בַּ ר יוֹחַּ אי
נִ ְמ ַּש ְח ָּת אַּ ְש ֶריָך
ֶשמֶ ן ָּששוֹן מֵ חֲ בֵ ֶריָך
ֶשמֶ ן ִמ ְשחַּ ת קֹ דֶ ש
נִ ְמ ַּש ְח ָּת ִמ ִמ ַּדת הַּ קֹדֶ ש
את ִציץ ֶנזֶר הַּ קֹדֶ ש
נ ָָּּש ָּ
ֹאשָך פְ אֵ ֶרָך
חָּ בּוש עַּ ל ר ְ
מו ַֹּשב טוֹב י ַָּּשבְ ָּת
יוֹם נ ְַּח ָּת יוֹם אֲ ֶשר בָּ ַּר ְח ָּת
צּורים ֶשעָּ מַּ ְד ָּת
בִ ְמעָּ רוֹת ִ
ית הו ְֹדָך וַּ הֲ ָּד ֶרָך
ָּשם ָּקנִ ָּ
עֲ צֵ י ִש ִטים עו ְֹמ ִדים
לִ מּודֵ י יהוה הֵ ם לו ְֹמ ִדים
אוֹר מֻ פְ לָּא אוֹר הַּ יְקוֹד הֵ ם יו ְֹק ִדים
הֲ ֹלא הֵ מָּ ה יוֹרּוָך מו ֶֹרָך
פּוחים
וְ לִ ְשדֵ ה ַּת ִ
ית לִ לְ קֹ ט ב ֹו מֶ ְר ָּק ִחים
עָּ לִ ָּ
יצים ּופְ ָּר ִחים
סוֹד תו ָֹּרה כְ ִצ ִ
בּורָך
ָאדם נֶאֱ מַּ ר בַּ עֲ ֶ
נַּעֲ ֶשה ָּ
בּורה
ֶנאֱ ז ְַּר ָּת בִ גְ ָּ
ּובְ ִמלְ חֶ מֶ ת אֵ ש ָּדת הַּ ַּש ְע ָּרה
את ִמ ַּת ְע ָּרּה
וְ חֶ ֶרב הוֹצֵ ָּ
ָּשלַּפְ ָּת ֶנגֶד צו ְֹר ֶריָך

לִ ְמקוֹם ַאבְ נֵי ַּשיִש
ַאריֵה ַּליִש
ִהג ְַּע ָּת לִ פְ נֵי ְ
גַּם גֻּלַּת כו ֶֹת ֶרת עַּ ל עַּ יִש
ְשּורָך
ּומי י ֶ
שּורי ִ
ָּת ִ
בְ קֹ דֶ ש הַּ ק ָּד ִשים
ַּקו יָּרוֹק ְמחַּ דֵ ש חדָּ ִשים
ֶשבַּ ע ַּשבָּ תוֹת סוֹד חֲ ִמ ִשים
ָּק ַּש ְר ָּת ִק ְש ֵרי ִשי"ן ְק ָּש ֶריָך

Ps. 45:8
you were anointed you are happy
oil of joy (more than) your partners
oil of holy anointment
quality of holiness
gold band on head of High Priest; crown/wreath; holy
your magnificence/splendor
a good dwelling place
the day you rested, the day that you fled
caves in cliffs
glory and splendor
)trees of acacia (for planks of the tabernacle
the studies of (taught by) Adonai, they study
a wondrous light, a light of burning, they blaze

field of apples
you rose, to collect in it spice/medicinal plants
secret of the Torah is like (flower) buds and flowers
“let us make man” was said for your sake
you were girded with strength
fire of the law/justice/sentence (religion) at the gate
a sword you took out from its sheath
you drew (it) against your hostile enemies

)stones of marble (which hint at water, according to a legend
)lion; old lion (biblical
)]ornamental halo; bear (or bear constellation [with cubs; biblical
?you will behold, and who will behold you
Holy of Holies
)green line (that surrounds the world according to a story
seven Sabbaths, secret of fifty
connections of shin (reference to 3 + 4 branches of shin on head
)teffilin); also, shin = 360 (12 months times 30 days

תה' מה:ח ָאהַּ ְב ָּת צֶ דֶ ק ,וַּ ִת ְשנָּאֶ -ר ַּשע:
ֹלהים אֱ ֹלהֶ יָךֶ ,שמֶ ן ָּששוֹן מֵ חֲ בֵ ֶרָך.
עַּ ל-כֵן ְמ ָּשחֲ ָך אֱ ִ
ית אֹ ת ֹוֶ ,שמֶ ן ִמ ְש ַּחת-קֹ דֶ ש—ר ַֹּקח
שמ' ל:כה וְ עָּ ִש ָּ
ִמ ְר ַּקחַּ ת ,מַּ עֲ ֵשה ר ֵֹק ַּח; ֶשמֶ ן ִמ ְש ַּחת-קֹ דֶ ש ,י ְִהיֶה.
שמ' לט:ל וַּ יַּעֲ שּו אֶ תִ -ציץ ֵנזֶר-הַּ קֹדֶ ש ,זָּהָּ ב ָּטהוֹר;
וַּ יִכְ ְתבּו עָּ לָּיוִ ,מכְ ַּתב ִפתּוחֵ י חו ָֹּתם--קֹ דֶ ש ,לַּיהוָּ ה.
יח' כד:יז פְ אֵ ְרָך חֲ בוֹש עָּ לֶיָך
ּוב ְמ ִחּלוֹת עָּ פָּ רִ --מ ְפנֵי
יש' ב:יט ּובָּ אּו ִב ְמעָּ רוֹת צ ִֻריםִ ,
ָארץ.
פַּ חַּ ד יְהוָּ הּ ,ומֵ הֲ ַּדר גְ אוֹנ ֹוְ ,בקּומ ֹו ,לַּעֲ רֹץ הָּ ֶ
תה' מה:ד חֲ גוֹרַּ -ח ְר ְבָך עַּ ל-י ֵָּרְך גִ בוֹר --הו ְֹדָך ,וַּ הֲ ָּד ֶרָך.
ית אֶ ת-הַּ ְק ָּר ִשיםַּ ,ל ִמ ְשכָּן ,עֲ צֵ י ִש ִטים,
שמ' כו:טו וְ עָּ ִש ָּ
ע ְֹמ ִדים.
יש' נד:יג וְ כָּל-בָּ ַּניְִך לִ מּודֵ י יְה ָּוה; וְ ַּרב ְשלוֹם בָּ ָּניְִך.
דב' יז:יא עַּ ל-פִ י הַּ תו ָֹּרה אֲ ֶשר יוֹרּוָך ,וְ עַּ ל-הַּ ִמ ְשפָּ ט
ֹאמרּו לְ ָךַּ --תעֲ ֶשהֹ :לא ָּתסּורִ ,מן-הַּ ָּדבָּ ר אֲ ֶשר-
אֲ ֶשר-י ְ
ּושמֹ אל.
יַּגִ ידּו לְ ָך--י ִָּמין ְ

Ex. 30:25
Ex. 39:30
Ezek. 24:17

Isaiah 2:19
Ps. 45:4

Ex. 26:15
Isaiah 54:13
Deut. 17:11

Gen. 1:26

מּותנּו
ָאדם ְבצַּ לְ מֵ נּו כִ ְד ֵ
ֹלהים ,נַּעֲ ֶשה ָּ
בר' א:כו וַּ יֹאמֶ ר אֱ ִ
תה' סה:ו נו ָֹּראוֹתְ ,בצֶ דֶ ק ַּתעֲ נֵנּו--אֱ ֹלהֵ י י ְִשעֵ נוִ ,מ ְב ָּטח
כָּלַּ -ק ְצוֵי-אֶ ֶרץ ,וְ יָּם ְר ֹח ִקים .ז מֵ כִ ין הָּ ִרים ְבכֹח ֹו; נ ְֶאזָּר,
בּורה.
בִ גְ ָּ
יש' כח:ה בַּ יוֹם הַּ הּוא ,י ְִהיֶה יְהוָּ ה ְצבָּ אוֹתַּ ,לעֲ טֶ ֶרת
רּוח ִמ ְשפָּ ט--
ָארה--לִ ְשָאר עַּ מ ֹו .ו ּולְ ַּ
ְצבִ י ,וְ לִ ְצפִ ַּירת ִת ְפ ָּ
בּורהְ ,מ ִשיבֵ י ִמלְ ָּח ָּמה ָּש ְע ָּרה.
ַּליו ֵֹשב עַּ ל-הַּ ִמ ְשפָּ ט ,וְ לִ גְ ָּ
דב' לג:ב וַּ יֹאמַּ ר ,יְהוָּ ה ִמ ִסינַּי בָּ א וְ ז ַָּּרח ִמ ֵש ִעיר לָּמ ֹו--
ימינ ֹו ,אֵ ש
ָאתה מֵ ִר ְבבֹת קֹ דֶ ש; ִמ ִ
ארן ,וְ ָּ
הוֹפִ יעַּ מֵ הַּ ר פָּ ָּ
ָּדת לָּמ ֹו.
איוב לח:לב הֲ ת ִֹציא ַּמזָּרוֹת ְב ִעת ֹו; וְ עַּ יִש ,עַּ ל-בָּ נֶיהָּ
ַּתנְ חֵ ם.
מל' א:ז:מ וַּ ְיכַּל ִח ָּירם ,לַּעֲ שוֹת אֶ ת-כָּל-הַּ ְמלָּאכָּה ,אֲ ֶשר
עָּ ָּשה ַּלמֶ לְֶך ְשֹלמֹ ה ,בֵ ית יְהוָּ ה .מא עַּ מֻ ִדים ְש ַּניִם ,וְ גֹֻּלת
מּודים ְש ָּתיִם.
הַּ כ ָֹּתרֹת אֲ ֶשר-עַּ ל-רֹאש הָּ עַּ ִ
ּוספַּ ְר ֶתם ָּלכֶםִ ,מ ָּמח ַּרת הַּ ַּשבָּ תִ ,מיוֹם
ויק' כג:טו ְ
הֲ בִ יאֲ כֶם אֶ ת-עֹמֶ ר הַּ ְתנּופָּ הֶ :שבַּ ע ַּשבָּ תוֹתְ ,ת ִמימֹ ת
יעתִ ,ת ְס ְפרּו
ִת ְהיֶינָּה .טז עַּ ד ִמ ָּמח ַּרת הַּ ַּשבָּ ת הַּ ְש ִב ִ
חֲ ִמ ִשים יוֹם; וְ ִה ְק ַּר ְב ֶתם ִמנְ ָּחה חֲ ָּד ָּשה ,לַּיהוָּ ה.

Ps. 65:6
Isaiah 28:5,6
Deut. 33:2

Job 38:32
I Kings
7:40,41

Lev.
23:15,16

יּוד חָּ כְ מָּ ה ְקדּומָּ ה
בּודה פְ נִ ימָּ ה
ִה ְש ַּקפְ ָּת לִ כְ ָּ
אשית ְתרּומָּ ה
ֵל"ב נְ ִתיבוֹת ֵר ִ
אַּ ְת כְ רּוב ִמ ְמ ַּשח זִ יו או ֶֹרך
אוֹר מֻ פְ לָּא רוֹם מַּ ְעלָּה
את ִמּלְ הַּ בִ יט כִ י ַּרב לָּּה
י ֵָּר ָּ
ַּתעֲ לּומָּ ה וְ ַאיִן קו ָֹּרא לָּּה
שּורָך
נ ְַּמ ָּת עַּ יִן ֹלא ְת ֶ
אַּ ְש ֵרי י ֹול ְַּד ֶתָך
אַּ ְש ֵרי הָּ עָּ ם הֵ ם לו ְֹמדֶ ָך
וְ אַּ ְש ֵרי הָּ עו ְֹמ ִדים עַּ ל סוֹדֶ ָך
אּוריָך
חשן תֻ מֶ יָך וְ ֶ
בּושי ֶ
לְ ֵ
זְ כּות ֹו ָּיגֵן עָּ לֵינו
וְ עַּ ל כָּל י ְִש ָּראֵ ל ַאחֵ ינּו
בֶ ן ָּדּוִ ד ְמ ִשיחַּ ִצ ְד ֵקנּו
בִ ְמהֵ ָּרה יָּבוֹא וְ יִגְ ָאלֵנּו

the yud of ancient wisdom
you gazed to its inner glory
)”32 (or “heart”) paths, beginning of donation (“tithe
)you are an anointed cherub (angel

ימה; ִמ ִמ ְש ְבצוֹת זָּהָּ ב
בּודה בַּ ת-מֶ לְֶך ְפנִ ָּ
תה' מה:יד כָּל-כְ ָּ
לְ בּו ָּשּה.
יחז' כח:יד אַּ ְת-כְ רּובִ --מ ְמ ַּשח ,הַּ ס ֹוכְֵך; ּונְ ַּת ִתיָךְ ,בהַּ ר
ַאבנֵי-אֵ שִ ,ה ְתהַּ ּלָּכְ ָּת.
ִיתְ --בתוְֹך ְ
ֹלהים הָּ י ָּ
קֹ דֶ ש אֱ ִ
ַאב ָּרהָּ ם אֱ ֹלהֵ י
ָאביָך אֱ ֹלהֵ י ְ
 wonderful light; heights of aboveשמ' ג:ו וַּ יֹאמֶ ר ָאנֹ כִ י אֱ ֹלהֵ י ִ
 you (respectfully) feared from glancing because it was so muchי ְִצחָּ ק וֵאֹלהֵ י יַּעֲ קֹ ב וַּ י ְַּס ֵתר מֹ ֶשה פָּ נָּיו כִ י י ֵָּרא מֵ הַּ ִביט
ֹלהים.
 mystery and nothingness it is calledאֶ ל הָּ אֱ ִ

Ps. 45:14
Ezech. 28:14

Ex. 3:6

you rested; no eye will behold you
Ex. 28:30

אּורים וְ אֶ ת-
שמ' כח:ל וְ נ ַָּּת ָּת אֶ לֹ -ח ֶשן הַּ ִמ ְשפָּ ט ,אֶ ת-הָּ ִ
 that “stand” on your secretהַּ תֻ ִמים ,וְ הָּ יּו עַּ ל-לֵב ַאהֲ רֹןְ ,בבֹא ֹו לִ ְפנֵי יְה ָּוהְ ,נ ָָּּשא
ַ wearers of the “breast-plate” of your Urim and Tumimאהֲ רֹן אֶ תִ -מ ְשפַּ ט ְבנֵי-י ְִש ָּראֵ ל עַּ ל-לִ ב ֹו ,לִ ְפנֵי יְהוָּ ה
ָּת ִמיד.
his merit will protect us
all of Israel
Son of David, Messiah of our Righteousness
quickly may he come and redeem us

