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 .)רמג ן"שיחות הר( .היה שנוי להחולה וחזר לאיתנו

ִּכי , יִָּׁשֵקנִי ִמּנְִׁשיקֹות ִּפיהּו. ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר ִלְׁש�מֹה פרק אפרק אפרק אפרק א

ַעל ֵּכן , ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמ�, ְלֵריַח ְׁשָמנֶי� טֹוִבים. טֹוִבים ּדֶֹדי� ִמּיָיִן

�, ֱהִביַאנִי ַהֶּמֶל* ֲחָדָריו, ָמְׁשֵכנִי ַאֲחֶרי� נָרּוָצה. ֲעָלמֹות ֲאֵהבּו

ְׁשחֹוָרה . ֵמיָׁשִרים ֲאֵהבּו�, נַזְִּכיָרה דֶֹדי� ִמּיַיִן, ְונְִׂשְמָחה ָּב*נָגִיָלה 

ַאל . ְּכָאֳהֵלי ֵקָדר ִּכיִריעֹות ְׁש�מֹה, ְּבנֹות יְרּוָׁשָלםִ , ֲאנִי ְונָאָוה

, ְּבנֵי ִאִּמי נֲִחרּו ִבי, ֶׁשְּׁשזַָפְתנִי ַהָּׁשֶמׁש, ִּתְרֻאנִי ֶׁשֲאנִי ְׁשַחְרחֶֹרת

ַהּגִיָדה ִּלי . ַּכְרִמי ֶׁשִּלי �א נָָטְרִּתי, ֻמנִי נֵֹטָרה ֶאת ַהְּכָרִמיםׂשָ 

ַׁשָּלָמה ֶאְהיֶה , ֵאיָכה ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָריִם, ֵאיָכה ִתְרֶעה, ֶׁשָאֲהָבה נְַפִׁשי

ְצִאי ָל* , ִאם �א ֵתְדִעי ָל* ַהּיָָפה ַּבּנִָׁשים. ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶרי�, ְּכעְֹטיָה

ְלֻסָסִתי . ּוְרִעי ֶאת ְּגִדּיֹוַתיִ* ַעל ִמְׁשְּכנֹות ָהרִֹעים, ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן

ַּצָּואֵר* , נָאוּו ְלָחיַיִ* ַּבּתֹוִרים. ִּדִּמיִתי* ַרְעיִָתי, ְּבִרְכֵבי ַפְרעֹה

ַעד ֶׁשַהֶּמֶל* . ִעם נְֻקּדֹות ַהָּכֶסף, ּתֹוֵרי זָָהב נֲַעֶׂשה ָל*. ַּבֲחרּוזִים

ֶאְׁשּכֹל . ֵּבין ָׁשַדי יִָלין, ְצרֹור ַהּמֹר דֹוִדי ִלי. נְִרִדי נַָתן ֵריחֹו, ִּבְמִסּבֹו

ִהּנָ* יָָפה ֵעינַיִ* , ִהּנָ* יָָפה ַרְעיִָתי. ְּבַכְרֵמי ֵעין ֶּגִדי, ַהּכֶֹפר ּדֹוִדי ִלי

ֹ . ַאף ַעְרֵׂשנּו ַרֲענָנָה, ִהּנְ� יֶָפה דֹוִדי ַאף נִָעים. יֹונִים רֹות ָּבֵּתינּו ק

 .ָרִהיֵטנּו ְּברֹוִתים, ֲאָרזִים

ְּכׁשֹוַׁשּנָה ֵּבין . ׁשֹוַׁשּנַת ָהֲעָמִקים, ִאנִי ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון פרק בפרק בפרק בפרק ב

ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין , ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהּיַַער. ֵּכן ַרְעיִָתי ֵּבין ַהָּבנֹות, ַהחֹוִחים

ֱהִביַאנִי ֶאל ֵּבית . ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי, ְויַָׁשְבִּתיְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי , ַהָּבנִים

ִּכי , ַרְּפדּונִי ַּבַּתּפּוִחים, ַסְּמכּונִי ָּבֲאִׁשיׁשֹות. ְוִדגְלֹו ָעַלי ַאֲהָבה, ַהּיָיִן

ִהְׁשַּבְעִּתי . ְׂשמֹאלֹו ַּתַחת ְלרֹאִׁשי ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקנִי. חֹוַלת ַאֲהָבה ָאנִי

ִאם ָּתִעירּו , ִּבְצָבאֹות אֹו ְּבַאיְלֹות ַהָּׂשֶדה, ְּבנֹות יְרּוָׁשַלםֶאְתֶכם 

, קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵה זֶה ָּבא. ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ, ְוִאם ְּתעֹוְררּו

ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר . ְמַקֵּפץ ַעל ַהְּגָבעֹות, ְמַדֵּלג ַעל ֶהָהִרים

ֵמִציץ ִמן , ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהַח>נֹות, ה זֶה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּוִהּנֵ , ָהַאּיִָלים

ִּכי . קּוִמי ָל* ַרְעיִָתי יָָפִתי ּוְלִכי ָל*, ָענָה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי. ַהֲחַרִּכים

ֵעת , ַהּנִָּצנִים נְִראּו ָבָאֶרץ. ַהֶּגֶׁשם ָחַלף ָהַל* לֹו, ִהּנֵה ַהְּסָתיו ָעָבר

, ַהְּתֵאנָה ָחנְָטה ַפֶּגיהָ . ְוקֹול ַהּתֹור נְִׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו, ִהִּגיעַ ַהּזִָמיר 

יֹונִָתי . קּוִמי ָל* ַרְעיִָתי יָָפִתי ּוְלִכי ָל*, ְוַהְּגָפנִים ְסָמַדר נְָתנּו ֵריחַ 

ַהְׁשִמיִענִי ֶאת , ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרגָה ַהְרִאינִי ֶאת ַמְרַאיִ*, ְּבַחגְֵוי ַהֶּסַלע

ֻׁשָעִלים , ֶאֱחזּו ָלנּו ֻׁשָעִלים. ִּכי קֹוֵל* ָעֵרב ּוַמְרֵאי* נָאֶוה, ֹוֵל*ק

ָהרֶֹעה , ּדֹוִדי ִלי ַוֲאנִי לֹו. ּוְכָרֵמינּו ְסָמָדר, ְקַטּנִים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים

ִלְצִבי סֹב ְּדֵמה ְל� דֹוִדי , ַעד ֶׁשּיָפּוַח ַהּיֹום ְונָסּו ַהְּצָלִלים. ַּבּׁשֹוַׁשּנִים

 .ַעל ָהֵרי ָבֶתר, אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיִָלים

, ֵאת ֶׁשָאֲהָבה נְַפִׁשי, ַעל ִמְׁשָּכִבי ַּבֵּלילֹות ִּבַּקְׁשִּתי פרק גפרק גפרק גפרק ג

ַּבְּׁשָוִקים , ָאקּוָמה ּנָא ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר. ִּבַּקְׁשִּתיו ְו�א ְמָצאִתיו

. ַּקְׁשִּתיו ְו�א ְמָצאִתיוּבִ , ֲאַבְקָׁשה ֵאת ֶׁשָאֲהָבה נְַפִׁשי, ּוָבְרחֹבֹות

. ֵאת ֶׁשָאֲהָבה נְַפִׁשי ְרִאיֶתם, ְמָצאּונִי ַהּׁשְֹמִרים ַהּסְֹבִבים ָּבִעיר

ֲאַחזְִּתיו , ַעד ֶׁשָּמָצאִתי ֵאת ֶׁשָאֲהָבה נְַפִׁשי, ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי ֵמֶהם

. ֶדר הֹוָרִתיַעד ֶׁשֲהֵביאִתיו ֶאל ֵּבית ִאִּמי ְוֶאל חֶ , ְו�א ַאְרֶּפּנּו

ִאם , ִּבְצָבאֹות אֹו ְּבַאיְלֹות ַהָּׂשֶדה, ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות יְרּוָׁשָליִם

ִמי זֹאת עֹוָלה ִמן . ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ, ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹוְררּו

. ת רֹוֵכלִמּכֹל ַאְבקַ , ְמֻקֶּטֶרת מֹר ּוְלבֹונָה, ַהִּמְדָּבר ְּכִתיְמרֹות ָעָׁשן

. ִמִּגּבֹוֵרי יְִׂשָרֵאל, ִׁשִּׁשים ּגִּבִֹרים ָסִביב ָלּה, ִהּנֵה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁש�מֹה

ִמַּפַחד , ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל יְֵרכֹו, ְמֻלְּמֵדי ִמְלָחָמה, ֻּכָּלם ֲאֻחזֵי ֶחֶרב

ַעּמּוָדיו . ֹוןֵמֲעֵצי ַהְּלָבנ, ַאִּפְריֹון ָעָׂשה לֹו ַהֶּמֶל* ְׁש�מֹה. ַּבֵּלילֹות

ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה , ֶמְרָּכבֹו ַאְרָּגָמן, ְרִפיָדתֹו זָָהב, ָעָׂשה ֶכֶסף

ַּבֲעָטָרה , ַּבֶּמֶל* ְׁש�מֹה, ְצֶאנָה ּוְרֶאינָה ְּבנֹות ִצּיֹון. ִמְּבנֹות יְרּוָׁשָלםִ 

 .ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו, ֶׁשִעְּטָרה ּלֹו ִאּמֹו ְּביֹום ֲחֻתּנָתֹו

, ִהּנָ* יָָפה ֵעינַיִ* יֹונִים ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת*, ִהּנָ* יָָפה ַרְעיִָתי פרק דפרק דפרק דפרק ד

, ִׁשּנַּיִ* ְּכֵעֶדר ַהְּקצּובֹות .ַׂשְעֵר* ְּכֵעֶדר ָהִעּזִים ֶׁשָּגְלׁשּו ֵמַהר ִּגְלָעד

ט ַהָּׁשנִי ְּכחּו. ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות ְוַׁשֻּכָּלה ֵאין ָּבֶהם, ֶׁשָעלּו ִמן ָהַרְחָצה

. ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת*, ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵת*, ּוִמְדָּבֵר* נָאֶוה, ִׂשְפתֹוַתיִ*

ּכֹל , ֶאֶלף ַהָּמגֵן ָּתלּוי ָעָליו, ָּבנּוי ְלַתְלִּפּיֹות, ְּכִמגְַּדל ָּדִויד ַצָּואֵר*

אֹוֵמי ְצִבּיָה ָהרִֹעים ְׁשנֵי ָׁשַדיִ* ִּכְׁשנֵי ֳעָפִרים ּתְ . ִׁשְלֵטי ַהִּגּבֹוִרים

ֵאֶל* ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור , ַעד ֶׁשּיָפּוַח ַהּיֹום ְונָסּו ַהְּצָלִלים. ַּבּׁשֹוַׁשּנִים

ִאִּתי ִמְּלָבנֹון . ֻּכָּל* יָָפה ַרְעיִָתי ּומּום ֵאין ָּב*. ְוֶאל ִּגְבַעת ַהְּלבֹונָה

ֵמרֹאׁש ְׂשנִיר , י ֵמרֹאׁש ֲאָמנָהָּתׁשּורִ , ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ָּתבֹוִאי, ַּכָּלה

, ִלַּבְבִּתנִי ֲאחֹוִתי ַכָּלה. ֵמַהְרֵרי נְֵמִרים, ִמְּמעֹונֹות ֲאָריֹות, ְוֶחְרמֹון

ַמה ּיָפּו דַֹדיִ* ֲאחִֹתי . ְּבַאַחד ֲענָק ִמַּצְּורֹנָיִ*, ִלַּבְבִּתנִי ְּבַאַחת ֵמֵעינַיִ*

נֶֹפת ִּתּטְֹפנָה . ֵריַח ְׁשָמנַיִ* ִמָּכל ְּבָׂשִמיםַמה ּטֹבּו דַֹדיִ* ִמּיַיִן וְ , ַכָּלה

ְוֵריַח ַׂשְלמֹוַתיִ* ְּכֵריַח , ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹונֵ*, ִׂשְפתֹוַתיִ* ַּכָּלה

ְׁשָלַחיִ* ַּפְרֵּדס . ַּגל נָעּול ַמְעיָן ָחתּום, ַּגן נָעּול ֲאחֹוִתי ַכָּלה. ְלָבנֹון

נְֵרְּד ְוַכְרּכֹם ָקנֶה . ְּכָפִרים ִעם נְָרִדים, י ְמגִָדיםִעם ְּפרִ , ִרּמֹונִים

. מֹר ַוֲאָהלֹות ִעם ָּכל ָראֵׁשי ְבָׂשִמים, ִעם ָּכל ֲעֵצי ְלבֹונָה, ְוִקּנָמֹון

עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי . ַמְעיַן ַּגּנִים ְּבֵאר ַמיִם ַחּיִים ְונֹזְִלים ִמן ְלָבנֹון

ְ , ֵתיָמן  .יָבֹא דֹוִדי ְלגַּנֹו ְויֹאַכל ְּפִרי ְמגָָדיו, לּו ְבָׂשָמיוָהִפיִחי גַּנִי יִז

ָאַכְלִּתי , ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ְּבָׂשִמי, ָּבאִתי ְלגַּנִי ֲאחִֹתי ַכָּלה  פרק הפרק הפרק הפרק ה

ִאְכלּו ֵרִעים ְׁשתּו ְוִׁשְכרּו , ָׁשִתיִתי יֵינִי ִעם ֲחָלִבי, יְַעִרי ִעם ִּדְבִׁשי

קֹול ּדֹוִדי ּדֹוֵפק ִּפְתִחי ִלי ֲאחִֹתי ַרְעיִָתי , ְוִלִּבי ֵערֲאנִי יְֵׁשנָה . ּדֹוִדים

ָּפַׁשְטִּתי ֶאת . ְקֻוּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָליְָלה, ֶׁשרֹאִׁשי נְִמָלא ָטל, יֹונִָתי ַתָּמִתי

ּדֹוִדי . ָרַחְצִּתי ֶאת ַרגְַלי ֵאיָכָכה ֲאַטּנְֵפם, ֻּכָּתנְִּתי ֵאיָכָכה ֶאְלָּבֶׁשּנָה

ַקְמִּתי ֲאנִי ִלְפּתַֹח ְלדֹוִדי ְויַָדי . ֹו ִמן ַהחֹור ּוֵמַעי ָהמּו ָעָליוָׁשַלח יָד

ָּפַתְחִּתי ֲאנִי . נְָטפּו מֹור ְוֶאְצְּבעַֹתי מֹור עֵֹבר ַעל ַּכּפֹות ַהַּמנְעּול

ִּבַּקְׁשִּתיהּו ְו�א , נְַפִׁשי יְָצָאה ְבַדְּברֹו, ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר

, ְמָצֻאנִי ַהּׁשְֹמִרים ַהּסְֹבִבים ָּבִעיר. ְקָראִתיו ְו�א ָענָנִי ,ְמָצאִתיהּו

ִהְׁשַּבְעִּתי . ׁשְֹמֵרי ַהחֹמֹות, נְָׂשאּו ֶאת ְרִדיִדי ֵמָעַלי, ִהּכּונִי ְפָצעּונִי
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, ִמי זֹאת עָֹלה ִמן ַהִּמְדָּבר ִמְתַרֶּפֶקת ַעל דֹוָדּה. ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשְּתְחָּפץ

�. ָׁשָּמה ִחְּבָלה יְָלָדְת�, ָׁשָּמה ִחְּבָלְת� ִאֶּמ�, ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתי

�, ִּכי ַעּזָה ַכָּמֶות ַאֲהָבה, יֵמנִי ַכחֹוָתם ַעל ִלֶּב� ַּכחֹוָתם ַעל זְרֹוֶע

ַמיִם ַרִּבים �א . ְרָׁשֶפיָה ִרְׁשֵּפי ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבְתיָּה, ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקנְָאה

ִאם יִֵּתן ִאיׁש ֶאת , יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּונְָהרֹות �א יְִׁשְטפּוהָ 

ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָה ְוָׁשַדיִם ֵאין . ל הֹון ֵּביתֹו ָּבַאֲהָבה ּבֹוז יָבּוזּו לֹו

ִאם חֹוָמה ִהיא נְִבנֶה . ַמה ּנֲַעֶׂשה ַלֲאחֹוֵתנּו ַּבּיֹום ֶׁשּיְֻדַּבר ָּבּה

ֲאנִי חֹוָמה . ָעֶליָה ִטיַרת ָּכֶסף ְוִאם ֶּדֶלת ִהיא נָצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז

ֶּכֶרם ָהיָה . ָאז ָהיִיִתי ְבֵעינָיו ְּכמֹוְצֵאת ָׁשלֹום, ַדי ַּכִּמגְָּדלֹות

נַָתן ֶאת ַהֶּכֶרם ַלּנְֹטִרים ִאיׁש יִָבא ְבִפְריֹו , ִלְׁש�מֹה ְּבַבַעל ָהמֹון

ָהֶאֶלף ְל� ְׁש�מֹה ּוָמאַתיִם ְלנְֹטִרים , ַּכְרִמי ֶׁשִּלי ְלָפנָי. 

. ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵל* ַהְׁשִמיִענִי, ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגּנִים. 

 .ְּבַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ְל� ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיִָלים ַעל ָהֵרי ְבָׂשִמים

 :אחר אמירת שיר השיריםשאומרים תפילה 

ַהי ֵוא�ֵהי ֲאבֹוַתי ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי� יְיָ ֱא�

ֶׁשִּבזְכּות ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר ָקִריִתי ְוָלַמְדִּתי ֶׁשהּוא קֶֹדׁש ָקָדִׁשים 

ִּבזְכּות ְּפסּוָקיו ּוִבזְכּות ֵּתבֹוָתיו ּוִבזְכּות אֹוִתּיֹוָתיו ּוִבזְכּות נְֻקּדֹוָתיו 

ָמזָיו ְוסֹודֹוָתיו ּוִבזְכּות ְטָעָמיו ּוִבזְכּות ְׁשמֹוָתיו ְוֵצרּוָפיו ּורְ 

ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים ַהּנֹוָרִאים ַהּיֹוְצִאים ִמֶּמּנּו ֶׁשְּתֵהא ָׁשָעה זּו 

ְׁשַעת ַרֲחִמים ְׁשַעת ַהְקָׁשָבה ְׁשַעת ַהֲאזָנָה ְונְִקָרֲא� ְוַתֲענֵנּו נְַעִּתיר 

ּמּוד ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ְל� ְוֵהָעֶתר ָלנּו ֶׁשּיְִהיֶה עֹוֶלה ְלָפנֶי� ְקִריַאת ְולִ 

ְּכִאּלּו ִהַּׂשגְנּו ָּכל ַהּסֹודֹות ַהּנְִפָלאֹות ְוַהּנֹוָראֹות ֲאֶׁשר ֵהם ֲחתּוִמים 

ּבֹו ְבָכל ְּתנָָאיו ְונִזְֶּכה ְלָמקֹום ֶׁשָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות נֱֶחָצבֹות ִמָּׁשם 

יג ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין ּוְכִאּלּו ָעִׂשינּו ָּכל ַמה ֶּׁשּמּוָטל ָעֵלינּו ְלַהּׂשִ 

ְּבגְִלּגּול ַאֵחר ְוִלְהיֹות ִמן ָהעֹוִלים ְוַהּזֹוִכים ָלעֹוָלם ַהָּבא ִעם ְׁשָאר 

ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים ּוַמֵּלא ָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה ְוִתְהיֶה ִעם 

יֵָדינּו ְּבֵעת ַמְעָּבֵדינּו  ְלָבֵבנּו ְוִאְמֵרי ִפינּו ְּבֵעת ַמְחְׁשבֹוֵתינּו ְוִעם

ְוִתְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּוֵמָעָפר ְּתִקיֵמנּו 

ּוֵמַאְׁשּפֹות ַּדּלּוֵתנּו ְּתרֹוְמֵמנּו ְוָתִׁשיב ְׁשִכינְָת� ְלִעיר ָקְדֶׁש� ִּבְמֵהָרה 

 .ְביֵָמינּו ָאֵמן

    מוקד התפילותמוקד התפילות  

  חסידי ברסלבחסידי ברסלב    
    מסירת שמות חינם מסירת שמות חינם 

    ההלללברכה ותפילברכה ותפי
    רחל רחל   בכותל המערבי בקברבכותל המערבי בקבר

    ושאר קברות צדיקיםושאר קברות צדיקים
BBrreesslleevvmmeeiirr..ccoomm||pprraayy  

  

  אמירת קדיש ולימוד משנה לעילוי נשמהאמירת קדיש ולימוד משנה לעילוי נשמה
BBrreesslleevvmmeeiirr..ccoomm||kkaaddiisshh  

WWW.BRESLEVMEIR.COM התפילות של חסידי ברסלב מוקד

ֶׁשחֹוַלת , ִאם ִּתְמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי ַמה ַּתּגִידּו לֹו

ֶׁשָּכָכה , ַמה ּדֹוֵד* ִמּדֹוד; ַהּיָָפה ַּבּנִָׁשים, 

, רֹאׁשֹו ֶּכֶתם ָּפז. ָּדגּול ֵמְרָבָבה, ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום

, ֵעינָיו ְּכיֹונִים ַעל ֲאִפיֵקי ָמיִם. ְקֻוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים ְׁשחֹורֹות ָּכעֹוֵרב

ְלָחיָו ַּכֲערּוגַת ַהּבֶֹׂשם ִמגְְּדלֹות . יְֹׁשבֹות ַעל ִמֵּלאת

יָָדיו ְּגִליֵלי זָָהב . ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשּנִים נְֹטפֹות מֹור עֵֹבר

ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי . ֵמָעיו ֶעֶׁשת ֵׁשן ְמֻעֶּלֶפת ַסִּפיִרים

ִחּכֹו . ַמְרֵאהּו ַּכְּלָבנֹון ָּבחּור ָּכֲאָרזִים, 

  .זֶה דֹוִדי ְוזֶה ֵרִעי ְּבנֹות יְרּוָׁשָלםִ 

ָאנָה ָּפנָה דֹוֵד* ּונְַבְקֶׁשּנּו , ַהּיָָפה ַּבּנִָׁשים

ִלְרעֹות ַּבַּגּנִים ְוִלְלקֹט , ַלֲערּוגֹות ַהּבֶֹׂשם

יָָפה ַאְּת ַרְעיִָתי . ָהרֹוֶעה ַּבּׁשֹוַׁשּנִים, ֲאנִי ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי

, יָהֵסִּבי ֵעינַיִ* ִמּנֶגְּדִ . ֲאיָֻּמה ַּכּנְִדָּגלֹות, 

ִׁשּנַיִ* . ֶׁשָּגְלׁשּו ִמן ַהּגְִלָעד, ַׂשְעֵר* ְּכֵעֶדר ָהִעּזִים

ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות ְוַׁשֻּכָּלה ֵאין , ֶׁשָעלּו ִמן ָהַרְחָצה

ה ְמָלכֹות ִׁשִּׁשים ֵהּמָ . ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת*, ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵת*

, ַאַחת ִהיא יֹונִָתי ַתָּמִתי. ּוְׁשמֹנִים ִּפיַלגְִׁשים ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָּפר

, ָראּוָה ָבנֹות ַויְַאְּׁשרּוהָ , ָּבָרה ִהיא ְליֹוַלְדָּתּה

ה יָפָ , ִמי זֹאת ַהּנְִׁשָקָפה ְּכמֹו ָׁשַחר. ְמָלכֹות ּוִפיַלגְִׁשים ַויְַהְללּוהָ 

ִלְראֹות , ֶאל ִּגּנַת ֱאגֹוז יַָרְדִּתי. ֲאּיָֻּמה ַּכּנְִדּגָלֹות

�א יַָדְעִּתי נְַפִׁשי . ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהּגֶֶפן ֵהנֵצּו ָהִרּמֹנִים

  

ַמה ֶּתֱחזּו , ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְונֱֶחזֶה ָּב*, ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלִּמית

, ַמה ּיָפּו ְפָעַמיִ* ַּבּנְָעִלים ַּבת נִָדיב. ִּכְמחַֹלת ַהַּמֲחנָיִם

ל ַא, ָׁשְרֵר* ַאַּגן ַהַּסַהר. ַחּמּוֵקי יְֵרַכיִ* ְּכמֹו ֲחָלִאים ַמֲעֵׂשה יְֵדי ֳאָמן

ְׁשנֵי ָׁשַדיִ* ִּכְׁשנֵי . ִּבְטנֵ* ֲעֵרַמת ִחִּטים סּוגָה ַּבּׁשֹוַׁשּנִים

ֵעינַיִ* ְּבֵרכֹות ְּבֶחְׁשּבֹון , ַצָּואֵר* ְּכִמגְַּדל ַהֵּׁשן

רֹאֵׁש* . ְּפנֵי ַּדָּמֶׂשקַאֵּפ* ְּכִמגְַּדל ַהְּלָבנֹון צֹוֶפה 

ַמה . ֶמֶל* ָאסּור ָּבְרָהִטים, ָעַליִ* ַּכַּכְרֶמל ְוַדַּלת רֹאֵׁש* ָּכַאְרָּגָמן

זֹאת קֹוָמֵת* ָּדְמָתה ְלָתָמר . ּיִָפית ּוַמה ּנַָעְמְּת ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוגִים

ְויְִהיּו נָא , ה ְּבַסנְִסּנָיואֲֹחזָ , ָאַמְרִּתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר

ְוִחֵּכ* ְּכיֵין ַהּטֹוב . ָׁשַדיִ* ְּכֶאְׁשְּכלֹות ַהֶּגֶפן ְוֵריַח ַאֵּפ* ַּכַּתּפּוִחים

ֲאנִי ְלדֹוִדי ְוָעַלי . הֹוֵל* ְלדֹוִדי ְלֵמיָׁשִרים ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי יְֵׁשנִים

נְַׁשִּכיָמה . ה ַּבְּכָפִריםְלָכה דֹוִדי נֵֵצא ַהָּׂשֶדה נִָלינָ 

ָׁשם , נְִרֶאה ִאם ָּפְרָחה ַהּגֶֶפן ִּפַּתח ַהְּסָמַדר ֵהנֵצּו ָהִרּמֹונִים

, ַהּדּוָדִאים נְָתנּו ֵריַח ְוַעל ְּפָתֵחינּו ָּכל ְמגִָדים

 .ֲחָדִׁשים ּגַם יְָׁשנִים ּדֹוִדי ָצַפנְִּתי ָל*

ֶאְמָצֲא� ַבחּוץ ֶאָּׁשְק� , ִמי יִֶּתנְ� ְּכָאח ִלי יֹונֵק ְׁשֵדי ִאִּמי

ַאְׁשְק� ִמּיַיִן , ֶאנְָהגְ� ֲאִביֲא� ֶאל ֵּבית ִאִּמי ְּתַלְּמֵדנִי

. ְׂשמֹאלֹו ַּתַחת רֹאִׁשי ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקנִי

ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשְּתְחָּפץ

�ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתי

יֵמנִי ַכחֹוָתם ַעל ִלֶּב� ַּכחֹוָתם ַעל זְרֹוֶע�ׂשִ 

ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקנְָאה

יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּונְָהרֹות �א יְִׁשְטפּוהָ 

ל הֹון ֵּביתֹו ָּבַאֲהָבה ּבֹוז יָבּוזּו לֹוּכָ 

ַמה ּנֲַעֶׂשה ַלֲאחֹוֵתנּו ַּבּיֹום ֶׁשּיְֻדַּבר ָּבּה, ָלּה

ָעֶליָה ִטיַרת ָּכֶסף ְוִאם ֶּדֶלת ִהיא נָצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז

ַדי ַּכִּמגְָּדלֹותְוׁשָ 

ִלְׁש�מֹה ְּבַבַעל ָהמֹון

. ֶאֶלף ָּכֶסף

. ֶאת ִּפְריֹו

ְּבַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ְל� ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיִָלים ַעל ָהֵרי ְבָׂשִמים

תפילה  

ָ ֱא� ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי� יְי

ֶׁשִּבזְכּות ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר ָקִריִתי ְוָלַמְדִּתי ֶׁשהּוא קֶֹדׁש ָקָדִׁשים 

ִּבזְכּות ְּפסּוָקיו ּוִבזְכּות ֵּתבֹוָתיו ּוִבזְכּות אֹוִתּיֹוָתיו ּוִבזְכּות נְֻקּדֹוָתיו 

ּוִבזְכּות ְטָעָמיו ּוִבזְכּות ְׁשמֹוָתיו ְוֵצרּוָפיו ּורְ 

ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים ַהּנֹוָרִאים ַהּיֹוְצִאים ִמֶּמּנּו ֶׁשְּתֵהא ָׁשָעה זּו 

ְׁשַעת ַרֲחִמים ְׁשַעת ַהְקָׁשָבה ְׁשַעת ַהֲאזָנָה ְונְִקָרֲא� ְוַתֲענֵנּו נְַעִּתיר 

ְל� ְוֵהָעֶתר ָלנּו ֶׁשּיְִהיֶה עֹוֶלה ְלָפנֶי� ְקִריַאת ְולִ 

ְּכִאּלּו ִהַּׂשגְנּו ָּכל ַהּסֹודֹות ַהּנְִפָלאֹות ְוַהּנֹוָראֹות ֲאֶׁשר ֵהם ֲחתּוִמים 

ּבֹו ְבָכל ְּתנָָאיו ְונִזְֶּכה ְלָמקֹום ֶׁשָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות נֱֶחָצבֹות ִמָּׁשם 

ּוְכִאּלּו ָעִׂשינּו ָּכל ַמה ֶּׁשּמּוָטל ָעֵלינּו ְלַהּׂשִ 

ְּבגְִלּגּול ַאֵחר ְוִלְהיֹות ִמן ָהעֹוִלים ְוַהּזֹוִכים ָלעֹוָלם ַהָּבא ִעם ְׁשָאר 

ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים ּוַמֵּלא ָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה ְוִתְהיֶה ִעם 

ְלָבֵבנּו ְוִאְמֵרי ִפינּו ְּבֵעת ַמְחְׁשבֹוֵתינּו ְוִעם

ְוִתְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּוֵמָעָפר ְּתִקיֵמנּו 

ּוֵמַאְׁשּפֹות ַּדּלּוֵתנּו ְּתרֹוְמֵמנּו ְוָתִׁשיב ְׁשִכינְָת� ְלִעיר ָקְדֶׁש� ִּבְמֵהָרה 

ְביֵָמינּו ָאֵמן

אמירת קדיש ולימוד משנה לעילוי נשמהאמירת קדיש ולימוד משנה לעילוי נשמה

ִאם ִּתְמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי ַמה ַּתּגִידּו לֹו, ֶאְתֶכם ְּבנֹות יְרּוָׁשָלםִ 

, ַמה ּדֹוֵד* ִמּדֹוד. יַאֲהָבה ָאנִ 

ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום. ִהְׁשַּבְעָּתנּו

ְקֻוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים ְׁשחֹורֹות ָּכעֹוֵרב

יְֹׁשבֹות ַעל ִמֵּלאת, ֶּבָחָלברֲֹחצֹות 

ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשּנִים נְֹטפֹות מֹור עֵֹבר, ֶמְרָקִחים

ֵמָעיו ֶעֶׁשת ֵׁשן ְמֻעֶּלֶפת ַסִּפיִרים, ְמֻמָּלִאים ַּבַּתְרִׁשיׁש

, ָּסִדים ַעל ַאְדנֵי ָפזֵׁשׁש ְמיֻ 

זֶה דֹוִדי ְוזֶה ֵרִעי ְּבנֹות יְרּוָׁשָלםִ , ַמְמַּתִּקים ְוֻכּלֹו ַמֲחַמִּדים

ַהּיָָפה ַּבּנִָׁשים, ָאנָה ָהַל* ּדֹוֵד*  פרק ופרק ופרק ופרק ו

ַלֲערּוגֹות ַהּבֶֹׂשם, ִדי יַָרד ְלגַּנֹוּדֹו. ִעָּמ*

ֲאנִי ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי. ׁשֹוַׁשּנִים

, נָאָוה ִּכירּוָׁשָליִם, ְּכִתְרָצה

ַׂשְעֵר* ְּכֵעֶדר ָהִעּזִים, ֶׁשֵהם ִהְרִהיֻבנִי

ֶׁשָעלּו ִמן ָהַרְחָצה, ְּכֵעֶדר ָהְרֵחִלים

, ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵת*. ָּבֶהם

ּוְׁשמֹנִים ִּפיַלגְִׁשים ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָּפר

ָּבָרה ִהיא ְליֹוַלְדָּתּה, ַאַחת ִהיא ְלִאָּמּה

ְמָלכֹות ּוִפיַלגְִׁשים ַויְַהְללּוהָ 

ֲאּיָֻּמה ַּכּנְִדּגָלֹות, ָּבָרה ַּכַחָּמה, ַכְּלָבנָה

ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהּגֶֶפן ֵהנֵצּו ָהִרּמֹנִים, ְּבִאֵּבי ַהּנַָחל

  .ָׂשַמְתנִי ַמְרְּכבֹות ַעִּמי נִָדיב

ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלִּמית פרק זפרק זפרק זפרק ז

ִּכְמחַֹלת ַהַּמֲחנָיִם, ַּבּׁשּוַלִּמית

ַחּמּוֵקי יְֵרַכיִ* ְּכמֹו ֲחָלִאים ַמֲעֵׂשה יְֵדי ֳאָמן

ִּבְטנֵ* ֲעֵרַמת ִחִּטים סּוגָה ַּבּׁשֹוַׁשּנִים, יְֶחַסר ַהָּמזֶג

ַצָּואֵר* ְּכִמגְַּדל ַהֵּׁשן. ֳעָפִרים ָּתֳאֵמי ְצִבּיָה

ַאֵּפ* ְּכִמגְַּדל ַהְּלָבנֹון צֹוֶפה , ַעל ַׁשַער ַּבת ַרִּבים

ָעַליִ* ַּכַּכְרֶמל ְוַדַּלת רֹאֵׁש* ָּכַאְרָּגָמן

ּיִָפית ּוַמה ּנַָעְמְּת ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוגִים

ָאַמְרִּתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר. ְוָׁשַדיִ* ְלַאְׁשּכֹלֹות

ָׁשַדיִ* ְּכֶאְׁשְּכלֹות ַהֶּגֶפן ְוֵריַח ַאֵּפ* ַּכַּתּפּוִחים

הֹוֵל* ְלדֹוִדי ְלֵמיָׁשִרים ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי יְֵׁשנִים

ְלָכה דֹוִדי נֵֵצא ַהָּׂשֶדה נִָלינָ . ְּתׁשּוָקתֹו

נְִרֶאה ִאם ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן ִּפַּתח ַהְּסָמַדר ֵהנֵצּו ָהִרּמֹונִים, ַלְּכָרִמים

ַהּדּוָדִאים נְָתנּו ֵריַח ְוַעל ְּפָתֵחינּו ָּכל ְמגִָדים. ֶאֵּתן ֶאת ּדֹוַדי ָל*

ֲחָדִׁשים ּגַם יְָׁשנִים ּדֹוִדי ָצַפנְִּתי ָל*

ִמי יִֶּתנְ� ְּכָאח ִלי יֹונֵק ְׁשֵדי ִאִּמי ק חק חק חק חפרפרפרפר

ֶאנְָהגְ� ֲאִביֲא� ֶאל ֵּבית ִאִּמי ְּתַלְּמֵדנִי. ַּגם �א יָֻבזּו ִלי

ְׂשמֹאלֹו ַּתַחת רֹאִׁשי ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקנִי. ָהֶרַקח ֵמֲעִסיס ִרּמֹנִי


