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  הקדמה
 אין: בתלמוד שמובא כפי – מסובב קיים סיבה לכל כי  בהרחבה מסבירה הקבלה תורת

 רשות שניתנה ולמרות, מלמעלה עליו מכריזין כן אם אלא מלמטה אצבעו נוקף אדם

  . ְיַרֵּפא ְוַרּפֹא: כא שמות בספר שמובא כפי לרפואת לרופא

 הארה למשוך טובים ומעשים מצוות עשיית ובכוח יתברך' ה מאת האדם רפואת

 ְּבֵעיָניו ְוַהָּיָׁשר ֱאלֹוֶהיָך' ה ְלקֹול ִּתְׁשַמע ָׁשמֹוַע  ִאם ַוּיֹאֶמר: טו שמות בספר כמובא ורפואה

 ָאִׂשים לֹא ְבִמְצַרִים ַׂשְמִּתי ֲאֶׁשר ַהַּמֲחָלה ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ְוָׁשַמְרָּת  ְלִמְצֹוָתיו ְוַהֲאַזְנָּת  ַּתֲעֶׂשה

  : רְֹפֶאָך' ה ֲאִני ִּכי ָעֶליָך

 יפשפש עליו באין שיסורין אדם רואה אם: ה דף ברכות מסכת בתלמוד מובא וכן

 מצא ולא פשפש), ג איכה' (ה ַעד ְוָנׁשּוָבה ְוַנְחקָֹרה ְדָרֵכינּו ַנְחְּפָׂשה: שנאמר במעשיו

 תהילים( ְתַלְּמֶדּנּו ּוִמּתֹוָרְתָך ָּיּה ְּתַיְּסֶרּנּו ֲאֶׁשר ַהֶּגֶבר ַאְׁשֵרי: שנאמר, תורה בבטול יתלה

  ). צד

 גזר מקרעין דברים ארבעה יצחק רבי אמר: מובא טז דף השנה ראש במסכת ובתלמוד

 ּוְצָדָקה: דכתיב צדקה, מעשה ושינוי, השם שינוי, צעקה, צדקה הן אלו אדם של דינו

 ַיִּציֵלם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם ָלֶהם ַּבַּצר' ה ֶאל ַוִּיְצֲעקּו: דכתיב צעקה), י משלי( ִמָּמֶות ַּתִּציל

: ְׁשָמּה ָׂשָרה ִּכי ָׂשָרי ְׁשָמּה ֶאת ִתְקָרא לֹא ִאְׁשְּתָך ָׂשַרי: דכתיב השם שינוי), קז תהילים(

 ָהֱאלוִהים ַוַּיְרא: דכתיב מעשה שינוי), יז בראשית( ֵּבן ְלָך ִמֶּמָּנה ָנַתִּתי ְוַגם ֹאָתּה ּוֵבַרְכִּתי

 ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ָהָרָעה ַעל ָהֱאלוִהים ַוִּיָּנֶחם ָהָרָעה ִמַּדְרָּכם ָׁשבּו ִּכי ַמֲעֵׂשיֶהם ֶאת

 ְלָך ֶלְך ַאְבָרם ֶאל' ה ַוּיֹאֶמר: דכתיב מקום שינוי אף אומרים ויש), ג יונה( ָעָׂשה ְולֹא

  ). יב בראשית: (ַאְרֶאּךָ  ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָאִביָך ּוִמֵּבית ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ֵמַאְרְצָך

  . למעשיו בהתאם משתנה אדם של מזלו כי מובא, קנו דף שבת במסכת ובתלמוד
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  : קדמונים מספרים לרפואה סגולות להלן
  . רפואה להמשיך מאוד מסוגל, בפרט'' יצר אשר'' וברכת, ביום ברכות מאה אמירת

  . החולאים לכל בדוקה רפואה, כהלכתה שבת שמירת כי מובא ישראל סגולות ובספר

  ) ד דניאל( פרוק בצדקה וחטאתך: שכתוב כמו צדקה בנתינת ירבה

  ". אליהו דבי תנא:"בספר ילמד

 ָעְנִיי ְרֵאה: בכוונה יאמר עת ובכל, בדמעות עצמו על להתפלל כוחו בכל החולה יתחזק

  . ָאָּתה ְתִהָּלִתי ִּכי ְוִאָּוֵׁשָעה הֹוִׁשיֵעִני ְוֵאָרֵפא ְייָ  ְרָפֵאִני: ַחּטֹאוָתי ְלָכל ְוָׂשא ַוֲעָמִלי

 בתוך חולה לו שיש כל חמא בר פנחס' ר דרש: קטז דף בתרא בבא מסכת בתלמוד

 ָחָכם ְוִאיׁש ָמֶות ַמְלֲאֵכי ֶמֶלְך ֲחַמת: שנאמר רחמים עליו ויבקש חכם אצל ילך ביתו

  ). טז משלי( ְיַכְּפֶרָּנה

 ייחד: לרפואה המועלים דברים א"זיע הקדוש א"החיד י"ע הנכתב ליאיר סנסן ובספר

 שמים ירא י"ע נפש פדיון, לרפואתו בנעימות תהלים ויקראו שיתענו אנשים עשרה

 יום בכל, החולה לזכות צדקה לתת טוב( שאת יוכלו כאשר בעדו צדקה יתנו. וחכם

 זו צדקה נותן הריני :הצדקה נתינת בטרם לומר ועדיף, בבית אשר הצדקה בקופת- חול

 לו להמשיך, גדולה בכוונה שמים ירא חכם ידי על שם ושינוי), פ"פב ולרפואת לזכות

  . מקדושה חדשה נפש

 לימוד י"ע לחולה כרת תיקון לעשות טוב: חי איש הבן של" וסגולות תפילות" ובספר

 יאמרו הלימוד ובתום, השחר עלות עד שלם לילה במשך, תורה בני עשרה של תורה

 רחמים. מידות ג"י-  הכוללת התפילה ואת תהילים פרקי ז"ל
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  סדר תיקון בעד החולה:

ו', ט', י''ג, ט''ז, י''ז,  ,א. לקרוא מזמורי התהלים לפי סדר זה: כ'

ל''ח, ל''ט, מ''א, י''ח, כ''ב, כ''ג, כ''ה, ל', ל''א, ל''ב, ל''ג, ל''ו, ל''ז, 

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.

רק את הפסוקים  - ב. אחר כך לקרוא מפרק קי''ט בתהלים 

ואח"כ אותיות ק'ר'ע'  . תחילים באותיות שם החולה ושם אמוהמ

  ש'ט'ן'.

רוא בכוונה תפילה לחולה מהחיד''א זצ''ל, בספר כף ג. ואחר כך לק

  ותפילה לחולה י"י אל רחום וחנון, המופיעה שם. אחת.
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  מזמורי תהלים עבור החולה
  מזמור כ'

 ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ַיַעְנָך ְיָי ְּביֹום ָצָרה, ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם ֱאֹלֵהי

ַיֲעקֹב: ִיְׁשַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש, ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: ִיְזּכֹר ָּכל 

ִמְנחֶֹתיָך, ְועֹוָלְתָך ְיַדְּׁשֶנה ֶסָלה: ִיֶּתן ְלָך ִכְלָבֶבָך, ְוָכל ֲעָצְתָך 

ְיַמֵּלא: ְנַרְּנָנה ִּביׁשּוָעֶתָך, ּוְבֵׁשם ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל, ְיַמֵּלא ְיָי ָּכל 

ֹוֶתיָך: ַעָּתה ָיַדְעִּתי, ִּכי הֹוִׁשיַע ְיָי ְמִׁשיחֹו, ַיֲעֵנהּו ִמְׁשֲאל

ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו, ִּבְגֻברֹות ֵיַׁשע ְיִמינֹו: ֵאֶּלה ָבֶרֶכב, ְוֵאֶּלה 

ַבּסּוִסים, ַוֲאַנְחנּו ְּבֵׁשם ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר: ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו, 

עֹוָדד: ְיָי הֹוִׁשיָעה, ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ַוֲאַנְחנּו ַקְמנּו ַוִּנְת 

  ָקְרֵאנּו:

  מזמור ו'

ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות ַעל ַהְּׁשִמיִנית, ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיָי ַאל ְּבַאְּפָך 

תֹוִכיֵחִני, ְוַאל ַּבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני: ָחֵּנִני ְיָי, ִּכי ֻאְמַלל ָאִני 

ֲהלּו ֲעָצָמי: ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה ְמֹאד, ְוַאָּתה ְיָי, ְרָפֵאִני ְיָי ִּכי ִנבְ 

ַעד ָמָתי: ׁשּוָבה ְיָי, ַחְּלָצה ַנְפִׁשי, הֹוִׁשיֵעִני ְלַמַען ַחְסֶּדָך: ִּכי 
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ֵאין ַּבָּמֶות ִזְכֶרָך, ִּבְׁשאֹול ִמי יֹוֶדה ָּלְך: ָיַגְעִּתי ְּבַאְנָחִתי, 

ְמָעִתי, ַעְרִׂשי ַאְמֶסה: ָעְׁשָׁשה ַאְׂשֶחה ְבָכל ַלְיָלה ִמָּטִתי ְּבִד 

ִמַּכַעס ֵעיִני, ָעְתָקה, ְּבָכל צֹוְרָרי: סּורּו ִמֶּמִּני ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון, 

ִּכי ָׁשַמע ְיָי קֹול ִּבְכִיי: ָׁשַמע ְיָי ְּתִחָּנִתי, ְיָי ְּתִפָּלִתי ִיָּקח: 

  ּו ָרַגע:ֵיבֹׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל ֹאְיָבי, ָיֻׁשבּו ֵיבֹׁש

  מזמור ט'

ַלְמַנֵּצַח ַעל מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור ְלָדִוד: אֹוֶדה ְיָי ְּבָכל ִלִּבי, 

ֲאַסְּפָרה ָּכל ִנְפְלאֹוֶתיָך: ֶאְׂשְמָחה ְוֶאֶעְלָצה ָבְך, ֲאַזְּמָרה 

ִׁשְמָך, ֶעְליֹון: ְּבׁשּוב אֹוְיַבי ָאחֹור, ִיָּכְׁשלּו ְויֹאְבדּו ִמָּפֶניָך: ִּכי 

ָת ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני, ָיַׁשְבָּת ְלִכֵּסא, ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: ָּגַעְרָּת ָעִׂשי 

גֹוִים, ִאַּבְדָּת ָרָׁשע, ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָהאֹוֵיב ַּתּמּו 

ֳחָרבֹות ָלֶנַצח, ְוָעִרים ָנַתְׁשָּת, ָאַבד ִזְכָרם ֵהָּמה: ַוְיָי ְלעֹוָלם 

ְסאֹו: ְוהּוא ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק, ָיִדין ֵיֵׁשב, ּכֹוֵנן ַלִּמְׁשָּפט ּכִ 

ְלֻאִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: ִויִהי ְיָי ִמְׂשָּגב ַלָּדְך, ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות 

ַּבָּצָרה: ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך, ִּכי לֹא ָעַזְבָּת דְֹרֶׁשיָך ְיָי: 

ם ֲעִלילֹוָתיו: ִּכי דֵֹרׁש ָּדִמים ַזְּמרּו ַלְיָי יֵֹׁשב ִצּיֹון, ַהִּגידּו ָבַעִּמי 

אֹוָתם ָזָכר, לֹא ָׁשַכח ַצֲעַקת ֲעָנִוים: ָחְנֵנִני ְיָי, ְרֵאה ָעְנִיי 
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ִמּׂשְֹנָאי, ְמרֹוְמִמי ִמַּׁשֲעֵרי ָמֶות: ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל ְּתִהָּלֶתיָך 

ַׁשַחת ְּבַׁשֲעֵרי ַבת ִצּיֹון, ָאִגיָלה ִּביׁשּוָעֶתָך: ָטְבעּו גֹוִים ּבְ 

ָעׂשּו, ְּבֶרֶׁשת זּו ָטָמנּו, ִנְלְּכָדה ַרְגָלם: נֹוַדע ְיָי, ִמְׁשָּפט 

ָעָׂשה, ְּבֹפַעל ַּכָּפיו נֹוֵקׁש ָרָׁשע, ִהָּגיֹון ֶסָלה: ָיׁשּובּו ְרָׁשִעים 

ִלְׁשאֹוָלה, ָּכל ּגֹוִים ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים: ִּכי לֹא ָלֶנַצח ִיָּׁשַכח 

ִּיים ּתֹאַבד ָלַעד: קּוָמה ְיָי, ַאל ָיעֹז ֱאנֹוׁש, ֶאְביֹון, ִּתְקַות ֲענִ 

ִיָּׁשְפטּו גֹוִים ַעל ָּפֶניָך: ִׁשיָתה ְיָי מֹוָרה ָלֶהם, ֵיְדעּו גֹוִים 

  ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:

  מזמור י''ג

ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ַעד ָאָנה ְיָי ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח, ַעד ָאָנה 

ֶניָך ִמֶּמִּני: ַעד ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי, ָיגֹון ַּתְסִּתיר ֶאת ּפָ 

ִּבְלָבִבי יֹוָמם, ַעד ָאָנה ָירּום ֹאְיִבי ָעָלי: ַהִּביָטה ֲעֵנִני ְיָי 

ֱאֹלָהי, ָהִאיָרה ֵעיַני, ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות: ֶּפן יֹאַמר ֹאְיִבי 

ְּבַחְסְּדָך ָבַטְחִּתי, ָיֵגל ִלִּבי  ְיָכְלִּתיו, ָצַרי ָיִגילּו ִּכי ֶאּמֹוט: ַוֲאִני

  ִּביׁשּוָעֶתָך, ָאִׁשיָרה ַלְיָי ִּכי ָגַמל ָעָלי:
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  מזמור ט''ז

ִמְכָּתם ְלָדִוד, ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי ָחִסיִתי ָבְך: ָאַמְרְּת ַלְיָי, ְיָי 

ָאָּתה, טֹוָבִתי ַּבל ָעֶליָך: ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה, 

, ָּכל ֶחְפִצי ָבם: ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם, ַאֵחר ָמָהרּו, ַּבל ְוַאִּדיֵרי 

ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם, ּוַבל ֶאָּׂשא ֶאת ְׁשמֹוָתם ַעל ְׂשָפָתי: ְיָי 

ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי, ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי 

ֵרְך ֶאת ְיָי ֲאֶׁשר ְיָעָצִני, ַּבְּנִעִמים, ַאף ַנֲחָלת ָׁשְפָרה ָעָלי: ֲאבָ 

ַאף ֵלילֹות ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי: ִׁשִּויִתי ְיָי ְלֶנְגִּדי ָתִמיד, ִּכי ִמיִמיִני 

ַּבל ֶאּמֹוט: ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי, ַאף ְּבָׂשִרי ִיְׁשּכֹן 

ִסיְדָך ָלֶבַטח: ִּכי לֹא ַתֲעזֹב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול, לֹא ִתֵּתן ֲח 

ִלְראֹות ָׁשַחת: ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִּיים, ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת 

  ָּפֶניָך, ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח:

  מזמור י''ז

ְּתִפָּלה ְלָדִוד, ִׁשְמָעה ְיָי ֶצֶדק, ַהְקִׁשיָבה ִרָּנִתי ַהֲאִזיָנה 

ֵיֵצא, ֵעיֶניָך ְתִפָּלִתי ְּבלֹא ִׂשְפֵתי ִמְרָמה: ִמְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטי 

ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים: ָּבַחְנָּת ִלִּבי, ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה, ְצַרְפַּתִני, ַבל 
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ִּתְמָצא, ַזֹּמִתי ַּבל ַיֲעָבר ִּפי: ִלְפֻעּלֹות ָאָדם ִּבְדַבר ְׂשָפֶתיָך, 

ֲאִני ָׁשַמְרִּתי, ָאְרחֹות ָּפִריץ: ָּתֹמְך ֲאׁשּוַרי ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך, ַּבל 

מֹוּטּו ְפָעָמי: ֲאִני ְקָראִתיָך, ִּכי ַתֲעֵנִני ֵאל, ַהט ָאְזְנָך ִלי, נָ 

ְׁשַמע ִאְמָרִתי: ַהְפֵלה ֲחָסֶדיָך מֹוִׁשיַע חֹוִסים, ִמִּמְתקֹוְמִמים 

ִּביִמיֶנָך: ָׁשְמֵרִני ְּכִאיׁשֹון ַּבת ָעִין, ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵרִני: 

ּוִני, ֹאְיַבי ְּבֶנֶפׁש ַיִּקיפּו ָעָלי: ֶחְלָּבמֹו ִמְּפֵני ְרָׁשִעים זּו ַׁשּד

ָּסְגרּו, ִּפימֹו ִּדְּברּו ְבֵגאּות: ַאֻּׁשֵרנּו ַעָּתה ְסָבבּונּו, ֵעיֵניֶהם 

ָיִׁשיתּו ִלְנטֹות ָּבָאֶרץ: ִּדְמיֹנֹו ְּכַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטרֹף, ְוִכְכִפיר 

ָפָניו, ַהְכִריֵעהּו, ַּפְּלָטה  יֵֹׁשב ְּבִמְסָּתִרים: קּוָמה ְיָי, ַקְּדָמה

ַנְפִׁשי ֵמָרָׁשע, ַחְרֶּבָך: ִמְמִתים ָיְדָך ְיָי, ִמְמִתים ֵמֶחֶלד, 

ֶחְלָקם ַּבַחִּיים, ּוְצפּוְנָך ְּתַמֵּלא ִבְטָנם, ִיְׂשְּבעּו ָבִנים, ְוִהִּניחּו 

ִקיץ ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם: ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך, ֶאְׂשְּבָעה ְבָה 

  ְּתמּוָנֶתָך:

  מזמור י''ח

ַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד ְיָי ְלָדִוד, ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלְיָי ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה 

ַהּזֹאת, ְּביֹום ִהִּציל ְיָי אֹותֹו ִמַּכף ָּכל ֹאְיָביו ּוִמַּיד ָׁשאּול: 

ְלִטי ֵאִלי, ַוּיֹאַמר, ֶאְרָחְמָך ְיָי, ִחְזִקי: ְיָי ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ּוְמפַ 
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צּוִרי ֶאֱחֶסה ּבֹו, ָמִגִּני ְוֶקֶרן ִיְׁשִעי, ִמְׂשַּגִּבי: ְמֻהָּלל ֶאְקָרא ְיָי, 

ּוִמן ֹאְיַבי ִאָּוֵׁשַע: ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות, ְוַנֲחֵלי ְבִלַּיַעל, 

ְיַבֲעתּוִני: ֶחְבֵלי ְׁשאֹול, ְסָבבּוִני, ִקְּדמּוִני מֹוְקֵׁשי ָמֶות: ַּבַּצר 

ֶאְקָרא ְיָי, ְוֶאל ֱאֹלָהי ֲאַׁשֵּוַע, ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי, ִלי 

ְוַׁשְוָעִתי ְלָפָניו ָּתבֹוא ְבָאְזָניו: ַוִּתְגַעׁש ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ, 

ּומֹוְסֵדי ָהִרים ִיְרָּגזּו ַוִּיְתָּגֲעׁשּו, ִּכי ָחָרה לֹו: ָעָלה ָעָׁשן 

ָחִלים ָּבֲערּו ִמֶּמּנּו: ַוֵּיט ָׁשַמִים, ְּבַאּפֹו, ְוֵאׁש ִמִּפיו ּתֹאֵכל, ּגֶ 

ַוֵּיַרד, ַוֲעָרֶפל ַּתַחת ַרְגָליו: ַוִּיְרַּכב ַעל ְּכרּוב ַוָּיעֹף, ַוֵּיֶדא ַעל 

ַּכְנֵפי רּוַח: ָיֶׁשת חֶֹׁשְך ִסְתרֹו, ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו, ֶחְׁשַכת ַמִים 

ּו ָּבָרד ְוַגֲחֵלי ֵאׁש: ָעֵבי ְׁשָחִקים: ִמֹּנַגּה ֶנְגּדֹו, ָעָביו ָעְבר

ַוַּיְרֵעם ַּבָּׁשַמִים ְיָי, ְוֶעְליֹון ִיֵּתן קֹלֹו ָּבָרד ְוַגֲחֵלי ֵאׁש: ַוִּיְׁשַלח 

ִחָּציו ַוְיִפיֵצם, ּוְבָרִקים ָרב, ַוְיֻהֵּמם: ַוֵּיָראּו ֲאִפיֵקי ַמִים, 

ַאֶּפָך: ִיְׁשַלח  ַוִּיָּגלּו מֹוְסדֹות ֵּתֵבל, ִמַּגֲעָרְתָך ְיָי, ִמִּנְׁשַמת רּוַח 

ִמָּמרֹום, ִיָּקֵחִני, ַיְמֵׁשִני ִמַּמִים ַרִּבים: ַיִּציֵלִני ֵמֹאְיִבי ָעז, 

ּוִמּׂשְֹנַאי ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּני: ְיַקְּדמּוִני, ְביֹום ֵאיִדי, ַוְיִהי ְיָי 

ְגְמֵלִני ְלִמְׁשָען ִלי: ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב, ְיַחְּלֵצִני, ִּכי ָחֵפץ ִּבי: יִ 

ְיָי ְּכִצְדִקי, ְּכבֹר ָיַדי ָיִׁשיב ִלי: ִּכי ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ְיָי, ְולֹא 
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ָרַׁשְעִּתי ֵמֱאֹלָהי: ִּכי ָכל ִמְׁשָּפָטיו ְלֶנְגִּדי, ְוֻחּקָֹתיו לֹא ָאִסיר 

, ֶמִּני: ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו, ָוֶאְׁשַּתֵּמר ֵמֲעֹוִני: ַוָּיֶׁשב ְיָי ִלי ְכִצְדִקי 

ְּכבֹר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: ִעם ָחִסיד ִּתְתַחָּסד, ִעם ְּגַבר ָּתִמים 

ִּתַּתָּמם: ִעם ָנָבר ִּתְתָּבָרר, ְוִעם ִעֵּקׁש ִּתְתַּפָּתל: ִּכי ַאָּתה 

ַעם ָעִני תֹוִׁשיַע, ְוֵעיַנִים ָרמֹות ַּתְׁשִּפיל: ִּכי ַאָּתה ָּתִאיר ֵנִרי, 

ִּכי: ִּכי ְבָך ָאֻרץ ְּגדּוד, ּוֵבאֹלַהי ֲאַדֶּלג ׁשּור: ְיָי ֱאֹלַהי ַיִּגיַּה ָחְׁש 

ָהֵאל ָּתִמים ַּדְרּכֹו, ִאְמַרת ְיָי ְצרּוָפה, ָמֵגן הּוא, ְלכֹל 

ַהחֹוִסים ּבֹו: ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה ִמַּבְלֲעֵדי ְיָי, ּוִמי צּור זּוָלִתי 

ַּדְרִּכי: ְמַׁשֶּוה ַרְגַלי ֱאֹלֵהינּו: ָהֵאל ַהְמַאְּזֵרִני ָחִיל, ַוִּיֵּתן ָּתִמים 

ָּכַאָּילֹות, ְוַעל ָּבֹמַתי ַיֲעִמיֵדִני: ְמַלֵּמד ָיַדי ַלִּמְלָחָמה, ְוִנֲחָתה 

ֶקֶׁשת ְנחּוָׁשה ְזרֹועָֹתי: ַוִּתֶּתן ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶעָך, ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני, 

ֲעדּו ַקְרֻסָּלי: ְוַעְנָוְתָך ַתְרֵּבִני: ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי, ְולֹא ָמ 

ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגם, ְולֹא ָאׁשּוב ַעד ַּכּלֹוָתם: ֶאְמָחֵצם 

ְולֹא ֻיְכלּו קּום, ִיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי: ַוְּתַאְּזֵרִני ַחִיל ַלִּמְלָחָמה, 

ַּתְכִריַע ָקַמי ַּתְחָּתי: ְוֹאְיַבי ָנַתָּתה ִּלי עֶֹרף, ּוְמַׂשְנַאי 

ְיַׁשְּועּו ְוֵאין מֹוִׁשיַע, ַעל ְיָי ְולֹא ָעָנם: ְוֶאְׁשָחֵקם ַאְצִמיֵתם: 

ְּכָעָפר ַעל ְּפֵני רּוַח, ְּכִטיט חּוצֹות ֲאִריֵקם: ְּתַפְּלֵטִני ֵמִריֵבי 
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ָעם, ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים, ַעם לֹא ָיַדְעִּתי ַיַעְבדּוִני: ְלֵׁשַמע 

ַכֲחׁשּו ִלי: ְּבֵני ֵנָכר ִיּבֹלּו, ְוַיְחְרגּו ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי, ְּבֵני ֵנָכר יְ 

ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם: ַחי ְיָי, ּוָברּוְך צּוִרי, ְוָירּום ֱאלֹוֵהי ִיְׁשִעי: 

ָהֵאל, ַהּנֹוֵתן ְנָקמֹות ִלי, ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחָּתי: ְמַפְּלִטי 

ִּציֵלִני: ַעל ֵּכן ֵמֹאְיָבי, ַאף ִמן ָקַמי ְּתרֹוְמֵמִני, ֵמִאיׁש ָחָמס ַּת 

אֹוְדָך ַבּגֹוִים ְיָי, ּוְלִׁשְמָך ֲאַזֵּמָרה: ַמְגִּדל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו, 

  ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו, ַעד עֹוָלם:

  מזמור כ''ב

ַלְמַנֵּצַח ַעל ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד: ֵאִלי, ֵאִלי, ָלָמה 

ֲעַזְבָּתִני, ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי, ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי: ֱאֹלַהי, ֶאְקָרא 

יֹוָמם ְולֹא ַתֲעֶנה, ְוַלְיָלה ְולֹא דּוִמָּיה ִלי: ְוַאָּתה ָקדֹוׁש, 

ְטחּו ֲאבֵֹתינּו, ָּבְטחּו יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל: ְּבָך ּבָ 

ַוְּתַפְּלֵטמֹו: ֵאֶליָך ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו, ְּבָך ָבְטחּו ְולֹא בֹוׁשּו: 

ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת, ְולֹא ִאיׁש, ֶחְרַּפת ָאָדם ּוְבזּוי ָעם: ָּכל רַֹאי 

ַיְלִעגּו ִלי, ַיְפִטירּו ְבָׂשָפה ָיִניעּו רֹאׁש: ֹּגל ֶאל ְיָי, ְיַפְּלֵטהּו, 

ַיִּציֵלהּו ִּכי ָחֵפץ ּבֹו: ִּכי ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן, ַמְבִטיִחי ַעל ְׁשֵדי 

ִאִּמי: ָעֶליָך ָהְׁשַלְכִּתי ֵמָרֶחם, ִמֶּבֶטן ִאִמי ֵאִלי ָאָּתה: ַאל 
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ִּתְרַחק ִמֶּמִּני, ִּכי ָצָרה ְקרֹוָבה, ִּכי ֵאין עֹוֵזר: ְסָבבּוִני ָּפִרים 

ְּתרּוִני: ָּפצּו ָעַלי ִּפיֶהם, ַאְרֵיה טֵֹרף ַרִּבים, ַאִּביֵרי ָבָׁשן ּכִ 

ְוׁשֵֹאג: ַּכַּמִים ִנְׁשַּפְכִּתי ְוִהְתָּפְרדּו ָּכל ַעְצמֹוָתי, ָהָיה ִלִּבי 

ַּכּדֹוָנג, ָנֵמס ְּבתֹוְך ֵמָעי: ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ּכִֹחי, ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק 

י ְסָבבּוִני ְּכָלִבים, ֲעַדת ַמְלקֹוָחי, ְוַלֲעַפר ָמֶות ִּתְׁשְּפֵתִני: ּכִ 

ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני, ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: ֲאַסֵּפר ָּכל ַעְצמֹוָתי, 

ֵהָּמה ַיִּביטּו ִיְראּו ִבי: ְיַחְּלקּו ְבָגַדי ָלֶהם, ְוַעל ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו 

ַהִּציָלה גֹוָרל: ְוַאָּתה ְיָי ַאל ִּתְרָחק, ֱאָילּוִתי, ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה: 

ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי, ִמַּיד ֶּכֶלב ְיִחיָדִתי: הֹוִׁשיֵעִני ִמִּפי ַאְרֵיה, 

ּוִמַּקְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני: ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי, ְּבתֹוְך ָקָהל 

ֲאַהְלֶלָּך: ִיְרֵאי ְיָי ַהְללּוהּו, ָּכל ֶזַרע ַיֲעקֹב ַּכְּבדּוהּו, ְוגּורּו 

ע ִיְׂשָרֵאל: ִּכי לֹא ָבָזה ְולֹא ִׁשַּקץ ֱענּות ָעִני, ִמֶּמנּו ָּכל ֶזַר 

ְולֹא ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו, ּוְבַׁשְּועֹו ֵאָליו ָׁשֵמַע: ֵמִאְּתָך 

ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל ָרב, ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד ְיֵרָאיו: יֹאְכלּו ֲעָנִוים 

י ְלַבְבֶכם ָלַעד: ִיְזְּכרּו ְוָיֻׁשבּו ְוִיְׂשָּבעּו, ְיַהְללּו ְיָי ּדְֹרָׁשיו, ְיִח 

ֶאל ְיָי ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ, ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ִמְׁשְּפחֹות ּגֹוִים: 

ִּכי ַלְיָי ַהְּמלּוָכה, ּוֹמֵׁשל ַּבּגֹוִים: ָאְכלּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ָּכל ִּדְׁשֵני 
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ְוַנְפׁשֹו לֹא ִחָּיה: ֶזַרע ֶאֶרץ, ְלָפָניו ִיְכְרעּו ָּכל יֹוְרֵדי ָעָפר, 

ַיַעְבֶדּנּו, ְיֻסַּפר ַלְיָי ַלּדֹור: ָיבֹאּו ְוַיִּגידּו ִצְדָקתֹו, ְלַעם נֹוָלד ִּכי 

  ָעָׂשה:

  מזמור כ''ג

ִמְזמֹור ְלָדִוד, ְיָי רִֹעי לֹא ֶאְחָסר: ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני, ַעל 

ֵבב, ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני: ַנְפִׁשי, ְיׁשֹו 

ְלַמַען ְׁשמֹו: ַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות, לֹא ִאיָרא ָרע, ִּכי 

ַאָּתה ִעָּמִדי, ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני: ַּתֲערְֹך ְלָפַני 

ָוָיה: ַאְך טֹוב ֻׁשְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי, ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי, ּכֹוִסי ְר 

  ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָּיי, ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיָי ְלֹאֶרְך ָיִמים:

  מזמור כ''ה

ְלָדִוד, ֵאֶליָך ְיָי ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא: ֱאֹלַהי, ְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל ֵאבֹוָׁשה, 

ׁשּו ַהּבֹוְגִדים ַאל ַיַעְלצּו אֹוְיַבי ִלי: ַּגם ָּכל קֶֹויָך, לֹא ֵיבֹׁשּו, ֵיבֹ 

ֵריָקם: ְּדָרֶכיָך ְיָי הֹוִדיֵעִני, ֹאְרחֹוֶתיָך ַלְּמֵדִני: ַהְדִריֵכִני 

ַבֲאִמֶּתָך ְוַלְּמֵדִני, ִּכי ַאָּתה ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי, אֹוְתָך ִקִּויִתי ָּכל 

ַהּיֹום: ְזכֹר ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך, ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: ַחּטֹאות 
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ּוְפָׁשַעי, ַאל ִּתְזּכֹר, ְּכַחְסְּדָך ְזָכר ִלי ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְנעּוַרי 

ְיָי: טֹוב ְוָיָׁשר ְיָי, ַעל ֵּכן יֹוֶרה ַחָּטִאים ַּבָּדֶרְך: ַיְדֵרְך ֲעָנִוים 

ַּבִּמְׁשָּפט, ִויַלֵּמד ֲעָנִוים ַּדְרּכֹו: ָּכל ָאְרחֹות ְיָי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, 

דָֹתיו: ְלַמַען ִׁשְמָך ְיָי, ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוִני, ִּכי ַרב ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו ְועֵ 

הּוא: ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ְיָי, יֹוֶרּנּו ְּבֶדֶרְך ִיְבָחר: ַנְפׁשֹו ְּבטֹוב 

ָּתִלין, ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ: סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו, ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם: 

יֹוִציא ֵמֶרֶׁשת ַרְגָלי: ְּפֵנה ֵאַלי  ֵעיַני ָּתִמיד ֶאל ְיָי, ִּכי הּוא

ְוָחֵּנִני, ִּכי ָיִחיד ְוָעִני ָאִני: ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו, ִמְּמצּוקֹוַתי 

הֹוִציֵאִני: ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי, ְוָׂשא ְלָכל ַחּטֹאוָתי: ְרֵאה אֹוְיַבי 

י ְוַהִּציֵלִני, ַאל ִּכי ָרּבּו, ְוִׂשְנַאת ָחָמס ְׂשֵנאּוִני: ָׁשְמָרה ַנְפִׁש 

ֵאבֹוׁש ִּכי ָחִסיִתי ָבְך: ֹּתם ָויֶֹׁשר, ִיְּצרּוִני, ִּכי ִקִּויִתיָך: ְּפֵדה 

  ֱאֹלִהים ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ִמּכֹל ָצרֹוָתיו:

  מזמור ל'

ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד: ֲארֹוִמְמָך ְיָי, ִּכי ִדִּליָתִני, 

ְיַבי ִלי: ְיָי ֱאֹלָהי, ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך ַוִּתְרָּפֵאִני: ְיָי ְולֹא ִׂשַּמְחָּת אֹ 

ֶהֱעִליָת ִמן ְׁשאֹול ַנְפִׁשי, ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי בֹור: ַזְּמרּו ַלְיָי 

ֲחִסיָדיו, ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: ִּכי ֶרַגע ְּבַאּפֹו, ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו, 
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ֶקר ִרָּנה: ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ְבַׁשְלִוי, ַּבל ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכי, ְוַלּבֹ 

ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם: ְיָי ִּבְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדָּתה ְלַהְרִרי עֹז, ִהְסַּתְרָּת 

ָפֶניָך, ָהִייִתי ִנְבָהל: ֵאֶליָך ְיָי ֶאְקָרא, ְוֶאל ְיָי ֶאְתַחָּנן: ַמה 

ר, ֲהַיִּגיד ֲאִמֶּתָך: ֶּבַצע ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל ָׁשַחת, ֲהיֹוְדָך ָעפָ 

ְׁשַמע ְיָי ְוָחֵּנִני, ְיָי ֱהֵיה עֵֹזר ִלי: ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי, 

ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי, ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא 

  ִיּדֹם, ְיָי ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך:

  מזמור ל''א

ְלָדִוד: ְּבָך ְיָי ָחִסיִתי, ַאל ֵאבֹוָׁשה ְלעֹוָלם,  ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור

ְּבִצְדָקְתָך ַפְּלֵטִני: ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזְנָך, ְמֵהָרה ַהִּציֵלִני, ֱהֵיה ִלי 

ְלצּור ָמעֹוז, ְלֵבית ְמצּודֹות, ְלהֹוִׁשיֵעִני: ִּכי ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי 

ִני: ּתֹוִציֵאִני ֵמֶרֶׁשת זּו ָאָּתה, ּוְלַמַען ִׁשְמָך ַּתְנֵחִני ּוְתַנֲהלֵ 

ָטְמנּו ִלי, ִּכי ַאָּתה ָמעּוִּזי: ְּבָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי, ָּפִדיָתה אֹוִתי 

ְיָי ֵאל ֱאֶמת: ָׂשֵנאִתי ַהּׁשְֹמִרים ַהְבֵלי ָׁשְוא, ַוֲאִני ֶאל ְיָי 

ִיי, ָּבָטְחִּתי: ָאִגיָלה ְוֶאְׂשְמָחה ְּבַחְסֶּדָך, ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֶאת ָענְ 

ָיַדְעָּת ְּבָצרֹות ַנְפִׁשי: ְולֹא ִהְסַּגְרַּתִני ְּבַיד אֹוֵיב, ֶהֱעַמְדָּת 

ַבֶּמְרָחב ַרְגָלי: ָחֵּנִני ְיָי ִּכי ַצר ִלי, ָעְׁשָׁשה ְבַכַעס ֵעיִני, ַנְפִׁשי 
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ּוִבְטִני: ִּכי ָכלּו ְבָיגֹון ַחַּיי, ּוְׁשנֹוַתי ַּבֲאָנָחה, ָּכַׁשל ַּבֲעֹוִני כִֹחי, 

ַוֲעָצַמי ָעֵׁשׁשּו: ִמָּכל צְֹרַרי ָהִייִתי ֶחְרָּפה, ְוִלְׁשֵכַני ְמֹאד, 

ּוַפַחד ִלְמֻיָּדָעי, רַֹאי ַּבחּוץ ָנְדדּו ִמֶּמִּני: ִנְׁשַּכְחִּתי ְּכֵמת ִמֵּלב, 

ָהִייִתי ִּכְכִלי ֹאֵבד: ִּכי ָׁשַמְעִּתי ִּדַּבת ַרִּבים, ָמגֹור ִמָּסִביב, 

ָעַלי, ָלַקַחת ַנְפִׁשי ָזָממּו: ַוֲאִני ָעֶליָך ָבַטְחִּתי  ְּבִהָּוְסָדם ַיַחד

ְיָי, ָאַמְרִּתי ֱאֹלַהי ָאָּתה: ְּבָיְדָך ִעֹּתָתי, ַהִּציֵלִני ִמַּיד אֹוְיַבי 

ּוֵמרְֹדָפי: ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל ַעְבֶּדָך, הֹוִׁשיֵעִני ְבַחְסֶּדָך: ְיָי, ַאל 

ּו ְרָׁשִעים, ִיְּדמּו ִלְׁשאֹול: ֵאבֹוָׁשה ִּכי ְקָראִתיָך, ֵיבֹׁש

ֵּתָאַלְמָנה ִׂשְפֵתי ָׁשֶקר ַהּדְֹברֹות ַעל ַצִּדיק ָעָתק ְּבַגֲאָוה 

ָובּוז: ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך, ָּפַעְלָּת ַלחֹוִסים 

ָּבְך, ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם: ַּתְסִּתיֵרם ְּבֵסֶתר ָּפֶניָך, ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש, 

ְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה ֵמִריב ְלׁשֹנֹות: ָּברּוְך ְיָי ִּכי ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִלי ִּת 

ְּבִעיר ָמצֹור: ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך, ָאֵכן 

ָׁשַמְעָּת קֹול ַּתֲחנּוַני, ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליָך: ֶאֱהבּו ֶאת ְיָי ָּכל 

ֹנֵצר ְיָי, ּוְמַׁשֵּלם ַעל ֶיֶתר עֵֹׂשה ַגֲאָוה:  ֲחִסיָדיו, ֱאמּוִנים

  ִחְזקּו, ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם, ָּכל ַהְמַיֲחִלים ַלְיָי:

  



    סדר לימוד לרפואה     

17  
 

  מזמור ל''ב

ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל, ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי ֶּפַׁשע, ְּכסּוי ֲחָטָאה: ַאְׁשֵרי ָאָדם 

ֶהֱחַרְׁשִּתי ָּבלּו  לֹא ַיְחׁשֹב ְיָי לֹו ָעֹון, ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיה: ִּכי

ֲעָצָמי, ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל ַהּיֹום: ִּכי יֹוָמם ָוַלְיָלה ִּתְכַּבד ָעַלי ָיֶדָך, 

ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי, ְּבַחְרבֵֹני ַקִיץ ֶסָלה: ַחָּטאִתי אֹוִדיֲעָך, ַוֲעֹוִני לֹא 

ֲעֹון  ִכִּסיִתי, ָאַמְרִּתי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַלְיָי, ְוַאָּתה ָנָׂשאָת 

ַחָּטאִתי ֶסָלה: ַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא, 

ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו לֹא ַיִּגיעּו: ַאָּתה ֵסֶתר ִלי, ִמַּצר 

ִּתְּצֵרִני, ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה: ַאְׂשִּכיְלָך, ְואֹוְרָך ְּבֶדֶרְך זּו 

ָעֶליָך ֵעיִני: ַאל ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין,  ֵתֵלְך, ִאיֲעָצה

ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום, ַּבל ְקרֹב ֵאֶליָך: ַרִּבים ַמְכאֹוִבים 

ָלָרָׁשע, ְוַהּבֹוֵטַח ַּבְיָי ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו: ִׂשְמחּו ַּבְיָי, ְוִגילּו 

  :ַצִּדיִקים, ְוַהְרִנינּו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב

  מזמור ל''ג

ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּבְיָי, ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה: הֹודּו ַלְיָי ְּבִכּנֹור, 

ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור ַזְּמרּו לֹו: ִׁשירּו לֹו ִׁשיר ָחָדׁש, ֵהיִטיבּו ַנֵּגן 
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ִּבְתרּוָעה: ִּכי ָיָׁשר ְּדַבר ְיָי, ְוָכל ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּוָנה: ֹאֵהב 

ְׁשָּפט, ֶחֶסד ְיָי ָמְלָאה ָהָאֶרץ: ִּבְדַבר ְיָי ָׁשַמִים ְצָדָקה ּוִמ 

ַנֲעׂשּו, ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל ְצָבָאם: ּכֵֹנס ַּכֵּנד ֵמי ַהָּים, ֹנֵתן 

ְּבאֹוָצרֹות ְּתהֹומֹות: ִייְראּו ֵמְיָי ָּכל ָהָאֶרץ, ִמֶּמּנּו ָיגּורּו ָּכל 

ּוא ִצָּוה ַוַּיֲעֹמד: ְיָי ֵהִפיר יְֹׁשֵבי ֵתֵבל: ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי, ה

ֲעַצת ּגֹוִים, ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים: ֲעַצת ְיָי ְלעֹוָלם ַּתֲעֹמד, 

ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר: ַאְׁשֵרי ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ְיָי ֱאֹלָהיו, ָהָעם 

ָּבַחר ְלַנֲחָלה לֹו: ִמָּׁשַמִים ִהִּביט ְיָי, ָרָאה ֶאת ָּכל ְּבֵני 

ָאָדם: ִמְּמכֹון ִׁשְבּתֹו ִהְׁשִּגיַח ֶאל ָּכל יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ: ַהּיֵֹצר ָה 

ַיַחד ִלָּבם, ַהֵּמִבין ֶאל ָּכל ַמֲעֵׂשיֶהם: ֵאין ַהֶּמֶלְך נֹוָׁשע ְּבָרב 

ָחִיל, ִּגּבֹור לֹא ִיָּנֵצל ְּבָרב ּכַֹח: ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה, ּוְברֹב 

ה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו, ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: ֵחילֹו לֹא ְיַמֵּלט: ִהּנֵ 

ְלַהִּציל ִמָּמֶות ַנְפָׁשם, ּוְלַחּיֹוָתם ָּבָרָעב: ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַלְיָי, 

ֶעְזֵרנּו ּוָמִגֵּננּו הּוא: ִּכי בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו, ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו 

  ֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך:ָבָטְחנּו: ְיִהי ַחְסְּדָך ְיָי ָעֵלינּו, ּכַ 
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  מזמור ל''ו

ַלְמַנֵּצַח, ְלֶעֶבד ְיָי ְלָדִוד: ְנֻאם ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע ְּבֶקֶרב ִלִּבי, ֵאין 

ַּפַחד ֱאֹלִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו: ִּכי ֶהֱחִליק ֵאָליו ְּבֵעיָניו, ִלְמצֹא 

: ִּדְבֵרי ִפיו ָאֶון ּוִמְרָמה, ָחַדל ְלַהְׂשִּכיל ְלֵהיִטיב: ֲעֹונֹו ִלְׂשנֹא

ָאֶון ַיְחׁשֹב ַעל ִמְׁשָּכבֹו, ִיְתַיֵּצב ַעל ֶּדֶרְך לֹא טֹוב, ָרע לֹא 

ִיְמָאס: ְיָי ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך, ֱאמּוָנְתָך ַעד ְׁשָחִקים: ִצְדָקְתָך 

ה, ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוִׁשיַע ְיָי: ְּכַהְרֵרי ֵאל, ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרּבָ 

ַמה ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים, ּוְבֵני ָאָדם ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון: 

ִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך, ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתְׁשֵקם: ִּכי ִעְּמָך ְמקֹור 

ִצְדָקְתָך ַחִּיים, ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור: ְמׁשְֹך ַחְסְּדָך ְליְֹדֶעיָך, וְ 

ְלִיְׁשֵרי ֵלב: ַאל ְּתבֹוֵאִני ֶרֶגל ַּגֲאָוה, ְוַיד ְרָׁשִעים ַאל ְּתִנֵדִני: 

  ָׁשם ָנְפלּו ֹּפֲעֵלי ָאֶון, ּדֹחּו ְולֹא ָיְכלּו קּום:

  מזמור ל''ז

ְלָדִוד, ַאל ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים, ַאל ְּתַקֵּנא ְּבעֵֹׂשי ַעְוָלה: ִּכי 

ּו, ּוְכֶיֶרק ֶּדֶׁשא ִיּבֹולּון: ְּבַטח ַּבְיָי, ַוֲעֵׂשה ֶכָחִציר ְמֵהָרה ִיָּמל

טֹוב, ְׁשָכן ֶאֶרץ, ּוְרֵעה ֱאמּוָנה: ְוִהְתַעַּנג ַעל ְיָי, ְוִיֶּתן ְלָך 
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ִמְׁשֲאֹלת ִלֶּבָך: ּגֹול ַעל ְיָי ַּדְרֶּכָך ּוְבַטח ָעָליו, ְוהּוא ַיֲעֶׂשה: 

ָּצֳהָרִים: ּדֹום ַלְיָי, ְוהֹוִציא ָכאֹור ִצְדֶקָך, ּוִמְׁשָּפֶטָך ּכַ 

ְוִהְתחֹוֵלל לֹו, ַאל ִּתְתַחר ְּבַמְצִליַח ַּדְרּכֹו, ְּבִאיׁש עֶֹׂשה 

ְמִזּמֹות: ֶהֶרף ֵמַאף, ַוֲעזֹב ֵחָמה, ַאל ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: ִּכי 

ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון, ְוקֹוֵוי ְיָי ֵהָּמה ִייְרׁשּו ָאֶרץ: ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין 

ע, ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו: ַוֲעָנִוים ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ָרָׁש 

ְוִהְתַעְּנגּו ַעל רֹב ָׁשלֹום: זֵֹמם ָרָׁשע ַלַּצִּדיק, ְוחֵֹרק ָעָליו 

ִׁשָּניו: ְיָי ִיְׂשַחק לֹו, ִּכי ָרָאה ִּכי ָיבֹא יֹומֹו: ֶחֶרב ָּפְתחּו 

ִּפיל ָעִני ְוֶאְביֹון, ִלְטבֹוַח ִיְׁשֵרי ְרָׁשִעים, ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַה 

ָדֶרְך: ַחְרָּבם ָּתבֹוא ְבִלָּבם ְוַקְּׁשתֹוָתם ִּתָּׁשַבְרָנה: טֹוב ְמַעט 

ַלַּצִּדיק, ֵמֲהמֹון ְרָׁשִעים ַרִּבים: ִּכי ְזרֹועֹות ְרָׁשִעים 

ְוַנֲחָלָתם ִּתָּׁשַבְרָנה, ְוסֹוֵמְך ַצִּדיִקים ְיָי: יֹוֵדַע ְיָי ְיֵמי ְתִמיִמם, 

ְלעֹוָלם ִּתְהֶיה: לֹא ֵיבֹׁשּו ְּבֵעת ָרָעה, ּוִביֵמי ְרָעבֹון ִיְׂשָּבעּו: 

ִּכי ְרָׁשִעים יֹאֵבדּו, ְוֹאְיֵבי ְיָי ִּכיַקר ָּכִרים, ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו: 

ֹלֶוה ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם, ְוַצִּדיק חֹוֵנן ְונֹוֵתן: ִּכי ְמבָֹרָכיו ִייְרׁשּו 

ץ, ּוְמֻקָּלָליו ִיָּכֵרתּו: ֵמְיָי ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו, ְוַדְרּכֹו ָאֶר 

ֶיְחָּפץ: ִּכי ִיֹּפל לֹא יּוָטל, ִּכי ְיָי סֹוֵמְך ָידֹו: ַנַער ָהִייִתי, ַּגם 
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ָזַקְנִּתי, ְולֹא ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם: ָּכל 

ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה: סּור ֵמָרע, ַוֲעֵׂשה טֹוב,  ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה,

ּוְׁשכֹן ְלעֹוָלם: ִּכי ְיָי ֹאֵהב ִמְׁשָּפט, ְולֹא ַיֲעזֹב ֶאת ֲחִסיָדיו, 

ְלעֹוָלם ִנְׁשָמרּו, ְוֶזַרע ְרָׁשִעים ִנְכָרת: ַצִּדיִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ, 

ה, ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָה: ִּפי ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ָחְכָמ 

ִמְׁשָּפט: ּתֹוַרת ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו, לֹא ִתְמַעד ֲאֻׁשָריו: צֹוֶפה 

ָרָׁשע ַלַּצִּדיק, ּוְמַבֵּקׁש ַלֲהִמיתֹו: ְיָי לֹא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו, ְולֹא 

ַיְרִׁשיֶעּנּו ְּבִהָּׁשְפטֹו: ַקֵּוה ֶאל ְיָי, ּוְׁשֹמר ַּדְרּכֹו, ִוירֹוִמְמָך 

ָלֶרֶׁשת ָאֶרץ, ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: ָרִאיִתי ָרָׁשע ָעִריץ, 

ּוִמְתָעֶרה ְּכֶאְזָרח ַרֲעָנן: ַוַּיֲעבֹר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו, ָוֲאַבְקֵׁשהּו ְולֹא 

ִנְמָצא: ְׁשָמר ָּתם, ּוְרֵאה ָיָׁשר, ִּכי ַאֲחִרית ְלִאיׁש ָׁשלֹום: 

, ַאֲחִרית ְרָׁשִעים ִנְכָרָתה: ּוְתׁשּוַעת ּוֹפְׁשִעים ִנְׁשְמדּו ַיְחָּדו 

ַצִּדיִקים ֵמְיָי, ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: ַוַּיְעְזֵרם ְיָי ַוְיַפְּלֵטם, ְיַפְּלֵטם 

  ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם, ִּכי ָחסּו בֹו:

  מזמור ל''ח

ְתָך ִמְזמֹור ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר: ְיָי ַאל ְּבֶקְצְּפָך תֹוִכיֵחִני, ּוַבֲחָמ 

ְתַיְּסֵרִני: ִּכי ִחֶּציָך ִנֲחתּו ִבי, ַוִּתְנַחת ָעַלי ָיֶדָך: ֵאין ְמֹתם 
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ִּבְבָׂשִרי ִמְּפֵני ַזְעֶמָך, ֵאין ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: ִּכי 

ֲעֹוֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא ָכֵבד, ִיְכְּבדּו ִמֶּמִּני: ִהְבִאיׁשּו 

רָֹתי, ִמְּפֵני ִאַּוְלִּתי: ַנֲעֵויִתי ַׁשחִֹתי ַעד ְמֹאד, ָּכל ָנַמּקּו ַחּבּו

ַהּיֹום קֵֹדר ִהָּלְכִּתי: ִּכי ְכָסַלי ָמְלאּו ִנְקֶלה, ְוֵאין ְמֹתם 

ִּבְבָׂשִרי: ְנפּוֹגִתי ְוִנְדֵּכיִתי ַעד ְמֹאד, ָׁשַאְגִּתי ִמַּנֲהַמת ִלִּבי: ְיָי 

י ִמְּמָך לֹא ִנְסָּתָרה: ִלִּבי ְסַחְרַחר, ֶנְגְּדָך ָכל ַּתֲאָוִתי, ְוַאְנָחִת 

ֲעָזַבִני כִֹחי, ְואֹור ֵעיַני ַּגם ֵהם ֵאין ִאִּתי: ֹאֲהַבי ְוֵרַעי ִמֶּנֶגד 

ִנְגִעי ַיֲעֹמדּו, ּוְקרֹוַבי ֵמָרחֹק ָעָמדּו: ַוְיַנְּקׁשּו ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי, 

ל ַהּיֹום ֶיְהּגּו: ַוֲאִני ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות, ּוִמְרמֹות ּכָ 

ְכֵחֵרׁש לֹא ֶאְׁשָמע, ּוְכִאֵּלם לֹא ִיְפַּתח ִּפיו: ָוֱאִהי ְּכִאיׁש 

ֲאֶׁשר לֹא ׁשֵֹמַע, ְוֵאין ְּבִפיו ּתֹוָכחֹות: ִּכי ְלָך ְיָי הֹוָחְלִּתי, 

ַאָּתה ַתֲעֶנה, ְיָי ֱאֹלָהי: ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן ִיְׂשְמחּו ִלי, ְּבמֹוט 

ָעַלי ִהְגִּדילּו: ִּכי ֲאִני ְלֶצַלע ָנכֹון, ּוַמְכאֹוִבי ֶנְגִּדי ָתִמיד:  ַרְגִלי

ִּכי ֲעֹוִני ַאִּגיד, ֶאְדַאג ֵמַחָּטאִתי: ְוֹאְיַבי ַחִּיים ָעֵצמּו, ְוַרּבּו 

ׂשְֹנַאי ָׁשֶקר: ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה, ִיְׂשְטנּוִני ַּתַחת 

ִני ְיָי, ֱאֹלַהי ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמִּני: חּוָׁשה ָרְדִפי טֹוב: ַאל ַּתַעְזבֵ 

  ְלֶעְזָרִתי, ְיָי ְּתׁשּוָעִתי:
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  מזמור ל''ט

ַלְמַנֵּצַח ִלידּותּון ִמְזמֹור ְלָדִוד: ָאַמְרִּתי ֶאְׁשְמָרה ְדָרַכי 

ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני, ֶאְׁשְמָרה ְלִפי ַמְחסֹום, ְּבעֹד ָרָׁשע ְלֶנְגִּדי: 

ָּיה, ֶהֱחֵׁשיִתי ִמּטֹוב, ּוְכֵאִבי ֶנְעָּכר: ַחם ִלִּבי ֶנֱאַלְמִּתי דּוִמ 

ְּבִקְרִּבי, ַּבֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש, ִּדַּבְרִּתי ִּבְלׁשֹוִני: הֹוִדיֵעִני ְיָי 

ִקִּצי, ּוִמַּדת ָיַמי ַמה ִהיא, ֵאְדָעה ֶמה ָחֵדל ָאִני: ִהֵּנה 

ָך, ַאְך ָּכל ֶהֶבל ָּכל ְטָפחֹות ָנַתָּתה ָיַמי, ְוֶחְלִּדי ְכַאִין ֶנְגֶּד 

ָאָדם ִנָּצב ֶסָלה: ַאְך ְּבֶצֶלם ִיְתַהֶּלְך ִאיׁש, ַאְך ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון, 

ִיְצּבֹר ְולֹא ֵיַדע ִמי ֹאְסָפם: ְוַעָּתה, ַמה ִּקִּויִתי ְיָי, ּתֹוַחְלִּתי 

ְלָך ִהיא: ִמָּכל ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלִני, ֶחְרַּפת ָנָבל ַאל ְּתִׂשיֵמִני: 

ֱאַלְמִּתי לֹא ֶאְפַּתח ִּפי, ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת: ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעָך, נֶ 

ִמִּתְגַרת ָיְדָך ֲאִני ָכִליִתי: ְּבתֹוָכחֹות ַעל ָעֹון ִיַּסְרָּת ִאיׁש, 

ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש ֲחמּודֹו, ַאְך ֶהֶבל ָּכל ָאָדם ֶסָלה: ִׁשְמָעה 

ה, ֶאל ִּדְמָעִתי ַאל ֶּתֱחַרׁש, ִּכי ֵגר ְתִפָּלִתי ְיָי, ְוַׁשְוָעִתי ַהֲאִזינָ 

ָאֹנִכי ִעָּמְך, ּתֹוָׁשב ְּכָכל ֲאבֹוָתי: ָהַׁשע ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה, 

  ְּבֶטֶרם ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני:
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  מזמור מ''א

ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל ָּדל, ְּביֹום ָרָעה 

ְיָי: ְיָי ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו, ְוֻאַּׁשר ָּבָאֶרץ, ְוַאל ִּתְּתֵנהּו  ְיַמְּלֵטהּו

ְּבֶנֶפׁש ֹאְיָביו: ְיָי ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ְּדָוי, ָּכל ִמְׁשָּכבֹו ָהַפְכָּת 

ְבָחְליֹו: ֲאִני ָאַמְרִּתי ְיָי ָחֵּנִני, ְרָפָאה ַנְפִׁשי ִּכי ָחָטאִתי ָלְך: 

ּו ַרע ִלי, ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ְׁשמֹו: ְוִאם ָּבא אֹוְיַבי יֹאְמר

ִלְראֹות, ָׁשְוא ְיַדֵּבר, ִלּבֹו ִיְקָּבץ ָאֶון לֹו, ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדֵּבר: 

ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל ׂשְֹנָאי, ָעַלי ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי: ְּדַבר 

ָלקּום: ַּגם ִאיׁש  ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו, ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא יֹוִסיף

ְׁשלֹוִמי ֲאֶׁשר ָּבַטְחִּתי בֹו, אֹוֵכל ַלְחִמי, ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב: 

ְוַאָּתה ְיָי ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני, ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם: ְּבזֹאת ָיַדְעִּתי ִּכי 

, ָחַפְצָּת ִּבי, ִּכי לֹא ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי 

ַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם: ָּברּוְך ְיָי ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם 

  ְוַעד ָהעֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן:
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  מזמור מ''ט

ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור: ִׁשְמעּו זֹאת ָּכל ָהַעִּמים, ַהֲאִזינּו 

, ַיַחד ָעִׁשיר ָּכל יְֹׁשֵבי ָחֶלד: ַּגם ְּבֵני ָאָדם, ַּגם ְּבֵני ִאיׁש 

ְוֶאְביֹון: ִּפי ְיַדֵּבר ָחְכמֹות, ְוָהגּות ִלִּבי ְתבּונֹות: ַאֶּטה ְלָמָׁשל 

ָאְזִני, ֶאְפַּתח ְּבִכּנֹור ִחיָדִתי: ָלָּמה ִאיָרא ִּביֵמי ָרע, ֲעֹון 

ֲעֵקַבי ְיסּוֵּבִני: ַהּבְֹטִחים ַעל ֵחיָלם, ּוְברֹב ָעְׁשָרם ִיְתַהָּללּו: 

ה ִיְפֶּדה ִאיׁש, לֹא ִיֵּתן ֵלאֹלִהים ָּכְפרֹו: ְוֵיַקר ָאח לֹא ָפדֹ 

ִּפְדיֹון ַנְפָׁשם, ְוָחַדל ְלעֹוָלם: ִויִחי עֹוד ָלֶנַצח, לֹא ִיְרֶאה 

ַהָּׁשַחת: ִּכי ִיְרֶאה ֲחָכִמים ָימּותּו ַיַחד ְּכִסיל ָוַבַער יֹאֵבדּו, 

ָלם, ִמְׁשְּכֹנָתם ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם: ִקְרָּבם ָּבֵּתימֹו ְלעֹו

ְלדֹור ָודֹר, ָקְראּו ִבְׁשמֹוָתם ֲעֵלי ֲאָדמֹות: ְוָאָדם ִּביָקר ַּבל 

ָיִלין, ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו: ֶזה ַדְרָּכם ֶּכֶסל ָלמֹו, ְוַאֲחֵריֶהם 

ְּבִפיֶהם ִיְרצּו ֶסָלה: ַּכּצֹאן ִלְׁשאֹול ַׁשּתּו, ָמֶות ִיְרֵעם, ַוִּיְרּדּו 

ִרים ַלּבֶֹקר, ְוצּוָרם ְלַבּלֹות ְׁשאֹול, ִמְּזֻבל לֹו: ַאְך ָבם ְיָׁש 

ֱאֹלִהים ִיְפֶּדה ַנְפִׁשי ִמַּיד ְׁשאֹול, ִּכי ִיָּקֵחִני ֶסָלה: ַאל ִּתיָרא 

ִּכי ַיֲעִׁשר ִאיׁש, ִּכי ִיְרֶּבה ְּכבֹוד ֵּביתֹו: ִּכי לֹא ְבמֹותֹו ִיַּקח 

ִּכי ַנְפׁשֹו ְּבַחָּייו ְיָבֵרְך, ְויֹוֻדָך  ַהּכֹל, לֹא ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו:
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ִּכי ֵתיִטיב ָלְך: ָּתבֹוא ַעד ּדֹור ֲאבֹוָתיו, ַעד ֵנַצח לֹא ִיְראּו 

  אֹור: ָאָדם ִּביָקר ְולֹא ָיִבין, ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו:

  מזמור נ''ה

ְּתִפָּלִתי,  ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד: ַהֲאִזיָנה ֱאֹלִהים

ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנִתי: ַהְקִׁשיָבה ִּלי ַוֲעֵנִני, ָאִריד ְּבִׂשיִחי 

ְוָאִהיָמה: ִמּקֹול אֹוֵיב ִמְּפֵני ָעַקת ָרָׁשע, ִּכי ָיִמיטּו ָעַלי ָאֶון, 

ּוְבַאף ִיְׂשְטמּוִני ִלִּבי ָיִחיל ְּבִקְרִּבי, ְוֵאימֹות ָמֶות ָנְפלּו ָעָלי: 

ה ָוַרַעד ָיבֹא ִבי, ַוְּתַכֵּסִני ַּפָּלצּות: ָוֹאַמר, ִמי ִיֶּתן ִלי ִיְרָא 

ֵאֶבר ַּכּיֹוָנה, ָאעּוָפה ְוֶאְׁשּכָֹנה: ִהֵּנה ַאְרִחיק ְנדֹד, ָאִלין 

ַּבִּמְדָּבר ֶסָלה: ָאִחיָׁשה ִמְפָלט ִלי, ֵמרּוַח סָֹעה ִמָּסַער: ַּבַּלע 

ָחָמס ְוִריב ָּבִעיר: יֹוָמם ָוַלְיָלה  ְיָי, ַּפַּלג ְלׁשֹוָנם, ִּכי ָרִאיִתי

ְיסֹוְבֻבָה ַעל חֹוֹמֶתיָה, ְוָאֶון ְוָעָמל ְּבִקְרָּבּה: ַהּוֹות ְּבִקְרָּבּה, 

ְולֹא ָיִמיׁש ֵמְרחָֹבּה ֹּתְך ּוִמְרָמה: ִּכי לֹא אֹוֵיב ְיָחְרֵפִני 

ַאָּתה ֱאנֹוׁש ְוֶאָּׂשא, לֹא ְמַׂשְנִאי ָעַלי ִהְגִּדיל ְוֶאָּסֵתר ִמֶּמּנּו: וְ 

ְּכֶעְרִּכי, ַאּלּוִפי ּוְמֻיָּדִעי: ֲאֶׁשר ַיְחָּדו ַנְמִּתיק סֹוד, ְּבֵבית 

ֱאֹלִהים ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש: ַיִּׁשיא ָמֶות ָעֵלימֹו, ֵיְרדּו ְׁשאֹול ַחִּיים, 

ִּכי ָרעֹות ִּבְמגּוָרם ְּבִקְרָּבם: ֲאִני ֶאל ֱאֹלִהים ֶאְקָרא, ַוְיָי 
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: ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה, ַוִּיְׁשַמע יֹוִׁשיֵעִני

קֹוִלי: ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב ִלי, ִּכי ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי: 

ִיְׁשַמע ֵאל ְוַיֲעֵנם, ְויֵֹׁשב ֶקֶדם ֶסָלה, ֲאֶׁשר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו, 

ְׁשֹלָמיו, ִחֵּלל ְּבִריתֹו: ָחְלקּו ְולֹא ָיְראּו ֱאֹלִהים: ָׁשַלח ָיָדיו ּבִ 

ַמֲחָמֹאת ִּפיו, ּוְקָרב ִלּבֹו, ַרּכּו ְדָבָריו ִמֶּׁשֶמן, ְוֵהָּמה 

ְפִתחֹות: ַהְׁשֵלְך ַעל ְיָי ְיָהְבָך, ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך, לֹא ִיֵּתן ְלעֹוָלם 

י מֹוט ַלַּצִּדיק: ְוַאָּתה ֱאֹלִהים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת, ַאְנֵׁש 

  ָדִמים ּוִמְרָמה לֹא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם, ַוֲאִני ֶאְבַטח ָּבְך:

  מזמור נ''ו

ַלְמַנֵּצַח ַעל יֹוַנת ֵאֶלם ְרחִֹקים, ְלָדִוד ִמְכָּתם, ֶּבֱאחֹז אֹותֹו 

ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת: ָחֵּנִני ֱאֹלִהים ִּכי ְׁשָאַפִני ֱאנֹוׁש, ָּכל ַהּיֹום 

ְרַרי ָּכל ַהּיֹום, ִּכי ַרִּבים ֹלֲחִמים ִלי ֹלֵחם ִיְלָחֵצִני: ָׁשֲאפּו ׁשֹו

ָמרֹום: יֹום ִאיָרא, ֲאִני ֵאֶליָך ֶאְבָטח: ֵּבאֹלִהים, ֲאַהֵּלל 

ְּדָברֹו, ֵּבאֹלִהים ָּבַטְחִּתי לֹא ִאיָרא, ַמה ַּיֲעֶׂשה ָבָׂשר ִלי: ָּכל 

ִיְצֹּפנּו,  ַהּיֹום ְּדָבַרי ְיַעֵּצבּו, ָעַלי ָּכל ַמְחְׁשבָֹתם ָלָרע: ָיגּורּו

ֵהָּמה ֲעֵקַבי ִיְׁשֹמרּו, ַּכֲאֶׁשר ִקּוּו ַנְפִׁשי: ַעל ָאֶון, ַּפֶּלט ָלמֹו, 

ְּבַאף ַעִּמים הֹוֵרד ֱאֹלִהים: ֹנִדי ָסַפְרָּתה ָאָּתה, ִׂשיָמה 
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ִדְמָעִתי ְבנֹאֶדָך, ֲהלֹא ְּבִסְפָרֶתָך: ָאז ָיׁשּובּו אֹוְיַבי ָאחֹור 

ִּתי ִּכי ֱאֹלִהים ִלי: ֵּבאֹלִהים ֲאַהֵּלל ְּביֹום ֶאְקָרא, ֶזה ָיַדעְ 

ָּדָבר, ַּבְיָי ֲאַהֵּלל ָּדָבר: ֵּבאֹלִהים ָּבַטְחִּתי לֹא ִאיָרא, ַמה 

ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ִלי: ָעַלי ֱאֹלִהים ְנָדֶריָך, ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת ָלְך: ִּכי 

ְך ִלְפֵני ִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות, ֲהלֹא ַרְגַלי ִמֶּדִחי, ְלִהְתַהּלֵ 

  ֱאֹלִהים ְּבאֹור ַהַחִּיים:

  מזמור ס''ט

ַלְמַנֵּצַח, ַעל ׁשֹוַׁשִּנים ְלָדִוד: הֹוִׁשיֵעִני ֱאֹלִהים, ִּכי ָבאּו ַמִים 

ַעד ָנֶפׁש: ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד, ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי 

ִאי, ִנַחר ְּגרֹוִני, ָּכלּו ֵעיַני ַמִים ְוִׁשּבֶֹלת ְׁשָטָפְתִני: ָיַגְעִּתי ְבָקְר 

ְמַיֵחל ֵלאֹלָהי: ַרּבּו ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי ׂשְֹנַאי ִחָּנם, ָעְצמּו 

ַמְצִמיַתי ֹאְיַבי ֶׁשֶקר, ֲאֶׁשר לֹא ָגַזְלִּתי ָאז ָאִׁשיב: ֱאֹלִהים 

ׁשּו ַאָּתה ָיַדְעָּת ְלִאַּוְלִּתי, ְוַאְׁשמֹוַתי ִמְּמָך לֹא ִנְכָחדּו: ַאל ֵיבֹ 

ִבי קֹוֶויָך ְיָי ֱאֹלִהים ְצָבאֹות, ַאל ִיָּכְלמּו ִבי ְמַבְקֶׁשיָך ֱאֹלֵהי 

ִיְׂשָרֵאל: ִּכי ָעֶליָך ָנָׂשאִתי ֶחְרָּפה, ִּכְּסָתה ְכִלָּמה ָפָני: מּוָזר 

ָהִייִתי ְלֶאָחי, ְוָנְכִרי ִלְבֵני ִאִּמי: ִּכי ִקְנַאת ֵּביְתָך ֲאָכָלְתִני, 

ֶפיָך ָנְפלּו ָעָלי: ָוֶאְבֶּכה ַבּצֹום ַנְפִׁשי, ַוְּתִהי ְוֶחְרּפֹות חֹוְר 
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ַלֲחָרפֹות ִלי: ָוֶאְּתָנה ְלבּוִׁשי ָׂשק, ָוֱאִהי ָלֶהם ְלָמָׁשל: ָיִׂשיחּו 

ִבי יְֹׁשֵבי ָׁשַער, ּוְנִגינֹות ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר: ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך ְיָי ֵעת 

ִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעָך: ַהִּציֵלִני ָרצֹון, ֱאֹלִהים ְּבָרב ַחְסֶּדָך, ֲענֵ 

ִמִּטיט ְוַאל ֶאְטָּבָעה, ִאָּנְצָלה ִמּׂשְֹנַאי, ּוִמַּמֲעַמֵּקי ָמִים: ַאל 

ִּתְׁשְטֵפִני ִׁשּבֶֹלת ַמִים, ְוַאל ִּתְבָלֵעִני ְמצּוָלה, ְוַאל ֶּתְאַטר 

יָך ְּפֵנה ָעַלי ְּבֵאר ִּפיָה: ֲעֵנִני ְיָי ִּכי טֹוב ַחְסֶּדָך, ְּכרֹב ַרֲחֶמ 

ֵאָלי: ְוַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ֵמַעְבֶּדָך, ִּכי ַצר ִלי, ַמֵהר ֲעֵנִני: 

ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי, ְגָאָלּה, ְלַמַען ֹאְיַבי ְּפֵדִני: ַאָּתה ָיַדְעָּת 

ֶחְרָּפִתי ּוָבְׁשִּתי ּוְכִלָּמִתי, ֶנְגְּדָך ָּכל צֹוְרָרי: ֶחְרָּפה ָׁשְבָרה 

ה, ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד ָוַאִין, ְוַלְמַנֲחִמים ְולֹא ָמָצאִתי: ִלִּבי ָוָאנּוָׁש 

ַוִּיְּתנּו ְּבָברּוִתי רֹאׁש, ְוִלְצָמִאי ַיְׁשקּוִני חֶֹמץ: ְיִהי ֻׁשְלָחָנם 

ִלְפֵניֶהם ְלָפח, ְוִלְׁשלֹוִמים ְלמֹוֵקׁש: ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם 

ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך,  ֵמְראֹות, ּוָמְתֵניֶהם ָּתִמיד ַהְמַעד: ְׁשָפְך

ַוֲחרֹון ַאְּפָך ַיִּׂשיֵגם: ְּתִהי ִטיָרָתם ְנַׁשָּמה, ְּבָאֳהֵליֶהם ַאל ְיִהי 

יֵֹׁשב: ִּכי ַאָּתה ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ָרָדפּו, ְוֶאל ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך 

ְיַסֵּפרּו: ְּתָנה ָעֹון ַעל ֲעֹוָנם, ְוַאל ָיבֹאּו ְּבִצְדָקֶתָך: ִיָּמחּו 

ַחִּיים, ְוִעם ַצִּדיִקים ַאל ִיָּכֵתבּו: ַוֲאִני ָעִני ְוכֹוֵאב, ִמֵּסֶפר 
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ְיׁשּוָעְתָך ֱאֹלִהים ְּתַׂשְּגֵבִני: ֲאַהְלָלה ֵׁשם ֱאֹלִהים ְּבִׁשיר, 

ַוֲאַגְּדֶלּנּו ְבתֹוָדה: ְוִתיַטב ַלְיָי ִמּׁשֹור ָּפר ַמְקִרן ַמְפִריס: ָראּו 

ם ִויִחי ְלַבְבֶכם: ִּכי ׁשֵֹמַע ֶאל ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו, ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהי 

ֶאְביֹוִנים ְיָי, ְוֶאת ֲאִסיָריו לֹא ָבָזה: ְיַהְללּוהּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ 

ַיִּמים ְוָכל רֵֹמׂש ָּבם: ִּכי ֱאֹלִהים יֹוִׁשיַע ִצּיֹון, ְוִיְבֶנה ָעֵרי 

ְוֹאֲהֵבי  ְיהּוָדה, ְוָיְׁשבּו ָׁשם ִויֵרׁשּוָה: ְוֶזַרע ֲעָבָדיו ִיְנָחלּוָה,

  ְׁשמֹו ִיְׁשְּכנּו ָבּה:

  מזמור פ''ו

ְּתִפָּלה ְלָדִוד, ַהֵּטה ְיָי ָאְזְנָך ֲעֵנִני, ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: ָׁשְמָרה 

ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני, הֹוַׁשע ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח 

ַהּיֹום: ַׂשֵּמַח ֶנֶפׁש ֵאֶליָך: ָחֵּנִני ְיָי, ִּכי ֵאֶליָך ֶאְקָרא ָּכל 

ַעְבֶּדָך, ִּכי ֵאֶליָך ְיָי ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא: ִּכי ַאָּתה ְיָי טֹוב ְוַסָּלח, ְוַרב 

ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאיָך: ַהֲאִזיָנה ְיָי ְּתִפָּלִתי, ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול 

 ַּתֲחנּונֹוָתי: ְּביֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך ִּכי ַתֲעֵנִני: ֵאין ָּכמֹוָך

ָבֱאֹלִהים ְיָי ְוֵאין ְּכַמֲעֶׂשיָך: ָּכל ּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָיבֹואּו 

ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ְיָי, ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך: ִּכי ָגדֹול ַאָּתה ְועֵֹׂשה 

ִנְפָלאֹות, ַאָּתה ֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך: הֹוֵרִני ְיָי ַּדְרֶּכָך, ֲאַהֵּלְך 
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ְלָבִבי ְלִיְרָאה ְׁשֶמָך: אֹוְדָך ְיָי ֱאֹלַהי ְּבָכל ַּבֲאִמֶּתָך, ַיֵחד 

ְלָבִבי, ַוֲאַכְּבָדה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם: ִּכי ַחְסְּדָך ָּגדֹול ָעָלי, ְוִהַּצְלָּת 

ַנְפִׁשי ִמְּׁשאֹול ַּתְחִּתָּיה: ֱאֹלִהים ֵזִדים ָקמּו ָעַלי, ַוֲעַדת 

ֶנְגָּדם: ְוַאָּתה ְיָי ֵאל ָעִריִצים ִּבְקׁשּו ַנְפִׁשי, ְולֹא ָׂשמּוָך לְ 

ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני, 

ְּתָנה ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך, ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך: ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות 

  ִנַחְמָּתִני:ְלטֹוָבה, ְוִיְראּו ׂשְֹנַאי ְוֵיבֹׁשּו, ִּכי ַאָּתה ְיָי ֲעַזְרַּתִני וְ 

  מזמור פ''ח

ִׁשיר ִמְזמֹור ִלְבֵני קַֹרח, ַלְמַנֵּצַח ַעל ַמֲחַלת ְלַעּנֹות, ַמְׂשִּכיל 

ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי: ְיָי ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי, יֹום ָצַעְקִּתי ַבַּלְיָלה 

ָעה ֶנְגֶּדָך: ָּתבֹוא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלִתי, ַהֵּטה ָאְזְנָך ְלִרָּנִתי: ִּכי ָׂשבְ 

ְבָרעֹות ַנְפִׁשי, ְוַחַּיי ִלְׁשאֹול ִהִּגיעּו: ֶנְחַׁשְבִּתי ִעם יֹוְרֵדי בֹור, 

ָהִייִתי ְּכֶגֶבר ֵאין ֱאָיל: ַּבֵּמִתים ָחְפִׁשי ְּכמֹו ֲחָלִלים ׁשְֹכֵבי 

ֶקֶבר ֲאֶׁשר לֹא ְזַכְרָּתם עֹוד, ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך ִנְגָזרּו: ַׁשַּתִני 

, ְּבַמֲחַׁשִּכים ִּבְמצֹלֹות: ָעַלי ָסְמָכה ֲחָמֶתָך, ְּבבֹור ַּתְחִּתּיֹות

ְוָכל ִמְׁשָּבֶריָך ִעִּניָת ֶּסָלה: ִהְרַחְקָּת ְמֻיָּדַעי ִמֶּמִּני, ַׁשַּתִני 

תֹוֵעבֹות ָלמֹו, ָּכֻלא ְולֹא ֵאֵצא: ֵעיִני ָדֲאָבה, ִמִּני עִֹני, 
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י: ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה ְקָראִתיָך ְיָי ְּבָכל יֹום, ִׁשַּטְחִּתי ֵאֶליָך ַכּפָ 

ֶּפֶלא, ִאם ְרָפִאים ָיקּומּו יֹודּוָך ֶּסָלה: ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך, 

ֱאמּוָנְתָך ָּבֲאַבּדֹון: ֲהִיָּוַדע ַּבחֶֹׁשְך ִּפְלֶאָך, ְוִצְדָקְתָך ְּבֶאֶרץ 

ְתַקְּדֶמָּך: ָלָמה ְנִׁשָּיה: ַוֲאִני ֵאֶליָך ְיָי ִׁשַּוְעִּתי, ּוַבּבֶֹקר ְּתִפָּלִתי 

ְיָי ִּתְזַנח ַנְפִׁשי, ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני: ָעִני ֲאִני ְוֹגֵוַע ִמֹּנַער, 

ָנָׂשאִתי ֵאֶמיָך ָאפּוָנה: ָעַלי ָעְברּו ֲחרֹוֶניָך, ִּבעּוֶתיָך 

ִצְּמֻתתּוִני: ַסּבּוִני ַכַּמִים ָּכל ַהּיֹום, ִהִּקיפּו ָעַלי ָיַחד: ִהְרַחְקָּת 

  ֶּמִּני ֹאֵהב ָוֵרַע, ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך:ִמ 

  מזמור פ''ט

ַמְׂשִּכיל, ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי: ַחְסֵדי ְיָי עֹוָלם ָאִׁשיָרה, ְלדֹר ָודֹר 

אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי: ִּכי ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה, ָׁשַמִים 

ִחיִרי, ִנְׁשַּבְעִּתי ְלָדִוד ָּתִכן ֱאמּוָנְתָך ָבֶהם: ָּכַרִּתי ְבִרית ִלבְ 

ַעְבִּדי: ַעד עֹוָלם ָאִכין ַזְרֶעָך, ּוָבִניִתי ְלדֹר ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה: 

ְויֹודּו ָׁשַמִים ִּפְלֲאָך ְיָי, ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים: ִּכי ִמי 

ָרץ ְּבסֹוד ַבַּׁשַחק ַיֲערְֹך ַלְיָי, ִיְדֶמה ַלְיָי ִּבְבֵני ֵאִלים: ֵאל ַנעֲ 

ְקדִֹׁשים ַרָּבה, ְונֹוָרא ַעל ָּכל ְסִביָביו: ְיָי ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ִמי 

ָכמֹוָך ֲחִסין ָיּה, ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך: ַאָּתה מֹוֵׁשל ְּבֵגאּות 
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ַהָּים, ְּבׂשֹוא ַגָּליו ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם: ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב, 

ִּפַּזְרָּת אֹוְיֶביָך: ְלָך ָׁשַמִים ַאף ְלָך ָאֶרץ, ֵּתֵבל ִּבְזרֹוַע ֻעְּזָך 

ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: ָצפֹון ְוָיִמין ַאָּתה ְבָראָתם, ָּתבֹור 

ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּו: ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה, ָּתעֹז ָיְדָך ָּתרּום 

ֶאָך, ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך: ְיִמיֶנָך: ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְס 

ַאְׁשֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה, ְיָי ְּבאֹור ָּפֶניָך ְיַהֵּלכּון: ְּבִׁשְמָך 

ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו: ִּכי ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו ָאָּתה, 

, ְוִלְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ּוִבְרצֹוְנָך ָּתרּום ַקְרֵנינּו: ִּכי ַליָי ָמִגֵּננּו 

ַמְלֵּכנּו: ָאז ִּדַּבְרָּת ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדיָך, ַוּתֹאֶמר ִׁשִּויִתי ֵעֶזר ַעל 

ִּגּבֹור, ֲהִרימֹוִתי ָבחּור ֵמָעם: ָמָצאִתי ָּדִוד ַעְבִּדי, ְּבֶׁשֶמן 

ּו: ָקְדִׁשי ְמַׁשְחִּתיו: ֲאֶׁשר ָיִדי ִּתּכֹון ִעּמֹו, ַאף ְזרֹוִעי ְתַאְּמֶצּנ

לֹא ַיִּׁשיא אֹוֵיב ּבֹו, ּוֶבן ַעְוָלה לֹא ְיַעֶּנּנּו: ְוַכּתֹוִתי ִמָּפָניו 

ָצָריו, ּוְמַׂשְנָאיו ֶאּגֹוף: ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו, ּוִבְׁשִמי ָּתרּום 

ַקְרנֹו: ְוַׂשְמִּתי ַבָּים ָידֹו, ּוַבְּנָהרֹות ְיִמינֹו: הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי 

ִלי ְוצּור ְיׁשּוָעִתי: ַאף ָאִני ְּבכֹור ֶאְּתֵנהּו, ֶעְליֹון ָאָּתה, ֵא 

ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: ְלעֹוָלם ֶאְׁשָמר לֹו ַחְסִּדי, ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו: 

ְוַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעֹו, ְוִכְסאֹו ִּכיֵמי ָׁשָמִים: ִאם ַיַעְזבּו ָבָניו 
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ִאם ֻחּקַֹתי ְיַחֵּללּו, ּוִמְצֹוַתי לֹא ּתֹוָרִתי, ּוְבִמְׁשָּפַטי לֹא ֵיֵלכּון: 

ִיְׁשֹמרּו: ּוָפַקְדִּתי ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם, ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם: ְוַחְסִּדי לֹא 

ָאִפיר ֵמִעּמֹו, ְולֹא ֲאַׁשֵּקר ֶּבֱאמּוָנִתי: לֹא ֲאַחֵּלל ְּבִריִתי, 

י, ִאם ּומֹוָצא ְׂשָפַתי לֹא ֲאַׁשֶּנה: ַאַחת ִנְׁשַּבְעִּתי ְבָקְדִׁש 

ְלָדִוד ֲאַכֵּזב: ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה, ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש ֶנְגִּדי: ְּכָיֵרַח 

ִיּכֹון עֹוָלם, ְוֵעד ַּבַּׁשַחק ֶנֱאָמן ֶסָלה: ְוַאָּתה ָזַנְחָּת ַוִּתְמָאס, 

ִהְתַעַּבְרָּת ִעם ְמִׁשיֶחָך: ֵנַאְרָּתה ְּבִרית ַעְבֶּדָך, ִחַּלְלָּת ָלָאֶרץ 

רֹו: ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו, ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו ְמִחָּתה: ַׁשֻּסהּו ָּכל ִנזְ 

עְֹבֵרי ָדֶרְך, ָהָיה ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכָניו: ֲהִרימֹוָת ְיִמין ָצָריו, 

ִהְׂשַמְחָּת ָּכל אֹוְיָביו: ַאף ָּתִׁשיב צּור ַחְרּבֹו, ְולֹא ֲהֵקֹמתֹו 

רֹו, ְוִכְסאֹו ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: ִהְקַצְרָּת ַּבִּמְלָחָמה: ִהְׁשַּבָּת ִמֳּטָה 

ְיֵמי ֲעלּוָמיו, ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה: ַעד ָמה ְיָי ִּתָּסֵתר 

ָלֶנַצח, ִּתְבַער ְּכמֹו ֵאׁש ֲחָמֶתָך: ְזָכר ֲאִני ֶמה ָחֶלד, ַעל ַמה 

ה ָּמֶות, ָּׁשְוא ָּבָראָת ָכל ְּבֵני ָאָדם: ִמי ֶגֶבר ִיְחֶיה ְולֹא ִיְרֶא 

ְיַמֵּלט ַנְפׁשֹו ִמַּיד ְׁשאֹול ֶסָלה: ַאֵּיה ֲחָסֶדיָך ָהִראׁשִֹנים, ְיָי 

ִנְׁשַּבְעָּת ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך: ְזכֹר ְיָי ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך, ְׂשֵאִתי 
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ְבֵחיִקי ָּכל ַרִּבים ַעִּמים: ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ְיָי, ֲאֶׁשר ֵחְרפּו 

  יֶחָך: ָּברּוְך ְיָי ְלעֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן:ִעְּקבֹות ְמִׁש 

  מזמור צ'

ְּתִפָּלה ְלֹמֶׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים, ְיָי ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר 

ָודֹר: ְּבֶטֶרם ָהִרים ֻיָּלדּו, ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל, ּוֵמעֹוָלם ַעד 

, ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא

ָאָדם: ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעבֹר, 

ְוַאְׁשמּוָרה ַבָּלְיָלה: ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו, ַּבּבֶֹקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: 

ַּבּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף, ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: ִּכי ָכִלינּו ְבַאֶּפָך, 

ַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו: ַׁשָּתה ֲעֹוֹנֵתינּו ְלֶנְגֶּדָך, ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ּו 

ָּפֶניָך: ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך, ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: 

ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְוִאם ִּבְגבּורֹת ְׁשמֹוִנים 

ל ָוָאֶון, ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: ִמי יֹוֵדַע עֹז ָׁשָנה, ְוָרְהָּבם ָעָמ 

ַאֶּפָך, ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע, ְוָנִבא ְלַבב 

ָחְכָמה: ׁשּוָבה ְיָי ַעד ָמָתי, ְוִהָּנֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך: ַׂשְּבֵענּו 

ל ָיֵמינּו: ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ַבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך, ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה ְּבכָ 

ִעִּניָתנּו, ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך, ַוֲהָדְרָך 
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ַעל ְּבֵניֶהם: ִויִהי ֹנַעם ְיָי ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה 

  ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:

  מזמור צ''א

ב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון, ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן: ֹאַמר ַלְיָי, ַמְחִסי יֵֹׁש 

ּוְמצּוָדִתי, ֱאֹלַהי ֶאְבַטח ּבֹו: ִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש, 

ִמֶּדֶבר ַהּוֹות: ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך, ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה, ִצָּנה 

ַּפַחד ָלְיָלה, ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: לֹא ִתיָרא ִמ 

ִמֶּדֶבר ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך, ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִיֹּפל ִמִּצְּדָך ֶאֶלף, 

ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך, ֵאֶליָך לֹא ִיָּגׁש: ַרק ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט, ְוִׁשֻּלַמת 

ְמָּת ְמעֹוֶנָך: לֹא ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: ִּכי ַאָּתה ְיָי ַמְחִסי, ֶעְליֹון ַׂש 

ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה, ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ְּבָאֳהֶלָך: ִּכי ַמְלָאָכיו 

ְיַצֶּוה ָּלְך, ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיָך: ַעל ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך, ֶּפן ִּתֹּגף 

ין: ִּכי ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך: ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך, ִּתְרֹמס ְּכִפיר ְוַתּנִ 

ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו, ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע ְׁשִמי: ִיְקָרֵאִני 

ְוֶאֱעֵנהּו, ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה, ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו: ֹאֶרְך ָיִמים 

  ַאְׂשִּביֵעהּו, ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי:
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  מזמור ק''ב

ְיָי ִיְׁשֹּפְך ִׂשיחֹו: ְיָי ִׁשְמָעה ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף, ְוִלְפֵני 

ְתִפָּלִתי, ְוַׁשְוָעִתי ֵאֶליָך ָתבֹוא: ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ְּביֹום 

ַצר ִלי, ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך, ְּביֹום ֶאְקָרא ַמֵהר ֲעֵנִני: ִּכי ָכלּו 

ב ַוִּיַבׁש ִלִּבי, ְבָעָׁשן ָיָמי, ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: הּוָּכה ָכֵעֶׂש 

ִּכי ָׁשַכְחִּתי ֵמֲאכֹל ַלְחִמי: ִמּקֹול ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי 

ִלְבָׂשִרי: ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר, ָהִייִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות: 

ָׁשַקְדִּתי ָוֶאְהֶיה ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: ָּכל ַהּיֹום ֵחְרפּוִני 

י ִנְׁשָּבעּו: ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי, ְוִׁשֻּקַוי אֹוְיָבי, ְמהֹוָלַלי ּבִ 

ִּבְבִכי ָמָסְכִּתי: ִמְּפֵני ַזַעְמָך ְוִקְצֶּפָך, ִּכי ְנָׂשאַתִני ַוַּתְׁשִליֵכִני: 

ָיַמי ְּכֵצל ָנטּוי, ַוֲאִני ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁש: ְוַאָּתה ְיָי ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב, 

ה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון, ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: ַאָּת 

ִּכי ָבא מֹוֵעד: ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה, ְוֶאת ֲעָפָרּה 

ְיחֵֹננּו: ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת ֵׁשם ְיָי, ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת 

ִפַּלת ְּכבֹוֶדָך: ִּכי ָבָנה ְיָי ִצּיֹון, ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: ָּפָנה ֶאל ְּת 

ָהַעְרָער, ְולֹא ָבָזה ֶאת ְּתִפָּלָתם: ִּתָּכֶתב זֹאת ְלדֹור ַאֲחרֹון, 

ְוַעם ִנְבָרא ְיַהֶּלל ָיּה: ִּכי ִהְׁשִקיף ִמְּמרֹום ָקְדׁשֹו, ְיָי ִמָּׁשַמִים 
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ֶאל ֶאֶרץ ִהִּביט: ִלְׁשֹמַע ֶאְנַקת ָאִסיר, ְלַפֵּתַח ְּבֵני ְתמּוָתה: 

ם ְיָי, ּוְתִהָּלתֹו ִּבירּוָׁשָלים: ְּבִהָּקֵבץ ַעִּמים ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון ֵׁש 

ַיְחָּדו, ּוַמְמָלכֹות ַלֲעבֹד ֶאת ְיָי: ִעָּנה ַבֶּדֶרְך ּכִֹחי, ִקַּצר ָיָמי: 

ֹאַמר ֵאִלי, ַאל ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי ָיָמי, ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיָך: 

ָך ָׁשָמִים: ֵהָּמה יֹאֵבדּו ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת, ּוַמֲעֵׂשה ָיֶדי

ְוַאָּתה ַתֲעֹמד, ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו, ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם ְוַיֲחֹלפּו: 

ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתיָך לֹא ִיָּתּמּו: ְּבֵני ֲעָבֶדיָך ִיְׁשּכֹונּו, ְוַזְרָעם 

  ְלָפֶניָך ִיּכֹון:

  מזמור ק''ד

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיָי, ְיָי ֱאֹלַהי ָּגַדְלָּת ְּמֹאד, הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת: 

עֶֹטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה, נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: ַהְמָקֶרה ַבַּמִים 

ֲעִלּיֹוָתיו, ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו, ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: עֶֹׂשה 

ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש ֹלֵהט: ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה, ַמְלָאָכיו רּוחֹות, 

ַּבל ִּתּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד: ְּתהֹום ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו, ַעל ָהִרים 

ַיַעְמדּו ָמִים: ִמן ַּגֲעָרְתָך ְינּוסּון, ִמן קֹול ַרַעְמָך ֵיָחֵפזּון: ַיֲעלּו 

ֶהם: ְּגבּול ַׂשְמָּת ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות, ֶאל ְמקֹום ֶזה ָיַסְדָּת לָ 

ַּבל ַיֲעבֹרּון, ַּבל ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים 
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ַּבְּנָחִלים, ֵּבין ָהִרים ְיַהֵּלכּון: ַיְׁשקּו ָּכל ַחְיתֹו ָׂשָדי, ִיְׁשְּברּו 

ְפָרִאים ְצָמָאם: ֲעֵליֶהם עֹוף ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון, ִמֵּבין ֳעָפאִים 

נּו קֹול: ַמְׁשֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו, ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשיָך ִּתְׂשַּבע ִיְּת 

ָהָאֶרץ: ַמְצִמיַח ָחִציר ַלְּבֵהָמה ְוֵעֶׂשב ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם, 

ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש, ְלַהְצִהיל 

ְסָעד: ִיְׂשְּבעּו ֲעֵצי ְיָי, ַאְרֵזי ָּפִנים ִמָּׁשֶמן, ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש יִ 

ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע: ֲאֶׁשר ָׁשם ִצֳּפִרים ְיַקֵּננּו, ֲחִסיָדה ְּברֹוִׁשים 

ֵּביָתּה: ָהִרים ַהְּגבִֹהים ַלְּיֵעִלים, ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: 

ִויִהי  ָעָׂשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים, ֶׁשֶמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו: ָּתֶׁשת חֶֹׁשְך

ָלְיָלה, ּבֹו ִתְרֹמׂש, ָּכל ַחְיתֹו ָיַער: ַהְּכִפיִרים ׁשֲֹאִגים ַלָּטֶרף, 

ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵאל ָאְכָלם: ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ֵיָאֵספּון, ְוֶאל ְמעֹוֹנָתם 

ִיְרָּבצּון: ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו, ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה ַרּבּו 

ם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת, ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: ֶזה ַמֲעֶׂשיָך ְיָי, ֻּכּלָ 

ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָדִים, ָׁשם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָּפר, ַחּיֹות ְקַטּנֹות 

ִעם ְּגדֹלֹות: ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון, ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: 

ְכָלם ְּבִעּתֹו: ִּתֵּתן ָלֶהם ִיְלקֹטּון, ֻּכָּלם ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּון, ָלֵתת ָא 

ִּתְפַּתח ָיְדָך, ִיְׂשְּבעּון טֹוב: ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִיָּבֵהלּון, ֹּתֵסף 
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רּוָחם ִיְגָועּון, ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך ִיָּבֵראּון, 

ַמח ְיָי ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה: ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם, ִיְׂש 

ְּבַמֲעָׂשיו: ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד, ִיַּגע ֶּבָהִרים, ְוֶיֱעָׁשנּו: 

ָאִׁשיָרה ַלְיָי ְּבַחָּיי, ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי: ֶיֱעַרב ָעָליו ִׂשיִחי, 

ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּבְיָי: ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ, ּוְרָׁשִעים עֹוד 

  ְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיָי, ַהְללּוָיּה:ֵאיָנם, ּבָ 

  מזמור ק''ז

הֹדּו ַלְיָי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי ְיָי, ֲאֶׁשר 

ְּגָאָלם ִמַּיד ָצר: ּוֵמֲאָרצֹות ִקְּבָצם, ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון 

ְך, ִעיר מֹוָׁשב לֹא ָמָצאּו: ּוִמָּים: ָּתעּו ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶר 

ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים, ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ְיָי 

ַּבַּצר ָלֶהם, ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם ַיִּציֵלם: ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה, 

 ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר מֹוָׁשב: יֹודּו ַלְיָי ַחְסּדֹו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני

ָאָדם: ִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקה, ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב: 

יְֹׁשֵבי חֶֹׁשְך ְוַצְלָמֶות, ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל: ִּכי ִהְמרּו ִאְמֵרי 

ֵאל, ַוֲעַצת ֶעְליֹון ָנָאצּו: ַוַּיְכַנע ֶּבָעָמל ִלָּבם, ָּכְׁשלּו ְוֵאין עֵֹזר: 

ַּצר ָלֶהם, ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: יֹוִציֵאם ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיָי ּבַ 
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ֵמחֶֹׁשְך ְוַצְלָמֶות, ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנֵּתק: יֹודּו ַלְיָי ַחְסּדֹו, 

ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: ִּכי ִׁשַּבר ַּדְלתֹות ְנחֶֹׁשת, ּוְבִריֵחי 

ֹוֹנֵתיֶהם ִיְתַעּנּו: ָּכל ַבְרֶזל ִּגֵּדַע: ֱאִוִלים, ִמֶּדֶרְך ִּפְׁשָעם, ּוֵמעֲ 

ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם, ַוַּיִּגיעּו ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות: ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיָי 

ַּבַּצר ָלֶהם, ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְוִיְרָּפֵאם, 

י ָאָדם: ִויַמֵּלט ִמְּׁשִחיתֹוָתם: יֹודּו ַלְיָי ַחְסּדֹו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבנֵ 

ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה, ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה: יֹוְרֵדי ַהָּים 

ָּבֳאִנּיֹות, עֵֹׂשי ְמָלאָכה ְּבַמִים ַרִּבים: ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי ְיָי, 

ְוִנְפְלאֹוָתיו ִּבְמצּוָלה: ַוּיֹאֶמר ַוַּיֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה, ַוְּתרֹוֵמם 

ּו ָׁשַמִים, ֵיְרדּו ְתהֹומֹות, ַנְפָׁשם ְּבָרָעה ִתְתמֹוָגג: ַּגָּליו: ַיֲעל

ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו, ַּכִּׁשּכֹור, ְוָכל ָחְכָמָתם, ִּתְתַּבָּלע: ַוִּיְצֲעקּו ֶאל 

ְיָי, ַּבַּצר ָלֶהם, ּוִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִציֵאם: ָיֵקם ְסָעָרה, 

חּו ִכי ִיְׁשֹּתקּו, ַוַּיְנֵחם ֶאל ִלְדָמָמה, ַוֶּיֱחׁשּו ַּגֵּליֶהם: ַוִּיְׂשְמ 

ְמחֹוז ֶחְפָצם: יֹודּו ַלְיָי ַחְסּדֹו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: 

ִוירֹוְממּוהּו ִּבְקַהל ָעם, ּוְבמֹוַׁשב ְזֵקִנים, ְיַהְללּוהּו: ָיֵׂשם 

ְנָהרֹות ְלִמְדָּבר, ּוֹמָצֵאי ַמִים ְלִצָּמאֹון: ֶאֶרץ ְּפִרי ִלְמֵלָחה, 

ָרַעת יְֹׁשֵבי ָבּה: ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים, ְוֶאֶרץ ִצָּיה ֵמ 
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ְלֹמָצֵאי ָמִים: ַוּיֹוֶׁשב ָׁשם ְרֵעִבים, ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוָׁשב: ַוִּיְזְרעּו 

ָׂשדֹות ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים, ַוַּיֲעׂשּו ְּפִרי ְתבּוָאה: ַוְיָבְרֵכם ַוִּיְרּבּו 

ַיְמִעיט: ַוִּיְמֲעטּו ַוָּיׁשֹחּו, ֵמעֶֹצר ָרָעה  ְמֹאד, ּוְבֶהְמָּתם לֹא

ְוָיגֹון: ׁשֵֹפְך ּבּוז ַעל ְנִדיִבים, ַוַּיְתֵעם ְּבֹתהּו לֹא ָדֶרְך: ַוְיַׂשֵּגב 

ְוִיְׂשָמחּו,  ְיָׁשִריםֶאְביֹון ֵמעֹוִני, ַוָּיֶׂשם ַּכּצֹאן ִמְׁשָּפחֹות: ִיְראּו 

   ם ְוִיְׁשָמר ֵאֶּלה, ְוִיְתּבֹוְננּו ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה ִּפיָה: ִמי ָחכָ 

  ְיָי:י  ַחְסֵד 

  מזמור קט''ז                         

ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ְיָי ֶאת קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי, 

ּוְבָיַמי ֶאְקָרא: ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות, ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני, 

ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא: ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא, ָאָּנה ְיָי ַמְּלָטה ַנְפִׁשי: 

ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם: ׁשֵֹמר ְּפָתאִים ְיָי, ַּדּלֹוִתי  ַחּנּון ְיָי, ְוַצִּדיק,

ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע: ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי, ִּכי ְיָי ָּגַמל ָעָלְיִכי: ִּכי 

ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִחי: 

ַהַחִּיים: ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר, ֲאִני ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיָי, ְּבַאְרצֹות 

ָעִניִתי ְמֹאד: ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי, ָּכל ָהָאָדם ּכֵֹזב: ָמה 

ָאִׁשיב ַלְיָי, ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי: ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא, ּוְבֵׁשם 
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: ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיָי ֶאְקָרא: ְנָדַרי ַלְיָי ֲאַׁשֵּלם, ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו

ְיָי, ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו: ָאָּנה ְיָי ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך, ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן 

ֲאָמֶתָך, ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי: ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה, ּוְבֵׁשם ְיָי 

ית ֶאְקָרא: ְנָדַרי ַלְיָי ֲאַׁשֵּלם, ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: ְּבַחְצרֹות ּבֵ 

  ְיָי, ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלים, ַהְללּוָיּה:

  מזמור קמ''ב

ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד, ִּבְהיֹותֹו ַבְּמָעָרה ְתִפָּלה: קֹוִלי ֶאל ְיָי ֶאְזָעק, 

קֹוִלי ֶאל ְיָי ֶאְתַחָּנן: ֶאְׁשֹּפְך ְלָפָניו ִׂשיִחי, ָצָרִתי ְלָפָניו ַאִּגיד: 

ה ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי, ְּבֹאַרח זּו ֲאַהֵּלְך ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי רּוִחי, ְוַאָּת 

ָטְמנּו ַפח ִלי: ַהֵּביט ָיִמין ּוְרֵאה ְוֵאין ִלי ַמִּכיר, ָאַבד ָמנֹוס 

ִמֶּמִּני, ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי: ָזַעְקִּתי ֵאֶליָך ְיָי, ָאַמְרִּתי ַאָּתה 

ָּנִתי ִּכי ַדּלֹוִתי ַמְחִסי, ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: ַהְקִׁשיָבה ֶאל ִר 

ְמֹאד, ַהִּציֵלִני ֵמרְֹדַפי ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּני: הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר 

  ַנְפִׁשי, ְלהֹודֹות ֶאת ְׁשֶמָך, ִּבי ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגֹמל ָעָלי:
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  מזמור קמ''ג

ַני, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ְיָי ְׁשַמע ְּתִפָּלִתי, ַהֲאִזיָנה ֶאל ַּתֲחנּו

ֶּבֱאֻמָנְתָך ֲעֵנִני ְּבִצְדָקֶתָך: ְוַאל ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּדָך, 

ִּכי לֹא ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל ָחי: ִּכי ָרַדף אֹוֵיב ַנְפִׁשי, ִּדָּכא 

ָלָאֶרץ ַחָּיִתי, הֹוִׁשיַבִני ְבַמֲחַׁשִּכים ְּכֵמֵתי עֹוָלם: ַוִּתְתַעֵּטף 

ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי: ָזַכְרִּתי ָיִמים ִמֶּקֶדם, ָהִגיִתי  ָעַלי רּוִחי, ְּבתֹוִכי

ְבָכל ָּפֳעֶלָך, ְּבַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ֲאׂשֹוֵחַח: ֵּפַרְׂשִּתי ָיַדי ֵאֶליָך, 

ַנְפִׁשי ְּכֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה: ַמֵהר ֲעֵנִני ְיָי, ָּכְלָתה רּוִחי, ַאל 

י ִעם יְֹרֵדי בֹור: ַהְׁשִמיֵעִני ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ְוִנְמַׁשְלִּת 

ַבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ִּכי ְבָך ָבָטְחִּתי, הֹוִדיֵעִני ֶּדֶרְך זּו ֵאֵלְך ִּכי 

ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי: ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיָי, ֵאֶליָך ִכִּסיִתי: ַלְּמֵדִני 

ַּתְנֵחִני ְּבֶאֶרץ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה ֱאלֹוָהי, רּוֲחָך טֹוָבה 

ִמיׁשֹור: ְלַמַען ִׁשְמָך ְיָי ְּתַחֵּיִני, ְּבִצְדָקְתָך ּתֹוִציא ִמָּצָרה 

ַנְפִׁשי: ּוְבַחְסְּדָך ַּתְצִמית ֹאְיָבי, ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי, ִּכי 

  ֲאִני ַעְבֶּדָך:
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  מזמור קכ''ח

הֵֹלְך ִּבְדָרָכיו: ְיִגיַע ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, ַאְׁשֵרי ָּכל ְיֵרא ְיָי, ַה 

ַּכֶּפיָך ִּכי תֹאֵכל, ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך: ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ֹּפִרָּיה 

ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך, ָּבֶניָך ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך: ִהֵּנה ִכי 

ה ְּבטּוב ֵכן ְיבַֹרְך ָּגֶבר ְיֵרא ְיָי: ְיָבֶרְכָך ְיָי ִמִּצּיֹון, ּוְרֵא 

ְירּוָׁשָלים, ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך: ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך, ָׁשלֹום ַעל 

  ִיְׂשָרֵאל:

  

  

את הפסוקים המתחילים  - לקרוא מפרק קי''ט בתהלים 

. לדוגמא: אם שמו דוד ושם שם החולה ושם אמו באותיות 

אמו רחל, כלומר: דוד בן רחל, יקרא את כל הפסוקים מפרק 

ם: באות ד', באות ו' ובאות ד' (כלומר: דוד), קי''ט המתחילי 

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

ַאְׁשֵרי ֹנְצֵרי ֵעדָֹתיו   ְּבתֹוַרת ְיָי:ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַההְֹלִכים 

  ַאף לֹא ָפֲעלּו ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו:  ְּבָכל ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו:

ַאֲחַלי ִיּכֹנּו ְדָרָכי ִלְׁשֹמר   ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך ִלְׁשֹמר ְמֹאד:

אֹוְדָך   ָאז לֹא ֵאבֹוׁש ְּבַהִּביִטי ֶאל ָּכל ִמְצֹוֶתיָך:  ֻחֶּקיָך:

ֶאת ֻחֶּקיָך ֶאְׁשֹמר ַאל   ְּביֶֹׁשר ֵלָבב ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך:

  ַּתַעְזֵבִני ַעד ְמֹאד:

  ב

ְּבָכל ִלִּבי   ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשֹמר ִּכְדָבֶרָך:

ְמָרֶתָך ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי ִא   ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצֹוֶתיָך:

  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך:  ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא ָלְך:

ְּבֶדֶרְך ֵעְדֹוֶתיָך ַּשְׂשִּתי   ִּבְׂשָפַתי ִסַּפְרִּתי ּכֹל ִמְׁשְּפֵטי ִפיָך:

  ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה ֹאְרחֶֹתיָך:  ְּכַעל ָּכל הֹון:

  ע לֹא ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרָך:ְּבֻחּקֶֹתיָך ֶאְׁשַּתֲעָׁש 
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  ג

ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה   ְּגֹמל ַעל ַעְבְּדָך ֶאְחֶיה ְוֶאְׁשְמָרה ְדָבֶרָך:

ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר ִמֶּמִּני   ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך:

  ָּגְרָסה ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת:  ִמְצֹוֶתיָך:

ַּגל ֵמָעַלי ֶחְרָּפה   ְרָּת ֵזִדים ֲארּוִרים ַהּׁשִֹגים ִמִּמְצֹוֶתיָך:ָּגעַ 

ַּגם ָיְׁשבּו ָׂשִרים ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּדָך   ָובּוז ִּכי ֵעדֶֹתיָך ָנָצְרִּתי:

  ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי ֲעָצִתי:  ָיִׂשיַח ְּבֻחֶּקיָך:

  ד

ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי ַוַּתֲעֵנִני   ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך:ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 

  ֶּדֶרְך ִּפּקּוֶדיָך ֲהִביֵנִני ְוָאִׂשיָחה ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך:  ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך:

ֶּדֶרְך ֶׁשֶקר ָהֵסר ִמֶּמִּני   ָּדְלָפה ַנְפִׁשי ִמּתּוָגה ַקְּיֵמִני ִּכְדָבֶרָך:

  ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: ֶּדֶרְך  ְותֹוָרְתָך ָחֵּנִני:

ֶּדֶרְך ִמְצֹוֶתיָך ָארּוץ ִּכי   ָּדַבְקִּתי ְבֵעְדֹוֶתיָך ְיָי ַאל ְּתִביֵׁשִני:

  ַתְרִחיב ִלִּבי:
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  ה

ֲהִביֵנִני ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך   הֹוֵרִני ְיָי ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב:

ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ִּכי בֹו   ֵלב: ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְבָכל

ַהֲעֵבר ֵעיַני   ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדֹוֶתיָך ְוַאל ֶאל ָּבַצע:  ָחָפְצִּתי:

ָהֵקם ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר   ֵמְראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכָך ַחֵּיִני:

  ִמְׁשָּפֶטיָך טֹוִבים: ַהֲעֵבר ֶחְרָּפִתי ֲאֶׁשר ָיֹגְרִּתי ִּכי  ְלִיְרָאֶתָך:

  ִהֵּנה ָּתַאְבִּתי ְלִפֻּקֶדיָך ְּבִצְדָקְתָך ַחֵּיִני:

  ו

ְוֶאֱעֶנה חְֹרִפי ָדָבר   ִויבֹֻאִני ֲחָסֶדָך ְיָי ְּתׁשּוָעְתָך ְּכִאְמָרֶתָך:

ְוַאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד ִּכי   ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך:

  ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְתָך ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ָחְלִּתי:ְלִמְׁשָּפֶטָך יִ 

ַוֲאַדְּבָרה ְבֵעדֶֹתיָך   ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְרָחָבה ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי:

ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע ְּבִמְצֹוֶתיָך ֲאֶׁשר   ֶנֶגד ְמָלִכים ְולֹא ֵאבֹוׁש:

ֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה ְוֶאָׂשא ַכַּפי ֶאל ִמְצֹוֶתיָך ֲא   ָאָהְבִּתי:

  ְבֻחֶּקיָך:
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  ז

זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי ִּכי   ְזכֹר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני:

ֵזִדים ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא   ִאְמָרְתָך ִחָּיְתִני:

ַזְלָעָפה   ָזַכְרִּתי ִמְׁשָּפֶטיָך ֵמעֹוָלם ְיָי ָוֶאְתֶנָחם:  ָנִטיִתי:

ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחֶּקיָך   ֲאָחַזְתִני ֵמְרָׁשִעים עְֹזֵבי ּתֹוָרֶתָך:

  ָזַכְרִּתי ַבַּלְיָלה ִׁשְמָך ְיָי ָוֶאְׁשְמָרה ּתֹוָרֶתָך:  ְּבֵבית ְמגּוָרי:

  זֹאת ָהְיָתה ִּלי ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָנָצְרִּתי:

  ח

ִחִּליִתי ָפֶניָך ְבָכל ֵלב ָחֵּנִני   ֶחְלִקי ְיָי ָאַמְרִּתי ִלְׁשֹמר ְּדָבֶריָך:

  ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי ָוָאִׁשיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתיָך:  ְּכִאְמָרֶתָך:

ֶחְבֵלי ְרָׁשִעים   ַחְׁשִּתי ְולֹא ִהְתַמְהָמְהִּתי ִלְׁשֹמר ִמְצֹוֶתיָך:

ת ָלְך ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹו  ִעְּוֻדִני ּתֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי:

ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאֶׁשר ְיֵראּוָך ּוְלׁשְֹמֵרי   ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך:

  ַחְסְּדָך ְיָי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני:  ִּפּקּוֶדיָך:
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  ט

טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני   טֹוב ָעִׂשיָת ִעם ַעְבְּדָך ְיָי ִּכְדָבֶרָך:

ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני ׁשֵֹגג ְוַעָּתה   ֶהֱאָמְנִּתי:ִּכי ְבִמְצֹוֶתיָך 

ָטְפלּו   טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך:  ִאְמָרְתָך ָׁשָמְרִּתי:

ָטַפׁש ַּכֵחֶלב   ָעַלי ֶׁשֶקר ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך:

ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד טֹוב ִלי ִכי   ִלָּבם ֲאִני ּתֹוָרְתָך ִׁשֲעָׁשְעִּתי:

  טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף:  ֻחֶּקיָך:

  י

ְיֵרֶאיָך   ָיֶדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתיָך:

ָיַדְעִּתי ְיָי ִּכי ֶצֶדק   ִיְראּוִני ְוִיְׂשָמחּו ִּכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי:

ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני   ֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני:ִמְׁשּפָ 

ְיבֹאּוִני ַרֲחֶמיָך ְוֶאְחֶיה ִּכי תֹוָרְתָך   ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדָך:

  ֵיבֹׁשּו ֵזִדים ִּכי ֶׁשֶקר ִעְּותּוִני ֲאִני ָאִׂשיַח ְּבִפּקּוֶדיָך:  ַׁשֲעֻׁשָעי:

ְיִהי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקיָך   ֵעדֶֹתיָך: ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך ְויְֹדֵעי

  ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש:
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  ך - כ 

ָּכלּו ֵעיַני   ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי:

ִּכי ָהִייִתי ְּכנֹאד ְּבִקיטֹור   ְלִאְמָרֶתָך ֵלאֹמר ָמַתי ְּתַנֲחֵמִני:

י ַעְבֶּדָך ָמַתי ַּתֲעֶׂשה ְברְֹדַפי ַּכָּמה ְיֵמ   ֻחֶּקיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי:

ָּכל   ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר לֹא ְכתֹוָרֶתָך:  ִמְׁשָּפט:

ִּכְמַעט ִּכּלּוִני ָבָאֶרץ   ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה ֶׁשֶקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני:

ֵעדּות  ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני ְוֶאְׁשְמָרה  ַוֲאִני לֹא ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיָך:

  ִּפיָך:

  ל

ְלדֹר ָודֹר ֱאמּוָנֶתָך ּכֹוַנְנָּת   ְלעֹוָלם ְיָי ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים:

  ְלִמְׁשָּפֶטיָך ָעְמדּו ַהּיֹום ִּכי ַהּכֹל ֲעָבֶדיָך:  ֶאֶרץ ַוַּתֲעֹמד:

ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח   לּוֵלי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְדִּתי ְבָעְנִיי:

ְלָך ֲאִני הֹוִׁשיֵעִני ִּכי ִפּקּוֶדיָך   ִּפּקּוֶדיָך ִּכי ָבם ִחִּייָתִני:

ְלָכל   ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים ְלַאְּבֵדִני ֵעדֶֹתיָך ֶאְתּבֹוָנן:  ָדָרְׁשִּתי:

  ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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  ם - מ 

ֵמֹאְיַבי   ָּכל ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: ָמה ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתָך

ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי   ְּתַחְּכֵמִני ִמְצֹוֶתָך ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי:

  ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרִּתי:  ִּכי ֵעְדֹוֶתיָך ִׂשיָחה ִלי:

  ֹמר ְּדָבֶרָך:ִמָּכל ֹאַרח ָרע ָּכִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאְׁש 

ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי   ִמִּמְׁשָּפֶטיָך לֹא ָסְרִּתי ִּכי ַאָּתה הֹוֵרָתִני:

ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל   ִאְמָרֶתָך ִמְּדַבׁש ְלִפי:

  ֹאַרח ָׁשֶקר:

  ן - נ 

ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשֹמר ִנְׁשַּבְעִּתי   ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי:

ִנְדבֹות   ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיָי ַחֵּיִני ִכְדָבֶרָך:  ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך:

ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד   ִּפי ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני:

ָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך לֹא   ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי:

ָנִטיִתי   ָנַחְלִּתי ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ִּכי ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּמה:  ִעיִתי:ָת 

  ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב:
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  ס

ִסְתִרי ּוָמִגִּני ָאָּתה   ֵסֲעִפים ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי:

  ְצֹות ֱאֹלָהי:סּורּו ִמֶּמִּני ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמ   ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי:

ְסָעֵדִני   ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה ְוַאל ְּתִביֵׁשִני ִמִׂשְבִרי:

ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים ֵמֻחֶּקיָך   ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך ָתִמיד:

ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ָלֵכן   ִּכי ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתם:

  ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך ָיֵראִתי:  יָך:ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹת 

  ע

ֲערֹב ַעְבְּדָך   ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני ְלעְֹׁשָקי:

ֵעיַני ָּכלּו ִליׁשּוָעֶתָך ּוְלִאְמַרת   ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים:

ַעְבְּדָך   ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני:  ִצְדֶקָך:

  ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך:  ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה ֵעדֶֹתיָך:

ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי כֹל   ַעל ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצֹוֶתיָך ִמָּזָהב ּוִמָּפז:

  ֶקר ָׂשֵנאִתי:ִיָּׁשְרִּתי ָּכל ֹאַרח ֶׁש 
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  ף - פ 

ֵּפַתח ְּדָבֶריָך ָיִאיר   ְּפָלאֹות ֵעְדֹוֶתיָך ַעל ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי:

  ִּפי ָפַעְרִּתי ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצֹוֶתיָך ָיָאְבִּתי:  ֵמִבין ְּפָתִיים:

ְּפָעַמי ָהֵכן   ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט ְלֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך:

ְּפֵדִני ֵמעֶֹׁשק ָאָדם   ָרֶתָך ְוַאל ַּתְׁשֶלט ִּבי ָכל ָאֶון:ְּבִאְמ 

  ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת ֻחֶּקיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך:

  ַּפְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ַעל לֹא ָׁשְמרּו תֹוָרֶתָך:

  ץ - צ 

ִצִּויָת ֶצֶדק ֵעדֶֹתיָך ֶוֱאמּוָנה   ַצִּדיק ַאָּתה ְיָי ְוָיָׁשר ִמְׁשָּפֶטיָך:

ְצרּוָפה   ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי ִּכי ָׁשְכחּו ְדָבֶריָך ָצָרי:  ְמֹאד:

ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה ִּפֻּקֶדיָך   ִאְמָרְתָך ְמֹאד ְוַעְבְּדָך ֲאֵהָבּה:

ַצר   ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת:  לֹא ָׁשָכְחִּתי:

ֶצֶדק ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם   ָמצֹוק ְמָצאּוִני ִמְצֹוֶתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי:ּו 

  ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה:
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  ק

ְקָראִתיָך הֹוִׁשיֵעִני   ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיָי ֻחֶּקיָך ֶאּצָֹרה:

  ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי:  ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדֶֹתיָך:

קֹוִלי ִׁשְמָעה   ִקְּדמּו ֵעיַני ַאְׁשֻמרֹות ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך:

ָקְרבּו רְֹדֵפי ִזָּמה ִמּתֹוָרְתָך   ְכַחְסֶּדָך ְיָי ְּכִמְׁשָּפֶטָך ַחֵּיִני:

ֶקֶדם ָיַדְעִּתי   ָקרֹוב ַאָּתה ְיָי ְוָכל ִמְצֹוֶתיָך ֱאֶמת:  ָרָחקּו:

  ם:ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָּת 

  ר

ִריָבה ִריִבי   ְרֵאה ָעְנִיי ְוַחְּלֵצִני ִּכי תֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי:

ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך   ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך ַחֵּיִני:

ַרִּבים רְֹדַפי   ַרֲחֶמיָך ַרִּבים ְיָי ְּכִמְׁשָּפֶטיָך ַחֵּיִני:  לֹא ָדָרׁשּו:

ָרִאיִתי בְֹגִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה   ֵמֵעְדֹוֶתיָך לֹא ָנִטיִתי:ְוָצָרי 

ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיָי   ֲאֶׁשר ִאְמָרְתָך לֹא ָׁשָמרּו:

ראׁש ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט   ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני:

  ִצְדֶקָך:
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  ש

ָׂשׂש ָאֹנִכי ַעל   ָּפַחד ִלִּבי: ָׂשִרים ְרָדפּוִני ִחָּנם ּוִמְּדָבְרָך

ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך   ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב:

ָׁשלֹום   ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתיָך ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך:  ָאָהְבִּתי:

ָעְתָך ְיָי ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּו  ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול:

  ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ֵעדֶֹתיָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד:  ּוִמְצֹוֶתיָך ָעִׂשיִתי:

  ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך:

  ת

ָּתבֹוא ְתִחָּנִתי ְלָפֶניָך   ִּתְקַרב ִרָּנִתי ְלָפֶניָך ְיָי ִּכְדָבְרָך ֲהִביֵנִני:

ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה ִּכי ְתַלְּמֵדִני   יֵלִני:ְּכִאְמָרְתָך ַהּצִ 

ְּתִהי ָיְדָך   ַּתַען ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצֹוֶתיָך ֶּצֶדק:  ֻחֶּקיָך:

ָּתַאְבִּתי ִליׁשּוָעְתָך ְיָי ְותֹוָרְתָך   ְלָעְזֵרִני ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָבָחְרִּתי:

ָּתִעיִתי   ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשָּפֶטָך ַיְעְזֻרִני: ְּתִחי ַנְפִׁשי  ַׁשֲעֻׁשָעי:

  ְּכֶׂשה ֹאֵבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצֹוֶתיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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  אח"כ אומרים אותיות ק'ר'ע' ש'ט'ן'

  ק

ְקָראִתיָך הֹוִׁשיֵעִני   ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיָי ֻחֶּקיָך ֶאּצָֹרה:

  ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי:  ֵעדֶֹתיָך:ְוֶאְׁשְמָרה 

קֹוִלי ִׁשְמָעה   ִקְּדמּו ֵעיַני ַאְׁשֻמרֹות ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך:

ָקְרבּו רְֹדֵפי ִזָּמה ִמּתֹוָרְתָך   ְכַחְסֶּדָך ְיָי ְּכִמְׁשָּפֶטָך ַחֵּיִני:

ֶקֶדם ָיַדְעִּתי   ִמְצֹוֶתיָך ֱאֶמת:ָקרֹוב ַאָּתה ְיָי ְוָכל   ָרָחקּו:

  ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָּתם:

  ר

ִריָבה ִריִבי   ְרֵאה ָעְנִיי ְוַחְּלֵצִני ִּכי תֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי:

ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך   ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך ַחֵּיִני:

ַרִּבים רְֹדַפי   ִּבים ְיָי ְּכִמְׁשָּפֶטיָך ַחֵּיִני:ַרֲחֶמיָך ַר   לֹא ָדָרׁשּו:

ָרִאיִתי בְֹגִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה   ְוָצָרי ֵמֵעְדֹוֶתיָך לֹא ָנִטיִתי:

ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיָי   ֲאֶׁשר ִאְמָרְתָך לֹא ָׁשָמרּו:

ל ִמְׁשַּפט ראׁש ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ּכָ   ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני:

  ִצְדֶקָך:
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  ע

ֲערֹב ַעְבְּדָך   ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני ְלעְֹׁשָקי:

ֵעיַני ָּכלּו ִליׁשּוָעֶתָך ּוְלִאְמַרת   ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים:

ַעְבְּדָך   ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני:  ִצְדֶקָך:

  ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך:  ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה ֵעדֶֹתיָך: ָאִני

ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי כֹל   ַעל ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצֹוֶתיָך ִמָּזָהב ּוִמָּפז:

  ִיָּׁשְרִּתי ָּכל ֹאַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי:

  ש

ָׂשׂש ָאֹנִכי ַעל   ָׂשִרים ְרָדפּוִני ִחָּנם ּוִמְּדָבְרָך ָּפַחד ִלִּבי:

ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך   ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב:

ָׁשלֹום   ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתיָך ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך:  ָאָהְבִּתי:

ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְתָך ְיָי   ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול:

  ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ֵעדֶֹתיָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד:  ְצֹוֶתיָך ָעִׂשיִתי:ּוִמ 

  ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך:
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  ט

טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני   טֹוב ָעִׂשיָת ִעם ַעְבְּדָך ְיָי ִּכְדָבֶרָך:

ֶנה ֲאִני ׁשֵֹגג ְוַעָּתה ֶטֶרם ֶאעֱ   ִּכי ְבִמְצֹוֶתיָך ֶהֱאָמְנִּתי:

ָטְפלּו   טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך:  ִאְמָרְתָך ָׁשָמְרִּתי:

ָטַפׁש ַּכֵחֶלב   ָעַלי ֶׁשֶקר ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך:

ד טֹוב ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמ   ִלָּבם ֲאִני ּתֹוָרְתָך ִׁשֲעָׁשְעִּתי:

  טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף:  ֻחֶּקיָך:

  ן - נ 

ִנְׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשֹמר   ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי:

ִנְדבֹות   ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיָי ַחֵּיִני ִכְדָבֶרָך:  ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך:

ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד   ָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני:ִּפי ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמְׁש 

ָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך לֹא   ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי:

ָנִטיִתי   ָנַחְלִּתי ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ִּכי ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּמה:  ָתִעיִתי:

  ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב:
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ונה תפילה לחולה מהחיד''א בכו לקרוא
  זצ''ל

  ")כף אחת"מספר (

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינו ְוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִתְתַמֵלא 

ַרֲחִמים ָעֵלינּו, ְוַתֲעֶשה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ּוְלַמַען ְשמֹוֶתיָך 

יָך, ַהְקדֹוִשים ַהְּכתּוִבים ִּבְּפסּוִקים ֵאלּו ֶשָקָראִתי ְלָפנֶ 

ּוְשמֹוֶתיָך ַהְקדֹוִשים ַהְרמּוִזים ְוַהְמצֹוָרִפים ָּבֶהם, ּוִבְזכּות 

 פלוני בן פלוניתְּפסּוִקים ֵאלּו ֲאֶשר ָראֵשיֶהם אֹוִתיֹות 

ְּברֹוב ַרֲחֶמיָך ָּתִאיר ָּכל שֹוְרֵשי ֶנֶפש, רּוַח ּוְנָשָמה ֶשלֹו 

ָהְרמּוִזים, ְוֻכָלם ֲאחּוֵזי אֹוִתיֹות ְשמֹו, ְוֻיְשַּפע ֲעֵליֶהם ֶשַפע 

ַרב ִמָמקֹום ֶשָלֶהם, ְוָיִאירּו ְוַיְשִּפיעּו ִויַאְמצּו ּכַֹח ְּבַעְנֵפי 

גּופֹו ּוַמִקיָפיו, ּוְתַבֵטל ֵמַעל ֶנֶפש, רּוַח ּוְנָשָמה ֶשלֹו ֲאֶשר ּבְ 

ָּכל ְגֵזרֹות ָקשֹות ְוָרעֹות, ָאָנא ְּבכֹח ְגֻדַלת  פלוני בן פלונית

ַרֲחֶמיָך, ְמַחֵיה ַחִיים ְיַחֵיהּו ְוִיְשַלח ְדָברֹו ְוִיְרָּפֵאהּו ְרפּוָאה 

 .ְשֵלָמה ְלאֹוֶרְך ָיִמים ּוְשנֹות ַחִיים, ֵּכן ְיִהי ָרצֹון
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  תפילה לחולה

 לזכר

ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ְוֱאֶמת: ֹנֵצר ’ ה’ ה

 :ֶחֶסד ַלֲאָלִפים, ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה

ְלָך ְי"ָי ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד. ִּכי־כֹל 

 :ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ְלָך ְי"ָי 

ְוַאָּתה ְּבָיְדָך ֶנֶפׁש ָּכל ָחי ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש, ּוְבָיְדָך ּכַֹח 

ּוְגבּוָרה ְלַגֵּדל ּוְלַחֵּזק ּוְלַרְּפאֹות ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא, ַעד 

, ּוְבָיְדָך ֶנֶפׁש ִּדְכּדּוָכּה ֶׁשל ֶנֶפׁש, ְולֹא ִיָּפֵלא ִמְּמָך ָּכל ָּדָבר 

ָּכל ָחי. ָלֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ָאב ָהַרֲחִמים, 

ָהרֹוֵפא ְלָכל ַּתֲחלּוֵאי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ַהְּקרֹוִבים ַעד ַׁשֲעֵרי 

ָמֶות, ְוַהְּמַחֵּבׁש ָמזֹור ְוַתֲעָלה ִליִדיָדיו, ְוַהּגֹוֵאל ִמַּׁשַחת 

ִּציל ִמָּמֶות ֶנֶפׁש מרודיו, ַאָּתה רֹוֵפא ֶנֱאָמן. ֲחִסיָדיו, ְוַהַּמ 

ְׁשַלח ַמְרֵּפא ַוֲארּוָכה ְוַתֲעָלה ְּברֹב ֶחֶסד ַוֲחִניָנה ְוֶחְמָלה 

, ְלרּוחֹו ְוַנְפׁשֹו ָהאּוְמָלָלה, ְולֹא פלוני בן ְּפלֹוִניתְלֶנֶפׁש 

ְחִלימֹו ֵתֵרד ַנְפׁשֹו ִלְׁשאֹוָלה, ְוִתְתַמֵּלא ַרֲחִמים ָעָליו ְלַה 
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ּוְלַרְּפאֹותֹו ּוְלַהְחִזיקֹו ּוְלַהֲחיֹותֹו ִּכְרצֹון ָּכל ְקרֹוָביו ְואֹוֲהָביו, 

ְוֵיָראּו ְלָפֶניָך ְזֻכּיֹוָתיו ְוִצְדקֹוָתיו, ְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלֹות ָים ָּכל 

ַחּטֹאָתיו, ְוִיְכְּבׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ַּכֲעְסָך ֵמָעָליו, ְוִתְׁשַלח לֹו 

ָאה ְׁשֵלָמה ְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף, ּוְתַחֵּדׁש ְרפּו

ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָריו, ְוִתְׁשַלח לֹו ּוְלָכל חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ַמְרֵּפא 

ֲארּוָכה, ַמְרֵּפא ְּבָרָכה, ַמְרֵּפא ְּתרּוָפה ְוַתֲעָלה, ַמְרֵּפא 

ְרֵּפא ַרֲחִמים ֲחִניָנה ְוֶחְמָלה, ַמְרֵּפא ְידּוִעים ּוְגלּוִים, ַמ 

ְוָׁשלֹום ְוַחִּיים, ַמְרֵּפא אֹוֶרָך ָיִמים ְוָׁשִנים טֹוִבים, ִויקּוַים ּבֹו 

ּוְבָכל חֹוֵלי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה 

 ְיהָֹוה ְלקֹול ִּתְׁשַמע ָׁשמֹוַע  ִאם ַעְבֶּדָך ֶנֱאָמן ֵּביֶתָך, ַוּיֹאֶמר

 ָּכל ְוָׁשַמְרָּת  ְלִמְצֹוָתיו ְוַהֲאַזְנָּת  ַּתֲעֶׂשה ְּבֵעיָניו ָּיָׁשרְוַה  ֱאֹלֶהיָך

 ָעֶליָך ָאִׂשים לֹא ְבִמְצַרִים ַׂשְמִּתי ֲאֶׁשר ַהַּמֲחָלה ָּכל ֻחָּקיו

 ֶאת רְֹפֶאָך: ַוֲעַבְדֶּתם ֶאת ֱאֹלֵהיֶכם ּוֵבַרְך ְיהָֹוה ֲאִני ִּכי

ִמִּקְרֶּבָך: לֹא ִתְהֶיה  ַמֲחָלה ַוֲהִסרִֹתי ֵמיֶמיָך ְוֶאת ַלְחְמָך

  ְמַׁשֵּכָלה ַוֲעָקָרה ְּבַאְרֶצָך ֶאת ִמְסַּפר ָיֶמיָך ֲאַמֵּלא: ְוֵהִסיר

 ָיַדְעָּת  ֲאֶׁשר ָהָרִעים ִמְצַרִים ַמְדֵוי ְוָכל חִֹלי ָּכל ִמְּמָך ְיהָֹוה

 ׂשְֹנֶאיָך: ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ְּבָכל ּוְנָתָנם ָּבְך ְיִׂשיָמם לֹא
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 ֶאת ְוִהַּלְלֶּתם ְוָׂשבֹוַע  ָאכֹול ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאֹמר ַוֲאַכְלֶּתם

 ֵיבֹׁשּו ְולֹא ְלַהְפִליא ִעָּמֶכם ָעָׂשה ֲאֶׁשר ֱאֹלֵהיֶכם ְיהָֹוה ֵׁשם

 ַוֲאַׁשֵּלם ְוַאְנֵחהּו ְוֶאְרָּפֵאהּו ָרִאיִתי ְלעֹוָלם: ְּדָרָכיו ַעִּמי

 ָׁשלֹום ָׁשלֹום ְׂשָפָתִים ִניב ּבֹוֵראְוַלֲאֵבָליו:  לֹו ִנֻחִמים

 ִיְרֵאי ָלֶכם ּוְרָפאִתיו: ְוָזְרָחה ְיהָֹוה ָאַמר ְוַלָּקרֹוב ָלָרחֹוק

 אֹוֶרָך ַּכַּׁשַחר ִיָּבַקע ִּבְכָנֶפיָה: ָאז ּוַמְרֵּפא ְצָדָקה ֶׁשֶמׁש ְׁשִמי

יֵענּו ִתְצָמח: ְרָפֵאנּו ְיהָֹוה ְוֵנָרֵפא הֹוִׁש  ְמֵהָרה ַוֲאֻרָכְתָך

ְוִנָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהיָּלֵתנּו ָאָּתה: ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל 

ְרפּוָאה  לפלוני בן ְּפלֹוִניתַמּכֹות ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְפָרט 

) ִּגיָדיו, 365) ֵאיָבָריו ּוְׁשַס"ה (248ְׁשֵלָמה ִלְרַמ"ח (

ָדה ֵמָחְליֹו, ּוְכִמְרָים ְלַרְּפאֹות אֹותֹו ְּכִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּו

ַהְּנִביָאה ִמָּצַרְעָּתּה, ְּבֵׁשם ַהֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ְׁשֹלׁש 

 תלפלוני בן פלוני ֶעְׂשֵרה ִמּדֹוֶתיָך, ֵאל ָנא ְרָפא ָנא 

ֶזה, ּוְלַהֲאִריְך עֹוד ְיֵמי ַחָּייו, ַחִּיים ֶׁשל  ְלָהִקים אֹותֹו ֵמָחְליֹו

ַרֲחִמים, ַחִּיים ֶׁשל ְּבִריאּות, ַחִּיים ֶׁשל ָׁשלֹום, ַחִּיים ֶׁשל 

ְּבָרָכה, ְּכִדְכִתיב ִּכי אֹוֶרָך ָיִמים ּוְׁשנֹות ַחִּיים ְוָׁשלֹום יֹוִסיפּו 

  .ָלְך, ָאֵמן ֶסָלה
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 לנקבה

ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ְוֱאֶמת: ֹנֵצר  ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון,’ ה’ ה

 :ֶחֶסד ַלֲאָלִפים, ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה

ְלָך ְי"ָי ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד. ִּכי־כֹל 

 :ל ְלרֹאׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ְלָך ְי"ָי ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכֹ 

ְוַאָּתה ְּבָיְדָך ֶנֶפׁש ָּכל ָחי ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש, ּוְבָיְדָך ּכַֹח 

ּוְגבּוָרה ְלַגֵּדל ּוְלַחֵּזק ּוְלַרְּפאֹות ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא, ַעד 

ִּדְכּדּוָכּה ֶׁשל ֶנֶפׁש, ְולֹא ִיָּפֵלא ִמְּמָך ָּכל ָּדָבר, ּוְבָיְדָך ֶנֶפׁש 

ן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ָאב ָהַרֲחִמים, ָּכל ָחי. ָלכֵ 

ָהרֹוֵפא ְלָכל ַּתֲחלּוֵאי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ַהְּקרֹוִבים ַעד ַׁשֲעֵרי 

ָמֶות, ְוַהְּמַחֵּבׁש ָמזֹור ְוַתֲעָלה ִליִדיָדיו, ְוַהּגֹוֵאל ִמַּׁשַחת 

ָּתה רֹוֵפא ֶנֱאָמן. ֲחִסיָדיו, ְוַהַּמִּציל ִמָּמֶות ֶנֶפׁש מרודיו, ַא 

ְׁשַלח ַמְרֵּפא ַוֲארּוָכה ְוַתֲעָלה ְּברֹב ֶחֶסד ַוֲחִניָנה ְוֶחְמָלה 

, ְלרּוחה ְוַנְפׁשה ָהאּוְמָלָלה, פלונית בת ְּפלֹוִניתְלֶנֶפׁש 

ְולֹא ֵתֵרד ַנְפׁשה ִלְׁשאֹוָלה, ְוִתְתַמֵּלא ַרֲחִמים ָעליה 

ּה ּוְלַהֲחיֹוָתּה ִּכְרצֹון ָּכל ְלַהְחִלימה ּוְלַרְּפאֹותה ּוְלַהְחִזיָק 

ְקרֹוֶביָה ְואֹוֲהֶביָה, ְוֵיָראּו ְלָפֶניָך ְזֻכּיֹוֶתיָה ְוִצְדקֹוֶתיָה, 
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ְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלֹות ָים ָּכל ַחּטֹאֶתיָה, ְוִיְכְּבׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת 

 ַּכֲעְסָך ֵמָעֶליָה, ְוִתְׁשַלח ָלּה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש

ּוְרפּוַאת ַהּגּוף, ּוְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוֶריָה, ְוִתְׁשַלח ָלּה ּוְלָכל 

חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ַמְרֵּפא ֲארּוָכה, ַמְרֵּפא ְּבָרָכה, ַמְרֵּפא ְּתרּוָפה 

ְוַתֲעָלה, ַמְרֵּפא ֲחִניָנה ְוֶחְמָלה, ַמְרֵּפא ְידּוִעים ּוְגלּוִים, 

ַחִּיים, ַמְרֵּפא אֹוֶרָך ָיִמים ְוָׁשִנים ַמְרֵּפא ַרֲחִמים ְוָׁשלֹום וְ 

טֹוִבים, ִויקּוַים ָּבּה ּוְבָכל חֹוֵלי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב 

 ִּתְׁשַמע ָׁשמֹוַע  ִאם ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ַעְבֶּדָך ֶנֱאָמן ֵּביֶתָך, ַוּיֹאֶמר

 ְלִמְצֹוָתיו ְוַהֲאַזְנָּת  ַּתֲעֶׂשה ְּבֵעיָניו ְוַהָּיָׁשר ֱאֹלֶהיָך ְיהָֹוה ְלקֹול

 לֹא ְבִמְצַרִים ַׂשְמִּתי ֲאֶׁשר ַהַּמֲחָלה ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ְוָׁשַמְרָּת 

רְֹפֶאָך: ַוֲעַבְדֶּתם ֶאת ֱאֹלֵהיֶכם  ְיהָֹוה ֲאִני ִּכי ָעֶליָך ָאִׂשים

לֹא ִמִּקְרֶּבָך:  ַמֲחָלה ַוֲהִסרִֹתי ֵמיֶמיָך ְוֶאת ַלְחְמָך ֶאת ּוֵבַרְך

ִתְהֶיה ְמַׁשֵּכָלה ַוֲעָקָרה ְּבַאְרֶצָך ֶאת ִמְסַּפר ָיֶמיָך ֲאַמֵּלא: 

 ֲאֶׁשר ָהָרִעים ִמְצַרִים ַמְדֵוי ְוָכל חִֹלי ָּכל ִמְּמָך ְיהָֹוה  ְוֵהִסיר

ׂשְֹנֶאיָך: ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך  ְּבָכל ּוְנָתָנם ָּבְך ְיִׂשיָמם לֹא ָיַדְעָּת 

 ֶאת ְוִהַּלְלֶּתם ְוָׂשבֹוַע  ָאכֹול ֵלאֹמר ַוֲאַכְלֶּתםַהְּנִביִאים ָּכתּוב 

 ֵיבֹׁשּו ְולֹא ְלַהְפִליא ִעָּמֶכם ָעָׂשה ֲאֶׁשר ֱאֹלֵהיֶכם ְיהָֹוה ֵׁשם



    סדר לימוד לרפואה     

66  
 

 ַוֲאַׁשֵּלם ְוַאְנֵחהּו ְוֶאְרָּפֵאהּו ָרִאיִתי ְלעֹוָלם: ְּדָרָכיו ַעִּמי

 ָׁשלֹום לֹוםָׁש  ְׂשָפָתִים ִניב ְוַלֲאֵבָליו: ּבֹוֵרא לֹו ִנֻחִמים

 ִיְרֵאי ָלֶכם ּוְרָפאִתיו: ְוָזְרָחה ְיהָֹוה ָאַמר ְוַלָּקרֹוב ָלָרחֹוק

 אֹוֶרָך ַּכַּׁשַחר ִיָּבַקע ִּבְכָנֶפיָה: ָאז ּוַמְרֵּפא ְצָדָקה ֶׁשֶמׁש ְׁשִמי

ִתְצָמח: ְרָפֵאנּו ְיהָֹוה ְוֵנָרֵפא הֹוִׁשיֵענּו  ְמֵהָרה ַוֲאֻרָכְתָך

ְוִנָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהיָּלֵתנּו ָאָּתה: ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל 

ְרפּוָאה  לפלונית בת ְּפלֹוִניתַמּכֹות ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְפָרט 

ְּכִחְזִקָּיהּו  ְׁשֵלָמה ְלָכל ֵאיָבֶריָה ּוְלָכל ִּגיֶדיָה, ְלַרְּפאֹות אֹוָתּה

ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵמָחְליֹו, ּוְכִמְרָים ַהְּנִביָאה ִמָּצַרְעָּתּה, ְּבֵׁשם 

ַהֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ִמּדֹוֶתיָך, ֵאל ָנא ְרָפא 

ְלָהִקים אֹוָתּה ֵמָחְלָיּה ֶזה,  לפלונית בת פלוניתָנא 

ַחִּיים ֶׁשל ַרֲחִמים, ַחִּיים ֶׁשל  ּוְלַהֲאִריְך עֹוד ְיֵמי ַחֶּייָה,

ְּבִריאּות, ַחִּיים ֶׁשל ָׁשלֹום, ַחִּיים ֶׁשל ְּבָרָכה, ְּכִדְכִתיב ִּכי 

  .אֹוֶרָך ָיִמים ּוְׁשנֹות ַחִּיים ְוָׁשלֹום יֹוִסיפּו ָלְך, ָאֵמן ֶסָלה

  


