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ג

שׁוֹלט
ָאל ֵ
יח ְבּ ָשׂ ֶדה :י ְִשׂר ֵ
ֲמר ִשׁ ַ
ַמא ָ
ַבּ ְבּ ִריאָה
קוּטי מוהר"ןֵ ,חלֶק א' ,תּוֹרָה לד(ֶ ,שׁכָּל ֶא ָחד
מּד ) ִל ֵ
ֶסלַב זי"ע ְמ ַל ֵ
ַח ָמן ִמ ְבּר ְ
ַבּי נ ְ
רִ
ְא ָחד
ְא ָחד ו ֶ
מוֹשׁל" .אָכֵןְ ,בּכֹל ו ֶ
ָאל יֵשׁ בּוֹ ְבּ ִחינַת " ַצ ִדּיק ֵ
ְא ָחד ִמיּ ְִשׂר ֵ
וֶ
ְטמוּנָה ַה ְיּכֹלֶת ִל ְהיוֹת ַצ ִדּיקְ ,כּ ִפי ֶשׁ ֵה ִעיד ַהנּ ִ
ְׁש ְעיָה ס' ,כא( ,ו ְַע ְמּ ָך ֻכלָּם
ָביא )י ַ
יקים.
ַצ ִדּ ִ
קוּטי ֲהלָכוֹת ,יוֹרֶה דֵעָה ,הל' ִמלָּה ד ,טז(ִ ,כּי
ַצ"ל ַמ ְס ִבּיר ) ִל ֵ
ֶס ַלב ז ַ
ָתן ִמ ְבּר ְ
ַבּי נ ַ
רִ
עוֹב ִדין ֶאת הש"י
ָאל ֶשׁ ְ
ַהג רַק ַע" ְי י ְִשׂר ֵ
וּמ ְתנ ֵ
" ַהכֹּל נ ְִברָא ְונ ְִת ַקיֵּם ִ
וּמ ַשׁ ְבּ ִחין אוֹתוֹ י ְִת ָבּ ַר ְךֶ ,שׁ ַעל ְידֵי זֶה ְמ ַק ְשּׁ ִרים כֹּל ָדּ ָבר ְל ָשׁ ְרשׁוֹ".
וּמ ָב ְר ִכין ְ
ְ
ַה ַכּ ָונָה ִהיא ֶשׁכָּל ָדּ ָבר ַבּ ְבּ ִריאָה ַמגִּ י ַע ְל ַת ְכ ִליתוֹ ַעל ְידֵי ִשׁירוֹתִ ,תּ ְשׁ ָבּחוֹת,
ִשׂר ֵ
וּת ִפלּוֹת י ְ
ְ
ֵך עַל
ָאל ְמ ָב ְר ִכים ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְ
ָאלְ .לדֻגְ ָמאַ ,על ְידֵי ֶשׁיּ ְִשׂר ֵ
ָאל ַהשּׁוֹלֵט
ְהכּוֹ ָכ ִבים ֵ -הם ְמ ִא ִירים! ִאם כֵּן ,י ְִשׂר ֵ
ְבּ ִריאַת ַה ַח ָמּהַ ,ה ְלּ ָבנָה ,ו ַ
שׁוֹל ִטים בּוֹ.
ְאין ֵהם ְ
ְה ַמּזָּל ,ו ֵ
ַבּ ֶטּ ַבע הוּא ְל ַמ ְעלָה ִמן ַה ֶטּ ַבע ו ַ
אוֹמר ְבּ ֵפרוּשׁ
ַצ"ל ֵ
ִיס ִקינְד ז ַ
ֶכּ ַס ְנדֶר ז ְ
ַבּי אַל ְ
רִ
ָאלְ .בּ ֵבאוּרוֹ
ֶבת ְל ַציֵּת ְלי ְִשׂר ֵ
ְה ְבּ ִריאָה ַחיּ ֶ
ָאל שׁוֹלֵט ַבּ ְבּ ִריאָה ו ַ
ֶשׁיּ ְִשׂר ֵ
כּוֹתב ֶשׁלָּאָדָם
ְל ִמזְמוֹר " ַה ְלּלוּ ֶאת ַה ֵשּׁם ִמן ַה ָשּׁ ַמיִם" ) ְתּ ִה ִלים קמ"ח( ,הוּא ֵ
ִתּן ַהכּ ַֹח ְל ַצוּוֹת ְל ָכל ָהעוֹ ָלמוֹת ָה ֶע ְליוֹנִים
ָא ִלי ָבּעוֹלָם ַה ָשׁ ֶפל ַהזֶּה נ ַ
ַהיּ ְִשׂר ֵ
רוּך ְשׁמוִֹ ,כּי ֵתּבוֹת
וּב ְ
רוּך הוּא ָ
ִישׁ ְבּחוּ ְל ַהבּוֹרֵא ֵאין-סוֹף ָבּ ְ
ֶשׁיּ ְַה ְלּלוּ ו ַ
" ַה ְללוּהוּ" ֵהן לָשׁוֹן ִצוּוּי .ו ְִאם הוּא שׁוֹלֵט ָבּעוֹ ָלמוֹת ֶע ְליוֹנִיםַ ,קל ְוח ֶֹמר
ַשׁ ִמי ַה ַתּ ְחתּוֹן ֶשׁהוּא ָהעוֹלָם ַהזֶּה,
רוּאים ָבּעוֹלָם ַהגּ ְ
ֶשׁיּ ְִשׁלֹּט ְבּכֹל ַה ְבּ ִ
ֱמרַ " :ה ְלּלוּ ֶאת ַה ֵשּׁם ִמן ָהאָרֶץ" .כֹּל ַה ִמּ ְתבּוֹנֵן ְבּ ִע ָקּרוֹן ַהזֶּה ְבּ ַודַּאי
ֶשׁ ֶנּא ַ
ֵךִ ,משּׁוּם
ְשׁירָה ַלבּוֹרֵא י ְִת ָבּר ְ
שׁוּקה ַעזָה ְל ַז ֵמר ֶשׁ ַבח ,הוֹדָאָה ,ו ִ
י ְִת ַמלֵּא ְתּ ָ
לּוֹתיו ַמ ְקנוֹת לוֹ ִשׁ ְלטוֹן ַעל כֹּל ַה ְבּ ִריאָה ֻכּלָּהּ.
ֶשׁ ְתּ ִפ ָ
)יְסוֹד ְושֹׁרֶשׁ ָהעֲבוֹדָהַ ,שׁ ַער גֶ ,פּרֶק ה(
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ֻמּן ְל ַה ְח ִמיץ ֶאת ָה ִע ָסּהְ ,וזֶהוּ ְפּגָם
וּמז ָ
ֶשׁנוֹ ְשׂאוֹר ז ִָעיר ַהמּוּכָן ְ
ֻמנָם ,י ְ
אְ
ְשׁלוֹם ,לֹא רַק ֶשׁ ָהאָדָם
ַה ְבּ ִריתַ .על ְידֵי ֶשׁפּוֹגֵם ִבּ ְב ִריתוֹ ַחס ו ָ
יטתוֹ ִבּ ְב ִריאָהֶ ,א ָלּא כֹּל ְבּ ֵה ָמה ִתּ ְשׁלֹּט בּוֹ .הֱיוֹת
ָאל ַמ ְפ ִסיד ֶאת ְשׁ ִל ָ
ְבּי ְִשׂר ֵ
וּב ִרית ַה ָמּעוֹר ְמ ֻכו ָון ְכּ ֶנגֶד ְבּ ִרית ַה ָלּשׁוֹןְ ,כּ ֶשׁ ֶא ָחד ָפּגוּםֲ ,אזַי ֵאין ַה ֵשּׁנִי
ְ
ִבּ ְשׁלֵמוּתָ .לכֵןַ ,הפּוֹגֵם ִבּ ְב ִרית אָסוּר לוֹ ְל ַד ֵבּר ִבּ ְכלָלִ ,כּי גַּם ַה ִדּבּוּר ֶשׁלּוֹ
נְ
קוּטי מוהר"ן ֵחלֶק א' ,תּוֹרָה כט ,ז  -י(.
ִפגַם ) ְר ֵאה ִל ֵ
ְמוֹרים
ֲשׂרֶת ַה ִמּז ִ
ַח ָמן זי"ע ֶאת ע ֶ
ְבּ ֶח ְמלַת ַה ֵשּׁם ָעלֵינוּ ,גִּ ילָה לָנוּ ַרבֵּינוּ נ ְ
ָליַ ,ה ְמּ ֻסגָּל ְל ַהעֲלוֹת ֶאת ָהאָדָם ִמבּוֹר ָעמֹק
ֶשׁ ֵהם ַה ִתּקּוּן ַה ְכּל ִ
ַצ"ל ַמ ְדגִּ ישׁ
ָתן ז ַ
ַבּי נ ַ
ֲמד ַה ַנ ֲעלֶה ָהרָאוּי לוֹ ְכּשׁוֹלֵט ַעל ַה ְבּ ִריאָה .ר ִ
ַל ַמּע ָ
יצית ה,
קוּטי ֲהלָכוֹת ,אֹרַח ַחיִּים ,הל' ִצ ִ
שׁ ִע ָקּר ִתּקּוּן ַה ְבּ ִרית הוּא ַעל ְידֵי ְתּ ִפלָּה ) ְר ֵאה ִל ֵ
ֶ
ָהר
שׁוּבהִ ,הנּוֹ נ ָ
וּת ָ
תוֹספֶת ְט ִבילָה ַבּ ִמּ ְקוֶה ְ
ָליִ ,בּ ְפרָט ְבּ ֶ
יא(ַ .ה ִתּקּוּן ַה ְכּל ִ
שׁוֹפך ֶאת ִשׂיחוֹ
טּוֹבל ַבּ ִמּ ְקוֵהֵ ,
ָמים .נ ְִמ ָצאֶ ,שׁ ָהאָדָם ַה ֵ
ַה ְמּ ַט ֵהר ִמכָּל ַה ְפּג ִ
בּוֹראוֹ י ְִת ָבּ ַר ְך ְ
ִבּ ְפנֵי ְ
ָלי ִמיָּד ַמ ֲעלֶה
אוֹמר ִתּקּוּן ְכּל ִ
וּמ ַב ֵקּשׁ ְלשׁוּב ֵאלָיו וְעוֹד ֵ
שׁוּבה
ָבוֹהּ ִמזֶּהִ ,כּי ְבּ ָמקוֹם ֶשׁ ַבּ ֲעלֵי ְתּ ָ
ֶאת ַע ְצמוֹ ְל ַמ ְד ֵרגַת ַצ ִדּיק וְאַף גּ ַ
עוֹמ ִדין ) ַסנ ְֶה ְד ִרין צט ,ע"א(ְ .בּ ֶרגַע ֶשׁחוֹזֵר ְל ַמ ְד ֵרגַת
יקים ֵאינָן ְ
עוֹמ ִדין ָשׁם ַצ ִדּ ִ
ְ
ָא ִלי ִמ ִשׁ ְלטוֹן ֻמ ְח ָלט ַעל ַה ְבּ ִריאָה.
ַצ ִדּיק ,שׁוּב ֶנ ֱהנָה ָה ִאישׁ ַהיּ ְִשׂר ֵ
וּמעֲלוֹת ֶאת
ְה ִתּ ְשׁ ָבּחוֹת ֵהן ְל ַמ ְעלָה ִמן ַה ֶטּ ַבע ַ
ַה ְתּ ִפלּוֹתַ ,ה ִשׁירוֹת ,ו ַ
ְהח ֶֹמרְ .כּ ָב ִכיר
ְמן ו ַ
ָאל ֵמ ֵעבֶר ְל ִמגְ ָבּלוֹת ַהזּ ַ
ָהאָדָם ְבּי ְִשׂר ֵ
אַמירַת ֶפּרֶק ִשׁירָה ,הוּא
ַה ְבּ ִריאָהָ ,טמוּן בּוֹ ַהכּ ַֹח ִל ְשׁלֹּט ִבּ ְב ִריאָהַ .על ְידֵי ִ
ַצ"ל ְמ ַל ֵמּד )ז ְִמרוֹת ָהאָרֶץ(,
ֲב"ץ ז ַ
יטתוֹ ִמן ַהכּ ַֹח ֶאל ַהפֹּעַלַ .ה ַיּע ֵ
מוֹציא ְשׁ ִל ָ
ִ
אָכים ֵאלֶּה
רוּאים ַמ ְלאָ ְך ְממוּנֶה ַבּ ָשּׁ ַמיִםֵ ,אין ְל ַמ ְל ִ
ָשׁאַף ַעל ִפּי ֶשׁ ְלּכֹל ַה ְבּ ִ
ֹאמר ִשׁירָה .נ ְִמצָא
ָאל י ְַק ִדּים ְוי ַ
לוֹמר ִשׁירָה ֶאלָּא ַעל ְידֵי ֶשׁיּ ְִשׂר ֵ
ְרשׁוּת ַ
ָאל וְהוֹדוֹת לוֹ .קַל ְל ָה ִבין ֵאפוֹא,
ְמת י ְִשׂר ֵ
אָכים ֵאינָהּ ֶאלָּא יוֹז ָ
ֶשׁ ִשּׁירַת ַה ַמּ ְל ִ
רוּאים ְמ ַה ְלּ ִלים
בוֹתיו ,כֹּל ַה ְבּ ִ
אוֹמר ֶפּרֶק ִשׁירָה – ְב ִע ְק ָ
ָאל ֵ
ַשׁ ְלאַחֲר ֶשׁ ִיּ ְשׂר ֵ
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ה
טוֹבה ְלי ְִשׂר ֵ
ֶבת ְל ַה ִכּיר ָ
וּמ ַשׁ ְבּ ִחים ֶאת ָה ָקּ ָבּ"הְ .ואָז ,כֹּל ַה ְבּ ִריאָה ַחיּ ֶ
ְ
ָאלִ ,כּי
יהם .עוֹד ָחשׁוּב
ְללֹא ִי ְשׂ ָר ֵאלֵ ,אין ַל ְבּרוּ ִאים ָהאַ ֵח ִרים רשׁוּת ִל ְפתּוֹח ֶאת ִפ ֶ
ִמזֶּהְ ,בּגִ ין ַה ִשּׁירָה ַה ֻמּגְ ֶבּרֶת ְבּעוֹ ָלמוֹת ֶע ְליוֹנִים ,נ ְִפ ָתחוֹת ְמקוֹרוֹת ַה ֶשּׁ ַפע
ָסה ,זִיווּגְ ,וכָל ַהיְּשׁוּעוֹת.
ָאל זוֹכָה ְלכָל טוֹב ְ -רפוּאָהַ ,פּ ְרנ ָ
ְוי ְִשׂר ֵ
יוֹד ֵעי ֵחן ,כֹּל הדצח"ם –
דוּע ְל ְ
ָאלַ .כּ ָיּ ַ
ַה ְבּ ִריאָה ַע ְצ ָמהּ ְמ ֻשׁ ְע ֶבּדֶת ְלי ְִשׂר ֵ
זוֹהי ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ַה ַמּיִם
שׁוֹאף ְל ִתקּוּןִ .
וּמ ַד ֵבּר – ֵ
דּוֹמםֶ ,צ ַמחַ ,חיְ ,
ֵ
ֵאשׁית
ַשׁ"יְ ,בּר ִ
דוֹשׁים ) ְר ֵאה ר ִ
מּוֹתינוּ ַה ְקּ ִ
ֲבוֹתינוּ ו ְִא ֵ
עוֹלים ִל ְקרַאת א ֵ
ַבּ ְבּ ֵארוֹת ָהיוּ ִ
אַחר ַה ַבּ ַעל ֵשׁם טוֹב
ְשׁמוֹת ָהיוּ ְמ ַחזְּרוֹת ַ
וּר ָבבוֹת נ ָ
כד ,יז ,ד"ה ַו ָיּרָץ ָה ֶע ֶבד( ְ
ַח ָמן זי"ע ) ְר ֵאה ַחיֵּי מוהר"ן קי(.
ַבּינוּ נ ְ
ְור ֵ
ָהם"
אַבר ָ
אַמירַת ֶפּרֶק ִשׁירָהַ ,מ ְס ִבּיר ַה" ֶח ֶסד ְל ְ
ִבּזְכוּת ִ
ֵיהם  -וְאַף
ְשׂר ֶ
רוּאים ו ָ
אָכים – נ ְִציגֵי ַה ְבּ ִ
זוֹכים ַה ַמּ ְל ִ
ז ַַצ"ל(ִ ,
ָאל
רוּאים ְמ ֻע ְנ ָינִים ֶשׁיּ ְִשׂר ֵ
וּל ַשׁ ֵבּ ַח לקב"הָ .לכֵןַ ,ה ְבּ ִ
ָמר ְ
רוּאים ַע ְצ ָמם ְלז ֵ
ַה ְבּ ִ
י ְִת ַפּלֵּל וְאַף מוּ ָכנִים ְל ַס ֵיּע ְבּ ָכ ְך.

אָביו ֶשׁל ַה ִחי ָד"א
) ִ

קוּטי מוהר"ןֵ ,חלֶק ב ,תּוֹרָה יא(ַ " :דּעְ ,כּ ֶשׁאָדָם
ַח ָמן זי"ע ) ִל ֵ
ַבּינוּ נ ְ
כּוֹתב ננמ"ח ר ֵ
ֵ
תוֹך ַה ְתּ ִפ ָלּה,
ֲשׂ ִבים ֻכּלָּם ָבּ ִאין ְבּ ְ
ִמ ְת ַפּלֵּל ַבּ ָשּׂדֶהֲ ,אזַי כָּל ָהע ָ
יחה,
ְנוֹתנִין לוֹ כֹּ ַח ִבּ ְת ִפלָּתוֹ ְו ֶזה ְבּ ִחינַת ֶשׁנּ ְִקרֵאת ַה ְתּ ִפלָּה ִשׂ ָ
וּמ ַסיּ ְִעין לוֹ ,ו ְ
ְ
נוֹתנִין כּ ַֹח ו ְִסיּוּ ַע
יח ַה ָשּׂדֶה ְ
יח ַה ָשּׂדֶה'ֶ ,שׁ ָכּל ִשׂ ַ
ֵאשׁית ב(ִ ' :שׂ ַ
ְבּ ִחינַת ) ְבּר ִ
ָשׂוּח ַבּ ָשּׂדֶה' ֶ -שׁ ְתּ ִפלָּתוֹ ָהי ְָתה ִעם ִסיּוּ ַע
ֵצא י ְִצ ָחק ל ַ
ִבּ ְת ִפלָּתוֹ ) ָשׁם כ"ד(ַ ' :ויּ ֵ
יּוּע ִבּ ְת ִפלָּתוֹ ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁ ִבּ ְשׁ ִביל
ָתנוּ כּ ַֹח ו ְִס ַ
ְוכ ַֹח ַה ָשּׂדֶהֶ ,שׁכָּל ִע ְשׂ ֵבי ַה ָשּׂדֶה נ ְ
ֱמר ) ְדּ ָב ִרים י"א(:
יחה ַכּ ַנּ"ל ו ְַעל-כֵּן ַבּ ְקּ ָללָה ֶנא ָ
זֶה נ ְִקרֵאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ִשׂ ָ
כּח ו ְִסיּוּ ַע
יכין ִל ֵתּן ַ
ְה ֲא ָד ָמה לֹא ִת ֵתּן ֶאת יְבוּ ָלהּ'; ִכּי כָל יְבוּל ָהאָרֶץ ְצ ִר ִ
'ו ָ
ְה ֲא ָד ָמה לֹא ִת ֵתּן
ֱמר' :ו ָ
וּכ ֶשׁיֵּשׁ ְפּגָם ו ְִעכּוּב ַעל זֶהֲ ,אזַי ֶנא ַ
תוֹך ַה ְתּ ִפלָּהְ ,
ְבּ ְ
נוֹתנִים גַם-כֵּן יְבוּל ָהאָרֶץ
ֲפלּוּ ְכּ ֶשׁ ֵאינוֹ ִמ ְת ַפּלֵּל ַבּ ָשּׂדֶהְ ,
בוּלהּ' ִכּי א ִ
ֶאת ְי ָ
וּשׁ ִתיָּתוֹ
ֲכילָתוֹ ְ
מוּך ֶאל ָהאָ ָדםְ ,כּגוֹן א ִ
יּוּע ִבּ ְת ִפלָּתוְֹ ,דּ ַהיְנוּ כָּל ַמה ֶשּׁ ָסּ ְ
ִס ַ
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ו
ֲשׂ ִבים
יוֹתרֲ ,אזַי כָּל ָהע ָ
ָהם ְבּ ֵ
מוּך ל ֶ
ַיּוֹצא ,רַק ְכּ ֶשׁהוּא ַבּ ָשּׂדֶהֶ ,שׁ ֲאזַי ָס ְ
ְוכ ֵ
ָאשׁיֵ -תבוֹתַ :ויֵּצֵא
נוֹתן כּ ַֹח ִבּ ְת ִפלָּתוֹ ַכּ ַנּ"ל ְוזֶה יְבוּל  -ר ֵ
ְוכָל יְבוּל ָה ֲא ָד ָמה ֵ
ָשׂוּח ַבּ ָשּׂדֶה ֶ -שׁכָּל יְבוּל ַה ָשּׂדֶה ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ִעמּוַֹ ,כּ ַנּ"ל".
י ְִצ ָחק ל ַ
ָלי,
אַמירַת ִתּקּוּן ְכּל ִ
לוֹמר ֶשׁ ִ
ֻבדּוֹת ַהנּ ְִפ ָלאוֹת ַה ַנּ"לַ ,חיּ ִָבים ַ
ְלאוֹר ָהע ְ
אַחר ִמכֵּן ֶפּרֶק ִשׁירָהְ ,מ ֻס ֶגּלֶת
ְתכֶף ְל ַ
וְאַחֲרַ -כּ ְך ִמ ְזמֹור קמ"ח ,ו ֵ
וּל ַה ְקנוֹת לוֹ ֶאת ַהכּ ַֹח ִל ְשׁלֹּט ְבּכֹל ַה ְבּ ִריאָה
ָאל ְ
ְל ַט ֵהר ֶאת ָהאָדָם ְבּי ְִשׂר ֵ
מּוּבן ְל ַה ְמ ִתּיק ֶאת כָּל ַה ִדּינִים
הוֹריד ֶשׁ ַפע ִמ ָמּקוֹר ַה ֶשּׁ ַפע ְו ַכ ָ
ֻכּ ָלּהְּ ,ל ִ
אַדּר ָ
ְבּ ָשׁ ְר ָשׁםְ .
ַבּה ,לֹא רַק ֶשׁ ִיּ ְזכֶּה ְל ִתקּוּן ַע ְצמוֹ ֶאלָּא י ִָאיץ ֶאת ַה ִתּקּוּן
ַה ָשּׁלֵם ֶשׁל כָּל ַה ְבּ ִריאָה ֻכּלָּהּ.
ָלי ִעם ֶפּרֶק ִשׁירָה ְבּ ַודַּאי ִתּגְ רֹם
אַמירַת ַה ֵצּרוּף ֶשׁל ִתּקּוּן ַה ְכּל ִ
יוֹתר ִמכֹּלִ ,
ֵ
תּוֹקק
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִםַ ,ה ִמּ ְשׁ ֵ
ְשׁוּער ְל ִ
וּבל י ָ
רוּח ַבּל יְתוֹאָר ַ
ַחת ַ
נַ
ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
ִויחי ו ְִסיּ ְַע ָתּא ִדּ ְשׁ ַמיָּא עַל
ֲריכֵי ְמזוֹנֵי ְרו ֵ
יע ֶשׁ ַפע כָּל טוּבָ ,בּנֵי ַחיֵּי א ִ
ָשׁים.
ָאל צֹאן ֳקד ִ
ֲביו י ְִשׂר ֵ
ָבּנָיו אוֹה ָ
יח ַבּ ָשּׂדֶה"ֶ ,שׁהוּא ִבּ ְמ ֻדיָּק
אַך רַבָ -ע ְצ ָמה זֶה ַה ְמכוּנֶה " ִשׁ ַ
נוּע ְ
ַלקוּט ָצ ַ
יְ
ַבּינוּ
ֲשׁר גִּ לָּה לָנוּ ר ֵ
ָלי א ֶ
ֶג ַמ ְט ִריאַ ְשׁ ִמיְ ,מּ ָצרֵף ֶאת ַה ִתּקּוּן ַה ְכּל ִ
ֶך
ֻחס לַדּוּד ַה ֶמּל ְ
וּמ ְזמֹור קמ"ח ְל ֶפרֶק ִשׁירָה ַה ְמּי ָ
ֶסלַב זי"ע ִ
ַח ָמן ִמ ְבּר ְ
נְ
אָמן.
וּבּה ְלכֹל ַה ִמ ְת ַפלֵל ִמ ֶמנוֵֹ ,
תּוֹעלֶת ְמר ָ
ָעלָיו ַה ָשּׁלוֹםִ .מי י ִֵתּן ו ְִת ְצ ַמח ֶ
ָמינוּ,
אַר ֵתּנוּ ִבּ ְמ ֵהרָה ְבּי ֵ
וּל ִב ְניַן ֵבּית ִתּ ְפ ְ
ֵמה ְ
ישׁוּעהִ ,לגְ ֻאלָּה ְשׁל ָ
ַה ְמּ ַצ ֶפּה ִל ָ
ָאל בּרוֹידא
ֶא ִלי ֱע ֶזר ְרפ ֵ
אשדוד תּ"ו ,אייר ,תשס"ז
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ז

ַה ִתּקּוּן ַה ְכּ ָל ִלי
ֲמירַת ְתּ ִה ִלּים
קוֹדם א ִ
י ְִהי רָצוֹן ֵ
אוֹמ ִרים אוֹתוֹ(
) ְבּ ַשׁ ָבּת ויו"ט ֵאין ְ

וּבז ְַרעוֹ
בּוֹחר ְבּ ָדוִד ַע ְבדוֹ ְ
ֲבוֹתינוּ ַה ֵ
ְהי רָצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ְי ָי ֱאל ֵֹהינוּ ו ֱאל ֵֹהי א ֵ
יִ
ֲמים ֶאל ְק ִריאַת
בּוֹחר ְבּ ִשׁירוֹת ו ְִת ְשׁ ָבּחוֹתֶ ,שׁ ֵתּ ֶפן ְבּ ַרח ִ
ְה ֵ
אַ ֲחרָיו ו ַ
ֶך ָעלָיו ַה ָשּׁלוֹם ְבּ ַע ְצמוֹ
ֲמרָם ָדּוִד ַה ֶמּל ְ
ִמזְמוֹרֵי ְתּ ִה ִלּים ֶשׁ ֶא ְקרָא ְכּ ִאלּוּ א ָ
יהם
בוֹת ֶ
סוּקי ְתּ ִה ִלּים וּזְכוּת ֵתּ ֵ
ֲמד ָלנוּ זְכוּת ְפּ ֵ
זְכוּתוֹ ָיגֵן ָעלֵינוְּ .ו ַיע ָ
ָאשׁי ֵתּבוֹת
יּוֹצ ִאים ֵמ ֶהם ֵמר ֵ
ְה ֵשּׁמוֹת ַה ְ
יהם ו ַ
ֲמ ֶ
ְטע ֵ
יהם ו ַ
ֻדּוֹת ֶ
יהם וּ ְנק ֵ
יוֹת ֶ
ְאוֹת ֵ
ו ִ
ַמּר ָע ִרי ִצים
וּלז ֵ
ֹאתינוְּ ,
ְחטּ ֵ
ֲוֹנוֹתינוּ ו ַ
סּוֹפי ֵתּבוֹתְ ,ל ַכ ֵפּר ְפּ ָשּׁ ֵעינוּ ַוע ֵ
וּמ ֵ
ִ
וּל ַחבֵּר
שּׁוֹשׁנָּה ָה ֶע ְליוֹנָהְ ,
סּוֹב ִבים ֶאת ַה ַ
קּוֹצים ַה ְ
ְה ִ
חוֹחים ו ַ
וּל ַה ְכ ִרית כָּל ַה ִ
ְ
ִמּ ֵשׁ ְך ָלנוּ ֶשׁפַע
וּמ ָשּׁם י ָ
ֲבה וְאַ ֲחוָה ְורֵעוּתִ ,
ְעוּרים ִעם דּוֹדָהּ ְבּאַה ָ
ֵא ֶשׁת נ ִ
וּל ַכ ֵפּר ְפּ ָשּׁ ֵעינוּ,
ֹאתינוּ ְ
ֲוֹנוֹתינוּ ו ְִל ְסל ַֹח ַחטּ ֵ
ְשׁ ָמה ְל ַט ֲהרֵנוּ ֵמע ֵ
רוּח וּנ ָ
ֶפשׁ ַ
ְלנ ֶ
ֱביר
ֱמר גַּם ְי ָי ֶהע ִ
ְמוֹרים ֵאלּוּ ְל ָפנֶי ָךְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
אָמר ִמז ִ
ְכּמוֹ ֶשׁ ָס ַל ְח ָתּ ְל ָדוִד ֶשׁ ַ
את ָך לֹא ָתּמוּת .וְאַל ִתּ ָקּ ֵחנוּ ֵמ ָהעוֹלָם ַהזֶּה קֹדֶם ְז ַמנֵּנוּ ַעד ְמלֹאת
ַח ָטּ ְ
אָשׁר ִשׁ ַח ְתנוּ .וּזְכוּת
ְש ֵ
נוֹתינוּ ָבּ ֶהם ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה ְבּא ֶֹפן ֶשׁנּוּכַל ְל ַת ֵקּן ֵאת ֵ
שׁוּבנוּ ֵאלֶי ָך
אַפּ ָך ַעד ֵ
יך ְ
ֲר ְ
ֶך ָעלָיו ַה ָשּׁלוֹם ָיגֵן ָעלֵינוּ ? ַבּ ֲעדֵנוּ ְשׁ ַתּא ִ
ָדּוִד ַה ֶמּל ְ
נּוֹתי ֶאת
ְח ִ
אוֹצר ַמ ְתּנַת ִחנָּם ֲחנָנוְֹ ,כּ ִדּ ְכ ִתיב ו ַ
וּמ ַ
ֵמה ְל ָפנֶי ָךֵ .
שׁוּבה ְשׁל ָ
ִבּ ְת ָ
אוֹמ ִרים ְל ָפנֶי ָך ִשׁירָה
וּכ ֵשׁם ֶשׁאָנוּ ְ
ַחםְ .
אָשׁר ֲאר ֵ
ֲשׁר אָחֹן ו ְִר ַח ְמ ִתּי ֶאת ֵ
אֶ
וּשׁ ָב ָחה ָלעוֹלָם ַה ָבּא.
לוֹמר ְל ָפנֶי ָך ְי ָי ֱאל ֵֹהינוּ ִשׁיר ְ
ָך ִנ ְזכֶּה ַ
ָבּעוֹלָם ַהזֶּה כּ ְ
ָשׁיר ְבּקוֹל נ ִָעים ְבּגִ ילַת
ֲב ֶצּלֶת ַה ָשּׁרוֹן ְול ִ
ֲמירַת ְתּ ִה ִלּים ִתּ ְתעוֹרֵר ח ַ
ו ְַעל ְידֵי א ִ
ְו ַרנֵּןְ ,כּבוֹד ַה ְלּ ָבנוֹן נ ָ
אָמן
ָמינוּ ֵ
ְה ָדר ְבּ ֵבית ֱאל ֵֹהינוּ ִבּ ְמ ֵהרָה ְבּי ֵ
ִתּן לָהּ ,הוֹד ו ָ
ֶסלָה:

ח

ילקוט שיח בשדה  /התיקון הכללי

ֹאמר זֶה:
ֲמירַת ְתּ ִה ִלּים י ַ
קוֹדם ְשׁי ְַת ִחיל ְבּא ִ
ֵ

ְלכוּ

ְנ ַר ְנּנָה לַיהֹוָה ,נ ִָריעָה ְלצוּר י ְִשׁ ֵענוּ :נ ְַק ְדּ ָמה ָפּנָיו ְבּתוֹדָהִ ,בּז ְִמרוֹת
ֶך גָּדוֹל ַעל כָּל ֱאל ִֹהים:
וּמל ְ
יע לוִֹ :כּי ֵאל גָּדוֹל ְיהֹוָהֶ ,
נ ִָר ַ

ֻד ָשׁא
בּוֹר ִאי ְל ֵשׁם יִחוּד ק ְ
וּל ַשׁ ֵבּ ַח ֶאת ְ
וּל ַהלֵּל ְ
ַמּן ֶאת ִפּי ְלהוֹדוֹת ְ
הרֵינִי ְמז ֵ
ֲ
וּר ִחימוּ ַעל ְידֵי ַההוּא ָט ִמיר ְונ ְֶעלָם
ְתּה ִבּ ְד ִחילוּ ְ
וּשׁ ִכינ ֵ
יך הוּא ְ
ְבּ ִר ְ
ָאל:
ִשׂר ֵ
ְבּ ֵשׁם כָּל י ְ

ְמוֹרים
ֲשׂרָה ִמז ִ
ֲמירַת ָהע ָ
לוֹמר זֹאת ִל ְפנֵי א ִ
טוֹב ַ
יקים
ְמוֹרים ֵאלּוּ ְל ָכל ַה ַצּ ִדּ ִ
ֲשׂרָה ִמז ִ
ֲמירַת ָהע ָ
הרֵינִי ְמ ַק ֵשׁר ַע ְצ ִמי ַבּא ִ
ֲ
שׁוֹכנֵי ָע ָפר.
ְ
ֲמ ִתּים
יקים ָהא ִ
וּלכָל ַה ַצּ ִדּ ִ
ֲמ ִתּיִּים ֶשׁ ְבּדוֹרֵנוְּ .
ָהא ִ
ַחל
ַבּנוּ ַה ָקּדוֹשׁ ַצ ִדּיק יְסוֹד עוֹלָם נ ַ
וּב ְפרָט ְלר ֵ
אָשׁר ָבּאָרֶץ ֵה ָמּהִ .
דוֹשׁים ֵ
ְק ִ
ָאל
ְכוּתם ָיגֵן ָעלֵינוּ ו ְַעל כָּל י ְִשׂר ֵ
ַח ָמן ֶבּן פֵיגֶא .ז ָ
ַבּנוּ נ ְ
נוֹ ֵב ַע ְמקוֹר ָח ְכ ָמה ר ֵ
אָמן.
ֵ
יטל ְתּ ִה ִלּים,
וַ
ֲשׂרָה ַק ִפּ ְ
אוֹמר ָכּל ֵאלּוּ ָהע ָ
ָתם ֲאנִי ֵ
ְעל ַדּ ְע ָתּם ו ְַעל ַכּ ָוּנ ָ
ֲשׂרָה ִמינֵי נְגִ ינָה
וּלגַלּוֹת כָּל ָהע ָ
ְכוּתם ְוכ ָֹחם ֶא ְזכֶּה ְלעוֹרֵר ְ
וּ ִבז ָ
צּוּח ,נִגּוּן,
אַשׁרֵיְ ,בּ ָרכָהַ ,מ ְשׂ ִכּילִ ,שׁירִ ,נ ַ
ֱמר ָבּ ֶהם ֵס ֶפר ְתּ ִה ִלּיםֶ ,שׁ ֵהםְ :
ֶשׁ ֶנּא ַ
ְתּ ִפלָּה ,הוֹדָאָהִ ,מזְמוֹרַ ,ה ְללוּיָהֶּ .שׁ ֵהם ִשׁיר ָפּשׁוּטָ ,כּפוּלְ ,מ ֻשׁ ָלּשְ ,מ ֻר ָבּע,
וּבזְכוּת ְוכ ַֹח ַה ְשׁנֵי ְשׁמוֹת
ְה ָקדוֹשִׁ .
ֻחד ַהגָּדוֹל ו ַ
לוּלים ְבּ ִשׁ ְמ ָך ַה ְמי ָ
ֶשׁ ֵהם ְכּ ִ
דוֹשׁים ָה ֵאלּוּ ְבּ ִמלּוּאָםֶ ,שׁ ֵהם ֵאל ֱאל ִֹהים ) ָכּזֶה( :אל"ף למ"ד ,אל"ף
ַה ְקּ ִ
עוֹלים ְבּ ִמ ְס ָפּר תפ"הְ ,כּ ִמ ְס ַפּר ְתּ ִה ִלּיםְ .בּכ ַֹח
למ"ד ה"י יו"ד מ"םֶ ,שׁ ֵהם ִ
אָמן:
ָלי ֵ
ֵאלוּ ַה ֵשּׁמוֹת ְתּ ַז ֵכּנִי ְל ִתקּוּן ַה ְבּ ִרית ֶשׁהוּא ִתּקּוּן ַה ְכּל ִ

טז

אָתּה,
אָמ ְר ְתּ לַיהֹוָהֲ ,אדֹנָי ָ
יתי ָב ְךַ :
ִמ ְכ ָתּם ְל ָדוִדָ ,שׁ ְמ ֵרנִי ֵאל ִכּי ָח ִס ִ
ְאַדּירֵי ,כָּל ֶח ְפ ִצי
ֲשׁר ָבּאָרֶץ ֵה ָמּה ,ו ִ
דוֹשׁים א ֶ
טוֹב ִתי ַבּל ָעלֶי ָךִ :ל ְק ִ
ָ
וּבל ֶא ָשּׂא ֶאת
ֵיהם ִמדָּםַ ,
יך נ ְִסכּ ֶ
אַסּ ְ
אַחר ָמ ָהרוַּ ,בּל ִ
בוֹתםֵ ,
ָבם :י ְִרבּוּ ַע ְצּ ָ
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ט
יך גּוֹר ִ
תּוֹמ ְ
אַתּה ִ
ְכוֹסיָ ,
מוֹתם ַעל ְשׂ ָפ ַתיְ :יהֹוָה ְמנָת ֶח ְל ִקי ו ִ
ְשׁ ָ
ֲב ִלים
ָלי :ח ָ
אָשׁר י ְָע ָצנִי ,אַף
ֵך ֶאת ְיהֹוָהֵ ,
אַבר ְ
נ ְָפלוּ ִלי ַבּנּ ְִע ִמים ,אַף ַנ ֲחלַת ָשׁ ְפרָה ָעלָיְ :
ימינִי ַבּל ֶאמּוֹט:
ִיתי ְיהֹוָה ְלנֶגְ ִדּי ָתּ ִמידִ ,כּי ִמ ִ
יוֹתיִ :שׁוּ ִ
לֵילוֹת י ְִסּרוּנִי ִכ ְל ָ
בוֹדי ,אַף ְבּ ָשׂ ִרי י ְִשׁכֹּן ָל ֶב ַטחִ :כּי לֹא ַת ֲעזֹב נ ְַפ ִשׁי
ָלכֵן ָשׂ ַמח ִל ִבּיְ ,ו ָיּגֵל ְכּ ִ
יעינִי אֹרַח ַחיִּים ,שֹׂבַע
תּוֹד ֵ
יד ָך ִל ְראוֹת ָשׁ ַחתִ :
ֲס ְ
ִל ְשׁאוֹל ,לֹא ִת ֵתּן ח ִ
ֶצח:
ימי ְנ ָך נ ַ
ֶיך ,נ ְִעמוֹת ִבּ ִ
ְשׂ ָמחוֹת ֶאת ָפּנ ָ

לב

אַשׁרֵי אָדָם לֹא
ֶשׁעְ ,כּסוּי ֲח ָטאָהְ :
אַשׁרֵי נְשׂוּי פּ ַ
ְל ָדוִד ַמ ְשׂ ִכּילְ ,
ֲצ ָמי,
ַשׁ ִתּיָ ,בּלוּ ע ָ
ְאין ְבּרוּחוֹ ְר ִמיָּהִ :כּי ֶה ֱחר ְ
ַחשֹׁב ְיהֹוָה לוֹ ָעוֹן ,ו ֵ
יְ
ֶה ַפּ ְך ְל ַשׁ ִדּיְ ,בּ ַח ְרבֹנֵי
יוֹמם ָו ַל ְילָה ִתּ ְכ ַבּד ָעלַי ָי ֶד ָך ,נ ְ
ָתי כָּל ַהיּוֹםִ :כּי ָ
ְבּ ַשׁ ֲאג ִ
אָמ ְר ִתּי ,אוֹדֶה ֲעלֵי ְפ ָשׁעַי
יתיַ ,
אוֹדי ֲע ָךַ ,ועֲוֹנִי לֹא ִכ ִסּ ִ
אתי ִ
ַקיִץ ֶסלָהַ :ח ָטּ ִ
אתי ֶסלָהַ :על זֹאת י ְִת ַפּלֵּל כָּל ָח ִסיד ֵאלֶי ָך,
את עֲוֹן ַח ָטּ ִ
ָשׂ ָ
ְאַתּה נ ָ
לַיהֹוָה ,ו ָ
אַתּה ֵס ֶתר ִלי*(ִ ,מצַּר
ַבּים ֵאלָיו לֹא יַגִּ יעוָּ :
ְל ֵעת ְמצֹא ,רַק ְל ֵשׁ ֶטף ַמיִם ר ִ
ֵךִ ,איעֲצָה
ֶך זוּ ֵתל ְ
ְאוֹר ָך ְבּ ֶדר ְ
יל ָך ,ו ְ
אַשׂ ִכּ ְ
סוֹב ֵבנִי ֶסלָהְ :
ִתּ ְצּ ֵרנִיָ ,רנֵּי ַפלֵּט ְתּ ְ
ֶסן ֶע ְדיוֹ ִל ְבלוֹם ,בַּל
ָעלֶי ָך ֵעינִי :אַל ִתּ ְהיוּ ְכּסוּסְ ,כּ ֶפרֶדֵ ,אין ָה ִביןְ ,בּ ֶמ ֶתג ָור ֶ
ְסוֹב ֶבנּוּ:
וֹט ַח ַבּיהֹוָה ֶח ֶסד י ְ
ְהבּ ֵ
ָשׁע ,ו ַ
אוֹבים ָלר ָ
ַבּים ַמ ְכ ִ
ְקרֹב ֵאלֶי ָך :ר ִ
ְה ְרנִינוּ כָּל י ְִשׁרֵי לֵב:
יקים ,ו ַ
ִשׂ ְמּחוּ ַביהֹוָה ,וְגִ ילוּ ַצ ִדּ ִ
*( כאן צריך להפסיק מעט) .עין בליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ג(.

מא

ְמ ְלּ ֵטהוּ
ָעה י ַ
אַשׁרֵי ַמ ְשׂ ִכּיל ֶאל דָּלְ ,בּיוֹם ר ָ
ַצּ ַח ִמזְמוֹר ְל ָדוִדְ :
ַל ְמנ ֵ
ֶפשׁ
ֻשּׁר ָבּאָרֶץ ,וְאַל ִתּ ְתּנֵהוּ ְבּנ ֶ
ִיחיֵּהוְּ ,וא ַ
ְיהֹוָהְ :יהֹוָה י ְִשׁ ְמרֵהוּ ו ַ
אָמ ְר ִתּי,
אֹי ְָביוְ :יהֹוָה י ְִס ָעדֶנּוּ ַעל ֶערֶשׂ ְדּוָי ,כָּל ִמ ְשׁ ָכּבוֹ ָה ַפ ְכ ָתּ ְב ָח ְליוֲֹ :אנִי ַ
ֹאמרוּ רַע ִליָ ,מ ַתי יָמוּת
ָך :אוֹי ְַבי י ְ
אתי ל ְ
ְיהֹוָה ָח ֵנּנִיְ ,ר ָפאָה נ ְַפ ִשׁי ִכּי ָח ָט ִ
ְאָבד ְשׁמוֹ :ו ְִאם ָבּא ִל ְראוֹתָ ,שׁוְא ְי ַד ֵבּרִ ,לבּוֹ י ְִק ָבּץ אָוֶן לוֹ ,יֵצֵא ַלחוּץ
ו ַ
ָעה ִליְ :דּ ַבר ְבּ ִל ַיּ ַעל יָצוּק
ַח ְשׁבוּ ר ָ
ַחד ָעלַי י ְִת ַלחֲשׁוּ כָּל שֹׂנְאָיָ ,עלַי י ְ
ְי ַד ֵבּר :י ַ
ֲשׁר ָבּ ַט ְח ִתּי בוֹ אוֹכֵל
לוֹמי ,א ֶ
יוֹסיף ָלקוּם :גַּם ִאישׁ ְשׁ ִ
ֲשׁר ָשׁ ַכב לֹא ִ
בּוַֹ ,וא ֶ
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י
ָהם:
ֲשׁ ְלּ ָמה ל ֶ
ימנִיַ ,וא ַ
ֲק ֵ
ְאַתּה ְיהֹוָהָ ,ח ֵנּנִי ְוה ִ
ַל ְח ִמיִ ,הגְ ִדּיל ָעלַי ָע ֵקב :ו ָ
ֻמּי ָתּ ַמ ְכ ָתּ ִבּי,
יע אֹי ְִבי ָעלָיַ :ו ֲאנִי ְבּת ִ
ְבּזֹאת ָי ַד ְע ִתּי ִכּי ָח ַפ ְצ ָתּ ִבּיִ ,כּי לֹא י ִָר ַ
ָאלֵ ,מ ָהעוֹלָם ו ְַעד ָהעוֹלָם
רוּך ְיהֹוָהֱ ,אל ֵֹהי י ְִשׂר ֵ
יבנִי ְל ָפנֶי ָך ְלעוֹלָםָ :בּ ְ
ַתּ ִצּ ֵ
וַ
ְאָמן:
אָמן ו ֵ
ֵ

מב

יקי ַמיִם ,כֵּן נ ְַפ ִשׁי
ֲפ ֵ
ַצּ ַח ַמ ְשׂ ִכּילִ ,ל ְבנֵי קֹרַחְ :כּאַיָּל ַתּ ֲערֹג ַעל א ִ
ַל ְמנ ֵ
ַתּ ֲערֹג ֵאלֶי ָך ֱאל ִֹהיםָ :צ ְמאָה נ ְַפ ִשׁי לֵאל ִֹהיםְ ,ל ֵאל ָחיָ ,מ ַתי אָבוֹא
יוֹמם ָו ַל ְילָהֶ ,בּ ֱאמֹר ֵאלַי כָּל
ֶחם ָ
ָתי ל ֶ
ָאה ְפּנֵי ֱאל ִֹהיםָ :הי ְָתה ִלי ִד ְמע ִ
ְאר ֶ
וֵ
ַהיּוֹם ,אַיֵּה ֱאל ֶֹהי ָךֵ :אלֶּה ֶאז ְְכּרָה ,ו ְֶא ְשׁ ְפּכָה ָעלַי נ ְַפ ִשׁיִ ,כּי ֶא ֱעבֹר ַבּ ַסּ ְך,
ֲחי
ֶא ַדּדֵּם ַעד ֵבּית ֱאל ִֹהים ְבּקוֹל ִרנָּה וְתוֹ ָדהָ ,המוֹן חוֹגֵגַ :מה ִתּ ְשׁתּוֹח ִ
ילי לֵאל ִֹהיםִ ,כּי עוֹד אוֹדֶנּוּ יְשׁוּעוֹת ָפּנָיוֱ :אל ַֹהי,
הוֹח ִ
ֱמי ָעלָיִ ,
ַתּה ִ
נ ְַפ ִשׁי ו ֶ
ְח ְרמוֹנִיםֵ ,מ ַהר ִמ ְצ ָער:
תּוֹחחַ ,על כֵּן ֶא ְז ָכּ ְר ָך ֵמ ֶארֶץ י ְַרדֵּן ו ֶ
ָעלַי נ ְַפ ִשׁי ִת ְשׁ ָ
יוֹמם
ְתּהוֹם ֶאל ְתּהוֹם קוֹרֵאְ ,לקוֹל ִצנּוֹרֶי ָךָ ,כּל ִמ ְשׁ ָבּרֶי ָך ְו ַגלֶּי ָך ָעלַי ָע ָברוָּ :
אוֹמרָה ְל ֵאל
וּב ַלּ ְילָה ִשירֹה ִע ִמּיְ ,תּ ִפלָּה ְל ֵאל ַחיָּיְ :
י ְַצוֶּה ְיהֹוָה ַח ְסדּוַֹ ,
מוֹתי,
ֵך ְבּ ָל ַחץ אוֹיֵבְ :בּ ֶר ַצח ְבּ ַע ְצ ַ
ַס ְל ִעיָ ,ל ָמה ְשׁ ַכ ְח ָתּנִיָ ,ל ָמּה קֹדֵר ֵאל ְ
ֲחי נ ְַפ ִשׁי,
אָמרָם ֵאלַי כָּל ַהיּוֹם אַיֵּה ֱאל ֶֹהי ָךַ :מה ִתּ ְשׁתּוֹח ִ
צוֹררָיְ ,בּ ְ
ֵח ְרפוּנִי ְ
ילי לֵאל ִֹהיםִ ,כּי עוֹד אוֹדֶנּוּ יְשׁוּעֹתָ ,פּנַי וֵאל ָֹהי:
הוֹח ִ
ֱמי ָעלָיִ ,
וּמה ֶתּה ִ
ָ

נט

ִשׁ ְמרוּ ֶאת ַה ַבּיִת
ַצּ ַח ,אַל ַתּ ְשׁ ֵחתְ ,ל ָדוִד ִמ ְכ ָתּםִ ,בּ ְשׁל ַֹח ָשׁאוּלַ ,וי ְ
ַל ְמנ ֵ
קוֹמ ַמי ְתּ ַשׂגְּ ֵבנִיַ :ה ִצּי ֵלנִי
ֹיביֱ ,אל ָֹהיִ ,מּ ִמ ְת ְ
ֲמיתוַֹ :ה ִצּי ֵלנִי ֵמא ַ
ַלה ִ
אָרבוּ ְלנ ְַפ ִשׁי ,יָגוּרוּ ָעלַי
יענִיִ :כּי ִהנֵּה ְ
הוֹשׁ ֵ
ְשׁי ָד ִמים ִ
וּמאַנ ֵ
ִמפֹּ ֲעלֵי אָוֶןֵ ,
אתי ְיהֹוָהְ :בּ ִלי ָעוֹן ,יְרוּצוּן ְויִכּוֹנָנוּ ,עוּרָה
ַעזִּים ,לֹא ִפ ְשׁ ִעי ְולֹא ַח ָטּ ִ
יצה ִל ְפקֹד
ָאלָ ,ה ִק ָ
ְאַתּה ְיהֹוָה ֱאל ִֹהים ְצ ָבאוֹתֱ ,אל ֵֹהי י ְִשׂר ֵ
וּר ֵאה :ו ָ
ָאתי ְ
ִל ְקר ִ
כָּל ַהגּוֹים ,אַל ָתּחֹן כָּל בֹּגְ דֵי אָוֶן ֶסלָה :יָשׁוּבוּ ָל ֶערֶבֶ ,יהֱמוּ ַכ ָכּלֵב,
יהםִ ,כּי ִמי שׁ ֵֹמ ַע:
תוֹת ֶ
יהםֲ ,חרָבוֹת ְבּ ִשׂ ְפ ֵ
ִיסוֹבבוּ ִעירִ :הנֵּה י ִַבּיעוּן ְבּ ִפ ֶ
ו ְ
ְאַתּה ְיהֹוָה ִתּ ְשׂ ַחק ָלמוִֹ ,תּ ְל ַעג ְלכָל גּוֹיִם :עֻזּוֵֹ ,אלֶי ָך ֶא ְשׁמֹרָהִ ,כּי ֱאל ִֹהים
ו ָ
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ִמ ְשׂגּ ִ
ַבּיֱ :אל ֵֹהי ַח ְס ִדּי ,י ְַק ְדּ ֵמנִיֱ ,אל ִֹהים י ְַר ֵאנִי ְבשׁ ְֹררָי :אַל ַתּ ַה ְרגֵם פֶּן
ְהוֹרידֵמוָֹ ,מגִ נֵּנוּ ֲאדֹנָיַ :ח ַטּאת ִפּימוְֹ ,דּ ַבר
יל ָך ,ו ִ
ִיעמוֹ ְב ֵח ְ
י ְִשׁ ְכּחוּ ַע ִמּיֲ ,הנ ֵ
וּמ ַכּ ַחשׁ י ְַס ֵפּרוַּ :כּלֵּה ְב ֵח ָמהַ ,כּלֵּה,
וּמאָלָה ִ
ָכדוּ ִבגְ אוֹנָםֵ ,
ְשׂ ָפ ֵתימוְֹ ,ו ִילּ ְ
ָשׁבוּ ָל ֶערֶב,
אַפ ֵסי ָהאָרֶץ ֶסלָהְ :וי ֻ
ְאינֵמוְֹ ,וי ְֵדעוּ ִכּי ֱאל ִֹהים מ ֵֹשׁל ְבּ ַי ֲעקֹב ְל ְ
וֵ
ִיסוֹבבוּ ִעירֵ :ה ָמּה ְינִיעוּן ֶל ֱאכֹלִ ,אם לֹא י ְִשׂ ְבּעוַּ ,ויּ ִָלינוּ:
ֶיהֱמוּ ַכ ָכּלֵב ,ו ְ
וּמנוֹס ְבּיוֹם ַצר
ִית ִמ ְשׂגָּב ִלי ָ
אָשׁיר ֻע ֶזּ ָךַ ,ו ֲא ַרנֵּן ַלבּ ֶֹקר ַח ְס ֶדּ ָךִ ,כּי ָהי ָ
ַו ֲאנִי ִ
ַבּי ֱאל ֵֹהי ַח ְס ִדּי:
ַמּרָהִ ,כּי ֱאל ִֹהים ִמ ְשׂגּ ִ
ִליֻ :עזִּיֵ ,אלֶי ָך ֲאז ֵ

עז

קוֹלי
ְא ְצ ָע ָקה ִ
קוֹלי ֶאל ֱאל ִֹהים ,ו ֶ
אָסף ִמזְמוֹרִ :
ַצּ ַח ַעל יְדוּתוּן ְל ָ
ַל ְמנ ֵ
ָשׁ ִתּי ,י ִָדי ַלי ְָלה נִגְּ רָה,
ָתי ֲאדֹנָי ָדּר ְ
ְה ֲאזִין ֵאלָיְ :בּיוֹם ָצר ִ
ֶאל ֱאל ִֹהים ,ו ַ
יחה
אָשׂ ָ
ֱמיָהִ ,
ְאה ָ
ָחם נ ְַפ ִשׁיֶ :אז ְְכּרָה ֱאל ִֹהים ,ו ֶ
ְולֹא ָתפוּגֵ ,מ ֲאנָה ִהנּ ֵ
ְתּ ְשׁ ֻמרוֹת ֵעינָי ,נ ְִפ ַע ְמ ִתּי ְולֹא ֲא ַד ֵבּרִ :ח ַשׁ ְב ִתּי
אָחז ָ
רוּחי ֶסלָהַ :
ו ְִת ְת ַע ֵטּף ִ
יחה,
אָשׂ ָ
ָתי ַבּ ַלּ ְילָהִ ,עם ְל ָב ִבי ִ
ָמים ִמ ֶקּדֶםְ ,שׁנוֹת עוֹ ָל ִמיםֶ :אז ְְכּרָה נְגִ ינ ִ
יִ
ֶצח
אָפס ָלנ ַ
רוּחיַ :ה ְלעוֹ ָל ִמים ִי ְזנַח ֲאדֹנָיְ ,ולֹא י ִֹסיף ִל ְרצוֹת עוֹדֶ :ה ֵ
ְח ֵפּשׂ ִ
ַוי ַ
ֲמיו ֶסלָה:
ֲשׁ ַכח ַחנּוֹת ֵאלִ ,אם ָק ַפץ ְבּאַף ַרח ָ
ָמר א ֶֹמר ְלדֹר ָודֹר :ה ָ
ַח ְסדּוֹ ,גּ ַ
לוֹתּי ִהיאְ ,שׁנוֹת י ְִמין ֶע ְליוֹןֶ :אזְכּוֹר ַמ ַע ְללֵי יָהִּ ,כּי ֶאז ְְכּרָה ִמ ֶקּדֶם
ָוא ֶֹמר ַח ִ
יחהֱ :אל ִֹהיםַ ,בּקֹּדֶשׁ ַדּ ְר ְכּ ָך,
אָשׂ ָ
ילוֹתי ָך ִ
ֲל ֶ
וּבע ִ
יתי ְבכָל ָפּ ֳע ֶל ָךַ ,
ְהגִ ִ
ִפּ ְל ֶא ָך :ו ָ
ָאַל ָתּ
אַתּה ָה ֵאל ע ֵֹשׂה ֶפלֶא ,הוֹ ַד ְע ָתּ ָב ַע ִמּים ֻע ֶזּ ָך :גּ ְ
ִמי ֵאל גָּדוֹל כֵּאל ִֹהיםָ :
ָחילוּ,
ָאוּך ַמּיִם י ִ
ָאוּך ַמּיִם ֱאל ִֹהים ,ר ָ
ְיוֹסף ֶסלָה :ר ָ
ְרוֹע ַע ְמּ ָךְ ,בּנֵי ַי ֲעקֹב ו ֵ
ִבּז ַ
ֲצ ֶצי ָך
ָתנוּ ְשׁ ָח ִקים ,אַף ח ָ
אַף י ְִרגְּ זוּ ְתהֹמוֹת :ז ְֹרמוּ ַמיִם ָעבוֹת ,קוֹל נ ְ
ַתּ ְר ַעשׁ ָהאָרֶץ:
ָקים ֵתּ ֵבל ,רָגְ זָה ו ִ
ַלגַּלֵ ,ה ִאירוּ ְבר ִ
י ְִת ַה ָלּכוּ :קוֹל ַר ַע ְמ ָך ַבּגּ ְ
ית ַכצֹּאן ַע ֶמּ ָך,
ָח ָ
בוֹתי ָך לָא נֹ ָדעוּ :נ ִ
ַבּים ,ו ְִע ְקּ ֶ
יל ָך ְבּ ַמיִם ר ִ
וּשׁ ִב ְ
ַבּיָּם ַדּ ְר ֶכּ ָךְ ,
ְבּיָד מ ֶֹשׁה וְאַ ֲהרֹן:

צ

ִית ָלּנוּ ְבּדֹר ָודֹר:
אַתּה ָהי ָ
ְתּ ִפ ָלּה ְלמ ֶֹשׁהִ ,אישׁ ָה ֱאל ִֹהיםֲ ,אדֹנָי ָמעוֹן ָ
אַתּה ֵאל:
ְת ֵבל ,וּ ֵמעוֹלָם ַעד עוֹלָם ָ
ַתּחוֹלֵל ֶארֶץ ו ֵ
ְבּ ֶטרֶם ָה ִרים יֻלָּדוּ ,ו ְ
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יב
ֹאמר ,שׁוּבוּ ְבנֵי אָדָםִ :כּי ֶאלֶף ָשׁנִים ְבּ ֵעינֶי ָך ְכּיוֹם
ָתּ ֵשׁב אֱנוֹשׁ ַעד ַדּכָּאַ ,ותּ ֶ
ֶח ִציר
ַמ ָתּם ֵשׁנָה י ְִהיוַּ ,בּבֹּ ֶקר כּ ָ
ְאַשׁמוּרָה ַב ָלּ ְילָהְ :זר ְ
ֶא ְתמוֹל ִכּי ַי ֲעבֹר ,ו ְ
ֲמ ְת ָך
וּבח ָ
אַפּ ָךַ ,
ָלינוּ ְב ֶ
ָבשִׁ :כּי כ ִ
ְח ָלףָ ,ל ֶערֶב יְמוֹלֵל ְוי ֵ
ַי ֲחלֹףַ :בּבֹּ ֶקר י ִָציץ ,ו ָ
ָמינוּ ָפּנוּ
ֻמנוּ ִל ְמאוֹר ָפּנֶי ָךִ :כּי כָל י ֵ
נ ְִב ָה ְלנוַּ :שׁ ָתּה עֲוֹנ ֵֹתינוּ ְלנֶגְ ֶדּ ָךֲ ,על ֵ
נוֹתינוָּ ,ב ֶהם ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה ,ו ְִאם
ְמי ְשׁ ֵ
ָת ָךִ ,כּ ִלּינוּ ְשׁנֵינוּ ְכמוֹ ֶהגֶה :י ֵ
ְב ֶע ְבר ֶ
ֵע,
ֻפהִ :מי יוֹד ַ
ָה ָבּםָ ,ע ָמל וָאָוֶןִ ,כּי גָז ִחישׁ ַו ָנּע ָ
ִבּגְ בוּרֹת ְשׁמוֹנִים ָשׁנָהְ ,ור ְ
ָמינוּ כֵּן הוֹ ַדעְ ,ונ ִָבאְ ,ל ַבב ָח ְכ ָמה:
ָת ָךִ :ל ְמנוֹת י ֵ
אָת ָךֶ ,ע ְבר ֶ
וּכי ְִר ְ
אַפּ ָךְ ,
עֹז ֶ
ָחם ַעל ֲע ָבדֶי ָךַ :שׂ ְבּ ֵענוּ ַבבּ ֶֹקרַ ,ח ְס ֶדּ ָך ,וּ ְנ ַר ְנּנָה,
שׁוּבה ְיהֹוָהַ ,עד ָמ ָתי ,ו ְִהנּ ֵ
ָ
ָאה
ָאינוּ רָעָהֵ :יר ֶ
ִיתנוְּ ,שׁנוֹת ר ִ
ָמינוַּ :שׂ ְמּ ֵחנוִּ ,כּימוֹת ִענּ ָ
ִשׂ ְמ ָחהְ ,בּכָל י ֵ
ְונ ְ
ִיהי נ ַֹעם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינוּ ָעלֵינוּ,
ֵיהם :ו ִ
ֲבדֶי ָך ָפ ֳע ֶל ָךַ ,ו ֲה ָד ְר ָך ַעל ְבּנ ֶ
ֶאל ע ָ
ֲשׂה ָידֵינוּ כּוֹ ְננֵהוּ:
וּמע ֶ
ֲשׂה ָידֵינוּ ,כּוֹ ְננָה ָעלֵינוַּ ,
וּמע ֶ
ַ

קה

ילוֹתיוִ :שׁירוּ לוֹ,
ֲל ָ
הוֹדיעוּ ָב ַע ִמּים ע ִ
הוֹדוּ לַיהֹוָהִ ,ק ְראוּ ִב ְשׁמוִֹ ,
אוֹתיוִ :ה ְת ַה ְללוּ ְבּ ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ,י ְִשׂ ַמח לֵב
ַמּרוּ לוִֹ ,שׂיחוּ ְבּכָל נ ְִפ ְל ָ
זְ
ֲשׁר
אוֹתיו א ֶ
ְמ ַב ְק ֵשׁי ְיהֹוָהִ :דּ ְרשׁוּ ְיהֹוָהְ ,ועֻזּוַֹ ,בּ ְקּשׁוּ ָפנָיו ָתּ ִמיד :ז ְִכרוּ נ ְִפ ְל ָ
ָהםַ ,ע ְבדוְֹ ,בּנֵי ַי ֲעקֹבְ ,בּ ִחירָיו :הוּא
אַבר ָ
וּמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִפיוֶ :זרַע ְ
ָע ָשׂה ,מ ְֹפ ָתיו ִ
ְיהֹוָה ֱ ,אל ֵֹהינוּ ְבּכָל ָהאָרֶץ ִמ ְשׁ ָפּ ָטיוָ :ז ַכר ְלעוֹלָם ְבּ ִריתוָֹ ,דּ ָבר ִצוָּהְ ,ל ֶאלֶף
ֶה ְל ַי ֲעקֹבְ ,לחֹק,
ֲמיד ָ
בוּעתוֹ ְלי ְִשׂ ָחקַ :ו ַיּע ִ
וּשׁ ָ
ָהםְ ,
אַבר ָ
ֲשׁר ָכּרַת ֶאת ְ
דּוֹר :א ֶ
ַתכֶם:
ָעןֶ ,חבֶל ַנ ֲחל ְ
ָאל ְבּ ִרית עוֹלָם :לֵאמֹרְ ,ל ָךֶ ,א ֵתּן ֶאת ֶארֶץ ְכּנ ַ
ְלי ְִשׂר ֵ
יוֹתם ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּרִ ,כּ ְמ ָעטְ ,וג ִָרים בָּהַ :ויּ ְִת ַה ְלּכוּ ִמגּוֹי ֶאל גּוֹיִ ,מ ַמּ ְמ ָלכָה
ִבּ ְה ָ
ָכים :אַל ִתּגְּ עוּ
ֵיהם ְמל ִ
ִיח אָדָם ְל ָע ְשׁקָם ,וַיּוֹ ַכח ֲעל ֶ
אַחר :לֹא ִהנּ ַ
ֶאל ַעם ֵ
ֶחם ָשׁ ָבר:
ָעב ַעל ָהאָרֶץ ,כָּל ַמ ֵטּה ל ֶ
יחי ,ו ְִלנ ְִביאַי אַל ָתּרֵעוַּ :ויּ ְִקרָא ר ָ
ִב ְמ ִשׁ ָ
יוֹסףִ :ענּוּ ַבכֶּבֶל רַגְ לוַֹ ,בּ ְרזֶל ָבּאָה נ ְַפשׁוֹ:
ֵיהם ִאישְׁ ,ל ֶע ֶבד נ ְִמכָּר ֵ
ָשׁ ַלח ִל ְפנ ֶ
ֶךַ ,ויּ ִַתּירֵהוּ ,מ ֵֹשׁל
ָפ ְתהוָּ :שׁ ַלח ֶמל ְ
ַעד ֵעת ,בֹּא ְד ָברוִֹ ,א ְמרַת ְיהֹוָהְ ,צר ָ
ֶאסֹר ָשׂרָיו,
ַע ִמּיםַ ,וי ְַפ ְתּ ֵחהוָּ :שׂמוֹ אָדוֹן ְל ֵביתוֹ ,וּמ ֵֹשׁל ְבּכָל ִק ְניָנוֹ :ל ְ
ֶפר
ָאל ִמ ְצ ָריִםְ ,ו ַי ֲעקֹב גָּר ְבּ ֶארֶץ ָחםַ :ויּ ֶ
ְחכֵּםַ :ו ָיּבֹא י ְִשׂר ֵ
ְקנָיו ,י ַ
ְבּנ ְַפשׁוֹ ,וּז ֵ
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ֶאת ַעמּוֹ ְמאֹדַ ,ו ַיּע ִ
ֲבדָיו:
ֲצ ֵמהוּ ִמ ָצּרָיוָ :ה ַפ ְך ִל ָבּם ִל ְשׂנֹא ַעמּוְֹ ,ל ִה ְת ַנכֵּל ַבּע ָ
ֹתוֹתיו ,וּמ ְֹפ ִתים
ֲשׁר ָבּ ַחר בּוָֹ :שׂמוּ ָבםִ ,דּ ְברֵי א ָ
ָשׁ ַלח מ ֶֹשׁה ַע ְבדוֹ ,אַ ֲהרֹן א ֶ
יהם
ימ ֶ
ַח ִשׁ ְךְ ,ולֹא ָמרוּ ֶאת ְדּ ָברוָֹ :ה ַפ ְך ֶאת ֵמ ֵ
ְבּ ֶארֶץ ָחםָ :שׁ ַלח ח ֶֹשׁ ְךַ ,ויּ ְ
אָמר,
ֵיהםַ :
אַרצָם ְצ ַפ ְר ְדּ ִעיםְ ,בּ ַח ְדרֵי ַמ ְלכ ֶ
ָתםָ :שׁרַץ ְ
ָמת ֶאת ְדּג ָ
ְל ָדםַ ,ויּ ֶ
אַרצָם:
ֶהבוֹת ְבּ ְ
יהם ָבּרָדֵ ,אשׁ ל ָ
ָתן גִּ ְשׁ ֵמ ֶ
ְו ָיבֹא ָערֹבִ ,כּנִּיםְ ,בּכָל גְּ בוּלָם :נ ַ
ְאין
אַר ֶבּהְ ,ו ֶילֶק ,ו ֵ
אָמרַ ,ו ָיּבֹא ְ
ְשׁ ֵבּר ֵעץ גְּ בוּלָםַ :
ָתםַ ,וי ַ
וּת ֵאנ ָ
ַפנָם ְ
ַויּ ְַך ,גּ ְ
אַד ָמ ָתםַ :ויּ ְַך כָּל ְבּכוֹר
אַר ָצםַ ,ויֹּאכַל ְפּ ִרי ְ
ִמ ְס ָפּרַ :ויֹּאכַל כָּל ֵע ֶשׂב ְבּ ְ
כּוֹשׁל:
ְאין ִבּ ְשׁ ָב ָטיו ֵ
ָהב ,ו ֵ
ֶסף ְוז ָ
יאם ְבּכ ֶ
ַיּוֹצ ֵ
ֵאשׁית ְלכָל אוֹנָם :ו ִ
אַר ָצם ,ר ִ
ְבּ ְ
ְאשׁ,
ֵיהםָ :פּרַשׂ ָענָןְ ,ל ָמ ָס ְך ,ו ֵ
ָפל ַפּ ְחדָּם ֲעל ֶ
אתםִ ,כּי נ ַ
ָשׂ ַמח ִמ ְצ ַריִם ְבּ ֵצ ָ
יעםָ :פּ ַתח צוּרַ ,ויָּזוּבוּ
ַשׂ ִבּ ֵ
ֶחם ָשׁ ַמיִם ,י ְ
ָבא ְשׂלָיוְ ,ול ֶ
ְל ָה ִאיר ָל ְילָהָ :שׁאַלַ ,ויּ ֵ
ַיּוֹצא
ָהם ַע ְבדוֹ :ו ִ
אַבר ָ
ָהרִ :כּי ָז ַכר ֶאת ְדּ ַבר ָק ְדשׁוֶֹ ,את ְ
ָמיִםָ ,ה ְלכוּ ַבּ ִצּיוֹת נ ָ
ֻמּים
ֲמל ְלא ִ
אַרצוֹת גּוֹיִםַ ,וע ַ
ָהם ְ
ַעמּוֹ ְב ָשׂשׂוֹןְ ,בּ ִרנָּה ֶאת ְבּ ִחירָיוַ :ויּ ִֵתּן ל ֶ
יִירָשׁוַּ :בּעֲבוּר י ְִשׁ ְמרוּ ֻח ָקּיו ,וְתוֹר ָֹתיו ִי ְנצֹרוַּ ,ה ְללוּיָהּ:
ָבים
ָשׁ ְבנוּ ,גַּם ָבּ ִכינוּ ְבּז ְָכרֵנוּ ֶאת ִציּוֹןַ :על ֲער ִ
ְהרוֹת ָבּ ֶבל ָשׁם י ַ
קלז ַעל נ ָ
שׁוֹבינוּ ִדּ ְברֵי ִשׁיר,
ֹרוֹתינוִּ :כּי ָשׁם ְשׁ ֵאלוּנוּ ֵ
ְבּתוֹכָהָּ ,תּ ִלינוּ ִכּנ ֵ
ָשׁיר ֶאת ִשׁיר ְיהֹוָה ,עַל
יך נ ִ
וְתוֹ ָללֵינוּ ִשׂ ְמ ָחהִ ,שׁירוּ ָלנוִּ ,מ ִשּׁיר ִציּוֹןֵ :א ְ
ְרוּשׁ ַליִםִ ,תּ ְשׁ ַכּח י ְִמינִיִ :תּ ְד ַבּק ְלשׁוֹנִי ְל ִח ִכּיִ ,אם
אַד ַמת ֵנ ָכרִ :אם ֶא ְשׁ ָכּ ֵח ְך י ָ
ְ
ְרוּשׁ ַליִםַ ,על רֹאשׁ ִשׂ ְמ ָח ִתיְ :זכֹר ְיהֹוָה
ֵכיִ ,אם לֹא אַ ֲעלֶה ֶאת י ָ
לֹא ֶאז ְְכּר ִ
ְרוּשׁ ַליִםָ ,הא ְֹמ ִריםָ ,ערוּ ָערוַּ ,עד ַהיְסוֹד ָבּהּ :בַּת
ִל ְבנֵי אֱדוֹםֵ ,את יוֹם י ָ
ֹאחז
אַשׁרֵי ֶשׁיּ ֵ
ָמ ְל ְתּ לָנוְּ :
ֵך ֶשׁגּ ַ
ְשׁלֶּם ָל ְךֶ ,את גְּ מוּל ְ
אַשׁרֵי ֶשׁיּ ַ
ָבּ ֶבל ַה ְשׁדוּ ָדהְ ,
ִפּץ ֶאת עֹ ָל ַלי ְִך ֶאל ַה ָסּלַע:
ְונ ֵ

קנ

יע עֻזּוַֹ :ה ְללוּהוּ ִבגְ בוּר ָֹתיו,
ַה ְללוּיָהּ ַה ְללוּ ֵאל ְבּ ָק ְדשׁוַֹ ,ה ְללוּהוּ ִבּ ְר ִק ַ
ֵבל ו ְִכנּוֹר:
שׁוֹפרַ ,ה ְללוּהוּ ְבּנ ֶ
ֻדלוַֹ :ה ְללוּהוּ ְבּ ֵת ַקע ָ
ַה ְללוּהוּ ְכּרֹב גּ ְ
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וּמחוֹלַ ,ה ְללוּהוּ ְבּ ִמנִּים ְו ֻעגָבַ :ה ְללוּהוּ ְבּ ִצ ְל ְצלֵי ָשׁ ַמע,
ַה ְללוּהוּ ְבּתֹף ָ
ְשׁ ָמה ְתּ ַהלֵּל יָהַּ ,ה ְללוּיָהּ:
רוּעה :כָּל ַהנּ ָ
ַה ְללוּהוּ ְבּ ִצ ְל ְצלֵי ְתּ ָ

אחר שסיים תהלים יאמר שלשה פסוקים אלה:
ָאל ְבּשׁוּב ְי ָי ְשׁבוּת ַעמּוָֹ ,יגֵל ַי ֲעקֹב י ְִשׂ ַמח
ְשׁוּעת י ְִשׂר ֵ
ִתּן ִמ ִצּיּוֹן י ַ
ִמי י ֵ
יקים ֵמ ְי ָיָ ,מעוּזָּם ְבּ ֵעת ָצרָהַ :ויּ ְַע ְזרֵם ְי ָי ַוי ְַפ ְלּ ֵטם,
שׁוּעת ַצ ִדּ ִ
וּת ַ
ָאלְ :
י ְִשׂר ֵ
יעם ִכּי ָחסוּ בוֹ:
י ְַפ ְלּ ֵטם ֵמ ְר ָשׁ ִעים וְיוֹ ִש ֵ

אַמ ַתּ ַחת ַה ְכּ ָת ִבים ְו ִהיא ְמ ָעט ַה ַכּמּוּת ְורָב
זֹאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ָמ ָצאנוּ ְבּ ְ
ָה ֵאיכוּת
ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָםִ ,עלַּת ָה ִעלּוֹת ו ְִס ַבּת כָּל ַה ִסּבּוֹת ,אַנ ְְתּ ְל ֵעלָּאְ ,ל ֵע ָלּא ִמן
וּל ָך
יסא ָב ְך ְכּלָלְ ,
ֲשׁ ָבה ְתּ ִפ ָ
כֹּלָאְ ,ולֵית ְל ֵעלָּא ִמ ָנּ ְךְ ,דּלֵית ַמח ָ
ֲב ֵקּשׁ
אוֹת ָך א ַ
אוֹת ָך ֶא ְדרֹשְׁ ,
וּתּ ִהלָּהְ .
וּמר ָֹמם ַעל כָּל ְבּ ָרכָה ְ
דּוּמיָּה ְתּ ִהלָּהְ ,
ִ
ֶך כָּל ָהעוֹ ָלמוֹת ,עַד
בוּשׁה ֵמ ִא ָתּ ְךֶ ,דּר ְ
ֶך ְכּ ָ
ֲתירָה ֶדּר ְ
ְשׁ ַתּ ְחתֹּר ח ִ
ֲשׁר נִגְ ָלה ְל ָך ,יוֹ ֵד ַע
עוֹמדְ ,כּ ִפי א ֶ
ַה ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁלוּת ֶשׁ ִלּי ַבּ ָמּקוֹם ֶשׁ ֲאנִי ֵ
ֵמה
שׁוּבה ְשׁל ָ
אוֹר ָךְ ,ל ַה ֲחזִי ֵרנִי ִבּ ְת ָ
ֶך וּנ ְִתיב ַהזֶּה ָתּ ִאיר ָעלַי ְ
וּב ֶדּר ְ
ַתּעֲלוּמוּתַ ,
רוּאיםִ ,ל ְב ִלי ַל ֲחשֹׁב
ֱמתְ ,כּ ִפי ְרצוֹן ִמ ְב ָחר ַה ְבּ ִ
ֱמתְ ,כּ ִפי ְרצוֹ ְנ ָך ֶבּא ֶ
ְל ָפנֶי ָך ֶבּא ֶ
ֲשׁ ָבה וּ ִִב ְלבּוּל ֶשׁהוּא ֶנגֶד ְרצוֹנ ְָך,
ֲשׁ ֶבת חוּץ וְשׁוּם ַמח ָ
ֲשׁ ְב ִתּי שׁוּם ַמח ֶ
ְבּ ַמח ַ
ָת ָך
ֱמת ְבּ ַה ָשּׂג ְ
ָת ָך ֶבּא ֶ
וּקדוֹשׁוֹת ַבּעֲבוֹד ְ
ֲשׁבוֹת זַכּוֹת ַצחוֹת ְ
רַק ְל ַד ֵבּק ְבּ ַמח ָ
ֱמת.
ְתן ִלי לֵב ָטהוֹר ְל ָע ְב ְדּ ָך ֶבּא ֶ
וֹתי ָך ,ו ֶ
ָת ָךַ .הט ִל ִבּי ֶאל ֵע ְד ֶ
וּבתוֹר ְ
ְ
שׁוּעת ְיהֹוָה ְכּ ֶהרֶף
יאנִי ְלאוֹר גָּדוֹל ִחישׁ ַקל ְמ ֵהרָהְ .תּ ַ
תּוֹצ ֵ
וּמ ִמּצוּלוֹת יָם ִ
ִ
ְא ְזכֶּה ְל ַחדֵּשׁ
ֱיוֹתי ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה .ו ֶ
ְמי ה ִ
ַעיִן ,לֵאוֹר ְבּאוֹר ַה ַחיִּים ָכּל י ֵ
יאָתי ִמן
ֻשּׁה ,ו ְִת ְהיֶה י ְִצ ִ
ָמים ֶשׁ ָע ְברוּ ַבּח ֶֹשׁ ְךְ ,ל ַה ֲחזִירָם ֶאל ַה ְקּד ָ
נְעוּרָיַ ,היּ ִ
וּל ַב ֵקּר ְבּ ֵהיכָלוֹ,
ְא ְזכֶּה ַלחֲזוֹת ְבּנ ַֹעם ְיהֹוָה ְ
יאָתיְ ,בּלֹא ֵח ְטא .ו ֶ
ָהעוֹלָם ְכּ ִב ִ
ָעד:
ֶצח ֶסלָה ו ֶ
אָמן נ ַ
אוֹמר ָכּבוֹדֵ ,
כֻּלּוֹ ֵ
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טו

אוֹמר ִמ ְזמוֹר קמ"ח ְמ ַק ֵבּל כֹּח ִלשלוֹט
ָה ֵ
ַבּ ְבּ ִריאָה

קמח

רוֹמים:
ַה ְללוּיָהּ ַה ְללוּ ֶאת ְי ָי ִמן ַה ָשּׁ ַמיִם ַה ְללוּהוּ ַבּ ְמּ ִ
ַה ְללוּהוּ ָכל ַמ ְלאָ ָכיו ַה ְללוּהוּ כָּל ְצ ָבאָיוַ :ה ְללוּהוּ ֶשׁ ֶמשׁ
ֲשׁר
כּוֹכ ֵבי אוֹרַ :ה ְללוּהוּ ְשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ָמיִם ְו ַה ַמּיִם א ֶ
ֵח ַה ְללוּהוּ כָּל ְ
ְו ָיר ַ
ָעד
ֲמידֵם ל ַ
ְה ְללוּ ֶאת ֵשׁם ְי ָי ִכּי הוּא ִצוָּה ְו ִנ ְברָאוַּ :ו ַיּע ִ
ֵמ ַעל ַה ָשּׁ ָמיִם :י ַ
ָתן ְולֹא ַיעֲבוֹרַ :ה ְללוּ ֶאת ְי ָי ִמן ָהאָרֶץ ַתּ ִנּינִים ְוכָל
ְלעוֹ ָלם ָחק נ ַ
וּח ְס ָערָה ע ָֹשׂה ְד ָברוֶֹ :ה ָה ִרים
וּברָד ֶשׁלֶג ו ְִקיטוֹר ר ַ
ְתּהֹמוֹתֵ :אשׁ ָ
ֶמשׂ ו ְִצפּוֹר ָכּנָף:
ְו ָכל ְגּ ָבעוֹת ֵעץ ְפּ ִרי ו ְָכל ֲא ָרזִיםַ :ה ַחיָּה ו ְָכל ְבּ ֵה ָמה ר ֶ
חוּרים ְוגַם
ֻמּים ָשׂ ִרים ְו ָכל שׁ ְֹפ ֵטי אָרֶץַ :בּ ִ
ַמ ְל ֵכי ֶארֶץ ְוכָל ְלא ִ
ִשׂגָּב ְשׁמוֹ ְל ַבדּוֹ
ְה ְללוּ ֶאת ֵשׁם ְי ָי ִכּי נ ְ
ְע ִרים :י ַ
ְקנִים ִעם נ ָ
ְבּתוּלוֹת ז ֵ
ֲסידָיו ִל ְבנֵי
ְשׁ ָמיִםַ :ו ָיּרֶם ֶקרֶן ְל ַעמּוֹ ְתּ ִה ָלּה ְלכָל ח ִ
הוֹדוֹ ַעל ֶארֶץ ו ָ
ָאל ַעם ְקרֹבוֹ ַה ְללוּ יָהּ:
י ְִשׂר ֵ

טז
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ֶפּ ֶרק ִשׁי ָרה
ַה ְק ָדּ ָמה
וּל ַל ֵמּד,
עוֹסק ְבּ ֶפרֶק ִשׁירָה ָבּעוֹלָם ַהזֶּה ,זוֹכֶה ִל ְלמֹד ְ
ַבּי ,כֹּל ָה ֵ
אָמר ר ִ
ַ
ְת ְלמוּדוֹ ִמ ְת ַקיֵּם ְבּיָדוְֹ ,ונִצוֹל ִמ ֵיּ ֶצר ָהרַע,
וּל ַקיֵּם ,ו ַ
ִל ְשׁמֹר ְו ַלעֲשׂוֹת ְ
יח,
וּמ ֶח ְבלוֹ ֶשׁל ָמ ִשׁ ַ
וּמ ִדינָה ֶשׁל ֵגי ִהנֹםֵ ,
וּמ ִחבּוּט ַה ֶקּ ֶברְ ,
וּמ ֶפּגָּע רַעֵ ,
ִ
וּל ַחיֵּי ָהעוֹלָם ַה ָבּא:
יחְ ,
ָמים ,וְזוֹכֶה ִלימוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יך י ִ
ֲר ְ
וּמא ִ
ַ
ְאוֹמרוֹ
אוֹמר ִשׁירָה זוֹ ָבּעוֹלָם ַהזֶּה ,זוֹכֶה ו ְ
יעזֶר ,כֹּל ָה ֵ
ַבּי ֶא ִל ֶ
אָמר ר ִ
ַתּ ְניָא ַ
ָשׁיר
ֱמר ֶאלָּא י ִ
משׁהָ ,שּׁר לֹא ֶנא ַ
ָשׁיר ֶ
ֱמר אָז י ִ
עוֹלם ַה ָבּאֶ ,שׁ ֶנּא ַ
ְל ָ
אוֹתוֹ ְל ָע ִתיד ָלבוֹא:
עוֹסק ְבּ ֶפרֶק ִשׁירָה זֶה ְבּכֹל יוֹם,
אוֹמר ,כֹּל ָה ֵ
יעזֶר ַהגָּדוֹל ֵ
ַבּי ֶא ִל ֶ
ַתּ ְניָא ר ִ
וּמ ֵיּצֶר
ֵמ ִעיד ֲאנִי ָעלָיו ֶשׁהוּא ֶבּן ָהעוֹלָם ַה ָבּאְ ,ונִצוֹל ִמ ֶפּגָע רַעִ ,
ִיקין .גְּ מוֹר ְבּכֹל ְל ָב ְב ָך
וּמזּ ִ
וּמכֹּל ִמינֵי ַמ ְשׁ ִחית ַ
וּמ ִדּין ָק ֶשׁה ,וּ ִמ ָשּׂ ָטןִ ,
ָהרַעִ ,
ָתי ִבּ ְל ָב ְב ָך ְו ֶנגֶד
ְח ָקּי .נְצוֹר תּוֹר ִ
וֹתי ו ֻ
וּבכֹל נ ְַפ ְשׁ ָך ָל ַד ַעת ְדּ ָרכַי ו ְִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ַ
ְ
ְאַשׁ ָמהַ ,ו ֲאנִי ֶא ְהיֶה
וּלשׁוֹ ְנ ָך ִמכֹּל ֵח ְטא ו ְ
אָתיְ .שׁמוֹר ִפּי ָך ְ
ֵעינֵי ָך ִתּ ְהיֶה י ְִר ִ
ֵע ֶשׁכָּל
ְהוֶי יוֹד ַ
וּבינָה ִמכֹּל ָדּ ָבר .ו ֵ
ֵךַ ,ו ֲא ַל ֶמּ ְד ָך ֵשׂכֶל ִ
ִע ְמ ָך ְבּכָל ָמקוֹם ֶשׁ ֵתּל ְ
ֱמר )ישעיה מג,
רוּך הוּא לֹא ְבּרָאוֹ ִכּי ִאם ִל ְכבוֹדוֶ ,שׁ ֶנּא ַ
ָמה ֶשׁ ָבּרָא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
יתיו.
ֲשׂ ִ
ָאתיו י ְַצ ְר ִתּיו אַף ע ִ
בוֹדי ְבּר ִ
ז( :כֹּל ַהנּ ְִקרָא ִבּ ְשׁ ִמי ו ְִל ְכ ִ
ָחה ַדּ ְעתּוֹ
ָאלְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ִסּיֵּם ֵס ֶפר ְתּ ִה ִלּים ז ָ
ֶך י ְִשׂר ֵ
אָמרוּ ֲח ַז"ל ַעל ָדוִד ֶמל ְ
ְ
אוֹמרֶת
רוּך הוּא ,יֵשׁ ְבּ ִריָּה ְבּעוֹ ָל ְמ ָך ֶשׁ ֶ
ְאָמר ִל ְפנֵי ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ָעלָיו ו ַ
אַחת,
ֵע ַ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ִנ ְז ַדּ ְמנָה לוֹ ְצ ַפ ְרדּ ַ
יוֹתר ִמ ֶמּנִּיְ .בּ ָ
ִשׁירוֹת ו ְִת ְשׁ ָבּחוֹת ֵ
אוֹמרֶת ִשׁירוֹת ו ְִת ְשׁ ָבּחוֹת
זוּח ַדּ ְע ְתּ ָך ָעלֶי ָךֶ ,שׁ ֲאנִי ֶ
ְאָמרָה לוָֹ ,דוִד אַל ָתּ ַ
ו ְ
ֶיה ְשׁל ֶֹשׁת
אוֹמרֶת ַמ ְמ ֶשׁלֶת ָעל ָ
יוֹתר ִמ ְמּ ָךְ .ולֹא עוֹד ֶאלָּא כֹּל ִשׁירָה ֶשׁ ֲאנִי ֶ
ֵ
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ֱמר )מלכים-א ה ,יב(ַ :ו ְי ַד ֵבּר ְשׁ ֶ
ֲא ָל ִפים ְמ ָשׁ ִליםֶ ,שׁ ֶנּא ַ
לשׁת ֲא ָל ִפים ָמ ָשׁל ַוי ְִהי
עוֹס ֶקת ְבּ ִמ ְצוָה גְּ דוֹלָה ,וְזוֹ ִהיא
ֲמ ָשּׁה וְאָלֶףְ .ולֹא עוֹד ֶאלָּא ֶשׁ ֲאנִי ֶ
ִשׁירוֹ ח ִ
ָסתוֹ ִכּי ִאם
עוֹסקֶת ָבּהֵּ ,ישׁ ִבּ ְשׂפַת ַהיָּם ִמין ֶא ָחד ֶשׁ ֵאין ַפּ ְרנ ָ
ַה ִמּ ְצוָה ֶשׁ ֲאנִי ֶ
ְאוֹכ ֵלנִי .זוֹ ִהיא ַה ִמּ ְצוָהְ .ל ַקיֵּם ָמה
נוֹט ֵלנִי ו ְ
ָעב ְ
וּב ָשׁ ָעה ֶשׁהוּא ר ֵ
ִמן ַה ַמּיִםְ ,
ֶשׁ ֶנּא ַ
ֶחם ,ו ְִאם ָצ ֵמא
ֲכילֵהוּ ל ֶ
ָעב שֹוֹ ְנ ֲא ָך ַהא ִ
ֱמר )משלי כה ,כא – כב(ִ :אם ר ֵ
ְשׁלֵּם ְל ָך .אַל ִת ְק ִרי
חוֹתה ַעל רֹאשׁוַֹ ,וי ָי י ַ
אַתּה ֶ
ֶח ִלים ָ
ַה ְשׁ ֵקהוּ ַמיִםִ ,כּי גּ ָ
ימנוּ ָל ְך:
ַשׁ ִל ֶ
ְשׁלֵּם ְל ָך ֶאלָּא י ְ
יַ

ֶפּרֶק ִראשׁוֹן
ָשׁ ַמיִם

ֲשׂה ָידָיוַ ,מגִּ יד
וּמע ֵ
אוֹמ ִריםַ .ה ָשּׁ ַמיִםְ ,מ ַס ְפּ ִרים ְכּבוֹד ֵאל; ַ
ְ

ָהר ִ
ָקיעַ׃ )תהלים יט ,ב(
וּמלוֹאָהּ ֵתּ ֵבל ְוי ְֹשׁ ֵבי ָבהּ׃ )תהלים כד ,א( ְואוֹ ֵמר:
אוֹמרֶת .לַי ָי ָהאָרֶץ ְ
ֶארֶץ ֶ
ִמ ְכּנַף ָהאָרֶץ ז ְִמרֹת ָ
שׁ ַמ ְענוּ ְצ ִבי ַל ַצּ ִדּיק) :ישעיהו כד ,טז(
יחי ַגנִּי ִיזְּלוּ ְב ָשׂ ָמיו; ָיבֹא
ימןָ ,ה ִפ ִ
וּבוֹאי ֵת ָ
ִ
עוּרי ָצפוֹן
אוֹמרִ .
גַּן ֵעדֶן ֵ
ִ
דוֹדי ְלגַנּוְֹ ,ויֹאכַל ְפּ ִרי ְמ ָגדָיו׃ )שה"ש ד ,טז(

ֵיהנֹּם
גּ ִ

ֶפשׁ ְר ֵע ָבה ִמלֵּא טוֹב׃
ֶפשׁ שׁ ֵֹק ָקה; ְונ ֶ
אוֹמרִ .כּי ִה ְשׂ ִבּי ַע נ ֶ
ֵ

)תהלים

קז ,ט(

ִמ ְד ַבּר

ֲב ָצּלֶת׃
ָבה ו ְִת ְפרַח ַכּח ַ
ְתגֵל ֲער ָ
ְשׂשׂוּם ִמ ְד ָבּר ו ְִציָּה; ו ָ
אוֹמר .י ֻ
ֵ

)ישעיהו לה ,א(

אוֹמ ִרים
ָשׂדוֹת ְ
ְשׂ ִאים ִמ ְק ֵצה אָרֶץ׃
ַעל נ ִ
אוֹמ ִריםְ .לקוֹל ִתּתּוֹ הֲמוֹן ַמיִם ַבּ ָשּׁ ַמיִםַ ,ויּ ַ
ַמיִם ְ
שׁ ַמיִם ִבּ ְתבוּנָה׃ )משלי ג ,יט(
ָסד אָרֶץ כּוֹנֵן ָ
ְ .י ָי ְבּ ָח ְכ ָמה י ַ

)ירמיה נא ,טז(
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יח

ָמים
יִ

אַדּיר ַבּ ָמּרוֹם
אַדּ ִירים ִמ ְשׁ ְבּרֵי יָם; ִ
ַבּיםִ ,
אוֹמ ִריםִ .מקֹּלוֹת ַמ ִים ר ִ
ְ

ְי ָי׃ )תהלים צג ,ד(

אוֹמ ִרים
ַנהֲרוֹת ְ
ְשׁ ִרים ְכּח ְֹל ִלים כָּל ַמ ְע ָינַי ָבּ ְך׃ )תהלים פז ,ז(
אוֹמ ִרים .ו ָ
ַמ ְעיָנוֹת ְ

ַחד ָה ִרים ְי ַרנֵּנוּ׃ )תהלים צח ,ח(
ְהרוֹת י ְִמחֲאוּ ָכף; י ַ
 .נָ

ֶפּרֶק ֵשׁנִי
אוֹמר
יוֹם ֵ
ָת ָךַ ,בּלֵּילוֹת׃ )תהלים צב ,ג(
אוֹמרְ .ל ַהגִּ יד ַבּבֹּ ֶקר ַח ְס ֶדּ ָך; ֶואֱמוּנ ְ
ַל ְילָה ֵ
ֵח ָע ַמד ְז ֻבלָה; ְלאוֹר ִחצֶּי ָך י ְַהלֵּכוְּ ,לנֹגַהּ ְבּרַק
אוֹמרֶ .שׁ ֶמשׁ ָיר ַ
ֶשׁ ֶמשׁ ֵ
ְחוֶּה ָדּ ַעת׃ )תהלים יט ,ג(
יע א ֶֹמר; ְו ַל ְילָה ְלּ ַל ְי ָלה ,י ַ
 .יוֹם ְליוֹם י ִַבּ ַ

ֲחנ ֶ
ִית ָך׃ )חבקוק ג ,יא(

אוֹמרֶת
ֵח ֶ
ָיר ַ
ית ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִם ְשׁ ֵמי
אַתּה ָע ִשׂ ָ
אַתּה הוּא ְי ָי ְל ַב ֶדּ ָךָ ,
אוֹמ ִריםָ .
ָבים ְ
כּוֹכ ִ
משָׁ ,י ַדע ְמבוֹאוֹ׃ )תהלים קד ,יט(
ֲדים; ֶשׁ ֶ
ֵח ְלמוֹע ִ
ָ .ע ָשׂה ָיר ַ

ְאַתּה
ֲשׁר ָבּ ֶהם ו ָ
ַמּים ְוכָל א ֶ
ֶיה ַהיּ ִ
ֲשׁר ָעל ָ
ַה ָשּׁ ַמיִם ְוכָל ְצ ָבאָםָ ,האָרֶץ ְו ָכל א ֶ
חוִים׃ )נחמיה ט ,ו(
וּצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ָך ִמ ְשׁ ַתּ ֲ
ְמ ַחיֶּה ֶאת ֻכּלָּם ְ

ָע ִבים

יבוֹתיו ֻסכָּתוֹ; ֶח ְשׁכַת ַמיִםָ ,עבֵי
ָשׁת ח ֶֹשׁ ְך ִס ְתרוְֹ ,ס ִב ָ
אוֹמ ִרים .י ֶ
ְ

ְשׁ ָח ִקים׃ )תהלים יח ,יב(

אוֹמ ִרים
ַע ְננֵי כָּבוֹד ְ
יאי ָבנַי ֵמרָחוֹק,
ָאי; ָה ִב ִ
ימן אַל ִתּ ְכל ִ
וּל ֵת ָ
אוֹמר .א ַֹמר ַל ָצּפוֹן ֵתּנִיְ ,
רוּח ֵ
ַ
ענַן אוֹרוֹ׃ )איוב לז ,יא(
יח ָעב; י ִָפיץ ֲ
ַט ִר ַ
 .אַף ְבּ ִרי י ְ

וּב ַ
ְ
נוֹתי ִמ ְק ֵצה ָהאָרֶץ׃ )ישעיה מג ,ו(

ָקים
ְבּר ִ
קלה ,ז(

רוֹתיו׃
אוֹצ ָ
רוּח ֵמ ְ
מוֹצא ַ
ָשׂה; ֵ
ָקים ַל ָמּ ָטר ע ָ
אוֹמ ִריםְ .בּר ִ
ְ

)תהלים

ילקוט שיח בשדה  /פרק שירה

ַטל

יט

ַלּ ָבנוֹן׃
ָשׁיו כּ ְ
ַשּׁוֹשׁנָּה; ְוי ְַך ָשׁר ָ
ָאל ,י ְִפרַח כּ ַ
ִשׂר ֵ
אוֹמרֶ .א ְהיֶה ַכ ַטּל ְלי ְ
ֵ

)הושע יד ,ו(

גְּ ָשׁ ִמים

אַתּה
ָת ָך ְונ ְִלאָהָ ,
ֶשׁם ְנ ָדבוֹת ָתּנִיף ֱאל ִֹהים; ַנ ֲחל ְ
אוֹמ ִרים .גּ ֶ
ְ

כוֹ ַננ ָ
ְתּהּ׃ )תהלים סח ,י(

ישׁי
ֶפּרֶק ְשׁ ִל ִ
ִאילָנוֹת ֶשׁ ְבּ ָשׂדֶה

ָער; ִמ ִלּ ְפנֵי ְי ָיִ ,כּי בָא
ֲצי ַהיּ ַ
אוֹמ ִרים .אָז ְי ַרנְּנוּ ע ֵ
ְ

ִל ְשׁפּוֹט ֶאת ָהאָרֶץ׃ )דברי הימים א' טז ,לג(

ְאָמר אַל
ִמּ ֵצא ַה ִתּירוֹשׁ ָבּ ֶא ְשׁכּוֹל ,ו ַ
ֲשׁר י ָ
אָמר ְי ָיַ ,כּא ֶ
אוֹמרֶת .כֹּה ַ
ֶפן ֶ
גֶּ
ֲבדַיְ ,ל ִב ְל ִתּי ַה ְשׁ ִחית ַהכֹּל׃
ֱשׂה ְל ַמ ַען ע ָ
יתהוִּ ,כּי ְב ָרכָה בּוֹ; כֵּן ֶאע ֶ
ַתּ ְשׁ ִח ֵ
)ישעיה סה ,ח(

אוֹמרֶת
ְתּ ֵאנָה ֶ
ַקּ ֵת ְךִ ,מ ַבּ ַעד ְל ַצ ָמּ ֵת ְך׃ )שה"ש ד ,ג(
אוֹמרְ .כּ ֶפ ַלח ָה ִרמּוֹן ר ָ
ִרמּוֹן ֵ
ִשׂגֶּה׃ )תהלים צב ,יג(
ַתּ ָמר י ְִפרָח; ְכּ ֶארֶז ַבּ ְלּ ָבנוֹן י ְ
אוֹמרַ .צ ִדּיק כּ ָ
ָתּ ָמר ֵ
דּוֹדי ֵבּין ַה ָבּנִים; ְבּ ִצלּוֹ ִח ַמּ ְד ִתּי
ַער ,כֵּן ִ
ֲצי ַהיּ ַ
פּוּח ַבּע ֵ
אוֹמרְ .כּ ַת ַ
פּוּח ֵ
ַתּ ַ
ֹצר ְתּ ֵאנָה יֹאכַל ִפּ ְריָהּ׃ )משלי כז ,יח(
.נֵ

ָשׁ ְב ִתּיִ ,
ְוי ַ
וּפ ְריוֹ ָמתוֹק ְל ִח ִכּי׃ )שה"ש ב ,ג(

ִשׁבֹּלֶת

ָאתי ָך
ֲמ ִקּים ְקר ִ
אוֹמרֶתִ .שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת; ִמ ַמּע ַ
ִח ִטּים ֶ

ְי ָי׃ )תהלים

קל ,א(

עוֹרים
ִשׁבֹּ ֶלת ְשׂ ִ

אוֹמרֶתְ .תּ ִפלָּה ְל ָענִי ִכי ַי ֲעטֹף; ו ְִל ְפנֵי ְי ָי י ְִשׁפּ ְֹך
ֶ

ִשׂיחוֹ׃ )תהלים קב ,א(

בּוֹלים
השׁ ִ
ְשׁאַר ִ

ַע ְטפוּ ָבר;
ֲמ ִקים י ַ
ָבשׁוּ ָכ ִרים ַהצֹּאןַ ,וע ָ
אוֹמ ִרים .ל ְ
ְ

י ְִתרוֹעֲעוּ ,אַף י ִ
ָשׁירוּ׃ )תהלים סה ,יד(
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כ

יבים
ֶיה; ִבּ ְר ִב ִ
ַחת גְּ דוּד ָ
יה ַרוֵּה נ ֵ
אוֹמ ִריםְ .תּ ָל ֶמ ָ
ְירָקוֹת ֶשׁ ַבּ ָשּׂדֶה ְ
ְתּמֹגְ ֶגנָּהִ ,צ ְמ ָחהּ ְתּ ָבר ְ
ֵך׃ )תהלים סה ,יא(

ְדּ ָשׁ ִאים

אוֹמ ִרים .י ְִהי ְכבוֹד ְי ָי ְלעוֹלָם; ִי ְשׂ ַמח ְי ָי
ְ

ֲשׂיו׃ )תהלים קד,
ְבּ ַמע ָ

לא(

יעי
ֶפּרֶק ְר ִב ִ
יקים ְבּגַן
רוּך הוּא ֵא ֶצל ַה ַצּ ִדּ ִ
אוֹמרְ .בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָבּא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ַתּ ְרנְגוֹל ֵ
וּמ ַשׁ ְבּ ִחים ,וְאָז גַּם הוּא
וּמ ַר ְנּנִים ְ
ילנֵי גַּן ֵעדֶן ַבּ ָשּׁ ַמיִםְ ,
זוֹל ִפים כֹּל ִא ָ
ֵעדֶןְ ,
ח) :זהר ג ,כב(
וּמ ַשׁ ֵבּ ַ
ִמ ְתעוֹרֵר ְ
ָשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי עוֹלָם;
ָאשׁיכֶם ,ו ְִהנּ ְ
אוֹמרְ .שׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ר ֵ
ְבּקוֹל ִראשׁוֹן ֵ
ֶך ַהכָּבוֹד ְי ָי ִעזּוּז וְגִ בּוֹר; ְי ָי ,גִּ בּוֹר ִמ ְל ָח ָמה׃
ֶך ַה ָכּבוֹד׃ ִמי זֶה ֶמל ְ
ְויָבוֹאֶ ,מל ְ
)תהלים כד ,ז-ח(

וּשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי עוֹלָם; ְו ָיבֹא
ָאשׁיכֶםְ ,
אוֹמרְ .שׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ר ֵ
ְבּקוֹל ֵשׁנִי ֵ
ֶך ַה ָכּבוֹד ֶסלָה׃
ֶך ַה ָכּבוֹד ְי ָי ְצ ָבאוֹת; הוּא ֶמל ְ
ֶך ַה ָכּבוֹד׃ ִמי הוּא זֶה ֶמל ְ
ֶמל ְ
)תהלים כד ,ט-י(

יקים ו ְִע ְסקוֹ ַבּתּוֹרָהְ ,כּדֵי ֶשׁיּ ְִהיֶה
אוֹמרִ .ע ְמדוּ ַצ ִדּ ִ
ישׁי ֵ
ְבּקוֹל ְשׁ ִל ִ
ְשׂ ַכ ְרכֶם ָכּפוּל ָלעוֹלָם ַה ָבּא:

אוֹמר
יעי ֵ
ְבּקוֹל ְר ִב ִ
אוֹמר.
ישׁי ֵ
ֲמ ִ
ְבּקוֹל ח ִ

ִיתי ְי ָי׃ )בראשית מט ,יח(
ישׁוּע ְת ָך ִקוּ ִ
ִ .ל ָ

ָתךָ׃
ַעד ָמ ַתי ָע ֵצל ִתּ ְשׁ ָכּב; ָמ ַתיָ ,תּקוּם ִמ ְשּׁנ ֶ

)משלי ו ,ט(

ֱהב ֵשׁנָה ֶפּן ִתּ ָוּרֵשׁ; ְפּ ַקח ֵעינֶי ָך ְשׂ ַבע ָל ֶחם׃
אוֹמר .אַל ֶתּא ַ
ישׁי ֵ
ְבּקוֹל ִשׁ ִ
)משלי כ ,יג(
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אוֹמר
יעי ֵ
ְבּקוֹל ְשׁ ִב ִ
שׂר; ִכּי ְלעוֹלָם ַח ְסדּוֹ׃ )תהלים קלו ,כה(
ֶחם ְלכָל ָבּ ָ
אוֹמרֶת .נ ֵֹתן ל ֶ
ַתּ ְר ְנגֹלֶת ֶ
ֲצ ְפ ֵצףֶ ,א ְהגֶּה כַּיּוֹנָה; דַּלּוּ ֵעינַי ַל ָמּרוֹםְ ,י ָי
אוֹמרֶתְ .כּסוּס ָעגוּר כֵּן א ַ
יוֹנָה ֶ
ָת ָך׃ )תהלים קיט ,קכו(
ֵ .עת ַלעֲשׂוֹת ַלי ָי; ֵה ֵפרוּ ,תּוֹר ֶ

ָע ְשׁ ָקה ִלּי ָע ְר ֵבנִי׃ )ישעיה לח ,יד(

זוֹנוֹתי
רוּך הוּאִ ,רבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלַם ,י ְִהיוּ ְמ ַ
אוֹמרֶת יוֹנָה ִל ְפנֵי ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ֶ
רוֹרים ְכּ ַזיִת ְבּי ְָד ָך ,וְאַל י ְִהיוּ ְמתוּ ִקים ִכּ ְד ַבשַׁ ,על ְידֵי ָבּ ָ
ְמ ִ
שֹּר ְודָם) :עירובין
יח ,ע"ב(

יצהִ ,ל ְפקֹד כָּל
ָאלָ ,ה ִק ָ
ְאַתּה ְי ָי ֱאל ִֹהים ְצבָאוֹת ֱאל ֵֹהי י ְִשׂר ֵ
אוֹמר .ו ָ
ֶשׁר ֵ
נֶ
ַהגּוֹיִם; אַל ָתּחֹן כָּל בֹּגְ דֵי אָוֶן ֶסלָה׃ )תהלים נט ,ו(

אוֹמר
ָעגוּר ֵ
ִצפּוֹר ֵ
יה
ֲשׁר ָשׁ ָתה ֶא ְפר ֶֹח ָ
וּדרוֹר ֵקן לָהּ א ֶ
אוֹמר .גַּם ִצפּוֹר ָמ ְצאָה ַביִת ְ
ַמּרוּ לוֹ׃ )תהלים לג ,ב(
 .הוֹדוּ ַלי ָי ְבּ ִכנּוֹר; ְבּ ֵנבֶל ָעשׂוֹר ,ז ְ

חוֹתי ָך ְי ָי ְצ ָבאוֹת; ַמ ְל ִכּי ,וֵאל ָ
ֶאת ִמז ְְבּ ֶ
ֹהי׃ )תהלים פד ,ד(
ַמּ ְר ָך ָכבוֹד ְולֹא ִידֹּם; ְי ָי ֱאל ַֹהיְ ,לעוֹלָם אוֹ ֶדךָּ׃
אוֹמרֶתְ .ל ַמ ַען ְיז ֶ
ְסנוּנִית ֶ
)תהלים לג ,יג(

אוֹמרֶת
ַט ִסּית ֶ
ִשׁרֵי לֵב ִשׂ ְמ ָחה׃ )תהלים צז ,יא(
וּלי ְ
ֻע ַל ַצּ ִדּיק ְ
אוֹמרֶת .אוֹר ָזר ַ
ִציָּה ֶ
ֹהיכֶם׃ )ישעיה מ ,א(
ֹאמר ֱאל ֵ
אוֹמרַ .נחֲמוּ ַנחֲמוּ ַע ִמּי י ַ
ְר ִצ ִפי ֵ
ֶיהִ ,כּי ָמ ְלאָה ְצ ָבאָהּ,
ְרוּשׁלַים ו ְִק ְראוּ ֵאל ָ
אוֹמרֶתַ .דּ ְבּרוּ ַעל לֵב י ָ
ֲסי ָדה ֶ
חִ
שׁ ַמיִם וָאָרֶץ׃ )תהלים קכא ,ב(
ֶ .עז ְִרי ֵמ ִעם ְי ָי; ע ֵֹשׂהָ ,

יה׃ )ישעיה מ ,ב(
ֹאת ָ
ִכּי נ ְִר ָצה עֲוֹנָהּ; ִכּי ָל ְק ָחה ִמיַּד ְי ָיִ ,כּ ְפ ַליִם ְבּכָל ַחטּ ֶ

אוֹמר
עוֹרֵב ֵ

ְשׁוֵּעוּ׃ )איוב לח ,מא(
ִ .מי י ִָכין ָלעֹרֵב ֵצידוֹ ִכּי ְי ָלדָו ֶאל ֵאל י ַ
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יהם
תוֹך ָה ַע ִמּים; כָּל ר ֵֹא ֶ
ז ְַרזִיר ֵ
יהם ְבּ ְ
ֱצ ֵא ֶ
ְצא ָ
אוֹמר .וְנוֹ ַדע ַבּגּוֹיִם ז ְַר ָעם ו ֶ
י ִַכּירוּםִ ,כּי ֵהם ֶזרַע ֵבּר ְ
ַך ְי ָי׃ )ישעיה סא ,ט(
הוֹדיעוּ ָב ַע ִמּים,
אוֹמרֶת .הוֹדוּ ַלי ָי ִק ְראוּ ִבּ ְשׁמוֹ; ִ
ֲאוַז ֶשׁ ַבּ ַבּיִת ֶ
ַמּרוּ לוֹ; ִשׂיחוְּ ,בּכָל נ ְִפ ְל ָ
ילוֹתיו׃ ִשׁירוּ לוֹ ז ְ
ֲל ָ
עִ
אוֹתיו׃ )תהלים קה ,א-ב(
עוֹס ִקים
ָאל ְ
רוֹאה ֶאת י ְִשׂר ֵ
שׁוֹט ֶטת ַבּ ִמּ ְד ָבּרְ .כּ ֶשׁ ֵ
ֲאוַז ַה ָבּר ַה ְמּ ֶ
ָבה ְמ ִסלָּה
ַשׁרוּ ַבּ ֲער ָ
ֶך ְי ָי ,י ְ
אוֹמרֶת .קוֹל קוֹרֵא ַבּ ִמּ ְד ָבּרָ ,פּנוּ ֶדּר ְ
ַבּתּוֹרָה ֶ
אוֹמרֶת .אָרוּר ַהגֶּבֶר
יה ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֶ
זוֹנוֹת ָ
ֶל ֱאל ֵֹהינוּ )ישעיה מ ,ג( ,ו ְַעל ְמ ִציאוּת ְמ ֶ
ֵ
ְהיָה ְי ָי
ֲשׁר י ְִב ַטח ַבּי ָי ו ָ
וּך ַה ֶגּ ֶבר א ֶ
אַשּׁר י ְִב ַטח ָבּאָדָם )ירמיה יז ,ה(ָ ,בּר ְ
ִמ ְב ָטחוֹ) :שם יז ,ז(
ְפרוֹגִ יוֹת אוֹ ְמ ִריםִ .בּ ְטחוּ ַבי ָי ֲעדֵי

ַעד; ִכּי ְבּיָהּ ְי ָי ,צוּר עוֹ ָל ִמים׃ )ישעיה

כו ,ד(

ֲמהּ
ַרח ָ

יתים; ְורָבוּ ְכּמוֹ רָבוּ׃
ֲק ְבּ ֵצם ִכּי ְפ ִד ִ
ָהם ַוא ַ
אוֹמרֶתֶ .א ְשׁ ְר ָקה ל ֶ
ֶ

)זכריה י ,ח(

ָמים
ִצפֹּרֶת ְכּר ִ

אוֹמרֶתֶ .א ָשּׂא ֵעינַי ֶאל ֶה ָה ִרים; ֵמאַיִןָ ,יבֹא ֶעז ְִרי׃
ֶ

)תהלים קכא ,א(

ית ֶפּלֶא;
ֲרוֹמ ְמ ָך אוֹדֶה ִשׁ ְמ ָךִ ,כּי ָע ִשׂ ָ
אַתּה ,א ִ
אוֹמרְ .י ָי ֱאל ַֹהי ָ
ָח ִסיל ֵ
ֵעצוֹת ֵמרָחוֹק אֱמוּנָה א ֶ
ֹמן׃ )ישעיה כה ,א(

ְשׂ ָמ ִמית

רוּעה׃
אוֹמרֶתַ .ה ְללוּהוּ ְב ִצ ְל ְצלֵי ָשׁ ַמע; ַה ְללוּהוְּ ,בּ ִצ ְל ְצלֵי ְת ָ
ֶ

)תהלים קנ ,ה(

עוֹס ִקים ַבּתּוֹרָה ,קוֹל אוֹ ֵמר ְקרָא,
ָאל ְ
אוֹמרְ .בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֵאין י ְִשׂר ֵ
זְבוּב ֵ
ָבשׁ ָח ִציר
ְאָמר ָמה ֶא ְקרָא; כָּל ַה ָבּ ָשׂר ָח ִצירְ ,וכָל ַח ְסדּוֹ ְכּ ִציץ ַה ָשּׂדֶה׃ י ֵ
ו ַ
ָבשׁ ָח ִציר ָנ ֵבל ִציץ;
ָשׁ ָבה בּוֹ; אָכֵן ָח ִציר ָהעָם׃ י ֵ
רוּח ְי ָי נ ְ
ָבל ִציץִ ,כּי ַ
נֵ
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ְ
וּד ַבר ֱאל ֵֹהינוּ יָקוּם ְלעוֹלָם׃ )ישעיה מ ,ו-ח( :בּוֹרֵא נִיב ְשׂ ָפ ָתיִם; ָשׁלוֹם ָשׁלוֹם
וּר ָפ ִ
אָמר ְי ָי ְ
ָלרָחוֹק ְו ַל ָקּרוֹב ַ
אתיו׃ )ישעיה נז ,יט(

ַתּנִּינִים

אוֹמ ִריםַ .ה ְללוּ ֶאת ְי ָי ִמן ָהאָרֶץ; ַתּנִּינִים ְו ָכל ְתּהֹמוֹת׃
ְ

)תהלים

קמח ,ז(

אוֹמר
ָתן ֵ
ִל ְוי ַ
אוֹמ ִרים.
דָּגִ ים ְ

 .הוֹדוּ ַלי ָי ִכּי טוֹב; ִכּי ְלעוֹלָם ַח ְסדּוֹ׃ )תהלים קלו ,א(

קוֹל ְי ָיַ ,על ַה ָמּיִם ֵאל ַה ָכּבוֹד ִה ְר ִעים; ְי ָיַ ,על ַמיִם

ַבּים׃ )תהלים כט ,ג(
רִ

אוֹמרֶת
ֵע ֶ
ְצ ַפ ְרדּ ַ

ָעד) :יומא פ"ג ,מ"ח(
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹלַם ו ֶ
ָ .בּ ְ

ישׁי
ֲמ ִ
ֶפּרֶק ח ִ
ֶאדָּר
אוֹמרֶתִ .מי ָכמֹכָה ָבּ ֵא ִלם ְי ָיִ ,מי ָכּמֹכָה נ ְ
ַקּה ְטהוֹרָה ֶ
ְבּ ֵה ָמה דּ ָ
ֹשׂה ֶפלֶא׃ )שמות טו ,יא(
ַבּקֹּדֶשׁ; נוֹרָא ְת ִהלֹּת ע ֵ

ַסּה ְטהוֹרָה
ְבּ ֵה ָמה גּ ָ

אוֹמרֶתַ .ה ְרנִינוּ לֵאל ִֹהים עוּזֵּנוּ; ָה ִריעוּ,
ֶ

לֵאל ֵֹהי ַי ֲ
עקֹב׃ )תהלים פא ,ב(

ַקּה ְט ֵמאָה
ְבּ ֵה ָמה דּ ָ

ישׁ ִרים,
טּוֹבים ו ְִל ָ
יבה ְי ָי ַל ִ
יט ָ
אוֹמרֶתֵ .ה ִ
ֶ

ְבּ ִל ָ
בּוֹתם׃ )תהלים קכה ,ד(

ַסּה ְט ֵמאָה
ְבּ ֵה ָמה גּ ָ

אַשׁרֶי ָך ,וְטוֹב
יע ַכּ ֶפּי ָך ִכּי תֹאכֵל; ְ
אוֹמרֶת .יְגִ ַ
ֶ

ָך׃ )תהלים קכח ,ב(
לְ

ַמּל
גַּ

וּמ ְמּעוֹן ָק ְדשׁוֹ י ִֵתּן קוֹלוָֹ ,שׁאֹג י ְִשׁאַג עַל
אוֹ ֵמרְ .י ָי ִמ ָמּרוֹם י ְִשׁאָג ִ

ָנוֵהוּ׃ )ירמיה כה ,ל(

ֵיהםְ ,כּ ֵעינֵי ִשׁ ְפ ָחה ֶאל יַד
ֲב ִדים ֶאל יַד אֲדוֹנ ֶ
אוֹמרִ .הנֵּה ְכ ֵעינֵי ע ָ
סוּס ֵ
ְח ֵנּנוּ׃ )תהלים קכג ,ב(
גְּ ִב ְר ָתּהּ כֵּן ֵעינֵינוּ ֶאל ְי ָי ֱאל ֵֹהינוּ ַעד ֶשׁיּ ָ

כד
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אוֹמר
ֶפּרֶד ֵ
ְההוֹדִ ,כּי כֹל
חֲמוֹר ֵ
ֵצח ו ַ
ְהנּ ַ
ְה ִתּ ְפ ֶארֶת ו ַ
ְהגְּ בוּרָה ו ַ
אוֹמרְ .ל ָך ְי ָי ַהגְּ ֻדלָּה ו ַ
שׁ ְמעוּ ִא ְמרֵי ִפי ָך׃ )תהלים קלח ,ד(
 .יוֹדוּ ָך ְי ָי כָּל ַמ ְלכֵי אָרֶץ ִכּי ָ

ַשּׂא ְלכֹל ְלרֹאשׁ׃ )ד"ה א' כט ,יא(
ְה ִמּ ְתנ ֵ
וּבאָרֶץ; ְל ָך ְי ָי ַה ַמּ ְמ ָלכָה ו ַ
ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ

ֹאמרוּ
ָאל ֶאת ַה ִשּׁירָה ַהזֹּאת לַי ָיַ ,ויּ ְ
וּבנֵי י ְִשׂר ֵ
ָשׁיר מ ֶֹשׁה ְ
אוֹמר .אָז י ִ
שׁוֹר ֵ
אָשׁירָה לַי ָי ִכּי ָגאֹה גָּאָה ,סוּס ְור ְֹכבוֹ ר ָ
לֵאמֹר; ִ
ָמה ַביָּם׃ )שמות טו ,א(

אוֹמ ִרים
ַחיּוֹת ַה ָשּׂדֶה ְ
ִית ִמ ְשׂגָּב ִלי;
אָשׁיר ֻע ֶזּ ָך ַו ֲא ַרנֵּן ַלבּ ֶֹקרַ ,ח ְס ֶדּ ָך ִכּי ָהי ָ
אוֹמרַ .ו ֲאנִי ִ
ְצ ִבי ֵ
מּ ִטיב) :ברכות פט ,ע"א(
ְה ֵ
רוּך ַהטּוֹב ו ַ
ָ .בּ ְ

ָ
וּמנוֹסְ ,בּיוֹם ַצר ִלי׃ )תהלים נט ,יז(

אוֹמר
ִפּיל ֵ
יע אַף
ֵצאְ ,כּ ִאישׁ ִמ ְל ָחמוֹת י ִָעיר ִקנְאָה; י ִָר ַ
אוֹמרְ .י ָי ַכּגִּ בּוֹר י ֵ
אַריֵה ֵ
ְ
ֹתי ָך׃ )תהלים צב ,ו(
ֲשׂי ָך ְי ָי; ְמאֹד ָע ְמקוּ ַמ ְח ְשׁב ֶ
ָדלוּ ַמע ֶ
ַ .מה גּ ְ

ִת ַגּ ָבּר׃ )ישעיה מב ,יג(
יחַ ,על אֹי ְָביו י ְ
י ְַצ ִר ַ

ֲצ ִרים ֵתּ ֵשׁב ֵקדָר; ָירֹנּוּ י ְֹשׁ ֵבי ֶסלַע,
אוֹמר .י ְִשׂאוּ ִמ ְד ָבּר ו ְָערָיו ,ח ֵ
דֹּב ֵ
ָשׂימוּ לַי ָי ָכּבוֹד ְ
ֵמרֹאשׁ ָה ִרים י ְִצוָחוּ; י ִ
וּת ִה ָלּתוֹ ָבּ ִאיִּים יַגִּ ידוּ׃ )ישעיה מב ,יא-
יב(

אוֹמרַ .על כָּל ְדּ ַבר ֶפּ ַשׁע ַעל שׁוֹר ַעל חֲמוֹר ַעל ֶשׂה ַעל ַשׂ ְל ָמה עַל
ְאב ֵ
זֵ
ֲשׁר
יהם; א ֶ
ֹאמר ִכּי הוּא זֶהַ ,עד ָה ֱאל ִֹהיםָ ,יבֹא ְדּ ַבר ְשׁ ֵנ ֶ
ֲשׁר י ַ
ֲבדָה ,א ֶ
ָכּל א ֵ
ְשׁלֵּם ְשׁ ַניִם ְלר ֵ
י ְַר ִשׁיעֻן ֱאל ִֹהים י ַ
ֵעהוּ׃ )שמות כב ,ח(
ֵעהוּ
יּוֹתיו ְבּלֹא ִמ ְשׁ ָפּט ְבּר ֵ
ֲל ָ
אוֹמר .הוֹי בֹּנֶה ֵביתוֹ ְבּלֹא ֶצדֶקַ ,וע ִ
שׁוּעל ֵ
ַ
ַי ֲעבֹד ִחנָּם וּפֹעֲלוֹ לֹא י ֶ
ִתּן לוֹ׃ )ירמיה כב ,יג(

אוֹמר
ז ְַרזִיר ֵ
ַלּוֹתם׃ )תהלים יח,
ְאַשּׂיגֵם; ְולֹא אָשׁוּב ַעד כּ ָ
אוֹמרֶ .א ְרדּוֹף אוֹי ְַבי ו ִ
ָחתוּל ֵ
ְשׁ ִרים נָאוָה ְת ִה ָלּה׃ )תהלים לג ,א(
יקים ַבּי ָי; ַלי ָ
ַ .רנְּנוּ ַצ ִדּ ִ

לח(
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כה

ֶפּרֶק ִשׁ ִשּׁי
ָצים
ְשׁר ִ

ָאל ְבּע ָֹשׂיו; ְבּנֵי ִציּוֹן ,יָגִ ילוּ ְב ַמ ְלכָּם׃
אוֹמ ִרים .י ְִשׂ ַמח י ְִשׂר ֵ
ְ

)תהלים קמט ,ב(

ית ָך ָבּנֶי ָך
ֶפן פּ ִֹריָּה ְבּי ְַר ְכּ ֵתי ֵב ֶ
אוֹמ ִריםֶ .א ְשׁ ְתּ ָך ְכּג ֶ
ָצים ְ
ֵא ִלים ֶשׁ ַבּ ְשּׁר ִ
שׁ ְל ָח ֶנ ָך׃ )תהלים קכח ,ג(
ֵיתים; ָס ִביבְ ,ל ֻ
ִכּ ְשׁ ִתלֵי ז ִ

אוֹמר
ָחשׁ ֵ
נָ
ֲשׂיו׃ )תהלים קמה ,ט(
ֲמיו ַעל כָּל ַמע ָ
אוֹמר .טוֹב ְי ָי ַלכֹּל ְו ַרח ָ
ַע ְקרַב ֵ
ֵפל ֵא ֶשׁתַ ,בּל ָחזוּ ָשׁ ֶמשׁ׃
אוֹמרְ .כּמוֹ ַשׁ ְבּלוּל ֶתּ ֶמס ַי ֲהל ְֹך; נ ֶ
ַשׁ ְבּלוּל ֵ
פוּפים׃ )תהלים קמה ,יד(
ְזוֹקף ְלכָל ַה ְכּ ִ
סוֹמ ְך ְי ָי ְלכָל ַהנּ ְֹפ ִלים ו ֵ
ֵ .

)תהלים נח ,ט(

אוֹמרֶת
ְמלָה ֶ
נָ
ַחנוּ
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִשׂ ָ
ְאַתּה ַצ ִדּיקַ ,על כָּל ַה ָבּא ָעלֵינוּ; ִכּי א ֶ
אוֹמר .ו ָ
ַע ְכ ַבּר ֵ
חכָם׃ )משלי ו ,ו(
ֶיה ַו ֲ
ְמלָה ָע ֵצל; ְר ֵאה ְד ָרכ ָ
ֵך ֶאל נ ָ
.לְ

שׁ ְענוּ׃ )נחמיה ט ,לג(
ִה ְר ָ

אוֹמרֶת
ֻח ְלדָּה ֶ
אוֹמ ִרים .בֹּאוּ
ָבים ְ
ְכּל ִ

ְשׁ ָמה ְתּ ַהלֵּל יָהּ ַה ְללוּיָהּ) :תהלים קנ ,ו(
 .כֹּל ַהנּ ָ

ָעה; נ ְִב ְרכָהִ ,ל ְפנֵי ְי ָי ע ֵֹשׂנוּ׃
ִשׁ ַתּ ֲחוֶה ְונ ְִכר ָ
נְ

)תהלים צה ,ו(

וּשׁמוֹנִים
דּוֹסא ִה ְת ַענָּה ָח ֵמשׁ ְ
ַבּי ֲחנִינָא ֶבּן ָ
ְשׁ ְעיָה ַתּ ְל ִמידוֹ ֶשׁל ר ִ
ַבּי י ַ
רִ
ַתּ ֲענִיּוֹתַ ,
ְה ְכּ ָל ִבים ַעזֵּי נֶפֶשׁ
אָמר ְכּ ָל ִבים ֶשׁכָּתוּב ָבּ ֶהם )ישעיה נו ,יא( ו ַ
ְאָמר לוֹ:
אָך ִמן ַה ָשּׁ ַמיִם ו ַ
לוֹמר ִשׁירָהָ .ענָה לוֹ ַמ ְל ְ
לֹא ָי ְדעוּ ָשׂ ְב ָעה ִיזְכּוּ ַ
בוּעה ִהיא ִמ ִלּ ְפנֵי ַה ָמּקוֹם
אַתּה ִמ ְת ַענֶּה ַעל זֶה ַה ָדּ ָברְ ,שׁ ָ
ְשׁ ְעיָה ַעד ָמ ַתי ָ
יַ
ֲבקּוּק ַהנּ ִָביא לֹא גִּ ילָה ָדּ ָבר זֶה ְלשׁוּם
רוּך הוּא ִמיּוֹם ֶשׁגִּ לָּה סוֹדוֹ ַלח ַ
ָבּ ְ
אַתּהַ ,שׁ ְלּחוּנִי ִמן
ְבּ ִריָּה ָבּעוֹלָםֶ ,אלָּא ִבּ ְשׁ ִביל ֶשׁ ַתּ ְל ִמידוֹ ֶשׁל אָדָם גָּדוֹל ָ
וּלכֹל ְבּנֵי
ָבים ְכּ ִתיב ָבּ ֶהם )שמות יא ,ז( ְ
ְאָמרוּ ְכּל ִ
ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ִה ְז ַדּ ֵקּק ֵאלֶי ָך ,ו ְ
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כו
ָאל לֹא ֶי ֱחרַץ ֶכּלֶב ְלשׁוֹנוְֹ ,ולֹא עוֹד ֶאלָּא ֶשׁזָּכוּ ְל ַעבֵּד עוֹרוֹת
י ְִשׂר ֵ
לוֹמר
ְס ֶפר תּוֹרָהַ ,על כֵּן זָכוּ ַ
וּמזוּזוֹת ו ֵ
כּוֹת ִבין ָבּ ֶהם ְתּ ִפ ִלּין ְ
צּוֹאָתםֶ ,שׁ ְ
ִמ ָ
ָבר ַהזֶּה עוֹדְ ,כּמוֹ
תּוֹסיף ַבּדּ ָ
אַל ָתּ ֲחזֹר ַלאֲחוֹרֶי ָך וְאַל ִ
וּמה ֶשׁ ָשּׁ ְ
ִשׁירָהָ .
שׁוֹמר ִמ ָצּרוֹת נ ְַפשׁוֹ:
וּלשׁוֹנוֹ ֵ
שׁוֹמר ִפּיו ְ
ֶשׁכָּתוּב )משלי כא ,כב( ֵ
ְרוּשׁ ַליִם ַה ְללוּיָהּ:
רוּך ה' ִמ ִציּוֹן שׁוֹכֵן י ָ
ְאָמןָ :בּ ְ
אָמן ו ֵ
עוֹלם ֵ
רוּך ה' ְל ָ
ָבּ ְ
רוּך ֵשׁם
עוֹשׂה נ ְִפלָאוֹת ְל ַבדּוָֹ :בּ ְ
ָאל ֶ
רוּך ה' ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהי י ְִשׂר ֵ
ָבּ ְ
ְאָמן:
אָמן ו ֵ
ִימלֵּא ְכּבוֹדו ֶאת כֹּל ָהאָרֶץ ֵ
ְכּבוֹדו ְלעוֹלָם ו ַ

