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  שני פרק           

  פרק שלישי           

  פרק רביעי           

  פרק חמישי           

  פרק ששי           

  בקשה לאחר אמירת פרק שירה           

  

  מעלת וסגולת אמירת פרקי שירה

* ּכֹל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ְּבכֹל יֹום ֲאנִי ֵמִעיד ָעָליו ֶׁשהּוא ֵּבן עֹוַלם ַהָּבא, ְוזֹוֶכה ִלְלמֹד 

   (פרקי דרבי אליעזר)ּוְלַלֵּמד, ְוַתְלמּודֹו ִמְתַקּיֵם ְּביָדֹו, ְונִּצֹול ִמּיֵֶצר ָהַרע, ְוזֹוֶכה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח. 

יָרה ַמִּגיַע ַעד ָּגְבֵהי ָׁשַמיִם ְלַהְׁשִּפיַע ַּבְּמרֹוִמים ֶׁשַפע ְּבָרָכה ְוטֹוָבה, * ְקִריַאת ִּפְרִקי ׁשִ 
ֵמֳחָלִאים, ְּפגִָעים ָרִעים ּוְׁשַאר מרעין בישין , ּתֹוַעְלּתֹו ְמֻרָּבה, ַהְרֵּבה ָעׂשּו ְוָעְלָתה ְּביָָדם 

   יט"א ב"הכל ישבחוך")(הגאון רבי מרדכי גרוס שלִליׁשּוַעת ַהְּכַלל ְוַהְּפָרט. 

* ְוָראּוי ֵליַדע ִּכי ּכֹל ַהּנְִבָרִאים, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֵׁש ָלֶהם ַמְלַא4 ְמֻמּנֵה ֲעֵליֶהם ַּבָּׁשַמיִם ֵאין 
ָלֶהם ֶּפה לֹוַמר ִׁשיָרה ֶאָּלא ַעל יְֵדי ָהָאָדם ֶׁשֻּכָּלם נֱֶאָחזִים ְּבקֹוָמתֹו ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ב"ֶחֶסד 

   (היעב"ץ זצוק"ל ב"זמרת הארץ")ָהם" ְלַאְברָ 

* ּכֹל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה זֹוֶכה ִלְהיֹות צֹוֶפה ַּבֶּמְרָּכָבה ְוזֹוֶכה ְליִַּמים טֹוִבים ְוטֹובֹות 

   (מוהר"ר יצחק וואלף ב"שיח יצחק")ְּכֻדגְַמת יְמֹות ָמִׁשיַח בע"ה. 

ְמיַֻחס ְלָדִוד ַהֶּמֶל4 ְוִלְׁש>מֹה  (ִּפְרֵקי ִׁשיָרה)יַרת ַהְּבִריָאה * ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ֶּפֶרק ִׁשיָרה ׁשִ 
   (האר"י זצ"ל)ְּבנֹו ע"ה ְמֻסָּגל ְלַפְרנְָסּה ְוִלְרפּוָאה ּוְלַהָּצָלה ִמָּכל ַרע. 

ְּבִריאֹות * ָהָאָדם ַהּקֹוֵרא ִּפְרִקי ִׁשיָרה נֹוֵתן ּכַֹח ַלַּמְלָאִכים ְוַהָּׁשִרים ֶׁשל ּכֹל ֵאלֹו הַ 
  ֶׁשּיֹאְמרּו ֵאּלּו ַהִּׁשירֹות ּומֹוְׁשִכים ַחּיּוָתם ְלכֹל ַהַּתְחּתֹונִים.
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  פרק ראשון

   (תהילים יט, ב)אֹוְמִרים: ַהָּׁשַמיִם ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאל ּוַמֲעֵׂשה יָָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע:  ָׁשַמיִם

   (תהילים פרק כד א)אֹוֶמֶרת. ְלָדִוד ִמזְמֹור ַליי ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָּבה:  ֶאֶרץ

   (ישעיהו כד טז)ץ זְִמרֹת ָׁשַמְענּו ְצִבי ַלָצִדיק: ואומר. ִמְּכנַף ָהָארֶ 

אֹוֵמר. עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי גַּנִי יִּזְלּו ְבָׂשָמיו יָבֹא דֹוִדי ְלגַּנֹו ְויֹאַכל ְּפִרי  ַּגן ֵעֶדן
   (שיר השירים ד טז)ְמגַָדיו: 

   (תהילים קז ט)אֹוֵמר. ִּכי ִהְׂשִּביַע נֶֶפׁש ׁשֵֹקָקה ְונֶֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב:  ֵּגיִהּנֹם

   (ישעיהו לה א)אֹוֵמר. יְֻׂשׂשּום ִמְדָּבר ְוִצּיָה ְוָתגֵל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַּכֲחַבָּצֶלת:  ִמְדַּבר

   (משלי ג יט)ִּבְתבּונָה: אֹוְמִרים. יי ְּבָחְכָמה יַָסד ָאֶרץ ּכֹונֵן ָׁשַמיִם  ָׂשדֹות

אֹוְמִרים. ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמיִם ַּבָּׁשַמיִם ַוּיַַעל נְִׂשִאים ִמְקֵצה ָאֶרץ ְּבָרִקים ַלָּמָטר  ַמיִם
   (ירמיה נא טז)ָעָׂשה ַוּיֵֹצא רּוַח ֵמאְֹצרָֹתיו: 

ָ  יִָמים    (תהילים צג ד)ם ַאִּדיר ַּבָּמרֹום יי: אֹוְמִרים. ִמּקֹלֹות ַמיִם ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי י

   (תהילים צח ח)אֹוְמִרים. נְָהרֹות יְִמֲחאּו ָכף יַַחד ָהִרים יְַרּנֵנּו  נֲַהרֹות

  .(תהילים פז ז)אֹוְמִרים.ְוָׁשִרים ְּכחְֹלִלים ָּכל ַמְעיָנַי:  ַמְעיָנֹות

  

  פרק שני

   (תהילים יט ג)אֹוֵמר. יֹום ְליֹום יִַּביַע אֶֹמר ְוַליְָלה ְּלַליְָלה יְַחֶּוה ָּדַעת:  יֹום

   (תהילים תב ג)ַחְסֶּדB ֶוֱאמּונְָתB ַּבֵלילֹות:  אֹוֵמר. ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַליְָלה

   (חבקוק ג יא)אֹוֵמר. ֶׁשֶמׁש יֵָרַח ָעַמד זְֻבָלה ְלאֹור ִחֶּציB יְַהֵּלכּו ְלנֹגַּה ְּבַרק ֲחנִיֶּתB:  ֶׁשֶמׁש

   (תהילים קד יט)אֹוֶמֶרת. ָעָׂשה יֵָרַח ְלמֹוֲעִדים ֶׁשֶמׁש יַָדע ְמבֹואֹו:  יֵָרחַ 
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אֹוְמִרים. ַאָּתה הּוא יי ְלַבֶּדB ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְׁשֵמי ַהָּׁשַמיִם ְוָכל ְצָבָאם  ָכִביםּכֹו
 Bָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהּיִַּמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ְמַחּיֶה ֶאת ֻּכָּלם ּוְצָבא ַהָּׁשַמיִם ְל

   (נחמיה ט ו)ִמְׁשַּתֲחִוים: 

   (תהילים יח ב)אֹוְמִרים. יֶָׁשת חֶֹׁש4 ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת ַמיִם ָעֵבי ְׁשָחִקים:  יםָעבִ 

   (איוב לז יא)אֹוְמִרים. ַאף ְּבִרי יְַטִריַח ָעב יִָפיץ ֲענַן אֹורֹו:  ַענְנֵי ָּכבֹוד

י ָהִביִאי ָבנַי ֵמָרחֹוק ּוְבנֹוַתי ִמְקֵצה ָהָאֶרץ: אֹוֵמר. אַֹמר ַלָּצפֹון ֵּתנִי ּוְלֵתיָמן ַאל ִּתְכָלאִ  רּוחַ 
   (ישעיה מג ו)

   (תהילים קלה ז)אֹוְמִרים. ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹו:  ְּבָרִקים

   הושע יד ו)(אֹוֵמר. ֶאְהיֶה ַכַּטל ְליְִׂשָרֵאל יְִפַרח ַּכּׁשֹוַׁשּנָה ְוי4ַ ָׁשָרָׁשיו ַּכְּלָבנֹון:  ַטל

  .(תהילים סח י)אֹוְמִרים. ֶּגֶׁשם נְָדבֹות ָּתנִיף ֱא>ִהים נֲַחָלְתB ְונְִלָאה ַאָּתה כֹונַנְָּת  ְּגָׁשִמים

  

  פרק שלישי

(דברי ֶׁשְּבָׂשֶדה אֹוְמִרים. ָאז יְַרּנְנּו ֲעֵצי ַהּיַָער ִמִּלְפנֵי יי ִּכי ָבא ִלְׁשּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץ:  ִאיָלנֹות

   הימים א טז לח)

אֹוֶמֶרת. ּכֹה ָאַמר יי ַּכֲאֶׁשר יִָּמֵצא ַהִּתירֹוׁש ָּבֶאְׁשּכֹול ְוָאַמר ַאל ַּתְׁשִחיֵתהּו ִּכי ְבָרָכה  ֶּגֶפן
   (ישעיה סח ח)ה ְלַמַען ֲעָבַדי ְלִבְלִּתי ַהְׁשִחית ַהּכֹל: ּבֹו ֵּכן ֶאֱעׂשֶ 

   (משלי כז יח)אֹוֶמֶרת. נֵֹצר ְּתֵאנָה יֹאַכל ִּפְריָּה:  ְּתֵאנָה

   (שיר השירים ד ג)אֹוֵמר. ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵת4 ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת4:  ִרּמֹון

   (תהילים צב יג)ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון יְִׂשֶּגה:  אֹוֵמר. ַצִּדיק ַּכָּתָמר יְִפָרח ָּתָמר

ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהּיַַער ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבנִים ְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי ְויַָׁשְבִּתי ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי:  ַּתּפּוחַ 
   (שיר השירים ב ג)

   (תהילים קד א)אִתיB יי ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקרָ  ִׁשּבֶֹלת ִחִּטים
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   (תהילים קב א)ְּתִפָּלה ְלָענִי ִכי יֲַעטֹף ְוִלְפנֵי יי יְִׁשּפ4ֹ ִׂשיחֹו  ִׁשּבֶֹלת ְׂשעֹוִרים

אֹוְמִרים ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן ַוֲעָמִקים יַַעְטפּו ָבר יְִתרֹוֲעעּו ַאף יִָׁשירּו  ְׁשַאר ִׁשּבֹוִלים
   (תהילים סה יד)

אֹוְמִרים. ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה נֵַחת ּגְדּוֶדָה ִּבְרִביִבים ְּתמֹגְגֶּנָה ִצְמָחּה ְּתָבֵר4:  ֶׁשַּבָּׂשֶדה יְָרקֹות
   (תהילים סה יא)

  .(תהילים קד לא)אֹוְמִרים. יְִהי ְכבֹוד יי ְלעֹוָלם יְִׂשַמח יי ְּבַמֲעָׂשיו:  ְּדָׁשִאים

  

  פרק רביעי

אֹוֵמר. ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו4 הּוא ֵאֶצל ַהַּצִּדיִקים ְּבגַן ֵעֶדן , זֹוְלִפים ּכֹל  ַּתְרנְגֹול
  עֹוֵרר ּוְמַׁשֵּבַח: ִאיָלנֵי ַּגן ֵעֶדן ַּבָּׁשַמיִם , ּוְמַרּנְנִים ּוְמַׁשְּבִחים , ְוָאז ַּגם הּוא ִמתְ 

ְּבקֹול ִראׁשֹון אֹוֵמר. זֶה ּדֹור ּדְֹרָׁשו ְמַבְקֵׁשי ָפנֶיB יֲַעקֹב ֶסָלה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם 
ְוִהּנְָׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְויָבֹוא ֶמֶל4 ַהָּכבֹוד: ִמי זֶה ֶמֶל4 ַהָּכבֹוד יי ִעּזּוז ְוגִּבֹור יי ִּגּבֹור 

   ח)-(תהילים כד ז ִמְלָחָמה:

ְּבקֹול ֵׁשנִי אֹוֵמר. ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְויָבֹא ֶמֶל4 ַהָּכבֹוד: ִמי הּוא 
   י)-(תהילים כד טזֶה ֶמֶל4 ַהָּכבֹוד יי ְצָבאֹות הּוא ֶמֶל4 ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

ִעְסקֹו ַּבּתֹוָרה , ְּכֵדי ֶׁשּיְִהיֶה ְׂשַכְרֶכם ָּכפּול ָלעֹוָלם ְּבקֹול ְׁשִליִׁשי אֹוֵמר ִעְמדּו ַצִּדיִקים וְ 
  ַהָּבא: 

   (בראשית מט יח)ְּבקֹול ְרִביִעי אֹוֵמר. ִליׁשּוָעְתB ִקִּויִתי יי: 

 :B(משלי ו ט)ְּבקֹול ֲחִמיִׁשי אֹוֵמר. ַעד ָמַתי ָעֵצל ִּתְׁשָּכב ָמַתי ָּתקּום ִמְּׁשנֶָת   

   (משלי כ יג)י אֹוֵמר. ַאל ֶּתֱאַהב ֵׁשנָה ֶּפן ִּתָּוֵרׁש ְּפַקח ֵעינֶיB ְׂשַבע ָלֶחם: ְּבקֹול ִׂשיׂשִ 

 :B(תהילים קיט קכו)ְּבקֹול ְׁשִביִעי אֹוֵמר. ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליי ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶת   

   (תהילים קלו כה)אֹוֶמֶרת. נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ַּתְרנְגֶֹלת



  ברסלבחסידות מוקד התפילות והישועות של 

www.breslevmeir.com/pray 

  050-4161022למקרים דחופים בלבד או תרומות 

  

אֹוֶמֶרת. ְּכסּוס ָעגּור ֵּכן ֲאַצְפֵצף ֶאְהֶּגה ַּכּיֹונָה ַּדּלּו ֵעינַי ַלָּמרֹום ֲאדֹנָי ָעְׁשָקה ִּלי  יֹונָה
   (ישעיה לח יד)ָעְרֵבנִי: 

יְִהיּו ְמזֹונֹוַתי ְמרֹוִרים ְּכזַיִת אֹוֶמֶרת יֹונָה ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו4 הּוא , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוַלם , 
  ְּביְָדB , ְוַאל יְִהיּו ְמתּוִקים ִּכְדַבׁש , ַעל יְֵדי ַּבָּׁשר ְוָדם: 

אֹוֵמר. ְוַאָּתה יי ֱא>ִהים ְצָבאֹות ֱא>ֵהי יְִׂשָרֵאל ָהִקיָצה ִלְפקֹד ָּכל ַהּגֹויִם ַאל ָּתחֹן ָּכל  נֶֶׁשר
   נט ו) (תהיליםּבֹגְֵדי ָאֶון ֶסָלה: 

   (תהילים לג ב)אֹוֵמר. הֹודּו ַליי ְּבִכּנֹור ְּבנֵֶבל ָעׂשֹור זְַּמרּו לֹו:  ָעגּור

אֹוֵמר. ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַביִת ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת ִמזְְּבחֹוֶתיB יי  ִצּפֹור
   (תהילים פד ד)ְצָבאֹות ַמְלִּכי ֵוא>ָהי: 

   (תהילים לג יג)אֹוֶמֶרת. ְלַמַען יְזֶַּמְרB ָכבֹוד ְו>א יִּדֹם יי ֱא>ַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך:  תְסנּונִי

   (תהילים קכא ב)אֹוֶמֶרת. ֶעזְִרי ֵמִעם יי עֵֹׂשה ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ:  ַטִּסית

   )(תהילים צז יבאֹוֶמֶרת. אֹור זָֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה:  ִצּיָה

   (ישעיה מ א)אֹוֵמר. נֲַחמּו נֲַחמּו ַעִּמי יֹאַמר ֱא>ֵהיֶכם:  ְרִצִפי

אֹוֶמֶרת. ַּדְּברּו ַעל ֵלב יְרּוָׁשַלִם ְוִקְראּו ֵאֶליָה ִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּה ִּכי נְִרָצה ֲעֹונָּה ִּכי  ֲחִסיָדה
   (ישעיה מ ב)ָלְקָחה ִמּיַד יי ִּכְפַליִם ְּבָכל ַחּטֹאֶתיָה: 

   (איוב לח מא)אֹוֵמר. ִמי יִָכין ָלעֵֹרב ֵצידֹו ִּכי יְָלָדיו ֶאל ֵאל יְַׁשֵּועּו:  עֹוֵרב

אֹוֵמר: נֹוַדע ַּבּגֹויִם זְַרָעם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְּבתֹו4 ָהַעִּמים ָּכל רֵֹאיֶהם יִַּכירּום ִּכי ֵהם  זְַרזִיר
   (ישעיה סא ט)זֶַרע ֵּבַר4 יי: 

ֶמֶרת. הֹודּו ַליי ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו: ִׁשירּו לֹו זְַּמרּו אֹו ֲאַוז ֶׁשַּבַּביִת
   ב)-(תהילים קה אלֹו ִׂשיחּו ְּבָכל נְִפְלאֹוָתיו: 

 ַהְּמׁשֹוֶטֶטת ַּבִּמְדָּבר. ְּכֶׁשרֹוֵאה ֶאת יְִׂשָרֵאל עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה אֹוֶמֶרת. קֹול קֹוֵרא ֲאַוז ַהָּבר

ַּבִּמְדָּבר , ָּפנּו ֶּדֶר4 יי , יְַׁשרּו ַּבֲעָרָבה ְמִסָּלה ֶלֱא>ֵהינּו , ְוַעל ְמִציאּות ְמזֹונֹוֶתיָה ַּבִּמְדָּבר 
  אֹוֶמֶרת. ָארּור ַהֶּגֶבר ַאֵּׁשר יְִבַטח ָּבָאָדם , ָּברּו4 ַהּגֶֶבר ֲאֶׁשר יְִבַטח ְּביי ְוָהיָה יי ִמְבָטחֹו: 
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  .(ישעיה כו ד)ִרים. ִּבְטחּו ַביי ֲעֵדי ַעד ִּכי ְּביָּה יי צּור עֹוָלִמים: אֹומְ  ְפרֹוִגיֹות

  .(זכריה י ח)אֹוֶמֶרת. ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו:  ַרֲחָמּה

  .(תהילים קכא א) אֹוֶמֶרת. ֶאָּׂשא ֵעינַי ֵאל ֶהָהִרים ֵמַאיִן יָבֹא ֶעזְִרי: ִצּפֶֹרת ְּכָרִמים

אֹוֵמר. יי ֱא>ַהי ַאָּתה ֲארֹוִמְמB אֹוֶדה ִׁשְמB ִּכי ָעִׂשיָת ֶּפֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ֱאמּונָה  ָחִסיל
   (ישעיה כה א)אֶֹמן: 

   (תהילים פרק קנ ה)אֹוֶמֶרת. ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה:  ְׂשָמִמית

אֹוֵמר. ְּבָׁשָעה ֶׁשֵאין יְִׂשָרֵאל עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה , קֹול אֵֹמר ְקָרא ְוָאַמר ָמה ֶאְקָרא  זְבּוב
ָּכל ַהָּבָׂשר ָחִציר ְוָכל ַחְסּדֹו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה: יֵָבׁש ָחִציר נֵָבל ִציץ ִּכי רּוַח יי נְָׁשָבה ּבֹו ָאֵכן 

   ח)-(ישעיה פרק מ וַבר ֱא>ֵהינּו יָקּום ְלעֹוָלם: ָחִציר ָהָעם: יֵָבׁש ָחִציר נֵָבל ִציץ ּודְ 

   (ישעיה פרק נז יט)ּבֹוֵרא נִיב ְׂשָפָתיִם ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר יי ּוְרָפאִתיו: 

   (תהילים פרק קמח ז)אֹוְמִרים. ַהְללּו ֶאת יי ִמן ָהָאֶרץ ַּתּנִינִים ְוָכל ְּתהֹמֹות:  ַּתּנִינִים

   (תהילים פרק קלו א)אֹוֵמר. הֹודּו ַליי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ְויַָתןלִ 

   (תהילים פרק כט ג)אֹוְמִרים. קֹול יי ַעל ַהָּמיִם ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים יי ַעל ַמיִם ַרִּבים:  ָּדִגים

  אֹוֶמֶרת. ָּברּו4 ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוַלם ָוֶעד: ְצַפְרֵּדעַ 

  

  פרק חמישי

אֹוֶמֶרת. ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלם יי ִמי ָּכמָֹכה נְֶאָּדר ַּבּקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִהGת  ְּבֵהָמה ַּדָּקה ְטהֹוָרה
   שמות פרק טו יא)(עֵֹׂשה ֶפֶלא: 

   (תהילים פרק פא ב)אֹוֶמֶרת. ַהְרנִינּו ֵלא>ִהים עּוּזֵנּו ָהִריעּו ֵלא>ֵהי יֲַעקֹב:  ְּבֵהָמה ַּגָּסה ְטהֹוָרה

   (תהילים פרק קכה ד)אֹוֶמֶרת. ֵהיִטיָבה יי ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם:  ְּבֵהָמה ַּדָּקה ְטֵמָאה
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   (תהילים פרק קכח ב)אֹוֶמֶרת. יְגִיַע ַּכֶּפיB ִּכי תֹאֵכל ַאְׁשֶריB ְוטֹוב ָל4:  ְטֵמָאהְּבֵהָמה ַּגָּסה 

   (ירמיה פרק כה ל)אֹוֵמר. יי ִמָּמרֹום יְִׁשָאג ּוִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו יִֵּתן קֹולֹו ָׁשאֹג יְִׁשַאג ַעל נֵָוהּו:  ַּגַּמל

יַד ֲאדֹונֵיֶהם ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּה ֵּכן ֵעינֵינּו אֹוֵמר. ִהּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים ֶאל  סּוס
   (תהילים פרק קכג ב)ֶאל יי ֱא>ֵהינּו ַעד ֶׁשּיְָחּנֵנּו: 

   (תהילים פרק קלח ד)אֹוֵמר. יֹודּוB יי ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵרי ִפיB:  ֶּפֶרד

ָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהּנֵַצח ְוַההֹוד ִּכי כֹל ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ אֹוֵמר. ְלB יי ַהְּגדֻ  ֲחמֹור
   (דברי הימים א , כט יא)ְלB יי ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתנֵַּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁש: 

אמֹר ָאִׁשיָרה אֹוֵמר. ָאז יִָׁשיר מֶׁשה ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַליי ַוּיֹאְמרּו לֵ  ׁשֹור
   (שמות פרק טו א)ַּליי ִּכי גָאֹה ָּגָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָם: 

  אֹוְמִרים. ָּברּו4 ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב:  ַחּיֹות ַהָּׂשֶדה

ֹום ַצר ִלי: אֹוֵמר. ַוֲאנִי ָאִׁשיר ֻעּזBֶ ַוֲאַרּנֵן ַלּבֶֹקר ַחְסֶּדB ִּכי ָהיִיָת ִמְׂשּגָב ִלי ּוָמנֹוס ְּבי ְצִבי
   (תהילים פרק נט יז)

   (תהילים פרק צב ו)אֹוֵמר. ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיB יי ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶֹתיB:  ִּפיל

אֹוֵמר יי ַּכִּגּבֹור יֵֵצא ְּכִאיׁש ִמְלָחמֹות יִָעיר ִקנְָאה יִָריַע ַאף יְַצִריַח ַעל אֹיְָביו יְִתּגַָּבר:  ַאְריֵה
   ב יג)(ישעיה פרק מ

אֹוֵמר יְִׂשאּו ִמְדָּבר ְוָעָריו ֲחֵצִרים ֵּתֵׁשב ֵקָדר יָרֹּנּו יְׁשֵבי ֶסַלע ֵמרֹאׁש ָהִרים יְִצָוחּו:  ּדֹב
   (ישעיה פרק מב יא)

אֹוֵמר. ַעל ָּכל ְּדַבר ֶּפַׁשע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ֶׂשה ַעל ַׂשְלָמה ַעל ָּכל ֲאֵבָדה ֲאֶׁשר  זְֵאב
הּוא זֶה ַעד ָהֱא>ִהים יָבֹא ְּדַבר ְׁשנֵיֶהם ֲאֶׁשר יְַרִׁשיֻען ֱא>ִהים יְַׁשֵּלם ְׁשנַיִם יֹאַמר ִּכי 
   (שמות פרק כב ח)ְלֵרֵעהּו: 

אֹוֵמר. הֹוי ּבֹנֶה ֵביתֹו ְּב>א ֶצֶדק ַוֲעִלּיֹוָתיו ְּב>א ִמְׁשָּפט ְּבֵרֵעהּו יֲַעבֹד ִחּנָם ּופֲֹעלֹו  ׁשּוַעל
   (ירמיה פרק כב יג)>א יִֶּתן לֹו: 

   (תהילים פרק לג א)אֹוֵמר. ַרּנְנּו ַצִּדיִקים ַּביי ַליְָׁשִרים נָאָוה ְתִהָּלה:  זְַרזִיר

יגֵם ְו>א ָאׁשּוב ַעד ַּכּלֹוָתם:  ָחתּול ִֹ   .(תהילים פרק יח לח)אֹוֵמר. ֶאְרּדֹוף אֹויְַבי ְוַאּש
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  פרק ששי

   (תהילים פרק קמט ב)אֹוְמִרים. יְִׂשַמח יְִׂשָרֵאל ְּבעָֹׂשיו ְּבנֵי ִצּיֹון יָגִילּו ְבַמְלָּכם:  ְׁשָרִצים

אֹוְמִרים. ֶאְׁשְּתB ְּכגֶֶפן ּפִֹרּיָה ְּביְַרְּכֵתי ֵביֶתB ָּבנֶיB ִּכְׁשִתֵלי זֵיִתים ָסִביב  ֵאִלים ֶׁשַּבְּׁשָרִצים
 :Bֶ(תהילים פרק קכח ג)ְלֻׁשְלָחנ   

   (תהילים פרק קמה טו)אֹוֵמר. סֹוֵמ4 יי ְלָכל ַהּנְֹפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים:  נָָחׁש

   (תהילים פרק קמה ט)אֹוֵמר. טֹוב יי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו:  ְקַרבעַ 

   (תהילים פרק נח ט)אֹוֵמר. ְּכמֹו ַׁשְּבלּול ֶּתֶמס יֲַה>4 נֵֶפל ֵאֶׁשת ַּבל ָחזּו ָׁשֶמׁש:  ַׁשְּבלּול

   ר משלי פרק ו ו)(ספאֹוֶמֶרת. ֵל4 ֶאל נְָמָלה ָעֵצל ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם:  נְָמָלה

(נחמיה פרק אֹוֵמר. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשְענּו:  ַעְכַּבר

   ט לג)

   (תהילים קנ ו)אֹוֶמֶרת. ּכֹל ַהּנְָׁשָמה ְּתַהֵּלל יָּה ַהְללּויָה.  ֻחְלָּדה

   (תהילים פרק צה ו)ֲחֶוה ְונְִכָרָעה נְִבְרָכה ִלְפנֵי יי עֵֹׂשנּו: אֹוְמִרים. ּבֹאּו נְִׁשּתַ  ְּכָלִבים

  בקשה לאחר אמירת פרק שירה

ִּבזְכּות "ֶּפֶרק ִׁשיָרה ִרּבֹון ּכֹל ָהעֹוָלִמים, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶיB יי ֱא>ַהי ֶוֱא>ֵהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ 
ֶׁשָּקָראִתי, ֶׁשהּוא ִׁשיַרת ַהּדֹוֵמם ַהּצֹוֵמַח ְוַהַחי, ְוַהַּמְלָאִכים ַהְּמֻמּנִים ֲעֵליֶהם ֵמֵאת ד' 
יְִתָּבֵר4, ֶׁשְּתֵהא ֲאִמיָרתֹו ְּכַהְקָרַבת ָקְרָּבן ַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבַח. ֶׁשְּתֵהא ָׁשָעה זּו ְׁשַעת ַרֲחִמים, 

  ַעת ַהְקָׁשָבה, ְׁשַעת ַהֲאזָנָה, ְונְִקָרֲאB ּוְתַעּנִינּו, נְַעִּתיר ְלB ְוֵהָעֵתר ָלנּו. ׁשְ 

ֶׁשִּתְהיֶה עֹוָלה ְלָפנֶיB ֲאִמיַרת ֶּפֶרק ִׁשיָרה ְּכִאּלּו ִהַּׂשגְנּו ּכֹל ַהּסֹודֹות ַהּנְִפָלאֹות ְוַהּנֹוָראֹות 
ָאיו. ַהְחזִיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפנֶיB, ְונִזְֶּכה ְלָמקֹום ֲאֶׁשר ֵהם ֲחתּוִמים ּבֹו ְּבכֹל ְּתנָ 

ֶׁשַהּנְָפׁשֹות ָהרּוחֹות ְוַהנְָׁשמֹות נְֶחָצבֹות ִמַּׁשם, ּוְכִאּלּו ָעִׂשינּו ּכֹל ַאֵּׁשר מּוָטל ָעֵלינּו 
(ָּכאן יֹוִסיף א ּכֹל ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה ְלַהִּׂשיג, ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ּוַמּלֵ 

ְוִתְׁשַלח ְּבָרָכה ַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה ְּבכֹל ֵמֲעֵׂשה יֵָדינּו , ְונִזְֶּכה ְלׁשֹוֵרר ַלֲעִתיד  ִּבְפָרִטּיּות ַמה ֶׁשּנְִצַר4)
 .ָאֵמןָלבֹוא, ְוַתִּׁשיב ְׁשִכינְָתB ְלִעיר ָקְדְׁשB ִּבְמֵהָרה ְּביֵָמינּו 


