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ג

ֲשה ח'
מַ ע ֶׂ

ֵמ ַרב ּובֵ ן י ִָחיד
( ַקיִ ץ תקס"ז)

שלֹּא הָ יָה לוֹּ ָבנִ ים.
ֲשה ְּב ַרב ֶׂאחָ ד ֶׂ
מַ ע ֶׂ
ְּ
ר־כך הָ יָה לוֹּ ֵּבן י ִָחיד וְּ גִ ֵּדל אוֹּ תוֹּ וְּ ִה ִשיא
ָ
ַאחַ

שב ָבעֲלִ יָה וְּ לָ מַ ד ְּכ ֶׂד ֶׂר ְּך ֵּאצֶׂ ל
אוֹּ תוֹּ  ,וְּ הָ יָה יוֹּ ֵּ

הַ ְּג ִב ִירים ,וְּ הָ יָה לוֹּ מֵּ ד ו ִמ ְּת ַפ ֵּלל ָת ִמידַ ,רק
שחָ סֵּ ר לוֹּ ֵּאיזֶׂה ִח ָסרוֹּ ן,
שהָ יָה מַ ְּר ִגיש ְּבעַ ְּצמוֹּ ֶׂ
ֶׂ
וְּ ֵּאינוֹּ יוֹּ ֵּדעַ מַ הו ,וְּ לֹּא הָ יָה מַ ְּר ִגיש טַ עַ ם
ָשים
ְּבלִ מודוֹּ ו ִב ְּת ִפ ָלתוֹּ  .וְּ ִס ֵּפר לִ ְּפנֵּי ְּשנֵּי אֲ נ ִ
ש ִי ַסע לְּ אוֹּ תוֹּ
ְּבנֵּי הַ ְּנעו ִרים ,וְּ נ ְָּתנו לוֹּ עֵּ צָ ה ֶׂ
ש ָבא
צַ ִדיק .וְּ אוֹּ תוֹּ ֵּבן הַ ַנ"ל עָ ָשה ִמ ְּצוָ ה ֶׂ
עַ ל־י ָָדה לִ ְּב ִחינַת מָ אוֹּ ר הַ ָקטָ ן .וְּ הָ לַ ְּך אוֹּ תוֹּ
ש ֵּאינוֹּ מַ ְּר ִגיש
שר ֶׂ
הַ ֵּבן י ִָחיד וְּ ִס ֵּפר לְּ ָא ִביוַ ,באֲ ֶׂ
טַ עַ ם ַבעֲבוֹּ ָדתוֹּ ַ ,כ ַנ"ל וְּ חָ סֵּ ר לוֹּ  ,וְּ ֵּאינוֹּ יוֹּ ֵּדעַ
מַ הוְּ .בכֵּ ן הוא רוֹּ צֶׂ ה לִ נְּ סֹּעַ לְּ אוֹּ תוֹּ צַ ִדיק.
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

ד
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וְּ הֵּ ִשיב לוֹּ ָא ִביוֵּ :א ְּ
יך ַא ָתהָ .בא לִ נְּ סֹּעַ ֵּאלָ יו?
הלֹּא ַא ָתה לַ ְּמ ָדן יוֹּ ֵּתר ִמ ֶׂמנו ו ְּמיֻחָ ס יוֹּ ֵּתר
ֲ
ְּ
ְּ
ָ
ִמ ֶׂמנו? לֹּא נ ֶָׂאה לְּ ך לִ נְּ סֹּעַ ֵּאלָ יוַ ,כ ֵּלך ִמ ֶׂד ֶׂרך זוֹּ ,
ש ָמנַע אוֹּ תוֹּ לִ נְּ סֹּעַ  .וְּ ָח ַזר לְּ לִ מודוֹּ וְּ שוב
עַ ד ֶׂ
ִה ְּר ִגיש ִח ָסרוֹּ ןַ ,כ ַנ"ל ,וְּ ִה ְּתיַעֵּ ץ שוב ִעם אוֹּ ָתן
ָשים הַ ַנ"ל ,וְּ ָיעֲצו אוֹּ תוֹּ ְּכ ִמק ֶֹּׂדם לִ נְּ סֹּעַ
הָ אֲ נ ִ
ְּ
לְּ הַ ַצ ִדיק ,וְּ שוב הָ לַ ך לְּ ָא ִביו ,וְּ ִה ָטה אוֹּ תוֹּ ָא ִביו
ומָ נַע אוֹּ תוֹּ ַכ ַנ"ל .וְּ כֵּ ן הָ יָה ַכ ָמה ְּפעָ ִמים.
שחָ סֵּ ר לוֹּ  ,וְּ הָ יָה
וְ הַ ּ ֵבן הַ ַנ"ל הָ יָה מַ ְּר ִגיש ֶׂ
ִמ ְּתג ְַּעגֵּעַ ְּמאֹּד לְּ מַ ְּלאוֹּ ת חֶׂ ְּסרוֹּ נוֹּ  ,וְּ לֹּא י ַָדע
מַ הוַ ,כ ַנ"ל ,ובָ א עוֹּ ד לְּ ָא ִביו וְּ ִה ְּפ ִציר בוֹּ  ,עַ ד
שהֻ ְּכ ַרח ָא ִביו לִ נְּ סֹּעַ ִעמוֹּ ִ ,כי לֹּא ָרצָ ה לְּ הַ ִניחַ
ֶׂ
שהָ יָה ֵּבן י ִָחיד.
סעַ לְּ בַ דוֹּ  ,מֵּ חֲמַ ת ֶׂ
אוֹּ תוֹּ לִ נְּ ֹּ
ש ֶׂא ַסע ִע ְּמךָ,
וְּ ָאמַ ר לוֹּ ָא ִביו :הֲלֹּא ִת ְּר ֶׂאה ֶׂ
ש ֵּאין בוֹּ מַ ָמש .וְּ ָא ְּסרו הַ ֶׂמ ְּר ָכבָ ה
וְּ ַא ְּר ֶׂאה לְּ ָך ֶׂ
וְּ נ ְָּסעוָ .אמַ ר לוֹּ ָא ִביוָ :בזֶׂה אֲ נ ֶַׂסהִ :אם יִ ְּתנַהֵּ ג
ְּכסֵּ ֶׂדר ,הוא ִמן הַ ָשמַ יִ ם ,וְּ ִאם לָ או – ֵּאינוֹּ ִמן
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ
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ה

ֶׂשר ָקטָ ן,
חזֹּר .וְּ נ ְָּסעו ובָ או ֶׂאל ג ֶׂ
הַ ָשמַ יִ ם ,וְּ ַנ ֲ
וְּ נָפַ ל סוס ֶׂא ָחד ,וְּ הַ ֶׂמ ְּר ָכבָ ה נִ ְּתהַ ְּפכָ ה וְּ ִכ ְּמעַ ט
ש ֵּאינוֹּ ִמ ְּתנַהֵּ ג
נִ ְּט ְּבעוָ .אמַ ר לוֹּ ָא ִביוְּ :ר ֵּאה ֶׂ
ְּכסֵּ ֶׂדר ,וְּ ֵּאין הַ ְּנ ִסיעָ ה ִמן הַ ָשמַ יִ ם ,וְּ חָ זְּרו .וְּ חָ זַר
שחָ סֵּ ר לוֹּ
הַ ֵּבן לְּ לִ מודוֹּ  ,וְּ שוב ָר ָאה הַ ִח ָסרוֹּ ן ֶׂ
וְּ ֵּאינוֹּ יוֹּ ֵּדעַ  .וְּ חָ זַר וְּ ִה ְּפ ִציר ְּב ָא ִביו ַכ ַנ"ל ,וְּ הֻ ְּכ ַרח
שנ ְָּסעו הֶׂ ע ֱִמיד ָא ִביו
שנִ ית ו ְּכ ֶׂ
לִ נְּ סֹּעַ ִעמוֹּ ֵּ
הַ ִנ ָסיוֹּ ן ְּכבָ ִראשוֹּ נָה ִאם יִ ְּתנַהֵּ ג ְּכסֵּ ֶׂדר .וְּ נִ ז ְַּד ֵּמן
שקוֹּ ִרין
שהָ יו נוֹּ ְּס ִעים וְּ נִ ְּש ְּברו ְּשנֵּי הַ יָדוֹּ ת ( ֶׂ
ְּכ ֶׂ
ש ֵּאינוֹּ ִמ ְּתנַהֵּ ג
ַא ְּק ִסין) ,וְּ ָאמַ ר לוֹּ ָא ִביוְּ :ר ֵּאה ֶׂ
שיִ ְּש ַת ְּברו
לָ נו לִ נְּ סֹּעַ ִ ,כי הַ ִאם זֶׂה ֶׂד ֶׂר ְּך הַ ֶׂטבַ עֶׂ ,
שנ ְָּסעו ִעם
ְּשנֵּי הָ ַא ְּק ִסין? וְּ כַ ָמה ְּפעָ ִמים ֶׂ
הַ ֶׂמ ְּר ָכבָ ה הַ זֹּאת ,וְּ לֹּא נִ ז ְַּד ֵּמן ָכזֹּאת .וְּ חָ זְּרו.
דו
וְּ חָ זַר הַ ֵּבן הַ ַנ"ל לְּ ַד ְּרכוֹּ ַ ,כ ַנ"ל (הַ יְּ נו לְּ לִ מו ֹּ
וְּ כו'ַ ,כ ַנ"ל) ,וְּ שוב ִה ְּר ִגיש הַ ִח ָסרוֹּ ןַ ,כ ַנ"ל,
ָשים ָיעֲצו אוֹּ תוֹּ לִ נְּ סֹּעַ  .וְּ חָ זַר לְּ ָא ִביו
וְּ הָ אֲ נ ִ
וְּ ִה ְּפ ִציר אוֹּ תוֹּ ַ ,כ ַנ"ל ,וְּ הֻ ְּכ ַרח לִ נְּ סֹּעַ ִעמוֹּ עוֹּ ד.
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

ו
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שלֹּא ַנ ֲעמֹּד עוֹּ ד עַ ל נִ ָסיוֹּ ן ָכזֶׂה,
וְּ ָאמַ ר לוֹּ הַ ֵּבן ֶׂ
שנוֹּ פֵּ ל סוס לִ ְּפעָ ִמים ,אוֹּ
ִכי זֶׂה ֶׂד ֶׂר ְּך הַ ֶׂטבַ עֶׂ ,
ש ִי ְּהיֶׂה ֵּאיזֶׂה
ש ִנ ְּש ַת ְּב ִרין הָ ַא ְּק ִסיןִ ,אם לֹּא ֶׂ
ֶׂ
עט ְּשמֶׂ ע
ָדבָ ר מֻ ְּר ָגש ְּמאֹּד .וְּ נ ְָּסעו ובָ או לִ ְּק ֶׂר ְּ
( ַא ְּכסַ נְּ יָה) לָ לון ,ומָ ְּצאו ָשם סוֹּ חֵּ ר ,וְּ ִה ְּת ִחילו
שהֵּ ם
ח ִרים ,וְּ לֹּא ִגלו לוֹּ ֶׂ
לְּ סַ ֵּפר ִעמוֹּ ְּכ ֶׂד ֶׂר ְּך הַ סוֹּ ֲ
נוֹּ ְּס ִעים לְּ ָשםִ ,כי הָ ַרב הָ יָה ִמ ְּת ַביֵּש ְּבעַ ְּצמוֹּ
שנוֹּ סֵּ עַ לְּ אוֹּ תוֹּ הַ ַצ ִדיק ,וְּ הָ יו ְּמ ַד ְּב ִרים
לוֹּ מַ ר ֶׂ
ש ְּב ִסבוב הַ ְּדבָ ִרים ִה ִגיעו
מֵּ ִע ְּס ֵּקי הָ עוֹּ לָ ם ,עַ ד ֶׂ
יקים,
יקים ,הֵּ יכָ ן נִ ְּמצָ ִאים צַ ִד ִ
לְּ סַ ֵּפר ִמ ַצ ִד ִ
ש ָשם נִ ְּמצָ א צַ ִדיק ,וְּ ָשם ,וְּ ָשם,
וְּ ִס ֵּפר לָ הֶׂ ם ֶׂ
שנ ְָּסעו ֵּאלָ יו.
וְּ ִה ְּת ִחילו הֵּ ם לְּ ַד ֵּבר מֵּ הַ ַצ ִדיק ֶׂ
הלֹּא ַקל הוא,
הֵּ ִשיב לָ הֶׂ ם :זֶׂה? ( ִבלְּ שוֹּ ן ֵּתמַ ה) ֲ
יתי ָשם,
ִכי אֲ נִ י נוֹּ סֵּ עַ עַ ְּכ ָשו ִמ ֶׂמנו ,וַאֲ נִ י הָ יִ ִ
שהָ יָה עוֹּ בֵּ ר עֲבֵּ ָרה .עָ נָה ָא ִביו וְּ ָאמַ ר לִ ְּבנוֹּ :
ֶׂ
שזֶׂה הַ סוֹּ חֵּ ר ְּמסַ ֵּפר לְּ ִפי
יתְּ ,בנִ י ,מַ ה ֶׂ
ה ֲָר ִא ָ
יתם.
הלֹּא הוא נוֹּ סֵּ עַ ִמ ָשם .וְּ חָ זְּרו לְּ בֵּ ָ
ֻתמוֹּ ַ :ו ֲ
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ
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ז

וְּ נִ ְּפטַ ר אוֹּ תוֹּ הַ ֵּבן ,ובָ א ַבחֲלוֹּ ם לְּ הָ ַרב הַ ַנ"ל
שהָ יָה עוֹּ מֵּ ד ְּבכַ עַ ס גָדוֹּ ל
ָא ִביו ,וְּ ָר ָאה אוֹּ תוֹּ ֶׂ
ְּ
ל־כך?
וְּ ָש ַאל אוֹּ תוֹּ  :לָ ָמה ַא ָתה ְּבכַ עַ ס ָכ ָ
ש ָרצָ ה
ש ִי ַסע לְּ אוֹּ תוֹּ הַ ַצ ִדיק הַ ַנ"ל ( ֶׂ
וְּ הֵּ ִשיב לוֹּ ֶׂ
ָ
לִ נְּ סֹּעַ ִעם ְּבנוֹּ ֵּאלָ יוַ ,כ ַנ"ל) ,וְּ הוא י ִַגיד לְּ ך עַ ל
ש ִמ ְּק ֶׂרה הוא.
מָ ה אֲ נִ י ְּבכַ עַ ס .וְּ הֵּ ִקיץ ,וְּ ָאמַ ר ֶׂ
שהוא
ר־כ ְּך חָ לַ ם לוֹּ עוֹּ ד ַכ ַנ"ל ,וְּ ָאמַ ר ֶׂ
ָ
ַאחַ
ַם־כן חֲלוֹּ ם ָשוְּ א ,וְּ כֵּ ן עַ ד ָשלֹּש ְּפעָ ִמים.
ג ֵּ
וְּ הֵּ ִבין :הֲלֹּא ָדבָ ר הוא .וְּ נָסַ ע לְּ ָשם .ופָ גַע
שנָסַ ע
ש ָפגַע ִמק ֶֹּׂדםְּ ,בעֵּ ת ֶׂ
ְּבהַ ֶׂד ֶׂר ְּך ֶׂאת הַ סוֹּ חֵּ ר ֶׂ
ִעם ְּבנוֹּ  ,וְּ ִה ִכיר אוֹּ תוֹּ וְּ ָאמַ ר לוֹּ ֲ :הלֹּא ַא ָתה הוא
ית ָ
עט ְּשמֶׂ ע? וְּ הֵּ ִשיב לוֹּ :
יך ְּבאוֹּ תוֹּ הַ ְּק ֶׂר ְּ
ש ְּר ִא ִ
ֶׂ
ית אוֹּ ִתי .ופָ ַתח ִפיו וְּ ָאמַ ר לוֹּ ִ :אם
ְּבו ַַדאי ָר ִא ָ
ָ
ִת ְּרצֶׂ הֶׂ ,א ְּהיֶׂה בוֹּ לֵּ עַ אוֹּ ְּתךָ .אמַ ר לוֹּ  :מָ ה ַא ָתה
שנָסַ ְּע ָת ִעם
ְּמ ַד ֵּבר? הֵּ ִשיב לוֹּ  :זָכור ַא ָתהְּ ,כ ֶׂ
ֶׂשר וְּ חָ ז ְַּר ָת.
ִבנְּ ָך .ו ִב ְּת ִח ָלה נָפַ ל סוס עַ ל הַ ג ֶׂ
ר־כ ְּך ָפג ְַּע ָת ִבי,
ָ
ר־כ ְּך נִ ְּש ְּברו הָ ַא ְּק ִסיןַ ,אחַ
ָ
ַאחַ
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

ח
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ש ָפטַ ְּר ִתי
שהוא ַקל .ומֵּ ַאחַ ר ֶׂ
וְּ ָאמַ ְּר ִתי לְּ ָך ֶׂ
אוֹּ תוֹּ ֶׂ ,את ִבנְּ ָך ,עַ ְּכ ָשו ַא ָתה ַר ַשאי לִ נְּ סֹּעַ ִ ,כי
הוא הָ יָה ְּב ִחינַת מָ אוֹּ ר הַ ָקטָ ן ,וְּ הַ ַצ ִדיק הַ ַנ"ל
הוא ְּב ִחינַת ָמאוֹּ ר הַ ָגדוֹּ ל ,וְּ ִאם הָ יו ִמ ְּת ַוע ֲִדים
ש ָפטַ ְּר ִתי אוֹּ תוֹּ ,
יַחַ ד ,הָ יָה ָבא ָמ ִשיחַ ; וְּ כֵּ יוָ ן ֶׂ
שאי לִ נְּ סֹּעַ  .ו ְּבתוֹּ ְּך ְּדבָ ָריו ֶׂנעֱלַ ם ,וְּ לֹּא
ַא ָתה ַר ַ
הָ יָה לוֹּ ִעם ִמי לְּ ַד ֵּבר .וְּ נָסַ ע הָ ַרב ֶׂאל הַ ַצ ִדיק
וְּ צָ עַ ק :חֲבָ ל ,חֲבָ ל ,חֲבָ ל עַ ל ְּד ַא ְּב ִדין וְּ לָ א
ָשיב נִ ָדחֵּ ינו ְּב ָקרוֹּ ב,
שם יִ ְּת ָב ַר ְּך י ִ
ִמ ְּש ַת ְּכ ִחין .הַ ֵּ
ָאמֵּ ן.
ְּ
־מ "ם ְּב עַ ְּצמוֹּ
וְ זֶׂה הַ סוֹּ חֵּ ר הַ ַנ"ל הָ יָה הַ ָס מֶׂ "ך ֵּ

ר־כ ְּך
ָ
ש ִנ ְּדמָ ה לְּ סוֹּ חֵּ ר וְּ ִה ְּטעָ ה אוֹּ ָתם ,וְּ ַאחַ
( ֶׂ
ש נִ ית ְּב הָ ַרב הַ ַנ"לִ ,ה ְּת ָג ָרה עִ מוֹּ
ש ָפ גַע ֵּ
ְּכ ֶׂ
ש מַ ע לַ עֲצָ תוֹּ ִ ,כ י כֵּ ן
שר ָ
הוא ְּב עַ ְּצמוֹּ עַ ל אֲ ֶׂ
ְּ
ש ם יִ ְּת ָב ַרך י ִַצי ֵּלנו.
ַד ְּרכוֹּ ַ ,כ יָדועַ ) הַ ֵּ

מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ
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ט

לִ ּקוּטֵ י עֵ צוֹ ת מַ הֲדו ָּרא ּ ָב ְת ָרא (צַ ִדיק פ״ו).
שם ַת ְּמ ִצית ָכל הָ עִ נְּ יָן הַ ַנ"ל ִב ְּקצָ ָרה)
(מובָ א ָ

ש ֵּאין הָ ָא ָדם זוֹּ כֶׂ ה לְּ ִה ְּת ָק ֵּרב ֶׂבאֱ מֶׂ ת
ּ ָכל זְּמַ ן ֶׂ
שלוֹּ מֵּ ד
ֶׂאל הַ ַצ ִדיק הָ אֱ מֶׂ ת אֲ זַי ַאף־עַ ל־ ִפי ֶׂ
ו ִמ ְּת ַפ ֵּלל ָת ִמיד ַאף־עַ ל־ ִפי־כֵּ ן ֵּאינוֹּ זוֹּ כֶׂ ה
לְּ הַ ְּר ִגיש טָ עַ ם אֲ ִמ ִתי ְּבלִ מודוֹּ ו ְּת ִפ ָלתוֹּ  .וְּ ִאם
הָ יָה מֵּ ִשים ֶׂאל לִ בוֹּ הֵּ יטֵּ ב הָ יָה מַ ְּר ִגיש ְּבעַ ְּצמוֹּ
שחָ סֵּ ר לוֹּ ֵּאיזֶׂה ִח ָסרוֹּ ן וְּ ֵּאינוֹּ יוֹּ ֵּדעַ מַ ה (ובֶׂ אֱ מֶׂ ת
ֶׂ
שלֹּא זַכָ ה לְּ ִה ְּת ָק ֵּרב לְּ צַ ִדיק
הַ ִח ָסרוֹּ ן הוא ִמ ַצד ֶׂ
שזוֹּ כֶׂ ה
שי ִָאיר לוֹּ הָ אֱ מֶׂ ת) וְּ ַא ְּש ֵּרי לְּ ִמי ֶׂ
אֲ ִמ ִתי ֶׂ
לְּ ִה ְּת ָק ֵּרב לְּ הַ ַצ ִדיק הָ אֱ מֶׂ ת ָבעוֹּ לָ ם הַ זֶׂה ַבחַ ִיים
חַ יותוֹּ ִכי הַ ַבעַ ל ָדבָ ר מֵּ נִ יחַ ֶׂאת עַ ְּצמוֹּ עַ ל זֶׂה
ְּמאֹּד לִ ְּמנוֹּ עַ ֶׂאת הָ ָא ָדם ִמזֶׂה ָכל יְּ מֵּ י חַ יָיו חַ ס
תו
שת ַיהֲדו ֹּ
ש ִע ַקר ְּשלֵּ מות ְּק ֻד ַ
וְּ ָשלוֹּ ם .מֵּ ַאחַ ר ֶׂ
שה ִמ ְּצוָ ה
שעוֹּ ֶׂ
ָתלוי ָבזֶׂה .וְּ לִ ְּפעָ ִמים יֵּש ָא ָדם ֶׂ
ש ָבא עַ ל־יְּ ֵּדי־זֶׂה לִ ְּב ִחינַת מָ אוֹּ ר הַ ָקטָ ן
ָכזֹּאת ֶׂ
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

י
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וְּ ִאלְּ מָ לֵּ י הָ יָה הָ ָא ָדם הַ זֶׂה זוֹּ כֶׂ ה לְּ ִה ְּת ָק ֵּרב ֶׂאל
שהוא ְּב ִחינַת מָ אוֹּ ר הַ גָדוֹּ ל
הַ ַצ ִדיק הָ אֲ ִמ ִתי ֶׂ
ְּכבָ ר הָ יָה ָבא ְּמ ִשיחַ  .וְּ הָ יָה ִתקון הָ עוֹּ לָ ם
שיֵּש לוֹּ ג ְַּעגו ִעים
ִב ְּשלֵּ מות ,וְּ הָ ָא ָדם הַ זֶׂה ַאף ֶׂ
וְּ ִכסו ִפים ְּגדוֹּ לִ ים ִמ ְּס ָתמָ א לְּ ִה ְּת ָק ֵּרב לְּ זֶׂה
הַ ַצ ִדיק ַא ְּך הַ ַבעַ ל ָדבָ ר ִמ ְּת ָג ֶׂרה ְּבזֶׂה הָ ָא ָדם
ְּביוֹּ ֵּתר ,ומַ ז ְִּמין לוֹּ ְּמנִ יעוֹּ ת ַרבוֹּ ת אֲ חֵּ רוֹּ ת ְּבכָ ל
ַפעַ ם ִב ְּפ ָרט ְּמנִ יעַ ת הַ מֹּחַ וְּ כ"ו ,וְּ ִע ָקר הַ ְּמנִ יעָ ה
ש ִמ ְּתלַ ֵּבש הַ ס״ם עַ ְּצמוֹּ ְּב ֵּאיזֶׂה חוֹּ לְּ ִקים
עַ ל יְּ ֵּדי ֶׂ
ובוֹּ ִדים הַ דוֹּ ְּב ִרים עַ ל הַ ַצ ִדיק עָ ָתק וְּ כ"ו ,עַ ל־ ֵּכן
ש ִיז ְֶּׂכה
שם יִ ְּת ָב ַר ְּך ֶׂ
יכין לְּ בַ ֵּקש ְּמאֹּד מֵּ הַ ֵּ
ְּצ ִר ִ
ש ֵּבר ָכל הַ ְּמנִ יעוֹּ ת ולְּ ִה ְּת ָק ֵּרב ֶׂבאֱ מֶׂ ת לְּ הַ ַצ ִדיק
לְּ ַ
הָ אֱ מֶׂ ת.

מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

סֵ פֶ ר

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י
הֲר"ן
)כ ְמבֹאָ ר ְ ּבלִ ּקו ֵּטי מוֹ ַ
הוּא ִּת ּקוּן הַ ְ ּב ִרית ּ ַ
ח"א כט אוֹ ת ד( .וְ הוּא ִּת ּקוּן לְ ִמ ְק ֵרה לַיְ לָה
ש ָרה ִמזְ מוֹ ֵרי
חַ ס וְ ָׁשלוֹ ם ,לוֹ ַמר אֵ לּ ּו הָ עֲ ָׂ
ש ָּק ָרה לוֹ  .הוֹ ִציאוֹ
ְּת ִה ִּלים ְ ּבאוֹ תוֹ הַ יּוֹ ם ׁ ֶ
מֵ הַ הֶ ְעלֵם אֶ ל הַ ִ ּגלּ וּי ,אֲדוֹ נֵנ ּו מוֹ ֵרנ ּו וְ ַר ֵּבנ ּו
הַ ָקדוֹ ׁש צַ דִּ יק יְ סוֹ ד עוֹ לָם ,נַ חַ ל נוֹ בֵ ַע ְמקוֹ ר
ש ְמחָ ה,
חָ כְ ָמהַ ,ר ֵּבנ ּו נַ ְח ָמן ֶּבן פֵ יגֶא ֶּבן ִ ׂ
נַ נַ ְח נַ ְח ָמ נַ ְח ָמן ְמאו ַּמן זֵכֶ ר צַ דִּ יק וְ ָקדוֹ ׁש
לִ ְב ָרכָ ה ,זְ כוּתוֹ ָיגֵן ָעלֵינ ּו אָ מֵ ן:

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י

יב

הַ ְב ָטחַ ת ַר ּ ֵבנ ּו זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָרכָ ה
ָאמַ ר,

שגַם
ֶׂ

ִכי

יִ ְּמלְּ או

יָמָ יו,

אֲ זַי

ַאחַ ר

שם ֵּאלו
שיָבוֹּ א עַ ל ִק ְּברוֹּ וְּ ֹּיאמַ ר ָ
ִה ְּס ַת ְּלקותוֹּ ִ ,מי ֶׂ
יטל ְּת ִה ִלים הַ ַנ"ל ,וְּ יִ ֵּתן ְּפרו ָטה
ֲש ָרה ַק ִפ ְּ
הָ ע ָ
לִ ְּצ ָד ָקה [עֲבורוֹּ ] ,אֲ ִפלו ִאם ג ְָּדלו וְּ עָ ְּצמו עֲווֹּ נוֹּ ָתיו
שלוֹּ ם ,אֲ זַי ֶׂא ְּת ַא ֵּמץ
אד חַ ס וְּ ָ
אד ְּמ ֹּ
וַחֲטָ ָאיו ְּמ ֹּ
ְּ
רחַ ב לְּ הוֹּ ִשיעוֹּ ולְּ ַת ְּקנוֹּ וְּ כו'.
א ֶׂרך וְּ לָ ֹּ
וְּ ֶׂא ְּש ַת ֵּדל לָ ֹּ

ש ִליַ ,א ְּך ָבזֶׂה אֲ נִ י
אד ְּבכָ ל הַ ְּדבָ ִרים ֶׂ
וַאֲ נִ י חָ זָק ְּמ ֹּ

יטל מוֹּ ִעילִ ים
ֲש ָרה ַק ִפ ְּ
ש ֵּאלו הָ ע ָ
חָ זָק ְּביוֹּ ֵּתרֶׂ ,
יטל ְּת ִה ִלים:
ֲש ָרה ַק ִפ ְּ
אד .וְּ ֵּאלו הֵּ ן הָ ע ָ
אד ְּמ ֹּ
ְּמ ֹּ
ט"ז ,ל"ב ,מ"א ,מ"ב ,נ"ט ,ע"ז ,צ' ,ק"ה ,קל"ז,
שר ְּכבָ ר נִ ְּד ְּפסו ַכ ָמה ְּפעָ ִמים.
ק"נַ ,כאֲ ֶׂ
ֹאמר זֶה:
ירת ְּת ִה ִּלים י ַ
קו ֶדם ֶשי ְַת ִחיל ּ ַבא ֲִמ ַ
ֹ

לְ כ ּו נְּ ַר ְּננָה לַ יהֹּוָ ה ,נ ִָריעָ ה לְּ צור יִ ְּשעֵּ נו :נְּ ַק ְּדמָ ה
ָפנָיו ְּבתוֹּ ָדהִ ,בז ְִּמרוֹּ ת נ ִָריעַ לוֹּ ִ :כי ֵּאל ָגדוֹּ ל
יְּ הֹּוָ ה ,ומֶׂ לֶׂ ְּך גָדוֹּ ל עַ ל ָכל אֱ ל ִֹּהים:
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י
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ש ֵּבחַ
ה ֲֵרינִ י ְּמז ֵַּמן ֶׂאת ִפי לְּ הוֹּ דוֹּ ת ולְּ הַ ֵּלל ולְּ ַ
שם יִ חוד קֻ ְּד ָשא ְּב ִר ְּ
יך הוא
ֶׂאת בוֹּ ְּר ִאי .לְּ ֵּ
ו ְּש ִכינְּ ֵּתה ִב ְּד ִחילו ו ְּר ִחימו עַ ל־יְּ ֵּדי הַ הוא טָ ִמיר
שם ָכל יִ ְּש ָר ֵּאל:
וְּ נ ְֶּׂעלָ ם ְּב ֵּ
טוֹ ב לוֹ ַמר זֹאת ִל ְפנֵי הָ עֲ ָש ָרה ִמזְ מוֹ ִרים

ֲש ָרה ִמזְּמוֹּ ֵּרי
שר עַ ְּצ ִמי ַבאֲ ִמ ַירת הָ ע ָ
ה ֲֵרינִ י ְּמ ַק ֵּ
ְּת ִה ִלים

ֵּאלו

לְּ כָ ל

יקים
הַ ַצ ִד ִ

הָ אֲ ִמ ִת ִים

יקים הָ אֲ ִמ ִתים שוֹּ ְּכנֵּי
ש ְּבדוֹּ ֵּרנו ,ולְּ כָ ל הַ ַצ ִד ִ
ֶׂ
שר ָב ָא ֶׂרץ הֵּ ָמה ,ו ִב ְּפ ָרט
עָ פָ ר ְּקדוֹּ ִשים אֲ ֵֶּׂ
לְּ ַר ֵּבנו הַ ָקדוֹּ ש צַ ִדיק יְּ סוֹּ ד עוֹּ לָ ם נַחַ ל נוֹּ בֵּ עַ
ְּמקוֹּ ר חָ ְּכמָ הַ ,ר ֵּבנו נ ְַּחמָ ן ֶׂבן פֵּ יגֶׂא ֶׂבן ִש ְּמחָ ה,
שר ִגלָ ה וְּ ִת ֵּקן לוֹּ מַ ר
ַנ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַּחמָ ן ְּמאומָ ן ,אֲ ֶׂ
ֲש ָרה ִמזְּמוֹּ ֵּרי ְּת ִה ִלים ִב ְּש ִביל ִתקון
ֵּאלו הָ ע ָ
הַ ְּב ִרית ,זְּכו ָתם ָיגֵּן עָ לֵּ ינו וְּ עַ ל ָכל יִ ְּש ָר ֵּאל,
ָאמֵּ ן.
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י

יד

טז
יתי בָ ְּך:
אִ .מ ְּכ ָתם לְּ ָדוִ דָ ,ש ְּמ ֵּרנִ י ֵּאל ִכי חָ ִס ִ
דנָי ָא ָתה ,טוֹּ בָ ִתי ַבל עָ לֶׂ ָ
יך:
בָ .אמַ ְּר ְּת לַ יהֹּוָ ה אֲ ֹּ
שר ָב ָא ֶׂרץ הֵּ ָמה ,וְּ ַא ִד ֵּירי ָכל
ג .לִ ְּקדוֹּ ִשים אֲ ֶׂ
חֶׂ ְּפ ִצי בָ ם:
ד .יִ ְּרבו עַ ְּצבוֹּ ָתם ַאחֵּ ר מָ הָ רוַ ,בל ַא ִסיךְּ
נִ ְּס ֵּכיהֶׂ ם ִמ ָדם ,ובַ ל ֶׂא ָשא ֶׂאת ְּשמוֹּ ָתם עַ ל
ְּשפָ ָתי:
ְּ
ה .יְּ הֹּוָ ה ְּמנָת חֶׂ לְּ ִקי וְּ כוֹּ ִסיַ ,א ָתה תוֹּ ִמיך גוֹּ ָרלִ י:
ו.

חֲבָ לִ ים נ ְָּפלו לִ י ַב ְּנ ִע ִמיםַ ,אף ַנחֲלָ ת ָש ְּפ ָרה

ז.

עָ לָ י:
ְּ
שר יְּ עָ צָ נִ יַ ,אף לֵּ ילוֹּ ת
אֲ בָ ֵּרך ֶׂאת יְּ הֹּוָ ה אֲ ֶׂ
יִ ְּסרונִ י ִכלְּ יוֹּ ָתי:

ימינִ י ַבל
יתי יְּ הֹּוָ ה לְּ נֶׂגְּ ִדי ָת ִמידִ ,כי ִמ ִ
חִ .ש ִו ִ
ֶׂאמוֹּ ט:
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י

טו

ט .לָ כֵּ ן ָשמַ ח לִ ִבי ַו ָיגֶׂל ְּכבוֹּ ִדיַ ,אף ְּב ָש ִרי יִ ְּשכֹּן
לָ בֶׂ טַ ח:
ח ִס ְּידךָ
יִ .כי לֹּא ַת ֲעזֹּב נ ְַּפ ִשי לִ ְּשאוֹּ ל ,לֹּא ִת ֵּתן ֲ
לִ ְּראוֹּ ת ָשחַ ת:
יא .תוֹּ ִדיעֵּ נִ י א ַֹּרח חַ ִיים ,שֹּבַ ע ְּשמָ חוֹּ ת ֶׂאת
ָפנ ָ
ימינְּ ָך נֶׂצַ ח:
ֶׂיך ,נְּ ִעמוֹּ ת ִב ִ

לב
שע ְּכסוי
א .לְּ ָדוִ ד מַ ְּש ִכילַ ,א ְּש ֵּרי נְּ שוי ֶׂפ ַ
חֲטָ ָאה:
בַ .א ְּש ֵּרי ָא ָדם לֹּא י ְַּחשֹּב יְּ הֹּוָ ה לוֹּ עָ וֹּ ן ,וְּ ֵּאין
ְּברוחוֹּ ְּר ִמיָה:
ח ַר ְּש ִתי ָבלו עֲצָ מָ יְּ ,ב ַשאֲ ָג ִתי ָכל הַ יוֹּ ם:
גִ .כי הֶׂ ֱ
ש ִדי
דִ .כי יוֹּ מָ ם וָ לַ יְּ לָ ה ִת ְּכ ַבד עָ לַ י י ֶָׂד ָך ,נ ְֶּׂה ַפ ְּך לְּ ַ
בנֵּי ַקיִ ץ סֶׂ לָ ה:
ְּבחַ ְּר ֹּ

מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י

טז

יתיָ ,אמַ ְּר ִתי
אתי אוֹּ ִדיע ֲָך ַועֲוֹּ נִ י לֹּא ִכ ִס ִ
ה .חַ ָט ִ
את עֲוֹּ ן
ָש ָ
אוֹּ ֶׂדה עֲלֵּ י ְּפ ָשעַ י לַ יהֹּוָ ה ,וְּ ַא ָתה נ ָ
ו.

אתי סֶׂ לָ ה:
חַ ָט ִ
ָ
עַ ל זֹּאת יִ ְּת ַפ ֵּלל ָכל חָ ִסיד ֵּאלֶׂ יך לְּ עֵּ ת ְּמצֹּא,
שטֶׂ ף מַ יִ ם ַר ִבים ֵּאלָ יו לֹּא י ִַגיעו:
ַרק לְּ ֵּ

ז.

ַא ָתה סֵּ ֶׂתר לִ י** ִמ ַצר ִת ְּצ ֵּרנִ יָ ,רנֵּי פַ ֵּלט

ְּתסוֹּ ְּבבֵּ נִ י סֶׂ לָ ה:
ְּ
ְּ
ָ
חַ .א ְּש ִכילְּ ָך וְּ אוֹּ ְּרך ְּב ֶׂד ֶׂרך זו ֵּתלֵּ ךִ ,איעֲצָ ה
עָ לֶׂ ָ
יך עֵּ ינִ י:
טַ .אל ִת ְּהיו ְּכסוס ְּכפֶׂ ֶׂרד ֵּאין הָ ִביןְּ ,במֶׂ ֶׂתג וָ ֶׂרסֶׂ ן
עֶׂ ְּדיוֹּ לִ ְּבלוֹּ ם ַבל ְּקרֹּב ֵּאלֶׂ ָ
יך:
יַ .ר ִבים מַ ְּכאוֹּ ִבים לָ ָר ָשע ,וְּ הַ בוֹּ טֵּ חַ ַביהֹּוָ ה
חֶׂ סֶׂ ד יְּ סוֹּ ְּבבֶׂ נו:
יקים ,וְּ הַ ְּרנִ ינו ָכל
יאִ .ש ְּמחו בַ יהֹּוָ ה וְּ גִ ילו צַ ִד ִ
יִ ְּש ֵּרי לֵּ ב:
**כאן צריך להפסיק מעט (לקו"מ ח"א סימן רי"ג)
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י

יז

מא
א .לַ ְּמנ ֵַּצחַ ִמזְּמוֹּ ר לְּ ָדוִ ד:
בַ .א ְּש ֵּרי מַ ְּש ִכיל ֶׂאל ָדלְּ ,ביוֹּ ם ָרעָ ה יְּ מַ ְּלטֵּ הו
יְּ הֹּוָ ה:
שר ָב ָא ֶׂרץ ,וְּ ַאל
ג .יְּ הֹּוָ ה יִ ְּש ְּמ ֵּרהו וִ יחַ יֵּהו וְּ אֻ ַ
ִת ְּתנֵּהו ְּבנֶׂפֶׂ ש אֹּיְּ בָ יו:
ד .יְּ הֹּוָ ה יִ ְּסעָ ֶׂדנו עַ ל עֶׂ ֶׂרש ְּדוָ יָ ,כל ִמ ְּש ָכבוֹּ
הָ פַ ְּכ ָת ְּבחָ לְּ יוֹּ :
ה .אֲ נִ י ָאמַ ְּר ִתי יְּ הֹּוָ ה חָ נֵּנִ יְּ ,רפָ ָאה נ ְַּפ ִשי ִכי
אתי לָ ְּך:
חָ טָ ִ
ו.

ֹּאמרו ַרע לִ י ,מָ ַתי יָמות וְּ ָאבַ ד ְּשמוֹּ :
אוֹּ יְּ בַ י י ְּ

ז.

וְּ ִאם ָבא לִ ְּראוֹּ ת ָשוְּ א יְּ ַד ֵּבר ,לִ בוֹּ יִ ְּק ָבץ ָא ֶׂון
לוֹּ  ,יֵּצֵּ א לַ חוץ יְּ ַד ֵּבר:

ח .יַחַ ד עָ לַ י יִ ְּתלַ חֲשו ָכל שֹּנְּ ָאי ,עָ לַ י י ְַּח ְּשבו
ָרעָ ה לִ י:
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

יח

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י

שר ָשכַ ב לֹּא יוֹּ ִסיף
טְּ .דבַ ר ְּבלִ יַעַ ל יָצוק בוֹּ ַ ,ואֲ ֶׂ
לָ קום:
שר ָבטַ ְּח ִתי בוֹּ אוֹּ כֵּ ל
י .גַם ִאיש ְּשלוֹּ ִמי אֲ ֶׂ
לַ ְּח ִמיִ ,הגְּ ִדיל עָ לַ י עָ ֵּקב:
ש ְּלמָ ה לָ הֶׂ ם:
יא .וְּ ַא ָתה יְּ הֹּוָ ה חָ נֵּנִ י ַוה ֲִקימֵּ נִ יַ ,ואֲ ַ
יבְּ .בזֹּאת י ַָד ְּע ִתי ִכי חָ פַ ְּצ ָת ִביִ ,כי לֹּא י ִָריעַ
אֹּיְּ ִבי עָ לָ י:
יג .וַאֲ נִ י ְּב ֻת ִמי ָתמַ ְּכ ָת ִביַ ,ו ַת ִציבֵּ נִ י לְּ פָ נֶׂיךָ
לְּ עוֹּ לָ ם:
ידָ .ברו ְּך יְּ הֹּוָ ה אֱ לֹּהֵּ י יִ ְּש ָר ֵּאל מֵּ הָ עוֹּ לָ ם וְּ עַ ד
הָ עוֹּ לָ םָ ,אמֵּ ן וְּ ָאמֵּ ן:

מב
א .לַ ְּמנ ֵַּצחַ מַ ְּש ִכיל לִ ְּבנֵּי ק ַֹּרח:
יקי ָמיִ םֵּ ,כן נ ְַּפ ִשי ַת ֲערֹּג
בְּ .כ ַאיָל ַת ֲערֹּג עַ ל אֲ ִפ ֵּ
ֵּאלֶׂ ָ
יך אֱ ל ִֹּהים:
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י

יט

ג .צָ ְּמ ָאה נ ְַּפ ִשי לֵּ אל ִֹּהים לְּ ֵּאל ָחי ,מָ ַתי ָאבוֹּ א
וְּ ֵּא ָר ֶׂאה ְּפנֵּי אֱ ל ִֹּהים:
ד .הָ יְּ ָתה ִלי ִד ְּמעָ ִתי לֶׂ חֶׂ ם יוֹּ מָ ם וָ לָ יְּ לָ הֶׂ ,באֱ מֹּר
ֵּאלַ י ָכל הַ יוֹּ ם ַאיֵּה אֱ לֹּהֶׂ ָ
יך:
הֵּ .א ֶׂלה ֶׂאז ְְּּכ ָרה וְּ ֶׂא ְּש ְּפכָ ה עָ לַ י נ ְַּפ ִשיִ ,כי ֶׂא ֱעבֹּר
ַב ָס ְּך ֶׂא ַד ֵּדם עַ ד ֵּבית אֱ ל ִֹּהיםְּ ,בקוֹּ ל ִרנָה
וְּ תוֹּ ָדה הָ מוֹּ ן חוֹּ גֵּג:
ו.

מַ ה ִת ְּשתוֹּ ח ֲִחי נ ְַּפ ִשי ַו ֶׂתה ֱִמי עָ לָ י ,הוֹּ ִחילִ י

ז.

לֵּ אל ִֹּהים ִכי עוֹּ ד אוֹּ ֶׂדנו יְּ שועוֹּ ת ָפנָיו:
ל־כן ֶׂאז ְָּכ ְּרךָ
אֱ לֹּהַ י ,עָ לַ י נ ְַּפ ִשי ִת ְּשתוֹּ חָ ח ,עַ ֵּ
מֵּ ֶׂא ֶׂרץ י ְַּר ֵּדן וְּ חֶׂ ְּרמוֹּ נִ ים מֵּ הַ ר ִמ ְּצעָ ר:

חְּ .תהוֹּ ם ֶׂאל ְּתהוֹּ ם קוֹּ ֵּרא לְּ קוֹּ ל ִצנוֹּ ֶׂר ָ
יךָ ,כל
יך וְּ ג ֶַׂל ָ
ִמ ְּש ָב ֶׂר ָ
יך עָ לַ י עָ בָ רו:
רה ִע ִמי
ט .יוֹּ מָ ם יְּ צַ וֶׂה יְּ הֹּוָ ה חַ ְּסדוֹּ ובַ ַליְּ לָ ה ִשי ֹּ
ְּת ִפ ָלה לְּ ֵּאל חַ יָי:
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י

כ

י .אוֹּ ְּמ ָרה לְּ ֵּאל סַ לְּ ִעי לָ מָ ה ְּשכַ ְּח ָתנִ י ,לָ ָמה ק ֵֹּּדר
ֵּאלֵּ ְּך ְּבלַ חַ ץ אוֹּ יֵּב:
יאְּ .ב ֶׂרצַ ח ְּבעַ ְּצמוֹּ ַתי חֵּ ְּרפונִ י צוֹּ ְּר ָריְּ ,ב ָא ְּמ ָרם
ֵּאלַ י ָכל הַ יוֹּ ם ַאיֵּה אֱ לֹּהֶׂ ָ
יך:
יב .מַ ה ִת ְּשתוֹּ ח ֲִחי נ ְַּפ ִשי ומַ ה ֶׂתה ֱִמי עָ לָ י,
הוֹּ ִחילִ י לֵּ אל ִֹּהים ִכי עוֹּ ד אוֹּ ֶׂדנו ,יְּ שועֹּת ָפנַי
וֵּאלֹּהָ י:

נט
א .לַ ְּמנ ֵַּצחַ ַאל ַת ְּשחֵּ ת לְּ ָדוִ ד ִמ ְּכ ָתםִ ,ב ְּשלֹּחַ
ָשאול ַו ִי ְּש ְּמרו ֶׂאת הַ ַביִ ת לַ ה ֲִמיתוֹּ :
ב .הַ ִצילֵּ נִ י מֵּ אֹּיְּ בַ י ,אֱ לֹּהָ יִ ,מ ִמ ְּתקוֹּ ְּממַ י ְּת ַש ְּגבֵּ נִ י:
שי ָד ִמים הוֹּ ִשיעֵּ נִ י:
פעֲלֵּ י ָאוֶׂן ,ומֵּ ַאנְּ ֵּ
ג .הַ ִצילֵּ נִ י ִמ ֹּ
דִ .כי ִהנֵּה ָא ְּרבו לְּ נ ְַּפ ִשי ,יָגורו עָ לַ י עַ זִים ,לֹּא
אתי יְּ הֹּוָ ה :
ִפ ְּש ִעי וְּ לֹּא חַ ָט ִ

מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י

כא

אתי
הְּ .בלִ י עָ וֹּ ן יְּ רוצון וְּ יִ כוֹּ נָנו ,עו ָרה לִ ְּק ָר ִ
ו ְּר ֵּאה:
ו.

וְּ ַא ָתה יְּ הֹּוָ ה אֱ ל ִֹּהים ְּצבָ אוֹּ ת אֱ לֹּהֵּ י יִ ְּש ָר ֵּאל,
הָ ִקיצָ ה לִ ְּפקֹּד ָכל הַ גוֹּ יִ םַ ,אל ָתחֹּן ָכל בֹּגְּ ֵּדי
ָאוֶׂן סֶׂ לָ ה:

ז.

יָשובו לָ עֶׂ ֶׂרב ֶׂיהֱמו כַ ָכלֶׂ ב וִ יסוֹּ ְּבבו ִעיר:

חִ .הנֵּה י ִַביעון ְּב ִפיהֶׂ ם ח ֲָרבוֹּ ת ְּב ִש ְּפתוֹּ ֵּתיהֶׂ ם,
ִכי ִמי שֹּמֵּ עַ :
ט .וְּ ַא ָתה יְּ הֹּוָ ה ִת ְּשחַ ק לָ מוֹּ ִ ,תלְּ עַ ג לְּ כָ ל גוֹּ יִ ם:
י .עֻזוֹּ ֵּאלֶׂ ָ
יך ֶׂא ְּשמ ָֹּרהִ ,כי אֱ ל ִֹּהים ִמ ְּשג ִַבי:
יא .אֱ לֹּהֵּ י חַ ְּס ִדי יְּ ַק ְּדמֵּ נִ י ,אֱ ל ִֹּהים י ְַּר ֵּאנִ י ְּבש ְֹּּר ָרי:
יבַ .אל ַתהַ ְּרגֵּם ֶׂפן יִ ְּש ְּכחו עַ ִמי ,הֲנִ יעֵּ מוֹּ ְּבחֵּ ילְּ ָך
דנָי:
ידמוֹּ ָ ,מגִ ֵּננו אֲ ֹּ
וְּ הוֹּ ִר ֵּ
יג .חַ ַטאת ִפימוֹּ ְּדבַ ר ְּשפָ ֵּתימוֹּ וְּ יִ ָל ְּכדו ִבגְּ אוֹּ נָם,
ומֵּ ָאלָ ה ו ִמ ַכחַ ש יְּ סַ ֵּפרו:
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

כב

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י

ידַ .כ ֵּלה ְּבחֵּ מָ ה ַכ ֵּלה וְּ ֵּאינֵּמוֹּ  ,וְּ י ְֵּּדעו ִכי אֱ ל ִֹּהים
ֹּשל ְּב ַי ֲעקֹּב לְּ ַא ְּפסֵּ י הָ ָא ֶׂרץ סֶׂ לָ ה:
מ ֵּ
טו .וְּ יָשובו לָ עֶׂ ֶׂרב ֶׂיהֱמו כַ ָכלֶׂ ב וִ יסוֹּ ְּבבו ִעיר:
טז .הֵּ ָמה יְּ נִ יעון לֶׂ אֱ כֹּלִ ,אם לֹּא יִ ְּש ְּבעו וַיָלִ ינו:
יז .וַאֲ נִ י ָא ִשיר עֻז ֶָׂך ַואֲ ַרנֵּן לַ ב ֶֹּׂקר חַ ְּס ֶׂד ָךִ ,כי
ית ִמ ְּשגָב לִ י ומָ נוֹּ ס ְּביוֹּ ם צַ ר לִ י:
הָ יִ ָ
ָ
יח .עֻזִי ֵּאלֶׂ יך אֲ ז ֵַּמ ָרהִ ,כי אֱ ל ִֹּהים ִמ ְּשג ִַבי אֱ לֹּהֵּ י
חַ ְּס ִדי:

עז
א .לַ ְּמנ ֵַּצחַ עַ ל יְּ דותון לְּ ָאסָ ף ִמזְּמוֹּ ר:
ב .קוֹּ לִ י ֶׂאל אֱ ל ִֹּהים וְּ ֶׂא ְּצעָ ָקה ,קוֹּ לִ י ֶׂאל אֱ ל ִֹּהים
וְּ הַ אֲ זִין ֵּאלָ י:
דנָי ָד ָר ְּש ִתי ,י ִָדי לַ יְּ לָ ה נִ ְּג ָרה
גְּ .ביוֹּ ם צָ ָר ִתי אֲ ֹּ
וְּ לֹּא ָתפוג ,מֵּ אֲ נָה ִהנָחֵּ ם נ ְַּפ ִשי:

מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י

כג

יחה וְּ ִת ְּתעַ ֵּטף
דֶׂ .אז ְְּּכ ָרה אֱ ל ִֹּהים וְּ ֶׂאהֱמָ יָהָ ,א ִש ָ
רו ִחי סֶׂ לָ ה:
הָ .אחַ ז ְָּת ְּשמֻ רוֹּ ת עֵּ ינָי ,נִ ְּפעַ ְּמ ִתי וְּ לֹּא אֲ ַד ֵּבר:
ו.

ש ְּב ִתי י ִָמים ִמ ֶׂק ֶׂדםְּ ,שנוֹּ ת עוֹּ לָ ִמים:
ִח ַ

ז.

ֶׂאז ְְּּכ ָרה נְּ גִ ינ ִָתי ַב ָליְּ לָ הִ ,עם לְּ בָ ִבי ָא ִשיחָ ה,
וַיְּ חַ ֵּפש רו ִחי:

דנָי ,וְּ לֹּא י ִֹּסיף לִ ְּרצוֹּ ת
ח .הַ לְּ עוֹּ לָ ִמים יִ ְּזנַח אֲ ֹּ
עוֹּ ד:
ט .הֶׂ ָאפֵּ ס לָ נֶׂצַ ח חַ ְּסדוֹּ  ,גָמַ ר אֹּמֶׂ ר לְּ דֹּר וָ דֹּר:
ח ָמיו
ֲשכַ ח חַ נוֹּ ת ֵּאלִ ,אם ָקפַ ץ ְּב ַאף ַר ֲ
י .ה ָ
סֶׂ לָ ה:
יא .וָ אֹּמַ ר חַ לוֹּ ִתי ִהיאְּ ,שנוֹּ ת יְּ ִמין עֶׂ לְּ יוֹּ ן:
יבֶׂ .אזְּכוֹּ ר מַ עַ לְּ לֵּ י יָהִ ,כי ֶׂאז ְְּּכ ָרה ִמ ֶׂק ֶׂדם ִפלְּ ֶׂאךָ:
יתי ְּבכָ ל ָפעֳלֶׂ ָך ,ובַ עֲלִ ילוֹּ ֶׂת ָ
יך ָא ִשיחָ ה:
יג .וְּ הָ גִ ִ
יד .אֱ ל ִֹּהים ַבק ֶֹּׂדש ַד ְּר ֶׂכ ָךִ ,מי ֵּאל גָדוֹּ ל ֵּכאל ִֹּהים:
ֹּשה פֶׂ לֶׂ א ,הוֹּ ַד ְּע ָת בָ עַ ִמים עֻז ֶָׂך:
טוַ .א ָתה הָ ֵּאל ע ֵּ
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

כד

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י

טז .ג ַָאלְּ ָת ִבזְּרוֹּ עַ עַ ֶׂמ ָךְּ ,בנֵּי ַי ֲעקֹּב וְּ יוֹּ סֵּ ף סֶׂ לָ ה:
יזָ .ראו ָך ַמיִ ם אֱ ל ִֹּהיםָ ,ראו ָך ַמיִ ם י ִָחילוַ ,אף
יִ ְּר ְּגזו ְּתהֹּמוֹּ ת:
יח .ז ְֹּּרמו מַ יִ ם עָ בוֹּ ת ,קוֹּ ל ָנ ְּתנו ְּשחָ ִקיםַ ,אף
חֲצָ צֶׂ ָ
יך יִ ְּתהַ ָלכו:
יט .קוֹּ ל ַרעַ ְּמ ָך ַבגַלְּ גַל הֵּ ִאירו ְּב ָר ִקים ֵּתבֵּ לָ ,רגְּ זָה
ַו ִת ְּרעַ ש הָ ָא ֶׂרץ:
כַ .ביָם ַד ְּר ֶׂכ ָך ו ְּש ִבילְּ ָך ְּבמַ יִ ם ַר ִבים ,וְּ ִע ְּקבוֹּ ֶׂתיךָ
לֹּא נ ָֹּדעו:
ָ
ֹּשה וְּ ַא ֲהרֹּן:
ית כַ צֹּאן עַ ֶׂמךְּ ,ביַד מ ֶׂ
כא .נ ִָח ָ

צ
דנָי מָ עוֹּ ן
ֹּשה ִאיש הָ אֱ ל ִֹּהים ,אֲ ֹּ
אְּ .ת ִפ ָלה לְּ מ ֶׂ
ית ָלנו ְּבדֹּר וָ דֹּר:
ַא ָתה הָ יִ ָ
בְּ .בטֶׂ ֶׂרם הָ ִרים י ָֻלדו ַו ְּתחוֹּ לֵּ ל ֶׂא ֶׂרץ וְּ ֵּתבֵּ ל,
ומֵּ עוֹּ לָ ם עַ ד עוֹּ לָ ם ַא ָתה ֵּאל:
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י

כה

שב אֱ נוֹּ ש עַ ד ַד ָכאַ ,ותֹּאמֶׂ ר שובו ְּבנֵּי
גָ .ת ֵּ
ָא ָדם:
ָ
דִ .כי ֶׂאלֶׂ ף ָשנִ ים ְּבעֵּ ינֶׂיך ְּכיוֹּ ם ֶׂא ְּתמוֹּ ל ִכי
ַי ֲעבֹּר ,וְּ ַא ְּשמו ָרה בַ ָליְּ לָ ה:
חלֹּף:
שנָה יִ ְּהיוַ ,בב ֶֹּׂקר ֶׂכחָ ִציר ַי ֲ
ה .ז ְַּר ְּמ ָתם ֵּ
וַ .בב ֶֹּׂקר י ִָציץ וְּ חָ לָ ף ,לָ עֶׂ ֶׂרב יְּ מוֹּ לֵּ ל וְּ ָיבֵּ ש:
זִ .כי כָ לִ ינו ְּב ַא ֶׂפ ָך ,ובַ חֲמָ ְּת ָך נִ ְּבהָ לְּ נו:
ש ָתה עֲוֹּ נ ֵֹּּתינו לְּ נֶׂגְּ ֶׂד ָךֲ ,עלֻמֵּ נו לִ ְּמאוֹּ ר ָפנ ָ
ֶׂיך:
חַ .
טִ .כי כָ ל יָמֵּ ינו ָפנו ְּבעֶׂ ְּב ָר ֶׂת ָךִ ,כ ִלינו ָשנֵּינו ְּכמוֹּ
הֶׂ גֶׂה:
י .יְּ מֵּ י ְּשנוֹּ ֵּתינו בָ הֶׂ ם ִש ְּב ִעים ָשנָה ,וְּ ִאם
רת ְּשמוֹּ נִ ים ָשנָה ,וְּ ָר ְּה ָבם עָ מָ ל וָ ָאוֶׂן,
ִבגְּ בו ֹּ
ִכי גָז ִחיש וַ ָנ ֻעפָ ה:
יאִ .מי יוֹּ ֵּדעַ עֹּז ַא ֶׂפ ָך ,ו ְּכיִ ְּר ָא ְּת ָך עֶׂ ְּב ָר ֶׂתךָ:
יב .לִ ְּמנוֹּ ת יָמֵּ ינו ֵּכן הוֹּ ַדע ,וְּ נ ִָבא לְּ בַ ב חָ ְּכמָ ה:
יג .שובָ ה יְּ הֹּוָ ה עַ ד מָ ָתי ,וְּ ִהנָחֵּ ם עַ ל עֲבָ ֶׂד ָ
יך:
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י

כו

ש ְּבעֵּ נו בַ ב ֶֹּׂקר חַ ְּס ֶׂד ָך ,ונְּ ַר ְּננָה וְּ נִ ְּש ְּמחָ ה ְּבכָ ל
ידַ .
יָמֵּ ינו:
יתנוְּ ,שנוֹּ ת ָר ִאינו ָרעָ ה:
ש ְּמחֵּ נו ִכימוֹּ ת ִע ִנ ָ
טוַ .
ָ
ָ
ָ
טז .י ֵָּר ֶׂאה ֶׂאל עֲבָ ֶׂדיך פָ עֳלֶׂ ךַ ,וה ֲָד ְּרך עַ ל ְּבנֵּיהֶׂ ם:
ֲשה י ֵָּדינו
דנָי אֱ לֹּהֵּ ינו עָ לֵּ ינו ,ומַ ע ֵּ
יהי נֹּעַ ם אֲ ֹּ
יז .וִ ִ
ֲשה י ֵָּדינו כוֹּ נְּ נֵּהו:
כוֹּ נְּ נָה עָ לֵּ ינו ,ומַ ע ֵּ

קה
א .הוֹּ דו לַ יהֹּוָ ה ִק ְּראו ִב ְּשמוֹּ  ,הוֹּ ִדיעו בָ עַ ִמים
עֲלִ ילוֹּ ָתיו:
בִ .שירו לוֹּ ז ְַּמרו לוֹּ ִ ,שיחו ְּבכָ ל נִ ְּפלְּ אוֹּ ָתיו:
שי
שם ָק ְּדשוֹּ  ,יִ ְּשמַ ח לֵּ ב ְּמבַ ְּק ֵּ
גִ .ה ְּתהַ לְּ לו ְּב ֵּ
יְּ הֹּוָ ה :
דִ .ד ְּרשו יְּ הֹּוָ ה וְּ ֻעזוֹּ ַ ,ב ְּקשו פָ נָיו ָת ִמיד:
שר עָ ָשה ,מ ְֹּּפ ָתיו ו ִמ ְּש ְּפטֵּ י
ה .ז ְִּכרו נִ ְּפלְּ אוֹּ ָתיו אֲ ֶׂ
ִפיו:
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י
ו.

ז ֶַׂרע ַא ְּב ָרהָ ם עַ ְּבדוֹּ ְּ ,בנֵּי ַי ֲעקֹּב ְּב ִח ָיריו:

ז.

הוא יְּ הֹּוָ ה אֱ לֹּהֵּ ינוְּ ,בכָ ל הָ ָא ֶׂרץ ִמ ְּש ָפטָ יו:

כז

ח .זָכַ ר לְּ עוֹּ לָ ם ְּב ִריתוֹּ ָ ,דבָ ר ִצ ָוה לְּ ֶׂאלֶׂ ף דוֹּ ר:
שר ָכ ַרת ֶׂאת ַא ְּב ָרהָ ם ,ו ְּשבועָ תוֹּ לְּ יִ ְּש ָחק:
ט .אֲ ֶׂ
ידהָ לְּ ַי ֲעקֹּב לְּ חֹּק ,לְּ יִ ְּש ָר ֵּאל ְּב ִרית עוֹּ לָ ם:
י .ו ַַיע ֲִמ ֶׂ
יא .לֵּ אמֹּר לְּ ָך ֶׂא ֵּתן ֶׂאת ֶׂא ֶׂרץ ְּכנָעַ ן ,חֶׂ בֶׂ ל
ַנחֲלַ ְּתכֶׂ ם:
יבִ .ב ְּהיוֹּ ָתם ְּמ ֵּתי ִמ ְּס ָפרִ ,כ ְּמעַ ט וְּ גָ ִרים ָבה:
יג .ו ִַי ְּתהַ ְּלכו ִמגוֹּ י ֶׂאל גוֹּ יִ ,מ ַמ ְּמלָ כָ ה ֶׂאל עַ ם
ַאחֵּ ר:
יד .לֹּא ִה ִניחַ ָא ָדם לְּ עָ ְּש ָקם ,וַיוֹּ כַ ח עֲלֵּ יהֶׂ ם
ְּמלָ ִכים:
יאי ַאל ָת ֵּרעו:
יחי ,וְּ לִ נְּ ִב ַ
טוַ .אל ִת ְּגעו ִב ְּמ ִש ָ
טז .ו ִַי ְּק ָרא ָרעָ ב עַ ל הָ ָא ֶׂרץָ ,כל מַ ֵּטה לֶׂ חֶׂ ם ָשבָ ר:
יזָ .שלַ ח לִ ְּפנֵּיהֶׂ ם ִאיש ,לְּ עֶׂ בֶׂ ד נִ ְּמ ַכר יוֹּ סֵּ ף:
יחִ .ענו בַ ֶׂכבֶׂ ל ַרגְּ לוֹּ ַ ,ב ְּרזֶׂל ָב ָאה נ ְַּפשוֹּ :
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

כח
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יט .עַ ד עֵּ ת בֹּא ְּדבָ רוֹּ ִ ,א ְּמ ַרת יְּ הֹּוָ ה ְּצ ָרפָ ְּתהו:
ֹּשל עַ ִמים וַ יְּ פַ ְּתחֵּ הו:
כָ .שלַ ח מֶׂ לֶׂ ְּך ַוי ִַת ֵּירהו ,מ ֵּ
ֹּשל ְּבכָ ל ִקנְּ יָנוֹּ :
כאָ .שמוֹּ ָאדוֹּ ן לְּ בֵּ יתוֹּ  ,ומ ֵּ
כב .לֶׂ ְּאסֹּר ָש ָריו ְּבנ ְַּפשוֹּ  ,וז ְֵּּקנָיו יְּ חַ ֵּכם:
כג .ו ַָיבֹּא יִ ְּש ָר ֵּאל ִמ ְּצ ָריִ ם ,וְּ ַי ֲעקֹּב גָר ְּב ֶׂא ֶׂרץ חָ ם:
כד .וַיֶׂפֶׂ ר ֶׂאת עַ מוֹּ ְּמאֹּד ,ו ַַיע ֲִצמֵּ הו ִמ ָצ ָריו:
כה .הָ פַ ְּך לִ ָבם לִ ְּשנֹּא עַ מוֹּ  ,לְּ ִה ְּתנ ֵַּכל ַבעֲבָ ָדיו:
שר ָבחַ ר בוֹּ :
הרֹּן אֲ ֶׂ
ֹּשה עַ ְּבדוֹּ ַ ,א ֲ
כוָ .שלַ ח מ ֶׂ
כזָ .שמו בָ ם ִד ְּב ֵּרי אֹּתוֹּ ָתיו ,ומ ְֹּּפ ִתים ְּב ֶׂא ֶׂרץ חָ ם:
ֹּש ְּך וַ י ְַּח ִש ְּך ,וְּ לֹּא מָ רו ֶׂאת ְּדבָ רוֹּ :
כחָ .שלַ ח ח ֶׂ
כט .הָ פַ ְּך ֶׂאת מֵּ ימֵּ יהֶׂ ם לְּ ָדם ,וַיָמֶׂ ת ֶׂאת ְּד ָג ָתם:
לָ .ש ַרץ ַא ְּרצָ ם ְּצפַ ְּר ְּד ִעיםְּ ,בחַ ְּד ֵּרי מַ לְּ כֵּ יהֶׂ ם:
לאָ .אמַ ר וַ ָיבֹּא עָ רֹּבִ ,כ ִנים ְּבכָ ל ְּגבולָ ם:
לב .נ ַָתן ִג ְּשמֵּ יהֶׂ ם ָב ָרדֵּ ,אש לֶׂ הָ בוֹּ ת ְּב ַא ְּרצָ ם:
ש ֵּבר עֵּ ץ ְּגבולָ ם:
לג .וַי ְַּך ג ְַּפנָם ו ְּת ֵּאנ ָָתם ,וַ יְּ ַ
לדָ .אמַ ר וַ ָיבֹּא ַא ְּר ֶׂבה ,וְּ יֶׂלֶׂ ק וְּ ֵּאין ִמ ְּס ָפר:
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ
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כט

שב ְּב ַא ְּרצָ ם ,וַ יֹּאכַ ל ְּפ ִרי
לה .וַיֹּאכַ ל ָכל עֵּ ֶׂ
ַא ְּדמָ ָתם:
אשית לְּ כָ ל אוֹּ נָם:
לו .וַי ְַּך ָכל ְּבכוֹּ ר ְּב ַא ְּרצָ םֵּ ,ר ִ
של :
יאם ְּבכֶׂ סֶׂ ף וְּ זָהָ ב ,וְּ ֵּאין ִב ְּשבָ טָ יו כוֹּ ֵּ
לז .וַיוֹּ ִצ ֵּ
אתםִ ,כי ָנפַ ל ַפ ְּח ָדם
לחָ .שמַ ח ִמ ְּצ ַריִ ם ְּבצֵּ ָ
עֲלֵּ יהֶׂ ם:
ְּ
לטָ .פ ַרש עָ נָן לְּ מָ סָ ך ,וְּ ֵּאש לְּ הָ ִאיר לָ יְּ לָ ה:
ַש ִביעֵּ ם:
מָ .ש ַאל וַ יָבֵּ א ְּשלָ ו ,וְּ לֶׂ חֶׂ ם ָשמַ יִ ם י ְּ
מאָ .פ ַתח צור ַויָזובו ָמיִ ם ,הָ לְּ כו ַב ִציוֹּ ת נָהָ ר:
מבִ .כי זָכַ ר ֶׂאת ְּדבַ ר ָק ְּדשוֹּ ֶׂ ,את ַא ְּב ָרהָ ם עַ ְּבדוֹּ :
מג .וַיוֹּ ִצא עַ מוֹּ ְּב ָששוֹּ ןְּ ,ב ִרנָה ֶׂאת ְּב ִח ָיריו:
מד .ו ִַי ֵּתן לָ הֶׂ ם ַא ְּרצוֹּ ת גוֹּ יִ םַ ,ועֲמַ ל לְּ אֻ ִמים יִ ָירשו:
מהַ .בעֲבור

יִ ְּש ְּמרו

חֻ ָקיו

וְּ תוֹּ ר ָֹּתיו

הַ לְּ לויָה:

מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

יִ נְּ צֹּרו,

ל
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קלז
ָש ְּבנו גַם ָב ִכינו,
א .עַ ל ַנהֲרוֹּ ת ָבבֶׂ ל ָשם י ַ
ְּבז ְָּכ ֵּרנו ֶׂאת ִציוֹּ ן:
ב .עַ ל ע ֲָר ִבים ְּבתוֹּ כָ הָ ,תלִ ינו ִכנֹּרוֹּ ֵּתינו:
גִ .כי ָשם ְּש ֵּאלונו שוֹּ בֵּ ינו ִד ְּב ֵּרי ִשיר וְּ תוֹּ לָ לֵּ ינו
ִש ְּמחָ הִ ,שירו לָ נו ִמ ִשיר ִציוֹּ ן:
דֵּ .א ְּ
ָשיר ֶׂאת ִשיר יְּ הֹּוָ ה ,עַ ל ַא ְּדמַ ת נֵּכָ ר:
יך נ ִ
הִ .אם ֶׂא ְּש ָכחֵּ ְּך יְּ רו ָשלָ יםִ ,ת ְּש ַכח יְּ ִמינִ י:
ו.

ִת ְּד ַבק לְּ שוֹּ נִ י לְּ ִח ִכי ִאם לֹּא ֶׂאז ְְּּכ ֵּר ִכיִ ,אם לֹּא
ַאעֲלֶׂ ה ֶׂאת יְּ רו ָשלָ ים עַ ל רֹּאש ִש ְּמחָ ִתי:

ז.

ְּזכֹּר יְּ הֹּוָ ה לִ ְּבנֵּי אֱ דוֹּ ם ֵּאת יוֹּ ם יְּ רו ָשלָ ים,

הָ א ְֹּּמ ִרים עָ רו עָ רו עַ ד הַ יְּ סוֹּ ד ָבה:
ְּ
שיְּ ַש ֶׂלם לָ ך ֶׂאת
חַ .בת ָבבֶׂ ל הַ ְּשדו ָדהַ ,א ְּש ֵּרי ֶׂ
שגָמַ לְּ ְּת לָ נו:
ְּגמולֵּ ְּך ֶׂ
שיֹּאחֵּ ז וְּ נִ ֵּפץ ֶׂאת עֹּלָ לַ יִ ְּך ֶׂאל הַ ָסלַ ע:
טַ .א ְּש ֵּרי ֶׂ
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ
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לא

קנ
א .הַ לְּ לויָה הַ לְּ לו ֵּאל ְּב ָק ְּדשוֹּ  ,הַ לְּ לוהו ִב ְּר ִקיעַ
עֻזוֹּ :
ב .הַ לְּ לוהו ִבגְּ בור ָֹּתיו הַ לְּ לוהו ְּכרֹּב ג ְֻּדלוֹּ :
ג .הַ לְּ לוהו ְּב ֵּת ַקע שוֹּ פָ ר ,הַ לְּ לוהו ְּבנֵּבֶׂ ל וְּ ִכנוֹּ ר:
ד .הַ לְּ לוהו ְּבתֹּף ומָ חוֹּ ל ,הַ לְּ לוהו ְּב ִמ ִנים וְּ עו ָגב:
ה .הַ לְּ לוהו ְּב ִצלְּ ְּצלֵּ י ָשמַ ע ,הַ לְּ לוהו ְּב ִצלְּ ְּצלֵּ י
ְּתרועָ ה:
ו.

כֹּל הַ ְּנ ָשמָ ה ְּתהַ ֵּלל יָה ,הַ לְּ לויָה:
לאחר סיום המזמורים יאמר שלושה פסוקים אלו:

הוָה ְּשבות
ִמי יִ ֵּתן ִמ ִציוֹּ ן יְּ שועַ ת יִ ְּש ָראֵּ ל ְּבשוב יְּ ֹּ
יקים
עַ מוֹּ ָ ,יגֵּל ַי ֲעקֹּב יִ ְּשמַ ח יִ ְּש ָר ֵּאל :ו ְּתשועַ ת צַ ִד ִ
הוָה ,מָ עוזָם
מֵּ יְּ ֹּ

הוָה וַיְּ פַ ְּלטֵּ ם,
ְּבעֵּ ת צָ ָרה :וַיַעְּ ז ְֵּּרם יְּ ֹּ

ש ִעים וְּ יוֹּ ִשיעֵּ ם ִכי חָ סו בוֹּ :
יְּ פַ ְּלטֵּ ם מֵּ ְּר ָ

מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

לב
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זֹאת הַ ְּת ִפ ּ ָלה מָ צָ אנ ּו ְּב ַא ְמ ַּתחַ ת הַ ְּכ ָת ִבים ,וְ ִהיא ְמעָ ט
הַ ּ ַכ ּמוּת וְ ַרב הָ ֵאיכוּת
של עוֹ לָ ם ,עִ ּ ַלת הָ עִ לּ וֹ ת וְ ִס ּ ַבת ּ ָכל הַ ִּס ּבוֹ תַ ,אנְ ְּת
ִר ּבוֹ נוֹ ֶׂ
שבָ ה
לְ עֵ ּ ָלא ,לְ עֵ ּ ָלא ִמן ּכֹלָ א ,וְ לֵ ית לְ עֵ ּ ָלא ִמ ּנ ְָך ,דְּ לֵ ית מַ חֲ ָ
ְּת ִפיסָ א ּ ָב ְך ְּכלָ ל ,וּלְ ָך דּ ו ִּמ ּיָה ְּת ִה ּ ָלה ,ו ְּמרֹמָ ם עַ ל ּ ָכל
ש ַּת ְח ּתֹר
ְּב ָרכָ ה ו ְּּת ִה ּ ָלה .אוֹ ְת ָך ֶׂא ְדרֹש ,אוֹ ְת ָך אֲ בַ ֵּקש ֶׂ
ּשה מֵ ִא ְּת ָך ,דֶּׂ ֶׂר ְך ּ ָכל הָ עוֹ לָ מוֹ ת ,עַ ד
ירה דֶּׂ ֶׂר ְך ְּכבו ָ
חֲ ִת ָ
שר
שאֲ נִ י עוֹ מֵ דְּ ,כ ִפי אֲ ֶׂ
ש ִּלי ּ ַב ּ ָמקוֹ ם ֶׂ
הַ ִה ְש ַּתלְ ְשלוּת ֶׂ
נִ גְ לָ ה לְ ָך ,יוֹ ֵדעַ ַּתעֲלוּמוּת ,וּבַ דֶּׂ ֶׂר ְך וּנְ ִתיב הַ זֶּׂה ָּת ִאיר עָ לַ י
ִירנִ י ִּב ְתשוּבָ ה ְשלֵ מָ ה לְ פָ נ ָ
ֶׂיך ּ ֶׂבאֱ מֶׂ תְּ ,כ ִפי
אוֹ ְר ָך ,לְ הַ חֲ ז ֵ
ְרצוֹ נְ ָך ּ ֶׂבאֱ מֶׂ תְּ ,כ ִפי ְרצוֹ ן ִמ ְבחָ ר הַ ְּברו ִּאים ,לִ ְבלִ י לַ חֲ שֹב
שבָ ה ּו ִבלְ ּבוּל
שבֶׂ ת חוּץ וְ שוּם מַ חֲ ָ
ש ְב ִּתי שוּם מַ חֲ ֶׂ
ְּבמַ חֲ ַ
שבוֹ ת ז ַּכוֹ ת צַ חוֹ ת
שהוּא ֶׂנגֶׂד ְרצוֹ נְ ָךַ ,רק לְ ַד ּ ֵבק ְּבמַ חֲ ָ
ֶׂ
שג ְָת ָך ו ְּבתוֹ ָר ְת ָך" .הַ ט
ו ְּקדוֹ שוֹ ת ּ ַבעֲבוֹ ָד ְת ָך ּ ֶׂבאֱ מֶׂ ת ְּבהַ ּ ָ
לִ ִּבי ֶׂאל עֵ ְדוֹ ֶׂת ָ
יך" ,וְ ֶׂתן לִ י לֵ ב טָ הוֹ ר לְ עָ ְבדְּ ָך ּ ֶׂבאֱ מֶׂ ת.
יאנִ י לְ אוֹ ר ּגָדוֹ ל ִחיש ַקל ְמהֵ ָרה.
ו ִּמ ְּמצוּלוֹ ת יָם ּתוֹ ִצ ֵ
ְּתשוּעַ ת יְ הֹוָ ה ְּכהֶׂ ֶׂרף עַ יִ ן ,לֵ אוֹ ר ְּבאוֹ ר הַ חַ ִ ּיים ּ ָכל יְ מֵ י
הֱיוֹ ִתי עַ ל ּ ְפנֵי הָ אֲ ָדמָ ה .וְ ֶׂאז ּ ְֶׂכה לְ חַ ֵּדש נְ עו ָּרי ,הַ ּי ִָמים
יא ִתי
שה ,וְ ִת ְהיֶׂה יְ ִצ ָ
ִירם ֶׂאל הַ ְ ּק ֻד ּ ָ
ֹש ְך ,לְ הַ חֲ ז ָ
שעָ ְבר ּו ּ ַבח ֶׂ
ֶׂ
יא ִתיְּ ,בלֹא חֵ ְטא .וְ ֶׂאז ּ ְֶׂכה לַ חֲזוֹ ת ְּבנֹעַ ם
ִמן הָ עוֹ לָ ם ְּכ ִב ָ
יְ הֹוָ ה וּלְ בַ ֵּקר ְּבהֵ יכָ לוֹ ּ ,כֻלּ וֹ אוֹ מֵ ר ּ ָכבוֹ דָ ,אמֵ ן נֶׂצַ ח סֶׂ לָ ה
וָעֶׂ ד:
מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

ִּת ּק ּון הַ ְּכלָ לִ י

מַנ ְחמןַמאומן
נַַנ ְחַנ ְח ַ

לג

