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ָתי
יבה ִרנּ ִ
פרק י"זְ :תּ ִפ ָלּה ְל ָדוִד ִשׁ ְמ ָעה יְהוָה ֶצדֶק ַה ְק ִשׁ ָ
ֵצא
ֶיך ִמ ְשׁ ָפּ ִטי י ֵ
ַה ֲא ִזינָה ְת ִפ ָלּ ִתי ְבּלֹא ִשׂ ְפ ֵתי ִמ ְר ָמה .ב ִמ ְלּ ָפנ ָ
ַפ ַתּ ִני ַבל
ְתּ ִל ִבּי ָפּ ַק ְד ָתּ ַלּי ְָלה ְצר ְ
ישׁ ִרים .ג ָבּ ַחנ ָ
ֶיך ֶתּ ֱחזֶינָה ֵמ ָ
ֵעינ ָ
יך ֲאנִי
אָדם ִבּ ְד ַבר ְשׂ ָפ ֶת ָ
ֲבר ִפּי .ד ִל ְפעֻלּוֹת ָ
ִתּ ְמ ָצא ַזמּ ִֹתי ַבּל ַיע ָ
יך ַבּל נָמוֹטּוּ
לוֹת ָ
ֲשׁרַי ְבּ ַמ ְעגְּ ֶ
אָרחוֹת ָפּ ִריץ .ה ָתּמ ְֹך א ֻ
ָשׁ ַמ ְר ִתּי ְ
ָתי.
יך ִכי ַת ֲע ֵננִי ֵאל ַהט אָ ְזנ ְָך ִלי ְשׁ ַמע ִא ְמר ִ
ָאת ָ
ְפ ָע ָמי .ו ֲאנִי ְקר ִ
ֶך .ח
ימינ ָ
קוֹמ ִמים ִבּ ִ
חוֹסים ִמ ִמּ ְת ְ
יע ִ
מוֹשׁ ַ
ִ
ֶיך
ֲסד ָ
ז ַה ְפ ֵלה ח ָ
יך ַתּ ְס ִתּי ֵר ִני .ט ִמ ְפּנֵי ְר ָשׁ ִעים
ָפ ָ
ָשׁ ְמ ֵר ִני ְכּ ִאישׁוֹן ַבּת ָעיִן ְבּ ֵצל ְכּנ ֶ
ֶפשׁ י ִַקּיפוּ ָע ָלי .י ֶח ְל ָבּמוֹ ָסּגְ רוּ ִפּימוֹ ִדּ ְבּרוּ
זוּ ַשׁדּוּנִי אֹי ְַבי ְבּנ ֶ
ָשׁיתוּ
ֵיהם י ִ
אַשּׁרֵינוּ ַע ָתּה סבבוני ] ְס ָבבוּנוּ[ ֵעינ ֶ
ְבגֵאוּת .יא ֻ
אַריֵה י ְִכסוֹף ִל ְטרוֹף ו ְִכ ְכ ִפיר י ֵֹשׁב
ִל ְנטוֹת ָבּאָרֶץ .יב ִדּ ְמיֹנוֹ ְכּ ְ
יעהוּ ַפּ ְלּ ָטה נ ְַפ ִשׁי
קוּמה יְהוָה ַק ְדּ ָמה ָפנָיו ַה ְכ ִר ֵ
ְבּ ִמ ְס ָתּ ִרים .יג ָ
ָשׁע ַח ְר ֶבּ ָך .יד ִמ ְמ ִתים י ְָד ָך יְהוָה ִמ ְמ ִתים ֵמ ֶחלֶד ֶח ְל ָקם
ֵמר ָ
וּצפוּנ ְָך[ ְתּ ַמלֵּא ִב ְטנָם י ְִשׂ ְבּעוּ ָבנִים ְו ִה ִנּיחוּ
ַבּ ַחיִּים וצפינך ] ְ
ֶיך ֶא ְשׂ ְבּ ָעה ְב ָה ִקיץ
יהם .טו ֲאנִי ְבּ ֶצדֶק ֶא ֱחזֶה ָפנ ָ
עוֹל ֵל ֶ
י ְִתרָם ְל ְ
ָת ָך.
ְתּמוּנ ֶ

אתי ַט ֲה ֵר ִניִ :כּי
וּמ ַח ָטּ ִ
ְפ ָשׁ ָעי :הרבה ] ֶהרֶב[ ַכּ ְבּ ֵסנִי ֵמעֲוֹנִי ֵ
אתי ְו ָהרַע
אתי נֶגְ ִדּי ָת ִמידְ :ל ָך ְל ַב ְדּ ָך ָח ָט ִ
ְפ ָשׁ ַעי ֲא ִני ֵאדָע ְו ַח ָטּ ִ
ֶך ִתּ ְז ֶכּה ְב ָשׁ ְפ ֶט ָךֵ :הן ְבּ ָעווֹן
יתי ְל ַמ ַען ִתּ ְצ ַדּק ְבּ ָד ְבר ָ
ֶיך ָע ִשׂ ִ
ְבּ ֵעינ ָ
וּב ָס ֻתם
ֱמת ָח ַפ ְצ ָתּ ַב ֻטּחוֹת ְ
ֱמ ְת ִני ִא ִמּיֵ :הן א ֶ
וּב ֵח ְטא ֶיח ַ
חוֹל ְל ִתּי ְ
ָ
וּמ ֶשּׁלֶג
יע ִניְ :תּ ַח ְטּ ֵא ִני ְב ֵאזוֹב ְו ֶא ְט ָהר ְתּ ַכ ְבּ ֵס ִני ִ
תוֹד ֵ
ָח ְכ ָמה ִ
יתַ :ה ְס ֵתּר
ֲצמוֹת ִדּ ִכּ ָ
ֵלנָה ע ָ
ְשׂ ְמ ָחה ָתּג ְ
יע ִני ָשׂשׂוֹן ו ִ
אַל ִבּיןַ :תּ ְשׁ ִמ ֵ
ְ
ֲטאָי ו ְָכל עֲוֹנ ַֹתי ְמ ֵחה :לֵב ָטהוֹר ְבּרָא ִלי ֱאל ִֹהים
ֶיך ֵמח ָ
ָפּנ ָ
ְרוּח ָק ְד ְשׁ ָך אַל
ֶיך ו ַ
יכ ִני ִמ ְלּ ָפנ ָ
רוּח נָכוֹן ַחדֵּשׁ ְבּ ִק ְר ִבּי :אַל ַתּ ְשׁ ִל ֵ
ְו ַ
יבה ִת ְס ְמ ֵכ ִני:
רוּח ְנ ִד ָ
יבה ִלּי ְשׂשׂוֹן י ְִשׁ ֶע ָך ְו ַ
ִתּ ַקּח ִמ ֶמּ ִנּיָ :ה ִשׁ ָ
יך יָשׁוּבוַּ :ה ִצּי ֵל ִני ִמ ָדּ ִמים
ְח ָטּ ִאים ֵא ֶל ָ
ֶיך ו ַ
ֲל ְמּ ָדה פ ְֹשׁ ִעים ְדּרָכ ָ
אַ
שׁוּע ִתי ְתּ ַרנֵּן ְלשׁוֹ ִני ִצ ְד ָק ֶת ָךֲ :אדֹנָי ְשׂ ָפ ַתי
ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהי ְתּ ָ
עוֹלה לֹא
ֶבח ְו ֶא ֵתּ ָנה ָ
וּפי יַגִּ יד ְתּ ִה ָלּ ֶת ָךִ :כּי לֹא ַת ְחפֹּץ ז ַ
ִתּ ְפ ָתּח ִ
ִשׁ ָבּר ְונ ְִד ֶכּה ֱאל ִֹהים
ִשׁ ָבּרָה לֵב נ ְ
רוּח נ ְ
ִת ְר ֶצה .יט ז ְִב ֵחי ֱאל ִֹהים ַ
ְרוּשׁ ָלִם.
יבה ִב ְרצוֹ ְנ ָך ֶאת ִציּוֹן ִתּ ְבנֶה חוֹמוֹת י ָ
יט ָ
לֹא ִת ְבזֶה .כ ֵה ִ
ֲך
עוֹלה ְו ָכ ִליל אָז ַיעֲלוּ ַעל ִמז ְַבּח ָ
כא אָז ַתּ ְחפֹּץ ז ְִב ֵחי ֶצדֶק ָ
ָפ ִרים.

ֶיך יְהוָה נ ְַפ ִשׁי ֶא ָשּׂא .ב ֱאל ַֹהי ְבּ ָך ָב ַט ְח ִתּי
פרק כ"הְ :ל ָדוִד ֵאל ָ
ֶיך לֹא ֵיבֹשׁוּ ֵיבֹשׁוּ
ַע ְלצוּ אֹי ְַבי ִלי .ג גַּם ָכּל קֹו ָ
בוֹשׁה אַל י ַ
אַל ֵא ָ
יך ַל ְמּ ֵד ִני .ה
חוֹת ָ
יענִי א ְֹר ֶ
הוֹד ֵ
יך יְהוָה ִ
ָכ ָ
ֵיקם .ד ְדּר ֶ
ַהבּוֹגְ ִדים ר ָ
יתי ָכּל
אוֹת ָך ִק ִוּ ִ
אַתּה ֱאל ֵֹהי י ְִשׁ ִעי ְ
ֲמ ֶתּ ָך ו ְַל ְמּ ֵד ִני ִכּי ָ
ַה ְד ִרי ֵכ ִני ַבא ִ
עוֹלם ֵה ָמּה .ז ַחטֹּאות
יך ִכּי ֵמ ָ
ֲס ֶד ָ
יך יְהוָה ַוח ָ
ֲמ ָ
ַהיּוֹם .ו ְזכֹר ַרח ֶ
טוּב ָך
אַתּה ְל ַמ ַען ְ
וּפ ָשׁ ַעי אַל ִתּ ְזכֹּר ְכּ ַח ְס ְדּ ָך ְז ָכר ִלי ָ
נְעוּרַי ְ
ֵך
ֶך .ט י ְַדר ְ
ָשׁר יְהוָה ַעל ֵכּן יוֹרֶה ַח ָטּ ִאים ַבּ ָדּר ְ
יְהוָה .ח טוֹב ְוי ָ
אָרחוֹת יְהוָה ֶח ֶסד
ַרכּוֹ .י ָכּל ְ
ֲע ָנ ִוים ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט וִי ַל ֵמּד ֲע ָנוִים דּ ְ
ְעד ָֹתיו .יא ְל ַמ ַען ִשׁ ְמ ָך יְהוָה ו ְָס ַל ְח ָתּ
ֱמת ְלנ ְֹצרֵי ְב ִריתוֹ ו ֵ
ֶוא ֶ
ֶך
ַלעֲוֹ ִני ִכּי רַב הוּא .יב ִמי זֶה ָה ִאישׁ ְירֵא יְהוָה יוֹרֶנּוּ ְבּ ֶדר ְ
י ְִב ָחר .יג נ ְַפשׁוֹ ְבּטוֹב ָתּ ִלין ְוז ְַרעוֹ יִירַשׁ אָרֶץ .יד סוֹד יְהוָה
יעם .טו ֵעינַי ָתּ ִמיד ֶאל יְהוָה ִכּי הוּא
הוֹד ָ
וּב ִריתוֹ ְל ִ
ִלירֵאָיו ְ
ָחיד ו ְָע ִני אָ ִני .יז
ֶשׁת רַגְ ָלי .טז ְפּנֵה ֵא ַלי ְו ָח ֵנּ ִני ִכּי י ִ
יוֹציא ֵמר ֶ
ִ
ֲמ ִלי
יא ִני .יח ְר ֵאה ָע ְנ ִיי ַוע ָ
הוֹצ ֵ
צוּקוֹתי ִ
ַ
ָצרוֹת ְל ָב ִבי ִה ְר ִחיבוּ ִמ ְמּ
ְשׂ ְנאַת ָח ָמס
ֹאותי .יט ְר ֵאה אוֹי ְַבי ִכּי רָבּוּ ו ִ
ְשׂא ְל ָכל ַחטּ ָ
וָ
יתי ָב ְך .כא
ְשׂנֵאוּ ִני .כ ָשׁ ְמרָה נ ְַפ ִשׁי ְו ַה ִצּי ֵל ִני אַל ֵאבוֹשׁ ִכּי ָח ִס ִ
ָאל ִמכֹּל
יך .כב ְפּ ֵדה ֱאל ִֹהים ֶאת י ְִשׂר ֵ
ית ָ
תֹּם ָוי ֶֹשׁר י ְִצּרוּ ִני ִכּי ִק ִוּ ִ
ָצרוֹ ָתיו.

ֻמיָּה ְת ִה ָלּה
ַצּ ַח ִמזְמוֹר ְל ָדוִד ִשׁיר .ב ְל ָך ד ִ
פרק ס"הַ :ל ְמנ ֵ
יך ָכּל ָבּ ָשׂר
ֶדר .ג שׁ ֵֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּה ָע ֶד ָ
ְשׁ ַלּם נ ֶ
וּל ָך י ֻ
ֱאל ִֹהים ְבּ ִציּוֹן ְ
אַשׁרֵי
אַתּה ְת ַכ ְפּרֵם .ה ְ
ָברוּ ֶמנִּי ְפּ ָשׁ ֵעינוּ ָ
ָיבֹאוּ .ד ִדּ ְברֵי עֲוֹנֹת גּ ְ
יכ ֶל ָך.
ית ָך ְקדֹשׁ ֵה ָ
ִשׂ ְבּ ָעה ְבּטוּב ֵבּ ֶ
ֶיך נ ְ
ֲצר ָ
ִתּ ְב ַחר וּ ְת ָקרֵב י ְִשׁכֹּן ח ֵ
ו נוֹרָאוֹת ְבּ ֶצדֶק ַתּ ֲענֵנוּ ֱאל ֵֹהי י ְִשׁ ֵענוּ ִמ ְב ָטח ָכּל ַק ְצוֵי ֶארֶץ ְויָם
יח ְשׁאוֹן
ֶאזָר ִבּגְ בוּרָה .ח ַמ ְשׁ ִבּ ַ
ְרח ִֹקים .ז ֵמ ִכין ָה ִרים ְבּכֹחוֹ נ ְ
ִיראוּ י ְֹשׁ ֵבי ְק ָצוֹת
יהם ַוהֲמוֹן ְל ֻא ִמּים .ט ַויּ ְ
ַמּים ְשׁאוֹן ַגּ ֵלּ ֶ
יִ
ַתּשׁ ְֹק ֶק ָה
ָערֶב ַתּ ְרנִין .י ָפּ ַק ְד ָתּ ָהאָרֶץ ו ְ
מוֹצ ֵאי ב ֶֹקר ו ֶ
יך ָ
ֵמאוֹת ֶֹת ָ
ֶה.
ַבּת ַתּ ְע ְשׁ ֶרנָּה ֶפּלֶג ֱאל ִֹהים ָמלֵא ָמיִם ָתּ ִכין ְדּ ָגנָם ִכּי כֵן ְתּ ִכינ ָ
רַ
ֵך.
יבים ְתּמֹגְ ֶגנָּה ִצ ְמ ָחהּ ְתּ ָבר ְ
יה ִבּ ְר ִב ִ
דוּד ָ
ַחת גְּ ֶ
יה ַרוֵּה נ ֵ
יא ְתּ ָל ֶמ ָ
יך י ְִרעֲפוּן ָדּ ֶשׁן .יג י ְִרעֲפוּ נְאוֹת
ָל ָ
וּמ ְעגּ ֶ
טוֹב ֶת ָך ַ
יב ִע ַטּ ְר ָתּ ְשׁנַת ָ
ֲמ ִקים
ִמ ְד ָבּר וְגִ יל גְּ ָבעוֹת ַתּ ְחגּ ְֹרנָה .יד ָל ְבשׁוּ ָכ ִרים ַהצֹּאן ַוע ָ
ָשׁירוּ.
ַע ְטפוּ ָבר י ְִתרוֹעֲעוּ אַף י ִ
יַ

אַשׁרֵי
ֲטאָהְ :
אַשׁרֵי נְשׂוּי ֶפּ ַשׁע ְכּסוּי ח ָ
פרק ל"בְ :ל ָד ִוד ַמ ְשׂ ִכּיל ְ
ַשׁ ִתּי
ַחשֹׁב יְהוָה לוֹ ָעוֹן ְו ֵאין ְבּרוּחוֹ ְר ִמיָּהִ :כּי ֶה ֱחר ְ
אָדם לֹא י ְ
ָ
ֶך
ָלי ְָלה ִתּ ְכ ַבּד ָע ַלי יָד ָ
יוֹמם ו ַ
ָתי ָכּל ַהיּוֹםִ :כּי ָ
ֲצ ָמי ְבּ ַשׁ ֲאג ִ
ָבּלוּ ע ָ
ֲך ַועֲוֹ ִני לֹא
אוֹדיע ָ
אתי ִ
ֶה ַפּ ְך ְל ַשׁ ִדּי ְבּ ַח ְרבֹנֵי ַקיִץ ֶס ָלהַ :ח ָטּ ִ
נְ
את עֲוֹן
ָשׂ ָ
אַתּה נ ָ
ֲלי ְפ ָשׁ ַעי ַליהוָה ְו ָ
אוֹדה ע ֵ
אָמ ְר ִתּי ֶ
יתי ַ
ִכ ִסּ ִ
ֶיך ְל ֵעת ְמצֹא רַק
אתי ֶס ָלהַ :על זֹאת י ְִת ַפּלֵּל ָכּל ָח ִסיד ֵאל ָ
ַח ָטּ ִ
אַתּה ֵס ֶתר ִלי ִמ ַצּר ִתּ ְצּ ֵר ִני
ַבּים ֵא ָליו לֹא יַגִּ יעוָּ :
ְל ֵשׁ ֶטף ַמיִם ר ִ
ֲצה
ֶך זוּ ֵת ֵל ְך ִאיע ָ
אוֹר ָך ְבּ ֶדר ְ
אַשׂ ִכּ ְיל ָך ְו ְ
סוֹב ֵב ִני ֶס ָלהְ :
ָרנֵּי ַפ ֵלּט ְתּ ְ
ֶסן ֶע ְדיוֹ
יך ֵעי ִני :אַל ִתּ ְהיוּ ְכּסוּס ְכּ ֶפרֶד ֵאין ָה ִבין ְבּ ֶמ ֶתג ָור ֶ
ָע ֶל ָ
בּוֹט ַח ַבּיהוָה
ָשׁע ְו ַה ֵ
אוֹבים ָלר ָ
ַבּים ַמ ְכ ִ
ִל ְבלוֹם ַבּל ְקרֹב ֵאלֶי ָך :ר ִ
יקים ְו ַה ְר ִנינוּ ָכּל י ְִשׁרֵי
ְסוֹב ֶבנּוִּ :שׂ ְמחוּ ַביהוָה וְגִ ילוּ ַצ ִדּ ִ
ֶח ֶסד י ְ
לֵב:
ֲשׁר
ָתן ַהנּ ִָביא ַכּא ֶ
ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָד ִודְ :בּבוֹא ֵא ָליו נ ָ
פרק נ"אַ :ל ְמנ ֵ
יך ְמ ֵחה
ֲמ ָ
ֶך ְכּרֹב ַרח ֶ
ָבּא ֶאל ַבּת ָשׁ ַבעָ :ח ֵנּ ִני ֱאל ִֹהים ְכּ ַח ְסדּ ָ

אַר ֶצ ָך ַשׁ ְב ָתּ
ית יְהוָה ְ
ָצ ָ
ַצּ ַח ִל ְבנֵי קֹרַח ִמזְמוֹר :ר ִ
פרק פ"הַ :ל ְמנ ֵ
אתם
ית ָכל ַח ָטּ ָ
את עֲוֹן ַע ֶמּ ָך ִכּ ִסּ ָ
ָשׂ ָ
שבות ] ְשׁ ִבית[ ַי ֲעקֹב :נ ָ
שׁוּבנוּ ֱאל ֵֹהי
אַפּ ָךֵ :
יבוֹת ֵמחֲרוֹן ֶ
ֱשׁ ָ
ָת ָך ה ִ
אָס ְפ ָתּ ָכל ֶע ְבר ֶ
ֶס ָלהַ :
אַפּ ָך
עוֹלם ֶתּ ֱאנַף ָבּנוּ ִתּ ְמשׁ ְֹך ְ
י ְִשׁ ֵענוּ ְו ָה ֵפר ַכּ ַע ְס ָך ִע ָמּנוַּ :ה ְל ָ
אַתּה ָתּשׁוּב ְתּ ַחיֵּנוּ ו ְַע ְמּ ָך י ְִשׂ ְמחוּ ָב ְךַ :ה ְר ֵאנוּ
ְלדֹר ָודֹרֲ :הלֹא ָ
ֲך ִתּ ֶתּן ָלנוֶּ :א ְשׁ ְמ ָעה ַמה י ְַד ֵבּר ָה ֵאל יְהוָה ִכּי
ֶשׁע ָ
ֶך ְוי ְ
יְהוָה ַח ְסדּ ָ
אַך
ידיו ְואַל יָשׁוּבוּ ְל ִכ ְס ָלהְ :
ֲס ָ
ְאל ח ִ
י ְַד ֵבּר ָשׁלוֹם ֶאל ַעמּוֹ ו ֶ
ֱמת נ ְִפגָּשׁוּ
אַר ֵצנוֶּ :ח ֶסד ֶוא ֶ
ָקרוֹב ִלירֵאָיו י ְִשׁעוֹ ִל ְשׁכֹּן ָכּבוֹד ְבּ ְ
ִשׁ ָקף:
ְצדֶק ִמ ָשּׁ ַמיִם נ ְ
ֱמת ֵמ ֶארֶץ ִתּ ְצ ָמח ו ֶ
ָשׁקוּ :א ֶ
ְשׁלוֹם נ ָ
ֶצדֶק ו ָ
ֵך
ְבוּלהֶּ :צדֶק ְל ָפנָיו י ְַהלּ ְ
גַּם יְהוָה י ִֵתּן ַהטּוֹב ְואַ ְר ֵצנוּ ִתּ ֵתּן י ָ
ֶך ְפּ ָע ָמיו:
ָשׂם ְל ֶדר ְ
ְוי ֵ
פרק פ"וְ :תּ ִפ ָלּה ְל ָדוִד ַה ֵטּה יְהוָה אָ ְזנ ְָך ֲע ֵננִי ִכּי ָענִי ְו ֶא ְביוֹן
אַתּה ֱאל ַֹהי
הוֹשׁע ַע ְב ְדּ ָך ָ
אָ ִניָ :שׁ ְמרָה נ ְַפ ִשׁי ִכּי ָח ִסיד אָנִי ַ
יך ֶא ְקרָא ָכּל ַהיּוֹםַ :שׂ ֵמּ ַח
יךָ :ח ֵנּ ִני ֲאדֹנָי ִכּי ֵא ֶל ָ
בּוֹט ַח ֵא ֶל ָ
ַה ֵ
אַתּה ֲאדֹנָי טוֹב
ֶיך ֲאדֹנָי נ ְַפ ִשׁי ֶא ָשּׂאִ :כּי ָ
ֶפשׁ ַע ְב ֶדּ ָך ִכּי ֵאל ָ
נֶ
יבה
יךַ :ה ֲאזִינָה יְהוָה ְתּ ִפ ָלּ ִתי ְו ַה ְק ִשׁ ָ
ו ְַס ָלּח ְורַב ֶח ֶסד ְל ָכל ק ְֹר ֶא ָ
מוֹך
ָא ָךּ ִכּי ַת ֲע ֵנ ִניֵ :אין ָכּ ָ
ָתי ֶא ְקר ֶ
ֲנוּנוֹתיְ :בּיוֹם ָצר ִ
ְבּקוֹל ַתּח ָ
ית יָבוֹאוּ
ֲשׁר ָע ִשׂ ָ
יךָ :כּל גּוֹיִם א ֶ
ֲשׂ ָ
ָב ֱאל ִֹהים ֲאדֹנָי ְו ֵאין ְכּ ַמע ֶ
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אַתּה ְוע ֵֹשׂה
יכ ְבּדוּ ִל ְשׁ ֶמ ָךִ :כּי גָדוֹל ָ
ֶיך ֲאדֹנָי ִו ַ
ְוי ְִשׁ ַתּחֲווּ ְל ָפנ ָ
ֵך
ֲהלּ ְ
ֶך א ַ
אַתּה ֱאל ִֹהים ְל ַב ֶדּ ָך :הוֹ ֵר ִני יְהוָה ַדּ ְרכּ ָ
נ ְִפ ָלאוֹת ָ
אוֹד ָך ֲאדֹנָי ֱאל ַֹהי ְבּ ָכל ְל ָב ִבי
ַחד ְל ָב ִבי ְלי ְִראָה ְשׁ ֶמ ָךְ :
ֲמ ֶתּ ָך י ֵ
ַבּא ִ
עוֹלםִ :כּי ַח ְס ְדּ ָך גָּדוֹל ָע ָלי ְו ִה ַצּ ְל ָתּ נ ְַפ ִשׁי
ֲכ ְבּ ָדה ִשׁ ְמ ָך ְל ָ
ַוא ַ
יצים ִבּ ְקשׁוּ
ֲדת ָע ִר ִ
ִמ ְשּׁאוֹל ַתּ ְח ִתּיָּהֱ :אל ִֹהים ז ִֵדים ָקמוּ ָע ַלי ַוע ַ
ֶך
אַתּה ֲאדֹנָי ֵאל רַחוּם ְו ַחנּוּן ֶאר ְ
מוּך ְלנֶגְ ָדּםְ :ו ָ
נ ְַפ ִשׁי ְולֹא ָשׂ ָ
ֶך
ֱמתְ :פּנֵה ֵא ַלי ְו ָח ֵנּ ִני ְתּנָה ֻעזּ ְָך ְל ַע ְבדּ ָ
אַפּיִם ְורַב ֶח ֶסד ֶוא ֶ
ַ
טוֹבה ְוי ְִראוּ שֹׂ ְנאַי
ֲשׂה ִע ִמּי אוֹת ְל ָ
ֲמ ֶת ָך :ע ֵ
יעה ְל ֶבן א ָ
הוֹשׁ ָ
ְו ִ
ִח ְמ ָתּ ִני:
אַתּה יְהוָה ֲעז ְַר ַתּנִי ְונ ַ
ְוֵיבֹשׁוּ ִכּי ָ
ָבי ֶאת ֵשׁם
ֲכי נ ְַפ ִשׁי ֶאת יְהוָה וְכָל ְקר ַ
פרק ק"גְ :ל ָדוִד ָבּר ִ
ֵח
מוּליוַ :הסֹּל ַ
ֲכי נ ְַפ ִשׁי ֶאת יְהוָה ְואַל ִתּ ְשׁ ְכּ ִחי ָכּל גְּ ָ
ָק ְדשׁוָֹ :בּר ִ
גּוֹאל ִמ ַשּׁ ַחת ַח ָיּי ְִכי
ְל ָכל עֲוֹנ ִֵכי ָהר ֵֹפא ְל ָכל ַתּ ֲחלֻאָי ְִכיַ :ה ֵ
ֲמיםַ :ה ַמּ ְשׂ ִבּיַע ַבּטּוֹב ֶע ְדי ְֵך ִתּ ְת ַחדֵּשׁ
ֵכי ֶח ֶסד ְו ַרח ִ
ַה ְמ ַע ְטּר ִ
ֲשׁוּקים:
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים ְל ָכל ע ִ
ֶשׁר נְעוּ ָרי ְִכי :ע ֵֹשׂה ְצ ָדקוֹת יְהוָה ִ
ַכּנּ ֶ
ילוֹתיו :רַחוּם ְו ַחנּוּן יְהוָה
ֲל ָ
ָאל ע ִ
ָכיו ְלמ ֶֹשׁה ִל ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
יע ְדּר ָ
יוֹד ַ
ִ
עוֹלם יִטּוֹר :לֹא
ֶצח י ִָריב ְולֹא ְל ָ
אַפּיִם ְורַב ָח ֶסד :לֹא ָלנ ַ
ֶך ַ
ֶאר ְ
ָמל ָע ֵלינוִּ :כּי ִכגְ ב ַֹהּ
ֲט ֵאינוּ ָע ָשׂה ָלנוּ ְולֹא ַכעֲוֹנ ֵֹתינוּ גּ ַ
ַכח ָ
ָבר ַח ְסדּוֹ ַעל ְירֵאָיוִ :כּ ְרחֹק ִמ ְז ָרח ִמ ַמּ ֲערָב
ָשׁ ַמיִם ַעל ָהאָרֶץ גּ ַ
ַחם אָב ַעל ָבּ ִנים ִר ַחם יְהוָה ַעל
ִה ְר ִחיק ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ְפּ ָשׁ ֵעינוְּ :כּר ֵ
ָחנוּ :אֱנוֹשׁ ֶכּ ָח ִציר
ָדע י ְִצרֵנוּ זָכוּר ִכּי ָע ָפר ֲאנ ְ
ְירֵאָיוִ :כּי הוּא י ַ
רוּח ָע ְברָה בּוֹ ְו ֵאינֶנּוּ ְולֹא
ָמיו ְכּ ִציץ ַה ָשּׂ ֶדה כֵּן י ִָציץִ :כּי ַ
יָ
עוֹלם ַעל ְירֵאָיו
עוֹלם ו ְַעד ָ
י ִַכּירֶנּוּ עוֹד ְמקוֹמוְֹ :ו ֶח ֶסד יְהוָה ֵמ ָ
ֲשׂוֹתם:
ֻדיו ַלע ָ
וּלז ְֹכרֵי ִפקּ ָ
ו ְִצ ְד ָקתוֹ ִל ְבנֵי ָב ִניםְ :לשׁ ְֹמרֵי ְב ִריתוֹ ְ
וּמ ְלכוּתוֹ ַבּכֹּל ָמ ָשׁ ָלהָ :בּרֲכוּ יְהוָה
יְהוָה ַבּ ָשּׁ ַמיִם ֵה ִכין ִכּ ְסאוֹ ַ
אָכיו גִּ בֹּרֵי כ ַֹח ע ֵֹשׂי ְד ָברוֹ ִל ְשׁמ ַֹע ְבּקוֹל ְדּ ָברוָֹ :בּרֲכוּ יְהוָה
ַמ ְל ָ
ֲשׂיו ְבּ ָכל
ָכּל ְצ ָבאָיו ְמ ָשׁ ְר ָתיו ע ֵֹשׂי ְרצוֹנוָֹ :בּרֲכוּ יְהוָה ָכּל ַמע ָ
ֲכי נ ְַפ ִשׁי ֶאת יְהוָה:
ְמקֹמוֹת ֶמ ְמ ַשׁ ְלתּוֹ ָבּר ִ
פרק קי"גַ :ה ְללוּיָהּ ַה ְללוּ ַע ְב ֵדי יְהוָה ַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם יְהוָה :י ְִהי
עוֹלםִ :מ ִמּ ְזרַח ֶשׁ ֶמשׁ ַעד ְמבוֹאוֹ
ָך ֵמ ַע ָתּה ו ְַעד ָ
ֵשׁם יְהוָה ְמבֹר ְ
ְמ ֻה ָלּל ֵשׁם יְהוָה :רָם ַעל ָכּל גּוֹיִם יְהוָה ַעל ַה ָשּׁ ַמיִם ְכּבוֹדוִֹ :מי
יהי ָל ָשׁ ֶבתַ :ה ַמּ ְשׁ ִפּ ִילי ִל ְראוֹת ַבּ ָשּׁ ַמיִם
ַכּיהוָה ֱאל ֵֹהינוּ ַה ַמּגְ ִבּ ִ
יבי ִעם
הוֹשׁ ִ
אַשׁפֹּת י ִָרים ֶא ְביוֹןְ :ל ִ
ימי ֵמ ָע ָפר ָדּל ֵמ ְ
וּבאָרֶץְ :מ ִק ִ
ָ
ֲקרֶת ַה ַבּיִת ֵאם ַה ָבּ ִנים
יבי ע ֶ
מוֹשׁ ִ
יבי ַעמּוִֹ :
יבים ִעם ְנ ִד ֵ
ְנ ִד ִ
ְשׂ ֵמ ָחה ַה ְללוּיָהּ:
ָאתי ַו ַיּ ֲע ֵנ ִני:
ָתה ִלּי ָקר ִ
פרק קכ'ִ :שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ֶאל יְהוָה ַבּ ָצּר ָ
ילה נ ְַפ ִשׁי ִמ ְשּׂ ַפת ֶשׁ ֶקר ִמ ָלּשׁוֹן ְר ִמיָּהַ :מה יּ ִֵתּן ְל ָך
יְהוָה ַה ִצּ ָ
וּמה יּ ִֹסיף ָל ְך ָלשׁוֹן ְר ִמיָּהִ :ח ֵצּי גִ בּוֹר ְשׁנוּ ִנים ִעם ַגּחֲלֵי
ַ
ַבּת
ְר ָת ִמים :אוֹיָה ִלי ִכּי ג ְַר ִתּי ֶמ ֶשׁ ְך ָשׁ ַכ ְנ ִתּי ִעם אָהֳלֵי ֵק ָדר :ר ַ
ֲד ֵבּר ֵה ָמּה
ָשׁ ְכנָה ָלּהּ נ ְַפ ִשׁי ִעם שׂוֹנֵא ָשׁלוֹםֲ :א ִני ָשׁלוֹם ְו ִכי א ַ
ַל ִמּ ְל ָח ָמה:
פרק קכ"אִ :שׁיר ַל ַמּעֲלוֹת ֶא ָשּׂא ֵעינַי ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמאַיִן ָיבֹא
ֶך
ֶע ְז ִריֶ :ע ְז ִרי ֵמ ִעם יְהוָה ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִם וָאָרֶץ :אַל י ִֵתּן ַלמּוֹט רַגְ ל ָ
ָאל :יְהוָה
שׁוֹמר י ְִשׂר ֵ
ִישׁן ֵ
ֶךִ :הנֵּה לֹא יָנוּם ְולֹא י ָ
אַל יָנוּם שׁ ְֹמר ָ
ֵח
ַכּ ָכּה ְו ָיר ַ
יוֹמם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ לֹא י ֶ
ֶךָ :
ֶך יְהוָה ִצ ְלּ ָך ַעל יַד י ְִמינ ָ
שׁ ְֹמר ָ

ַבּ ָלּי ְָלה :יְהוָה י ְִשׁ ָמ ְר ָך ִמ ָכּל רָע י ְִשׁמֹר ֶאת נ ְַפ ֶשׁ ָך :יְהוָה י ְִשׁ ָמר
עוֹלם.
וּבוֹא ָך ֵמ ַע ָתּה ו ְַעד ָ
את ָך ֶ
ֵצ ְ
ֹאמר
פרק קכ"דִ :שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ְל ָדוִד לוּלֵי יְהוָה ֶשׁ ָהיָה ָלנוּ י ַ
אָדםֲ :אזַי ַחיִּים
לוּלי יְהוָה ֶשׁ ָהיָה ָלנוּ ְבּקוּם ָע ֵלינוּ ָ
ָאלֵ :
נָא י ְִשׂר ֵ
ַח ָלה ָע ַבר ַעל
אַפּם ָבּנוֲּ :אזַי ַה ַמּיִם ְשׁ ָטפוּנוּ נ ְ
ְבּ ָלעוּנוּ ַבּחֲרוֹת ָ
רוּך יְהוָה ֶשׁלֹּא
נ ְַפ ֵשׁנוֲּ :אזַי ָע ַבר ַעל נ ְַפ ֵשׁנוּ ַה ַמּיִם ַהזֵּידוֹ ִניםָ :בּ ְ
יוֹק ִשׁים
ֵיהם :נ ְַפ ֵשׁנוּ ְכּ ִצפּוֹר ִנ ְמ ְל ָטה ִמ ַפּח ְ
ְנ ָתנָנוּ ֶטרֶף ְל ִשׁנּ ֶ
ַחנוּ נ ְִמ ָל ְטנוֶּ :ע ְזרֵנוּ ְבּ ֵשׁם יְהוָה ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִם
ִשׁ ָבּר ַו ֲאנ ְ
ַה ַפּח נ ְ
וָאָ ֶרץ:
פרק קכ"הִ :שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ַהבּ ְֹט ִחים ַבּיהוָה ְכּ ַהר ִציּוֹן לֹא
ְרוּשׁ ַלִם ָה ִרים ָס ִביב ָלהּ וַיהוָה ָס ִביב
ֵשׁב :י ָ
עוֹלם י ֵ
יִמּוֹט ְל ָ
ֶשׁע ַעל גּוֹרַל
ָנוּח ֵשׁ ֶבט ָהר ַ
עוֹלםִ :כּי לֹא י ַ
ְל ַעמּוֹ ֵמ ַע ָתּה ו ְַעד ָ
יהם:
יקים ְבּ ַע ְו ָל ָתה י ְֵד ֶ
יקים ְל ַמ ַען לֹא י ְִשׁ ְלחוּ ַה ַצּ ִדּ ִ
ַה ַצּ ִדּ ִ
בּוֹתםְ :ו ַה ַמּ ִטּים
ישׁ ִרים ְבּ ִל ָ
טּוֹבים ו ְִל ָ
יבה יְהוָה ַל ִ
יט ָ
ֵה ִ
ָאל:
יכם יְהוָה ֶאת פֹּ ֲעלֵי ָהאָוֶן ָשׁלוֹם ַעל י ְִשׂר ֵ
יוֹל ֵ
לּוֹתם ִ
ַע ַק ְל ַק ָ
יך יְהוָהֲ :אדֹנָי
ָאת ָ
ֲמ ִקּים ְקר ִ
פרק ק"לִ :שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ִמ ַמּע ַ
ֶיך ַק ֻשּׁבוֹת ְלקוֹל ַתּחֲנוּנָיִ :אם עֲוֹנוֹת
קוֹלי ִתּ ְהיֶינָה אָ ְזנ ָ
ִשׁ ְמ ָעה ְב ִ
יחה ְל ַמ ַען ִתּ ָוּרֵא:
ִתּ ְשׁ ָמר יָהּ ֲאדֹנָי ִמי ַי ֲעמֹדִ :כּי ִע ְמּ ָך ַה ְסּ ִל ָ
הוֹח ְל ִתּי :נ ְַפ ִשׁי ַלאדֹנָי
יתי ְיהוָה ִק ְוּ ָתה נ ְַפ ִשׁי ו ְִל ְד ָברוֹ ָ
ִק ִוּ ִ
ָאל ֶאל יְהוָה ִכּי ִעם
ַחל י ְִשׂר ֵ
ִמשּׁ ְֹמ ִרים ַלבּ ֶֹקר שׁ ְֹמ ִרים ַלבּ ֶֹקר :י ֵ
ָאל ִמכֹּל
יְהוָה ַה ֶח ֶסד ְו ַה ְר ֵבּה ִעמּוֹ ְפדוּת :וְהוּא י ְִפדֶּה ֶאת י ְִשׂר ֵ
עֲוֹנ ָֹתיו:
עוֹלם ַח ְסדּוֹ :הוֹדוּ
פרק קל"ו :הוֹדוּ ַליהוָה ִכּי טוֹב ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ :הוֹדוּ ַל ֲאדֹנֵי ָה ֲאדֹ ִנים ִכּי
ֵלאל ֵֹהי ָה ֱאל ִֹהים ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ְלע ָֹלם ַח ְסדּוֹ .ד ְלע ֵֹשׂה נ ְִפ ָלאוֹת גְּ דֹלוֹת ְל ַבדּוֹ ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .ו ְלר ַֹקע ָהאָרֶץ ַעל
ה ְלע ֵֹשׂה ַה ָשּׁ ַמיִם ִבּ ְתבוּנָה ִכּי ְל ָ
עוֹלם
אוֹרים גְּ ד ִֹלים ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .ז ְלע ֵֹשׂה ִ
ַה ָמּיִם ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .ט ֶאת
ַח ְסדּוֹ .ח ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְל ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ַבּיּוֹם ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .י ְל ַמכֵּה
ְכוֹכ ִבים ְל ֶמ ְמ ְשׁלוֹת ַבּ ָלּי ְָלה ִכּי ְל ָ
ֵח ו ָ
ַה ָיּר ַ
תּוֹכם
ָאל ִמ ָ
ַיּוֹצא י ְִשׂר ֵ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .יא ו ֵ
ֵיהם ִכּי ְל ָ
ִמ ְצ ַריִם ִבּ ְבכוֹר ֶ
עוֹלם
ְרוֹע נְטוּיָה ִכּי ְל ָ
וּבז ַ
ָקה ִ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .יב ְבּיָד ֲחז ָ
ִכּי ְל ָ
ֱביר
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .יד ְו ֶהע ִ
ַח ְסדּוֹ .יג ְלגֹזֵר יַם סוּף ִלגְ ז ִָרים ִכּי ְל ָ
ִער ַפּ ְרעֹה ְו ֵחילוֹ ְביַם
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .טו ְונ ֵ
ָאל ְבּתוֹכוֹ ִכּי ְל ָ
ִי ְשׂר ֵ
עוֹלם
מוֹל ְיך ַעמּוֹ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .טז ְל ִ
סוּף ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .יח ַו ַיּ ֲהרֹג
ַח ְסדּוֹ .יז ְל ַמכֵּה ְמ ָל ִכים גְּ ד ִֹלים ִכּי ְל ָ
ֶך ָה ֱאמ ִֹרי ִכּי
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .יט ְל ִסיחוֹן ֶמל ְ
אַדּ ִירים ִכּי ְל ָ
ְמ ָל ִכים ִ
ָתן
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .כא ְונ ַ
ֶך ַה ָבּ ָשׁן ִכּי ְל ָ
וּלעוֹג ֶמל ְ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .כ ְ
ְל ָ
ָאל ַע ְבדּוֹ ִכּי
ֲלה ְלי ְִשׂר ֵ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .כב ַנח ָ
ֲלה ִכּי ְל ָ
אַר ָצם ְל ַנח ָ
ְ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .כד
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .כג ֶשׁ ְבּ ִשׁ ְפ ֵלנוּ זָכַר ָלנוּ ִכּי ְל ָ
ְל ָ
ֶחם ְל ָכל ָבּ ָשׂר ִכּי
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .כה נ ֵֹתן ל ֶ
ַויּ ְִפ ְר ֵקנוּ ִמ ָצּרֵינוּ ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .כו הוֹדוּ ְל ֵאל ַה ָשּׁ ָמיִם ִכּי ְל ָ
ְל ָ

וּב ִניםָ .ה ֲע ִניִּים ְו ָה ֶא ְביוֹ ִניםֲ :עמֹד ַבּ ֶפּרֶץ ַבּל ִנ ְהיֶה ִל ְשׂחֹקָ .ל ָמה
ְשׁוּע ְת ָך אָבוֹת ָ
ַערְ :מ ַק ִוּים י ָ
אַריֵה ַבּיּ ַ
וּב ַצ ַערֲ .הי ְִשׁאַג ְ
ְהוּדה ְבּד ַֹחק ְ
ֵשׁ ֶבט י ָ
ָשׁן.
ָמינוּ ְבּגָלוּת י ָ
יעהָ :ה ָבה ָלנוּ ֶע ְזרָת ִמ ָצּרֲ .היַד ְי ָי ִתּ ְק ָצרַ :חדֵּשׁ י ֵ
הוֹפ ָ
רוּבים ִ
יוֹשׁב ַה ְכּ ִ
יעהֵ .
ָת ָך ַעד ַשׁ ֲערֵי ָמוֶת ִהגִּ ָ
ְי ָי ַתּ ֲעמֹד ְבּרָחוֹק :יוֹנ ְ
ְהוּדה:
ֵלנָה ְבּנוֹת י ָ
מוּדה .י ְִשׂ ַמח ַהר ִציּוֹן ָתּג ְ
ַל ָ
ֶח ָתּם גַּלֵּה ְלג ְ
יהםֵ :קץ ַהנּ ְ
ֲל ֶ
ֶיך ְבּ ֶארֶץ לֹא ָל ֶהםְ .וזָר לֹא י ְִקרַב א ֵ
ישׁןְ :זכֹר ָבּנ ָ
עוּרָה ָל ָמּה ִת ָ
ֲמים:
יוֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ַרח ִ
ֶך ֵ
ֲלה ִל ְשׁ ֵמי ְמרוֹ ִמיםֵ .אל ֶמל ְ
ַשׁו ְָע ֵתנוּ ַתע ֶ
ֲביר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹן
מוֹחל עֲווֹנוֹת ַעמּוֹ ַמע ִ
ֲסידוּת ֵ
ַהג ַבּח ִ
וּמ ְתנ ֵ
ֲמים ִ
יוֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ַרח ִ
ֶך ֵ
ֵאל ֶמל ְ
ָע ָתם ָל ֶהם
רוּח לֹא ְכר ָ
עוֹשׂה ְצדָקוֹת ִעם כָּל ָבּ ָשׂר ָו ַ
ַפּוֹשׁ ִעים ֵ
יחה ל ְ
וּס ִל ָ
ַח ָטּ ִאים ְ
ַמ ְר ֶבּה ְמ ִחילָה ל ַ
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ַע ָת
ֶשׂרֵה ְכּמוֹ ֶשׁהוֹד ְ
ֶשׂרֵה ְזכֹר ָלנוּ ַהיּוֹם ְבּ ִרית ְשׁלֹשׁ ע ְ
לוֹמר ִמדּוֹת ְשׁלֹשׁ ע ְ
ֵתנוּ ַ
גּוֹמל ֵאל הוֹר ָ
ֵ
ְשׁם
ֶענָן ַויּ ְִתיַצֵּב ִעמּוֹ ָשׁם ַויּ ְִקרָא ְב ֵשׁם ְיהֹוָה ו ָ
ֶענָו ִמ ֶקּדֶם ְוכֵן ָכּתוּב ְבּתוֹר ָ
לָ
ָת ְך ַו ֵיּרֶד ְיהֹוָה בּ ָ
ֱמת:
ְחנּוּן ֶאר ְ
ֱמרַ :ו ַיּ ֲעבֹר ְיהֹוָה ַעל ָפּנָיו ַויּ ְִקרָאְ :יהֹוָה ְיהֹוָה ֵאל רַחוּם ו ַ
ֶנא ַ
אַפּיִם ְורַב ֶח ֶסד ֶוא ֶ
ֶך ַ
אתנוּ וּ ְנ ַח ְל ָתּנוּ.
וּל ַח ָטּ ֵ
ַח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ ְ
ַקּה :ו ְָסל ְ
ְח ָטּאָה ְונ ֵ
ֶשׁע ו ַ
ָפים נ ֵֹשׂא ָעוֹן וָפ ַ
נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָלאֲל ִ
ְשׁי אֱמוּנָה ָ
אַנ ֵ
ֲכים אַף
ַעם זוֹע ִ
וּל ַמ ְח ֶסה ְבּיוֹם ז ַ
חוֹמה ְ
דּוֹחים ֶאת ַהגְּ זֵרוֹת ָהיוּ ָלנוּ ְל ָ
בּוֹרים ַל ֲעמֹד ַבּ ֶפּרֶץ ִ
יהם גִּ ִ
ֲשׂ ֶ
אָבדוּ ָבּ ִאים ְבּכ ַֹח ַמע ֵ
ֵיקם ֵמרֹב עֲוֹנֵינוּ
ֵיהם ר ָ
יבוֹת ְפּנ ֶ
ֱשׁ ָ
וּלרַצּוֹת ְכּאָב ִר ַח ְמ ָתּ ְל ַמ ֲענָם לֹא ה ִ
יוֹד ִעים ַל ֲעתֹר ְ
יתם ְ
ָאוּך ֲע ִנ ָ
ֲשׁם ֵח ָמה ָע ְצרוּ ְבּ ַשׁוּ ְָעם ֶטרֶם ְקר ָ
ְבּ ַלח ָ
יבי ֵח ָמה ָק ִמים ַבּ ֶפּ ֶרץ אַיִן ְראוּיִים
ֻמּתוּ ְמ ִשׁ ֵ
גוֹדרֵי ָגדֵר צ ְ
אוֹתנוּ ַל ֲאנָחוֹת ַפּסּוּ ְ
ֲט ֵאינוּ ָסעוּ ֵה ָמּה ִל ְמנוּחוֹת ָעזְבוּ ָ
ֶא ְספוּ ֶמנּוּ ַבּח ָ
ֲב ְדנוּם נ ֶ
אַ
יח ֵתנוּ.
ָך ֵאל ְבּ ֵעת ְס ִל ָ
ֶיך ְבּב ֶֹשׁת ָפּנֵינוּ ְל ַשׁ ֲחר ְ
רוּפה לֹא ָמ ָצאנוּ ַשׁ ְבנוּ ֵאל ָ
אַר ַבּע ִפּנּוֹת ְתּ ָ
שׁוֹט ְטנוּ ְבּ ְ
אָפסוּ ַ
ַצּוֹת ָך ֵ
ְלר ְ
ֲביר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹן
מוֹחל עֲווֹנוֹת ַעמּוֹ ַמע ִ
ֶך ֵ
ֵאל ֶמל ְ
ֲסידוּת ֵ
ַהג ַבּח ִ
וּמ ְתנ ֵ
ֲמים ִ
יוֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ַרח ִ
ָע ָתם ָל ֶהם
ָרוּח לֹא ְכר ָ
עוֹשׂה ְצדָקוֹת ִעם כָּל ָבּ ָשׂר ו ַ
ַפּוֹשׁ ִעים ֵ
יחה ל ְ
וּס ִל ָ
ַח ָטּ ִאים ְ
ַמ ְר ֶבּה ְמ ִחילָה ל ַ
ַע ָת
ֶשׂרֵה ְכּמוֹ ֶשׁהוֹד ְ
לוֹמר ִמדּוֹת ְשׁלֹשׁ ֶע ְשׂרֵה ְזכֹר ָלנוּ ַהיּוֹם ְבּ ִרית ְשׁלֹשׁ ע ְ
ֵתנוּ ַ
גּוֹמל ֵאל הוֹר ָ
ֵ
ְשׁם
ֶענָן ַויּ ְִתיַצֵּב ִעמּוֹ ָשׁם ַויּ ְִקרָא ְב ֵשׁם ְיהֹוָה ו ָ
ָת ְך ַו ֵיּרֶד ְיהֹוָה בּ ָ
ֶענָו ִמ ֶקּדֶם ְוכֵן ָכּתוּב ְבּתוֹר ָ
לָ
ֱמת:
אַפּיִם ְורַב ֶח ֶסד ֶוא ֶ
ֶך ַ
ְחנּוּן ֶאר ְ
ֱמרַ :ו ַיּ ֲעבֹר ְיהֹוָה ַעל ָפּנָיו ַויּ ְִקרָאְ :יהֹוָה ְיהֹוָה ֵאל רַחוּם ו ַ
ֶנא ַ
ְח ְל ָתּנוּ.
אתנוּ וּנ ַ
וּל ַח ָטּ ֵ
ַח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ ְ
ַקּה :ו ְָסל ְ
ְח ָטּאָה ְונ ֵ
ֶשׁע ו ַ
ָפים נ ֵֹשׂא ָעוֹן וָפ ַ
נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָלאֲל ִ
ַחנוּ ָצ ַע ְקנוּ ְבּ ִפינוּ
וּמ ְמ ִרים ֲאנ ְ
ָתּ ַמ ְהנוּ ֵמרָעוֹת ָתּ ַשׁשׁ כּ ֵֹחנוּ ִמ ָצּרוֹת ַשׁ ְחנוּ ַעד ִל ְמאֹד ָשׁ ַפ ְלנוּ ַעד ָע ָפר רַחוּם ַכּ ְך ִהיא ִמ ָדּ ֵתנוּ ְק ֵשׁי עֹרֶף ַ
ָעה ַמ ֵטּה ְכ ַל ֵפּי ֶח ֶסד לֹא ִת ְת ַע ָלּם ְבּ ִעתּוֹת ָכּ ֵאל ִכּי ְב ָצרָה
ִחם ַעל ָהר ָ
יחה ִע ְמּ ָך ִהיא נ ָ
עוֹלם ְס ִל ָ
יך ֵמ ָ
ֲמ ָ
ָח ָטאנוּ ְפּ ַת ְלתֹּל ו ְִע ֵקּשׁ ִל ֵבּנוּ ֶע ְליוֹן ַרח ֶ
ַשׂ ִטין ָעלֵינוּ ְזעֹם בּוֹ ְויִדּוֹם ְו ַי ֲעמֹד ֵמ ִליץ טוֹב ְל ַצ ְדּ ֵקנוּ הוּא יַגִּ יד
טוּב ָך ְו ַח ְס ְדּ ָך ִע ָמּנוּ ֲחתֹם ֶפּה ָשׂ ָטן וְאַל י ְ
ָדע ְל ֵעינֵי ַהכֹּל ְ
ַחנוּ ִיוּ ַ
דוֹלה ֲאנ ְ
גְ ָ
הוֹד ְע ָתּ לּוֹ .
ָת ָך ַ
ֶיך אֱמוּנ ְ
ֱמן ַבּיִת ְבּ ַב ְקשׁוֹ אָז ִמ ְלּ ָפנ ָ
ית ְל ֶנא ַ
ֶיך רַחוּם ְו ַחנּוּן גִּ ִלּ ָ
ָשׁרֵנוּ ְדּ ָרכ ָ
יְ
וּמ ְתנ ֵ
ֲמים ִ
יוֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ַרח ִ
ֶך ֵ
ֵאל ֶמל ְ
ֲביר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹן
מוֹחל עֲווֹנוֹת ַעמּוֹ ַמע ִ
ֲסידוּת ֵ
ַהג ַבּח ִ
ָע ָתם ָל ֶהם
ָרוּח לֹא ְכר ָ
עוֹשׂה ְצדָקוֹת ִעם כָּל ָבּ ָשׂר ו ַ
ַפּוֹשׁ ִעים ֵ
יחה ל ְ
וּס ִל ָ
ַח ָטּ ִאים ְ
ַמ ְר ֶבּה ְמ ִחילָה ל ַ
ַע ָת
ֶשׂרֵה ְכּמוֹ ֶשׁהוֹד ְ
ֶשׂרֵה ְזכֹר ָלנוּ ַהיּוֹם ְבּ ִרית ְשׁלֹשׁ ע ְ
לוֹמר ִמדּוֹת ְשׁלֹשׁ ע ְ
ֵתנוּ ַ
גּוֹמל ֵאל הוֹר ָ
ֵ
ְשׁם
ֶענָן ַויּ ְִתיַצֵּב ִעמּוֹ ָשׁם ַויּ ְִקרָא ְב ֵשׁם ְיהֹוָה ו ָ
ָת ְך ַו ֵיּרֶד ְיהֹוָה בּ ָ
ֶענָו ִמ ֶקּדֶם ְוכֵן ָכּתוּב ְבּתוֹר ָ
לָ
ֱמת:
אַפּיִם ְורַב ֶח ֶסד ֶוא ֶ
ֶך ַ
ְחנּוּן ֶאר ְ
ֶנ ֱא ַמרַ :ו ַיּ ֲעבֹר ְיהֹוָה ַעל ָפּנָיו ַויּ ְִקרָאְ :יהֹוָה ְיהֹוָה ֵאל רַחוּם ו ַ
ְח ְל ָתּנוּ.
אתנוּ וּנ ַ
וּל ַח ָטּ ֵ
ַח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ ְ
ַקּה :ו ְָסל ְ
ְח ָטּאָה ְונ ֵ
ֶשׁע ו ַ
ָפים נ ֵֹשׂא ָעוֹן וָפ ַ
נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָלאֲל ִ

ויאמר י"ב פעמיםְ :לעוֹ ָלם יְהוָה ְדּ ָב ְר ָך נ ִָצּב ַבּ ָשּׁ ָמיִם.
יה"ר מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתעשה למען שמך הגדול והקדוש והטהור והגבור והנורא הנכתב ואינו נקרא
שנתכוונתי בו ,שתציל את עמך בית ישראל מכל צרה ומצוקה ומכל גזירות קשות ורעות .וישוב חרון אפך מעמך מעירך מארצך
ומנחלתך ,וכל החושבים עלינו רעה תחשבנה עיניהם מראות ולא תעשינה ידיהם תושיה ויהי דרכם חושך וחלקלקות ומלאך ה'
רודפם .ותתנהג עמנו במידת החסד והרחמים ותכנס לנו לפני ולפנים משורת הדין .ותגזור עלינו גזירות טובות עשה למען שמך
הגדול והקדוש שלא יתחלל באומות .עשה למענך ולא למעננו עשה למען תורתך עשה למען קדושתך והשיענו ,ויקויים בנו טרם
יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע.
ית ְברַגְ ְל ָך ְכּגַן ַה ָיּרָק):יא(
ֲך ְו ִה ְשׁ ִק ָ
ֲשׁר ִתּ ְזרַע ֶאת ז ְַרע ָ
אתם ִמ ָשּׁם א ֶ
ֲשׁר י ְָצ ֶ
אַתּה ָבא ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ לֹא ְכ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִהוא א ֶ
ֲשׁר ָ
ִכּי ָהאָרֶץ א ֶ
יך דֹּרֵשׁ א ָֹתהּ ָתּ ִמיד
ֲשׁר ה' ֱאל ֶֹה ָ
וּב ָקעֹת ִל ְמ ַטר ַה ָשּׁ ַמיִם ִתּ ְשׁ ֶתּה ָמּיִם):יב( ֶארֶץ א ֶ
אַתּם ע ְֹב ִרים ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ֶארֶץ ָה ִרים ְ
ֲשׁר ֶ
ְו ָהאָרֶץ א ֶ
ֲרית ָשׁנָה) :דברים ,י"א ,י-י"ב(.
ֵשׁית ַה ָשּׁנָה ו ְַעד אַח ִ
יך ָבּהּ ֵמר ִ
ֵעינֵי ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֲבוֹתינוּ
ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי א ֵ
ַשׁתּוֹ ְבּז ְָרעוֹ ַעל ָכּל ַמיִם ַבּ ֲעבוּרוֹ אַל
וּמ ַמּיִם ְדּר ְ
ַכתּוֹ ְכּ ֵעץ ָשׁתוּל ַעל ַפּ ְלגֵי ַמיִם גְּ ַננְתּוֹ ְו ִה ַצּ ְלתּוֹ ֵמ ֵאשׁ ִ
ֶיך ְכּ ַמיִם ֵבּר ְ
ְזכֹר אָב ִנ ְמ ַשׁ ְך אַ ֲחר ָ
ְשׂ ְח ָתּ ְלהוֹרוֹ ְל ָשׁ ְחטוֹ ִל ְשׁפּ ְֹך ָדּמוֹ ַכּ ַמּיִם ִז ֵהר גַּם הוּא ִל ְשׁפּ ְֹך ָדּמוֹ ]נ"א :לֵב[ ַכּ ַמּיִם
ֻקּח נָא ְמ ַעט ַמיִם ו ַ
נּוֹלד ִבּ ְבשׂוֹרַת י ַ
ִתּ ְמנַע ָמיִםְ .זכֹר ַה ָ
ֱבק לוֹ
ִחד ְל ַבדּוֹ ]נ"א :לֵב[ ְוגָל ֶא ֶבן ִמ ְבּ ֵאר ַמיִם ְכּ ֶנא ַ
וּמ ָצא ְבּ ֵארוֹת ַמיִם ְבּ ִצ ְדקוֹ חֹן ַח ְשׁרַת ָמיִםְ .זכֹר ָט ַען ַמ ְקלוֹ ו ְָע ַבר י ְַרדֵּן ַמיִם י ַ
ָח ַפר ָ
וּב ַמּיִם ַבּעֲבוּרוֹ אַל ִתּ ְמנַע ָמיִםְ .זכֹר ָמשׁוּי ְבּ ֵת ַבת ג ֶֹמא ִמן ַה ַמּיִם נָמוּ ָדּלֹה ָדּ ָלה
וּמ ַמּיִם ָ .לכֵן ִה ְב ַט ְחתּוֹ הֱיוֹת ִעמּוֹ ָבּ ֵאשׁ ַ
ַשׂר ָבּלוּל ֵמ ֵאשׁ ִ
טוֹבל ָח ֵמשׁ ְט ִבילוֹת
יך ֵעת ָצ ְמאוּ ְל ַמיִם ַעל ַה ֶסּלַע ָה ְך ַויּ ְֵצאוּ ַמיִם ְבּ ִצ ְדקוֹ חֹן ַח ְשׁרַת ָמיִםְ .זכֹר ְפּ ִקיד ָשׁתוֹת ֵ
גוּל ָ
ְו ִה ְשׁ ָקה צֹאן ַמיִם ְס ֶ
ֻחק ֵמ ַעם ַפּ ַחז ַכּ ַמּיִם ַבּעֲבוּרוֹ אַל ִתּ ְמנַע ָמיִםְ .זכֹר ְשׁנֵים ָע ָשׂר ְשׁ ָב ִטים
וּמזֶּה ָט ֳהרַת ַמיִם ר ַ
וּמ ְר ִחיץ ַכּ ָפּיו ְבּ ִקדּוּשׁ ַמיִם קוֹ ֵרא ַ
צוֹעה ַ
ַבּ ַמּיִםֶ .
אָפפוּ
ִשׁ ַפּ ְך ָדּ ָמם ָע ֶלי ָך ַכּ ַמּיִם ֵתּ ֶפן ִכּי נ ְַפ ֵשׁנוּ ְ
דוֹתם נ ְ
תּוֹל ָ
ֱב ְר ָתּ ְבּגִ ְזרֵי ]נ"ְ :בּגִ ְזרַת[ ַמיִם ֶשׁ ִה ְמ ַתּ ְק ָתּ ָלמוֹ ְמרוֹרַת ]נ"א ְ :מ ִרירוּת[ ַמיִם ְ
ֶשׁ ֶהע ַ
ַמיִם ְבּ ִצ ְד ָקם חֹן ַח ְשׁרַת ָמיִם.

ָכה ְולֹא ִל ְק ָל ָלה ְל ַחיִּים ְולֹא ְל ָמוֶת ָלשׂ ַֹבע ְולֹא ְלרָזוֹן
ָשׁם ִל ְבר ָ
וּמוֹריד ַהגּ ֶ
רוּח ִ
אַתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ ַמ ִשּׁיב ָה ַ
ֶשׁ ָ
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נא לשמור על קדושת הגיליון

ֵא-ל ַחי ִי ְפ ַתּח אוֹ ְצרוֹת ָשׁ ָמ ִיםַ .י ֵשּב רוּחוֹ ִי ְזּלוּ ָמ ִיםְ :בּגִ ְש ֵמי ָרצוֹן ְתּ ָב ֵר ְך ֵע ָדהְ .בּ ַפ ֵחי ָיגוֹןְ .כּ ִצפּוֹר ְלכוּ ָדהְ .בּ ִצ ְד ַקת )אברהם( אָב ֲהמוֹן.
ֵה ִכין ְסעוּ ָדה .ואָ ַמר יֻ ַקח ָנא ְמ ַעט ָמ ִים :ישב ֶג ֶשם ְנ ָדבוֹתִ .מ ְשּׁ ֵמי ֲע ִל ָיּה .תּוֹ ִריד ְבּ ִצ ָיּהַ .רב ֲע ִל ִיל ָיּהְ .בּ ִצ ְד ַקת )יצחק( ֶנ ֱע ַקדְ .בּ ַהר
ַהמּוֹ ִר ָיּהְ .ו ָשב ְו ָח ַפר ְבּ ֵארוֹת ַה ָמ ִים :ישב ְדּ ֵלה ַע ְמּ ָך ִמ ְמהוּ ָמה ְו ַה ֵצּלְ .ורוּ ַח ָק ְד ְש ָך ָע ָליו ַה ֲא ֵצלְ .בּ ִצ ְד ַקת )יעקב( ִאישׁ ָתּםַ .מ ְקלוֹת ִפּ ֵצּל.
ָבּ ְר ָה ִטים ְבּ ִשׁי ֲקתוֹת ַה ָמּ ִים :ישב ָה ֵאר ָפּ ִניםַ .על ַעם ָדּל ְבּ ַשׁ ְועוִֹ .נ ְל ַכּד ְבּ ִפ ְשעוְֹ .ו ַעל ֵכּן ֵא ַחר ִי ְשׁעוְֹ .בּ ִצ ְד ַקת )משה( ָע ָניו ָנס ִמ ַפּ ְרעֹה.
ַוֵי ֶשב ַעל ְבּ ֵאר ַה ָמּ ִים :ישב ְו ַת ִזּיל ִמ ְטרוֹת עֹז ִמ ְמעוֹ ִנים .וּ ְתבוּאוֹת ָשׁ ָנה ִי ְהיוּ ְד ֵשׁ ִניםְ .בּ ִצ ְד ַקת )אהרן( ִנ ְכ ָנס ִל ְפ ַני ְו ִל ְפ ִניםֲ .א ֶשׁר ֻצ ָוּה ַעל
יך ְי ִריקוּן אוֹרוֹתְ .בּ ִצ ְד ַקת ֶמ ֶל ְך )דוד( ְנ ִעים ְז ִמירוֹתֲ .א ֶשׁר אָ ַמר ִמי ַי ְשׁ ֵק ִני ַמ ִים:
ִניסּוּ ְך ַה ָמּ ִים :ישב ְזכוֹר ַר ֲח ֶמיך יוֹ ֵצר ְמאוֹרוֹתְ .ו ַצ ֵוּה ָע ֶב ָ
אשׁהְּ .בּ ִצ ְד ַקת )אלישע( ָל ַקח ְצלוֹ ִחית ֲח ָד ָשהְ .ו ַעל ָידוֹ ִנ ְר ְפאוּ ַה ָמּ ִים :ישב ַט ְר ֵפי
ישב ַח ְש ַרת ַמ ִים ַעל ַי ָבּ ָשהַ .תּ ִזּיל ְותוֹ ִציא ֶא ֶבן ָהרֹ ָ
ֶצ ַמח ֲא ָד ָמה ַה ְמ ִציאָ .ה ֵפק ְרצוֹ ִניִ .ח ְז ִקי ְואַ ְמ ִציְ .בּגִ ְשׁ ֵמי ְנ ָדבוֹת ְל ַמ ַען מוֹ ִציאֵ .מ ַח ָל ִמישׁ ְל ַמ ְע ְינוֹ ָמ ִים :ישב
ֱא-לֵֹ -הינו ֵוא-לֵֹ -הי ֲאבוֹ ֵתינוּ
ְבּגִ ְש ֵמי ְב ָר ָכהְ .תּ ָב ֵר ְך ֲא ָד ָמה:
ְבּגִ ְש ֵמי אוֹ ָרהָ .תּ ִאיר ֲא ָד ָמה:
יצהְ .תּ ַד ֵשּן ֲא ָד ָמה:
ְבּגִ ְש ֵמי ִד ָ
ילהָ .תּגִ יל ֲא ָד ָמה:
ְבּגִ ְש ֵמי גִ ָ
ְבּגִ ְש ֵמי ַו ַעד טוֹבְ .תּ ַו ֵעד ֲא ָד ָמה:
ְבּגִ ְש ֵמי הוֹדְ .תּ ַה ֵדּר ֲא ָד ָמה:
ְבּגִ ְש ֵמי ַח ִייםְ .תּ ַחֶיה ֲא ָד ָמה:
ְבּגִ ְש ֵמי ִז ְמ ָרהְ .תּ ַז ֵמּר ֲא ָד ָמה:
יע ֲא ָד ָמה:
ְבּגִ ְש ֵמי ְישוּ ָעה .תּוֹ ִש ַ
ְבּגִ ְש ֵמי טוֹ ָבהֵ .תּ ִטיב ֲא ָד ָמה:
ְבּגִ ְש ֵמי ַכ ְל ָכּ ָלהְ .תּ ַכ ְל ֵכּל ֲא ָד ָמה:
וביםְ .לטוֹ ָבהִ .לישוּ ָעהְ .ל ַפ ְר ָנ ָסה וּ ְל ַכ ְל ָכּ ָלהְ .כּמוֹ
יצהְ .להוֹדְ .ל ַו ַעד טוֹבְ .ל ִז ְמ ָרהְ .ל ַח ִיּים טֹ ִ
ילהְ .ל ִד ָ
ידם ְלאוֹ ָרהִ .ל ְב ָר ָכהְ .לגִ ָ
אָ ָנּא הוֹ ִר ֵ
יעַ .מ ִשּׁיב ָהרוּ ַח וּמוֹ ִריד ַה ֶגּ ֶשׁם ִל ְב ָר ָכה:
ֶשאַ ָתּה הוּא ה' ֱא-לֵֹ -הינוּ ַרב ְלהוֹ ִש ַ
קבלת עול מלכות שמים
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