
 שירה פרק
 תהליםתפילה עתיקה מורכבת מפסוקים הלקוחים מהתנ"ך ומספר 

 אפשר לומר בכל יום ובכל עת ושעה וגם בשבת
 אב אין לאומרו משום שנחשב ללימודבתשעה ב

 
י ָאַמר ֶפֶרק ָהעֹוֵסק ָךל ,ַרבִּ יָרה בְּ ֹמד זֹוֶכה ,ַהֶזה ָבעֹוָלם שִּ לְּ ַלֵלד, לִּ ֹמר ולְּ שְּ ַלֲעׂשֹות לִּ ַקֵטם וְּ , ולְּ

מודוֹ  ַתלְּ ַקֵטם וְּ תְּ ָידוֹ  מִּ נֹול  ,בְּ נִּ ֵטֶצרוְּ ֶןַגע ,ָהַרע מִּ בוט ,ַרע ומִּ יָנה ,ַהֶסֶבר וֵמחִּ דִּ יֹםם ֶשל ומִּ לוֹ  ,ֵגיהִּ  וֵמֶחבְּ
יחַ  ֶשל יְך ,ָמשִּ ים וַמֲארִּ זֹוֶכה ,ָימִּ ימֹות וְּ יחַ  לִּ ַחֵטי ,ַהָלשִּ  :ַהָבא ָהעֹוָלם ולְּ
 

ָיא י ָאַמר ַתנְּ יֶעֶזר ַרבִּ יָרה ָהאֹוֵמר ָךל ,ֱאלִּ רוֹ  זֹוֶכה ,ַהֶזה ָבעֹוָלם זוֹ  שִּ אֹומְּ  ָאז ֶשֶםֱאַמר ,ַהָבא ָלעֹוָלם וְּ
יר יר ֶאָכא ֹלא ֶנֱאַמר ָשר ,ֹמֶשה ָישִּ יד אֹותוֹ  ָישִּ  :ָלבֹוא ֶלָעתִּ

 
ָיא י ַתנְּ יֶעֶזר ַרבִּ ֶפֶרק ָהעֹוֵסק ָךל, אֹוֵמר ַהָגדֹול ֱאלִּ יָרה בְּ ָכל שִּ יד, יֹום ֶזה בְּ י ֵמעִּ  ֶבן ֶשהוא ָעָליו ֲאנִּ

נֹול, ַהָבא ָהעֹוָלם נִּ ֶןַגע ָרע וְּ ֵטֶצר, מִּ ין, ָהָרע ומִּ דִּ ָשָטן ,ָקֶשה ומִּ ָךל ,ומִּ יֵני ומִּ ין מִּ יקִּ ית וַמזִּ חִּ מֹור. ַמשְּ  גְּ
ָכל ָך בְּ ָבבְּ ָכל לְּ ָך ובְּ שְּ ָרַכי ָלַדַעת ַנפְּ מֹור דְּ שְּ לִּ ֹוַתי וְּ צְּ ֺחָסי מִּ צֹור. וְּ י נְּ ָבֶבָך תֹוָרתִּ לְּ ֶנֶגד בִּ ֶיה ֵעיֶניָך וְּ הְּ  תִּ

י ָאתִּ רְּ מֹור .יִּ יָך שְּ ָך ןִּ שֹונְּ ָךל ולְּ א מִּ ָמה ֵחטְּ ַאשְּ י ,וְּ ֶיה ַוֲאנִּ ָך ֶאהְּ לְּ ָכל ָמקֹום עִּ ָך, ֶשֵתֵלְך בְּ  ֵׂשֶכל ַוֲאַלֶלדְּ
יָנה ָךל ובִּ ָראוֹ  ֹלא הוא ָברוְך ַהָסדֹוש ֶשָבָרא ֶשָךל ַמה יֹוֵדעַ  ֶוֱהֵוי, ָדָבר מִּ י בְּ ם ךִּ בֹודוֹ  אִּ כְּ  ֶשֶםֱאַמר ֹךל ,לִּ

ָרא קְּ י ַהםִּ מִּ שְּ י בִּ בֹודִּ כְּ לִּ יו וְּ ָראתִּ יו בְּ תִּ ַצרְּ יו ַאף יְּ יתִּ  .ֲעׂשִּ
 

רו ד ַעל ל"חז ָאמְּ ָרֵאל ֶמֶלְך ָדוִּ ׂשְּ ָשָעה ,יִּ ֵטם בְּ ים ָזָחה ֵסֶפר ֶשמִּ כִּ הִּ תוֹ  תְּ ָאַמר ָעָליו ַדעְּ ֵני וְּ פְּ  ַהָסדֹוש לִּ
ָטה ֶשָבָראתָ  ֵיש הוא, ָברוְך רִּ ָך בְּ עֹוָלמְּ ירֹות ֶשאֹוֶמֶרת בְּ ָבחֹות שִּ שְּ תִּ י יֹוֵתר וְּ ֶלםִּ אֹוָתה .מִּ  ָשָעה בְּ

ָנה ַדמְּ זְּ ֵדעַ  לוֹ  נִּ ַפרְּ ָרה ,ַאַחת צְּ ָאמְּ ד ,לוֹ  וְּ ָך ָתזוחַ  ַאל ָדוִּ תְּ י, ָעֶליָך ַדעְּ ירֹות אֹוֶמֶרת ֶשֲאנִּ ָבחֹות שִּ שְּ תִּ  וְּ
ֶליָ  ֹלא. יֹוֵתר מִּ יָרה ָךל ֶאָכא עֹוד וְּ י שִּ ַמֶשֶלת אֹוֶמֶרת ֶשֲאנִּ ֹלֶשת מְּ ים ָעֶליָה שְּ ים ֲאָלפִּ ָשלִּ  ֶשֶםֱאַמר, מְּ

ַדֵבר ֹלֶשת ַויְּ ים שְּ י ֲאָלפִּ הִּ ירוֹ  ָמָשל ַויְּ ָשה שִּ ֹלא. ָוָאֶלף ֲחמִּ י ֶאָכא עֹוד וְּ מִּ  עֹוֶסֶקת ֶשֲאנִּ ָוהבְּ דֹוָלה צְּ , גְּ
זו יא וְּ ָוה הִּ צְּ י ַהלִּ ַפת ֵיש, ָבה עֹוֶסֶקת ֶשֲאנִּ ׂשְּ ין בִּ ָנָסתוֹ  ֶשֵאין ֶאָחד ַהָטם מִּ י ַןרְּ ם ךִּ ן אִּ ם מִּ , ַהַליִּ

ָשָעה י ֶשהוא ובְּ ֵלנִּ י ָרֵעב נֹוטְּ ֵלנִּ אֹוכְּ יא זו .וְּ ָוה הִּ צְּ ַקֵטם. ַהלִּ ם ֶשֶםֱאַמר ַמה לְּ יֵלהו ׂשֹוַנֲאָךָרֵעב  אִּ  ַהֲאכִּ
ם ,ֶלֶחם אִּ ֵקהו ָצֵמא וְּ י, ָמיִּם ַהשְּ ים ךִּ יָ , ֹראשוֹ  ַעל חֹוֶתה ַאָתה ֶגָחלִּ ַשֶכם ַויְּ ֵרי ַאל. ָלְך יְּ קְּ ַשֶכם תִּ  ָלְך יְּ

יֶמםו לִּ  :ָלְך ֶאָכא ַישְּ
 

 

אשֹון ֶןֶרק  רִּ
ים ָשַמיִּם רִּ ים ,ַהָשַמיִּם .אֹומְּ רִּ ַסןְּ בֹוד מְּ  וַמֲעֵׂשה ;ֵאל ךְּ

יד ,ָיָדיו יַע׃  ַמגִּ  )ב יט תהלים(ָהָרקִּ

 

 

 

ֹהָוה .אֹוֶמֶרת ֶאֶרץ לֹוָא ָהָאֶרץ ַליְּ ֵבי ,ֵתֵבל ;הומְּ ֹישְּ   ָבה׃ וְּ
אֹוֵמר  )א כד תהלים פרק( ַנף .וְּ ךְּ ֹרת ָהָאֶרץ מִּ מִּ נו זְּ י ָשַמעְּ בִּ  צְּ

יק׃   )טז כד ישעיהו(ַלַנדִּ

 



 

י .אֹוֵמר ֵעֶדן ַגן י ָצפֹון עורִּ י, ֵתיָמן ובֹואִּ יחִּ י ָהפִּ לו ַגםִּ זְּ  יִּ
ָׂשָמיו י ָיֹבא ;בְּ ַגםוֹ  דֹודִּ ֹיאַכל ,לְּ י וְּ רִּ ָגָדיו׃ ןְּ   )טז ד השירים שיר( מְּ

 

 

ֹםם י. אֹוֵמר ֵגיהִּ יעַ  ךִּ בִּ ׂשְּ ֶנֶפש ;ֹשֵקָקה ֶנֶפש הִּ ֵעָבה וְּ  רְּ
ֵכא  )ט קז תהלים(טֹוב׃  מִּ

 

ַבר דְּ ֺׂשׂשום .אֹוֵמר מִּ ָבר יְּ דְּ ָטה מִּ צִּ ָתֵגל ;וְּ ַרח  ֲעָרָבה וְּ פְּ תִּ וְּ
 )א לה ישעיהו( ךַחֲבָנלֶת׃

 

ים ָׂשדֹות רִּ ֹהָוה .אֹומְּ ָמה , יְּ ָחכְּ  ָשַמיִּם ךֹוֵנן ;ָאֶרץ ָיַסד בְּ
בוָנה׃ , תְּ  )יט ג משלי(בִּ

 

 

 

ם ים ַמיִּ רִּ קֹול . אֹומְּ תוֹ  לְּ  ַוַטַעל, ַבָשַמיִּם ַמיִּם ֲהמֹון תִּ
ֵצה קְּ ים מִּ אִּ ׂשִּ  )טז נא ירמיה(  ָאֶרץ נְּ

 

 

ים ים ָימִּ רִּ ֹסלֹות . אֹומְּ ים ַמיִּם מִּ ים ,ַרבִּ ירִּ ֵרי ַאדִּ בְּ שְּ  מִּ
יר ַבָלרֹום; ָים ֹהָוה׃ ַאדִּ  )ד צג תהלים( יְּ

 

 

ָהרֹות ים נְּ רִּ ָהרֹות . אֹומְּ ֲחאו נְּ מְּ ים ,ַיַחד ;ָכף יִּ ַרֵםנו׃ ָהרִּ  יְּ
 )ח תהלים צח(

 

 

ָינֹות ים ַמעְּ רִּ ים . אֹומְּ ָשרִּ ים וְּ לִּ ֹחלְּ ָיַני ָךל ךְּ  )ז פז תהלים( ָבְך׃ ַמעְּ

 

י ֶןֶרק  ֵשנִּ
יֹום יֹום. אֹוֵמר יֹום יעַ  לְּ ָלה ;ֹאֶמר ַיבִּ ַליְּ ָלה וְּ ַליְּ ַחֶוה ,כְּ ָדַעת׃  יְּ

 )ג יט תהלים(

 

ָלה יד . אֹוֵמר ַליְּ ַהגִּ ֶדָך ַבֹבֶקר לְּ ָך ; ַחסְּ   ַבֵכילֹות׃ ,ֶוֱאמוָנתְּ
 )ג תהלים צב(

 

 

ֺבָלה ָעַמד ָיֵרחַ  ֶשֶמש. אוֹמרֵ  שֶמשֶ  אֹור ;זְּ ֶניָך לְּ ַהֵככו חִּ , יְּ
ַרק ֹנַגה בְּ יֶתָך׃ לְּ  )יא ג חבקוק( ֲחנִּ

 



 

ֶרת ָיֵרחַ  ים ָיֵרחַ  ָעָׂשה . אוֹמֶ מֹוֲעדִּ בֹואֹו׃ ָיַדע, ֶשֶמש ;לְּ  מְּ
 )יט תהלים קד(

 

 

ים ים ךֹוָכבִּ רִּ ֹהָוה הוא ַאָתה . אֹומְּ ַבֶדָך יְּ יתָ  ַאָתה, לְּ  ָעׂשִּ
ֵמי ֶאת ַהָשַמיִּם ם שְּ ָכל ַהָשַמיִּ ָבָאם וְּ ָכל ָהָאֶרץ, צְּ  ֲאֶשר וְּ
ים ָכל ָעֶליָה ַהַטלִּ ַאָתה, ָבֶהם ֲאֶשר וְּ ַחֶטה וְּ ָבא; ֺךָכם ֶאת מְּ  וצְּ
ָך ם לְּ ים׃ ַהָשַמיִּ ַתֲחוִּ שְּ  )ו ט נחמיה( מִּ

 

 

ים ים ָעבִּ רִּ רוֹ  ֹחֶשְך ָיֶשת . אֹומְּ תְּ יבֹוָתיו ,סִּ בִּ ; ֺסָךתוֹ  סְּ
ַכת ים׃ ָעֵבי ,ַמיִּם ֶחשְּ ָחקִּ  )יב יח תהלים( שְּ

 

 

ֵני ים ָכבֹוד ַענְּ רִּ י ַאף .אֹומְּ רִּ יחַ  בְּ רִּ יץ ; ָעב ַיטְּ  ֲעַנן, ָיפִּ
 )יא איוב לז( אֹורֹו׃

 

י ַלָנפֹון ֹאַמר. אֹוֵמר רוחַ  ֵתיָמן ,ֵתנִּ י ַאל ולְּ ָלאִּ כְּ ; תִּ
י יאִּ נֹוַתי, ָבַני ֵמָרחֹוק ָהבִּ ֵצה ובְּ קְּ  )ו מג ישעיה( ָהָאֶרץ׃ מִּ

 

 

ים ָרקִּ ים בְּ רִּ ים .אֹומְּ ָרקִּ  רוחַ  מֹוֵצא; ָעָׂשה ַלָלָטר בְּ
רֹוָתיו׃   )ז קלה תהלים(ֵמאֹוצְּ

 

 

ֶיה .אֹוֵמר ַטל ָרֵאל ַכַחל ֶאהְּ ׂשְּ יִּ ַרח ,לְּ פְּ ַיְך; ַךשֹוַשָםה יִּ  וְּ
ָבנֹון׃  )ו יד הושע( ָשָרָשיו ַךכְּ

 

 

ים ָשמִּ ים גְּ רִּ ָדבֹות ֶגֶשם .אֹומְּ יף נְּ ים ָתנִּ ָך; ֱאֹלהִּ  ַנֲחָלתְּ
ָאה לְּ נִּ ָתה׃ ַאָתה ,וְּ  )י סח תהלים) כֹוַננְּ

 

 

י ֶןֶרק ישִּ לִּ  שְּ
יָלנֹות ים ֶשַבָשֶדה אִּ רִּ נו ָאז. אֹומְּ ַרםְּ ֵני ;ַהָטַער ֲעֵצי יְּ פְּ כִּ  מִּ

ֹהָוה י ָבא ,יְּ ןֹוט ךִּ שְּ  )לג טז א הימים דברי( ָהָאֶרץ׃ ֶאת לִּ

 

 

ֹהָוה ָאַמר ֹךה .אֹוֶמֶרת ֶגֶפן ָלֵצא ַךֲאֶשר, יְּ ירֹוש יִּ  ַהתִּ
ךֹול ָאַמר ,ָבֶאשְּ יֵתהו ַאל וְּ חִּ י, ַתשְּ ָרָכה ךִּ  ֶאֱעֶׂשה ֵךן; בוֹ  בְּ

ַמַען י ,ֲעָבַדי לְּ תִּ לְּ בִּ ית לְּ חִּ  )ח סה ישעיה ( ַהֹךל׃ ַהשְּ



 

ֵאָנה ֵאָנה ֹנֵצר .אֹוֶמֶרת תְּ ָיה׃ ֹיאַכל תְּ רְּ  )יח כז משלי( ןִּ

 

לֹון ֶפַלח .אֹוֵמר רִּ לֹון ךְּ ַבַעד, ַרָסֵתְך ָהרִּ ַצָלֵתְך׃ מִּ  שיר) לְּ

  )ג ד השירים

 

 

יק. אֹוֵמר ָתָמר ָרח ַךָתָמר ַצדִּ פְּ ֶאֶרז; יִּ ָבנֹון ךְּ ֶגה׃ ַבכְּ ׂשְּ  יִּ
 )יג תהלים צב(

 

 

ַתןוחַ  .אֹוֵמר ַתןוחַ  י ֵךן, ַהַטַער ַבֲעֵצי ךְּ ים ֵבין דֹודִּ ; ַהָבנִּ
י תִּ ַלדְּ כֹו חִּ צִּ י בְּ תִּ ָיַשבְּ יוֹ , וְּ רְּ י׃ ָמתֹוק ופִּ ךִּ חִּ  )ג ב השירים שיר( לְּ

 

 

ֹבֶלת ים שִּ חִּ יר. אֹוֶמֶרת חִּ ים ; ַהַלֲעלֹות שִּ ַלֲעַמסִּ  מִּ
ֹהָוה׃ יָך יְּ ָראתִּ  )א קל תהלים( קְּ

 

 

ֹבֶלת ים שִּ עֹורִּ ָכה .אֹוֶמֶרת ׂשְּ פִּ י תְּ ָענִּ י לְּ ֵני; ַיֲעֹטף כִּ פְּ לִּ  וְּ
ֹהָוה ֹןְך ,יְּ שְּ יחֹו׃ יִּ  )א קב תהלים( ׂשִּ

 

 

ַאר ים שְּ בֹולִּ ים השִּ רִּ שו .אֹומְּ ים ָלבְּ ים ,ַהֹנאן ָכרִּ  ַוֲעָמקִּ
פו ָבר רֹוֲעעו ;ַיַעטְּ תְּ ירו׃ ַאף ,יִּ  )יד סה תהלים) ָישִּ

 

 

ָרקֹות ים ֶשַבָשֶדה יְּ רִּ ָלֶמיהָ . אֹומְּ דוֶדיהָ  ַנֵחת ַרֵוה תְּ ; גְּ
ֶגָםה ֹמגְּ ים תְּ יבִּ בִּ רְּ ָחה בִּ מְּ ָבֵרְך׃ צִּ  )יא סה תהלים( תְּ

 

 

ים ָשאִּ ים דְּ רִּ י. אֹומְּ הִּ בֹוד יְּ ֹהָוה כְּ עֹוָלם יְּ ַמח ; לְּ ׂשְּ ֹהָוה  יִּ יְּ
ַמֲעָׂשיו׃  )לא קד תהלים) בְּ

 

 

י ֶןֶרק יעִּ בִּ  רְּ
גֹול נְּ ָשָעה. אֹוֵמר ַתרְּ  ֵאֶצל הוא ָברוְך ַהָסדֹוש ֶשָבא בְּ

ַגן ים בְּ יקִּ ים ,ֵעֶדן ַהַנדִּ פִּ יָלֵני ָךל זֹולְּ ים ֵעֶדן ַגן אִּ ָׂשמִּ , בְּ
ים נִּ ַרםְּ ים ומְּ חִּ ַשבְּ ָאז ,ומְּ עֹוֵרר הוא ַגם וְּ תְּ ַשֵבחַ  מִּ  :ומְּ

קֹול אשֹון בְּ או. אֹוֵמר רִּ ים ׂשְּ ָערִּ או ָראֵשיֶכם שְּ ָםׂשְּ הִּ  וְּ
ֵחי תְּ ָיבֹוא ,עֹוָלם ןִּ י ַהָךבֹוד׃ ֶמֶלְך וְּ ֹהָוה ַהָךבֹוד ֶמֶלְך ֶזה מִּ  יְּ



זוז בֹור עִּ גִּ בֹור וְּ ֹהָוה גִּ ָחָמה׃ יְּ לְּ  )ח-ז כד תהלים( מִּ

קֹול י בְּ או .אֹוֵמר ֵשנִּ ים ׂשְּ ָערִּ או ,ָראֵשיֶכם שְּ ֵחי וׂשְּ תְּ  ןִּ
ָיֹבא ,עֹוָלם י ַהָךבֹוד׃ ֶמֶלְך וְּ ֹהָוה ַהָךבֹוד ֶמֶלְך ֶזה הוא מִּ  יְּ

ָבאֹות  )י-ט כד תהלים( ֶסָלה׃ ַהָךבֹוד הוא ֶמֶלְך, צְּ

קֹול י בְּ ישִּ לִּ דו. אֹוֵמר שְּ מְּ ים עִּ יקִּ קו ַצדִּ סְּ עִּ ֵדי ,ַבתֹוָרה וְּ  ךְּ
ֶכם ַכרְּ ֶיה ׂשְּ הְּ עֹוָלם ָךפול ֶשטִּ  : ַהָבא לְּ

קֹול י בְּ יעִּ בִּ ָך. אֹוֵמר רְּ ישוָעתְּ י לִּ יתִּ וִּ ֹהָוה׃ קִּ  מט בראשית) יְּ

 )יח

קֹול י בְּ ישִּ ָךב ָעֵצל ָמַתי ַעד .אֹוֵמר ֲחמִּ שְּ  ָתקום ָמַתי, תִּ
ָנֶתָך׃  שְּ  )ט ו משלי(מִּ

קֹול י בְּ יׂשִּ ָוֵרש ֶןן ֵשָנה ֶתֱאַהב ַאל .אֹוֵמר ׂשִּ ַקח ; תִּ  ןְּ
ַבע ָלֶחם׃ ֵעיֶניָך  )יג כ משלי( ׂשְּ

קֹול י בְּ יעִּ בִּ ֹהָוה ַלֲעׂשֹות ֵעת. אֹוֵמר שְּ  ,ֵהֵפרו ; ַליְּ
 )קכו תהלים קיט( תֹוָרֶתָך׃

 

 

ֹגֶלת נְּ ָכל ֶלֶחם ֹנֵתן . אֹוֶמֶרת ַתרְּ י, ָבָׂשר לְּ עֹוָלם ךִּ  לְּ
דֹו׃  )כה תהלים קלו( ַחסְּ

 

 

סוס . אֹוֶמֶרת יֹוָנה ֵצף ֵךן ָעגור ךְּ ֶגה, ֲאַצפְּ  ; ַךטֹוָנה ֶאהְּ
ָקה ֲאֹדָני ,ֵעיַני ַלָלרֹום ַדכו י ָעשְּ י׃ כִּ ֵבנִּ  אֹוֶמֶרת )יד לח ישעיה( ָערְּ
ֵני יֹוָנה פְּ בֹונוֹ , הוא ָברוְך ַהָסדֹוש לִּ יו  ,עֹוָלם ֶשל רִּ הְּ יִּ

זֹונֹוַתי ים מְּ רורִּ ַזיִּת מְּ ָיֶדָך ךְּ ַאל ,בְּ יו וְּ הְּ ים יִּ תוקִּ ַבש מְּ דְּ ַעל  ,ךִּ
ֵדי  :ָוָדם ָבָׂשר יְּ

 

 

ַאָתה .אֹוֵמר ֶנֶשר ֹהָוה וְּ ים יְּ ָבאֹות ֱאֹלהִּ ָרֵאל ֱאֹלֵהי צְּ ׂשְּ , יִּ
יָצה ֹקד ,ָהקִּ פְּ ֵדי ָךל ָתֹחן ַאל; ַהגֹויִּם ָךל לִּ  תהלים( ֶסָלה׃ ָאֶון ֹבגְּ

 )ו נט

 

ֹהָוה הֹודו .אֹוֵמר ָעגור םֹור ַליְּ כִּ ֵנֶבל; בְּ רו ,ָעׂשֹור בְּ  לֹו׃ ַזלְּ
 )ב תהלים לג)

 

 

ןֹור ןֹור ַגם . אֹוֵמר צִּ ָאה צִּ רֹור, ַביִּת ָמצְּ  ֲאֶשר ָלה ֵקן ודְּ
ֹרֶחיהָ  חֹוֶתיָך ֶאת, ָשָתה ֶאפְּ בְּ זְּ ֹהָוה מִּ ָבאֹות יְּ י צְּ ךִּ  ֵואֹלָהי׃ ַמלְּ

 )ד תהלים פד(

 

 

ית נונִּ ַמַען .אֹוֶמֶרת סְּ ָך לְּ ַזֶלרְּ ֹלא ָכבֹוד יְּ ֹדם וְּ ֹהָוה ,יִּ  יְּ
עֹוָלם ,ֱאֹלַהי  )יג לג תהלים) אֹוֶדָי׃ לְּ

 



 

ית י .אֹוֶמֶרת ַטמִּ רִּ ם ֶעזְּ ֹהָוה ֵמעִּ ם, ֹעֵׂשה ; יְּ  ָוָאֶרץ׃ ָשַמיִּ
 )ב תהלים קכא)

 

 

ָטה יק ָזֺרעַ  אֹור .אֹוֶמֶרת צִּ ֵרי , ַלַנדִּ שְּ יִּ ָחה׃ ֵלב ולְּ מְּ  ׂשִּ
 )יא צז תהלים(

 

י פִּ צִּ י ַנֲחמו ַנֲחמו. אֹוֵמר רְּ  מ ישעיה( ֱאֹלֵהיֶכם׃ ֹיאַמר; ַעלִּ

 )א

 

 

יָדה רו .אֹוֶמֶרת ֲחסִּ רוָשַליִּם ֵלב ַעל ַדבְּ או יְּ רְּ קִּ , ֵאֶליהָ  וְּ
י ָבָאה ךִּ ָאה צְּ י, ָמלְּ ָצה ךִּ רְּ י ;ֲעֹוָנה נִּ ָחה ךִּ ַטד ָלקְּ ֹהָוה מִּ  ,יְּ

ַליִּם פְּ ָכל ַחֹחאֶתיָה׃ ךִּ  )ב מ ישעיה) בְּ

 

 

י .אֹוֵמר עֹוֵרב ין מִּ י ֵצידוֹ  ,ָלֹעֵרב ָיכִּ ָלָדו ךִּ ָלָדיו( יְּ  ֶאל( יְּ
ַשֵועו׃  )מא לח איוב( ֵאל יְּ

 

 

יר זִּ נֹוַדע .אֹוֵמר ַזרְּ ָעם ַבגֹויִּם וְּ ֶצֱאָצֵאיֶהם ,ַזרְּ תֹוְך וְּ  בְּ
ים ירום ָךל ֹרֵאיֶהם ;ָהַעלִּ י ,ַיךִּ ֹהָוה׃ ֵבַרְך ֶזַרע ֵהם ךִּ  ישעיה)  יְּ

 )ט סא

 

 

ֹהָוה הֹודו. אֹוֶמֶרת ֶשַבַביִּת ֲאַוז או ַליְּ רְּ מוֹ  קִּ שְּ יעו; בִּ  הֹודִּ
ים ילֹוָתיו׃ ,ָבַעלִּ ירו ֲעלִּ רו לוֹ  שִּ יחו ;לוֹ  ַזלְּ ָכל ,ׂשִּ  בְּ

אֹוָתיו׃ לְּ פְּ  )ב-א תהלים קה) נִּ

 

 

שֹוֶטֶטת ַהָבר ֲאַוז ָבר ַהלְּ דְּ ֶשרֹוָאה. ַבלִּ ָרֵאל ֶאת ךְּ ׂשְּ  יִּ
ים ַבתֹוָרה קִּ ָבר קֹוֵרא קֹול. אֹוֶמֶרת עֹוסְּ דְּ יָ  ֶדֶרְך ַןםו ,ַבלִּ , יְּ

רו ָכה ַישְּ סִּ ַעל (ג מ ישעיה) :ֵלאֹלֵהינו ַבֲעָרָבה מְּ יאות וְּ צִּ  מְּ
זֹונֹוֶתיהָ  ָבר אֹוֶמֶרת מְּ דְּ ַטח ֲאֶשר ַהֶגֶבר ָארור .ַבלִּ בְּ  , ָבָאָדם יִּ

ַטחֲאֶשר  ַהֶגֶבר ָברוְך בְּ יָ  יִּ ָהָיה ַביְּ יָ  וְּ ַטחוֹ  יְּ בְּ  )ז-ה יז ירמיה: )מִּ

 

 

יֹות רֹוגִּ ים פְּ רִּ חו. אֹומְּ טְּ ֹהָוה בִּ י; ַעד ֲעֵדי ַבטְּ ָיה ךִּ ֹהָוה בְּ , יְּ
ים׃  )ד כו ישעיה( צור עֹוָלמִּ

 

 

ָקה .אֹוֶמֶרת ָרָחָמה רְּ ֵצם ָלֶהם ֶאשְּ י ַוֲאַקבְּ ים ךִּ יתִּ דִּ ; פְּ
ָרבו מֹו ָרבו׃ וְּ  )ח י זכריה( ךְּ



 

ֹןֶרת ים צִּ ָרמִּ ים ֶאל ֵעיַני ֶאָשא .אֹוֶמֶרת ךְּ ן ;ֶהָהרִּ , ֵמַאיִּ
י׃  ָיֹבא רִּ  )א קכא תהלים(ֶעזְּ

 

 

יל ֹהָוה .אֹוֵמר ָחסִּ ָך, ַאָתה ֱאֹלַהי יְּ מְּ ָך אֹוֶדה ֲארֹומִּ מְּ  ,שִּ
י יָת ֶןֶלא ךִּ  )א כה ישעיה( ֹאֶמן׃ ֱאמוָנה ֵמָרחֹוק ֵעצֹות ;ָעׂשִּ

 

 

ית ָממִּ לוהו. אֹוֶמֶרת ׂשְּ ֵלי ַהלְּ צְּ לְּ צִּ לוהו ָשַמע בְּ , ַהלְּ
רוָעה׃ ֵלי תְּ צְּ לְּ צִּ  )ה קנ פרק תהלים( בְּ

 

 

בוב ָשָעה .אֹוֵמר זְּ ָרֵאל ֶשֵאין בְּ ׂשְּ ים יִּ קִּ  קֹול, ַבתֹוָרה עֹוסְּ
ָרא ָאַמר, ֹאֵמר קְּ ָרא ָמה וְּ יר ַהָבָׂשר ָךל ; ֶאקְּ ָכל ,ָחצִּ דוֹ  וְּ  ַחסְּ

יץ ַהָשֶדה׃ צִּ יר ָיֵבש ךְּ יץ ָנֵבל ָחצִּ ַבר, צִּ  ָיקום ֱאֹלֵהינו ודְּ
עֹוָלם׃  יב בֹוֵרא(  ח-ו מ פרק ישעיה(לְּ ָפָתיִּם נִּ  ָשלֹום ָשלֹום ;ׂשְּ

ַלָסרֹוב ֹהָוה ָאַמר ָלָרחֹוק וְּ יו׃ יְּ ָפאתִּ  )יט נז פרק ישעיה( ורְּ

 

 

ים ינִּ ים ַתםִּ רִּ לו. אֹומְּ ֹהָוה ֶאת ַהלְּ ן יְּ ים ;ָהָאֶרץ מִּ ינִּ  ,ַתםִּ
ֹהמֹות׃ ָכל תְּ  )ז קמח פרק תהלים( וְּ

 

 

ָיַתן וְּ ֹהָוה הֹודו. אֹוֵמר לִּ י ַליְּ י; טֹוב ךִּ עֹוָלם ךִּ דֹו׃ לְּ  ַחסְּ
 )א פרק קלו תהלים)

 

 

ים ים ָדגִּ רִּ ֹהָוה קֹול. אֹומְּ  ַהָךבֹוד ֵאל ַהָליִּם ַעל, יְּ
ים עִּ רְּ ֹהָוה ;הִּ ים׃ ַמיִּם ַעל ,יְּ  )ג כט פרק תהלים( ַרבִּ

 

 

ֵדעַ  ַפרְּ בֹוד ֵשם ָברוְך. אֹוֶמֶרת צְּ כותוֹ  ךְּ עֹוָלם ַמלְּ  :ָוֶעד לְּ
 

 

י ֶןֶרק ישִּ  ֲחמִּ
ֵהָמה הֹוָרה ַדָסה בְּ י .אֹוֶמֶרת טְּ ם ָכֹמָכה מִּ ֹהָוה ָבֵאלִּ י, יְּ  מִּ

ָדר ֹּלת נֹוָרא ;ַבֹסֶדש ָךֹמָכה ֶנאְּ הִּ  )יא טו פרק שמות( ֶפֶלא׃ ֹעֵׂשה תְּ

 



 

ֵהָמה הֹוָרה ַגָמה בְּ ינו. אֹוֶמֶרת טְּ נִּ ים ַהרְּ ; עוֵזנו ֵלאֹלהִּ
יעו  )ב פא פרק תהלים: )ַיֲעֹקב ֵלאֹלֵהי ,ָהרִּ

 

 

ֵהָמה ֵמָאה ַדָסה בְּ יָבה .אֹוֶמֶרת טְּ ֹהָוה ֵהיטִּ ים יְּ  ;ַלחֹובִּ
ים יָשרִּ לִּ בֹוָתם׃ ,וְּ לִּ  )ד קכה פרק תהלים( בְּ

 

 

ֵהָמה ֵמָאה ַגָמה בְּ יעַ . אֹוֶמֶרת טְּ גִּ י ַךֶןיָך יְּ , ֹתאֵכל ךִּ
ֶריָך טֹוב ָלְך׃ ַאשְּ  )ב קכח פרק תהלים( וְּ

 

 

ֹהָוה .אֹוֵמר ַגַלל ָלרֹום יְּ ָאג מִּ שְּ עֹון יִּ לְּ שוֹ  ומִּ ֵתן ָקדְּ  יִּ
ַאג, קֹולוֹ  שְּ  )ל כה פרק ירמיה(: ָנֵוהו ַעל ָשֹאג יִּ

 

 

ֵםה .אֹוֵמר סוס ֵעיֵני הִּ ים כְּ ֵעיֵני, ֲאדֹוֵניֶהם ַיד ֶאל ֲעָבדִּ  ךְּ
ָחה ֶאל פְּ ָתה ַיד שִּ רְּ בִּ ֹהָוה ֶאל ֵעיֵנינו ֵךן גְּ , ַעד ;ֱאֹלֵהינו יְּ

ָחֵםנו  )ב קכג תהלים פרק(: ֶשטְּ

 

 

ֹהָוה יֹודוָך .אֹוֵמר ֶןֶרד ֵכי ָךל יְּ י; ָאֶרץ ַמלְּ עו ךִּ ֵרי, ָשמְּ מְּ  אִּ
יָך׃   )ד קלח פרק תהלים(פִּ

 

 

ָך. אֹוֵמר ֲחמֹור ֹהָוה לְּ ֺדָכה יְּ בוָרה ַהגְּ ַהגְּ ֶאֶרת וְּ פְּ ַהתִּ  וְּ
ַההֹוד ַהֵםַצח וְּ י, וְּ ָך ,וָבָאֶרץ ַבָשַמיִּם ֹכל ךִּ ֹהָוה לְּ ָלָכה יְּ  ,ַהַלמְּ

ֹכל ַנֵשא לְּ תְּ ַהלִּ ֹראש׃ וְּ  )יא כט , א הימים דברי( לְּ

 

 

יר ָאז. אֹוֵמר שֹור ֵני ֹמֶשה ָישִּ ָרֵאל ובְּ ׂשְּ יָרה ֶאת יִּ  ַהשִּ
ֹהָוה רו ,ַהֹזאת ַליְּ יָרה; ֵלאֹמר ַוֹטאמְּ ֹהָוה ָאשִּ י ַליְּ , ָגָאה ָגֹאה ךִּ

בוֹ  ֹרכְּ  )א טו פרק שמות( ַבָטם׃ ָרָמה סוס וְּ
 

 

ים ַהָשֶדה ַחטֹות רִּ יב ַהחֹוב ָברוְך. אֹומְּ ַהֵלטִּ  : וְּ

 

י בִּ י .אֹוֵמר צְּ יר ַוֲאנִּ ֶדָך, ַלֹבֶקר ַוֲאַרֵםן ֺעֶזָך ָאשִּ י ַחסְּ  ךִּ
יתָ  י ָהיִּ ָגב לִּ ׂשְּ יֹום, וָמנֹוס ;מִּ י׃ ַצר בְּ  )יז נט פרק תהלים( לִּ



 

יל לו ַמה. אֹוֵמר ןִּ ֹהָוה ַמֲעֶׂשיָך ָגדְּ ֹאד; יְּ קו ,מְּ  ָעמְּ
ֹבֶתיָך׃ שְּ  )ו צב פרק תהלים( ַמחְּ

 

 

ֵיה ֹהָוה. אֹוֵמר ַארְּ בֹור יְּ יש, ֵיֵצא ַךגִּ אִּ ָחמֹות ךְּ לְּ יר מִּ  ָיעִּ
ָאה נְּ יעַ  ;קִּ יחַ  ַאף ָירִּ רִּ ָביו ַעל, ַיצְּ ַגָבר׃ ֹאיְּ תְּ  )יג מב פרק ישעיה( יִּ

 

 

או. אֹוֵמר ֹדב ׂשְּ ָבר יִּ דְּ ָעָריו מִּ ים, וְּ ָדר ֵתֵשב ֲחֵצרִּ  ָיֹרםו ;קְּ
ֵבי ֶסַלע ים ֵמֹראש, ֹישְּ ָוחו ָהרִּ צְּ ימו; יִּ ֹהָוה ָיׂשִּ ; ָךבֹוד ַליְּ

ים טִּ ָכתֹו ָבאִּ הִּ ידו׃ ותְּ  )יב יא מב פרק ישעיה( ַיגִּ
 

 

ֵאב ַבר ָךל ַעל. אֹוֵמר זְּ  ֶׂשה ַעל ֲחמֹור ַעל שֹור ַעל ֶןַשע דְּ
ָמה י ֹיאַמר ֲאֶשר, ֲאֵבָדה ָךל ַעל ַעל ַׂשלְּ  ַעד, ֶזה הוא ךִּ
ים ַבר ָיֹבא ,ָהֱאֹלהִּ ֵניֶהם דְּ יֺען ֲאֶשר ;שְּ שִּ ים ַירְּ ַשֵכם, ֱאֹלהִּ  יְּ

ַניִּם ֵרֵעהו׃  שְּ  )ח כב פרק שמות(לְּ
 

 

ֹלא ֵביתוֹ  ֹבֶנה הֹוי. אֹוֵמר שוַעל טֹוָתיו , ֶצֶדק בְּ ֹלא ַוֲעלִּ  בְּ
ָןט שְּ ֵרֵעהו ;מִּ ָםם ַיֲעֹבד בְּ ֶתן ֹלא וֹפֲעלוֹ , חִּ  כב פרק ירמיה(  לֹו׃ יִּ

 )יג
 

 

יר זִּ נו. אֹוֵמר ַזרְּ ים ַרםְּ יקִּ ֹהָוה ַצדִּ ים; ַביְּ ָשרִּ  ָנאָוה , ַליְּ
ָכה׃  הִּ  )א לג פרק תהלים(תְּ

 

 

דֹוף .אֹוֵמר ָחתול ַבי ֶארְּ יֵגם אֹויְּ ַאשִּ ֹלא, וְּ  ַעד ָאשוב וְּ
 ) לח יח תהלים(  ַךכֹוָתם׃
 

 

י ֶןֶרק שִּ  שִּ
ים ָרצִּ ים שְּ רִּ ַמח .אֹומְּ ׂשְּ ָרֵאל יִּ ׂשְּ ֹעָׂשיו יִּ ֵני ;בְּ טֹון בְּ ילו , צִּ ָיגִּ

ָךם׃ ַמלְּ  )ב קמט פרק תהלים( בְּ
 

 

ים ים ֵאלִּ ָרצִּ ים ֶשַבשְּ רִּ ָך. אֹומְּ תְּ ֶגֶפן ֶאשְּ ָטה ךְּ ֵתי ֹןרִּ ךְּ ַירְּ  בְּ
ֵלי ֵביֶתָך ָבֶניָך תִּ שְּ ים ךִּ יב; ֵזיתִּ ָחֶנָך׃, ָסבִּ ֺשלְּ  )ג קכח פרק תהלים) לְּ

 

ֹהָוה סֹוֵמְך. אֹוֵמר ָנָחש ָכל יְּ ים לְּ לִּ זֹוֵקף ; ַהֹםפְּ ָכל, וְּ  לְּ
ים׃  פופִּ  )יד קמה פרק תהלים(ַהךְּ

 



 

ַרב ֹהָוה טֹוב .אֹוֵמר ַעקְּ ַרֲחָמיו; ַלֹךל יְּ  ַמֲעָׂשיו׃ ָךל ַעל, וְּ
 )ט קמה תהלים פרק(

 

 

לול מוֹ . אֹוֵמר ַשבְּ לול ךְּ  ַבל, ֵאֶשת ֵנֶפל ;ַיֲהֹלְך ֶתֶמס ַשבְּ
 )ט נח פרק תהלים) ָחזו ָשֶמש׃

 

 

ָמָלה ָמָלה ֶאל ֵלְך. אֹוֶמֶרת נְּ ֵאה; ָעֵצל נְּ ָרֶכיהָ  רְּ   ַוֲחָכם׃ דְּ
 )ו ו משלי פרק(

 

 

ַבר ַאָתה. אֹוֵמר ַעכְּ יק וְּ י ; ָעַלי ַהָבא ָךל ַעל, ַצדִּ  ֱאֶמת ךִּ
י יָת ַוֲאנִּ י׃ ָעׂשִּ תִּ ָשעְּ רְּ  )לג ט פרק נחמיה) הִּ

 

 

ָדה ָשָמה ֹךל. אֹוֶמֶרת ֺחלְּ ַהֵכל ַהםְּ לוָיה׃  ,ָיה תְּ  תהלים( ַהלְּ

 )ו קנ

 

ים ָלבִּ ים ךְּ רִּ ַתֲחֶוה ֹבאו . אֹומְּ שְּ ָרָעה נִּ כְּ נִּ ָכה; וְּ רְּ בְּ ֵני ,נִּ פְּ  לִּ
ֹהָוה ֹעֵׂשנו׃  )ו צה פרק תהלים) יְּ

 
 

 :הפסוקים אלו יאמר אחר כך

י ָיה ַרבִּ ַשעְּ ידוֹ  יְּ מִּ י ֶשל ַתלְּ יָנא ַרבִּ ַעָםה דֹוָסא ֶבן ֲחנִּ תְּ יםָחֵמש  הִּ מֹונִּ טֹות ושְּ נִּ ים ָאַמר ,ַתעְּ ָלבִּ  ֶשָךתוב ךְּ
ים ָבֶהם ָלבִּ ַהךְּ עו ֹלא ַעֵזי ֶנֶפש וְּ ָעה ָידְּ ךו ָׂשבְּ זְּ יָרה לֹוַמר יִּ ָעַנה .שִּ ָאְך לוֹ  וְּ ן ַהָשַמיִּם ַמלְּ ָאַמר, מִּ  לוֹ  וְּ

ָיה ַשעְּ ַעֶםה ַאָתה ָמַתי ַעד יְּ תְּ בוָעה ,ַהָדָבר ֶזה ַעל מִּ יא שְּ ֵני הִּ פְּ כִּ טֹום הוא ָברוְך ַהָלקֹום מִּ ָכה מִּ  ֶשגִּ
יא סֹודֹו ַלֲחַבקוק ָכה ֹלא ַהָםבִּ שום ֶזה ָדָבר גִּ ָטה לְּ רִּ יל ,ָבעֹוָלם בְּ בִּ שְּ ידוֹ  ֶאָכא בִּ מִּ  ָגדֹול ָאָדם ֶשל ֶשַתלְּ

י ַאָתה ָלחונִּ ן שְּ ַדֵסק מִּ זְּ ם לִּ רו ,ֵאֶליָך ַהָשַמיִּ ָאמְּ לָ  וְּ יםךְּ יב בִּ תִּ ֹכל ָבֶהם ךְּ ֵני ולְּ ָרֵאל בְּ ׂשְּ  ֶךֶלב ֶיֱחַרץ ֹלא יִּ
שֹונוֹ  ֹלא ,לְּ ַעֵבד ֶשָזכו ֶאָכא עֹוד וְּ נֹוָאָתם עֹורֹות לְּ ין ,מִּ בִּ ין ָבֶהם ֶשךֹותְּ כִּ פִּ זוזֹות תְּ ֶסֶפר ומְּ  ַעל ,תֹוָרה וְּ

יָרה ָזכו ֵךן תָ  וַמה. לֹוַמר שִּ ַאל ַלֲאחֹוֶריָך ֲחזֹור ֶשָשַאלְּ יף וְּ מוֹ  ,ַהֶזה עֹוד ַבָדָבר תֹוסִּ  שֹוֵמר ֶשָךתוב ךְּ
יו שֹונוֹ  ןִּ ָנרֹות שֹוֵמר ולְּ שוֹ  מִּ  :ַנפְּ
 

יָ  ָברוְך עֹוָלם יְּ ָאֵמן ָאֵמן לְּ יָ  ָברוְך. וְּ טון יְּ נִּ לוָטה שֹוֵכן מִּ ם ַהלְּ רוָשַליִּ יָ  ָברוְך. יְּ ים יְּ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ֱאֹלהִּ ׂשְּ  יִּ
ָלאֹות עֹוֶׂשה פְּ ַבדוֹ  נִּ יָ  וָברוְך .לְּ בֹודוֹ  יְּ עֹוָלם ךְּ יַמֵכא לְּ בֹודוֹ  וִּ ָאֵמן ָאֵמן ָהָאֶרץ ָךל ֶאת כְּ  :וְּ

 
 )לא לומר בשבת( "שירה "פרק  אמירת אחר בקשה

בֹון ים ָךל רִּ י ,ָהעֹוָלמִּ הִּ ָפֶניָך ָרצֹון יְּ כְּ יָ  מִּ כות ,ֲאבֹוַתי ֶוֱאֹלֵהי ֱאֹלַהי יְּ זְּ יָרה ֶןֶרק" ֶשבִּ י ֲאֶשר" שִּ יתִּ  ָקרִּ
י תִּ ָעַסקְּ יַרת ַהדֹוֵמם ֶשהוא ,וְּ ַהַחי ַהנֹוֵמחַ  שִּ ים, וְּ ָאכִּ ַהַללְּ ים וְּ דֹושִּ ים ַהסְּ ֺמםִּ  השם ֲעֵליֶהם ֵמֵאת ַהלְּ

ָבַרְך תְּ רות ,יִּ ַקשְּ תְּ הִּ יָנה וְּ כִּ ם ַהשְּ שור ,ָהעֹוָלמֹות ָךל עִּ קִּ תוֹ  וְּ יםַהַתחְּ ם נִּ ים עִּ יֹונִּ יָרתוֹ , ָהֶעלְּ  ַוֲאמִּ



ָרַבת ַהקְּ ֵבחַ  ַגֵבי ַעל קורבן ךְּ זְּ ֵהא, ַהלִּ ַעת זוֹ  ָשָעה ֶשתְּ ים שְּ ַעת, ַרֲחמִּ ָשָבה שְּ ַעת ,ַהקְּ  ,ַהֲאָזָנה שְּ
ָרֲאָך קְּ נִּ ַתֲעֵננו וְּ יר  ,וְּ ָך ַנֲעתִּ ֵהָעֵתר לְּ ֶיה עֹוָלה, ָלנו וְּ הְּ ָפֶניָך ֶשתִּ יָאֵתנו לְּ רִּ ֵקנו קְּ ֶעסְּ ֶפֶרק וְּ יָרה בְּ כו, שִּ אִּ  ךְּ

נו ָךל ַשגְּ ָלאֹות ַהמֹודֹות הִּ פְּ ַהםֹוָראֹות ַהםִּ ים ֵהם ֲאֶשר וְּ ָכל בוֹ  ֲחתומִּ ָנָאיו בְּ יֵרנו . תְּ שוָבה ַהֲחזִּ תְּ  בִּ
ֵלָמה ָפֶניָך שְּ ֶךה, לְּ זְּ נִּ ָפשֹות וְּ ָמקֹום ֶשַהםְּ ָשמֹות ָהרוחֹות לְּ ַהנְּ ָשם ֶנֱחָצבֹות וְּ יכו, מִּ אִּ ינו ָךל וכְּ  ַמה ָעׂשִּ

יג ָעֵלינו ֶשלוָטל ַהשִּ גול ֵבין, לְּ לְּ ים ֵבין ,ֶזה ַבגִּ ים ֲאֵחרִּ גולִּ לְּ גִּ יֹות .בְּ הְּ לִּ ן וְּ ים מִּ ים ָהעֹולִּ ַהזֹוכִּ  ָלעֹוָלם וְּ
ם ַהָבא ים עִּ יקִּ ָאר ַצדִּ ים שְּ ידִּ ֲאלֹות ָךל וָמֵלא. ַוֲחסִּ שְּ ֵבנו מִּ  מה בפרטות לבקש כאן יוסיף, )ַלחֹוָבה לִּ
ֶיה )צריך הְּ תִּ ם וְּ ָבֵבנו עִּ ֵרי לְּ מְּ אִּ ֵעת וְּ ינו בְּ בֹוֵתינו פִּ שְּ ם, ַמחְּ עִּ ֵעת ָיֵדינו וְּ ָבֵדינו בְּ ַלח. ַמעְּ שְּ תִּ ָרָכה  וְּ בְּ

ָלָחה ַהצְּ ָוָחה וְּ ָהרְּ ָכל וְּ ֵינו וֵמָעָפר, ָיֵדינו ַמֲעֵׂשה בְּ יֵמנו ָענְּ קִּ ןֹות ,תְּ ֵמנו ַדכוֵתינו וֵמַאשְּ רֹומְּ ֹכחַ , תְּ  ובְּ
יָרה קו ַהשִּ ַמתְּ תְּ בורֹות יִּ ַןֵשט ָךל ַהגְּ תְּ תִּ ָרָכה וְּ ֹכל ַהבְּ ֶךה. ָהעֹוָלמֹות בְּ זְּ נִּ יד וְּ שֹוֵרר ֶלָעתִּ יב. ָלֹבא לְּ ָתשִּ  וְּ
ָך יָנתְּ כִּ יר שְּ עִּ ֶשָך לְּ ֵהָרה ָקדְּ מְּ ָיֵמינו בִּ   .ָאֵמן ,בְּ

 


