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  פרק שירה
  

י ָאַמר  זֹוֶכה, ַהֶ�ה ָ�עֹוָל� ִ�יָרה ְ�ֶפֶרק ָהעֹוֵסק ָ�ל ,ַרּבִ
 ִמְתַקֵ!� ְוַתְלמ�דוֹ , �ְלַקֵ!� ְוַלֲע�ֹות ִלְ�ֹמר, �ְלַלֵ�ד ִלְלֹמד
, ַהֶ*ֶבר �ֵמִח��ט, ַרע �ִמֶ&ַגע, ָהַרע ִמֵ!ֶצר ְוִנ"ֹול, ְ�ָידוֹ 

, ָיִמי� �ַמֲאִרי/, ָמִ�יחַ  ֶ�ל �ֵמֶחְבלוֹ , ֵ.יִהיֹ-� ֶ�ל �ִמִ,יָנ+
  :ַהָ�א ָהעֹוָל� �ְלַחֵ!י, ַהָ�ִ�יחַ  ִלימֹות ְוזֹוֶכה
ְנָיא  ָ�עֹוָל� זוֹ  ִ�יָרה רָהאֹומֵ  ָ�ל, ֱאִליֶעֶזר ַרִ�י 2ַמר ּתַ
, ֹמֶ�ה ָיִ�יר 2ז ֶ�ֶ-ֱאַמר, ַהָ�א ָלעֹוָל� ְואֹוְמרוֹ  זֹוֶכה, ַהֶ�ה
  :ָלבֹוא ֶלָעִתיד אֹותוֹ  ָיִ�יר ֶא5ָא ֶנֱאַמר 4א ָ�ר
 ְ�ֶפֶרק ָהעֹוֵסק ָ�ל, אֹוֵמר ַהָ.דֹול ֱאִליֶעֶזר ַרִ�י ְנָיאתַּ 

 ָהעֹוָל� 6�ֶ ֶ�ה�א ָעָליו ֲאִני ֵמִעיד, יֹו� ְ�ָכל ֶזה ִ�יָרה
, ָקֶ�ה �ִמִ,י6, ָהָרע �ִמֵ!ֶצר, ָרע ִמֶ&ַגע ְוִנ"ֹול, ַהָ�א

 ְלָבְב9 ְבָכל ְ.מֹור. �ַמִ�יִקי6 ַמְ�ִחית ִמיֵני �ִמָ�ל, �ִמ7ָָט6
ָ*י ִמְצֹוַתי ְוִלְ�מֹור ְ,ָרַכי ָלַדַעת ַנְפ9�ְ �ְבָכל  ְנצֹור. ְוח:
 ִ&י9 ְ�מֹור. ִיְר2ִתי ִ;ְהֶיה ֵעיֶני9 ְוֶנֶגד ִ�ְלָבֶב9 ;ֹוָרִתי

 ָמקֹו� ְ�ָכל ִעְ�9 ֶאְהֶיה ַוֲאִני, ְוַאְ�ָמה ֵחְטא ִמָ�ל �ְל�ֹוְנ9
 ֶ�ָ�ל יֹוֵדעַ  ֶוֱהֵוי. ָ,ָבר ִמָ�ל �ִביָנה ֵ�ֶכל ַוֲאַלֶ�ְד9, ֶ�ֵ;ֵל/

, ִלְכבֹודוֹ  ִא� ִ�י ְבָראוֹ  4א ה�א ָ�ר�/ ַהָ*דֹו� ֶ>ָ�ָרא ַמה
 <= ְיַצְרִ;יו ְבָראִתיו ְוִלְכבֹוִדי ִבְ�ִמי ַהִ-ְקָרא ֹ�ל ֶ�ֶ-ֱאַמר
  .ֲעִ�יִתיו
 ֵסֶפר ֶ�ִ@ֵ!� ְ�ָ�ָעה, ִיְ�ָרֵאל ֶמֶל/ ָ,ִוד ַעל ל"חז ָאְמרוּ 
, ה�א ָ�ר�/ ַהָ*דֹו� ִלְפֵני ְו2ַמר ָעָליו ַ,ְע;וֹ  ָזָחה ְ;ִה5ִי�

 ְוִתְ�ָ�חֹות ִ�ירֹות ֶ�אֹוֶמֶרת ְ�עֹוָלְמ9 ֶ�ָ�ָראתָ  ְ�ִרָ!ה ֵי�
, <ַחת ְצַפְרֵ,עַ  לוֹ  ִנְזַ,ְמָנה ָ�ָעה ְ�אֹוָת+. ִמֶ�ִ-י יֹוֵתר

 אֹוֶמֶרת ֶ�ֲאִני, ָעֶלי9 ַ,ְעְ;9 ָ;ז�חַ  <ל ָ,ִוד, לוֹ  ְו2ְמָרה
 ִ�יָרה ָ�ל ֶא5ָא עֹוד ְו4א. ִמֶ�Aָ  יֹוֵתר ְוִתְ�ָ�חֹות ִ�ירֹות
, ְמָ�ִלי� ֲאָלִפי� 4�ְֶ�ת ָעֶליהָ  ְמַמֶ>ֶלת אֹוֶמֶרת ֶ�ֲאִני

 ֲחִמָ>ה ִ�ירוֹ  ַוְיִהי ָמָ�ל ֲאָלִפי� 4�ְֶ�ת ַוְיַדֵ�ר ֶ�ֶ-ֱאַמר
 ְוז�, ְגדֹוָלה ְ�ִמְצָוה עֹוֶסֶקת ֶ�ֲאִני ֶא5ָא עֹוד ְו4א. ָו2ֶל=
 ֶאָחד ִמי6 ַהָ!� ִ�ְ�ַפת ֵי�, ָ�+ עֹוֶסֶקת ֶ�ֲאִני ַהִ�ְצָוה ִהיא

 ָרֵעב ֶ�ה�א �ְבָ�ָעה, ַהַ�ִי� ִמ6 ִא� ִ�י ַ&ְרָנָסתוֹ  ֶ�ֵאי6
 ִא� ֶ>ֶ-ֱאַמר ַמה ְלַקֵ!�. ַהִ�ְצָוה ִהיא ז�. ְואֹוְכֵלִני נֹוְטֵלִני
 ִ�י, ָמִי� ַהְ�ֵקה� ָצֵמא ְוִא�, ֶלֶח� ַהֲאִכיֵלה� �ֹוַנֲא9 ָרֵעב

 ִ;ְקֵרי <ל. ָל/ ְי�5ֶ�ַ ַוְייָ , ֹרא�וֹ  ַעל חֹוֶתה ַאָ;ה ֶ.ָחִלי�
  :ָל/ ַיְ�ִליֶמ-� ֶא5ָא ָל/ ְי�5ֶ�ַ

  

  

ֶרק   ִראׁשֹון ּפֶ

ַמִים �ַמֲעֵ�ה; ֵאל ְ�בֹוד ְמַסְ&ִרי�, ַהָ>ַמִי� :אֹוְמִרים ׁשָ 
  )ב יט תהלי�( ָהָרִקיַעC ַמִ.יד, ָיָדיו

 ָב+C ְוֹיְ�ֵבי, ֵ;ֵבל; �ְמלֹוָא+ ָה2ֶרF ַלְיֹהָוה :אֹוֶמֶרת ֶאֶרץ
 ָ�ַמְענ� ְזִמֹרת ָה2ֶרF ִמְ�ַנ= :אֹוֵמרוְ  )א כד פרק תהלי�(

  )טז כד ישעיהו( ַלַ"ִ,יקC ְצִבי

ן  ִיְ�ל� ַגִ-י ָהִפיִחי, ֵתיָמ6 �בֹוִאי ָצפֹו6 ע�ִרי :אֹוֵמר ֵעֶדן ּגַ
 השירי� שיר( ְמָגָדיוC ְ&ִרי ְוֹיאַכל, ְלַג-וֹ  דֹוִדי ָיֹבא; ְבָ�ָמיו

  )טז ד

יִהּנֹם  ְרֵעָבה ְוֶנֶפ�; ֹ�ֵקָקה ֶנֶפ� ִהְ�ִ�יעַ  ִ�י :אֹוֵמר ּגֵ
  )ט קז תהלי�( טֹובC ִמ5ֵא

�� :אֹוֵמר רִמְדבָּ �  ְוִתְפַרח ֲעָרָבה ְוָתֵגל; ְוִצָ!ה ִמְדָ�ר ְי�:
Cא לה ישעיהו( ַ�ֲחַבָ"ֶלת(  

דֹות , ָ�ַמִי� �ֹוֵנ6; 2ֶרF ָיַסד ְ�ָחְכָמה, ְיֹהָוה :אֹוְמִרים ׂשָ
Cָנה�  )יט ג משלי( ִ�ְתב

 ַוַ!ַעל, ַ�ָ>ַמִי� ַמִי� ֲהמֹו6 ִ;;וֹ  ְלקֹול :אֹוְמִרים ַמִים
  )טז נא רמיהי( 2ֶרF ִמְקֵצה ְנִ�ִאי�

; ָי� ִמְ�ְ�ֵרי ַאִ,יִרי�, ַרִ�י� ַמִי� ִמֹ*לֹות :אֹוְמִרים ִמיםיַ 
�רֹו� ַאִ,ירָ�ַ Cד צג תהלי�( ְיֹהָוה(  

 ְיַרֵ-נ�C ָהִרי�, ַיַחד; ָכ= ִיְמֲחא� ְנָהרֹות :אֹוְמִרים ְנָהרֹות
  )ח צח תהלי�(

 ָ�/C ַמְעָיַני ָ�ל ְ�ֹחְלִלי� ְוָ�ִרי� :אֹוְמִרים ַמְעָינֹות
  )ז פז תהלי�(

  

ֶרק ִני ּפֶ   ׁשֵ

 ְיַחֶ�ה, 5ְַלְיָלה ְוַלְיָלה; ֹאֶמר ַיִ�יעַ  ְליֹו� יֹו� :אֹוֵמר יֹום
Cג יט תהלי�( ָ,ַעת(  

 5ֵ�ַילֹותC, ֶוֱאמ�ָנְת9; ַחְסֶ,9 ַ�ֹ�ֶקר ְלַהִ.יד :אֹוֵמר ַלְיָלה
  )ג צב תהלי�(

ֶמשׁ  ָלה ָעַמד ָיֵרחַ  ֶ�ֶמ� :אֹוֵמר ׁשֶ  ִחֶ"י9 ְלאֹור; ְזב:
�  )יא ג חבקוק( ֲחִניֶתC9 ְ�ַרק ְלֹנַג+, ְיַה5ֵכ

 ְמבֹואֹוC ָיַדע, ֶ�ֶמ�; ְלמֹוֲעִדי� ָיֵרחַ  ָעָ�ה :אֹוֶמֶרת ָיֵרחַ 
  )יט קד תהלי�(

 ָעִ�יתָ  ַאָ;ה, ְלַבֶ,9 ְיֹהָוה ה�א ַאָ;ה :אֹוְמִרים ּכֹוָכִבים
 ֲאֶ�ר ְוָכל ָה2ֶרF, ְצָב�2 ְוָכל ַהָ>ַמִי� ְ�ֵמי ַהָ>ַמִי� ֶאת

; �:�5ָ ֶאת ְמַחֶ!ה ְוַאָ;ה, ָ�ֶה� ֲאֶ�ר ְוָכל ַהַ!ִ�י� ָעֶליהָ 
  )ו ט נחמיה( ִמְ�ַ;ֲחִוי�C ְל9 ַהָ>ַמִי� �ְצָבא

ָ�תוֹ  ְסִביבֹוָתיו, ִסְתרוֹ  ֹחֶ�/ ָיֶ�ת :םאֹוְמִרי ָעִבים ; ס:
  )יב יח תהלי�( ְ�ָחִקי�C ָעֵבי, ַמִי� ֶחְ�ַכת

 ֲעַנ6, ָיִפיF; ָעב ַיְטִריחַ  ְ�ִרי <= :אֹוְמִרים ָכבֹוד ַעְנֵני
Cיא לז איוב( אֹורֹו(  

; ִ;ְכָלִאי <ל �ְלֵתיָמ6, ֵ;ִני ַלָ"פֹו6 ֹאַמר :אֹוֵמר רּוחַ 
  )ו מג ישעיה( ָה2ֶרCF ִמְקֵצה �ְבנֹוַתי, ֵמָרחֹוק ָבַני ָהִביִאי

ָרִקים  ר�חַ  מֹוֵצא; ָעָ�ה ַלָ�ָטר ְ�ָרִקי� :אֹוְמִרים ּבְ
Cז קלה תהלי�( ֵמאֹוְצרֹוָתיו(  

 ְוַי/; ַ�>ֹוַ�ָ-ה ִיְפַרח, ְלִיְ�ָרֵאל ַכHַל ֶאְהֶיה :אֹוֵמר ַטל
  )ו יד הושע( 5ְ�ַָבנֹוC6 ָ�ָרָ�יו

ִמים ׁשָ  ַנֲחָלְת9; ֱא4ִהי� ָ;ִני= ְנָדבֹות ֶ.ֶ�� :אֹוְמִרים ּגְ
  )י סח תהלי�( כֹוַנְנָ;+C ַאָ;ה, ְוִנְל2ה

  

ֶרק י ּפֶ ִליׁשִ   ׁשְ

ֶדה ִאיָלנֹות ָ ׂשּ ּבַ  ִמ5ְִפֵני; ַהָ!ַער ֲעֵצי ְיַרְ-נ� 2ז :אֹוְמִרים ׁשֶ
  )לג טז א הימי� דברי( ָה2ֶרCF ֶאת ִלְ�&ֹוט ָבא ִ�י, ְיֹהָוה

ֶפן  ַהִ;ירֹו� ִיָ�ֵצא ַ�ֲאֶ�ר, ְיֹהָוה 2ַמר ֹ�ה :אֹוֶמֶרת ּגֶ
 ֶאֱעֶ�ה 6�ֵ; �וֹ  ְבָרָכה ִ�י, ַ;ְ�ִחיֵתה� <ל ְו2ַמר, ָ�ֶאְ��ֹול

  )ח סה ישעיה( ַהֹ�לC ַהְ�ִחית ְלִבְלִ;י, ֲעָבַדי ְלַמַע6

ֵאָנה   )יח כז משלי( ִ&ְרָי+C ֹיאַכל ְ;ֵאָנה ֹנֵצר :אֹוֶמֶרת ּתְ

 שיר( ְלַצָ�ֵת/C ִמַ�ַעד, ַרָ*ֵת/ ָהִר�ֹו6 ְ�ֶפַלח :אֹוֵמר ִרּמֹון

  )ג ד השירי�

ָמר  ִיְ�ֶ.הC 5ְ�ַָבנֹו6 ְ�ֶאֶרז; ִיְפָרח ַ�ָ;ָמר ַצִ,יק :אֹוֵמר ּתָ
  )יג צב תהלי�(

ּפּוחַ  ; ַהָ�ִני� ֵ�י6 ,ֹוִדי 6�ֵ, ַהַ!ַער ַ�ֲעֵצי ְ�ַת&�חַ  :אֹוֵמר ּתַ
 השירי� שיר( ְלִחִ�יC ָמתֹוק �ִפְריוֹ , ְוָיַ�ְבִ;י ִחַ�ְדִ;י ְ�ִצ5וֹ 

  )ג ב

ּבֶֹלת ים ׁשִ  ִמַ�ֲעַמִ*י�; ַהַ�ֲעלֹות ִ�יר :אֹוֶמֶרת ִחּטִ
  )א קל תהלי�( ְיֹהָוהC ְקָראִתי9

ּבֶֹלת עֹוִרים ׁשִ  ְוִלְפֵני; ַיֲעֹט= ִכי ְלָעִני ְ;ִפ5ָה :אֹוֶמֶרת ׂשְ
  )א קב תהלי�( ִ�יחֹוC ִיְ�ֹ&/, ְיֹהָוה

ַאר ּבֹוִלים ׁשְ  ַוֲעָמִקי�, ַהֹ"א6 ָכִרי� ָלְב�� :אֹוְמִרים הׁשִ
�  )יד סה תהלי�( ָיִ�יר�C <=, ִיְתרֹוֲעע�; ָבר ַיַעְטפ

ֶדה ְיָרקֹות ָ ׂשּ ּבַ ; ְ.ד�ֶדיהָ  ַנֵחת ַרֵ�ה ְ;ָלֶמיהָ  :אֹוְמִרים ׁשֶ
  )יא סה תהלי�( ְ;ָבֵר/C ִצְמָח+, ְ;ֹמְגֶגָ-ה ִ�ְרִביִבי�

ִאים ׁשָ  ְיֹהָוה ִיְ�ַמח; ְלעֹוָל� ְיֹהָוה ְכבֹוד ְיִהי :אֹוְמִרים ּדְ
Cיו�לא קד תהלי�( ְ�ַמֲעָ(  

  

ֶרק   ְרִביִעי ּפֶ

ְרְנגֹול  ֵאֶצל ה�א ָ�ר�/ ַהָ*דֹו� ֶ�ָ�א ְ�ָ�ָעה :אֹוֵמר ּתַ
, ְ�ָ�ִמי� ֵעֶד6 ַ.6 ִאיָלֵני ָ�ל זֹוְלִפי�, ֵעֶד6 ְ�ַג6 ַהַ"ִ,יִקי�
�ְמַ�ֵ�חַ  ִמְתעֹוֵרר ה�א ַ.� ְו2ז, �ְמַ�ְ�ִחי� �ְמַרְ-ִני�:  

קֹול  ְוִהָ-ְ�א� ָראֵ�יֶכ� ְ�ָעִרי� ְ�א� :אֹוֵמר ִראׁשֹון ּבְ
 ַהָ�בֹוד ֶמֶל/ ֶזה ִמי ַהָ�בֹודC ֶמֶל/ ְוָיבֹוא, עֹוָל� ִ&ְתֵחי
  )חIז כד תהלי�( ִמְלָחָמהC ִ.�ֹור ְיֹהָוה ְוִג�ֹור ִע��ז ְיֹהָוה

קֹול ִני ּבְ  ִ&ְתֵחי �ְ�א�, ָראֵ�יֶכ� ְ�ָעִרי� ְ�א� :אֹוֵמר ׁשֵ
 ְיֹהָוה ַהָ�בֹוד ֶמֶל/ ֶזה ה�א ִמי ַהָ�בֹודC ֶמֶל/ ְוָיֹבא, עֹוָל�

  )יIט כד תהלי�( ָלהCסֶ  ַהָ�בֹוד ֶמֶל/ ה�א, ְצָבאֹות

קֹול י ּבְ ִליׁשִ  ְ�ֵדי, ַ�;ֹוָרה ְוִעְסק� ַצִ,יִקי� ִעְמד� :אֹוֵמר ׁשְ
  :ַהָ�א ְלעֹוָל� ָ�פ�ל ְ�ַכְרֶכ� ֶ�ִ!ְהֶיה

קֹול  מט בראשית( ְיֹהָוהC ִקִ�יִתי ִלי��ָעְת9 :אֹוֵמר ְרִביִעי ּבְ

  )יח

קֹול י ּבְ  ָ;ק�� ָמַתי, ִ;ְ�ָ�ב ָעֵצל ָמַתי ַעד :אֹוֵמר ֲחִמיׁשִ
C9ט ו משלי( ִמְ>ָנֶת(  

קֹול י ּבְ יׂשִ  ְ&ַקח; ִ;ָ�ֵר� ֶ&6 ֵ�ָנה ֶ;ֱאַהב <ל :אֹוֵמר ׂשִ
  )יג כ משלי( ָלֶח�C ְ�ַבע ֵעיֶני9

קֹול ִביִעי ּבְ  ;ֹוָרֶתC9, ֵהֵפר�; ַלְיֹהָוה ַלֲע�ֹות ֵעת :אֹוֵמר ׁשְ
  )קכו קיט תהלי�(

ְרְנֹגֶלת  ְלעֹוָל� ִ�י; ָ�ָ�ר ְלָכל ֶלֶח� ֹנֵת6 :אֹוֶמֶרת ּתַ
Cכה קלו תהלי�( ַחְס,ֹו(  

; ַ�!ֹוָנה ֶאְהֶ.ה, ֲאַצְפֵצ= 6�ֵ ָעג�ר ְ�ס�ס :אֹוֶמֶרת יֹוָנה
�  )יד לח ישעיה( ָעְרֵבִניC 5ִי ָעְ�ָקה ֲאֹדָני, ַלָ�רֹו� ֵעיַני ַ,5
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, עֹוָל� ֶ�ל ִר�ֹונוֹ ,  ה�א ָ�ר�/ ַהָ*דֹו� ִלְפֵני יֹוָנה אֹוֶמֶרת
� ְמת�ִקי� ִיְהי� ְו<ל,  ְ�ָיֶד9 ְ�ַזִית ְמר�ִרי� ְמזֹונֹוַתי ִיְהי

  :ָוָד� ָ�ָ�ר ְיֵדי ַעל,  ִ�ְדַב�

ר , ִיְ�ָרֵאל ֱא4ֵהי ְצָבאֹות ֱא4ִהי� ְיֹהָוה ְוַאָ;ה :אֹוֵמר ֶנׁשֶ
 ֶסָלהC 2ֶו6 ֹ�ְגֵדי ָ�ל ָ;ֹח6 <ל; ַה.ֹוִי� ָ�ל ִלְפֹקד, ָהִקיָצה

  )ו נט תהלי�(

 ַזְ�ר�, ָע�ֹור ְ�ֵנֶבל; ְ�ִכ-ֹור ַלְיֹהָוה הֹוד� :אֹוֵמר ָעגּור
Cב לג תהלי�( לֹו(  

 ֲאֶ�ר ָל+ ֵק6 �ְדרֹור, ַבִית ָמְצ2ה ִצ&ֹור ַ.� :אֹוֵמר ִצּפֹור
 ַמְלִ�י ְצָבאֹות ְיֹהָוה ִמְזְ�חֹוֶתי9 ֶאת, ֶאְפֹרֶחיהָ  ָ�ָתה

Cד פד תהלי�( ֵוא4ָהי(  

 ְיֹהָוה; ִיֹ,� ְו4א ָכבֹוד ְיַזֶ�ְר9 ְלַמַע6 :אֹוֶמֶרת ְסנּוִנית
  )יג לג תהלי�( אֹוֶדCAָ ְלעֹוָל�, ֱא4ַהי

ית  ָו2ֶרCF ָ�ַמִי�, ֹעֵ�ה; ְיֹהָוה ֵמִע� ֶעְזִרי :אֹוֶמֶרת ַטּסִ
  )ב קכא תהלי�(

ה עַ  אֹור :אֹוֶמֶרת ִצּיָ  ִ�ְמָחהC ֵלב �ְלִיְ�ֵרי, ַלַ"ִ,יק ָזר:
  )יא צז תהלי�(

 ישעיה( ֱא4ֵהיֶכ�C ֹיאַמר; ַעִ�י ַנֲחמ� ַנֲחמ� :אֹוֵמר ְרִצִפי

  )א מ

 ִ�י, ֵאֶליהָ  ְוִקְרא� ְיר�ָ�ַלִי� ֵלב ַעל ַ,ְ�ר� :ֹוֶמֶרתא ֲחִסיָדה
, ְיֹהָוה ִמַ!ד ָלְקָחה ִ�י; ֲעֹוָנ+ ִנְרָצה ִ�י, ְצָבָא+ ָמְל2ה
  )ב מ ישעיה( ַחHֹאֶתיָהC ְ�ָכל ִ�ְפַלִי�

 ֶאל) ְיָלָדיו( ְיָלָדו ִ�י ֵצידוֹ , ָלֹעֵרב ָיִכי6 ִמי :אֹוֵמר עֹוֵרב
  )מא לח איוב( ְיַ�ֵ�ע�C ֵאל

 ְ�תֹו/ ְוֶצֱאָצֵאיֶה�, ַזְרָע� ַ�.ֹוִי� ְונֹוַדע :אֹוֵמר ַזְרִזיר
 ְיֹהָוהC ֵ�ַר/ ֶזַרע ֵה� ִ�י, ַיִ�יר�� ֹרֵאיֶה� ָ�ל; ָהַעִ�י�

  )ט סא ישעיה(

ִית זֲאוָ  ּבַ ּבַ ; ִבְ�מוֹ  ִקְרא� ַלְיֹהָוה הֹוד� :אֹוֶמֶרת ׁשֶ
�, ִ�יח�; לוֹ  ַזְ�ר� לוֹ  ִ�יר� ֲעִלילֹוָתיוC, ָבַעִ�י� הֹוִדיע

  )בI א קה תהלי�( ִנְפְלאֹוָתיוC ְ�ָכל

ר זֲאוָ  ׁשֹוֶטֶטת ַהּבָ ר ַהּמְ ְדּבָ ּמִ רֹוָאה. ּבַ ׁשֶ ָרֵאל ֶאת ּכְ  ִיׂשְ

ּתֹוָרה עֹוְסִקים �ְדָ�ר קֹוֵרא קֹול :אֹוֶמֶרת ּבִַ�ַ ,� ֶ,ֶר/ ַ&-
 ְוַעל )ג מ ישעיה(: ֵלא4ֵהינ� ְמִס5ָה ַ�ֲעָרָבה ַיְ>ר�, ְייָ 

 ֲאֶ�ר ַהֶ.ֶבר 2ר�ר :אֹוֶמֶרת ַ�ִ�ְדָ�ר ְמזֹונֹוֶתיהָ  ְמִציא�ת
 ְייָ  ְוָהָיה ַ�ְייָ  ִיְבַטח ֲאֶ�ר ַהֶ.ֶבר ָ�ר�/, 2�ָָד� ִיְבַטח

  )זI ה יז ירמיה(: ִמְבַטחוֹ 

, ְיֹהָוה ְ�ָי+ ִ�י; ַעד ֲעֵדי ַבְ!ֹהָוה ִ�ְטח� :אֹוְמִרים רֹוִגיֹותפְּ 
  )ד כו ישעיה( עֹוָלִמי�C צ�ר

; ְפִדיִתי� ִ�י ַוֲאַקְ�ֵצ� ָלֶה� ֶאְ�ְרָקה :אֹוֶמֶרת ָרָחָמה
�  )ח י זכריה( ָרב�C ְ�מוֹ  ְוָרב

ֶרת ָרִמים ִצּפֹ , ֵמ<ִי6; ֶהָהִרי� ֶאל ֵעיַני ֶא7ָא :אֹוֶמֶרת ּכְ
  )א קכא תהלי�( ֶעְזִריC ָיֹבא

 ִ�י, ִ�ְמ9 אֹוֶדה ֲארֹוִמְמ9, ַאָ;ה ֱא4ַהי ְיֹהָוה :אֹוֵמר ָחִסיל
  )א כה ישעיה( ֹאֶמC6 ֱאמ�ָנה ֵמָרחֹוק ֵעצֹות; ֶ&ֶלא ָעִ�יתָ 

ָמִמית , ַהְלל�ה�; ָ�ַמע ְבִצְלְצֵלי ַהְלל�ה� :אֹוֶמֶרת ׂשְ
  )ה קנ פרק תהלי�( ְתר�ָעהC ְ�ִצְלְצֵלי

 קֹול, ַ�;ֹוָרה עֹוְסִקי� ִיְ�ָרֵאל ֶ�ֵאי6 ְ�ָ�ָעה :אֹוֵמר ְזבּוב
 ְוָכל, ָחִציר ַהָ�ָ�ר ָ�ל; ֶאְקָרא ָמה רְו2מַ , ְקָרא ֹאֵמר
�ְדַבר, ִציF ָנֵבל ָחִציר ָיֵב� ַה7ֶָדהC ְ�ִציF ַחְס,וֹ  � ֱא4ֵהינ
��; ְ�ָפָתִי� ִניב �ֹוֵרא: )חIו מ פרק ישעיה( ְלעֹוָל�C ָיק
�ְרָפאִתיוC ְיֹהָוה 2ַמר ְוַלָ*רֹוב ָלָרחֹוק ָ�לֹו� ָ�לֹו� 

  )יט נז פרק ישעיה(

יִנים ּנִ , ַ;ִ-יִני�; ָה2ֶרF ִמ6 ְיֹהָוה ֶאת ַהְלל� :אֹוְמִרים ּתַ
  )ז קמח פרק תהלי�( ְ;ֹהמֹותC ְוָכל

 ַחְס,ֹוC ְלעֹוָל� ִ�י; טֹוב ִ�י ַלְיֹהָוה הֹוד� :אֹוֵמר ןִלְוָיתָ 
  )א קלו פרק תהלי�(

ִגים ; ִהְרִעי� ַהָ�בֹוד ֵאל ַהָ�ִי� ַעל, ְיֹהָוה קֹול :אֹוְמִרים ּדָ
  )ג כט פרק תהלי�( ַרִ�י�C ַמִי� ַעל, ְיֹהָוה

עַ    :ָוֶעד ְלעֹוָל� ַמְלכ�תוֹ  ְ�בֹוד ֵ�� ָ�ר�/ :אֹוֶמֶרת ְצַפְרּדֵ
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ֵהָמה ה ּבְ ּקָ , ְיֹהָוה ָ�ֵאִל� ָכֹמָכה ִמי :אֹוֶמֶרת ְטהֹוָרה ּדַ
 שמות( ֶפֶלאC ֹעֵ�ה ְתִהJת נֹוָרא; ַ�ֹ*ֶד� ֶנְאָ,ר ָ�ֹמָכה ִמי
  )יא טו פרק

ֵהָמה ה ּבְ ּסָ ; ע�ֵ�נ� ֵלא4ִהי� ַהְרִנינ� :אֹוֶמֶרת ְטהֹוָרה ּגַ
�  )ב פא פרק תהלי�( ַיֲעֹקבC ֵלא4ֵהי, ָהִריע

ֵהָמה ה ּבְ ּקָ ; ַלHֹוִבי� ְיֹהָוה ֵהיִטיָבה :אֹוֶמֶרת ְטֵמָאה ּדַ
  )ד קכה פרק תהלי�( ְ�ִל�ֹוָת�C, ְוִליָ�ִרי�

ֵהָמה ה ּבְ ּסָ , ֹתאֵכל ִ�י ַ�ֶ&י9 ְיִגיעַ  :אֹוֶמֶרת ְטֵמָאה ּגַ
  )ב קכח פרק תהלי�( ָל/C ְוטֹוב ַאְ�ֶרי9

 ִיֵ;6 ָקְד�וֹ  �ִמְ�עֹו6 ִי2�ְג ִמָ�רֹו� ְיֹהָוה :אֹוֵמר למָּ גָּ 
  )ל כה פרק ירמיה( C ָנֵוה� ַעל ִיְ�<ג ָ�ֹאג, קֹולוֹ 

 ְ�ֵעיֵני, ֲאדֹוֵניֶה� ַיד ֶאל ֲעָבִדי� ְכֵעיֵני ִהֵ-ה :אֹוֵמר סּוס
, ַעד; ֱא4ֵהינ� ְיֹהָוה ֶאל ֵעיֵנינ� 6�ֵ ְ.ִבְרָ;+ ַיד ֶאל ִ�ְפָחה

C�  )ב קכג פרק תהלי�( ֶ�ְ!ָחֵ-נ

ֶרד , ָ�ְמע� ִ�י; 2ֶרF ַמְלֵכי ָ�ל ְיֹהָוה יֹוד�9 :אֹוֵמר ּפֶ
  )ד קלח פרק תהלי�( ִפיC9 ִאְמֵרי

5ָה ְיֹהָוה ְל9 :אֹוֵמר ֲחמֹור  ְוַהִ;ְפֶאֶרת ְוַהְ.ב�ָרה ַהְ.ד:
 ְיֹהָוה ְל9; �ָב2ֶרF ַ�ָ>ַמִי� ֹכל ִ�י, ְוַההֹוד ְוַהֵ-ַצח

  )יא כט,  א הימי� דברי( ְלֹרא�C ְלֹכל ְוַהִ�ְתַנ7ֵא, ַהַ�ְמָלָכה

 ַהִ>יָרה ֶאת ִיְ�ָרֵאל �ְבֵני ֹמֶ�ה רָיִ�י 2ז :אֹוֵמר ׁשֹור
 ָגֹאה ִ�י ַלְיֹהָוה ָאִ�יָרה; ֵלאֹמר ַוֹ!אְמר�, ַלְיֹהָוה ַהֹ�את
  )א טו פרק שמות( ַבָ!�C ָרָמה ְוֹרְכבוֹ  ס�ס, ָ.2ה

ֶדה ַחּיֹות ָ   :ְוַהֵ�ִטיב ַהHֹוב ָ�ר�/ :אֹוְמִרים ַהׂשּ

9�ֶ ָאִ�יר ַוֲאִני :אֹוֵמר ְצִבי  ִ�י ַחְסֶ,9, ַלֹ�ֶקר ַוֲאַרֵ-6 ע:
  )יז נט פרק תהלי�( ִליC ַצר ְ�יֹו�, �ָמנֹוס; ִלי ִמְ�ָ.ב ָהִייתָ 

יל  ָעְמק�, ְמֹאד; ְיֹהָוה ַמֲעֶ�י9 ָ.ְדל� ַמה :אֹוֵמר ּפִ
C9ו צב פרק תהלי�( ַמְחְ�ֹבֶתי(  

 ָיִעיר ִמְלָחמֹות ְ�ִאי�, ֵיֵצא ַ�ִ.�ֹור ְיֹהָוה :אֹוֵמר ַאְרֵיה
 פרק ישעיה( ִיְתַ.ָ�רC ֹאְיָביו ַעל, ַיְצִריחַ  <= ָיִריעַ ; ִקְנ2ה

  )יג מב

 ָיֹר-�; ְקָ,ר ֵ;ֵ�ב ֲחֵצִרי�, ְוָעָריו ִמְדָ�ר ִיְ�א� :אֹוֵמר ּדֹב
 ;ָ�בֹוד ַלְיֹהָוה ָיִ�ימ�; ִיְצָוח� ָהִרי� ֵמֹרא�, ֶסַלע ֹיְ�ֵבי

  )יב יא מב פרק ישעיה( ַיִ.יד�C ָ�ִאִ!י� �ְתִה5ָתוֹ 

 ַעל ֲחמֹור ַעל �ֹור ַעל ֶ&ַ�ע ְ,ַבר ָ�ל ַעל :אֹוֵמר ְזֵאב
, ֶזה ה�א ִ�י ֹיאַמר ֲאֶ�ר, ֲאֵבָדה ָ�ל ַעל ַ�ְלָמה ַעל ֶ�ה
6 ֲאֶ�ר; ְ�ֵניֶה� ְ,ַבר ָיֹבא, ָהֱא4ִהי� ַעד , ֱא4ִהי� ַיְרִ�יע:

  )ח כב פרק שמות( ְלֵרֵעה�C ְ�ַנִי� ְי�5ֵ�ַ

 4�ְא ַוֲעִל!ֹוָתיו, ֶצֶדק 4�ְא ֵביתוֹ  ֹ�ֶנה הֹוי :אֹוֵמר לׁשּועָ 
 ירמיה( לֹוC ִיֶ;6 4א �ֹפֲעלוֹ , ִחָ-� ַיֲעֹבד ְ�ֵרֵעה�; ִמְ�ָ&ט

  )יג כב פרק

 ָנאָוה, ַלְיָ�ִרי�; ַ�ְיֹהָוה ַצִ,יִקי� ַרְ-נ� :אֹוֵמר ַזְרִזיר
Cא לג פרק תהלי�( ְתִה5ָה(  

 ַעד ָא��ב ְו4א, ְוַא7ִיֵג� אֹוְיַבי ֶאְר,ֹו= :אֹוֵמר ָחתּול
Cלח יח תהלי�(  5�ַֹוָת�(  

  

ֶרק י ּפֶ ִ ׁשּ   ׁשִ

ָרִצים , ִצ!ֹו6 ְ�ֵני; ְ�ֹעָ�יו ִיְ�ָרֵאל ִיְ�ַמח :אֹוְמִרים ׁשְ
�  )ב קמט פרק תהלי�( ְבַמְלC��ָ ָיִגיל

ָרִצים ֵאִלים ְ ׁשּ ּבַ  ְ�ַיְרְ�ֵתי ֹ&ִרָ!ה ְ�ֶגֶפ6 ֶאְ�ְ;9 :אֹוְמִרים ׁשֶ
ְלָחֶנC9, ָסִביב; ֵזיִתי� ִ�ְ�ִתֵלי ָ�ֶני9 ֵביֶת9  פרק תהלי�( ְל�:
  )ג קכח

 ְלָכל, ְוזֹוֵק=; ַהֹ-ְפִלי� ְלָכל ְיֹהָוה סֹוֵמ/ :אֹוֵמר ָנָחשׁ 
Cִפי��  )יד קמה פרק תהלי�( ַהְ�פ

 ַמֲעָ�יוC ָ�ל ַעל, ְוַרֲחָמיו; ַלֹ�ל ְיֹהָוה טֹוב :אֹוֵמר בַעְקָר 
  )ט קמה פרק תהלי�(

לּול ּבְ  ַ�ל, ֵאֶ�ת ֵנֶפל; ַיֲה4/ ֶ;ֶמס ַ�ְ�ל�ל ְ�מוֹ  :אֹוֵמר ׁשַ
�  )ט נח פרק תהלי�( ָ�ֶמ�C ָחז

 ַוֲחָכ�C ְדָרֶכיהָ  ְרֵאה; ָעֵצל ְנָמָלה ֶאל ֵל/ :אֹוֶמֶרת ְנָמָלה
  )ו ו פרק משלי(

 ֱאֶמת ִ�י; ָעַלי ַהָ�א ָ�ל ַעל, ַצִ,יק ְוַאָ;ה :אֹוֵמר רַעְכבָּ 
  )לג ט פרק נחמיה( ִהְרָ�ְעִתיC ַוֲאִני ָעִ�יתָ 

ה  תהלי�( ַהְלל�ָי+C, ָי+ ְ;ַה5ֵל ַהְ-ָ�ָמה ֹ�ל :אֹוֶמֶרת ֻחְלּדָ

  )ו קנ

ָלִבים  ִלְפֵני, ִנְבְרָכה; ְוִנְכָרָעה ִנְ�ַ;ֲחֶוה ֹ�א� :אֹוְמִרים ּכְ
  )ו צה פרק תהלי�( ֹעֵ�נ�C ְיֹהָוה

  

  

  הפסוקים אלו יאמר כ"אח
 ָחֵמ� ִהְתַעָ-ה ,ֹוָסא 6�ֶ ֲחִניָנא ַרִ�י ֶ�ל ַ;ְלִמידוֹ  ְיַ�ְעָיה ַרִ�י

 ֶנֶפ� ַעֵ�י ְוַהְ�ָלִבי� ָ�ֶה� ֶ�ָ�ת�ב ְ�ָלִבי� 2ַמר, ַ;ְעִנ!ֹות �ְ�מֹוִני�
, ַהָ>ַמִי� ִמ6 ַמְלָא/ לוֹ  ְוָעַנה. ִ�יָרה לֹוַמר ִיְז�� ָ�ְבָעה ָיְדע� 4א

 ְ�ב�ָעה, ַהָ,ָבר ֶזה ַעל ִמְתַעֶ-ה ַאָ;ה ָמַתי ַעד ְיַ�ְעָיה לוֹ  ְו2ַמר
 ַלֲחַבק�ק סֹודוֹ  ֶ�ִ.5ָה ִמ!ֹו� ה�א ָ�ר�/ ַהָ�קֹו� ִמ5ְִפֵני ִהיא

 ִ�ְ�ִביל ֶא5ָא, ָ�עֹוָל� ְ�ִרָ!ה ְל��� ֶזה ָדָבר ִג5ָה 4א ַהָ-ִביא
 ִלְזַ,ֵ*ק ַהָ>ַמִי� ִמ6 ְ�ָלח�ִני, ַאָ;ה ָ.דֹול 2ָד� ֶ�ל ֶ�ַ;ְלִמידוֹ 

 ֶיֱחַרF 4א ֵאלִיְ�רָ  ְ�ֵני �ְלֹכל ָ�ֶה� ְ�ִתיב ְ�ָלִבי� ְו2ְמר�, ֵאֶלי9
, ִמ"ֹו2ָת� עֹורֹות ְלַעֵ�ד ֶ�ָזכ� ֶא5ָא עֹוד ְו4א, ְל�ֹונוֹ  ֶ�ֶלב

 לֹוַמר ָזכ� 6�ֵ ַעל, ;ֹוָרה ְוֶסֶפר �ְמז�זֹות ְ;ִפ5ִי6 ָ�ֶה� ֶ��ֹוְתִבי6
 ַהֶ�ה ַ�ָ,ָבר ;ֹוִסי= ְו<ל ַלֲאחֹוֶרי9 ֲחזֹור ֶ�ָ><ְל;ָ  �ַמה. ִ�יָרה
 ָ�ר�/: ַנְפ�וֹ  ִמָ"רֹות �ֹוֵמר �ְל�ֹונוֹ  ִ&יו �ֹוֵמר ֶ�ָ�ת�ב ְ�מוֹ , עֹוד
. ַהְלל�ָ!ה ְיר�ָ�ַלִי� �ֹוֵכ6 ִמִ"!�6 ְייָ  ָ�ר�/. ְו2ֵמ6 2ֵמ6 ְלעֹוָל� ְייָ 

/� ְייָ  �ָבר�/. ְלַב,וֹ  ִנְפָלאֹות עֹוֶ�ה ִיְ�ָרֵאל ֱא4ֵהי ֱא4ִהי� ְייָ  ָ�ר
 :ְו2ֵמ6 2ֵמ6 ָה2ֶרF ָ�ל ֶאת ְכבֹודוֹ  ִויַמ5ֵא ְלעֹוָל� ְ�בֹודוֹ 


