סדר לימוד לרפואה

הקדמה
תורת הקבלה מסבירה בהרחבה כי לכל סיבה קיים מסובב – כפי שמובא בתלמוד :אין
אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה ,ולמרות שניתנה רשות
לרופא לרפואת כפי שמובא בספר שמות כא :וְ ַרפֹּא יְ ַר ֵפּא.
רפואת האדם מאת ה' יתברך ובכוח עשיית מצוות ומעשים טובים למשוך הארה
לוֹהיָך וְ ַה ָיּ ָשׁר ְבּ ֵעינָ יו
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְלקוֹל ה' ֱא ֶ
אמר ִאם ָשׁ ַ
ורפואה כמובא בספר שמות טו :וַ יּ ֹ ֶ
וֹתיו וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ָכּל ֻח ָקּיו ָכּל ַה ַמּ ֲח ָלה ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ְב ִמ ְצ ַריִ ם לֹא ָא ִשׂים
ַתּ ֲע ֶשׂה וְ ַה ֲאזַ נְ ָתּ ְל ִמ ְצ ָ
ָע ֶליָך ִכּי ֲאנִ י ה' ר ְֹפ ֶאָך:
וכן מובא בתלמוד מסכת ברכות דף ה :אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש
שׁוּבה ַעד ה' )איכה ג( ,פשפש ולא מצא
במעשיו שנאמר :נַ ְח ְפּ ָשׂה ְד ָר ֵכינוּ וְ נַ ְחק ָֹרה וְ נָ ָ
תּוֹר ְתָך ְת ַל ְמּ ֶדנּוּ )תהילים
וּמ ָ
יתלה בבטול תורה ,שנאמרַ :א ְשׁ ֵרי ַהגֶּ ֶבר ֲא ֶשׁר ְתּיַ ְסּ ֶרנּוּ יָּ הּ ִ
צד(.
ובתלמוד במסכת ראש השנה דף טז מובא :אמר רבי יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר
וּצ ָד ָקה
דינו של אדם אלו הן צדקה ,צעקה ,שינוי השם ,ושינוי מעשה ,צדקה דכתיבְ :
יהם יַ ִצּ ֵילם
צוּקוֹת ֶ
ֵ
ַתּ ִצּיל ִמ ָמּוֶ ת )משלי י( ,צעקה דכתיב :וַ יִּ ְצ ֲעקוּ ֶאל ה' ַבּ ַצּר ָל ֶהם ִמ ְמּ
)תהילים קז( ,שינוי השם דכתיבָ :שׂ ַרי ִא ְשׁ ְתָּך לֹא ִת ְק ָרא ֶאת ְשׁ ָמהּ ָשׂ ָרי ִכּי ָשׂ ָרה ְשׁ ָמהּ:
לוהים
וּב ַר ְכ ִתּי א ָֹתהּ וְ גַ ם נָ ַת ִתּי ִמ ֶמּנָּ ה ְלָך ֵבּן )בראשית יז( ,שינוי מעשה דכתיב :וַ יַּ ְרא ָה ֱא ִ
ֵ
לוהים ַעל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ַל ֲעשׂוֹת ָל ֶהם
יהם ִכּי ָשׁבוּ ִמ ַדּ ְר ָכּם ָה ָר ָעה וַ יִּ נָּ ֶחם ָה ֱא ִ
ֶאת ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
אמר ה' ֶאל ַא ְב ָרם ֶלְך ְלָך
וְ לֹא ָע ָשׂה )יונה ג( ,ויש אומרים אף שינוי מקום דכתיב :וַ יּ ֹ ֶ
וּמ ֵבּית ָא ִביָך ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ַא ְר ֶאךָּ ) :בראשית יב(.
מּוֹל ְד ְתָּך ִ
וּמ ַ
ֵמ ַא ְר ְצָך ִ
ובתלמוד במסכת שבת דף קנו ,מובא כי מזלו של אדם משתנה בהתאם למעשיו.
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להלן סגולות לרפואה מספרים קדמונים:
אמירת מאה ברכות ביום ,וברכת ''אשר יצר'' בפרט ,מסוגל מאוד להמשיך רפואה.
ובספר סגולות ישראל מובא כי שמירת שבת כהלכתה ,רפואה בדוקה לכל החולאים.
ירבה בנתינת צדקה כמו שכתוב :וחטאתך בצדקה פרוק )דניאל ד(
ילמד בספר":תנא דבי אליהו".
יתחזק החולה בכל כוחו להתפלל על עצמו בדמעות ,ובכל עת יאמר בכוונהְ :ר ֵאה ָענְ יִ י
יענִ י וְ ִאוָּ ֵשׁ ָעה ִכּי ְת ִה ָלּ ִתי ָא ָתּה.
הוֹשׁ ֵ
אותיְ :ר ָפ ֵאנִ י יְ יָ וְ ֵא ָר ֵפא ִ
וַ ֲע ָמ ִלי וְ ָשׂא ְל ָכל ַחטּ ֹ ָ
בתלמוד מסכת בבא בתרא דף קטז :דרש ר' פנחס בר חמא כל שיש לו חולה בתוך
ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים שנאמרֲ :ח ַמת ֶמ ֶלְך ַמ ְל ֲא ֵכי ָמוֶ ת וְ ִאישׁ ָח ָכם
יְ ַכ ְפּ ֶרנָּ ה )משלי טז(.
ובספר סנסן ליאיר הנכתב ע"י החיד"א הקדוש זיע"א דברים המועלים לרפואה :ייחד
עשרה אנשים שיתענו ויקראו תהלים בנעימות לרפואתו ,פדיון נפש ע"י ירא שמים
וחכם .יתנו צדקה בעדו כאשר יוכלו שאת )טוב לתת צדקה לזכות החולה ,בכל יום
חול-בקופת הצדקה אשר בבית ,ועדיף לומר בטרם נתינת הצדקה :הריני נותן צדקה זו
לזכות ולרפואת פב"פ( ,ושינוי שם על ידי חכם ירא שמים בכוונה גדולה ,להמשיך לו
נפש חדשה מקדושה.
ובספר "תפילות וסגולות" של הבן איש חי :טוב לעשות תיקון כרת לחולה ע"י לימוד
תורה של עשרה בני תורה ,במשך לילה שלם עד עלות השחר ,ובתום הלימוד יאמרו
ל"ז פרקי תהילים ואת התפילה הכוללת -י"ג מידות רחמים.

2

סדר לימוד לרפואה

סדר תיקון בעד החולה:
א .לקרוא מזמורי התהלים לפי סדר זה :כ' ,ו' ,ט' ,י''ג ,ט''ז ,י''ז,
י''ח ,כ''ב ,כ''ג ,כ''ה ,ל' ,ל''א ,ל''ב ,ל''ג ,ל''ו ,ל''ז ,ל''ח ,ל''ט ,מ''א,
מ''ט ,נ''ה ,נ''ו ,ס''ט ,פ''ו ,פ''ח ,פ''ט ,צ' ,צ''א ,ק''ב ,ק''ג ,ק''ד,
ק''ז ,קט''ז ,קי''ח ,קמ''ב ,קמ''ג ,קכ''ח.
ב .אחר כך לקרוא מפרק קי''ט בתהלים  -רק את הפסוקים
המתחילים באותיות שם החולה ושם אמו .ואח"כ אותיות ק'ר'ע'
ש'ט'ן'.
ג .ואחר כך לקרוא בכוונה תפילה לחולה מהחיד''א זצ''ל ,בספר כף
אחת .ותפילה לחולה י"י אל רחום וחנון ,המופיעה שם.
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מזמורי תהלים עבור החולה
מזמור כ'
ֹלהי
ַל ְמנַ ֵצּ ַח ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ ד :יַ ַענְ ָך יְ יָ ְבּיוֹם ָצ ָרה ,יְ ַשׂגֶּ ְבָך ֵשׁם ֱא ֵ
וּמ ִצּיּוֹן יִ ְס ָע ֶדךָּ  :יִ זְ כֹּר ָכּל
יַ ֲעקֹב :יִ ְשׁ ַלח ֶעזְ ְרָך ִמקּ ֶֹדשִׁ ,
עוֹל ְתָך יְ ַד ְשּׁנֶ ה ֶס ָלה :יִ ֶתּן ְלָך ִכ ְל ָב ֶבָך ,וְ ָכל ֲע ָצ ְתָך
ִמנְ ח ֶֹתיָך ,וְ ָ
ֹלהינוּ נִ ְדגֹּל ,יְ ַמ ֵלּא יְ יָ ָכּל
וּב ֵשׁם ֱא ֵ
ישׁוּע ֶתָךְ ,
יְ ַמ ֵלּא :נְ ַרנְּ נָ ה ִבּ ָ
הוֹשׁ ַיע יְ יָ ְמ ִשׁיחוֹ ,יַ ֲענֵ הוּ
ִ
וֹתיָךַ :ע ָתּה יָ ַד ְע ִתּיִ ,כּי
ִמ ְשׁ ֲאל ֶ
ִמ ְשּׁ ֵמי ָק ְדשׁוִֹ ,בּגְ ֻברוֹת ֵי ַשׁע יְ ִמינוֵֹ :א ֶלּה ָב ֶר ֶכב ,וְ ֵא ֶלּה
ֹלהינוּ נַ זְ ִכּירֵ :ה ָמּה ָכּ ְרעוּ וְ נָ ָפלוּ,
סּוּסים ,וַ ֲאנַ ְחנוּ ְבּ ֵשׁם יְ יָ ֱא ֵ
ַב ִ
יעהַ ,ה ֶמּ ֶלְך יַ ֲענֵ נוּ ְביוֹם
הוֹשׁ ָ
ִ
עוֹדד :יְ יָ
וַ ֲאנַ ְחנוּ ַק ְמנוּ וַ נִּ ְת ָ
ָק ְר ֵאנוּ:

מזמור ו'
ַל ְמנַ ֵצּ ַח ִבּנְ ִגינוֹת ַעל ַה ְשּׁ ִמינִ יתִ ,מזְ מוֹר ְל ָדוִ ד :יְ יָ ַאל ְבּ ַא ְפָּך
יחנִ י ,וְ ַאל ַבּ ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְסּ ֵרנִ יָ :חנֵּ נִ י יְ יָ ִ ,כּי ֻא ְמ ַלל ָאנִ י
תוֹכ ֵ
ִ
ְר ָפ ֵאנִ י יְ יָ ִכּי נִ ְב ֲהלוּ ֲע ָצ ָמי :וְ נַ ְפ ִשׁי נִ ְב ֲה ָלה ְמאֹד ,וְ ַא ָתּה יְ יָ ,
יענִ י ְל ַמ ַען ַח ְס ֶדָּךִ :כּי
הוֹשׁ ֵ
שׁוּבה יְ יָ ַ ,ח ְלּ ָצה נַ ְפ ִשׁיִ ,
ַעד ָמ ָתיָ :
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יוֹדה ָלְּך :יָ ַג ְע ִתּי ְבּ ַאנְ ָח ִתי,
ֵאין ַבּ ָמּוֶ ת זִ ְכ ֶרָךִ ,בּ ְשׁאוֹל ִמי ֶ
ַא ְשׂ ֶחה ְב ָכל ַליְ ָלה ִמ ָטּ ִתי ְבּ ִד ְמ ָע ִתיַ ,ע ְר ִשׂי ַא ְמ ֶסהָ :ע ְשׁ ָשׁה
צוֹר ָרי :סוּרוּ ִמ ֶמּנִּ י ָכּל פּ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן,
ִמ ַכּ ַעס ֵעינִ יָ ,ע ְת ָקהְ ,בּ ָכל ְ
ִכּי ָשׁ ַמע יְ יָ קוֹל ִבּ ְכיִ יָ :שׁ ַמע יְ יָ ְתּ ִחנָּ ִתי ,יְ יָ ְתּ ִפ ָלּ ִתי יִ ָקּח:
יֵ בֹשׁוּ וְ יִ ָבּ ֲהלוּ ְמאֹד ָכּל אֹיְ ָביָ ,י ֻשׁבוּ יֵ בֹשׁוּ ָר ַגע:

מזמור ט'
אוֹדה יְ יָ ְבּ ָכל ִל ִבּי,
ַל ְמנַ ֵצּ ַח ַעל מוּת ַל ֵבּן ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ דֶ :
אוֹתיָךֶ :א ְשׂ ְמ ָחה וְ ֶא ֶע ְל ָצה ָבְךֲ ,אזַ ְמּ ָרה
ֲא ַס ְפּ ָרה ָכּל נִ ְפ ְל ֶ
אבדוּ ִמ ָפּנֶ יָךִ :כּי
ִשׁ ְמָךֶ ,ע ְליוֹןְ :בּשׁוּב אוֹיְ ַבי ָאחוֹר ,יִ ָכּ ְשׁלוּ וְ י ֹ ְ
שׁוֹפט ֶצ ֶדקָ :גּ ַע ְר ָתּ
ֵ
ָע ִשׂי ָת ִמ ְשׁ ָפּ ִטי וְ ִדינִ יָ ,י ַשׁ ְב ָתּ ְל ִכ ֵסּא,
עוֹלם וָ ֶעדָ :האוֹיֵ ב ַתּמּוּ
ית ְל ָ
גוֹיִ םִ ,א ַבּ ְד ָתּ ָר ָשׁעְ ,שׁ ָמם ָמ ִח ָ
עוֹלם
ֳח ָרבוֹת ָלנֶ ַצח ,וְ ָע ִרים נָ ַת ְשׁ ָתָּ ,א ַבד זִ ְכ ָרם ֵה ָמּה :וַ יְ יָ ְל ָ
ֵי ֵשׁב ,כּוֹנֵ ן ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ִכּ ְסאוֹ :וְ הוּא יִ ְשׁפֹּט ֵתּ ֵבל ְבּ ֶצ ֶדק ,יָ ִדין
יהי יְ יָ ִמ ְשׂגָּ ב ַל ָדְּךִ ,מ ְשׂגָּ ב ְל ִעתּוֹת
ישׁ ִרים :וִ ִ
ְל ֻא ִמּים ְבּ ֵמ ָ
יוֹד ֵעי ְשׁ ֶמָךִ ,כּי לֹא ָעזַ ְב ָתּ ד ְֹר ֶשׁיָך יְ יָ :
ַבּ ָצּ ָרה :וְ יִ ְב ְטחוּ ְבָך ְ
ילוֹתיוִ :כּי ד ֵֹרשׁ ָדּ ִמים
זַ ְמּרוּ ַליְ יָ י ֵֹשׁב ִציּוֹןַ ,ה ִגּידוּ ָב ַע ִמּים ֲע ִל ָ
אוֹתם זָ ָכר ,לֹא ָשׁ ַכח ַצ ֲע ַקת ֲענָ וִ יםָ :חנְ נֵ נִ י יְ יָ ְ ,ר ֵאה ָענְ יִ י
ָ
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רוֹמ ִמי ִמ ַשּׁ ֲע ֵרי ָמוֶ תְ :ל ַמ ַען ֲא ַס ְפּ ָרה ָכּל ְתּ ִה ָלּ ֶתיָך
ִמשּׂ ֹנְ ָאיְ ,מ ְ
ְבּ ַשׁ ֲע ֵרי ַבת ִציּוֹןָ ,א ִג ָילה ִבּ ָ
ישׁוּע ֶתָךָ :ט ְבעוּ גוֹיִ ם ְבּ ַשׁ ַחת
נוֹדע יְ יָ ִ ,מ ְשׁ ָפּט
ָעשׂוְּ ,בּ ֶר ֶשׁת זוּ ָט ָמנוּ ,נִ ְל ְכּ ָדה ַר ְג ָלםַ :
נוֹקשׁ ָר ָשׁעִ ,ה ָגּיוֹן ֶס ָלהָ :ישׁוּבוּ ְר ָשׁ ִעים
ָע ָשׂהְ ,בּפ ַֹעל ַכּ ָפּיו ֵ
ֹלהיםִ :כּי לֹא ָלנֶ ַצח יִ ָשּׁ ַכח
אוֹלהָ ,כּל גּוֹיִ ם ְשׁ ֵכ ֵחי ֱא ִ
ִל ְשׁ ָ
קוּמה יְ יָ ַ ,אל יָ עֹז ֱאנוֹשׁ,
אבד ָל ַעדָ :
ֶא ְביוֹןִ ,תּ ְקוַ ת ֲענִ יִּ ים תּ ֹ ַ
מוֹרה ָל ֶהם ,יֵ ְדעוּ גוֹיִ ם
ָ
יתה יְ יָ
יִ ָשּׁ ְפטוּ גוֹיִ ם ַעל ָפּנֶ יָךִ :שׁ ָ
ֱאנוֹשׁ ֵה ָמּה ֶסּ ָלה:

מזמור י''ג
ַל ְמנַ ֵצּ ַח ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ דַ :עד ָאנָ ה יְ יָ ִתּ ְשׁ ָכּ ֵחנִ י נֶ ַצחַ ,עד ָאנָ ה
ַתּ ְס ִתּיר ֶאת ָפּנֶ יָך ִמ ֶמּנִּ יַ :עד ָאנָ ה ָא ִשׁית ֵעצוֹת ְבּנַ ְפ ִשׁי ,יָ גוֹן
יטה ֲענֵ נִ י יְ יָ
יוֹמםַ ,עד ָאנָ ה יָ רוּם אֹיְ ִבי ָע ָליַ :ה ִבּ ָ
ִבּ ְל ָב ִבי ָ
אמר אֹיְ ִבי
ישׁן ַה ָמּוֶ תֶ :פּן י ֹ ַ
ֹלהיָ ,ה ִא ָירה ֵעינַ יֶ ,פּן ִא ַ
ֱא ָ
יְ ָכ ְל ִתּיוָ ,צ ַרי יָ ִגילוּ ִכּי ֶאמּוֹט :וַ ֲאנִ י ְבּ ַח ְס ְדָּך ָב ַט ְח ִתּי ,יָ ֵגל ִל ִבּי
ישׁוּע ֶתָךָ ,א ִשׁ ָירה ַליְ יָ ִכּי גָ ַמל ָע ָלי:
ִבּ ָ

6

סדר לימוד לרפואה

מזמור ט''ז
ִמ ְכ ָתּם ְל ָדוִ דָ ,שׁ ְמ ֵרנִ י ֵאל ִכּי ָח ִס ִיתי ָבְךָ :א ַמ ְר ְתּ ַליְ יָ  ,יְ יָ
דוֹשׁים ֲא ֶשׁר ָבּ ָא ֶרץ ֵה ָמּה,
טוֹב ִתי ַבּל ָע ֶליָךִ :ל ְק ִ
ָ
ָא ָתּה,
בוֹתםַ ,א ֵחר ָמ ָהרוַּ ,בּל
וְ ַא ִדּ ֵיריָ ,כּל ֶח ְפ ִצי ָבם :יִ ְרבּוּ ַע ְצּ ָ
מוֹתם ַעל ְשׂ ָפ ָתי :יְ יָ
וּבל ֶא ָשּׂא ֶאת ְשׁ ָ
יהם ִמ ָדּםַ ,
ַא ִסּיְך נִ ְס ֵכּ ֶ
גּוֹר ִליֲ :ח ָב ִלים נָ ְפלוּ ִלי
תּוֹמיְך ָ
ִ
כוֹסיַ ,א ָתּה
ְמנָ ת ֶח ְל ִקי וְ ִ
ַבּנְּ ִע ִמיםַ ,אף נַ ֲח ָלת ָשׁ ְפ ָרה ָע ָליֲ :א ָב ֵרְך ֶאת יְ יָ ֲא ֶשׁר יְ ָע ָצנִ י,
ימינִ י
יוֹתיִ :שׁוִּ ִיתי יְ יָ ְלנֶ ְג ִדּי ָת ִמידִ ,כּי ִמ ִ
ַאף ֵלילוֹת יִ ְסּרוּנִ י ִכ ְל ָ
בוֹדיַ ,אף ְבּ ָשׂ ִרי יִ ְשׁכֹּן
ַבּל ֶאמּוֹטָ :ל ֵכן ָשׂ ַמח ִל ִבּי וַ יָּ ֶגל ְכּ ִ
ָל ֶב ַטחִ :כּי לֹא ַת ֲעזֹב נַ ְפ ִשׁי ִל ְשׁאוֹל ,לֹא ִת ֵתּן ֲח ִס ְידָך
יענִ י א ַֹרח ַחיִּ ים ,שׂ ַֹבע ְשׂ ָמחוֹת ֶאת
תּוֹד ֵ
ִ
ִל ְראוֹת ָשׁ ַחת:
ימינְ ָך נֶ ַצח:
ָפּנֶ יָך ,נְ ִעמוֹת ִבּ ִ

מזמור י''ז
ְתּ ִפ ָלּה ְל ָדוִ דִ ,שׁ ְמ ָעה יְ יָ ֶצ ֶדקַ ,ה ְק ִשׁ ָיבה ִרנָּ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה
ְת ִפ ָלּ ִתי ְבּלֹא ִשׂ ְפ ֵתי ִמ ְר ָמהִ :מ ְלּ ָפנֶ יָך ִמ ְשׁ ָפּ ִטי יֵ ֵצאֵ ,עינֶ יָך
ישׁ ִריםָ :בּ ַחנְ ָתּ ִל ִבּיָ ,פּ ַק ְד ָתּ ַלּיְ ָלהְ ,צ ַר ְפ ַתּנִ יַ ,בל
ֶתּ ֱחזֶ ינָ ה ֵמ ָ
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ִתּ ְמ ָצא ,זַ מּ ִֹתי ַבּל יַ ֲע ָבר ִפּיִ :ל ְפ ֻעלּוֹת ָא ָדם ִבּ ְד ַבר ְשׂ ָפ ֶתיָך,
לוֹתיָךַ ,בּל
שׁוּרי ְבּ ַמ ְע ְגּ ֶ
ֲאנִ י ָשׁ ַמ ְר ִתּיָ ,א ְרחוֹת ָפּ ִריץָ :תּמְֹך ֲא ַ
אתיָךִ ,כּי ַת ֲענֵ נִ י ֵאלַ ,הט ָאזְ נְ ָך ִלי,
נָ מוֹטּוּ ְפ ָע ָמיֲ :אנִ י ְק ָר ִ
קוֹמ ִמים
חוֹסיםִ ,מ ִמּ ְת ְ
מוֹשׁ ַיע ִ
ְשׁ ַמע ִא ְמ ָר ִתיַ :ה ְפ ֵלה ֲח ָס ֶדיָך ִ
ימינֶ ָךָ :שׁ ְמ ֵרנִ י ְכּ ִאישׁוֹן ַבּת ָעיִ ןְ ,בּ ֵצל ְכּנָ ֶפיָך ַתּ ְס ִתּ ֵירנִ י:
ִבּ ִ
ִמ ְפּנֵ י ְר ָשׁ ִעים זוּ ַשׁדּוּנִ י ,אֹיְ ַבי ְבּנֶ ֶפשׁ יַ ִקּיפוּ ָע ָליֶ :ח ְל ָבּמוֹ
יהם
ָסּגְ רוִּ ,פּימוֹ ִדּ ְבּרוּ ְבגֵ אוּתַ :א ֻשּׁ ֵרנוּ ַע ָתּה ְס ָבבוּנוֵּ ,עינֵ ֶ
ָי ִשׁיתוּ ִלנְ טוֹת ָבּ ָא ֶרץִ :דּ ְמי ֹנוֹ ְכּ ַא ְריֵ ה יִ ְכסוֹף ִל ְטר ֹף ,וְ ִכ ְכ ִפיר
יעהוַּ ,פּ ְלּ ָטה
י ֵֹשׁב ְבּ ִמ ְס ָתּ ִריםָ :
קוּמה יְ יָ ַ ,ק ְדּ ָמה ָפנָ יוַ ,ה ְכ ִר ֵ
נַ ְפ ִשׁי ֵמ ָר ָשׁעַ ,ח ְר ֶבָּךִ :מ ְמ ִתים יָ ְדָך יְ יָ ִ ,מ ְמ ִתים ֵמ ֶח ֶלד,
וּצפוּנְ ָך ְתּ ַמ ֵלּא ִב ְטנָ ם ,יִ ְשׂ ְבּעוּ ָבנִ ים ,וְ ִהנִּ יחוּ
ֶח ְל ָקם ַבּ ַחיִּ יםְ ,
יהםֲ :אנִ י ְבּ ֶצ ֶדק ֶא ֱחזֶ ה ָפנֶ יָךֶ ,א ְשׂ ְבּ ָעה ְב ָה ִקיץ
עוֹל ֵל ֶ
יִ ְת ָרם ְל ְ
ְתּמוּנָ ֶתָך:

מזמור י''ח
ַל ְמנַ ֵצּ ַח ְל ֶע ֶבד יְ יָ ְל ָדוִ דֲ ,א ֶשׁר ִדּ ֶבּר ַליְ יָ ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ִשּׁ ָירה
וּמיַּ ד ָשׁאוּל:
ַהזֹּאתְ ,בּיוֹם ִה ִצּיל יְ יָ אוֹתוֹ ִמ ַכּף ָכּל אֹיְ ָביו ִ
וּמ ַפ ְל ִטי ֵא ִלי,
צוּד ִתי ְ
וּמ ָ
אמרֶ ,א ְר ָח ְמָך יְ יָ ִ ,חזְ ִקי :יְ יָ ַס ְל ִעי ְ
וַ יּ ֹ ַ
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צוּרי ֶא ֱח ֶסה בּוָֹ ,מגִ נִּ י וְ ֶק ֶרן יִ ְשׁ ִעיִ ,מ ְשׂגַּ ִבּיְ :מ ֻה ָלּל ֶא ְק ָרא יְ יָ ,
ִ
וּמן אֹיְ ַבי ִאוָּ ֵשׁ ַעֲ :א ָפפוּנִ י ֶח ְב ֵלי ָמוֶ ת ,וְ נַ ֲח ֵלי ְב ִליַּ ַעל,
ִ
מוֹק ֵשׁי ָמוֶ תַ :בּ ַצּר
יְ ַב ֲעתוּנִ יֶ :ח ְב ֵלי ְשׁאוֹלְ ,ס ָבבוּנִ יִ ,ק ְדּמוּנִ י ְ
קוֹלי,
ִ
ֹלהי ֲא ַשׁוֵּ ַע ,יִ ְשׁ ַמע ֵמ ֵה ָיכלוֹ
ִלי ֶא ְק ָרא יְ יָ  ,וְ ֶאל ֱא ָ
וְ ַשׁוְ ָע ִתי ְל ָפנָ יו ָתּבוֹא ְב ָאזְ נָ יו :וַ ִתּ ְג ַעשׁ וַ ִתּ ְר ַעשׁ ָה ָא ֶרץ,
וּמוֹס ֵדי ָה ִרים יִ ְר ָגּזוּ וַ יִּ ְת ָגּ ֲעשׁוִּ ,כּי ָח ָרה לוָֹ :ע ָלה ָע ָשׁן
ְ
אכל ,גֶּ ָח ִלים ָבּ ֲערוּ ִמ ֶמּנּוּ :וַ יֵּ ט ָשׁ ַמיִ ם,
ְבּ ַאפּוֹ ,וְ ֵאשׁ ִמ ִפּיו תּ ֹ ֵ
וַ יֵּ ַרד ,וַ ֲע ָר ֶפל ַתּ ַחת ַר ְג ָליו :וַ יִּ ְר ַכּב ַעל ְכּרוּב וַ יָּ עֹף ,וַ יֵּ ֶדא ַעל
יבוֹתיו ֻס ָכּתוֶֹ ,ח ְשׁ ַכת ַמיִ ם
רוּחָ :י ֶשׁת ח ֶֹשְׁך ִס ְתרוְֹ ,ס ִב ָ
ַכּנְ ֵפי ַ
ָע ֵבי ְשׁ ָח ִקיםִ :מנֹּגַ הּ נֶ ְגדּוָֹ ,ע ָביו ָע ְברוּ ָבּ ָרד וְ גַ ֲח ֵלי ֵאשׁ:
וַ יַּ ְר ֵעם ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם יְ יָ  ,וְ ֶע ְליוֹן יִ ֵתּן קֹלוֹ ָבּ ָרד וְ גַ ֲח ֵלי ֵאשׁ :וַ יִּ ְשׁ ַלח
וּב ָר ִקים ָרב ,וַ יְ ֻה ֵמּם :וַ יֵּ ָראוּ ֲא ִפ ֵיקי ַמיִ ם,
יצםְ ,
ִח ָצּיו וַ יְ ִפ ֵ
רוּח ַא ֶפָּך :יִ ְשׁ ַלח
מוֹסדוֹת ֵתּ ֵבלִ ,מ ַגּ ֲע ָר ְתָך יְ יָ ִ ,מנִּ ְשׁ ַמת ַ
וַ יִּ ָגּלוּ ְ
ִמ ָמּרוֹם ,יִ ָקּ ֵחנִ י ,יַ ְמ ֵשׁנִ י ִמ ַמּיִ ם ַר ִבּים :יַ ִצּ ֵילנִ י ֵמאֹיְ ִבי ָעז,
וּמשּׂ ֹנְ ַאי ִכּי ָא ְמצוּ ִמ ֶמּנִּ י :יְ ַק ְדּמוּנִ יְ ,ביוֹם ֵא ִידי ,וַ יְ ִהי יְ יָ
ִ
יאנִ י ַל ֶמּ ְר ָחב ,יְ ַח ְלּ ֵצנִ יִ ,כּי ָח ֵפץ ִבּי :יִ גְ ְמ ֵלנִ י
יּוֹצ ֵ
ְל ִמ ְשׁ ָען ִלי :וַ ִ
יְ יָ ְכּ ִצ ְד ִקיְ ,כּבֹר יָ ַדי ָי ִשׁיב ִליִ :כּי ָשׁ ַמ ְר ִתּי ַדּ ְר ֵכי יְ יָ  ,וְ לֹא
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ֹלהיִ :כּי ָכל ִמ ְשׁ ָפּ ָטיו ְלנֶ ְג ִדּי ,וְ ֻחקּ ָֹתיו לֹא ָא ִסיר
ָר ַשׁ ְע ִתּי ֵמ ֱא ָ
ֶמנִּ י :וָ ֱא ִהי ָת ִמים ִעמּוֹ ,וָ ֶא ְשׁ ַתּ ֵמּר ֵמ ֲעוֹנִ י :וַ יָּ ֶשׁב יְ יָ ִלי ְכ ִצ ְד ִקי,
ְכּבֹר יָ ַדי ְלנֶ ֶגד ֵעינָ יוִ :עם ָח ִסיד ִתּ ְת ַח ָסּדִ ,עם גְּ ַבר ָתּ ִמים
ִתּ ַתּ ָמּםִ :עם נָ ָבר ִתּ ְת ָבּ ָרר ,וְ ִעם ִע ֵקּשׁ ִתּ ְת ַפּ ָתּלִ :כּי ַא ָתּה
תוֹשׁ ַיע ,וְ ֵעינַ יִ ם ָרמוֹת ַתּ ְשׁ ִפּילִ :כּי ַא ָתּה ָתּ ִאיר נֵ ִרי,
ִ
ַעם ָענִ י
אֹלהי ֲא ַד ֶלּג שׁוּר:
וּב ַ
ֹלהי יַ ִגּ ַיהּ ָח ְשׁ ִכּיִ :כּי ְבָך ָא ֻרץ ְגּדוּדֵ ,
יְ יָ ֱא ַ
רוּפהָ ,מגֵ ן הוּאְ ,לכֹל
ָה ֵאל ָתּ ִמים ַדּ ְרכּוִֹ ,א ְמ ַרת יְ יָ ְצ ָ
זוּל ִתי
וּמי צוּר ָ
לוֹהּ ִמ ַבּ ְל ֲע ֵדי יְ יָ ִ ,
חוֹסים בּוִֹ :כּי ִמי ֱא ַ
ַה ִ
ֹלהינוָּ :ה ֵאל ַה ְמ ַאזְּ ֵרנִ י ָחיִ ל ,וַ יִּ ֵתּן ָתּ ִמים ַדּ ְר ִכּיְ :מ ַשׁוֶּ ה ַר ְג ַלי
ֱא ֵ
ָכּ ַאיָּ לוֹת ,וְ ַעל ָבּמ ַֹתי יַ ֲע ִמ ֵידנִ יְ :מ ַל ֵמּד יָ ַדי ַל ִמּ ְל ָח ָמה ,וְ נִ ֲח ָתה
ימינְ ָך ִת ְס ָע ֵדנִ י,
חוּשׁה זְ רוֹע ָֹתי :וַ ִתּ ֶתּן ִלי ָמגֵ ן יִ ְשׁ ֶעָך ,וִ ִ
ֶק ֶשׁת נְ ָ
וְ ַענְ וָ ְתָך ַת ְר ֵבּנִ יַ :תּ ְר ִחיב ַצ ֲע ִדי ַת ְח ָתּי ,וְ לֹא ָמ ֲעדוּ ַק ְר ֻס ָלּי:
לּוֹתםֶ :א ְמ ָח ֵצם
ֶא ְרדּוֹף אוֹיְ ַבי וְ ַא ִשּׂיגֵ ם ,וְ לֹא ָאשׁוּב ַעד ַכּ ָ
וְ לֹא יֻ ְכלוּ קוּם ,יִ ְפּלוּ ַתּ ַחת ַר ְג ָלי :וַ ְתּ ַאזְּ ֵרנִ י ַחיִ ל ַל ִמּ ְל ָח ָמה,
וּמ ַשׂנְ ַאי
ַתּ ְכ ִר ַיע ָק ַמי ַתּ ְח ָתּי :וְ אֹיְ ַבי נָ ַת ָתּה ִלּי ע ֶֹרףְ ,
מוֹשׁ ַיעַ ,על יְ יָ וְ לֹא ָענָ ם :וְ ֶא ְשׁ ָח ֵקם
ִ
יתם :יְ ַשׁוְּ עוּ וְ ֵאין
ַא ְצ ִמ ֵ
רוּחְ ,כּ ִטיט חוּצוֹת ֲא ִר ֵיקםְ :תּ ַפ ְלּ ֵטנִ י ֵמ ִר ֵיבי
ְכּ ָע ָפר ַעל ְפּנֵ י ַ
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ימנִ י ְלרֹאשׁ גּוֹיִ םַ ,עם לֹא יָ ַד ְע ִתּי יַ ַע ְבדוּנִ יְ :ל ֵשׁ ַמע
ָעםְ ,תּ ִשׂ ֵ
אֹזֶ ן יִ ָשּׁ ְמעוּ ִליְ ,בּנֵ י נֵ ָכר יְ ַכ ֲחשׁוּ ִליְ :בּנֵ י נֵ ָכר יִ בֹּלוּ ,וְ יַ ְח ְרגוּ
לוֹהי יִ ְשׁ ִעי:
צוּרי ,וְ יָ רוּם ֱא ֵ
וּברוְּך ִ
יהםַ :חי יְ יָ ָ ,
רוֹת ֶ
ִמ ִמּ ְסגְּ ֵ
נּוֹתן נְ ָקמוֹת ִלי ,וַ יַּ ְד ֵבּר ַע ִמּים ַתּ ְח ָתּיְ :מ ַפ ְלּ ִטי
ָה ֵאלַ ,ה ֵ
רוֹמ ֵמנִ יֵ ,מ ִאישׁ ָח ָמס ַתּ ִצּ ֵילנִ יַ :על ֵכּן
ֵמאֹיְ ָביַ ,אף ִמן ָק ַמי ְתּ ְ
וּל ִשׁ ְמָך ֲאזַ ֵמּ ָרהַ :מ ְג ִדּל יְ שׁוּעוֹת ַמ ְלכּוֹ,
אוֹדָך ַבגּוֹיִ ם יְ יָ ְ ,
ְ
עוֹלם:
וּלזַ ְרעוַֹ ,עד ָ
וְ ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ִל ְמ ִשׁיחוְֹ ,ל ָדוִ ד ְ

מזמור כ''ב
ַל ְמנַ ֵצּ ַח ַעל ַאיֶּ ֶלת ַה ַשּׁ ַחר ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ דֵ :א ִליֵ ,א ִליָ ,ל ָמה
ֹלהיֶ ,א ְק ָרא
ישׁוּע ִתיִ ,דּ ְב ֵרי ַשׁ ֲאגָ ִתיֱ :א ַ
ֲעזַ ְב ָתּנִ יָ ,רחוֹק ִמ ָ
דוּמיָּ ה ִלי :וְ ַא ָתּה ָקדוֹשׁ,
ִ
יוֹמם וְ לֹא ַת ֲענֶ ה ,וְ ַליְ ָלה וְ לֹא
ָ
ֵ
יוֹשׁב ְתּ ִהלּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאלְ :בָּך ָבּ ְטחוּ ֲאב ֵֹתינוָּ ,בּ ְטחוּ
וַ ְתּ ַפ ְלּ ֵטמוֵֹ :א ֶליָך זָ ֲעקוּ וְ נִ ְמ ָלטוְּ ,בָּך ָב ְטחוּ וְ לֹא בוֹשׁוּ:
וּבזוּי ָעםָ :כּל ר ַֹאי
תוֹל ַעת ,וְ לֹא ִאישֶׁ ,ח ְר ַפּת ָא ָדם ְ
וְ ָאנ ִֹכי ַ
יַ ְל ִעגוּ ִלי ,יַ ְפ ִטירוּ ְב ָשׂ ָפה יָ נִ יעוּ רֹאשׁ :גֹּל ֶאל יְ יָ  ,יְ ַפ ְלּ ֵטהוּ,
יחי ַעל ְשׁ ֵדי
יַ ִצּ ֵילהוּ ִכּי ָח ֵפץ בּוִֹ :כּי ַא ָתּה ג ִֹחי ִמ ָבּ ֶטןַ ,מ ְב ִט ִ
ִא ִמּיָ :ע ֶליָך ָה ְשׁ ַל ְכ ִתּי ֵמ ָר ֶחםִ ,מ ֶבּ ֶטן ִא ִמי ֵא ִלי ָא ָתּהַ :אל
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רוֹבהִ ,כּי ֵאין עוֹזֵ רְ :ס ָבבוּנִ י ָפּ ִרים
ִתּ ְר ַחק ִמ ֶמּנִּ יִ ,כּי ָצ ָרה ְק ָ
יהםַ ,א ְריֵ ה ט ֵֹרף
ַר ִבּיםַ ,א ִבּ ֵירי ָב ָשׁן ִכּ ְתּרוּנִ יָ :פּצוּ ָע ַלי ִפּ ֶ
מוֹתיָ ,היָ ה ִל ִבּי
וְ שׁ ֵֹאגַ :כּ ַמּיִ ם נִ ְשׁ ַפּ ְכ ִתּי וְ ִה ְת ָפּ ְרדוּ ָכּל ַע ְצ ָ
וּלשׁוֹנִ י ֻמ ְד ָבּק
ַכּדּוֹנָ ג ,נָ ֵמס ְבּתוְֹך ֵמ ָעי :יָ ֵבשׁ ַכּ ֶח ֶרשׂ כּ ִֹחיְ ,
קוֹחי ,וְ ַל ֲע ַפר ָמוֶ ת ִתּ ְשׁ ְפּ ֵתנִ יִ :כּי ְס ָבבוּנִ י ְכּ ָל ִביםֲ ,ע ַדת
ַמ ְל ָ
מוֹתי,
ְמ ֵר ִעים ִה ִקּיפוּנִ יָ ,כּ ֲא ִרי יָ ַדי וְ ַר ְג ָליֲ :א ַס ֵפּר ָכּל ַע ְצ ָ
בוּשׁי יַ ִפּילוּ
ֵה ָמּה יַ ִבּיטוּ יִ ְראוּ ִבי :יְ ַח ְלּקוּ ְב ָג ַדי ָל ֶהם ,וְ ַעל ְל ִ
חוּשׁהַ :ה ִצּ ָילה
לוּתיְ ,ל ֶעזְ ָר ִתי ָ
גוֹרל :וְ ַא ָתּה יְ יָ ַאל ִתּ ְר ָחקֱ ,איָ ִ
ָ
יענִ י ִמ ִפּי ַא ְריֵ ה,
הוֹשׁ ֵ
ִ
ֵמ ֶח ֶרב נַ ְפ ִשׁיִ ,מיַּ ד ֶכּ ֶלב יְ ִח ָיד ִתי:
יתנִ יֲ :א ַס ְפּ ָרה ִשׁ ְמָך ְל ֶא ָחיְ ,בּתוְֹך ָק ָהל
וּמ ַקּ ְרנֵ י ֵר ִמים ֲענִ ָ
ִ
ֲא ַה ְל ֶלךָּ  :יִ ְר ֵאי יְ יָ ַה ְללוּהוָּ ,כּל זֶ ַרע יַ ֲעקֹב ַכּ ְבּדוּהוּ ,וְ גוּרוּ
ִמ ֶמּנוּ ָכּל זֶ ַרע יִ ְשׂ ָר ֵאלִ :כּי לֹא ָבזָ ה וְ לֹא ִשׁ ַקּץ ֱענוּת ָענִ י,
וּב ַשׁוְּ עוֹ ֵא ָליו ָשׁ ֵמ ַעֵ :מ ִא ְתָּך
וְ לֹא ִה ְס ִתּיר ָפּנָ יו ִמ ֶמּנּוְּ ,
אכלוּ ֲענָ וִ ים
ְתּ ִה ָלּ ִתי ְבּ ָק ָהל ָרב ,נְ ָד ַרי ֲא ַשׁ ֵלּם נֶ ֶגד יְ ֵר ָאיו :י ֹ ְ
וְ יִ ְשׂ ָבּעוּ ,יְ ַה ְללוּ יְ יָ דּ ְֹר ָשׁיו ,יְ ִחי ְל ַב ְב ֶכם ָל ַעד :יִ זְ ְכּרוּ וְ ָי ֻשׁבוּ
ֶאל יְ יָ ָכּל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ ,וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָפנֶ יָך ָכּל ִמ ְשׁ ְפּחוֹת גּוֹיִ ם:
לוּכה ,וּמ ֵֹשׁל ַבּגּוֹיִ םָ :א ְכלוּ וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָכּל ִדּ ְשׁנֵ י
ִכּי ַליְ יָ ַה ְמּ ָ
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יוֹר ֵדי ָע ָפר ,וְ נַ ְפשׁוֹ לֹא ִחיָּ ה :זֶ ַרע
ֶא ֶרץְ ,ל ָפנָ יו יִ ְכ ְרעוּ ָכּל ְ
נוֹלד ִכּי
יַ ַע ְב ֶדנּוּ ,יְ ֻס ַפּר ַליְ יָ ַלדּוֹר :יָ בֹאוּ וְ יַ ִגּידוּ ִצ ְד ָקתוְֹ ,ל ַעם ָ
ָע ָשׂה:

מזמור כ''ג
יצנִ יַ ,על
ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ ד ,יְ יָ ר ִֹעי לֹא ֶא ְח ָסרִ :בּנְ אוֹת ֶדּ ֶשׁא יַ ְר ִבּ ֵ
ֵמי ְמנֻ חוֹת יְ נַ ֲה ֵלנִ י :נַ ְפ ִשׁי ,יְ שׁוֹ ֵבב ,יַ נְ ֵחנִ י ְב ַמ ְע ְגּ ֵלי ֶצ ֶדק
ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ :גַּ ם ִכּי ֵא ֵלְך ְבּ ֵגיא ַצ ְל ָמוֶ ת ,לֹא ִא ָירא ָרעִ ,כּי
וּמ ְשׁ ַענְ ֶתָּך ֵה ָמּה יְ נַ ֲח ֻמנִ יַ :תּ ֲער ְֹך ְל ָפנַ י
ַא ָתּה ִע ָמּ ִדיִ ,שׁ ְב ְטָך ִ
אשׁיִ ,
ֻשׁ ְל ָחן נֶ ֶגד צ ְֹר ָריִ ,דּ ַשּׁנְ ָתּ ַב ֶשּׁ ֶמן ר ֹ ִ
כּוֹסי ְרוָ יָ הַ :אְך טוֹב
וָ ֶח ֶסד יִ ְר ְדּפוּנִ י ָכּל יְ ֵמי ַחיָּ י ,וְ ַשׁ ְב ִתּי ְבּ ֵבית יְ יָ ְלא ֶֹרְך יָ ִמים:

מזמור כ''ה
בוֹשׁה,
ֹלהיְ ,בָּך ָב ַט ְח ִתּי ַאל ֵא ָ
ְל ָדוִ דֵ ,א ֶליָך יְ יָ נַ ְפ ִשׁי ֶא ָשּׂאֱ :א ַ
בּוֹג ִדים
ַאל יַ ַע ְלצוּ אוֹיְ ַבי ִלי :גַּ ם ָכּל קֹוֶ יָך ,לֹא יֵ בֹשׁוּ ,יֵ בֹשׁוּ ַה ְ
יכנִ י
חוֹתיָך ַל ְמּ ֵדנִ יַ :ה ְד ִר ֵ
יענִ י ,א ְֹר ֶ
הוֹד ֵ
ִ
ֵר ָיקםְ :דּ ָר ֶכיָך יְ יָ
אוֹתָך ִקוִּ ִיתי ָכּל
ְ
ֹלהי יִ ְשׁ ִעי,
ַב ֲא ִמ ֶתָּך וְ ַל ְמּ ֵדנִ יִ ,כּי ַא ָתּה ֱא ֵ
עוֹלם ֵה ָמּהַ :חטֹּאות
ַהיּוֹם :זְ כֹר ַר ֲח ֶמיָך יְ יָ וַ ֲח ָס ֶדיָךִ ,כּי ֵמ ָ
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טוּבָך
וּפ ָשׁ ַעיַ ,אל ִתּזְ כֹּרְ ,כּ ַח ְס ְדָּך זְ ָכר ִלי ַא ָתּה ְל ַמ ַען ְ
עוּרי ְ
נְ ַ
יוֹרה ַח ָטּ ִאים ַבּ ָדּ ֶרְך :יַ ְד ֵרְך ֲענָ וִ ים
יְ יָ  :טוֹב וְ ָי ָשׁר יְ יָ ַ ,על ֵכּן ֶ
ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ,וִ ַיל ֵמּד ֲענָ וִ ים ַדּ ְרכּוָֹ :כּל ָא ְרחוֹת יְ יָ ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת,
ְלנ ְֹצ ֵרי ְב ִריתוֹ וְ ֵעד ָֹתיוְ :ל ַמ ַען ִשׁ ְמָך יְ יָ  ,וְ ָס ַל ְח ָתּ ַל ֲעוֹנִ יִ ,כּי ַרב
יוֹרנּוּ ְבּ ֶד ֶרְך יִ ְב ָחר :נַ ְפשׁוֹ ְבּטוֹב
הוּאִ :מי זֶ ה ָה ִאישׁ יְ ֵרא יְ יָ ֶ ,
יעם:
הוֹד ָ
וּב ִריתוֹ ְל ִ
ָתּ ִלין ,וְ זַ ְרעוֹ יִ ַירשׁ ָא ֶרץ :סוֹד יְ יָ ִל ֵיר ָאיוְ ,
יוֹציא ֵמ ֶר ֶשׁת ַר ְג ָליְ :פּנֵ ה ֵא ַלי
ֵעינַ י ָתּ ִמיד ֶאל יְ יָ ִ ,כּי הוּא ִ
צוּקוֹתי
ַ
וְ ָחנֵּ נִ יִ ,כּי יָ ִחיד וְ ָענִ י ָאנִ יָ :צרוֹת ְל ָב ִבי ִה ְר ִחיבוִּ ,מ ְמּ
אותיְ :ר ֵאה אוֹיְ ַבי
יאנִ יְ :ר ֵאה ָענְ יִ י וַ ֲע ָמ ִלי ,וְ ָשׂא ְל ָכל ַחטּ ֹ ָ
הוֹצ ֵ
ִ
ִכּי ָרבּוּ ,וְ ִשׂנְ ַאת ָח ָמס ְשׂנֵ אוּנִ יָ :שׁ ְמ ָרה נַ ְפ ִשׁי וְ ַה ִצּ ֵילנִ יַ ,אל
ֵאבוֹשׁ ִכּי ָח ִס ִיתי ָבְך :תֹּם וָ י ֶֹשׁר ,יִ ְצּרוּנִ יִ ,כּי ִקוִּ ִיתיָךְ :פּ ֵדה
רוֹתיו:
ֹלהים ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,מכֹּל ָצ ָ
ֱא ִ

מזמור ל'
יתנִ י,
רוֹמ ְמָך יְ יָ ִ ,כּי ִד ִלּ ָ
ִמזְ מוֹר ִשׁיר ֲחנֻ ַכּת ַה ַבּיִ ת ְל ָדוִ דֲ :א ִ
ֹלהיִ ,שׁוַּ ְע ִתּי ֵא ֶליָך וַ ִתּ ְר ָפּ ֵאנִ י :יְ יָ
וְ לֹא ִשׂ ַמּ ְח ָתּ ֹ
איְ ַבי ִלי :יְ יָ ֱא ָ
יתנִ י ִמיָּ ְר ִדי בוֹר :זַ ְמּרוּ ַליְ יָ
ית ִמן ְשׁאוֹל נַ ְפ ִשׁיִ ,חיִּ ַ
ֶה ֱע ִל ָ
ֲח ִס ָידיו ,וְ הוֹדוּ ְלזֵ ֶכר ָק ְדשׁוִֹ :כּי ֶר ַגע ְבּ ַאפּוַֹ ,חיִּ ים ִבּ ְרצוֹנוֹ,
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ָבּ ֶע ֶרב יָ ִלין ֶבּ ִכי ,וְ ַלבֹּ ֶקר ִרנָּ ה :וַ ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִתּי ְב ַשׁ ְלוִ יַ ,בּל
עוֹלם :יְ יָ ִבּ ְרצוֹנְ ָך ֶה ֱע ַמ ְד ָתּה ְל ַה ְר ִרי עֹזִ ,ה ְס ַתּ ְר ָתּ
ֶאמּוֹט ְל ָ
ָפנֶ יָךָ ,היִ ִיתי נִ ְב ָהלֵ :א ֶליָך יְ יָ ֶא ְק ָרא ,וְ ֶאל יְ יָ ֶא ְת ַחנָּ ןַ :מה
ֶבּ ַצע ְבּ ָד ִמי ְבּ ִר ְד ִתּי ֶאל ָשׁ ַחתֲ ,ה ְ
יוֹדָך ָע ָפרֲ ,היַ ִגּיד ֲא ִמ ֶתָּך:
ְשׁ ַמע יְ יָ וְ ָחנֵּ נִ י ,יְ יָ ֱהיֵ ה עֹזֵ ר ִליָ :ה ַפ ְכ ָתּ ִמ ְס ְפּ ִדי ְל ָמחוֹל ִלי,
ִפּ ַתּ ְח ָתּ ַשׂ ִקּי ,וַ ְתּ ַאזְּ ֵרנִ י ִשׂ ְמ ָחהְ :ל ַמ ַען יְ זַ ֶמּ ְרָך ָכבוֹד וְ לֹא
אוֹדךָּ :
עוֹלם ֶ
ֹלהי ְל ָ
יִ דּ ֹם ,יְ יָ ֱא ַ

מזמור ל''א
עוֹלם,
בוֹשׁה ְל ָ
ַל ְמנַ ֵצּ ַח ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ דְ :בָּך יְ יָ ָח ִס ִיתיַ ,אל ֵא ָ
ְבּ ִצ ְד ָק ְתָך ַפ ְלּ ֵטנִ יַ :ה ֵטּה ֵא ַלי ָאזְ נְ ָךְ ,מ ֵה ָרה ַה ִצּ ֵילנִ יֱ ,היֵ ה ִלי
צוּד ִתי
וּמ ָ
יענִ יִ :כּי ַס ְל ִעי ְ
הוֹשׁ ֵ
ְלצוּר ָמעוֹזְ ,ל ֵבית ְמצוּדוֹתְ ,ל ִ
ָא ָתּהְ ,וּל ַמ ַען ִשׁ ְמָך ַתּנְ ֵחנִ י ְ
יאנִ י ֵמ ֶר ֶשׁת זוּ
תּוֹצ ֵ
ִ
וּתנַ ֲה ֵלנִ י:
אוֹתי
יתה ִ
רוּחיָ ,פּ ִד ָ
ָט ְמנוּ ִליִ ,כּי ַא ָתּה ָמעוּזִּ יְ :בּיָ ְדָך ַא ְפ ִקיד ִ
אתי ַהשּׁ ְֹמ ִרים ַה ְב ֵלי ָשׁוְ א ,וַ ֲאנִ י ֶאל יְ יָ
יְ יָ ֵאל ֱא ֶמתָ :שׂנֵ ִ
ָבּ ָט ְח ִתּיָ :א ִג ָילה וְ ֶא ְשׂ ְמ ָחה ְבּ ַח ְס ֶדָּךֲ ,א ֶשׁר ָר ִא ָ
ית ֶאת ָענְ יִ י,
יָ ַד ְע ָתּ ְבּ ָצרוֹת נַ ְפ ִשׁי :וְ לֹא ִה ְסגַּ ְר ַתּנִ י ְבּיַ ד אוֹיֵ בֶ ,ה ֱע ַמ ְד ָתּ
ַב ֶמּ ְר ָחב ַר ְג ָליָ :חנֵּ נִ י יְ יָ ִכּי ַצר ִליָ ,ע ְשׁ ָשׁה ְב ַכ ַעס ֵעינִ י ,נַ ְפ ִשׁי
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נוֹתי ַבּ ֲאנָ ָחהָ ,כּ ַשׁל ַבּ ֲעוֹנִ י כ ִֹחי,
וּשׁ ַ
וּב ְטנִ יִ :כּי ָכלוּ ְביָ גוֹן ַחיַּ יְ ,
ִ
וַ ֲע ָצ ַמי ָע ֵשׁשׁוִּ :מ ָכּל צ ְֹר ַרי ָהיִ ִיתי ֶח ְר ָפּה ,וְ ִל ְשׁ ֵכנַ י ְמאֹד,
וּפ ַחד ִל ְמיֻ ָדּ ָעי ,ר ַֹאי ַבּחוּץ נָ ְדדוּ ִמ ֶמּנִּ י :נִ ְשׁ ַכּ ְח ִתּי ְכּ ֵמת ִמ ֵלּב,
ַ
ָהיִ ִיתי ִכּ ְכ ִלי א ֵֹבדִ :כּי ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִדּ ַבּת ַר ִבּיםָ ,מגוֹר ִמ ָסּ ִביב,
ְבּ ִהוָּ ְס ָדם יַ ַחד ָע ַליָ ,ל ַק ַחת נַ ְפ ִשׁי זָ ָממוּ :וַ ֲאנִ י ָע ֶליָך ָב ַט ְח ִתּי
ֹלהי ָא ָתּהְ :בּיָ ְדָך ִעתּ ָֹתיַ ,ה ִצּ ֵילנִ י ִמיַּ ד אוֹיְ ַבי
יְ יָ ָ ,א ַמ ְר ִתּי ֱא ַ
יענִ י ְב ַח ְס ֶדָּך :יְ יָ ַ ,אל
הוֹשׁ ֵ
וּמר ְֹד ָפיָ :ה ִא ָירה ָפנֶ יָך ַעל ַע ְב ֶדָּךִ ,
ֵ
אתיָך ,יֵ בֹשׁוּ ְר ָשׁ ִעים ,יִ ְדּמוּ ִל ְשׁאוֹל:
בוֹשׁה ִכּי ְק ָר ִ
ֵא ָ
ֵתּ ָא ַל ְמנָ ה ִשׂ ְפ ֵתי ָשׁ ֶקר ַהדּ ְֹברוֹת ַעל ַצ ִדּיק ָע ָתק ְבּגַ ֲאוָ ה
חוֹסים
טוּבָך ֲא ֶשׁר ָצ ַפנְ ָתּ ִלּ ֵיר ֶאיָךָ ,פּ ַע ְל ָתּ ַל ִ
וָ בוּזָ :מה ַרב ְ
ָבְּך ,נֶ ֶגד ְבּנֵ י ָא ָדםַ :תּ ְס ִתּ ֵירם ְבּ ֵס ֶתר ָפּנֶ יָךֵ ,מ ֻר ְכ ֵסי ִאישׁ,
ִתּ ְצ ְפּנֵ ם ְבּ ֻס ָכּה ֵמ ִריב ְלשׁ ֹנוֹתָ :בּרוְּך יְ יָ ִכּי ִה ְפ ִליא ַח ְסדּוֹ ִלי
ְבּ ִעיר ָמצוֹר :וַ ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִתּי ְב ָח ְפזִ י נִ גְ ַרזְ ִתּי ִמנֶּ ֶגד ֵעינֶ יָךָ ,א ֵכן
ָשׁ ַמ ְע ָתּ קוֹל ַתּ ֲחנוּנַ יְ ,בּ ַשׁוְּ ִעי ֵא ֶליָךֶ :א ֱהבוּ ֶאת יְ יָ ָכּל
וּמ ַשׁ ֵלּם ַעל יֶ ֶתר ע ֵֹשׂה גַ ֲאוָ ה:
ֲח ִס ָידיוֱ ,אמוּנִ ים נ ֵֹצר יְ יָ ְ ,
ִחזְ קוּ ,וְ יַ ֲא ֵמץ ְל ַב ְב ֶכםָ ,כּל ַה ְמיַ ֲח ִלים ַליְ יָ :
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מזמור ל''ב
ְל ָדוִ ד ַמ ְשׂ ִכּילַ ,א ְשׁ ֵרי נְ שׂוּי ֶפּ ַשׁעְ ,כּסוּי ֲח ָט ָאהַ :א ְשׁ ֵרי ָא ָדם
לֹא יַ ְחשׁ ֹב יְ יָ לוֹ ָעוֹן ,וְ ֵאין ְבּרוּחוֹ ְר ִמיָּ הִ :כּי ֶה ֱח ַר ְשׁ ִתּי ָבּלוּ
יוֹמם וָ ַליְ ָלה ִתּ ְכ ַבּד ָע ַלי יָ ֶדָך,
ֲע ָצ ָמיְ ,בּ ַשׁ ֲאגָ ִתי ָכּל ַהיּוֹםִ :כּי ָ
יעָך ,וַ ֲעוֹנִ י לֹא
אוֹד ֲ
אתי ִ
נֶ ְה ַפְּך ְל ַשׁ ִדּיְ ,בּ ַח ְרבֹנֵ י ַקיִ ץ ֶס ָלהַ :ח ָטּ ִ
אוֹדה ֲע ֵלי ְפ ָשׁ ַעי ַליְ יָ  ,וְ ַא ָתּה נָ ָשׂ ָ
ִכ ִסּ ִיתיָ ,א ַמ ְר ִתּי ֶ
את ֲעוֹן
אתי ֶס ָלהַ :על זֹאת יִ ְת ַפּ ֵלּל ָכּל ָח ִסיד ֵא ֶליָך ְל ֵעת ְמצֹא,
ַח ָטּ ִ
ַרק ְל ֵשׁ ֶטף ַמיִ ם ַר ִבּים ֵא ָליו לֹא יַ ִגּיעוַּ :א ָתּה ֵס ֶתר ִליִ ,מ ַצּר
אוֹרָך ְבּ ֶד ֶרְך זוּ
סוֹב ֵבנִ י ֶס ָלהַ :א ְשׂ ִכּ ְילָך ,וְ ְ
ִתּ ְצּ ֵרנִ יָ ,רנֵּ י ַפ ֵלּט ְתּ ְ
יע ָצה ָע ֶליָך ֵעינִ יַ :אל ִתּ ְהיוּ ְכּסוּס ְכּ ֶפ ֶרד ֵאין ָה ִבין,
ֵת ֵלְךִ ,א ֲ
אוֹבים
ְבּ ֶמ ֶתג וָ ֶר ֶסן ֶע ְדיוֹ ִל ְבלוֹםַ ,בּל ְקרֹב ֵא ֶליָךַ :ר ִבּים ַמ ְכ ִ
סוֹב ֶבנּוִּ :שׂ ְמחוּ ַבּיְ יָ  ,וְ ִגילוּ
בּוֹט ַח ַבּיְ יָ ֶח ֶסד יְ ְ
ָל ָר ָשׁע ,וְ ַה ֵ
ַצ ִדּ ִ
יקים ,וְ ַה ְרנִ ינוּ ָכּל יִ ְשׁ ֵרי ֵלב:

מזמור ל''ג
יקים ַבּיְ יָ ַ ,ליְ ָשׁ ִרים נָ אוָ ה ְת ִה ָלּה :הוֹדוּ ַליְ יָ ְבּ ִכנּוֹר,
ַרנְּ נוּ ַצ ִדּ ִ
יטיבוּ נַ גֵּ ן
ְבּנֵ ֶבל ָעשׂוֹר זַ ְמּרוּ לוִֹ :שׁירוּ לוֹ ִשׁיר ָח ָדשֵׁ ,ה ִ
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רוּעהִ :כּי ָי ָשׁר ְדּ ַבר יְ יָ  ,וְ ָכל ַמ ֲע ֵשׂהוּ ֶבּ ֱאמוּנָ ה :א ֵֹהב
ִבּ ְת ָ
וּמ ְשׁ ָפּטֶ ,ח ֶסד יְ יָ ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץִ :בּ ְד ַבר יְ יָ ָשׁ ַמיִ ם
ְצ ָד ָקה ִ
רוּח ִפּיו ָכּל ְצ ָב ָאם :כֹּנֵ ס ַכּנֵּ ד ֵמי ַהיָּ ם ,נ ֵֹתן
וּב ַ
נַ ֲעשׂוְּ ,
אוֹצרוֹת ְתּהוֹמוֹת :יִ ְיראוּ ֵמיְ יָ ָכּל ָה ָא ֶרץִ ,מ ֶמּנּוּ יָ גוּרוּ ָכּל
ְבּ ָ
י ְֹשׁ ֵבי ֵת ֵבלִ :כּי הוּא ָא ַמר וַ יֶּ ִהי ,הוּא ִצוָּ ה וַ יַּ ֲעמֹד :יְ יָ ֵה ִפיר
עוֹלם ַתּ ֲעמֹד,
ֲע ַצת גּוֹיִ םֵ ,הנִ יא ַמ ְח ְשׁבוֹת ַע ִמּיםֲ :ע ַצת יְ יָ ְל ָ
ֹלהיוָ ,ה ָעם
ַמ ְח ְשׁבוֹת ִלבּוֹ ְלד ֹר וָ ד ֹרַ :א ְשׁ ֵרי ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר יְ יָ ֱא ָ
ָבּ ַחר ְלנַ ֲח ָלה לוִֹ :מ ָשּׁ ַמיִ ם ִה ִבּיט יְ יָ ָ ,ר ָאה ֶאת ָכּל ְבּנֵ י
ָה ָא ָדםִ :מ ְמּכוֹן ִשׁ ְבתּוֹ ִה ְשׁ ִגּ ַיח ֶאל ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ָה ָא ֶרץַ :היּ ֵֹצר
נוֹשׁע ְבּ ָרב
יהםֵ :אין ַה ֶמּ ֶלְך ָ
יַ ַחד ִל ָבּםַ ,ה ֵמּ ִבין ֶאל ָכּל ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
וּברֹב
שׁוּעהְ ,
ָחיִ ל ,גִּ בּוֹר לֹא יִ נָּ ֵצל ְבּ ָרב כּ ַֹחֶ :שׁ ֶקר ַהסּוּס ִל ְת ָ
ֵחילוֹ לֹא יְ ַמ ֵלּטִ :הנֵּ ה ֵעין יְ יָ ֶאל יְ ֵר ָאיוַ ,ל ְמיַ ֲח ִלים ְל ַח ְסדּוֹ:
יּוֹתם ָבּ ָר ָעב :נַ ְפ ֵשׁנוּ ִח ְכּ ָתה ַליְ יָ ,
וּל ַח ָ
ְל ַה ִצּיל ִמ ָמּוֶ ת נַ ְפ ָשׁםְ ,
וּמגִ נֵּ נוּ הוּאִ :כּי בוֹ יִ ְשׂ ַמח ִל ֵבּנוִּ ,כּי ְב ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ
ֶעזְ ֵרנוּ ָ
ָב ָט ְחנוּ :יְ ִהי ַח ְס ְדָּך יְ יָ ָע ֵלינוַּ ,כּ ֲא ֶשׁר יִ ַח ְלנוּ ָלְך:
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מזמור ל''ו
ַל ְמנַ ֵצּ ַחְ ,ל ֶע ֶבד יְ יָ ְל ָדוִ ד :נְ ֻאם ֶפּ ַשׁע ָל ָר ָשׁע ְבּ ֶק ֶרב ִל ִבּיֵ ,אין
ֹלהים ְלנֶ ֶגד ֵעינָ יוִ :כּי ֶה ֱח ִליק ֵא ָליו ְבּ ֵעינָ יוִ ,ל ְמצֹא
ַפּ ַחד ֱא ִ
יטיב:
וּמ ְר ָמהָ ,ח ַדל ְל ַה ְשׂ ִכּיל ְל ֵה ִ
ֲעוֹנוֹ ִל ְשׂנֹאִ :דּ ְב ֵרי ִפיו ָאוֶ ן ִ
ָאוֶ ן יַ ְחשׁ ֹב ַעל ִמ ְשׁ ָכּבוֹ ,יִ ְתיַ ֵצּב ַעל ֶדּ ֶרְך לֹא טוֹבָ ,רע לֹא
יִ ְמ ָאס :יְ יָ ְבּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַח ְס ֶדָּךֱ ,אמוּנָ ְתָך ַעד ְשׁ ָח ִקיםִ :צ ְד ָק ְתָך
תּוֹשׁ ַיע יְ יָ :
ִ
וּב ֵה ָמה
ְכּ ַה ְר ֵרי ֵאלִ ,מ ְשׁ ָפּ ֶטיָך ְתּהוֹם ַר ָבּהָ ,א ָדם ְ
וּבנֵ י ָא ָדם ְבּ ֵצל ְכּנָ ֶפיָך יֶ ֱח ָסיוּן:
ֹלהיםְ ,
ַמה יָּ ָקר ַח ְס ְדָּך ֱא ִ
יִ ְרוְ יֻ ן ִמ ֶדּ ֶשׁן ֵבּ ֶיתָך ,וְ נַ ַחל ֲע ָדנֶ יָך ַת ְשׁ ֵקםִ :כּי ִע ְמָּך ְמקוֹר
אוֹרָך נִ ְר ֶאה אוֹרְ :משׁ ְֹך ַח ְס ְדָּך ְלי ְֹד ֶעיָך ,וְ ִצ ְד ָק ְתָך
ַחיִּ יםְ ,בּ ְ
בוֹאנִ י ֶר ֶגל גַּ ֲאוָ ה ,וְ יַ ד ְר ָשׁ ִעים ַאל ְתּנִ ֵדנִ י:
ְליִ ְשׁ ֵרי ֵלבַ :אל ְתּ ֵ
ָשׁם נָ ְפלוּ פּ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן ,דּ ֹחוּ וְ לֹא יָ ְכלוּ קוּם:

מזמור ל''ז
ְל ָדוִ דַ ,אל ִתּ ְת ַחר ַבּ ְמּ ֵר ִעיםַ ,אל ְתּ ַקנֵּ א ְבּע ֵֹשׂי ַעוְ ָלהִ :כּי
וּכיֶ ֶרק ֶדּ ֶשׁא יִ בּוֹלוּןְ :בּ ַטח ַבּיְ יָ  ,וַ ֲע ֵשׂה
ֶכ ָח ִציר ְמ ֵה ָרה יִ ָמּלוְּ ,
טוֹבְ ,שׁ ָכן ֶא ֶרץְ ,וּר ֵעה ֱאמוּנָ ה :וְ ִה ְת ַענַּ ג ַעל יְ יָ  ,וְ יִ ֶתּן ְלָך
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וּב ַטח ָע ָליו ,וְ הוּא יַ ֲע ֶשׂה:
ִמ ְשׁ ֲאֹלת ִל ֶבָּך :גּוֹל ַעל יְ יָ ַדּ ְר ֶכָּך ְ
וּמ ְשׁ ָפּ ֶטָך ַכּ ָצּ ֳה ָריִ ם :דּוֹם ַליְ יָ ,
הוֹציא ָכאוֹר ִצ ְד ֶקָךִ ,
וְ ִ
חוֹלל לוַֹ ,אל ִתּ ְת ַחר ְבּ ַמ ְצ ִל ַיח ַדּ ְרכּוְֹ ,בּ ִאישׁ ע ֶֹשׂה
וְ ִה ְת ֵ
ְמזִ מּוֹתֶ :ה ֶרף ֵמ ַאף ,וַ ֲעזֹב ֵח ָמהַ ,אל ִתּ ְת ַחר ַאְך ְל ָה ֵר ַעִ :כּי
ְמ ֵר ִעים יִ ָכּ ֵרתוּן ,וְ קוֹוֵ י יְ יָ ֵה ָמּה יִ ְירשׁוּ ָא ֶרץ :וְ עוֹד ְמ ַעט וְ ֵאין
ָר ָשׁע ,וְ ִה ְתבּוֹנַ נְ ָתּ ַעל ְמקוֹמוֹ וְ ֵאינֶ נּוּ :וַ ֲענָ וִ ים יִ ְירשׁוּ ָא ֶרץ,
וְ ִה ְת ַענְּ גוּ ַעל רֹב ָשׁלוֹם :ז ֵֹמם ָר ָשׁע ַל ַצּ ִדּיק ,וְ ח ֵֹרק ָע ָליו
ִשׁנָּ יו :יְ יָ יִ ְשׂ ַחק לוִֹ ,כּי ָר ָאה ִכּי יָ בֹא יוֹמוֶֹ :ח ֶרב ָפּ ְתחוּ
בוֹח יִ ְשׁ ֵרי
ְר ָשׁ ִעים ,וְ ָד ְרכוּ ַק ְשׁ ָתּם ְל ַה ִפּיל ָענִ י וְ ֶא ְביוֹןִ ,ל ְט ַ
תוֹתם ִתּ ָשּׁ ַב ְרנָ ה :טוֹב ְמ ַעט
ָד ֶרְךַ :ח ְר ָבּם ָתּבוֹא ְב ִל ָבּם וְ ַק ְשּׁ ָ
ַל ַצּ ִדּיקֵ ,מ ֲהמוֹן ְר ָשׁ ִעים ַר ִבּיםִ :כּי זְ רוֹעוֹת ְר ָשׁ ִעים
ימם ,וְ נַ ֲח ָל ָתם
יוֹד ַע יְ יָ יְ ֵמי ְת ִמ ִ
יקים יְ יָ ֵ :
סוֹמְך ַצ ִדּ ִ
ִתּ ָשּׁ ַב ְרנָ ה ,וְ ֵ
ימי ְר ָעבוֹן יִ ְשׂ ָבּעוּ:
וּב ֵ
עוֹלם ִתּ ְהיֶ ה :לֹא יֵ בֹשׁוּ ְבּ ֵעת ָר ָעהִ ,
ְל ָ
אבדוּ ,וְ אֹיְ ֵבי יְ יָ ִכּ ַיקר ָכּ ִריםָ ,כּלוּ ֶב ָע ָשׁן ָכּלוּ:
ִכּי ְר ָשׁ ִעים י ֹ ֵ
נוֹתןִ :כּי ְמב ָֹר ָכיו יִ ְירשׁוּ
ֹלוֶ ה ָר ָשׁע וְ לֹא יְ ַשׁ ֵלּם ,וְ ַצ ִדּיק חוֹנֵ ן וְ ֵ
וּמ ֻק ָלּ ָליו יִ ָכּ ֵרתוֵּ :מיְ יָ ִמ ְצ ֲע ֵדי גֶ ֶבר כּוֹנָ נוּ ,וְ ַד ְרכּוֹ
ָא ֶרץְ ,
סוֹמְך יָ דוֹ :נַ ַער ָהיִ ִיתי ,גַּ ם
ֵ
יוּטלִ ,כּי יְ יָ
יֶ ְח ָפּץִ :כּי יִ פֹּל לֹא ָ
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זָ ַקנְ ִתּי ,וְ לֹא ָר ִא ִיתי ַצ ִדּיק נֶ ֱעזָ ב ,וְ זַ ְרעוֹ ְמ ַב ֶקּשׁ ָל ֶחםָ :כּל
וּמ ְלוֶ ה ,וְ זַ ְרעוֹ ִל ְב ָר ָכה :סוּר ֵמ ָרע ,וַ ֲע ֵשׂה טוֹב,
ַהיּוֹם חוֹנֵ ן ַ
עוֹלםִ :כּי יְ יָ א ֵֹהב ִמ ְשׁ ָפּט ,וְ לֹא יַ ֲעזֹב ֶאת ֲח ִס ָידיו,
וּשׁכֹן ְל ָ
ְ
יקים יִ ְירשׁוּ ָא ֶרץ,
עוֹלם נִ ְשׁ ָמרוּ ,וְ זֶ ַרע ְר ָשׁ ִעים נִ ְכ ָרתַ :צ ִדּ ִ
ְל ָ
וּלשׁוֹנוֹ ְתּ ַד ֵבּר
יהִ :פּי ַצ ִדּיק יֶ ְהגֶּ ה ָח ְכ ָמהְ ,
וְ יִ ְשׁ ְכּנוּ ָל ַעד ָע ֶל ָ
צוֹפה
ֶ
ֹלהיו ְבּ ִלבּוֹ ,לֹא ִת ְמ ַעד ֲא ֻשׁ ָריו:
תּוֹרת ֱא ָ
ַ
ִמ ְשׁ ָפּט:
וּמ ַב ֵקּשׁ ַל ֲה ִמיתוֹ :יְ יָ לֹא יַ ַעזְ ֶבנּוּ ְביָ דוֹ ,וְ לֹא
ָר ָשׁע ַל ַצּ ִדּיקְ ,
ירוֹמ ְמָך
וּשׁמֹר ַדּ ְרכּוֹ ,וִ ִ
יענּוּ ְבּ ִה ָשּׁ ְפטוַֹ :קוֵּ ה ֶאל יְ יָ ְ ,
יַ ְר ִשׁ ֶ
ָל ֶר ֶשׁת ָא ֶרץְ ,בּ ִה ָכּ ֵרת ְר ָשׁ ִעים ִתּ ְר ֶאהָ :ר ִא ִיתי ָר ָשׁע ָע ִריץ,
וּמ ְת ָע ֶרה ְכּ ֶאזְ ָרח ַר ֲענָ ן :וַ יַּ ֲעבֹר וְ ִהנֵּ ה ֵאינֶ נּוּ ,וָ ֲא ַב ְק ֵשׁהוּ וְ לֹא
ִ
נִ ְמ ָצאְ :שׁ ָמר ָתּםְ ,וּר ֵאה ָי ָשׁרִ ,כּי ַא ֲח ִרית ְל ִאישׁ ָשׁלוֹם:
שׁוּעת
וּת ַ
וּפ ְֹשׁ ִעים נִ ְשׁ ְמדוּ יַ ְח ָדּוַ ,א ֲח ִרית ְר ָשׁ ִעים נִ ְכ ָר ָתהְ :
יקים ֵמיְ יָ ָ ,מעוּזָּ ם ְבּ ֵעת ָצ ָרה :וַ יַּ ְעזְ ֵרם יְ יָ וַ יְ ַפ ְלּ ֵטם ,יְ ַפ ְלּ ֵטם
ַצ ִדּ ִ
יעםִ ,כּי ָחסוּ בוֹ:
יוֹשׁ ֵ
ֵמ ְר ָשׁ ִעים וְ ִ

מזמור ל''ח
וּב ֲח ָמ ְתָך
יחנִ יַ ,
תוֹכ ֵ
ִ
ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ ד ְל ַהזְ ִכּיר :יְ יָ ַאל ְבּ ֶק ְצ ְפָּך
ְתיַ ְסּ ֵרנִ יִ :כּי ִח ֶצּיָך נִ ֲחתוּ ִבי ,וַ ִתּנְ ַחת ָע ַלי יָ ֶדָךֵ :אין ְמתֹם
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אתיִ :כּי
ִבּ ְב ָשׂ ִרי ִמ ְפּנֵ י זַ ְע ֶמָךֵ ,אין ָשׁלוֹם ַבּ ֲע ָצ ַמי ִמ ְפּנֵ י ַח ָטּ ִ
אשׁי ְכּ ַמ ָשּׂא ָכ ֵבד ,יִ ְכ ְבּדוּ ִמ ֶמּנִּ יִ :ה ְב ִאישׁוּ
ֲעוֹנ ַֹתי ָע ְברוּ ר ֹ ִ
נָ ַמקּוּ ַחבּוּר ָֹתיִ ,מ ְפּנֵ י ִאוַּ ְל ִתּי :נַ ֲעוֵ ִיתי ַשׁח ִֹתי ַעד ְמאֹדָ ,כּל
ַהיּוֹם ק ֵֹדר ִה ָלּ ְכ ִתּיִ :כּי ְכ ָס ַלי ָמ ְלאוּ נִ ְק ֶלה ,וְ ֵאין ְמתֹם
ִבּ ְב ָשׂ ִרי :נְ פוּג ִֹתי וְ נִ ְד ֵכּ ִיתי ַעד ְמאֹדָ ,שׁ ַאגְ ִתּי ִמנַּ ֲה ַמת ִל ִבּי :יְ יָ
נֶ ְג ְדָּך ָכל ַתּ ֲאוָ ִתי ,וְ ַאנְ ָח ִתי ִמ ְמָּך לֹא נִ ְס ָתּ ָרהִ :ל ִבּי ְס ַח ְר ַחר,
ֲעזָ ַבנִ י כ ִֹחי ,וְ אוֹר ֵעינַ י גַּ ם ֵהם ֵאין ִא ִתּי :א ֲֹה ַבי וְ ֵר ַעי ִמנֶּ ֶגד
רוֹבי ֵמ ָרחֹק ָע ָמדוּ :וַ יְ נַ ְקּשׁוּ ְמ ַב ְק ֵשׁי נַ ְפ ִשׁי,
וּק ַ
נִ ְג ִעי יַ ֲעמֹדוְּ ,
וּמ ְרמוֹת ָכּל ַהיּוֹם יֶ ְהגּוּ :וַ ֲאנִ י
וְ ד ְֹר ֵשׁי ָר ָע ִתי ִדּ ְבּרוּ ַהוּוֹתִ ,
וּכ ִא ֵלּם לֹא יִ ְפ ַתּח ִפּיו :וָ ֱא ִהי ְכּ ִאישׁ
ְכ ֵח ֵרשׁ לֹא ֶא ְשׁ ָמעְ ,
הוֹח ְל ִתּי,
ָ
תּוֹכחוֹתִ :כּי ְלָך יְ יָ
ָ
ֲא ֶשׁר לֹא שׁ ֵֹמ ַע ,וְ ֵאין ְבּ ִפיו
ֹלהיִ :כּי ָא ַמ ְר ִתּי ֶפּן יִ ְשׂ ְמחוּ ִליְ ,בּמוֹט
ַא ָתּה ַת ֲענֶ ה ,יְ יָ ֱא ָ
אוֹבי נֶ ְג ִדּי ָת ִמיד:
וּמ ְכ ִ
ַר ְג ִלי ָע ַלי ִה ְג ִדּילוִּ :כּי ֲאנִ י ְל ֶצ ַלע נָ כוֹןַ ,
אתי :וְ אֹיְ ַבי ַחיִּ ים ָע ֵצמוּ ,וְ ַרבּוּ
ִכּי ֲעוֹנִ י ַא ִגּידֶ ,א ְד ַאג ֵמ ַח ָטּ ִ
טוֹבה ,יִ ְשׂ ְטנוּנִ י ַתּ ַחת
ָ
וּמ ַשׁ ְלּ ֵמי ָר ָעה ַתּ ַחת
שׂ ֹנְ ַאי ָשׁ ֶקרְ :
חוּשׁה
ָ
ֹלהי ַאל ִתּ ְר ַחק ִמ ֶמּנִּ י:
ָר ְד ִפי טוֹבַ :אל ַתּ ַעזְ ֵבנִ י יְ יָ ֱ ,א ַ
שׁוּע ִתי:
ְל ֶעזְ ָר ִתי ,יְ יָ ְתּ ָ
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מזמור ל''ט
ַל ְמנַ ֵצּ ַח ִלידוּתוּן ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ דָ :א ַמ ְר ִתּי ֶא ְשׁ ְמ ָרה ְד ָר ַכי
ֵמ ֲחטוֹא ִב ְלשׁוֹנִ יֶ ,א ְשׁ ְמ ָרה ְל ִפי ַמ ְחסוֹםְ ,בּעֹד ָר ָשׁע ְלנֶ ְג ִדּי:
וּכ ֵא ִבי נֶ ְע ָכּרַ :חם ִל ִבּי
דוּמיָּ הֶ ,ה ֱח ֵשׁ ִיתי ִמטּוֹבְ ,
נֶ ֱא ַל ְמ ִתּי ִ
יענִ י יְ יָ
הוֹד ֵ
ְבּ ִק ְר ִבּיַ ,בּ ֲה ִג ִיגי ִת ְב ַער ֵאשִׁ ,דּ ַבּ ְר ִתּי ִבּ ְלשׁוֹנִ יִ :
וּמ ַדּת יָ ַמי ַמה ִהיאֵ ,א ְד ָעה ֶמה ָח ֵדל ָאנִ יִ :הנֵּ ה
ִק ִצּיִ ,
ְט ָפחוֹת נָ ַת ָתּה יָ ַמי ,וְ ֶח ְל ִדּי ְכ ַאיִ ן נֶ ְג ֶדָּךַ ,אְך ָכּל ֶה ֶבל ָכּל
ָא ָדם נִ ָצּב ֶס ָלהַ :אְך ְבּ ֶצ ֶלם יִ ְת ַה ֶלְּך ִאישַׁ ,אְך ֶה ֶבל יֶ ֱה ָמיוּן,
תּוֹח ְל ִתּי
ַ
יִ ְצבֹּר וְ לֹא יֵ ַדע ִמי א ְֹס ָפם :וְ ַע ָתּהַ ,מה ִקּוִּ ִיתי יְ יָ ,
ימנִ י:
ְלָך ִהיאִ :מ ָכּל ְפּ ָשׁ ַעי ַה ִצּ ֵילנִ יֶ ,ח ְר ַפּת נָ ָבל ַאל ְתּ ִשׂ ֵ
יתָ :ה ֵסר ֵמ ָע ַלי נִ ְג ֶעָך,
נֶ ֱא ַל ְמ ִתּי לֹא ֶא ְפ ַתּח ִפּיִ ,כּי ַא ָתּה ָע ִשׂ ָ
תוֹכחוֹת ַעל ָעוֹן יִ ַסּ ְר ָתּ ִאישׁ,
ִמ ִתּגְ ַרת יָ ְדָך ֲאנִ י ָכ ִל ִיתיְ :בּ ָ
וַ ֶתּ ֶמס ָכּ ָעשׁ ֲחמוּדוַֹ ,אְך ֶה ֶבל ָכּל ָא ָדם ֶס ָלהִ :שׁ ְמ ָעה
ְת ִפ ָלּ ִתי יְ יָ  ,וְ ַשׁוְ ָע ִתי ַה ֲאזִ ינָ הֶ ,אל ִדּ ְמ ָע ִתי ַאל ֶתּ ֱח ַרשִׁ ,כּי גֵ ר
בוֹתיָ :ה ַשׁע ִמ ֶמּנִּ י וְ ַא ְב ִליגָ ה,
תּוֹשׁב ְכּ ָכל ֲא ָ
ָ
ָאנ ִֹכי ִע ָמְּך,
ְבּ ֶט ֶרם ֵא ֵלְך וְ ֵאינֶ נִּ י:
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מזמור מ''א
ַל ְמנַ ֵצּ ַח ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ דַ :א ְשׁ ֵרי ַמ ְשׂ ִכּיל ֶאל ָדּלְ ,בּיוֹם ָר ָעה
יחיֵּ הוּ ,וְ ֻא ַשּׁר ָבּ ָא ֶרץ ,וְ ַאל ִתּ ְתּנֵ הוּ
יְ ַמ ְלּ ֵטהוּ יְ יָ  :יְ יָ יִ ְשׁ ְמ ֵרהוּ וִ ַ
ְבּנֶ ֶפשׁ אֹיְ ָביו :יְ יָ יִ ְס ָע ֶדנּוּ ַעל ֶע ֶרשׂ ְדּוָ יָ ,כּל ִמ ְשׁ ָכּבוֹ ָה ַפ ְכ ָתּ
אתי ָלְך:
ְב ָח ְליוֲֹ :אנִ י ָא ַמ ְר ִתּי יְ יָ ָחנֵּ נִ יְ ,ר ָפ ָאה נַ ְפ ִשׁי ִכּי ָח ָט ִ
אמרוּ ַרע ִליָ ,מ ַתי יָ מוּת וְ ָא ַבד ְשׁמוֹ :וְ ִאם ָבּא
אוֹיְ ַבי י ֹ ְ
ִל ְראוֹתָ ,שׁוְ א יְ ַד ֵבּרִ ,לבּוֹ יִ ְק ָבּץ ָאוֶ ן לוֹ ,יֵ ֵצא ַלחוּץ יְ ַד ֵבּר:
יַ ַחד ָע ַלי יִ ְת ַל ֲחשׁוּ ָכּל שׂ ֹנְ ָאיָ ,ע ַלי יַ ְח ְשׁבוּ ָר ָעה ִליְ :דּ ַבר
יוֹסיף ָלקוּם :גַּ ם ִאישׁ
ְבּ ִליַּ ַעל יָ צוּק בּוֹ ,וַ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַכב לֹא ִ
אוֹכל ַל ְח ִמיִ ,ה ְג ִדּיל ָע ַלי ָע ֵקב:
ֵ
לוֹמי ֲא ֶשׁר ָבּ ַט ְח ִתּי בוֹ,
ְשׁ ִ
ימנִ י ,וַ ֲא ַשׁ ְלּ ָמה ָל ֶהםְ :בּזֹאת יָ ַד ְע ִתּי ִכּי
וְ ַא ָתּה יְ יָ ָחנֵּ נִ י וַ ֲה ִק ֵ
ָח ַפ ְצ ָתּ ִבּיִ ,כּי לֹא יָ ִר ַיע אֹיְ ִבי ָע ָלי :וַ ֲאנִ י ְבּ ֻת ִמּי ָתּ ַמ ְכ ָתּ ִבּי,
עוֹלם
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָה ָ
עוֹלםָ :בּרוְּך יְ יָ ֱא ֵ
וַ ַתּ ִצּ ֵיבנִ י ְל ָפנֶ יָך ְל ָ
עוֹלםָ ,א ֵמן וְ ָא ֵמן:
וְ ַעד ָה ָ
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מזמור מ''ט
ַל ְמנַ ֵצּ ַח ִל ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מוֹרִ :שׁ ְמעוּ זֹאת ָכּל ָה ַע ִמּיםַ ,ה ֲאזִ ינוּ
ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ָח ֶלד :גַּ ם ְבּנֵ י ָא ָדם ,גַּ ם ְבּנֵ י ִאישׁ ,יַ ַחד ָע ִשׁיר
וְ ֶא ְביוֹןִ :פּי יְ ַד ֵבּר ָח ְכמוֹת ,וְ ָהגוּת ִל ִבּי ְתבוּנוֹתַ :א ֶטּה ְל ָמ ָשׁל
ימי ָרעֲ ,עוֹן
ָאזְ נִ יֶ ,א ְפ ַתּח ְבּ ִכנּוֹר ִח ָיד ִתיָ :ל ָמּה ִא ָירא ִבּ ֵ
וּברֹב ָע ְשׁ ָרם יִ ְת ַה ָלּלוּ:
סוּבּנִ יַ :הבּ ְֹט ִחים ַעל ֵח ָילםְ ,
ֲע ֵק ַבי יְ ֵ
אֹלהים ָכּ ְפרוֹ :וְ יֵ ַקר
ָאח לֹא ָפד ֹה יִ ְפ ֶדּה ִאישׁ ,לֹא יִ ֵתּן ֵל ִ
יחי עוֹד ָלנֶ ַצח ,לֹא יִ ְר ֶאה
עוֹלם :וִ ִ
ִפּ ְדיוֹן נַ ְפ ָשׁם ,וְ ָח ַדל ְל ָ
אבדוּ,
ַה ָשּׁ ַחתִ :כּי יִ ְר ֶאה ֲח ָכ ִמים יָ מוּתוּ יַ ַחד ְכּ ִסיל וָ ַב ַער י ֹ ֵ
וְ ָעזְ בוּ ַל ֲא ֵח ִרים ֵח ָילםִ :ק ְר ָבּם ָבּ ֵתּימוֹ ְלעוֹ ָלםִ ,מ ְשׁ ְכּנ ָֹתם
מוֹתם ֲע ֵלי ֲא ָדמוֹת :וְ ָא ָדם ִבּ ָיקר ַבּל
ְלדוֹר וָ ד ֹרָ ,ק ְראוּ ִב ְשׁ ָ
יהם
יָ ִלין ,נִ ְמ ַשׁל ַכּ ְבּ ֵהמוֹת נִ ְדמוּ :זֶ ה ַד ְר ָכּם ֶכּ ֶסל ָלמוֹ ,וְ ַא ֲח ֵר ֶ
יהם יִ ְרצוּ ֶס ָלהַ :כּצֹּאן ִל ְשׁאוֹל ַשׁתּוָּ ,מוֶ ת יִ ְר ֵעם ,וַ יִּ ְרדּוּ
ְבּ ִפ ֶ
צוּרם ְל ַבלּוֹת ְשׁאוֹלִ ,מזְּ ֻבל לוַֹ :אְך
ָבם יְ ָשׁ ִרים ַלבּ ֶֹקר ,וְ ָ
ֹלהים יִ ְפ ֶדּה נַ ְפ ִשׁי ִמיַּ ד ְשׁאוֹלִ ,כּי יִ ָקּ ֵחנִ י ֶס ָלהַ :אל ִתּ ָירא
ֱא ִ
ִכּי יַ ֲע ִשׁר ִאישִׁ ,כּי יִ ְר ֶבּה ְכּבוֹד ֵבּיתוִֹ :כּי לֹא ְבמוֹתוֹ יִ ַקּח
יוֹדָך
ַהכֹּל ,לֹא יֵ ֵרד ַא ֲח ָריו ְכּבוֹדוִֹ :כּי נַ ְפשׁוֹ ְבּ ַחיָּ יו יְ ָב ֵרְך ,וְ ֻ
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בוֹתיוַ ,עד נֵ ַצח לֹא יִ ְראוּ
יטיב ָלְךָ :תּבוֹא ַעד דּוֹר ֲא ָ
ִכּי ֵת ִ
אוֹרָ :א ָדם ִבּ ָיקר וְ לֹא יָ ִבין ,נִ ְמ ַשׁל ַכּ ְבּ ֵהמוֹת נִ ְדמוּ:

מזמור נ''ה
ֹלהים ְתּ ִפ ָלּ ִתי,
ַל ְמנַ ֵצּ ַח ִבּנְ ִגינֹתַ ,מ ְשׂ ִכּיל ְל ָדוִ דַ :ה ֲאזִ ינָ ה ֱא ִ
יחי
וְ ַאל ִתּ ְת ַע ַלּם ִמ ְתּ ִחנָּ ִתיַ :ה ְק ִשׁ ָיבה ִלּי וַ ֲענֵ נִ יָ ,א ִריד ְבּ ִשׂ ִ
ימהִ :מקּוֹל אוֹיֵ ב ִמ ְפּנֵ י ָע ַקת ָר ָשׁעִ ,כּי יָ ִמיטוּ ָע ַלי ָאוֶ ן,
וְ ָא ִה ָ
וּב ַאף יִ ְשׂ ְטמוּנִ י ִל ִבּי יָ ִחיל ְבּ ִק ְר ִבּי ,וְ ֵאימוֹת ָמוֶ ת נָ ְפלוּ ָע ָלי:
ְ
יִ ְר ָאה וָ ַר ַעד יָ בֹא ִבי ,וַ ְתּ ַכ ֵסּנִ י ַפּ ָלּצוּת :וָ א ַֹמרִ ,מי יִ ֶתּן ִלי
עוּפה וְ ֶא ְשׁכֹּנָ הִ :הנֵּ ה ַא ְר ִחיק נְ ד ֹדָ ,א ִלין
ֵא ֶבר ַכּיּוֹנָ הָ ,א ָ
רוּח ס ָֹעה ִמ ָסּ ַערַ :בּ ַלּע
ישׁה ִמ ְפ ָלט ִליֵ ,מ ַ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֶס ָלהָ :א ִח ָ
יוֹמם וָ ַליְ ָלה
יְ יָ ַ ,פּ ַלּג ְלשׁוֹנָ םִ ,כּי ָר ִא ִיתי ָח ָמס וְ ִריב ָבּ ִעירָ :
יה ,וְ ָאוֶ ן וְ ָע ָמל ְבּ ִק ְר ָבּהַּ :הוּוֹת ְבּ ִק ְר ָבּהּ,
סוֹב ֻב ָה ַעל חוֹמ ֶֹת ָ
יְ ְ
וּמ ְר ָמהִ :כּי לֹא אוֹיֵ ב יְ ָח ְר ֵפנִ י
וְ לֹא יָ ִמישׁ ֵמ ְרח ָֹבהּ תְֹּך ִ
וְ ֶא ָשּׂא ,לֹא ְמ ַשׂנְ ִאי ָע ַלי ִה ְג ִדּיל וְ ֶא ָסּ ֵתר ִמ ֶמּנּוּ :וְ ַא ָתּה ֱאנוֹשׁ
וּמיֻ ָדּ ִעיֲ :א ֶשׁר יַ ְח ָדּו נַ ְמ ִתּיק סוֹדְ ,בּ ֵבית
לּוּפי ְ
ְכּ ֶע ְר ִכּיַ ,א ִ
ֹלהים נְ ַה ֵלְּך ְבּ ָר ֶגשַׁ :י ִשּׁיא ָמוֶ ת ָע ֵלימוֹ ,יֵ ְרדוּ ְשׁאוֹל ַחיִּ ים,
ֱא ִ
ֹלהים ֶא ְק ָרא ,וַ יְ יָ
גוּרם ְבּ ִק ְר ָבּםֲ :אנִ י ֶאל ֱא ִ
ִכּי ָרעוֹת ִבּ ְמ ָ
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יחה וְ ֶא ֱה ֶמה ,וַ יִּ ְשׁ ַמע
יענִ יֶ :ע ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ַריִ ם ָא ִשׂ ָ
יוֹשׁ ֵ
ִ
קוֹליָ :פּ ָדה ְב ָשׁלוֹם נַ ְפ ִשׁיִ ,מ ְקּ ָרב ִליִ ,כּי ְב ַר ִבּים ָהיוּ ִע ָמּ ִדי:
ִ
יִ ְשׁ ַמע ֵאל וְ יַ ֲענֵ ם ,וְ י ֵֹשׁב ֶק ֶדם ֶס ָלהֲ ,א ֶשׁר ֵאין ֲח ִליפוֹת ָלמוֹ,
וְ לֹא יָ ְראוּ ֱא ִ
ֹלמיוִ ,ח ֵלּל ְבּ ִריתוָֹ :ח ְלקוּ
ֹלהיםָ :שׁ ַלח יָ ָדיו ִבּ ְשׁ ָ
וּק ָרב ִלבּוַֹ ,רכּוּ ְד ָב ָריו ִמ ֶשּׁ ֶמן ,וְ ֵה ָמּה
ַמ ֲח ָמאֹת ִפּיוְ ,
עוֹלם
ְפ ִתחוֹתַ :ה ְשׁ ֵלְך ַעל יְ יָ יְ ָה ְבָך ,וְ הוּא יְ ַכ ְל ְכּ ֶלָך ,לֹא יִ ֵתּן ְל ָ
ֹלהים ִ
מוֹט ַל ַצּ ִדּיק :וְ ַא ָתּה ֱא ִ
תּוֹר ֵדם ִל ְב ֵאר ַשׁ ַחתַ ,אנְ ֵשׁי
יהם ,וַ ֲאנִ י ֶא ְב ַטח ָבְּך:
וּמ ְר ָמה לֹא יֶ ֱחצוּ יְ ֵמ ֶ
ָד ִמים ִ

מזמור נ''ו
ַל ְמנַ ֵצּ ַח ַעל יוֹנַ ת ֵא ֶלם ְרח ִֹקיםְ ,ל ָדוִ ד ִמ ְכ ָתּםֶ ,בּ ֱאחֹז אוֹתוֹ
ֹלהים ִכּי ְשׁ ָא ַפנִ י ֱאנוֹשָׁ ,כּל ַהיּוֹם
ְפ ִל ְשׁ ִתּים ְבּגַ תָ :חנֵּ נִ י ֱא ִ
ֹלח ִמים ִלי
ֹלחם יִ ְל ָח ֵצנִ יָ :שׁ ֲאפוּ שׁוֹ ְר ַרי ָכּל ַהיּוֹםִ ,כּי ַר ִבּים ֲ
ֵ
אֹלהיםֲ ,א ַה ֵלּל
ָמרוֹם :יוֹם ִא ָיראֲ ,אנִ י ֵא ֶליָך ֶא ְב ָטחֵ :בּ ִ
אֹלהים ָבּ ַט ְח ִתּי לֹא ִא ָיראַ ,מה יַּ ֲע ֶשׂה ָב ָשׂר ִליָ :כּל
ְדּ ָברוֵֹ ,בּ ִ
ַהיּוֹם ְדּ ָב ַרי יְ ַע ֵצּבוָּ ,ע ַלי ָכּל ַמ ְח ְשׁב ָֹתם ָל ָרע :יָ גוּרוּ יִ ְצפֹּנוּ,
ֵה ָמּה ֲע ֵק ַבי יִ ְשׁמֹרוַּ ,כּ ֲא ֶשׁר ִקוּוּ נַ ְפ ִשׁיַ :על ָאוֶ ןַ ,פּ ֶלּט ָלמוֹ,
ימה
ֹלהים :נ ִֹדי ָס ַפ ְר ָתּה ָא ָתּהִ ,שׂ ָ
הוֹרד ֱא ִ
ֵ
ְבּ ַאף ַע ִמּים
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אדָךֲ ,הלֹא ְבּ ִס ְפ ָר ֶתָךָ :אז ָישׁוּבוּ אוֹיְ ַבי ָאחוֹר
ִד ְמ ָע ִתי ְבנ ֹ ֶ
אֹלהים ֲא ַה ֵלּל
ֹלהים ִליֵ :בּ ִ
ְבּיוֹם ֶא ְק ָרא ,זֶ ה יָ ַד ְע ִתּי ִכּי ֱא ִ
אֹלהים ָבּ ַט ְח ִתּי לֹא ִא ָיראַ ,מה
ָדּ ָברַ ,בּיְ יָ ֲא ַה ֵלּל ָדּ ָברֵ :בּ ִ
ֹלהים נְ ָד ֶריָךֲ ,א ַשׁ ֵלּם תּוֹד ֹת ָלְךִ :כּי
יַּ ֲע ֶשׂה ָא ָדם ִליָ :ע ַלי ֱא ִ
ִה ַצּ ְל ָתּ נַ ְפ ִשׁי ִמ ָמּוֶ תֲ ,הלֹא ַר ְג ַלי ִמ ֶדּ ִחיְ ,ל ִה ְת ַה ֵלְּך ִל ְפנֵ י
ֹלהים ְבּאוֹר ַה ַחיִּ ים:
ֱא ִ

מזמור ס''ט
ֹלהיםִ ,כּי ָבאוּ ַמיִ ם
יענִ י ֱא ִ
הוֹשׁ ֵ
שׁוֹשׁנִּ ים ְל ָדוִ דִ :
ַ
ַל ְמנַ ֵצּ ַחַ ,על
אתי ְב ַמ ֲע ַמ ֵקּי
צוּלה וְ ֵאין ָמ ֳע ָמדָ ,בּ ִ
ַעד נָ ֶפשָׁ :ט ַב ְע ִתּי ִבּיוֵ ן ְמ ָ
ַמיִ ם וְ ִשׁבּ ֶֹלת ְשׁ ָט ָפ ְתנִ י :יָ ַג ְע ִתּי ְב ָק ְר ִאי ,נִ ַחר גְּ רוֹנִ יָ ,כּלוּ ֵעינַ י
אשׁי שׂ ֹנְ ַאי ִחנָּ םָ ,ע ְצמוּ
אֹלהיַ :רבּוּ ִמ ַשּׂ ֲערוֹת ר ֹ ִ
ְמיַ ֵחל ֵל ָ
ֹלהים
ַמ ְצ ִמ ַיתי אֹיְ ַבי ֶשׁ ֶקרֲ ,א ֶשׁר לֹא ָגזַ ְל ִתּי ָאז ָא ִשׁיבֱ :א ִ
מוֹתי ִמ ְמָּך לֹא נִ ְכ ָחדוַּ :אל יֵ בֹשׁוּ
ַא ָתּה יָ ַד ְע ָתּ ְל ִאוַּ ְל ִתּי ,וְ ַא ְשׁ ַ
ֹלהי
ֹלהים ְצ ָבאוֹתַ ,אל יִ ָכּ ְלמוּ ִבי ְמ ַב ְק ֶשׁיָך ֱא ֵ
ִבי קוֹוֶ יָך יְ יָ ֱא ִ
אתי ֶח ְר ָפּהִ ,כּ ְסּ ָתה ְכ ִל ָמּה ָפנָ י :מוּזָ ר
יִ ְשׂ ָר ֵאלִ :כּי ָע ֶליָך נָ ָשׂ ִ
ָהיִ ִיתי ְל ֶא ָחי ,וְ נָ ְכ ִרי ִל ְבנֵ י ִא ִמּיִ :כּי ִקנְ ַאת ֵבּ ְיתָך ֲא ָכ ָל ְתנִ י,
חוֹר ֶפיָך נָ ְפלוּ ָע ָלי :וָ ֶא ְב ֶכּה ַבצּוֹם נַ ְפ ִשׁי ,וַ ְתּ ִהי
וְ ֶח ְרפּוֹת ְ
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בוּשׁי ָשׂק ,וָ ֱא ִהי ָל ֶהם ְל ָמ ָשׁלָ :י ִשׂיחוּ
ַל ֲח ָרפוֹת ִלי :וָ ֶא ְתּנָ ה ְל ִ
שׁוֹתי ֵשׁ ָכר :וַ ֲאנִ י ְת ִפ ָלּ ִתי ְלָך יְ יָ ֵעת
ֵ
ִבי י ְֹשׁ ֵבי ָשׁ ַער ,וּנְ ִגינוֹת
ֹלהים ְבּ ָרב ַח ְס ֶדָּךֲ ,ענֵ נִ י ֶבּ ֱא ֶמת יִ ְשׁ ֶעָךַ :ה ִצּ ֵילנִ י
ָרצוֹןֱ ,א ִ
וּמ ַמּ ֲע ַמ ֵקּי ָמיִ םַ :אל
ִמ ִטּיט וְ ַאל ֶא ְט ָבּ ָעהִ ,אנָּ ְצ ָלה ִמשּׂ ֹנְ ַאיִ ,
צוּלה ,וְ ַאל ֶתּ ְא ַטר
ִתּ ְשׁ ְט ֵפנִ י ִשׁבּ ֶֹלת ַמיִ ם ,וְ ַאל ִתּ ְב ָל ֵענִ י ְמ ָ
יהֲ :ענֵ נִ י יְ יָ ִכּי טוֹב ַח ְס ֶדָּךְ ,כּרֹב ַר ֲח ֶמיָך ְפּנֵ ה
ָע ַלי ְבּ ֵאר ִפּ ָ
ֵא ָלי :וְ ַאל ַתּ ְס ֵתּר ָפּנֶ יָך ֵמ ַע ְב ֶדָּךִ ,כּי ַצר ִליַ ,מ ֵהר ֲענֵ נִ י:
ָק ְר ָבה ֶאל נַ ְפ ִשׁי ,גְ ָא ָלהְּ ,ל ַמ ַען אֹיְ ַבי ְפּ ֵדנִ יַ :א ָתּה יָ ַד ְע ָתּ
צוֹר ָריֶ :ח ְר ָפּה ָשׁ ְב ָרה
וּכ ִל ָמּ ִתי ,נֶ ְג ְדָּך ָכּל ְ
וּב ְשׁ ִתּי ְ
ֶח ְר ָפּ ִתי ָ
אתי:
נוּשׁה ,וָ ֲא ַקוֶּ ה ָלנוּד וָ ַאיִ ן ,וְ ַל ְמנַ ֲח ִמים וְ לֹא ָמ ָצ ִ
ִל ִבּי וָ ָא ָ
רוּתי רֹאשׁ ,וְ ִל ְצ ָמ ִאי ַי ְשׁקוּנִ י ח ֶֹמץ :יְ ִהי ֻשׁ ְל ָחנָ ם
וַ יִּ ְתּנוּ ְבּ ָב ִ
יהם
מוֹקשֶׁ :תּ ְח ַשׁ ְכנָ ה ֵעינֵ ֶ
לוֹמים ְל ֵ
יהם ְל ָפח ,וְ ִל ְשׁ ִ
ִל ְפנֵ ֶ
יהם זַ ְע ֶמָך,
יהם ָתּ ִמיד ַה ְמ ַעדְ :שׁ ָפְך ֲע ֵל ֶ
וּמ ְתנֵ ֶ
ֵמ ְראוֹתָ ,
יהם ַאל יְ ִהי
וַ ֲחרוֹן ַא ְפָּך ַי ִשּׂיגֵ םְ :תּ ִהי ִט ָיר ָתם נְ ַשׁ ָמּהְ ,בּ ָא ֳה ֵל ֶ
ית ָר ָדפוּ ,וְ ֶאל ַמ ְכאוֹב ֲח ָל ֶליָך
י ֵֹשׁבִ :כּי ַא ָתּה ֲא ֶשׁר ִה ִכּ ָ
יְ ַס ֵפּרוְּ :תּנָ ה ָעוֹן ַעל ֲעוֹנָ ם ,וְ ַאל יָ בֹאוּ ְבּ ִצ ְד ָק ֶתָך :יִ ָמּחוּ
כוֹאב,
יקים ַאל יִ ָכּ ֵתבוּ :וַ ֲאנִ י ָענִ י וְ ֵ
ִמ ֵסּ ֶפר ַחיִּ ים ,וְ ִעם ַצ ִדּ ִ
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ֹלהים ְבּ ִשׁיר,
ֹלהים ְתּ ַשׂגְּ ֵבנִ יֲ :א ַה ְל ָלה ֵשׁם ֱא ִ
שׁוּע ְתָך ֱא ִ
יְ ָ
יטב ַליְ יָ ִמשּׁוֹר ָפּר ַמ ְק ִרן ַמ ְפ ִריסָ :ראוּ
תוֹדה :וְ ִת ַ
וַ ֲא ַג ְדּ ֶלנּוּ ְב ָ
יחי ְל ַב ְב ֶכםִ :כּי שׁ ֵֹמ ַע ֶאל
ֹלהים וִ ִ
ֲענָ וִ ים יִ ְשׂ ָמחוּ ,דּ ְֹר ֵשׁי ֱא ִ
ֶא ְביוֹנִ ים יְ יָ  ,וְ ֶאת ֲא ִס ָיריו לֹא ָבזָ ה :יְ ַה ְללוּהוּ ָשׁ ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
יוֹשׁ ַיע ִציּוֹן ,וְ יִ ְבנֶ ה ָע ֵרי
ֹלהים ִ
יַ ִמּים וְ ָכל ר ֵֹמשׂ ָבּםִ :כּי ֱא ִ
שׁוּה :וְ זֶ ַרע ֲע ָב ָדיו יִ נְ ָח ָ
לוּה ,וְ א ֲֹה ֵבי
הוּדה ,וְ ָי ְשׁבוּ ָשׁם וִ ֵיר ָ
יְ ָ
ְשׁמוֹ יִ ְשׁ ְכּנוּ ָבהּ:

מזמור פ''ו
ְתּ ִפ ָלּה ְל ָדוִ דַ ,ה ֵטּה יְ יָ ָאזְ נְ ָך ֲענֵ נִ יִ ,כּי ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן ָאנִ יָ :שׁ ְמ ָרה
בּוֹט ַח
ֹלהי ַה ֵ
הוֹשׁע ַע ְב ְדָּך ַא ָתּה ֱא ַ
ַ
נַ ְפ ִשׁי ִכּי ָח ִסיד ָאנִ י,
ֵא ֶליָךָ :חנֵּ נִ י יְ יָ ִ ,כּי ֵא ֶליָך ֶא ְק ָרא ָכּל ַהיּוֹםַ :שׂ ֵמּ ַח נֶ ֶפשׁ
ַע ְב ֶדָּךִ ,כּי ֵא ֶליָך יְ יָ נַ ְפ ִשׁי ֶא ָשּׂאִ :כּי ַא ָתּה יְ יָ טוֹב וְ ַס ָלּח ,וְ ַרב
ֶח ֶסד ְל ָכל ק ְֹר ֶאיָךַ :ה ֲאזִ ינָ ה יְ יָ ְתּ ִפ ָלּ ִתי ,וְ ַה ְק ִשׁ ָיבה ְבּקוֹל
נוּנוֹתיְ :בּיוֹם ָצ ָר ִתי ֶא ְק ָר ֶאךָּ ִכּי ַת ֲענֵ נִ יֵ :אין ָכּמוָֹך
ַתּ ֲח ָ
ית יָ בוֹאוּ
ֹלהים יְ יָ וְ ֵאין ְכּ ַמ ֲע ֶשׂיָךָ :כּל גּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
ָב ֱא ִ
יכ ְבּדוּ ִל ְשׁ ֶמָךִ :כּי ָגדוֹל ַא ָתּה וְ ע ֵֹשׂה
וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָפנֶ יָך יְ יָ  ,וִ ַ
הוֹרנִ י יְ יָ ַדּ ְר ֶכָּךֲ ,א ַה ֵלְּך
ֵ
ֹלהים ְל ַב ֶדָּך:
נִ ְפ ָלאוֹתַ ,א ָתּה ֱא ִ
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ֹלהי ְבּ ָכל
אוֹדָך יְ יָ ֱא ַ
ְ
ַבּ ֲא ִמ ֶתָּך ,יַ ֵחד ְל ָב ִבי ְליִ ְר ָאה ְשׁ ֶמָך:
עוֹלםִ :כּי ַח ְס ְדָּך ָגּדוֹל ָע ָלי ,וְ ִה ַצּ ְל ָתּ
ְל ָב ִבי ,וַ ֲא ַכ ְבּ ָדה ִשׁ ְמָך ְל ָ
ֹלהים זֵ ִדים ָקמוּ ָע ַלי ,וַ ֲע ַדת
נַ ְפ ִשׁי ִמ ְשּׁאוֹל ַתּ ְח ִתּיָּ הֱ :א ִ
יצים ִבּ ְקשׁוּ נַ ְפ ִשׁי ,וְ לֹא ָשׂמוָּך ְלנֶ ְג ָדּם :וְ ַא ָתּה יְ יָ ֵאל
ָע ִר ִ
ַרחוּם וְ ַחנּוּן ֶא ֶרְך ַא ַפּיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמתְ :פּנֵ ה ֵא ַלי וְ ָחנֵּ נִ י,
יעה ְל ֶבן ֲא ָמ ֶתָךֲ :ע ֵשׂה ִע ִמּי אוֹת
הוֹשׁ ָ
ְתּנָ ה ֻעזְּ ָך ְל ַע ְב ֶדָּך ,וְ ִ
טוֹבה ,וְ יִ ְראוּ שׂ ֹנְ ַאי וְ יֵ בֹשׁוִּ ,כּי ַא ָתּה יְ יָ ֲעזַ ְר ַתּנִ י וְ נִ ַח ְמ ָתּנִ י:
ְל ָ

מזמור פ''ח
ִשׁיר ִמזְ מוֹר ִל ְבנֵ י ק ַֹרחַ ,ל ְמנַ ֵצּ ַח ַעל ַמ ֲח ַלת ְל ַענּוֹתַ ,מ ְשׂ ִכּיל
שׁוּע ִתי ,יוֹם ָצ ַע ְק ִתּי ַב ַלּיְ ָלה
ֹלהי יְ ָ
ימן ָה ֶאזְ ָר ִחי :יְ יָ ֱא ֵ
ְל ֵה ָ
נֶ ְג ֶדָּךָ :תּבוֹא ְל ָפנֶ יָך ְתּ ִפ ָלּ ִתיַ ,ה ֵטּה ָאזְ נְ ָך ְל ִרנָּ ִתיִ :כּי ָשׂ ְב ָעה
יוֹר ֵדי בוֹר,
ְב ָרעוֹת נַ ְפ ִשׁי ,וְ ַחיַּ י ִל ְשׁאוֹל ִה ִגּיעוּ :נֶ ְח ַשׁ ְב ִתּי ִעם ְ
ָהיִ ִיתי ְכּגֶ ֶבר ֵאין ֱאיָ לַ :בּ ֵמּ ִתים ָח ְפ ִשׁי ְכּמוֹ ֲח ָל ִלים שׁ ְֹכ ֵבי
ֶק ֶבר ֲא ֶשׁר לֹא זְ ַכ ְר ָתּם עוֹד ,וְ ֵה ָמּה ִמיָּ ְדָך נִ ְגזָ רוַּ :שׁ ַתּנִ י
ְבּבוֹר ַתּ ְח ִתּיּוֹתְ ,בּ ַמ ֲח ַשׁ ִכּים ִבּ ְמצ ֹלוֹתָ :ע ַלי ָס ְמ ָכה ֲח ָמ ֶתָך,
ית ֶסּ ָלהִ :ה ְר ַח ְק ָתּ ְמיֻ ָדּ ַעי ִמ ֶמּנִּ יַ ,שׁ ַתּנִ י
וְ ָכל ִמ ְשׁ ָבּ ֶריָך ִענִּ ָ
תוֹעבוֹת ָלמוָֹ ,כּ ֻלא וְ לֹא ֵא ֵצאֵ :עינִ י ָד ֲא ָבהִ ,מנִּ י עֹנִ י,
ֵ
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אתיָך יְ יָ ְבּ ָכל יוֹםִ ,שׁ ַטּ ְח ִתּי ֵא ֶליָך ַכ ָפּיֲ :ה ַל ֵמּ ִתים ַתּ ֲע ֶשׂה
ְק ָר ִ
ֶפּ ֶלאִ ,אם ְר ָפ ִאים יָ קוּמוּ יוֹדוָּך ֶסּ ָלהַ :היְ ֻס ַפּר ַבּ ֶקּ ֶבר ַח ְס ֶדָּך,
ֱאמוּנָ ְתָך ָבּ ֲא ַבדּוֹןֲ :היִ וָּ ַדע ַבּח ֶֹשְׁך ִפּ ְל ֶאָך ,וְ ִצ ְד ָק ְתָך ְבּ ֶא ֶרץ
נְ ִשׁיָּ ה :וַ ֲאנִ י ֵא ֶליָך יְ יָ ִשׁוַּ ְע ִתּיַ ,
וּבבּ ֶֹקר ְתּ ִפ ָלּ ִתי ְת ַק ְדּ ֶמךָּ ָ :ל ָמה
יְ יָ ִתּזְ נַ ח נַ ְפ ִשׁיַ ,תּ ְס ִתּיר ָפּנֶ יָך ִמ ֶמּנִּ יָ :ענִ י ֲאנִ י וְ גֹוֵ ַע ִמנּ ַֹער,
עוּתיָך
אתי ֵא ֶמיָך ָאפוּנָ הָ :ע ַלי ָע ְברוּ ֲחרוֹנֶ יָךִ ,בּ ֶ
נָ ָשׂ ִ
ִצ ְמּ ֻתתוּנִ יַ :סבּוּנִ י ַכ ַמּיִ ם ָכּל ַהיּוֹםִ ,ה ִקּיפוּ ָע ַלי יָ ַחדִ :ה ְר ַח ְק ָתּ
ִמ ֶמּנִּ י א ֵֹהב וָ ֵר ַעְ ,מיֻ ָדּ ַעי ַמ ְח ָשְׁך:

מזמור פ''ט
עוֹלם ָא ִשׁ ָירהְ ,לד ֹר וָ ד ֹר
ַמ ְשׂ ִכּילְ ,ל ֵא ָיתן ָה ֶאזְ ָר ִחיַ :ח ְס ֵדי יְ יָ ָ
עוֹלם ֶח ֶסד יִ ָבּנֶ הָ ,שׁ ַמיִ ם
אוֹד ַיע ֱאמוּנָ ְתָך ְבּ ִפיִ :כּי ָא ַמ ְר ִתּי ָ
ִ
ָתּ ִכן ֱאמוּנָ ְתָך ָב ֶהםָ :כּ ַר ִתּי ְב ִרית ִל ְב ִח ִירי ,נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ָדוִ ד
וּבנִ ִיתי ְלד ֹר וָ דוֹר ִכּ ְס ֲאָך ֶס ָלה:
עוֹלם ָא ִכין זַ ְר ֶעָךָ ,
ַע ְב ִדּיַ :עד ָ
וְ יוֹדוּ ָשׁ ַמיִ ם ִפּ ְל ֲאָך יְ יָ ַ ,אף ֱאמוּנָ ְתָך ִבּ ְק ַהל ְקד ִֹשׁיםִ :כּי ִמי
ַב ַשּׁ ַחק יַ ֲער ְֹך ַליְ יָ  ,יִ ְד ֶמה ַליְ יָ ִבּ ְבנֵ י ֵא ִליםֵ :אל נַ ֲע ָרץ ְבּסוֹד
ֹלהי ְצ ָבאוֹת ִמי
נוֹרא ַעל ָכּל ְס ִב ָיביו :יְ יָ ֱא ֵ
ְקד ִֹשׁים ַר ָבּה ,וְ ָ
מוֹשׁל ְבּגֵ אוּת
ֵ
יבוֹתיָךַ :א ָתּה
ָכמוָֹך ֲח ִסין יָ הּ ,וֶ ֱאמוּנָ ְתָך ְס ִב ֶ
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את ֶכ ָח ָלל ָר ַהב,
ַהיָּ םְ ,בּשׂוֹא ַג ָלּיו ַא ָתּה ְת ַשׁ ְבּ ֵחםַ :א ָתּה ִד ִכּ ָ
רוֹע ֻעזְּ ָך ִפּזַּ ְר ָתּ אוֹיְ ֶביָךְ :לָך ָשׁ ַמיִ ם ַאף ְלָך ָא ֶרץֵ ,תּ ֵבל
ִבּזְ ַ
אתםָ ,תּבוֹר
ֹלאהּ ַא ָתּה יְ ַס ְד ָתּםָ :צפוֹן וְ יָ ִמין ַא ָתּה ְב ָר ָ
וּמ ָ
ְ
בוּרהָ ,תּעֹז יָ ְדָך ָתּרוּם
רוֹע ִעם גְּ ָ
וְ ֶח ְרמוֹן ְבּ ִשׁ ְמָך יְ ַרנֵּ נוְּ :לָך זְ ַ
וּמ ְשׁ ָפּט ְמכוֹן ִכּ ְס ֶאָךֶ ,ח ֶסד וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְדּמוּ ָפנֶ יָך:
יְ ִמינֶ ָךֶ :צ ֶדק ִ
רוּעה ,יְ יָ ְבּאוֹר ָפּנֶ יָך יְ ַה ֵלּכוּןְ :בּ ִשׁ ְמָך
יוֹד ֵעי ְת ָ
ַא ְשׁ ֵרי ָה ָעם ְ
וּב ִצ ְד ָק ְתָך יָ רוּמוִּ :כּי ִת ְפ ֶא ֶרת ֻעזָּ מוֹ ָא ָתּה,
יְ ִגילוּן ָכּל ַהיּוֹם ְ
וּב ְרצוֹנְ ָך ָתּרוּם ַק ְרנֵ ינוִּ :כּי ַלייָ ָמגִ נֵּ נוּ ,וְ ִל ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִ
אמר ִשׁוִּ ִיתי ֵעזֶ ר ַעל
ַמ ְל ֵכּנוָּ :אז ִדּ ַבּ ְר ָתּ ְב ָחזוֹן ַל ֲח ִס ֶידיָך ,וַ תּ ֹ ֶ
אתי ָדּוִ ד ַע ְב ִדּיְ ,בּ ֶשׁ ֶמן
ימוֹתי ָבחוּר ֵמ ָעםָ :מ ָצ ִ
גִּ בּוֹרֲ ,ה ִר ִ
ָק ְד ִשׁי ְמ ַשׁ ְח ִתּיוֲ :א ֶשׁר יָ ִדי ִתּכּוֹן ִעמּוַֹ ,אף זְ ִ
רוֹעי ְת ַא ְמּ ֶצנּוּ:
תּוֹתי ִמ ָפּנָ יו
וּבן ַעוְ ָלה לֹא יְ ַענֶּ נּוּ :וְ ַכ ִ
לֹא ַי ִשּׁיא אוֹיֵ ב בּוֶֹ ,
וּב ְשׁ ִמי ָתּרוּם
וּמ ַשׂנְ ָאיו ֶאגּוֹף :וֶ ֱאמוּנָ ִתי וְ ַח ְס ִדּי ִעמּוִֹ ,
ָצ ָריוְ ,
וּבנְּ ָהרוֹת יְ ִמינוֹ :הוּא יִ ְק ָר ֵאנִ י ָא ִבי
ַק ְרנוֹ :וְ ַשׂ ְמ ִתּי ַביָּ ם יָ דוַֹ ,
שׁוּע ִתיַ :אף ָאנִ י ְבּכוֹר ֶא ְתּנֵ הוֶּ ,ע ְליוֹן
ָא ָתּהֵ ,א ִלי וְ צוּר יְ ָ
וּב ִר ִיתי נֶ ֱא ֶמנֶ ת לוֹ:
עוֹלם ֶא ְשׁ ָמר לוֹ ַח ְס ִדּיְ ,
ְל ַמ ְל ֵכי ָא ֶרץְ :ל ָ
ימי ָשׁ ָמיִ םִ :אם יַ ַעזְ בוּ ָבנָ יו
וְ ַשׂ ְמ ִתּי ָל ַעד זַ ְרעוֹ ,וְ ִכ ְסאוֹ ִכּ ֵ
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וֹתי לֹא
וּמ ְצ ַ
וּב ִמ ְשׁ ָפּ ַטי לֹא יֵ ֵלכוּןִ :אם ֻחקּ ַֹתי יְ ַח ֵלּלוִּ ,
תּוֹר ִתיְ ,
ָ
וּבנְ ָג ִעים ֲעוֹנָ ם :וְ ַח ְס ִדּי לֹא
וּפ ַק ְד ִתּי ְב ֵשׁ ֶבט ִפּ ְשׁ ָעםִ ,
יִ ְשׁמֹרוָּ :
ָא ִפיר ֵמ ִעמּוֹ ,וְ לֹא ֲא ַשׁ ֵקּר ֶבּ ֱאמוּנָ ִתי :לֹא ֲא ַח ֵלּל ְבּ ִר ִיתי,
וּמוֹצא ְשׂ ָפ ַתי לֹא ֲא ַשׁנֶּ הַ :א ַחת נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְב ָק ְד ִשׁיִ ,אם
ָ
עוֹלם יִ ְהיֶ ה ,וְ ִכ ְסאוֹ ַכ ֶשּׁ ֶמשׁ נֶ ְג ִדּיְ :כּיָ ֵר ַח
ְל ָדוִ ד ֲא ַכזֵּ ב :זַ ְרעוֹ ְל ָ
עוֹלם ,וְ ֵעד ַבּ ַשּׁ ַחק נֶ ֱא ָמן ֶס ָלה :וְ ַא ָתּה זָ נַ ְח ָתּ וַ ִתּ ְמ ָאס,
יִ כּוֹן ָ
יחָך :נֵ ַא ְר ָתּה ְבּ ִרית ַע ְב ֶדָּךִ ,ח ַלּ ְל ָתּ ָל ָא ֶרץ
ִה ְת ַע ַבּ ְר ָתּ ִעם ְמ ִשׁ ֶ
נִ זְ רוָֹ :פּ ַר ְצ ָתּ ָכל ְגּ ֵדר ָֹתיוַ ,שׂ ְמ ָתּ ִמ ְב ָצ ָריו ְמ ִח ָתּהַ :שׁ ֻסּהוּ ָכּל
ימוֹת יְ ִמין ָצ ָריו,
ע ְֹב ֵרי ָד ֶרְךָ ,היָ ה ֶח ְר ָפּה ִל ְשׁ ֵכנָ יוֲ :ה ִר ָ
ִה ְשׂ ַמ ְח ָתּ ָכּל אוֹיְ ָביוַ :אף ָתּ ִשׁיב צוּר ַח ְרבּוֹ ,וְ לֹא ֲה ֵקמֹתוֹ
ַבּ ִמּ ְל ָח ָמהִ :ה ְשׁ ַבּ ָתּ ִמ ֳטּ ָהרוֹ ,וְ ִכ ְסאוֹ ָל ָא ֶרץ ִמגַּ ְר ָתּהִ :ה ְק ַצ ְר ָתּ
בּוּשׁה ֶס ָלהַ :עד ָמה יְ יָ ִתּ ָסּ ֵתר
ָ
ית ָע ָליו
לוּמיוֶ ,ה ֱע ִט ָ
יְ ֵמי ֲע ָ
ָלנֶ ַצחִ ,תּ ְב ַער ְכּמוֹ ֵאשׁ ֲח ָמ ֶתָך :זְ ָכר ֲאנִ י ֶמה ָח ֶלדַ ,על ַמה
את ָכל ְבּנֵ י ָא ָדםִ :מי גֶ ֶבר יִ ְחיֶ ה וְ לֹא יִ ְר ֶאה ָמּוֶ ת,
ָשּׁוְ א ָבּ ָר ָ
יְ ַמ ֵלּט נַ ְפשׁוֹ ִמיַּ ד ְשׁאוֹל ֶס ָלהַ :איֵּ ה ֲח ָס ֶדיָך ָה ִראשׁ ֹנִ ים ,יְ יָ
נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ְל ָדוִ ד ֶבּ ֱאמוּנָ ֶתָך :זְ כֹר יְ יָ ֶח ְר ַפּת ֲע ָב ֶדיָךְ ,שׂ ֵא ִתי

34

סדר לימוד לרפואה
יקי ָכּל ַר ִבּים ַע ִמּיםֲ :א ֶשׁר ֵח ְרפוּ אוֹיְ ֶביָך יְ יָ ֲ ,א ֶשׁר ֵח ְרפוּ
ְב ֵח ִ
עוֹלםָ ,א ֵמן וְ ָא ֵמן:
יחָךָ :בּרוְּך יְ יָ ְל ָ
ִע ְקּבוֹת ְמ ִשׁ ֶ

מזמור צ'
ית ָלּנוּ ְבּד ֹר
ֹלהים ,יְ יָ ָמעוֹן ַא ָתּה ָהיִ ָ
ְתּ ִפ ָלּה ְלמ ֶֹשׁה ִאישׁ ָה ֱא ִ
עוֹלם ַעד
וּמ ָ
חוֹלל ֶא ֶרץ וְ ֵת ֵבלֵ ,
וָ ד ֹרְ :בּ ֶט ֶרם ָה ִרים יֻ ָלּדוּ ,וַ ְתּ ֵ
אמר שׁוּבוּ ְבנֵ י
עוֹלם ַא ָתּה ֵאלָ :תּ ֵשׁב ֱאנוֹשׁ ַעד ַדּ ָכּא ,וַ תּ ֹ ֶ
ָ
ָא ָדםִ :כּי ֶא ֶלף ָשׁנִ ים ְבּ ֵעינֶ יָך ְכּיוֹם ֶא ְתמוֹל ִכּי יַ ֲעבֹר,
מוּרה ַב ָלּיְ ָלה :זְ ַר ְמ ָתּם ֵשׁנָ ה יִ ְהיוַּ ,בּבּ ֶֹקר ֶכּ ָח ִציר יַ ֲחֹלף:
וְ ַא ְשׁ ָ
מוֹלל וְ יָ ֵבשִׁ :כּי ָכ ִלינוּ ְב ַא ֶפָּך,
ַבּבּ ֶֹקר יָ ִציץ וְ ָח ָלףָ ,ל ֶע ֶרב יְ ֵ
וּ ַב ֲח ָמ ְתָך נִ ְב ָה ְלנוַּ :שׁ ָתּה ֲעוֹנ ֵֹתינוּ ְלנֶ ְג ֶדָּךֲ ,ע ֻל ֵמנוּ ִל ְמאוֹר
ָפּנֶ יָךִ :כּי ָכל יָ ֵמינוּ ָפּנוּ ְב ֶע ְב ָר ֶתָךִ ,כּ ִלּינוּ ָשׁנֵ ינוּ ְכמוֹ ֶהגֶ ה:
נוֹתינוּ ָב ֶהם ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָ ה ,וְ ִאם ִבּגְ בוּר ֹת ְשׁמוֹנִ ים
יְ ֵמי ְשׁ ֵ
יוֹד ַע עֹז
ָשׁנָ ה ,וְ ָר ְה ָבּם ָע ָמל וָ ָאוֶ ןִ ,כּי ָגז ִחישׁ וַ נָּ ֻע ָפהִ :מי ֵ
הוֹדע ,וְ נָ ִבא ְל ַבב
וּכיִ ְר ָא ְתָך ֶע ְב ָר ֶתָךִ :ל ְמנוֹת יָ ֵמינוּ ֵכּן ַ
ַא ֶפָּךְ ,
שׁוּבה יְ יָ ַעד ָמ ָתי ,וְ ִהנָּ ֵחם ַעל ֲע ָב ֶדיָךַ :שׂ ְבּ ֵענוּ
ָ
ָח ְכ ָמה:
ַבבּ ֶֹקר ַח ְס ֶדָּך ,וּנְ ַרנְּ נָ ה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה ְבּ ָכל יָ ֵמינוַּ :שׂ ְמּ ֵחנוּ ִכּימוֹת
יתנוְּ ,שׁנוֹת ָר ִאינוּ ָר ָעה :יֵ ָר ֶאה ֶאל ֲע ָב ֶדיָך ָפ ֳע ֶלָך ,וַ ֲה ָד ְרָך
ִענִּ ָ
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וּמ ֲע ֵשׂה יָ ֵדינוּ כּוֹנְ נָ ה
ֹלהינוּ ָע ֵלינוַּ ,
יהי נ ַֹעם יְ יָ ֱא ֵ
יהם :וִ ִ
ַעל ְבּנֵ ֶ
וּמ ֲע ֵשׂה יָ ֵדינוּ כּוֹנְ נֵ הוּ:
ָע ֵלינוַּ ,

מזמור צ''א
י ֵֹשׁב ְבּ ֵס ֶתר ֶע ְליוֹןְ ,בּ ֵצל ַשׁ ַדּי יִ ְתלוֹנָ ן :א ַֹמר ַליְ יָ ַ ,מ ְח ִסי
ֹלהי ֶא ְב ַטח בּוִֹ :כּי הוּא יַ ִצּ ְילָך ִמ ַפּח יָ קוּשׁ,
צוּד ִתיֱ ,א ַ
וּמ ָ
ְ
ִמ ֶדּ ֶבר ַהוּוֹתְ :בּ ֶא ְב ָרתוֹ יָ ֶסְך ָלְך ,וְ ַת ַחת ְכּנָ ָפיו ֶתּ ְח ֶסהִ ,צנָּ ה
יוֹמם:
וְ ס ֵֹח ָרה ֲא ִמתּוֹ :לֹא ִת ָירא ִמ ַפּ ַחד ָליְ ָלהֵ ,מ ֵחץ יָ עוּף ָ
ִמ ֶדּ ֶבר ָבּא ֶֹפל יַ ֲהֹלְךִ ,מ ֶקּ ֶטב ָישׁוּד ָצ ֳה ָריִ ם :יִ פֹּל ִמ ִצּ ְדָּך ֶא ֶלף,
ימינֶ ָךֵ ,א ֶליָך לֹא יִ ָגּשַׁ :רק ְבּ ֵעינֶ יָך ַת ִבּיט ,וְ ִשׁ ֻלּ ַמת
ְוּר ָב ָבה ִמ ִ
ְר ָשׁ ִעים ִתּ ְר ֶאהִ :כּי ַא ָתּה יְ יָ ַמ ְח ִסיֶ ,ע ְליוֹן ַשׂ ְמ ָתּ ְמעוֹנֶ ָך :לֹא
ְת ֻאנֶּ ה ֵא ֶליָך ָר ָעה ,וְ נֶ ַגע לֹא יִ ְק ַרב ְבּ ָא ֳה ֶלָךִ :כּי ַמ ְל ָא ָכיו
יְ ַצוֶּ ה ָלְּךִ ,ל ְשׁ ָמ ְרָך ְבּ ָכל ְדּ ָר ֶכיָךַ :על ַכּ ַפּיִ ם יִ ָשּׂאוּנְ ָךֶ ,פּן ִתּגֹּף
ָבּ ֶא ֶבן ַר ְג ֶלָךַ :על ַשׁ ַחל וָ ֶפ ֶתן ִתּ ְדר ְֹךִ ,תּ ְרמֹס ְכּ ִפיר וְ ַתנִּ יןִ :כּי
ִבי ָח ַשׁק וַ ֲא ַפ ְלּ ֵטהוֲּ ,א ַשׂגְּ ֵבהוּ ִכּי יָ ַדע ְשׁ ִמי :יִ ְק ָר ֵאנִ י
וְ ֶא ֱענֵ הוִּ ,עמּוֹ ָאנ ִֹכי ְב ָצ ָרהֲ ,א ַח ְלּ ֵצהוּ וַ ֲא ַכ ְבּ ֵדהוּ :א ֶֹרְך יָ ִמים
ישׁוּע ִתי:
יעהוּ ,וְ ַא ְר ֵאהוּ ִבּ ָ
ַא ְשׂ ִבּ ֵ
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מזמור ק''ב
ְתּ ִפ ָלּה ְל ָענִ י ִכי יַ ֲעטֹף ,וְ ִל ְפנֵ י יְ יָ יִ ְשׁפְֹּך ִשׂיחוֹ :יְ יָ ִשׁ ְמ ָעה
ְת ִפ ָלּ ִתי ,וְ ַשׁוְ ָע ִתי ֵא ֶליָך ָתבוֹאַ :אל ַתּ ְס ֵתּר ָפּנֶ יָך ִמ ֶמּנִּ י ְבּיוֹם
ַצר ִליַ ,ה ֵטּה ֵא ַלי ָאזְ נֶ ָךְ ,בּיוֹם ֶא ְק ָרא ַמ ֵהר ֲענֵ נִ יִ :כּי ָכלוּ
מוֹקד נִ ָחרוָּ :
הוּכּה ָכ ֵע ֶשׂב וַ יִּ ַבשׁ ִל ִבּי,
מוֹתי ְכּ ֵ
ְב ָע ָשׁן יָ ָמי ,וְ ַע ְצ ַ
ִכּי ָשׁ ַכ ְח ִתּי ֵמ ֲאכֹל ַל ְח ִמיִ :מקּוֹל ַאנְ ָח ִתי ָדּ ְב ָקה ַע ְצ ִמי
ִל ְב ָשׂ ִריָ :דּ ִמ ִיתי ִל ְק ַאת ִמ ְד ָבּרָ ,היִ ִיתי ְכּכוֹס ֳח ָרבוֹת:
בּוֹדד ַעל גָּ גָ :כּל ַהיּוֹם ֵח ְרפוּנִ י
ָשׁ ַק ְד ִתּי וָ ֶא ְהיֶ ה ְכּ ִצפּוֹר ֵ
הוֹל ַלי ִבּי נִ ְשׁ ָבּעוִּ :כּי ֵא ֶפר ַכּ ֶלּ ֶחם ָא ָכ ְל ִתּי ,וְ ִשׁ ֻקּוַ י
אוֹיְ ָביְ ,מ ָ
יכנִ י:
אתנִ י וַ ַתּ ְשׁ ִל ֵ
ִבּ ְב ִכי ָמ ָס ְכ ִתּיִ :מ ְפּנֵ י זַ ַע ְמָך וְ ִק ְצ ֶפָּךִ ,כּי נְ ָשׂ ַ
עוֹלם ֵתּ ֵשׁב,
יָ ַמי ְכּ ֵצל נָ טוּי ,וַ ֲאנִ י ָכּ ֵע ֶשׂב ִא ָיבשׁ :וְ ַא ָתּה יְ יָ ְל ָ
וְ זִ ְכ ְרָך ְלד ֹר וָ ד ֹרַ :א ָתּה ָתקוּם ְתּ ַר ֵחם ִציּוֹןִ ,כּי ֵעת ְל ֶחנְ נָ הּ
יה ,וְ ֶאת ֲע ָפ ָרהּ
מוֹעדִ :כּי ָרצוּ ֲע ָב ֶדיָך ֶאת ֲא ָבנֶ ָ
ִכּי ָבא ֵ
יְ חֹנֵ נוּ :וְ יִ ְיראוּ גוֹיִ ם ֶאת ֵשׁם יְ יָ  ,וְ ָכל ַמ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ ֶאת
בוֹדָךִ :כּי ָבנָ ה יְ יָ ִציּוֹן ,נִ ְר ָאה ִבּ ְכבוֹדוָֹ :פּנָ ה ֶאל ְתּ ִפ ַלּת
ְכּ ֶ
ָה ַע ְר ָער ,וְ לֹא ָבזָ ה ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ָתםִ :תּ ָכּ ֶתב זֹאת ְלדוֹר ַא ֲחרוֹן,
וְ ַעם נִ ְב ָרא יְ ַה ֶלּל יָ הִּ :כּי ִה ְשׁ ִקיף ִמ ְמּרוֹם ָק ְדשׁוֹ ,יְ יָ ִמ ָשּׁ ַמיִ ם
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מוּתה:
ֶאל ֶא ֶרץ ִה ִבּיטִ :ל ְשׁמ ַֹע ֶאנְ ַקת ָא ִסירְ ,ל ַפ ֵתּ ַח ְבּנֵ י ְת ָ
ירוּשׁ ָליםְ :בּ ִה ָקּ ֵבץ ַע ִמּים
וּת ִה ָלּתוֹ ִבּ ָ
ְל ַס ֵפּר ְבּ ִציּוֹן ֵשׁם יְ יָ ְ ,
וּמ ְמ ָלכוֹת ַל ֲעבֹד ֶאת יְ יָ ִ :ענָּ ה ַב ֶדּ ֶרְך כּ ִֹחיִ ,ק ַצּר יָ ָמי:
יַ ְח ָדּוַ ,
נוֹתיָך:
דּוֹרים ְשׁ ֶ
א ַֹמר ֵא ִליַ ,אל ַתּ ֲע ֵלנִ י ַבּ ֲח ִצי יָ ָמיְ ,בּדוֹר ִ
אבדוּ
וּמ ֲע ֵשׂה יָ ֶדיָך ָשׁ ָמיִ םֵ :ה ָמּה י ֹ ֵ
ְל ָפנִ ים ָה ָא ֶרץ יָ ַס ְד ָתַּ ,
יפם וְ יַ ֲחֹלפוּ:
וְ ַא ָתּה ַת ֲעמֹד ,וְ ֻכ ָלּם ַכּ ֶבּ ֶגד יִ ְבלוַּ ,כּ ְלּבוּשׁ ַתּ ֲח ִל ֵ
נוֹתיָך לֹא יִ ָתּמּוְּ :בּנֵ י ֲע ָב ֶדיָך יִ ְשׁכּוֹנוּ ,וְ זַ ְר ָעם
וּשׁ ֶ
וְ ַא ָתּה הוּא ְ
ְל ָפנֶ יָך יִ כּוֹן:

מזמור ק''ד
ֹלהי ָגּ ַד ְל ָתּ ְמּאֹד ,הוֹד וְ ָה ָדר ָל ָב ְשׁ ָתּ:
ָבּ ְר ִכי נַ ְפ ִשׁי ֶאת יְ יָ  ,יְ יָ ֱא ַ
יעהַ :ה ְמ ָק ֶרה ַב ַמּיִ ם
נוֹטה ָשׁ ַמיִ ם ַכּיְ ִר ָ
ע ֶֹטה אוֹר ַכּ ַשּׂ ְל ָמהֶ ,
רוּח :ע ֶֹשׂה
יּוֹתיוַ ,ה ָשּׂם ָע ִבים ְרכוּבוַֹ ,ה ְמ ַה ֵלְּך ַעל ַכּנְ ֵפי ַ
ֲע ִל ָ
יה,
ֹלהט :יָ ַסד ֶא ֶרץ ַעל ְמכוֹנֶ ָ
ַמ ְל ָא ָכיו רוּחוֹתְ ,מ ָשׁ ְר ָתיו ֵאשׁ ֵ
עוֹלם וָ ֶעדְ :תּהוֹם ַכּ ְלּבוּשׁ ִכּ ִסּיתוַֹ ,על ָה ִרים
ָ
ַבּל ִתּמּוֹט
יַ ַע ְמדוּ ָמיִ םִ :מן ַגּ ֲע ָר ְתָך יְ נוּסוּןִ ,מן קוֹל ַר ַע ְמָך יֵ ָח ֵפזוּן :יַ ֲעלוּ
ָה ִרים יֵ ְרדוּ ְב ָקעוֹתֶ ,אל ְמקוֹם זֶ ה יָ ַס ְד ָתּ ָל ֶהם :גְּ בוּל ַשׂ ְמ ָתּ
ַבּל יַ ֲעבֹרוּןַ ,בּל יְ ֻשׁבוּן ְל ַכסּוֹת ָה ָא ֶרץַ :ה ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ַמ ְעיָ נִ ים
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ַבּנְּ ָח ִליםֵ ,בּין ָה ִרים יְ ַה ֵלּכוּןַ :י ְשׁקוּ ָכּל ַחיְ תוֹ ָשׂ ָדי ,יִ ְשׁ ְבּרוּ
יהם עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם יִ ְשׁכּוֹןִ ,מ ֵבּין ֳע ָפאיִ ם
ְפ ָר ִאים ְצ ָמ ָאםֲ :ע ֵל ֶ
יּוֹתיוִ ,מ ְפּ ִרי ַמ ֲע ֶשׂיָך ִתּ ְשׂ ַבּע
יִ ְתּנוּ קוֹלַ :מ ְשׁ ֶקה ָה ִרים ֵמ ֲע ִל ָ
ָה ָא ֶרץַ :מ ְצ ִמ ַיח ָח ִציר ַל ְבּ ֵה ָמה וְ ֵע ֶשׂב ַל ֲעב ַֹדת ָה ָא ָדם,
הוֹציא ֶל ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ :וְ יַ יִ ן יְ ַשׂ ַמּח ְל ַבב ֱאנוֹשְׁ ,ל ַה ְצ ִהיל
ְל ִ
ָפּנִ ים ִמ ָשּׁ ֶמן ,וְ ֶל ֶחם ְל ַבב ֱאנוֹשׁ יִ ְס ָעד :יִ ְשׂ ְבּעוּ ֲע ֵצי יְ יָ ַ ,א ְרזֵ י
רוֹשׁים
ְל ָבנוֹן ֲא ֶשׁר נָ ָטעֲ :א ֶשׁר ָשׁם ִצ ֳפּ ִרים יְ ַקנֵּ נוֲּ ,ח ִס ָידה ְבּ ִ
יתהָּ :ה ִרים ַהגְּ ב ִֹהים ַליְּ ֵע ִליםְ ,ס ָל ִעים ַמ ְח ֶסה ַל ְשׁ ַפנִּ ים:
ֵבּ ָ
יהי
מוֹע ִדיםֶ ,שׁ ֶמשׁ יָ ַדע ְמבוֹאוָֹ :תּ ֶשׁת ח ֶֹשְׁך וִ ִ
ָע ָשׂה יָ ֵר ַח ְל ֲ
ָליְ ָלה ,בּוֹ ִת ְרמֹשָׂ ,כּל ַחיְ תוֹ יָ ַערַ :ה ְכּ ִפ ִירים שׁ ֲֹא ִגים ַל ָטּ ֶרף,
ְוּל ַב ֵקּשׁ ֵמ ֵאל ָא ְכ ָלםִ :תּזְ ַרח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ יֵ ָא ֵספוּן ,וְ ֶאל ְמעוֹנ ָֹתם
יִ ְר ָבּצוּן :יֵ ֵצא ָא ָדם ְל ָפ ֳעלוֹ ,וְ ַל ֲעב ָֹדתוֹ ֲע ֵדי ָע ֶרבָ :מה ַרבּוּ
יתָ ,מ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ָך :זֶ ה
ַמ ֲע ֶשׂיָך יְ יָ ֻ ,כּ ָלּם ְבּ ָח ְכ ָמה ָע ִשׂ ָ
ַהיָּ ם ָגּדוֹל ְוּר ַחב יָ ָדיִ םָ ,שׁם ֶר ֶמשׂ וְ ֵאין ִמ ְס ָפּרַ ,חיּוֹת ְק ַטנּוֹת
ִעם ְגּד ֹלוֹתָ :שׁם ֳאנִ יּוֹת יְ ַה ֵלּכוּןִ ,לוְ יָ ָתן זֶ ה יָ ַצ ְר ָתּ ְל ַשׂ ֶחק בּוֹ:
ֻכּ ָלּם ֵא ֶליָך יְ ַשׂ ֵבּרוּןָ ,ל ֵתת ָא ְכ ָלם ְבּ ִעתּוִֹ :תּ ֵתּן ָל ֶהם יִ ְלקֹטוּן,
ִתּ ְפ ַתּח יָ ְדָך ,יִ ְשׂ ְבּעוּן טוֹבַ :תּ ְס ִתּיר ָפּנֶ יָך יִ ָבּ ֵהלוּן ,תּ ֵֹסף
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רוּחָך יִ ָבּ ֵראוּן,
רוּחם יִ גְ וָ עוּן ,וְ ֶאל ֲע ָפ ָרם יְ שׁוּבוּןְ :תּ ַשׁ ַלּח ֲ
ָ
עוֹלם ,יִ ְשׂ ַמח יְ יָ
וּת ַח ֵדּשׁ ְפּנֵ י ֲא ָד ָמה :יְ ִהי ְכבוֹד יְ יָ ְל ָ
ְ
ְבּ ַמ ֲע ָשׂיוַ :ה ַמּ ִבּיט ָל ָא ֶרץ וַ ִתּ ְר ָעד ,יִ ַגּע ֶבּ ָה ִרים ,וְ יֶ ֱע ָשׁנוּ:
יחי,
עוֹדי :יֶ ֱע ַרב ָע ָליו ִשׂ ִ
אֹלהי ְבּ ִ
ָא ִשׁ ָירה ַליְ יָ ְבּ ַחיָּ יֲ ,אזַ ְמּ ָרה ֵל ַ
ָאנ ִֹכי ֶא ְשׂ ַמח ַבּיְ יָ  :יִ ַתּמּוּ ַח ָטּ ִאים ִמן ָה ָא ֶרץְ ,וּר ָשׁ ִעים עוֹד
ֵאינָ םָ ,בּ ְר ִכי נַ ְפ ִשׁי ֶאת יְ יָ ַ ,ה ְללוּיָ הּ:

מזמור ק''ז
אוּלי יְ יָ ֲ ,א ֶשׁר
אמרוּ גְּ ֵ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ :י ֹ ְ
הֹדוּ ַליְ יָ ִכּי טוֹבִ ,כּי ְל ָ
וּמ ַמּ ֲע ָרב ִמ ָצּפוֹן
וּמ ֲא ָרצוֹת ִק ְבּ ָצםִ ,מ ִמּזְ ָרח ִ
גְּ ָא ָלם ִמיַּ ד ָצרֵ :
מוֹשׁב לֹא ָמ ָצאוּ:
ָ
ישׁימוֹן ָדּ ֶרְךִ ,עיר
וּמיָּ םָ :תּעוּ ַב ִמּ ְד ָבּר ִבּ ִ
ִ
ְר ֵע ִבים גַּ ם ְצ ֵמ ִאים ,נַ ְפ ָשׁם ָבּ ֶהם ִתּ ְת ַע ָטּף :וַ יִּ ְצ ֲעקוּ ֶאל יְ יָ
יכם ְבּ ֶד ֶרְך יְ ָשׁ ָרה,
יהם יַ ִצּ ֵילם :וַ יַּ ְד ִר ֵ
צוּקוֹת ֶ
ֵ
ַבּ ַצּר ָל ֶהםִ ,מ ְמּ
אוֹתיו ִל ְבנֵ י
מוֹשׁב :יוֹדוּ ַליְ יָ ַח ְסדּוֹ ,וְ נִ ְפ ְל ָ
ָ
ָל ֶל ֶכת ֶאל ִעיר
ָא ָדםִ :כּי ִה ְשׂ ִבּ ַיע נֶ ֶפשׁ שׁ ֵֹק ָקה ,וְ נֶ ֶפשׁ ְר ֵע ָבה ִמ ֵלּא טוֹב:
וּב ְרזֶ לִ :כּי ִה ְמרוּ ִא ְמ ֵרי
י ְֹשׁ ֵבי ח ֶֹשְׁך וְ ַצ ְל ָמוֶ תֲ ,א ִס ֵירי ֳענִ י ַ
ֵאל ,וַ ֲע ַצת ֶע ְליוֹן נָ ָאצוּ :וַ יַּ ְכנַ ע ֶבּ ָע ָמל ִל ָבּםָ ,כּ ְשׁלוּ וְ ֵאין עֹזֵ ר:
יאם
יוֹצ ֵ
יעםִ :
יוֹשׁ ֵ
יהם ִ
קוֹת ֶ
וַ יִּ זְ ֲעקוּ ֶאל יְ יָ ַבּ ַצּר ָל ֶהםִ ,מ ְמּ ֻצ ֵ
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יהם יְ נַ ֵתּק :יוֹדוּ ַליְ יָ ַח ְסדּוֹ,
רוֹת ֶ
וּמוֹס ֵ
ְ
ֵמח ֶֹשְׁך וְ ַצ ְל ָמוֶ ת,
יחי
וּב ִר ֵ
אוֹתיו ִל ְבנֵ י ָא ָדםִ :כּי ִשׁ ַבּר ַדּ ְלתוֹת נְ ח ֶֹשׁתְ ,
וְ נִ ְפ ְל ָ
יהם יִ ְת ַענּוָּ :כּל
וּמ ֲעוֹנ ֵֹת ֶ
ַב ְרזֶ ל ִגּ ֵדּ ַעֱ :אוִ ִליםִ ,מ ֶדּ ֶרְך ִפּ ְשׁ ָעםֵ ,
א ֶֹכל ְתּ ַת ֵעב נַ ְפ ָשׁם ,וַ יַּ ִגּיעוּ ַעד ַשׁ ֲע ֵרי ָמוֶ ת :וַ יִּ זְ ֲעקוּ ֶאל יְ יָ
יעם :יִ ְשׁ ַלח ְדּ ָברוֹ וְ יִ ְר ָפּ ֵאם,
יוֹשׁ ֵ
יהם ִ
קוֹת ֶ
ַבּ ַצּר ָל ֶהםִ ,מ ְמּ ֻצ ֵ
אוֹתיו ִל ְבנֵ י ָא ָדם:
יתוֹתם :יוֹדוּ ַליְ יָ ַח ְסדּוֹ ,וְ נִ ְפ ְל ָ
ימ ֵלּט ִמ ְשּׁ ִח ָ
וִ ַ
יוֹר ֵדי ַהיָּ ם
יס ְפּרוּ ַמ ֲע ָשׂיו ְבּ ִרנָּ הְ :
תוֹדה ,וִ ַ
ָ
וְ יִ זְ ְבּחוּ זִ ְב ֵחי
אכה ְבּ ַמיִ ם ַר ִבּיםֵ :ה ָמּה ָראוּ ַמ ֲע ֵשׂי יְ יָ ,
ָבּ ֳאנִ יּוֹת ,ע ֵֹשׂי ְמ ָל ָ
רוֹמם
רוּח ְס ָע ָרה ,וַ ְתּ ֵ
אמר וַ יַּ ֲע ֵמד ַ
צוּלה :וַ יּ ֹ ֶ
אוֹתיו ִבּ ְמ ָ
וְ נִ ְפ ְל ָ
ַגּ ָלּיו :יַ ֲעלוּ ָשׁ ַמיִ ם ,יֵ ְרדוּ ְתהוֹמוֹת ,נַ ְפ ָשׁם ְבּ ָר ָעה ִת ְתמוֹגָ ג:
יָ חוֹגּוּ וְ יָ נוּעוַּ ,כּ ִשּׁכּוֹר ,וְ ָכל ָח ְכ ָמ ָתםִ ,תּ ְת ַבּ ָלּע :וַ יִּ ְצ ֲעקוּ ֶאל
יאם :יָ ֵקם ְס ָע ָרה,
יוֹצ ֵ
ִ
יהם
קוֹת ֶ
וּמ ְמּ ֻצ ֵ
יְ יָ ַ ,בּ ַצּר ָל ֶהםִ ,
ִל ְד ָמ ָמה ,וַ יֶּ ֱחשׁוּ ַגּ ֵלּ ֶ
יהם :וַ יִּ ְשׂ ְמחוּ ִכי יִ ְשׁתֹּקוּ ,וַ יַּ נְ ֵחם ֶאל
אוֹתיו ִל ְבנֵ י ָא ָדם:
ְמחוֹז ֶח ְפ ָצם :יוֹדוּ ַליְ יָ ַח ְסדּוֹ ,וְ נִ ְפ ְל ָ
מוֹשׁב זְ ֵקנִ ים ,יְ ַה ְללוּהוָּ :י ֵשׂם
וּב ַ
ירוֹממוּהוּ ִבּ ְק ַהל ָעםְ ,
וִ ְ
נְ ָהרוֹת ְל ִמ ְד ָבּר ,וּמ ָֹצ ֵאי ַמיִ ם ְל ִצ ָמּאוֹןֶ :א ֶרץ ְפּ ִרי ִל ְמ ֵל ָחה,
ֵמ ָר ַעת י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ :יָ ֵשׂם ִמ ְד ָבּר ַל ֲאגַ ם ַמיִ ם ,וְ ֶא ֶרץ ִציָּ ה
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מוֹשׁב :וַ יִּ זְ ְרעוּ
יּוֹשׁב ָשׁם ְר ֵע ִבים ,וַ יְ כוֹנְ נוּ ִעיר ָ
ְלמ ָֹצ ֵאי ָמיִ ם :וַ ֶ
בוּאה :וַ יְ ָב ְר ֵכם וַ יִּ ְרבּוּ
ָשׂדוֹת וַ יִּ ְטּעוּ ְכ ָר ִמים ,וַ יַּ ֲעשׂוּ ְפּ ִרי ְת ָ
וּב ֶה ְמ ָתּם לֹא יַ ְמ ִעיט :וַ יִּ ְמ ֲעטוּ וַ יָּ שׁ ֹחוֵּ ,מע ֶֹצר ָר ָעה
ְמאֹדְ ,
וְ יָ גוֹן :שׁ ֵֹפְך בּוּז ַעל נְ ִד ִיבים ,וַ יַּ ְת ֵעם ְבּתֹהוּ לֹא ָד ֶרְך :וַ יְ ַשׂגֵּ ב
ֶא ְביוֹן ֵמעוֹנִ י ,וַ יָּ ֶשׂם ַכּצֹּאן ִמ ְשׁ ָפּחוֹת :יִ ְראוּ יְ ָשׁ ִרים וְ יִ ְשׂ ָמחוּ,
יהִ :מי ָח ָכם וְ יִ ְשׁ ָמר ֵא ֶלּה ,וְ יִ ְתבּוֹנְ נוּ
וְ ָכל ַעוְ ָלה ָק ְפ ָצה ִפּ ָ
ַח ְס ֵדי יְ יָ :

מזמור קט''ז
קוֹלי ַתּ ֲחנוּנָ יִ :כּי ִה ָטּה ָאזְ נוֹ ִלי,
ָא ַה ְב ִתּי ִכּי יִ ְשׁ ַמע יְ יָ ֶאת ִ
וּמ ָצ ֵרי ְשׁאוֹל ְמ ָצאוּנִ י,
וּביָ ַמי ֶא ְק ָראֲ :א ָפפוּנִ י ֶח ְב ֵלי ָמוֶ תְ ,
ְ
וּב ֵשׁם יְ יָ ֶא ְק ָראָ ,אנָּ ה יְ יָ ַמ ְלּ ָטה נַ ְפ ִשׁי:
ָצ ָרה וְ יָ גוֹן ֶא ְמ ָצאְ :
לּוֹתי
אֹלהינוּ ְמ ַר ֵחם :שׁ ֵֹמר ְפּ ָתאיִ ם יְ יָ ַ ,דּ ִ
ַחנּוּן יְ יָ  ,וְ ַצ ִדּיק ,וֵ ֵ
נוּחיְ ִכיִ ,כּי יְ יָ גָּ ַמל ָע ָליְ ִכיִ :כּי
שׁוּבי נַ ְפ ִשׁי ִל ְמ ָ
ִ
הוֹשׁ ַיע:
וְ ִלי יְ ִ
ִח ַלּ ְצ ָתּ נַ ְפ ִשׁי ִמ ָמּוֶ תֶ ,את ֵעינִ י ִמן ִדּ ְמ ָעהֶ ,את ַר ְג ִלי ִמ ֶדּ ִחי:
ֶא ְת ַה ֵלְּך ִל ְפנֵ י יְ יָ ְ ,בּ ַא ְרצוֹת ַה ַחיִּ יםֶ :ה ֱא ַמנְ ִתּי ִכּי ֲא ַד ֵבּרֲ ,אנִ י
ָענִ ִיתי ְמאֹדֲ :אנִ י ָא ַמ ְר ִתּי ְב ָח ְפזִ יָ ,כּל ָה ָא ָדם כֹּזֵ בָ :מה
וּב ֵשׁם
מוּלוֹהי ָע ָלי :כּוֹס יְ שׁוּעוֹת ֶא ָשּׂאְ ,
ִ
ָא ִשׁיב ַליְ יָ ָ ,כּל ַתּגְ
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יְ יָ ֶא ְק ָרא :נְ ָד ַרי ַליְ יָ ֲא ַשׁ ֵלּם ,נֶ ְג ָדה נָּ א ְל ָכל ַעמּוֹ :יָ ָקר ְבּ ֵעינֵ י
יְ יָ ַ ,ה ָמּוְ ָתה ַל ֲח ִס ָידיוָ :אנָּ ה יְ יָ ִכּי ֲאנִ י ַע ְב ֶדָּךֲ ,אנִ י ַע ְב ְדָּך ֶבּן
וּב ֵשׁם יְ יָ
תּוֹדהְ ,
מוֹס ָריְ :לָך ֶאזְ ַבּח זֶ ַבח ָ
ֲא ָמ ֶתָךִ ,פּ ַתּ ְח ָתּ ְל ֵ
ֶא ְק ָרא :נְ ָד ַרי ַליְ יָ ֲא ַשׁ ֵלּם ,נֶ ְג ָדה נָּ א ְל ָכל ַעמּוְֹ :בּ ַח ְצרוֹת ֵבּית
רוּשׁ ָליםַ ,ה ְללוּיָ הּ:
תוֹכ ִכי יְ ָ
יְ יָ ְ ,בּ ֵ

מזמור קמ''ב
קוֹלי ֶאל יְ יָ ֶאזְ ָעק,
ַמ ְשׂ ִכּיל ְל ָדוִ דִ ,בּ ְהיוֹתוֹ ַב ְמּ ָע ָרה ְת ִפ ָלּהִ :
יחיָ ,צ ָר ִתי ְל ָפנָ יו ַא ִגּיד:
קוֹלי ֶאל יְ יָ ֶא ְת ַחנָּ ןֶ :א ְשׁפְֹּך ְל ָפנָ יו ִשׂ ִ
ִ
רוּחי ,וְ ַא ָתּה יָ ַד ְע ָתּ נְ ִת ָיב ִתיְ ,בּא ַֹרח זוּ ֲא ַה ֵלְּך
ְבּ ִה ְת ַע ֵטּף ָע ַלי ִ
ָט ְמנוּ ַפח ִליַ :ה ֵבּיט יָ ִמין ְוּר ֵאה וְ ֵאין ִלי ַמ ִכּירָ ,א ַבד ָמנוֹס
דּוֹרשׁ ְלנַ ְפ ִשׁי :זָ ַע ְק ִתּי ֵא ֶליָך יְ יָ ָ ,א ַמ ְר ִתּי ַא ָתּה
ִמ ֶמּנִּ יֵ ,אין ֵ
לּוֹתי
ַמ ְח ִסיֶ ,ח ְל ִקי ְבּ ֶא ֶרץ ַה ַחיִּ יםַ :ה ְק ִשׁ ָיבה ֶאל ִרנָּ ִתי ִכּי ַד ִ
יאה ִמ ַמּ ְסגֵּ ר
הוֹצ ָ
ִ
ְמאֹדַ ,ה ִצּ ֵילנִ י ֵמר ְֹד ַפי ִכּי ָא ְמצוּ ִמ ֶמּנִּ י:
יקים ִכּי ִתגְ מֹל ָע ָלי:
נַ ְפ ִשׁיְ ,להוֹדוֹת ֶאת ְשׁ ֶמָךִ ,בּי יַ ְכ ִתּרוּ ַצ ִדּ ִ
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מזמור קמ''ג
ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ ד ,יְ יָ ְשׁ ַמע ְתּ ִפ ָלּ ִתיַ ,ה ֲאזִ ינָ ה ֶאל ַתּ ֲחנוּנַ י,
ֶבּ ֱא ֻמנָ ְתָך ֲענֵ נִ י ְבּ ִצ ְד ָק ֶתָך :וְ ַאל ָתּבוֹא ְב ִמ ְשׁ ָפּט ֶאת ַע ְב ֶדָּך,
ִכּי לֹא יִ ְצ ַדּק ְל ָפנֶ יָך ָכל ָחיִ :כּי ָר ַדף אוֹיֵ ב נַ ְפ ִשׁיִ ,דּ ָכּא
עוֹלם :וַ ִתּ ְת ַע ֵטּף
הוֹשׁ ַיבנִ י ְב ַמ ֲח ַשׁ ִכּים ְכּ ֵמ ֵתי ָ
ִ
ָל ָא ֶרץ ַחיָּ ִתי,
תּוֹמם ִל ִבּי :זָ ַכ ְר ִתּי יָ ִמים ִמ ֶקּ ֶדםָ ,ה ִג ִיתי
תוֹכי יִ ְשׁ ֵ
רוּחיְ ,בּ ִ
ָע ַלי ִ
שׂוֹח ַחֵ :פּ ַר ְשׂ ִתּי יָ ַדי ֵא ֶליָך,
ְב ָכל ָפּ ֳע ֶלָךְ ,בּ ַמ ֲע ֵשׂה יָ ֶדיָך ֲא ֵ
רוּחיַ ,אל
נַ ְפ ִשׁי ְכּ ֶא ֶרץ ֲעיֵ ָפה ְלָך ֶס ָלהַ :מ ֵהר ֲענֵ נִ י יְ יָ ָ ,כּ ְל ָתה ִ
יענִ י
ַתּ ְס ֵתּר ָפּנֶ יָך ִמ ֶמּנִּ י וְ נִ ְמ ַשׁ ְל ִתּי ִעם י ְֹר ֵדי בוֹרַ :ה ְשׁ ִמ ֵ
יענִ י ֶדּ ֶרְך זוּ ֵא ֵלְך ִכּי
הוֹד ֵ
ַבבּ ֶֹקר ַח ְס ֶדָּך ִכּי ְבָך ָב ָט ְח ִתּיִ ,
אתי נַ ְפ ִשׁיַ :ה ִצּ ֵילנִ י ֵמאֹיְ ַבי יְ יָ ֵ ,א ֶליָך ִכ ִסּ ִיתיַ :ל ְמּ ֵדנִ י
ֵא ֶליָך נָ ָשׂ ִ
טוֹבה ַתּנְ ֵחנִ י ְבּ ֶא ֶרץ
רוּחָך ָ
לוֹהיֲ ,
ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹנֶ ָך ִכּי ַא ָתּה ֱא ָ
תּוֹציא ִמ ָצּ ָרה
ִ
ִמישׁוֹרְ :ל ַמ ַען ִשׁ ְמָך יְ יָ ְתּ ַחיֵּ נִ יְ ,בּ ִצ ְד ָק ְתָך
וּב ַח ְס ְדָּך ַתּ ְצ ִמית אֹיְ ָבי ,וְ ַה ֲא ַב ְד ָתּ ָכּל צ ְֹר ֵרי נַ ְפ ִשׁיִ ,כּי
נַ ְפ ִשׁיְ :
ֲאנִ י ַע ְב ֶדָּך:
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מזמור קכ''ח
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹתַ ,א ְשׁ ֵרי ָכּל יְ ֵרא יְ יָ ַ ,הה ֵֹלְך ִבּ ְד ָר ָכיו :יְ ִג ַיע
אכלַ ,א ְשׁ ֶריָך וְ טוֹב ָלְךֶ :א ְשׁ ְתָּך ְכּגֶ ֶפן פּ ִֹריָּ ה
ַכּ ֶפּיָך ִכּי ת ֹ ֵ
ְבּיַ ְר ְכּ ֵתי ֵב ֶיתָךָ ,בּנֶ יָך ִכּ ְשׁ ִת ֵלי זֵ ִיתים ָס ִביב ְל ֻשׁ ְל ָחנֶ ָךִ :הנֵּ ה ִכי
ֵכן יְ ב ַֹרְך גָּ ֶבר יְ ֵרא יְ יָ  :יְ ָב ֶר ְכָך יְ יָ ִמ ִצּיּוֹןְ ,וּר ֵאה ְבּטוּב
רוּשׁ ָלים ,כֹּל יְ ֵמי ַחיֶּ יָךְ :וּר ֵאה ָבנִ ים ְל ָבנֶ יָךָ ,שׁלוֹם ַעל
יְ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

לקרוא מפרק קי''ט בתהלים  -את הפסוקים המתחילים
באותיות שם החולה ושם אמו .לדוגמא :אם שמו דוד ושם
אמו רחל ,כלומר :דוד בן רחל ,יקרא את כל הפסוקים מפרק
קי''ט המתחילים :באות ד' ,באות ו' ובאות ד' )כלומר :דוד(,
ואת כל הפסוקים מפרק קי''ט המתחילים :באות ב' ,ובאות נ'
)כלומר :בן( ,ואת הפסוקים מפרק קי''ט המתחילים באות ר',
באות ח' ובאות ל' )כלומר :רחל(.
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פרק קי''ט לפי אותיות א' ב'
א
תוֹרת יְ יָ ַ :א ְשׁ ֵרי נ ְֹצ ֵרי ֵעד ָֹתיו
ימי ָד ֶרְך ַהה ְֹל ִכים ְבּ ַ
ַא ְשׁ ֵרי ְת ִמ ֵ
ְבּ ָכל ֵלב יִ ְד ְרשׁוּהוַּ :אף לֹא ָפ ֲעלוּ ַעוְ ָלה ִבּ ְד ָר ָכיו ָה ָלכוּ:
יתה ִפ ֻקּ ֶדיָך ִל ְשׁמֹר ְמאֹדַ :א ֲח ַלי יִ כֹּנוּ ְד ָר ָכי ִל ְשׁמֹר
ַא ָתּה ִצוִּ ָ
אוֹדָך
ְ
וֹתיָך:
יטי ֶאל ָכּל ִמ ְצ ֶ
ֻח ֶקּיָךָ :אז לֹא ֵאבוֹשׁ ְבּ ַה ִבּ ִ
ְבּי ֶֹשׁר ֵל ָבב ְבּ ָל ְמ ִדי ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִצ ְד ֶקָךֶ :את ֻח ֶקּיָך ֶא ְשׁמֹר ַאל
ַתּ ַעזְ ֵבנִ י ַעד ְמאֹד:
ב
ַבּ ֶמּה יְ זַ ֶכּה נַּ ַער ֶאת ָא ְרחוֹ ִל ְשׁמֹר ִכּ ְד ָב ֶרָך:
וֹתיָך:
ְד ַר ְשׁ ִתּיָך ַאל ַתּ ְשׁגֵּ נִ י ִמ ִמּ ְצ ֶ
ְל ַמ ַען לֹא ֶא ֱח ָטא ָלְך:

ְבּ ָכל ִל ִבּי

ְבּ ִל ִבּי ָצ ַפנְ ִתּי ִא ְמ ָר ֶתָך

ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ַל ְמּ ֵדנִ י ֻח ֶקּיָך:

וֹתיָך ַשּ ְשׂ ִתּי
ִבּ ְשׂ ָפ ַתי ִס ַפּ ְר ִתּי כֹּל ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִפיָךְ :בּ ֶד ֶרְך ֵע ְד ֶ
ְכּ ַעל ָכּל הוֹן:

יטה א ְֹרח ֶֹתיָך:
יחה וְ ַא ִבּ ָ
קּוּדיָך ָא ִשׂ ָ
ְבּ ִפ ֶ

ְבּ ֻחקּ ֶֹתיָך ֶא ְשׁ ַתּ ֲע ָשׁע לֹא ֶא ְשׁ ַכּח ְדּ ָב ֶרָך:
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ג
יטה
גְּ מֹל ַעל ַע ְב ְדָּך ֶא ְחיֶ ה וְ ֶא ְשׁ ְמ ָרה ְד ָב ֶרָךַ :גּל ֵעינַ י וְ ַא ִבּ ָ
תּוֹר ֶתָך:
נִ ְפ ָלאוֹת ִמ ָ

גֵּ ר ָאנ ִֹכי ָב ָא ֶרץ ַאל ַתּ ְס ֵתּר ִמ ֶמּנִּ י

וֹתיָך :גָּ ְר ָסה נַ ְפ ִשׁי ְל ַת ֲא ָבה ֶאל ִמ ְשׁ ָפּ ֶטיָך ְב ָכל ֵעת:
ִמ ְצ ֶ
רוּרים ַהשּׁ ִֹגים ִמ ִמּ ְצ ֶ
וֹתיָךַ :גּל ֵמ ָע ַלי ֶח ְר ָפּה
ָגּ ַע ְר ָתּ זֵ ִדים ֲא ִ
וָ בוּז ִכּי ֵעד ֶֹתיָך נָ ָצ ְר ִתּי :גַּ ם ָי ְשׁבוּ ָשׂ ִרים ִבּי נִ ְד ָבּרוּ ַע ְב ְדָּך
ָי ִשׂ ַיח ְבּ ֻח ֶקּיָך :גַּ ם ֵעד ֶֹתיָך ַשׁ ֲע ֻשׁ ָעי ַאנְ ֵשׁי ֲע ָצ ִתי:
ד
ָדּ ְב ָקה ֶל ָע ָפר נַ ְפ ִשׁי ַחיֵּ נִ י ִכּ ְד ָב ֶרָךְ :דּ ָר ַכי ִס ַפּ ְר ִתּי וַ ַתּ ֲענֵ נִ י
אוֹתיָך:
יחה ְבּנִ ְפ ְל ֶ
קּוּדיָך ֲה ִבינֵ נִ י וְ ָא ִשׂ ָ
ַל ְמּ ֵדנִ י ֻח ֶקּיָךֶ :דּ ֶרְך ִפּ ֶ
ָדּ ְל ָפה נַ ְפ ִשׁי ִמתּוּגָ ה ַקיְּ ֵמנִ י ִכּ ְד ָב ֶרָךֶ :דּ ֶרְך ֶשׁ ֶקר ָה ֵסר ִמ ֶמּנִּ י
תוֹר ְתָך ָחנֵּ נִ י:
וְ ָ

ֶדּ ֶרְך ֱאמוּנָ ה ָב ָח ְר ִתּי ִמ ְשׁ ָפּ ֶטיָך ִשׁוִּ ִיתי:

וֹתיָך ָארוּץ ִכּי
ישׁנִ יֶ :דּ ֶרְך ִמ ְצ ֶ
וֹתיָך יְ יָ ַאל ְתּ ִב ֵ
ָדּ ַב ְק ִתּי ְב ֵע ְד ֶ
ַת ְר ִחיב ִל ִבּי:
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ה
תוֹר ֶתָך
הוֹרנִ י יְ יָ ֶדּ ֶרְך ֻח ֶקּיָך וְ ֶא ְצּ ֶרנָּ ה ֵע ֶקבֲ :ה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְצּ ָרה ָ
ֵ
וְ ֶא ְשׁ ְמ ֶרנָּ ה ְב ָכל ֵלב:

יכנִ י ִבּנְ ִתיב ִמ ְצ ֶ
ַה ְד ִר ֵ
וֹתיָך ִכּי בוֹ

וֹתיָך וְ ַאל ֶאל ָבּ ַצעַ :ה ֲע ֵבר ֵעינַ י
ָח ָפ ְצ ִתּיַ :הט ִל ִבּי ֶאל ֵע ְד ֶ
ֵמ ְראוֹת ָשׁוְ א ִבּ ְד ָר ֶכָך ַחיֵּ נִ יָ :ה ֵקם ְל ַע ְב ְדָּך ִא ְמ ָר ֶתָך ֲא ֶשׁר
טוֹבים:
ְליִ ְר ָא ֶתָךַ :ה ֲע ֵבר ֶח ְר ָפּ ִתי ֲא ֶשׁר יָ ג ְֹר ִתּי ִכּי ִמ ְשׁ ָפּ ֶטיָך ִ
ִהנֵּ ה ָתּ ַא ְב ִתּי ְל ִפ ֻקּ ֶדיָך ְבּ ִצ ְד ָק ְתָך ַחיֵּ נִ י:
ו
שׁוּע ְתָך ְכּ ִא ְמ ָר ֶתָך :וְ ֶא ֱענֶ ה ח ְֹר ִפי ָד ָבר
וִ יב ֹֻאנִ י ֲח ָס ֶדָך יְ יָ ְתּ ָ
ִכּי ָב ַט ְח ִתּי ִבּ ְד ָב ֶרָך :וְ ַאל ַתּ ֵצּל ִמ ִפּי ְד ַבר ֱא ֶמת ַעד ְמאֹד ִכּי
עוֹלם וָ ֶעד:
תוֹר ְתָך ָת ִמיד ְל ָ
ְל ִמ ְשׁ ָפּ ֶטָך יִ ָח ְל ִתּי :וְ ֶא ְשׁ ְמ ָרה ָ
וְ ֶא ְת ַה ְלּ ָכה ָב ְר ָח ָבה ִכּי ִפ ֻקּ ֶדיָך ָד ָר ְשׁ ִתּי :וַ ֲא ַד ְבּ ָרה ְב ֵעד ֶֹתיָך
נֶ ֶגד ְמ ָל ִכים וְ לֹא ֵאבוֹשׁ:

וֹתיָך ֲא ֶשׁר
וְ ֶא ְשׁ ַתּ ֲע ַשׁע ְבּ ִמ ְצ ֶ

יחה
וֹתיָך ֲא ֶשׁר ָא ָה ְב ִתּי וְ ָא ִשׂ ָ
ָא ָה ְב ִתּי :וְ ֶא ָשׂא ַכ ַפּי ֶאל ִמ ְצ ֶ
ְב ֻח ֶקּיָך:
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ז
זְ כֹר ָדּ ָבר ְל ַע ְב ֶדָּך ַעל ֲא ֶשׁר יִ ַח ְל ָתּנִ י :זֹאת נֶ ָח ָמ ִתי ְב ָענְ יִ י ִכּי
ִא ְמ ָר ְתָך ִחיָּ ְתנִ י:
נָ ִט ִיתי:

יצנִ י ַעד ְמאֹד ִמ ָ
זֵ ִדים ֱה ִל ֻ
תּוֹר ְתָך לֹא

עוֹלם יְ יָ וָ ֶא ְתנֶ ָחם:
זָ ַכ ְר ִתּי ִמ ְשׁ ָפּ ֶטיָך ֵמ ָ

תּוֹר ֶתָך:
ֲא ָחזַ ְתנִ י ֵמ ְר ָשׁ ִעים עֹזְ ֵבי ָ

זַ ְל ָע ָפה

זְ ִמרוֹת ָהיוּ ִלי ֻח ֶקּיָך

תּוֹר ֶתָך:
גוּרי :זָ ַכ ְר ִתּי ַב ַלּיְ ָלה ִשׁ ְמָך יְ יָ וָ ֶא ְשׁ ְמ ָרה ָ
ְבּ ֵבית ְמ ָ
זֹאת ָהיְ ָתה ִלּי ִכּי ִפ ֻקּ ֶדיָך נָ ָצ ְר ִתּי:
ח
ֶח ְל ִקי יְ יָ ָא ַמ ְר ִתּי ִל ְשׁמֹר ְדּ ָב ֶריָךִ :ח ִלּ ִיתי ָפנֶ יָך ְב ָכל ֵלב ָחנֵּ נִ י
ְכּ ִא ְמ ָר ֶתָך:

ִח ַשּׁ ְב ִתּי ְד ָר ָכי וָ ָא ִשׁ ָיבה ַר ְג ַלי ֶאל ֵעד ֶֹתיָך:

ַח ְשׁ ִתּי וְ לֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִתּי ִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ֶ
וֹתיָךֶ :ח ְב ֵלי ְר ָשׁ ִעים
ִעוְּ ֻדנִ י ָ
תּוֹר ְתָך לֹא ָשׁ ָכ ְח ִתּיֲ :חצוֹת ַליְ ָלה ָאקוּם ְלהוֹדוֹת ָלְך
וּלשׁ ְֹמ ֵרי
ַעל ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִצ ְד ֶקָךָ :ח ֵבר ָאנִ י ְל ָכל ֲא ֶשׁר יְ ֵראוָּך ְ
קּוּדיָךַ :ח ְס ְדָּך יְ יָ ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ֻח ֶקּיָך ַל ְמּ ֵדנִ י:
ִפּ ֶ
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ט
ית ִעם ַע ְב ְדָּך יְ יָ ִכּ ְד ָב ֶרָך :טוּב ַט ַעם וָ ַד ַעת ַל ְמּ ֵדנִ י
טוֹב ָע ִשׂ ָ
וֹתיָך ֶה ֱא ָמנְ ִתּי:
ִכּי ְב ִמ ְצ ֶ

ֶט ֶרם ֶא ֱענֶ ה ֲאנִ י שׁ ֹגֵ ג וְ ַע ָתּה

וּמ ִטיב ַל ְמּ ֵדנִ י ֻח ֶקּיָךָ :ט ְפלוּ
ִא ְמ ָר ְתָך ָשׁ ָמ ְר ִתּי :טוֹב ַא ָתּה ֵ
ָע ַלי ֶשׁ ֶקר זֵ ִדים ֲאנִ י ְבּ ָכל ֵלב ֶאצּ ֹר ִפּ ֶ
קּוּדיָךָ :ט ַפשׁ ַכּ ֵח ֶלב
תּוֹר ְתָך ִשׁ ֲע ָשׁ ְע ִתּי :טוֹב ִלי ִכי ֻענֵּ ִיתי ְל ַמ ַען ֶא ְל ַמד
ִל ָבּם ֲאנִ י ָ
תוֹרת ִפּיָך ֵמ ַא ְל ֵפי זָ ָהב וָ ָכ ֶסף:
ֻח ֶקּיָך :טוֹב ִלי ַ
י
וֹתיָך:
יָ ֶדיָך ָעשׂוּנִ י וַ יְ כוֹנְ נוּנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְל ְמ ָדה ִמ ְצ ֶ
יִ ְראוּנִ י וְ יִ ְשׂ ָמחוּ ִכּי ִל ְד ָב ְרָך יִ ָח ְל ִתּי:
יתנִ י:
ִמ ְשׁ ָפּ ֶטיָך וֶ ֱאמוּנָ ה ִענִּ ָ
ְכּ ִא ְמ ָר ְתָך ְל ַע ְב ֶדָּך:

יְ ֵר ֶאיָך

יָ ַד ְע ִתּי יְ יָ ִכּי ֶצ ֶדק

יְ ִהי נָ א ַח ְס ְדָּך ְלנַ ֲח ֵמנִ י

תוֹר ְתָך
ָ
יְ בֹאוּנִ י ַר ֲח ֶמיָך וְ ֶא ְחיֶ ה ִכּי

קּוּדיָך:
ַשׁ ֲע ֻשׁ ָעי :יֵ בֹשׁוּ זֵ ִדים ִכּי ֶשׁ ֶקר ִעוְּ תוּנִ י ֲאנִ י ָא ִשׂ ַיח ְבּ ִפ ֶ
ָישׁוּבוּ ִלי יְ ֵר ֶאיָך וְ י ְֹד ֵעי ֵעד ֶֹתיָך :יְ ִהי ִל ִבּי ָת ִמים ְבּ ֻח ֶקּיָך
ְל ַמ ַען לֹא ֵאבוֹשׁ:
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כ-ך
שׁוּע ְתָך נַ ְפ ִשׁי ִל ְד ָב ְרָך יִ ָח ְל ִתּי:
ָכּ ְל ָתה ִל ְת ָ

ָכּלוּ ֵעינַ י

ְל ִא ְמ ָר ֶתָך ֵלאמֹר ָמ ַתי ְתּנַ ֲח ֵמנִ יִ :כּי ָהיִ ִיתי ְכּנֹאד ְבּ ִקיטוֹר
ֻח ֶקּיָך לֹא ָשׁ ָכ ְח ִתּיַ :כּ ָמּה יְ ֵמי ַע ְב ֶדָּך ָמ ַתי ַתּ ֲע ֶשׂה ְבר ְֹד ַפי
תוֹר ֶתָךָ :כּל
ִמ ְשׁ ָפּטָ :כּרוּ ִלי זֵ ִדים ִשׁיחוֹת ֲא ֶשׁר לֹא ְכ ָ
וֹתיָך ֱאמוּנָ ה ֶשׁ ֶקר ְר ָדפוּנִ י ָעזְ ֵרנִ יִ :כּ ְמ ַעט ִכּלּוּנִ י ָב ָא ֶרץ
ִמ ְצ ֶ
וַ ֲאנִ י לֹא ָעזַ ְב ִתּי ִפ ֻקּ ֶדיָךְ :כּ ַח ְס ְדָּך ַחיֵּ נִ י וְ ֶא ְשׁ ְמ ָרה ֵעדוּת
ִפּיָך:
ל
עוֹלם יְ יָ ְדּ ָב ְרָך נִ ָצּב ַבּ ָשּׁ ָמיִ םְ :לד ֹר וָ ד ֹר ֱאמוּנָ ֶתָך כּוֹנַ נְ ָתּ
ְל ָ
ֶא ֶרץ וַ ַתּ ֲעמֹדְ :ל ִמ ְשׁ ָפּ ֶטיָך ָע ְמדוּ ַהיּוֹם ִכּי ַהכֹּל ֲע ָב ֶדיָך:
עוֹלם לֹא ֶא ְשׁ ַכּח
תוֹר ְתָך ַשׁ ֲע ֻשׁ ָעי ָאז ָא ַב ְד ִתּי ְב ָענְ יִ יְ :ל ָ
לוּלי ָ
ֵ
יתנִ י:
קּוּדיָך ִכּי ָבם ִחיִּ ָ
ִפּ ֶ

קּוּדיָך
יענִ י ִכּי ִפ ֶ
הוֹשׁ ֵ
ִ
ְלָך ֲאנִ י

ָד ָר ְשׁ ִתּיִ :לי ִקוּוּ ְר ָשׁ ִעים ְל ַא ְבּ ֵדנִ י ֵעד ֶֹתיָך ֶא ְתבּוֹנָ ןְ :ל ָכל
ִתּ ְכ ָלה ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה ִמ ְצוָ ְתָך ְמאֹד:
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מ-ם
יח ִתי:
תוֹר ֶתָך ָכּל ַהיּוֹם ִהיא ִשׂ ָ
ָ
ָמה ָא ַה ְב ִתּי

ֵמאֹיְ ַבי

עוֹלם ִהיא ִליִ :מ ָכּל ְמ ַל ְמּ ַדי ִה ְשׂ ַכּ ְל ִתּי
וֹתָך ִכּי ְל ָ
ְתּ ַח ְכּ ֵמנִ י ִמ ְצ ֶ
קּוּדיָך נָ ָצ ְר ִתּי:
יחה ִליִ :מזְּ ֵקנִ ים ֶא ְתבּוֹנָ ן ִכּי ִפ ֶ
וֹתיָך ִשׂ ָ
ִכּי ֵע ְד ֶ
אתי ַר ְג ָלי ְל ַמ ַען ֶא ְשׁמֹר ְדּ ָב ֶרָך:
ִמ ָכּל א ַֹרח ָרע ָכּ ִל ִ
הוֹר ָתנִ יַ :מה נִּ ְמ ְלצוּ ְל ִח ִכּי
ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ֶטיָך לֹא ָס ְר ִתּי ִכּי ַא ָתּה ֵ
אתי ָכּל
קּוּדיָך ֶא ְתבּוֹנָ ן ַעל ֵכּן ָשׂנֵ ִ
ִא ְמ ָר ֶתָך ִמ ְדּ ַבשׁ ְל ִפיִ :מ ִפּ ֶ
א ַֹרח ָשׁ ֶקר:
נ-ן
נֵ ר ְל ַר ְג ִלי ְד ָב ֶרָך וְ אוֹר ִלנְ ִת ָיב ִתי :נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי וָ ֲא ַקיֵּ ָמה ִל ְשׁמֹר
ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִצ ְד ֶקָך :נַ ֲענֵ ִיתי ַעד ְמאֹד יְ יָ ַחיֵּ נִ י ִכ ְד ָב ֶרָך :נִ ְדבוֹת
וּמ ְשׁ ָפּ ֶטיָך ַל ְמּ ֵדנִ י:
ִפּי ְר ֵצה נָ א יְ יָ ִ

נַ ְפ ִשׁי ְב ַכ ִפּי ָת ִמיד

קּוּדיָך לֹא
וּמ ִפּ ֶ
תוֹר ְתָך לֹא ָשׁ ָכ ְח ִתּי :נָ ְתנוּ ְר ָשׁ ִעים ַפּח ִלי ִ
וְ ָ
עוֹלם ִכּי ְשׂשׂוֹן ִל ִבּי ֵה ָמּה :נָ ִט ִיתי
וֹתיָך ְל ָ
ָת ִע ִיתי :נָ ַח ְל ִתּי ֵע ְד ֶ
עוֹלם ֵע ֶקב:
ִל ִבּי ַל ֲעשׂוֹת ֻח ֶקּיָך ְל ָ
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ס
תוֹר ְתָך ָא ָה ְב ִתּי:
אתי וְ ָ
ֵס ֲע ִפים ָשׂנֵ ִ

וּמגִ נִּ י ָא ָתּה
ִס ְת ִרי ָ

ֹלהי:
ִל ְד ָב ְרָך יִ ָח ְל ִתּי :סוּרוּ ִמ ֶמּנִּ י ְמ ֵר ִעים וְ ֶא ְצּ ָרה ִמ ְצוֹת ֱא ָ
ישׁנִ י ִמ ִשׂ ְב ִריְ :ס ָע ֵדנִ י
ָס ְמ ֵכנִ י ְכ ִא ְמ ָר ְתָך וְ ֶא ְחיֶ ה וְ ַאל ְתּ ִב ֵ
שׁוֹגים ֵמ ֻח ֶקּיָך
ית ָכּל ִ
וְ ִאוָּ ֵשׁ ָעה וְ ֶא ְשׁ ָעה ְב ֻח ֶקּיָך ָת ִמידָ :ס ִל ָ
יתם:
ִכּי ֶשׁ ֶקר ַתּ ְר ִמ ָ

ִס ִגים ִה ְשׁ ַבּ ָתּ ָכל ִר ְשׁ ֵעי ָא ֶרץ ָל ֵכן

אתי:
וּמ ִמּ ְשׁ ָפּ ֶטיָך יָ ֵר ִ
ָא ַה ְב ִתּי ֵעד ֶֹתיָךָ :ס ַמר ִמ ַפּ ְח ְדָּך ְב ָשׂ ִרי ִ
ע
יחנִ י ְלע ְֹשׁ ָקי:
ָע ִשׂ ִיתי ִמ ְשׁ ָפּט וָ ֶצ ֶדק ַבּל ַתּנִּ ֵ

ֲערֹב ַע ְב ְדָּך

וּל ִא ְמ ַרת
ישׁוּע ֶתָך ְ
ְלטוֹב ַאל יַ ַע ְשׁ ֻקנִ י זֵ ִדיםֵ :עינַ י ָכּלוּ ִל ָ
ִצ ְד ֶקָךֲ :ע ֵשׂה ִעם ַע ְב ְדָּך ְכ ַח ְס ֶדָּך וְ ֻח ֶקּיָך ַל ְמּ ֵדנִ יַ :ע ְב ְדָּך
תּוֹר ֶתָך:
ָאנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְד ָעה ֵעד ֶֹתיָךֵ :עת ַל ֲעשׂוֹת ַליְ יָ ֵה ֵפרוּ ָ
קּוּדי כֹל
וּמ ָפּזַ :על ֵכּן ָכּל ִפּ ֵ
וֹתיָך ִמזָּ ָהב ִ
ַעל ֵכּן ָא ַה ְב ִתּי ִמ ְצ ֶ
אתי:
יִ ָשּׁ ְר ִתּי ָכּל א ַֹרח ֶשׁ ֶקר ָשׂנֵ ִ
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פ-ף
וֹתיָך ַעל ֵכּן נְ ָצ ָר ַתם נַ ְפ ִשׁיֵ :פּ ַתח ְדּ ָב ֶריָך יָ ִאיר
ְפּ ָלאוֹת ֵע ְד ֶ
וֹתיָך יָ ָא ְב ִתּי:
ֵמ ִבין ְפּ ָתיִ יםִ :פּי ָפ ַע ְר ִתּי וָ ֶא ְשׁ ָא ָפה ִכּי ְל ִמ ְצ ֶ
ְפּנֵ ה ֵא ַלי וְ ָחנֵּ נִ י ְכּ ִמ ְשׁ ָפּט ְלא ֲֹה ֵבי ְשׁ ֶמָך:
ְבּ ִא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל ַתּ ְשׁ ֶלט ִבּי ָכל ָאוֶ ן:

ְפּ ָע ַמי ָה ֵכן

ְפּ ֵדנִ י ֵמע ֶֹשׁק ָא ָדם

קּוּדיָךָ :פּנֶ יָך ָה ֵאר ְבּ ַע ְב ֶדָּך וְ ַל ְמּ ֵדנִ י ֶאת ֻח ֶקּיָך:
וְ ֶא ְשׁ ְמ ָרה ִפּ ֶ
תוֹר ֶתָך:
ַפּ ְל ֵגי ַמיִ ם יָ ְרדוּ ֵעינָ י ַעל לֹא ָשׁ ְמרוּ ָ
צ-ץ
ית ֶצ ֶדק ֵעד ֶֹתיָך וֶ ֱאמוּנָ ה
ַצ ִדּיק ַא ָתּה יְ יָ וְ ָי ָשׁר ִמ ְשׁ ָפּ ֶטיָךִ :צוִּ ָ
רוּפה
ְמאֹדִ :צ ְמּ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ִכּי ָשׁ ְכחוּ ְד ָב ֶריָך ָצ ָריְ :צ ָ
ִא ְמ ָר ְתָך ְמאֹד וְ ַע ְב ְדָּך ֲא ֵה ָבהָּ :צ ִעיר ָאנ ִֹכי וְ נִ ְבזֶ ה ִפּ ֻקּ ֶדיָך
עוֹלם וְ ָ
לֹא ָשׁ ָכ ְח ִתּיִ :צ ְד ָק ְתָך ֶצ ֶדק ְל ָ
תוֹר ְתָך ֱא ֶמתַ :צר
עוֹלם
וֹתיָך ְל ָ
וֹתיָך ַשׁ ֲע ֻשׁ ָעיֶ :צ ֶדק ֵע ְד ֶ
וּ ָמצוֹק ְמ ָצאוּנִ י ִמ ְצ ֶ
ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה:
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ק
יענִ י
הוֹשׁ ֵ
ִ
אתיָך
אתי ְב ָכל ֵלב ֲענֵ נִ י יְ יָ ֻח ֶקּיָך ֶאצּ ָֹרהְ :ק ָר ִ
ָק ָר ִ
וְ ֶא ְשׁ ְמ ָרה ֵעד ֶֹתיָךִ :ק ַדּ ְמ ִתּי ַבנֶּ ֶשׁף וָ ֲא ַשׁוֵּ ָעה ִל ְד ָב ְרָך יִ ָח ְל ִתּי:
ִק ְדּמוּ ֵעינַ י ַא ְשׁ ֻמרוֹת ָל ִשׂ ַיח ְבּ ִא ְמ ָר ֶתָך:

קוֹלי ִשׁ ְמ ָעה
ִ

תּוֹר ְתָך
ְכ ַח ְס ֶדָּך יְ יָ ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ֶטָך ַחיֵּ נִ יָ :ק ְרבוּ ר ְֹד ֵפי זִ ָמּה ִמ ָ
וֹתיָך ֱא ֶמתֶ :ק ֶדם יָ ַד ְע ִתּי
ָר ָחקוָּ :קרוֹב ַא ָתּה יְ יָ וְ ָכל ִמ ְצ ֶ
עוֹלם יְ ַס ְד ָתּם:
ֵמ ֵעד ֶֹתיָך ִכּי ְל ָ
ר
תוֹר ְתָך לֹא ָשׁ ָכ ְח ִתּיִ :ר ָיבה ִר ִיבי
ְר ֵאה ָענְ יִ י וְ ַח ְלּ ֵצנִ י ִכּי ָ
שׁוּעה ִכּי ֻח ֶקּיָך
וּגְ ָא ֵלנִ י ְל ִא ְמ ָר ְתָך ַחיֵּ נִ יָ :רחוֹק ֵמ ְר ָשׁ ִעים יְ ָ
לֹא ָד ָרשׁוַּ :ר ֲח ֶמיָך ַר ִבּים יְ יָ ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ֶטיָך ַחיֵּ נִ יַ :ר ִבּים ר ְֹד ַפי
וֹתיָך לֹא נָ ִט ִיתי:
וְ ָצ ָרי ֵמ ֵע ְד ֶ

קוֹט ָטה
ָר ִא ִיתי ב ְֹג ִדים וָ ֶא ְת ָ

קּוּדיָך ָא ָה ְב ִתּי יְ יָ
ֲא ֶשׁר ִא ְמ ָר ְתָך לֹא ָשׁ ָמרוְּ :ר ֵאה ִכּי ִפ ֶ
ְכּ ַח ְס ְדָּך ַחיֵּ נִ י:

עוֹלם ָכּל ִמ ְשׁ ַפּט
וּל ָ
ראשׁ ְדּ ָב ְרָך ֱא ֶמת ְ

ִצ ְד ֶקָך:
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ש
וּמ ְדּ ָב ְרָך ָפּ ַחד ִל ִבּיָ :שׂשׂ ָאנ ִֹכי ַעל
ָשׂ ִרים ְר ָדפוּנִ י ִחנָּ ם ִ
מוֹצא ָשׁ ָלל ָרבֶ :שׁ ֶקר ָשׂנֵ ִ
תּוֹר ְתָך
אתי וָ ֲא ַת ֵע ָבה ָ
ִא ְמ ָר ֶתָך ְכּ ֵ
ָא ָה ְב ִתּיֶ :שׁ ַבע ַבּיּוֹם ִה ַלּ ְל ִתּיָך ַעל ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִצ ְד ֶקָךָ :שׁלוֹם
ָרב ְלא ֲֹה ֵבי ָ
תוֹר ֶתָך וְ ֵאין ָלמוֹ ִמ ְכשׁוֹלִ :שׂ ַבּ ְר ִתּי ִלישׁוּ ָע ְתָך יְ יָ
וֹתיָך ָע ִשׂ ִיתי:
וּמ ְצ ֶ
ִ

ָשׁ ְמ ָרה נַ ְפ ִשׁי ֵעד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד:

קּוּדיָך וְ ֵעד ֶֹתיָך ִכּי ָכל ְדּ ָר ַכי נֶ ְג ֶדָּך:
ָשׁ ַמ ְר ִתּי ִפ ֶ
ת
ִתּ ְק ַרב ִרנָּ ִתי ְל ָפנֶ יָך יְ יָ ִכּ ְד ָב ְרָך ֲה ִבינֵ נִ יָ :תּבוֹא ְת ִחנָּ ִתי ְל ָפנֶ יָך
ְכּ ִא ְמ ָר ְתָך ַה ִצּ ֵילנִ י:

ַתּ ַבּ ְענָ ה ְשׂ ָפ ַתי ְתּ ִה ָלּה ִכּי ְת ַל ְמּ ֵדנִ י

ֻח ֶקּיָךַ :תּ ַען ְלשׁוֹנִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ִכּי ָכל ִמ ְצ ֶ
וֹתיָך ֶצּ ֶדקְ :תּ ִהי יָ ְדָך
תוֹר ְתָך
ישׁוּע ְתָך יְ יָ וְ ָ
קּוּדיָך ָב ָח ְר ִתּיָ :תּ ַא ְב ִתּי ִל ָ
ְל ָעזְ ֵרנִ י ִכּי ִפ ֶ
וּמ ְשׁ ָפּ ֶטָך יַ ְעזְ ֻרנִ יָ :תּ ִע ִיתי
וּת ַה ְל ֶלךָּ ִ
ַשׁ ֲע ֻשׁ ָעיְ :תּ ִחי נַ ְפ ִשׁי ְ
וֹתיָך לֹא ָשׁ ָכ ְח ִתּי:
ְכּ ֶשׂה א ֵֹבד ַבּ ֵקּשׁ ַע ְב ֶדָּך ִכּי ִמ ְצ ֶ
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אח"כ אומרים אותיות ק'ר'ע' ש'ט'ן'
ק
יענִ י
הוֹשׁ ֵ
ִ
אתיָך
אתי ְב ָכל ֵלב ֲענֵ נִ י יְ יָ ֻח ֶקּיָך ֶאצּ ָֹרהְ :ק ָר ִ
ָק ָר ִ
וְ ֶא ְשׁ ְמ ָרה ֵעד ֶֹתיָךִ :ק ַדּ ְמ ִתּי ַבנֶּ ֶשׁף וָ ֲא ַשׁוֵּ ָעה ִל ְד ָב ְרָך יִ ָח ְל ִתּי:
ִק ְדּמוּ ֵעינַ י ַא ְשׁ ֻמרוֹת ָל ִשׂ ַיח ְבּ ִא ְמ ָר ֶתָך:

קוֹלי ִשׁ ְמ ָעה
ִ

תּוֹר ְתָך
ְכ ַח ְס ֶדָּך יְ יָ ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ֶטָך ַחיֵּ נִ יָ :ק ְרבוּ ר ְֹד ֵפי זִ ָמּה ִמ ָ
וֹתיָך ֱא ֶמתֶ :ק ֶדם יָ ַד ְע ִתּי
ָר ָחקוָּ :קרוֹב ַא ָתּה יְ יָ וְ ָכל ִמ ְצ ֶ
עוֹלם יְ ַס ְד ָתּם:
ֵמ ֵעד ֶֹתיָך ִכּי ְל ָ
ר
תוֹר ְתָך לֹא ָשׁ ָכ ְח ִתּיִ :ר ָיבה ִר ִיבי
ְר ֵאה ָענְ יִ י וְ ַח ְלּ ֵצנִ י ִכּי ָ
שׁוּעה ִכּי ֻח ֶקּיָך
וּגְ ָא ֵלנִ י ְל ִא ְמ ָר ְתָך ַחיֵּ נִ יָ :רחוֹק ֵמ ְר ָשׁ ִעים יְ ָ
לֹא ָד ָרשׁוַּ :ר ֲח ֶמיָך ַר ִבּים יְ יָ ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ֶטיָך ַחיֵּ נִ יַ :ר ִבּים ר ְֹד ַפי
וֹתיָך לֹא נָ ִט ִיתי:
וְ ָצ ָרי ֵמ ֵע ְד ֶ

קוֹט ָטה
ָר ִא ִיתי ב ְֹג ִדים וָ ֶא ְת ָ

קּוּדיָך ָא ָה ְב ִתּי יְ יָ
ֲא ֶשׁר ִא ְמ ָר ְתָך לֹא ָשׁ ָמרוְּ :ר ֵאה ִכּי ִפ ֶ
ְכּ ַח ְס ְדָּך ַחיֵּ נִ י:

עוֹלם ָכּל ִמ ְשׁ ַפּט
וּל ָ
ראשׁ ְדּ ָב ְרָך ֱא ֶמת ְ

ִצ ְד ֶקָך:
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ע
יחנִ י ְלע ְֹשׁ ָקי:
ָע ִשׂ ִיתי ִמ ְשׁ ָפּט וָ ֶצ ֶדק ַבּל ַתּנִּ ֵ

ֲערֹב ַע ְב ְדָּך

ְלטוֹב ַאל יַ ַע ְשׁ ֻקנִ י זֵ ִדיםֵ :עינַ י ָכּלוּ ִל ָ
וּל ִא ְמ ַרת
ישׁוּע ֶתָך ְ
ִצ ְד ֶקָךֲ :ע ֵשׂה ִעם ַע ְב ְדָּך ְכ ַח ְס ֶדָּך וְ ֻח ֶקּיָך ַל ְמּ ֵדנִ יַ :ע ְב ְדָּך
תּוֹר ֶתָך:
ָאנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְד ָעה ֵעד ֶֹתיָךֵ :עת ַל ֲעשׂוֹת ַליְ יָ ֵה ֵפרוּ ָ
קּוּדי כֹל
וּמ ָפּזַ :על ֵכּן ָכּל ִפּ ֵ
וֹתיָך ִמזָּ ָהב ִ
ַעל ֵכּן ָא ַה ְב ִתּי ִמ ְצ ֶ
אתי:
יִ ָשּׁ ְר ִתּי ָכּל א ַֹרח ֶשׁ ֶקר ָשׂנֵ ִ
ש
וּמ ְדּ ָב ְרָך ָפּ ַחד ִל ִבּיָ :שׂשׂ ָאנ ִֹכי ַעל
ָשׂ ִרים ְר ָדפוּנִ י ִחנָּ ם ִ
תּוֹר ְתָך
אתי וָ ֲא ַת ֵע ָבה ָ
מוֹצא ָשׁ ָלל ָרבֶ :שׁ ֶקר ָשׂנֵ ִ
ִא ְמ ָר ֶתָך ְכּ ֵ
ָא ָה ְב ִתּיֶ :שׁ ַבע ַבּיּוֹם ִה ַלּ ְל ִתּיָך ַעל ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִצ ְד ֶקָךָ :שׁלוֹם
ישׁוּע ְתָך יְ יָ
תוֹר ֶתָך וְ ֵאין ָלמוֹ ִמ ְכשׁוֹלִ :שׂ ַבּ ְר ִתּי ִל ָ
ָרב ְלא ֲֹה ֵבי ָ
וֹתיָך ָע ִשׂ ִיתי:
וּמ ְצ ֶ
ִ

ָשׁ ְמ ָרה נַ ְפ ִשׁי ֵעד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד:

קּוּדיָך וְ ֵעד ֶֹתיָך ִכּי ָכל ְדּ ָר ַכי נֶ ְג ֶדָּך:
ָשׁ ַמ ְר ִתּי ִפ ֶ
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ט
ית ִעם ַע ְב ְדָּך יְ יָ ִכּ ְד ָב ֶרָך :טוּב ַט ַעם וָ ַד ַעת ַל ְמּ ֵדנִ י
טוֹב ָע ִשׂ ָ
וֹתיָך ֶה ֱא ָמנְ ִתּי:
ִכּי ְב ִמ ְצ ֶ

ֶט ֶרם ֶא ֱענֶ ה ֲאנִ י שׁ ֹגֵ ג וְ ַע ָתּה

וּמ ִטיב ַל ְמּ ֵדנִ י ֻח ֶקּיָךָ :ט ְפלוּ
ִא ְמ ָר ְתָך ָשׁ ָמ ְר ִתּי :טוֹב ַא ָתּה ֵ
ָע ַלי ֶשׁ ֶקר זֵ ִדים ֲאנִ י ְבּ ָכל ֵלב ֶאצּ ֹר ִפּ ֶ
קּוּדיָךָ :ט ַפשׁ ַכּ ֵח ֶלב
ִל ָבּם ֲאנִ י ָ
תּוֹר ְתָך ִשׁ ֲע ָשׁ ְע ִתּי :טוֹב ִלי ִכי ֻענֵּ ִיתי ְל ַמ ַען ֶא ְל ַמד
תוֹרת ִפּיָך ֵמ ַא ְל ֵפי זָ ָהב וָ ָכ ֶסף:
ֻח ֶקּיָך :טוֹב ִלי ַ
נ-ן
נֵ ר ְל ַר ְג ִלי ְד ָב ֶרָך וְ אוֹר ִלנְ ִת ָיב ִתי :נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי וָ ֲא ַקיֵּ ָמה ִל ְשׁמֹר
ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִצ ְד ֶקָך :נַ ֲענֵ ִיתי ַעד ְמאֹד יְ יָ ַחיֵּ נִ י ִכ ְד ָב ֶרָך :נִ ְדבוֹת
וּמ ְשׁ ָפּ ֶטיָך ַל ְמּ ֵדנִ י:
ִפּי ְר ֵצה נָ א יְ יָ ִ

נַ ְפ ִשׁי ְב ַכ ִפּי ָת ִמיד

קּוּדיָך לֹא
וּמ ִפּ ֶ
תוֹר ְתָך לֹא ָשׁ ָכ ְח ִתּי :נָ ְתנוּ ְר ָשׁ ִעים ַפּח ִלי ִ
וְ ָ
עוֹלם ִכּי ְשׂשׂוֹן ִל ִבּי ֵה ָמּה :נָ ִט ִיתי
וֹתיָך ְל ָ
ָת ִע ִיתי :נָ ַח ְל ִתּי ֵע ְד ֶ
עוֹלם ֵע ֶקב:
ִל ִבּי ַל ֲעשׂוֹת ֻח ֶקּיָך ְל ָ
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לקרוא בכוונה תפילה לחולה מהחיד''א
זצ''ל
)מספר "כף אחת"(
בוֹתינוֶּ ,ש ִת ְת ַמ ֵלא
ֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינו וְ ֱא ֵ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְל ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
מוֹתיָך
ַר ֲח ִמים ָע ֵלינוּ ,וְ ַת ֲע ֶשה ְל ַמ ַען ַר ֲח ֶמיָך ְוּל ַמ ַען ְש ֶ
אתי ְל ָפנֶ יָך,
סוּקים ֵאלוּ ֶש ָק ָר ִ
תוּבים ִבּ ְפּ ִ
דוֹשים ַה ְכּ ִ
ַה ְק ִ
וּבזְ כוּת
צוֹר ִפים ָבּ ֶהםִ ,
דוֹשים ַה ְרמוּזִ ים וְ ַה ְמ ָ
מוֹתיָך ַה ְק ִ
וּש ֶ
ְ
אוֹתיוֹת פלוני בן פלונית
ִ
יהם
אש ֶ
סוּקים ֵאלוּ ֲא ֶשר ָר ֵ
ְפּ ִ
רוּח וּנְ ָש ָמה ֶשלוֹ
שוֹר ֵשי נֶ ֶפשַ ,
ְבּרוֹב ַר ֲח ֶמיָך ָתּ ִאיר ָכּל ְ
יהם ֶש ַפע
אוֹתיוֹת ְשמוֹ ,וְ ֻי ְש ַפּע ֲע ֵל ֶ
ָה ְרמוּזִ ים ,וְ ֻכ ָלם ֲאחוּזֵ י ִ
יא ְמצוּ כּ ַֹח ְבּ ַענְ ֵפי
ַרב ִמ ָמקוֹם ֶש ָל ֶהם ,וְ יָ ִאירוּ וְ ַי ְש ִפּיעוּ וִ ַ
וּת ַב ֵטל ֵמ ַעל
יפיוְ ,
וּמ ִק ָ
רוּח וּנְ ָש ָמה ֶשלוֹ ֲא ֶשר ְבּגוּפוֹ ַ
נֶ ֶפשַ ,
פלוני בן פלונית ָכּל ְגזֵ רוֹת ָקשוֹת וְ ָרעוֹתָ ,אנָ א ְבּכֹח ְג ֻד ַלת
פוּאה
ַר ֲח ֶמיָךְ ,מ ַחיֵ ה ַחיִ ים יְ ַחיֵ הוּ וְ יִ ְש ַלח ְד ָברוֹ וְ יִ ְר ָפּ ֵאהוּ ְר ָ
אוֹרְך יָ ִמים ְ
ְש ֵל ָמה ְל ֶ
וּשנוֹת ַחיִ יםֵ ,כּן יְ ִהי ָרצוֹן.
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תפילה לחולה
לזכר
ה’ ה’ ֵאל ַרחוּם וְ ַחנּוּןֶ ,א ֶרְך ַא ַפּיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וְ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר
ֶח ֶסד

ַל ֲא ָל ִפים,

נ ֵֹשׂא

ָעוֹן

וָ ֶפ ַשׁע

וְ ַח ָטּ ָאה

וְ נַ ֵקּה:

בוּרה וְ ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת וְ ַהנֵּ ַצח וְ ַההוֹדִ .כּי־כֹל
ְלָך יְ "יָ ַה ְגּ ֻד ָלּה וְ ַהגְּ ָ
ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
וּב ָא ֶרץְ ,לָך יְ "יָ ַה ַמּ ְמ ָל ָכה וְ ַה ִמּ ְתנַ ֵשּׂא ְלכֹל ְלרֹאשׁ:
וּביָ ְדָך כּ ַֹח
רוּח ָכּל ְבּ ַשׂר ִאישְׁ ,
וְ ַא ָתּה ְבּיָ ְדָך נֶ ֶפשׁ ָכּל ָחי וְ ַ
וּל ַר ְפּאוֹת ֱאנוֹשׁ ַעד ַדּ ָכּאַ ,עד
וּל ַחזֵּ ק ְ
בוּרה ְל ַג ֵדּל ְ
וּגְ ָ
וּביָ ְדָך נֶ ֶפשׁ
ִדּ ְכ ָ
דּוּכהּ ֶשׁל נֶ ֶפשׁ ,וְ לֹא יִ ָפּ ֵלא ִמ ְמָּך ָכּל ָדּ ָברְ ,
ָכּל ָחיָ .ל ֵכן יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶ יָך ָה ֵאל ַהנֶּ ֱא ָמן ָאב ָה ַר ֲח ִמים,
רוֹבים ַעד ַשׁ ֲע ֵרי
לוּאי ַע ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְקּ ִ
רוֹפא ְל ָכל ַתּ ֲח ֵ
ָה ֵ
גּוֹאל ִמ ַשּׁ ַחת
ָמוֶ ת ,וְ ַה ְמּ ַח ֵבּשׁ ָמזוֹר וְ ַת ֲע ָלה ִל ִיד ָידיו ,וְ ַה ֵ
רוֹפא נֶ ֱא ָמן.
ֲח ִס ָידיו ,וְ ַה ַמּ ִצּיל ִמ ָמּוֶ ת נֶ ֶפשׁ מרודיוַ ,א ָתּה ֵ
רוּכה וְ ַת ֲע ָלה ְבּרֹב ֶח ֶסד וַ ֲחנִ ינָ ה וְ ֶח ְמ ָלה
ְשׁ ַלח ַמ ְר ֵפּא וַ ֲא ָ
אוּמ ָל ָלה ,וְ לֹא
לוֹניתְ ,לרוּחוֹ וְ נַ ְפשׁוֹ ָה ְ
ְלנֶ ֶפשׁ פלוני בן ְפּ ִ
אוֹלה ,וְ ִת ְת ַמ ֵלּא ַר ֲח ִמים ָע ָליו ְל ַה ְח ִלימוֹ
ֵת ֵרד נַ ְפשׁוֹ ִל ְשׁ ָ
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אוֹה ָביו,
רוֹביו וְ ֲ
וּל ַה ֲחיוֹתוֹ ִכּ ְרצוֹן ָכּל ְק ָ
וּל ַה ְחזִ יקוֹ ְ
וּל ַר ְפּאוֹתוֹ ְ
ְ
קוֹתיו ,וְ ַת ְשׁ ִליְך ִבּ ְמ ֻצלוֹת יָ ם ָכּל
יּוֹתיו וְ ִצ ְד ָ
וְ יֵ ָראוּ ְל ָפנֶ יָך זְ ֻכ ָ
אתיו ,וְ יִ ְכ ְבּשׁוּ ַר ֲח ֶמיָך ֶאת ַכּ ֲע ְסָך ֵמ ָע ָליו ,וְ ִת ְשׁ ַלח לוֹ
ַחטּ ֹ ָ
וּת ַח ֵדּשׁ
פוּאת ַהגּוּףְ ,
פוּאת ַהנֶּ ֶפשׁ ְוּר ַ
ְרפוּ ָאה ְשׁ ֵל ָמה ְר ַ
חוֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְר ֵפּא
ֵ
עוּריו ,וְ ִת ְשׁ ַלח לוֹ ְוּל ָכל
ַכּנֶּ ֶשׁר נְ ָ
רוּפה וְ ַת ֲע ָלהַ ,מ ְר ֵפּא
רוּכהַ ,מ ְר ֵפּא ְבּ ָר ָכהַ ,מ ְר ֵפּא ְתּ ָ
ֲא ָ
דוּעים ְוּגלוּיִ םַ ,מ ְר ֵפּא ַר ֲח ִמים
ֲחנִ ינָ ה וְ ֶח ְמ ָלהַ ,מ ְר ֵפּא יְ ִ
טוֹבים ,וִ יקוּיַ ם בּוֹ
אוֹרָך יָ ִמים וְ ָשׁנִ ים ִ
וְ ָשׁלוֹם וְ ַחיִּ יםַ ,מ ְר ֵפּא ֶ
חוֹלי ַע ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְק ָרא ֶשׁ ָכּתוּב ַעל יְ ֵדי מ ֶֹשׁה
ֵ
וּב ָכל
ְ
ַע ְב ֶדָּך נֶ ֱא ָמן ֵבּ ֶיתָך ,וַ יּ ֹ ֶ
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְלקוֹל יְ הוָֹ ה
אמר ִאם ָשׁ ַ
ֹלהיָך וְ ַהיָּ ָשׁר ְבּ ֵעינָ יו ַתּ ֲע ֶשׂה וְ ַה ֲאזַ נְ ָתּ ְל ִמ ְצ ָ
ֱא ֶ
וֹתיו וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ָכּל
ֻח ָקּיו ָכּל ַה ַמּ ֲח ָלה ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ְב ִמ ְצ ַריִ ם לֹא ָא ִשׂים ָע ֶליָך
יכם ֵ
ֹלה ֶ
ִכּי ֲאנִ י יְ הוָֹ ה ר ְֹפ ֶאָך :וַ ֲע ַב ְד ֶתּם ֶאת ֱא ֵ
וּב ַרְך ֶאת
ימיָך וַ ֲה ִסר ִֹתי ַמ ֲח ָלה ִמ ִקּ ְר ֶבָּך :לֹא ִת ְהיֶ ה
ַל ְח ְמָך וְ ֶאת ֵמ ֶ
ְמ ַשׁ ֵכּ ָלה וַ ֲע ָק ָרה ְבּ ַא ְר ֶצָך ֶאת ִמ ְס ַפּר יָ ֶמיָך ֲא ַמ ֵלּא :וְ ֵה ִסיר
יְ הוָֹ ה ִמ ְמָּך ָכּל ח ִֹלי וְ ָכל ַמ ְדוֵ י ִמ ְצ ַריִ ם ָה ָר ִעים ֲא ֶשׁר יָ ַד ְע ָתּ
ימם ָבְּך וּנְ ָתנָ ם ְבּ ָכל שׂ ֹנְ ֶאיָך :וְ ַעל יְ ֵדי ֲע ָב ֶדיָך
לֹא יְ ִשׂ ָ

62

סדר לימוד לרפואה
בוֹע וְ ִה ַלּ ְל ֶתּם ֶאת
יאים ָכּתוּב ֵלאמֹר וַ ֲא ַכ ְל ֶתּם ָאכוֹל וְ ָשׂ ַ
ַהנְּ ִב ִ
ֹלה ֶ
ֵשׁם יְ הוָֹ ה ֱא ֵ
יכם ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִע ָמּ ֶכם ְל ַה ְפ ִליא וְ לֹא יֵ בֹשׁוּ
עוֹלםְ :דּ ָר ָכיו ָר ִא ִיתי וְ ֶא ְר ָפּ ֵאהוּ וְ ַאנְ ֵחהוּ וַ ֲא ַשׁ ֵלּם
ַע ִמּי ְל ָ
נִ ֻח ִמים לוֹ וְ ַל ֲא ֵב ָליו:
בּוֹרא נִ יב ְשׂ ָפ ָתיִ ם ָשׁלוֹם ָשׁלוֹם
ֵ
אתיו :וְ זָ ְר ָחה ָל ֶכם יִ ְר ֵאי
ָל ָרחוֹק וְ ַל ָקּרוֹב ָא ַמר יְ הוָֹ ה ְוּר ָפ ִ
אוֹרָך
יהָ :אז יִ ָבּ ַקע ַכּ ַשּׁ ַחר ֶ
וּמ ְר ֵפּא ִבּ ְכנָ ֶפ ָ
ְשׁ ִמי ֶשׁ ֶמשׁ ְצ ָד ָקה ַ
ִ
וַ ֲא ֻר ָכ ְתָך ְמ ֵה ָרה ִת ְצ ָמחְ :ר ָפ ֵאנוּ יְ הוָֹ ה וְ נֵ ָר ֵפא
יענוּ
הוֹשׁ ֵ
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָכל
וְ נִ וָּ ֵשׁ ָעה ִכּי ְת ִה ָילּ ֵתנוּ ָא ָתּה :וְ ַה ֲע ֵלה ְר ָ
ַמכּוֹת ַע ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
פוּאה
וּב ְפ ָרט לפלוני בן ְפּלוֹנִ ית ְר ָ
וּשׁ ַס"ה )ִ (365גּ ָידיו,
ְשׁ ֵל ָמה ִל ְר ַמ"ח )ֵ (248א ָיב ָריו ְ
וּכ ִמ ְריָ ם
ְל ַר ְפּאוֹת אוֹתוֹ ְכּ ִחזְ ִקיָּ הוּ ֶמ ֶלְך יְ הוּ ָדה ֵמ ָח ְליוְֹ ,
דוֹשׁים ֶשׁל ְשֹׁלשׁ
יאה ִמ ָצּ ַר ְע ָתּהְּ ,בּ ֵשׁם ַה ֵשּׁמוֹת ַה ְקּ ִ
ַהנְּ ִב ָ
ֶע ְשׂ ֵרה ִמ ֶ
דּוֹתיָךֵ ,אל נָ א ְר ָפא נָ א לפלוני בן פלונית
וּל ַה ֲא ִריְך עוֹד יְ ֵמי ַחיָּ יוַ ,חיִּ ים ֶשׁל
ְל ָה ִקים אוֹתוֹ ֵמ ָח ְליוֹ זֶ הְ ,
ַר ֲח ִמיםַ ,חיִּ ים ֶשׁל ְבּ ִריאוּתַ ,חיִּ ים ֶשׁל ָשׁלוֹםַ ,חיִּ ים ֶשׁל
יוֹסיפוּ
וּשׁנוֹת ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם ִ
אוֹרָך יָ ִמים ְ
ְבּ ָר ָכהְ ,כּ ִד ְכ ִתיב ִכּי ֶ
ָלְךָ ,א ֵמן ֶס ָלה.
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לנקבה
ה’ ה’ ֵאל ַרחוּם וְ ַחנּוּןֶ ,א ֶרְך ַא ַפּיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וְ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר
ֶח ֶסד

ַל ֲא ָל ִפים,

נ ֵֹשׂא

ָעוֹן

וָ ֶפ ַשׁע

וְ ַח ָטּ ָאה

וְ נַ ֵקּה:

בוּרה וְ ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת וְ ַהנֵּ ַצח וְ ַההוֹדִ .כּי־כֹל
ְלָך יְ "יָ ַה ְגּ ֻד ָלּה וְ ַהגְּ ָ
וּב ָא ֶרץְ ,לָך יְ "יָ ַה ַמּ ְמ ָל ָכה וְ ַה ִמּ ְתנַ ֵשּׂא ְלכֹל ְלרֹאשׁ:
ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
וּביָ ְדָך כּ ַֹח
רוּח ָכּל ְבּ ַשׂר ִאישְׁ ,
וְ ַא ָתּה ְבּיָ ְדָך נֶ ֶפשׁ ָכּל ָחי וְ ַ
וּל ַר ְפּאוֹת ֱאנוֹשׁ ַעד ַדּ ָכּאַ ,עד
וּל ַחזֵּ ק ְ
בוּרה ְל ַג ֵדּל ְ
וּגְ ָ
וּביָ ְדָך נֶ ֶפשׁ
דּוּכהּ ֶשׁל נֶ ֶפשׁ ,וְ לֹא יִ ָפּ ֵלא ִמ ְמָּך ָכּל ָדּ ָברְ ,
ִדּ ְכ ָ
ָכּל ָחיָ .ל ֵכן יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶ יָך ָה ֵאל ַהנֶּ ֱא ָמן ָאב ָה ַר ֲח ִמים,
רוֹבים ַעד ַשׁ ֲע ֵרי
לוּאי ַע ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְקּ ִ
רוֹפא ְל ָכל ַתּ ֲח ֵ
ָה ֵ
גּוֹאל ִמ ַשּׁ ַחת
ָמוֶ ת ,וְ ַה ְמּ ַח ֵבּשׁ ָמזוֹר וְ ַת ֲע ָלה ִל ִיד ָידיו ,וְ ַה ֵ
רוֹפא נֶ ֱא ָמן.
ֲח ִס ָידיו ,וְ ַה ַמּ ִצּיל ִמ ָמּוֶ ת נֶ ֶפשׁ מרודיוַ ,א ָתּה ֵ
רוּכה וְ ַת ֲע ָלה ְבּרֹב ֶח ֶסד וַ ֲחנִ ינָ ה וְ ֶח ְמ ָלה
ְשׁ ַלח ַמ ְר ֵפּא וַ ֲא ָ
אוּמ ָל ָלה,
לוֹניתְ ,לרוּחה וְ נַ ְפשׁה ָה ְ
ְלנֶ ֶפשׁ פלונית בת ְפּ ִ
אוֹלה ,וְ ִת ְת ַמ ֵלּא ַר ֲח ִמים ָעליה
וְ לֹא ֵת ֵרד נַ ְפשׁה ִל ְשׁ ָ
יוֹתהּ ִכּ ְרצוֹן ָכּל
וּל ַה ֲח ָ
וּל ַה ְחזִ ָיקהּ ְ
וּל ַר ְפּאוֹתה ְ
ְל ַה ְח ִלימה ְ
יה,
קוֹת ָ
יה וְ ִצ ְד ֶ
יּוֹת ָ
יה ,וְ יֵ ָראוּ ְל ָפנֶ יָך זְ ֻכ ֶ
אוֹה ֶב ָ
יה וְ ֲ
רוֹב ָ
ְק ֶ
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יה ,וְ יִ ְכ ְבּשׁוּ ַר ֲח ֶמיָך ֶאת
את ָ
וְ ַת ְשׁ ִליְך ִבּ ְמ ֻצלוֹת יָ ם ָכּל ַחטּ ֹ ֶ
פוּאת ַהנֶּ ֶפשׁ
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ְר ַ
יה ,וְ ִת ְשׁ ַלח ָלהּ ְר ָ
ַכּ ֲע ְסָך ֵמ ָע ֶל ָ
יה ,וְ ִת ְשׁ ַלח ָלהּ ְוּל ָכל
עוּר ָ
וּת ַח ֵדּשׁ ַכּנֶּ ֶשׁר נְ ֶ
פוּאת ַהגּוּףְ ,
ְוּר ַ
רוּפה
רוּכהַ ,מ ְר ֵפּא ְבּ ָר ָכהַ ,מ ְר ֵפּא ְתּ ָ
חוֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְר ֵפּא ֲא ָ
ֵ
דוּעים ְוּגלוּיִ ם,
וְ ַת ֲע ָלהַ ,מ ְר ֵפּא ֲחנִ ינָ ה וְ ֶח ְמ ָלהַ ,מ ְר ֵפּא יְ ִ
אוֹרָך יָ ִמים וְ ָשׁנִ ים
ַמ ְר ֵפּא ַר ֲח ִמים וְ ָשׁלוֹם וְ ַחיִּ יםַ ,מ ְר ֵפּא ֶ
חוֹלי ַע ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְק ָרא ֶשׁ ָכּתוּב
וּב ָכל ֵ
טוֹבים ,וִ יקוּיַ ם ָבּהּ ְ
ִ
ַעל יְ ֵדי מ ֶֹשׁה ַע ְב ֶדָּך נֶ ֱא ָמן ֵבּ ֶיתָך ,וַ יּ ֹ ֶ
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע
אמר ִאם ָשׁ ַ
ְלקוֹל יְ הוָֹ ה ֱא ֶ
וֹתיו
ֹלהיָך וְ ַהיָּ ָשׁר ְבּ ֵעינָ יו ַתּ ֲע ֶשׂה וְ ַה ֲאזַ נְ ָתּ ְל ִמ ְצ ָ
וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ָכּל ֻח ָקּיו ָכּל ַה ַמּ ֲח ָלה ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ְב ִמ ְצ ַריִ ם לֹא
יכם
ֹלה ֶ
ָא ִשׂים ָע ֶליָך ִכּי ֲאנִ י יְ הוָֹ ה ר ְֹפ ֶאָך :וַ ֲע ַב ְד ֶתּם ֶאת ֱא ֵ
וּב ַרְך ֶאת ַל ְח ְמָך וְ ֶאת ֵמ ֶ
ֵ
ימיָך וַ ֲה ִסר ִֹתי ַמ ֲח ָלה ִמ ִקּ ְר ֶבָּך :לֹא
ִת ְהיֶ ה ְמ ַשׁ ֵכּ ָלה וַ ֲע ָק ָרה ְבּ ַא ְר ֶצָך ֶאת ִמ ְס ַפּר יָ ֶמיָך ֲא ַמ ֵלּא:
וְ ֵה ִסיר יְ הוָֹ ה ִמ ְמָּך ָכּל ח ִֹלי וְ ָכל ַמ ְדוֵ י ִמ ְצ ַריִ ם ָה ָר ִעים ֲא ֶשׁר
ימם ָבְּך וּנְ ָתנָ ם ְבּ ָכל שׂ ֹנְ ֶאיָך :וְ ַעל יְ ֵדי ֲע ָב ֶדיָך
יָ ַד ְע ָתּ לֹא יְ ִשׂ ָ
בוֹע וְ ִה ַלּ ְל ֶתּם ֶאת
יאים ָכּתוּב ֵלאמֹר וַ ֲא ַכ ְל ֶתּם ָאכוֹל וְ ָשׂ ַ
ַהנְּ ִב ִ
ֹלה ֶ
ֵשׁם יְ הוָֹ ה ֱא ֵ
יכם ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִע ָמּ ֶכם ְל ַה ְפ ִליא וְ לֹא יֵ בֹשׁוּ
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עוֹלםְ :דּ ָר ָכיו ָר ִא ִיתי וְ ֶא ְר ָפּ ֵאהוּ וְ ַאנְ ֵחהוּ וַ ֲא ַשׁ ֵלּם
ַע ִמּי ְל ָ
ֵ
נִ ֻח ִמים לוֹ וְ ַל ֲא ֵב ָליו:
בּוֹרא נִ יב ְשׂ ָפ ָתיִ ם ָשׁלוֹם ָשׁלוֹם
אתיו :וְ זָ ְר ָחה ָל ֶכם יִ ְר ֵאי
ָל ָרחוֹק וְ ַל ָקּרוֹב ָא ַמר יְ הוָֹ ה ְוּר ָפ ִ
וּמ ְר ֵפּא ִבּ ְכנָ ֶפ ָ
ְשׁ ִמי ֶשׁ ֶמשׁ ְצ ָד ָקה ַ
אוֹרָך
יהָ :אז יִ ָבּ ַקע ַכּ ַשּׁ ַחר ֶ
יענוּ
הוֹשׁ ֵ
ִ
וַ ֲא ֻר ָכ ְתָך ְמ ֵה ָרה ִת ְצ ָמחְ :ר ָפ ֵאנוּ יְ הוָֹ ה וְ נֵ ָר ֵפא
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָכל
וְ נִ וָּ ֵשׁ ָעה ִכּי ְת ִה ָילּ ֵתנוּ ָא ָתּה :וְ ַה ֲע ֵלה ְר ָ
פוּאה
וּב ְפ ָרט לפלונית בת ְפּלוֹנִ ית ְר ָ
ַמכּוֹת ַע ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
אוֹתהּ ְכּ ִחזְ ִקיָּ הוּ
יהְ ,ל ַר ְפּאוֹת ָ
יה ְוּל ָכל ִגּ ֶיד ָ
ְשׁ ֵל ָמה ְל ָכל ֵא ָיב ֶר ָ
יאה ִמ ָצּ ַר ְע ָתּהְּ ,בּ ֵשׁם
וּכ ִמ ְריָ ם ַהנְּ ִב ָ
הוּדה ֵמ ָח ְליוְֹ ,
ֶמ ֶלְך יְ ָ
דּוֹתיָךֵ ,אל נָ א ְר ָפא
דוֹשׁים ֶשׁל ְשֹׁלשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ִמ ֶ
ַה ֵשּׁמוֹת ַה ְקּ ִ
אוֹתהּ ֵמ ָח ְליָ הּ זֶ ה,
ָ
נָ א לפלונית בת פלונית ְל ָה ִקים
יהַ ,חיִּ ים ֶשׁל ַר ֲח ִמיםַ ,חיִּ ים ֶשׁל
וּל ַה ֲא ִריְך עוֹד יְ ֵמי ַחיֶּ ָ
ְ
ְבּ ִריאוּתַ ,חיִּ ים ֶשׁל ָשׁלוֹםַ ,חיִּ ים ֶשׁל ְבּ ָר ָכהְ ,כּ ִד ְכ ִתיב ִכּי
יוֹסיפוּ ָלְךָ ,א ֵמן ֶס ָלה.
וּשׁנוֹת ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם ִ
אוֹרָך יָ ִמים ְ
ֶ
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