פרק שירה
ָאמַ ר רַ ּבִ יּ ,כָל הָ עוֹסֵ ק ּבְ פֶ רֶ ק ׁשִ ירָ ה ּבָ ע ֹולָם הַ ּזֶה ,ז ֹוכֶה לִ לְ מֹ ד
ּולְ לַּמֵ ד ,לִ ׁשְ מֹ ר וְ ַלעֲׂשוֹת ּולְ קַ ּיֵם ,וְ תַ לְ מּוד ֹו מִ תְ קַ ּיֵם ּבְ יָדוֹ ,וְ נִּצוֹל
מִ ּיֵצֶ ר הָ רַ עּ ,ומִ ֶּפגַע רַ עּ ,ומֵ חִ ּבּוט הַ ּקֶ בֶ רּ ,ומִ ִּדינָּה ׁשֶ ל ּגֵיהִ יּנֹ ם,
ּומֵ חֶ בְ ל ֹו ׁשֶ ל מָ ׁשִ יחַ ּ ,ומַ א ֲִריְך יָמִ ים ,וְ ז ֹוכֶה לִ ימוֹת הַ ּמָ ׁשִ יחַ ,
ּולְ חַ ּיֵי הָ ע ֹולָם הַ ּבָ א:
ּתַ ְניָא ָאמַ ר רַ ּבִ י אֱלִ יעֶ זֶרּ ,כָל הָ אוֹמֵ ר ׁשִ ירָ ה ז ֹו ּבָ ע ֹולָם הַ ּזֶה,
ז ֹוכֶה וְ אוֹמְ ר ֹו לָע ֹולָם הַ ּבָ אׁ ,שֶ ֶּנאֱמַ ר ָאז יָׁשִ יר מֹ ׁשֶ הׁ ,שָ ר ֹלא
ֶנאֱמַ ר אֶ ּלָא יָׁשִ יר אוֹת ֹו לֶעָ תִ יד לָבוֹא:
ּתַ ְניָא רַ ּבִ י אֱלִ יעֶ זֶר הַ ּגָדוֹל אוֹמֵ רּ ,כָל הָ עוֹסֵ ק ּבְ פֶ רֶ ק ׁשִ ירָ ה זֶה
ּבְ כָל יוֹם ,מֵ עִ יד ֲאנִי עָ לָיו ׁשֶ הּוא ּבֶ ן הָ ע ֹולָם הַ ּבָ א ,וְ נִּצוֹל מִ ֶּפגַע
רָ עּ ,ומִ ּיֵצֶ ר הָ רָ עּ ,ומִ ִּדין קָ ׁשֶ הּ ,ומִ ּׂשָ טָ ןּ ,ומִ ּכָל מִ ינֵי מַ ׁשְ חִ ית
ּומַ ּזִ ִיקיןּ .גְ מוֹר בְ כָל לְ בָ בְ ָך ּובְ כָל נַפְ ׁשְ ָך לָדַ עַ ת ְּדרָ כַי וְ לִ ׁשְ מוֹר
מִ צְ וֹתַ י וְ חֻּקָ י .נְצוֹר ּתוֹרָ תִ י ּבִ לְ בָ בֶ ָך וְ ֶנגֶד עֵ ינֶיָך ּתִ הְ יֶה י ְִרָאתִ י.
ׁשְ מוֹר ּפִ יָך ּולְ ׁש ֹונְָך מִ ּכָל חֵ טְ א וְ אַ ׁשְ מָ הַ ,ו ֲאנִי אֶ הְ יֶה עִ ּמְ ָך ּבְ כָל
מָ קוֹם ׁשֶ ּתֵ לְֵךַ ,ו ֲאלַּמֶ ְדָך ׂשֵ כֶל ּובִ ינָה מִ ּכָל ּדָ בָ רֶ .ו ֱהוֵי יוֹדֵ עַ ׁשֶ ּכָל
מַ ה ּׁשֶ ּבָ רָ א הַ ּקָ דוֹׁש ּבָ רּוְך הּוא ֹלא בְ רָ א ֹו ּכִ י אִ ם לִ כְ בוֹדוֹׁ ,שֶ ֶּנאֱמַ ר
ּכֹל הַ ּנ ְִקרָ א בִ ׁשְ מִ י וְ לִ כְ בו ִֹדי בְ רָ אתִ יו יְצַ ְרּתִ יו ַאף עֲׂשִ יתִ יו.
ָאמְ רּו חז"ל עַ ל ּדָ וִ ד מֶ לְֶך יִׂשְ רָ אֵ לּ ,בְ ׁשָ עָ ה ׁשֶ ּסִ ּיֵם סֵ פֶ ר ּתְ הִ ּלִ ים
זָחָ ה ּדַ עְ ּת ֹו עָ לָיו וְ ָאמַ ר לִ פְ נֵי הַ ּקָ דוֹׁש ּבָ רּוְך הּוא ,יֵׁש ּבְ ִרּיָה
ׁשֶ ּבָ רָ אתָ ּבְ ע ֹולָמְ ָך ׁשֶ אוֹמֶ רֶ ת ׁשִ ירוֹת וְ תִ ׁשְ ּבָ חוֹת יוֹתֵ ר מִ ּמֶ ּנִי.
ּבְ אוֹתָ ּה ׁשָ עָ ה נִזְ ּדַ מְ נָה ל ֹו צְ פַ ְרּדֵ עַ ַאחַ ת ,וְ ָאמְ רָ ה לוֹּ ,דָ וִ ד ַאל
ּתָ זּוחַ ּדַ עְ ּתְ ָך עָ לֶיָךׁ ,שֶ ֲאנִי אוֹמֶ רֶ ת ׁשִ ירוֹת וְ תִ ׁשְ ּבָ חוֹת יוֹתֵ ר

מִ ּמֶ ּךָ .וְ ֹלא עוֹד אֶ ּלָא ּכָל ׁשִ ירָ ה ׁשֶ ֲאנִי אוֹמֶ רֶ ת מְ מַ ּׁשֶ לֶת עָ לֶיהָ
ׁשְ ֹלׁשֶ ת ֲאלָפִ ים מְ ׁשָ לִ יםׁ ,שֶ ֶּנאֱמַ ר ַויְדַ ּבֵ ר ׁשְ ֹלׁשֶ ת ֲאלָפִ ים מָ ׁשָ ל
ַויְהִ י ׁשִ יר ֹו חֲמִ ּׁשָ ה וָָאלֶף .וְ ֹלא עוֹד אֶ ּלָא ׁשֶ ֲאנִי עוֹסֶ קֶ ת ּבְ מִ צְ וָה
גְ ד ֹולָה ,וְ זּו הִ יא הַ ּמִ צְ וָה ׁשֶ ֲאנִי עוֹסֶ קֶ ת ּבָ ּה ,יֵׁש ּבִ ׂשְ פַ ת הַ ּיָם
מִ ין אֶ חָ ד ׁשֶ אֵ ין ּפ ְַרנָסָ ת ֹו ּכִ י אִ ם מִ ן הַ ּמַ יִםּ ,ובְ ׁשָ עָ ה ׁשֶ הּוא רָ עֵ ב
נוֹטְ ֵלנִי וְ אוֹכְ ֵלנִי .זּו הִ יא הַ ּמִ צְ וָה .לְ קַ ּיֵם מַ ה ּׁשֶ ֶּנאֱמַ ר אִ ם רָ עֵ ב
ׂש ֹו ַנאֲָך הַ אֲכִ ילֵהּו לֶחֶ ם ,וְ אִ ם צָ מֵ א הַ ׁשְ קֵ הּו מָ יִםּ ,כִ י ּגֶחָ לִ ים
אַ ּתָ ה חוֹתֶ ה עַ ל רֹאׁשוַֹ ,ו ְי ָי יְׁשַ ּלֶם לְָךַ .אל ּתִ ְקרֵ י יְׁשַ ּלֶם לְָך אֶ ּלָא
יַׁשְ לִ ימֶ ּנּו לְָך:

ֶּפרֶק ִראׁשוֹן
ָׁש ַמיִם או ְֹמ ִרים .הַ ּׁשָ מַ יִם ,מְ סַ ּפְ ִרים ּכְ בוֹד אֵ ל; ּומַ עֲׂשֵ ה יָדָ יו,
מַ ּגִ יד הָ רָ ִקיעַ ׃ (תהלים יט ב)
ֶארֶץ או ֶֹמרֶתַ .ל ְי ֹהוָה הָ ָארֶ ץ ּומְ לוֹאָ ּה; ּתֵ בֵ ל ,וְ יֹׁשְ בֵ י בָ ּה׃ (תהלים
פרק כד א) וְ אוֹמֵ ר .מִ ּכְ נַף הָ ָארֶ ץ זְ מִ רֹת ׁשָ מַ עְ נּו צְ בִ י לַּצַ ִּדיק׃
(ישעיהו כד טז)

עּורי צָ פוֹן ּובוֹאִ י תֵ ימָ ן ,הָ פִ יחִ י ַגּנִי יִּזְ לּו בְ ׂשָ מָ יו;
ּגַן ֵעדֶן או ֵֹמרִ .
ָיבֹא דו ִֹדי לְ גַּנוֹ ,וְ יֹאכַל ּפְ ִרי מְ גָדָ יו׃ (שיר השירים ד טז)
ֵיהנֹּם או ֵֹמרּ .כִ י הִ ׂשְ ּבִ יעַ נֶפֶ ׁש ׁשֹקֵ קָ ה; וְ נֶפֶ ׁש ְרעֵ בָ ה מִ ּלֵא טוֹב׃
ּג ִ
(תהלים קז ט)

ִמ ְד ּבַר או ֵֹמרְ .יׂשֻׂשּום מִ ְדּבָ ר וְ צִ ּיָה; וְ תָ גֵל עֲרָ בָ ה וְ תִ פְ רַ ח
ַּכחֲבַ ּצָ לֶת׃ (ישעיהו לה א)

ׂדוֹת או ְֹמ ִריםְ .י ֹהוָהּ ,בְ חָ כְ מָ ה יָסַ ד ָארֶ ץ; ּכ ֹונֵן ׁשָ מַ יִםּ ,בִ תְ בּונָה׃
ָש
(משלי ג יט)

ַמיִם או ְֹמ ִרים .לְ קוֹל ּתִ ּת ֹו הֲמוֹן מַ יִם ּבַ ּׁשָ מַ יִםַ ,וּיַעַ ל נְׂשִ אִ ים
מִ ְקצֵ ה ָארֶ ץ (ירמיה נא טז)
י ִָמים או ְֹמ ִרים .מִ ּקֹ לוֹת מַ יִם רַ ּבִ ים ,אַ ִּד ִירים מִ ׁשְ ּבְ רֵ י יָם; אַ ִּדיר
ּבַ ּמָ רוֹם ְי ֹהוָה׃ (תהלים צג ד)
ְהרוֹת או ְֹמ ִרים .נְהָ רוֹת יִמְ חֲאּו כָף; יַחַ ד ,הָ ִרים יְרַ ּנֵנּו׃ (תהלים
נָ
צח ח)
ַמ ְעיָנוֹת או ְֹמ ִרים .וְ ׁשָ ִרים ּכְ חֹ לְ לִ ים ּכָל מַ עְ ָינַי ּבָ ְך׃ (תהלים פז ז)

ֶּפרֶק ֵׁשנִי
יוֹם או ֵֹמר .יוֹם לְ יוֹם יַּבִ יעַ אֹ מֶ ר; וְ ַל ְילָה ּלְ ַל ְילָה ,יְחַ ּוֶה ּדָ עַ ת׃
(תהלים יט ג)

ַל ְילָה או ֵֹמר .לְ הַ ּגִ יד ּבַ ּבֹקֶ ר חַ סְ ּדֶ ָך; ֶואֱמּונָתְ ָךּ ,בַ ּלֵילוֹת׃

(תהלים

צב ג)

ֶׁש ֶמׁש או ֵֹמרׁ .שֶ מֶ ׁש יָרֵ חַ עָ מַ ד זְ ֻבלָה; לְ אוֹר חִ ּצֶ יָך יְהַ ּלֵכּו ,לְ נֹ גַּה
חנִיתֶ ָך׃ (חבקוק ג יא)
ּבְ רַ ק ֲ
ֵח או ֶֹמרֶת .עָ ׂשָ ה יָרֵ חַ לְ מ ֹוע ֲִדים; ׁשֶ מֶ ׁש ,יָדַ ע מְ בוֹאוֹ׃ (תהלים
ָיר ַ
קד יט)

ּכוֹכ ִָבים או ְֹמ ִרים .אַ ּתָ ה הּוא ְי ֹהוָה לְ בַ ּדֶ ָך ,אַ ּתָ ה עָ ׂשִ יתָ אֶ ת

הַ ּׁשָ מַ יִם ׁשְ מֵ י הַ ּׁשָ מַ יִם וְ כָל צְ בָ ָאם ,הָ ָארֶ ץ וְ כָל אֲׁשֶ ר עָ לֶיהָ
הַ ּיַּמִ ים וְ כָל אֲׁשֶ ר ּבָ הֶ ם ,וְ אַ ּתָ ה מְ חַ ּיֶה אֶ ת ֻּכּלָם; ּוצְ בָ א הַ ּׁשָ מַ יִם
לְ ָך מִ ׁשְ ּתַ חֲוִ ים׃ (נחמיה ט ו)
ע ִָבים או ְֹמ ִרים .יָׁשֶ ת חֹ ׁשֶ ְך סִ תְ רוֹ ,סְ בִ יבוֹתָ יו ֻסּכָתוֹ; חֶ ׁשְ כַת מַ יִם,
עָ בֵ י ׁשְ חָ ִקים׃ (תהלים יח יב)
ַע ְננֵי כָבוֹד או ְֹמ ִריםַ .אף ּבְ ִרי יַטְ ִריחַ עָ ב; יָפִ יץֲ ,ענַן אוֹרוֹ׃ (איוב
לז יא)

רו ַּח או ֵֹמר .אֹ מַ ר לַּצָ פוֹן ּתֵ נִיּ ,ולְ תֵ ימָ ן ַאל ּתִ כְ לָאִ י; הָ בִ יאִ י בָ נַי
מֵ רָ חוֹקּ ,ובְ נוֹתַ י מִ ְקצֵ ה הָ ָארֶ ץ׃ (ישעיה מג ו)
ְּבר ִָקים או ְֹמ ִריםּ .בְ רָ ִקים לַּמָ טָ ר עָ ׂשָ ה; מוֹצֵ א רּוחַ מֵ אוֹצְ רוֹתָ יו׃
(תהלים קלה ז)

ַטל או ֵֹמר .אֶ הְ יֶה כַּטַ ל לְ יִׂשְ רָ אֵ ל ,יִפְ רַ ח ּכַּׁשוֹׁשַ ּנָה; וְ יְַך ׁשָ רָ ׁשָ יו
ּכַּלְ בָ נוֹן׃ (הושע יד ו)
ְּג ָׁש ִמים או ְֹמ ִריםּ .גֶׁשֶ ם נְדָ בוֹת ּתָ נִיף אֱֹלהִ ים; ַנ ֲחלָתְ ָך וְ נִלְ ָאה,
אַ ּתָ ה כ ֹו ַננְּתָ ּה׃ (תהלים סח י)

ֶּפרֶק ְׁש ִלי ִׁשי
ׂדֶה או ְֹמ ִריםָ .אז יְרַ ּנְנּו עֲצֵ י הַ ּיָעַ ר; מִ ּלִ פְ נֵי ְי ֹהוָהּ ,כִ י
ַש
ִאילָנוֹת ֶׁש ּב ָּ
בָ א לִ ׁשְ ּפוֹט אֶ ת הָ ָארֶ ץ׃ (דברי הימים א טז לג)
ֶפן או ֶֹמרֶתּ .כֹה ָאמַ ר ְי ֹהוָהַּ ,כאֲׁשֶ ר יִּמָ צֵ א הַ ּתִ ירוֹׁש ּבָ אֶ ׁשְ ּכוֹל,
ּג ֶ
וְ ָאמַ ר ַאל ּתַ ׁשְ חִ יתֵ הּוּ ,כִ י בְ רָ כָה ּבוֹ; ּכֵן אֶ עֱׂשֶ ה לְ מַ עַ ן עֲבָ דַ י,

לְ בִ לְ ּתִ י הַ ׁשְ חִ ית הַ ּכֹל׃ (ישעיה סה ח)
ְּת ֵאנָה או ֶֹמרֶת .נֹ צֵ ר ּתְ אֵ נָה יֹאכַל ּפִ ְריָּה׃ (משלי כז יח)
ִר ּמוֹן או ֵֹמרּ .כְ פֶ לַח הָ ִרּמוֹן רַ ּקָ תֵ ְך ,מִ ּבַ עַ ד לְ צַ ּמָ תֵ ְך׃ (שיר השירים ד ג)

ָּת ָמר או ֵֹמר .צַ ִּדיק ּכַּתָ מָ ר יִפְ רָ ח; ּכְ אֶ רֶ ז ּבַ ּלְ בָ נוֹן יִׂשְ ּגֶה׃

(תהלים

צב יג)

ַּת ּפו ַּח או ֵֹמרּ .כְ תַ ּפּוחַ ּבַ עֲצֵ י הַ ּיַעַ רּ ,כֵן ּדו ִֹדי ּבֵ ין הַ ּבָ נִים; ּבְ צִ ּל ֹו
חִ ּמַ ְדּתִ י וְ יָׁשַ בְ ּתִ יּ ,ופִ ְרי ֹו מָ תוֹק לְ חִ ּכִ י׃ (שיר השירים ב ג)
ִׁש ּבֹלֶת ִח ִּטים או ֶֹמרֶתׁ .שִ יר הַ ּמַ עֲלוֹת; מִ ּמַ עֲמַ ִּקים ְקרָ אתִ יָך
ְי ֹהוָה׃ (תהלים קל א)
ׂעו ִֹרים או ֶֹמרֶתּ .תְ פִ ּלָה לְ עָ נִי כִ י ַי ֲעטֹף; וְ לִ פְ נֵי ְי ֹהוָה,
ִׁש ּבֹלֶת ְש
יִׁשְ ּפֹ ְך ׂשִ יחוֹ׃ (תהלים קב א)
ְׁש ַאר ה ִׁש ּבו ִֹלים או ְֹמ ִרים .לָבְ ׁשּו כ ִָרים הַ ּצֹאןַ ,ועֲמָ ִקים יַעַ טְ פּו
בָ ר; יִתְ ר ֹועֲעּוַ ,אף יָׁשִ ירּו׃ (תהלים סה יד)
ׂדֶה או ְֹמ ִריםּ .תְ לָמֶ יהָ רַ ּוֵה נַחֵ ת ּגְ דּודֶ יהָ ; ּבִ ְרבִ יבִ ים
ַש
ְירָקוֹת ֶׁש ּב ָּ
ּתְ מֹ גְ ֶגּנָה ,צִ מְ חָ ּה ּתְ בָ רֵ ְך׃ (תהלים סה יא)
ְּד ָׁש ִאים או ְֹמ ִרים .יְהִ י כְ בוֹד ְי ֹהוָה לְ ע ֹולָם; יִׂשְ מַ ח ְי ֹהוָה
ּבְ מַ עֲׂשָ יו׃ (תהלים קד לא)

ֶּפרֶק ְר ִב ִיעי
ַּת ְרנְגוֹל או ֵֹמרּ .בְ ׁשָ עָ ה ׁשֶ ּבָ א הַ ּקָ דוֹׁש ּבָ רּוְך הּוא אֵ צֶ ל הַ ּצַ ִּד ִיקים

ּבְ גַן עֵ דֶ ן ,זוֹלְ פִ ים ּכָל אִ י ָלנֵי ּגַן עֵ דֶ ן ּבְ ׂשָ מִ יםּ ,ומְ רַ ְּננִים ּומְ ׁשַ ּבְ חִ ים,
וְ ָאז ּגַם הּוא מִ תְ עוֹרֵ ר ּומְ ׁשַ ּבֵ חַ :
ְּבקוֹל ִראׁשוֹן או ֵֹמרׂ .שְ אּו ׁשְ עָ ִרים רָ אׁשֵ יכֶם וְ הִ ּנָׂשְ אּו ּפִ תְ חֵ י ע ֹולָם,
וְ יָבוֹא מֶ לְֶך הַ ּכָבוֹד׃ מִ י זֶה מֶ לְֶך הַ ּכָבוֹד ְי ֹהוָה עִ ּזּוז וְ גִ ּבוֹר ְי ֹהוָה
ּגִ ּבוֹר מִ לְ חָ מָ ה׃ (תהלים כד ז-ח)
ְּבקוֹל ֵׁשנִי או ֵֹמרׂ .שְ אּו ׁשְ עָ ִרים רָ אׁשֵ יכֶםּ ,וׂשְ אּו ּפִ תְ חֵ י ע ֹולָם,
וְ ָיבֹא מֶ לְֶך הַ ּכָבוֹד׃ מִ י הּוא זֶה מֶ לְֶך הַ ּכָבוֹד ְי ֹהוָה צְ בָ אוֹת ,הּוא
מֶ לְֶך הַ ּכָבוֹד סֶ לָה׃ (תהלים כד ט-י)
ְּבקוֹל ְׁש ִלי ִׁשי או ֵֹמר .עִ מְ דּו צַ ִּד ִיקים וְ עִ סְ קּו ּבַ ּתוֹרָ הּ ,כְ דֵ י ׁשֶ ּיִ הְ יֶה
ׂשְ כ ְַרכֶם ּכָפּול לְ ע ֹולָם הַ ּבָ א :
יעי או ֵֹמר .לִ יׁשּועָ תְ ָך ִקּוִ יתִ י ְי ֹהוָה׃ (בראשית מט יח)
ְּבקוֹל ְר ִב ִ
ֲמי ִׁשי או ֵֹמר .עַ ד מָ תַ י עָ צֵ ל ּתִ ׁשְ ּכָב ,מָ תַ י ּתָ קּום מִ ּׁשְ נָתֶ ָך׃
ְּבקוֹל ח ִ
(משלי ו ט)

ׂי או ֵֹמרַ .אל ּתֶ אֱהַ ב ׁשֵ נָה ּפֶן ּתִ ּוָרֵ ׁש; ּפְ קַ ח עֵ ינֶיָך ׂשְ בַ ע
ׂי ִש
ְּבקוֹל ִש
לָחֶ ם׃ (משלי כ יג)
יעי או ֵֹמר .עֵ ת ַלעֲׂשוֹת ַל ְי ֹהוָה; הֵ פֵ רּוּ ,תוֹרָ תֶ ָך׃ (תהלים
ְּבקוֹל ְׁש ִב ִ
קיט קכו)
ַּת ְר ְנגֹלֶת או ֶֹמרֶת .נֹ תֵ ן לֶחֶ ם לְ כָל ּבָ ׂשָ ר; ּכִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ ּדוֹ׃ (תהלים
קלו כה)

יוֹנָה או ֶֹמרֶתּ .כְ סּוס עָ גּור ּכֵן אֲצַ פְ צֵ ף ,אֶ הְ ּגֶה ּכַּי ֹונָה; ּדַ ּלּו עֵ ינַי
א ֹדנָי עָ ׁשְ קָ ה ּלִ י עָ ְרבֵ נִי׃ (ישעיה לח יד)
לַּמָ רוֹםֲ ,

אוֹמֶ רֶ ת י ֹונָה לִ פְ נֵי הַ ּקָ דוֹׁש ּבָ רּוְך הּוא ִ ,רּבוֹנ ֹו ׁשֶ ל ע ֹולָם ,יִהְ יּו
תּוקים ּכִ ְדבַ ׁש  ,עַ ל
רּורים ּכְ ַזיִת ּבְ יָדֶ ָך  ,וְ ַאל יִהְ יּו מְ ִ
מְ זוֹנוֹתַ י מְ ִ
יְדֵ י ּבָ ׂשָ ר וָדָ ם:
ֶנ ֶׁשר או ֵֹמר .וְ אַ ּתָ ה ְי ֹהוָה אֱֹלהִ ים צְ בָ אוֹת אֱֹלהֵ י יִׂשְ רָ אֵ ל ,הָ ִקיצָ ה,
לִ פְ קֹ ד ּכָל הַ ּג ֹויִם; ַאל ּתָ חֹ ן ּכָל ּבֹגְ דֵ י ָאוֶן סֶ לָה׃ (תהלים נט ו)
עָגוּר או ֵֹמר .הוֹדּו ַל ְי ֹהוָה ּבְ כִ ּנוֹר; ּבְ נֵבֶ ל עָ ׂשוֹר ,זַּמְ רּו לוֹ׃ (תהלים
לג ב)

ִצ ּפוֹר או ֵֹמרּ .גַם צִ ּפוֹר מָ צְ ָאה בַ יִתְּ ,ודרוֹר קֵ ן לָּה אֲׁשֶ ר ׁשָ תָ ה
אֶ פְ רֹחֶ יהָ  ,אֶ ת מִ זְ ּבְ חוֹתֶ יָך ְי ֹהוָה צְ בָ אוֹת מַ לְ ּכִ י וֵאֹלהָ י׃ (תהלים
פד ד)

ְסנ ּונִית או ֶֹמרֶת .לְ מַ עַ ן ְיזַּמֶ ְרָך כָבוֹד וְ ֹלא ִיּדֹם; ְי ֹהוָה אֱֹלהַ י,
לְ ע ֹולָם אוֹדֶ ּךָ׃ (תהלים לג יג)
ַט ִּסית או ֶֹמרֶת .עֶ זְ ִרי מֵ עִ ם ְי ֹהוָה; עֹ ׂשֵ הׁ ,שָ מַ יִם וָָארֶ ץ׃ (תהלים
קכא ב)

ִצ ּיָה או ֶֹמרֶת .אוֹר זָרֻ עַ
ְר ִצ ִפי או ֵֹמרַ .נחֲמּו ַנחֲמּו עַ ּמִ י; יֹאמַ ר אֱֹלהֵ יכֶם׃ (ישעיה מ א)
ֲסידָה או ֶֹמרֶתּ .דַ ּבְ רּו עַ ל לֵב יְרּוׁשָ ַליִם וְ ִק ְראּו אֵ לֶיהָ ּ ,כִ י מָ לְ ָאה
חִ
צְ בָ אָ ּהּ ,כִ י נ ְִרצָ ה ֲע ֹונָּה; ּכִ י ל ְָקחָ ה מִ ּיַד ְי ֹהוָהּ ,כִ פְ ַליִם ּבְ כָל
חַ ּטֹאתֶ יהָ ׃ (ישעיה מ ב)
עוֹרֵב או ֵֹמר .מִ י יָכִ ין לָעֹ רֵ ב ,צֵ יד ֹו ּכִ י ְילָדָ ו ( ְילָדָ יו) אֶ ל אֵ ל
יְׁשַ ּוֵעּו׃ (איוב לח מא)
לַּצַ ִּדיקּ ,ולְ יִׁשְ רֵ י לֵב ׂשִ מְ חָ ה׃ (תהלים צז יא)

ז ְַרזִיר או ֵֹמר .וְ נוֹדַ ע ּבַ ּג ֹויִם ז ְַרעָ ם ,וְ צֶ אֱצָ אֵ יהֶ ם ּבְ תוְֹך הָ עַ ּמִ ים; ּכָל
רֹאֵ יהֶ ם יַּכִ ירּוםּ ,כִ י הֵ ם זֶרַ ע ּבֵ רַ ְך ְי ֹהוָה׃ (ישעיה סא ט)
ַביִת או ֶֹמרֶת .הוֹדּו ַל ְי ֹהוָה ִק ְראּו בִ ׁשְ מוֹ; הו ִֹדיעּו בָ עַ ּמִ ים,
ֲאוַז ֶׁש ּב ַּ
עֲלִ ילוֹתָ יו׃ ׁשִ ירּו ל ֹו זַּמְ רּו לוֹ; ׂשִ יחּוּ ,בְ כָל נִפְ לְ אוֹתָ יו׃ (תהלים
קה א-ב)

ַמ ְד ּבָרּ .כְ ׁשֶ רוָֹאה אֶ ת יִׂשְ רָ אֵ ל עוֹסְ ִקים
ֲאוַז ַה ּבָר ַה ְּמׁשו ֶֹט ֶטת ּב ִּ
ּבַ ּתוֹרָ ה אוֹמֶ רֶ ת  .קוֹל קוֹרֵ א ּבַ ּמִ ְדּבָ רּ ,פַּנּו ּדֶ רֶ ְך ְייָ ,יַּׁשְ רּו ּבַ עֲרָ בָ ה
מְ סִ ּלָה לֵאֹלהֵ ינּו( :ישעיה מ ג) וְ עַ ל מְ צִ יאּות מְ זוֹנוֹתֶ יהָ ּבַ ּמִ ְדּבָ ר
אוֹמֶ רֶ תָ .ארּור הַ ּגֶבֶ ר אֲׁשֶ ר יִבְ טַ ח ּבָ ָאדָ םּ ,בָ רּוְך הַ ּגֶבֶ ר אֲׁשֶ ר
יִבְ טַ ח ּבַ ְי ָי וְ הָ יָה ְי ָי מִ בְ טַ חוֹ( :ירמיה יז ה-ז)
ְפרוֹגִיוֹת או ְֹמ ִריםּ .בִ טְ חּו בַ ּיְ ֹהוָה עֲדֵ י עַ ד; ּכִ י ּבְ יָּה ְי ֹהוָה ,צּור
ע ֹולָמִ ים׃ (ישעיה כו ד)
ָח ָמה או ֶֹמרֶת .אֶ ׁשְ ְרקָ ה לָהֶ ם ַואֲקַ ּבְ צֵ ם ּכִ י פְ ִדיתִ ים; וְ רָ בּו ּכְ מ ֹו
רָ
רָ בּו׃ (זכריה י ח)
ָמים או ֶֹמרֶת .אֶ ּׂשָ א עֵ ינַי אֶ ל הֶ הָ ִרים; מֵ ַאיִןָ ,יבֹא עֶ זְ ִרי׃
ִצ ּפֹרֶת ְּכר ִ
(תהלים קכא א)

ָח ִסיל או ֵֹמרְ .י ֹהוָה אֱֹלהַ י אַ ּתָ ה ,אֲרוֹמִ מְ ָך אוֹדֶ ה ׁשִ מְ ָךּ ,כִ י עָ ׂשִ יתָ
ֶּפלֶא; עֵ צוֹת מֵ רָ חוֹק אֱמּונָה אֹ מֶ ן׃ (ישעיה כה א)
ׂ ָמ ִמית או ֶֹמרֶת .הַ לְ לּוהּו בְ צִ לְ צְ לֵי ׁשָ מַ ע; הַ לְ לּוהּוּ ,בְ צִ לְ צְ לֵי
ְש
תְ רּועָ ה׃ (תהלים פרק קנ ה)
זְבוּב או ֵֹמרּ .בְ ׁשָ עָ ה ׁשֶ אֵ ין יִׂשְ רָ אֵ ל עוֹסְ ִקים ּבַ ּתוֹרָ ה ,קוֹל אֹ מֵ ר

ְקרָ א ,וְ ָאמַ ר מָ ה אֶ ְקרָ א; ּכָל הַ ּבָ ׂשָ ר חָ צִ יר ,וְ כָל חַ סְ ּד ֹו ּכְ צִ יץ
הַ ּׂשָ דֶ ה׃ יָבֵ ׁש חָ צִ יר נָבֵ ל צִ יץְּ ,ודבַ ר אֱֹלהֵ ינּו יָקּום לְ ע ֹולָם׃
(ישעיה פרק מ ו-ח)ּ :בוֹרֵ א נִיב ׂשְ פָ תָ יִם; ׁשָ לוֹם ׁשָ לוֹם לָרָ חוֹק
ּורפָ אתִ יו׃ (ישעיה פרק נז יט)
וְ לַּקָ רוֹב ָאמַ ר ְי ֹהוָה ְ
ַּת ּנִינִים או ְֹמ ִרים .הַ לְ לּו אֶ ת ְי ֹהוָה מִ ן הָ ָארֶ ץ; ּתַ ּנִינִים ,וְ כָל
ּתְ הֹמוֹת׃ (תהלים פרק קמח ז)
ָתן או ֵֹמר .הוֹדּו ַל ְי ֹהוָה ּכִ י טוֹב; ּכִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ ּדוֹ׃ (תהלים פרק
ִל ְוי ַ
קלו א)

ָּדגִים או ְֹמ ִרים .קוֹל ְי ֹהוָה ,עַ ל הַ ּמָ יִם אֵ ל הַ ּכָבוֹד הִ ְרעִ ים; ְי ֹהוָה,
עַ ל מַ יִם רַ ּבִ ים׃ (תהלים פרק כט ג)
ְצ ַפ ְר ֵּד ַע או ֶֹמרֶתּ .בָ רּוְך ׁשֵ ם ּכְ בוֹד מַ לְ כּות ֹו לְ ע ֹולָם וָעֶ ד:

ֲמי ִׁשי
ֶּפרֶק ח ִ
ַקה ְטהוֹרָה או ֶֹמרֶת .מִ י כָמֹ כָה ּבָ אֵ לִ ם ְי ֹהוָה ,מִ י ּכָמֹ כָה
ְּב ֵה ָמה ּד ָּ
נֶאְ ּדָ ר ּבַ ּקֹ דֶ ׁש; נוֹרָ א תְ הִ ֹּלת עֹ ׂשֵ ה פֶ לֶא׃ (שמות פרק טו יא)
ַסה ְטהוֹרָה או ֶֹמרֶת .הַ ְרנִינּו לֵאֹלהִ ים עּוּזֵנּו; הָ ִריעּו,
ְּב ֵה ָמה ּג ָּ
לֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב׃ (תהלים פרק פא ב)
ַקה ְט ֵמ ָאה או ֶֹמרֶת .הֵ יטִ יבָ ה ְי ֹהוָה לַּטוֹבִ ים; וְ לִ יׁשָ ִרים,
ְּב ֵה ָמה ּד ָּ
ּבְ לִ ּבוֹתָ ם׃ (תהלים פרק קכה ד)
ַסה ְט ֵמ ָאה או ֶֹמרֶת .יְגִ יעַ ַּכּפֶיָך ּכִ י תֹ אכֵל ,אַ ׁשְ רֶ יָך וְ טוֹב
ְּב ֵה ָמה ּג ָּ
לְָך׃ (תהלים פרק קכח ב)

ַמל או ֵֹמרְ .י ֹהוָה מִ ּמָ רוֹם יִׁשְ ָאג ּומִ ּמְ עוֹן קָ ְדׁש ֹו יִּתֵ ן קוֹלוֹׁ ,שָ אֹ ג
ּג ַּ
יִׁשְ ַאג עַ ל ָנוֵהּו ׃ (ירמיה פרק כה ל)
סוּס או ֵֹמר .הִ ּנֵה כְ עֵ ינֵי עֲבָ ִדים אֶ ל יַד אֲד ֹונֵיהֶ םּ ,כְ עֵ ינֵי ׁשִ פְ חָ ה
אֶ ל יַד ּגְ בִ ְרּתָ ּה ּכֵן עֵ ינֵינּו אֶ ל ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו; עַ דׁ ,שֶ ּיְ חָ ּנֵנּו׃ (תהלים
פרק קכג ב)

ֶּפרֶד או ֵֹמר .יוֹדּוָך ְי ֹהוָה ּכָל מַ לְ כֵי ָארֶ ץ; ּכִ י ׁשָ מְ עּו ,אִ מְ רֵ י פִ יָך׃
(תהלים פרק קלח ד)

חֲמוֹר או ֵֹמר .לְ ָך ְי ֹהוָה הַ ּגְ דֻ ּלָה וְ הַ ּגְ בּורָ ה וְ הַ ּתִ פְ אֶ רֶ ת וְ הַ ּנֵצַ ח
וְ הַ הוֹדּ ,כִ י כֹ ל ּבַ ּׁשָ מַ יִם ּובָ ָארֶ ץ; לְ ָך ְי ֹהוָה הַ ּמַ מְ ָלכָה ,וְ הַ ּמִ תְ נַּׂשֵ א
לְ כֹ ל לְ רֹאׁש׃ (דברי הימים א  ,כט יא)
ׁשוֹר או ֵֹמרָ .אז יָׁשִ יר מֹ ׁשֶ ה ּובְ נֵי יִׂשְ רָ אֵ ל אֶ ת הַ ּׁשִ ירָ ה הַ ּזֹאת
ַל ְי ֹהוָהַ ,וּיֹאמְ רּו לֵאמֹ ר; אָ ׁשִ ירָ ה ַל ְי ֹהוָה ּכִ י גָאֹ ה ּגָָאה ,סּוס
וְ רֹכְ ב ֹו רָ מָ ה בַ ּיָם׃ (שמות פרק טו א)
ׂדֶה או ְֹמ ִריםּ .בָ רּוְך הַ ּטוֹב וְ הַ ּמֵ טִ יב :
ַח ּיוֹת ַה ָּש
ְצ ִבי או ֵֹמרַ .ו ֲאנִי אָ ׁשִ יר ֻעּזֶָך ַואֲרַ ּנֵן ַלּבֹקֶ ר ,חַ סְ ּדֶ ָך ּכִ י הָ יִיתָ מִ ׂשְ ּגָב
לִ י; ּומָ נוֹסּ ,בְ יוֹם צַ ר לִ י׃ (תהלים פרק נט יז)
ִּפיל או ֵֹמר .מַ ה ּג ְָדלּו מַ עֲׂשֶ יָך ְי ֹהוָה; מְ אֹ ד ,עָ מְ קּו מַ חְ ׁשְ בֹתֶ יָך׃
(תהלים פרק צב ו)

ַא ְריֵה או ֵֹמרְ .י ֹהוָה ּכַּגִ ּבוֹר יֵצֵ אּ ,כְ אִ יׁש מִ לְ חָ מוֹת יָעִ יר ִקנְָאה;
י ִָריעַ ַאף יַצְ ִריחַ  ,עַ ל אֹ יְבָ יו יִתְ ּגַּבָ ר׃ (ישעיה פרק מב יג)
ּדֹב או ֵֹמר .יִׂשְ אּו מִ ְדּבָ ר וְ עָ רָ יו ,חֲצֵ ִרים ּתֵ ׁשֵ ב ְקּדָ ר; ָירֹּנּו יֹׁשְ בֵ י

סֶ לַע ,מֵ רֹאׁש הָ ִרים יִצְ וָחּו; יָׂשִ ימּו ַל ְי ֹהוָה ּכָבוֹד; ּותְ הִ ּלָת ֹו
ּבָ אִ ּיִ ים יַּגִ ידּו׃ (ישעיה פרק מב יא יב)
ז ְֵאב או ֵֹמר .עַ ל ּכָל ְּדבַ ר ּפֶׁשַ ע עַ ל ׁשוֹר עַ ל חֲמוֹר עַ ל ׂשֶ ה עַ ל
ׂשַ לְ מָ ה עַ ל ּכָל אֲבֵ דָ ה ,אֲׁשֶ ר יֹאמַ ר ּכִ י הּוא זֶה ,עַ ד הָ אֱֹלהִ ים,
ָיבֹא ְּדבַ ר ׁשְ נֵיהֶ ם; אֲׁשֶ ר י ְַרׁשִ יעֻן אֱֹלהִ ים ,יְׁשַ ּלֵם ׁשְ ַניִם לְ רֵ עֵ הּו׃
(שמות פרק כב ח)

ׁש ּועַל או ֵֹמר .הוֹי ֹּבנֶה בֵ ית ֹו ּבְ ֹלא צֶ דֶ קַ ,ועֲלִ ּיוֹתָ יו ּבְ ֹלא מִ ׁשְ ּפָט;
ּבְ רֵ עֵ הּו ַי ֲעבֹד חִ ּנָםּ ,ופֹ עֲל ֹו ֹלא יִּתֶ ן לוֹ׃ (ירמיה פרק כב יג)
ז ְַרזִיר או ֵֹמר .רַ ּנְנּו צַ ִּד ִיקים ּבַ ְי ֹהוָה; ַליְׁשָ ִרים ,נָאוָה תְ הִ ּלָה׃
(תהלים פרק לג א)

ָחתוּל או ֵֹמר .אֶ ְרּדוֹף א ֹויְבַ י וְ אַ ּׂשִ יגֵם ,וְ ֹלא אָ ׁשּוב עַ ד ּכַּלוֹתָ ם׃

(

תהלים יח לח )

ֶּפרֶק ִׁש ִּׁשי
ְׁשר ִָצים או ְֹמ ִרים .יִׂשְ מַ ח יִׂשְ רָ אֵ ל ּבְ עֹ ׂשָ יו; ּבְ נֵי צִ ּיוֹן ,יָגִ ילּו
בְ מַ לְ ּכָם׃ (תהלים פרק קמט ב)
ַשר ִָצים או ְֹמ ִרים .אֶ ׁשְ ּתְ ָך ּכְ גֶפֶ ן ּפֹ ִרּיָה ּבְ י ְַרּכְ תֵ י בֵ יתֶ ָך
ֵא ִלים ֶׁש ּב ְּׁ
ּבָ נֶיָך ּכִ ׁשְ תִ לֵי זֵיתִ ים; סָ בִ יב ,לְ ׁשֻלְ חָ נֶָך׃ (תהלים פרק קכח ג)
ָחׁש או ֵֹמר .סוֹמֵ ְך ְי ֹהוָה לְ כָל הַ ּנֹ פְ לִ ים; וְ זוֹקֵ ף ,לְ כָל הַ ּכְ פּופִ ים׃
נָ
(תהלים פרק קמה יד)

ַקרַב או ֵֹמר .טוֹב ְי ֹהוָה ַלּכֹל; וְ רַ חֲמָ יו ,עַ ל ּכָל מַ עֲׂשָ יו׃
עְ

(תהלים

פרק קמה ט)

ַׁש ְּבלוּל או ֵֹמרּ .כְ מ ֹו ׁשַ ּבְ לּול ּתֶ מֶ ס ַיהֲֹלְך; נֵפֶ ל אֵ ׁשֶ תּ ,בַ ל חָ זּו
ׁשָ מֶ ׁש׃ (תהלים פרק נח ט)
חכָם׃ (משלי
נ ְָמלָה או ֶֹמרֶת .לְֵך אֶ ל נְמָ לָה עָ צֵ ל; ְראֵ ה ְדרָ כֶיהָ ַו ֲ
פרק ו ו)

ע ְַכ ּבַר או ֵֹמר .וְ אַ ּתָ ה צַ ִּדיק ,עַ ל ּכָל הַ ּבָ א עָ לַי; ּכִ י אֱמֶ ת עָ ׂשִ יתָ
אנִי הִ ְרׁשָ עְ תִ י׃ (נחמיה פרק ט לג)
ַו ֲ
ֻל ּדָה או ֶֹמרֶתּ .כֹל הַ ּנְׁשָ מָ ה ּתְ הַ ּלֵל יָּה ,הַ לְ לּויָּה׃ (תהלים קנ ו)
חְ
ְּכל ִָבים או ְֹמ ִריםּ .בֹאּו נִׁשְ ּתַ ֲחוֶה וְ נִכְ רָ עָ ה; נִבְ ְרכָה ,לִ פְ נֵי ְי ֹהוָה
עֹ ׂשֵ נּו׃ (תהלים פרק צה ו)

אח"כ יאמר אלו הפסוקים
רַ ּבִ י יְׁשַ עְ יָה ּתַ לְ מִ יד ֹו ׁשֶ ל רַ ּבִ י ֲחנִינָא ּבֶ ן ּדוֹסָ א הִ תְ עַ ּנָה חָ מֵ ׁש
ּוׁשְ מ ֹונִים ּתַ עְ נִּיוֹתָ ,אמַ ר ּכְ לָבִ ים ׁשֶ ּכָתּוב ּבָ הֶ ם וְ הַ ּכְ לָבִ ים עַ ּזֵי
נֶפֶ ׁש ֹלא י ְָדעּו ׂשָ בְ עָ ה יִזְ ּכּו לוֹמַ ר ׁשִ ירָ ה .וְ עָ נַה ל ֹו מַ לְ אָ ְך מִ ן
הַ ּׁשָ מַ יִם ,וְ ָאמַ ר ל ֹו יְׁשַ עְ יָה עַ ד מָ תַ י אַ ּתָ ה מִ תְ עַ ּנֶה עַ ל זֶה הַ ּדָ בָ ר,
ׁשְ בּועָ ה הִ יא מִ ּלִ פְ נֵי הַ ּמָ קוֹם ּבָ רּוְך הּוא מִ ּיוֹם ׁשֶ ּגִ ּלָה סוֹד ֹו
ַלחֲבַ קּוק הַ ּנָבִ יא ֹלא גִ ּלָה דָ בָ ר זֶה לְ ׁשּום ּבְ ִרּיָה ּבָ ע ֹולָם ,אֶ ּלָא
ּבִ ׁשְ בִ יל ׁשֶ ּתַ לְ מִ יד ֹו ׁשֶ ל ָאדָ ם ּגָדוֹל אַ ּתָ הׁ ,שְ לָחּונִי מִ ן הַ ּׁשָ מַ יִם
לִ זְ ּדַ ּקֵ ק אֵ לֶיָך ,וְ ָאמְ רּו ּכְ לָבִ ים ּכְ תִ יב ּבָ הֶ ם ּולְ כֹ ל ּבְ נֵי יִׂשְ רָ אֵ ל ֹלא
ֶיחֱרַ ץ ֶּכלֶב לְ ׁשוֹנוֹ ,וְ ֹלא עוֹד אֶ ּלָא ׁשֶ זָכּו לְ עַ ּבֵ ד עוֹרוֹת מִ ּצוָֹאתָ ם,

ׁשֶ ּכוֹתְ בִ ין ּבָ הֶ ם ּתְ פִ ּלִ ין ּומְ זּוזוֹת וְ סֶ פֶ ר ּתוֹרָ ה ,עַ ל ּכֵן זָכּו לוֹמַ ר
ׁשִ ירָ הּ .ומַ ה ׁשֶ ּׁשָ ַאלְ ּתָ חֲזוֹר ַלאֲחוֹרֶ יָך וְ ַאל ּתוֹסִ יף ּבַ ּדָ בָ ר הַ ּזֶה
עוֹדּ ,כְ מ ֹו ׁשֶ ּכָתּוב ׁשוֹמֵ ר ּפִ יו ּולְ ׁשוֹנ ֹו ׁשוֹמֵ ר מִ ּצָ רוֹת נַפְ ׁשוֹ:
ּבָ רּוְך ְי ָי לְ ע ֹולָם ָאמֵ ן וְ ָאמֵ ןּ .בָ רּוְך ְי ָי מִ ּצִ ּיּון ׁש ֹוכֵן יְרּוׁשָ ַליִם
הַ לְ לּוּיָהּ .בָ רּוְך ְי ָי אֱֹלהִ ים אֱֹלהֵ י יִׂשְ רָ אֵ ל עוֹׂשֶ ה נִפְ לָאוֹת לְ בַ ּדוֹ.
ּובָ רּוְך ְי ָי ּכְ בוֹד ֹו לְ ע ֹולָם וִ ימַ ּלֵא כְ בוֹד ֹו אֶ ת ּכָל הָ ָארֶ ץ ָאמֵ ן וְ ָאמֵ ן:

בקשה אחר אמירת “פרק שירה"
ִרּבוֹן ּכָל הָ ע ֹולָמִ ים ,יְהִ י רָ צוֹן מִ ּלְ פָ נֶיָך ְי ָי אֱֹלהַ י ֶואֱֹלהֵ י אֲבוֹתַ י,
ׁשֶ ּבִ זְ כּות "ּפֶרֶ ק ׁשִ ירָ ה" אֲׁשֶ ר קָ ִריתִ י וְ עָ סַ ְקּתִ יׁ ,שֶ הּוא ׁשִ ירַ ת
הַ ּדוֹמֵ ם הַ ּצוֹמֵ חַ וְ הַ חַ י ,וְ הַ ּמַ לְ ָאכִ ים הַ ְּקדוֹׁשִ ים הַ ּמְ ֻמּנִים ֲעלֵיהֶ ם
מֵ אֵ ת השם יִתְ ּבָ רַ ְך ,וְ הִ תְ קַ ּׁשְ רּות הַ ּׁשְ כִ ינָה עִ ם ּכָל הָ ע ֹולָמוֹת,
וְ ִקּׁשּור הַ ּתַ חְ ּת ֹונִים עִ ם הָ עֶ לְ י ֹונִיםַ ,ואֲמִ ירָ ת ֹו ּכְ הַ ְקרָ בַ ת קָ ְרּבָ ן עַ ל
ּגַּבֵ י הַ ּמִ זְ ּבֵ חַ ׁ ,שֶ ּתְ הֵ א ׁשָ עָ ה ז ֹו ׁשְ עַ ת רַ חֲמִ יםׁ ,שְ עַ ת הַ ְקׁשָ בָ ה,
ׁשְ עַ ת הַ ֲא ָזנָה ,וְ נ ְִקרָ אֲָך וְ תַ ֲענֵנּוַ ,נעֲתִ יר לְ ָך וְ הֵ עָ תֵ ר לָנּוׁ ,שֶ ּתִ הְ יֶה
ע ֹולָה לְ פָ נֶיָך ְק ִריָאתֵ נּו וְ עֶ סְ קֵ נּו ּבְ פֶ רֶ ק ׁשִ ירָ הּ ,כְ אִ ּלּו הִ ּׂשַ גְ נּו
ּכָל הַ ּסוֹדוֹת הַ ּנִפְ לָאוֹת וְ הַ ּנוֹרָ אוֹת אֲׁשֶ ר הֵ ם חֲתּומִ ים ּב ֹו ּבְ כָל
ּתְ נָָאיו .הַ חֲזִ ירֵ נּו ּבִ תְ ׁשּובָ ה ׁשְ לֵמָ ה לְ פָ נֶיָך ,וְ נִזְ ּכֶה לְ מָ קוֹם
ׁשֶ הַ ּנְפָ ׁשוֹת הָ רּוחוֹת וְ הַ נְׁשָ מוֹת ֶנחֱצָ בוֹת מִ ּׁשָ םּ ,וכְ אִ יּלּו עָ ׂשִ ינּו
ּכָל מַ ה ׁשֶ ּמּוטָ ל עָ לֵינּו לְ הַ ּׂשִ יגּ ,בֵ ין ּבַ ּגִ לְ ּגּול זֶהּ ,בֵ ין ּבְ גִ לְ ּגּולִ ים
אֲחֵ ִרים .וְ לִ הְ יוֹת מִ ן הָ עוֹלִ ים וְ הַ ּזוֹכִ ים לָע ֹולָם הַ ּבָ א עִ ם ׁשְ ָאר
ידיםּ .ומָ לֵא ּכָל מִ ׁשְ אֲלוֹת לִ ּבֵ נּו לַּטוֹבָ ה( ,כאן
צַ ִּד ִיקים ַוחֲסִ ִ
יוסיף לבקש בפרטות מה שצריך) וְ תִ הְ יֶה עִ ם לְ בָ בֵ נּו וְ אִ מְ רֵ י פִ ינּו

ּבְ עֵ ת מַ חְ ׁשְ בוֹתֵ ינּו ,וְ עִ ם יָדֵ ינּו ּבְ עֵ ת מַ עְ ּבָ דֵ ינּו .וְ תִ ׁשְ לַח ּבְ רָ כָה
וְ הַ צְ לָחָ ה וְ הָ ְרוָחָ ה ּבְ כָל מַ עֲׂשֵ ה יָדֵ ינּוּ ,ומֵ עָ פָ ר עָ ְניֵנּו ּתְ ִקימֵ נּו,
ּומֵ אַ ׁשְ ּפוֹת ּדַ ּלּותֵ ינּו ּתְ רוֹמְ מֵ נּוּ ,ובְ כֹ חַ הַ ּׁשִ ירָ ה יִתְ מַ ּתְ קּו ּכָל
הַ ּגְ בּורוֹת וְ תִ תְ ּפַּׁשֵ ט הַ ּבְ רָ כָה ּבְ כֹ ל הָ ע ֹולָמוֹת .וְ נִזְ ּכֶה לְ ׁשוֹרֵ ר
לֶעָ תִ יד ָלבֹא .וְ תָ ׁשִ יב ׁשְ כִ ינָתְ ָך לְ עִ יר קָ ְדׁשֶ ָך ּבִ מְ הֵ רָ ה ּבְ יָמֵ ינּו,
ָאמֵ ן.
(מהגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א)

