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מבוא למהדורה הראשונה  

דברים  כמה  לחדש  השתדלנו  הנוראים  לימים  המחזור  של  זאת    במהדורה 
שהמתפלל צריך להם מאוד:

מי  לפני  ״דע  התפילה  בסידור  התפילות  כנוסח  הוא  הקבע  תפילות  נוסח 
ולתכניה  לתפילה  מיוחד  יחס  מתוך  סודר  זה  נוסח  שבהוצאתנו.  עומד״  אתה 
תפילה  בענייני  המרובות  ידיעותיו  הי״ו.  מדן  מאיר  ר׳  של  ובהדרכתו  בעזרתו 

ולשונותיה עשו את הנוסח למושלם, עד כמה שהיד מגעת.
הפיוטים ופירושם במחזור זה סודרו מחדש בהתאם למחזור המדעי שיצא 
ז״ל.  גולדשמידט  ד׳  בעריכת  בניו־יורק  בק  ליאו  מכון  עבור  בהוצאתנו  לאור 
עתיקים.  ודפוסים  יד  כתבי  בעשרות  בדיקה  לאחר  כידוע,  נקבע,  זה  נוסח 
ד׳ גולדשמידט ז״ל פירש פירוש ממצה את כל פיוטי הימים הנוראים במהדורתו 

הנ״ל ואנו הבאנו פירוש זה לפיוטים שבמהדורתנו.
את  בדק  פרנקל  אברהם  בהט.  ש׳  בידי  נוספת  הגהה  עבר  הפיוטים  ניקוד 
הפירוש כדי להתאימו למהדורה זאת. בעריכת המחזור לפי הנהוג היום בקהילות 

ישראל השתתף יונה פרנקל. תודתנו נתונה להם על עבודתם הרבה.

המחזור סודר באות קֹוֵרן, הידועה במקוריותה, אשר בה נדפס התנ״ך והסידור 
במהדורת קֹוֵרן.

עניין מיוחד הראוי להדגשה הוא דרך הדפסתם של הפיוטים:
מתאימים  כאלה  פיוטים  בית.  בכל  חלקים  שני  בהם  יש  אשר  פיוטים,  יש 
להיאמר על ידי החזן והציבור בחילופין – החזן פותח בטור הראשון והקהל עונה 
בטור השני, כגון: החזן פותח ״אתה הוא אלהינו״ והקהל עונה את סוף המשפט 

״בשמים ובארץ״, וכן צריך להיות בכל שאר בתי הפיוט.
היום,  ונהגו  זאת  אמירה  צורת  נשתבשה  אחרות  וסיבות  ניגון  ענייני  בגלל 
של  תחילתו  עם  הבית  של  סופו  את  אומר  שהקהל  הכנסת,  בתי  בכל  כמעט 
כך  כי  להיגיון,  שמנוגד  דבר  ונערץ״),  גיבור  ובארץ  ״בשמים  (כגון  הבא  הבית 
מצרפים את הטעון הפרדה ומפרידים את הטעון צירוף (וכן קרה, לדאבוננו, גם 
בפיוטים אחרים כגון, ״לאל עורך דין״ או ״האוחז ביד מדת משפט״). כדי לתקן 



והחזן  הציבור  על  כיצד  יבהיר  הדפסתם  כשסדר  הפיוטים  את  ערכנו  אלה  פגמים 
לאומרם.

פיוטים רבים אינם נאמרים היום בשלמותם. יש פיוטים שפגעה בהם הצנזורה 
על  המדברים  קטעים  להשמיט  לקהילות  גרם  מלשינים  מפני  שפחד  (או  הנוצרית 
אלה   פיוטים  הבאנו  זאת  במהדורה  אחרים.  מטעמים  שקוצרו  פיוטים  ויש  הגויים) 
בשלמותם (על פי מהדורת גולדשמידט, כאמור לעיל). כדי לא לבלבל את המתפלל, 
לדלג  המתפלל  יוכל  וכך  להשמיטם,  שנהגו  הקטעים  את  אפור  רקע  על  הדפסנו 

ולמצוא בקלות את הנאמר על פי המנהג המקובל בבתי הכנסת בימינו.

אליהו קֹוֵרן
ירושלים, ה׳תשכ״ב

ח 
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  מבוא למהדורה החדשה

ֶאת־ה' ֶהֱאַמְרּתָ ַהּיֹום 
ְדָרָכיו  ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלִֹהים ְוָלֶלֶכת ּבִ

קֹלֹו (דברים כו, יז) מֹע ּבְ ָטיו ְוִלׁשְ ּפָ יו ּוִמְצוָֹתיו ּוִמׁשְ מֹר ֻחּקָ ְוִלׁשְ

גם  זאת  ולעומת  שברא,  העולם  על  ה'  את  ממליכות  ישראל  קהילות  כל  זה  ביום 
עומדות לפניו בדין. יום זה הוא גם היום שבו נברא האדם, המובדל משאר הנבראים 
את  ולהמליך  לחזור  האדם  על  מוטל  זה  דיבור  באמצעות  בו.  שניחן  הדיבור  בכוח 
של  ביכולתן  האם  הארץ.  כל  על  מלך  שה'  פנימה  בלבו  ולומר  לעולם  להצהיר  ה', 
מילים פשוטות להכתיר את ה'? האם ה' זקוק לעיצורים, תנועות והברות היוצאות 
מפי בן תמותה על מנת לישב על כס המלוכה? אלמלא אהבת ה' לעמו, כל מוצא 
רצויים  שפתינו  ומבטא  לבנו  הגיון  אולם  רוח.  ורעות  להבל  דומה  היה  האדם  פי 
(במדבר  במדרש  לעמו  ה'  כדברי  מעלה,  קילוסי  מכל  יותר  ה'  לפני  ומקובלים 
משתמש  איני  אהבתך  ובשביל  שהבאתי,  כַליי  כל  את  פוסל  שאני  'חייך  טו):  רבה 

אלא בשלך'.
הוצאת קורן קיבלה על עצמה את האחריות הכבדה לערוך את מילות התפילה 
בעלות הכוח הרוחני הכביר, למי שעומד לאומרן בראש השנה לפני בוראו. מלאכות 
הגהה  התפילות,  נוסח  של  קפדני  בירור   – תפילה  מחזור  בהכנת  כרוכות  רבות 
מדוקדקת, תכנון המבנה ועימוד מחושב. מטרתם של כל אלה לשרת את המתפלל. 
כמובן, אין בזה כדי להחליף את כוונת הלב, אך בהחלט עשינו את מרב המאמצים 

בכלים שברשותנו, להעצים את המעמד הרם הזה. 
דוד  הרב  רבות  שעות  שקד  ההערות  ותוכן  התפילות  נוסח  עריכת  עיקר  על 
המחזור  את  לו.  וייעץ  סייע  בניהו  חנן  והרב  הייחודי,  בכישרונו  רבות  שעות  פוקס 
עימדה אסתר באר על פי העקרונות שקבע אליהו קורן ז"ל. למלאכת ההגהה נרתמו 

הרב ברוך ברנר, נאור קהלני ואפרת גרוס, ועל עיצוב הכריכה עמל אליהו משגב. 



י 

מן הראוי לציין כמה הבדלים בין המהדורה הקודמת של המחזור ובין מהדורה זו: 
•  שיפרנו את העריכה ואת העיצוב, והוספנו הנחיות רבות הפותחות את קטעי 

התפילה.
אין פירוש או ביאור לפיוטים.  •

•  את כל הפיוטים וחלקי הפיוטים שאומרים בקצת קהילות והופיעו בעבר באפור, 
העברנו לסוף המחזור.

הנחיות  הוספנו  ספרד,  ונוסח  אשכנז  נוסח  בין  הבדלים  בהם  שיש  •  במקומות 
גם  בתפילה  להתמצא  למתפלל  לסייע  כדי  התפילה,  חלקי  את  והשלמנו 
הוספנו  אשכנז  בנוסח  לדוגמה,  שלו.  שאינו  בנוסח  מתפלל  הציבור  כששליח 

בפסוקי דזמרה מזמורים שאומרים רק בנוסח ספרד.

ואל  בלשונם...  ייכשלו  'לא  שישראל  כדי  המאמצים  מרב  את  עשתה  קורן  הוצאת 
יאמר פיהם דבר שלא ברצונך'. אנו תקווה שלא נפלה תקלה מתחת ידינו, ושסייענו 

למחלים פני ה', שאמרי פיהם יהיו לרצון.

כבוָדְך' לו ּבִ 'ְמלֹך על כל העולם ּכֻ

יהושע מילר, עורך ראשי
ירושלים , ר"ח אלול ה'תשע"ה



י ִביִע֜  ּוַב֨חֶֹדׁש ַהּשׁ
ד ַ֗חֶֹדׁש ֶאָח֣ ּב
ם ֶי֣ה ֶָכ֔ ִיה ָרא־֙קֶֹדׁש ק ִמֽ
ה ֶל֥אֶכת ֲעבָֹד֖ ל־מ ּכ
ּו ֲעׂש֑ ֣לֹא ַתֽ

רּוָע֖ה ֥יֹום ּת 

ֶי֥ה ָלֶכֽם ִיה

במדבר כט, א

ֽנּו ֣יֹום ַחּגֵ ֶסה ל ּכֶ֗ ֣עּו ַב֣חֶֹדׁש ׁשֹוָפ֑ר ּבַ֝ ק ּתִ
י ַיֲֽעֽקֹב ט ֵלֽאלֵֹה֥ ּפָ֗ ׁש ל ֑הּוא ִמ֝ ָרֵא֣ ִיׂש ֤י ֣חֹק ל ּכִ

תהלים פא, ד-ה
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יָה    ִפּלֹוֶתֽ ה, ּת ַטּנָ ָאחֹות ק 

יש נוהגים לומר פיוט זה, שחיברו ר׳ אברהם חזן, תלמידו של הרמב"ן.

המנהג המקובל הוא לאומרו רק בלילה הראשון, אך יש שאומרים אותו 
יָה׳  לֹוֶתֽ ִקל ָנה ו ֶלה ׁשָ כ בשני הלילות: בראשון חותמים כל בית בסוגר ׳ּתִ

יָה׳ ('שיח יצחק' קמז, בשם 'זה השולחן'). כֹוֶתֽ ָנה ּוִבר ֵחל ׁשָ ובשני – ׳ּתָ

אם ליל א׳ של ראש השנה חל בשבת, יש האומרים את הפיוט אחרי קבלת שבת (עמ'  40 ),
וכן מנהג אשכנז.

יָה ִהּלֹוֶתֽ עֹוָנה ּת ָכה ו עֹור
יָה.  ַמֲחלֹוֶתֽ ָפא ָנא ל ֵאל ָנא ר

יָה. לֹוֶתֽ ִקל ָנה ו ֶלה ׁשָ כ ּתִ  

ָרֶאה    ק ָך ּתִ ים ל ֽנַֹעם ִמּלִ ּב
ָך ָנֶאה י ל ִהּלּוִלים, ּכִ יר ו ׁשִ ו

ֶאה    ִתר ָך, ו ִלים ֵעינ ע ַעל ָמה ּתַ
יָה. ִלים ַנֲחֹוֶתֽ ָזִרים אֹוכ

יָה. לֹוֶתֽ ִקל ָנה ו ֶלה ׁשָ כ ּתִ  

ָך ֲאָריֹות ָזרּו    ֵעה ֶאת צֹאנ ר
רּו ִרים ָעֽ אֹומ ָך ּב ֲחרֹונ פֹך ּוׁש

ָארּו    צּו ו ר ָך ּפָ ִמינ ת י ַכּנַ ו
יָה. לֹוֶתֽ ִאירּו עֹול לֹא ִהׁש

יָה. לֹוֶתֽ ִקל ָנה ו ֶלה ׁשָ כ ּתִ  

ֶלֶֽכת    רֹאׁש ַממ לּות ל פ ִ ָהֵקם ִמׁשּ
ֶכת ֽ ּה ִנּתֶ ׁשָ לּות ַנפ בֹור ּגָ י ּב ּכִ

ֶכת    ּה ׁשֹוֶפֽ ֻרם ֻזּלּות ִלּבָ ּוכ
יָה. נֹוֶתֽ ּכ י ַדּלּות ִמׁש ַדּלֵ ּב

יָה. לֹוֶתֽ ִקל ָנה ו ֶלה ׁשָ כ ּתִ  
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ָך ִמּבֹור    ּת ֲעֶלה ּבִ ָמַתי ּתַ
ּבֹר ׁש ּה ּתִ ֶֽלא ֻעּלָ ית ּכֶ ִמּבֵ

ִגּבֹור    ָך ּכ ֵצאת ֵלא ֶפֶֽלא ּב ַהפ ו
יָה. לֹוֶתֽ ִקל ָנה ו ֶלה ׁשָ כ ּתִ יָה.  ַכּלֹוֶתֽ ה מ ַכּלֵ ָהֵתם ו ל

ּלֹו    עּו ַהּגֹוי ּכֻ ֵחיָלּה ָקב
זּו ִאיׁש לֹו עּו, ּוָבז ב טּוָבּה ׂשָ ו

ל זֹאת, לֹא    כ עּו, ּוב ּה ָקר ִלּבָ ו
יָה. לֹוֶתֽ ִקל ָנה ו ֶלה ׁשָ כ ּתִ יָה.  לֹוֶתֽ ּג ָך ָנעּו ַמע ִמּמ

יר    ּבִ ג ָקּה ּתַ ֶחׁש ַבת, ו ִמיָרּה ׁשָ ז
ַתֲעִביר ַבת ּדֹוָדּה, ו ּפֹץ ִקר ַלח
ָתִסיר    ּה ו ׁשָ ֲאַבת ַנפ ב ּדַ ִמּלֵ

יָה. לֹוֶתֽ ִקל ָנה ו ֶלה ׁשָ כ ּתִ יָה.  לּוֹוֶתֽ ׁש ַאֲהַבת ּכ ַבּקֵ ל

ָצּה    ֵוה ִרב ַנַֽחת ִלנ ָה ב ֶחֽ נ
ָצּה ַנַֽחת ִמּדֹוד ֶחפ ַרב ִנז

ּה    ָתה ִנּצָ ַחת ָעל פַֹרֽ ִהוא כ ו
יָה. לֹוֶתֽ ִקל ָנה ו ֶלה ׁשָ כ ּתִ יָה.  לֹוֶתֽ ּכ ילּו ַאׁש ֽ ׁשִ לֹא ִהב

ַמר    י ׁשֹד ּגָ ילּו ּכִ ִגֽ קּו ו ִחז
ַמר ִריתֹו ׁשָ ילּו, ּב צּור הֹוִחֽ ל
ָאַמר    ִצּיֹון, ו ַתֲעלּו ל ָלֶכם, ו

יָה. כֹוֶתֽ ָנה ּוִבר ֵחל ׁשָ ּתָ יָה.  ִסּלֹוֶתֽ ֽסֹּלּו ֽסֹּלּו מ

כּו׳ בעמ׳  41 .  ר ביום חול מתחילים ׳ּבָ
ִדיד ֶנֶֽפׁש׳ ויש המתחילים בעמ׳  37 . בשבת יש הנוהגים לומר שיר השירים ו׳י

א

ב
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יָך  ים ּדֶֹד֖ יטֹוִב֥ ֽ יהּו ּכִ י֣קֹות ּפִ֔ ׁשִ ִמּנ ִני ֵק֙ ָ לֹֽמֹה׃ ִיׁשּ ר ִלׁש ֥ ים ֲאׁשֶ יִר֖ ִ יר ַהׁשּ ֥ ׁשִ

אם ליל א׳ של ראש השנה חל בשבת 
יש הנוהגים לקרוא את מגילת שיר השירים לפני מנחה (יוסף אומץ), 

ויש הקוראים אותה לאחר מנחה (סידור יעב"ץ). 
אם אין השעה מספקת לומר את שיר השירים כולו, יש אומרים את ד׳ הפסוקים בעמ׳  36 .

ֲאֵהֽבּוָך׃  ֲעָל֥מֹות  ֖ן  ַעלּכֵ ָך  ֶמ֑ ׁש ק  ּתּוַר֣ ֶמן  ֖ ׁשֶ ים  טֹוִב֔ ָמֶנ֣יָך  ׁש   יח ֵר֙ ל ִמָּיִֽין׃ 

֤יָרה  ּכִ ַנז ך ָחה ּבָ֔ מ ִנׂש יו ָנִג֤יָלה ו ֶלך ֲחָדָר֗ ִני ַהּמֶ֜ יָך ָנ֑רּוָצה ֱהִביַא֨ ֲחֶר֣ ֵכִ֖ני ַאֽ ׁש מ

֖נֹות  ּב ה  ָנאָו֔ ו  ֲאִני ה  חֹוָר֤ ֲאֵהֽבּוָך׃    ׁש ים  ִר֖ יׁשָ ֵמֽ ִין  ִמַּי֔  יָך דֶֹד֙

֔חֶֹרת  ַחר ׁש ֲאִנ֣י  ֽ ׁשֶ  ִני ֻא֙ ר ַאל־ּתִ לֹֽמֹה׃  ׁש יִרי֖עֹות  ֽ ּכִ ר  ֵקָד֔ ֵל֣י  ה ֽ א ּכ ָלִ֑ם  ֽרּוׁשָ י

י  ִמ֥ ר ים ּכַ ָרִמ֔ ה ֶאת־ַהּכ ִני ֽנֵֹטָר֣ ֻמ֙ י ׂשָ ֲחרּו־ִב֗ י ִנֽ ֣ ֵנ֧י ִאּמִ ֶמׁש ּב ֑ ָ ִני ַהׁשּ ָזַפ֖ת  ׁשּ ׁשֶ

יץ  ֣ ּבִ ר ה ֵאיָכ֖ה ּתַ ֶע֔ י ֵאיָכ֣ה ִתר ׁשִ֔ ַנפ ֲהָבה ָ֤אֽ י ׁשֶ ֣יָדה ּלִ֗ י׃ ַהּגִ ּתִ ר י ֥לֹא ָנָטֽ ֖ ִּ ׁשֶ

 ך ָל֔  ִעי ד ֵתֽ ִאם־֤לֹא  יָך׃  ֲחֵבֶרֽ י  ֵר֥ ֶעד ַע֖ל  ה  ָי֔ ֣עֹט ּכ  ֶיה ה ֶאֽ ָמ֤ה  ּלָ ׁשַ ִים  ָר֑ ֽה ּצ ֽ ּבַ

֥נֹות  ּכ ִמׁש ַע֖ל   ִיך ִדּיַֹת֔ ֶאת־ּג  ִעי ּור ֹאן  ַהּצ֗ י  ֵב֣ ִעק ּב  ך ִאי־ָל֞ צ ים  ֑ ׁשִ ּנָ ּבַ ַהָּיָפ֖ה 

  ִיך ָחַי֙ י׃ ָנא֤וּו ל ָיִתֽ ַרע יך יִת֖ ּמִ ֔עֹה ּדִ י ַפר ֵב֣ ִרכ ּב ָסִתי ֻסֽ ים׃    ל רִֹעֽ ָהֽ

ֶֽסף׃  ַהּכָ ֹות  ֻקּד֥ נ ם  ִע֖  ך ה־ּלָ֔ ַנֲֽעׂשֶ  ָזָהב י  ּתֹוֵר֤ ֲחרּוִזֽים׃  ֽ ּבַ  ך אֵר֖ ַצּוָ ים  ִר֔ ּתֹ ּבַ

י  ַד֖ ׁשָ ין  ֥ ּבֵ י  ִל֔  ּדֹוִדי ׀  ֹר  ַהּמ֤ ֨רֹור  צ ֵריֽחֹו׃  ן  ָנַת֥ י  ֖ ּדִ ִנר ֹו  ִסּב֔ מ ּבִ   ֶלך ַ֤הּמֶ֙ ַעד־ׁשֶ

י  ָיִת֔ ַרע ָיָפה ֤ך ִֽדי׃    ִהּנָ י ֵע֥ין ּגֶ ֵמ֖ ַכר י ּב ֶֹפר ׀ ּדֹוִדי ִל֔ ֹל ַהּכ֤ ּכ֨ ין׃ ֶאׁש ָיִלֽ

ֲעָנָנֽה׃  ַרֽ נּו  ֖ ׂשֵ ַאף־ַער ים  ָנִע֔ ף  ַא֣  דֹוִדי ָיֶפ֤ה  ָך֨  ִהּנ יֹוִנֽים׃   ֵעיַנִ֥יך ָיָפ֖ה   ֥ך ִהּנָ

֖ת  ּנַ ֹוׁשַ ׁשֽ ֔רֹון  ָ ַהׁשּ ֶ֣לת  ֲחַבּצֶ  ֲאִני ים׃  רֹוִתֽ ּב רחי֖טנו  ים  ֲאָרִז֔  ינּו ּתֵ֙ ּבָ קֹ֤רֹות 

ֲעֵצ֣י  ֽ  ּבַ ּוח ַתּפ֙ ֽנֹות׃ ּכ ין ַהּבָ ֥ י ּבֵ ָיִת֖ ֥ן ַרע ים ּכֵ חֹוִח֔ ין ַהֽ ֣ ה ּבֵ ּנָ ֹוׁשַ ׁשֽ ים׃ ּכ ֲעָמִקֽ ָהֽ

י׃  ֽ ִחּכִ ל ָמ֥תֹוק  ֖יֹו  ּוִפר י  ּתִ ב ָיׁשַ֔ ו י  ּתִ ד ֣ ִחּמַ  ִצּלֹו ּב ִנ֑ים  ַהּבָ ין  ֣ ּבֵ י  ּדֹוִד֖ ֥ן  ּכֵ ַער  ַהַּי֔

֖דּוִני  ַרּפ ֹות  יׁש֔ ֲאׁשִ ֽ ּבָ  ֙כּוִני ַסּמ ֲהָבֽה׃  ַאֽ י  ָעַל֖ ֹ֥ו  ִדג ו ִין  ַהָּי֔ ֣ית  ֶאלּבֵ  ִני ֱהִביַא֙

ִני׃  ק ַחּב יִמי֖נֹו ּת י ִוֽ רֹאׁשִ֔ ַחת ל ֣ מֹאלֹו ּתַ ִני׃ ׂש ֲהָב֖ה ָאֽ י־חֹוַל֥ת ַאֽ ֽ ים ּכִ ּפּוִח֑ ּתַ ּבַ

ִאם־ ה  ֶד֑ ָ ַהׂשּ ֣לֹות  ַאי ּב ֖אֹו  ָב֔אֹות  צ ּבִ  ם ַלִ֙ ֽרּוׁשָ י ֤נֹות  ּב ם  ֶכ֜ ֶאת י  ּתִ ע ּבַ֨ ִהׁש

י  ֽץ׃    ֣קֹול ּדֹוִד֔ ּפָ ח ּתֶ ֲהָב֖ה ַע֥ד ׁשֶ ֛רּו ֶאת־ָהַאֽ ֽעֹור ִאם־ּת ירּו ׀ ו ִע֧ ּתָ

אא

נּובב ִהיֵט֖ ָרֽ
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י  ִב֔ ִלצ ָבֽעֹות׃ ּדֹוֶמ֤ה דֹוִדי ֖ץ ַעל־ַהּג ַקּפֵ ים מ ָהִר֔ ג ַעל־ֶה֣ ַדּלֵ ֑א מ ה־ֶז֖ה ּבָ ִהּנֵ

ַחּלֹ֔נֹות  ִמן־ַה֣   יח ּגִ֙ ַמׁש נּו  ֵל֔ ת ּכ ר  ַאַח֣  עֹוֵמד ה־ֶז֤ה  ִהּנֵ ים  ַאָּיִל֑ ָהֽ ֣עֶֹפר  ל ֖אֹו 

׃  ִכי־ָלֽך י ּול י ָיָֽפִת֖ ָיִת֥ ַרע ך י ֥קּוִמי ָל֛ ַמר ִל֑ ָא֣ י ו ים׃ ָעָנ֥ה דֹוִד֖ ֽ ֲחַרּכִ יץ ִמן־ַהֽ ֵמִצ֖

ֵע֥ת  ֶרץ  ָבָא֔ ֣אּו  ִנר  ִנים ּצָ ַהּנִ ֽלֹו׃   ך ָהַל֥ ָחַל֖ף  ם  ׁשֶ ַהּגֶ֕ ָעָב֑ר  ו  ָת֖ ַהּס ֥ה  י־ִהּנֵ ֽ ּכִ

ָפִנ֥ים ׀  ַהּג יָה ו ה ַפּגֶ֔ ָט֣ נ ֵאָנה ָחֽ ֵצֽנּו׃ ַהּת ַאר ע ּב ַמ֥ ֹור ִנׁש ֥קֹול ַהּת֖ ו ֑יע יר ִהּגִ ַהָּזִמ֖

י  ׃    ֽיֹוָנִת֞ ך ִכי־ָלֽ ּול י  ָיָֽפִת֖ י  ָיִת֥ ַרע ֛לכי  ֥קּוִמי   יח ֵר֑ נּו  ָנ֣ת ר  ָמַד֖ ס

ֶאת ִני  ִמיִע֖ ַהׁש  ִיך ַא֔ ַמרֶאת  יִני ִא֙ ַהר ה  ֵרָג֔ ד ַהּמַ  ֶתר ֵס֙ ּב ַלע  ַהּסֶ֗ ֵו֣י  ַחג ּב

ים  ּוָעִל֔ ׁשֽ  נּו ֱחזּוָל֙ ָנאֶוֽה׃    ֶאֽ  יך ֵא֥ ּוַמר ב  ָעֵר֖  ך יקֹוֵל֥ ֽ ּכִ  ך קֹוֵל֑

רֶֹע֖ה  י ִלי ַוֲֽאִנ֣י ֔לֹו ָהֽ ר׃ ּדֹוִד֥ ָמַדֽ ינּו ס ָרֵמ֖ ים ּוכ ָרִמ֑ ים ּכ ִל֣ ַחּב ֖ים מ ַטּנִ ים ק ָעִל֥ ֽ ׁשֻ

י ֛אֹו  ִב֗ י ִלצ ָך֨ דֹוִד֜ ה־ל ֵמֽ ּד ים סֹב ָלִל֑ ָנ֖סּו ַהּצ ַהּ֔יֹום ו  ָּי֙פּוח ֽים׃ ַע֤ד ׁשֶ ּנִ ֹוׁשַ ֽ ׁשּ ּבַ

י  ּתִ ׁש ֕ ּקַ י֔לֹות ּבִ ֵּ ִבי ּבַ ּכָ ֶתר׃    ַעל־ִמׁש ֵרי ָבֽ ים ַעל־ָה֥ ַאָּיִל֖ ֥עֶֹפר ָהֽ ל

ָב֣ה  ַוֲֽאֽסֹוב א  ּנָ֜ ָא֨קּוָמה  יו׃  ָצאִתֽ מ ֥לֹא  ו יו  ֖ ּתִ ׁש ּקַ ּבִ י  ֑ ׁשִ ַנפ ֲהָב֖ה  ָאֽ ׁשֶ ת  ֵא֥

֥לֹא  ו יו  ֖ ּתִ ׁש ּקַ ּבִ י  ֑ ׁשִ ַנפ ֲהָב֖ה  ָאֽ ׁשֶ ת  ֵא֥ ה  ׁשָ֕ ֲאַבק חֹ֔בֹות  ר ּוָב֣  ָוִקים  ׁשּ ּבַ יר  ָבִע֗

ם׃  ִאיֶתֽ י ר ֖ ׁשִ ֲהָב֥ה ַנפ ָאֽ ת ׁשֶ יר ֵא֛ ִע֑ ים ּבָ ִב֖ ֹב ים ַהּסֽ ִר֔ ֹמ ֣ ָצ֙אּוִני ַהׁשּ יו׃ מ ָצאִתֽ מ

 יו ּתִ ֲאַחז י  ֑ ׁשִ ַנפ ֲהָב֖ה  ָאֽ ׁשֶ ת  ֵא֥ אִתי  ָצ֔ ּמָ ׁשֶ ַע֣ד  ם  ֵמֶה֔ י  ּתִ ר ָעַב֣ ֽ ׁשֶ  ַעט מ ּכִ

י  ּתִ ע ּבַ֨ י׃ ִהׁש ֶדר ֽהֹוָרִתֽ ֶאל־ֶח֖ י ו ֣ית ִאּמִ֔ ֲהֵביאִתיו ֶאל־ּבֵ ֤ ּנּו ַעד־ׁשֶ ּפֶ֔ ֣לֹא ַאר ו

ִאם־ ירּו ׀ ו ִע֧ ה ִאם־ּתָ ֶד֑ ָ ֣לֹות ַהׂשּ ַאי ָב֔אֹות ֖אֹו ּב צ ם ּבִ ַלִ֙ ֽרּוׁשָ ֤נֹות י ם ּב ֶכ֜ ֶאת

ר  ּבָ֔ ד י ֗זֹאת עָֹלה ִמן־ַהּמִ ֽץ׃    ִמ֣ ּפָ ח ּתֶ ֲהָב֖ה ַע֥ד ׁשֶ ֛רּו ֶאת־ָהַאֽ ֽעֹור ּת

 תֹו ִמּטָ ה  ִהּנֵ֗ רֹוֵכֽל׃  ת  ַק֥ ַאב ֹל  ִמּכ֖ ה  בֹוָנ֔ ּול  מֹר ֶרת  ֤ ֻקּטֶ מ ן  ֑ ָעׁשָ ֖רֹות  ימ ִתֽ ּכ

ֶרב  ֶח֔ ֵזי  ֲאֻח֣  ם ּלָ ּכֻ ל׃  ָרֵאֽ ִיׂש י  ּבֵֹר֖ ִמּגִ ָלּ֑ה  יב  ָסִב֣ ים  ּבִֹר֖ ּגִ ים  ֥ ִ ׁשּ ׁשִ לֹ֔מֹה  ׁש ּלִ ׁשֶ

֗יֹון  ר יֽלֹות׃    ַאּפִ ּלֵ ַ֖חד ּבַ ֵר֔כֹו ִמּפַ ַעל־י ּבֹו יׁש ַחר ָחָמ֑ה ִא֤ י ִמל ֵד֖ ֻלּמ מ

ב  יָד֣תֹו ָזָה֔ ִפֽ ֶסף ר ה ֶכ֔ ָבֽנֹון׃ ַעּמּוָדיו ָעׂ֣שָ ֲעֵצ֖י ַהּל לֹ֔מֹה ֵמֽ ׁש ֶלך ֣ ה לֹו ַהּמֶ ָעׂ֤שָ

יָנה  ֶא֛ ר ּוֽ ׀  יָנה  ֶא֧ צ ִם׃  ָלֽ ֽרּוׁשָ י ֖נֹות  ִמּב ה  ֲהָב֔ ַאֽ ָר֣צּוף   ּתֹוכֹו ן  ָמ֑ ּגָ ַאר ֖בֹו  ּכָ ֶמר

֔תֹו  ֲחֻתּנָ ֣יֹום  ּב  ִאּמֹו ֹו  ָרה־ּל֤ ִעּט ֽ ׁשֶ ה  ֲעָטָר֗ ֽ ּבָ לֹ֑מֹה  ׁש  ֶלך ֣ ּמֶ ּבַ ִצּ֖יֹון  ֥נֹות  ּב

ים  יֹוִנ֔  ֵעיַנִ֣יך ה  ָיָפ֔  ֣ך ִהּנָ  ָיִתי ַרע ָיָפ֤ה   ך ֹו׃    ִהּנָ֨ ִלּבֽ ת  ַח֥ מ ׂשִ ֖יֹום  ּוב

ֶדר  ֵע֣ ּכ  ִיך ּנַ֙ ָעֽד׃ ׁשִ ל ר ּגִ ּו ֵמַה֥ ׁש֖ ֽל ּגָ ים ׁשֶ ִעִּז֔ ֶדר ָהֽ ֵע֣ ּכ  ֵרך ע ך ׂשַ ֵת֑ ַצּמָ ַעד ל ֖ ִמּבַ

ך ָל֛

גג

דד

ה
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ג

ד

ם׃  ֶהֽ ּבָ ין  ֵא֥ ָל֖ה  ּכֻ ׁשַ ו ִאי֔מֹות  ַמת  ם ּלָ ּכֻ ׁשֶ ָצ֑ה  ַרח ִמן־ָהֽ ָע֖לּו  ֽ ׁשֶ צּו֔בֹות  ַהּק

ַעד  ֖ ִמּבַ  ך ֵת֔ ַרּקָ  ִרּמֹון ָהֽ ֶפַ֤לח  ּכ ָנאֶו֑ה   ך ֵר֖ ּבָ ּוִמד  ִיך תֹוַת֔ פ ׂשִ  ִני ָ ַהׁשּ ֤חּוט  ּכ

יו  ָעָל֔ ֣לּוי  ּתָ  ֵגן ַהּמָ ֶאֶ֤ף  ּ֑יֹות  ּפִ ַת ל ֖נּוי  ּבָ  ך אֵר֔ ַצּוָ  ִויד ּדָ ל  ֤ ּדַ ִמג ּכ ׃  ך ֵתֽ ַצּמָ ל

ים  רִֹע֖ ָהֽ ִבָּי֑ה  צ י  אֹוֵמ֣ ּת ים  ָפִר֖ ע ֵנ֥י  ׁש ּכִ  ִיך ַד֛ ׁשָ ֵנ֥י  ׁש ים׃  ּבִֹרֽ ַהּגִ י  ֵט֥ ל ׁשִ ֹל  ּכ֖

ֶאל־ ֹור ו ר ַהּמ֔ ים ֵאֶ֤לך ִלי ֶאל־ַה֣ ָלִל֑ ָנ֖סּו ַהּצ ַהּ֔יֹום ו  ָּי֙פּוח ֽים׃ ַע֤ד ׁשֶ ּנִ ֹוׁשַ ֽ ׁשּ ּבַ

 ָבנֹון י ִמּל ֤ ׃    ִאּתִ ך ֽ ין ּבָ י ּו֖מּום ֵא֥ ָיִת֔ ַרע ָיָפה ֤ך ּלָ בֹוָנֽה׃ ּכֻ ַע֖ת ַהּל ב ּגִ

֔מֹון  ֶחר ו ִניר ה ֵמ֤רֹאׁש ׂש ּוִרי ׀ ֵמ֣רֹאׁש ֲאָמָנ֗ ׁש֣ ֑בֹוִאי ּתָ ָב֣נֹון ּתָ ּי ִמ ֖ ה ִאּתִ ּלָ֔ ּכַ

ִני בא֣חד  ּתִ֙ ב ֑ה ִלּבַ י ַכּלָ ִני ֲאחִֹת֣ ֖ ּתִ ב ים׃ ִלּבַ ֵמִרֽ י נ ֵר֖ ר עֹ֣נֹות ֲאָר֔יֹות ֵמַהֽ ִמּמ

  ִיך ֹבּו דַֹד֙ ֑ה ַמה־ּט֤ י ַכּלָ ִיך ֲאחִֹת֣ ׃ ַמה־ָּי֥פּו דַֹד֖ רָֹנִֽיך ּו ד ֲעָנ֖ק ִמּצַ ַאַח֥ ּב ִיך ֵעיַנ֔ ֵמֽ

ַבׁ֤ש  ּד ֑ה  ּלָ ּכַ  ִיך תֹוַת֖ פ ׂשִ ָנה  ֹפ ּט֥ ּתִ ֛נֶֹפת  ים׃  ִמֽ ׂשָ ל־ּב ִמּכ  ָמַנִ֖יך ׁש  יח ֵר֥ ו ִין  ִמַּי֔

ָנ֖עּול  ׀  ֥ן  ָבֽנֹון׃    ּגַ ל  יח ֵר֥ ּכ  ִיך מַֹת֖ ל ׂשַ  יח ֵר֥ ו  ך ׁשֹוֵנ֔ ל ַחת  ֣ ּתַ  ָחָלב ו

ים  ָגִד֑ י מ ִר֣ ם ּפ ים ִע֖ ס ִרּמֹוִנ֔ ֣ ּדֵ ר  ּפַ ִיך ָלַח֙ ָי֥ן ָחֽתּום׃ ׁש ַמע ָנ֖עּו ֥ ֑ה ּגַ י ַכּלָ ֲאחִֹת֣

בֹוָנ֑ה ֚מֹר  ל־ֲעֵצ֣י ל ם ּכ ֔מֹון ִע֖ ִקּנָ ו ֹם ָקֶנה ּכ֗ ַכר ׀ ו ּד ר ים׃ ֵנ֣ ָרִדֽ ים ִעם־נ ָפִר֖ ּכ

ים  ִל֖ ֽנֹז ו ַחִּי֑ים  ִים  ַמ֣ ר  ֵא֖ ּב ים  ּנִ֔ ּגַ ַי֣ן  ַמע ים׃  ִמֽ ׂשָ ב י  ֥ ל־ָראׁשֵ ּכ ם  ִע֖ ַוֲֽאָה֔לֹות 

 דֹוִדי ָי֤בֹא  יו  ָמ֑ ׂשָ ב ֣לּו  ִיּז ֖י  ַגּנִ יִחי  ָהִפ֥ ן  ֵתיָמ֔ ּו֣בֹוִאי   ָצפֹון ֤עּוִרי  ָבֽנֹון׃  ִמן־ל

י  ִמ֔ ׂשָ ִעם־ּב יִתי מֹוִרי ֒ה ָאִר֤ י ַכּלָ ֮י ֲאחִֹת֣ ַגּנִ אִתי ל ֣ יו׃ ּבָ ָגָדֽ י מ ִר֥ יֹאַכ֖ל ּפ ֹו ו ַגּנ֔ ל

֥תּו  ׁש ים  ֵרִע֔ ֣לּו  ִאכ י  ִעם־ֲחָלִב֑ ֵייִנ֖י  יִתי  ִת֥ ׁשָ י  ׁשִ֔ ב ִעם־ּדִ  ִרי ַיע י  ּתִ ָאַכ֤ל

ִחי ת ק ּפִ י דֹוֵפ֗ י ֵע֑ר ֣קֹול ׀ ּדֹוִד֣ ֣ ִלּבִ ָנ֖ה ו ׁשֵ ים׃    ֲאִנ֥י י ֖רּו ּדֹוִדֽ כ ׁשִ ו

יֵסי  ִס֥ ר י  ֻוּצֹוַת֖ ק ל  ָלא־ָט֔ ִנמ  י ּרֹאׁשִ ׁשֶ י  ִת֔ ַתּמָ י  ֽיֹוָנִת֣  ָיִתי ַרע י  ֲאחִֹת֤ י  ִל֞

י ֵאיָכָ֥כה  ַל֖ י ֶאת־ַרג ּתִ צ ה ָרַח֥ ּנָ ֑ ׁשֶ ּבָ י ֵאיָכָ֖כה ֶאל ּתִ֔ נ ּת י ֶאת־ּכֻ ּתִ ט ׁשַ֙ ָלה׃ ּפָ י ָלֽ

 ֹח ּת֣ י ֲאִנ֖י ִלפ ּתִ מ י ָה֥מּו ָעָלֽיו׃ ַק֥ ַל֤ח ָידֹו ִמן־ַה֔חֹור ּוֵמַע֖ י ׁשָ ֵפֽם׃ ּדֹוִד֗ ֲאַטּנ

י  ּתִ ח ַת֤ ֽעּול׃ ּפָ נ ֹות ַהּמַ ּפ֥ ר ַע֖ל ּכַ עַֹתי ֣מֹור עֵֹב֔ ּב ֶאצ פּו־֗מֹור ו י ָנֽט ָיַד֣ י ו דֹוִד֑ ל

֣לֹא  ו  יהּו ּתִ֙ ׁש ּקַ ּבִ ֔רֹו  ַדּב ב ה  ָא֣ ָיֽצ  י ׁשִ ַנפ ָעָב֑ר  ק  ָחַמ֣ י  דֹוִד֖ ו י  דֹוִד֔ ל  ֲאִני

ּוִני  יר ִהּכ֣ ִע֖ ים ּבָ ִב֥ ֹב ים ַהּסֽ ִר֛ ֹמ ֽ ִני ַהׁשּ ָצֻא֧ ֥לֹא ָעָנִֽני׃ מ יו ו ָראִת֖ יהּו ק ָצאִת֔ מ

֣נֹות  ֶכ֖ם ּב י ֶאת ּתִ ע ֥ ּבַ חֹֽמֹות׃ ִהׁש י ַהֽ ֵר֖ ֹמ י ׁשֽ ָעַל֔ ִדיִדי ֵמֽ ֤אּו ֶאת־ר ָצ֑עּוִני ָנֽׂש פ

ִני׃  ָאֽ ֲהָב֖ה  ַאֽ חֹוַל֥ת  ֽ ׁשֶ ֔לֹו  ידּו  ֣ ּגִ ַמהּתַ י  ֶאתּדֹוִד֔  אּו צ מ םּתִ ִאֽ ִם  ָל֑ ֽרּוׁשָ י

ת ַאַח֣ ּב

הה
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נּו׃  ֽ ּתָ ע ּבַ ִהׁש ָ֖כה  ּכָ ׁשֶ ֹוד  ִמּד֔  ך ַמה־ּדֹוֵד֣ ים  ֑ ׁשִ ּנָ ּבַ ַהָּיָפ֖ה  ֹוד  ִמּד֔  ך ַמהּדֹוֵד֣

חֹ֖רֹות  ים ׁש ּלִ֔ ּתַ ל ֻוּצֹוָתיו ּתַ ֑ז ק ֶ֣תם ּפָ ֹו ּכֶ ָבָבֽה׃ רֹאׁש֖ ר ֖גּול ֵמֽ ָא֔דֹום ּדָ ו י ַצח ּדֹוִד֥

ֽאת׃  ֖בֹות ַעל־ִמּלֵ ב ֽיֹׁש ָחָל֔ ֽ ִים ֽרֲֹחצֹות ּבֶ יֵקי ָמ֑ יֹוִנ֖ים ַעל־ֲאִפ֣ יו ּכ ב׃ ֵעיָנ֕ ֽעֹוֵרֽ ּכָ

֖פֹות  ֽנֹט ים  ּנִ֔ ֹוׁשַ ׁשֽ  תֹוָתיו פ ׂשִ ים  ָקִח֑ ֶמר ֖לֹות  ּד ִמג ם  ֹׂשֶ ַהּב֔ ֲֽערּוַג֣ת  ּכַ  ָחָיו ל

ן  ׁשֵ֔ ת  ׁשֶ ֶע֣  ֵמָעיו יׁש  ֑ ׁשִ ר ּתַ ּבַ ים  ִא֖ ֻמּלָ מ ב  ָזָה֔ י  ִליֵל֣ ּג  ָיָדיו ר׃  עֵֹבֽ ֥מֹור 

 הּו ֵא֙ ַמר ֵני־ָפ֑ז  ַעל־ַאד ים  ִד֖ ֻיּסָ מ ׁש  ׁשֵ֔ ּוֵדי  ַעּמ֣  ׁשֹוָקיו ים׃  יִרֽ ַסּפִ ֶ֖פת  ֻעּלֶ מ

י  ֶז֣ה ֵרִע֔ ו ים ֶז֤ה דֹוִדי ֑ ֲחַמּדִ ֹו ַמֽ ֻכּל֖ ים ו ַתּקִ֔ מ ֲאָרִזֽים׃ ִחּכֹו ַמֽ ֽ ֖חּור ּכָ ָב֔נֹון ּבָ ּ ּכַ

ּנּו  ֖ ׁשֶ ַבק ּונ ך ָנ֣ה דֹוֵד֔ ָנה ּפָ ים ָא֚ ֑ ׁשִ ּנָ ך ַהָּיָפ֖ה ּבַ ך ּדֹוֵד֔ ָנה ָהַל֣ ִם׃ ָא֚ ָלֽ ֽרּוׁשָ ֖נֹות י ּב

ֽים׃  ּנִ ֹוׁשַ ֖קֹט ׁשֽ ִלל ים ו ּנִ֔ ּגַ עֹות ּבַ ם ִלר ֹׂשֶ ֲעֻר֖גֹות ַהּב֑ ֹו ַלֽ ַגּנ֔ ד ל ׃ ּדֹוִדי ָיַר֣ ך ֽ ִעּמָ

ֽים׃ ּנִ ֹוׁשַ ֽ ׁשּ רֹוֶע֖ה ּבַ י ָהֽ י ִל֔ דֹוִד֣ ו דֹוִדי ֲאִנ֤י ל

  ִיך י ֵעיַנ֙ ֽלֹות׃ ָהֵסּ֤בִ ּגָ ד ּנִ ה ּכַ ֖ ָלִ֑ם ֲאֻיּמָ יֽרּוׁשָ ה ָנאָו֖ה ּכִ ָצ֔ ִתר ּכ ָיִתי ַרע ּת ה ַא֤ ָיָפ֨

  ִיך ּנַ֙ ָעֽד׃ ׁשִ ל ּו ִמן־ַהּגִ ׁש֖ ֽל ּגָ ים ׁשֶ ִעִּז֔ ֶדר ָהֽ ֵע֣ ּכ  ֵרך ע ִני ׂשַ ִהיֻב֑ ֵה֖ם ִהר ֥ י ׁשֶ ֔ ּדִ ג ִמּנֶ

ם׃  ֶהֽ ין ּבָ ָל֖ה ֵא֥ ּכֻ ׁשַ ִאי֔מֹות ו ַמת ם ּלָ ּכֻ ָצ֑ה ׁשֶ ַרח ָע֖לּו ִמן־ָהֽ ֽ ים ׁשֶ ֵחִל֔ ר ֶדר ָהֽ ֵע֣ ּכ

מִֹנ֖ים  ּוׁש ָל֔כֹות  מ  ה ּמָ ֵה֙ ים  ֥ ִ ׁשּ ׁשִ ׃  ך ֵתֽ ַצּמָ ל ַעד  ֖ ִמּבַ  ך ֵת֔ ַרּקָ  ִרּמֹון ָהֽ ֶפַ֤לח  ּכ

 ִהיא ת  ַאַח֥ י  ִת֔ ַתּמָ י  ֽיֹוָנִת֣  ִהיא ת  ַאַח֥ ֽר׃  ּפָ ִמס ין  ֵא֥ ַוֲֽעָל֖מֹות  ים  ֑ ׁשִ יַלג ֽ ּפִ

ים  ֖ ׁשִ יַלג ּוִפֽ ָל֥כֹות  מ ֔רּוָה   ַאׁשּ ַוֽי  ָבנֹות ָר֤אּוָה  ּה  ֑ ּתָ ֽיֹוַלד ל יא  ִה֖ ה  ָר֥ ּבָ ּה  ִאּמָ֔ ל

 ָרה ּבָ ה  ָבָנ֗ ַכּל ָיָפ֣ה  ַחר  ֑ מֹוׁשָ ּכ ָקָפ֖ה  ׁש ַהּנִ ֽלּוָה׃    ִמי֥זֹאת  ל ַהֽ ַוֽי

ַ֑חל  ַהּנָ י  ֣ ִאּבֵ ּב ֖אֹות  ִלר י  ּתִ ד ָיַר֔  ֱאגֹוז ֤ת  ּנַ ֶאל־ּגִ ֽלֹות׃  ּגָ ד ּנִ ּכַ ה  ֖ ֲאֻיּמָ ה  ַחּמָ֔ ֽ ּכַ

֖בֹות  ּכ ִני ַמר ת ַמ֔ י ׂשָ ֣ ׁשִ י ַנפ ּתִ ע ִרּמִֹנֽים׃ ֣לֹא ָיַד֔ ֶפן ֵהֵנ֖צּו ָהֽ ה ַהּגֶ֔ ָח֣ ֲהָפֽר אֹות ִלר

 ֱחזּו ֽ ה־ּתֶ ַמֽ  ך ֑ ֶנֱֽחֶזה־ּבָ ו ּוִבי  ׁש֖ ּוִבי  ׁש֥ ית  ּוַלּמִ֔ ֣ ַהׁשּ  ּוִבי ׁש֙ ּוִבי  ׁש֤ יב׃  ָנִדֽ י  ֥ ַעּמִ

י  יב ַחּמּוֵק֣ ת־ָנִד֑ ים ּבַ ָעִל֖ ּנ ִיך ּבַ ָעַמ֛ ֲחָנִֽים׃ ַמה־ָּי֧פּו פ ֽ ּמַ חַֹל֖ת ַהֽ מ ית ּכִ ּוַלּמִ֔ ֣ ׁשּ ּבַ

ר  ַס֖ ַאל־ֶיח ַהר  ַהּסַ֔ ֣ן  ַאּגַ   ֵרך ר ׁש ן׃  ֽ ּמָ א י  ֵד֥ י ה  ֖ ֲעׂשֵ ַמֽ ים  ֲחָלִא֔ ֣מֹו  ּכ  ִיך ֵרַכ֔ י

ים  ָפִר֖ ע ֵנ֥י  ׁש ּכִ  ִיך ַד֛ ׁשָ ֵנ֥י  ׁש ֽים׃  ּנִ ֹוׁשַ ֽ ׁשּ ּבַ סּוָג֖ה  ים  ִחּטִ֔ ת  ֲעֵרַמ֣   ֵנך ט ּבִ ֶזג  ֑ ַהּמָ

 ַער ַעל־ׁשַ֙ ֹון  ּב֗ ֶחׁש ּב ֵר֣כֹות  ּב  ִיך ֵעיַנ֜ ן  ֑ ֵ ַהׁשּ ל  ֣ ּדַ ִמג ּכ  ך אֵר֖ ַצּוָ ִבָּיֽה׃  צ י  ֵמ֥ א ֽ ּת

ל  ֶמ֔ ר ּכַ  ּכַ ִיך ך ָעַל֙ ֤ ק׃ רֹאׁשֵ ׂשֶ ֽ ֵנ֥י ַדּמָ ָב֔נֹון צֹוֶפ֖ה ּפ ל ַהּל ֣ ּדַ ִמג ּכ  ך ים ַאּפֵ ת־ַרּבִ֔ ּבַ

וו

זז

ח
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ו

ז

 ּת מ ַע֔ ּוַמה־ּנָ  ַמה־ָּיִפית ים׃  ָהִטֽ ר ֽ ּבָ ָא֥סּור   ֶלך ֶמ֖ ן  ָמ֑ ּגָ ַאר ֽ ּכָ  ך ֖ רֹאׁשֵ ֥ת  ַדּלַ ו

ּכֹֽלֹות׃  ַאׁש ל  ִיך ַד֖ ׁשָ ו ר  ָתָמ֔ ל ה  ָת֣ מ ֽ ּדָ   ֽקֹוָמֵתך ֤זֹאת  ֲענּוִגֽים׃  ֽ ּתַ ּבַ ֲהָב֖ה  ַאֽ

֣לֹות  ּכ ֶאׁש ּכ   ִיך ַד֙ ׁשָ יּו־ָנ֤א  ִיֽה ו ֑יו  ִסּנָ ַסנ ּב ֽאֲֹחָז֖ה  ר  ָתָמ֔ ב ֱעֶל֣ה  ֶאֽ  י ּתִ ר ָאַמ֙

ים  ִר֑ יׁשָ ֵמֽ ל י  דֹוִד֖ ל  ך הֹוֵל֥ ֹוב  ַהּט֛ ֵי֥ין  ּכ  ך ִחּכֵ֕ ו ים׃  ּפּוִחֽ ּתַ ּכַ  ֖ך ַאּפֵ  יח ֵר֥ ו ֶפן  ַהּגֶ֔

ה  ֶד֔ ָ ָכ֤ה דֹוִדי ֵנֵצ֣א ַהׂשּ ּוָקֽתֹו׃ ל ׁשֽ י ּת ָעַל֖ י ו דֹוִד֔ ִנֽים׃ ֲאִנ֣י ל ׁשֵ י י ֵת֥ פ ּדֹוֵב֖ב ׂשִ

ר  ָמַד֔ ח ַהּס ֣ ּתַ ֶפן ּפִ ָח֤ה ַהּגֶ֙ ֽר ה ִאם־ּפָ ֶא֞ ים ִנר ָרִמ֔ ַלּכ יָמה ּכִ֙ ים׃ ַנׁש ָפִרֽ ּכ יָנה ּבַ ָנִל֖

 ינּו ָתֵח֙ ַעל־ּפ ו יח נּו־ֵר֗ ים ָנֽת ּוָדִא֣ ׃ ַהּדֽ י ָלֽך ן ֶאת־ּדַֹד֖ ֥ ם ֶאּתֵ ֛ ִרּמֹוִנ֑ים ׁשָ ֵהֵנ֖צּו ָהֽ

י  ִל֔ ח  ָא֣ ּכ  ָך נ ִיּתֶ י  ִמ֤ ׃  ך ָלֽ י  ּתִ נ ָצַפ֥ י  ּדֹוִד֖ ִנ֑ים  ׁשָ ים ּגַ ים  ֖ ֲחָדׁשִ ים  ָגִד֔ מל ּכ

יֲאָך֛  ָך֗ ֲאִבֽ ג ָהֽ י׃ ֶאנ זּו ִלֽ ֖ם ֽלֹא־ָיֻב֥ ָך֔ ּגַ ק ֣ ָ ַבחּוץ ֶאׁשּ ָצֲֽאָך֤  מ י ֶאֽ ֑ י ִאּמִ ֵד֣ יֹוֵנ֖ק ׁש

 מֹאלֹו ׂש ִרּמִֹנֽי׃  יס  ֲעִס֖ ֵמֽ ַקח  ָהֶר֔ ִמַּיִ֣ין   ָך ק ַאׁש ִני  ֵד֑ ַלּמ ּת י  ֖ ִאּמִ ית  ֥ ֶאל־ּבֵ

ַמה־ ָלִ֑ם  ֽרּוׁשָ י ֣נֹות  ּב ֶכ֖ם  ֶאת י  ּתִ ע ֥ ּבַ ִהׁש ִני׃  ק ַחּב ּת יִמי֖נֹו  ִוֽ י  רֹאׁשִ֔ ַחת  ֣ ּתַ

 י ֗זֹאת עָֹלה ֽץ׃    ִמ֣ ּפָ ח ּתֶ ֲהָב֖ה ַע֥ד ׁשֶ ֛רּו ֶאת־ָהַאֽ ֽעֹר ַמה־ּת ירּו ׀ ּוֽ ִע֧ ּתָ

ה  ּמָ ׁשָ֚ יָך  ּתִ֔ ֽעֹוַרר   ּוח ּפ֙ ַהּתַ ַחת  ֤ ּתַ ּה  ַעלּדֹוָד֑ ֶ֖קת  ַרּפֶ ִמת ר  ּבָ֔ ד ִמןַהּמִ

 ֽחֹוָתם ּכַ ָך  ַעל־ִלּבֶ֗ ם  ַכֽחֹוָת֜ ִני  יֵמ֨ ׂשִ ָך׃  ת ָלַדֽ י ָל֥ה  ִחּב ה  ּמָ ֖ ׁשָ ָך  ִאּמֶ֔ ָך  ַל֣ת ִחּב

י  ּפֵ֕ ִרׁש יָה  ֶפ֕ ׁשָ ר ה  ָא֑ ִקנ ֖אֹול  ִכׁש ה  ֥ ָקׁשָ ה  ֲהָב֔ ַאֽ  ֶות ַכּמָ֙ י־ַעָּז֤ה  ֽ ּכִ ָך  רֹוֶע֔ ַעל־ז

ָה֖רֹות  ּונ ה  ֲהָב֔ ֶאת־ָהַאֽ ֹות  ַכּב֣ ל  לּו ֽיּוכ ֤לֹא  ים  ַרּבִ֗ ִים  ַמ֣ ָיֽה׃  ֶבת ֶהֽ ל ׁשַ ׁש  ֵא֖

ָי֥בּוזּו  ֹוז  ּב֖ ה  ֲהָב֔ ַאֽ ּבָ  יתֹו ּבֵ ל֤הֹון  ּכֶאת יׁש  ִא֜ ן  ִאםִיּתֵ֨ ֑פּוָה  ט ִיׁש ֣לֹא 

נּו  ה ַלֲֽאחֹוֵת֔ ֲֽעׂשֶ ה־ּנַ ין ָלּ֑ה ַמֽ ִים ֵא֣ ַד֖ ׁשָ ה ו ַטּנָ֔ ק נּו ֽלֹו׃    ָא֥חֹות ָל֙

ִאם־ ו ֶ֑סף  ּכָ יַרת  ִט֣ יָה  ָעֶל֖ ֶנ֥ה  ִנב יא  ִה֔ ה  ִאם־חֹוָמ֣ ּה׃  ֽ ר־ּבָ ֻדּבַ ּי ׁשֶ ּ֖יֹום  ּבַ

ז ָהִי֥יִתי  ֑לֹות ָא֛ ּדָ ג ּמִ י ּכַ ַד֖ ׁשָ ה ו ֶרז׃ ֲאִנ֣י חֹוָמ֔ יא ָנ֥צּור ָעֶל֖יָה ֥לּוח ָאֽ ֶלת ִה֔ ֣ ּדֶ

ֶאת־ ן  ָנַת֥ ָה֔מֹון  ַעל  ַב֣ ּב  לֹמֹה ִלׁש ָהָי֤ה  ֶרם  ֣ ּכֶ ֽלֹום׃  ׁשָ ת  ֵא֥ ֽמֹוצ ּכ ֵעיָנ֖יו  ב

ָהֶאֶ֤לף  ָפָנ֑י  ל י  ֖ ּלִ ׁשֶ י  ִמ֥ ר ּכַ ֶֽסף׃  ּכָ ֶלף  ֶא֥ ֖יֹו  ִפר ּב א  ָיִב֥ יׁש  ִא֛ ים  ִר֑ ֹט ַּנֽ ֶרם  ֖ ַהּכֶ

ים  ֲחֵבִר֛ ים  ּנִ֗ ּגַ ּבַ ֶבת  ֣ ַהּיֹוׁשֶ ֽיֹו׃  ר ֶאת־ּפִ ים  ִר֥ ֽנֹט ל ִים  ּוָמאַת֖ לֹ֔מֹה  ׁש  ָך ל

֣עֶֹפר  ל ֚אֹו   ִבי ִלצ ָך֤  ה־ל ֵמֽ ד ּוֽ י  ּדֹוִד֗ ׀  ח  ַר֣ ּב ִני׃  ִמיִעֽ ַהׁש  ך קֹוֵל֖ ל ים  יִב֥ ׁשִ ַמק

ים׃ ִמֽ ׂשָ י ב ים ַע֖ ָהֵר֥ ַאָּיִל֔ ָהֽ

חח
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יָך ִמָּיִֽין׃ י־טֹוִבים ּדֶֹדֽ יהּו ּכִ ֽ יקֹות ּפִ ׁשִ ִני ִמּנ ק ָ   ִיׁשּ

אם אין השעה מספקת לומר את שיר השירים כולו, 
יש אומרים ארבעה פסוקים אלה:

ָמיו  ׂשָ לּו ב י, ִיּז יִחי ַגּנִ ֽעּוִרי  ָצפֹון ּוֽבֹוִאי ֵתיָמן, ָהִפֽ
ָגָדיו׃ ִרי מ יֹאַכל ּפ ַגּנֹו ו ָיבֹא דֹוִדי ל

א  ה־ֶזה ּבָ קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵ
ָבעֹות׃ ץ ַעל־ַהּג ַקּפֵ ג ַעל־ֶהָהִרים, מ ַדּלֵ מ

ה  י ֲאחִֹתי ַכּלָ ַגּנִ אִתי ל ֽ ּבָ
י  ׁשִ ב ִרי ִעם־ּדִ י ַיע ּתִ ִמי, ָאַכֽל ׂשָ יִתי מֹוִרי ִעם־ּב ָאִרֽ

רּו ּדֹוִדים׃ כ ׁשִ תּו ו לּו ֵרִעים, ׁש יִתי ֵייִני ִעם־ֲחָלִבי, ִאכ ִתֽ ׁשָ

צֹוָנך ֶאל ר ך ּדָ ַעב ׁשֹך ִדיד ֶנֶֽפׁש, ָאב ָהַרֲחָמן, מ י  
ִדיד ֶנֶֽפׁש׳. יש נוהגים לשיר ׳י

 
ֲחֶוה מּול ֲהָדָרך ּתַ ִיׁש ,מֹו ַאָּי ּכ ך ּדָ ָירּוץ ַעב

ַעם. ל ָטֽ כ ֶֹפת צּוף ו , ִמּנֽ ִדידּוָתך י ֶיֱעַרב לֹו י ּכִ

י חֹוַלת ַאֲהָבָתך ׁשִ ָה דּור, ָנֶאה, ִזיו ָהעֹוָלם, ַנפ
אֹות ָלּה ֽנַֹעם ִזיָוך ַהר ָפא ָנא ָלּה, ּב א, ֵאל ָנא, ר ָאּנָ

ַחת עֹוָלם. פ ָתה ָך ׁשִ י ָהֽ א, ו ַרּפֵ ִתת ַחֵּזק ו ת ָאז ּתִ

ן אֹוֲהָבך חּוס ָנא ַעל ּבֵ יָך, ו ָו ִתיק, ֶיֱהמּו ַרֲחֶמֽ
ֶרת ֻעָּזך ֶאֽ ִתפ אֹות ּב ַסף ִלר סֹף ִנכ ה ִנכ ּמֶ י ֶזה ּכַ ּכִ

ם. ַעּלָ ת ַאל ּתִ א, ו ה ּנָ י, ֽחּוׁשָ ַמד ִלּבִ א, ֵאִלי, ַמח ָאּנָ

לֹוָמך ת ׁש רֹׂש, ָחִביב, ָעַלי ֶאת ֻסּכַ ֵלה ָנא ּופ ִה ּגָ
. ָחה ָבך מ ִנׂש ה וָי , ָנִגֽ בֹוָדך ֶרץ ִמּכ ִאיר ֶאֽ ּתָ

יֵמי עֹוָלם. ִֽני ּכִ ּנֵ ח י ָבא מֹוֵעד, ו ַמֵהר, ָאהּוב, ּכִ
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  קבלת שבת

ָהבּו  ָועֹז׃  בֹוד  ּכָ ַליהוה  ָהבּו  ֵאִלים,  ֵני  ּב ַליהוה  ָהבּו  ָדִוד,  מֹור ל ִמז  

בבתי כנסת המתפללים בנוסח אשכנז, בשבת ראש השנה 
ת׳ בעמ׳  39 . ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ יר ל מֹור ׁשִ מתחילים ׳ִמז

חכמים ראו במזמור כט יסוד לתפילה,
עד שהגמרא בברכות כח ע"ב ובראש השנה לב ע"א מבססת עיו את תפילת העמידה.

במזמור מתואר כיצד הבריאה כולה משבחת את ה', ושהקב"ה מסיים את הבריאה
ויושב על כיסא כבודו. משום כך מזמור זה ראוי במיוחד ערב שבת (עיון תפילה),

ונוהגים עמוד ולאומרו בעת כניסת השבת (הנהגות האר"י).

ַרת־ֽקֶֹדׁש׃ קֹול יהוה ַעל־ ַהד ֲחוּו ַליהוה ּב ּתַ מֹו, ִהׁש בֹוד ׁש ַליהוה ּכ
 , ֹח ּכֽ ים׃ קֹול־יהוה ּבַ ִים ַרּבִ ִעים, יהוה ַע־ַמֽ בֹוד ִהר ִים, ֵאלַהּכָ ֽ ַהּמָ
ֵזי  ר יהוה ֶאת־ַאר ּבֵ ׁשַ ָהָדר׃ קֹול יהוה ׁשֵֹבר ֲאָרִזים, ַוי קֹול יהוה ּבֶ
ֵאִמים׃ קֹו־ מֹו ֶבן־ר יֹון ּכ ר ׂשִ ָבנֹון ו ֶגל, ל מֹו־ֵעֽ ִקיֵדם ּכ ָבנֹון׃ ַוַּיר ַהּל
ר  ּבַ ר, ָיִחיל יהוה ִמד ּבָ ִמד יהוה חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש׃ קֹול יהוה ָיִחי
ּלֹו אֵֹמר  ֵהיָכלֹו, ּכֻ ָערֹות, ּוב חֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחׂשֹף י יהוה י קֹו  ָקֵדׁש׃
ַעּמֹו  עֹוָלם׃ יהוה עֹז ל ל ֶלך ב יהוה ֶמֽ ב, ַוֵּיֽׁשֶ ּבּול ָיׁשָ בֹוד׃ יהוה ַּמַ ּכָ

לֹום׃ ָ ָבֵרך ֶאת־ַעּמֹו ַבׁשּ ן, יהוה י ִיּתֵ

רּוָרה. יר צ ּתִ ָך, ּתַ ִמינ ת י ֻדּלַ ּג ֽכֹח א, ּב ָאּנָ

המקובלים הנהיגו לומר פיוט זה, מכיוון ששבע השורות שבו מקבילות 
לשבע הפעמים ש׳קֹול ה'׳ נזכר במזמור שלמעלה (פרי עץ חיים). 

נּו, נֹוָרא. נּו, ַטֲהֵרֽ ֵבֽ ּג ָך, ׂשַ ת ַעּמ ל ִרּנַ ַקּבֵ
ֵרם. מ ָבַבת ׁש ָך ּכ י ִיחּוד ׁשֵ ָנא ִגּבֹור, ּדֹור

ֵלם. מ ִמיד ּג ָך ּתָ ָקת ֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצד ר ּבָ
ָך. ָך ַנֵה ֲעָדֶתֽ רֹב טּוב ֲחִסין ָקדֹוׁש, ּב

ָך. ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ֵרי ק ֵנה, זֹוכ ָך פ ַעּמ ֶאה, ל ָיִחיד ּגֵ
ֲעלּומֹות. ע ּתַ נּו, יֹוֵדֽ ַמע ַצֲעָקֵתֽ ל ּוׁש נּו  ַקּבֵ ָעֵתֽ ו ׁשַ
עֹוָלם ָוֶעד. כּותֹו ל בֹוד ַמל ם ּכ רּוך ׁשֵ ּבָ

תהלים כט




