


ּוְבַזְרעֹו  ַעְבדֹו  ָדִוד  ּבְ ַהּבֹוֵחר  ֲאבֹוֵתינּו,  ְוֱאלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ִמְזמֹוֵרי  ְקִריַאת  ֶאל  ַרֲחִמים  ּבְ ֶפן  ּתֵ ׁשֶ חֹות,  ְוִתְשּבָ ִשירֹות  ּבְ ְוַהּבֹוֵחר  ַאֲחָריו, 
ְזכּותֹו  ַעְצמֹו,  ּבְ לֹום  ַהָשׁ ָעָליו  ַהֶמֶלְך  ָדִוד  ֳאָמָרם  ִאלּו  ּכְ ֶאְקָרא,  ׁשֶ ים  ְתִהִלּ
ְואֹוִתיֹוֵתיֶהם  ֵתבֹוֵתיֶהם  ּוְזכּות  ים  ְתִהּלִ סּוֵקי  ּפְ ְזכּות  ָלנּו  ְוַיֲעמֹוד  ָעֵלינּו.  ָיֵגן 
ּוִמסֹוֵפי  ֵתבֹות  י  ֵמָראׁשֵ ֵמֶהם  ָהיֹוְצִאים  ְוָהֵשמֹות  ְוַטֲעֵמיֶהם,  ּוְנקּודֹוֵתיֶהם 
ל  ּכָ ְוְלַהְכִרית  ָעִריִצים  ּוְלַזֵמר  ּוְפָשֵעינּו,  ַוֲעוֹונֹוֵתינּו  ַחטֹאֵתינּו  ר  ְלַכּפֵ ֵתבֹות, 
ת ְנעּוִרים  ר ֵאׁשֶ ּוְלַחּבֵ ָנה ָהֶעְליֹוָנה,  ַהחֹוִחים ְוַהקֹוִצים ַהסֹוְבִבים ֶאת ַהׁשֹוׁשַ
ָמה  ָפע ְלֶנֶפׁש רּוַח ּוְנׁשָ ְך ָלנּו ׁשֶ ם ִיָמׁשֵ ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוֵרעּות. ּוִמׁשָ ִעם דֹוָדה ְבּ
ָסַלְחָת  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵעינּו,  ׁשָ ְפּ ר  ּוְלַכּפֵ ַחטֹאֵתינּו  ְוִלְסלֹוַח  ֵמֲעוֹונֹוֵתינּו  ְלַטֲהֵרנּו 
ֶנֱאַמר: ַגם ְיָי ֶהֱעִביר ַחָטאְתָך לֹא  ָאָמר ִמְזמֹוִרים ֵאלּו ְלָפֶניָך, ּכמֹו ׁשֶ ְלָדִוד ׁשֶ
ים טֹוִבים  ה ְלַחִיים ֲארּוּכִ ָתמּות. ְוַאל ִתָקֵחנּו ֵמָהעֹוָלם ַהֶזה קֹוֶדם ְזַמֵננּו, ְוִנְזּכֶ
יַחְתנּו. ּוְזכּות ָדִוד ָהֶמֶלְך ָעָליו  ר ׁשִ נּוַכל ְלַתֵקן ֶאת ֲאׁשֶ אֹוָפן ׁשֶ ּוְמתּוָקִנים, ּבְ
ֵלָמה  ְתשּוָבה ׁשְ ָך ַעד ׁשּוֵבנּו ֵאָליָך ּבִ ַתֲאִריְך ָאּפְ לֹום, ָיֵגן ָעֵלינּו ּוַבֲעֵדנּו ׁשֶ ַהׁשָ
ר ָאחֹון ְוִרַחְמִתי  ִדְכִתיב: ְוַחנֹוִתי ֶאת ֲאׁשֶ ְלָפֶניָך. ּוֵמאֹוָצר ַמְתָנת ִחָנם ָחֵננּו ְכּ
ה  ְך ִנְזּכֶ עֹוָלם ַהֶזה, ּכָ יָרה ּבָ ָאנּו אֹוְמִרים ְלָפֶניָך ׁשִ ם ׁשֶ ר ֲאַרֵחם. ּוְכֵשׁ ֶאת ֲאׁשֶ
א. ְוַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ְתִהִלים  ָבָחה ָלעֹוָלם ַהָבּ יר ּוׁשְ לֹוַמר ְלָפֶניְך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ׁשִ
בֹוד ַהְלָבנֹון ִנַתן  ִגיַלת ְוַרֵנן, ּכְ קֹול ָנִעים ְבּ ִתְתעֹוֵרר ֲחַבֶצֶלת ַהָשרֹון, ְוָלִשיר ּבְ

ָיֵמינּו, ָאֵמן ֶסָלה. ְמֵהָרה ּבְ ֵבית ֱאלֵֹהינּו, ּבִ ָלה, הֹוד ְוָהָדר ּבְ

יש לומר תפילה זו בכוונה גדולה, ויכוון כל אחד בדעתו מצוות עשה מדאורייתא 
של ואהבת לרעך כמוך, ויכוון בכל ליבו ונפשו לישועת הכלל והפרט, ולגאולת עם 

ישראל בזכות התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי זיי"ע הטמון כאן, אמן.



תהלים ספר שני
תהלים פרק מ''ב

ַתֲערֹג  י  ַנְפׁשִ ן  ּכֵ ָמִים,  ֲאִפיֵקי  ַעל  ֲערֹג  ּתַ ל  ַאּיָ ּכְ ב  קַֹרח:  ִלְבֵני  יל,  ּכִ ַמׂשְ ַח  ַלְמַנּצֵ א 
ֵני ֱאלִֹהים:  י ֵלאלִֹהים ְלֵאל ָחי, ָמַתי ָאבֹוא, ְוֵאָרֶאה ּפְ ֵאֶליָך ֱאלִֹהים: ג ָצְמָאה ַנְפׁשִ
ה  ה ֱאלֶֹהיָך: ה ֵאּלֶ ל ַהּיֹום ַאּיֵ ֱאֹמר ֵאַלי ּכָ י ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה, ּבֶ ד ָהְיָתה ּלִ
ה  ִרּנָ קֹול  ּבְ ֱאלִֹהים  ית  ּבֵ ַעד  ם  ּדֵ ֶאּדַ ְך,  ּסָ ּבַ ֶאֱעבֹר  י  ּכִ י,  ַנְפׁשִ ָעַלי  ָכה  ּפְ ְוֶאׁשְ ָרה  ֶאְזּכְ
י עֹוד  ֱהִמי ָעָלי, הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים, ּכִ י ַוּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ְותֹוָדה, ָהמֹון חֹוֵגג: ו ַמה ּתִ
ן,  ַיְרּדֵ ֵמֶאֶרץ  ְרָך  ֶאְזּכָ ן  ּכֵ ַעל  ּתֹוָחח,  ִתׁשְ י  ַנְפׁשִ ָעַלי  ֱאלַֹהי,  ז  ָניו:  ּפָ ְיׁשּועֹות  אֹוֶדּנּו 
יָך  ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך, ּכָ הֹום ֶאל ּתְ ְוֶחְרמֹוִנים, ֵמַהר ִמְצָער: ח ּתְ
ה ְלֵאל  ִפּלָ י, ּתְ ירֹה ִעּמִ ְיָלה כתיב שירה ׁשִ ּוַבּלַ ְיָי ַחְסּדֹו,  ה  ְיַצּוֶ ָעַלי ָעָברּו: ט יֹוָמם 
ֶרַצח  ַלַחץ אֹוֵיב: יא ּבְ ה קֵֹדר ֵאֵלְך ּבְ ִני, ָלּמָ ַכְחּתָ י: י אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי, ָלָמה ׁשְ ַחּיָ
ּתֹוֲחִחי  ׁשְ ּתִ ה ֱאלֶֹהיָך: יב ַמה  ַאּיֵ ַהּיֹום  ל  ּכָ ֵאַלי  ָאְמָרם  ּבְ ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי,  ַעְצמֹוַתי  ּבְ

ַני ֵואלָֹהי: י עֹוד אֹוֶדּנּו, ְיׁשּועֹת ּפָ ֱהִמי ָעָלי, הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים ּכִ י, ּוַמה ּתֶ ַנְפׁשִ
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ֵטִני: ב  ְפֵטִני ֱאלִֹהים, ְוִריָבה ִריִבי ִמּגֹוי לֹא ָחִסיד, ֵמִאיׁש ִמְרָמה ְוַעְוָלה ְתַפּלְ א ׁשָ
ַלח אֹוְרָך  ַלַחץ אֹוֵיב: ג ׁשְ ְך ּבְ ה קֵֹדר ֶאְתַהּלֵ ִני, ָלּמָ י, ָלָמה ְזַנְחּתָ ה ֱאלֵֹהי ָמעּוּזִ י ַאּתָ ּכִ
ֶאל  ְוָאבֹוָאה  ד  נֹוֶתיָך:  ּכְ ִמׁשְ ְוֶאל  ָך  ָקְדׁשְ ַהר  ֶאל  ְיִביאּוִני  ַיְנחּוִני,  ה  ֵהּמָ ָך,  ַוֲאִמּתְ
ּתֹוֲחִחי  ׁשְ יִלי, ְואֹוְדָך ְבִכּנֹור ֱאלִֹהים ֱאלָֹהי: ה ַמה ּתִ ְמַחת ּגִ ח ֱאלִֹהים, ֶאל ֵאל ׂשִ ִמְזּבַ

ַני ֵואלָֹהי: י עֹוד אֹוֶדּנּו, ְיׁשּועֹת ּפָ ֱהִמי ָעָלי, הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים, ּכִ י ּוַמה ּתֶ ַנְפׁשִ
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ָלנּו,  רּו  ִסּפְ ֲאבֹוֵתינּו  ַמְענּו,  ׁשָ ָאְזֵנינּו  ּבְ ֱאלִֹהים  ב  יל:  ּכִ ַמׂשְ קַֹרח  ִלְבֵני  ַח,  ַלְמַנּצֵ א 
ים  ַרע ְלֻאּמִ ֵעם, ּתָ ּטָ , ַוּתִ ּתָ ה ָיְדָך ּגֹוִים הֹוַרׁשְ יֵמי ֶקֶדם: ג ַאּתָ ַעְלּתָ ִביֵמיֶהם ּבִ ּפַֹעל ּפָ
ְיִמיְנָך  י  ּכִ מֹו,  ּלָ יָעה  הֹוׁשִ לֹא  ּוְזרֹוָעם  ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ם  ְבַחְרּבָ לֹא  י  ּכִ ד  ֵחם:  ּלְ ׁשַ ַוּתְ
ה ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב: ו  י ֱאלִֹהים, ַצּוֵ ה הּוא ַמְלּכִ י ְרִציָתם: ה ַאּתָ ֶניָך ּכִ ּוְזרֹוֲעָך ְואֹור ּפָ
יֵעִני:  י לֹא תֹוׁשִ י ֶאְבָטח, ְוַחְרּבִ ּתִ י לֹא ְבַקׁשְ ְמָך ָנבּוס ָקֵמינּו: ז ּכִ ׁשִ ַח, ּבְ ָך ָצֵרינּו ְנַנּגֵ ּבְ
ְמָך  ְלנּו ָכל ַהּיֹום, ְוׁשִ ֱאלִֹהים ִהּלַ ְנֵאינּו ֱהִביׁשֹוָת: ט ּבֵ ֵרינּו, ּוְמׂשַ נּו ִמּצָ ְעּתָ י הֹוׁשַ ח ּכִ
יֵבנּו  ׁשִ ּתְ יא  ִצְבאֹוֵתינּו:  ּבְ ֵתֵצא  ְולֹא  ְכִליֵמנּו,  ַוּתַ ָזַנְחּתָ  ַאף  י  ֶסָלה:  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם 
יג  ֵזִריָתנּו:  ּוַבּגֹוִים  ַמֲאָכל,  צֹאן  ּכְ ֵננּו  ּתְ ּתִ יב  ָלמֹו:  סּו  ׁשָ ְנֵאינּו  ּוְמׂשַ ָצר,  י  ִמּנִ ָאחֹור 
ֵכֵנינּו, ַלַעג  ה ִלׁשְ יֵמנּו ֶחְרּפָ ׂשִ ְמִחיֵריֶהם: יד ּתְ ּבִ יָת  ָך ְבלֹא הֹון, ְולֹא ִרּבִ ְמּכֹר ַעּמְ ּתִ
ל ַהּיֹום  ים: טז ּכָ ְלֻאּמִ ּגֹוִים, ְמנֹוד רֹאׁש ּבַ ל ּבַ יֵמנּו ָמׁשָ ׂשִ ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו: טו ּתְ



ַאְתנּו ְולֹא  ל זֹאת ּבָ ם: יח ּכָ ֵני אֹוֵיב ּוִמְתַנּקֵ ף, ִמּפְ ְתִני: יז ִמּקֹול ְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ ּסָ ַני ּכִ ת ּפָ י, ּובֹשֶׁ ִתי ֶנְגּדִ ִלּמָ ּכְ
ְמקֹום  יָתנּו ּבִ י ִדּכִ י ָאְרֶחָך: כ ּכִ ֵרינּו ִמּנִ ט ֲאׁשֻ נּו, ַוּתֵ ְבִריֶתָך: יט לֹא ָנסֹוג ָאחֹור ִלּבֵ ְרנּו ּבִ ּקַ ַכֲחנּוָך, ְולֹא ׁשִ ׁשְ
ינּו ְלֵאל ָזר: כב ֲהלֹא ֱאלִֹהים ַיֲחָקר  ּפֵ ְפרֹׂש ּכַ ם ֱאלֵֹהינּו, ַוּנִ ַכְחנּו ׁשֵ ַכס ָעֵלינּו ְבַצְלָמֶות: כא ִאם ׁשָ ים, ַוּתְ ּנִ ּתַ
ן  ה ִתיׁשַ צֹאן ִטְבָחה: כד עּוָרה ָלּמָ ְבנּו ּכְ י ָעֶליָך ֹהַרְגנּו ָכל ַהּיֹום, ֶנְחׁשַ ֲעֻלמֹות ֵלב: כג ּכִ י הּוא יֵֹדַע ּתַ זֹאת, ּכִ
נּו,  ַנְפׁשֵ ָחה ֶלָעָפר  י ׁשָ ּכִ ְוַלֲחֵצנּו: כו  ָעְנֵינּו  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ יר,  ָפֶניָך ַתְסּתִ ה  ָלּמָ ָלֶנַצח: כה  ְזַנח  ּתִ ְיָי, ָהִקיָצה ַאל 

ָך: נּו, ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסּדֶ ְטֵננּו: כז קּוָמה ֶעְזָרָתה ּלָ ְבָקה ָלָאֶרץ ּבִ ּדָ
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י ְלֶמֶלְך,  ָבר טֹוב, ֹאֵמר ָאִני ַמֲעׂשַ י ּדָ יר ְיִדידֹת: ב ָרַחׁש ִלּבִ יל, ׁשִ ּכִ ים ִלְבֵני קַֹרח, ַמׂשְ ּנִ ַח ַעל ׁשֹשַׁ א ַלְמַנּצֵ
ַרְכָך ֱאלִֹהים ְלעֹוָלם: ד  ּבֵ ן  ּכֵ ַעל  ְפתֹוֶתיָך,  ׂשִ ּבְ ֵחן  ָאָדם, הּוַצק  ֵני  ִמּבְ ָיְפָיִפיָת  ג  ָמִהיר:  ְלׁשֹוִני ֵעט סֹוֵפר 
ַבר ֱאֶמת ְוַעְנָוה ֶצֶדק, ְותֹוְרָך נֹוָראֹות  ּבֹור, הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך: ה ַוֲהָדְרָך ְצַלח ְרַכב ַעל ּדְ ָך ַעל ָיֵרְך ּגִ ֲחגֹור ַחְרּבְ
ֶבט ִמיׁשֹר  ְסֲאָך ֱאלִֹהים עֹוָלם ָוֶעד, ׁשֵ ֶלְך: ז ּכִ ֵלב אֹוְיֵבי ַהּמֶ לּו, ּבְ יָך ִיּפְ ְחּתֶ ים ּתַ נּוִנים, ַעּמִ יָך ׁשְ ְיִמיֶנָך: ו ִחּצֶ
ֵמֲחֵבֶריָך: ט  ׂשֹון  ׂשָ ֶמן  ׁשֶ ֱאלֶֹהיָך  ֱאלִֹהים  ֲחָך  ְמׁשָ ן  ּכֵ ַעל  ע,  ֶרׁשַ ָנא  ׂשְ ַוּתִ ֶדק  ּצֶ ָאַהְבּתָ  ַמְלכּוֶתָך: ח  ֶבט  ׁשֵ
ָגל  ׁשֵ ָבה  ִנּצְ רֹוֶתיָך,  יּקְ ּבִ ְמָלִכים  נֹות  ּבְ י  חּוָך:  ּמְ ׂשִ י  ִמּנִ ן  ׁשֵ ֵהיְכֵלי  ִמן  ְגדֶֹתיָך,  ּבִ ל  ּכָ ְקִציעֹות  ַוֲאָהלֹות  ֹמר 
ֶלְך ָיְפֵיְך,  ְך ּוֵבית ָאִביְך: יב ְוִיְתָאו ַהּמֶ ְכִחי ַעּמֵ י ָאְזֵנְך, ְוׁשִ ְמִעי ַבת ּוְרִאי ְוַהּטִ ֶכֶתם אֹוִפיר: יא ׁשִ ִליִמיְנָך ּבְ
ִניָמה,  ה ַבת ֶמֶלְך ּפְ בּוּדָ ל ּכְ יֵרי ָעם: יד ּכָ ַנִיְך ְיַחּלּו ֲעׁשִ ִמְנָחה ּפָ ֲחִוי לֹו: יג ּוַבת צֹר ּבְ ּתַ י הּוא ֲאדַֹנִיְך ְוִהׁשְ ּכִ
תּולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה, מּוָבאֹות ָלְך: טז ּתּוַבְלָנה  ֶלְך, ּבְ ּה: טו ִלְרָקמֹות ּתּוַבל ַלּמֶ צֹות ָזָהב ְלבּוׁשָ ּבְ ׁשְ ִמּמִ
יח  ָהָאֶרץ:  ָכל  ּבְ ִרים  ְלׂשָ יֵתמֹו  ׁשִ ּתְ ָבֶניָך,  ִיְהיּו  ֲאבֶֹתיָך  ַחת  ּתַ יז  ֶמֶלְך:  ֵהיַכל  ּבְ בֶֹאיָנה  ּתְ ָוִגיל,  ָמחֹת  ׂשְ ּבִ

ים ְיהֹודּוָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ן ַעּמִ ָכל ּדֹר ָודֹר, ַעל ּכֵ ְמָך ּבְ יָרה ׁשִ ַאְזּכִ

תהלים פרק מ''ו

ן  יר: ב ֱאלִֹהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָועֹז, ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמֹאד: ג ַעל ּכֵ ַח ִלְבֵני קַֹרח, ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ א ַלְמַנּצֵ
ַגֲאָותֹו ֶסָלה: ה  ים: ד ֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו ֵמיָמיו, ִיְרֲעׁשּו ָהִרים ּבְ ֵלב ַיּמִ ָהִמיר ָאֶרץ, ּוְבמֹוט ָהִרים ּבְ לֹא ִניָרא ּבְ
ּמֹוט, ַיְעְזֶרָה ֱאלִֹהים ִלְפנֹות  ל ּתִ ּה ּבַ ִקְרּבָ ֵני ֶעְליֹון: ו ֱאלִֹהים ּבְ ּכְ חּו ִעיר ֱאלִֹהים, ְקדֹשׁ ִמׁשְ ּמְ ָלָגיו ְיׂשַ ָנָהר ּפְ
ַיֲעקֹב  ֱאלֵֹהי  ָלנּו  ב  ּגָ ִמׂשְ נּו,  ִעּמָ ְצָבאֹות  ְיָי  ָאֶרץ: ח  מּוג  ּתָ קֹולֹו  ּבְ ָנַתן  ַמְמָלכֹות,  גֹוִים, ָמטּו  ָהמּו  ז  ּבֶֹקר: 
ר  ּבֵ ת ְיׁשַ ית ִמְלָחמֹות ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ, ֶקׁשֶ ּבִ ָאֶרץ: י ַמׁשְ ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ ֶסָלה: ט ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ְיָי, ֲאׁשֶ
ָאֶרץ: יב ְיָי ְצָבאֹות  ּגֹוִים, ָארּום ּבָ י ָאֹנִכי ֱאלִֹהים, ָארּום ּבַ ֵאׁש: יא ַהְרּפּו ּוְדעּו ּכִ רֹף ּבָ ץ ֲחִנית, ֲעָגלֹות ִיׂשְ ְוִקּצֵ

ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: ּגָ נּו, ִמׂשְ ִעּמָ

תהלים פרק מ''ז

י ְיָי ֶעְליֹון נֹוָרא,  ה: ג ּכִ קֹול ִרּנָ ְקעּו ָכף, ָהִריעּו ֵלאלִֹהים ּבְ ים ּתִ ל ָהַעּמִ ַח ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור: ב ּכָ א ַלְמַנּצֵ
ַחת ַרְגֵלינּו: ה ִיְבַחר ָלנּו ֶאת ַנֲחָלֵתנּו, ֶאת  ים ּתַ ינּו, ּוְלֻאּמִ ְחּתֵ ים ּתַ ר ַעּמִ ל ָהָאֶרץ: ד ַיְדּבֵ דֹול ַעל ּכָ ֶמֶלְך ּגָ
נּו  רּו ְלַמְלּכֵ רּו, ַזּמְ רּו ֱאלִֹהים ַזּמֵ קֹול ׁשֹוָפר: ז ַזּמְ ְתרּוָעה, ְיָי ּבְ ר ָאֵהב ֶסָלה: ו ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ אֹון ַיֲעקֹב ֲאׁשֶ ּגְ
א ָקְדׁשֹו:  ּסֵ ב ַעל ּכִ יל: ט ָמַלְך ֱאלִֹהים ַעל ּגֹוִים, ֱאלִֹהים ָיׁשַ ּכִ רּו ַמׂשְ ל ָהָאֶרץ ֱאלִֹהים, ַזּמְ י ֶמֶלְך ּכָ רּו: ח ּכִ ַזּמֵ



י ֶאֶרץ, ְמֹאד ַנֲעָלה: י ֵלאלִֹהים ָמִגּנֵ ים ֶנֱאָספּו, ַעם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם, ּכִ י ְנִדיֵבי ַעּמִ

תהלים פרק מ''ח

ִעיר ֱאלֵֹהינּו ַהר ָקְדׁשֹו: ג ְיֵפה נֹוף  ל ְמֹאד, ּבְ דֹול ְיָי ּוְמֻהּלָ יר ִמְזמֹור ִלְבֵני קַֹרח: ב ּגָ א ׁשִ
ַאְרְמנֹוֶתיָה נֹוַדע  ֵתי ָצפֹון, ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב: ד ֱאלִֹהים ּבְ ל ָהָאֶרץ, ַהר ִצּיֹון ַיְרּכְ ְמׂשֹוׂש ּכָ
זּו:  ָמהּו, ִנְבֲהלּו ֶנְחּפָ ן ּתָ ה ָראּו ּכֵ ו: ו ֵהּמָ ָלִכים נֹוֲעדּו, ָעְברּו ַיְחּדָ ה ַהּמְ י ִהּנֵ ב: ה ּכִ ּגָ ְלִמׂשְ
ר  ֲאׁשֶ יׁש: ט ּכַ ְרׁשִ ר ֳאִנּיֹות ּתַ ּבֵ ׁשַ רּוַח ָקִדים, ּתְ ּיֹוֵלָדה: ח ּבְ ם, ִחיל ּכַ ז ְרָעָדה ֲאָחָזַתם ׁשָ
ִעיר ֱאלֵֹהינּו, ֱאלִֹהים ְיכֹוְנֶנָה ַעד עֹוָלם ֶסָלה: י  ּבְ ְיָי ְצָבאֹות,  ִעיר  ּבְ ן ָרִאינּו  ּכֵ ַמְענּו  ׁשָ
ְתָך ַעל ַקְצֵוי ֶאֶרץ,  ִהּלָ ן ּתְ ְמָך ֱאלִֹהים, ּכֵ ׁשִ ֶקֶרב ֵהיָכֶלָך: יא ּכְ ָך, ּבְ ינּו ֱאלִֹהים ַחְסּדֶ ּמִ ּדִ
ֶטיָך: יג סֹּבּו  ּפָ נֹות ְיהּוָדה, ְלַמַען ִמׁשְ ֵגְלָנה ּבְ ַמח ַהר ִצּיֹון, ּתָ ֶצֶדק ָמְלָאה ְיִמיֶנָך: יב ִיׂשְ
ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה,  גּו  ּסְ ּפַ ְלֵחיָלה,  ֶכם  ִלּבְ יתּו  ׁשִ יד  ֶליָה:  ִמְגּדָ ִסְפרּו  יפּוָה,  ְוַהּקִ ִצּיֹון 

י ֶזה ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהינּו עֹוָלם ָוֶעד, הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל מּות: רּו ְלדֹור ַאֲחרֹון: טו ּכִ ַסּפְ ּתְ

תהלים פרק מ''ט

ֵבי ָחֶלד:  ל יֹשְׁ ּכָ ים, ַהֲאִזינּו  ל ָהַעּמִ ּכָ ְמעּו זֹאת  ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור: ב ׁשִ ַח  ַלְמַנּצֵ א 
י  ִלּבִ ְוָהגּות  ָחְכמֹות,  ר  ְיַדּבֵ י  ּפִ ְוֶאְביֹון: ד  יר  ָעׁשִ ַיַחד  ִאיׁש,  ֵני  ּבְ ם  ּגַ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ם  ּגַ ג 
יֵמי ָרע, ֲעֹון  ה ִאיָרא ּבִ ִכּנֹור ִחיָדִתי: ו ָלּמָ ח ּבְ ל ָאְזִני, ֶאְפּתַ ה ְלָמׁשָ ְתבּונֹות: ה ַאּטֶ
ה  לּו: ח ָאח לֹא ָפדֹה ִיְפּדֶ ָרם ִיְתַהּלָ ִני: ז ַהּבְֹטִחים ַעל ֵחיָלם, ּוְברֹב ָעׁשְ ֲעֵקַבי ְיסּוּבֵ
עֹוד  ִויִחי  י  ְלעֹוָלם:  ְוָחַדל  ם,  ַנְפׁשָ ְדיֹון  ּפִ ְוֵיַקר  ט  ְפרֹו:  ּכָ ֵלאלִֹהים  ן  ִיּתֵ לֹא  ִאיׁש, 
יֹאֵבדּו,  ָוַבַער  ִסיל  ּכְ ַיַחד  ָימּותּו,  ֲחָכִמים  ִיְרֶאה  י  ּכִ יא  ַחת:  ָ ַהּשׁ ִיְרֶאה  לֹא  ָלֶנַצח, 
ָקְראּו  ָודֹר,  ְלדֹור  ֹנָתם  ּכְ ִמׁשְ ְלעֹוָלם,  ימֹו  ּתֵ ּבָ ם  ִקְרּבָ יב  ֵחיָלם:  ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו 
ם  ֵהמֹות ִנְדמּו: יד ֶזה ַדְרּכָ ּבְ ל ּכַ ל ָיִלין, ִנְמׁשַ יָקר ּבַ מֹוָתם ֲעֵלי ֲאָדמֹות: יג ְוָאָדם ּבִ ִבׁשְ
ְרּדּו  ּתּו, ָמֶות ִיְרֵעם, ַוּיִ אֹול ׁשַ ּצֹאן ִלׁשְ ִפיֶהם ִיְרצּו ֶסָלה: טו ּכַ ֶסל ָלמֹו, ְוַאֲחֵריֶהם ּבְ ּכֶ
ֱאלִֹהים  ַאְך  לֹו: טז  ֻבל  ִמּזְ אֹול,  ׁשְ ְלַבּלֹות  ְוצּוָרם  וצירם  ַלּבֶֹקר, כתיב  ִרים  ְיׁשָ ָבם 
בֹוד  ה ּכְ י ִיְרּבֶ ר ִאיׁש, ּכִ י ַיֲעׁשִ יָרא ּכִ ֵחִני ֶסָלה: יז ַאל ּתִ י ִיּקָ אֹול, ּכִ ד ׁשְ י ִמּיַ ה ַנְפׁשִ ִיְפּדֶ
יו ְיָבֵרְך,  ַחּיָ י ַנְפׁשֹו ּבְ בֹודֹו: יט ּכִ ח ַהּכֹל, לֹא ֵיֵרד ַאֲחָריו ּכְ י לֹא ְבמֹותֹו ִיּקַ יתֹו: יח ּכִ ּבֵ
ָאָדם  אֹור: כא  ִיְראּו  לֹא  ֵנַצח  ַעד  ֲאבֹוָתיו,  ּדֹור  ַעד  בֹוא  ּתָ כ  ָלְך:  ֵתיִטיב  י  ּכִ ְויֹוֻדָך 

ֵהמֹות ִנְדמּו: ּבְ ל ּכַ יָקר ְולֹא ָיִבין, ִנְמׁשַ ּבִ

תהלים פרק נ'

ב  ְמבֹאֹו:  ַעד  ֶמׁש  ׁשֶ ְזַרח  ִמּמִ ָאֶרץ,  ְקָרא  ַוּיִ ר  ּבֶ ּדִ ְיָי  ֱאלִֹהים  ֵאל  ְלָאָסף,  ִמְזמֹור  א 
ֶיֱחַרׁש, ֵאׁש ְלָפָניו ּתֹאֵכל,  ּיֹון ִמְכַלל יִֹפי, ֱאלִֹהים הֹוִפיַע: ג ָיבֹא ֱאלֵֹהינּו ְוַאל  ִמּצִ
ַמִים ֵמָעל, ְוֶאל ָהָאֶרץ ָלִדין ַעּמֹו: ה ִאְספּו  ָ ֲעָרה ְמֹאד: ד ִיְקָרא ֶאל ַהּשׁ ּוְסִביָביו ִנׂשְ
הּוא  ׁשֵֹפט  ֱאלִֹהים  י  ּכִ ִצְדקֹו,  ַמִים  ׁשָ ידּו  ּגִ ַוּיַ ו  ָזַבח:  ֲעֵלי  ְבִריִתי  ּכְֹרֵתי  ֲחִסיָדי,  ִלי 



אֹוִכיֶחָך,  ְזָבֶחיָך  ַעל  לֹא  ח  ָאֹנִכי:  ֱאלֶֹהיָך  ֱאלִֹהים  ְך,  ּבָ ְוָאִעיָדה  ָרֵאל  ִיׂשְ ָרה,  ַוֲאַדּבֵ י  ַעּמִ ְמָעה  ׁשִ ז  ֶסָלה: 
ֵהמֹות  ּבְ ָיַער,  ַחְיתֹו  ָכל  ִלי  י  ּכִ י  ַעּתּוִדים:  ְכְלֹאֶתיָך  ִמּמִ ָפר,  יְתָך  ִמּבֵ ח  ֶאּקַ לֹא  ָתִמיד: ט  י  ְלֶנְגּדִ ְועֹולֶֹתיָך 
י ִלי ֵתֵבל ּוְמלָֹאּה:  ִדי: יב ִאם ֶאְרַעב לֹא ֹאַמר ָלְך, ּכִ ַדי ִעּמָ ל עֹוף ָהִרים, ְוִזיז ׂשָ י ּכָ ַהְרֵרי ָאֶלף: יא ָיַדְעּתִ ּבְ
ם ְלֶעְליֹון ְנָדֶריָך: טו ּוְקָרֵאִני  ּלֵ ה: יד ְזַבח ֵלֱאלִֹהים ּתֹוָדה, ְוׁשַ ּתֶ יִרים, ְוַדם ַעּתּוִדים ֶאׁשְ ר ַאּבִ ׂשַ יג ַהאֹוַכל ּבְ
א ְבִריִתי ֲעֵלי ִפיָך: יז  ּשָׂ י, ַוּתִ ר ֻחּקָ ָך ְלַסּפֵ ע ָאַמר ֱאלִֹהים, ַמה ּלְ ֵדִני: טז ְוָלָרׁשָ ְצָך ּוְתַכּבְ יֹום ָצָרה, ֲאַחּלֶ ּבְ
יָך  ֶרץ ִעּמֹו, ְוִעם ְמָנֲאִפים ֶחְלֶקָך: יט ּפִ ב ַוּתִ ָבַרי ַאֲחֶריָך: יח ִאם ָרִאיָת ַגּנָ ֵלְך ּדְ ׁשְ ֵנאָת מּוָסר, ַוּתַ ה ׂשָ ְוַאּתָ
יָת  ָעׂשִ ה  ֵאּלֶ כא  ּדִֹפי:  ן  ּתֶ ּתִ ָך  ִאּמְ ֶבן  ּבְ ר,  ְתַדּבֵ ָאִחיָך  ּבְ ב,  ׁשֵ ּתֵ כ  ִמְרָמה:  ְצִמיד  ּתַ ּוְלׁשֹוְנָך  ְבָרָעה,  ַלְחּתָ  ׁשָ
ן ֶאְטרֹף  , ּפֶ ינּו ָנא זֹאת ׁשְֹכֵחי ֱאלֹוּהַ יָת ֱהיֹות ֶאְהֶיה ָכמֹוָך, אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך: כב ּבִ ּמִ י, ּדִ ּתִ ְוֶהֱחַרׁשְ

ע ֱאלִֹהים: ֵיׁשַ ֶרְך, ַאְרֶאּנּו ּבְ ם ּדֶ ָדְנִני, ְוׂשָ יל: כג זֵֹבַח ּתֹוָדה ְיַכּבְ ְוֵאין ַמּצִ
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ָך,  ַחְסּדֶ ּכְ ֱאלִֹהים  ִני  ָחּנֵ ג  ַבע:  ׁשָ ת  ּבַ ֶאל  א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִביא,  ַהּנָ ָנָתן  ֵאָליו  בֹוא  ּבְ ב  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַח  ַלְמַנּצֵ א 
ַעי ֲאִני ֵאָדע,  י ְפׁשָ אִתי ַטֲהֵרִני: ה ּכִ ֵסִני ֵמֲעֹוִני, ּוֵמַחּטָ ּבְ ָעי: ד כתיב הרבה ֶהֶרב ּכַ רֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְפׁשָ ּכְ
ְפֶטָך:  ה ְבׁשָ ְזּכֶ ָדְבֶרָך, ּתִ ק ּבְ ְצּדַ יִתי, ְלַמַען ּתִ ֵעיֶניָך ָעׂשִ ָך ָחָטאִתי, ְוָהַרע ּבְ י ָתִמיד: ו ְלָך ְלַבּדְ אִתי ֶנְגּדִ ְוַחּטָ
ט  תֹוִדיֵעִני:  ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם  חֹות,  ַבּטֻ ָחַפְצּתָ  ֱאֶמת  ֵהן  ח  י:  ִאּמִ ֶיֱחַמְתִני  ּוְבֵחְטא  י,  חֹוָלְלּתִ ָעוֹון  ּבְ ֵהן  ז 
יָת:  ּכִ ּדִ ֲעָצמֹות  ֵגְלָנה  ּתָ ְמָחה,  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ ִמיֵעִני  ׁשְ ּתַ י  ין:  ַאְלּבִ ֶלג  ֶ ּוִמּשׁ ֵסִני  ַכּבְ ּתְ ְוֶאְטָהר,  ְבֵאזֹוב  ֵאִני  ַחּטְ ּתְ
י: יג ַאל  ִקְרּבִ ׁש ּבְ ָרא ִלי ֱאלִֹהים, ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ ֶניָך ֵמֲחָטָאי, ְוָכל ֲעֹוֹנַתי ְמֵחה: יב ֵלב ָטהֹור ּבְ ר ּפָ יא ַהְסּתֵ
ִתְסְמֵכִני:  ְנִדיָבה  ְורּוַח  ֶעָך,  ִיׁשְ ׂשֹון  ׂשְ י  ּלִ יָבה  ָהׁשִ יד  י:  ּנִ ִמּמֶ ח  ּקַ ּתִ ַאל  ָך  ָקְדׁשְ ְורּוַח  ָפֶניָך,  ִמּלְ ִליֵכִני  ׁשְ ּתַ
ן  ַרּנֵ ִמים, ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ְתׁשּוָעִתי, ּתְ יֵלִני ִמּדָ ִאים ֵאֶליָך ָיׁשּובּו: טז ַהּצִ ָרֶכיָך, ְוַחּטָ ִעים ּדְ ָדה ֹפשְׁ טו ֲאַלּמְ
ָנה, עֹוָלה לֹא ִתְרֶצה: יט  י לֹא ַתְחּפֹץ ֶזַבח ְוֶאּתֵ ֶתָך: יח ּכִ ִהּלָ יד ּתְ ח, ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְלׁשֹוִני ִצְדָקֶתָך: יז ְיָי ׂשְ
ְבֶנה חֹומֹות  ה, ֱאלִֹהים לֹא ִתְבֶזה: כ ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון, ּתִ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה, ֵלב ִנׁשְ ּבָ ִזְבֵחי ֱאלִֹהים רּוַח ִנׁשְ

ֲחָך ָפִרים: ְחּפֹץ ִזְבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל, ָאז ַיֲעלּו ַעל ִמְזּבַ ָלים: כא ָאז ּתַ ְירּוׁשָ

תהלים פרק נ''ב

ית ֲאִחיֶמֶלְך: ג ַמה  א ָדִוד ֶאל ּבֵ אּול ַוּיֹאֶמר לֹו, ּבָ ד ְלׁשָ ּגֵ בֹוא ּדֹוֵאג ָהֲאדִֹמי ַוּיַ יל ְלָדִוד: ב ּבְ ּכִ ַח, ַמׂשְ א ַלְמַנּצֵ
ה: ה ָאַהְבּתָ  ה ְרִמּיָ ׁש עֹׂשֵ ַתַער ְמֻלּטָ ְחׁשֹב ְלׁשֹוֶנָך, ּכְ ל ַהּיֹום: ד ַהּוֹות ּתַ ּבֹור, ֶחֶסד ֵאל ּכָ ָרָעה ַהּגִ ל ּבְ ְתַהּלֵ ּתִ
ָך  ְצָך ָלֶנַצח, ַיְחּתְ ם ֵאל ִיּתָ ְבֵרי ָבַלע, ְלׁשֹון ִמְרָמה: ז ּגַ ר ֶצֶדק, ֶסָלה: ו ָאַהְבּתָ ָכל ּדִ ּבֵ ֶקר ִמּדַ ָרע ִמּטֹוב, ׁשֶ
ֶבר לֹא  ַהּגֶ ה  ִהּנֵ ָחקּו: ט  ִיׂשְ ְוָעָליו  ְוִייָראּו,  יִקים  ַצּדִ ְוִיְראּו  ים ֶסָלה: ח  ַחּיִ ָך ֵמֶאֶרץ  ֶרׁשְ ְוׁשֵ ֲחָך ֵמֹאֶהל,  ְוִיּסָ
ְבֶחֶסד  י  ַטְחּתִ ּבָ ֱאלִֹהים,  ֵבית  ּבְ ַרֲעָנן  ַזִית  ּכְ ַוֲאִני  י  תֹו:  ַהּוָ ּבְ ָיעֹז  רֹו,  ָעׁשְ רֹב  ּבְ ְבַטח  ַוּיִ ָמעּוּזֹו,  ֱאלִֹהים  ים  ָיׂשִ

ְמָך ִכי טֹוב ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך: ה ׁשִ יָת, ַוֲאַקּוֶ י ָעׂשִ ֱאלִֹהים עֹוָלם ָוֶעד: יא אֹוְדָך ְלעֹוָלם ּכִ
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ה  ִחיתּו ְוִהְתִעיבּו ָעֶול, ֵאין עֹׂשֵ ִלּבֹו ֵאין ֱאלִֹהים, ִהׁשְ יל ְלָדִוד: ב ָאַמר ָנָבל ּבְ ּכִ ַח ַעל ָמֲחַלת, ַמׂשְ א ַלְמַנּצֵ
ו  ּלֹו ָסג, ַיְחּדָ יל, ּדֵֹרׁש ֶאת ֱאלִֹהים: ד ּכֻ ּכִ ֵני ָאָדם, ִלְראֹות ֲהֵיׁש ַמׂשְ ִקיף ַעל ּבְ ַמִים ִהׁשְ ָ טֹוב: ג ֱאלִֹהים ִמּשׁ



ָאְכלּו  י  ַעּמִ ֹאְכֵלי  ָאֶון,  ּפֲֹעֵלי  ָיְדעּו  ם ֶאָחד: ה ֲהלֹא  ּגַ ֵאין  ה טֹוב,  ֶנֱאָלחּו, ֵאין עֹׂשֵ
ר ַעְצמֹות  ּזַ י ֱאלִֹהים ּפִ ֲחדּו ַפַחד לֹא ָהָיה ָפַחד, ּכִ ם ּפָ ֶלֶחם, ֱאלִֹהים לֹא ָקָראּו: ו ׁשָ
ׁשּוב ֱאלִֹהים  ָרֵאל, ּבְ עֹות ִיׂשְ ּיֹון ְיׁשֻ ן ִמּצִ י ֱאלִֹהים ְמָאָסם: ז ִמי ִיּתֵ חָֹנְך, ֱהִביׁשָֹתה ּכִ

ָרֵאל: ַמח ִיׂשְ בּות ַעּמֹו, ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיׂשְ ׁשְ
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ָדִוד  ֲהלֹא  אּול,  ְלׁשָ ַוּיֹאְמרּו  יִפים  ַהּזִ בֹוא  ּבְ ב  ְלָדִוד:  יל  ּכִ ַמׂשְ ְנִגיֹנת,  ּבִ ַח  ַלְמַנּצֵ א 
ַמע  ׁשְ ֱאלִֹהים  ד  ְתִדיֵנִני:  ּוִבְגבּוָרְתָך  יֵעִני,  הֹוׁשִ ְמָך  ׁשִ ּבְ ֱאלִֹהים  ג  נּו:  ִעּמָ ר  ּתֵ ִמְסּתַ
מּו  י, לֹא ׂשָ ְקׁשּו ַנְפׁשִ י ָזִרים ָקמּו ָעַלי, ְוָעִריִצים ּבִ יָנה ְלִאְמֵרי ִפי: ה ּכִ ִתי, ַהֲאּזִ ִפּלָ ּתְ
יב  י: ז כתיב ישוב ָיׁשִ סְֹמֵכי ַנְפׁשִ ה ֱאלִֹהים עֵֹזר ִלי, ְיָי ּבְ ם ֶסָלה: ו ִהּנֵ ֱאלִֹהים ְלֶנְגּדָ
י טֹוב: ט  ְמָך ְיָי ּכִ ְך, אֹוֶדה ׁשִ ָחה ּלָ ְנָדָבה ֶאְזּבְ ָך ַהְצִמיֵתם: ח ּבִ ֲאִמּתְ ָהַרע ְלׁשְֹרָרי, ּבַ

יָלִני, ּוְבֹאְיַבי ָרֲאָתה ֵעיִני: ל ָצָרה ִהּצִ י ִמּכָ ּכִ
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ִתי:  ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ִתי, ְוַאל ּתִ ִפּלָ יל ְלָדִוד: ב ַהֲאִזיָנה ֱאלִֹהים ּתְ ּכִ ְנִגיֹנת, ַמׂשְ ַח ּבִ א ַלְמַנּצֵ
י  ּכִ ע,  ָרׁשָ ָעַקת  ֵני  ִמּפְ אֹוֵיב  ִמּקֹול  ד  ְוָאִהיָמה:  יִחי  ׂשִ ּבְ ָאִריד  ַוֲעֵנִני,  י  ּלִ יָבה  ַהְקׁשִ ג 
י, ְוֵאימֹות ָמֶות ָנְפלּו ָעָלי: ו ִיְרָאה  ִקְרּבִ י ָיִחיל ּבְ ְטמּוִני: ה ִלּבִ ָיִמיטּו ָעַלי ָאֶון, ּוְבַאף ִיׂשְ
ּכָֹנה:  ְוֶאׁשְ ָאעּוָפה  ּיֹוָנה,  ּכַ ֵאֶבר  ִלי  ן  ִיּתֶ ִמי  ָוֹאַמר,  ז  צּות:  ּלָ ּפַ ִני  ַכּסֵ ַוּתְ ִבי,  ָיבֹא  ָוַרַעד 
ַער:  ה ִמְפָלט ִלי, ֵמרּוַח סָֹעה ִמּסָ ר ֶסָלה: ט ָאִחיׁשָ ְדּבָ ּמִ ּבַ ה ַאְרִחיק ְנדֹד, ָאִלין  ח ִהּנֵ
ַעל  ְיסֹוְבֻבָה  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  יא  ִעיר:  ּבָ ְוִריב  ָחָמס  ָרִאיִתי  י  ּכִ ְלׁשֹוָנם,  ג  ּלַ ּפַ ְיָי,  ע  ּלַ ּבַ י 
ּה, ְולֹא ָיִמיׁש ֵמְרחָֹבּה ּתְֹך ּוִמְרָמה: יג  ִקְרּבָ ּה: יב ַהּוֹות ּבְ ִקְרּבָ חֹוֹמֶתיָה, ְוָאֶון ְוָעָמל ּבְ
ה ֱאנֹוׁש  ּנּו: יד ְוַאּתָ ֵתר ִמּמֶ יל, ְוֶאּסָ ְנִאי ָעַלי ִהְגּדִ א, לֹא ְמׂשַ י לֹא אֹוֵיב ְיָחְרֵפִני ְוֶאּשָׂ ּכִ
ָרֶגׁש: טז  ְך ּבְ ֵבית ֱאלִֹהים ְנַהּלֵ יק סֹוד, ּבְ ו ַנְמּתִ ר ַיְחּדָ ִעי: טו ֲאׁשֶ י, ַאּלּוִפי ּוְמֻיּדָ ֶעְרּכִ ּכְ
ם: יז ֲאִני  ִקְרּבָ ְמגּוָרם ּבְ י ָרעֹות ּבִ ים, ּכִ אֹול ַחּיִ יא ָמֶות ָעֵלימֹו ֵיְרדּו ׁשְ ִ כתיב ישימות ַיּשׁ
ַמע  ׁשְ ַוּיִ ְוֶאֱהֶמה,  יָחה  ָאׂשִ ְוָצֳהַרִים  ָובֶֹקר  ֶעֶרב  יח  יֵעִני:  יֹוׁשִ ַוְיָי  ֶאְקָרא,  ֱאלִֹהים  ֶאל 
ְוַיֲעֵנם  ֵאל  ַמע  ִיׁשְ כ  ִדי:  ִעּמָ ָהיּו  ים  ְבַרּבִ י  ּכִ ִלי,  ָרב  ִמּקְ י  ַנְפׁשִ לֹום  ְבׁשָ ָדה  ּפָ יט  קֹוִלי: 
לָֹמיו,  ׁשְ ַלח ָיָדיו ּבִ ר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו, ְולֹא ָיְראּו ֱאלִֹהים: כא ׁשָ ב ֶקֶדם ֶסָלה, ֲאׁשֶ ְויֹשֵׁ
ה ְפִתחֹות: כג  ֶמן, ְוֵהּמָ ֶ יו ּוְקָרב ִלּבֹו, ַרּכּו ְדָבָריו ִמּשׁ ִריתֹו: כב ָחְלקּו ַמֲחָמֹאת ּפִ ל ּבְ ִחּלֵ
ֱאלִֹהים  ה  ְוַאּתָ יק: כד  ּדִ ַלּצַ ְלעֹוָלם מֹוט  ן  ִיּתֵ ֶלָך, לֹא  ְיַכְלּכְ ְוהּוא  ְיָהְבָך  ְיָי  ַעל  ֵלְך  ַהׁשְ

ְך: י ָדִמים ּוִמְרָמה לֹא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם, ַוֲאִני ֶאְבַטח ּבָ ַחת, ַאְנׁשֵ ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ׁשַ

תהלים פרק נ''ו

ִני  ַגת: ב ָחּנֵ ים ּבְ ּתִ ֱאחֹז אֹותֹו ְפִלׁשְ ם, ּבֶ ַח ַעל יֹוַנת ֵאֶלם ְרחִֹקים, ְלָדִוד ִמְכּתָ א ַלְמַנּצֵ
ים  י ַרּבִ ל ַהּיֹום, ּכִ ֲאפּו ׁשֹוְרַרי ּכָ ל ַהּיֹום לֵֹחם ִיְלָחֵצִני: ג ׁשָ ָאַפִני ֱאנֹוׁש, ּכָ י ׁשְ ֱאלִֹהים ּכִ



י לֹא ִאיָרא, ַמה  ַטְחּתִ אלִֹהים ּבָ ָברֹו, ּבֵ ל ּדְ אלִֹהים ֲאַהּלֵ לֲֹחִמים ִלי, ָמרֹום: ד יֹום ִאיָרא, ֲאִני ֵאֶליָך ֶאְבָטח: ה ּבֵ
ה ֲעֵקַבי  בָֹתם ָלָרע: ז ָיגּורּו כתיב יצפינו ִיְצּפֹנּו, ֵהּמָ ל ַמְחׁשְ בּו, ָעַלי ּכָ ָבַרי ְיַעּצֵ ל ַהּיֹום ּדְ ר ִלי: ו ּכָ ה ָבׂשָ ֲעׂשֶ ּיַ
יָמה  ה, ׂשִ ה ָאּתָ ים הֹוֵרד ֱאלִֹהים: ט ֹנִדי ָסַפְרּתָ ַאף ַעּמִ ט ָלמֹו, ּבְ ּלֶ י: ח ַעל ָאֶון, ּפַ ר ִקּוּו ַנְפׁשִ ֲאׁשֶ ֹמרּו, ּכַ ִיׁשְ
אלִֹהים  י ֱאלִֹהים ִלי: יא ּבֵ י ּכִ יֹום ֶאְקָרא, ֶזה ָיַדְעּתִ ִסְפָרֶתָך: י ָאז ָיׁשּובּו אֹוְיַבי ָאחֹור ּבְ ִדְמָעִתי ְבֹנאֶדָך, ֲהלֹא ּבְ
ְנָדֶריָך,  ֱאלִֹהים  ָעַלי  יג  ִלי:  ָאָדם  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ַמה  ִאיָרא,  י לֹא  ַטְחּתִ ּבָ אלִֹהים  ּבֵ יב  ָבר:  ּדָ ל  ֲאַהּלֵ ְיָי  ּבַ ָבר,  ּדָ ל  ֲאַהּלֵ

ים: אֹור ַהַחּיִ ְך ִלְפֵני ֱאלִֹהים, ּבְ ִחי, ְלִהְתַהּלֵ ֶות, ֲהלֹא ַרְגַלי ִמּדֶ י ִמּמָ ְלּתָ ַנְפׁשִ י ִהּצַ ם ּתֹודֹת ָלְך: יד ּכִ ּלֵ ֲאׁשַ

תהלים פרק נ''ז

י,  י ְבָך ָחָסָיה ַנְפׁשִ ִני ּכִ ִני ֱאלִֹהים ָחּנֵ ָעָרה: ב ָחּנֵ ּמְ אּול ּבַ ֵני ׁשָ ָבְרחֹו ִמּפְ ם, ּבְ ֵחת ְלָדִוד ִמְכּתָ ׁשְ ַח ַאל ּתַ א ַלְמַנּצֵ
יֵעִני  ַמִים ְויֹוׁשִ ָ ַלח ִמּשׁ ָנֶפיָך ֶאְחֶסה, ַעד ַיֲעבֹר ַהּוֹות: ג ֶאְקָרא ֵלאלִֹהים ֶעְליֹון, ָלֵאל ּגֵֹמר ָעָלי: ד ִיׁשְ ּוְבֵצל ּכְ
יֶהם  ּנֵ ֵני ָאָדם ׁשִ ָבה לֲֹהִטים, ּבְ ּכְ תֹוְך ְלָבִאם, ֶאׁשְ י ּבְ ַלח ֱאלִֹהים ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו: ה ַנְפׁשִ ֵחֵרף ׁשֲֹאִפי ֶסָלה, ִיׁשְ
ֵהִכינּו  ת  ֶרׁשֶ ז  בֹוֶדָך:  ּכְ ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ַעל  ֱאלִֹהים,  ַמִים  ָ ַהּשׁ ַעל  רּוָמה  ו  ה:  ַחּדָ ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם  ים,  ְוִחּצִ ֲחִנית 
ָרה:  יָרה ַוֲאַזּמֵ י, ָאׁשִ י ֱאלִֹהים ָנכֹון ִלּבִ יָחה, ָנְפלּו ְבתֹוָכּה ֶסָלה: ח ָנכֹון ִלּבִ רּו ְלָפַני ׁשִ י, ּכָ ַפף ַנְפׁשִ ִלְפָעַמי ּכָ
י ָגדֹל ַעד  ּכִ ים: יא  ְלֻאּמִ ּבַ ְרָך  ֲאַזּמֶ ְיָי,  ים  ַחר: י אֹוְדָך ָבַעּמִ ָ ּשׁ ְוִכּנֹור, ָאִעיָרה  ֶבל  ַהּנֵ ט עּוָרה ְכבֹוִדי, עּוָרה 

בֹוֶדָך: ל ָהָאֶרץ ּכְ ַמִים ֱאלִֹהים, ַעל ּכָ ָך: יב רּוָמה ַעל ׁשָ ָחִקים ֲאִמּתֶ ָך, ְוַעד ׁשְ ַמִים ַחְסּדֶ ׁשָ

תהלים פרק נ''ח

ֵני ָאָדם: ג ַאף  ּבְ טּו  ּפְ ׁשְ ּתִ ִרים  רּון, ֵמיׁשָ ַדּבֵ ּתְ ם: ב ַהֻאְמָנם ֵאֶלם ֶצֶדק  ְלָדִוד ִמְכּתָ ֵחת,  ׁשְ ּתַ ַח ַאל  ַלְמַנּצֵ א 
ֶטן ּדְֹבֵרי ָכָזב: ה ֲחַמת  עּו ִמּבֶ ִעים ֵמָרֶחם, ּתָ סּון: ד זֹרּו ְרׁשָ ַפּלֵ ָאֶרץ ֲחַמס ְיֵדיֶכם ּתְ ְפָעלּון, ּבָ ֵלב עֹולֹת ּתִ ּבְ
ים, חֹוֵבר ֲחָבִרים,  ַמע ְלקֹול ְמַלֲחׁשִ ר לֹא ִיׁשְ מֹו ֶפֶתן ֵחֵרׁש ַיְאֵטם ָאְזנֹו: ו ֲאׁשֶ ְדמּות ֲחַמת ָנָחׁש, ּכְ ָלמֹו ּכִ
כּו ָלמֹו, ִיְדרְֹך  ֲאסּו ְכמֹו ַמִים ִיְתַהּלְ ִפיִרים ְנֹתץ ְיָי: ח ִיּמָ עֹות ּכְ ִפימֹו, ַמְלּתְ ימֹו ּבְ ּנֵ ם: ז ֱאלִֹהים ֲהָרס ׁשִ ְמֻחּכָ
ָיִבינּו  ֶטֶרם  ּבְ י  ֶמׁש:  ׁשָ ָחזּו  ל  ּבַ ת  ֵאׁשֶ ֵנֶפל  ַיֲהלְֹך,  ֶמס  ּתֶ לּול  ּבְ ׁשַ מֹו  ּכְ ט  ִיְתֹמָללּו:  מֹו  ּכְ יו  ִחּצָ חצו  כתיב 
ע: יב  ַדם ָהָרׁשָ ָעָמיו ִיְרַחץ ּבְ י ָחָזה ָנָקם, ּפְ יק ּכִ ַמח ַצּדִ ָעֶרּנּו: יא ִיׂשְ מֹו ָחרֹון ִיׂשְ מֹו ַחי ּכְ ִסירֵֹתיֶכם ָאָטד, ּכְ

ָאֶרץ: יק, ַאְך ֵיׁש ֱאלִֹהים ׁשְֹפִטים ּבָ ּדִ ִרי ַלּצַ ְויֹאַמר ָאָדם ַאְך ּפְ

תהלים פרק נ''ט

יֵלִני ֵמֹאְיַבי ֱאלָֹהי,  ִית ַלֲהִמיתֹו: ב ַהּצִ ְמרּו ֶאת ַהּבַ ׁשְ ַוּיִ אּול,  לַֹח ׁשָ ׁשְ ם, ּבִ ֵחת ְלָדִוד ִמְכּתָ ׁשְ ַח ַאל ּתַ א ַלְמַנּצֵ
י, ָיגּורּו ָעַלי  ה ָאְרבּו ְלַנְפׁשִ י ִהּנֵ יֵעִני: ד ּכִ י ָדִמים הֹוׁשִ יֵלִני ִמּפֲֹעֵלי ָאֶון, ּוֵמַאְנׁשֵ ֵבִני: ג ַהּצִ ּגְ ׂשַ ְתקֹוְמַמי ּתְ ִמּמִ
ה ְיָי ֱאלִֹהים ְצָבאֹות  ִלי ָעֹון ְיֻרצּון ְוִיּכֹוָננּו, עּוָרה ִלְקָראִתי ּוְרֵאה: ו ְוַאּתָ אִתי ְיָי: ה ּבְ ִעי ְולֹא ַחּטָ ים, לֹא ִפׁשְ ַעּזִ
ֶלב, ִויסֹוְבבּו  ל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה: ז ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב, ֶיֱהמּו ַכּכָ חֹן ּכָ ל ַהּגֹוִים, ַאל ּתָ ָרֵאל, ָהִקיָצה ִלְפקֹד ּכָ ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ְלַעג ְלָכל ּגֹוִים: י  ַחק ָלמֹו, ּתִ ׂשְ ה ְיָי ּתִ י ִמי ׁשֵֹמַע: ט ְוַאּתָ ְפתֹוֵתיֶהם, ּכִ ׂשִ ִפיֶהם ֲחָרבֹות ּבְ יעּון ּבְ ה ַיּבִ ִעיר: ח ִהּנֵ
ֵמִני, ֱאלִֹהים ַיְרֵאִני ְבׁשְֹרָרי: יב ַאל  י ְיַקּדְ י: יא ֱאלֵֹהי כתיב חסדו ַחְסּדִ ּבִ ּגַ י ֱאלִֹהים ִמׂשְ ֹמָרה, ּכִ ֻעּזֹו ֵאֶליָך ֶאׁשְ
ְכדּו ִבְגאֹוָנם,  ָפֵתימֹו ְוִיּלָ ַבר ׂשְ ימֹו ּדְ את ּפִ נּו ְיָי: יג ַחּטַ י, ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך ְוהֹוִריֵדמֹו, ָמִגּנֵ חּו ַעּמִ ּכְ ן ִיׁשְ ַהְרֵגם ּפֶ ּתַ
ַיֲעקֹב, ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה:  ל ּבְ י ֱאלִֹהים ֹמשֵׁ ה ְוֵאיֵנמֹו, ְוֵיְדעּו ּכִ ּלֵ ה ְבֵחָמה ּכַ ּלֵ רּו: יד ּכַ ַחׁש ְיַסּפֵ ּוֵמָאָלה ּוִמּכַ



ה כתיב ינועון ְיִניעּון ֶלֱאֹכל, ִאם  ֶלב, ִויסֹוְבבּו ִעיר: טז ֵהּמָ בּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכּכָ טו ְוָיׁשֻ
ב ִלי, ּוָמנֹוס  ּגָ י ָהִייָת ִמׂשְ ָך, ּכִ ן ַלּבֶֹקר ַחְסּדֶ ָך ַוֲאַרּנֵ יר ֻעּזֶ ִלינּו: יז ַוֲאִני ָאׁשִ עּו ַוּיָ ּבְ לֹא ִיׂשְ

י: י ֱאלֵֹהי ַחְסּדִ ּבִ ּגַ י ֱאלִֹהים ִמׂשְ ָרה, ּכִ י ֵאֶליָך ֲאַזּמֵ יֹום ַצר ִלי: יח ֻעּזִ ּבְ

תהלים פרק ס'

ַהּצֹותֹו ֶאת ֲאַרם ַנֲהַרִים ְוֶאת  ד: ב ּבְ ם ְלָדִוד, ְלַלּמֵ ן ֵעדּות, ִמְכּתָ ַח ַעל ׁשּוׁשַ א ַלְמַנּצֵ
ֱאלִֹהים  ג  ָאֶלף:  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ֶמַלח,  ֵגיא  ּבְ ֱאדֹום  ֶאת  ְך  ַוּיַ יֹוָאב  ב  ׁשָ ַוּיָ צֹוָבה,  ֲאַרם 
ָבֶריָה  ׁשְ ְרָפה  ּה,  ַצְמּתָ ּפְ ֶאֶרץ  ה  ּתָ ִהְרַעׁשְ ד  ָלנּו:  ׁשֹוֵבב  ּתְ  , ָאַנְפּתָ נּו,  ְפַרְצּתָ נּו  ְזַנְחּתָ
ס  ּנֵ יֵרֶאיָך  ּלִ ה  ָנַתּתָ ו  ְרֵעָלה:  ּתַ ַיִין  ִקיָתנּו  ִהׁשְ ה,  ָקׁשָ ָך  ַעּמְ ִהְרִאיָת  ה  ָמָטה:  ִכי 
יָעה ְיִמיְנָך כתיב ועננו  ט ֶסָלה: ז ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך, הֹוׁשִ ֵני קֹשֶׁ ְלִהְתנֹוֵסס, ִמּפְ
ד: ט ִלי  ֶכם, ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמּדֵ ָקה ׁשְ ָקְדׁשֹו, ֶאֱעלָֹזה, ֲאַחּלְ ר ּבְ ּבֶ ַוֲעֵנִני: ח ֱאלִֹהים ּדִ
י, ְיהּוָדה ְמחְֹקִקי: י מֹוָאב ִסיר ַרְחִצי, ַעל  ה, ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז רֹאׁשִ ֶ ִגְלָעד ְוִלי ְמַנּשׁ
ת ִהְתרָֹעִעי: יא ִמי יֹוִבֵלִני ִעיר ָמצֹור, ִמי ָנַחִני ַעד  ֶלׁשֶ ִליְך ַנֲעִלי, ָעַלי ּפְ ֱאדֹום ַאׁשְ
נּו  ִצְבאֹוֵתינּו: יג ָהָבה ּלָ נּו, ְולֹא ֵתֵצא ֱאלִֹהים ּבְ ה ֱאלִֹהים ְזַנְחּתָ ֱאדֹום: יב ֲהלֹא ַאּתָ

ה ָחִיל, ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: אלִֹהים ַנֲעׂשֶ ׁשּוַעת ָאָדם: יד ּבֵ ְוא ּתְ ר, ְוׁשָ ֶעְזָרת ִמּצָ

תהלים פרק ס''א

ִתי: ג ִמְקֵצה  ִפּלָ ּתְ יָבה  ִתי, ַהְקׁשִ ִרּנָ ְמָעה ֱאלִֹהים  ְלָדִוד: ב ׁשִ ְנִגיַנת  ַח ַעל  ַלְמַנּצֵ א 
ִלי,  ָהִייָת ַמְחֶסה  י  ּכִ ַתְנֵחִני: ד  י  ּנִ ִמּמֶ ָירּום  צּור  ּבְ י,  ִלּבִ ֲעטֹף  ּבַ ֵאֶליָך ֶאְקָרא  ָהָאֶרץ 
י  ָלה: ו ּכִ ָנֶפיָך ּסֶ ֵני אֹוֵיב: ה ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך עֹוָלִמים, ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ּכְ ל עֹז ִמּפְ ִמְגּדַ
ֶמָך: ז ָיִמים ַעל ְיֵמי ֶמֶלְך ּתֹוִסיף,  ת ִיְרֵאי ׁשְ ַ ַמְעּתָ ִלְנָדָרי, ָנַתּתָ ְיֻרּשׁ ה ֱאלִֹהים ׁשָ ַאּתָ
ן  ּכֵ ִיְנְצֻרהּו: ט  ב עֹוָלם ִלְפֵני ֱאלִֹהים, ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן  ֵיׁשֵ מֹו דֹר ָודֹר: ח  ּכְ נֹוָתיו  ׁשְ

ִמי ְנָדַרי יֹום יֹום: ּלְ ְמָך ָלַעד, ְלׁשַ ָרה ׁשִ ֲאַזּמְ
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ּנּו ְיׁשּוָעִתי:  י, ִמּמֶ ה ַנְפׁשִ ַח ַעל ְידּותּון ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ַאְך ֶאל ֱאלִֹהים ּדּוִמּיָ א ַלְמַנּצֵ
ִאיׁש,  ַעל  הֹוְתתּו  ּתְ ָאָנה  ַעד  ד  ה:  ַרּבָ ֶאּמֹוט  לֹא  י  ּבִ ּגַ ִמׂשְ ִויׁשּוָעִתי,  צּוִרי  ַאְך הּוא  ג 
ָכָזב,  ִיְרצּו  יַח,  ְלַהּדִ ָיֲעצּו  ֵאתֹו  ִמּשְׂ ַאְך  ה  חּוָיה:  ַהּדְ ֵדר  ּגָ ָנטּוי,  ִקיר  ּכְ ֶכם  ֻכּלְ חּו  ָרּצְ ּתְ
ז  ְקָוִתי:  ּתִ ּנּו  ִמּמֶ י  ּכִ י,  ַנְפׁשִ י  ּדֹוּמִ ו ַאְך ֵלאלִֹהים  ְיַקְללּו ֶסָלה:  ם  ּוְבִקְרּבָ ְיָבֵרכּו,  ִפיו  ּבְ
י,  ִעי ּוְכבֹוִדי, צּור ֻעּזִ י לֹא ֶאּמֹוט: ח ַעל ֱאלִֹהים ִיׁשְ ּבִ ּגַ ַאְך הּוא צּוִרי ִויׁשּוָעִתי, ִמׂשְ
נּו  ְפכּו ְלָפָניו ְלַבְבֶכם, ֱאלִֹהים ַמֲחֶסה ּלָ ְטחּו בֹו ְבָכל ֵעת, ָעם ׁשִ אלִֹהים: ט ּבִ ַמְחִסי ּבֵ
ה ֵמֶהֶבל ָיַחד: יא ַאל  ֹמאְזַנִים ַלֲעלֹות, ֵהּמָ ֵני ִאיׁש, ּבְ ָזב ּבְ ֵני ָאָדם ּכָ ֶסָלה: י ַאְך ֶהֶבל ּבְ
ר ֱאלִֹהים  ּבֶ יתּו ֵלב: יב ַאַחת ּדִ ׁשִ י ָינּוב, ַאל ּתָ לּו ַחִיל ּכִ ְהּבָ ק ּוְבָגֵזל, ַאל ּתֶ ְבְטחּו ְבעֹשֶׁ ּתִ
הּו: ַמֲעׂשֵ ם ְלִאיׁש ּכְ ּלֵ ה ְתׁשַ י ַאּתָ י עֹז ֵלאלִֹהים: יג ּוְלָך ְיָי ָחֶסד, ּכִ י, ּכִ ָמְעּתִ ִים זּו ׁשָ ּתַ ׁשְ
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ִרי,  ַמּה ְלָך ְבׂשָ י ּכָ , ָצְמָאה ְלָך ַנְפׁשִ ֲחֶרּךָ ה, ֲאׁשַ ר ְיהּוָדה: ב ֱאלִֹהים ֵאִלי ַאּתָ ִמְדּבַ ְהיֹותֹו ּבְ א ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּבִ
ָפַתי  ׂשְ ים,  ֵמַחּיִ ָך  ַחְסּדְ י טֹוב  ּכִ ד  ּוְכבֹוֶדָך:  ָך  ֻעּזְ ִלְראֹות  ֲחִזיִתָך,  ּקֶֹדׁש  ּבַ ן  ּכֵ ג  ָמִים:  ִלי  ּבְ ְוָעֵיף  ה  ִצּיָ ֶאֶרץ  ּבְ
י:  ל ּפִ ְפֵתי ְרָננֹות ְיַהּלֶ י, ְוׂשִ ע ַנְפׁשִ ּבַ ׂשְ ן ּתִ מֹו ֵחֶלב ָוֶדׁשֶ י: ו ּכְ א ַכּפָ ְמָך ֶאּשָׂ ׁשִ י, ּבְ ן ֲאָבֶרְכָך ְבַחּיָ חּוְנָך: ה ּכֵ ּבְ ְיׁשַ
י  ְבָקה ַנְפׁשִ ן: ט ּדָ ָנֶפיָך ֲאַרּנֵ י, ּוְבֵצל ּכְ י ָהִייָת ֶעְזָרָתה ּלִ ְך: ח ּכִ ה ּבָ ֻמרֹות ֶאְהּגֶ ַאׁשְ יָך ַעל ְיצּוָעי, ּבְ ז ִאם ְזַכְרּתִ
יֻרהּו ַעל ְיֵדי ָחֶרב,  ּיֹות ָהָאֶרץ: יא ַיּגִ ַתְחּתִ י, ָיבֹאּו ּבְ ה ְלׁשֹוָאה ְיַבְקׁשּו ַנְפׁשִ ְמָכה ְיִמיֶנָך: י ְוֵהּמָ י ּתָ ַאֲחֶריָך, ּבִ

ֶקר: י דֹוְבֵרי ׁשָ ֵכר ּפִ י ִיּסָ ע ּבֹו, ּכִ ּבָ ׁשְ ל ַהּנִ ל ּכָ אלִֹהים, ִיְתַהּלֵ ַמח ּבֵ ֶלְך ִיׂשְ ָעִלים ִיְהיּו: יב ְוַהּמֶ ְמָנת ׁשֻ
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יֵרִני ִמּסֹוד ְמֵרִעים,  ְסּתִ י: ג ּתַ ּצֹר ַחּיָ ַחד אֹוֵיב ּתִ יִחי, ִמּפַ ַמע ֱאלִֹהים קֹוִלי ְבׂשִ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ׁשְ א ַלְמַנּצֵ
ְתֹאם  ם, ּפִ ִרים ּתָ ְסּתָ ּמִ ָבר ָמר: ה ִלירֹות ּבַ ם ּדָ ְרכּו ִחּצָ ְננּו ַכֶחֶרב ְלׁשֹוָנם, ּדָ ר ׁשָ ת ּפֲֹעֵלי ָאֶון: ד ֲאׁשֶ ֵמִרְגׁשַ
ׂשּו עֹולֹת,  מֹו: ז ַיְחּפְ ים, ָאְמרּו ִמי ִיְרֶאה ּלָ רּו ִלְטמֹון מֹוְקׁשִ ָבר ָרע, ְיַסּפְ קּו ָלמֹו ּדָ יֹֻרהּו, ְולֹא ִייָראּו: ו ְיַחּזְ
יֻלהּו ָעֵלימֹו  ְכׁשִ ְתאֹום, ָהיּו ַמּכָֹתם: ט ַוּיַ ׂש, ְוֶקֶרב ִאיׁש ְוֵלב ָעֹמק: ח ַוּיֵֹרם ֱאלִֹהים ֵחץ ּפִ ְמנּו ֵחֶפׂש ְמֻחּפָ ּתַ
יק  ַמח ַצּדִ ילּו: יא ִיׂשְ ּכִ הּו ִהׂשְ ידּו ּפַֹעל ֱאלִֹהים ּוַמֲעׂשֵ ּגִ ל ָאָדם, ַוּיַ יְראּו ּכָ ל רֵֹאה ָבם: י ַוּיִ ְלׁשֹוָנם, ִיְתֹנְדדּו ּכָ

ֵרי ֵלב: ל ִיׁשְ ְיָי ְוָחָסה בֹו, ְוִיְתַהְללּו ּכָ ּבַ
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ל  ה, ָעֶדיָך ּכָ ִפּלָ ם ֶנֶדר: ג ׁשֵֹמַע ּתְ ּלַ ִצּיֹון, ּוְלָך ְיׁשֻ ה ֱאלִֹהים ּבְ ה ְתִהּלָ יר: ב ְלָך ֻדִמּיָ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ׁשִ א ַלְמַנּצֵ
ָעה  ּבְ ּכֹן ֲחֵצֶריָך, ִנׂשְ ְבַחר ּוְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ ֵרם: ה ַאׁשְ ה ְתַכּפְ ֵעינּו ַאּתָ ׁשָ י, ּפְ ְברּו ֶמּנִ ְבֵרי ֲעֹוֹנת ּגָ ר ָיבֹאּו: ד ּדִ ׂשָ ּבָ
ל ַקְצֵוי ֶאֶרץ ְוָים ְרחִֹקים: ז ֵמִכין  ֵענּו, ִמְבָטח ּכָ ֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ֶצֶדק ּתַ יֶתָך, ְקדֹשׁ ֵהיָכֶלָך: ו נֹוָראֹות ּבְ טּוב ּבֵ ּבְ
ֵבי ְקָצֹות  יְראּו יֹשְׁ ים: ט ַוּיִ יֶהם, ַוֲהמֹון ְלֻאּמִ ּלֵ אֹון ּגַ ים ׁשְ אֹון ַיּמִ יַח ׁשְ ּבִ ְגבּוָרה: ח ַמׁשְ ֹכחֹו, ֶנְאָזר ּבִ ָהִרים ּבְ
ֶלג ֱאלִֹהים ָמֵלא ָמִים,  ה ּפֶ ֶרּנָ ְעׁשְ ת ּתַ ׁשְֹקֶקָה, ַרּבַ ַקְדּתָ ָהָאֶרץ ַוּתְ ְרִנין: י ּפָ ֵמאֹוֹתֶתיָך, מֹוָצֵאי בֶֹקר ָוֶעֶרב ּתַ
ַנת  ְרּתָ ׁשְ ָבֵרְך: יב ִעּטַ ה, ִצְמָחּה ּתְ ֹמְגֶגּנָ ְרִביִבים ּתְ דּוֶדיָה, ּבִ ה ַנֵחת ּגְ ָלֶמיָה ַרּוֵ ִכיֶנָה: יא ּתְ י ֵכן ּתְ ָגָנם ּכִ ִכין ּדְ ּתָ
ַהּצֹאן,  ָכִרים  ָלְבׁשּו  יד  ְחּגְֹרָנה:  ּתַ ָבעֹות  ּגְ ְוִגיל  ר,  ִמְדּבָ ְנאֹות  ִיְרֲעפּו  יג  ן:  ׁשֶ ּדָ ִיְרֲעפּון  ֶליָך  ּוַמְעּגָ טֹוָבֶתָך, 

ירּו: ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר, ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיׁשִ
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תֹו: ג ִאְמרּו ֵלאלִֹהים  ִהּלָ ימּו ָכבֹוד ּתְ מֹו, ׂשִ רּו ְכבֹוד ׁשְ ל ָהָאֶרץ: ב ַזּמְ יר ִמְזמֹור, ָהִריעּו ֵלאלִֹהים ּכָ ַח ׁשִ א ַלְמַנּצֵ
ְמָך ֶסָלה: ה  רּו ׁשִ ְיַזּמְ רּו ָלְך,  ִויַזּמְ ֲחוּו ְלָך  ּתַ ִיׁשְ ל ָהָאֶרץ  ּכָ ְיַכֲחׁשּו ְלָך ֹאְיֶביָך: ד  ָך  רֹב ֻעּזְ ּבְ יָך,  ּנֹוָרא ַמֲעׂשֶ ַמה 
ְמָחה  ם ִנׂשְ ָהר ַיַעְברּו ְבָרֶגל, ׁשָ ּנָ ה, ּבַ ׁשָ ֵני ָאָדם: ו ָהַפְך ָים ְלַיּבָ ְלכּו ּוְראּו ִמְפֲעלֹות ֱאלִֹהים, נֹוָרא ֲעִליָלה ַעל ּבְ
ים  ְרכּו ַעּמִ יָנה, ַהּסֹוְרִרים ַאל כתיב ירימו ָירּומּו ָלמֹו ֶסָלה: ח ּבָ ְצּפֶ ּגֹוִים ּתִ ְגבּוָרתֹו עֹוָלם, ֵעיָניו ּבַ ל ּבִ ּבֹו: ז ֹמשֵׁ
נּו  נּו ֱאלִֹהים, ְצַרְפּתָ י ְבַחְנּתָ ים, ְולֹא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו: י ּכִ ַחּיִ נּו ּבַ ם ַנְפׁשֵ תֹו: ט ַהּשָׂ ִהּלָ ִמיעּו קֹול ּתְ ֱאלֵֹהינּו, ְוַהׁשְ
ִים,  אנּו ָבֵאׁש ּוַבּמַ נּו, ּבָ ְבּתָ ֱאנֹוׁש ְלרֹאׁשֵ ְמּתָ מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו: יב ִהְרּכַ צּוָדה, ׂשַ ֶסף: יא ֲהֵבאָתנּו ַבּמְ ְצָרף ּכָ ּכִ
ר ִלי: טו עֹלֹות  ּצַ י ּבַ ר ּפִ ָפָתי, ְוִדּבֶ צּו ׂשְ ר ּפָ ם ְלָך ְנָדָרי: יד ֲאׁשֶ ּלֵ ַוּתֹוִציֵאנּו ָלְרָוָיה: יג ָאבֹוא ֵביְתָך ְבעֹולֹות, ֲאׁשַ



ְמעּו  ה ָבָקר ִעם ַעּתּוִדים ֶסָלה: טז ְלכּו ׁשִ ְך ִעם ְקטֶֹרת ֵאיִלים, ֶאֱעׂשֶ ֵמִחים ַאֲעֶלה ּלָ
ַחת  ּתַ ְורֹוַמם  ָקָראִתי,  י  ּפִ ֵאָליו  יז  י:  ְלַנְפׁשִ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֱאלִֹהים,  ִיְרֵאי  ל  ּכָ ָרה  ַוֲאַסּפְ
קֹול  יב ּבְ ַמע ֱאלִֹהים, ִהְקׁשִ ַמע ְיָי: יט ָאֵכן ׁשָ י, לֹא ִיׁשְ ְלׁשֹוִני: יח ָאֶון ִאם ָרִאיִתי ְבִלּבִ

י: ִתי ְוַחְסּדֹו ֵמִאּתִ ִפּלָ ר לֹא ֵהִסיר ּתְ רּוְך ֱאלִֹהים, ֲאׁשֶ ִתי: כ ּבָ ִפּלָ ּתְ

תהלים פרק ס''ז

נּו ֶסָלה: ג  ָניו ִאּתָ נּו ִויָבְרֵכנּו, ָיֵאר ּפָ יר: ב ֱאלִֹהים ְיָחּנֵ ְנִגיֹנת ִמְזמֹור ׁשִ ַח ּבִ א ַלְמַנּצֵ
ם:  ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים, יֹודּוָך ַעּמִ ָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך: ד יֹודּוָך ַעּמִ ָך, ּבְ ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ ָלַדַעת ּבָ
ְנֵחם ֶסָלה:  ָאֶרץ ּתַ ּבָ ים  ים ִמיׁשֹר, ּוְלֻאּמִ ּפֹט ַעּמִ י ִתׁשְ ּכִ ים,  נּו ְלֻאּמִ ִויַרּנְ ְמחּו  ה ִיׂשְ
ֱאלִֹהים  ְיָבְרֵכנּו  ְיבּוָלּה,  ָנְתָנה  ֶאֶרץ  ז  ם:  ּלָ ּכֻ ים  ַעּמִ יֹודּוָך  ֱאלִֹהים,  ים  ַעּמִ יֹודּוָך  ו 

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ: ֱאלֵֹהינּו: ח ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים, ְוִייְראּו ֹאתֹו ּכָ

תהלים פרק ס''ח

ְנָאיו  ְמׂשַ ְוָינּוסּו  אֹוְיָביו,  ָיפּוצּו  ֱאלִֹהים  ָיקּום  ב  יר:  ׁשִ ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַח  ַלְמַנּצֵ א 
ֵני ֱאלִֹהים:  ִעים ִמּפְ ֵני ֵאׁש, יֹאְבדּו ְרׁשָ ס ּדֹוַנג ִמּפְ ִהּמֵ ְנּדֹף, ּכְ ן ּתִ ִהְנּדֹף ָעׁשָ ָניו: ג ּכְ ִמּפָ
ֵלאלִֹהים  ירּו  ׁשִ ה  ְמָחה:  ְבׂשִ יׂשּו  ְוָיׂשִ ֱאלִֹהים,  ִלְפֵני  ַיַעְלצּו  ְמחּו  ִיׂשְ יִקים  ְוַצּדִ ד 
ן  ְוַדּיַ ְיתֹוִמים  ֲאִבי  ו  ְלָפָניו:  ְוִעְלזּו  מֹו,  ׁשְ ָיּה  ּבְ ֲעָרבֹות  ּבָ ָלרֵֹכב  סֹּלּו  מֹו,  ׁשְ רּו  ַזּמְ
ְיָתה, מֹוִציא ֲאִסיִרים  יב ְיִחיִדים ּבַ ְמעֹון ָקְדׁשֹו: ז ֱאלִֹהים מֹוׁשִ ַאְלָמנֹות, ֱאלִֹהים ּבִ
ָך  ַצְעּדְ ּבְ ָך,  ַעּמֶ ִלְפֵני  ֵצאְתָך  ּבְ ֱאלִֹהים  ח  ְצִחיָחה:  ְכנּו  ׁשָ סֹוְרִרים  ַאְך  רֹות,  ּכֹוׁשָ ּבַ
ֵני  ִמּפְ ִסיַני,  ֶזה  ֱאלִֹהים  ֵני  ִמּפְ ָנְטפּו  ַמִים  ׁשָ ַאף  ה  ָרָעׁשָ ֶאֶרץ  ט  ֶסָלה:  ימֹון  ִביׁשִ
ּה:  ה כֹוַנְנּתָ ִניף ֱאלִֹהים, ַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאה ַאּתָ ם ְנָדבֹות ּתָ ׁשֶ ָרֵאל: י ּגֶ ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
רֹות  ַהְמַבּשְׂ ֹאֶמר,  ן  ִיּתֶ ְיָי  יב  ֱאלִֹהים:  ֶלָעִני  טֹוָבְתָך  ּבְ ִכין  ּתָ ָבּה,  בּו  ָיׁשְ ְתָך  ַחּיָ יא 
בּון  ּכְ ׁשְ ּתִ ִאם  יד  ָלל:  ׁשָ ק  ַחּלֵ ּתְ ִית  ּבַ ּוְנַות  ִיּדֹדּון,  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות  ַמְלֵכי  יג  ָרב:  ָצָבא 
י  ּדַ ָפֵרׂש ׁשַ יַרְקַרק ָחרּוץ: טו ּבְ ֶסף, ְוֶאְברֹוֶתיָה ּבִ ה ַבּכֶ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחּפָ ִים, ּכַ ַפּתָ ין ׁשְ ּבֵ
ה  ן: יז ָלּמָ ׁשָ ים ַהר ּבָ ְבֻנּנִ ן, ַהר ּגַ ׁשָ ַצְלמֹון: טז ַהר ֱאלִֹהים ַהר ּבָ ֵלג ּבְ ׁשְ ּה ּתַ ְמָלִכים, ּבָ
ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח:  ּכֹן  ִיׁשְ ְיָי  ַאף  ְבּתֹו,  ְלׁשִ ֱאלִֹהים  ָחַמד  ָהָהר  ים,  ְבֻנּנִ ּגַ ָהִרים  דּון  ַרּצְ ּתְ
ִבי,  ֶ ּשׁ ִביָת  ׁשָ רֹום  ַלּמָ ָעִליָת  יט  ּקֶֹדׁש:  ּבַ ִסיַני  ָבם  ְיָי  ְנָאן,  ׁשִ ַאְלֵפי  ִרּבַֹתִים  ֱאלִֹהים 
ַיֲעָמס  ְיָי יֹום יֹום  רּוְך  ּבָ ָיּה ֱאלִֹהים: כ  ּכֹן  ִלׁשְ ְוַאף סֹוְרִרים  ָאָדם,  ּבָ נֹות  ַמּתָ ָלַקְחּתָ 
ְיָי,  ְוֵלאלִֹהים  ְוֵלְיָי  עֹות, כתיב  ָלנּו ֵאל ְלמֹוׁשָ ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה: כא ָהֵאל  ָלנּו, ָהֵאל 
ָמיו:  ֲאׁשָ ְך ּבַ ָער, ִמְתַהּלֵ ֶות ּתֹוָצאֹות: כב ַאְך ֱאלִֹהים ִיְמַחץ רֹאׁש ֹאְיָביו ָקְדקֹד ׂשֵ ַלּמָ
ָדם ְלׁשֹון  ְמַחץ ַרְגְלָך ּבְ ֻצלֹות ָים: כד ְלַמַען ּתִ יב ִמּמְ יב, ָאׁשִ ן ָאׁשִ ׁשָ כג ָאַמר ְיָי, ִמּבָ
י ַבּקֶֹדׁש: כו  הּו: כה ָראּו ֲהִליכֹוֶתיָך ֱאלִֹהים, ֲהִליכֹות ֵאִלי ַמְלּכִ ָלֶביָך, ֵמאֹוְיִבים ִמּנֵ ּכְ
ְרכּו ֱאלִֹהים, ְיָי  ַמְקֵהלֹות ּבָ תֹוְך ֲעָלמֹות ּתֹוֵפפֹות: כז ּבְ ִרים ַאַחר ֹנְגִנים, ּבְ מּו ׁשָ ִקּדְ
ֵרי  ֵרי ְזֻבלּון ׂשָ ֵרי ְיהּוָדה ִרְגָמָתם, ׂשָ ְנָיִמן ָצִעיר רֵֹדם, ׂשָ ם ּבִ ָרֵאל: כח ׁשָ קֹור ִיׂשְ ִמּמְ



ָל�ם, ְלָך יֹוִבילּו ְמָלִכים  נּו: ל ֵמֵהיָכֶלָך ַעל ְירּוׁשָ ַעְלּתָ ּלָ ה ֱאלִֹהים, זּו ּפָ ָך, עּוּזָ ה ֱאלֶֹהיָך ֻעּזֶ ִלי: כט ִצּוָ ַנְפּתָ
צּו: לב  ים ְקָרבֹות ֶיְחּפָ ר ַעּמִ ּזַ י ָכֶסף, ּבִ ַרּצֵ ס ּבְ ים, ִמְתַרּפֵ ֶעְגֵלי ַעּמִ יִרים ּבְ ת ָקֶנה, ֲעַדת ַאּבִ ַער ַחּיַ י: לא ּגְ ׁשָ
ְיָי  רּו  ַזּמְ ֵלאלִֹהים,  ירּו  ׁשִ ָהָאֶרץ  ַמְמְלכֹות  לג  ֵלאלִֹהים:  ָיָדיו  ִריץ  ּתָ ּכּוׁש  ִמְצָרִים,  י  ִמּנִ ים  ַמּנִ ַחׁשְ ֶיֱאָתיּו 
ֲאָותֹו, ְוֻעּזֹו  ָרֵאל ּגַ נּו עֹז ֵלאלִֹהים, ַעל ִיׂשְ קֹולֹו קֹול עֹז: לה ּתְ ן ּבְ ֵמי ֶקֶדם, ֵהן ִיּתֵ ֵמי ׁשְ ׁשְ ֶסָלה: לד ָלרֵֹכב ּבִ

רּוְך ֱאלִֹהים: ָרֵאל הּוא ֹנֵתן עֹז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם, ּבָ יָך, ֵאל ִיׂשְ ׁשֶ ְקּדָ ָחִקים: לו נֹוָרא ֱאלִֹהים ִמּמִ ְ ּשׁ ּבַ

תהלים פרק ס''ט

ְוֵאין  יֵון ְמצּוָלה  ּבִ י  ָטַבְעּתִ ָנֶפׁש: ג  י ָבאּו ַמִים ַעד  ּכִ יֵעִני ֱאלִֹהים,  ְלָדִוד: ב הֹוׁשִ ים  ּנִ ׁשֹוׁשַ ַח ַעל  ַלְמַנּצֵ א 
לּו ֵעיַני, ְמַיֵחל ֵלאלָֹהי:  רֹוִני, ּכָ י ְבָקְרִאי, ִנַחר ּגְ ָטָפְתִני: ד ָיַגְעּתִ ּבֶֹלת ׁשְ י ַמִים ְוׁשִ אִתי ְבַמֲעַמּקֵ ָמֳעָמד, ּבָ
ו ֱאלִֹהים  יב:  ָאׁשִ ָאז  י  ָגַזְלּתִ ר לֹא  ֲאׁשֶ ֶקר,  ׁשֶ ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי  ם, ָעְצמּו  ִחּנָ ׂשְֹנַאי  י  ֲערֹות רֹאׁשִ ִמּשַׂ ַרּבּו  ה 
ַאל  ְצָבאֹות,  ֱאלִֹהים  ְיָי  ְיָי כתיב  ִבי קֶֹויָך  ֵיבֹשּׁו  ַאל  ז  ִנְכָחדּו:  ָך לֹא  ִמּמְ מֹוַתי  ְוַאׁשְ י,  ְלּתִ ְלִאּוַ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ
ה ָפָני: ט מּוָזר ָהִייִתי ְלֶאָחי,  ָתה ְכִלּמָ ּסְ ה, ּכִ אִתי ֶחְרּפָ י ָעֶליָך ָנׂשָ ָרֵאל: ח ּכִ יָך, ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ְלמּו ִבי ְמַבְקׁשֶ ִיּכָ
ִהי  י, ַוּתְ ה ַבּצֹום ַנְפׁשִ יְתָך ֲאָכָלְתִני, ְוֶחְרּפֹות חֹוְרֶפיָך ָנְפלּו ָעָלי: יא ָוֶאְבּכֶ י ִקְנַאת ּבֵ י: י ּכִ ְוָנְכִרי ִלְבֵני ִאּמִ
ָכר:  ַער, ּוְנִגינֹות ׁשֹוֵתי ׁשֵ ֵבי ׁשָ יחּו ִבי יֹשְׁ ל: יג ָיׂשִ ק, ָוֱאִהי ָלֶהם ְלָמׁשָ י ׂשָ ָנה ְלבּוׁשִ ַלֲחָרפֹות ִלי: יב ָוֶאּתְ
ָעה,  יט ְוַאל ֶאְטּבָ יֵלִני ִמּטִ ֶעָך: טו ַהּצִ ֱאֶמת ִיׁשְ ָך, ֲעֵנִני ּבֶ ָרב ַחְסּדֶ ִתי ְלָך ְיָי ֵעת ָרצֹון, ֱאלִֹהים ּבְ יד ַוֲאִני ְתִפּלָ
ְאַטר ָעַלי  ְבָלֵעִני ְמצּוָלה, ְוַאל ּתֶ ּבֶֹלת ַמִים, ְוַאל ּתִ ְטֵפִני ׁשִ ׁשְ י ָמִים: טז ַאל ּתִ ֲעַמּקֵ ְֹנַאי ּוִמּמַ ְצָלה ִמּשׂ ִאּנָ
י ַצר ִלי ַמֵהר  ָך, ּכִ ֶניָך ֵמַעְבּדֶ ר ּפָ ְסּתֵ ֵנה ֵאָלי: יח ְוַאל ּתַ רֹב ַרֲחֶמיָך ּפְ ָך, ּכְ י טֹוב ַחְסּדֶ יָה: יז ֲעֵנִני ְיָי ּכִ ֵאר ּפִ ּבְ
ל  ּכָ ָך  ֶנְגּדְ ִתי,  ּוְכִלּמָ י  ּתִ ּוָבׁשְ ִתי  ֶחְרּפָ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ כ  ֵדִני:  ּפְ ֹאְיַבי  ְלַמַען  ְגָאָלּה,  י  ַנְפׁשִ ֶאל  ָקְרָבה  יט  ֲעֵנִני: 
ָברּוִתי  ּבְ נּו  ּתְ ַוּיִ ְוַלְמַנֲחִמים ְולֹא ָמָצאִתי: כב  ָוַאִין,  ה ָלנּוד  ָוֲאַקּוֶ ה,  ָוָאנּוׁשָ י  ִלּבִ ְבָרה  ׁשָ ה  צֹוְרָרי: כא ֶחְרּפָ
ְכָנה ֵעיֵניֶהם  ְחׁשַ לֹוִמים ְלמֹוֵקׁש: כד ּתֶ ְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח, ְוִלׁשְ קּוִני חֶֹמץ: כג ְיִהי ׁשֻ רֹאׁש, ְוִלְצָמִאי ַיׁשְ
ה,  ּמָ ִהי ִטיָרָתם ְנׁשַ יֵגם: כו ּתְ ָך ַיּשִׂ ָפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך, ַוֲחרֹון ַאּפְ ִמיד ַהְמַעד: כה ׁשְ ֵמְראֹות, ּוָמְתֵניֶהם ּתָ
ָנה ָעֹון ַעל ֲעֹוָנם,  רּו: כח ּתְ יָת ָרָדפּו, ְוֶאל ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסּפֵ ר ִהּכִ ה ֲאׁשֶ י ַאּתָ ב: כז ּכִ ָאֳהֵליֶהם ַאל ְיִהי יֹשֵׁ ּבְ
ֵתבּו: ל ַוֲאִני ָעִני ְוכֹוֵאב, ְיׁשּוָעְתָך ֱאלִֹהים  יִקים ַאל ִיּכָ ים, ְוִעם ַצּדִ ֶפר ַחּיִ חּו ִמּסֵ ִצְדָקֶתָך: כט ִיּמָ ְוַאל ָיבֹאּו ּבְ
ר ַמְקִרן ַמְפִריס: לג  ֹור ּפָ ֶלּנּו ְבתֹוָדה: לב ְוִתיַטב ַלְיָי ִמּשׁ יר, ַוֲאַגּדְ ׁשִ ם ֱאלִֹהים ּבְ ֵבִני: לא ֲאַהְלָלה ׁשֵ ּגְ ׂשַ ּתְ
י ׁשֵֹמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים ְיָי, ְוֶאת ֲאִסיָריו לֹא ָבָזה: לה  י ֱאלִֹהים ִויִחי ְלַבְבֶכם: לד ּכִ ָמחּו, ּדְֹרׁשֵ ָראּו ֲעָנִוים ִיׂשְ
ם  בּו ׁשָ ְוָיׁשְ ְוִיְבֶנה ָעֵרי ְיהּוָדה,  יַע ִצּיֹון,  י ֱאלִֹהים יֹוׁשִ ּכִ ם: לו  ּבָ ים ְוָכל רֵֹמׂש  ַיּמִ ַמִים ָוָאֶרץ,  ְיַהְללּוהּו ׁשָ

נּו ָבּה: ּכְ מֹו ִיׁשְ ִויֵרׁשּוָה: לז ְוֶזַרע ֲעָבָדיו ִיְנָחלּוָה, ְוֹאֲהֵבי ׁשְ

תהלים פרק ע'

י, ִיּסֹגּו  י ַנְפׁשִ רּו ְמַבְקׁשֵ ה: ג ֵיבֹשּׁו ְוַיְחּפְ יֵלִני, ְיָי ְלֶעְזָרִתי חּוׁשָ יר: ב ֱאלִֹהים ְלַהּצִ ַח, ְלָדִוד ְלַהְזּכִ א ַלְמַנּצֵ
ל  ָך ּכָ ְמחּו ּבְ יׂשּו ְוִיׂשְ ם, ָהֹאְמִרים ֶהָאח ֶהָאח: ה ָיׂשִ ּתָ ׁשְ ְלמּו, ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: ד ָיׁשּובּו ַעל ֵעֶקב ּבָ ָאחֹור ְוִיּכָ
ֶעְזִרי  י,  ּלִ ה  חּוׁשָ ֱאלִֹהים  ְוֶאְביֹון,  ָעִני  ַוֲאִני  ו  ְיׁשּוָעֶתָך:  ֹאֲהֵבי  ֱאלִֹהים,  ל  ִיְגּדַ ָתִמיד  ְויֹאְמרּו  יָך,  ְמַבְקׁשֶ

ַאַחר: ה, ְיָי ַאל ּתְ ּוְמַפְלִטי ַאּתָ
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ה ֵאַלי ָאְזְנָך  ֵטִני, ַהּטֵ יֵלִני ּוְתַפּלְ ּצִ ִצְדָקְתָך ּתַ ה ְלעֹוָלם: ב ּבְ ָך ְיָי ָחִסיִתי, ַאל ֵאבֹוׁשָ א ּבְ
י ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי  יֵעִני, ּכִ יָת ְלהֹוׁשִ ִמיד ִצּוִ יֵעִני: ג ֱהֵיה ִלי ְלצּור ָמעֹון, ָלבֹוא ּתָ ְוהֹוׁשִ
ה ִתְקָוִתי, ְיָי כתיב ְיָי  י ַאּתָ ל ְוחֹוֵמץ: ה ּכִ ף ְמַעּוֵ ע, ִמּכַ ד ָרׁשָ ֵטִני ִמּיַ ּלְ ה: ד ֱאלַֹהי ּפַ ָאּתָ
ִתי  ָך ְתִהּלָ ה גֹוִזי, ּבְ י ַאּתָ ֵעי ִאּמִ ֶטן, ִמּמְ י ִמּבֶ עּוָרי: ו ָעֶליָך ִנְסַמְכּתִ ֱאלִֹהים ִמְבַטִחי ִמּנְ
ַהּיֹום  ל  ּכָ ֶתָך,  ִהּלָ ּתְ ִפי  ֵלא  ִיּמָ ַמֲחִסי עֹז: ח  ה  ְוַאּתָ ים,  ְלַרּבִ ָהִייִתי  מֹוֵפת  ּכְ ז  ָתִמיד: 
י ָאְמרּו אֹוְיַבי  ַעְזֵבִני: י ּכִ ְכלֹות ּכִֹחי ַאל ּתַ ִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה, ּכִ ׁשְ ָך: ט ַאל ּתַ ְפַאְרּתֶ ּתִ
ֵאין  י  ּכִ ְוִתְפׂשּוהּו  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו,  ֱאלִֹהים  ֵלאֹמר  יא  ו:  ַיְחּדָ נֹוֲעצּו  י  ַנְפׁשִ ְוׁשְֹמֵרי  ִלי, 
ֵיבֹשּׁו  ה: יג  ְלֶעְזָרִתי כתיב חישה חּוׁשָ י, ֱאלַֹהי  ּנִ ִמּמֶ ְרַחק  ּתִ יל: יב ֱאלִֹהים ַאל  ַמּצִ
ֲאַיֵחל,  ִמיד  ּתָ ַוֲאִני  יד  ָרָעִתי:  י  ְמַבְקׁשֵ ה,  ּוְכִלּמָ ה  ֶחְרּפָ ַיֲעטּו  י,  ַנְפׁשִ ׂשְֹטֵני  ִיְכלּו 
י  י לֹא ָיַדְעּתִ ׁשּוָעֶתָך, ּכִ ל ַהּיֹום ּתְ ר ִצְדָקֶתָך, ּכָ י ְיַסּפֵ ֶתָך: טו ּפִ ִהּלָ ל ּתְ י ַעל ּכָ ְוהֹוַסְפּתִ
ֱאלִֹהים  יז  ָך:  ְלַבּדֶ ִצְדָקְתָך  יר  ַאְזּכִ ֱאלִֹהים,  ְיָי  כתיב  ְיָי  ְגֻברֹות  ּבִ ָאבֹוא  טז  ְסֹפרֹות: 
יָבה ֱאלִֹהים ַאל  יד ִנְפְלאֹוֶתיָך: יח ְוַגם ַעד ִזְקָנה ְוׂשֵ ה ַאּגִ עּוָרי, ְוַעד ֵהּנָ ִני ִמּנְ ְדּתַ ִלּמַ
בּוָרֶתָך: יט ְוִצְדָקְתָך ֱאלִֹהים ַעד ָמרֹום,  יד ְזרֹוֲעָך ְלדֹור, ְלָכל ָיבֹוא ּגְ ַעְזֵבִני, ַעד ַאּגִ ּתַ
ָצרֹות  ִהְרִאיַתִני  הראיתנו  כתיב  ר  ֲאׁשֶ כ  ָכמֹוָך:  ִמי  ֱאלִֹהים  ְגדֹלֹות,  יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ
ׁשּוב כתיב תעלנו  ֹהמֹות ָהָאֶרץ ּתָ יִני, ּוִמּתְ ַחּיֵ ׁשּוב כתיב תחיינו ּתְ ַרּבֹות ְוָרעֹות, ּתָ
ָך ֱאלָֹהי,  ם ֲאִני אֹוְדָך ִבְכִלי ֶנֶבל ֲאִמּתְ ַנֲחֵמִני: כב ּגַ ִתי, ְוִתּסֹב ּתְ ֻדּלָ ֶרב ּגְ ֲעֵלִני: כא ּתֶ ּתַ
ר  י ֲאׁשֶ ְוַנְפׁשִ ְך,  ּלָ ָרה  י ֲאַזּמְ ּכִ ָפַתי  ה ׂשְ ּנָ ַרּנֵ ּתְ ָרֵאל: כג  ָרה ְלָך ְבִכּנֹור, ְקדֹוׁש ִיׂשְ ֲאַזּמְ

י ָרָעִתי: י בֹשּׁו ִכי ָחְפרּו ְמַבְקׁשֵ ה ִצְדָקֶתָך, ּכִ ְהּגֶ ל ַהּיֹום ּתֶ ם ְלׁשֹוִני ּכָ ִדיָת: כד ּגַ ּפָ
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ְבֶצֶדק,  ָך  ַעּמְ ָיִדין  ב  ֶמֶלְך:  ְלֶבן  ְוִצְדָקְתָך  ן,  ּתֵ ְלֶמֶלְך  ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ ֱאלִֹהים  לֹֹמה,  ִלׁשְ א 
י ָעם,  ֲעִנּיֵ ּפֹט  ִיׁשְ ְצָדָקה: ד  ּבִ ּוְגָבעֹות  ָלָעם,  לֹום  ׁשָ ָהִרים  אּו  ִיׂשְ ג  ט:  ּפָ ְבִמׁשְ יָך  ַוֲעִנּיֶ
ֶמׁש, ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים: ו ֵיֵרד  ק: ה ִייָראּוָך ִעם ׁשָ א עֹוׁשֵ יַע ִלְבֵני ֶאְביֹון, ִויַדּכֵ יֹוׁשִ
ִלי ָיֵרַח: ח  לֹום ַעד ּבְ יק, ְורֹב ׁשָ ָיָמיו ַצּדִ ְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ: ז ִיְפַרח ּבְ ז, ּכִ ָמָטר ַעל ּגֵ ּכְ
ים, ְוֹאְיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו:  ָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ: ט ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִצּיִ ם ַעד ָים, ּוִמּנָ ְוֵיְרּדְ ִמּיָ
ֲחוּו  ּתַ ר ַיְקִריבּו: יא ְוִיׁשְ ּכָ ָבא ּוְסָבא ֶאׁשְ יבּו, ַמְלֵכי ׁשְ ים ִמְנָחה ָיׁשִ יׁש ְוִאּיִ י ַמְלֵכי ַתְרׁשִ
יג  ְוֵאין עֵֹזר לֹו:  ְוָעִני  ַע,  ּוֵ ְמׁשַ ֶאְביֹון  יל  ַיּצִ י  ּכִ יב  ַיַעְבדּוהּו:  ּגֹוִים  ל  ּכָ ְמָלִכים,  ָכל  לֹו 
ם, ְוֵייַקר  יַע: יד ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפׁשָ ל ְוֶאְביֹון, ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוׁשִ ָיחֹס ַעל ּדַ
ל ַהּיֹום ְיָבֲרֶכְנהּו:  ֲעדֹו ָתִמיד, ּכָ ל ּבַ ּלֵ ָבא, ְוִיְתּפַ ַהב ׁשְ ן לֹו ִמּזְ ֵעיָניו: טו ִויִחי ְוִיּתֶ ָמם ּבְ ּדָ
ב  ֵעׂשֶ ּכְ ֵמִעיר  ְוָיִציצּו  ְריֹו,  ּפִ ָבנֹון  ּלְ ּכַ ִיְרַעׁש  ָהִרים,  רֹאׁש  ּבְ ָאֶרץ  ּבָ ר  ּבַ ת  ִפּסַ ְיִהי  טז 
ל ּגֹוִים  ְרכּו בֹו, ּכָ מֹו, ְוִיְתּבָ ֶמׁש כתיב ינין ִיּנֹון ׁשְ מֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני ׁשֶ ָהָאֶרץ: יז ְיִהי ׁשְ
ם  ׁשֵ ּוָברּוְך  יט  ְלַבּדֹו:  ִנְפָלאֹות  ה  ָרֵאל, עֹׂשֵ ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ֱאלִֹהים  ְיָי  רּוְך  ּבָ יח  ֻרהּו:  ְ ְיַאּשׁ
י: ן ִיׁשָ ִוד ּבֶ ּלּו ְתִפּלֹות, ּדָ ל ָהָאֶרץ, ָאֵמן ְוָאֵמן: כ ּכָ ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכָ בֹודֹו ְלעֹוָלם, ְוִיּמָ ּכְ



אחרי קריאת התהלים אומרים:
יִקים  ָרֵאל. ּוְתׁשּוַעת ַצּדִ ַמח ִיְשׂ בּות ַעּמֹו, ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיׂשְ ׁשּוב ֱאלִֹהים ׁשְ ָרֵאל, ּבְ ּיֹון ְיׁשּוֻעת ִיׂשְ ן ִמּצִ ִמי ִיּתֵ

י ָחסּו בֹו. יֵעם ּכִ ִעים ְויֹוׁשִ ֵטם ֵמְרׁשָ ֵטם, ְיַפּלְ ְעְזֵרם ְיָי ַוְיַפּלְ ֵעת ָצָרה. ַוּיַ ם ּבְ ֵמְיָי ָמעּוּזָ

בקשה שאומרים אחרי קריאת התהלים בימי החול
אם לא אמר ספר תהלים שלם, אומר:

ְזכּות  ּוִבּ ְלָפֶניָך,  ָקָראנּו  ׁשֶ ַהְתִהִלים  ִמְזמֹוֵרי  ִבְזכּות  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ְוֱאלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ְוַהְטהֹוִרים  ים  ַהְקדֹוׁשִ מֹוֶתיָך  ׁשְ ְזכּות  ּוּבִ ְוַטֲעֵמיֶהם,  ּוְנקּודֹוֵתיֶהם,  ְואֹוִתיֹוֵתיֶהם  ְוֵתבֹוֵתיֶהם,  סּוֵקיֶהם  ּפְ

ר ָלנּו ...(. ְתַכּפֶ ַהיֹוְצִאים ֵמֶהם )ההמשך למטה: * ׁשֶ

אם אמר ספר תהלים שלם אומר:

ִני,  ִבְזכּות ֵסֶפר ׁשֵ ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ

מֹות,  ֶנֶגד ֵסֶפר ׁשְ הּוא ְכּ ָקָראנּו ְלָפֶניָך, ׁשֶ ְתִהִלים ׁשֶ ּבַ ֶשׁ

סּוָקיו, ּוִבְזכּות ֵתיבֹוָתיו, ּוִבְזכּות אֹוִתיֹוָתיו, ּוִבְזכּות ְנקּודֹוָתיו, ּוִבְזכּות ְטָעָמיו,  ּוִבְזכּות ִמְזמֹוָריו, ּוִבְזכּות ּפְ
ל ַחטֹאֵתינּו ְוִתְסָלח ָלנּו ַעל  ר ָלנּו ַעל ּכָ ְתַכּפֶ ים ְוַהְטהֹוִרים ַהיֹוְצִאים ִמֶמנּו, * ׁשֶ מֹוֶתיָך ַהְקדֹוׁשִ ּוִבְזכּות ׁשְ
ְתשּוָבה  ּבִ ְוַהֲחִזיֵרנּו  ְלָפֶניָך.  ַשְענּו  ּפָ ְוׁשֶ ְוֶשָעִוינּו  ָחָטאנּו  ׁשֶ ֵעינּו  ׁשָ ּפְ ל  ּכָ ַעל  ָלנּו  ְוִתְמַחל  ֲעוֹונֹוֵתינּו,  ל  ּכָ
ֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶמָך  ָלח ְרפּוָאה ׁשְ ַתְלמּוד תֹוָרֶתָך. ְוִתׁשְ נּו ּבְ ֵלָמה ְלָפֶניָך, ְוַהְדִריֵכנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוִתְפַתח ִלּבֵ ׁשְ
ַקח קֹוַח, ּוְלָכל הֹוְלֵכי  )וָלחולה: לומר את שם החולה ושם אמו(. ְוִתְקָרא ִלְשבּוִיים ְדרֹור ְוַלֲאסּוִרים ּפְ
ְלַחִיים  ֶחְפָצם  ִלְמחֹוז  ְוַתִגיֵעם  ָוֵנֵזק,  ָצָער  ל  ִמּכָ ַתִציֵלם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעְמָך  ּוְנָהרֹות  ָיִמים  ְועֹוְבֵרי  ְדָרִכים 
ית  ּבֵ ַעְמָך  ל  ׁשֶ רֹות  ְועּוּבָ ּוְלִיְרָאֶתָך.  ַלֲעבֹוָדֶתך  ַקָיָמא  ל  ׁשֶ ֶזַרע  ְבּ ִנים  ָבּ ֲחׂשּוֵכי  ְלָכל  ְוִתְפקֹוד  לֹום.  ּוְלׁשָ
ל ָרע, ְוֶאל  ים ַתִציֵלן ִמּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ר ּבְ ְלָנה ְוָלדֹוֵתיֶהן, ְוָהיֹוְשבֹות ַעל ַהַמְשּבֵ לֹא ַתּפֵ ָרֵאל ַתִציֵלן ׁשֶ ִיׂשְ
ָגִעים  ּפְ ְוָכל  ְוִליִלין,  ְורּוִחין  ִדין  ְוׁשֵ ָרה  ַאְסּכְ ִיְמשֹול  ְוַאל  ִמַדֵדיֶהן.  ָחָלב  ֶיְחַסר  לֹא  ׁשֶ יע  ּפִ ַתְשׁ ַהֵמִניקֹות 
ִמַעִין  ְוַתִציֵלם  ָמה,  ִלְשׁ תֹוָרה  ִלְלמֹוד  ְלתֹוָרֶתָך  ּוְתַגְדֵלם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ַעְמָך  ַיְלֵדי  ָכל  ּבְ ין  יִשׁ ּבִ ּוַמְרִעין 
ָכל ָמקֹום ֶשֵהם,  ָרֵאל, ּבְ ית ִיׂשְ ל ַעְמָך ּבֵ ָטן ּוִמֵיֶצר ָהָרע. ּוְתַבֵטל ֵמָעֵלינּו ּוִמָכּ ָהָרע ּוִמֶדֶבר ּוִמָמֵגָפה ּוִמָשׂ
ָרָכה  ַלח ּבְ ל ְגֵזרֹות ָקשֹות ְוָרעֹות, ְוַתֶטה ֵלב ַהַמְלכּות ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוִתְגזֹור ָעֵלינּו ְגֵזרֹות טֹובֹות, ְוִתְשׁ ּכָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ִיְצָטְרכּו ַעְמָך  ְולֹא  ְוַהְמֵלָאה,  ִמָיְדָך ָהְרָחָבה  ְרָנָסֵתינּו  ּפַ ְוָהֵכן  ָיֵדינּו,  ה  ָכל ַמֲעֵשׂ ּבְ ְוַהְצָלָחה 
ְרָנָסתֹו ּוְלָכל ְגִוָיה ּוְגִוָיה ֵדי ַמְחסֹוָרה. ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש  ֶזה ָלֶזה ְולֹא ְלַעם ַאֵחר, ְוֵתן ְלָכל ִאיׁש ָוִאיׁש ֵדי ּפַ
תּוִבים  ַהּכְ ַרֲחִמים  ל  ׁשֶ ִמידֹוֶתיָך  ֵרה  ֶעְשׂ לֹוׁש  ׁשְ ּוִבְזכּות  ְוִתְפַאְרֵתנּו.  נּו  ִמְקָדֵשׁ ית  ּבֵ ְוִתְבֶנה  ְלָגֳאֵלנּו 

ֶנֱאַמר: מֹו ׁשֶ תֹוָרֶתָך ּכְ ְבּ

ויתקעו תשר"ת תש"ת תר"ת



}ובשעת התקיעות יכוונו לקרוע רוע גזר דינם
של כל התורמים למוסדות אור הרשב"י{

ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֶאֱמת, ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵשא ָעֹון   ְיָי, ְיָי, ֵאל ַרחּום ְוַחנּון, ֶאֶרְך ַאּפַ
ֵענּו ַעל ְדַבר  ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם ִמְלָפֶניָך, ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ע ְוַחָטָאה ְוַנֵקה, ׁשֶ ָוֶפָשׁ
רּוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ֶמָך. ּבָ ר ַעל ַחטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ ֶמָך ְוַהִציֵלנּו ְוַכּפֵ בֹוד ׁשְ ּכְ

תפילת הרה "ק מאפטא זי"ע מיוה"כ:
ָרֵאל ָהְרׁשּוִמים  ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ׁשֹוֵתיֶהם ׁשֶ ם ּוַבּקָ ַאת ַנְפׁשָ ה ָיַדְעּתָ ַמׂשְ ה' ֱאלַֹקי, ַאּתָ
ְסִקיָרה ַאַחת.  ם ִנְסָקִרים ּבִ ּלָ י ּכֻ לּוִיים ִלָפֶניָך ּכִ ים ּגְ ֻרּבִ ׁשֹות ֵאלּו, ּוְצָרֵכיֶהם ַהּמְ ַבּקָ ּבְ
ְרָנָסתֹו ּוַמְחסֹורֹו,  י ּפַ ם ְלטֹוָבה, ְוֵתן ְלָכל ִאיׁש ְוִאיׁש ּדֵ ֲאלֹות ִלּבָ א ִמׁשְ א ה' ַמּלֵ ָאּנָ

גּוף ּוְבֶנֶפׁש. רֹב ַנַחת ְוַהְצָלָחה ּבְ ְרכּו ּבְ ְרכֹוֶתיָך ִיְתּבָ ִמּבִ
דֹוָלה,  ּגְ קּוִקים ִליׁשּוָעה  ָרֵאל ַהּזְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ מֹות ׁשֶ יר ׁשֵ ֲאִני הֹוֵלְך ְלַהְזּכִ ו ׁשֶ ַעְכׁשָ
אֹוֵמר  ֲאִני  ִאם  יֹוֵדע  ֵאיִני  יֹוַחאי,  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָהֱאלִֹקי  ָנא  ַהּתַ ל  ׁשֶ ִקְברֹו  ַעל 
לּוִיים  ּגְ ֵהם  ִלָפֶניָך  רֹות,  ְסּתָ ַהּנִ ל  ּכָ יֹוֵדע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ׁש  ֲאַבּקֵ ָלֵכן  ָראּוי,  ּכָ מֹוֵתיֶהם  ׁשְ
יעּו  ִהּגִ ין ִאם  ּבִ מֹות  ֵ יַע ֶאת ֵאלּו ַהּשׁ ָנִתי ְלהֹוׁשִ ְוַכּוָ ִתי  ִפּלָ ּתְ ִלָפֶניָך  ְוֶיֱעַרב  ִוידּוִעים 

לֹום לֹא. ֹאֶפן ָראּוי, ּוֵבין ִאם ַחס ְוׁשָ ּבְ
ִעים ְלמֹוְסדֹות  ַסּיְ ּמְ ְזכּות ׁשֶ ֵלָמה, ּבִ ית ּוׁשְ יׁשּוָעה ֲאִמּתִ יֵעם ּבִ ִתי ְותֹוׁשִ ִפּלָ ל ּתְ ּוְתַקּבֵ
י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָנא  ַהּתַ ֶקֶבר  ּבְ ה  ִפּלָ ְוַהּתְ ַהּתֹוָרה  קֹול  ֶאת  יר  ּוְלַהְגּבִ "י'  ּבִ ָהַרׁשְ 'אֹור 

ר יֹוַחאי. ְמעֹון ּבַ ׁשִ
ל  ׁשֹות ָהֵאלּו, ְוַגם ֲעבּור ּכָ ּקָ ּבַ ם ֲעבּור ֵאלּו ָהְרׁשּוִמים ּבַ ִתי זֹו, ּגַ ְתִפּלָ ן ּבִ ּוֵ ַוֲהֵריִני ִמְתּכַ

ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות. "י' ּבִ ּבִ ּתֹוְרֵמי מֹוְסדֹות 'אֹור ָהַרׁשְ
יֹוַחאי,  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָנא  ַהּתַ ל  ׁשֶ ּוְזֻכּיֹוָתיו  ִצְדקֹוָתיו  ְלָפֶניָך  ִויֶעְרבּו 
ם ְלטֹוָבה,  ֲאלֹות ִלּבָ ל ִמׁשְ א ּכָ יִקים, ִויַמּלֵ ּדִ מּון ַלּצַ יַע ֲעֵליֶהם ֵמרֹב טּוב ַהּטָ ּפִ ְלַהׁשְ

ָאֵמן.

ְיָבֵרְך ֶאת  ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה הּוא  ְוַיֲעקֹב ׂשָ ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק  ּבֵ ִמי ׁשֶ
ָמקֹום  ָכל  ּבְ "י  ּבִ ָהַרׁשְ אֹור  מֹוְסדֹות  ּתֹוְרֵמי  ל  ּכָ ְוֶאת  אן  ּכָ ִרים  ְזּכָ ַהּמֻ מֹות  ֵ ַהּשׁ ל  ּכָ
זֹאת  קּוִקים ְלִזּוּוִגים ֲהגּוִנים ִיְזּכּו ּבְ ם ְלטֹוָבה ְוַהּזְ ֲאלֹות ִלּבָ ל ִמׁשְ א ה' ּכָ ֵהם ְיַמּלֵ ׁשֶ
קּוִקים  ָנה ְוַהּזְ ָ זֹאת ַהּשׁ ֵלָמה ְוִלְבִריאּות ֵאיָתָנה ִיְזּכּו ּבְ קּוִקים ִלְרפּוָאה ׁשְ ָנה ְוַהּזְ ָ ַהּשׁ
זֹאת  ְזּכּו ּבְ ּיִ ֶרַוח ׁשֶ ִית ּוְלַפְרָנָסה ּבְ לֹום ּבַ קּוִקים ִלׁשְ ָנה ְוַהּזְ ָ זֹאת ַהּשׁ ְזּכּו ּבְ ּיִ לזש"ק ׁשֶ
ּתֹוְרִמים ְצָדָקה ְלמֹוְסדֹות אֹור  ְזכּות ׁשֶ ם ְלטֹוָבה ּבִ ֲאלֹות ִלּבָ ל ִמׁשְ א ּכָ ָנה ּוַמּלֵ ָ ַהּשׁ
ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ א  ּנָ ַהּתַ ֶקֶבר  ּבְ ה  ִפּלָ ְוַהּתְ ַהּתֹוָרה  קֹול  ַרת  ּוְלַהְגּבָ "י  ּבִ ָהַרׁשְ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. א ּבַ ּתָ יֹוַחאי ַהׁשְ



 1700-701-709
מוקד הישועות להעברת שמות לתפילה בקבר הצדיק בעמוקה:

יום יום, שנה שלמה, אצל הצדיק בעמוקה עד שתיוושעו.


