


ּ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 רביעי
תהלים פרק צ'

ֶטֶרם  ּבְ ָודֹר: ב  דֹר  ּבְ נּו  ּלָ ָהִייָת  ה  ַאּתָ ְיָי ָמעֹון  ָהֱאלִֹהים,  ִאיׁש  ה  ְלֹמשֶׁ ה  ִפּלָ ּתְ א 
ב ֱאנֹוׁש  ׁשֵ ה ֵאל: ג ּתָ חֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל, ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאּתָ דּו, ַוּתְ ָהִרים ֻיּלָ
י  ּכִ ֶאְתמֹול  יֹום  ּכְ ֵעיֶניָך  ּבְ ִנים  ׁשָ ֶאֶלף  י  ּכִ ד  ָאָדם:  ְבֵני  ׁשּובּו  ַוּתֹאֶמר  א,  ּכָ ּדַ ַעד 
ּבֶֹקר  ָחִציר ַיֲחלֹף: ו ּבַ ּבֶֹקר ּכֶ ָנה ִיְהיּו, ּבַ ם ׁשֵ ְיָלה: ה ְזַרְמּתָ מּוָרה ַבּלָ ַיֲעבֹר, ְוַאׁשְ
ָך, ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו: ח כתיב  י ָכִלינּו ְבַאּפֶ ָיִציץ ְוָחָלף, ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: ז ּכִ
נּו ְבֶעְבָרֶתָך,  י ָכל ָיֵמינּו ּפָ ֶניָך: ט ּכִ ָך, ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ּפָ ה ֲעֹוֹנֵתינּו ְלֶנְגּדֶ ּתָ שת ׁשַ
ְגבּורֹת  ּבִ ְוִאם  ָנה,  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ָבֶהם  נֹוֵתינּו  ׁשְ ְיֵמי  י  ֶהֶגה:  ְכמֹו  ֵנינּו  ׁשָ ינּו  ּלִ ּכִ
ָך,  ַאּפֶ עֹז  יֹוֵדַע  ִמי  יא  ֻעָפה:  ַוּנָ ִחיׁש  ָגז  י  ּכִ ָוָאֶון,  ָעָמל  ם  ְוָרְהּבָ ָנה,  ׁשָ מֹוִנים  ׁשְ
ן הֹוַדע, ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה: יג ׁשּוָבה ְיָי ַעד  ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: יב ִלְמנֹות ָיֵמינּו ּכֵ
ָכל ָיֵמינּו:  ְמָחה ּבְ ָנה ְוִנׂשְ ָך, ּוְנַרּנְ ֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסּדֶ ּבְ ֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך: יד ׂשַ ָמָתי, ְוִהּנָ
ָפֳעֶלָך,  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה  טז  ָרָעה:  ָרִאינּו  נֹות  ׁשְ יָתנּו,  ִעּנִ ימֹות  ּכִ ֵחנּו  ּמְ ׂשַ טו 
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו,  ֵניֶהם: יז ִויִהי ֹנַעם ְיָי ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֵ ַוֲהָדְרָך ַעל ּבְ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ּוַמֲעׂשֵ

תהלים פרק צ''א

ֱאלַֹהי  ּוְמצּוָדִתי,  ַמְחִסי  ַלְיָי  ֹאַמר  ב  ִיְתלֹוָנן:  י  ּדַ ׁשַ ֵצל  ּבְ ֶעְליֹון,  ֵסֶתר  ּבְ ב  יֹשֵׁ א 
ָלְך,  ָיֶסְך  ֶאְבָרתֹו  ּבְ ד  ַהּוֹות:  ֶבר  ִמּדֶ ָיקּוׁש,  ח  ִמּפַ יְלָך  ַיּצִ הּוא  י  ּכִ ג  ּבֹו:  ֶאְבַטח 
ַחד ָלְיָלה, ֵמֵחץ ָיעּוף  ה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: ה לֹא ִתיָרא ִמּפַ ְחֶסה, ִצּנָ ָנָפיו ּתֶ ְוַתַחת ּכְ
ָך ֶאֶלף, ּוְרָבָבה  ּדְ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ז ִיּפֹל ִמּצִ ֹאֶפל ַיֲהלְֹך, ִמּקֶ ֶבר ּבָ יֹוָמם: ו ִמּדֶ
י  ּכִ ְרֶאה: ט  ּתִ ִעים  ַמת ְרׁשָ ּלֻ ְוׁשִ יט,  ֵעיֶניָך ַתּבִ ּבְ ׁש: ח ַרק  ִיּגָ ִמיִמיֶנָך, ֵאֶליָך לֹא 
ִיְקַרב  ְוֶנַגע לֹא  ה ֵאֶליָך ָרָעה,  ְמּתָ ְמעֹוֶנָך: י לֹא ְתֻאּנֶ ְיָי ַמְחִסי, ֶעְליֹון ׂשַ ה  ַאּתָ
אּוְנָך,  ִים ִיּשָׂ ּפַ ָרֶכיָך: יב ַעל ּכַ ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ְך, ִלׁשְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ָאֳהֶלָך: יא ּכִ ּבְ
ִבי  י  ּכִ יד  ין:  ְוַתּנִ ִפיר  ּכְ ְרֹמס  ּתִ ְדרְֹך,  ּתִ ָוֶפֶתן  ַחל  ׁשַ ַעל  יג  ַרְגֶלָך:  ֶאֶבן  ּבָ ּגֹף  ּתִ ן  ּפֶ
ִמי: טו ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו, ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה,  י ָיַדע ׁשְ ֵבהּו ּכִ ּגְ ֵטהּו, ֲאׂשַ ק ַוֲאַפּלְ ָחׁשַ

יׁשּוָעִתי: יֵעהּו, ְוַאְרֵאהּו ּבִ ּבִ ֵדהּו: טז ֹאֶרְך ָיִמים ַאׂשְ ֵצהּו ַוֲאַכּבְ ֲאַחּלְ

תהלים פרק צ''ב

ּבֶֹקר  יד ּבַ ְמָך ֶעְליֹון: ג ְלַהּגִ ר ְלׁשִ ת: ב טֹוב ְלֹהדֹות ַלְיָי, ּוְלַזּמֵ ּבָ ַ יר ְליֹום ַהּשׁ א ִמְזמֹור ׁשִ
ִני  ְחּתַ ּמַ י ׂשִ ִכּנֹור: ה ּכִ יֹון ּבְ ילֹות: ד ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל, ֲעֵלי ִהּגָ ּלֵ ָך, ֶוֱאמּוָנְתָך ּבַ ַחְסּדֶ
בֶֹתיָך: ז  יָך ְיָי, ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ְדלּו ַמֲעׂשֶ ּגָ ן: ו ַמה  י ָיֶדיָך ֲאַרּנֵ ַמֲעׂשֵ ָפֳעֶלָך, ּבְ ְיָי ּבְ



ְמָדם  ָ ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון, ְלִהּשׁ ִציצּו ּכָ ב, ַוּיָ מֹו ֵעׂשֶ ִעים ּכְ ְפרַֹח ְרׁשָ ַער לֹא ֵיָדע, ּוְכִסיל לֹא ָיִבין ֶאת זֹאת: ח ּבִ ִאיׁש ּבַ
ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון: יא  ְרדּו ּכָ ה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו, ִיְתּפָ י ִהּנֵ ה ֹאְיֶביָך ְיָי, ּכִ י ִהּנֵ ה ָמרֹום ְלעָֹלם ְיָי: י ּכִ ֲעֵדי ַעד: ט ְוַאּתָ
ָאְזָני: יג  ַמְעָנה  ׁשְ ּתִ ִמים ָעַלי ְמֵרִעים  ּקָ ּבַ ׁשּוָרי,  ּבְ ט ֵעיִני  ּבֵ ַוּתַ ַרֲעָנן: יב  ֶמן  ׁשֶ ּבְ ּלִֹתי  ּבַ ַקְרִני,  ְרֵאים  ּכִ ֶרם  ַוּתָ
ַחְצרֹות ֱאלֵֹהינּו ַיְפִריחּו: טו עֹוד ְינּובּון  ֵבית ְיָי, ּבְ תּוִלים ּבְ ה: יד ׁשְ ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ָמר ִיְפָרח, ּכְ ּתָ יק ּכַ ַצּדִ

ר ְיָי, צּוִרי ְולֹא כתיב עלתה ַעְוָלָתה ּבֹו: י ָיׁשָ יד ּכִ ים ִיְהיּו: טז ְלַהּגִ ִנים ְוַרֲעַנּנִ ׁשֵ יָבה, ּדְ ׂשֵ ּבְ

תהלים פרק צ''ג

ֵמָאז, ֵמעֹוָלם  ְסֲאָך  ּכִ ָנכֹון  ב  ּמֹוט:  ּתִ ל  ּבַ ֵבל  ּתֵ ּכֹון  ּתִ ַאף  ר,  ִהְתַאּזָ ְיָי עֹז  ָלֵבׁש  ָלֵבׁש,  אּות  ּגֵ ָמָלְך  ְיָי  א 
יִרים  ַאּדִ ים  ַרּבִ ַמִים  ִמּקֹלֹות  ְכָים: ד  ּדָ ְנָהרֹות  אּו  ִיׂשְ ְנָהרֹות קֹוָלם,  אּו  ָנׂשְ ְיָי,  ְנָהרֹות  אּו  ָנׂשְ ג  ה:  ָאּתָ

רֹום ְיָי: ה ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה ּקֶֹדׁש, ְיָי ְלֹאֶרְך ָיִמים: ּמָ יר ּבַ ֵרי ָים, ַאּדִ ּבְ ִמׁשְ

תהלים פרק צ''ד

ִעים  ִאים: ג ַעד ָמַתי ְרׁשָ מּול ַעל ּגֵ ב ּגְ א ׁשֵֹפט ָהָאֶרץ, ָהׁשֵ ׂשֵ א ֵאל ְנָקמֹות ְיָי, ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפיַע: ב ִהּנָ
אּו, ְוַנֲחָלְתָך  ָך ְיָי ְיַדּכְ ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון: ה ַעּמְ רּו ּכָ רּו ָעָתק, ִיְתַאּמְ יעּו ְיַדּבְ ִעים ַיֲעלֹזּו: ד ַיּבִ ְיָי, ַעד ָמַתי ְרׁשָ
ינּו  ּה, ְולֹא ָיִבין ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב: ח ּבִ חּו: ז ַוּיֹאְמרּו לֹא ִיְרֶאה ּיָ ְיַעּנּו: ו ַאְלָמָנה ְוֵגר ַיֲהרֹגּו, ִויתֹוִמים ְיַרּצֵ
יט: י ֲהיֵֹסר  ָמע, ִאם יֵֹצר ַעִין ֲהלֹא ַיּבִ ילּו: ט ֲהֹנַטע ֹאֶזן ֲהלֹא ִיׁשְ ּכִ ׂשְ ָעם, ּוְכִסיִלים ָמַתי ּתַ ּבֲֹעִרים ּבָ
ֶבר  ַהּגֶ ֵרי  ַאׁשְ יב  ָהֶבל:  ה  ֵהּמָ י  ּכִ ָאָדם,  בֹות  ַמְחׁשְ יֵֹדַע  ְיָי  יא  ַעת:  ּדָ ָאָדם  ד  ַהְמַלּמֵ יֹוִכיַח,  ֲהלֹא  ּגֹוִים 
י לֹא  ַחת: יד ּכִ ע ׁשָ ֶרה ָלָרׁשָ ִקיט לֹו ִמיֵמי ָרע, ַעד ִיּכָ ֶדּנּו: יג ְלַהׁשְ ּה, ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלּמְ ֶרּנּו ּיָ ַיּסְ ר ּתְ ֲאׁשֶ
ֵרי ֵלב: טז ִמי ָיקּום  ִיׁשְ ל  ּכָ ְוַאֲחָריו  ט,  ּפָ ָיׁשּוב ִמׁשְ י ַעד ֶצֶדק  ּכִ ַיֲעזֹב: טו  ְוַנֲחָלתֹו לֹא  ַעּמֹו,  ְיָי  ִיּטֹשׁ 
י: יח  ְכָנה דּוָמה ַנְפׁשִ ְמַעט ׁשָ י, ּכִ ב ִלי ִעם ּפֲֹעֵלי ָאֶון: יז לּוֵלי ְיָי ֶעְזָרָתה ּלִ ִלי ִעם ְמֵרִעים, ִמי ִיְתַיּצֵ
כ  י:  ַנְפׁשִ עּו  ַעׁשְ ְיׁשַ ְנחּוֶמיָך  ּתַ י,  ִקְרּבִ ּבְ י  ְרַעּפַ ׂשַ רֹב  ּבְ ִיְסָעֵדִני: יט  ְיָי  ָך  ַחְסּדְ ַרְגִלי,  ָמָטה  י  ָאַמְרּתִ ִאם 
יעּו: כב ַוְיִהי ְיָי ִלי  יק, ְוָדם ָנִקי ַיְרׁשִ א ַהּוֹות, יֵֹצר ָעָמל ֲעֵלי חֹק: כא ָיגֹוּדּו ַעל ֶנֶפׁש ַצּדִ ּסֵ ַהְיָחְבְרָך ּכִ

ב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם, ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם, ַיְצִמיֵתם ְיָי ֱאלֵֹהינּו: ׁשֶ ב, ֵואלַֹהי ְלצּור ַמְחִסי: כג ַוּיָ ּגָ ְלִמׂשְ

תהלים פרק צ''ה

דֹול ְיָי,  י ֵאל ּגָ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: ג ּכִ תֹוָדה, ּבִ ָמה ָפָניו ּבְ ֵענּו: ב ְנַקּדְ ָנה ַלְיָי, ָנִריָעה ְלצּור ִיׁשְ א ְלכּו ְנַרּנְ
ם ְוהּוא  ר לֹו ַהּיָ ָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ, ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו: ה ֲאׁשֶ ּבְ ר  ל ֱאלִֹהים: ד ֲאׁשֶ דֹול ַעל ּכָ ּגָ ּוֶמֶלְך 
י הּוא ֱאלֵֹהינּו, ַוֲאַנְחנּו  נּו: ז ּכִ ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה, ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיָי עֹׂשֵ ּתַ ת ָיָדיו ָיָצרּו: ו ּבֹאּו ִנׁשְ ׁשֶ הּו, ְוַיּבֶ ָעׂשָ
ר:  ְדּבָ ּמִ ה ּבַ יֹום ַמּסָ ְמִריָבה, ּכְ ְקׁשּו ְלַבְבֶכם ּכִ ָמעּו: ח ַאל ּתַ קֹלֹו ִתׁשְ ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו, ַהּיֹום ִאם ּבְ
דֹור, ָוֹאַמר ַעם ּתֵֹעי ֵלָבב  ָנה ָאקּוט ּבְ ִעים ׁשָ ם ָראּו ָפֳעִלי: י ַאְרּבָ ָחנּוִני ּגַ ר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם, ּבְ ט ֲאׁשֶ

י, ִאם ְיבֹאּון ֶאל ְמנּוָחִתי: י ְבַאּפִ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ֵהם, ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי: יא ֲאׁשֶ

תהלים פרק צ''ו

רּו ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו: ג  ּשְׂ מֹו, ּבַ ְרכּו ׁשְ ירּו ַלְיָי ּבָ ל ָהָאֶרץ: ב ׁשִ ירּו ַלְיָי ּכָ יר ָחָדׁש, ׁשִ ירּו ַלְיָי ׁשִ א ׁשִ



ל ְמֹאד, נֹוָרא  י ָגדֹול ְיָי ּוְמֻהּלָ ים ִנְפְלאֹוָתיו: ד ּכִ ָכל ָהַעּמִ בֹודֹו, ּבְ רּו ַבּגֹוִים ּכְ ַסּפְ
ה: ו הֹוד  ַמִים ָעׂשָ ים ֱאִליִלים, ַוְיָי ׁשָ ל ֱאלֵֹהי ָהַעּמִ י ּכָ ל ֱאלִֹהים: ה ּכִ הּוא ַעל ּכָ
ַלְיָי  ָהבּו  ים,  ַעּמִ חֹות  ּפְ ִמׁשְ ַלְיָי  ָהבּו  ז  ׁשֹו:  ִמְקּדָ ּבְ ְוִתְפֶאֶרת  עֹז  ְלָפָניו,  ְוָהָדר 
ֲחוּו ַלְיָי  ּתַ אּו ִמְנָחה ּובֹאּו ְלַחְצרֹוָתיו: ט ִהׁשְ מֹו, ׂשְ בֹוד ׁשְ בֹוד ָועֹז: ח ָהבּו ַלְיָי ּכְ ּכָ
ל  ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ל ָהָאֶרץ: י ִאְמרּו ַבּגֹוִים ְיָי ָמָלְך, ַאף ּתִ ָניו ּכָ ַהְדַרת קֶֹדׁש, ִחילּו ִמּפָ ּבְ
ם  ַהּיָ ִיְרַעם  ָהָאֶרץ,  ְוָתֵגל  ַמִים  ָ ַהּשׁ ְמחּו  ִיׂשְ יא  ִרים:  ֵמיׁשָ ּבְ ים  ַעּמִ ָיִדין  ּמֹוט,  ּתִ
י  י ָבא, ּכִ ל ֲעֵצי ָיַער: יג ִלְפֵני ְיָי ּכִ נּו ּכָ ר ּבֹו, ָאז ְיַרּנְ ַדי ְוָכל ֲאׁשֶ ּוְמלֹאֹו: יב ַיֲעלֹז ׂשָ

ֱאמּוָנתֹו: ים ּבֶ ֶצֶדק, ְוַעּמִ ֵבל ּבְ ּפֹט ּתֵ ּפֹט ָהָאֶרץ, ִיׁשְ ָבא ִלׁשְ

תהלים פרק צ''ז

ֶצֶדק  ְסִביָביו,  ַוֲעָרֶפל  ָעָנן  ב  ים:  ַרּבִ ים  ִאּיִ ְמחּו  ִיׂשְ ָהָאֶרץ,  ֵגל  ּתָ ָמָלְך  ְיָי  א 
ֵלְך, ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו: ד ֵהִאירּו ְבָרָקיו  ְסאֹו: ג ֵאׁש ְלָפָניו ּתֵ ט ְמכֹון ּכִ ּפָ ּוִמׁשְ
ל  ּכָ ֲאדֹון  ְפֵני  ִמּלִ ְיָי,  ְפֵני  ִמּלִ ָנַמּסּו  ּדֹוַנג  ּכַ ָהִרים  ה  ָהָאֶרץ:  ֵחל  ַוּתָ ָרֲאָתה  ֵבל,  ּתֵ
ל עְֹבֵדי ֶפֶסל  בֹודֹו: ז ֵיבֹשּׁו ּכָ ים ּכְ ַמִים ִצְדקֹו, ְוָראּו ָכל ָהַעּמִ ָ ידּו ַהּשׁ ָהָאֶרץ: ו ִהּגִ
ִצּיֹון,  ַמח  ׂשְ ַוּתִ ְמָעה  ׁשָ ח  ֱאלִֹהים:  ל  ּכָ לֹו  ֲחוּו  ּתַ ִהׁשְ ֱאִליִלים,  ּבָ ְתַהְלִלים  ַהּמִ
ל ָהָאֶרץ,  ה ְיָי ֶעְליֹון ַעל ּכָ י ַאּתָ ֶטיָך ְיָי: ט ּכִ ּפָ נֹות ְיהּוָדה, ְלַמַען ִמׁשְ ֵגְלָנה ּבְ ַוּתָ
ד  ְנאּו ָרע, ׁשֵֹמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו, ִמּיַ ל ֱאלִֹהים: י ֹאֲהֵבי ְיָי ׂשִ ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ּכָ
יִקים  ְמחּו ַצּדִ ְמָחה: יב ׂשִ ֵרי ֵלב ׂשִ יק, ּוְלִיׁשְ ּדִ יֵלם: יא אֹור ָזֻרַע ַלּצַ ִעים ַיּצִ ְרׁשָ

ְיָי, ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: ּבַ

תהלים פרק צ''ח

ּוְזרֹוַע  ְיִמינֹו  ּלֹו  יָעה  ה, הֹוׁשִ ָעׂשָ ִנְפָלאֹות  י  ּכִ ָחָדׁש  יר  ׁשִ ַלְיָי  ירּו  ׁשִ ִמְזמֹור,  א 
ה ִצְדָקתֹו: ג ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו  ּלָ ָקְדׁשֹו: ב הֹוִדיַע ְיָי ְיׁשּוָעתֹו, ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ּגִ
ל  ּכָ ַלְיָי  ָהִריעּו  ד  ֱאלֵֹהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת  ָאֶרץ,  ַאְפֵסי  ָכל  ָראּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֵבית 
ֲחצְֹצרֹות  ִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: ו ּבַ ִכּנֹור, ּבְ רּו ַלְיָי ּבְ רּו: ה ַזּמְ נּו ְוַזּמֵ ְצחּו ְוַרּנְ ָהָאֶרץ, ּפִ
ָבּה: ח  ֵבי  ְויֹשְׁ ֵבל  ּתֵ ּוְמלֹאֹו,  ם  ַהּיָ ִיְרַעם  ז  ְיָי:  ֶלְך  ַהּמֶ ִלְפֵני  ָהִריעּו  ְוקֹול ׁשֹוָפר, 
ּפֹט  ִיׁשְ ּפֹט ָהָאֶרץ,  י ָבא ִלׁשְ ּכִ ְיָי  נּו: ט ִלְפֵני  ְיַרּנֵ ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף, ַיַחד ָהִרים 

ִרים: ֵמיׁשָ ים ּבְ ֶצֶדק, ְוַעּמִ ֵבל ּבְ ּתֵ

תהלים פרק צ''ט

דֹול, ְוָרם הּוא  ִצּיֹון ּגָ נּוט ָהָאֶרץ: ב ְיָי ּבְ רּוִבים ּתָ ב ּכְ ים, יֹשֵׁ זּו ַעּמִ א ְיָי ָמָלְך ִיְרּגְ
ט  ּפָ ִמׁשְ ֶמֶלְך  ְועֹז  ד  הּוא:  ָקדֹוׁש  ְונֹוָרא,  דֹול  ּגָ ְמָך  ׁשִ יֹודּו  ג  ים:  ָהַעּמִ ל  ּכָ ַעל 
יָת: ה רֹוְממּו ְיָי  ה ָעׂשִ ַיֲעקֹב ַאּתָ ט ּוְצָדָקה ּבְ ּפָ ִרים, ִמׁשְ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ָאֵהב, ַאּתָ
מּוֵאל  ֹכֲהָניו, ּוׁשְ ה ְוַאֲהרֹן ּבְ ֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו, ָקדֹוׁש הּוא: ו ֹמשֶׁ ּתַ ֱאלֵֹהינּו, ְוִהׁשְ



ְמרּו ֵעדָֹתיו ְוחֹק ָנַתן ָלמֹו: ח  ר ֲאֵליֶהם, ׁשָ ַעּמּוד ָעָנן ְיַדּבֵ מֹו, קִֹראים ֶאל ְיָי ְוהּוא ַיֲעֵנם: ז ּבְ קְֹרֵאי ׁשְ ּבְ
ֲחוּו  ּתַ א ָהִייָת ָלֶהם, ְוֹנֵקם ַעל ֲעִלילֹוָתם: ט רֹוְממּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ְוִהׁשְ ה ֲעִניָתם, ֵאל ֹנׂשֵ ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַאּתָ

י ָקדֹוׁש ְיָי ֱאלֵֹהינּו: ְלַהר ָקְדׁשֹו, ּכִ

תהלים פרק ק'

ְיָי  י  ּכִ עּו  ּדְ ג  ְרָנָנה:  ּבִ ְלָפָניו  ּבֹאּו  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ְיָי  ֶאת  ִעְבדּו  ב  ָהָאֶרץ:  ל  ּכָ ַלְיָי  ָהִריעּו  ְלתֹוָדה,  ִמְזמֹור  א 
תֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו  ָעָריו ּבְ נּו כתיב ולא ְולֹו ֲאַנְחנּו, ַעּמֹו ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו: ד ּבֹאּו ׁשְ הּוא ֱאלִֹהים, הּוא ָעׂשָ

י טֹוב ְיָי, ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: מֹו: ה ּכִ ְרכּו ׁשְ ה, הֹודּו לֹו, ּבָ ְתִהּלָ ּבִ

תהלים פרק ק''א

ֵאָלי,  בֹוא  ּתָ ָמַתי  ִמים  ּתָ ֶדֶרְך  ּבְ יָלה  ּכִ ַאׂשְ ָרה: ב  ֲאַזּמֵ ְיָי  ְלָך  יָרה,  ָאׁשִ ט  ּפָ ּוִמׁשְ ֶחֶסד  ִמְזמֹור,  ְלָדִוד  א 
ק  ֵנאִתי, לֹא ִיְדּבַ ַעל, ֲעׂשֹה ֵסִטים ׂשָ ִלּיָ ַבר ּבְ ית ְלֶנֶגד ֵעיַני ּדְ יִתי: ג לֹא ָאׁשִ ֶקֶרב ּבֵ ָתם ְלָבִבי ּבְ ְך ּבְ ֶאְתַהּלֵ
ַאְצִמית,  ֵרֵעהּו אֹותֹו  ֶתר  ַבּסֵ ִני  ְמָלׁשְ ֵאָדע: ה כתיב מלושני  ַרע לֹא  י,  ּנִ ִמּמֶ ָיסּור  ׁש  ִעּקֵ ֵלָבב  י: ד  ּבִ
ִמים, הּוא  ֶדֶרְך ּתָ ּבְ ִדי, ֹהֵלְך  ֶבת ִעּמָ ֶנֶאְמֵני ֶאֶרץ ָלׁשֶ ּבְ ּוְרַחב ֵלָבב, ֹאתֹו לֹא אּוָכל: ו ֵעיַני  ַבּה ֵעיַנִים  ּגְ
ָקִרים ַאְצִמית  ָקִרים, לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני: ח ַלּבְ ה, ּדֵֹבר ׁשְ ה ְרִמּיָ יִתי עֹׂשֵ ֶקֶרב ּבֵ ב ּבְ ְרֵתִני: ז לֹא ֵיׁשֵ ְיׁשָ

ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון: ֵעי ָאֶרץ, ְלַהְכִרית ֵמִעיר ְיָי ּכָ ל ִרׁשְ ּכָ

תהלים פרק ק''ב

ְוָעִתי ֵאֶליָך ָתבֹוא: ג ַאל  ְוׁשַ ִתי,  ְמָעה ְתִפּלָ ְיָי ׁשִ יחֹו: ב  ּפְֹך ׂשִ ִיׁשְ ְיָי  ְוִלְפֵני  ה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף,  ִפּלָ ּתְ א 
ָיָמי,  ן  ְבָעׁשָ ָכלּו  י  ּכִ ד  ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא  יֹום  ּבְ ָאְזֶנָך,  ֵאַלי  ה  ַהּטֵ ִלי,  ַצר  יֹום  ּבְ י  ּנִ ִמּמֶ ֶניָך  ּפָ ר  ְסּתֵ ּתַ
ְבָקה  י ֵמֲאֹכל ַלְחִמי: ו ִמּקֹול ַאְנָחִתי, ּדָ ַכְחּתִ י ׁשָ י, ּכִ ַבׁש ִלּבִ ב ַוּיִ ה ָכֵעׂשֶ מֹוֵקד ִנָחרּו: ה הּוּכָ ְוַעְצמֹוַתי ּכְ
ַעל  ּבֹוֵדד  ִצּפֹור  ּכְ ָוֶאְהֶיה,  י  ַקְדּתִ ׁשָ ח  ֳחָרבֹות:  כֹוס  ּכְ ָהִייִתי  ר,  ִמְדּבָ ִלְקַאת  ִמיִתי  ּדָ ז  ִרי:  ִלְבׂשָ ַעְצִמי 
י:  ְבִכי ָמָסְכּתִ ַוי ּבִ ּקֻ י, ְוׁשִ ֶחם ָאָכְלּתִ ּלֶ י ֵאֶפר ּכַ עּו: י ּכִ ּבָ י ִנׁשְ ל ַהּיֹום ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי, ְמהֹוָלַלי ּבִ ג: ט ּכָ ּגָ
ה ְיָי  ב ִאיָבׁש: יג ְוַאּתָ ֵעׂשֶ ֵצל ָנטּוי, ַוֲאִני ּכָ ִליֵכִני: יב ָיַמי ּכְ ׁשְ אַתִני ַוּתַ י ְנׂשָ ָך, ּכִ ֵני ַזַעְמָך ְוִקְצּפֶ יא ִמּפְ
י ָרצּו  י ָבא מֹוֵעד: טו ּכִ י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון, ּכִ ה ָתקּום ּתְ ב, ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: יד ַאּתָ ׁשֵ ְלעֹוָלם ּתֵ
י  בֹוֶדָך: יז ּכִ ם ְיָי, ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ּכְ ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה, ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיחֵֹננּו: טז ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת ׁשֵ
ֶתב זֹאת ְלדֹור  ּכָ ָתם: יט ּתִ ִפּלָ ת ָהַעְרָער, ְולֹא ָבָזה ֶאת ּתְ ִפּלַ ָנה ֶאל ּתְ ְכבֹודֹו: יח ּפָ ָבָנה ְיָי ִצּיֹון, ִנְרָאה ּבִ
ֹמַע  יט: כא ִלׁשְ ַמִים ֶאל ֶאֶרץ ִהּבִ ָ רֹום ָקְדׁשֹו, ְיָי ִמּשׁ ִקיף ִמּמְ י ִהׁשְ ל ָיּה: כ ּכִ ַאֲחרֹון, ְוַעם ִנְבָרא ְיַהּלֶ
ים  ֵבץ ַעּמִ ִהּקָ ַל�ם: כג ּבְ ירּוׁשָ תֹו ּבִ ם ְיָי, ּוְתִהּלָ ִצּיֹון ׁשֵ ר ּבְ ֵני ְתמּוָתה: כב ְלַסּפֵ ַח ּבְ ֶאְנַקת ָאִסיר, ְלַפּתֵ
ֲעֵלִני  ר ָיָמי: כה ֹאַמר ֵאִלי, ַאל ּתַ ֶרְך כתיב כחו ּכִֹחי, ִקּצַ ה ַבּדֶ ו, ּוַמְמָלכֹות ַלֲעבֹד ֶאת ְיָי: כד ִעּנָ ַיְחּדָ
יֹאֵבדּו  ה  ֵהּמָ כז  ָמִים:  ׁשָ ָיֶדיָך  ה  ּוַמֲעׂשֵ  , ָיַסְדּתָ ָהָאֶרץ  ְלָפִנים  כו  נֹוֶתיָך:  ׁשְ ּדֹוִרים  דֹור  ּבְ ָיָמי,  ֲחִצי  ּבַ
ּמּו: כט  נֹוֶתיָך לֹא ִיּתָ ה הּוא, ּוׁשְ ֲחִליֵפם ְוַיֲחלֹפּו: כח ְוַאּתָ בּוׁש ּתַ ּלְ ֶגד ִיְבלּו, ּכַ ּבֶ ם ּכַ ה ַתֲעֹמד, ְוֻכּלָ ְוַאּתָ

ּכֹונּו, ְוַזְרָעם ְלָפֶניָך ִיּכֹון: ֵני ֲעָבֶדיָך ִיׁשְ ּבְ
תהלים פרק ק''ג



ְיָי,  ֶאת  י  ַנְפׁשִ ְרִכי  ּבָ ב  ָקְדׁשֹו:  ם  ׁשֵ ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל  ְיָי,  ֶאת  י  ַנְפׁשִ ְרִכי  ּבָ ְלָדִוד  א 
ֲחלּוָאְיִכי: ד ַהּגֹוֵאל  מּוָליו: ג ַהּסֵֹלַח ְלָכל ֲעֹוֵנִכי, ָהרֵֹפא ְלָכל ּתַ ל ּגְ ִחי ּכָ ּכְ ׁשְ ְוַאל ּתִ
ׁש  ְתַחּדֵ ּתִ ֶעְדֵיְך,  ּטֹוב  ּבַ יַע  ּבִ ׂשְ ַהּמַ ְוַרֲחִמים: ה  ֶחֶסד  ֵרִכי  ַהְמַעּטְ ְיִכי,  ַחּיָ ַחת  ַ ִמּשׁ
ָרָכיו  ּדְ ִטים ְלָכל ֲעׁשּוִקים: ז יֹוִדיַע  ּפָ ְיָי, ּוִמׁשְ ה ְצָדקֹות  ר ְנעּוָרְיִכי: ו עֹׂשֵ ׁשֶ ּנֶ ּכַ
ְוַרב ָחֶסד: ט  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְיָי,  ְוַחּנּון  ָרֵאל ֲעִלילֹוָתיו: ח ַרחּום  ִיׂשְ ִלְבֵני  ה,  ְלֹמשֶׁ
ַכֲעֹוֹנֵתינּו  ְולֹא  ָלנּו,  ה  ָעׂשָ ַכֲחָטֵאינּו  י לֹא  ִיּטֹור:  ְולֹא ְלעֹוָלם  ָיִריב,  ָלֶנַצח  לֹא 
ְרחֹק  ּכִ יב  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו  ַבר  ּגָ ָהָאֶרץ,  ַעל  ַמִים  ׁשָ ִכְגבֹּהַ  י  ּכִ יא  ָעֵלינּו:  ַמל  ּגָ
ְיָי  ִרַחם  ִנים,  ּבָ ַעל  ָאב  ַרֵחם  ּכְ יג  ֵעינּו:  ׁשָ ּפְ ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ִהְרִחיק  ֲעָרב,  ִמּמַ ִמְזָרח 
ָחִציר ָיָמיו,  י ָעָפר ֲאָנְחנּו: טו ֱאנֹוׁש ּכֶ י הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו, ָזכּור ּכִ ַעל ְיֵרָאיו: יד ּכִ
יֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹו: יז  י רּוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו, ְולֹא ַיּכִ ן ָיִציץ: טז ּכִ ֶדה ּכֵ ִציץ ַהּשָׂ ּכְ
ְוֶחֶסד ְיָי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו, ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים: יח ְלׁשְֹמֵרי ְבִריתֹו, 
ָלה:  ָמׁשָ ּכֹל  ּבַ ּוַמְלכּותֹו  ְסאֹו,  ּכִ ֵהִכין  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ְיָי  יט  ַלֲעׂשֹוָתם:  ָדיו  ִפּקֻ ּוְלזְֹכֵרי 
ל  ּכָ ְיָי  ְרכּו  ּבָ ָברֹו: כא  ּדְ קֹול  ּבְ ֹמַע  ִלׁשְ ְדָברֹו  י  ֹכַח, עֹׂשֵ ּבֵֹרי  ּגִ ַמְלָאָכיו  ְיָי  ְרכּו  ּבָ כ 
ְלּתֹו,  ָכל ְמקֹמֹות ֶמְמׁשַ יו ּבְ ל ַמֲעׂשָ ְרכּו ְיָי ּכָ י ְרצֹונֹו: כב ּבָ ְרָתיו עֹׂשֵ ְצָבָאיו, ְמׁשָ

י ֶאת ְיָי: ְרִכי ַנְפׁשִ ּבָ

תהלים פרק ק''ד

אֹור  עֶֹטה  ב   : ּתָ ָלָבׁשְ ְוָהָדר  הֹוד  ֹאד,  ּמְ ַדְלּתָ  ּגָ ֱאלַֹהי  ְיָי  ְיָי,  ֶאת  י  ַנְפׁשִ ְרִכי  ּבָ א 
ם ָעִבים ְרכּובֹו,  ִים ֲעִלּיֹוָתיו, ַהּשָׂ ְיִריָעה: ג ַהְמָקֶרה ַבּמַ ַמִים ּכַ ְלָמה, נֹוֶטה ׁשָ ּשַׂ ּכַ
ְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט: ה ָיַסד ֶאֶרץ  ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות, ְמׁשָ ְנֵפי רּוַח: ד עֹׂשֶ ְך ַעל ּכַ ַהְמַהּלֵ
ַיַעְמדּו  יתֹו, ַעל ָהִרים  ּסִ ּכִ בּוׁש  ּלְ ּכַ הֹום  ּתְ ו  ָוֶעד:  ּמֹוט עֹוָלם  ּתִ ל  ּבַ ַעל ְמכֹוֶניָה, 
ֲעָרְתָך ְינּוסּון, ִמן קֹול ַרַעְמָך ֵיָחֵפזּון: ח ַיֲעלּו ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות,  ָמִים: ז ִמן ּגַ
בּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: י  ל ְיׁשֻ ל ַיֲעבֹרּון, ּבַ ְמּתָ ּבַ בּול ׂשַ ֶאל ְמקֹום ֶזה ָיַסְדּתָ ָלֶהם: ט ּגְ
רּו  ּבְ ָדי, ִיׁשְ ל ַחְיתֹו ׂשָ קּו ּכָ כּון: יא ַיׁשְ ין ָהִרים ְיַהּלֵ ָחִלים, ּבֵ ּנְ ַח ַמְעָיִנים ּבַ ּלֵ ַהְמׁשַ
יג  נּו קֹול:  ִיּתְ ֳעָפאִים  ין  ִמּבֵ ּכֹון,  ִיׁשְ ַמִים  ָ ַהּשׁ עֹוף  ֲעֵליֶהם  יב  ְצָמָאם:  ְפָרִאים 
ָחִציר  ַמְצִמיַח  יד  ָהָאֶרץ:  ע  ּבַ ׂשְ ּתִ יָך  ַמֲעׂשֶ ִרי  ִמּפְ ֵמֲעִלּיֹוָתיו,  ָהִרים  ֶקה  ַמׁשְ
ח ְלַבב  ּמַ ְיׂשַ ְוַיִין  ב ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם, ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: טו  ְוֵעׂשֶ ֵהָמה  ַלּבְ
עּו ֲעֵצי ְיָי, ַאְרֵזי  ּבְ ֶמן, ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: טז ִיׂשְ ָ ִנים ִמּשׁ ֱאנֹוׁש, ְלַהְצִהיל ּפָ
יָתּה: יח ָהִרים  ים ּבֵ רֹוׁשִ נּו, ֲחִסיָדה ּבְ ִרים ְיַקּנֵ ם ִצּפֳ ר ׁשָ ר ָנָטע: יז ֲאׁשֶ ְלָבנֹון ֲאׁשֶ
ֶמׁש  ׁשֶ ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים,  ה  ָעׂשָ ים: יט  ַפּנִ ַלׁשְ ְסָלִעים ַמְחֶסה  ֵעִלים,  ַלּיְ בִֹהים  ַהּגְ
ִפיִרים  ל ַחְיתֹו ָיַער: כא ַהּכְ ְך ִויִהי ָלְיָלה, ּבֹו ִתְרֹמׂש, ּכָ ת חֹשֶׁ ׁשֶ ָיַדע ְמבֹואֹו: כ ּתָ
ֶמׁש ֵיָאֵספּון, ְוֶאל ְמעֹוֹנָתם  ֶ ְזַרח ַהּשׁ ׁש ֵמֵאל ָאְכָלם: כב ּתִ ֶרף, ּוְלַבּקֵ ׁשֲֹאִגים ַלּטָ
ם  ּלָ יָך ְיָי, ּכֻ צּון: כג ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו, ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: כד ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ִיְרּבָ
ם ֶרֶמׂש  דֹול ּוְרַחב ָיָדִים, ׁשָ ם ּגָ יָת, ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: כה ֶזה ַהּיָ ָחְכָמה ָעׂשִ ּבְ



ם  ּלָ ּכֻ ּבֹו: כז  ֶחק  ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ִלְוָיָתן ֶזה  כּון,  ְיַהּלֵ ֳאִנּיֹות  ם  דֹלֹות: כו ׁשָ ּגְ ר, ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם  ְוֵאין ִמְסּפָ
ֶניָך  יר ּפָ ְסּתִ עּון טֹוב: כט ּתַ ּבְ ח ָיְדָך ִיׂשְ ְפּתַ ן ָלֶהם ִיְלקֹטּון, ּתִ ּתֵ ִעּתֹו: כח ּתִ רּון, ָלֵתת ָאְכָלם ּבְ ּבֵ ֵאֶליָך ְיׂשַ
ֵני ֲאָדָמה: לא  ׁש ּפְ ֵראּון, ּוְתַחּדֵ ִיּבָ ח רּוֲחָך  ּלַ ׁשַ ֵהלּון, ּתֵֹסף רּוָחם ִיְגָועּון, ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: ל ּתְ ִיּבָ
יָרה  נּו: לג ָאׁשִ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ע ּבֶ ְרָעד, ִיּגַ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ יו: לב ַהּמַ ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם, ִיׂשְ
ִמן  ִאים  ַחּטָ ּמּו  ִיּתַ לה  ְיָי:  ּבַ ַמח  ֶאׂשְ ָאֹנִכי  יִחי,  ׂשִ ָעָליו  ֶיֱעַרב  לד  עֹוִדי:  ּבְ ֵלאלַֹהי  ָרה  ֲאַזּמְ י,  ַחּיָ ּבְ ַלְיָי 

י ֶאת ְיָי, ַהְללּוָיּה: ְרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם, ּבָ ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ
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ָכל ִנְפְלאֹוָתיו: ג  יחּו ּבְ רּו לֹו, ׂשִ ירּו לֹו ַזּמְ ים ֲעִלילֹוָתיו: ב ׁשִ מֹו, הֹוִדיעּו ָבַעּמִ א הֹודּו ַלְיָי ִקְראּו ִבׁשְ
ִמיד: ה ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו  ׁשּו ָפָניו ּתָ ּקְ ְרׁשּו ְיָי ְוֻעּזֹו, ּבַ י ְיָי: ד ּדִ ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ ם ָקְדׁשֹו, ִיׂשְ ׁשֵ ִהְתַהְללּו ּבְ
ָכל  ִחיָריו: ז הּוא ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ּבְ ֵני ַיֲעקֹב ּבְ ֵטי ִפיו: ו ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו, ּבְ ּפְ ה, ֹמְפָתיו ּוִמׁשְ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ
בּוָעתֹו  ַרת ֶאת ַאְבָרָהם, ּוׁשְ ר ּכָ ה ְלֶאֶלף ּדֹור: ט ֲאׁשֶ ָבר ִצּוָ ִריתֹו, ּדָ ָטיו: ח ָזַכר ְלעֹוָלם ּבְ ּפָ ָהָאֶרץ ִמׁשְ
ָנַען, ֶחֶבל  ן ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ִרית עֹוָלם: יא ֵלאֹמר ְלָך ֶאּתֵ ָרֵאל ּבְ ֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלחֹק, ְלִיׂשְ ַוּיַ ָחק: י  ְלִיׂשְ
ְמָלָכה ֶאל ַעם  ּגֹוי, ִמּמַ כּו ִמּגֹוי ֶאל  ְתַהּלְ ַוּיִ ּה: יג  ּבָ ְוָגִרים  ְמַעט  ּכִ ר,  ְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסּפָ ּבִ ַנֲחַלְתֶכם: יב 
ֵרעּו:  יָחי, ְוִלְנִביַאי ַאל ּתָ עּו ִבְמׁשִ ּגְ ָקם, ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים: טו ַאל ּתִ יַח ָאָדם ְלָעׁשְ ַאֵחר: יד לֹא ִהּנִ
ר יֹוֵסף: יח ִעּנּו  ַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש, ְלֶעֶבד ִנְמּכַ ָבר: יז ׁשָ ה ֶלֶחם ׁשָ ל ַמּטֵ ְקָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ, ּכָ טז ַוּיִ
ַלח ֶמֶלְך  ְיָי ְצָרָפְתהּו: כ ׁשָ ָאה ַנְפׁשֹו: יט ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו, ִאְמַרת  ְרֶזל ּבָ ּבַ ֶבל כתיב רגליו ַרְגלֹו,  ַבּכֶ
ַנְפׁשֹו,  ָריו ּבְ ָכל ִקְנָינֹו: כב ֶלְאסֹר ׂשָ ל ּבְ מֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו, ּוֹמשֵׁ ֵחהּו: כא ׂשָ ים ַוְיַפּתְ ל ַעּמִ יֵרהּו, ֹמשֵׁ ּתִ ַוּיַ
ֲעִצֵמהּו  ַוּיַ ְמֹאד,  ַעּמֹו  ֶאת  ֶפר  ַוּיֶ כד  ָחם:  ֶאֶרץ  ּבְ ר  ּגָ ְוַיֲעקֹב  ִמְצָרִים,  ָרֵאל  ִיׂשְ בֹא  ַוּיָ כג  ם:  ְיַחּכֵ ּוְזֵקָניו 
ַחר ּבֹו: כז  ר ּבָ ה ַעְבּדֹו, ַאֲהרֹן ֲאׁשֶ ַלח ֹמשֶׁ ֲעָבָדיו: כו ׁשָ ל ּבַ ֹנא ַעּמֹו, ְלִהְתַנּכֵ ם ִלׂשְ ָריו: כה ָהַפְך ִלּבָ ִמּצָ
ָברֹו:  ְך, ְולֹא ָמרּו ֶאת כתיב דבריו ּדְ ְחׁשִ ְך ַוּיַ ַלח חֹשֶׁ ֶאֶרץ ָחם: כח ׁשָ ְבֵרי ֹאתֹוָתיו, ּוֹמְפִתים ּבְ מּו ָבם ּדִ ׂשָ
ַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם: לא ָאַמר  ִעים, ּבְ ַרץ ַאְרָצם ְצַפְרּדְ ָגָתם: ל ׁשָ ֶמת ֶאת ּדְ כט ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם, ַוּיָ
ּוְתֵאָנָתם,  ְפָנם  ּגַ ְך  ַוּיַ ַאְרָצם: לג  ּבְ ָרד, ֵאׁש ֶלָהבֹות  ּבָ ֵמיֶהם  ׁשְ ּגִ ָנַתן  בּוָלם: לב  ּגְ ָכל  ּבְ ים  ּנִ ּכִ בֹא ָערֹב,  ַוּיָ
ִרי  ַאְרָצם, ַוּיֹאַכל ּפְ ב ּבְ ל ֵעׂשֶ ר: לה ַוּיֹאַכל ּכָ ה, ְוֶיֶלק ְוֵאין ִמְסּפָ בֹא ַאְרּבֶ בּוָלם: לד ָאַמר ַוּיָ ר ֵעץ ּגְ ּבֵ ַוְיׁשַ
ל:  ָבָטיו ּכֹוׁשֵ ׁשְ ֶכֶסף ְוָזָהב, ְוֵאין ּבִ ית ְלָכל אֹוָנם: לז ַוּיֹוִציֵאם ּבְ ַאְרָצם, ֵראׁשִ כֹור ּבְ ל ּבְ ְך ּכָ ַאְדָמָתם: לו ַוּיַ
ַאל  ַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך, ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: מ ׁשָ ם ֲעֵליֶהם: לט ּפָ ְחּדָ י ָנַפל ּפַ ֵצאָתם, ּכִ ַמח ִמְצַרִים ּבְ לח ׂשָ
ַבר  י ָזַכר ֶאת ּדְ ּיֹות ָנָהר: מב ּכִ ּצִ זּובּו ָמִים, ָהְלכּו ּבַ ַתח צּור ַוּיָ יֵעם: מא ּפָ ּבִ ַמִים ַיׂשְ ָליו, ְוֶלֶחם ׁשָ ֵבא ׂשְ ַוּיָ
ן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים,  ּתֵ ִחיָריו: מד ַוּיִ ה ֶאת ּבְ ִרּנָ ׂשֹון, ּבְ ָקְדׁשֹו, ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו: מג ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבׂשָ

יו, ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו, ַהְללּוָיּה: ְמרּו ֻחּקָ ֲעבּור ִיׁשְ ים ִייָרׁשּו: מה ּבַ ַוֲעַמל ְלֻאּמִ

תהלים פרק ק''ו

ֵרי  תֹו: ג ַאׁשְ ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ בּורֹות ְיָי, ַיׁשְ ל ּגְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ב ִמי ְיַמּלֵ י טֹוב, ּכִ א ַהְללּוָיּה, הֹודּו ַלְיָי ּכִ
טֹוַבת  יׁשּוָעֶתָך: ה ִלְראֹות ּבְ ְקֵדִני ּבִ ָך, ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ ה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: ד ָזְכֵרִני ְיָי ּבִ ט, עֹׂשֵ ּפָ ׁשְֹמֵרי ִמׁשְ
ז  ְענּו:  ִהְרׁשָ ֶהֱעִוינּו  ֲאבֵֹתינּו,  ִעם  ָחָטאנּו  ו  ַנֲחָלֶתָך:  ִעם  ל  ְלִהְתַהּלֵ ּגֹוֶיָך,  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ִחיֶריָך,  ּבְ



ְמרּו  ַוּיַ ֲחָסֶדיָך,  רֹב  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך,  ילּו  ּכִ ִהׂשְ לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו 
ַים  ְגַער ּבְ בּוָרתֹו: ט ַוּיִ מֹו, ְלהֹוִדיַע ֶאת ּגְ יֵעם ְלַמַען ׁשְ ַים סּוף: ח ַוּיֹוׁשִ ַעל ָים ּבְ
ד  ִמּיַ ְגָאֵלם  ַוּיִ ׂשֹוֵנא,  ד  ִמּיַ יֵעם  ַוּיֹוׁשִ י  ר:  ְדּבָ ּמִ ּכַ ֹהמֹות  ּתְ ּבַ ַוּיֹוִליֵכם  ֱחָרב,  ַוּיֶ סּוף 
ירּו  ֲאִמינּו ִבְדָבָריו, ָיׁשִ אֹוֵיב: יא ַוְיַכּסּו ַמִים ָצֵריֶהם, ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: יב ַוּיַ
ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ְתַאּוּו ַתֲאָוה  ַוּיִ יו, לֹא ִחּכּו ַלֲעָצתֹו: יד  ְכחּו ַמֲעׂשָ תֹו: יג ִמֲהרּו ׁשָ ִהּלָ ּתְ
ם: טז ַוְיַקְנאּו  ַנְפׁשָ ח ָרזֹון ּבְ ּלַ ֱאָלָתם, ַוְיׁשַ ן ָלֶהם ׁשֶ ּתֵ ימֹון: טו ַוּיִ יׁשִ ַוְיַנּסּו ֵאל ּבִ
ַכס ַעל ֲעַדת  ָתן, ַוּתְ ְבַלע ּדָ ח ֶאֶרץ ַוּתִ ְפּתַ ֲחֶנה, ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש ְיָי: יז ּתִ ּמַ ה ּבַ ְלֹמשֶׁ
חֵֹרב,  ִעים: יט ַיֲעׂשּו ֵעֶגל ּבְ ַלֵהט ְרׁשָ ֲעָדָתם, ֶלָהָבה ּתְ ְבַער ֵאׁש ּבַ ֲאִביָרם: יח ַוּתִ
ְכחּו  ב: כא ׁשָ ַתְבִנית ׁשֹור ֹאֵכל ֵעׂשֶ בֹוָדם, ּבְ ִמירּו ֶאת ּכְ ָכה: כ ַוּיָ ֲחוּו ְלַמּסֵ ּתַ ׁשְ ַוּיִ
ֶאֶרץ ָחם, נֹוָראֹות ַעל ַים  ִמְצָרִים: כב ִנְפָלאֹות ּבְ ה ְגדֹלֹות ּבְ יָעם, עֹׂשֶ ֵאל מֹוׁשִ
יב  ְלָהׁשִ ְלָפָניו,  ֶרץ  ּפֶ ּבַ ָעַמד  ְבִחירֹו,  ה  ֹמשֶׁ לּוֵלי  ִמיָדם,  ְלַהׁשְ ַוּיֹאֶמר  כג  סּוף: 
ָרְגנּו  ַוּיֵ כה  ִלְדָברֹו:  ֶהֱאִמינּו  לֹא  ה,  ֶחְמּדָ ֶאֶרץ  ּבְ ְמֲאסּו  ַוּיִ כד  ִחית:  ֵמַהׁשְ ֲחָמתֹו 
ר: כז  ְדּבָ ּמִ יל אֹוָתם ּבַ א ָידֹו ָלֶהם, ְלַהּפִ ּשָׂ קֹול ְיָי: כו ַוּיִ ְמעּו ּבְ ְבָאֳהֵליֶהם, לֹא ׁשָ
ַוּיֹאְכלּו  עֹור,  ּפְ ְלַבַעל  ְמדּו  ּצָ ַוּיִ כח  ֲאָרצֹות:  ּבָ ּוְלָזרֹוָתם  ּגֹוִים,  ּבַ ַזְרָעם  יל  ּוְלַהּפִ
יְנָחס  ּפִ ֲעֹמד  ַוּיַ ל  ָפה:  ַמּגֵ ם  ּבָ ְפָרץ  ַוּתִ ַמַעְלֵליֶהם,  ּבְ ְכִעיסּו  ַוּיַ כט  ֵמִתים:  ִזְבֵחי 
לב  עֹוָלם:  ַעד  ָודֹר  ְלדֹר  ִלְצָדָקה,  לֹו  ב  ָחׁשֶ ַוּתֵ לא  ָפה:  ּגֵ ַהּמַ ָעַצר  ַוּתֵ ל,  ַוְיַפּלֵ
א  י ִהְמרּו ֶאת רּוחֹו, ַוְיַבּטֵ ֲעבּוָרם: לג ּכִ ה ּבַ ַרע ְלֹמשֶׁ ְקִציפּו ַעל ֵמי ְמִריָבה, ַוּיֵ ַוּיַ
ְתָעְרבּו ַבּגֹוִים,  ר ָאַמר ְיָי ָלֶהם: לה ַוּיִ ים, ֲאׁשֶ ִמידּו ֶאת ָהַעּמִ ָפָתיו: לד לֹא ִהׁשְ ׂשְ ּבִ
חּו  ְזּבְ ַוּיִ לז  ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם  ְהיּו  ַוּיִ יֶהם,  ֲעַצּבֵ ֶאת  ַעְבדּו  ַוּיַ לו  יֶהם:  ַמֲעׂשֵ ְלְמדּו  ַוּיִ
ֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם  ם ּבְ כּו ָדם ָנִקי, ּדַ ּפְ ׁשְ ִדים: לח ַוּיִ ֵ נֹוֵתיֶהם ַלּשׁ ֵניֶהם ְוֶאת ּבְ ֶאת ּבְ
ְזנּו  יֶהם, ַוּיִ ְטְמאּו ְבַמֲעׂשֵ ִמים: לט ַוּיִ ּדָ ֱחַנף ָהָאֶרץ ּבַ י ְכָנַען, ַוּתֶ חּו ַלֲעַצּבֵ ר ִזּבְ ֲאׁשֶ
ּגֹוִים,  ַיד  ּבְ ֵנם  ּתְ ַוּיִ ַנֲחָלתֹו: מא  ֶאת  ַוְיָתֵעב  ַעּמֹו,  ּבְ ְיָי  ַאף  ַחר  ַוּיִ ַמַעְלֵליֶהם: מ  ּבְ
ָעִמים  ַחת ָיָדם: מג ּפְ ְנעּו ּתַ ּכָ ְלָחצּום אֹוְיֵביֶהם, ַוּיִ לּו ָבֶהם ׂשְֹנֵאיֶהם: מב ַוּיִ ְמׁשְ ַוּיִ
ְמעֹו  ׁשָ ר ָלֶהם, ּבְ ּצַ ְרא ּבַ ֲעֹוָנם: מד ַוּיַ ֹמּכּו ּבַ ה ַיְמרּו ַבֲעָצָתם, ַוּיָ יֵלם, ְוֵהּמָ ַרּבֹות ַיּצִ
ן  ּתֵ ַוּיִ מו  ֲחָסָדיו:  חסדו  כתיב  רֹב  ּכְ ֵחם  ּנָ ַוּיִ ִריתֹו,  ּבְ ָלֶהם  ְזּכֹר  ַוּיִ מה  ָתם:  ִרּנָ ֶאת 
ֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים,  יֵענּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְוַקּבְ ל ׁשֹוֵביֶהם: מז הֹוׁשִ אֹוָתם ְלַרֲחִמים, ִלְפֵני ּכָ
ִמן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ְיָי  רּוְך  ּבָ מח  ֶתָך:  ְתִהּלָ ּבִ ַח  ּבֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָך,  ָקְדׁשֶ ם  ְלׁשֵ ְלהֹודֹות 

ל ָהָעם ָאֵמן, ַהְללּוָיּה: ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם, ְוָאַמר ּכָ

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 ְרִביִעי,  ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ

ר,  ִמְדּבַ ֶנֶגד ֵסֶפר ּבַ 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,   
ר ַעל  ְוַכּפֵ ְוַהִציֵלנּו  ֶמָך  ׁשְ בֹוד  ּכְ ֵענּו ַעל ְדַבר  ִיׁשְ ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי  ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם ִמְלָפֶניָך,  ְוַנֵקה, ׁשֶ

רּוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ֶמָך. ּבָ ַחטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ



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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