
 

ְמָרת ָיּה י ְוזִּ יׁשּוָעה ָעזִּ י לִּ י לִּ  ַוְיהִּ
 

ְׂשָרֵאל: ַמה־ֹּטבּו ְׁשְּכֹנֶתיָך יִּ  ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב. מִּ

יר   ַלַּמֲעלֹותׁשִּ
י:   ן ָיֹבא ֶעְזרִּ ים ֵמַאיִּ  ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל־ֶהָהרִּ

ם ָוָאֶרץ: ם יהוה ֹעֵׂשה ָׁשַמיִּ י ֵמעִּ  ֶעְזרִּ
ֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל־ָינּום ֹׁשְמֶרָך:   ַאל־יִּ

ְׂשָרֵאל:  יָׁשן ׁשֹוֵמר יִּ ֵּנה ֹלא־ָינּום ְוֹלא יִּ  הִּ
יֶנָך: ְּלָך ַעל־ַיד ְימִּ   יהוה ֹׁשְמֶרָך יהוה צִּ
 יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא־ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה: 

ּכָ  ְׁשָמְרָך מִּ ְׁשֹמר ֶאת־ַנְפֶׁשָך: יהוה יִּ  ל־ָרע יִּ
ְׁשָמר־ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם:  יהוה יִּ



 ַהְללּוָיּה 
ּוהּו ַּבְּמרֹוִמים:  ִים ַהְללַֽ  ַהְללּו ֶאת־יהוה ִמן־ַהָּׁשַמַֽ

ּוהּו ָּכל־ְצָבָאיו:  ּוהּו ָּכל־ַמְלָאָכיו ַהְללַֽ  ַהְללַֽ
ּוהּו ָּכל־ּכֹוְכֵבי אֹור: ַח ַהְללַֽ ֶמׁש ְוָיֵרַֽ ּוהּו ֶׁשַֽ   ַהְללַֽ

ּוהּו ְׁשֵמי  ִיםַהְללַֽ ִים: ַהָּׁשָמַֽ ִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ַהָּׁשָמַֽ  ְוַהַּמַֽ
אּו:  ְיַהְללּו ֶאת־ֵׁשם יהוה ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָרַֽ

 ָחק־ָנַתן ְוֹלא ַיֲעבֹור: ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם

ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּליו. ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַכָּים.

 ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו ָהֹרֶעה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים
 ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן־ַהִּמְדָּבר

 ְמֻקֶּטֶרת מֹור ּוְלבֹוָנה

 



 ַהְללּוָיּה
יַע ֻעזֹו:   ַהְללּו־ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ְרקִּ  ַהְללּוהּו  ּבִּ

ְגבּוֹרָתיו  ַהְללּוהּו ְּכֹרב ֻּגְּדלֹו:   ַהְללּוהּו ּבִּ
ּנֹור:  ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר     ַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוכִּ
ים ְועּוָגב:   ַהְללּוהּו ְּבֹתף ּוָמחֹול     ּנִּ  ַהְללּוהּו ְּבמִּ
ְלְצֵלי־ָׁשַמע   ְלְצֵלי ְתרּוָעה:  ַהְללּוהּו ְּבצִּ  ַהְללּוהּו ְּבצִּ

 ַהְללּוָיּה   ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה 

 

נּו ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו ְייָ  ַאָּתה ָּברּוְך ְבֵרי ָוֵאּלּו ֵאּלּו ֶׁשָאְמָרה קֹול ַּבת ָנַתן ָּלָּֽ  : ָחְכָמה ּדִּ
ְׂשָרֵאל ַעְבּדוֹ  ּוְבֹמֶׁשה ַּבּתֹוָרה ַהּבֹוֵחר יהוה ַאָּתה ָּברּוְך  :ָוֶצֶדק ֱאֶמת ּוְבַחְכֵמי ַעּמוֹ  ּוְביִּ

 

 

 בא וראה מר' שמעון בן לקיש בן עזאי אומ' תדע לך כח התשובה 
 שהיה הוא ושני ריעיו בהרים גוזלין וחומסין כל אשר יעבור עליהם בדרך, 

 מה עשה ר' שמעון 
ו בצום ובתפלה והיה משכים הניח לשני ריעיו שודדין בהרים ושב לאלהי אבותיו בכל לב

ומעריב לבית הכנסת לפני הב"ה והיה עוסק בתורה כל ימיו ובמתנות עניים ולא שב על מעשיו 
 הרעים עוד, ונתרצית תשובתו, 

 וביום שמת מתו שני רעיו השודדים בהרים 
ואמרו שני רעיו לפני הב"ה רבון  ונתנו לר' שמעון באוצר החיים ולשני רעיו בשאול התחתונה

כל העולמים יש לפניך משוא פנים, זה היה עמנו שודד בהרים והוא באוצר החיים ואנו בשאול 
 תחתית

אמ' להם זה עשה תשובה בחייו ואתם לא עשיתם תשובה, הנח לנו ואנו עושים תשובה גדולה, 
 אמ' להם אין תשובה אלא עד יום המיתה



.

.

 

ְבֵרי ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ַהּתֹוָרה ַעל נּו ֶׁשָנַתּתָ  .ְוַעל יֹום ַהִּכֻפִרים ַהֶזהָחְכָמה  ּדִּ  ֱאֹלֵהינּו יהוה ָלָּֽ
ְפָאֶרת ְלָכבֹוד ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכָפָרה  . ּוְלתִּ

ים ְחנּוֲאנַ  ֱאֹלֵהינּו יהוה ַהֹּכל ַעל ים ָלְך מֹודִּ ְתָּבַרְך. אֹוָתְך ּוְמָבְרכִּ ְמָך יִּ י ׁשִּ יד ָכל־ַחי ְּבפִּ  ְלעֹוָלם ָּתמִּ
  .ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקָים ָלַעד. ָוֶעד

ְּבָכל  ינּוּוַמֲעִביר ַאְׁשמֹותֵ  ָרֵאלֵּבית ִיְש  ַעּמוֹ  ֹנֹותְוַלֲעו ינּוֹנֹותֵ ַלֲעו חַ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹולֵ מֶ  יהוהָּברּוְך ַאָתה 
ֶרץמֶ  .ָׁשָנה ְוָׁשָנה  .ִיְשָרֵאל ְויֹום ַהִּכֻפִרים ְמַקֵּדׁש ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאַֽ

 

ָיַחד-ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם-ּטֹוב ּוַמה-ִהֵּנה ַמה


