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יוצר.
ֶהי:
אָמר ַויּ ִ
אוֹצר ַחיִּ ים .אוֹרוֹת ֵמא ֶֹפל ַ
עוֹלם ְבּ ַ
אוֹר ָ
כּוּרה ִב ְת ֵאנָה ְבּרֹאשׁ:
ַשּׂא ְלכֹל ְלרֹאשָׁ .בּ ַחר ְבּאֹם ַדּ ַלּת רֹאשְׁ .כּ ִב ָ
ֵאל ִמ ְתנ ֵ
ַשּׂאָהּ ַעל ָכּל-רֹאשׁ:
אוֹתהּ ְדּרוֹשׁ ִ .מ ָכּל-אֹם ִל ְפרוֹשְׁ .לנ ְ
יטה ֵאל וְ ָ
ִבּ ָ
ֲלהּ ָתּ ִשׁית ִל ְמנוֹד רֹאשׁ .וְ ִהיא ָת ִרים רֹאשְׁ .בּ ִכ ֵסּא ָכבוֹד ָמרוֹם ֵמרֹאשׁ:
גּוֹע ָ
יב ְק ִשׁי ָ .קדוֹשׁ:
אשׁי .וְ יִ ְד ְר ִשׁי וִ ַ
וּמ ִרים רֹא ִשׁיַ .ע ָתּה ַיעֲבוֹר ְבּרֹ ִ
בוֹדי ֵ
ְכּ ִ
ָא ֶפר:
שׁוּלי ָע ָפר ו ֵ
ִדּ ֶבּר ְבּזֶה ֵס ֶפר .וְ ִקיַּם ְבּ ִא ְמ ֵרי ֶשׁ ֶפרִ .ל ְמ ֵ
ָח ֶפרְ .בּ ַעד עֲוֹנָם ְל ַכ ֵפּר:
נוֹתנִ ים כֹּ ֶפרְ .בּ ִלי ד ִֹפי ו ֵ
יוֹתם ְ
ֱה ָ
ָא ֶפר:
נוֹתם ִעם נָם אָנ ִֹכי ָע ָפר ו ֵ
וְ ִצ ְד ָק ָתם ִתּ ְכתּוֹב ַבּ ֵסּ ֶפרְ .בּ ִז ְכרוֹן ַה ֵסּ ֶפרִ .ל ְמ ָ
ֶזה ֵא ִלי נָם ַל ֲא ִבי חוֹזֶה .וְ ֶה ְראָהוּ ְכּ ִמין ַמ ְט ֵבּ ַע ֵאשׁ ַבּ ַמּ ֲחזֶה .וְ נָם ַהכֹּל יִ ְתּנוּ ָכּזֶה:
ֵרזֶה:
צוֹר ָרם י ָ
יוּשׁת ְבּזֶה .וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם אַל יִ ְת ַבּזֶּה .וְ ְ
ַח ְס ָדּם ַ
וּשׁ ִכינָה יִ ְזכּוּ ַל ֲחזֶה .וְ ַע ִמּים ַר ִבּים ַיזֶּה:
יוּטבוּ ַעל זֶהְ .
טוֹבוֹת ָ
שׁוֹכן רוּ ָמהִ .ה ְתנָה ְבּתוֹ ָרה ְת ִמי ָמהְ .ליוֹנָה ֶשׁ ִהיא ַת ָמּה:
ָי ִחיד ֵ
ָכּלָ -הע ֵֹבר ְבּ ָי ָמּה .יִ ְשׁ ְקלוּ ֶשׁ ֶקל ְבּ ִלי ְמהוּ ָמהַ .מ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקל ְתּרוּ ָמה:
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תּוֹלה ֶא ֶרץ ַעל ְבּ ִלי ָמה:
טוֹב ָתם ְבּ ִלי ְל ַע ְלּ ָמה .וְ ִת ְהיֶה ָלּהּ ְכּחוֹ ָמהֶ .
ְל ָ
שׁוֹכן ְמעוֹנָה:
ַדּבוּ ַבּ ֲחנִ ינָהְ .פּנֵי ֵ
ִמ ֶבּןֶ -ע ְשׂ ִרים ָשׁנָה .יִ ְתנ ְ
ֻלּם יִ ְשׁווּ ִבּנְ ִתינָה ְ .בּ ִלי עוֹד ְל ִה ְת ַמ ְתּנָה:
יאים וְ ַד ִכּים ְבּ ַמ ְשׁ ֵענָה .כּ ָ
ְנ ִשׂ ִ
וּב ָכל-עוֹנָה .וְ יִ ְת ַקיְּ מוּ ִבּ ְר ָננָה:
ַס ִכּית ְתּ ִחנָּהְ .בּ ָכלֵ -עת ְ
ֶס ָלה י ְ
וּב ֵח ֶלק טוֹב יְ ֻשׁ ָפּרוּ:
יוּפרוְּ .
יהם ָ
ֹאת ֶ
יהם יְ ַכ ֵפּרוּ .וְ ַחטּ ֵ
שׁוֹת ֶ
ַפ ֵ
ַעל נ ְ
שׁוֹררוּ:
הוֹדיָה ְלצוּר יְ ֵ
ֶפּ ֱא ָרם ַהכֹּל יְ ַס ֵפּרוּ .וְ ֶשׁ ַבח יְ ַתנּוּ וְ יִ ְגמוֹרוּ .וְ ָ
וּבשׂ ַֹבע ְשׂ ָמחוֹת יְ ֻח ָבּרוּ:
ֻג ָבּרוְּ .
יהם י ְ
ָאר ֶ
ֻח ָסרוּ .וְ ַעל ַצוּ ֵ
ֻמעֲטוּ וְ י ְ
יהם י ְ
ָצ ֵר ֶ
יבם זֶה ַלעֲבוֹ ָדה:
ְק ָה ָלם ְל ִה ְת ַחזֵּק ִבּ ְתעוּ ָדהְ .בּ ִלי עוֹד ְל ַמ ֲע ָדה ְ .בּ ַה ְק ִר ָ
ֲמי ָדה:
וּבע ִ
יבה ַ
ישׁ ָ
וּב ֶח ְמ ָדּה ִ .בּ ִ
אַה ָבה ְ
ָרם ִע ָמּם ִה ָוּ ֲע ָדהְ .בּ ֲ
ְשׁ ָמם ַבּ ַחיִּ ים ַה ְת ִמי ָדהְ .בּ ָכל ִכּלּוּל ֶח ְמ ָדּהַ .לזָּר ְבּ ִלי ְל ָע ְב ָדה:
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ָתּ ִמיד ִתּ ְהיֶה ְל ִז ָכּרוֹן ַ .ל ֲח ַב ֶצ ֶלת ַה ָשּׁרוֹןְ .בּ ִכפּוּר וְ יִ ָתּרוֹןִ .ל ְפנֵי ָמרוֹם וְ ָקדוֹשׁ:
הכל יודוך
אופן.
ידים וְ הוּא ָל ֶהם ַמ ֲח ֶסה.
רוֹמם וְ יִ ְת ַנ ֵשּׂאְ .בּגוֹי ֲא ֶשׁר ְל ָפנָיו ַמ ְת ִמ ִ
ְכּבוֹדוֹ יִ ְת ַ
וֹב ִבים ִכּ ֵסּא:
רוֹממוּהוּ ְכּס ְ
אַה ָבה ְמ ַכ ֶסּה .וְ ַהכֹּל יְ ְ
יהם ֲ
וְ ַעל ִפּ ְשׁ ֵע ֶ
אוֹפן
וּשׂ ָר ִפים ָירֹנּוּ .וְ ֶא ְר ֶא ִלּים יְ ָב ֵרכוְּ .פּנֵי ָכלַ -חיָּה וְ ַ
רוּבים יְ ָפ ֵארוְּ .
וּכ ִ
שׁוֹררוְּ .
וְ ַה ַחיּוֹת יְ ֵ
ֻמּת ְשׂ ָר ִפים ְלע ָ
וּכרוּב ְלע ַ
ְ
רוּך ְכּבוֹד-יְ ָי ִמ ְמּקוֹמוֹ:
אוֹמ ִריםָ .בּ ְ
ֻמּ ָתם ְמ ַשׁ ְבּ ִחים וְ ְ
לאל ברוך עד זולתך סלה.
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זולת.
אַהב ִל ְשׁ ֶמ ָך:
ַר ָתּ ָל ֶהם ַי ֶמּ ָךִ .דּ ַבּ ְק ָתּם ְבּ ַ
ֲבוּרם ַר ְד ָתּ ִמ ְמּרוֹ ֶמ ָךָ .גּז ְ
אָה ְב ָתּ ַע ֶמּ ָךַ .בּע ָ
אַ ָתּה ַ
ידים ְל ְ
ַח ָל ְת ָך וְ ַע ֶמּ ָך .וּ ַמ ְת ִמ ִ
ֵהם נ ֲ
ָא ֶמ ָךֲ .חמוֹל וְ ָק ֵרב ָל ֶהם יוֹ ֶמ ָך:
רוֹמ ֶמ ָךְ .זכוֹר ְבּ ִרית נ ֳ
אַדּי ִרים .יִ ְשׁ ְקלוּ ֶכּ ֶסף ִכּ ֻפּ ִרים .כֹּ ֶפר ָעוֹן ְמ ַכ ְפּ ִריםָ .ל ַעד יְ הוּ ְמ ֻשׁ ָמּ ִרים:
ַמ ָתּ ְל ִ
טוֹב נ ְ
ֲב ִרים:
וֹל ִצים ְבּ ָכל-ע ָ
יכת ָכּלַ -הנִּ ְס ָפּ ִרים .ע ְ
ֲשׁי ִריםְ .ס ִמ ַ
ִמנְ יַן ָמעוֹת ֶע ְשׂ ִרים .נְ ִתינַת עֲנִ יִּ ים ַוע ִ
שׁוֹכן ִא ָתּם:
וֹמם ְבּ ַמ ֲחנוֹ ָתםָ .רם ַה ֵ
וּשׁמוֹ ָתםְ .צ ָבאָם וְ ִר ְבבוֹ ָתם .ק ֵ
יהם ְ
ְפּ ֻק ֵד ֶ
אַח ִרי ָתם.
ִשׁ ְב ֵטי ְשׁ ֵא ִרי ָתםְ .תּ ִהי ִת ְקוָה ְל ֲ
יהם ְל ַהכּוֹ ָתם:
כוֹרים שׂוֹנְ ֵא ֶ
וּכ ַמ ַכּת ְבּ ִ
יעת יַם סוּף ְ
ֵתּ ֶפן ְל ִב ְר ָכ ָתםִ .כּ ְק ִר ַ
עזרת אבותינו וכו'
קרובות.
 ãò äìéôúä ìò øæåç ïæçäמלך עוזר
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וּמ ֶלּ ֶמד ַדּ ַעת ְמ ִבינִ ים.
בוֹניםִ .
ִמסּוֹד ֲח ָכ ִמים ְוּנ ִ
עוֹנים:
שׁוֹכן ְמ ִ
וּל ַה ֵלּל ְפּנֵי ֵ
וּרנָנִ יםְ .להוֹדוֹת ְ
ֶא ְפ ְתּ ָחה ִפּי ְבּ ִשׁיר ְ
מגן
אָז ֵמאָז ז ָ
ַמּוֹת ְבּ ָכל פּוֹ ַעלְ .בּ ִמ ְס ָפּר ְבּ ִמ ְשׁ ָקל כֹּל ְל ָך ְל ַה ַעל.
ֲמי ַנ ַעל.
יוֹפי ַפּע ֵ
ַגּ ְד ָתּ ְבּ ֵכן ְל ָמשׁוּי ִמ ֵמּי ַשׁ ַעלַ .דּ ַעת ִמ ְפ ַקד ִ
ַה ַעל ֵה ִמירוּ ְכּבוֹד ֵר ַע ְבּ ַב ַעל .וְ זֶה ְללֹא זֶה ָפּ ְצחוּ ְבּ ַמ ַעל.
ֳרי ַתּ ַעל:
ֲדם ֶח ֶבר וְ ַהצּ ִ
ֻזנְּ חוּ ַבּ ֲחרוֹן אַף ְל ֶנגֶף ָו ַג ַעלָ .חל ַבּע ָ
וֹרח ַמ ָשּׂאָם ֻהגַּד לוֹ ְש ֵֹאתָ .י ְשׁ ָרם ְל ָה ִליץ ְתּלוּי רֹאשׁ ָל ֵשֹאת.
ט ַ
:ïæç

ַשּׂאָם ְבּ ִכי ִת ָשּׂא ֶאת:
ַטּ ָלם ְלנ ְ
ָכּ ְפ ָרם ָפּץ ֵתּת ְל ֻא ִמּים ַמ ְש ֵֹאתְ .לנ ְ
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את.
רוֹמי ֶק ֶרת ִה ְת ַנ ֵשּׂ ָ
את .גֵּוִ י ַעל ְמ ֵ
ֹאשׁי ַעל ָכּל רֹאשׁ נִ ֵשּׂ ָ
ר ִ
את:
יתְ .בּ ִגין ֵצל יְ ִמינְ ָך ְלגוֹנְ נִ י ִה ְת ַנ ֵשּׂ ָ
אַה ָבה ַעל ָכּל ֶפּ ַשׁע ִכּ ִסּ ָ
ֲ

אַב ָר ָהם:
אַתּה יְ ָיָ .מגֵן ְ
רוּך ָ
ָבּ ְ
אתה גבור עד להחיות מתים.
רוּח.
וּמ ַשׁ ֵקּל ֶנזֶל ִעם ַ
רוּחְ .מ ַמ ֵדּד ְ
וּבוֹרא ַ
לוּסים ָצר ֵ
ַמ ְע ִתּיק ְפּ ִ
רוּח:
וֹב ְב ָתּם ֵתּת ִפּ ְדיוֹן ְל ָכל ַ
רוּח .נ ַ
ֶנגֶף ְל ַבל י ִַזּיק ְלנִ ְד ְכּ ֵאי ַ
מוֹקשׁ וְ ִל ְצנִ ין ָי ֳע ַמד.
ְש ִֹריג זֵד ֵש ִֹעיר ֶט ֶרם ָע ַמד ָ .ס ַק ְר ָתּ ִכּי ְל ֵ
חוֹדשׁ ִל ְל ַמד:
ַע ְצ ָתּ זֶה ָלזֶה ֶשׁ ַמע ְבּ ַמ ֲע ַמדִ .עתּוּד ְשׁ ָק ִלים ֵמרֹאשׁ ֶ
יה ְל ַה ְק ִדּים ְל ֶפ ֶלס ַצר וּבוֹזֶה.
ָפּ ָר ָשׁה זֹאת ַל ֲהגוֹת ְבּ ֵקץ זֶהְ .פּ ָל ֶס ָ
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וּרת ַמ ְט ֵבּ ַע ְכּ ָחז ֲא ִבי חוֹזֶהִ .צוָּה צוּר ְל ִציר ֵכּן ֵתּת ַמ ָתּן זֶה:
צ ַ
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מוּמ ִתים.
ְשׁמוֹ ְמ ֻשׁ ָתּף ְבּ ַעם לוֹ עֲמוּ ִתים .וְ ָע ָליו ָכּל ַהיּוֹם ֵהם ָ
רוֹע וְ יַד ִמ ְמּ ִתיםְ .בּ ִזיל נִ ְט ֵפי ֶל ֶקשׁ ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים:
ַחשֹוֹף ְז ַ
ָעיר וְ י ֲ
יִ
אַתּה יְ ָיְ .מ ַחיֵּה ַה ֵמּ ִתים:
רוּך ָ
ָבּ ְ

ַחד ָבּהּ ְשׁקוּ ִלים.
שׁוֹעים וְ ַק ִלּיםְ .ק ִצינִ ים וְ ָר ִשׁים י ַ
צוּבה ִהיא זֹאת ְל ִ
ְק ָ
לוֹמר הוֹנִ י ְפּ ָדאַנִ י ֵמ ִעקּוּ ִלים:
ָק ִצין ְל ַבל יָעוֹז מוּל ַמ ְק ֵה ִליםְ .קרוֹא ַ
רוֹב ָעם ֲא ֶשׁר לֹא יִ ָסּ ֵפרַ .רב ִעם ָצ ִעיר ֵמ ֶע ְש ִֹרים ְל ִה ָסּ ֵפר.
ְראוּיִ ם ְלעוֹנֶשׁ וְ ז ַ
וּל ָה ֵפר:
ַהר ְבּ ֵס ֶדר ְל ִה ָתּ ֵפרֶ .ר ַשׁע וְ ָכל ֶפּ ַשׁע ְל ַכ ֵפּר ְ
אוֹתם ְל ַח ֵבּר.
ילימוֹ ִלנְ ִשֹיאַת רֹאשׁ ָ
עוּרים ְבּזֶה ִשׁעוּר ְבּ ִמ ְפ ַקד ְל ַהגְ ֵבּרְ .שׁ ִת ֵ
ְשׁ ִ
:ïæç

מוּרים ְל ִז ָכּרוֹן ֵתּת ְל ָכל ָהעוֹ ֵבר:
פּוּרים ָכּ ְפ ָרם ְל ַה ְד ֵבּרְ .שׁ ִ
ִשׁ ְק ֵלי ֶכ ֶסף ִכּ ִ
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רוּמת ָק ָד ִשׁים.
ֲדת ְקדוֹ ִשׁיםְ .תּרוֹם ִבּ ְשׁלֹ ָשׁה ְפ ָר ִקים ְתּ ַ
ָתּ ְמדוּ ֵמאָז ָכּל ע ַ
:ïæç

ֹהנִ ים ֶכּ ֶסף ַה ֳקּ ָד ִשׁים:
ְתּכוּנָה ְל ֶב ֶדק ַה ַבּיִ ת וְ ָכל ִא ִשּׁיםֵ .תּת ְבּיַד ַהכּ ֲ
ֵתּ ֶפן ְבּאוֹן ִפּיד ִטיט ִר ְפ ֵשׁנוַּ .תּ ִבּיט ְבּ ָד ְכיֵנוּ וְ עוֹד ַבּל ַתּ ְכ ִפּי ֵשׁנוּ.
:ïæç

ַפ ֵשׁנוּ:
ִתּ ְק ָרא ְדרוֹר ְכּ ֵמאָז בּוֹ ְל ַה ְח ִפּי ֵשׁנוֵּ .תּת ֲהמוֹן ְל ֻא ִמּים ַתּ ַחת נ ְ
זוּרים ְבּהוֹד טוֹב ֶע ְדיָם.
מוּכים נְ ִ
ֹוּאי ַר ַחם ִמ ָדּ ְכיָםְ .תּ ִ
ִתּ ְזכּוֹר ְל ַהעֲלוֹת נְ ש ֵ
:ïæç

רוּך ַעל יָםִ .תּ ְזכּוֹר ְל ַעם ִמ ְס ָפּ ָרם ְכּחוֹל ַהיָּם:
וֹקף עוֹז ִא ְדּ ָ
תּ ֶ
עוֹלם ֱאל ַֹה ִי ְך ִציּוֹן ְלדוֹר וָדוֹר ַה ְללוּיָהּ:
לוֹך ְי ָי ְל ָ
ִי ְמ ְ
יוֹשׁב ְתּ ִהלּוֹת ִי ְש ָֹר ֵאל ֵאל נָא:
אַתּה ָקדוֹשׁ ֵ
וְ ָ
וּב ֶח ֶלשׁ לֹא נִ ְפ ָק ִדים.
יוּכל ְל ַשׁ ֵער ָכּל ַה ְפּקוּ ִדיםֲ .א ֶשׁר ְבּ ֶח ֶבל ְ
ִמי ַ
חוֹמשׁ ִפּקּוּ ִדים.
ֶח ַסר ַה ֶמּזֶג ֵמ ֶ
רוּתה ָלמוֹ ֵמאָז ְבּ ִפקּוּ ִדיםְ .ל ַבל י ְ
ְבּ ִרית ְכּ ָ
תוֹרן וְ ַכנֵּס י ְ
וְ ִאם ְכּ ֶ
ֻקּ ִדים.
ֻמעֲטוּ ִמ ִשּׁ ִשׁים ִרבּוֹא ְמנ ָ
ֻש ְֹרדוּ ֻמ ְפ ָק ִדים .לֹא י ְ
מוּפ ָק ִדים.
כּוֹפר ֵהם ְ
מוּפ ָק ִדיםֶ .כּ ֶסף ֵתּת ֶ
וְ ִאם ְל ֶנגֶף וְ ֶאנֶף ְבּאַף ְ
וּב ָכל ִר ְג ֵעי ֶ
וּב ָכל ֶע ֶרב נִ ְשׁ ָמ ָתם ְבּי ְ
ְ
בוֹקר נִ ְב ָחנִ ים וְ נִ ְפ ָק ִדים.
ָד ָך ַמ ְפ ִקי ִדיםְ .
קוּדים וְ ַה ִמּ ְת ָפּ ְק ִדים.
ָקרוּ ָע ַלי ַה ְפּקוּ ִדיםֵ .א ֶלה ַה ְפּ ִ
וְ ִלי ַמה י ְ
וּל ָך קוֹ ִדים:
שׁוֹק ִדיםֱ .היוֹת ְמ ֻשׁ ָקּ ִדיםְ .
ְשׁמוֹר ִפּקוּ ִדים וְ נִ ְפ ָק ִדים וְ ְ
נוֹרא ָ
וְקיָּם ָ
ַחי ַ
וּמרוֹם וְ ָקדוֹשׁ:
)חתום בראשי החרוזים אלעזר בירבי קליר(

אוֹתם ְדּרוֹשׁ:
יך ָ
ֵחת ֵא ְ
אֹ ֶמן ְבּ ָשׁ ְמעוֹ ִכּי ִת ָשּׂא ֶאת רֹאשָׁ .חל ַויּ ַ
יכ ָכה ֶא ְס ְפּ ֵרם וְ לֹא נִ ְתנוּ ְל ִה ָסּ ֵפר:
ְל ַעם ֲא ֶשׁר לֹא יִ ַמּד וְ לֹא יִ ָסּ ֵפרֵ .א ָ
ִע ָקּ ָרם ְכּנ ֱ
תּוּכל ִל ְספֹּר:
ַיוּשׁב ִאם ַ
ֶא ַמר לוֹ ַה ֵבּט וּ ְספֹרָ .שׁב ו ַ
יך ֶא ְס ְפּ ֵרם וְ ָל ַעד ָפּ ִרים:
ַאנִ י ֵא ְ
פוּרים .ו ֲ
כוֹכ ִבים ְס ִ
ַמּים וְ ָ
ַז ְר ָעם ְכּחוֹל י ִ
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נוֹתם וְ ַלעֲמוֹד ַעל ִס ְפ ָרם:
יך ִל ְמ ָ
ָרם ִחוָּה לוֹ אוֹת ִמ ְס ָפּ ָרםֵ .א ְ
ֲלה:
ָד ָך אָז ַתּע ֶ
וּמ ַדּת ִמנְ ָינָם ְבּי ְ
ֲלהִ .
מוֹתם ְל ֶח ְשׁבּוֹן ַתּע ֶ
אשׁי ְשׁ ָ
ִבּקּוּר ָר ֵ
תוֹכם לֹא ָה ְפ ַקדִ .כּי ִל ְגיוֹן ֶמ ֶל ְך ְל ַבדּוֹ נִ ְפ ָקד:
ישׁי ְבּ ָ
ָי ָקר ְשׁ ִל ִ
קוּדיו נִ ְמנִ ים ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ:
וּפ ָ
וּצ ָבאוֹ ְ
ָרשׁוּם ִמ ֶבּ ֶטן ְל ִה ָפּ ֵקד ְבּ ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַהקּ ֶֹדשְׁ .
ְבּ ָשׁ ְמעוֹ א ֶֹמר וְ נ ְ
ָתנוּ ִאישׁ כּ ֶֹפרָ .פּץ ַבּ ֶמּה יִ ְת ַר ֶצּה ֶא ְשׁכּוֹל ַהכּ ֶֹפר:
ַפשׁוֹ:
ַפשׁוֹ .וְ יִ ְמ ָצא ֲחנִ ינָה ְפּנֵי ָשֹם נ ְ
יְ ִציר ַמה יִ ֵתּן ִפּ ְדיוֹן נ ְ
ָקדוֹשׁ ְכּ ָח ֵפץ ְל ַה ְצ ִדּיק ַעם זֶהְ .כּ ִמין ַמ ְט ֵבּ ַע ֵאשׁ ֶה ְראָהוּ ַבּ ַמּ ֲחזֶה:
ִל ְמּדוֹ זֶה יִ ְתּנוּ וְ לֹא יִ ְת ַמ ְתּנוּ .וְ ַלכֹּל יְ ַתנוּ ֵאת ֲא ֶשׁר ָנ ְתנוּ:
בּוֹרי כ ַֹח:
ית ֵח ְטא ִגּ ֵ
אנוּך ַש ִֹגּיא כ ַֹחַ .כּ ֲא ֶשׁר נִ ֵקּ ָ
ָיהּ לֹא ְמ ָצ ָ
:ïæç

פּוּריםֵ .כּן ְשׁ ֵעה ְש ָֹפ ֵתינוּ ְבּ ִשׁלּוּם ָפּ ִרים:
יך ְבּ ֶכ ֶסף ִכּ ִ
ַרחוּם ְכּ ִר ַח ְמ ָתּ נְ שֹוּ ֶא ָ
ַשּׂא.
לוֹך וְ ִת ְתנ ֵ
עוֹל ִמים ִתּ ְמ ְ
עוֹל ֵמי ָ
וּל ְ
עוֹלם ֻתּ ְק ָדּשְׁ .
וּל ָ
ֳרץְ .
עוֹלם ָתּע ָ
ֵאל נָאְ .ל ָ
אַתּה הוּא ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים.
נוֹרא ָמרוֹם וְ ָקדוֹשִׁ .כּי ָ
ָה ֵאל ֶמ ֶל ְך ָ
אוֹתיו ִשֹיחוַּ .ס ְפּרוּ עֻזּוָֹ .פּ ֲארוּהוּ ְצ ָבאָיו.
נוֹר ָ
ֶצחְ .
ַמ ְלכוּתוֹ נ ַ
אַרתּו:
תּוֹקף ְתּ ִהלוֹת ִתּ ְפ ְ
ָשׁ ַבחֶ .
רוֹממוּהוּ .רוֹן ִשׁיר ו ֶ
ַק ְדּשׁוּהוּ ְ
:ìä÷å ïæç

ַעד ֶא ָשּׂא רֹאשְׁ .כּמוֹ ֵמרֹאשְׁ .ל ַה ְק ִדּישׁ ְל ָקדוֹשׁ:
:ìä÷å ïæç

נוֹרא וְ ָקדוֹשׁ:
יענִ י ְל ֶצ ֶדקָ .
ַכ ִר ֵ
ֹאזנֵי ֶצ ֶדק .י ְ
ַעד ְבּמ ְ
ֵא ֶלה ֶא ְז ְכּ ָרה ֵאת ֲא ֶשׁר ַנ ֲע ָשֹה.
יוֹתי ֶב ַטח וְ ָשׁ ֵקט ְבּנָכוֹן וְ נִ ָשּׂא.
ִבּ ְה ִ
יך ֶא ָשּׂא:
וּשׁ ָק ַלי ֵא ְ
וֹע ְל ִתּי ְבּ ֵע ֶבר ְ
גּ ַ
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ֵדּי ְשׁ ָק ַלי ַעד לֹא ָשׁ ַק ְל ִתּי.
עוֹבד ַהיוֹם ִשׁ ַקּ ְל ִתּי.
ִהנָּם ְל ַמס ֵ
וּ ְב ֵח ְטא ִעוּוּל ֶשׁ ֶקל ְל ָר ָשׁע נִ ְשׁ ַק ְל ִתּי:
ילה.
זוּזַי ְללֹא ַת ִתּי ְל ָשׁ ְכנִ י ְב ִג ָ
ַח ְב ִתּי ְל ַת ְשׁלוּם ַדּ ְר ְכּמוֹן ְל ֵ
גוֹלה.
עוֹלי ָ
ֻלּה:
ֻט ְבּעוּ גַם ֵהם וְ ָה ָע ַר ְמ ִתּי ְמג ָ
יֹ ֶשׁר ָשׁלֹשׁ ֻקפּוֹת ְמ ֻשׁ ָלּשׁוֹת ְס ִאים.
יאים וְ ֵשֹיִ ים.
ְכּנוּסוֹת ְל ִמ ַקּח ַשׁי ְמ ִר ִ
נוֹש ִֹאים:
ֻל ָקּחוּ וְ ֵאין עוֹד ִבּ ְצ ִעי ְ
יקין.
שׁוֹפרוֹת ִתּ ְק ִלין ַח ְד ִתּין וְ ַע ִתּ ִ
ִמ ַדּת ְ
נְ ָדבוֹת ֲא ֶשׁר ָבּם ָהיוּ ְמ ַע ְתּ ִקין.
יקין:
ָסרוּ ַכּ ֶמּה ֶמנִּ י וְ ַה ְדּ ָב ִרים ַע ִתּ ִ
ָהר.
שׁוֹטף ַכּנ ָ
עֹ ֶצם ֲהמוֹן חוֹגֵג ֵ
נוֹת ְר ִתּי ְכּת ֶֹרן ְבּרֹאשׁ ָה ָהר.
ֻפּזַר וְ ַ
ֳרר ְכּ ֵתל ָהר:
ֶצ ֶדק ְמלוֹנִ י ָשׁע ַ
ַקן ִצפּוֹר ָק ָרא ִל ְמרוֹם ָה ִרים.
יך ְכּ ֵמאָז בּוֹ ְל ָה ִרים.
ֹוּא ָ
רֹאשׁ נְ ש ֶ
ֲל ֶ
וּשׁמוֹנָה ע ֵ
ִשׁ ְב ָעה ְ
יהם ְלרֹאשׁ ָתּ ִרים:
: ïæç
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ַעד ֶא ָשּׂא רֹאשְׁ .כּמוֹ ֵמרֹאשְׁ .ל ַה ְק ִדּישׁ ְל ָקדוֹשׁ:

ִסלוּק.
יע:
וּמוֹשׁ ַ
ִ
אַתּה ְקדוֹשׁ ִי ְש ָֹר ֵאל
דוּשׁה ִכּי ָ
ֲלה ְק ָ
וּל ָך ַתע ֶ
וּב ֵכן ְ
ְ
.(à"øâä) úáù úåëàìî è"ì ãâðë úåðåùì è"ì

אָז
וְס ַפּ ְר ָתּ ,וְ ֵה ַכנְ ָתּ וְ ָח ַק ְר ָתּ.
ית ִ
ָר ִא ָ
אָמ ְד ָתּ וְ ָצ ַב ְר ָתּ.
וּמ ַד ְד ָתּ וְ ַכ ְל ָתּ וְ ָשׁ ַק ְל ָתּ וְ ַ
ָ
ית וְ ָס ַפ ְר ָתּ.
וּמנִ ָ
וּפ ַק ְד ָתּ וְ ָח ַשׁ ְב ָתּ וְ ָס ַכ ְמ ָתּ ָ
ָ
ַר ָתּ וְ ִט ַפּ ְח ָתּ וְ ִשׁ ַע ְר ָתּ וְ ִה ַבּ ְט ָתּ.
וְ ָק ַצ ְב ָתּ וְ ָח ַר ְצ ָתּ וְ ָגז ְ
וְ ֵה ַבנְ ָתּ וְ ִה ְש ַֹכּ ְל ָתּ וְ ַשׁ ְר ָתּ וְ ָס ַק ְר ָתּ.
וְ ָכ ַת ְב ָתּ וְ ָח ַר ְט ָתּ וְ ָח ַק ְק ָתּ וְ ִציַּנְ ָתּ
הוֹד ְע ָתּ
וְ ָח ַר ָתּ וְ ִל ַמּ ְד ָתּ וְ ַ
ַר ָתּ.
ית וְ ָגז ְ
הוֹר ָ
ית וְ ֵ
וְ ִחוִּ ָ
אָמ ְר ָתּ.
ית וְ ִד ַבּ ְר ָתּ וְ ַ
את וְ ָענִ ָ
ית וְ ָק ָר ָ
וְ ִצוִּ ָ
וּגזוּ ָריו.
ָפ ֶלס וְ ִכיס ְ
וּמ ְס ָפּ ָריוָ .כּל ִמ ְשׁ ָקל ו ֶ
וּמ ְפ ָקד וְ ֶח ְשׁבּוֹן ִ
ָכּל ִמנְ יָן ִ
וּמ ֶדד וְ ִשׁעוּ ָריו:
ָק ֶצב ֶ
ָבשׁ וּ ְמשֹוּ ָריוָ .כּל ַקו ו ֶ
ָכּל ַכּיִ ל ַלח וְ י ֵ
ֻשׁ ַטף וְ יוּ ֲע ָבר:
ֻג ַלם ֶח ְשׁבּוֹן וְ י ְ
יך ְל ַד ְק ֵדּק ֶח ְשׁבּוֹן ְל ָכל ָד ָברְ .ל ַבל י ְ
ֵה ְ
ידה ֵמ ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָהַ .עד ֶשׁהוּא ְמ ַכ ֶלה ְבּ ֶא ְצ ַבּע ַה ְקּ ַטנָּה:
ַמ ְת ִחיל ִבּ ְמ ִד ָ
אַר ַבּ ַעת ִמיל ִהיא ָכּל ַפּ ְר ָסה:
ֶדּ ֶר ְך יוֹם הוּא ְבּ ֶע ֶשֹר ַפּ ְר ָסה .וְ ְ
וּב ְשׁל ִֹשׁים ָקנִ ים הוּא ֶק ֶצב ָה ִריס:
וּמ ֱח ָצה ִריסִ .
וּמ ַדּת ַה ִמּיל ִשׁ ְב ָעה ֶ
ִ
ֶרת:
מוֹד ֶדת ְשׁ ִלישׁ ַבּזּ ֶ
אַמּה ֶ
ֶרת .וְ ָכל ָ
וְ ִשׁיעוּר ַה ָקּנֶה ֵשׁשׁ אַמּוֹת ָוז ֶ
אַר ַבּע ֶא ְצ ָבּעוֹת הוּא ַה ֶטּ ַפח וְ ַה ִסּיט:
מוֹת ַחת ַעד ְשׁנַיִּ ם ַבּ ִסּיט .וְ ְ
ֶרת ַ
וְ ַהזּ ֶ
אָרץ:
תוֹלדוֹת ָה ֶ
אָרץֵ .כּן נִ ַתּן ַכּיִּ ל ְל ְ
ידת ָה ֶ
וּכמוֹ נִ ְתּנָה ִמ ָדּה ִל ְמ ִד ַ
ְ
ָשׁשׁ ָשׁנָהַ .עד ֶשׁהוּא ְמ ַכ ֶלּה ִבּ ְשׁתוּת ֶא ְצ ַבּע ְק ַטנָּה:
ַמ ְת ִחיל ִמ ֵמּאָה וְ ִשׁ ִשּׁים ו ֵ
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ָשׁשׁ וְ עוֹד ִמ ְת ַח ֵשּׁב:
זֶה ַהיָּם ַהגָּדוֹל ִבּ ְשׁ ִלישׁ יוֹ ֵשׁבְ .בּ ֵמאָה וְ ִשׁ ִשּׁים ו ֵ
וּשׁנַיִ ם ְלעֹגֶל גִּ יחוֹן.
אַר ָבּ ָעה ְל ֶמ ַתח סוּף .וְ סוּף ְבּ ִשׁ ְב ִעים ְ
וְ ָע ְמקוֹ ְבּ ֶע ְש ִֹרים וְ ְ
וְ ִגיחוֹן ַמ ְכ ִפּיל ִשׁ ִשּׁים ְכּ ִמ ַדּת ְפּ ָרת .וְ ַה ְפּ ָרת ָתּ ְקפּוֹ ְכּ ֶנ ֶגד ְשׁנֵי ַהנְּ ָהרוֹת.
ַר ֵדּן ַמ ְר ִחיב ֲח ִמ ָשּׁה ְכּיַם ַה ְזּבוּל.
ַר ֵדּן .וְ ַהיּ ְ
יפים ְבּא ֶֹר ְך ַהיּ ְ
וּשׁנֵי ַהנְּ ָהרוֹת ַמ ְע ִדּ ִ
ְ
ָבשׁ.
וּמ ַדּת ַה ִמּ ְקוָה ִכּ ְשׁנֵי ֳח ָמ ִרים ְבּי ֵ
ַח ִמ ִשׁים ִמ ְקוָאוֹתִ .
וְ יַם ַה ְזּבוּל ֵמאָה ו ֲ
ָכיל ָח ֵמשׁ ֵאיפוֹת.
וְ ִשׁעוּר ָכּל ח ֶֹמר ִכּ ְשׁ ֵני ְל ָת ִכים .וְ ָכל ֶל ֶת ְך י ִ
וּכ ָלה.
ֳמ ִרים .וְ ָכל ע ֶֹמר ִשׁ ְב ַעת ֶר ַבע ְ
ֲש ָֹרה ע ָ
עוֹשֹה ע ָ
יפה ָ
וְ ָכל ֵא ָ
ָבשׁ ֲח ֵס ָרה ְשׁ ִלישׁ ְבּ ַלח.
וּסאַת י ֵ
וְ ַה ְכּ ָלה ֶא ָחד ִמ ֵמּאָה וָעוֹד ִבּ ְסאָהְ .
ֶקת ִשׁ ָשּׁה ַבּ ִהין.
וּסאַת ַה ַלּח ֶא ָחד ִמ ְשּׁל ָֹשׁה ַבּ ַבּת .וְ ָכל ַבּת ַמ ֲחז ֶ
ְ
אַר ַבּ ַעת ְר ָב ִעים.
וְ ַה ִהין כֻּלּוֹ ְשׁנֵים ָע ָשֹר לֹג .וְ עוֹד ַהלֹּג ִמ ְת ַח ֵלּק ְל ְ
סוֹבב ֶא ְצ ָבּ ַעיִ ם ַעל ֶא ְצ ָבּ ַעיִ ם.
בּוּע כּוֹס יְ שׁוּעוֹת .וְ ַהכּוֹס ֵ
מוּכן ְל ִר ַ
וְ ֶר ַבע ָ
וְ ַעל ג ַֹבהּ ָח ֵסר ְשׁתוּת ֵמ ֶא ְצ ָבּ ַעיִ ם.
אָרץֵ .כּן נִ ַתּן ֵקץ ִל ֵ
תוֹלדוֹת ָה ֶ
וּכמוֹ נִ ַתּן ַכּיִ ל ְל ְ
ְ
אָרץ.
ימי ָה ֶ
אַל ֵפי ֶע ֶרץ.
ַמ ְת ִחיל ִל ְמנוֹת ִמ ֵשּׁ ֶשׁת ְ
עוֹלם כֻּלּוֹ ֵשׁ ֶשׁת ֲא ָל ִפים.
אָרץִ .כּי ָה ָ
ַעד ֶשׁהוּא ְמ ַכ ֶלּה ְבּ ִרגְ ֵעי ֶ
וּשׁנַיִ ם ְ
וּמנְ יַן ַה ַמּ ֲחזוֹר ְבּ ֶע ְש ִֹרים ְ
וּשׁ ֵתּי י ַ
עוֹשֹים ֲח ִמ ָשּׁה ְ
ִ
יוֹבלוֹת.
ָדיִ ם ַמ ֲחזוֹרוֹתִ .
וּשׁמוֹנֶה ְתּקוּפוֹת.
יּוֹבל ֶשׁ ַבע ַשׁ ְבּתוֹת ַה ָשּׁנִ ים .וְ ַשׁ ְבּתוֹת ַה ָשּׁנִ ים ְבּ ֶע ְש ִֹרים ְ
וּשׁנַת ַה ֵ
ְ
ָשׁשׁ.
וּשׁ ִלישׁ .וְ עוֹנוֹת ַהיּוֹם ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת וְ ִשׁ ְב ִעים ו ֵ
קוּפה ִתּ ְשׁ ִעים וְ ֶא ָחד יוֹם ְ
וִ ימוֹת ַה ְתּ ָ
ָעים:
וְ ִר ְג ֵעי ָהעוֹנָה ְכּעוֹנוֹת ָכּל ַהיוֹם .וְ ַה ְמ ַד ְק ֵדּק ְמ ַח ֵלּק ָה ֶרגַע ְל ַכ ָמּה ְרג ִ
ָפ ֶלס ַלכֹּל.
וּכמוֹ נִ ַתּן ֶח ְשׁבּוֹן ַעל כֹּלֵ .כּן נִ ַתּן ִמ ְשׁ ַקל ו ֶ
ְ
רוּטה ַה ְק ַטנָּה:
ַמ ְת ִחיל ִמ ִכּ ָכּר ַעד ְפּ ָ
עוֹלה ַעד ִשׁ ִשּׁים ֶשׁ ֶקל.
ִכּ ָכּר ַהגָּדוֹל ְכּג ֶֹדל ְשׁנֵי ָמנֶה .וְ ַה ָמּנֶה ֶ
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יע זוּז.
וּר ִב ַ
וְ ַה ֶשּׁ ֶקל ִמ ְת ַח ֵשּׁב ְבּ ֶע ְש ִֹרים וְ ָח ֵמשׁ ֶס ַלע .וְ ַה ֶסּ ַלע ֶח ְציוֹ ֶבּ ַקע ְ
חוֹמשׁוֹ ָמ ָעה .נִ ְמ ָצא ַהזּוּז ָח ֵמשׁ ָמעוֹת ֶכּ ֶסף.
וְ ַהזּוּז ִמ ְת ַח ֵלּק ְל ֶפ ֶלג וְ ְ
עוֹלה ַעד ְשׁמוֹנֶה ְפרוּטוֹת.
וְ ַה ָמּ ָעה ְשׁ ֵתּי פוּנְ ְדּיוֹנוֹתְ .בּ ִא ָסּר ָדּת .וְ ָה ִא ָסּר ֶ
וּב ֶפה ְמפ ָֹרטוֹת:
אַר ַבּע ֵמאוֹת ְפּרוּטוֹת .וְ ֵהם ִבּ ְכ ָתב ֲחרוּטוֹתְ .
נִ ְמ ָצא ַה ֶבּ ַקע ְכּ ְ
וְ ַעד ָמקוֹם ֶשׁ ֱאנוֹשׁ יָכוֹל ִל ְמנוֹת  .נִ ְמ ַסר לוֹ ִל ְמדּוֹד וְ גַם ִל ְמנוֹת:
וּל ִפי ִמעוּט ֵחילוָֹ .ה ְק ַצב לוֹ ִמעוּט הוֹן ִשׁ ְקלוֹ.
ְל ִפי כֹחוֹ ְ
אוֹחיל לוֹ:
וּל ִפי ִש ְֹכלוֹ ֵכּן יְ ֵהא ִהלּוּלוֹ .גָּדוֹל ֲאדוֹנֵינוּ וְ ַרב כּ ַֹח ֵחילוָֹ ) .ל ֵכן( ַעל ֵכּן ִ
ְ
ִכּי ִמ ָדּתוֹ וְ ִשׁ ְקלוֹ ְל ִפי ג ְ
אוֹצרוֹת ֶשׁ ֶלג וְ רוּ ַח ִפּ ֵלס ְבּ ִמ ְשׁ ָקלוֹ:
ָדלוָֹ .כּל ְ
ַרתּוֹ ְמלֹא.
וּשׁ ֵמי רוֹם ִתּ ֵכּן ז ְ
אשׁית ָמ ַדד ְמלֹא ָשׁ ֳעלוְֹ .
וּמי ְב ֵר ִ
ֵ
ֻדּלוֹ.
עוֹלם ָתּ ַמ ְך ְבּהוֹד ֲאג ָ
וְ ָכל ַה ְר ֵרי ֶק ֶדם ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ ְשׁ ָקלוֹ .וְ ִג ְבעוֹת ָ
ֻמּנֶת ֵה ִכין לוֹ:
חוֹלל ַתּנִ ין ְמי ֶ
ֲפ ָרהּ ִבּ ְצ ָר ָדה ֱה ִכילוְֹ .ל ֵ
גֵּיא וְ ָכל ע ָ
עוֹלמוִֹ .כּ ְמלֹא ִפ ַסּת יָד ִהיא ִרשּׁוּמוֹ.
ירת ָ
נִ ְמ ֵצאת ָכּל ִמ ַדּת יְ ִצ ַ
רוֹע ָ
חוֹתמוֹ .וְ ֵאין ִל ְקצוֹב רוֹב ֶמ ְח ְק ֵרי ַתעֲצוּמוֹ.
יע ְבּיַד גִּ בּוֹר ִבּ ְז ַ
וּכ ָק ֵמ ַ
ְ
ַהדוֹמוֹ:
ֲא ֶשׁר ָמ ַדד וְ ָק ַצב וְ ִשׁ ֵער ִבּ ְמרוֹמוַֹ .על ָכּל ִמ ַדּת ִכּ ְסאוֹ ו ֲ
ִמ ַדּת ַבּת ֶמ ֶל ְך ַבּכֹּל ְמ ֻע ָלּהְ .בּא ֶֹר ְך ְבּר ַֹחב ְבּע ֶֹמק ְבּגּ ַֹבהּ ִמ ְת ַע ָלּה.
ִכּי יֵשׁ ֵקץ ְל ָכל ִתּ ְכ ָלה .וְ ִא ְמ ָרהּ ְר ָח ָבה ָל ַעד לֹא ָכ ָלה:
רוֹע ָויָד:
וּז ַ
ימין ְ
וּמ ָדּ ָתהּ נְ תוּנָה ִבּ ִ
עוֹלם ִכּ ְמלֹא ִפ ַסּת יָדִ .
ִמ ַדּת ָ
וּמ ָדּ ָתהּ ְבּ ַקו ֲא ֶשׁר ְמאֹד ָגּ ָדל:
ֻדּלִ .
ֶרת וְ ַעד ֲאג ָ
עוֹלם ְכּ ִמזּ ֶ
ִמ ַדּת ָ
אַמּה:
אַל ַפּיִ ם ָ
נוֹס ֶבת ְכּ ְ
עוֹלה וְ ֶ
וּמ ָדּ ָתה ָ
אַמּהִ .
עוֹלם נִ ְמ ֶדּ ֶדת ִבּ ְשׁ ִלישׁ ָ
ִמ ַדּת ָ
אַמּה.
ְכּ ַמ ְר ֵאה ַה ִמּ ָדּה ֲא ֶשׁר ִציר ָראָהְ .מ ִג ָלּה ֶע ְש ִֹרים ַעל ֶע ֶשֹר ָ
אַמּה:
עוֹלם כֻּלּוֹ ִבּ ְשׁ ִלישׁ ָ
אַמּה .וְ ָכל ָה ָ
וּשׁמוֹנֶה ֵמאוֹת ָ
אַר ָבּ ִעים ַעל ֶע ְש ִֹרים ְ
ָע ָפה ְ
יכה.
עוֹלם ַמ ֲא ִר ָ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָבּ ָ
אַל ַפּיִ ם וְ ְ
ֻכּהְ .
יה ְר ָח ָבה ַו ֲאר ָ
דוֹת ָ
נִ ְמ ֵצאת ָדּת ְבּ ִמ ֶ
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אַר ָכה.
קוֹצ ֶבת ָכּל יְ ֵמי ְ
ימינָהּ ֶ
וּב ִ
רוּכהִ .
עוֹלם ַמ ְר ֵפּא ַו ֲא ָ
ָתנָה ְל ָ
וְ ִהיא נ ְ
וּב ָר ָכה:
שׁוֹק ֶלת ע ֶֹשׁר וְ ָכבוֹד ְ
ֹאלהּ ֶ
וּב ְשֹמ ָ
ִ
יעה ֶאת ָכּל ֶח ְביוֹן ְסתוּרוֹת .וְ ִהיא ָק ְצ ָבה ָכּל ִמדּוֹת ְספוּרוֹת.
הוֹד ָ
וְ ִהיא ִ
אוֹצרוֹת:
אָצ ָרה ֶאת ָכּל ָ
וְ ִהיא ָפ ְת ָחה ֶאת ָכּל ְסגוּרוֹת .וְ ִהיא ָשׁ ְק ָלה וְ ְ
דוּדי ֶע ְליוֹנִ ים.
ָתנָה ִמ ְס ַפּר גְּ ֵ
וְ ִהיא ָח ְק ָרה ֲהמוֹן ִמ ְפ ַקד ַתּ ְחתּוֹנִ ים .וְ ִהיא נ ְ
קוֹמת ְ
ֲרה ַ
וְ ִהיא ִשׁע ָ
קוֹמ ָתם ְמ ֻשׁנִּ ים:
אַל ֵפי ִשׁנְ אַנִּ יםֲ .א ֶשׁר זֶה ִמזֶּה ְבּ ָ
עוֹלם ֲה ָק ָמ ָתם.
קוֹמ ָתם .וְ יֵשׁ ַכּ ֲח ָללוֹ ֶשׁל ָ
יֵשׁ ְכּ ִמ ַדּת ַהיָּם ַהגָּדוֹל ָ
קוּמ ָתם.
עוֹלם ְתּ ָ
וְ יֵשׁ ִכּ ְמלֹא ָכל ָה ָ
עוֹלם.
אַחת ָע ִפים ָ
ישׂה ַ
עוֹלם .וְ יֵשׁ ְל ִט ָ
יֵשׁ ִל ְשׁ ֵתּי ִטישׂוֹת ָט ִשׂים ָ
ֶא ָלם.
דוּמם וְ נ ֱ
יצתוֹ ָצג וְ ָחשׁ וְ ָ
וּב ְמ ִח ָ
ֶע ָלםִ .
וְ ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְבּ ַמ ֲחנֵהוּ נ ְ
עוֹלם.
ַמ ִליכוּהוּ ַעם ָ
ַעד יִ ֵתּן ְרשׁוּת ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם .וְ ָח ִשׁים ַעד י ְ
עוֹלם.
וְ אָז יִ ְפ ְצחוּ ְל ָפ ֵאר ֱאל ֵֹהי ָ
וּמ ֶשּׁ ֵהם ְמ ָפ ֲא ִרים עוֹד לֹא שׁוֹנִ יםִ .כּי ִבנְ ַהר ִדי-נוּר ָש ִֹחים וְ נִ ָתּנִ ים.
ִ
וּמ ְת ַח ְדּ ִשׁים ָכּ ִראשׁוֹנִ יםֶ .שׁ ַבח וְ ַה ֵלּל וָרוֹן ָל ֵאל ְמ ַשׁנְּ נִ ים.
ֶח ָצ ִבים ִ
וְ עוֹד ֶמנּוּ נ ֱ
ָרנֶן ְמ ַרנְּ נִ ים.
ָשׁיר וְ עֹז ו ֶ
ֶמר ו ִ
וְ ִכ ֵפּי ֶק ֶשׁת ִעם ְכּנַף ְר ָננִ ים .ז ֶ
ָפיִ ם ְבּגֶוְ יָם ֲחנוּנִ ים.
ֻלּים ַעל ָכּל ִשׁנְ אַנִּ יםֵ .שׁשׁ ֵשׁשׁ ְכּנ ַ
וּש ָֹר ִפים ַה ְמע ִ
ְ
ילה ְמנ ְַגּנִ ים.
יוֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ְבּ ִח ָ
וּל ֵ
ֲרבוֹת ַבּ ֵכּס נְ תוּנִ יםְ .
יוֹשׁב ע ָ
ִמ ַמּ ַעל ְל ֵ
ְמצוֹא ֵחן ְבּנִ גּוּנָם ֵהם ְמ ַחנְּ נִ ים .וְ ק ֶֹדם ְל ָכל ְצ ָבא ַמ ַעל עוֹנִ ים.
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ֲהמוֹנִ ים ֲהמוֹנִ ים.
כּוֹר ִעים ִ
נוֹתנִ יםְ .
ֻשּׁה ְל ָרם וְ נִ ָשּׂא ְ
וְ ִשׁלּוּשׁ ְקד ָ
ֲרץ ְבּסוֹד ֲהמוֹן גְּ ֵ
ְל ַנע ָ
אַל ֵפי ִר ְבבוֹת ַתּ ְחתּוֹנִ ים:
דוּדי ֶע ְליוֹנִ ים .וְ נִ ְק ָדּשׁ ְבּ ְ
ככתוב על יד נביאך וכו'.
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מוסף לפרשת שקלים
 ãò äìôúä ìò øæåç ïæçäמלך עוזר ומושיע ומגן :íéøîåàå

ֶא ְשׁכֹּל
ִאוּוּי ַתּ ֲאוַת ָכּל ֶנ ֶפשְׁ .בּ ִצלּוֹ ִח ַמּ ְד ִתּי ֶשׁ ֶבת ְמצוֹא נֹ ֶפשׁ.
וּפ ְצ ִתּי ְבּ ֶט ֶפשָׁ .ח ַמק וְ ָע ַבר ִמ ְלּ ַה ְד ִריר ִלי חוֹ ֶפשׁ.
ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּיו וְ לֹא ְמ ָצא ִתיו ַ
ָגּז ְ
ָר ֶפשׁ:
ַל ִתּי ְשׁ ָק ַלי ִמ ֵתּת כּ ֶֹפר ֶנ ֶפשׁ .וְ ָט ַב ְע ִתּי ְבּ ֵמי צוּל ִטיט ו ֶ
:ïæç

ֶיך ָע ֵלינוּ אָדוֹן נְ ָסה .וְ ֶשׁ ֶקל ֶא ָשּׂא ְבּ ַביִ ת נָכוֹן וְ נִ ָשּׂא.
אוֹר ָפּנ ָ
גּוֹננֵנוּ ְבּ ָמגֵן ֵאל ָרם וְ נִ ָשּׂא:
וּב ֶצ ֶדק ֶהגֶה ֵע ֶר ְך ִכּי ִת ָשּׂאְ .
ְ
אַב ָר ָהם:
אַתּה יְ ָיָ .מגֵן ְ
רוּך ָ
ָבּ ְ
אתה גבור לעולם עד להחיות מתים.

הכּ ֶֹפר
ְדּעוּ ִדּ ְרשׁוּ ֵמ ַעל ֵס ֶפרְ .כּמוֹ הוּא ָחרוּת ְבּ ִא ְמ ֵרי ֶשׁ ֶפר.
ַה ְת ִשׁירוּ בוֹ ְפּנֵי נִ ְד ָמה ָלע ֶֹפר .וְ יִ ְזכּוֹר ָל ֶכם ְזכוּת נָם אָנ ִֹכי ָע ָפר ָו ֵא ֶפר.
וְ לֹא יִ ְהיֶה ָב ֶכם ֶנגֶף וְ ֵח ֶפרְ .בּ ִת ְתּ ֶכם ַמ ָתּן זֶה ְל ֵשׁם כּ ֶֹפר:
: ïæç

ֶיך ָע ֵלינוּ אָדוֹן נְ ָסה .וְ ֶשׁ ֶקל ֶא ָשּׂא ְבּ ַביִ ת נָכוֹן וְ נִ ָשּׂא.
אוֹר ָפּנ ָ
ֶשׁם ֵאל ָרם וְ נִ ָשּׂא:
וּב ֶצ ֶדק ֶהגֶה ֵע ֶר ְך ִכּי ִת ָשּׂאַ .ה ֲחיֵינוּ ְבג ֶ
ְ
אַתּה יְ ָיְ .מ ַחיֵּה ַה ֵמּ ִתים:
רוּך ָ
ָבּ ְ
לדור ודור ,עד וקדוש אתה.

דּוֹדי
ִ
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ְזכוֹר ִלי ִשׁ ְק ֵלי ֶע ְפרוֹןֲ .א ֶשׁר ָשׁ ַקל אָב ְבּ ַמ ְכ ֵפּל ֶח ְברוֹן.
אַחרוֹן.
ָכ ָרה ִלּי ַעד ְלדוֹר ֲ
יתי ָחרוֹן .ז ְ
בוּסי ַמ ְשׁ ִבּ ֵ
ֵח ֶקר ִשׁ ְק ֵלי יְ ִ
ַט ַעם ִחין ֲא ֶשׁר ֶא ְק ָרא ְבגָרוֹןְ .שׁ ֵעה ֶמנִּ י ֵאל ִ
שׁוּבי ְל ִב ָצּרוֹן:
:ïæç

ֶיך ָע ֵלינוּ אָדוֹן נְ ָסה .וְ ֶשׁ ֶקל ֶא ָשּׂא ְבּ ַביִ ת נָכוֹן וְ נִ ָשּׂא.
אוֹר ָפּנ ָ
ישׁ ְך ָקדוֹשׁ ֵאל ָרם וְ נִ ָשּׂא:
ַק ִדּ ָ
וּב ֶצ ֶדק ֶהגֶה ֵע ֶר ְך ִכּי ִת ָשּׂא .וְ נ ְ
ְ
רוּך אַ ָתּה יְ ָיָ .ה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ:
ָבּ ְ
ִתּכּנת שבת עד מקדשי שמך
)ובשבת ר"ח אתה יצרת' עד 'להם קבעת(.

ִלי
ֹיח י ֶֹשׁר.
ֶשׁר .כּי י ִַגּיד ֵמ ִליץ ָע ַלי ִש ַ
יִ ָשּׂא ַעל ֶא ְב ַרת נ ֶ
כֹּ ֶפר ִמ ֶשּׁלּוֹ ֶא ֵתּן לוֹ ֶת ֶשׁרִ .כּי ִמ ְלּ ָפנָיו הוֹן וְ ָכבוֹד ָוע ֶֹשׁר.
וּל ַה ְמ ִציא לוֹ ֶ
ְל ַה ְצ ִדּיק ֱאנוֹשׁ ְ
כוֹשׁרָ .שׁת לוֹ ִפ ְדיוֹן ִל ְמצוֹא א ֶֹשׁר:
:ïæç

ֶיך ָע ֵלינוּ אָדוֹן נְ ָסה .וְ ֶשׁ ֶקל ֶא ָשּׂא ְבּ ַביִ ת נָכוֹן וְ נִ ָשּׂא.
אוֹר ָפּנ ָ
וּב ֶצ ֶדק ֶהגֶה ֵע ֶר ְך ִכּי ִת ָשּׂאַ .ע ְנגֵּנוּ ְבּנ ֶֹפשׁ ֵאל ָרם וְ נִ ָשּׂא:
ְ
אַתּה יְ ָי ְ .מ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת:
רוּך ָ
ָבּ ְ
אשׁי ֳח ָד ִשׁים(.
)בשבת ר"חְ :מ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָר ֵ
רצה עד בשובך לציון ברחמים.

ְבּ ַכ ְר ֵמי
ינוֹתי ַשׁ ַדּי.
ָע ֶשׂר ֲה ִל ִ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ו ֶ
ְמלוֹן ֵבּין ְשׁנֵי ָשׁ ַדיְ .
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ַהדוֹם לֹא נָם ֶשׁ ַדּי.
וּב ֵכס ו ֲ
ָנח ְבּ ָשׁ ְכנָם וְ נָם ֵישׁ ַדּיְ .
וֹד ָדי:
ידי ֵמ ָע ַלי שׁ ְ
ָשֹאוּ ֶאת ְר ִד ִ
ָסע וְ ָעף ְבּ ֶב ַצע ִשׁ ְק ֵלי ֲח ָשׁ ַדי .וְ נ ְ
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ֶיך ָע ֵלינוּ אָדוֹן נְ ָסה .וְ ֶשׁ ֶקל ֶא ָשּׂא ְבּ ַביִ ת נָכוֹן וְ נִ ָשּׂא.
אוֹר ָפּנ ָ
וּב ֶצ ֶדק ֶהגֶה ֵע ֶר ְך ִכּי ִת ָשּׂאְ .ר ֵצנוּ ְכּ ַשׁי ֵאל ָרם וְ נִ ָשּׂא:
ְ
אַתּה יְ ָיַ .ה ַמּ ֲח ִזיר ְשׁ ִכינָתוֹ ְל ִציוֹן.
רוּך ָ
ָבּ ְ
מודים עד האל ישועתנו ועזרתנו סלה.

ֵעין
פוּרים.
וּפ ַקד ְבּ ֶח ֶלשׁ וּ ִ
עֹ ֶצם ֲהמוֹן ִמ ְס ַפּר ְשׁנֵי ֳע ָפ ִריםִ .מי ָמנָה ָ
פּוֹקד ְבּ ִחמּוּשׁ ְס ָפ ִרים .וְ גַם עוֹד ָח ֵמשׁ ְבּ ָכל ַה ְסּ ָפ ִרים.
ְפּ ָק ָדם ֵ
ֻרים:
אָפס ֶכּ ֶסף ִשׁ ְק ֵלי ִכפּ ִ
ַצחוֹת נִ יב ְש ָֹפ ֵתינוּ יְ ֻשׁ ַלּם ָפּ ִריםִ .כּי ֵ
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ֶיך ָע ֵלינוּ אָדוֹן נְ ָסה .וְ ֶשׁ ֶקל ֶא ָשּׂא ְבּ ַביִ ת נָכוֹן וְ נִ ָשּׂא.
אוֹר ָפּנ ָ
טוּב ָך ֵאל ָרם וְ נִ ָשּׂא:
יטיב ָלנוּ ְבּ ְ
וּב ֶצ ֶדק ֶהגֶה ֵע ֶר ְך ִכּי ִת ָשּׂא .וְ ֵת ִ
ְ
וּל ָך נ ֶ
אַתּה יְ ָיַ .הטּוֹב ִשׁ ְמ ָך ְ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ָאה ְלהוֹדוֹת:
ברכת כהנים )אלהינו ואלהי אבותינו( עד ברוב עוז ושלום:

ְגּ ִדי
אַהב עוֹר גְּ ָדיָו ְשׁ ִכינָה נִ ְת ַע ְלּ ָסה.
ָדיִ ם ְבּ ָרכוֹת ִל ָשּׂאְ .בּ ַ
ִקשּׁוּר י ַ
ֱמ ָסה.
ֲמ ָסה .צֹאנוֹ ַעל ֶשׁ ֶכם וְ ח ֶֹצן ֶנע ָ
יּוֹתיו ַעל ֶא ֶבן ַמע ָ
ְר ֵעה גְ ִד ָ
חוֹח ְבּנֵי ְמ ַענ ָ
ְשׁ ַ
ֲדיִ ים ְטכוּ ָסה:
ֲדי ע ָ
ֶיה ְבּאַף ְמ ַע ָשּׂהִ .תּ ְלבּ ֶֹשׁת הוֹד ע ִ
:ïæç

ֶיך ָע ֵלינוּ אָדוֹן נְ ָסה .וְ ֶשׁ ֶקל ֶא ָשּׂא ְבּ ַביִ ת נָכוֹן וְ נִ ָשּׂא.
אוֹר ָפּנ ָ
וּב ֶצ ֶדק ֶהגֶה ֵע ֶר ְך ִכּי ִת ָשּׂאָ .בּ ְר ֵכנוּ ַב ָשּׁלוֹם ֵאל ָרם וְ נִ ָשּׂא:
ְ
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אַתּה יְ ָיַ .ה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
רוּך ָ
ָבּ ְ
ֹא ִלי (.
צוּרי וְ ג ֲ
ֶיך יְ ָי ִ
) יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵריִ -פי וְ ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפנ ָ
÷.íìù ùéã
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