אש הַ ּ ׁ ָשנָה
א ּו ָמן רֹ ׁ

ג

ַ

אש הַ ּ ׁ ָשנָה
א ּו ָמן רֹ ׁ
ש ִּּלי ה ּוא ַרק ראש הַ ּ ָּשנָּה.
ִּּכי ּ ָּכל עִּ נְ יָּן ֶׁ
כלַ .וְ היהַ
ַש ִּלי ַעוֹ לֶׁה ַעל ַה ַֹ
אש ַה ׁשנה ׁ ֶׁ
ָא ַמרַ ,הרֹ ׁ
יםַש ִּליַמאֲ ִּמינִּ יםַלִּ יַ
ׁ ֶׁ
רַשה ְמקֹר ִּב
ֶׁפלֶׁאַאֶׁ ְצלִּ יַמֵ אח ׁ ֶׁ
וְ למה ַ ַלֹא ַיִּ זהֲרו ַכל ַהאֲנ ִּׁשים ַה ְמקֹרבִַּים ַאֵ ליַ
יש ַ ַלֹא ַיֵע ֵדרִּ ַ .כיַ
אש ַה ׁשנה ַ ִּא ׁ
ַכלם ַעל ַרֹ ׁ
ש ִּי ְהיו ֻּ
ׁ ֶׁ
שנהַ.
אשַה ׁ
ןַש ִּליַהואַרקַרֹ ׁ
לַענְ י ׁ ֶׁ
כ ִּ

לַמ ְׁשמ ְעתוֹ ַ
יַשסרַאֶׁ ִּ
לַמ ׁ ֶׁ
שכ ִּ
תַכרוזַ ׁ ֶׁ
ְ
ְו ִהזְ ִהירַל ֲעשׂ וֹ
אש ַה ׁשנה ַאֶׁ ְצלוַֹ ַלֹאַ
ו ְמקֹרב ַאֵ ליו ַיִּ ְהיֶׁה ַעל ַרֹ ׁ
רַאישַַׁ.
י ְֶׁחס ִּ
אש ַה ׁשנה ַראוי ַלוֹ ַ
ַלִּהיוֹ ת ַעל ַרֹ ׁ
שזוֹ כֶׁ ה ְ
ּו ִמי ַ ׁ ֶׁ
אַדִּ "ַ .אכְ לו ַמ ֲעד ִּנים ַו ְׁשתוַ
ַמ ֹ
אַד ְ
ַמ ֹ
שמֹח ְ
לִּ ְ ׂ
ַכי ַחֶׁ ְדות ַה' ַ ִּהיא ַמ ֻּע ְזכֶׁ ם" ַוְ זֶׁה ַ ֶׁנ ֱאמרַ
מ ְמת ִּקים ִּ
שנה(ַ.חייַמוהר"ןַ,תג)ַ
אשַה ׁ
עלַרֹ ׁ
ַנַנחְ ַנ ְחמַַנחְ מןַמאומן

ד

אש הַ ּ ׁ ָשנָה
א ּו ָמן רֹ ׁ

ש ִּּת ְהי ּו ֶׁא ְצלִּ י עַ ל ראש הַ ּ ָּשנָּה יִּ ְהיֶׁה
ַא ְך וְ ַרק ֶׁ
ֵא ְ
ש ִּ ּי ְהיֶׁה
יך ֶׁ
רַלִּהיוֹ תַאֶׁ ְצלוֹ ַעלַ
ְ
שהיהַנִּ יחאַלוֹ ַיוֹ ֵת
ֶאחָ דַאמרַלְ פניוַ ׁ ֶׁ
ַראש ַה ׁשנה ַ ִּכי ַאֵ ין ַלוֹ ַמקוֹ םַ
ׁ
ַת ׁשובה ַוְ ַל ֹא ַעל
ׁשבת ְ
ַבבֵ ית ַה ִּמ ְדרשַׁ ַוְ גם ַאֵ ין ַלוֹ ַאכְ סנְ יא ַטוֹ בהַ
ַשם ְ
ל ֲעמֹד ׁ
אד ַוְ אֵ ינוֹ ַ
ַמ ַֹ
ַמבֻּ לְ ֶׁבלֶׁת ְ
כל ַוְ ללון ַומֵַחֲמת ַזֶׁה ַד ְעתוֹ ְ
א ַֹ
ֶׁל ֱ
ַבכונהַ ,עלֵ -כן ַהיה ַטוֹ ב ַלְ פניו ַיוֹ ֵתרַ
יכוֹ ל ַלְ ִּה ְתפלֵל ְ
אשַה ׁשנהַ.
רֹ ׁ
אַב ַ
ַבזְ מןַאחֵ רַוְ ַל ֹ ְ
לִּ ְהיוֹ תַאֶׁ ְצלוֹ ִּ
כלַ
א ַֹ
ַבזוֹ ַהל ׁשוֹ ןִּ ַ :אם ַ ֶׁל ֱ
שיב ַלוֹ ַר ֵבנו ַזִּ כְ רוֹ נוֹ ַלִּבְ רכה ְ
הֵ ִ
ישֹןִּ ַ,אםַלְ ִּה ְתפלֵלַ
םַש ַל ֹאַלִּ ַׁ
ןַא ׁ ֶׁ
ישֹ ִּ
א ֹכַלִּ ַ,אםַ ִּל ַׁ
םַש ַל ֹאַ ֶׁל ֱ
ִּא ׁ ֶַׁ
ַבכונהַ
ַשלא ַלְ ִּה ְתפלֵל ְ
ַש ַל ֹא ַלְ ִּה ְתפלֵל ַ( ְרצוֹ נוֹ ַלוֹ מר ׁ ֶׁ
ִּאם ׁ ֶׁ
ְ
אש ַה ׁשנה ַיִּ ְהיֶׁהַ
רֹ ׁ
ַש ִּת ְהיו ַאֶׁ ְצלִּ י ַעל ַ ַ
כראוי) ַאך ַוְ רק ׁ ֶׁ

אֵ ְ
ַדב ִּרים ַאֵ לו ַהנַ"ל ַהֵ ם ַרקַ
ַש ִּי ְהיֶׁה(ַ .ובֶׁ אֱמֶׁ ת ַכל ְ
יך ׁ ֶׁ
יםַשלַהבעלַדברִּ ַ,כיַתוֹ דהַלאֵ לַנִּ ְראֶׁ הַ
ׁ ֶׁ
ִּד ְמיוֹ נוֹ תַו ִּפתויִּ

ַבכונה ַ ִּבכְ ללַ
ַמ ְתפ ְללִּ ין ַיוֹ ֵתר ְ
ַשעלִּ -פי ַהרֹב ִּ
ְבחו ׁש ׁ ֶׁ
ַמ ְתפלֵלַ
ַשהיה ִּ
אש ַה ׁשנה ַ ִּממה ׁ ֶׁ
ה ִּקבוץ ַהקדוֹ ׁש ַעל ַרֹ ׁ
ְבבֵ יתוַֹ)(ַ.שםַ,תד)ַ
ַנַנחְ ַנ ְחמַַנחְ מןַמאומן

אש הַ ּ ׁ ָשנָה
א ּו ָמן רֹ ׁ

ה

שאֲ נִּ י יו ֵדעַ
שם יִּ ְת ּ ָּב ַר ְך נ ַָּתן לִּ י זאת ְּבמַ ּ ָּתנָּהֶׁ ,
הַ ּ ֵ
מַ ה ּו ראש הַ ּ ָּשנָּה
שםַ
אַחדו ׁש ַגדוֹ ל ַוְ ה ׁ ֵ
הַש ִּליַהו ִּ
אש ַה ׁשנ ׁ ֶׁ
ָענָ ה ַוְ אמרַ :הרֹ ׁ
יר ׁשה ַמֵ אֲ בוֹ תיַ ,רקַ
ַב ֻּ
ַשאֵ ין ַהדבר ַהזֶׁה ִּ
יִּ ְתבר ְך ַיוֹ ֵדע ׁ ֶׁ
שאֲ נִּ י ַיוֹ ֵדע ַמהוַ
ַבמתנהֶׁ ׁ ַ ,
שם ַיִּ ְתבר ְך ַנתן ַלִּ י ַַזֹאת ְ
ה ֵׁ
אשַה ׁשנהַ.
רֹ ׁ
אש ַה ׁשנהַ
רֹ ׁ
ַתלויִּ ין ַב ַ
ַבודאי ְ
לא ַ ִּמב ֲעיא ַא ֶׁתם ַכ ְֻּלכֶׁ ם ְ
אש ַה ׁשנהַ
רֹ ׁ
ש ִּליַ ,אֶׁ לא ַאֲפִּ ילו ַכל ַהעוֹ לם ַכֻּלוֹ ַתלוי ַב ַ
ׁ ֶׁ
ש ִּלי(ַ.שםַ,תה)ַ
ׁ ֶׁ
ַ

ָּמה אמַ ר לָּ כֶׁ ם ֵאין דָּּ בָּ ר ּגָּדול ִּמזֶּׁה הַ יְ נ ּו לִּ ְהיות
ֶׁא ְצלו עַ ל ראש הַ ּ ָּשנָּה
ַבאומֶׁ ין ַעמ ְדנו ַלְ פניוַ
אש ַה ׁשנה ַהאחֲרוֹ ן ְ
ְּב ֶע ֶרב ַרֹ ׁ
ְ
ְ
שלנו ַומעוֹ תַעלַ
אך]ַ ׁ ֶׁ
יטל ַ
עטלִּ יך ַ[ ְקוִּ ְ
תַשנתנו ַלוֹ ַהצֶׁ ְ
ׁ ֶׁ
ְב ֵע
יבַש ַל ֹאַבאַעלַ
ׁ ֶׁ
ֶׁעמרִַּ
דַמנ ְ
יש ַאֶׁ ח ִּ
לַא ׁ
זַשאלַע ִּ
ִּפ ְדיוֹ ןַ,א ׁ
ַק ֵבלַ
אש ַה ׁשנהַ .וְ ִּה ְתחִּ יל ַר ִּבי ַנ ְפתלִּ י ַלְ ת ְרצוַַֹ ,וְ ַל ֹא ִּ
רֹ ׁ
אדַ.
יוַמ ַֹ
ה ְדב ִּריםַ,וְ ִּה ְק ִּפידַעל ְ

אש ַה ׁשנהַ
דַש ַל ֹאַבאַעלַרֹ ׁ
ְו ַאחַ ר ּ ָכ ְך ַ ִּד ֵברַעוֹ דַמֵ אֶׁ ח ׁ ֶׁ

ַמנִּ יעוֹ תַ ,ומֵ חֲמת ַזֶׁה ַנסע ַלְר ֵבנו ַזִַּכְ רוֹ נוֹ ַ
מֵ חֲמת ִַּרבוי ְ
ַנַנחְ ַנ ְחמַַנחְ מןַמאומן

ו

אש הַ ּ ׁ ָשנָה
א ּו ָמן רֹ ׁ

אש ַה ׁשנהַוְ סִּ ֵפרַלוֹ ַה ְמנִּ יעוֹ תַ.וְ ִּצוהַלוֹ ַ
לִּ ְברכהַקֹ ֶׁדםַרֹ ׁ
ַבע ְצמוֹ ַל ׁשוב ַלְ בֵ יתוֹ ַוְ ַל ֹא ַיִּ ְהיֶׁהַ
ר ֵבנו ַזִּ כְ רוֹ נוֹ ַלִּ ְברכה ְ
ַמ ְגדוֹ לֵיַ
יש ַהיה ִּ
אש ַה ׁשנהַ .וְ זֶׁה ַה ִּא ׁ
רֹ ׁ
אֶׁ ְצלוֹ ַעל ַ ַ
ַש ַל ֹא ַיִּ זְ ֶׁכה ַלִּ ְהיוֹ תַ
אד ַמה ׁ ֶַׁ
ַמ ַֹ
ֲשובִּ יםַ ,וְ היה ַצר ַלוֹ ְ
הח ׁ
ראש ַה ׁשנהַ .וְ ִּה ְתחִּ יל ַלְ ִּה ְתע ֵק ׁש ַלְ פניוַ
ׁ
ַעמנוַ ַ ְב
נִּ ְמנֶׁה ִּ
ַש ַל ֹאַי ׁשוב ַלְבֵ יתוֹ ַרק ַיִּ ׁשאֵ רַאֶׁ ְצלוֹ ַעלַ
זִּ כְ רוֹ נוֹ ַלִּ ְברכה ׁ ֶׁ
הַב ְדבריוַ
אש ַה ׁשנהַ.וְ ַל ֹאַנִּ ְתרצהַהואַזִּ כְ רוֹ נוֹ ַלִּ ְברכ ִּ
רֹ ׁ
וְ ג ְֵר ׁשוֹ ַלְ בֵ יתוַַֹ.וְ אזַאמרַלוֹ ַר ֵבנו ַזִּ כְ רוֹ נוַֹ ַל ְִּברכהַ :אֵ ינִּ יַ
ַת ְהיֶׁהַ
ַשאתה ַ ַל ֹא ִּ
יכוֹ ל ַלְ ציֵר ַלְ ע ְצ ִּמי ַהצער ַהזֶׁה ַמה ׁ ֶׁ
ַכןַ
יש ַהנַ"לִּ ַ :אם ֵ
אש ַה ׁשנהַ .וְ אמר ַלוֹ ַה ִּא ׁ
רֹ ׁ
אֶׁ ְצלִּ י ַעל ַ ַ
אַהסְ ִּכיםַ,וְ ׁשבַלְ בֵ יתוַַֹ.
רַבכאןַ,וְ ַל ֹ ִּ
אֶׁ ׁשאֵ ְ

ַמזֶׁהַ ,וְ אמרַ
ַעמנו ִּ
אש ַה ׁשנה ִּ
רֹ ׁ
ַאחַ רָ ּ -כ ְך ַ ְב ֶׁע ֶׁרב ַ ַ
ַד ֵבר ִּ
ַבאֱמֶׁ תַלִּ ְהיוֹ ת ַכאןַ
ֵש ַרחֲמנות ַגדוֹ לִּ ַ .כיַרצה ֶׁ
שעליו ַי ׁ
ׁ ֶׁ
אשַה ׁשנהַ,א ְךַנִּ ְמנעַמֵ חֲמתַהנַ"לַ.
עלַרֹ ׁ
ַבקוֹ ל ַחזקַ
ַאחַ רָ ּ -כ ְך ענה ַהוא ַ ִּזכְ רוֹ נוֹ ַלִּ ְברכה ַוְ אמר ְ

לַמזֶׁהַ ,היְ נוַַ
אמרַלכֶׁ םַאֵ יןַדברַגדוֹ ִּ
מֵ עֹמֶַׁקַהלֵבַ :ומהַ ַֹ
ןַבקוֹ לַ
רַבזוֹ ַהל ׁשוֹ ְ
אשַה ׁשנהַ.וְ אמ ְ
ִּמ ִּל ְהיוֹ תַאֶׁ ְצלוֹ ַעלַרֹ ׁ
יקיםַ
ַמזֶׁהַ ,וְ ִּאם ַצ ִּד ִּ
(מה ַאמר ַלכֶׁ ם ַאֵ ין ַדבר ַגדוֹ ל ִּ
ַנַנחְ ַנ ְחמַַנחְ מןַמאומן

אש הַ ּ ׁ ָשנָה
א ּו ָמן רֹ ׁ

ז

ך ַאזַעוֹ דַקֻּ ְׁשיא)ַ ְכלוֹ מרַהֲ ַל ֹאַ
אחֵ ִּריםַאֵ ינםַאוֹ ְמ ִּריםַכ ְַ
שהַ
ַכבר ַמ ְק ִּׁשין ַעליוַקֻּ ְׁשיוֹ ת ַה ְר ֵבהַ,וְ יִּ ְהיֶׁה ַק ׁ ֶׁ
ְב ַל ֹא ַזֶׁה ְ
ַש ִּה ְק ִּפיד ַכל-כ ְך ַל ְִּהיוֹ תַ
עוֹ ד ַקֻּ ְׁשיא ַַזֹאת ַגםֵ -כןַ ,מה ׁ ֶׁ
אשַה ׁשנהַדיְ קאַ.
רֹ ׁ
אֶׁ ְצלוֹ ַעלַ ַ
ָמ ְדנ ּו ּ ַכ ּ ָמה
ש ִ ּד ּ ֵבר ָאז ִע ּ ָמנ ּו ל ַ
ּו ִמ ְּכלַל ְ ּדבָ ָריו הַ ְ ּקדו ִשים ֶ
ְ ּדבָ ִרים:

ַג ֶׁדל ַה ִּחיוב ַלִּ ְהיוֹ ת ַאֶׁ ְצלוֹ ַעלַ
לָמַ ְדנ ּו ַעוֹ ד ַהפעם ַעֹצֶׁ ם ַֹ
ַמ ְכברַ ,אף-
ַשיד ְענו ַַזֹאת ִּ
אש ַה ׁשנהִּ ַ .כי ַאף-עלִּ -פי ׁ ֶׁ
רֹ ׁ

עלִּ -פי-כֵ ןַמֵ ִּרבוי ַ ְדבריוַה ְקדוֹ ִּׁשיםַאזַבזֶׁהַ,ו ִּמ ְתנועוֹ תיוַ
ש ִּאיַ
הנוֹ ראוֹ תַ ,אז ַהֵ בִּ ינו ַעֹצֶׁ ם ַה ִּחיוב ַיוֹ ֵתר ַוְ יוֹ ֵתרֶׁ ׁ ַ ,
אתַבכְ תבַ.
ִּ
אֶׁ פְ ׁשרַלְבאֵ רַזֹ
ַבאומֶׁ ין ַעלַ
ַלִּהיוֹ ת ַאֶׁ ְצלוֹ ְ
ַש ְרצוֹ נוֹ ַחזק ְ
ְוגַ ם ַאז ַלמ ְדנו ׁ ֶׁ
שאֵ יןַדברַגדוֹ לַ
רַה ְסתלְקותוַַֹ,וְ ׁ ֶׁ
אשַה ׁשנהַת ִּמידַלְ אח ִּ
רֹ ׁ
ִּמזֶׁהַ.
תַמדברַ
ִּ
הַצ ִּריכִּ יןַלְ חזֵקַלְ ׁש ֵברַה ְמנִּ יעוֹ
ְוגַ ם ַלמ ְדנו ַכמַ ְ
אש ַה ׁשנהַ,
רֹ ׁ
ַמ ִּל ְהיוֹ ת ַעל ַ ַ
ש ִּב ְקדֻּ ׁשהִּ ַ ,ב ְפרטַה ְמנִּ יעוֹ ת ִּ
ׁ ֶׁ
אשַ
לִּהיוֹ ת ַדיְ קא ַעל ַרֹ ׁ
ַביוֹ ֵתר ַוְ ְ
ש ְצ ִּריכִּ ים ַלְ ׁש ְברם ְ
ׁ ֶׁ
ַבעצְַמוַַֹ
ַאם ַהוא ַזִּכְ רוֹ נוֹ ַלִּ ְברכה ְ
ַשא ֲִּפילו ִּ
ה ׁשנהַ ,עד ׁ ֶׁ
אש ַה ׁשנהַ,
רֹ ׁ
ְמצוֶׁה ַומסְ ִּכים ַלִּ ְבלִּ י ַל ְִּהיוֹ ת ַאֶׁ ְצלוֹ ַעל ַ ַ
ַנַנחְ ַנ ְחמַַנחְ מןַמאומן

ח

אש הַ ּ ׁ ָשנָה
א ּו ָמן רֹ ׁ

אד ַלִּ ְבלִּיַ
ַמ ַֹ
חלִּ ילה ַלְ ִּה ְסת ֵכל ַעל-זֶׁהַ .וצְ ִּריכִּ ין ַלִּ זהֵ ר ְ
ַבודאיַ
ַשאֵ לה ַעל-זֶׁהִּ ַ ,כי ַהוא ַי ִּׁשיב ְ
ַשום ְׁ
אל ַאוֹ תוֹ ׁ
לִּ ְׁש ַֹ
ַבנְ קֻּ דת ַהַאֱמֶׁ ת ַלאֲ ִּמתוֹ ַ
לִּ ְבלִּ י ַלִּ ְהיוֹ תַ ,וְ אף-עלִּ -פי-כֵ ן ִּ
יןַלִּהיוֹ תַדיְ קא(ַ,וְ כֵ ןַהואַנוֹ הֵ גַלְדוֹ רוֹ ת)ַ.
ְ
ְצ ִּריכִּ
הַשא ְמרו ַרבוֹ ֵתינו ַ ִּזכְ רוֹ נםַלִּ ְברכהַ:
ְו ִענְ יָ ן ַזֶׁהַנוֹ גֵע ַלְ מ ׁ ֶׁ
ְ
ַש ֵפ ֵר ׁשַ
ַשאדםַרוֹ צֶׁ ה ַלֵילֵך ַמוֹ לִּ יכִּ ין ַאוֹ תוַֹ" ַ ְכמוֹ ׁ ֶׁ
"ב ֶׁד ֶׁר ְך ׁ ֶׁ
אַמ ִּד ְב ֵריַרַבוֹ ֵתינו ַ ִּזכְ רוֹ נםַלִּ ְברכהַעלַפסוקַ:
ש"יַ.וְ הו ִּ
ר ִַּׁ
ְ
שהַ
יםַשהֻּ כְ רחַמֹ ׁ ֶׁ
ׁ ֶׁ
ַמר ְגלִּ
ןַב ִּׁשלוח ְ
ַעםַהאֲ נ ִּׁשים"ַ.וְ כֵ ְ
"לֵך ִּ
יַש ֶׁבאֱמֶׁ תַ
ְש ְלחםַ,אף-עלִּ -פ ׁ ֶׁ
םַבע ְצמוֹ ַל ׁ
ר ֵבנוַעליוַה ׁשלוֹ ְ
הַכללַבזֶׁהַ.
ְרצוֹ נוֹ ַ ַל ֹאַהי ְ
ַפע ִּמיםַ,
בנו ַזִּכְ רוֹ נוֹ ַלִּ ְברכה ַכמה ְ
ְו ִענְ יָ ן ַזֶׁה ַר ִּאינו ַמֵ ר ֵַ
ַשהיו ַלהֶׁ םַ
שהיו ַאֲ נ ִּׁשים ׁ ֶׁ
אש ַה ׁשנהֶׁ ׁ ַ ,
רֹ ׁ
ַב ִּענְ ין ַ ַ
ִּב ְפרט ְ
אש ַה ׁשנהַ ,וְ ׁשאֲלו ַאוֹ תוֹ ַ
רֹ ׁ
ַמל ְִּהיוֹ ת ַאֶׁ ְצלוֹ ַעל ַ ַ
ְמנִּ יעוֹ ת ִּ
אש ַה ׁשנהַ,
רֹ ׁ
ַש ַל ֹא ַיִּ ְהיו ַעל ַ ַ
ְבע ְצמוַַֹ ,וְ הֵ ִּׁשיב ַלהֶׁ ם ׁ ֶׁ
ַג ֶׁדל ַהאזְ הרהַ
ַמ ֶׁכם ַֹ
ַשמ ְענו ִּ
וְ ִּהתְַ ִּחילו ַל ְִּה ְתע ֵקשַַׁ ,הֲ ַל ֹא ׁ
ַכמ ְק ִּפידַ
אש ַה ׁשנהַ,וְ עשׂ הַע ְצמוֹ ְ
רֹ ׁ
לִּ ְהיוֹ תַאֶׁ ְצלְ כֶׁ םַעלַ ַ
םַש ַל ֹאַיְ ד ְברוַיוֹ ֵתרַ.וְ כֵ ןַעשׂ וַוְ ַל ֹאַבאוַ
ׁ ֶׁ
ֲעלֵיהֶׁ םַוְ גערַבהֶׁ
אשַה ׁשנהַ.
עלַרֹ ׁ
ַנַנחְ ַנ ְחמַַנחְ מןַמאומן

אש הַ ּ ׁ ָשנָה
א ּו ָמן רֹ ׁ

ט

ְו ַאףַ -עלִ ּ -פי-כֵ ן ַאֲ נַ ְחנו ַזכִּ ינו ַל ְִּהיוֹ ת ְַרגִּ ילִּ ים ַל ֲעמֹדַ
ימיות ְַרצוֹ נוֹ ַ
ַש ְפנִּ ִּ
ַב ֶׁרמֶׁ ז ַו ְבפֵ רו ׁש ׁ ֶׁ
לְ פניוׁ ַ .שמ ְענו ַוְ הֵ בנו ְ
ַכלל ַרק ַהוא ַמֻּ כְ רח ַלוֹ מר ַלהֶׁ ם ַכ ְךַ
אֵ ינוֹ ַנוֹ חה ַבזֶׁה ְ
ֵש ַבזֶׁהַה ְר ֵבהַלְס ֵפרַ,
תַש ׁשוֹ אֲ לִּ יםַאוֹ תוֹ ַעל-זֶׁהַ.וְ י ׁ
ׁ ֶׁ
מֵ חֲמ
רַבמקוֹ םַאחֵ רַ.
טַמזֶׁהַיִּ ְתבאֵ ְ
ו ְמע ִּ
ש ׁשוֹ אֲ לִּ ין ַלְהרב ַוְ המנְ ִּהיגַ
ש ְכ ׁ ֶׁ
ְוכֵ ן ַהוא ַנוֹ הֵ ג ַלְ דוֹ רוֹ ת ַ ׁ ֶׁ
יןַמסִּ ירתַנֶׁפֶׁ שַׁ ַצ ִּר ְ
יך ַלְה ִּׁשיבַלאוַ,
ַכ ֵע ְ
ֵש ַבוֹ ְ
רַשי ׁ
עלַדב ׁ ֶׁ
יש ֵברַ
ַש ִּי ְמסֹרַנ ְפ ׁשוֹ ַוִַּ ׁ
יַש ֶׁבאֱמֶׁ תַלאֲ ִּמתוֹ ְַרצוֹ נוֹ ׁ ֶׁ
אף-עלִּ -פ ׁ ֶׁ
ַשרוֹ צֶׁ ה ַל ְִּה ְתק ֵרב ַולְ ׁש ֵברַ
ַמי ׁ ֶׁ
כל ַה ְמנִּ יעוֹ תַ .עלֵ -כן ִּ
ַבאֱמֶׁ ת ַלאֲ ִּמתוַַֹ ,צ ִּר ְ
אד ַלִּ ְבלִּיַ
ַמ ַֹ
יך ַלִּ זהֵ ר ְ
ה ְמנִּ יעוֹ ת ֶׁ
ַכלל.
אל ַאוֹ תוֹ ַבזֶׁה ְ
לִּ ְׁש ַֹ

מקוֹ מוֹ תַ
ַב ְ
ַענְ ין ַזֶׁה ִּ
וְ עוֹ ד ַת ִּבין ִּ

ןַמאֹדַ:
ש ְמד ְב ִּריםַמֵ ִּענְ ינִּ יםַכאֵ ֶַׁלהַ,וְ הבֵ ְ
אֲ חֵ ִּריםַ ׁ ֶׁ
אשַ
רֹ ׁ
הַש ְצ ִּריכִּ יןַלִּ ְהיוֹ תַאֶׁ ְצלוֹ ַעלַ ַ
אשַה ׁשנ ׁ ֶׁ
רֹ ׁ
מטַ ִּמ ְל ֵעילַ:לְ ִּענְ יןַ ַ
נִ ְש ַ
ַש ְבכלַ
ַתקונִּ ים ַמה ׁ ֶׁ
ַש ְיכוֹ לִּ ין ַאז ַאֲנ ִּׁשים ַלְ ק ֵבל ִּ
ה ׁשנה ַדיְ קאַ ,אמר ׁ ֶׁ
םַתקוןַ ְב ׁשוםַאֹפֶׁ ןַ,אף-עלִּ -פי-כֵ ןַ
רַש ִּי ְהיֶׁהַלהֶׁ ִּ
הַבאֶׁ ְפ ׁש ׁ ֶׁ
ה ׁשנהַ ַל ֹאַהי ְ
יַש ְבכלַה ׁשנהַ
לַתקוןַ,אף-עלִּ -פ ׁ ֶׁ
אש ַה ׁשנהַיְ כוֹ לִּ יןַאֲ ִּפילו ַהֵ םַלְ ק ֵב ִּ
רֹ ׁ
ְב ַ
אשַ
רֹ ׁ
לַב ַ
אַבע ְצמוֹ ַזִּ כְ רוֹ נוֹ ַלִּ ְברכהַ ַל ֹאַהיה יכוֹ לַלְ ת ְקנםַ,אֲב ְ
אֲ ִּפילוַהו ְ
אשַ
רֹ ׁ
ַב ַ
שה ְ
ַשהוא ַעוֹ ֶׁׂ
ה ׁשנה ַגם ַהֵ ם ַיְ כוֹ לִּ ים ַלְ ק ֵבל ַ ִּתקונִּ יםִּ ַ ,כי ַאמר ׁ ֶׁ
ַש ְבכל ַה ׁשנה ַגם ַהוא ַאֵ ינוֹ ַיכוֹ לַ
ַענְ ינִּ ים ַוְ ִּתקונִּ יםַ ,מה ׁ ֶׁ
ה ׁשנה ִּ

ל ֲעשׂ וֹ ת(ַ.שםַ,תו)ַ
ַנַנחְ ַנ ְחמַַנחְ מןַמאומן

י

ראש

ִּּת ּקוּן הַ ְּּכלָ לִּ י

הַ ּ ָשנָה

ִּּת ּק ּון הַ ְּּכלָ ִּלי
ֹאמר זה:
קו ֵדם שיַ ְת ִחיל ַבאֲ ִמ ַירת ְתהִ ִלים י ַ
ֹ
יוַבתוֹ דהּ ִ ַ,בזְ ִמרוֹ תַנ ִריעַלוַַֹ:
הַפנ ְ ּ
לְ כוַּנְ ר ְ ּננהַליְ הֹוהַַ,נ ִריעהַלְ צוּרַיִ ְש ֵענַּוַ:נְ קדְּ מ ּ
ִּכיַאֵ לַגּ דוֹ לַיְ הֹוהַַ,וּמֶ ל ְֶךַגּ דוֹ לַעלַכּ לַאֱ ל ִֹהיםַ:

יךַ
תַפיַלְ הוֹ דוֹ תַוּלְ ה ּלֵלַוּלְ ש ֵּבחַאֶ תַבּ וֹ ְר ִאיַ.לְ ֵשםַיִ חוּדַקֻ ְדשאַ ְ ּב ִר ְַ
יַמז ּ ֵמןַאֶ ּ ִ
הֲ ֵרינִ ְ
םַב ֵשםַכּ לַיִ ְשראֵ לַ:
הַב ְד ִחילוַּו ְּר ִחימוַּעלַיְ ֵדיַההוּאַט ִמירַוְ נ ְֶעל ְ ּ
הוּאַו ְּש ִכינְ ּ ֵת ִ ּ
ַ

מו ִרים
ש ָרה ִמזְ ֹ
לו ַמר זֹאת לִ ְפ ֵני אֲ ִמ ַירת הָ עֲ ָ
טוב ֹ
ֹ
ַ

יקיםַ
ה ֲֵרינִ י ַ ְמק ֵשר ַע ְצ ִמי ַבּ אֲ מִַירת ַה ֲעשרה ַ ִמזְ מוֹ ֵרי ַ ְּת ִה ִּלים ַאֵ לּ ּו ַלְ כל ַה ּצדִּ ִ
רַקדוֹ ִשיםַא ֵשרַבּ א ֶרץַ
יקיםַהאֲ ִמ ִּתיםַשוֹ כְ נֵיַעפ ְ
יםַש ְ ּבדוֹ ֵרנַּוַ ,וּלְ כלַה ּצדִּ ִ
ֶ
האֲ ִמ ִּת ִּי
ַמקוֹ ר ַחכְ מַהַ ,ר ֵּבנוַּ
הֵ ּמהַ ,ו ִּב ְפרט ַלְ ר ֵּבנ ּו ַה ּקדוֹ ש ַצדִּ יק ַיְ סוֹ ד ַעוֹ לם ַנחל ַנוֹ בֵ ע ְ
ןַש ְמחהַ,נַ ַנ ְח ַנ ְחמַ ַנ ְחמן ַמְַאַּומַןַ,אֲ שֶ רַ ִ ּגלהַוְ ִּת ֵּקן ַלוֹ מרַאֵ לוַּ
ב ִ
ןַבןַפֵ יגֶא ַ ֶַּ
נ ְחמ ֶּ

ה ֲעשרהַ ִמזְמוֹ ֵריַ ְּת ִה ִּליםַ ִ ּב ְש ִבילַ ִּת ּקוּןַה ְ ּב ִריתַ,זְ כוּתםַיגֵןַעלֵינַּוַוְ עלַכּ לַיִ ְשראֵ לַ,אמֵ ןַ.

טז
ְ
יתי בָּ ך :ב ָּאמַ ְר ְת לַ יְ הֹוָּה אֲ דֹנָּי ָּא ָּתה,
ש ְמ ֵרנִ י אֵ ל ִכי חָּ ִס ִ
א ִמ ְכ ָּתם לְ ָּדוִ דָּ ,
טוֹ בָּ ִתי ַבל עָּ ָּ
ירי ָּכל חֶ ְפ ִצי בָּ ם:
שר ָּב ָּא ֶרץ הֵ ָּמה ,וְ ַא ִד ֵ
לֶיך :ג לִ ְקדוֹ ִשים אֲ ֶ
ְ
שא אֶ ת
ד יִ ְרבו עַ ְצבוֹ ָּתם ַאחֵ ר מָּ הָּ רוַ ,בל ַא ִסיך נִ ְס ֵכיהֶ ם ִמ ָּדם ,ובַ ל אֶ ָּ
ְשמוֹ ָּתם עַ ל ְשפָּ ָּתי :ה יְ הֹוָּה ְמנָּת חֶ לְ ִקי וְ כוֹ ִסיַ ,א ָּתה תוֹ ִמ ְ
יך גוֹ ָּרלִ י:
ו

ש ְפ ָּרה עָּ לָּי:
חֲבָּ לִ ים נ ְָּפלו לִ י ַב ְנעִ ִמיםַ ,אף נַחֲ לָּ ת ָּ

שר יְ עָּ צָּ נִ יַ ,אף לֵילוֹ ת יִ ְסרונִ י ִכלְ יוֹ ָּתי:
אֲ ֶ

ח

ז

אֲ בָּ ֵר ְך אֶ ת יְ הֹוָּה

יתי יְ הֹוָּ ה לְ נֶגְ ִדי ָּת ִמידִ ,כי
ִש ִו ִ

ש ִרי יִ ְשכֹן לָּ בֶ טַ ח:
וַיגֶל ְכבוֹ ִדיַ ,אף ְב ָּ
שמַ ח לִ ִבי ָּ
ימינִ י ַבל אֶ מוֹ ט :ט לָּכֵ ן ָּ
ִמ ִ
ָּ
שחַ ת :יא תוֹ ִדיעֵ נִ י
חֲס ְידך לִ ְראוֹ ת ָּ
י ִכי לֹא ַת ֲעזֹב נ ְַפ ִשי לִ ְשאוֹ ל ,לֹא ִת ֵתן ִ
א ַֹרח חַ ִיים ,שֹבַ ע ְשמָּ חוֹ ת אֶ ת ָּפנ ָּ
ימינְ ָּך נֶצַ ח:
ֶיך ,נְ עִ מוֹ ת ִב ִ

ַנַנחְ ַנ ְחמַַנחְ מןַמאומן

ראש

ִּּת ּקוּן הַ ְּּכלָ לִּ י

הַ ּ ָשנָה

יא

לב
א

שע ְכסוי חֲטָּ ָּאה:
לְ ָּדוִ ד מַ ְש ִכילַ ,א ְש ֵרי נְ שוי ֶפ ַ

ב

ַא ְש ֵרי ָּא ָּדם לֹא י ְַחשֹב

שאֲ ג ִָּתי ָּכל
יְ הֹוָּה לוֹ עָּ וֹ ן ,וְ אֵ ין ְברוחוֹ ְר ִמיָּה :ג ִכי הֶ חֱ ַר ְש ִתי ָּבלו עֲצָּ מָּ יְ ,ב ַ
בנֵי ַקיִ ץ סֶ לָּ ה:
ש ִדי ְבחַ ְר ֹ
הַ יוֹ ם :ד ִכי יוֹ מָּ ם וָּ לַ יְ לָּ ה ִת ְכ ַבד עָּ לַ י י ֶָּד ָּך ,נ ְֶה ַפ ְך לְ ַ

שעַ י לַ יְ הֹוָּה,
יתיָּ ,אמַ ְר ִתי אוֹ ֶדה עֲלֵי ְפ ָּ
אתי אוֹ ִדיע ֲָּך וַ עֲוֹ נִ י לֹא ִכ ִס ִ
ה חַ ָּט ִ
ָּ
אתי סֶ לָּ ה :ו עַ ל זֹאת יִ ְת ַפ ֵלל ָּכל חָּ ִסיד אֵ לֶיך לְ עֵ ת
את עֲוֹ ן חַ ָּט ִ
ָּש ָּ
וְ ַא ָּתה נ ָּ

שטֶ ף מַ יִ ם ַר ִבים אֵ לָּ יו לֹא י ִַגיעו :ז ַא ָּתה סֵ ֶתר לִ י** ִמ ַצר
ְמצֹאַ ,רק לְ ֵ
ִת ְצ ֵרנִ יָּ ,רנֵי פַ לֵט ְתסוֹ ְבבֵ נִ י סֶ לָּ ה :ח ַא ְש ִכילְ ָּך וְ אוֹ ְר ָּך ְב ֶד ֶר ְך זו ֵתלֵךְ,
ִאיעֲצָּ ה עָּ ָּ
לֶיך עֵ ינִ י :ט ַאל ִת ְהיו ְכסוס ְכפֶ ֶרד אֵ ין הָּ ִביןְ ,במֶ ֶתג וָּ ֶרסֶ ן עֶ ְדיוֹ
לִ ְבלוֹ ם ַבל ְקרֹב אֵ ָּ
שע ,וְ הַ בוֹ טֵ חַ ַביְ הֹוָּה חֶ סֶ ד
לֶיך :י ַר ִבים מַ ְכאוֹ ִבים לָּ ָּר ָּ
יקים ,וְ הַ ְרנִ ינו ָּכל יִ ְש ֵרי לֵב:
יְ סוֹ ְבבֶ נו :יא ִש ְמחו בַ יְ הֹוָּה וְ גִ ילו צַ ִד ִ
**כאן צריך להפסיק מעט (לקו"מ ח"א סימן רי"ג)

מא
א לַ ְמנ ֵַצחַ ִמזְמוֹ ר לְ ָּדוִ ד :ב ַא ְש ֵרי מַ ְש ִכיל אֶ ל ָּדלְ ,ביוֹ ם ָּרעָּ ה יְ מַ ְלטֵ הו יְ הֹוָּה :
ג

שר ָּב ָּא ֶרץ ,וְ ַאל ִת ְתנֵהו ְבנֶפֶ ש אֹיְ בָּ יו :ד יְ הֹוָּה
יְ הֹוָּה יִ ְש ְמ ֵרהו וִ יחַ יֵהו וְ אֻ ַ
אֲ נִ י ָּאמַ ְר ִתי יְ הֹוָּה

יִ ְסעָּ ֶדנו עַ ל עֶ ֶרש ְדוָּיָּ ,כל ִמ ְש ָּכבוֹ הָּ פַ כְ ָּת ְבחָּ לְ יוֹ :
ֹאמרו ַרע לִ י ,מָּ ַתי יָּמות וְ ָּאבַ ד
אתי לָּ ְך :ו אוֹ יְ בַ י י ְ
חָּ נֵנִ יְ ,רפָּ ָּאה נ ְַפ ִשי ִכי חָּ טָּ ִ
ה

שוְ א יְ ַד ֵבר ,לִ בוֹ יִ ְק ָּבץ ָּאוֶן לוֹ  ,יֵצֵ א לַ חוץ יְ ַד ֵבר:
ְשמוֹ  :ז וְ ִאם ָּבא לִ ְראוֹ ת ָּ
ח

ַיחַ ד עָּ לַ י יִ ְתלַ חֲשו ָּכל שֹנְ ָּאי ,עָּ לַ י י ְַח ְשבו ָּרעָּ ה לִ י:

ט

ְדבַ ר ְבלִ יַעַ ל יָּצוק

שר ָּבטַ ְח ִתי בוֹ אוֹ כֵ ל
שכַ ב לֹא יוֹ ִסיף לָּ קום :י גַם ִאיש ְשלוֹ ִמי אֲ ֶ
שר ָּ
בוֹ  ,וַאֲ ֶ
ש ְלמָּ ה לָּ הֶ ם:
ה ִקימֵ נִ י ,וַאֲ ַ
לַ ְח ִמיִ ,הגְ ִדיל עָּ לַ י עָּ קֵ ב :יא וְ ַא ָּתה יְ הֹוָּה חָּ נֵנִ י וַ ֲ
יב ְבזֹאת י ַָּדעְ ִתי ִכי חָּ פַ ְצ ָּת ִביִ ,כי לֹא י ִָּריעַ אֹיְ ִבי עָּ לָּ י :יג וַאֲ נִ י ְב ֻת ִמי ָּתמַ ְכ ָּת
ִבי ,וַ ַת ִציבֵ נִ י לְ פָּ נ ָּ
ֶיך לְ עוֹ לָּ ם :יד ָּברו ְך יְ הֹוָּה אֱ לֹהֵ י יִ ְש ָּראֵ ל מֵ הָּ עוֹ לָּ ם וְ עַ ד
הָּ עוֹ לָּ םָּ ,אמֵ ן וְ ָּאמֵ ן:
ַנַנחְ ַנ ְחמַַנחְ מןַמאומן

ראש

יב

ִּּת ּקוּן הַ ְּּכלָ לִּ י

הַ ּ ָשנָה

מב
א לַ ְמנ ֵַצחַ מַ ְש ִכיל לִ ְבנֵי ק ַֹרח:
ַת ֲערֹג אֵ ָּ
לֶיך אֱ ל ִֹהים :ג צָּ ְמ ָּאה נ ְַפ ִשי לֵאל ִֹהים לְ אֵ ל חָּ י ,מָּ ַתי ָּאבוֹ א וְ אֵ ָּראֶ ה
ב

ְכ ַאיָּל ַת ֲערֹג עַ ל אֲ ִפיקֵ י מָּ יִ םֵ ,כן נ ְַפ ִשי

ְפנֵי אֱ ל ִֹהים :ד הָּ יְ ָּתה ִלי ִד ְמעָּ ִתי לֶחֶ ם יוֹ מָּ ם וָּ לָּ יְ לָּ הֶ ,באֱ מֹר אֵ לַ י ָּכל הַ יוֹ ם
ַאיֵה אֱ לֹהֶ ָּ
יך :ה אֵ לֶה אֶ ז ְְכ ָּרה וְ אֶ ְש ְפכָּ ה עָּ לַי נ ְַפ ִשיִ ,כי אֶ ֱעבֹר ַב ָּס ְך אֶ ַד ֵדם
עַ ד ֵבית אֱ ל ִֹהיםְ ,בקוֹ ל ִרנָּה וְ תוֹ ָּדה הָּ מוֹ ן חוֹ גֵג:

ו

חֲחי נ ְַפ ִשי
מַ ה ִת ְשתוֹ ִ

וַ ֶתה ֱִמי עָּ לָּ י ,הוֹ ִחילִ י לֵאל ִֹהים ִכי עוֹ ד אוֹ ֶדנו יְ שועוֹ ת ָּפנָּיו :ז אֱ לֹהַ י ,עָּ לַי
נ ְַפ ִשי ִת ְשתוֹ חָּ ח ,עַ ל ֵכן אֶ ז ְָּכ ְר ָּך מֵ אֶ ֶרץ ַי ְר ֵדן וְ חֶ ְרמוֹ נִ ים מֵ הַ ר ִמ ְצעָּ ר:

יך וְ גַל ָּ
יךָּ ,כל ִמ ְש ָּב ֶר ָּ
ח ְתהוֹ ם אֶ ל ְתהוֹ ם קוֹ ֵרא לְ קוֹ ל ִצנוֹ ֶר ָּ
ֶיך עָּ לַי עָּ בָּ רו:
ט יוֹ מָּ ם יְ צַ וֶה יְ הֹוָּה חַ ְסדוֹ ובַ לַיְ לָּ ה ִשירֹה עִ ִמי ְת ִפ ָּלה לְ אֵ ל חַ יָּי :י אוֹ ְמ ָּרה
לְ אֵ ל סַ לְ עִ י לָּ מָּ ה ְשכַ ְח ָּתנִ י ,לָּ ָּמה ק ֵֹדר אֵ ְ
לֵך ְבלַחַ ץ אוֹ יֵב :יא ְב ֶרצַ ח
ְבעַ ְצמוֹ ַתי חֵ ְרפונִ י צוֹ ְר ָּריְ ,ב ָּא ְמ ָּרם אֵ לַ י ָּכל הַ יוֹ ם ַאיֵה אֱ לֹהֶ ָּ
יך :יב מַ ה
חֲחי נ ְַפ ִשי ומַ ה ֶתה ֱִמי עָּ לָּ י ,הוֹ ִחילִ י לֵאל ִֹהים ִכי עוֹ ד אוֹ ֶדנו ,יְ שועֹת
ִת ְשתוֹ ִ
ָּפנַי וֵאלֹהָּ י:
נט
ִש ְמרו אֶ ת הַ ַביִ ת
שאול וַי ְ
לַ ְמנ ֵַצחַ ַאל ַת ְשחֵ ת לְ ָּדוִ ד ִמ ְכ ָּתםִ ,ב ְשלֹחַ ָּ

א

לַ ה ֲִמיתוֹ :

ב

פעֲלֵי
ש ְגבֵ נִ י :ג הַ ִצילֵ נִ י ִמ ֹ
הַ ִצילֵ נִ י מֵ אֹיְ בַ י ,אֱ לֹהָּ יִ ,מ ִמ ְתקוֹ ְממַ י ְת ַ

שי ָּד ִמים הוֹ ִשיעֵ נִ י :ד ִכי ִהנֵה ָּא ְרבו לְ נ ְַפ ִשי ,יָּגורו עָּ לַ י עַ זִים ,לֹא
ָּאוֶן ,ומֵ ַאנְ ֵ
אתי יְ הֹוָּה  :ה ְבלִ י עָּ וֹ ן יְ רוצון וְ יִ כוֹ נָּנו ,עו ָּרה לִ ְק ָּרא ִתי ו ְראֵ ה:
ִפ ְשעִ י וְ לֹא חַ ָּט ִ
ו

וְ ַא ָּתה יְ הֹוָּה אֱ ל ִֹהים ְצבָּ אוֹ ת אֱ לֹהֵ י יִ ְש ָּראֵ ל ,הָּ ִקיצָּ ה לִ ְפקֹד ָּכל הַ גוֹ יִ ם,

ַאל ָּתחֹן ָּכל בֹגְ ֵדי ָּאוֶן סֶ לָּ ה :ז יָּשובו לָּ עֶ ֶרב ֶיהֱמו כַ ָּכלֶב וִ יסוֹ ְבבו עִ יר:
ח ִהנֵה י ִַביעון ְב ִפיהֶ ם חֲ ָּרבוֹ ת ְב ִש ְפתוֹ ֵתיהֶ םִ ,כי ִמי שֹמֵ עַ :
ִת ְשחַ ק לָּ מוֹ ִ ,תלְ עַ ג לְ כָּ ל גוֹ יִ ם :י עֻזוֹ אֵ ָּ
לֶיך אֶ ְשמ ָֹּרהִ ,כי אֱ ל ִֹהים ִמ ְשג ִַבי:
ט

יא

אֱ לֹהֵ י חַ ְס ִדי יְ ַק ְדמֵ נִ י ,אֱ ל ִֹהים י ְַראֵ נִ י ְבש ְֹר ָּרי:
ַנַנחְ ַנ ְחמַַנחְ מןַמאומן

יב

וְ ַא ָּתה יְ הֹוָּה

ַאל ַתהַ ְרגֵם ֶפן יִ ְש ְכחו

ראש

ִּּת ּקוּן הַ ְּּכלָ לִּ י

ידמוֹ ,
עַ ִמי ,הֲנִ יעֵ מוֹ ְבחֵ ילְ ָּך וְ הוֹ ִר ֵ

הַ ּ ָשנָה

מָּ גִ נֵנו אֲ דֹנָּי:

יג

ְשפָּ ֵתימוֹ וְ יִ ָּל ְכדו ִבגְ אוֹ נָּם ,ומֵ ָּאלָּ ה ו ִמ ַכחַ ש יְ סַ ֵפרו:

יג

חַ ַטאת ִפימוֹ ְדבַ ר
יד

ַכלֵה ְבחֵ מָּ ה ַכלֵה

ֹשל ְב ַי ֲעקֹב לְ ַא ְפסֵ י הָּ ָּא ֶרץ סֶ לָּ ה:
וְ אֵ ינֵמוֹ  ,וְ י ְֵדעו ִכי אֱ ל ִֹהים מ ֵ

טו

וְ יָּשובו

לָּ עֶ ֶרב ֶיהֱמו כַ ָּכלֶב וִ יסוֹ ְבבו עִ יר :טז הֵ ָּמה יְ נִ יעון לֶאֱ כֹלִ ,אם לֹא יִ ְש ְבעו
ית ִמ ְשגָּב לִ י ומָּ נוֹ ס
וַיָּלִ ינו :יז וַאֲ נִ י ָּא ִשיר עֻ ז ֶָּך וַאֲ ַרנֵן לַ בֹקֶ ר חַ ְס ֶד ָּךִ ,כי הָּ יִ ָּ
ְביוֹ ם צַ ר לִ י :יח עֻזִי אֵ ָּ
לֶיך אֲ ז ֵַמ ָּרהִ ,כי אֱ ל ִֹהים ִמ ְשג ִַבי אֱ ל ֹהֵ י חַ ְס ִדי:
עז
א

לַ ְמנ ֵַצחַ עַ ל יְ דותון לְ ָּאסָּ ף ִמזְמוֹ ר :ב קוֹ לִ י אֶ ל אֱ ל ִֹהים וְ אֶ ְצעָּ ָּקה ,קוֹ לִ י אֶ ל

אֱ ל ִֹהים וְ הַ אֲ זִין אֵ לָּ י:

ג

ְביוֹ ם צָּ ָּר ִתי אֲ דֹנָּי ָּד ָּר ְש ִתי ,י ִָּדי לַ יְ לָּ ה נִ ְג ָּרה וְ לֹא

ָּתפוג ,מֵ אֲ נָּה ִהנָּחֵ ם נ ְַפ ִשי:
רו ִחי סֶ לָּ ה:

ה

ד

אֶ ז ְְכ ָּרה אֱ ל ִֹהים וְ אֶ הֱמָּ יָּהָּ ,א ִשיחָּ ה וְ ִת ְתעַ ֵטף

ש ְב ִתי י ִָּמים
ָּאחַ ז ְָּת ְשמֻ רוֹ ת עֵ ינָּי ,נִ ְפעַ ְמ ִתי וְ לֹא אֲ ַד ֵבר :ו ִח ַ

ִמ ֶק ֶדםְ ,שנוֹ ת עוֹ לָּ ִמים :ז אֶ ז ְְכ ָּרה נְ גִ ינ ִָּתי ַב ָּליְ לָּ ה ,עִ ם לְ בָּ ִבי ָּא ִשיחָּ ה ,וַ יְ חַ ֵפש
רו ִחי:

ח

הַ לְ עוֹ לָּ ִמים יִ ְזנַח אֲ דֹנָּי ,וְ לֹא י ִֹסיף לִ ְרצוֹ ת עוֹ ד:

חַ ְסדוֹ  ,גָּמַ ר אֹמֶ ר לְ דֹר וָּ דֹר:

י

ט

הֶ ָּאפֵ ס לָּ נֶצַ ח

ֲשכַ ח חַ נוֹ ת אֵ לִ ,אם ָּקפַ ץ ְב ַאף ַרחֲמָּ יו
ה ָּ

סֶ לָּ ה :יא וָּ אֹמַ ר חַ לוֹ ִתי ִהיאְ ,שנוֹ ת יְ ִמין עֶ לְ יוֹ ן :יב אֶ זְכוֹ ר מַ עַ לְ לֵי יָּהִ ,כי
ֶך ,ובַ עֲלִ ילוֹ ֶת ָּ
יתי ְבכָּ ל ָּפ ֳעל ָּ
יך ָּא ִשיחָּ ה:
אֶ ז ְְכ ָּרה ִמ ֶק ֶדם ִפלְ אֶ ָּך :יג וְ הָּ גִ ִ
ֹשה פֶ לֶא,
יד אֱ ל ִֹהים ַבק ֶֹדש ַד ְר ֶכ ָּךִ ,מי אֵ ל גָּדוֹ ל ֵכאל ִֹהים :טו ַא ָּתה הָּ אֵ ל ע ֵ

הוֹ ַדעְ ָּת בָּ עַ ִמים עֻז ֶָּך:
ַמיִ ם אֱ ל ִֹהיםָּ ,ראו ָּך ַמיִ ם י ִָּחילוַ ,אף יִ ְר ְגזו ְתהֹמוֹ ת :יח ז ְֹרמו מַ יִ ם עָּ בוֹ ת ,קוֹ ל
נ ְָּתנו ְשחָּ ִקיםַ ,אף חֲצָּ צֶ ָּ
יך יִ ְתהַ ָּלכו :יט קוֹ ל ַרעַ ְמ ָּך ַבגַלְ גַל הֵ ִאירו ְב ָּר ִקים
ֵתבֵ לָּ ,רגְ זָּה וַ ִת ְרעַ ש הָּ ָּא ֶרץ :כ ַביָּם ַד ְר ֶכ ָּך ו ְש ִבילְ ָּך ְבמַ יִ ם ַר ִבים ,וְ עִ ְקבוֹ ֶת ָּ
יך
הרֹן:
ֹשה וְ ַא ֲ
ית כַ צֹאן עַ ֶמ ָּךְ ,ביַד מ ֶ
לֹא נ ָֹּדעו :כא נ ִָּח ָּ
טז

ג ַָּאלְ ָּת ִבזְרוֹ עַ עַ ֶמ ָּךְ ,בנֵי ַי ֲעקֹב וְ יוֹ סֵ ף סֶ לָּ ה :יז ָּראו ָּך

ַנַנחְ ַנ ְחמַַנחְ מןַמאומן

יד

ראש

הַ ּ ָשנָה

ִּּת ּקוּן הַ ְּּכלָ לִּ י
צ

ית ָּלנו ְבדֹר וָּ דֹר:
ֹשה ִאיש הָּ אֱ ל ִֹהים ,אֲ דֹנָּי מָּ עוֹ ן ַא ָּתה הָּ יִ ָּ
א ְת ִפ ָּלה לְ מ ֶ
ב ְבטֶ ֶרם הָּ ִרים יֻלָּדו וַ ְתחוֹ לֵל אֶ ֶרץ וְ ֵתבֵ ל ,ומֵ עוֹ לָּ ם עַ ד עוֹ לָּ ם ַא ָּתה אֵ ל:
שנִ ים ְבעֵ ינ ָּ
ֶיך
שב אֱ נוֹ ש עַ ד ַד ָּכא ,וַ תֹאמֶ ר שובו ְבנֵי ָּא ָּדם :ד ִכי אֶ לֶ ף ָּ
ג ָּת ֵ
שנָּה יִ ְהיוַ ,בבֹקֶ ר
ְכיוֹ ם אֶ ְתמוֹ ל ִכי ַי ֲעבֹר ,וְ ַא ְשמו ָּרה בַ ָּליְ לָּ ה :ה ז ְַר ְמ ָּתם ֵ
ֶכחָּ ִציר יַחֲ לֹף :ו ַבבֹקֶ ר י ִָּציץ וְ חָּ לָּ ף ,לָּ עֶ ֶרב יְ מוֹ לֵ ל וְ יָּבֵ ש :ז ִכי כָּ לִ ינו ְב ַא ֶפךָּ,

ש ָּתה עֲוֹ נ ֵֹתינו לְ נֶגְ ֶד ָּךֲ ,עלֻמֵ נו לִ ְמאוֹ ר ָּפנ ָּ
ֶיך :ט ִכי כָּ ל
ובַ חֲ מָּ ְת ָּך נִ ְבהָּ לְ נו :ח ַ
שנֵינו ְכמוֹ הֶ גֶה :י יְ מֵ י ְשנוֹ ֵתינו בָּ הֶ ם ִש ְבעִ ים
עֶב ָּר ֶת ָּךִ ,כ ִלינו ָּ
יָּמֵ ינו ָּפנו ְב ְ
וָּאוֶןִ ,כי גָּז ִחיש וַ ָּנעֻפָּ ה:
שנָּה ,וְ ָּר ְה ָּבם עָּ מָּ ל ָּ
שנָּה ,וְ ִאם ִבגְ בורֹת ְשמוֹ נִ ים ָּ
ָּ
ָּ
ָּ
ָּ
יא ִמי יוֹ ֵדעַ עֹז ַא ֶפך ,ו ְכיִ ְר ָּא ְתך עֶ ְב ָּר ֶתך :יב לִ ְמנוֹ ת יָּמֵ ינו ֵכן הוֹ ַדע ,וְ נ ִָּבא
לְ בַ ב חָּ ְכמָּ ה :יג שובָּ ה יְ הֹוָּה עַ ד מָּ ָּתי ,וְ ִהנָּחֵ ם עַ ל עֲבָּ ֶד ָּ
ש ְבעֵ נו בַ בֹקֶ ר
יך :יד ַ
יתנוְ ,שנוֹ ת
ש ְמחֵ נו ִכימוֹ ת עִ ִנ ָּ
חַ ְס ֶד ָּך ,ונְ ַר ְננָּה וְ נִ ְש ְמחָּ ה ְבכָּ ל יָּמֵ ינו :טו ַ
יך פָּ ע ָּ
ָּר ִאינו ָּרעָּ ה :טז י ֵָּראֶ ה אֶ ל עֲבָּ ֶד ָּ
יהי נֹעַ ם
ֳלֶך ,וַ ה ֲָּד ְר ָּך עַ ל ְבנֵיהֶ ם :יז וִ ִ
ֲשה י ֵָּדינו כוֹ נְ נֵהו:
ֲשה י ֵָּדינו כוֹ נְ נָּה עָּ לֵינו ,ומַ ע ֵ
אֲ דֹנָּי אֱ לֹהֵ ינו עָּ לֵינו ,ומַ ע ֵ
קה
א הוֹ דו לַ יְ הֹוָּה ִק ְראו ִב ְשמוֹ  ,הוֹ ִדיעו בָּ עַ ִמים עֲלִ ילוֹ ָּתיו :ב ִשירו לוֹ ז ְַמרו לוֹ ,
שי יְ הֹוָּה:
שם ָּק ְדשוֹ  ,יִ ְשמַ ח לֵב ְמבַ ְק ֵ
ִשיחו ְבכָּ ל נִ ְפלְ אוֹ ָּתיו :ג ִה ְתהַ לְ לו ְב ֵ
ד

ִד ְרשו יְ הֹוָּה וְ עֻזוֹ ַ ,ב ְקשו פָּ נָּיו ָּת ִמיד:

ה

שה,
שר עָּ ָּ
ז ְִכרו נִ ְפלְ אוֹ ָּתיו אֲ ֶ

יריו :ז הוא יְ הֹוָּה
מ ְֹפ ָּתיו ו ִמ ְש ְפטֵ י ִפיו :ו ז ֶַרע ַא ְב ָּרהָּ ם עַ ְבדוֹ ְ ,בנֵי ַי ֲעקֹב ְב ִח ָּ
אֱ לֹהֵ ינוְ ,בכָּ ל הָּ ָּא ֶרץ ִמ ְש ָּפטָּ יו :ח זָּכַ ר לְ עוֹ לָּ ם ְב ִריתוֹ ָּ ,דבָּ ר ִצוָּה לְ אֶ לֶ ף דוֹ ר:
שר ָּכ ַרת אֶ ת ַא ְב ָּרהָּ ם ,ו ְשבועָּ תוֹ לְ יִ ְשחָּ ק:
ט אֲ ֶ
ָּ
לְ יִ ְש ָּראֵ ל ְב ִרית עוֹ לָּ ם :יא לֵאמֹר לְ ך אֶ ֵתן אֶ ת אֶ ֶרץ ְכנָּעַ ן ,חֶ בֶ ל נַחֲ לַ ְתכֶ ם:
י

יב

ִב ְהיוֹ ָּתם ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפרִ ,כ ְמעַ ט וְ ג ִָּרים ָּבה:

ִמ ַמ ְמלָּ כָּ ה אֶ ל עַ ם ַאחֵ ר:

יד

יג

ידהָּ לְ ַי ֲעקֹב לְ חֹק,
וַיע ֲִמ ֶ
ַ

ִוַי ְתהַ ְלכו ִמגוֹ י אֶ ל גוֹ י,

לֹא ִה ִניחַ ָּא ָּדם לְ עָּ ְש ָּקם ,וַיוֹ כַ ח עֲלֵיהֶ ם ְמלָּ ִכים:
ַנַנחְ ַנ ְחמַַנחְ מןַמאומן

ראש
טו

ִּּת ּקוּן הַ ְּּכלָ לִּ י

יאי ַאל ָּת ֵרעו:
ַאל ִת ְגעו ִב ְמ ִשיחָּ י ,וְ לִ נְ ִב ַ

שבָּ ר:
מַ ֵטה לֶחֶ ם ָּ

יז

הַ ּ ָשנָה
טז

טו

ִוַי ְק ָּרא ָּרעָּ ב עַ ל הָּ ָּא ֶרץָּ ,כל

שלַ ח לִ ְפנֵיהֶ ם ִאיש ,לְ עֶ בֶ ד נִ ְמ ַכר יוֹ סֵ ף:
ָּ

ַרגְ לוֹ ַ ,ב ְרזֶל ָּב ָּאה נ ְַפשוֹ :
שלַ ח מֶ ְ
ֹשל עַ ִמים וַיְ פַ ְתחֵ הו:
ירהו ,מ ֵ
לֶך וַ י ִַת ֵ
כ ָּ
יט

יח

עִ נו בַ ֶכבֶ ל

עַ ד עֵ ת בֹא ְדבָּ רוֹ ִ ,א ְמ ַרת יְ הֹוָּה ְצ ָּרפָּ ְתהו:
כא

ֹשל
שמוֹ ָּאדוֹ ן לְ בֵ יתוֹ  ,ומ ֵ
ָּ

וַיבֹא יִ ְש ָּראֵ ל ִמ ְצ ָּריִ ם,
ש ָּריו ְבנ ְַפשוֹ  ,וזְקֵ נָּיו יְ חַ ֵכם :כג ָּ
לֶאסֹר ָּ
ְבכָּ ל ִקנְ יָּנוֹ  :כב ְ
וַיע ֲִצמֵ הו ִמ ָּצ ָּריו :כה הָּ פַ ךְ
וְ ַי ֲעקֹב גָּר ְבאֶ ֶרץ חָּ ם :כד וַיֶפֶ ר אֶ ת עַ מוֹ ְמאֹדַ ,
שר ָּבחַ ר
הרֹן אֲ ֶ
ֹשה עַ ְבדוֹ ַ ,א ֲ
שלַ ח מ ֶ
לִ ָּבם לִ ְשנֹא עַ מוֹ  ,לְ ִה ְתנ ֵַכל ַבעֲבָּ ָּדיו :כו ָּ
ֹש ְך וַי ְַח ִש ְך,
שלַ ח ח ֶ
שמו בָּ ם ִד ְב ֵרי אֹתוֹ ָּתיו ,ומ ְֹפ ִתים ְבאֶ ֶרץ חָּ ם :כח ָּ
בוֹ  :כז ָּ
וְ לֹא מָּ רו אֶ ת ְדבָּ רוֹ :

כט

ש ַרץ
הָּ פַ ְך אֶ ת מֵ ימֵ יהֶ ם לְ ָּדם ,וַיָּמֶ ת אֶ ת ְדג ָָּּתם :ל ָּ

וַיבֹא עָּ רֹבִ ,כ ִנים ְבכָּ ל
ַא ְרצָּ ם ְצפַ ְר ְדעִ יםְ ,בחַ ְד ֵרי מַ לְ כֵ יהֶ ם :לא ָּאמַ ר ָּ
ְ
ְגבולָּ ם :לב נ ַָּתן ִג ְשמֵ יהֶ ם ָּב ָּרד ,אֵ ש לֶהָּ בוֹ ת ְב ַא ְרצָּ ם :לג וַיַך ג ְַפ ָּנם ו ְתאֵ נ ָָּּתם,
וַיבֹא ַא ְר ֶבה ,וְ יֶלֶק וְ אֵ ין ִמ ְס ָּפר :לה וַיֹאכַ ל ָּכל
ש ֵבר עֵ ץ ְגבולָּ ם :לד ָּאמַ ר ָּ
וַיְ ַ
ְ
אשית
שב ְב ַא ְרצָּ ם ,וַיֹאכַ ל ְפ ִרי ַא ְדמָּ ָּתם :לו וַיַך ָּכל ְבכוֹ ר ְב ַא ְרצָּ םֵ ,ר ִ
עֵ ֶ
של :
לְ כָּ ל אוֹ נָּם :לז וַיוֹ ִציאֵ ם ְבכֶ סֶ ף וְ זָּהָּ ב ,וְ אֵ ין ִב ְשבָּ טָּ יו כוֹ ֵ
אתםִ ,כי נָּפַ ל ַפ ְח ָּדם עֲלֵיהֶ ם :לט ָּפ ַרש עָּ נָּן לְ מָּ סָּ ְך ,וְ אֵ ש לְ הָּ ִאיר לָּ יְ לָּ ה:
ְבצֵ ָּ
לח

מ

שמַ יִ ם י ְַש ִביעֵ ם:
ש ַאל וַיָּבֵ א ְשלָּ ו ,וְ לֶחֶ ם ָּ
ָּ

ַב ִציוֹ ת נָּהָּ ר:

מב

מא

שמַ ח ִמ ְצ ַריִ ם
ָּ

ָּפ ַתח צור וַיָּזובו מָּ יִ ם ,הָּ לְ כו

ִכי זָּכַ ר אֶ ת ְדבַ ר ָּק ְדשוֹ  ,אֶ ת ַא ְב ָּרהָּ ם עַ ְבדוֹ :

מג

וַיוֹ ִצא עַ מוֹ

ירשו:
יריו :מד ִוַי ֵתן לָּ הֶ ם ַא ְרצוֹ ת גוֹ יִ םַ ,ועֲמַ ל לְ אֻ ִמים יִ ָּ
ששוֹ ןְ ,ב ִרנָּה אֶ ת ְב ִח ָּ
ְב ָּ
מה ַבעֲבור יִ ְש ְמרו חֻ ָּקיו וְ תוֹ ר ָֹּתיו יִ נְ צֹרו ,הַ לְ לויָּה:
קלז
א

ָּש ְבנו גַם ָּב ִכינוְ ,בזָּכְ ֵרנו אֶ ת ִציוֹ ן:
שם י ַ
עַ ל ַנהֲרוֹ ת ָּבבֶ ל ָּ

ב

עַ ל ע ֲָּר ִבים

שם ְשאֵ לונו שוֹ בֵ ינו ִד ְב ֵרי ִשיר וְ תוֹ לָּ לֵינו
ְבתוֹ כָּ הָּ ,תלִ ינו ִכנֹרוֹ ֵתינו :ג ִכי ָּ
ְ
ָּשיר אֶ ת ִשיר יְ הֹוָּה  ,עַ ל ַא ְדמַ ת
ִש ְמחָּ הִ ,שירו לָּ נו ִמ ִשיר ִציוֹ ן :ד אֵ יך נ ִ
שלָּ םִ ,ת ְש ַכח יְ ִמינִ י :ו ִת ְד ַבק לְ שוֹ נִ י לְ ִח ִכי ִאם לֹא
נֵכָּ ר :ה ִאם אֶ ְש ָּכחֵ ְך יְ רו ָּ
ַנַנחְ ַנ ְחמַַנחְ מןַמאומן

טז

ראש

ִּּת ּקוּן הַ ְּּכלָ לִּ י

הַ ּ ָשנָה

שלָּ ם עַ ל רֹאש ִש ְמחָּ ִתי :ז ְזכֹר יְ הֹוָּה לִ ְבנֵי
אֶ ז ְְכ ֵר ִכיִ ,אם לֹא ַאעֲלֶה אֶ ת יְ רו ָּ
שלָּ ם ,הָּ א ְֹמ ִרים עָּ רו עָּ רו עַ ד הַ יְ סוֹ ד ָּבה:
אֱ דוֹ ם אֵ ת יוֹ ם יְ רו ָּ
ְ
ְ
שיֹאחֵ ז וְ נִ ֵפץ
שגָּמַ לְ ְת לָּ נו :ט ַא ְש ֵרי ֶ
ש ֶלם לָּ ך אֶ ת ְגמולֵך ֶ
שיְ ַ
הַ ְשדו ָּדהַ ,א ְש ֵרי ֶ
ְ
אֶ ת עֹלָּ לַ יִ ך אֶ ל הַ ָּסלַ ע:
ח

ַבת ָּבבֶ ל

קנ
א

הַ לְ לויָּה הַ לְ לו אֵ ל ְב ָּק ְדשוֹ  ,הַ לְ לוהו ִב ְר ִקיעַ עֻזוֹ :

ב

הַ לְ לוהו ִבגְ בור ָֹּתיו

הַ לְ לוהו ְכרֹב ג ְֻדלוֹ  :ג הַ לְ לוהו ְב ֵת ַקע שוֹ פָּ ר ,הַ לְ לוהו ְבנֵבֶ ל וְ ִכנוֹ ר :ד הַ לְ לוהו
שמַ ע ,הַ לְ לוהו
ְבתֹף ומָּ חוֹ ל ,הַ לְ לוהו ְב ִמ ִנים וְ עוגָּב :ה הַ לְ לוהו ְב ִצלְ צְ לֵי ָּ
שמָּ ה ְתהַ לֵל יָּה ,הַ לְ לויָּה:
ְב ִצלְ ְצלֵי ְתרועָּ ה :ו כֹל הַ ְנ ָּ
לאחר סיום המזמורים יאמר שלושה פסוקים אלו:

הַַשבוּתַע ּמוַַֹ,יגֵלַי ֲעקֹבַיִ ְשמחַיִ ְשראֵ לַ:
ְ
לַַבשוּבַיְ הֹו
ןַמ ִּציּוֹ ןַיְ שוּעתַיִ ְשראֵ
ִמיַיִ ּ ֵת ִ
ְּ
ב ֵעתַצרהַַ:ו ּי ְעזְ ֵרםַַיְ הֹוהַַויְ פ ְּלטֵ םַַ,יְ פ ּלְטֵ םַ
יקיםַַ ֵמיְ הֹוהַַ,מע ּוזּםַַ ְַּ
ו ְּתשוּעתַַצדִּ ִ
םַכיַחסוַּבוַַֹ:
יע ִּ
ֵמ ְרש ִעיםַוְ יוֹ ִש ֵ

זֹאת הַ ְת ִפלָה ָמ ָצאנו ְב ַא ְמ ַתחַ ת הַ ְכ ָת ִבים ,וְ הִ יא ְמעָ ט הַ ַכמות וְ ָרב הָ ֵאיכותַ
ַ

אַמןַכּ ֹלאַ,וְ לֵיתַ
סבּ וֹ תַ,אנְ ְּת ַלְ ֵעלּ אַ,לְ ֵעלּ ִ
שלַעוֹ לםִ ַ,עלּ תַה ִעלּ וֹ תַוְ ִסבּ תַכּ לַה ִַּ
נו ַ ֶ
ִרב ֹו ֹ
לַברכהַ
הַת ִפיסאַב ְך ְּ
אַמ ּנ ְַ
לְ ֵעלּ ִ
הַת ִהלּ הַ,ו ְּמרֹמםַעלַכּ ְ ּ
ַכללַ,וּלְ ךַ ּדו ִּמ ּי ְּ
ךַ,דְּ לֵיתַמחֲשב ְּ
תךַַ,דֶּ ֶר ְך ַכּ לַ
ַכבוּשַהַמֵ ִא ְַּ
ו ְּּת ִהלּ הַ.אוֹ ְתך ַאֶ ְדרֹשַַ,אוֹ ְתך ַאֲב ֵּקש ַשֶַ ּתחְ ּתֹרַח ֲִתירהַדֶּ ֶר ְך ְּ
ֲשר ַנִ גְ לה ַלְ ךַַ ,יוֹ ֵדעַ
ַשאֲנִ י ַעוֹ מֵ דְּ ַ ,כ ִפי ַא ֶ
ַש ִּלי ַבּ ּמקוֹ ם ֶ
העוֹ למוֹ תַ ,עד ַה ִה ְש ּתלְ ְשלוּת ֶ
ַשלֵמה ַלְ פנֶיךַ
ַב ְתשוּבה ְ
ַת ִאיר ַעלי ַאוֹ ְרךַַ ,לְ החֲזִ ֵירנִ י ִ ּ
ּת ֲעלוּמוּתַ ,וּבדֶּ ֶר ְך ַוּנְ ִתיב ַהזֶּה ּ
ֹבַבמחֲש ְב ִּתיַשוּםַ
יַרצוֹ ִ
ַבאֱמֶ תְּ ַ,כ ִפ ְ
יַרצוֹ נְ ך ֶּ
ֶּבאֱמֶַתְּ ַ,כ ִפ ְ
ןַמ ְבחרַה ְ ּברו ִּאיםַ,לִ ְבלִ יַלחֲש ְ ּ
ַבמחֲשבוֹ ת ַזכּ וֹ תַ
ֲשבֶ ת ַחוּץ ַוְ שוּם ַמחֲשבה ַַּו ִבלְ בּ ו ֶ
מח ֶ
ּלַשהוּא ַ ֶנגֶד ְַרצוֹ נְ ךַַ ,רק ַלְד ֵּבק ְ ּ
לַע ְדוֹ תֶַיךַ"ַ,וְ ֶתןַלִיַ
צחוֹ תַו ְּקדוֹ שוֹ תַבּ ֲעבוֹ ד ְתך ֶּ
ַבאֱמֶַ ְ ּ
תַבה ּשג ְתךַו ְּבתוֹ ר ְתךַ"ַ.הטַלִ ִ ּביַאֶ ֵ
לַמהֵ רהְּ ַ.תשוּעתַ
לַחישַק ְ
םַתוֹ ִציאֵ נִ יַ ְלאוֹ רַ ּגדוֹ ִ
ַבאֱמֶ תַ.ו ִּמ ְַּ
לֵבַטהוֹ רַלְ ע ְב ְּדך ֶּ
מצוּלוֹ תַי ּ
רַבאוֹ רַהח ִ ּייםַכּ לַיְ מֵ יַהֱיוֹ ִתיַעל ַ ּ ְפנֵיַהאֲדמהַ.וְ אֶ זְ ּכֶהַלְ חדֵּ שַ
ְּ
יְ הֹו
הַַכהֶ ֶרףַעיִ ןַ,לֵאוֹ ְ ּ
ךַ ,לְ החֲזִירם ַאֶ ל ַה ְ ּק ֻד ּשהַ ,וְ ִת ְהיֶה ַיְ ִציא ִתי ַ ִמן ַהעוֹ לםַַ
ֹש ְַ
ַשע ְבר ּו ַבּ ח ֶ
נְ עוּריַ ,ה ּי ִמים ֶ
ְּכ ִביא ִתיּ ְ ַ,בלֹאַחֵ ְטאַ.וְ אֶ זְ ּכֶהַלחֲזוֹ תַ ְ ּבנֹעםַיְ הֹוהַוּלְ ב ֵּקרַ ְ ּבהֵ יכלוַֹּ ַ,כֻלּ וַַֹאוֹ מֵ רַכּ בוֹ דַ,אמֵ ןַ
נֶצחַסֶ להַו ֶעדַ:
ַנַנחְ ַנ ְחמַַנחְ מןַמאומן

