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מעלת וסגולת אמירת פרקי שירה
ִירה בְּכ ֹל יוֹם ֲאנִי ֵמעִיד ָעלָיו שֶׁהוּא בֵּן עוֹלַם ַהבָּא ,וְזוֹכֶה ִללְמ ֹד
* כּ ֹל הָעוֹסֵק ְבּפ ֶֶרק שׁ ָ
מּשִׁיחַ) .פרקי דרבי אליעזר(
וּ ְל ַלמֵּד ,וְתַ לְמוּדוֹ מִתְ ַקיּ ֵם ְבּי ָדוְֹ ,ונִצּוֹל מִ יֵּצֶר ה ַָרע ,וְזוֹכֶה לִימוֹת ַה ָ
שׁפַע בּ ְָרכָה וְטוֹבָה,
שׁפִּי ַע ַבּמְּרוֹמִים ֶ
שׁמַ י ִם ְל ַה ְ
ירה ַמגִּי ַע עַד ָגּ ְבהֵי ָ
שׁ ָ
* ק ְִריאַת פּ ְִרקִי ִ
ֵמ ֳח ָלאִיםְ ,פּגָעִים ָרעִים וּשְׁאַר מרעין בישין  ,תּוֹ ַעלְתּוֹ מ ְֻרבָּה ,ה ְַרבֵּה עָשׂוּ ְו ָע ְלתָה ְבּי ָדָם
הפּ ְָרט) .הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א ב"הכל ישבחוך"(
לִישׁוּעַת ַה ְכּלַל ְו ַ
שּׁ ַמי ִם אֵין
שׁיּ ֵשׁ ָלהֶם ַמ ְלאְַ 4מ ֻמנֵּה ֲעלֵיהֶם ַבּ ָ
* ו ְָראוּי לֵידַע כִּי כּ ֹל ַהנִּב ְָראִים ,אַף עַל פִּי ֶ
שׁכָּתוּב ב" ֶחסֶד
שׁ ֻכּלָּם נֶ ֱא ָחזִים בְּקוֹמָתוֹ כְּמוֹ ֶ
ירה ֶאלָּא עַל י ְדֵ י הָאָדָ ם ֶ
שׁ ָ
ָלהֶם פֶּה לוֹ ַמר ִ
ְרהָם" )היעב"ץ זצוק"ל ב"זמרת הארץ"(
לְאַב ָ
ירה זוֹכֶה ִלהְיוֹת צוֹפֶה ַבּמּ ְֶר ָכּבָה וְזוֹכֶה ְליַמִּים טוֹבִים וְטוֹבוֹת
שׁ ָ
* כּ ֹל הָעוֹסֵק ְבּפ ֶֶרק ִ
ח בע"ה) .מוהר"ר יצחק וואלף ב"שיח יצחק"(
כְּדֻ גְ ַמת י ְמוֹת ָמשִׁי ַ
שׁ ַ
ירה ִ
שׁ ָ
ִירת פּ ֶֶרק ִ
* גּ ֹדֶ ל מַ ֲעלַת ֲאמ ַ
ירת ַהבּ ְִריאָה )פּ ְִרקֵי שִׁ ָירה( מְ יֻחַס לְדָ וִד ַה ֶמּלְֶ 4ו ִלשְׁ<מ ֹה
מכָּל ַרע) .האר"י זצ"ל(
בְּנוֹ ע"ה ְמ ֻסגָּל ְלפ ְַרנְסָהּ ְול ְִרפוּאָה וּ ְל ַה ָצּלָה ִ
ִירה נוֹתֵ ן כּ ֹ ַח ַל ַמּלְאָכִים ְו ַהשּׁ ִָרים שֶׁל כּ ֹל אֵלוֹ ַהבּ ְִריאוֹת
ַקּוֹרא פּ ְִרקִי שׁ ָ
* הָאָדָ ם ה ֵ
שׁכִים חַיּוּתָם לְכ ֹל הַתַּ חְתּוֹנִים.
שֶׁיּ ֹאמְרוּ אֵלּוּ ַהשִּׁירוֹת וּמוֹ ְ
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פרק ראשון
שׂה י ָדָ יו ַמגִּיד ה ָָרקִיעַ:
שּׁ ַמי ִם ְמ ַספּ ְִרים כְּבוֹד ֵאל וּ ַמ ֲע ֵ
שָׁ ַמיִם אוֹמ ְִריםַ :ה ָ
שׁבֵי בָּה:
ָאָרץ וּמְלוֹאָהּ תֵּ בֵל וְי ֹ ְ
אֶ ֶרץ אוֹמ ֶֶרת .לְדָ וִד ִמזְמוֹר לַיי ה ֶ
שׁמַ עְנוּ ְצבִי ַלצָדִ יק:
ָאָרץ זְמִר ֹת ָ
ואומרִ .מ ְכּנַף ה ֶ

)תהילים יט ,ב(

)תהילים פרק כד א(

)ישעיהו כד טז(

שׂמָיו י ָב ֹא דוֹדִ י ְלגַנּוֹ וְי ֹאכַל פּ ְִרי
עוּרי צָפוֹן וּבוֹאִי תֵימָן ָהפִיחִי גַנִּי יִזְּלוּ ְב ָ
גַּן עֵדֶ ן אוֹמֵרִ .
מגָדַ יו) :שיר השירים ד טז(
ְ
שׂבִּי ַע נֶפֶשׁ שׁ ֹ ֵק ָקה ְונֶפֶשׁ ְר ֵעבָה ִמלֵּא טוֹב:
גֵּיהִנּ ֹם אוֹ ֵמר .כִּי ִה ְ

)תהילים קז ט(

ִמדְ בַּר אוֹמֵר .יְשֻׂשׂוּם מִדְ בָּר ְו ִציּ ָה וְתָ גֵל ע ֲָרבָה וְתִ פ ְַרח ַכּ ֲח ַב ָצּלֶת:
שׁ ַמי ִם בִּתְבוּנָה:
אָרץ כּוֹנֵן ָ
שָׂ דוֹת אוֹמ ְִרים .יי ְבּ ָח ְכ ָמה יָסַד ֶ

)ישעיהו לה א(

)משלי ג יט(

אָרץ בּ ְָרקִים ַל ָמּטָר
שׂאִים ִמ ְקצֵה ֶ
שּׁ ַמי ִם ַויַּעַל נְ ִ
ַמיִם אוֹמ ְִרים .לְק ֹול תִּ תּ ֹו הֲמ ֹון ַמי ִם ַבּ ָ
שׂה וַיֹּצֵא רוּ ַח ֵ
ָע ָ
מאֹצְר ֹתָיו) :ירמיה נא טז(
שׁבּ ְֵרי י ָם אַדִּיר ַבּ ָמּרוֹם יי:
ַדִּירים ִמ ְ
יָ ִמים אוֹמ ְִריםִ .מקּ ֹלוֹת ַמי ִם ַרבִּים א ִ
נַהֲרוֹת אוֹמ ְִרים .נְהָרוֹת י ִ ְמחֲאוּ כָף יַחַד ה ִָרים י ְַרנֵּנוּ

)תהילים צג ד(

)תהילים צח ח(

ַמ ְעיָנוֹת אוֹמ ְִריםְ .ושׁ ִָרים כְּח ֹ ְללִים כָּל ַמ ְעיָנַי) :תהילים פז ז(.

פרק שני
יוֹם אוֹמֵר .יוֹם לְיוֹם יַבִּי ַע אֹמֶר ְו ַליְלָה ְלּ ַליְלָה י ְ ַחוֶּה דָּ עַת:
ַליְלָה אוֹמֵרְ .ל ַהגִּיד בַּבּ ֹקֶ ר ַחסְדֶּ ֶ Bואֱמוּנָתְַ Bבּלֵילוֹת:

)תהילים יט ג(

)תהילים תב ג(

שׁמֶשׁ י ֵָר ַח עָמַד זְ ֻבלָה לְאוֹר ִחצֶּי Bי ְ ַהלֵּכוּ לְנֹגַהּ בּ ְַרק ֲחנִיתֶּ:B
שֶׁ מֶשׁ אוֹ ֵמרֶ .
י ֵָר ַח אוֹמ ֶֶרתָ .עשָׂה י ֵָר ַח לְמוֹעֲדִ ים שֶׁ ֶמשׁ י ָדַע מְבוֹאוֹ:

)תהילים קד יט(

)חבקוק ג יא(
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שּׁ ַמי ִם ְוכָל ְצבָאָם
שׁמֵי ַה ָ
שּׁ ַמי ִם ְ
כּוֹ ָכבִים אוֹמ ְִרים .אַתָּ ה הוּא יי ְלבַדֶּ  Bאַתָּ ה ָעשִׂיתָ אֶת ַה ָ
שׁר ָבּהֶם ְו ַאתָּה ְמ ַחיּ ֶה אֶת ֻכּלָּם וּ ְצבָא הַשָּׁ ַמי ִם לְB
ָאָרץ ְוכָל ֲאשֶׁר ָעלֶי ָה ַהיַּמִּים ְוכָל ֲא ֶ
ה ֶ
שׁתַּ ֲ
ִמ ְ
חוִים) :נחמיה ט ו(
שׁ ָחקִים:
שׁכַת ַמי ִם ָעבֵי ְ
ָע ִבים אוֹמ ְִרים .יָשֶׁת חֹשִֶׁ 4סתְרוֹ ְסבִיבוֹתָיו ֻסכָּתוֹ ֶח ְ
ַענְנֵי כָּבוֹד אוֹמ ְִרים .אַף בּ ְִרי יַט ְִרי ַח עָב יָפִיץ ֲענַן אוֹרוֹ:

)תהילים יח ב(

)איוב לז יא(

ָאָרץ:
רוּ ַח אוֹ ֵמר .אֹמַר ַלצָּפוֹן תֵּ נִי וּלְתֵ ימָן אַל תִּ ְכ ָל ִאי ָהבִיאִי ָבנַי מ ֵָרחוֹק וּבְנוֹתַ י ִמ ְקצֵה ה ֶ
)ישעיה מג ו(

בּ ְָרקִים אוֹמ ְִרים .בּ ְָרקִים ַל ָמּטָר ָעשָׂה מוֹצֵא רוּ ַח מֵאוֹצְרוֹ:

)תהילים קלה ז(

שׁ ָרשָׁיו ַכּ ְלּבָנוֹן:
שׁנָּה ְוי ַָ 4
ִשְׂראֵל יִפ ְַרח כַּשּׁוֹ ַ
טַ ל אוֹמֵר .אֶ ְהי ֶה ַכטַּל ְלי ָ

)הושע יד ו(

גְּשָׁ ִמים אוֹמ ְִריםֶ .גּשֶׁם נְדָ בוֹת תָּ נִיף אֱ<הִים נַ ֲחלָתְ ְ Bונִלְאָה אַתָּ ה כוֹנַנְתָּ )תהילים סח י(.

פרק שלישי
ָאָרץ:
שׁ ְבּשָׂדֶ ה אוֹמ ְִרים .אָז י ְַרנְּנוּ ֲעצֵי ַהיָּעַר ִמ ִלּ ְפנֵי יי כִּי בָא ִלשְׁפּוֹט ֶאת ה ֶ
אִ ילָנוֹת ֶ

)דברי

הימים א טז לח(

שׁחִיתֵהוּ כִּי ב ְָרכָה
ֶגּפֶן אוֹמ ֶֶרת .כּ ֹה אָ ַמר יי ַכּ ֲאשֶׁר י ִ ָמּצֵא הַתִּירוֹשׁ ָבּ ֶאשְׁכּוֹל וְאָמַר אַל תַּ ְ
שׂה לְמַ עַן ֲעבָדַ י ְל ִבלְתִּ י ַה ְ
בּוֹ כֵּן ֶא ֱע ֶ
שׁחִית הַכּ ֹל) :ישעיה סח ח(
תְּ אֵ נָה אוֹמ ֶֶרת .נֹצֵר תְּ ֵאנָה י ֹאכַל פּ ְִרי ָהּ:

)משלי כז יח(

ִרמּוֹן אוֹמֵרְ .כּ ֶפלַח ה ִָרמּוֹן ַר ָקּתֵ ִ 4מ ַבּעַד ְל ַצ ָמּתֵ :4

)שיר השירים ד ג(

שׂגֶּה:
תָּ ָמר אוֹמֵר .צַדִּ יק ַכּ ָתּמָר יִפ ְָרח ְכּא ֶֶרז ַבּ ְלּבָנוֹן י ִ ְ

)תהילים צב יג(

שׁבְתִּי וּפ ְִריוֹ מָתוֹק ְל ִחכִּי:
תַּ פּוּ ַח כְּתַ פּוּ ַח ַבּ ֲעצֵי ַהיַּעַר כֵּן דּוֹדִ י בֵּין ַה ָבּנִים ְבּצִלּוֹ ִחמַּדְ תִּ י ְוי ָ ַ
)שיר השירים ב ג(

שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ִמ ַמּ ֲע ַמקִּים ק ְָראתִי Bיי
שִׁ בֹּלֶת חִטִּ ים ִ

)תהילים קד א(
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עוֹרים ְתּ ִפלָּה ְל ָענִי כִי יַעֲט ֹף ְו ִל ְפנֵי יי יִשְׁפּ ֹ 4שִׂיחוֹ
שִׁ בֹּלֶת שְׂ ִ

)תהילים קב א(

שְׁ אַר שִׁ בּוֹלִים אוֹמ ְִרים ָלבְשׁוּ כ ִָרים הַצּ ֹאן ַו ֲע ָמקִים י ַ ַעטְפוּ בָר י ִתְרוֹעֲעוּ אַף יָשִׁירוּ
)תהילים סה יד(

י ְָרקוֹת שֶׁ בַּשָּׂ דֶ ה אוֹמ ְִרים .תְּ ָלמֶי ָה ַרוֵּה נַחֵת גְּדוּ ֶד ָה בּ ְִרבִיבִים תְּ מֹגְגֶנָּה ִצ ְמחָהּ תְּ ב ֵָר:4
)תהילים סה יא(

שׂמַח יי ְבּ ַמעֲשָׂ יו) :תהילים קד לא(.
דְּ שָׁ אִ ים אוֹמ ְִרים .יְהִי כְבוֹד יי לְעוֹלָם י ִ ְ

פרק רביעי
שׁבָּא ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ 4הוּא ֵאצֶל ַהצַּדִּ יקִים ְבּגַן עֵדֶ ן  ,זוֹ ְלפִים כּ ֹל
תַּ ְרנְגוֹל אוֹ ֵמר .בְּשָׁ עָה ֶ
שׁ ֵבּחַ:
עוֹרר וּ ְמ ַ
שׁ ְבּחִים  ,וְאָז גַּם הוּא ִמתְ ֵ
שּׁ ַמי ִם  ,וּמ ְַרנְּנִים וּ ְמ ַ
אִי ָלנֵי גַּן עֵדֶ ן ַבּ ָ
שׁע ִָרים ָראשֵׁיכֶם
שׂאוּ ְ
בְּקוֹל ִראשׁוֹן אוֹמֵר .זֶה דּוֹר דּ ְֹרשָׁו ְמ ַב ְקשֵׁי ָפנֶי Bיַעֲק ֹב ֶסלָהְ :
ְו ִהנָּשְׂאוּ פִּתְ חֵי עוֹלָם ְוי ָבוֹא ֶמלֶַ 4הכָּבוֹד :מִי זֶה ֶמלֶַ 4הכָּבוֹד יי עִזּוּז ְוגִבּוֹר יי גִּבּוֹר
חמָה) :תהילים כד ז-ח(
ִמ ְל ָ
שׁע ִָרים ָראשֵׁיכֶם וּשְׂאוּ פִּתְ חֵי עוֹלָם ְוי ָב ֹא ֶמלֶַ 4הכָּבוֹדִ :מי הוּא
שׁנִי אוֹמֵר .שְׂ אוּ ְ
בְּקוֹל ֵ
סלָה) :תהילים כד ט-י(
זֶה ֶמלֶַ 4הכָּבוֹד יי ְצבָאוֹת הוּא ֶמלֶַ 4הכָּבוֹד ֶ
שׂכ ְַרכֶם כָּפוּל לָעוֹלָם
ַתּוֹרה  ,כְּדֵ י שֶׁ יּ ִ ְהי ֶה ְ
שׁלִישִׁי אוֹמֵר ִעמְדוּ צַדִּ י ִקים ְו ִעסְקוֹ בּ ָ
בְּקוֹל ְ
ַהבָּא:
בְּקוֹל ְרבִיעִי אוֹמֵר .לִישׁוּעָתְִ Bקוִּי ִתי יי:

)בראשית מט יח(

שּׁנָתֶ:B
שׁכָּב ָמתַ י תָּ קוּם ִמ ְ
שׁי אוֹמֵר .עַד ָמתַ י ָעצֵל תִּ ְ
בְּקוֹל ֲחמִי ִ

)משלי ו ט(

שׂבַע ָלחֶם:
שׁנָה פֶּן תִּ וּ ֵָרשׁ ְפּקַח עֵינֶיְ B
שׂי אוֹמֵר .אַל תֶּ ֱאהַב ֵ
שׂי ִ
בְּקוֹל ִ
תּוֹרתֶ :B
שׁבִיעִי אוֹמֵר .עֵת ַלעֲשׂוֹת לַיי ֵהפֵרוּ ָ
בְּקוֹל ְ

)תהילים קיט קכו(

תַּ ְרנְגֹלֶת אוֹמ ֶֶרת .נ ֹתֵ ן ֶלחֶם ְלכָל ָבּשָׂר כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ:

)תהילים קלו כה(

)משלי כ יג(
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שׁקָה לִּי
יוֹנָה אוֹמ ֶֶרת .כְּסוּס עָגוּר כֵּן ֲא ַצ ְפצֵף ֶא ְהגֶּה כַּיּוֹנָה דַּ לּוּ עֵינַי ַלמָּרוֹם אֲדֹנָי ָע ְ
ע ְָר ֵ
בנ ִי) :ישעיה לח יד(
ְרוֹרים ְכּזַי ִת
אוֹמֶרת יוֹנָה ִל ְפנֵי ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ 4הוּא ִ ,רבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלַם  ,יִהְיוּ מְזוֹנוֹתַי מ ִ
ֶ
ְבּי ָדְ , Bוְאַל יִהְיוּ ְמתוּקִים כִּדְ בַשׁ  ,עַל י ְדֵ י ַבּשָּׁר ְודָם:
נֶשֶׁ ר אוֹמֵרְ .ו ַאתָּה יי אֱ<הִים ְצבָאוֹת אֱ<הֵי יִשׂ ְָראֵל ָה ִקיצָה ִלפְק ֹד כָּל הַגּוֹי ִם אַל תָּח ֹן כָּל
סלָה) :תהילים נט ו(
בֹּגְדֵ י אָוֶן ֶ
עָגוּר אוֹמֵר .הוֹדוּ לַיי ְבּכִנּוֹר ְבּנֵבֶל עָשׂוֹר זַמְּרוּ לוֹ:

)תהילים לג ב(

שׁתָה ֶאפְרֹחֶי ָה אֶת ִמזְבְּחוֹתֶי Bיי
צִפּוֹר אוֹמֵר .גַּם צִפּוֹר ָמצְאָה ַבי ִת וּדְרוֹר קֵן לָהּ ֲאשֶׁר ָ
לכִּי וֵא<הָי) :תהילים פד ד(
ְצבָאוֹת ַמ ְ
סְנוּנִית אוֹמ ֶֶרתְ .ל ַמעַן יְזַ ֶמּ ְר Bכָבוֹד וְ<א י ִדּ ֹם יי אֱ<הַי לְעוֹלָם אוֹדֶ ךָּ:
ָאָרץ:
שׁ ַמי ִם ו ֶ
טַ סִּית אוֹמ ֶֶרתֶ .עז ְִרי ֵמעִם יי ע ֹשֵׂ ה ָ

)תהילים קכא ב(

שׂ ְמחָה:
ִציָּה אוֹמ ֶֶרת .אוֹר ז ָֻר ַע ַלצַּדִּ יק וּ ְליִשׁ ְֵרי לֵב ִ
ְר ִצפִי אוֹמֵר .נַחֲמוּ נַחֲמוּ עַמִּ י י ֹאמַר אֱ<הֵיכֶם:

)תהילים לג יג(

)תהילים צז יב(

)ישעיה מ א(

ֲחסִידָ ה אוֹמ ֶֶרת .דַּ בְּרוּ עַל לֵב י ְרוּשָׁלַ ִם ְוק ְִראוּ ֵאלֶי ָה כִּי ָמלְאָה ְצ ָבאָהּ כִּי נ ְִרצָה עֲוֹנָהּ כִּי
בּכָל חַטּ ֹאתֶיהָ) :ישעיה מ ב(
ָל ְקחָה ִמיּ ַד יי ִכּ ְפ ַלי ִם ְ
שׁוֵּעוּ:
עוֹרב אוֹמֵר .מִי יָכִין לָע ֵֹרב צֵידוֹ כִּי יְלָדָ יו אֶל אֵל י ְ ַ
ֵ

)איוב לח מא(

ז ְַרזִיר אוֹמֵר :נוֹדַ ע בַּגּוֹי ִם ז ְַרעָם ְו ֶצ ֱא ָצאֵיהֶם בְּתוָֹ 4ה ַעמִּים כָּל רֹאֵיהֶם יַכִּירוּם כִּי הֵם
ז ֶַרע בּ ֵַר 4יי) :ישעיה סא ט(
שׁירוּ לוֹ זַמְּרוּ
אֲ וַז שֶׁ ַבּ ַבּיִת אוֹמ ֶֶרת .הוֹדוּ לַיי ק ְִראוּ ִבשְׁמוֹ הוֹדִ יעוּ ָבעַמִּ ים ֲעלִילוֹתָיוִ :
פלְאוֹתָיו) :תהילים קה א-ב(
שׂיחוּ ְבּכָל נִ ְ
לוֹ ִ
קוֹרא
ַתּוֹרה אוֹמ ֶֶרת .קוֹל ֵ
אֲ וַז ַהבָּר ַהמְּשׁוֹ ֶטטֶת ַבּמִּדְ בָּרְ .כּשֶׁרוֹאֵה ֶאת יִשׂ ְָראֵל עוֹ ְסקִים בּ ָ
בַּמִּדְ בָּר  ,פָּנוּ דֶּ ֶר 4יי  ,יַשְׁרוּ ַבּע ֲָרבָה ְמ ִסלָּה ֶלאֱ<הֵינוּ ְ ,ועַל מְ צִיאוּת מְזוֹנוֹתֶי ָה ַבּמִּדְ בָּר
שׁר י ִ ְבטַח בְּיי ְו ָהי ָה יי ִמ ְבטָחוֹ:
אוֹמ ֶֶרת .אָרוּר ַה ֶגּבֶר ַאשֵּׁר י ִ ְבטַח בָּאָדָם  ,בָּרוַּ 4ה ֶגּבֶר ֲא ֶ
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פְרוֹגִיוֹת אוֹ ְמ ִריםִ .בּטְחוּ בַיי עֲדֵ י עַד כִּי ְבּי ָהּ יי צוּר עוֹ ָלמִים) :ישעיה כו ד(.
ַר ֲחמָהּ אוֹמ ֶֶרתֶ .אשׁ ְְרקָה ָלהֶם ַו ֲא ַק ְבּצֵם כִּי פְדִ יתִים ו ְָרבוּ כְּמוֹ ָרבוּ) :זכריה י ח(.
צִפּ ֶֹרת כּ ְָר ִמים אוֹמ ֶֶרת .אֶ שָּׂא עֵינַי אֵל ֶהה ִָרים מֵאַי ִן י ָב ֹא ֶעז ְִרי) :תהילים קכא א(.
שׁמְ Bכִּי ָעשִׂיתָ ֶפּלֶא עֵצוֹת ֵמ ָרחוֹק אֱמוּנָה
ָחסִיל אוֹמֵר .יי אֱ<הַי ַא ָתּה אֲרוֹ ִממְ Bאוֹדֶ ה ִ
אֹמֶן) :ישעיה כה א(
שׁמַע ַהלְלוּהוּ ְבּ ִצ ְל ְצלֵי תְ רוּעָה:
שְׂ מָמִ ית אוֹמ ֶֶרתַ .הלְלוּהוּ ְב ִצ ְל ְצלֵי ָ

)תהילים פרק קנ ה(

ַתּוֹרה  ,קוֹל אֹמֵר ק ְָרא וְאָמַר ָמה ֶאק ְָרא
שׁ ֵאין יִשׂ ְָראֵל עוֹ ְסקִים בּ ָ
שׁעָה ֶ
זְבוּב אוֹמֵרְ .בּ ָ
שׁבָה בּוֹ אָכֵן
שּׂדֶה :יָבֵשׁ ָחצִיר נָבֵל צִיץ כִּי רוּ ַח יי נָ ְ
כָּל ַה ָבּשָׂר ָחצִיר ְוכָל ַחסְדּוֹ ְכּצִיץ ַה ָ
חצִיר נָבֵל צִיץ וּדְ בַר אֱ<הֵינוּ י ָקוּם לְעוֹלָם) :ישעיה פרק מ ו-ח(
ָחצִיר ָהעָם :יָבֵשׁ ָ
וּרפָאתִיו:
שׁלוֹם שָׁלוֹם ל ָָרחוֹק ְו ַלקָּרוֹב אָמַר יי ְ
שׂפָתָ י ִם ָ
בּוֹרא נִיב ְ
ֵ
ָאָרץ תַּ נִּינִים ְוכָל תְּ ה ֹמוֹת:
תַּ נִּינִים אוֹמ ְִריםַ .הלְלוּ אֶת יי ִמן ה ֶ
ִל ְויָתַ ן אוֹמֵר .הוֹדוּ לַיי כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ:

)ישעיה פרק נז יט(

)תהילים פרק קמח ז(

)תהילים פרק קלו א(

דָּ גִים אוֹמ ְִרים .קוֹל יי עַל ַה ָמּי ִם אֵל ַהכָּבוֹד ה ְִרעִים יי עַל מַ י ִם ַרבִּים:

)תהילים פרק כט ג(

ְצפ ְַרדֵּ ַע אוֹמ ֶֶרת .בָּרוּ 4שֵׁם כְּבוֹד ַמלְכוּתוֹ לְעוֹלַם ָועֶד:

פרק חמישי
נוֹרא תְ הִGת
הוֹרה אוֹמ ֶֶרת .מִי כָמֹכָה ָבּ ֵאלִם יי מִי כָּמֹכָה נֶ ְאדָּר בַּקּ ֹדֶ שׁ ָ
ְבּ ֵהמָה דַּ קָּה טְ ָ
שׂה ֶ
עֹ ֵ
פלֶא) :שמות פרק טו יא(
הוֹרה אוֹמ ֶֶרת .ה ְַרנִינוּ לֵא<הִים עוּזֵּנוּ ה ִָריעוּ לֵא<הֵי יַעֲק ֹב:
ְבּ ֵהמָה ַגּסָּה טְ ָ
ְבּ ֵהמָה דַּ קָּה טְ מֵאָה אוֹמ ֶֶרת .הֵיטִיבָה יי לַטּוֹבִים ְולִישׁ ִָרים ְבּלִבּוֹתָם:

)תהילים פרק פא ב(

)תהילים פרק קכה ד(
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ְבּ ֵהמָה ַגּסָּה טְ מֵאָה אוֹמ ֶֶרת .יְגִי ַע ַכּפֶּי Bכִּי ת ֹאכֵל ַאשׁ ְֶרי Bוְטוֹב לָ:4

)תהילים פרק קכח ב(

שׁאַג עַל נָוֵהוּ:
ַגּ ַמּל אוֹמֵר .יי ִממָּרוֹם יִשְׁאָג וּ ִממְּעוֹן קָדְ שׁוֹ י ִ ֵתּן קוֹלוֹ שָׁא ֹג י ִ ְ

)ירמיה פרק כה ל(

שׁ ְפחָה אֶל י ַד ְגּב ְִרתָּ הּ כֵּן עֵינֵינוּ
סוּס אוֹמֵרִ .הנֵּה ְכעֵינֵי ֲעבָדִ ים אֶל י ַד אֲדוֹנֵיהֶם ְכּעֵינֵי ִ
חנּ ֵנוּ) :תהילים פרק קכג ב(
אֶל יי אֱ<הֵינוּ עַד שֶׁ יּ ְ ָ
שׁמְ עוּ ִאמ ְֵרי פִי:B
אָרץ כִּי ָ
פּ ֶֶרד אוֹמֵר .יוֹדוּ Bיי כָּל ַמ ְלכֵי ֶ

)תהילים פרק קלח ד(

ָאָרץ
שּׁ ַמי ִם וּב ֶ
ְבוּרה ְוהַתִּ ְפא ֶֶרת ְו ַהנֵּצַח ְוהַהוֹד כִּי כ ֹל ַבּ ָ
חֲמוֹר אוֹמֵר .לְ Bיי ַהגְּדֻ לָּה ְו ַהגּ ָ
לְ Bיי ַה ַמּ ְמ ָלכָה ְו ַה ִ
מּתְ נַשֵּׂא לְכ ֹל לְר ֹאשׁ) :דברי הימים א  ,כט יא(
ִירה
ִירה הַזּ ֹאת לַיי וַיּ ֹאמְרוּ ֵלאמ ֹר ָאשׁ ָ
שׁוֹר אוֹמֵר .אָז יָשִׁיר משֶׁה וּ ְבנֵי יִשׂ ְָראֵל אֶת ַהשּׁ ָ
ביּ ָם) :שמות פרק טו א(
לַּיי כִּי גָא ֹה גָּאָה סוּס וְרֹכְבוֹ ָרמָה ַ
חַיּוֹת הַשָּׂ דֶ ה אוֹמ ְִרים .בָּרוּ 4הַטּוֹב ְו ַה ֵמּטִיב:
שׂגָּב לִי וּמָנוֹס בְּיוֹם צַר לִי:
ְצבִי אוֹמֵרַ .ו ֲאנִי ָאשִׁיר ֻעזֶַּ Bוא ֲַרנֵּן לַבֹּקֶר ַחסְדֶּ Bכִּי ָהי ִיתָ ִמ ְ
)תהילים פרק נט יז(

שׂי Bיי מְא ֹד ָע ְמקוּ ַמ ְחשְׁבֹתֶי:B
פִּיל אוֹ ֵמרַ .מה גָּדְ לוּ ַמ ֲע ֶ

)תהילים פרק צב ו(

אַריֵה אוֹמֵר יי ַכּגִּבּוֹר יֵצֵא ְכּאִישׁ ִמ ְלחָמוֹת יָעִיר ִקנְאָה י ִָרי ַע אַף יַצ ְִרי ַח עַל אֹיְבָיו י ִתְ ַגּבָּר:
ְ
)ישעיה פרק מב יג(

שׁבֵי ֶסלַע מֵר ֹאשׁ ה ִָרים י ִ ְצוָחוּ:
דּ ֹב אוֹמֵר יִשְׂאוּ ִמ ְדבָּר ְוע ָָריו ֲחצ ִֵרים ֵתּשֵׁב קֵדָ ר י ָר ֹנּוּ י ְ
)ישעיה פרק מב יא(

שׂ ְל ָמה עַל כָּל ֲאבֵדָ ה ֲאשֶׁר
שׂה עַל ַ
זְאֵ ב אוֹמֵר .עַל כָּל דְּ בַר ֶפּשַׁע עַל שׁוֹר עַל חֲמוֹר עַל ֶ
שׁנַי ִם
שׁלֵּם ְ
שׁיעֻן אֱ<הִים י ְ ַ
שׁנֵיהֶם ֲאשֶׁר י ְַר ִ
י ֹאמַר כִּי הוּא זֶה עַד הָאֱ<הִים י ָב ֹא דְּ בַר ְ
ל ְֵרעֵהוּ) :שמות פרק כב ח(
שׁפָּט בּ ְֵרעֵהוּ יַעֲב ֹד ִחנָּם וּפֹעֲלוֹ
שׁוּעַל אוֹמֵר .הוֹי בֹּנֶה בֵיתוֹ בְּ<א צֶדֶ ק ַו ֲעלִיּוֹתָיו בְּ<א מִ ְ
<א יִתֶּן לוֹ) :ירמיה פרק כב יג(
ז ְַרזִיר אוֹמֵרַ .רנְּנוּ צַדִּ יקִים בַּיי ַליְשׁ ִָרים נָאוָה ְת ִהלָּה:

)תהילים פרק לג א(

חָתוּל אוֹמֵר .א ְֶרדּוֹף אוֹיְבַי ְואַשִֹּיגֵם וְ<א אָשׁוּב עַד כַּלּוֹתָם) :תהילים פרק יח לח(.

מוקד התפילות והישועות של חסידות ברסלב
www.breslevmeir.com/pray
למקרים דחופים בלבד או תרומות 050-4161022

פרק ששי
שׂיו ְבּנֵי צִיּוֹן יָגִילוּ ְב ַמ ְלכָּם:
שׂמַח יִשׂ ְָראֵל בְּע ֹ ָ
שְׁ ָרצִים אוֹמ ְִרים .י ִ ְ

)תהילים פרק קמט ב(

שׁתִ לֵי זֵיתִים ָסבִיב
שׁתְְּ Bכּגֶפֶן פּ ִֹריּ ָה ְבּי ְַר ְכּתֵי בֵיתֶָ Bבּנֶיִ Bכּ ְ
אֵ לִים שֶׁ בַּשְּׁ ָרצִים אוֹמ ְִרים .אֶ ְ
חנ ֶ) :Bתהילים פרק קכח ג(
שׁ ְל ָ
ְל ֻ
נָחָשׁ אוֹמֵר .סוֹמֵ 4יי ְלכָל הַנּ ֹ ְפלִים וְזוֹקֵף ְלכָל ַהכְּפוּפִים:
ַעק ְַרב אוֹמֵר .טוֹב יי לַכּ ֹל ו ְַר ֲחמָיו עַל כָּל מַ ֲעשָׂיו:

)תהילים פרק קמה טו(

)תהילים פרק קמה ט(

שׁמֶשׁ:
שׁבְּלוּל תֶּ ֶמס יַהֲ< 4נֵפֶל ֵאשֶׁ ת בַּל חָזוּ ָ
שַׁ בְּלוּל אוֹ ֵמר .כְּמוֹ ַ
נְ ָמלָה אוֹמ ֶֶרת .לֵ 4אֶל נְ ָמלָה ָעצֵל ְראֵה דְ ָרכֶי ָה ַו ֲחכָם:

)תהילים פרק נח ט(

)ספר משלי פרק ו ו(

שׁעְנוּ:
ַע ְכבַּר אוֹמֵרְ .ו ַאתָּה צַדִּ יק עַל כָּל ַהבָּא ָעלֵינוּ כִּי ֱאמֶת עָשִׂ יתָ ַו ֲאנַחְנוּ ה ְִר ָ

)נחמיה פרק

ט לג(

שׁמָה ְתּ ַהלֵּל י ָהּ ַהלְלוּי ָה.
ֻחלְדָּ ה אוֹמ ֶֶרת .כּ ֹל ַהנְּ ָ

)תהילים קנ ו(

ְכּ ָלבִים אוֹמ ְִרים .בּ ֹאוּ נִשְׁתַּ ֲחוֶה ְונִכ ְָרעָה נִב ְְרכָה ִל ְפנֵי יי עֹשֵׂנוּ:

)תהילים פרק צה ו(

בקשה לאחר אמירת פרק שירה
ִירה
שׁ ִבּזְכוּת "פּ ֶֶרק שׁ ָ
ִרבּוֹן כּ ֹל הָעוֹ ָלמִים ,יְהִי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי Bיי אֱ<הַי ֶואֱ<הֵי אֲבוֹתַ יֶ ,
ירת הַדּוֹמֵם הַצּוֹ ֵמ ַח ְו ַהחַיְ ,והַמַּ לְאָכִים ַה ְמּ ֻמנִּים ֲעלֵיהֶם ֵמאֵ ת ד'
שׁ ַ
שׁהוּא ִ
שׁ ָקּ ָרא ִתיֶ ,
ֶ
שׁעַת ַר ֲחמִים,
שׁעָה זוּ ְ
ִירתוֹ ְכּ ַהק ְָרבַת ק ְָרבָּן עַל ַגּבֵּי ַה ִמּזְ ֵבּחַ .שֶׁ תְּ הֵא ָ
שׁתְּ הֵא ֲאמ ָ
י ִתְ בּ ֵָרֶ ,4
שׁעַת ַה ֲאזָנָהְ ,ונִק ְָראֲ Bוּתְ ַענִּינוּ ,נַעְתִּיר לְְ Bו ֵהעָתֵ ר לָנוּ.
שׁבָהְ ,
שׁעַת ַה ְק ָ
ְ
ַנּוֹראוֹת
שּׂגְנוּ כּ ֹל הַסּוֹדוֹת ַהנִּ ְפלָאוֹת ְוה ָ
ִירה ְכּאִלּוּ ִה ַ
ירת פּ ֶֶרק שׁ ָ
שׁ ִתּ ְהי ֶה עוֹלָה ְל ָפנֶיֲ Bא ִמ ַ
ֶ
שׁ ֵל ָמה ְל ָפנֶיְ ,Bונִזְכֶּה ְלמָקוֹם
ֲאשֶׁר הֵם חֲתוּמִים בּוֹ בְּכ ֹל תְּ נָאָיוַ .ה ְחז ִֵירנוּ בִּתְ שׁוּבָה ְ
שׁ ַהנְּפָשׁוֹת הָרוּחוֹת ְו ַהנְשָׁמוֹת נֶ ְחצָבוֹת ִמשַּׁם ,וּ ְכאִלּוּ עָשִׂ ינוּ כּ ֹל ַאשֵּׁר מוּטָל ָעלֵינוּ
ֶ
לבֵּנוּ לְטוֹבָה )כָּאן יוֹסִיף
שׁאֲלוֹת ִ
ְל ַהשִּׂיג ,בֵּין ְבּגִלְגּוּל זֶה בֵּין ְבּגִלְגּוּלִים ֲאח ִֵרים ,וּ ַמ ֵלּא כּ ֹל ִמ ְ
ְשׁוֹרר ַלעֲתִיד
שׁלַח בּ ְָרכָה ַה ְצ ָלחָה ְוה ְַר ָוחָה בְּכ ֹל ֵמ ֲעשֵׂה י ָדֵינוּ ְ ,ונִזְכֶּה ל ֵ
ִבּפ ְָרטִיּוּת מַה ֶשׁנִּצ ְַר (4וְתִ ְ
שׁ Bבִּמְ ה ֵָרה ְבּיָמֵינוּ אָמֵן.
שׁכִינָתְ ְ Bלעִיר קָדְ ְ
שּׁיב ְ
לָבוֹא ,וְתַ ִ

