
פרק שירה
  
  

  הקדמה
  

 ִ�יָרה ְ�ֶ�ֶרק ֵסק�ָהע ָ�ל ,ֱאִליֶעֶזר ַרִ�י �ַמר

 ַהָ�א ָל��ְלע  ְמָרה�ְוא ֶכה�ז ַהֶזה ָ�עֹוָל�

 לֹא "ָ�ר"   "מֶֹ�ה ָיִ�יר �ז" ֶ�ֶ�ֱאַמר

   :ַהָ�א ָל��ָלע  "ָיִ�יר" ֶאָ"א ֶנֱאַמר
 

 ָל�ָ�ע� ִ�יָרה ְ�ֶ�ֶרק ֵסק�ָהע ָ�ל ַרִ�י ְו�ַמר

 ַהָ�א ָל��ע ֶ�' ֶ�ה&א ָעָליו ֲאִני ֵמִעיד ַהֶזה

 &ִמָ+ָט' ָקֶ�ה &ִמִ(י' ָהָרע ִמֵיֶצר ל�ְוִנצ

 ֶ�ל �&ֵמֶחְבל ַמִזיִקי' ִמיֵני &ִמָ�ל ַהַמְ�ִחית

 ד�ִלְלמ ֶכהְוז� ֵ/יִהנֹ� ֶ�ל &ִמִ(יָנה ָמִ�יחַ 

 �ְוַתְלמ&ד &ְלַקֵיי� ת�ֲע0ְולַ  ר�ִלְ�מ &ְלַלֵמד

 ְלַחֵיי ֶכה�ְוז ָיִמי� &ַמ2ִרי1ְ  �ְ�ָיד ְמַקֵיי�

   :ַהָ�א ָל��ע
 

 ה"ע ַהֶמֶל1ְ  ָ(ִוד ַעל ל"ז ַר�ֹוֵתינ& �ְמר&

 .ָעָליו �ַדַע5 ָזָחה י�לִ ִה 5ְ  ֵסֶפר 3ִ�ֵֶיי� ְ�ָ�ָעה
 ְ�ִרי�ה ֵי�" ה&א ָ�ר&1ְ  ��ַהָקד ִלְפֵני �ַמר

 ת�ִ�יר ֶ�אֹוֶמֶרת ְ�עֹוָלְמ1ָ  ֶ�ָ�ָראָת 

 ָ�ָעה ְ�אֹוָת9 "?ִמ7ִֶני ֵתר�י ת�ְוִתְ�ָ�ח

 !ָ(ִוד  :�ל ְו�ְמָרה 2ַחת ְצַפְרֵ(עַ  �ל ִנְזַדְמָנה
 ת�ִ�יר ֶמֶרת�א ֶ�ֲאִני ,ָעֶלי1ָ  ַ(ְע15ְָ  5ָ;וחַ  2ל

 ָ�ל ֶאָ"א ד�ע ְולֹא .ִמ7ֶ>ָ  ֵתר�י ת�ְוִתְ�ָ�ח

 ְ�לֶֹ�ת ָעֶליהָ  ְמַמֶ=ֶלת ֶמֶרת�א ֶ�ֲאִני ִ�יָרה

 ַוְיַדֵ�ר" )יב ה א מלכי�( ֶ�ֶ�ֱאַמר ָמָ�ל ֲאָלִפי�

 ֲחִמָ�ה �ִ�יר ַוְיִהי ָמָ�ל ֲאָלִפי� ְ�לֶֹ�ת

 ְ�ִמְצָוה עֹוֶסֶקת יֶשֲאנִ  ֶאָ"א עֹוד ְולֹא" ָו�ֶל@

 – 9�ָ ֶסֶקת�ע 2�ִֶני ַה7ְִצָוה ִהיא ְוז& ,ְגדֹוָלה
 ִ�י �ַ�ְרָנָסת ֶ�ֵאי' ֶאָחד ִמי' ַהָי� 0ְ�ִַפת ֵי�
 ְטֵלִני�נ ָרֵעב ֶ�ה&א &ְבָ�ָעה ַהַמִי� ִמ' ִא�

 )ב"כ א"כ, כה משלי( ֶ�ֶנֶאַמר ַמה ְלַקֵיי� ְכֵלִני�ְוא
 ֵמאצָ  ְוִא� ֶלֶח� ַהֲאִכיֵלה& 0ַֹנֲא1ָ  ָרֵעב ִא�"

 �רֹא� ַעל חֶֹתה 5ָ2ה ֶגָחִלי� ִ�י ָמִי� ַהְ�ֵקה&
 ֶאָ"א ָל1ְ  ְיַ�ֶ"� 5ְִקֵרי 2ל" ָל1ְ  ְיַשֶ"� 'וה

  )תהלי� סו@ ,ילקוט( :ָל1ְ  ַיְ�ִליֵמה&
  

  
  

  ראשו
 פרק
 

 ל  אֵ  ד�ְ�ב ְמַסְ�ִרי� ַהָ=ַמִי� .ְמִרי��א ָ=ַמִי�
  )ב יט תהלי�( :ִקיעַ ָהרָ  ַמִ/יד ָיָדיו &ַמֲע0ֵה

 

Eהלַ  .ֶמֶרת�א ֶאֶר' E5ֵֵבל ��9&ְמל ָה�ֶר 

 ָה�ֶרE ִמְ�ַנ@ .ֵמר�ְוא )א כד ,תהלי�( :ָב9 ְויְֹ�ֵבי

  )טז כד ישעיה( :ַלGִַ(יF ְצִבי ָ�ַמְענ& ְזִמרֹת
 

 ָהִפיִחי ֵתיָמ' ִאי�&ב '�ָצפ ע&ִרי .ֵמר�א ֵעֶד' ַג'

 ְ�ִרי ְויֹאַכל ְלַג�ֹו ִדי�ד ָיבֹא 0ָָמיוְב  ִיְ;ל& ַגִ�י

   )טז ד השירי� שיר( :ְמָגָדיו
 

 ְוֶנֶפ� �ֵֹקָקה ֶנֶפ� ִה0ְִ�יעַ  ִ�י .ֵמר�א ֵגיהנֹ�

   )ט קז תהלי�( :ב�ט ִמֵ"א ְרֵעָבה
  

0&� .ֵמר�א ִמְדָ�ר H0ה ִמְדָ�ר ְיIְָוָתֵגל ְוִצ 

   )א לה ישעיה( :ַ�ֲחַבGֶָלת ְוִתְפַרח ֲעָרָבה
  

 ֵנ'�� �ֶרE ָיַסד ְ�ָחְכָמה' ה .ְמִרי��א ת�0ָד

  )יט ג משלי( :ִ�ְתב&ָנה ָ�ַמִי�
 

 �ַ�ָ=ַמיִ  ַמִי� ֲהמֹו' �55ִ ל�ְלק .ְמִרי��א ַמִי�
 ָע0ָה ַל7ָָטר ְ�ָרִקי� �ֶרE ִמְקֵצה ְנ0ִִאי� ַוIַַעל

  )טז נא ירמיה( :ֵמאְֹצרָֹתיו ר&חַ  ַוIֵֹצא
 

 2ִ(יִרי� ַרִ�י� ַמִי� ת�ִמFֹל .ְמִרי��א ַי7ִי�

  )ד צג תהלי�( :'ה  7ָ�ַרֹו� 2ִ(יר ָי� ִמְ�ְ�ֵרי
 

 ַיַחד ָכ@ ִיְמֲחא& ת�ְנָהר .ְמִרי��א ת�ְנָהר

   )ח צח תהלי�( :ְיַרֵ�נ& ָהִרי�
 

 יַמְעָינַ  ָ�ל ְ�חְֹלִלי� ְוָ�ִרי� .ְמִרי��א ת�ַמְעָינ
   )ז פז תהלי�( :1ְ�ָ 
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  שני פרק
 

 ְוַלְיָלה אֶֹמר ַיִ�יעַ  ��ְלי ��י .ֵמר�א ��י
   )ג יט תהלי�( :ָ(ַעת ְיַחֶ&ה ְ"ַלְיָלה

 

 ֶוֱאמ&ָנְת1ָ  ַחְסֶ(1ָ  ַ��ֶֹקר ְלַהִ/יד .ֵמר�א ַלְיָלה

  )ג צב תהלי�( :ת�ַ�ֵ"יל
 

 רְלא� ָלהְזבH  ָעַמד ָיֵרחַ  ֶ�ֶמ� .ֵמר�א ֶ�ֶמ�

  )יא ג חבקוק( :ֲחִניֶת1ָ  ְ�ַרק ְלנַֹג9 ְיַהֵ"כ& ִחGֶי1ָ 
 

 ָיַדע ֶ�ֶמ� ֲעִדי��ְלמ ָיֵרחַ  ָע0ָה .ֶמֶרת�א ָיֵרחַ 

   )יט קד תהלי�( :�א�ְמב
  
 5ָ2ה ְלַבֶ(1ָ ' ה ה&א 5ָ2ה .ְמִרי��א ָכִבי���

 ְצָב�� ָכלוְ  ַהָ=ַמִי� ְ�ֵמי ַהָ=ַמִי� ֶאת ָע0ִיָת 

E7ִי� ָעֶליהָ  ֲאֶ�ר ְוָכל ָה�ֶרIַָ�ֶה� ֲאֶ�ר ְוָכל ַה 

 ְל1ָ  ַהָ=ַמִי� &ְצָבא �Hָ"� ֶאת ְמַחIֶה ְו5ָ2ה
  )ו ט נחמיה( :ִמ5ַ�ְֲחִוי�

 

 ָתיו�ְסִביב ִסְתרֹו ח1�ְֶֹ  ָיֶ�ת .ְמִרי��א ָעִבי�

ָ�ת Hיב יח �תהלי( :ְ�ָחִקי� ָעֵבי ַמִי� ֶחְ�ַכת �ס( 

  
 ָיִפיE ָעב ַיְטִריחַ  ְ�ִרי 2@ .ְמִרי��א ד�ָכב ְנֵניעַ 

   )יא לז איוב( :�ר�א ֲעַנ'
  

 2ל &ְלֵתיָמ' 5ִֵני '�ַלGָפ אַֹמר .ֵמר�א ר&חַ 

 ִמְקֵצה ַתי�&ְבנ ק�ֵמָרח ָבַני ָהִביִאי 5ְִכָלִאי

Eו מג ישעיה( :ָה�ֶר( 

  
 ִמְקֵצה 0ִִאי�נְ  ַמֲעֶלה .ְמִרי��א ְ�ָרִקי�
Eר&חַ  ֵצא�מ ָע0ָה ַל7ָָטר ְ�ָרִקי� ָה�ֶר 

   )ז קלה תהלי�( :ָתיו�ְצר�ֵמא
  

 ִיְפַרח ְלִי0ְָרֵאל ַכJַל ֶאְהֶיה .ֵמר�א ַטל
 א"נ )ו יד הושע( :'�ַ�ְ"ָבנ ָ�ָרָ�יו ְוַי1ְ  ַ�ָ�ה�ַ�=

 ְ;ל&יִ  ַגִ�י ָהִפיִחי ֵתיָמ' &בֹוִאי ָצפֹו' ע&ִרי

 שיר( :ְמָגָדיו ְ�ִרי ְויֹאַכל �ְלַג� ִדי�ד ָיבֹא ְב0ָָמיו

 )טז ד השירי�

  
 ִהי�  אֱ  5ִָני@ ת�ְנָדב ֶ/ֶ�� .ְמִרי��א ְ/ָ�ִמי�

  )י סח תהלי�( :ַנְנ�95ָכ 5ָ2ה ְוִנְל�ה ַנֲחָלְת1ָ 
 

  שלישי פרק
 

 ֲעֵצי ְיַרְ�נ& �ז .ְמִרי��א 0ָ�ַ�ֶֶדה ת�ִאיָלנ
 :ָה�ֶרE ֶאת ט�ִלְ�� ָבא ִ�י 'ה ִמִ"ְפֵני ַהIַָער

   )לג טז א הימי� דברי(
  

 ִי7ֵָצא ַ�ֲאֶ�ר 'ה �ַמר �ֹה .ֶמֶרת�א ֶגֶפ'
 ִ�י 5ְַ�ִחיֵתה& 2ל ְו�ַמר ל�ָ�ֶאְ�� ��ַה5ִיר

 ְלִבְל5ִי ֲעָבַדי ְלַמַע' ֶאֱע0ֶה ֵ�' �ב ְבָרָכה

   )ח סה ישעיה( :�ֹלהַ  ַהְ�ִחית

 

 משלי( :ִ�ְרָי9 יֹאַכל 5ְֵאָנה נֵֹצר .ֶמֶרת�א 5ְֵאָנה

  )יח כז
 

 ִמַ�ַעד ַרFֵָת1ְ  '�ָהִר7 ְ�ֶפַלח .ֵמר�א '�ִר7
   )ג ד השירי� שיר( :ְלַצ7ֵָת1ְ 

 

 '�ַ�ְ"ָבנ ְ�ֶאֶרז ִיְפָרח 5ָ�ַָמר ַצִ(יק .ֵמר�א 5ָָמר
  )יג בצ תהלי�( :ִי0ְֶ/ה

 

 ֵ�י' ִדי�( ֵ�' ַהIַַער ַ�ֲעֵצי ְ�ַת�&חַ  .ֵמר�א �5ַ&חַ 

 ק�ָמת �&ִפְרי ְוָיַ�ְב5ִי ִח7ְַד5ִי �ְ�ִצ" ַהָ�ִני�

   )ג ב השירי� שיר( :ְלִחִ�י
 

 ת�ַה7ֲַעל ִ�יר .ֶמֶרת�א ִחJִי� ִ��ֶֹלת
  )א קל תהלי�( :'ה ְקָראִתי1ָ  ִמ7ֲַעַמFִי�

 

 ִכי ְלָעִני 5ְִפָ"ה .ֶמֶרת�א ִרי��0ְע ִ��ֶֹלת
  )א קב תהלי�( :�0ִיח ִי1ְֹ��ְ  'ה ְוִלְפֵני ַיֲעטֹ@

 

 ַהGֹא' ָכִרי� ָלְב�& .ְמִרי��א ַהִ�ֳ�ִלי� ְ��ר

 :ָיִ�יר& 2@ ֲעע&�ִיְתר ָבר ַיַעְטפ& ַוֲעָמִקי�

  )יד סה תהלי�(
 

 ַנֵחת ַרֵ&ה 5ְָלֶמיהָ  .ְמִרי��א 0ָ�ַ�ֶֶדה ת�ְיָרק

 תהלי�( 5ְָבֵר1ְ  ִצְמָח9 5ְמְֹגֶגָ�ה ִ�ְרִביִבי� ְ/ד&ֶדהָ 

   )יא סה
  

 ִי0ְַמח ְלעֹוָל� 'ה ְכבֹוד ְיִהי .ְמִרי��א ְדָ�ִאי�

  )לא קד תהלי�( :ְ�ַמֲע0ָיו 'ה
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  רביעי פרק
 

 ר&1ְ �ָ  ��ַהָקד ֶ�ָ�א ְ�ָ�ָעה .ֵמר�א ל�5ְַרְנג

 ָ�ל ְלִפי��ז ֵעֶד' ְ�ַג' ַהַצִדיִקי� ֵאֶצל ה&א

 &ְמַ�ְ�ִחי� &ְמַרְנִני� 0ָ�ְִמי� ֵעֶד' ַג' ִאיָלֵני

  :)קצה ויקהל זוהר( :&ְמַ�ֵ�חַ  ֵרר�ִמְתע ה&א ַג� ְו�ז
 

 ָראֵ�יֶכ� ְ�ָעִרי� 0ְא& .ֵמר�א ִרא�ֹו' ל�ְ�ק

 ִמי :ד�ַהָ�ב ֶמֶל1ְ  א�ְוָיב �לָ �ע ִ�ְתֵחי ְוִהָ�0ְא&

 ר�ִ/� 'ה ר�ְוִג� ִע;&ז' ה ד�ַהָ�ב ֶמֶל1ְ  ֶזה

  )ח ז כד תהלי�( :ִמְלָחָמה

 

 ָראֵ�יֶכ� ְ�ָעִרי� 0ְא& .ֵמר�א ֵ�ִני ל�ְ�ק
 ִמי :ד�ַהָ�ב ֶמֶל1ְ  ְוָיבֹא ָל��ע ִ�ְתֵחי &0ְא&
 ֶמֶל1ְ  ה&א ת�א  ְצבָ  'ה ד�ַהָ�ב ֶמֶל1ְ  ֶזה ה&א

  )י ט כד תהלי�( :ֶסָלה ד�ַהָ�ב

 

 ְוִעְסק& ַצִדיִקי� ִעְמד& .ֵמר�א ְ�ִליִ�י ל�ְ�ק

 ָל��ָלע ָ�פ&ל 0ְַכְרֶכ� ֶ�ִיְהֶיה ְכֵדי ָרה�ַב5

  :ַהָ�א
 

' ה ִקִ&יִתי ִלי�&ָעְת1ָ  .ֵמר�א ְרִביִעי ל�ְ�ק
  )יח מט בראשית(

 

 5ְִ�ָ�ב ָעֵצל ָמַתי ַעד .ֵמר�א ֲחִמיִ�י ל�ְ�ק

  )ט ו משלי( :ִמְ=ָנֶת1ָ  5ָק&� ָמַתי
  

 5ִָ&ֵר�' �ֶ  ֵ�ָנה 5ֱֶאַהב 2ל .ֵמר�א ִ=ִ=י ל�ְ�ק

  )יג כ משלי( :ָלֶח� 0ְַבע ֵעיֶני1ָ  ְ�ַקח
 

 ֵהֵפר& 'הלַ  ת�ַלֲע0 ֵעת .ֵמר�א ְ=ִביִעי ל�ְ�ק

  )וקכ קיט תהלי�( :ָרֶת1ָ �5
 

 ִ�י 0ָ�ָר ְלָכל ֶלֶח� נֵֹת' .ֶמֶרת�א 5ְַרְנגֶֹלת

  )כה קלו תהלי�( :�ַחְסד ָל��ְלע
 

 ֶאְהֶ/ה ֲאַצְפֵצ@ ֵ�' ָעג&ר ְ�ס&ס .ֶמֶרת�א ָנה�י

I�ַי ָעְ�ָקה ֲאדָֹני ��ַל7ָר ֵעיַני ַ("& ָנה�"ִ 

 ��ָקדהַ  ִלְפֵני ָנה�י ֶמֶרת�א )יד לח ישעיה( :ָעְרֵבִני
 ַתי�נ�ְמז ִיְהי& ָל��ע ֶ�ל �נ�ִר� .ה&א ָ�ר&1ְ 

 ְמת&ִקי� ִיְהיו ְו2ל ְ�ָיֶד1ָ  ְ�ַזIת ְמר&ִרי�

  :)יח ערובי'( :ָוָד� 0ָ�ָר ְיֵדי ַעל ִ�ְדַב�

 

 ֵהי אֱ  ת�א  ְצבָ  ִהי�  אֱ  'ה ְו5ָ2ה .ֵמר�א ֶנֶ�ר

 ָ�ל 5ָחֹ' 2ל ִי��ַה/ ָ�ל ִלְפקֹד ָהִקיָצה ִי0ְָרֵאל

  )ו נט תהלי�( :ֶסָלה �ֶו' �ְֹגֵדי

 

  
 ר�ָע0 ְ�ֵנֶבל ר�ְ�ִכ� 'הלַ  הֹוד& .ֵמר�א ָעג&ר

  )ב לג תהלי�( :�ל ַז7ְר&
 

 ֵק' ר�&ְדר ַבִית ָמְצ�ה ר�ִצ� ַ/� .ֵמר�א ר�ִצ�

 'ה ֶתי1ָ �ִמְזְ�ח ֶאת ֶאְפרֶֹחיהָ  ָ�ָתה ֲאֶ�ר ָל9
  )ד פד תהלי�( :ָֹהי  ֵוא ַמְלִ�י ת�א ְצבָ 

 

 ִי(ֹ� ְולֹא ד�ָכב ְיַז7ְֶר1ָ  ְלַמַע' .ֶמֶרת�א ְסנ&ִנית

  )יג ל תהלי�(  :ֶד>ָ �א ָל��ְלע ַֹהי אֱ  'ה
 

 ָ�ַמִי� ע0ֵֹה 'ה ֵמִע� ֶעְזִרי .ֶמֶרת�א ָטִסית

Eב קכא תהלי�( :ָו�ֶר(  

 

 ֵלב &ְלִיְ�ֵרי ַלGִַ(יק ָזרHעַ  ר�א .ֶמֶרת�א ִצIָה

   )יא צז תהלי�( :0ְִמָחה
  

 ַע7ִי  ַנֲחמ& ַנֲחמ& .ֵמר�א )אֹוְנִכי א"נ( ְרִציִפי

  )א מ ישעיה( :ֵֹהיֶכ�  אֱ  יֹאַמר
  

 ִי�ְיר&ָ�ל ֵלב ַעל ַ(ְ�ר& .ֶמֶרת�א ֲחִסיָדה

 ָנ9 �עֲ  ִנְרָצה ִ�י ָמְל�ה ְצָב�9 ִ�י ֵאֶליהָ  ְוִקְרא&
 :ַחJֹאֶתיהָ  ְ�ָכל ִ�ְפַלִי� 'ה ִמIַד ָלְקָחה יִ� 

  )מב ישעיה(

  
 ֶאל ְיָלָדיו ִ�י ֵצידֹו ֵרבָלעֹ ָיִכי' ִמי .ֵמר�א ֵרב�ע

  )מא לח איוב( :ְיַ�ֵ&ע& ל  אֵ 
 

 ְוֶצֱאָצֵאיֶה� ַזְרָע� ִי��ַ�/ ַדע�ְונ .ֵמר�א ַזְרִזיר

 ֶזַרע ֵה� ִ�י &�ַיִ�יר רֵֹאיֶה� ָ�ל ָהַע7ִי� 1ְ �ְ�ת

  )ט סא ישעיה( :'ה ֵ�ַר1ְ 
 

 �ִבְ�מ ִקְרא& 'הלַ  ד&�ה .אֹוֶמֶרת ֶ�ַ�ַ�ִית 2ָ&ז
 �ל ַז7ְר& �ל ִ�יר& :ָתיו�ֲעִליל ָבַע7ִי� ִדיע&�ה

  )ב  א קה תהלי�( :ָתיו�ִנְפְלא ְ�ָכל 0ִיח&
 

 ֶאת ֶאה�רְ�ֶ�  ַ�ִמְדָ�ר ֶטֶטת�ַה�7ְ ַהָ�ר 2ָ&ז

 ֵרא�ק ל�ק .ֶמֶרת�א ָרה�5�ַ ְסִקי��ע ִיְשָרֵאל

  ֵלא ְמִסָ"ה ָ�ֲעָרָבה ַיְ=ר& 'ה ֶ(ֶר1ְ  ַ��& 7ִ�ְַדָ�ר
 ֶתיהָ �נ�ְמז ְמִציא&ת ְוַעל )ג מ ישעיה( :ֵהינ&

 ָ��ָד� ִיְבַטח ֲאֶ�ר ַהֶ/ֶבר �ר&ר :ֶמֶרת�א
 'ה  ְוָהָיה 'ה�ַ  ְבַטחיִ  ֲאֶ�ר ַהֶ/ֶבר ָ�ר&1ְ 

  )ז ,ה יז ירמיה( :�ִמְבַטח
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 ִ�י ַעד ֲעֵדי 'ה  בַ  ִ�ְטח& .ְמִרי��א ת�ִגIְ�ר�

  )ד כו ישעיה( :ָלִמי��ע צ&ר 'ה  9- ְ�יָ 
 

 ִ�י ַוֲאַקְ�ֵצ� ָלֶה� ֶאְ�ְרָקה .ֶמֶרת�א ְרָחָמה

  )ח י זכריה( :ָרב& �ְ�מ ְוָרב& ְפִדיִתי�
  

 ֶאל ֵעיַני ֶאָ+א .ֶמֶרת�א ְ�ָרִמי� תִצ�ֹרֶ 
  )א קכא תהלי�( :ֶעְזִרי ָיבֹא ֵמ2ִי' ֶהָהִרי�

  
 ֶדה�א ִמְמ1ָ �ֲאר 5ָ2ה ַֹהי  אֱ  'ה  .ֵמר�א ָחִסיל

 ֱאמ&ָנה ק�ֵמָרח ת�ֵעצ ֶ�ֶלא ָע0ִיָת  ִ�י ִ�ְמ1ָ 

  )א כה ישעיה( :אֶֹמ'
 

 ָ�ַמע ֵליְבִצְלְצ  ַהְלל&ה& .ֶמֶרת�א ְ�ָמִמית
  )ה קנ תהלי�( :ְתר&ָעה ְ�ִצְלְצֵלי ַהְלל&ה&

 

 ְסִקי��ע ִי0ְָרֵאל ֶ�ֵאי' ְ�ָ�ָעה .ֵמר�א ְזב&ב

 ָ�ל ֶאְקָרא ָמה ְו�ַמר ְקָרא אֵֹמר ל�ק .ָרה�5�ַ

 ָיֵב� :ַהָ+ֶדה ְ�ִציE �ַחְס( ְוָכל ָחִציר ַה0ָ�ָר

 :ָל��ְלע ָיק&� ינ&ֹהֵ   אֱ  &ְדַבר ִציE ָנֵבל ָחִציר
 ק�ָלָרח ��ָ�ל ��ָ�ל 0ְָפָתִי� ִניב ֵרא��

  )יט נז :ח,ו מ ישעיה( :&ְרָפאִתיו 'ה  �ַמר ב�ְוַלFָר
 

 ָה�ֶרE ִמ' 'ה  ֶאת ַהְלל& .ְמִרי��א 5ִַ�יִני�

  )ז קמח תהלי�( :ת�5ְהֹמ ְוָכל 5ִַ�יִני�
 

 ָל��ְלע ִ�י ב�ט יִ�  'ה לַ  ד&�ה .ֵמר�א ִלְוָיָת'

  )א קלו תהלי�( :�ַחְס(
 

 ד�ַהָ�ב ֵאל ַה7ִָי� ַעל 'ה  ל�ק .ְמִרי��א ָ(ִגי�
  )ג כט תהלי�( :ַרִ�י� ַמִי� ַעל 'ה  ִהְרִעי�

 

 �ַמְלכ&ת ד�ְ�ב ֵ�� ָ�ר&1ְ  .ֶמֶרת�א Gְַפְרֵ(עַ 
  )א נו פסחי�( :ָוֶעד ָל��ְלע

 

  חמישי פרק
 

 ָכמָֹכה ִמי .ֶמֶרת�א ָרה�ְטה Fָהדַ  ְ�ֵהָמה
 נֹוָרא F�ֶַֹד� ֶנְאָ(ר ָ�מָֹכה ִמי 'ה  ָ�ֵאִל�
   )יא טו שמות( :ֶפֶלא ע0ֵֹה ְתִה"ֹת

  
 ַהְרִנינ& .ֶמֶרת�א ָרה�ְטה ַג3ָה ְ�ֵהָמה

 פא תהלי�( :ַיֲעקֹב ֵֹהי ֵלא ָהִריע& ע&ֵ;נ& ִֹהי�-ֵלא

  )ב

 

 'ה  ֵהיִטיָבה .ֶמֶרתא� הְטֵמ� ַדFָה ְ�ֵהָמה

Jד קכה תהלי�( :ָת��ְ�ִל� ְוִליָ�ִרי� ִבי��ַל(  
  

 ִ�י ַ�ֶ�י1ָ  ְיִגיעַ  .ֶמֶרת�א ְטֵמ�ה ַג3ָה ְ�ֵהָמה
    )ב קכח תהלי�( :ָל1ְ  ב�ְוט 2ְ�ֶרי1ָ  תֹאֵכל

 

 �ָקְד� '�&ִמ7ְע ִיְ��ג ��ִמ7ָר 'ה  .ֵמר�א ָ/ָמל
  )ל כה ירמיה( :ָנֵוה& ַעל ִי2�ְג ָ�אֹג �ל�ק ִי5ֵ'

  
 ַיד ֶאל ֲעָבִדי� ְכֵעיֵני ִהֵ�ה .ֵמר�א ס&ס
 ֵ�' ְ/ִבְר95ָ ַיד ֶאל ִ�ְפָחה ְ�ֵעיֵני ֵניֶה��ֲאד

  )ב קכג תהלי�( :Iְ�ֶָחֵ�נ& ַעד ֵֹהינ& אֱ  'ה  ֶאל ֵעיֵנינ&
 

 ִ�י �Eרֶ  ַמְלֵכי ָ�ל 'ה  יֹוד&1ָ  .ֵמר�א ֶ�ֶרד

   )ד קלח תהלי�( :ִפי1ָ  ִאְמֵרי ָ�ְמע&
 

 ְוַהְ/ב&ָרהַהְ/דHָ"ה  'ה ְל1ָ  .ֵמר�א ר�ֲחמ

 ַ�ָ=ַמִי� כֹל ִ�י ד�ְוַהה ְוַהֵ�ַצח ְוַה5ְִפֶאֶרת

Eְלכֹל ְוַה7ְִתַנֵ+א ַה7ְַמָלָכה 'ה ְל1ָ  &ָב�ֶר 

  )יא כט א הימי� דברי( :ְלרֹא�
 

 ֶאת ִי0ְָרֵאל &ְבֵני מֶ�ה ָיִ�יר �ז .ֵמר�א ר��

 �ִ�יָרה ֵלאמֹר ַוIֹאְמר& 'ה לַ  ַה;ֹאת ַהִ=יָרה

 :ַב�Iָ ָרָמה �ְורְֹכב ס&ס ָ/�ה ָגאֹה ִ�י 'ה "ַ 

  )א טו שמות(

 

Iֹוב ָ�ר&1ְ  .ְמִרי��א ַהָ+ֶדה ת�ַחJְוַה7ִֵטיב ַה: 
  )ב מח ברכות(

 

 ַל�ֶֹקר ַוֲאַרֵ�' עHֶ;1ָ  ִ�יר� ַוֲאִני .ֵמר�א ְצִבי

 :ִלי ַצר ְ�יֹו� ס�&ָמנ ִלי ִמ0ְָ/ב ָהִייָת  ִ�י ַחְסֶ(1ָ 
  )יז נט תהלי�(

 

 ָעְמק& ְמאֹד 'ה  ַמֲע0ֶי1ָ  ָ/ְדל& ַמה .ֵמר�א ִ�יל

   )ו צב תהלי�( :ַמְחְ�בֶֹתי1ָ 
 

 ת�ִמְלָחמ ְ�ִאי� ֵיֵצא ר�ַ�ִ/� 'ה  .ֵמר�א 2ְרֵיה
 אְֹיָביו ַעל ַיְצִריחַ  2@ ָיִריעַ  ִקְנ�ה ָיִעיר

  )יג מב ישעיה( :ִיְתַ/ָ�ר
 

 5ֵֵ�ב ֲחֵצִרי� ְוָעָריו ִמְדָ�ר ִי0ְא& .ֵמר�א ב�(

 :ִיְצָוח& ָהִרי� ֵמרֹא� ֶסַלע יְ�ֵבי ָירֹ�& ֵקָדר
 :ַיִ/יד& ָ�ִאIִי� �&ְתִהָ"ת ד�ָ�ב 'ה  לַ  ָי0ִימ&

  )יב  יא מב הישעי(
 

 ַעל ר�� ַעל ֶ�ַ�ע ְ(ַבר ָ�ל ַעל .ֵמר�א ְזֵאב

 ֲאֶ�ר ֲאֵבָדה ָ�ל ַעל 0ְַלָמה ַעל 0ֶה ַעל ר�ֲחמ
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 ְ(ַבר ָיבֹא ִֹהי�  ָהאֱ  ַעד ֶזה ה&א ִ�י יֹאַמר

 ְ�ַנִי� ְיַ�ֵ"� ִֹהי�  אֱ  ַיְרִ�יעH' ֲאֶ�ר ְ�ֵניֶה�

  )ח כב שמות( :ְלֵרֵעה&

 

 ֶצֶדק ְ�לֹא �ֵבית �ֶֹנה יה� .ֵמר�א �&ָעל
Iַיֲעבֹד ְ�ֵרֵעה& ִמְ�ָ�ט ְ�לֹא ָתיו�ַוֲעִל �� ִחָ

  )יג כב ירמיה( :�ל ִי5ֶ' לֹא �&פֲֹעל

 

 ַלְיָ�ִרי� 'ה �ַ  ַצִ(יִקי� ַרְ�נ& .ֵמר�א ַזְרִזיר

  )א לג תהלי�( :ְתִהָ"ה ָנאָוה

 

 ֵ�י' ְוִא� ַ�ֶ�ֶ�ר 5ְַגִ�י9ַ  ִא� .ֵמר�א ָחת&ל
 :'ה  ְנא�H ִריְד1ָ �א ִמָ=� ִקֶ�1ָ  0ִי� ָכִבי���
  )ד א עובדיה(

 

 ְולֹא ִדִ"יָתִני ִ�י 'ה  ִמְמ1ָ �ֲאר .ֵמר�א ַעְכָ�ר

 ֵמר�א �&ְ�ֶ�ַמִגיע )ב ל תהלי�( :ִלי אְֹיַבי 7ַ0ְִח5ָ 

 ��&ב לֹאוְ  יֵג�ְו2ִ+  ְיַבי�א @�ֶאְר( .ַהָחת&ל

  )לח יח תהלי�( ָת��ַ�" ַעד
 

 ַהָ�א  ָ�ל ַעל יקַצִד  ְו5ָ2ה .ֵמר�א ְוָהַעְכָ�ר

  )לג ט נחמיה( :ִהְרָ�ְע5ִי ַוֲאִני ָע0ִיָת  ֶאֶמת ִ�י ָעַלי
 

  ששי פרק
 

 ְ�ֵני ְ�ע0ָֹיו ִי0ְָרֵאל ִי0ְַמח .ְמִרי��א ְ�ָרִצי�

Iְיִהי :א"נ )ב קמט תהלי�( :ְבַמְלָ�� ָיִגיל& '�ִצ 

 קד תהלי�( :ְ�ַמֲע0ָיו 'ה  ִי0ְַמח ָל��ְלע 'ה  ד�ְכב

  )לא
  

 ְ�ֶגֶפ' ֶא15ְ�ְָ  .ְמִרי��א ֶ�ַ�ְ�ָרִצי� ֵאִלי�
 ֵזיִתי� ִ�ְ�ִתֵלי ָ�ֶני1ָ  ֵביֶת1ָ  ְ�ַיְרְ�ֵתי �ִֹרIָה

ְלָחֶנ1ָ  ָסִביב Hג קכח תהלי�( :ְל�(  
 

 ֵק@�ְוז ַה�ְֹפִלי� ְלָכל 'ה  ֵמ1ְ �ס .ֵמר�א ָנָח�

  )יד קמה תהלי�( :ַהְ�פ&ִפי� ְלָכל
   

 ָ�ל ַעל ְוַרֲחָמיו ַל�ֹל 'ה  ב�ט .ֵמר�א ַעְקָרב

  )ט קמה תהלי�( :ַמֲע0ָיו
 

 ֵנֶפל ַיֲהל1ְֹ  5ֶֶמס ַ�ְ�ל&ל ְ�מֹו .ֵמר�א ַ�ְ�ל&ל

   )ט נח תהלי�( :ָ�ֶמ� ָחז& ַ�ל ֵאֶ�ת
 

 ְרֵאה ָעֵצל ְנָמָלה ֶאל ֵל1ְ  .ֶמֶרת�א ָלהְנמָ 
  )ו ו משלי( :ַוֲחָכ� ְדָרֶכיהָ 

 

ְלָ(ה Hָ�ָמה �ֹל .ֵמר�א ח� 9 יָ  5ְַהֵ"ל ַהְ
  )ו קנ תהלי�( :9-ַהְלל&יָ 

 

 ְוִנְכָרָעה ִנ5ַ�ְֲחֶוה �ֹא& .ְמִרי��א ְ�ָלִבי�
  )ו צה תהלי�( :ע0ֵֹנ& 'ה  ִלְפֵני ִנְבְרָכה

 

 ָסא�( ֶ�' ֲחִניָנא ַרִ�י ֶ�ל �5ְַלִמיד ְיַ�ְעָיה ִ�ירַ 

 �ַמר .5ֲַעִנIֹות ִני��&ְ�מ ָחֵמ� ִהְתַעָ�ה

 ַעֵ;י ְוַהְ�ָלִבי� )יא נו ישעיה( ָ�ֶה� ֶ�ָ�ת&ב ְ�ָלִבי�

 ָעָנה .ִ�יָרה ַמר�ל ִיְז�& ,0ְָבָעה ָיְדע& לֹא ֶנֶפ�

 ַעד ְיַ�ְעָיה �ל ְו�ַמר ַמִי�ַהָ=  ִמ' ַמְל�1ְ  �ל

 ִהיא ְ�ב&ָעה ַהָ(ָבר ֶזה ַעל ִמְתַעֶ�ה 5ָ2ה ָמַתי
 �ד�ס ֶ�ִ/יָ"ה ִמIֹו� ה&א ָ�ר&1ְ  ��ַה7ָק ִמִ"ְפֵני

 ְל�&� ֶזה ָדָבר ִגָ"ה לֹא ַהָ�ִביא ַלֲחַבF&ק

 ֶ�ל �5ַ�ְֶלִמיד ִ�ְ�ִביל ֶאָ"א .ָל��ָ�ע ְ�ִרי�ה

 ִלְזַדFֵק ַהָ=ַמִי� ִמ' ְ�ָלח&ִני 5ָ2ה ל�ָ/ד �ָד�

 ַמר�ל ַהְ�ָלִבי� ָזכ& ַ�ֶמה ְל1ָ  ְלַהִגיד ֵאֶלי1ָ 
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