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 ז הקפות

 'קאפיטל קב, רן דרומית מזרחית ויאמרו שם תהליםיתחילו מק
 

ִפָלה ָעִני ִכי, א תְּ הָוה-לְּ ֵני יְּ ִלפְּ נֹךְּ ִשיחֹו, ַיֲעטֹף וְּ  . ִישְּ

הָוה ב ִפָלִתי, יְּ ָעה תְּ ָעִתי; ִשמְּ ַשוְּ  . ֵאֶליָך ָתבֹוא, וְּ

ֵתר ָנֶניךָ -ַאל  ג יֹום ַצר, ַתסְּ ֶנךָ -ַהֵטה: ִלי-ִמֶםִמי בְּ ָרא; ֵאַלי ָאזְּ יֹום ֶאקְּ  . ַמֵהר ֲעֵנִני, בְּ

ָעָשן ָיָמי-ִכי  ד מֹוַתי; ָכלו בְּ ַעצְּ מֹוֵקד ִנָחרו, וְּ  . כְּ

ִתי-ִכי: ָכֵעֶשב ַוִיַבש ִלִבי-הוָכה  ה ִמי, ָשַכחְּ  . ֵמֲאכֹל ַלחְּ

ִמי  ו ָקה ַעצְּ ָחִתי ָדבְּ ָשִרי, ִמעֹול ַאנְּ  . ִלבְּ

ָבר, ָדִמיִתי  ז ַאת ִמדְּ כֹוס ֳחָרבֹות, ָהִייִתי; ִלקְּ  . כְּ

ִצנֹור  ח ֶיה כְּ ִתי ָוֶאהְּ  . ָגג-בֹוֵדד ַעל, ָשַקדְּ

ָבי, יֹוםהַ -ָכל  ט פוִני אֹויְּ הֹוָלַלי; ֵחרְּ ָבעו, מְּ  . ִבי ִנשְּ

ִתי, ֵאֶפר-ִכי  י ִשֺעַוי; ַכֶלֶחם ָאָכלְּ ִתי, וְּ ִכי ָמָסכְּ  . ִבבְּ

ֵני  יא ָשאַתִני-ִמנְּ ֶנָך ִכי נְּ ִקצְּ ָך וְּ ִליֵכִני, ַזַעמְּ  . ַוַתשְּ

ֵצל ָנטוי, ָיַמי  יב  . שָכֵעֶשב ִאיבָ , ַוֲאִני; כְּ

הָוה  יג ַאָתה יְּ עֹוָלם ֵתֵשב, וְּ ךָ ; לְּ רְּ ִזכְּ דֹר ָודֹר, וְּ  . לְּ

ַרֵחם ִציֹון, ַאָתה ָתקום  יד ָנה-ִכי: תְּ ֶחנְּ  . ָבא מֹוֵעד-ִכי, ֵעת לְּ

ֶאת; ֲאָבֶניהָ -ֶאת, ָרצו ֲעָבֶדיךָ -ִכי  טו חֵֹננו, ֲעָפָרה-וְּ  . יְּ

או גֹוִים  טז ִיירְּ הָוה-ֶאת, וְּ ָכל; ֵשם יְּ ֵכי ָהָאֶרץ-וְּ בֹוֶדךָ -ֶאת, ַמלְּ  . כְּ

ָאה-ִכי  יז הָוה ִציֹון ִנרְּ בֹודֹו, ָבָנה יְּ  . ִבכְּ

ָער-ֶאל, ָנָנה  יח ִפַלת ָהַערְּ לֹא; תְּ ִפָלָתם-ֶאת, ָבָזה-וְּ  . תְּ

דֹור ַאֲחרֹון, ִתָכֶתב זֹאת  יט ָרא; לְּ ַעם ִנבְּ ַהֶלל, וְּ  . ָיה-יְּ

ִקיף-ִכי  כ שֹו, ִהשְּ רֹום ָקדְּ הָוה; ִמםְּ  . ֶאֶרץ ִהִביט-ִמָשַמִים ֶאל, יְּ

מֹעַ   כא ַקת ָאִסיר, ִלשְּ ַפֵתחַ ; ֶאנְּ מוָתה, לְּ ֵני תְּ  . בְּ

ִציֹון  כב ַסֵנר בְּ הָוה, לְּ ִהָלתֹו; ֵשם יְּ  . ִבירוָשָלִם, ותְּ

ִהָעֵבץ ַעִםים ַיחְּ   כג ָלכֹות; ָדובְּ הָוה-ַלֲעבֹד ֶאת, וַממְּ  . יְּ

 . ִקַסר ָיָמי; (כִֹחי)ִעָמה ַבֶדֶרךְּ כחו   כד
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נֹוֶתיךָ : ַאל ַתֲעֵלִני ַבֲחִצי ָיָמי, ֵאִלי--אַֹמר  כה דֹור דֹוִרים שְּ  . בְּ

ָפִנים  כו ָת , לְּ  . וַמֲעֵשה ָיֶדיָך ָשָמִים; ָהָאֶרץ ָיַסדְּ

ַאָתה ַתֲעמֹד, ֵהָםה  כז ֺכָלם, יֹאֵבדו וְּ לו, וְּ ַיֲחלֹפו; ַכֶבֶגד ִיבְּ בוש ַתֲחִליֵפם וְּ  .ַכלְּ

ַאָתה  כח נֹוֶתיךָ ; הוא-וְּ  . לֹא ִיָתםו, ושְּ

ֵני  כט כֹונו-בְּ ָעם; ֲעָבֶדיָך ִישְּ ַזרְּ ָפֶניָך ִיכֹון, וְּ  . לְּ

 
 :כשהולכים בצד מזרח יאמרובדרך ו, כ ילכו לקרן מזרחית צפונית"אח

 
ָנה ָעֵלינו, וַמֲעֵשה ָיֵדינו, נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו, ִויִהי ֵנהו, וַמֲעֵשה ָיֵדינו; כֹונְּ .כֹונְּ  

יֹון ֵסֶתר ֶעלְּ לֹוָנן, יֹוֵשב בְּ ֵצל ַשַדי ִיתְּ צוָדִתי: בְּ ִסי ומְּ ָי ַמחְּ ַטח בֹו, אַֹמר ַליְּ ָך ִמַנח ָיקוש: ֱאלַֹהי ֶאבְּ ָרתֹו ָיֶסךְּ ָלךְּ : ִמֶדֶבר ַהוֹות, ִכי הוא ַיִצילְּ ֶאבְּ , בְּ
ָנָפיו ֶתֱחֶסה ַתַחת כְּ סֹוֵחָרה ֲאִמתֹו, וְּ ָך : ִמֶקֶטב ָישוד ָצֳהָרִים, ִמֶדֶבר ָבאֶֹפל ַיֲהלֹוךְּ : ֵמֵחץ ָיעוף יֹוָמם, לֹא ִתיָרא ִמַנַחד ָליָלה: ִצָנה וְּ ִינֹול ִמִצדְּ

ָבָבה ִמיִמיֶנךָ ֶא  ֵעיֶניָך ַתִביט: ֵאֶליָך לֹא ִיָגש, ֶלף ורְּ ֶאה, ַרק בְּ ָשִעים ִתרְּ ִשֺלַמת רְּ ִסי: וְּ ָי ַמחְּ עֹוֶנךָ , ִכי ַאָתה יְּ ָת מְּ יֹון ַשמְּ ֺאֶנה ֵאֶליָך ָרָעה: ֶעלְּ , לֹא תְּ
ָאֳהֶלךָ  ַרב בְּ ֶנַגע לֹא ִיקְּ ַצֶוה ָלךְּ : וְּ ָאָכיו יְּ ָמרְּ , ִכי ַמלְּ ָרֶכיךָ ִלשְּ ָכל דְּ ךָ : ָך בְּ ֶלךָ , ַעל ַכַנִים ִיָשאונְּ רֹוךְּ : ֶנן ִתגֹוף ָבֶאֶבן ַרגְּ מֹוס , ַעל ַשַחל ָוֶפֶתן ִתדְּ ִתרְּ

ַתִנין ִפיר וְּ ֵטהו: כְּ ִמי, ִכי ִבי ָחַשק ַוֲאַפלְּ ֵבהו ִכי ָיַדע שְּ ָרֵאִני וֶאֱעֵנהו: ַאַשגְּ ָצָרה, ִיקְּ ֵדהוֲאַחלְּ , ִעמֹו ָאנִֹכי בְּ ִביֵעהו: ֵצהו ַוֲאַכבְּ , אֶֹרךְּ ָיִמים ַאשְּ
ֵאהו ִבישוָעִתי ַארְּ  :וְּ

 
 'ובקרן מזרחית צפונית יאמרו קאפיטל קג

 
ָדִוד   א ִשיבָ לְּ ִכי ַנפְּ הָוה-ֶאת, רְּ ָכל; יְּ ָרַבי-וְּ שֹו-ֶאת, קְּ  . ֵשם ָקדְּ

ִשיבָ   ב ִכי ַנפְּ הָוה-ֶאת, רְּ ַאל; יְּ ִחי-וְּ כְּ מוָליו-ָכל, ִתשְּ  . גְּ

ָכל  ג ָכל, ָהרֵֹפא; ֵֹנִכיֲעו-ַהןֵֹלַח לְּ ִכי-לְּ  . ַתֲחלוָאיְּ

ִכיַהגֹוֵא   ד ֵרִכי; ל ִמַשַחת ַחָייְּ ַעטְּ ַרֲחִמים, ַהמְּ  . ֶחֶסד וְּ

ֵיךְּ ַהַם   ה ִביַע ַבטֹוב ֶעדְּ ִכי; שְּ עוָריְּ ַחֵדש ַכֶמֶשר נְּ  . ִתתְּ

הָוהעֹ  ו ָדקֹות יְּ ָנִטים; ֵשה צְּ ָכל, וִמשְּ  . ֲעשוִקים-לְּ

מֶֹשהי  ז ָרָכיו לְּ ָרֵאל; ֹוִדיַע דְּ ֵני ִישְּ  . ֲעִלילֹוָתיו, ִלבְּ

הָוה  ח ַחמון יְּ ַרב; ַרחום וְּ  . ָחֶסד-ֶאֶרךְּ ַאַנִים וְּ

עֹוָלם ִיטֹור; ָלֶנַצח ָיִריב-לֹא  ט לֹא לְּ  . וְּ

לֹא ַכֲעו; ָעָשה ָלנו, ַכֲחָטֵאינו לֹא  י  . ָגַמל ָעֵלינו, ֹנֵֹתינווְּ

בֹ  יא דֹוָהָאֶרץ -ַעל, ַה ָשַמִיםִכי ִכגְּ ֵרָאיו-ַעל, ָגַבר ַחסְּ  . יְּ

ָרחִכ   יב חֹק ִמזְּ ִחיק ִמֶםמוִמַםֲעָרב , רְּ ָשֵעינו-ֶאת, ִהרְּ  . נְּ

ַרֵחם ָאב  יג הָוהָבִנים -ַעל, כְּ ֵרָאיו-ַעל, ִרַחם יְּ  . יְּ

י  יד ְצֵרנּו, הּוא-כִּ י, ָזכּור; ָיַדע יִּ  . ָעָפר ֲאָנְחנּו-כִּ

יר ָיָמיו, ֱאנֹוׁש  טו ָחצִּ ה; כֶּ יץ ַהָשדֶּ יץ, ְכצִּ  . ֵכן ָיצִּ



י חברה קדישא חסד של אמת"ע –סדר קידוש בית החיים   

3  

CHESED SHEL EMES               (718)436-2121               www.ChesedShelEmes.com               info@ChesedShelEmes.com 

ָרהִכי רו  טז ֵאיֶנמו-ַח ָעבְּ לֹא; בֹו וְּ קֹומֹו-וְּ  . ַיִכיֶרמו עֹוד מְּ

ה  יז ֶחֶסד יְּ ַעד, ָוהוְּ ֵרָאיו-עֹוָלם ַעל-ֵמעֹוָלם וְּ ָקתֹו; יְּ ִצדְּ ֵני ָבִנים, וְּ  .ִלבְּ

ִריתֹו  יח ֵרי בְּ שֹמְּ ֵרי ִפֺעָדיו; לְּ זֹכְּ  . ַלֲעשֹוָתם, ולְּ

הָוה  יט אֹו, ָשַמִיםבַ --יְּ כותֹו; ֵהִכין ִכסְּ  . ַבכֹל ָמָשָלה, וַמלְּ

הָוה  כ כו יְּ ָאָכיו, ָברְּ ָברֹו, ִגבֵֹרי כֹחַ , ַמלְּ מֹעַ ; עֵֹשי דְּ ָברֹו, ִלשְּ קֹול דְּ  .בְּ

הָוהָברְּ   כא ָבָאיו -ָכל, כו יְּ ָתיוצְּ ָשרְּ צֹונֹו, מְּ  . עֵֹשי רְּ

הָוהָברְּ   כב ָכלַמֲעָשיו -ָכל, כו יְּ ַש -בְּ קֹמֹות ֶממְּ תֹומְּ ִשי; לְּ ִכי ַנפְּ הָוה-ֶאת, ָברְּ  .יְּ

 
 :כשהולכים בצד צפון יאמרובדרך ו, כ ילכו לקרן צפונית מערבית"אח

 

ָנה ָעֵלינו, וַמֲעֵשה ָיֵדינו, נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו, ִויִהי ֵנהו, וַמֲעֵשה ָיֵדינו; כֹונְּ .כֹונְּ  

יֹון ֵסֶתר ֶעלְּ לֹוָנן, יֹוֵשב בְּ ֵצל ַשַדי ִיתְּ צוָדִתי: בְּ ִסי ומְּ ָי ַמחְּ ַטח בֹו, אַֹמר ַליְּ ָך ִמַנח ָיקוש: ֱאלַֹהי ֶאבְּ ָרתֹו ָיֶסךְּ ָלךְּ : ִמֶדֶבר ַהוֹות, ִכי הוא ַיִצילְּ ֶאבְּ , בְּ
ָנָפיו ֶתֱחֶסה ַתַחת כְּ סֹוֵחָרה ֲאִמתֹו, וְּ ָך : ִמֶקֶטב ָישוד ָצֳהָרִים, ִמֶדֶבר ָבאֶֹפל ַיֲהלֹוךְּ : ֵמֵחץ ָיעוף יֹוָמם, לֹא ִתיָרא ִמַנַחד ָליָלה: ִצָנה וְּ ִינֹול ִמִצדְּ

ָבָבה ִמיִמיֶנךָ ֶא  ֵעיֶניָך ַתִביט: ֵאֶליָך לֹא ִיָגש, ֶלף ורְּ ֶאה, ַרק בְּ ָשִעים ִתרְּ ִשֺלַמת רְּ ִסי: וְּ ָי ַמחְּ עֹוֶנךָ , ִכי ַאָתה יְּ ָת מְּ יֹון ַשמְּ ֺאֶנה ֵאֶליָך ָרָעה: ֶעלְּ , לֹא תְּ
ָאֳהֶלךָ  ַרב בְּ ֶנַגע לֹא ִיקְּ ַצֶוה ָלךְּ : וְּ ָאָכיו יְּ ָמרְּ , ִכי ַמלְּ ָרֶכיךָ ִלשְּ ָכל דְּ ךָ : ָך בְּ ֶלךָ , ַעל ַכַנִים ִיָשאונְּ רֹוךְּ : ֶנן ִתגֹוף ָבֶאֶבן ַרגְּ מֹוס , ַעל ַשַחל ָוֶפֶתן ִתדְּ ִתרְּ

ַתִנין ִפיר וְּ ֵטהו: כְּ ִמי, ִכי ִבי ָחַשק ַוֲאַפלְּ ֵבהו ִכי ָיַדע שְּ ָרֵאִני וֶאֱעֵנהו: ַאַשגְּ ָצָרה, ִיקְּ ֵדהוֲאַחלְּ , ִעמֹו ָאנִֹכי בְּ ִביֵעהו: ֵצהו ַוֲאַכבְּ , אֶֹרךְּ ָיִמים ַאשְּ
ֵאהו ִבישוָעִתי ַארְּ :וְּ  

 'ושם בקרן צפונית מערבית יאמרו קאפיטל קד

ִשי  א ִכי ַנפְּ הָוה-ֶאת, ָברְּ הָוה ֱאלַֹהי, יְּ אֹד, יְּ ָת םְּ ָת ; ָגַדלְּ ָהָדר ָלָבשְּ  .הֹוד וְּ

ָמה, אֹור-עֶֹטה  ב ִריָעה, ִיםנֹוֶטה ָשמַ ; ַכַשלְּ  . ַכיְּ

ָקֶרה ַבַםִים  ג כובֹו-ַהָשם, ֲעִליֹוָתיו, ַהמְּ ַהֵלךְּ ; ָעִבים רְּ ֵפי-ַעל, ַהמְּ  .רוחַ -ַכנְּ

ָאָכיו רוחֹות  ד ָתיו; עֶֹשה ַמלְּ ָשרְּ  . ֵאש לֵֹהט, מְּ

כֹוֶניהָ -ַעל, ֶאֶרץ-ָיַסד  ה  . עֹוָלם ָוֶעד, ִתםֹוט-ַבל; מְּ

הֹום  ו בוש ִכִןיתֹו, תְּ דו ָמִים, ָהִרים-ַעל; ַכלְּ  . ַיַעמְּ

נוסון-ִמן  ז ָך יְּ ךָ -ִמן; ַגֲעָרתְּ  . ֵיָחֵפזון, קֹול ַרַעמְּ

ָקעֹות ֶאל, ַיֲעלו ָהִרים  ח דו בְּ קֹום-ֵירְּ ָת ָלֶהם, מְּ  . ֶזה ָיַסדְּ

בול  ט ָת -גְּ ֺשבון-ַבל; ַיֲעבֹרון-ַבל, ַשמְּ ַכןֹות ָהָאֶרץ, יְּ  . לְּ

ָיִנים  י ַשֵלַח ַמעְּ ָחִלים, ַהמְּ ַהֵלכון, ֵבין ָהִרים; ַבמְּ  . יְּ

קו  יא תֹו ָשָדי-ָכל, ַישְּ ָמָאם; ַחיְּ ָרִאים צְּ רו פְּ בְּ  . ִישְּ

כֹון-עֹוף, ֲעֵליֶהם  יב נו, ִמֵבין ֳעָפאִים; ַהָשַמִים ִישְּ  . קֹול-ִיתְּ

ֶקה ָהִרים  יג ִרי ַמֲעֶשיךָ ; ֵמֲעִליֹוָתיו, ַמשְּ ַבע ָהָאֶרץ, ִמנְּ  . ִתשְּ
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ִמיַח ָחִציר  יד ֵהָמה, ַמצְּ ֵעֶשב, ַלבְּ הֹוִציא ֶלֶחם ִמן ;ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם, וְּ  .ָהָאֶרץ-לְּ

ַייִ   טו ַבב, ןוְּ ַשַםח לְּ ִהילֱאנֹוש -יְּ ַהצְּ ֶלֶחם; ָנִנים ִמָשֶמן לְּ ַבב, וְּ ָעד-לְּ  . ֱאנֹוש ִיסְּ

עו  טז בְּ הָוה , ִישְּ ָבנֹוןֲעֵצי יְּ ֵזי לְּ  . ֲאֶשר ָנָטע, ַארְּ

ַקֵמנו, ָשם-ֲאֶשר  יז רֹוִשים ֵביָתה, ֲחִסיָדה; ִצֳנִרים יְּ  . בְּ

בִֹהיםָהִר   יח ֵעִלים, ים ַהגְּ ָלִעים; ַליְּ ַפמִ , סְּ ֶסה ַלשְּ  . יםַמחְּ

מֹוֲעִדים, ָעָשה ָיֵרחַ   יט בֹואֹו, ֶשֶמש; לְּ  . ָיַדע מְּ

ָלה , חֶֹשךְּ -תָתֶש   כ מֹש-בֹוִויִהי ָליְּ תֹו-ָכל, ִתרְּ  . ָיַער-ַחיְּ

ִפיִרים  כא ַבֵעש ֵמֵאל   ; שֲֹאִגים ַלָטֶרף, ַהכְּ ָלם, ולְּ  . ָאכְּ

ַרח ַהֶשֶמש  כב ֶאל   ; ֵיָאֵספון, ִתזְּ עֹונָֹתם-וְּ ָבצון, מְּ  . ִירְּ

ָפֳעלֹו  כג ַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי   ; ֵיֵצא ָאָדם לְּ  . ָעֶרב-וְּ

הָוה , ַרבו ַמֲעֶשיךָ -ָמה  כד מָ , ֺכָלםיְּ ָחכְּ ָאה ָהָאֶרץ; ה ָעִשיָת בְּ ָיֶנךָ , ָמלְּ  . ִקנְּ

ַחב ָיָדִיםַהָים ָגדֹול , ֶזה  כה  :ורְּ
ָנר, ֶרֶמש-םָש  ֵאין ִמסְּ ַטמֹות; וְּ דֹלֹות-ִעם, ַחיֹות קְּ  . גְּ

ַהֵלכון, ָשם  כו ָיָתן; ֳאִניֹות יְּ ַשֶחק-ֶזה, ִלוְּ ָת לְּ  . בֹו-ָיַצרְּ

ַשֵברון , ָלםכֺ   כז ִעתֹוֵאֶליָך יְּ ָלם בְּ  . ָלֵתת ָאכְּ

קֹטון, ִתֵתן ָלֶהם  כח ַת ; ִילְּ ךָ ִתפְּ עון טֹוב, ח ָידְּ בְּ  . ִישְּ

ִתיר נָ   כט ָועון, תֵֹסף רוָחם, ִיָבֵהלון, ֶניךָ ַתסְּ ֶאל; ִיגְּ שובון-וְּ  . ֲעָפָרם יְּ

ַש   ל ַחֵדש; ִיָבֵראון, ַלח רוֲחךָ תְּ ֵני ֲאָדָמה, ותְּ  . נְּ

עֹוָלםיְּ   לא הָוה לְּ בֹוד יְּ ַמֲעָשיו; ִהי כְּ הָוה בְּ ַמח יְּ   .ִישְּ

ָעד, ִביט ָלָאֶרץַהַם   לב ֶיֱעָשנו; ַוִתרְּ  . ִיַגע ֶבָהִרים וְּ

ַחָיי  לג עֹוִדי; ָאִשיָרה ַליהָוה בְּ ָרה ֵלאלַֹהי בְּ  . ֲאַזםְּ

ַמח ַביהָוה, ָאנִֹכי; ֶיֱעַרב ָעָליו ִשיִחי  לד  . ֶאשְּ

ִשי, ָהָאֶרץ-םו ַחָטִאים ִמןִיַת   לה ִכי ַנפְּ ָשִעים עֹוד ֵאיָנם ָברְּ הָוה-ֶאת, ורְּ  ;יְּ
לו  . ָיה-ַהלְּ

 
 

 :בדרך כשהולכים בצד מערב יאמרוו, מערבית דרומיתכ ילכו לקרן "אח
 

ָנה ָעֵלינו, וַמֲעֵשה ָיֵדינו, נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו, ִויִהי ֵנהו, וַמֲעֵשה ָיֵדינו; כֹונְּ .כֹונְּ  

יֹון ֵסֶתר ֶעלְּ לֹוָנן, יֹוֵשב בְּ ֵצל ַשַדי ִיתְּ צוָדִתי: בְּ ִסי ומְּ ָי ַמחְּ ַטח בֹו, אַֹמר ַליְּ ָך ִמַנח ָיקוש: ֱאלַֹהי ֶאבְּ ָרתֹו ָיֶסךְּ ָלךְּ : ִמֶדֶבר ַהוֹות, ִכי הוא ַיִצילְּ ֶאבְּ , בְּ
ָנָפיו ֶתֱחֶסה ַתַחת כְּ סֹוֵחָרה ֲאִמתֹוִצָנה , וְּ ָך : ִמֶקֶטב ָישוד ָצֳהָרִים, ִמֶדֶבר ָבאֶֹפל ַיֲהלֹוךְּ : ֵמֵחץ ָיעוף יֹוָמם, לֹא ִתיָרא ִמַנַחד ָליָלה: וְּ ִינֹול ִמִצדְּ
ָבָבה ִמיִמיֶנךָ  ֵעיֶניָך ַתִביט: ֵאֶליָך לֹא ִיָגש, ֶאֶלף ורְּ ֶאה, ַרק בְּ ָשִעים ִתרְּ ִשֺלַמת רְּ ִסיִכי ַאָת : וְּ ָי ַמחְּ עֹוֶנךָ , ה יְּ ָת מְּ יֹון ַשמְּ ֺאֶנה ֵאֶליָך ָרָעה: ֶעלְּ , לֹא תְּ
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ָאֳהֶלךָ  ַרב בְּ ֶנַגע לֹא ִיקְּ ַצֶוה ָלךְּ : וְּ ָאָכיו יְּ ָרֶכיךָ , ִכי ַמלְּ ָכל דְּ ָך בְּ ָמרְּ ךָ : ִלשְּ ֶלךָ , ַעל ַכַנִים ִיָשאונְּ רֹוךְּ : ֶנן ִתגֹוף ָבֶאֶבן ַרגְּ מֹוס , ַעל ַשַחל ָוֶפֶתן ִתדְּ ִתרְּ
ַתִנין ִפיר וְּ ֵטהו: כְּ ִמי, ִכי ִבי ָחַשק ַוֲאַפלְּ ֵבהו ִכי ָיַדע שְּ ָרֵאִני וֶאֱעֵנהו: ַאַשגְּ ָצָרה, ִיקְּ ֵדהו, ִעמֹו ָאנִֹכי בְּ ֵצהו ַוֲאַכבְּ ִביֵעהו: ֲאַחלְּ , אֶֹרךְּ ָיִמים ַאשְּ

ֵאהו ִבישוָעִתי ַארְּ :וְּ  

 ישעיהו פרק מביאמרו , דרומית מערביתושם בקרן 
 

ֵצה ָהָאֶרץ, ִשירו ַליהָוה ִשיר ָחָדש י ִהָלתֹו ִמקְּ לֹאֹו; תְּ ֵדי ַהָים ומְּ ֵביֶהם, יֹורְּ יֹשְּ  .ִאִיים וְּ
ָעָריו יא ָבר וְּ או ִמדְּ ֵבי ֶסַלע; ֲחֵצִרים ֵתֵשב ֵקָדר, ִישְּ ָוחו, ָירֹמו יֹשְּ  .ֵמרֹאש ָהִרים ִיצְּ
ִהָלתֹו; ָכבֹוד, ָיִשימו ַליהָוה יב  .ָבִאִיים ַיִגידו, ותְּ
הָוה ַכִגבֹור ֵיֵצא יג ָאה, יְּ ָחמֹות ָיִעיר ִקנְּ ִאיש ִמלְּ ִריחַ -ַאף, ָיִריעַ ; כְּ ָביו-ַעל--ַיצְּ ַגָבר ,אֹיְּ  .ִיתְּ
ַאָנק, ַאֲחִריש--ֵמעֹוָלם, ֶהֱחֵשיִתי יד ֶעה; ֶאתְּ ַא, ַכיֹוֵלָדה ֶאפְּ ֶאשְּ  .ף ָיַחדֶאשֹם וְּ
ָבעֹות טו ָכל, ַאֲחִריב ָהִרים וגְּ ָבם אֹוִביש-וְּ ָהרֹות ָלִאִיים; ֶעשְּ ִתי נְּ ַשמְּ  .ַוֲאַגִםים אֹוִביש, וְּ
ִרים טז ִתי ִעוְּ הֹוַלכְּ ֶדֶרךְּ לֹא ָיָדעו, וְּ ִתיבֹות לֹא--בְּ עו-ִבנְּ ִריֵכם, ָידְּ ֵניֶהם ָלאֹור; ַאדְּ ָשךְּ ִלפְּ ִמישֹורוַמֲעַקִש , ָאִשים ַמחְּ --ים לְּ

ָבִרים ִתים, ֵאֶלה ַהדְּ לֹא ֲעַזבְּ  .ֲעִשיִתם וְּ
ִחים ַבָנֶסל, ָנסֹגו ָאחֹור ֵיבֹשו בֶֹשת יז ַמ ; ַהבֹטְּ ִרים לְּ   .ַאֶתם ֱאלֵֹהינו, ֵןָכהָהאֹמְּ
ִשים יח ָמעו, ַהֵחרְּ ִרים; שְּ ַהִעוְּ אֹות, וְּ  .ַהִביטו ִלרְּ
ִדי-ִמי ִעֵור ִכי ִאם יט ָלח, ַעבְּ ָאִכי ֶאשְּ ַמלְּ ֵחֵרש כְּ ֺשָלם; וְּ הָוה, ִמי ִעֵור ִכמְּ ֶעֶבד יְּ ִעֵור כְּ  .וְּ
מֹר, ַרבֹות( ָראֹות)ראית  כ לֹא ִתשְּ ַנִים; וְּ ָמע, ָנקֹוַח ָאזְּ לֹא ִישְּ הָוה ָחֵפץ כא  .וְּ קֹו, יְּ ַמַען ִצדְּ ִדיל תֹוָרה; לְּ ִדי, ַיגְּ ַיאְּ  .רוְּ

 
 :יאמרו דרוםבדרך כשהולכים בצד ו, כ ילכו לקרן דרומית מזרחית"אח

 
ָנה ָעֵלינו, וַמֲעֵשה ָיֵדינו, נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו, ִויִהי ֵנהו, וַמֲעֵשה ָיֵדינו; כֹונְּ .כֹונְּ  

יֹון ֵסֶתר ֶעלְּ לֹוָנן, יֹוֵשב בְּ ֵצל ַשַדי ִיתְּ ָי : בְּ צוָדִתיאַֹמר ַליְּ ִסי ומְּ ַטח בֹו, ַמחְּ ָך ִמַנח ָיקוש: ֱאלַֹהי ֶאבְּ ָרתֹו ָיֶסךְּ ָלךְּ : ִמֶדֶבר ַהוֹות, ִכי הוא ַיִצילְּ ֶאבְּ , בְּ
ָנָפיו ֶתֱחֶסה ַתַחת כְּ סֹוֵחָרה ֲאִמתֹו, וְּ ָך : ֶקֶטב ָישוד ָצֳהָרִיםִמ , ִמֶדֶבר ָבאֶֹפל ַיֲהלֹוךְּ : ֵמֵחץ ָיעוף יֹוָמם, לֹא ִתיָרא ִמַנַחד ָליָלה: ִצָנה וְּ ִינֹול ִמִצדְּ
ָבָבה ִמיִמיֶנךָ  ֵעיֶניָך ַתִביט: ֵאֶליָך לֹא ִיָגש, ֶאֶלף ורְּ ֶאה, ַרק בְּ ָשִעים ִתרְּ ִשֺלַמת רְּ ִסי: וְּ ָי ַמחְּ עֹוֶנךָ , ִכי ַאָתה יְּ ָת מְּ יֹון ַשמְּ ֺאֶנה ֵאֶליָך ָרָעה: ֶעלְּ , לֹא תְּ

ָאֳהלֶ  ַרב בְּ ֶנַגע לֹא ִיקְּ ַצֶוה ָלךְּ : ךָ וְּ ָאָכיו יְּ ָרֶכיךָ , ִכי ַמלְּ ָכל דְּ ָך בְּ ָמרְּ ךָ : ִלשְּ ֶלךָ , ַעל ַכַנִים ִיָשאונְּ רֹוךְּ : ֶנן ִתגֹוף ָבֶאֶבן ַרגְּ מֹוס , ַעל ַשַחל ָוֶפֶתן ִתדְּ ִתרְּ
ַתִנין ִפיר וְּ ֵטהו: כְּ ִמי, ִכי ִבי ָחַשק ַוֲאַפלְּ ֵבהו ִכי ָיַדע שְּ ָרֵאנִ : ַאַשגְּ ָצָרה, י וֶאֱעֵנהוִיקְּ ֵדהו, ִעמֹו ָאנִֹכי בְּ ֵצהו ַוֲאַכבְּ ִביֵעהו: ֲאַחלְּ , אֶֹרךְּ ָיִמים ַאשְּ

ֵאהו ִבישוָעִתי ַארְּ :וְּ  

 

רוָרה ִמיֶנָך ַתִתיר צְּ ֺדַלת יְּ כַֹח גְּ  ָאָמא בְּ
ֵבנו ַטֲהֵרנו נֹוָרא ַקֵבל  ִרַמת ַעֶםָך ַשגְּ

ֵשי ִיחוֶדךָ  ֵרם ָנא ִגבֹור דֹורְּ ָבַבת ָשמְּ  כְּ
ָקֶתָך ָתִמיד ֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצדְּ ֵלם ָברְּ  ָגמְּ
ָך ַנֵהל ֲעָדֶתךָ  רֹוב טובְּ  ֲחִסין ָקדֹוש בְּ

ֺדָשֶתךָ  ָיִחיד ֵגֶאה ֵרי קְּ ֵנה זֹוכְּ ָך נְּ ַעםְּ  לְּ
ַמע ָעֵתנו ַקֵבל ושְּ  ַצֲעָקֵתנו יֹוֵדַע ַתֲעלומֹות ַשוְּ

 דעֶ ם וָ לָ עֹולְּ  תֹוכולְּ ד ַמ בֹום כְּ ֵש  ךְּ רובָ 

 


