ִמ ְזמוֹר ִשׁיר ְליוֹם ַה ַשּׁ ָבּת) = :נכתב בידי מֹ ֶשׁה( = ְתּ ִה ִלּים צב'
ֵיהם ָל ַד ַעת ִכּי ֲא ִני ְיהוָה ְמ ַק ְדּ ָשׁם":
וּבינ ֶ
יני ֵ
ָת ִתּי ָל ֶהם ִל ְהיוֹת ְלאוֹת ֵבּ ִ
תוֹתי נ ַ
" ְוגַם ֶאתַ -שׁ ְבּ ַ

= )יחזקאל כ' (12

חצוֹת ט"ו בניסן ב/תרס"ט ֲח ִמ ִשּׁי
ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים = ֲ
ְ ] +בּ ָר ָכה[= 2יוֹם = ֲחצוֹת י"ז בניסן ב/תרס"ט = ְק ִרי ַעת ָים-סוּף = )דברים ה'  = (14אוֹת ַה ַשּׁ ָבּת = ְו ִנ ְמ ַדּד

ֱ ] +א ֶמת[= 36יוֹם
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11
(12
(13
(14
(15
(16
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ֲדת ְבּ ֵני-יִ ְשׂ ָר ֵאל" = )שמות טז' (2-1
שׁ ָבּת ט"ו באייר ב/תרס"ט " ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִי ...וַיִּ לּוֹנוּ ָכּל-ע ַ
ַ
ָתן יְ הוָה ָל ֶכם ...וַיִּ ְל ְקטוּ אֹתוֹ ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר" = )שמות טז' (21-15
ִראשׁוֹן ט"ז באייר ב/תרס"ט " ָמן הוּא ...הוּא ַה ֶלּ ֶחם ֲא ֶשׁר נ ַ
וּמאָז ָל ֶנ ַצח ָכּלַ -שׁ ָבּת ...אוֹת
שּׁ ָבּת = ] ְבּ ָר ָכה[= 38יוֹם ְ
= בּ ֶֹקר כ"ב באייר ב/תרס"ט = )שמות טז' ַ = (29-22מ ָתּן ַה ַ

ִמ ְזמוֹר ִשׁיר ְליוֹם ַה ַשּׁ ָבּת:
טוֹב ְלהֹדוֹת ַליהוָה
ַמּר ְל ִשׁ ְמ ָך ֶע ְליוֹן:
וּלז ֵ
ְ
ָת ָך ַבּ ֵלּילוֹת:
ֶאמוּנ ְ
ְל ַה ִגּיד ַבּבּ ֶֹקר ַח ְס ֶדּ ָך ו ֱ
ֲלי ִהגָּיוֹן ְבּ ִכנּוֹר:
ָבל ע ֵ
ֲלי-נ ֶ
ֲליָ -עשׂוֹר ַוע ֵ
עֵ
ִכּי ִשׂ ַמּ ְח ַתּ ִני ְיהוָה
יך ֲא ַרנֵּן:
ָד ָ
ֲשׂי י ֶ
ֳל ָך ְבּ ַמע ֵ
ְבּ ָפע ֶ
יך ְיהוָה
ֲשׂ ָ
ָדלוּ ַמע ֶ
ַמה-גּ ְ
יך:
ְמאֹד ָע ְמקוּ ַמ ְח ְשׁב ֶֹת ָ
ָבין ֶאת-זֹאת:
וּכ ִסיל לֹא-י ִ
ֵדע ְ
ִאישַׁ -בּ ַער לֹא י ָ
ֲדיַ -עד:
ֲלי אָוֶן ְל ִה ָשּׁ ְמ ָדם ע ֵ
ָציצוּ ָכּל-פֹּע ֵ
ִבּ ְפר ַֹח ְר ָשׁ ִעים ְכּמוֹ ֵע ֶשׂב ַויּ ִ
ְאַתּה ָמרוֹם ְלע ָֹלם ְיהוָה:
ו ָ
יך ְיהוָה
ִכּי ִהנֵּה א ְֹי ֶב ָ
ֲלי אָוֶן:
ֹאבדוּ ִי ְת ָפּ ְרדוּ ָכּל-פֹּע ֵ
יך י ֵ
ִכּיִ -הנֵּה א ְֹי ֶב ָ
ַתּ ֶרם ִכּ ְר ֵאים ַק ְר ִני ַבּלּ ִֹתי ְבּ ֶשׁ ֶמן ַר ֲענָן:
וָ
אָזנָי:
שׁוּרי ַבּ ָקּ ִמים ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ִתּ ְשׁ ַמ ְענָה ְ
יני ְבּ ָ
ַתּ ֵבּט ֵע ִ
וַ
ַצ ִדּיק ַכּ ָתּ ָמר ִי ְפ ָרח ְכּ ֶא ֶרז ַבּ ְלּ ָבנוֹן ִי ְשׂגֶּה:
תוּלים ְבּ ֵבית ְיהוָה
ְשׁ ִ
ַפ ִריחוּ:
ְבּ ַח ְצרוֹת ֱאל ֵֹהינוּ י ְ
ְר ֲענ ִַנּים ִי ְהיוּ:
יבה ְדּ ֵשׁ ִנים ו ַ
עוֹד ְינוּבוּן ְבּ ֵשׂ ָ
ָשׁר ְיהוָה
ְל ַה ִגּיד ִכּי-י ָ
צוּרי ְולֹאַ -ע ָל ָתה } ַעו ְָל ָתה{ בּוֹ:
ִ

מספר הפסוקים

= ]=[7]=16שם[=]שלום[=]רוח[=]זמן[

מספר כוונות תהילה

= :7

]טוֹב ְלהֹדוֹת ַליהוָה[=][8+4+2
] ִכּי ִשׂ ַמּ ְח ַתּ ִני ְיהוָה[=][3+7+8
יך ְיהוָה[=][9+7+8+8
ֲשׂ ָ
ָדלוּ ַמע ֶ
] ַמה-גּ ְ
ְאַתּה ָמרוֹם ְלע ָֹלם ְיהוָה[=][7+7+8+8
]ו ָ
יך ְיהוָה[=][3+6+7+8
] ִכּי ִהנֵּה א ְֹי ֶב ָ
תוּלים ְבּ ֵבית ְיהוָה[=][3+9+8
] ְשׁ ִ
ָשׁר ְיהוָה[=][7+3+6+8
] ְל ַה ִגּיד ִכּי-י ָ
=][9
ס"ה

=]]= [5אלהים[
=]]= [9אדם[
=]]= [5צדק[
=]ֱ ]= [3אמוּנָה[ פסוק  (9נפרד ועומד בזכות עצמו
=]]= [6קשר[
=]]= [2המקום[
=]]= [6שיר[
=] ֱא ֶמת[=] ַשׁ ָבּת[

] ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹםֹ[=][9+7

= מספר הפסוקים 16 = 9+7

השם מופיע שבע פעמים

= }] ְיהוָה[=]]=[2]={56}={(7).[8צב[=] ְבּ ָר ָכה[

א ִני ְיהוָה[=]) = [7+8שמות ו' (6
]ֲ
ַ = 22.4.2000שׁ ָבּת ִ +תּקּוּנִ ים20.5.2000 :
ַהקּוֹלֹת" ָר ִמי נִ יר

= מספר הפסוקים  ,15 = 8+7כאשר פסוק  9נפרד בזכות עצמו.
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ַ = 1/5/2004שׁ ָבּת ַ = 28/5/2005שׁ ָבּת ִ = 2.6.2006שׁ ִשּׁי ַמ ָתּן תּוֹ ָרה "וְ ָכלָ -ה ָעם ר ִֹאים ֶאת-

