
 

 

  'ים צבִּלִהְּת= ) הֶׁשמֹ בידינכתב (=  :ַהַּׁשָּבת ִׁשיר ְליֹום ִמְזמֹור 
 )12 'יחזקאל כ= ( :"ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְמַקְּדָׁשם ּוֵביֵניֶהםֵּביִני ְלאֹות ָלֶהם ִלְהיֹות  ַׁשְּבתֹוַתי ָנַתִּתי- ֶאתְוַגם"
 

 יֲחִמִּׁש ט"תרס/ בניסן בו"ת טֹוצֲח= ם ַרִיְצִמת ַאיִצְי    
   /22.4.2000בחופף /   דַּדְמִנְו =  ַהַּׁשָּבתתֹוא = )14' דברים ה( = ףּוס-םָי תַעְקִרי = ט"תרס/ בניסן בז"ת יֹוצֲח=  יֹום 2=]הָכָרְּב[+ 

 ) 1-2' שמות טז" = (ִיְׂשָרֵאל-יֲעַדת ְּבֵנ- ָּכל ַוִּיּלֹונּו... ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִניַּבֲחִמָּׁשה" ט"תרס/ב ו באייר"ט    ָּבתַׁש   
 )15-21' שמות טז" = ( אֹתֹו ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקרַוִּיְלְקטּו ... ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם הּוא... הּואָמן" ט"תרס/בז באייר "ט ִראׁשֹון    

 תֹו א...ָּבתַׁש-ָּכל חַצֶנָלז ּוְמָא יֹום 38=]הָכָרְּב[=  ָּבתַהַּׁש ןַמָּת = )22-29' שמות טז= ( ט"תרס/בב באייר "כ ּבֶֹקר = יֹום 36=]ֶמתֱא[+ 
 

 : ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבתִמְזמֹור   )1
  ַליהָוהְלהֹדֹות טֹוב   )2
 :ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון     
 : ַּבֵּלילֹות ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ְלַהִּגיד   )3
 : ְּבִכּנֹורִהָּגיֹוןָנֶבל ֲעֵלי -ָעׂשֹור ַוֲעֵלי-ֲעֵלי   )4
   ִׂשַּמְחַּתִני ְיהָוהִּכי  ) 5

 :ָך ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנןְּבָפֳעֶל      
 ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה-ַמה   )6

 :ַמְחְׁשבֶֹתיָךְמאֹד ָעְמקּו                            
 :זֹאת-ָיִבין ֶאת-לֹאיל ַּבַער לֹא ֵיָדע ּוְכִס-ִאיׁש   )7              

 :ַעד-ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ּפֲֹעֵלי ָאֶון- ָּכלּו ַוָּיִציצֵעֶׂשב ְרָׁשִעים ְּכמֹו ִּבְפרַֹח    )8
 
 :ְלעָֹלם ְיהָוה  ָמרֹוםְוַאָּתה    )9
 
  ִהֵּנה אְֹיֶביָך ְיהָוהִּכי   )10

 :י ָאֶוןּפֲֹעֵל- ָּכלִיְתָּפְרדּו יֹאֵבדּוִהֵּנה אְֹיֶביָך -ִּכי    
 :ַרֲעָנן ִּכְרֵאים ַקְרִני ַּבּלִֹתי ְּבֶׁשֶמן ַוָּתֶרם  ) 11
 :ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני  ָעַלי ְמֵרִעיםַּבָּקִמים ְּבׁשּוָרי ֵעיִני ַוַּתֵּבט  ) 12
 :ִיְׂשֶּגה ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ַצִּדיק   )13
  ְּבֵבית ְיהָוהְׁשתּוִלים   )14

 : ֱאלֵֹהינּו ַיְפִריחּוְּבַחְצרֹות      
 : ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּוְּבֵׂשיָבה ְינּובּון עֹוד   )15
   ָיָׁשר ְיהָוה- ִּכיְלַהִּגיד   )16

 : ּבֹו}ַעְוָלָתה{ַעָלָתה -צּוִרי ְולֹא      
                   

 
 ]זמן]=[רוח]=[שלום]=[שם]=[7=[16 =    מספר הפסוקים

 
 :7 =    ספר כוונות תהילהמ
 
 ]אלהים=[ ]5=[ ]             2+4+8]=[ ַליהָוהְלהֹדֹות טֹוב[
 ]אדם=[ ]9=[  ]      8+7+3]=[ ִׂשַּמְחַּתִני ְיהָוהִּכי[
 ]צדק=[ ]5=[ ]8+8+7+9]=[ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה-ַמה[
 עומד בזכות עצמוונפרד  ) 9פסוק   ]  ָנהמּוֱא]      =[3=[ ]8+8+7+7]=[ְלעָֹלם ְיהָוה  ָמרֹוםְוַאָּתה[
 ]קשר=[ ]6=[ ]8+7+6+3]=[ ִהֵּנה אְֹיֶביָך ְיהָוהִּכי[
 ]המקום=[ ]2=[  ]8+9+3]=[ ְּבֵבית ְיהָוהְׁשתּוִלים[
 ] שיר=[ ]6=[ ]8+6+3+7]=[ָיָׁשר ְיהָוה- ִּכיְלַהִּגיד[

 ]ָּבתַׁש]=[ֶמתֱא=[ ] 9=[ ה"                  ס  
 
 16 = 7+9 מספר הפסוקים =  ] 7+9]=[ָֹׁשלֹוםַׁשָּבת [
 

           ] הָכָרְּב]=[צב]=[2=[}56{=})7(.]8]=[ְיהָוה[{ =  השם מופיע שבע פעמים
 
 .                 נפרד בזכות עצמו9כאשר פסוק , 15 = 7+8מספר הפסוקים  = ) 6' שמות ו = (]8+7]=[ֲאִני ְיהָוה[
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