


ּ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 ראשון
תהלים פרק א'

ָעָמד,  לֹא  ִאים  ַחּטָ ּוְבֶדֶרְך  ִעים,  ְרׁשָ ֲעַצת  ּבַ ָהַלְך  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש,  ֵרי  ַאׁשְ א 
יֹוָמם  ה  ֶיְהּגֶ ּוְבתֹוָרתֹו  ֶחְפצֹו,  ְיָי  תֹוַרת  ּבְ ִאם  י  ּכִ ב  ב:  ָיׁשָ לֹא  ֵלִצים  ב  ּוְבמֹוׁשַ
ִעּתֹו, ְוָעֵלהּו לֹא  ּבְ ן  ִיּתֵ ְריֹו  ּפִ ר  ְלֵגי ָמִים, ֲאׁשֶ ּפַ תּול ַעל  ֵעץ ׁשָ ּכְ ְוָהָיה  ָוָלְיָלה: ג 
ֶפּנּו  ּדְ ר ּתִ ּמֹץ ֲאׁשֶ י ִאם ּכַ ִעים, ּכִ ה ַיְצִליַח: ד לֹא ֵכן ָהְרׁשָ ר ַיֲעׂשֶ ִיּבֹול, ְוֹכל ֲאׁשֶ
י יֹוֵדַע  יִקים ו ּכִ ֲעַדת ַצּדִ ִאים ּבַ ט, ְוַחּטָ ּפָ ׁשְ ּמִ ִעים ּבַ ן לֹא ָיֻקמּו ְרׁשָ רּוַח: ה ַעל ּכֵ

ִעים ּתֹאֵבד: יִקים, ְוֶדֶרְך ְרׁשָ ֶרְך ַצּדִ ְיָי ּדֶ

תהלים פרק ב'

בּו ַמְלֵכי ֶאֶרץ, ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו  ים ֶיְהגּו ִריק: ב ִיְתַיּצְ ה ָרְגׁשּו גֹוִים, ּוְלֻאּמִ א ָלּמָ
ּנּו ֲעבֵֹתימֹו:  ִליָכה ִמּמֶ ָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו, ְוַנׁשְ יחֹו: ג ְנַנּתְ ָיַחד, ַעל ְיָי ְוַעל ְמׁשִ
ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו,  ֵאֵלימֹו  ר  ְיַדּבֵ ָאז  ה  ָלמֹו:  ִיְלַעג  ְיָי  ָחק,  ִיׂשְ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ב  יֹוׁשֵ ד 
ָרה ֶאל חֹק ְיָי, ָאַמר  י: ז ֲאַסּפְ י, ַעל ִצּיֹון ַהר ָקְדׁשִ י ַמְלּכִ ְיַבֲהֵלמֹו: ו ַוֲאִני ָנַסְכּתִ
ְתָך  ָנה גֹוִים ַנֲחָלֶתָך, ַוֲאֻחּזָ י ְוֶאּתְ ּנִ ַאל ִמּמֶ יָך: ח ׁשְ ה, ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדּתִ ִני ַאּתָ ֵאַלי ּבְ
ְמָלִכים  ה  ְוַעּתָ י  ֵצם:  ַנּפְ ּתְ יֹוֵצר  ְכִלי  ּכִ ְרֶזל,  ּבַ ֶבט  ׁשֵ ּבְ רֵֹעם  ּתְ ט  ָאֶרץ:  ַאְפֵסי 
קּו  ְ ְרָעָדה: יב ַנּשׁ ִיְרָאה, ְוִגילּו ּבִ ְסרּו ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ: יא ִעְבדּו ֶאת ְיָי ּבְ ילּו, ִהּוָ ּכִ ַהׂשְ

ל חֹוֵסי בֹו: ֵרי ּכָ ְמַעט ַאּפֹו, ַאׁשְ י ִיְבַער ּכִ ן ֶיֱאַנף ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך, ּכִ ַבר, ּפֶ

תהלים פרק ג'

ָקִמים  ים  ַרּבִ ָצָרי,  ַרּבּו  ְיָי, ָמה  ב  נֹו:  ּבְ לֹום  ַאְבׁשָ ֵני  ִמּפְ ָבְרחֹו  ּבְ ְלָדִוד,  ִמְזמֹור  א 
ה ְיָי ָמֵגן  י, ֵאין ְיׁשּוָעָתה ּלֹו ֵבאלִֹהים ֶסָלה: ד ְוַאּתָ ים ֹאְמִרים ְלַנְפׁשִ ָעָלי: ג ַרּבִ
ֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלה: ו  י: ה קֹוִלי ֶאל ְיָי ֶאְקָרא, ַוּיַ בֹוִדי ּוֵמִרים רֹאׁשִ ֲעִדי, ּכְ ּבַ
ר  י ְיָי ִיְסְמֵכִני: ז לֹא ִאיָרא ֵמִרְבבֹות ָעם, ֲאׁשֶ ָנה, ֱהִקיצֹוִתי, ּכִ י ָוִאיׁשָ ַכְבּתִ ֲאִני ׁשָ
י  ּנֵ ל ֹאְיַבי ֶלִחי, ׁשִ יָת ֶאת ּכָ י ִהּכִ יֵעִני ֱאלַֹהי, ּכִ תּו ָעָלי: ח קּוָמה ְיָי, הֹוׁשִ ָסִביב ׁשָ

ָלה: ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ : ט ַלְיָי ַהְיׁשּוָעה, ַעל ַעּמְ ְרּתָ ּבַ ִעים ׁשִ ְרׁשָ

תהלים פרק ד'

י,  ר ִהְרַחְבּתָ ּלִ ּצָ ָקְרִאי ֲעֵנִני ֱאלֵֹהי ִצְדִקי, ּבַ ְנִגינֹות ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ּבְ ַח ּבִ א ַלְמַנּצֵ
ַבְקׁשּו  ֱאָהבּון ִריק, ּתְ ה, ּתֶ ֵני ִאיׁש, ַעד ֶמה ְכבֹוִדי ִלְכִלּמָ ִתי: ג ּבְ ִפּלָ ַמע ּתְ ִני ּוׁשְ ָחּנֵ
ָקְרִאי ֵאָליו: ה ִרְגזּו ְוַאל  ַמע ּבְ י ִהְפָלה ְיָי ָחִסיד לֹו, ְיָי ִיׁשְ ָכָזב ֶסָלה: ד ּוְדעּו, ּכִ
ְבֶכם, ְודֹּמּו ֶסָלה: ו ִזְבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק, ּוִבְטחּו  ּכַ ֱחָטאּו, ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם, ַעל ִמׁשְ ּתֶ



ָגָנם  י, ֵמֵעת ּדְ ְמָחה ְבִלּבִ ה ׂשִ ֶניָך ְיָי: ח ָנַתּתָ ים ֹאְמִרים, ִמי ַיְרֵאנּו טֹוב, ְנָסה ָעֵלינּו אֹור ּפָ ֶאל ְיָי: ז ַרּבִ
יֵבִני: ה ְיָי ְלָבָדד, ָלֶבַטח ּתֹוׁשִ י ַאּתָ ן, ּכִ ָבה ְוִאיׁשָ ּכְ ו ֶאׁשְ לֹום ַיְחּדָ ׁשָ ם ָרּבּו: ט ּבְ ְוִתירֹוׁשָ

תהלים פרק ה'

ְוִעי,  ׁשַ יָבה ְלקֹול  ַהְקׁשִ ג  ֲהִגיִגי:  יָנה  ּבִ ְיָי,  ַהֲאִזיָנה  ֲאָמַרי  ְלָדִוד: ב  ִחילֹות, ִמְזמֹור  ַהּנְ ַח ֶאל  ַלְמַנּצֵ א 
י לֹא ֵאל ָחֵפץ  ה: ה ּכִ ַמע קֹוִלי, ּבֶֹקר ֶאֱעָרְך ְלָך, ַוֲאַצּפֶ ׁשְ ל: ד ְיָי, ּבֶֹקר ּתִ ּלָ י ֵאֶליָך ֶאְתּפַ י ֵואלָֹהי, ּכִ ַמְלּכִ
ד ּדְֹבֵרי ָכָזב,  ַאּבֵ ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון: ז ּתְ ֵנאָת ּכָ בּו הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך, ׂשָ ה, לֹא ְיֻגְרָך ָרע: ו לֹא ִיְתַיּצְ ע ָאּתָ ֶרׁשַ
ִיְרָאֶתָך:  ָך ּבְ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ ָך ָאבֹוא ֵביֶתָך, ֶאׁשְ רֹב ַחְסּדְ ִמים ּוִמְרָמה ְיָתֵעב ְיָי: ח ַוֲאִני ּבְ ִאיׁש ּדָ
ם  ִפיהּו ְנכֹוָנה, ִקְרּבָ י ֵאין ּבְ ָך: י ּכִ ְרּכֶ ר ְלָפַני ּדַ ט ְיָי, ְנֵחִני ְבִצְדָקֶתָך, ְלַמַען כתיב הושר ׁשֹוְרָרי, ַהְיׁשַ
ֵעיֶהם  ׁשְ רֹב ּפִ לּו ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם, ּבְ יֵמם ֱאלִֹהים, ִיּפְ רָֹנם, ְלׁשֹוָנם ַיֲחִליקּון: יא ַהֲאׁשִ תּוַח ּגְ ַהּוֹות, ֶקֶבר ּפָ
ֶמָך:  נּו, ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו, ְוַיְעְלצּו ְבָך ֹאֲהֵבי ׁשְ ְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך, ְלעֹוָלם ְיַרּנֵ י ָמרּו ָבְך: יב ְוִיׂשְ יֵחמֹו, ּכִ ַהּדִ

ְעְטֶרּנּו: ה ָרצֹון ּתַ ּנָ ּצִ יק ְיָי, ּכַ ָבֵרְך ַצּדִ ה ּתְ י ַאּתָ יג ּכִ

תהלים פרק ו'

ֵרִני: ג  ֲחָמְתָך ְתַיּסְ ָך תֹוִכיֵחִני, ְוַאל ּבַ ַאּפְ ִמיִנית, ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ְיָי, ַאל ּבְ ְ ְנִגינֹות ַעל ַהּשׁ ַח ּבִ א ַלְמַנּצֵ
ְיָי ַעד  ה  י ִנְבֲהָלה ְמֹאד, כתיב ואת ְוַאּתָ י ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: ד ְוַנְפׁשִ ּכִ ְיָי,  י ֻאְמַלל ָאִני, ְרָפֵאִני  ְיָי ּכִ ִני  ָחּנֵ
ְך:  אֹול ִמי יֹוֶדה ּלָ ׁשְ ֶות ִזְכֶרָך, ּבִ ּמָ י ֵאין ּבַ ָך: ו ּכִ יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ י, הֹוׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ָמָתי: ה ׁשּוָבה ְיָי, ַחּלְ
ַעס ֵעיִני, ָעְתָקה  ה ִמּכַ ׁשָ י ַאְמֶסה: ח ָעׁשְ ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ִתי, ּבְ ֶחה ְבָכל ַלְיָלה ִמּטָ ַאְנָחִתי, ַאׂשְ י ּבְ ז ָיַגְעּתִ
ח:  ִתי ִיּקָ ִפּלָ ִתי, ְיָי ּתְ ִחּנָ ַמע ְיָי ּתְ ְכִיי: י ׁשָ ַמע ְיָי קֹול ּבִ י ׁשָ ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון, ּכִ י ּכָ ּנִ ָכל צֹוְרָרי: ט סּורּו ִמּמֶ ּבְ

בּו ֵיבֹשּׁו ָרַגע: ל ֹאְיָבי, ָיׁשֻ ֲהלּו ְמֹאד ּכָ יא ֵיבֹשּׁו ְוִיּבָ

תהלים פרק ז'

ל רְֹדַפי  יֵעִני ִמּכָ ָך ָחִסיִתי, הֹוׁשִ ן ְיִמיִני: ב ְיָי ֱאלַֹהי, ּבְ ְבֵרי כּוׁש ּבֶ ר ַלְיָי, ַעל ּדִ ר ׁשָ יֹון ְלָדִוד, ֲאׁשֶ ּגָ א ׁשִ
ָעֶול  ֶיׁש  ִאם  זֹאת,  יִתי  ָעׂשִ ִאם  ֱאלַֹהי,  ְיָי  ד  יל:  ַמּצִ ְוֵאין  ּפֵֹרק,  י,  ַנְפׁשִ ַאְרֵיה  ּכְ ִיְטרֹף  ן  ּפֶ ג  יֵלִני:  ְוַהּצִ
ָלָאֶרץ  ְוִיְרֹמס  ג,  ְוַיּשֵׂ י  ַנְפׁשִ ִיַרּדֹף אֹוֵיב  ו  ֵריָקם:  ָצה צֹוְרִרי  ָוֲאַחּלְ ָרע,  ׁשֹוְלִמי  י  ַמְלּתִ ּגָ ִאם  י: ה  ַכּפָ ּבְ
יָת:  ט ִצּוִ ּפָ ַעְברֹות צֹוְרָרי, ְועּוָרה ֵאַלי ִמׁשְ א ּבְ ׂשֵ ָך, ִהּנָ ַאּפֶ ן ֶסָלה: ז קּוָמה ְיָי ּבְ ּכֵ י, ּוְכבֹוִדי ֶלָעָפר ַיׁשְ ַחּיָ
י ָעָלי: י  ִצְדִקי ּוְכֻתּמִ ְפֵטִני ְיָי, ּכְ ים, ׁשָ רֹום ׁשּוָבה: ט ְיָי ָיִדין ַעּמִ , ְוָעֶליָה ַלּמָ סֹוְבֶבּךָ ים ּתְ ח ַוֲעַדת ְלֻאּמִ
יַע  י ַעל ֱאלִֹהים, מֹוׁשִ יק: יא ָמִגּנִ יק, ּובֵֹחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות, ֱאלִֹהים ַצּדִ ִעים, ּוְתכֹוֵנן ַצּדִ ִיְגָמר ָנא ַרע ְרׁשָ
ּתֹו ָדַרְך  ָכל יֹום: יג ִאם לֹא ָיׁשּוב, ַחְרּבֹו ִיְלטֹוׁש, ַקׁשְ יק, ְוֵאל זֵֹעם ּבְ ֵרי ֵלב: יב ֱאלִֹהים ׁשֹוֵפט ַצּדִ ִיׁשְ
ֶקר: טז  ל ָאֶון, ְוָהָרה ָעָמל, ְוָיַלד ׁשָ ה ְיַחּבֶ יו ְלדְֹלִקים ִיְפָעל: טו ִהּנֵ ֵלי ָמֶות, ִחּצָ ַוְיכֹוְנֶנָה: יד ְולֹו ֵהִכין ּכְ
ַחת ִיְפָעל: יז ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו, ְוַעל ָקְדֳקדֹו ֲחָמסֹו ֵיֵרד: יח אֹוֶדה ְיָי  ׁשַ ּפֹל ּבְ ֵרהּו, ַוּיִ ְחּפְ ָרה, ַוּיַ ּבֹור ּכָ

ם ְיָי ֶעְליֹון: ָרה ׁשֵ ִצְדקֹו, ַוֲאַזּמְ ּכְ

תהלים פרק ח'



ָכל ָהָאֶרץ,  ְמָך ּבְ יר ׁשִ ית, ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ְיָי ֲאדֵֹנינּו, ָמה ַאּדִ ּתִ ַח ַעל ַהּגִ א ַלְמַנּצֵ
ְדּתָ עֹז, ְלַמַען צֹוְרֶריָך,  י עֹוְלִלים ְויְֹנִקים ִיּסַ ָמִים: ג ִמּפִ ָ ָנה הֹוְדָך ַעל ַהּשׁ ר ּתְ ֲאׁשֶ
עֶֹתיָך, ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים  ה ֶאְצּבְ ֶמיָך ַמֲעׂשֵ י ֶאְרֶאה ׁשָ ם: ד ּכִ ית אֹוֵיב ּוִמְתַנּקֵ ּבִ ְלַהׁשְ
ַעט  ֵרהּו ּמְ ַחּסְ י ִתְפְקֶדּנּו: ו ַוּתְ ֶרּנּו, ּוֶבן ָאָדם ּכִ י ִתְזּכְ ה: ה ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ ר ּכֹוָנְנּתָ ֲאׁשֶ
ה ַתַחת  ּתָ ּכֹל ׁשַ ָיֶדיָך,  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ יֵלהּו  ְמׁשִ ֵרהּו: ז ּתַ ַעּטְ ּתְ ֵמֱאלִֹהים, ְוָכבֹוד ְוָהָדר 
ם, עֵֹבר  ַמִים, ּוְדֵגי ַהּיָ ָדי: ט ִצּפֹור ׁשָ ֲהמֹות ׂשָ ם, ְוַגם ּבַ ּלָ ַרְגָליו: ח צֶֹנה ַוֲאָלִפים ּכֻ

ָכל ָהָאֶרץ: ְמָך ּבְ יר ׁשִ ים: י ְיָי ֲאדֵֹנינּו, ָמה ַאּדִ ָאְרחֹות ַיּמִ

תהלים פרק ט'

ל  ּכָ ָרה  ֲאַסּפְ י,  ִלּבִ ָכל  ּבְ ְיָי  אֹוֶדה  ב  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ן,  ַלּבֵ מּות  ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ א 
אֹוְיַבי  ׁשּוב  ּבְ ד  ֶעְליֹון:  ְמָך  ׁשִ ָרה  ֲאַזּמְ ָבְך,  ְוֶאֶעְלָצה  ְמָחה  ֶאׂשְ ג  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
א,  ְלִכּסֵ ְבּתָ  ָיׁשַ ְוִדיִני,  ִטי  ּפָ ִמׁשְ יָת  ָעׂשִ י  ּכִ ה  ֶניָך:  ִמּפָ ְויֹאְבדּו  לּו  ׁשְ ִיּכָ ָאחֹור, 
ז ָהאֹוֵיב  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָמִחיָת  ָמם  ׁשְ ע,  ָרׁשָ ְדּתָ  ִאּבַ גֹוִים,  ַעְרּתָ  ּגָ ו  ֶצֶדק:  ׁשֹוֵפט 
ב, ּכֹוֵנן  ה: ח ַוְיָי ְלעֹוָלם ֵיׁשֵ , ָאַבד ִזְכָרם ֵהּמָ ּתָ ּמּו ֳחָרבֹות ָלֶנַצח, ְוָעִרים ָנַתׁשְ ּתַ
ִויִהי  י  ִרים:  ֵמיׁשָ ּבְ ים  ְלֻאּמִ ָיִדין  ֶצֶדק,  ּבְ ֵבל  ּתֵ ּפֹט  ִיׁשְ ְוהּוא  ְסאֹו: ט  ּכִ ט  ּפָ ׁשְ ַלּמִ
לֹא  י  ּכִ ֶמָך,  ׁשְ יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו  יא  ָרה:  ּצָ ּבַ ְלִעּתֹות  ב  ּגָ ִמׂשְ ְך,  ַלּדָ ב  ּגָ ִמׂשְ ְיָי 
י דֵֹרׁש  ים ֲעִלילֹוָתיו: יג ּכִ ידּו ָבַעּמִ ב ִצּיֹון, ַהּגִ רּו ַלְיָי יֹשֵׁ יָך ְיָי: יב ַזּמְ ָעַזְבּתָ דְֹרׁשֶ
ַכח ַצֲעַקת כתיב עניים ֲעָנִוים: יד ָחְנֵנִני ְיָי, ְרֵאה ָעְנִיי  ִמים אֹוָתם ָזָכר, לֹא ׁשָ ּדָ
ֲעֵרי ַבת  ׁשַ ּבְ ֶתיָך  ִהּלָ ּתְ ל  ּכָ ָרה  ֲאַסּפְ ֲעֵרי ָמֶות: טו ְלַמַען  ַ ִמּשׁ ְֹנָאי, ְמרֹוְמִמי  ִמּשׂ
ָדה  ִנְלּכְ ת זּו ָטָמנּו  ֶרׁשֶ ּבְ ַחת ָעׂשּו,  ׁשַ ּבְ יׁשּוָעֶתָך: טז ָטְבעּו גֹוִים  ּבִ ִצּיֹון, ָאִגיָלה 
יֹון ֶסָלה: יח ָיׁשּובּו  ע, ִהּגָ יו נֹוֵקׁש ָרׁשָ ּפָ ֹפַעל ּכַ ה, ּבְ ט ָעׂשָ ּפָ ַרְגָלם: יז נֹוַדע ְיָי ִמׁשְ
ֶאְביֹון,  ַכח  ָ ִיּשׁ ָלֶנַצח  לֹא  י  ּכִ יט  ֱאלִֹהים:  ֵכֵחי  ׁשְ ּגֹוִים  ל  ּכָ אֹוָלה,  ִלׁשְ ִעים  ְרׁשָ
ְפטּו גֹוִים  ָ ים ּתֹאַבד ָלַעד: כ קּוָמה ְיָי, ַאל ָיעֹז ֱאנֹוׁש, ִיּשׁ ְקַות כתיב ענוים ֲעִנּיִ ּתִ

ָלה: ה ּסֶ יָתה ְיָי מֹוָרה ָלֶהם, ֵיְדעּו גֹוִים, ֱאנֹוׁש ֵהּמָ ֶניָך: כא ׁשִ ַעל ּפָ

תהלים פרק י'

ָעִני,  ִיְדַלק  ע  ָרׁשָ ַגֲאַות  ּבְ ָרה: ב  ּצָ ּבַ ְלִעּתֹות  ְעִלים  ּתַ ָרחֹוק,  ּבְ ֲעֹמד  ּתַ ְיָי  א ָלָמה 
ֵרְך ִנֵאץ  ּבֵ ֲאַות ַנְפׁשֹו, ּובֵֹצַע  ּתַ ע ַעל  ל ָרׁשָ י ִהּלֵ ּכִ בּו: ג  ְמִזּמֹות זּו ָחׁשָ ּבִ ְפׂשּו  ִיּתָ
ל ְמִזּמֹוָתיו: ה ָיִחילּו כתיב דרכו  ל ִיְדרֹשׁ, ֵאין ֱאלִֹהים ּכָ ֹגַבּה ַאּפֹו ּבַ ע ּכְ ְיָי: ד ָרׁשָ
ל  ִלּבֹו ּבַ ֶהם: ו ָאַמר ּבְ ל צֹוְרָריו ָיִפיַח ּבָ ְגּדֹו, ּכָ ֶטיָך ִמּנֶ ּפָ ָכל ֵעת, ָמרֹום ִמׁשְ ְדָרָכיו ּבְ
ַחת ְלׁשֹונֹו  יהּו ָמֵלא ּוִמְרמֹות ָוֹתְך, ּתַ ר לֹא ְבָרע: ז ָאָלה ּפִ ֶאּמֹוט, ְלדֹר ָודֹר ֲאׁשֶ
ִרים ַיֲהרֹג ָנִקי, ֵעיָניו ְלֵחְלָכה ִיְצּפֹנּו:  ְסּתָ ּמִ ַמְאַרב ֲחֵצִרים, ּבַ ב ּבְ ָעָמל ָוָאֶון: ח ֵיׁשֵ
ּתֹו:  כֹו ְבִרׁשְ ָמׁשְ ַאְרֵיה ְבֻסּכֹה, ֶיֱארֹב ַלֲחטֹוף ָעִני, ַיְחטֹף ָעִני ּבְ ר ּכְ ְסּתָ ּמִ ט ֶיֱארֹב ּבַ
ִאים: יא ָאַמר  ּכָ ֵחל  ֲעצּוָמיו כתיב חלכאים  ּבַ ְוָנַפל  ָיׁשַֹח,  ה  ִיְדּכֶ י כתיב ודכה 



ח כתיב עניים  ּכַ ׁשְ ּתִ ָיֶדָך, ַאל  א  ְנׂשָ ְיָי, ֵאל  ָלֶנַצח: יב קּוָמה  ָרָאה  ל  ּבַ ָניו  ּפָ יר  ִהְסּתִ ַכח ֵאל,  ׁשָ ִלּבֹו  ּבְ
יט,  ּבִ ה ָעָמל ָוַכַעס ּתַ י ַאּתָ ִלּבֹו לֹא ִתְדרֹשׁ: יד ָרִאָתה, ּכִ ע ֱאלִֹהים, ָאַמר ּבְ ֲעָנִוים: יג ַעל ֶמה ִנֵאץ ָרׁשָ
עֹו ַבל  ְדרֹוׁש ִרׁשְ ע, ָוָרע ּתִ בֹר ְזרֹוַע ָרׁשָ ה ָהִייָת עֹוֵזר: טו ׁשְ ָיֶדָך, ָעֶליָך ַיֲעזֹב ֵחֶלָכה, ָיתֹום ַאּתָ ָלֵתת ּבְ
יב  ְקׁשִ ם ּתַ ִכין ִלּבָ ַמְעּתָ ְיָי, ּתָ ֲאַות ֲעָנִוים ׁשָ ְמָצא: טז ְיָי ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד, ָאְבדּו גֹוִים ֵמַאְרצֹו: יז ּתַ ּתִ

ל יֹוִסיף עֹוד, ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן ָהָאֶרץ: ּפֹט ָיתֹום ָוָדְך, ּבַ ָאְזֶנָך: יח ִלׁשְ

תהלים פרק י''א

ִעים  ה ָהְרׁשָ י ִהּנֵ י, כתיב נודו נּוִדי ַהְרֶכם ִצּפֹור: ב ּכִ ְיָי ָחִסיִתי, ֵאיְך ּתֹאְמרּו ְלַנְפׁשִ ַח ְלָדִוד, ּבַ א ַלְמַנּצֵ
יק ַמה  ַצּדִ ֵיָהֵרסּון,  תֹות  ָ ַהּשׁ י  ּכִ ג  ֵרי ֵלב:  ְלִיׁשְ מֹו ֹאֶפל  ּבְ ֶיֶתר, ִלירֹות  ם ַעל  ִחּצָ ּכֹוְננּו  ת,  ִיְדְרכּון ֶקׁשֶ
יק ִיְבָחן,  ֵני ָאָדם: ה ְיָי ַצּדִ יו ִיְבֲחנּו ּבְ ְסאֹו, ֵעיָניו ֶיֱחזּו, ַעְפַעּפָ ַמִים ּכִ ָ ּשׁ ֵהיַכל ָקְדׁשֹו, ְיָי ּבַ ָעל: ד ְיָי ּבְ ּפָ
ִחים ֵאׁש ְוָגְפִרית, ְורּוַח ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם:  ִעים ּפַ ְנָאה ַנְפׁשֹו: ו ַיְמֵטר ַעל ְרׁשָ ע ְוֹאֵהב ָחָמס, ׂשָ ְוָרׁשָ

ר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: יק ְיָי, ְצָדקֹות ָאֵהב, ָיׁשָ י ַצּדִ ז ּכִ
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ָאָדם:  ֵני  ִמּבְ ַפּסּו ֱאמּוִנים  י  ּכִ ָחִסיד,  ָגַמר  י  ּכִ ְיָי  יָעה  ְלָדִוד: ב הֹוׁשִ ִמְזמֹור  ִמיִנית  ְ ַהּשׁ ַח ַעל  ַלְמַנּצֵ א 
ְפֵתי ֲחָלקֹות, ָלׁשֹון  ל ׂשִ ּכָ ְיָי  רּו: ד ַיְכֵרת  ְיַדּבֵ ֵלב ָוֵלב  ּבְ ַפת ֲחָלקֹות,  רּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ׂשְ ְיַדּבְ ְוא  ג ׁשָ
ים, ֵמֶאְנַקת  ֹד ֲעִנּיִ נּו, ִמי ָאדֹון ָלנּו: ו ִמּשׁ ָפֵתינּו ִאּתָ יר, ׂשְ ר ָאְמרּו ִלְלׁשֵֹננּו ַנְגּבִ דֹלֹות: ה ֲאׁשֶ ֶרת ּגְ ְמַדּבֶ
ָצרּוף  ֶסף  ּכֶ ְטֹהרֹות,  ֲאָמרֹות  ְיָי  ִאֲמרֹות  ז  לֹו:  ָיִפיַח  ע  ֵיׁשַ ּבְ ית  ָאׁשִ ְיָי,  יֹאַמר  ָאקּום  ה  ַעּתָ ֶאְביֹוִנים, 
ִעים  ֶרּנּו ִמן ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם: ט ָסִביב ְרׁשָ ּצְ ְמֵרם, ּתִ ׁשְ ה ְיָי ּתִ ְבָעָתִים: ח ַאּתָ ק ׁשִ ֲעִליל ָלָאֶרץ, ְמֻזּקָ ּבַ

ת ִלְבֵני ָאָדם: ֻרם ֻזּלֻ כּון, ּכְ ִיְתַהּלָ
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י: ג ַעד ָאָנה  ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ּפָ יר ֶאת  ְסּתִ ּתַ ֵחִני ֶנַצח, ַעד ָאָנה  ּכָ ׁשְ ּתִ ְיָי  ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ַעד ָאָנה  א ַלְמַנּצֵ
יָטה, ֲעֵנִני ְיָי ֱאלָֹהי, ָהִאיָרה  ְלָבִבי יֹוָמם, ַעד ָאָנה ָירּום ֹאְיִבי ָעָלי: ד ַהּבִ י, ָיגֹון ּבִ ַנְפׁשִ ית ֵעצֹות ּבְ ָאׁשִ
י  י, ָיֵגל ִלּבִ ָך ָבַטְחּתִ ַחְסּדְ י ֶאּמֹוט: ו ַוֲאִני ּבְ יו, ָצַרי ָיִגילּו ּכִ ן יֹאַמר ֹאְיִבי ְיָכְלּתִ ֶות: ה ּפֶ ן ַהּמָ ן ִאיׁשַ ֵעיַני ּפֶ

י ָגַמל ָעָלי: יָרה ַלְיָי, ּכִ יׁשּוָעֶתָך, ָאׁשִ ּבִ
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ַמִים  ָ ה טֹוב: ב ְיָי ִמּשׁ ִחיתּו ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה, ֵאין עֹׂשֵ ִלּבֹו ֵאין ֱאלִֹהים, ִהׁשְ ַח ְלָדִוד, ָאַמר ָנָבל ּבְ א ַלְמַנּצֵ
ה  ו, ֶנֱאָלחּו, ֵאין עֹׂשֵ יל, ּדֵֹרׁש ֶאת ֱאלִֹהים: ג ַהּכֹל ָסר ַיְחּדָ ּכִ ֵני ָאָדם, ִלְראֹות ֲהֵיׁש ַמׂשְ ִקיף ַעל ּבְ ִהׁשְ
ֲחדּו  ּפָ ם  ְיָי לֹא ָקָראּו: ה ׁשָ י ָאְכלּו ֶלֶחם,  ּפֲֹעֵלי ָאֶון, ֹאְכֵלי ַעּמִ ל  ּכָ ם ֶאָחד: ד ֲהלֹא ָיְדעּו  ּגַ טֹוב, ֵאין 
ָרֵאל,  ּיֹון ְיׁשּוַעת ִיׂשְ ן ִמּצִ ִיּתֵ ְיָי ַמְחֵסהּו: ז ִמי  י  ּכִ יק: ו ֲעַצת ָעִני ָתִביׁשּו,  דֹור ַצּדִ י ֱאלִֹהים ּבְ ּכִ ָפַחד, 

ָרֵאל: ַמח ִיׂשְ בּות ַעּמֹו, ָיֵגל ַיֲעקֹב, ִיׂשְ ׁשּוב ְיָי ׁשְ ּבְ
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ִמים,  ּתָ הֹוֵלְך  ב  ָך:  ָקְדׁשֶ ַהר  ּבְ ּכֹן  ִיׁשְ ִמי  ָאֳהֶלָך,  ּבְ ָיגּור  ִמי  ְיָי  ְלָדִוד,  ִמְזמֹור  א 
ה ְלֵרֵעהּו ָרָעה,  ְלָבבֹו: ג לֹא ָרַגל ַעל ְלׁשֹנֹו, לֹא ָעׂשָ ּבִ ּוֹפֵעל ֶצֶדק, ְודֵֹבר ֱאֶמת 
ע  ּבַ ד, ִנׁשְ ְיַכּבֵ ְיָי  ֵעיָניו ִנְמָאס, ְוֶאת ִיְרֵאי  ּבְ א ַעל ְקרֹבֹו: ד ִנְבֶזה  ה לֹא ָנׂשָ ְוֶחְרּפָ
ה,  ה ֵאּלֶ ְך, ְוׁשַֹחד ַעל ָנִקי לֹא ָלָקח, עֹׂשֵ ֶנׁשֶ ְסּפֹו לֹא ָנַתן ּבְ ְלָהַרע ְולֹא ָיִמר: ה ּכַ

לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם:

תהלים פרק ט''ז

ל  ּבַ ה, טֹוָבִתי  ְיָי ָאּתָ ַלְיָי,  ָבְך: ב ָאַמְרּתְ  י ָחִסיִתי  ּכִ ְמֵרִני ֵאל  ם ְלָדִוד, ׁשָ א ִמְכּתָ
בֹוָתם,  ל ֶחְפִצי ָבם: ד ִיְרּבּו ַעּצְ יֵרי ּכָ ה, ְוַאּדִ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ָעֶליָך: ג ִלְקדֹוׁשִ
ָפָתי: ה ְיָי  מֹוָתם ַעל ׂשְ א ֶאת ׁשְ ם, ּוַבל ֶאּשָׂ יֶהם ִמּדָ יְך ִנְסּכֵ ל ַאּסִ ַאֵחר ָמָהרּו, ּבַ
ִעִמים, ַאף ַנֲחָלת  ּנְ ה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: ו ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ּבַ ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי, ַאּתָ
יִתי  ּוִ רּוִני ִכְליֹוָתי: ח ׁשִ ר ְיָעָצִני, ַאף ֵלילֹות ִיּסְ ְפָרה ָעָלי: ז ֲאָבֵרְך ֶאת ְיָי ֲאׁשֶ ׁשָ
ִרי  ׂשָ בֹוִדי, ַאף ּבְ ֶגל ּכְ י ַוּיָ ַמח ִלּבִ ל ֶאּמֹוט: ט ָלֵכן ׂשָ י ִמיִמיִני ּבַ י ָתִמיד, ּכִ ְיָי ְלֶנְגּדִ
ֲחִסיְדָך  חסידיך  כתיב  ן  ִתּתֵ לֹא  אֹול,  ִלׁשְ י  ַנְפׁשִ ַתֲעזֹב  לֹא  י  ּכִ י  ָלֶבַטח:  ּכֹן  ִיׁשְ
ְנִעמֹות  ֶניָך,  ּפָ ֶאת  ָמחֹות  ׂשְ ׂשַֹבע  ים,  ַחּיִ ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני  יא  ַחת:  ׁשָ ִלְראֹות 

יִמיְנָך ֶנַצח: ּבִ
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ְפֵתי  לֹא ׂשִ ִתי, ּבְ ִתי, ַהֲאִזיָנה ְתִפּלָ יָבה ִרּנָ ְמָעה ְיָי ֶצֶדק, ַהְקׁשִ ה ְלָדִוד, ׁשִ ִפּלָ א ּתְ
ַקְדּתָ  י, ּפָ ַחְנּתָ ִלּבִ ִרים: ג ּבָ ֱחֶזיָנה ֵמיׁשָ ִטי ֵיֵצא, ֵעיֶניָך ּתֶ ּפָ ָפֶניָך ִמׁשְ ִמְרָמה: ב ִמּלְ
ָפֶתיָך,  ְדַבר ׂשְ י: ד ִלְפֻעּלֹות ָאָדם ּבִ ל ַיֲעָבר ּפִ ְמָצא, ַזּמִֹתי ּבַ ִני, ַבל ּתִ ְיָלה, ְצַרְפּתַ ּלַ
ְפָעָמי:  ָנמֹוּטּו  ל  ּבַ לֹוֶתיָך,  ַמְעּגְ ּבְ ֲאׁשּוַרי  ֹמְך  ּתָ ה  ִריץ:  ּפָ ָאְרחֹות  י  ַמְרּתִ ׁשָ ֲאִני 
ֲחָסֶדיָך,  ַהְפֵלה  ז  ִאְמָרִתי:  ַמע  ׁשְ ִלי,  ָאְזְנָך  ַהט  ֵאל,  ַתֲעֵנִני  י  ּכִ ְקָראִתיָך  ֲאִני  ו 
ֵצל  ּבְ ָעִין,  ת  ּבַ ִאיׁשֹון  ּכְ ְמֵרִני  ׁשָ ח  יִמיֶנָך:  ּבִ ְתקֹוְמִמים  ִמּמִ חֹוִסים,  יַע  מֹוׁשִ
מֹו  יפּו ָעָלי: י ֶחְלּבָ ֶנֶפׁש ַיּקִ ּדּוִני, ֹאְיַבי ּבְ ִעים זּו ׁשַ ֵני ְרׁשָ יֵרִני: ט ִמּפְ ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ּכְ
ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו,  סבבוני  כתיב  ה  ַעּתָ ֵרנּו  ֻ ַאּשׁ יא  ְבֵגאּות:  רּו  ּבְ ּדִ ימֹו  ּפִ ְגרּו,  ּסָ
ִרים:  ִמְסּתָ ב ּבְ ַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטרֹף, ְוִכְכִפיר יֹשֵׁ ְמיֹנֹו ּכְ ָאֶרץ: יב ּדִ יתּו ִלְנטֹות ּבָ ָיׁשִ
ָך: יד ִמְמִתים  ע ַחְרּבֶ י ֵמָרׁשָ ַנְפׁשִ ָטה  ּלְ ּפַ ָמה ָפָניו, ַהְכִריֵעהּו,  ְיָי, ַקּדְ יג קּוָמה 
ִבְטָנם,  א  ַמּלֵ ּתְ ּוְצפּוְנָך  וצפינך  כתיב  ים,  ַחּיִ ּבַ ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד,  ִמְמִתים  ְיָי,  ָיְדָך 
ָעה  ּבְ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך, ֶאׂשְ ּבְ יחּו ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם: טו ֲאִני  ְוִהּנִ עּו ָבִנים,  ּבְ ִיׂשְ

מּוָנֶתָך: ְבָהִקיץ ּתְ
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ל ֹאְיָביו  ף ּכָ יל ְיָי אֹותֹו ִמּכַ יֹום ִהּצִ יָרה ַהּזֹאת, ּבְ ִ ְבֵרי ַהּשׁ ר ַלְיָי ֶאת ּדִ ּבֶ ר ּדִ ַח ְלֶעֶבד ְיָי ְלָדִוד, ֲאׁשֶ א ַלְמַנּצֵ
י  אּול: ב ַוּיֹאַמר, ֶאְרָחְמָך ְיָי ִחְזִקי: ג ְיָי ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי, ּוְמַפְלִטי, ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה ּבֹו, ָמִגּנִ ד ׁשָ ּוִמּיַ
ַעל  ְבִלּיַ ְוַנֲחֵלי  ָמֶות,  ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני  ה  ַע:  ׁשֵ ִאּוָ ֹאְיַבי  ּוִמן  ְיָי,  ֶאְקָרא  ל  ְמֻהּלָ ד  י:  ּבִ ּגַ ִמׂשְ ִעי,  ִיׁשְ ְוֶקֶרן 
ַע,  ּוֵ ֲאׁשַ ֱאלַֹהי  ְוֶאל  ְיָי,  ֶאְקָרא  ִלי  ר  ּצַ ּבַ ז  ָמֶות:  י  מֹוְקׁשֵ מּוִני  ִקּדְ ְסָבבּוִני,  אֹול,  ׁשְ ֶחְבֵלי  ו  ְיַבֲעתּוִני: 
זּו,  ְרַעׁש ָהָאֶרץ, ּומֹוְסֵדי ָהִרים ִיְרּגָ ְגַעׁש ַוּתִ בֹוא ְבָאְזָניו: ח ַוּתִ ְוָעִתי ְלָפָניו ּתָ ַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי, ְוׁשַ ִיׁשְ
ַרד,  ַמִים ַוּיֵ ט ׁשָ ּנּו: י ַוּיֵ ֲערּו ִמּמֶ ָחִלים ּבָ יו ּתֹאֵכל, ּגֶ ַאּפֹו, ְוֵאׁש ִמּפִ ן ּבְ י ָחָרה לֹו: ט ָעָלה ָעׁשָ ֲעׁשּו, ּכִ ְתּגָ ַוּיִ
ְך ִסְתרֹו, ְסִביבֹוָתיו  ת חֹשֶׁ ְנֵפי רּוַח: יב ָיׁשֶ ֶדא ַעל ּכַ עֹף, ַוּיֵ רּוב ַוּיָ ב ַעל ּכְ ְרּכַ ַחת ַרְגָליו: יא ַוּיִ ַוֲעָרֶפל ּתַ
ַמִים ְיָי,  ָ ּשׁ ְרֵעם ּבַ ָרד ְוַגֲחֵלי ֵאׁש: יד ַוּיַ ָחִקים: יג ִמּנַֹגּה ֶנְגּדֹו, ָעָביו ָעְברּו, ּבָ ַכת ַמִים ָעֵבי ׁשְ תֹו, ֶחׁשְ ֻסּכָ
ָראּו ֲאִפיֵקי  ַוּיֵ ם: טז  ַוְיֻהּמֵ ּוְבָרִקים ָרב  ַוְיִפיֵצם,  יו  ַלח ִחּצָ ׁשְ ַוּיִ ְוַגֲחֵלי ֵאׁש: טו  ָרד  ּבָ ן קֹלֹו,  ִיּתֵ ְוֶעְליֹון 
ִים  ִני ִמּמַ ֵחִני, ַיְמׁשֵ רֹום ִיּקָ ַלח ִמּמָ ָך: יז ִיׁשְ ַמת רּוַח ַאּפֶ ׁשְ ֲעָרְתָך ְיָי, ִמּנִ ֵבל, ִמּגַ לּו מֹוְסדֹות ּתֵ ּגָ ַמִים, ַוּיִ
ָען ִלי:  מּוִני ְביֹום ֵאיִדי, ַוְיִהי ְיָי ְלִמׁשְ י: יט ְיַקּדְ ּנִ י ָאְמצּו ִמּמֶ ְֹנַאי ּכִ יֵלִני ֵמֹאְיִבי ָעז, ּוִמּשׂ ים: יח ַיּצִ ַרּבִ
י  ַמְרּתִ י ׁשָ ּכִ יב ִלי: כב  ָיׁשִ ָיַדי  בֹר  ּכְ ִצְדִקי,  ּכְ ְיָי  ִיְגְמֵלִני  י: כא  ּבִ י ָחֵפץ  ּכִ ֵצִני,  ְיַחּלְ ְרָחב,  ַוּיֹוִציֵאִני ַלּמֶ כ 
י: כד ָוֱאִהי ָתִמים  י, ְוֻחּקָֹתיו לֹא ָאִסיר ֶמּנִ ָטיו ְלֶנְגּדִ ּפָ י ָכל ִמׁשְ ּכִ י ֵמֱאלָֹהי: כג  ְעּתִ ְיָי, ְולֹא ָרׁשַ ְרֵכי  ּדַ
ַבר  ד, ִעם ּגְ ְתַחּסָ בֹר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: כו ִעם ָחִסיד ּתִ ב ְיָי ִלי ְכִצְדִקי, ּכְ ׁשֶ ר ֵמֲעֹוִני: כה ַוּיָ ּמֵ ּתַ ִעּמֹו, ָוֶאׁשְ
יַע, ְוֵעיַנִים ָרמֹות  ה ַעם ָעִני תֹוׁשִ י ַאּתָ ל: כח ּכִ ּתָ ְתּפַ ׁש ּתִ ָרר, ְוִעם ִעּקֵ ְתּבָ ם: כז ִעם ָנָבר ּתִ ּמָ ּתַ ִמים ּתִ ּתָ
ג ׁשּור: לא  דּוד, ּוֵבאלַֹהי ֲאַדּלֶ י ְבָך ָאֻרץ ּגְ י: ל ּכִ ּכִ יּהַ ָחׁשְ ִאיר ֵנִרי, ְיָי ֱאלַֹהי ַיּגִ ה ּתָ י ַאּתָ יל: כט ּכִ ּפִ ׁשְ ּתַ
ּוִמי  ְיָי,  ְלֲעֵדי  ִמּבַ י ִמי ֱאלֹוּהַ  ּכִ ּבֹו: לב  ְיָי ְצרּוָפה, ָמֵגן הּוא ְלֹכל ַהחֹוִסים  ְרּכֹו, ִאְמַרת  ּדַ ִמים  ּתָ ָהֵאל 
ֹמַתי  לֹות, ְוַעל ּבָ ַאּיָ ה ַרְגַלי ּכָ ּוֶ י: לד ְמׁשַ ְרּכִ ִמים ּדַ ן ּתָ ּתֵ ֵרִני ָחִיל, ַוּיִ צּור זּוָלִתי ֱאלֵֹהינּו: לג ָהֵאל ַהְמַאּזְ
ֶעָך, ִויִמיְנָך  ן ִלי ָמֵגן ִיׁשְ ּתֶ ה ְזרֹועָֹתי: לו ַוּתִ ת ְנחּוׁשָ ְלָחָמה, ְוִנֲחָתה ֶקׁשֶ ד ָיַדי ַלּמִ ַיֲעִמיֵדִני: לה ְמַלּמֵ
יֵגם,  ְוַאּשִׂ י: לח ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי  י, ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסּלָ ְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחּתָ ִני: לז ּתַ ְוַעְנָוְתָך ַתְרּבֵ ִתְסָעֵדִני, 
ְלָחָמה,  ֵרִני ַחִיל ַלּמִ ַאּזְ ַחת ַרְגָלי: מ ַוּתְ לּו ּתַ ּלֹוָתם: לט ֶאְמָחֵצם ְולֹא ֻיְכלּו קּום, ִיּפְ ְולֹא ָאׁשּוב ַעד ּכַ
יַע, ַעל ְיָי  עּו ְוֵאין מֹוׁשִ ּוְ ְנַאי ַאְצִמיֵתם: מב ְיׁשַ י עֶֹרף, ּוְמׂשַ ה ּלִ י: מא ְוֹאְיַבי ָנַתּתָ ְחּתָ ְכִריַע ָקַמי ּתַ ּתַ
יֵמִני  ׂשִ ֵטִני ֵמִריֵבי ָעם, ּתְ ַפּלְ ִטיט חּוצֹות ֲאִריֵקם: מד ּתְ ֵני רּוַח, ּכְ ָעָפר ַעל ּפְ ָחֵקם ּכְ ְולֹא ָעָנם: מג ְוֶאׁשְ
ֵני ֵנָכר  ֵני ֵנָכר ְיַכֲחׁשּו ִלי: מו ּבְ ְמעּו ִלי, ּבְ ָ ַמע ֹאֶזן ִיּשׁ י ַיַעְבדּוִני: מה ְלׁשֵ ְלרֹאׁש ּגֹוִים, ַעם לֹא ָיַדְעּתִ
ַהּנֹוֵתן ְנָקמֹות  ִעי: מח ָהֵאל  ִיׁשְ ְוָירּום ֱאלֹוֵהי  ּוָברּוְך צּוִרי,  ְיָי,  רֹוֵתיֶהם: מז ַחי  ְסּגְ ְוַיְחְרגּו ִמּמִ ִיּבֹלּו, 
ן  יֵלִני: נ ַעל ּכֵ ּצִ רֹוְמֵמִני, ֵמִאיׁש ָחָמס ּתַ ִטי ֵמֹאְיָבי, ַאף ִמן ָקַמי ּתְ י: מט ְמַפּלְ ְחּתָ ים ּתַ ר ַעּמִ ְדּבֵ ִלי, ַוּיַ
יחֹו, ְלָדִוד  ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ ל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו, ְועֹׂשֶ ָרה: נא כתיב מגדול ַמְגּדִ ְמָך ֲאַזּמֵ אֹוְדָך ַבּגֹוִים ְיָי, ּוְלׁשִ

ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם:

תהלים פרק י''ט

יַע  יד ָהָרִקיַע: ג יֹום ְליֹום ַיּבִ ה ָיָדיו ַמּגִ בֹוד ֵאל, ּוַמֲעׂשֵ ִרים ּכְ ַמִים ְמַסּפְ ָ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ַהּשׁ א ַלְמַנּצֵ
ם,  ָכל ָהָאֶרץ ָיָצא ַקּוָ ָמע קֹוָלם: ה ּבְ ִלי ִנׁשְ ָבִרים, ּבְ ַעת: ד ֵאין ֹאֶמר ְוֵאין ּדְ ה ּדָ ַלְיָלה ְיַחּוֶ ֹאֶמר, ְוַלְיָלה ּלְ
ִגּבֹור ָלרּוץ ֹאַרח:  יׂש ּכְ תֹו, ָיׂשִ ָחָתן יֵֹצא ֵמֻחּפָ ֶהם: ו ְוהּוא ּכְ ם ֹאֶהל ּבָ ֶמׁש ׂשָ ֶ יֶהם, ַלּשׁ ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמּלֵ



תֹו: ח ּתֹוַרת  ר ֵמַחּמָ ַמִים מֹוָצאֹו, ּוְתקּוָפתֹו ַעל ְקצֹוָתם, ְוֵאין ִנְסּתָ ָ ז ִמְקֵצה ַהּשׁ
ִרים  ּקּוֵדי ְיָי ְיׁשָ ִתי: ט ּפִ יַמת ּפֶ יַבת ָנֶפׁש, ֵעדּות ְיָי ֶנֱאָמָנה, ַמְחּכִ ִמיָמה, ְמׁשִ ְיָי ּתְ
ָרה, ְמִאיַרת ֵעיָנִים: י ִיְרַאת ְיָי ְטהֹוָרה, עֹוֶמֶדת ָלַעד,  ֵחי ֵלב, ִמְצַות ְיָי ּבָ ּמְ ְמׂשַ
ַבׁש  ז ָרב, ּוְמתּוִקים ִמּדְ ָהב ּוִמּפָ ֱחָמִדים ִמּזָ ו: יא ַהּנֶ ֵטי ְיָי ֱאֶמת, ָצְדקּו ַיְחּדָ ּפְ ִמׁשְ
ִגיאֹות ִמי ָיִבין,  ְמָרם ֵעֶקב ָרב: יג ׁשְ ׁשָ ֶהם, ּבְ ָך ִנְזָהר ּבָ ם ַעְבּדְ ְוֹנֶפת צּוִפים: יב ּגַ
יִתי  לּו ִבי, ָאז ֵאיָתם, ְוִנּקֵ ָך ַאל ִיְמׁשְ ִדים ֲחׂשְֹך ַעְבּדֶ ם ִמּזֵ ִני: יד ּגַ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִמּנִ

י ְלָפֶניָך, ְיָי צּוִרי ְוֹגֲאִלי: ע ָרב: טו ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי, ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ׁשַ ִמּפֶ

תהלים פרק כ'

ַלח  ם ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב: ג ִיׁשְ ְבָך ׁשֵ ּגֶ יֹום ָצָרה, ְיׂשַ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ַיַעְנָך ְיָי ּבְ א ַלְמַנּצֵ
ֶנה ֶסָלה: ה  ְ ְיַדּשׁ ל ִמְנחֶֹתיָך, ְועֹוָלְתָך  ִיְזּכֹר ּכָ : ד  ּיֹון ִיְסָעֶדּךָ ּוִמּצִ ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש, 
ִנְדּגֹל,  ֱאלֵֹהינּו  ם  ּוְבׁשֵ יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ ָנה  ְנַרּנְ ו  א:  ְיַמּלֵ ֲעָצְתָך  ְוָכל  ִכְלָבֶבָך,  ְלָך  ן  ִיּתֶ
ֵמי  ְ יחֹו, ַיֲעֵנהּו ִמּשׁ יַע ְיָי ְמׁשִ י הֹוׁשִ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ֲאלֹוֶתיָך: ז ַעּתָ ל ִמׁשְ א ְיָי ּכָ ְיַמּלֵ
ְיָי  ם  ׁשֵ ּבְ ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים,  ה  ְוֵאּלֶ ָבֶרֶכב,  ה  ֵאּלֶ ח  ְיִמינֹו:  ע  ֵיׁשַ ְגֻברֹות  ּבִ ָקְדׁשֹו, 
יָעה,  הֹוׁשִ ְיָי  י  ְתעֹוָדד:  ַוּנִ ַקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו,  ְרעּו  ּכָ ה  ֵהּמָ ט  יר:  ַנְזּכִ ֱאלֵֹהינּו 

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ַהּמֶ

תהלים פרק כ''א

יגיל  כתיב  ַמה  ּוִביׁשּוָעְתָך  ֶמֶלְך,  ַמח  ִיׂשְ ָך  ָעּזְ ּבְ ְיָי  ב  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַח  ַלְמַנּצֵ א 
י  ּכִ ד  ָלה:  ּסֶ ָמַנְעּתָ  ל  ּבַ ָפָתיו  ׂשְ ת  ַוֲאֶרׁשֶ ּלֹו,  ה  ָנַתּתָ ִלּבֹו  ֲאַות  ּתַ ג  ְמֹאד:  ֶגל  ּיָ
ה  ָנַתּתָ ָך,  ִמּמְ ַאל  ׁשָ ים  ַחּיִ ז: ה  ּפָ ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו  ית  ׁשִ ּתָ ְרכֹות טֹוב,  ּבִ ֶמּנּו  ְתַקּדְ
ָעָליו:  ה  ּוֶ ׁשַ ּתְ ְוָהָדר  יׁשּוָעֶתָך, הֹוד  ּבִ בֹודֹו  ּכְ דֹול  ּגָ ו  ָוֶעד:  ָיִמים עֹוָלם  ֹאֶרְך  ּלֹו, 
ְיָי,  ֶלְך ּבֵֹטַח ּבַ י ַהּמֶ ֶניָך: ח ּכִ ְמָחה ֶאת ּפָ הּו ְבׂשִ ַחּדֵ יֵתהּו ְבָרכֹות ָלַעד, ּתְ י ְתׁשִ ז ּכִ
י  ׂשְֹנֶאיָך:  ְמָצא  ּתִ ְיִמיְנָך  ֹאְיֶביָך,  ְלָכל  ָיְדָך  ְמָצא  ּתִ ִיּמֹוט: ט  ל  ּבַ ֶעְליֹון  ּוְבֶחֶסד 
ְרָימֹו  ּפִ יא  ֵאׁש:  ְוֹתאְכֵלם  ֵעם,  ְיַבּלְ ַאּפֹו  ּבְ ְיָי  ֶניָך,  ּפָ ְלֵעת  ֵאׁש  ַתּנּור  ּכְ יֵתמֹו  ׁשִ ּתְ
ל  ּבַ ה  ְמִזּמָ בּו  ָחׁשְ ָרָעה,  ָעֶליָך  ָנטּו  י  ּכִ יב  ָאָדם:  ֵני  ִמּבְ ְוַזְרָעם  ד,  ַאּבֵ ּתְ ֵמֶאֶרץ 
ָך,  ֻעּזֶ ּבְ ְיָי  ֵניֶהם: יד רּוָמה  ּפְ כֹוֵנן ַעל  ּתְ ֵמיָתֶריָך  ּבְ ֶכם,  יֵתמֹו ׁשֶ ׁשִ ּתְ י  ּכִ יּוָכלּו: יג 

בּוָרֶתָך: ָרה ּגְ יָרה ּוְנַזּמְ ָנׁשִ
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ִני, ָרחֹוק  ֲעַזְבּתָ ַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ֵאִלי, ֵאִלי, ָלָמה  ַ ֶלת ַהּשׁ ַאּיֶ ַח ַעל  א ַלְמַנּצֵ
ְולֹא  ְוַלְיָלה  ַתֲעֶנה,  ְולֹא  יֹוָמם  ֶאְקָרא  ֱאלַֹהי,  ג  ֲאָגִתי:  ׁשַ ְבֵרי  ּדִ ִמיׁשּוָעִתי 
ְטחּו  ְטחּו ֲאבֵֹתינּו, ּבָ ָך ּבָ ָרֵאל: ה ּבְ ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש, יֹוׁשֵ ה ִלי: ד ְוַאּתָ דּוִמּיָ
ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְולֹא  ָך ָבְטחּו ְולֹא בֹוׁשּו: ז  ּבְ ְוִנְמָלטּו,  ֵטמֹו: ו ֵאֶליָך ָזֲעקּו  ַפּלְ ַוּתְ



ֵטהּו,  ָפה ָיִניעּו רֹאׁש: ט ּגֹל ֶאל ְיָי, ְיַפּלְ ל רַֹאי ַיְלִעגּו ִלי, ַיְפִטירּו ְבׂשָ ת ָאָדם ּוְבזּוי ָעם: ח ּכָ ִאיׁש, ֶחְרּפַ
ֶטן  י ֵמָרֶחם, ִמּבֶ ַלְכּתִ י: יא ָעֶליָך ָהׁשְ ֵדי ִאּמִ ֶטן, ַמְבִטיִחי ַעל ׁשְ ה ֹגִחי ִמּבָ י ַאּתָ י ָחֵפץ ּבֹו: י ּכִ יֵלהּו ּכִ ַיּצִ
יֵרי  ים, ַאּבִ ִרים ַרּבִ י ֵאין עֹוֵזר: יג ְסָבבּוִני ּפָ ּכִ י ָצָרה ְקרֹוָבה,  ּכִ י,  ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ה: יב ַאל ּתִ ִאִמי ֵאִלי ָאּתָ
ל ַעְצמֹוָתי, ָהָיה  ְרדּו ּכָ י ְוִהְתּפָ ְכּתִ ּפַ ִים ִנׁשְ ּמַ יֶהם, ַאְרֵיה טֵֹרף ְוׁשֵֹאג: טו ּכַ צּו ָעַלי ּפִ רּוִני: יד ּפָ ּתְ ן ּכִ ָבׁשָ
ֵתִני: יז  ּפְ ׁשְ ק ַמְלקֹוָחי, ְוַלֲעַפר ָמֶות ּתִ ֶחֶרׂש ּכִֹחי, ּוְלׁשֹוִני ֻמְדּבָ תֹוְך ֵמָעי: טז ָיֵבׁש ּכַ ּדֹוָנג, ָנֵמס ּבְ י ּכַ ִלּבִ
יטּו ִיְראּו  ה ַיּבִ ל ַעְצמֹוָתי, ֵהּמָ ר ּכָ ֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: יח ֲאַסּפֵ יפּוִני, ּכָ ָלִבים, ֲעַדת ְמֵרִעים ִהּקִ י ְסָבבּוִני ּכְ ּכִ
ה:  ְרָחק, ֱאָילּוִתי, ְלֶעְזָרִתי חּוׁשָ ה ְיָי ַאל ּתִ ילּו גֹוָרל: כ ְוַאּתָ י ַיּפִ קּו ְבָגַדי ָלֶהם, ְוַעל ְלבּוׁשִ ִבי: יט ְיַחּלְ
כג  ֲעִניָתִני:  ֵרִמים  ְרֵני  ּוִמּקַ ַאְרֵיה,  י  ִמּפִ יֵעִני  הֹוׁשִ כב  ְיִחיָדִתי:  ֶלב  ּכֶ ד  ִמּיַ י,  ַנְפׁשִ ֵמֶחֶרב  יָלה  ַהּצִ כא 
נּו  דּוהּו, ְוגּורּו ִמּמֶ ּבְ ל ֶזַרע ַיֲעקֹב ּכַ : כד ִיְרֵאי ְיָי ַהְללּוהּו, ּכָ תֹוְך ָקָהל ֲאַהְלֶלּךָ ְמָך ְלֶאָחי, ּבְ ָרה ׁשִ ֲאַסּפְ
ֵמַע:  עֹו ֵאָליו ׁשָ ּוְ ּנּו, ּוְבׁשַ ָניו ִמּמֶ יר ּפָ ץ ֱענּות ָעִני, ְולֹא ִהְסּתִ ּקַ י לֹא ָבָזה ְולֹא ׁשִ ָרֵאל: כה ּכִ ל ֶזַרע ִיׂשְ ּכָ
יו, ְיִחי  עּו, ְיַהְללּו ְיָי ּדְֹרׁשָ ּבָ ם ֶנֶגד ְיֵרָאיו: כז יֹאְכלּו ֲעָנִוים ְוִיׂשְ ּלֵ ָקָהל ָרב, ְנָדַרי ֲאׁשַ ִתי ּבְ ִהּלָ ָך ּתְ כו ֵמִאּתְ
י ַלְיָי  חֹות ּגֹוִים: כט ּכִ ּפְ ל ִמׁשְ ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ל ַאְפֵסי ָאֶרץ, ְוִיׁשְ בּו ֶאל ְיָי ּכָ רּו ְוָיׁשֻ ְלַבְבֶכם ָלַעד: כח ִיְזּכְ
ל יֹוְרֵדי ָעָפר, ְוַנְפׁשֹו לֹא  ֵני ֶאֶרץ, ְלָפָניו ִיְכְרעּו ּכָ ׁשְ ל ּדִ ֲחוּו ּכָ ּתַ ׁשְ ּגֹוִים: ל ָאְכלּו ַוּיִ ל ּבַ לּוָכה, ּוֹמשֵׁ ַהּמְ

ה: י ָעׂשָ ידּו ִצְדָקתֹו, ְלַעם נֹוָלד ּכִ ר ַלְיָי ַלּדֹור: לב ָיבֹאּו ְוַיּגִ ה: לא ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו, ְיֻסּפַ ִחּיָ
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י ְיׁשֹוֵבב,  יֵצִני, ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני: ג ַנְפׁשִ א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ א ִמְזמֹור ְלָדִוד, ְיָי רִֹעי לֹא ֶאְחָסר: ב ּבִ
ְבְטָך  ִדי, ׁשִ ה ִעּמָ י ַאּתָ ֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע, ּכִ י ֵאֵלְך ּבְ ם ּכִ מֹו: ד ּגַ ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ
י, ּכֹוִסי ְרָוָיה: ו ַאְך טֹוב  ֶמן רֹאׁשִ ֶ ְנּתָ ַבּשׁ ַ ּשׁ ְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי, ּדִ ֲערְֹך ְלָפַני ׁשֻ ה ְיַנֲחֻמִני: ה ּתַ ָך ֵהּמָ ַעְנּתֶ ּוִמׁשְ

ֵבית ְיָי ְלֹאֶרְך ָיִמים: י ּבְ ְבּתִ י, ְוׁשַ ל ְיֵמי ַחּיָ פּוִני ּכָ ָוֶחֶסד ִיְרּדְ
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ים ְיָסָדּה, ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה:  י הּוא ַעל ַיּמִ ֵבי ָבּה: ב ּכִ ֵבל ְויֹשְׁ א ְלָדִוד ִמְזמֹור, ַלְיָי ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה, ּתֵ
ְוא כתיב  ָ ַלּשׁ א  ָנׂשָ ר לֹא  ֵלָבב, ֲאׁשֶ ּוַבר  ִים,  ַכּפַ ְנִקי  ְמקֹום ָקְדׁשֹו: ד  ּבִ ּוִמי ָיקּום  ְיָי,  ְבַהר  ַיֲעֶלה  ג ִמי 
ּדֹור כתיב  ֶזה  ו  עֹו:  ִיׁשְ ֵמֱאלֵֹהי  ּוְצָדָקה  ְיָי,  ֵמֵאת  ְבָרָכה  א  ִיּשָׂ ְלִמְרָמה: ה  ע  ּבַ ִנׁשְ ְולֹא  י,  ַנְפׁשִ נפשו 
ְתֵחי עֹוָלם, ְוָיבֹוא ֶמֶלְך  אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ י ָפֶניָך ַיֲעקֹב ֶסָלה: ז ׂשְ יו, ְמַבְקׁשֵ דרשו ּדְֹרׁשָ
ְתֵחי  אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה: ט ׂשְ בֹוד, ְיָי ִעּזּוז ְוִגּבֹור, ְיָי ּגִ בֹוד: ח ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ַהּכָ

בֹוד ֶסָלה: בֹוד, ְיָי ְצָבאֹות, הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ בֹוד: י ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ עֹוָלם, ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהּכָ
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ל  ּכָ ם  ּגַ ג  ִלי:  אֹוְיַבי  ַיַעְלצּו  ַאל  ה,  ֵאבֹוׁשָ ַאל  י  ָבַטְחּתִ ָך  ּבְ ֱאלַֹהי,  ב  א:  ֶאּשָׂ י  ַנְפׁשִ ְיָי  ֵאֶליָך  ְלָדִוד,  א 
ָך  ֵדִני: ה ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמּתֶ ָרֶכיָך ְיָי הֹוִדיֵעִני, ֹאְרחֹוֶתיָך ַלּמְ קֶֹויָך לֹא ֵיבֹשּׁו, ֵיבֹשּׁו ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם: ד ּדְ
ה: ז  י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ל ַהּיֹום: ו ְזֹכר ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך, ּכִ יִתי ּכָ ִעי, אֹוְתָך ִקּוִ ה ֱאלֵֹהי ִיׁשְ י ַאּתָ ֵדִני, ּכִ ְוַלּמְ
ן יֹוֶרה  ר ְיָי, ַעל ּכֵ ה, ְלַמַען טּוְבָך ְיָי: ח טֹוב ְוָיׁשָ ָך ְזָכר ִלי ַאּתָ ַחְסּדְ ְזּכֹר, ּכְ ַעי ַאל ּתִ ַחּטֹאות ְנעּוַרי ּוְפׁשָ



ְיָי  ל ָאְרחֹות  ּכָ ְרּכֹו: י  ּדַ ד ֲעָנִוים  ִויַלּמֵ ט,  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ַיְדֵרְך ֲעָנִוים  ֶרְך: ט  ּדָ ּבַ ִאים  ַחּטָ
ַרב  י  ּכִ ַלֲעֹוִני  ְוָסַלְחּתָ  ְיָי,  ְמָך  ׁשִ ְלַמַען  ְוֵעדָֹתיו: יא  ְבִריתֹו  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד 
ִלין, ְוַזְרעֹו  טֹוב ּתָ ֶדֶרְך ִיְבָחר: יג ַנְפׁשֹו ּבְ הּוא: יב ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ְיָי, יֹוֶרּנּו ּבְ
י  ּכִ ְיָי,  ֶאל  ִמיד  ּתָ ֵעיַני  טו  ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו,  ְיָי  סֹוד  יד  ָאֶרץ:  ִייַרׁש 
י ָיִחיד ְוָעִני ָאִני: יז ָצרֹות ְלָבִבי  ִני, ּכִ ֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ ת ַרְגָלי: טז ּפְ הּוא יֹוִציא ֵמֶרׁשֶ
א ְלָכל ַחּטֹאוָתי: יט  צּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני: יח ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי, ְוׂשָ ִהְרִחיבּו, ִמּמְ
יֵלִני, ַאל ֵאבֹוׁש  י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ ֵנאּוִני: כ ׁשָ ְנַאת ָחָמס ׂשְ י ָרּבּו, ְוׂשִ ְרֵאה אֹוְיַבי ּכִ
ָרֵאל,  ֵדה ֱאלִֹהים ֶאת ִיׂשְ יִתיָך: כב ּפְ י ִקּוִ רּוִני, ּכִ ר ִיּצְ י ָחִסיִתי ָבְך: כא ּתֹם ָויֹשֶׁ ּכִ

ִמּכֹל ָצרֹוָתיו:
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ָחֵנִני ְיָי  י לֹא ֶאְמָעד: ב ּבְ ַטְחּתִ י, ּוַבְיָי ּבָ י ָהַלְכּתִ ֻתּמִ י ֲאִני ּבְ ְפֵטִני ְיָי, ּכִ א ְלָדִוד, ׁשָ
י  ְכּתִ ְוִהְתַהּלַ ֵעיָני,  ְלֶנֶגד  ָך  ַחְסּדְ י  ּכִ ג  י:  ְוִלּבִ ִכְליֹוַתי  ָצְרָפה  ִני, כתיב צרופה  ְוַנּסֵ
ֵנאִתי ְקַהל  ְוא, ְוִעם ַנֲעָלִמים לֹא ָאבֹוא: ה ׂשָ י ִעם ְמֵתי ׁשָ ְבּתִ ָך: ד לֹא ָיׁשַ ֲאִמּתֶ ּבַ
ֲחָך ְיָי:  י, ַוֲאסְֹבָבה ֶאת ִמְזּבַ ּפָ יֹון ּכַ ִנּקָ ב: ו ֶאְרַחץ ּבְ ִעים לֹא ֵאׁשֵ ְמֵרִעים, ְוִעם ְרׁשָ
יֶתָך, ּוְמקֹום  י ְמעֹון ּבֵ ל ִנְפְלאֹוֶתיָך: ח ְיָי ָאַהְבּתִ ר ּכָ קֹול ּתֹוָדה, ּוְלַסּפֵ ִמַע ּבְ ז ַלׁשְ
ר  י: י ֲאׁשֶ י ָדִמים ַחּיָ י, ְוִעם ַאְנׁשֵ ִאים ַנְפׁשִ ֱאסֹף ִעם ַחּטָ בֹוֶדָך: ט ַאל ּתֶ ן ּכְ ּכַ ִמׁשְ
ִני: יב ַרְגִלי  ֵדִני ְוָחּנֵ י ֵאֵלְך, ּפְ ֻתּמִ ַֹחד: יא ַוֲאִני ּבְ ה, ִויִמיָנם ָמְלָאה ּשׁ יֵדיֶהם ִזּמָ ּבִ

ַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְיָי: ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור, ּבְ

תהלים פרק כ''ז

ָעַלי  ְקרֹב  ּבִ ב  ֶאְפָחד:  י  ִמּמִ י  ַחּיַ ָמעֹוז  ְיָי  ִאיָרא,  י  ִמּמִ ִעי  ְוִיׁשְ אֹוִרי  ְיָי  ְלָדִוד,  א 
ֲחֶנה ָעַלי  לּו ְוָנָפלּו: ג ִאם ּתַ ה ָכׁשְ ִרי, ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי, ֵהּמָ ׂשָ ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ּבְ
י  ַאְלּתִ זֹאת ֲאִני בֹוֵטַח: ד ַאַחת ׁשָ קּום ָעַלי ִמְלָחָמה, ּבְ י, ִאם ּתָ ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלּבִ
ר  ּוְלַבּקֵ ְיָי,  ֹנַעם  ּבְ ַלֲחזֹות  י,  ַחּיַ ְיֵמי  ל  ּכָ ְיָי  ֵבית  ּבְ י  ְבּתִ ׁשִ ׁש,  ֲאַבּקֵ אֹוָתּה  ְיָי  ֵמֵאת 
צּור ְירֹוְמֵמִני: ו  ֵסֶתר ָאֳהלֹו, ּבְ ֵרִני ּבְ יֹום ָרָעה, ַיְסּתִ ֻסּכֹו ּבְ ֵנִני ּבְ י ִיְצּפְ ֵהיָכלֹו: ה ּכִ ּבְ
יָרה  ָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה, ָאׁשִ י ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי, ְוֶאְזּבְ ה ָירּום רֹאׁשִ ְוַעּתָ
ׁשּו ָפָני,  ּקְ י ּבַ ִני ַוֲעֵנִני: ח ְלָך ָאַמר ִלּבִ ַמע ְיָי קֹוִלי ֶאְקָרא, ְוָחּנֵ ָרה ַלְיָי: ז ׁשְ ַוֲאַזּמְ
ָך, ֶעְזָרִתי ָהִייָת,  ַאף ַעְבּדֶ ט ּבְ י, ַאל ּתַ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ׁש: ט ַאל ּתַ ֶניָך ְיָי ֲאַבּקֵ ֶאת ּפָ
י ֲעָזבּוִני, ַוְיָי ַיַאְסֵפִני: יא  י ָאִבי ְוִאּמִ ִעי: י ּכִ ַעְזֵבִני ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ִני ְוַאל ּתַ ׁשֵ ּטְ ַאל ּתִ
ֶנֶפׁש ָצָרי,  ֵנִני ּבְ ּתְ ֹאַרח ִמיׁשֹור, ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: יב ַאל ּתִ ָך, ּוְנֵחִני ּבְ ְרּכֶ הֹוֵרִני ְיָי ּדַ
ֶאֶרץ  ּבְ ְיָי  טּוב  ּבְ ִלְראֹות  י  ֶהֱאַמְנּתִ לּוֵלא  יג  ָחָמס:  ִויֵפַח  ֶקר  ׁשֶ ֵעֵדי  ִבי  ָקמּו  י  ּכִ

ה ֶאל ְיָי: ָך, ְוַקּוֵ ה ֶאל ְיָי, ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ ים: יד ַקּוֵ ַחּיִ



תהלים פרק כ''ח

ַמע  י ִעם יֹוְרֵדי בֹור: ב ׁשְ ְלּתִ י, ְוִנְמׁשַ ּנִ ה ִמּמֶ ֱחׁשֶ ן ּתֶ י, ּפֶ ּנִ ֱחַרׁש ִמּמֶ א ְלָדִוד, ֵאֶליָך ְיָי ֶאְקָרא, צּוִרי ַאל ּתֶ
ִעים ְוִעם ּפֲֹעֵלי ָאֶון,  ֵכִני ִעם ְרׁשָ ְמׁשְ ָך: ג ַאל ּתִ ִביר ָקְדׁשֶ ִאי ָיַדי ֶאל ּדְ ָנׂשְ ִעי ֵאֶליָך, ּבְ ּוְ ׁשַ ֲחנּוַני ּבְ קֹול ּתַ
ן  ּתֵ ְיֵדיֶהם  ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ ּוְכרַֹע ַמַעְלֵליֶהם,  ָפֳעָלם  ּכְ ן ָלֶהם  ּתֶ ְלָבָבם: ד  ּבִ ְוָרָעה  לֹום ִעם ֵרֵעיֶהם,  ּדְֹבֵרי ׁשָ
רּוְך  ה ָיָדיו, ֶיֶהְרֵסם ְולֹא ִיְבֵנם: ו ּבָ ֻעּלֹת ְיָי ְוֶאל ַמֲעׂשֵ י לֹא ָיִבינּו ֶאל ּפְ מּוָלם ָלֶהם: ה ּכִ ב ּגְ ָלֶהם, ָהׁשֵ
ְיָי  יִרי ֲאהֹוֶדּנּו: ח  ִ ּוִמּשׁ י,  ִלּבִ ֲעלֹז  ַוּיַ י,  ְוֶנֱעָזְרּתִ י  ִלּבִ ּבֹו ָבַטח  י  ּוָמִגּנִ י  ֻעּזִ ְיָי  ֲחנּוָני: ז  ּתַ ַמע קֹול  י ׁשָ ּכִ ְיָי, 
ַעד  ֵאם  ְוַנּשְׂ ּוְרֵעם  ַנֲחָלֶתָך,  ּוָבֵרְך ֶאת  ָך  ַעּמֶ יָעה ֶאת  יחֹו הּוא: ט הֹוׁשִ ְמׁשִ ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז  עֹז ָלמֹו, 

ָהעֹוָלם:

תהלים פרק כ''ט

ַהְדַרת  ֲחוּו ַלְיָי ּבְ ּתַ מֹו, ִהׁשְ בֹוד ׁשְ בֹוד ָועֹז: ב ָהבּו ַלְיָי ּכְ ֵני ֵאִלים, ָהבּו ַלְיָי ּכָ א ִמְזמֹור ְלָדִוד, ָהבּו ַלְיָי ּבְ
ָהָדר: ה קֹול  ּכַֹח, קֹול ְיָי ּבֶ ים: ד קֹול ְיָי ּבַ בֹוד ִהְרִעים, ְיָי ַעל ַמִים ַרּבִ ִים, ֵאל ַהּכָ קֶֹדׁש: ג קֹול ְיָי ַעל ַהּמָ
מֹו ֶבן ְרֵאִמים: ז  ְריֹון ּכְ מֹו ֵעֶגל, ְלָבנֹון ְוׂשִ ְרִקיֵדם ּכְ ָבנֹון: ו ַוּיַ ר ְיָי ֶאת ַאְרֵזי ַהּלְ ּבֵ ְיָי ׁשֵֹבר ֲאָרִזים, ַוְיׁשַ
ֱחׂשֹף  לֹות ַוּיֶ ר ָקֵדׁש: ט קֹול ְיָי ְיחֹוֵלל ַאּיָ ר, ָיִחיל ְיָי ִמְדּבַ קֹול ְיָי חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש: ח קֹול ְיָי ָיִחיל ִמְדּבָ
ְיָי  ן,  ִיּתֵ ְיָי עֹז ְלַעּמֹו  ְיָי ֶמֶלְך ְלעֹוָלם: יא  ב  ׁשֶ ַוּיֵ ב,  ָיׁשָ ּבּול  ְיָי ַלּמַ בֹוד: י  ּכָ ּלֹו ֹאֵמר  ּכֻ ּוְבֵהיָכלֹו,  ְיָערֹות, 

לֹום: ָ ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ

תהלים פרק ל'

י  ְעּתִ ּוַ ְחּתָ ֹאְיַבי ִלי: ג ְיָי ֱאלָֹהי, ׁשִ ּמַ יָתִני, ְולֹא ׂשִ י ִדּלִ ִית ְלָדִוד: ב ֲארֹוִמְמָך ְיָי ּכִ ת ַהּבַ יר ֲחֻנּכַ א ִמְזמֹור ׁשִ
רּו ַלְיָי ֲחִסיָדיו,  ְרִדי בֹור: ה ַזּמְ יַתִני כתיב מיורדי ִמּיָ י, ִחּיִ אֹול ַנְפׁשִ ֵאִני: ד ְיָי ֶהֱעִליָת ִמן ׁשְ ְרּפָ ֵאֶליָך ַוּתִ
ְלִוי,  י ְבׁשַ ה: ז ַוֲאִני ָאַמְרּתִ ִכי, ְוַלּבֶֹקר ִרּנָ ֶעֶרב ָיִלין ּבֶ ְרצֹונֹו, ּבָ ים ּבִ ַאּפֹו ַחּיִ י ֶרַגע ּבְ ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: ו ּכִ
ְרּתָ ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל: ט ֵאֶליָך ְיָי ֶאְקָרא,  ה ְלַהְרִרי עֹז, ִהְסּתַ ְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדּתָ ל ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם: ח ְיָי ּבִ ּבַ
ִני, ְיָי  ַמע ְיָי ְוָחּנֵ ָך: יא ׁשְ יד ֲאִמּתֶ ַחת, ֲהיֹוְדָך ָעָפר, ֲהַיּגִ י ֶאל ׁשָ ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ ן: י ַמה ּבֶ ְוֶאל ְיָי ֶאְתַחּנָ
ְרָך ָכבֹוד ְולֹא  ְמָחה: יג ְלַמַען ְיַזּמֶ ֵרִני ׂשִ ַאּזְ י, ַוּתְ ּקִ ְחּתָ ׂשַ ּתַ ִדי ְלָמחֹול ִלי, ּפִ ֱהֵיה עֵֹזר ִלי: יב ָהַפְכּתָ ִמְסּפְ

: ִיּדֹם, ְיָי ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ

תהלים פרק ל''א

ה ֵאַלי ָאְזְנָך,  ֵטִני: ג ַהּטֵ ִצְדָקְתָך ַפּלְ ה ְלעֹוָלם, ּבְ ָך ְיָי ָחִסיִתי, ַאל ֵאבֹוׁשָ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ּבְ א ַלְמַנּצֵ
ה, ּוְלַמַען  י ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאּתָ יֵעִני: ד ּכִ יֵלִני, ֱהֵיה ִלי ְלצּור ָמעֹוז, ְלֵבית ְמצּודֹות, ְלהֹוׁשִ ְמֵהָרה ַהּצִ
ִדיָתה  ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי, ּפָ י: ו ּבְ ה ָמעּוּזִ י ַאּתָ ת זּו ָטְמנּו ִלי, ּכִ ְנֵחִני ּוְתַנֲהֵלִני: ה ּתֹוִציֵאִני ֵמֶרׁשֶ ְמָך ּתַ ׁשִ
ָך,  ַחְסּדֶ ְמָחה ּבְ י: ח ָאִגיָלה ְוֶאׂשְ ָטְחּתִ ְוא, ַוֲאִני ֶאל ְיָי ּבָ ְֹמִרים ַהְבֵלי ׁשָ ֵנאִתי ַהּשׁ אֹוִתי ְיָי ֵאל ֱאֶמת: ז ׂשָ
ִני  ְרָחב ַרְגָלי: י ָחּנֵ ַיד אֹוֵיב, ֶהֱעַמְדּתָ ַבּמֶ ִני ּבְ ְרּתַ י: ט ְולֹא ִהְסּגַ ָצרֹות ַנְפׁשִ ר ָרִאיָת ֶאת ָעְנִיי, ָיַדְעּתָ ּבְ ֲאׁשֶ
ֲעֹוִני  ּבַ ל  ׁשַ ֲאָנָחה, ּכָ נֹוַתי ּבַ י, ּוׁשְ י ָכלּו ְבָיגֹון ַחּיַ י ּוִבְטִני: יא ּכִ ה ְבַכַעס ֵעיִני, ַנְפׁשִ ׁשָ י ַצר ִלי, ָעׁשְ ְיָי ּכִ
ָנְדדּו  חּוץ  ּבַ ָעי, רַֹאי  ִלְמֻיּדָ ּוַפַחד  ְמֹאד,  ֵכַני  ְוִלׁשְ ה,  ֶחְרּפָ ָהִייִתי  ל צְֹרַרי  ִמּכָ יב  ׁשּו:  ָעׁשֵ ַוֲעָצַמי  ֹכִחי, 



ים,  ַרּבִ ת  ּבַ ּדִ י  ַמְעּתִ ׁשָ י  ּכִ יד  ֹאֵבד:  ְכִלי  ּכִ ָהִייִתי  ב,  ִמּלֵ ֵמת  ּכְ י  ְחּתִ ּכַ ִנׁשְ יג  י:  ּנִ ִמּמֶ
י ְיָי,  י ָזָממּו: טו ַוֲאִני ָעֶליָך ָבַטְחּתִ ְסָדם ַיַחד ָעַלי, ָלַקַחת ַנְפׁשִ ִהּוָ ִביב ּבְ ָמגֹור ִמּסָ
ד אֹוְיַבי ּוֵמרְֹדָפי: יז ָהִאיָרה  יֵלִני ִמּיַ ָיְדָך ִעּתָֹתי, ַהּצִ ּבְ ה: טז  י ֱאלַֹהי ָאּתָ ָאַמְרּתִ
ֵיבֹשּׁו  ְקָראִתיָך,  י  ּכִ ה  ֵאבֹוׁשָ ַאל  ְיָי,  יח  ָך:  ְבַחְסּדֶ יֵעִני  הֹוׁשִ ָך,  ַעְבּדֶ ַעל  ָפֶניָך 
ָעָתק  יק  ַצּדִ ַעל  ַהּדְֹברֹות  ֶקר,  ׁשָ ְפֵתי  ׂשִ ָאַלְמָנה  ּתֵ יט  אֹול:  ִלׁשְ מּו  ִיּדְ ִעים  ְרׁשָ
ֵני  ְך, ֶנֶגד ּבְ ַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ יֵרֶאיָך, ּפָ ר ָצַפְנּתָ ּלִ ַגֲאָוה ָובּוז: כ ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ ּבְ
ה ֵמִריב ְלׁשֹנֹות: כב  ֻסּכָ ֵנם ּבְ ְצּפְ ֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש, ּתִ ֵסֶתר ּפָ יֵרם ּבְ ְסּתִ ָאָדם: כא ּתַ
ֶגד  י ִמּנֶ י ְבָחְפִזי ִנְגַרְזּתִ ִעיר ָמצֹור: כג ַוֲאִני ָאַמְרּתִ י ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִלי ּבְ רּוְך ְיָי, ּכִ ּבָ
ל ֲחִסיָדיו,  ּכָ ְיָי  ִעי ֵאֶליָך: כד ֶאֱהבּו ֶאת  ּוְ ׁשַ ּבְ ֲחנּוַני,  ּתַ ַמְעּתָ קֹול  ֵעיֶניָך, ָאֵכן ׁשָ
ל  ּכָ ְלַבְבֶכם,  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו  ַגֲאָוה: כה  ה  ֶיֶתר עֹׂשֵ ַעל  ם  ּלֵ ּוְמׁשַ ְיָי,  ֹנֵצר  ֱאמּוִנים 

ַהְמַיֲחִלים ַלְיָי:

תהלים פרק ל''ב

ֵרי ָאָדם לֹא ַיְחׁשֹב ְיָי  סּוי ֲחָטָאה: ב ַאׁשְ ע ּכְ ׁשַ ֵרי ְנׂשּוי ּפֶ יל, ַאׁשְ ּכִ א ְלָדִוד ַמׂשְ
ד  ַהּיֹום:  ל  ּכָ ֲאָגִתי  ׁשַ ּבְ ֲעָצָמי,  לּו  ּבָ י  ּתִ ֶהֱחַרׁשְ י  ּכִ ג  ה:  ְרִמּיָ רּוחֹו  ּבְ ְוֵאין  ָעֹון,  לֹו 
אִתי  ַחּטָ ֶסָלה: ה  ַקִיץ  ַחְרבֵֹני  ּבְ י,  ּדִ ְלׁשַ ְך  ֶנְהּפַ ָיֶדָך,  ָעַלי  ד  ְכּבַ ּתִ ָוַלְיָלה  יֹוָמם  י  ּכִ
ֲעֹון  אָת  ָנׂשָ ה  ְוַאּתָ ַלְיָי,  ַעי  ְפׁשָ ֲעֵלי  אֹוֶדה  י  ָאַמְרּתִ יִתי,  ִכּסִ לֹא  ַוֲעֹוִני  אֹוִדיֲעָך 
ֶטף ַמִים  ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא, ַרק ְלׁשֵ ל ּכָ ּלֵ אִתי ֶסָלה: ו ַעל זֹאת ִיְתּפַ ַחּטָ
סֹוְבֵבִני ֶסָלה:  ט, ּתְ י ַפּלֵ ֵרִני, ָרּנֵ ּצְ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִלי ִמּצַ יעּו: ז ַאּתָ ים, ֵאָליו לֹא ַיּגִ ַרּבִ
ֶפֶרד  סּוס ּכְ ְהיּו ּכְ ֶדֶרְך זּו ֵתֵלְך, ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני: ט ַאל ּתִ יְלָך, ְואֹוְרָך ּבְ ּכִ ח ַאׂשְ
ע,  ים ַמְכאֹוִבים ָלָרׁשָ ל ְקרֹב ֵאֶליָך: י ַרּבִ ֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום, ּבַ ֵאין ָהִבין, ּבְ
ֵרי ֵלב: ל ִיׁשְ יִקים, ְוַהְרִנינּו ּכָ ְמחּו ַבְיָי ְוִגילּו ַצּדִ ְיָי, ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו: יא ׂשִ ְוַהּבֹוֵטַח ּבַ

תהלים פרק ל''ג

ָעׂשֹור  ֵנֶבל  ּבְ ִכּנֹור,  ּבְ ַלְיָי  הֹודּו  ב  ה:  ְתִהּלָ ָנאָוה  ִרים  ַלְיׁשָ ְיָי,  ּבַ יִקים  ַצּדִ נּו  ַרּנְ א 
ַבר ְיָי, ְוָכל  ר ּדְ י ָיׁשָ ְתרּוָעה: ד ּכִ ן ּבִ ַנּגֵ יר ָחָדׁש, ֵהיִטיבּו  ירּו לֹו ׁשִ רּו לֹו: ג ׁשִ ַזּמְ
ְדַבר  ּבִ ו  ָהָאֶרץ:  ָמְלָאה  ְיָי  ֶחֶסד  ט,  ּפָ ּוִמׁשְ ְצָדָקה  ֹאֵהב  ה  ֱאמּוָנה:  ּבֶ הּו  ַמֲעׂשֵ
אֹוָצרֹות  ּבְ ֹנֵתן  ם,  ַהּיָ ֵמי  ד  ּנֵ ּכַ ּכֵֹנס  ז  ְצָבָאם:  ל  ּכָ יו  ּפִ ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו,  ַמִים  ׁשָ ְיָי 
י הּוא ָאַמר  ֵבי ֵתֵבל: ט ּכִ ל יֹשְׁ ּנּו ָיגּורּו ּכָ ל ָהָאֶרץ, ִמּמֶ הֹומֹות: ח ִייְראּו ֵמְיָי ּכָ ּתְ
ים: יא ֲעַצת  בֹות ַעּמִ ֲעֹמד: י ְיָי ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים, ֵהִניא ַמְחׁשְ ה ַוּיַ ִהי, הּוא ִצּוָ ַוּיֶ
ר ְיָי ֱאלָֹהיו, ָהָעם  ֵרי ַהּגֹוי ֲאׁשֶ בֹות ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר: יב ַאׁשְ ֲעֹמד, ַמְחׁשְ ְיָי ְלעֹוָלם ּתַ
ְבּתֹו  כֹון ׁשִ ֵני ָהָאָדם: יד ִמּמְ ל ּבְ יט ְיָי, ָרָאה ֶאת ּכָ ַמִים ִהּבִ ָ ַחר ְלַנֲחָלה לֹו: יג ִמּשׁ ּבָ
יֶהם: טז  ל ַמֲעׂשֵ ִבין ֶאל ּכָ ם, ַהּמֵ ֵבי ָהָאֶרץ: טו ַהּיֵֹצר ַיַחד ִלּבָ ל יֹשְׁ יַח, ֶאל ּכָ ּגִ ִהׁשְ
ֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה,  ָרב ּכַֹח: יז ׁשֶ ֵצל ּבְ ּבֹור לֹא ִיּנָ ָרב ָחִיל, ּגִ ע ּבְ ֶלְך נֹוׁשָ ֵאין ַהּמֶ



ם,  ַנְפׁשָ ֶות  ִמּמָ יל  ְלַהּצִ יט  ְלַחְסּדֹו:  ַלְמַיֲחִלים  ְיֵרָאיו,  ֶאל  ְיָי  ֵעין  ה  ִהּנֵ יח  ט:  ְיַמּלֵ לֹא  ֵחילֹו  ּוְברֹב 
ָקְדׁשֹו  ם  ְבׁשֵ י  ּכִ נּו,  ִלּבֵ ַמח  ִיׂשְ בֹו  י  ּכִ נּו הּוא: כא  ּוָמִגּנֵ ֶעְזֵרנּו  ַלְיָי,  ָתה  ִחּכְ נּו  ַנְפׁשֵ כ  ָרָעב:  ּבָ ּוְלַחּיֹוָתם 

ר ִיַחְלנּו ָלְך: ֲאׁשֶ ָך ְיָי ָעֵלינּו, ּכַ ָבָטְחנּו: כב ְיִהי ַחְסּדְ

תהלים פרק ל''ד

תֹו  ִהּלָ ִמיד ּתְ ָכל ֵעת, ּתָ ַלְך: ב ֲאָבֲרָכה ֶאת ְיָי ּבְ הּו ַוּיֵ ּנֹותֹו ֶאת ַטְעמֹו ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך, ַוְיָגֲרׁשֵ ׁשַ א ְלָדִוד ּבְ
י  ּתִ ַרׁשְ ו: ה ּדָ מֹו ַיְחּדָ י, ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ לּו ַלְיָי ִאּתִ ּדְ ָמחּו: ד ּגַ ְמעּו ֲעָנִוים ְוִיׂשְ י, ִיׁשְ ל ַנְפׁשִ ְתַהּלֵ ְיָי ּתִ ִפי: ג ּבַ ּבְ
רּו: ז ֶזה ָעִני ָקָרא, ַוְיָי  יטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו, ּוְפֵניֶהם ַאל ֶיְחּפָ יָלִני: ו ִהּבִ ל ְמגּורֹוַתי ִהּצִ ֶאת ְיָי ְוָעָנִני, ּוִמּכָ
ְיָי,  י טֹוב  ֵצם: ט ַטֲעמּו ּוְראּו ּכִ ַוְיַחּלְ ְיָי ָסִביב ִליֵרָאיו,  יעֹו: ח חֶֹנה ַמְלַאְך  ל ָצרֹוָתיו הֹוׁשִ ֵמַע, ּוִמּכָ ׁשָ
י  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְודְֹרׁשֵ י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: יא ּכְ יו, ּכִ ֶבר ֶיֱחֶסה ּבֹו: י ְיראּו ֶאת ְיָי ְקדֹשָׁ ֵרי ַהּגֶ ַאׁשְ
ים, ֹאֵהב  ְדֶכם: יג ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ ְמעּו ִלי, ִיְרַאת ְיָי ֲאַלּמֶ ְיָי לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: יב ְלכּו ָבִנים ׁשִ
ׁש  ּקֵ ּבַ ה טֹוב,  ַוֲעׂשֵ ר ִמְרָמה: טו סּור ֵמָרע  ּבֵ ִמּדַ ָפֶתיָך  ּוׂשְ ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע,  ְנצֹר  ִלְראֹות טֹוב: יד  ָיִמים 
י ָרע, ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ  עֹׂשֵ ְיָי ּבְ ֵני  ְוָעָתם: יז ּפְ יִקים, ְוָאְזָניו ֶאל ׁשַ לֹום ְוָרְדֵפהּו: טז ֵעיֵני ְיָי ֶאל ַצּדִ ׁשָ
יַע: כ  ֵאי רּוַח יֹוׁשִ ּכְ ֵרי ֵלב, ְוֶאת ּדַ ּבְ יָלם: יט ָקרֹוב ְיָי ְלִנׁשְ ל ָצרֹוָתם ִהּצִ ֵמַע, ּוִמּכָ ִזְכָרם: יח ָצֲעקּו ַוְיָי ׁשָ
מֹוֵתת  ָרה: כב ּתְ ּבָ ה לֹא ִנׁשְ ל ַעְצמֹוָתיו, ַאַחת ֵמֵהּנָ יֶלּנּו ְיָי: כא ׁשֵֹמר ּכָ ם ַיּצִ ּלָ יק, ּוִמּכֻ ַרּבֹות ָרעֹות ַצּדִ

ל ַהחִֹסים ּבֹו: מּו ּכָ מּו: כג ּפֹוֶדה ְיָי ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו, ְולֹא ֶיְאׁשְ יק ֶיְאׁשָ ע ָרָעה, ְוׂשְֹנֵאי ַצּדִ ָרׁשָ

תהלים פרק ל''ה

ֶעְזָרִתי: ג ְוָהֵרק ֲחִנית, ּוְסֹגר  ה, ְוקּוָמה ּבְ א ְלָדִוד, ִריָבה ְיָי ֶאת ְיִריַבי, ְלַחם ֶאת לֲֹחָמי: ב ַהֲחֵזק ָמֵגן ְוִצּנָ
ֵבי  רּו, חֹשְׁ י, ִיּסֹגּו ָאחֹור ְוַיְחּפְ י ַנְפׁשִ ְלמּו ְמַבְקׁשֵ ָעֵתְך ָאִני: ד ֵיבֹשּׁו ְוִיּכָ י ְיׁשֻ ִלְקַראת רְֹדָפי, ֱאֹמר ְלַנְפׁשִ
ְך ַוֲחַלְקַלּקֹת, ּוַמְלַאְך ְיָי רְֹדָפם: ז  ם חֹשֶׁ ֹמץ ִלְפֵני רּוַח, ּוַמְלַאְך ְיָי ּדֹוֶחה: ו ְיִהי ַדְרּכָ ָרָעִתי: ה ִיְהיּו ּכְ
ר ָטַמן  ּתֹו ֲאׁשֶ בֹוֵאהּו ׁשֹוָאה לֹא ֵיָדע, ְוִרׁשְ י: ח ּתְ ם ָחְפרּו ְלַנְפׁשִ ם, ִחּנָ ּתָ ַחת ִרׁשְ ם ָטְמנּו ִלי ׁשַ י ִחּנָ ּכִ
ִמי  ְיָי  ּתֹאַמְרָנה,  ַעְצמֹוַתי  ל  ּכָ י  יׁשּוָעתֹו:  ּבִ יׂש  ׂשִ ּתָ ְיָי,  ּבַ ִגיל  ּתָ י  ְוַנְפׁשִ ט  ּה:  ּבָ ל  ִיּפָ ׁשֹוָאה  ּבְ דֹו,  ְלּכְ ּתִ
ָאלּוִני:  י ִיׁשְ ר לֹא ָיַדְעּתִ ּנּו, ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגְֹזלֹו: יא ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס, ֲאׁשֶ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ָכמֹוָך, ַמּצִ
י,  ַנְפׁשִ ַבּצֹום  יִתי  ִעּנֵ ק,  ׂשָ י  ְלבּוׁשִ ֲחלֹוָתם  ּבַ ַוֲאִני  יג  י:  ְלַנְפׁשִ כֹול  ׁשְ טֹוָבה,  ַחת  ּתַ ָרָעה  מּוִני  ּלְ ְיׁשַ יב 
ְמחּו  חֹוִתי: טו ּוְבַצְלִעי ׂשָ ֲאֶבל ֵאם קֵֹדר ׁשַ י, ּכַ ְכּתִ ָאח ִלי ִהְתַהּלָ ֵרַע ּכְ ִתי ַעל ֵחיִקי ָתׁשּוב: יד ּכְ ּוְתִפּלָ
ימֹו:  ּנֵ ַחְנֵפי ַלֲעֵגי ָמעֹוג, ָחרֹק ָעַלי ׁשִ י, ָקְרעּו ְולֹא ָדּמּו: טז ּבְ ְוֶנֱאָספּו, ֶנֶאְספּו ָעַלי ֵנִכים ְולֹא ָיַדְעּתִ
ָעצּום  ַעם  ּבְ ָרב,  ָקָהל  ּבְ אֹוְדָך  יח  ְיִחיָדִתי:  ִפיִרים  ִמּכְ ֵֹאיֶהם,  ִמּשׁ י  ַנְפׁשִ יָבה  ָהׁשִ ִתְרֶאה,  ה  ּמָ ּכַ ְיָי  יז 
ִרְגֵעי  ְוַעל  רּו,  ְיַדּבֵ לֹום  ׁשָ י לֹא  ּכִ ָעִין: כ  ִיְקְרצּו  ם  ִחּנָ ׂשְֹנַאי  ֶקר,  ׁשֶ ֹאְיַבי  ִלי  ְמחּו  ִיׂשְ : יט ַאל  ֲאַהְלֶלּךָ
יֶהם, ָאְמרּו ֶהָאח ֶהָאח, ָרֲאָתה ֵעיֵננּו: כב ָרִאיָתה ְיָי,  ְרִחיבּו ָעַלי ּפִ ְבֵרי ִמְרמֹות ַיֲחׁשֹבּון: כא ַוּיַ ֶאֶרץ, ּדִ
ְפֵטִני ְכִצְדְקָך  ִטי, ֱאלַֹהי ַוְיָי ְלִריִבי: כד ׁשָ ּפָ י: כג ָהִעיָרה ְוָהִקיָצה ְלִמׁשְ ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ֱחַרׁש, ְיָי ַאל ּתִ ַאל ּתֶ
רּו  ֲענּוהּו: כו ֵיבֹשּׁו ְוַיְחּפְ ּלַ נּו, ַאל יֹאְמרּו ּבִ ם ֶהָאח ַנְפׁשֵ ְמחּו ִלי: כה ַאל יֹאְמרּו ְבִלּבָ ְיָי ֱאלָֹהי, ְוַאל ִיׂשְ
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְמחּו  ְוִיׂשְ ָירֹּנּו  כז  ָעָלי:  יִלים  ְגּדִ ַהּמַ ה,  ּוְכִלּמָ ת  בֹשֶׁ ׁשּו  ִיְלּבְ ָרָעִתי,  ֵמֵחי  ׂשְ ו  ַיְחּדָ

ֶתָך: ִהּלָ ל ַהּיֹום ּתְ ה ִצְדֶקָך, ּכָ ְהּגֶ לֹום ַעְבּדֹו: כח ּוְלׁשֹוִני ּתֶ ל ְיָי, ֶהָחֵפץ ׁשְ ָתִמיד, ִיְגּדַ



תהלים פרק ל''ו

ַחד ֱאלִֹהים  ּפַ ֵאין  י,  ִלּבִ ֶקֶרב  ּבְ ע  ָלָרׁשָ ע  ׁשַ ּפֶ ְנֻאם  ְלָדִוד: ב  ְיָי  ְלֶעֶבד  ַח  ַלְמַנּצֵ א 
ָאֶון  ִפיו  ְבֵרי  ּדִ ד  ֹנא:  ִלׂשְ ֲעֹונֹו  ִלְמצֹא  ֵעיָניו,  ּבְ ֵאָליו  ֶהֱחִליק  י  ּכִ ג  ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד 
ֶרְך  ּדֶ ַעל  ב  ִיְתַיּצֵ בֹו,  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ַיְחׁשֹב  ָאֶון  ה  ְלֵהיִטיב:  יל  ּכִ ְלַהׂשְ ָחַדל  ּוִמְרָמה, 
ָחִקים: ז ִצְדָקְתָך  ָך, ֱאמּוָנְתָך ַעד ׁשְ ַמִים ַחְסּדֶ ָ ַהּשׁ לֹא טֹוב, ָרע לֹא ִיְמָאס: ו ְיָי ּבְ
ָך  ָקר ַחְסּדְ יַע ְיָי: ח ַמה ּיָ ה, ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ הֹום ַרּבָ ֶטיָך ּתְ ּפָ ַהְרֵרי ֵאל, ִמׁשְ ּכְ
ֲעָדֶניָך  ְוַנַחל  יֶתָך,  ּבֵ ן  ׁשֶ ִמּדֶ ִיְרְוֻין  ט  ֶיֱחָסיּון:  ָנֶפיָך  ּכְ ֵצל  ּבְ ָאָדם,  ּוְבֵני  ֱאלִֹהים, 
ָך ְליְֹדֶעיָך,  אֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור: יא ְמׁשְֹך ַחְסּדְ ּבְ ים,  ַחּיִ ָך ְמקֹור  י ִעּמְ ּכִ ֵקם: י  ַתׁשְ
ם  ִנֵדִני: יג ׁשָ ִעים ַאל ּתְ ֲאָוה, ְוַיד ְרׁשָ בֹוֵאִני ֶרֶגל ּגַ ֵרי ֵלב: יב ַאל ּתְ ְוִצְדָקְתָך ְלִיׁשְ

ָנְפלּו ּפֲֹעֵלי ָאֶון, ּדֹחּו ְולֹא ָיְכלּו קּום:

תהלים פרק ל''ז

לּו,  י ֶכָחִציר ְמֵהָרה ִיּמָ י ַעְוָלה: ב ּכִ עֹׂשֵ א ּבְ ַקּנֵ ֵרִעים, ַאל ּתְ ּמְ ְתַחר ּבַ א ְלָדִוד, ַאל ּתִ
ג  ָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה: ד ְוִהְתַעּנַ ה טֹוב, ׁשְ ְיָי ַוֲעׂשֵ ַטח ּבַ א ִיּבֹולּון: ג ּבְ ׁשֶ ּוְכֶיֶרק ּדֶ
ה: ו  ָך, ּוְבַטח ָעָליו ְוהּוא ַיֲעׂשֶ ְרּכֶ ָך: ה ּגֹול ַעל ְיָי ּדַ ֲאלֹת ִלּבֶ ן ְלָך ִמׁשְ ַעל ְיָי, ְוִיּתֶ
ְתַחר  ֳהָרִים: ז ּדֹום ַלְיָי ְוִהְתחֹוֵלל לֹו, ַאל ּתִ ּצָ ֶטָך ּכַ ּפָ ְוהֹוִציא ָכאֹור ִצְדֶקָך, ּוִמׁשְ
ְתַחר ַאְך  ה ְמִזּמֹות: ח ֶהֶרף ֵמַאף ַוֲעזֹב ֵחָמה, ַאל ּתִ ִאיׁש עֹׂשֶ ְרּכֹו, ּבְ ַמְצִליַח ּדַ ּבְ
ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  י  ָאֶרץ:  ִייְרׁשּו  ה  ֵהּמָ ְיָי  ְוקֹוֵוי  ֵרתּון,  ִיּכָ ְמֵרִעים  י  ּכִ ט  ְלָהֵרַע: 
גּו ַעל רֹב  ע, ְוִהְתּבֹוַנְנּתָ ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו: יא ַוֲעָנִוים ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ְוִהְתַעּנְ ָרׁשָ
י ָיבֹא  י ָרָאה ּכִ ַחק לֹו, ּכִ יו: יג ְיָי ִיׂשְ ּנָ יק, ְוחֵֹרק ָעָליו ׁשִ ּדִ ע ַלּצַ לֹום: יב זֵֹמם ָרׁשָ ׁשָ
ֵרי  יל ָעִני ְוֶאְביֹון, ִלְטבֹוַח ִיׁשְ ם ְלַהּפִ ּתָ ִעים ְוָדְרכּו ַקׁשְ ְתחּו ְרׁשָ יֹומֹו: יד ֶחֶרב ּפָ
יק,  ּדִ ַלּצַ ְמַעט  טֹוב  טז  ַבְרָנה:  ָ ּשׁ ּתִ תֹוָתם  ְ ְוַקּשׁ ם,  ְבִלּבָ בֹוא  ּתָ ם  ַחְרּבָ טו  ָדֶרְך: 
יִקים ְיָי: יח  ַבְרָנה, ְוסֹוֵמְך ַצּדִ ָ ּשׁ ִעים ּתִ י ְזרֹועֹות ְרׁשָ ים: יז ּכִ ִעים ַרּבִ ֵמֲהמֹון ְרׁשָ
ֵעת ָרָעה, ּוִביֵמי  ְהֶיה: יט לֹא ֵיבֹשּׁו ּבְ יֹוֵדַע ְיָי ְיֵמי ְתִמיִמם, ְוַנֲחָלָתם ְלעֹוָלם ּתִ
לּו: כא  ן ּכָ לּו ֶבָעׁשָ ִרים, ּכָ יַקר ּכָ ִעים יֹאֵבדּו, ְוֹאְיֵבי ְיָי ּכִ י ְרׁשָ עּו: כ ּכִ ּבָ ְרָעבֹון ִיׂשְ
ָליו  י ְמבָֹרָכיו ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ּוְמֻקּלָ יק חֹוֵנן ְונֹוֵתן: כב ּכִ ם, ְוַצּדִ ּלֵ ע ְולֹא ְיׁשַ לֶֹוה ָרׁשָ
ְיָי  י  ּכִ יּוָטל,  לֹא  ִיּפֹל  י  ּכִ כד  ץ:  ֶיְחּפָ ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו,  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  ֵמְיָי  כג  ֵרתּו:  ִיּכָ
ׁש  ְמַבּקֶ ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב,  יק  ַצּדִ ָרִאיִתי  ְולֹא  י,  ָזַקְנּתִ ם  ּגַ ָהִייִתי  ַנַער  ָידֹו: כה  סֹוֵמְך 
ֹכן  ה טֹוב, ּוׁשְ ל ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה, ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה: כז סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ ָלֶחם: כו ּכָ
ָמרּו, ְוֶזַרע  ט, ְולֹא ַיֲעזֹב ֶאת ֲחִסיָדיו, ְלעֹוָלם ִנׁשְ ּפָ י ְיָי ֹאֵהב ִמׁשְ ְלעֹוָלם: כח ּכִ
ה  יק ֶיְהּגֶ י ַצּדִ נּו ָלַעד ָעֶליָה: ל ּפִ ּכְ יִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ְוִיׁשְ ִעים ִנְכָרת: כט ַצּדִ ְרׁשָ
ָריו: לב  ִלּבֹו, לֹא ִתְמַעד ֲאׁשֻ ט: לא ּתֹוַרת ֱאלָֹהיו ּבְ ּפָ ר ִמׁשְ ַדּבֵ ָחְכָמה, ּוְלׁשֹונֹו ּתְ
יֶעּנּו  ַיְרׁשִ ְולֹא  ְבָידֹו,  ַיַעְזֶבּנּו  ְיָי לֹא  ַלֲהִמיתֹו: לג  ׁש  ּוְמַבּקֵ יק,  ּדִ ַלּצַ ע  ָרׁשָ צֹוֶפה 
ִעים  ֵרת ְרׁשָ ִהּכָ ת ָאֶרץ, ּבְ ְרּכֹו, ִוירֹוִמְמָך ָלֶרׁשֶ ֹמר ּדַ ה ֶאל ְיָי ּוׁשְ ְפטֹו: לד ַקּוֵ ָ ִהּשׁ ּבְ



הּו ְולֹא ִנְמָצא:  ה ֵאיֶנּנּו, ָוֲאַבְקׁשֵ ֲעבֹר ְוִהּנֵ ֶאְזָרח ַרֲעָנן: לו ַוּיַ ע ָעִריץ, ּוִמְתָעֶרה ּכְ ְרֶאה: לה ָרִאיִתי ָרׁשָ ּתִ
ִעים  ְרׁשָ ַאֲחִרית  ו,  ַיְחּדָ ְמדּו  ִנׁשְ ִעים  ּוֹפשְׁ לח  לֹום:  ׁשָ ְלִאיׁש  ַאֲחִרית  י  ּכִ ר,  ָיׁשָ ּוְרֵאה  ם  ּתָ ָמר  ׁשְ לז 
ִעים  ֵמְרׁשָ ֵטם  ְיַפּלְ ֵטם,  ַוְיַפּלְ ְיָי  ְעְזֵרם  ַוּיַ מ  ָצָרה:  ֵעת  ּבְ ם  ָמעּוּזָ ֵמְיָי,  יִקים  ַצּדִ ּוְתׁשּוַעת  ִנְכָרָתה: לט 

י ָחסּו בֹו: יֵעם, ּכִ ְויֹוׁשִ

תהלים פרק ל''ח

ְנַחת ָעַלי  יָך ִנֲחתּו ִבי, ַוּתִ י ִחּצֶ ֵרִני: ג ּכִ ָך תֹוִכיֵחִני, ּוַבֲחָמְתָך ְתַיּסְ ֶקְצּפְ יר: ב ְיָי ַאל ּבְ א ִמְזמֹור ְלָדִוד ְלַהְזּכִ
י,  י ֲעֹוֹנַתי ָעְברּו רֹאׁשִ אִתי: ה ּכִ ֵני ַחּטָ ֲעָצַמי ִמּפְ לֹום ּבַ ֵני ַזְעֶמָך, ֵאין ׁשָ ִרי ִמּפְ ְבׂשָ ָיֶדָך: ד ֵאין ְמֹתם ּבִ
ל  ּכָ ְמֹאד,  ַעד  חִֹתי  ׁשַ ַנֲעֵויִתי  ז  י:  ְלּתִ ִאּוַ ֵני  ִמּפְ ַחּבּורָֹתי,  ָנַמּקּו  ִהְבִאיׁשּו  ו  י:  ּנִ ִמּמֶ דּו  ִיְכּבְ ָכֵבד  א  ַמּשָׂ ּכְ
י  ַאְגּתִ יִתי ַעד ְמֹאד, ׁשָ ִרי: ט ְנפּוֹגִתי ְוִנְדּכֵ ְבׂשָ י ְכָסַלי ָמְלאּו ִנְקֶלה, ְוֵאין ְמֹתם ּבִ י: ח ּכִ ְכּתִ ַהּיֹום קֵֹדר ִהּלָ
י ְסַחְרַחר, ֲעָזַבִני ֹכִחי, ְואֹור ֵעיַני  ָרה: יא ִלּבִ ָך לֹא ִנְסּתָ ֲאָוִתי, ְוַאְנָחִתי ִמּמְ ָך ָכל ּתַ י: י ְיָי ֶנְגּדְ ֲהַמת ִלּבִ ִמּנַ
י,  י ַנְפׁשִ ׁשּו ְמַבְקׁשֵ ֶגד ִנְגִעי ַיֲעֹמדּו, ּוְקרֹוַבי ֵמָרחֹק ָעָמדּו: יג ַוְיַנּקְ י: יב ֹאֲהַבי ְוֵרַעי ִמּנֶ ם ֵהם ֵאין ִאּתִ ּגַ
יו:  ח ּפִ ם לֹא ִיְפּתַ ָמע, ּוְכִאּלֵ ל ַהּיֹום ֶיְהּגּו: יד ַוֲאִני ְכֵחֵרׁש לֹא ֶאׁשְ רּו ַהּוֹות, ּוִמְרמֹות ּכָ ּבְ י ָרָעִתי ּדִ ְודְֹרׁשֵ
ה ַתֲעֶנה, ְיָי ֱאלָֹהי:  י, ַאּתָ י ְלָך ְיָי הֹוָחְלּתִ ִפיו ּתֹוָכחֹות: טז ּכִ ר לֹא ׁשֵֹמַע, ְוֵאין ּבְ ִאיׁש ֲאׁשֶ טו ָוֱאִהי ּכְ
י ָתִמיד:  י ֲאִני ְלֶצַלע ָנכֹון, ּוַמְכאֹוִבי ֶנְגּדִ ילּו: יח ּכִ מֹוט ַרְגִלי ָעַלי ִהְגּדִ ְמחּו ִלי, ּבְ ן ִיׂשְ י ּפֶ י ָאַמְרּתִ יז ּכִ
ַחת  ֵמי ָרָעה ּתַ ּלְ ֶקר: כא ּוְמׁשַ ים ָעֵצמּו, ְוַרּבּו ׂשְֹנַאי ׁשָ אִתי: כ ְוֹאְיַבי ַחּיִ יד, ֶאְדַאג ֵמַחּטָ י ֲעֹוִני ַאּגִ יט ּכִ
ה  י: כג חּוׁשָ ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ַעְזֵבִני ְיָי, ֱאלַֹהי ַאל ּתִ ַחת כתיב רדופי ָרְדִפי טֹוב: כב ַאל ּתַ ְטנּוִני ּתַ טֹוָבה, ִיׂשְ

ׁשּוָעִתי: ְלֶעְזָרִתי, ְיָי ּתְ

תהלים פרק ל''ט

ְמָרה  ְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני, ֶאׁשְ י ֶאׁשְ ַח כתיב לידיתון ִלידּותּון ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ָאַמְרּתִ א ַלְמַנּצֵ
י,  ִקְרּבִ י ּבְ ר: ד ַחם ִלּבִ יִתי ִמּטֹוב, ּוְכֵאִבי ֶנְעּכָ ה, ֶהֱחׁשֵ י דּוִמּיָ י: ג ֶנֱאַלְמּתִ ע ְלֶנְגּדִ עֹד ָרׁשָ ְלִפי ַמְחסֹום, ּבְ
ת ָיַמי ַמה ִהיא, ֵאְדָעה ֶמה ָחֵדל ָאִני: ו  י, ּוִמּדַ ְלׁשֹוִני: ה הֹוִדיֵעִני ְיָי ִקּצִ י ּבִ ְרּתִ ּבַ ֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש, ּדִ ּבַ
ְך ִאיׁש,  ֶצֶלם ִיְתַהּלֶ ב ֶסָלה: ז ַאְך ּבְ ל ָאָדם ִנּצָ ל ֶהֶבל ּכָ ָך, ַאְך ּכָ י ְכַאִין ֶנְגּדֶ ה ָיַמי, ְוֶחְלּדִ ה ְטָפחֹות ָנַתּתָ ִהּנֵ
ַעי  ׁשָ ל ּפְ י ְלָך ִהיא: ט ִמּכָ יִתי ְיָי, ּתֹוַחְלּתִ ּוִ ה, ַמה ּקִ ַאְך ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון, ִיְצּבֹר ְולֹא ֵיַדע ִמי ֹאְסָפם: ח ְוַעּתָ
יָת: יא ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעָך,  ה ָעׂשִ י ַאּתָ י, ּכִ ח ּפִ י לֹא ֶאְפּתַ יֵמִני: י ֶנֱאַלְמּתִ ׂשִ ת ָנָבל ַאל ּתְ יֵלִני, ֶחְרּפַ ַהּצִ
ל ָאָדם  ּכָ ַאְך ֶהֶבל  ָעׁש ֲחמּודֹו,  ּכָ ֶמס  ַוּתֶ ְרּתָ ִאיׁש,  ִיּסַ ָעֹון  תֹוָכחֹות ַעל  ּבְ ָכִליִתי: יב  ֲאִני  ָיְדָך  ְגַרת  ִמּתִ
ָכל  ב ּכְ ְך, ּתֹוׁשָ י ֵגר ָאֹנִכי ִעּמָ ֱחַרׁש, ּכִ ְמָעִתי ַאל ּתֶ ְוָעִתי ַהֲאִזיָנה, ֶאל ּדִ ִתי ְיָי, ְוׁשַ ְמָעה ְתִפּלָ ֶסָלה: יג ׁשִ

י: ֶטֶרם ֵאֵלְך ְוֵאיֶנּנִ י ְוַאְבִליָגה, ּבְ ּנִ ע ִמּמֶ ֲאבֹוָתי: יד ָהׁשַ

תהלים פרק מ'

יט  ִמּטִ אֹון  ׁשָ ִמּבֹור  ֲעֵלִני  ַוּיַ ג  ְוָעִתי:  ׁשַ ַמע  ׁשְ ַוּיִ ֵאַלי  ט  ַוּיֵ ְיָי,  יִתי  ִקּוִ ה  ַקּוֹ ב  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַח  ַלְמַנּצֵ א 
ים ְוִייָראּו,  ה ֵלאלֵֹהינּו, ִיְראּו ַרּבִ ִהּלָ יר ָחָדׁש, ּתְ ִפי ׁשִ ן ּבְ ּתֵ ָרי: ד ַוּיִ ֶקם ַעל ֶסַלע ַרְגַלי, ּכֹוֵנן ֲאׁשֻ ֵון, ַוּיָ ַהּיָ
יָת  ַרּבֹות ָעׂשִ ָכָזב: ו  ֵטי  ְוׂשָ ְיָי ִמְבַטחֹו, ְולֹא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים  ם  ר ׂשָ ֶבר ֲאׁשֶ ַהּגֶ ֵרי  ְיָי: ה ַאׁשְ ּבַ ְוִיְבְטחּו 



ָרה,  יָדה ַוֲאַדּבֵ בֶֹתיָך ֵאֵלינּו, ֵאין ֲערְֹך ֵאֶליָך ַאּגִ ה ְיָי ֱאלַֹהי, ִנְפְלֹאֶתיָך ּוַמְחׁשְ ַאּתָ
לֹא  ַוֲחָטָאה  עֹוָלה  י,  ּלִ ִריָת  ּכָ ָאְזַנִים   , ָחַפְצּתָ לֹא  ּוִמְנָחה  ֶזַבח  ז  ר:  ּפֵ ִמּסַ ָעְצמּו 
תּוב ָעָלי: ט ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך  ת ֵסֶפר ּכָ ְמִגּלַ ה ָבאִתי, ּבִ י ִהּנֵ : ח ָאז ָאַמְרּתִ ָאְלּתָ ׁשָ
ָפַתי לֹא  ה ׂשְ ָקָהל ָרב, ִהּנֵ י ֶצֶדק ּבְ ְרּתִ ּשַׂ תֹוְך ֵמָעי: י ּבִ י, ְותֹוָרְתָך ּבְ ֱאלַֹהי ָחָפְצּתִ
י, ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך  תֹוְך ִלּבִ יִתי ּבְ : יא ִצְדָקְתָך לֹא ִכּסִ ה ָיָדְעּתָ ֶאְכָלא, ְיָי ַאּתָ
ְיָי לֹא ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך  ה  ָך ְלָקָהל ָרב: יב ַאּתָ ַוֲאִמּתְ ָך  י ַחְסּדְ ִכַחְדּתִ י, לֹא  ָאָמְרּתִ
ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ַעד  ָרעֹות  ָעַלי  ָאְפפּו  י  ּכִ יג  רּוִני:  ִיּצְ ִמיד  ּתָ ָך  ַוֲאִמּתְ ָך  ַחְסּדְ י,  ּנִ ִמּמֶ
ֲעָזָבִני: יד  י  ְוִלּבִ י,  ֲערֹות רֹאׁשִ ִמּשַׂ י ִלְראֹות, ָעְצמּו  ָיֹכְלּתִ ְולֹא  ֲעֹוֹנַתי  יגּוִני  ִהּשִׂ
י  ַנְפׁשִ י  ְמַבְקׁשֵ ַיַחד  רּו  ְוַיְחּפְ ֵיבֹשּׁו  טו  ה:  חּוׁשָ ְלֶעְזָרִתי  ְיָי  יֵלִני,  ְלַהּצִ ְיָי  ְרֵצה 
ם,  ּתָ ׁשְ ּבָ ֵעֶקב  ַעל  ָיׁשֹּמּו,  טז  ָרָעִתי:  ֲחֵפֵצי  ְלמּו,  ְוִיּכָ ָאחֹור  ִיּסֹגּו  ִלְסּפֹוָתּה, 
ָתִמיד  יֹאְמרּו  יָך,  ְמַבְקׁשֶ ל  ּכָ ָך  ּבְ ְמחּו  ְוִיׂשְ יׂשּו  ָיׂשִ יז  ֶהָאח:  ֶהָאח  ִלי  ָהֹאְמִרים 
ּוְמַפְלִטי  ֶעְזָרִתי  ִלי,  ב  ַיֲחׁשָ ְיָי  ְוֶאְביֹון,  ָעִני  ַוֲאִני  ׁשּוָעֶתָך: יח  ּתְ ֹאֲהֵבי  ְיָי,  ל  ִיְגּדַ

ַאַחר: ה, ֱאלַֹהי ַאל ּתְ ַאּתָ

תהלים פרק מ''א

ֵטהּו ְיָי: ג ְיָי  יֹום ָרָעה ְיַמּלְ ל, ּבְ יל ֶאל ּדָ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ַאׁשְ א ַלְמַנּצֵ
ְיָי  ד  ֹאְיָביו:  ֶנֶפׁש  ּבְ ֵנהּו  ּתְ ּתִ ְוַאל  ָאֶרץ,  ּבָ ר  ַ ְוֻאּשׁ הּו, כתיב יאשר  ִויַחּיֵ ְמֵרהּו  ִיׁשְ
ִני, ְרָפָאה  י ְיָי ָחּנֵ בֹו ָהַפְכּתָ ְבָחְליֹו: ה ֲאִני ָאַמְרּתִ ּכָ ל ִמׁשְ ָוי, ּכָ ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ּדְ
א  מֹו: ז ְוִאם ּבָ י ָחָטאִתי ָלְך: ו אֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי, ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ׁשְ י ּכִ ַנְפׁשִ
ר: ח ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו  ץ ָאֶון לֹו, ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדּבֵ ר, ִלּבֹו ִיְקּבָ ְוא ְיַדּבֵ ִלְראֹות, ׁשָ
ַכב לֹא יֹוִסיף  ר ׁשָ ַעל ָיצּוק ּבֹו, ַוֲאׁשֶ ִלּיַ ַבר ּבְ בּו ָרָעה ִלי: ט ּדְ ל ׂשְֹנָאי, ָעַלי ַיְחׁשְ ּכָ
יל ָעַלי ָעֵקב: יא  י בֹו, אֹוֵכל ַלְחִמי, ִהְגּדִ ַטְחּתִ ר ּבָ לֹוִמי ֲאׁשֶ ם ִאיׁש ׁשְ ָלקּום: י ּגַ
י לֹא  י, ּכִ י ָחַפְצּתָ ּבִ י ּכִ זֹאת ָיַדְעּתִ ָמה ָלֶהם: יב ּבְ ּלְ ִני ַוֲהִקיֵמִני, ַוֲאׁשַ ה ְיָי ָחּנֵ ְוַאּתָ
רּוְך ְיָי  יֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם: יד ּבָ ּצִ י, ַוּתַ ַמְכּתָ ּבִ י ּתָ ֻתּמִ ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: יג ַוֲאִני ּבְ

ָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן: ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

אחרי קריאת התהלים אומרים:

ַמח  ִיׂשְ ַיֲעקֹב  ָיֵגל  ַעּמֹו,  בּות  ׁשְ ׁשּוב ֱאלִֹהים  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְיׁשּוֻעת  ּיֹון  ִמּצִ ן  ִיּתֵ ִמי 
ֵטם  ֵטם, ְיַפּלְ ְעְזֵרם ְיָי ַוְיַפּלְ ֵעת ָצָרה. ַוּיַ ם ּבְ יִקים ֵמְיָי ָמעּוּזָ ָרֵאל. ּוְתׁשּוַעת ַצּדִ ִיְשׂ

י ָחסּו בֹו. יֵעם ּכִ ִעים ְויֹוׁשִ ֵמְרׁשָ



בקשה שאומרים אחרי קריאת התהלים בימי החול

אם לא אמר ספר תהלים שלם, אומר:

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

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

אם אמר ספר תהלים שלם אומר:

ִבְזכּות ֵסֶפר ִראׁשֹון,  ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ

ית,  ֵראׁשִ ֶנֶגד ֵסֶפר ּבְ הּוא ְכּ ָקָראנּו ְלָפֶניָך, ׁשֶ ְתִהִלים ׁשֶ ּבַ ֶשׁ

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

ֶנֱאַמר: מֹו ׁשֶ תֹוָרֶתָך ּכְ תּוִבים ְבּ ל ַרֲחִמים ַהּכְ ֵרה ִמידֹוֶתיָך ׁשֶ לֹוׁש ֶעְשׂ ְוִתְפַאְרֵתנּו. ּוִבְזכּות ׁשְ

ויתקעו תשר"ת תש"ת תר"ת

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

ע ְוַחָטָאה  ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֶאֱמת, ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵשא ָעֹון ָוֶפָשׁ ְיָי, ֵאל ַרחּום ְוַחנּון, ֶאֶרְך ַאּפַ ְיָי,   



ֶמָך  בֹוד ׁשְ ֵענּו ַעל ְדַבר ּכְ ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם ִמְלָפֶניָך, ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוַנֵקה, ׁשֶ
רּוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ֶמָך. ּבָ ר ַעל ַחטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ ְוַהִציֵלנּו ְוַכּפֵ

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  ּבִ ִנְסָקִרים  ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ִלָפֶניָך  לּוִיים  ּגְ ים  ֻרּבִ ַהּמְ ּוְצָרֵכיֶהם  ֵאלּו,  ׁשֹות  ַבּקָ ּבְ
ְרָנָסתֹו  י ּפַ ם ְלטֹוָבה, ְוֵתן ְלָכל ִאיׁש ְוִאיׁש ּדֵ ֲאלֹות ִלּבָ א ִמׁשְ א ה' ַמּלֵ ַאַחת. ָאּנָ

גּוף ּוְבֶנֶפׁש. רֹב ַנַחת ְוַהְצָלָחה ּבְ ְרכּו ּבְ ְרכֹוֶתיָך ִיְתּבָ ּוַמְחסֹורֹו, ִמּבִ

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

לֹום לֹא. ֹאֶפן ָראּוי, ּוֵבין ִאם ַחס ְוׁשָ יעּו ּבְ ִאם ִהּגִ

ִעים  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ֵלָמה,  ּוׁשְ ית  ֲאִמּתִ יׁשּוָעה  ּבִ יֵעם  ְותֹוׁשִ ִתי  ִפּלָ ּתְ ל  ּוְתַקּבֵ
ָנא  ַהּתַ ֶקֶבר  ּבְ ה  ִפּלָ ְוַהּתְ ַהּתֹוָרה  קֹול  ֶאת  יר  ּוְלַהְגּבִ "י'  ּבִ ָהַרׁשְ 'אֹור  ְלמֹוְסדֹות 

ר יֹוַחאי. ְמעֹון ּבַ י ׁשִ דֹוׁש ַרּבִ ַהּקָ

ׁשֹות ָהֵאלּו, ְוַגם ֲעבּור  ּקָ ּבַ ם ֲעבּור ֵאלּו ָהְרׁשּוִמים ּבַ ִתי זֹו, ּגַ ְתִפּלָ ן ּבִ ּוֵ ַוֲהֵריִני ִמְתּכַ
ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות. "י' ּבִ ּבִ ל ּתֹוְרֵמי מֹוְסדֹות 'אֹור ָהַרׁשְ ּכָ

יֹוַחאי,  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָנא  ַהּתַ ל  ׁשֶ ּוְזֻכּיֹוָתיו  ְלָפֶניָך ִצְדקֹוָתיו  ִויֶעְרבּו 
ם  ִלּבָ ֲאלֹות  ִמׁשְ ל  ּכָ א  ִויַמּלֵ יִקים,  ּדִ ַלּצַ מּון  ַהּטָ טּוב  ֵמרֹב  ֲעֵליֶהם  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ

ְלטֹוָבה, ָאֵמן.

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

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. א ּבַ ּתָ יֹוַחאי ַהׁשְ
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