
ַהְּנִׁשיִאים ָּפָרַׂשת
פרשת הנשיאים עם נוסח 

כוונות כפי שסידר לנו 

 בוצינא קדישא חסידא

 .זי"ע הקדוש מח"להר 

מצווה להפיץ ללא כוונות 
 אתרלע"י לינק  רווח

 .קהילת הרמח"ל

 קהילת הרמח"ל

 ברכה /הנצחה לקבל חסות / ניתן 
 my@ramhal.netע"י פניה למייל 

https://ramhal.net/4629/


  ניסן לחודש לימוד סדר 
      

 אתר קהילת הרמח"ל     
 

 

  הנשיאיםפרשת סדר 

הרמח"ל הקדוש זי"ע סדר פרשת  זכינו שגילה כמוהר"ר
  הנשיאים ע"ד הסוד וזו לשונו הטהורה:

 של פרשיות ב"הי לומר טוב, ניסן של הראשונים ימים ב""בי
 הקריבו והנשיאים, המשכן הוקם ניסן שבראש חודש, הנשיאים
 אם  -השבט    מאותו  כח  לקבל  ותכווין.  ימים  ב"י  באותם  קרבנם

  .שלך מהשבט הוא

 וזה.  השבט  לפי  ה"הוי  צירופי  ב"מי  אחד  צירוף  יום  בכל  ותכווין
, ה"ויה  ראובן,  ה"יוה  זבולון,  ו"יהה  יששכר,  ה" יהו  יהודה  הסדר:
 בנימין, ו"היה מנשה, ה"היו אפרים, י"והה גד, ה"והי שמעון

  . י"ההו נפתלי, ו"ההי אשר, י"הוה דן, ה"הוי

 את  עשה  "כן  עד  בהעלותך  פרשת  התחלת  תאמר  ג"הי  וביום
  . לוי שבט כנגד - המנורה"

 שיר ו"הט, ניסן של הראשונים הימים ו"בט כן גם לומר וטוב
, שלה'  י  היינו,  מדריגותיה  ו"בט  השכינה  עלית  שסודם,  המעלות

 בכל אחד אותם ואומרים ו,"ט הרי, הזכר בשל שעולה -' וה
  . פסח של ראשון ביום שנשלמים עד, יום

 ומתחילים   וחוזרים,  יום  בכל  אחד  פרק  השירים  שיר  לומר  וטוב
 ).עמ' פ"ד הכוונותקיצור ( : פסח בערב אותו ומשלימים, אותו
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ר"ח ניסן בולמען סבר את האוזן נאמר בראשי פרקים שכידוע  
והתגלו הארות עצומות וירד שפע גדול ואורה  ,הוקם המשכן

לכל שבט ושבט וכנגדו  לפע גדוש דלעולם. ובכל יום ןיום יר
הקריב נשיא השבט את קורבנו והמשיך ברכה ישירה לשבטו 

  ומשם לכלל שבטי י"ה.

בנוסף, בימים אלו עלתה והתגדלה השכינה במדרגותיה עד 
הגדול  לצורך היחוד  של קב"ה שעמדה כנגד מלא קומתו

  חג המצות. ליל בהמתחיל והנכסף 

ומתעוררת אותה ושנה  והימים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה  
  ההארה כבראשונה.

ע"כ כנגד השבטים אנו קוראים את פרשת הנשיאים שהקריבו 
את קורבנם כפי סדר חניתם סביב המשכן, ומכוונים בצירוף 

לקבל  שם ההוי"ה ית' וית' שהיה מאיר לאותו השבט ומכוונים 
  את הארתו אם שורש נשמתנו היא ממנו. 

וכנגד עליית השכינה בט"ו מדרגותיה סידר לומר את ט"ו 
  "שיר המעלות" שהם סוד עלייתה וגדלותה. 

ובסוד הכנת תכשיטיה, מנותיה, קישוטיה והתעוררותה לתשוקת  
, וכן לעורר רצון בעלה לפוקדה ולזוכרה תיקן חיבורה בבעלה

דר שיר השירים קודש קדשים. יהי בוצינא קדישא לומר את ס
 רצון שתקבלו תפילותינו לברכה ולרצון ולגאולה שלמה בב"א. 
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  סדר לימוד לחודש ניסן
בימים שבין א' ניסן לי"ג ניסן יש לומר את הלשם יחוד דלהלן. 

יש לומר את הלשם יחוד והנוסח הנמצא בהמשך. בימים יד' ט"ו ניסן 
  נכון לראות מתי יחול שבת ולהדפיס מראש את הנוסח המתאים.

) אין להוציא בפה ו/או המופיעים בצבעהכוונות ושמות הקודש (
  .ה בלבד ובמחשבהבשפתים ו/או בלחש אלא רק בראיי

  ִכיְנֵּתיּהשְ ִריְך הּוא ּוּבְ ֵשם ִיחּוד קּוְדָשא לְ 
  יאהדונהי

 ּוְרִחימּו ִּבְדִחילּו
  ֻיאָההְויַהה

ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו 
  אְיהֹהיֵוההְ 

  ַיֲחָדא ֵשםלְ 
   (אין לומר הא אלא קה)

  ואו הא -ּבְ   יוד הא

  ִליםשְ ִּבְיחּוָדא 
  אחד יאהדונהי יהוה
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 ִיְׁשָרֵאל, ָללר ְוֶנֱעָלם ְּבֵשם ּכְ ָטִמיהּוא הַ  "יְ עַ 
 ְּבַבֲעָלהּוְלַחְּבָרּה ְלַאָּקָמא ְשִכיְנָתא ֵמַעְפָרא 

ְּבִׂשְמָחה ַלֲעֹסק ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָּבִאים  יאהדונהי
ְּבָפָרַׁשת  (ביום יג' ניסן יאמר: ַהְּנִׂשִאיםְּבָפָרַׁשת 
ה מתאים:הוסח  נאת ה  יאמרבכל יום מחודש ניסן      )ַהְּמנֹוָר֔

א' 
ניסן:

ְקִריב ָנִׂשיא הִ ְּביֹום א' ְלֹחֶדׁש ִניָסן ּבֹו  
הֵׁשֶבט  ֶׁשִּׁשְבטֹו ֶאת ָקְרָּבנֹו  ְיהּוָדֽ

  . ִיַהְוהָ    ְּכֶנֶגד ֵׁשם 

 ִיַהְוהָ יָך ֶׁשְּבֹכַח ֵּׁשם ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶ 

ב' 
  :ניסן

ְקִריב ָנִׂשיא הִ ְּביֹום ב' ְלֹחֶדׁש ִניָסן ּבֹו  
רֵׁשֶבט  ֶׁשִּׁשְבטֹו ֶאת ָקְרָּבנֹו  ִיָּׂששָכֽ

.       ִיַהַהוְ ְּכֶנֶגד ֵׁשם 

  ִיַהַהוְ ְיִהי ָרצֹון ְלָפֶניָך ֶׁשְּבֹכַח ֵּׁשם 
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ְקִריב ָנִׂשיא הִ ְּביֹום ג' ְלֹחֶדׁש ִניָסן ּבֹו    ג' ניסן:
ֶׁשִּׁשְבטֹו ְזבּוֻלן ֶאת ָקְרָּבנֹו ֵׁשֶבט 

  . ְיּוַההַ ְּכֶנֶגד ֵׁשם 

  ְיּוַההַ ְיִהי ָרצֹון ְלָפֶניָך ֶׁשְּבֹכַח ֵּׁשם 

ד' 
  ניסן:

ְקִריב ָנִׂשיא הִ ְּביֹום ד' ְלֹחֶדׁש ִניָסן ּבֹו  
ֶׁשִּׁשְבטֹו ְראּוֵבן ֶאת ָקְרָּבנֹו ֵׁשֶבט 

  . ַוֹיָההַ ְּכֶנֶגד ֵׁשם 

  ַוֹיָההַ ְיִהי ָרצֹון ְלָפֶניָך ֶׁשְּבֹכַח ֵּׁשם 

ְקִריב ָנִׂשיא הִ ְּביֹום ה' ְלֹחֶדׁש ִניָסן ּבֹו    ה' ניסן:
ֶׁשִּׁשְבטֹו ִׁשְמעֹון ֶאת ָקְרָּבנֹו ֵׁשֶבט 

  . ַוֹהָיהַ ְּכֶנֶגד ֵׁשם 

  ַוֹהָיהַ ְיִהי ָרצֹון ְלָפֶניָך ֶׁשְּבֹכַח ֵּׁשם 
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ְקִריב ָנִׂשיא הִ ְּביֹום ו' ְלֹחֶדׁש ִניָסן ּבֹו   ו' ניסן:
ְּכֶנֶגד  ֶׁשִּׁשְבטֹוָגד ֶאת ָקְרָּבנֹו ֵׁשֶבט 

  .ּוַהַהיְ ֵׁשם 

  ּוַהַהיְ ְיִהי ָרצֹון ְלָפֶניָך ֶׁשְּבֹכַח ֵּׁשם 

ְקִריב ָנִׂשיא הִ ְּביֹום ז' ְלֹחֶדׁש ִניָסן ּבֹו   ז' ניסן:
ֶׁשִּׁשְבטֹו ֶאְפָרִים ֶאת ָקְרָּבנֹו ֵׁשֶבט 

   . ָהְיְוּהְּכֶנֶגד ֵׁשם 

  ָהְיְוּהְיִהי ָרצֹון ְלָפֶניָך ֶׁשְּבֹכַח ֵּׁשם 

ח' 
  ניסן:

ְקִריב ָנִׂשיא הִ ְּביֹום ח' ְלֹחֶדׁש ִניָסן ּבֹו  
ֶׁשִּׁשְבטֹו ְמַנֶּׁשה ֶאת ָקְרָּבנֹו ֵׁשֶבט 

  .ּהוְ יִ הַ ְּכֶנֶגד ֵׁשם 

  ּהוְ יִ הַ ְיִהי ָרצֹון ְלָפֶניָך ֶׁשְּבֹכַח ֵּׁשם 
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ט' 
  ניסן:

ְקִריב ָנִׂשיא הִ ְּביֹום ט' ְלֹחֶדׁש ִניָסן ּבֹו  
ֶׁשִּׁשְבטֹו ִבְנָיִמן ֶאת ָקְרָּבנֹו ֵׁשֶבט 

  . הֹוָיהְּכֶנֶגד ֵׁשם 

  הֹוָיהְיִהי ָרצֹון ְלָפֶניָך ֶׁשְּבֹכַח ֵּׁשם 

ְקִריב ָנִׂשיא הִ ְּביֹום י' ְלֹחֶדׁש ִניָסן ּבֹו   י' ניסן:
ְּכֶנֶגד ֶׁשִּׁשְבטֹו ָדן ֶאת ָקְרָּבנֹו ֵׁשֶבט 

  .יִ הֹ וֵ הֶ ֵׁשם 

  יִ הֹ וֵ הֶ ְיִהי ָרצֹון ְלָפֶניָך ֶׁשְּבֹכַח ֵּׁשם 

יא' 
  ניסן:

ְקִריב הִ ְּביֹום יא' ְלֹחֶדׁש ִניָסן ּבֹו 
ָאֵׁשר ֶאת ָקְרָּבנֹו ֵׁשֶבט ָנִׂשיא 

  .וַ יְ הְ הִ ְּכֶנֶגד ֵׁשם ֶׁשִּׁשְבטֹו 

  וַ יְ הְ הִ ְיִהי ָרצֹון ְלָפֶניָך ֶׁשְּבֹכַח ֵּׁשם 
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יב' 
  ניסן:

ְקִריב הִ ְּביֹום יב' ְלֹחֶדׁש ִניָסן ּבֹו 
ַנְפָּתִלי ֶאת ָקְרָּבנֹו ֵׁשֶבט ָנִׂשיא 

  .יִ וָ הִ ּהְּכֶנֶגד ֵׁשם ֶׁשִּׁשְבטֹו 

  יִ וָ הִ ּהְיִהי ָרצֹון ְלָפֶניָך ֶׁשְּבֹכַח ֵּׁשם 

יג' 
  ניסן:

ְּביֹום יג' ְלֹחֶדׁש ִניָסן ֵׁשְּכֶנֶגד ֵׁשֶבט 
הּוא ַנֲחָלתֹו.   ײ װְיֹהוָ  -ֵלִוי 

  ׁשֶ     יאהדונהי  װְיִהי ָרצֹון ְלָפֶניָך ְיֹהוָ 

  בכל הימים עד ל"כוננהו"  לומרימשיך מכאן 

ַּתְׁשִּפיַע ָעַלי ֹּכַח ְוֶׁשַפע ָרב ֶׁשל ַהֵׁשֶבט 
ִאם ֹׁשֶרׁש ִנְׁשָמִתי הּוא ִמֶּמנּו. ּוִבְפָרט    ֶׁשָּזַכְרִּתי

ְּבָמקֹום ֶעְליֹון, ַלֲעׂשֹות זֹו ּוְלַתֵּקן ֹׁשֶרׁש ִּמְצַוה 
 ,ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו
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 ּוְלַהֲעלֹות ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ְּבט"ו ַמְדֵרגֹוֵתיהַ 
ִּכֵּסא ּוֶמְרָּכָבה  זֹוִמְצַוה ַע"י  ּוְלֵהָעׂשּוֵתנּו

ּוְלַהֲחִזיר ָּכל ָהַרע ְלטֹוב ּוְלַגּלֹות , הַלְּׁשִכינָ 
ַעל ִלָּבם ֶׂשל  ִּגּלּויֹוָּבעֹוָלם ּוְלַפֵּׁשט ֶאת  ִיחּוָדְך
ד ָׁשַמִים ּוְלָהִעי, ם ְּבשֹוְרָשםּוְלַדְּבקָ  ִיְׁשָרֵאל
ד ײװ וָ ◌ְׂיה ָוָאֶרץ ד ּוְׁשמֹו ֶאָחֽ װ ָו֖ ◌ְׂיה, ֶאָחֽ

ים ֣הּוא ײ ֱאֹלִה֑ ֵאין עֹוד  ײ ָהֽ

 ײ  ֱאֹלֵהינּו    ױ  ַעם ֲאֹדָנינֹ  ִהיְוי  !ִמְּלַבּדֹו

  ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו. ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו
  ּכֹוְנֵנהּו. ָיֵדינּו  

  

  

 והלאה ימשיך לומר את הסדר השייך לכל יום: מכאן 
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  תוכן עניינים:  הקלק למעבר מהיר

  ניסן    א  

  ניסן   ג  ניסן   ב  

  ניסן   ה  ניסן   ד   

  ניסן   ז  ניסן   ו  

  ניסן   ט  ניסן   ח  

  ניסן  אי  ניסן   י  

  ניסן     גי  ניסן   יב  

 ניסן טו                  ניסן די
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  ִיַהְוהָ  יהודה א' ניסן׃   

יאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן֙ ֶאל מֹ  ֹ ַוָּיִב֤ ֶהל ◌ ה ֶאת ָהֹא֖ ֶאת וְ ֶש֔
יו  קְ ָרָס֣יו  קְ ל ֵּכָל֑יו  ּכָ  ו  ּבְ ָרָׁש֔ ֲאָדָנֽיו׃  וְ ִריָח֖ יו ַוֽ ַעֻּמָד֥
ֵאיִלם֙ הַ וְ  ת ָהֽ ה עֹוֹר֤ ים מְ ֶאת ִמְכֵס֞ ֶאת וְ ָאָּדִמ֔

ת הַ  ים ּתְ ִמְכֵס֖ה ֹעֹר֣ ְך׃ וְ ָחִׁש֑ ֶכת ַהָּמָסֽ ֵא֖ת ָּפֹר֥
ת   ֵעֻד֖ יו  וְ ֶאת ֲא֥רֹון ָהֽ ֶרת׃ ֶאת וְ ֶאת ַּבָּד֑ ֵא֖ת ַהַּכֹּפֽ

֙ ֶאת  יו ל ּכָ ַהֻּׁשְלָחן ים׃ ֶאת וְ ֵּכָל֔ ֵא֖ת ֶלֶ֥חם ַהָּפִנֽ
ה הַ ּמְ הַ  ֲעָרָכ֖ה ּטְ ֹנָר֨ ת ַהַּמֽ יָה ֵנֹר֛ ה ֶאת ֵנֹֽרֶת֗ ֹהָר֜
ֶמן ַהָּמֽאֹור׃ וְ ל ֵּכֶל֑יָה ּכָ ֶאת וְ  ֵאת֙ ִמְזַּב֣ח וְ ֵא֖ת ֶׁש֥

ב   ה  וְ ַהָּזָה֔ ים קְ ֵא֖ת  וְ ֵאת֙ ֶׁשֶ֣מן ַהִּמְׁשָח֔ ֶרת ַהַּסִּמ֑ ֹט֣
ַתח הָ וְ  ְך ֶּפ֥ ת ָמַס֖ ֶהל׃ ֵא֣תֵא֕ ֶׁשת ◌ׂחּנְ ׀ ִמְזַּב֣ח הַ  ֹאֽ ֗◌
יו ◌ׂחּנְ ֶאת ִמְכַּב֤ר הַ וְ  ֶׁשת֙ ֲאֶׁשר ֔לֹו ֶאת ַּבָּד֖ ֶאת וְ ◌֨

י וְ ר ◌ׂ ל ֵּכָל֑יו ֶאת ַהִּכּי֖ ּכָ  ֶאת ַּכּֽנֹו׃ ֵא֩ת ַקְלֵע֨
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יָה  ר ֶאת ַעֻּמֶד֣ ָחֵצ֜ יָה וְ ֶהֽ ֶאת ַהָּמָסְך֙ וְ ֶאת ֲאָדֶנ֗
יו לְ  יָתָר֖ ר ֶאת ֵמֽ ָחֵצ֔ יָה ַׁשַ֣ער ֶהֽ ֹדֶת֑ ת וְ ִויֵתֽ ל ּכָ ֵא֗
ת ַהִּמְׁשָּכ֖ן ּכְ  י לְ ֵל֛י ֲעֹבַד֥ ד׃ ֶאת ִּבְגֵד֥ ֶהל מֹוֵעֽ ֹא֥
ד ּׂשְ הַ  ֶדׁש֙ לְ ָר֖ י ַהֹּק֨ ֶדׁש ֶאת ִּבְגֵד֤ ָׁשֵר֣ת ַּבֹּק֑
ן לְ  ן ַהֹּכֵה֔ ֲהֹר֣ י ָבָנ֖יו וְ ַאֽ ן׃ לְ ֶאת ִּבְגֵד֥ ל ּכְ ַכֵהֽ ֹכ֛

ֵנ֣י ּבְ ֶׁש֑ה ֵּכ֤ן ָעׂשּו֙  ◌ֶׂאת מ  ײ  װָו֖ ֲאֶׁשר ִצָּו֥ה ְיהֹ 
ל ֵא֖ת  ְרא מּכָ ִיְׂשָרֵא֔ ה׃ ַוַּי֨ ֲעֹבָדֽ ה ֶאת ◌ׂל ָהֽ  לּכָ ֶׁש֜

ה  ּמְ הַ  ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה ְיהֹ וְ ָלאָכ֗ ּה ַּכֽ  װָו֖ ִהֵּנה֙ ָעׂ֣שּו ֹאָת֔
ם מ ײ ֶרְך ֹאָת֖ ה׃◌ֵּׂכ֣ן ָעׂ֑שּו ַוְיָב֥ ַוְיַדֵּב֥ר  ֶׁשֽ

ר׃  ◌ֶׂאל מ  ײ  װָו֖ ְיהֹ  ֶדׁש ּבְ ֶׁש֥ה ֵּלאֹמֽ יֹום ַהֹח֥
ִראׁ֖שֹון   ֶהל ּבְ ָהֽ ים ֶאת ִמְׁשַּכ֖ן ֹא֥ ֶדׁש ָּתִק֕ ֶאָח֣ד ַלֹח֑

ד׃   ֵע֑דּות  וְ מֹוֵעֽ ם ֵא֖ת ֲא֣רֹון ָהֽ ַסֹּכָת֥ ַעל וְ ַׂשְמָּת֣ ָׁש֔
ֶכת׃  ן ֶאת ַהָּפֹרֽ ָאֹר֖ ן וְ ָהֽ ֙ ֶאת ַהֻּׁשְלָח֔ ֵבאָת ֵהֽ
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ַרְכָּת֖ ֶאת ֶעְרּ֑כֹו וְ  ֙ ֶאת הַ וְ ָעֽ ֵבאָת הּמְ ֵהֽ  ֹנָר֔
יָה׃  וְ  ֲעֵליָת֖ ֶאת ֵנֹֽרֶתֽ ה ֶאת ִמְזַּב֤ח ַהָּזָהב֙ וְ ַהֽ ָנַֽתָּת֞

ְך  ֵעֻד֑ת ְוַׂשְמָּת֛ ֶאת ָמַס֥ ֶרת ִלְפֵנ֖י ֲא֣רֹון ָהֽ ִלְקֹט֔
ֹעָל֑ה  ה ֵא֖ת ִמְזַּב֣ח ָהֽ ן׃ ְוָנַ֣תָּת֔ ַתח ַלִּמְׁשָּכֽ ַהֶּפ֖

ד׃   ֶהל מֹוֵעֽ ַתח ִמְׁשַּכ֥ן ֹאֽ י ֶּפ֖ ר ָנַֽתָּת֙ ֶאת הַ וְ ִלְפֵנ֕ ִּכֹּי֔
ֶהל מֹוֵע֖ד ּוֵב֣ין ַהִּמְזֵּבַ֑ח  ין ֹא֥ ִים׃ וְ ֵּבֽ ָנַֽתָּת֥ ָׁש֖ם ָמֽ

יב וְ  ָחֵצ֖ר ָסִב֑ ַער וְ ַׂשְמָּת֥ ֶאת ֶהֽ ְך ַׁש֥ ָנַ֣תָּת֔ ֶאת ָמַס֖
ר׃ ָחֵצֽ ַׁשְחָּת֥ ֶאת וְ   ֶהֽ ה ּוָמֽ ַקְחָּת֙ ֶאת ֶׁשֶ֣מן ַהִּמְׁשָח֔ ָלֽ

ֶאת וְ ַּדְׁשָּת֥ ֹא֛תֹו קִ וְ ל ֲאֶׁשר ּ֑בֹו ּכָ ֶאת וְ ַהִּמְׁשָּכ֖ן 
יו ּכָ  ַׁשְחָּת֛ ֶאת ִמְזַּב֥ח וְ ל ֵּכָל֖ ֶדׁש׃ ּוָמֽ ָיה ֹקֽ ָה֥

ֹעָל֖ה  ַח וְ ל ֵּכָל֑יו ּכָ ֶאת וְ ָהֽ ֙ ֶאת ַהִּמְזֵּב֔ ִקַּדְׁשָּת
ַׁשְחָּת֥ ֶאת וְ  ים׃ ּוָמֽ ָדִׁשֽ ֶדׁש ָקֽ ַח ֹק֥ ָהָי֥ה ַהִּמְזֵּב֖

ת וְ ִקַּדְׁשָּת֖ ֹאֽתֹו׃ וְ ֶאת ַּכּ֑נֹו וְ ַהִּכֹּי֖ר  ִהְקַרְבָּת֤ ֶאֽ

https://ramhal.net/4629/


  ניסן לחודש לימוד סדר 
      

 אתר קהילת הרמח"ל     
 

 

ֶהל מֹוֵע֑ד  וְ ַאֲהֹרן֙   ַתח ֹא֣ יו ֶאל ֶּפ֖ ַחְצָּת֥ וְ ֶאת ָּבָנ֔ ָרֽ
ִים׃  ם ַּבָּמֽ ן ֵא֖ת ִּבְגֵד֣ וְ ֹאָת֖ ת ַאֲהֹר֔ ֙ ֶאֽ י ִהְלַּבְׁשָּת

ַׁשְחָּת֥ ֹא֛תֹו  ֶדׁש ּוָמֽ י׃ וְ ִקַּדְׁשָּת֥ ֹא֖תֹו וְ ַהֹּק֑ ן ִלֽ ִכֵה֥
יב וְ  ם ּכֻ וְ ֶאת ָּבָנ֖יו ַּתְקִר֑ ת׃ ּתֳ ִהְלַּבְׁשָּת֥ ֹאָת֖ ֹנֽ

ם  ֙ ֶאת ֲאִביֶה֔ ְחָּת ֲאֶׁש֤ר ָמַׁש֨ ם ַּכֽ ַׁשְחָּת֣ ֹאָת֗ ּוָמֽ
י  וְ  ֲה֖נּו ִל֑ ת ָלֶה֧ם  יְ הָֽ וְ֠ ִכֽ ְהיֹ֨ ְכֻהַּנ֥ת ְׁשָחָת֛ם לִ מָ ָתה ִלֽ

ם׃ ַוַּיַ֖עׂש מלְ עֹוָל֖ם  ֹרָתֽ ר ִצָּו֧ה ְּכ֠ ֶׁש֑ה ◌ֹׂדֽ ֹכל ֲאֶׁש֨
֛ ְיהֹ  ֶדׁש  ײ װָו י ַּבֹח֧ ה׃ ַוְיִה֞ ֹא֖תֹו ֵּכ֥ן ָעָׂשֽ

ִראׁ֛שֹון ַּבָּׁשָנ֥ה ַהֵּׁשִנ֖ית  ם ּבְ ָהֽ ֶדׁש הּוַק֖ ֶאָח֣ד ַלֹח֑
ֶקם מ ן׃ ַוָּי֨ ֙ אֶ ◌ַׂהִּמְׁשָּכֽ ן ַוִּיֵּתן ה ֶאת ַהִּמְׁשָּכ֗ ת ֶׁש֜

ֶׂשם֙ ֶאת  יו ַוָּי֨ ן ֶאת קְ ֲאָדָנ֔ יו ַוִּיֵּת֖   ִריָח֑יו ַוָּי֖ ֶקם ּבְ ָרָׁש֔
ן  ֙ ַעל ַהִּמְׁשָּכ֔ ֶהל ׂש ֶאת ָהֹא֨ ֹ֤ יו׃ ַוִּיְפר ֶאת ַעּמּוָדֽ
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יו ִמְלָמְ֑עָלה ֶהל ָעָל֖ ֶׂשם ֶאת ִמְכֵס֥ה ָהֹא֛  ַוָּי֜
ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה ְיהֹ    ה׃◌ֶׂאת מ ײ װָו֖ ַּכֽ   ֶׁשֽ

ח ַוִּיֵּת֤ן  ן ַוָּיֶׂ֥שם ֶאת  ַוִּיַּק֞ ֵעֻדת֙ ֶאל ָהָ֣אֹר֔ ֶאת ָהֽ
ֶרת ַעל  ן ַוִּיֵּת֧ן ֶאת ַהַּכֹּפ֛ ָאֹר֑ ים ַעל ָהֽ ַהַּבִּד֖
ָאֹרן֮ ֶאל ַהִּמְׁשָּכ֒ן  ְעָלה׃ ַוָּיֵב֣א ֶאת ָהֽ ן ִמְלָמֽ ָאֹר֖ ָהֽ
ֶסְך ַע֖ל ֲא֣רֹון  ְך ַוָּי֕ ֶכת ַהָּמָס֔ ֶׂשם ֵא֚ת ָּפֹר֣ ַוָּי֗

 ֥ ֲאֶׁש֛ר ִצָּו ֵע֑דּות ַּכֽ ה׃◌ֶׂאת מ  ײ  װָו֖ ה ְיהֹ ָהֽ   ֶׁשֽ

 ֙ ד ַע֛ל ֶי֥ ֶרְך ּבְ ַוִּיֵּת֤ן ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ֶהל מֹוֵע֔ ֹא֣
ְך ָעָל֛יו  ֶכת׃ ַוַּיֲֽעֹר֥ ָנה ִמ֖חּוץ ַלָּפֹרֽ ַהִּמְׁשָּכ֖ן ָצֹפ֑

֑ ֵעֶ֥רְך ֶלֶ֖חם ִלְפֵנ֣י ְיהֹ  ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה  ײ װָו ַּכֽ
ה׃◌ֶׂאת מ ײ װָו֖ ְיהֹ      ֶׁשֽ
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ד ֹנַ֖כח ַהֻּׁשְלָח֑ן ּבְ ֹנָרה֙ ּמְ ַוָּיֶׂ֤שם ֶאת הַ  ֶהל מֹוֵע֔ ֹא֣
ת ִלְפֵנ֣י  ַע֛ל ֶי֥ ֶרְך ַהִּמְׁשָּכ֖ן ֶנֽ ְגָּבה׃ ַוַּיַ֥על ַהֵּנֹר֖

֑ ְיהֹ  ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה ְיהֹ   ײ  װָו ֶאת   ײ  װָו֖ ַּכֽ
ה׃ ַוָּיֶׂ֛שם ֶאת ִמְזַּב֥ח ַהָּזָה֖ב ◌ׂמ ֶהל מֹוֵע֑ד ּבְ ֶׁשֽ ֹא֣

ֶכת׃ ַוַּיְקֵט֥ר עָ  יו ִלְפֵנ֖י ַהָּפֹרֽ ים  קְ ָל֖ ֶרת ַסִּמ֑ ֹט֣
ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה ְיהֹ  ה׃ ַוָּיֶׂ֛שם ◌ֶׂאת מ ײ װָו֖ ַּכֽ ֶׁשֽ

ן׃  ַתח ַלִּמְׁשָּכֽ ְך ַהֶּפ֖ ה וְ ֶאת ָמַס֥ ֹעָל֔ ֵאת֙ ִמְזַּב֣ח ָהֽ
יו ֶאת  ֶהל מֹוֵע֑ד ַוַּיַ֣על ָעָל֗ ַתח ִמְׁשַּכ֣ן ֹאֽ ם ֶּפ֖ ָׂש֕

ֹעָלה֙  ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה ְיהֹ וְ ָהֽ ה ַּכֽ    װָו֖ ֶאת ַהִּמְנָח֔
ה׃◌ׂמ ֶאת ײ     ֶׁשֽ

ֶהל מֹוֵע֖ד ּוֵב֣ין ַהִּמְזֵּבַ֑ח  ין ֹא֥ ר ֵּבֽ ֶׂשם֙ ֶאת ַהִּכּיֹ֔ ַוָּי֨
ִים  ן ָׁשָּ֛מה ַמ֖ ה׃ ְלָר ַוִּיֵּת֥ ּנּו מ וְ ְחָצֽ ֲח֣צּו ִמֶּמ֔ ֶׁש֖ה ◌ָׂרֽ

ן ּוָבָנ֑יו ֶאתוְ  ֲהֹר֣ ם׃  וְ ֵדיֶה֖ם  יְ   ַאֽ ם ּבְ ֶאת ַרְגֵליֶהֽ ֹבָא֞
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ד  ֶהל מֹוֵע֗ ַח קָ בְ ּוֶאל ֹא֣ ְרָבָת֛ם ֶאל ַהִּמְזֵּב֖
ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה ְיהֹ  ה׃ ◌ֶׂאת מ ײ װָו֖ ִיְרָח֑צּו ַּכֽ ֶׁשֽ

ר ָסִביב֙ ַלִּמְׁשָּכ֣ן  ָחֵצ֗ ֣ ֶקם ֶאת ֶהֽ ן וְ ַוָּי ַח ַוִּיֵּת֕ ַלִּמְזֵּב֔
ָחֵצ֑ר ַוְיַכ֥ל מ ְך ַׁשַ֣ער ֶהֽ ֶׁש֖ה ֶאת ◌ׂ ֶאת ָמַס֖

ֶהל מֹוֵע֑ד ּוְכ֣בֹוד ּמְ הַ  ָעָנ֖ ן ֶאת ֹא֣ ה׃ ַוְיַכ֥ס ֶהֽ ָלאָכֽ
ן׃  ײ װוָ֔ ְיהֹ  ל וְ ָמֵל֖א ֶאת ַהִּמְׁשָּכֽ א ָיֹכ֣ ֹֽ ל
יו ◌ׂמ י ָׁשַכ֥ן ָעָל֖ ד ִּכֽ ֶהל מֹוֵע֔ ה ָלבֹוא֙ ֶאל ֹא֣ ֶׁש֗

֑ ן ּוְכ֣בֹוד ְיהֹ  ָעָנ ן׃  ײ  װוָ֔ ֶהֽ   ָמֵל֖א ֶאת ַהִּמְׁשָּכֽ
֙ ֵמַע֣ל הַ  ָעָנן ָע֤לֹות ֶהֽ ן ִיְס֖עּו ּוְבֵהֽ ֵנ֣י  ּבְ ִּמְׁשָּכ֔

ם׃ ּבְ ִיְׂשָרֵא֑ל  ל ַמְסֵעיֶהֽ ֑ ן וְ ֹכ֖ ָעָנ א ֵיָֽעֶל֖ה ֶהֽ ֹ֥ ִאם ל
ן ְיהֹ וְ  ֹלֽתֹו׃ ִּכי֩ ֲעַנ֨ א ִיְס֔עּו ַעד ֖יֹום ֵהָעֽ ֹ֣ ֤ ל  װָו

ם  ײ ֙ יֹוָמ֔ ל ַהִּמְׁשָּכן ְהֶי֥ה ַלְ֖יָלה וְ ַעֽ ׁש ִּתֽ ֵא֕
ל כָ ֵעיֵנ֥י לְ   ּ֑בֹו ית ִיְׂשָרֵא֖ ם׃ּבְ ל ֵּבֽ   ָכל ַמְסֵעיֶהֽ
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  וימשיך בפרשת נשא.

י  ה ◌ׂמיֹו֩ם ַּכּ֨לֹות ּבְ ַוְיִה֡ ן לְ ֶׁש֜ ים ֶאת ַהִּמְׁשָּכ֗ ָהִק֣
 ֙ ח ֹא֜תֹו ַוְיַקֵּדׁ֤ש ֹאתֹו יו ּכָ ֶאת וְ ַוִּיְמַׁש֨ ֶאת וְ ל ֵּכָל֔

ַח  ם׃ ּכָ ֶאת וְ ַהִּמְזֵּב֖ ׁש ֹאָתֽ ל ֵּכָל֑יו ַוִּיְמָׁשֵח֖ם ַוְיַקֵּד֥
יבּו֙  י ֵּב֣ית ֲאֹבָת֑ם ֵה֚םנְ ַוַּיְקִר֨ ל ָראֵׁש֖  ִׂשיֵא֣י ִיְׂשָרֵא֔

ת ֵה֥ם ָהעֹֽ נְ  ים ַעל הַ מְ ִׂשיֵא֣י ַהַּמֹּט֔ ים׃ ּפְ ִד֖ ֻקִדֽ
יאּו ֶאת  ֵׁשׁש  ײ װוָ֗ ְרָּבָנ֜ם ִלְפֵנ֣י ְיהֹ קָ ַוָּיִב֨

ר ֲעָגָל֛ה ַעל  ֵנ֥י  ׁשְ ֶעְגֹ֥לת ָצב֙ ּוְׁשֵנ֣י ָעָׂש֣ר ָּבָק֔
ים ּנְ הַ  ם ִלְפֵנ֥י לְ ׁ֣שֹור וְ ִׂשִא֖ יבּו אֹוָת֖ ֶאָח֑ד ַוַּיְקִר֥

ֹ֥אֶמר ְיהֹ  ן׃ ַוּי ֶׁש֥ה ◌ׂמֶאל  ײ װָו֖ ַהִּמְׁשָּכֽ
ם  ִאָּת֔ ר׃ ַק֚ח ֵמֽ ת וְ ֵּלאֹמֽ ד ֶאת ֲעֹבַד֖ ֲעֹב֕ ָה֕יּו ַלֽ

ֶהל מֹוֵע֑ד   יׁש  וְ ֹא֣ ם ִא֖ י ּכְ ָנַֽתָּת֤ה אֹוָתם֙ ֶאל ַהְלִוִּי֔ ִפ֥
ָדֽתֹו׃ ַוִּיַּק֣ח  ה ֶאת ◌ׂמֲעֹבֽ ֲעָגֹ֖לת ֶׁש֔ ר וְ ָהֽ ֶאת ַהָּבָק֑

ם׃ ֵא֣ת ם ֶאל ַהְלִוִּיֽ ן אֹוָת֖ ֲעָג֗לֹותׁשְ   ׀ ַוִּיֵּת֥ ֵאת֙ וְ   ֵּת֣י ָהֽ
ן ִלְבֵנ֣י גֵֽ  ר ָנַת֖ י ּכְ ׁ֑שֹון ְר ַאְרַּבַ֣עת ַהָּבָק֔ ִפ֖
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ם׃  ָדָתֽ ֲעָגֹ֗לת  ֵא֣תוְ ֲעֹבֽ ֹמַנ֣ת ׁשְ ֵאת֙ וְ ׀ ַאְרַּב֣ע ָהֽ
ן ִלְבֵנ֣י  ר ָנַת֖ י מְ ַהָּבָק֔ ם ּכְ ָרִר֑ ָדָת֔ ֙ ֲעֹב֣ ַיד֙ ּבְ ִפי

ן׃  ן ַהֹּכֵהֽ ן ַאֲהֹר֖ ר ֶּבֽ יָתָמ֔ א ָנָת֑ן קְ ִלְבֵנ֥י וְ ִאֽ ֹ֣ ָה֖ת ל
אּו׃  ף ִיָּׂשֽ ם ַּבָּכֵת֖ ֶדׁש֙ ֲעֵלֶה֔ י ֲעֹבַד֤ת ַהֹּק֨ ִּכֽ

יבּו הַ  ַח ּנְ ַוַּיְקִר֣ ים ֵא֚ת ֲחֻנַּכ֣ת ַהִּמְזֵּב֔ ֖יֹום ּבְ ִׂשִא֗
יבּו הַ  ם ֶאת ּנְ ִהָּמַׁש֣ח ֹא֑תֹו ַוַּיְקִר֧ ְרָּבָנ֖ם קָ ִׂשיִא֛
ֹ֥אֶמר ְיהֹ  ַח׃ ַוּי  ֶׁש֑ה◌ׂמֶאל    ײ  װָו֖ ִלְפֵנ֥י ַהִּמְזֵּבֽ

יבּו֙ ֶאת יא ֶאָחד֙ ַלּ֔יֹום ַיְקִר֨ ד ַלּ֗יֹום ָנִׂש֤ יא ֶאָח֜   ָנִׂש֨
ֲחֻנַּכ֖ת קָ    ַח׃  ְרָּבָנ֔ם ַלֽ   ַהִּמְזֵּבֽ

ִראׁ֖שֹון ֶאת  יב ַּבּ֥יֹום ָהֽ י ַהַּמְקִר֛ ְרָּב֑נֹו קָ ַוְיִה֗
ב  יָנָד֖ ה׃ יְ ַמֵּט֥ה לְ ַנְחׁ֥שֹון ֶּבן ַעִּמֽ ְרָּב֞נֹו ְוקָ הּוָדֽ
ת  ֲעַרת ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ לִֹׁש֣ים ּוֵמָאה֮ ִמְׁשָקָלּ֒ה ׁשְ ַקֽ

ֶקל   ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ֶדׁש ּבְ ִמְזָר֤ק ֶאָחד֙ ֶּכ֔ ֶׁשֶ֣קל ַהֹּק֑
ים׀   ֵניֶה֣םׁשְ  ֶלת  ְמֵלִא֗ ֶמן  ּבְ   ֹס֛ ה׃ לְ לּוָל֥ה ַבֶּׁש֖ ִמְנָחֽ

ה ָזָה֖ב  ֶרת׃ ַּפ֣ר מְ ַּכ֥ף ַאַח֛ת ֲעָׂשָר֥ ֵלָא֥ה ְקֹטֽ
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ֶבׂש ֶאָח֥ד ֶּבן   ר ַאִ֧יל ֶאָח֛ד ֶּכֽ ד ֶּבן ָּבָק֗ ָנ֖תֹו ׁשְ ֶאָח֞
ה׃ לְ  את׃ ּוְלֶזַ֣בח לְ ִעיר ִעִּז֥ים ֶאָח֖ד ׂשְ ֹעָלֽ ַחָּטֽ
ים  ׁשְ ר ָלִמים֮ ָּבָק֣ ּׁשְ הַ  ַנִי֒ם ֵאיִל֤ם ֲחִמָּׁשה֙ ַעּתּוִד֣

ה  ים ּכְ ֲחִמָּׁש֔ ןקָ ֵנֽי ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ה ֶז֛ה ּבְ ָבִׂש֥   ְרַּב֥
ב׃    יָנָדֽ   ַנְחׁ֖שֹון ֶּבן ַעִּמֽ

 הט"ואת ניסן  בט"ו הימים הראשונים של ם כןטוב לומר ג
 :מדריגותיה, היינו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו

ואומרים אותם  .הרי ט"ו שעולה בשל הזכר, - 'שלה, וה 'י
  .ביום ראשון של פסח אחד בכל יום, עד שנשלמים

  .' פ"ה)מעיצור הכוונות ק(

ֲע֥לֹות ֶאל ְי֭הֹ  ַּמ֫ יר ַהֽ י  ײ װוָ ִׁש֗ ַּבָּצָרָ֣תה ִּל֑
הֹ   ַּיֲעֵנִֽני׃ ְיֽ אִתי ַוֽ ָר֗ יָלה ַנְ֭פִׁשי  ײ װוָ֗ ָק֝ ַהִּצ֣

ִמְּׂשַפת ֶׁשֶ֑קר ִמָּלׁ֥שֹון ְרִמָּיֽה׃ ַמה ִּיֵּת֣ן ְלָ֭ך ּוַמה 
ם  ְך ָלׁ֥שֹון ְרִמָּיֽה׃ ִחֵּצ֣י ִגּ֣בֹור ְׁשנּוִנ֑ים ִע֗֝ יף ָל֗ ֹּיִס֥

 ֣ ים׃ ֽאֹוָיה ִל֭י ִּכי ַג י ְרָתִמֽ ֲחֵל֥ ְנִּתי ַּגֽ ַכ֗ ְרִּתי ֶמֶׁ֑שְך ָׁש֝
ם  י ִע֗֝ ְכָנה ָּלּ֣ה ַנְפִׁש֑ ַּבת ָׁשֽ ר׃ ַר֭ י ֵקָדֽ ם ָאֳהֵל֥ ִעֽ
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ִני ָּמה ׂשֹוֵנ֥א ָׁשֽלֹום׃ אֲֽ י ֲאַדֵּב֑ר ֵה֗֝   ָׁש֭לֹום ְוִכ֣
ה׃     ַלִּמְלָחָמֽ

טוב לאמר שיר השירים פרק אחד בכל יום וחוזרים ומתחילים 
  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(אותו ומשלימים אותו בערב פסח. 

  יאמר פרק א' של שיר השירים.

ִני֙ א.  ה׃ ִיָּׁשֵק֨ ר ִלְׁשֹלֹמֽ ים ֲאֶׁש֥ יר ַהִּׁשיִר֖ ִׁש֥
יַח֙  יָך ִמָּיֽ ִין׃ ְלֵר֨ ים ֹּדֶד֖ י טֹוִב֥ יהּו ִּכֽ ִמְּנִׁשי֣קֹות ִּפ֔
ן ֲעָל֥מֹות  ֶמן ּתּוַר֣ק ְׁשֶמָ֑ך ַעל ֵּכ֖ ים ֶׁש֖ ְׁשָמֶנ֣יָך טֹוִב֔

ֶלְך ֲאֵהֽבּוָך ִני ַהֶּמ֜ ֲחֶר֣יָך ָּנ֑רּוָצה ֱהִביַא֨ ִני ַאֽ ׃ ָמְׁשֵכ֖
ִין  יָך֙ ִמַּי֔ יָרה ֹדֶד֨ ְך ַנְזִּכ֤ יו ָנִג֤יָלה ְוִנְׂשְמָחה֙ ָּב֔ ֲחָדָר֗

 ֙ ה ֲאִני ים ֲאֵהֽבּוָך׃ ְׁשחֹוָר֤ יָׁשִר֖ ה ְּב֖נֹות  ֵמֽ ָנאָו֔ ְוֽ
ה׃ יִרי֖עֹות ְׁשֹלֹמֽ ר ִּכֽ ֳהֵל֣י ֵקָד֔ ַאל  ְיֽרּוָׁשָלםִ֑ ְּכָאֽ

ְתִני ַהָּׁשֶ֑מׁש  ֶרת ֶׁשְּׁשָזַפ֖ ֲאִנ֣י ְׁשַחְרֹח֔ ֙ ֶׁשֽ ִּתְר֨אּוִני
ים  ֵטָר֣ה ֶאת ַהְּכָרִמ֔ ֙ ֹנֽ ִני י ָׂשֻמ֨ ֲחרּו ִב֗ י ִנֽ ְּבֵנ֧י ִאִּמ֣
ֲהָבה֙  י ֶׁשָ֤אֽ ְרִּתי׃ ַהִּג֣יָדה ִּל֗ א ָנָטֽ ֹ֥ י ל י ֶׁשִּל֖ ַּכְרִמ֥
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יץ ה ֵאיָכ֖ה ַּתְרִּב֣ י ֵאיָכ֣ה ִתְרֶע֔ ִים  ַנְפִׁש֔ ָּצֳהָר֑ ַּבֽ
יָך׃ ִאם  י ֲחֵבֶרֽ ה ַע֖ל ֶעְדֵר֥ ְטָי֔ ְהֶיה֙ ְּכֹע֣ ַׁשָּלָמ֤ה ֶאֽ
ְך ְּבִעְקֵב֣י  ִאי ָל֞ ים ְצֽ ה ַּבָּנִׁש֑ ְך ַהָּיָפ֖ ֙ ָל֔ ְדִעי א ֵתֽ ֹ֤ ל
ים׃  ֹרִעֽ ִיְך ַע֖ל ִמְׁשְּכ֥נֹות ָהֽ אן ּוְרִעי֙ ֶאת ְּגִדֹּיַת֔ ֹ֗ ַהּצ

ה ִּדּמִ  ֙ ְּבִרְכֵב֣י ַפְרֹע֔ ָסִתי י׃ ָנא֤וּו ְלֻסֽ יְך ַרְעָיִתֽ יִת֖
י ָזָהב֙  ים׃ ּתֹוֵר֤ ֲחרּוִזֽ ְך ַּבֽ ים ַצָּואֵר֖ ִיְך֙ ַּבֹּתִר֔ ְלָחַי֨
ֶלְך֙  ֶסף׃ ַעד ֶׁשַ֤הֶּמ֨ ם ְנֻקּ֥דֹות ַהָּכֽ ְך ִע֖ ַנֲֽעֶׂשה ָּל֔

ר ן ֵריֽחֹו׃ ְצ֨רֹור ַהֹּמ֤ י ָנַת֥ י  ִּבְמִסּ֔בֹו ִנְרִּד֖ ׀ ּדֹוִדי֙ ִל֔
ין י ָיִלֽ ין ָׁשַד֖ ֶפרֵּב֥ ל ַהֹּכ֤ י  ׃ ֶאְׁשֹּכ֨ י ְּבַכְרֵמ֖ ׀ ּדֹוִדי֙ ִל֔

ים׃  ה ֵעיַנ֥ ִיְך יֹוִנֽ י ִהָּנ֥ ְך ָיָפ֖ ֤ ְך ָיָפה֙ ַרְעָיִת֔ ֵע֥ין ֶּגִֽדי׃ ִהָּנ
ֲעָנָנֽה׃ נּו ַרֽ ים ַאף ַעְרֵׂש֖ ֙ ַא֣ף ָנִע֔   ִהְּנָ֨ך ָיֶפ֤ה דֹוִדי

ים׃   נּו ְּברֹוִתֽ ִהיֵט֖ ים ַרֽ ינּו֙ ֲאָרִז֔   ֹק֤רֹות ָּבֵּת֨
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  ִיַהַהוְ יששכר ב' ניסן׃  

יב  י ִהְקִר֖ יא נְ ַתְנֵא֣ל ֶּבן צּוָע֑ר נְ ַּבּיֹום֙ ַהֵּׁשִנ֔ ִׂש֖
ב ֶאת   ר׃ ִהְקִר֨ ת קָ ִיָּׂששָכֽ ֲעַרת ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ְרָּב֜נֹו ַקֽ

ֶסף ׁשְ  לִֹׁש֣ים ּוֵמָאה֮ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤ק ֶאָחד֙ ֶּכ֔
ֶקל  ים ֶׁש֖ ֶדׁש ּבְ ִׁשְבִע֥ ים מְ ׀  םֵניֶה֣ ׁשְ ֶׁשֶ֣קל ַהֹּק֑ ֵלִא֗

ֶלת   ֶמן  ּבְ ֹס֛ ה לְ לּוָל֥ה ַבֶּׁש֖ ה׃ ַּכ֥ף ַאַח֛ת ֲעָׂשָר֥ ִמְנָחֽ
ר ַאִ֧יל קְ ֵלָא֥ה מְ ָזָה֖ב  ד ֶּבן ָּבָק֗ ֶרת׃ ַּפ֣ר ֶאָח֞ ֹטֽ

ֶבׂש ֶאָח֥ד ֶּבן  ה׃  לְ ָנ֖תֹו  ׁשְ   ֶאָח֛ד ֶּכֽ ִעיר ִעִּז֥ים ׂשְ ֹעָלֽ
את׃ ּוְלֶזַ֣בח הַ לְ ֶאָח֖ד  ַנִי֒ם ׁשְ ָלִמים֮ ָּבָק֣ר ּׁשְ ַחָּטֽ

ה  ים ֲחִמָּׁש֔ ים ּכְ ֵאיִל֤ם ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣   ֵנֽי ּבְ ָבִׂש֥
ן קָ  ֶז֛ה  ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ה    ר׃  ַתְנֵא֖ל נְ  ְרַּב֥   ֶּבן צּוָעֽ

 הט"ואת ניסן  בט"ו הימים הראשונים של ם כןטוב לומר ג
 :מדריגותיה, היינו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו

ואומרים אותם  .הרי ט"ו שעולה בשל הזכר, - 'שלה, וה 'י
  .ביום ראשון של פסח אחד בכל יום, עד שנשלמים

  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(
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ֲע֥לֹות ַּמ֫ יר ַלֽ א   ִׁש֗ ֹ֥ ִין ָיב ַא֗ ים ֵמ֝ ָהִר֑ ֶאָּׂש֣א ֵע֭יַני ֶאל ֶהֽ
י׃ ֑ ֶעְ֭זִרי ֵמִע֣ם ְיהֹ  ֶעְזִרֽ ִים  ײ װָו ה ָׁשַמ֥ ֵׂש֗ ֹ֝ ע
ֶרץ׃ ָך׃ ָוָאֽ ְמֶרֽ  ַאל ִיֵּת֣ן ַלּ֣מֹוט ַרְגֶלָ֑ך ַאל ָי֗֝נּום ֹׁשֽ

ל׃ ר ִיְׂשָרֵאֽ א ִייָׁש֑ן ׁ֝שֹוֵמ֗ ֹ֣ א ָי֭נּום ְול ֹֽ  װָו֥ ְיהֹ  ִהֵּנ֣ה ל
ָך ְיהֹ  יאהדונהי ְמֶר֑ ְּלָ֗ך ַעל ַי֥ד  ײ װָו֥ ֹׁשֽ ִצ֝
ְיָלה׃ ְיִמיֶנֽ ָך׃ ַח ַּבָּלֽ ָּכה ְוָיֵר֥ א ַיֶּכ֗ ֹֽ ֶמׁש ל ם ַהֶּׁש֥  יֹוָמ֗

הֹ  ר ֶאת  ײ װוָ֗ ְיֽ ע ִיְׁ֝שֹמ֗ ִיְׁשָמְרָ֥ך ִמָּכל ָר֑
ָך׃ הֹ  ַנְפֶׁשֽ אְתָ֥ך ּובֹוֶאָ֑ך  ײ װוָ ְיֽ   ִיְׁשָמר ֵצֽ

ם׃   ה ְוַעד עֹוָלֽ ַעָּת֗  ֵמֽ֝

שיר השירים פרק אחד בכל יום וחוזרים ומתחילים  טוב לאמר
  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(אותו ומשלימים אותו בערב פסח. 

  ' של שיר השירים.ביאמר פרק 

ים׃ ב.  ֲעָמִקֽ ֙ ֲחַבֶּצֶ֣לת ַהָּׁש֔רֹון ֽׁשֹוַׁשַּנ֖ת ָהֽ ֲאִני
ין ַהָּבֽנֹו י ֵּב֥ ן ַרְעָיִת֖ ים ֵּכ֥ חֹוִח֔ ת׃ ְּכֽׁשֹוַׁשָּנה֙ ֵּב֣ין ַהֽ

י ֵּב֣ין ַהָּבִנ֑ים ְּבִצּלֹו֙  ן ּדֹוִד֖ ַער ֵּכ֥ ֲעֵצ֣י ַהַּי֔ ְּכַתּ֨פּוַח֙ ַּבֽ
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ִני֙  י׃ ֱהִביַא֨ ְבִּתי ּוִפְר֖יֹו ָמ֥תֹוק ְלִחִּכֽ ִחַּמְ֣דִּתי ְוָיַׁש֔
ה׃ ַסְּמ֨כּוִני֙  ֲהָבֽ י ַאֽ ִין ְוִדְג֥לֹו ָעַל֖ ֶאל ֵּב֣ית ַהָּי֔

ֲאִׁשיׁ֔שֹות ַרְּפ֖דּוִני ַּבַּתּפ ה ָּבֽ ֲהָב֖ י חֹוַל֥ת ַאֽ ים ִּכֽ ּוִח֑
ִני׃  יִמי֖נֹו ְּתַחְּבֵקֽ י ִוֽ ֙ ַּתַ֣חת ְלרֹאִׁש֔ ִני׃ ְׂשמֹאלֹו ָאֽ

ם ְּב֤נֹות ְעִּתי ֶאְתֶכ֜ ם֙ ִּבְצָב֔אֹות ֖אֹו  ִהְׁשַּב֨ ְיֽרּוָׁשַלִ֨
ה ִאם ָּתִע֧ירּו ִאם ְּת֥עֹוְר֛רּו ֶאת  ְּבַאְי֣לֹות ַהָּׂשֶד֑ ׀ ְוֽ

ה ַע֥ד ֶׁשֶּתחְ  ֲהָב֖ ץָהַאֽ י ִהֵּנה ֶז֖ה ָּב֑א  ָּפֽ ֣קֹול ּדֹוִד֔
ץ ַעל ַהְּגָבֽעֹות׃ ּדֹוֶמ֤ה  ים ְמַקֵּפ֖ ֙ ַעל ֶהָ֣הִר֔ ְמַדֵּלג
ים ִהֵּנה ֶז֤ה עֹוֵמד֙  ַאָּיִל֑ ֶפר ָהֽ י ֖אֹו ְלֹע֣ ֙ ִלְצִב֔ דֹוִדי
יץ ִמן  ֔נֹות ֵמִצ֖ ַח ֙ ִמן ַהֽ יַח נּו ַמְׁשִּג֨ ַאַח֣ר ָּכְתֵל֔

ים׃ ָעָנ֥ה דֹוִד֖  ֲחַרִּכֽ י ַהֽ י ֥קּוִמי ָלְ֛ך ַרְעָיִת֥ י ְוָאַ֣מר ִל֑
ֶׁשם ָחַל֖ף  ו ָעָב֑ר ַהֶּג֕ י ִהֵּנ֥ה ַהְּסָת֖ ְך׃ ִּכֽ י ּוְלִכי ָלֽ ָיָֽפִת֖
יר ִהִּג֑יַע  ֶרץ ֵע֥ת ַהָּזִמ֖ ָהַלְ֥ך ֽלֹו׃ ַהִּנָּצִנים֙ ִנְר֣אּו ָבָא֔
ְנָט֣ה  נּו׃ ַהְּתֵאָנה֙ ָחֽ ע ְּבַאְרֵצֽ ְו֥קֹול ַהּ֖תֹור ִנְׁשַמ֥

יַח ֥קּוִמי ָלְ֛ך  יָה ְוַהְּגָפִנ֥יםַפּגֶ֔  ר ָנְ֣תנּו ֵר֑ ׀ ְסָמַד֖
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ַלע  י ְּבַחְגֵו֣י ַהֶּס֗ ְך׃ ֽיֹוָנִת֞ י ּוְלִכי ָלֽ י ָיָֽפִת֖ ַרְעָיִת֥
ִיְך  ֙ ֶאת ַמְרַא֔ יִני ה ַהְרִא֨ ֶתר֙ ַהַּמְדֵרָג֔ ְּבֵס֨
יְך  ב ּוַמְרֵא֥ י קֹוֵלְ֥ך ָעֵר֖ ִני ֶאת קֹוֵלְ֑ך ִּכֽ ַהְׁשִמיִע֖

ים ְקַטִּנ֖ים ָנאֶוֽה ָעִל֥ ים ֻׁשֽ ָעִל֔ ֙ ֻׁשֽ נּו ֱחזּו ָל֨ ׃ ֶאֽ
ֲאִנ֣י  י ִלי֙ ַוֽ ר׃ ּדֹוִד֥ ינּו ְסָמַדֽ ים ּוְכָרֵמ֖ ְמַחְּבִל֣ים ְּכָרִמ֑
֙ ַהּ֔יֹום ְוָנ֖סּו  ים׃ ַע֤ד ֶׁשָּי֨פּוַח ֹרֶע֖ה ַּבּֽׁשֹוַׁשִּנֽ ֔לֹו ָהֽ

ים ֹסב֩  ה ַהְּצָלִל֑ י ֛אֹו  ְלָך֨  ְּדֵמֽ י ִלְצִב֗ ֶפרדֹוִד֜   ְלֹע֥
ים   ַאָּיִל֖ ֶתר׃  ָהֽ ֵרי ָבֽ   ַעל ָה֥
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  ְיּוַההַ   זבולון ג' ניסן׃  

יא ִלְבֵנ֣י ּׁשְ ַּבּיֹום֙ הַ  י ָנִׂש֖ בּוֻל֑ן ֱאִליָא֖ב ֶּבן זְ ִליִׁש֔
ת ְׁשלִֹׁש֣ים ּוֵמָאה֮ קָ ֵחֹֽלן׃   ֲעַרת ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ְרָּב֞נֹו ַקֽ

ֶקל  ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤ק ֶאָחד֙ ֶּכ֔
ֶדׁשּבְ  ֶלת מְ ׀  ֵניֶה֣םׁשְ  ֶׁשֶ֣קל ַהֹּק֑ ים ֹס֛ לּוָל֥ה ּבְ ֵלִא֗

ֶמן  ה ָזָה֖ב ְמֵלָא֥ה לְ ַבֶּׁש֖ ה׃ ַּכ֥ף ַאַח֛ת ֲעָׂשָר֥ ִמְנָחֽ
ֶבׂש קְ  ר ַאִ֧יל ֶאָח֛ד ֶּכֽ ד ֶּבן ָּבָק֗ ֶרת׃ ַּפ֣ר ֶאָח֞ ֹטֽ

ה׃ לְ ָנ֖תֹו ׁשְ ֶאָח֥ד ֶּבן  ִעיר ִעִּז֥ים ֶאָח֖ד ׂשְ ֹעָלֽ
את׃ ּוְלֶזַ֣בח הַ לְ  ַנִי֒ם ֵאיִל֤ם ׁשְ ָלִמים֮ ָּבָק֣ר ּׁשְ ַחָּטֽ

ים ים ְּבֵנֽי ָׁשָנ֖ה ּכְ ה ֲחִמּׁשָ֔  ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣   ָבִׂש֥
ן ֱאִליָא֖ב ֶּבן ֵחֹֽלן׃ קָ ֲחִמָּׁש֑ה ֶז֛ה      ְרַּב֥

הט"ו את ניסן  בט"ו הימים הראשונים של ם כןטוב לומר ג
 :מדריגותיה, היינו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו

ואומרים אותם  .הרי ט"ו שעולה בשל הזכר, - 'שלה, וה 'י
  .ביום ראשון של פסח אחד בכל יום, עד שנשלמים

  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(
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ִו֥ד ַּמֲע֗לֹות ְלָד֫ יר ַהֽ ית   ִׁש֥ י ֵּב֖ ים ִל֑ ְמִר֣ ָׂשַ֭מְחִּתי ְּבֹאֽ
֣ ְיהֹ  ְך׃ ײ װָו ְ֭מדֹות ָה֣יּו ַרְגֵל֑ינּו  ֵנֵלֽ ֹעֽ

םִ׃ ִיְך ְיֽרּוָׁשָלֽ ְׁשָעַר֗ יר  ִּב֝ ִע֗ ְיֽרּוָׁשַל֥םִ ַהְּבנּוָי֑ה ְּכ֝
ו׃ ים ִׁשְבֵטי  ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּ֥ה ַיְחָּדֽ ם ָע֪לּו ְׁשָבִט֡ ֶׁשָּׁש֨

ֹה֗דֹות ְלֵׁש֣ם ְיהֹ   װוָֽ ָיּ֭ה ֵע֣דּות ְלִיְׂשָרֵא֑ל ְל֝
ָּמה ׃יאהדונהי י ָׁש֨ ׀ ָיְֽׁש֣בּו ִכְס֣אֹות ְלִמְׁשָּפ֑ט  ִּכ֤

ד׃ ְס֗אֹות ְלֵב֣ית ָּדִוֽ ֭  ִּכ֝  ֲאלּו ְׁש֣לֹום ְיֽרּוָׁשָלםִ֑ ַׁשֽ
ִיְך׃ ֲהָבֽ יּו ֹאֽ ה  ִיְׁ֝שָל֗ ְלָו֗ י ָׁש֥לֹום ְּבֵחיֵלְ֑ך ַׁש֝ ְיִהֽ
ִיְך׃ ְלַ֭מַען ַאַח֣י ְוֵרָע֑י ֲאַדְּבָרה ָּנ֖א  ְּבַאְרְמנֹוָתֽ
ְך׃ ֣ ְלַ֭מַען ֵּבית ְיהֹ  ָׁש֣לֹום ָּבֽ   ֱאֹלֵה֑ינּו ײ  װָו

ְך׃   ה ֣טֹוב ָלֽ  ֲאַבְקָׁש֖

  

שיר השירים פרק אחד בכל יום וחוזרים ומתחילים  טוב לאמר
  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(אותו ומשלימים אותו בערב פסח. 
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  ' של שיר השירים.גיאמר פרק 

ה ג.  ָאֲהָב֖ ְׁשִּתי ֵא֥ת ֶׁשֽ ַעל ִמְׁשָּכִבי֙ ַּבֵּלי֔לֹות ִּבַּק֕
יו׃ א ְמָצאִתֽ ֹ֥ יו ְול י ִּבַּקְׁשִּת֖ א  ַנְפִׁש֑ ָא֨קּוָמה ָּנ֜

ה ַואֲ  יר ַּבְּׁשָוִקים֙ ּוָבְ֣רֹח֔בֹות ֲאַבְקָׁש֕ ֽסֹוְבָב֣ה ָבִע֗
יו׃  א ְמָצאִתֽ ֹ֥ יו ְול י ִּבַּקְׁשִּת֖ ה ַנְפִׁש֑ ָאֲהָב֖ ֵא֥ת ֶׁשֽ
ים ָּבִע֑יר ֵא֛ת  ְבִב֖ ים ַהֹּסֽ ְמִר֔ ֙ ַהֹּׁש֣ ְמָצ֨אּוִני
ם  ָעַבְ֣רִּתי ֵמֶה֔ ם׃ ִּכְמַעט֙ ֶׁשֽ י ְרִאיֶתֽ ה ַנְפִׁש֖ ָאֲהָב֥ ֶׁשֽ

א ַע֣ד ׁשֶ  ֹ֣ י ֲאַחְזִּתיו֙ ְול ה ַנְפִׁש֑ ָאֲהָב֖ אִתי ֵא֥ת ֶׁשֽ ָּמָצ֔
ֶדר  י ְוֶאל ֶח֖ ּנּו ַעד ֶׁשֲ֤הֵביאִתיו֙ ֶאל ֵּב֣ית ִאִּמ֔ ַאְרֶּפ֔
ם֙  ם ְּב֤נֹות ְיֽרּוָׁשַלִ֨ ְעִּתי ֶאְתֶכ֜ י׃ ִהְׁשַּב֨ ֽהֹוָרִתֽ

ה ִאם ָּתִע֧ירּו ׀ ְוִֽאם  ִּבְצָב֔אֹות ֖אֹו ְּבַאְי֣לֹות ַהָּׂשֶד֑
ֹ֗את ְּתע֥  י ז ץ׃ ִמ֣ ה ַע֥ד ֶׁשֶּתְחָּפֽ ֲהָב֖ ֹוְר֛רּו ֶאת ָהַאֽ

יְמ֖רֹות ָעָׁש֑ן ְמֻקֶּטֶ֤רת ֹמר֙  ר ְּכִתֽ ֹעָלה֙ ִמן ַהִּמְדָּב֔
ה ִמָּטתֹו֙  ל׃ ִהֵּנ֗ ת רֹוֵכֽ ל ַאְבַק֥ ה ִמֹּכ֖ ּוְלבֹוָנ֔
י  יב ָלּ֑ה ִמִּגֹּבֵר֖ ים ָסִב֣ ים ִּגֹּבִר֖ ה ִׁשִּׁש֥ ֶׁשִּלְׁשֹלֹמ֔
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ל׃  י ִמְלָחָמ֑ה ִיְׂשָרֵאֽ ֶרב ְמֻלְּמֵד֖ ֻּכָּלם֙ ֲאֻחֵ֣זי ֶח֔
ַחד ַּבֵּליֽלֹות׃ ַאִּפְר֗יֹון  ֙ ַעל ְיֵר֔כֹו ִמַּפ֖ יׁש ַחְרּבֹו ִא֤
י ַהְּלָבֽנֹון׃ ַעּמּוָדיו֙  ֲעֵצ֖ ה ֵמֽ ָעָׂ֤שה לֹו֙ ַהֶּמֶ֣לְך ְׁשֹלֹמ֔
ב ֶמְרָּכ֖בֹו ַאְרָּגָמ֑ן ּתֹוכֹו֙  יָד֣תֹו ָזָה֔ ֶסף ְרִפֽ ָעָׂ֣שה ֶכ֔

הָרצ֣  ֲהָב֔ םִ׃  ּוף ַאֽ ׀ ּֽוְרֶא֛יָנה   ְצֶאָ֧נה  ִמְּב֖נֹות ְיֽרּוָׁשָלֽ
ִעְּטָרה ּ֤לֹו  ה ֶׁשֽ ֲעָטָר֗ ה ָּבֽ ְּב֥נֹות ִצּ֖יֹון ַּבֶּמֶ֣לְך ְׁשֹלֹמ֑
֙ ְּב֣יֹום ֲחֻתָּנ֔תֹו ּוְב֖יֹום ִׂשְמַח֥ת ִלּֽבֹו׃   ִאּמֹו
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  ַוֹיָההַ  ראובן  ד' ניסן׃ 

יא ִלְבֵנ֣י ְר ַּבּיֹום֙ הָֽ  י ָנִׂש֖ אּוֵב֑ן ֱאִלי֖צּור ֶּבן ְר ִביִע֔
ת ְׁשלִֹׁש֣ים קָ ֵדיֽאּור׃ ׁשְ  ֲעַרת ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ְרָּב֞נֹו ַקֽ

ים  ֶסף ִׁשְבִע֥ ּוֵמָאה֮ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤ק ֶאָחד֙ ֶּכ֔
ֶקל  ֶדׁשּבְ ֶׁש֖ ֶלת מְ ׀  ֵניֶה֣םׁשְ  ֶׁשֶ֣קל ַהֹּק֑ ים ֹס֛ ֵלִא֗

ֶמן  ּבְ  ה ָזָה֖ב מִ לְ לּוָל֥ה ַבֶּׁש֖ ה׃ ַּכ֥ף ַאַח֛ת ֲעָׂשָר֥ ְנָחֽ
ר ַאִ֧יל ֶאָח֛ד קְ ְמֵלָא֥ה  ד ֶּבן ָּבָק֗ ֶרת׃ ַּפ֣ר ֶאָח֞ ֹטֽ

ֶבׂש ֶאָח֥ד ֶּבן   ה׃  לְ ָנ֖תֹו  ׁשְ ֶּכֽ ד ׂשְ ֹעָלֽ ִעיר ִעִּז֥ים ֶאָח֖
את׃ ּוְלֶזַ֣בח הַ לְ  ַנִי֒ם ֵאיִל֤ם ׁשְ ָלִמים֮ ָּבָק֣ר ּׁשְ ַחָּטֽ

ים ים ְּבֵנֽי ָׁשָנ֖ה ּכְ ה ֲחִמּׁשָ֔  ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣   ָבִׂש֥
ן קָ ֲחִמָּׁש֑ה ֶז֛ה      ֵדיֽאּור׃ ׁשְ ֱאִלי֖צּור ֶּבן ְרַּב֥

הט"ו את ניסן  בט"ו הימים הראשונים של ם כןטוב לומר ג
 :מדריגותיה, היינו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו

ואומרים אותם  .הרי ט"ו שעולה בשל הזכר, - 'שלה, וה 'י
  .ביום ראשון של פסח אחד בכל יום, עד שנשלמים

  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(
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י  ְׁשִב֗ ֹֽ ּי ֲע֥לֹות ֵאֶ֭ליָך ָנָׂש֣אִתי ֶאת ֵעיַנ֑י ַה֝ ַּמ֫ יר ַהֽ ִׁש֗
ם  ים ֶאל ַי֤ד אֲֽדֹוֵניֶה֗ ה ְכֵעיֵנ֪י ֲעָבִד֡ ִים׃ ִהֵּנ֨ ַּבָּׁשָמֽ
ּה ֵּכ֣ן ֵע֭יֵנינּו ֶאל  ְרָּת֥ ְּכֵעיֵנ֣י ִׁשְפָחה֮ ֶאל ַי֪ד ְּגִב֫

֣ ְיהֹ  ד ֶׁשְּיָחֵּנֽנּו׃ ָחֵּנ֣נּו  ײ  װָו ֣ ְיהֹ   ֱאֹלֵה֑ינּו ַע֗֝  װָו
ְענּו ײ ב ָׂשַב֥ ְבָעה  ֽבּוז׃ ָחֵּנ֑נּו ִּכי ַר֗֝ ַרַּבת֮ ָׂשֽ

ֲאַנִּנ֑ים נּו ַהַּלַ֥עג ַהַּׁשֽ ְפֵׁש֥ ּ֗בּוז      ָּלּ֪ה ַנ֫ י    ַה֝ ים׃  ִלְגֵא֥   יֹוִנֽ

שיר השירים פרק אחד בכל יום וחוזרים ומתחילים  טוב לאמר
  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(אותו ומשלימים אותו בערב פסח. 

  ' של שיר השירים.דיאמר פרק 

ים  ד.  ֣ ִיְך יֹוִנ֔ ה ֵעיַנ ֣ ְך ָיָפ֔ ֙ ִהָּנ ְך ָיָפ֤ה ַרְעָיִתי ִהָּנ֨
ים ֶׁשָּגֽלְ  ִעִּז֔ ַעד ְלַצָּמֵתְ֑ך ַׂשְעֵרְך֙ ְּכֵעֶ֣דר ָהֽ ׁ֖שּו ִמַּב֖

ָע֖לּו ִמן  ִיְך֙ ְּכֵעֶ֣דר ַהְּקצּו֔בֹות ֶׁשֽ ד׃ ִׁשַּנ֨ ר ִּגְלָעֽ ֵמַה֥
ם׃  ין ָּבֶהֽ ַרְחָצ֑ה ֶׁשֻּכָּלם֙ ַמְתִאי֔מֹות ְוַׁשֻּכָל֖ה ֵא֥ ָהֽ
ְך ָנאֶו֑ה ְּכֶפַ֤לח  ִיְך ּוִמְדָּבֵר֖ ְּכ֤חּוט ַהָּׁשִני֙ ִׂשְפתֹוַת֔

ְך ַעד ְלַצָּמֵתֽ ְך ִמַּב֖ ֙ ַרָּקֵת֔ ִרּמֹון ל ָּדִויד֙ ָהֽ ׃ ְּכִמְגַּד֤
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יו   ֙ ָּת֣לּוי ָעָל֔ ְך ָּב֖נּוי ְלַתְלִּפּ֑יֹות ֶאֶ֤לף ַהָּמֵגן ַצָּואֵר֔
ים  ִיְך ִּכְׁשֵנ֥י ֳעָפִר֖ ים׃ ְׁשֵנ֥י ָׁשַד֛ י ַהִּגֹּבִרֽ ל ִׁשְלֵט֥ ֹּכ֖
ים׃ ַע֤ד ֶׁשָּי֨פּוַח֙  ים ַּבּֽׁשֹוַׁשִּנֽ רֹוִע֖ ְּתאֹוֵמ֣י ְצִבָּי֑ה ָהֽ

ים ֵאֶ֤לְך ִלי֙ ֶאל ַה֣ר ַהּ֔מֹור ְוֶאל ַהּ֔יֹום ְוָנ֖סּו  ַהְּצָלִל֑
ְך׃  ין ָּבֽ י ּו֖מּום ֵא֥ ִּגְבַע֖ת ַהְּלבֹוָנֽה׃ ֻּכָּלְ֤ך ָיָפה֙ ַרְעָיִת֔
י ִמְּלָב֣נֹון ָּת֑בֹוִאי  ה ִאִּת֖ ֙ ַּכָּל֔ י ִמְּלָבנֹון ִאִּת֤

אׁש ְׂשִניר֙ ְוֶחְר֔מֹון  ָּתׁ֣שּוִרי ֹ֤ ה ֵמר אׁש ֲאָמָנ֗ ֹ֣ ׀ ֵמר
ִני ִמְּמֹענ֣  ים׃ ִלַּבְבִּת֖ י ְנֵמִרֽ ַהְרֵר֖ ֹות ֲאָר֔יֹות ֵמֽ

ד  ִיְך ְּבַאַח֥ ֵעיַנ֔ ֙ ְּבַאַח֣ת ֵמֽ ִני י ַכָּל֑ה ִלַּבְבִּת֨ ֲאֹחִת֣
י ַכָּל֑ה ַמה  ִיְך ֲאֹחִת֣ ֲעָנ֖ק ִמַּצְּוֹרָנֽ ִיְך׃ ַמה ָּי֥פּו ֹדַד֖

יַח ְׁשָמַנ֖ ִיְך ִמָּכל ְּבָׂשִמֽ  ִין ְוֵר֥ ִיְך֙ ִמַּי֔ בּו ֹדַד֨ ים׃ ֹּט֤
ִיְך ַּכָּל֑ה ְּדַבׁ֤ש ְוָחָלב֙  ְפָנה ִׂשְפתֹוַת֖ ֹנֶ֛פת ִּתֹּט֥
יַח ְלָבֽנֹון׃ ַּג֥ן ִיְך ְּכֵר֥ יַח ַׂשְלֹמַת֖ ְך ְוֵר֥ ׀  ַּתַ֣חת ְלׁשֹוֵנ֔

ִיְך֙  י ַכָּל֑ה ַּג֥ל ָנ֖עּול ַמְעָי֥ ן ָחֽתּום׃ ְׁשָלַח֨ ָנ֖עּול ֲאֹחִת֣
ים י ְמָגִד֑ ם ְּפִר֣ ים ִע֖ ים ִעם  ַּפְרֵּד֣ס ִרּמֹוִנ֔ ְּכָפִר֖
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֣ ְרְּד  ים׃ ֵנ ם ָּכל ֲעֵצ֣י    ְנָרִדֽ ם ָקֶנה֙ ְוִקָּנ֔מֹון ִע֖ ׀ ְוַכְרֹּכ֗
ים׃  י ְבָׂשִמֽ ם ָּכל ָראֵׁש֥ ְלבֹוָנ֑ה ֹמ֚ר ַוֲֽאָה֔לֹות ִע֖
ים ִמן ְלָבֽנֹון׃  ְזִל֖ ר ַמִ֣ים ַחִּי֑ים ְוֹנֽ ים ְּבֵא֖ ֣ ן ַּגִּנ֔ ַמְעַי

ן ָהִפ֥  י֤עּוִרי ָצפֹון֙ ּו֣בֹוִאי ֵתיָמ֔   ְבָׂשָמ֑יו  ִיְּז֣לּו      יִחי ַגִּנ֖
א דֹוִדי֙ ְלַגּ֔נֹו ֹ֤ י ָיב יו׃ ְויֹאַכ֖ל ְּפִר֥   ְמָגָדֽ
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  ַוֹהָיהַ   ןשמעו ה' ניסן׃  

יא ִלְבֵנ֣י ִׁשְמ֑עֹון   י ָנִׂש֖ ֲחִמיִׁש֔ ִמיֵא֖ל ֶּבן ׁשְ ַּבּיֹום֙ ַהֽ ֻלֽ
י׃ יַׁשָּדֽ ת ְׁשלִֹׁש֣ים קָ  צּוִרֽ ֲעַרת ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ְרָּב֞נֹו ַקֽ

ים  ֶסף ִׁשְבִע֥ ּוֵמָאה֮ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤ק ֶאָחד֙ ֶּכ֔
ֶקל  ֶדׁשּבְ ֶׁש֖ ֶלת מְ ׀  ֵניֶה֣םׁשְ  ֶׁשֶ֣קל ַהֹּק֑ ים ֹס֛ ֵלִא֗

ֶמן  ּבְ  ה ָזָה֖ב לְ לּוָל֥ה ַבֶּׁש֖ ה׃ ַּכ֥ף ַאַח֛ת ֲעָׂשָר֥ ִמְנָחֽ
ר ַאִ֧יל ֶאָח֛ד קְ ְמֵלָא֥ה  ד ֶּבן ָּבָק֗ ֶרת׃ ַּפ֣ר ֶאָח֞ ֹטֽ

ֶבׂש ֶאָח֥ד ֶּבן   ה׃  לְ ָנ֖תֹו  ׁשְ ֶּכֽ ד ׂשְ ֹעָלֽ ִעיר ִעִּז֥ים ֶאָח֖
את׃ ּוְלֶזַ֣בח הַ לְ  ַנִי֒ם ֵאיִל֤ם ׁשְ ָלִמים֮ ָּבָק֣ר ּׁשְ ַחָּטֽ

ים ים ְּבֵנֽי ָׁשָנ֖ה ּכְ ה ֲחִמּׁשָ֔  ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣   ָבִׂש֥
ן קָ ֲחִמָּׁש֑ה ֶז֛ה    י׃  ׁשְ ְרַּב֥ יַׁשָּדֽ ִמיֵא֖ל ֶּבן צּוִרֽ   ֻלֽ

הט"ו את ניסן  בט"ו הימים הראשונים של ם כןטוב לומר ג
 :מדריגותיה, היינו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו

ואומרים אותם  .הרי ט"ו שעולה בשל הזכר, - 'שלה, וה 'י
  .ביום ראשון של פסח אחד בכל יום, עד שנשלמים

  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(
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ִו֥ד ַּמֲע֗לֹות ְלָד֫ יר ַהֽ ֶׁשָהָ֣יה   ײ  װוָ לּוֵל֣י ְי֭הֹ   ִׁש֥
אַמר ֹֽ ל׃ ָל֑נּו י ֝א ִיְׂשָרֵאֽ  ײ װוָ לּוֵל֣י ְי֭הֹ  ָנ֗

ם׃ ַחִּי֣ים ְּבָל֑עּונּו ֲאַ֭זי   ֶׁשָהָ֣יה ָל֑נּו ְּב֖קּום ָעֵל֣ינּו ָאָדֽ
נּו׃ ֲח֖רֹות ַאָּפ֣ם ָּבֽ ְ֝חָלה  ַּבֽ ֲאַ֭זי ַהַּמִ֣ים ְׁשָט֑פּונּו ַנ֗

ר ַעל נּו׃ ָעַב֥ ִים  ֲאַ֭זי ָעַב֣ר ַעל ַנְפֵׁשֽ ַּמ֗ ַנְפֵׁש֑נּו ַה֝
ים׃ ֑ ְיהֹ  ָּב֥רּוְך ַהֵּזֽידֹוִנֽ א ְנָתָנ֥נּו  ײ װָו ֹ֥ ֶׁשּל

ֶרף ם׃ ֶט֗֝ נּו ְּכִצּפ֥  ְלִׁשֵּניֶהֽ  ֹור ִנְמְלָטה֮ ִמַּפ֪חַנְפֵׁש֗
ים ֹוְקִׁש֥ ְטנּו׃ ֽי֫ ֲאַנְ֥חנּו ִנְמָלֽ ר ַוֽ    ֶעְ֭זֵרנּו  ַהַּפ֥ח ִנְׁשָּב֗

֑ יְֹ  ְּבֵׁש֣ם   ֶרץ׃ ײ װהָו ִים ָוָאֽ ה ָׁשַמ֥ ֵׂש֗ ֹ֝  ע

שיר השירים פרק אחד בכל יום וחוזרים ומתחילים  טוב לאמר
  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(אותו ומשלימים אותו בערב פסח. 

  ' של שיר השירים.היאמר פרק 

יִתי ה.  י ַכָּל֒ה ָאִר֤ ֮ ֲאֹחִת֣ ֙ ִעם  ָּב֣אִתי ְלַגִּני מֹוִרי
י ִעם  יִתי ֵייִנ֖ י ָׁשִת֥ י ָאַכְ֤לִּתי ַיְעִרי֙ ִעם ִּדְבִׁש֔ ְּבָׂשִמ֔
י  ים׃ ֲאִנ֥ ים ְׁש֥תּו ְוִׁשְכ֖רּו ּדֹוִדֽ י ִאְכ֣לּו ֵרִע֔ ֲחָלִב֑
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י ֵע֑ר ֣קֹול י  ְיֵׁשָנ֖ה ְוִלִּב֣ ק ִּפְתִחי ִל֞ י דֹוֵפ֗ ׀ ּדֹוִד֣
 ֹ י ֶׁשּר י ַתָּמִת֔ י ַרְעָיִתי֙ ֽיֹוָנִת֣ ל ֲאֹחִת֤ אִׁשי֙ ִנְמָלא ָט֔

י  ֙ ֶאת ֻּכָּתְנִּת֔ ְטִּתי ְיָלה׃ ָּפַׁש֨ יֵסי ָלֽ י ְרִס֥ ְקֻוּצֹוַת֖
י ֵאיָכָ֥כה  ְצִּתי ֶאת ַרְגַל֖ ֵאיָכָ֖כה ֶאְלָּבֶׁשָּ֑נה ָרַח֥
ר ּוֵמַע֖י ָה֥מּו  ֙ ִמן ַהֹח֔ י ָׁשַל֤ח ָידֹו ם׃ ּדֹוִד֗ ֲאַטְּנֵפֽ

ַח ְלדֹו י ִלְפֹּת֣ י ֲאִנ֖ ְמִּתֽ יו׃ ַק֥ י ָנְֽטפּו ֗מֹור ָעָלֽ י ְוָיַד֣ ִד֑
ר ַע֖ל ַּכּ֥פֹות ַהַּמְנֽעּול׃  ֙ ֣מֹור ֹעֵב֔ ְוֶאְצְּבֹעַתי
י ָחַמ֣ק ָעָב֑ר ַנְפִׁשי֙  י ְודֹוִד֖ ֙ ְלדֹוִד֔ י ֲאִני ְחִּתֽ ָּפַת֤
יהּו  א ְמָצאִת֔ ֹ֣ ֙ ְול יהּו ָיְֽצָא֣ה ְבַדְּב֔רֹו ִּבַּקְׁשִּת֨

א ָעָנִֽני׃ ְמָצֻאִ֧ני ַהּׁשֹֽ  ֹ֥ יו ְול ים ְקָראִת֖ ְבִב֥ ים ַהֹּסֽ ְמִר֛
י  ָעַל֔ ֙ ֵמֽ יר ִהּ֣כּוִני ְפָצ֑עּוִני ָנְֽׂש֤אּו ֶאת ְרִדיִדי ָּבִע֖

ְעִּתי ֶאְתֶכ֖ם ֹחֽמֹות׃ ִהְׁשַּב֥ י ַהֽ ְמֵר֖  ְּב֣נֹות ֹׁשֽ
ם ֙ ֶאת ְיֽרּוָׁשָלםִ֑ ִאֽ י ַמה ִּתְמְצאּו ַּתִּג֣ידּו ֔לֹו  ּדֹוִד֔

ִני׃ ַמה ּדֹוֵד֣  ה ָאֽ ֲהָב֖ חֹוַל֥ת ַאֽ ה ֶׁשֽ ְך ִמּ֔דֹוד ַהָּיָפ֖
נּו׃  ים ַמה ּדֹוֵדְ֣ך ִמּ֔דֹוד ֶׁשָּכָ֖כה ִהְׁשַּבְעָּתֽ ַּבָּנִׁש֑
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ה׃ רֹאׁ֖שֹו ֶּכֶ֣תם ָּפ֑ז  ְרָבָבֽ י ַצח֙ ְוָא֔דֹום ָּד֖גּול ֵמֽ ּדֹוִד֥
יו  ב׃ ֵעיָנ֕ עֹוֵרֽ ים ְׁשֹח֖רֹות ָּכֽ ֙ ַּתְלַּתִּל֔ ְקֻוּצֹוָתיו

חֲ  יֵקי ָמִ֑ים ֹרֽ ְׁש֖בֹות ְּכיֹוִנ֖ים ַעל ֲאִפ֣ ֹֽ ב י ָחָל֔ צֹות֙ ֶּבֽ
ֶׂשם ִמְגְּד֖לֹות  ֹ֔ ֲערּוַג֣ת ַהּב ֙ ַּכֽ את׃ ְלָחָיו ַעל ִמֵּלֽ
ר׃  ְט֖פֹות ֥מֹור ֹעֵבֽ ים ֹנֽ ים ִׂשְפתֹוָתיו֙ ֽׁשֹוַׁשִּנ֔ ֶמְרָקִח֑
יׁש ֵמָעיו֙ ֶעֶׁ֣שת  ים ַּבַּתְרִׁש֑ ב ְמֻמָּלִא֖ ָיָדיו֙ ְּגִליֵל֣י ָזָה֔

י ן ְמֻעֶּלֶ֖פת ַסִּפיִרֽ ׁש ֵׁש֔ ֙ ַעּ֣מּוֵדי ֵׁש֔ ם׃ ׁשֹוָקיו
֙ ַּכְּלָב֔נֹון ָּב֖חּור  הּו ים ַעל ַאְדֵני ָפ֑ז ַמְרֵא֨ ְמֻיָּסִד֖
ים ֶז֤ה דֹוִדי֙  ֲחַמִּד֑ ים ְוֻכּ֖לֹו ַמֽ ְמַתִּק֔ ים׃ ִחּכֹו֙ ַמֽ ֲאָרִזֽ   ָּכֽ

י ְוֶז֣ה   םִ׃ ֵרִע֔   ְּב֖נֹות ְיֽרּוָׁשָלֽ
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  ּוַהַהיְ   גד ו' ניסן׃ 

ף ֶּבן  יא ִלְבֵנ֣י ָג֑ד ֶאְלָיָס֖ י ָנִׂש֖ ל׃ ְּד   ַּבּיֹום֙ ַהִּׁשִּׁש֔ עּוֵאֽ
ת ְׁשלִֹׁש֣ים ּוֵמָאה֮ קָ  ֲעַרת ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ְרָּב֞נֹו ַקֽ

ֶקל  ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤ק ֶאָחד֙ ֶּכ֔
ֶדׁשּבְ  ֶלת מְ ׀  ֵניֶה֣םׁשְ  ֶׁשֶ֣קל ַהֹּק֑ ים ֹס֛ לּוָל֥ה ּבְ ֵלִא֗

ֶמן  ה ָזָה֖ב ְמֵלָא֥ה לְ ַבֶּׁש֖ ה׃ ַּכ֥ף ַאַח֛ת ֲעָׂשָר֥ ִמְנָחֽ
ֶרת׃ ַּפ֣ר ֶאחָ֞ קְ  ֶבׂש ֹטֽ ר ַאִ֧יל ֶאָח֛ד ֶּכֽ ד ֶּבן ָּבָק֗

ה׃ לְ ָנ֖תֹו ׁשְ ֶאָח֥ד ֶּבן  ִעיר ִעִּז֥ים ֶאָח֖ד ׂשְ ֹעָלֽ
את׃ ּוְלֶזַ֣בח הַ לְ  ַנִי֒ם ֵאיִל֤ם ׁשְ ָלִמים֮ ָּבָק֣ר ּׁשְ ַחָּטֽ

ים ה  ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣ ים ְּבֵנֽי ָׁשָנ֖ה  ּכְ ֲחִמָּׁש֔   ָבִׂש֥
ן קָ ֲחִמָּׁש֑ה ֶז֛ה    ל׃ְּד   ֶּבן   ףֶאְלָיסָ֖ ְרַּב֥   עּוֵאֽ

הט"ו את ניסן  בט"ו הימים הראשונים של ם כןטוב לומר ג
 :מדריגותיה, היינו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו

ואומרים אותם  .הרי ט"ו שעולה בשל הזכר, - 'שלה, וה 'י
  .ביום ראשון של פסח אחד בכל יום, עד שנשלמים

  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(
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יהֹ  ים ַּבֽ ְטִח֥ ֲע֥לֹות ַהֹּבֽ ַּמ֫ יר ַהֽ ֑ ִׁש֗ ַהר  ײ װָו ְּכֽ
ם ָהִרים֮  רּוָׁשַלִ֗ ב׃ ְיֽ א ִיּ֗֝מֹוט ְלעֹוָל֥ם ֵיֵׁשֽ ֹֽ ִצּ֥יֹון ל

֭יהֹוָ  יב ָלּ֥ה ַוֽ ה  ײ װָסִב֪ ַעָּת֗ יב ְלַעּ֑מֹו ֵמֽ֝ ָסִב֣
ל   ַׁשע ַעל֮ ּגֹוַר֪ א ָי֡נּוַח ֵׁשֶ֤בט ָהֶר֗ ֹ֪ י ל ם׃ ִּכ֤ ְוַעד עֹוָלֽ

ַּצִּד֫  ָתה ַהֽ ים ְּבַעְוָל֬ א ִיְׁשְל֖חּו ַהַּצִּדיִק֨ ֹֽ ַען ל ים ְלַמ֡ יִק֥
יָבה ְי֭הֹ  ם׃ ֵהיִט֣ ים  ײ װוָ ְיֵדיֶהֽ ַלּטֹוִב֑

ם  ים עֲַֽקְלַקּלֹוָת֗ ם׃ ְוַהַּמִּט֤ ים ְּבִלּבֹוָתֽ יָׁשִר֗ ְוִ֝לֽ
֗לֹום  ײ װוָ ֽיֹוִליֵכ֣ם ְי֭הֹ  ֲעֵל֣י ָהָאֶ֑ון ָׁש֝   ֶאת ֹּפֽ

ל׃ ַעל     ִיְׂשָרֵאֽ
טוב לאמר שיר השירים פרק אחד בכל יום וחוזרים ומתחילים 

  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(אותו ומשלימים אותו בערב פסח. 
  ' של שיר השירים.ויאמר פרק 

ים ָאָ֚נה ָּפָנ֣ה ו.  ה ַּבָּנִׁש֑ ְך ַהָּיָפ֖ ָאָ֚נה ָהַלְ֣ך ּדֹוֵד֔
ֲעֻר֖גֹות  ֙ ָיַר֣ד ְלַגּ֔נֹו ַלֽ ְך׃ ּדֹוִדי ּנּו ִעָּמֽ ְך ּוְנַבְקֶׁש֖ דֹוֵד֔
ים׃ ֲאִנ֤י  ט ֽׁשֹוַׁשִּנֽ ים ְוִלְלֹק֖ ֶׂשם ִלְרעֹות֙ ַּבַּגִּנ֔ ֹ֑ ַהּב

ֹרֶע֖ה ַּבּֽׁשֹוַׁשּנִֽ  י ָהֽ י ִל֔ ֙ ְודֹוִד֣ ה ַאְּ֤ת  ים׃ְלדֹוִדי ָיָפ֨
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ה ָנאָו֖ה ֙ ְּכִתְרָצ֔ ה  ַרְעָיִתי ִּכיֽרּוָׁשָלםִ֑ ֲאֻיָּמ֖
ם ִהְרִהיֻבִ֑ני ַּכִּנְדָּגֽלֹות ֵה֖ י ֶׁש֥ ִיְך֙ ִמֶּנְגִּד֔ ׃ ָהֵסִּ֤בי ֵעיַנ֨

ִיְך֙  ד׃ ִׁשַּנ֨ ְלׁ֖שּו ִמן ַהִּגְלָעֽ ים ֶׁשָּגֽ ִעִּז֔ ַׂשְעֵרְך֙ ְּכֵעֶ֣דר ָהֽ
ַרְחָצ֑ה ֶׁשֻּכָּלם֙  ָע֖לּו ִמן ָהֽ ים ֶׁשֽ ְרֵחִל֔ ְּכֵעֶ֣דר ָהֽ

ִר  ם׃ ְּכֶפַ֤לח ָהֽ ין ָּבֶהֽ ּמֹון֙ ַמְתִאי֔מֹות ְוַׁשֻּכָל֖ה ֵא֥
ָּמה֙ ְמָל֔כֹות  ים ֵה֨ ְך׃ ִׁשִּׁש֥ ַעד ְלַצָּמֵתֽ ְך ִמַּב֖ ַרָּקֵת֔
ר׃ ַאַח֥ת  ין ִמְסָּפֽ ֲעָל֖מֹות ֵא֥ ים ַוֽ יַלְגִׁש֑ ּוְׁשֹמִנ֖ים ִּפֽ
יא  ה ִה֖ ּה ָּבָר֥ י ַאַח֥ת ִהיא֙ ְלִאָּמ֔ י ַתָּמִת֔ ִהיא֙ ֽיֹוָנִת֣

 ְיַאְּׁש֔רּוָה מְ  ָל֥כֹות ְלֽיֹוַלְדָּתּ֑ה ָר֤אּוָה ָבנֹות֙ ַוֽ
ה ְּכמֹו  ֹ֥את ַהִּנְׁשָקָפ֖  ְיַהְלֽלּוָה׃ ִמי ז ים ַוֽ יַלְגִׁש֖ ּוִפֽ
ה  ה ֲאֻיָּמ֖ ַחָּמ֔ ה ָּבָרה֙ ַּכֽ ָׁשַ֑חר ָיָפ֣ה ַכְּלָבָנ֗
ְדִּתי ִלְר֖אֹות ְּבִאֵּב֣י  ַּכִּנְדָּגֽלֹות׃ ֶאל ִּגַּנ֤ת ֱאגֹוז֙ ָיַר֔

ֶפן ֵהֵנ֖צּו הָֽ  ְרָח֣ה ַהֶּג֔ ים׃ ַהָּנַ֑חל ִלְראֹות֙ ֲהָפֽ ִרֹּמִנֽ
י ְתִני ַמְרְּכ֖בֹות ַעִּמ֥ י ָׂשַמ֔ ְעִּתי ַנְפִׁש֣ א ָיַד֔ ֹ֣ יב׃ ל   ָנִדֽ

   

https://ramhal.net/4629/


  ניסן לחודש לימוד סדר 
      

 אתר קהילת הרמח"ל     
 

  ָהְיְוּה אפרים ז' ניסן׃  

יָׁשָמ֖ע ֶּבן ּׁשְ ַּבּיֹום֙ הַ  ִים ֱאִלֽ יא ִלְבֵנ֣י ֶאְפָר֑ י ָנִׂש֖ ִביִע֔
ת ְׁשלִֹׁש֣ים קָ ַעִּמיֽהּוד׃  ֲעַרת ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ְרָּב֞נֹו ַקֽ

ים  ֶסף ִׁשְבִע֥ ּוֵמָאה֮ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤ק ֶאָחד֙ ֶּכ֔
ֶקל  ֶדׁשּבְ ֶׁש֖ ֶלת מְ ׀  ֵניֶה֣םׁשְ  ֶׁשֶ֣קל ַהֹּק֑ ים ֹס֛ ֵלִא֗

ֶמן  ּבְ  ה ָזָה֖ב לְ לּוָל֥ה ַבֶּׁש֖ ה׃ ַּכ֥ף ַאַח֛ת ֲעָׂשָר֥ ִמְנָחֽ
ֶרת׃ ַּפ֣ר ֶאחָ֞ קְ ְמֵלָא֥ה  ר ַאִ֧יל ֶאָח֛ד ֹטֽ ד ֶּבן ָּבָק֗

ֶבׂש ֶאָח֥ד ֶּבן   ה׃  לְ ָנ֖תֹו  ׁשְ ֶּכֽ ד ׂשְ ֹעָלֽ ִעיר ִעִּז֥ים ֶאָח֖
את׃ ּוְלֶזַ֣בח הַ לְ  ַנִי֒ם ֵאיִל֤ם ׁשְ ָלִמים֮ ָּבָק֣ר ּׁשְ ַחָּטֽ

ים ה  ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣ ים ְּבֵנֽי ָׁשָנ֖ה ּכְ ֲחִמָּׁש֔   ָבִׂש֥
ן קָ ֲחִמָּׁש֑ה ֶז֛ה    יָׁשָמ֖ע ֶּבן ְרַּב֥   ַעִּמיֽהּוד׃  ֱאִלֽ

הט"ו את ניסן  בט"ו הימים הראשונים של ם כןטוב לומר ג
 :מדריגותיה, היינו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו

ואומרים אותם  .הרי ט"ו שעולה בשל הזכר, - 'שלה, וה 'י
  .ביום ראשון של פסח אחד בכל יום, עד שנשלמים

  .פ"ה)קיצור הכוונות עמ'  (
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ֲע֥לֹות ְּבׁ֣שּוב ְי֭הֹ  ַּמ֫ יר ַהֽ ֶאת ִׁשיַב֣ת   ײ  װוָ ִׁש֗
ים ְלִמֽ ינּו ְּכֹחֽ ִי֗ ׃ ָא֤ז ִיָּמֵל֪א ְׂש֡חֹוק ִּפינּו֮ ִצּ֑יֹון ָה֝

יל ְי֝הֹ  אְמ֣רּו ַבּגֹוִי֑ם ִהְגִּד֥ ֹֽ ָּנ֥ה ָא֭ז י  װוָ֗ ּוְלׁשֹוֵנ֪נּו ִר֫
יל ְי֭הֹ  ײ ֶּלה׃ ִהְגִּד֣ ֲעׂ֥שֹות ִעם ֵאֽ  װוָ ַלֽ
ים׃ ׁשּוָב֣ה  ײ ינּו ְׂשֵמִחֽ נּו ָהִי֥ ֲעׂ֥שֹות ִעָּמ֗ ַלֽ

  ײ װוָ ְי֭הֹ  ים ַּבֶּנֽ ֲאִפיִק֥ ֶגב׃ ֶאת ְׁשִביֵת֑נּו ַּכֽ
ְך ֤לֹוְך ֵיֵל֨ רּו׃ ָה֘ ה ְּבִרָּנ֥ה ִיְקֹצֽ ים ְּבִדְמָע֗ ְרִע֥ ׀  ַהֹּזֽ

א  ּוָבֹכה֮ נֵֹׂש֪א א ְבִרָּנ֑ה נֵֹׂ֝ש֗ ֹ֥ א ָיב ֹֽ ָּז֥ ַרע ּב ֶׁשְך ַה֫   ֶמֽ
יו׃     ֲאֻלֹּמָתֽ

טוב לאמר שיר השירים פרק אחד בכל יום וחוזרים ומתחילים 
  .הכוונות עמ' פ"ה)קיצור (אותו ומשלימים אותו בערב פסח. 

  ' של שיר השירים.זיאמר פרק 

ית ׁ֥שּוִבי ׁ֖שּוִבי  ז.  ְוֶנֱֽחֶזה ָּבְ֑ך   ׁ֤שּוִבי ׁ֨שּוִבי֙ ַהּׁ֣שּוַלִּמ֔
ַּמֲחָנֽ ִים׃ ַמה ָּי֧פּו  ית ִּכְמֹחַל֖ת ַהֽ ה ֶּתֱחזּו֙ ַּבּׁ֣שּוַלִּמ֔ ַמֽ
ִיְך ְּכ֣מֹו  י ְיֵרַכ֔ יב ַחּמּוֵק֣ ים ַּבת ָנִד֑ ְפָעַמִ֛יְך ַּבְּנָעִל֖
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ַהר ַאל  ן׃ ָׁשְרֵרְך֙ ַאַּג֣ן ַהַּס֔ י ָאָּמֽ ה ְיֵד֥ ֲעֵׂש֖ ים ַמֽ ֲחָלִא֔
ר ַהָּמֶ֑זג ִּבטְ  ים סּוָג֖ה ֶיְחַס֖ ֵנְך֙ ֲעֵרַמ֣ת ִחִּט֔

י  ֳאֵמ֥ ים ָּתֽ ִיְך ִּכְׁשֵנ֥י ֳעָפִר֖ ים׃ ְׁשֵנ֥י ָׁשַד֛ ַּבּֽׁשֹוַׁשִּנֽ
ִיְך ְּבֵר֣כֹות  ְך ְּכִמְגַּד֣ל ַהֵּׁש֑ן ֵעיַנ֜ ְצִבָּיֽה׃ ַצָּואֵר֖
ים ַאֵּפְך֙ ְּכִמְגַּד֣ל  ַער֙ ַּבת ַרִּב֔ ְּבֶחְׁשּ֗בֹון ַעל ַׁש֨

ה ּפְ  ִיְך֙ ַהְּלָב֔נֹון צֹוֶפ֖ ֶׂשק׃ רֹאֵׁשְ֤ך ָעַל֨ ֵנ֥י ַדָּמֽ
ֶלְך ָא֥סּור  ַאְרָּגָמ֑ן ֶמ֖ ְך ָּכֽ ל ְוַדַּל֥ת רֹאֵׁש֖ ַּכַּכְרֶמ֔
ה  ֲהָב֖ ְמְּת ַאֽ ים׃ ַמה ָּיִפית֙ ּוַמה ָּנַע֔ ְרָהִטֽ ָּבֽ
ִיְך  ר ְוָׁשַד֖ ְמָת֣ה ְלָתָמ֔ ֹ֤את ֽקֹוָמֵתְך֙ ָּדֽ ים׃ ז ֲענּוִגֽ ַּבַּתֽ

ְרּתִ  ֲחָז֖ה ְלַאְׁשֹּכֽלֹות׃ ָאַמ֨ ר ֹאֽ ֱעֶל֣ה ְבָתָמ֔ ֙ ֶאֽ י
יַח  ֶפן ְוֵר֥ ִיְך֙ ְּכֶאְׁשְּכ֣לֹות ַהֶּג֔ ְהיּו ָנ֤א ָׁשַד֨ ְּבַסְנִסָּנ֑יו ְוִיֽ
י  ְך ְּכֵי֥ין ַהּ֛טֹוב הֹוֵלְ֥ך ְלדֹוִד֖ ים׃ ְוִחֵּכ֕ ְך ַּכַּתּפּוִחֽ ַאֵּפ֖

י ְוָעלַ֖  ים׃ ֲאִנ֣י ְלדֹוִד֔ י ְיֵׁשִנֽ ב ִׂשְפֵת֥ ים ּדֹוֵב֖ יָׁשִר֑ י ְלֵמֽ
יָנה  ה ָנִל֖ ֙ ֵנֵצ֣א ַהָּׂשֶד֔ ְּתֽׁשּוָקֽתֹו׃ ְלָכ֤ה דֹוִדי
ְרָח֤ה  ה ִאם ָּפֽ ים ִנְרֶא֞ יָמה֙ ַלְּכָרִמ֔ ים׃ ַנְׁשִּכ֨ ַּבְּכָפִרֽ
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ן  ִרּמֹוִנ֑ים ָׁש֛ם ֶאֵּת֥ ר ֵהֵנ֖צּו ָהֽ ֙ ִּפַּת֣ח ַהְּסָמַד֔ ֶפן ַהֶּג֨
יַח ְוַעל  ים ָנְֽתנּו ֵר֗ ּדּוָדִא֣ ְך׃ ַהֽ י ָלֽ ינּו֙ ֶאת ֹּדַד֖ ְּפָתֵח֨
י ים ַּגם ְיָׁשִנ֑ים ּדֹוִד֖ ים ֲחָדִׁש֖ ְך׃  ָּכל ְמָגִד֔ ְנִּתי ָלֽ   ָצַפ֥
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  ּהוְ יִ הַ   מנשה ח' ניסן׃  

יא ִלְבֵנ֣י ּׁשְ ַּבּיֹום֙ הַ  י ָנִׂש֖ ַנֶּׁש֑ה ַּגְמִליֵא֖ל ֶּבן מְ ִמיִנ֔
ת ְׁשלִֹׁש֣ים קָ ָדהֽצּור׃ ּפְ  ֲעַרת ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ְרָּב֞נֹו ַקֽ

ים  ֶסף ִׁשְבִע֥ ּוֵמָאה֮ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤ק ֶאָחד֙ ֶּכ֔
ֶקל  ֶדׁשּבְ ֶׁש֖ ֶלת מְ ׀  ֵניֶה֣םׁשְ  ֶׁשֶ֣קל ַהֹּק֑ ים ֹס֛ ֵלִא֗

ֶמן  ּבְ  ה ָזָה֖ב לְ לּוָל֥ה ַבֶּׁש֖ ה׃ ַּכ֥ף ַאַח֛ת ֲעָׂשָר֥ ִמְנָחֽ
ֶרת׃ ַּפ֣ר ֶאחָ֞ קְ ְמֵלָא֥ה  ר ַאִ֧יל ֶאָח֛ד ֹטֽ ד ֶּבן ָּבָק֗

ֶבׂש ֶאָח֥ד ֶּבן   ה׃  לְ ָנ֖תֹו  ׁשְ ֶּכֽ ד ׂשְ ֹעָלֽ ִעיר ִעִּז֥ים ֶאָח֖
את׃ ּוְלֶזַ֣בח הַ לְ  ַנִי֒ם ֵאיִל֤ם ׁשְ ָלִמים֮ ָּבָק֣ר ּׁשְ ַחָּטֽ

ים ה  ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣ ים ְּבֵנֽי ָׁשָנ֖ה  ּכְ ֲחִמָּׁש֔   ָבִׂש֥
ן קָ ֲחִמָּׁש֑ה ֶז֛ה    לְרַּב֥   ָדהֽצּור׃ ּפְ ֶּבן  ַּגְמִליֵא֖

הט"ו את ניסן  בט"ו הימים הראשונים של ם כןטוב לומר ג
 :מדריגותיה, היינו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו

ואומרים אותם  .הרי ט"ו שעולה בשל הזכר, - 'שלה, וה 'י
  .ביום ראשון של פסח אחד בכל יום, עד שנשלמים

  .פ"ה)קיצור הכוונות עמ'  (
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ה ִאם ְיהֹ  ַּמֲע֗לֹות ִלְׁשֹ֫לֹמ֥ יר ַהֽ ֤ ִׁש֥ א   ײ  װָו ֹֽ ׀ ל
ְמ֣לּו בֹוָנ֣יו ּ֑בֹו ִאם ְיהֹ  ִית ָׁשְ֤וא ָעֽ ה ַב֗  װָו֥ ִיְבֶנ֬

יר ָׁשְ֤וא ײ א ִיְׁשָמר עִ֗֝ ֹֽ ר׃  ל ד ׁשֹוֵמֽ ׀ ָׁשַק֬
ְ֭כֵלי  ֶבת ֹאֽ ֲחֵרי ֶׁש֗ יֵמי ֡קּום ְמַאֽ ם ַמְׁשִּכ֪ ָׁשְ֤וא ָלֶכ֨

ֲעָצִב֑  יִדי֣דֹו ֵׁשָנֽא׃ ִהֵּנ֤ה ַנֲֽחַל֣ת ֶלֶ֣חם ָהֽ ן ִלֽ ים ֵּכ֤ן ִיֵּת֖
֣ ְיהֹ  ים  ײ װָו ֶטן׃ ְּכִחִּצ֥ י ַהָּבֽ ר ְּפִר֣ ָכ֗ ָּבִנ֑ים ָׂש֝

ֶבר ֲאֶׁש֤ר   ְּבַיד ִּגּ֑בֹור י ַהֶּג֗ ים׃ ַאְׁשֵר֤ ן ְּבֵנ֣י ַהְּנעּוִרֽ ֵּכ֗֝
י ְיַדְּב֖רּו  ׁשּו ִּכֽ ֹ֑ א ֵיב ֹֽ ם ל ֶה֥   ִמֵּל֥א ֶאת ַאְׁשָּפ֗תֹו ֵמ֫

ַער׃   ים ַּבָּׁשֽ   ֶאת ֽאֹוְיִב֣

שיר השירים פרק אחד בכל יום וחוזרים ומתחילים  טוב לאמר
  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(אותו ומשלימים אותו בערב פסח. 

  ' של שיר השירים.חיאמר פרק 

ְמָצֲאָ֤ך  ח.  י ֶאֽ י ִאִּמ֑ י יֹוֵנ֖ק ְׁשֵד֣ י ִיֶּתְנָך֙ ְּכָא֣ח ִל֔ ִמ֤
יֲאָ֛ך  ְגָ֗ך ֲאִבֽ י׃ ֶאְנָהֽ זּו ִלֽ א ָיֻב֥ ֹֽ ַבחּוץ֙ ֶאָּׁשְ֣קָ֔ך ַּג֖ם ל
ַקח  ֣ ִין ָהֶר֔ ִני ַאְׁשְקָך֙ ִמַּי י ְּתַלְּמֵד֑ ית ִאִּמ֖ ֶאל ֵּב֥
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י וִֽ  ֙ ַּתַ֣חת רֹאִׁש֔ י׃ ְׂשמֹאלֹו יס ִרֹּמִנֽ ֲעִס֖ יִמי֖נֹו ֵמֽ
ְעִּתי ֶאְתֶכ֖ם ְּב֣נֹות ְיֽרּוָׁשָל֑  ִני׃ ִהְׁשַּב֥ ַמה ים  ְּתַחְּבֵקֽ

ה ַע֥ד  ָּתִע֧ירּו ֲהָב֖ ְר֛רּו ֶאת ָהַאֽ ׀ ּֽוַמה ְּתֹע֥
ֶקת  ר ִמְתַרֶּפ֖ ֹ֗את ֹעָלה֙ ִמן ַהִּמְדָּב֔ י ז ץ׃ ִמ֣ ֶׁשֶּתְחָּפֽ
יָך ָׁשָּ֚מה ֙ ֽעֹוַרְרִּת֔ ּה ַּתַ֤חת ַהַּתּ֨פּוַח  ַעל ּדֹוָד֑

ִני  ְתָך׃ ִׂשיֵמ֨ ָּמה ִחְּבָל֥ה ְיָלַדֽ ָך ָׁש֖ ִחְּבַלְ֣תָך ִאֶּמ֔
י ַעָּז֤ה   ָך ִּכֽ חֹוָתם֙ ַעל ְזרֹוֶע֔ ָך ַּכֽ ם ַעל ִלֶּב֗ חֹוָת֜ ַכֽ
יָה  ה ִכְׁש֖אֹול ִקְנָא֑ה ְרָׁשֶפ֕ ה ָקָׁש֥ ֲהָב֔ ֶות֙ ַאֽ ַכָּמ֨

ׁש י ֵא֖ ֙  ִרְׁשֵּפ֕ א ֽיּוְכלּו ֹ֤ ים ל ֶבְתָיֽה׃ ַמִ֣ים ַרִּב֗  ַׁשְלֶה֥
א ִיְׁשְט֑פּוָה ִאם  ֹ֣ ה ּוְנָה֖רֹות ל ַאֲהָב֔ ְלַכּ֣בֹות ֶאת ָהֽ
ה ּ֖בֹוז ָי֥בּוזּו  ֲהָב֔ יׁש ֶאת ָּכל ֤הֹון ֵּביתֹו֙ ָּבַאֽ ן ִא֜ ִיֵּת֨
ה ַּנֲעֶׂשה֙  ִים ֵא֣ין ָלּ֑ה ַמֽ ה ְוָׁשַד֖ נּו֙ ְקַטָּנ֔ ֽלֹו׃ ָא֥חֹות ָל֨

ּה׃ ִאם ח נּו ַּבּ֖יֹום ֶׁשְּיֻדַּבר ָּבֽ ֲאֹחֵת֔ יא ַלֽ ֹוָמ֣ה ִה֔
יא ָנ֥צּור  יַרת ָּכֶ֑סף ְוִאם ֶּדֶ֣לת ִה֔ יָה ִט֣ ִנְבֶנ֥ה ָעֶל֖
י ַּכִּמְגָּד֑לֹות ָא֛ז  ה ְוָׁשַד֖ ֶרז׃ ֲאִנ֣י חֹוָמ֔ יָה ֥לּוַח ָאֽ ָעֶל֖
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יִתי ְבֵעיָנ֖יו ְּכֽמֹוְצֵא֥ת ָׁשֽלֹום׃ ֶּכֶ֣רם ָהָי֤ה  ָהִי֥
ן ֶאת ַהֶּכֶ֖רם ים  ִלְׁשֹלֹמה֙ ְּבַבַ֣על ָה֔מֹון ָנַת֥ ְטִר֑ ַלֹּנֽ

י ְלָפָנ֑י  י ֶׁשִּל֖ ֶסף׃ ַּכְרִמ֥ ֶלף ָּכֽ א ְּבִפְר֖יֹו ֶא֥ יׁש ָיִב֥ ִא֛
ים ֶאת ִּפְרֽיֹו׃  ְטִר֥ ִים ְלֹנֽ ה ּוָמאַת֖ ָהֶאֶ֤לף ְלָך֙ ְׁשֹלֹמ֔
ים ְלקֹוֵלְ֖ך  ים ַמְקִׁשיִב֥ ים ֲחֵבִר֛ ַהּיֹוֶׁשֶ֣בת ַּבַּגִּנ֗

ִני׃ ְּבַר֣ח י ּֽוְדֵמה  ַהְׁשִמיִעֽ ֙ אֹ֚ו ׀ ּדֹוִד֗ ְלָ֤ך ִלְצִבי
ים׃ ַהּיֹוֶׁשֶ֣בת י ְבָׂשִמֽ ים ַע֖ל ָהֵר֥ ַאָּיִל֔ ֶפר ָהֽ   ְלֹע֣

ים ְלקֹוֵלְ֖ך   ים ַמְקִׁשיִב֥ ים ֲחֵבִר֛ ִני׃ ַּבַּגִּנ֗   ַהְׁשִמיִעֽ
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  הֹוָיה  בנימין ט' ניסן׃  

ן ֶּבן ּתְ ַּבּיֹום֙ הַ  ן ֲאִביָד֖ יא ִלְבֵנ֣י ִבְנָיִמ֑ י ָנִׂש֖ ִׁשיִע֔
י׃  ת ְׁשלִֹׁש֣ים קָ ִּגְדֹעִנֽ ֲעַרת ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ְרָּב֞נֹו ַקֽ

ים  ֶסף ִׁשְבִע֥ ּוֵמָאה֮ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤ק ֶאָחד֙ ֶּכ֔
ֶקל  ֶדׁשּבְ ֶׁש֖ ֶלת מְ ׀  ֵניֶה֣םׁשְ  ֶׁשֶ֣קל ַהֹּק֑ ים ֹס֛ ֵלִא֗

ֶמן  ּבְ  ה ָזָה֖ב מִ לְ לּוָל֥ה ַבֶּׁש֖ ה׃ ַּכ֥ף ַאַח֛ת ֲעָׂשָר֥ ְנָחֽ
ר ַאִ֧יל ֶאָח֛ד קְ ְמֵלָא֥ה  ד ֶּבן ָּבָק֗ ֶרת׃ ַּפ֣ר ֶאָח֞ ֹטֽ

ֶבׂש ֶאָח֥ד ֶּבן   ה׃  לְ ָנ֖תֹו  ׁשְ ֶּכֽ ד ׂשְ ֹעָלֽ ִעיר ִעִּז֥ים ֶאָח֖
את׃ ּוְלֶזַ֣בח הַ לְ  ַנִי֒ם ֵאיִל֤ם ׁשְ ָלִמים֮ ָּבָק֣ר ּׁשְ ַחָּטֽ

ים ים ְּבֵנֽי ָׁשָנ֖ה  ּכְ ה ֲחִמּׁשָ֔  ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣   ָבִׂש֥
ן קָ ֲחִמָּׁש֑ה ֶז֛ה    ן ֶּבן ְרַּב֥ י׃  ֲאִביָד֖   ִּגְדֹעִנֽ

הט"ו את ניסן  בט"ו הימים הראשונים של ם כןטוב לומר ג
 :מדריגותיה, היינו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו

ואומרים אותם  .הרי ט"ו שעולה בשל הזכר, - 'שלה, וה 'י
  .ביום ראשון של פסח אחד בכל יום, עד שנשלמים

  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(
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ֲע֥לֹות ַאְׁ֭שֵרי ָּכל ְיֵר֣א ְיהֹ  ַּמ֫ יר ַהֽ ֑ ִׁש֗  ײ װָו

יָך  ְׁשֶר֗ י תֹאֵכ֑ל ַא֝ יו׃ ְיִג֣יַע ַּכֶּ֭פיָך ִּכ֣ ְך ִּבְדָרָכֽ ֹהֵל֗ ַהֽ֝
ְך׃ ֶאְׁשְּתָך֤  ָך  ְו֣טֹוב ָלֽ יֶת֥ י ֵב֫ ִרָּיה֮ ְּבַיְרְּכֵת֪ ׀ ְּכֶגֶ֥פן ֹּפֽ

יב ְלֻׁשְלָחֶנֽ ָך׃ ִהֵּנ֣ה ִכי  ִב֗ ים ָס֝ ָּבֶ֭ניָך ִּכְׁשִתֵל֣י ֵזיִת֑
ֶבר ְיֵר֣א ְיהֹ  ַרְך ָּג֗ ֶרְכָ֥ך  ײ װוָֽ ֵכ֭ן ְיֹב֥ ׃ ְיָבֽ

ּ֥יֹון ּוְ֭רֵאה ײ װוָ֗ ְיהֹ  ל ִמִּצ֫ ֝  ְּב֣טּוב ְיֽרּוָׁשָלםִ֑ ֹּכ֗
֗לֹום ַעל  ה ָבִנ֥ים ְלָבֶנ֑יָך ָׁש֝   ְיֵמ֣י ַחֶּיֽיָך׃ ּוְרֵאֽ

ל׃     ִיְׂשָרֵאֽ

טוב לאמר שיר השירים פרק אחד בכל יום וחוזרים ומתחילים 
  .הכוונות עמ' פ"ה)קיצור (אותו ומשלימים אותו בערב פסח. 

  ' של שיר השירים.איאמר פרק 

ִני֙ א.  ה׃ ִיָּׁשֵק֨ ר ִלְׁשֹלֹמֽ ים ֲאֶׁש֥ יר ַהִּׁשיִר֖ ִׁש֥
יַח֙  יָך ִמָּיֽ ִין׃ ְלֵר֨ ים ֹּדֶד֖ י טֹוִב֥ יהּו ִּכֽ ִמְּנִׁשי֣קֹות ִּפ֔
ן ֲעָל֥מֹות  ֶמן ּתּוַר֣ק ְׁשֶמָ֑ך ַעל ֵּכ֖ ים ֶׁש֖ ְׁשָמֶנ֣יָך טֹוִב֔

ֶלְך ֲאֵהֽבּוָך׃ ָמׁשְ  ִני ַהֶּמ֜ ֲחֶר֣יָך ָּנ֑רּוָצה ֱהִביַא֨ ִני ַאֽ ֵכ֖

https://ramhal.net/4629/


  ניסן לחודש לימוד סדר 
      

 אתר קהילת הרמח"ל     
 

ִין  יָך֙ ִמַּי֔ יָרה ֹדֶד֨ ְך ַנְזִּכ֤ יו ָנִג֤יָלה ְוִנְׂשְמָחה֙ ָּב֔ ֲחָדָר֗
ה ים ֲאֵהֽבּוָך׃ ְׁשחֹוָר֤ יָׁשִר֖ ֙  ֵמֽ ה ְּב֖נֹות  ֲאִני ָנאָו֔ ְוֽ

ה׃ ַאל  יִרי֖עֹות ְׁשֹלֹמֽ ר ִּכֽ ֳהֵל֣י ֵקָד֔ ְיֽרּוָׁשָלםִ֑ ְּכָאֽ
ְתִני ַהָּׁשֶ֑מׁש ּתִ  ֶרת ֶׁשְּׁשָזַפ֖ ֲאִנ֣י ְׁשַחְרֹח֔ ֙ ֶׁשֽ ְר֨אּוִני

ים  ֵטָר֣ה ֶאת ַהְּכָרִמ֔ ֙ ֹנֽ ִני י ָׂשֻמ֨ ֲחרּו ִב֗ י ִנֽ ְּבֵנ֧י ִאִּמ֣
ֲהָבה֙  י ֶׁשָ֤אֽ ְרִּתי׃ ַהִּג֣יָדה ִּל֗ א ָנָטֽ ֹ֥ י ל י ֶׁשִּל֖ ַּכְרִמ֥

ּצָ  יץ ַּבֽ ה ֵאיָכ֖ה ַּתְרִּב֣ י ֵאיָכ֣ה ִתְרֶע֔ ִים ַנְפִׁש֔ ֳהָר֑
יָך׃ ִאם  י ֲחֵבֶרֽ ה ַע֖ל ֶעְדֵר֥ ְטָי֔ ְהֶיה֙ ְּכֹע֣ ַׁשָּלָמ֤ה ֶאֽ
ְך ְּבִעְקֵב֣י  ִאי ָל֞ ים ְצֽ ה ַּבָּנִׁש֑ ְך ַהָּיָפ֖ ֙ ָל֔ ְדִעי א ֵתֽ ֹ֤ ל
ים׃  ֹרִעֽ ִיְך ַע֖ל ִמְׁשְּכ֥נֹות ָהֽ אן ּוְרִעי֙ ֶאת ְּגִדֹּיַת֔ ֹ֗ ַהּצ

ה ִּדִּמיִת֖  ֙ ְּבִרְכֵב֣י ַפְרֹע֔ ָסִתי י׃ ָנא֤וּו ְלֻסֽ יְך ַרְעָיִתֽ
י ָזָהב֙  ים׃ ּתֹוֵר֤ ֲחרּוִזֽ ְך ַּבֽ ים ַצָּואֵר֖ ִיְך֙ ַּבֹּתִר֔ ְלָחַי֨
ֶלְך֙  ֶסף׃ ַעד ֶׁשַ֤הֶּמ֨ ם ְנֻקּ֥דֹות ַהָּכֽ ְך ִע֖ ַנֲֽעֶׂשה ָּל֔

ר ן ֵריֽחֹו׃ ְצ֨רֹור ַהֹּמ֤ י ָנַת֥ י  ִּבְמִסּ֔בֹו ִנְרִּד֖ ׀ ּדֹוִדי֙ ִל֔
ין׃ ֶאׁשְ  י ָיִלֽ ין ָׁשַד֖ ֶפרֵּב֥ ל ַהֹּכ֤ י  ֹּכ֨ י ְּבַכְרֵמ֖ ׀ ּדֹוִדי֙ ִל֔
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ים׃  ה ֵעיַנ֥ ִיְך יֹוִנֽ י ִהָּנ֥ ְך ָיָפ֖ ֤ ְך ָיָפה֙ ַרְעָיִת֔ ֵע֥ין ֶּגִֽדי׃ ִהָּנ
 ֙ נּו ִהְּנָ֨ך ָיֶפ֤ה דֹוִדי ים ַאף ַעְרֵׂש֖ ֲעָנָנֽה׃  ַא֣ף ָנִע֔   ַרֽ

נּו    ִהיֵט֖ ים ַרֽ ינּו֙ ֲאָרִז֔ ים׃ֹק֤רֹות ָּבֵּת֨   ְּברֹוִתֽ
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  יִ הֹ וֵ הֶ   ןד י' ניסן׃  

ן ֲאִחיֶעֶ֖זר ֶּבן  יא ִלְבֵנ֣י ָד֑ י ָנִׂש֖ ֲעִׂשיִר֔ ַּבּיֹום֙ ָהֽ
י׃  יַׁשָּדֽ ת ְׁשלִֹׁש֣ים קָ ַעִּמֽ ֲעַרת ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ְרָּב֞נֹו ַקֽ

ים  ֶסף ִׁשְבִע֥ ּוֵמָאה֮ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤ק ֶאָחד֙ ֶּכ֔
ֶקל  ֶדׁשּבְ ֶׁש֖ ֶלת מְ ׀  ֵניֶה֣םׁשְ  ֶׁשֶ֣קל ַהֹּק֑ ים ֹס֛ ֵלִא֗

ֶמן  ּבְ  ה ָזָה֖ב לְ לּוָל֥ה ַבֶּׁש֖ ה׃ ַּכ֥ף ַאַח֛ת ֲעָׂשָר֥ ִמְנָחֽ
ֶרתקְ ְמֵלָא֥ה  ר ַאִ֧יל ֶאָח֛ד ֹטֽ ד ֶּבן ָּבָק֗ ׃ ַּפ֣ר ֶאָח֞

ֶבׂש ֶאָח֥ד ֶּבן   ה׃  לְ ָנ֖תֹו  ׁשְ ֶּכֽ ד ׂשְ ֹעָלֽ ִעיר ִעִּז֥ים ֶאָח֖
את׃ ּוְלֶזַ֣בח הַ לְ  ַנִי֒ם ֵאיִל֤ם ׁשְ ָלִמים֮ ָּבָק֣ר ּׁשְ ַחָּטֽ

ים ה  ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣ ים ְּבֵנֽי ָׁשָנ֖ה  ּכְ ֲחִמָּׁש֔   ָבִׂש֥
י׃  ֲאִחיֶעֶ֖זר ֶּבן ן ְרַּב֥ קָ ֲחִמָּׁש֑ה ֶז֛ה    יַׁשָּדֽ   ַעִּמֽ

הט"ו את ניסן  בט"ו הימים הראשונים של ם כןטוב לומר ג
 :מדריגותיה, היינו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו

ואומרים אותם  .הרי ט"ו שעולה בשל הזכר, - 'שלה, וה 'י
  .ביום ראשון של פסח אחד בכל יום, עד שנשלמים

  .הכוונות עמ' פ"ה)קיצור (
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ֲע֥לֹות ַּמ֫ יר ַהֽ ַּבת ִׁש֗ ֝א  ַר֭ אַמר ָנ֗ ֹֽ י י ְצָר֣רּוִני ִמְּנעּוַר֑
ל׃ י׃  ִיְׂשָרֵאֽ ֝ם לֹא ָיְ֥כלּו ִלֽ י ַּג֗ ַּבת ְצָר֣רּוִני ִמְּנעּוָר֑  ַר֭

ים ְרִׁש֑ ְרׁ֣שּו ֹחֽ ם׃ ַעל ַּגִּ֭בי ָחֽ ֲעִניָתֽ יכּו ְלַמֽ ֱאִר֗  ֶהֽ֝
יק    ײ  װָו֥ ְיהֹ  ים׃ַצִּד֑ ץ ֲע֣בֹות ְרָׁשִעֽ ֵּצ֗ ֵי֭בֹׁשּו   ִק֝

י ִצּֽיֹון׃ ְנֵא֥ ל ֹׂשֽ ֝ גּו ָא֑חֹור ֹּכ֗ יר ַּגּ֑גֹות  ְוִיֹּס֣ ֲחִצ֣ ְ֭היּו ַּכֽ ִיֽ
ׁש׃ ר  ֶׁשַּקְדַמ֖ת ָׁשַל֣ף ָיֵבֽ א ִמֵּל֖א ַכּ֥פֹו קֹוֵצ֗ ֹ֤ ֶׁשּל

ר׃ ְמ֨רּו ְוִחְצ֥נֹו ְמַעֵּמֽ א ָאֽ ֹ֤ ת  ְול ים ִּבְרַּכֽ ְבִר֗ ׀ ָהֹעֽ
ְכנּו ֲאֵליֶכ֑ם ײ װָו֥ ְיהֹ  ם ְּבֵׁש֣ם  ֵּבַר֥ ְתֶכ֗   ֶא֝

 ׃ ײ װוָֽ ְיהֹ   

טוב לאמר שיר השירים פרק אחד בכל יום וחוזרים ומתחילים 
  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(אותו ומשלימים אותו בערב פסח. 

  ' של שיר השירים.ביאמר פרק 

ים׃ ב.  ֲעָמִקֽ ֙ ֲחַבֶּצֶ֣לת ַהָּׁש֔רֹון ֽׁשֹוַׁשַּנ֖ת ָהֽ ֲאִני
ין ַהָּבֽנֹות׃  י ֵּב֥ ן ַרְעָיִת֖ ים ֵּכ֥ חֹוִח֔ ְּכֽׁשֹוַׁשָּנה֙ ֵּב֣ין ַהֽ
י ֵּב֣ין ַהָּבִנ֑ים ְּבִצּלֹו֙  ן ּדֹוִד֖ ַער ֵּכ֥ ֲעֵצ֣י ַהַּי֔ ְּכַתּ֨פּוַח֙ ַּבֽ
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ְבִּתי ּוִפְר֖יֹו ָמ֥תֹוק ִני֙  ִחַּמְ֣דִּתי ְוָיַׁש֔ י׃ ֱהִביַא֨ ְלִחִּכֽ
ה׃ ַסְּמ֨כּוִני֙  ֲהָבֽ י ַאֽ ִין ְוִדְג֥לֹו ָעַל֖ ֶאל ֵּב֣ית ַהָּי֔
ה  ֲהָב֖ י חֹוַל֥ת ַאֽ ים ִּכֽ ֲאִׁשיׁ֔שֹות ַרְּפ֖דּוִני ַּבַּתּפּוִח֑ ָּבֽ
ִני׃  יִמי֖נֹו ְּתַחְּבֵקֽ י ִוֽ ֙ ַּתַ֣חת ְלרֹאִׁש֔ ִני׃ ְׂשמֹאלֹו ָאֽ

ם ְּב֤נֹו ְעִּתי ֶאְתֶכ֜ ם֙ ִּבְצָב֔אֹות ֖אֹו  תִהְׁשַּב֨ ְיֽרּוָׁשַלִ֨
ה ִאם ָּתִע֧ירּו ִאם ְּת֥עֹוְר֛רּו ֶאת  ְּבַאְי֣לֹות ַהָּׂשֶד֑ ׀ ְוֽ

ץ ה ַע֥ד ֶׁשֶּתְחָּפֽ ֲהָב֖ י ִהֵּנה ֶז֖ה ָּב֑א  ָהַאֽ ֣קֹול ּדֹוִד֔
ץ ַעל ַהְּגָבֽעֹות׃ ּדֹוֶמ֤ה  ים ְמַקֵּפ֖ ֙ ַעל ֶהָ֣הִר֔ ְמַדֵּלג

י ֖אֹו ְלעֹ֣  ֙ ִלְצִב֔ ים ִהֵּנה ֶז֤ה עֹוֵמד֙ דֹוִדי ַאָּיִל֑ ֶפר ָהֽ
יץ ִמן  ֔נֹות ֵמִצ֖ ַח ֙ ִמן ַהֽ יַח נּו ַמְׁשִּג֨ ַאַח֣ר ָּכְתֵל֔
י  י ֥קּוִמי ָלְ֛ך ַרְעָיִת֥ י ְוָאַ֣מר ִל֑ ים׃ ָעָנ֥ה דֹוִד֖ ֲחַרִּכֽ ַהֽ
ֶׁשם ָחַל֖ף  ו ָעָב֑ר ַהֶּג֕ י ִהֵּנ֥ה ַהְּסָת֖ ְך׃ ִּכֽ י ּוְלִכי ָלֽ ָיָֽפִת֖

יר ִהִּג֑יַע ָהַלְ֥ך ֽלֹו ֶרץ ֵע֥ת ַהָּזִמ֖ ׃ ַהִּנָּצִנים֙ ִנְר֣אּו ָבָא֔
ְנָט֣ה  נּו׃ ַהְּתֵאָנה֙ ָחֽ ע ְּבַאְרֵצֽ ְו֥קֹול ַהּ֖תֹור ִנְׁשַמ֥

יָה ְוַהְּגָפִנ֥ים יַח ֥קּוִמי ָלְ֛ך  ַפֶּג֔ ר ָנְ֣תנּו ֵר֑ ׀ ְסָמַד֖
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לַ  י ְּבַחְגֵו֣י ַהֶּס֗ ְך׃ ֽיֹוָנִת֞ י ּוְלִכי ָלֽ י ָיָֽפִת֖ ע ַרְעָיִת֥
ִיְך  ֙ ֶאת ַמְרַא֔ יִני ה ַהְרִא֨ ֶתר֙ ַהַּמְדֵרָג֔ ְּבֵס֨
יְך  ב ּוַמְרֵא֥ י קֹוֵלְ֥ך ָעֵר֖ ִני ֶאת קֹוֵלְ֑ך ִּכֽ ַהְׁשִמיִע֖
ים ְקַטִּנ֖ים  ָעִל֥ ים ֻׁשֽ ָעִל֔ ֙ ֻׁשֽ נּו ֱחזּו ָל֨ ָנאֶוֽה׃ ֶאֽ
ֲאִנ֣י  י ִלי֙ ַוֽ ר׃ ּדֹוִד֥ ינּו ְסָמַדֽ ים ּוְכָרֵמ֖ ְמַחְּבִל֣ים ְּכָרִמ֑

֙ ַהּ֔יֹום ְוָנ֖סּו ֔לֹו ים׃ ַע֤ד ֶׁשָּי֨פּוַח ֹרֶע֖ה ַּבּֽׁשֹוַׁשִּנֽ  ָהֽ
ה ְלָך֨  ים ֹס֩ב ְּדֵמֽ ֶפר  ַהְּצָלִל֑ י ֛אֹו ְלֹע֥ י ִלְצִב֗   דֹוִד֜

ים   ַאָּיִל֖ ֶתר׃  ָהֽ ֵרי ָבֽ   ַעל ָה֥
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  וַ יְ הְ הִ  אשר יא' ניסן׃ 

יא ִלְבֵנ֣י ָאֵׁש֑ר  ְּביֹום֙ ַעְׁשֵּת֣י ָעָׂש֣ר ֔יֹום ָנִׂש֖
ן׃ עָ ַּפְגִעיֵא֖ל ֶּבן  ת קָ ְכָרֽ ֲעַרת ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ְרָּב֞נֹו ַקֽ

ֶסף  ְׁשלִֹׁש֣ים ּוֵמָאה֮ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤ק ֶאָחד֙ ֶּכ֔
ֶקל  ים ֶׁש֖ ֶדׁשּבְ ִׁשְבִע֥ ים מְ ׀  ֵניֶה֣םׁשְ  ֶׁשֶ֣קל ַהֹּק֑ ֵלִא֗

ֶלת   ֶמן  ּבְ ֹס֛ ה לְ לּוָל֥ה ַבֶּׁש֖ ה׃ ַּכ֥ף ַאַח֛ת ֲעָׂשָר֥ ִמְנָחֽ
ר ַאִ֧יל קְ ָזָה֖ב ְמֵלָא֥ה  ד ֶּבן ָּבָק֗ ֶרת׃ ַּפ֣ר ֶאָח֞ ֹטֽ

ֶבׂש ֶאָח֥ד ֶּבן   ה׃  לְ ָנ֖תֹו  ׁשְ ֶאָח֛ד ֶּכֽ ִעיר ִעִּז֥ים ׂשְ ֹעָלֽ
את׃ ּוְלֶזַ֣בח הַ לְ ֶאָח֖ד  ַנִי֒ם ׁשְ ָלִמים֮ ָּבָק֣ר ּׁשְ ַחָּטֽ

ים ה  ֵאיִל֤ם ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣ ים ְּבֵנֽי ּכְ ֲחִמָּׁש֔   ָבִׂש֥
ן קָ ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ה ֶז֛ה    ן׃ עָ ַּפְגִעיֵא֖ל ֶּבן ְרַּב֥   ְכָרֽ

הט"ו את ניסן  בט"ו הימים הראשונים של ם כןטוב לומר ג
 :מדריגותיה, היינו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו

ואומרים אותם  .הרי ט"ו שעולה בשל הזכר, - 'שלה, וה 'י
  .ביום ראשון של פסח אחד בכל יום, עד שנשלמים

  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(
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יָך ְיהֹ  ים ְקָראִת֣ ֲעַמִּק֖ ַּמֲע֑לֹות ִמַּמֽ יר ַהֽ  װוָֽ ִׁש֥
ְהֶי֣יָנה ָאְ֭זֶניָך  ײ י ִּתֽ ֮ ִׁשְמָע֪ה ְב֫קֹוִל֥ ׃ ֲאֹדָני

ֲחנּוָנֽי׃ ִאם ֲעו ֹ ֗קֹול ַּתֽ ֹות ִּתְׁשָמר ָיּ֑ה נ֥ ַקֻּׁש֑בֹות ְל֝
א׃  ַען ִּתָּוֵרֽ ַמ֗ י ִעְּמָ֥ך ַהְּסִליָח֑ה ְל֝ ד׃ ִּכֽ י ַיֲֽעֹמֽ י ִמ֣ ֹדָנ֗ ֲא֝

ִלְדָב֥רֹו  ײ װוָ ִקִּו֣יִתי ְי֭הֹ  י ְוֽ ִקְּוָת֣ה ַנְפִׁש֑
ֶקר  ֹּב֗ ים ַל֝ ְמִר֥ אֹדָנ֑י ִמֹּׁשֽ י ַלֽ ְלִּתי׃ ַנְפִׁש֥ הֹוָחֽ

ל ֶאל ְיהֹ֫  ל ִיְׂשָרֵא֗ ֶקר׃ ַיֵח֥ ים ַלֹּבֽ ְמִר֥  װָו֥ ֹׁשֽ
י ִעם ְיהֹ  ײ ה  ײ װָו֥ ִּכֽ ַהֶחֶ֑סד ְוַהְרֵּב֖
ל  ְו֭הּוא ְפֽדּות׃ ִעּ֣מֹו ֹּכ֗ ִיְפֶּד֣ה ֶאת ִיְׂשָרֵא֑ל ִמ֝

יו׃   ֹנָתֽ   ֲעֹוֽ

פרק אחד בכל יום וחוזרים ומתחילים  טוב לאמר שיר השירים
  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(אותו ומשלימים אותו בערב פסח. 

  ' של שיר השירים.גיאמר פרק 

ה ג.  ָאֲהָב֖ ְׁשִּתי ֵא֥ת ֶׁשֽ ַעל ִמְׁשָּכִבי֙ ַּבֵּלי֔לֹות ִּבַּק֕
יו׃ א ְמָצאִתֽ ֹ֥ יו ְול י ִּבַּקְׁשִּת֖ א  ַנְפִׁש֑ ָא֨קּוָמה ָּנ֜
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ה  יר ַּבְּׁשָוִקים֙ ּוָבְ֣רֹח֔בֹות ֲאַבְקָׁש֕ ַוֲאֽסֹוְבָב֣ה ָבִע֗
יו׃  א ְמָצאִתֽ ֹ֥ יו ְול י ִּבַּקְׁשִּת֖ ה ַנְפִׁש֑ ָאֲהָב֖ ֵא֥ת ֶׁשֽ
ים ָּבִע֑יר ֵא֛ת ְבִב֖ ים ַהֹּסֽ ְמִר֔ ֙ ַהֹּׁש֣  ְמָצ֨אּוִני

ם  ָעַבְ֣רִּתי ֵמֶה֔ ם׃ ִּכְמַעט֙ ֶׁשֽ י ְרִאיֶתֽ ה ַנְפִׁש֖ ָאֲהָב֥ ֶׁשֽ
א ַע֣ד   ֹ֣ י ֲאַחְזִּתיו֙ ְול ה ַנְפִׁש֑ ָאֲהָב֖ אִתי ֵא֥ת ֶׁשֽ ֶׁשָּמָצ֔

ֶדר  י ְוֶאל ֶח֖ ּנּו ַעד ֶׁשֲ֤הֵביאִתיו֙ ֶאל ֵּב֣ית ִאִּמ֔ ַאְרֶּפ֔
ם֙  ם ְּב֤נֹות ְיֽרּוָׁשַלִ֨ ְעִּתי ֶאְתֶכ֜ י׃ ִהְׁשַּב֨ ֽהֹוָרִתֽ

ה ִאם ָּתִע֧ירּו ׀ ְוִֽאם  ִּבְצָב֔אֹות ֖אֹו ְּבַאְי֣לֹות ַהָּׂשֶד֑
ֹ֗את ּתְ  י ז ץ׃ ִמ֣ ה ַע֥ד ֶׁשֶּתְחָּפֽ ֲהָב֖ ֥עֹוְר֛רּו ֶאת ָהַאֽ

יְמ֖רֹות ָעָׁש֑ן ְמֻקֶּטֶ֤רת ֹמר֙  ר ְּכִתֽ ֹעָלה֙ ִמן ַהִּמְדָּב֔
ה ִמָּטתֹו֙  ל׃ ִהֵּנ֗ ת רֹוֵכֽ ל ַאְבַק֥ ה ִמֹּכ֖ ּוְלבֹוָנ֔
י  יב ָלּ֑ה ִמִּגֹּבֵר֖ ים ָסִב֣ ים ִּגֹּבִר֖ ה ִׁשִּׁש֥ ֶׁשִּלְׁשֹלֹמ֔

י ִמְלָחָמ֑ה ִיְׂשָראֵֽ  ֶרב ְמֻלְּמֵד֖ ל׃ ֻּכָּלם֙ ֲאֻחֵ֣זי ֶח֔
ַחד ַּבֵּליֽלֹות׃ ַאִּפְר֗יֹון  ֙ ַעל ְיֵר֔כֹו ִמַּפ֖ יׁש ַחְרּבֹו ִא֤
י ַהְּלָבֽנֹון׃ ַעּמּוָדיו֙  ֲעֵצ֖ ה ֵמֽ ָעָׂ֤שה לֹו֙ ַהֶּמֶ֣לְך ְׁשֹלֹמ֔
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ב ֶמְרָּכ֖בֹו ַאְרָּגָמ֑ן ּתֹוכֹו֙  יָד֣תֹו ָזָה֔ ֶסף ְרִפֽ ָעָׂ֣שה ֶכ֔
ה ֲהָב֔ םִ׃  ָר֣צּוף ַאֽ ׀ ּֽוְרֶא֛יָנה   ְצֶאָ֧נה  ִמְּב֖נֹות ְיֽרּוָׁשָלֽ

ִעְּטָרה ּ֤לֹו  ה ֶׁשֽ ֲעָטָר֗ ה ָּבֽ ְּב֥נֹות ִצּ֖יֹון ַּבֶּמֶ֣לְך ְׁשֹלֹמ֑
֙ ְּב֣יֹום ֲחֻתָּנ֔תֹו ּוְב֖יֹום ִׂשְמַח֥ת ִלּֽבֹו׃   ִאּמֹו
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  יִ וָ הִ ּה נפתלי  יב' ניסן׃ 

י ׁשְ ְּביֹום֙  יא ִלְבֵנ֣י ַנְפָּתִל֑ ֵנ֣ים ָעָׂש֣ר ֔יֹום ָנִׂש֖
ע ֶּבן ֵעיָנֽ ן׃  ת קָ ֲאִחיַר֖ ֲעַרת ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ְרָּב֞נֹו ַקֽ

ֶסף  ְׁשלִֹׁש֣ים ּוֵמָאה֮ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤ק ֶאָחד֙ ֶּכ֔
ֶקל  ים ֶׁש֖ ֶדׁשּבְ ִׁשְבִע֥ ים מְ ׀  ֵניֶה֣םׁשְ  ֶׁשֶ֣קל ַהֹּק֑ ֵלִא֗

ֶלת   ה לְ ֶמן  לּוָל֥ה ַבּׁשֶ֖ ּבְ ֹס֛ ה׃ ַּכ֥ף ַאַח֛ת ֲעָׂשָר֥ ִמְנָחֽ
ר ַאִ֧יל קְ ָזָה֖ב ְמֵלָא֥ה  ד ֶּבן ָּבָק֗ ֶרת׃ ַּפ֣ר ֶאָח֞ ֹטֽ

ֶבׂש ֶאָח֥ד ֶּבן   ה׃  לְ ָנ֖תֹו  ׁשְ ֶאָח֛ד ֶּכֽ ִעיר ִעִּז֥ים ׂשְ ֹעָלֽ
את׃ ּוְלֶזַ֣בח הַ לְ ֶאָח֖ד  ַנִי֒ם ׁשְ ָלִמים֮ ָּבָק֣ר ּׁשְ ַחָּטֽ

ים ה  ֵאיִל֤ם ֲחִמָּׁשה֙ ַעֻּתִד֣ ים ְּבֵנֽי ּכְ ֲחִמָּׁש֔ ָבִׂש֥
ן קָ ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ה ֶז֛ה    ע ֶּבן ֵעיָנֽ ן׃ ְרַּב֥   ֲאִחיַר֖

הט"ו את ניסן  בט"ו הימים הראשונים של ם כןטוב לומר ג
 :מדריגותיה, היינו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו

ואומרים אותם  .הרי ט"ו שעולה בשל הזכר, - 'שלה, וה 'י
  .ביום ראשון של פסח אחד בכל יום, עד שנשלמים

  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(
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ִו֥ד ְיהֹ  ַּמֲע֗לֹות ְלָד֫ יר ַהֽ ֤ ִׁש֥ א ָגַבּ֣ה  ײ װָו ֹֽ ׀ ל
ְכִּתי א ִהַּל֓ ֹֽ א ָר֣מּו ֵעיַנ֑י ְול ֹֽ ׀ ִּבְגֹד֖לֹות  ִלִּ֭בי ְול
יִתי א ִׁשִּו֨ ֹ֤ ִּני׃ ִאם ל ְמִּתי  ּוְבִנְפָל֣אֹות ִמֶּמֽ ׀ ְודֹוַמ֗

י׃ ַיֵח֣ל  ל ָעַל֣י ַנְפִׁשֽ י ְּכָ֭גֻמל ֲעֵל֣י ִאּ֑מֹו ַּכָּגֻמ֖ ְפִׁש֥ ַנ֫
֑ ִיְׂ֭שָרֵאל ֶאל ְיהֹ  ַעּתָ֗     ײ    װָו ם׃  ְוַעד    הֵמֽ֝    עֹוָלֽ

טוב לאמר שיר השירים פרק אחד בכל יום וחוזרים ומתחילים 
  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(אותו ומשלימים אותו בערב פסח. 

  ' של שיר השירים.דיאמר פרק 

ים  ד.  ֣ ִיְך יֹוִנ֔ ה ֵעיַנ ֣ ְך ָיָפ֔ ֙ ִהָּנ ְך ָיָפ֤ה ַרְעָיִתי ִהָּנ֨
ְלׁ֖שּו  ים ֶׁשָּגֽ ִעִּז֔ ַעד ְלַצָּמֵתְ֑ך ַׂשְעֵרְך֙ ְּכֵעֶ֣דר ָהֽ ִמַּב֖
ָע֖לּו ִמן  ִיְך֙ ְּכֵעֶ֣דר ַהְּקצּו֔בֹות ֶׁשֽ ד׃ ִׁשַּנ֨ ר ִּגְלָעֽ ֵמַה֥

ַרְחָצ֑ה ֶׁשֻּכָּלם֙ ַמְתִאי֔מֹות ְוַׁשֻּכָל֖ה ֵא֥  ם׃ ָהֽ ין ָּבֶהֽ
ְך ָנאֶו֑ה ְּכֶפַ֤לח  ִיְך ּוִמְדָּבֵר֖ ְּכ֤חּוט ַהָּׁשִני֙ ִׂשְפתֹוַת֔
ל ָּדִויד֙  ְך׃ ְּכִמְגַּד֤ ַעד ְלַצָּמֵתֽ ְך ִמַּב֖ ֙ ַרָּקֵת֔ ִרּמֹון ָהֽ
יו   ֙ ָּת֣לּוי ָעָל֔ ְך ָּב֖נּוי ְלַתְלִּפּ֑יֹות ֶאֶ֤לף ַהָּמֵגן ַצָּואֵר֔
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ים׃ ׁשְ  י ַהִּגֹּבִרֽ ל ִׁשְלֵט֥ ים ֹּכ֖ ִיְך ִּכְׁשֵנ֥י ֳעָפִר֖ ֵנ֥י ָׁשַד֛
ים׃ ַע֤ד ֶׁשָּי֨פּוַח֙  ים ַּבּֽׁשֹוַׁשִּנֽ רֹוִע֖ ְּתאֹוֵמ֣י ְצִבָּי֑ה ָהֽ
ים ֵאֶ֤לְך ִלי֙ ֶאל ַה֣ר ַהּ֔מֹור ְוֶאל  ַהּ֔יֹום ְוָנ֖סּו ַהְּצָלִל֑
ְך׃  ין ָּבֽ י ּו֖מּום ֵא֥ ִּגְבַע֖ת ַהְּלבֹוָנֽה׃ ֻּכָּלְ֤ך ָיָפה֙ ַרְעָיִת֔

י ִמְּלָב֣נֹון ָּת֑בֹוִאי ִאִּת֤  ה ִאִּת֖ ֙ ַּכָּל֔ י ִמְּלָבנֹון
אׁש ְׂשִניר֙ ְוֶחְר֔מֹון  ָּתׁ֣שּוִרי ֹ֤ ה ֵמר אׁש ֲאָמָנ֗ ֹ֣ ׀ ֵמר

ִני  ים׃ ִלַּבְבִּת֖ י ְנֵמִרֽ ַהְרֵר֖ ִמְּמֹע֣נֹות ֲאָר֔יֹות ֵמֽ
ד  ִיְך ְּבַאַח֥ ֵעיַנ֔ ֙ ְּבַאַח֣ת ֵמֽ ִני י ַכָּל֑ה ִלַּבְבִּת֨ ֲאֹחִת֣

י ַכָּל֑ה ַמה ֲעָנ֖ק מִ  ִיְך ֲאֹחִת֣ ַּצְּוֹרָנֽ ִיְך׃ ַמה ָּי֥פּו ֹדַד֖
ים׃  יַח ְׁשָמַנ֖ ִיְך ִמָּכל ְּבָׂשִמֽ ִין ְוֵר֥ ִיְך֙ ִמַּי֔ בּו ֹדַד֨ ֹּט֤
ִיְך ַּכָּל֑ה ְּדַבׁ֤ש ְוָחָלב֙  ְפָנה ִׂשְפתֹוַת֖ ֹנֶ֛פת ִּתֹּט֥

יַח ְלָבֽנֹו ִיְך ְּכֵר֥ יַח ַׂשְלֹמַת֖ ְך ְוֵר֥ ׀  ן׃ ַּג֥ןַּתַ֣חת ְלׁשֹוֵנ֔
ִיְך֙  י ַכָּל֑ה ַּג֥ל ָנ֖עּול ַמְעָי֥ ן ָחֽתּום׃ ְׁשָלַח֨ ָנ֖עּול ֲאֹחִת֣
ים ִעם  ים ְּכָפִר֖ י ְמָגִד֑ ם ְּפִר֣ ים ִע֖ ַּפְרֵּד֣ס ִרּמֹוִנ֔

֣ ְרְּד  ים׃ ֵנ ם ָּכל ֲעֵצ֣י    ְנָרִדֽ ם ָקֶנה֙ ְוִקָּנ֔מֹון ִע֖ ׀ ְוַכְרֹּכ֗
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ם ָּכל ָרא ים׃ ְלבֹוָנ֑ה ֹמ֚ר ַוֲֽאָה֔לֹות ִע֖ י ְבָׂשִמֽ ֵׁש֥
ים ִמן ְלָבֽנֹון׃  ְזִל֖ ר ַמִ֣ים ַחִּי֑ים ְוֹנֽ ים ְּבֵא֖ ֣ ן ַּגִּנ֔ ַמְעַי
י ִיְּז֣לּו ְבָׂשָמ֑יו  יִחי ַגִּנ֖ ן ָהִפ֥   ֤עּוִרי ָצפֹון֙ ּו֣בֹוִאי ֵתיָמ֔

י א דֹוִדי֙ ְלַגּ֔נֹו ְויֹאַכ֖ל ְּפִר֥ ֹ֤ יו׃ ָיב   ְמָגָדֽ
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   ׃יג' לחודש ניסןביום 

ר׃ ַּדֵּבר֙ ◌ֶׂאל מ ײ װָו֖ ַוְיַדֵּב֥ר ְיהֹ  ֶׁש֥ה ֵּלאֹמֽ
ן  ל ַאֲהֹר֔ ַמְרָּת֖ ֵאָל֑יו וְ ֶאֽ ת תְ ַהֲעלֹֽ ּבְ ָאֽ ָך֙ ֶאת ַהֵּנֹר֔
 ֙ ירּו ִׁשְבַע֥ת ַהֵּנֽרֹות׃ ּמְ ֵנ֣י הַ ּפְ ֶאל מּול ה ָיִא֖ נֹוָר֔

ן ֶאל מּול֙  ֲהֹר֔ ֱעָל֖ה ּמְ ֵנ֣י הַ ּפְ ַוַּיַ֤עׂש ֵּכן֙ ַאֽ ה ֶהֽ נֹוָר֔
ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה ְיהֹ  יָה ַּכֽ ה׃ ◌ֶׂאת מ ײ װָו֖ ֵנֹֽרֶת֑ ֶׁשֽ

ֲעֵׂש֤ה הַ וְ  ב ַעד ּמְ ֶז֨ה ַמֽ ֵרָכּ֥ה יְ ֹנָרה֙ ִמְקָׁש֣ה ָזָה֔
ר ֶהְרָא֤ה  ה ֲאֶׁש֨ וא ַּכַּמְרֶא֗ ַעד ִּפְרָחּ֖ה ִמְקָׁש֣ה ִה֑

ה ◌ׂמ ֶאת  ײ װ֙ וָ ְיהֹ     ָעָׂש֖ה ֶאת  ֵּכ֥ן   ֶׁש֔
ה׃ּמְ הַ      ֹנָרֽ

  

הט"ו את ניסן  בט"ו הימים הראשונים של ם כןטוב לומר ג
 :מדריגותיה, היינו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו

ואומרים אותם  .הרי ט"ו שעולה בשל הזכר, - 'שלה, וה 'י
  .ביום ראשון של פסח אחד בכל יום, עד שנשלמים

  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(
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ֲע֥לֹות ְזכֹור ְיהֹ  ַּמ֫ יר ַהֽ ת  ײ װָו֥ ִׁש֗ ְלָדִו֑ד ֵא֗֝
יהֹ  ֑ ָּכל ֻעּנֹוֽתֹו׃ ֲאֶׁש֣ר ִנְׁ֭שַּבע ַלֽ ר  ײ װָו ָנַ֝ד֗

י ִאם  ֶהל ֵּביִת֑ ב׃ ִאם ָא֭בֹא ְּבֹא֣ יר ַיֲֽעֹקֽ ֲאִב֥ ַלֽ
י׃ ִאם ֶאֵּת֣ן ְׁשַנ֣ת ְלֵעיָנ֑י  ה ַעל ֶעֶ֥רׂש ְיצּוָעֽ ֱעֶל֗ ֶאֽ֝

יהֹ  ה׃ ַעד ֶאְמָצ֣א ָמ֭קֹום ַלֽ י ְּתנּוָמֽ ַעְפַעַּפ֥ ֑ ְלֽ  װָו
ב׃ ִהֵּנֽה ְׁשַמֲע֥נּוָה   ײ יר ַיֲֽעֹקֽ ֲאִב֥ ְׁשָּכ֗נֹות ַלֽ ִמ֝
ָצא֗נּוָה ִּבְׂשֵדי ָיַֽער׃ ָנ֥בֹוָאה ְבֶאְפָר֑  ָתה ְמ֝

יו׃ קּוָמ֣ה  ם ַרְגָלֽ ֲהֹד֥ ה ַלֽ ֲחֶו֗ יו ִנְׁ֝שַּתֽ ְלִמְׁשְּכנֹוָת֑
ה ַוֲֽא֥רֹון ֻעֶּזֽ ָך׃  ײ װוָ ְי֭הֹ  ָּת֗ ִלְמֽנּוָחֶתָ֑ך ַא֝

ֲ֭עבּור  יָך ְיַרֵּנֽנּו׃ ַּבֽ ֲחִסיֶד֥ ֲהֶנ֥יָך ִיְלְּבׁשּו ֶצֶ֑דק ַוֽ ֹּכֽ
ע ָּדִו֣ד ַעְבֶּד֑  ָך׃ ִנְׁשַּבֽ ב ְּפֵנ֣י ְמִׁשיֶחֽ ֵׁש֗ ָך ַאל ָּת֝

ָּנה  ײ װוָ֨ ְיהֹ  ֶּמ֥ א ָיׁ֪שּוב ִמ֫ ֹֽ ד ֱאֶמת֮ ל ׀ ְלָדִו֡
ית ְלִכֵּסא ִׁש֗ י ִבְטְנָ֑ך ָא֝ ם ִיְׁשְמ֬רּו  ִמְּפִר֥ ְך׃ ִאֽ ָלֽ

יָך ם ֲעֵדי  ָבֶנ֨ ם ַּגם ְּבֵניֶה֥ ְּמֵד֥ י ֗זֹו ֲאַל֫ ֹדִת֥ ׀ ְּבִריִתי֮ ְוֵעֽ
י ָבַח֣ר ְיהֹ  ְך׃ ִּכֽ ֣ ַע֑ד ֵיְֽׁ֝ש֗בּו ְלִכֵּסא ָלֽ ײ װָו
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י ֲעֵדי ַע֑ד  ב ֽלֹו׃ זֹאת ְמֽנּוָחִת֥ ּה ְלמֹוָׁש֥ ָּו֗ ְּבִצּ֑יֹון ִא֝
יהָ  י ִאִּוִתֽ ב ִּכ֣ ֵׁש֗ ה ֵא֝ ְך  ׃ ֵצ֭יָדּה ָּבֵרְ֣ךֹּפֽ ֲאָבֵר֑

יהָ  ְביֹוֶנ֗ יעַֽ  ֶא֝ ֹ֭כֲהֶניָה ַאְלִּב֣יׁש ֶיַׁ֑שע  ַאְׂשִּב֥ ֶחם׃ ְוֽ ָלֽ
ֶרן ְלָדִו֑ד  יַח ֶק֣ יָה ַרֵּנ֥ ן ְיַרֵּנֽנּו׃ ָׁש֤ם ַאְצִמ֣ ֲ֝חִסיֶד֗ ַוֽ

ְכִּתי ֝ר ָעַר֥ ֶׁשת ֵנ֗ ֹ֑ י׃ ֽאֹ֭וְיָביו ַאְלִּב֣יׁש ּב   ִלְמִׁשיִחֽ
יץ    יו ָיִצ֥   ִנְזֽרֹו׃ְוָ֝עָל֗

טוב לאמר שיר השירים פרק אחד בכל יום וחוזרים ומתחילים 
  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(אותו ומשלימים אותו בערב פסח. 

  ' של שיר השירים.היאמר פרק 

יִתי ה.  י ַכָּל֒ה ָאִר֤ ֮ ֲאֹחִת֣ ֙ ִעם  ָּב֣אִתי ְלַגִּני מֹוִרי
י ִעם  יִתי ֵייִנ֖ י ָׁשִת֥ י ָאַכְ֤לִּתי ַיְעִרי֙ ִעם ִּדְבִׁש֔ ְּבָׂשִמ֔
י  ים׃ ֲאִנ֥ ים ְׁש֥תּו ְוִׁשְכ֖רּו ּדֹוִדֽ י ִאְכ֣לּו ֵרִע֔ ֲחָלִב֑

י ֵע֑ר ֣קֹול י  ְיֵׁשָנ֖ה ְוִלִּב֣ ק ִּפְתִחי ִל֞ י דֹוֵפ֗ ׀ ּדֹוִד֣
 ֹ י ֶׁשּר י ַתָּמִת֔ י ַרְעָיִתי֙ ֽיֹוָנִת֣ ל ֲאֹחִת֤ אִׁשי֙ ִנְמָלא ָט֔

י  ֙ ֶאת ֻּכָּתְנִּת֔ ְטִּתי ְיָלה׃ ָּפַׁש֨ יֵסי ָלֽ י ְרִס֥ ְקֻוּצֹוַת֖
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י ֵאיָכָ֥כה  ְצִּתי ֶאת ַרְגַל֖ ֵאיָכָ֖כה ֶאְלָּבֶׁשָּ֑נה ָרַח֥
ר ּוֵמַע֖י ָה֥מּו  ֙ ִמן ַהֹח֔ י ָׁשַל֤ח ָידֹו ם׃ ּדֹוִד֗ ֲאַטְּנֵפֽ

ַח ְלדֹו י ִלְפֹּת֣ י ֲאִנ֖ ְמִּתֽ יו׃ ַק֥ י ָנְֽטפּו ֗מֹור ָעָלֽ י ְוָיַד֣ ִד֑
ר ַע֖ל ַּכּ֥פֹות ַהַּמְנֽעּול׃  ֙ ֣מֹור ֹעֵב֔ ְוֶאְצְּבֹעַתי
י ָחַמ֣ק ָעָב֑ר ַנְפִׁשי֙  י ְודֹוִד֖ ֙ ְלדֹוִד֔ י ֲאִני ְחִּתֽ ָּפַת֤
יהּו  א ְמָצאִת֔ ֹ֣ ֙ ְול יהּו ָיְֽצָא֣ה ְבַדְּב֔רֹו ִּבַּקְׁשִּת֨

א ָעָנִֽני׃ ְמָצֻאִ֧ני ַהּׁשֹֽ  ֹ֥ יו ְול ים ְקָראִת֖ ְבִב֥ ים ַהֹּסֽ ְמִר֛
י  ָעַל֔ ֙ ֵמֽ יר ִהּ֣כּוִני ְפָצ֑עּוִני ָנְֽׂש֤אּו ֶאת ְרִדיִדי ָּבִע֖

ְעִּתי ֶאְתֶכ֖ם ֹחֽמֹות׃ ִהְׁשַּב֥ י ַהֽ ְמֵר֖  ְּב֣נֹות ֹׁשֽ
ם ֙ ֶאת ְיֽרּוָׁשָלםִ֑ ִאֽ י ַמה ִּתְמְצאּו ַּתִּג֣ידּו ֔לֹו  ּדֹוִד֔

ִני׃ ַמה ּדֹוֵד֣  ה ָאֽ ֲהָב֖ חֹוַל֥ת ַאֽ ה ֶׁשֽ ְך ִמּ֔דֹוד ַהָּיָפ֖
נּו׃  ים ַמה ּדֹוֵדְ֣ך ִמּ֔דֹוד ֶׁשָּכָ֖כה ִהְׁשַּבְעָּתֽ ַּבָּנִׁש֑
ה׃ רֹאׁ֖שֹו ֶּכֶ֣תם ָּפ֑ז  ְרָבָבֽ י ַצח֙ ְוָא֔דֹום ָּד֖גּול ֵמֽ ּדֹוִד֥
יו  ב׃ ֵעיָנ֕ עֹוֵרֽ ים ְׁשֹח֖רֹות ָּכֽ ֙ ַּתְלַּתִּל֔ ְקֻוּצֹוָתיו

חֲ  יֵקי ָמִ֑ים ֹרֽ ְׁש֖בֹות ְּכיֹוִנ֖ים ַעל ֲאִפ֣ ֹֽ ב י ָחָל֔ צֹות֙ ֶּבֽ
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ֶׂשם ִמְגְּד֖לֹות  ֹ֔ ֲערּוַג֣ת ַהּב ֙ ַּכֽ את׃ ְלָחָיו ַעל ִמֵּלֽ
ר׃  ְט֖פֹות ֥מֹור ֹעֵבֽ ים ֹנֽ ים ִׂשְפתֹוָתיו֙ ֽׁשֹוַׁשִּנ֔ ֶמְרָקִח֑
יׁש ֵמָעיו֙ ֶעֶׁ֣שת  ים ַּבַּתְרִׁש֑ ב ְמֻמָּלִא֖ ָיָדיו֙ ְּגִליֵל֣י ָזָה֔

י ן ְמֻעֶּלֶ֖פת ַסִּפיִרֽ ׁש ֵׁש֔ ֙ ַעּ֣מּוֵדי ֵׁש֔ ם׃ ׁשֹוָקיו
֙ ַּכְּלָב֔נֹון ָּב֖חּור  הּו ים ַעל ַאְדֵני ָפ֑ז ַמְרֵא֨ ְמֻיָּסִד֖

ים ְוֻכּ֖לֹו ְמַתִּק֔ ים׃ ִחּכֹו֙ ַמֽ ֲאָרִזֽ ים ֶז֤ה דֹוִדי֙   ָּכֽ ֲחַמִּד֑   ַמֽ
םִ׃   י ְּב֖נֹות ְיֽרּוָׁשָלֽ   ְוֶז֣ה ֵרִע֔
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   ׃ביום יד' לחודש ניסן

  ִכיְנֵּתיּהשְ ּוִריְך הּוא ּבְ ֵשם ִיחּוד קּוְדָשא לְ 
  יאהדונהי

ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו 
  ֻיאָההְויַהה

ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו 
  אְיהֹהיֵוההְ 

  ַיֲחָדא ֵשםלְ 
   (אין לומר הא אלא קה)

  ואו הא -ּבְ יוד הא  

  ִליםשְ ְּבִיחּוָדא 
  אחד יאהדונהי יהוה

 ִיְׁשָרֵאל, ָללְוֶנֱעָלם ְּבֵשם ּכְ הּוא ָטִמיר הַ  ַע"יְ 
 ְלַאָּקָמא ְשִכיְנָתא ֵמַעְפָרא ּוְלַחְּבָרה ְּבַבֲעָלה

 ְּבִׂשְמָחה ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָּבִאים  יאהדונהי
ה ְּביֹום יד' ְלֹחֶדׁש ִניָסן ְלֵׁשם ַהּזֶ ַהִּלּמּוד  ַלֲעׂשֹות  

ְּבָמקֹום ֶעְליֹון, זֹו ּוְלַתֵּקן ֹׁשֶרׁש ִּמְצַוה ם ָׁשַמיִ 
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ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון 
ּוְלַהֲעלֹות ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ְּבט"ו  ,ּבֹוְרֵאנּו

ֵּסא זֹו ּכִ ִמְצַוה ַע"י ּוְלֵהָעׂשּוֵתנּו  ַמְדֵרגֹוֵתיהַ 
ּוְלַהֲחִזיר ָּכל ָהַרע ְלטֹוב  , ּוֶמְרָּכָבה ַלְּׁשִכיָנה
ַעל   ִּגּלּויֹוָּבעֹוָלם ּוְלַפֵּׁשט ֶאת  ּוְלַגּלֹות ִיחּוָדְך

ד ּוְלָהִעי, ם ְּבשֹוְרָשםּוְלַדְּבקָ  ִלָּבם ֶׂשל ִיְׁשָרֵאל
ד ײװ וָ ◌ְׂיה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ד ּוְׁשמֹו ֶאָחֽ , ֶאָחֽ

ים ֣הּוא ײװ ָו֖ ◌ְׂיה ֱאֹלִה֑ ֵאין עֹוד  ײ ָהֽ

 ײ  ֱאֹלֵהינּו    ױ  ַעם ֲאֹדָנינֹ  ִהיְוי  !ִמְּלַבּדֹו

  ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו. ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו
  ּכֹוְנֵנהּו. ָיֵדינּו  

 הט"ואת ניסן  בט"ו הימים הראשונים של ם כןוטוב לומר ג
  : מדריגותיה, היינו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו

ואומרים אותם אחד   .הרי ט"ו  שעולה בשל הזכר,  -  'שלה, וה  'י
  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)( .ביום ראשון של פסח בכל יום, עד שנשלמים

https://ramhal.net/4629/


 אתר קהילת הרמח"ל     ניסן לחודש לימוד סדר 

ִו֥ד ִהֵּנ֣ה ַמה ּטֹ֭וב ּוַמה ָּנִע֑ים  ַּמֲע֗לֹות ְלָד֫ יר ַהֽ ִׁש֥
ים ַּגם ָיַֽחד׃ ַּכֶּׁשֶ֤מן ַהּ֨טֹוב ֶבת ַאִח֣ אׁש  ֶׁש֖ ֹ֗ ׀ ַעל ָהר

יו׃  י ִמּדֹוָתֽ ד ַעל ִּפ֥ ֹּיֵר֗ ן ֶׁש֝ ן ַאֲהֹר֑ ן ְזַקֽ ל ַהָּזָק֥ ד ַעֽ ֹיֵר֗
ּ֥יֹון ִּכ֤  י ִצ֫ םְּכַטל ֶחְר֗מֹון ֶׁשֹּיֵרד֮ ַעל ַהְרֵר֪ ׀ ִצָּו֣ה  י ָׁש֨

ים  ַהְּבָרָכ֑הֶאת     ײ װוָ ְי֭הֹ  ִּי֗ ם׃   ַעד  ַח֝ עֹוָלֽ   ָהֽ

טוב לאמר שיר השירים פרק אחד בכל יום וחוזרים ומתחילים 
  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(אותו ומשלימים אותו בערב פסח. 

  של שיר השירים. ח'-ו' יםיאמר פרק

ים ָאָ֚נה ָּפָנ֣ה ו.  ה ַּבָּנִׁש֑ ְך ַהָּיָפ֖ ָאָ֚נה ָהַלְ֣ך ּדֹוֵד֔
ֲעֻר֖גֹות  ֙ ָיַר֣ד ְלַגּ֔נֹו ַלֽ ְך׃ ּדֹוִדי ּנּו ִעָּמֽ ְך ּוְנַבְקֶׁש֖ דֹוֵד֔
ים׃ ֲאִנ֤י  ט ֽׁשֹוַׁשִּנֽ ים ְוִלְלֹק֖ ֶׂשם ִלְרעֹות֙ ַּבַּגִּנ֔ ֹ֑ ַהּב

ֹרֶע֖ה ַּבּֽׁשֹוַׁשּנִֽ  י ָהֽ י ִל֔ ֙ ְודֹוִד֣ ה ַאְּ֤ת ְלדֹוִדי ים׃ ָיָפ֨
ה ָנאָו֖ה ֙ ְּכִתְרָצ֔ ה  ַרְעָיִתי ִּכיֽרּוָׁשָלםִ֑ ֲאֻיָּמ֖

ם ִהְרִהיֻבִ֑ני  ֵה֖ י ֶׁש֥ ִיְך֙ ִמֶּנְגִּד֔ ַּכִּנְדָּגֽלֹות׃ ָהֵסִּ֤בי ֵעיַנ֨
ִיְך֙  ד׃ ִׁשַּנ֨ ְלׁ֖שּו ִמן ַהִּגְלָעֽ ים ֶׁשָּגֽ ִעִּז֔ ַׂשְעֵרְך֙ ְּכֵעֶ֣דר ָהֽ
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ים ׁשֶֽ  ְרֵחִל֔ ַרְחָצ֑ה ֶׁשֻּכָּלם֙ ְּכֵעֶ֣דר ָהֽ ָע֖לּו ִמן ָהֽ
ִרּמֹון֙  ם׃ ְּכֶפַ֤לח ָהֽ ין ָּבֶהֽ ַמְתִאי֔מֹות ְוַׁשֻּכָל֖ה ֵא֥
ָּמה֙ ְמָל֔כֹות  ים ֵה֨ ְך׃ ִׁשִּׁש֥ ַעד ְלַצָּמֵתֽ ְך ִמַּב֖ ַרָּקֵת֔
ר׃ ַאַח֥ת  ין ִמְסָּפֽ ֲעָל֖מֹות ֵא֥ ים ַוֽ יַלְגִׁש֑ ּוְׁשֹמִנ֖ים ִּפֽ

י ַתָּמתִ֔  יא ִהיא֙ ֽיֹוָנִת֣ ה ִה֖ ּה ָּבָר֥ י ַאַח֥ת ִהיא֙ ְלִאָּמ֔
 ְיַאְּׁש֔רּוָה ְמָל֥כֹות  ְלֽיֹוַלְדָּתּ֑ה ָר֤אּוָה ָבנֹות֙ ַוֽ
ה ְּכמֹו  ֹ֥את ַהִּנְׁשָקָפ֖  ְיַהְלֽלּוָה׃ ִמי ז ים ַוֽ יַלְגִׁש֖ ּוִפֽ
ה  ה ֲאֻיָּמ֖ ַחָּמ֔ ה ָּבָרה֙ ַּכֽ ָׁשַ֑חר ָיָפ֣ה ַכְּלָבָנ֗

ְדִּתי ִלְר֖אֹות ְּבִאֵּב֣י ַּכִּנְדָּגֽלֹות׃ ֶאל ִּגַּנ֤ת  ֱאגֹוז֙ ָיַר֔
ים׃  ִרֹּמִנֽ ֶפן ֵהֵנ֖צּו ָהֽ ְרָח֣ה ַהֶּג֔ ַהָּנַ֑חל ִלְראֹות֙ ֲהָפֽ

י ְעִּתי ַנְפִׁש֣ א ָיַד֔ ֹ֣ ְתִני ַמְרְּכ֖בֹות ל יב׃ ָׂשַמ֔ י ָנִדֽ   ַעִּמ֥

ית ׁ֥שּוִבי ׁ֖שּוִבי ְוֶנֱֽחֶזה ָּבְ֑ך   ז.  ׁ֤שּוִבי ׁ֨שּוִבי֙ ַהּׁ֣שּוַלִּמ֔
ה   ַּמֲחָנֽ ִים׃ ַמה ָּי֧פּו ַמֽ ית ִּכְמֹחַל֖ת ַהֽ ֶּתֱחזּו֙ ַּבּׁ֣שּוַלִּמ֔

ִיְך ְּכ֣מֹו  י ְיֵרַכ֔ יב ַחּמּוֵק֣ ים ַּבת ָנִד֑ ְפָעַמִ֛יְך ַּבְּנָעִל֖
ַהר ַאל  ן׃ ָׁשְרֵרְך֙ ַאַּג֣ן ַהַּס֔ י ָאָּמֽ ה ְיֵד֥ ֲעֵׂש֖ ים ַמֽ ֲחָלִא֔
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ים  ר ַהָּמֶ֑זג ִּבְטֵנְך֙ ֲעֵרַמ֣ת ִחִּט֔ סּוָג֖ה ֶיְחַס֖
י  ֳאֵמ֥ ים ָּתֽ ִיְך ִּכְׁשֵנ֥י ֳעָפִר֖ ים׃ ְׁשֵנ֥י ָׁשַד֛ ַּבּֽׁשֹוַׁשִּנֽ
ִיְך ְּבֵר֣כֹות  ְך ְּכִמְגַּד֣ל ַהֵּׁש֑ן ֵעיַנ֜ ְצִבָּיֽה׃ ַצָּואֵר֖
ים ַאֵּפְך֙ ְּכִמְגַּד֣ל  ַער֙ ַּבת ַרִּב֔ ְּבֶחְׁשּ֗בֹון ַעל ַׁש֨

ֶׂשק׃ רֹאׁשֵ֤  ה ְּפֵנ֥י ַדָּמֽ ִיְך֙ ַהְּלָב֔נֹון צֹוֶפ֖ ְך ָעַל֨
ֶלְך ָא֥סּור  ַאְרָּגָמ֑ן ֶמ֖ ְך ָּכֽ ל ְוַדַּל֥ת רֹאֵׁש֖ ַּכַּכְרֶמ֔
ה  ֲהָב֖ ְמְּת ַאֽ ים׃ ַמה ָּיִפית֙ ּוַמה ָּנַע֔ ְרָהִטֽ ָּבֽ
ִיְך  ר ְוָׁשַד֖ ְמָת֣ה ְלָתָמ֔ ֹ֤את ֽקֹוָמֵתְך֙ ָּדֽ ים׃ ז ֲענּוִגֽ ַּבַּתֽ

ר  ֱעֶל֣ה ְבָתָמ֔ ֙ ֶאֽ ְרִּתי ֲחָז֖ה ְלַאְׁשֹּכֽלֹות׃ ָאַמ֨ ֹאֽ
יַח  ֶפן ְוֵר֥ ִיְך֙ ְּכֶאְׁשְּכ֣לֹות ַהֶּג֔ ְהיּו ָנ֤א ָׁשַד֨ ְּבַסְנִסָּנ֑יו ְוִיֽ
י  ְך ְּכֵי֥ין ַהּ֛טֹוב הֹוֵלְ֥ך ְלדֹוִד֖ ים׃ ְוִחֵּכ֕ ְך ַּכַּתּפּוִחֽ ַאֵּפ֖
י  י ְוָעַל֖ ים׃ ֲאִנ֣י ְלדֹוִד֔ י ְיֵׁשִנֽ ב ִׂשְפֵת֥ ים ּדֹוֵב֖ יָׁשִר֑ ְלֵמֽ

יָנה ְּתֽׁשּוָקֽתֹו׃ ְלָכ֤  ה ָנִל֖ ֙ ֵנֵצ֣א ַהָּׂשֶד֔ ה דֹוִדי
ְרָח֤ה  ה ִאם ָּפֽ ים ִנְרֶא֞ יָמה֙ ַלְּכָרִמ֔ ים׃ ַנְׁשִּכ֨ ַּבְּכָפִרֽ
ן  ִרּמֹוִנ֑ים ָׁש֛ם ֶאֵּת֥ ר ֵהֵנ֖צּו ָהֽ ֙ ִּפַּת֣ח ַהְּסָמַד֔ ֶפן ַהֶּג֨
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ינּו֙  יַח ְוַעל ְּפָתֵח֨ ים ָנְֽתנּו ֵר֗ ּדּוָדִא֣ ְך׃ ַהֽ י ָלֽ ֶאת ֹּדַד֖
יםָּכל ְמָגִד֔  י  ים ֲחָדִׁש֖ ְך׃  ַּגם ְיָׁשִנ֑ים ּדֹוִד֖ ְנִּתי ָלֽ   ָצַפ֥

ְמָצֲאָ֤ך  ח.  י ֶאֽ י ִאִּמ֑ י יֹוֵנ֖ק ְׁשֵד֣ י ִיֶּתְנָך֙ ְּכָא֣ח ִל֔ ִמ֤
יֲאָ֛ך  ְגָ֗ך ֲאִבֽ י׃ ֶאְנָהֽ זּו ִלֽ א ָיֻב֥ ֹֽ ַבחּוץ֙ ֶאָּׁשְ֣קָ֔ך ַּג֖ם ל

֣ ִין  ִני ַאְׁשְקָך֙ ִמַּי י ְּתַלְּמֵד֑ ית ִאִּמ֖ ַקח ֶאל ֵּב֥ ָהֶר֔
יִמי֖נֹו  י ִוֽ ֙ ַּתַ֣חת רֹאִׁש֔ י׃ ְׂשמֹאלֹו יס ִרֹּמִנֽ ֲעִס֖ ֵמֽ

ְעִּתי ֶאְתֶכ֖ם ְּב֣נֹות ְיֽרּוָׁשָל֑  ִני׃ ִהְׁשַּב֥ ַמה ים  ְּתַחְּבֵקֽ
ה ַע֥ד  ָּתִע֧ירּו ֲהָב֖ ְר֛רּו ֶאת ָהַאֽ ׀ ּֽוַמה ְּתֹע֥
ץ ֶקת ֶׁשֶּתְחָּפֽ ר ִמְתַרֶּפ֖ ֹ֗את ֹעָלה֙ ִמן ַהִּמְדָּב֔ י ז ׃ ִמ֣

יָך ָׁשָּ֚מה  ֙ ֽעֹוַרְרִּת֔ ּה ַּתַ֤חת ַהַּתּ֨פּוַח ַעל ּדֹוָד֑
ִני  ְתָך׃ ִׂשיֵמ֨ ָּמה ִחְּבָל֥ה ְיָלַדֽ ָך ָׁש֖ ִחְּבַלְ֣תָך ִאֶּמ֔
י ַעָּז֤ה   ָך ִּכֽ חֹוָתם֙ ַעל ְזרֹוֶע֔ ָך ַּכֽ ם ַעל ִלֶּב֗ חֹוָת֜ ַכֽ

ֶות֙ ַאֽ  ה ַכָּמ֨ ה  ֲהָב֔ יהָ   ִקְנָא֑ה ִכְׁש֖אֹול  ָקָׁש֥  ְרָׁשֶפ֕
י ֵאׁ֖ש א ֽיּוְכלּו֙  ִרְׁשֵּפ֕ ֹ֤ ים ל ֶבְתָיֽה׃ ַמִ֣ים ַרִּב֗ ַׁשְלֶה֥

א ִיְׁשְט֑פּוָה ִאם  ֹ֣ ה ּוְנָה֖רֹות ל ַאֲהָב֔ ְלַכּ֣בֹות ֶאת ָהֽ
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ה ּ֖בֹוז ָי֥בּוזּו  ֲהָב֔ יׁש ֶאת ָּכל ֤הֹון ֵּביתֹו֙ ָּבַאֽ ן ִא֜ ִיֵּת֨
ה ַּנֲעֶׂשה֙ ֽלֹו׃ אָ  ִים ֵא֣ין ָלּ֑ה ַמֽ ה ְוָׁשַד֖ נּו֙ ְקַטָּנ֔ ֥חֹות ָל֨

יא  ּה׃ ִאם חֹוָמ֣ה ִה֔ נּו ַּבּ֖יֹום ֶׁשְּיֻדַּבר ָּבֽ ֲאֹחֵת֔ ַלֽ
יא ָנ֥צּור  יַרת ָּכֶ֑סף ְוִאם ֶּדֶ֣לת ִה֔ יָה ִט֣ ִנְבֶנ֥ה ָעֶל֖

י ַּכִּמְגָּד֑לֹות   ה ְוָׁשַד֖ ֶרז׃ ֲאִנ֣י חֹוָמ֔ יָה ֥לּוַח ָאֽ ָא֛ז ָעֶל֖
יִתי ְבֵעיָנ֖יו ְּכֽמֹוְצֵא֥ת ָׁשֽלֹום׃ ֶּכֶ֣רם ָהָי֤ה  ָהִי֥
ים  ְטִר֑ ן ֶאת ַהֶּכֶ֖רם ַלֹּנֽ ִלְׁשֹלֹמה֙ ְּבַבַ֣על ָה֔מֹון ָנַת֥
י ְלָפָנ֑י  י ֶׁשִּל֖ ֶסף׃ ַּכְרִמ֥ ֶלף ָּכֽ א ְּבִפְר֖יֹו ֶא֥ יׁש ָיִב֥ ִא֛

ים ֶאת ּפִ  ְטִר֥ ִים ְלֹנֽ ה ּוָמאַת֖ ְרֽיֹו׃ ָהֶאֶ֤לף ְלָך֙ ְׁשֹלֹמ֔
ים ְלקֹוֵלְ֖ך  ים ַמְקִׁשיִב֥ ים ֲחֵבִר֛ ַהּיֹוֶׁשֶ֣בת ַּבַּגִּנ֗

ִני׃ ְּבַר֣ח ֙ אֹ֚ו  ַהְׁשִמיִעֽ י ּֽוְדֵמה ְלָ֤ך ִלְצִבי ׀ ּדֹוִד֗
ים׃ ַהּיֹוֶׁשֶ֣בת  י ְבָׂשִמֽ ים ַע֖ל ָהֵר֥ ַאָּיִל֔ ֶפר ָהֽ ְלֹע֣

ים ְלקֹוֵלְ֖ך ים ַמְקִׁשיִב֥ ים ֲחֵבִר֛ נִ  ַּבַּגִּנ֗   י׃ַהְׁשִמיִעֽ
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  טו' לחודש ניסןביום 
  

  ׃ יום טוב ראשון של חג המצות

הט"ו את ניסן  בט"ו הימים הראשונים של ם כןטוב לומר ג
 :מדריגותיה, היינו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו

ואומרים אותם  .הרי ט"ו שעולה בשל הזכר, - 'שלה, וה 'י
  .ביום ראשון של פסח אחד בכל יום, עד שנשלמים

  .קיצור הכוונות עמ' פ"ה)(

  ִכיְנֵּתיּהשְ ּוִריְך הּוא ּבְ ֵשם ִיחּוד קּוְדָשא לְ 
  יאהדונהי

ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו 
  ֻיאָההְויַהה

ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו 
  אְיהֹהיֵוההְ 

  ַיֲחָדא ֵשםלְ 
   (אין לומר הא אלא קה)

  ואו הא -ּבְ יוד הא  

  ִליםשְ ְּבִיחּוָדא 
  אחד יאהדונהי יהוה
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 ִיְׁשָרֵאל, ָללהּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ְּבֵשם ּכְ הַ  ַע"יְ 
 ְלַאָּקָמא ְשִכיְנָתא ֵמַעְפָרא ּוְלַחְּבָרה ְּבַבֲעָלה

ְּבִׂשְמָחה ַלֲעׂשֹות ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָּבִאים  יאהדונהי
ם ָׁשַמיִ ֶזה ַהִּלּמּוד ְּביֹום ט"ו ְלֹחֶדׁש ִניָסן ְלֵׁשם 

ּוְלַהֲעלֹות ּוְלַהְׁשִלים ֲעִלַּית ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו בט"ו 
ְּבָמקֹום ֶעְליֹון, זֹו  ּוְלַתֵּקן ֹׁשֶרׁש ִּמְצַוה  ַמְדֵרגֹוֵתיַה  

ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
זֹו ִּכֵּסא ִמְצַוה ַע"י ּוְלֵהָעׂשּוֵתנּו  ,ּבֹוְרֵאנּו

ּוְלַהֲחִזיר ָּכל ָהַרע ְלטֹוב  , ּוֶמְרָּכָבה ַלְּׁשִכיָנה
ַעל   ִּגּלּויֹוָּבעֹוָלם ּוְלַפֵּׁשט ֶאת  ּוְלַגּלֹות ִיחּוָדְך

ד ּוְלָהִעי, ם ְּבשֹוְרָשםּוְלַדְּבקָ  ִלָּבם ֶׂשל ִיְׁשָרֵאל
ד ײװ וָ ◌ְׂיה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ד ּוְׁשמֹו ֶאָחֽ , ֶאָחֽ

ים ֣הּוא ײװ ָו֖ ◌ְׂיה ֱאֹלִה֑ ֵאין עֹוד  ײ ָהֽ

ײ  ֱאֹלֵהינּו    ױ  ַעם ֲאֹדָנינֹ  ִהיְוי  !ִמְּלַבּדֹו

https://ramhal.net/4629/


  ניסן לחודש לימוד סדר 
      

 אתר קהילת הרמח"ל     
 

  ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו. ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו
  ּכֹוְנֵנהּו. ָיֵדינּו  

יר  ֲע֥לֹותִׁש֗ ַּמ֫ ְר֣כּו ֶאת ִהֵּנ֤ה ַהֽ  ײ װוָ ְי֭הֹ  ׀ ָּבֽ

י ְיהֹ   ָּכל ֑ ַעְבֵד֣ ים ְּבֵבית  ײ  װָו ְמִד֥  װוָ֗ ְי֝הֹ   ָהֹעֽ
ְר֗כּו ֶאת ְׂשֽאּו ַּבֵּליֽלֹות׃ ײ ֶדׁש ּוָ֝בֽ  ְיֵדֶכ֥ם ֹק֑

ֶרְכָ֣ך ְי֭הֹ  ׃ ײ װוָֽ ְיהֹ    ִמִּצּ֑יֹון  ײ װוָ ְיָבֽ
ה   ֵׂש֗ ֹ֝ ֶרץ׃ ע ִים ָוָאֽ   ָׁשַמ֥
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