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פרק י " ז :תְּ פִ כָה לְּ דָ וִ ד שִ מְּ עָ ה יְּהוָה צֶ דֶ ק הַ קְּ שִ יבָ ה ִרםָתִ י
הַ אֲזִ ינָה תְּ פִ כָתִ י בְּ ֹלא שִ פְּ תֵ י מִ ְּרמָ ה .ב מִ כְּ פָ נֶיָך מִ שְּ ןָטִ י יֵצֵ א
עֵ ינֶיָך תֶ ֱחזֶינָה מֵ ישָ ִרים .ג בָ חַ נְּתָ לִ בִ י ןָקַ ְּדתָ ַכ ְּילָה צְּ רַ פְּ תַ נִי בַ ל
תִ מְּ צָ א ַזלֹתִ י בַ ל יַעֲבָ ר ןִ י .ד לִ פְּ עֺ כוֹת ָאדָ ם בִ ְּדבַ ר שְּ פָ תֶ יָך ֲאנִי
ָארחוֹת ן ִָריץ .ה תָ מְֹך אֲשֺ רַ י בְּ מַ עְּ גְּ לוֹתֶ יָך בַ ל נָמוֹחו
שָ מַ ְּרתִ י ְּ
פְּ עָ מָ י .ו ֲאנִי קְּ רָ אתִ יָך כִ י תַ ֲענֵנִי אֵ ל הַ ט ָאזְּ נְָּך לִ י שְּ מַ ע אִ מְּ רָ תִ י.
ז הַ פְּ לֵה חֲסָ דֶ יָך מוֹשִ יעַ חוֹסִ ים מִ לִ תְּ קוֹמְּ מִ ים בִ ימִ ינֶָך .ח
שָ מְּ רֵ נִי ךְּ אִ ישוֹן בַ ת עָ יִן בְּ צֵ ל ךְּ נָפֶ יָך תַ סְּ תִ ירֵ נִי .ט מִ ןְּ נֵי ְּרשָ עִ ים
זו שַ דונִי ֹאיְּבַ י בְּ נֶפֶ ש יַסִ יפו עָ לָי .י חֶ לְּ בָ מ ֹו מָ גְּ רו ןִ ימ ֹו ִדבְּ רו
בְּ גֵאות .יא אַ שֺ רֵ ינו עַ תָ ה סבבוני [סְּ בָ בונו] עֵ ינֵיהֶ ם יָשִ יתו
ַאריֵה יִכְּ סוֹף לִ טְּ רוֹף וְּ כִ כְּ פִ יר יֹשֵ ב
לִ נְּטוֹת בָ ָארֶ ץ .יב ִדמְּ יֹנ ֹו ךְּ ְּ
בְּ מִ סְּ תָ ִרים .יג קומָ ה יְּהוָה קַ ְּדמָ ה פָ נָיו הַ כְּ ִריעֵ הו ןַכְּ טָ ה נַפְּ שִ י
מֵ רָ שָ ע חַ ְּרבֶ ָך .יד מִ מְּ תִ ים י ְָּדָך יְּהוָה מִ מְּ תִ ים מֵ חֶ לֶד חֶ לְּ קָ ם
בַ חַ טִ ים וצפינך [וצְּ פונְָּך] תְּ מַ כֵא בִ טְּ נָם יִשְּ בְּ עו בָ נִים וְּ הִ םִיחו
יִתְּ רָ ם לְּ עוֹלְּ לֵיהֶ ם .טו ֲאנִי בְּ צֶ דֶ ק אֶ ֱחזֶה פָ נֶיָך אֶ שְּ בְּ עָ ה בְּ הָ קִ יץ
תְּ מונָתֶ ָך.

פְּ שָ עָ י :הרבה [הֶ רֶ ב] ךַבְּ סֵ נִי מֵ עֲוֹנִי ומֵ חַ חָ אתִ י טַ הֲרֵ נִי :ךִ י
פְּ שָ עַ י ֲאנִי אֵ דָ ע וְּ חַ חָ אתִ י נֶגְּ ִדי תָ מִ יד :לְּ ָך לְּ בַ ְּדָך חָ טָ אתִ י וְּ הָ רַ ע
בְּ עֵ ינֶיָך עָ שִ יתִ י לְּ מַ עַן תִ צְּ דַ ק בְּ דָ בְּ רֶ ָך תִ זְּ ךֶה בְּ שָ פְּ טֶ ָך :הֵן בְּ עָווֹן
ח ֹולָלְּ תִ י ובְּ חֵ טְּ א יֶחֱמַ תְּ נִי אִ לִ י :הֵן אֱמֶ ת חָ פַ צְּ תָ בַ חֺ חוֹת ובְּ סָ תֺ ם
חָ כְּ מָ ה תו ִֹדיעֵ נִי :תְּ חַ חְּ אֵ נִי בְּ אֵזוֹב וְּ אֶ טְּ הָ ר תְּ כַבְּ סֵ נִי ומִ שֶ לֶג
ַאלְּ בִ ין :תַ שְּ מִ יעֵ נִי שָ שוֹן וְּ שִ מְּ חָ ה תָ גֵלְּ נָה עֲצָ מוֹת ִדךִ יתָ  :הַ סְּ תֵ ר
ָןנֶיָך מֵ חֲטָ ָאי וְּ כָל עֲוֹנֹתַ י מְּ חֵ ה :לֵב טָ הוֹר בְּ רָ א לִ י אֱֹלהִ ים וְּ רוחַ
נָכוֹן חַ דֵ ש בְּ קִ ְּרבִ יַ :אל תַ שְּ לִ י ֵכנִי מִ כְּ פָ נֶיָך וְּ רוחַ קָ ְּדשְּ ָך ַאל תִ סַ ח
מִ לֶ םִי :הָ שִ יבָ ה כִ י שְּ שוֹן יִשְּ עֶ ָך וְּ רוחַ ְּנ ִדיבָ ה תִ סְּ מְּ ֵכנִיֲ :אלַלְּ דָ ה
פֹ שְּ עִ ים ְּדרָ כֶיָך וְּ חַ חָ אִ ים אֵ לֶיָך יָשובו :הַ נִ י ֵלנִי מִ דָ מִ ים ֱאֹלהִ ים
אֱֹלהֵ י תְּ שועָ תִ י תְּ רַ םֵן לְּ ש ֹונִי צִ ְּדקָ תֶ ָךֲ :א ֹדנָי שְּ פָ תַ י תִ פְּ תָ ח ופִ י
יַגִ יד תְּ הִ כָתֶ ָך :ךִ י ֹלא תַ חְּ ןֹ ץ זֶבַ ח וְּ אֶ תֵ נָ ה ע ֹולָה ֹלא תִ ְּרצֶ ה .יט
זִ בְּ חֵ י אֱֹלהִ ים רוחַ נִשְּ בָ רָ ה לֵב נִשְּ בָ ר וְּ נ ְִּדךֶה אֱֹלהִ ים ֹלא תִ בְּ זֶה.
כ הֵ יטִ יבָ ה בִ ְּרצ ֹונְָּך אֶ ת צִ טוֹן תִ בְּ נֶה חוֹמוֹת יְּרושָ ָלִם .כא ָאז
תַ חְּ ןֹ ץ זִ בְּ חֵ י צֶ דֶ ק ע ֹולָה וְּ כָלִ יל ָאז יַעֲלו עַ ל מִ זְּ בַ חֲָך פָ ִרים.

פרק כ"ה :לְּ דָ וִ ד אֵ לֶיָך יְּהוָה נַפְּ שִ י אֶ שָ א .ב ֱא ֹלהַ י בְּ ָך בָ טַ חְּ תִ י
ַאל אֵ בוֹשָ ה ַאל יַעַ לְּ צו ֹאיְּבַ י לִ י .ג גַם ךָל ֹקוֶיָך ֹלא יֵבֹשו יֵבֹשו
הַ בוֹגְּ ִדים רֵ יקָ ם .ד ְּדרָ כֶיָך יְּהוָה הו ִֹדיעֵ נִי א ְֹּרחוֹתֶ יָך לַלְּ דֵ נִי .ה
הַ ְּד ִרי ֵכנִי בַ אֲמִ תֶ ָך וְּ לַלְּ דֵ נִי ךִ י אַ תָ ה אֱֹלהֵ י יִשְּ עִ י אוֹתְּ ָך קִ וִ יתִ י ךָל
הַ טוֹם .ו זְּ כֹר רַ חֲמֶ יָך יְּהוָה ַוחֲסָ דֶ יָך ךִ י מֵ ע ֹולָם הֵ לָ ה .ז חַ חֹאות
נְּעורַ י ופְּ שָ עַ י ַאל תִ זְּ ךֹר ךְּ חַ סְּ ְּדָך זְּ כָר לִ י אַ תָ ה לְּ מַ עַן טובְּ ָך
יְּהוָה .ח טוֹב וְּ יָשָ ר יְּהוָה עַ ל ךֵן יוֹרֶ ה חַ חָ אִ ים בַ דָ רֶ ְך .ט י ְַּדרֵ ְך
ָארחוֹת יְּהוָה חֶ סֶ ד
ֲענָוִ ים בַ לִ שְּ ןָט וִ י לַלֵ ד ֲענָוִ ים דַ ְּרךוֹ .י ךָל ְּ
ֶואֱמֶ ת לְּ נֹצְּ רֵ י בְּ ִרית ֹו וְּ עֵ דֹתָ יו .יא לְּ מַ עַן שִ מְּ ָך יְּהוָה וְּ סָ לַחְּ תָ
ַלעֲוֹנִי ךִ י רַ ב הוא .יב מִ י זֶה הָ אִ יש יְּרֵ א יְּהוָה יוֹרֶ םו בְּ דֶ רֶ ְך
יִבְּ חָ ר .יג נַפְּ ש ֹו בְּ טוֹב תָ לִ ין וְּ ז ְַּרע ֹו יִירַ ש ָארֶ ץ .יד סוֹד יְּהוָה
לִ ירֵ ָאיו ובְּ ִרית ֹו לְּ הו ִֹדיעָ ם .טו עֵ ינַי תָ מִ יד אֶ ל יְּהוָה ךִ י הוא
יוֹצִ יא מֵ רֶ שֶ ת רַ גְּ לָי .טז ןְּ נֵה אֵ לַי וְּ חָ םֵנִי ךִ י יָחִ יד וְּ עָ נִי ָאנִי .יז
צָ רוֹת לְּ בָ בִ י הִ ְּרחִ יבו מִ לְּ צוקוֹתַ י הוֹצִ יאֵ נִי .יח ְּראֵ ה עָ ְּנ ִיי ַועֲמָ לִ י
וְּ שָ א לְּ כָל חַ חֹאותָ י .יט ְּראֵ ה א ֹויְּבַ י ךִ י רָ בו וְּ שִ נְַּאת חָ מָ ס
שְּ נֵאונִי .כ שָ מְּ רָ ה נַפְּ שִ י וְּ הַ נִ י ֵלנִי ַאל אֵ בוֹש ךִ י חָ סִ יתִ י בָ ְך .כא
תֹ ם ָויֹשֶ ר יִנְּ רונִי ךִ י קִ וִ יתִ יָך .כב ןְּ דֵ ה אֱֹלהִ ים אֶ ת יִשְּ רָ אֵ ל מִ ךֹל
צָ ר ֹו תָ יו.

פרק ס"ה :לַמְּ נַנֵ חַ מִ זְּ מוֹר לְּ דָ וִ ד שִ יר .ב לְּ ָך דֺ מִ טָה תְּ הִ כָה
אֱֹלהִ ים בְּ צִ טוֹן ולְּ ָך יְּשֺ כַם נֶדֶ ר .ג שֹמֵ עַ תְּ פִ כָה עָ דֶ יָך ךָל בָ שָ ר
יָבֹאו .ד ִדבְּ רֵ י עֲוֹנֹת גָבְּ רו מֶ םִי ןְּ שָ עֵ ינו אַ תָ ה תְּ כַןְּ רֵ ם .ה אַ שְּ רֵ י
תִ בְּ חַ ר ו תְּ קָ רֵ ב יִשְּ ךֹן חֲצֵ רֶ יָך נִשְּ בְּ עָ ה בְּ טוב בֵ יתֶ ָך קְּ דֹש הֵ י ָכלֶָך.
ו נוֹרָ אוֹת בְּ צֶ דֶ ק תַ ֲענֵנו אֱֹלהֵ י יִשְּ עֵנו מִ בְּ טָ ח ךָל קַ צְּ וֵי אֶ רֶ ץ וְּ יָם
ְּרחֹ קִ ים .ז מֵ כִ ין הָ ִרים בְּ כֹח ֹו נֶאְּ זָר בִ גְּ בורָ ה .ח מַ שְּ בִ יחַ שְּ אוֹן
יַלִ ים שְּ אוֹן ַג כֵיהֶ ם ַוהֲמוֹן לְּ אֺ לִ ים .ט וַטִ ְּיראו יֹשְּ בֵ י קְּ צָוֹת
מֵ אוֹתֹ תֶ יָך מוֹצָ אֵ י בֹקֶ ר וָעֶ רֶ ב תַ ְּרנִין .י ןָקַ ְּדתָ הָ ָארֶ ץ וַתְּ שֹקְּ קֶ הָ
רַ בַ ת תַ עְּ שְּ רֶ םָה ֶןלֶג אֱֹלהִ ים מָ לֵא מָ יִם תָ כִ ין ְּד ָגנָם ךִ י כֵן תְּ כִ ינֶהָ .
יא תְּ לָמֶ יהָ רַ וֵה נַחֵ ת גְּ דודֶ יהָ בִ ְּרבִ יבִ ים תְּ מֹגְּ ֶגםָה צִ מְּ חָ ה תְּ בָ רֵ ְך.
יב עִ חַ ְּרתָ שְּ נַת טוֹבָ תֶ ָך ומַ עְּ ָגלֶיָך י ְִּרעֲפון דָ שֶן .יג י ְִּרעֲפו נְּאוֹת
מִ ְּדבָ ר וְּ גִ יל גְּ בָ עוֹת תַ חְּ גֹ ְּרנָה .יד לָבְּ שו כ ִָרים הַ נֹאן ַועֲמָ קִ ים
יַעַ טְּ פו בָ ר יִתְּ ר ֹועֲעו ַאף יָשִ ירו.

פרק ל"ב :לְּ דָ וִ ד מַ שְּ ךִ יל אַ שְּ רֵ י נְּשוי ןֶשַ ע ךְּ סוי חֲטָ ָאה :אַ שְּ רֵ י
ָאדָ ם ֹלא יַחְּ שֹב יְּהוָה ל ֹו עָוֹן וְּ אֵ ין בְּ רוח ֹו ְּרמִ טָה :ךִ י הֶ חֱרַ שְּ תִ י
בָ לו עֲצָ מָ י בְּ שַ ֲאגָתִ י ךָל הַ טוֹם :ךִ י יוֹמָ ם ָו ַל ְּילָה תִ כְּ בַ ד עָ לַי יָדֶ ָך
נֶהְּ ןְַך לְּ שַ ִדי בְּ חַ ְּר ֹבנֵי קַ יִץ סֶ לָה :חַ חָ אתִ י או ִֹדיעֲָך ַועֲוֹנִי ֹלא
כִ מִ יתִ י ָאמַ ְּרתִ י אוֹדֶ ה ֲעלֵי פְּ שָ עַ י לַיהוָה וְּ אַ תָ ה נָשָ אתָ עֲוֹן
חַ חָ אתִ י סֶ לָה :עַ ל זֹאת יִתְּ ַןכֵל ךָל חָ סִ יד אֵ לֶיָך לְּ עֵ ת מְּ צֹא רַ ק
לְּ שֵ טֶ ף מַ יִם רַ בִ ים אֵ לָיו ֹלא יַגִ יעו :אַ תָ ה סֵ תֶ ר לִ י מִ נַ ר תִ נְּ רֵ נִי
רָ םֵי פַ כֵט תְּ סוֹבְּ בֵ נִי סֶ לָה :אַ שְּ ךִ ילְּ ָך וְּ או ְֹּרָך בְּ דֶ רֶ ְך זו תֵ לְֵך אִ יעֲצָ ה
עָ לֶיָך עֵ ינִיַ :אל תִ הְּ יו ךְּ סוס ךְּ פֶ רֶ ד אֵ ין הָ בִ ין בְּ מֶ תֶ ג וָרֶ סֶן עֶ ְּדי ֹו
לִ בְּ לוֹם בַ ל קְּ רֹב אֵ לֶיָך :רַ בִ ים מַ כְּ אוֹבִ ים לָרָ שָ ע וְּ הַ בוֹטֵ חַ בַ יהוָה
חֶ סֶ ד יְּסוֹבְּ בֶםו :שִ מְּ חו בַ יהוָה וְּ גִ ילו צַ ִדיקִ ים וְּ הַ ְּרנִינו ךָל יִשְּ רֵ י
לֵב:
פרק נ"א :לַמְּ נַנֵ חַ מִ זְּ מוֹר לְּ דָ וִ ד :בְּ בוֹא אֵ לָיו נָתָן הַ םָבִ יא ַךאֲשֶ ר
בָ א אֶ ל בַ ת שָ בַ ע :חָ םֵנִי אֱֹלהִ ים ךְּ חַ סְּ דֶ ָך ךְּ רֹב רַ חֲמֶ יָך מְּ חֵ ה

ַארצֶ ָך שַ בְּ תָ
פרק פ"ה :לַמְּ נַנֵ חַ לִ בְּ נֵי קֹרַ ח מִ זְּ מוֹר :רָ צִ יתָ יְּהוָה ְּ
שבות [שְּ בִ ית] יַ ֲעקֹב :נָשָ אתָ עֲוֹן עַ לֶ ָך ךִ מִ יתָ כָל חַ חָ אתָ ם
סֶ לָהָ :אסַ פְּ תָ כָל עֶ בְּ רָ תֶ ָך הֱשִ יבוֹתָ מֵ חֲרוֹן אַ ןֶָך :שובֵנו אֱֹלהֵ י
יִשְּ עֵנו וְּ הָ פֵ ר ךַעַ סְּ ָך עִ לָנו :הַ לְּ ע ֹולָם תֶ ֱאנַף בָנו תִ מְּ שְֹך אַ ןְּ ָך
לְּ דֹר ָודֹר :הֲֹלא אַ תָ ה תָ שוב תְּ חַ טֵנו וְּ עַ לְּ ָך יִשְּ מְּ חו בָ ְך :הַ ְּראֵנו
יְּהוָה חַ סְּ דֶ ָך וְּ יֶשְּ עֲָך תִ תֶן לָנו :אֶ שְּ מְּ עָ ה מַ ה יְּדַ בֵ ר הָ אֵ ל יְּהוָה ךִ י
יְּדַ בֵ ר שָ לוֹם אֶ ל עַ ל ֹו וְּ אֶ ל חֲסִ ידָ יו וְּ ַאל יָשובו לְּ כִ סְּ לָה :אַ ְך
ַארצֵנו :חֶ סֶ ד ֶואֱמֶ ת נִפְּ גָשו
קָ רוֹב לִ ירֵ ָאיו יִשְּ ע ֹו לִ שְּ ךֹן ךָבוֹד בְּ ְּ
צֶ דֶ ק וְּ שָ לוֹם נָשָ קו :אֱמֶ ת מֵ אֶ רֶ ץ תִ צְּ מָ ח וְּ צֶ דֶ ק מִ שָ מַ יִם נִשְּ קָ ף:
גַם יְּהוָה יִתֵן הַ חוֹב וְּ ַא ְּרצֵנו תִ תֵן יְּבולָה :צֶ דֶ ק לְּ פָ נָיו יְּהַ כְֵך
וְּ יָשֵ ם לְּ דֶ רֶ ְך ןְּ עָ מָ יו:
פרק פ"ו :תְּ פִ כָה לְּ דָ וִ ד הַ חֵ ה יְּהוָה ָאזְּ נְָּך ֲענֵנִי ךִ י עָ נִי וְּ אֶ בְּ יוֹן
ָאנִי :שָ מְּ רָ ה נַפְּ שִ י ךִ י חָ סִ יד ָאנִי הוֹשַ ע עַ בְּ ְּדָך אַ תָ ה אֱֹלהַ י
הַ בוֹטֵ חַ אֵ לֶיָך :חָ םֵנִי ֲא ֹדנָי ךִ י אֵ לֶיָך אֶ קְּ רָ א ךָל הַ טוֹם :שַ לֵ חַ נֶפֶ ש
עַ בְּ דֶ ָך ךִ י אֵ לֶיָך ֲא ֹדנָי נַפְּ שִ י אֶ שָ א :ךִ י אַ תָ ה ֲא ֹדנָי טוֹב וְּ סַ כָח
וְּ רַ ב חֶ סֶ ד לְּ כָל ק ְֹּראֶ יָך :הַ אֲזִ ינָה יְּהוָה תְּ פִ כָתִ י וְּ הַ קְּ שִ יבָ ה בְּ קוֹל
תַ חֲנונוֹתָ י :בְּ י ֹו ם צָ רָ תִ י אֶ קְּ רָ אֶ ָי ךִ י תַ ֲענֵנִי :אֵ ין ךָמוָֹך בָ אֱֹלהִ ים
ֲא ֹדנָי וְּ אֵ ין ךְּ מַ עֲשֶ יָך :ךָל ג ֹויִם אֲשֶ ר עָ שִ יתָ יָבוֹאו וְּ יִשְּ תַ חֲוו
לְּ פָ נֶיָך ֲא ֹדנָי וִ יכַבְּ דו לִ שְּ מֶ ָך :ךִ י גָדוֹל אַ תָ ה וְּ עֹ שֵ ה נִפְּ לָאוֹת
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אַ תָ ה אֱֹלהִ ים לְּ בַ דֶ ָך :הוֹרֵ נִי יְּהוָה דַ ְּרךֶָך אֲהַ כְֵך בַ אֲמִ תֶ ָך יַחֵ ד
לְּ בָ בִ י לְּ י ְִּרָאה שְּ מֶ ָך :או ְֹּדָך ֲא ֹדנָי אֱֹלהַ י בְּ כָל לְּ בָ בִ י ַו ֲאכַבְּ דָ ה
שִ מְּ ָך לְּ ע ֹולָם :ךִ י חַ סְּ ְּדָך גָדוֹל עָ לָי וְּ הִ נַ לְּ תָ נַפְּ שִ י מִ שְּ אוֹל
תַ חְּ תִ טָה :אֱֹלהִ ים ז ִֵדים קָ מו עָ לַי ַועֲדַ ת עָ ִריצִ ים בִ קְּ שו נַפְּ שִ י
וְּ ֹלא שָ מוָך לְּ נֶגְּ דָ ם :וְּ אַ תָ ה ֲא ֹדנָי אֵ ל רַ חום וְּ חַםון אֶ רֶ ְך אַ ַןיִם
וְּ רַ ב חֶ סֶ ד ֶואֱמֶ ת :ןְּ נֵה אֵ לַי וְּ חָ םֵנִי תְּ נָה עֺזְּ ָך לְּ עַ בְּ דֶ ָך וְּ הוֹשִ יעָ ה
לְּ בֶן אֲמָ תֶ ָך :עֲשֵ ה עִ לִ י אוֹת לְּ טוֹבָ ה וְּ י ְִּראו שֹנְַּאי וְּ יֵבֹשו ךִ י
אַ תָ ה יְּהוָה ֲעז ְַּרתַ נִי וְּ נִחַ מְּ תָ נִי:
פרק ק"ג :לְּ דָ וִ ד בָ רֲ כִ י נַפְּ שִ י אֶ ת יְּהוָה וְּ כָל קְּ רָ בַ י אֶ ת שֵ ם
קָ ְּדש ֹו :בָ רֲ כִ י נַפְּ שִ י אֶ ת יְּהוָה וְּ ַאל תִ שְּ ךְּ חִ י ךָל גְּ מולָיו :הַ ֹמלֵחַ
לְּ כָל עֲוֹנֵכִ י הָ רֹפֵ א לְּ כָל תַ ֲחלָֺאיְּכִ י :הַ גוֹאֵ ל מִ שַ חַ ת חַ ָטיְּכִ י
הַ מְּ עַ חְּ רֵ כִ י חֶ סֶ ד וְּ רַ חֲמִ ים :הַ לַ שְּ בִ יַע בַ חוֹב עֶ ְּדיְֵך תִ תְּ חַ דֵ ש
ַךםֶשֶ ר נְּעורָ יְּכִ י :עֹ שֵ ה צְּ דָ קוֹת יְּהוָה ומִ שְּ ןָטִ ים לְּ כָל עֲשוקִ ים:
יו ִֹדיעַ ְּדרָ כָיו לְּ מֹשֶ ה לִ בְּ נֵי יִשְּ רָ אֵ ל עֲלִ ילוֹתָ יו :רַ חום וְּ חַםון יְּהוָה
אֶ רֶ ְך אַ ַןיִם וְּ רַ ב חָ סֶ דֹ :לא ָלנֶצַ ח י ִָריב וְּ ֹלא לְּ ע ֹולָם יִחוֹרֹ :לא
ַכחֲטָ אֵ ינו עָ שָ ה לָנו וְּ ֹלא ַכעֲוֹנֹתֵ ינו גָמַ ל עָ לֵינו :ךִ י כִ גְּ בֹהַ שָ מַ יִם
עַ ל הָ ָארֶ ץ גָבַ ר חַ סְּ ד ֹו עַ ל יְּרֵ ָאיו :ךִ ְּרחֹ ק מִ זְּ רָ ח מִ לַ עֲרָ ב הִ ְּרחִ יק
מִ לֶםו אֶ ת ןְּ שָ עֵ ינו :ךְּ רַ חֵ ם ָאב עַ ל בָ נִים ִרחַ ם יְּהוָה עַ ל יְּרֵ ָאיו:
ךִ י הוא יָדַ ע יִצְּ רֵ נו זָכור ךִ י עָ פָ ר ֲאנָחְּ נו :אֱנוֹש ךֶחָ צִ יר יָמָ יו
ךְּ צִ יץ הַ שָ דֶ ה ךֵן יָצִ יץ :ךִ י רוחַ עָ בְּ רָ ה ב ֹו וְּ אֵ ינֶםו וְּ ֹלא יַךִ ירֶ םו
עוֹד מְּ קוֹמ ֹו :וְּ חֶ סֶ ד יְּהוָה מֵ ע ֹולָם וְּ עַ ד ע ֹולָם עַ ל יְּרֵ ָאיו וְּ צִ ְּדקָ ת ֹו
לִ בְּ נֵי בָ נִים :לְּ שֹמְּ רֵ י בְּ ִרית ֹו ולְּ זֹכְּ רֵ י פִ סֺ דָ יו ַלעֲשוֹתָ ם :יְּהוָה
בַ שָ מַ יִם הֵ כִ ין ךִ סְּ א ֹו ומַ לְּ כות ֹו בַ ךֹל מָ שָ לָה :בָ רֲ כו יְּהוָה
מַ לְּ ָאכָיו גִ בֹרֵ י כֹחַ עֹ שֵ י ְּדבָ ר ֹו לִ שְּ מֹעַ בְּ קוֹל ְּדבָ ר ֹו :בָ רֲ כו יְּהוָה
ךָל צְּ בָ ָאיו מְּ שָ ְּרתָ יו עֹ שֵ י ְּרצוֹנ ֹו :בָ רֲ כו יְּהוָה ךָל מַ עֲשָ יו בְּ כָל
מְּ קֹמוֹת מֶ מְּ שַ לְּ ת ֹו בָ רֲ כִ י נַפְּ שִ י אֶ ת יְּהוָה:
פרק קי"ג :הַ לְּ לויָה הַ לְּ לו עַ בְּ דֵ י יְּהוָה הַ לְּ לו אֶ ת שֵ ם יְּהוָה :יְּהִ י
שֵ ם יְּהוָה מְּ בֹרָ ְך מֵ עַ תָ ה וְּ עַ ד ע ֹולָם :מִ לִ זְּ רַ ח שֶ מֶ ש עַ ד מְּ בוֹא ֹו
מְּ הֺ כָל שֵ ם יְּהוָה :רָ ם עַ ל ךָל ג ֹויִם יְּהוָה עַ ל הַ שָ מַ יִם ךְּ בוֹד ֹו :מִ י
ךַיהוָה אֱֹלהֵ ינו הַ לַ גְּ בִ יהִ י לָשָ בֶ ת :הַ לַ שְּ ןִ ילִ י לִ ְּראוֹת בַ שָ מַ יִם
ובָ ָארֶ ץ :מְּ קִ ימִ י מֵ עָ פָ ר דָ ל מֵ אַ שְּ ןֹ ת י ִָרים אֶ בְּ יוֹן :לְּ הוֹשִ יבִ י עִ ם
נ ְִּדיבִ ים עִ ם נ ְִּדיבֵ י עַ ל ֹו :מוֹשִ יבִ י עֲקֶ רֶ ת הַ בַ יִת אֵ ם הַ בָ נִים
שְּ מֵ חָ ה הַ לְּ לויָה:
פרק ק כ' :שִ יר הַ לַ עֲלוֹת אֶ ל יְּהוָה בַ נָ רָ תָ ה כִ י קָ רָ אתִ י ַו ַט ֲענֵנִי:
יְּהוָה הַ נִ ילָה נַפְּ שִ י מִ שְּ פַ ת שֶ קֶ ר מִ כָשוֹן ְּרמִ טָה :מַ ה טִ תֵן לְּ ָך
ומַ ה טֹסִ יף לְָך לָשוֹן ְּרמִ טָה :חִ נֵ י גִ בוֹר שְּ נונִים עִ ם ַג ֲחלֵי
ְּרתָ מִ ים :א ֹויָה לִ י ךִ י ג ְַּרתִ י מֶ שֶ ְך שָ ַכנְּתִ י עִ ם ָא ֳהלֵי קֵ דָ ר :רַ בַ ת
שָ כְּ נָה כָה נַפְּ שִ י עִ ם ש ֹונֵא שָ לוֹםֲ :אנִי שָ לוֹם וְּ כִ י אֲדַ בֵ ר הֵ לָ ה
לַלִ לְּ חָ מָ ה:
פרק קכ"א :שִ יר לַלַ עֲלוֹת אֶ שָ א עֵ ינַי אֶ ל הֶ הָ ִרים מֵ ַאיִן יָבֹא
עֶזְּ ִרי :עֶזְּ ִרי מֵ עִ ם יְּהוָה עֹ שֵ ה שָ מַ יִם וָָארֶ ץַ :אל יִתֵן לַלוֹט רַ גְּ לֶָך
ַאל יָנום שֹמְּ רֶ ָך :הִ םֵה ֹלא יָנום וְּ ֹלא יִישָן שוֹמֵ ר יִשְּ רָ אֵ ל :יְּהוָה

שֹמְּ רֶ ָך יְּהוָה צִ כְּ ָך עַ ל יַד יְּמִ ינֶָך :יוֹמָ ם הַ שֶ מֶ ש ֹלא יַ ֶךךָה וְּ יָרֵ חַ
בַ ָכ ְּילָה :יְּהוָה יִשְּ מָ ְּרָך מִ ךָל רָ ע יִשְּ מֹר אֶ ת נַפְּ שֶ ָך :יְּהוָה יִשְּ מָ ר
צֵ אתְּ ָך ובוֹאֶ ָך מֵ עַ תָ ה וְּ עַ ד ע ֹולָם.
פרק קכ"ד :שִ יר הַ לַ עֲלוֹת לְּ דָ וִ ד לולֵי יְּהוָה שֶ הָ יָה לָנו יֹאמַ ר
נָא יִשְּ רָ אֵ ל :לולֵי יְּהוָה שֶ הָ יָה לָנו בְּ קום עָ לֵינו ָאדָ םֲ :אזַי חַ טִ ים
בְּ לָעונו בַ חֲרוֹת אַ ןָם בָנוֲ :אזַי הַ לַ יִם שְּ טָ פונו נַחְּ לָה עָ בַ ר עַ ל
נַפְּ שֵנוֲ :אזַי עָ בַ ר עַ ל נַפְּ שֵנו הַ לַ יִם הַ זֵיד ֹונִים :בָ רוְך יְּהוָה שֶ ֹּלא
נְּתָ נָנו טֶ רֶ ף לְּ שִ םֵיהֶ ם :נַפְּ שֵנו ךְּ צִ ןוֹר נִמְּ לְּ טָ ה מִ ןַח יוֹקְּ שִ ים
הַ ןַח נִשְּ בָ ר ַו ֲאנַחְּ נו נִמְּ לָטְּ נו :עֶזְּ רֵ נו בְּ שֵ ם יְּהוָה עֹ שֵ ה שָ מַ יִם
וָָארֶ ץ:
פרק קכ"ה :שִ יר הַ לַ עֲלוֹת הַ בֹטְּ חִ ים בַ יהוָה ךְּ הַ ר צִ טוֹן ֹלא
יִלוֹט לְּ ע ֹולָם יֵשֵ ב :יְּרושָ ַל ִם הָ ִרים סָ בִ יב לָה וַיהוָה סָ בִ יב לְּ עַ ל ֹו
מֵ עַ תָ ה וְּ עַ ד ע ֹולָם :ךִ י ֹלא יָנוחַ שֵ בֶ ט הָ רֶ שַ ע עַ ל גוֹרַ ל הַ נַ ִדיקִ ים
לְּ מַ עַן ֹלא יִשְּ לְּ חו הַ נַ ִדיקִ ים בְּ עַוְּ לָתָ ה יְּדֵ יהֶ ם :הֵ יטִ יבָ ה יְּהוָה
לַחוֹבִ ים וְּ לִ ישָ ִרים בְּ לִ בוֹתָ ם :וְּ הַ לַ חִ ים עַ קַ לְּ קַ כוֹתָ ם יוֹלִ יכֵם
יְּהוָה אֶ ת ןֹ ֲעלֵי הָ ָאוֶן שָ לוֹם עַ ל יִשְּ רָ אֵ ל:
פרק ק"ל :שִ יר הַ לַ עֲלוֹת מִ לַ עֲמַ סִ ים קְּ רָ אתִ יָך יְּהוָהֲ :א ֹדנָי
שִ מְּ עָ ה בְּ קוֹלִ י תִ הְּ יֶינָה ָאזְּ נֶיָך קַ שֺ בוֹת לְּ קוֹל תַ חֲנונָי :אִ ם עֲוֹנוֹת
תִ שְּ מָ ר יָה ֲא ֹדנָי מִ י יַ ֲעמֹד :ךִ י עִ לְּ ָך הַ מְּ לִ יחָ ה לְּ מַ עַן תִ וָרֵ א:
קִ וִ יתִ י יְּהוָה קִ וְּ תָ ה נַפְּ שִ י וְּ לִ ְּדבָ ר ֹו הוֹחָ לְּ תִ י :נַפְּ שִ י לַא ֹדנָי
מִ שֹמְּ ִרים ַלבֹקֶ ר שֹמְּ ִרים ַלבֹקֶ ר :יַחֵ ל יִשְּ רָ אֵ ל אֶ ל יְּהוָה ךִ י עִ ם
יְּהוָה הַ חֶ סֶ ד וְּ הַ ְּרבֵ ה עִ ל ֹו פְּ דות :וְּ הוא יִפְּ דֶ ה אֶ ת יִשְּ רָ אֵ ל מִ ךֹל
עֲוֹנֹתָ יו:
פרק קל"ו :הוֹדו לַיהוָה ךִ י טוֹב ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ ד ֹו :הוֹדו
לֵאֹלהֵ י הָ אֱֹלהִ ים ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ ד ֹו :הוֹדו ַל ֲא ֹדנֵי הָ ֲא ֹדנִים ךִ י
לְּ עֹ לָם חַ סְּ דוֹ .ד לְּ עֹ שֵ ה נִפְּ לָאוֹת גְּ דֹלוֹת לְּ בַ ד ֹו ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ.
ה לְּ עֹ שֵ ה הַ שָ מַ יִם בִ תְּ בונָה ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .ו לְּ רֹקַ ע הָ ָארֶ ץ עַ ל
הַ לָ ִי ם ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .ז לְּ עֹ שֵ ה או ִֹרים גְּ דֹלִ ים ךִ י לְּ ע ֹולָם
חַ סְּ דוֹ .ח אֶ ת הַ שֶ מֶ ש לְּ מֶ מְּ שֶ לֶת בַ טוֹם ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .ט אֶ ת
הַ טָרֵ חַ וְּ כ ֹוכָבִ ים לְּ מֶ מְּ שְּ לוֹת בַ ָכ ְּילָה ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .י לְּ מַ ךֵה
מִ צְּ רַ יִם בִ בְּ כוֹרֵ יהֶ ם ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .יא וַטוֹצֵ א יִשְּ רָ אֵ ל מִ ת ֹוכָם
ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .יב בְּ יָד ֲחזָקָ ה ובִ זְּ רוֹעַ נְּטויָה ךִ י לְּ ע ֹולָם
חַ סְּ דוֹ .יג לְּ גֹ זֵר יַם סוף לִ גְּ ז ִָרים ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .יד וְּ הֶ עֱבִ יר
יִשְּ רָ אֵ ל בְּ תוֹכ ֹו ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .טו וְּ נִעֵ ר ן ְַּרעֹ ה וְּ חֵ יל ֹו בְּ יַם
סוף ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .טז לְּ מוֹלִ יְך עַ ל ֹו בַ לִ ְּדבָ ר ךִ י לְּ ע ֹולָם
חַ סְּ דוֹ .יז לְּ מַ ךֵה מְּ לָכִ ים גְּ דֹלִ ים ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .יח ַו ַט ֲהרֹג
מְּ לָכִ ים אַ ִד ִירים ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .יט לְּ סִ יחוֹן מֶ ֶל ְך הָ ֱאמ ִֹרי ךִ י
לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .כ ולְּ עוֹג מֶ לְֶך הַ בָ שָן ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .כא וְּ נָתַן
ַארצָ ם לְּ נַ ֲחלָה ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .כב נַ ֲחלָה לְּ יִשְּ רָ אֵ ל עַ בְּ ד ֹו ךִ י
ְּ
לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .כג שֶ בְּ שִ פְּ לֵנו ָזכַר לָנו ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .כד
וַטִ פְּ ְּרקֵנו מִ נָ רֵ ינו ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .כה נֹתֵן לֶחֶ ם לְּ כָל בָ שָ ר ךִ י
לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ .כו הוֹדו לְּ אֵ ל הַ שָ מָ יִם ךִ י לְּ ע ֹולָם חַ סְּ דוֹ.

ַאריֵה בַ טַעַ ר :מְּ קַוִ ים יְּשועָ תְּ ָך ָאבוֹת ובָ נִים .הָ ֲענִטִ ים וְּ הָ אֶ בְּ י ֹונִיםֲ :עמֹד בַ ןֶרֶ ץ בַ ל נִהְּ יֶה לִ שְּ חֹ ק .לָמָ ה
שֵ בֶ ט יְּהודָ ה בְּ דֹחַ ק ובְּ צַ עַ רֲ .היִשְּ ַאג ְּ
ְּייָ תַ ֲעמֹד בְּ רָ חוֹק :י ֹונָתְּ ָך עַ ד שַ עֲרֵ י מָ וֶת הִ גִ יעָ ה .יוֹשֵ ב הַ ךְּ רובִ ים הוֹפִ יעָ ה :הָ בָ ה לָנו עֶזְּ רָ ת מִ נָ רֲ .היַד ְּייָ תִ קְּ צָ ר :חַ דֵ ש יָמֵ ינו בְּ גָלות יָשָן.
עורָ ה לָלָ ה תִ ישָן :זְּ כֹר בָ נֶיָך בְּ אֶ רֶ ץ ֹלא לָהֶ ם .וְּ זָר ֹלא יִקְּ רַ ב ֲאלֵיהֶ ם :קֵ ץ הַ םֶחְּ תָ ם ַגכֵה לְּ גַלְּ מודָ הִ .ישְּ מַ ח הַ ר צִ טוֹן תָ גֵלְּ נָה בְּ נוֹת יְּהודָ ה:
שַוְּ עָ תֵנו תַ ֲעלֶה לִ שְּ מֵ י מְּ רוֹמִ ים .אֵ ל מֶ לְֶך יוֹשֵ ב עַ ל ךִ מֵ א רַ חֲמִ ים:
אֵ ל ֶמלְֶך י ֹושֵב עַל ִךמֵא רַ חֲמִ ים ומִ תְּ נ ַהֵג בַ חֲסִ ידות מוֹחֵל עֲווֹנוֹת עַ לוֹ מַ עֲבִ יר ִר אש וֹן ִר אש וֹן
מַ ְּר בֶ ה מְּ חִ ילָה לַ ַחחָאִ ים וסְּ לִיחָה לַן וֹשְּ עִ ים ע ֹושֵה צְּ דָ קוֹת עִ ם ךָל בָ שָר וָרו ַח ֹלא כְּרָ ָעתָם ָל הֶ ם
ג ֹו מֵ ל אֵל ה וֹרֵ תָנו לוֹמַר מִ דוֹת שְּ ֹלש ֶע שְּ רֵה זְּ כֹר לָנו הַטוֹם בְּ רִ ית שְּ ֹלש עֶ שְּ רֵ ה ךְּ מ ֹו שֶ ה ֹו דַ עְּ תָ
ֶל עָ נָו מִ סֶדֶם וְּ כֵן ךָתוב בְּ ת וֹרָ תְָך ַוטֵרֶ ד יְּהֹוָה בֶ ָענ ָן וַטִתְּ י ַנֵ ב עִ ל ֹו שָ ם ַו טִ קְּ רָ א בְּ שֵ ם ְּי ֹה ָו ה וְּ שָ ם
בית יהב ,ירמיהו  , 08ירושלים ,ת.ד 63863 .מיקוד  , 66683טל'80– 7666605 :
Beit Yahav, 80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313131
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בס"ד

נא לשמור על קדושת הגיליון

נֶ ֱא מַ רַ :וטַעֲבֹר יְּהֹוָה עַ ל ןָנ ָיו ַוטִקְּ רָא :יְּהֹוָה יְּהֹוָה אֵל רַ חום וְּ חַםון אֶרֶ ְך ַאןַיִם ְּו רַ ב ֶח ֶס ד ֶו ֱא מֶ ת:
ֹנ צֵ ר חֶ סֶד לָאֲלָפִ ים נֹשֵא עָ וֹן ָו ֶפ שַ ע ְּו ַח חָ ָאה וְּ נַסֵ ה :וְּ סָ ַל חְּ תָ ַל עֲו ֹ נֵנו ולְּ חַ חָ אתֵ נו ו ְּנ חַ לְּ תָ נו.
ַאנְּשֵ י אֱמונָה ָאבָ דו בָ אִ ים בְּ כֹחַ מַ עֲשֵ יהֶ ם גִ בו ִֹרים ַל ֲעמֹד בַ ןֶרֶ ץ דוֹחִ ים אֶ ת הַ גְּ זֵרוֹת הָ יו לָנו לְּ חוֹמָ ה ולְּ מַ חְּ סֶ ה בְּ יוֹם זַעַ ם ז ֹועֲכִ ים ַאף
בְּ ַלחֲשָ ם חֵ מָ ה עָ צְּ רו בְּ שַוְּ עָ ם טֶ רֶ ם קְּ רָ אוָך ֲענִיתָ ם יו ְֹּדעִ ים ַלעֲתֹ ר ולְּ רַ נוֹת ךְּ ָאב ִרחַ מְּ תָ לְּ מַ ֲענָם ֹלא הֱשִ יבוֹתָ ןְּ נֵיהֶ ם רֵ יקָ ם מֵ רֹב ֲע ֹונֵינו
אֲבַ ְּדנום נֶאֶ סְּ פו מֶםו בַ חֲטָ אֵ ינו סָ עו הֵ לָ ה לִ מְּ נוחוֹת עָזְּ בו אוֹתָנו ַל ֲאנָחוֹת ןַמו גו ְֹּדרֵ י גָדֵ ר צֺלְּ תו מְּ שִ יבֵ י חֵ מָ ה קָ מִ ים בַ ןֶרֶ ץ ַאיִן ְּראויִים
ַארבַ ע ןִםוֹת תְּ רופָ ה ֹלא מָ צָ אנו שַ בְּ נו אֵ לֶיָך בְּ בֹשֶ ת ָןנֵינו לְּ שַ חֲרָ ְך אֵ ל בְּ עֵ ת סְּ לִ יחָ תֵנו.
לְּ רַ נוֹתְּ ָך ָאפֵ סו שוֹטַ טְּ נו בְּ ְּ
אֵ ל ֶמלְֶך י ֹושֵב עַל ִךמֵא רַ חֲמִ ים ומִ תְּ נ ַהֵג בַ חֲסִ ידות מוֹחֵל עֲווֹנוֹת עַ לוֹ מַ עֲבִ יר ִר אש וֹן ִר אש וֹן
מַ ְּר בֶ ה מְּ חִ ילָה לַ ַחחָאִ ים וסְּ לִיחָה לַן וֹשְּ עִ ים ע ֹושֵה צְּ דָ קוֹת עִ ם ךָל בָ שָר וָרו ַח ֹלא כְּרָ ָעתָם ָל הֶ ם
ג ֹו מֵ ל אֵל הוֹרֵ תָנו לוֹמַר מִ דוֹת שְּ ֹלש ֶע שְּ רֵה זְּ כֹר לָנו הַטוֹם בְּ רִ ית שְּ ֹלש עֶ שְּ רֵ ה ךְּ מ ֹו שֶ ה ֹו דַ עְּ תָ
ֶל עָ נָו מִ סֶדֶם וְּ כֵן ךָתו ב בְּ ת וֹרָ תְָך ַוטֵרֶ ד יְּהֹוָה בֶ ָענ ָן וַטִתְּ י ַנֵ ב עִ ל ֹו שָ ם ַו טִ קְּ רָ א בְּ שֵ ם ְּי ֹה ָו ה וְּ שָ ם
נֶ ֱא מַ רַ :וטַעֲבֹר יְּהֹוָה עַ ל ןָנ ָיו ַוטִקְּ רָא :יְּהֹוָה יְּהֹוָה אֵל רַ חום וְּ חַםון אֶרֶ ְך ַאןַיִם ְּו רַ ב ֶח ֶס ד ֶו ֱא מֶ ת:
ֹנ צֵ ר חֶ סֶד לָאֲלָפִ ים נֹשֵא עָ וֹן ָו ֶפ שַ ע ְּו ַח חָ ָאה וְּ נַסֵ ה :וְּ סָ ַל חְּ תָ ַל עֲו ֹ נֵנו ולְּ חַ חָ אתֵ נו ו ְּנ חַ לְּ תָ נו.
תָ מַ הְּ נו מֵ רָ עוֹת תָ שַ ש ךֹחֵנו מִ נָ רוֹת שַ חְּ נו עַ ד לִ מְּ אֹד שָ פַ לְּנו עַ ד עָ פָ ר רַ חום ךְַך הִ יא מִ דָ תֵנו קְּ שֵ י עֹ רֶ ף ומַ מְּ ִרים ֲאנַחְּ נו צָ עַ קְּ נו בְּ פִ ינו
חָ טָ אנו ןְּ תַ לְּ תֹ ל וְּ עִ סֵ ש לִ בֵנו עֶ לְּ יוֹן רַ חֲמֶ יָך מֵ ע ֹולָם סְּ לִ יחָ ה עִ לְּ ָך הִ יא נִחָ ם עַ ל הָ רָ עָ ה מַ חֵ ה כְּ ַלןֵי חֶ סֶ ד ֹלא תִ תְּ עַ כָם בְּ עִ תוֹת ךָאֵ ל ךִ י בְּ צָ רָ ה
גְּ ד ֹולָה ֲאנַחְּ נו ִיוָדַ ע לְּ עֵ ינֵי הַ ךֹל טובְּ ָך וְּ חַ סְּ ְּדָך עִ לָ נו חֲתֹ ם ןֶה שָ טָן וְּ ַאל יַשְּ טִ ין עָ לֵינו זְּ עֹ ם ב ֹו וְּ יִדוֹם וְּ יַ ֲעמֹד מֵ לִ יץ טוֹב לְּ צַ ְּדקֵנו הוא יַגִ יד
יָשְּ רֵ נו ְּדרָ כֶיָך רַ חום וְּ חַםון גִ כִ יתָ לְּ נֶאֱמַן בַ יִת בְּ בַ קְּ ש ֹו ָאז מִ כְּ פָ נֶיָך אֱמונָתְּ ָך הוֹדַ עְּ תָ כ ֹו .
אֵ ל ֶמלְֶך י ֹו שֵב עַל ִךמֵא רַ חֲמִ ים ומִ תְּ נ ַהֵג בַ חֲסִ ידות מוֹחֵל עֲווֹנוֹת עַ לוֹ מַ עֲבִ יר ִר אש וֹן ִר אש וֹן
מַ ְּר בֶ ה מְּ חִ ילָה לַ ַחחָאִ ים וסְּ לִיחָה לַן וֹשְּ עִ ים ע ֹושֵה צְּ דָ קוֹת עִ ם ךָל בָ שָר וָרו ַח ֹלא כְּרָ ָעתָם ָל הֶ ם
ג ֹו מֵ ל אֵל הוֹרֵ תָנו לוֹמַר מִ דוֹ ת שְּ ֹלש ֶע שְּ רֵה זְּ כֹר לָנו הַטוֹם בְּ רִ ית שְּ ֹלש עֶ שְּ רֵ ה ךְּ מ ֹו שֶ ה ֹו דַ עְּ תָ
ֶל עָ נָו מִ סֶדֶם וְּ כֵן ךָתוב בְּ ת וֹרָ תְָך ַוטֵרֶ ד יְּהֹוָה בֶ ָענ ָן וַטִתְּ י ַנֵ ב עִ ל ֹו שָ ם ַו טִ קְּ רָ א בְּ שֵ ם ְּי ֹה ָו ה וְּ שָ ם
נֶ ֱא מַ רַ :וטַעֲבֹר יְּהֹוָה עַ ל ןָנ ָיו ַו ִטקְּ רָא :יְּהֹוָה יְּהֹוָה אֵל רַ חום וְּ חַםון אֶרֶ ְך ַאןַיִם ְּו רַ ב ֶח ֶס ד ֶו ֱא מֶ ת:
ֹנ צֵ ר חֶ סֶד לָאֲלָפִ ים נֹשֵא עָ וֹן ָו ֶפ שַ ע ְּו ַח חָ ָאה וְּ נַסֵ ה :וְּ סָ ַל חְּ תָ ַל עֲו ֹ נֵנו ולְּ חַ חָ אתֵ נו ו ְּנ חַ לְּ תָ נו.

ויאמר י"ב פעמים :לְּ ע ֹו ָל ם ְּי ה ָו ה ְּד בָ ְּר ָך נִנָ ב בַ שָ מָ ִי ם.
יה"ר מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתעשה למען שמך הגדול והקדוש והטהור והגבור והנורא הנכתב ואינו נקרא
שנתכוונתי בו ,שתציל את עמך בית ישראל מכל צרה ומצוקה ומכל גזירות קשות ורעות .וישוב חרון אפך מעמך מעירך מארצך
ומנחלתך ,וכל החושבים עלינו ר עה תחשבנה עיניהם מראות ולא תעשינה ידיהם תושיה ויהי דרכם חושך וחלקלקות ומלאך ה'
רודפם .ותתנהג עמנו במידת החסד והרחמים ותכנס לנו לפני ולפנים משורת הדין .ותגזור עלינו גזירות טובות עשה למען שמך
הגדול והקדוש שלא יתחלל באומות .עשה למענך ולא למעננו עשה למען תורתך עשה למען קדושתך והשיענו ,ויקויים בנו טרם
יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע.
ךִ י הָ ָארֶ ץ אֲשֶ ר אַ תָ ה בָ א שָ לָ ה לְּ ִרשְּ תָ ה ֹלא כְּ אֶ רֶ ץ מִ צְּ רַ יִם הִ וא אֲשֶ ר יְּצָ אתֶ ם מִ שָ ם אֲשֶ ר תִ זְּ רַ ע אֶ ת ַז ְּרעֲָך וְּ הִ שְּ קִ יתָ בְּ רַ גְּ לְּ ָך ךְּ גַן הַ טָרָ ק(:יא)
וְּ הָ ָארֶ ץ אֲשֶ ר אַ תֶ ם עֹ בְּ ִרים שָ לָ ה לְּ ִרשְּ תָ ה אֶ רֶ ץ הָ ִרים ובְּ קָ עֹ ת לִ מְּ טַ ר הַ שָ מַ יִם תִ שְּ תֶ ה לָ יִם(:יב) אֶ רֶ ץ אֲשֶ ר ה' אֱֹלהֶ יָך דֹרֵ ש אֹתָ ה תָ מִ יד
עֵ ינֵי ה' אֱֹלהֶ יָך בָ ה מֵ רֵ שִ ית הַ שָ נָה וְּ עַ ד ַאח ֲִרית שָ נָה( :דברים ,י"א ,י -י"ב ).
אֱֹלהֵ ינו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינו
זְּ כֹר ָאב נִמְּ שַ ְך ַאחֲרֶ יָך ךְּ מַ יִם בֵ רַ כְּ ת ֹו ךְּ עֵ ץ שָ תול עַ ל ןַלְּ גֵי מַ יִם גְּ נַנְּת ֹו וְּ הִ נַ לְּ ת ֹו מֵ אֵ ש ומִ לַ יִם ְּדרַ שְּ ת ֹו בְּ ז ְָּרע ֹו עַ ל ךָל מַ יִם בַ עֲבור ֹו ַאל
תִ מְּ נַע מָ יִם .זְּ כֹר הַם ֹו לָד בִ בְּ שוֹרַ ת יֺסַ ח נָא מְּ עַ ט מַ יִם וְּ שַ חְּ תָ לְּ הוֹר ֹו לְּ שָ חְּ ט ֹו לִ שְּ ןֹ ְך דָ מ ֹו ךַלַ יִם זִ הֵ ר גַם הוא לִ שְּ ןֹ ְך דָ מ ֹו [נ"א :לֵב] ךַלַ יִם
חָ פַ ר ומָ צָ א בְּ אֵ רוֹת מַ יִם בְּ צִ ְּדק ֹו חֹן חַ שְּ רַ ת מָ יִם .זְּ כֹר טָ עַן מַ קְּ ל ֹו וְּ עָ בַ ר י ְַּרדֵ ן מַ ִים יִחַ ד לְּ בַ ד ֹו [נ"א :לֵב] וְּ גָל אֶ בֶן מִ בְּ אֵ ר מַ יִם ךְּ נֶאֱבַ ק ל ֹו
שַ ר בָ לול מֵ אֵ ש ומִ לַ יִם ָ .לכֵן הִ בְּ טַ חְּ ת ֹו הֱיוֹת עִ ל ֹו בָ אֵ ש ובַ לַ יִם בַ עֲבור ֹו ַאל תִ מְּ נַע מָ יִם .זְּ כֹר מָ שוי בְּ תֵ בַ ת גֹ מֶ א מִ ן הַ לַ יִם נָמו דָ ֹלה דָ לָה
וְּ הִ שְּ קָ ה צֹאן מַ יִם סְּ גולֶיָך עֵ ת צָ מְּ או לְּ מַ יִם עַ ל הַ מֶ לַע הָ ְך ַוטֵצְּ או מַ יִם בְּ צִ ְּדק ֹו חֹן חַ שְּ רַ ת מָ יִם.זְּ כֹר ןְּ קִ יד שָ תוֹת טוֹבֵ ל חָ מֵ ש טְּ בִ ילוֹת
בַ לַ יִם .צוֹעֶ ה ומַ ְּרחִ יץ ַךןָיו בְּ קִ דוש מַ יִם קוֹרֵ א ומַ זֶה טָ הֳרַ ת מַ יִם רֺ חַ ק מֵ עַ ם ַןחַז ךַלַ יִם בַ עֲבור ֹו ַאל תִ מְּ נַע מָ יִם.זְּ כֹר שְּ נֵים עָ שָ ר שְּ בָ טִ ים
שֶ הֶ עֱבַ ְּרתָ בְּ גִזְּ רֵ י [נ" :בְּ גִזְּ רַ ת] מַ יִם שֶ הִ מְּ תַ קְּ תָ לָמ ֹו מְּ רוֹרַ ת [נ"א :מְּ ִרירות] מַ יִם תוֹלְּ דוֹתָ ם נִשְּ ןְַך דָ מָ ם עָ לֶיָך ךַלַ יִם תֵ פֶן ךִ י נַפְּ שֵנו ָאפְּ פו
מַ יִם בְּ צִ ְּדקָ ם חֹן חַ שְּ רַ ת מָ יִם.

שֶ אַ תָ ה הוא ה' ֱא ֹלהֵ ינו מַ שִ יב הָ רוחַ ומ ֹו ִר יד הַ ָג שֶ ם לִ בְּ רָ ָכ ה וְּ ֹלא לִ קְּ ָל ָל ה לְּ חַ טִ ים וְּ ֹלא לְּ מָ ֶו ת ָל שֹבַ ע וְּ ֹלא לְּ רָ ז ֹו ן
אֵ -ל חַ י ִיפְּ תַ ח א ֹוצְּ ר ֹו ת שָ מָ ִי ם.יַשֵ ב רוח ֹו ִיזְּ לו מָ ִי ם :בְּ גִ שְּ מֵ י רָ צ ֹון תְּ בָ רֵ ְך עֵ דָ ה .בְּ פַ חֵ י יָג ֹון .ךְּ צִ ן ֹור לְּ כודָ ה .בְּ צִ ְּדקַ ת (אברהם) ָאב ֲהמ ֹון.
הֵ כִ ין סְּ עודָ ה .וָאמַ ר יֺקַ ח נָ א מְּ עַ ט מָ ִי ם :ישב ֶגשֶ ם ְּנדָ ב ֹו ת .מִ שְּ מֵ י ֲעלִ ָט ה .ת ֹו ִריד בְּ צִ ָט ה .רַ ב ֲעלִ ילִ ָט ה .בְּ צִ ְּדקַ ת (יצחק) נֶ ֱעקַ ד .בְּ הַ ר
בית יהב ,ירמיהו  , 08ירושלים ,ת.ד 63863 .מיקוד  , 66683טל'80– 7666605 :
Beit Yahav, 80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313131
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הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
בס"ד

נא לשמור על קדושת הגיליון

הַ ל ֹו ִר ָט ה .וְּ שָ ב וְּ חָ פַ ר בְּ אֵ ר ֹו ת הַ מָ ִי ם :ישב ְּד ֵלה עַ לְּ ָך מִ מְּ הומָ ה וְּ הַ נֵ ל .וְּ רוחַ קָ ְּדשְּ ָך עָ ָליו הַ ֲאצֵ ל .בְּ צִ ְּדקַ ת (יעקב) אִ יש תָ ם .מַ קְּ ל ֹו ת ןִ נֵ ל.
בָ ְּרהָ טִ ים בְּ שִ יקֲ ת ֹו ת הַ לָ ִים  :ישב הָ אֵ ר ָן ִנים .עַ ל עַ ם דָ ל בְּ שַ וְּ ע ֹו ִ .נלְּ ַךד בְּ פִ שְּ ע ֹו .וְּ עַ ל ֵךן אֵ חַ ר ִישְּ ע ֹו .בְּ צִ ְּדקַ ת (משה) עָ נָיו נָס מִ ַן ְּרעֹ ה.
ַויֵשֶ ב עַ ל בְּ אֵ ר הַ לָ ִי ם :ישב וְּ תַ זִ יל מִ טְּ ר ֹו ת עֹ ז מִ מְּ ע ֹו ִנים .ו תְּ בו א ֹו ת שָ נָ ה ִי הְּ יו ְּדשֵ ִנים .בְּ צִ ְּדקַ ת (אהרן) ִנכְּ נָס לִ פְּ נַי וְּ לִ פְּ ִניםֲ .אשֶ ר ֺצ ָוה עַ ל
ִנימוְך הַ לָ ִי ם :ישב זְּ כ ֹור רַ ֲחמֶ יך י ֹוצֵ ר מְּ א ֹור ֹו ת .וְּ צַ ֵוה עָ בֶ יָך ְּי ִריקון א ֹור ֹו ת .בְּ צִ ְּדקַ ת מֶ ֶלְך (דוד) ְּנעִ ים זְּ מִ יר ֹו תֲ .אשֶ ר ָאמַ ר מִ י יַשְּ קֵ ִני מַ ִי ם:
ישב חַ שְּ רַ ת מַ ִי ם עַ ל יַבָ שָ ה .תַ זִ יל וְּ ת ֹוצִ יא אֶ בֶ ן הָ ֹראשָ ה  .בְּ צִ ְּדקַ ת (אלישע) ָלקַ ח צְּ ל ֹוחִ ית ֲחדָ שָ ה .וְּ עַ ל יָד ֹו ִנ ְּרפְּ או הַ לָ ִי ם :ישב טַ ְּרפֵ י
צֶ מַ ח ֲאדָ מָ ה הַ מְּ צִ יא .הָ פֵ ק ְּרצ ֹו ִני .חִ זְּ קִ י וְּ ַאמְּ צִ י .בְּ גִ שְּ מֵ י ְּנדָ ב ֹו ת לְּ מַ עַ ן מ ֹוצִ יא .מֵ חַ ָלמִ יש לְּ מַ עְּ ְּינ ֹו מָ ִים :ישב
ֱא ֹ-ל -הֵ ינו ֵוא ֹ-ל -הֵ י ֲאב ֹו תֵ ינו
בְּ גִ שְּ מֵ י בְּ רָ ָכ ה .תְּ בָ רֵ ְך ֲאדָ מָ ה:
בְּ גִ שְּ מֵ י א ֹורָ ה  .תָ אִ יר ֲאדָ מָ ה:
בְּ גִ שְּ מֵ י ִדיצָ ה .תְּ דַ שֵ ן ֲאדָ מָ ה:
בְּ גִ שְּ מֵ י גִ י ָל ה .תָ גִ יל ֲאדָ מָ ה:
בְּ גִ שְּ מֵ י ַועַ ד ט ֹוב .תְּ ַועֵ ד ֲאדָ מָ ה:
בְּ גִ שְּ מֵ י ה ֹוד .תְּ הַ דֵ ר ֲאדָ מָ ה:
בְּ גִ שְּ מֵ י חַ ִיים .תְּ חַ יֶ ה ֲאדָ מָ ה:
בְּ גִ שְּ מֵ י זִ מְּ רָ ה .תְּ ַזלֵ ר ֲאדָ מָ ה:
בְּ גִ שְּ מֵ י ְּישועָ ה .ת ֹושִ יעַ ֲאדָ מָ ה:
בְּ גִ שְּ מֵ י ט ֹובָ ה .תֵ טִ יב ֲאדָ מָ ה:
בְּ גִ שְּ מֵ י ַכלְּ ָך ָל ה .תְּ ַכלְּ ֵךל ֲאדָ מָ ה:
אָ םָ א ה ֹו ִרידֵ ם לְּ א ֹורָ ה .לִ בְּ רָ ָכ ה .לְּ גִ י ָל ה .לְּ ִדיצָ ה .לְּ ה ֹוד .לְּ ַועַ ד ט ֹוב .לְּ זִ מְּ רָ ה  .לְּ חַ טִ ים ֹטובִ ים .לְּ ט ֹובָ ה .לִ ישועָ ה .לְּ פַ ְּרנָסָ ה ולְּ ַכלְּ ָך ָל ה .ךְּ מ ֹו
שֶ אַ תָ ה הו א ה' ֱא ֹ-ל -הֵ ינו רַ ב לְּ ה ֹושִ יעַ  .מַ שִ יב הָ רוחַ ומ ֹו ִריד הַ ֶגשֶ ם לִ בְּ רָ ָכה:
קבלת עול מלכות שמים

בית יהב ,ירמיהו  , 08ירושלים ,ת.ד 63863 .מיקוד  , 66683טל'80– 7666605 :
Beit Yahav, 80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313131
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