
ְנאֹות  בִּ ֶאְחָסר.  ֹלא  רִֹעי,  ה׳  ְלָדִוד  ִמְזמֹור   .1
ַנְפִׁשי ְיַנֲהֵלִני.  ְמֻנחֹות  ַעל-ֵמי  יֵצִני;  ַיְרבִּ ֶׁשא,   דֶּ

י- ם כִּ ֵלי-ֶצֶדק, ְלַמַען ְׁשמֹו. גַּ   ְיׁשֹוֵבב; ַיְנֵחִני ְבַמְעגְּ

ה  י-ַאתָּ כִּ ָרע   ֹלא-ִאיָרא  ַצְלָמֶות,  ֵגיא  בְּ ֵאֵלְך 

ֲערְך  ה ְיַנֲחֻמִני. תַּ ָך, ֵהמָּ ִדי, ִׁשְבְטָך ּוִמְשַעְנתֶּ ִעמָּ

רֹאִׁשי,  ֶמן  ַבשֶּ ַׁשְנתָּ  דִּ צְֹרָרי,  ֶנֶגד  ֻשְלָחן  ְלָפַני, 

י ל-ְיֵמי ַחיָּ פּוִני  כָּ  ּכֹוִסי ְרָוָיה. ַאְך, טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרדְּ

ֵבית-ה׳ ְלאֶֹרְך ָיִמים. י בְּ ְוַׁשְבתִּ

ָך ֶאל ְרצוֶנָך.  2. ְיִדיד ֶנֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן. ְמׁשוְך ַעְבדְּ
ֲחֶוה ֶאל מּול ֲהָדֶרָך.  ל. ִיְשתַּ מו ַאיָּ ָך כְּ ָירּוץ ַעְבדְּ

יָך ִמּנֶֹפת צּוף ְוָכל ָטַעם:  ֶיֱעַרב לו ְיִדידֹותֶּ

א   ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעוָלם. ַנְפִׁשי חוַלת ַאֲהָבֶתָך. ָאנָּ

ַהְראות ָלּה נַֹעם ִזיֶוָך. ָאז  ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה. בְּ

א. ְוָהְיָתה ָלּה ִשְֹמַחת עוָלם:  ְתַחֵזּ ק ְוִתְתַרפֵּ תִּ

ן ֲאהּוֶבָך.  ָוִתיק ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך. ְוחּוָסה ָנא ַעל בֵּ

ְמֵהָרה  ִלְראֹות  י  ִנְכַסְפתִּ ִנְכסֹף  ה  מָּ כַּ ֶזה  י  כִּ

י ְוחּוָסה ָנא ְוַאל  ה ָחְמָדה ִלבִּ ָך. ֵאלֶּ ִתְפֶאֶרת ֻעזֶּּּ בְּ

ם:  ְתַעלָּ תִּ

ת ְׁשלוֶמָך. ֶלה ָנא ּוְפרֹס ָחִביִבי ָעַלי ֶאת ֻסכַּ ִהגָּ

ְך. ַמֵהר  בוֶדָך. ָנִגיָלה ְוִנְשְֹמָחה בָּ ִאיר ֶאֶרץ ִמכְּ תָּ

יֵמי עוָלם: נּו כִּ י ָבא מוֵעד ְוָחנֵּ ֱאהֹב כִּ

3. ְלַמַעְנָך ֱאֹלֵקינּו ֲעֵשה ְוֹלא ָלנּו, ְרֵאה ֲעִמיָדֵתנּו 
ֳעָלְך חּוָסה ַעל  ָׁשָמה ָלְך ְוַהּגּוף פָּ ים ְוֵרִקים. ַהנְּ לִּ  דַּ

ֲעָמָלְך.

ַוֲעַצת ה׳ ִהיא  ֶלב ִאיׁש,  ַמְחַ ָׁשבֹות בְּ 4. ַרּבֹות 
ֲעמֹד ַמְחׁשבֹות ִלּבֹו  ָתקּום. ֲעַצת ה׳ ְלעֹוָלם תַּ

ְלדֹר ָודֹר.

ה. ה, ֲהִתְחֶייָנה ָהֲעָצמֹות ָהֵאלֶּ ה ֲאִני בֹוִכיָּ ַעל ֵאלֶּ

י  ׁש ִשְבתִּ י ֵמֵאת ה׳ אֹוָתּה ֲאַבקֵּ 5. ַאַחת ָׁשַאְלתִּ
ר  נַֹעם ה׳ ּוְלַבקֵּ י ַלֲחזֹות בְּ ל ְיֵמי ַחיַּ ֵבית ה׳ כָּ בְּ

ֵהיָכלֹו. בְּ

ה׳ ְוָהָיה ה׳ ִמְבַטחֹו. ֶבר ֲאֶשר ִיְבַטח בַּ רּוְך ַהגֶּ 6. בָּ

ה  ֶננָּ ה רֶֹאה ְלָך ֶאתְּ ל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאתָּ י ֶאת כָּ 7. כִּ
את,  ן ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּ ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם. ְלָך ֶאתֵּ

ָרָכה ַעל  בּוָאָתּה ְלטֹוָבה ְוֵתן בְּ ל ִמיֵני תְּ ּוָבֵרְך כָּ

ֵני ָהֲאָדָמה. פְּ

ָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות   8. ְמֵהָרה ה׳ ֱאֹלֵקינּו ִיָׁשַמע בְּ
 ְירּוָׁשַלִים, קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִשְמָחה, קֹול ָחָתן ְוקֹול 

ָתם, ּוְנָעִרים  ה, קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים ֵמֻחפָּ לָּ  כַּ

ה ְנִגיָנָתם. ְׁשתֵּ ִממִּ

ל ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר  ל ַהֲחָסִדים ּוִמכָּ י ִמכֹּ 9. ָקטְֹנתִּ
ן  ְרדֵּ י ֶאת ַהיַּ י ְבַמְקִלי ָעַבְרתִּ ָך, כִּ ָעִשיָת ֶאת ַעְבדֶּ

יֵלִני ָנא. ה ָהִייִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות. ַהצִּ ה ְוַעתָּ ַהזֶּ

יִׁשים  ְקדִּ ֵשם ֶשמַּ עֹוָלם כְּ ׁש ֶאת ִׁשְמָך בָּ 10. ְנַקדֵּ
ֱאֹלַקִיְך  ְלעֹוָלם,  ה׳  ִיְמֹלְך  ָמרֹום.  ִבְׁשֵמי  אֹותֹו 

יוֵׁשב  ָקדֹוׁש  ה  ְוַאתָּ ַהְללּוָיּה.  ָודֹר  ְלדֹר  ִצּיֹון 

ִהּלֹות ִיְשָרֵאל, ֵאל ָנא. תְּ

ּה ְותְֹמֶכיָה ְמֻאָׁשר.  ֲחִזיִקים בָּ  11. ֵעץ ַחיִּים ִהיא ַלמַּ
ָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ָשלֹום. ֲהִׁשיֵבנּו   דְּ

ֶקֶדם. ׁש ָיֵמינּו כְּ ה׳ ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה, ַחדֵּ

ן  ְׁשכָּ בֹודֹו, ּוַבמִּ ן ֶאְבֶנה ְלַהַדר כְּ ְלָבִבי ִמְׁשכָּ 12. בִּ
ח ִלי  ִמיד ֶאקַּ ַח ָאִשים ְלַקְרֵני הֹודֹו, ּוְלֵנר תָּ ִמְזבֵּ

ן ַאְקִריב לֹו ֶאת ַנְפִׁשי  ֶאת ֵאׁש ָהֲעֵקָדה, ּוְלָקְרבָּ

ִחיָדה. ַהיְּ

ׁש  ָרא ִלי ֱאֹלִקים ְורּוַח ָנכֹון ַחדֵּ 13. ֵלב ָטהֹור בְּ
ָפֶניָך ְורּוַח ָקְדְׁשָך ַאל  י. ַאל ַתְׁשִליֵכִני ִמלְּ ִקְרבִּ בְּ

י. נִּ ח ִממֶּ קַּ תִּ

ְתָחה ְבָחְכָמה ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה.  יָה פָּ  14. פִּ
יָתּה ְוֶלֶחם ַעְצלּות ֹלא תֹאֵכל.  ה ֲהִליכֹות בֵּ צֹוִפיָּ

נֹות  ְעָלּה ַוְיַהְלָלּה. ַרּבֹות בָּ  ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאְׁשרּוָה בַּ

ָנה. לָּ ָעׂשּו ָחִיל ְוַאתְּ ָעִלית ַעל כֻּ

יק  י, ְוֹלא ָרִאיִתי ַצדִּ ם ָזַקְנתִּ 15. ַנַער ָהִייִתי גַּ
ן, ה׳  ׁש ָלֶחם. ה׳ עֹז ְלַעּמֹו ִיתֵּ ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבקֶּ

ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָׁשלֹום.

ק  ְדבַּ ח ְיִמיִני, תִּ ְשכַּ ִים תִּ ֵחְך ְירּוָׁשלִָ 16. ִאם ֶאְשכָּ
ֵרִכי, ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת  י ִאם ֹלא ֶאְזכְּ  ְלׁשֹוִני ְלִחכִּ

ם ַעל רֹאׁש ִשְׂמָחִתי. ְירּוָׁשלִַ

ן  ׁשּוב. ְוִתְשכֹּ ַרֲחִמים תָּ 17. ְוִלירּוָׁשַלִים ִעיְרָך בְּ
ָקרֹוב  בְּ אֹוָתּה  ּוְבֵנה   . ְרתָּ בַּ דִּ ֲאֶשר  כַּ תֹוָכּה  בְּ

ְמֵהָרה  ָך  ַעְבדְּ ָדִוד  א  ְוִכסֵּ עֹוָלם.  ְנַין  בִּ ָיֵמינּו  בְּ

ִכין. ְלתֹוָכּה תָּ

18. ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו, ֶׁשֹּלא ֶאָחד 
רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ְוַהקָּ בִּ

ָדם. יֵלנּו ִמיָּ ַמצִּּּּ

ן ֲאָמֶתָך,  ָך בֶּ ָך, אֲ ִני ַעְבדְּ י ֲאִני ַעְבדֶּ ה ה׳ כִּ 19. ָאנָּ
ְחתָּ ְלמֹוֵסָרי. תַּ פִּ

ִמְצֹוֶתיָך,  נּו בְּ ק ִלבֵּ תוָרֶתָך, ְוַדבֵּ  20. ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו בְּ
ְוֹלא  ְׁשֶמָך,  ֶאת  ּוְלִיְרָאה  ְלַאֲהָבה  ְלָבֵבנּו  ְוַיֵחד 

ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ְוִיָׁשַמע  ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  יַע  ְוַיגִּ ְוָיבֹא  ַיֲעֶלה   .21
ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו,  ֵקד ְוִיזָּ ְוִיפָּ

ְירּוָׁשַלִים  ְוִזְכרֹון  ָך,  ַעְבדֶּ ִוד  דָּ ן  בֶּ ָמִׁשיַח  ְוִזְכרֹון 

ית ִיְשָרֵאל ְלָפֶניָך  ָך בֵּ ל ַעמְּ ִעיר ָקְדֶׁשָך, ְוִזְכרֹון כָּ

ִלְפֵלָטה ְלטֹוָבה.

ת ַעּמֹו  ִנים, ְוֶחְרפַּ ל פָּ ְמָעה ֵמַעל כָּ  22. ּוָמָחה ה׳ דִּ
ַההּוא,  ּיֹום  בַּ ְוָאַמר  ָהָאֶרץ …  ל  כָּ ֵמַעל  ָיִסיר 

ָנִגיָלה  לֹו,  ינּו  ִקוִּ ה׳  ֶזה   … ֶזה  ֱאֹלֵקינּו  ה  ִהנֵּ

יׁשּוָעתֹו. ְוִנְשְמָחה בִּ

ָאֶרץ  י ָרָעב בָּ ִאים ... ְוִהְׁשַלְחתִּ ה ָיִמים בָּ 23. ִהנֵּ
י ִאם ִלְׁשמַֹע  ִים כִּ ֶחם ְוֹלא ָצָמא ַלמַּ ֹלא ָרָעב ַללֶּ

ְבֵרי ה׳. ֵאת דִּ

24. ִצּיֹון ֲהֹלא ִתְׁשֲאִלי ִלְׁשלֹום ֲאִסיַרִיְך.

ִנים ּוְבֵני ָבִנים ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים,  ל בָּ ִני ְלַגדֵּ  25. ְוַזכֵּ
 אֹוֲהֵבי ה׳, ִיְרֵאי ֱאֹלִקים, ַאְנֵׁשי ֱאֶמת, ֶזַרע קֶֹדׁש, 

ּתֹוָרה  בַּ ָהעֹוָלם  ֶאת  ּוְמִאיִרים  ֵבִקים,  דְּ ה׳  בַּ

ּוְבַמֲעִשים טֹוִבים ּוְבָכל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא.

26. טֹוָבה ָהָאֶרץ, טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמאֹד. טֹוָבה 
ָהָאֶרץ, ָהָאֶרץ ְמאֹד ְמאֹד, ֲאֶשר ִהיא ָזַבת ָחָלב 

ּוְדַבׁש.

ְך.  בָּ ָׁשלֹום  א  נָּ ָרה  ֲאַדבְּ ְוֵרָעי,  ְלַמַען ַאַחי   .27
ית ה׳ ֱאֹלֵקינּו, ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך. ְלַמַען בֵּ

ֵאֶליָך  י  כִּ ֶאֱארֹג,  ְוִׁשיִרים  ְזִמירֹות  28. ַאְנִעים 
ְוִׁשְמָך  דֹות,  ִנְכבָּ ָך  ר בְּ ן ֲאַדבֵּ ַנְפִׁשי ַתֲערֹג. ַעל כֵּ

ִׁשיֵרי ְיִדידֹות. ד בְּ ֲאַכבֵּ

ן. ְׁשַמע ה׳  29. ֵאֶליָך ה׳ ֶאְקָרא, ְוֶאל ה׳ ֶאְתַחנָּ
ִני, ה׳ הֱ ֵיה עֵֹזר ִלי. ְוָחנֵּ

30. ׁשֹוֵמר ִיְשָרֵאל, ְׁשמֹר ְׁשֵאִרית ִיְשָרֵאל, ְוַאל 
יֹאַבד ִיְשָרֵאל ָהאֹוְמִרים ְׁשַמע ִיְשָרֵאל.

ְנעּוַרִיְך,  ֶחֶסד  ָלְך  י  ָזַכְרתִּ ה׳,  ָאַמר  ה  כֹּ  .31 
ֶאֶרץ  בְּ ר,  ְדבָּ מִּ ְך ַאֲחַרי בַּ ֶלְכתֵּ לּוֹלָתִיְך,  ַאֲהַבת כְּ

ֹלא ְזרּוָעה.

י  כִּ ֵאֶליָה,  ְוִקְראּו  ְירּוָׁשֵלם  ַעל-ֵלב  רּו  בְּ דַּ  .32
ד ה׳,  י ָלְקָחה ִמיַּ י ִנְרָצה ֲעו ָֹנּה. כִּ ָמְלָאה ְצָבָאּה כִּ

י, יֹאַמר  אֶתיָה. ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעמִּ ָכל ַחטֹּ ְפַלִים בְּ כִּ

ֶרְך ה׳ ַיְׁשרּו  ּנּו דֶּ ר פַּ ְדבָּ מִּ ֱאֹלֵקיֶכם. קֹול קֹוֵרא בַּ

ה ֵלאֹלֵקינּו. ֲעָרָבה ְמִסלָּ בָּ

י  יר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ַׁשֲעֻׁשִעים, כִּ 34. ֲהֵבן ַיקִּ
ן ָהמּו ֵמַעי  ֶרּנּו עֹוד, ַעל כֵּ ִרי ּבֹו ָזכֹר ֶאְזכְּ י ַדבְּ ִמדֵּ

לֹו, ַרֵחם אֲ ַרֲחֶמּנּו ְנֻאם ה׳.

ִביא ִלְפֵני  הו ַהנָּ ה ָאנִֹכי שֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִליָּ  35. ִהנֵּ
דֹול ְוַהּנֹוָרא. ְוֵהִשיב ֵלב ָאבֹות ַעל   ּבֹוא יֹום ה׳ ַהגָּ

ִנים ַעל ֲאבֹוָתם. ִנים, ְוֵלב בָּ בָּ

א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי. ֶעְזִרי  36. ֶאשָּ
ה ֹלא ָינּום ְוֹלא   ֵמִעם ה׳ עֵֹשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ... ִהנֵּ

ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְשָרֵאל.

ֶעְליֹון.  ר ְלִׁשְמָך  37. טֹוב ְלהֹדֹות ַלה׳, ּוְלַזמֵּ
ילֹות. לֵּ ָך, ֶוֱאמּוָנְתָך בַּ ֶקר ַחְסדֶּ בֹּ יד בַּ ְלַהגִּ

ר ֹלא ֶׁשר ַצר ְמאֹד, ְוָהִעקָּ ּלֹו גֶּ ל ָהעֹוָלם כֻּ  38. כָּ
ָלל. ְלַפֵחד כְּ

ה  ְוֹלא ַאתָּ ִלְגמֹור,  ָלאָכה  ַהמְּ ָעֶליָך  ֹלא   .39
ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ ֶנה  בָּ ֶׁשיִּ ה.  נָּ ִממֶּ ֵטל  ִלבָּ חֹוִרין  ֶבן 

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. בִּ
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It was the summer of ‘72,                           .33 
she came to camp all alone.

Searching for a friendly face, 

hoping to find one at Stone.

She walked up those steps, 

and went through the door.

And what happened next, 

would have not before.

ַנְפֵׁשנּו הּוא ַמֲחֶנה ְסטֹון י בְּ   - כִּ
In our hearts and our souls - Camp Stone.

She sat down on her bed, 

noticed a girl smiling at her.

They began to laugh and share, 

they were friends for sure.

Shiurim, Susim, Melechet Yad, and Sports. 

And those Shabbatot, 

they were much too short.

ַנְפֵׁשנּו הּוא ַמֲחֶנה ְסטֹון י בְּ - כִּ
In our hearts and our souls - Camp Stone.

On Shabbat by the swings 

she became friends with a boy.

They took a walk by the lake, 

their hearts were filled with joy.

They were glad they met, 

they had so much fun.

Who knew that one day, 

he’d be her chatan.

ַנְפֵׁשנּו הּוא ַמֲחֶנה ְסטֹון י בְּ - כִּ
In our hearts and our souls - Camp Stone.

She has kids of her own now, 

what camp should they go to?

The choice was easy to make, 

the camp she loved and knew.

ֵלב הּוא ִראׁשֹון - - ַמֲחֶנה ְסטֹון בְּ
ֵלב הּוא ִראׁשֹון - - ַמֲחֶנה ְסטֹון בְּ
ַנְפֵׁשנּו הּוא ַמֲחֶנה ְסטֹון י בְּ - כִּ
In our hearts and our souls - Camp Stone. 

Twenty years they’ve been around, 

showing us what we could be. 

Planting seeds of Jewish growth 

and continuity.

Be a Rosh Gadol, 

that is crystal clear.

They may pass the torch, 

but they’ll still be here.

ַנְפֵׁשנּו הּוא ַמֲחֶנה ְסטֹון י בְּ - כִּ
In our hearts and our souls - Camp Stone.

ְרָנָנה אּו ְלָפָניו בִּ ִשְמָחה בֹּ  40. ִעְבדּו ֶאת ה׳ בְּ
 ִמי ֲאִני? - ֲאִני.

ה.  ה? - ַאתָּ  ִמי ַאתָּ
ֵני ֲעִקיָבא.   ִמי ֲאַנְחנּו? - ֲחֵבִרים ֶׁשל בְּ

ִעים  ה ַמה ּטֹוב ּוַמה נָּ  ִהנֵּ
ם ָיַחד. ֶׁשֶבת ַאִחים גַּ

תֹוָרֶתָך,  ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו בְּ ֵׁשנּו בְּ 41. ַקדְּ
נּו  יׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלבֵּ ֵחנּו בִּ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוַשֹמְּ ַשֹבְּ

ַאֲהָבה  בְּ ֱאֹלֵקינו  ה׳  ְוַהְנִחיֵלנּו  ֱאֶמת,  בֶּ ָך  ְלָעְבדְּ

ת ָקְדֶשָך. ּוְבָרצֹון ַׁשבַּ

א  ְנַין עֹוָלם. ְוִכסֵּ ָיֵמינּו בִּ ָקרֹוב בְּ  42. ּוְבֵנה אֹוָתּה בְּ
ִכין. ְוִלירּוָׁשַלִים ִעיְרָך  ָך ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה תָּ  ָדִוד ַעְבדְּ

. ְרתָּ בַּ ֲאֶׁשר דִּ תֹוָכּה כַּ ן בְּ ׁשּוב. ְוִתְׁשכֹּ ַרֲחִמים תָּ בְּ

43. ניגון שבת קודש

ה. לָּ ְמשֹושֹ ָחָתן ַעל כַּ 44. ָיִשֹישֹ ָעַלִיְך ֱאֹלָקִיְך, כִּ

א, ְוָׁשם ָנִׁשיר  ַמלֵּ ׁש, ִעיר ִצּיֹון תְּ ְקדָּ ֶנה ַהמִּ  45. ִיבָּ
ִׁשיר ָחָדׁש, ּוִבְרָנָנה ַנֲעֶלה.

ַחְצרֹות ֱאֹלֵקינּו ַיְפִריחּו. ֵבית ה׳ בְּ  46. ְׁשתּוִלים בְּ
יד  ים ִיְהיּו. ְלַהגִּ ֵׁשִנים ְוַרֲעַננִּ ֵשיָבה דְּ עֹוד ְינּובּון בְּ

י ָיָׁשר ה׳ צּוִרי ְוֹלא ַעְוָלָתה ּבֹו. כִּ

ם. ִסיָמן טֹוב ּוַמָזל  ִוד ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ַחי ְוַקיָּ 47. דָּ
טֹוב ְיֵהא ָלנּו ּוְלָכל ִיְשָרֵאל.

ם הּוא. ֲאַנְחנּו  ה׳ ֶעְזָרם ּוָמִגנָּ ַטח בַּ  48. ִיְשָרֵאל בְּ
ֵען,  ֵני ַמֲאִמיִנים ְוֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהׁשָּ  ַמֲאִמיִנים בְּ

ָׁשַמִים. א ַעל ָאִבינּו ֶשבַּ ֶאלָּ

 49. ִשְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוָשׂשון ְלִעיֶרָך, ּוְצִמיַחת ֶקֶרן 
ָך, ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיַׁשי ְמִׁשיֶחָך. ְלָדִוד ַעְבדֶּ

ִעים ּגֹוָרֵלנּו.  50. ַאְׁשֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ּוַמה נָּ
ֵני ֲעִקיָבא. ַקֵדׁש  ֶדֶגל ּתֹוָרה ְוֲעבֹוָדה, ְׁשִאיַפת בְּ בְּ

ֲעבֹוָדה. ּתֹוָרה ְוַטַהֵרם בַּ יָך בַּ ַחיֶּ

ֶרת ְוָהֱאמּוָנה - ְלַחי עֹוָלִמים  51. ָהַאדֶּ
ָרָכה - ְלַחי עֹוָלִמים יָנה ְוַהבְּ  ַהבִּ

ה - ְלַחי עֹוָלִמים ֻדלָּ ֲאָוה ְוַהגְּ  ַהגַּ

ּבּור - ְלַחי עֹוָלִמים ָעה ְוַהדִּ  ַהדֵּ

 ַההֹוד ְוֶהָהָדר - ְלַחי עֹוָלִמים

ִתיקּות - ְלַחי עֹוָלִמים ַעד ְוַהוָּ  ַהוַּ

ַהר - ְלַחי עֹוָלִמים ְך ְוַהזֹּ  ַהזָּ

 ַהַחִיל ְוַהחֶֹסן - ְלַחי עֹוָלִמים

ַהר - ְלַחי עֹוָלִמים ֶכס ְוַהטֹּ  ַהטֶּ

ְרָאה - ְלַחי עֹוָלִמים  ַהִּיחּוד ְוַהיִּ

בֹוד - ְלַחי עֹוָלִמים ֶתר ְוַהכָּ  ַהכֶּ

ּבּוב - ְלַחי עֹוָלִמים ַקח ְוַהלִּ  ַהלֶּ

ְמָׁשָלה - ְלַחי עֹוָלִמים לּוָכה ְוַהמֶּ  ַהמְּ

ַצח - ְלַחי עֹוָלִמים  ַהּנֹוי ְוַהנֵּ

ֶגב - ְלַחי עֹוָלִמים גּוי ְוַהשֶּ  ַהשִּ

 ָהעֹז ְוָהֲעָנָוה - ְלַחי עֹוָלִמים

ֵאר - ְלַחי עֹוָלִמים דּות ְוַהפְּ  ַהפְּ

ֶדק - ְלַחי עֹוָלִמים ִבי ְוַהצֶּ  ַהצְּ

ֻדָׁשה - ְלַחי עֹוָלִמים ִריָאה ְוַהקְּ  ַהקְּ

 ָהרֹון ְוָהרֹוְממּות - ְלַחי עֹוָלִמים

יר ְוַהֶׁשַבח - ְלַחי עֹוָלִמים  ַהׁשִּ

ְפֶאֶרת - ְלַחי עֹוָלִמים. ִהָלה ְוַהתִּ ַהתְּ

In Out Heel Toe .52

Ti La La .53

ׁש ה׳ ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו ֹלא ַיֲעזֹב. ה׳  י ֹלא ִיטֹּ  54. כִּ
ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו. הֹוִׁשיָעה ַהמֶּ

י  י ֵעת ְלֶחְנָנּה כִּ ַרֵחם ִצּיֹון כִּ ה ָתקּום תְּ 55. ַאתָּ
ָבא מֹוֵעד.

ָך,  ִביא ַעְבדֶּ ֵאִלָיהּו ַהנָּ ֵחנּו ה׳ ֱאֹלֵקינּו בְּ 56. ַשֹמְּ
ְמֵהָרה ָיבֹוא ְוָיֵגל  ִוד ְמִשֶחָך, בִּ ית דָּ ּוְבַמְלכּות בֵּ

נּו. ִלבֵּ

י ה׳ הּוא ָהֱאֹלִקים  ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת כִּ 57. ַאתָּ
ַבּדֹו. ֵאין עֹוד ִמלְּ

ה׳ יר כַּ  58.  ֵאין ַאדִּ
ֶבן ַעְמָרם רּוְך כְּ  ֵאין בָּ

ּתֹוָרה ה כַּ ֻדלָּ  ֵאין גְּ

ִיְשָרֵאל.  ְוֵאין ּדֹוְרֶשיָה כְּ

י ֵקל, ְיבַֹרְך ִיְשָרֵאל. י ֵקל ִמפִּ ִמפִּ

ה׳  ֵאין ָהדּור כַּ

ֶבן ַעְמָרם  ֵאין ָוִתיק כְּ

ּתֹוָרה ה כַּ  ֵאין ְזִכיָּ

ִיְשָרֵאל.  ְוֵאין ֲחָכֶמיָה כְּ

י ֵקל, ְיבַֹרְך ִיְשָרֵאל. י ֵקל ִמפִּ ִמפִּ

ה׳  ֵאין ָטהֹור כַּ

ֶבן ַעְמָרם  ֵאין ָיָשר כְּ

ּתֹוָרה ה כַּ ֻבדָּ  ֵאין כְּ

ִיְשָרֵאל.  ְוֵאין לֹוְמֶדיָה כְּ

י ֵקל, ְיבַֹרְך ִיְשָרֵאל. י ֵקל ִמפִּ ִמפִּ

ה׳  ֵאין מֹוִשיַע כַּ

ֶבן ַעְמָרם  ֵאין ָנִביא כְּ

ּתֹוָרה ה כַּ  ֵאין ְסֻגלָּ

ִיְשָרֵאל.  ְוֵאין עֹוְסֶקיָה כְּ

י ֵקל, ְיבַֹרְך ִיְשָרֵאל. י ֵקל ִמפִּ ִמפִּ

ה׳  ֵאין ּפֹוֶדה כַּ

ֶבן ַעְמָרם יק כְּ  ֵאין ַצדִּ

ּתֹוָרה ה כַּ  ֵאין ְקֻדשָּ

ִיְשָרֵאל.  ְוֵאין רֹוְמֶמיָה כְּ

י ֵקל, ְיבַֹרְך ִיְשָרֵאל. י ֵקל ִמפִּ ִמפִּ

ה׳  ֵאין ׁשֹוֵמר כַּ

ֶבן ַעְמָרם ִמים כְּ  ֵאין תָּ

ּתֹוָרה ִמיָמה כַּ  ֵאין תְּ

ִיְשָרֵאל.  ְוֵאין ּתֹוְמֶכיָה כְּ

י ֵקל, ְיבַֹרְך ִיְשָרֵאל. י ֵקל ִמפִּ ִמפִּ

ְתֵחי עֹוָלם  ְשאּו פִּ  59. ְשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהנָּ
בֹוד. ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהכָּ
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ִׁשיַח,  ִביַאת ַהמָּ ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה בְּ  60. ֲאִני ַמֲאִמין בֶּ
ָכל  ה ּלֹו בְּ ל ֶזה ֲאַחכֶּ , ִעם כָּ ְתַמְהֵמהַּ י ֶשיִּ  ְוַאף ַעל פִּ

בֹוא. יֹום ֶׁשיָּ

ַנְפִׁשי  ן  כֵּ ַעל-ֲאִפיֵקי-ָמִים,  ֲערֹג  תַּ ל  ַאיָּ כְּ  .61 
 ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאֹלִקים. ָצְמָאה ַנְפִׁשי, ֵלאֹלִקים ְלֵקל 

ֵני ֱאֹלִקים. ָחי. ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה פְּ

62. ַלא ַלא ַלאי ַלאי...

ִמיד. ִשְמָחה תָּ דֹוָלה ִלְהיֹות בְּ 63. ִמְצָוה גְּ

ּנּו  ה ָפָניו, ֶאְׁשֲאָלה ִממֶּ 64. אֹוִחיָלה ָלֵאל ֲאַחלֶּ
יָעה  ְקַהל ָעם ָאִׁשיָרה ֻעּזֹו, ַאבִּ  ַמֲעֵנה ָלׁשֹון, ֲאֶׁשר בִּ

ּוֵמה׳  ֵלב  ַמַעְרֵכי  ְלָאָדם  ִמְפָעָליו.  ַעד  בְּ ְרָננֹות 

ֶתָך. ִהלָּ יד תְּ ח ּוִפי ַיגִּ ְפתָּ ַמֲעֵנה ָלׁשֹון, ה׳ ְשָפַתי תִּ

ְך ִשיחֹו.  י ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ה׳ ִיְׁשפֹּ ה ְלָעִני כִּ ִפלָּ 65. תְּ
בֹוא, ַאל  ִתי ְוַׁשְוָעִתי ֵאֶליָך תָּ ִפלָּ ה׳ ִׁשְמָעה תְּ

יֹום ַצר ִלי. י בְּ נִּ ֶניָך ִממֶּ ר פָּ ְסתֵּ תַּ

ל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת  ֵאל אִֹתי ִמכָּ ְלָאְך ַהגֹּ 66. ַהמַּ
ֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם  ָעִרים ְוִיקָּ ַהנְּ

ֶקֶרב ָהָאֶרץ. ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלרֹב בְּ

ֵׁשם ה׳ ֱאֹלֵקי ִיְשָרֵאל, ִמיִמיִני ִמיָכֵאל  67. בְּ
ָפַני אּוִריֵאל ּוֵמֲאחֹוַרי  ְבִריֵאל, ּוִמלְּ ֹמֹאִלי גַּ ּוִמשְְּ

ְרָפֵאל, ְוַעל רֹאִׁשי ְשִכיַנת ֵקל.

ֵני ה׳. ך נַֹכח פְּ ִים ִלבֵּ 68. ִׁשְפִכי ַכמַּ

69. ְׁשַמע קֹוֵלנּו ה׳ ֱאֹלֵקינּו, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו, 
ֵתנּו. ִפלָּ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת תְּ ל בְּ ְוַקבֵּ

ַאְרְמנֹוָתִיְך.  ֵחיֵלְך ַשְלָוה בְּ 70. ְיִהי ָשלֹום בְּ

ל ְיִציר ִנְבָרא.  ֶטֶרם כָּ  71. ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַלְך, בְּ
ל, ֲאַזי ֶמֶלְך ְׁשמֹו ִנְקָרא.  ְלֵעת ַנֲעָשה ְבֶחְפצֹו כֹּ

ל, ְלַבּדֹו ִיְמֹלְך נֹוָרא.  ְכלֹות ַהכֹּ ְוַאֲחֵרי כִּ

ִתְפָאָרה.   ְוהּוא ָהָיה, ְוהּוא הֶֹוה, ְוהּוא ִיְהֶיה בְּ

יָרה.   ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵשִני, ְלַהְמִׁשיל לֹו ְלַהְחבִּ

ְשָרה.  ִלי ַתְכִלית, ְולֹו ָהעֹז ְוַהמִּ ִלי ֵראִׁשית בְּ  בְּ

ֵעת ָצָרה.   ְוהּוא ֵקִלי ְוַחי גֹוֲאִלי, ְוצּור ֶחְבִלי בְּ

יֹום ֶאְקָרא.  י ּוָמנֹוס ִלי, ְמָנת ּכֹוִסי בְּ ְוהּוא ִנסִּ

ֵעת ִאיָׁשן ְוָאִעיָרה. ָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי, בְּ  בְּ

ִתי, ה׳ ִלי ְוֹלא ִאיָרא. ִויָּ ְוִעם רּוִחי גְּ

ֵבית  ים בְּ ְחתִּ 72. ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי ְוִשמַּ
י  ִחי כִּ ִתי, עֹוֹלֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזבְּ ִפלָּ  תְּ

ים. ֵרא ְלָכל ָהַעמִּ ה ִיקָּ ִפלָּ ית תְּ ֵביִתי בֵּ

ָצָרה תּוִנים בַּ ית ִיְשָרֵאל ַהנְּ ל בֵּ  73. ַאֵחינּו כָּ
קֹום  ָׁשה, ַהמָּ בָּ יַּ ָים ּוֵבין בַּ ין בַּ ְבָיה, ָהעֹוְמִדים בֵּ  ּוְבׁשִּ

ֲאֵפָלה ָרה ִלְרָוָחה, ּומֵּ  ְיַרֵחם ֲעֵליֶהם ְויֹוִציֵאם ִמצָּ

ֲעָגָלא  ה, ַהְׁשָתא בַּ ְעּבּוד ִלְגֻאלָּ ְלאֹוָרה ּוִמׁשִּ

ּוִבְזַמן ָקִריב.

יר ְצרּוָרה.  תִּ ת ְיִמיְנָך תַּ ֻדלַּ כַֹח גְּ א בְּ  74. ָאנָּ
ֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא.  ָך, ַשגְּ ת ַעמְּ ל ִרנַּ  ַקבֵּ

ָבַבת ָשְמֵרם.  ָנא ִגּבֹור, ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוְדָך, כְּ

ְמֵלם. ִמיד גָּ ְרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמם, ִצְדָקְתָך תָּ  בָּ

רֹוב טּוְבָך, ַנֵהל ֲעָדֶתָך.  ֲחִסין ָקדֹוׁש, בְּ

ֶתָך. ֵנה, זֹוְכֵרי ְקֻדשָּ ָך פְּ ֶאה, ְלַעמְּ ָיִחיד גֵּ

ֲעֻלמֹות. ל, ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו, יֹוֵדַע תַּ  ַׁשְוָעֵתנּו ַקבֵּ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. רּוְך ֵׁשם כְּ בָּ

ִתְפֶאֶרת ְמפָֹאר,  ֶלְך בְּ ִנים ִׁשירּו ַלמֶּ ה בָּ 75. ְוַעתָּ
קֹול ִשְבחֹו. ְשִמיִעים בְּ ֵרי ֲעָבָדיו ַהמַּ ְוַאׁשְּ

ר ַעם ְשִריֵדי  ְדבָּ מִּ ה ָאַמר ה' ָמָצא ֵחן בַּ 76. כֹּ
יעֹו ִיְשָרֵאל. ָחֶרב ָהלֹוְך ְלַהְרגִּ

ל ַהּיֹום ִהיא ִשיָחִתי. י תֹוָרֶתָך כָּ 77. ָמה ָאַהְבתִּ

ֶאֶרץ  ִחים בְּ דָּ ֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהנִּ  78. ּוָבאּו ָהאְֹבִדים בְּ
ירּוָׁשַלִים. ֶדׁש בִּ ַהר ַהקֹּ ֲחוּו לה׳ בְּ ִמְצָרִים ְוִהְׁשתַּ

ָמִים. ֵעת ֶלֱאהֹב  ַחת ַהׁשָּ ל ְזָמן ְוֵעת ... תַּ 79. ַלכֹּ
ְוֵעת ִלְשנֹא, ֵעת ִמְלָחָמה ְוֵעת ָשלֹום.

ִשְמָחה  ם בְּ ְעָלּה גַּ 80. ּבִֹאי ְבָׁשלֹום ֲעֶטֶרת בַּ
ה, ּבֹוִאי  ה, ּבֹוִאי ַכלָּ  ּוְבָצֳהָלה, ּתֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגלָּ

ה.  ַכלָּ

ָרא ה׳ ֶאת ָהעֹוָלם, ַוַיְרא  ֲעָשָרה ַמֲאָמרֹות בָּ  81. בָּ
ָרא ה׳ ֶאת  י בָּ ׁשִּ ם, ּוַבׁשִּ ֶמׁש ְוַהיָּ הּו ַהׁשֶֶּ י טֹוב, ִמתֹּ  כִּ

ל  ֶטֶרם כָּ ָהָאָדם. ְוהּוא ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶשר ָמַלְך, בְּ

 ְיִציר ִנְבָרא. ּבֹוֵרא עֹוָלם, יֹוֵצר ָאָדם, ּוַמֲעִביר יֹום 

ּוֵמִביא ַלְיָלה. ה׳ ְצָבאֹות ֵאֹלֵקי ָאבֹות, ּבֹוֵרא 

ָׁשַמִים ְוָהָאֶרץ.

ִכי ַתְמרּוִרים,  ָרָמה ִנְשָמע, ְנִהי בְּ  82. קֹול בְּ
ֶניָה  ֵחם ַעל בָּ ֶניָה, ֵמֲאָנה ְלִהנָּ ה ַעל בָּ ָרֵחל ְמַבכָּ

ִכי ְוֵעיַנִיְך  ה ָאַמר ה׳: ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמבֶּ י ֵאיֶנּנּו. כֹּ כִּ

ֵתְך, ְנֻאם ה׳, ְוָשבּו  י ֵיׁש ָשָכר ִלְפֻעלָּ ְמָעה, כִּ ִמדִּ

ה׳,  ְנֻאם  ְלַאֲחִריֵתְך,  ְקָוה  תִּ ְוֵיׁש  אֹוֵיב.  ֵמֶאֶרץ 

ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם.

ַעל   83. ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים, ַהְכִניסּו ַרֲחֵמינּו ִלְפֵני בַּ
ֵתנּו  ְתִפלָּ ַהְׁשִמיעּו  ה,  ְתִפלָּ ַמְׁשִמיֵעי  ָהַרֲחִמים. 

ה. ַמְׁשִמיֵעי ְצָעָקה, ַהְׁשִמיעּו  ִפלָּ ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע תְּ

ְמָעה,  דִּ ַמְכִניֵסי  ְצָעָקה.  ׁשֹוֵמַע  ִלְפֵני  ַצֲעָקֵתנּו 

ְדָמעֹות. ה בִּ ַהְכִניסּו ִדְמעֹוֵתינּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ִמְתַרצֶּ

ָׁשה, ִלְפֵני ֶמֶלְך ֵאל  ה ּוַבקָּ ִחנָּ לּו ְוַהְרּבּו תְּ דְּ ִהְשתַּ

א. ָרם ְוִנשָּ

תֹות ִמּתֹוְך רֹוב ִשְמָחה  ל ַׁשבָּ נּו ְלַקבֵּ 84. ְוַזכֵּ
ּוִמּתֹוְך עֶֹׁשר ְוָכבֹוד ּוִמּתֹוְך ִמעּוט ֲעֹונֹות. ְוֵתן 

ֱאֶמת ּוְבִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה. ָך בֶּ נּו ֵיֶצר טֹוב, ְלָעְבדְּ בָּ

ְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס  ל תַּ 85. ָמה ָאִׁשיב ַלה׳, כָּ
א, ּוְבֵׁשם ה׳ ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלה׳  ְיׁשּועֹות ֶאשָּ

ְוָתה  ֵעיֵני ה׳ ַהמָּ א ְלָכל ַעּמֹו. ָיָקר בְּ ם ֶנְגָדה נָּ  ֲאַׁשלֵּ

ן  ָך בֶּ ָך, אֲ ִני ַעְבדְּ י ֲאִני ַעְבדֶּ ה ה׳ כִּ ַלֲחִסיָדיו. ָאנָּ

ח ֶזַבח ּתֹוָדה,  ְחתָּ ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזבַּ תַּ ֲאָמֶתָך, פִּ

א ְלָכל  ם ֶנְגָדה נָּ  ּוְבֵשם ה׳ ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלה׳ ֲאַׁשלֵּ

תֹוֵכִכי ְירּוָׁשלָ ִים, ַהְללּוָיּה. ית ה׳, בְּ ַחְצרֹות בֵּ ַעּמֹו. בְּ

י  נּו תֹוִפיַע, ְוִתְמלֹוְך ָעֵלינּו כִּ קֹוְמָך ַמְלכֵּ 86. ִממְּ
ָקרֹוב  ִצּיֹון, בְּ ְמֹלְך בְּ ים ֲאַנְחנּו ָלְך. ָמַתי תִּ ְמַחכִּ

ׁש  ל ְוִתְתַקדַּ דַּ ְתגַּ ְׁשּכֹון. תִּ ָיֵמינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד תִּ בְּ

תֹוְך ְירּוָׁשַלִים ִעיְרָך, ְלדֹור ָודֹור ּוְלֵנַצח ְנָצִחים.  בְּ

ִׁשיֵרי  ָבר ָהָאמּור בְּ דָּ ְוֵעיֵנינּו ִתְרֶאיָנה ַמְלכּוֶתָך, כַּ

ִוד ְמִׁשיַח ִצְדֶקָך. ָך, ַעל ְיֵדי דָּ ֻעזֶּ

87. ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ַהְמַרֵחם, ַרֵחם ָעֵלינּו. 
יל, ִלְׁשמַֹע, ִלְלמֹד  נּו ִביָנה ְלָהִבין ּוְלַהְשכִּ ִלבֵּ  ְוֵתן בְּ

ְבֵרי  ל דִּ ם ֶאת כָּ ד, ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות, ּוְלַקיֵּ  ּוְלַלמֵּ

תוָרֶתָך,  ַאֲהָבה. ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו בְּ ַתְלמּוד ּתוָרֶתָך בְּ

ִמְצֹוֶתיָך, ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה  נּו בְּ ק ִלבֵּ ְוַדבֵּ

ּוְלִיְרָאה ֶאת ְשֶמָך.

ַמֲעֶשיָך, ְויֹאְמרּו   88. ֲחמֹול ַעל ַמֲעֶשיָך, ְוִתְשַמח בְּ
ל  ָצֶדְקָך ֲעמּוֶסיָך, ּתּוְקַדׁש ָאדֹון ַעל כָּ ְלָך חֹוֶסיָך בְּ

, ָנֶאה  ְׁשתָּ ְתָך ִקדַּ ְקדּוׁשָּ יֶׁשיָך בִּ י ַמְקדִּ ַמֲעֶשיָך, כִּ

דֹוִׁשים. ֵאר ִמקְּ ְלָקדֹוׁש, פְּ

י  ֵגיא ַצְלָמֶות ֹלא ִאיָרא ָרע כִּ י-ֵאֵלְך בְּ ם כִּ 89. גַּ
ִדי. ה ִעמָּ ַאתָּ

ְך  ְגֵדי ִתְפַאְרתֵּ 90. ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי, ִלְבִׁשי בִּ
ְחִמי, ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי  ית ַהלַּ ן ִיַׁשי בֵּ י, ַעל ַיד בֶּ  ַעמִּ

י ָבא אֹוֵרְך קּוִמי  ְגָאָלּה. ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי, כִּ

בוד ה׳ ָעַלִיְך ִנְגָלה.  ִרי, כְּ בֵּ  אֹוִרי, עּוִרי עּוִרי ִׁשיר דַּ

ְמָחה ּוְבָצֳהָלה,  ִשֹּ ם בְּ ְעָלּה, גַּ ִאי ְבָׁשלֹום ֲעֶטֶרת בַּ  בֹּ

ה. ה ּבֹוִאי ַכלָּ ה, ּבֹוִאי ַכלָּ ּתֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגלָּ
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ַנְפֵׁשנּו הּוא י בְּ  כִּ
ַמֲחֶנה ְסטֹון



ינּו ּוְלׁשוֵננּו  ֵלא ְשחֹוק פִּ חְֹלִמים. ָאז ִימָּ ׁשּוב ְיהָֹוה ֶאת ִשיַבת ִצּיון ָהִיינּו כְּ ֲעלֹות בְּ  ִשיר ַהמַּ

נּו. ָהִיינּו  יל ְיהָֹוה ַלֲעׂשֹות ִעמָּ ה. ִהְגדִּ יל ְיהָֹוה ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאלֶּ ה. ָאז יֹאְמרּו ַבּגוִים ִהְגדִּ ִרנָּ

ה ִיְקצֹרּו. ָהלֹוְך  ִרנָּ ִדְמָעה בְּ ְרִעים בְּ ֶגב. ַהזֹּ נֶּ ֲאִפיִקים בַּ ְשֵמִחים. ׁשּוָבה ְיהָֹוה ֶאת ְשִביֵתנּו כַּ

ָתיו. ה. נֵֹשא ֲאֻלמֹּ א ָיבֹא ְבִרנָּ ַרע. בֹּ ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֵֹשא ֶמֶשְך ַהזָּ

 המזמן: ַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך.  

ה ְוַעד עֹוָלם.  המסובים: ְיִהי ֵשם ְיָי ְמבָֹרְך ֵמַעתָּ

ה ְוַעד עֹוָלם.  המזמן: ְיִהי ֵשם ְיָי ְמבָֹרְך ֵמַעתָּ

לֹו. ָנן ְוַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך )בעשרה: ֱאֹלֵהינּו( ֶשָאַכְלנּו ִמשֶּ ְרׁשּות ְמָרָנן ְוַרבָּ  בִּ

לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. רּוְך )בעשרה: ֱאֹלֵהינּו( ֶשָאַכְלנּו ִמשֶּ  המסובים: בָּ

לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. רּוְך )בעשרה: ֱאֹלֵהינּו( ֶשָאַכְלנּו ִמשֶּ המזמן: בָּ

טּובֹו  ּלֹו בְּ ן ֶאת ָהעֹוָלם כֻּ ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהזָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ָשר כִּ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, הּוא נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל-בָּ ֵחן בְּ בְּ

ִמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד  דֹול תָּ ּוְבטּובֹו ַהגָּ

ל ּוֵמִכין  ל ּוֵמִטיב ַלכֹּ י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלכֹּ דֹול כִּ ֲעבּור ְשמֹו ַהגָּ בַּ

ל. ן ֶאת ַהכֹּ ה ְיָי ַהזָּ רּוְך ַאתָּ ָרא. בָּ ִרּיֹוָתיו ֲאֶשר בָּ ָמזֹון ְלָכל-בְּ

ה טֹוָבה  ָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ַעל ֶשִהְנַחְלתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמדָּ נֹוֶדה לְּ

ית  ּוְרָחָבה ְוַעל ֶשהֹוֵצאָתנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמבֵּ

נּו ְוַעל  ְדתָּ מַּ ְבָשֵרנּו ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשלִּ ִריְתָך ֶשָחַתְמתָּ בִּ ֲעָבִדים ְוַעל בְּ

נּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון  ים ֵחן ָוֶחֶסד ֶשחֹוַנְנתָּ נּו ְוַעל ַחיִּ יָך ֶשהֹוַדְעתָּ ֻחקֶּ

ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָעה. ִמיד, בְּ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו תָּ ָשַאתָּ

ַרְך ִשְמָך  ל ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתבָּ ְוַעל ַהכֹּ

, ּוֵבַרְכתָּ ֶאת  תּוב: ְוָאַכְלתָּ ְוָשַבְעתָּ כָּ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, כַּ ל ַחי תָּ ִפי כָּ בְּ

ה ְיָי, ַעל ָהָאֶרץ  רּוְך ַאתָּ ר ָנַתן ָלְך. בָּ ְיָי ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאשֶּ

זֹון. ְוַעל ַהמָּ

ָך, ְוַעל ְירּוָשַלִים ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיֹון  ַרֶחם ָנא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְשָרֵאל ַעמֶּ

ַהָגדֹול  ִית  ַהבַּ ְוַעל  ְמִשיֶחָך,  ִוד  דָּ ית  בֵּ ַמְלכּות  ְוַעל  בֹוֶדָך,  כְּ ן  ִמְשכַּ

ְקָרא ִשְמָך ָעָליו. ֱאֹלֵהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו, זּוֵננּו, ַפְרְנֵסנּו  ְוַהָקדֹוׁש ֶשנִּ

ָצרֹוֵתינּו.  ל  ִמכָּ ְמֵהָרה  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ָלנּו  ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו,  ֵלנּו  ְוַכְלכְּ

ָשר ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי  ַנת בָּ ְצִריֵכנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ֹלא ִליֵדי ַמתְּ ְוָנא ַאל תַּ

דֹוָשה ְוָהְרָחָבה, ֶשֹלא  תּוָחה ַהקְּ ֵלָאה ַהפְּ י ִאם ְלָיְדָך ַהמְּ ַהְלָוָאָתם, כִּ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנכָּ

דֹול  ַהגָּ ת  ַהַשבָּ ַהְשִביִעי  יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך  בְּ ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה   בשבת: 

ִמְצַות  ַאֲהָבה כְּ ת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו בְּ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלְשבָּ י יֹום ֶזה גָּ ה. כִּ ְוַהָקדֹוׂש ַהזֶּ

ְמנּוָחֵתנּו.  יֹום  בְּ ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ָצָרה  ְתֵהא  ֶשֹּלא  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ָלנּו  ָהִניַח  ּוִבְרצֹוְנָך  ְרצֹוֶנָך. 

ַעל  בַּ ה הּוא  י ַאתָּ כִּ ָקְדֶשָך  ִעיר  ְירּוָשַלִים  ּוְבִבְנַין  ִעיֶרָך  ִציֹון  ֶנָחַמת  בְּ ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ְוַהְרֵאנּו 

ָחמֹות. ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהנֶּ

ֵקד  ְוִיפָּ ַמע  ְוִישָּ ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  יַע  ְוַיגִּ ְוָיבֹא  ַיֲעֶלה  בראש חודש: ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, 

ְירּוָשַלִים  ְוִזְכרֹון  ָך  ַעְבדֶּ ִוד  דָּ ן  ָמִשיַח בֶּ ְוִזְכרֹון  ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו,  ּוִפְקדֹוֵננּו  ִזְכרֹוֵננּו  ֵכר  ְוִיזָּ

ּוְלַרֲחִמים  ְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה  ִלְפֵלָטה  ְלָפֶניָך  ִיְשָרֵאל  ית  בֵּ ָך  ַעמְּ ל  כָּ ְוִזְכרֹון  ָקְדֶשָך  ִעיר 

ְקֵדנּו  יֹום רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהֶזה, ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּופָּ ים טֹוִבים ּוְלָשלֹום בְּ ְלַחיִּ

נּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו,  ים טֹוִבים ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחנֵּ בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחיִּ

ה. י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאתָּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, כִּ ְוהֹוִשיֵענּו כִּ

ה  ְיָי, ּבֹוֵנה  רּוְך ַאתָּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. בָּ ֶדׁש בִּ  ּוְבֵנה ְירּוָשַלִים ִעיר ַהקֹּ
ְבַרֲחָמיו ְירּוָשַלִים. ָאֵמן.

נּו, ַאִדיֵרנּו,  ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלכֵּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

רֹוֵעה  רֹוֵענּו  ַיֲעקֹב,  ְקדֹוׁש  ְקדֹוֵשנּו  יֹוְצֵרנּו,  ֲאֵלנּו,  גֹּ ּבֹוְרֵאנּו, 

הּוא  ָויֹום  יֹום  ָכל  ֶשבְּ ל,  ַלכֹּ יִטיב  ְוַהמֵּ ַהּטֹוב  ֶלְך  ַהמֶּ ִיְשָרַאל, 

ֵהיִטיב, הּוא ֵמיִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו, הּוא ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, 

ָלה ְוַהְצָלָחה,   הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהצָּ

ים ְוָשלֹום,  ָלה ְוַרֲחִמים ְוַחיִּ ְרָנָסה ְוַכְלכָּ ָרָכה ִויׁשּוָעה, ֶנָחָמה פַּ בְּ

ֵרנּו. ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחסְּ ְוָכל טֹוב; ּוִמכָּ

ַרְך  ִיְתבָּ ָהַרֲחָמן הּוא  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָעֵלינּו  ִיְמלֹוְך  ָהַרֲחָמן הּוא 

נּו  ַאר בָּ ח ְלדֹור ּדֹוִרים, ְוִיְתפָּ בַּ ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשתַּ שָּ  בַּ

נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָהַרֲחָמן  ר בָּ  ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהדַּ

אֵרנּו,  וָּ נּו ֵמַעל צַּ ָכבֹוד. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשּבֹור ֻעלֵּ הּוא ְיַפְרְנֵסנּו בְּ

ָרָכה  ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשַלח ָלנּו בְּ

ה, ְוַעל ֻשְלָחן ֶזה ֶשָאַכְלנּו ָעָליו. ָהַרֲחָמן הּוא  ִית ַהזֶּ בַּ ה בַּ ְמֻרבָּ

ׂשֹורֹות  ר ָלנּו בְּ ִביא ָזכּור ַלּטֹוב, ִויַבשֵּ הּו ַהנָּ ִיְשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִליָּ

טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.

ֵתנּו. ֻאלָּ  ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל ֵראִשית ְצִמיַחת גְּ

ה ְלִיְשָרֵאל ְוָיֵגן ֲעֵליֶהם.  ֵלי ְצָבא ֲהַגנָּ ָהַרְחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחיָּ

יָתם  בֵּ ְוֶאת  אֹוָתם  אן  כַּ ין  ֻסבִּ ַהמְּ ל  כָּ ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן 

מֹו  ל ֲאֶשר ָלנּו, כְּ ל ֲאֶשר ָלֶהם, אֹוָתנּו ְוֶאת כָּ ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת כָּ

ן  ל – כֵּ ל כֹּ ל ִמכֹּ כֹּ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב בַּ ְתבָּ ֶשנִּ

ְבָרָכה ְשֵלָמה. ְונֹאַמר ָאֵמן. נּו ַיַחד בִּ לָּ ְיָבֵרְך אֹוָתנּו כֻּ

ֵהא ְלִמְשֶמֶרת ָשלֹום.  דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶשתְּ ָמרֹום ְיַלמְּ בַּ

ְוִנָשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי, ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְשֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶכל 

ֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם. טֹוב בְּ

י ָהעֹוָלִמים. ת ּוְמנּוָחה ְלַחיֵּ לֹו ַשבָּ  בשבת: ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשכֻּ

ה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה. ׁש ָעֵלינּו ֶאת ָהחֶֹדׁש ַהזֶּ בראש חודש: ַהָרֲחָמן הּוא ְיַחדֵּ

א. ִמְגּדֹול  י ָהעֹוָלם ַהבָּ ִשיַח ּוְלַחיֵּ נּו ִלימֹות ַהמָּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזכֵּ

ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו, ְועֶֹשה ֶחֶסד ִלְמִשיחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. 

ל ִיְשָרַאל.  ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל כָּ  עֶֹשה ָשלֹום בִּ

ְוִאְמרּו ָאֵמן.

ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו,  י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. כְּ  ְיראּו ֶאת ְיָי ְקדָֹשיו, כִּ

ְלעֹוָלם  י  כִּ י טֹוב,  כִּ ַלְיָי  ָכל טֹוב. הֹודּו  ַיְחְסרּו  ֹלא  ְיָי  ְודְֹרֵשי 

ֶבר ֲאֶשר  רּוְך ַהגֶּ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. בָּ  ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשבִּ

י, ְוֹלא ָרִאיִתי  ם ָזַקְנתִּ ְיָי, ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו. ַנַער ָהִייִתי גַּ ִיְבַטח בַּ

ן, ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת  ׁש ָלֶחם. ְיָי עֹז ְלַעּמֹו ִיתֵּ יק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבקֶּ ַצדִּ

לֹום. ַעּמֹו ַבשָּ
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