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  הקדמה

י עֹוָלם ַהּזֶה, ָאַמר ַרּבִ יָרה ּבָ ֶפֶרק ׁשִ ל ָהעֹוֵסק ּבְ ד, ּכָ מֹר , זֹוֶכה ִלְלמֹד ּוְלַלּמֵ ִלׁשְ
ָידוֹ , ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵם ַגע ַרע, ְוִנּצֹול ִמּיֵֶצר ָהַרע, ְוַתְלמּודֹו ִמְתַקּיֵם ּבְ ּוֵמִחּבּוט  ,ּוִמּפֶ

ֶבר ל , ַהּקֶ יָנּה ׁשֶ יִהיּנֹםּוִמּדִ יחַ , ּגֵ ל ָמׁשִ ְוזֹוֶכה ִלימֹות , ּוַמֲאִריְך ָיִמים, ּוֵמֶחְבלֹו ׁשֶ
יחַ  ׁשִ א, ַהּמָ י ָהעֹוָלם ַהּבָ  :ּוְלַחּיֵ

י ֱאִליֶעֶזר ְנָיא ָאַמר ַרּבִ עֹוָלם ַהּזֶה, ּתַ יָרה זֹו ּבָ ל ָהאֹוֵמר ׁשִ זֹוֶכה ְואֹוְמרֹו ָלעֹוָלם , ּכָ
א יר מֹ , ַהּבָ ֱאַמר ָאז ָיׁשִ ּנֶ הׁשֶ יר אֹותֹו ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ׁשֶ א ָיׁשִ ר לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ  :ׁשָ

דֹול אֹוֵמר י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ ְנָיא ַרּבִ ָכל יֹום, ּתָ יָרה ֶזה ּבְ ֶפֶרק ׁשִ ל ָהעֹוֵסק ּבְ ֵמִעיד ֲאִני , ּכָ
א ן ָהעֹוָלם ַהּבָ הּוא ּבֶ ַגע ָרע, ָעָליו ׁשֶ י, ּוִמּיֵֶצר ָהָרע, ְוִנּצֹול ִמּפֶ הּוִמּדִ ָטן ,ן ָקׁשֶ ָ , ּוִמׂשּ
יִקין ִחית ּוַמּזִ ל ִמיֵני ַמׁשְ מֹור . ּוִמּכָ ָרַכי ְוִלׁשְ ָך ָלַדַעת ּדְ מֹור ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ּגְ

י ְהֶיה ִיְרָאִתי. ִמְצֹוַתי ְוֻחּקָ ְלָבֶבָך ְוֶנֶגד ֵעיֶניָך ּתִ ל . ְנצֹור ּתֹוָרִתי ּבִ יָך ּוְלׁשֹוְנָך ִמּכָ מֹור ּפִ ׁשְ
ָמהחֵ  ֵלךְ , ְטא ְוַאׁשְ ּתֵ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָך ּבְ ל , ַוֲאִני ֶאְהֶיה ִעּמְ ֶכל ּוִביָנה ִמּכָ ְדָך ׂשֵ ַוֲאַלּמֶ

ָבר י ִאם ִלְכבֹודוֹ . ּדָ רּוְך הּוא לֹא ְבָראֹו ּכִ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ , ֶוֱהֵוי יֹוֵדַע ׁשֶ
ִמי ְוִלְכבֹוִד  ְקָרא ִבׁשְ ֱאַמר ּכֹל ַהּנִ ּנֶ יִתיוׁשֶ יו ַאף ֲעׂשִ  .י ְבָראִתיו ְיַצְרּתִ

ָרֵאל"ָאְמרּו חז ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ְעּתֹו ָעָליו , ל ַעל ּדָ ים ָזָחה ּדַ ִהּלִ ּיֵם ֵסֶפר ּתְ ּסִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ירֹות , ְוָאַמר ִלְפֵני ַהּקָ אֹוֶמֶרת ׁשִ עֹוָלְמָך ׁשֶ ָראָת ּבְ ּבָ ִרּיָה ׁשֶ ֵיׁש ּבְ

בָּ  יְוִתׁשְ ּנִ ַע ַאַחת. חֹות יֹוֵתר ִמּמֶ ְמָנה לֹו ְצַפְרּדֵ ָעה ִנְזּדַ אֹוָתּה ׁשָ ִוד ַאל , ְוָאְמָרה לוֹ , ּבְ ּדָ
ָך ָעֶליךָ  ְעּתְ זּוַח ּדַ ךָּ , ּתָ חֹות יֹוֵתר ִמּמֶ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ֲאִני אֹוֶמֶרת ׁשִ ל  .ׁשֶ א ּכָ ְולֹא עֹוד ֶאּלָ

ֶלת ָעלֶ  ֶ ֲאִני אֹוֶמֶרת ְמַמׁשּ יָרה ׁשֶ ִליםׁשִ ת ֲאָלִפים ְמׁשָ לֹׁשֶ ת , יָה ׁשְ לֹׁשֶ ר ׁשְ ֱאַמר ַוְיַדּבֵ ּנֶ ׁשֶ
ה ָוָאֶלף ָ ירֹו ֲחִמׁשּ ל ַוְיִהי ׁשִ ִמְצָוה ְגדֹוָלה. ֲאָלִפים ָמׁשָ ֲאִני עֹוֶסֶקת ּבְ א ׁשֶ , ְולֹא עֹוד ֶאּלָ

הּ  ֲאִני עֹוֶסֶקת ּבָ ְצָוה ׁשֶ ַפת ַהּיָם ִמין ֶאָחד , ְוזּו ִהיא ַהּמִ ׂשְ י ִאם ֵיׁש ּבִ ְרָנָסתֹו ּכִ ֵאין ּפַ ׁשֶ
ִים הּוא ָרֵעב נֹוְטֵלִני ְואֹוְכֵלִני, ִמן ַהּמַ ָעה ׁשֶ ְצָוה. ּוְבׁשָ ֱאַמר . זּו ִהיא ַהּמִ ּנֶ ֶ ְלַקּיֵם ַמה ׁשּ

ֵקהּו ָמִים, ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם ה חֹוֶתה , ְוִאם ָצֵמא ַהׁשְ ָחִלים ַאּתָ י ּגֶ ּכִ
ם ָלךְ וַ , ַעל רֹאׁשוֹ  ּלֶ ִליֶמּנּו ָלךְ . ְיָי ְיׁשַ א ַיׁשְ ם ָלְך ֶאּלָ ּלֶ ְקֵרי ְיׁשַ  :ַאל ּתִ

ֶרק ִראׁשֹון  ּפֶ

ַמִים אֹוְמִרים ַמִים. ׁשָ ָ בֹוד ֵאל, ַהׁשּ ִרים ּכְ ה ָיָדיו; ְמַסּפְ יד ָהָרִקיַע׃ , ּוַמֲעׂשֵ תהלים (ַמּגִ
 )יט ב

ֵבל; ַלְיהָֹוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאהּ . ֶאֶרץ אֹוֶמֶרת ֵבי ָבּה׃  ,ּתֵ  )תהלים פרק כד א(ְויֹׁשְ
יק׃ . ְואֹוֵמר ּדִ ַמְענּו ְצִבי ַלּצַ ַנף ָהָאֶרץ ְזִמרֹת ׁשָ  )ישעיהו כד טז(ִמּכְ
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ן ֵעֶדן אֹוֵמר ָמיו, עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן. ּגַ לּו ְבׂשָ י ִיּזְ ְויֹאַכל , ָיבֹא דֹוִדי ְלַגּנוֹ ; ָהִפיִחי ַגּנִ
ִרי ְמָגָדיו׃   )ירים ד טזשיר הש)ּפְ

יִהּנֹם אֹוֵמר יַע ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקה. ּגֵ ּבִ י ִהׂשְ א טֹוב׃ ; ּכִ  )תהלים קז ט(ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמּלֵ

ר אֹוֵמר ר ְוִצּיָה. ִמְדּבַ ׂשּום ִמְדּבָ ֶלת׃ ; ְיׂשֻ ֲחַבּצָ  )ישעיהו לה א(ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ּכַ

דֹות אֹוְמִרים ָחְכָמה ָיַסד אָ , ְיהָֹוה. ׂשָ ַמִים; ֶרץּבְ ְתבּוָנה׃ , ּכֹוֵנן ׁשָ  )משלי ג יט(ּבִ

ַמִים. ַמִים אֹוְמִרים ָ ׁשּ ּתֹו ֲהמֹון ַמִים ּבַ ִאים ִמְקֵצה ָאֶרץ , ְלקֹול ּתִ ַעל ְנׂשִ ירמיה נא (ַוּיַ
 )טז

ים. ָיִמים אֹוְמִרים ֵרי ָים, ִמּקֹלֹות ַמִים ַרּבִ ּבְ יִרים ִמׁשְ רֹום ְיהָֹוה׃ ; ַאּדִ ּמָ יר ּבַ ַאּדִ
 )לים צג דתה(

נּו׃ , ַיַחד; ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף. ְנָהרֹות אֹוְמִרים  )תהלים צח ח(ָהִרים ְיַרּנֵ

ְך׃ . ַמְעָינֹות אֹוְמִרים ל ַמְעָיַני ּבָ חְֹלִלים ּכָ ִרים ּכְ  )תהלים פז ז(ְוׁשָ

ִני ֶרק ׁשֵ  ּפֶ

יַע אֶֹמר. יֹום אֹוֵמר ַלְיָלה; יֹום ְליֹום ַיּבִ ַעת׃ ְיַחוֶּ , ְוַלְיָלה ּלְ  )תהלים יט ג(ה ּדָ

ךָ . ַלְיָלה אֹוֵמר ּבֶֹקר ַחְסּדֶ יד ּבַ ילֹות׃ , ֶוֱאמּוָנְתךָ ; ְלַהּגִ ּלֵ  )תהלים צב ג(ּבַ

ֶמׁש אֹוֵמר ֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה. ׁשֶ כוּ ; ׁשֶ יָך ְיַהּלֵ ַרק ֲחִניֶתָך׃ , ְלאֹור ִחּצֶ ְלנַֹגּה ּבְ
 )חבקוק ג יא(

ה ָיֵרַח . ָיֵרַח אֹוֶמֶרת ֶמׁש ; ְלמֹוֲעִדיםָעׂשָ  )תהלים קד יט(ָיַדע ְמבֹואֹו׃ , ׁשֶ

ךָ . ּכֹוָכִבים אֹוְמִרים ה הּוא ְיהָֹוה ְלַבּדֶ ַמִים , ַאּתָ ָ ֵמי ַהׁשּ ַמִים ׁשְ ָ יָת ֶאת ַהׁשּ ה ָעׂשִ ַאּתָ
ֶהם, ְוָכל ְצָבָאם ר ּבָ ים ְוָכל ֲאׁשֶ ּמִ ר ָעֶליָה ַהּיַ ה ְמַחּיֶה ֶאת , ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאׁשֶ םְוַאּתָ ּלָ  ;ּכֻ

ֲחִוים׃  ּתַ ַמִים ְלָך ִמׁשְ ָ  )נחמיה ט ו(ּוְצָבא ַהׁשּ

ְך ִסְתרוֹ . ָעִבים אֹוְמִרים ת חֹׁשֶ תוֹ , ָיׁשֶ ַכת ַמִים; ְסִביבֹוָתיו ֻסּכָ ָחִקים׃ , ֶחׁשְ ָעֵבי ׁשְ
 )תהלים יח יב(

ִרי ַיְטִריַח ָעב. ַעְנֵני ָכבֹוד אֹוְמִרים  )יא איוב לז(ֲעַנן אֹורֹו׃ , ָיִפיץ; ַאף ּבְ
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ִני. רּוַח אֹוֵמר פֹון ּתֵ ְכָלִאי, אַֹמר ַלּצָ ּוְבנֹוַתי ִמְקֵצה , ָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוק ;ּוְלֵתיָמן ַאל ּתִ
 )ישעיה מג ו(ָהָאֶרץ׃ 

ָרִקים אֹוְמִרים ה. ּבְ ָטר ָעׂשָ ָרִקים ַלּמָ  )תהלים קלה ז(מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו׃ ; ּבְ

ל . ַטל אֹוֵמר ָרֵאלֶאְהֶיה ַכּטַ ה, ְלִיׂשְ ּנָ ֹוׁשַ ׁשּ ָבנֹון׃ ; ִיְפַרח ּכַ ּלְ יו ּכַ ָרׁשָ  )הושע יד ו(ְוַיְך ׁשָ

ִמים אֹוְמִרים ׁשָ ִניף ֱאלִֹהים. ּגְ ם ְנָדבֹות ּתָ ׁשֶ ּה׃ , ַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאה; ּגֶ ה כֹוַנְנּתָ תהלים (ַאּתָ
 )סח י

י ִליׁשִ ֶרק ׁשְ  ּפֶ

ֶדה אֹוְמִרים ָ ׂשּ ּבַ ַערָאז ְיַר . ִאיָלנֹות ׁשֶ נּו ֲעֵצי ַהּיָ ְפֵני ְיהָֹוה ;ּנְ ּפֹוט ֶאת , ִמּלִ י ָבא ִלׁשְ ּכִ
 )דברי הימים א טז לג(ָהָאֶרץ׃ 

ֶפן אֹוֶמֶרת ּכֹול, ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה. ּגֶ ֶאׁשְ ירֹוׁש ּבָ ֵצא ַהּתִ ר ִיּמָ ֲאׁשֶ ִחיֵתהוּ , ּכַ ׁשְ , ְוָאַמר ַאל ּתַ
י ְבָרָכה ּבוֹ  ה ְלַמַען ֲעָבַד ; ּכִ ן ֶאֱעׂשֶ ִחית ַהּכֹל׃ , יּכֵ י ַהׁשְ  )ישעיה סה ח(ְלִבְלּתִ

ֵאָנה אֹוֶמֶרת ְרָיּה׃ . ּתְ ֵאָנה יֹאַכל ּפִ  )משלי כז יח(נֵֹצר ּתְ

ֵתךְ . ִרּמֹון אֹוֵמר ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ ֵתְך׃ , ּכְ ַעד ְלַצּמָ  )שיר השירים ד ג(ִמּבַ

ָמר אֹוֵמר ָמר ִיְפָרח. ּתָ ּתָ יק ּכַ ָבנוֹ ; ַצּדִ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ה׃ ּכְ ּגֶ  )תהלים צב יג(ן ִיׂשְ

ּפּוַח אֹוֵמר ַער. ּתַ ֲעֵצי ַהּיַ ַתּפּוַח ּבַ ִנים, ּכְ ין ַהּבָ ן ּדֹוִדי ּבֵ י; ּכֵ ְבּתִ י ְוָיׁשַ ְדּתִ ִצּלֹו ִחּמַ ּוִפְריֹו , ּבְ
י׃   )שיר השירים ב ג(ָמתֹוק ְלִחּכִ

ים אֹוֶמֶרת ּבֶֹלת ִחּטִ ֲעלֹות. ׁשִ יר ַהּמַ ים ְקָראִת ; ׁשִ ֲעַמּקִ  )תהלים קל א(יָך ְיהָֹוה׃ ִמּמַ

עֹוִרים אֹוֶמֶרת ּבֶֹלת ׂשְ ה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף. ׁשִ ִפּלָ יחֹו׃ , ְוִלְפֵני ְיהָֹוה; ּתְ ּפְֹך ׂשִ תהלים (ִיׁשְ
 )קב א

ּבֹוִלים אֹוְמִרים ַאר הׁשִ ַאף , ִיְתרֹוֲעעוּ ; ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר, ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן. ׁשְ
ירּו׃   )ים סה ידתהל(ָיׁשִ

ֶדה אֹוְמִרים ָ ׂשּ ּבַ דּוֶדיהָ . ְיָרקֹות ׁשֶ ה ַנֵחת ּגְ ָלֶמיָה ַרּוֵ ה; ּתְ מְֹגֶגּנָ ְרִביִבים ּתְ ִצְמָחּה , ּבִ
ָבֵרְך׃   )תהלים סה יא(ּתְ
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ִאים אֹוְמִרים ׁשָ יו׃ ; ְיִהי ְכבֹוד ְיהָֹוה ְלעֹוָלם. ּדְ ַמֲעׂשָ ַמח ְיהָֹוה ּבְ  )תהלים קד לא(ִיׂשְ

ֶרק ְרִביִעי  ּפֶ

ְרְנגֹול אֹוֵמר ַגן ֵעֶדן. ּתַ יִקים ּבְ ּדִ רּוְך הּוא ֵאֶצל ַהּצַ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ זֹוְלִפים , ּבְ
ִמים ׂשָ ן ֵעֶדן ּבְ ל ִאיָלֵני ּגַ ִחים, ּכָ ּבְ ִנים ּוְמׁשַ חַ , ּוְמַרּנְ ּבֵ ם הּוא ִמְתעֹוֵרר ּוְמׁשַ  :ְוָאז ּגַ

קֹול ִראׁשֹון אֹוֵמר ָעִרי. ּבְ אּו ׁשְ ְתֵחי עֹוָלםׂשְ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ְוָיבֹוא ֶמֶלְך , ם ָראׁשֵ
ּבֹור ִמְלָחָמה׃  בֹוד ְיהָֹוה ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְיהָֹוה ּגִ בֹוד׃ ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ  )ח- תהלים כד ז(ַהּכָ

ִני אֹוֵמר קֹול ׁשֵ יֶכם. ּבְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ְתֵחי עֹוָלם, ׂשְ אּו ּפִ בֹוד׃ ִמי  ְוָיבֹא ֶמֶלךְ , ּוׂשְ ַהּכָ
בֹוד ְיהָֹוה ְצָבאֹות בֹוד ֶסָלה׃ , הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ  )י-תהלים כד ט(הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ

י אֹוֵמר ִליׁשִ קֹול ׁשְ ּתֹוָרה. ּבְ יִקים ְוִעְסקּו ּבַ פּול , ִעְמדּו ַצּדִ ַכְרֶכם ּכָ ְהֶיה ׂשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
א  : ְלעֹוָלם ַהּבָ

קֹול ְרִביִעי אֹוֵמר יִתי ְיהָֹוה׃ לִ . ּבְ  )בראשית מט יח(יׁשּוָעְתָך ִקּוִ

י אֹוֵמר קֹול ֲחִמיׁשִ ב. ּבְ ּכָ ׁשְ ָנֶתָך׃ , ַעד ָמַתי ָעֵצל ּתִ ְ קּום ִמׁשּ  )משלי ו ט(ָמַתי ּתָ

י אֹוֵמר יׂשִ קֹול ׂשִ ֵרׁש . ּבְ ּוָ ן ּתִ ָנה ּפֶ ֱאַהב ׁשֵ ַבע ָלֶחם׃ ; ַאל ּתֶ ַקח ֵעיֶניָך ׂשְ  )משלי כ יג(ּפְ

קֹול  ִביִעי אֹוֵמרּבְ  )תהלים קיט קכו(ּתֹוָרֶתָך׃ , ֵהֵפרוּ ; ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיהָֹוה. ׁשְ

ְרְנגֶֹלת אֹוֶמֶרת ר. ּתַ ׂשָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ; נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ  )תהלים קלו כה(ּכִ

ן ֲאַצְפֵצף. יֹוָנה אֹוֶמֶרת סּוס ָעגּור ּכֵ ּיֹוָנה, ּכְ ה ּכַ ּלּו ֵעיַני ַלמָּ  ;ֶאְהּגֶ ָקה , רֹוםּדַ ֲאדָֹני ָעׁשְ
י ָעְרֵבִני׃   )ישעיה לח יד(ּלִ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל עֹוָלם, אֹוֶמֶרת יֹוָנה ִלְפֵני ַהּקָ ַזִית , ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ְמרּוִרים ּכְ
ָיֶדָך  ְדַבׁש , ּבְ ר ָוָדם, ְוַאל ִיְהיּו ְמתּוִקים ּכִ ׂשָ  :ַעל ְיֵדי ּבָ

ר אֹוֵמר ָרֵאל. ֶנׁשֶ ה ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ל ַהּגֹוִים, ָהִקיָצה ,ְוַאּתָ ; ִלְפקֹד ּכָ
ל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה׃  חֹן ּכָ  )תהלים נט ו(ַאל ּתָ

ִכּנֹור. ָעגּור אֹוֵמר ֵנֶבל ָעׂשֹור; הֹודּו ַלְיהָֹוה ּבְ רּו לֹו׃ , ּבְ  )תהלים לג ב(ַזּמְ
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ם ִצּפוֹ . ִצּפֹור אֹוֵמר ָתה ֶאְפרֶֹחיהָ , ר ָמְצָאה ַבִיתּגַ ר ׁשָ ֶאת , ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאׁשֶ
י ֵואלָֹהי׃  חֹוֶתיָך ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַמְלּכִ  )תהלים פד ד(ִמְזּבְ

ְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם. ְסנּוִנית אֹוֶמֶרת ׃ , ְיהָֹוה ֱאלַֹהי; ְלַמַען ְיַזּמֶ תהלים (ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ
 )לג יג

ית אֹוֶמֶר  ה; ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָֹוה. תַטּסִ ַמִים ָוָאֶרץ׃ , עֹׂשֵ  )תהלים קכא ב(ׁשָ

יק. ִצּיָה אֹוֶמֶרת ּדִ ְמָחה׃ , אֹור ָזֻרַע ַלּצַ ֵרי ֵלב ׂשִ  )תהלים צז יא(ּוְלִיׁשְ

י. ְרִצִפי אֹוֵמר  )ישעיה מ א(יֹאַמר ֱאלֵֹהיֶכם׃ ; ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעּמִ

רּו ַעל ֵלב. ֲחִסיָדה אֹוֶמֶרת ּבְ ַלִים ְוִקְראּו ֵאֶליהָ  ּדַ י ָמְלָאה ְצָבָאהּ  ,ְירּוׁשָ י ִנְרָצה , ּכִ ּכִ
י ָלְקָחה ִמּיַד ְיהָֹוה; ֲעֹוָנהּ  ָכל ַחּטֹאֶתיָה׃ , ּכִ ְפַלִים ּבְ  )ישעיה מ ב(ּכִ

י ְיָלָדו , ִמי ָיִכין ָלעֵֹרב. עֹוֵרב אֹוֵמר עּו׃ ) ְיָלָדיו(ֵצידֹו ּכִ ּוֵ  )איוב לח מא(ֶאל ֵאל ְיׁשַ

ּגֹוִים ַזְרָעם. ִזיר אֹוֵמרַזְר  ים, ְונֹוַדע ּבַ תֹוְך ָהַעּמִ ירּום; ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ּבְ ל רֵֹאיֶהם ַיּכִ י , ּכָ ּכִ
ַרְך ְיהָֹוה׃   )ישעיה סא ט)ֵהם ֶזַרע ּבֵ

ִית אֹוֶמֶרת ּבַ ּבַ מוֹ . ֲאַוז ׁשֶ ים ;הֹודּו ַלְיהָֹוה ִקְראּו ִבׁשְ ירּו ל, הֹוִדיעּו ָבַעּמִ ֹו ֲעִלילֹוָתיו׃ ׁשִ
רּו לוֹ  יחוּ ; ַזּמְ ָכל ִנְפְלאֹוָתיו׃  ,ׂשִ  )ב-תהלים קה א(ּבְ

ר ְדּבָ ּמִ ׁשֹוֶטֶטת ּבַ ר ַהּמְ ּתֹוָרה אֹוֶמֶרת . ֲאַוז ַהּבָ ָרֵאל עֹוְסִקים ּבַ רֹוָאה ֶאת ִיׂשְ ׁשֶ קֹול . ּכְ
ר ְדּבָ ּמִ ֶרְך ְייָ , קֹוֵרא ּבַ ּנּו ּדֶ ה ֵלאלֵֹהינוּ , ּפַ ֲעָרָבה ְמִסּלָ רּו ּבַ ְ ְוַעל  )ישעיה מ ג(: ַיׁשּ

ר אֹוֶמֶרת ְדּבָ ּמִ ָאָדם. ְמִציאּות ְמזֹונֹוֶתיָה ּבַ ר ִיְבַטח ּבָ ֶבר ֲאׁשֶ ֶבר , ָארּור ַהּגֶ רּוְך ַהּגֶ ּבָ
ְיָי ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחוֹ  ר ִיְבַטח ּבַ  )ז- ירמיה יז ה: (ֲאׁשֶ

הָֹוה ֲעֵדי ַעד. ְפרֹוִגיֹות אֹוְמִרים ְטחּו ַבּיְ ָיּה ְיהֹ ; ּבִ י ּבְ  )ישעיה כו ד(צּור עֹוָלִמים׃ , ָוהּכִ

י ְפִדיִתים. ָרָחָמה אֹוֶמֶרת ֵצם ּכִ ְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקּבְ מֹו ָרבּו׃ ; ֶאׁשְ  )זכריה י ח(ְוָרבּו ּכְ

ָרִמים אֹוֶמֶרת א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים. ִצּפֶֹרת ּכְ ָ  )תהלים קכא א(ָיבֹא ֶעְזִרי׃ , ֵמַאִין; ֶאׂשּ

הְיהָֹוה ֱאלֹ . ָחִסיל אֹוֵמר ְמךָ , ַהי ַאּתָ ֶלא ,ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ׁשִ יָת ּפֶ י ָעׂשִ ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ; ּכִ
 )ישעיה כה א(ֱאמּוָנה אֶֹמן׃ 

ָמִמית אֹוֶמֶרת ַמע. ׂשְ ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה׃ , ַהְללּוהוּ ; ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ׁשָ תהלים פרק (ּבְ
 )קנ ה
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ָרֵאל עוֹ . ְזבּוב אֹוֵמר ֵאין ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּתֹוָרהּבְ ְוָאַמר ָמה , קֹול אֵֹמר ְקָרא ,ְסִקים ּבַ
ר ָחִציר; ֶאְקָרא ׂשָ ל ַהּבָ ֶדה׃ ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ, ּכָ ָ ִציץ ַהׂשּ ּוְדַבר , ְוָכל ַחְסּדֹו ּכְ

ָפָתִים): ח-ישעיה פרק מ ו(ֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם׃  לֹום ָלָרחֹוק ; ּבֹוֵרא ִניב ׂשְ לֹום ׁשָ ׁשָ
רוֹ   )ישעיה פרק נז יט(ב ָאַמר ְיהָֹוה ּוְרָפאִתיו׃ ְוַלּקָ

יִנים אֹוְמִרים ּנִ יִנים; ַהְללּו ֶאת ְיהָֹוה ִמן ָהָאֶרץ. ּתַ ּנִ הֹמֹות׃ , ּתַ תהלים פרק (ְוָכל ּתְ
 )קמח ז

י טֹוב. ִלְוָיַתן אֹוֵמר י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ; הֹודּו ַלְיהָֹוה ּכִ  )תהלים פרק קלו א(ּכִ

ִגים אֹוְמִרי בֹוד ִהְרִעים, קֹול ְיהָֹוה. םּדָ ִים ֵאל ַהּכָ ים׃ , ְיהָֹוה; ַעל ַהּמָ ַעל ַמִים ַרּבִ
 )תהלים פרק כט ג(

ַע אֹוֶמֶרת בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְצַפְרּדֵ ם ּכְ רּוְך ׁשֵ  :ּבָ

י ֶרק ֲחִמיׁשִ  ּפֶ

ה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרת ּקָ ֵהָמה ּדַ ֵאִלם ְיהָֹוה. ּבְ ּקֶֹדׁש  ִמי, ִמי ָכמָֹכה ּבָ ר ּבַ מָֹכה ֶנְאּדָ ; ּכָ
ה ֶפֶלא׃   )שמות פרק טו יא(נֹוָרא ְתִהּלֹת עֹׂשֵ

ה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרת ּסָ ֵהָמה ּגַ נוּ . ּבְ תהלים (ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃ , ָהִריעוּ ; ַהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוּזֵ
 )פרק פא ב

ה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרת ּקָ ֵהָמה ּדַ ִרים; ֵהיִטיָבה ְיהָֹוה ַלּטֹוִבים. ּבְ ִלּבֹוָתם׃ , ְוִליׁשָ תהלים (ּבְ
 )פרק קכה ד

ה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרת ּסָ ֵהָמה ּגַ י ֹתאֵכל. ּבְ יָך ּכִ ּפֶ ֶריָך ְוטֹוב ָלְך׃ , ְיִגיַע ּכַ תהלים פרק (ַאׁשְ
 )קכח ב

ל אֹוֵמר ּמַ ן קֹולוֹ . ּגַ עֹון ָקְדׁשֹו ִיּתֵ ָאג ּוִמּמְ רֹום ִיׁשְ ַאג ַעל ָנוֵ , ְיהָֹוה ִמּמָ אֹג ִיׁשְ הּו ׃ ׁשָ
 )ירמיה פרק כה ל(

ן , ִהּנֵה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם. סּוס אֹוֵמר ּה ּכֵ ִבְרּתָ ְפָחה ֶאל ַיד ּגְ ֵעיֵני ׁשִ ּכְ
נּו׃ , ַעד ;ֵעיֵנינּו ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינוּ  ָחּנֵ ּיְ  )תהלים פרק קכג ב(ׁשֶ

ֶרד אֹוֵמר ל ַמְלֵכי ָאֶרץ. ּפֶ ְמעוּ כִּ ; יֹודּוָך ְיהָֹוה ּכָ תהלים פרק קלח (ִאְמֵרי ִפיָך׃ , י ׁשָ
 )ד
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ַצח ְוַההֹוד. ֲחמֹור אֹוֵמר ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ בּוָרה ְוַהּתִ ה ְוַהּגְ ֻדּלָ ַמִים , ְלָך ְיהָֹוה ַהּגְ ָ ׁשּ י כֹל ּבַ ּכִ
ְמָלָכה; ּוָבָאֶרץ א ְלכֹל ְלרֹאׁש׃ , ְלָך ְיהָֹוה ַהּמַ ֵ ְתַנׂשּ  )כט יא, דברי הימים א (ְוַהּמִ

יָרה ַהּזֹאת ַלְיהָֹוה. אֹוֵמרׁשֹור  ִ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ה ּוְבֵני ִיׂשְ יר מֹׁשֶ ; ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר, ָאז ָיׁשִ
ָאה י ָגאֹה ּגָ יָרה ַלְיהָֹוה ּכִ ם׃ , ָאׁשִ  )שמות פרק טו א(סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָ

ֶדה אֹוְמִרים ָ ִטיב. ַחּיֹות ַהׂשּ רּוְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ  : ּבָ

ן ַלּבֶֹקר. ְצִבי אֹוֵמר ָך ַוֲאַרּנֵ יר ֻעּזֶ ב ִלי, ַוֲאִני ָאׁשִ ּגָ י ָהִייָת ִמׂשְ ָך ּכִ יֹום , ּוָמנֹוס; ַחְסּדֶ ּבְ
 )תהלים פרק נט יז(ַצר ִלי׃ 

יל אֹוֵמר יָך ְיהָֹוה. ּפִ ְדלּו ַמֲעׂשֶ בֶֹתיָך׃ , ְמאֹד; ַמה ּגָ  )תהלים פרק צב ו(ָעְמקּו ַמְחׁשְ

בּ . ַאְרֵיה אֹוֵמר ּגִ ִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה, ֹור ֵיֵצאְיהָֹוה ּכַ ַעל , ָיִריַע ַאף ַיְצִריחַ ; ּכְ
ר׃  ּבָ  )ישעיה פרק מב יג(אְֹיָביו ִיְתּגַ

ר ְוָעָריו. ּדֹב אֹוֵמר אּו ִמְדּבָ ר, ִיׂשְ ב ְקּדָ ׁשֵ ֵבי ֶסַלע ;ֲחֵצִרים ּתֵ ֵמרֹאׁש ָהִרים , ָירֹּנּו יֹׁשְ
ב; ִיְצָוחוּ  ימּו ַלְיהָֹוה ּכָ ידּו׃ ; ֹודָיׂשִ ים ַיּגִ ִאּיִ תֹו ּבָ  )ישעיה פרק מב יא יב(ּוְתִהּלָ

ל . ְזֵאב אֹוֵמר ְלָמה ַעל ּכָ ה ַעל ׂשַ ע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ׂשֶ ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ ַעל ּכָ
י הּוא ֶזה, ֲאֵבָדה ר יֹאַמר ּכִ ֵניֶהם, ַעד ָהֱאלִֹהים, ֲאׁשֶ ַבר ׁשְ יֻען ; ָיבֹא ּדְ ר ַיְרׁשִ ֲאׁשֶ
ַנִים ְלֵרֵעהּו׃  ,ֱאלִֹהים ם ׁשְ ּלֵ  )שמות פרק כב ח(ְיׁשַ

לֹא ֶצֶדק. ׁשּוַעל אֹוֵמר ט, הֹוי ּבֶֹנה ֵביתֹו ּבְ ּפָ לֹא ִמׁשְ ם; ַוֲעִלּיֹוָתיו ּבְ ֵרֵעהּו ַיֲעבֹד ִחּנָ , ּבְ
ן לֹו׃   )ירמיה פרק כב יג)ּופֲֹעלֹו לֹא ִיּתֶ

ְיהָֹוה. ַזְרִזיר אֹוֵמר יִקים ּבַ נּו ַצּדִ ִרים; ַרּנְ ה׃ , ַלְיׁשָ  )תהלים פרק לג א(ָנאָוה ְתִהּלָ

יֵגם. ָחתּול אֹוֵמר ִ ּלֹוָתם׃ , ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאׂשּ  ) תהלים יח לח( ְולֹא ָאׁשּוב ַעד ּכַ

י ִ ׁשּ ֶרק ׁשִ  ּפֶ

ָרִצים אֹוְמִרים יו. ׁשְ עֹׂשָ ָרֵאל ּבְ ַמח ִיׂשְ ֵני ִצּיֹון; ִיׂשְ ם׃ , ּבְ ק תהלים פר(ָיִגילּו ְבַמְלּכָ
 (קמט ב

ָרִצים אֹוְמִרים ְ ׁשּ ּבַ ִתֵלי ֵזיִתים. ֵאִלים ׁשֶ ׁשְ ֶניָך ּכִ ֵתי ֵביֶתָך ּבָ ַיְרּכְ ֶגֶפן ּפִֹרּיָה ּבְ ָך ּכְ ּתְ ; ֶאׁשְ
ְלָחֶנָך׃  ,ָסִביב  (תהלים פרק קכח ג(ְלׁשֻ
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פּוִפים׃ , ְוזֹוֵקף; סֹוֵמְך ְיהָֹוה ְלָכל ַהּנְֹפִלים. ָנָחׁש אֹוֵמר ק קמה תהלים פר(ְלָכל ַהּכְ
 )יד

יו׃ , ְוַרֲחָמיו; טֹוב ְיהָֹוה ַלּכֹל. ַעְקַרב אֹוֵמר ל ַמֲעׂשָ  )תהלים פרק קמה ט(ַעל ּכָ

לּול אֹוֵמר ּבְ ֶמס ַיֲהלֹךְ . ׁשַ לּול ּתֶ ּבְ מֹו ׁשַ ת; ּכְ ֶמׁש׃ , ֵנֶפל ֵאׁשֶ ל ָחזּו ׁשָ תהלים פרק נח (ּבַ
 )ט

 )משלי פרק ו ו(ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם׃ ְרֵאה ; ֵלְך ֶאל ְנָמָלה ָעֵצל. ְנָמָלה אֹוֶמֶרת

ר אֹוֵמר יק. ַעְכּבַ ה ַצּדִ א ָעַלי, ְוַאּתָ ל ַהּבָ ְעִתי׃ ; ַעל ּכָ יָת ַוֲאִני ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעׂשִ ּכִ
 )נחמיה פרק ט לג(

ה אֹוֶמֶרת ל ָיהּ . ֻחְלּדָ ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ  )תהלים קנ ו(ַהְללּוָיּה׃ , ּכֹל ַהּנְ

ָלִבים אֹוְמִרים ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ּבֹאוּ . ּכְ ּתַ נּו׃ , ִנְבְרָכה; ִנׁשְ תהלים פרק (ִלְפֵני ְיהָֹוה עֹׂשֵ
 )צה ו

�:כ יאמר אלו הפסוקים"אח

ְעִנּיֹות מֹוִנים ּתַ ה ָחֵמׁש ּוׁשְ ן ּדֹוָסא ִהְתַעּנָ י ֲחִניָנא ּבֶ ל ַרּבִ ְלִמידֹו ׁשֶ ְעָיה ּתַ י ְיׁשַ ָאַמר , ַרּבִ
לָ  ֶהם ְוַהּכְ תּוב ּבָ ּכָ ָלִבים ׁשֶ יָרהּכְ ְבָעה ִיְזּכּו לֹוַמר ׁשִ י ֶנֶפׁש לֹא ָיְדעּו ׂשָ ְוָעַנה . ִבים ַעּזֵ

ַמִים ָ ָבר, לֹו ַמְלָאְך ִמן ַהׁשּ ה ִמְתַעּנֶה ַעל ֶזה ַהּדָ ְעָיה ַעד ָמַתי ַאּתָ , ְוָאַמר לֹו ְיׁשַ
ה סֹודֹו ַלֲחַבק ּלָ ּגִ רּוְך הּוא ִמּיֹום ׁשֶ קֹום ּבָ ְפֵני ַהּמָ בּוָעה ִהיא ִמּלִ ה ׁשְ ִביא לֹא ִגּלָ ּוק ַהּנָ

עֹוָלם ִרּיָה ּבָ ה, ָדָבר ֶזה ְלׁשּום ּבְ דֹול ַאּתָ ל ָאָדם ּגָ ְלִמידֹו ׁשֶ ּתַ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ , ֶאּלָ
ק ֵאֶליךָ  ּקֵ ַמִים ִלְזּדַ ָ ָלחּוִני ִמן ַהׁשּ ָרֵאל לֹא , ׁשְ ֵני ִיׂשְ ֶהם ּוְלכֹל ּבְ ִתיב ּבָ ָלִבים ּכְ ְוָאְמרּו ּכְ

ֶלב ְלׁש  ד עֹורֹות ִמּצֹוָאָתם, ֹונוֹ ֶיֱחַרץ ּכֶ ָזכּו ְלַעּבֵ א ׁשֶ ֶהם , ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ּכֹוְתִבין ּבָ ׁשֶ
ין ּוְמזּוזֹות ְוֶסֶפר ּתֹוָרה ִפּלִ יָרה, ּתְ ן ָזכּו לֹוַמר ׁשִ ַאְלּתָ ֲחזֹור ַלֲאחֹוֶריָך . ַעל ּכֵ ָ ׁשּ ּוַמה ׁשֶ
ָבר ַהּזֶה עֹוד ּדָ תּוב ׁש  ,ְוַאל ּתֹוִסיף ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ רֹות ַנְפׁשוֹ ּכְ יו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֹוֵמר ִמּצָ    :ֹוֵמר ּפִ

רּוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ַלִים ַהְללּוּיָה. ּבָ ּיּון ׁשֹוֵכן ְירּוׁשָ רּוְך ְיָי ִמּצִ רּוְך ְיָי ֱאלִֹהים . ּבָ ּבָ
ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדוֹ  ָרֵאל עֹוׂשֶ בֹודֹו ְלעֹוָלם . ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ל ּוָברּוְך ְיָי ּכְ א ְכבֹודֹו ֶאת ּכָ ִויַמּלֵ

 :ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן
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