


ּ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.
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ָ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
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ְמַעט כתיב  ּכִ ַוֲאִני  ֵלָבב: ב  ְלָבֵרי  ָרֵאל, ֱאלִֹהים  ְלִיׂשְ א ִמְזמֹור ְלָאָסף, ַאְך טֹוב 
הֹוְלִלים,  ּבַ אִתי  ִקּנֵ י  ּכִ ג  ָרי:  ֲאׁשֻ כּו  ּפְ ׁשֻ שפכה  כתיב  ַאִין  ּכְ ַרְגָלי,  ָנָטיּו  נטוי 
ֲעַמל  ּבַ ה  אּוָלם:  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם,  ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  י  ּכִ ד  ֶאְרֶאה:  ִעים  ְרׁשָ לֹום  ׁשְ
ָחָמס  ית  ׁשִ ַיֲעָטף  ַגֲאָוה,  ֲעָנַקְתמֹו  ָלֵכן  ו  עּו:  ְיֻנּגָ לֹא  ָאָדם  ְוִעם  ֵאיֵנמֹו,  ֱאנֹוׁש 
ק,  רּו ְבָרע עֹשֶׁ ּיֹות ֵלָבב: ח ָיִמיקּו ִויַדּבְ ּכִ ָלמֹו: ז ָיָצא ֵמֵחֶלב ֵעיֵנמֹו, ָעְברּו ַמׂשְ
כתיב  ָלֵכן  י  ָאֶרץ:  ּבָ ֲהַלְך  ּתִ ּוְלׁשֹוָנם  יֶהם,  ּפִ ַמִים  ָ ַבּשׁ ּתּו  ׁשַ ט  רּו:  ְיַדּבֵ רֹום  ִמּמָ
ְוֵיׁש  ֵאל,  ָיַדע  ֵאיָכה  ְוָאְמרּו  יא  ָלמֹו:  צּו  ִיּמָ ָמֵלא  ּוֵמי  ֲהלֹם,  ַעּמֹו  ָיׁשּוב  ישיב 
יִתי  ּגּו ָחִיל: יג ַאְך ִריק ִזּכִ ְלֵוי עֹוָלם ִהׂשְ ִעים, ְוׁשַ ה ְרׁשָ ה ֵאּלֶ ָעה ְבֶעְליֹון: יב ִהּנֵ ּדֵ
ָקִרים: טו ִאם  י ַלּבְ ל ַהּיֹום, ְותֹוַכְחּתִ י: יד ָוֱאִהי ָנגּוַע ּכָ ּפָ יֹון ּכַ ִנּקָ ְלָבִבי, ָוֶאְרַחץ ּבְ
ָבה ָלַדַעת זֹאת, ָעָמל  ְ ַוֲאַחּשׁ י: טז  ָבָגְדּתִ ֶניָך  ּבָ ה דֹור  ִהּנֵ ָרה ְכמֹו,  י ֲאַסּפְ ָאַמְרּתִ
יח  ְלַאֲחִריָתם:  ָאִביָנה  ֵאל,  י  ׁשֵ ִמְקּדְ ֶאל  ָאבֹוא  ַעד  יז  ְבֵעיָני:  הּוא  היא  כתיב 
ה ְכָרַגע, ָספּו  ּמָ ּואֹות: יט ֵאיְך ָהיּו ְלׁשַ ם ְלַמּשׁ ְלּתָ ית ָלמֹו, ִהּפַ ׁשִ ֲחָלקֹות ּתָ ַאְך ּבַ
ץ  ִיְתַחּמֵ י  ּכִ כא  ְבֶזה:  ּתִ ַצְלָמם  ִעיר  ּבָ ְיָי,  ֵמָהִקיץ,  ֲחלֹום  ּכַ כ  הֹות:  ּלָ ּבַ ִמן  ַתּמּו 
ְך: כג ַוֲאִני  ֵהמֹות ָהִייִתי ִעּמָ ּתֹוָנן: כב ַוֲאִני ַבַער ְולֹא ֵאָדע, ּבְ ְלָבִבי, ְוִכְליֹוַתי ֶאׁשְ
ֵחִני: כה ִמי  ּקָ בֹוד ּתִ ֲעָצְתָך ַתְנֵחִני, ְוַאַחר ּכָ ַיד ְיִמיִני: כד ּבַ ְך, ָאַחְזּתָ ּבְ ִמיד ִעּמָ ּתָ
ֵאִרי ּוְלָבִבי, צּור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי  ָלה ׁשְ י ָבָאֶרץ: כו ּכָ ָך לֹא ָחַפְצּתִ ָמִים, ְוִעּמְ ָ ִלי ַבּשׁ
ַוֲאִני  : כח  ּךָ ִמּמֶ זֹוֶנה  ל  ּכָ ה  ִהְצַמּתָ יֹאֵבדּו,  ְרֵחֶקיָך  ה  ִהּנֵ י  ּכִ ְלעֹוָלם: כז  ֱאלִֹהים 
ל ַמְלֲאכֹוֶתיָך: ר ּכָ ְיָי כתיב ְיָי ֱאלִֹהים ַמְחִסי, ְלַסּפֵ י ּבַ ּתִ ִקְרַבת ֱאלִֹהים ִלי טֹוב, ׁשַ
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ב  ַמְרִעיֶתָך:  צֹאן  ּבְ ָך  ַאּפְ ן  ֶיְעׁשַ ָלֶנַצח,  ָזַנְחּתָ  ֱאלִֹהים  ָלָמה  ְלָאָסף,  יל  ּכִ ַמׂשְ א 



אֹות  ֻ ְלַמּשׁ ְפָעֶמיָך  ָהִריָמה  ג  ּבֹו:  ַכְנּתָ  ׁשָ ֶזה  ִצּיֹון  ַהר  ַנֲחָלֶתָך,  ֶבט  ׁשֵ ַאְלּתָ  ּגָ ֶדם,  ּקֶ ָקִניָת  ֲעָדְתָך  ְזֹכר 
ֵמִביא  ּכְ ַדע  ִיּוָ ה  ֹאתֹות:  אֹוֹתָתם  מּו  ׂשָ ֶקֶרב מֹוֲעֶדָך,  ּבְ צְֹרֶריָך  ֲאגּו  ׁשָ ד  ּקֶֹדׁש:  ּבַ אֹוֵיב  ֵהַרע  ל  ּכָ ֶנַצח, 
ְלחּו  יל ְוֵכיַלּפֹת ַיֲהלֹמּון: ז ׁשִ ִ ַכּשׁ ַחד, ּבְ ּתּוֶחיָה ּיָ ה ּפִ ּמֹות: ו כתיב ועת ְוַעּתָ ְסָבְך ֵעץ ַקְרּדֻ ְלָמְעָלה, ּבִ
ָאֶרץ: ט  ְרפּו ָכל מֹוֲעֵדי ֵאל ּבָ ם ִניָנם ָיַחד, ׂשָ ֶמָך: ח ָאְמרּו ְבִלּבָ ן ׁשְ ּכַ לּו ִמׁשְ ָך, ָלָאֶרץ ִחּלְ ׁשֶ ָבֵאׁש ִמְקּדָ
נּו יֵֹדַע ַעד ָמה: י ַעד ָמַתי ֱאלִֹהים ְיָחֶרף ָצר, ְיָנֵאץ אֹוֵיב  ֹאתֹוֵתינּו לֹא ָרִאינּו, ֵאין עֹוד ָנִביא, ְולֹא ִאּתָ
ֶדם,  י ִמּקֶ ה: יב ֵואלִֹהים ַמְלּכִ ֶרב כתיב חוקך ֵחיְקָך ַכּלֵ יב ָיְדָך, ִויִמיֶנָך, ִמּקֶ ה ָתׁשִ ְמָך ָלֶנַצח: יא ָלּמָ ׁשִ
ה  ַאּתָ יד  ִים:  ַהּמָ ַעל  יִנים  ַתּנִ י  ָראׁשֵ ְרּתָ  ּבַ ׁשִ ָים,  ָך  ְבָעּזְ ה פֹוַרְרּתָ  ַאּתָ יג  ָהָאֶרץ:  ֶקֶרב  ּבְ ְיׁשּועֹות  ּפֵֹעל 
ּתָ ַנֲהרֹות  ה הֹוַבׁשְ ה ָבַקְעּתָ ַמְעָין ָוָנַחל, ַאּתָ ים: טו ַאּתָ ֶנּנּו ַמֲאָכל ְלַעם ְלִצּיִ ּתְ י ִלְוָיָתן, ּתִ ְצּתָ ָראׁשֵ ִרּצַ
בּולֹות ָאֶרץ, ַקִיץ  ל ּגְ ְבּתָ ּכָ ה ִהּצַ ֶמׁש: יז ַאּתָ ה ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוׁשָ ֵאיָתן: טז ְלָך יֹום ַאף ְלָך ָלְיָלה, ַאּתָ
ת ֶנֶפׁש ּתֹוֶרָך,  ן ְלַחּיַ ּתֵ ֶמָך: יט ַאל ּתִ ם: יח ְזָכר זֹאת אֹוֵיב ֵחֵרף ְיָי, ְוַעם ָנָבל ִנֲאצּו ׁשְ ה ְיַצְרּתָ ָוחֶֹרף ַאּתָ
ְך  י ֶאֶרץ ְנאֹות ָחָמס: כא ַאל ָיׁשֹב ּדַ ּכֵ י ָמְלאּו ַמֲחׁשַ ִרית, ּכִ ט ַלּבְ ח ָלֶנַצח: כ ַהּבֵ ּכַ ׁשְ יָך ַאל ּתִ ת ֲעִנּיֶ ַחּיַ
ל ַהּיֹום: כג ַאל  י ָנָבל ּכָ ְתָך ִמּנִ ֶמָך: כב קּוָמה ֱאלִֹהים ִריָבה ִריֶבָך, ְזֹכר ֶחְרּפָ ִנְכָלם, ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהְללּו ׁשְ

אֹון ָקֶמיָך עֶֹלה ָתִמיד: ח קֹול צְֹרֶריָך, ׁשְ ּכַ ׁשְ ּתִ
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רּו  ִסּפְ ֶמָך,  ׁשְ ְוָקרֹוב  הֹוִדינּו,  ֱאלִֹהים  ָך  ּלְ הֹוִדינּו  ב  יר:  ׁשִ ְלָאָסף  ִמְזמֹור  ֵחת,  ׁשְ ּתַ ַאל  ַח,  ַלְמַנּצֵ א 
י  ְנּתִ ִתּכַ ָאֹנִכי  ֶביָה,  יֹשְׁ ְוָכל  ֶאֶרץ  ְנמֹוִגים  ד  ּפֹט:  ֶאׁשְ ִרים  ֵמיׁשָ ֲאִני  מֹוֵעד,  ח  ֶאּקַ י  ּכִ ג  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
רֹום  ַלּמָ ִרימּו  ּתָ ַאל  ו  ָקֶרן:  ִרימּו  ּתָ ַאל  ִעים  ְוָלְרׁשָ ֹהּלּו,  ּתָ ַאל  ַלהֹוְלִלים  י  ָאַמְרּתִ ה  ָלה:  ּסֶ ַעּמּוֶדיָה 
י ֱאלִֹהים ׁשֵֹפט,  ר ָהִרים: ח ּכִ ְדּבַ ֲעָרב, ְולֹא ִמּמִ י לֹא ִמּמֹוָצא ּוִמּמַ אר ָעָתק: ז ּכִ רּו ְבַצּוָ ַדּבְ ַקְרְנֶכם, ּתְ
ּתּו, ּכֹל  ָמֶריָה ִיְמצּו ִיׁשְ ה, ַאְך ׁשְ ר ִמּזֶ ּגֵ ַיד ְיָי, ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך, ַוּיַ י כֹוס ּבְ יל ְוֶזה ָיִרים: ט ּכִ ּפִ ֶזה ַיׁשְ
רֹוַמְמָנה  ּתְ ַע,  ֲאַגּדֵ ִעים  ְרׁשָ ַקְרֵני  ְוָכל  יא  ַיֲעקֹב:  ֵלאלֵֹהי  ָרה  ֲאַזּמְ ְלעָֹלם,  יד  ַאּגִ ַוֲאִני  י  ָאֶרץ:  ֵעי  ִרׁשְ

יק: ַקְרנֹות ַצּדִ

תהלים פרק ע''ו

ֵלם  מֹו: ג ַוְיִהי ְבׁשָ דֹול ׁשְ ָרֵאל ּגָ ִיׂשְ יהּוָדה ֱאלִֹהים, ּבְ יר: ב נֹוָדע ּבִ ְנִגיֹנת, ִמְזמֹור ְלָאָסף ׁשִ ַח ּבִ א ַלְמַנּצֵ
יר  ה, ַאּדִ ת, ָמֵגן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶסָלה: ה ָנאֹור ַאּתָ ֵפי ָקׁשֶ ר ִרׁשְ ּבַ ה ׁשִ ּמָ סּוּכֹו, ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון: ד ׁשָ
ֲעָרְתָך ֱאלֵֹהי  י ַחִיל ְיֵדיֶהם: ז ִמּגַ ָנָתם, ְולֹא ָמְצאּו ָכל ַאְנׁשֵ יֵרי ֵלב, ָנמּו ׁשְ ּתֹוְללּו ַאּבִ ֵמַהְרֵרי ָטֶרף: ו ֶאׁשְ
ין,  ַמְעּתָ ּדִ ַמִים ִהׁשְ ָ ָך: ט ִמּשׁ ה, ּוִמי ַיֲעֹמד ְלָפֶניָך ֵמָאז ַאּפֶ ה נֹוָרא ַאּתָ ם ְוֶרֶכב ָוסּוס: ח ַאּתָ ַיֲעקֹב, ִנְרּדָ
 , י ֲחַמת ָאָדם ּתֹוֶדּךָ ל ַעְנֵוי ֶאֶרץ ֶסָלה: יא ּכִ יַע ּכָ ט ֱאלִֹהים, ְלהֹוׁשִ ּפָ ׁשְ קּום ַלּמִ ָקָטה: י ּבְ ֶאֶרץ ָיְרָאה ְוׁשָ
רּוַח  ִיְבצֹר  יג  ַלּמֹוָרא:  י  ׁשַ יֹוִבילּו  ְסִביָביו,  ל  ּכָ ֱאלֵֹהיֶכם  ַלְיָי  מּו  ּלְ ְוׁשַ ִנְדרּו  יב  ְחּגֹר:  ּתַ ֵחֹמת  ֵאִרית  ׁשְ

ְנִגיִדים, נֹוָרא ְלַמְלֵכי ָאֶרץ:

תהלים פרק ע''ז

ַח ַעל כתיב ידיתון ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמֹור: ב קֹוִלי ֶאל ֱאלִֹהים ְוֶאְצָעָקה, קֹוִלי ֶאל ֱאלִֹהים  א ַלְמַנּצֵ



ֵחם  ָרה ְולֹא ָתפּוג, ֵמֲאָנה ִהּנָ י, ָיִדי ַלְיָלה ִנּגְ ּתִ ָרׁשְ יֹום ָצָרִתי ְיָי ּדָ ְוַהֲאִזין ֵאָלי: ג ּבְ
ָאַחְזּתָ  ה  ֶסָלה:  רּוִחי  ף  ְוִתְתַעּטֵ יָחה  ָאׂשִ ְוֶאֱהָמָיה,  ֱאלִֹהים  ָרה  ֶאְזּכְ ד  י:  ַנְפׁשִ
נֹות עֹוָלִמים:  ֶדם, ׁשְ ָיִמים ִמּקֶ י  ְבּתִ ַ ִחּשׁ ו  ר:  ֲאַדּבֵ י ְולֹא  ִנְפַעְמּתִ ֻמרֹות ֵעיָני,  ׁשְ
ׂש רּוִחי: ח ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח  יָחה, ַוְיַחּפֵ ְיָלה, ִעם ְלָבִבי ָאׂשִ ּלָ ָרה ְנִגיָנִתי ּבַ ז ֶאְזּכְ
ַכח  ַמר ֹאֶמר ְלדֹר ָודֹר: י ֲהׁשָ ְיָי, ְולֹא יִֹסיף ִלְרצֹות עֹוד: ט ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו, ּגָ
ְיִמין  נֹות  ׁשְ ִהיא,  ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  יא  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו  ַאף  ּבְ ָקַפץ  ִאם  ֵאל,  ַחּנֹות 
ְלֶאָך: יג ְוָהִגיִתי  ֶדם ּפִ ָרה ִמּקֶ י ֶאְזּכְ ֶעְליֹון: יב כתיב אזכיר ֶאְזּכֹור ַמַעְלֵלי ָיּה, ּכִ
דֹול  ּגָ ֵאל  ִמי  ָך,  ְרּכֶ ּדַ ּקֶֹדׁש  ּבַ ֱאלִֹהים  יד  יָחה:  ָאׂשִ ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ֳעֶלָך,  ּפָ ְבָכל 
ְזרֹוַע  ּבִ ַאְלּתָ  ּגָ טז  ָך:  ֻעּזֶ ים  ָבַעּמִ הֹוַדְעּתָ  ֶפֶלא,  ה  עֹׂשֵ ָהֵאל  ה  ַאּתָ טו  ֱאלִֹהים:  ּכֵ
זּו  ִים ָיִחילּו, ַאף ִיְרּגְ ִים ֱאלִֹהים, ָראּוָך ּמַ ֵני ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף ֶסָלה: יז ָראּוָך ּמַ ָך, ּבְ ַעּמֶ
כּו: יט קֹול  ָחִקים, ַאף ֲחָצֶציָך ִיְתַהּלָ ְתֹהמֹות: יח זְֹרמּו ַמִים ָעבֹות, קֹול ָנְתנּו ׁשְ
ָך, כתיב  ְרּכֶ ּדַ ם  ּיָ ּבַ ָהָאֶרץ: כ  ְרַעׁש  ַוּתִ ָרְגָזה  ֵבל,  ּתֵ ְבָרִקים  ֵהִאירּו  ל  ְלּגַ ּגַ ּבַ ַרַעְמָך 
ַיד  ָך, ּבְ בֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו: כא ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעּמֶ ים, ְוִעּקְ ַמִים ַרּבִ ִביְלָך ּבְ ושביליך ּוׁשְ

ה ְוַאֲהרֹן: ֹמשֶׁ
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ָחה  ֶאְפּתְ ב  ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי,  י  ַעּמִ ַהֲאִזיָנה  ְלָאָסף,  יל  ּכִ ַמׂשְ א 
רּו  ָדֵעם, ַוֲאבֹוֵתינּו ִסּפְ ַמְענּו ַוּנֵ ר ׁשָ י ֶקֶדם: ג ֲאׁשֶ יָעה ִחידֹות ִמּנִ י, ַאּבִ ל ּפִ ְבָמׁשָ
ִהּלֹות ְיָי, ֶוֱעזּוזֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו  ִרים ּתְ ֵניֶהם ְלדֹור ַאֲחרֹון ְמַסּפְ ָלנּו: ד לֹא ְנַכֵחד ִמּבְ
ֶאת  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ם  ׂשָ ְותֹוָרה  ַיֲעקֹב  ּבְ ֵעדּות  ֶקם  ַוּיָ ה  ה:  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ
ָיֻקמּו  ֵלדּו,  ִיּוָ ִנים  ּבָ ַאֲחרֹון  ּדֹור  ֵיְדעּו  ְלַמַען  ו  ִלְבֵניֶהם:  ְלהֹוִדיָעם  ֲאבֹוֵתינּו, 
חּו ַמַעְלֵלי ֵאל, ּוִמְצֹוָתיו  ּכְ ְסָלם, ְולֹא ִיׁשְ ימּו ֵבֱאלִֹהים ּכִ רּו ִלְבֵניֶהם: ז ְוָיׂשִ ִויַסּפְ
ֲאבֹוָתם ּדֹור סֹוֵרר ּוֹמֶרה, ּדֹור לֹא ֵהִכין ִלּבֹו, ְולֹא ֶנֶאְמָנה  ִיְנצֹרּו: ח ְולֹא ִיְהיּו ּכַ
ְמרּו  יֹום ְקָרב: י לֹא ׁשָ ת, ָהְפכּו ּבְ ֵקי רֹוֵמי ָקׁשֶ ֵני ֶאְפַרִים נֹוׁשְ ֶאת ֵאל רּוחֹו: ט ּבְ
ר  חּו ֲעִלילֹוָתיו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאׁשֶ ּכְ ׁשְ ִרית ֱאלִֹהים, ּוְבתֹוָרתֹו ֵמֲאנּו ָלֶלֶכת: יא ַוּיִ ּבְ
ָים,  ַקע  ּבָ יג  צַֹען:  ֵדה  ׂשְ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ֶפֶלא,  ה  ָעׂשָ ֲאבֹוָתם  ֶנֶגד  יב  ֶהְרָאם: 
ֵאׁש:  אֹור  ּבְ ְיָלה  ַהּלַ ְוָכל  יֹוָמם,  ָעָנן  ּבֶ ְנֵחם  ַוּיַ יד  ֵנד:  מֹו  ּכְ ַמִים  ב  ּצֶ ַוּיַ ֲעִביֵרם,  ַוּיַ
ַלע, ַוּיֹוֶרד  ה: טז ַוּיֹוִצא נֹוְזִלים ִמּסָ ְתֹהמֹות ַרּבָ ְק ּכִ ׁשְ ר, ַוּיַ ְדּבָ ּמִ ע ֻצִרים ּבַ טו ְיַבּקַ
ֵאל  ַוְיַנּסּו  יח  ה:  ּיָ ּצִ ּבַ ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו,  ַלֲחטֹא  ַוּיֹוִסיפּו עֹוד  יז  ָמִים:  ָהרֹות  ּנְ ּכַ
ַלֲערְֹך  ֵאל,  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו  אלִֹהים,  ּבֵ רּו  ַוְיַדּבְ יט  ם:  ְלַנְפׁשָ ֹאֶכל  ָאל  ִלׁשְ ְלָבָבם,  ּבִ
יּוַכל  ֶלֶחם  ֲהַגם  טֹפּו,  ִיׁשְ ּוְנָחִלים  ַמִים  זּובּו  ַוּיָ צּור  ה  ִהּכָ ֵהן  כ  ר:  ְדּבָ ּמִ ּבַ ְלָחן  ׁשֻ
ְבַיֲעקֹב,  ָקה  ִנּשְׂ ְוֵאׁש  ר,  ְתַעּבָ ַוּיִ ְיָי  ַמע  ׁשָ ָלֵכן  כא  ְלַעּמֹו:  ֵאר  ׁשְ ָיִכין  ִאם  ת,  ּתֵ
יׁשּוָעתֹו: כג  ֱאלִֹהים, ְולֹא ָבְטחּו ּבִ י לֹא ֶהֱאִמינּו ּבֵ ָרֵאל: כב ּכִ ְוַגם ַאף ָעָלה ְבִיׂשְ
ְמֵטר ֲעֵליֶהם ָמן ֶלֱאֹכל, ּוְדַגן  ָתח: כד ַוּיַ ַמִים ּפָ ַעל, ְוַדְלֵתי ׁשָ ָחִקים ִמּמָ ַוְיַצו ׁשְ



ָמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ָקִדים  ע  ַיּסַ כו  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ַלח  ׁשָ ֵציָדה  ִאיׁש,  ָאַכל  יִרים  ַאּבִ ֶלֶחם  כה  ָלמֹו:  ָנַתן  ַמִים  ׁשָ
ֶקֶרב ַמֲחֵנהּו,  ּבְ ל  ּפֵ ַוּיַ ָנף: כח  ּכָ ים עֹוף  ַיּמִ ֵאר, ּוְכחֹול  ָעָפר ׁשְ ּכֶ ְמֵטר ֲעֵליֶהם  ַוּיַ ֻעּזֹו ֵתיָמן: כז  ּבְ ַוְיַנֵהג 
ֲאָוָתם, עֹוד ָאְכָלם  עּו ְמֹאד, ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם: ל לֹא ָזרּו ִמּתַ ּבְ ׂשְ ַוּיִ ַוּיֹאְכלּו  ֹנָתיו: כט  ּכְ ָסִביב ְלִמׁשְ
ָכל זֹאת ָחְטאּו  ָרֵאל ִהְכִריַע: לב ּבְ יֶהם ּוַבחּוֵרי ִיׂשְ ַמּנֵ ִמׁשְ ֲהרֹג ּבְ ִפיֶהם: לא ְוַאף ֱאלִֹהים ָעָלה ָבֶהם ַוּיַ ּבְ
ּוְדָרׁשּוהּו,  ָהָלה: לד ִאם ֲהָרָגם  ּבֶ ּבַ נֹוָתם  ּוׁשְ ְיֵמיֶהם,  ֶהֶבל  ּבַ ַוְיַכל  ִנְפְלאֹוָתיו: לג  ּבְ עֹוד, ְולֹא ֶהֱאִמינּו 
ּוִבְלׁשֹוָנם  ִפיֶהם,  ּבְ ַוְיַפּתּוהּו  לו  ּגֲֹאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל  צּוָרם,  ֱאלִֹהים  י  ּכִ רּו  ְזּכְ ַוּיִ ֵאל: לה  ֲחרּו  ְוׁשִ בּו  ְוׁשָ
ה  ִחית, ְוִהְרּבָ ר ָעֹון ְולֹא ַיׁשְ ְבִריתֹו: לח ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ ם לֹא ָנכֹון ִעּמֹו, ְולֹא ֶנֶאְמנּו ּבִ בּו לֹו: לז ְוִלּבָ ְיַכּזְ
ה ַיְמרּוהּו  ּמָ ה, רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב: מ ּכַ ר ֵהּמָ י ָבׂשָ ְזּכֹר ּכִ ל ֲחָמתֹו: לט ַוּיִ יב ַאּפֹו, ְולֹא ָיִעיר ּכָ ְלָהׁשִ
ָרֵאל ִהְתוּו: מב לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו, יֹום  ׁשּובּו ַוְיַנּסּו ֵאל, ּוְקדֹוׁש ִיׂשְ ימֹון: מא ַוּיָ יׁשִ ר, ַיֲעִציבּוהּו ּבִ ְדּבָ ַבּמִ
ֲהֹפְך ְלָדם ְיֹאֵריֶהם,  ֵדה צַֹען: מד ַוּיַ ׂשְ ִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו, ּומֹוְפָתיו ּבִ ם ּבְ ר ׂשָ י ָצר: מג ֲאׁשֶ ָדם ִמּנִ ר ּפָ ֲאׁשֶ
ן ֶלָחִסיל ְיבּוָלם,  ּתֵ ַוּיִ ִחיֵתם: מו  ׁשְ ַע ַוּתַ ֶהם ָערֹב ַוּיֹאְכֵלם, ּוְצַפְרּדֵ ח ּבָ ּלַ יּון: מה ְיׁשַ ּתָ ל ִיׁשְ ְוֹנְזֵליֶהם ּבַ
ּוִמְקֵניֶהם  ִעיָרם,  ּבְ ָרד  ַלּבָ ר  ְסּגֵ ַוּיַ מח  ֲחָנַמל:  ּבַ ְקמֹוָתם  ְוׁשִ ְפָנם,  ּגַ ָרד  ּבָ ּבַ ַיֲהרֹג  מז  ה:  ָלַאְרּבֶ ִויִגיָעם 
ס ָנִתיב ְלַאּפֹו,  ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: נ ְיַפּלֵ ם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמׁשְ ח ּבָ ּלַ ִפים: מט ְיׁשַ ָלְרׁשָ
ָאֳהֵלי ָחם:  ית אֹוִנים ּבְ ִמְצָרִים, ֵראׁשִ כֹור ּבְ ל ּבְ ְך ּכָ יר: נא ַוּיַ ֶבר ִהְסּגִ ָתם ַלּדֶ ם, ְוַחּיָ ֶות ַנְפׁשָ ְך ִמּמָ לֹא ָחׂשַ
ם:  ה ַהּיָ ּסָ ּכִ ְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו, ְוֶאת אֹוְיֵביֶהם  ַוּיַ ר: נג  ְדּבָ ּמִ ּבַ ֵעֶדר  ּכָ ַוְיַנֲהֵגם  ּצֹאן ַעּמֹו,  ּכַ ע  ּסַ ַוּיַ נב 
ַנֲחָלה,  ֶחֶבל  ּבְ יֵלם  ּפִ ַוּיַ ּגֹוִים,  ֵניֶהם  ִמּפְ ַוְיָגֶרׁש  נה  ְיִמינֹו:  ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו,  בּול  ּגְ ֶאל  ַוְיִביֵאם  נד 
ּסֹגּו  ַוּיִ ָמרּו: נז  ְמרּו ֶאת ֱאלִֹהים ֶעְליֹון, ְוֵעדֹוָתיו לֹא ׁשָ ַוּיַ ַוְיַנּסּו  ָרֵאל: נו  ְבֵטי ִיׂשְ ָאֳהֵליֶהם ׁשִ ן ּבְ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ
ַמע  ַיְקִניאּוהּו: נט ׁשָ ּוִבְפִסיֵליֶהם  ָבמֹוָתם,  ּבְ ְכִעיסּוהּו  ַוּיַ ה: נח  ת ְרִמּיָ ֶקׁשֶ ּכְ כּו  ֶנְהּפְ ֲאבֹוָתם,  ּכַ דּו  ְבּגְ ַוּיִ
ִבי ֻעּזֹו,  ְ ן ַלּשׁ ּתֵ ָאָדם: סא ַוּיִ ן ּבָ ּכֵ לֹו, ֹאֶהל ׁשִ ן ׁשִ ּכַ ּטֹשׁ ִמׁשְ ָרֵאל: ס ַוּיִ ִיׂשְ ְמַאס ְמֹאד ּבְ ר, ַוּיִ ְתַעּבָ ֱאלִֹהים ַוּיִ
חּוָריו ָאְכָלה ֵאׁש, ּוְבתּולָֹתיו לֹא  ר: סג ּבַ ר ַלֶחֶרב ַעּמֹו, ּוְבַנֲחָלתֹו ִהְתַעּבָ ְסּגֵ ְוִתְפַאְרּתֹו ְבַיד ָצר: סב ַוּיַ
ִין: סו  ִגּבֹור ִמְתרֹוֵנן ִמּיָ ן ְיָי, ּכְ ָיׁשֵ ַקץ ּכְ יָנה: סה ַוּיִ ֶחֶרב ָנָפלּו, ְוַאְלְמֹנָתיו לֹא ִתְבּכֶ לּו: סד ּכֲֹהָניו ּבַ הּוּלָ
ְבַחר  ֶבט ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר: סח ַוּיִ ֹאֶהל יֹוֵסף, ּוְבׁשֵ ְמַאס ּבְ ת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו: סז ַוּיִ ְך ָצָריו ָאחֹור, ֶחְרּפַ ַוּיַ
ְלעֹוָלם: ע  ְיָסָדּה  ֶאֶרץ  ּכְ ׁשֹו,  ִמְקּדָ ָרִמים  מֹו  ּכְ ֶבן  ַוּיִ ָאֵהב: סט  ר  ֲאׁשֶ ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה,  ֶבט  ׁשֵ ֶאת 
ָרֵאל  ַיֲעקֹב ַעּמֹו, ּוְבִיׂשְ ְכְלֹאת צֹאן: עא ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו, ִלְרעֹות ּבְ ֵחהּו ִמּמִ ּקָ ָדִוד ַעְבּדֹו, ַוּיִ ְבַחר ּבְ ַוּיִ

יו ַיְנֵחם: ּפָ ֹתם ְלָבבֹו, ּוִבְתבּונֹות ּכַ ְרֵעם ּכְ ַנֲחָלתֹו: עב ַוּיִ

תהלים פרק ע''ט

ים: ב  ַל�ם ְלִעּיִ מּו ֶאת ְירּוׁשָ ָך, ׂשָ אּו ֶאת ֵהיַכל ָקְדׁשֶ ַנֲחָלֶתָך, ִטּמְ אּו גֹוִים ּבְ א ִמְזמֹור ְלָאָסף, ֱאלִֹהים ּבָ
ִים ְסִביבֹות  ּמַ ְפכּו ָדָמם ּכַ ר ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו ָאֶרץ: ג ׁשָ ׂשַ ָמִים, ּבְ ָ ָנְתנּו ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף ַהּשׁ
ֱאַנף ָלֶנַצח,  ֵכֵנינּו, ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו: ה ַעד ָמה ְיָי ּתֶ ה ִלׁשְ ַל�ם, ְוֵאין קֹוֵבר: ד ָהִיינּו ֶחְרּפָ ְירּוׁשָ
ְמָך לֹא  ׁשִ ר ּבְ ר לֹא ְיָדעּוָך, ְוַעל ַמְמָלכֹות, ֲאׁשֶ ֹפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ מֹו ֵאׁש ִקְנָאֶתָך: ו ׁשְ ְבַער ּכְ ּתִ
מּונּו ַרֲחֶמיָך,  ר ָלנּו ֲעֹוֹנת ִראׁשִֹנים, ַמֵהר ְיַקּדְ ְזּכָ ּמּו: ח ַאל ּתִ י ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב, ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהׁשַ ָקָראּו: ז ּכִ
ֶמָך:  ר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך, ְוַהּצִ בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ֵענּו ַעל ּדְ י ַדּלֹונּו ְמֹאד: ט ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ּכִ
פּוְך: יא  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהּשׁ ּגֹוִים ְלֵעיֵנינּו, ִנְקַמת ּדַ ַדע כתיב בגיים ּבַ ה ֱאלֵֹהיֶהם, ִיּוָ ה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ַאּיֵ י ָלּמָ



ֵכֵנינּו  ב ִלׁשְ ֵני ְתמּוָתה: יב ְוָהׁשֵ ֹגֶדל ְזרֹוֲעָך, הֹוֵתר ּבְ בֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאִסיר, ּכְ ּתָ
ָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶתָך,  ר ֵחְרפּוָך ְיָי: יג ַוֲאַנְחנּו ַעּמְ ָתם ֲאׁשֶ ְבָעַתִים ֶאל ֵחיָקם, ֶחְרּפָ ׁשִ

ֶתָך: ִהּלָ ר ּתְ ָך ְלעֹוָלם, ְלדֹר ָודֹר, ְנַסּפֵ נֹוֶדה ּלְ

תהלים פרק פ'

ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה,  ָרֵאל  ִיׂשְ רֵֹעה  ב  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף  ֵעדּות  ים,  ּנִ ׁשֹשַׁ ֶאל  ַח  ַלְמַנּצֵ א 
ה, עֹוְרָרה  ֶ ּוְמַנּשׁ ּוִבְנָיִמן  רּוִבים הֹוִפיָעה: ג ִלְפֵני ֶאְפַרִים  ב ַהּכְ ּצֹאן יֹוֵסף, יֹשֵׁ ּכַ
ָעה: ה  ׁשֵ ֶניָך ְוִנּוָ יֵבנּו, ְוָהֵאר ּפָ נּו: ד ֱאלִֹהים ֲהׁשִ ָעָתה ּלָ בּוָרֶתָך, ּוְלָכה ִליׁשֻ ֶאת ּגְ
ְמָעה,  ּדִ ֶלֶחם  ם  ֶהֱאַכְלּתָ ו  ָך:  ַעּמֶ ת  ְתִפּלַ ּבִ ְנּתָ  ָעׁשַ ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות,  ֱאלִֹהים  ְיָי 
ֵכֵנינּו, ְוֹאְיֵבינּו ִיְלֲעגּו ָלמֹו: ח  יֵמנּו ָמדֹון ִלׁשְ ׂשִ ִליׁש: ז ּתְ ְדָמעֹות ׁשָ ֵקמֹו ּבִ ׁשְ ַוּתַ
ָגֵרׁש  יַע, ּתְ ּסִ ְצַרִים ּתַ ֶפן ִמּמִ ָעה: ט ּגֶ ׁשֵ ֶניָך ְוִנּוָ יֵבנּו, ְוָהֵאר ּפָ ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֲהׁשִ
ּסּו ָהִרים  א ָאֶרץ: יא ּכָ ַמּלֵ יָה, ַוּתְ ָרׁשֶ ֵרׁש ׁשָ ׁשְ יָת ְלָפֶניָה, ַוּתַ ּנִ ֶעָה: י ּפִ ּטָ ּגֹוִים ַוּתִ
יג  יֹוְנקֹוֶתיָה:  ָנָהר  ְוֶאל  ָים,  ַעד  ְקִציֶרָה  ח  ּלַ ׁשַ ּתְ יב  ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ּה,  ִצּלָ
ַדי  ַער, ְוִזיז ׂשָ ה ֲחִזיר ִמּיָ ל עְֹבֵרי ָדֶרְך: יד ְיַכְרְסֶמּנָ ַרְצּתָ ְגֵדֶריָה, ְוָארּוָה ּכָ ה ּפָ ָלּמָ
ֶפן זֹאת: טז  ַמִים ּוְרֵאה, ּוְפקֹד ּגֶ ָ ט ִמּשׁ ה: טו ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ׁשּוב ָנא, ַהּבֵ ִיְרֶעּנָ
ֲעַרת  סּוָחה, ִמּגַ ֻרָפה ָבֵאׁש ּכְ ְך: יז ׂשְ ה ּלָ ְצּתָ ן ִאּמַ ר ָנְטָעה ְיִמיֶנָך, ְוַעל ּבֵ ה ֲאׁשֶ ְוַכּנָ
ְולֹא  יט  ְך:  ּלָ ְצּתָ  ִאּמַ ָאָדם  ן  ּבֶ ַעל  ְיִמיֶנָך,  ִאיׁש  ַעל  ָיְדָך  ִהי  ּתְ יח  יֹאֵבדּו:  ֶניָך  ּפָ
ֶניָך  ּפָ ָהֵאר  יֵבנּו,  ֲהׁשִ ְצָבאֹות  ֱאלִֹהים  ְיָי  כ  ִנְקָרא:  ְמָך  ּוְבׁשִ ינּו  ַחּיֵ ּתְ  , ּךָ ִמּמֶ ָנסֹוג 

ָעה: ׁשֵ ְוִנּוָ

תהלים פרק פ''א

נּו, ָהִריעּו ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב: ג  ית ְלָאָסף: ב ַהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוּזֵ ּתִ ַח ַעל ַהּגִ א ַלְמַנּצֵ
ֶסה ְליֹום  ּכֶ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר, ּבַ ּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל: ד ּתִ אּו ִזְמָרה ּוְתנּו ֹתף, ּכִ ׂשְ
מֹו  ׂשָ יהֹוֵסף  ּבִ ֵעדּות  ו  ַיֲעקֹב:  ט ֵלאלֵֹהי  ּפָ ִמׁשְ ָרֵאל הּוא,  ְלִיׂשְ י חֹק  ּכִ נּו: ה  ַחּגֵ
ְכמֹו,  ֶבל ׁשִ ָמע: ז ֲהִסירֹוִתי ִמּסֵ י ֶאׁשְ ַפת לֹא ָיַדְעּתִ ֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים, ׂשְ ּבְ
ֵסֶתר ַרַעם, ֶאְבָחְנָך ַעל  , ֶאֶעְנָך ּבְ ֶצּךָ ָרה ָקָראָת ָוֲאַחּלְ ּצָ ֲעבְֹרָנה: ח ּבַ יו ִמּדּוד ּתַ ּפָ ּכַ
לֹא  י  ִלי:  ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  ָרֵאל  ִיׂשְ ְך,  ּבָ ְוָאִעיָדה  י  ַעּמִ ַמע  ׁשְ ט  ֶסָלה:  ְמִריָבה,  ֵמי 
ַעְלָך ֵמֶאֶרץ  ֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר: יא ָאֹנִכי ְיָי ֱאלֶֹהיָך ַהּמַ ּתַ ִיְהֶיה ְבָך ֵאל ָזר, ְולֹא ִתׁשְ
ָרֵאל לֹא ָאָבה  י ְלקֹוִלי, ְוִיׂשְ ַמע ַעּמִ יָך ַוֲאַמְלֵאהּו: יב ְולֹא ׁשָ ִמְצָרִים, ַהְרֶחב ּפִ
ִלי,  ׁשֵֹמַע  י  ַעּמִ יד לּו  מֹוֲעצֹוֵתיֶהם:  ּבְ ֵיְלכּו  ם,  ִלּבָ ִרירּות  ׁשְ ּבִ ֵחהּו  ּלְ ָוֲאׁשַ יג  ִלי: 
ָיִדי:  יב  ָאׁשִ ָצֵריֶהם  ְוַעל  ַאְכִניַע,  אֹוְיֵביֶהם  ְמַעט  ּכִ טו  כּו:  ְיַהּלֵ ְדָרַכי  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ה, ּוִמּצּור  ֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחּטָ ם ְלעֹוָלם: יז ַוּיַ ְנֵאי ְיָי ְיַכֲחׁשּו לֹו, ִויִהי ִעּתָ טז ְמׂשַ

: יֶעּךָ ּבִ ַבׁש ַאׂשְ ּדְ



תהלים פרק פ''ב

ִעים  טּו ָעֶול, ּוְפֵני ְרׁשָ ּפְ ׁשְ ּפֹט: ב ַעד ָמַתי ּתִ ֶקֶרב ֱאלִֹהים ִיׁשְ ֲעַדת ֵאל, ּבְ ב ּבַ א ִמְזמֹור ְלָאָסף, ֱאלִֹהים ִנּצָ
ילּו: ה לֹא  ִעים ַהּצִ ד ְרׁשָ טּו ַדל ְוֶאְביֹון, ִמּיַ ּלְ יקּו: ד ּפַ ְפטּו ָדל ְוָיתֹום, ָעִני ָוָרׁש ַהְצּדִ אּו ֶסָלה: ג ׁשִ ׂשְ ּתִ
ם, ּוְבֵני ֶעְליֹון  י, ֱאלִֹהים ַאּתֶ ל מֹוְסֵדי ָאֶרץ: ו ֲאִני ָאַמְרּתִ כּו, ִיּמֹוטּו ּכָ ָכה ִיְתַהּלָ ֲחׁשֵ ָיְדעּו ְולֹא ָיִבינּו ּבַ
ה ִתְנַחל  י ַאּתָ ְפָטה ָהָאֶרץ, ּכִ ּפֹלּו: ח קּוָמה ֱאלִֹהים ׁשָ ִרים ּתִ מּותּון, ּוְכַאַחד ַהּשָׂ ָאָדם ּתְ ֶכם: ז ָאֵכן ּכְ ּלְ ּכֻ

ָכל ַהּגֹוִים: ּבְ

תהלים פרק פ''ג

ה אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון,  י ִהּנֵ קֹט ֵאל: ג ּכִ ׁשְ ֱחַרׁש, ְוַאל ּתִ ִמי ָלְך, ַאל ּתֶ יר ִמְזמֹור ְלָאָסף: ב ֱאלִֹהים ַאל ּדֳ א ׁשִ
ָך ַיֲעִרימּו סֹוד, ְוִיְתָיֲעצּו ַעל ְצפּוֶניָך: ה ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי,  אּו רֹאׁש: ד ַעל ַעּמְ ְנֶאיָך ָנׂשְ ּוְמׂשַ
ְמֵעאִלים  ְוִיׁשְ ִיְכרֹתּו: ז ָאֳהֵלי ֱאדֹום  ִרית  ּבְ ו, ָעֶליָך  ַיְחּדָ י נֹוֲעצּו ֵלב  ּכִ ָרֵאל עֹוד: ו  ִיׂשְ ם  ֵכר ׁשֵ ִיּזָ ְולֹא 
ְזרֹוַע  ָהיּו  ם,  ִעּמָ ִנְלָוה  ּור  ַאּשׁ ם  ּגַ ט  צֹור:  ֵבי  יֹשְׁ ִעם  ת  ֶלׁשֶ ּפְ ַוֲעָמֵלק,  ְוַעּמֹון  ָבל  ּגְ ח  ְוַהְגִרים:  מֹוָאב 
ְמדּו ְבֵעין ּדֹאר, ָהיּו ּדֶֹמן  ַנַחל ִקיׁשֹון: יא ִנׁשְ ִסיְסָרא, ְכָיִבין ּבְ ִמְדָין, ּכְ ה ָלֶהם ּכְ ִלְבֵני לֹוט ֶסָלה: י ֲעׂשֵ
נּו,  ה ּלָ ר ָאְמרּו ִניְרׁשָ ל ְנִסיֵכמֹו: יג ֲאׁשֶ ע ּכָ עֵֹרב ְוִכְזֵאב, ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמּנָ יֵתמֹו ְנִדיֵבמֹו ּכְ ָלֲאָדָמה: יב ׁשִ
ַלֵהט  ְבַער ָיַער, ּוְכֶלָהָבה ּתְ ֵאׁש ּתִ ַקׁש ִלְפֵני רּוַח: טו ּכְ ל, ּכְ ְלּגַ יֵתמֹו ַכּגַ ֵאת ְנאֹות ֱאלִֹהים: יד ֱאלַֹהי, ׁשִ
ְמָך ְיָי: יח ֵיבֹשּׁו  א ְפֵניֶהם ָקלֹון, ִויַבְקׁשּו ׁשִ ַסֲעֶרָך, ּוְבסּוָפְתָך ְתַבֲהֵלם: יז ַמּלֵ ֵפם ּבְ ְרּדְ ן ּתִ ָהִרים: טז ּכֵ

ל ָהָאֶרץ: ָך, ֶעְליֹון ַעל ּכָ ְמָך ְיָי ְלַבּדֶ ה ׁשִ י ַאּתָ רּו ְויֹאֵבדּו: יט ְוֵיְדעּו ּכִ ֲהלּו ֲעֵדי ַעד, ְוַיְחּפְ ְוִיּבָ

תהלים פרק פ''ד

ְלָתה  נֹוֶתיָך ְיָי ְצָבאֹות: ג ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ ּכְ ִדידֹות ִמׁשְ ית, ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור: ב ַמה ּיְ ּתִ ַח ַעל ַהּגִ א ַלְמַנּצֵ
ָתה  ר ׁשָ ם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה, ֲאׁשֶ נּו ֶאל ֵאל ָחי: ד ּגַ ִרי, ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ י ְלַחְצרֹות ְיָי, ִלּבִ ַנְפׁשִ
ֵרי  ָלה: ו ַאׁשְ ֵבי ֵביֶתָך, עֹוד ְיַהְללּוָך ּסֶ ֵרי יֹוׁשְ י ֵואלָֹהי: ה ַאׁשְ חֹוֶתיָך ְיָי ְצָבאֹות, ַמְלּכִ ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת ִמְזּבְ
ַיְעֶטה מֹוֶרה:  ָרכֹות  ּבְ ם  ּגַ יתּוהּו,  ְיׁשִ ַמְעָין  ָכא  ַהּבָ ֵעֶמק  ּבְ עְֹבֵרי  ז  ְלָבָבם:  ּבִ ְמִסּלֹות  ָבְך,  לֹו  עֹוז  ָאָדם 
ַהֲאִזיָנה  ִתי,  ְתִפּלָ ְמָעה  ׁשִ ְצָבאֹות  ֱאלִֹהים  ְיָי  ט  ִצּיֹון:  ּבְ ֱאלִֹהים  ֶאל  ֵיָרֶאה  ָחִיל,  ֶאל  ֵמַחִיל  ֵיְלכּו  ח 
י  ַחְרּתִ ֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף, ּבָ י טֹוב יֹום ּבַ יֶחָך: יא ּכִ ֵני ְמׁשִ ט ּפְ נּו ְרֵאה ֱאלִֹהים, ְוַהּבֵ ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: י ָמִגּנֵ
ן ְיָי, לֹא ִיְמַנע  ֶמׁש ּוָמֵגן ְיָי ֱאלִֹהים ֵחן ְוָכבֹוד ִיּתֵ י ׁשֶ ע: יב ּכִ ָאֳהֵלי ֶרׁשַ ֵבית ֱאלַֹהי, ִמּדּור ּבְ ִהְסּתֹוֵפף ּבְ

ְך: ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ָתִמים: יג ְיָי ְצָבאֹות, ַאׁשְ טֹוב ַלֹהְלִכים ּבְ

תהלים פרק פ''ה

ָך,  אָת ֲעֹון ַעּמֶ ִבית ַיֲעקֹב: ג ָנׂשָ ְבּתָ כתיב שבות ׁשְ ַח ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור: ב ָרִציָת ְיָי ַאְרֶצָך, ׁשַ א ַלְמַנּצֵ
ֵענּו, ְוָהֵפר  ָך: ה ׁשּוֵבנּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ יבֹוָת ֵמֲחרֹון ַאּפֶ אָתם ֶסָלה: ד ָאַסְפּתָ ָכל ֶעְבָרֶתָך, ֱהׁשִ יָת ָכל ַחּטָ ּסִ ּכִ
ְמחּו  ָך ִיׂשְ ינּו, ְוַעּמְ ַחּיֵ ׁשּוב ּתְ ה ּתָ ָך ְלדֹר ָודֹר: ז ֲהלֹא ַאּתָ ְמׁשְֹך ַאּפְ נּו, ּתִ ֱאַנף ּבָ נּו: ו ַהְלעֹוָלם ּתֶ ַעְסָך ִעּמָ ּכַ
לֹום ֶאל ַעּמֹו ְוֶאל  ר ׁשָ י ְיַדּבֵ ר ָהֵאל ְיָי, ּכִ ְמָעה ַמה ְיַדּבֵ ן ָלנּו: ט ֶאׁשְ ּתֶ ֲעָך ּתִ ָך, ְוֶיׁשְ ָבְך: ח ַהְרֵאנּו ְיָי ַחְסּדֶ
ׁשּו,  ַאְרֵצנּו: יא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפּגָ בֹוד ּבְ ּכֹן ּכָ עֹו, ִלׁשְ ֲחִסיָדיו, ְוַאל ָיׁשּובּו ְלִכְסָלה: י ַאְך ָקרֹוב ִליֵרָאיו ִיׁשְ



ְיָי  ם  ּגַ ָקף: יג  ִנׁשְ ַמִים  ָ ְוֶצֶדק ִמּשׁ ְצָמח,  ּתִ קּו: יב ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ  ָנׁשָ לֹום  ְוׁשָ ֶצֶדק 
ָעָמיו: ם ְלֶדֶרְך ּפְ ְך, ְוָיׂשֵ ן ְיבּוָלּה: יד ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהּלֵ ּתֵ ן ַהּטֹוב, ְוַאְרֵצנּו ּתִ ִיּתֵ

תהלים פרק פ''ו

י ָחִסיד  י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: ב ׁשָ ה ְיָי ָאְזְנָך ֲעֵנִני, ּכִ ה ְלָדִוד, ַהּטֵ ִפּלָ א ּתְ
ל  ּכָ ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  י  ּכִ ְיָי,  ִני  ָחּנֵ ג  ֵאֶליָך:  ַהּבֹוֵטַח  ה ֱאלַֹהי,  ַאּתָ ָך  ַעְבּדְ ע  ָאִני, הֹוׁשַ
ח,  ה ְיָי טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ א: ה ּכִ י ֶאּשָׂ י ֵאֶליָך ְיָי ַנְפׁשִ ָך, ּכִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ ַהּיֹום: ד ׂשַ
יֹום  ֲחנּונֹוָתי: ז ּבְ קֹול ּתַ יָבה ּבְ ִתי, ְוַהְקׁשִ ִפּלָ ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאיָך: ו ַהֲאִזיָנה ְיָי ּתְ
ל ּגֹוִים  יָך: ט ּכָ ַמֲעׂשֶ מֹוָך ָבֱאלִֹהים ְיָי, ְוֵאין ּכְ י ַתֲעֵנִני: ח ֵאין ּכָ ָצָרִתי ֶאְקָרֶאּךָ ּכִ
ה  ה ְועֹׂשֵ י ָגדֹול ַאּתָ ֶמָך: י ּכִ דּו ִלׁשְ ֲחוּו ְלָפֶניָך ְיָי, ִויַכּבְ ּתַ יָת ָיבֹואּו ְוִיׁשְ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ
ְלָבִבי  ַיֵחד  ָך,  ֲאִמּתֶ ּבַ ְך  ֲאַהּלֵ ָך,  ְרּכֶ ּדַ ְיָי  ָך: יא הֹוֵרִני  ְלַבּדֶ ה ֱאלִֹהים  ַאּתָ ִנְפָלאֹות, 
ָך  י ַחְסּדְ ְמָך ְלעֹוָלם: יג ּכִ ָדה ׁשִ ָכל ְלָבִבי, ַוֲאַכּבְ ֶמָך: יב אֹוְדָך ְיָי ֱאלַֹהי ּבְ ְלִיְרָאה ׁשְ
ַוֲעַדת  ֵזִדים ָקמּו ָעַלי,  ה: יד ֱאלִֹהים  ּיָ ְחּתִ ּתַ אֹול  ְ י ִמּשׁ ַנְפׁשִ ְלּתָ  ְוִהּצַ דֹול ָעָלי,  ּגָ
ה ְיָי ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֶרְך  ם: טו ְוַאּתָ מּוָך ְלֶנְגּדָ י, ְולֹא ׂשָ ְקׁשּו ַנְפׁשִ ָעִריִצים ּבִ
יָעה ְלֶבן  ָך, ְוהֹוׁשִ ָך ְלַעְבּדֶ ָנה ֻעּזְ ִני, ּתְ ֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: טז ּפְ ַאּפַ
ִני  ֲעַזְרּתַ ְיָי  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְוֵיבֹשּׁו,  ׂשְֹנַאי  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה,  אֹות  י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֵ יז  ֲאָמֶתָך: 

ִני: ְוִנַחְמּתָ

תהלים פרק פ''ז

ֲעֵרי ִצּיֹון, ִמּכֹל  ְיָי ׁשַ ַהְרֵרי קֶֹדׁש: ב ֹאֵהב  ּבְ יר, ְיסּוָדתֹו  א ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור ׁשִ
יר ַרַהב ּוָבֶבל  ְך, ִעיר ָהֱאלִֹהים ֶסָלה: ד ַאְזּכִ ר ּבָ דֹות ְמֻדּבָ נֹות ַיֲעקֹב: ג ִנְכּבָ ּכְ ִמׁשְ
ּוְלִצּיֹון ֵיָאַמר ִאיׁש ְוִאיׁש  ם: ה  ד ׁשָ ֻיּלַ ת ְוצֹור ִעם ּכּוׁש, ֶזה  ה ְפֶלׁשֶ ְליְֹדָעי, ִהּנֵ
ז  ֶסָלה:  ם  ׁשָ ד  ֻיּלַ ֶזה  ים,  ַעּמִ ְכתֹוב  ּבִ ִיְסּפֹר  ְיָי  ו  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה  ְוהּוא  ּה,  ּבָ ד  ֻיּלַ

ְך: ל ַמְעָיַני ּבָ חְֹלִלים, ּכָ ִרים ּכְ ְוׁשָ

תהלים פרק פ''ח

יל ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי:  ּכִ ַח ַעל ַמֲחַלת ְלַעּנֹות, ַמׂשְ יר ִמְזמֹור ִלְבֵני קַֹרח, ַלְמַנּצֵ א ׁשִ
ה  ַהּטֵ ִתי,  ִפּלָ ּתְ ְלָפֶניָך  בֹוא  ּתָ ג  ָך:  ֶנְגּדֶ ְיָלה  ַבּלַ י  ָצַעְקּתִ יֹום  ְיׁשּוָעִתי,  ְיָי ֱאלֵֹהי  ב 
י ִעם  ְבּתִ יעּו: ה ֶנְחׁשַ אֹול ִהּגִ י ִלׁשְ י, ְוַחּיַ ְבָעה ְבָרעֹות ַנְפׁשִ י ׂשָ ִתי: ד ּכִ ָאְזְנָך ְלִרּנָ
ֶקֶבר  ׁשְֹכֵבי  ֲחָלִלים  מֹו  ּכְ י,  ָחְפׁשִ ִתים  ּמֵ ּבַ ו  ֱאָיל:  ֵאין  ֶגֶבר  ּכְ ָהִייִתי  בֹור,  יֹוְרֵדי 
ים  ּכִ ַמֲחׁשַ ּיֹות, ּבְ ְחּתִ בֹור ּתַ ִני ּבְ ּתַ ְדָך ִנְגָזרּו: ז ׁשַ ה ִמּיָ ם עֹוד, ְוֵהּמָ ר לֹא ְזַכְרּתָ ֲאׁשֶ
ַעי  ָלה: ט ִהְרַחְקּתָ ְמֻיּדָ יָת ּסֶ ֶריָך ִעּנִ ּבָ ְמצֹלֹות: ח ָעַלי ָסְמָכה ֲחָמֶתָך, ְוָכל ִמׁשְ ּבִ
י עִֹני, ְקָראִתיָך  ִמּנִ ֻלא ְולֹא ֵאֵצא: י ֵעיִני ָדֲאָבה  ּכָ ִני תֹוֵעבֹות ָלמֹו,  ּתַ י, ׁשַ ּנִ ִמּמֶ
ֶלא, ִאם ְרָפִאים ָיקּומּו  ה ּפֶ ֲעׂשֶ ִתים ּתַ י: יא ֲהַלּמֵ י ֵאֶליָך ַכּפָ ְחּתִ ּטַ ָכל יֹום, ׁשִ ְיָי ּבְ



ֶאֶרץ  ּבְ ְוִצְדָקְתָך  ְלֶאָך,  ּפִ ְך  חֹשֶׁ ּבַ ַדע  ֲהִיּוָ יג  ֲאַבּדֹון:  ּבָ ֱאמּוָנְתָך  ָך,  ַחְסּדֶ ֶבר  ּקֶ ּבַ ר  ַהְיֻסּפַ יב  ָלה:  ּסֶ יֹודּוָך 
ֶניָך  ּפָ יר  ְסּתִ ּתַ י,  ַנְפׁשִ ְזַנח  ּתִ ְיָי  ָלָמה  טו   : ֶמּךָ ְתַקּדְ ִתי  ִפּלָ ּתְ ּוַבּבֶֹקר  י,  ְעּתִ ּוַ ׁשִ ְיָי  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  יד  ה:  ּיָ ְנׁשִ
ֻתתּוִני: יח  עּוֶתיָך ִצּמְ אִתי ֵאֶמיָך ָאפּוָנה: יז ָעַלי ָעְברּו ֲחרֹוֶניָך, ּבִ י: טז ָעִני ֲאִני ְוֹגֵוַע ִמּנַֹער, ָנׂשָ ּנִ ִמּמֶ

ְך: ַעי ַמְחׁשָ י ֹאֵהב ָוֵרַע, ְמֻיּדָ ּנִ יפּו ָעַלי ָיַחד: יט ִהְרַחְקּתָ ִמּמֶ ל ַהּיֹום, ִהּקִ ִים ּכָ ַסּבּוִני ַכּמַ

תהלים פרק פ''ט

י  י ָאַמְרּתִ ִפי: ג ּכִ יָרה, ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ּבְ יל, ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי: ב ַחְסֵדי ְיָי עֹוָלם ָאׁשִ ּכִ א ַמׂשְ
י: ה ַעד  ַעְבּדִ ְלָדִוד  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ִלְבִחיִרי,  ְבִרית  י  ַרּתִ ּכָ ָבֶהם: ד  ִכן ֱאמּוָנְתָך  ּתָ ַמִים  ׁשָ ֶנה,  ִיּבָ ֶחֶסד  עֹוָלם 
ְקַהל  ּבִ ֱאמּוָנְתָך  ַאף  ְיָי,  ְלֲאָך  ּפִ ַמִים  ׁשָ ְויֹודּו  ו  ֶסָלה:  ְסֲאָך  ּכִ ָודֹור  ְלדֹר  ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך,  ָאִכין  עֹוָלם 
ה, ְונֹוָרא  ים ַרּבָ סֹוד ְקדֹשִׁ ְבֵני ֵאִלים: ח ֵאל ַנֲעָרץ ּבְ ַחק ַיֲערְֹך ַלְיָי, ִיְדֶמה ַלְיָי ּבִ ַ י ִמי ַבּשׁ ים: ז ּכִ ְקדֹשִׁ
ֵגאּות  ּבְ ל  ה מֹוׁשֵ ְיָי ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ִמי ָכמֹוָך ֲחִסין ָיּה, ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך: י ַאּתָ ל ְסִביָביו: ט  ַעל ּכָ
ַמִים  ְרּתָ אֹוְיֶביָך: יב ְלָך ׁשָ ּזַ ָך ּפִ ְזרֹוַע ֻעּזְ אָת ֶכָחָלל ָרַהב, ּבִ ה ִדּכִ ֵחם: יא ַאּתָ ּבְ ה ְתׁשַ יו ַאּתָ ׂשֹוא ַגּלָ ם, ּבְ ַהּיָ
נּו:  ְמָך ְיַרּנֵ ׁשִ בֹור ְוֶחְרמֹון ּבְ ה ְבָראָתם, ּתָ ם: יג ָצפֹון ְוָיִמין ַאּתָ ה ְיַסְדּתָ ֵבל ּוְמלָֹאּה ַאּתָ ַאף ְלָך ָאֶרץ, ּתֵ
מּו  ְיַקּדְ ְסֶאָך, ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ּכִ ט ְמכֹון  ּפָ רּום ְיִמיֶנָך: טו ֶצֶדק ּוִמׁשְ ָיְדָך ּתָ עֹז  בּוָרה, ּתָ ּגְ יד ְלָך ְזרֹוַע ִעם 
ּוְבִצְדָקְתָך  ל ַהּיֹום,  ּכָ ְיִגילּון  ְמָך  ׁשִ ּבְ כּון: יז  ְיַהּלֵ ֶניָך  ּפָ אֹור  ּבְ ְיָי  ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה,  ָפֶניָך: טז ַאׁשְ
נּו, ְוִלְקדֹוׁש  י ַלְיָי ָמִגּנֵ ּכִ רּום ַקְרֵנינּו: יט  ּוִבְרצֹוְנָך כתיב תרים ּתָ ה,  מֹו ָאּתָ י ִתְפֶאֶרת ֻעּזָ ּכִ ָירּומּו: יח 
ּבֹור, ֲהִרימֹוִתי ָבחּור ֵמָעם:  יִתי ֵעֶזר ַעל ּגִ ּוִ ְרּתָ ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדיָך, ַוּתֹאֶמר ׁשִ ּבַ נּו: כ ָאז ּדִ ָרֵאל ַמְלּכֵ ִיׂשְ
ֶצּנּו: כג לֹא  ּכֹון ִעּמֹו, ַאף ְזרֹוִעי ְתַאּמְ ר ָיִדי ּתִ יו: כב ֲאׁשֶ ְחּתִ י ְמׁשַ ֶמן ָקְדׁשִ ׁשֶ י, ּבְ ִוד ַעְבּדִ כא ָמָצאִתי ּדָ
י  ְנָאיו ֶאּגֹוף: כה ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסּדִ ָניו ָצָריו, ּוְמׂשַ ּנּו: כד ְוַכּתֹוִתי ִמּפָ יא אֹוֵיב ּבֹו, ּוֶבן ַעְוָלה לֹא ְיַעּנֶ ִ ַיּשׁ
ה, ֵאִלי ְוצּור  ָהרֹות ְיִמינֹו: כז הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאּתָ ם ָידֹו, ּוַבּנְ י ַבּיָ ְמּתִ רּום ַקְרנֹו: כו ְוׂשַ ִמי ּתָ ִעּמֹו, ּוִבׁשְ
י,  ָמר לֹו ַחְסּדִ ֵנהּו, ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: כט ְלעֹוָלם כתיב אשמור ֶאׁשְ כֹור ֶאּתְ ְיׁשּוָעִתי: כח ַאף ָאִני ּבְ
ַטי  ּפָ ָמִים: לא ִאם ַיַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי, ּוְבִמׁשְ יֵמי ׁשָ י ָלַעד ַזְרעֹו, ְוִכְסאֹו ּכִ ְמּתִ ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו: ל ְוׂשַ
ָעם, ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם: לד  ׁשְ ֶבט ּפִ י ְבׁשֵ ֹמרּו: לג ּוָפַקְדּתִ לּו, ּוִמְצֹוַתי לֹא ִיׁשְ לֹא ֵיֵלכּון: לב ִאם ֻחּקַֹתי ְיַחּלֵ
ה: לו  ּנֶ ָפַתי לֹא ֲאׁשַ ִריִתי, ּומֹוָצא ׂשְ ל ּבְ ֱאמּוָנִתי: לה לֹא ֲאַחּלֵ ר ּבֶ ּקֵ י לֹא ָאִפיר ֵמִעּמֹו, ְולֹא ֲאׁשַ ְוַחְסּדִ
ָיֵרַח ִיּכֹון  י: לח ּכְ ֶמׁש ֶנְגּדִ ֶ ב: לז ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה, ְוִכְסאֹו ַכּשׁ י, ִאם ְלָדִוד ֲאַכּזֵ י ְבָקְדׁשִ ְעּתִ ּבַ ַאַחת ִנׁשְ
ִרית  ה ּבְ יֶחָך: מ ֵנַאְרּתָ ְרּתָ ִעם ְמׁשִ ְמָאס, ִהְתַעּבַ ה ָזַנְחּתָ ַוּתִ ַחק ֶנֱאָמן ֶסָלה: לט ְוַאּתָ ַ ּשׁ עֹוָלם, ְוֵעד ּבַ
ל עְֹבֵרי ָדֶרְך,  הּו ּכָ ּסֻ ה: מב ׁשַ ְמּתָ ִמְבָצָריו ְמִחּתָ ֵדרָֹתיו, ׂשַ ַרְצּתָ ָכל ּגְ ְלּתָ ָלָאֶרץ ִנְזרֹו: מא ּפָ ָך, ִחּלַ ַעְבּדֶ
ְולֹא  ַחְרּבֹו,  יב צּור  ׁשִ ּתָ ל אֹוְיָביו: מד ַאף  ּכָ ַמְחּתָ  ִהׂשְ ָצָריו,  ְיִמין  ֵכָניו: מג ֲהִרימֹוָת  ִלׁשְ ה  ֶחְרּפָ ָהָיה 
ֶהֱעִטיָת  ְיֵמי ֲעלּוָמיו,  ִהְקַצְרּתָ  ה: מו  ְרּתָ ִמּגַ ָלָאֶרץ  ְוִכְסאֹו  ָהרֹו,  ִמּטֳ ּתָ  ּבַ ִהׁשְ ְלָחָמה: מה  ּמִ ּבַ ֲהֵקֹמתֹו 
מֹו ֵאׁש ֲחָמֶתָך: מח ְזָכר ֲאִני ֶמה ָחֶלד, ַעל ַמה  ְבַער ּכְ ֵתר ָלֶנַצח, ּתִ ּסָ ה ֶסָלה: מז ַעד ָמה ְיָי ּתִ ָעָליו ּבּוׁשָ
ה  אֹול ֶסָלה: נ ַאּיֵ ד ׁשְ ט ַנְפׁשֹו ִמּיַ ֶות, ְיַמּלֵ ֵני ָאָדם: מט ִמי ֶגֶבר ִיְחֶיה ְולֹא ִיְרֶאה ּמָ ָראָת ָכל ּבְ ְוא ּבָ ָ ּשׁ
ים  ַרּבִ ל  ּכָ ְבֵחיִקי  ֵאִתי  ׂשְ ֲעָבֶדיָך,  ת  ֶחְרּפַ ְיָי  ְזֹכר  ֱאמּוָנֶתָך: נא  ּבֶ ְלָדִוד  ְעּתָ  ּבַ ִנׁשְ ְיָי,  ָהִראׁשִֹנים  ֲחָסֶדיָך 

רּוְך ְיָי ְלעֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן: יֶחָך: נג ּבָ בֹות ְמׁשִ ר ֵחְרפּו ִעּקְ ר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ְיָי, ֲאׁשֶ ים: נב ֲאׁשֶ ַעּמִ



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:

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

ר ָלנּו ...(. ְתַכּפֶ למטה: * ׁשֶ

אם אמר ספר תהלים שלם אומר:

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו,

י,  ִליׁשִ ִבְזכּות ֵסֶפר ׁשְ ׁשֶ

ֶנֶגד ֵסֶפר ַוִיְקָרא,  הּוא ְכּ ָקָראנּו ְלָפֶניָך, ׁשֶ ְתִהִלים ׁשֶ ּבַ ֶשׁ

סּוָקיו, ּוִבְזכּות ֵתיבֹוָתיו, ּוִבְזכּות אֹוִתיֹוָתיו, ּוִבְזכּות  ּוִבְזכּות ִמְזמֹוָריו, ּוִבְזכּות ּפְ
ַהיֹוְצִאים  ְוַהְטהֹוִרים  ים  ַהְקדֹוׁשִ מֹוֶתיָך  ׁשְ ּוִבְזכּות  ְטָעָמיו,  ּוִבְזכּות  ְנקּודֹוָתיו, 
ל ֲעוֹונֹוֵתינּו, ְוִתְמַחל  ל ַחטֹאֵתינּו ְוִתְסָלח ָלנּו ַעל ּכָ ר ָלנּו ַעל ּכָ ְתַכּפֶ ִמֶמנּו, * ׁשֶ
ְתשּוָבה  ַשְענּו ְלָפֶניָך. ְוַהֲחִזיֵרנּו ּבִ ּפָ ָחָטאנּו ְוֶשָעִוינּו ְוׁשֶ ֵעינּו ׁשֶ ׁשָ ל ּפְ ָלנּו ַעל ּכָ
ָלח  ְוִתׁשְ ַתְלמּוד תֹוָרֶתָך.  ּבְ נּו  ִלּבֵ ְוִתְפַתח  ַלֲעבֹוָדֶתָך  ְוַהְדִריֵכנּו  ְלָפֶניָך,  ֵלָמה  ׁשְ
אמו(.  ושם  החולה  שם  את  לומר  )וָלחולה:  ַעֶמָך  ְלחֹוֵלי  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה 
ַקח קֹוַח, ּוְלָכל הֹוְלֵכי ְדָרִכים ְועֹוְבֵרי ָיִמים  ְוִתְקָרא ִלְשבּוִיים ְדרֹור ְוַלֲאסּוִרים ּפְ
ל ָצָער ָוֵנֵזק, ְוַתִגיֵעם ִלְמחֹוז ֶחְפָצם ְלַחִיים  ָרֵאל ַתִציֵלם ִמּכָ ּוְנָהרֹות ֵמַעְמָך ִיׂשְ
ּוְלִיְרָאֶתָך.  ַלֲעבֹוָדֶתך  ַקָיָמא  ל  ׁשֶ ֶזַרע  ְבּ ִנים  ָבּ ֲחׂשּוֵכי  ְלָכל  ְוִתְפקֹוד  לֹום.  ּוְלׁשָ



ַרֲחֶמיָך  ר ּבְ ְלָנה ְוָלדֹוֵתיֶהן, ְוָהיֹוְשבֹות ַעל ַהַמְשּבֵ לֹא ַתּפֵ ָרֵאל ַתִציֵלן ׁשֶ ית ִיׂשְ ל ַעְמָך ּבֵ רֹות ׁשֶ ְועּוּבָ
ָרה  ַאְסּכְ ִיְמשֹול  ְוַאל  ִמַדֵדיֶהן.  ָחָלב  ֶיְחַסר  לֹא  ׁשֶ יע  ּפִ ַתְשׁ ַהֵמִניקֹות  ְוֶאל  ָרע,  ל  ִמּכָ ַתִציֵלן  ים  ָהַרּבִ
ּוְתַגְדֵלם ְלתֹוָרֶתָך  ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ַעְמָך  ַיְלֵדי  ָכל  ּבְ ין  יִשׁ ּבִ ּוַמְרִעין  ָגִעים  ּפְ ְוָכל  ְוִליִלין,  ְורּוִחין  ִדין  ְוׁשֵ
ָטן ּוִמֵיֶצר ָהָרע. ּוְתַבֵטל ֵמָעֵלינּו  ָמה, ְוַתִציֵלם ִמַעִין ָהָרע ּוִמֶדֶבר ּוִמָמֵגָפה ּוִמָשׂ ִלְלמֹוד תֹוָרה ִלְשׁ
ָעֵלינּו  ַהַמְלכּות  ֵלב  ְוַתֶטה  ְוָרעֹות,  ָקשֹות  ְגֵזרֹות  ל  ּכָ ֶשֵהם,  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ַעְמָך  ל  ּוִמָכּ
ְרָנָסֵתינּו  ּפַ ְוָהֵכן  ָיֵדינּו,  ה  ָכל ַמֲעֵשׂ ּבְ ְוַהְצָלָחה  ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתְשׁ ְגֵזרֹות טֹובֹות,  ְוִתְגזֹור ָעֵלינּו  ְלטֹוָבה. 
ָרֵאל ֶזה ָלֶזה ְולֹא ְלַעם ַאֵחר, ְוֵתן ְלָכל ִאיׁש ָוִאיׁש  ית ִיׂשְ ִמָיְדָך ָהְרָחָבה ְוַהְמֵלָאה, ְולֹא ִיְצָטְרכּו ַעְמָך ּבֵ
נּו ְוִתְפַאְרֵתנּו.  ית ִמְקָדֵשׁ ְרָנָסתֹו ּוְלָכל ְגִוָיה ּוְגִוָיה ֵדי ַמְחסֹוָרה. ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְוִתְבֶנה ּבֵ ֵדי ּפַ

ֶנֱאַמר: מֹו ׁשֶ תֹוָרֶתָך ּכְ תּוִבים ְבּ ל ַרֲחִמים ַהּכְ ֵרה ִמידֹוֶתיָך ׁשֶ לֹוׁש ֶעְשׂ ּ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:

ֵאלּו,  ׁשֹות  ַבּקָ ּבְ ָהְרׁשּוִמים  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ׁשֶ ׁשֹוֵתיֶהם  ּוַבּקָ ם  ַנְפׁשָ ַאת  ַמׂשְ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ֱאלַֹקי,  ה' 
ם  ִלּבָ ֲאלֹות  ִמׁשְ א  ַמּלֵ ה'  א  ָאּנָ ַאַחת.  ְסִקיָרה  ּבִ ִנְסָקִרים  ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ִלָפֶניָך  לּוִיים  ּגְ ים  ֻרּבִ ַהּמְ ּוְצָרֵכיֶהם 
גּוף  ּבְ ְוַהְצָלָחה  ַנַחת  רֹב  ּבְ ְרכּו  ִיְתּבָ ְרכֹוֶתיָך  ִמּבִ ּוַמְחסֹורֹו,  ְרָנָסתֹו  ּפַ י  ּדֵ ְוִאיׁש  ִאיׁש  ְלָכל  ְוֵתן  ְלטֹוָבה, 

ּוְבֶנֶפׁש.

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

לֹום לֹא. ֹאֶפן ָראּוי, ּוֵבין ִאם ַחס ְוׁשָ יעּו ּבְ ין ִאם ִהּגִ מֹות ּבִ ֵ ַהּשׁ



ִ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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מוקד הישועות להעברת שמות לתפילה בקבר הצדיק בעמוקה:

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


