A song of ascents. When the LORD
restores the fortunes of Zion we see it
as in a dream. our mouths shall be
filled with laughter, our tongues, with
songs of joy. Then shall they say among
the nations, “The LORD has done great
things for them ”!The LORD will do
great things for us and we shall rejoice.
Laugh, laugh about the dreams
I, the dreamer, lay in view.
Laugh that I believe in humanity,
that I still believe in you.
Then my people too will flourish
And a generation shall arise
Restore our fortunes, O LORD, like
watercourses in the Negeb.
In the land, shake off its chains
And see light in every eye.
They who sow in tears shall reap with
songs of joy.
Though he goes along weeping,
carrying the seed-bag, he shall come
back with songs of joy, carrying his
sheaves.
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ִׁשיר הַ מַ עֲלוֹת בְּ שּוב ה' אֶ ת ִׁשיבַ ת
.צִׁ ּיוֹן הָ יִׁ ינּו כְּ חֹלְּ ִׁמים
.ָאז יִׁ מָ לֵא ְּשחוֹק ִׁפינּו ּולְּ שוֹנֵנּו ִׁרנָה
'ֹאמרּו בַ ּגוֹיִׁ ם ִׁהגְּ ִׁדיל ה
ְּ ָאז י
.ַלעֲשוֹת עִׁ ם אֵ לֶה
ִׁהגְּ ִׁדיל יְּ הוָה ַלעֲשוֹת עִׁ מָ נּו הָ יִׁ ינּו
.ְּשמֵ ִׁחים

, ַשחֲ ִׁקי עַ ל הַ חֲ לוֹמוֹת,ַשחֲ ִׁקי
.זּו אֲ נִׁ י הַ חוֹלֵם ָשח
,ַשחֲ ִׁקי כִׁ י בָ ָאדָ ם ַאאֲ ִׁמין
.כִׁ י עוֹדֶ נִׁ י מַ אֲ ִׁמין בָ ְך
,יָשּוב יִׁ ְּפ ַרח ָאז ּגַם עַ ִׁמי
,ָארץ יָקּום דוֹר
ֶ ָּוב
שּובָ ה ה' אֶ ת ְּשבִׁ יתֵ נּו
.יקים בַ ֶנגֶב
ִׁ כַ אֲ ִׁפ

,כְּ בָ לָיו יּוסַ ר מֶ נּו-בַ ְּרזֶל
.בְּ עַ יִׁ ן יִׁ ְּראֶ ה אוֹר-עַ יִׁ ן
.הַ ז ְֹּרעִׁ ים בְּ ִׁד ְּמעָ ה בְּ ִׁרנָה יִׁ ְּקצֹרּו
.ֹשא מֶ ֶשְך הַ ז ַָרע
ֵ הָ לוְֹך ֵילְֵך ּובָ כֹה נ
.ֹשא אֲ ֻלמֹתָ יו
ֵ בֹא ָיבֹא בְּ ִׁרנָה נ

 ַשחֲ ִׁקי,ַשחֲ ִׁקי
אני מאמין – שאול טשרניחובסקי
תהילים קכ"ו

