

        ַוֵּיֵצא ַוֵּיֵצא ַוֵּיֵצא ַוֵּיֵצא : : : : ֵתבֹותֵתבֹותֵתבֹותֵתבֹות----ייייָראֵׁשָראֵׁשָראֵׁשָראֵׁש ---- ל ְוֶזה ְיבּולל ְוֶזה ְיבּולל ְוֶזה ְיבּולל ְוֶזה ְיבּול""""ְוָכל ְיבּול ָהֲאָדָמה נֹוֵתן ּכַֹח ִּבְתִפָּלתֹו ַּכַּנְוָכל ְיבּול ָהֲאָדָמה נֹוֵתן ּכַֹח ִּבְתִפָּלתֹו ַּכַּנְוָכל ְיבּול ָהֲאָדָמה נֹוֵתן ּכַֹח ִּבְתִפָּלתֹו ַּכַּנְוָכל ְיבּול ָהֲאָדָמה נֹוֵתן ּכַֹח ִּבְתִפָּלתֹו ַּכַּנ

  """"....לללל""""ַּכַּנַּכַּנַּכַּנַּכַּנ, , , , ֶׁשָּכל ְיבּול ַהָּׂשֶדה ִהְתַּפְּללּו ִעּמֹוֶׁשָּכל ְיבּול ַהָּׂשֶדה ִהְתַּפְּללּו ִעּמֹוֶׁשָּכל ְיבּול ַהָּׂשֶדה ִהְתַּפְּללּו ִעּמֹוֶׁשָּכל ְיבּול ַהָּׂשֶדה ִהְתַּפְּללּו ִעּמֹו    ----    ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדהִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדהִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדהִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה                                    

            ,,,,ַחָּיִבים לֹוַמר ֶׁשַאִמיַרת ִּתּקּון ְּכָלִליַחָּיִבים לֹוַמר ֶׁשַאִמיַרת ִּתּקּון ְּכָלִליַחָּיִבים לֹוַמר ֶׁשַאִמיַרת ִּתּקּון ְּכָלִליַחָּיִבים לֹוַמר ֶׁשַאִמיַרת ִּתּקּון ְּכָלִלי, , , , לללל"""" ָהֻעְבּדֹות ַהִּנְפָלאֹות ַהַּנ ָהֻעְבּדֹות ַהִּנְפָלאֹות ַהַּנ ָהֻעְבּדֹות ַהִּנְפָלאֹות ַהַּנ ָהֻעְבּדֹות ַהִּנְפָלאֹות ַהַּנְלאֹורְלאֹורְלאֹורְלאֹור

 ְמֻסֶּגֶלת  ְמֻסֶּגֶלת  ְמֻסֶּגֶלת  ְמֻסֶּגֶלת ,,,,ֶּפֶרק ִׁשיָרהֶּפֶרק ִׁשיָרהֶּפֶרק ִׁשיָרהֶּפֶרק ִׁשיָרה  ְלַאַחר ִמֵּכן ְלַאַחר ִמֵּכן ְלַאַחר ִמֵּכן ְלַאַחר ִמֵּכןְוֵתֶכףְוֵתֶכףְוֵתֶכףְוֵתֶכף    ,,,,חחחח""""ִמְזמֹור קמִמְזמֹור קמִמְזמֹור קמִמְזמֹור קמ ַּכְךַּכְךַּכְךַּכְך----ְוַאֲחרְוַאֲחרְוַאֲחרְוַאֲחר                                                

ְלַטֵהר ֶאת ָהָאָדם ְּבִיְׂשָרֵאל ּוְלַהְקנֹות לֹו ֶאת ַהּכַֹח ִלְׁשּלֹט ְּבכֹל ַהְּבִריָאה ְלַטֵהר ֶאת ָהָאָדם ְּבִיְׂשָרֵאל ּוְלַהְקנֹות לֹו ֶאת ַהּכַֹח ִלְׁשּלֹט ְּבכֹל ַהְּבִריָאה ְלַטֵהר ֶאת ָהָאָדם ְּבִיְׂשָרֵאל ּוְלַהְקנֹות לֹו ֶאת ַהּכַֹח ִלְׁשּלֹט ְּבכֹל ַהְּבִריָאה ְלַטֵהר ֶאת ָהָאָדם ְּבִיְׂשָרֵאל ּוְלַהְקנֹות לֹו ֶאת ַהּכַֹח ִלְׁשּלֹט ְּבכֹל ַהְּבִריָאה 

ְלהֹוִריד ֶׁשַפע ִמָּמקֹור ַהֶּׁשַפע ְוַכּמּוָבן ְלַהְמִּתיק ֶאת ָּכל ַהִּדיִנים ְלהֹוִריד ֶׁשַפע ִמָּמקֹור ַהֶּׁשַפע ְוַכּמּוָבן ְלַהְמִּתיק ֶאת ָּכל ַהִּדיִנים ְלהֹוִריד ֶׁשַפע ִמָּמקֹור ַהֶּׁשַפע ְוַכּמּוָבן ְלַהְמִּתיק ֶאת ָּכל ַהִּדיִנים ְלהֹוִריד ֶׁשַפע ִמָּמקֹור ַהֶּׁשַפע ְוַכּמּוָבן ְלַהְמִּתיק ֶאת ָּכל ַהִּדיִנים , , , , ֻּכָּלּהֻּכָּלּהֻּכָּלּהֻּכָּלּה

         ַרק ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִתּקּון ַעְצמֹו ֶאָּלא ָיִאיץ ֶאת ַהִּתּקּון  ַרק ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִתּקּון ַעְצמֹו ֶאָּלא ָיִאיץ ֶאת ַהִּתּקּון  ַרק ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִתּקּון ַעְצמֹו ֶאָּלא ָיִאיץ ֶאת ַהִּתּקּון  ַרק ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִתּקּון ַעְצמֹו ֶאָּלא ָיִאיץ ֶאת ַהִּתּקּון לֹאלֹאלֹאלֹא, , , , ַאְּדַרָּבהַאְּדַרָּבהַאְּדַרָּבהַאְּדַרָּבה. . . . ְּבָׁשְרָׁשםְּבָׁשְרָׁשםְּבָׁשְרָׁשםְּבָׁשְרָׁשם

        . . . . ָּכל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּהָּכל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּהָּכל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּהָּכל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּהל ל ל ל ַהָּׁשֵלם ֶׁשַהָּׁשֵלם ֶׁשַהָּׁשֵלם ֶׁשַהָּׁשֵלם ֶׁש                                                                                                                                    

        ַאִמיַרת ַהֵּצרּוף ֶׁשל ִּתּקּון ַהְּכָלִלי ִעם ֶּפֶרק ִׁשיָרה ְּבַוַּדאי ִּתְגרֹם ַאִמיַרת ַהֵּצרּוף ֶׁשל ִּתּקּון ַהְּכָלִלי ִעם ֶּפֶרק ִׁשיָרה ְּבַוַּדאי ִּתְגרֹם ַאִמיַרת ַהֵּצרּוף ֶׁשל ִּתּקּון ַהְּכָלִלי ִעם ֶּפֶרק ִׁשיָרה ְּבַוַּדאי ִּתְגרֹם ַאִמיַרת ַהֵּצרּוף ֶׁשל ִּתּקּון ַהְּכָלִלי ִעם ֶּפֶרק ִׁשיָרה ְּבַוַּדאי ִּתְגרֹם , , , ,  ִמּכֹל ִמּכֹל ִמּכֹל ִמּכֹליֹוֵתריֹוֵתריֹוֵתריֹוֵתר

ַהִּמְׁשּתֹוֵקק ַהִּמְׁשּתֹוֵקק ַהִּמְׁשּתֹוֵקק ַהִּמְׁשּתֹוֵקק , , , , רּוַח ַּבל ְיתֹוָאר ּוַבל ְיׁשּוָער ְלָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִיםרּוַח ַּבל ְיתֹוָאר ּוַבל ְיׁשּוָער ְלָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִיםרּוַח ַּבל ְיתֹוָאר ּוַבל ְיׁשּוָער ְלָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִיםרּוַח ַּבל ְיתֹוָאר ּוַבל ְיׁשּוָער ְלָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִיםַנַחת ַנַחת ַנַחת ַנַחת                                     

        ָּבֵני ַחֵּיי ֲאִריֵכי ְמזֹוֵני ְרִוויֵחי ְוִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ַעל ָּבֵני ַחֵּיי ֲאִריֵכי ְמזֹוֵני ְרִוויֵחי ְוִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ַעל ָּבֵני ַחֵּיי ֲאִריֵכי ְמזֹוֵני ְרִוויֵחי ְוִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ַעל ָּבֵני ַחֵּיי ֲאִריֵכי ְמזֹוֵני ְרִוויֵחי ְוִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ַעל , , , , ְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ָּכל טּובְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ָּכל טּובְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ָּכל טּובְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ָּכל טּוב

        ....יםיםיםיםָּבָניו אֹוֲהָביו ִיְׂשָרֵאל צֹאן ֳקָדִׁשָּבָניו אֹוֲהָביו ִיְׂשָרֵאל צֹאן ֳקָדִׁשָּבָניו אֹוֲהָביו ִיְׂשָרֵאל צֹאן ֳקָדִׁשָּבָניו אֹוֲהָביו ִיְׂשָרֵאל צֹאן ֳקָדִׁש                                                                                                                    

        ֶׁשהּוא ִּבְמֻדָּיק ֶׁשהּוא ִּבְמֻדָּיק ֶׁשהּוא ִּבְמֻדָּיק ֶׁשהּוא ִּבְמֻדָּיק , , , , """"ִׁשיַח ַּבָּׂשֶדהִׁשיַח ַּבָּׂשֶדהִׁשיַח ַּבָּׂשֶדהִׁשיַח ַּבָּׂשֶדה""""ַהְמכּוֶנה ַהְמכּוֶנה ַהְמכּוֶנה ַהְמכּוֶנה     ָעְצָמה ֶזהָעְצָמה ֶזהָעְצָמה ֶזהָעְצָמה ֶזה----ַרבַרבַרבַרב ָצנּוַע ַאְך  ָצנּוַע ַאְך  ָצנּוַע ַאְך  ָצנּוַע ַאְך ַיְלקּוטַיְלקּוטַיְלקּוטַיְלקּוט

ְּמָצֵרף ֶאת ַהִּתּקּון ַהְּכָלִלי ֲאֶׁשר ִּגָּלה ָלנּו ַרֵּבינּו ְּמָצֵרף ֶאת ַהִּתּקּון ַהְּכָלִלי ֲאֶׁשר ִּגָּלה ָלנּו ַרֵּבינּו ְּמָצֵרף ֶאת ַהִּתּקּון ַהְּכָלִלי ֲאֶׁשר ִּגָּלה ָלנּו ַרֵּבינּו ְּמָצֵרף ֶאת ַהִּתּקּון ַהְּכָלִלי ֲאֶׁשר ִּגָּלה ָלנּו ַרֵּבינּו , , , ,  ְׁשִמי ְׁשִמי ְׁשִמי ְׁשִמייַאיַאיַאיַארִרִרִִרטְטְטְְטמַמַמַַמגֶגֶגֶֶג                                                    

ֻיָחס ַלּדּוד ַהֶּמֶלְך ֻיָחס ַלּדּוד ַהֶּמֶלְך ֻיָחס ַלּדּוד ַהֶּמֶלְך ֻיָחס ַלּדּוד ַהֶּמֶלְך ְלֶפֶרק ִׁשיָרה ַהְּמְלֶפֶרק ִׁשיָרה ַהְּמְלֶפֶרק ִׁשיָרה ַהְּמְלֶפֶרק ִׁשיָרה ַהְּמ    חחחח"""" קמ קמ קמ קמּוִמְזמֹורּוִמְזמֹורּוִמְזמֹורּוִמְזמֹור עעעע""""ַנְחָמן ִמְּבֶרְסַלב זיַנְחָמן ִמְּבֶרְסַלב זיַנְחָמן ִמְּבֶרְסַלב זיַנְחָמן ִמְּבֶרְסַלב זי

            ....ָאֵמןָאֵמןָאֵמןָאֵמן, , , , ּוָּבה ְלכֹל ַהִמְתַפֵלל ִמֶמנֹוּוָּבה ְלכֹל ַהִמְתַפֵלל ִמֶמנֹוּוָּבה ְלכֹל ַהִמְתַפֵלל ִמֶמנֹוּוָּבה ְלכֹל ַהִמְתַפֵלל ִמֶמנֹו ִמי ִיֵּתן ְוִתְצַמח ּתֹוֶעֶלת ְמר ִמי ִיֵּתן ְוִתְצַמח ּתֹוֶעֶלת ְמר ִמי ִיֵּתן ְוִתְצַמח ּתֹוֶעֶלת ְמר ִמי ִיֵּתן ְוִתְצַמח ּתֹוֶעֶלת ְמר....ַהָּׁשלֹוםַהָּׁשלֹוםַהָּׁשלֹוםַהָּׁשלֹוםָעָליו ָעָליו ָעָליו ָעָליו 

        , , , ,  ִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ּוְלִבְנַין ֵּבית ִּתְפַאְרֵּתנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ּוְלִבְנַין ֵּבית ִּתְפַאְרֵּתנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ּוְלִבְנַין ֵּבית ִּתְפַאְרֵּתנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ּוְלִבְנַין ֵּבית ִּתְפַאְרֵּתנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו,,,,ַהְּמַצֶּפה ִליׁשּוָעהַהְּמַצֶּפה ִליׁשּוָעהַהְּמַצֶּפה ִליׁשּוָעהַהְּמַצֶּפה ִליׁשּוָעה    

        אאאארֹוידרֹוידרֹוידרֹוידּבּבּבּב ְרָפֵאל  ְרָפֵאל  ְרָפֵאל  ְרָפֵאל ררררִליֱעֶזִליֱעֶזִליֱעֶזִליֱעֶזאֶאֶאֶֶא                                                                                                                                                    

        זזזז""""תשסתשסתשסתשס, , , , אייראייראייראייר, , , , וווו""""ד ּתד ּתד ּתד ּתוווואשדאשדאשדאשד                                                                                                                                        



זזזז התיקון הכלליהתיקון הכלליהתיקון הכלליהתיקון הכללי /  /  /  / בשדהבשדהבשדהבשדה    שיחשיחשיחשיחילקוט ילקוט ילקוט ילקוט         

  ִּתּקּון ַהְּכָלִליַה
  ְיִהי ָרצֹון קֹוֵדם ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים

        ))))ט ֵאין אֹוְמִרים אֹותֹוט ֵאין אֹוְמִרים אֹותֹוט ֵאין אֹוְמִרים אֹותֹוט ֵאין אֹוְמִרים אֹותֹו""""ְּבַׁשָּבת ויוְּבַׁשָּבת ויוְּבַׁשָּבת ויוְּבַׁשָּבת ויו((((

        נּו ַהּבֹוֵחר ְּבָדִוד ַעְבדֹו ּוְבַזְרעֹו נּו ַהּבֹוֵחר ְּבָדִוד ַעְבדֹו ּוְבַזְרעֹו נּו ַהּבֹוֵחר ְּבָדִוד ַעְבדֹו ּוְבַזְרעֹו נּו ַהּבֹוֵחר ְּבָדִוד ַעְבדֹו ּוְבַזְרעֹו  ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו וֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו וֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו וֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו וֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיְיִהיְיִהיְיִהיְיִהי

ֶׁשֵּתֶפן ְּבַרֲחִמים ֶאל ְקִריַאת ֶׁשֵּתֶפן ְּבַרֲחִמים ֶאל ְקִריַאת ֶׁשֵּתֶפן ְּבַרֲחִמים ֶאל ְקִריַאת ֶׁשֵּתֶפן ְּבַרֲחִמים ֶאל ְקִריַאת , , , , ַאֲחָריו ְוַהּבֹוֵחר ְּבִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹותַאֲחָריו ְוַהּבֹוֵחר ְּבִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹותַאֲחָריו ְוַהּבֹוֵחר ְּבִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹותַאֲחָריו ְוַהּבֹוֵחר ְּבִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות                            

ִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים ֶׁשֶאְקָרא ְּכִאּלּו ֲאָמָרם ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְּבַעְצמֹו ִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים ֶׁשֶאְקָרא ְּכִאּלּו ֲאָמָרם ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְּבַעְצמֹו ִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים ֶׁשֶאְקָרא ְּכִאּלּו ֲאָמָרם ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְּבַעְצמֹו ִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים ֶׁשֶאְקָרא ְּכִאּלּו ֲאָמָרם ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְּבַעְצמֹו 

 ְוַיֲעָמד ָלנּו ְזכּות ְּפסּוֵקי ְּתִהִּלים ּוְזכּות ֵּתבֹוֵתיֶהם  ְוַיֲעָמד ָלנּו ְזכּות ְּפסּוֵקי ְּתִהִּלים ּוְזכּות ֵּתבֹוֵתיֶהם  ְוַיֲעָמד ָלנּו ְזכּות ְּפסּוֵקי ְּתִהִּלים ּוְזכּות ֵּתבֹוֵתיֶהם  ְוַיֲעָמד ָלנּו ְזכּות ְּפסּוֵקי ְּתִהִּלים ּוְזכּות ֵּתבֹוֵתיֶהם ....ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּוְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּוְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּוְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו

ְואֹוִתיֹוֵתיֶהם ּוְנֻקּדֹוֵתיֶהם ְוַטֲעֵמיֶהם ְוַהֵּׁשמֹות ַהּיֹוְצִאים ֵמֶהם ֵמָראֵׁשי ֵּתבֹות ְואֹוִתיֹוֵתיֶהם ּוְנֻקּדֹוֵתיֶהם ְוַטֲעֵמיֶהם ְוַהֵּׁשמֹות ַהּיֹוְצִאים ֵמֶהם ֵמָראֵׁשי ֵּתבֹות ְואֹוִתיֹוֵתיֶהם ּוְנֻקּדֹוֵתיֶהם ְוַטֲעֵמיֶהם ְוַהֵּׁשמֹות ַהּיֹוְצִאים ֵמֶהם ֵמָראֵׁשי ֵּתבֹות ְואֹוִתיֹוֵתיֶהם ּוְנֻקּדֹוֵתיֶהם ְוַטֲעֵמיֶהם ְוַהֵּׁשמֹות ַהּיֹוְצִאים ֵמֶהם ֵמָראֵׁשי ֵּתבֹות 

ִצים ִצים ִצים ִצים ּוְלַזֵּמר ָעִריּוְלַזֵּמר ָעִריּוְלַזֵּמר ָעִריּוְלַזֵּמר ָעִרי, , , , ְלַכֵּפר ְּפָּׁשֵעינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּוְלַכֵּפר ְּפָּׁשֵעינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּוְלַכֵּפר ְּפָּׁשֵעינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּוְלַכֵּפר ְּפָּׁשֵעינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו, , , , ּוִמּסֹוֵפי ֵּתבֹותּוִמּסֹוֵפי ֵּתבֹותּוִמּסֹוֵפי ֵּתבֹותּוִמּסֹוֵפי ֵּתבֹות

ּוְלַחֵּבר ּוְלַחֵּבר ּוְלַחֵּבר ּוְלַחֵּבר , , , , ּוְלַהְכִרית ָּכל ַהחֹוִחים ְוַהּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבים ֶאת ַהּׁשֹוַׁשָּנה ָהֶעְליֹוָנהּוְלַהְכִרית ָּכל ַהחֹוִחים ְוַהּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבים ֶאת ַהּׁשֹוַׁשָּנה ָהֶעְליֹוָנהּוְלַהְכִרית ָּכל ַהחֹוִחים ְוַהּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבים ֶאת ַהּׁשֹוַׁשָּנה ָהֶעְליֹוָנהּוְלַהְכִרית ָּכל ַהחֹוִחים ְוַהּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבים ֶאת ַהּׁשֹוַׁשָּנה ָהֶעְליֹוָנה

ּוִמָּׁשם ִיָּמֵׁשְך ָלנּו ֶׁשַפע ּוִמָּׁשם ִיָּמֵׁשְך ָלנּו ֶׁשַפע ּוִמָּׁשם ִיָּמֵׁשְך ָלנּו ֶׁשַפע ּוִמָּׁשם ִיָּמֵׁשְך ָלנּו ֶׁשַפע , , , , ֵאֶׁשת ְנעּוִרים ִעם ּדֹוָדּה ְּבַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוֵרעּותֵאֶׁשת ְנעּוִרים ִעם ּדֹוָדּה ְּבַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוֵרעּותֵאֶׁשת ְנעּוִרים ִעם ּדֹוָדּה ְּבַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוֵרעּותֵאֶׁשת ְנעּוִרים ִעם ּדֹוָדּה ְּבַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוֵרעּות

, , , , ְסלַֹח ַחּטֹאֵתינּו ּוְלַכֵּפר ְּפָּׁשֵעינּוְסלַֹח ַחּטֹאֵתינּו ּוְלַכֵּפר ְּפָּׁשֵעינּוְסלַֹח ַחּטֹאֵתינּו ּוְלַכֵּפר ְּפָּׁשֵעינּוְסלַֹח ַחּטֹאֵתינּו ּוְלַכֵּפר ְּפָּׁשֵעינּוְלֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה ְלַטֲהֵרנּו ֵמֲעֹונֹוֵתינּו ְוִלְלֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה ְלַטֲהֵרנּו ֵמֲעֹונֹוֵתינּו ְוִלְלֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה ְלַטֲהֵרנּו ֵמֲעֹונֹוֵתינּו ְוִלְלֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה ְלַטֲהֵרנּו ֵמֲעֹונֹוֵתינּו ְוִל

ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַּגם ְיָי ֶהֱעִביר ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַּגם ְיָי ֶהֱעִביר ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַּגם ְיָי ֶהֱעִביר ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַּגם ְיָי ֶהֱעִביר , , , , ְּכמֹו ֶׁשָסַלְחָּת ְלָדִוד ֶׁשָאַמר ִמְזמֹוִרים ֵאּלּו ְלָפֶניָךְּכמֹו ֶׁשָסַלְחָּת ְלָדִוד ֶׁשָאַמר ִמְזמֹוִרים ֵאּלּו ְלָפֶניָךְּכמֹו ֶׁשָסַלְחָּת ְלָדִוד ֶׁשָאַמר ִמְזמֹוִרים ֵאּלּו ְלָפֶניָךְּכמֹו ֶׁשָסַלְחָּת ְלָדִוד ֶׁשָאַמר ִמְזמֹוִרים ֵאּלּו ְלָפֶניָך

ְוַאל ִּתָּקֵחנּו ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה קֶֹדם ְזַמֵּננּו ַעד ְמלֹאת ְוַאל ִּתָּקֵחנּו ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה קֶֹדם ְזַמֵּננּו ַעד ְמלֹאת ְוַאל ִּתָּקֵחנּו ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה קֶֹדם ְזַמֵּננּו ַעד ְמלֹאת ְוַאל ִּתָּקֵחנּו ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה קֶֹדם ְזַמֵּננּו ַעד ְמלֹאת . . . . ַחָּטאְתָך לֹא ָּתמּותַחָּטאְתָך לֹא ָּתמּותַחָּטאְתָך לֹא ָּתמּותַחָּטאְתָך לֹא ָּתמּות

ּוְזכּות ּוְזכּות ּוְזכּות ּוְזכּות . . . . ם ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבאֶֹפן ֶׁשּנּוַכל ְלַתֵּקן ֵאת ָאֵׁשר ִׁשַחְתנּום ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבאֶֹפן ֶׁשּנּוַכל ְלַתֵּקן ֵאת ָאֵׁשר ִׁשַחְתנּום ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבאֶֹפן ֶׁשּנּוַכל ְלַתֵּקן ֵאת ָאֵׁשר ִׁשַחְתנּום ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבאֶֹפן ֶׁשּנּוַכל ְלַתֵּקן ֵאת ָאֵׁשר ִׁשַחְתנּוְשנֹוֵתינּו ָּבֶהְשנֹוֵתינּו ָּבֶהְשנֹוֵתינּו ָּבֶהְשנֹוֵתינּו ָּבֶה

ַּבֲעֵדנּו ְׁשַּתֲאִריְך ַאְּפָך ַעד ׁשּוֵבנּו ֵאֶליָך ַּבֲעֵדנּו ְׁשַּתֲאִריְך ַאְּפָך ַעד ׁשּוֵבנּו ֵאֶליָך ַּבֲעֵדנּו ְׁשַּתֲאִריְך ַאְּפָך ַעד ׁשּוֵבנּו ֵאֶליָך ַּבֲעֵדנּו ְׁשַּתֲאִריְך ַאְּפָך ַעד ׁשּוֵבנּו ֵאֶליָך ????ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָיֵגן ָעֵלינּו ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָיֵגן ָעֵלינּו ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָיֵגן ָעֵלינּו ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָיֵגן ָעֵלינּו 

ִּדְכִתיב ְוַחּנֹוִתי ֶאת ִּדְכִתיב ְוַחּנֹוִתי ֶאת ִּדְכִתיב ְוַחּנֹוִתי ֶאת ִּדְכִתיב ְוַחּנֹוִתי ֶאת ּכְּכְּכְְּכ, , , , ּוֵמאֹוַצר ַמְּתַנת ִחָּנם ֲחָננֹוּוֵמאֹוַצר ַמְּתַנת ִחָּנם ֲחָננֹוּוֵמאֹוַצר ַמְּתַנת ִחָּנם ֲחָננֹוּוֵמאֹוַצר ַמְּתַנת ִחָּנם ֲחָננֹו. . . . ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָךִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָךִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָךִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך

ּוְכֵׁשם ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְלָפֶניָך ִׁשיָרה ּוְכֵׁשם ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְלָפֶניָך ִׁשיָרה ּוְכֵׁשם ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְלָפֶניָך ִׁשיָרה ּוְכֵׁשם ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְלָפֶניָך ִׁשיָרה . . . . ֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי ֶאת ָאֵׁשר ֲאַרֵחםֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי ֶאת ָאֵׁשר ֲאַרֵחםֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי ֶאת ָאֵׁשר ֲאַרֵחםֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי ֶאת ָאֵׁשר ֲאַרֵחם

. . . . ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּכְך ִנְזֶּכה לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ִׁשיר ּוְׁשָבָחה ָלעֹוָלם ַהָּבאָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּכְך ִנְזֶּכה לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ִׁשיר ּוְׁשָבָחה ָלעֹוָלם ַהָּבאָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּכְך ִנְזֶּכה לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ִׁשיר ּוְׁשָבָחה ָלעֹוָלם ַהָּבאָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּכְך ִנְזֶּכה לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ִׁשיר ּוְׁשָבָחה ָלעֹוָלם ַהָּבא

עֹוֵרר ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון ְוָלִׁשיר ְּבקֹול ָנִעים ְּבִגיַלת עֹוֵרר ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון ְוָלִׁשיר ְּבקֹול ָנִעים ְּבִגיַלת עֹוֵרר ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון ְוָלִׁשיר ְּבקֹול ָנִעים ְּבִגיַלת עֹוֵרר ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון ְוָלִׁשיר ְּבקֹול ָנִעים ְּבִגיַלת ְוַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ִּתְתְוַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ִּתְתְוַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ִּתְתְוַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ִּתְת

        הֹוד ְוָהָדר ְּבֵבית ֱאלֵֹהינּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן הֹוד ְוָהָדר ְּבֵבית ֱאלֵֹהינּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן הֹוד ְוָהָדר ְּבֵבית ֱאלֵֹהינּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן הֹוד ְוָהָדר ְּבֵבית ֱאלֵֹהינּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן , , , , ְּכבֹוד ַהְּלָבנֹון ִנָּתן ָלּהְּכבֹוד ַהְּלָבנֹון ִנָּתן ָלּהְּכבֹוד ַהְּלָבנֹון ִנָּתן ָלּהְּכבֹוד ַהְּלָבנֹון ִנָּתן ָלּה, , , , ְוַרֵּנןְוַרֵּנןְוַרֵּנןְוַרֵּנן

        ::::ֶסָלהֶסָלהֶסָלהֶסָלה                                                                                                                                                                                                    



חחחח התיקון הכלליהתיקון הכלליהתיקון הכלליהתיקון הכללי /  /  /  / בשדהבשדהבשדהבשדה    שיחשיחשיחשיחילקוט ילקוט ילקוט ילקוט         

  :ְּתִהִּלים יֹאַמר ֶזהקֹוֵדם ְׁשַיְתִחיל ְּבֲאִמיַרת 

        ִּבְזִמרֹות ִּבְזִמרֹות ִּבְזִמרֹות ִּבְזִמרֹות , , , , ְנַקְּדָמה ָּפָניו ְּבתֹוָדהְנַקְּדָמה ָּפָניו ְּבתֹוָדהְנַקְּדָמה ָּפָניו ְּבתֹוָדהְנַקְּדָמה ָּפָניו ְּבתֹוָדה: : : : ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּוָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּוָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּוָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו, , , ,  ְנַרְּנָנה ַליהָֹוה ְנַרְּנָנה ַליהָֹוה ְנַרְּנָנה ַליהָֹוה ְנַרְּנָנה ַליהָֹוהְלכּוְלכּוְלכּוְלכּו

        ::::ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱאלִֹהיםּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱאלִֹהיםּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱאלִֹהיםּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱאלִֹהים, , , , ִּכי ֵאל ָּגדֹול ְיהָֹוהִּכי ֵאל ָּגדֹול ְיהָֹוהִּכי ֵאל ָּגדֹול ְיהָֹוהִּכי ֵאל ָּגדֹול ְיהָֹוה: : : : ָנִריַע לֹוָנִריַע לֹוָנִריַע לֹוָנִריַע לֹו                                                    

         ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹוְרִאי ְלֵׁשם ִיחּוד ֻקְדָׁשא  ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹוְרִאי ְלֵׁשם ִיחּוד ֻקְדָׁשא  ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹוְרִאי ְלֵׁשם ִיחּוד ֻקְדָׁשא  ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹוְרִאי ְלֵׁשם ִיחּוד ֻקְדָׁשא  ְמַזֵּמן ֶאת ִּפי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְמַזֵּמן ֶאת ִּפי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְמַזֵּמן ֶאת ִּפי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְמַזֵּמן ֶאת ִּפי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּללֲהֵריִניֲהֵריִניֲהֵריִניֲהֵריִני

ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם                                             

        ::::ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאלְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאלְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאלְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל

  טֹוב לֹוַמר זֹאת ִלְפֵני ֲאִמיַרת ָהֲעָׂשָרה ִמְזמֹוִרים

         ַּבֲאִמיַרת ָהֲעָׂשָרה ִמְזמֹוִרים ֵאּלּו ְלָכל ַהַּצִּדיִקים  ַּבֲאִמיַרת ָהֲעָׂשָרה ִמְזמֹוִרים ֵאּלּו ְלָכל ַהַּצִּדיִקים  ַּבֲאִמיַרת ָהֲעָׂשָרה ִמְזמֹוִרים ֵאּלּו ְלָכל ַהַּצִּדיִקים  ַּבֲאִמיַרת ָהֲעָׂשָרה ִמְזמֹוִרים ֵאּלּו ְלָכל ַהַּצִּדיִקים  ְמַקֵׁשר ַעְצִמי ְמַקֵׁשר ַעְצִמי ְמַקֵׁשר ַעְצִמי ְמַקֵׁשר ַעְצִמיֲהֵריִניֲהֵריִניֲהֵריִניֲהֵריִני

. . . . ּוְלָכל ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתים ׁשֹוְכֵני ָעָפרּוְלָכל ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתים ׁשֹוְכֵני ָעָפרּוְלָכל ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתים ׁשֹוְכֵני ָעָפרּוְלָכל ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתים ׁשֹוְכֵני ָעָפר. . . . ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשְּבדֹוֵרנּוָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשְּבדֹוֵרנּוָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשְּבדֹוֵרנּוָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשְּבדֹוֵרנּו                                                

ּוִבְפָרט ְלַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ַנַחל ּוִבְפָרט ְלַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ַנַחל ּוִבְפָרט ְלַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ַנַחל ּוִבְפָרט ְלַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ַנַחל . . . . ְקדֹוִׁשים ָאֵׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמהְקדֹוִׁשים ָאֵׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמהְקדֹוִׁשים ָאֵׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמהְקדֹוִׁשים ָאֵׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה

        ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל . . . . ֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ַרֵּבנּו ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגאֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ַרֵּבנּו ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגאֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ַרֵּבנּו ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגאֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ַרֵּבנּו ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגאנֹונֹונֹונֹו

        ....ָאֵמןָאֵמןָאֵמןָאֵמן                                                                                                                                                                                                    

        , , , ,  ַּדְעָּתם ְוַעל ַּכָּוָנָתם ֲאִני אֹוֵמר ָּכל ֵאּלּו ָהֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ְּתִהִּלים ַּדְעָּתם ְוַעל ַּכָּוָנָתם ֲאִני אֹוֵמר ָּכל ֵאּלּו ָהֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ְּתִהִּלים ַּדְעָּתם ְוַעל ַּכָּוָנָתם ֲאִני אֹוֵמר ָּכל ֵאּלּו ָהֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ְּתִהִּלים ַּדְעָּתם ְוַעל ַּכָּוָנָתם ֲאִני אֹוֵמר ָּכל ֵאּלּו ָהֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ְּתִהִּליםְוַעלְוַעלְוַעלְוַעל

ִבְזכּוָתם ְוכָֹחם ֶאְזֶּכה ְלעֹוֵרר ּוְלַגּלֹות ָּכל ָהֲעָׂשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ִבְזכּוָתם ְוכָֹחם ֶאְזֶּכה ְלעֹוֵרר ּוְלַגּלֹות ָּכל ָהֲעָׂשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ִבְזכּוָתם ְוכָֹחם ֶאְזֶּכה ְלעֹוֵרר ּוְלַגּלֹות ָּכל ָהֲעָׂשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ִבְזכּוָתם ְוכָֹחם ֶאְזֶּכה ְלעֹוֵרר ּוְלַגּלֹות ָּכל ָהֲעָׂשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ּוּוּוּו                                    

, , , , ִנּגּוןִנּגּוןִנּגּוןִנּגּון, , , , ִנּצּוַחִנּצּוַחִנּצּוַחִנּצּוַח, , , , ִׁשירִׁשירִׁשירִׁשיר, , , , ַמְׂשִּכילַמְׂשִּכילַמְׂשִּכילַמְׂשִּכיל, , , , ְּבָרָכהְּבָרָכהְּבָרָכהְּבָרָכה, , , , ַאְׁשֵריַאְׁשֵריַאְׁשֵריַאְׁשֵרי: : : : ֶׁשֵהםֶׁשֵהםֶׁשֵהםֶׁשֵהם, , , , ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם ֵסֶפר ְּתִהִּליםֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם ֵסֶפר ְּתִהִּליםֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם ֵסֶפר ְּתִהִּליםֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם ֵסֶפר ְּתִהִּלים

, , , , ְמֻרָּבעְמֻרָּבעְמֻרָּבעְמֻרָּבע, , , , ְמֻׁשָּלשְמֻׁשָּלשְמֻׁשָּלשְמֻׁשָּלש, , , , ּולּולּולּולָּכפָּכפָּכפָּכפ, , , , ֶׁשֵהם ִׁשיר ָּפׁשּוטֶׁשֵהם ִׁשיר ָּפׁשּוטֶׁשֵהם ִׁשיר ָּפׁשּוטֶׁשֵהם ִׁשיר ָּפׁשּוט. . . . ַהְללּוָיּהַהְללּוָיּהַהְללּוָיּהַהְללּוָיּה, , , , ִמְזמֹורִמְזמֹורִמְזמֹורִמְזמֹור, , , , הֹוָדָאההֹוָדָאההֹוָדָאההֹוָדָאה, , , , ְּתִפָּלהְּתִפָּלהְּתִפָּלהְּתִפָּלה

ּוִבְזכּות ְוכַֹח ַהְׁשֵני ְׁשמֹות ּוִבְזכּות ְוכַֹח ַהְׁשֵני ְׁשמֹות ּוִבְזכּות ְוכַֹח ַהְׁשֵני ְׁשמֹות ּוִבְזכּות ְוכַֹח ַהְׁשֵני ְׁשמֹות . . . . ֶׁשֵהם ְּכלּוִלים ְּבִׁשְמָך ַהְמֻיָחד ַהָּגדֹול ְוַהָקדֹוׁשֶׁשֵהם ְּכלּוִלים ְּבִׁשְמָך ַהְמֻיָחד ַהָּגדֹול ְוַהָקדֹוׁשֶׁשֵהם ְּכלּוִלים ְּבִׁשְמָך ַהְמֻיָחד ַהָּגדֹול ְוַהָקדֹוׁשֶׁשֵהם ְּכלּוִלים ְּבִׁשְמָך ַהְמֻיָחד ַהָּגדֹול ְוַהָקדֹוׁש

ף ף ף ף """"אלאלאלאל, , , , דדדד""""ף למף למף למף למ""""אלאלאלאל): ): ): ): ֶזהֶזהֶזהֶזהּכָּכָּכָָּכ((((ֶׁשֵהם ֵאל ֱאלִֹהים ֶׁשֵהם ֵאל ֱאלִֹהים ֶׁשֵהם ֵאל ֱאלִֹהים ֶׁשֵהם ֵאל ֱאלִֹהים , , , , ַהְּקדֹוִׁשים ָהֵאּלּו ְּבִמּלּוָאםַהְּקדֹוִׁשים ָהֵאּלּו ְּבִמּלּוָאםַהְּקדֹוִׁשים ָהֵאּלּו ְּבִמּלּוָאםַהְּקדֹוִׁשים ָהֵאּלּו ְּבִמּלּוָאם

        ְּבכַֹח ְּבכַֹח ְּבכַֹח ְּבכַֹח . . . . ְּכִמְסַּפר ְּתִהִּליםְּכִמְסַּפר ְּתִהִּליםְּכִמְסַּפר ְּתִהִּליםְּכִמְסַּפר ְּתִהִּלים, , , , הההה""""ֶׁשֵהם עֹוִלים ְּבִמְסָּפר תפֶׁשֵהם עֹוִלים ְּבִמְסָּפר תפֶׁשֵהם עֹוִלים ְּבִמְסָּפר תפֶׁשֵהם עֹוִלים ְּבִמְסָּפר תפ, , , , םםםם""""ד מד מד מד מ""""יויויויו    יייי""""ד הד הד הד ה""""למלמלמלמ

        ::::ֵאלּו ַהֵּׁשמֹות ְּתַזֵּכִני ְלִתּקּון ַהְּבִרית ֶׁשהּוא ִּתּקּון ַהְּכָלִלי ָאֵמןֵאלּו ַהֵּׁשמֹות ְּתַזֵּכִני ְלִתּקּון ַהְּבִרית ֶׁשהּוא ִּתּקּון ַהְּכָלִלי ָאֵמןֵאלּו ַהֵּׁשמֹות ְּתַזֵּכִני ְלִתּקּון ַהְּבִרית ֶׁשהּוא ִּתּקּון ַהְּכָלִלי ָאֵמןֵאלּו ַהֵּׁשמֹות ְּתַזֵּכִני ְלִתּקּון ַהְּבִרית ֶׁשהּוא ִּתּקּון ַהְּכָלִלי ָאֵמן                                                

        , , , , ֲאדָֹני ָאָּתהֲאדָֹני ָאָּתהֲאדָֹני ָאָּתהֲאדָֹני ָאָּתה, , , , ָאַמְרְּת ַליהָֹוהָאַמְרְּת ַליהָֹוהָאַמְרְּת ַליהָֹוהָאַמְרְּת ַליהָֹוה    ::::ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי ָחִסיִתי ָבְךָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי ָחִסיִתי ָבְךָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי ָחִסיִתי ָבְךָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי ָחִסיִתי ָבְך, , , , ִמְכָּתם ְלָדִודִמְכָּתם ְלָדִודִמְכָּתם ְלָדִודִמְכָּתם ְלָדִוד    טז

ָּכל ֶחְפִצי ָּכל ֶחְפִצי ָּכל ֶחְפִצי ָּכל ֶחְפִצי , , , , ְוַאִּדיֵריְוַאִּדיֵריְוַאִּדיֵריְוַאִּדיֵרי, , , , ְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמהְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמהְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמהְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמהלִלִלִִל    ::::טֹוָבִתי ַּבל ָעֶליָךטֹוָבִתי ַּבל ָעֶליָךטֹוָבִתי ַּבל ָעֶליָךטֹוָבִתי ַּבל ָעֶליָך                                

ּוַבל ֶאָּׂשא ֶאת ּוַבל ֶאָּׂשא ֶאת ּוַבל ֶאָּׂשא ֶאת ּוַבל ֶאָּׂשא ֶאת , , , , ַּבל ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדםַּבל ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדםַּבל ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדםַּבל ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם, , , , ַאֵחר ָמָהרּוַאֵחר ָמָהרּוַאֵחר ָמָהרּוַאֵחר ָמָהרּו, , , , ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתםִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתםִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתםִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם    ::::ָבםָבםָבםָבם
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ֲחָבִלים ֲחָבִלים ֲחָבִלים ֲחָבִלים     ::::ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִליַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִליַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִליַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי, , , , ְיהָֹוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסיְיהָֹוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסיְיהָֹוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסיְיהָֹוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי    ::::ְׁשמֹוָתם ַעל ְׂשָפַתיְׁשמֹוָתם ַעל ְׂשָפַתיְׁשמֹוָתם ַעל ְׂשָפַתיְׁשמֹוָתם ַעל ְׂשָפַתי

ַאף ַאף ַאף ַאף , , , , ָאֵׁשר ְיָעָצִניָאֵׁשר ְיָעָצִניָאֵׁשר ְיָעָצִניָאֵׁשר ְיָעָצִני, , , , ַאְבֵרְך ֶאת ְיהָֹוהַאְבֵרְך ֶאת ְיהָֹוהַאְבֵרְך ֶאת ְיהָֹוהַאְבֵרְך ֶאת ְיהָֹוה    ::::ַאף ַנֲחַלת ָׁשְפָרה ָעָליַאף ַנֲחַלת ָׁשְפָרה ָעָליַאף ַנֲחַלת ָׁשְפָרה ָעָליַאף ַנֲחַלת ָׁשְפָרה ָעָלי, , , ,  ִלי ַּבְּנִעִמים ִלי ַּבְּנִעִמים ִלי ַּבְּנִעִמים ִלי ַּבְּנִעִמיםָנְפלּוָנְפלּוָנְפלּוָנְפלּו

    ::::ִּכי ִמיִמיִני ַּבל ֶאּמֹוטִּכי ִמיִמיִני ַּבל ֶאּמֹוטִּכי ִמיִמיִני ַּבל ֶאּמֹוטִּכי ִמיִמיִני ַּבל ֶאּמֹוט, , , , ִׁשִּויִתי ְיהָֹוה ְלֶנְגִּדי ָּתִמידִׁשִּויִתי ְיהָֹוה ְלֶנְגִּדי ָּתִמידִׁשִּויִתי ְיהָֹוה ְלֶנְגִּדי ָּתִמידִׁשִּויִתי ְיהָֹוה ְלֶנְגִּדי ָּתִמיד    ::::ֵלילֹות ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתיֵלילֹות ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתיֵלילֹות ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתיֵלילֹות ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי

ִּכי לֹא ַתֲעזֹב ַנְפִׁשי ִּכי לֹא ַתֲעזֹב ַנְפִׁשי ִּכי לֹא ַתֲעזֹב ַנְפִׁשי ִּכי לֹא ַתֲעזֹב ַנְפִׁשי     ::::ָלֶבַטחָלֶבַטחָלֶבַטחָלֶבַטחַאף ְּבָׂשִרי ִיְׁשּכֹן ַאף ְּבָׂשִרי ִיְׁשּכֹן ַאף ְּבָׂשִרי ִיְׁשּכֹן ַאף ְּבָׂשִרי ִיְׁשּכֹן , , , , ְוָּיֵגל ְּכבֹוִדיְוָּיֵגל ְּכבֹוִדיְוָּיֵגל ְּכבֹוִדיְוָּיֵגל ְּכבֹוִדי, , , , ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּביָלֵכן ָׂשַמח ִלִּביָלֵכן ָׂשַמח ִלִּביָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי

        ׂשַֹבע ׂשַֹבע ׂשַֹבע ׂשַֹבע , , , , ּתֹוִדיֵעיִני אַֹרח ַחִּייםּתֹוִדיֵעיִני אַֹרח ַחִּייםּתֹוִדיֵעיִני אַֹרח ַחִּייםּתֹוִדיֵעיִני אַֹרח ַחִּיים    ::::לֹא ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחתלֹא ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחתלֹא ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחתלֹא ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחת, , , , ִלְׁשאֹולִלְׁשאֹולִלְׁשאֹולִלְׁשאֹול

        ::::ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצחְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצחְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצחְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח, , , , ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶניָךְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶניָךְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶניָךְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶניָך                                                                                                    

        ַאְׁשֵרי ָאָדם לֹא ַאְׁשֵרי ָאָדם לֹא ַאְׁשֵרי ָאָדם לֹא ַאְׁשֵרי ָאָדם לֹא     ::::ָטָאהָטָאהָטָאהָטָאהְּכסּוי ֲחְּכסּוי ֲחְּכסּוי ֲחְּכסּוי ֲח, , , , ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי ֶּפַׁשעַאְׁשֵרי ְנׂשּוי ֶּפַׁשעַאְׁשֵרי ְנׂשּוי ֶּפַׁשעַאְׁשֵרי ְנׂשּוי ֶּפַׁשע, , , , ְלָדִוד ַמְׂשִּכילְלָדִוד ַמְׂשִּכילְלָדִוד ַמְׂשִּכילְלָדִוד ַמְׂשִּכיל    לב

, , , , ָּבלּו ֲעָצָמיָּבלּו ֲעָצָמיָּבלּו ֲעָצָמיָּבלּו ֲעָצָמי, , , , ִּכי ֶהֱחַרְׁשִּתיִּכי ֶהֱחַרְׁשִּתיִּכי ֶהֱחַרְׁשִּתיִּכי ֶהֱחַרְׁשִּתי: : : : ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיהְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיהְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיהְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיה, , , , ַיְחׁשֹב ְיהָֹוה לֹו ָעֹוןַיְחׁשֹב ְיהָֹוה לֹו ָעֹוןַיְחׁשֹב ְיהָֹוה לֹו ָעֹוןַיְחׁשֹב ְיהָֹוה לֹו ָעֹון                                    

ְּבַחְרבֵֹני ְּבַחְרבֵֹני ְּבַחְרבֵֹני ְּבַחְרבֵֹני , , , , ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדיֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדיֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדיֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי, , , , ִּכי יֹוָמם ָוַלְיָלה ִּתְכַּבד ָעַלי ָיֶדָךִּכי יֹוָמם ָוַלְיָלה ִּתְכַּבד ָעַלי ָיֶדָךִּכי יֹוָמם ָוַלְיָלה ִּתְכַּבד ָעַלי ָיֶדָךִּכי יֹוָמם ָוַלְיָלה ִּתְכַּבד ָעַלי ָיֶדָך    ::::ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל ַהּיֹוםְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל ַהּיֹוםְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל ַהּיֹוםְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל ַהּיֹום

אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי , , , , ָאַמְרִּתיָאַמְרִּתיָאַמְרִּתיָאַמְרִּתי, , , , ַוֲעֹוִני לֹא ִכִּסיִתיַוֲעֹוִני לֹא ִכִּסיִתיַוֲעֹוִני לֹא ִכִּסיִתיַוֲעֹוִני לֹא ִכִּסיִתי, , , , י אֹוִדיֲעָךי אֹוִדיֲעָךי אֹוִדיֲעָךי אֹוִדיֲעָךַחָּטאִתַחָּטאִתַחָּטאִתַחָּטאִת    ::::ַקִיץ ֶסָלהַקִיץ ֶסָלהַקִיץ ֶסָלהַקִיץ ֶסָלה

, , , , ַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ֵאֶליָךַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ֵאֶליָךַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ֵאֶליָךַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ֵאֶליָך    ::::ְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעֹון ַחָּטאִתי ֶסָלהְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעֹון ַחָּטאִתי ֶסָלהְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעֹון ַחָּטאִתי ֶסָלהְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעֹון ַחָּטאִתי ֶסָלה    ,,,,ַליהָֹוהַליהָֹוהַליהָֹוהַליהָֹוה

ִמַּצר ִמַּצר ִמַּצר ִמַּצר , , , , *)*)*)*)ַאָּתה ֵסֶתר ִליַאָּתה ֵסֶתר ִליַאָּתה ֵסֶתר ִליַאָּתה ֵסֶתר ִלי    ::::ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו לֹא ַיִּגיעּוַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו לֹא ַיִּגיעּוַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו לֹא ַיִּגיעּוַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו לֹא ַיִּגיעּו, , , , ְלֵעת ְמצֹאְלֵעת ְמצֹאְלֵעת ְמצֹאְלֵעת ְמצֹא

ִאיֲעָצה ִאיֲעָצה ִאיֲעָצה ִאיֲעָצה , , , , ְואֹוְרָך ְּבֶדֶרְך זּו ֵתֵלְךְואֹוְרָך ְּבֶדֶרְך זּו ֵתֵלְךְואֹוְרָך ְּבֶדֶרְך זּו ֵתֵלְךְואֹוְרָך ְּבֶדֶרְך זּו ֵתֵלְך, , , , ַאְׂשִּכיְלָךַאְׂשִּכיְלָךַאְׂשִּכיְלָךַאְׂשִּכיְלָך    ::::ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלהָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלהָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלהָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה, , , , ִּתְּצֵרִניִּתְּצֵרִניִּתְּצֵרִניִּתְּצֵרִני

ַּבל ַּבל ַּבל ַּבל , , , , ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹוםְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹוםְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹוםְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום, , , , ֵאין ָהִביןֵאין ָהִביןֵאין ָהִביןֵאין ָהִבין, , , , ְּכֶפֶרדְּכֶפֶרדְּכֶפֶרדְּכֶפֶרד, , , , ַאל ִּתְהיּו ְּכסּוסַאל ִּתְהיּו ְּכסּוסַאל ִּתְהיּו ְּכסּוסַאל ִּתְהיּו ְּכסּוס    ::::ָעֶליָך ֵעיִניָעֶליָך ֵעיִניָעֶליָך ֵעיִניָעֶליָך ֵעיִני

            ::::ֹוֵטַח ַּביהָֹוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּוֹוֵטַח ַּביהָֹוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּוֹוֵטַח ַּביהָֹוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּוֹוֵטַח ַּביהָֹוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּוְוַהּבְוַהּבְוַהּבְוַהּב, , , , ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשעַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשעַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשעַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע    ::::ְקרֹב ֵאֶליָךְקרֹב ֵאֶליָךְקרֹב ֵאֶליָךְקרֹב ֵאֶליָך

            ::::ְוַהְרִנינּו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלבְוַהְרִנינּו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלבְוַהְרִנינּו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלבְוַהְרִנינּו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב, , , , ְוִגילּו ַצִּדיִקיםְוִגילּו ַצִּדיִקיםְוִגילּו ַצִּדיִקיםְוִגילּו ַצִּדיִקים, , , , ִׂשְּמחּו ַביהָֹוהִׂשְּמחּו ַביהָֹוהִׂשְּמחּו ַביהָֹוהִׂשְּמחּו ַביהָֹוה                                                        

        ).).).).גגגג""""סימן ריסימן ריסימן ריסימן רי' ' ' ' ן חלק אן חלק אן חלק אן חלק א""""עין בליקוטי מוהרעין בליקוטי מוהרעין בליקוטי מוהרעין בליקוטי מוהר. (. (. (. (כאן צריך להפסיק מעטכאן צריך להפסיק מעטכאן צריך להפסיק מעטכאן צריך להפסיק מעט*) *) *) *) 

        יֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו יֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו יֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו יֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו ּבְּבְּבְְּב, , , , ַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל ָּדלַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל ָּדלַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל ָּדלַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל ָּדל    ::::ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד    מא

ְוַאל ִּתְּתֵנהּו ְּבֶנֶפׁש ְוַאל ִּתְּתֵנהּו ְּבֶנֶפׁש ְוַאל ִּתְּתֵנהּו ְּבֶנֶפׁש ְוַאל ִּתְּתֵנהּו ְּבֶנֶפׁש , , , , ְוֻאַּׁשר ָּבָאֶרץְוֻאַּׁשר ָּבָאֶרץְוֻאַּׁשר ָּבָאֶרץְוֻאַּׁשר ָּבָאֶרץ, , , , ְיהָֹוה ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּוְיהָֹוה ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּוְיהָֹוה ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּוְיהָֹוה ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו    ::::ְיהָֹוהְיהָֹוהְיהָֹוהְיהָֹוה                                        

, , , , ֲאִני ָאַמְרִּתיֲאִני ָאַמְרִּתיֲאִני ָאַמְרִּתיֲאִני ָאַמְרִּתי    ::::ָּכל ִמְׁשָּכבֹו ָהַפְכָּת ְבָחְליֹוָּכל ִמְׁשָּכבֹו ָהַפְכָּת ְבָחְליֹוָּכל ִמְׁשָּכבֹו ָהַפְכָּת ְבָחְליֹוָּכל ִמְׁשָּכבֹו ָהַפְכָּת ְבָחְליֹו, , , , ְיהָֹוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ְּדָויְיהָֹוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ְּדָויְיהָֹוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ְּדָויְיהָֹוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ְּדָוי    ::::אְֹיָביואְֹיָביואְֹיָביואְֹיָביו

ָמַתי ָימּות ָמַתי ָימּות ָמַתי ָימּות ָמַתי ָימּות , , , , אֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִליאֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִליאֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִליאֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי    ::::ה ַנְפִׁשי ִּכי ָחָטאִתי ָלְךה ַנְפִׁשי ִּכי ָחָטאִתי ָלְךה ַנְפִׁשי ִּכי ָחָטאִתי ָלְךה ַנְפִׁשי ִּכי ָחָטאִתי ָלְךְרָפָאְרָפָאְרָפָאְרָפָא, , , , ְיהָֹוה ָחֵּנִניְיהָֹוה ָחֵּנִניְיהָֹוה ָחֵּנִניְיהָֹוה ָחֵּנִני

ֵיֵצא ַלחּוץ ֵיֵצא ַלחּוץ ֵיֵצא ַלחּוץ ֵיֵצא ַלחּוץ , , , , ִלּבֹו ִיְקָּבץ ָאֶון לֹוִלּבֹו ִיְקָּבץ ָאֶון לֹוִלּבֹו ִיְקָּבץ ָאֶון לֹוִלּבֹו ִיְקָּבץ ָאֶון לֹו, , , , ָׁשְוא ְיַדֵּברָׁשְוא ְיַדֵּברָׁשְוא ְיַדֵּברָׁשְוא ְיַדֵּבר, , , , ְוִאם ָּבא ִלְראֹותְוִאם ָּבא ִלְראֹותְוִאם ָּבא ִלְראֹותְוִאם ָּבא ִלְראֹות    ::::ְוָאַבד ְׁשמֹוְוָאַבד ְׁשמֹוְוָאַבד ְׁשמֹוְוָאַבד ְׁשמֹו

ַעל ָיצּוק ַעל ָיצּוק ַעל ָיצּוק ַעל ָיצּוק ְּדַבר ְּבִלַּיְּדַבר ְּבִלַּיְּדַבר ְּבִלַּיְּדַבר ְּבִלַּי    ::::ָעַלי ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִליָעַלי ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִליָעַלי ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִליָעַלי ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי, , , , ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל ׂשְֹנָאיַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל ׂשְֹנָאיַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל ׂשְֹנָאיַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל ׂשְֹנָאי    ::::ְיַדֵּברְיַדֵּברְיַדֵּברְיַדֵּבר

ֲאֶׁשר ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ֲאֶׁשר ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ֲאֶׁשר ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ֲאֶׁשר ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל , , , , ַּגם ִאיׁש ְׁשלֹוִמיַּגם ִאיׁש ְׁשלֹוִמיַּגם ִאיׁש ְׁשלֹוִמיַּגם ִאיׁש ְׁשלֹוִמי    ::::ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא יֹוִסיף ָלקּוםַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא יֹוִסיף ָלקּוםַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא יֹוִסיף ָלקּוםַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא יֹוִסיף ָלקּום, , , , ּבֹוּבֹוּבֹוּבֹו
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    ::::ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהםַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהםַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהםַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם, , , , ָחֵּנִני ְוֲהִקיֵמִניָחֵּנִני ְוֲהִקיֵמִניָחֵּנִני ְוֲהִקיֵמִניָחֵּנִני ְוֲהִקיֵמִני, , , , ְוַאָּתה ְיהָֹוהְוַאָּתה ְיהָֹוהְוַאָּתה ְיהָֹוהְוַאָּתה ְיהָֹוה    ::::ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקבִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקבִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקבִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב, , , , ַלְחִמיַלְחִמיַלְחִמיַלְחִמי

, , , , ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּביַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּביַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּביַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי    :::: אְֹיִבי ָעָלי אְֹיִבי ָעָלי אְֹיִבי ָעָלי אְֹיִבי ָעָליִּכי לֹא ָיִריַעִּכי לֹא ָיִריַעִּכי לֹא ָיִריַעִּכי לֹא ָיִריַע, , , , ְּבזֹאת ָיַדְעִּתי ִּכי ָחַפְצָּת ִּביְּבזֹאת ָיַדְעִּתי ִּכי ָחַפְצָּת ִּביְּבזֹאת ָיַדְעִּתי ִּכי ָחַפְצָּת ִּביְּבזֹאת ָיַדְעִּתי ִּכי ָחַפְצָּת ִּבי

        ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם , , , , ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאלֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאלֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאלֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל, , , , ָּברּוְך ְיהָֹוהָּברּוְך ְיהָֹוהָּברּוְך ְיהָֹוהָּברּוְך ְיהָֹוה    ::::ַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלםַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלםַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלםַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם

            ::::ָאֵמן ְוָאֵמןָאֵמן ְוָאֵמןָאֵמן ְוָאֵמןָאֵמן ְוָאֵמן                                                                                                                                                                                    

        ֵּכן ַנְפִׁשי ֵּכן ַנְפִׁשי ֵּכן ַנְפִׁשי ֵּכן ַנְפִׁשי , , , , ַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ַמִיםַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ַמִיםַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ַמִיםַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ַמִיםּכְּכְּכְְּכ    ::::ִלְבֵני קַֹרחִלְבֵני קַֹרחִלְבֵני קַֹרחִלְבֵני קַֹרח, , , , ַלְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכילַלְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכילַלְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכילַלְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכיל    מב

ָמַתי ָאבֹוא ָמַתי ָאבֹוא ָמַתי ָאבֹוא ָמַתי ָאבֹוא , , , , ְלֵאל ָחיְלֵאל ָחיְלֵאל ָחיְלֵאל ָחי, , , , ָצְמָאה ַנְפִׁשי ֵלאלִֹהיםָצְמָאה ַנְפִׁשי ֵלאלִֹהיםָצְמָאה ַנְפִׁשי ֵלאלִֹהיםָצְמָאה ַנְפִׁשי ֵלאלִֹהים    ::::ַּתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהיםַּתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהיםַּתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהיםַּתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהים                                    

ֶּבֱאמֹר ֵאַלי ָּכל ֶּבֱאמֹר ֵאַלי ָּכל ֶּבֱאמֹר ֵאַלי ָּכל ֶּבֱאמֹר ֵאַלי ָּכל , , , , ָהְיָתה ִלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוַלְיָלהָהְיָתה ִלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוַלְיָלהָהְיָתה ִלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוַלְיָלהָהְיָתה ִלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוַלְיָלה    ::::ְוֵאָרֶאה ְּפֵני ֱאלִֹהיםְוֵאָרֶאה ְּפֵני ֱאלִֹהיםְוֵאָרֶאה ְּפֵני ֱאלִֹהיםְוֵאָרֶאה ְּפֵני ֱאלִֹהים

    ,,,,ִּכי ֶאֱעבֹר ַּבַּסְךִּכי ֶאֱעבֹר ַּבַּסְךִּכי ֶאֱעבֹר ַּבַּסְךִּכי ֶאֱעבֹר ַּבַּסְך, , , , ְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי ַנְפִׁשיְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי ַנְפִׁשיְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי ַנְפִׁשיְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי ַנְפִׁשי, , , , ֵאֶּלה ֶאְזְּכָרהֵאֶּלה ֶאְזְּכָרהֵאֶּלה ֶאְזְּכָרהֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה    ::::יָךיָךיָךיָךַאֵּיה ֱאלֶֹהַאֵּיה ֱאלֶֹהַאֵּיה ֱאלֶֹהַאֵּיה ֱאלֶֹה, , , , ַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹום

ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי     ::::ָהמֹון חֹוֵגגָהמֹון חֹוֵגגָהמֹון חֹוֵגגָהמֹון חֹוֵגג, , , , ֶאַּדֵּדם ַעד ֵּבית ֱאלִֹהים ְּבקֹול ִרָּנה ְותֹוָדהֶאַּדֵּדם ַעד ֵּבית ֱאלִֹהים ְּבקֹול ִרָּנה ְותֹוָדהֶאַּדֵּדם ַעד ֵּבית ֱאלִֹהים ְּבקֹול ִרָּנה ְותֹוָדהֶאַּדֵּדם ַעד ֵּבית ֱאלִֹהים ְּבקֹול ִרָּנה ְותֹוָדה

, , , , לַֹהילַֹהילַֹהילַֹהיאֱאֱאֱֱא    ::::ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ָּפָניוִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ָּפָניוִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ָּפָניוִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ָּפָניו, , , , הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהיםהֹוִחיִלי ֵלאלִֹהיםהֹוִחיִלי ֵלאלִֹהיםהֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים, , , , ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי ָעָליַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי ָעָליַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי ָעָליַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי ָעָלי

    ::::ֵמַהר ִמְצָערֵמַהר ִמְצָערֵמַהר ִמְצָערֵמַהר ִמְצָער, , , , ַעל ֵּכן ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן ְוֶחְרמֹוִניםַעל ֵּכן ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן ְוֶחְרמֹוִניםַעל ֵּכן ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן ְוֶחְרמֹוִניםַעל ֵּכן ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן ְוֶחְרמֹוִנים, , , , ָעַלי ַנְפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחחָעַלי ַנְפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחחָעַלי ַנְפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחחָעַלי ַנְפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחח

יֹוָמם יֹוָמם יֹוָמם יֹוָמם     ::::ָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּוָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּוָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּוָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו, , , , ְלקֹול ִצּנֹוֶריָךְלקֹול ִצּנֹוֶריָךְלקֹול ִצּנֹוֶריָךְלקֹול ִצּנֹוֶריָך, , , , ְּתהֹום ֶאל ְּתהֹום קֹוֵראְּתהֹום ֶאל ְּתהֹום קֹוֵראְּתהֹום ֶאל ְּתהֹום קֹוֵראְּתהֹום ֶאל ְּתהֹום קֹוֵרא

אֹוְמָרה ְלֵאל אֹוְמָרה ְלֵאל אֹוְמָרה ְלֵאל אֹוְמָרה ְלֵאל     ::::ְּתִפָּלה ְלֵאל ַחָּייְּתִפָּלה ְלֵאל ַחָּייְּתִפָּלה ְלֵאל ַחָּייְּתִפָּלה ְלֵאל ַחָּיי, , , , ייייּוַבַּלְיָלה ִשירֹה ִעִּמּוַבַּלְיָלה ִשירֹה ִעִּמּוַבַּלְיָלה ִשירֹה ִעִּמּוַבַּלְיָלה ִשירֹה ִעִּמ, , , , ְיַצֶּוה ְיהָֹוה ַחְסּדֹוְיַצֶּוה ְיהָֹוה ַחְסּדֹוְיַצֶּוה ְיהָֹוה ַחְסּדֹוְיַצֶּוה ְיהָֹוה ַחְסּדֹו

, , , , ְּבֶרַצח ְּבַעְצמֹוַתיְּבֶרַצח ְּבַעְצמֹוַתיְּבֶרַצח ְּבַעְצמֹוַתיְּבֶרַצח ְּבַעְצמֹוַתי    ::::ָלָּמה קֵֹדר ֵאֵלְך ְּבָלַחץ אֹוֵיבָלָּמה קֵֹדר ֵאֵלְך ְּבָלַחץ אֹוֵיבָלָּמה קֵֹדר ֵאֵלְך ְּבָלַחץ אֹוֵיבָלָּמה קֵֹדר ֵאֵלְך ְּבָלַחץ אֹוֵיב, , , , ָלָמה ְׁשַכְחָּתִניָלָמה ְׁשַכְחָּתִניָלָמה ְׁשַכְחָּתִניָלָמה ְׁשַכְחָּתִני, , , , ַסְלִעיַסְלִעיַסְלִעיַסְלִעי

        , , , , ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשיַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשיַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשיַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי    ::::ְּבָאְמָרם ֵאַלי ָּכל ַהּיֹום ַאֵּיה ֱאלֶֹהיָךְּבָאְמָרם ֵאַלי ָּכל ַהּיֹום ַאֵּיה ֱאלֶֹהיָךְּבָאְמָרם ֵאַלי ָּכל ַהּיֹום ַאֵּיה ֱאלֶֹהיָךְּבָאְמָרם ֵאַלי ָּכל ַהּיֹום ַאֵּיה ֱאלֶֹהיָך, , , , ֵחְרפּוִני צֹוְרָריֵחְרפּוִני צֹוְרָריֵחְרפּוִני צֹוְרָריֵחְרפּוִני צֹוְרָרי

        ::::ָּפַני ֵואלָֹהיָּפַני ֵואלָֹהיָּפַני ֵואלָֹהיָּפַני ֵואלָֹהי, , , , ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹתִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹתִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹתִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹת, , , , הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהיםהֹוִחיִלי ֵלאלִֹהיםהֹוִחיִלי ֵלאלִֹהיםהֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים, , , , ּוָמה ֶּתֱהִמי ָעָליּוָמה ֶּתֱהִמי ָעָליּוָמה ֶּתֱהִמי ָעָליּוָמה ֶּתֱהִמי ָעָלי            

        ַוִיְׁשְמרּו ֶאת ַהַּבִית ַוִיְׁשְמרּו ֶאת ַהַּבִית ַוִיְׁשְמרּו ֶאת ַהַּבִית ַוִיְׁשְמרּו ֶאת ַהַּבִית , , , , ִּבְׁשלַֹח ָׁשאּולִּבְׁשלַֹח ָׁשאּולִּבְׁשלַֹח ָׁשאּולִּבְׁשלַֹח ָׁשאּול, , , , ְלָדִוד ִמְכָּתםְלָדִוד ִמְכָּתםְלָדִוד ִמְכָּתםְלָדִוד ִמְכָּתם, , , , ַאל ַּתְׁשֵחתַאל ַּתְׁשֵחתַאל ַּתְׁשֵחתַאל ַּתְׁשֵחת, , , , ַלְמַנֵּצַחַלְמַנֵּצַחַלְמַנֵּצַחַלְמַנֵּצַח    נט

ֵלִני ֵלִני ֵלִני ֵלִני ַהִּציַהִּציַהִּציַהִּצי    ::::ִּמִמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבִניִּמִמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבִניִּמִמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבִניִּמִמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבִני, , , , ֱאלָֹהיֱאלָֹהיֱאלָֹהיֱאלָֹהי, , , , ַהִּציֵלִני ֵמאֹיַביַהִּציֵלִני ֵמאֹיַביַהִּציֵלִני ֵמאֹיַביַהִּציֵלִני ֵמאֹיַבי    ::::ַלֲהִמיתֹוַלֲהִמיתֹוַלֲהִמיתֹוַלֲהִמיתֹו                                

ָיגּורּו ָעַלי ָיגּורּו ָעַלי ָיגּורּו ָעַלי ָיגּורּו ָעַלי , , , , ִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו ְלַנְפִׁשיִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו ְלַנְפִׁשיִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו ְלַנְפִׁשיִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו ְלַנְפִׁשי    ::::ּוֵמַאְנֵׁשי ָדִמים הֹוִׁשיֵעִניּוֵמַאְנֵׁשי ָדִמים הֹוִׁשיֵעִניּוֵמַאְנֵׁשי ָדִמים הֹוִׁשיֵעִניּוֵמַאְנֵׁשי ָדִמים הֹוִׁשיֵעִני, , , , ִמּפֲֹעֵלי ָאֶוןִמּפֲֹעֵלי ָאֶוןִמּפֲֹעֵלי ָאֶוןִמּפֲֹעֵלי ָאֶון

עּוָרה עּוָרה עּוָרה עּוָרה , , , , ְירּוצּון ְוִיּכֹוָננּוְירּוצּון ְוִיּכֹוָננּוְירּוצּון ְוִיּכֹוָננּוְירּוצּון ְוִיּכֹוָננּו, , , , ְּבִלי ָעֹוןְּבִלי ָעֹוןְּבִלי ָעֹוןְּבִלי ָעֹון    ::::לֹא ִפְׁשִעי ְולֹא ַחָּטאִתי ְיהָֹוהלֹא ִפְׁשִעי ְולֹא ַחָּטאִתי ְיהָֹוהלֹא ִפְׁשִעי ְולֹא ַחָּטאִתי ְיהָֹוהלֹא ִפְׁשִעי ְולֹא ַחָּטאִתי ְיהָֹוה, , , , ַעִּזיםַעִּזיםַעִּזיםַעִּזים

ָהִקיָצה ִלְפקֹד ָהִקיָצה ִלְפקֹד ָהִקיָצה ִלְפקֹד ָהִקיָצה ִלְפקֹד , , , , לֵֹהי ִיְׂשָרֵאללֵֹהי ִיְׂשָרֵאללֵֹהי ִיְׂשָרֵאללֵֹהי ִיְׂשָרֵאלאֱאֱאֱֱא, , , , ְוַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹותְוַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹותְוַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹותְוַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹות    ::::ִלְקָראִתי ּוְרֵאהִלְקָראִתי ּוְרֵאהִלְקָראִתי ּוְרֵאהִלְקָראִתי ּוְרֵאה

, , , , ֶיֱהמּו ַכָּכֵלבֶיֱהמּו ַכָּכֵלבֶיֱהמּו ַכָּכֵלבֶיֱהמּו ַכָּכֵלב, , , , ָיׁשּובּו ָלֶעֶרבָיׁשּובּו ָלֶעֶרבָיׁשּובּו ָלֶעֶרבָיׁשּובּו ָלֶעֶרב    ::::ַאל ָּתחֹן ָּכל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלהַאל ָּתחֹן ָּכל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלהַאל ָּתחֹן ָּכל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלהַאל ָּתחֹן ָּכל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה, , , , ָּכל ַהּגֹויםָּכל ַהּגֹויםָּכל ַהּגֹויםָּכל ַהּגֹוים

    ::::ִּכי ִמי ׁשֵֹמַעִּכי ִמי ׁשֵֹמַעִּכי ִמי ׁשֵֹמַעִּכי ִמי ׁשֵֹמַע, , , , ֲחָרבֹות ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהםֲחָרבֹות ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהםֲחָרבֹות ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהםֲחָרבֹות ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם, , , , ִהֵּנה ַיִּביעּון ְּבִפיֶהםִהֵּנה ַיִּביעּון ְּבִפיֶהםִהֵּנה ַיִּביעּון ְּבִפיֶהםִהֵּנה ַיִּביעּון ְּבִפיֶהם    ::::ִויסֹוְבבּו ִעירִויסֹוְבבּו ִעירִויסֹוְבבּו ִעירִויסֹוְבבּו ִעיר

ִּכי ֱאלִֹהים ִּכי ֱאלִֹהים ִּכי ֱאלִֹהים ִּכי ֱאלִֹהים , , , , ֵאֶליָך ֶאְׁשמָֹרהֵאֶליָך ֶאְׁשמָֹרהֵאֶליָך ֶאְׁשמָֹרהֵאֶליָך ֶאְׁשמָֹרה, , , , ֻעּזֹוֻעּזֹוֻעּזֹוֻעּזֹו    ::::ַעג ְלָכל ּגֹוִיםַעג ְלָכל ּגֹוִיםַעג ְלָכל ּגֹוִיםַעג ְלָכל ּגֹוִיםִּתְלִּתְלִּתְלִּתְל, , , , ְוַאָּתה ְיהָֹוה ִּתְׂשַחק ָלמֹוְוַאָּתה ְיהָֹוה ִּתְׂשַחק ָלמֹוְוַאָּתה ְיהָֹוה ִּתְׂשַחק ָלמֹוְוַאָּתה ְיהָֹוה ִּתְׂשַחק ָלמֹו
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ַאל ַּתַהְרֵגם ֶּפן ַאל ַּתַהְרֵגם ֶּפן ַאל ַּתַהְרֵגם ֶּפן ַאל ַּתַהְרֵגם ֶּפן     ::::ֱאלִֹהים ַיְרֵאִני ְבׁשְֹרָריֱאלִֹהים ַיְרֵאִני ְבׁשְֹרָריֱאלִֹהים ַיְרֵאִני ְבׁשְֹרָריֱאלִֹהים ַיְרֵאִני ְבׁשְֹרָרי, , , , ְיַקְּדֵמִניְיַקְּדֵמִניְיַקְּדֵמִניְיַקְּדֵמִני, , , , ֱאלֵֹהי ַחְסִּדיֱאלֵֹהי ַחְסִּדיֱאלֵֹהי ַחְסִּדיֱאלֵֹהי ַחְסִּדי    ::::ִמְׂשַּגִּביִמְׂשַּגִּביִמְׂשַּגִּביִמְׂשַּגִּבי

ַבר ַבר ַבר ַבר ּדְּדְּדְְּד, , , , ַחַּטאת ִּפימֹוַחַּטאת ִּפימֹוַחַּטאת ִּפימֹוַחַּטאת ִּפימֹו    ::::ָמִגֵּננּו ֲאדָֹניָמִגֵּננּו ֲאדָֹניָמִגֵּננּו ֲאדָֹניָמִגֵּננּו ֲאדָֹני, , , , ְוהֹוִריֵדמֹוְוהֹוִריֵדמֹוְוהֹוִריֵדמֹוְוהֹוִריֵדמֹו, , , , ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָךֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָךֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָךֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך, , , , ִיְׁשְּכחּו ַעִּמיִיְׁשְּכחּו ַעִּמיִיְׁשְּכחּו ַעִּמיִיְׁשְּכחּו ַעִּמי

, , , , ַּכֵּלהַּכֵּלהַּכֵּלהַּכֵּלה, , , , ַּכֵּלה ְבֵחָמהַּכֵּלה ְבֵחָמהַּכֵּלה ְבֵחָמהַּכֵּלה ְבֵחָמה    ::::ּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש ְיַסֵּפרּוּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש ְיַסֵּפרּוּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש ְיַסֵּפרּוּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש ְיַסֵּפרּו, , , , ְוִיָּלְכדּו ִבְגאֹוָנםְוִיָּלְכדּו ִבְגאֹוָנםְוִיָּלְכדּו ִבְגאֹוָנםְוִיָּלְכדּו ִבְגאֹוָנם, , , , ְׂשָפֵתימֹוְׂשָפֵתימֹוְׂשָפֵתימֹוְׂשָפֵתימֹו

, , , , ְוָיֻׁשבּו ָלֶעֶרבְוָיֻׁשבּו ָלֶעֶרבְוָיֻׁשבּו ָלֶעֶרבְוָיֻׁשבּו ָלֶעֶרב    ::::ְוֵיְדעּו ִּכי ֱאלִֹהים מֵֹׁשל ְּבַיֲעקֹב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלהְוֵיְדעּו ִּכי ֱאלִֹהים מֵֹׁשל ְּבַיֲעקֹב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלהְוֵיְדעּו ִּכי ֱאלִֹהים מֵֹׁשל ְּבַיֲעקֹב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלהְוֵיְדעּו ִּכי ֱאלִֹהים מֵֹׁשל ְּבַיֲעקֹב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה, , , , ְוֵאיֵנמֹוְוֵאיֵנמֹוְוֵאיֵנמֹוְוֵאיֵנמֹו

    ::::ַוָּיִלינּוַוָּיִלינּוַוָּיִלינּוַוָּיִלינּו, , , , ִאם לֹא ִיְׂשְּבעּוִאם לֹא ִיְׂשְּבעּוִאם לֹא ִיְׂשְּבעּוִאם לֹא ִיְׂשְּבעּו, , , , ֱאכֹלֱאכֹלֱאכֹלֱאכֹלֵהָּמה ְיִניעּון ֶלֵהָּמה ְיִניעּון ֶלֵהָּמה ְיִניעּון ֶלֵהָּמה ְיִניעּון ֶל: : : : ִויסֹוְבבּו ִעירִויסֹוְבבּו ִעירִויסֹוְבבּו ִעירִויסֹוְבבּו ִעיר, , , , ֶיֱהמּו ַכָּכֵלבֶיֱהמּו ַכָּכֵלבֶיֱהמּו ַכָּכֵלבֶיֱהמּו ַכָּכֵלב

        ִּכי ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצר ִּכי ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצר ִּכי ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצר ִּכי ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצר , , , , ַוֲאַרֵּנן ַלּבֶֹקר ַחְסֶּדָךַוֲאַרֵּנן ַלּבֶֹקר ַחְסֶּדָךַוֲאַרֵּנן ַלּבֶֹקר ַחְסֶּדָךַוֲאַרֵּנן ַלּבֶֹקר ַחְסֶּדָך, , , , ַוֲאִני ָאִׁשיר ֻעֶּזָךַוֲאִני ָאִׁשיר ֻעֶּזָךַוֲאִני ָאִׁשיר ֻעֶּזָךַוֲאִני ָאִׁשיר ֻעֶּזָך

            ::::ִּכי ֱאלִֹהים ִמְׂשַּגִּבי ֱאלֵֹהי ַחְסִּדיִּכי ֱאלִֹהים ִמְׂשַּגִּבי ֱאלֵֹהי ַחְסִּדיִּכי ֱאלִֹהים ִמְׂשַּגִּבי ֱאלֵֹהי ַחְסִּדיִּכי ֱאלִֹהים ִמְׂשַּגִּבי ֱאלֵֹהי ַחְסִּדי, , , , ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרהֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרהֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרהֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה, , , , ֻעִּזיֻעִּזיֻעִּזיֻעִּזי    ::::ִליִליִליִלי                                                        

        ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי , , , , קֹוִלי ֶאל ֱאלִֹהיםקֹוִלי ֶאל ֱאלִֹהיםקֹוִלי ֶאל ֱאלִֹהיםקֹוִלי ֶאל ֱאלִֹהים    ::::ל ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמֹורל ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמֹורל ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמֹורל ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמֹורַלְמַנֵּצַח ַעַלְמַנֵּצַח ַעַלְמַנֵּצַח ַעַלְמַנֵּצַח ַע    עז

, , , , ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרהָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרהָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרהָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה, , , , ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתיְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתיְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתיְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי    ::::ְוַהֲאִזין ֵאָליְוַהֲאִזין ֵאָליְוַהֲאִזין ֵאָליְוַהֲאִזין ֵאָלי, , , , ֶאל ֱאלִֹהיםֶאל ֱאלִֹהיםֶאל ֱאלִֹהיםֶאל ֱאלִֹהים                            

    ָאִׂשיָחהָאִׂשיָחהָאִׂשיָחהָאִׂשיָחה, , , , ְוֶאֱהָמָיהְוֶאֱהָמָיהְוֶאֱהָמָיהְוֶאֱהָמָיה, , , , ֶאְזְּכָרה ֱאלִֹהיםֶאְזְּכָרה ֱאלִֹהיםֶאְזְּכָרה ֱאלִֹהיםֶאְזְּכָרה ֱאלִֹהים    ::::ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשיֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשיֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשיֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי, , , , ְולֹא ָתפּוגְולֹא ָתפּוגְולֹא ָתפּוגְולֹא ָתפּוג

ִחַׁשְבִּתי ִחַׁשְבִּתי ִחַׁשְבִּתי ִחַׁשְבִּתי     ::::ִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּברִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּברִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּברִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּבר, , , , ָאַחְזָּת ְׁשֻמרֹות ֵעיָניָאַחְזָּת ְׁשֻמרֹות ֵעיָניָאַחְזָּת ְׁשֻמרֹות ֵעיָניָאַחְזָּת ְׁשֻמרֹות ֵעיָני    ::::ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי ֶסָלהְוִתְתַעֵּטף רּוִחי ֶסָלהְוִתְתַעֵּטף רּוִחי ֶסָלהְוִתְתַעֵּטף רּוִחי ֶסָלה

, , , , ִעם ְלָבִבי ָאִׂשיָחהִעם ְלָבִבי ָאִׂשיָחהִעם ְלָבִבי ָאִׂשיָחהִעם ְלָבִבי ָאִׂשיָחה, , , , ֶאְזְּכָרה ְנִגיָנִתי ַּבַּלְיָלהֶאְזְּכָרה ְנִגיָנִתי ַּבַּלְיָלהֶאְזְּכָרה ְנִגיָנִתי ַּבַּלְיָלהֶאְזְּכָרה ְנִגיָנִתי ַּבַּלְיָלה    ::::ְׁשנֹות עֹוָלִמיםְׁשנֹות עֹוָלִמיםְׁשנֹות עֹוָלִמיםְׁשנֹות עֹוָלִמים, , , , ָיִמים ִמֶּקֶדםָיִמים ִמֶּקֶדםָיִמים ִמֶּקֶדםָיִמים ִמֶּקֶדם

ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ֶהָאֵפס ָלֶנַצח     ::::ְרצֹות עֹודְרצֹות עֹודְרצֹות עֹודְרצֹות עֹודְולֹא יִֹסיף ִלְולֹא יִֹסיף ִלְולֹא יִֹסיף ִלְולֹא יִֹסיף ִל, , , , ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ֲאדָֹניַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ֲאדָֹניַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ֲאדָֹניַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ֲאדָֹני    ::::ַוְיַחֵּפׂש רּוִחיַוְיַחֵּפׂש רּוִחיַוְיַחֵּפׂש רּוִחיַוְיַחֵּפׂש רּוִחי

    ::::ִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו ֶסָלהִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו ֶסָלהִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו ֶסָלהִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו ֶסָלה, , , , ֲהָׁשַכח ַחּנֹות ֵאלֲהָׁשַכח ַחּנֹות ֵאלֲהָׁשַכח ַחּנֹות ֵאלֲהָׁשַכח ַחּנֹות ֵאל    ::::ָּגַמר אֶֹמר ְלדֹר ָודֹרָּגַמר אֶֹמר ְלדֹר ָודֹרָּגַמר אֶֹמר ְלדֹר ָודֹרָּגַמר אֶֹמר ְלדֹר ָודֹר, , , , ַחְסּדֹוַחְסּדֹוַחְסּדֹוַחְסּדֹו

ִּכי ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּכי ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּכי ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּכי ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם , , , , ֶאְזּכֹור ַמַעְלֵלי ָיּהֶאְזּכֹור ַמַעְלֵלי ָיּהֶאְזּכֹור ַמַעְלֵלי ָיּהֶאְזּכֹור ַמַעְלֵלי ָיּה    ::::ְׁשנֹות ְיִמין ֶעְליֹוןְׁשנֹות ְיִמין ֶעְליֹוןְׁשנֹות ְיִמין ֶעְליֹוןְׁשנֹות ְיִמין ֶעְליֹון, , , , ָואֶֹמר ַחלֹוִּתי ִהיאָואֶֹמר ַחלֹוִּתי ִהיאָואֶֹמר ַחלֹוִּתי ִהיאָואֶֹמר ַחלֹוִּתי ִהיא

, , , , ַּבּקֶֹדׁש ַּדְרְּכָךַּבּקֶֹדׁש ַּדְרְּכָךַּבּקֶֹדׁש ַּדְרְּכָךַּבּקֶֹדׁש ַּדְרְּכָך, , , , ֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֱאלִֹהים    ::::ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחהּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחהּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחהּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה, , , , ךָךָךָָךְוָהִגיִתי ְבָכל ָּפֳעֶלְוָהִגיִתי ְבָכל ָּפֳעֶלְוָהִגיִתי ְבָכל ָּפֳעֶלְוָהִגיִתי ְבָכל ָּפֳעֶל    ::::ִּפְלֶאָךִּפְלֶאָךִּפְלֶאָךִּפְלֶאָך

ָּגַאְלָּת ָּגַאְלָּת ָּגַאְלָּת ָּגַאְלָּת     ::::הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּזָךהֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּזָךהֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּזָךהֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּזָך, , , , ַאָּתה ָהֵאל עֵֹׂשה ֶפֶלאַאָּתה ָהֵאל עֵֹׂשה ֶפֶלאַאָּתה ָהֵאל עֵֹׂשה ֶפֶלאַאָּתה ָהֵאל עֵֹׂשה ֶפֶלא    ::::ִמי ֵאל ָּגדֹול ֵּכאלִֹהיםִמי ֵאל ָּגדֹול ֵּכאלִֹהיםִמי ֵאל ָּגדֹול ֵּכאלִֹהיםִמי ֵאל ָּגדֹול ֵּכאלִֹהים

, , , , ילּוילּוילּוילּוָראּוָך ַּמִים ָיִחָראּוָך ַּמִים ָיִחָראּוָך ַּמִים ָיִחָראּוָך ַּמִים ָיִח, , , , ָראּוָך ַּמִים ֱאלִֹהיםָראּוָך ַּמִים ֱאלִֹהיםָראּוָך ַּמִים ֱאלִֹהיםָראּוָך ַּמִים ֱאלִֹהים    ::::ְּבֵני ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף ֶסָלהְּבֵני ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף ֶסָלהְּבֵני ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף ֶסָלהְּבֵני ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף ֶסָלה, , , , ִּבְזרֹוַע ַעְּמָךִּבְזרֹוַע ַעְּמָךִּבְזרֹוַע ַעְּמָךִּבְזרֹוַע ַעְּמָך

ַאף ֲחָצֶציָך ַאף ֲחָצֶציָך ַאף ֲחָצֶציָך ַאף ֲחָצֶציָך , , , , קֹול ָנְתנּו ְׁשָחִקיםקֹול ָנְתנּו ְׁשָחִקיםקֹול ָנְתנּו ְׁשָחִקיםקֹול ָנְתנּו ְׁשָחִקים, , , , זְֹרמּו ַמִים ָעבֹותזְֹרמּו ַמִים ָעבֹותזְֹרמּו ַמִים ָעבֹותזְֹרמּו ַמִים ָעבֹות    ::::ַאף ִיְרְּגזּו ְתהֹמֹותַאף ִיְרְּגזּו ְתהֹמֹותַאף ִיְרְּגזּו ְתהֹמֹותַאף ִיְרְּגזּו ְתהֹמֹות

    ::::ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ, , , , ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבלֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבלֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבלֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל, , , , קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגלקֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגלקֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגלקֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל    ::::ִיְתַהָּלכּוִיְתַהָּלכּוִיְתַהָּלכּוִיְתַהָּלכּו

        , , , , ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָךָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָךָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָךָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך    ::::ָלא נָֹדעּוָלא נָֹדעּוָלא נָֹדעּוָלא נָֹדעּוְוִעְּקבֹוֶתיָך ְוִעְּקבֹוֶתיָך ְוִעְּקבֹוֶתיָך ְוִעְּקבֹוֶתיָך , , , , ּוְׁשִביְלָך ְּבַמִים ַרִּביםּוְׁשִביְלָך ְּבַמִים ַרִּביםּוְׁשִביְלָך ְּבַמִים ַרִּביםּוְׁשִביְלָך ְּבַמִים ַרִּבים, , , , ַּבָּים ַּדְרֶּכָךַּבָּים ַּדְרֶּכָךַּבָּים ַּדְרֶּכָךַּבָּים ַּדְרֶּכָך

            ::::ְּבָיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹןְּבָיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹןְּבָיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹןְּבָיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן                                                                                                                                                                

            ::::ֲאדָֹני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר ָודֹרֲאדָֹני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר ָודֹרֲאדָֹני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר ָודֹרֲאדָֹני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר ָודֹר, , , , ִאיׁש ָהֱאלִֹהיםִאיׁש ָהֱאלִֹהיםִאיׁש ָהֱאלִֹהיםִאיׁש ָהֱאלִֹהים, , , , ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשהְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשהְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשהְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה    צ

    ::::ֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאלֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאלֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאלֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאלּוּוּוּו, , , , ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבלַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבלַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבלַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל, , , , ְּבֶטֶרם ָהִרים ֻיָּלדּוְּבֶטֶרם ָהִרים ֻיָּלדּוְּבֶטֶרם ָהִרים ֻיָּלדּוְּבֶטֶרם ָהִרים ֻיָּלדּו                    
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ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום     ::::ׁשּובּו ְבֵני ָאָדםׁשּובּו ְבֵני ָאָדםׁשּובּו ְבֵני ָאָדםׁשּובּו ְבֵני ָאָדם, , , , ַוּתֹאֶמרַוּתֹאֶמרַוּתֹאֶמרַוּתֹאֶמר, , , , ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכאָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכאָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכאָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא

ַּבּבֶֹקר ֶּכָחִציר ַּבּבֶֹקר ֶּכָחִציר ַּבּבֶֹקר ֶּכָחִציר ַּבּבֶֹקר ֶּכָחִציר , , , , ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּוְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּוְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּוְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו    ::::ְוַאְׁשמּוָרה ַבָּלְיָלהְוַאְׁשמּוָרה ַבָּלְיָלהְוַאְׁשמּוָרה ַבָּלְיָלהְוַאְׁשמּוָרה ַבָּלְיָלה, , , , ֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעבֹרֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעבֹרֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעבֹרֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעבֹר

ּוַבֲחָמְתָך ּוַבֲחָמְתָך ּוַבֲחָמְתָך ּוַבֲחָמְתָך , , , , ִּכי ָכִלינּו ְבַאֶּפָךִּכי ָכִלינּו ְבַאֶּפָךִּכי ָכִלינּו ְבַאֶּפָךִּכי ָכִלינּו ְבַאֶּפָך    ::::ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁשָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁשָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁשָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש, , , , ְוָחָלףְוָחָלףְוָחָלףְוָחָלף, , , , ַּבּבֶֹקר ָיִציץַּבּבֶֹקר ָיִציץַּבּבֶֹקר ָיִציץַּבּבֶֹקר ָיִציץ    ::::ַיֲחלֹףַיֲחלֹףַיֲחלֹףַיֲחלֹף

ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו     ::::ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ָּפֶניָךֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ָּפֶניָךֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ָּפֶניָךֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ָּפֶניָך, , , , ַׁשָּתה ֲעֹונֵֹתינּו ְלֶנְגֶּדָךַׁשָּתה ֲעֹונֵֹתינּו ְלֶנְגֶּדָךַׁשָּתה ֲעֹונֵֹתינּו ְלֶנְגֶּדָךַׁשָּתה ֲעֹונֵֹתינּו ְלֶנְגֶּדָך    ::::ִנְבָהְלנּוִנְבָהְלנּוִנְבָהְלנּוִנְבָהְלנּו

ְוִאם ְוִאם ְוִאם ְוִאם , , , , ים ָׁשָנהים ָׁשָנהים ָׁשָנהים ָׁשָנהָבֶהם ִׁשְבִעָבֶהם ִׁשְבִעָבֶהם ִׁשְבִעָבֶהם ִׁשְבִע, , , , ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּוְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּוְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּוְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו    ::::ִּכִּלינּו ְׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגהִּכִּלינּו ְׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגהִּכִּלינּו ְׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגהִּכִּלינּו ְׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה, , , , ְבֶעְבָרֶתָךְבֶעְבָרֶתָךְבֶעְבָרֶתָךְבֶעְבָרֶתָך

, , , , ִמי יֹוֵדַעִמי יֹוֵדַעִמי יֹוֵדַעִמי יֹוֵדַע    ::::ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפהִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפהִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפהִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה, , , , ָעָמל ָוָאֶוןָעָמל ָוָאֶוןָעָמל ָוָאֶוןָעָמל ָוָאֶון, , , , ְוָרְהָּבםְוָרְהָּבםְוָרְהָּבםְוָרְהָּבם    ,,,,ִּבְגבּורֹת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנהִּבְגבּורֹת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנהִּבְגבּורֹת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנהִּבְגבּורֹת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה

    ::::ְלַבב ָחְכָמהְלַבב ָחְכָמהְלַבב ָחְכָמהְלַבב ָחְכָמה, , , , ְוָנִבאְוָנִבאְוָנִבאְוָנִבא, , , , ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדעִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדעִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדעִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע    ::::ֶעְבָרֶתָךֶעְבָרֶתָךֶעְבָרֶתָךֶעְבָרֶתָך, , , , ּוְכִיְרָאְתָךּוְכִיְרָאְתָךּוְכִיְרָאְתָךּוְכִיְרָאְתָך, , , , עֹז ַאֶּפָךעֹז ַאֶּפָךעֹז ַאֶּפָךעֹז ַאֶּפָך

, , , , ּוְנַרְּנָנהּוְנַרְּנָנהּוְנַרְּנָנהּוְנַרְּנָנה, , , , ַחְסֶּדָךַחְסֶּדָךַחְסֶּדָךַחְסֶּדָך, , , , ַׂשְּבֵענּו ַבּבֶֹקרַׂשְּבֵענּו ַבּבֶֹקרַׂשְּבֵענּו ַבּבֶֹקרַׂשְּבֵענּו ַבּבֶֹקר    ::::ָבֶדיָךָבֶדיָךָבֶדיָךָבֶדיָךְוִהָּנֵחם ַעל ֲעְוִהָּנֵחם ַעל ֲעְוִהָּנֵחם ַעל ֲעְוִהָּנֵחם ַעל ֲע, , , , ַעד ָמָתיַעד ָמָתיַעד ָמָתיַעד ָמָתי, , , , ׁשּוָבה ְיהָֹוהׁשּוָבה ְיהָֹוהׁשּוָבה ְיהָֹוהׁשּוָבה ְיהָֹוה

ֵיָרֶאה ֵיָרֶאה ֵיָרֶאה ֵיָרֶאה     ::::ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעהְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעהְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעהְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה, , , , ִּכימֹות ִעִּניָתנּוִּכימֹות ִעִּניָתנּוִּכימֹות ִעִּניָתנּוִּכימֹות ִעִּניָתנּו, , , , ַׂשְּמֵחנּוַׂשְּמֵחנּוַׂשְּמֵחנּוַׂשְּמֵחנּו    ::::ְּבָכל ָיֵמינּוְּבָכל ָיֵמינּוְּבָכל ָיֵמינּוְּבָכל ָיֵמינּו, , , , ְוִנְׂשְמָחהְוִנְׂשְמָחהְוִנְׂשְמָחהְוִנְׂשְמָחה

        , , , , ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּוִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּוִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּוִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו    ::::ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהםַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהםַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהםַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם, , , , ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָךֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָךֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָךֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך

            ::::ּוַמֲעֶׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּוּוַמֲעֶׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּוּוַמֲעֶׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּוּוַמֲעֶׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו, , , , ּכֹוְנָנה ָעֵלינּוּכֹוְנָנה ָעֵלינּוּכֹוְנָנה ָעֵלינּוּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, , , , ּוַמֲעֶׂשה ָיֵדינּוּוַמֲעֶׂשה ָיֵדינּוּוַמֲעֶׂשה ָיֵדינּוּוַמֲעֶׂשה ָיֵדינּו                                                        

        , , , , ִׁשירּו לֹוִׁשירּו לֹוִׁשירּו לֹוִׁשירּו לֹו    ::::הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיוהֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיוהֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיוהֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו, , , , ִקְראּו ִבְׁשמֹוִקְראּו ִבְׁשמֹוִקְראּו ִבְׁשמֹוִקְראּו ִבְׁשמֹו, , , , הֹודּו ַליהָֹוההֹודּו ַליהָֹוההֹודּו ַליהָֹוההֹודּו ַליהָֹוה    קה

ח ֵלב ח ֵלב ח ֵלב ח ֵלב ִיְׂשַמִיְׂשַמִיְׂשַמִיְׂשַמ, , , , ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹוִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹוִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹוִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו    ::::ִׂשיחּו ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיוִׂשיחּו ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיוִׂשיחּו ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיוִׂשיחּו ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו, , , , ַזְּמרּו לֹוַזְּמרּו לֹוַזְּמרּו לֹוַזְּמרּו לֹו                                    

ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר     ::::ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמידַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמידַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמידַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד, , , , ְוֻעּזֹוְוֻעּזֹוְוֻעּזֹוְוֻעּזֹו, , , , ִּדְרׁשּו ְיהָֹוהִּדְרׁשּו ְיהָֹוהִּדְרׁשּו ְיהָֹוהִּדְרׁשּו ְיהָֹוה    ::::ְמַבְקֵׁשי ְיהָֹוהְמַבְקֵׁשי ְיהָֹוהְמַבְקֵׁשי ְיהָֹוהְמַבְקֵׁשי ְיהָֹוה

הּוא הּוא הּוא הּוא     ::::ְּבִחיָריוְּבִחיָריוְּבִחיָריוְּבִחיָריו, , , , ְּבֵני ַיֲעקֹבְּבֵני ַיֲעקֹבְּבֵני ַיֲעקֹבְּבֵני ַיֲעקֹב, , , , ַעְבדֹוַעְבדֹוַעְבדֹוַעְבדֹו, , , , ֶזַרע ַאְבָרָהםֶזַרע ַאְבָרָהםֶזַרע ַאְבָרָהםֶזַרע ַאְבָרָהם    ::::מְֹפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי ִפיומְֹפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי ִפיומְֹפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי ִפיומְֹפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי ִפיו, , , , ָעָׂשהָעָׂשהָעָׂשהָעָׂשה

ְלֶאֶלף ְלֶאֶלף ְלֶאֶלף ְלֶאֶלף , , , , ָּדָבר ִצָּוהָּדָבר ִצָּוהָּדָבר ִצָּוהָּדָבר ִצָּוה, , , , ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹוָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹוָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹוָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו    ::::ֱאלֵֹהינּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיוֱאלֵֹהינּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיוֱאלֵֹהינּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיוֱאלֵֹהינּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיו, , , , ְיהָֹוה ְיהָֹוה ְיהָֹוה ְיהָֹוה 

, , , , ְלחֹקְלחֹקְלחֹקְלחֹק, , , , ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹבַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹבַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹבַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב    ::::ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחקּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחקּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחקּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק, , , , ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהםֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהםֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהםֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם    ::::ּדֹורּדֹורּדֹורּדֹור

    ::::ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכםֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכםֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכםֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם, , , , ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַעןֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַעןֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַעןֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען, , , , ְלָךְלָךְלָךְלָך, , , , ֵלאמֹרֵלאמֹרֵלאמֹרֵלאמֹר    ::::ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלםְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלםְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלםְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם

ִמַּמְמָלָכה ִמַּמְמָלָכה ִמַּמְמָלָכה ִמַּמְמָלָכה , , , , ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹויַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹויַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹויַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי    ::::ְוָגִרים ָּבהְוָגִרים ָּבהְוָגִרים ָּבהְוָגִרים ָּבה, , , , ִּכְמָעטִּכְמָעטִּכְמָעטִּכְמָעט, , , , ָּפרָּפרָּפרָּפרִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְס

ַאל ִּתְּגעּו ַאל ִּתְּגעּו ַאל ִּתְּגעּו ַאל ִּתְּגעּו     ::::ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכיםַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכיםַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכיםַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים, , , , לֹא ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקםלֹא ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקםלֹא ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקםלֹא ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם    ::::ֶאל ַעם ַאֵחרֶאל ַעם ַאֵחרֶאל ַעם ַאֵחרֶאל ַעם ַאֵחר

    ::::ָּכל ַמֵּטה ֶלֶחם ָׁשָברָּכל ַמֵּטה ֶלֶחם ָׁשָברָּכל ַמֵּטה ֶלֶחם ָׁשָברָּכל ַמֵּטה ֶלֶחם ָׁשָבר, , , , ַוִּיְקָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץַוִּיְקָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץַוִּיְקָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץַוִּיְקָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ    ::::ְוִלְנִביַאי ַאל ָּתֵרעּוְוִלְנִביַאי ַאל ָּתֵרעּוְוִלְנִביַאי ַאל ָּתֵרעּוְוִלְנִביַאי ַאל ָּתֵרעּו, , , , ִבְמִׁשיָחיִבְמִׁשיָחיִבְמִׁשיָחיִבְמִׁשיָחי

    ::::ַּבְרֶזל ָּבָאה ַנְפׁשֹוַּבְרֶזל ָּבָאה ַנְפׁשֹוַּבְרֶזל ָּבָאה ַנְפׁשֹוַּבְרֶזל ָּבָאה ַנְפׁשֹו, , , , ִעּנּו ַבֶּכֶבל ַרְגלֹוִעּנּו ַבֶּכֶבל ַרְגלֹוִעּנּו ַבֶּכֶבל ַרְגלֹוִעּנּו ַבֶּכֶבל ַרְגלֹו    ::::ְלֶעֶבד ִנְמָּכר יֹוֵסףְלֶעֶבד ִנְמָּכר יֹוֵסףְלֶעֶבד ִנְמָּכר יֹוֵסףְלֶעֶבד ִנְמָּכר יֹוֵסף, , , , ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁשָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁשָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁשָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש

מֵֹׁשל מֵֹׁשל מֵֹׁשל מֵֹׁשל , , , , ַוַּיִּתיֵרהּוַוַּיִּתיֵרהּוַוַּיִּתיֵרהּוַוַּיִּתיֵרהּו, , , , ָׁשַלח ֶמֶלְךָׁשַלח ֶמֶלְךָׁשַלח ֶמֶלְךָׁשַלח ֶמֶלְך    ::::ְצָרָפְתהּוְצָרָפְתהּוְצָרָפְתהּוְצָרָפְתהּו, , , , ִאְמַרת ְיהָֹוהִאְמַרת ְיהָֹוהִאְמַרת ְיהָֹוהִאְמַרת ְיהָֹוה, , , , ּבֹא ְדָברֹוּבֹא ְדָברֹוּבֹא ְדָברֹוּבֹא ְדָברֹו, , , , ַעד ֵעתַעד ֵעתַעד ֵעתַעד ֵעת

, , , , ֶלְאסֹר ָׂשָריוֶלְאסֹר ָׂשָריוֶלְאסֹר ָׂשָריוֶלְאסֹר ָׂשָריו    ::::ּומֵֹׁשל ְּבָכל ִקְנָינֹוּומֵֹׁשל ְּבָכל ִקְנָינֹוּומֵֹׁשל ְּבָכל ִקְנָינֹוּומֵֹׁשל ְּבָכל ִקְנָינֹו, , , , ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹוָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹוָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹוָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו    :::: ַוְיַפְּתֵחהּו ַוְיַפְּתֵחהּו ַוְיַפְּתֵחהּו ַוְיַפְּתֵחהּו,,,,ַעִּמיםַעִּמיםַעִּמיםַעִּמים

ַוֶּיֶפר ַוֶּיֶפר ַוֶּיֶפר ַוֶּיֶפר     ::::ְוַיֲעקֹב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחםְוַיֲעקֹב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחםְוַיֲעקֹב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחםְוַיֲעקֹב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם, , , , ַוָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִיםַוָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִיםַוָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִיםַוָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים    ::::ְיַחֵּכםְיַחֵּכםְיַחֵּכםְיַחֵּכם, , , , ּוְזֵקָניוּוְזֵקָניוּוְזֵקָניוּוְזֵקָניו, , , , ְּבַנְפׁשֹוְּבַנְפׁשֹוְּבַנְפׁשֹוְּבַנְפׁשֹו
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    ::::ְלִהְתַנֵּכל ַּבֲעָבָדיוְלִהְתַנֵּכל ַּבֲעָבָדיוְלִהְתַנֵּכל ַּבֲעָבָדיוְלִהְתַנֵּכל ַּבֲעָבָדיו, , , , ַעּמֹוַעּמֹוַעּמֹוַעּמֹוָהַפְך ִלָּבם ִלְׂשנֹא ָהַפְך ִלָּבם ִלְׂשנֹא ָהַפְך ִלָּבם ִלְׂשנֹא ָהַפְך ִלָּבם ִלְׂשנֹא     ::::ַוַּיֲעִצֵמהּו ִמָּצָריוַוַּיֲעִצֵמהּו ִמָּצָריוַוַּיֲעִצֵמהּו ִמָּצָריוַוַּיֲעִצֵמהּו ִמָּצָריו, , , , ֶאת ַעּמֹו ְמאֹדֶאת ַעּמֹו ְמאֹדֶאת ַעּמֹו ְמאֹדֶאת ַעּמֹו ְמאֹד

ּומְֹפִתים ּומְֹפִתים ּומְֹפִתים ּומְֹפִתים , , , , ִּדְבֵרי אֹתֹוָתיוִּדְבֵרי אֹתֹוָתיוִּדְבֵרי אֹתֹוָתיוִּדְבֵרי אֹתֹוָתיו, , , , ָׂשמּו ָבםָׂשמּו ָבםָׂשמּו ָבםָׂשמּו ָבם    ::::ַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹוַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹוַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹוַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו, , , , ָׁשַלח מֶֹׁשה ַעְבדֹוָׁשַלח מֶֹׁשה ַעְבדֹוָׁשַלח מֶֹׁשה ַעְבדֹוָׁשַלח מֶֹׁשה ַעְבדֹו

ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם     ::::ְולֹא ָמרּו ֶאת ְּדָברֹוְולֹא ָמרּו ֶאת ְּדָברֹוְולֹא ָמרּו ֶאת ְּדָברֹוְולֹא ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו, , , , ַוַּיְחִׁשְךַוַּיְחִׁשְךַוַּיְחִׁשְךַוַּיְחִׁשְך, , , , ָׁשַלח חֶֹׁשְךָׁשַלח חֶֹׁשְךָׁשַלח חֶֹׁשְךָׁשַלח חֶֹׁשְך    ::::ְּבֶאֶרץ ָחםְּבֶאֶרץ ָחםְּבֶאֶרץ ָחםְּבֶאֶרץ ָחם

, , , , ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ::::ְּבַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהםְּבַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהםְּבַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהםְּבַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם, , , , ַאְרָצם ְצַפְרְּדִעיםַאְרָצם ְצַפְרְּדִעיםַאְרָצם ְצַפְרְּדִעיםַאְרָצם ְצַפְרְּדִעיםָׁשַרץ ָׁשַרץ ָׁשַרץ ָׁשַרץ     ::::ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתםַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתםַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתםַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם, , , , ְלָדםְלָדםְלָדםְלָדם

    ::::ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצםֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצםֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצםֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם, , , , ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרדָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרדָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרדָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרד    ::::ְּבָכל ְּגבּוָלםְּבָכל ְּגבּוָלםְּבָכל ְּגבּוָלםְּבָכל ְּגבּוָלם, , , , ִּכִּניםִּכִּניםִּכִּניםִּכִּנים, , , , ְוָיבֹא ָערֹבְוָיבֹא ָערֹבְוָיבֹא ָערֹבְוָיבֹא ָערֹב

ְוֵאין ְוֵאין ְוֵאין ְוֵאין , , , , ְוֶיֶלקְוֶיֶלקְוֶיֶלקְוֶיֶלק, , , , ַוָּיבֹא ַאְרֶּבהַוָּיבֹא ַאְרֶּבהַוָּיבֹא ַאְרֶּבהַוָּיבֹא ַאְרֶּבה, , , , ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ::::ַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלםַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלםַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלםַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם, , , , ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתםַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתםַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתםַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם, , , , ַוַּיְךַוַּיְךַוַּיְךַוַּיְך

ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור     ::::ַוּיֹאַכל ְּפִרי ַאְדָמָתםַוּיֹאַכל ְּפִרי ַאְדָמָתםַוּיֹאַכל ְּפִרי ַאְדָמָתםַוּיֹאַכל ְּפִרי ַאְדָמָתם, , , , ַוּיֹאַכל ָּכל ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצםַוּיֹאַכל ָּכל ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצםַוּיֹאַכל ָּכל ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצםַוּיֹאַכל ָּכל ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם    ::::ררררִמְסָּפִמְסָּפִמְסָּפִמְסָּפ

    ::::ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשלְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשלְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשלְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל, , , , ַוּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף ְוָזָהבַוּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף ְוָזָהבַוּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף ְוָזָהבַוּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף ְוָזָהב    ::::ֵראִׁשית ְלָכל אֹוָנםֵראִׁשית ְלָכל אֹוָנםֵראִׁשית ְלָכל אֹוָנםֵראִׁשית ְלָכל אֹוָנם, , , , ְּבַאְרָצםְּבַאְרָצםְּבַאְרָצםְּבַאְרָצם

, , , , ְוֵאׁשְוֵאׁשְוֵאׁשְוֵאׁש, , , , ְלָמָסְךְלָמָסְךְלָמָסְךְלָמָסְך, , , , ָּפַרׂש ָעָנןָּפַרׂש ָעָנןָּפַרׂש ָעָנןָּפַרׂש ָעָנן    ::::ִּכי ָנַפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהםִּכי ָנַפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהםִּכי ָנַפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהםִּכי ָנַפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם, , , , ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתםָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתםָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתםָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם

ַוָּיזּובּו ַוָּיזּובּו ַוָּיזּובּו ַוָּיזּובּו , , , , ָּפַתח צּורָּפַתח צּורָּפַתח צּורָּפַתח צּור    ::::ַיְׂשִּביֵעםַיְׂשִּביֵעםַיְׂשִּביֵעםַיְׂשִּביֵעם, , , , ְוֶלֶחם ָׁשַמִיםְוֶלֶחם ָׁשַמִיםְוֶלֶחם ָׁשַמִיםְוֶלֶחם ָׁשַמִים, , , , ַוָּיֵבא ְׂשָליוַוָּיֵבא ְׂשָליוַוָּיֵבא ְׂשָליוַוָּיֵבא ְׂשָליו, , , , ָׁשַאלָׁשַאלָׁשַאלָׁשַאל    ::::ְלָהִאיר ָלְיָלהְלָהִאיר ָלְיָלהְלָהִאיר ָלְיָלהְלָהִאיר ָלְיָלה

ַוּיֹוִצא ַוּיֹוִצא ַוּיֹוִצא ַוּיֹוִצא     ::::ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבדֹוֶאת ַאְבָרָהם ַעְבדֹוֶאת ַאְבָרָהם ַעְבדֹוֶאת ַאְבָרָהם ַעְבדֹו, , , , ִּכי ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹוִּכי ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹוִּכי ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹוִּכי ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו    ::::ָהְלכּו ַּבִּציֹות ָנָהרָהְלכּו ַּבִּציֹות ָנָהרָהְלכּו ַּבִּציֹות ָנָהרָהְלכּו ַּבִּציֹות ָנָהר, , , , ָמִיםָמִיםָמִיםָמִים

        ַוֲעַמל ְלֻאִּמים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים , , , , ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִיםַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִיםַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִיםַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים    ::::ָריוָריוָריוָריוְּבִרָּנה ֶאת ְּבִחיְּבִרָּנה ֶאת ְּבִחיְּבִרָּנה ֶאת ְּבִחיְּבִרָּנה ֶאת ְּבִחי, , , , ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹוןַעּמֹו ְבָׂשׂשֹוןַעּמֹו ְבָׂשׂשֹוןַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון

            ::::ַהְללּוָיּהַהְללּוָיּהַהְללּוָיּהַהְללּוָיּה, , , , ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּוְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּוְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּוְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו, , , , ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיוַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיוַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיוַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו    ::::ִייָרׁשּוִייָרׁשּוִייָרׁשּוִייָרׁשּו                                            

        ַעל ֲעָרִבים ַעל ֲעָרִבים ַעל ֲעָרִבים ַעל ֲעָרִבים     ::::ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹוןַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹוןַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹוןַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון, , , , ַעל ְנָהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּוַעל ְנָהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּוַעל ְנָהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּוַעל ְנָהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּוקלז קלז קלז קלז 

, , , , ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי ִׁשירִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי ִׁשירִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי ִׁשירִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי ִׁשיר    ::::ָּתִלינּו ִּכנֹרֹוֵתינּוָּתִלינּו ִּכנֹרֹוֵתינּוָּתִלינּו ִּכנֹרֹוֵתינּוָּתִלינּו ִּכנֹרֹוֵתינּו, , , , תֹוָכּהתֹוָכּהתֹוָכּהתֹוָכּהּבְּבְּבְְּב                                    

ַעל ַעל ַעל ַעל , , , , ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ְיהָֹוהֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ְיהָֹוהֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ְיהָֹוהֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ְיהָֹוה    ::::ִמִּׁשיר ִצּיֹוןִמִּׁשיר ִצּיֹוןִמִּׁשיר ִצּיֹוןִמִּׁשיר ִצּיֹון, , , , ִׁשירּו ָלנּוִׁשירּו ָלנּוִׁשירּו ָלנּוִׁשירּו ָלנּו, , , , ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחהְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחהְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחהְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה

ִאם ִאם ִאם ִאם , , , , ְלׁשֹוִני ְלִחִּכיְלׁשֹוִני ְלִחִּכיְלׁשֹוִני ְלִחִּכיְלׁשֹוִני ְלִחִּכיִּתְדַּבק ִּתְדַּבק ִּתְדַּבק ִּתְדַּבק     ::::ִּתְׁשַּכח ְיִמיִניִּתְׁשַּכח ְיִמיִניִּתְׁשַּכח ְיִמיִניִּתְׁשַּכח ְיִמיִני, , , , ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשַלִיםִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשַלִיםִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשַלִיםִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשַלִים    ::::ַאְדַמת ֵנָכרַאְדַמת ֵנָכרַאְדַמת ֵנָכרַאְדַמת ֵנָכר

ְזכֹר ְיהָֹוה ְזכֹר ְיהָֹוה ְזכֹר ְיהָֹוה ְזכֹר ְיהָֹוה     ::::ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתיַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתיַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתיַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי, , , , ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִיםִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִיםִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִיםִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִים    ,,,,לֹא ֶאְזְּכֵרִכילֹא ֶאְזְּכֵרִכילֹא ֶאְזְּכֵרִכילֹא ֶאְזְּכֵרִכי

ַּבת ַּבת ַּבת ַּבת     ::::ַעד ַהְיסֹוד ָּבּהַעד ַהְיסֹוד ָּבּהַעד ַהְיסֹוד ָּבּהַעד ַהְיסֹוד ָּבּה    ,,,,ָערּו ָערּוָערּו ָערּוָערּו ָערּוָערּו ָערּו, , , , ָהאְֹמִריםָהאְֹמִריםָהאְֹמִריםָהאְֹמִרים, , , , ֵאת יֹום ְירּוָׁשַלִיםֵאת יֹום ְירּוָׁשַלִיםֵאת יֹום ְירּוָׁשַלִיםֵאת יֹום ְירּוָׁשַלִים, , , , ִלְבֵני ֱאדֹוםִלְבֵני ֱאדֹוםִלְבֵני ֱאדֹוםִלְבֵני ֱאדֹום

        ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז     ::::ְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּוְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּוְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּוְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּוֶאת ֶאת ֶאת ֶאת , , , , ַאְׁשֵרי ֶׁשְּיַׁשֶּלם ָלְךַאְׁשֵרי ֶׁשְּיַׁשֶּלם ָלְךַאְׁשֵרי ֶׁשְּיַׁשֶּלם ָלְךַאְׁשֵרי ֶׁשְּיַׁשֶּלם ָלְך, , , , ָּבֶבל ַהְׁשדּוָדהָּבֶבל ַהְׁשדּוָדהָּבֶבל ַהְׁשדּוָדהָּבֶבל ַהְׁשדּוָדה

        ::::ְוִנֵּפץ ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל ַהָּסַלעְוִנֵּפץ ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל ַהָּסַלעְוִנֵּפץ ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל ַהָּסַלעְוִנֵּפץ ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל ַהָּסַלע                                                                                                                                        

        , , , , ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיוַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיוַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיוַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו    ::::ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹוַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹוַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹוַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו, , , , ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹוַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹוַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹוַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו    קנ

    ::::ַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹורַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹורַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹורַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור, , , , ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפרַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפרַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפרַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר    ::::ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹוַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹוַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹוַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו                            
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        , , , , ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ָׁשַמעַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ָׁשַמעַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ָׁשַמעַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ָׁשַמע    ::::ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגבַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגבַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגבַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב, , , , ַהְללּוהּו ְּבתֹף ּוָמחֹולַהְללּוהּו ְּבתֹף ּוָמחֹולַהְללּוהּו ְּבתֹף ּוָמחֹולַהְללּוהּו ְּבתֹף ּוָמחֹול

            ::::ַהְללּוָיּהַהְללּוָיּהַהְללּוָיּהַהְללּוָיּה, , , , ָּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּהָּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּהָּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּהָּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה    ::::ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְּתרּוָעהַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְּתרּוָעהַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְּתרּוָעהַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְּתרּוָעה                                        

  :הלים יאמר שלשה פסוקים אלהאחר שסיים ת

        ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיְׂשַמח ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיְׂשַמח ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיְׂשַמח ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיְׂשַמח , , , ,  ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוב ְיָי ְׁשבּות ַעּמֹו ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוב ְיָי ְׁשבּות ַעּמֹו ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוב ְיָי ְׁשבּות ַעּמֹו ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוב ְיָי ְׁשבּות ַעּמֹוִמיִמיִמיִמי

    ,,,,ַוַּיְעְזֵרם ְיָי ַוְיַפְּלֵטםַוַּיְעְזֵרם ְיָי ַוְיַפְּלֵטםַוַּיְעְזֵרם ְיָי ַוְיַפְּלֵטםַוַּיְעְזֵרם ְיָי ַוְיַפְּלֵטם: : : : ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרהָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרהָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרהָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה, , , , ּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים ֵמְיָיּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים ֵמְיָיּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים ֵמְיָיּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים ֵמְיָי    ::::ִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאל                        

        ::::ִשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹוִשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹוִשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹוִשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹוְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים ְויֹוְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים ְויֹוְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים ְויֹוְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים ְויֹו

זֹאת ַהְּתִפָּלה ָמָצאנּו ְּבַאְמַּתַחת ַהְּכָתִבים ְוִהיא ְמָעט ַהַּכּמּות ְוָרב 
  ָהֵאיכּות 

        ְלֵעָּלא ִמן ְלֵעָּלא ִמן ְלֵעָּלא ִמן ְלֵעָּלא ִמן , , , , ַאְנְּת ְלֵעָּלאַאְנְּת ְלֵעָּלאַאְנְּת ְלֵעָּלאַאְנְּת ְלֵעָּלא, , , , ִעַּלת ָהִעּלֹות ְוִסַּבת ָּכל ַהִּסּבֹותִעַּלת ָהִעּלֹות ְוִסַּבת ָּכל ַהִּסּבֹותִעַּלת ָהִעּלֹות ְוִסַּבת ָּכל ַהִּסּבֹותִעַּלת ָהִעּלֹות ְוִסַּבת ָּכל ַהִּסּבֹות, , , ,  ֶׁשל עֹוָלם ֶׁשל עֹוָלם ֶׁשל עֹוָלם ֶׁשל עֹוָלםִרּבֹונֹוִרּבֹונֹוִרּבֹונֹוִרּבֹונֹו

ּוְלָך ּוְלָך ּוְלָך ּוְלָך , , , , ְּדֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ָבְך ְּכָללְּדֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ָבְך ְּכָללְּדֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ָבְך ְּכָללְּדֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ָבְך ְּכָלל, , , , ךְךְךְְךְוֵלית ְלֵעָּלא ִמָּנְוֵלית ְלֵעָּלא ִמָּנְוֵלית ְלֵעָּלא ִמָּנְוֵלית ְלֵעָּלא ִמָּנ, , , , ּכָֹלאּכָֹלאּכָֹלאּכָֹלא                                                

אֹוְתָך ֲאַבֵּקׁש אֹוְתָך ֲאַבֵּקׁש אֹוְתָך ֲאַבֵּקׁש אֹוְתָך ֲאַבֵּקׁש , , , , אֹוְתָך ֶאְדרֹׁשאֹוְתָך ֶאְדרֹׁשאֹוְתָך ֶאְדרֹׁשאֹוְתָך ֶאְדרֹׁש. . . . ּוְמרָֹמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְּתִהָּלהּוְמרָֹמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְּתִהָּלהּוְמרָֹמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְּתִהָּלהּוְמרָֹמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְּתִהָּלה, , , , ּדּוִמָּיה ְּתִהָּלהּדּוִמָּיה ְּתִהָּלהּדּוִמָּיה ְּתִהָּלהּדּוִמָּיה ְּתִהָּלה

ַעד ַעד ַעד ַעד , , , , ֶּדֶרְך ָּכל ָהעֹוָלמֹותֶּדֶרְך ָּכל ָהעֹוָלמֹותֶּדֶרְך ָּכל ָהעֹוָלמֹותֶּדֶרְך ָּכל ָהעֹוָלמֹות, , , , ְׁשַּתְחּתֹר ֲחִתיָרה ֶּדֶרְך ְּכבּוָׁשה ֵמִאָּתְךְׁשַּתְחּתֹר ֲחִתיָרה ֶּדֶרְך ְּכבּוָׁשה ֵמִאָּתְךְׁשַּתְחּתֹר ֲחִתיָרה ֶּדֶרְך ְּכבּוָׁשה ֵמִאָּתְךְׁשַּתְחּתֹר ֲחִתיָרה ֶּדֶרְך ְּכבּוָׁשה ֵמִאָּתְך

יֹוֵדַע יֹוֵדַע יֹוֵדַע יֹוֵדַע , , , , ְּכִפי ֲאֶׁשר ִנְגָלה ְלָךְּכִפי ֲאֶׁשר ִנְגָלה ְלָךְּכִפי ֲאֶׁשר ִנְגָלה ְלָךְּכִפי ֲאֶׁשר ִנְגָלה ְלָך, , , , ִּלי ַּבָּמקֹום ֶׁשֲאִני עֹוֵמדִּלי ַּבָּמקֹום ֶׁשֲאִני עֹוֵמדִּלי ַּבָּמקֹום ֶׁשֲאִני עֹוֵמדִּלי ַּבָּמקֹום ֶׁשֲאִני עֹוֵמדַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֶׁשַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֶׁשַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֶׁשַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֶׁש

ְלַהֲחִזיֵרִני ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלַהֲחִזיֵרִני ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלַהֲחִזיֵרִני ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלַהֲחִזיֵרִני ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה , , , , ּוַבֶּדֶרְך ּוְנִתיב ַהֶּזה ָּתִאיר ָעַלי אֹוְרָךּוַבֶּדֶרְך ּוְנִתיב ַהֶּזה ָּתִאיר ָעַלי אֹוְרָךּוַבֶּדֶרְך ּוְנִתיב ַהֶּזה ָּתִאיר ָעַלי אֹוְרָךּוַבֶּדֶרְך ּוְנִתיב ַהֶּזה ָּתִאיר ָעַלי אֹוְרָך, , , , ַּתֲעלּומּותַּתֲעלּומּותַּתֲעלּומּותַּתֲעלּומּות

ְבִלי ַלֲחׁשֹב ְבִלי ַלֲחׁשֹב ְבִלי ַלֲחׁשֹב ְבִלי ַלֲחׁשֹב לִלִלִִל, , , , ְּכִפי ְרצֹון ִמְבָחר ַהְּברּוִאיםְּכִפי ְרצֹון ִמְבָחר ַהְּברּוִאיםְּכִפי ְרצֹון ִמְבָחר ַהְּברּוִאיםְּכִפי ְרצֹון ִמְבָחר ַהְּברּוִאים, , , , ְּכִפי ְרצֹוְנָך ֶּבֱאֶמתְּכִפי ְרצֹוְנָך ֶּבֱאֶמתְּכִפי ְרצֹוְנָך ֶּבֱאֶמתְּכִפי ְרצֹוְנָך ֶּבֱאֶמת, , , , ְלָפֶניָך ֶּבֱאֶמתְלָפֶניָך ֶּבֱאֶמתְלָפֶניָך ֶּבֱאֶמתְלָפֶניָך ֶּבֱאֶמת

, , , , ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ׁשּום ַמֲחֶׁשֶבת חּוץ ְוׁשּום ַמֲחָׁשָבה ִּוִבְלּבּול ֶׁשהּוא ֶנֶגד ְרצֹוְנָךְּבַמֲחַׁשְבִּתי ׁשּום ַמֲחֶׁשֶבת חּוץ ְוׁשּום ַמֲחָׁשָבה ִּוִבְלּבּול ֶׁשהּוא ֶנֶגד ְרצֹוְנָךְּבַמֲחַׁשְבִּתי ׁשּום ַמֲחֶׁשֶבת חּוץ ְוׁשּום ַמֲחָׁשָבה ִּוִבְלּבּול ֶׁשהּוא ֶנֶגד ְרצֹוְנָךְּבַמֲחַׁשְבִּתי ׁשּום ַמֲחֶׁשֶבת חּוץ ְוׁשּום ַמֲחָׁשָבה ִּוִבְלּבּול ֶׁשהּוא ֶנֶגד ְרצֹוְנָך

ַרק ְלַדֵּבק ְּבַמֲחָׁשבֹות ַזּכֹות ַצחֹות ּוְקדֹוׁשֹות ַּבֲעבֹוָדְתָך ֶּבֱאֶמת ְּבַהָּׂשָגְתָך ַרק ְלַדֵּבק ְּבַמֲחָׁשבֹות ַזּכֹות ַצחֹות ּוְקדֹוׁשֹות ַּבֲעבֹוָדְתָך ֶּבֱאֶמת ְּבַהָּׂשָגְתָך ַרק ְלַדֵּבק ְּבַמֲחָׁשבֹות ַזּכֹות ַצחֹות ּוְקדֹוׁשֹות ַּבֲעבֹוָדְתָך ֶּבֱאֶמת ְּבַהָּׂשָגְתָך ַרק ְלַדֵּבק ְּבַמֲחָׁשבֹות ַזּכֹות ַצחֹות ּוְקדֹוׁשֹות ַּבֲעבֹוָדְתָך ֶּבֱאֶמת ְּבַהָּׂשָגְתָך 

. . . .  ִלי ֵלב ָטהֹור ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִלי ֵלב ָטהֹור ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִלי ֵלב ָטהֹור ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִלי ֵלב ָטהֹור ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמתְוֶתןְוֶתןְוֶתןְוֶתן, , , , ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדֹוֶתיָךַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדֹוֶתיָךַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדֹוֶתיָךַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדֹוֶתיָך. . . . ּוְבתֹוָרְתָךּוְבתֹוָרְתָךּוְבתֹוָרְתָךּוְבתֹוָרְתָך

ְּתׁשּוַעת ְיהָֹוה ְּכֶהֶרף ְּתׁשּוַעת ְיהָֹוה ְּכֶהֶרף ְּתׁשּוַעת ְיהָֹוה ְּכֶהֶרף ְּתׁשּוַעת ְיהָֹוה ְּכֶהֶרף . . . . ּוִמִּמצּולֹות ָים ּתֹוִציֵאִני ְלאֹור ָּגדֹול ִחיׁש ַקל ְמֵהָרהּוִמִּמצּולֹות ָים ּתֹוִציֵאִני ְלאֹור ָּגדֹול ִחיׁש ַקל ְמֵהָרהּוִמִּמצּולֹות ָים ּתֹוִציֵאִני ְלאֹור ָּגדֹול ִחיׁש ַקל ְמֵהָרהּוִמִּמצּולֹות ָים ּתֹוִציֵאִני ְלאֹור ָּגדֹול ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה

ְוֶאְזֶּכה ְלַחֵּדׁש ְוֶאְזֶּכה ְלַחֵּדׁש ְוֶאְזֶּכה ְלַחֵּדׁש ְוֶאְזֶּכה ְלַחֵּדׁש . . . . ֵלאֹור ְּבאֹור ַהַחִּיים ָּכל ְיֵמי ֱהיֹוִתי ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמהֵלאֹור ְּבאֹור ַהַחִּיים ָּכל ְיֵמי ֱהיֹוִתי ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמהֵלאֹור ְּבאֹור ַהַחִּיים ָּכל ְיֵמי ֱהיֹוִתי ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמהֵלאֹור ְּבאֹור ַהַחִּיים ָּכל ְיֵמי ֱהיֹוִתי ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, , , , ַעִיןַעִיןַעִיןַעִין

ְוִתְהֶיה ְיִציָאִתי ִמן ְוִתְהֶיה ְיִציָאִתי ִמן ְוִתְהֶיה ְיִציָאִתי ִמן ְוִתְהֶיה ְיִציָאִתי ִמן , , , , ְלַהֲחִזיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשהְלַהֲחִזיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשהְלַהֲחִזיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשהְלַהֲחִזיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה, , , ,  ַּבחֶֹׁשְך ַּבחֶֹׁשְך ַּבחֶֹׁשְך ַּבחֶֹׁשְךַהָּיִמים ֶׁשָעְברּוַהָּיִמים ֶׁשָעְברּוַהָּיִמים ֶׁשָעְברּוַהָּיִמים ֶׁשָעְברּו, , , , ְנעּוָריְנעּוָריְנעּוָריְנעּוָרי

        , , , , ְוֶאְזֶּכה ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ְיהָֹוה ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹוְוֶאְזֶּכה ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ְיהָֹוה ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹוְוֶאְזֶּכה ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ְיהָֹוה ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹוְוֶאְזֶּכה ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ְיהָֹוה ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו. . . . ְּבלֹא ֵחְטאְּבלֹא ֵחְטאְּבלֹא ֵחְטאְּבלֹא ֵחְטא, , , , ָהעֹוָלם ְּכִביָאִתיָהעֹוָלם ְּכִביָאִתיָהעֹוָלם ְּכִביָאִתיָהעֹוָלם ְּכִביָאִתי

            ::::ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעדָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעדָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעדָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד, , , , ֻּכּלֹו אֹוֵמר ָּכבֹודֻּכּלֹו אֹוֵמר ָּכבֹודֻּכּלֹו אֹוֵמר ָּכבֹודֻּכּלֹו אֹוֵמר ָּכבֹוד                                                                                                        



טוטוטוטו התיקון הכלליהתיקון הכלליהתיקון הכלליהתיקון הכללי /  /  /  / בשדהבשדהבשדהבשדה    שיחשיחשיחשיחילקוט ילקוט ילקוט ילקוט         

ח ִלשלֹוט ח ִלשלֹוט ח ִלשלֹוט ח ִלשלֹוט ח ְמַקֵּבל ּכֹח ְמַקֵּבל ּכֹח ְמַקֵּבל ּכֹח ְמַקֵּבל ּכֹ""""מֹור קממֹור קממֹור קממֹור קמָהאֹוֵמר ִמְזָהאֹוֵמר ִמְזָהאֹוֵמר ִמְזָהאֹוֵמר ִמְז
    ַּבְּבִריָאהַּבְּבִריָאהַּבְּבִריָאהַּבְּבִריָאה

         ::::ַּבְּמרֹוִמיםַּבְּמרֹוִמיםַּבְּמרֹוִמיםַּבְּמרֹוִמים    ַהְללּוהּוַהְללּוהּוַהְללּוהּוַהְללּוהּו    ַהָּׁשַמִיםַהָּׁשַמִיםַהָּׁשַמִיםַהָּׁשַמִים    ִמןִמןִמןִמן    יָיָיָָייְיְיְְי    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַהְללּוַהְללּוַהְללּוַהְללּו    ַהְללּוָיּהַהְללּוָיּהַהְללּוָיּהַהְללּוָיּה    קמח

    ֶׁשֶמׁשֶׁשֶמׁשֶׁשֶמׁשֶׁשֶמׁש    ַהְללּוהּוַהְללּוהּוַהְללּוהּוַהְללּוהּו ::::ְצָבָאיוְצָבָאיוְצָבָאיוְצָבָאיו    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ַהְללּוהּוַהְללּוהּוַהְללּוהּוַהְללּוהּו    ַמְלָאָכיוַמְלָאָכיוַמְלָאָכיוַמְלָאָכיו    ָכלָכלָכלָכל    ַהְללּוהּוַהְללּוהּוַהְללּוהּוַהְללּוהּו                                                    

    ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשר    ְוַהַּמִיםְוַהַּמִיםְוַהַּמִיםְוַהַּמִים    ַהָּׁשָמִיםַהָּׁשָמִיםַהָּׁשָמִיםַהָּׁשָמִים    ְׁשֵמיְׁשֵמיְׁשֵמיְׁשֵמי    ַהְללּוהּוַהְללּוהּוַהְללּוהּוַהְללּוהּו ::::אֹוראֹוראֹוראֹור    ּכֹוְכֵביּכֹוְכֵביּכֹוְכֵביּכֹוְכֵבי    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ַהְללּוהּוַהְללּוהּוַהְללּוהּוַהְללּוהּו    ְוָיֵרַחְוָיֵרַחְוָיֵרַחְוָיֵרַח

    ָלַעדָלַעדָלַעדָלַעד    ַוַּיֲעִמיֵדםַוַּיֲעִמיֵדםַוַּיֲעִמיֵדםַוַּיֲעִמיֵדם ::::ְוִנְבָראּוְוִנְבָראּוְוִנְבָראּוְוִנְבָראּו    ִצָּוהִצָּוהִצָּוהִצָּוה    הּואהּואהּואהּוא    ִּכיִּכיִּכיִּכי    יָיָיָָייְיְיְְי    ֵׁשםֵׁשםֵׁשםֵׁשם    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְיַהְללּוְיַהְללּוְיַהְללּוְיַהְללּו: : : : ַהָּׁשָמִיםַהָּׁשָמִיםַהָּׁשָמִיםַהָּׁשָמִים    ֵמַעלֵמַעלֵמַעלֵמַעל

    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל    ַּתִּניִניםַּתִּניִניםַּתִּניִניםַּתִּניִנים    ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ִמןִמןִמןִמן    יָיָיָָייְיְיְְי    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַהְללּוַהְללּוַהְללּוַהְללּו: : : : ַיֲעבֹורַיֲעבֹורַיֲעבֹורַיֲעבֹור    ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא    ָנַתןָנַתןָנַתןָנַתן    ָחקָחקָחקָחק    ְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלם

    ֶהָהִריםֶהָהִריםֶהָהִריםֶהָהִרים ::::ְדָברֹוְדָברֹוְדָברֹוְדָברֹו    עָֹׂשהעָֹׂשהעָֹׂשהעָֹׂשה    ְסָעָרהְסָעָרהְסָעָרהְסָעָרה    ּוַחּוַחּוַחּוַחרררר    ְוִקיטֹורְוִקיטֹורְוִקיטֹורְוִקיטֹור    ֶׁשֶלגֶׁשֶלגֶׁשֶלגֶׁשֶלג    ּוָבָרדּוָבָרדּוָבָרדּוָבָרד    ֵאׁשֵאׁשֵאׁשֵאׁש ::::ְּתהֹמֹותְּתהֹמֹותְּתהֹמֹותְּתהֹמֹות

 ::::ָּכָנףָּכָנףָּכָנףָּכָנף    ְוִצּפֹורְוִצּפֹורְוִצּפֹורְוִצּפֹור    ֶרֶמׂשֶרֶמׂשֶרֶמׂשֶרֶמׂש    ְּבֵהָמהְּבֵהָמהְּבֵהָמהְּבֵהָמה    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל    ַהַחָּיהַהַחָּיהַהַחָּיהַהַחָּיה ::::ֲאָרִזיםֲאָרִזיםֲאָרִזיםֲאָרִזים    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל    ְּפִריְּפִריְּפִריְּפִרי    ֵעץֵעץֵעץֵעץ    ְּגָבעֹותְּגָבעֹותְּגָבעֹותְּגָבעֹות    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל

    ְוַגםְוַגםְוַגםְוַגם    ַּבחּוִריםַּבחּוִריםַּבחּוִריםַּבחּוִרים ::::ָאֶרץָאֶרץָאֶרץָאֶרץ    ׁשְֹפֵטיׁשְֹפֵטיׁשְֹפֵטיׁשְֹפֵטי    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל    ָׂשִריםָׂשִריםָׂשִריםָׂשִרים    ְלֻאִּמיםְלֻאִּמיםְלֻאִּמיםְלֻאִּמים    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל    ֶאֶרץֶאֶרץֶאֶרץֶאֶרץ    ַמְלֵכיַמְלֵכיַמְלֵכיַמְלֵכי

    ְלַבּדֹוְלַבּדֹוְלַבּדֹוְלַבּדֹו    ְׁשמֹוְׁשמֹוְׁשמֹוְׁשמֹו    ִנְׂשָּגבִנְׂשָּגבִנְׂשָּגבִנְׂשָּגב    ִּכיִּכיִּכיִּכי    יָיָיָָייְיְיְְי    םםםםׁשֵׁשֵׁשֵֵׁש    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְיַהְללּוְיַהְללּוְיַהְללּוְיַהְללּו: : : : ְנָעִריםְנָעִריםְנָעִריםְנָעִרים    ִעםִעםִעםִעם    ְזֵקִניםְזֵקִניםְזֵקִניםְזֵקִנים    ְּבתּולֹותְּבתּולֹותְּבתּולֹותְּבתּולֹות

            ִלְבֵניִלְבֵניִלְבֵניִלְבֵני    ֲחִסיָדיוֲחִסיָדיוֲחִסיָדיוֲחִסיָדיו    ְלָכלְלָכלְלָכלְלָכל    ְּתִהָּלהְּתִהָּלהְּתִהָּלהְּתִהָּלה    ְלַעּמֹוְלַעּמֹוְלַעּמֹוְלַעּמֹו    ֶקֶרןֶקֶרןֶקֶרןֶקֶרן    ַוָּיֶרםַוָּיֶרםַוָּיֶרםַוָּיֶרם    ::::ְוָׁשָמִיםְוָׁשָמִיםְוָׁשָמִיםְוָׁשָמִים    ֶאֶרץֶאֶרץֶאֶרץֶאֶרץ    ַעלַעלַעלַעל    הֹודֹוהֹודֹוהֹודֹוהֹודֹו

        ::::ָיּהָיּהָיּהָיּה    ַהְללּוַהְללּוַהְללּוַהְללּו    ְקרֹבֹוְקרֹבֹוְקרֹבֹוְקרֹבֹו    ַעםַעםַעםַעם    ִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאל                                                                                                        

        

        



טזטזטזטז פרק שירהפרק שירהפרק שירהפרק שירה /  /  /  / בשדהבשדהבשדהבשדה    שיחשיחשיחשיחילקוט ילקוט ילקוט ילקוט         

  היָר ִׁשקֶרֶּפ
    ההההמָמָמָָמּדָּדָּדָָּדקְקְקְְקהַהַהַַה

        , , , , זֹוֶכה ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמדזֹוֶכה ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמדזֹוֶכה ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמדזֹוֶכה ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד, , , , ֶרק ִׁשיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזהֶרק ִׁשיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזהֶרק ִׁשיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזהֶרק ִׁשיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזהּכֹל ָהעֹוֵסק ְּבֶפּכֹל ָהעֹוֵסק ְּבֶפּכֹל ָהעֹוֵסק ְּבֶפּכֹל ָהעֹוֵסק ְּבֶפ, , , , ַרִּביַרִּביַרִּביַרִּביָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

, , , , ְוִנצֹול ִמֵּיֶצר ָהַרעְוִנצֹול ִמֵּיֶצר ָהַרעְוִנצֹול ִמֵּיֶצר ָהַרעְוִנצֹול ִמֵּיֶצר ָהַרע, , , , ְוַתְלמּודֹו ִמְתַקֵּים ְּבָידֹוְוַתְלמּודֹו ִמְתַקֵּים ְּבָידֹוְוַתְלמּודֹו ִמְתַקֵּים ְּבָידֹוְוַתְלמּודֹו ִמְתַקֵּים ְּבָידֹו, , , , ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּיםִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּיםִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּיםִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים                                    

        , , , , ּוֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַחּוֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַחּוֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַחּוֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, , , , םםםםִהנִֹהנִֹהנִֹהנֹייייּוְמִדיָנה ֶׁשל ֵגּוְמִדיָנה ֶׁשל ֵגּוְמִדיָנה ֶׁשל ֵגּוְמִדיָנה ֶׁשל ֵג, , , , ּוֵמִחּבּוט ַהֶּקֶברּוֵמִחּבּוט ַהֶּקֶברּוֵמִחּבּוט ַהֶּקֶברּוֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר, , , , ּוִמֶּפָּגע ַרעּוִמֶּפָּגע ַרעּוִמֶּפָּגע ַרעּוִמֶּפָּגע ַרע

        ::::ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבאּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבאּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבאּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, , , , ְוזֹוֶכה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַחְוזֹוֶכה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַחְוזֹוֶכה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַחְוזֹוֶכה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח, , , , ּוַמֲאִריְך ָיִמיםּוַמֲאִריְך ָיִמיםּוַמֲאִריְך ָיִמיםּוַמֲאִריְך ָיִמים                                        

        זֹוֶכה ְואֹוְמרֹו זֹוֶכה ְואֹוְמרֹו זֹוֶכה ְואֹוְמרֹו זֹוֶכה ְואֹוְמרֹו , , , , ּכֹל ָהאֹוֵמר ִׁשיָרה זֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזהּכֹל ָהאֹוֵמר ִׁשיָרה זֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזהּכֹל ָהאֹוֵמר ִׁשיָרה זֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזהּכֹל ָהאֹוֵמר ִׁשיָרה זֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, , , , ָאַמר ַרִּבי ֶאִליֶעֶזרָאַמר ַרִּבי ֶאִליֶעֶזרָאַמר ַרִּבי ֶאִליֶעֶזרָאַמר ַרִּבי ֶאִליֶעֶזרַּתְנָיא ַּתְנָיא ַּתְנָיא ַּתְנָיא 

ר ֶאָּלא ָיִׁשיר ר ֶאָּלא ָיִׁשיר ר ֶאָּלא ָיִׁשיר ר ֶאָּלא ָיִׁשיר ָּׁשר לֹא ֶנֱאַמָּׁשר לֹא ֶנֱאַמָּׁשר לֹא ֶנֱאַמָּׁשר לֹא ֶנֱאַמ, , , , ֶׁשֶּנֱאַמר ָאז ָיִׁשיר מֶׁשהֶׁשֶּנֱאַמר ָאז ָיִׁשיר מֶׁשהֶׁשֶּנֱאַמר ָאז ָיִׁשיר מֶׁשהֶׁשֶּנֱאַמר ָאז ָיִׁשיר מֶׁשה, , , , ְלעֹוָלם ַהָּבאְלעֹוָלם ַהָּבאְלעֹוָלם ַהָּבאְלעֹוָלם ַהָּבא                                        

        ::::אֹותֹו ְלָעִתיד ָלבֹואאֹותֹו ְלָעִתיד ָלבֹואאֹותֹו ְלָעִתיד ָלבֹואאֹותֹו ְלָעִתיד ָלבֹוא

        , , , , ּכֹל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ֶזה ְּבכֹל יֹוםּכֹל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ֶזה ְּבכֹל יֹוםּכֹל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ֶזה ְּבכֹל יֹוםּכֹל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ֶזה ְּבכֹל יֹום, , , , ַרִּבי ֶאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול אֹוֵמרַרִּבי ֶאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול אֹוֵמרַרִּבי ֶאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול אֹוֵמרַרִּבי ֶאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול אֹוֵמרַּתְנָיא ַּתְנָיא ַּתְנָיא ַּתְנָיא 

ּוִמֵּיֶצר ּוִמֵּיֶצר ּוִמֵּיֶצר ּוִמֵּיֶצר , , , , ְוִנצֹול ִמֶּפָגע ַרעְוִנצֹול ִמֶּפָגע ַרעְוִנצֹול ִמֶּפָגע ַרעְוִנצֹול ִמֶּפָגע ַרע, , , , ֵמִעיד ֲאִני ָעָליו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבאֵמִעיד ֲאִני ָעָליו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבאֵמִעיד ֲאִני ָעָליו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבאֵמִעיד ֲאִני ָעָליו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבא                                        

ְּגמֹור ְּבכֹל ְלָבְבָך ְּגמֹור ְּבכֹל ְלָבְבָך ְּגמֹור ְּבכֹל ְלָבְבָך ְּגמֹור ְּבכֹל ְלָבְבָך . . . . ּוִמּכֹל ִמיֵני ַמְׁשִחית ּוַמִּזיִקיןּוִמּכֹל ִמיֵני ַמְׁשִחית ּוַמִּזיִקיןּוִמּכֹל ִמיֵני ַמְׁשִחית ּוַמִּזיִקיןּוִמּכֹל ִמיֵני ַמְׁשִחית ּוַמִּזיִקין, , , , ִמָּׂשָטןִמָּׂשָטןִמָּׂשָטןִמָּׂשָטןּוּוּוּו, , , , ּוִמִּדין ָקֶׁשהּוִמִּדין ָקֶׁשהּוִמִּדין ָקֶׁשהּוִמִּדין ָקֶׁשה, , , , ָהַרעָהַרעָהַרעָהַרע

ְנצֹור ּתֹוָרִתי ִּבְלָבְבָך ְוֶנֶגד ְנצֹור ּתֹוָרִתי ִּבְלָבְבָך ְוֶנֶגד ְנצֹור ּתֹוָרִתי ִּבְלָבְבָך ְוֶנֶגד ְנצֹור ּתֹוָרִתי ִּבְלָבְבָך ְוֶנֶגד . . . . ּוְבכֹל ַנְפְׁשָך ָלַדַעת ְּדָרַכי ְוִלְׁשמֹר ִמְצֹוַתי ְוֻחָּקיּוְבכֹל ַנְפְׁשָך ָלַדַעת ְּדָרַכי ְוִלְׁשמֹר ִמְצֹוַתי ְוֻחָּקיּוְבכֹל ַנְפְׁשָך ָלַדַעת ְּדָרַכי ְוִלְׁשמֹר ִמְצֹוַתי ְוֻחָּקיּוְבכֹל ַנְפְׁשָך ָלַדַעת ְּדָרַכי ְוִלְׁשמֹר ִמְצֹוַתי ְוֻחָּקי

ַוֲאִני ֶאְהֶיה ַוֲאִני ֶאְהֶיה ַוֲאִני ֶאְהֶיה ַוֲאִני ֶאְהֶיה , , , , ההההר ִּפיָך ּוְלׁשֹוְנָך ִמּכֹל ֵחְטא ְוַאְׁשָמר ִּפיָך ּוְלׁשֹוְנָך ִמּכֹל ֵחְטא ְוַאְׁשָמר ִּפיָך ּוְלׁשֹוְנָך ִמּכֹל ֵחְטא ְוַאְׁשָמר ִּפיָך ּוְלׁשֹוְנָך ִמּכֹל ֵחְטא ְוַאְׁשָמֹוֹוֹוֹוְׁשמְׁשמְׁשמְׁשמ. . . . יֵניָך ִּתְהֶיה ִיְרָאִתייֵניָך ִּתְהֶיה ִיְרָאִתייֵניָך ִּתְהֶיה ִיְרָאִתייֵניָך ִּתְהֶיה ִיְרָאִתיעֵעֵעֵֵע

ְוֵהֶוי יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ְוֵהֶוי יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ְוֵהֶוי יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ְוֵהֶוי יֹוֵדַע ֶׁשָּכל . . . . ַוֲאַלֶּמְדָך ֵׂשֶכל ּוִביָנה ִמּכֹל ָּדָברַוֲאַלֶּמְדָך ֵׂשֶכל ּוִביָנה ִמּכֹל ָּדָברַוֲאַלֶּמְדָך ֵׂשֶכל ּוִביָנה ִמּכֹל ָּדָברַוֲאַלֶּמְדָך ֵׂשֶכל ּוִביָנה ִמּכֹל ָּדָבר, , , , ִעְמָך ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵּתֵלְךִעְמָך ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵּתֵלְךִעְמָך ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵּתֵלְךִעְמָך ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵּתֵלְך

  , ישעיה מג( ֶׁשֶּנֱאַמרֶׁשֶּנֱאַמרֶׁשֶּנֱאַמרֶׁשֶּנֱאַמר, , , , ָמה ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לֹא ְּבָראֹו ִּכי ִאם ִלְכבֹודוָמה ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לֹא ְּבָראֹו ִּכי ִאם ִלְכבֹודוָמה ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לֹא ְּבָראֹו ִּכי ִאם ִלְכבֹודוָמה ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לֹא ְּבָראֹו ִּכי ִאם ִלְכבֹודו

        ....ִמי ְוִלְכבֹוִדי ְּבָראִתיו ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׂשיִתיוִמי ְוִלְכבֹוִדי ְּבָראִתיו ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׂשיִתיוִמי ְוִלְכבֹוִדי ְּבָראִתיו ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׂשיִתיוִמי ְוִלְכבֹוִדי ְּבָראִתיו ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׂשיִתיוּכֹל ַהִּנְקָרא ִּבְׁשּכֹל ַהִּנְקָרא ִּבְׁשּכֹל ַהִּנְקָרא ִּבְׁשּכֹל ַהִּנְקָרא ִּבְׁש    ):ז             

        ְּבָׁשָעה ֶׁשִּסֵּים ֵסֶפר ְּתִהִּלים ָזָחה ַּדְעּתֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשִּסֵּים ֵסֶפר ְּתִהִּלים ָזָחה ַּדְעּתֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשִּסֵּים ֵסֶפר ְּתִהִּלים ָזָחה ַּדְעּתֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשִּסֵּים ֵסֶפר ְּתִהִּלים ָזָחה ַּדְעּתֹו , , , , ל ַעל ָדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאלל ַעל ָדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאלל ַעל ָדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאלל ַעל ָדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל"""" ֲחַז ֲחַז ֲחַז ֲחַזָאְמרּוָאְמרּוָאְמרּוָאְמרּו

ָך ֶׁשאֹוֶמֶרת ָך ֶׁשאֹוֶמֶרת ָך ֶׁשאֹוֶמֶרת ָך ֶׁשאֹוֶמֶרת ֵיׁש ְּבִרָּיה ְּבעֹוָלְמֵיׁש ְּבִרָּיה ְּבעֹוָלְמֵיׁש ְּבִרָּיה ְּבעֹוָלְמֵיׁש ְּבִרָּיה ְּבעֹוָלְמ, , , , ָעָליו ְוָאַמר ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואָעָליו ְוָאַמר ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואָעָליו ְוָאַמר ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואָעָליו ְוָאַמר ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא                                            

, , , , ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִנְזַּדְמָנה לֹו ְצַפְרֵּדַע ַאַחתְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִנְזַּדְמָנה לֹו ְצַפְרֵּדַע ַאַחתְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִנְזַּדְמָנה לֹו ְצַפְרֵּדַע ַאַחתְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִנְזַּדְמָנה לֹו ְצַפְרֵּדַע ַאַחת. . . . רֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמֶּמִּנירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמֶּמִּנירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמֶּמִּנירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמֶּמִּניייייׁשִׁשִׁשִִׁש

ֶׁשֲאִני אֹוֶמֶרת ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ֶׁשֲאִני אֹוֶמֶרת ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ֶׁשֲאִני אֹוֶמֶרת ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ֶׁשֲאִני אֹוֶמֶרת ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות , , , , זּוַח ַּדְעְּתָך ָעֶליָךזּוַח ַּדְעְּתָך ָעֶליָךזּוַח ַּדְעְּתָך ָעֶליָךזּוַח ַּדְעְּתָך ָעֶליָךָדִוד ַאל ָּתָדִוד ַאל ָּתָדִוד ַאל ָּתָדִוד ַאל ָּת, , , , ְוָאְמָרה לֹוְוָאְמָרה לֹוְוָאְמָרה לֹוְוָאְמָרה לֹו

 ַמְמֶׁשֶלת ָעֶליָה ְׁשלֶֹׁשת  ַמְמֶׁשֶלת ָעֶליָה ְׁשלֶֹׁשת  ַמְמֶׁשֶלת ָעֶליָה ְׁשלֶֹׁשת  ַמְמֶׁשֶלת ָעֶליָה ְׁשלֶֹׁשת ְולֹא עֹוד ֶאָּלא ּכֹל ִׁשיָרה ֶׁשֲאִני אֹוֶמֶרתְולֹא עֹוד ֶאָּלא ּכֹל ִׁשיָרה ֶׁשֲאִני אֹוֶמֶרתְולֹא עֹוד ֶאָּלא ּכֹל ִׁשיָרה ֶׁשֲאִני אֹוֶמֶרתְולֹא עֹוד ֶאָּלא ּכֹל ִׁשיָרה ֶׁשֲאִני אֹוֶמֶרת. . . . יֹוֵתר ִמְּמָךיֹוֵתר ִמְּמָךיֹוֵתר ִמְּמָךיֹוֵתר ִמְּמָך



יזיזיזיז פרק שירהפרק שירהפרק שירהפרק שירה /  /  /  / בשדהבשדהבשדהבשדה    שיחשיחשיחשיחילקוט ילקוט ילקוט ילקוט         

ַוְיַדֵּבר ְׁשלֶׁשת ֲאָלִפים ָמָׁשל ַוְיִהי ַוְיַדֵּבר ְׁשלֶׁשת ֲאָלִפים ָמָׁשל ַוְיִהי ַוְיַדֵּבר ְׁשלֶׁשת ֲאָלִפים ָמָׁשל ַוְיִהי ַוְיַדֵּבר ְׁשלֶׁשת ֲאָלִפים ָמָׁשל ַוְיִהי     ):יב, א ה- מלכים(ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר , , , , ֲאָלִפים ְמָׁשִליםֲאָלִפים ְמָׁשִליםֲאָלִפים ְמָׁשִליםֲאָלִפים ְמָׁשִלים

ְוזֹו ִהיא ְוזֹו ִהיא ְוזֹו ִהיא ְוזֹו ִהיא , , , , ְולֹא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ְּבִמְצָוה ְּגדֹוָלהְולֹא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ְּבִמְצָוה ְּגדֹוָלהְולֹא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ְּבִמְצָוה ְּגדֹוָלהְולֹא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ְּבִמְצָוה ְּגדֹוָלה. . . . ֶלףֶלףֶלףֶלףִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ְוָאִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ְוָאִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ְוָאִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ְוָא

ׁש ִּבְׂשַפת ַהָּים ִמין ֶאָחד ֶׁשֵאין ַּפְרָנָסתֹו ִּכי ִאם ׁש ִּבְׂשַפת ַהָּים ִמין ֶאָחד ֶׁשֵאין ַּפְרָנָסתֹו ִּכי ִאם ׁש ִּבְׂשַפת ַהָּים ִמין ֶאָחד ֶׁשֵאין ַּפְרָנָסתֹו ִּכי ִאם ׁש ִּבְׂשַפת ַהָּים ִמין ֶאָחד ֶׁשֵאין ַּפְרָנָסתֹו ִּכי ִאם יֵיֵיֵֵי, , , , ַהִּמְצָוה ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ָּבּהַהִּמְצָוה ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ָּבּהַהִּמְצָוה ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ָּבּהַהִּמְצָוה ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ָּבּה

ְלַקֵּים ָמה ְלַקֵּים ָמה ְלַקֵּים ָמה ְלַקֵּים ָמה . . . . זֹו ִהיא ַהִּמְצָוהזֹו ִהיא ַהִּמְצָוהזֹו ִהיא ַהִּמְצָוהזֹו ִהיא ַהִּמְצָוה. . . . ִניִניִניִניִני ְואֹוְכֵלִני ְואֹוְכֵלִני ְואֹוְכֵלִני ְואֹוְכֵלב נֹוְטֵלב נֹוְטֵלב נֹוְטֵלב נֹוְטֵלּוְבָׁשָעה ֶׁשהּוא ָרֵעּוְבָׁשָעה ֶׁשהּוא ָרֵעּוְבָׁשָעה ֶׁשהּוא ָרֵעּוְבָׁשָעה ֶׁשהּוא ָרֵע, , , , ַּמִיםַּמִיםַּמִיםַּמִיםִמן ַהִמן ַהִמן ַהִמן ַה

ְוִאם ָצֵמא ְוִאם ָצֵמא ְוִאם ָצֵמא ְוִאם ָצֵמא , , , , ֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחםֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחםֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחםֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם שֹֹוְנ שֹֹוְנ שֹֹוְנ שֹֹוְנָרֵעבָרֵעבָרֵעבָרֵעבִאם ִאם ִאם ִאם     ): כב–כא , משלי כה(ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר 

        ַאל ִתְקִרי ַאל ִתְקִרי ַאל ִתְקִרי ַאל ִתְקִרי . . . .  ְיַׁשֵּלם ְלָך ְיַׁשֵּלם ְלָך ְיַׁשֵּלם ְלָך ְיַׁשֵּלם ְלָךיָייָייָייָיוַוַוַַו, , , , ִּכי ֶּגָחִלים ַאָּתה חֹוֶתה ַעל רֹאׁשֹוִּכי ֶּגָחִלים ַאָּתה חֹוֶתה ַעל רֹאׁשֹוִּכי ֶּגָחִלים ַאָּתה חֹוֶתה ַעל רֹאׁשֹוִּכי ֶּגָחִלים ַאָּתה חֹוֶתה ַעל רֹאׁשֹו, , , , ַמִיםַמִיםַמִיםַמִיםַהְׁשֵקהּו ַהְׁשֵקהּו ַהְׁשֵקהּו ַהְׁשֵקהּו 

        : : : : ךְךְךְְך ָל ָל ָל ָלְיַׁשֵּלם ְלָך ֶאָּלא ַיְׁשִליֶמנּוְיַׁשֵּלם ְלָך ֶאָּלא ַיְׁשִליֶמנּוְיַׁשֵּלם ְלָך ֶאָּלא ַיְׁשִליֶמנּוְיַׁשֵּלם ְלָך ֶאָּלא ַיְׁשִליֶמנּו                                                                                                                                

        ֶּפֶרק ִראׁשֹון ֶּפֶרק ִראׁשֹון ֶּפֶרק ִראׁשֹון ֶּפֶרק ִראׁשֹון 
        יד יד יד יד ַמִּגַמִּגַמִּגַמִּג, , , , ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיוּוַמֲעֵׂשה ָיָדיוּוַמֲעֵׂשה ָיָדיוּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו; ; ; ; ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאלְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאלְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאלְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאל, , , , ַהָּׁשַמִיםַהָּׁשַמִיםַהָּׁשַמִיםַהָּׁשַמִים. . . . ָׁשַמִים אֹוְמִריםָׁשַמִים אֹוְמִריםָׁשַמִים אֹוְמִריםָׁשַמִים אֹוְמִרים

 )ב, תהלים יט(    ָהָרִקיַע׃ָהָרִקיַע׃ָהָרִקיַע׃ָהָרִקיַע׃

    ::::ררררמֵמֵמֵֵמאֹואֹואֹואֹו ְו ְו ְו ְו)א, תהלים כד( ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה׃  ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה׃  ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה׃  ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה׃ יָיָיָָיַליַליַליַלי    ....ֶאֶרץ אֹוֶמֶרתֶאֶרץ אֹוֶמֶרתֶאֶרץ אֹוֶמֶרתֶאֶרץ אֹוֶמֶרת

  )טז, ישעיהו כד(: : : : ִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמרֹת ָׁשַמְענּו ְצִבי ַלַּצִּדיקִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמרֹת ָׁשַמְענּו ְצִבי ַלַּצִּדיקִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמרֹת ָׁשַמְענּו ְצִבי ַלַּצִּדיקִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמרֹת ָׁשַמְענּו ְצִבי ַלַּצִּדיק

ָיבֹא ָיבֹא ָיבֹא ָיבֹא ; ; ; ;  ִיְּזלּו ְבָׂשָמיו ִיְּזלּו ְבָׂשָמיו ִיְּזלּו ְבָׂשָמיו ִיְּזלּו ְבָׂשָמיוָהִפיִחי ַגִּניָהִפיִחי ַגִּניָהִפיִחי ַגִּניָהִפיִחי ַגִּני, , , , עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמןעּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמןעּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמןעּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן. . . . ַּגן ֵעֶדן אֹוֵמרַּגן ֵעֶדן אֹוֵמרַּגן ֵעֶדן אֹוֵמרַּגן ֵעֶדן אֹוֵמר

  )טז ,ש ד"שה(ְויֹאַכל ְּפִרי ְמָגָדיו׃ ְויֹאַכל ְּפִרי ְמָגָדיו׃ ְויֹאַכל ְּפִרי ְמָגָדיו׃ ְויֹאַכל ְּפִרי ְמָגָדיו׃ , , , , דֹוִדי ְלַגּנֹודֹוִדי ְלַגּנֹודֹוִדי ְלַגּנֹודֹוִדי ְלַגּנֹו

תהלים (ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב׃ ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב׃ ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב׃ ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב׃ ; ; ; ; ִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקהִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקהִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקהִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקה    ....ֵּגיִהּנֹם אֹוֵמרֵּגיִהּנֹם אֹוֵמרֵּגיִהּנֹם אֹוֵמרֵּגיִהּנֹם אֹוֵמר

  )ט ,קז

ֲחַבָּצֶלת׃ ֲחַבָּצֶלת׃ ֲחַבָּצֶלת׃ ֲחַבָּצֶלת׃ ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַּכְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַּכְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַּכְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַּכ; ; ; ; ְיֻׂשׂשּום ִמְדָּבר ְוִצָּיהְיֻׂשׂשּום ִמְדָּבר ְוִצָּיהְיֻׂשׂשּום ִמְדָּבר ְוִצָּיהְיֻׂשׂשּום ִמְדָּבר ְוִצָּיה    ....ִמְדַּבר אֹוֵמרִמְדַּבר אֹוֵמרִמְדַּבר אֹוֵמרִמְדַּבר אֹוֵמר

  )א ,ישעיהו לה(

  )יט, משלי ג( ְּבָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה׃  ְּבָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה׃  ְּבָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה׃  ְּבָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה׃ ְיָיְיָיְיָיְיָי. . . . ָׂשדֹות אֹוְמִריםָׂשדֹות אֹוְמִריםָׂשדֹות אֹוְמִריםָׂשדֹות אֹוְמִרים

ַוַּיַעל ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָאֶרץ׃ ַוַּיַעל ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָאֶרץ׃ ַוַּיַעל ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָאֶרץ׃ ַוַּיַעל ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָאֶרץ׃ , , , , ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים ַּבָּׁשַמִיםְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים ַּבָּׁשַמִיםְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים ַּבָּׁשַמִיםְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים ַּבָּׁשַמִים    ....ַמִים אֹוְמִריםַמִים אֹוְמִריםַמִים אֹוְמִריםַמִים אֹוְמִרים

  )טז ,ירמיה נא(
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ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ; ; ; ; ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָיםַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָיםַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָיםַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים, , , , ם ַרִּביםם ַרִּביםם ַרִּביםם ַרִּביםִמּקֹלֹות ַמִיִמּקֹלֹות ַמִיִמּקֹלֹות ַמִיִמּקֹלֹות ַמִי    ....ָיִמים אֹוְמִריםָיִמים אֹוְמִריםָיִמים אֹוְמִריםָיִמים אֹוְמִרים

  )ד ,תהלים צג(׃ ׃ ׃ ׃ ְיָיְיָיְיָיְיָי

  )ח ,תהלים צח(ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו׃ ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו׃ ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו׃ ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו׃ ; ; ; ; ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכףְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכףְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכףְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף. . . . ַנֲהרֹות אֹוְמִריםַנֲהרֹות אֹוְמִריםַנֲהרֹות אֹוְמִריםַנֲהרֹות אֹוְמִרים

  )ז ,תהלים פז(    ׃׃׃׃ְוָׁשִרים ְּכחְֹלִלים ָּכל ַמְעָיַני ָּבְךְוָׁשִרים ְּכחְֹלִלים ָּכל ַמְעָיַני ָּבְךְוָׁשִרים ְּכחְֹלִלים ָּכל ַמְעָיַני ָּבְךְוָׁשִרים ְּכחְֹלִלים ָּכל ַמְעָיַני ָּבְך. . . . ַמְעָינֹות אֹוְמִריםַמְעָינֹות אֹוְמִריםַמְעָינֹות אֹוְמִריםַמְעָינֹות אֹוְמִרים

        ֵׁשִניֵׁשִניֵׁשִניֵׁשִניֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק 
  )ג, תהלים יט(ְיַחֶּוה ָּדַעת׃ ְיַחֶּוה ָּדַעת׃ ְיַחֶּוה ָּדַעת׃ ְיַחֶּוה ָּדַעת׃ , , , , ְוַלְיָלה ְּלַלְיָלהְוַלְיָלה ְּלַלְיָלהְוַלְיָלה ְּלַלְיָלהְוַלְיָלה ְּלַלְיָלה; ; ; ; יֹום ְליֹום ַיִּביַע אֶֹמריֹום ְליֹום ַיִּביַע אֶֹמריֹום ְליֹום ַיִּביַע אֶֹמריֹום ְליֹום ַיִּביַע אֶֹמר. . . . יֹום אֹוֵמריֹום אֹוֵמריֹום אֹוֵמריֹום אֹוֵמר

  )ג, תהלים צב(ַּבֵּלילֹות׃ ַּבֵּלילֹות׃ ַּבֵּלילֹות׃ ַּבֵּלילֹות׃ , , , , ֶוֱאמּוָנְתָךֶוֱאמּוָנְתָךֶוֱאמּוָנְתָךֶוֱאמּוָנְתָך; ; ; ; ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָךְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָךְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָךְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך. . . . ַלְיָלה אֹוֵמרַלְיָלה אֹוֵמרַלְיָלה אֹוֵמרַלְיָלה אֹוֵמר

 ְלנַֹגּה ְּבַרק  ְלנַֹגּה ְּבַרק  ְלנַֹגּה ְּבַרק  ְלנַֹגּה ְּבַרק ,,,,ְלאֹור ִחֶּציָך ְיַהֵּלכּוְלאֹור ִחֶּציָך ְיַהֵּלכּוְלאֹור ִחֶּציָך ְיַהֵּלכּוְלאֹור ִחֶּציָך ְיַהֵּלכּו; ; ; ; ֶׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלהֶׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלהֶׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלהֶׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה. . . . ֶׁשֶמׁש אֹוֵמרֶׁשֶמׁש אֹוֵמרֶׁשֶמׁש אֹוֵמרֶׁשֶמׁש אֹוֵמר

  ) יא,חבקוק ג(ֲחִניֶתָך׃ ֲחִניֶתָך׃ ֲחִניֶתָך׃ ֲחִניֶתָך׃ 

  ) יט,תהלים קד(    ָיַדע ְמבֹואֹו׃ָיַדע ְמבֹואֹו׃ָיַדע ְמבֹואֹו׃ָיַדע ְמבֹואֹו׃, , , , ֶׁשֶמׁשֶׁשֶמׁשֶׁשֶמׁשֶׁשֶמׁש; ; ; ; ָעָׂשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדיםָעָׂשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדיםָעָׂשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדיםָעָׂשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים. . . . ָיֵרַח אֹוֶמֶרתָיֵרַח אֹוֶמֶרתָיֵרַח אֹוֶמֶרתָיֵרַח אֹוֶמֶרת

ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ְׁשֵמי ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ְׁשֵמי ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ְׁשֵמי ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ְׁשֵמי , , , ,  ְלַבֶּדָך ְלַבֶּדָך ְלַבֶּדָך ְלַבֶּדָךְיָיְיָיְיָיְיָיַאָּתה הּוא ַאָּתה הּוא ַאָּתה הּוא ַאָּתה הּוא . . . . ּכֹוָכִבים אֹוְמִריםּכֹוָכִבים אֹוְמִריםּכֹוָכִבים אֹוְמִריםּכֹוָכִבים אֹוְמִרים

ֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהַּיִּמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהַּיִּמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהַּיִּמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהַּיִּמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ָהָאֶרץ ְוָכל ָהָאֶרץ ְוָכל ָהָאֶרץ ְוָכל ָהָאֶרץ ְוָכל , , , , ַהָּׁשַמִים ְוָכל ְצָבָאםַהָּׁשַמִים ְוָכל ְצָבָאםַהָּׁשַמִים ְוָכל ְצָבָאםַהָּׁשַמִים ְוָכל ְצָבָאם

  ) ו,נחמיה ט(ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְלָך ִמְׁשַּתֲחִוים׃ ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְלָך ִמְׁשַּתֲחִוים׃ ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְלָך ִמְׁשַּתֲחִוים׃ ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְלָך ִמְׁשַּתֲחִוים׃ 

ָעֵבי ָעֵבי ָעֵבי ָעֵבי , , , , ֶחְׁשַכת ַמִיםֶחְׁשַכת ַמִיםֶחְׁשַכת ַמִיםֶחְׁשַכת ַמִים; ; ; ; ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹוְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹוְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹוְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו, , , , ָיֶׁשת חֶֹׁשְך ִסְתרֹוָיֶׁשת חֶֹׁשְך ִסְתרֹוָיֶׁשת חֶֹׁשְך ִסְתרֹוָיֶׁשת חֶֹׁשְך ִסְתרֹו. . . .  אֹוְמִרים אֹוְמִרים אֹוְמִרים אֹוְמִרים    ָעִביםָעִביםָעִביםָעִבים

        ) יב,תהלים יח(    ְׁשָחִקים׃ְׁשָחִקים׃ְׁשָחִקים׃ְׁשָחִקים׃

  ) יא,איוב לז(ָיִפיץ ֲעַנן אֹורֹו׃ ָיִפיץ ֲעַנן אֹורֹו׃ ָיִפיץ ֲעַנן אֹורֹו׃ ָיִפיץ ֲעַנן אֹורֹו׃ ; ; ; ; ַאף ְּבִרי ַיְטִריַח ָעבַאף ְּבִרי ַיְטִריַח ָעבַאף ְּבִרי ַיְטִריַח ָעבַאף ְּבִרי ַיְטִריַח ָעב    ....ֹוד אֹוְמִריםֹוד אֹוְמִריםֹוד אֹוְמִריםֹוד אֹוְמִריםַעְנֵני ָּכבַעְנֵני ָּכבַעְנֵני ָּכבַעְנֵני ָּכב

, , , , ָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוקָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוקָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוקָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוק; ; ; ; ּוְלֵתיָמן ַאל ִּתְכָלִאיּוְלֵתיָמן ַאל ִּתְכָלִאיּוְלֵתיָמן ַאל ִּתְכָלִאיּוְלֵתיָמן ַאל ִּתְכָלִאי, , , , אַֹמר ַלָּצפֹון ֵּתִניאַֹמר ַלָּצפֹון ֵּתִניאַֹמר ַלָּצפֹון ֵּתִניאַֹמר ַלָּצפֹון ֵּתִני. . . . רּוַח אֹוֵמררּוַח אֹוֵמררּוַח אֹוֵמררּוַח אֹוֵמר

  ) ו,ישעיה מג(ּוְבנֹוַתי ִמְקֵצה ָהָאֶרץ׃ ּוְבנֹוַתי ִמְקֵצה ָהָאֶרץ׃ ּוְבנֹוַתי ִמְקֵצה ָהָאֶרץ׃ ּוְבנֹוַתי ִמְקֵצה ָהָאֶרץ׃ 

תהלים (מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו׃ מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו׃ מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו׃ מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו׃ ; ; ; ; ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשהְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשהְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשהְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה. . . . ְּבָרִקים אֹוְמִריםְּבָרִקים אֹוְמִריםְּבָרִקים אֹוְמִריםְּבָרִקים אֹוְמִרים

  ) ז,קלה
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ְוַיְך ָׁשָרָׁשיו ַּכְּלָבנֹון׃ ְוַיְך ָׁשָרָׁשיו ַּכְּלָבנֹון׃ ְוַיְך ָׁשָרָׁשיו ַּכְּלָבנֹון׃ ְוַיְך ָׁשָרָׁשיו ַּכְּלָבנֹון׃ ; ; ; ; ִיְפַרח ַּכּׁשֹוַׁשָּנהִיְפַרח ַּכּׁשֹוַׁשָּנהִיְפַרח ַּכּׁשֹוַׁשָּנהִיְפַרח ַּכּׁשֹוַׁשָּנה, , , , ֶאְהֶיה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאלֶאְהֶיה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאלֶאְהֶיה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאלֶאְהֶיה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאל. . . . ַטל אֹוֵמרַטל אֹוֵמרַטל אֹוֵמרַטל אֹוֵמר

  ) ו,הושע יד(

ַאָּתה ַאָּתה ַאָּתה ַאָּתה , , , , ַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאהַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאהַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאהַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאה; ; ; ; ֶּגֶׁשם ְנָדבֹות ָּתִניף ֱאלִֹהיםֶּגֶׁשם ְנָדבֹות ָּתִניף ֱאלִֹהיםֶּגֶׁשם ְנָדבֹות ָּתִניף ֱאלִֹהיםֶּגֶׁשם ְנָדבֹות ָּתִניף ֱאלִֹהים. . . . ְּגָׁשִמים אֹוְמִריםְּגָׁשִמים אֹוְמִריםְּגָׁשִמים אֹוְמִריםְּגָׁשִמים אֹוְמִרים

  ) י,תהלים סח(כֹוַנְנָּתּה׃ כֹוַנְנָּתּה׃ כֹוַנְנָּתּה׃ כֹוַנְנָּתּה׃ 

        ֶּפֶרק ְׁשִליִׁשיֶּפֶרק ְׁשִליִׁשיֶּפֶרק ְׁשִליִׁשיֶּפֶרק ְׁשִליִׁשי
ִּכי ָבא ִּכי ָבא ִּכי ָבא ִּכי ָבא , , , , ְיָיְיָיְיָיְיָיִמִּלְפֵני ִמִּלְפֵני ִמִּלְפֵני ִמִּלְפֵני ; ; ; ; ָאז ְיַרְּננּו ֲעֵצי ַהָּיַערָאז ְיַרְּננּו ֲעֵצי ַהָּיַערָאז ְיַרְּננּו ֲעֵצי ַהָּיַערָאז ְיַרְּננּו ֲעֵצי ַהָּיַער. . . . ִאיָלנֹות ֶׁשְּבָׂשֶדה אֹוְמִריםִאיָלנֹות ֶׁשְּבָׂשֶדה אֹוְמִריםִאיָלנֹות ֶׁשְּבָׂשֶדה אֹוְמִריםִאיָלנֹות ֶׁשְּבָׂשֶדה אֹוְמִרים

        ) לג, טז'דברי הימים א(ִלְׁשּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץ׃ ִלְׁשּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץ׃ ִלְׁשּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץ׃ ִלְׁשּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץ׃ 

 ַאל  ַאל  ַאל  ַאל ְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמר, , , , ַּכֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ַהִּתירֹוׁש ָּבֶאְׁשּכֹולַּכֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ַהִּתירֹוׁש ָּבֶאְׁשּכֹולַּכֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ַהִּתירֹוׁש ָּבֶאְׁשּכֹולַּכֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ַהִּתירֹוׁש ָּבֶאְׁשּכֹול, , , , ְיָיְיָיְיָיְיָיּכֹה ָאַמר ּכֹה ָאַמר ּכֹה ָאַמר ּכֹה ָאַמר . . . . ֶּגֶפן אֹוֶמֶרתֶּגֶפן אֹוֶמֶרתֶּגֶפן אֹוֶמֶרתֶּגֶפן אֹוֶמֶרת

ְלִבְלִּתי ַהְׁשִחית ַהּכֹל׃ ְלִבְלִּתי ַהְׁשִחית ַהּכֹל׃ ְלִבְלִּתי ַהְׁשִחית ַהּכֹל׃ ְלִבְלִּתי ַהְׁשִחית ַהּכֹל׃ , , , , ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ְלַמַען ֲעָבַדיֵּכן ֶאֱעֶׂשה ְלַמַען ֲעָבַדיֵּכן ֶאֱעֶׂשה ְלַמַען ֲעָבַדיֵּכן ֶאֱעֶׂשה ְלַמַען ֲעָבַדי; ; ; ; ִּכי ְבָרָכה ּבֹוִּכי ְבָרָכה ּבֹוִּכי ְבָרָכה ּבֹוִּכי ְבָרָכה ּבֹו, , , , ַּתְׁשִחיֵתהּוַּתְׁשִחיֵתהּוַּתְׁשִחיֵתהּוַּתְׁשִחיֵתהּו

  ) ח,ישעיה סה(

   ) יח,משלי כז(נֵֹצר ְּתֵאָנה יֹאַכל ִּפְרָיּה׃ נֵֹצר ְּתֵאָנה יֹאַכל ִּפְרָיּה׃ נֵֹצר ְּתֵאָנה יֹאַכל ִּפְרָיּה׃ נֵֹצר ְּתֵאָנה יֹאַכל ִּפְרָיּה׃ . . . . ְּתֵאָנה אֹוֶמֶרתְּתֵאָנה אֹוֶמֶרתְּתֵאָנה אֹוֶמֶרתְּתֵאָנה אֹוֶמֶרת

  ) ג,ש ד"שה(ִמַּבַעד ְלַצָּמֵתְך׃ ִמַּבַעד ְלַצָּמֵתְך׃ ִמַּבַעד ְלַצָּמֵתְך׃ ִמַּבַעד ְלַצָּמֵתְך׃ , , , , ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְךְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְךְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְךְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך. . . . ִרּמֹון אֹוֵמרִרּמֹון אֹוֵמרִרּמֹון אֹוֵמרִרּמֹון אֹוֵמר

  ) יג,תהלים צב(ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה׃ ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה׃ ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה׃ ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה׃ ; ; ; ; ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרחַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרחַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרחַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח. . . . ָּתָמר אֹוֵמרָּתָמר אֹוֵמרָּתָמר אֹוֵמרָּתָמר אֹוֵמר

ְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי ְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי ְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי ְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי ; ; ; ; ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִניםֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִניםֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִניםֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִנים, , , ,  ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער    ....ַּתּפּוַח אֹוֵמרַּתּפּוַח אֹוֵמרַּתּפּוַח אֹוֵמרַּתּפּוַח אֹוֵמר

        ) ג,ש ב"שה(ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי׃ ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי׃ ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי׃ ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי׃ , , , , ְוָיַׁשְבִּתיְוָיַׁשְבִּתיְוָיַׁשְבִּתיְוָיַׁשְבִּתי

תהלים (    ׃׃׃׃ְיָיְיָיְיָיְיָיִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ; ; ; ; ִׁשיר ַהַּמֲעלֹותִׁשיר ַהַּמֲעלֹותִׁשיר ַהַּמֲעלֹותִׁשיר ַהַּמֲעלֹות. . . . ֶלת ִחִּטים אֹוֶמֶרתֶלת ִחִּטים אֹוֶמֶרתֶלת ִחִּטים אֹוֶמֶרתֶלת ִחִּטים אֹוֶמֶרתִׁשּבִֹׁשּבִֹׁשּבִֹׁשּבֹ

            ) א,קל

 ִיְׁשּפְֹך  ִיְׁשּפְֹך  ִיְׁשּפְֹך  ִיְׁשּפְֹך ְיָיְיָיְיָיְיָיְוִלְפֵני ְוִלְפֵני ְוִלְפֵני ְוִלְפֵני ; ; ; ; ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹףְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹףְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹףְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף. . . . ִׁשּבֶֹלת ְׂשעֹוִרים אֹוֶמֶרתִׁשּבֶֹלת ְׂשעֹוִרים אֹוֶמֶרתִׁשּבֶֹלת ְׂשעֹוִרים אֹוֶמֶרתִׁשּבֶֹלת ְׂשעֹוִרים אֹוֶמֶרת

  ) א,תהלים קב(    ִׂשיחֹו׃ִׂשיחֹו׃ִׂשיחֹו׃ִׂשיחֹו׃

; ; ; ; ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָברַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָברַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָברַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר, , , , ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאןָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאןָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאןָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן. . . . ְׁשַאר הִׁשּבֹוִלים אֹוְמִריםְׁשַאר הִׁשּבֹוִלים אֹוְמִריםְׁשַאר הִׁשּבֹוִלים אֹוְמִריםְׁשַאר הִׁשּבֹוִלים אֹוְמִרים

        )יד ,תהלים סה(ַאף ָיִׁשירּו׃ ַאף ָיִׁשירּו׃ ַאף ָיִׁשירּו׃ ַאף ָיִׁשירּו׃ , , , , ִיְתרֹוֲעעּוִיְתרֹוֲעעּוִיְתרֹוֲעעּוִיְתרֹוֲעעּו
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ִּבְרִביִבים ִּבְרִביִבים ִּבְרִביִבים ִּבְרִביִבים ; ; ; ; ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה ַנֵחת ְּגדּוֶדיָהְּתָלֶמיָה ַרֵּוה ַנֵחת ְּגדּוֶדיָהְּתָלֶמיָה ַרֵּוה ַנֵחת ְּגדּוֶדיָהְּתָלֶמיָה ַרֵּוה ַנֵחת ְּגדּוֶדיָה. . . . ְיָרקֹות ֶׁשַּבָּׂשֶדה אֹוְמִריםְיָרקֹות ֶׁשַּבָּׂשֶדה אֹוְמִריםְיָרקֹות ֶׁשַּבָּׂשֶדה אֹוְמִריםְיָרקֹות ֶׁשַּבָּׂשֶדה אֹוְמִרים

  ) יא,תהלים סה(ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך׃ ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך׃ ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך׃ ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך׃ , , , , ְּתמְֹגֶגָּנהְּתמְֹגֶגָּנהְּתמְֹגֶגָּנהְּתמְֹגֶגָּנה

 ,תהלים קד(     ְּבַמֲעָׂשיו׃ ְּבַמֲעָׂשיו׃ ְּבַמֲעָׂשיו׃ ְּבַמֲעָׂשיו׃ְיָיְיָיְיָיְיָיְׂשַמח ְׂשַמח ְׂשַמח ְׂשַמח יִיִיִִי; ; ; ;  ְלעֹוָלם ְלעֹוָלם ְלעֹוָלם ְלעֹוָלםְיָיְיָיְיָיְיָיְיִהי ְכבֹוד ְיִהי ְכבֹוד ְיִהי ְכבֹוד ְיִהי ְכבֹוד . . . . ְּדָׁשִאים אֹוְמִריםְּדָׁשִאים אֹוְמִריםְּדָׁשִאים אֹוְמִריםְּדָׁשִאים אֹוְמִרים

        )לא

        ֶּפֶרק ְרִביִעי ֶּפֶרק ְרִביִעי ֶּפֶרק ְרִביִעי ֶּפֶרק ְרִביִעי 
ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵאֶצל ַהַּצִּדיִקים ְּבַגן ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵאֶצל ַהַּצִּדיִקים ְּבַגן ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵאֶצל ַהַּצִּדיִקים ְּבַגן ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵאֶצל ַהַּצִּדיִקים ְּבַגן . . . . ַּתְרְנגֹול אֹוֵמרַּתְרְנגֹול אֹוֵמרַּתְרְנגֹול אֹוֵמרַּתְרְנגֹול אֹוֵמר

ְוָאז ַּגם הּוא ְוָאז ַּגם הּוא ְוָאז ַּגם הּוא ְוָאז ַּגם הּוא , , , , ּוְמַרְּנִנים ּוְמַׁשְּבִחיםּוְמַרְּנִנים ּוְמַׁשְּבִחיםּוְמַרְּנִנים ּוְמַׁשְּבִחיםּוְמַרְּנִנים ּוְמַׁשְּבִחים, , , , זֹוְלִפים ּכֹל ִאיָלֵני ַּגן ֵעֶדן ַּבָּׁשַמִיםזֹוְלִפים ּכֹל ִאיָלֵני ַּגן ֵעֶדן ַּבָּׁשַמִיםזֹוְלִפים ּכֹל ִאיָלֵני ַּגן ֵעֶדן ַּבָּׁשַמִיםזֹוְלִפים ּכֹל ִאיָלֵני ַּגן ֵעֶדן ַּבָּׁשַמִים, , , , ֵעֶדןֵעֶדןֵעֶדןֵעֶדן

        )כב, זהר ג( ::::ֵרר ּוְמַׁשֵּבַחֵרר ּוְמַׁשֵּבַחֵרר ּוְמַׁשֵּבַחֵרר ּוְמַׁשֵּבַחִמְתעֹוִמְתעֹוִמְתעֹוִמְתעֹו

; ; ; ; ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלםְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלםְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלםְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם, , , , ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכםְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכםְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכםְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם. . . . ְּבקֹול ִראׁשֹון אֹוֵמרְּבקֹול ִראׁשֹון אֹוֵמרְּבקֹול ִראׁשֹון אֹוֵמרְּבקֹול ִראׁשֹון אֹוֵמר

ִּגּבֹור ִמְלָחָמה׃ ִּגּבֹור ִמְלָחָמה׃ ִּגּבֹור ִמְלָחָמה׃ ִּגּבֹור ִמְלָחָמה׃ , , , , ְיָיְיָיְיָיְיָי; ; ; ;  ִעּזּוז ְוִגּבֹור ִעּזּוז ְוִגּבֹור ִעּזּוז ְוִגּבֹור ִעּזּוז ְוִגּבֹורְיָיְיָיְיָיְיָיִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד     ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד׃ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד׃ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד׃ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד׃, , , , ְוָיבֹואְוָיבֹואְוָיבֹואְוָיבֹוא

  )ח- ז,כד תהלים(

ְוָיבֹא ְוָיבֹא ְוָיבֹא ְוָיבֹא ; ; ; ; ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלםּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלםּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלםּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם, , , , ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכםְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכםְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכםְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם. . . . ְּבקֹול ֵׁשִני אֹוֵמרְּבקֹול ֵׁשִני אֹוֵמרְּבקֹול ֵׁשִני אֹוֵמרְּבקֹול ֵׁשִני אֹוֵמר

הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה׃ הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה׃ הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה׃ הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה׃ ; ; ; ;  ְצָבאֹות ְצָבאֹות ְצָבאֹות ְצָבאֹותְיָיְיָיְיָיְיָיֶמֶלְך ַהָּכבֹוד׃ ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד׃ ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד׃ ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד׃ ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד 

  )י- ט,כד תהלים(

ֶיה ֶיה ֶיה ֶיה ְּכֵדי ֶׁשִּיְהְּכֵדי ֶׁשִּיְהְּכֵדי ֶׁשִּיְהְּכֵדי ֶׁשִּיְה, , , , ִעְמדּו ַצִּדיִקים ְוִעְסקֹו ַּבּתֹוָרהִעְמדּו ַצִּדיִקים ְוִעְסקֹו ַּבּתֹוָרהִעְמדּו ַצִּדיִקים ְוִעְסקֹו ַּבּתֹוָרהִעְמדּו ַצִּדיִקים ְוִעְסקֹו ַּבּתֹוָרה. . . . ְּבקֹול ְׁשִליִׁשי אֹוֵמרְּבקֹול ְׁשִליִׁשי אֹוֵמרְּבקֹול ְׁשִליִׁשי אֹוֵמרְּבקֹול ְׁשִליִׁשי אֹוֵמר

        ::::ְׂשַכְרֶכם ָּכפּול ָלעֹוָלם ַהָּבאְׂשַכְרֶכם ָּכפּול ָלעֹוָלם ַהָּבאְׂשַכְרֶכם ָּכפּול ָלעֹוָלם ַהָּבאְׂשַכְרֶכם ָּכפּול ָלעֹוָלם ַהָּבא

  )יח, בראשית מט(׃ ׃ ׃ ׃ ְיָיְיָיְיָיְיָיִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי . . . . ְּבקֹול ְרִביִעי אֹוֵמרְּבקֹול ְרִביִעי אֹוֵמרְּבקֹול ְרִביִעי אֹוֵמרְּבקֹול ְרִביִעי אֹוֵמר

ָּתקּום ִמְּׁשָנֶתָך׃ ָּתקּום ִמְּׁשָנֶתָך׃ ָּתקּום ִמְּׁשָנֶתָך׃ ָּתקּום ִמְּׁשָנֶתָך׃ , , , , ָמַתיָמַתיָמַתיָמַתי; ; ; ; ַעד ָמַתי ָעֵצל ִּתְׁשָּכבַעד ָמַתי ָעֵצל ִּתְׁשָּכבַעד ָמַתי ָעֵצל ִּתְׁשָּכבַעד ָמַתי ָעֵצל ִּתְׁשָּכב. . . . ְּבקֹול ֲחִמיִׁשי אֹוֵמרְּבקֹול ֲחִמיִׁשי אֹוֵמרְּבקֹול ֲחִמיִׁשי אֹוֵמרְּבקֹול ֲחִמיִׁשי אֹוֵמר

  )ט, משלי ו(

ְּפַקח ֵעיֶניָך ְׂשַבע ָלֶחם׃ ְּפַקח ֵעיֶניָך ְׂשַבע ָלֶחם׃ ְּפַקח ֵעיֶניָך ְׂשַבע ָלֶחם׃ ְּפַקח ֵעיֶניָך ְׂשַבע ָלֶחם׃ ; ; ; ; ִּתָּוֵרׁשִּתָּוֵרׁשִּתָּוֵרׁשִּתָּוֵרׁשַאל ֶּתֱאַהב ֵׁשָנה ֶּפן ַאל ֶּתֱאַהב ֵׁשָנה ֶּפן ַאל ֶּתֱאַהב ֵׁשָנה ֶּפן ַאל ֶּתֱאַהב ֵׁשָנה ֶּפן     ....יִׁשי אֹוֵמריִׁשי אֹוֵמריִׁשי אֹוֵמריִׁשי אֹוֵמרׁשִׁשִׁשִִׁשְּבקֹול ְּבקֹול ְּבקֹול ְּבקֹול 

  )יג, משלי כ(
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  )קכו, תהלים קיט(ּתֹוָרֶתָך׃ ּתֹוָרֶתָך׃ ּתֹוָרֶתָך׃ ּתֹוָרֶתָך׃ , , , , ֵהֵפרּוֵהֵפרּוֵהֵפרּוֵהֵפרּו; ; ; ; יָייָייָייָילַלַלַַלֵעת ַלֲעׂשֹות ֵעת ַלֲעׂשֹות ֵעת ַלֲעׂשֹות ֵעת ַלֲעׂשֹות . . . . ְּבקֹול ְׁשִביִעי אֹוֵמרְּבקֹול ְׁשִביִעי אֹוֵמרְּבקֹול ְׁשִביִעי אֹוֵמרְּבקֹול ְׁשִביִעי אֹוֵמר

  )כה, תהלים קלו(ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ; ; ; ; נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשרנֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשרנֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשרנֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר. . . . ַּתְרְנגֶֹלת אֹוֶמֶרתַּתְרְנגֶֹלת אֹוֶמֶרתַּתְרְנגֶֹלת אֹוֶמֶרתַּתְרְנגֶֹלת אֹוֶמֶרת

    יָיָיָָייְיְיְְי, , , , ַּדּלּו ֵעיַני ַלָּמרֹוםַּדּלּו ֵעיַני ַלָּמרֹוםַּדּלּו ֵעיַני ַלָּמרֹוםַּדּלּו ֵעיַני ַלָּמרֹום; ; ; ; ֶאְהֶּגה ַּכּיֹוָנהֶאְהֶּגה ַּכּיֹוָנהֶאְהֶּגה ַּכּיֹוָנהֶאְהֶּגה ַּכּיֹוָנה, , , , גּור ֵּכן ֲאַצְפֵצףגּור ֵּכן ֲאַצְפֵצףגּור ֵּכן ֲאַצְפֵצףגּור ֵּכן ֲאַצְפֵצףְּכסּוס ָעְּכסּוס ָעְּכסּוס ָעְּכסּוס ָע. . . . יֹוָנה אֹוֶמֶרתיֹוָנה אֹוֶמֶרתיֹוָנה אֹוֶמֶרתיֹוָנה אֹוֶמֶרת

  )יד, ישעיה לח(ָעְׁשָקה ִּלי ָעְרֵבִני׃ ָעְׁשָקה ִּלי ָעְרֵבִני׃ ָעְׁשָקה ִּלי ָעְרֵבִני׃ ָעְׁשָקה ִּלי ָעְרֵבִני׃ 

ִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי , , , , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוַלםִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוַלםִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוַלםִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוַלם, , , , אֹוֶמֶרת יֹוָנה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואאֹוֶמֶרת יֹוָנה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואאֹוֶמֶרת יֹוָנה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואאֹוֶמֶרת יֹוָנה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

עירובין (: : : : ר ְוָדםר ְוָדםר ְוָדםר ְוָדםֹֹֹֹּשָּשָּשָָּשַעל ְיֵדי ָּבַעל ְיֵדי ָּבַעל ְיֵדי ָּבַעל ְיֵדי ָּב, , , , ים ִּכְדַבׁשים ִּכְדַבׁשים ִּכְדַבׁשים ִּכְדַבׁשקִקִקִִקְוַאל ִיְהיּו ְמתּוְוַאל ִיְהיּו ְמתּוְוַאל ִיְהיּו ְמתּוְוַאל ִיְהיּו ְמתּו, , , , ְמרֹוִרים ְּכַזִית ְּבָיְדָךְמרֹוִרים ְּכַזִית ְּבָיְדָךְמרֹוִרים ְּכַזִית ְּבָיְדָךְמרֹוִרים ְּכַזִית ְּבָיְדָך

  )ב"ע, יח

ִלְפקֹד ָּכל ִלְפקֹד ָּכל ִלְפקֹד ָּכל ִלְפקֹד ָּכל , , , , ָהִקיָצהָהִקיָצהָהִקיָצהָהִקיָצה, , , ,  ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאלְיָיְיָיְיָיְיָי ְוַאָּתה  ְוַאָּתה  ְוַאָּתה  ְוַאָּתה ....ֶנֶׁשר אֹוֵמרֶנֶׁשר אֹוֵמרֶנֶׁשר אֹוֵמרֶנֶׁשר אֹוֵמר

  )ו, תהלים נט(ַאל ָּתחֹן ָּכל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה׃ ַאל ָּתחֹן ָּכל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה׃ ַאל ָּתחֹן ָּכל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה׃ ַאל ָּתחֹן ָּכל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה׃ ; ; ; ; ַהּגֹוִיםַהּגֹוִיםַהּגֹוִיםַהּגֹוִים

  )ב, תהלים לג(ַזְּמרּו לֹו׃ ַזְּמרּו לֹו׃ ַזְּמרּו לֹו׃ ַזְּמרּו לֹו׃ , , , , ֵנֶבל ָעׂשֹורֵנֶבל ָעׂשֹורֵנֶבל ָעׂשֹורֵנֶבל ָעׂשֹורּבְּבְּבְְּב; ; ; ;  ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹוריָייָייָייָילַלַלַַלהֹודּו הֹודּו הֹודּו הֹודּו . . . . ָעגּור אֹוֵמרָעגּור אֹוֵמרָעגּור אֹוֵמרָעגּור אֹוֵמר

ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה     ....ִצּפֹור אֹוֵמרִצּפֹור אֹוֵמרִצּפֹור אֹוֵמרִצּפֹור אֹוֵמר

  ) ד,תהלים פד(ֵואלָֹהי׃ ֵואלָֹהי׃ ֵואלָֹהי׃ ֵואלָֹהי׃ , , , , ַמְלִּכיַמְלִּכיַמְלִּכיַמְלִּכי; ; ; ;  ְצָבאֹות ְצָבאֹות ְצָבאֹות ְצָבאֹותְיָיְיָיְיָיְיָיֶאת ִמְזְּבחֹוֶתיָך ֶאת ִמְזְּבחֹוֶתיָך ֶאת ִמְזְּבחֹוֶתיָך ֶאת ִמְזְּבחֹוֶתיָך 

ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך׃ ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך׃ ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך׃ ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך׃ , , , ,  ֱאלַֹהי ֱאלַֹהי ֱאלַֹהי ֱאלַֹהיְיָיְיָיְיָיְיָי; ; ; ; םםםםְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדְֹלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדְֹלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדְֹלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹ    ....ְסנּוִנית אֹוֶמֶרתְסנּוִנית אֹוֶמֶרתְסנּוִנית אֹוֶמֶרתְסנּוִנית אֹוֶמֶרת

        ) יג,תהלים לג(

  ) ב,תהלים קכא(ָׁשַמִים ָוָאֶרץ׃ ָׁשַמִים ָוָאֶרץ׃ ָׁשַמִים ָוָאֶרץ׃ ָׁשַמִים ָוָאֶרץ׃ , , , , עֵֹׂשהעֵֹׂשהעֵֹׂשהעֵֹׂשה; ; ; ; ְיָיְיָיְיָיְיָיֶעְזִרי ֵמִעם ֶעְזִרי ֵמִעם ֶעְזִרי ֵמִעם ֶעְזִרי ֵמִעם . . . . ַטִּסית אֹוֶמֶרתַטִּסית אֹוֶמֶרתַטִּסית אֹוֶמֶרתַטִּסית אֹוֶמֶרת

  ) יא,תהלים צז(אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה׃ אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה׃ אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה׃ אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה׃ . . . . ִצָּיה אֹוֶמֶרתִצָּיה אֹוֶמֶרתִצָּיה אֹוֶמֶרתִצָּיה אֹוֶמֶרת

  ) א, מהישעי(ר ֱאלֵֹהיֶכם׃ ר ֱאלֵֹהיֶכם׃ ר ֱאלֵֹהיֶכם׃ ר ֱאלֵֹהיֶכם׃ ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי יֹאַמַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי יֹאַמַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי יֹאַמַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי יֹאַמ. . . . ְרִצִפי אֹוֵמרְרִצִפי אֹוֵמרְרִצִפי אֹוֵמרְרִצִפי אֹוֵמר

, , , , ִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּהִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּהִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּהִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּה, , , , ַּדְּברּו ַעל ֵלב ְירּוָׁשַלים ְוִקְראּו ֵאֶליָהַּדְּברּו ַעל ֵלב ְירּוָׁשַלים ְוִקְראּו ֵאֶליָהַּדְּברּו ַעל ֵלב ְירּוָׁשַלים ְוִקְראּו ֵאֶליָהַּדְּברּו ַעל ֵלב ְירּוָׁשַלים ְוִקְראּו ֵאֶליָה. . . . ֲחִסיָדה אֹוֶמֶרתֲחִסיָדה אֹוֶמֶרתֲחִסיָדה אֹוֶמֶרתֲחִסיָדה אֹוֶמֶרת

  ) ב,ישעיה מ(ִּכְפַלִים ְּבָכל ַחּטֹאֶתיָה׃ ִּכְפַלִים ְּבָכל ַחּטֹאֶתיָה׃ ִּכְפַלִים ְּבָכל ַחּטֹאֶתיָה׃ ִּכְפַלִים ְּבָכל ַחּטֹאֶתיָה׃ , , , , ְיָיְיָיְיָיְיָיִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ; ; ; ; ִּכי ִנְרָצה ֲעֹוָנּהִּכי ִנְרָצה ֲעֹוָנּהִּכי ִנְרָצה ֲעֹוָנּהִּכי ִנְרָצה ֲעֹוָנּה

  ) מא,איוב לח(    י ְיָלָדו ֶאל ֵאל ְיַׁשֵּועּו׃י ְיָלָדו ֶאל ֵאל ְיַׁשֵּועּו׃י ְיָלָדו ֶאל ֵאל ְיַׁשֵּועּו׃י ְיָלָדו ֶאל ֵאל ְיַׁשֵּועּו׃ ֵצידֹו ִּכ ֵצידֹו ִּכ ֵצידֹו ִּכ ֵצידֹו ִּכִמי ָיִכין ָלעֵֹרבִמי ָיִכין ָלעֵֹרבִמי ָיִכין ָלעֵֹרבִמי ָיִכין ָלעֵֹרב. . . . עֹוֵרב אֹוֵמרעֹוֵרב אֹוֵמרעֹוֵרב אֹוֵמרעֹוֵרב אֹוֵמר
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ָּכל רֵֹאיֶהם ָּכל רֵֹאיֶהם ָּכל רֵֹאיֶהם ָּכל רֵֹאיֶהם ; ; ; ; ְונֹוַדע ַּבּגֹוִים ַזְרָעם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְּבתֹוְך ָהַעִּמיםְונֹוַדע ַּבּגֹוִים ַזְרָעם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְּבתֹוְך ָהַעִּמיםְונֹוַדע ַּבּגֹוִים ַזְרָעם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְּבתֹוְך ָהַעִּמיםְונֹוַדע ַּבּגֹוִים ַזְרָעם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְּבתֹוְך ָהַעִּמים. . . . ַזְרִזיר אֹוֵמרַזְרִזיר אֹוֵמרַזְרִזיר אֹוֵמרַזְרִזיר אֹוֵמר

  ) ט,ישעיה סא(׃ ׃ ׃ ׃ ְיָיְיָיְיָיְיָיִּכי ֵהם ֶזַרע ֵּבַרְך ִּכי ֵהם ֶזַרע ֵּבַרְך ִּכי ֵהם ֶזַרע ֵּבַרְך ִּכי ֵהם ֶזַרע ֵּבַרְך , , , , ַיִּכירּוםַיִּכירּוםַיִּכירּוםַיִּכירּום

    ,,,,הֹוִדיעּו ָבַעִּמיםהֹוִדיעּו ָבַעִּמיםהֹוִדיעּו ָבַעִּמיםהֹוִדיעּו ָבַעִּמים; ; ; ; יָי ִקְראּו ִּבְׁשמֹויָי ִקְראּו ִּבְׁשמֹויָי ִקְראּו ִּבְׁשמֹויָי ִקְראּו ִּבְׁשמֹוהֹודּו ַלהֹודּו ַלהֹודּו ַלהֹודּו ַל. . . . ֲאַוז ֶׁשַּבַּבִית אֹוֶמֶרתֲאַוז ֶׁשַּבַּבִית אֹוֶמֶרתֲאַוז ֶׁשַּבַּבִית אֹוֶמֶרתֲאַוז ֶׁשַּבַּבִית אֹוֶמֶרת

  )ב- א,תהלים קה(ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו׃ ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו׃ ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו׃ ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו׃ , , , , ִׂשיחּוִׂשיחּוִׂשיחּוִׂשיחּו; ; ; ; ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו לֹוִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו לֹוִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו לֹוִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו לֹו    ֲעִלילֹוָתיו׃ֲעִלילֹוָתיו׃ֲעִלילֹוָתיו׃ֲעִלילֹוָתיו׃

ְּכֶׁשרֹוֵאה ֶאת ִיְׂשָרֵאל עֹוְסִקים ְּכֶׁשרֹוֵאה ֶאת ִיְׂשָרֵאל עֹוְסִקים ְּכֶׁשרֹוֵאה ֶאת ִיְׂשָרֵאל עֹוְסִקים ְּכֶׁשרֹוֵאה ֶאת ִיְׂשָרֵאל עֹוְסִקים . . . . ֲאַוז ַהָּבר ַהְּמׁשֹוֶטֶטת ַּבִּמְדָּברֲאַוז ַהָּבר ַהְּמׁשֹוֶטֶטת ַּבִּמְדָּברֲאַוז ַהָּבר ַהְּמׁשֹוֶטֶטת ַּבִּמְדָּברֲאַוז ַהָּבר ַהְּמׁשֹוֶטֶטת ַּבִּמְדָּבר

ַיְׁשרּו ַּבֲעָרָבה ְמִסָּלה ַיְׁשרּו ַּבֲעָרָבה ְמִסָּלה ַיְׁשרּו ַּבֲעָרָבה ְמִסָּלה ַיְׁשרּו ַּבֲעָרָבה ְמִסָּלה , , , , יָיָיָָיָּפנּו ֶּדֶרְך ְיָּפנּו ֶּדֶרְך ְיָּפנּו ֶּדֶרְך ְיָּפנּו ֶּדֶרְך ְי, , , , ִּמְדָּברִּמְדָּברִּמְדָּברִּמְדָּברקֹול קֹוֵרא ַּבקֹול קֹוֵרא ַּבקֹול קֹוֵרא ַּבקֹול קֹוֵרא ַּב. . . . ַּבּתֹוָרה אֹוֶמֶרתַּבּתֹוָרה אֹוֶמֶרתַּבּתֹוָרה אֹוֶמֶרתַּבּתֹוָרה אֹוֶמֶרת

ָארּור ַהֶּגֶבר ָארּור ַהֶּגֶבר ָארּור ַהֶּגֶבר ָארּור ַהֶּגֶבר . . . .  ְוַעל ְמִציאּות ְמזֹונֹוֶתיָה ַּבִּמְדָּבר אֹוֶמֶרת ְוַעל ְמִציאּות ְמזֹונֹוֶתיָה ַּבִּמְדָּבר אֹוֶמֶרת ְוַעל ְמִציאּות ְמזֹונֹוֶתיָה ַּבִּמְדָּבר אֹוֶמֶרת ְוַעל ְמִציאּות ְמזֹונֹוֶתיָה ַּבִּמְדָּבר אֹוֶמֶרת,)ג, ישעיה מ(    ֶלֱאלֵֹהינּוֶלֱאלֵֹהינּוֶלֱאלֵֹהינּוֶלֱאלֵֹהינּו

    יָיָיָָי ְוָהָיה ְי ְוָהָיה ְי ְוָהָיה ְי ְוָהָיה ְייָייָייָייָיּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּב ָּבר ָּבר ָּבר ָּבר,)ה, ירמיה יז(    ַאֵּׁשר ִיְבַטח ָּבָאָדםַאֵּׁשר ִיְבַטח ָּבָאָדםַאֵּׁשר ִיְבַטח ָּבָאָדםַאֵּׁשר ִיְבַטח ָּבָאָדם

   )ז, שם יז(    ::::ִמְבָטחֹוִמְבָטחֹוִמְבָטחֹוִמְבָטחֹו

ישעיה (צּור עֹוָלִמים׃ צּור עֹוָלִמים׃ צּור עֹוָלִמים׃ צּור עֹוָלִמים׃ , , , , ְיָיְיָיְיָיְיָיִּכי ְּבָיּה ִּכי ְּבָיּה ִּכי ְּבָיּה ִּכי ְּבָיּה ; ; ; ; ַעדַעדַעדַעד     ֲעֵדי  ֲעֵדי  ֲעֵדי  ֲעֵדי יָיָיָָיִּבְטחּו ַביִּבְטחּו ַביִּבְטחּו ַביִּבְטחּו ַבי    ....ְמִריםְמִריםְמִריםְמִריםְפרֹוִגיֹות אֹוְפרֹוִגיֹות אֹוְפרֹוִגיֹות אֹוְפרֹוִגיֹות אֹו

  ) ד,כו

ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו׃ ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו׃ ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו׃ ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו׃ ; ; ; ; ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתיםֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתיםֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתיםֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים    ....ַרֲחָמּה אֹוֶמֶרתַרֲחָמּה אֹוֶמֶרתַרֲחָמּה אֹוֶמֶרתַרֲחָמּה אֹוֶמֶרת

  ) ח,זכריה י(

 ֶעְזִרי׃  ֶעְזִרי׃  ֶעְזִרי׃  ֶעְזִרי׃ ָיבֹאָיבֹאָיבֹאָיבֹא, , , , ֵמַאִיןֵמַאִיןֵמַאִיןֵמַאִין; ; ; ; ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִריםֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִריםֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִריםֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים. . . . ִצּפֶֹרת ְּכָרִמים אֹוֶמֶרתִצּפֶֹרת ְּכָרִמים אֹוֶמֶרתִצּפֶֹרת ְּכָרִמים אֹוֶמֶרתִצּפֶֹרת ְּכָרִמים אֹוֶמֶרת

  ) א,תהלים קכא(

; ; ; ; ִּכי ָעִׂשיָת ֶּפֶלאִּכי ָעִׂשיָת ֶּפֶלאִּכי ָעִׂשיָת ֶּפֶלאִּכי ָעִׂשיָת ֶּפֶלא, , , , ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ִׁשְמָךֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ִׁשְמָךֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ִׁשְמָךֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ִׁשְמָך, , , ,  ֱאלַֹהי ַאָּתה ֱאלַֹהי ַאָּתה ֱאלַֹהי ַאָּתה ֱאלַֹהי ַאָּתהְיָיְיָיְיָיְיָי. . . . ָחִסיל אֹוֵמרָחִסיל אֹוֵמרָחִסיל אֹוֵמרָחִסיל אֹוֵמר

  ) א,ישעיה כה(ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ֱאמּוָנה אֶֹמן׃ ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ֱאמּוָנה אֶֹמן׃ ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ֱאמּוָנה אֶֹמן׃ ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ֱאמּוָנה אֶֹמן׃ 

ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה׃ ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה׃ ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה׃ ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה׃ , , , , ַהְללּוהּוַהְללּוהּוַהְללּוהּוַהְללּוהּו; ; ; ; ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמעַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמעַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמעַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע. . . . ְׂשָמִמית אֹוֶמֶרתְׂשָמִמית אֹוֶמֶרתְׂשָמִמית אֹוֶמֶרתְׂשָמִמית אֹוֶמֶרת

  ) ה,תהלים קנ(

, , , , ֵמר ְקָראֵמר ְקָראֵמר ְקָראֵמר ְקָראֹוֹוֹוֹוקֹול אקֹול אקֹול אקֹול א    ,,,,ּתֹוָרהּתֹוָרהּתֹוָרהּתֹוָרהְּבָׁשָעה ֶׁשֵאין ִיְׂשָרֵאל עֹוְסִקים ַּבְּבָׁשָעה ֶׁשֵאין ִיְׂשָרֵאל עֹוְסִקים ַּבְּבָׁשָעה ֶׁשֵאין ִיְׂשָרֵאל עֹוְסִקים ַּבְּבָׁשָעה ֶׁשֵאין ִיְׂשָרֵאל עֹוְסִקים ַּב. . . . ְזבּוב אֹוֵמרְזבּוב אֹוֵמרְזבּוב אֹוֵמרְזבּוב אֹוֵמר

ָיֵבׁש ָחִציר ָיֵבׁש ָחִציר ָיֵבׁש ָחִציר ָיֵבׁש ָחִציר     ְוָכל ַחְסּדֹו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה׃ְוָכל ַחְסּדֹו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה׃ְוָכל ַחְסּדֹו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה׃ְוָכל ַחְסּדֹו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה׃, , , , ָּכל ַהָּבָׂשר ָחִצירָּכל ַהָּבָׂשר ָחִצירָּכל ַהָּבָׂשר ָחִצירָּכל ַהָּבָׂשר ָחִציר; ; ; ; ְוָאַמר ָמה ֶאְקָראְוָאַמר ָמה ֶאְקָראְוָאַמר ָמה ֶאְקָראְוָאַמר ָמה ֶאְקָרא

; ; ; ; ֵבל ִציץֵבל ִציץֵבל ִציץֵבל ִציץָאֵכן ָחִציר ָהָעם׃ ָיֵבׁש ָחִציר ָנָאֵכן ָחִציר ָהָעם׃ ָיֵבׁש ָחִציר ָנָאֵכן ָחִציר ָהָעם׃ ָיֵבׁש ָחִציר ָנָאֵכן ָחִציר ָהָעם׃ ָיֵבׁש ָחִציר ָנ; ; ; ;  ָנְׁשָבה ּבֹו ָנְׁשָבה ּבֹו ָנְׁשָבה ּבֹו ָנְׁשָבה ּבֹוְיָיְיָיְיָיְיָיִּכי רּוַח ִּכי רּוַח ִּכי רּוַח ִּכי רּוַח , , , , ָנֵבל ִציץָנֵבל ִציץָנֵבל ִציץָנֵבל ִציץ



כגכגכגכג פרק שירהפרק שירהפרק שירהפרק שירה /  /  /  / בשדהבשדהבשדהבשדה    שיחשיחשיחשיחילקוט ילקוט ילקוט ילקוט         

ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָׁשלֹום ; ; ; ; ּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפָתִיםּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפָתִיםּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפָתִיםּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפָתִים : : : :))))ח---- ו,ישעיה מ(ּוְדַבר ֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם׃ ּוְדַבר ֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם׃ ּוְדַבר ֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם׃ ּוְדַבר ֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם׃ 

  ) יט,ישעיה נז( ּוְרָפאִתיו׃  ּוְרָפאִתיו׃  ּוְרָפאִתיו׃  ּוְרָפאִתיו׃ ְיָיְיָיְיָיְיָיָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר 

תהלים (ַּתִּניִנים ְוָכל ְּתהֹמֹות׃ ַּתִּניִנים ְוָכל ְּתהֹמֹות׃ ַּתִּניִנים ְוָכל ְּתהֹמֹות׃ ַּתִּניִנים ְוָכל ְּתהֹמֹות׃ ; ; ; ;  ִמן ָהָאֶרץ ִמן ָהָאֶרץ ִמן ָהָאֶרץ ִמן ָהָאֶרץְיָיְיָיְיָיְיָיַהְללּו ֶאת ַהְללּו ֶאת ַהְללּו ֶאת ַהְללּו ֶאת . . . . ַּתִּניִנים אֹוְמִריםַּתִּניִנים אֹוְמִריםַּתִּניִנים אֹוְמִריםַּתִּניִנים אֹוְמִרים

  ) ז,קמח

  ) א,תהלים קלו(ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ; ; ; ;  ִּכי טֹוב ִּכי טֹוב ִּכי טֹוב ִּכי טֹוביָייָייָייָילַלַלַַלהֹודּו הֹודּו הֹודּו הֹודּו . . . . ִלְוָיַתן אֹוֵמרִלְוָיַתן אֹוֵמרִלְוָיַתן אֹוֵמרִלְוָיַתן אֹוֵמר

ַעל ַמִים ַעל ַמִים ַעל ַמִים ַעל ַמִים , , , , ְיָיְיָיְיָיְיָי; ; ; ; ַעל ַהָּמִים ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעיםַעל ַהָּמִים ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעיםַעל ַהָּמִים ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעיםַעל ַהָּמִים ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים, , , , ְיָיְיָיְיָיְיָיקֹול קֹול קֹול קֹול . . . . ָּדִגים אֹוְמִריםָּדִגים אֹוְמִריםָּדִגים אֹוְמִריםָּדִגים אֹוְמִרים

  ) ג,תהלים כט(ַרִּבים׃ ַרִּבים׃ ַרִּבים׃ ַרִּבים׃ 

   )ח"מ, ג"יומא פ(    ::::ָוֶעדָוֶעדָוֶעדָוֶעדָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוַלם ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוַלם ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוַלם ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוַלם . . . . ְצַפְרֵּדַע אֹוֶמֶרתְצַפְרֵּדַע אֹוֶמֶרתְצַפְרֵּדַע אֹוֶמֶרתְצַפְרֵּדַע אֹוֶמֶרת

        ֶּפֶרק ֲחִמיִׁשיֶּפֶרק ֲחִמיִׁשיֶּפֶרק ֲחִמיִׁשיֶּפֶרק ֲחִמיִׁשי
ִמי ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר ִמי ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר ִמי ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר ִמי ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר , , , , ְיָיְיָיְיָיְיָיִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלם ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלם ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלם ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלם . . . . ְּבֵהָמה ַּדָּקה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַּדָּקה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַּדָּקה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַּדָּקה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרת

  )יא ,שמות טו(נֹוָרא ְתִהּלֹת עֵֹׂשה ֶפֶלא׃ נֹוָרא ְתִהּלֹת עֵֹׂשה ֶפֶלא׃ נֹוָרא ְתִהּלֹת עֵֹׂשה ֶפֶלא׃ נֹוָרא ְתִהּלֹת עֵֹׂשה ֶפֶלא׃ ; ; ; ; ַּבּקֶֹדׁשַּבּקֶֹדׁשַּבּקֶֹדׁשַּבּקֶֹדׁש

, , , , ּוּוּוּוָהִריעָהִריעָהִריעָהִריע; ; ; ; ַהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוֵּזנּוַהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוֵּזנּוַהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוֵּזנּוַהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוֵּזנּו. . . . ְּבֵהָמה ַּגָּסה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַּגָּסה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַּגָּסה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַּגָּסה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרת

  ) ב,תהלים פא(    ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃

, , , ,  ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִריםְיָיְיָיְיָיְיָיֵהיִטיָבה ֵהיִטיָבה ֵהיִטיָבה ֵהיִטיָבה . . . . ְּבֵהָמה ַּדָּקה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַּדָּקה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַּדָּקה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַּדָּקה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרת

  ) ד,תהלים קכה(ְּבִלּבֹוָתם׃ ְּבִלּבֹוָתם׃ ְּבִלּבֹוָתם׃ ְּבִלּבֹוָתם׃ 

ְוטֹוב ְוטֹוב ְוטֹוב ְוטֹוב , , , , ַאְׁשֶריָךַאְׁשֶריָךַאְׁשֶריָךַאְׁשֶריָך; ; ; ; ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי תֹאֵכלְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי תֹאֵכלְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי תֹאֵכלְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי תֹאֵכל    ....ְּבֵהָמה ַּגָּסה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַּגָּסה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַּגָּסה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַּגָּסה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרת

  ) ב,תהלים קכח(ָלְך׃ ָלְך׃ ָלְך׃ ָלְך׃ 

ָׁשאֹג ִיְׁשַאג ַעל ָׁשאֹג ִיְׁשַאג ַעל ָׁשאֹג ִיְׁשַאג ַעל ָׁשאֹג ִיְׁשַאג ַעל , , , ,  ִמָּמרֹום ִיְׁשָאג ּוִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו ִיֵּתן קֹולֹו ִמָּמרֹום ִיְׁשָאג ּוִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו ִיֵּתן קֹולֹו ִמָּמרֹום ִיְׁשָאג ּוִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו ִיֵּתן קֹולֹו ִמָּמרֹום ִיְׁשָאג ּוִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו ִיֵּתן קֹולֹוְיָיְיָיְיָיְיָי    ....ֵמרֵמרֵמרֵמרַּגַּמל אֹוַּגַּמל אֹוַּגַּמל אֹוַּגַּמל אֹו

  ) ל,ירמיה כה(ָנֵוהּו׃ ָנֵוהּו׃ ָנֵוהּו׃ ָנֵוהּו׃ 

ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה ֶאל ַיד ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה ֶאל ַיד ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה ֶאל ַיד ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה ֶאל ַיד , , , , ִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהםִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהםִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהםִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם. . . . סּוס אֹוֵמרסּוס אֹוֵמרסּוס אֹוֵמרסּוס אֹוֵמר

  ) ב,תהלים קכג(נּו׃ נּו׃ נּו׃ נּו׃  ֱאלֵֹהינּו ַעד ֶׁשְּיָחֵּנ ֱאלֵֹהינּו ַעד ֶׁשְּיָחֵּנ ֱאלֵֹהינּו ַעד ֶׁשְּיָחֵּנ ֱאלֵֹהינּו ַעד ֶׁשְּיָחֵּנְיָיְיָיְיָיְיָיְּגִבְרָּתּה ֵּכן ֵעיֵנינּו ֶאל ְּגִבְרָּתּה ֵּכן ֵעיֵנינּו ֶאל ְּגִבְרָּתּה ֵּכן ֵעיֵנינּו ֶאל ְּגִבְרָּתּה ֵּכן ֵעיֵנינּו ֶאל 
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  ) ד,תהלים קלח(׃ ׃ ׃ ׃ יֹודּוָך ְיָי ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵרי ִפיָךיֹודּוָך ְיָי ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵרי ִפיָךיֹודּוָך ְיָי ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵרי ִפיָךיֹודּוָך ְיָי ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵרי ִפיָך. . . . ֶּפֶרד אֹוֵמרֶּפֶרד אֹוֵמרֶּפֶרד אֹוֵמרֶּפֶרד אֹוֵמר

ִּכי כֹל ִּכי כֹל ִּכי כֹל ִּכי כֹל , , , ,  ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹודְיָיְיָיְיָיְיָיְלָך ְלָך ְלָך ְלָך . . . . ֲחמֹור אֹוֵמרֲחמֹור אֹוֵמרֲחמֹור אֹוֵמרֲחמֹור אֹוֵמר

  ) יא, כט' אה"ד( ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁש׃  ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁש׃  ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁש׃  ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁש׃  ַהַּמְמָלָכה ַהַּמְמָלָכה ַהַּמְמָלָכה ַהַּמְמָלָכהְיָיְיָיְיָיְיָיְלָך ְלָך ְלָך ְלָך ; ; ; ; ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ

 ַוּיֹאְמרּו  ַוּיֹאְמרּו  ַוּיֹאְמרּו  ַוּיֹאְמרּו ,,,,ַליָיַליָיַליָיַליָיָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת . . . . ׁשֹור אֹוֵמרׁשֹור אֹוֵמרׁשֹור אֹוֵמרׁשֹור אֹוֵמר

  ) א,שמות טו(סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים׃ סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים׃ סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים׃ סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים׃ , , , ,  ִּכי ָגאֹה ָּגָאה ִּכי ָגאֹה ָּגָאה ִּכי ָגאֹה ָּגָאה ִּכי ָגאֹה ָּגָאהיָיָיָָיָאִׁשיָרה ַליָאִׁשיָרה ַליָאִׁשיָרה ַליָאִׁשיָרה ַלי; ; ; ; ֵלאמֹרֵלאמֹרֵלאמֹרֵלאמֹר

  )א"ע, ברכות פט(    :::: ָּברּוְך ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ָּברּוְך ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ָּברּוְך ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ָּברּוְך ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב....ַחּיֹות ַהָּׂשֶדה אֹוְמִריםַחּיֹות ַהָּׂשֶדה אֹוְמִריםַחּיֹות ַהָּׂשֶדה אֹוְמִריםַחּיֹות ַהָּׂשֶדה אֹוְמִרים

; ; ; ; ַחְסֶּדָך ִּכי ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִליַחְסֶּדָך ִּכי ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִליַחְסֶּדָך ִּכי ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִליַחְסֶּדָך ִּכי ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי, , , , ַוֲאִני ָאִׁשיר ֻעֶּזָך ַוֲאַרֵּנן ַלּבֶֹקרַוֲאִני ָאִׁשיר ֻעֶּזָך ַוֲאַרֵּנן ַלּבֶֹקרַוֲאִני ָאִׁשיר ֻעֶּזָך ַוֲאַרֵּנן ַלּבֶֹקרַוֲאִני ָאִׁשיר ֻעֶּזָך ַוֲאַרֵּנן ַלּבֶֹקר. . . . ְצִבי אֹוֵמרְצִבי אֹוֵמרְצִבי אֹוֵמרְצִבי אֹוֵמר

  ) יז,תהלים נט(ְּביֹום ַצר ִלי׃ ְּביֹום ַצר ִלי׃ ְּביֹום ַצר ִלי׃ ְּביֹום ַצר ִלי׃ , , , , ּוָמנֹוסּוָמנֹוסּוָמנֹוסּוָמנֹוס

  ) ו,תהלים צב(ָך׃ ָך׃ ָך׃ ָך׃ ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶֹתיְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶֹתיְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶֹתיְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶֹתי; ; ; ; ְיָיְיָיְיָיְיָיַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך     ....ִּפיל אֹוֵמרִּפיל אֹוֵמרִּפיל אֹוֵמרִּפיל אֹוֵמר

ָיִריַע ַאף ָיִריַע ַאף ָיִריַע ַאף ָיִריַע ַאף ; ; ; ; ְּכִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאהְּכִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאהְּכִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאהְּכִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה, , , ,  ַּכִּגּבֹור ֵיֵצא ַּכִּגּבֹור ֵיֵצא ַּכִּגּבֹור ֵיֵצא ַּכִּגּבֹור ֵיֵצאְיָיְיָיְיָיְיָי. . . . ַאְרֵיה אֹוֵמרַאְרֵיה אֹוֵמרַאְרֵיה אֹוֵמרַאְרֵיה אֹוֵמר

  ) יג,ישעיה מב(ַעל אְֹיָביו ִיְתַּגָּבר׃ ַעל אְֹיָביו ִיְתַּגָּבר׃ ַעל אְֹיָביו ִיְתַּגָּבר׃ ַעל אְֹיָביו ִיְתַּגָּבר׃ , , , , ַיְצִריַחַיְצִריַחַיְצִריַחַיְצִריַח

, , , , ָירֹּנּו יְֹׁשֵבי ֶסַלעָירֹּנּו יְֹׁשֵבי ֶסַלעָירֹּנּו יְֹׁשֵבי ֶסַלעָירֹּנּו יְֹׁשֵבי ֶסַלע; ; ; ; ֲחֵצִרים ֵּתֵׁשב ֵקָדרֲחֵצִרים ֵּתֵׁשב ֵקָדרֲחֵצִרים ֵּתֵׁשב ֵקָדרֲחֵצִרים ֵּתֵׁשב ֵקָדר, , , , ִיְׂשאּו ִמְדָּבר ְוָעָריוִיְׂשאּו ִמְדָּבר ְוָעָריוִיְׂשאּו ִמְדָּבר ְוָעָריוִיְׂשאּו ִמְדָּבר ְוָעָריו. . . . ּדֹב אֹוֵמרּדֹב אֹוֵמרּדֹב אֹוֵמרּדֹב אֹוֵמר

- יא, מבהישעי( ָּכבֹוד ּוְתִהָּלתֹו ָּבִאִּיים ַיִּגידּו׃  ָּכבֹוד ּוְתִהָּלתֹו ָּבִאִּיים ַיִּגידּו׃  ָּכבֹוד ּוְתִהָּלתֹו ָּבִאִּיים ַיִּגידּו׃  ָּכבֹוד ּוְתִהָּלתֹו ָּבִאִּיים ַיִּגידּו׃ יָיָיָָיימּו ַליימּו ַליימּו ַליימּו ַליָיִׂשָיִׂשָיִׂשָיִׂש; ; ; ; ָהִרים ִיְצָוחּוָהִרים ִיְצָוחּוָהִרים ִיְצָוחּוָהִרים ִיְצָוחּוֵמרֹאׁש ֵמרֹאׁש ֵמרֹאׁש ֵמרֹאׁש 

  )יב

ֶּפַׁשע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ֶׂשה ַעל ַׂשְלָמה ַעל ֶּפַׁשע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ֶׂשה ַעל ַׂשְלָמה ַעל ֶּפַׁשע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ֶׂשה ַעל ַׂשְלָמה ַעל ֶּפַׁשע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ֶׂשה ַעל ַׂשְלָמה ַעל  ַעל ָּכל ְּדַברַעל ָּכל ְּדַברַעל ָּכל ְּדַברַעל ָּכל ְּדַבר    ....ְזֵאב אֹוֵמרְזֵאב אֹוֵמרְזֵאב אֹוֵמרְזֵאב אֹוֵמר

ֲאֶׁשר ֲאֶׁשר ֲאֶׁשר ֲאֶׁשר ; ; ; ; יֶהםיֶהםיֶהםיֶהםָיבֹא ְּדַבר ְׁשֵנָיבֹא ְּדַבר ְׁשֵנָיבֹא ְּדַבר ְׁשֵנָיבֹא ְּדַבר ְׁשֵנ, , , , ַעד ָהֱאלִֹהיםַעד ָהֱאלִֹהיםַעד ָהֱאלִֹהיםַעד ָהֱאלִֹהים, , , , ֲאֶׁשר יֹאַמר ִּכי הּוא ֶזהֲאֶׁשר יֹאַמר ִּכי הּוא ֶזהֲאֶׁשר יֹאַמר ִּכי הּוא ֶזהֲאֶׁשר יֹאַמר ִּכי הּוא ֶזה, , , , ָּכל ֲאֵבָדהָּכל ֲאֵבָדהָּכל ֲאֵבָדהָּכל ֲאֵבָדה

  )ח ,שמות כב(ַיְרִׁשיֻען ֱאלִֹהים ְיַׁשֵּלם ְׁשַנִים ְלֵרֵעהּו׃ ַיְרִׁשיֻען ֱאלִֹהים ְיַׁשֵּלם ְׁשַנִים ְלֵרֵעהּו׃ ַיְרִׁשיֻען ֱאלִֹהים ְיַׁשֵּלם ְׁשַנִים ְלֵרֵעהּו׃ ַיְרִׁשיֻען ֱאלִֹהים ְיַׁשֵּלם ְׁשַנִים ְלֵרֵעהּו׃ 

ַוֲעִלּיֹוָתיו ְּבלֹא ִמְׁשָּפט ְּבֵרֵעהּו ַוֲעִלּיֹוָתיו ְּבלֹא ִמְׁשָּפט ְּבֵרֵעהּו ַוֲעִלּיֹוָתיו ְּבלֹא ִמְׁשָּפט ְּבֵרֵעהּו ַוֲעִלּיֹוָתיו ְּבלֹא ִמְׁשָּפט ְּבֵרֵעהּו , , , , הֹוי ּבֶֹנה ֵביתֹו ְּבלֹא ֶצֶדקהֹוי ּבֶֹנה ֵביתֹו ְּבלֹא ֶצֶדקהֹוי ּבֶֹנה ֵביתֹו ְּבלֹא ֶצֶדקהֹוי ּבֶֹנה ֵביתֹו ְּבלֹא ֶצֶדק. . . . אֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמרׁשּוַעל ׁשּוַעל ׁשּוַעל ׁשּוַעל 

  ) יג,ירמיה כב(ַיֲעבֹד ִחָּנם ּופֲֹעלֹו לֹא ִיֶּתן לֹו׃ ַיֲעבֹד ִחָּנם ּופֲֹעלֹו לֹא ִיֶּתן לֹו׃ ַיֲעבֹד ִחָּנם ּופֲֹעלֹו לֹא ִיֶּתן לֹו׃ ַיֲעבֹד ִחָּנם ּופֲֹעלֹו לֹא ִיֶּתן לֹו׃ 

  ) א,לג    תהלים(ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה׃ ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה׃ ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה׃ ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה׃ ; ; ; ; יָיָיָָייִקים ַּבייִקים ַּבייִקים ַּבייִקים ַּביַרְּננּו ַצִּדַרְּננּו ַצִּדַרְּננּו ַצִּדַרְּננּו ַצִּד. . . . ַזְרִזיר אֹוֵמרַזְרִזיר אֹוֵמרַזְרִזיר אֹוֵמרַזְרִזיר אֹוֵמר

 ,תהלים יח(ְולֹא ָאׁשּוב ַעד ַּכּלֹוָתם׃ ְולֹא ָאׁשּוב ַעד ַּכּלֹוָתם׃ ְולֹא ָאׁשּוב ַעד ַּכּלֹוָתם׃ ְולֹא ָאׁשּוב ַעד ַּכּלֹוָתם׃ ; ; ; ; ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגםֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגםֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגםֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגם. . . . ָחתּול אֹוֵמרָחתּול אֹוֵמרָחתּול אֹוֵמרָחתּול אֹוֵמר

  )לח
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        ֶּפֶרק ִׁשִּׁשיֶּפֶרק ִׁשִּׁשיֶּפֶרק ִׁשִּׁשיֶּפֶרק ִׁשִּׁשי
    ָיִגילּו ְבַמְלָּכם׃ָיִגילּו ְבַמְלָּכם׃ָיִגילּו ְבַמְלָּכם׃ָיִגילּו ְבַמְלָּכם׃, , , , ְּבֵני ִצּיֹוןְּבֵני ִצּיֹוןְּבֵני ִצּיֹוןְּבֵני ִצּיֹון; ; ; ; ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעָֹׂשיוִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעָֹׂשיוִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעָֹׂשיוִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעָֹׂשיו. . . . ְׁשָרִצים אֹוְמִריםְׁשָרִצים אֹוְמִריםְׁשָרִצים אֹוְמִריםְׁשָרִצים אֹוְמִרים

  ) ב,תהלים קמט(

ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך . . . . ֵאִלים ֶׁשַּבְּׁשָרִצים אֹוְמִריםֵאִלים ֶׁשַּבְּׁשָרִצים אֹוְמִריםֵאִלים ֶׁשַּבְּׁשָרִצים אֹוְמִריםֵאִלים ֶׁשַּבְּׁשָרִצים אֹוְמִרים

  )ג, תהלים קכח(ְלֻׁשְלָחֶנָך׃ ְלֻׁשְלָחֶנָך׃ ְלֻׁשְלָחֶנָך׃ ְלֻׁשְלָחֶנָך׃ , , , , ָסִביבָסִביבָסִביבָסִביב; ; ; ; ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתיםִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתיםִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתיםִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים

  ) יד,תהלים קמה( ְלָכל ַהּנְֹפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים׃  ְלָכל ַהּנְֹפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים׃  ְלָכל ַהּנְֹפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים׃  ְלָכל ַהּנְֹפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים׃ ְיָיְיָיְיָיְיָיסֹוֵמְך סֹוֵמְך סֹוֵמְך סֹוֵמְך . . . .  אֹוֵמר אֹוֵמר אֹוֵמר אֹוֵמרָנָחׁשָנָחׁשָנָחׁשָנָחׁש

  ) ט,תהלים קמה(׃ ׃ ׃ ׃ ַמֲעָׂשיוַמֲעָׂשיוַמֲעָׂשיוַמֲעָׂשיו    טֹוב ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכלטֹוב ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכלטֹוב ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכלטֹוב ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל    ....ַעְקַרב אֹוֵמרַעְקַרב אֹוֵמרַעְקַרב אֹוֵמרַעְקַרב אֹוֵמר

ַּבל ָחזּו ָׁשֶמׁש׃ ַּבל ָחזּו ָׁשֶמׁש׃ ַּבל ָחזּו ָׁשֶמׁש׃ ַּבל ָחזּו ָׁשֶמׁש׃ , , , , ֵנֶפל ֵאֶׁשתֵנֶפל ֵאֶׁשתֵנֶפל ֵאֶׁשתֵנֶפל ֵאֶׁשת; ; ; ; ְּכמֹו ַׁשְּבלּול ֶּתֶמס ַיֲהלְֹךְּכמֹו ַׁשְּבלּול ֶּתֶמס ַיֲהלְֹךְּכמֹו ַׁשְּבלּול ֶּתֶמס ַיֲהלְֹךְּכמֹו ַׁשְּבלּול ֶּתֶמס ַיֲהלְֹך    ....ַׁשְּבלּול אֹוֵמרַׁשְּבלּול אֹוֵמרַׁשְּבלּול אֹוֵמרַׁשְּבלּול אֹוֵמר

  ) ט,תהלים נח(

  )ו ,שלי ומ(ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם׃ ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם׃ ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם׃ ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם׃ ; ; ; ; ֵלְך ֶאל ְנָמָלה ָעֵצלֵלְך ֶאל ְנָמָלה ָעֵצלֵלְך ֶאל ְנָמָלה ָעֵצלֵלְך ֶאל ְנָמָלה ָעֵצל. . . . ְנָמָלה אֹוֶמֶרתְנָמָלה אֹוֶמֶרתְנָמָלה אֹוֶמֶרתְנָמָלה אֹוֶמֶרת

ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ; ; ; ; ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּוַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּוַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּוַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו, , , , ְוַאָּתה ַצִּדיקְוַאָּתה ַצִּדיקְוַאָּתה ַצִּדיקְוַאָּתה ַצִּדיק. . . . ַעְכַּבר אֹוֵמרַעְכַּבר אֹוֵמרַעְכַּבר אֹוֵמרַעְכַּבר אֹוֵמר

  ) לג,נחמיה ט(    ִהְרָׁשְענּו׃ִהְרָׁשְענּו׃ִהְרָׁשְענּו׃ִהְרָׁשְענּו׃

  ) ו,תהלים קנ(    ::::ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּהּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּהּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּהּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה. . . . ֻחְלָּדה אֹוֶמֶרתֻחְלָּדה אֹוֶמֶרתֻחְלָּדה אֹוֶמֶרתֻחְלָּדה אֹוֶמֶרת

 עֵֹׂשנּו׃  עֵֹׂשנּו׃  עֵֹׂשנּו׃  עֵֹׂשנּו׃ ְיָיְיָיְיָיְיָי ִלְפֵני  ִלְפֵני  ִלְפֵני  ִלְפֵני ,,,,ִנְבְרָכהִנְבְרָכהִנְבְרָכהִנְבְרָכה; ; ; ; ָרָעהָרָעהָרָעהָרָעהּבֹאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכּבֹאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכּבֹאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכּבֹאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכ    ....ְּכָלִבים אֹוְמִריםְּכָלִבים אֹוְמִריםְּכָלִבים אֹוְמִריםְּכָלִבים אֹוְמִרים

  ) ו,צה    תהלים(

         ְיַׁשְעָיה ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא ִהְתַעָּנה ָחֵמׁש ּוְׁשמֹוִנים  ְיַׁשְעָיה ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא ִהְתַעָּנה ָחֵמׁש ּוְׁשמֹוִנים  ְיַׁשְעָיה ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא ִהְתַעָּנה ָחֵמׁש ּוְׁשמֹוִנים  ְיַׁשְעָיה ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא ִהְתַעָּנה ָחֵמׁש ּוְׁשמֹוִנים ַרִּביַרִּביַרִּביַרִּבי

ְוַהְּכָלִבים ַעֵּזי ֶנֶפׁש ְוַהְּכָלִבים ַעֵּזי ֶנֶפׁש ְוַהְּכָלִבים ַעֵּזי ֶנֶפׁש ְוַהְּכָלִבים ַעֵּזי ֶנֶפׁש     )יא, ישעיה נו(ָאַמר ְּכָלִבים ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהם ָאַמר ְּכָלִבים ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהם ָאַמר ְּכָלִבים ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהם ָאַמר ְּכָלִבים ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהם , , , , ַּתֲעִנּיֹותַּתֲעִנּיֹותַּתֲעִנּיֹותַּתֲעִנּיֹות                                

    ::::ָעָנה לֹו ַמְלָאְך ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָאַמר לֹוָעָנה לֹו ַמְלָאְך ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָאַמר לֹוָעָנה לֹו ַמְלָאְך ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָאַמר לֹוָעָנה לֹו ַמְלָאְך ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָאַמר לֹו. . . . ְדעּו ָׂשְבָעה ִיְזּכּו לֹוַמר ִׁשיָרהְדעּו ָׂשְבָעה ִיְזּכּו לֹוַמר ִׁשיָרהְדעּו ָׂשְבָעה ִיְזּכּו לֹוַמר ִׁשיָרהְדעּו ָׂשְבָעה ִיְזּכּו לֹוַמר ִׁשיָרהלֹא ָילֹא ָילֹא ָילֹא ָי

ְׁשבּוָעה ִהיא ִמִּלְפֵני ַהָּמקֹום ְׁשבּוָעה ִהיא ִמִּלְפֵני ַהָּמקֹום ְׁשבּוָעה ִהיא ִמִּלְפֵני ַהָּמקֹום ְׁשבּוָעה ִהיא ִמִּלְפֵני ַהָּמקֹום , , , , ְיַׁשְעָיה ַעד ָמַתי ַאָּתה ִמְתַעֶּנה ַעל ֶזה ַהָּדָברְיַׁשְעָיה ַעד ָמַתי ַאָּתה ִמְתַעֶּנה ַעל ֶזה ַהָּדָברְיַׁשְעָיה ַעד ָמַתי ַאָּתה ִמְתַעֶּנה ַעל ֶזה ַהָּדָברְיַׁשְעָיה ַעד ָמַתי ַאָּתה ִמְתַעֶּנה ַעל ֶזה ַהָּדָבר

ָּדָבר ֶזה ְלׁשּום ָּדָבר ֶזה ְלׁשּום ָּדָבר ֶזה ְלׁשּום ָּדָבר ֶזה ְלׁשּום ָּברּוְך הּוא ִמּיֹום ֶׁשִּגָּלה סֹודֹו ַלֲחַבּקּוק ַהָּנִביא לֹא ִּגיָלה ָּברּוְך הּוא ִמּיֹום ֶׁשִּגָּלה סֹודֹו ַלֲחַבּקּוק ַהָּנִביא לֹא ִּגיָלה ָּברּוְך הּוא ִמּיֹום ֶׁשִּגָּלה סֹודֹו ַלֲחַבּקּוק ַהָּנִביא לֹא ִּגיָלה ָּברּוְך הּוא ִמּיֹום ֶׁשִּגָּלה סֹודֹו ַלֲחַבּקּוק ַהָּנִביא לֹא ִּגיָלה 

ַׁשְּלחּוִני ִמן ַׁשְּלחּוִני ִמן ַׁשְּלחּוִני ִמן ַׁשְּלחּוִני ִמן , , , , ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ֶׁשַּתְלִמידֹו ֶׁשל ָאָדם ָּגדֹול ַאָּתהֶאָּלא ִּבְׁשִביל ֶׁשַּתְלִמידֹו ֶׁשל ָאָדם ָּגדֹול ַאָּתהֶאָּלא ִּבְׁשִביל ֶׁשַּתְלִמידֹו ֶׁשל ָאָדם ָּגדֹול ַאָּתהֶאָּלא ִּבְׁשִביל ֶׁשַּתְלִמידֹו ֶׁשל ָאָדם ָּגדֹול ַאָּתה, , , , ְּבִרָּיה ָּבעֹוָלםְּבִרָּיה ָּבעֹוָלםְּבִרָּיה ָּבעֹוָלםְּבִרָּיה ָּבעֹוָלם

ּוְלכֹל ְּבֵני ּוְלכֹל ְּבֵני ּוְלכֹל ְּבֵני ּוְלכֹל ְּבֵני     )ז, שמות יא(ְוָאְמרּו ְּכָלִבים ְּכִתיב ָּבֶהם ְוָאְמרּו ְּכָלִבים ְּכִתיב ָּבֶהם ְוָאְמרּו ְּכָלִבים ְּכִתיב ָּבֶהם ְוָאְמרּו ְּכָלִבים ְּכִתיב ָּבֶהם , , , , ַהָּׁשַמִים ְלִהְזַּדֵּקק ֵאֶליָךַהָּׁשַמִים ְלִהְזַּדֵּקק ֵאֶליָךַהָּׁשַמִים ְלִהְזַּדֵּקק ֵאֶליָךַהָּׁשַמִים ְלִהְזַּדֵּקק ֵאֶליָך
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ְולֹא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשָּזכּו ְלַעֵּבד עֹורֹות ְולֹא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשָּזכּו ְלַעֵּבד עֹורֹות ְולֹא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשָּזכּו ְלַעֵּבד עֹורֹות ְולֹא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשָּזכּו ְלַעֵּבד עֹורֹות , , , , ִיְׂשָרֵאל לֹא ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹונֹוִיְׂשָרֵאל לֹא ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹונֹוִיְׂשָרֵאל לֹא ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹונֹוִיְׂשָרֵאל לֹא ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹונֹו

ַעל ֵּכן ָזכּו לֹוַמר ַעל ֵּכן ָזכּו לֹוַמר ַעל ֵּכן ָזכּו לֹוַמר ַעל ֵּכן ָזכּו לֹוַמר , , , , ֶׁשּכֹוְתִבין ָּבֶהם ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות ְוֵסֶפר ּתֹוָרהֶׁשּכֹוְתִבין ָּבֶהם ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות ְוֵסֶפר ּתֹוָרהֶׁשּכֹוְתִבין ָּבֶהם ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות ְוֵסֶפר ּתֹוָרהֶׁשּכֹוְתִבין ָּבֶהם ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות ְוֵסֶפר ּתֹוָרה, , , , ִמּצֹוָאָתםִמּצֹוָאָתםִמּצֹוָאָתםִמּצֹוָאָתם

        ְּכמֹו ְּכמֹו ְּכמֹו ְּכמֹו , , , , ּוָמה ֶׁשָּׁשַאְלָּת ֲחזֹר ַלֲאחֹוֶריָך ְוַאל ּתֹוִסיף ַּבָּדָבר ַהֶּזה עֹודּוָמה ֶׁשָּׁשַאְלָּת ֲחזֹר ַלֲאחֹוֶריָך ְוַאל ּתֹוִסיף ַּבָּדָבר ַהֶּזה עֹודּוָמה ֶׁשָּׁשַאְלָּת ֲחזֹר ַלֲאחֹוֶריָך ְוַאל ּתֹוִסיף ַּבָּדָבר ַהֶּזה עֹודּוָמה ֶׁשָּׁשַאְלָּת ֲחזֹר ַלֲאחֹוֶריָך ְוַאל ּתֹוִסיף ַּבָּדָבר ַהֶּזה עֹוד. . . . ִׁשיָרהִׁשיָרהִׁשיָרהִׁשיָרה

        : : : : ׁשֹוֵמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֹוֵמר ִמָּצרֹות ַנְפׁשֹוׁשֹוֵמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֹוֵמר ִמָּצרֹות ַנְפׁשֹוׁשֹוֵמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֹוֵמר ִמָּצרֹות ַנְפׁשֹוׁשֹוֵמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֹוֵמר ִמָּצרֹות ַנְפׁשֹו    )כב, משלי כא(ב ב ב ב ֶׁשָּכתּוֶׁשָּכתּוֶׁשָּכתּוֶׁשָּכתּו                                            

        : : : : ִמִצּיֹון ׁשֹוֵכן ְירּוָׁשַלִים ַהְללּוָיּהִמִצּיֹון ׁשֹוֵכן ְירּוָׁשַלִים ַהְללּוָיּהִמִצּיֹון ׁשֹוֵכן ְירּוָׁשַלִים ַהְללּוָיּהִמִצּיֹון ׁשֹוֵכן ְירּוָׁשַלִים ַהְללּוָיּה' ' ' ' ָּברּוְך הָּברּוְך הָּברּוְך הָּברּוְך ה: : : : ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמןְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמןְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמןְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ' ' '  ה ה ה הָּברּוְךָּברּוְךָּברּוְךָּברּוְך

ם ם ם ם ָּברּוְך ֵׁשָּברּוְך ֵׁשָּברּוְך ֵׁשָּברּוְך ֵׁש: : : : ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל עֹוֶׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹוֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל עֹוֶׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹוֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל עֹוֶׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹוֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל עֹוֶׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו' ' ' ' ָּברּוְך הָּברּוְך הָּברּוְך הָּברּוְך ה                                            

        ::::ְּכבֹודו ְלעֹוָלם ִויַמֵּלא ְּכבֹודו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמןְּכבֹודו ְלעֹוָלם ִויַמֵּלא ְּכבֹודו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמןְּכבֹודו ְלעֹוָלם ִויַמֵּלא ְּכבֹודו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמןְּכבֹודו ְלעֹוָלם ִויַמֵּלא ְּכבֹודו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

        

        

        

        

  
  
  


