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 מספר "תהלות יוסף" למרן החיד"א זלה"ה 
 

ֲאבֹוֵתינּו  וֱאֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ּו ַעְבדֹו  ְּבָדִוד  ְוַהּבֹוֵחר  ַהּבֹוֵחר  ַאֲחָריו  ְבַזְרעֹו 

ְקִריַאת   ֶאל  ְּבַרֲחִמים  ֶשֵתֶפן  ְוִתְשָּבחֹות,  ְּבִשירֹות 
ִמְזמֹוֵרי ְתִהִלים ֶשֶאְקָרא ְכִאלּו ֲאָמָרם ָדִוד ַהֶמֶלְך  
ָעָליו ַהָשלֹום ְּבַעְצמֹו ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. ְוַיֲעָמד ָלנּו  

ים ּוְזכּות ֵתבֹוֵתיֶהם ְואֹוִתיֹוֵתיֶהם ְזכּות ְפסּוֵקי ְתִהלִ 
ֵמֶהם   ַהּיֹוְצִאים  ְוַהֵשמֹות  ְוַטֲעֵמיֶהם  ּוְנֻקדֹוֵתיֶהם 
ְפָשֵעינּו  ְלַכֵפר  ֵתבֹות,  ּוִמּסֹוֵפי  ֵתבֹות  ֵמָראֵשי 
ּוְלַהְכִרית   ָעִריִצים  ּוְלַזֵמר  ֹּאֵתינּו,  ְוַחט ַוֲעֹונֹוֵתינּו 

ְוַהּקֹו ַהחֹוִחים  ַהשֹוַשָנה  ָכל  ֶאת  ַהּסֹוְבִבים  ִצים 
דֹוָדּה   ִעם  ְנעּוִרים  ֵאֶשת  ּוְלַחֵּבר  ָהֶעְליֹוָנה, 
ֶשַפע   ָלנּו  ִיָמֵשְך  ּוִמָשם  ְוֵרעּות,  ְוַאֲחָוה  ְּבַאֲהָבה 
ְוִלְסֹלַח   ֵמֲעֹונֹוֵתינּו  ְלַטֲהֵרנּו  ּוְנָשָמה  רּוַח  ְלֶנֶפש 

ְפָשֵעי  ּוְלַכֵפר  ֹּאֵתינּו  ְלָדִוד  ַחט ֶשָסַלְחָת  ְכמֹו  נּו, 
ְיָי  ֶשָאַמר ִמְזמֹוִרים ֵאלּו ְלָפֶניָך, ְכמֹו ֶשֶנֱאַמר ַגם 
ֹּא ָתמּות. ְוַאל ִתָּקֵחנּו ֵמָהעֹוָלם   ֶהֱעִביר ַחָטאְתָך ל
ֹּאת ְשנֹוֵתינּו ָּבֶהם ִשְבִעים   ֶדם ְזַמֵננּו ַעד ְמל ַהֶזה קֹּ

ֶפן ֶשנּוַכל לְ  ַתֵּקן ֵאת ָאֵשר ִשַחְתנּו. ּוְזכּות ָשָנה ְּבאֹּ



ּוַּבֲעֵדנּו  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ַהָשלֹום  ָעָליו  ַהֶמֶלְך  ָדִוד 
ְשַתֲאִריְך ַאְפָך ַעד שּוֵבנּו ֵאֶליָך ִּבְתשּוָבה ְשֵלָמה  
ְלָפֶניָך. ּוֵמאֹוַצר ַמְתַנת ִחָנם ֲחָננֹו, ְכִדְכִתיב ְוַחנֹוִתי 

ן ָאחֹּ ֲאֶשר  ּוְכֵשם   ֶאת  ֲאַרֵחם.  ָאֵשר  ֶאת  ְוִרַחְמִתי 
ֶשָאנּו אֹוְמִרים ְלָפֶניָך ִשיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶזה ָכְך ִנְזֶכה  
ָלעֹוָלם   ּוְשָבָחה  ִשיר  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ְלָפֶניָך  לֹוַמר 
ַהָּבא. ְוַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ְתִהִלים ִתְתעֹוֵרר ֲחַבֶצֶלת  

ּבְ  ְוָלִשיר  ְכבֹוד  ַהָשרֹון  ְוַרֵנן,  ְּבִגיַלת  ָנִעים  קֹול 
ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵבית  ְוָהָדר  הֹוד  ָלּה,  ִנָתן  ַהְלָבנֹון 

 ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה: 
 

 : ג(- )צה,א מר שלשה פסוקים אלהאקודם שיתחיל התהלים י
 

ּור   ְלצָ֣ יָעה  ָנִָ֝רִ֗ ָ֑ה  יהָו ַלַֽ ָ֣ה  ְנַרְנָנ ְ֭כּו  נּו׃ְל ְנַקְדָמָ֣ה   ִיְשֵעַֽ
ָ֑ה   ֹול ְיהָו י ֵאָ֣ל ָגדָ֣ ֹו׃ ִכִּ֤ יַעַֽ לַֽ ֹות ָנִרִ֥ ְזִמרִ֗ ָ֣יו ְּבתֹוָדָ֑ה ִּבָ֝ ָפָנ

ים׃ ֹול ַעל־ָכל־ֱאֹלִהַֽ ֶלְך ָגָ֝דִ֗  ּוֶמִ֥
 

 ראשון ספר

 ראשון  יום

 — ש   לחוד א    —



ְּאְּ
ֵרי  א ְשַֽ יש  ַאִ֥ א  ׀  ֲאֶשִּ֤ר  ָהִאִ֗ ִֹּ֥ ֲעַצַ֪ת  ָהַלְך    ל ים   ַּבַֽ ִעִ֥   ְרָשָׁ֫

א  ַחְָ֭טִאים  ּוְבֶדֶָ֣רְך ִֹּ֥ ב  ָעָמָ֑ד  ל ים  ּוְבמֹוַשִ֥ ִצִ֗ א   ֵלָ֝ ָֹּ֣   ל
ב׃ י  ב  ָיָשַֽ ם  ִכִּ֤ ת  ִאִ֥ ה  ְּבתֹוַרִ֥ ֹו  ְיהָוִ֗ ְפצִ֥ ֹו   ֶחָׁ֫ ְבתֹוָרתִ֥   ּוַֽ
ה ם  ֶיְהֶגִ֗ ְיָלה׃  יֹוָמִ֥ ה  ג  ָוָלַֽ ָהָיִ֗ ּול  ְכֵעץ    ְוַֽ ל־  ָשתַ֪ ַעַֽ
י ִים   ַפְלֵגָׁ֫ ן  ׀  ִפְר֨יֹו  ֲאֶשִּ֤ר  ָמִ֥ א־  ְוָעֵלִ֥הּו  ֹוְּבִעתִ֗   ִיֵתֵּ֬ ַֹּֽ ל
ֹול ל  ִיּבָ֑ יַח׃  ֲאֶשר־ַיֲַֽעֶשָ֣ה  ְוכֹֹּ֖ ֹּא־ֵכִ֥ן   ד  ַיְצִלַֽ   ל
ר ְ  י  ָשִעָ֑יםָהַֽ ץ  ִכִ֥ מִֹּ֗ נּואֲֶֽשר־ִתְד    ִאם־ַכָ֝ ּוַח׃  ֶפִ֥   ה   רַֽ

מּו  ׀  ַעל־ֵכִּ֤ן א־ָיֻקָ֣ ַֹּֽ ָשִעים  ל ים   ַּבִמְשָפָ֑ט  ְרְ֭  ְוַָ֝חָטִאִ֗
ת ֲעַדִ֥ ים׃  ַּבַֽ י־יֹוֵדָ֣עַ   ו  ַצִדיִקַֽ ְ֭הָוה  ִכַֽ ים  ֶדֶָ֣רְך  ְי   ַצִדיִקָ֑
ֶרְך ד׃ ְרָשִעָ֣ים ְוֶדֹ֖ ֹּאֵבַֽ  ת

ְּב
גְ   ָלְָ֭מה  א ּוָרַֽ ים  גֹוִיָ֑ם  שָ֣ יק׃  ּוְָ֝לֻאִמִ֗   ב   ֶיְהגּו־ִרַֽ

ְתַיְצ   ֶרץ  ׀  ֨בּוִיִ֥ ֹוז ְ   ַמְלֵכי־ֶאִ֗ ַָ֑חד  ִנִ֥יםְורַֽ ֹוְסדּו־ָי ַעל־   נַֽ
ה ֹו׃   ְיָ֝הָוִ֗ ְַ֭נְת    ג  ְוַעל־ְמִשיחַֽ ֹוס ְ   ָקהְנַֽ   רֹוֵתָ֑ימֹוֶאת־מַֽ

יָכה ימֹו׃  ִמֶמָ֣נּו  ְוַנְשִלֹ֖ ֵתַֽ   ִיְשָחָ֑ק   ַּבָשַמִָ֣ים  יֹוֵשָ֣ב  ד  ֲעבֹּ
י ָנִ֗ דֹּ מֹו׃  ֲאָ֝ ֹו   ֵאֵלָ֣ימֹו   ְיַדֵּבָ֣ר  ָאִּ֤ז  ה   ִיְלַעג־ָלַֽ   ְבַאפָ֑



ַבֲחרֹונִֹ֥ו מֹו׃  ּוַֽ ֲהֵלַֽ ְֲ֭אִני  ו  ְיַבַֽ י  ָנַסְָ֣כִתי  ַוַֽ ַעל־  ַמְלִכָ֑
ֹון ּיִ֗ י׃  ִצָ֝ הַסְפ  אֲ   ז  ַהר־ָקְדִשַֽ ל  ָרִ֗ ק  ֶאַָֽׁ֫ ה  חִֹּ֥ הָוִ֗ ר  ְיַֽ  ָאַמַ֘
י   ַאָָ֑תה   ְּבִנִ֥י   ֵאַלִ֥י ִנִ֗ יָך׃  ַהּיִֹ֥ום  ֲאָ֝ ִני   ְשַאִּ֤ל  ח  ְיִלְדִתַֽ   ִמֶמִ֗
ָ֣הְוֶאְת   ְֹ֭וִים  ָנ ֶרץ׃  ָךִ֗ ַוֲָ֝אֻחָזַֽתְ   ַנֲַֽחָלֶתָָ֑ך  ג   ט   ַאְפֵסי־ָאַֽ

ֵעם ָ֑ל  ְּבֵשֶָ֣בט  ְתְ֭רֹּ י  ַּבְרֶז ם׃ְתַנְפ    יֹוֵצָ֣ר  ִכְכִלֹ֖   י   ֵצַֽ
ְַ֭עָתה ים  ְו ילּו  ְמָלִכָ֣ ָּוַֽס ְ   ַהְשִכָ֑ ּוִהָ֝ פְ   רִ֗ ֶרץ׃  ֵטישָֹּ֣   יא   ָאַֽ
ּו ָ֣ה  ִעְבדָ֣ ילּו  ְּבִיְרָאָ֑ה  ֶאת־ְיהָו ה׃  ְוִָ֝גִ֗   יב   ִּבְרָעָדַֽ

ר ִַּ֤֤ף  ַנְשקּו־ַבַ֡ אבְ   ׀  ֶפן־ֶיֱַֽאַנ ֵֹּּ֬ ֶרְך  דּוְות ָ֣ר  ֶדִ֗ י־ִיְבַע  ִכַֽ
ָ֣ט ֹו ִכְמַע י ַאפָ֑ ְשֵרִ֗ ֹוֵסי ַאָ֝ ֹו׃ ָכל־חִ֥  בַֽ

ְּג
ֹור  א ָ֑ד  ִמְזמִ֥ ֹו  ְלָדִו ָבְרחִ֗ ִּ֤י  ְּבָ֝ ֹום  ׀   ִמְפֵנ ֹו׃  ַאְבָשלֵּ֬   ב   ְּבנַֽ

ְ֭הָוה ּו  ְי ה־ַרּבָ֣ ים  ָצָרָ֑י   ָמַֽ ִּבִ֗ ים  ַרָ֝ י׃  ָקִמִ֥  ַרִּבים    ג   ָעָלַֽ
ים ְמִרַ֪ י  אַֹּֽ ְפִשִ֥ ָתה  ֵאִּ֤ין  ְלַנָׁ֫ שּוָעָ֓ ֹו  ְיַֽ ים   לֵּ֬ אֹלִהֵּ֬ ָלה׃   ֵבַֽ   ֶסַֽ

ְ֭הָוה  ְוַאָתָ֣ה  ד ַָ֣֤ן  ְי י  ָמֵג ֲעִדָ֑ י  ַּבַֽ בֹוִדִ֗ ים  ְכָ֝ י׃   ּוֵמִרִ֥ ֹּאִשַֽ  ר
ָ֣ה  קְֹ֭וִלי  ה  ִני  ֶאְקָרָ֑א  ֶאל־ְיהָו ר  ַוַּיֲַֽעֵנ֨ ֹו  ֵמַהֹ֖  ָקְדשָ֣

ָלה׃ ְבִתי  ֲאִנִ֥י  ו  ֶסַֽ ָנה  ָשַכִ֗ יָשִ֥ ִאָׁ֫ ֹוִתי   ָוַֽ י  ֱהִקיצָ֑ ָ֣ה  ִכֹ֖   ְיהָו
ִני׃ ְ֭יָרא   ז   ִיְסְמֵכַֽ א־ִא ַֹּֽ ֹות  ל ִרְבבִ֥ ָ֑ם  ֵמַֽ ר  ָע יב   ֲאֶשִ֥ ִבִ֗   ָסָ֝



י׃  ָשָ֣תּו ּוָמִּ֤ה  ח   ָעָלַֽ ה  קַ֘ יֵעִִּ֤ני  ׀  ְיהָו֨ ֹוִשַ֘ י  הַֽ י־  ֱאֹלַהִ֗ ִכַֽ
יתָ  ְיַבָ֣י   ִהִכָ֣ ְרָת׃   ְרָשִעָ֣ים   ִשֵנֹ֖י  ֶלִָ֑חי  ֶאת־ָכל־אַֹּֽ  ִשַּבַֽ

יהָוִ֥ה ט ָ֑ה ַלַֽ ל־ַעְמָךֹ֖  ַהְישּוָע ָלה׃ ִבְרָכֶתָָ֣ך ַעַֽ  ֶּסַֽ

ְּד
חַ   א ֹות  ַלְמַנֵצִ֥ ֹור  ִּבְנִגינִ֗ ד׃  ִמְזמִ֥ י  ב  ְלָדִוַֽ ִִַּ֤֤ני   ְּבָקְרִאַ֡   ֲעֵנ
ֵהִּ֤י  ׀ י  ֱאֹלַ֘ ִני  ִלָ֑י  ִהְרַחְָ֣בתָ   ַּבְָ֭צר  ִצְדִקִ֗ ֵנִ֗ ע  ָחָ֝  ּוְשַמִ֥

י׃ יש   ְּבֵנִ֥י  ג  ְתִפָלִתַֽ ה  ִאַ֡ י  ַעד־ֶמֵּ֬ ְְ֭כִלָמה  ְכבֹוִדָ֣  ִל
ּון ֱאָהבָ֣ יק  ֶתַֽ ּו  ִרָ֑ ָ֣ב  ְתַבְקשֹ֖ ָלה׃  ָכָז ּו  ד   ֶסַֽ י־  ּוְדעִ֗ ִכַֽ
ְ֭הָוה  ִהְפָלָ֣ה יד  ְי ֹו  ָחִסָ֣ ע  ְיהָוִ֥ה  לָ֑ י  ִיְָ֝שַמִ֗  ְּבָקְרִאִ֥
יו׃ ּו  ה  ֵאָלַֽ אּו  ִרְגזִ֗ ֱחָטִ֥ ַאל־ֶתָׁ֫ ּו  ְוַֽ ְְ֭לַבְבֶכם   ִאְמרָ֣  ִב

ם ל־ִמְשַכְבֶכִ֗ מּו   ַעַֽ ָלה׃  ְודָֹּ֣ ּו  ו  ֶסַֽ   ִזְבֵחי־ֶצֶָ֑דק  ִזְבחִ֥
ּו ים  ז   ֶאל־ְיהָוַֽה׃  ּוִָ֝בְטחִ֗ ְמִרים    ַרִּבִ֥ ּו   אַֹּֽ י־ַיְרֵאַ֪נָׁ֫  ִמַֽ
ֹוב ְֵ֭לינּו  טִ֥ ָסה־ָע יָך  ֨אֹור  ְנַֽ   ָנַתָָ֣תה  ח   ְיהָוַֽה׃  ָפֶנֵּ֬

י  ִשְמָחָ֣ה ת   ְבִלִּבָ֑ ירֹוָשָ֣ם  ְדָגָנֹ֖ם  ֵמֵעֵּ֬ ּבּו׃  ְוִתַֽ   ט   ָרַֽ
ֹום ן  ֶאְשְכָבַ֪ה  ַיְחָדו    ְּבָשלָ֣ יָשִ֥ י־ַאָתָ֣ה   ְוִאָׁ֫ ָ֣ה  ִכַֽ  ְיהָו
ַטח ְלָבָדָ֑ד ֶבִ֗ ִני׃ ָלָ֝ ֹוִשיֵבַֽ  תַֽ

ְּהְּ



חַ   א ֹות  ַלְמַנֵצִ֥ ל־ַהְנִחילִ֗ ֹור  ֶאַֽ ד׃  ִמְזמִ֥ י   ב  ְלָדִוַֽ  ֲאָמַרֹ֖
ֲאִזִ֥יָנה ה  ׀  ַהַֽ יָנה  ְיהָוִ֗ י׃  ִּבָ֣ יָבה   ג  ֲהִגיִגַֽ ֹול  ׀  ַהְקִשִּ֤  ְלקֵּ֬
י י ַשְוִעִ֗ יָך  ֵוַֽאֹלָהָ֑י  ַמְלִכִ֥ ֶלִ֗ י־ֵאָ֝ ל׃ ִכַֽ ה  ד ֶאְתַפָלַֽ הָוִ֗   ְיַֽ
ְֶ֭קר ֶקר  קֹוִלָ֑י  ִתְשַמָ֣ע  ּבֹּ ָךִ֗   ּבִֹּ֥ ֱעָרְך־ְלָ֝ ה׃  ֶאַֽ ֲאַצֶפַֽ   ה   ַוַֽ
י א ׀ ִכִּ֤ ִֹּּ֤ ץ ל ל־ָחֵפַ֘ ַשע ֵאַֽ א ָאָָ֑תה ׀ ֶרִ֥ ֹֹּ֖ ְֻֽרָךָ֣  ל ע׃ ְיֻגַֽ   ו  ָרַֽ

ּו א־ִיְתַיְצבָ֣ ַֹּֽ ְֹ֭וְלִלים  ל ֶַָ֣֤גד  הַֽ ָ֑יָך  ְלֶנ אתָ   ֵעיֶנ ֵנִ֗ ָכל־  ָשָ֝
ֲעֵלי ֶון׃  פִֹּ֥ ְבֵרַ֪י  ְתַאֵּבד    ז  ָאַֽ ִ֥ב  דַֹּֽ ָז ים   ָכָׁ֫   ִאיש־ָדִמִ֥

ה ֵעִ֥ב  ּוִמְרָמִ֗ י  ח  ְיהָוַֽה׃  ׀  ְיָתַ֘ ֲאִנִ֗ ב  ַוַֽ ֹוא   ַחְְ֭סְדָך  ְּברָֹּ֣   ָאבָ֣
ֲחֶוִ֥ה  ֵביֶתָָ֑ך ְדְשָךִ֗   ֶאְשַתַֽ יַכל־ָקָ֝ ָך׃  ֶאל־ֵהַֽ   ט   ְּבִיְרָאֶתַֽ
ִּ֤ה ִני  ׀  ְיהָו ָך  ְנֵחֵּ֬ ַען  ְבִצְדָקֶתִ֗ ֹוְרָרָ֑י   ְלַמִ֥  הושר  שַֽ

ר( ָ֣י  )ַהְיַשֹ֖ ָך׃  ְלָפַנ י  י  ַדְרֶכַֽ יהּו  ֵאַ֪ין  ִכִּ֤  ְנכֹוָנה    ְּבִפַ֡
ֹות  ִקְרָּבַ֪ם ּוִ֥ ּוחַ   ַהָׁ֫ ֶבר־ָפתִ֥ ָ֑ם   ֶקַֽ ָנ ם   ְגרֹּ שֹוָנִ֗  ְלָ֝
ּו ם  יא  ן׃ַיֲַֽחִליקַֽ ֲאִשיֵמ֨ ים   ׀  ַהִ֥  ִיְפלּו    אֱֹֽלִהִ֗

ם יֶהִ֥ ֹוֵתָׁ֫ ֲעצַ֪ מֹּ ב  ִמַֽ ְְ֭שֵעיֶהם  ְּברָֹּ֣ רּו   ַהִדיֵחָ֑מֹו  ִפ   ִכי־ָמִ֥
ְך׃ ֹוֵסי  ְוִיְשְמ֨חּו  יב  ָבַֽ ְך  ָכל־חַ֪ ְַ֭רֵננּו   ְלעֹוָלָ֣ם  ָבַ֡   ְי

ּו  ָעֵלָ֑ימֹו  ְוָתֵסְָ֣ך ַיְעְלצִ֥ ָךִ֗   ְוַֽ י  ְבָ֝ ֲהֵבִ֥ ָך׃  אַֹּֽ י־   יג  ְשֶמַֽ ִכַֽ
יק  ְתָבֵרְַ֪ך  ַאָתה   ִדִ֥ ָ֑ה  ַצָׁ֫ ה  ְיהָו ִצָנִ֗ ֹון  ַכָ֝ נּו׃  ָרצִ֥  ַתְעְטֶרַֽ

ְּו



ְְ֭נִגינֹות  ַלְמַנֵצָ֣חַ   א ית  ִּב ל־ַהְשִמיִנִ֗ ֹור  ַעַֽ ד׃  ִמְזמִ֥  ְלָדִוַֽ
ה  ב הָוִ֗ ֹוִכיֵחִָ֑ני  ַאל־ְּבַאְפָךִ֥   ְיַֽ ַאל־ַּבֲחָמְתָךִ֥   תַֽ   ְוַֽ

ִני׃ ִִֻֽ֥ני  ג  ְתַיְּסֵרַֽ י  ְיהָוה    ָחֵנ ל  ִכִּ֤ ִני  ֻאְמַלָׁ֫ ִני   ָאִ֥  ְרָפֵאִ֥
ָ֑ה י  ְיהָו ּו  ִכֹ֖ י׃  ִנְבֲהלָ֣ ְַ֭נְפִשי  ד  ֲעָצָמַֽ ד  ִנְבֲהָלָ֣ה  ְו  ְמאָֹּ֑
ה(  ואת ה  )ְוַאָתִ֥ י׃  ְיָ֝הָוִ֗ ְ֭הָוה  שּוָבָ֣ה  ה   ַעד־ָמָתַֽ  ְי

ִני  ַנְפִשָ֑י  ַחְלָצָ֣ה ֹוִשיֵעִ֗ ָך׃  ְלַמַָ֣ען  הַָֽ֝ י  ו  ַחְסֶדַֽ   ֵאָ֣ין   ִכִּ֤
ְשאִ֗   ִזְכֶרָָ֑ך  ַּבָמֶָ֣ות י  ֹולִּבָ֝ ְך׃  ִמָ֣ ֹוֶדה־ָלַֽ ְִּ֤עִתי  ז  יַֽ  ׀  ָיַג

י ַאְנָחִתִ֗ י  ְבָכל־ַלְְ֭יָלה  ַאְשֶחָ֣ה  ְּבַֽ י   ִמָטִתָ֑ ִדְמָעִתִ֗   ְּבָ֝
י ה׃  ַעְרִשִ֥ ְשָשָ֣ה  ח   ַאְמֶסַֽ ָ֑י  ִמַכַָ֣עס  ָעַֽ ה  ֵעיִנ ְתָקִ֗  ָעַָֽ֝

י׃ ֹוְרָרַֽ ּורּו  ט  ְּבָכל־צַֽ ֲעֵלי  ִמְֶ֭מִני  סָ֣ י־   ָאֶָ֑ון  ָכל־פָֹּ֣ ִכַֽ
ע ה  ָשַמִ֥ ֹול  ְיָ֝הָוִ֗ י׃  קָ֣ ְ֭הָוה  ָשַמָ֣ע  י  ִּבְכִיַֽ י  ְי  ְתִחָנִתָ֑
ה י  ְיָ֝הָוִ֗ ִפָלִתִ֥ ח׃  ְתַֽ שּו  יא  ִיָּקַֽ ּו  ׀  ֵיבִֹּּ֤ ֲהלָ֣ ד  ְוִיָּבַֽ ָכל־   ְמְ֭אֹּ
ְיָבָ֑י בּו אַֹּֽ שּו ָיָֻ֝שִ֗ ַגע׃ ֵיבִֹּ֥  ָרַֽ

ְּז
ֹון   א ִוִ֥ד  ִשָגיִ֗ ר  ְלָדָׁ֫ ָ֑ה  ֲאֶשר־ָשִ֥ יהָו ַעל־ִדְבֵרי־  ַלַֽ

ּוש י׃  כִָ֝֗ ָ֣ה  ב  ֶּבן־ְיִמיִנַֽ יִתי  ְּבָךָ֣   ֱאְֹ֭לַהי  ְיהָו  ָחִסָ֑
ֹוִשיֵעִִ֥ני י  הַֽ ְדַפִ֗ ָ֝ ִני׃  ִמָכל־רַֹּֽ ף  ג  ְוַהִציֵלַֽ  ֶפן־ִיְטרָֹּ֣



ָ֣ה ק  ַנְפִשָ֑י  ְכַאְרֵי ֵרִ֗ יל׃  ְוֵאָ֣ין  פָֹּ֝ ָ֣ה  ד  ַמִצַֽ  ֱאְֹ֭לַהי  ְיהָו
ָֹּ֑את  ִאם־ָעִשָ֣יִתי ם־ֶיש־ָעִֶ֥ול  ז י׃  ִאַֽ ִאם־   ה   ְּבַכָפַֽ

ְַ֭מְלִתי י  ָג ֹוְלִמִ֥ ה  ָרָ֑ע  שַֽ ֲאַחְלָצֹ֖ י  ָוַֽ ֹוְרִרָ֣ ם׃  צַֽ   ו   ֵריָקַֽ
ף ַרדַֹּֽ ב  ִיִ֥ י   ׀  אֹוֵי֨ ג  ַנְפִשַ֡ ס  ְוַיֵשִ֗ ָ֑י  ָלָאֶָ֣רץ  ְוִיְרמָֹּ֣  ַחָּי

י ר  ׀  ּוְכבֹוִדָ֓ ָעָפֹ֖ ָלה׃  ַיְשֵכָ֣ן  ֶלַֽ ּוָמִּ֤ה  ז   ֶסַֽ ה  קַ֘  ׀  ְיהָו֨
ָך ֹות  ִהְָ֭נֵשא  ְּבַאֶפִ֗ ֹוְרָרָ֑י  ְּבַעְברָ֣ ּוָרה  צַֽ י   ְועִ֥ ַלִ֗   ֵאָ֝
ט יָת׃  ִמְשָפִ֥ ֲעַדָ֣ת  ח  ִצִּוַֽ ְֻ֭אִמים  ַוַֽ ֹוְבֶבָ֑ךָ   ְל יהָ   ְתסַֽ  ְוָָ֝עֶלִ֗
ֹום ּוָבה׃  ַלָמרִ֥ ין  ְיהָוה    ט  שַֽ ים  ָיִדַ֪ ִמִ֥ ִני  ַעָׁ֫ ָ֑ה   ָשְפֵטִ֥   ְיהָו
י י   ְכִצְדִקֹ֖ י׃  ּוְכֻתִמָ֣ א  י  ָעָלַֽ ע  ִיְגָמר־ָנֵּ֬   ְרָשִעים    ׀  ַר֨
ַַ֪֤ן י  ּוְתכֹוֵנ ִדִ֥ ֵחָ֣ן  קַצָׁ֫ ְּ֭בֹות  ּובֹּ ֹות  ִל ים   ּוְכָליִ֗  ֱאֹלִהִ֥
יק׃ ִגִנִ֥י  יא   ַצִדַֽ ים  ָמַֽ יעַ   ַעל־ֱאֹלִהָ֑ ֹוִשִ֗ ב׃  מָ֝  ִיְשֵרי־ֵלַֽ

יק  שֹוֵפָ֣ט  ֱאְֹ֭לִהים  יב ל  ַצִדָ֑ ֵעִ֥ם  ְוֵָ֝אִ֗ ֹום׃  זֹּ   יג   ְּבָכל־יַֽ
א ָֹּ֣ ְ֭שּוב  ִאם־ל ֹו  ָי ֹוש  ַחְרּבָ֣ ֹו  ִיְלטָ֑ ְך   ַקְשתִ֥ ַרִ֗  ָדָ֝
ְֻֽיכֹוְנֶנַָֽה׃ ְ֭לֹו  יד  ַוַֽ ין  ְו יו  ְכֵלי־ָמֶָ֑ות  ֵהִכָ֣ ָצִ֗ ים   ִחָ֝ ְלִקִ֥ דֹּ   ְלַֽ
ל׃ ה  ְיַחֶּבל־ָאֶָ֑ון  ִהֵנִ֥ה  טו  ִיְפָעַֽ ל  ְוָהָרִ֥ ָמִ֗ ַָ֣לד  ָעָ֝  ְוָי
ֶקר׃ ֹור  טז  ָשַֽ ַֻּֽיְחְפֵרָ֑הּו  ָכְָ֭רה  ּבָ֣ ל   ַוַֽ   ְּבַשַָ֣חת  ַוִָּ֝יפִֹּ֗
ל׃ ּוב  יז   ִיְפָעַֽ ֹו  ָישָ֣ ֹו  ֲעָמלָ֣ ֹּאשָ֑ ְד   ְוַעִ֥ל   ְבר ֹוָקָ֝  ֳקדִ֗
ֹו ד׃  ֲחָמסִ֥ ָ֣ה  אֹוֶדָ֣ה  יח  ֵיֵרַֽ ֹו  ְיהָו ה  ְכִצְדקָ֑ ֲָ֝אַזְמָרִ֗  ַוַֽ



ם־ְיהָוִ֥ה ֹון׃ ֵשַֽ  ֶעְליַֽ

ְּח
חַ   א ית  ַלְמַנֵצִ֥ ל־ַהִגִתִ֗ ֹור  ַעַֽ ד׃  ִמְזמִ֥ ִּ֤ה  ב  ְלָדִוַֽ  ְיהָו

ינּו ֵנִ֗ יר  ֲאדֹּ ה־ַאִדָ֣ ְְ֭מָך  ָמַֽ ר  ְּבָכל־ָהָאֶָ֑רץ  ִש  ְתָנִ֥ה   ֲאֶשִ֥
ֹוְדָךִ֗  ִים׃   הַָֽ֝ י  ג  ַעל־ַהָשָמַֽ ים  ִמִפִּ֤ ֹוְלִל֨ ְנִקים    ׀  עַֽ יֹּ  ְוַֽ
ז  ִיַּסְַ֪דָתָׁ֫  ַען  עִֹּ֥ ֹוְרֶרָ֑יָך  ְלַמִ֥ ית   צַֽ ב  ְלַהְשִּבִ֥ ֹוֵיִ֗  אָ֝

ם׃ י־ֶאְרֶאָ֣ה  ד  ּוִמְתַנֵּקַֽ ֲעֵשָ֣ה  ָשְֶ֭מיָך  ִכַֽ ֶתָ֑יָך  ַמַֽ   ֶאְצְּבעֹּ
חַ  ים  ָיֵרִ֥ ֹוָכִבִ֗ ה־ֱאנִֹ֥וש  ה  כֹוָנְַֻֽֽנָתה׃  ֲאֶשָ֣ר   ְוָ֝כַֽ י־  ָמַֽ ִכַֽ

ם  ִתְזְכֶרָ֑נּו ָדִ֗ י  ּוֶבן־ָאָ֝ נּו׃  ִכָ֣   ַוְתַחְּסֵרָ֣הּו  ו   ִתְפְקֶדַֽ
ים  ְמְַ֭עט ֱאֹלִהָ֑ ֹוד  ֵמַֽ הּו׃  ְוָהָדָ֣ר  ְוָכבֹ֖   ז   ְתַעְטֵרַֽ

ֲעֵשָ֣י   ַתְְ֭מִשיֵלהּו ל  ָיֶדָ֑יָך  ְּבַמַֽ ַחת־  ַשָָ֣תה  כִָֹּ֝֗ ַתַֽ
יו׃ ָ֣ה  ח  ַרְגָלַֽ ֶנ ים  צֹּ ֲאָלִפָ֣ ֹות  םְוַָ֝גִ֗   ֻכָלָ֑ם  ַוַֽ ֲהמִ֥ י׃  ַּבַֽ   ָשָדַֽ

ֹור  ט ָ֣י  ָשְַ֭מִים  ִצפָ֣ ָ֑ם  ּוְדֵג ר  ַהָּי ֵבִ֗ ֹות  עָֹּ֝ ים׃  ָאְרחִ֥   י   ַיִמַֽ
ָ֑ינּו ְיהָוִ֥ה ֵנ יר ֲאדֹּ ה־ַאִדִ֥ ְמָךִ֗  ָמַֽ ֶרץ׃ ִשָ֝  ְּבָכל־ָהָאַֽ

ְּט
ּות  ַלְְ֭מַנֵצחַ   א ן  ַעל־מִ֥ ֹור  ַלֵּבִ֗ ד׃  ִמְזמִ֥   אֹוֶדָ֣ה  ב  ְלָדִוַֽ

ְ֭הָוה י  ְי ה  ְּבָכל־ִלִּבָ֑ ַסְפָרִ֗ יָך׃  ֲאָ֝   ג   ָכל־ִנְפְלאֹוֶתַֽ



ֶעְלָצָ֣ה  ֶאְשְמָחָ֣ה ה  ָבְָ֑ך  ְוֶאַֽ ֹון׃  ִשְמָךָ֣   ֲאַזְמָרֹ֖   ד   ֶעְליַֽ
י ֹוְיַבִ֥ ֹור   ְּבשּוב־אַֽ ּו  ָאחָ֑ ְשלִ֥ ּו  ִיָכַֽ אְבדִ֗ ַֹּֽ   ה   ִמָפֶנַֽיָך׃  ְוָ֝י

י־ָעְִ֭שיתָ  י  ִכַֽ ָ֑י  ִמְשָפִטָ֣ ְבתָ   ְוִדיִנ א  ָיַשִ֥ ִכֵּסִ֗ ט  ְלָ֝  שֹוֵפִ֥
ֶדק׃ ְָ֣רתָ גָ   ו  ֶצַֽ ְֹ֭וִים  ַע ם   ָרָשָ֑ע  ִאַּבְָ֣דתָ   ג יתָ   ְשָמִ֥ ִחִ֗   ָמָ֝

ד׃  ְלעֹוָלִ֥ם ב  ז  ָוֶעַֽ אֹוֵי֨ מּו  ׀  ָהַֽ ֹות   ַתִ֥ ֶנִַ֥צח  ֳחָרבִ֗  ָלָׁ֫
ים ד  ָנַתְָ֑שתָ   ְוָעִרִ֥ ָמה׃  ִזְכָרָ֣ם  ָאַבֹ֖   ַוְַֽ֭יהָוה  ח   ֵהַֽ
ֹֻֽ֖ן  ֵיֵשָ֑ב  ְלעֹוָלָ֣ם ֹו׃   ַלִמְשָפָ֣ט  כֹוֵנ ּוא   ט   ִכְסאַֽ   ְוהִ֗

ל ט־ֵתֵבִ֥ ין  ְּבֶצֶָ֑דק  ִיְשפַֹּֽ ים  ָיִדִ֥ ֻאִמִ֗ ים׃  ְלָ֝ יָשִרַֽ   י   ְּבֵמַֽ
י ָ֣ה  ִוַ֘יִהִּ֤ ָ֣ב  ְיהָו ב  ַלָדְָ֑ך  ִמְשָג ְשָגִ֗ ֹות  ִמָ֝ ה׃  ְלִעתִ֥  ַּבָצָרַֽ

ּו  יא ָ֣י  ְבְָ֭ך  ְוִיְבְטחָ֣ ֹוְדֵע י  ְשֶמָָ֑ך  יַֽ ְֹ֖בתָ   ִכִּ֤ א־ָעַז ַֹּֽ  ל
ְרֶשָ֣יָך ּו  יב   ְיהָוַֽה׃  דַֹּֽ יהָוה  ַזְמרִ֗ ֵשָ֣ב  ַלְַֽ֭ ידּו  ִצּיָֹ֑ון   יֹּ  ַהִגִ֥
ים ַעִמִ֗ יו׃   ָבַָֽ֝ ילֹוָתַֽ ֵרָ֣ש  יג   ֲעִלַֽ י־דֹּ ִמים   ִכַֽ  אֹוָתָ֣ם   ָדְ֭

ח  ָזָכָ֑ר ַכִ֗ א־ָשָ֝ ַֹּֽ ת  ל ֲעַקִ֥ ים(  עניים  ַצַֽ ִני   יד  ׃)ֲעָנִוַֽ ְנֵנֵּ֬   ָחַֽ
ה ְְ֭נִיי  ְרֵאָ֣ה  ְיהָוִ֗ ְנָאָ֑י  ָע י  ִמשַֹּֽ ֹוְמִמִ֗ רַֽ ֲעֵרי  ְמָ֝ ֶות׃  ִמַשִ֥  ָמַֽ

ַען  טו ה  ְלַמִ֥ ל־ְתהִ   ֲאַסְפָרִ֗ יָךָכַֽ ֶתִ֥ י  ָלָׁ֫ ֲעֵרִ֥ ַבת־   ְּבַשַֽ
יָלה  ִצּיָֹ֑ון ִגִ֗ ָך׃  ָאָ֝ ּוָעֶתַֽ ּו  טז   ִּבישַֽ ְבעָ֣ ְֹ֭וִים  ָטַֽ   ְּבַשַָ֣חת   ג
ּו ֶשת־זִּ֥ו  ָעשָ֑ נּו  ְּבֶרַֽ ָמִ֗ ה  ָטָ֝ ם׃  ִנְלְכָדִ֥ ע  יז   ַרְגָלַֽ  ׀  נִֹּ֤וַד֨
ה   ִמְשָפַ֪ט  ְיהָוה   ָשִ֥ ַעל  ָעָׁ֫ ש  ַכְָ֭פיו  ְּבפָֹּ֣   ָרָשָ֑ע   נֹוֵקָ֣



ָלה׃  ִהָגיִֹ֥ון ּובּו  יח   ֶסַֽ ֹוָלה  ְרָשִעָ֣ים  ָישָ֣ ָכל־   ִלְשאָ֑
ם י  גָֹ֝וִיִ֗ ים׃  ְשֵכֵחִ֥ י  יט  ֱאֹלִהַֽ א  ִכִּ֤ ָֹּ֣   ִיָשַכָ֣ח  ָלְֶ֭נַצח  ל

ים(  ענוים  ִתְקַוִ֥ת  ֶאְביָֹ֑ון ִנִּיִ֗ ד  )ֲעָ֝ ֹּאַבִ֥ ד׃  ת   כ   ָלַעַֽ
ְ֭הָוה  קּוָמָ֣ה ז  ְי ּו  ֱאנָֹ֑וש  ַאל־ָיעָֹּ֣ ְפטִ֥ ם  ִיָשַֽ ַעל־  גָֹ֝וִיִ֗
ה  יָתִּ֤הִשַ֘   כא  ָפֶנַֽיָך׃ ה  ׀  ְיהָו֨ ם  מֹוָרִ֗ ֶהִ֥ ּו  ָלָׁ֫  גֹוִיָ֑ם  ֵיְַֻֽֽדעִ֥
ָלה׃  ֵהָָ֣מה ֱאנֹֹ֖וש  ֶּסַֽ

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 — ש   לחוד ב    —

 י
ְ֭הָוה  ָלָמָ֣ה  א ד  ְי ֲעמָֹּ֣ ֹוק  ַתַֽ ים  ְּבָרחָ֑ ְעִלִ֗ ֹות   ַתָ֝  ְלִעתִ֥

ה׃ ָ֣ת  ב  ַּבָצָרַֽ ֲאַו ָשע  ְּבַגַֽ ָ֑י  ִיְדַלָ֣ק  ָרְ֭ ּו  ָעִנ ְפשָ֓  ׀  ִיָתַֽ
ֹות בּו׃  זָּ֣ו  ִּבְמִזמֹ֖ י־ִהֵלָ֣ל  ג   ָחָשַֽ ָשע  ִכַֽ ָ֣ת  ָרְ֭ ֲאַו   ַעל־ַתַֽ

ֹו עַ   ַנְפשָ֑ ֵצִ֥ ְך  ּובֹּ ֵרִ֗ ץ  ֵּבָ֝ ע   ד  ְיהָוַֽה׃  ׀  ִנֵַ֘אִ֥ ַָ֣בּה  ָרָשִ֗  ְכגֹּ
ש  ַאְ֭פֹו ין   ַּבל־ִיְדרָֹּ֑ ים  ֵאִ֥ ֹלִהִ֗ יו׃  ֱאָ֝   ה   ָכל־ְמִזמֹוָתַֽ

ילּו ו  ָיִַ֘חִּ֤ תּבְ   ׀  ְדָרָכ֨ ֹום  ָכל־ֵעִ֗ ֹו   ִמְְ֭שָפֶטיָך  ָמרָ֣  ִמֶנְגדָ֑
יו ֹוְרָרִ֗ ָ֝ יחַ   ָכל־צַֽ ם׃  ָיִפִ֥ ְִ֭לּבֹו  ָאַמָ֣ר  ו  ָּבֶהַֽ ַּבל־  ְּב

ֹוט ר  ֶאמָ֑ ר  ְלדִֹּ֥ ע׃  ֲאֶשָ֣ר  ָוָ֝דִֹּ֗ א־ְבָרַֽ ַֹּֽ יהּו  ׀  ָאָלִּ֤ה  ז   ל  ִפָ֣



ֹות  ָמְֵ֭לא ְך   ּוִמְרמָ֣ ַחת  ָותָֹּ֑ ֹו  ַתִ֥ שֹונִ֗ ל  ְלָ֝ ֶון׃  ָעָמִ֥   ח   ָוָאַֽ
ב  ׀  ֵיֵשִּ֤ב ים  ְּבַמְאַרֵּ֬ ִמְסָתִרים  ֲחֵצִרִ֗ ג  ַּבְַֽ֭ י   ַיֲַֽהרָֹּ֣  ָנִקָ֑
יו יָנִ֗ ֵחְלָכִ֥ה  ֵעָ֝ נּו׃  ְלַֽ ב  ט  ִיְצפַֹּֽ ר  ֶיֱַֽארֵֹּּ֬ ה  ׀  ַּבִמְסָת֨  ְכַאְרֵיֵּ֬

ה ב  ְבֻסכִֹּ֗ ֹוף  ֶיְֱַֽ֭ארֹּ ֲחטָ֣ ָ֑י  ַלַֽ ף   ָעִנ י  ַיְחטִֹּ֥ ִנִ֗ ֹו  ָעָ֝  ְּבָמְשכִ֥
ֹו׃ חַ   )ִיְדֶכִ֥ה(  ודכה  י  ְבִרְשתַֽ ל  ָישָֹּ֑ יו   ְוָנַפִ֥ ֲעצּוָמִ֗  ַּבַָֽ֝
ים(  )ֵחָ֣ל  חלכאים ְִ֭לּבֹו  ָאַמָ֣ר  יא  ׃ָכִאַֽ ח  ְּב   ֵאָ֑ל   ָשַָ֣כַֽ
יר יו  ִהְסִתִ֥ ָנִ֗ ה  ָפָ֝ ה  קּוָמִּ֤ה  יב   ָלֶנַַֽצח׃  ַּבל־ָרָאִ֥  ְיהָוִ֗

ים(  עניים  ַאל־ִתְשַכִ֥ח  ָיֶדָָ֑ך  ְנָשָ֣א  ֵאְ֭ל   יג   ׃)ֲעָנִוַֽ
ץ  ׀  ַעל־ֶמִּ֤ה ע   ִנֵאֹ֖ ים  ׀  ָרָשִ֥ ר  ֱאֹלִהָ֑ לִ   ָאַמִ֥ ֹוְּבָ֝ א   ּבִ֗ ָֹּ֣   ל
ש׃ ָתה  יד  ִתְדרַֹּֽ י־ַאָתִּ֤ה  ָרִאַ֡ ָמִּ֤ל  ׀  ִכַֽ ַעס  ָעַ֘   ַתִּביט    ׀   ָוַכ֨

ָך  ָלֵתַ֪ת ֶדִ֥ ָ֣ב  ָעְֶ֭ליָך  ְּבָיָׁ֫ ֹום  ֵחֵלָָ֑כה  ַיֲַֽעזֹּ   ׀   ַאָתִּ֤ה  ָיָ֝תִ֗
יתָ  ר  טו  עֹוֵזַֽר׃  ָהִיֵּ֬ ֹועַ   ְשְ֭בֹּ ע  ָרָשָ֑ע  ְזרָ֣ ְדרֹוש־  ָוָָ֝רִ֗ ִתַֽ
ֹו א׃  ִרְשעִ֥ ָ֣ה  טז   ַבל־ִתְמָצַֽ ָ֑ד  עֹוָלָ֣ם  ֶמְֶ֭לְך  ְיהָו  ָוֶע
ּו ְבדִ֥ ם  ָאַֽ ֹו׃  גָֹ֝וִיִ֗ ַאְרצַֽ ת  יז   ֵמַֽ ֲאַוֵּ֬ ָ֣ים  ַתַֽ ָ֑ה  ָשַמְָ֣עתָ   ֲעָנִו  ְיהָו
ין ם  ָתִכִ֥ ָּבִ֗ יב  ִלָ֝ ט  יח   ָאְזֶנַָֻֽֽך׃  ַתְקִשִ֥ ֹום  ִלְשפִֹּ֥ ְך   ָיתִ֗ ָדִ֥  ָוָׁ֫

יף ֹוד ַּבל־יֹוִסִ֥ ץ עָ֑ ֲערִֹּ֥ ֹוש ַלַֽ נִ֗ ֶרץ׃ ֱאָ֝  ִמן־ָהָאַֽ

 יא



חַ   א ִוִ֥ד  ַלְמַנֵצִ֗ ה  ְלָדָׁ֫ יהָו֨ יִתי  ׀  ַּבַֽ ּו   ֵאְ֭יְך  ָחִסִ֗ אְמרָ֣ ַֹּֽ   ת
ּוִדי(  נודו  ְלַנְפִשָ֑י ֹור׃  ַהְרֶכִ֥ם  )נִָ֝֗ י  ב  ִצפַֽ ַ֪ה   ִכִּ֤  ִהֵנ

ים ְרָשִעַ֡ ּון  ָהַֽ ֶשת  ִיְדְרכֵּ֬ ֹוְננָּ֣ו  ֶקִ֗ ֶָ֑תר   ִחָצָ֣ם  כַֽ   ַעל־ֶי
ֹות ֶפל  ִלירִ֥ ב׃  ְּבמֹו־אִָֹּ֝֗ י   ג  ְלִיְשֵרי־ֵלַֽ   ַהְָ֭שתֹות   ִכָ֣
ּון ֵרסָ֑ יק  ֵיָהַֽ ִדִ֗ ל׃  ַצָ֝ ִּ֤ה  ד   ַמה־ָפָעַֽ יַכִּ֤ל   ׀  ְיהָו ֵהַ֘  ְּבַֽ
ֹו ֹו  ַּבָשַמִַ֪ים   ְיהָוה    ָקְדשִ֗ ְסאִ֥ יו  ֶיֱַֽחזָּ֑ו  ֵעיָנִ֥יו  ִכָׁ֫  ַעְפַעָפִ֥
ּו ָ֣י  ִיְָ֝בֲחנִ֗ ם׃  ְּבֵנ יק  ְיהָוה    ה   ָאָדַֽ ן   ַצִדַ֪ ְבָחִ֥ ְָ֭רָשע   ִיָׁ֫  ְו
ֵהָ֣ב ה  ָחָמָ֑ס  ְואֹּ ְנָאִ֥ ֹו׃  ָשַֽ ים ַעל־   ַיְמֵטִ֥ר  ו  ַנְפשַֽ   ְרָשִעִ֗
ים ִחִ֥ ְָ֭גְפִרית ֵאָ֣ש ַפָׁ֫ ּוחַ  ְו ֹות ְורִ֥ ָ֣ת ִזְלָעפִ֗ ם׃  ְמָנ   ז   כֹוָסַֽ

יק י־ַצִדָ֣ ְ֭הָוה ִכַֽ ֹות ְי ר ָאֵהָ֑ב ְצָדקָ֣  ָפֵנַֽימֹו׃  ֶיֱַֽחזִּ֥ו ָיָָ֝שִ֗

 יב
חַ   א ית  ַלְמַנֵצִ֥ ל־ַהְשִמיִנִ֗ ֹור   ַעַֽ ד׃  ִמְזמִ֥   ב   ְלָדִוַֽ

ְ֭הָוה  הֹוִשָ֣יָעה י־ָגַמָ֣ר  ְי יד  ִכַֽ ּסּו  ָחִסָ֑ ים  ִכי־ַפִ֥ מּוִנִ֗  ֱאָ֝
ם׃  ִמְּבֵנִ֥י ַדְּברּו    ׀  ָשְִּ֤וא   ג  ָאָדַֽ יש  ְיַֽ ֵעִ֥הּו  ִאִּ֤ ת  ֶאת־ֵרָׁ֫  ְשַפִ֥

ֹות רּו׃  ָוֵלָ֣ב  ְּבֵלֹ֖ב  ֲחָלקָ֑ ְ֭הָוה  ַיְכֵרָ֣ת  ד  ְיַדֵּבַֽ ָכל־  ְי
ֹות  ִשְפֵתָ֣י ֹון  ֲחָלקָ֑ שִ֗ ֶרת  ָלָ֝ ֹות׃  ְמַדֶּבִ֥ לַֽ   ֲאֶשִּ֤ר   ה   ְגדֹּ
ְמ֨רּו ָ֣נּו   ׀  ָאַֽ ֵנ ְְ֭גִּביר  ִלְלשֹּ י  ִאָתָ֑נּו   ְשָפֵתָ֣ינּו  ַנ ֹון   ִמֹ֖   ָאדָ֣



נּו׃ ד  ו  ָלַֽ ת  ֲעִנִּיים    ִמשִֹּ֥ ֶאְנַקַ֪ ֹוִנִ֥ים  ֵמַֽ  ָאְ֭קּום  ַעָתָ֣ה  ֶאְביָׁ֫
ֹּאַמָ֣ר ָ֑ה  י ית  ְיהָו ַשע  ָאִשִ֥ ֵיִ֗ יַחַֽ   ְּבָ֝ ֹו׃  ָיִפִ֥ ֹות  ז  לַֽ ְמרָ֣  ִאִ֥
ֹות  ְיהָוה   ֹות  ֲאָמרַ֪ רִ֥ ֲעִלָ֣יל  ָצְ֭רּוף   ֶכֶָ֣סף  ְטהָֹּׁ֫  ַּבַֽ
ק  ָלָאֶָ֑רץ ֻזָּקִ֗ ִים׃  ְמָ֝ ה־ְיהָוִ֥ה  ח  ִשְבָעָתַֽ   ִתְשְמֵרָ֑ם   ַאָתַֽ
נּו ֹור ׀ ִתְצֶרָ֓ ם׃ זָּ֣ו  ִמן־ַהדֹ֖ יב ט ְלעֹוָלַֽ ים ָסִבִ֗   ְרָשִעִ֥

ּון ם ִיְתַהָלכָ֑ ּות ְכֻרִ֥ ם׃ ִלְבֵנִ֥י ֻזָ֝לִ֗  ָאָדַֽ

 יג
חַ   א ֹור  ַלְמַנֵצִ֗ ד׃  ִמְזמִ֥ ְ֭הָוה  ַעד־ָאָָ֣נה   ב   ְלָדִוַֽ  ְי

ַָ֑צח  ִתְשָכֵחִָ֣ני ָנה  ֶנ יר  ׀   ַעד־ָאָ֓ ָ֣יָך  ַתְסִתֹ֖  ֶאת־ָפֶנ
ִני׃ ָנה  ג  ִמֶמַֽ ֹות  ָאִשַ֪ית  ַעד־ָא֨ י  ֵעצַ֡   ָיגָֹ֣ון   ְּבַנְפִשִ֗

י ָנה  יֹוָמָ֑ם  ִּבְלָבִבָ֣ ּום  ׀  ַעד־ָאָ֓ י  ָירֹ֖ ְיִבָ֣ י׃  אַֹּֽ   ד   ָעָלַֽ
ה יָטַֽ ָ֣ה  ֲעְֵ֭נִני  ַהִּבָ֣ יָרה  ֱאֹלָהָ֑י  ְיהָו י  ָהִאִ֥ יַנִ֗ ן  ֵעָ֝  ֶפן־ִאיַשִ֥
ֶות׃ ֹּאַמָ֣ר  ה  ַהָמַֽ י  ֶפן־י ְיִבָ֣ יו  אַֹּֽ י  ְיָכְלִתָ֑ ילּו  ָצַרִ֥ י  ָיִָ֝גִ֗  ִכָ֣
ֹוט׃  ֲאִנִּ֤י   ו  ֶאמַֽ ִֵַּ֤֤גִ֥ל  ָבַטְחִתי    ְּבַחְסְדָךָ֣   ׀  ַוַֽ י   ָי   ִלִּבִ֗

ָך ֶתִ֥ ּוָעָׁ֫ יָרה ִּבישַֽ ָ֑ה  ָאִשִ֥ יהָו י ַלַֽ י׃ ָגַמָ֣ל ִכֹ֖  ָעָלַֽ

 יד
חַ   א ִוִ֥ד  ַלְמַנֵצִ֗ ַמִּ֤ר  ְלָדָׁ֫ ְִ֭לּבֹו  ָנָבָ֣ל  ָאַ֘ ים   ֵאָ֣ין   ְּב   ֱאֹלִהָ֑



יתּו ְשִחִ֗ יבּו  ִהַֽ ְתִעִ֥ ה  ִהַֽ ֹוב׃  ֵאָ֣ין  ֲעִליָלִ֗ ֵשה־טַֽ   ב   עַֹּֽ
ה הָוִ֗ יף  ִמָשַמִים    ְיַֽ ם  ִהְשִקַ֪ ָדִ֥ ל־ְּבֵני־ָאָׁ֫ ְְ֭ראֹות   ַעַֽ   ִל
ָ֣ש יל  ֲהֵי ש   ַמְשִכָ֑ ֵרִ֗ ים׃  דָֹּ֝ ל  ג  ֶאת־ֱאֹלִהַֽ  ָסר    ַהכִֹּ֥
ֱאָלִ֥חּו  ַיְחָדַ֪ו ֹוב  ֵאִּ֤ין  ֶנַָֽׁ֫ ֵשה־טָ֑ ד׃  יןֵאִָ֝֗   עַֹּֽ   ד   ַגם־ֶאָחַֽ
א ִֹּ֥ י  ָיְַֻֽֽדעּו    ֲהל ֲעֵלָׁ֫ ֶון  ָכל־פַֹּ֪ ְכֵלָ֣י  ָאִ֥ ְִ֭מי   אַֹּֽ   ָאְָ֣כלּו   ַע
ה  ֶלֶָ֑חם א  ְיָ֝הָוִ֗ ָֹּ֣ אּו׃  ל י־  ָפַָ֑חד  ָפֲָ֣חדּו  ׀  ָשִּ֤ם  ה  ָקָרַֽ ִכַֽ

ים ֹלִהִ֗ ֹור  ֱאָ֝ יק׃  ְּבדָ֣ ישּו  ֲעַצת־ָעִנִ֥י  ו  ַצִדַֽ י  ָתִבָ֑  ִכֹ֖
ָ֣ה הּו׃  ְיהָו י  ז  ַמְחֵסַֽ ַ֪ת  ִמִצּיֹון    ִיֵתָ֣ן  ִמִ֥ ל   ְישּוַע ֵאִ֥  ִיְשָרָׁ֫
ּוב ְ֭הָוה  ְּבשָ֣ ּות  ְי ֹו  ְשבָ֣ ב  ָיֵגִ֥ל  ַעמָ֑ ֲָ֝עקִֹּ֗ ח  ַיַֽ  ִיְשַמִ֥

ל׃  ִיְשָרֵאַֽ

 טו
ֹור  א ִוִ֥ד  ִמְזמִ֗ ְ֭הָוה  ְלָדָׁ֫ י־ָיגָּ֣ור  ְי ֳהֶלָָ֑ך  ִמַֽ י־   ְּבָאַֽ ִמַֽ

ן ָך׃  ְּבַהָ֣ר  ִיְָ֝שכִֹּ֗ ֵעִ֥ל  ָתְִ֭מים  הֹוֵלְָ֣ך  ב  ָקְדֶשַֽ  ֶצֶָ֑דק  ּופֹּ
ר ֵבִ֥ ת  ְודֹּ ֶמִ֗ ֹו׃  ֱאָ֝ ל   ג  ִּבְלָבבַֽ א־ָרַג֨ ַֹּֽ ֹו  ׀  ל נִ֗ א־  ַעל־ְלשֹּ ַֹּֽ ל
ָ֣הּו  ָעָשָ֣ה ָ֑ה  ְלֵרֵע ה  ָרָע א  ְוֶָ֝חְרָפִ֗ א־ָנָשִ֥ ַֹּֽ ַעל־   ל

ֹו׃ בַֽ ִּ֤ה  ד  ְקרֹּ ִּ֤יו  ׀  ִנְבֶז יָנ ֵעַ֘ ס  ְּבַֽ ָ֣ה   ְוֶאת־ִיְרֵאָ֣י  ִנְמָאִ֗   ְיהָו
ע  ְיַכֵּבָ֑ד ע   ִנְשַּבִ֥ ָהַרִ֗ א  ְלָ֝ ָֹּ֣ ר׃  ְול ֹו   ה   ָיִמַֽ א־   ׀  ַכְספִּ֤ ַֹּֽ ל



ַחד ְּבֶנֶשְך   ָנַתָ֣ן י ְושִֹּ֥ א ַעל־ָנִקִ֗ ִֹּ֥ ח  ל ָקִ֥ ֵשה־ֵאֶָ֑לה  ָלָׁ֫  עַֹּֽ
א ֹֹּ֖ ֹוט ל ם׃  ִימָ֣  ְלעֹוָלַֽ

 טז
ם  א ָ֑ד  ִמְכָתִ֥ ִני  ְלָדִו ְמֵרִ֥ ל  ָשַֽ יִתי  ֵאִָ֝֗ י־ָחִסִ֥ ְך׃  ִכַֽ   ב   ָבַֽ

יהָוה  ָאַמְָ֣רתְ  ָ֣י  ַלְַֽ֭ ָנ י  ָאָָ֑תה  ֲאדֹּ ֹוָבִתִ֗ יָך׃  טַָֽ֝   ג   ַּבל־ָעֶלַֽ
ְְ֭קדֹוִשים י  ֵהָָ֑מה  ֲאֶשר־ָּבָאֶָ֣רץ  ִל ָכל־  ְוַָ֝אִדיֵרִ֗
ם׃ ּו  ד  ֶחְפִצי־ָבַֽ רּו  ַאֵחַ֪ר  ַעְצבֹוָתם    ִיְרּבִ֥ ָהִ֥ ַּבל־  ָמָׁ֫

יְך א  ִמָדָ֑ם  ִנְסֵכיֶהָ֣ם  ַאִּסָ֣ ַבל־ֶאָשִ֥ ם   ּוַֽ מֹוָתִ֗   ֶאת־ְשָ֝
י׃ ה  ה   ַעל־ְשָפָתַֽ הָוִ֗ י  ְיַֽ י  ְמָנת־ֶחְלִקִ֥ ה   ְוכֹוִסָ֑ ָתִ֗   ַאָ֝

יְך י׃  תֹוִמִ֥ ֹוָרִלַֽ ְ֭י  ֲחָבִלָ֣ים  ו  גַֽ ים  ָנְַֽפלּו־ִל ַאף־  ַּבְנִעִמָ֑
ת ֲָ֝חָלִ֗ ה  ַנַֽ ְפָרִ֥ י׃   ָשַֽ ְך  ז  ָעָלַֽ ְ֭הָוה  ֲאָבֵרִ֗  ֲאֶשָ֣ר  ֶאת־ְי
ֹות  ְיָעָצִָ֑ני ילִ֗ ּוִני  ַאף־ֵלָ֝ י׃  ִיְּסרִ֥ יִתי   ח   ִכְליֹוָתַֽ   ִשִּוֵּ֬
ָ֣ה י  ְיהָו יד  ְלֶנְגִדָ֣ י  ָתִמָ֑ י  ִכִ֥ יִמיִנִ֗ ָ֝ ֹוט׃  ִמַֽ   ָלֵכִּ֤ן   ט   ַּבל־ֶאמַֽ

ְּ֭בִ   ָשַמָ֣ח  ׀ ֶַָ֣֤גל  יִל י  ַוָּי י  ְכבֹוִדָ֑ ָשִרִ֗ ן   ַאף־ְּבָ֝   ִיְשכִֹּ֥
ַטח׃ י   י  ָלֶבַֽ ָ֣ב  ׀  ִכִּ֤ א־ַתֲעזֹּ ַֹּֽ ֹול  ַנְפִשָ֣י  ל ן   ִלְשאָ֑ א־ִתֵתִ֥ ַֹּֽ   ל
יְדָךִ֗  ִסַֽ ֹות  ֲחָ֝ ַחת׃  ִלְראִ֥ ֹוִדיֵעִני    יא  ָשַֽ ַרח  תַֽ ִּיִ֥ים  אִֹּּ֤   ַחָׁ֫

ַבע ָ֣ ְָ֭מחֹות שֹּ ָ֑יָך ְש ֹות ֶאת־ָפֶנ יְנָךָ֣  ְנִעמֹ֖  ֶנַַֽצח׃ ִּביִמַֽ



 יז
ה  א ִוִ֥ד  ְתִפָלִ֗ ה  ִשְמָעִּ֤ה  ְלָדָׁ֫ ֶדק  ׀  ְיהָו֨ יָבה   ֶצִ֗   ַהְקִשִ֥

י ֲאִזִ֥יָנה  ִרָנִתִ֗ י  ַהַֽ א  ְתִפָלִתָ֑ ִֹּ֗ ל י  ְּבָ֝ ה׃  ִשְפֵתִ֥   ב   ִמְרָמַֽ
י  ִמְְ֭לָפֶניָך יָך  ֵיֵצָ֑א  ִמְשָפִטָ֣ יֶנִ֗ ִ֥יָנה  ֵעָ֝ ֱחֶז ים׃   ֶתַֽ יָשִרַֽ   ֵמַֽ

ַחְִּ֤נתָ   ג  י  ָּבַ֘ ְדתָ   ׀   ִלִּב֨ ַקִּ֤ ְיָלה  ָפַ֘   ַבל־ִתְמָצָ֑א   ִני ְצַרְפַתִ֥   ַלִ֗
י ִתִ֗ י׃  ַזָ֝מֹּ ֹות  ד  ַּבל־ַיֲַֽעָבר־ִפַֽ  ִּבְדַבָ֣ר  ָאְָ֭דם  ִלְפֻעלָ֣

ְרִתי  ֲאִנִ֥י  ְשָפֶתָ֑יָך ַמִ֗ ֹות  ָשָ֝ יץ׃  ָאְרחִ֥ ְך  ה   ָפִרַֽ   ָתמָֹּ֣
ֹוטּו  ְּבַמְעְגלֹוֶתָ֑יָך  ֲאְֻ֭שַרי י׃   ַּבל־ָנמִ֥ י־   ו   ְפָעָמַֽ ֲאִנַֽ

יָך ִַָ֣֤ני  ְקָראִתָ֣ י־ַתֲעֵנ ט־ָאְזְנָךִ֥   ֵאָ֑ל   ִכַֽ י   ַהַֽ   ְשַמָ֣ע  ִלִָ֝֗
י׃ ים   מֹוִשָ֣יעַ   ֲחְָ֭סֶדיָך  ַהְפֵלָ֣ה   ז  ִאְמָרִתַֽ  חֹוִסָ֑

ים ֹוְמִמִ֗ ִמְתקַֽ יִמיֶנַָֻֽֽך׃  ִמָ֝ ֹון  ָשְְ֭מֵרִני  ח  ִּבַֽ ַּבת־   ְכִאישָ֣
ִָ֑ין ל  ָע יָך   ְּבֵצִ֥ ָנֶפִ֗ ִני׃  ְכָ֝ ָ֣י   ט   ַתְסִתיֵרַֽ ָשִעים  ִמְפֵנ  זָּ֣ו  ְרְ֭

ּוִני י  ַשדָ֑ ְיַבִ֥ ֶפש  אַֹּֽ ֶנִ֗ יפּו  ְּבָ֝ י׃  ַיִּקִ֥ מֹו   י  ָעָלַֽ ּו  ֶחְלָּבִ֥ ְגרָ֑  ָּסַֽ
ימֹו ּו  ִפִָ֝֗ ּות׃  ִדְּברִ֥  סבבוני  ַעָתָ֣ה  ַאְֻ֭שֵרינּו  יא  ְבֵגאַֽ

ּונּו( ם  )ְסָבבָ֑ יֵניֶהִ֥ יתּו  ֵעַֽ ֹות  ָיִָ֝שִ֗ ֶרץ׃  ִלְנטִ֥   יב   ָּבָאַֽ
ֹו נִ֗ ְַ֭אְרֵיה  ִדְמיֹּ ֹוף  ְכ ף  ִיְכסָ֣ יר  ִלְטרָֹּ֑ ב  ְוִָ֝כְכִפִ֗ ֵשִ֥  יֹּ
ים׃ְּבִמְסתָ  ה  קּוָמִּ֤ה  יג   ִרַֽ   ָפְָ֭ניו   ַקְדָמָ֣ה  ְיהָוִ֗

ָ֑הּו י  ַפְלָטִ֥ה  ַהְכִריֵע ע  ַנְָ֝פִשִ֗ ָרָשִ֥ ָך׃  ֵמַֽ   יד   ַחְרֶּבַֽ



ים ְמִתַֽ ה  ׀  ָיְַֻֽֽדָך֨   ִמִ֥ ים  ְיהָוַ֡ ְמִתֵּ֬ ֶלד  ִמַֽ ם  ֵמֶחִ֗  ֶחְלָקִ֥
ַחִּיים   ְצפּוְנָך (  וצפינך  ַּבַֽ ְטָנִ֥ם  ְתַמֵלַ֪א  )ּוַֽ ּו  ִבָׁ֫  ִיְשְּבעִ֥
ָ֑ים ם   ְוִהִנִ֥יחּו  ָבִנ ם׃  ִיְָ֝תָרִ֗ ֹוְלֵליֶהַֽ י  טו   ְלעַֽ ְֶ֭צֶדק   ֲאִנִ֗  ְּב
ָ֣ה ֱחֶז ָ֑יָך ֶאַֽ יץ ֶאְשְּבָעִ֥ה ָפֶנ ָהִקִ֗ ָך׃ ְבָ֝ ּוָנֶתַֽ  ְתמַֽ

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 — ש    לחוד ג    —

 יחְּ
ה  ְלֶעִֶ֥בד  ׀   ַלְמַנֵצִּ֤חַ   א ִוִ֥ד  ְיהָוִ֗ ר  ֲאֶשִּ֤ר  ְלָדָׁ֫  ׀  ִדֶּב֨

ה יהָוִ֗ ְבֵרי  ַלַֽ ָֹּ֑את  ַהִשיָרָ֣ה  ֶאת־ִדְ֭ ִציל־  ְּביִֹּ֤ום  ַהז ִהַֽ
ֹו  ְיהָוַ֘ה יו  ִמַכִ֥ף  אֹותִ֥ ְיָבִ֗ ָ֝ ִ֥ד  ָכל־אַֹּֽ ּול׃  ּוִמַּי   ב   ָשאַֽ

ר ֹּאַמַ֡ ְמָךֹ֖   ַוּי ָ֣ה  ֶאְרָחַֽ י׃  ְיהָו ִּ֤ה  ג  ִחְזִקַֽ י   ׀  ְיהָו ְלִעִ֥  ַסִ֥
י ּוָדִתִ֗ י  ּוְמצַֽ ְלִטִ֥ ֹו  צְּ֭וִרי  ֵאִלָ֣י  ּוְמַפָׁ֫ ֱחֶסה־ּבָ֑ ִגִנִ֥י   ֶאַֽ  ָמַֽ

י ֶרן־ִיְָ֝שִעִ֗ י׃  ְוֶקַֽ ָ֑ה  ֶאְקָרָ֣א   ְמְֻ֭הָלל  ד   ִמְשַגִּבַֽ ּוִמן־  ְיהָו
י ְיַבִ֗ ָ֝ ַע׃  אַֹּֽ ּוִני  ה  ִאָּוֵשַֽ ַנֲחֵלֹ֖י   ֶחְבֵלי־ָמֶָ֑ות   ֲאָפפִ֥  ְוַֽ

ַָ֣על ּוִני׃   ְבִלַּי ֲעתַֽ ֹול   ֶחְבֵלָ֣י  ו  ְיַבַֽ ּוִני  ְשאָ֣  ְסָבבָ֑
ּוִני ְדמִ֗ ֹוְקֵשי  ִקָ֝ ֶות׃  מָ֣ י  ז  ָמַֽ ְקָרָ֣א  ׀  ַּבַצר־ִלִּ֤  ְיהָוה    ֶאִ֥

ֵּוִ֥עַ   ְוֶאל־ֱאֹלַהַ֪י ֹו  ִיְשַמָ֣ע  ֲאַשָׁ֫ יָכלָ֣ י  קֹוִלָ֑י  ֵמֵהַֽ   ְוַָ֝שְוָעִתִ֗



ִּ֤יו ֹוא   ׀  ְלָפָנ ש  ח   ְבָאְזָנַֽיו׃  ָתבֵּ֬ ש  ַוִתְגַעֵּ֬ ֶרץ   ׀   ַוִתְרַע֨   ָהָאִ֗
ֹוְסֵדָ֣י ים  ּומַֽ ָ֑זּו  ָהִרָ֣ ּו  ִיְרָג ָרה   ַוִָּ֝יְתָגֲַֽעשִ֗ ֹו׃  ִכי־ָחִ֥   ט   לַֽ

ָלִּ֤ה ן  ָעַ֘ ֹו  ׀  ָעָש֨ יו  ְּבַאפִ֗ ֹּאֵכָ֑ל  ְוֵאש־ִמִפִ֥ ים  ת ָָ֝חִלִ֗  ֶגַֽ
ּו ֲערִ֥ נּו׃  ָּבַֽ ָ֣ט  י  ִמֶמַֽ ל  ַוֵּיַרָ֑ד  ָשְַ֭מִים  ַוֵּי ֲָ֝עָרֶפִ֗  ַתַָ֣חת  ַוַֽ

יו׃ ף  ַעל־ְכְ֭רּוב  ַוִּיְרַכָ֣ב  יא  ַרְגָלַֽ ֶדא  ַוָּיעָֹּ֑ ַעל־   ַוֵָּ֝יִ֗
ּוַח׃ ִֶּ֤שת  יב  ַכְנֵפי־רַֽ ֶשְך  ָי ֹו  ׀  חֹּ֨ יוסְ   ִסְתרִ֗ יבֹוָתִ֥   ִבַֽ

ֹו ִים  ֻסָכתָ֑ י  ֶחְשַכת־ַמִָ֝֗ ים׃  ָעֵבִ֥ ַגּה  יג   ְשָחִקַֽ ֹו   ִמנִֹּ֗ ְגדִ֥   ֶנָׁ֫
יו ּו  ָעָבִ֥ ְברָ֑ ד  ָעַֽ ָרִ֗ ש׃  ָּבָ֝ ֲחֵלי־ֵאַֽ ם  יד   ְוַגַֽ ִים   ַוַּיְרֵעֵּ֬   ַּבָשַמ֨

ה  ׀ הָוִ֗ ְֶ֭עְליֹון  ְיַֽ ֹו  ִיֵתָ֣ן   ְו לָ֑ ד  קֹּ ָרִ֗ ש׃  ָּבָ֝   טו   ְוַגֲַֽחֵלי־ֵאַֽ
ים  ַוְיִפיֵצָ֑ם  ִחְָ֭ציו  ַוִּיְשַלָ֣ח ב  ּוְבָרִקִ֥ ם׃  ָרִָ֝֗   טז   ַוְיֻהֵמַֽ
ִַָּ֤֤ר֨אּו יֵקי  ׀  ַוֵּי ִים  ֲאִפִ֥ ִֻּֽיָגלּו    ַמִ֗ ֹות   ַוַֽ ֹוְסדַ֪ ל   מַֽ ֵבִ֥  ֵתָׁ֫

ָ֑ה  ִמַגֲעָרְָ֣תָךָ֣  ת  ְיהָו ִנְשַמִ֗ ּוחַ   ִמָ֝ ָך׃  רָ֣  ִיְשַלָ֣ח  יז   ַאֶפַֽ
ִני  ִיָּקֵחִָ֑ני  ִמְָ֭מרֹום ְָ֝מֵשִ֗ ִים  ַיַֽ ים׃  ִמַמִ֥ ִני  יח   ַרִּבַֽ  ַיִציֵלִ֗
י ְיִבִ֥ ָ֑ז  ֵמאַֹּֽ י  ָע ְנַאִ֗ ּו  ּוִָ֝משַֹּֽ י־ָאְמצִ֥ ִני׃  ִכַֽ ּוִני  יט   ִמֶמַֽ  ְיַקְדמִ֥

י ְֻֽיִהי־ְיהָוֹ֖ה  ְביֹום־ֵאיִדָ֑ ָ֣ן  ַוַֽ י׃  ְלִמְשָע ִני   כ  ִלַֽ ֹוִציֵאִ֥  ַוּיַֽ
ִני  ַלֶמְרָחָ֑ב י   ְיַָ֝חְלֵצִ֗ ץ  ִכַ֘ ֵפַֽ י׃  ָחִ֥ ִָ֣ני  כא  ִּבַֽ ָ֣ה   ִיְגְמֵל   ְיהָו
י ר  ְכִצְדִקָ֑ יָיָ֝   ְכבִֹּ֥ יב  ַדִ֗ י׃  ָיִשִ֥ י־ָשְַ֭מְרִתי  כב  ִלַֽ  ִכַֽ
ָ֣י ָ֑ה  ַדְרֵכ ְעִתי  ְיהָו ַשִ֗ א־ָרָ֝ ַֹּֽ י׃  ְול ֱאֹלָהַֽ י  כג  ֵמַֽ ָכל־  ִכָ֣



י  ִמְשָפָטָ֣יו יו  ְלֶנְגִדָ֑ ָתִ֗ יר  ְוָֻ֝חּקֹּ א־ָאִסִ֥ ַֹּֽ ִני׃  ל י   כד   ֶמַֽ ֱאִהָ֣   ָוַֽ
ים ֹו  ָתִמָ֣ ר  ִעמָ֑ ֶָ֝אְשַתֵמִ֗ ֲעו ֹּ  ָוַֽ י׃ֵמַֽ ָ֣ה  כה  ִנַֽ   ִלָ֣י  ַוָּיֶַֽשב־ְיהָו

י ר  ְכִצְדִקָ֑ י  ְכבִֹּ֥ ֶַָ֣֤גד  ָיַָ֝דִ֗ יד  כו  ֵעיָנַֽיו׃  ְלֶנ  ִעם־ָחִסִ֥
ר  ִתְתַחָּסָ֑ד ים  ִעם־ְגַבִ֥ ִמִ֗ ם׃  ָתָ֝ ר   כז   ִתַתָמַֽ  ִעם־ָנָבִ֥
ש  ִתְתָּבָרָ֑ר ֵּקִ֗ ל׃  ְוִעם־ִעָ֝ י־ַאְָ֭תה  כח   ִתְתַפָתַֽ ַעם־  ִכַֽ

ָ֣י ִֹֻֽ֖ים  תֹוִשָ֑יעַ   ָעִנ ֹות  ְוֵעיַנ יל׃ַתשְ   ָרמָ֣ י־ַאְָ֭תה   כט   ִפַֽ   ִכַֽ
יר י  ָתִאָ֣ י  ְיהָוִ֥ה  ֵנִרָ֑ ֹלַהִ֗ יּהַ   ֱאָ֝ י׃  ַיִגִ֥ י־ְבְָ֭ך  ל   ָחְשִכַֽ  ִכַֽ
ּוד  ָאֻרָ֣ץ י  ְגדָ֑ אֹלַהִ֗ ּור׃  ּוֵָ֝בַֽ ים  ָהֵאל    לא  ֲאַדֶלג־שַֽ  ָתִמַ֪
ֹו ְרכִ֥ ת־ְיהָוִ֥ה   ַדָׁ֫ ּוא  ָמֵגִֻֽ֥ן  ְצרּוָפָ֑ה  ִאְמַרַֽ ל  הִָ֝֗  ׀  ְלכִֹּּ֤

ים ִסֵּ֬ חֹּ ֹו׃  ַהַֽ י  לב  ּבַֽ י  ִכִּ֤ ָ֑ה  ִמַּבְלֲעֵדָ֣י  ֱאְ֭לֹוּהַ   ִמָ֣ י   ְיהָו   ּוִמִ֥
ּור י  צִָ֝֗ ּוָלִתִ֥ ינּו׃  זַֽ ִני  ָהְֵ֭אל  לג  ֱאֹלֵהַֽ  ָחִָ֑יל   ַהְמַאְזֵרָ֣
ן ים  ַוִּיֵתֹ֖ י׃  ָתִמָ֣ ָ֣ה  לד   ַדְרִכַֽ ְגַלי  ְמַשֶּו ֹות  ַרְ֭ ַאָּילָ֑  ְוַעִ֥ל   ָכַֽ

י ַתִ֗ מֹּ ִני׃  ָּבַָֽ֝ ְַ֭די  ְמַלֵמָ֣ד  לה   ַיֲַֽעִמיֵדַֽ  ַלִמְלָחָמָ֑ה  ָי
ִנֲחָתִ֥  ה  הְוַֽ ֶשת־ְנָ֝חּוָשִ֗ י׃  ֶקַֽ ָתַֽ ֹועֹּ ַַ֪֤ן  ַוִתֶתן־ִלי    לו  ְזרַֽ  ָמֵג
ְשֶעִָ֥ך יִמינ ְ   ִיָׁ֫ ִני  ָךִ֥ ִוַֽ ַעְנוָ   ִתְסָעֵדָ֑ ִני׃  ָךִ֥ תְ ְוַֽ   לז   ַתְרֵּבַֽ

יב י  ַתְרִחָ֣ ֲעִדָ֣ א  ַתְחָתָ֑י  ַצַֽ ִֹּ֥ ּו  ְול ֲעדִ֗ י׃  ָמַָֽ֝   לח   ַקְרֻסָלַֽ
ֹוף ְֹ֭וְיַבי  ֶאְרדָ֣ ָ֑ם  אַֽ ּוב  ְוַאִשיֵג שִ֗ א־ָאָ֝ ַֹּֽ ם׃  ְול  ַעד־ַכלֹוָתַֽ

ְָ֣כלּו ֶאְְ֭מָחֵצם לט  ֹּא־ֻי ּום ְול ּו קָ֑ י׃  ַתַָ֣חת ִיְָ֝פלִ֗   מ   ַרְגָלַֽ



ִני יעַ   ַלִמְלָחָמָ֑ה  ַחְִ֭יל  ַוְתַאְזֵרָ֣ י׃  ָקַמָ֣י  ַתְכִרֹ֖   מא   ַתְחָתַֽ
י ְיַבִ֗ אֹּ ֶרף  ִלָ֣י  ָנַתָָ֣תה  ְוַֽ י  עָֹּ֑ ם׃  ּוְָ֝מַשְנַאִ֗   מב   ַאְצִמיֵתַֽ
ּו ה  ְוֵאין־מֹוִשָ֑יעַ   ְיַשְּועִ֥ א  ַעל־ְיָ֝הָוִ֗ ָֹּ֣   מג   ָעָנַֽם׃  ְול

ם ֶאְשָחֵקִ֗ ר  ְוַֽ ּוחַ   ְכָעָפִ֥ יט  ַעל־ְפֵני־רָ֑ ֹות  ְכִטֹ֖   חּוצָ֣
ם׃ י  ְתַפְלֵטִני    מד  ֲאִריֵקַֽ יֵבָׁ֫ אש  ְתְִ֭שיֵמִני  ָעִ֥ם  ֵמִרַ֪ ָֹּ֣  ְלר

א־ָיַדְָ֣עִתי  ַעֹ֖ם  גֹוִיָ֑ם ַֹּֽ ּוִני׃  ל ע  מה  ַיַַֽעְבדַֽ ְ֭זֶ   ְלֵשַָ֣מַֽ   ןאֹּ
ר  ִלָ֑י  עּוִיָשָ֣מ ְ  י׃  ְּבֵנַֽי־ֵנָָ֝כִ֗ ֲחשּו־ִלַֽ  ְּבֵנַֽי־ֵנָכִ֥ר  מו  ְיַכַֽ
לּו ּו  ִיּבָֹּ֑ ם׃  ְוַָ֝יְחְרגִ֗ ֹוֵתיֶהַֽ ִמְסְגרַֽ ְ֭הָוה  מז  ִמַֽ   ַחי־ְי

ּוְך י  ּוָברָ֣ ּום  צּוִרָ֑ י  ְוָָ֝ירִ֗ י׃  ֱאלֹוֵהִ֥ ל   מח   ִיְשִעַֽ   ָהֵאִ֗
ֹות  ַהנֹוֵתָ֣ן ר  ִלָ֑י  ְנָקמָ֣ ים  ַוַּיְדֵּבֹ֖ י׃  ַעִמָ֣   מט   ַתְחָתַֽ

י י  ְמַפְלִטִ֗ ְיָבִ֥ ָׁ֫ ֹוְמֵמִָ֑ני   ִמן־ָקְַ֭מי  ַאָ֣ף   ֵמאַֹּֽ יש  ְתרַֽ   ֵמִאִ֥
ס ָמִ֗ ִני׃  ָחָ֝ ֹוְדָךֹ֖   ׀  ַעל־ֵכִּ֤ן  נ   ַתִציֵלַֽ ָ֑ה  ׀  ַבגֹוִיִ֥ם  אַֽ  ְיהָו

ָרה׃  ּוְלִשְמָךִ֥  ֹות  ַמְגִדל    נא  ֲאַזֵמַֽ ֹו  ְישּועַ֪ ְלכִ֥ ֶשה  ַמָׁ֫   ְועִֹּּ֤
ֶסד ֹו ׀ ֶח֨ ֹוּולְ  ְלָדִוִ֥ד ִלְמִשיחִ֗ ם׃ ַזְרעִ֗  ַעד־עֹוָלַֽ

 יט
חַ   א ֹור  ַלְמַנֵצִ֗ ד׃  ִמְזמִ֥ ִים  ב   ְלָדִוַֽ ים  ַהָשַמִ֗ ַסְפִרִ֥  ְמַֽ

ֹוד־ֵאָ֑ל ה  ְכבַֽ ַמֲעֵשִ֥ יו  ּוַֽ יד  ָיָָ֝דִ֗ יַע׃   ַמִגִ֥ ָרִקַֽ  יָֹ֣ום  ג  ָהַֽ



ְ֭יֹום יַעַֽ  ְל ֶמר ַיִּבָ֣ ְיָלה  אָֹּ֑ ְיָלה ְוַלִ֥ ַלִ֗ ַעת׃ ְלָ֝   ד   ְיַחֶּוה־ָדַֽ
ְֶ֭מר ין־אֹּ ים  ְוֵאָ֣ין  ֵאַֽ י   ְדָבִרָ֑ ִלִ֗ ע  ְּבָ֝ ם׃  ִנְשָמִ֥   ה   קֹוָלַֽ

ֶרץ ם  ָיַָ֘צִּ֤א  ׀  ְּבָכל־ָהָא֨   ִמֵליֶהָ֑ם   ֵתְֵ֭בל  ּוִבְקֵצָ֣ה  ַקָּוִ֗
ֶמש ֶשִ֗ ֶהל  ַלָ֝ ם־אִֹּ֥ ם׃  ָשַֽ ּוא  ו  ָּבֶהַֽ ְָ֭חָתן  ְוהִ֗ ֵצָ֣א   ְכ  יֹּ
ֹו ֻחָפתָ֑ יש  ֵמַֽ ֹור  ָיִשִ֥ ִגּבִ֗ ּוץ  ְכָ֝ ַרח׃  ָלרִ֥  ִמְקֵצִּ֤ה  ז   אַֹּֽ
ִים ֹו  ׀  ַהָשַמ֨ ֹוָצאִ֗ ֹו  מַֽ ּוָפתִ֥ ין   ַעל־ְקצֹוָתָ֑ם  ּוְתקַֽ   ְוֵאִ֥
ר ֹו׃  ִנְָ֝סָתִ֗ ַחָמתַֽ ת  ח  ֵמַֽ ֹוַרִּ֤ ָ֣ה  תַ֘   ְמִשָ֣יַבת   ְתְִ֭מיָמה  ְיהָו
ֶָ֑פש ּות  ָנ ה  ְיהָוִ֥ה  ֵעדִ֥ ֱָ֝אָמָנִ֗ יַמת  ֶנַֽ ִתי׃  ַמְחִכִ֥   ט   ֶפַֽ

י ּוֵדִּ֤ ָ֣ה  ִפּקַ֘ ְָ֭שִרים  ְיהָו  ְיהָוִ֥ה  ִמְצַוִ֥ת  ְמַשְמֵחי־ֵלָ֑ב  ְי
ה ָרִ֗ תְמִאי  ָּבָ֝ ה  ִיְרַאִּ֤ת   י  ֵעיָנִַֻֽֽים׃  ַרִ֥  ְטהֹוָרה    ׀  ְיהָו֨

ַעִ֥ד  עֹוֶמֶַ֪דת ְשְפֵטי־ְיהָוִ֥ה  ָלָׁ֫ ְד   ֱאֶמָ֑ת  ִמַֽ ּוָצַֽ ו׃  קִ֥  ַיְחָדַֽ
ים  יא ֶנֱחָמִדִ֗ ים  ָרָ֑ב  ּוִמַפָ֣ז  ִמְָ֭זָהב  ַהַֽ ש  ּוְמתּוִקִ֥ ְדַבִ֗   ִמָ֝

ֶָ֣פת ים׃  ְונֹּ ם  ָּבֶהָ֑ם  ִנְזָהָ֣ר   ַגַֽם־ַעְְ֭בְדָך  יב  צּוִפַֽ ָשְמָרִ֗   ְּבָ֝
ֶָ֣קב ב׃  ֵע ֹות  יג  ָרַֽ ין  ְשִגיאִ֥ י־ָיִבָ֑ ֹות  ִמַֽ ִנְסָתרִ֥ ִני׃  ִמַֽ  ַנֵּקַֽ

ִּ֤ם  יד  ים  ַג ְך  ׀  ִמֵזִד֨ ָך  ֲחשֵֹּּ֬ י  ַעְבֶדִ֗ ל־ִיְמְשלּו־ִבָ֣   ָאָ֣ז   ַאַֽ
יִתי  ֵאיָתָ֑ם ע  ְוִָ֝נֵּקִ֗ ַשַֽ ב׃  ִמֶפִ֥ ּו  טו  ָרַֽ ְהיַֽ  ׀  ְלָר֨צֹון  ִיִ֥

י י  ְוֶהְגיָֹ֣ון  ִאְמֵרי־ִפַ֡ ָ֑   ִלִּבָ֣ ה  יָךְלָפֶנ י  ְיָ֝הָוִ֗ י׃  צּוִרִ֥ ֲאִלַֽ  ְוגַֹּֽ

 כ



חַ   א ֹור  ַלְמַנֵצִ֗ ד׃  ִמְזמִ֥ ְ֭הָוה  ַיַַֽעְנָךָ֣   ב  ְלָדִוַֽ  ְּביָֹ֣ום  ְי
י  ׀  ֵשִּ֤ם  ְיַָ֝שֶגְבָךִ֗   ָצָרָ֑ה ב׃  ֱאֹלֵהֵּ֬ ח־ֶעְזְרָךִ֥   ג  ַיֲַֽעקַֹּֽ   ִיְשַלַֽ

ֶדש ֹון  ִמּקָֹּ֑ ָך׃  ּוִָ֝מִצּיִ֗ ר  ד  ִיְסָעֶדַֽ ֶתָָ֑ך   ִיְזכִֹּ֥  ָכל־ִמְנחֹּ
ְתָךֹ֖  ָ֣ה  ְועֹוָלַֽ ָלה׃  ְיַדְשֶנ ֶתן־ְלָךִ֥   ה  ֶסַֽ  ִכְלָבֶבָָ֑ך  ִיַֽ

ָכל־ֲעָצְתָךִ֥  א׃  ְוַֽ ִּ֤ה  ו   ְיַמֵלַֽ ָך  ׀  ְנַרְנָנ ּוָעֶתִ֗ ישִּ֤ ם־   ִּבַ֘ ּוְבֵשַֽ
ינּו ָ֑ל  ֱאֹלֵהִ֥ ה  ְיַמֵלִ֥א  ִנְדגֹּ יָך׃  ְיָ֝הָוִ֗   ז   ָכל־ִמְשֲאלֹוֶתַֽ

ְעִתי  ַעָתִּ֤ה י   ָיַדִ֗ יעַ   ִכִּ֤ ה  ׀  הֹוִשִ֥ ֹו  ְיהָוִ֗ יחִ֥   ַיְֲַֽ֭עֵנהּו  ְמִשָׁ֫
ֹו  ִמְשֵמָ֣י ֹות  ָקְדשָ֑ ְגֻברִ֗ ַָ֣שע  ִּבָ֝ ֹו׃  ֵי   ֵאֶָ֣לה   ח   ְיִמינַֽ
ים  ְוֵאֶָ֣לה  ָבְֶ֭רֶכב ְחנּו  ַבּסּוִסָ֑ ֲאַנָ֓   ְּבֵשם־ְיהָוֹ֖ה   ׀  ַוַֽ
יר׃  ֱאֹלֵהָ֣ינּו ּו  ֵהְָ֭מה  ט   ַנְזִכַֽ ְרעָ֣ ֲאַנְִ֥חנּו   ְוָנָפָ֑לּו   ָכַֽ   ַוַֽ

ְמנּו ד׃ַונִ   ַּקִָ֝֗ ֶלְך  הֹוִשָ֑יָעה  ְיהָוִ֥ה  י  ְתעֹוָדַֽ ֶמִ֗  ַיֲַֽעֵנִ֥נּו  ַהָ֝
נּו׃  ְביֹום־ָקְרֵאַֽ

 כאְּ
חַ   א ֹור  ַלְמַנֵצִ֗ ד׃  ִמְזמִ֥ ה  ב  ְלָדִוַֽ הָוִ֗ ִיְשַמח־  ְּבָעְזָךִ֥   ְיַֽ

ּוָעְתָךִ֗   ֶמֶָ֑לְך ִֶֻֽ֥גל(  ַמה־יגיל  ּוִָ֝בישִ֥ ד׃  )ָּי ָ֣ת   ג   ְמאַֹּֽ ֲאַו   ַתַֽ
ְּ֭בֹו ֹו  ָנַתָָ֣תה  ִל ֶשת  לָ֑ ֲאֶרִ֥ יו  ַוַֽ ָפָתִ֗ ָלה׃   ַּבל־ָמַנְִ֥עתָ   ְשָ֝   ֶּסַֽ

י־ְתְַ֭קְדֶמנּו  ד  ֹות  ִכַֽ ֹוב  ִּבְרכָ֣ ית  טָ֑ ֹו  ָתִשִ֥ ֹּאשִ֗ ר  ְלָ֝



ז׃  ֲעֶטֶָ֣רת ֹו  ָנַתָָ֣תה   ִמְְ֭מָך  ָשַאָ֣ל  ׀  ַחִּיִּ֤ים  ה   ָפַֽ ֶרְך  לָ֑   אִֹּ֥
ים ד׃  עֹוָלִ֥ם  ָיִָ֝מִ֗ ֹול  ו  ָוֶעַֽ ּוָעֶתָָ֑ך  ְכְ֭בֹודֹו  ָגדָ֣ ֹוד   ִּבישַֽ  הִ֥
ר יו׃  ְתַשֶּוִ֥ה  ְוָָ֝הָדִ֗ י־ְתִשיֵתָ֣הּו  ז   ָעָלַֽ ֹות  ִכַֽ ָ֑ד  ְבָרכָ֣  ָלַע

הּו ה  ְתַחֵדִ֥ ִשְמָחִ֗ י־ַהְֶ֭מֶלְך  ח  ֶאת־ָפֶנַֽיָך׃  ְבָ֝ ֵטָ֣חַ   ִכַֽ  ּבֹּ
ָ֑ה יהָו ֶסד   ַּבַֽ ֹון  ּוְבֶחִ֥ ְליִ֗ ֹוט׃  ֶעָ֝  ָיְְַֽ֭דָך  ִתְמָצָ֣א  ט  ַּבל־ִימַֽ

ְיֶבָ֑יָך ינְ  ְלָכל־אַֹּֽ א  ָךִ֗ ְיִָ֝מַֽ יָך׃ ִתְמָצִ֥ ְנֶאַֽ   ׀  ְתִשיֵתִּ֤מֹו  י  שַֹּֽ
ַ֪ת  ֵאש    ְכַתנִּ֥ור ֶנִ֥יָך  ְלֵע ְ֭הָוה  ָפָׁ֫ ֹו  ְי ָ֑ם   ְּבַאפָ֣  ְיַבְלֵע

ֹּאְכֵלִ֥ם ת ש׃  ְוַֽ ְְ֭רָימֹו  יא   ֵאַֽ ם  ְתַאֵּבָ֑ד  ֵמֶאֶָ֣רץ  ִפ  ְוַָ֝זְרָעִ֗
ם׃  ִמְּבֵנִ֥י ּו  יב  ָאָדַֽ י־ָנטָ֣ ָ֑ה  ָעֶלָ֣יָך  ִכַֽ ּו  ָרָע ְשבִ֥ ה  ָחַֽ ִזָמִ֗  ְמָ֝

לּו׃ ְ֭י  יג   ַּבל־יּוָכַֽ יָך   ֶשֶָ֑כם  ְתִשיֵתָ֣מֹו  ִכ יָתֶרִ֗ ֵמַֽ   ְּבָ֝
ִֻֽ֥ן ם׃  ְתכֹוֵנ ּוָמה  יד  ַעל־ְפֵניֶהַֽ ָ֣ה   רָ֣ ַָָ֑֤ך  ְיהָו  ְּבֻעֶז
יָרה ה ָנִשִ֥ ְָ֝נַזְמָרִ֗ ָך׃ ּוַֽ ּוָרֶתַֽ  ְגבַֽ

 כבְּ
ִֶ֥לת  ַלְְ֭מַנֵצחַ   א ַחר  ַעל־ַאֶּי ֹור  ַהַשִ֗ ד׃  ִמְזמִ֥   ב   ְלָדִוַֽ

ֹוק  ֲעַזְבָתִָ֑ני  ָלָמָ֣ה  ֵאְִ֭לי  ֵאִלָ֣י י   ָרחִ֥ ישּוָעִתִ֗ ָ֝ י   ִמַֽ  ִדְבֵרִ֥
י׃ ֲאָגִתַֽ י  ג   ַשַֽ ְֹ֭וָמם  ֶאְקָרָ֣א  אֱֹֽלַהִ֗ א   י ָֹּ֣ ָ֑ה   ְול ֲעֶנ ְיָלה  ַתַֽ   ְוַָ֝לִ֗

ִ֥ה ִמָּי ֹּא־ֻדַֽ ל י׃  ְוַֽ ה  ד  ִלַֽ ֹוש  ְוַאָתִ֥ ב  ָקדָ֑ ֹות  יָֹ֝וֵשִ֗  ְתִהלִ֥



ל׃ ט ְ   ְּבְָ֭ך  ה  ִיְשָרֵאַֽ ּוָּבַֽ ֵתָ֑ינּו  חָ֣ ט ְ   ֲאבֹּ ּוָּבַָֽ֝ מֹו׃  חִ֗ ְתַפְלֵטַֽ   ַוַֽ
ּו  ֵאֶלָ֣יָך  ו  ט ְ   ְּבָךֹ֖   ְוִנְמָלָ֑טּו  ָזֲַֽעקָ֣ ּוָבַֽ ֹושּו׃  חָ֣ ֹּא־בַֽ   ז   ְול

י ִכָ֣ נֹּ יש  תֹוַלַָ֣עת  ְוָאַֽ ֹּא־ִאָ֑ ת  ְול ם  ֶחְרַפִ֥ ָדִ֗ ם׃   ּוְבזִּ֥וי  ָאָ֝  ָעַֽ
ַאי  ח  ירּו  ִלָ֑י  ַיְלִעָ֣גּו  ָכל־רְֹּ֭ ה  ַיְפִטִ֥ ָשָפִ֗   ָיִנִ֥יעּו   ְבָ֝

אש׃ ַֹּֽ ָ֣ל   ט   ר ָ֣ה  גֹּ הּו  ְיַפְלֵטָ֑הּו  ֶאל־ְיהָו י  ַיִָ֝ציֵלִ֗ ץ   ִכַ֘ ֵפַֽ   ָחִ֥
ֹו׃ י־ַאָתָ֣ה  י  ּבַֽ י  ִכַֽ ִחָ֣ י  ִמָּבֶָ֑טן  גֹּ ְבִטיִחִ֗ י  ַמָ֝   ַעל־ְשֵדִ֥

י׃ ֶטן  ֵמָרֶָ֑חם  ָהְשַלְָ֣כִתי  ָעְֶ֭ליָך  יא  ִאִמַֽ י  ִמֶּבִ֥ ִמִ֗  ֵאִָ֣לי   ִאָ֝
ָתה׃ י־ָצָרָ֣ה  ִמְֶ֭מִני  ַאל־ִתְרַחָ֣ק  יב  ָאַֽ ִכי־  ְקרֹוָבָ֑ה  ִכַֽ

ין ְָ֭בבּוִני  יג   עֹוֵזַֽר׃  ֵאִ֥ ים  ְס ים  ָפִרָ֣ י  ַרִּבָ֑  ָבָשָ֣ן  ַאִּביֵרֹ֖
ּוִני׃ ּו  יד  ִכְתרַֽ ה  ִפיֶהָ֑ם  ָעַלָ֣י  ָפצָ֣ ְרֵיִ֗ ף   ַאָ֝ ֵרִ֥ ג׃  טֹּ ֵאַֽ   ְושֹּ

ִים  טו  ּו  ִנְשַפְכִתי    ַכַמִ֥ ְרדִ֗ י  ְוִהְתָפַֽ ֹוָתִ֥ ל־ַעְצמָׁ֫ ָ֣ה   ָכַֽ  ָהָי
ְִּ֭בי ָ֑ג  ִל ס   ַכדֹוָנ ֹוְך  ָנֵָ֝מִ֗ י׃  ְּבתָ֣ ֶרש  ָיֵַ֘בִּ֤ש  טז   ֵמָעַֽ  ׀  ַכֶח֨
י ִחִ֗ ְְ֭לשֹוִני  כֹּ ֶות  ַמְלקֹוָחָ֑י  ֻמְדָּבָ֣ק  ּו ַלֲעַפר־ָמִ֥   ְוַֽ

ִני׃ י  יז  ִתְשְפֵתַֽ ּוִני  ִכִ֥ ים  ְסָבבִ֗ ִבִ֥   ְמְֵ֭רִעים  ֲעַדָ֣ת  ְכָלָׁ֫
ּוִני י  ִהִּקיפָ֑ ֲאִרִ֗ י  ָכַָֽ֝ י׃  ָיַדִ֥ ר  יח  ְוַרְגָלַֽ ָכל־  ֲאַסֵפִ֥
יטּו  ָמהֵהִ֥   ַעְצמֹוָתָ֑י י׃  ַיִָּ֝בִ֗ ּו  יט  ִיְראּו־ִבַֽ  ְבָגַדָ֣י   ְיַחְלקָ֣

י  ָלֶהָ֑ם בּוִשִ֗ ילּו  ְוַעל־ְלָ֝ ל׃  ַיִפִ֥ ְ֭הָוה  ְוַאָתָ֣ה  כ   גֹוָרַֽ  ְי
י ַאל־ִתְרָחָ֑ק ָיַֽלּוִתִ֗ ִתי ֱאָ֝ ּוָשה׃ ְלֶעְזָרִ֥ יָלה כא חַֽ  ַהִצָ֣



ֶלב  ַנְפִשָ֑י  ֵמֶחֶָ֣רב י׃  ִמַּיד־ֶכִָ֝֗ יָדִתַֽ ְֹ֭וִשיֵעִני  כב   ְיִחַֽ   הַֽ
י ָ֑ה  ִמִפָ֣ ים  ּוִמַּקְרֵנֹ֖י   ַאְרֵי ִני׃  ֵרִמָ֣  ֲאַסְפָרָ֣ה   כג  ֲעִניָתַֽ
ֹוְך  ְלֶאָחָ֑י  ִשְמָךָ֣  ָך׃  ָקָהָ֣ל  ְּבתֹ֖ ה   ִיְרֵאִּ֤י  כד   ֲאַהְלֶלַֽ  ְיהָו֨

ּוהּו  ׀ ְללִ֗ ַַָ֣֤רע  ַהַֽ ב  ָכל־ֶז ּוהּו  ַיֲַֽעקָֹּ֣ נּו  ְוגִּ֥ורּו  ַכְּבדָ֑ ֶמִ֗  ִמָ֝
ִַֻֽ֥רע ל׃  ָכל־ֶז ה  יִכִּ֤   כה   ִיְשָרֵאַֽ א־ָבָז֨ ַֹּֽ א  ל ַֹּ֪ ץ  ְול   ִשַּקַ֡

ּות י  ֱענֵּ֬ יר  ָעִנִ֗ א־ִהְסִתָ֣ ַֹּֽ ָ֣יו  ְול ֹו  ִמֶמָ֑נּו  ָפָנ ְבַשְּועֹ֖  ֵאָלָ֣יו   ּוַֽ
ַע׃ ִאְתָךִ֗   כו  ָשֵמַֽ י  ֵמִ֥ ִתִ֥ ִהָלָׁ֫ ל  ְתַֽ י  ָרָ֑ב  ְּבָקָהִ֥  ְנָדַרִ֥
ם ַשֵלִ֗ ֶַָ֣֤גד  ֲאָ֝ יו׃   ֶנ ּו  כז  ְיֵרָאַֽ אְכלֵּ֬ ַֹּֽ ים  י עּו  ׀  ֲעָנִו֨   ְוִיְשָּבִ֗
ּו ְללָ֣ ְ֭הָוה  ְיַהַֽ ְרָשָ֑יו  ְי י  דָֹּ֣ ד׃  ְלַבְבֶכָ֣ם  ְיִחֹ֖   כח   ָלַעַֽ
ּו ְ֭הָוה  ְוָיֻשָ֣בּו  ׀  ִיְזְכרִּ֤   ָכל־ַאְפֵסי־ָאֶָ֑רץ  ֶאל־ְי

ּו ְשַתֲחוִ֥ יָך  ְוִיַֽ ָפֶנִ֗ ֹות  ְלָ֝ ל־ִמְשְפחִ֥ ם׃  ָכַֽ י   כט  גֹוִיַֽ   ִכָ֣
יהָוה ל  ַהְמלּוָכָ֑ה   ַלְַֽ֭ ֵשִ֗ ם׃  ּוָ֝מֹּ ּו   ל   ַּבגֹוִיַֽ ְכלֵּ֬   ָאַֽ

ְשַתֲח֨וּו ֶרץ  ׀  ַוִּיַֽ ל־ִדְשֵני־ֶאִ֗ ָ֣יו  ָכַֽ ְְ֭כְרעּו  ְלָפָנ ָכל־  ִי
ֹוְרֵדָ֣י ֹו  ָעָפָ֑ר  יַֽ א  ְוַָ֝נְפשִ֗ ָֹּ֣ ִַֻֽ֥רע  לא   ִחָּיַֽה׃   ל  ַיַַֽעְבֶדָ֑נּו   ֶז
ר ָ֣י  ְיֻסַפֹ֖ ָנ אדֹּ ֹור׃  ַלַֽ אּו  לב  ַלדַֽ ְ֭בֹּ ֹו  ְוַיִגָ֣ידּו  ָי  ִצְדָקתָ֑
ד ְלַעִ֥ם י נָֹ֝וָלִ֗ ה׃ ִכָ֣  ָעָשַֽ

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 — ש    לחוד ד    —



 כגְּ
ֹור  א ָ֑ד  ִמְזמִ֥ י  ְיהָוִ֥ה  ְלָדִו ִעִ֗ א   רָֹּ֝ ָֹּ֣ ר׃   ל ֹות   ב   ֶאְחָסַֽ   ִּבְנאָ֣

ֶשא י  ַיְרִּביֵצִָ֑ני  ֶדְ֭ ֹות  ַעל־ֵמֹ֖ ִני׃   ְמֻנחָ֣ י   ג   ְיַנֲַֽהֵלַֽ   ַנְפִשִ֥
ִני   ְישֹוֵבָ֑ב ְֻֽנֵחִ֥ ֶדק  ַיַֽ ֹו׃  ְלַמַָ֣ען  ְבַמְעְגֵלי־ֶצִָ֝֗ ִּ֤ם   ד  ְשמַֽ   ַג

ְך י־ֵאֵל֨ ַ֪יא  ִכַֽ ֶות  ְּבֵג א  ַצְלָמַ֡ יָרִּ֤ א־ִאַ֘ ַֹּֽ ע  ל ה   ָרִ֗ י־ַאָתִ֥   ִכַֽ
י ָך  ִשְבְטָךִ֥   ִעָמִדָ֑ ִני׃   ֵהָָ֣מה  ּוִָ֝מְשַעְנֶתִ֗ ְך  ה   ְיַנֲַֽחֻמַֽ ֲערֵֹּּ֬  ַתַֽ
י ן  ׀  ְלָפַנ֨ ִֶֻֽ֥גד  ֻשְלָחִ֗ ְרָרָ֑י  ֶנ ְנתָ   צַֹּֽ ֶמן   ִדַשִ֥ י  ַבֶשִ֥ אִשִ֗ ָֹּ֝  ר
י ֹוב  ׀   ְךַאִּ֤   ו  ְרָוָיַֽה׃  כֹוִסִ֥ ְְ֭רְדפּוִני  ָוֶחֶָ֣סד  טִּ֤  ָכל־ְיֵמָ֣י  ִי
ָ֑י י ַחָּי ה ְוַשְבִתִ֥ ֶרְך ְּבֵבית־ְיָ֝הָוִ֗ ים׃  ְלאָֹּ֣  ָיִמַֽ

 כדְּ
ד  א ֹור  ְלָדִוִ֗ ְזמִ֥ יהָוה  ִמָׁ֫ ל   ּוְמלֹוָאָּ֑ה  ָהָאֶָ֣רץ  ַלְַֽ֭ ֵבִ֗   ֵתָ֝

ְָ֣שֵבי ּה׃  ְויֹּ ים  ִכי־הְּ֭וא  ב  ָבַֽ ְוַעל־  ְיָסָדָּ֑ה   ַעל־ַיִמָ֣
ֹות ֹוְנֶנַָֽה׃  ְנָָ֝הרִ֗ י־ַיֲעֶלִ֥ה  ג  ְיכַֽ ָ֑ה  ִמַֽ י־  ְבַהר־ְיהָו ּוִמַֽ
ּום ֹום  ָיָ֝קִ֗ ֹו׃  ִּבְמקִ֥ י  ד  ָקְדשַֽ ִים  ְנִקִ֥ ב  ַכַפִ֗ ָבִ֥ ַבר־ֵלָׁ֫  ּוַֽ
א־ָנָשָ֣א   ׀  ֲאֶשִּ֤ר ַֹּֽ א   ַנְפִשָ֑י  ַלָשְָ֣וא  ל ֹֹּ֖  ִנְשַּבָ֣ע  ְול

ה׃ ְָ֭רָכה  ִיָשָ֣א  ה  ְלִמְרָמַֽ ָ֑ה  ֵמֵאָ֣ת  ְב ה  ְיהָו  ּוְָ֝צָדָקִ֗
יֵמַֽ  ֹו׃  ֱאֹלֵהִ֥ ְ֭ה  ו   ִיְשעַֽ ֹור  ֶז ְרָשָ֑ו  דָ֣ י  דַֹּֽ   ָפֶנֹ֖יָך   ְמַבְקֵש֨



ב ָלה׃  ַיֲַֽעקָֹּ֣ ּו  ז  ֶסַֽ ים  ְשאִּ֤ ם  ׀  ְשָעִר֨ אֵשיֶכִ֗ ְִ֭הָנְשאּו  ָרַֽ  ְוַֽ
ֹוא  עֹוָלָ֑ם  ִפְתֵחָ֣י ֹוד׃  ֶמֶָ֣לְך  ְוָָ֝יבִ֗ י  ח  ַהָכבַֽ  ֶמִֶּ֤לְך  ֶזה    ִמִ֥

ֹוד בִ֥ ְ֭הָוה  ַהָכָׁ֫ ֹור  ִעזָּ֣וז  ְי ה  ְוִגּבָ֑ ֹור  ְיָ֝הָוִ֗ ה׃  ִגּבִ֥  ִמְלָחָמַֽ
ּו  ט ים  ְשאִּ֤ ם  ׀  ְשָעִר֨ אֵשיֶכִ֗ ְְ֭שאּו  ָרַֽ  עֹוָלָ֑ם  ִפְתֵחָ֣י   ּו

א ִֹּ֗ ֹוד׃  ֶמֶָ֣לְך  ְוָָ֝יב י  י   ַהָכבַֽ ּוא  ִמִּ֤ ֹוד   ֶמִֶּ֤לְך  ֶזה    הָ֣ בִ֥  ַהָכָׁ֫
ֹות ְיהָוִ֥ה ּוא ְצָבאָ֑ ֶלְך הִּ֤ ֹוד ֶמֹ֖ ָלה׃ ַהָכבָ֣  ֶסַֽ

 כהְּ
ד  א ה  ֵאֶלִ֥יָך  ְלָדִוַ֡ י  ְיָ֝הָוִ֗ א׃   ַנְפִשִ֥ י  ב   ֶאָשַֽ  ְּבָךָ֣   אֱֹֽלַהִ֗

ֹוָשה  ָבְַ֭טְחִתי ּו  ַאל־ֵאבָ֑ ֹוְיַבָ֣י  ַאל־ַיַַֽעְלצֹ֖ י׃  אַֽ ָ֣ם   ג  ִלַֽ   ַג
ְֶ֭ויָך א  ָכל־קֹּ ָֹּ֣ שּו  ל שּו  ֵיבָֹּ֑ ים  ֵיָ֝בִֹּ֗ ֹוְגִדִ֥ ם׃  ַהּבַֽ   ד   ֵריָקַֽ
ְ֭הָוה  ְדָרֶכָ֣יָך ִָ֑ני  ְי ֹוִדיֵע ְרחֹוֶתָ֣יָך  הַֽ ִני׃  אֹֹּ֖   ה   ַלְמֵדַֽ
יֵכִּ֤  ָך  ִניַהְדִרַ֘ ֲאִמֶת֨ ִני  ׀  ַבַֽ ַלְמֵדִ֗ י־ַאְָ֭תה   ְוַֽ   ֱאֹלֵהָ֣י   ִכַֽ
ֹוְתָךִ֥   ִיְשִעָ֑י יִתי  אַֽ ִּוִ֗ ֹום׃  ִקָ֝ ֲחֶמָ֣יָך   ו  ָכל־ַהּיַֽ ר־ַרַֽ   ְזכֹּ
ְ֭הָוה י   ַוֲַֽחָסֶדָ֑יָך  ְי עֹוָלָ֣ם  ִכֹ֖ ָמה׃  ֵמַֽ אות  ז  ֵהַֽ ִֹּּ֤  ַחט
י י  ׀  ְנעּוַר֨ ר  ּוְפָשַעִ֗ ְזכִֹּ֥ ְזָכר־ִלי־   ְכַחְסְדָךִ֥   ַאל־ִתָׁ֫
ַען  ַאָָ֑תה ּוְבָךָ֣   ְלַמֹ֖ ר  ח  ְיהָוַֽה׃  טַֽ ָ֑ה   טֹוב־ְוָיָשִ֥   ְיהָו

ה  ַעל־ֵכִּ֤ן ים  יֹוֶרֹ֖ ֶרְך׃  ַחָטִאָ֣  ֲעְָ֭נִוים  ַיְדֵרְָ֣ך  ט  ַּבָדַֽ



ד  ַּבִמְשָפָ֑ט יַלֵמֹ֖ ָ֣ים  ִוַֽ ֹו׃  ֲעָנִו ֹות   י   ַדְרכַֽ  ָכל־ָאְרחָ֣
ְ֭הָוה ֱאֶמָ֑ת  ֶחֶָ֣סד  ְי י  ֶוַֽ ְצֵרִ֥ ֹו  ְלנַֹּֽ ִריתִ֗ יו׃  ְבָ֝ ָתַֽ דֹּ   יא   ְוֵעַֽ

ַען־ִשְמָךִ֥  ָ֑ה  ְלַמַֽ ָסַלְחָתִ֥   ְיהָו ֲעו ֹּ  ְוַֽ יַלַָֽ֝ י  ִנִ֗ ּוא׃  ִכָ֣   ַרב־הַֽ
ָ֣ה  יב ָ֑ה  ְיֵרָ֣א   ָהְִ֭איש  ִמי־ֶז נּו  ְיהָו ר׃  ְּבֶדֶָ֣רְך  יָֹ֝וֶרִ֗  ִיְבָחַֽ
ְְ֭פשֹו  יג  ֹוב  ַנ ֹו  ָתִלָ֑ין   ְּבטָ֣ ֶרץ׃  ִיָ֣יַרש  ְוַָ֝זְרעִ֗ ֹוד   יד   ָאַֽ   סָ֣

ְ֭הָוה יֵרָאָ֑יו  ְי ֹו  ִלַֽ ם׃  ּוְָ֝בִריתִ֗ ֹוִדיָעַֽ ָ֣י  טו  ְלהַֽ  ָתְִ֭מיד  ֵעיַנ
ָ֑ה י  ֶאל־ְיהָו יא  ִכִּ֤ ּוא־יֹוִצֹ֖ י׃  ֵמֶרֶָ֣שת  הַֽ ְפֵנַֽה־  טז  ַרְגָלַֽ

י ִַָ֑֤ני  ֵאַלִ֥ יד  ְוָחֵנ י־ָיִחֹ֖ ָ֣י  ִכַֽ ִני׃  ְוָעִנ ֹות   יז   ָאַֽ י  ָצרָ֣  ְלָבִבָ֣
יבּו י  ִהְרִחָ֑ ּוקֹוַתִ֗ ְמצַֽ ִני׃  ִמָ֝ ֹוִציֵאַֽ ְְ֭נִיי  ְרֵאָ֣ה  יח  הַֽ  ָע
ֲעָמִלָ֑י א  ַוַֽ י׃  ְוָָ֝שִ֗ ֹּאוָתַֽ י  יט   ְלָכל־ַחט ְיַבִ֥ ה־אֹּ ִכי־  ְרֵאַֽ
ת  ָרָּ֑בּו ּוִני׃  ָחָמָ֣ס  ְוִשְנַאֹ֖ ְְ֭פִשי   ָשְמָרָ֣ה  כ  ְשֵנאַֽ  ַנ

ִָ֑ני ֹוש   ְוַהִציֵל בִ֗ יִתי  ַאל־ֵאָ֝ י־ָחִסִ֥ ְך׃  ִכַֽ ם־  כא  ָבַֽ תֹּ
ִֶ֥שר ּוִני  ָויֹּ י  ִיְצרָ֑ יָך׃  ִכִָ֝֗ ֶאת־  ֱאְֹ֭לִהים  ְפֵדָ֣ה  כב  ִקִּויִתַֽ

ל ִיְשָרֵאָ֑ל כִֹּ֗ רֹוָתיו׃ ִמָ֝  ָצַֽ

 כו
ד   א ה  ָשְפֵטִִּ֤ני   ׀  ְלָדִו֨ י־ֲאְִ֭ני  ְיהָוִ֗ י  ִכַֽ  ָהַלְָ֑כִתי   ְּבֻתִמָ֣

יהָוִ֥ה ְחִתי  ּוַבַֽ ַטִ֗ א  ָּבָ֝ ָֹּ֣ ד׃  ל ִַָ֣֤ני  ב  ֶאְמָעַֽ ָ֣ה  ְּבָחֵנ   ְיהָו



ה(  צרופה  ְוַנֵּסִָ֑ני י׃  ִכְליֹוַתָ֣י  )ָצְרָפֹ֖ י־   ג   ְוִלִּבַֽ ִכַֽ
ֶַָ֣֤גד  ַחְְ֭סְדָך ָ֑י  ְלֶנ ְכִתי  ֵעיָנ ָך׃  ְוִָ֝הְתַהַלִ֗ ֲאִמֶתַֽ א־   ד  ַּבַֽ ַֹּֽ ל
ְַ֭שְבִתי ם  ִעם־ְמֵתי־ָשְָ֑וא  ָי ים  ְוִעִ֥ ֲָ֝עָלִמִ֗ א  ַנַֽ ָֹּ֣ ֹוא׃   ל   ָאבַֽ

ים  ְמֵרִעָ֑ים  ְקַהָ֣ל  ָשְֵ֭נאִתי  ה ָשִעִ֗ א  ְוִעם־ְרָ֝ ָֹּ֣ ב׃  ל  ֵאֵשַֽ
ה  ַכָפָ֑י  ְּבִנָּקיָֹ֣ון  ֶאְרַחָ֣ץ  ו ְבָבֹ֖ ֲחָךָ֣   ַוֲאסַֹּֽ   ֶאת־ִמְזַּבַֽ

ֹול  ַלְְ֭שִמעַ   ז  ְיהָוַֽה׃ ר  תֹוָדָ֑ה  ְּבקָ֣ ָכל־  ּוְָ֝לַסֵפִ֗
יָך׃ ה  ח  ִנְפְלאֹוֶתַֽ הָוִ֗ ֹון  ָאְַ֭הְבִתי  ְיַֽ ֹום   ֵּביֶתָָ֑ך  ְמעָ֣   ּוְָ֝מקִ֗

ָך׃ ִמְשַכִ֥ן ף ט  ְכבֹוֶדַֽ ֱאסָֹּ֣ ים ַאל־ֶתַֽ  ַנְפִשָ֑י ִעם־ַחָטִאָ֣
י ים  ְוִעם־ַאְנֵשֹ֖ םֲאֶשר־ִּבַֽ   י  ַחָּיַֽי׃  ָדִמָ֣   ִזָמָ֑ה   יֵדיֶהִ֥

ם ָ֝יִמיָנִ֗ ַחד׃  ָמְָ֣לָאה  ִוַֽ ְֲ֭אִני  יא  שַֹּֽ י  ַוַֽ ְך  ְּבֻתִמִ֥ ִני  ֵאֵלִ֗  ְפֵדָ֣
ִֻֽני׃ ְגִלי  יב  ְוָחֵנַֽ ְמָדָ֣ה  ַרְ֭ ֹור  ָעַֽ ים   ְבִמישָ֑ ַמְקֵהִלִ֗   ְּבָ֝
ְך  ְיהָוַֽה׃ ֲאָבֵרִ֥

 כז
ד  א ִּ֤ה  ׀  ְלָדִו֨ י  ׀  ְיהָו ְִ֭יְשִעי  אֹוִרָ֣ י  ְו  ְיהָוִ֥ה  ִאיָרָ֑א  ִמִמָ֣

י ַּיִ֗ עֹוז־ַחָ֝ י  ָמַֽ ד׃  ִמִמִ֥ ב  ב  ֶאְפָחַֽ י  ִּבְקרִֹּּ֤   ְמֵרִעים    ׀  ָעַל֨
ל ֱאכַֹּ֪ י  ֶלַֽ ִרִ֥ ְיַבָ֣י  ָצַרָ֣י  ֶאת־ְּבָשָׁ֫ ָמה  ִלָ֑י   ְואַֹּֽ ּו  ֵהֹ֖ ְשלָ֣   ָכַֽ
לּו׃ ה  ג  ְוָנָפַֽ ֲחֶנֵּ֬ י  ִאם־ַתַֽ ֲחֶנה    ׀  ָעַל֨ א־ִייָרַ֪א  ַמַֽ ַֹּֽ י   ל ִּבִ֥   ִלָׁ֫



ּום ְַ֭לי  ִאם־ָתקָ֣ את  ִמְלָחָמָ֑ה  ָע ִֹּ֗ ז ָ֣י  ְּבָ֝ ַח׃  ֲאִנ   ד   בֹוֵטַֽ
ֵאת־ְיהָוה    ָשַאְָ֣לִתי  ׀  ַאַחִּ֤ת ש  אֹוָתַּ֪ה  ֵמַֽ ֵּקִ֥ י  ֲאַבָׁ֫  ִשְבִתָ֣

ְ֭הָוה ָ֑י  ָכל־ְיֵמָ֣י  ְּבֵבית־ְי ֲחזִֹ֥ות  ַחַּי ה   ַלַֽ ַעם־ְיָ֝הָוִ֗   ְּבנַֹּֽ
ר ֹו׃  ּוְלַבֵּקִ֥ יָכלַֽ י  ה   ְּבֵהַֽ ִני  ִכִּ֤ ה    ׀   ִיְצְפֵנ֨  ְּביַֹ֪ום  ְּבֻסכֹּ
ָעִ֥ה ְְ֭סִתֵרִני  ָרָׁ֫ ֳהלָ֑   ְּבֵסֶָ֣תר  ַי ּור  ֹוָאַֽ צִ֗ ִני׃  ְּבָ֝ ֹוְמֵמַֽ   ו   ְירַֽ
ה ּום ְוַעָת֨ י ָירַ֪ ֹּאִשַ֡ י ַעִּ֤ל  ר ְיַבֵּ֬ י אַֹּֽ ִביבֹוַתִ֗  ְוֶאְזְּבָחָ֣ה ְסַֽ

ֳהלֹו ְָ֭אַֽ ָ֑ה  ִזְבֵחָ֣י  ְב יָרה  ְתרּוָע ה  ָאִשִ֥ ֲָ֝אַזְמָרִ֗ יהָוַֽה׃  ַוַֽ  ַלַֽ
י  ְשַמע־ְיהָוֹ֖ה  ז  א  קֹוִלִ֥ ִִֻֽ֥ני   ֶאְקָרִ֗ ִֻֽני׃   ְוָחֵנ ֲעֵנַֽ   ׀   ְלָךִּ֤   ח   ַוַֽ

ְִּ֭בי  ָאַמָ֣ר ּו  ִל ָ֑י  ַּבְּקשָ֣ ָ֣ה  ֶאת־ָפֶנֹ֖יָך  ָפָנ ש׃  ְיהָו   ט   ֲאַבֵּקַֽ
ר  יָך  ַאל־ַתְסֵתֵּ֬ ל  ִמֶמִני    ׀  ָפֶנ֨ ף   ַאִ֥ ָך  ַתט־ְּבַאִ֗ ְבֶדִ֥  ַעָׁ֫

י ִני  ָהִיָ֑יתָ   ֶעְזָרִתִ֥ ל־ִתְטֵשִ֥ ִני   ַאַֽ ַעְזֵבִ֗ י  ְוַאל־ַתַָֽ֝   ֱאֹלֵהִ֥
י׃ י י ִיְשִעַֽ י־ָאִבָ֣ י ִכַֽ ּוִני ְוִאִמָ֣ ָ֣  ֲעָזבָ֑ ִני׃ הַוַֽיהָו   יא   ַיַַֽאְסֵפַֽ
ִני ֹוֵרִ֥ ה הִּ֤ ְרֶכִָ֥ך ְיהָוִ֗ ְְ֭נֵחִני  ַדָׁ֫ ַרח ּו ֹור  ְּבאָֹּ֣ ַען  ִמישָ֑ ַמִ֗   ְלָ֝

י׃ ֹוְרָרַֽ ל־ִתְְ֭תֵנִני  יב  שַֽ ֶָ֣פש  ַאַֽ י  ָצָרָ֑י  ְּבֶנ י   ִכִ֥ מּו־ִבִ֥   ָקַֽ
ֶקר ִ֗ ֵדי־ֶשָ֝ חַ   ֵעַֽ ס׃  ִויֵפִ֥ ׅׄ   יג   ָחָמַֽ א  ׅׄ ֵל ִ֗ ׅׄ ּו  ֱאַמְנִתי   ל ׅׄ   ֶהְַֽ֭

ֹות ה   ִלְראִ֥ טּוב־ְיהָוִ֗ ים׃  ְּבֶאֶָ֣רץ  ְּבַֽ ה  יד  ַחִּיַֽ ֶאל־  ַקֵּוִ֗
ָוִ֥ה ה ִלֶּבָָ֑ך ְוַיֲַֽאֵמָ֣ץ ֲחְַ֭זק ְיהָׁ֫  ֶאל־ְיהָוַֽה׃ ְוַָ֝קֵּוִ֗

 כח



ד  א ֶלִּ֤יָך  ְלָדִוַ֡ ה   ֵאַ֘ א  ׀  ְיהָו֨ ל־ֶתֱחַרַ֪ש  צּוִרי    ֶאְקָרִ֗  ַאַֽ
ִני ֶמִ֥ ה  ִמָׁ֫ ֱחֶשִ֥ ְלִתי  ִמֶמִָ֑ני  ֶפן־ֶתַֽ  ִעם־יִֹ֥וְרֵדי  ְוִָ֝נְמַשִ֗
ֹו ֹול  ְשַמִּ֤ע  ב  ר׃בַֽ ֲחנּוַני  קָ֣ י  ֵאֶלָ֑יָך  ְּבַשְּוִעָ֣י  ַתְַֽ֭  ְּבָנְשִאִ֥
י יר  ָיַָ֝דִ֗ ָך׃  ֶאל־ְדִבִ֥ ִָ֣ני  ג  ָקְדֶשַֽ ִעם־  ַאל־ִתְמְשֵכ

י   ְרָשִעים   ֲעֵלָׁ֫ ֶון  ְוִעם־פַֹּ֪ ְבֵרָ֣י  ָאִ֥ ִעם־  ָשְ֭לֹום  דַֹּֽ
ֵעיֶהָ֑ם ה  ֵרַֽ ם׃  ְוָָ֝רָעִ֗ ֳעָלם    ֶתן־ָלֶהָ֣ם  ד  ִּבְלָבָבַֽ  ְכָפַֽ
עַ  ם  ּוְכרַֹּ֪ יֶהִ֥ ַעְלֵלָׁ֫ ֲעֵשָ֣ה  ַמַֽ ְֵ֭דיֶהם  ְכַמַֽ  ָלֶהָ֑ם  ֵתָ֣ן  ְי
ב ם׃  ְגמּוָלָ֣ם  ָהֵשֹ֖ י  ה  ָלֶהַֽ א  ִכִּ֤ ַֹּ֪ ינּו  ל ת   ָיִבַ֡  ֶאל־ְפֻעלָ֣
ְ֭הָוה ֲעֵשָ֣ה  ְי ם  ָיָדָ֑יו  ְוֶאל־ַמַֽ ֶָ֝הְרֵסִ֗ א  ֶיַֽ ָֹּ֣   ו   ִיְבֵנַֽם׃  ְול
ּוְך ָ֑ה  ָּברִ֥ ע  ְיהָו ַמִ֗ י־ָשָ֝ ֹול  ִכַֽ ֲחנּוָנַֽי׃  קָ֣ ִּ֤ה  ז  ַתַֽ  ֻעִזִ֥י  ׀  ְיהָו
ִגִני   ֹו  ּוָמַֽ י  ָבַטִ֥ח  ּבִּ֤ ְִֻֽ֥רִתי  ִלִּבִ֗ ֱעָז ֶנָׁ֫ ז  ְוַֽ י  ַוַּיֲַֽעֹלִ֥  ִלִּבָ֑

י ִמִשיִרִ֥ נּו׃  ּוַֽ ז־ָלָ֑מֹו  ְיהָוִ֥ה  ח  ֲאהֹוֶדַֽ ֹוז  עַֹּֽ עִּ֤ ֹות  ּוָמַ֘   ְישּועֹ֖
ֹו ּוא׃  ְמִשיחָ֣ יָעה  ט  הַֽ ָך  ׀  הֹוִשִּ֤ ְך  ֶאת־ַעֶמִ֗ ֶאת־  ּוָבֵרִ֥
ְרֵעִ֥ם ַנֲַֽחָלֶתָָ֑ך ם ּוַֽ ם׃  ְוַָ֝נְשֵאִ֗ עֹוָלַֽ  ַעד־ָהַֽ
 לות אחרי אמירת תהלים יתפל

 — ש   לחוד ה    —

 כט



ֹור  א ִוִ֥ד  ִמְזמִ֗ ּו  ְלָדָׁ֫ יהָוה  ָהבָ֣ ָ֣י  ַלְַֽ֭ ּו  ֵאִלָ֑ים  ְּבֵנ  ָהבִ֥
ה יהָוִ֗ ֹוד  ַלַָֽ֝ ז׃  ָכבִ֥ ּו  ב  ָועַֹּֽ יהָוה  ָהבָ֣ ֹוד  ַלְַֽ֭ ֹו  ְכבָ֣  ְשמָ֑

ּו ֲחוִ֥ ה  ִהְשַתַֽ יהָוִ֗ ֶדש׃  ַלַָֽ֝ ֹול  ג  ְּבַהְדַרת־קַֹּֽ ה  קִ֥  ְיהָוִ֗
ִים ָמִ֥ ֹוד  ַעל־ַהָׁ֫ ל־ַהָכבִ֥ ה   ִהְרִעָ֑ים  ֵאַֽ ִים  ְיָ֝הָוִ֗   ַעל־ַמִ֥

ים׃ חַ   קֹול־ְיהָוִ֥ה  ד  ַרִּבַֽ ֹול  ַּבכָֹּ֑ ה  קִ֥ ר׃  ְיָ֝הָוִ֗ ָהָדַֽ   ה   ֶּבַֽ
ֹול ְ֭הָוה קָ֣ ֵבָ֣ר ְי ָ֑ים שֹּ ר ֲאָרִז ה ַוְיַשֵּבִ֥ ִ֥י ְיָ֝הָוִ֗  ֶאת־ַאְרֵז

ֹון׃ ם  ו  ַהְלָבנַֽ ֶָ֑גל  ַוַּיְרִקיֵדִ֥ ן  ְלָבנִֹ֥ון   ְכמֹו־ֵע  ְוִָ֝שְריִֹּ֗
ֹו ים׃  ְכמָ֣ ב  קֹול־ְיהָוִ֥ה  ז   ֶבן־ְרֵאִמַֽ ֵצִ֗ ֹות   חֹּ ֲהבִ֥  ַלַֽ
ש׃ ֹול  ח   ֵאַֽ ְ֭הָוה  קָ֣ יל  ְי יל   ִמְדָּבָ֑ר  ָיִחָ֣ ה  ָיִחִ֥  ְיָ֝הָוִ֗

ר ש׃  ִמְדַּבִ֥ ֹול  ט   ָקֵדַֽ ה  קִּ֤  ַאָּילֹות    ְיחֹוֵלָ֣ל  ׀  ְיהָו֨
ֻֽ ףַוַֽ ַ֪ ֹות  ֶּיֱחשֹּ רִ֥ ֹו  ְיָעָׁ֫ יָכלָ֑ ֹו  ּוְבֵהַֽ לִ֗ ר  ֻכָ֝ ֵמִ֥ ֹוד׃  אֹּ   י   ָכבַֽ

ְ֭הָוה ּול  ְי ִֶ֥שב  ָיָשָ֑ב  ַלַמּבָ֣ ה  ַוֵּי ם׃  ֶמֶָ֣לְך  ְיָ֝הָוִ֗   יא   ְלעֹוָלַֽ
ה הָוִ֗ ְ֭ז  ְיַֽ ֹו  עֹּ ה  ִיֵתָ֑ן  ְלַעמָ֣ ְך  ׀  ְיהָוָ֓ ֹו  ְיָבֵרֹ֖  ֶאת־ַעמָ֣

ֹום׃   ַבָשלַֽ
 לות אחרי אמירת תהלים יתפל

 שני  יום

 ל



ֹור  א ד׃  ַהַּבִָ֣ית  ִשיר־ֲחֻנַכֹ֖ת  ִמְזמַ֡ ֹוִמְמָךָ֣   ב  ְלָדִוַֽ   ֲארַֽ
ְ֭הָוה י ְי ְחתָ  ִדִליָתִָ֑ני ִכָ֣ א־ִשַמֹ֖ ַֹּֽ ְיַבָ֣י ְול י׃  אַֹּֽ  ְיהָוִ֥ה ג   ִלַֽ
יָך   ִשַּוְִ֥עִתי  ֱאֹלָהָ֑י ֶלִ֗ ִני׃   ֵאָ֝ ה  ד   ַוִתְרָפֵאַֽ הָוִ֗ ֱעִלָ֣יתָ   ְיַֽ  ֶהַֽ

ֹול ִני  ַנְפִשָ֑י  ִמן־ְשאָ֣ ִּייַתִ֗   )ִמָּיְַֻֽֽרִדי־(   מיורדי־  ִחָ֝
ֹור׃ ּו  ה  בַֽ ָ֣ה  ַזְמרָ֣ יהָו ּו   ֲחִסיָדָ֑יו  ַלַֽ ֶָ֣כר  ְוָ֝הֹודִ֗  ְלֵז

ֹו׃ י  ו  ָקְדשַֽ ַגע  ִכִּ֤ ַ֪ים  ְּבַאפֹו    ׀  ֶר֨ ֹונִֹ֥ו   ַחִּי  ָּבְֶ֭עֶרב  ִּבְרצָׁ֫
ין ִכי  ָיִלִ֥ ֶקר  ֶּבִ֗ ְֲ֭אִני  ז  ִרָנַֽה׃  ְוַלּבִֹּ֥ ָ֑י  ָאַמְָ֣רִתי  ַוַֽ  ְבַשְלִו

ֹוט ם׃  ַּבל־ֶאמִ֥ ה  ח ְלעֹוָלַֽ הָוִ֗ ֹוְנָך    ְיַֽ ֱעַמְַ֪דָתה  ִּבְרצַֽ  ֶהַֽ
י ַהְרִרָׁ֫ ז  ְלַֽ ְרתָ   עִֹּ֥ יָך  ִהְסַתִ֥ יִתי  ָפֶנִ֗ ל׃  ָהִיִ֥   ט   ִנְבָהַֽ
ָ֣ה  ֵאֶלָ֣יָך י   ֶאְקָרָ֑א   ְיהָו ָנִ֗ דֹּ ַמה־   י  ֶאְתַחָנַֻֽֽן׃   ְוֶאל־ֲאָ֝
ַצע י  ָדִמי  ּבְ   ֶּבִ֥ ל  ְּבִרְדִתַ֪ ַחת  ֶאָׁ֫ ֹוְדָךִ֥   ָשִ֥  ָעָפָ֑ר   ֲהיַֽ

יד ָך׃  ֲהַיִגִ֥ ִַָ֑֤ני  ְשַמע־ְיהָוִ֥ה  יא  ֲאִמֶתַֽ ה  ְוָחֵנ ֵיה־   ְיָ֝הָוִ֗ הֱֽ
ִ֥ר ֵז י׃  עֹּ ֹול  ִמְסְפִדי    ָהַפְָ֣כתָ   יב  ִלַֽ י  ְלָמחַ֪ ְחתָ   ִלִ֥   ִפַתִ֥
י ִני  ַשִּקָ֑ ְתַאְזֵרִ֥ ה׃  ַוַֽ  ָכְ֭בֹוד  ְיַזֶמְרָךָ֣   ׀   ְלַמִַּ֤ען  יג   ִשְמָחַֽ
א ָֹּ֣ ם ְול י ְיהָוִ֥ה ִידָֹּ֑ ֹלַהִ֗ ָך׃ ְלעֹוָלִ֥ם ֱאָ֝  אֹוֶדַֽ

 לא
חַ   א ֹור  ַלְמַנֵצִ֗ ד׃  ִמְזמִ֥ ָ֣ה   ב   ְלָדִוַֽ ־ְיהָו  ָחְִ֭סיִתי   ְּבָךַֽ



ֹוָשה ְתָךִ֥   ְלעֹוָלָ֑ם   ַאל־ֵאבָ֣ ִני׃  ְּבִצְדָקַֽ   ַהֵטִּ֤ה   ג  ַפְלֵטַֽ
י ִני  ְמֵהָרַ֪ה   ָאְזְנָך    ׀  ֵאַל֨ יֵלִ֥ ִּ֤ה  ַהִצָׁ֫ י  ֱהֵי צּור־  ׀  ִל֨ ְלַֽ
ית  ָמְ֭עֹוז ֹות  ְלֵבִ֥ ִני׃  ְמצּודִ֗ ֹוִשיֵעַֽ י־ַסְלִעָ֣י  ד  ְלהַֽ  ִכַֽ

י ּוָדִתָ֣ ַען  ָאָָ֑תה  ּוְמצַֽ ְמָךִ֗   ּוְלַמִ֥ ִני  ִשָ֝ ְנֵחִ֥ ִני׃  ַתַֽ ְתַנֲהֵלַֽ   ה   ּוַֽ
ִני ֹוִציֵאִ֗ ְּ֭ו  ֵמֶרֶָ֣שת  תַֽ ה  ִלָ֑י  ָטְָ֣מנּו  ז ָתִ֗ י־ַאָ֝ י׃  ִכַֽ עּוִזַֽ   ו   ָמַֽ

יד  ָך  ְּבָיְַֻֽֽד  י  ַאְפִקַ֪ ּוִחִ֥ יתָ   רָׁ֫ י  ָפִדֹ֖ ה  אֹוִתִ֥   ֵאָ֣ל   ְיהָוִ֗
ת׃ אִתי  ז ֱאֶמַֽ ים  ָשֵנִ֗ ְמִרִ֥ י  ַהְבֵלי־ָשְָ֑וא  ַהשַֹּֽ ֲָ֝אִנִ֗ ֶאל־   ַוַֽ
ְחִתי׃  ְיהָוִ֥ה יָלה  ח   ָּבָטַֽ ה  ָאִגִ֥ ָך   ְוֶאְשְמָחִ֗ ְסֶדִ֥  ְּבַחָׁ֫
ִאיתָ   ֲאֶשָ֣ר ְעתָ   ֶאת־ָעְנִיָ֑י  ָרְ֭ ֹות  ָיַָ֝דִ֗ י׃  ְּבָצרִ֥   ט   ַנְפִשַֽ
א ָֹּ֣ ָ֑ב  ִהְְ֭סַגְרַתִני  ְול ְדתָ   ְּבַיד־אֹוֵי ֱעַמֹ֖   ַבֶמְרָחָ֣ב   ֶהַֽ

י׃ ִִֻֽ֥ני  י  ַרְגָלַֽ י  ְיהָוה    ָחֵנ ר  ִכִּ֤ י  ַצָׁ֫ ה   ִלִ֥ ְשָשֹ֖  ְבַכִַ֥עס  ָעַֽ
י י  ֵעיִנִ֗ י׃  ַנְפִשִ֥ י  יא   ּוִבְטִנַֽ ּו  ִכִּ֤ ֹון  ָכלַ֪  ּוְשנֹוַתַ֪י   ַחַּיי    ְבָיגַ֡

ה ָחִ֥ ֲאָנָׁ֫ ֲעו ֹּ   ָכַשָ֣ל  ַּבַֽ ָ֣ ַּבַֽ י  יִנ ִחָ֑ י  כֹּ ֲעָצַמִ֥ שּו׃  ַוַֽ   יב   ָעֵשַֽ
י ְרַר֨ ה  ָהִיַ֪יִתי  ִמָכל־צַֹּֽ י  ֶחְרָפַ֡ ְשֵכַנ֨ ד    ׀  ְוִלִ֥  ּוַפַַ֪חד  ְמאֹּ

ָעִ֥י ְמֻיָדָׁ֫ י  ִלַֽ ַאִ֥ ּוץ  רֹּ ּו  ַּבחָ֑ ִני׃  ָנְַֻֽֽדדִ֥ ְְ֭שַכְחִתי  יג  ִמֶמַֽ  ִנ
יִתי  ִמֵלָ֑ב  ְכֵמָ֣ת ִיִ֗ י  ָהָ֝ ד׃  ִכְכִלִ֥ ֵבַֽ י  יד   אֹּ ְעִתי  ִכִּ֤  ׀  ָשַמ֨
ת יב  ָמגַֹ֪ור  ַרִּבים    ִדַּבִ֥ ִבִ֥ ַָ֣חד  ְּבִהָּוְַֽסָדָ֣ם  ִמָּסָׁ֫  ָעַלָ֑י  ַי

ַחת מּו׃  ַנְפִשָ֣י  ָלַקֹ֖ ֲאִנִּ֤י  טו  ָזָמַֽ ָ֑ה  ָבַטְָ֣חִתי  ָעֶלָ֣יָך  ׀  ַוַֽ   ְיהָו



ְרִתי ַמִ֗ י  ָאָ֝ ָתה׃  ֱאֹלַהִ֥ ָתָ֑י  ְּבָיְַֻֽֽדָךִ֥   טז   ָאַֽ יֵלִִּ֤ני  ִעתֹּ  ַהִצַ֘
י ֹוְיַבִ֗ ָ֝ ְדָפַֽ   ִמַּיד־אַֽ יָרה  יז   י׃ּוֵמרַֹּֽ ַעל־   ָפְֶ֭ניָך  ָהִאָ֣

ִָ֣ני  ַעְבֶדָָ֑ך ֹוִשיֵע ָך׃  הֹ֖ ה  יח   ְבַחְסֶדַֽ הָוִ֗  ַאל־ֵאְ֭בֹוָשה   ְיַֽ
י יָך  ִכָ֣ שּו   ְקָראִתָ֑ ים  ֵיבִֹּ֥ ָשִעִ֗ ּו  ְרָ֝ ֹול׃  ִיְדמִ֥   יט   ִלְשאַֽ

ְמָנה ָאַלִ֗ י  ֵתִ֥ ֶקר  ִשְפֵתָׁ֫ ֹות  ָשִ֥ ְברֹ֖ יק  ַהדַֹּֽ ק  ַעל־ַצִדִ֥  ָעָתִ֗
ֲאָוִ֥ה ּוז׃  ְּבַגַֽ ב־טּוְבָך    ָמִּ֤ה  כ   ָובַֽ   ֲאֶשר־ָצַפְַ֪נתָ   ַרַֽ

יָך ֶאִ֥ יֵרָׁ֫ ים  ָפְַ֭עְלתָ   ִלַֽ ִסָ֣ חֹּ ֶגד  ָּבְָ֑ך  ַלַֽ ָ֣י  ֶנִָ֝֗ ם׃  ְּבֵנ   כא   ָאָדַֽ
ם ֶתר  ׀  ַתְסִתיֵרִּ֤ י  ָפֶניָך    ְּבֵסִ֥ ֻרְכֵסָׁ֫ יש  ֵמַֽ  ִתְצְפֵנִ֥ם  ִאִ֥

ה יב  ְּבֻסָכִ֗ ֹות׃  ֵמִרִ֥ נַֽ ּוְך  כב  ְלשֹּ ָ֑ה  ָּברִ֥ י   ְיהָו  ִכִ֥
יא ֹו  ִהְפִלַ֘ י  ַחְסדִ֥ ֹור׃  ְּבִעָ֣יר  ִלִָ֝֗ ֲאִנִּ֤י  כג   ָמצַֽ ַמְִּ֤רִתי   ׀  ַוַֽ   ָאַ֘
י ֶַַ֪֤גד  ִנְגַרְזִתי    ְבָחְפִזִ֗ יֶנִ֥יָך  ִמֶנ ן  ֵעָׁ֫ ֹול   ָשְַ֭מְעתָ   ָאֵכִ֗   קִ֥
י ֲחנּוַנִ֗ י  ַתַֽ יָך׃  ְּבַשְּוִעִ֥ ּו  כד   ֵאֶלַֽ ֱהבִ֥ ה  ֶאִ֥ ת־ְיהָוִ֗ ל־  ֶאַֽ ָכַֽ
יו יָדִ֥ ֵצָ֣ר  ֱאְ֭מּוִנים  ֲחִסָׁ֫ ָ֑ה  נֹּ ֶתר עַ   ּוְמַשֵלִ֥ם  ְיהָו   ל־ֶיִָ֝֗
ה ֵשִ֥ ֲאָוַֽה׃  עֹּ ָכל־   ְלַבְבֶכָ֑ם  ְוַיֲַֽאֵמָ֣ץ  ִחְְ֭זקּו  כה   ַגַֽ

ים ְמַיֲַֽחִלִ֗ יהָוַֽה׃ ַהָ֝  ַלַֽ

 לב
ד  א יל  ְלָדִוִ֗ ְשִכִ֥ י  ַמָׁ֫ ַשע  ַאְשֵרִ֥ ּוי   ְנַֽשּוי־ֶפִ֗ ה׃   ְכסָ֣   ֲחָטָאַֽ



ֵרי  ב ְשַֽ ם  ַאִ֥ א  ָאָדִ֗ ִֹּּ֤ ב  ל ָ֣ה  ַיְחשֵֹּּ֬ ֹו  ְיהָו ין   ןָעוָ֑ ֹּ   לָ֣   ְוֵאֹ֖
ֹו י־ֶהְֱ֭חַרְשִתי  ג   ְרִמָּיַֽה׃  ְּברּוחָ֣ ּו   ִכַֽ  ֲעָצָמָ֑י   ָּבלָ֣

י ֲאָגִתִ֗ ַשַֽ ֹום׃   ְּבָ֝ י  ד ָכל־ַהּיַֽ ד   ָוַלְיָלה    יֹוָמָ֣ם  ׀  ִכִּ֤   ִתְכַּבִ֥
י ָך  ָעַלִ֗ ֶדִ֥ ְך  ָיָׁ֫ י  ֶנְהַפִ֥ ֵני  ְלַשִדָ֑ ִיץ  ְּבַחְרבֹֹּ֖ ָלה׃  ַקָ֣   ה   ֶסַֽ

י יֲעָךַ֡   ַחָטאִת֨ ו ֹּ  אֹוִדַ֪ ֲעַ֘ יִתי  ִנִּ֤יַוַֽ א־ִכִּסִ֗ ַֹּֽ ְרתִ   ל   י ָאַמִ֗
ה ְָ֭שַעי  ֲעֵלָ֣י  אֹוֶדִּ֤ ָ֑ה  ְפ יהָו ה  ַלַֽ   ן ֲעוֹ֖ ֹּ  ָנַָ֘שִּ֤אתָ   ְוַאָת֨

י ָלה׃  ַחָטאִתָ֣ את  ו  ֶסַֽ ַֹּ֡ ל  ַעל־ז יד  ִיְתַפֵלֵּ֬  ׀   ָכל־ָחִס֨
ַ֪ת  ֵאֶליָך   א  ְלֵע ִֹּ֥ צ ק  ְמָׁ֫ ְֵ֭שֶטף  ַרִ֗ ים  ַמִָ֣ים  ְל יו  ַרִּבָ֑ ָלִ֗  ֵאָ֝
א ָֹּ֣ יעּו׃  ל ֶתר  ׀  ַאָתִּ֤ה  ז   ַיִגַֽ ִני  ִמַצַ֪ר  ִלי    ֵסִ֥ ְצֵרִ֥  ָרֵנִ֥י  ִתָׁ֫

ֹוְבֵבִָ֣ני  ַפֵלָ֑ט ָלה׃  ְתסֹ֖ יְלָך֨   ח  ֶסַֽ אֹוְרָךִ֗   ׀  ַאְשִכַֽ  ְוַֽ
ֶרְך־זִּ֥ו ה  ֵתֵלְָ֑ך  ְּבֶדַֽ יֲעָצֹ֖ י׃   ָעֶלָ֣יָך  ִאַֽ ְהיִּּ֤ו  ט  ֵעיִנַֽ  ַאל־ִתַֽ

ּוס  ׀ ין  ֵאִּ֤ין  ְכֶפֶרד    ְכסִ֥ ִבִ֥ ֶתג־ָוֶרֶָ֣סן   ָהָׁ֫  ֶעְדיָֹ֣ו  ְּבֶמַֽ
ֹום ל  ִלְבלָ֑ ב  ַּבִָ֝֗ יָך׃  ְקרָֹּ֣ ים  י   ֵאֶלַֽ ים  ַרִּבִ֥  ַמְכאֹוִבִ֗
ע ָשִ֥ ָ֑ה  ְוַהּבֹוֵטִ֥חַ   ָלָרָׁ֫ יהָו ֶסד  ַּבַֽ נּו׃  ֶחִָ֝֗ ֹוְבֶבַֽ   יא   ְיסַֽ
ּו ָ֣ה  ִשְמחֵּ֬ יהָו ְִ֭גילּו  ַבַֽ ים  ְו ינּו   ַצִדיִקָ֑ ָכל־  ְוַָ֝הְרִנִ֗

ב׃   ִיְשֵרי־ֵלַֽ

 לג



ָ֑ה  ַצְִ֭דיִקים  ַרְננָּ֣ו  א יהָו ים  ַּבַֽ ְיָשִרִ֗ ה׃  ָנאָוִ֥ה  ַלָ֝  ְתִהָלַֽ
ּו  ב ָ֣ה  הֹודָ֣ יהָו ֹור  ְּבֵנִֶ֥בל  ְּבִכנָֹ֑ור  ַלַֽ שִ֗ ֹו׃  ָעָ֝   ג   ַזְמרּו־לַֽ

ירּו־לְֹ֭ו יבּו  ָחָדָ֑ש  ִשָ֣יר  ִשַֽ ן  ֵהיִטִ֥ ה׃  ַנֵָ֝גִ֗   ד   ִּבְתרּוָעַֽ
ר י־ָיָשִ֥ ָ֑ה   ִכַֽ הּו  ְדַבר־ְיהָו ֲעֵשִ֗ ֱאמּוָנַֽה׃  ְוָכל־ַמַָֽ֝   ה   ֶּבַֽ

ְֵ֭הב ה  אֹּ ֶסד  ּוִמְשָפָ֑ט   ְצָדָקָ֣ ה  ֶחִ֥ ה  ְיָ֝הָוִ֗ ְלָאִ֥ ֶרץ׃   ָמַֽ   ָהָאַֽ
ְ֭הָוה  ִּבְדַבָ֣ר  ו  ּו  ָשַמִָ֣ים  ְי ּוחַ   ַנֲַֽעשָ֑ יו  ּוְברִ֥ ָכל־   ִפִָ֝֗

ם׃ ָ֣ס  ז  ְצָבָאַֽ ֵנ ָ֑ם  ֵמָ֣י  ַכְֵ֭נד  כֹּ ן  ַהָּי ֵתֹ֖ ֹות  נֹּ ֹוָצרָ֣  ְּבאַֽ
ֹות׃ ּו   ח  ְתהֹומַֽ יְראָ֣ ְיהָוה  ִיַֽ נּו   ָכל־ָהָאֶָ֑רץ  ֵמְַֽ֭   ִמֶמִ֥

ּורּו י  ָיָ֝גִ֗ ְשֵבִ֥ ל׃  ָכל־יַֹּֽ י  ט  ֵתֵבַֽ ּוא  ִכִּ֤ ִָ֑הי   ָאַמָ֣ר  הָ֣   ַוֶּי
ה ָּוִ֗ ּוא־ִצָ֝ ד׃  הַֽ ַֻּֽיֲעמַֹּֽ ה  י   ַוַֽ הָוִ֗ יר  ְיַֽ   ֲעַצת־גֹוִיָ֑ם  ֵהִפִ֥

יא ִנִ֗ ֹות  ֵהָ֝ ים׃  ַמְחְשבִ֥ ְ֭הָוה  ֲעַצָ֣ת  יא   ַעִמַֽ  ְלעֹוָלָ֣ם  ְי
ד ֲעמָֹּ֑ ֹות  ַתַֽ ֹו  ַמְחְשבִ֥ ּבִ֗ ר  ִלָ֝ ר׃  ְלדָֹּ֣  ַהְ֭גֹוי  ַאְשֵרָ֣י  יב  ָודַֹּֽ

ָ֣ה ם  ֱאֹלָהָ֑יו  ֲאֶשר־ְיהָו ר  ׀  ָהָעָ֓ ֹו׃  ְלַנֲַֽחָלָ֣ה  ָּבַחֹ֖   יג   לַֽ
יט  ִמְָ֭שַמִים ָ֑ה   ִהִּבָ֣ ה  ְיהָו ָאִ֗ ת־ָכל־ְּבֵנִ֥י  ָרָ֝ ם׃  ֶאַֽ ָאָדַֽ  ָהַֽ

ֹו  יד  ְמכֹון־ִשְבתִ֥ ל  ִהְשִגָ֑יחַ   ִמַֽ ְשֵבָ֣י  ֶאֹ֖ ֶרץ׃   ָכל־יַֹּֽ   ָהָאַֽ
ֵצָ֣ר  טו ַָ֣חד  ַהּיֹּ ין  ִלָּבָ֑ם  ַי ֵמִבִ֗ ם׃   ַהָ֝ ֲעֵשיֶהַֽ  ֶאל־ָכל־ַמַֽ
ין־ַהְֶ֭מֶלְך  טז  ֹור  ְּבָרב־ָחִָ֑יל  נֹוָשָ֣ע  ֵאַֽ ל  ִגָּ֝בִ֗ א־ִיָנֵצִ֥ ַֹּֽ  ל

ַח׃ ָ֑ה  ַהְּ֭סּוס  ֶשֶָ֣קר  יז  ְּבָרב־כַֹּֽ ב  ִלְתשּוָע ֹו  ּוְברִֹּ֥ ילִ֗  ֵחָ֝



א ָֹּ֣ ט׃   ל ִּ֤ה  יח   ְיַמֵלַֽ ָ֣ין  ִהֵנ ְ֭הָוה  ֵע  ֶאל־ְיֵרָאָ֑יו  ְי
ים ְמַיֲחִלִ֥ ֹו׃  ַלַֽ יל   יט  ְלַחְסדַֽ  ַנְפָשָ֑ם  ִמָמֶָ֣ות  ְלַהִצָ֣
ם ב׃  ּוְָ֝לַחּיֹוָתִ֗ ָרָעַֽ ְ֭   כ  ָּבַֽ ָ֑ה  ִחְכָתָ֣ה  ְפֵשנּוַנ יהָו נּו  ַלַֽ  ֶעְזֵרֹ֖

ָ֣נּו ִגֵנ ּוא׃  ּוָמַֽ י   ִלֵּבָ֑נּו  ִיְשַמָ֣ח  ִכי־בְֹ֭ו  כא   הַֽ ם  ִכִּ֤  ְבֵשֹ֖
ֹו ְחנּו׃  ָקְדשָ֣ י־ַחְסְדָךָ֣   כב   ָבָטַֽ ָ֣ה   ְיִהַֽ  ָעֵלָ֑ינּו   ְיהָו
ר ֲאֶשִ֗ ְלנּו ַכַָֽ֝ ְך׃ ִיַחִ֥  ָלַֽ

 לד
ד  א ֹו  ְלָדִוִ֗ ָ֣י  ֶאת־ַטְְ֭עמֹו  ְּבַשנֹותָ֣  ֲאִביֶמֶָ֑לְך  ִלְפֵנ

הּו ְֻֽרֵשִ֗ ְָ֝יָגַֽ ְך׃  ַו ְרָכָ֣ה  ב  ַוֵּיַלַֽ ָ֣ה  ֲאָבַֽ ָ֑ת  ֶאת־ְיהָו  ְּבָכל־ֵע
יד ִמִ֗ ֹו  ָתָ֝ ִהָלתִ֥ י׃  ְתַֽ יהָוה  ג  ְּבִפַֽ  ַנְפִשָ֑י  ִתְתַהֵלָ֣ל  ַּבְַֽ֭
ּו ָ֣ים  ִיְשְמעֹ֖ חּו׃  ֲעָנִו ּו  ד  ְוִיְשָמַֽ ָ֣ה  ַגְדלָ֣ יהָו י   ַלַֽ   ִאִתָ֑

ה ֹוְמָמֹ֖ ֹו  ּוְנרַֽ ו׃  ְשמָ֣ ָ֣ה  ָדַרְָ֣שִתי  ה   ַיְחָדַֽ ִַָ֑֤ני   ֶאת־ְיהָו   ְוָעָנ
י ּורֹוַתִ֗ גַֽ ִני׃  ּוִמָכל־ְמָ֝ יטּו  ו   ִהִציָלַֽ   ְוָנָהָ֑רּו   ֵאָלָ֣יו  ִהִּבָ֣

ם רּו׃  ּוְָ֝פֵניֶהִ֗ ִּ֤ה  ז   ַאל־ֶיְחָפַֽ ָ֣י   ֶז ָ֣ה  ָקְָ֭רא  ָעִנ  ָשֵמָ֑עַ   ַוַֽיהָו
יו רֹוָתִ֗ ֹו׃  ּוִמָכל־ָצַָֽ֝ ֹוִשיעַֽ ִּ֤ה  ח  הַֽ ֶנ ה  חֹּ   ַמְלַאְך־ְיהָוָ֓

ִבִּ֤  יו יבָסַ֘ יֵרָאִ֗ ם׃ ִלַֽ ְֻֽיַחְלֵצַֽ ּו  ט ַוַֽ ֲעמָ֣ ְְ֭ראּו ַטַֽ ֹוב  ּו  ִכי־טָ֣
ָ֑ה י  ְיהָו ְשֵרִ֥ ֶבר  ַאַֽ ֶגִ֗ ֹו׃  ַהָ֝ אּו  י  ֶיֱַֽחֶסה־ּבַֽ ָ֣ה   ְירָ֣   ֶאת־ְיהָו



ָשָ֑יו ין  ְקדֹּ ֹור  ִכי־ֵאִ֥ ְחסִ֗ יו׃  ַמָ֝ יֵרָאַֽ ְִ֭פיִרים   יא  ִלַֽ   ְכ
ּו ָ֑בּו  ָרשָ֣ י  ְוָרֵע ְרֵשִ֥ ה  ְודַֹּֽ ּו  ְיָ֝הָוִ֗ א־ַיְחְסרִ֥ ַֹּֽ ֹוב׃   ל   ָכל־טַֽ

כּו־ָבְִ֭נים  יב ת  ִשְמעּו־ִלָ֑י  ְלַֽ ְרַאִ֥ ה  ִיַֽ ם׃  ְיָ֝הָוִ֗  ֲאַלֶמְדֶכַֽ
י־ָהְִ֭איש  יג  ָחֵפָ֣ץ   ִמַֽ ָ֑ים  ֶהַֽ ב  ַחִּי ֵהִ֥ ים  אֹּ ֹות  ָיִָ֝מִ֗  ִלְראִ֥

ֹוב׃ ר  יד  טַֽ ֹוְנָךָ֣   ְנצָֹּ֣ יָך  ֵמָרָ֑ע  ְלשַֽ ר  ּוְָ֝שָפֶתִ֗  ִמַדֵּבִ֥
ה׃ ּור  טו  ִמְרָמַֽ ש   ֹובַוֲַֽעֵשה־טָ֑   ֵמְָ֭רע  סָ֣ ֹום  ַּבֵּקֹ֖  ָשלָ֣

הּו׃ ָ֣י  טז   ְוָרְדֵפַֽ ְ֭הָוה  ֵעיֵנ ים  ְי יו  ֶאל־ַצִדיִקָ֑ ֶאל־   ְוָָ֝אְזָנִ֗
ם׃ ָ֣י  יז  ַשְוָעָתַֽ ְ֭הָוה  ְפֵנ ֵשי  ְי ית   ָרָ֑ע  ְּבעָֹּ֣   ֵמֶאֶָ֣רץ   ְלַהְכִרֹ֖
ם׃ ֲעקּו  יח  ִזְכָרַֽ ָ֣ה  ָצְַֽ֭ ם   ָשֵמָ֑עַ   ַוַֽיהָו רֹוָתִ֗   ּוִמָכל־ָצַָֽ֝

ם׃ ֹוב  יט   ִהִציָלַֽ ְ֭הָוה  ָקרָ֣ ֶאת־   ְלִנְשְּבֵרי־ֵלָ֑ב  ְי ְוַֽ
ּוחַ  יַע׃   ַדְכֵאי־רִ֥ ּבֹות  כ  יֹוִשַֽ ֹות  ַרְ֭ יק   ָרעָ֣  ַצִדָ֑

ם ר  כא   ְיהָוַֽה׃  ַיִציֶלִ֥נּו  ּוִָ֝מֻכָלִ֗ ֵמִ֥   ָכל־ַעְצמֹוָתָ֑יו   שֹּ
ת ָנה  ַאַחִ֥ ֵהִ֗ א  ֵמָ֝ ָֹּ֣ ָרה׃  ל ָ֑ה   ָרָשָ֣ע  ְתמֹוֵתָ֣ת  כב  ִנְשָּבַֽ  ָרָע
י ְנֵאֹ֖ יק  ְושַֹּֽ מּו   ַצִדָ֣ ֶדָ֣ה  כג   ׃ֶיְאָשַֽ ְ֭הָוה  פֹּ ֶָ֣פש   ְי   ֲעָבָדָ֑יו   ֶנ
א ִֹּ֥ ּו ְול ים ֶיְָ֝אְשמִ֗ ִסִ֥ ל־ַהחֹּ ֹו׃ ָכַֽ  ּבַֽ

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 — ש    לחוד ו   —

 לה



ֶאת־   א ם  ַחִ֗ ְלָ֝ ֶאת־ְיִריַבָ֑י  ְ֭הָוה  ְי ִריָבָ֣ה  ׀  ד  ְלָדִו֨
י׃   ֲחָמַֽ י׃    בֹלַֽ ְּבֶעְזָרִתַֽ ּוָמה  ְוָ֝קִ֗ ָ֑ה  ְוִצָנ ַָ֣֤ן  ָמֵג ָ֣ק  ֲחֵז   ג ַהַֽ

י  ַנְפִשִ֗ ר ְלָ֝ ְדָפָ֑י ֱאמִֹּ֥ ר ִלְקַרָ֣את רַֹּֽ ְְ֭סגֹּ ָ֣ית ּו ק ֲחִנ ֵרִּ֤ ְוָהַ֘
ִני׃   ְך ָאַֽ ֻשָעֵתִ֥ ְפִשִ֥   ד ְיַֽ ְלמּו  ְמַבְקֵשַ֪י ַנָׁ֫ שּו ְוִיָכַֽ גּו ֵיבָֹּ֣ י ִיּסָֹּ֣

י׃   ָעִתַֽ י ָרַֽ ְשֵבִ֗ ּו חַָֹּֽ֝ ֹור ְוַיְחְפרָ֑ ץ ִלְפֵני־   ה ָאחָ֣ ּו ְכמִֹּ֥ ְהיִ֗ ִיַֽ
ה׃   ָ֣ה דֹוֶחַֽ ְך ְיהָו ּוַח ּוַמְלַאֹ֖ ֶשְך    ורָ֑ ם חִֹּ֥ ִהי־ַדְרָכִ֗ ְיַֽ

ם׃   ְדָפַֽ רַֹּֽ ה  ְיָ֝הָוִ֗ ְך  ּוַמְלַאִ֥ ת  ָ֣ם    זַוֲַֽחַלְקַלּקָֹּ֑ י־ִחָנ ִכַֽ
י׃   ְלַנְפִשַֽ ּו  ְפרִ֥ ָחַֽ ם  ָנִ֗ ִחָ֝ ִרְשָתָ֑ם  ַשַָ֣חת  ְ֭י  ְמנּו־ִל   ח ָטַֽ

ֲאֶשר־ָטַמָ֣ן  ֹו  ְוִרְשתָ֣ ע  ָדִ֥ א־ֵיָׁ֫ ַֹּֽ ל שֹוָאה   ְתבֹוֵאָ֣הּו 
ּה׃   ה ִיָפל־ָּבַֽ שֹוָאִ֗ ֹו ְּבָ֝ ָ֑ה    טִתְלְכדָ֑ יהָו ְַ֭נְפִשי ָתִגָ֣יל ַּבַֽ ְו

ֹו׃   ּוָעתַֽ יש ִּבישַֽ ִשִ֗ ה ָכִ֥ל    י ָתָ֝ ֹּאַמְרָנה  ְיהָוִ֗ י ׀ ת ַעְצמֹוַת֨
ֹון  ְוֶָ֝אְביִ֗ י  ְוָעִנִ֥ ִמֶמָ֑נּו  ָ֣ק  ָחָז ֵמַֽ ְִ֭ני  ָע יל  ַמִצָ֣ ֹוָך  מִ֥ ָכָׁ֫ י  ִמִ֥

ֹו׃   ְזלַֽ ְעִתי   יאִמגַֹּֽ א־ָיַָ֝דִ֗ ַֹּֽ ל ר  ֲאֶשִ֥ ָחָמָ֑ס  ֵעֵדָ֣י  ְ֭קּומּון  ְי
ּוִני׃   ֹול   יב ִיְשָאלַֽ ה ְשכָ֣ ַחת טֹוָבִ֗ ָעה ַתִ֥ ּוִני ָרְ֭ ְיַשְלמָ֣

י׃ ָ֣יִתי   יג   ְלַנְפִשַֽ ִעֵנ ק  ָשִ֗ ּוִשי  ְלבֵּ֬ ם  ֲחלֹוָתַ֡ ַּבַֽ ׀  ֲאִנִּ֤י  ַוַֽ
ּוב׃   י ָתשַֽ י ַעל־ֵחיִקִ֥ י ּוְָ֝תִפָלִתִ֗ ֹום ַנְפִשָ֑ ַע־   יד ַבצָ֣ ְכֵרַֽ

ֹוִתי׃  ר ַשחַֽ ֵדִ֥ ם קֹּ ֲאֶבל־ֵאִָ֝֗ ְ֭י ִהְתַהָלְָ֑כִתי ַכַֽ ְכָאָ֣ח ִל
ְ֭כִ   טו  ּו ָעַלָ֣י ֵנ פּו ֶנֶַֽאְספֵּ֬ ֱאָסִ֥ ֶנָׁ֫ ּו ְוַֽ ְמחַ֪ א  ּוְבַצְלִעי  ָשַֽ ָֹּ֣ ים ְול



מּו׃   ֹּא־ָדַֽ ְול ּו  ְרעִ֥ ָקַֽ ְעִתי  ֹוג    טזָיַדָ֑ ָ֣י ָמעָ֑ ֲעֵג ַלַֽ ְַ֭חְנֵפי  ְּב
ק ָעַלָ֣י ִשֵנַֽימֹו׃  ה ָהִשָ֣יָבה    יזָחרֹֹּ֖ ְרֶאִ֥ ָני  ַכָמַ֪ה ִתָׁ֫ ֲאדֹּ

י׃   יָדִתַֽ ְיִחַֽ ים  ְכִפיִרִ֗ ִמָ֝ ֵאיֶהָ֑ם  ִמשַֹּֽ ְְ֭פִשי  ְֹ֭וְדָך    יח ַנ אַֽ
ְלֶלַֽ  ּום ֲאַהַֽ ל־ִיְשְמחּו־   יט ָך׃  ְּבָקָהָ֣ל ָרָ֑ב ְּבַעֹ֖ם ָעצָ֣ ַאַֽ

ִין׃  ם ִיְקְרצּו־ָעַֽ ָנִ֗ י ִחָ֝ ְנַאִ֥ ְיַבָ֣י ֶשֶָ֑קר שַֹּֽ א    כ ִלָ֣י אַֹּֽ ִֹּ֥ י ל ִכִּ֤
ֹות   ְרמִ֗ ִמָ֝ י  ִדְבֵרִ֥ ִרְגֵעי־ֶאֶָ֑רץ  ְוַעִ֥ל  רּו  ֵּבִ֥ ְיַדָׁ֫ ֹום  ָשלִ֗

ּון׃   בַֽ ְמרּו ֶהָאָ֣ח ׀    כא ַיֲַֽחשֹּ ָאְַֽ֭ ם  יֶהִ֥ י ִפָׁ֫ יבּו ָעַלִ֗ ַוַּיְרִחִ֥
ה ֵעיֵנַֽ  ֲאָתִ֥ ל־ֶתֱחַרָ֑ש   כבנּו׃  ֶהָאָ֑ח ָרַֽ ְ֭הָוה ַאַֽ יָתה ְי ָרִאָ֣

ִני׃   ִמֶמַֽ ק  ַאל־ִתְרַחִ֥ י  ָנִ֗ דֹּ ְָ֭הִקיָצה    כגֲאָ֝ ְו ָהִעָ֣יָרה 
י׃   ְלִריִבַֽ ָ֣י  ָנ ַוַֽאדֹּ י  ֱאֹלַהֹ֖ י  ָשְפֵטִָ֣ני   כדְלִמְשָפִטָ֑

י׃   י ְוַאל־ִיְשְמחּו־ִלַֽ ְִ֭צְדְקָך ְיהָוִ֥ה ֱאֹלָהִ֗ ַאל־   כהְכ
ַנפְ  ֶהָאָ֣ח  ְִ֭לָּבם  ְב ּו  אְמרָ֣ ַֹּֽ ּו י ָ֝אְמרִ֗ ַֹּֽ ַאל־י ֵשָ֑נּו 

ּוהּו׃   ַלֲענַֽ י  כוִּבַֽ ִתִ֥ ָעָׁ֫ שּו ְוַיְחְפ֨רּו ׀ ַיְחָדו  ְשֵמֵחַ֪י ָרַֽ ֵיַ֘בִֹּּ֤
י׃   ים ָעָלַֽ ַמְגִדיִלִ֥ ֶשת ּוְכִלָמָ֑ה ַהַֽ ְלְּבשּו־בִֹּ֥ נּו    כז ִיַֽ ָירָֹּ֣

ָ֑ה  ּו ָתְִ֭מיד ִיְגַדָ֣ל ְיהָו אְמרָ֣ ַֹּֽ י ְוי ְדִקִ֥ ְוִיְשְמחּו  ֲחֵפֵצַ֪י ִצָׁ֫
ָחֵפִ֗  ֹו׃  ֶהַָֽ֝ ַעְבדַֽ ֹום  ָך   כחץ ְשלָ֣ ִצְדֶקָ֑ ָ֣ה  ֶתְהֶג ְְ֭לשֹוִני  ּו

ָך׃  ֹום ְתִהָלֶתַֽ ּיִ֗  ָכל־ַהָ֝

 לוְּ



ד׃    א ְלָדִוַֽ ה  ֶבד־ְיהָוֵּ֬ ְלֶעַֽ ׀  ַח  ם־ֶפַָ֣שע    בַלְמַנֵצֵּ֬ ְנֻאַֽ
ֶַָ֣֤גד  ְלֶנ ים  ֹלִהִ֗ ֱאָ֝ ַחד  ין־ַפִ֥ ֵאַֽ י  ִלִּבָ֑ ֶרב  ְּבֶקָ֣ ָרָשע  ָלְַֽ֭

ּבְ   ג ֵעיָנַֽיו׃   ֵאָלָ֣יו  י־ֶהֱחִלָ֣יק  ֲעו ִֹּכַֽ א  ֹֹּ֖ ִלְמצ ָ֑יו  נָֹ֣ו  ֵעיָנ
א׃   ַֹּֽ יל   ד ִלְשנ ל ְלַהְשִכָ֣ ְ֭יו ָאֶָ֣ון ּוִמְרָמָ֑ה ָחַדֹ֖ ִדְבֵרי־ִפ

יב׃   ְְ֭תַיֵצב   הְלֵהיִטַֽ ִי ֹו  בִ֥ ל־ִמְשָכָׁ֫ ַעַֽ ב  ַיְחשִֹּ֗ ׀  ָאִֶּ֤ון 
ס׃   ִיְמָאַֽ א  ָֹּ֣ ל ע  ָרִָ֝֗ ֹוב  ֹּא־טָ֑ ל ְ֭הָוה   ו ַעל־ֶדֶָ֣רְך  ְי

עַ  ּוָנְתָךִ֗  מִ֥ ֱאָ֝ ַחְסֶדָָ֑ך  ים׃  ְּבַהָשַמִָ֣ים    ז ד־ְשָחִקַֽ
ַרָּבָ֑ה   ֹום  ְתהָ֣ ִמְְ֭שָפֶטיָך  ל  ַהְרֵרי־ֵאִ֗ ְכַֽ ׀  ְתָ֨ך  ִצְדָקַֽ

ה תֹוִשָ֣יַע ְיהָוַֽה׃   ם ּוְבֵהָמֹ֖ ר ַחְסְדָךִ֗   חָאִָּ֤דַֽ ַמה־ָּיָקִ֥
ּון׃   יָך ֶיֱַֽחָסיַֽ ָנֶפִ֗ ל ְכָ֝ ים ּוְבֵנִ֥י ָאָדָ֑ם ְּבֵצִ֥ ִהִ֥ ְְ֭רְוֻין   טֱאֹלָׁ֫ ִי

 ָ֣ ֲעָדֶנ ְוַנַֹ֖חל  ֵּביֶתָָ֑ך  ם׃  ִמֶדֶָ֣שן  ַתְשֵקַֽ ְְ֭מָך   ייָך  י־ִע ִכַֽ
ֹור׃   ִנְרֶאה־אַֽ ֹוְרָךִ֗  אַֽ ְּבָ֝ ָ֑ים  ַחִּי ֹור  ְך    יאְמקָ֣ ְמשָֹּ֣

ב׃   ְתָךִ֗ ְלִיְשֵרי־ֵלַֽ ָ֑יָך ְוִָ֝צְדָקַֽ ְדֶע ַאל־   יבַחְְ֭סְדָך ְליַֹּֽ
ִני׃   ַאל־ְתִנֵדַֽ ים  ָשִעִ֗ ְוַיד־ְרָ֝ ָ֑ה  ֲאָו ַגַֽ ֶרֶָ֣גל    יג ְתְ֭בֹוֵאִני 

ֲעֵלי ָאָ֑וֶ  ּום׃ָשָ֣ם ָנְְַֽ֭פלּו פָֹּ֣ ֹּא־ָיְִ֥כלּו קַֽ ּו ְול חִ֗  ן דָֹּ֝

 לז
י   א ֵשִ֥ א ְּבעֹּ ַקֵנִ֗ ר ַּבְמֵרִעָ֑ים ַאל־ְתָ֝ ד ׀ ַאל־ִתְתַחִ֥ ְלָדִו֨



ה׃   ֶשא    ב ַעְוָלַֽ ִֶֻֽ֥רק ֶדִָ֝֗ ָחִציר ְמֵהָרָ֣ה ִיָמָ֑לּו ּוְכֶי י ֶכְַֽ֭ ִכָ֣
ּון׃   ֶרץ    גִיּבֹולַֽ ְשָכן־ֶאִָ֝֗ ֹוב  ַוֲַֽעֵשה־טָ֑ יהָוה  ַּבְַֽ֭ ְּבַטָ֣ח 

ֱאמּוָנַֽה׃   ָךִ֗   ד ּוְרֵעִ֥ה  ֶתן־ְלָ֝ ְוִיַֽ ָ֑ה  ַעל־ְיהָו ְוִהְתַעַנִ֥ג 
ָך׃   ת ִלֶּבַֽ ָ֣ה ַדְרֶכָָ֑ך ּוְבַטִ֥ח   הִמְשֲאֹלִ֥ גָֹ֣ול ַעל־ְיהָו

ה׃   ַיֲַֽעֶשַֽ ּוא  ְוהָ֣ יו  ָלִ֗ ָך   ו ָעָ֝ ִצְדֶקָ֑ ֹור  ָכאָ֣ יא  ְוהֹוִצָ֣
ָך ִים׃    ּוִָ֝מְשָפֶטִ֗ ָצֳהָרַֽ ל   זַכַֽ ֹוֵלַָֽׁ֫ יהָוה  ְוִהְתחַ֪ ֹום ׀ ַלַֽ דִּ֤

ה  ֶשִ֥ עֹּ יש  ִאִ֗ ְּבָ֝ ֹו  ַדְרכָ֑ ְּבַמְצִלָ֣יַח  ַאל־ִתְְ֭תַחר  ֹו  לִ֥
ֹות׃   ר   חְמִזמַֽ ְתַחִ֗ ַאל־ִתָ֝ ֵחָמָ֑ה  ָ֣ב  ֲעזֹּ ַוַֽ ֵמְַ֭אף  ֶהֶָ֣רף 

ַע׃   ה    טַאְך־ְלָהֵרַֽ ְיָ֝הָוִ֗ ֵוִ֥י  ְוקֹּ ּון  ֵרתָ֑ ִיָכַֽ י־ְמְֵ֭רִעים  ִכַֽ
י ִיַֽ ֶרץ׃  ֵהָָ֣מה  ָרָשָ֑ע   י ְרשּו־ָאַֽ ְוֵאָ֣ין  ְמְַ֭עט  ֹוד  ְועָ֣

ֹו ְוֵאיֶנַֽנּו׃   ְֹֻֽ֖נָת ַעל־ְמקֹומָ֣ יְרשּו־  יאְוִהְתּבֹוַנ ֲעָנִוִ֥ים ִיַֽ ַוַֽ
ֹום׃   ָשלַֽ ב  ַעל־רִֹּ֥ ּו  ְתַעְנגִ֗ ְוִָ֝הַֽ ָשע   יבָאֶָ֑רץ  ָרְ֭ ֵמָ֣ם  זֹּ

ק ָעָלָ֣יו ִשָנַֽיו׃   ֵרֹ֖ יק ְוחֹּ י־  יג ַלַצִדָ֑ ֹו ִכַֽ ָנִ֥י ִיְשַחק־לָ֑ ֲאדֹּ
ֹו׃   יֹומַֽ א  ִֹּ֥ י־ָיב ִכַֽ ה  ָאִ֗ ְרָשִעים     ידָרָ֝ ּו  ְתחָ֣ ָפִ֥ ׀  ֶחִֶּ֤רב 

ֹוַח  ְטבִ֗ ִלָ֝ ְוֶאְביָֹ֑ון  ָ֣י  ָעִנ ְַ֭הִפיל  ְל ם  ְשָתִ֥ ַקָׁ֫ ּו  ְרכַ֪ ְוָדַֽ
ֶרְך׃  ם   טוִיְשֵרי־ָדַֽ ֹוא ְבִלָּבָ֑ם ְוַָ֝קְשתֹוָתִ֗ ַחְְ֭רָּבם ָתבָ֣
ְרָנה׃   ֹון ְרשָ   טז ִתָשַבַֽ ֲהמִ֗ יק ֵמַָֽ֝ ים  טֹוב־ְמְַ֭עט ַלַצִדָ֑ ִעִ֥

ים׃   ְך    יז ַרִּבַֽ ָשִעים ִתָשַבְָ֑רָנה ְוסֹוֵמֹ֖ ֹות ְרְ֭ י ְזרֹועָ֣ ִכִּ֤



ְיהָוַֽה׃   ים  ם    יח ַצִדיִקָ֣ ְתִמיִמָ֑ ְיֵמָ֣י  ְ֭הָוה  ְי ַע  יֹוֵדָ֣
ְהֶיַֽה׃   ם ְלעֹוָלִ֥ם ִתַֽ ַָ֝נֲַֽחָלָתִ֗ ָ֑ה   יטְו ָ֣ת ָרָע שּו ְּבֵע ְ֭בֹּ א־ֵי ַֹּֽ ל
עּו׃   ִיְשָּבַֽ ֹון  ְרָעבָ֣ י  ים  כּוִביֵמֹ֖ ְרָשִע֨ י  דּו   ִכִּ֤ ֹּאֵבִ֗ י ׀ 

לּו׃   ָכַֽ ָעָשָ֣ן  ֶבַֽ ּו  ים ָכלֹ֖ ָכִרָ֑ ר  ִכיַקָ֣ ְ֭הָוה  ְי ְיֵבָ֣י    כא ְואַֹּֽ
ן׃   ִֻֽ֥ן ְונֹוֵתַֽ יק חֹוֵנ א ְיַשֵלָ֑ם ְוַָ֝צִדִ֗ ָֹּ֣ ָשע ְול ָ֣ה ָרְ֭ י    כב ֹלֶו ִכָ֣

תּו׃   ִיָכֵרַֽ יו  ּוְָ֝מֻקָלָלִ֗ ָאֶָ֑רץ  ִיָ֣יְרשּו  ָרָכיו    כג ְמְ֭בַֹּֽ
נּו כֹוָנִ֗ ְצֲעֵדי־ֶגִֶ֥בר  ִמַֽ ְיהָוה  ץ׃  ֵמְַֽ֭ ֶיְחָפַֽ ֹו  ְוַדְרכִ֥   כד  

ֹו׃   ְך ָידַֽ ה סֹוֵמִ֥ י־ְיָ֝הָוִ֗ א־יּוָטָ֑ל ִכַֽ ַֹּֽ ל ל י־ִיפִֹּ֥ ִַּ֤ער    כה ִכַֽ ַנ
ָ֑ב  ֶנֱַֽעָז יק  ַצִדָ֣ ִאיִתי  ֹּא־ָרְ֭ ל ְוַֽ ְנִתי  ַקִ֥ ַגם־ָזָׁ֫ יִתי  ָהִיִ֗ ׀ 

ֶחם׃   ֹו ְמַבֶּקש־ָלַֽ ָ֑ה   כו ְוַָ֝זְרעִ֗ ַָ֣֤ן ּוַמְלֶו ָכל־ַהְּ֭יֹום חֹוֵנ
ה׃   ֹו ִלְבָרָכַֽ ן   כזְוַָ֝זְרעִ֗ ֹוב ּוְשכִֹּ֥ ּור ֵמְָ֭רע ַוֲַֽעֵשה־טִ֗ סָ֣

ם׃   ָ֣ב   כח ְלעֹוָלַֽ א־ַיֲעזֹּ ַֹּֽ ט ְול ֵהִּ֤ב ִמְשָפִ֗ ה ׀ אַֹּ֘ י ְיהָו֨ ִכִּ֤
ְרָשִעָ֣ים   ַֹֻֽ֖רע  ְוֶז ִנְשָמָ֑רּו  ְלעֹוָלָ֣ם  ֶאת־ֲחְִ֭סיָדיו 

ת׃   ָ֣ד   כטִנְכָרַֽ ָלַע ּו  ְוִיְשְכנֹ֖ יְרשּו־ָאֶָ֑רץ  ִיַֽ ים  ַצִדיִקִ֥
יָה׃   י־ַצְִ֭דיק ֶיהְ   לָעֶלַֽ ר ִפַֽ ֹו ְתַדֵּבִ֥ ָ֣ה ָחְכָמָ֑ה ּוְָ֝לשֹונִ֗ ֶג

ט׃   ָ֣ד   לאִמְשָפַֽ ִתְמַע א  ֹֹּ֖ ל ֹו  ְּבִלּבָ֑ ֱאֹלָהָ֣יו  תֹוַרָ֣ת 
יו׃   ש   לבֲאֻשָרַֽ ּוְָ֝מַבֵּקִ֗ יק  ַלַצִדָ֑ ָשע  ָרְ֭ צֹוֶפָ֣ה 

ֹו׃   ֲהִמיתַֽ א    לגַלַֽ ִֹּ֥ ְול ֹו  ְבָידָ֑ א־ַיַעְזֶבָ֣נּו  ַֹּֽ ל ְ֭הָוה  ְי



ֹו׃   ְפטַֽ ְּבִהָשַֽ נּו  ר קַ   לדַיְָ֝רִשיֶעִ֗ ּוְשמֵֹּּ֬ ׀  ה  ִּ֤ה ֶאל־ְיהָו֨ ֵּו
ת ְרָשִעָ֣ים   ְ֭ירֹוִמְמָך ָלֶרֶָ֣שת ָאֶָ֑רץ ְּבִהָכֵרֹ֖ ֹו ִוַֽ ַדְרכִ֗

ה׃   ח   לה ִתְרֶאַֽ ה ְכֶאְזָרִ֥ יץ ּוִָ֝מְתָעֶרִ֗ ִאיִתי ָרָשָ֣ע ָעִרָ֑ ָרְ֭
ֲעָנַֻֽֽן׃   א   לוַרַֽ ָֹּ֣ ְול הּו  ֲָ֝אַבְקֵשִ֗ ָוַֽ ָ֑נּו  ֵאיֶנ ָ֣ה  ְוִהֵנ ר  ְַּ֭יֲעבֹּ ַוַֽ
א׃   ית ְשָמר  לז ִנְמָצַֽ י־ַאֲחִרֹ֖ ִכַֽ ָיָשָ֑ר  ּוְרֵאָ֣ה  ־ָתְ֭ם 

ֹום׃   יש ָשלַֽ ית   לחְלִאָ֣ ֲחִרֹ֖ ו ַאַֽ ּו ַיְחָדָ֑ ְשִעים ִנְשְמדָ֣ ְ֭פֹּ ּוַֽ
ָתה׃   ִנְכָרַֽ ָ֑ה    לט ְרָשִעָ֣ים  ְיהָו ֵמַֽ ַצְִ֭דיִקים  ָ֣ת  ּוְתשּוַע

ה׃   ָצָרַֽ ָ֣ת  ְּבֵע ם  עּוָזִ֗ ְלֵטִ֥ם   מָמַָֽ֝ ְֻֽיַפָׁ֫ ַוַֽ ה  ְיהָוִ֗ ם  ַוִַֻּֽ֥יְעְזֵרִ֥
 ְ֭ ֹו׃ ְיַפְלֵטָ֣ם ֵמַֽ סּו בַֽ ָ֑ם ִכי־ָחִ֥ ֹוִשיֵע  ְרָשִעים ְויַֽ

 לח
יר׃    א ָ֣ד ְלַהְזִכַֽ ֹור ְלָדִו ה ַאל־ְּבֶקְצְפָךִ֥   בִמְזמֹ֖ הָוִ֗ ְיַֽ

ִני׃   ְתַיְּסֵרַֽ ַבֲחָמְתָךִ֥  ּוַֽ ֹוִכיֵחִָ֑ני  ֲָ֣חתּו   גתַֽ ִנ י־ִחְֶ֭ציָך  ִכַֽ
ָך׃   ת ָעַלָ֣י ָיֶדַֽ י ַוִתְנַחֹ֖ ָ֣י   דִבָ֑ ְְ֭בָשִרי ִמְפֵנ ם ִּב ֵאין־ְמתָֹּ֣

י׃   ַחָטאִתַֽ ִמְפֵנִ֥י  י  ֲעָצַמִ֗ ַּבַָֽ֝ ֹום  ֵאין־ָשלִ֥ י    הַזְעֶמָָ֑ך  ִכָ֣
ִני׃  ֲעְ֭וַֽ ֹּ ּו ִמֶמַֽ ד ִיְכְּבדִ֥ ֵבִ֗ א ָכָ֝ ֹּאִשָ֑י ְכַמָשִ֥ ּו ר ְברָ֣ ַתי ָעַֽ נֹּ

ְ֭   ו ישּו ָנ י׃  ִהְבִאָ֣ י ִאַּוְלִתַֽ ְפֵנִ֗ ָתָ֑י ִמָ֝ ּורֹּ ָ֣יִתי   זַמּקּו ַחּבַֽ ַנֲַֽעֵו
ְכִתי׃   ר ִהָלַֽ ֵדִ֥ ֹום קֹּ ּיִ֗ ד ָכל־ַהָ֝ ִתי ַעד־ְמאָֹּ֑ י־   ח ַשחָֹּ֣ ִכַֽ



י׃   ִּבְבָשִרַֽ ם  תִֹּ֗ ְמָ֝ ין  ְוֵאִ֥ ִנְקֶלָ֑ה  ּו  ְלאָ֣ ָמַֽ ְָ֭סַלי    ט ְכ
ת  ַנֲהַמִ֥ ִמַֽ ְגִתי  ַאִ֗ ָשָ֝ ד  ַעד־ְמאָֹּ֑ ְוִנְדֵכָ֣יִתי  ְנפּוגָֹ֣וִתי 

י׃  לִ  ִמְמָךִ֥   י ִּבַֽ י  ְוַָ֝אְנָחִתִ֗ י  ֲאָוִתָ֑ ָכל־ַתַֽ ֶנְגְדָךִ֥  י  ָנִ֗ אֲֽדֹּ
ָרה׃   א־ִנְסָתַֽ ַֹּֽ י ְוַֽאֹור־  יא ל ִחָ֑ ְַ֭חְרַחר ֲעָזַבִָ֣ני כֹּ י ְס ִלִּבָ֣

י׃   ִאִתַֽ ֵאָ֣ין  ם  ַגם־ֵהִָ֝֗ ֶַָ֣֤גד   יב ֵעיַנִ֥י  ִמֶנ י  ְוֵרַעִ֗ ׀  י  ֲהַב֨ אַֹּֽ
דּו ק ָעָמַֽ ָרחִֹּ֥ ֵמַֽ י  ּוְָ֝קרֹוַבִ֗ דּו  ַיֲַֽעמָֹּ֑ ׀   יג ׃  ִנְגִעָ֣י  ּו  ַוְיַנְקשִּ֤

ֹות  ַהּוָ֑ ּו  ִדְּברָ֣ ָעִתי  ָרְַֽ֭ ְרֵשָ֣י  ְודַֹּֽ י  ַנְפִשִ֗ י  ְמַבְקֵשֵּ֬
ּו׃   ֶיְהגַֽ ָכל־ַהּיִֹ֥ום  ֹות  א   יד ּוִָ֝מְרמִ֗ ָֹּ֣ ל ְֵ֭חֵרש  ְכ ָ֣י  ֲאִנ ַוַֽ

יו׃   ִיְפַתח־ִפַֽ א  ָֹּ֣ ל ם  ּוְָ֝כִאֵלִ֗ ְִ֭איש    טו ֶאְשָמָ֑ע  ְכ י  ֱאִהִ֗ ָוַֽ
ִפִ֗  ין ְּבָ֝ ֵמַָ֑ע ְוֵאִ֥ א־שֹּ ַֹּֽ ֹות׃  ֲאֶשָ֣ר ל ֹוָכחַֽ י־ְלָךָ֣   טז יו תַֽ ִכַֽ

י׃   ָנִ֥י ֱאֹלָהַֽ ה ֲאדֹּ ֲעֶנִ֗ ה ַתַָֽ֝ ָ֣ה הֹוָחְָ֑לִתי ַאָתִ֥ י־   יז ְיהָו ִכַֽ
ָעַלִ֥י  י  ְגִלִ֗ ַרָ֝ ֹוט  ְּבמִ֥ ֶפן־ִיְשְמחּו־ִלָ֑י  ָאְַ֭מְרִתי 

ילּו׃   י   יחִהְגִדַֽ י ֶנְגִדָ֣ ֹון ּוַמְכאֹוִבֹ֖ י־ֲאְִ֭ני ְלֶצַָ֣לע ָנכָ֑ ִכַֽ
יד׃   י־ֲעו ֹּ  יט ָתִמַֽ י׃  ִנִ֥ ִכַֽ ַחָטאִתַֽ ֵמֹ֖ ג  ְדַאִ֗ ֶאָ֝ ַאִגָ֑יד    כ י 

ֶקר׃   ְנַאָ֣י ָשַֽ ּו שַֹּֽ ָ֣ים ָעֵצָ֑מּו ְוַרּבֹ֖ ְיַבי ַחִּי ְ֭אֹּ ּוְמַשְלֵמָ֣י   כאְוַֽ
רדופי־   ַתַָ֣חת  ּוִני  ִיְָ֝שְטנִ֗ טֹוָבָ֑ה  ַתַָ֣חת  ָעה  ָרְ֭

ְדִפי־( ֹוב׃    )ָרַֽ י    כב טַֽ ֹלַהִ֗ ֱאָ֝ ָ֑ה  ְיהָו ִני  ַעְזֵבִ֥ ַאל־ַתַֽ
ִני׃   ִמֶמַֽ ק  י   כגַאל־ִתְרַחִ֥ ָנִ֗ דֹּ ֲאָ֝ י  ְלֶעְזָרִתָ֑ ּוָשה  חִ֥



י׃ ּוָעִתַֽ  ְתשַֽ
 לות אחרי אמירת תהלים יתפל

 — ש   לחוד ז    —

 לט
ַח לידיתון    א ּון(ַלְמַנֵצִ֥ ידּותִ֗ ד׃    )ִלַֽ ֹור ְלָדִוַֽ   ב ִמְזמִ֥

ֹוִנִ֥י   ִבְלשָׁ֫ ֹוא  ֲחטַ֪ ֵמַֽ ְדָרַכי   ְשְמָרָ֣ה  ֶאִ֥ ְרִתי  ָאַמִ֗
י׃   ְלֶנְגִדַֽ ָרָשָ֣ע  ד  ְּבעֹֹּ֖ ֹום  ַמְחסָ֑ י  ְלִפִ֥ ה    ג ֶאְשְמָרִ֥

ר׃   י ֶנְעָכַֽ ֹוב ּוְכֵאִבִ֥ ֱחֵשָ֣יִתי ִמטָ֑ ְּ֭וִמָּיה ֶהַֽ ֶנֱַֽאַלְָ֣מִתי דַֽ
ַּבִ֗   ד י ִתְבַער־ֵאָ֑ש ִדָ֝ ֲהִגיִגִ֥ י ַּבַֽ י ׀ ְּבִקְרִּבִ֗ ְרִתי ַחם־ִלִּב֨

י׃   י ּוִמַדָ֣ת ָיַמָ֣י ַמה־  הִּבְלשֹוִנַֽ ה ׀ ִקִצִ֗ יֵעִִּ֤ני ְיהָו֨ ֹוִדַ֘ הַֽ
ִני׃   ָאַֽ ל  ה־ָחֵדִ֥ ֶמַֽ ה  ְדָעִ֗ ֵאַָֽ֝ יא  ׀    וִהָ֑ ְטָפ֨חֹות  ִּ֤ה  ִהֵנ

ֶבל  ל־ֶהִ֥ ָכַֽ ְך  ַאִ֥ ֶנְגֶדָָ֑ך  ְכַאִָ֣ין  י  ְוֶחְלִדָ֣ י  ָיַמִ֗ ָנַַ֘תִָּ֤תה 
ָלה׃   ֶסַֽ ב  ִנָצִ֥ ם  ָדִ֗ ִיַֽ   זָכל־ָאָ֝ ׀  ְתַהֶלְך־ ַאְך־ְּבֶצִֶּ֤לם 

י־  ִמַֽ ע  ֹּא־ֵיַדִ֥ ל ְוַֽ ר  ִיְָ֝צּבִֹּ֗ ֶיֱַֽהָמיָּ֑ון  ֶבל  ַאְך־ֶהִ֥ יש  ִאִ֗
ם׃   ְסָפַֽ י ְלָךָ֣    ח אֹּ ֹוַחְלִתִ֗ ָ֝ ָ֑י תַֽ ָנ ָ֣יִתי ֲאדֹּ ְוַעָתָ֣ה ַמה־ִּקִּו
יא׃   ל ַאל־  טִהַֽ ָנָָ֝בִ֗ ת  ִָ֑ני ֶחְרַפִ֥ ִמָכל־ְפָשַעִ֥י ַהִציֵל

ִני׃   י  יְתִשיֵמַֽ ֶאְפַתח־ִפָ֑ א  ָֹּ֣ ל ַאָתָ֣ה    ֶנְֱַֽ֭אַלְמִתי  י  ִכֹ֖



יָת׃   ָ֣י    יאָעִשַֽ ֲאִנ ְָ֝דָךִ֗  ָיַֽ ת  ִמִתְגַרִ֥ ָָ֑ך  ִנְגֶע ָעַלָ֣י  ֵמַֽ ָהֵסָ֣ר 
יִתי׃   ֹות ַעל־ָעו֨ ֹּ  יב ָכִלַֽ חִּ֤ תֹוָכַ֘ יש ַוֶתֶָ֣מס  ְּבַֽ ְרָת ִאִ֗ ן ׀ ִיַּסֵּ֬

ָלה׃   ֶסַֽ ָכל־ָאָדָ֣ם  ֶבל  ֶהֹ֖ ַאְִּ֤ך  ֹו  ֲחמּודָ֑ ָ֣ש    יג ָכָע
ְוַשְוָעתִ֨  ה  ְיהָוַ֡ ׀  י  ְתִפָלִת֨ ה  ְמָעַֽ ל־ִשִ֥ ֶאַֽ ֲאִזיָנה   ַהַֽ ׀  י 

ב  ֹוָשִ֗ תָ֝ ִעָמְָ֑ך  י  ִכָ֣ נֹּ ָאַֽ ָ֣ר  ֵג י  ִכִּ֤ ש  ֱחַרִ֥ ל־ֶתָׁ֫ ַאַֽ י  ִדְמָעִתִ֗
י׃   ֶרם   ידְכָכל־ֲאבֹוָתַֽ ְּבֶטֹ֖ ְוַאְבִלָ֑יָגה  ִמֶמִָ֣ני  ָהַשָ֣ע 
 ֵאֵלְָ֣ך ְוֵאיֶנִַֻֽֽני׃ 

 מְּ
ֹור׃    א ַח ְלָדִוִ֥ד ִמְזמַֽ ְמַנֵצִ֗ ִ֥ט ַקּוָ֣ ֹּ  ב ַלָ֝ ָ֑ה ַוֵּי ָ֣יִתי ְיהָו ה ִקִּו

י׃   ַשְוָעִתַֽ ע  ַוִּיְשַמִ֥ י  ַלִ֗ ָשאֹון     ג ֵאָ֝ ֹור  ִמּבִ֥ ׀  ַוַּיֲַֽעֵלִִּ֤ני 
י׃   ִֻֽ֥ן ֲאֻשָרַֽ י כֹוֵנ ַלע ַרְגַלִ֗ ֶֹֻֽ֖קם ַעל־ֶסִ֥ ֵוִֻֽ֥ן ַוָּי יט ַהָּיָׁ֫   ד ִמִטַ֪

ּו   ִיְראָ֣ ינּו  ֵהִ֥ אֹלָׁ֫ ֵלַֽ ְתִהָלַ֪ה  ָחָדש   יר  ִשִ֥ ׀  י  ְּבִפ֨ ן  ַוִּיֵתֵּ֬
יהָוַֽ  ַּבַֽ ּו  ְוִָ֝יְבְטחִ֗ ְוִייָרָ֑אּו  ים  ֶבר   ה ה׃  ַרִּבָ֣ ַהֶגִ֗ ֵרי  ְשַֽ ַאִ֥

ים   ָהִבִ֗ ֹּא־ָפָנִ֥ה ֶאל־ְרָ֝ ל ֹו ְוַֽ ְ֭הָוה ִמְבַטחָ֑ ֲאֶשר־ָשָ֣ם ְי
י ָכָזַֽב׃   ָ֣ה ֱאֹלַהי     ו ְוָשֵטִ֥ יָת ׀ ַאָתִּ֤ה ׀ ְיהָו ֹות ָעִש֨ ַרּבִּ֤

יָך   ְך ֵאֶלִ֗ ֵלִ֥ינּו ֵאִּ֤ין ׀ ֲערֵֹּּ֬ יָך ֵאָׁ֫ ֶתִ֗ יָך ּוַמְחְשבֹּ ֶתִ֥ ִנְִ֥פְלאֹּ
ֲאַדֵּבָָ֑רה ָעַָֽ֝  יָדה ַוַֽ ר׃  ַאִגִ֥ ּו ִמַּסֵפַֽ ה ׀   זְצמִ֗ ִַּ֤בח ּוִמְנָח֨ ֶז



א   ָֹּ֣ ה ל ֲָ֝חָטָאִ֗ יָת ִלָ֑י עֹוָלִ֥ה ַוַֽ ְצָת ָאְְ֭זַנִים ָכִרָ֣ א־ָחַפִ֗ ַֹּֽ ל
ְלָת׃   ֶפר   ח ָשָאַֽ ָאָ֣ז ָאְַ֭מְרִתי ִהֵנה־ָבָ֑אִתי ִּבְמִגַלת־ֵסִָ֝֗

י׃   ָעָלַֽ ּוב  ָחָפְָ֑צִתי   טָכתִ֥ ֱאֹלַהָ֣י  ֹוְנָךָ֣  ַלֲִ֥עשֹות־ְרצַֽ
ֹוָרְתָךִ֗   י׃  ְוָ֝תִ֥ ֵמָעַֽ ֹוְך  ָהִּ֤ל   יְּבתָ֣ ְּבָקַ֘ ׀  ֶדק  ֶצ֨ ִּבַשְִּ֤רִתי 

ְעָת׃   ה ָיָדַֽ ה ַאָתִ֥ א ֶאְכָלָ֑א ְיָ֝הָוִ֗ ָֹּ֣ ְָ֭פַתי ל ָ֣ה ְש ב ִהֵנ   יא ָרִ֗
ֱאמּוָנְַֽתָךָ֣  י  ִלִּבִ֗ ֹוְך  ְּבתֵּ֬ ׀  יִתי  א־ִכִּס֨ ַֹּֽ ל ְתָךֵּ֬  ִצְדָקַֽ
ֲָ֝אִמְתָךִ֗  ְדִתי ַחְסְדָךִ֥ ַוַֽ א־ִכַחִ֥ ַֹּֽ ְתָךָ֣ ָאָמְָ֑רִתי ל   ּוְתשּוָעַֽ

ב׃   ל ָרַֽ ֲחֶמָ֣יָך    יבְלָקָהִ֥ ַרַֽ א־ִתְכָלָ֣א  ַֹּֽ ה ל ַאָתִּ֤ה ְיהָוִ֗
ּוִני׃   ִיְצרַֽ יד  ָתִמִ֥ ֲָ֝אִמְתָךִ֗  ַוַֽ ַחְסְדָךִ֥  י    יגִמֶמִָ֑ני  ִכִּ֤

ּוִני   ִהִשיגָ֣ ר  ִמְסָפִ֗ ין  ַעד־ֵאֵּ֬ ֹות  ָרעַ֡ ׀  י  ּו־ָעַל֨ ָאְפפַֽ
ֹות  ֲעְ֭וַֽ ֹּ ֲערִ֥ ִמַשַֽ ּו  ְצמִ֥ ָעַֽ ֹות  ִלְראָ֑ ְלִתי  א־ָיכָֹּ֣ ַֹּֽ ְול ַתי  נֹּ

ִני׃   ֲעָזָבַֽ י  ְוִלִּבִ֥ י  אִשִ֗ ָֹּ֝ ִָ֑ני   יד ר ְלַהִציֵל ְ֭הָוה  ְי ְרֵצָ֣ה 
ּוָשה׃   חַֽ ִתי  ְלֶעְזָרִ֥ ה  ְוַיְחְפר֨   טוְיָ֝הָוִ֗ שּו  ַיַחד  ֵיַ֘בִֹּּ֤ ׀  ּו 

ּו  ְלמָ֑ ְוִיָכַֽ ָאְ֭חֹור  גּו  ִיּסָֹּ֣ ּה  ֹוָתִ֥ ִלְספָׁ֫ י  ַנְפִשִ֗ י  ְמַבְקֵשִ֥
י׃   ָעִתַֽ ָרַֽ י  ֵפֵצִ֗ ָּבְשָתָ֑ם   טז ֲחָ֝ ֶָ֣קב  ַעל־ֵע מּו  ְ֭שֹּ ָי

ח׃   ֶהָאַֽ ׀  ח  ֶהָאִ֥ י  ִלִָ֝֗ ים  ְמִרִ֥ ׀    יזָהאַֹּֽ ְוִיְשְמ֨חּו  ישּו  ָיִַ֘שִּ֤
ָתְִ֭מיד   ּו  אְמרָ֣ ַֹּֽ י יָך  ְקֶשִ֥ ל־ְמַבָׁ֫ ָכַֽ ָ֑ה ְּבָךִ֗  ְיהָו ִיְגַדָ֣ל 

ָך׃   ּוָעֶתַֽ ְתשַֽ י  ֲהֵבִ֗ ָ֝ ַ֪י    יח אַֹּֽ ָנ ֲאדֹּ ְוֶאְביֹון   ָ֣י  ָעִנ ׀  ֲאִנִּ֤י  ַוַֽ



ַאל־  י  ֹלַהִ֗ ֱאָ֝ ַאָָ֑תה  י  ּוְמַפְלִטָ֣ י  ֶעְזָרִתָ֣ י  ִלִ֥ ב  ַיֲַֽחָשָׁ֫
ר׃   ְתַאַחַֽ

 

 מאְּ
ד׃    א ֹור ְלָדִוַֽ ַח ִמְזמִ֥ ַאְְ֭שֵרי ַמְשִכָ֣יל ֶאל־   ב ַלְמַנֵצִ֗

ְיַֽ  ה  ָעִ֗ ָרָ֝ ְּביִֹ֥ום  ְיהָוַֽה׃  ָדָ֑ל  ׀   גַמְלֵטִ֥הּו  ִּ֤ה  ְיהָו
יאשר   ְ֭יַחֵּיהּו  ִוַֽ ל־   )ְוֻאַשָ֣ר(ִיְשְמֵרָ֣הּו  ְוַאַֽ ָּבָאֶָ֑רץ 

יו׃   ְיָבַֽ ֶָ֣פש אַֹּֽ הּו ְּבֶנ ְתֵנִ֗ ֶָ֣רש  ד ִתָ֝ ְְ֭סָעֶדנּו ַעל־ֶע ה ִי הָוִ֗ ְיַֽ
ֹו׃   ְכָת ְבָחְליַֽ ֹו ָהַפִ֥ ְשָכבִ֗ ָ֑י ָכל־ִמָ֝ ִני־ָאְַ֭מְרִתי    הְדָו אֲֽ

ַָ֑֤נִ  ָחֵנ ָ֣ה  ְך׃  ְיהָו ָלַֽ אִתי  י־ָחָטִ֥ ִכַֽ י  ַנְָ֝פִשִ֗ ה  ְרָפָאִ֥   ו י 
ֹו׃   ד ְשמַֽ ּות ְוָאַבִ֥ ָיָ֝מִ֗ י  ּו ַרָ֣ע ִלָ֑י ָמַתִ֥ אְמרָ֣ ַֹּֽ י י  ֹוְיַבִ֗   ז אַֽ

ֶון   ִיְקָּבץ־ָאִ֥ ֹו  ִלּבִ֗ ר  ְיַדֵּבִ֗ ָשְִּ֤וא  ׀  ִלְר֨אֹות  ְוִאם־ָּבִּ֤א 
ר׃   ּוץ ְיַדֵּבַֽ א ַלחָ֣ ֹו ֵיֵצֹ֖ ֲחשּו ָכל־   חלָ֑ ְְ֭תַלַֽ ַחד ָעַלָ֣י ִי ַיִ֗

ְנָאָ֑  י׃  שַֹּֽ ִלַֽ ָ֣ה  ָרָע ּו  ַיְחְשבֹ֖ ׀  י  ָעַלָ֓ ְִ֭לַּיַעל   טי  ַבר־ְּב ְדַֽ
ּום׃   ָלקַֽ יף  א־יֹוִסִ֥ ַֹּֽ ל ב  ַכִ֗ ָשָ֝ ר  ֲאֶשִ֥ ַוַֽ ֹו  ּוק ּבָ֑ ַגם־   יָיצָ֣

י  ַלְחִמָ֑ אֹוֵכָ֣ל  בְֹ֭ו  ֲאֶשר־ָּבַטְָ֣חִתי  ׀  י  ְשלֹוִמ֨ יש  ִאִּ֤
ב׃   יל ָעַלָ֣י ָעֵקַֽ ִִֻֽ֥ני ַוֲַֽהִקיֵמָ֑נִ   יא ִהְגִדֹ֖ ה ָחֵנ י ְוַאָתִּ֤ה ְיהָוִ֗
ם׃   ה ָלֶהַֽ ֲאַשְלָמִ֥ י   יבַוַֽ י־ָחַפְָ֣צָת ִּבָ֑ ְַ֭דְעִתי ִכַֽ ָֹּ֣את ָי ְּבז



י׃   ָעָלַֽ י  ְיִבָ֣ אַֹּֽ יַע  א־ָיִרֹ֖ ַֹּֽ ל י  ָתַמְָ֣כָת    יגִכִּ֤ ְֻ֭תִמי  ְּב י  ֲאִנִ֗ ַוַֽ
ם׃   ְלעֹוָלַֽ ָ֣יָך  ְלָפֶנ ִני  ַוַתִציֵבֹ֖ י  ׀   יד ִּבָ֑ ה  ְיהָו֨ ּוְך  רִּ֤ ָּבַ֘
ְוַעִ֥  ָהעֹוָלם  ֵמְַֽ֭ ל  ִיְשָרֵאִ֗ ֵהִּ֤י  ׀ ֱאֹלַ֘ ן  ֵמִ֥ ָאַ֘ ם  עֹוָלִ֗ ָהַֽ ד 

ן׃   ְוָאֵמַֽ
 

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 

    ספר שני

 מבְּ
ַרח׃    א יל ִלְבֵני־קַֹּֽ ַח ַמְשִכִ֥ ג   בַלְמַנֵצִ֗ ֲערִֹּ֥ ַתַֽ ל  ְכַאָּיִ֗

ים׃  ג ֵאֶלָ֣יָך ֱאֹלִהַֽ ֲערֹֹּ֖ י ַתַֽ יֵקי־ָמִָ֑ים ֵכִּ֤ן ַנְפִש֨ ַעל־ֲאִפַֽ
ֹוא    ג י ָאבָ֑ י ָמַתִ֥ אֹלִהים  ְלֵאַ֪ל ָחִ֥ י ׀ ֵלַֽ ה ַנְפִש֨ ְמָאֵּ֬ ָצַֽ

ים׃   ָ֣י ֱאֹלִהַֽ ה ְפֵנ ָרֶאִ֗ י ֶלְֶ֭חם  דְוֵָ֝אַֽ י ִדְמָעִתָ֣ ְיָתה־ִלֵּ֬ ָהַֽ
י ֵאַלִ֥ ר  ֱאמִֹּ֥ ֶּבַֽ ְָ֑יָלה  ָוָל ִ֥ה   יֹוָמָ֣ם  ַאֵּי ֹום  ּיִ֗ ָכל־ַהָ֝

יָך׃   י   הֱאֹלֶהַֽ י ׀ ַנְפִשִ֗ ה ָעַל֨ ה ׀ ְוֶאְשְפָכֵּ֬ ֵאִֶּ֤לה ֶאְזְכָר֨
ים  ִהִ֥ ֱאֹלָׁ֫ ית  ַעד־ֵּבִ֥ ם  ֶאַדֵדִ֗ ַּבָּסְך   ׀  ר  ֱעבֹּ֨ ֶאַֽ י  ִכִּ֤

ֹון חֹוֵגַֽג׃   ה ָהמִ֥ י   ו ְּבקֹול־ִרָנִ֥ה ְותֹוָדִ֗ ֹוֲחִח֨ ַמה־ִתְשתֵּ֬
ה ָלִ֥י  ָעָׁ֫ י  ֱהִמַ֪ ַוֶתַֽ ַנְפִשי   ֹוד ׀  ִכי־עִ֥ אֹלִהים  ֵלְַֽ֭ ִלי  ֹוִחָ֣



ָפָנַֽיו׃   ֹות  ְישּועִ֥ נּו  ַנְפִשַ֪י   זאֹוֶדִ֗ ָעַלי   י  אֱֹֽלַהִ֗
ַיְרֵדָ֑ן  ֵמֶאֶָ֣רץ  ֶאְְ֭זָכְרָך  ן  ַעל־ֵכִ֗ ח  ֹוָחִ֥ ִתְשתָׁ֫

ר׃   ִמְצָעַֽ ר  ֵמַהִ֥ ים  ֹום   ח ְוֶָ֝חְרמֹוִנִ֗ ְתהֹום־ֶאל־ְתהָ֣
יָך ל־ִמְשָּבֶרִ֥ ֹול ִצנֹוֶרָ֑יָך ָכַֽ יָך ָעַלִ֥י    קְֹ֭וֵרא ְלקָ֣ ְוַָ֝גֶלִ֗

רּו׃   ְַ֭בַלְיָלה   ט ָעָבַֽ ּו ֹו  ַחְסדִ֗ ׀  ה  ְיהָו֨ ה  ְיַצֶּוֵּ֬ ׀  יֹוָמִּ֤ם 
ה ְלֵאָ֣ל ַחָּיַֽי׃   ִפָלִ֗ י ְתָ֝ ה ִעִמָ֑ ל   יִשירָֹּ֣ ה ׀ ְלֵאִ֥ ֹוְמָרִּ֤ אַֽ

ְּבַלַָ֣חץ  ְך  ֵאֵלִ֗ ר  ֵדִ֥ ָמה־קֹּ ָלַֽ ִני  ְחָתִ֥ ְשַכָׁ֫ ָלָמַ֪ה  ַסְלִעי  
ַעְצמֹוַתִ֗   יאאֹוֵיַֽב׃   ְּבַֽ ׀  ַצח  ֹוְרָרָ֑י  ְּבֶרִּ֤ צַֽ ּוִני  ְרפִ֥ ֵחַֽ י 

יָך׃   ֱאֹלֶהַֽ ִ֥ה  ַאֵּי ֹום  ּיִ֗ ֵאַלִ֥י ָכל־ַהָ֝ ם  ַמה־  יב ְּבָאְמָרִ֥
יִלי   הֹוִחָ֣ ָלִ֥י  ָעָׁ֫ י  ַמה־ֶתֱהִמַ֪ ּוַֽ ַנְפִשי   ׀  י  ֹוֲחִח֨ ִתְשתֵּ֬

י׃ י ֵוַֽאֹלָהַֽ ַנִ֗ ת ָפָ֝ ֹוד אֹוֶדָ֑נּו ְישּועִֹּ֥ אֹלִהים ִכי־עָ֣  ֵלְַֽ֭

 מגְּ
יָבִּ֤   א ים ׀ ְוִרַ֘ יד ָשְפֵטִִּ֤ני ֱאֹלִה֨ א־ָחִסָ֑ ַֹּֽ י ִמגִֹ֥וי ל ה ִריִבִ֗

ִני׃   ְתַפְלֵטַֽ ְוַעְוָלָ֣ה  ה  ִמְרָמֹ֖ ׀    בֵמִִּ֤איש  י־ַאָתִּ֤ה  ִכַֽ
ְך  ר ֶאְתַהֵלִ֗ ֵדִ֥ ָמה־קֹּ ִני ָלַֽ ְחָתִ֥ עּוִזי  ָלָמַ֪ה ְזַנָׁ֫ ֱאֹלֵהָ֣י ָמַֽ

אֹוֵיַֽב׃   ֵהָָ֣מה   גְּבַלַָ֣חץ  ַוְֲַֽ֭אִמְתָך  ֹוְרָךָ֣  ְשַלח־אַֽ
ֶאל־ ּוִני  ְיִביאִ֥ ּוִני  ְוֶאל־ ַיְנחָ֑ ְדְשָךִ֗  ר־ָקָ֝ ַהַֽ



יָך׃   ים   דִמְשְכנֹוֶתַֽ ֱאֹלִהִ֗ ח  ֶאל־ִמְזַּבֵּ֬ ׀  ֹוָאה  ְוָאבִּ֤
ים  ֱאֹלִהִ֥ ֹור  ְבִכנִ֗ ֹוְדָךִ֥  ְואַֽ י  יִלִ֥ ִגָׁ֫ ִשְמַחַ֪ת  ֶאל־ֵאל  

י׃   ָלִ֥י   ה ֱאֹלָהַֽ י ָעָׁ֫ ַמה־ֶתֱהִמַ֪ י ׀ ַנְפִשי  ּוַֽ ֹוֲחִח֨ ַמה־ִתְשתֵּ֬
י  ַנִ֗ ָפָ֝ ת  ְישּועִֹּ֥ אֹוֶדָ֑נּו  ֹוד  ִכי־עָ֣ אֹלִהים  ֵלְַֽ֭ יִלי  הֹוִחָ֣

י׃  ֵוַֽאֹלָהַֽ
 לות אחרי אמירת תהלים יתפל

 — ש   לחוד ח    —

 מדְּ
יל׃    א ַמְשִכַֽ ַרח  ִלְבֵני־קֵֹּּ֬ ׀  ַח  ׀   ב ַלְמַנֵצֵּ֬ ים  ֱאֹלִהִּ֤

ַעל ָפַעְִ֥לָת   ינּו ִסְפרּו־ָלָ֑נּו פִֹּ֥ ְענּו ֲאבֹוֵתִ֥ ינּו ָשַמִ֗ ְּבָאְזֵנֵּ֬
ֶדם׃   יֵמי ֶקַֽ ם ִּבָ֣ יֵמיֶהִ֗ ָ֝ ַאָתִּ֤ה ׀ ָיְַֻֽֽדָךַ֡ גֹוִיָ֣ם הְֹ֭וַרְשָת   גִבַֽ

ם׃   ְתַשְלֵחַֽ ַוַֽ ים  ֻאִמִ֗ ְלָ֝ ע  ָתַרִ֥ ָ֑ם  א    דַוִתָטֵע ַֹּ֪ ל י  ִכִּ֤
ֶרץ ּו ְִֻֽ֥רשּו ָאִ֗ ם ָי ה ָלִ֥מֹו ְבַחְרָּבַ֡ יָעָׁ֫ א־הֹוִשַ֪ ַֹּֽ ְזרֹוָעם  ל

ם׃   ְרִציָתַֽ י  ִכָ֣ יָך  ָפֶנִ֗ ֹור  ְואִ֥ ֹוֲעָך  ְְ֭זרַֽ ּו י־ְיִמיְנָךָ֣    ה ִכַֽ
ב׃   ֹות ַיֲַֽעקַֹּֽ ה ְישּועִ֥ ֵּוִ֗ ים ַצָ֝ י ֱאֹלִהָ֑ ּוא ַמְלִכָ֣   ו ַאָתה־הָ֣

ינּו׃   ָקֵמַֽ ּוס  ָנבִ֥ ִשְמָךִ֗  ְּבָ֝ ַָ֑ח  ְנַנֵג ָצֵרָ֣ינּו  ְָ֭ך  א    ז ְּב ָֹּ֣ י ל ִכִּ֤
ִני׃  ְבַקְשִתָ֣  ֹוִשיֵעַֽ תַֽ א  ָֹּ֣ ל י  ְוַָ֝חְרִּבִ֗ ֶאְבָטָ֑ח  י    ח י  ִכָ֣



ֹוָת׃   ֱהִבישַֽ ינּו  ּוְמַשְנֵאִ֥ ִמָצֵרָ֑ינּו  ְֹ֭וַשְעָתנּו    ט הַֽ
ְלעֹוָלֹ֖ם  ׀  ְוִשְמָךָ֓  ָכל־ַהּיָֹ֑ום  ִהַלְָ֣לנּו  אֹלִהים  ֵּבְַֽ֭

ָלה׃   ֶסַֽ א    ינֹוֶדָ֣ה  ֵצִ֗ א־ֵתָ֝ ַֹּֽ ְול ַוַתְכִליֵמָ֑נּו  ְַ֭נְחָת  ַאף־ָז
י ִמִני־ָצָ֑ר   יא נּו׃  ְּבִצְבאֹוֵתַֽ ָאְ֭חֹור  ְתִשיֵבָ֣נּו 

מֹו׃   ָלַֽ ָשָ֣סּו  ינּו  ֲאָכָ֑ל    יב ּוְָ֝מַשְנֵאִ֗ ַמַֽ אן  ָֹּ֣ ְכצ ִתְְ֭תֵננּו 
נּו׃   ם ֵזִַֻֽֽריָתַֽ א־   יג ּוַָ֝בגֹוִיִ֗ ַֹּֽ ֹון ְול ֹּא־הָ֑ ר־ַעְמָךִ֥ ְבל ִתְמכַֹּֽ

ם׃   יֵריֶהַֽ יָת ִּבְמִחַֽ ִּבִ֗ ָ֑ינּו  ידִרָ֝ ְתִשיֵמָ֣נּו ֶחְְ֭רָפה ִלְשֵכֵנ
ינּו׃   יבֹוֵתַֽ ֶלס ִלְסִבַֽ ַעג ָוֶָ֝קִ֗ ְתִשיֵמָ֣נּו ָמְָ֭של ַּבגֹוִיָ֑ם   טוַלִ֥
ים׃   ַּבְלֻאִמַֽ אש  ִָֹּ֗֝ ֹוד־ר י   טז ְמנַֽ ְכִלָמִתָ֣ ָכל־ַהְּ֭יֹום 

י  ְתִני׃  ֶנְגִדָ֑ ָ֣י ִכָּסַֽ ֶשת ָפַנ ִמְּ֭קֹול ְמָחֵרָ֣ף ּוְמַגֵדָ֑ף  יז ּובֹֹּ֖
ם׃   ּוִמְתַנֵּקַֽ ב  ֹוֵיִ֗ אָ֝ א    יח ִמְפֵנִ֥י  ָֹּ֣ ְול ָּבְַ֭אְתנּו  ָֹּ֣את  ָכל־ז

ָך׃   ִּבְבִריֶתַֽ ְרנּו  ַּקִ֗ א־ִשָ֝ ַֹּֽ ְול ֲחנָּ֑וָך  ֹוג    יט ְשַכַֽ א־ָנסָ֣ ַֹּֽ ל
ָך׃ ָאְרֶחַֽ ִמִנִ֥י  ינּו  ֲאֻשֵרִ֗ ט  ַוֵתִ֥ ִלֵּבָ֑נּו  ֹור  י    כ  ָאחָ֣ ִכָ֣

ֶות׃  ְבַצְלָמַֽ ָעֵלָ֣ינּו  ַוְתַכֹ֖ס  ָ֑ים  ַתִנ ֹום  ִּבְמקָ֣ ִכיָתנּו  ִדְ֭
ינּו ְלֵאָ֣ל    כא ֵפִ֗ ש ַכָ֝ ִאם־ָשְַ֭כְחנּו ֵשָ֣ם ֱאֹלֵהָ֑ינּו ַוִנְפרִֹּ֥

ַע    כב ָזַֽר׃   ֵָ֝דִ֗ יֹּ ּוא  ָֹּ֑את ִכי־הִ֥ ַיֲַֽחָקר־ז א ֱאְֹ֭לִהים  ָֹּ֣ ֲהל
ב׃   ֵלַֽ ֹות  ֲעֻלמִ֥ ְגנּו  כגַתַֽ ַרָ֣ הֹּ י־ָעְֶ֭ליָך  ָכל־ַהּיָֹ֑ום    ִכַֽ

ה׃   אן ִטְבָחַֽ ָֹּ֣ ְבנּו ְכצ ן ׀    כד ֶנְָ֝חַשִ֗ ּוָרה ׀ ָלָֹ֖מה ִתיַשִ֥ עִּ֤



ָלֶנַַֽצח׃   יָצה ַאל־ִתְזַנִ֥ח  ִקִ֗ ָהָ֝ ָ֑י  ָנ ָמה־ָפֶנִ֥יָך   כהֲאדֹּ ָלַֽ
נּו׃   ַלֲחֵצַֽ ְוַֽ ָ֣נּו  ָעְנֵי ִתְשַכֹ֖ח  יר  ָשָָ֣חה   כוַתְסִתָ֑ י  ִכִּ֤
ִּבטְ  ָלָאֶָ֣רץ  ה  ְבָקֹ֖ ָדַֽ ַנְפֵשָ֑נּו  ָעָפָ֣ר  ה   כז ֵנַֽנּו׃  ֶלַֽ קְּ֭וָמִ֥
ָך׃ נּו ְלַמַָ֣ען ַחְסֶדַֽ  ֶעְזָרָָ֣תה ָלָ֑נּו ּוְָ֝פֵדִ֗

 מהְּ
יל ִשָ֣יר   א ְשִכִ֗ ַרח ַמָ֝ ְַ֭שִנים ִלְבֵני־קָֹּ֑ ַלְמַנֵצַָ֣ח ַעל־שַֹּֽ

ת׃   ָאְִ֭ני   בְיִדידַֹּֽ ֵמָ֣ר  אֹּ ֹוב  טִ֗ ָבִּ֤ר  ָדַ֘ ׀  י  ִלִּב֨ ַחִּ֤ש  ָרַ֘
ָמִהַֽ  ר  סֹוֵפֵּ֬ ׀  ֵעִּ֤ט  י  שֹוִנִ֗ ְלָ֝ ְלֶמֶָ֑לְך  ֲעַשָ֣י    ג יר׃  ַמַֽ

ּוַצק ֵחְ֭ן ְּבִשְפתֹוֶתָ֑יָך ַעל־  ם הָ֣ י ָאָדִ֗ יָת ִמְּבֵנֵּ֬ ָיְפָיִפַ֡
ם׃   ְלעֹוָלַֽ ים  ֱאֹלִהָ֣ ַרְכָךֹ֖  ֵּבַֽ ֹור־ַחְרְּבָךָ֣    דֵכִּ֤ן  ֲחגַֽ
ָך׃   ֹוְדָךִ֗ ַוֲַֽהָדֶרַֽ ֹור הַָֽ֝ ח   הַעל־ָיֵרְָ֣ך ִגּבָ֑ ְרָ֨ך ׀ ְצַלֵּ֬ ַוֲהָדֵּ֬

ֹוְרָךֹ֖  ְותַֽ ְוַעְנָוה־ֶצֶָ֑דק  ֶמת  ל־ְדַבר־ֱאְ֭ ַעַֽ ב   ְרַכִ֗
ֹות ְיִמיֶנַָֻֽֽך׃   ֹוָראָ֣ ּוִנִ֥ים ַעְִ֭מים ַתְחֶתָ֣יָך   ו נַֽ יָך ְשנָׁ֫ ִחֶצִ֗

ֶלְך׃   ַהֶמַֽ י  ֹוְיֵבִ֥ אַֽ ב  ֵלִ֗ ְּבָ֝ ּו  ֱאְֹ֭לִהים   זִיְפלָ֑ ִכְסֲאָךָ֣ 
ָך׃   ַמְלכּוֶתַֽ ֵשֶָ֣בט  ר  ישִֹּ֗ ִמָ֝ ֶבט  ֵשִ֥ ָ֑ד  ָוֶע   ח עֹוָלָ֣ם 
חֲ  ְמָשַֽ ׀  ַעל־ֵכִּ֤ן  ַשע  ֶרִ֥ א  ַוִתְשָנָׁ֫ ֶצֶדק   ָךַ֡  ָאַהְָ֣בָת 

ָך׃   ֲחֵבֶרַֽ ֵמַֽ ֹון  ָששִ֗ ֶמן  ֶשִ֥ ֱאְֹ֭לֶהיָך  ים  ר־   טֱאֹלִהָ֣ מֹּ



ן   ִ֗ ֵשָ֝ יְכֵלי  ן־ֵהִ֥ ִמַֽ ֶתָ֑יָך  ָכל־ִּבְגדֹּ ְִ֭ציעֹות  ְק ֹות  ַוֲַֽאָהלָ֣
ּוָך׃   ה   יִמִנִ֥י ִשְמחַֽ ְּבנָֹ֣ות ְמְָ֭לִכים ְּבִיְּקרֹוֶתָ֑יָך ִנְצָבִ֥

יר׃   יְנָךִ֗ ְּבֶכֶָ֣תם אֹוִפַֽ יִמַֽ ְְ֭רִאי ִשְמִעי־ַבָ֣   יאֵשַגִ֥ל ִלָ֝ ת ּו
יְך׃   ית ָאִבַֽ ְך ּוֵבִ֥ ֵמִ֗ י ַעָ֝ ְַָ֑֤ך ְוִשְכִחִ֥ י ָאְזֵנ ְוִיְתָאָ֣ו    יבְוַהִטָ֣

ֹו׃   ֲחִוי־לַֽ ְוִהְשַתַֽ ִיְך  ַנִ֗ דֹּ ֲאָ֝ ּוא  ִכי־הִ֥ ְַָ֑֤ך  ָיְפֵי   יג ַהֶמֶָ֣לְך 
ם׃   ָעַֽ ֲעִשָ֣יֵרי  ּו  ְיַחלִ֗ ִִֻֽ֥יְך  ָפַנ ְִ֭מְנָחה  ְּב ׀  ר  ת־צֹּ֨   יד ּוַבַֽ

 ָ֑ ֹות ָזָהָ֣ב  ָכל־ְכבּוָדָ֣ה ַבת־ֶמֶָ֣לְך ְפִנ ִמְשְּבצֹ֖ יָמה ִמַֽ
ּה׃   ֹות    טו ְלבּוָשַֽ ְּבתּולָ֣ ֶלְך  ֶמִ֥ ַלָׁ֫ תּוַבַ֪ל  ִלְרָקמֹות  

ְך׃   ָלַֽ ֹות  ּוָבאָ֣ מֹ֖ עֹוֶתָ֑יָה  ֵרַֽ ֲחֶריָה  תְּ֭וַבְלָנה   טז ַאְַֽ֭
ֶלְך׃   ֶמַֽ ְּבֵהָ֣יַכל  יָנה  ֶאִ֗ בֹּ ְתָ֝ ָוִגָ֑יל  ת  ַתַָ֣חת   יז ִּבְשָמחָֹּ֣

ְתִשי ָ֑יָך  ָבֶנ ְהיָּ֣ו  ִיַֽ ֶתיָך  ְּבָכל־ֲאְ֭בֹּ ים  ָשִרִ֗ ְלָ֝ מֹו  ֵתִ֥
ֶרץ׃   ר ַעל־ֵכִ֥ן    יח ָהָאַֽ ר ָודָֹּ֑ ְְ֭מָך ְּבָכל־דָֹּ֣ יָרה ִש ַאְזִכָ֣

ד׃ ָלִ֥ם ָוֶעַֽ ָך ְלעֹּ ים ְיָ֝הֹודּוִ֗  ַעִמִ֥

 מו
יר׃    א ִשַֽ ֹות  ל־ֲעָלמִ֥ ַעַֽ ַרח  ִלְבֵני־קָֹּ֑ ַח    ב ַלְמַנֵצִ֥

א   ִנְמָצִ֥ ֹות  ָצרִ֗ ְבָ֝ ה  ֶעְזָרִ֥ ז  ָועָֹּ֑ ֲחֶסָ֣ה  ַמַֽ ָלְ֭נּו  ים  ֱאֹלִהָ֣
ֹוט   גד׃  ְמאַֹּֽ  יר ָאֶָ֑רץ ּוְבמִ֥ ְ֭יָרא ְּבָהִמָ֣ א־ִנ ַֹּֽ ַעל־ֵכָ֣ן ל



ים׃   ים ְּבֵלָ֣ב ַיִמַֽ ִרִ֗ ּו    דָהָ֝ ְרֲעשַֽ ּו ֵמיָמָ֑יו ִיִ֥ ּו ֶיְחְמרָ֣ ֶיֱַֽהמָ֣
ָלה׃   ֹו ֶסַֽ ֲאָותָ֣ ים ְּבַגַֽ ּו ִעיר־  הָהִרֹ֖ יו ְיַשְמחִ֥ ר ְפָלָגִ֗ ָנָהִ֗

ֹון׃   ש ִמְשְכֵנִ֥י ֶעְליַֽ דִֹּ֗ ים ְקָ֝ ְִ֭קְרָּבּה   וֱאֹלִהָ֑ ים ְּב ֱאֹלִהָ֣
ֶקר׃   ים ִלְפנִֹ֥ות ּבַֹּֽ ֹלִהִ֗ ָה ֱאָ֝ ֹוט ַיְעְזֶרִ֥ ּו    זַּבל־ִתמָ֑ ָהמָ֣

ֶרץ׃   ָאַֽ ּוג  ָתמִ֥ ֹו  קֹולִ֗ ְּבָ֝ ן  ָנַתִ֥ ֹות  ַמְמָלכָ֑ ָמָ֣טּו  ְֹ֭וִים    ח ג
עִ  ֹות  ְצָבאָ֣ ָ֣ה  ב ְיהָו ַיֲַֽעקָֹּ֣ י  ֱאֹלֵהֹ֖ נּו  ִמְשָגַֽב־ָל֨ ָמָ֑נּו 

ָלה׃   ם    ט ֶסַֽ ֲאֶשר־ָשֹ֖ ָ֑ה  ְיהָו ֹות  ִמְפֲעלָ֣ כּו־ֲחְ֭זּו  ְלַֽ
ֶרץ׃   ָּבָאַֽ ֹות  ַעד־ְקֵצַ֪ה    י ַשמָ֣ ִמְלָחמֹות   ית  ַמְשִּבִ֥

ף  ִיְשרִֹּ֥ ֹות  ָגלִ֗ ֲעָ֝ ָ֑ית  ֲחִנ ְוִקֵצָ֣ץ  ְַ֭שֵּבר  ְי ֶשת  ֶקָ֣ ֶרץ  ָאִ֥ ָהָׁ֫
ש׃   ְְ֭ד   יא ָּבֵאַֽ ּו ּו  ּום ַהְרפָ֣ ָארִ֥ ים  ֱאֹלִהָ֑ י  ִכָ֣ י־ָאנֹּ ִכַֽ עּו 

ֶרץ׃   ָּבָאַֽ ּום  ָארִ֥ ם  גֹוִיִ֗ ִעָמָ֑נּו    יב ַּבָ֝ ֹות  ְצָבאָ֣ ָ֣ה  ְיהָו
ָלה׃ ב ֶסַֽ י ַיֲַֽעקָֹּ֣ נּו ֱאֹלֵהֹ֖  ִמְשָגַֽב־ָל֨

 מזְּ
ֹור׃    א ִמְזמַֽ ַרח  ִלְבֵני־קֵֹּּ֬ ׀  ַח  ל־ָהְַ֭עִמים    בַלְמַנֵצֵּ֬ ָכַֽ

ֹול ים ְּבקָ֣ אֹלִהִ֗ יעּו ֵלַָֽ֝ י־  גִרָנַֽה׃    ִתְקעּו־ָכָ֑ף ָהִרִ֥ ִכַֽ
ֶרץ׃   ֹול ַעל־ָכל־ָהָאַֽ ֶלְך ָגָ֝דִ֗ ָ֣ה ֶעְליָֹ֣ון נֹוָרָ֑א ֶמִ֥ ְיהָו

ינּו׃   ד  ים ַתַָ֣חת ַרְגֵלַֽ ים ַתְחֵתָ֑ינּו ּוְָ֝לֻאִמִ֗ ַיְדֵּבָ֣ר ַעִמָ֣



ב ֲאֶשר־  ה  ת ְג֨אֹון ַיֲַֽעקֹֹּ֖ ִיְבַחר־ָלִ֥נּו ֶאת־ַנֲַֽחָלֵתָ֑נּו ֶאִ֥
ָלה׃   ֶסַֽ ִּבתְ   ו ָאֵהָ֣ב  ֱאְֹ֭לִהים  ה ָעָלָ֣ה  ְיָ֝הָוִ֗ ָ֑ה  רּוָע

ר׃   שֹוָפַֽ ֹול  ּו   זְּבקָ֣ ַזְמרֹ֖ ַזֵמָ֑רּו  ים  ֱאֹלִהָ֣ ּו  ַזְמרָ֣
רּו׃   ים   חְלַמְלֵכָ֣נּו ַזֵמַֽ ֶרץ ֱאֹלִהִ֗ ֶלְך ָכל־ָהָאִ֥ י ֶמֹ֖ ִכִּ֤

יל׃   ַמְשִכַֽ ּו  ַעל־גֹוִיָ֑ם   טַזְמרִ֥ ֱאְֹ֭לִהים  ָמַלְָ֣ך 
ֹו׃   א ָקְדשַֽ ים ָיַשִּ֤ב ׀ ַעל־ִכֵּסֵּ֬ ֹלִהִ֗ יֵבִּ֤י  יֱאָ֝ ים ׀    ְנִדַ֘ ַעִמ֨

ִגֵני־ אֹלִהים ָמַֽ י ֵלְַֽ֭ ם ִכָ֣ ָהִ֥ פּו ַעם  ֱאֹלֵהַ֪י ַאְבָרָׁ֫ ֶנֱַֽאָסִ֗
ה׃  ד ַנֲַֽעָלַֽ ֶרץ ְמאָֹּ֣  ֶאִ֗

 מח
ַרח׃    א ִלְבֵני־קַֹּֽ ֹור  ְזמִ֗ ִמָ֝ יר  ָ֣ה   בִשִ֥ ְיהָו ֹול  ָגַ֘דִּ֤

ֹו׃   ינּו ַהר־ָקְדשַֽ ֹלֵהִ֗ יר ֱאָ֝ ד ְּבִעִ֥ ה    גּוְמֻהָלָ֣ל ְמאָֹּ֑ ְיֵפִ֥
ֶר  ָאִ֥ ָכל־ָהָׁ֫ ֹוש  ְמשַ֪ ֹון  נֹוף   ָצפָ֑ ַיְרְכֵתָ֣י  ְּ֭יֹון  ַהר־ִצ ץ 

ב׃   ת ֶמֶָ֣לְך ָרַֽ ְרַיִ֗ ע   ד ִקָ֝ יָה נֹוַדִ֥ ים ְּבַאְרְמנֹוֶתִ֗ ֱאֹלִהִ֥
ּו   הְלִמְשָגַֽב׃   ְברִ֥ ָעַֽ ּו  נִֹ֥וֲעדָ֑ ַהְְ֭מָלִכים  ָ֣ה  י־ִהֵנ ִכַֽ

ו׃   זּו׃    ו ַיְחָדַֽ ֶנְחָפַֽ ּו  ִנְבֲהלִ֥ ָתָמָ֑הּו  ֵכָ֣ן  אּו  ָרְ֭   ז ֵהָָ֣מה 
ָשָ֑  ַָ֣תם  ֲאָחָז ָעָדה  ה׃  ְרְ֭ ֹוֵלָדַֽ ַכּיַֽ יל  ִחִָ֝֗ ּוַח   ח ם  ְּברִ֥

יש׃   ר ֳאִנּיִֹ֥ות ַתְרִשַֽ ַשֵּבִ֗ ים ְתָ֝ ְענּו   טָקִדָ֑ ֲאֶשִּ֤ר ָשַמ֨ ַכַֽ



ְָ֭באֹות ְּבִעָ֣יר ֱאֹלֵהָ֑ינּו  ָ֣ה ְצ ינּו ְּבִעיר־ְיהָו ׀ ֵכִּ֤ן ָרִאִ֗
ָלה׃   ֶסַֽ ַעד־עֹוָלָ֣ם  ֹוְנֶנָֹ֖ה  ְיכַֽ ים  ִהִּ֤ ינּו   י ֱאֹלַ֘ ִדִמָ֣

ְּבָ֝  ַחְסֶדָָ֑ך  ים  ָך׃  ֱאֹלִהָ֣ יָכֶלַֽ ֵהַֽ ֶרב  ְכִשְמָךִּ֤   יאֶקִ֗
ֶדק  ֶצִָ֝֗ ַעל־ַקְצֵוי־ֶאֶָ֑רץ  ְתָך  ְתְִ֭הָלַֽ ֵכָ֣ן  ים  ֱאֹלִהִ֗

ה ְיִמיֶנַָֻֽֽך׃   ְלָאִ֥ ֹון ָתְֵ֭גְלָנה ְּבנָֹ֣ות   יבָמַֽ ִיְשַמִּ֤ח ׀ ַהר־ִצּיִ֗
יָך׃   ַען ִמְשָפֶטַֽ ַמִ֗ ּוָה    יגְיהּוָדָ֑ה ְלָ֝ ְּ֭יֹון ְוַהִּקיפָ֑ ּבּו ִצ סָֹּ֣

ּו ִמְגָדֶלַֽ  ְפרִ֗ ה ַפְּסגִּ֥ו   ידיָה׃ ִסָ֝ ֵחיָלִ֗ ם ׀ ְלַֽ יתּו ִלְּבֶכ֨ ִשִּ֤
ֹון׃   ֲחרַֽ ֹור ַאַֽ ּו ְלדָ֣ ַסְפרִ֗ ַען ְתָ֝ י    טוַאְרְמנֹוֶתָ֑יָה ְלַמִ֥ ִכִּ֤

ָ֣נּו   ְיַנֲַֽהֵג ּוא  הֹ֖ ָ֑ד  ָוֶע עֹוָלָ֣ם  ֱאְֹ֭לֵהינּו  ים  ֱאֹלִהָ֣ ׀  ה  ֶז֨
ּות׃  ַעל־מַֽ
 לות אחרי אמירת תהלים יתפל

 — ש   לחוד ט    —

 מטְּ
ֹור׃    א ִמְזמַֽ ַרח  ִלְבֵני־קֵֹּּ֬ ׀  ַח  ְ֭את   ב ַלְמַנֵצֵּ֬ ֹּ ִשְמעּו־ז

ֶלד׃   ְִ֥שֵבי ָחַֽ ינּו ָכל־יֹּ ֲאִזִ֗ ים ַהַָֽ֝ ַעִמָ֑ ָ֣י   גָכל־ָהַֽ ַגם־ְּבֵנ
ֹון׃   ְוֶאְביַֽ יר  ָעִשִ֥ ַחד  ַיִָ֝֗ יש  ַגם־ְּבֵני־ִאָ֑ ְ֭י    דָאְָ֭דם  ִפ

ֹות׃ ְתבּונַֽ י  ִלִּבָ֣ ְוָהגֹּ֖ות  ֹות  ָחְכמָ֑ ַאֶטָ֣ה    ה  ְיַדֵּבָ֣ר 



י׃   יָדִתַֽ ִחַֽ ֹור  ִכנִ֗ ְּבָ֝ ח  ֶאְפַתִ֥ ָ֑י  ָאְזִנ ָלָָ֣מה   וְלָמָשָ֣ל 
יֵמי ָרָ֑ע ֲעוֹ֖ ֹּ ְ֭יָרא ִּבָ֣ ִני׃  ִא ים   זן ֲעֵקַבָ֣י ְיסּוֵּבַֽ ְטִחִ֥ ַהּבַֹּֽ

לּו׃   ִיְתַהָלַֽ ם  ְשָרִ֗ ָעָ֝ ב  א־   חַעל־ֵחיָלָ֑ם ּוְברִֹּ֥ ַֹּֽ ח ל ָאִ֗
ָכפְ  ים  אֹלִהָ֣ ֵלַֽ ן  א־ִיֵתֹ֖ ַֹּֽ ל יש  ִאָ֑ ִיְפֶדָ֣ה  ה  ֹו׃  ָפדָֹּ֣   ט רַֽ

ם׃   ל ְלעֹוָלַֽ ם ְוָחַדִ֥ ְֵ֭יַקר ִפְדיִֹ֥ון ַנְפָשִ֗ ֹוד    י ְו יִחי־עִ֥ ִוַֽ
ַחת׃   א ִיְרֶאָ֣ה ַהָשַֽ ֹֹּ֖ ַָ֑צח ל ים    יאָלֶנ ִמִּ֤ ה ׀ ֲחָכַ֘ י ִיְרֶא֨ ִכִּ֤

ים  ֲאֵחִרָ֣ ּו ַלַֽ ְזבֹ֖ ֹּאֵבָ֑דּו ְוָעַֽ יל ָוַבַָ֣ער י ִַּ֤חד ְכִסָ֣ ּותּו ַי ָימִ֗
ם׃   עֹוָלִ֗   יבֵחיָלַֽ ְלַֽ ׀  ימֹו  ָּבֵת֨ ָתם ִקְרָּבִּ֤ם  ִמְְ֭שְכנֹּ ם 

ֹות׃   ֲאָדמַֽ ֲעֵלָ֣י  ם  ְשמֹוָתִ֗ ִבָ֝ ּו  ְראִ֥ ָקַֽ ר  ָודָֹּ֑ ֹור    יג ְלדָ֣
ּו׃   ֹות ִנְדמַֽ ל ַכְּבֵהמָ֣ ְ֭יָקר ַּבל־ָיִלָ֑ין ִנְמַשֹ֖   יד ְוָאָדָ֣ם ִּב

ּו  ם ִיְרצָ֣ ם ׀ ְּבִפיֶהֹ֖ ֲחֵריֶהָ֓ ְרָכם ֵכֶָ֣סל ָלָ֑מֹו ְוַאַֽ ָ֣ה ַדְ֭ ֶז
ָלה׃   ּו    טו ֶסַֽ ְרֵעִ֥ם ַוִּיְרדַ֘ ֹול ַשתּו  ָמִֶּ֤ות ִיָׁ֫ ְשאָ֣ אן ׀ ִלִ֥ ִֹּּ֤ ַכצ

ֶקר וצירם   ׀ ַלּבִֹּ֗ ים  ְיָשִר֨ ְ֭צּוָרם(ָבִּ֤ם  ֹות   )ְו ְלַבלִ֥
ֹו׃   לַֽ ל  ִמְזֻבִ֥ ֹול  ְ֭פְ   טז ְשאִ֗ ַנ ִיְפֶדָ֣ה  ים  ִשי ַאְך־ֱאֹלִהִ֗

ָלה׃   ֶסַֽ ִיָּקֵחִָ֣ני  י  ִכֹ֖ ֹול  ַּיד־ְשאָ֑ י־  יז ִמַֽ ִכַֽ ַאל־ִתְ֭יָרא 
ֹו׃   ֵּביתַֽ ֹוד  ְכבָ֣ ה  י־ִיְָ֝רֶּבִ֗ ִכַֽ יש  ִאָ֑ א    יחַיֲעִשָ֣ר  ָֹּ֣ ל י  ִכִּ֤

ֹו׃   ְכבֹודַֽ ֲחָרָ֣יו  ַאַֽ ד  א־ֵיֵרֹ֖ ַֹּֽ ל ל  ַהכָֹּ֑ ח  ִיַּקָ֣   יט ְבְ֭מֹותֹו 
ָך ִכַֽ  ָ֣יו ְיָבֵרְָ֑ך ְוָ֝יֹוֻדִ֗ ְְ֭פשֹו ְּבַחָּי י־ַנ ְך׃  ִכַֽ יב ָלַֽ   כ י־ֵתיִטִ֥



ִיְראּו־ א  ָֹּ֣ ל ַצח  ַעד־ֵנִָ֝֗ ֲאבֹוָתָ֑יו  ֹור  ַעד־דָ֣ ָתְ֭בֹוא 
ֹור׃   ֹות    כאאַֽ ל ַכְּבֵהמָ֣ ין ִנְמַשֹ֖ א ָיִבָ֑ ָֹּ֣ ְ֭יָקר ְול ָאָדָ֣ם ִּב
ּו׃  ִנְדמַֽ

 נ
ר   א ִדֶּבִ֥ ה  הָוִ֗ ְיַֽ ים  אֱֹֽלִהַ֡ ׀  ֵאִּ֤ל  ף  ָסִ֥ ְלָאָׁ֫ ֹור  ִמְזמִ֗

ֶמש ַעד־מְ  ִ֗ ֹו׃  ַוִּיְקָרא־ָאֶָ֑רץ ִמִמְזַרח־ֶשָ֝ אַֽ ִמִצּיִֹ֥ון    בבֹּ
יַע׃   ים הֹוִפַֽ ִפי ֱאֹלִהִ֥ ַאל־   גִמְכַלל־יִֹּ֗ ינּו ְוַֽ א ֱאֹלֵהִ֗ ִֹּ֥ ִּ֤ב ָי

ה   ִנְשֲעָרִ֥ יו  ּוְָ֝סִביָבִ֗ ֹּאֵכָ֑ל  ת ֵאש־ְלָפָנִ֥יו  ש  ֱחַרִ֥ ֶיָׁ֫
ד׃   ֶרץ   ד ְמאַֹּֽ ָאִ֗ ְוֶאל־ָהָ֝ ָ֑ל  ֵמָע ֶאל־ַהָשַמִָ֣ים  ִיְקָרָ֣א 

ֹו׃   ַעמַֽ ין  ְרֵתֹ֖   ה ָלִדִ֥ כַֹּֽ ֲחִסיָדָ֑י  י  י  ִאְספּו־ִלִ֥ ְבִריִתָ֣ י 
׀    וֲעֵלי־ָזַַֽבח׃   ים  י־ֱאֹלִהָ֓ ִכַֽ ֹו  ִצְדקָ֑ ָשַמִָ֣ים  ַוַּיִגָ֣ידּו 

ָלה׃   ֶסַֽ ּוא  הָ֣ ט  ֵפֹ֖ ָרה    ז שֹּ ֲאַדֵּבִ֗ ַוַֽ ׀  י  ַעִמ֨ ִשְמָעִּ֤ה 
ִכי׃   ָאנַֹּֽ ים ֱאֹלֶהָ֣יָך  ְְ֭שָרֵאל ְוָאִעָ֣יָדה ָּבְָ֑ך ֱאֹלִהֹ֖   ח ִי
ְלנֶ  יָך  ֹוֹלֶתֹ֖ ְועַֽ ֹוִכיֶחָָ֑ך  אַֽ ְָ֭בֶחיָך  ַעל־ְז א  ָֹּ֣ י ל ְגִדָ֣

יד׃   יָך   ט ָתִמַֽ ֶתִ֗ ִמְכְלאֹּ ִמָ֝ ָפָ֑ר  יְתָךָ֣  ִמֵּבַֽ ח  א־ֶאַּקָ֣ ַֹּֽ ל
ים׃   ֹות    י ַעתּוִדַֽ ֵהמִ֗ ְּבָ֝ ַָ֑ער  ָכל־ַחְיתֹו־ָי י  ִכי־ִלִ֥

ֶלף׃   ְוִזִ֥יז   יא ְּבַהְרֵרי־ָאַֽ ים  ָהִרָ֑ ֹוף  ָכל־עָ֣ ְַ֭דְעִתי  ָי



י׃   י ִעָמִדַֽ ַדִ֗ י   יבָשָ֝ ַמר ָלְָ֑ך ִכי־ִלִ֥ ֹּא־אָֹּ֣ ִאם־ֶאְְ֭רַעב ל
ל ֵבִ֗ ּה׃    ֵתָ֝ ם    יג ּוְמֹלָאַֽ ְוַדֹ֖ ים  ַאִּביִרָ֑ ְּבַשָ֣ר  אֹוַכל  ַהְַֽ֭

ה׃   ים ֶאְשֶתַֽ ים תֹוָדָ֑ה ְוַשֵלֹ֖ם   יד ַעתּוִדָ֣ אֹלִהָ֣ ְזַבָ֣ח ֵלַֽ
יָך׃   ַחֶלְצָךִ֗   טוְלֶעְליָֹ֣ון ְנָדֶרַֽ ְְ֭קָרֵאִני ְּביָֹ֣ום ָצָרָ֑ה ֲאָ֝ ּו

ִני׃   ְתַכְּבֵדַֽ ַמה־ְלְָ֭ך  טז ּוַֽ ים  ֱאֹלִהִ֗ ַמִּ֤ר  ָאַ֘ ׀  ע   ְוָלִָּ֤רָש֨
יָך׃   ֲעֵלי־ִפַֽ י  ְבִריִתָ֣ א  ַוִתָשֹ֖ י  ֻחָּקָ֑ ְַ֭אָתה    יז ְלַסֵפָ֣ר  ְו
יָך׃   ֲחֶרַֽ ַאַֽ י  ְדָבַרָ֣ ַוַתְשֵלְֹ֖ך  מּוָסָ֑ר  ָ֣אָת  ִאם־   יח ָשֵנ

ָך׃   ים ֶחְלֶקַֽ ם ְמָנֲַֽאִפָ֣ ֹו ְוִעֹ֖ ֶרץ ִעמָ֑ ְָ֭נב ַוִתָ֣ יָת ַג   יט ָרִאָ֣
יד מִ  ֹוְנָךִ֗ ַתְצִמִ֥ ָ֑ה ּוְָ֝לשַֽ ְ֭יָך ָשַלְָ֣חָת ְבָרָע ה׃  ִפ   כ ְרָמַֽ

ִפי׃   ְמָךִ֗ ִתֶתן־דַֹּֽ ן־ִאָ֝ יָך ְתַדֵּבָ֑ר ְּבֶבַֽ   כא ֵתְֵ֭שב ְּבָאִחָ֣
ֹות־ֶאְהֶיִ֥ה  ֱהיַֽ יָת  ִדִמִ֗ ְשִתי  ֶהֱחַרִ֗ ְוַֽ ׀  יָת  ָעִש֨ ֵאִֶּ֤לה 

ְלֵעיֶנַֽיָך׃   ֶעְרָכָ֣ה  ְוֶאַֽ יֲחָךֹ֖  אֹוִכַֽ ֹוָך  ָ֣א    כבָכמָ֑ ינּו־ָנ ִּבַֽ
ף וְ  ְטרִֹּ֗ ֹוַּה ֶפן־ֶאָ֝ ְכֵחָ֣י ֱאלָ֑ ְ֭את שַֹּֽ ֹּ יל׃  ז ַח    כג ֵאָ֣ין ַמִצַֽ ֵבִ֥ זֹּ

ַָ֣שע  ְּבֵי נּו  ְרֶאִ֗ ַאָ֝ ֶדֶָ֑רְך  ם  ְוָשִ֥ ְנִני  ְּבָדִ֥ ַכָׁ֫ ְיַֽ ה  תֹוָדִ֗
ים׃  ֱאֹלִהַֽ
 לות אחרי אמירת תהלים יתפל

 שלישי  יום



 נאְּ
ד׃    א ְלָדִוַֽ ֹור  ִמְזמִ֥ ַח  ָנָתָ֣ן    ב ַלְמַנֵצִ֗ בֹוא־ֵאְָ֭ליו  ְּבַֽ

ַבע׃   ֶאל־ַּבת־ָשַֽ א  ֲאֶשר־ָּבִָ֝֗ ַכַֽ יא  ִַָ֣֤ני    ג ַהָנִבָ֑ ָחֵנ
י׃   יָך ְמֵחָ֣ה ְפָשָעַֽ ֲחֶמִ֗ ב ַרַָֽ֝ ים ְכַחְסֶדָָ֑ך ְכרִֹּ֥   ד ֱאֹלִהָ֣

ֲעו ֹּ  )ֶהְֶ֭רב(הרבה   ֵמַֽ י ַכְּבֵסִָ֣ני  ֵמַחָטאִתִ֥ ּוַֽ ָ֑י  ִנ
ִני׃   ֲהֵרַֽ ְוַחטָ   הַטַֽ ֵאָדָ֑ע  ָ֣י  ֲאִנ ְָ֭שַעי  י־ְפ י ִכַֽ ֶנְגִדָ֣ י  אִתֹ֖
יד׃   יָך   וָתִמַֽ ְּבֵעיֶנִ֗ ע  ְוָהַרִ֥ ָחָטאִתי   ׀  ְלַבְדָ֨ך  ְלָךִּ֤ 

ָך׃  ָך ִתְזֶכִ֥ה ְבָשְפֶטַֽ ק ְּבָדְבֶרִ֗ ְַ֭מַען ִתְצַדִ֥ יִתי ְל ִשִ֥ ָעָׁ֫
י׃    ז  ִאִמַֽ ְתִני  ֶיֱַֽחַמִ֥ ְטא  ּוְָ֝בֵחִ֗ חֹוָלְָ֑לִתי  ֹון    ח ֵהן־ְּבָעוִ֥

ּוְָ֝בסָ  ֹות  ַבֻטחָ֑ ָחַפְָ֣צָת  ֶמת  ה ֵהן־ֱאְ֭ ָחְכָמִ֥ ם  ֻתִ֗
ִני׃   ֹוִדיֵעַֽ ִני   טתַֽ ַכְּבֵסִ֗ ְתָ֝ ְוֶאְטָהָ֑ר  ְבֵאזָֹ֣וב  ְתַחְטֵאִָ֣ני 

ין׃   ַאְלִּבַֽ ֶלג  ְוִשְמָחָ֑ה    י ּוִמֶשִ֥ ֹון  ָששָ֣ ַתְְ֭שִמיֵעִני 
יָת׃   ֹות ִדִכַֽ ְלָנה ֲעָצמִ֥ ֵגִ֗ ֲחָטָאָ֑י ַהְסֵתָ֣ר ָפְ֭   יאָתָ֝ ֶניָך ֵמַֽ

 ֹ֖ ָכל־ֲע ה׃  ו ְֹּוַֽ ְמֵחַֽ ַתָ֣י  ָטְ֭   יבנֹּ ְּבָרא־ִלָ֣י ֵלָ֣ב  הֹור 
י׃   ְּבִקְרִּבַֽ ש  ַחֵדִ֥ ֹון  ָנָ֝כִ֗ ּוַח  ְורִ֥ ים  ַאל־  יגֱאֹלִהָ֑

ח  ַאל־ִתַּקִ֥ ְדְשָךִ֗  ָקָ֝ ּוַח  ְורִ֥ ָ֑יָך  ִמְלָפֶנ ִני  ַתְשִליֵכִ֥
ִני׃   ּוַח ְנִדיָבָ֣ה   יד ִמֶמַֽ ָָ֑ך ְורֹ֖ ֹון ִיְשֶע ְ֭י ְששָ֣ ָהִשָ֣יָבה ִל

ִני׃   ְשִעָ֣ים ְד   טוִתְסְמֵכַֽ ים ֲאַלְמָדָ֣ה פַֹּֽ ְוַָ֝חָטִאִ֗ ָרֶכָ֑יָך 



ּובּו׃   ָישַֽ ים   טזֵאֶלִ֥יָך  אֱֹֽלִהִ֗ ׀  ים  ִמָדִמ֨ יֵלִִּ֤ני  ַהִצַ֘
ָך׃   י ִצְדָקֶתַֽ ִֻֽ֥ן ְלשֹוִנִ֗ י ְתַרֵנ ּוָעִתָ֑ י ְתשַֽ ָני    יז ֱאֹלֵהִ֥ ֲאְ֭דֹּ

ָך׃   ְתִהָלֶתַֽ יד  ַיִגִ֥ י  ּוִָ֝פִ֗ ִתְפָתָ֑ח  א־   יחְשָפַתָ֣י  ַֹּֽ ׀ ל י  ִכִּ֤
ה׃   א ִתְרֶצַֽ ָֹּ֣ ה ל ֹוָלִ֗ ַָ֣בח ְוֶאֵתָָ֑נה עָ֝ ץ ֶז ִזְִ֥בֵחָ֣י    יטַתְחפָֹּ֣

ְוִנְדֶכָ֑ה  ר  ֵלב־ִנְשָּבִ֥ ה  ָרִ֥ ִנְשָּבָׁ֫ ּוַח  רִּ֤ ֱאֹלִהים  
ִתְבֶזַֽה׃   א  ָֹּ֣ ל ים  ֹלִהִ֗ ֶאת־  כ ֱאָ֝ ֹוְנָך  ְְ֭רצַֽ ִב יָבה  ֵהיִטָ֣

ִם׃   ּוָשָלַֽ ְירַֽ ֹות  חֹומִ֥ ה  ְבֶנִ֗ ִתָ֝ ַתְחפָֹּ֣   כא ִצּיָֹ֑ון  ץ  ָאִּ֤ז 
ֲחָךָ֣   ּו ַעל־ִמְזַּבַֽ ִזְבֵחי־ֶצְֶ֭דק עֹוָלָ֣ה ְוָכִלָ֑יל ָאִּ֤ז ַיֲַֽעלֹ֖

ים׃   ָפִרַֽ

 נבְּ
ד׃    א ְלָדִוַֽ יל  ַמְשִכִ֥ ַח  דֹוֵאָ֣ג   בַלְמַנֵצִ֗ ׀  ֹוא  ְּבבִּ֤

ד ֶאל־  ִוִ֗ א ָדָ֝ ֹו ָּבִ֥ ִֹּ֥אֶמר לָ֑ ּול ַוּי אִ֥ ַ֪ד ְלָשָׁ֫ ִמי  ַוַּיֵג ֲאדֹּ ָהַֽ
ֶלְך׃   ֲאִחיֶמַֽ ית  ְָ֭רעָ   ג ֵּבִ֥ ְּב ֹור ַמה־ִתְתַהֵלָ֣ל  ַהִגּבָ֑ ה 

ֹום׃   ָכל־ַהּיַֽ ל  ֵאִָ֝֗ ֶסד  ַָָ֑֤ך   ד ֶחִ֥ ְלשֹוֶנ ב  ַתְחשָֹּ֣ ַהְּ֭וֹות 
ה ְרִמָּיַֽה׃   ֵשִ֥ ש עֹּ ֻלָטִ֗ ַער ְמָ֝ ֹוב   הְכַתִ֥ ָאַהְָ֣בָת ָרָ֣ע ִמטָ֑
ָלה׃   ר ֶצֶָ֣דק ֶסַֽ ֶקר ׀ ִמַדֵּבֹ֖ ל־ִדְבֵרי־   ו ֶשָ֓ ְבָת ָכַֽ ָאַהִ֥

ה׃   ִמְרָמַֽ ֹון  ְלשָ֣ ַלע  ִיָתְצָךַ֪   ז ָבִ֗ ֶנִַ֥צח  ַגם־ֵאל   ָלָׁ֫  



ָ֣ים   ַחִּי ֶרץ  ֵמֶאֹ֖ ֶרְשָ֨ך  ְוֵשַֽ ֶהל  ֵמאָֹּ֑ ֲחָךָ֣  ְוִיָּסַֽ ַיְחְתָךָ֣ 
ָלה׃   קּו׃    חֶסַֽ אּו ְוָעָלִ֥יו ִיְשָחַֽ ים ְוִייָרִ֗ ּו ַצִדיִקִ֥   ט ְוִיְראֹ֖

ְִּ֭יְבַטח  ַו ּוזִֹ֥ו  עָׁ֫ ָמַֽ ים  ֱאֹלִהִ֗ ים  ָיִשִ֥ א  ִֹּּ֤ ל ֶבר  ַהֶגִ֗ ִּ֤ה  ִהֵנ
ֹו׃   ְּבַהָּותַֽ ז  ָיָ֝עִֹּ֗ ֹו  ָעְשרָ֑ ב  ֲעָנן   י ְּברָֹּ֣ ְ֭ ַרַֽ ִַָ֣֤ית  ְכַז ׀  ֲאִנִּ֤י  ַוַֽ

עֹוָלִ֥ם  ים  ֹלִהִ֗ ֶסד־ֱאָ֝ ְבֶחַֽ ְחִתי  ָּבַטִ֥ ים  ֱאֹלִהָ֑ ְּבֵבָ֣ית 
ד׃   ִשְמָךִ֥   יאָוֶעַֽ ֲאַקֶּוִ֥ה  ַוַֽ ָעִשָ֑יָת  י  ִכָ֣ ְ֭עֹוָלם  ְל ֹוְדָךָ֣  אַֽ

יָך׃ ֶַָ֣֤גד ֲחִסיֶדַֽ ֹוב ֶנ  ִכי־טִָ֝֗

 נגְּ
ד׃    א ְלָדִוַֽ יל  ַמְשִכִ֥ ת  ל־ָמֲחַלִ֗ ַעַֽ ַח  ַמִּ֤   בַלְמַנֵצִ֥ ר ָאַ֘

ֶול  יבּו ָעִָ֝֗ ְתִעִ֥ יתּו ְוִהַֽ ְשִחִ֗ ים ִהַָֽ֝ ְִ֭לּבֹו ֵאָ֣ין ֱאֹלִהָ֑ ָנָבָ֣ל ְּב
ֹוב׃  ֵשה־טַֽ ל־ ג ֵאָ֣ין עַֹּֽ יף ַעַֽ ים ִמָשַמִים  ִהְשִקַ֪ אֱֹֽלִהִ֗

ֶאת־ ש  ֵרִ֗ דָֹּ֝ יל  ַמְשִכָ֑ ָ֣ש  ֲהֵי ְְ֭ראֹות  ִל ם  ָדִ֥ ְּבֵני־ָאָׁ֫
ים׃   שֵ   ד ֱאֹלִהַֽ ֱאָלִ֥חּו ֵאִּ֤ין עַֹּֽ ו ֶנַָֽׁ֫ ֹו ָסג  ַיְחָדַ֪ ֹוב ֻכלִ֥ ה־טָ֑

ד׃   ַגם־ֶאָחַֽ ין  ְכֵלָ֣י    הֵאִָ֝֗ אַֹּֽ ֶון  ָאִ֥ י  ֲעֵלָׁ֫ פִֹּּ֤ ָיְַֻֽֽדעּו   א  ִֹּ֥ ֲהל
אּו׃   ָקָרַֽ א  ָֹּ֣ ל ים  ֹלִהִ֗ ֱאָ֝ ֶלֶָ֑חם  ָאְָ֣כלּו  ְִ֭מי  ׀    ו ַע ָשִּ֤ם 

ְַ֭זר  ִפ ים  י־ֱאֹלִהִ֗ ִכַֽ ַחד  ָפִ֥ ֹּא־ָהַָ֪יהָׁ֫  ל ַפַחד   ֲחדּו  ָפִ֥
ם׃   ים ְמָאָסַֽ י־ֱאֹלִהִ֥ ָתה ִכַֽ ִבשִֹּ֗ ְַָ֑֤ך ֱהָ֝ ָנ ֹות חֹּ י    זַעְצמָ֣ ִמִ֥



ּות   ּוב ֱאְֹ֭לִהים ְשבָ֣ ל ְּבשָ֣ ֵאִ֥ ֹות ִיְשָרָׁ֫ ִיֵתָ֣ן ִמִצּיֹון  ְיֻשעַ֪
ל׃ ח ִיְשָרֵאַֽ ב ִיְשַמִ֥ ֲָ֝עקִֹּ֗ ֹו ָיֵגִ֥ל ַיַֽ  ַעמָ֑

 נדְּ
ד׃    א ְלָדִוַֽ יל  ַמְשִכִ֥ ת  ִּבְנִגינִֹּ֗ ַח  א    בַלְמַנֵצִ֥ ָֹּ֣ ְּבב

ר   ִמְסַתֵתִ֥ ד  ִוִ֗ ָדָ֝ א  ִֹּ֥ ֲהל ּול  ְלָשאָ֑ ּו  אְמרָ֣ ַֹּֽ ַוּי ַהְִ֭זיִפים 
נּו׃   ְתָךִ֥    ג ִעָמַֽ ּוִבְגבּוָרַֽ ִָ֑ני  ֹוִשיֵע הַֽ ְּבִשְמָךָ֣  ֱאְֹ֭לִהים 

ִֻֽני׃   יָנה   ד ְתִדיֵנַֽ ֲאִזִ֗ ַהַָֽ֝ י  ְתִפָלִתָ֑ ְשַמָ֣ע  ֱאְֹ֭לִהים 
י׃   ְָ֭עִריִצים    ה ְלִאְמֵרי־ִפַֽ ְוַֽ י  ָעַלִ֗ מּו  ָקִּ֤ ׀  ים  ָזִר֨ י  ִכִּ֤

ָלה׃   ֶסַֽ ְלֶנְגָדָ֣ם  ים  ֱאֹלִהֹ֖ מּו  ָש֨ א  ִֹּּ֤ ל ַנְפִשָ֑י  ּו    ו ִּבְקשָ֣
י׃   ַנְפִשַֽ י  ְמֵכִ֥ סֹּ ְּבַֽ י  ָנִ֗ דֹּ ֲאָ֝ ִלָ֑י  ָ֣ר  ֵז עֹּ ֱאְֹ֭לִהים  ָ֣ה    ז ִהֵנ

ם׃   )ָיִשָ֣יב(ישוב   ֲאִמְתָךִ֗ ַהְצִמיֵתַֽ י ַּבַָֽ֝ ְרָרָ֑ ָהְַ֭רע ְלשַֹּֽ
ִכי־  ח ָ֣ה  ְיהָו ִשְמָךֹ֖  ֹוֶדה  אִּ֤ ֶאְזְּבָחה־ָלְָ֑ך  ה  ִּבְנָדָבִ֥

ֹוב׃   אֲ   ט טַֽ י ָרַֽ ְיַבִ֗ ִָ֑ני ּוְָ֝באַֹּֽ י ִמָכל־ָצְָ֭רה ִהִציָל ה  ִכָ֣ ָתִ֥
י׃  ֵעיִנַֽ

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 — ש   לחוד י    —

 נהְּ



ד׃    א ְלָדִוַֽ יל  ַמְשִכִ֥ ת  ִּבְנִגינִֹּ֗ ַח  ָ֣יָנה   בַלְמַנֵצִ֥ ֲאִז ַהַֽ
י׃   ִמְתִחָנִתַֽ ם  ְתַעַלִ֗ ְוַאל־ִתָ֝ י  ְתִפָלִתָ֑   ג ֱאְֹ֭לִהים 
יָמה׃   ְוָאִהַֽ י  ְּבִשיִחָ֣ יד  ָאִרֹ֖ ִַָ֑֤ני  ֲעֵנ ַוַֽ ִלָ֣י    ד ַהְקִשָ֣יָבה 

ֶון  י ָאִָ֝֗ יטּו ָעַלִ֥ י־ָיִמִ֥ ת ָרָשָ֑ע ִכַֽ ְְ֭פֵני ָעַקָ֣ ב ִמ ֹול אֹוֵיִ֗ ִמּקִּ֤
ּוִני׃   ִיְשְטמַֽ ף  יל  הּוְבַאִ֥ ָיִחָ֣ ְִּ֭בי  ֹות   ִל ְוֵאימִ֥ י  ְּבִקְרִּבָ֑
י׃   ּו ָעָלַֽ ֶות ָנְַֽפלִ֥ ִני    וָמִָ֝֗ י ַוְָ֝תַכֵּסִ֗ ֹּא ִבָ֑ ָ֣ב ְַ֭רַעד ָי ִיְרָאָ֣ה ָו

ּות׃   ּוָפה   זַפָלצַֽ ה ָאעִ֥ י־ִיֶתן־ִלָ֣י ֵאְֶ֭בר ַכּיֹוָנִ֗ ר ִמַֽ ַמִ֗ ָוַֽאֹּ
ָנה׃   ַּבִמְדָּבָ֣ר   חְוֶאְשכַֹּֽ ין  ָאִלֹ֖ ד  ְנדָֹּ֑ יק  ַאְרִחָ֣ ִהְֵ֭נה 

ָלה׃   יָשה    טֶסַֽ ַער׃ ָאִחָ֣ ָ֣ה ִמָּסַֽ ָע ּוַח סֹּ ִמְפָלָ֣ט ִלָ֑י ֵמרֹ֖
יב   י  ס ְוִרָ֣ יִתי ָחָמֹ֖ י־ָרִא֨ ָ֑ם ִכַֽ ָני ַפַלָ֣ג ְלשֹוָנ ַּבַלָ֣ע ֲאְ֭דֹּ

יר׃   ֶתָ֑יָה    יאָּבִעַֽ ֹומֹּ ַעל־חַֽ ָה  ֹוְבֻבִ֥ ְיסַֽ ְיָלה  ָוַלִ֗ יֹוָמִּ֤ם 
ּה׃   ְּבִקְרָּבַֽ ְוָעָמָ֣ל  ֶון  ֹּא־   יב ְוָאֹ֖ ל ְוַֽ ְּבִקְרָּבָּ֑ה  ֹות  ַהּוִ֥

ְר  ֵמַָֽ֝ יש  ה׃  ָיִמִ֥ ּוִמְרָמַֽ ְך  תָֹּ֣ ּה  ָבִ֗ א־אֹוֵיִ֥ב    יגחֹּ ַֹּֽ ל י  ִכִּ֤
ר  יל ְוֶאָּסֵתִ֥ א־ְמְַ֭שְנִאי ָעַלָ֣י ִהְגִדָ֑ ַֹּֽ א ל ָשִ֥ ִני ְוֶאָׁ֫ ְרֵפִ֗ ְיָחַֽ

נּו׃   י׃    יד ִמֶמַֽ י ּוְמֻיָדִעַֽ לּוִפִ֗ י ַאָ֝   טו ְוַאָתָ֣ה ֱאנָֹ֣וש ְכֶעְרִכָ֑
ְנַהֵלְִ֥ך  ים  ֹלִהִ֗ ֱאָ֝ ית  ְּבֵבִ֥ ֹוד  סָ֑ יק  ַנְמִתָ֣ ְְ֭חָדו  ַי ֲאֶשָ֣ר 

ֶגש׃   ׀(ישימות    טזְּבָרַֽ ֶות  ָמ֨ י  ּו    )ַיִשִּ֤ ֵיְַֻֽֽרדָ֣ ימֹו  ָעֵלִ֗
ם׃   ֹות ִּבְמגּוָרָ֣ם ְּבִקְרָּבַֽ י־ָרעֹ֖ ָ֑ים ִכַֽ ֹול ַחִּי ֲאְִ֭ני    יזְשאָ֣



ִני׃   ֹוִשיֵעַֽ יַֽ ה  ָ֝יהָוִ֗ ַוַֽ ֶאְקָרָ֑א  ים  ב  ֶעִֶּ֤ר   יחֶאל־ֱאֹלִהָ֣
י׃   ע קֹוִלַֽ ַוִּיְשַמִ֥ ֱהֶמָ֑ה  ְוֶאַֽ ָאִשָ֣יָחה  ֳהַרִים  ְָ֭צַֽ ְו ֶקר  ָובָֹּ֣

ים    יט ַרִּבִ֗ י־ְבָ֝ ִכַֽ ִמְּקָרב־ִלָ֑י  ְְ֭פִשי  ַנ ֹום  ְבָשלָ֣ ה  ָדִּ֤ ָפַ֘
י׃   ִעָמִדַֽ ֶדם   כ ָהיִּ֥ו  ֶקִ֗ ב  ִֵּ֤שִ֥ ְויֹּ ַיֲעֵנם   ְוַֽ ׀  ל  ֵא֨ ׀  ִיְשַמִּ֤ע 

ָיְַֻֽֽראָ֣  א  ֹֹּ֖ ְול ָלָ֑מֹו  ֹות  ֲחִליפָ֣ ֵאָ֣ין  ֲאֶשִּ֤ר  ָלה  ּו ֶסִ֥
ים׃   ֹו׃   כאֱאֹלִהַֽ יו ִחֵלִ֥ל ְּבִריתַֽ ְָ֭דיו ִּבְשֹלָמִ֗ ָשַלָ֣ח ָי

יו    כב ּו ְדָבָרִ֥ ֹו ַרכֹ֖ ּבִ֥ ְקָרב־ִלָׁ֫ ת ִפיו  ּוַֽ ּו ׀ ַמְחָמאָֹּ֣ ְלקִּ֤ ָחַֽ
ֹות׃   ְפִתחַֽ ְוֵהָָ֣מה  ֶמן  ׀   כג ִמֶשִ֗ ה  ַעל־ְיהָו֨ ַהְשֵלְִּ֤ך 

מִ֗  ְלעֹוָלִ֥ם  ן  א־ִיֵתֹ֖ ַֹּֽ ל ְלְכֶלִָ֥ך  ְיַכָׁ֫ ּוא  ְוהַ֪ ְבָך   ֹוט ְיָהַֽ
יק׃   ר   כד ַלַצִדַֽ ִלְבֵאֵּ֬ ׀  ם  ֹוִרֵדֵּ֬ תַֽ ׀  ים  ֱאֹלִה֨ ְוַאָתִּ֤ה 

ְיֵמיֶהָ֑ם   ּו  א־ֶיֱחצָ֣ ַֹּֽ ל ְִ֭מְרָמה  ּו ים  ָדִמָ֣ ַאְנֵשִּ֤י  ַחת  ַשִ֗
ְך׃  י ֶאְבַטח־ָּבַֽ ֲָ֝אִנִ֗  ַוַֽ

 נו
ָ֣ד ִמְכָתָ֑ם   א ִקים ְלָדִו חֹּ ֹוַנת ֵאֶָ֣לם ְרְ֭ ַלְמַנֵצִַּ֤ח ׀ ַעל־יֵּ֬

ים ּבְ  ֹו ְפִלְשִתָ֣ ז אֹותֹ֖ ֱאחֹּ֨ י־  בַגַֽת׃  ֶּבַֽ ִַָ֣֤ני ֱאְֹ֭לִהים ִכַֽ ָחֵנ
ִני׃   ם ִיְלָחֵצַֽ ֹום ֹלֵחִ֥ ּיִ֗ ּו    ג ְשָאַפִָ֣ני ֱאנָֹ֑וש ָכל־ַהָ֝ ֲאפָ֣ ָשַֽ

ֹום׃  ים ִלָ֣י ָמרַֽ ֲחִמֹ֖ ים ֹלַֽ י־ַרִּב֨ ְֹ֭וְרַרי ָכל־ַהּיָֹ֑ום ִכַֽ שַֽ



ח׃    ד  ֶאְבָטַֽ ֵאֶלִ֥יָך  י  ִנִ֗ ֲאָ֝ ִאיָרָ֑א  אֹלִהים    היִֹ֥ום  ֵּבַֽ
א ֹו ֵּבַֽ רִ֥ א ִאיָרָ֑א ַמה־ֲאַהֵלַ֪ל ְדָבָׁ֫ ָֹּ֣ ים ָּבְַ֭טְחִתי ל ֹלִהָ֣
י׃   ה ָבָשָ֣ר ִלַֽ י ְיַעֵצָ֑בּו ָעַלֹ֖י   ו ַּיֲַֽעֶשֹ֖ ָכל־ַהְּ֭יֹום ְדָבַרָ֣

ע׃   ָתָ֣ם ָלָרַֽ ֹונּו(ָיגִּּ֤ורּו ׀ יצפינו    ז ָכל־ַמְחְשבֹּ  )ִיְצפִ֗
י׃   ּו ַנְפִשַֽ ר ִקּוִ֥ ֲאֶשִ֗ רּו ַכַָֽ֝ ֶון    חֵהְָ֭מה ֲעֵקַבָ֣י ִיְשמָֹּ֑ ַעל־ָאִ֥

ים׃  ַפֶלט־ָלָ֑  ד ֱאֹלִהַֽ ים ׀ הֹוֵרֵּ֬ ף ַעִמִּ֤ ַאִ֗ ִדי    טמֹו ְּבָ֝ נֹּ
א  ִֹּ֗ ל ֲהָ֝ ֹּאֶדָָ֑ך  ְבנ י  ִדְמָעִתָ֣ ִשָ֣יָמה  ָתה  ָאִ֥ ה  ָסַפְַ֪רָתָׁ֫

ָך׃   ֹוְיַבָ֣י ָאְ֭חֹור ְּביָֹ֣ום ֶאְקָרָ֑א    י ְּבִסְפָרֶתַֽ ּובּו אַֽ ז ָיַ֘שִּ֤ ָא֨
י׃   ים ִלַֽ י־ֱאֹלִהִ֥ ְעִתי ִכַֽ אֹלִהים ֲאַהֵלָ֣ל    יאֶזה־ָיַָ֝דִ֗ ֵּבְַֽ֭

ר׃  ָדָבָ֑  ה ֲאַהֵלִ֥ל ָדָבַֽ יהָוִ֗ ים ָּבְַ֭טְחִתי   יבר ַּבַָֽ֝ אֹלִהָ֣ ֵּבַֽ
י׃   ה ָאָדָ֣ם ִלַֽ א ִאיָרָ֑א ַמה־ַּיֲַֽעֶשֹ֖ ָֹּ֣ ים   יג ל ָעַלָ֣י ֱאֹלִהָ֣

ְך׃   ָלַֽ ת  ֲאַשֵלֹ֖ם תֹודָֹּ֣ י    יד ְנָדֶרָ֑יָך  ַנְפִשַ֡ ִהַצְַ֪לָת  י  ִכִּ֤
ָ֣י   ִלְפֵנ ְתַהֵלְך  ְִ֭הַֽ ְל ִחי  ֶדִ֥ ִמָׁ֫ י  ַרְגַלִ֗ א  ִֹּ֥ ֲהל ִמָמֶות  

ים׃אֱ  ַחִּיַֽ ֹור ַהַֽ אִ֗ ים ְּבָ֝  ֹלִהָ֑

 נז
ֹו    א ְּבָבְרחִ֥ ִמְכָתָ֑ם  ָ֣ד  ְלָדִו ַאל־ַתְְ֭שֵחת  ַלְמַנֵצַָ֣ח 

ה׃   ּול ַּבְמָעָרַֽ אִ֗ י   בִמְפֵני־ָשָ֝ ִני ִכִ֥ ים ׀ ָחֵנִ֗ ִִַּ֤֤ני ֱאֹלִה֨ ָחֵנ



ר  ד ַיֲַֽעבִֹּ֥ יָך ֶאְחֶסָ֑ה ַעִָ֝֗ ל־ְכָנֶפִ֥ י ּוְבֵצַֽ ְפִשִ֥ ְבָך  ָחָסַָ֪יה ַנָׁ֫
ֹות׃   י׃  ֶאְ֭  גַהּוַֽ ר ָעָלַֽ ֵמִ֥ ל גֹּ ֵאִ֗ ים ֶעְליָֹ֑ון ָלָ֝ אֹלִהָ֣ ְקָרא ֵלַֽ

ֶסָָ֑לה    ד  י  ֲאִפָ֣ שַֹּֽ ֵחֵרָ֣ף  ִני  יֹוִשיֵעִ֗ ְוַֽ ׀  ִים  ִמָשַמ֨ ִיְשַלִּ֤ח 
ֹו׃   ֲאִמתַֽ ַוַֽ ֹו  ַחְסדִ֥ ים  ֹלִהִ֗ ֱאָ֝ ֹוְך    ה ִיְשַלִ֥ח  ְּבתִ֥ ׀  י  ַנְפִשִּ֤

 ָ֣ ְֵ֭ניֶהם ֲחִנ ם ִש ֵני־ָאָדִ֗ ים ְּבַֽ ֲהִטִ֥ ָׁ֫ ית ְלָבִאם  ֶאְשְכָבַ֪ה ֹלַֽ
ה׃   ַחָדַֽ ֶחֶָ֣רב  ם  ּוְָ֝לשֹוָנִ֗ ים  ַעל־   ו ְוִחִצָ֑ ּוָמה  רָ֣

ָך׃   ְכבֹוֶדַֽ ָכל־ָהָאֶָ֣רץ  ַעֹ֖ל  ים  ֱאֹלִהָ֑   ז ַהָשַמִָ֣ים 
ָ֣י   ְלָפַנ ּו  ָכרָ֣ י  ְפִשִ֥ ַנָׁ֫ ָכַפַ֪ף  ִלְפָעַמי   ינּו  ֵהִכָ֣ ׀  ֶשת  ֶרִּ֤

ָלה׃   ּו ְבתֹוָכָּ֣ה ֶסַֽ י ֱאְֹ֭לִהים  חִשיָחָ֑ה ָנְַֽפלֹ֖ ֹון ִלִּבָ֣ ָנַ֘כִּ֤
ֹון ָרה׃    ָנכָ֣ ֲאַזֵמַֽ ַוַֽ יָרה  ִשִ֗ ָאָ֝ י  י   ט ִלִּבָ֑ ְכבֹוִדִ֗ ּוָרה  עִּ֤

ַחר׃   ָשַֽ יָרה  ָאִעִ֥ ֹור  ְוִכנִ֗ ַהֵנִֶ֥בל  ה  ֹוְדָךֹ֖    י עְּ֭וָרִ֥ אַֽ
ים׃   ַּבְלֻאִמַֽ ַזֶמְרָךִ֗  ֲאָ֝ ָ֑י  ָנ ֲאדֹּ ׀  ים  ַעִמִ֥ ל   יאָבַֽ י־ָגדָֹּ֣ ִכַֽ

ָך׃   ֲאִמֶתַֽ ים  ַעד־ְשָחִקִ֥ ְוַֽ ַחְסֶדָָ֑ך    יב ַעד־ָשַמִָ֣ים 
ָכל־ָהָאֶָ֣רץ  ַעֹ֖ל  ים  ֱאֹלִהָ֑ ַעל־ָשַמִָ֣ים  ּוָמה  רָ֣

ָך׃  ְכבֹוֶדַֽ

 נח
ם׃    א ת ְלָדִוִ֥ד ִמְכָתַֽ ַח ַאל־ַתְשֵחִ֗ ם   בַלְמַנֵצִ֥ ֻאְמָנִ֗ ַהַֽ



ְשְפטִ֗  ִתָ֝ ים  יָשִרִ֥ ֵמַֽ ּון  ְתַדֵּברָ֑ ֶצְֶ֭דק  ָ֣י  ֵאֶָ֣לם  ְּבֵנ ּו 
ם׃   ס   גָאָדַֽ ֶרץ ֲחַמִ֥ ּון ָּבָאַ֡ לִ֥ ת ִתְפָעָׁ֫ ַאף־ְּבֵלב  עֹוֹלַ֪

ּון׃   ְתַפֵלסַֽ ם  ּו    ד ְיֵָ֝דיֶכִ֗ ָתעִ֥ ֵמָרֶָ֑חם  ְרָשִעָ֣ים  ָ֣רּו  זֹּ
י ָכָזַֽב׃   ְבֵרִ֥ ֶטן דַֹּֽ ֶּבִ֗ ּות ֲחַמת־  ה ִמָ֝ מֹו ִכְדמִ֥ ֲחַמת־ָלִ֗

ֹו׃   ָאְזנַֽ ַיְאֵטִ֥ם  ש  ֵרִ֗ ֵחָ֝ ֶתן  א־   ֲאֶשָ֣ר  ו ָנָחָ֑ש ְכמֹו־ֶפִ֥ ַֹּֽ ל
ם׃   ים ְמֻחָכַֽ ר ֲחָבִרָ֣ ֲחִשָ֑ים חֹוֵבֹ֖ ֹול ְמַלַֽ ְְ֭שַמע ְלקָ֣   ז ִי

ים   ִפיִרִ֗ ֹות ְכָ֝ ימֹו ַמְלְתעִ֥ ים ֲהָרס־ִשֵנִ֥ימֹו ְּבִפָ֑ אֱֹֽלִהִ֗
ץ ׀ ְיהָוַֽה׃   ּו ְכמֹו־ַמְִ֭ים ִיְתַהְלכּו־ָלָ֑מֹו   ח ְנתָֹּ֣ ֲאסָ֣ ִיָמַֽ

לּו׃  ָלַֽ ֹו ִיְתמֹּ ו ְכמָ֣ ָצִ֗ ְך ִחָ֝ ֹו ַשְ֭  טִיְדרִֹּ֥ ְּבלּול ֶתֶָ֣מס  ְכמָ֣
ֶמש׃   זּו ָשַֽ ֶשת ַּבל־ָחִ֥ ְך ֵנִֶ֥פל ֵאִָ֝֗ ינּו   יַיֲַֽהֹלָ֑ ְּבֶטִֶּ֤רם ׀ ָיִבָ֣

נּו׃   ֹון ִיְשָעֶרַֽ רִ֗ י ְכמֹו־ָחָ֝ ֵתֶכָ֣ם ָאָטָ֑ד ְכמֹו־ַחִ֥   יאִּסירַֹּֽ
ץ ְּבַדָ֣ם  ִיְָ֝רַחִ֗ יו  ם ְפָעָמִ֥ ָ֣ה ָנָקָ֑ י־ָחָז ִיְשַמָ֣ח ַצְִ֭דיק ִכַֽ

ע׃   ָרָשַֽ ָאְָ֭דם  יב ָהַֽ ֹּאַמָ֣ר  ְך   ְוי ַאִ֥ יק  ַלַצִדָ֑ י  ַאְך־ְפִרָ֣
ֶרץ׃  ים ָּבָאַֽ ְפִטִ֥ ים שַֹּֽ ֹלִהִ֗  ֵיש־ֱאָ֝

 נט
ַח   א ִּבְשֹלִ֥ ם  ְכָתִ֥ ִמָׁ֫ ַ֪ד  ְלָדִו ַאל־ַתְשֵחת   ַלְמַנֵצַָ֣ח 

ֹו׃   ֲהִמיתַֽ ַלַֽ ִית  ַּבִ֗ ּו ֶאת־ַהָ֝ ִֻּֽיְשְמרִ֥ ַוַֽ ּול  ִני   בָשאָ֑ ַהִציֵלֹ֖



י ְתַשְגֵבַֽ  ִמְתקֹוְמַמִ֥ י ׀ ֱאֹלָהָ֑י ִמַֽ ְיַבִ֥ ַהְִ֭ציֵלִני   ג ִני׃  ֵמאַֹּֽ
ִני׃   ֹוִשיֵעַֽ ים הַֽ ִמִ֗ י ָדָ֝ ֵמַאְנֵשִ֥ ֲעֵלי ָאֶָ֑ון ּוַֽ ַ֪ה   דִמפָֹּ֣ י ִהֵנ ִכִּ֤

א־  ַֹּֽ י ְול א־ִפְשִעֹ֖ ַֹּֽ ָ֑ים ל י ָיגָּ֣ורּו ָעַלָ֣י ַעִז ּו ְלַנְפִשִ֗ ְרבַ֡ ָאַֽ
י ְיהָוַֽה׃   ְ֭ו ֹּ  הַחָטאִתָ֣ ִלי־ָע ּוָרה ְּבַֽ ָ֑נּו עֹ֖ ּון ְוִיכֹוָנ ן ְיֻרצָ֣
ּוְרֵאַֽ  י  ׀    ו ה׃  ִלְקָראִתָ֣ ים  ְיהָוַֽה־ֱאֹלִהִ֥ ְוַאָתִּ֤ה 

ל־ ָכַֽ ד  ִלְפקִֹּ֥ יָצה  ָהִקִ֗ ל  ִיְשָרֵאִ֗ ֵהִּ֤י  ֱאֹלַ֘ ֹות  ְצָבאַ֡
ָלה׃   ֶסַֽ ָאֶָ֣ון  ְגֵדי  ָכל־ּבֹֹּ֖ ן  ַאל־ָתחֹּ֨ ּובּו    ז ַהגֹוִיָ֑ם  ָישָ֣
יר׃   ִעַֽ ֹוְבבּו  ִויסִ֥ ֶלב  ַכָכִ֗ ּו  ֶיֱַֽהמִ֥ ׀    ח ָלְֶ֭עֶרב  ִּ֤ה  ִהֵנ

ּבְ  ֲחְָ֭רבֹות  ם  ְּבִפיֶהִ֗ ּון  יעִּ֤ י ַיִּבַ֘ ִכי־ִמִ֥ ֹוֵתיֶהָ֑ם  ִשְפתַֽ
ַע׃   ֵמַֽ ג ְלָכל־   טשֹּ ְלַעִ֗ ְ֭הָוה ִתְשַחק־ָלָ֑מֹו ִתָ֝ ְוַאָתָ֣ה ְי
ם׃   י׃   י גֹוִיַֽ ים ִמְשַגִּבַֽ ֹלִהִ֗ י־ֱאָ֝ ָרה ִכַֽ ֻעְ֭זֹו ֵאֶלָ֣יָך ֶאְשמָֹּ֑

י(ֱאֹלֵהָ֣י חסדו    יא ִני   )ַחְסִדָ֣ ים ַיְרֵאִ֥ ֹלִהִ֗ ְיַקְדֵמִָ֑ני ֱאָ֝
י׃   ְרָרַֽ הַ   יבְבשַֹּֽ י  ַאל־ַתַֽ ַעִמִ֗ ּו  ן־ִיְשְכחֵּ֬ ֶפַֽ ׀  ִּ֤ם  ְרֵג

ָנַֽי׃   ֲאדֹּ ָ֣נּו  ִגֵנ ָמַֽ ֹוִריֵדָ֑מֹו  ְוהַֽ יְלָך  ְֵ֭חַֽ ְב ָ֣מֹו    יג ֲהִניֵע
ָ֑ם  ִבְגאֹוָנ ּו  ְכדִ֥ ְוִיָלַֽ ימֹו  ֵתִ֥ ַבר־ְשָפָׁ֫ ְדַֽ ימֹו  ַחַטאת־ִפִ֗

רּו׃   ָאָלֹ֖ה ּוִמַכַָ֣חש ְיַסֵפַֽ ַכֵלִ֥ה ְבֵחָמה  ַכֵלַ֪ה   ידּוֵמַֽ
יֵ  יֵנִ֥מֹו ְוַֽ ֵאָׁ֫ י  ְוַֽ ב ְלַאְפֵסֹ֖ ַיֲעקָֹּ֑ ֵשָ֣ל ְּבַֽ י־ֱאְֹ֭לִהים מֹּ ּו ִכַֽ ְדעִ֗

ָלה׃   ֶסַֽ ֶלב   טו ָהָאֶָ֣רץ  ַכָכִ֗ ּו  ֶיֱַֽהמִ֥ ָלְֶ֭עֶרב  ְוָיֻשָ֣בּו 



יר׃   ֹוְבבּו ִעַֽ ּון( ֵהְָ֭מה ינועון    טזִויסִ֥ ל    )ְיִניעָ֣ ֱאכָֹּ֑ ֶלַֽ
ינּו׃   ַוָּיִלַֽ ּו  ִיְָ֝שְּבעִ֗ א  ִֹּ֥ ֻעֶזָך     יז ִאם־ל ָאִשָ֣יר  ׀  ֲאִנִּ֤י  ַוַֽ

ֹוס   ָ֣ב ִלָ֑י ּוָָ֝מנִ֗ י־ָהִיָ֣יָת ִמְשָג ָך ִכַֽ ְסֶדִ֥ ֶקר ַחָׁ֫ ִֻֽ֥ן ַלּבִֹּ֗ ֲאַרֵנ ַוַֽ
י׃   ים   יחְּביָֹ֣ום ַצר־ִלַֽ י־ֱאֹלִהִ֥ ְִ֭זי ֵאֶלָ֣יָך ֲאַזֵמָָ֑רה ִכַֽ ֻע

י׃ י ַחְסִדַֽ י ֱאֹלֵהִ֥ ְשַגִּבִ֗  ִמָ֝
 רת תהלים לות אחרי אמייתפל

 — ש   לחוד יא    —

 סְּ
ָ֣ד   א ְלָדִו ם  ִמְכָתֹ֖ ּות  ֵעדָ֑ ַעל־שּוַשָ֣ן  ַלְְ֭מַנֵצַח 

ד׃   ת ֲאַרָ֣ם ַנֲַֽהַרִים  ְוֶאת־ֲאַרַ֪ם   בְלַלֵמַֽ ְּבַהצֹו֨תֹו ׀ ֶאִ֥
ְּבֵגיא־ֶמַָ֑לח  ֹום  ֶאת־ֱאדָ֣ ְַָ֣֤ך  ַוַּי ב  יֹוָאִ֗ ִָּ֤שב  ַוָּי ה  ֹוָבִ֥ צָׁ֫

ֶלף׃   ָאַֽ ָעָשָ֣ר  ְפַרְצָתָ֑נּו   ג ְשֵנֹ֖ים  ְזַנְחָתָ֣נּו  ֱאְֹ֭לִהים 
נּו׃   ב ָלַֽ ֹוֵבַֽ ְפָת ְתשָ֣ ַנִ֗ ְָ֣שָתה ֶאֶָ֣רץ ְפַצְמָתָּ֑ה   דָאָ֝ ִהְרַע

ָטה׃  ְר  ִכי־ָמַֽ ְשָבֶרָ֣יָה  ה  ָקָשָ֑ה   הָפֹ֖ ַעְמָךָ֣  יָת  ִהְרִאָ֣
ה׃   ַתְרֵעָלַֽ ִַָ֣֤ין  ַי נּו  ְשִקיָתִ֗ ְ֭ס    וִהָ֝ ֵנ יֵרֶאָ֣יָך  ִלַֽ ָנַַ֘תִָּ֤תה 

ָלה׃   ֶסַֽ ֶשט  קָֹּ֣ י  ְפֵנִ֗ ִמָ֝ ּון   ז ְלִהְתנֹוֵסָ֑ס  ְלצָ֣ ֵיָחַֽ ְַ֭מַען  ְל
ועננו   יְנָךָ֣  ְיִמַֽ יָעה  הֹוִשֹ֖ ִֻֽני(ְיִדיֶדָ֑יָך  ֲעֵנַֽ   ח ׃  )ַוַֽ



ה ְשֶכָ֑ם   ָזה ֲאַחְלָקִ֥ ְעֹלִ֥ ֹו ֶאָׁ֫ ר ְּבָקְדשִ֗ ים ׀ ִדֶּבִ֥ ֱאֹלִהִּ֤
ד׃   ֲאַמֵדַֽ ֹות  ֻסכָ֣ ה   טְוֵעֶֹ֖מק  ְמַנֶשִ֗ י  ְוִלֵּ֬ ׀  ד  ִגְלָע֨ י  ִלִּ֤

י׃   ְקִקַֽ ה ְמחַֹּֽ י ְיָ֝הּוָדִ֗ ֹּאִשָ֑ ֹוז ר ְֶ֭אְפַרִים ָמעָ֣ מֹוָאִּ֤ב ׀   יְו
י פְ  ַלִ֗ י ַעל־ֱאְ֭דֹום ַאְשִלָ֣יְך ַנֲַֽעִלָ֑י ָעָ֝ יר ַרְחִצִ֗ ֶלֶָ֣שת ִסֵּ֬

ִעי׃   י ָנַחִָ֣ני ַעד־  יאִהְתרֹוָעַֽ ֹור ִמֹ֖ ְִ֭בֵלִני ִעָ֣יר ָמצָ֑ י יַֹּֽ ִמָ֣
ֹום׃   א    יבֱאדַֽ ֹּא־ֵתֵצִ֥ ל ים ְזַנְחָתָ֑נּו ְוַֽ א־ַאָתָ֣ה ֱאֹלִהָ֣ ַֹּֽ ֲהל

ינּו׃   ְּבִצְבאֹוֵתַֽ ים  ֹלִהִ֗ ִמָצָ֑ר   יג ֱאָ֝ ֶעְזָרָ֣ת  ָבה־ָלָ֣נּו  ָהַֽ
ם׃   ָאָדַֽ ְתשּוַעִ֥ת  ְוא  ַנַֽ   ידְוָָ֝שִ֗ ים  אֹלִהִ֥ ֲעֶשה־ָחִָ֑יל ֵּבַֽ

ינּו׃ ּוס ָצֵרַֽ ּוא ָיבִ֥  ְוָ֝הִ֗

 סאְּ
ד׃    א ת ְלָדִוַֽ ל־ְנִגיַנֵּ֬ ַח ׀ ַעַֽ ָ֣ה ֱאְֹ֭לִהים   בַלְמַנֵצֵּ֬ ִשְמָע

י׃   יָבה ְתִפָלִתַֽ ְקִשִ֗ י ַהָ֝ ֶרץ ׀ ֵאֶלָ֣יָך   גִרָנִתָ֑ ִמְקֵצִּ֤ה ָהָא֨
ִני׃   ּום ִמֶמִָ֣ני ַתְנֵחַֽ י ְּבצּור־ָירֹ֖ ף ִלִּבָ֑ ֲעטָֹּ֣   ד ֶאְְ֭קָרא ַּבַֽ

י־ָהִיָ֣  אֹוֵיַֽב׃  ִכַֽ ִמְפֵנִ֥י  ז  ִמְגַדל־עִָֹּ֝֗ ִלָ֑י  ַמְחֶסָ֣ה    ה יָת 
ֶתר ְכָנֶפָ֣יָך  ה ְבֵסֹ֖ ֱחֶס֨ ים ֶאִ֥ ֹוָלִמָ֑ ָהְלָך עַֽ ְָ֭אַֽ ָאגָּ֣וָרה ְב

ָלה׃   ָת   וֶּסַֽ ָנַתִ֥ י  ִלְנָדָרָ֑ ָשַמְָ֣עָת  ֱאְֹ֭לִהים  י־ַאָתָ֣ה  ִכַֽ
ָך׃   י ְשֶמַֽ ת ִיְרֵאִ֥ י  ז ְיָֻ֝רַשִ֗ ים ַעל־ְיֵמי־ֶמֶָ֣לְך תֹוִסָ֑ ף  ָיִמָ֣



ר׃   ָודַֹּֽ ר  ְכמֹו־דִֹּ֥ יו  נֹוָתִ֗ ָ֣י   חְשָ֝ ִלְפֵנ עְֹ֭וָלם  ֵיֵשָ֣ב 
הּו׃   ת ַמָ֣ן ִיְנְצֻרַֽ ֱָ֝אֶמִ֗ ֶסד ֶוַֽ ים ֶחִ֥ ֵכִּ֤ן ֲאַזְמָרָ֣ה   טֱאֹלִהָ֑

ֹום׃  י יָֹ֣ום ׀ יַֽ י ְנָָ֝דַרִ֗ ַשְלִמִ֥ ָ֑ד ְלַֽ  ִשְמָךָ֣ ָלַע

 סבְּ
ד׃    א ֹור ְלָדִוַֽ ּון ִמְזמִ֥ ל־ְידּותִ֗ ַח ַעַֽ ַאְָ֣ך ֶאל־   ב ַלְמַנֵצִ֥

י׃  ֱאְֹ֭להִ  ּוָעִתַֽ נּו ְישַֽ ֶמִ֗ י ִמָ֝ ָ֣ה ַנְפִשָ֑ ּוִמָּי ּוא   גים דַֽ ַאְך־הָ֣
ה׃   ֹוט ַרָּבַֽ א־ֶאמִ֥ ַֹּֽ י ל ְשַגִּבִ֗ י ִמָ֝ ּוָעִתָ֑ ַעד־   ד צְּ֭וִרי ִוישַֽ

יר  ְלֶכִ֥ם ְכִקִ֥ ּו ֻכָׁ֫ ּו ַעל־ִאיש  ְתָרְצחַ֪ ֹוְתתָ֣ ָאִָּ֤נה ׀ ְתהַֽ
ַהְדחּוָיַֽה׃   ר  ָגֵָ֝דִ֗ ּוי  ָיִ֥   הָנטָ֑ ׀  ִמְשֵא֨תֹו  ּו ַאְִּ֤ך  ֲעצָ֣

ם   ּוְָ֝בִקְרָּבִ֗ ְיָבֵרָ֑כּו  יו  ְּבִפִ֥ ִ֥ב  ָז ָכָׁ֫ ּו  ִיְרצַ֪ ְלַהִדיַח  
ָלה׃   ְללּו־ֶסַֽ י־   וְיַקַֽ ִכַֽ י  ַנְפִשָ֑ ֹוִמי  אֹלִהים דָ֣ ֵלְַֽ֭ ַאְָ֣ך 
י׃   נּו ִתְקָוִתַֽ ֶמִ֗ י   זִמָ֝ ְשַגִּבִ֗ י ִמָ֝ ּוָעִתָ֑ ּוא צְּ֭וִרי ִוישַֽ ַאְך־הָ֣
ֹוט׃   ֶאמַֽ א  ָֹּ֣ ִיְשִעָ֣י ּו  ח ל י צּור־ַעל־ֱאְֹ֭לִהים  ְכבֹוִדָ֑

ים׃   אֹלִהַֽ י ֵּבַֽ ְחִסִ֗ ם    ט ֻעִזִ֥י ַמָ֝ ת ׀ ָעִ֗ ֹו ְבָכל־ֵע֨ ּו בִּ֤ ִּבְטחַ֘
ֲחֶסה־ָלָ֣נּו  ַמַֽ ים  ֱאֹלִהֹ֖ ְלַבְבֶכָ֑ם  ּו־ְלָפָנִ֥יו  ִשְפכַֽ

ָלה׃   יש   יֶסַֽ ִאִ֥ י  ְּבֵנָׁ֫ ַ֪ב  ָכָז ְּבֵנַֽי־ָאָדם   ֶבל  ֶהִ֥ ׀  ַאְִּ֤ך 
ָיַַֽחד׃  ֶבל  ֵמֶהִ֥ ָמה  ֵהִָ֝֗ ֹות  ֲעלָ֑ ַלַֽ ִִֻֽ֥ים  אְזַנ ַֹּֽ ַאל־   יא  ְּבמ



י־  ִכַֽ ׀  ַחִִּ֤יל  לּו  ְהָּבִ֥ ַאל־ֶתָׁ֫ ַ֪ל  ּוְבָגֵז ֶשק   ְבעֹּ ּו  ִתְבְטחָ֣
ב׃   ֵלַֽ יתּו  ַאל־ָתִשִ֥ ים   יבָינָּ֑וב  ֱאֹלִהִ֗ ר  ִדֶּבֵּ֬ ׀  ַאַחִּ֤ת 

ים׃   אֹלִהַֽ ז ֵלַֽ י עִָֹּ֝֗ ִים־זִּ֥ו ָשָמְָ֑עִתי ִכִ֥ ָנִ֥י   יג ְשַתַֽ ־ֲאדֹּ ּוְלָךַֽ
מַ  יש ְכַֽ ה ְתַשֵלֹ֖ם ְלִאָ֣ י־ַאָת֨ הּו׃ָחֶָ֑סד ִכַֽ  ֲעֵשַֽ

 סגְּ
ה׃    א ְיהּוָדַֽ ר  ְּבִמְדַּבִ֥ ֹו  ְהיֹותִ֗ ָ֝ ִּבַֽ ָ֑ד  ְלָדִו ֹור    ב ִמְזמִ֥

י  ה ְלָ֨ך ׀ ַנְפִשִ֗ ְמָאֵּ֬ ָך ָצַֽ ֲחֶרִ֥ ַשָׁ֫ ה אֲֽ י ַאָתִ֗ ים ׀ ֵאִלִ֥ ֱאֹלִהִּ֤
ִים׃  ַָ֣֤ף ְּבִלי־ָמַֽ ֹ֖ה ְוָעֵי ֶרץ־ִצָּי י ְּבֶאַֽ   ג ָכַמָּ֣ה ְלָךָ֣ ְבָשִרָ֑

ֹות ֻעָ֝  ָך ִלְראִ֥ ֶדש ֲחִזיִתָ֑ ָך׃  ֵכְ֭ן ַּבּקָֹּ֣ ִכי־   ד ְזָךִ֗ ּוְכבֹוֶדַֽ
ּוְנָך׃   ְיַשְּבחַֽ י  ְשָפַתִ֥ ים  ַחִּיִ֗ ֵמַֽ ַחְְ֭סְדָך  ֹוב  ֵכָ֣ן    ה טָ֣

י׃   ַכָפַֽ א  ֶאָשִ֥ ִשְמָךִ֗  ְּבָ֝ ָ֑י  ְבַחָּי ֶרְכָךָ֣  ֵחֶָ֣לב    ו ֲאָבַֽ ֹו  ְכמִּ֤
י׃   ְיַהֶלל־ִפַֽ ֹות  ָננִ֗ ְרָ֝ י  ְוִשְפֵתִ֥ י  ַנְפִשָ֑ ִתְשַּבָ֣ע  ְֶ֭דֶשן    ז ָו

ְך׃  ֹות ֶאְהֶגה־ָּבַֽ ַאְשֻמרִ֗ ָ֑י ְּבָ֝ יָך ַעל־ְיצּוָע ִאם־ְזַכְרִתִ֥
ֲאַרֵנַֻֽֽן׃    ח  ְכָנֶפָ֣יָך  ל  ּוְבֵצֹ֖ ִלָ֑י  ֶעְזָרָָ֣תה  י־ָהִיָ֣יָת    ט ִכַֽ

ְמָכִ֥ה ְיִמיֶנַָֻֽֽך׃   י ָתַֽ ֲחֶרָ֑יָך ִּבִָ֝֗ י ַאַֽ ה ַנְפִשָ֣ ְבָקָ֣ ָמה   י ָדַֽ ְוֵהִ֗
ְּבַֽ  אּו  ָיָ֝בִֹּ֗ י  ַנְפִשָ֑ ּו  ְיַבְקשָ֣ ֶרץ׃  ְלְ֭שֹוָאה  ָהָאַֽ ַתְחִתּיִֹ֥ות 

ּו׃    יא ְהיַֽ ִיַֽ ָעִלָ֣ים  ֻשַֽ ְמָנֹ֖ת  הּו ַעל־ְיֵדי־ָחֶָ֑רב    יב ַיִגיֻרִ֥



ָכל־ַהִנְשָּבָ֣ע  ְְ֭תַהֵלל  ִי ים  ִהִ֥ אֹלָׁ֫ ֵּבַֽ ִיְשַמַ֪ח  ְוַהֶמֶלְך  
ֶקר׃  ֹוְבֵרי־ָשַֽ י דַֽ ר ִפָ֣ י ִיָָּ֝סֵכִ֗ ֹו ִכִ֥  ּבָ֑

 סדְּ
ד׃    א ֹור ְלָדִוַֽ ַח ִמְזמִ֥ ים קֹוִלָ֣י ְשַמע־אֱ   ב ַלְמַנֵצִ֗ ֹלִהָ֣

ַחָּיַֽי׃   ר  ִתצִֹּ֥ ב  ֹוֵיִ֗ אָ֝ ַחד  ִמַפִ֥ י  ַתְְ֭סִתיֵרִני   ג ְבִשיִחָ֑
ֶון׃  ֲעֵלי ָאַֽ ת פָֹּ֣ ִרְגַשִ֗ ֹוד ְמֵרִעָ֑ים ֵמַָֽ֝ ְננָּ֣ו   דִמּסָ֣ ֲאֶשִּ֤ר ָשַֽ

ר׃   ר ָמַֽ ם ָדָבִ֥ ָצִ֗ ּו ִחָ֝ ְרכִ֥ ָ֑ם ָדַֽ ת   ה ַכֶחֶָ֣רב ְלשֹוָנ ִלירָֹּ֣
ָֻ֝רִ֗  יֹּ ם  ִפְתאִֹּ֥ ָתָ֑ם  ים  אּו׃  ַּבִמְסָתִרָ֣ ִייָרַֽ א  ָֹּ֣ ְול   ו הּו 

ֹוְקִשָ֑ים   ֹון מַֽ ְַ֭סְפרּו ִלְטמָ֣ ע ְיַֽ ָבִּ֤ר ָרִ֗ מֹו ׀ ָדַ֘ ְיַחְזקּו־ָל֨
מֹו׃   ִיְרֶאה־ָלַֽ י  ִמָ֣ ּו  ְמרִ֗ ַתְְ֭מנּו   זָאַָֽ֝ ת  עֹוֹלִ֗ שּו  ַיְִ֥חְפַֽ

ק׃   ָעמַֹּֽ ְוֵלָ֣ב  יש  ִאִָ֝֗ ֶרב  ְוֶקִ֥ ְמֻחָפָ֑ש  ם    ח ֵחֶָ֣פש  ֵרִ֗ ַוּיֹּ
יִ֗  ֹום ָהָ֝ ץ ִפְתאָ֑ ים ֵחִ֥ ִהִ֥ ם׃  ֱאֹלָׁ֫ ּוהּו    טּו ַמכֹוָתַֽ ַוַּיְכִשילָ֣

ם׃   ֵאה ָבַֽ ּו ָכל־רִֹּ֥ ְדדִ֗ ָ֑ם ִיְָ֝תנַֹּֽ ּו   י ָעֵלָ֣ימֹו ְלשֹוָנ יְראִ֗ ַוִּיַֽ
הּו   ַמֲעֵשִ֥ ּוַֽ ים  ֱאֹלִהִ֗ ַעל  פִֹּ֥ ְַּ֭יִגידּו  ַו ם  ָדִ֥ ָכל־ָאָׁ֫

ילּו׃   ֹו   יאִהְשִכַֽ בָ֑ ְוָחָָ֣סה  יהָוה  ַּבְַֽ֭ יק  ַצִדָ֣ ח  ִיְשַמֵּ֬
ּו ָכל־ִישְ  ְללִ֗ ב׃ְוִָ֝יְתַהַֽ  ֵרי־ֵלַֽ

 סהְּ



יר׃    א ִשַֽ ְלָדִוִ֥ד  ֹור  ִמְזמִ֗ ַח  ה   ב ַלְמַנֵצִ֥ ִמָּיֵּ֬ ֻדַֽ ְלָךִּ֤ 
ים ְּבִצּיָֹ֑ון ּוְָ֝לָךִ֗ ְיֻשַלם־ֶנֶַֻֽֽדר׃   ִהִ֥ ה ֱאֹלַ֘ ַע   ג ְתִהָלָ֓ ֵמִ֥ שֹּ

אּו׃   ָיבַֹּֽ ר  ָכל־ָּבָשִ֥ יָך  ֶדִ֗ ָעָ֝ ֲעְ֭ו ֹּ  דְתִפָלָ֑ה  י  ת  ִדְבֵרָ֣ נֹּ
ְתכַ  ה  ַאָתִ֥ ינּו  ָשֵעִ֗ ְפָ֝ ֶמִָ֑ני  ְָ֣ברּו  ם׃  ָג ׀   הְפֵרַֽ י  ַאְשֵרִּ֤

ּוב   ְּבטָ֣ ְְ֭שְּבָעה  ִנ יָך  ֶרִ֥ ֲחֵצָׁ֫ ן  ִיְשכַֹּ֪ ּוְתָקֵרב   ְבַחָ֣ר  ִתִ֥
ָך׃   יָכֶלַֽ ש ֵהַֽ דִֹּ֗ ֲעֵננּו    וֵּביֶתָָ֑ך ְקָ֝ ְ֭ נִֹּ֤וָר֨אֹות ׀ ְּבֶצֶָ֣דק ַתַֽ

ָ֣ם  ְוָי ֶרץ  ָכל־ַקְצֵוי־ֶאִָ֝֗ ִמְבָטִ֥ח  ָ֑נּו  ִיְשֵע ֱאֹלֵהָ֣י 
ים׃   ִקַֽ חָ֑   ז ְרחֹּ ים ְּבכֹּ ין ָהִרָ֣ ה׃  ֵמִכָ֣ ר ִּבְגבּוָרַֽ   ח ֹו ֶנְָ֝אָזִ֗

ֹון  ַוֲַֽהמִ֥ ם  ַגֵליֶהִ֗ ֹון  ְשאִ֥ ְִ֭מים  ַי ֹון  ְשאָ֣ ׀  יַח  ַמְשִּבִּ֤
ים׃   ְָ֭צו ֹּ  ט ְלֻאִמַֽ ְק ְשֵבָ֣י  יַֹּֽ ׀  ֶתָ֑יָך ַוִּיִּ֤יְר֨אּו  ֹותֹּ ֵמאַֽ ת 

ין׃   ַתְרִנַֽ ֶָ֣רב  ָוֶע ֶקר  בֹֹּ֖ ֵאי  ֹוָצַֽ ֶרץ   ימִּ֤ ָהָא֨ ְדָת  ָפִַּ֤קַֽ
ַתְעשְ  ת  ַרַּבֵּ֬ ָה  ְקֶקַ֡ ָמֵָ֣לא  ַוְתשַֹּ֪ ֱאְֹ֭לִהים  ֶפֶָ֣לג  ָנה  ֶרִ֗

ם ִכי־ֵכִ֥ן ְתִכיֶנַָֽה׃   ָגָנִ֗ ין ְדָ֝ ֵּוה    יאָמִָ֑ים ָתִכִ֥ ְתָלֶמָ֣יָה ַרְ֭
ְך׃  ּה ְתָבֵרַֽ ָנה ִצְמָחִ֥ ְגֶגִ֗ מַֹּֽ ים ְתָ֝ ַנֵחָ֣ת ְגדּוֶדָָ֑ה ִּבְרִביִבִ֥

ֶשן׃   יב ּון ָדַֽ יָך ִיְרֲעפִ֥ ֹוָבֶתָָ֑ך ּוַָ֝מְעָגֶלִ֗ ָ֣ת טַֽ ְַ֭טְרָת ְשַנ ִע
ְ֭   יג  ְרָנה׃  ִי ֹות ַתְחגַֹּֽ יל ְגָבעִ֥ ֹות ִמְדָּבָ֑ר ְוִָ֝גִ֗   יד ְרֲעפּו ְנאָ֣

ַיַַֽעְטפּו־ָבָ֑ר  ים  ֲעָמִקִ֥ ַוַֽ אן  ִֹּ֗ ַהצ ׀  ים  ָכִר֨ ּו  ְבשֵּ֬ ָלַֽ
ירּו׃ ּו ַאף־ָיִשַֽ ֹוֲעעִ֗  ִיְָ֝תרַֽ



 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 — ש   לחוד יב    —

 סו
ָכל־  א ים  אֹלִהִ֗ ֵלַָֽ֝ יעּו  ָהִרִ֥ ֹור  ִמְזמָ֑ ִשָ֣יר  ַלְְ֭מַנֵצַח 

ֶרץ׃   ֹוד   בָהָאַֽ בִ֗ ָכָ֝ ימּו  ִשִ֥ ֹו  ֹוד־ְשמָ֑ ְכבַֽ ּו  ַזְמרִ֥
ֹו׃   ֲעֶשָ֑יָך    ג ְתִהָלתַֽ ַמַֽ ַמה־נֹוָרָ֣א  אֹלִהים  ֵלְַֽ֭ ּו  ִאְמרָ֣

יָך׃   ְיֶבַֽ אַֹּֽ ְלָךָ֣  ּו  ַכֲחשֹ֖ ְיַֽ ְזָךִ֗  ֻעָ֝ ב  ׀   דְּברִֹּ֥ ָכל־ָהָאִֶּ֤רץ 
חֲ  ָלה׃  ִיְשַתַֽ ֶסַֽ ִשְמָךָ֣  ּו  ְיַזְמרֹ֖ יַזְמרּו־ָלְָ֑ך  ִוַֽ ְָ֭ך  ְל ּו    ה וָ֣

ה ַעל־ ִליָלִ֗ א ֲעָ֝ ים נֹוָרִ֥ ֹות ֱאֹלִהָ֑ ְְ֭ראּו ִמְפֲעלָ֣ ּו ּו ְלכָ֣
ם׃   ָאָדַֽ ּו   וְּבֵנִ֥י  ַיַַֽעְברָ֣ ַּבְָ֭נָהר  ה  ַיָּבָשִ֗ ְלַֽ ׀  ם  ָי֨ ָהִַּ֤פְך 

ֹו׃   ם ִנְשְמָחה־ּבַֽ ִ֗ ּוָר֨תֹו ׀    זְבָרֶָ֑גל ָשָ֝ ֵשִּ֤ל ִּבְגבַֽ ם מַֹּ֘ עֹוָלִ֗
ַאל־ירימו   ׀  ים  ֹוְרִרָ֓ ַהּסַֽ ִתְצֶפָ֑יָנה  ַּבגֹוִיָ֣ם  ֵעְ֭יָניו 

ּומּו( ָלה׃    )ָירֹ֖ ֶסַֽ ֱאֹלֵהָ֑ינּו   חָלָ֣מֹו  ׀  ים  ַעִמִ֥ ּו  ְרכֹ֖ ָּבַֽ
ֹו׃   ְתִהָלתַֽ ֹול  יעּו קָ֣ ָ֑ים    טְוַָ֝הְשִמִ֗ ַחִּי ַּבַֽ ְְ֭פֵשנּו  ַנ ַהָשָ֣ם 
נּו׃   ַרְגֵלַֽ ֹוט  ַלמָ֣ ן  א־ָנַתֹ֖ ַֹּֽ י־ְבַחְנָתִ֥   יְול ים ִכַֽ ֱאֹלִהָ֑ נּו 
ֶסף׃   ִכְצָרף־ָכַֽ נּו  ַרְפָתִ֗ ַבְמצּוָדָ֑ה   יאְצָ֝ נּו  ֲהֵבאָתִ֥

ְבָמְתֵנַֽינּו׃   ה  ּוָעָקָ֣ מַֽ ְמָת  ֹוש   יבַשֹ֖ ֱאנִ֗ ְבָתַֽ  ִהְרַכִ֥



ְרָוָיַֽה׃  ָלַֽ נּו  ֹוִציֵאִ֗ ַוָ֝תַֽ ש ּוַבַמִָ֑ים  אנּו־ָבֵאִ֥ נּו ָּבַֽ אֵשִ֥ ָֹּׁ֫ ְלר
ֲאַשֵלֹ֖ם  יג  ֹות  ְבעֹולָ֑ יְתָךָ֣  ֵבַֽ ֹוא  י׃    ָאבָ֣ ְנָדָרַֽ   יד ְלָךָ֣ 

י׃   י ַּבַצר־ִלַֽ ּו ְשָפָתָ֑י ְוִדֶּבר־ִפִָ֝֗ ֹות   טו ֲאֶשר־ָפצִ֥ לִּ֤ עַֹּ֘
ה  ֱעֶשַֽ ֶאִ֥ ֵאיִלָ֑ים  ֶרת  ִעם־ְקטָֹּ֣ ֲעֶלה־ָלְְ֭ך  ַאַֽ ים  ֵמיִחָ֣

ָלה׃   ֶסַֽ ים  ִעם־ַעתּוִדָ֣ ר  ּו   טזָבָקֹ֖ ּו־ִשְמעָ֣ ְלכַֽ
ר ָעָשָ֣ה ְלַנפְ  ים ֲאֶשֹ֖ י׃ ַוְֲַֽ֭אַסְפָרה ָכל־ִיְרֵאָ֣י ֱאֹלִהָ֑ ִשַֽ

י׃    יז  ם ַתַָ֣חת ְלשֹוִנַֽ י־ָקָרָ֑אִתי ְוָ֝רֹוַמִ֗ ָאְֶ֭ון    יחֵאָלִ֥יו ִפַֽ
ָנַֽי׃   ֲאדֹּ ׀  ִיְשַמָ֣ע  א  ֹֹּ֖ ל י  ְבִלִּבָ֑ יִתי  ָאְֵ֭כן    יט ִאם־ָרִאָ֣
י׃   ֹול ְתִפָלִתַֽ יב ְּבקָ֣ ְקִשִ֗ ים ִהָ֝ ּוְך   כ ָשַמָ֣ע ֱאֹלִהָ֑ ָּברִ֥

י׃  ִאִתַֽ ֹו ֵמַֽ י ְוַָ֝חְסדִ֗ יר ְתִפָלִתִ֥ א־ֵהִסַ֘ ַֹּֽ ר ל ים ֲאֶשִ֥  ֱאֹלִהָ֑

 סזְּ
יר׃    א ֹור ִשַֽ ת ִמְזמִ֥ ַח ִּבְנִגינִֹּ֗ ים ְיָחֵנִ֥נּו   בַלְמַנֵצִ֥ אֱֹֽלִהִ֗

ָלה׃   ר ָפָנֹ֖יו ִאָתָ֣נּו ֶסַֽ ִֵּ֤אַֽ ָ֑נּו ָי ְרֵכ ָלַדַָ֣עת ָּבָאֶָ֣רץ    ג ִויָבַֽ
יְ  ם  ְּבָכל־גָֹ֝וִיִ֗ ָך׃  ַדְרֶכָָ֑ך  ּוָעֶתַֽ ׀   דשַֽ ים  ַעִמִ֥ ּוָך  יֹודֹ֖

ם׃   ֻכָלַֽ ים  ַעִמִ֥ ּוָך  יָֹ֝ודִ֗ ים  ּו   הֱאֹלִהָ֑ יַרְננִ֗ ִוַֽ ּו  ְשְמחִ֥ ִיִ֥
׀  ים  ּוְלֻאִמָ֓ ר  ִמישָֹּ֑ ים  ַעִמָ֣ ט  י־ִתְשפָֹּ֣ ִכַֽ ים  ִמִ֥ ְלֻאָׁ֫

ָלה׃   ֶסַֽ ַתְנֵחָ֣ם  ֶרץ  ים   וָּבָאֹ֖ ֱאֹלִהָ֑ ׀  ים  ַעִמִ֥ ּוָך  יֹודֹ֖



ים ֻכָלַֽ  ּוָך ַעִמִ֥ נּו   ז ם׃  יָֹ֝ודִ֗ ְרֵכִ֗ ָ֣ה ְיבּוָלָּ֑ה ְיָָ֝בַֽ ֶאְֶ֭רץ ָנְַֽתָנ
ינּו׃   ֱאֹלֵהַֽ ים  ּו   ח ֱאֹלִהִ֥ יְראִ֥ ְוִיַֽ ים  ֱאֹלִהָ֑ ְרֵכִ֥נּו  ְיָבַֽ

ֶרץ׃  ֹו ָכל־ַאְפֵסי־ָאַֽ ֹותִ֗  אָ֝

 סח
יר׃    א ֹור ִשַֽ ד ִמְזמִ֥ ַח ְלָדִוִ֗ ּום ֱאְֹ֭לִהים   בַלְמַנֵצִ֥ ָיקָ֣

יו ִמפָ  ַשְנָאִ֗ ְמָ֝ ְוָינִּ֥וסּו  ֹוְיָבָ֑יו  אַֽ ּוצּו  ף   גָנַֽיו׃  ָיפָ֣ ְכִהְנדִֹּ֥
ּו   אְבדִ֥ ַֹּֽ י ִמְפֵני־ֵאָ֑ש  ֹוַנג  דְ֭ ְכִהֵמָ֣ס  ף  ְנדִֹּ֥ ִתָׁ֫ ן  ָעָשִ֗

ים׃   ֱאֹלִהַֽ ִמְפֵנִ֥י  ים  ָשִעִ֗ ּו   ד ְרָ֝ ִיְשְמחָ֣ ים  ַצִדיִקִ֗ ְוַֽ
ה׃   ישּו ְבִשְמָחַֽ ים ְוָיִשִ֥ ירּו   הַיְַַֽ֭עְלצּו ִלְפֵנִ֥י ֱאֹלִהִ֗ ִשִּ֤

סַֹּ֡  ֹו  מִ֥ ְשָׁ֫ ּו  ַזְמרַ֪ אֹלִהים   ֵלַֽ ֲעָרבֹות  ׀  ָּבְַֽ֭ ֵכָ֣ב  רֹּ ָלַֽ לּו 
ְלָפָנַֽיו׃   ְוִעְלזִּ֥ו  ֹו  ְשמִ֗ ַָ֣֤ן   ו ְּבָיִּ֥ה  ְוַדַּי ְ֭תֹוִמים  ְי י  ֲאִבָ֣

ֹו׃   ָקְדשַֽ ֹון  ִּבְמעִ֥ ים  ֹלִהִ֗ ֱאָ֝ ׀    זַאְלָמנָֹ֑ות  ים  ֱאֹלִהִּ֤
ֲאְִ֭סיִרים  יא  מֹוִצָ֣ ְיָתה  ַּבִ֗ ׀  ים  ְיִחיִד֨ יב  ֹוִשִּ֤ מַ֘

ְכנִ֥  ָשַֽ ים  ֹוְרִרִ֗ ָ֝ סַֽ ְך  ַאִ֥ ֹות  ֹוָשרָ֑ ה׃  ַּבכַֽ ְצִחיָחַֽ   ח ּו 
ֹון   יִשימָ֣ ָ֣י ַעֶמָָ֑ך ְּבַצְעְדָךֹ֖ ִבַֽ אְתָך ִלְפֵנ ְֵ֭צַֽ ים ְּב אֱֹֽלִהִ֗

ָלה׃   ַ֪י   טֶסַֽ ִמְפֵנ ָנְַֽטפּו   ַאף־ָשַמִָ֣ים  ׀  ָשה  ָרָע֨ ֶאִֶּ֤רץ 
ל׃   י ִיְשָרֵאַֽ ים ֱאֹלֵהִ֥ ֹלִהִ֗ ָ֑י ִמְפֵנִ֥י ֱאָ֝ ִ֥ה ִסיַנ ים ֶז ִהִ֥   י ֱאֹלָׁ֫



ים   ָ֣יף ֱאֹלִהָ֑ ְָ֭דבֹות ָתִנ ֶָ֣שם ְנ ה  ֶג ה ַאָתִ֥ ְתָךִ֥ ְוִָ֝נְלָאִ֗ ַנֲחָלַֽ
ּה׃   ֹוַנְנָתַֽ ְתָךֹ֖   יאכַֽ ְּבטֹוָבַֽ ין  ִכַֽ ָתִּ֤ ָיְַֽשבּו־ָבָּ֑ה  ַחָּיְַֽתָךִ֥ 

ים׃   ֱאֹלִהַֽ ָ֣י  ָעִנ ֹות    יבֶלַֽ ְמַבְשרִ֗ ַהַָֽ֝ ֶמר  ִיֶתן־אָֹּ֑ ָנִ֥י  ֲאדֹּ
ב׃   א ָרַֽ ּון ּוְנַות־  יג ָצָבִ֥ דָ֑ ּון ִידֹּ דָ֣ ְָ֭באֹות ִידֹּ ָ֣י ְצ ַמְלֵכ

ִית ְתַחֵלִ֥ק שָ  ל׃ ַּבִָ֝֗ ִים   ידָלַֽ ָתִ֥ ם־ִתְשְכבּון  ֵּבִּ֤ין ְשַפָׁ֫ ִאַֽ
ק   יַרְקַרִ֥ ִּבַֽ יָה  ְוֶָ֝אְברֹוֶתִ֗ ַבֶכֶָ֑סף  ֶנְחָפָ֣ה  ְֹ֭וָנה  י ַכְנֵפָ֣י 

ּוץ׃   ַתְשֵלִ֥ג    טו ָחרַֽ ּה  ָּבִ֗ ים  ִכִּ֤ ְמָלַ֘ י  ַשַדָ֓ ש  ֵרִּ֤ ְּבָפַ֘
ֹון׃   ים    טז ְּבַצְלמַֽ ר ַגְָ֝בֻנִנִ֗ ַהר־ֱאְֹ֭לִהים ַהר־ָּבָשָ֑ן ַהִ֥
ִנִ֥ים   יז ן׃  ַהר־ָּבָשַֽ  ַגְבֻנָׁ֫ ים  ָהִרַ֪ ַרְצדּון   ְתַֽ ׀  ָלִָּ֤מה 

ן  ִיְשכִֹּ֥ ה  ַאף־ְיָ֝הָוִ֗ ֹו  ְלִשְבתָ֑ ים  ֱאֹלִהָ֣ ָחַמָ֣ד  ר  ָהָהִ֗
ִשְנָאָ֑ן    יח ָלֶנַַֽצח׃   ַאְלֵפָ֣י  ַתִָ֣ים  ִרּבֹּ ים  ֱאֹלִהִ֗ ֶכב  ֶרִּ֤

ֶדש׃   ם ִסיַנִ֥י ַּבּקַֹּֽ ָנִ֥י ָבִָ֝֗ יָת   יטֲאדֹּ ִבִּ֤ יָת ַלָמ֨רֹום ׀ ָשַ֘ ִלִּ֤ ָעַ֘
ן  ֶשִ֗  ים ִלְשכִֹּּ֤ ֹוְרִרִ֗ ָ֝ ף סַֽ ָאָדָ֑ם ְוַאִ֥ ְחָת ַמְָ֭תנֹות ָּבַֽ ִבי ָלַקָ֣

ים׃   ּה ֱאֹלִהַֽ נּו   כ׀ ָיֵּ֬ ָני  יִֹּ֤ום ׀ יִֹ֥ום ַיֲַֽעָמס־ָלִ֗ ּוְך ֲאדֹּ ָּבִּ֤רָ֣
ָלה׃   ֶסַֽ נּו  שּוָעֵתֵּ֬ ְיַֽ ֵאִּ֤ל  ֵאִּ֤ל    כאָהַ֘ ָלנּו   ׀  ָהִֵּ֤אָ֣ל 

יהִוִ֥ה ְוֵלַֽ ֹות  עִ֥ מֹוָשָׁ֫ ים)  ְלַֽ אֹלִהִ֥ ֶות    (ְוֵלַֽ ָמִ֗ ַלָ֝ ָ֑י  ָנ ֲאדֹּ
ֹות׃   ָצאַֽ יו   כב תַֹּֽ ְיָבִ֥ ָׁ֫ אַֹּֽ אש  ִֹּּ֤ ר ִיְמַחץ   ים  ַאְך־ֱאֹלִהִ֗

יו׃   ֲאָשָמַֽ ַּבַֽ ְך  ְתַהֵלִ֗ ִמָ֝ ָ֑ר  ֵשָע ד  ָני   כגָקְדקִֹּ֥ ֲאְ֭דֹּ ָאַמָ֣ר 



ָיַֽם׃   ֹות  ְמֻצלִ֥ ִמַֽ יב  ִשִ֗ ָאָ֝ ָאִשָ֑יב  ׀   כד ִמָּבָשָ֣ן  ְלַמִַּ֤ען 
ְכָלֶבָ֑  ֹון  ְלשִ֥ ם  ָדִ֥ ְּבָׁ֫ ַרְגְלָךִ֗  ץ  ְמַחִ֥ ים ִתִ֥ ְיִבִ֥ ֵמאַֹּֽ יָך 

י    כה ִמֵנַֽהּו׃   ֹות ֵאִלֹ֖ יכִּ֤ ים ֲהִלַ֘ יכֹוֶתָ֣יָך ֱאֹלִהָ֑ ּו ֲהִלַֽ ָראָ֣
ֶדש׃   י ַבּקַֹּֽ ֹוְך   כו ַמְלִכָ֣ ָ֑ים ְּבתִ֥ ְגִנ ּו ָשְִ֭רים ַאַחָ֣ר נַֹּֽ ִקְדמָ֣

ֹות׃   ֹוֵפפַֽ ֹות תַֽ ָלמִ֗ ים   כז ֲעָ֝ ּו ֱאֹלִהָ֑ ְרכָ֣ ַמְקֵהלֹות ָּבַֽ ְ֭ ְּבַֽ
ל׃   ִיְשָרֵאַֽ ֹור  ִמְמקִ֥ י  ָנִ֗ דֹּ יר    חכ ֲאָ֝ ָצִעַ֡ ׀  ן  ִּבְנָיִמ֨ ָשִּ֤ם 

י  ָשֵרִ֥ ּון  ְזָֻ֝בלִ֗ י  ָשֵרִ֥ ִרְגָמָתָ֑ם  ְ֭הּוָדה  ְי י  ָשֵרָ֣ ם  ֵדִ֗ רֹּ
י׃   ּו    כטַנְפָתִלַֽ ים זִָ֝֗ ֶזִָֻֽ֥ך עּוָזִ֥ה ֱאֹלִהָ֑ יָך ֻעָׁ֫ ִצָּוִ֥ה ֱאֹלֶהִ֗

נּו׃   ָלַֽ יָכֶלַֽ   ל ָפַעְִ֥לָת  ְלָךִּ֤ ֵמְֵ֭הַֽ ּוָשָלִָ֑ם  ַעל־ְירַֽ ָך 
י׃   ָשַֽ ים  ְמָלִכָ֣ ילּו  ת   לא יֹוִבֹ֖ ֲעַדִּ֤ ה  ָקֶנַ֡ ַ֪ת  ַחַּי ר  ְגַע֨

ְּבַרֵצי־ָכֶָ֑סף  ס  ִמְתַרֵפִ֥ ים  ַעִמִ֗ י  ְּבֶעְגֵלֵּ֬ ׀  ים  ַאִּביִר֨
צּו׃   ֹות ֶיְחָפַֽ ים ְקָרבִ֥ ִמִ֗ ֶיֱַֽאָתָ֣יּו ַחְְ֭שַמִנים    לב ִּבַזִ֥ר ַעָ֝

ים׃   אֹלִהַֽ ֵלַֽ יו  ָיָָ֝דִ֗ יץ  ָתִרִ֥ ּוש  כִ֥ ִמְצָרִָ֑ים  ָ֣י    לג ִמִנ
ִשָ֣ירּו ָהְָ֭אֶרץ  ֹות  ָ֣י    ַמְמְלכָ֣ ָנ ֲאדֹּ ּו  ַזְמרֹ֖ ים  אֹלִהָ֑ ֵלַֽ

ָלה׃   ן    לדֶסַֽ ִיֵתִ֥ ן  ֵהִ֥ ֶדם  ְשֵמי־ֶקָ֑ ִּבְשֵמָ֣י  ֵכב  רֹּ ָלְַֽ֭
ז׃   ֹול עַֹּֽ ֹו קָ֣ קֹולִ֗ ל   לה ְּבָ֝ ל־ִיְשָרֵאִ֥ ים ַעַֽ ִהִ֥ אֹלָׁ֫ ז ֵלַֽ ְתנִּ֥ו עִֹּ֗

ים׃   ַּבְשָחִקַֽ ֹו  ְוָֻ֝עזִ֗ ֹו  ֲאָותָ֑ ים   לוַגַֽ ֱאֹלִהִ֗ א  נִֹּ֤וָרִ֥
יָך ֵאִּ֤ל ִיְשָרֵאִ֗  ֶשִ֥ ִמְקָדָׁ֫ ֹות ִמַֽ ֲעֻצמִ֥ ז ְוַתַֽ ן ׀ עֹֹּ֖ ֵת֨ ּוא נֹּ ל הִּ֤



ים׃ ּוְך ֱאֹלִהַֽ ם ָּברִ֥  ָלָעִ֗
 לות אחרי אמירת תהלים יתפל

 — ש   לחוד יג    —

 סטְּ
ד׃    א ְלָדִוַֽ ים  ל־שֹוַשִנֵּ֬ ַעַֽ ׀  ַח  ֹוִשיֵעִִ֥ני   בַלְמַנֵצֵּ֬ הַֽ

אּו ַמִָ֣ים ַעד־ָנֶַֽפש׃   י ָבֹ֖ ים ִכִּ֤ ַָ֣֤ן   גֱאֹלִהָ֑ ָטַבְִּ֤עִתי ׀ ִּביֵו
ִים   ֲעַמֵּקי־ַמִָ֝֗ ְבַמַֽ אִתי  ָּבִ֥ ֳעָמָ֑ד  ָמַֽ ְוֵאָ֣ין  ְמְ֭צּוָלה 

ְתִני׃   ְשָטָפַֽ ֶלת  ֹוִנִ֥י    ד ְוִשּבִֹּ֥ ְגרָׁ֫ ִנַחַ֪ר  ְבָקְרִאי   ְָ֣עִתי  ָיַג
י׃   אֹלָהַֽ ֵלַֽ ל  ַיֵחִ֗ ְמָ֝ ָ֑י  ֵעיַנ ּו  ֹות  ַר   ה ָכלִ֥ ֲערָ֣ ִמַשַֽ ׀  ּו  ּבִּ֤

ֶשֶָ֑קר   ְיַבָ֣י  אַֹּֽ ַמְְ֭צִמיַתי  ּו  ְצמָ֣ ָעַֽ ָנִ֥ם  ִחָׁ֫ ְנַאַ֪י  שַֹּֽ ֹּאִשי   ר
יב׃   ָאִשַֽ ָאָ֣ז  ְלִתי  א־ָגַָ֝זִ֗ ַֹּֽ ל ר  ַאָתָ֣ה    וֲאֶשִ֥ ים  אֱֹֽלִהִ֗

דּו׃   א־ִנְכָחַֽ ַֹּֽ ל ִמְמָךִ֥  י  ְוַָ֝אְשמֹוַתִ֗ י  ְלִאַּוְלִתָ֑ ְַ֭דְעָת    ז ָי
ֶויָך    קֹּ ׀  י  ִב֨ שּו  ה  ַאל־ֵיַ֘בִֹּּ֤ ְיהִוִ֗ ָנִ֥י  ים)ֲאדֹּ   (ֱאֹלִהִ֗

י   ֹלֵהִ֗ ֱאָ֝ ְמַבְקֶשָ֑יָך  י  ִבָ֣ ּו  ַאל־ִיָכְָ֣למַֽ ֹות  אִ֥ ְצָבָׁ֫
ל׃   ה   ח ִיְשָרֵאַֽ ִכְּסָתֹ֖ ֶחְרָפָ֑ה  ָנָשָ֣אִתי  י־ָעְֶ֭ליָך  ִכַֽ

ָפָנַֽי׃   ִלְבֵנִ֥י    ט ְכִלָמָ֣ה  י  ְוָָ֝נְכִרִ֗ ְלֶאָחָ֑י  ָהִיָ֣יִתי  מְּ֭וָזר 
י׃   ֲאכָ   יִאִמַֽ יְתָךָ֣  ֵּבַֽ י־ִקְנַאָ֣ת  ֹות  ִכַֽ ְוֶחְרפִ֥ ְָ֑תִני  ָל



י׃   ָעָלַֽ ּו  ָנְַֽפלִ֥ יָך  ֹוְרֶפִ֗ ַנְפִשָ֑י   יא חַָֽ֝ ֹום  ַבצָ֣ ֶאְבֶכָ֣ה  ָוַֽ
י׃   ֹות ִלַֽ ֲחָרפָ֣ י ַלַֽ י    יבַוְתִהֹ֖ ֱאִהֹ֖ ָ֣ה ְלבּוִשָ֣י ָשָ֑ק ָוַֽ ָוֶַֽאְתָנ

ל׃   ְלָמָשַֽ ֹות   יג ָלֶהָ֣ם  ּוְָ֝נִגינִ֗ ָשַָ֑ער  ְָ֣שֵבי  יֹּ ְ֭י  ִב ָיִשָ֣יחּו 
ר׃   ֵשָכַֽ י  ֵעִּ֤ת ַוַֽאֲ   ידשֹוֵתִ֥ ה  ְיהָוַ֡ ׀  ִתי־ְלָ֨ך  ְתִפָלַֽ ִנִּ֤י 

ָך׃  ת ִיְשֶעַֽ ֱאֶמִ֥ ִני ֶּבַֽ ֵנִ֗ ים ְּבָרב־ַחְסֶדָָ֑ך ֲעָ֝ ֹון ֱאֹלִהִ֥ ָרצִ֗
י   טו ְנַאִ֗ שַֹּֽ ִָ֣ני ִמְִ֭טיט ְוַאל־ֶאְטָּבָָ֑עה ִאָנְַֽצָלִ֥ה ִמָ֝ ַהִציֵל

ִים׃   ָמַֽ ֲעַמֵּקי  ַמְִ֭ים   טז ּוִמַמֹ֖ ֶלת  ִשּבָֹּ֣ ׀  ַאל־ִתְשְטֵפִִּ֤ני 
ְּבֵאָ֣ר ְוַאל־ִתבְ  ְוַאל־ֶתְאַטר־ָעַלֹ֖י  ְמצּוָלָ֑ה  ִָ֣ני  ָלֵע
יָה׃   ב   יז ִפַֽ ְכרִֹּ֥ ַחְסֶדָָ֑ך  ֹוב  ִכי־טָ֣ ְ֭הָוה  ְי ִַָ֣֤ני  ֲעֵנ

י׃   ָ֣ה ֵאָלַֽ יָך ְפֵנ ֲחֶמִ֗ ַעְבֶדָָ֑ך   יח ַרַָֽ֝ ְוַאל־ַתְסֵתָ֣ר ָפְֶ֭ניָך ֵמַֽ
ִֻֽני׃   ֲעֵנַֽ ר  ַמֵהִ֥ י  י־ַצר־ִלִָ֝֗ ֶאל־ַנְפִשָ֣י   יט ִכַֽ ָקְרָבָ֣ה 

ִני׃  ְגָאָלָּ֑ה ְלַמֹ֖  ְיַבָ֣י ְפֵדַֽ י    כַען אַֹּֽ ְעָת ֶחְרָפִתָ֣ ַאָתִּ֤ה ָיַדִ֗
י׃   ֹוְרָרַֽ י ֶנְָ֝גְדָךִ֗ ָכל־צַֽ ְָ֭בְשִתי ּוְכִלָמִתָ֑ ֶחְרָפִּ֤ה ׀   כא ּו

ָוַאִָ֑ין   ָלנָּ֣וד  ָ֣ה  ֲאַקֶּו ָוַֽ נִּ֥וָשה  ָאָׁ֫ ָוַֽ י  ִלִּבִ֗ ה  ְבָרִ֥ ָשִ֥
אִתי׃   ָמָצַֽ א  ָֹּ֣ ְול ים  רּוִתָ֣   כבְוַָ֝לְמַנֲַֽחִמִ֗ ְּבָבַֽ י  ַוִּיְתנָּ֣ו 

ֶמץ׃   חַֹּֽ ּוִני  ַיְשקִ֥ י  ְוִָ֝לְצָמִאִ֗ אש  ָֹּ֑ ָ֣ם   כג ר י־ֻשְלָחָנ ְיִהַֽ
ש׃   ים ְלמֹוֵקַֽ ֶתְחַשְָ֣כָנה   כדִלְפֵניֶהָ֣ם ְלָפָ֑ח ְוִלְשלֹוִמִ֥

ד׃   ַהְמַעַֽ יד  ָתִמִ֥ ם  ּוָָ֝מְתֵניֶהִ֗ ֹות  ְראָ֑ ֵמַֽ יֵניֶהם    כה ֵעְַֽ֭



ַיִשיֵגַֽם׃   ְפָךִ֗  ַאָ֝ ֹון  ַוֲַֽחרִ֥ ַזְעֶמָָ֑ך  ם    כו ְשָפְך־ֲעֵליֶהִ֥
ב׃   ֵשַֽ יֹּ י  ַאל־ְיִהִ֥ ם  ֳהֵליֶהִ֗ ָאַֽ ְּבָ֝ ְנַשָמָ֑ה  ם  י־ִטיָרָתִ֥ ְתִהַֽ

ֹוב   כז  ְוֶאל־ַמְכאֹ֖ ָרָדָ֑פּו  יָת  ֲאֶשר־ִהִכָ֣ י־ַאָתָ֣ה  ִכַֽ
רּו׃   ְיַסֵפַֽ ְ֭ו ֹּ  כח ֲחָלֶלָ֣יָך  ָנה־ָע ַעל־ֲעו ְֹּתַֽ ְוַאל־ן  ָ֑ם  ָנ
ָך׃   ְּבִצְדָקֶתַֽ אּו  ם   כט ָיָ֝בִֹּ֗ ְוִעִ֥ ָ֑ים  ַחִּי ִמֵּסֶָ֣פר  ּו  ְָ֭מחִ֥ ִי

בּו׃   ים ַאל־ִיָכֵתַֽ ִדיִקִ֗ ְתָךֹ֖    ל ַצָ֝ ָ֣י ְוכֹוֵאָ֑ב ְישּוָעַֽ ְֲ֭אִני ָעִנ ַוַֽ
ִני׃   ְתַשְגֵבַֽ ים  ים   לאֱאֹלִהָ֣ ֵשם־ֱאֹלִהָ֣ ְלָלָ֣ה  ֲאַהַֽ

ֲאַגְדֶלִ֥  ַוַֽ ה׃  ְּבִשָ֑יר  ְבתֹוָדַֽ יהָוה   לב נּו  ַלְַֽ֭ ְוִתיַטָ֣ב 
יס׃   ן ַמְפִרַֽ ר ַמְקִרִ֥ ֹור ָפִ֗ ָ֣ים ִיְשָמָ֑חּו   לג ִמשִ֥ ּו ֲעָנִו ָראָ֣

ם׃   י ְלַבְבֶכַֽ ים ִויִחִ֥ ֹלִהִ֗ י ֱאָ֝ ְרֵשִ֥ ֵמַָ֣ע ֶאל־   לדדַֹּֽ י־שֹּ ִכַֽ
ָבָזַֽה׃   א  ָֹּ֣ ל יו  ִסיָרִ֗ ְוֶאת־ֲאָ֝ ָ֑ה  ְיהָו ָ֣ים    לה ֶאְביֹוִנ

ְַ֭הְללּוהּו ָשַמִָ֣ים ָוָאָ֑  ם׃  ְיַֽ ש ָּבַֽ ֵמִ֥ ָכל־רֹּ ים ְוַֽ   לו ֶרץ ַיִָ֝מִ֗
ְיהּוָדָ֑ה   ָעֵרָ֣י  ְִ֭יְבֶנה  ְו ֹון  ִצּיִ֗ יַע  יַֹ֘וִשִּ֤ ׀  ים  ֱאֹלִה֨ י  ִכִּ֤

ּוָה׃   יֵרשַֽ ִוַֽ ם  ִ֗ ָשָ֝ ּוָה   לז ְוָיְִ֥שבּו  ִיְנָחלָ֑ ֲעְָ֭בָדיו  ַַָ֣֤רע  ְוֶז
ּה׃ ֹו ִיְשְכנּו־ָבַֽ מִ֗ י ְשָ֝ ֲהֵבִ֥  ְואַֹּֽ

 ע
יר  א ַח ְלָדִוִ֥ד ְלַהְזִכַֽ ְמַנֵצִ֗ ִָ֑ני   ב ׃  ַלָ֝ ים ְלַהִציֵל ֱאֹלִהִ֥



ּוָשה׃   ִתי חַֽ ה ְלֶעְזָרִ֥ שּו ְוַיְחְפרּו  ְמַבְקֵשַ֪י    גְיָ֝הָוִ֗ ֵיבָֹּ֣
י׃   ָעִתַֽ י ָרַֽ ֵפֵצִ֗ ּו ֲחָ֝ ְלמָ֑ גּו ָאְ֭חֹור ְוִיָכַֽ י ִיּסָֹּ֣ ְפִשִ֥ ְ֭שּובּו   דַנָׁ֫ ָי

ח׃   ֶהָאַֽ ׀  ח  ָאִ֥ ֶהַ֘ ים  ְמִרִ֗ אַֹּֽ ָהָ֝ ָּבְשָתָ֑ם  ֶָ֣קב    ה ַעל־ֵע
ְוִיְשמְ  ישּו  ּו ָיִַ֘שִּ֤ אְמרָ֣ ַֹּֽ ְוי יָך  ְקֶשִ֥ ל־ְמַבָׁ֫ ָכַֽ ְּבָךִ֗  ׀  ֨חּו 

ָך׃   ּוָעֶתַֽ י ְישַֽ ֲהֵבִ֗ ָ֝ ים אַֹּֽ ָ֣י    וָתְִ֭מיד ִיְגַדָ֣ל ֱאֹלִהָ֑ ֲאִנִּ֤י ׀ ָעִנ ַוַֽ
ַאָָ֑תה   י  י ּוְמַפְלִטָ֣ י ֶעְזִרָ֣ ה ִלִ֥ ּוָשָׁ֫ ים חַֽ ְוֶאְביֹון  ֱאֹלִהַ֪

ר׃  ה ַאל־ְתַאַחַֽ  ְיָ֝הָוִ֗

 עאְּ
ֹו  א ַאל־ֵאבִ֥ יִתי  ָחִסָ֑ ־ְיהָוִ֥ה  ם׃  ְּבָךַֽ ְלעֹוָלַֽ   ב ָשה 

ְזְנָךִ֗   ָאָ֝ י  ה־ֵאַלִ֥ ַהֵטַֽ ְתַפְלֵטִָ֑ני  ּוַֽ ִני  ַתִציֵלִ֥ ְתָךִ֗  ְּבִצְדָקַֽ
ִני׃   ֹוִשיֵעַֽ יד    ג ְוהַֽ ֹוא ָתִמִ֗ ֹון ָלבִ֗ ּור ָמעַ֡ י ׀ ְלצִ֥ ִּ֤ה ִל֨ ֱהֵי

ָתה׃   ָאַֽ י  ּוָדִתָ֣ ּוְמצַֽ י  י־ַסְלִעֹ֖ ִכַֽ ִָ֑ני  ֹוִשיֵע ְלהַֽ   ד ִצִּוִ֥יָת 
ָ֣ד י ַפְְ֭לֵטִני ִמַּי ץ׃    אֱֹֽלַהִ֗ ָ֣ל ְוחֹוֵמַֽ   ה ָרָשָ֑ע ִמַכֹ֖ף ְמַעֵּו

ה   ָנִ֥י ְיָ֝הִוִ֗ י ֲאדֹּ ה ִתְקָוִתָ֑ י־ַאָתִ֥ ים)ִכַֽ י  (ֱאֹלִהִ֗ ִמְבַטִחִ֥
י׃   ְִ֭מי   וִמְנעּוָרַֽ ִא ָ֣י  ִמְמֵע ֶטן  ִמֶּבִ֗ ְכִתי  ִנְסַמֵּ֬ ׀  ָעֶלִּ֤יָך 

יד׃   י ָתִמַֽ ָ֑י ְּבָךֹ֖ ְתִהָלִתָ֣ ְכְ֭מֹוֵפת ָהִיָ֣יִתי    זַאָתָ֣ה גֹוִז
ים ְוָ֝  ז׃  ְלַרִּבָ֑ ֲחִסי־עַֹּֽ ה ַמַֽ ְ֭י ְתִהָלֶתָָ֑ך   חַאָתִ֗ ִיָמֵָ֣לא ִפ



ָך׃   ִתְפַאְרֶתַֽ ֹום  ּיִ֗ ָ֣ת   טָכל־ַהָ֝ ְלֵע ל־ַתְְ֭שִליֵכִני  ַאַֽ
ִני׃   ל־ַתַעְזֵבַֽ ַאַֽ י  ִחִ֗ כָֹּ֝ ֹות  ִכְכלִ֥ ָ֑ה  ּו   יִזְקָנ י־ָאְמרָ֣ ִכַֽ

ו׃   ּו ַיְחָדַֽ ֹוֲעצִ֥ י נַֽ ַנְָ֝פִשִ֗ י  ְמֵרִ֥ ֹוְיַבָ֣י ִלָ֑י ְושַֹּֽ ר   יא אַֽ ֵלְ֭אמֹּ
יל׃   ין ַמִצַֽ ּוהּו ִכי־ֵאִ֥ ּו ְוִָ֝תְפשִ֗ ְדפִ֥ ֹו ִרַֽ ים ֲעָזבָ֑   יב ֱאֹלִהָ֣

ִתי חישה  י ְלֶעְזָרִ֥ ֹלַהִ֗ ֱאְֹ֭לִהים ַאל־ִתְרַחָ֣ק ִמֶמִָ֑ני ֱאָ֝
ּוָשה( שּו ִיְכלּו  שַֹּֽ   יג ׃  )חַֽ ּו ֶחְְ֭רָפה  ֵיבָֹּ֣ י ַיֲַֽעטָ֣ ְפִשִ֥ ַ֪י ַנָׁ֫ ְטֵנ

י׃   ָעִתַֽ ָרַֽ י  ַבְקֵשִ֗ ְמָ֝ ֲאַיֵחָ֑ל    יד ּוְכִלָמָ֑ה  יד  ָתִמָ֣ ְֲ֭אִני  ַוַֽ
ָך׃   ַעל־ָכל־ְתִהָלֶתַֽ י  ֹוַסְפִתִ֗ ר   טוְוָ֝הַֽ ְיַסֵפֵּ֬ ׀  י  ִפִּ֤

ְעִתי  ָיַדָ֣ א  ֹֹּ֖ ל י  ִכִּ֤ ּוָעֶתָָ֑ך  ְתשַֽ ָכל־ַהּיִֹ֥ום  ָך  ִצְדָקֶתִ֗
ֹות׃   רַֽ ֹוא  טזְספֹּ ָ֑ה    ָאבִ֗ ְיהִו ָ֣י  ָנ ֲאדֹּ ְְ֭גֻברֹות  ִּב

ָך׃    (יםֹלִהָ֑ אֱ ) ְלַבֶדַֽ ְתָךָ֣  ִצְדָקַֽ יר  ים   יז ַאְזִכֹ֖ אֱֹֽלִהִ֗
יָך׃   יד ִנְפְלאֹוֶתַֽ ָנה ַאִגִ֥ ִני ִמְנעּוָרָ֑י ְוַעד־ֵהִָ֝֗   יח ִלַמְדַתִ֥

ִני  ְזֵבִ֥ ל־ַתַעָׁ֫ ַאַֽ ים  ֱאֹלִהַ֪ ְוֵשיָבה   ׀  ה  ַעד־ִזְקָנ֨ ִּ֤ם  ְוַג
ְלדָ֑  ֹוֲעָךָ֣  ְזרַֽ ָך׃ ַעד־ַאִגָ֣יד  ּוָרֶתַֽ ְגבַֽ ֹוא  ְלָכל־ָיָ֝בִ֗ ֹור 

יָת    יט ֲאֶשר־ָעִשִ֥ ֹום  רִ֥ ַעד־ָמָׁ֫ ים  ֱאֹלִהִ֗ ְתָךִ֥  ְוִצְדָקַֽ
ֹוָך׃   ָכמַֽ י  ִמָ֣ ים  ֹלִהִ֗ ֱאָ֝ ֹות  לָ֑ הראיתנו   כ ְגדֹּ ֲאֶשִּ֤ר 

ִני ׀( ּוב תחינו   )ִהְרִאיַת֨ ֹות ָתשִ֥ עִ֥ ֹות ְוָרָׁ֫ ֹות ַרּבִ֗ ָצרִ֥
ִַָ֑֤ני( ָתשִ֥   )ְתַחֵּי ֶרץ  ָאִ֗ ָהָ֝ ֹות  מִ֥ ִמְתהֹּ ִני׃  ּוַֽ ֲעֵלַֽ ַתַֽ   כא ּוב 



ִני׃   ַנֲחֵמַֽ ב ְתַֽ י ְוִתּסִֹּ֥ ֻדָלִתִ֗ ֹוְדָךָ֣    כב ֶתִֶּ֤רב ׀ ְגַֽ ַגם־ֲאִנִּ֤י ׀ אַֽ
ְבִכנָֹ֑ור  ְלָךָ֣  ֲאַזְמָרָ֣ה  י  ָהִ֥ ֱאֹלָׁ֫ ֲאִמְתָךַ֪  ִבְכִלי־ֶנֶבל  

ל׃   ִיְשָרֵאַֽ ֹוש  דִ֗ ֲאַזְמָרה־  כג ְקָ֝ י  ִכָ֣ ְָ֭פַתי  ְש ַָָ֣֤נה  ְתַרֵנ
י ֲאֶשָ֣  יָת׃  ָלְָ֑ך ְוַָ֝נְפִשִ֗ י ָכל־ַהְּ֭יֹום    כד ר ָפִדַֽ ַגם־ְלשֹוִנִ֗

י   ְמַבְקֵשִ֥ ּו  ְפרִ֗ י־ָחָ֝ ִכַֽ שּו  ִכי־בִֹּ֥ ִצְדָקֶתָָ֑ך  ָ֣ה  ֶתְהֶג
י׃ ָעִתַֽ  ָרַֽ

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 — ש   לחוד יד    —

 עבְּ
ֵתָ֑ן   א ְלֶמֶָ֣לְך  ִמְְ֭שָפֶטיָך  ים  אֱֹֽלִהִ֗ ׀  ה  ִלְשֹלמֹּ֨

ֶלְך׃   ְלֶבן־ֶמַֽ ְתָךִ֥  ְבֶצֶָ֑דק   ב ְוִצְדָקַֽ ַעְמָךָ֣  ין  ָיִדָ֣
ט׃   ְבִמְשָפַֽ ִ֥יָך  ֲעִנֶּי ָ֑ם    ג ַוַֽ ָלָע ֹום  לִ֥ ָשַ֘ ים  ָהִרָ֓ ּו  ִיְשאִּ֤
ה׃   ִּבְצָדָקַֽ ֹות  ְֹ֭וִשיַע   ד ּוְָ֝גָבעִ֗ י ם  עֲִֽנֵּיי־ָעִ֗ ׀  ט  ִיְשפִֹּּ֤

ָ֣י ק׃  ִלְבֵנ ּוָך ִעם־ָשֶָ֑מש   הֶאְביָֹ֑ון ִוֹ֖יַדֵכָ֣א עֹוֵשַֽ יָראִ֥ ִיַֽ
ים׃   ֹור דֹוִרַֽ ַח דָ֣ ָיֵָ֝רִ֗ ָ֑ז    וְוִלְפֵנִ֥י  ְֵ֭רד ְכָמָטָ֣ר ַעל־ֵג ֵי
ֶרץ׃   ָאַֽ ַזְרִזִ֥יף  ים  ְרִביִבִ֗ יק   ז ִכָ֝ ַצִדָ֑ יו  ְפַרח־ְּבָיָמִ֥ ִיַֽ

ַח׃  י ָיֵרַֽ ֹום ַעד־ְּבִלִ֥ לִ֗ ב ָשָ֝ ָ֑   חְורִֹּ֥ ָ֣ם ַעד־ָי ְֵ֭יְרְד ִמָּי ם  ְו



ֶרץ׃   ר ַעד־ַאְפֵסי־ָאַֽ ָ֑ים    טּוִָ֝מָנָהִ֗ ּו ִצִּי ְָ֭פָניו ִיְכְרעָ֣ ְל
כּו׃   ְיַלֵחַֽ ר  ָעָפִ֥ יו  ְיָבִ֗ ְִ֭אִּיים   יְוָ֝אַֹּֽ ְו ַתְרִשָ֣יש  י  ַמְלֵכֵּ֬

יבּו׃  א ֶאְשָכִ֥ר ַיְקִרַֽ א ּוְָ֝סָבִ֗ ִמְנָחָ֣ה ָיִשָ֑יבּו ַמְלֵכִ֥י ְשָבִ֥
ים ָכל־גֹוִיִ֥   יא ֹו ָכל־ְמָלִכָ֑ ֲחוּו־לִ֥ ּוהּו׃ ְוִיְשַתַֽ ם ַיַַֽעְבדַֽ
ֹו׃    יב ִ֥ר לַֽ ֵז ֵאין־עֹּ ְוַֽ י  ְוָָ֝עִנִ֗ ַָ֑ע  ְִ֭ציל ֶאְביָֹ֣ון ְמַשֵּו י־ַי   יג ִכַֽ

יַע׃   ָ֣ים יֹוִשַֽ ֹות ֶאְביֹוִנ ס ַעל־ַדָ֣ל ְוֶאְביָֹ֑ון ְוַנְפשֹ֖ ְ֭חֹּ   יד ָי
ר ָדָמָ֣ם ְּבֵעיָנַֽיו׃  ָחָמס ִיְגַאָ֣ל ַנְפָשָ֑ם ְוֵייַקֹ֖ ְֵ֭מַֽ ֹוְך ּו ִמתָ֣

ְוִיֶתן־  טו י  ֹו ִויִחִ֗ ֲעדָ֣ ַּבַֽ ְוִיְתַפֵלָ֣ל  א  ָבִ֥ ְשָׁ֫ ִמְזַהַ֪ב  לֹו  
ְנהּו׃   ְרֶכַֽ ְיָבַֽ ֹום  ּיִ֗ ָכל־ַהָ֝ יד  ׀   טז ָתִמָ֑ ר  ִפַּסת־ַּב֨ י  ְיִהִּ֤

ִפְריָֹ֑ו  ַכְלָבנָֹ֣ון  ָ֣ש  ִיְרַע ים  ִרִ֥ ָהָׁ֫ אש  ַֹּ֪ ְּבר ָּבָאֶרץ  
ֶרץ׃   ֶָ֣שב ָהָאַֽ יר ְכֵע ִעִ֗ יצּו ֵמָ֝ ם   יז ְוָיִצִ֥ עֹוָלִ֗ י ְש֨מֹו ְלַֽ ְיִהִּ֤

ֹו ָכל־  )ִינַֹ֪ון(־ֶשֶמש  ינין  ִלְפֵני ְרכּו בָ֑ ֹו ְוִיְתָּבִ֥ מִ֥ ְשָׁ֫
ּוהּו׃   ָ֣ה ֱאְֹ֭לִהים ֱאֹלֵהָ֣י   יחגֹוִיִ֥ם ְיַאְשרַֽ ּוְך ׀ ְיהָו ָּברִּ֤

ֹו׃   ֹות ְלַבדַֽ ִנְפָלאָ֣ ה  ֵשֹ֖ ם    יטִיְשָרֵאָ֑ל עֹּ ׀ ֵשִ֥ ּוְך  ּוָברִּ֤
ֶרץ ָהָאִ֗ ל  ֶאת־כִֹּ֥ ְכְ֭בֹודֹו  ְוִיָמֵלָ֣א  ֹוָלִ֥ם  ְלעָׁ֫ ֹו   ְכבֹודִ֗

ן׃   ן ׀ ְוָאֵמַֽ ֵמִ֥ י׃ כָאַ֘ ד ֶּבן־ִיָשַֽ ִוִ֗ ֹות ָדָ֝ ּו ְתִפלָ֑  ָכלִ֥
 

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל



 

 ספר שלישי

 רביעי  יום

 עגְּ
ים   א ֱאֹלִהִ֗ ל  ְלִיְשָרֵאִ֥ ֹוב  טֹ֖ ַאְִּ֤ך  ף  ָסִ֥ ְלָאָׁ֫ ֹור  ִמְזמִ֗

ב׃   י ֵלָבַֽ ְְ֭מַעט נטוי    בְלָבֵרִ֥ י ִכ ֲאִנִ֗ ַרְגָלָ֑י   )ָנָטָ֣יּו(ַוַֽ
שפכה   ִין  ַאִ֗ ּו(ְכָ֝ י׃    )ֻשְפכִ֥ ְֵ֭נאִתי   גֲאֻשָרַֽ י־ִק ִכַֽ

ה׃   ֶאְרֶאַֽ ְרָשִעָ֣ים  ֹום  ְשלֹ֖ ֹוְלִלָ֑ים  ין    ד ַּבהַֽ ֵאֹ֖ י  ִכִּ֤
ֹות ְלמֹו  ם׃  ַחְרֻצּבִ֥ יא אּוָלַֽ ם ּוָבִרִ֥ ֲעַמָ֣ל ֱאנָֹ֣וש   הָתִ֗ ַּבַֽ

א ְיֻנָגַֽעּו׃   ָֹּ֣ ם ל ָדִ֗ ָ֑מֹו ְוִעם־ָאָ֝ ָ֑ה    ו ֵאיֵנ ֲאָו ְתמֹו ַגַֽ ָלְֵ֭כן ֲעָנַקָ֣
מֹו׃   ָלַֽ ס  ָחָמִ֥ ית  ִ֗ ָ֑מֹו   זַיֲַֽעָטף־ִשָ֝ ֵעיֵנ ֵמֵחֶָ֣לב  ְָ֭צא  ָי
ב׃   ּו ַמְשִכּיִֹ֥ות ֵלָבַֽ ְברִ֗ ּו ְבָרָ֣ע    חָעַָֽ֝ יַדְּברָ֣ ִוַֽ יקּו ׀  ָיִמִּ֤

שֶ  רּו׃  עָֹּ֑ ְיַדֵּבַֽ ֹום  ִמָמרִ֥ ִפיֶהָ֑ם    טק  ַבָשַמִָ֣ים  ּו  ַשתָ֣
ֶרץ׃   ֲהַלְִ֥ך ָּבָאַֽ ם ִתַֽ ּוב( ָלֵכִּ֤ן ׀ ישיב    יּוְָ֝לשֹוָנִ֗   )ָישָ֣

מֹו׃   צּו ָלַֽ א ִיָמִ֥ ֵלִ֗ י ָמָ֝ ם ּוֵמִ֥ ֹו ֲהֹלָ֑ ּו ֵאיָכִ֥ה   יאַעמָ֣ ָאְמרִ֗ ְוַֽ
ֹון׃   ְבֶעְליַֽ ָ֣ה  ֵדָע ְוֵיֹ֖ש  ע־ֵאָ֑ל  ֶלה   יב ָיַדַֽ ִהֵנה־ֵאִ֥

ִיל׃  ְרשָ  ִהְשגּו־ָחַֽ ם  ֹוָלִ֗ עָ֝ ְוַשְלֵוִ֥י  יק    יגִעָ֑ים  ַאְך־ִרְ֭



י׃   ץ ְּבִנָּקיָֹ֣ון ַכָפַֽ ֶאְרַחֹ֖ י ָוַֽ יִתי ְלָבִבָ֑ ְ֭גּוַע  יד ִזִכָ֣ י ָנ ֱאִהָ֣ ָוַֽ
ים׃   ַלְּבָקִרַֽ י  ֹוַכְחִתִ֗ ְוָ֝תַֽ ִאם־ָאְַ֭מְרִתי    טוָכל־ַהּיָֹ֑ום 

ְֻֽדתִ  ָבָגַֽ ָ֣יָך  ָּבֶנ ֹור  דֹ֖ ִּ֤ה  ִהֵנ ֹו  ְכמָ֑ ה    טז י׃  ֲאַסְפָרִ֥
ל היא   ָֹּ֑את ָעָמֹ֖ ּוא( ָוְֲַֽ֭אַחְשָבה ָלַדַָ֣עת ז ְבֵעיָנַֽי׃   )הָ֣

יָנה   יז  ִבִ֗ ָאָ֝ ֶאל־ִמְקְדֵשי־ֵאָ֑ל  ַעד־ָאְ֭בֹוא 
ם׃   ֲחִריָתַֽ ָלָ֑מֹו   יחְלַאַֽ ָתִשָ֣ית  ֲחָלקֹות  ַּבְַֽ֭ ַאְָ֣ך 

ֹות׃   ם ְלַמשּואַֽ ַפְלָתִ֗ ְכָרַָ֑גע   יטִהָ֝ ְלַשָמָ֣ה  ָהיָּ֣ו  ֵאִּ֤יְך 
ֹות׃   מּו ִמן־ַּבָלהַֽ פּו ַתִָ֝֗ י    כָסִ֥ ָנִ֗ דֹּ יץ ֲאָ֝ ָהִקָ֑ ֹום ֵמַֽ ֲחלִ֥ ַכַֽ

ִתְבֶזַֽה׃   ם  ַצְלָמֵּ֬ ׀  י   כאָּבִעִּ֤יר  ְלָבִבָ֑ ִיְתַחֵמָ֣ץ  ְ֭י  ִכ
ֶאְשת י  ֵאָדָ֑ע    כבֹוָנַֻֽֽן׃  ְוִָ֝כְליֹוַתִ֗ א  ָֹּ֣ ְול ֲאִני־ַבְַ֭ער  ַוַֽ

ְך׃   יִתי ִעָמַֽ ֹות ָהִיִ֥ ֵהמִ֗ ְזָת   כג ְּבָ֝ ַחִ֗ יד ִעָמְָ֑ך ָאָ֝ ָ֣י ָתִמָ֣ ֲאִנ ַוַֽ
י׃   ֹוד   כדְּבַיד־ְיִמיִנַֽ ָכבִ֥ ר  ְוַָ֝אַחִ֗ ַתְנֵחִָ֑ני  ְתָךִ֥  ַּבֲעָצַֽ

ִני׃   ְצִתי   כה ִתָּקֵחַֽ א־ָחַפִ֥ ַֹּֽ ל ְוִָ֝עְמָךִ֗  ַבָשָמִָ֑ים  י  ִמי־ִלִ֥
ֶרץ י   כו ׃  ָבָאַֽ צּור־ְלָבִבִ֥ י  ִבִ֥ ּוְלָבָׁ֫ י  ְשֵאִרִ֗ ָכָלִ֥ה 

ם׃   ְלעֹוָלַֽ ים  ֱאֹלִהִ֥ י  יָך    כז ְוֶחְלִקִ֗ ְרֵחֶקָ֣ ָ֣ה  י־ִהֵנ ִכַֽ
ָך׃   ָתה ָכל־זֹוֶנִ֥ה ִמֶמַֽ ְצַמִ֗ ֹּאֵבָ֑דּו ִהָ֝ ת   כחי ְרַבִ֥ ֲאִנִּ֤י ׀ ִקִ֥ ַוַֽ

ָ֣ה   ָ֣י ְיהִו ָנ אדֹּ י ׀ ַּבַֽ ֹוב ַשִתִּ֤ י טִ֥ ים ִלָׁ֫   ( יםֱאֹלִהָ֣ )ֱאֹלִהִ֗
י ְלָ֝  יָך׃ַמְחִסָ֑ ר ָכל־ַמְלֲאכֹוֶתַֽ  ַסֵפִ֗



 עדְּ
ַָ֑צח   א ָלֶנ ְָ֣חָת  ָזַנ ֱאְֹ֭לִהים  ָלָמָ֣ה  ף  ָסִ֥ ְלָאָׁ֫ יל  ַמְשִכִ֗

ָך׃   ַמְרִעיֶתַֽ אן  ָֹּ֣ ְּבצ ְפָךִ֗  ַאָ֝ ן  ׀   בֶיְעַשִ֥ ְתָ֨ך  ֲעָדַֽ ר  ְזכִֹּּ֤
ִּ֤ה ׀  ֹון ֶז ּיִ֗ ְַ֭אְלָת ֵשֶָ֣בט ַנֲַֽחָלֶתָָ֑ך ַהר־ִצָ֝ ֶדם ָג ִנִּ֤יָת ֶּקִ֗ ָקַ֘

ֹו׃   ְנָת ּבַֽ ַָ֑צח ָכל־  ג ָשַכֵּ֬ ֹות ֶנ ְָ֭עֶמיָך ְלַמֻשאָ֣ יָמה ְפ ָהִרָ֣
ֶדש׃   ַּבּקַֹּֽ ָ֣ב  אֹוֵי ע  ֶרב   ד ֵהַרֹ֖ ְּבֶקָ֣ ְְ֭רֶריָך  צַֹּֽ ֲאגָּ֣ו  ָשַֽ

אֹּ  ָתָ֣ם  ֹותֹּ אַֽ מּו  ָשֹ֖ ֹוֲעֶדָָ֑ך  ֹות׃  מַֽ יא   התַֽ ְכֵמִבָ֣ ְָּ֭וַדע  ִי
ֹות׃   ץ ַקְרֻדמַֽ ְסָבְך־ֵעִָ֝֗ ְַ֭עָתה(ועת    וְלָמְָ֑עָלה ִּבַֽ  )ְו

ּון׃   ַיֲַֽהֹלמַֽ ֹות  יַלפִ֗ ְוֵָ֝כַֽ יל  ְּבַכִשִ֥ ַָ֑חד  ָּי   ז ִפתּוֶחָ֣יָה 
ְשַכן־  ִמַֽ ּו  ִחְללִ֥ ֶרץ  ָאִ֗ ָלָ֝ ִמְקָדֶשָָ֑ך  ָבְֵ֭אש  ּו  ִשְלחָ֣

ָך׃   נִ   חְשֶמַֽ ְִ֭לָּבם  ְב ּו  ְמרָ֣ ָכל־ָאַֽ ּו  ְרפֹ֖ ָשַֽ ַָ֑חד  ָי ָ֣ם  יָנ
ֶרץ׃   ֹוֲעֵדי־ֵאָ֣ל ָּבָאַֽ ין־   טמַֽ ינּו ֵאַֽ ִאִ֥ א ָרָׁ֫ ִֹּ֥ ינּו ל ֵתִ֗ ֹותֹּ אַֽ

ה׃   ַע ַעד־ָמַֽ ֵדִ֥ נּו יֹּ ָתִ֗ א־ִאָ֝ ַֹּֽ יא ְול ֹוד ָנִבָ֑ ַעד־ָמַתָ֣י    יעִ֥
ְיָנֵַ֘אִּ֤ץ אֹוֵיֹ֖ב ִשְמָךָ֣ ָלֶנַַֽצח׃   ְיָחֶָ֣רף ָצָ֑ר    יא ֱאְֹ֭לִהים 

ַָָ֑֤ך יִמיֶנ ֶרב חוקך  ָלִָּ֤מה ָתִשָ֣יב ָיְְַֽ֭דָך ִוַֽ ( ִמֶּקֹ֖ יְקָךָ֣   )ֵחַֽ
ה׃   ֹות    יבַכֵלַֽ ְיָ֝שּועִ֗ ֵעִ֥ל  פֹּ ֶדם  ִמֶּקָ֑ י  ַמְלִכָ֣ ֵוְַֽ֭אֹלִהים 

ֶרץ׃   ֶרב ָהָאַֽ ְרָת   יג ְּבֶקָ֣ ָ֑ם ִשַּבֹ֖ ַאָתִּ֤ה פֹוַרְָ֣רָת ְבָעְזָךָ֣ ָי
ִים׃   ים ַעל־ַהָמַֽ ִניִנִ֗ י ַתָ֝ ַצְצָת ָראֵשָ֣י   יד ָראֵשִ֥ ַאָתָ֣ה ִרְ֭



ים׃   ְלִצִּיַֽ ָ֣ם  ְלָע ל  ֲאָכִ֗ ַמַָֽ֝ ִתְתֶנִ֥נּו  ַאָתָ֣ה    טו ִלְוָיָתָ֑ן 
ן׃   ֹות ֵאיָתַֽ ְשָת ַנֲַֽהרִ֥ ֹוַבִ֗ ה הָ֝ ַָ֑חל ַאָתִ֥ ַָ֣֤ן ָוָנ ָבְַ֭קְעָת ַמְעָי

ֹור    טז  ֹוָת ָמאִ֥ ִכינִ֗ ה ֲהָ֝ ְָ֑יָלה ַאָתִ֥ ְֹ֭ום ַאף־ְלָךִ֥ ָל ְלָךָ֣ י
ֶמש׃   ָאֶָ֑ר   יז ָוָשַֽ ֹות  ִהְַ֭צְבָת ָכל־ְגבּולָ֣ ִיץ ַאָתָ֣ה  ַקִ֥ ץ 

ם׃   ה ְיַצְרָתַֽ ֶרף ַאָתִ֥ את אְֹ֭וֵיב ֵחֵרָ֣ף ׀    יח ָוָ֝חִֹּ֗ ִֹּ֗ ְזָכר־ז
ָך׃   ּו ְשֶמַֽ ֲאצִ֥ ל ִנַֽ ָ֑ה ְוַעִ֥ם ָנָָ֝בִ֗ ְַ֭חַּית    יטְיהָו ַאל־ִתֵתָ֣ן ְל

ָלֶנַַֽצח׃   ַאל־ִתְשַכִ֥ח  יָך  ִנֶּיִ֗ ֲעָ֝ ִ֥ת  ַחַּי תֹוֶרָָ֑ך  ֶָ֣פש    כ ֶנ
ֲחַשֵכי ַמַֽ ּו  ְלאִ֥ ָמַֽ י  ִכִ֥ ית  ַלְּבִרָ֑ ט  ֹות  ַהֵּבִ֥ ְנאָ֣ ֶרץ  ־ֶאִָ֝֗

ס׃   ּו   כאָחָמַֽ ַהְללִ֥ ֹון ְיַֽ י ְוֶָ֝אְביִ֗ ב ַדְָ֣ך ִנְכָלָ֑ם ָעִנִ֥ ַאל־ָישָֹּ֣
ָך׃   ר   כב ְשֶמַֽ ְזכִֹּ֥ ִריֶבָָ֑ך  ִריָבָ֣ה  ֱאְֹ֭לִהים  קּוָמָ֣ה 

ֹום׃   ָכל־ַהּיַֽ ל  ִמִני־ָנָָ֝בִ֗ ְתָךִ֥  ַאל־ִתְְ֭שַכח   כגֶחְרָפַֽ
י ֶלִ֥ה ָתִמַֽ יָך עֹּ ֶמִ֗ ֹון ָקָ֝ ְרֶרָ֑יָך ְשאִ֥ ֹול צַֹּֽ  ד׃ קָ֣

 עהְּ
יר׃    א ִשַֽ ְלָאָסָ֣ף  ֹור  ִמְזמֹ֖ ַאל־ַתְשֵחָ֑ת  ַח    ב ַלְמַנֵצִ֥

ּו   ְפרִ֗ ֹוב ְשֶמָָ֑ך ִסָ֝ ים הְֹ֭וִדינּו ְוָקרָ֣ ינּו ְלָ֨ך ׀ אֱֹֽלִהִ֗ ֹוִדִּ֤ הַ֘
יָך׃   ים    גִנְפְלאֹוֶתַֽ יָשִרִ֥ ֵמַֽ י  ִנִ֗ ֲאָ֝ ָ֑ד  מֹוֵע ח  ֶאַּקָ֣ ְ֭י  ִכ

ט׃   נֹּ   ד ֶאְשפַֹּֽ ְשֶבָ֑יָה ָאַֽ ֶרץ ְוָכל־יַֹּֽ ים ֶאִ֥ ִגִ֗ מֹּ ְנִתי ְנַֽ י ִתַכֹ֖ ִכ֨



ָלה׃  לּו  הַעמּוֶדָ֣יָה ֶּסַֽ ֹוְלִלים ַאל־ָתהָֹּ֑ ָאַמְָ֣רִתי ַלְ֭הַֽ
ֶרן׃   ָקַֽ ימּו  ַאל־ָתִרִ֥ ים  ְרָשִעִ֗ ימּו   ו ְוָָ֝לַֽ ַאל־ָתִרָ֣

ק׃   ָ֣אר ָעָתַֽ ּו ְבַצָּו ֹום ַקְרְנֶכָ֑ם ְתַדְּברֹ֖ א    ז ַלָמרָ֣ ָֹּ֣ י ל ִכִּ֤
הָ  ר  ִמִמְדַּבִ֥ א  ִֹּ֗ ְוָ֝ל ַמֲעָרָ֑ב  ּוִמַֽ ים׃  ִמְ֭מֹוָצא  י־   ח ִרַֽ ִכַֽ

ים׃   ָ֣ה ָיִרַֽ יל ְוֶז ַיְָ֝שִפִ֗ ִ֥ה  ֵפָ֑ט ֶז ים שֹּ ֹוס    טֱאֹלִהִ֥ י כַ֪ ִכִּ֤
ֶזִ֥ה  ִמָׁ֫ ַ֪ר  ַוַּיֵג ֶמֶסְך   ֵלא  ָמִ֥ ׀  ר  ָחַמ֨ ִִַּ֤֤ין  ְוַי ה  ַיד־ְיהָוַ֡ ְּבַֽ

ֶרץ׃   ל ִרְשֵעי־ָאַֽ ּו כִָֹּ֝֗ ּו ִיְשתָ֑ ְָ֭מֶריָה ִיְמצָ֣ ְֲ֭אִני    י ַאְך־ְש ַוַֽ
ֵלַֽ  ה  ַזְמָרִ֗ ֲאָ֝ ָלָ֑ם  ְלעֹּ ב׃  ַאִגָ֣יד  ַיֲַֽעקַֹּֽ י  ְוָכל־   יאאֹלֵהִ֥

יק׃ ְרנִֹ֥ות ַצִדַֽ ְמָנה ַקַֽ רֹוַמִ֗ ַע ְתָ֝ ָ֣י ְרָשִעָ֣ים ֲאַגֵדָ֑  ַקְרֵנ

 עו
יר׃    א ִשַֽ ְלָאָסָ֣ף  ֹור  ִמְזמֹ֖ ָ֑ת  ִּבְנִגינֹּ ַח  נֹוָדָ֣ע   בַלְמַנֵצִ֥

ֹו׃   ְשמַֽ ֹול  ָגדִ֥ ל  ִיְשָרֵאִ֗ ְּבָ֝ ים  ֱאֹלִהָ֑ יהּוָדָ֣ה  י   ג ִּבַֽ ַוְיִהָ֣
ּומְ  ֹו  סּוכָ֑ ֹון׃  ְבָשֵלָ֣ם  ְבִצּיַֽ ֹו  ֹוָנתָ֣ ִשַּבָ֣ר   ד עֹ֖ ָשְָ֭מה 

ָלה׃   ֶרב ּוִמְלָחָמָ֣ה ֶסַֽ ן ְוֶחֹ֖ ֶשת ָמֵגֵּ֬ ְ֭אֹור    הִרְשֵפי־ָקָ֑ ָנ
ֶרף׃   ַהְרֵרי־ָטַֽ יר ֵמַֽ ה ַאִדִ֗ יֵרי    ו ַאָתִ֥ ֹוְל֨לּו ׀ ַאִּבָ֣ ֶאְשתַֽ

ָכל־ַאְנֵשי־ַחִָ֣יל   ּו  א־ָמְצאֹ֖ ַֹּֽ ְול ְשָנָתָ֑ם  ּו  ָנמָ֣ ֵלְ֭ב 
ם׃   ְַ֭גֲעָרָ֣   ז ְיֵדיֶהַֽ ְוֶרֶָ֣כב ִמ ם  ִנְָ֝רָדִ֗ ב  ַיֲַֽעקָֹּ֑ ְתָך ֱאֹלֵהָ֣י 



ּוס׃   יָך   חָוסַֽ ְלָפֶנִ֗ ד  י־ַיֲעמִֹּ֥ ּוִמַֽ ָתה  ַאִ֗ נִֹ֥וָרא  ׀  ַאָתִּ֤ה 
ָך׃   ז ַאֶפַֽ ֶרץ ָיְַֻֽֽרָאָ֣ה   ט ֵמָאִ֥ ין ֶאֹ֖ ִמְָ֭שַמִים ִהְשַמְָ֣עָת ִדָ֑
ָטה׃   יַע    יְוָשָקַֽ ְלהֹוִשֹ֖ ים  ֱאֹלִהָ֑ ט  ְּבקּום־ַלִמְשָפִ֥

ָלה׃  ָכל־ַעְנֵוי־ֶאֶָ֣ר  ֶסַֽ תֹוֶדָָ֑ך   יאץ  ָאָדָ֣ם  י־ֲחַמָ֣ת  ִכַֽ
ר׃   ַתְחגַֹּֽ ת  ֵחמָֹּ֣ ית  ַ֪ה   יב ְשֵאִרֹ֖ יהָו ַלַֽ ְוַשְלמּו   ּו  ִנְִ֥דרָ֣

א׃   ַלמֹוָרַֽ י  ִ֗ ַשָ֝ ילּו  ִבִ֥ יֹּ ָכל־ְסִביָבָ֑יו  יֶכִ֥ם    יג אֱֹֽלֵהָׁ֫
ֶרץ׃  א ְלַמְלֵכי־ָאַֽ ים נָֹ֝וָרִ֗ ּוַח ְנִגיִדָ֑ ר רָ֣ ְְ֭בצֹּ  ִי

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 — ש   לחוד טו    —

 עזְּ
ל־ידיתון    א ַח ַעַֽ ּון(ַלְמַנֵצִ֥ ֹור׃   )ְידּותִ֗ ף ִמְזמַֽ ְלָאָסִ֥
ים   ב ֹלִהִ֗ י ֶאל־ֱאָ֝ ָָ֑קה קֹוִלִ֥ ים ְוֶאְצָע קֹוִלָ֣י ֶאל־ֱאֹלִהָ֣

י׃   ֲאִזִ֥ין ֵאָלַֽ י ׀    גְוַהַֽ ְשִתי ָיִדִּ֤ ָרִ֥ ַ֪י ָדָׁ֫ ָנ ָרִתי  ֲאדֹּ ְּביִֹ֥ום ָצַֽ
ְ֭גְ  ִנ ְָ֣יָלה  י׃  ַל ַנְפִשַֽ ִהָנֵחָ֣ם  ֲאָנֹ֖ה  ֵמַֽ ּוג  ָתפָ֑ א  ָֹּ֣ ְול   ד ָרה 

ף  ְוִתְתַעֵטֹ֖ ׀  יָחה  ָאִשָ֓ ֱהָמָָ֑יה  ְוֶאַֽ ים  ֱאֹלִהָ֣ ֶאְזְכָרָ֣ה 
ָלה׃   י ֶסַֽ א    הרּוִחָ֣ ָֹּ֣ ְמִתי ְול ָ֑י ִנְָ֝פַעִ֗ ֹות ֵעיָנ ָאְַ֭חְזָת ְשֻמרָ֣

ר׃   ים׃   וֲאַדֵּבַֽ ֹוָלִמַֽ ֹות עַֽ נִ֗ ֶדם ְשָ֝ ים ִמֶּקָ֑ ִחַשְָ֣בִתי ָיִמָ֣



ָאִשָ֑יָחה ֶאִ֥   ז  י  ִעם־ְלָבִבִ֥ ְיָלה  ָלִ֥ ַּבָׁ֫ י  יָנִתִ֗ ְנִגַֽ ה  ְזְכָרִ֥
י׃   ש רּוִחַֽ א־   ח ַוְיַחֵפִ֥ ַֹּֽ ָ֑י ְול ָנ ְלעֹוָלִמים ִיְזַנִ֥ח ׀ ֲאדֹּ ַהְַֽ֭

ֹוד׃   ֹות עַֽ יף ִלְרצָ֣ ִסֹ֖ ֹו ָגִַ֥מר   טיֹּ ַָ֣צח ַחְסדָ֑ ָאֵפָ֣ס ָלֶנ ֶהַֽ
ר׃   ר ָודַֹּֽ ֶמר ְלדָֹּ֣ ץ   יאִָֹּ֝֗ ֲהָשַכָ֣ח ַחנָֹ֣ות ֵאָ֑ל ִאם־ָקַפִ֥

ָלה׃  ְּבָ֝  יו ֶסַֽ ֲחָמִ֥ ף ַרַֽ ֹות   יאַאִ֗ נִ֗ יא ְשָ֝ ֹוִתי ִהָ֑ ַמר ַחלָ֣ ָוְַֽ֭אֹּ
ֹון׃   ין ֶעְליַֽ ֹור(אזכיר    יב ְיִמָ֣ י־  )ֶאְזכִ֥ ָּ֑ה ִכַֽ ַעְלֵלי־ָי ַמַֽ

ָך׃   ֶדם ִפְלֶאַֽ ה ִמֶּקָ֣ ֳעֶלָָ֑ך   יגֶאְזְכָרֹ֖ יִתי ְבָכל־ָפַֽ ְוָהִגִ֥
יָחה׃   ָאִשַֽ ילֹוֶתָ֣יָך  ַבֲעִלֹ֖ ֶדש   יד ּוַֽ ַּבּקָֹּ֣ ֱאְֹ֭לִהים 

ים׃  ַד  אֹלִהַֽ ֵכַֽ ֹול  ָגָ֝דִ֗ ל  ִמי־ֵאִ֥ ָהְֵ֭אל    טו ְרֶכָָ֑ך  ַאָתָ֣ה 
ֻעֶזַָֻֽֽך׃   ים  ַעִמָ֣ ָבַֽ ְעָת  הֹוַדֹ֖ ֶפֶָ֑לא  ֵשה  ָגַאְָ֣לָת    טז עָֹּ֣
ָלה׃   ֶסַֽ ְויֹוֵסָ֣ף  ב  ְּבֵנַֽי־ַיֲעקֹֹּ֖ ַעֶמָָ֑ך  ֹוַע  ּוָך    יז ִּבְזרָ֣ אִּ֤ ָרַ֘

ִיְרְגזִּ֥ו  ף  ַאִָ֝֗ ילּו  ָיִחָ֑ ַמִָ֣ים  ּוָך  ָראָ֣ ים  אֱֹֽלִהִ֗ ׀  ִים  ַמ֨
ֹות׃   מַֽ ים    יחְתהֹּ ֹות קְֹ֭ול ָנְַֽתנָּ֣ו ְשָחִקָ֑ ִים ׀ ָעבִ֗ ְִּ֤רמּו ַמ֨ זֹּ

כּו׃   ִיְתַהָלַֽ יָך  ָצֶצִ֗ ל    יט ַאף־ֲחָ֝ ַּבַגְלַגִ֗ ׀  ַעְמָ֨ך  ַרַֽ ֹול  קִּ֤
ַוִתְר  ֹ֖ה  ְגָז ָרַֽ ֵתֵבָ֑ל  ים  ְבָרִקָ֣ ירּו  ֶרץ׃  ֵהִאָ֣ ָהָאַֽ ָ֣ש    כ ַע

ָך ושביליך   ִּ֤ם ַדְרֶכִ֗ ְְ֭שִביְלָך(ַּבָּי ים   )ּוַֽ ְּבַמִָ֣ים ַרִּבָ֑
עּו׃   ָדַֽ א נֹּ ָֹּ֣ יָך ל ַיד־  כא ְוִָ֝עְּקבֹוֶתִ֗ אן ַעֶמָָ֑ך ְּבַֽ ָֹּ֣ יָת ַכצ ָנִחָ֣

ן׃ ֲהרַֹּֽ ה ְוַאַֽ ֶשִ֥  מֹּ



 עח
ּו    א ַהטִ֥ י  ֹוָרִתָ֑ תַֽ ַעְִ֭מי  ָ֣יָנה  ֲאִז ַהַֽ ף  ָסִ֥ ְלָאָׁ֫ יל  ַמְשִכִ֗

לְ  ם  ְזְנֶכִ֗ י׃  ָאָ֝ י   בִאְמֵרי־ִפַֽ ִפָ֑ ְבָמָשָ֣ל  ֶאְפְתָחָ֣ה 
ֶדם׃   ֹות ִמִני־ֶקַֽ ידִ֗ יָעה ִחָ֝ ָ֑ם    גַאִּבִ֥ ֲאֶשָ֣ר ָשְַ֭מְענּו ַוֵנַָֻֽֽדֵע

נּו׃   ִסְפרּו־ָלַֽ ינּו  ֲָ֝אבֹוֵתִ֗ ם   ד ַוַֽ ִמְּבֵניֶהִ֗ ׀  ד  ְנַכֵח֨ א  ִֹּּ֤ ל
ֱעזּוזִֹ֥ו  ֶוַֽ ָ֑ה  ְיהָו ֹות  ְתִהלָ֣ ַסְפִרים  ְ֭ ְמַֽ ֹון  ֲחרִ֗ ַאַֽ ֹור  ְלדִ֥

ה׃  ְוִָ֝נְפלְ  יו ֲאֶשָ֣ר ָעָשַֽ ָתִ֗ ב   האֹּ ַיֲעקִֹּ֗ ִֶַּ֤֤קם ֵע֨דּות ׀ ְּבַֽ ַוָּי
ֶאת־ֲאבֹוֵתָ֑ינּו  ְָּ֭וה  ִצ ֲאֶשָ֣ר  ל  ֵאִ֥ ְּבִיְשָרָׁ֫ ָשִּ֤ם  ְותֹוָרה  

ם׃   ם ִלְבֵניֶהַֽ ֹוִדיָעִ֗ הַֽ ֲחרֹון   ו ְלָ֝ ֹור ַאְַֽ֭ ְלַמִַּ֤ען ֵיְַֻֽֽד֨עּו ׀ דָ֣
ם׃   ִלְבֵניֶהַֽ ּו  יַסְפרִ֥ ִוַֽ מּו  ָיָֻ֝קִ֗ ִיָּוֵלָ֑דּו  ָ֣ים  ימּו  וְ   ז ָּבִנ ָיִשִ֥

ַעְלֵלי־ֵאָ֑ל   ַמִ֥ ְְ֭שְכחּו  ִי א  ָֹּ֣ ְול ְסָלִ֥ם  ִכָׁ֫ ים  אֹלִהִ֗ ֵבַֽ
רּו׃  ּוִמְצו ֹּ ִיְנצַֹּֽ יו  דֹור    חָתִ֥ ם  ֲאבֹוָתִ֗ ַכַֽ ׀  ְה֨יּו  ִיַֽ א  ִֹּּ֤ ְול

א־ֶנֶאְמָנֹ֖ה   ַֹּֽ ְול ֹו  ִלּבָ֑ ין  א־ֵהִכָ֣ ַֹּֽ ל דְֹ֭ור  ה  ֶרִ֥ ּומָֹּׁ֫ סֹוֵרַ֪ר 
ֹו׃   י רַֽ   טֶאת־ֵאָ֣ל רּוחַֽ ֹוְשֵקִ֥ ִים נַֽ ֵני־ֶאְפַרִ֗ ֶשת  ְּבַֽ ֹוֵמי־ָקָ֑

ב׃   ּו ְּביָֹ֣ום ְקָרַֽ ְפכִ֗ ים   י ָהַָֽ֝ ית ֱאֹלִהָ֑ ְמרּו ְּבִרָ֣ ָשְַֽ֭ א  ָֹּ֣ ל
ֶכת׃   ָלֶלַֽ ֲאנִּ֥ו  ֵמַֽ ֹו  ֹוָרתִ֗ ילֹוָתָ֑יו    יאּוְָ֝בתַֽ ֲעִלַֽ ּו  ַוִּיְשְכחִ֥
ם׃   יו ֲאֶשָ֣ר ֶהְרָאַֽ ָָ֣שה    יבְוִָ֝נְפְלאֹוָתִ֗ ֶַָ֣֤גד ֲאְ֭בֹוָתם ָע ֶנ

ַען׃   ְשֵדה־צַֹּֽ ִמְצַרִָ֣ים  ֶרץ  ְּבֶאֹ֖ ְ֭ם   יגֶפֶָ֑לא  ָי ָּבַָ֣קע 



ְכמֹו־ֵנַֽד׃   ִים  ַֻּֽיֶצב־ַמִ֥ ַוַֽ ַָ֣֤ן   יד ַוַּיֲַֽעִביֵרָ֑ם  ָעָנ ֶּבַֽ ַוַּיְנֵחָ֣ם 
ש׃   ֵאַֽ ֹור  ְיָלה ְּבאָ֣ ַלִ֗ ֻצְִ֭רים    טויֹוָמָ֑ם ְוָכל־ַהָ֝ ע  ְיַבַּקָ֣
ה׃   ֹות ַרָּבַֽ מִ֥ ְשְק ִכְתהֹּ ֹוְזִלָ֣ים   טזַּבִמְדָּבָ֑ר ַוַָּ֝יִ֗ א נַֽ ַוּיֹוִצָ֣

ַכְנהָ  ַוּיֹֹ֖וֶרד  ִים׃  ִמָּסַָ֑לע  ָמַֽ ֹות  עְֹ֭וד   יז רָ֣ יפּו  ַוּיֹוִסָ֣
ַּבִצָּיַֽה׃   ֹון  ְליִ֗ ֶעָ֝ ֹות  ְמרִ֥ ַלַֽ ֹו  ֹּא־לָ֑ ֲחט ל    יחַלַֽ ַוְיַנּסּו־ֵאִ֥
ם׃   ְלַנְפָשַֽ ֶכל  ְשָאל־אִֹּ֥ ִלַֽ ּו    יט ִּבְלָבָבָ֑ם  ְֻֽיַדְּברִ֗ ַוַֽ

ן  ְלָחִ֗ ֻשָ֝ ְך  ֲערִֹּ֥ ַלַֽ ֵאָ֑ל  ֲהיָּ֣וַכל  ְמרּו  ָאְַֽ֭ ים  ִהִ֥ אֹלָׁ֫ ֵּבַֽ
ר׃   ֨צּור ׀ ַוָּיזָּ֣ובּו ַמִים  ּוְנָחִלַ֪ים ֵהִּ֤ן ִהָכה־  כַּבִמְדָּבַֽ

ְשֵאָ֣ר   ין  ִאם־ָיִכֹ֖ ֵתָ֑ת  יָּ֣וַכל  ֲהַגם־ֶלְֶ֭חם  פּו  ְשטִֹּ֥ ִיָׁ֫
ֹו׃   ה   כא ְלַעמַֽ ְֵ֭אש ִנְשָקָ֣ ר ְו ָּבִ֥ ִֻּֽיְתַעָׁ֫ ה ַוַֽ ע ְיהָוִ֗ ָלֵכִּ֤ן ׀ ָשַמִ֥

ל׃   ְבִיְשָרֵאַֽ ָעָלִ֥ה  ף  ְוַגם־ַאִָ֝֗ ב  א    כבְבַיֲַֽעקָֹּ֑ ָֹּ֣ ל י  ִכִּ֤
אֹלִהָ֑  ֱאִמינּו ֵּבַֽ ֹו׃  ֶהְַֽ֭ ּוָעתַֽ ּו ִּבישַֽ ְטחִ֗ א ָבַָֽ֝ ִֹּ֥ ַוְיַצָ֣ו   כג ים ְול

ח׃   י ָשַמִָ֣ים ָפָתַֽ ים ִמָמַָ֑על ְוַדְלֵתֹ֖ ר   כד ְשָחִקָ֣ ַוַּיְמֵטֵּ֬
מֹו׃   ָלַֽ ַָ֣תן  ָנ ִים  ַמִ֗ ּוְדַגן־ָשָ֝ ל  ֱאכָֹּ֑ ֶלַֽ ָמָ֣ן    כה ֲעֵליֶהָ֣ם 

ָלֶהָ֣ם  ָשַלֹ֖ח  ה  ֵציָדֵּ֬ יש  ִאָ֑ ָאַָ֣כל  ַאְִּ֭ביִרים  ֶלֶָ֣חם 
ַבע׃   ן׃ ַיַּסָ֣   כוָלשַֹּֽ ג ְּבֻעזָֹ֣ו ֵתיָמַֽ ע ָקְִ֭דים ַּבָשָמִָ֑ים ַוְיַנֵהֹ֖

ֹוף   כז  ים עָ֣ ֹול ַיִָ֝מִ֗ ְכחִ֥ ָעָפָ֣ר ְשֵאָ֑ר ּוַֽ ר ֲעֵליֶהָ֣ם ֶכַֽ ַוַּיְמֵטֵּ֬
יו׃   כח ָכָנַֻֽֽף׃   ָתַֽ יב ְלִמְשְכנֹּ ִבִ֗ ָ֑הּו ָסָ֝ ֲחֵנ ֶרב ַמַֽ ְַּ֭יֵפל ְּבֶקָ֣ ַו



ם יָ   כט  ֲאָוָתִ֗ ד ְוַָ֝תַֽ ּו ְמאָֹּ֑ ּו ַוִּיְשְּבעָ֣ אְכלָ֣ ַֹּֽ ם׃  ַוּי א ָלֶהַֽ   ל ִבִ֥
ם׃   ֹוד ָאְכָלִ֥ם ְּבִפיֶהַֽ ֲאָוָתָ֑ם עִָ֝֗ ִ֥רּו ִמַתַֽ ֹּא־ָז ְוַאִּ֤ף    לאל

ְּבִמְשַמֵניֶהָ֑ם   ג  ְַּ֭יֲהרֹּ ַוַֽ ם  ָבֶהִ֗ ָלִּ֤ה  ָעַ֘ ׀  ים  ֱאֹלִה֨
יַע׃   י ִיְשָרֵאָ֣ל ִהְכִרַֽ חּוֵרֹ֖ ְטאּו־  לבּוַבַֽ ְ֭את ָחַֽ ֹּ ְּבָכל־ז

יו׃   ינּו ְּבִנְפְלאֹוָתַֽ ֱאִמִ֗ א־ֶהָ֝ ַֹּֽ ֹוד ְול ֶבל   לגעָ֑ ַוְיַכל־ַּבֶהִ֥
ה׃   ָהָלַֽ ַּבֶּבַֽ ם  ּוְָ֝שנֹוָתִ֗ ִאם־ֲהָרָגִ֥ם    לד ְיֵמיֶהָ֑ם 
ל׃   ֲחרּו־ֵאַֽ ְוִשַֽ בּו  ְוָָ֝שִ֗ ּוהּו  י־  להּוְדָרשָ֑ ִכַֽ ְִּ֭יְזְכרּו  ַוַֽ

ם׃   ֲאָלַֽ גַֹּֽ ֹון  ְליִ֗ ֶעָ֝ ל  ְוֵאִ֥ צּוָרָ֑ם  ים  ּוהּו   לוֱאֹלִהָ֣ ַוְיַפתִ֥
ֹו׃   ם ְיַכְזבּו־לַֽ ֹון    לז ְּבִפיֶהָ֑ם ּוִָ֝בְלשֹוָנִ֗ א־ָנכָ֣ ַֹּֽ ְִ֭לָּבם ל ְו

ֹו׃   ּו ִּבְבִריתַֽ ֶָ֝אְמנִ֗ א ֶנַֽ ִֹּ֥ ֹו ְול ר    לחִעמָ֑ ּוא ַר֨חּום ׀ ְיַכֵפִ֥ ְוהִּ֤
א־ ָעו ֹּ ַֹּֽ ְול ֹו  ַאפָ֑ ְלָהִשָ֣יב  ְִ֭הְרָּבה  ְו ית  ְשִחִ֥ ֹּא־ַיַָֽׁ֫ ל ְוַֽ ן  

ֹו׃   יר ָכל־ֲחָמתַֽ ּוַח    לטָיִָ֝עִ֗ י־ָבָשָ֣ר ֵהָָ֑מה רִ֥ ר ִכַֽ ְִּ֭יְזכֹּ ַו
ּוב ָישַֽ א  ָֹּ֣ ְול ְך  ֹוֵלִ֗ ַבִמְדָּבָ֑ר   מ ׃  הָ֝ ּוהּו  ַיְמרָ֣ ַכְָ֭מה 

ֹון׃   יִשימַֽ ּוהּו ִּבַֽ ֲָ֝עִציבִ֗ ֹוש    מאַיַֽ ּו ֵאָ֑ל ּוְקדֹ֖ ּובּו ַוְיַנּסָ֣ ַוָּישָ֣
ּו׃  ֹום אֲֶֽשר־   מבִיְשָרֵאָ֣ל ִהְתוַֽ ֹו יִָ֝֗ ּו ֶאת־ָידָ֑ א־ָזְכרִ֥ ַֹּֽ ל
ר׃   ִמִני־ָצַֽ ם  תֹוָתָ֑יו   מגָפָדִ֥ אַֹּֽ ְִ֭מְצַרִים  ְּב ֲאֶשר־ָשָ֣ם 

ֹוְפָתִ֗  ַען׃  ּוָ֝מַֽ ֵריֶהָ֑ם   מד יו ִּבְשֵדה־צַֹּֽ ְָ֭דם ְיאַֹּֽ ְך ְל ַוַּיֲַֽהפָֹּ֣
ּון׃   ַּבל־ִיְשָתיַֽ ם  ְזֵליֶהִ֗ ב   מהְוָ֝נַֹּֽ ָעְ֭רֹּ ָּבֶהָ֣ם  ח  ְיַשַלֵּ֬



ם׃   ַוַתְשִחיֵתַֽ ַע  ּוְָ֝צַפְרֵדִ֗ אְכֵלָ֑ם  ַֹּֽ יל   מוַוּי ָחִסָ֣ ֶלַֽ ַוִּיֵתָ֣ן 
ה׃   ַאְרֶּבַֽ ם ָלַֽ ָ֝יִגיָעִ֗ ִוַֽ ג ַּבָּבָרָ֣ד    מז ְיבּוָלָ֑ם  ָ֑ם ַיֲַֽהרָֹּ֣ ַגְפָנ

ל׃   ֲחָנַמַֽ ַּבַֽ ם  ְּבִעיָרָ֑ם    מחְוִָ֝שְקמֹוָתִ֗ ַלָּבָרָ֣ד  ָ֣ר  ַוַּיְסֵג
ים׃   ְרָשִפַֽ ם ָלַֽ ֹו    מט ּוִָ֝מְקֵניֶהִ֗ ֹון ַאפִ֗ ם ׀ ֲחרֵּ֬ ְיַשַלח־ָּב֨

ים׃   ָרִעַֽ ַמְלֲאֵכִ֥י  ַחת  ְשַלִ֗ ִמָ֝ ְוָצָרָ֑ה  ַָ֣עם  ָוַז   נ ֶעְבָרָ֣ה 
ִמָמָ֣וֶ  א־ָחַשְָ֣ך  ַֹּֽ ל ֹו  פִ֥ ְלַאָׁ֫ יב  ָנִתִ֗ ַנְפָשָ֑ם ְיַפֵלִ֥ס  ת 

יר׃   ִהְסִגַֽ ֶבר  ַלֶדִ֥ ם  ֹור   נאְוַָ֝חָּיָתִ֗ ָכל־ְּבכָ֣ ְַָ֣֤ך  ַוַּי
ם׃   ֳהֵלי־ָחַֽ ְּבָאַֽ ים  ֹוִנִ֗ אָ֝ ית  ַוַּיַּסָ֣ע    נבְּבִמְצָרִָ֑ים ֵראִשִ֥
ר׃   ַּבִמְדָּבַֽ ֶדר  ֵעִ֗ ַכָ֝ ְֻֽיַנֲהֵגִ֥ם  ַוַֽ ֹו  ַעמָ֑ אן  ָֹּ֣ ַוַּיְנֵחָ֣ם   נג ַכצ

ֹוְיֵביֶהִ֗  ָ֝ א ָפָחָ֑דּו ְוֶאת־אַֽ ָֹּ֣ ה ַהָּיַֽם׃  ָלְֶ֭בַטח ְול   נד ם ִכָּסִ֥
ֹו׃  ְיִמינַֽ ה  ְנָתִ֥ ָקַֽ ה  ֹו ַהר־ֶזִָ֝֗ ּול ָקְדשָ֑ ְְ֭יִביֵאם ֶאל־ְגבָ֣ ַו

ְַּ֭יִפיֵלם ְּבֶחֶָ֣בל ַנֲַֽחָלָ֑ה   נה  ם ַוַֽ ם ׀ גֹוִיִ֗ ִֶַּ֤֤רש ִמְפֵניֶה֨ ַוְיָג
ל׃   י ִיְשָרֵאַֽ ם ִשְבֵטִ֥ ֳהֵליֶהִ֗ ָאַֽ ן ְּבָ֝ ְַּ֭יְמרּו   נוַוַּיְשֵכִ֥ ּו ַו ַוְיַנּסָ֣

רּו׃  ֶאת־ֱאֹלִהָ֣  א ָשָמַֽ ָֹּ֣ יו ל דֹוָתִ֗ גּו    נז ים ֶעְליָֹ֑ון ְוֵָ֝עַֽ ַוִּיּסָֹּ֣
ְרִמָּיַֽה׃   ֶשת  ְכֶקָ֣ ּו  ֶנְָ֝הְפכִ֗ ֲאבֹוָתָ֑ם  ַכַֽ ְִּ֭יְבְגדּו    נח ַוַֽ
ּוהּו׃   ם ַיְקִניאַֽ יֵליֶהִ֗ מֹוָתָ֑ם ּוִָ֝בְפִסַֽ ּוהּו ְּבָבַֽ   נט ַוַּיְכִעיסִ֥

ד ְּביִ  אִֹּ֗ ס ְמָ֝ ִֻּֽיְתַעָּבָ֑ר ַוִּיְמַאִ֥ ל׃  ָשַמָ֣ע ֱאְֹ֭לִהים ַוַֽ ְשָרֵאַֽ
ם׃    ס ָאָדַֽ ן ָּבַֽ ֶהל ִשֵכִ֥ ֹו אִָֹּ֝֗ ש ִמְשַכָ֣ן ִשלָ֑ ְִּ֭יטֹּ ַוִּיֵתָ֣ן    סאַו



ר׃   ְבַיד־ָצַֽ ֹו  ִתְפַאְרתִ֥ ְוַֽ ֻעזָֹ֑ו  י  ָ֣ר    סב ַלְשִבָ֣ ַוַּיְסֵג
ר׃   ִהְתַעָּבַֽ ֹו  ּוְָ֝בַנֲַֽחָלתִ֗ ֹו  ַעמָ֑ יו    סגַלֶחֶָ֣רב  חּוָרִ֥ ַּבַֽ

הּוָלַֽ  א  ָֹּ֣ ל יו  ּוֹלָתִ֗ ּוְָ֝בתַֽ ְכָלה־ֵאָ֑ש  ְֲ֭הָניו   סד לּו׃  ָאַֽ כַֹּֽ
יָנה׃   א ִתְבֶכַֽ ָֹּ֣ יו ל ָתִ֗ ְוַָ֝אְלְמנֹּ ָנָפָ֑לּו  ץ    סה ַּבֶחֶָ֣רב  ַוִּיַקֹ֖

ִֻֽ֥ן ִמָּיִַֻֽֽין׃   ֹור ִמְתרֹוֵנ ִגּבִ֗ ָ֑י ְכָ֝ ָנ ן ׀ ֲאדֹּ יו    סוְכָיֵשִ֥ ַוַּיְך־ָצָרִ֥
מֹו׃   ַָ֣תן ָלַֽ ם ָנ ֹוָלִ֗ ת עָ֝ ֹור ֶחְרַפִ֥ ֶהל   סזָאחָ֑ ְִּ֭יְמַאס ְּבאָֹּ֣ ַו

ֶבט   ְבֵשִ֥ ר׃  יֹוֵסָ֑ף ּוַֽ א ָבָחַֽ ָֹּ֣ ִים ל ְפַרִ֗ ְִּ֭יְבַחר ֶאת־  סח ֶאָ֝ ַו
ב׃   ֹון ֲאֶשָ֣ר ָאֵהַֽ ּיִ֗ ר ִצָ֝ ת־ַהִ֥ ֶָ֣בן    סטֵשֶָ֣בט ְיהּוָדָ֑ה ֶאַֽ ַוִּי

ם׃   ְלעֹוָלַֽ ּה  ְיָסָדִ֥ ֶרץ  ֶאִ֗ ְכָ֝ ֹו  ִמְקָדשָ֑ ִמים  ֹו־ָרְ֭   ע ְכמַֽ
אן׃   ַֹּֽ ת צ ִמְכְלאִֹּ֥ הּו ִמַֽ ֹו ַוִָּ֝יָּקֵחִ֗ ָ֣ד ַעְבדָ֑ ְִּ֭יְבַחר ְּבָדִו   עא ַו

ר ַאַחִ֥ ֹו   ֵמַֽ ַעמָ֑ ב  ְּבַיֲַֽעקָֹּ֣ ְְ֭רעֹות  ִל ֹו  ִביאִ֥ ֱהָׁ֫ ֹות  ָעלִ֗
ֹו׃   ַנֲַֽחָלתַֽ ל  ֹו   עבּוְָ֝בִיְשָרֵאִ֗ ְלָבבָ֑ ם  ְכתָֹּ֣ ְִּ֭יְרֵעם  ַו
ם׃  ּוִבְתבּונֹֹ֖ות ַכָפָ֣יו ַיְנֵחַֽ

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 — ש    לחוד טז     —

 עט
ָך   א ַנֲחָלֶתִ֗ ְּבַֽ ׀  ם  גֹוִי֨ ָּבִּ֤אּו  ים  ף אֱֹֽלִהַ֡ ָסִ֥ ְלָאָׁ֫ ֹור  ִמְזמִ֗



ּוָשַלִָ֣ם   ֶאת־ְירַֽ מּו  ָשֹ֖ ָקְדֶשָָ֑ך  ֶאת־ֵהיַכָ֣ל  ְְ֭מאּו  ִט
ים׃   ֹוף   בְלִעִּיַֽ ֲאָכל ְלעָ֣ יָך ַמְַֽ֭ ת ֲעָבֶדִ֗ ּו ֶאת־ִנְבַלֵּ֬ ָנְַֽתנַ֡

ֶרץ׃   ְלַחְיתֹו־ָאַֽ יָך  ִסיֶדִ֗ ֲחָ֝ ר  ְּבַשִ֥ ּו  ג ַהָשָמִָ֑ים  ְפכֵּ֬  ָשַֽ
ר׃   ם ְוֵאָ֣ין קֹוֵבַֽ ִִ֗ רּוָשָל ֹות ְיַֽ יבִּ֤ ִבַ֘ ִים ְסַֽ ם ׀ ַכַמִ֗   ד ָדָמ֨

ינּו׃  יבֹוֵתַֽ ֶלס ִלְסִבַֽ ַעג ָוֶָ֝קִ֗ ָ֑ינּו ַלִ֥ ָהִיָ֣ינּו ֶחְְ֭רָפה ִלְשֵכֵנ
ש   ה  ַָ֑צח ִתְבַעִ֥ר ְכמֹו־ֵאִָ֝֗ ָלֶנ ַָ֣֤ף  ֱאַנ ֶתַֽ ְ֭הָוה  ְי ַעד־ָמָ֣ה 

ָך׃   אֲ   ו ִקְנָאֶתַֽ ל־ַהגֹוִים   ֶאַֽ ְתָךִ֗  ֲחָמַֽ ְך  א־ ְשפִֹּּ֤ ַֹּֽ ל ֶשַ֪ר 
אּו׃   א ָקָרַֽ ָֹּ֣ ִשְמָךִ֗ ל ר ְּבָ֝ ֹות ֲאֶשִ֥ ּוָך ְוַעִ֥ל ַמְמָלכָ֑ עִ֥   ז ְיָדָׁ֫

מּו׃   ֵהַשַֽ ֶאת־ָנֵוִ֥הּו  ְוַֽ ב  ת־ַיֲעקָֹּ֑ ֶאַֽ ָאַכָ֣ל  ְ֭י  ל־   חִכ ַאַֽ
ֲעו ֹּ ּונּו ִתְזָכר־ָלנּו   ְיַקְדמָ֣ ַמְֵ֭הר  ִנִ֥ים  ִראשָֹּׁ֫ ַ֪ת  נֹּ

ד׃   ֹונּו ְמאַֹּֽ י ַדלָ֣ ֲחֶמָ֑יָך ִכֹ֖ נּו ׀  טַרַֽ נּו   ָעְזֵרִּ֤ ֵהִּ֤י ִיְשֵעִ֗ ֱאֹלַ֘
ַעל־ ר  ְוַכֵפִ֥ נּו  ְוַהִציֵלִ֥ ֹוד־ְשֶמָָ֑ך  ְכבַֽ ר  ל־ְדַבִ֥ ַעַֽ

ָך׃   ְשֶמַֽ ְלַמַָ֣ען  ינּו  ֹּאֵתִ֗ ט ּו ַהגֹוִים    יַחָ֝ אְמרָ֣ ַֹּֽ י ׀  ָלִָּ֤מה 
ם־ ת ַדַֽ ָ֑ינּו ִנְָ֝קַמִ֗ ִיָ֣ים ְלֵעיֵנ ם ִיָּוַדָ֣ע ַּבגֹּ יֶהִ֥ ַ֪ה אֱֹֽלֵהָׁ֫ ַאֵּי

ּוְך׃   יָך ַהָשפַֽ יר ָתִּ֤   יאֲעָבֶדִ֥ ִסִ֥ ת ָאָׁ֫ ֹוא ְלָפֶניָך  ֶאְנַקַ֪ בָ֣
ה׃   ְתמּוָתַֽ ָ֣י  ְּבֵנ ר  ֹוֵתִ֗ הָ֝ ֹוֲעָךָ֑  ְזרַֽ ִֶ֥דל  ֵשִּ֤ב   יב ְכגֹּ ְוָהַ֘

ר  ֲאֶשֹ֖ ָתִּ֤ם  ֶחְרָפַ֘ ם  ֶאל־ֵחיָקָ֑ ְְ֭בָעַתִים  ִש ָ֣ינּו  ִלְשֵכֵנ
ָנַֽי׃   ּוָך ֲאדֹּ ְרפָ֣ אן ַמְרִעיֶתָך     יגֵחַֽ ִֹּ֥ ְִּ֤חנּו ַעְמָ֨ך ׀ ְוצ ֲאַנ ַוַֽ



ֹוָלִ֥  ה ְלָךִ֗ ְלעָׁ֫ ָך׃נִֹּ֤וֶדִ֥ ר ְתִהָלֶתַֽ ר ְנַָ֝סֵפִ֗ ֹור ָודָֹּ֑  ם ְלדִ֥

 פְּ
ֹור׃    א ִמְזמַֽ ְלָאָסָ֣ף  ּות  ֵעדֹ֖ ָ֑ים  ַשִנ ֶאל־שַֹּֽ ַח    ב ַלְמַנֵצִ֥

ב  ֵשֹ֖ יֹּ יֹוֵסָ֑ף  אן  ָֹּ֣ ַכצ ֵהָ֣ג  נֹּ יָנה  ֲאִזִ֗ ַהַֽ ׀  ל  ִיְשָרֵא֨ ֵעִּ֤ה  רַֹּ֘
יָעה׃   הֹוִפַֽ ים  ן   גַהְכרּוִבָ֣ ּוִבְנָיִַ֘מִּ֤ ׀  ִים  ֶאְפַר֨ ִּ֤י  ִלְפֵנ

עַֽ  ה  ָָ֣תה  ּוְמַנֶשִ֗ יֻשָע ִלַֽ ּוְלָכֹ֖ה  ּוָרֶתָָ֑ך  ֶאת־ְגבַֽ ה  ֹוְרָרִ֥
נּו׃   ָעה׃    דָלַֽ יָך ְוִנָּוֵשַֽ ֶנִ֗ ר ָפָ֝ ים ֲהִשיֵבָ֑נּו ְוָהֵאִ֥   ה ֱאֹלִהִ֥

ְנָת ִּבְתִפַלִ֥ת  ַשִ֗ י ָעָ֝ ֹות ַעד־ָמַתִ֥ ים ְצָבאָ֑ ָ֣ה ֱאֹלִהָ֣ ְיהָו
ָך׃   מֹו   וַעֶמַֽ ַוַָ֝תְשֵקִ֗ ָ֑ה  ִדְמָע ֶלֶָ֣חם  ֱאַכְלָתם  ֶהְַֽ֭
יש׃  ִּבְדָמעִ֥  ָשִלַֽ ָ֑ינּו   ז ֹות  ִלְשֵכֵנ ָמְ֭דֹון  ְתִשיֵמָ֣נּו 

מֹו׃   ינּו ִיְלֲעגּו־ָלַֽ ְיֵבִ֗ ֹות ֲהִשיֵבָ֑נּו   חְוָ֝אַֹּֽ ים ְצָבאָ֣ ֱאֹלִהָ֣
ָעה׃   ְוִנָּוֵשַֽ יָך  ֶנִ֗ ָפָ֝ ר  יַע    טְוָהֵאִ֥ ַתִּסָ֑ ִמִמְצַרִָ֣ים  ְֶ֭פן  ֶג
ָה׃   ַוִתָטֶעַֽ ם  גָֹ֝וִיִ֗ ש  ש   י ְתָגֵרִ֥ ַוַתְשֵרִ֥ ָ֑יָה  ְלָפֶנ ִפִנִ֥יָת 

ֶרץ׃   ַוְתַמֵלא־ָאַֽ יָה  ָרֶשִ֗ ִצָלָּ֑ה   יאָשַָֽ֝ ים  ָהִרָ֣ ּו  ָכּסָ֣
ל׃   ְרֵזי־ֵאַֽ ַאַֽ יָה  ֲָ֝עָנֶפִ֗ ָ֑ם    יב ַוַֽ ַעד־ָי ְקִציֶרָָ֣ה  ְתַשַלָ֣ח 

ֹונְ  יַֽ ר  יָה׃  ְוֶאל־ָנָָ֝הִ֗ ְגֵדֶרָ֑יָה    יג קֹוֶתַֽ ָפַרְָ֣צָת  ָלְָ֭מה 
ֶרְך׃   ָדַֽ ְבֵרי  ָכל־עִֹּ֥ ּוָה  ָ֣יר    ידְוָָ֝ארִ֗ ֲחִז ְיַכְרְסֶמָָ֣נַֽה 



 ָ֑ ָנה׃  עַ ִמָּי י ִיְרֶעַֽ ּוב   טו ר ְוִזֹ֖יז ָשַדָ֣ ים ְצָבאֹות  שַָֽׁ֫ ֱאֹלִהָ֣

את׃   ַֹּֽ ֶָ֣פן ז ד ֶג ְ֭   טזָנִ֥א ַהֵּבָ֣ט ִמָשַמִָ֣ים ּוְרֵאָ֑ה ּוְָ֝פקִֹּ֗ ָנה  כַ ְו
ְך׃  ֲאשֶ  ָלַֽ ְצָתה  ִאַמִ֥ ן  ְוַעל־ֵּבִָ֝֗ ַָָ֑֤ך  ְיִמיֶנ ָ֣ה    יז ר־ָנְַֽטָע

דּו׃   ֹּאֵבַֽ י ָ֣יָך  ָפֶנ ת  ֲעַרֹ֖ ִמַגַֽ   יח ְשֻרָפָ֣ה ָבֵאָ֣ש ְכסּוָחָ֑ה 
ְצָת   ם ִאַמִ֥ ָדִ֗ ַָָ֑֤ך ַעל־ֶּבן־ָאָ֝ יש ְיִמיֶנ ְְ֭דָך ַעל־ִאָ֣ ִהי־ָי ְתַֽ

ְך׃   נּו ּוְבִשְמָךִ֥   יטָלַֽ ַחֵּיִ֗ ֹוג ִמֶמָָ֑ך ְתָ֝ א־ָנסִ֥ ַֹּֽ א׃    ְול   כ ִנְקָרַֽ
יָך   ֶנִ֗ ָפָ֝ ר  ָהֵאִ֥ ֲהִשיֵבָ֑נּו  ֹות  ְצָבאָ֣ ים  ֱאֹלִהָ֣ ִּ֤ה  ָו ְיהַ֘

ָעה׃  ְוִנָּוֵשַֽ

 פאְּ
ף׃    א ְלָאָסַֽ ית  ל־ַהִגִתֵּ֬ ַעַֽ ׀  ַח  ַהְְ֭רִנינּו   ב ַלְמַנֵצֵּ֬

ב׃   ַיֲַֽעקַֹּֽ י  אֹלֵהִ֥ יעּו ֵלַֽ ִרִ֗ ָ֑נּו ָהָ֝ ים עּוֵז אֹלִהָ֣ אּו־  גֵלַֽ ְשַֽ
ָנִעָ֣ים   ף ִכנֹֹ֖ור  ְְ֭מָרה ּוְתנּו־תָֹּ֑ ּו    ד ִעם־ָנֶַֽבל׃  ִז ִתְקעָ֣

ַחֵגַֽנּו׃   ְליָֹ֣ום  ֶסה  ֵכִ֗ ַּבָ֝ שֹוָפָ֑ר  ֶדש  ק   הַבחָֹּ֣ חָֹּ֣ י  ִכִּ֤
ב׃   י ַיֲַֽעקַֹּֽ אֹלֵהִ֥ ט ֵלַֽ ְשָפִ֗ ּוא ִמָ֝ ֵעִּ֤דּות ׀   ו ְלִיְשָרֵאָ֣ל הָ֑

ת  ְשַפֹ֖ ִמְצָרִָ֑ים  ַעל־ֶאֶָ֣רץ  ְֵ֭צאתֹו  ְּב ֹו  ָשמִ֗ ֹוֵסִּ֤ף  יהַ֘ ִּבַֽ
ע׃   ֶאְשָמַֽ א־ָיַדְָ֣עִתי  ַֹּֽ ֹותִ   ז ל ֹו ֲהִסירָ֣ ִשְכמָ֑ ִמֵּסֶָ֣בל  י 

ְרָנה׃   ֲעבַֹּֽ ַתַֽ ּוד  ִמדִ֥ יו  ָפִ֗ אָת   חַכָ֝ ָקָרִ֗ ה  ַּבָצָרִ֥



י  ַעל־ֵמֹ֖ ְנָ֨ך  ֶאְבָחַֽ ַרַָ֑עם  ְּבֵסֶָ֣תר  ֶעְנָך  ֶאְַֽ֭ ָך  ְלֶצִ֥ ֲאַחָׁ֫ ָוַֽ
ָלה׃   ל   ט ְמִריָבָ֣ה ֶסַֽ ְִ֭מי ְוָאִעָ֣יָדה ָּבְָ֑ך ִיְָ֝שָרֵאִ֗ ְשַמָ֣ע ַע

י׃   ע־ִלַֽ ְשַמַֽ ְ֭   יִאם־ִתַֽ ְב ָ֣ה  א־ִיְהֶי ַֹּֽ א  ל ִֹּ֥ ְול ָ֑ר  ָז ֵאָ֣ל  ָך 
ר׃   ֵנָכַֽ ְלֵאָ֣ל  ה  ֲחֶוִ֗ ְשַתַֽ יָך   יא ִתָ֝ ֱאֹלֶהִ֗ ִּ֤ה  ָו ְיהַ֘ ׀  י  ִכ֨ נֹּ ָאַֽ

יָך   ַהְרֶחב־ִפִָ֝֗ ִמְצָרִָ֑ים  ֵמֶאֶָ֣רץ  ַמַעְלָך  ַהְַֽ֭
הּו׃   ֲאַמְלֵאַֽ ל   יבַוַֽ ְוִָ֝יְשָרֵאִ֗ ְלקֹוִלָ֑י  י  ַעִמָ֣ א־ָשַמָ֣ע  ַֹּֽ ְול

י׃   ִלַֽ ָבה  ֹּא־ָאִ֥ ִּבְשִרירָ֣   יג ל ִלָּבָ֑ם  ָוְֲַֽ֭אַשְלֵחהּו  ּות 
ם׃   ֹוֵתיֶהַֽ מֹוֲעצֹ֖ ּו ְּבַֽ ְָ֝לכִ֗ ל   ידֵיַֽ ֵמַָ֣עַֽ ִלָ֑י ִיְָ֝שָרֵאִ֗ ּו ַעְִ֭מי שֹּ לִ֗

כּו׃   י ְיַהֵלַֽ ָ֑יַע ְוַעִ֥ל    טו ִּבְדָרַכִ֥ ֹוְיֵביֶהָ֣ם ַאְכִנ ְְ֭מַעט אַֽ ִכ
י׃   יב ָיִדַֽ ם ָאִשִ֥ ֵריֶהִ֗ ֹו    טז ָצַָֽ֝ ֲחשּו־לָ֑ ְ֭הָוה ְיַכַֽ ְמַשְנֵאָ֣י ְי
ם׃   ְלעֹוָלַֽ ִעָתָ֣ם  י  ִחָטָ֑ה   יז ִויִהֹ֖ ֵמֵחֶָ֣לב  ְַּ֭יֲאִכיֵלהּו  ַוַֽ

ָך׃ ּור ְדַבָ֣ש ַאְשִּביֶעַֽ  ּוִָ֝מצִ֗

 פבְּ
ֶרב   א ֲעַדת־ֵאָ֑ל ְּבֶקֹ֖ ב ַּבַֽ ים ִנָצִ֥ ף אֱֹֽלִהִ֗ ָסִ֥ ֹור ְלָאָׁ֫ ִמְזמִ֗

ט׃   ִיְשפַֹּֽ ים  ּוְפֵנִ֥י    ב ֱאֹלִהָ֣ ֶָ֑ול  ִתְשְפטּו־ָע י  ַעד־ָמַתִ֥
ָלה׃   ִתְשאּו־ֶסַֽ ים  ָשִעִ֗ ָעִנֹ֖י   גְרָ֝ ֹום  ְוָיתָ֑ ל  ִשְפטּו־ַדִ֥

יקּו׃   ֹ֖ד ְרָשִעָ֣ים    ד ָוָרָ֣ש ַהְצִדַֽ ל ְוֶאְביָֹ֑ון ִמַּי ַפְלטּו־ַדִ֥



ילּו׃   ֲחֵשָכִ֥ה    הַהִצַֽ ַּבַֽ ינּו  ָיִבִ֗ א  ִֹּ֥ ְול ׀  ָיְַֻֽֽד֨עּו  א  ִֹּּ֤ ל
ֶרץ׃   ֹוְסֵדי ָאַֽ ֹוטּו ָכל־מִ֥ ִני־ָאְַ֭מְרִתי    וִיְתַהָלָ֑כּו ִיָ֝מִ֗ אֲֽ

ים ַאֶתָ֑ם ּובְ  ם׃  ֱאֹלִהָ֣ ָאְֵ֭כן ְכָאָדָ֣ם   זֵנֹ֖י ֶעְליָֹ֣ון ֻכְלֶכַֽ
לּו׃   ִתפַֹּֽ ים  ַהָשִרָ֣ ד  ּוְכַאַחֹ֖ ּון  קּוָמָ֣ה   ח ְתמּותָ֑

ְּבָכל־  ל  ְנַחִ֗ ִתָ֝ ה  י־ַאָתִ֥ ִכַֽ ָהָאֶָ֑רץ  ָשְפָטָ֣ה  ֱאְֹ֭לִהים 
ם׃  ַהגֹוִיַֽ

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 — ש    לחוד יז    —

 פגְּ
ף׃    א ֹור ְלָאָסַֽ יר ִמְזמָ֣ ים ַאל־ֳדִמי־ָלְָ֑ך   ב ִשֹ֖ ֱאֹלִהִ֥

ל׃   ט ֵאַֽ ש ְוַאל־ִתְשקָֹּ֣ ֱחַרֹ֖ ְֹ֭וְיֶביָך    ג ַאל־ֶתַֽ ָ֣ה אַֽ י־ִהֵנ ִכַֽ
אש׃   ַֹּֽ ר ְָ֣שאּו  ָנ יָך  ּוְָ֝מַשְנֶאִ֗ ל־ַעְְ֭מָך   דֶיֱַֽהָמיָּ֑ון  ַעַֽ
ּו ַעל־ְצפּוֶנַֽיָך׃   ֹוד ְוִָ֝יְתָיֲַֽעצִ֗ ימּו סָ֑ ְ֭   ה ַיֲַֽעִרָ֣ ּו ְל ְמרִ֗ כּו ָאַֽ

ֹוד׃   עַֽ ם־ִיְשָרֵאָ֣ל  ֵשַֽ א־ִיָזֵכֹ֖ר  ַֹּֽ ְול ִמגָֹ֑וי    ו ְוַנְכִחיֵדָ֣ם 
תּו׃   ית ִיְכרַֹּֽ יָך ְּבִרָ֣ ֶלִ֗ ו ָעָ֝ ּו ֵלָ֣ב ַיְחָדָ֑ ֹוֲעצָ֣ י נַֽ ֳהֵלָ֣י    ז ִכִּ֤ ָאַֽ
ים׃   ְוַהְגִרַֽ ב  מֹוָאִ֥ ים  ְוִיְשְמֵעאִלִ֗ ְגָבָ֣ל    חֱאְ֭דֹום 

ֹו צַֽ ְִ֥שֵבי  ִעם־יֹּ ֶשת  ֶלִ֗ ְפָ֝ ֲעָמֵלָ֑ק  ַוַֽ ְַ֭עמֹון  ַגם־  טר׃  ְו



ָלה׃   ֹוט ֶסַֽ ֹוַע ִלְבֵני־לָ֣ ּו ְזרֹ֖ ָ֣ה ִעָמָ֑ם ָהִּ֤יַֽ   י ַאְ֭שּור ִנְלָו
ַָ֣חל  ְּבַנ ין  ָיִבִ֗ ְכָ֝ א  ִסיְסָרִ֥ ְכַֽ ַָ֑֤ן  ְכִמְדָי ם  ה־ָלֶהִ֥ ֲעֵשַֽ

ֹון׃   ה׃    יאִקישַֽ ֲאָדָמַֽ ֶמן ָלַֽ יּו דִָֹּ֝֗ אר ָהִ֥ ָֹּ֑ ֵעין־ד ּו ְבַֽ ִנְשְמדִ֥
ִַ֥בח   יב  ְכֶז ּוַֽ ְוִכְזֵאָ֑ב  ֵרָ֣ב  ְכעֹּ ְִ֭דיֵבימֹו  ְנ ִשיֵתָ֣מֹו 

ימֹו׃   ע ָכל־ְנִסיֵכַֽ ָ֣יְרָשה   יג ּוְָ֝כַצְלֻמָנִ֗ ְמרּו ִנ ֲאֶשָ֣ר ָאְַֽ֭
ים׃   ֹות ֱאֹלִהַֽ ת ְנאָ֣ ָ֑ל    יד ָלָ֑נּו ֵאִָ֝֗ מֹו ַכַגְלַג י ִשיֵתִ֥ אֱֹֽלַהִ֗

ּוַח׃  ְכָ֝  ש ִלְפֵני־רַֽ ה   טוַקִ֗ ָהָבִ֗ ַָ֑ער ּוְָ֝כֶלַֽ ש ִתְבַער־ָי ְכֵאִ֥
ים׃   ָהִרַֽ ט  ֲעֶרָָ֑ך   טז ְתַלֵהִ֥ ְּבַסַֽ ִתְרְדֵפָ֣ם  ֵכְ֭ן 

ם׃   ֲהֵלַֽ ְתַבַֽ ְתָךִ֥  ֹון   יז ּוְבסּוָפַֽ ָקלָ֑ ְפֵניֶהָ֣ם  ַמֵלָ֣א 
ּו ִשְמָךָ֣ ְיהָוַֽה׃   יַבְקשֹ֖ ד    יח ִוַֽ ּו ֲעֵדי־ַעִ֗ ֲהלִ֥ שּו ְוִיָּבַֽ ֵיבֹֹּ֖

יַ  דּו׃  ְוַֽ ֹּאֵבַֽ ּו ְוי ָ֣ה   יטְחְפרִ֥ ה ִשְמָךָ֣ ְיהָו י־ַאָתֵּ֬ ּו ִכַֽ ֵיְדעִ֗ ְוַֽ
ֶרץ׃ ֹון ַעל־ָכל־ָהָאַֽ ְליִ֗  ְלַבֶדָָ֑ך ֶעָ֝

 פדְּ
ֹור׃    א ִמְזמַֽ ַרח  ִלְבֵני־קִֹּ֥ ית  ל־ַהִגִתָ֑ ַעַֽ ַח    ב ַלְמַנֵצִ֥

ֹות׃   ְצָבאַֽ ְיהָוִ֥ה  יָך  ִמְשְכנֹוֶתִ֗ ֹות    ג ַמה־ְּיִדידִ֥
ה   ְלָת֨ ה ְוַגם־ָכַֽ י ִנְכְסָפֵּ֬ ָוִ֥ה ִלִּבִ֥ ֹות ְיהָׁ֫ ׀ ַנְפִשי  ְלַחְצרַ֪

י׃   ל־ָחַֽ ֵאַֽ ֶאָ֣ל  ּו  ְיַָ֝רְננִ֗ י  ָמְַ֪צָאה   דּוְבָשִרָ֑ ַגם־ִצ֨פֹור 



ֹור ׀   ִית ּוְדרִּ֤ ת־ֵקִ֥ ַבַ֡ יָה ֶאַֽ ֶחִ֥ ן ָלּה  ֲאֶשר־ָשַָ֪תה ֶאְפרָֹּׁ֫
י׃   ֵוַֽאֹלָהַֽ י  ְלִכִ֗ ַמָ֝ ֹות  ְצָבאָ֑ ָ֣ה  ְיהָו   ה ִמְְ֭זְּבחֹוֶתיָך 

ֹוְשֵבָ֣י ֵבי ָלה׃  ַאְְ֭שֵרי יַֽ ּוָך ֶּסַֽ ַהְללִ֥ ֹוד ְיַֽ ַאְשֵרָ֣י   וֶתָָ֑ך עִָ֝֗
ם׃   ִּבְלָבָבַֽ ֹות  ִסלִ֗ ְמָ֝ ָבְָ֑ך  ֹו  ֹוז־לִ֥ עַֽ ׀   ז ָאְָ֭דם  י  ְבֵרִּ֤ עַֹּֽ

ֹות ַיְעֶטִ֥ה  ָרכִ֗ ּוהּו ַגם־ְּבָ֝ ַָ֣֤ן ְיִשיתָ֑ ֶָ֣מק ַהְָּ֭בָכא ַמְעָי ְּבֵע
ה׃   ֶאל־   ח מֹוֶרַֽ ה  ֵיַָֻֽֽרֶאֹ֖ ֶאל־ָחִָ֑יל  ֵמַחִָ֣יל  ֵיְְַֽ֭לכּו 

ֹון ים ְּבִצּיַֽ ָ֣ה  ט׃ ֱאֹלִהָ֣ ְָ֭באֹות ִשְמָע ים ְצ ִּ֤ה ֱאֹלִהָ֣ ָו ְיהַ֘
ָלה׃   ֶסַֽ ב  ַיֲַֽעקָֹּ֣ י  ֱאֹלֵהֹ֖ יָנה  ֲאִז֨ ַהַֽ י  ִגֵננּו    י ְתִפָלִתָ֑ ְ֭ ָמַֽ

ָך׃   ָ֣י ְמִשיֶחַֽ ְפֵנ ט  ְוַָ֝הֵּבִ֗ ים  ֹוב־   יאְרֵאָ֣ה ֱאֹלִהָ֑ י טַֽ ִכִּ֤
ְּבֵבָ֣ית  ִהְְ֭סתֹוֵפף  ְרִתי  ָּבַחִ֗ ֶלף  ָאִ֥ ֵמָׁ֫ יָך  ֲחֵצֶרִ֗ ַּבַֽ יִֹ֥ום 

ּו דִ֗ ַשע׃  ֱאֹלַהָ֑י ִמָ֝ ֳהֵלי־ֶרַֽ ֶמש ׀ ּוָמֵגן    יבר ְּבָאַֽ י ֶש֨ ִכִּ֤
א ִיְמַנע־  ִֹּ֥ ָ֑ה ל ִיֵתָ֣ן ְיהָו ְָ֭כבֹוד  ְו ים ֵחָ֣ן  ִהִ֥ ַ֪ה ֱאֹלָׁ֫ ְיהָו

ים׃   ים ְּבָתִמַֽ ְלִכִ֥ הֹּ ֹוב ַלַֽ י   יג טִָ֝֗ ְשֵרִ֥ ֹות ַאַֽ ְיהָוִ֥ה ְצָבאָ֑
ְך׃ ַח ָּבַֽ ֵטִ֥ ם ּבֹּ ָדִ֗  ָאָ֝

 פהְּ
ֹור׃    א ַרח ִמְזמַֽ ׀ ִלְבֵני־קֵֹּּ֬ ַח  ָ֣ה ָרִצָ֣   ב ַלְמַנֵצֵּ֬ יָת ְיהָו

ְבָת שבות   ִ֗ ית(ַאְרֶצָָ֑ך ַשָ֝ ב׃    )ְשִבָ֣ ְָ֭שאָת ֲעוָ֣ ֹּ  גַיֲַֽעקַֹּֽ ן ָנ



ָלה׃   יָת ָכל־ַחָטאָתָ֣ם ֶסַֽ ְפָת ָכל־   דַעֶמָָ֑ך ִכִּסֹ֖ ָאַסִ֥
ָך׃   ֹון ַאֶפַֽ ֲחרִ֥ ֹוָת ֵמַֽ ִשיבִ֗ שְּ֭וֵבנּו ֱאֹלֵהָ֣י    ה ֶעְבָרֶתָָ֑ך ֱהָ֝

נּו׃   ִעָמַֽ ַעְסָךָ֣  ַכַֽ ר  ְוָהֵפֹ֖ ָ֑נּו  ֱאַנף־   ו ִיְשֵע ֶתַֽ ַהְלעֹוָלִ֥ם 
ר׃   ר ָודַֹּֽ ְפָךִ֗ ְלדָֹּ֣ ְך ַאָ֝ ּוב   זָּבָ֑נּו ִתְמשִֹּ֥ ֹּא־ַאְָ֭תה ָתשָ֣ ל הֲֽ

ְך׃   ִיְשְמחּו־ָבַֽ ְוַָ֝עְמָךִ֗  ָ֑נּו  ָ֣ה   ח ְתַחֵּי ְיהָו ַהְרֵאָ֣נּו 
נּו׃   ה ַמה־ְיַדֵּבר     טַחְסֶדָָ֑ך ְוֶָ֝יְשֲעָךִ֗ ִתֶתן־ָלַֽ ֶאְשְמָעִ֗

׀ יְ  י  ָוִ֥ה ִכִּ֤ ׀ ְיהָׁ֫ ֹו ְוֶאל־ ָהֵאַ֪ל  ֹום ֶאל־ַעמִ֥ ר ָשלִ֗ ַדֵּבֵּ֬
ה׃   ְלִכְסָלַֽ ּובּו  ְוַאל־ָישִ֥ ֹוב   י ֲחִסיָדָ֑יו  ָקרָ֣ ַאְִּ֤ך 

נּו׃   ֹוד ְּבַאְרֵצַֽ ן ָכבָ֣ ֹו ִלְשכֹֹּ֖ יֵרָאָ֣יו ִיְשעָ֑ ֶסד־  יאִלַֽ ֶחַֽ
קּו׃   ֹום ָנָשַֽ ֶדק ְוָשלָ֣ ָ֑שּו ֶצֹ֖ ת ִנְפָג ֶמת ֵמֶאֶָ֣רץ    יב ֶוֱאֶמִ֥ ֱאְ֭
ף׃   ִנְשָקַֽ ִים  ִמָשַמִ֥ ֶדק  ְוֶָ֝צִ֗ ִיֵתָ֣ן    יג ִתְצָמָ֑ח  ְ֭הָוה  ַגם־ְי
ּה׃   ְיבּוָלַֽ ן  ִתֵתִ֥ נּו  ְוַָ֝אְרֵצִ֗ ֹוב  ָ֣יו    יד ַהטָ֑ ְלָפָנ ֶצְֶ֭דק 

יו׃ ם ְלֶדֶָ֣רְך ְפָעָמַֽ  ְיַהֵלְָ֑ך ְוָיֵשֹ֖

 פו
ִַָ֑֤ני ִכַֽ   א ָ֣ה ָאְזְנָךָ֣ ֲעֵנ ה־ְיהָו ִוִ֥ד ַהֵטַֽ ה ְלָדָׁ֫ י־ָעִנֹ֖י ְתִפָלִ֗

ִני׃   ִני הֹוַשָ֣ע    בְוֶאְביָֹ֣ון ָאַֽ יד ָאִ֥ י־ָחִסַ֪ ְמָרָ֣ה ַנְפִשי  ִכַֽ ָשִ֥
יָך׃   ַח ֵאֶלַֽ ָ֑י    גַעְְ֭בְדָך ַאָתָ֣ה ֱאֹלַהָ֑י ַהּבֹוֵטִ֥ ָנ ִִֻֽ֥ני ֲאדֹּ ָחֵנ



ֹום׃   א ָכל־ַהּיַֽ ְקָרִ֗ י ֵאֶלִ֥יָך ֶאָ֝ ֶָ֣פש ַעְבֶדָָ֑ך   ד ִכִ֥ ַשְֵ֭מַח ֶנ
ַנְפִשִ֥  י  ָנִ֗ דֹּ ֲאָ֝ ֵאֶלִ֥יָך  י  א׃  ִכִ֥ ֶאָשַֽ ָני   הי  ֲאְ֭דֹּ י־ַאָתָ֣ה  ִכַֽ

יָך׃   ְרֶאַֽ ֶסד ְלָכל־קַֹּֽ ֹוב ְוַסָלָ֑ח ְוַרב־ֶחִָ֝֗ ָ֣יָנה   וטָ֣ ֲאִז ַהַֽ
י׃   ּונֹוָתַֽ ַתֲחנַֽ ֹול  ְּבקָ֣ יָבה  ְוַָ֝הְקִשִ֗ י  ְתִפָלִתָ֑ ְ֭הָוה    ז ְי

ִֻֽני׃   ֲעֵנַֽ ַתַֽ י  ִכָ֣ ָך  ֶאְקָרֶאִ֗ י  ָרִתִ֥ ְ֭ ָצַֽ ֹוָך   ח ְּביָֹ֣ום  ֵאין־ָכמֹ֖
ֲאדֹּ  ׀  ים  ֱאֹלִהִ֥ יָך׃  ָבַֽ ַמֲעֶשַֽ ְכַֽ ְוֵאָ֣ין  י  ׀   טָנִ֗ ָכל־גֹוִיִּ֤ם 

ָ֑י   ָנ ֲאדֹּ ָ֣יָך  ְלָפֶנ ּו  ֲחוָ֣ ְוִיְשַתַֽ ׀  ֹואּו  ָיבִּ֤ יָת  ָעִשִ֗ ר  ֲאֶשִ֥
ָך׃   ּו ִלְשֶמַֽ יַכְּבדָ֣ ֹות   יִוַֽ ֵשָ֣ה ִנְפָלאָ֑ ֹול ַאְָ֭תה ְועֹּ י־ָגדָ֣ ִכַֽ

ָך׃   ים ְלַבֶדַֽ ה ֱאֹלִהָ֣ ָך   יאַאָתֹ֖ ה ׀ ַדְרֶכִ֗ ִני ְיהָו֨ ֹוֵרִּ֤ הַ֘
ָך׃  אֲ  ְשֶמַֽ ה  ְלִיְרָאִ֥ י  ָבִבִ֗ ְלָ֝ ד  ַיֵחִ֥ ֲאִמֶתָָ֑ך  ַּבַֽ   יב ַהֵלְִ֥ך 

ה ִשְמָךָ֣   ֲאַכְּבָדֹ֖ י ַוַֽ ָ֣י ֱאְֹ֭לַהי ְּבָכל־ְלָבִבָ֑ ָנ ֹוְדָךִּ֤ ׀ ֲאדֹּ אַֽ
ם׃   י    יג ְלעֹוָלַֽ ְלָת ַנְָ֝פִשִ֗ ֹול ָעָלָ֑י ְוִהַצִ֥ י־ַחְְ֭סְדָך ָגדָ֣ ִכַֽ

ַתְחִתָּיַֽה׃   ֹול  ֵזִַ֘דִּ֤   יד ִמְשאִ֥ ׀  ים  י ֱאֹלִהִּ֤ מּו־ָעַלִ֗ ָקַֽ ים 
ם׃  ּוָך ְלֶנְגָדַֽ א ָשמָ֣ ֹֹּ֖ ּו ַנְפִשָ֑י ְול ִריִצים ִּבְקשָ֣ ֲעַדָ֣ת ָעְַֽ֭ ַוַֽ

ִים    טו  ַפִ֗ ַאָ֝ ֶרְך  ֶאִ֥ ְוַחנָּ֑ון  ּום  ֵאל־ַרחָ֣ ָני  ֲאְ֭דֹּ ְוַאָתָ֣ה 
ת׃   ֱאֶמַֽ ֶסד ֶוַֽ ִִֻֽ֥ני ְתָנַֽה־ֻעְזָךִ֥   טז ְוַרב־ֶחִ֥ ֵנ י ְוָחָׁ֫ ְפֵנִ֥ה ֵאַלִ֗

לְ  יָעה  ְוָ֝הֹוִשִ֗ ָך׃  ְלַעְבֶדָָ֑ך  י   יז ֶבן־ֲאָמֶתַֽ ה־ִעִמִ֥ ֲעֵשַֽ
ה   ה ְיָ֝הָוִ֗ י־ַאָתִ֥ שּו ִכַֽ ְנַאָ֣י ְוֵיבָֹּ֑ ּו שַֹּֽ ה ְוִיְראָ֣ ֹוָבִ֥ ֹות ְלטָׁ֫ אִ֗



ִני׃  ַחְמָתַֽ ִני ְוִנַֽ  ֲעַזְרַתִ֥

 פזְּ
ְּבַהְרֵרי־   א ֹו  ּוָדתִ֗ ְיָ֝סַֽ ִשָ֑יר  ֹור  ִמְזמָ֣ ְַ֭רח  ִלְבֵני־קֹּ

ֶדש׃   ל  בקַֹּֽ כִֹּ֗ ֲעֵרָ֣י ִצּיָֹ֑ון ִמָ֝ ְ֭הָוה ַשַֽ ֵהָ֣ב ְי ִמְשְכנִֹ֥ות   אֹּ
ב׃   ים   גַיֲַֽעקַֹּֽ ֱאֹלִהָ֣ ָהַֽ יר  ִעֹ֖ ָּבְָ֑ך  ְמֻדָּבָ֣ר  ְְ֭כָּבדֹות  ִנ
ָלה׃   ִּ֤ה   דֶסַֽ ִהֵנ ְדָעִ֥י  יָֹּׁ֫ ְלַֽ ל  ּוָבֶבִ֗ ַהב  ַרִ֥ ׀  יר  ַאְזִכִּ֤

ם׃   ה ֻיַלד־ָשַֽ ּוש ֶזִָ֝֗ ר ִעם־כָ֑ ְלִצּ֨יֹון ׀   ה ְפֶלֶָ֣שת ְוצָֹּ֣ ּוִ֥
ּוא ְיכַֽ  ְִ֭איש ֻיַלד־ָּבָּ֑ה ְוהֹ֖ יש ְו ר ִאָ֣ ֹון׃ ֵיַָֽאַמִ֗ ָָ֣ה ֶעְליַֽ ֹוְנֶנ

ָלה׃   ו ֹ֖ה ֻיַלד־ָשָ֣ם ֶסַֽ ים ֶז ֹוב ַעִמָ֑ ר ִּבְכתָ֣ ְְ֭ספֹּ ה ִי הָוִ֗ ְיַֽ
ְך׃ ז  ל־ַמְעָיַנִ֥י ָּבַֽ ְלִלָ֑ים ָכַֽ ים ְכחַֹּֽ  ְוָשִרִ֥

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 — ש   לחוד יח    —

 פח
ֲחַלָ֣ת   א ַלְמַנֵצַָ֣ח ַעל־ָמַֽ ַרח  קִֹּ֥ י  ִלְבֵנָׁ֫ ֹור  ִמְזמִ֗ יר  ִשִ֥

י׃   ֶאְזָרִחַֽ ן ָהַֽ יל ְלֵהיָמִ֥ ְשִכִ֗ ְ֭הָוה ֱאֹלֵהָ֣י    בְלַענָֹ֑ות ַמָ֝ ְי
ָך׃   ֶנְגֶדַֽ ְָ֣יָלה  ַבַל יֹום־ָצַעְֹ֖קִתי  י  ּוָעִתָ֑ ֹוא    ג ְישַֽ ָתבָ֣

י׃   ְזְנָךִ֗ ְלִרָנִתַֽ י ַהֵטִ֥ה ָאָ֝ ְָ֭פֶניָך ְתִפָלִתָ֑ ָ֣ה ִכַֽ   ד ְל י־ָשְבָע



יעּו׃   ִהִגַֽ ֹול  י ִלְשאִ֥ ְוַחַּיִ֗ י  ַנְפִשָ֑ ֹות  ְְ֭חַשְבִתי   הְבָרעָ֣ ֶנ
ין־ֱאָיַֽל׃   ֵאַֽ ֶָ֣בר  ְכֶג יִתי  ִיִ֗ ָהָ֝ ֹור  בָ֑   ו ִעם־יָֹ֣וְרֵדי 

ֶבר ֲאֶשִּ֤ר   ְכֵבי ֶקִ֗ ים ׀ שִֹּ֥ ֹו ֲחָלִל֨ י ְכמִּ֤ ְפִשִ֥ ים ָחָׁ֫ ַּבֵמִתִ֗
נִ  ִמָּיְַֻֽֽדָךִ֥  ָמה  ְוֵָ֝הִ֗ ֹוד  עָ֑ ְזַכְרָתָ֣ם  א  ָֹּ֣ ַשְַ֭תִני    ז ְגָזַֽרּו׃  ל

ֹות׃   לַֽ ִּבְמצֹּ ים  ֲחַשִכִ֗ ַמַֽ ְּבָ֝ ַתְחִתּיָֹ֑ות  ֹור  ְַ֭לי    חְּבבָ֣ ָע
ָלה׃   ֶּסַֽ ִעִנִ֥יָת  יָך  ְשָּבֶרִ֗ ְוָכל־ִמָ֝ ֲחָמֶתָָ֑ך  ְמָכָ֣ה    ט ָסַֽ

א   ֻלִ֗ ֹות ָלָ֑מֹו ָכָ֝ ֹוֵעבָ֣ ִני ַשַתִָ֣ני תַֽ ֶמִ֥ י ִמָׁ֫ ְקָת ְמֻיָדַעִ֗ ִהְרַחִ֥
א׃   א ֵאֵצַֽ ָֹּ֣ י ָדַֽ   יְול ָ֣ה ֵעיִנִ֥ יָך ְיהָו ִני ְקָראִתָ֣ י עִֹּ֥ ה ִמִנָׁ֫ ֲאָבִ֗

י׃   ַכָפַֽ ֵאֶלָ֣יָך  ְחִתי  ִשַטֹ֖ ים    יאְּבָכל־יָֹ֑ום  ֲהַלֵמִתִ֥
ָלה׃   ּוָך ֶּסַֽ ּומּו ׀ יֹודֵּ֬ ים ָיקִּ֤ ָפִאִ֗ ֲעֶשה־ֶפֶָ֑לא ִאם־ְרָ֝ ַתַֽ

ֹון׃    יב  ֲאַבדַֽ ָּבַֽ ּוָנְתָךִ֗  מִ֥ ֱאָ֝ ַחְסֶדָָ֑ך  ֶבר  ַּבֶּקָ֣   יג ַהְיֻסַפָ֣ר 
ְתָךִ֗ ְּבֶאֶָ֣רץ ְנִשָּיַֽה׃  ֲהִיָּוַדָ֣ע ַּבחָֹּ֣    יד ֶשְך ִפְלֶאָָ֑ך ְוִָ֝צְדָקַֽ

י  ִפָלִתִ֥ ְתַֽ ֶקר  ּוַָ֝בּבִֹּ֗ ְָ֑עִתי  ִשַּו ָ֣ה  ְיהָו ֵאֶלָ֣יָך  ׀  ֲאִנִּ֤י  ַוַֽ
ָך׃   יר    טו ְתַקְדֶמַֽ ַתְסִתֹ֖ ַנְפִשָ֑י  ָ֣ח  ִתְזַנ ְ֭הָוה  ְי ָלָמָ֣ה 

ִני׃   ָ֣יָך ִמֶמַֽ ַָ֑ער נָ   טז ָפֶנ ַָ֣ע ִמנֹּ ֵו ָ֣י ְוגֹּ ִנִּ֤י ֲאִנ אִתי ֵאֶמָ֣יָך  ָעַ֘ ָשֹ֖
ּוָנה׃   יָך    יז ָאפַֽ עּוֶתִ֗ ָ֝ ִּבַֽ ָ֑יָך  ֲחרֹוֶנ ּו  ְברָ֣ ָעַֽ ְַ֭לי  ָע
ִני׃   יפּו ָעַלָ֣י   יחִצְמתּוֻתַֽ ּוִני ַכְַ֭מִים ָכל־ַהּיָֹ֑ום ִהִּקֹ֖ ַסּבָ֣

ֻיָדַעִ֥י   יט ָיַַֽחד׃   ְמַֽ ַע  ָוֵרָ֑ ֵהָ֣ב  אֹּ ִמְֶ֭מִני  ִהְרַחְָ֣קָת 



ְך׃   ַמְחָשַֽ

 פטְּ
אֶ   א ן ָהַֽ יל ְלֵאיָתִ֥ ְשִכִ֗ י׃  ַמָ֝ ְ֭הָוה עֹוָלָ֣ם   בְזָרִחַֽ י ְי ְסֵדָ֣ ַחַֽ

י׃   יַע ֱאמּוָנְַֽתָךָ֣ ְּבִפַֽ ר ׀ אֹוִדֹ֖ ר ָודָֹּ֓ י־   גָאִשָ֑יָרה ְלדִֹּ֥ ִכַֽ
ן ֱאמּוָנְַֽתָךָ֣  ִים ׀ ָתִכֹ֖ ָ֑ה ָשַמָ֓ ְרִתי עְֹ֭וָלם ֶחֶָ֣סד ִיָּבֶנ ָאַמִ֗

ם׃   ְעִתי ְלָדִוִ֥ד   דָבֶהַֽ י ִנְָ֝שַּבִ֗ ְִ֭רית ִלְבִחיִרָ֑ ִתי ְב ָכַרָ֣
י׃   ר־  ה ַעְבִדַֽ יִתי ְלדֹּ ָָ֑ך ּוָבִנ֨ ין ַזְרֶע ַעד־עְֹ֭וָלם ָאִכָ֣

ָלה׃   ֹור ִכְסֲאָךָ֣ ֶסַֽ ָ֑ה   וָודֹ֖ ּו ָשַמִָ֣ים ִפְלֲאָךָ֣ ְיהָו ְויַֹ֘ודִּ֤
ים׃   ִשַֽ ְקדֹּ ל  ִּבְקַהִ֥ ּוָנְתָךִ֗  מִ֥ ַבְַ֭שַחק    זַאף־ֱאָ֝ י  ִמָ֣ י  ִכִּ֤

ים׃   ה ִּבְבֵנִ֥י ֵאִלַֽ יהָוִ֗ ה ַלַָֽ֝ ָ֑ה ִיְדֶמִ֥ יהָו ְך ַלַֽ ֵאָ֣ל   חַיֲַֽערָֹּ֣
ַעל־ָכל־ַנְַֽ֭עֲ  א  ְוָ֝נֹוָרִ֗ ַרָּבָ֑ה  ִשָ֣ים  ְּבסֹוד־ְקדֹּ ָרץ 

יו׃   ין   טְסִביָבַֽ ֹוָךַֽ ֲחִסִ֥ י־ָכמֹ֖ ֹות ִמַֽ ֵהִּ֤י ְצָבאִ֗ ִּ֤ה ׀ ֱאֹלַ֘ ְיהָו
יָך׃   יבֹוֶתַֽ ּוָנְתָךִ֗ ְסִבַֽ ָּ֑ה ֶוֱָ֝אמִ֥ ּות   י ׀ ָי ַאָתָ֣ה מְֹ֭וֵשל ְּבֵגאָ֣

ם׃   ה ְתַשְּבֵחַֽ יו ַאָתִ֥ ֹוא ַגָָ֝לִ֗ ָ֑ם ְּבשִ֥ אָת  ַאָתִּ֤ה ִדִכָ֣   יאַהָּי
יָך׃   ֹוְיֶבַֽ ְִֻֽ֥רָת אַֽ ְזָךִ֗ ִפַז ֹוַע ֻעָ֝ ָחָלָ֣ל ָרַָ֑הב ִּבְזרִ֥ ְלָךָ֣    יבֶכַֽ

ה   ַאָתִ֥ ּה  ּוְָ֝מֹלָאִ֗ ל  ֵתֵבִ֥ ָאֶָ֑רץ  ַאף־ְלָךִ֥  ָשְַ֭מִים 
ם׃   ֹור    יג ְיַסְדָתַֽ ָתבִ֥ ְבָראָתָ֑ם  ַאָתָ֣ה  ְָ֭יִמין  ְו ֹון  ָצפָ֣



ֹון ְּבִשְמָךִ֥ ְיַרֵנַֽנּו׃   ְ֭רֹוַע ִעם  ידְוֶָ֝חְרמִ֗ ־ְגבּוָרָ֑ה  ְלָךָ֣ ְז
ּום ְיִמיֶנַָֻֽֽך׃   ְָ֝דָךִ֗ ָתרִ֥ ז ָיַֽ ֹון   טוָתעִֹּ֥ ְִ֭מְשָפט ְמכָ֣ ֶצֶָ֣דק ּו

ּו ָפֶנַֽיָך׃   ַקְדמִ֥ ת ְיַֽ ֱָ֝אֶמִ֗ ֶסד ֶוַֽ ַאְשֵרָ֣י ָהְָ֭עם   טז ִכְסֶאָָ֑ך ֶחִ֥
ּון׃   ְיַהֵלכַֽ אֹור־ָפֶנִ֥יָך  ְּבַֽ ה  ְיָ֝הָוִ֗ ָ֑ה  ְתרּוָע ָ֣י  ְדֵע   יז יַֹּֽ

ּון ָכל־ַהּיָֹ֑ום   ְיִגילָ֣ ְִ֭שְמָך  ּומּו׃  ְּב ָירַֽ ְתָךִ֥    יח ּוְבִצְדָקַֽ
תרים   ֹוְנָךִ֗  ּוִָ֝בְרצַֽ ָאָָ֑תה  ָ֣מֹו  ֻעָז י־ִתְפֶאֶָ֣רת  ִכַֽ

ּום( ֹוש   יט ַקְרֵנַֽינּו׃    )ָתרִ֥ ְוִלְקדֹ֖ ָ֑נּו  ִגֵנ ָמַֽ יהָוה  ַלְַֽ֭ י  ִכָ֣
נּו׃   יָך   כִיְשָרֵאָ֣ל ַמְלֵכַֽ ֲחִסיֶדִ֗ זֹון ַלַֽ ְרָתַֽ ְבָחַ֡ ָאִּ֤ז ִדַּבִ֥
ָ֣יִתי ֵעְ֭זֶ  אֶמר ִשִּו ִֹּ֗ ּור ַות ֹוִתי ָבחָ֣ ֹור ֲהִרימֹ֖ ר ַעל־ִגּבָ֑

ם׃   ָקְדִשָ֣י   כאֵמָעַֽ ֶמן  ְּבֶשֹ֖ י  ַעְבִדָ֑ ָ֣ד  ָדִו ָמְָ֭צאִתי 
יו׃   י    כבְמַשְחִתַֽ ַאף־ְזרֹוִעִ֥ ֹו  ִעמָ֑ ֹון  ִתכָ֣ ְִ֭די  ָי ֲאֶשָ֣ר 
נּו׃   א    כג ְתַאְמֶצַֽ ָֹּ֣ ה ל ְוָלִ֗ ֹו ּוֶבן־ַעָ֝ ָ֣ב ּבָ֑ א־ַיִשָ֣יא אֹוֵי ַֹּֽ ל

ֹוף׃  ְוַכתֹו  כד ְיַעֶנַֽנּו׃   ֶאגַֽ יו  ּוְמַשְנָאִ֥ ָצָרָ֑יו  ָ֣יו  ִמָפָנ י  ִתָ֣
ֹו׃    כה  ּום ַקְרנַֽ י ָתרִ֥ ֹו ּוִָ֝בְשִמִ֗ י ִעמָ֑ י ְוַחְסִדָ֣   כו ֶוִ֥אֱֽמּוָנִתָ֣

ֹו׃   ֹות ְיִמינַֽ ַבְנָהרִ֥ ֹו ּוַֽ ָ֣ם ָידָ֑ י ַבָּי ְְ֭קָרֵאִני   כז ְוַשְמִתָ֣ ּוא ִי הָ֣
י׃   ּוָעִתַֽ ּור ְישַֽ י ְוצָ֣ ִלִ֗ ֹור ַאף־ָאְ֭   כח ָאִָ֣בי ָאָָ֑תה ֵאָ֝ ִני ְּבכָ֣

ֶרץ׃   ְלַמְלֵכי־ָאַֽ ֹון  ְליִ֗ ֶעָ֝ ָ֑הּו  ְ֭עֹוָלם   כטֶאְתֵנ ְל
ֶנת    )ֶאְשָמר־( אשמור־   ֶנֱַֽאֶמִ֥ י  ּוְָ֝בִריִתִ֗ י  ַחְסִדָ֑ ֹו  לָ֣



ֹו׃   ִים׃    ל לַֽ י ָשָמַֽ ֹו ִכיֵמִ֥ ֹו ְוִָ֝כְסאִ֗ ָ֣ד ַזְרעָ֑ י ָלַע   לא ְוַשְמִתָ֣
א ָֹּ֣ י ל י ּוְָ֝בִמְשָפַטִ֗ ֹוָרִתָ֑ ּו ָבְָ֭ניו תַֽ ּון׃    ִאם־ַיַַֽעְזבָ֣   לב ֵיֵַֽלכַֽ

ּוִָ֝מְצו ֹּ ְיַחֵלָ֑לּו  י  ַתִ֥ רּו׃  ִאם־ֻחּקֹּ ִיְשמַֹּֽ א  ָֹּ֣ ל י    לג ַתִ֗
ֲעו ֹּ ים  ּוִבְנָגִעִ֥ ָ֑ם  ִפְשָע ְבֵשֶָ֣בט  י  ַקְדִתָ֣   לד ָנַֽם׃  ּוָפַֽ

י׃  ּוָנִתַֽ ר ֶּבֱאמַֽ ַשֵּקִ֗ א־ֲאָ֝ ַֹּֽ ֹו ְול ִעמָ֑ יר ֵמַֽ א־ָאִפָ֣ ַֹּֽ ְַ֭חְסִדי ל ְו
א ְשָ֝   לה  י ּומֹוָצִ֥ א־ֲאַחֵלִ֥ל ְּבִריִתָ֑ ַֹּֽ א ֲאַשֶנַֽה׃  ל ָֹּ֣ י ל ָפַתִ֗
ֲאַכֵזַֽב׃    לו  ם־ְלָדִוִ֥ד  ִאַֽ ְבָקְדִשָ֑י  ִנְשַּבְָ֣עִתי    לז ַאְַ֭חת 

י׃   ֶנְגִדַֽ ַכֶשֶָ֣מש  ֹו  ְוִכְסאֹ֖ ָ֑ה  ְהֶי ִיַֽ ְלעֹוָלָ֣ם  ְְ֭רעֹו    לח ַז
ָלה׃   ֶסַֽ ן  ֶנֱַֽאָמִ֥ ַחק  ַשִ֗ ַּבָ֝ ְוֵעִ֥ד  ֹון עֹוָלָ֑ם  ִיכָ֣ ְָ֭יֵרַח    לט ְכ

ְַ֭נְחָת ַוִתְמָאָ֑  ָז ָך׃  ְוַאָתָ֣ה  ְרָת ִעם־ְמִשיֶחַֽ ְתַעַּבִ֗   מ ס ִהָ֝
ֹו׃   ִנְזרַֽ ָלָאֶָ֣רץ  ִחַלְֹ֖לָת  ַעְבֶדָָ֑ך  ית  ְּבִרָ֣ ְַ֭אְרָתה    מא ֵנ
ה׃   ְמָת ִמְבָצָרָ֣יו ְמִחָתַֽ ַשֹ֖ ָתָ֑יו  רֹּ ְצָת ָכל־ְגֵדַֽ   מב ָפַרִ֥
ה ִלְשֵכָנַֽיו׃   ְרָפִ֗ ְבֵרי ָדֶָ֑רְך ָהָיִ֥ה ֶחָ֝   מג ַשְֻּ֭סהּו ָכל־עָֹּ֣

ְיִמָ֣  יו׃  ֲהְִ֭רימֹוָת  ֹוְיָבַֽ ָכל־אַֽ ְחָת  ְשַמִ֗ ִהָ֝ יו  ָצָרָ֑   מד ין 
ה׃  ֹו ַּבִמְלָחָמַֽ תִ֗ ימֹּ ֵקַֽ א ֲהָ֝ ִֹּ֥ ֹו ְול ּור ַחְרּבָ֑ ַאף־ָתְִ֭שיב צָ֣

ְֻֽרָתה׃    מה ִמַגַֽ ֶרץ  ָלָאִ֥ ֹו  ְוִָ֝כְסאִ֗ ֹו  ִמְטָהרָ֑ ָת    מו ִהְשַּבִ֥
ָלה׃   יָת ָעָלֹ֖יו ּבּוָשָ֣ה ֶסַֽ ֱעִט֨ ִהְְ֭קַצְרָת ְיֵמָ֣י ֲעלּוָמָ֑יו ֶהִ֥

ַָ֑צח ִתְבַעֹ֖ר ְכמֹו־ֵאָ֣ש ַעד־  מז  ְ֭הָוה ִתָּסֵתָ֣ר ָלֶנ ָמָ֣ה ְי



ָך׃   ְוא   מח ֲחָמֶתַֽ ִ֗ ַעל־ַמה־ָשָ֝ ֶמה־ָחֶָ֑לד  ְזָכר־ֲאִנִ֥י 
ם׃   ָכל־ְּבֵנַֽי־ָאָדַֽ אָת  א    מט ָּבָרִ֥ ָֹּ֣ ְול ְְ֭חֶיה  ִיַֽ ֶָ֣בר  ֶג י  ִמִּ֤

ָלה׃   ֶסַֽ ֹול  ִמַּיד־ְשאָ֣ ֹו  ַנְפשֹ֖ ט  ְיַמֵל֨   נ ִיְרֶאה־ָמֶָ֑ות 
ד  ָדִוִ֗ ְעָת ְלָ֝ ָ֑י ִנְשַּבִ֥ ָנ ִנִ֥ים ׀ ֲאדֹּ אשֹּ יָך ָהִרַֽ ִּ֤ה ׀ ֲחָסֶדֹ֖ ַאֵּי

ָך׃   ּוָנֶתַֽ י   נאֶּבֱאמַֽ ָני ֶחְרַפָ֣ת ֲעָבֶדָ֑יָך ְשֵאִתִ֥ ר ֲאְ֭דֹּ ְזכָֹּ֣
ים י ָכל־ַרִּבִ֥ ֵחיִקִ֗ ים׃    ְבָ֝ יָך   נבַעִמַֽ ֹוְיֶבִ֥ ּו אַֽ ְרפֹ֖ ֲאֶשִּ֤ר ֵחַֽ

ָך׃   ְמִשיֶחַֽ ֹות  ִעְּקבִ֥ ּו  ְרפִ֗ ֵחַָֽ֝ ר  ֲאֶשִ֥ ָ֑ה  ְיהָו ּוְך   נג ׀  ָּברֹ֖
ן׃  ן ׀ ְוָאֵמַֽ ֵמִ֥ ם ָאַ֘ עֹוָלִ֗  ְיהָוִ֥ה ְלָ֝
 

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 

 ספר רביעי 

 חמישי  יום

 — ש    לחוד יט     —

 צ
ֹון    א ָמעָ֣ י  ָנִ֗ אֲֽדֹּ ים  ִהִ֥ יש־ָהֱאֹלָׁ֫ ִאַֽ ֶשַ֪ה  ְלמֹּ ְתִפָלה  

ר׃   ָודַֹּֽ ר  ְּבדָֹּ֣ נּו  ָלִ֗ יָת  ָהִיִ֥ ים    בַאְָ֭תה  ִרִּ֤ ָהַ֘ ׀  ְּבֶטִֶּ֤רם 
ם  ֹוָלִ֗ ֵמעֹוָלִ֥ם ַעד־עָ֝ ל ֶאֶָ֣רץ ְוֵתֵבָ֑ל ּוַֽ ֹוֵלַֽ דּו ַוְתחָ֣ ֻיָלִ֗



ל׃   ה ֵאַֽ ּובּו  גַאָתִ֥ אֶמר שָ֣ ִֹּ֗ נֹוש ַעד־ַדָכָ֑א ַוָ֝ת   ָתֵשָ֣ב ֱאְ֭
ם׃   ְכיָֹ֣ום   ד ְבֵנַֽי־ָאָדַֽ יָך  ֵעיֶנִ֗ ְּבַֽ ים  ָשִנַ֡ ֶאֶַ֪לף  י  ִכִּ֤

ְיָלה׃   ה ַבָלַֽ ר ְוַאְשמּוָרִ֥ י ַיֲַֽעבָֹּ֑ ְַ֭רְמָתם   הֶאְְ֭תמֹול ִכָ֣ ְז
ף׃   יר ַיֲַֽחֹלַֽ ָחִצִ֥ ֶקר ֶכַֽ ּבִֹּ֗ ְהיָּ֑ו ַּבָ֝ ָ֣ה ִיַֽ יץ   וֵשָנ ֶקר ָיִצָ֣ ַּבְּ֭בֹּ

ש׃   ֶרב ְימֹוֵלִ֥ל ְוָיֵבַֽ ֶעִ֗ י־כָ   ז ְוָחָלָ֑ף ָלָ֝ ינּו ְבַאֶפָָ֑ך  ִכַֽ ִלִ֥
ְלנּו׃   ִנְבָהַֽ ַבֲחָמְתָךִ֥  ֵתָ֣ינּו ֲעוַֽ ֹּ  )ַשָתָ֣ה(שת    ח ּוַֽ נֹּ

ָפֶנַֽיָך׃   ֹור  ִלְמאִ֥ נּו  ֻלֵמִ֗ ֲעָ֝ ְֵ֭מינּו   טְלֶנְגֶדָָ֑ך  ָכל־ָי י  ִכָ֣
ֶגה׃   ְכמֹו־ֶהַֽ ָ֣ינּו  ָשֵנ ינּו  ִכִלֹ֖ ְבֶעְבָרֶתָָ֑ך  י־   יָפנָּ֣ו  ְיֵמַֽ

ה   ָשָנַ֡ ִשְבִעַ֪ים  ם  ָבֶהִ֥ ינּו  ׀  ְשנֹוֵת֨ ת  ִּבְגבּורֹּ֨ ם  ְוִאִּ֤
יש  ִחִָ֝֗ ִכי־ָגִ֥ז  ָוָאֶָ֑ון  ָעָמָ֣ל  ְָ֭רְהָּבם  ְו ה  ָשָנִ֗ ֹוִנִּ֤ים  ְשמַ֘

ָפה׃   ְתָךִ֗   יאַוָנֻעַֽ ּוְָ֝כִיְרָאַֽ ַאֶפָָ֑ך  ז  עָֹּ֣ ְֹ֭וֵדַע  י־י ִמַֽ
ָך׃   א ְלַבָ֣ב    יב ֶעְבָרֶתַֽ ְֵ֭מינּו ֵכָ֣ן הֹוַדָ֑ע ְוָָ֝נִבִ֗ ִלְמנָֹ֣ות ָי
ה׃   ַעד־ָמָתָ֑  יגָחְכָמַֽ ְ֭הָוה  ְי ַעל־שּוָבָ֣ה  ם  ְוִָ֝הָנֵחִ֗ י 

יָך׃   ְנַרְנָנִ֥ה   ידֲעָבֶדַֽ ּוַֽ ַחְסֶדָָ֑ך  ֶקר  ַבּבָֹּ֣ ָ֣נּו  ַשְּבֵע
ינּו׃   ה ְּבָכל־ָיֵמַֽ ֹות ִעִניָתָ֑נּו   טוְוִָ֝נְשְמָחִ֗ ַשְְ֭מֵחנּו ִכימָ֣

ה׃   ינּו ָרָעַֽ ֹות ָרִאִ֥ נִ֗ ֳעֶלָָ֑ך   טז ְשָ֝ ֵיַָֻֽֽרֶאָ֣ה ֶאל־ֲעָבֶדָ֣יָך ָפַֽ
ם׃   ְרָךִ֗ ַעל־ְּבֵניֶהַֽ ינּו   יז ַוֲָ֝הָדַֽ ָנִ֥י ֱאֹלֵהִ֗ ִַּ֤עם ֲאדֹּ י ׀ נֹּ ִויִהִּ֤

ינּו   ה ָיֵָ֝דִ֗ ַמֲעֵשִ֥ ֹוְנָנִ֥ה ָעֵלָ֑ינּו ּוַֽ ְֵ֭דינּו כַֽ ֲעֵשָ֣ה ָי ֵלִ֥ינּו ּוַמַֽ ָעָׁ֫



ֹוְנֵנַֽהּו׃  כַֽ

 צאְּ
י ִיְתלֹוָנַֻֽֽן׃    א ַדִ֗ ל ַשָ֝ ְֵ֭שב ְּבֵסֶָ֣תר ֶעְליָֹ֑ון ְּבֵצִ֥ ר    ביֹּ ַמִ֗ אֹּ

י ֶאְבטַ  ֹלַהִ֗ י ֱאָ֝ ּוָדִתָ֑ י ּוְמצַֽ יהָוה ַמְחִסָ֣ ֹו׃  ַלְַֽ֭ י    גח־ּבַֽ ִכִּ֤
ֹות׃   ַהּוַֽ ֶבר  ִמֶדִ֥ ּוש  ָיקִ֗ ח  ִמַפִ֥ יְלָך  ְִ֭צַֽ ַי ּוא    ד הָ֣

ִצָנֹ֖ה  ַחת־ְכָנָפָ֣יו ֶתְחֶסָ֑ה  ְוַתַֽ ָלְְ֭ך  ֶָ֣סְך  ָי ׀  ְּבֶאְבָר֨תֹו 
ֹו׃   ֵחָרָ֣ה ֲאִמתַֽ ץ   הְוסַֹּֽ ֵחִ֗ ְָ֑יָלה ֵמָ֝ א־ִתְ֭יָרא ִמַפַָ֣חד ָל ַֹּֽ ל

ם׃   ּוף יֹוָמַֽ ְך  ו ָיעִ֥ ֶפל ַיֲַֽהֹלָ֑ ּוד ִמְֶ֭דֶבר ָּבאָֹּ֣ ֶטב ָישִ֥ ֶּקִ֗  ִמָ֝
ִים׃   ֳהָרַֽ ַָָ֑֤ך    זָצַֽ יִמיֶנ ה ִמַֽ ֶלף ּוְרָבָבִ֥ ל ִמִצְדָ֨ך ׀ ֶאִ֗ ִיפִֹּּ֤

ִיָגַֽש׃   א  ָֹּ֣ ל יָך  ֶלִ֗ ת    חֵאָ֝ ְוִשֻלַמֹ֖ יט  ַתִּבָ֑ ָ֣יָך  ְּבֵעיֶנ ק  ַרְ֭
ה׃   ֹון   טְרָשִעָ֣ים ִתְרֶאַֽ ְליִ֗ י ֶעָ֝ ָ֣ה ַמְחִסָ֑ י־ַאָתָ֣ה ְיהָו ִכַֽ

א־ְתאֻ   יַשְָ֣מָת ְמעֹוֶנַָֻֽֽך׃   ַֹּֽ א־ ל ַֹּֽ ַגע ל ָ֑ה ְוֶָ֝נִ֗ ָ֣ה ֵאֶלָ֣יָך ָרָע ֶנ
ָך׃   ֳהֶלַֽ ְּבָאַֽ ב  ְיַצֶּוה־ָלְָ֑ך   יא ִיְקַרִ֥ ַמְְ֭לָאָכיו  י  ִכָ֣

יָך׃   ְּבָכל־ְדָרֶכַֽ ְשָמְרָךִ֗  ּוְנָך   יבִלָ֝ ִיָשאָ֑ ִים  ַעל־ַכַפִ֥
ָך׃   ֹ֖ף ָּבֶאֶָ֣בן ַרְגֶלַֽ ְך   יג ֶפן־ִתגֹּ ַעל־ַשַָ֣חל ָוֶפֶָ֣תן ִתְדרָֹּ֑

יר וְ  ס ְכִפָ֣ ין׃  ִתְרמֹֹּ֖ ֲאַפְלֵטָ֑הּו   ידַתִנַֽ י ָחְַ֭שק ַוַֽ י ִבָ֣ ִכִּ֤
י׃   ְשִמַֽ ע  י־ָיַדִ֥ ִכַֽ הּו  ַשְגֵבִ֗ הּו   טוֲאָ֝ ֶאֱעֵנִ֗ ְוַֽ ׀  ִני  ִיְקָרֵא֨



הּו׃   ֲאַכְּבֵדַֽ הּו ַוַֽ ַחְלֵצִ֗ י ְבָצָרָ֑ה ֲאָ֝ ִכִ֥ ֹו־ָאנֹּ ֶרְך    טז ִעמַֽ אָֹּ֣
י׃ ּוָעִתַֽ הּו ִּבישַֽ ָ֑הּו ְוַָ֝אְרֵאִ֗ ְִ֭מים ַאְשִּביֵע  ָי

 צב
ֹו  א ת׃  ִמְזמִ֥ ַהַשָּבַֽ ְליָֹ֣ום  יר  ִשִ֗ ֹות    בר  דִ֥ ְלהֹּ ֹוב  טִ֗

ֹון׃   ר ְלִשְמָךָ֣ ֶעְליַֽ ָ֑ה ּוְלַזֵמֹ֖ יהָו ֶקר   גַלַֽ ְלַהִגָ֣יד ַּבּבָֹּ֣
ֹות׃   ּוָנְתָךִ֗ ַּבֵלילַֽ עֲֵֽלי־ָעְ֭שֹור ַוֲַֽעֵלי־  ד ַחְסֶדָָ֑ך ֶוֱָ֝אמִ֥
ֹור׃   ְּבִכנַֽ ִהָגיָֹ֣ון  ֲעֵלֹ֖י  ֶָ֑בל  ָ֣ה    הָנ ְיהָו ִשַמְחַתִָ֣ני  י  ִכִּ֤

ֲאַרֵנַֻֽֽן׃   ָיֶדָ֣יָך  י  ַמֲעֵשֹ֖ ְּבַֽ ֳעֶלָָ֑ך  ּו   ו ְּבָפַֽ ְֻֽדלָ֣ ַמה־ָגַֽ
יָך׃   ֶתַֽ ּו ַמְחְשבֹּ ְמקִ֥ ָעַֽ ד  אִֹּ֗ ָ֑ה ְמָ֝ ֲעֶשָ֣יָך ְיהָו יש־  ז ַמַֽ ִאַֽ

את׃   ַֹּֽ ֶאת־ז ין  א־ָיִבִ֥ ַֹּֽ ל יל  ּוְָ֝כִסִ֗ ֵיָדָ֑ע  א  ָֹּ֣ ל   ח ַּבְַ֭ער 
שֶ  ֵעִ֗ ֹו  ְכמִ֥ ׀  ים  ְרָשִע֨ ַח  ֲעֵלי ִּבְפרִֹּּ֤ ָכל־פָֹּ֣ ְָּ֭יִציצּו  ַו ב 
ד׃   ם ֲעֵדי־ַעַֽ ְמָדִ֥ ָלִ֥ם   טָאֶָ֑ון ְלִהָשַֽ ֹום ְלעֹּ ה ָמרִ֗ ְוַאָתִ֥

ְיֶבָ֣יָך   יְיהָוַֽה׃   ָ֣ה אַֹּֽ י־ִהֵנ ה ִכַֽ הָוִ֗ יָך ׀ ְיַֽ ְיֶבַ֡ ַ֪ה אַֹּֽ י ִהֵנ ִכִּ֤
ֶון׃   ָאַֽ ֲעֵלי  ָכל־פִֹּ֥ ּו  ְרדִ֗ ִיְָ֝תָפַֽ ֹּאֵבָ֑דּו  ַוָתֶָ֣רם   יא י

ל ָ֑י ַּבָ֝ ֲעָנַֻֽֽן׃  ִכְרֵאָ֣ים ַקְרִנ י ְּבֶשֶָ֣מן ַרַֽ י   יבִתִ֗ ט ֵעיִנִ֗ ַוַתֵּבִ֥
ָאְזָנַֽי׃   ְעָנה  ים ִתְשַמִ֥ ים ָעַלִ֥י ְמֵרִעִ֗ י ַּבָּקִמֹ֖ ּוָרִ֥   יג ְּבשָׁ֫
ִיְשֶגַֽה׃   ַּבְלָבנָֹ֣ון  ֶרז  ְכֶאֹ֖ ִיְפָרָ֑ח  ַכָתָמָ֣ר    יד ַצְִ֭דיק 



ֱאֹלֵהָ֣ינּו  ֹות  ְּבַחְצרֹ֖ ָ֑ה  ְיהָו ְּבֵבָ֣ית  ְשְ֭תּוִלים 
יחּו׃   ָ֣ים   וט ַיְפִרַֽ ַרֲעַנִנ ּון ְּבֵשיָבָ֑ה ְדֵשִנֹ֖ים ְוַֽ עְֹ֭וד ְינּובָ֣
ּו׃   ְהיַֽ ֹּא־   טז ִיַֽ ל ְוַֽ י  ּוִרִ֗ צָ֝ ָ֑ה  ְיהָו י־ָיָשָ֣ר  ִכַֽ ְַ֭הִגיד  ְל
ֹו׃ )ַעְוָלִָ֥תה(עלתה   ּבַֽ

 צגְּ
ָ֑ר   א ז ִהְתַאָז ְ֭הָוה עָֹּ֣ ש ָלֵבָ֣ש ְי ֵבִ֥ ּות ָלָׁ֫ ָ֣ה ָמָלְך  ֵגאַ֪ ְיהָו

ֹוט ל ַּבל־ִתמַֽ ֵבִ֗ ֹון ֵתָ֝ ֹון ִכְסֲאָךָ֣ ֵמָאָ֑ז    ב׃  ַאף־ִתכִ֥ ָנכָ֣
ָתה׃   ָאַֽ עֹוָלָ֣ם  ּו    גֵמַֽ ָנְַֽשאָ֣ ה  הָוִ֗ ְיַֽ ׀  ְנָה֨רֹות  ּו  ָנְַֽשאִּ֤

ֹות ָדְכָיַֽם׃   ּו ְנָהרָ֣ ֹות קֹוָלָ֑ם ִיְשאֹ֖ ֨לֹות ׀    דְנָהרָ֣ ִמּקֹּ
ֹום   יר ַּבָמרָ֣ ָ֑ם ַאִדֹ֖ ים ִמְשְּבֵרי־ָי ים ַאִדיִרָ֣ ַמִִּ֤ים ַרִּבִ֗

ֶנֶַֽאמְ   הְיהָוַֽה׃   ׀  יָך  ֶת֨ דֹּ ַנֲַֽאָוה־ ֵעַֽ יְתָךִ֥  ְלֵבַֽ ד  ְמאִֹּ֗ ּו  נֵּ֬
ים׃ ֶרְך ָיִמַֽ ה ְלאָֹּ֣ ֶדש ְיָ֝הָוִ֗  קָֹּ֑

 צד
יַע׃    א ֹות הֹוִפַֽ ל ְנָקמָ֣ ָ֑ה ֵאֹ֖ ֹות ְיהָו ִהְָ֭נֵשא    בֵאל־ְנָקמִ֥

ים׃   ּול ַעל־ֵגִאַֽ ב ְגָ֝מִ֗ ֵפָ֣ט ָהָאֶָ֑רץ ָהֵשִ֥ י    ג שֹּ ַעד־ָמַתֹ֖
זּו׃   ים ַיֲַֽעֹלַֽ י ְרָשִעִ֥ ַתִ֗ ָ֑ה ַעד־ָמָ֝ ים ׀ ְיהָו יעּו   ד ְרָשִעִ֥ ַיִּבָ֣
ֶון׃   ָאַֽ ֲעֵלי  ָכל־פִֹּ֥ ּו  ִיְָ֝תַאְמרִ֗ ָעָתָ֑ק  ּו  ַעְמָךָ֣    ה ְיַדְּברָ֣



ּו׃   ַנֲחָלְתָךִ֥ ְיַענַֽ ּו ְוַֽ ָ֣ה ְיַדְכאָ֑ גּו    וְיהָו ָ֣ר ַיֲַֽהרָֹּ֑ ָ֣ה ְוֵג ַאְלָמָנ
חּו׃   ים ְיַרֵצַֽ א־   זִוֹ֖יתֹוִמָ֣ ַֹּֽ ָּ֑ה ְול א ִיְרֶאה־ָּי ָֹּ֣ ָֹּ֣אְמרּו ל ְּ֭י ַו

ב׃   ַיֲַֽעקַֹּֽ י  ֱאֹלֵהִ֥ ין  ָ֑ם   חָיִָ֝בִ֗ ָּבָע ים  ֲעִרָ֣ ּבַֹּֽ ְ֭ינּו  ִּב
ילּו׃   ַתְשִכַֽ י  ָמַתִ֥ ים  א    טּוְָ֝כִסיִלִ֗ ָֹּ֣ ֲהל ְֶ֭זן  אֹּ ע  ַטַֽ ָ֣ ֲהנֹּ

יט׃   ַיִּבַֽ א  ָֹּ֣ ֲהל ִין  ַעִָ֝֗ ר  ִֵ֥צַֽ ם־יֹּ ִאַֽ ְֹ֭וִים   יִיְשָמָ֑ע  ג ֵסָ֣ר  ֲהיֹּ
ַעת׃   ד ָאָדָ֣ם ָדַֽ ְמַלֵמֹ֖ יַח ַהַֽ א יֹוִכָ֑ ָֹּ֣ ְֵ֭דַע   יאֲהל ה יֹּ הָוִ֗ ְיַֽ

ֹות ָאָדָ֑ם ִכי־ֵהִ֥  ֶבל׃  ַמְחְשבָ֣ ֶָ֣בר    יבָמה ָהַֽ י ׀ ַהֶג ַאְשֵרִּ֤
נּו׃   ְתַלְמֶדַֽ ִמתֹוָרְתָךִ֥  ּוַֽ ָּ֑ה  ָּי   יג ֲאֶשר־ְתַיְּסֶרָ֣נּו 

ַחת׃  ָרָשָ֣ע ָשַֽ ה ָלַֽ יֵמי ָרָ֑ע ַעִּ֤ד ִיָכֶרֹ֖ יט לְֹ֭ו ִמָ֣ ְלַהְשִקָ֣
ב׃    יד א ַיֲַֽעזַֹּֽ ָֹּ֣ ֹו ל ֹו ְוַָ֝נֲַֽחָלתִ֗ ָ֣ה ַעמָ֑ ש ְיהָו א־ִיטָֹּ֣ ַֹּֽ י ׀ ל   טו ִכִּ֤

י־ַעד־ֶצְ֭  יו ָכל־ִיְשֵרי־ ִכַֽ ֲחָרִ֗ ְוַָ֝אַֽ ּוב ִמְשָפָ֑ט  ֶדק ָישָ֣
ב׃   י   טז ֵלַֽ ב ִלִָ֝֗ י־ִיְתַיֵצִ֥ ְ֭י ִעם־ְמֵרִעָ֑ים ִמַֽ ּום ִל י־ָיקָ֣ ִמַֽ

ֶון׃   ֲעֵלי ָאַֽ ט    יז ִעם־פִֹּ֥ ְ֭הָוה ֶעְזָרָָ֣תה ִלָ֑י ִכְמַעָ֓ לּוֵלָ֣י ְי
י׃   ְכָנֹ֖ה דּוָמָ֣ה ַנְפִשַֽ ִאם־ָאְַ֭מְרִתי ָמָָ֣טה ַרְגִלָ֑י   יח ׀ ָשַֽ

ִני׃  ַחסְ  ה ִיְסָעֵדַֽ י   יט ְדָךִ֥ ְיָ֝הָוִ֗ ב ַשְרַעַפָ֣י ְּבִקְרִּבָ֑ ְּברָֹּ֣
י׃   ַנְפִשַֽ ּו  ַשַעְשעִ֥ ְיַֽ יָך  ְנחּוֶמִ֗ ִכֵּסָ֣א    כ ַתָ֝ ְיָחְבְרָך  ְ֭ ַהַֽ
ק׃   ֲעֵלי־חַֹּֽ ָעָמָ֣ל  ר  ֵצֹ֖ יֹּ ֹות  ֶָ֣פש   כאַהּוָ֑ ַעל־ֶנ ְ֭גֹודּו  ָי
יעּו׃   ַיְרִשַֽ י  ָנִקָ֣ ם  ְוָדֹ֖ יק  ִלָ֣י   כבַצִדָ֑ ָ֣ה  ְיהָו י  ַוְיִהֵּ֬



י׃   ּור ַמְחִסַֽ י ְלצָ֣ ָ֝אֹלַהִ֗ ָ֑ב ֵוַֽ ם ׀    כגְלִמְשָג ִֶּ֤שב ֲעֵליֶה֨ ַוָּי
ְיהָוִ֥ה  ם  ַיְָ֝צִמיֵתִ֗ ַיְצִמיֵתָ֑ם  ם  ָעָתִ֥ ּוְבָרַֽ ם  ֶאת־אֹוָנִ֗

ינּו׃  ֱאֹלֵהַֽ

 צהְּ
יה  א ַלַֽ ָ֣ה  ְנַרְנָנ ְ֭כּו  נּו׃  ְל ִיְשֵעַֽ ּור  ְלצָ֣ יָעה  ָנִָ֝רִ֗ ָ֑ה    ב ָו

ֹו׃   לַֽ יַעַֽ  ָנִרִ֥ ֹות  ְזִמרִ֗ ִּבָ֝ ְּבתֹוָדָ֑ה  ָ֣יו  ָפָנ י    גְנַקְדָמָ֣ה  ִכִּ֤
ים׃  ֹול ַעל־ָכל־ֱאֹלִהַֽ ֶלְך ָגָ֝דִ֗ ָ֑ה ּוֶמִ֥ ֹול ְיהָו ֵאָ֣ל ָגדָ֣

ֹו׃    ד  ים לַֽ ת ָהִרָ֣ ֹוֲעפֹֹּ֖ ְָ֭ידֹו ֶמְחְקֵרי־ָאֶָ֑רץ ְותַֽ ֲאֶשָ֣ר ְּב
ֹו ַהְָּ֭ים    ה  רּו׃ ֲאֶשר־לָ֣ יו ָיָצַֽ ֶשת ָיָדִ֥ ּוא ָעָשָ֑הּו ְוַָ֝יֶּבִ֗ ְוהָ֣
ְפֵני־ְיהָוִ֥ה    ו ִלַֽ ה  ִנְָ֝בְרָכִ֗ ְוִנְכָרָָ֑עה  ָ֣ה  ֲחֶו ִנְשַתַֽ ְ֭אּו  ּבֹּ

נּו׃   ֵשַֽ ַמְְ֭רִעיתֹו    ז עֹּ ָ֣ם  ַע ְִּ֤חנּו  ֲאַנ ַוַֽ ינּו  ֱאֹלֵהִ֗ ּוא  הִּ֤ י  ִכַ֘
עּו׃   ֹו ִתְשָמַֽ לִ֥ ם־ְּבקֹּ ֹום ִאַֽ ּיִ֗ ֹו ַהָ֝ אן ָידָ֑ ָֹּ֣ ּו   חְוצ ַאל־ַתְקשָ֣

ר׃   ה ַּבִמְדָּבַֽ ָּסִ֗ ְַ֭בְבֶכם ִכְמִריָבָ֑ה ְכיִֹ֥ום ַמָ֝ ֲאֶשָ֣ר    ט ְל
י׃   ֳעִלַֽ ָפַֽ ּו  ַגם־ָראִ֥ ּוִני  ָחנִ֗ ְּבָ֝ ֹוֵתיֶכָ֑ם  ֲאבַֽ ְּ֭סּוִני    י ִנ

ָ֣י  ֵע תֹּ ַעִּ֤ם  ר  ַמִ֗ ָוַֽאֹּ ֹור  ְּבדִ֗ ּוט  קִּ֤ ָאַ֘ ׀  ה  ָשָנ֨ ִעִּ֤ים  ַאְרָּבַ֘
י׃   ְדָרָכַֽ ּו  א־ָיְדעִ֥ ַֹּֽ ל ם  ְוֵָ֝הִ֗ ֵהָ֑ם  ֲאֶשר־  יא ֵלָבָ֣ב 

י׃ִנְשַּבִ֥  ּוָחִתַֽ ּון ֶאל־ְמנַֽ אִ֗ י ִאם־ְיָ֝בֹּ  ְעִתי ְבַאִפָ֑



 צו
ָכל־  א ה  יהָוִ֗ ַלַָֽ֝ ירּו  ִשִ֥ ָחָדָ֑ש  ִשָ֣יר  יהָוה  ַלְַֽ֭ ִשָ֣ירּו 

ֶרץ׃   ֹום־   בָהָאַֽ ּו ִמּיַֽ ֹו ַּבְשרִ֥ ּו ְשמָ֑ ְרכָ֣ יהָוה ָּבַֽ ִשָ֣ירּו ַלְַֽ֭
ֹו׃   ּוָעתַֽ ְישַֽ ֹום  יִ֗ ְּבָכל־   ג ְלָ֝ ֹו  ְכבֹודָ֑ ַבגֹוִיָ֣ם  ּו  ַסְפרָ֣

יו׃  ָהַָֽ֝  ִנְפְלאֹוָתַֽ ים  ּוְמֻהָלָ֣ל   דַעִמִ֗ ָ֣ה  ְיהָו ֹול  ָגַ֘דִּ֤ י  ִכִ֥
ים׃   ּוא ַעל־ָכל־ֱאֹלִהַֽ א הִָ֝֗ ד נֹוָרִ֥ ׀ ָכל־   הְמאָֹּ֑ י  ִכִּ֤

ה׃   ָעָשַֽ ִים  ָשַמִ֥ ה  ָ֝יהָוִ֗ ַוַֽ ֱאִליִלָ֑ים  ים  ַעִמָ֣ ָהַֽ   ו ֱאֹלֵהָ֣י 
ֹו׃   ֶרת ְּבִמְקָדשַֽ ז ְוִָ֝תְפֶאִ֗ ָ֑יו עִֹּ֥ ר ְלָפָנ ּו    ז הֹוד־ְוָהָדִ֥ ָהבָ֣

ז׃  ַלְַֽ֭  ֹוד ָועַֹּֽ ה ָכבִ֥ יהָוִ֗ ּו ַלַָֽ֝ ים ָהבִ֥ ֹות ַעִמָ֑ יהָוה ִמְשְפחָ֣
אּו    ח  ּובִֹּ֥ ה  ְנָחִ֗ ּו־ִמָ֝ ְשאַֽ ֹו  ְשמָ֑ ֹוד  ְכבָ֣ יהָוה  ַלְַֽ֭ ּו  ָהבָ֣

יו׃   ֶדש    טְלַחְצרֹוָתַֽ יהָוה ְּבַהְדַרת־קָֹּ֑ ַלְַֽ֭ ּו  ֲחוָ֣ ִהְשַתַֽ
ֶרץ׃   יו ָכל־ָהָאַֽ ָפָנִ֗ ילּו ִמָ֝ ִּ֤   יִחִ֥ ָו ם ׀ ְיהַ֘ ּו ַבגֹוִי֨ ה  ִאְמרִּ֤

ים  ִמִ֗ ַעָ֝ ין  ָיִדִ֥ ֹוט  ַּבל־ִתמָ֑ ֵתְֵ֭בל  ֹון  ַאף־ִתכָ֣ ְך  ָמָלִ֗
ים׃   יָשִרַֽ ָהָאֶָ֑רץ   יא ְּבֵמַֽ ָ֣ל  ְוָתֵג ַהְָ֭שַמִים  ּו  ִיְשְמחָ֣

ֹו׃   ם ּוְמלֹּאַֽ ָּיִ֗ ְרַעִ֥ם ַהָ֝ ֹו    יבִיַֽ ז ָשְַ֭די ְוָכל־ֲאֶשר־ּבָ֑ ַיֲַֽעֹלָ֣
ּו ָכל־ֲעֵצי־ָיַַֽער׃   ז ְיַָ֝רְננִ֗ ה  יגָאִ֥ ִּ֤י ְיהָו֨ א    ִלְפֵנ י ָבִ֗ ׀ ִכֵּ֬

ְּבֶצֶָ֑דק  ל  ט־ֵתֵבִ֥ ִיְשפַֹּֽ ֶרץ  ָאִ֥ ָהָׁ֫ ט  ִלְשפַֹּ֪ ָבא   י  ִכִ֥
ֹו׃ ּוָנתַֽ ים ֶּבֱאמַֽ  ְוַָ֝עִמִ֗



 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 — ש   לחוד כ    —

 צז
ים׃   א ּו ִאִּיִ֥ים ַרִּבַֽ ָ֣ל ָהָאֶָ֑רץ ִיְָ֝שְמחִ֗ ָ֣ה ָמְָ֭לְך ָתֵג ְיהָו
ֹון   ב ְמכָ֣ ט  ּוִָ֝מְשָפִ֗ ֶדק  ֶצִ֥ ְסִביָבָ֑יו  ֲעָרֶפָ֣ל  ַוַֽ ַָ֣֤ן  ָעָנ

ֹו׃   יו׃    ג ִכְסאַֽ יב ָצָרַֽ ט ָסִבָ֣ ָ֣יו ֵתֵלְָ֑ך ּוְתַלֵהֹ֖ ֵאְ֭ש ְלָפָנ
ֶרץ׃    ד ה ַוָתֵחָ֣ל ָהָאַֽ ֲאָתֹ֖ יו ֵתֵבָ֑ל ָרַֽ ירּו ְבָרָקָ֣   ה ֵהִאָ֣
ֹון הָ  ֲאדָ֣ י  ִלְפֵנִ֗ ִמָ֝ ָ֑ה  ְיהָו ָ֣י  ִמִלְפֵנ ְַ֭מּסּו  ָנ ג  ַכדֹוַנִ֗ ים  ִרִ֗

ֶרץ׃   ּו ָכל־  וָכל־ָהָאַֽ ֹו ְוָראֹ֖ ִהִגָ֣ידּו ַהָשַמִָ֣ים ִצְדקָ֑
ֹו׃   ְכבֹודַֽ ים  ַעִמָ֣ ֶסל    ז ָהַֽ ֶפִ֗ ְבֵדי  ָכל־עֵֹּּ֬ ׀  שּו  ֵיבִֹּּ֤

ָכל־  ֹו  ֲחוּו־לִָ֝֗ ִהְשַתַֽ ֱאִליִלָ֑ים  ָּבַֽ ים  ְתַהְלִלִ֥ ַהִמַֽ
ְָ֭תֵגְלָנה ְּבנָֹ֣ות  חים׃ ֱאֹלִהַֽ  ֹון ַו ח ׀ ִצּיִ֗ ה ַוִתְשַמ֨ ְמָעֵּ֬ ָשַֽ

ַען ִמְשָפֶטָ֣יָך ְיהָוַֽה׃   ה   ט ְיהּוָדָ֑ה ְלַמֹ֖ י־ַאָתִּ֤ה ְיהָוִ֗ ִכַֽ
ַעל־ָכל־ יָת  ֲָ֝עֵלִ֗ ַנַֽ ד  ְמאִֹּ֥ ַעל־ָכל־ָהָאֶָ֑רץ  ֶעְליִֹ֥ון 

ים׃   ֹות   יֱאֹלִהַֽ ְֵ֭מר ַנְפשָ֣ ע שֹּ ּו ָרִ֥ ה ִשְנאָׁ֫ י ְיהָוִ֗ ֲהֵבִ֥ אַֹּֽ
ם׃  חֲ  ַיִציֵלַֽ ים  ָשִעִ֗ ְרָ֝ ִ֥ד  ִמַּי ָזֻרַָ֣ע   יאִסיָדָ֑יו  אְֹ֭ור 

ה׃   ְלִיְשֵרי־ֵלִ֥ב ִשְמָחַֽ יק ּוַֽ ּו ַצְִ֭דיִקים    יבַלַצִדָ֑ ִשְמחָ֣



ֹו׃ ֶָ֣כר ָקְדשַֽ ּו ְלֵז ָ֑ה ְוָ֝הֹודִ֗ יהָו  ַּבַֽ

 צח
ֹות  א י־ִנְפָלאָ֣ ה ׀ ִשָ֣יר ָחְָ֭דש ִכַֽ יהָו֨ ירּו ַלַֽ ֹור ִשִּ֤ ִמְזמַ֡

ֹו׃   ֹוַע ָקְדשַֽ ֹו ּוְזרִ֥ ֹו ְיִָ֝מינִ֗ יָעה־לִ֥ יַע    בָעָשָ֑ה הֹוִשַֽ הֹוִדָ֣
ֹו׃   ם ִגָלִ֥ה ִצְדָקתַֽ גֹוִיִ֗ ֹו ְלֵעיֵנִ֥י ַהָ֝ ּוָעתָ֑ ְ֭הָוה ְישַֽ ָזַַ֘כִּ֤ר   גְי

ֵאִ֥  ּו ָכל־ַאְפֵסי־ ַחְס֨דֹו ׀ ֶוִ֥אֱֽמּוָנתֹו  ְלֵבַ֪ית ִיְשָרָׁ֫ ל ָראִ֥
ינּו׃   ת ְישּוַעִ֥ת ֱאֹלֵהַֽ יהָוה ָכל־   דָאֶָ֑רץ ֵאִָ֝֗ יעּו ַלְַֽ֭ ָהִרָ֣

רּו׃   ְוַזֵמַֽ ּו  ְוַרְננָ֣ ּו  ִפְצחֹ֖ ָ֣ה   הָהָאֶָ֑רץ  יהָו ַלַֽ ּו  ַזְמרָ֣
ה׃   ֹול ִזְמָרַֽ ֹור ְוקָ֣ ִכנִ֗ ֹול   ו ְּבִכנָֹ֑ור ְּבָ֝ ְצרֹות ְוקָ֣ ַּבְֲ֭חצָֹּ֣

ִּ֤י ׀ ַהֶמֵּ֬  יעּו ִלְפֵנ ִרִ֗ ָ֣ם ַהְָּ֭ים    זֶלְך ְיהָוַֽה׃  שֹוָפָ֑ר ָהָ֝ ִיְרַע
ּה׃   ָבַֽ ְָ֣שֵבי  ְויֹּ ל  ֵבִ֗ ֵתָ֝ ֹו  ִיְמֲחאּו־ָכָ֑ף   חּוְמלֹּאָ֑ ֹות  ְנָהרִ֥

ים ְיַרֵנַֽנּו׃   ַחד ָהִרִ֥ ט   ט ַיִָ֝֗ י ָבא  ִלְשפַֹּ֪ ה ִכִ֥ ֵני ְיהָוִ֗ ְפַֽ ִלִ֥
ים׃  יָשִרַֽ ים ְּבֵמַֽ ל ְּבֶצֶָ֑דק ְוַָ֝עִמִ֗ ט־ֵתֵבִ֥ ֶרץ ִיְשפַֹּֽ ָאִ֥  ָהָׁ֫

 צט
ים ָתנִּ֥וט    א רּוִבִ֗ ב ְכָ֝ ֵשִ֥ ים יֹּ ִיְרְגזָּ֣ו ַעִמָ֑ ָ֣ה ָמְָ֭לְך  ְיהָו

ֶרץ׃   ּוא ַעל־ָכל־  בָהָאַֽ ם הִָ֝֗ ֹול ְוָרִ֥ ְ֭הָוה ְּבִצּיָֹ֣ון ָגדָ֑ ְי
ים׃   ַעִמַֽ ּוא׃    גָהַֽ ֹוש הַֽ א ָקדִ֥ ֹול ְונֹוָרִ֗ ְְ֭מָך ָגדִ֥ ּו ִש יֹודָ֣



ְַָ֣֤נָת    ד  ב ַאְָ֭תה כֹוַנ ֵהִ֥ ז ֶמֶלְך  ִמְשָפַ֪ט ָאָׁ֫ ים  ְועִֹּ֥ יָשִרָ֑ ֵמַֽ
יָת׃   ה ָעִשַֽ ב ׀ ַאָתֵּ֬ ה ְּבַיֲַֽעקִֹּּ֤ ט ּוְָ֝צָדָקִ֗ ּו   ה ִמְשָפִ֥ ֹוְממַ֡ רַֽ

ֹוש  ָקדִ֥ יו  ַרְגָלִ֗ ם  ֲהדִֹּ֥ ַלַֽ ְִ֭הְשַתֲחוּו  ְוַֽ ינּו  ֱאֹלֵהִ֗ ִּ֤ה  ָו ְיהַ֘
ּוא׃   ְרֵאָ֣י   והַֽ ְְ֭שמּוֵאל ְּבקַֹּֽ יו ּו ֲהָנִ֗ כֹּ ן ׀ ְּבַֽ ֲהרֹּ֨ ֶשִּ֤ה ְוַאַֽ מַֹּ֘

ְוהָ֣  ה  ֶאל־ְיָ֝הָוִ֗ אים  ִרִ֥ קֹּ ֹו  ַיֲַֽעֵנַֽם׃  ְשמָ֑ ּוד   ז ּוא  ְּבַעמָ֣
מֹו׃  ק ָנַַֽתן־ָלַֽ יו ְוחָֹּ֣ ָתִ֗ דֹּ ּו ֵעַָֽ֝ ְמרִ֥ ְָ֭נן ְיַדֵּבָ֣ר ֲאֵליֶהָ֑ם ָשַֽ ָע

ָהִיָ֣יָת   ח  ְֵ֭שא  נֹּ ֵאָ֣ל  ם  יָתִ֥ ֲעִנָׁ֫ ַאָתַ֪ה  ֱאֹלֵהינּו   ָ֣ה  ְיהָו
ם׃   ילֹוָתַֽ ַעל־ֲעִלַֽ ם  ֵקִ֗ ְוָ֝נֹּ ִּ֤ה    טָלֶהָ֑ם  ָו ְיהַ֘ ּו  ֹוְממַ֡ רַֽ

ְִ֭הְשַתֲחוּו ְלַהָ֣  ינּו ְוַֽ ֹוש ְיהָוִ֥ה  ֱאֹלֵהִ֗ דִ֗ י־ָקָ֝ ֹו ִכַֽ ר ָקְדשָ֑
ינּו׃  ֱאֹלֵהַֽ

 ק
ֶרץ׃    א ה ָכל־ָהָאַֽ יהָוִ֗ יעּו ַלַָֽ֝ ֹור ְלתֹוָדָ֑ה ָהִרִ֥   ב ִמְזמִ֥

יו ִּבְרָנָנַֽה׃   ָפָנִ֗ אּו ְלָ֝ ָ֣ה ְּבִשְמָחָ֑ה ּבִֹּ֥ ּו ֶאת־ְיהָו   ג ִעְבדָ֣
ולא   ּוא־ָעְָ֭שנּו  הַֽ ים  ִהִ֥ ֱאֹלָׁ֫ ּוא  הִּ֤ י־ְיהָוה   ִכַֽ ּו  ְדעִ֗

ֹו( ָ֑חְ   )ְולָ֣ ֹו׃  ֲאַנ אן ַמְרִעיתַֽ ָֹּ֣ ֹו ְוצ מִ֗ יו    דנּו ַעָ֝ אּו ְשָעָר֨ ּבִֹּּ֤
ּו  ְרכִ֥ ָּבַֽ ֹו  ֹודּו־לִָ֝֗ הַֽ ִּבְתִהָלָ֑ה  יו  ָתִ֥ רֹּ ֲחֵצַֽ ה  ְּבתֹוָדִ֗ ׀ 

ֹו׃   ר    ה ְשמַֽ ֹו ְוַעד־דִֹּ֥ ְ֭הָוה ְלעֹוָלָ֣ם ַחְסדָ֑ ֹוב ְי ִכי־טָ֣



ֹו׃ ּוָנתַֽ ר ֱאמַֽ  ָוָ֝דִֹּ֗

 קאְּ
ט ָאִשָ֑יָר   א ֶסד־ּוִמְשָפִ֥ ֹור ֶחַֽ ְזמִ֥ ד ִמָׁ֫ ָ֣ה ְלָדִוִ֗ ה ְלָךֹ֖ ְיהָו

ָרה׃   ֹוא    ב ֲאַזֵמַֽ ים ָמְַ֭תי ָתבָ֣ ֶרְך ָתִמִ֗ יָלה ׀ ְּבֶדֵּ֬ ַאְשִכִּ֤
י׃   ֶרב ֵּביִתַֽ י ְּבֶקָ֣ ָבִבִ֗ א־   גֵאָלָ֑י ֶאְתַהֵלְִ֥ך ְּבָתם־ְלָ֝ ַֹּֽ ל

ים  ה־ֵסִטִ֥ ֲעשַֹּֽ ִַ֥על  ָּי ַבר־ְּבִלָׁ֫ ְדַֽ י  ֵעיַנִ֗ ִֶֻֽ֥גד  ְלֶנ ׀  ית  ָאִש֨
י׃   א ִיְדַּבָ֣ק ִּבַֽ ֹֹּ֖ ָ֑אִתי ל ּור ִמֶמִָ֑ני ֵלָבָ֣ב    דָשֵנ ְֵּ֭קש ָיסָ֣ ִע

ע׃   ֵאָדַֽ א  ָֹּ֣ ל ע  י(מלושני    ה ָרִָ֝֗ ׀   )ְמָלְשִנֵּ֬ ֶתר  ַבֵּס֨
ֵלָבָ֑ב  ּוְרַחָ֣ב  ַבּה־ֵעְ֭יַנִים  ְגַֽ ית  ְצִמִ֥ ַאָׁ֫ ֹו  אֹותַ֪ ֵרֵעהּו  

ל׃   אּוָכַֽ א  ָֹּ֣ ל ֹו  תִ֗ ָלֶשֶַ֪בת   ו אָֹּ֝ ְּבֶנֶַֽאְמֵני־ֶאֶרץ   ׀  ִּ֤י  ֵעיַנ
ּוא   ים הִָ֝֗ ְֵ֭לְך ְּבֶדֶָ֣רְך ָתִמָ֑ י הֹּ ִדִ֥ ִני׃  ִעָמָׁ֫ ְרֵתַֽ א־   זְיָשַֽ ַֹּֽ ל

ים   ר ְשָקִרָ֑ ֵבִ֥ ִ֥ה דֹּ ָּי ֵשַ֪ה ְרִמָׁ֫ ֶרב ֵּביִתי  עֹּ ׀ ְּבֶקִ֥ ב  ֵיֵש֨
ֶַָ֣֤גד ֵעיָנַֽי׃   ֹון ְלֶנ א־ִיָ֝כִ֗ ַֹּֽ ית ָכל־   חל ים ַאְצִמִ֥ ַלְּבָקִרִ֗

ֲעֵלי  ָכל־פִֹּ֥ ה  ִעיר־ְיָ֝הָוִ֗ ֵמַֽ ית  ְלַהְכִרִ֥ ִרְשֵעי־ָאֶָ֑רץ 
ֶון׃   ָאַֽ

 קבְּ
י־ַיֲעטָֹּ֑   א ִכַֽ ָ֣י  ְלָעִנ ְך  ְתְִ֭פָלה  ִיְשפִֹּ֥ ה  ְיָ֝הָוִ֗ ְוִלְפֵנִ֥י  ף 



ֹו׃   ֵאֶלִ֥יָך   בִשיחַֽ י  ְוַָ֝שְוָעִתִ֗ י  ְתִפָלִתָ֑ ָ֣ה  ִשְמָע ְ֭הָוה  ְי
ֹוא׃   י   גָתבַֽ ר ִלִ֥ יָך ׀ ִמֶמִני  ְּביַֹ֪ום ַצָׁ֫ ר ָפֶנ֨ ַאל־ַתְסֵתֵּ֬

ִֻֽני׃   ר ֲעֵנַֽ א ַמֵהִ֥ ְקָרִ֗ ַָָ֑֤ך ְּביִֹ֥ום ֶאָ֝ י ָאְזֶנ ה־ֵאַלִ֥ י־  ד ַהֵטַֽ ִכַֽ
ְבָעָשָ֣ן   ּו  רּו׃  ָכלָ֣ ִנָחַֽ ד  ְכמֹוֵקִ֥ י  ְוַָ֝עְצמֹוַתִ֗   ה ָיָמָ֑י 

ל   ֲאכִֹּ֥ ֵמַֽ ְחִתי  ַכִ֗ י־ָשָ֝ ִכַֽ י  ִלִּבָ֑ ַוִּיַבָ֣ש  ֶָ֣שב  ה־ָכֵע הּוָכַֽ
י׃   י׃    וַלְחִמַֽ י ִלְבָשִרַֽ ְצִמִ֗ ה ַעָ֝ ְבָקִ֥ י ָדַֽ ֹול ַאְנָחִתָ֑   ז ִמּקִ֥

ֹות׃   ֹוס ֳחָרבַֽ יִתי ְככָ֣ ִיִ֗ ִמיִתי ִלְקַאָ֣ת ִמְדָּבָ֑ר ָהָ֝   ח ָדְ֭
ְדִתי ַעל־ָגַֽג׃    ָשַקִ֥ ד  ּבֹוֵדִ֥ ֹור  ִצפִ֗ ְכָ֝ ָ֑ה  ְהֶי ָכל־  ט ָוֶאַֽ

עּו׃   י ִנְשָּבַֽ י ִּבָ֣ ֹוָלַלִ֗ הַֽ ֹוְיָבָ֑י ְמָ֝ ּוִני אַֽ ְרפָ֣ ִכי־   יַהְּ֭יֹום ֵחַֽ
ְכִתי׃   ָמָסַֽ י  ִּבְבִכִ֥ י  ְוִָ֝שֻּקַוִ֗ ְָ֑לִתי  ָאָכ ַכֶלֶָ֣חם    יא ֵאְֶ֭פר 

ִני ַוַתשְ  ְנָָ֝שאַתִ֗ י  ִכִ֥ ְוִקְצֶפָָ֑ך  ִני׃  ִמְפֵנַֽי־ַזַעְמָךִ֥    יב ִליֵכַֽ
ש׃   י ָכֵעִֶ֥שב ִאיָבַֽ ֲָ֝אִנִ֗ ּוי ַוַֽ ְַ֭מי ְכֵצָ֣ל ָנטָ֑ ְ֭הָוה   יג ָי ְוַאָתָ֣ה ְי
ר׃   ר ָודַֹּֽ ַאָתָ֣ה ָתְ֭קּום   יד ְלעֹוָלָ֣ם ֵתֵשָ֑ב ְוִָ֝זְכְרָךִ֗ ְלדָֹּ֣

ד׃   מֹוֵעַֽ א  ִכי־ָבִ֥ ּה  ְנָנִ֗ ֶחַֽ ְלָ֝ ִכי־ֵעִ֥ת  ִצּיָֹ֑ון    טו ְתַרֵחָ֣ם 
ֵנַֽנּו׃   ּה ְיחֹּ ֶאת־ֲעָפָרִ֥ ָ֑יָה ְוַֽ ּו ֲעְָ֭בֶדיָך ֶאת־ֲאָבֶנ י־ָרצָ֣ ִכַֽ

ֶרץ   טז  ָאִ֗ י ָהָ֝ ָכל־ַמְלֵכִ֥ ָ֑ה ְוַֽ ְֹ֭וִים ֶאת־ֵשָ֣ם ְיהָו ּו ג יְראָ֣ ְוִיַֽ
ָך׃   ָ֣   יז ֶאת־ְכבֹוֶדַֽ ְיהָו ָ֣ה  י־ָבָנ ה  ִכַֽ ִנְָ֝רָאִ֗ ִצּיָֹ֑ון  ה 

ֹו׃   ה   יח ִּבְכבֹודַֽ ָזִ֗ א־ָבָ֝ ַֹּֽ ָ֑ר ְול ַעְרָע ָפְָ֭נה ֶאל־ְתִפַלָ֣ת ָהַֽ



ם׃   ֹון ְוַעִ֥ם   יטֶאת־ְתִפָלָתַֽ ֲחרָ֑ ֹור ַאַֽ ְ֭את ְלדָ֣ ֹּ ִתָכֶָ֣תב ז
ְיַהֶלל־ָיַּֽה׃   א  ֹו   כ ִנְָ֝בָרִ֗ ֹום ָקְדשָ֑ י־ִהְְ֭שִקיף ִמְמרָ֣ ִכַֽ

הִ  ֶרץ  ֶאל־ֶאֵּ֬ ׀  ִמָשַמִִּ֤ים  ה  יט׃  ְיָ֝הָוִ֗ ַע   כא ִּבַֽ ְְ֭שמֹּ ִל
ה׃   ְתמּוָתַֽ ָ֣י  ְּבֵנ ַח  ַפֵתִ֗ ְלָ֝ יר  ָאִסָ֑ ת  ְלַסֵפָ֣ר    כב ֶאְנַקָ֣

ִם׃   ּוָשָלַֽ ִּבירַֽ ֹו  ּוְָ֝תִהָלתִ֗ ָ֑ה  ְיהָו ֵשָ֣ם  ְִ֭צּיֹון    כג ְּב
ֶאת־ ד  ֲעבִֹּ֥ ַלַֽ ֹות  ּוַָ֝מְמָלכִ֗ ו  ַיְחָדָ֑ ים  ַעִמָ֣ ְּבִהָּקֵבָ֣ץ 

ֶרְך כחו    כד ְיהָוַֽה׃   י(ִעָנֹ֖ה ַבֶדִ֥ ִחִ֗ י׃  ִקַצִ֥   )כֹּ   כה ר ָיָמַֽ
ים   ֹור דֹוִרָ֣ י ָיָמָ֑י ְּבדֹ֖ ֲחִצָ֣ ל־ַתְֲ֭עֵלִני ַּבַֽ י ַאַֽ ר ֵאִלִ֗ ַמִ֗ אֹּ

יָך׃   ה ָיֶדָ֣יָך    כוְשנֹוֶתַֽ ַמֲעֵשֹ֖ ְָ֭פִנים ָהָאֶָ֣רץ ָיַסְָ֑דָת ּוַֽ ְל
ִים׃   ְֻ֭כָלם   כז ָשָמַֽ ְו ד  ֲעמִֹּ֥ ַתַָֽׁ֫ ְוַאָתַ֪ה  ֹּאֵבדּו   י ׀  ֵהִָּ֤מה 

ֲחלִ  ַתַֽ ּוש  ַכְלבֹ֖ ּו  ִיְבלָ֑ פּו׃  ַכֶּבֶָ֣גד  ַיֲחֹלַֽ ְוַֽ   כח יֵפָ֣ם 
מּו׃   א ִיָתַֽ ָֹּ֣ יָך ל ּוא ּוְָ֝שנֹוֶתִ֗ יָך    כט ְוַאָתה־הָ֑ ְּבֵנַֽי־ֲעָבֶדִ֥

ֹון׃ ם ְלָפֶנִ֥יָך ִיכַֽ ֹונּו ְוַָ֝זְרָעִ֗  ִיְשכָ֑

 קגְּ
י    א ָרַבִ֗ ְוָכל־ְקָ֝ ָ֑ה  ֶאת־ְיהָו ְְ֭פִשי  ַנ י  ְרִכָ֣ ָּבַֽ ׀  ד  ְלָדִו֨

ֹו׃   ם ָקְדשַֽ ְְ֭פִשי ֶאת־יְ   בֶאת־ֵשִ֥ י ַנ ְרִכָ֣ ָ֑ה ְוַאל־ ָּבַֽ הָו
יו׃   ָכל־ְגמּוָלַֽ י  ְשְכִחִ֗ ְלָכל־ֲעו ֹּ  ג ִתָ֝ ֵלִַ֥ח  ִָ֑כי ַהּסֹּ ֵנ



ְיִכי׃   ֲחלּוָאַֽ ְלָכל־ַתַֽ א  ֵפִ֗ רֹּ ִמַשַָ֣חת    דָהַָֽ֝ ַהגֹוֵאָ֣ל 
ים׃   ֲחִמַֽ ְוַרַֽ ֶחֶָ֣סד  ִכי  ְמַעְטֵרִ֗ ַהַָֽ֝ ְַָ֑֤יִכי  יַע    ה ַחָּי ַהַמְשִּבָ֣
ֶָ֣שר ְנעּו ש ַכֶנ ְַָ֑֤ך ִתְתַחֵדֹ֖ ֹוב ֶעְדֵי ְיִכי׃  ַּבטָ֣ ֵשָ֣ה   ו ָרַֽ עֹּ

ים׃   ים ְלָכל־ֲעשּוִקַֽ ָ֑ה ּוִָ֝מְשָפִטִ֗ ֹות ְיהָו יַע   זְצָדקָ֣ יֹוִדָ֣
יו׃   ילֹוָתַֽ ֲעִלַֽ ל  ִיְָ֝שָרֵאִ֗ ִלְבֵנִ֥י  ֶשָ֑ה  ְלמֹּ   ח ְדָרָכָ֣יו 
ֶסד׃   ְוַרב־ָחַֽ ַאַפִָ֣ים  ֶרְך  ֶאֹ֖ ָ֑ה  ְיהָו ְוַחנָּ֣ון  ּום    ט ַרחָ֣

ֹור ִיטַֽ ְלעֹוָלָ֣ם  א  ֹֹּ֖ ְול יב  ָיִרָ֑ א־ָלֶנִַ֥צח  ַֹּֽ א    י׃  ל ָֹּ֣ ל
ֲעוַֽ ֹּ א ַכָ֝ ִֹּ֥ ָָ֣שה ָלָ֑נּו ְול ֲחָטֵאינּו ָע ינּו׃  ַכְַֽ֭ ל ָעֵלַֽ ינּו ָגַמִ֥ ֵתִ֗ נֹּ

ֹו ַעל־  יא ְסדִ֗ ר ַחָ֝ ַּה ָשְַ֭מִים ַעל־ָהָאֶָ֑רץ ָגַבִ֥ י ִכְגבָֹּ֣ ִכִּ֤
יו׃   נּו   יבְיֵרָאַֽ ֶמִ֗ יק ִמָ֝ ְרִחִ֥ ַמֲעָרָ֑ב ִהַֽ ק ִמְְ֭זָרח ִמַֽ ִכְרחָֹּ֣

ינּו׃   ה  ְכַרֵחָ֣ם ָאְ֭ב    יג ֶאת־ְפָשֵעַֽ ם ְיָ֝הָוִ֗ ָ֑ים ִרַחִ֥ ַעל־ָּבִנ
יו׃   י־  ידַעל־ְיֵרָאַֽ ִכַֽ ּור  ָזָ֝כִ֗ נּו  ִיְצֵרָ֑ ָיַדָ֣ע  ִכי־הְּ֭וא 
ר ֲאָנְַֽחנּו׃   ה    טו ָעָפִ֥ ָשֶדִ֗ יץ ַהָ֝ יר ָיָמָ֑יו ְכִצִ֥ ָחִצָ֣ נֹוש ֶכַֽ ֱאְ֭
יץ׃   ָיִצַֽ א־   טז ֵכָ֣ן  ַֹּֽ ְול ָ֑נּו  ְוֵאיֶנ ֹו  ְבָרה־ּבָ֣ ָעַֽ ּוַח  רָ֣ י  ִכִּ֤

ְמקֹומַֽ  ֹוד  עָ֣ נּו  עֹוָלָ֣ם   יז ֹו׃  ַיִכיֶרֹ֖ ֵמַֽ ׀  ה  ְיהָו֨ ְוֶחִֶּ֤סד 
ים׃   ֹו ִלְבֵנִ֥י ָבִנַֽ ְוִָ֝צְדָקתִ֗   יח ְוַעד־עְֹ֭וָלם ַעל־ְיֵרָאָ֑יו 
ם׃   ֲעשֹוָתַֽ ַלַֽ יו  ֻּקָדִ֗ ִפָ֝ י  ְכֵרִ֥ ּוְלזַֹּֽ ֹו  ְבִריתָ֑ י  ְמֵרִ֥   יט ְלשַֹּֽ

ל  ַּבכִֹּ֥ ֹו  ּוַָ֝מְלכּותִ֗ ֹו  ִכְסאָ֑ ין  ֵהִכָ֣ ַּבְָ֭שַמִים  ה  הָוִ֗ ְיַֽ



ָלה׃   ּו    כָמָשַֽ ְרכִ֥ ֵשָ֣י ָּבַֽ ְַ֭ח עֹּ ֵרי כֹּ ָכִ֥יו ִגּבָֹּ֣ ה ַמְלָאָׁ֫ ְיהָוִ֗
ֹו׃   ֹול ְדָברַֽ ַע ְּבקָ֣ ְשמִֹּ֗ ֹו ִלָ֝ ְ֭הָוה ָכל־  כאְדָברָ֑ ּו ְי ְרכָ֣ ָּבַֽ

ֹו׃   ְרצֹונַֽ י  ֵשִ֥ עֹּ יו  ְרָתִ֗ ָשַֽ ְמָ֝ ׀    כבְצָבָאָ֑יו  ה  ְיהָו֨ ּו  ְרכִּ֤ ָּבַֽ
י  י ַנְָ֝פִשִ֗ ְרִכִ֥ ֹו ָּבַֽ ֹות ֶמְמַשְלתָ֑ מִ֥ יו ְּבָכל־ְמקֹּ ל־ַמֲעָשִ֗ ָכַֽ

 ֶאת־ְיהָוַֽה׃
 לות אחרי אמירת תהלים יתפל

 — ש    לחוד כא    —

 קדְּ
ָגַדְָ֣לָת    א ֱאְֹ֭לַהי  ָ֣ה  ְיהָו ָוִ֥ה  ֶאת־ְיהָׁ֫ י  ַנְפִשִ֗ י  ְרִכִ֥ ָּבַֽ

ד הֹ֖  ְשָת׃  ְמאָֹּ֑ ֶטה־אְֹ֭ור ַכַשְלָמָ֑ה   בֹוד ְוָהָדָ֣ר ָלָבַֽ עַֹּֽ
ה׃   ִים ַכְיִריָעַֽ ַמִ֗ יו    ג נֹוֶטִ֥ה ָשָ֝ ֹוָתִ֥ ִים עֲִֽלּיָׁ֫ ה ַבַמִ֗ ְמָקֶרִ֥ ַהִ֥

ּוַח׃   ְך ַעל־ַכְנֵפי־רַֽ ְמַהֵלִ֗ ֹו ַהַָֽ֝ ים ְרכּובָ֑   ד ַהָשם־ָעִבִ֥
ט׃   ֹלֵהַֽ ֵאָ֣ש  יו  ְרָתִ֗ ָשַֽ ְמָ֝ ֹות  רּוחָ֑ ַמְלָאָכָ֣יו  ֶשָ֣ה    ה עֹּ

ד׃  ָיַֽסַ  ֹוט עֹוָלִ֥ם ָוֶעַֽ מִ֗ ָ֑יָה ַּבל־ִתָ֝   ו ד־ֶאְֶ֭רץ ַעל־ְמכֹוֶנ
ִים׃  ים ַיַֹ֖עְמדּו ָמַֽ ִרִ֗ ֹו ַעל־ָהָ֝ ּוש ִכִּסיתָ֑ ְתְ֭הֹום ַכְלבָ֣

ּון׃    ז  ֵפזַֽ ֵיָחַֽ ַעְמָךִ֗  ַרַָֽ֝ ֹול  ּון ִמן־קִ֥   ח ִמן־ַגֲעָרְָ֣תָךָ֣ ְינּוסָ֑
ִּ֤ה ׀ ָיַסֵּ֬  ֹום ֶז קִ֗ ֹות ֶאל־ְמָ֝ ּו ְבָקעָ֑ ּו ָהְִ֭רים ֵיְַֻֽֽרדָ֣ ְדָת ַיֲַֽעלָ֣



ם׃   ּון   טָלֶהַֽ ַּבל־ְיָֻ֝שבִ֗ ּון  רָ֑ ַּבל־ַיֲַֽעבֹּ בּול־ַשְְ֭מָת  ְגַֽ
ֶרץ׃   ֹות ָהָאַֽ ין   יְלַכּסִ֥ ְמַשֵלַָ֣ח ַמְְ֭עָיִנים ַּבְנָחִלָ֑ים ֵּבִ֥ ַהַֽ
ּון׃   ים ְיַהֵלכַֽ ִרִ֗ ּו   יאָהָ֝ י ִיְשְּברֹ֖ ֹו ָשָדָ֑ ְְ֭שקּו ָכל־ַחְיתָ֣ ַי
ם׃   ים ְצָמָאַֽ ֹון ֲעְֵ֭ליֶהם עֹוף־ַהשָ   יבְפָרִאָ֣ ַמִָ֣ים ִיְשכָ֑

ֹול׃   ִיְתנּו־קַֽ ם  ָפאִיִ֗ ֳעָ֝ ין  ָהְִ֭רים    יג ִמֵּבִ֥ ה  ַמְשֶקָ֣
ֶרץ׃   ָהָאַֽ ע  ִתְשַּבִ֥ יָך  ֲעֶשִ֗ ַמַָֽ֝ י  ִמְפִרִ֥ ֲעִלּיֹוָתָ֑יו    יד ֵמַֽ

ָאָדָ֑ם  ַדָ֣ת ָהַֽ ֲעבֹּ ְֵ֭עֶשב ַלַֽ ה ְו יר ׀ ַלְּבֵהָמִ֗ יַח ָחִצ֨ ַמְצִמִּ֤
ֶרץ׃   ֶחם ִמן־ָהָאַֽ ֹוִציא ֶלִָ֝֗ ַבב־   טוְלהִ֥ ח ְלַֽ ִִַּ֤֤ין ׀ ְיַשַמֵּ֬ ְוַי

ַבב־ֱאנִֹ֥וש  ֶחם ְלַֽ ָ֣ים ִמָשֶָ֑מן ְוֶָ֝לִ֗ יל ָפִנ ֹוש ְלַהְצִהָ֣ ֱאנִ֗
ד׃   ֹון ֲאֶשָ֣ר   טז ִיְסָעַֽ ָבנִ֗ ִ֥י ְלָ֝ ְרֵז ַאַֽ ָ֑ה  ְְ֭שְּבעּו ֲעֵצָ֣י ְיהָו ִי
ע׃   ה   יז ָנָטַֽ ִסיָדִ֗ ֲחָ֝ ָ֑נּו  ְיַקֵנ ים  ִצֳפִרָ֣ ֲאֶשר־ָשְ֭ם 

ּה׃   ֵּביָתַֽ ים  ַלְּיֵעִלָ֑ים  ָהִרָ֣   יח ְּברֹוִשִ֥ ִהים  ַהְְ֭גבֹּ ים 
ים׃   ְשַפִנַֽ ַלַֽ ה  ַמְחֶסִ֥ ים  ָלִעִ֗ ְֵ֭רַח    יטְסָ֝ ָי ָעָשָ֣ה 
ֹו׃   ע ְמבֹואַֽ ֶמש ָיַדִ֥ ִ֗ ים ֶשָ֝ ֹוֲעִדָ֑ ָ֣יִהי   כ ְלמַֽ ְֶ֭שְך ִו ֶשת־חֹּ ָתַֽ

ש ָכל־ַחְיתֹו־ָיַַֽער׃  ְרמִֹּ֗ ֹו־ִתָ֝ ַהְְ֭כִפיִרים   כאָלְָ֑יָלה ּבַֽ
ש מֵ  ֲאִגָ֣ים ַלָטֶָ֑רף ּוְלַבֵּקֹ֖ ם׃  שַֹּֽ ִתְזַרָ֣ח   כב ֵאָ֣ל ָאְכָלַֽ

ּון׃   ִיְרָּבצַֽ ם  ָתִ֗ ֹונֹּ עַֽ ְוֶאל־ְמָ֝ ּון  ֵספָ֑ ֵיָאַֽ ֵיֵצָ֣א    כג ַהְֶ֭שֶמש 
ֶרב׃   ֹו ֲעֵדי־ָעַֽ ָדתָ֣ ַלֲעבֹֹּ֖ ֹו ְוַֽ ֳעלָ֑ ּו    כדָאָדָ֣ם ְלָפַֽ ה־ַרּבֵּ֬ ָמַֽ



ה  ְלָאִ֥ ָמַֽ יָת  ָעִשָ֑ ְּבָחְכָמָ֣ה  ֻכְָ֭לם  ה  הָוִ֗ ְיַֽ ׀  יָך  ֲעֶש֨ ַמַֽ
ֶרץ ִקְנָיֶנַָֻֽֽך׃   ָאִ֗ ִּ֤   כה ָהָ֝ ִים  ֶז ָדִ֥ ָיָׁ֫ ִ֥ם ָגדֹול  ּוְרַחַ֪ב  ה ׀ ַהָּי

ִעם־ ֹות  ַטנִ֗ ְקָ֝ ַחּיִֹ֥ות  ִמְסָפָ֑ר  ְוֵאָ֣ין  ֶמש  ם־ֶרְ֭ ָשַֽ
ֹות׃   לַֽ ְרָת   כו ְגדֹּ ן ֶזַֽה־ָיַצִ֥ ְוָיָתִ֗ ּון ִלָ֝ ָשְ֭ם ֳאִנּיָֹ֣ות ְיַהֵלכָ֑

ֹו׃   ֶחק־ּבַֽ ת ָאְכָלָ֣ם    כז ְלַשַֽ ּון ָלֵתֹ֖ ֻכְָ֭לם ֵאֶלָ֣יָך ְיַשֵּברָ֑
ֹו׃   ְָ֝דָךִ֗  תִ   כחְּבִעתַֽ ָיַֽ ח  ִתְפַתִ֥ ּון  טָ֑ ִיְלקֹּ ָלְֶ֭הם  ֵתָ֣ן 

ֹוב׃   טַֽ ּון  ֵסָ֣ף    כט ִיְשְּבעִ֥ תֹּ ּון  לִ֥ ָּבֵהָׁ֫ ִיַֽ ָפֶניָך   יר  ַתְסִתִ֥
ּון׃   ְישּובַֽ ם  ֶאל־ֲעָפָרִ֥ ְוַֽ ּון  ִיְגָועָ֑ ּוָחם  ְתַשַלָ֣ח   לרְ֭

ה׃   ֲאָדָמַֽ ָ֣י  ְפֵנ ש  ּוְָ֝תַחֵדִ֗ ּון  ֵראָ֑ ִיָּבַֽ ּוֲחָך  ְ֭ י    לארַֽ ְיִהִּ֤
ְיה ֹוד  יו׃  ְכבָ֣ ֲעָשַֽ ְּבַמַֽ ָ֣ה  ְיהָו ח  ִיְשַמֹ֖ ְלעֹוָלָ֑ם  ָ֣ה    לב ָו

נּו׃   ֶיֱעָשַֽ ים ְוַֽ ָהִרָ֣ ָ֑ד ִיַגֹ֖ע ֶּבַֽ יט ָלְָ֭אֶרץ ַוִתְרָע   לג ַהַמִּבָ֣
י׃  אֹלַהָ֣י ְּבעֹוִדַֽ ה ֵלַֽ ָ֑י ֲאַזְמָרֹ֖ ָ֣ה ְּבַחָּי יהָו ָאִשָ֣יָרה ַלַֽ

יהָוַֽה׃    לד  ַּבַֽ ח  ֶאְשַמִ֥ י  ִכִ֗ נֹּ ָאַָֽ֝ י  ִשיִחָ֑ ָעָלָ֣יו    לה ֶיֱַֽעַרָ֣ב 
ם  ֹוד ֵאיָנִ֗ ֶרץ ּוְרָשִעִּ֤ים ׀ עִּ֤ ים ׀ ִמן־ָהָאַ֡ ִיַתִּ֤מּו ַחָטִא֨

ְללּו־ָיַּֽה׃ ה ַהַֽ ְְ֭פִשי ֶאת־ְיהָוִ֗ י ַנ ְרִכָ֣  ָּבַֽ

 קהְּ
ים   א ַעִמִ֗ ָבַָֽ֝ יעּו  הֹוִדִ֥ ֹו  ִבְשמָ֑ ּו  ִקְראָ֣ יהָוה  ַלְַֽ֭ ּו  הֹודָ֣



יו׃   ילֹוָתַֽ ְּבָכל־  בֲעִלַֽ יחּו  ִ֗ ִשָ֝ ֹו  ַזְמרּו־לָ֑ ירּו־לְֹ֭ו  ִשַֽ
ח ֵלִּ֤ב ׀   גיו׃ ִנְפְלאֹוָתַֽ  ֹו ִיְָ֝שַמִ֗ ְתַהְללּו ְּבֵשָ֣ם ָקְדשָ֑ ְ֭ ִהַֽ

י ְיהָוַֽה׃   ָ֣יו   דְמַבְקֵשֵּ֬ ּו ָפָנ ָ֣ה ְוֻעזָֹ֑ו ַּבְּקשֹ֖ ּו ְיהָו ִדְרשָ֣
יד׃   יו   הָתִמַֽ ְפָתִ֗ ָ֝ מַֹּֽ ֲאֶשר־ָעָשָ֑ה  יו  ִנְפְלאֹוָתִ֥ ּו  ִזְכרִ֗

יו׃   ֹו ְּבֵנֹ֖י ַיַֽעֲ   וּוִמְשְפֵטי־ִפַֽ ְַ֭רע ַאְבָרָהָ֣ם ַעְבדָ֑ ב ֶז קָֹּ֣
יו׃   ֶרץ   זְּבִחיָרַֽ ָאִ֗ ְּבָכל־ָהָ֝ ֱאֹלֵהָ֑ינּו  ָ֣ה  ְיהָו הְּ֭וא 
יו׃   ה   חִמְשָפָטַֽ ָּוִ֗ ִצָ֝ ר  ָדָבִ֥ ֹו  ְּבִריתָ֑ ְלעֹוָלָ֣ם  ָזַכָ֣ר 

ֹור׃   דַֽ ֶאת־ַאְבָרָהָ֑ם    טְלֶאֶָ֣לף  ָכְַ֭רת  ֲאֶשָ֣ר 
ק׃   ְלִיְשָחַֽ ֹו  ּוָעתָ֣ ק   י ּוְשבֹ֖ ְלחָֹּ֑ ב  ְלַיֲַֽעקָֹּ֣ ַוַּיֲַֽעִמיֶדָָ֣ה 

ִיְשָרֵאִ֗  ם׃  ְלָ֝ ית עֹוָלַֽ ן ֶאת־  יאל ְּבִרָ֣ ר ְלָךִ֗ ֶאֵתִ֥ ֵלאמִֹּ֗
ם׃   ַנֲַֽחַלְתֶכַֽ ֶבל  ֶחִָ֝֗ ַָ֑ען  ֶרץ־ְכָנ ְמֵתָ֣י   יבֶאַֽ ְהיֹוָתם  ְ֭ ִּבַֽ

ּה׃   ים ָּבַֽ ט ְוָגִרִ֥ ְמַעִ֗ ְתַהְלכּו ִמגָֹ֣וי ֶאל־   יגִמְסָפָ֑ר ִכָ֝ ְִּ֭יַֽ ַו
ר׃   ה ֶאל־ַעִ֥ם ַאֵחַֽ ַמְמָלָכִ֗ ָ֣יַח ָאָדָ֣ם   ידגָֹ֑וי ִמָ֝ א־ִהִנ ַֹּֽ ל

ים׃  ְלָעשְ  ְמָלִכַֽ ֲעֵליֶהָ֣ם  ַוּיֹֹ֖וַכח  ם  ּו    טוָקָ֑ ל־ִתְגעִ֥ ַאַֽ
עּו׃   ַאל־ָתֵרַֽ י  ְוִָ֝לְנִביַאִ֗ ָעב   טזִבְמִשיָחָ֑י  ָרְ֭ ַוִּיְקָרָ֣א 

ר׃   ָשָבַֽ ל־ַמֵטה־ֶלִֶ֥חם  ָכַֽ ָשַלָ֣ח   יז ַעל־ָהָאֶָ֑רץ 
ף׃   ֶבד ִנְמַכִ֥ר יֹוֵסַֽ ֶעִ֗ יש ְלָ֝ ִענָּ֣ו ַבֶכֶָ֣בל   יח ִלְפֵניֶהָ֣ם ִאָ֑

ֹו׃    ֹו()ַרְגלָ֑ רגליו   ַנְפשַֽ ָּבָָ֣אה  ל  ְרֶזִ֗ ַעד־ֵעִ֥ת   יט ַּבָ֝



ְתהּו׃   ָ֣ה ְצָרָפַֽ ת ְיהָו ֹו ִאְמַרֹ֖ א־ְדָברָ֑ ַֹּֽ ָשַָ֣לח ֶמְֶ֭לְך   כּב
הּו׃   ְֻֽיַפְתֵחַֽ ַוַֽ ים  ִמִ֗ ַעָ֝ ל  ֵשִ֥ ֹון    כא ַוַיִתיֵרָ֑הּו מֹּ ָאדָ֣ ֹו  ָשמָ֣

ֹו׃   ְּבָכל־ִקְנָינַֽ ל  ֵשִ֗ ּוָ֝מֹּ ֹו  ָשָרָ֣יו    כבְלֵביתָ֑ ר  ֶלְאסָֹּ֣
ם׃   ֹו ּוְזֵקָנִ֥יו ְיַחֵכַֽ א ִיְשָרֵאָ֣ל ִמְצָרִָ֑ים    כגְּבַנְפשָ֑ ָֹּ֣ ַוָּיב

ם׃   ֶרץ־ָחַֽ ָ֣ר ְּבֶאַֽ ב ָג ַָ֝יֲַֽעקִֹּ֗ ד    כד ְו ֹו ְמאָֹּ֑ ֶָ֣פר ֶאת־ַעמָ֣ ַוֶּי
יו׃   ִמָצָרַֽ הּו  ַָּ֝יֲַֽעִצֵמִ֗ ֹו  ָהַפְָ֣ך  כה ַו ַעמָ֑ ָֹּ֣א  ִלְשנ ְָּ֭בם  ִל  
יו׃   ֲעָבָדַֽ ל ַּבַֽ ִהְתַנֵכִ֗ ן   כוְלָ֝ ֲהרִֹּ֗ ֹו ַאַָֽ֝ ֶשָ֣ה ַעְבדָ֑ ָשְַ֭לח מֹּ
ֹו׃   ַחר־ּבַֽ ָּבַֽ תֹוָתָ֑יו   כז ֲאֶשָ֣ר  אַֹּֽ ִדְבֵרָ֣י  מּו־ָבְ֭ם  ָשַֽ

ם׃   ָחַֽ ְּבֶאֶָ֣רץ  ים  ְפִתִ֗ ַוַּיְחִשְָ֑ך   כחּוָ֝מַֹּֽ ְֶ֭שְך  חֹּ ח  ָשַָ֣לַֽ
ֶאת־דבריו   ּו  רִ֗ א־ָמָ֝ ַֹּֽ ֶאת־  כט׃  ֹו()ְדָברַֽ ְול ָהַפְָ֣ך 

ם׃   ֶמת ֶאת־ְדָגָתַֽ יֵמיֶהָ֣ם ְלָדָ֑ם ַוָָּ֝יִ֗ ָשַרָ֣ץ ַאְרָצָ֣ם  לֵמַֽ
ם׃   ַמְלֵכיֶהַֽ י  ַחְדֵרִ֗ ְּבָ֝ א   לאְצַפְרְדִעָ֑ים  ָֹּ֣ ַוָּיב ָאְַ֭מר 

ם׃   ים ְּבָכל־ְגבּוָלַֽ ִנִ֗ ב ִכָ֝ ָנַתָ֣ן ִגְשֵמיֶהָ֣ם ָּבָרָ֑ד   לבָערָֹּ֑
ם׃   ְּבַאְרָצַֽ ֹות  ָהבָ֣ ֶלַֽ ש  ְַָ֣֤ך  לגֵאֹ֖ ָנָתָ֑ם   ַוַּי ּוְתֵאַֽ ְְ֭פָנם  ַג

ם׃   ָ֣ץ ְגבּוָלַֽ ר ֵע ֶלק   לד ַוְָ֝יַשֵּבִ֗ א ַאְרֶּבָ֑ה ְוֶָ֝יִ֗ ָֹּ֣ ָאְַ֭מר ַוָּיב
ר׃   ִמְסָפַֽ ְּבַאְרָצָ֑ם   לה ְוֵאָ֣ין  ֶָ֣שב  ָכל־ֵע ָֹּ֣אַכל  ַוּי

ם׃   י ַאְדָמָתַֽ אַכל ְפִרָ֣ ִֹּ֗ ֹור ְּבַאְרָצָ֑ם   לו ַוָּ֝י ְַָ֣֤ך ָכל־ְּבכָ֣ ַוַּי
ְלָכל־אֹוָנַֽם׃   ית  אִשִ֗ ְוָזָהָ֑ב ַוְַֽ֭   לז ֵרָ֝ ְּבֶכֶָ֣סף  ּיֹוִציֵאם 



ל׃   ין ִּבְשָבָטָ֣יו כֹוֵשַֽ ָשַמָ֣ח ִמְצַרִָ֣ים ְּבֵצאָתָ֑ם  לחְוֵאֹ֖
ם׃   ֲעֵליֶהַֽ ַפְחָדָ֣ם  ל  י־ָנַפֹ֖ ְלָמָסְָ֑ך   לטִכַֽ ַָ֣֤ן  ָעָנ ָפַרָ֣ש 

ְיָלה׃   ָלַֽ יר  ְלָהִאִ֥ ש  ְוֶלִֶ֥חם   מְוֵָ֝אִ֗ ְשָלָ֑ו  ַוָּיֵבָ֣א  ָשְַ֭אל 
ם׃   ִים ַיְשִּביֵעַֽ ַמִ֗ ּו   מא ָשָ֝ ְלכִ֗ ָפַָ֣תח צְּ֭ור ַוָּיזָּ֣ובּו ָמִָ֑ים ָהַָֽ֝

ר׃   ת־  מבַּבִצּיִֹ֥ות ָנָהַֽ ֹו ֶאַֽ ְַ֭כר ֶאת־ְדַבָ֣ר ָקְדשָ֑ י־ָז ִכַֽ
ֹו׃   ַעְבדַֽ ם  ה    מג ַאְבָרָהִ֥ ִרָנִ֗ ְּבָ֝ ֹון  ְבָששָ֑ ֹו  ַעמָ֣ א  ַוּיֹוִצָ֣

יו׃   ל   מדֶאת־ְּבִחיָרַֽ ֲעַמֹ֖ ֹות גֹוִיָ֑ם ַוַֽ ַוִּיֵתָ֣ן ָלְֶ֭הם ַאְרצָ֣
יִ  ים  שּו׃  ְלֻאִמָ֣ ֻחְָּ֭קיו   מה יָרַֽ ּו  ִיְשְמרָ֣ ׀  ּור  ֲעבִּ֤ ַּבַֽ

ְללּו־ָיַּֽה׃ רּו ַהַֽ יו ִיְנצִֹּ֗ ָתִ֥ ֹורֹּ  ְותַֽ
 לות אחרי אמירת תהלים יתפל

 — ש    לחוד כב    —

 קו
י ְלעֹוָלָ֣ם   א ֹוב ִכֹ֖ ָ֣ה ִכי־טָ֑ יהָו ּו ַלַֽ ּה ׀ הֹודָ֣ ְללּו ָי֨ ַהִ֥

ֹו׃   יַע ָכל־   בַחְסדַֽ ָ֑ה ַיְָ֝שִמִ֗ ֹות ְיהָו ְַ֭מֵלל ְגבּורָ֣ י ְי ִמִ֗
ֹו׃   ה   גְתִהָלתַֽ ְצָדָקָ֣ ה  ֵשֹ֖ עֹּ ִמְשָפָ֑ט  ְמֵרָ֣י  שַֹּֽ ַאְְ֭שֵרי 

ת׃   ְקֵדִ֗   ד ְבָכל־ֵעַֽ ָפָ֝ ַעֶמָָ֑ך  ֹון  ִּבְרצָ֣ ְ֭הָוה  ְי ִני  ִני ָזְכֵרָ֣
ָך׃   ּוָעֶתַֽ ַח   הִּבישַֽ ְְ֭שמֹּ יָך ִל ֹוַבִּ֤ת ְּבִחיֶרִ֗ ֹות ׀ ְּבטַ֘ ִלְראִּ֤



ָך׃   ל ִעם־ַנֲַֽחָלֶתַֽ ִהְתַהֵלִ֗ ַָָ֑֤ך ְלָ֝ אנּו    ו ְּבִשְמַחָ֣ת גֹוֶי ָחָטִ֥
ְענּו׃   ִהְרָשַֽ ֱעִוִ֥ינּו  ֶהַֽ ינּו  ֹוֵתִּ֤ינּו   ז ִעם־ֲאבֹוֵתִ֗ ֲאבַ֘

א   ָֹּ֣ ל יָך  ִנְפְלאֹוֶתִ֗ ילּו  א־ִהְשִכֵּ֬ ַֹּֽ ל ׀  ִים  ָזְְַֽ֭כרּו  ְבִמְצַר֨
ּוף׃   ְּבַים־סַֽ ָ֣ם  ַעל־ָי ּו  ַוַּיְמרֹ֖ ֲחָסֶדָ֑יָך  ב    ח ֶאת־רָֹּ֣
ֹו׃   ּוָרתַֽ ֶאת־ְגבַֽ יַע  הֹוִדִ֗ ְלָ֝ ֹו  ְשמָ֑ ְלַמַָ֣ען    ט ַוְַּֽ֭יֹוִשיֵעם 

ֹות  מִ֗ ְתהֹּ ַּבָ֝ ֹוִליֵכִ֥ם  ַוּיַֽ ֶֻּֽיֱחָרָ֑ב  ַוַֽ ְּבַים־סְּ֭וף  ָ֣ר  ַוִּיְגַע
ר׃   ַוָּ֝יִ   יַכִמְדָּבַֽ ָ֑א  שֹוֵנ ָ֣ד  ִמַּי ִ֥ד ַוְַּֽ֭יֹוִשיֵעם  ִמַּי ם  ְגָאֵלִ֗

א   יאאֹוֵיַֽב׃   ָֹּ֣ ל ם  ֶהִ֗ ֵמָ֝ ד  ֶאָחִ֥ ֵריֶהָ֑ם  ָצַֽ ִים  ַוְיַכּסּו־ַמִ֥
ר׃   ֹו׃    יב נֹוָתַֽ ְתִהָלתַֽ ירּו  ָיִָ֝שִ֗ ִבְדָבָרָ֑יו  ינּו    יג ַוַּיֲַֽאִמִ֥

ֹו׃   ֲעָצתַֽ ּו ַלַֽ כִ֗ א־ִחָ֝ ַֹּֽ ֲעָשָ֑יו ל ּו ַמַֽ ְכחָ֣ ֲהרּו ָשַֽ ְ֭ ּו   יד ִמַֽ ַוִּיְתַאּוָ֣
ַוְינַ  ַּבִמְדָּבָ֑ר  ֲאָוה  ֹון׃  ַתְַֽ֭ יִשימַֽ ִּבַֽ ל  ַוִּיֵתָ֣ן    טוּסּו־ֵאִָ֝֗

ם׃   ֱאָלָתָ֑ם ַוְיַשַלֹ֖ח ָרזָֹ֣ון ְּבַנְפָשַֽ ּו   טז ָלְֶ֭הם ֶשַֽ ַוְיַקְנאָ֣
ֹוש ְיהָוַֽה׃   ן ְקדָ֣ ֲהרִֹּ֗ ַאַֽ ָ֑ה ְלָ֝ ַמֲחֶנ ֶשה ַּבַֽ ְ֭מֹּ ִתְפַתח־   יזְל

ם׃   ת ֲאִביָרַֽ ס ַעל־ֲעַדִ֥   יח ֶאְֶ֭רץ ַוִתְבַלָ֣ע ָדָתָ֑ן ַוְָ֝תַכִ֗
ים׃  ַוִתְבַער־ֵאִ֥  ט ְרָשִעַֽ ה ְתַלֵהִ֥ ָהָבִ֗ ֲעָדָתָ֑ם ֶלַָֽ֝   יט ש ַּבַֽ

ה׃   ּו ְלַמֵּסָכַֽ ֲחוִ֗ ֵרָ֑ב ַוִָּ֝יְשַתַֽ ירּו    כַיֲַֽעשּו־ֵעִֶ֥גל ְּבחֹּ ַוָּיִמִ֥
ֶשב׃   ֵכִ֥ל ֵעַֽ ֹור אֹּ ִ֗ ְכחּו    כאֶאת־ְכבֹוָדָ֑ם ְּבַתְבִנִ֥ית שָ֝ ָשְַֽ֭
ִים׃   ֹות ְּבִמְצָרַֽ לָ֣ ה ְגדֹּ ֶשֹ֖ ָ֑ם עֹּ ֹוִשיָע ְְ֭פלָ   כב ֵאָ֣ל מַֽ אֹות  ִנ



ּוף׃   ַעל־ַים־סַֽ ֹות  ָֹ֝וָראִ֗ נַֽ ָחָ֑ם  אֶמר   כג ְּבֶאֶָ֣רץ  ִֹּ֗ ַוּי
ַּבֶפֶָ֣רץ  ָעַמָ֣ד  ֹו  ְבִחירִ֗ ֶשִּ֤ה  מַֹּ֘ י  לּוֵלַ֡ ם  יָדִ֥ ַהְשִמָׁ֫ ְלַֽ

ית׃   ַהְשִחַֽ ֵמַֽ ֹו  ָמתִ֗ ֲחָ֝ יב  ְלָהִשִ֥ ָ֑יו  ְִּ֭יְמֲאסּו    כדְלָפָנ ַוַֽ
ֹו׃   ִלְדָברַֽ ינּו  ֱאִמִ֗ א־ֶהָ֝ ַֹּֽ ל ֶחְמָדָ֑ה  ְגנִּ֥ו    כה ְּבֶאֶָ֣רץ  ַוֵּיָרַֽ
ֹול ְיהָוַֽה׃   ּו ְּבקָ֣ ְמעִ֗ א ָשַָֽ֝ ִֹּ֥ ֳהֵליֶהָ֑ם ל ֹו  כו ְבָאַֽ ַוִּיָשָ֣א ָידָ֣

ר׃   ם ַּבִמְדָּבַֽ ֹוָתִ֗ יל אָ֝ ְְ֭רָעם   כז ָלֶהָ֑ם ְלַהִפִ֥ יל ַז ּוְלַהִפָ֣
ֹות׃   ֲאָרצַֽ ָּבַֽ ם  ּוְָ֝לָזַֽרֹוָתִ֗ ְלַבַָ֣על    כחַּבגֹוִיָ֑ם  ְִּ֭יָצְָ֣מדּו  ַו

ים׃   ֵמִתַֽ י  ִזְבֵחִ֥ ּו  אְכלִ֗ ַֹּֽ ַוָּ֝י ֹור  ְ֭   כט ְפעָ֑ ַּיְכִעיסּו ַו
ה׃   ַמֵגָפַֽ ם  ַוִתְפָרץ־ָּבִָ֝֗ ַעְלֵליֶהָ֑ם  ד   לְּבַמִ֥ ַוַּיֲַֽעמָֹּ֣

ה׃   ר ַהַמֵגָפַֽ ָעַצִ֗ יְנָחס ַוְיַפֵלָ֑ל ַוֵָ֝תַֽ ְ֭ ַוֵתָחֶָ֣שב לְֹ֭ו   לאִפַֽ
ם׃   ר ַעד־עֹוָלַֽ ר ָוָ֝דִֹּ֗ ה ְלדִֹּ֥ ְַּ֭יְקִציפּו ַעל־   לב ִלְצָדָקָ֑ ַו

ם׃   ֲעבּוָרַֽ ה ַּבַֽ ֶשִ֗ מֹּ ִַֻֽ֥רע ְלָ֝ י ְמִריָבָ֑ה ַוֵּי ּו    לג ֵמִ֥ י־ִהְמרִ֥ ִכַֽ
יו׃   ִּבְשָפָתַֽ א  ַוְָ֝יַבֵטִ֗ ֹו  א־ִהְְ֭שִמידּו    לד ֶאת־רּוחָ֑ ַֹּֽ ל

ם׃   ָלֶהַֽ ָ֣ה  ְיהָו ר  ָאַמֹ֖ ֲאֶשִּ֤ר  ים  ַעִמָ֑   לה ֶאת־ָהַֽ
ֲעֵשיֶהַֽ  ּו ַמַֽ ִָּ֝יְלְמדִ֗ ַוַֽ ּו ַבגֹוִיָ֑ם  ְרבִ֥ ּו    לום׃  ַוִּיְתָעַֽ ַוַּיַַֽעְבדִ֥

ש׃   ְלמֹוֵקַֽ ָלֶהָ֣ם  ְהיֹּ֖ו  ַוִּיַֽ ּו    לז ֶאת־ֲעַצֵּביֶהָ֑ם  ַוִּיְזְּבחָ֣
ים׃   ם ַלֵשִדַֽ ֹוֵתיֶהִ֗ ְֵ֭ניֶהם ְוֶאת־ְּבנַֽ ַוִּיְִ֥שְפ֨כּו   לחֶאת־ְּב

ְְּ֭בחּו  ִז ֲאֶשָ֣ר  ם  ְבנֹוֵתיֶהִ֗ ּוַֽ ַדם־ְּבֵנַ֘יֶהִּ֤ם  י  ָנִקַ֡ ָדַ֪ם 



ִֻֽ֥ף ָהָ֝  ֱחַנ ַָ֑ען ַוֶתַֽ ֲעַצֵּבָ֣י ְכָנ ים׃  ַלַֽ ֶרץ ַּבָדִמַֽ ּו    לט ָאִ֗ ַוִּיְטְמאִ֥
ם׃   ַעְלֵליֶהַֽ נּו ְּבַמִ֥ ֲעֵשיֶהָ֑ם ַוִָּ֝יְזִ֗ ָ֣ה   מ ְבַמַֽ ַחר־ַאָ֣ף ְיהָו ַוִּיַֽ

ֹו׃   ב ֶאת־ַנֲַֽחָלתַֽ ַוְָ֝יָתֵעִ֗ ֹו  ַוִּיְתֵנִ֥ם ְּבַיד־גֹוִיָ֑ם    מאְּבַעמָ֑
ם׃   ְנֵאיֶהַֽ ם שַֹּֽ ֶהִ֗ ּו ָבָ֝ ִֻּֽיְמְשלִ֥ ֹוְיֵביֶהָ֑ם    מב ַוַֽ ּום אַֽ ַוִּיְלָחצִ֥

ם׃  ַוָ֝  ָיָדַֽ ַתַָ֣חת  ּו  ְנעִ֗ יֵלִ֥ם   מג ִּיָכַֽ ַיִצָׁ֫ ֹות  ַרּבִ֗ ים  ְפָעִמִ֥
ֲעו ֹּ ַּבַֽ כּו  ַוָָּ֝ימִֹּ֗ ֲעָצָתָ֑ם  ַבַֽ ּו  ַיְמרָ֣ ְֵ֭הָמה  ְַּ֭יְרא    מדָנַֽם׃  ְו ַו
ם׃   ֹו ֶאת־ִרָנָתַֽ ָשְמעִ֗ ר ָלֶהָ֣ם   מהַּבַצָ֣ר ָלֶהָ֑ם ְּבָ֝ ַוִּיְזכָֹּ֣
ו׃   ֲחָסָדַֽ ב  ְכרָֹּ֣ ם  ַוִָּ֝יָנֵחִ֗ ֹו  אֹוָתָ֣ם וַ   מוְּבִריתָ֑ ִּיֵתָ֣ן 

ם׃   ֹוֵביֶהַֽ ָכל־שַֽ י  ְפֵנִ֗ ִלָ֝ ים  ֲחִמָ֑ ׀   מזְלַרַֽ נּו  ֹוִשיֵע֨ הַֽ
דֹות ְלֵשָ֣ם  ְ֭הֹּ ֹוִיִ֥ם ְל ן־ַהגָׁ֫ ינּו ְוַקְּבֵצנּו  ִמַֽ ִּ֤ה ֱאֹלֵהִ֗ ָו ְיהַ֘

ָך׃   ִּבְתִהָלֶתַֽ ַח  ִהְשַתֵּבִ֗ ְלָ֝ ה    מחָקְדֶשָָ֑ך  ְיהָו֨ ּוְך  ָּבִּ֤רַֽ
ם ׀ וְ  ל ִמן־ָהִּ֤עֹוָל֨ ר  ֱאֹלֵהַ֪י ִיְשָרֵאַ֡ ם ְוָאַמֹ֖ עֹוָלִ֗ ד ָהַֽ ַעֵּ֬

ְללּו־ָיַּֽה׃ ן ַהַֽ  ָכל־ָהָעִ֥ם ָאֵמִ֗
 

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 

 ספר חמישי 

 שישי  יום



 קז
ֹו׃    א ַחְסדַֽ ְלעֹוָלָ֣ם  י  ִכֹ֖ ֹוב  ִכי־טָ֑ ָ֣ה  יהָו ַלַֽ ּו  דָ֣   ב הֹּ

ר׃   ִמַּיד־ָצַֽ ם  ְגָָ֝אָלִ֗ ר  ֲאֶשִ֥ ָ֑ה  ְיהָו ְגאּוֵלָ֣י  ְ֭אְמרּו  ַֹּֽ   ג י
ֹון  ִמָצפִ֥ ַמֲעָרָ֑ב  ּוִמַֽ ח  ִמִמְזָרִ֥ ם  ְּבָצִ֥ ִקָׁ֫ ֹות  ֵמֲאָרצִ֗ ּוַֽ

יר   דּוִמָּיַֽם׃   ִעִ֥ ָדֶָ֑רְך  ֹון  יִשימָ֣ ִּבַֽ ַבְִ֭מְדָּבר  ּו  ָתעָ֣
אּו׃   א ָמָצַֽ ָֹּ֣ ב ל ֹוָשִ֗ ם    ה מָ֝ ים ַנְָ֝פָשִ֗ ים ַגם־ְצֵמִאָ֑ ְרֵעִבִ֥

ף׃   ם ִתְתַעָטַֽ ְ֭הָוה ַּבַצָ֣ר ָלֶהָ֑ם   ו ָּבֶהִ֥ ּו ֶאל־ְי ַוִּיְצֲעקָ֣
ם׃   ַיִציֵלַֽ ם  ּוקֹוֵתיֶהִ֗ ְמצִ֥ ְּבֶדֶָ֣רְך   ז ִמָ֝ ְַּ֭יְדִריֵכם  ַוַֽ

ב׃   מֹוָשַֽ יר  ֶאל־ִעִ֥ ֶכת  ֶלִ֗ ָלָ֝ ָ֣ה    חְיָשָרָ֑ה  יהָו ַלַֽ ּו  יֹודָ֣
ם׃   ָאָדַֽ ִלְבֵנִ֥י  יו  ְוִָ֝נְפְלאֹוָתִ֗ ֹו  י־ִהְְ֭שִּביַע    טַחְסדָ֑ ִכַֽ

 ָ֣ ֹוב׃  ֶנ ִמֵלא־טַֽ ה  ֵעָבִ֗ ְרָ֝ ְוֶנִֶ֥פש  ה  ֵקָקָ֑ שַֹּֽ ְְ֭שֵבי    יֶפש  יַֹּֽ
ָ֣י ּוַבְרֶזַֽל׃   י ֳעִנ ֶשְך ְוַצְלָמֶָ֑ות ֲאִסיֵרֹ֖ ּו    יאחָֹּ֣ י־ִהְמרִ֥ ִכַֽ

צּו׃   ת ֶעְליָֹ֣ון ָנָאַֽ ֲעַצֹ֖ ַוַֽ ָעָמָ֣ל   יבִאְמֵרי־ֵאָ֑ל  ָ֣ע ֶּבַֽ ַוַּיְכַנ
ֵזַֽר׃   ּו ְוֵאָ֣ין עֹּ ְשלִ֗ ּו    יגִלָּבָ֑ם ָכַָֽ֝ ְ֭הָוה ַּבַצָ֣ר ַוִּיְזֲעקָ֣ ֶאל־ְי

ם׃   ֹוִשיֵעַֽ ם יַֽ קֹוֵתיֶהִ֗ ְמֻצִ֥ ֶשְך    יד ָלֶהָ֑ם ִמָ֝ ְֹ֭וִציֵאם ֵמחָֹּ֣ יַֽ
ק׃   ְיַנֵתַֽ ֹוֵתיֶהָ֣ם  ּומֹוְסרֹ֖ ָ֣ה   טו ְוַצְלָמֶָ֑ות  יהָו ַלַֽ ּו  יֹודָ֣

ם׃   ָאָדַֽ ִלְבֵנִ֥י  יו  ְוִָ֝נְפְלאֹוָתִ֗ ֹו  ְַּ֭בר    טזַחְסדָ֑ י־ִש ִכַֽ
ָ֣ל ַבְרֶז י  ּוְבִריֵחֹ֖ ֶשת  ְנחָֹּ֑ ֹות  ַע׃    ַדְלתָ֣ ִוִלים   יז ִגֵדַֽ ֱאְ֭



ֵָ֝מֲעוִ֥ ֹּ  ָ֑ם ּוַֽ ּו׃  ִמֶדֶָ֣רְך ִפְשָע ם ִיְתַענַֽ ֵתיֶהִ֗ ְֶ֭כל    יח נֹּ ָכל־אֹּ
ֶות׃   ֲעֵרי ָמַֽ יעּו ַעד־ַשִ֥ ָ֣ב ַנְפָשָ֑ם ַוַָּ֝יִגִ֗ ּו    יטְתַתֵע ַוִּיְזֲעקָ֣

ם׃   ֹוִשיֵעַֽ ם יַֽ קֹוֵתיֶהִ֗ ְמֻצִ֥ ְ֭הָוה ַּבַצָ֣ר ָלֶהָ֑ם ִמָ֝   כ ֶאל־ְי
וְ  ָברֹו  ְדְ֭ ם׃  ִיְשַלָ֣ח  יתֹוָתַֽ ִמְשִחַֽ ט  ָ֝יַמֵלִ֗ ִוַֽ   כא ִיְרָפֵאָ֑ם 

ם׃   ָאָדַֽ ִלְבֵנִ֥י  יו  ְוִָ֝נְפְלאֹוָתִ֗ ֹו  ַחְסדָ֑ ָ֣ה  יהָו ַלַֽ ּו    כב יֹודָ֣
ֲעָשָ֣יו ְּבִרָנַֽה׃   ּו ַמַֽ יַסְפרֹ֖ ְִ֭יְזְּבחּו ִזְבֵחָ֣י תֹוָדָ֑ה ִוַֽ   ׆  כג ְו
ה ְּבַמִָ֣ים ַרִּבַֽ  ָלאָכִ֗ י ְמָ֝ ֵשִ֥ ֳאִנּיָֹ֑ות עֹּ י ַהְָּ֭ים ָּבַֽ ֹוְרֵדָ֣ ים׃ יַֽ

ֵהָ֣   כד  יו ׆  ְוִָ֝נְפְלאֹוָתִ֗ ָ֑ה  ְיהָו ֲעֵשָ֣י  ַמַֽ אּו  ָרְ֭ ָמה 
ה׃   ְסָעָרָ֑ה  ׆    כה ִּבְמצּוָלַֽ ּוַח  רָ֣ ְַּ֭יֲעֵמד  ַוַֽ אֶמר  ִֹּ֗ ַוּי

יו׃   ם ַגָלַֽ ֹות  ׆    כו ַוְתרֹוֵמִ֥ ּו ְתהֹומָ֑ ּו ָשְַ֭מִים ֵיְַֻֽֽרדָ֣ ַיֲַֽעלָ֣
ם ְּבָרָעִ֥ה ִתְתמֹוָגַֽג׃   ְָ֭ינּועּו כַ ׆    כז ַנְָ֝פָשִ֗ ֹוגּו ְו ֹור ָיחָ֣ ִשכָ֑

ע׃   ם ִתְתַּבָלַֽ ְכָמָתִ֗ ְ֭הָוה  ׆    כח ְוָכל־ָחָ֝ ּו ֶאל־ְי ַוִּיְצֲעקָ֣
ם׃   ֹוִציֵאַֽ יַֽ ם  ֵתיֶהִ֗ ּוקֹּ ִָ֝מְמצִ֥ ּוַֽ ָלֶהָ֑ם  ם    כטַּבַצָ֣ר  ָיֵקָ֣

ם׃   ּו ַגֵליֶהַֽ ְָ֭עָרה ִלְדָמָמָ֑ה ַוֶָּ֝יֱַֽחשִ֗ י־  לְס ּו ִכַֽ ַוִּיְשְמחִ֥
ם׃   ֹוז ֶחְפָצַֽ ם ֶאל־ְמחִ֥ קּו ַוַָּ֝יְנֵחִ֗ ָ֣ה   א ל ִיְשתָֹּ֑ יהָו ּו ַלַֽ יֹודָ֣
ם׃   ָאָדַֽ ִלְבֵנִ֥י  יו  ְוִָ֝נְפְלאֹוָתִ֗ ֹו  ְ֭ירֹוְממּוהּו    לבַחְסדָ֑ ִוַֽ

ּוהּו׃   ְיַהְללַֽ ָ֣ים  ְזֵקִנ ב  ּוְבמֹוַשֹ֖ ָ֑ם  ָיֵשָ֣ם    לג ִּבְקַהל־ָע
ֹון׃   ִים ְלִצָמאַֽ ֵאי ַמִָ֝֗ ָצִ֥ ֹות ְלִמְדָּבָ֑ר ּומֹּ ֶאֶָ֣רץ    לד ְנָהרָ֣



ת יָֹ֣וְשֵבי ָבַֽ  ָרַעִ֗ ְִ֭רי ִלְמֵלָחָ֑ה ֵמַָֽ֝ ָיֵשָ֣ם ִמְְ֭דָּבר   להּה׃  ְפ
ִים׃   ֵאי ָמַֽ ָצִ֥ ה ְלמֹּ ָּיִ֗ ִצָ֝ ֶרץ  ְוֶאִ֥ ֲאַגם־ַמִָ֑ים  ַוּיָֹ֣וֶשב   לו ַלַֽ

ב׃   ּו ִעָ֣יר מֹוָשַֽ ֹוְננִ֗ ים ַוְָ֝יכַֽ ּו ָשְ֭דֹות   לז ָשָ֣ם ְרֵעִבָ֑ ַוִּיְזְרעָ֣
ה׃   י ְתבּוָאַֽ ּו ְפִרָ֣ ים ַוַָּ֝יֲַֽעשִ֗ ּו ְכָרִמָ֑ ְרֵכָ֣ם    לחַוִּיְטעָ֣ ַוְיָבַֽ

מְ  ּו  יט׃  ַוִּיְרּבָ֣ ַיְמִעַֽ א  ָֹּ֣ ל ם  ּוְָ֝בֶהְמָתִ֗ ד  ּו   לט אָֹּ֑ ַוִּיְמֲעטִ֥
ֹון׃   ְוָיגַֽ ָ֣ה  ָרָע ֶצר  ֵמעֹֹּ֖ חּו  ַעל־  ׆  מַוָּישָֹּ֑ ּבְּ֭וז  ֵפְָ֣ך  שֹּ

ֶרְך׃   ֹּא־ָדַֽ ל הּו  ְּבתָֹּ֣ ם  ַוַָּ֝יְתֵעִ֗ ים  ָ֣ב   מא ְנִדיִבָ֑ ַוְיַשֵג
ֹות׃   ִמְשָפחַֽ אן  ִֹּ֗ צ ַכָ֝ ִֶ֥שם  ַוָּי ֹוִני  ֵמעָ֑ ּו    מב ֶאְביָֹ֣ון  ִיְראָ֣

יָה׃  ְפָצה ִפַֽ ה ָקָ֣ ְוָלִ֗ ים ְוִיְשָמָ֑חּו ְוָכל־ַעָ֝ י־  מג ְיָשִרָ֣ ִמַֽ
י ְיהָוַֽה׃ ְסֵדִ֥ ּו ַחַֽ ֹוְננִ֗  ָחָכִ֥ם ְוִיְשָמר־ֵאֶָ֑לה ְוִָ֝יְתּבַֽ

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 — ש   לחוד כג    —

 קח
לִ   ב- א  ֹון  ָנכָ֣ ד׃  ְלָדִוַֽ ֹור  ִמְזמָ֣ יר  ים ִשֹ֖ ֱאֹלִהָ֑ י  ִּבָ֣

י׃   ַאף־ְכבֹוִדַֽ ה  ֲָ֝אַזְמָרִ֗ ַוַֽ יָרה  ַהֵנִֶ֥בל   ג ָאִשִ֥ ה  עְּ֭וָרִ֥
ַחר׃   ָשַֽ יָרה  ָאִעִ֥ ֹור  ָ֑ה    דְוִכנִ֗ ְיהָו ׀  ים  ַעִמִ֥ ָבַֽ ֹוְדָךֹ֖  אַֽ
ים׃   ַּבְלֻאִמַֽ ֲָ֝אַזֶמְרָךִ֗  ַעל־ָשַמִָ֣ים    הַוַֽ ֵמַֽ ֹול  י־ָגדָ֣ ִכַֽ



ָך׃   ים ֲאִמֶתַֽ ַעד־ְשָחִקִ֥ ּוָמה ַעל־ָשַמִָ֣ים  רָ֣   ו ַחְסֶדָָ֑ך ְוַֽ
ָך׃   ְכבֹוֶדַֽ ָכל־ָהָאֶָ֣רץ  ְוַעֹ֖ל  ים  ְַ֭מַען   ז ֱאֹלִהָ֑ ְל

ִֻֽני׃   ֲעֵנַֽ ַוַֽ יְנָךָ֣  ְיִמַֽ יָעה  הֹוִשֹ֖ ְיִדיֶדָ֑יָך  ּון  ְלצָ֣   ח ֵיָחַֽ
ה ְשֶכָ֑ם   ָזה ֲאַחְלָקִ֥ ְעֹלִ֥ ֹו ֶאָׁ֫ ר ְּבָקְדשִ֗ ים ׀ ִדֶּבִ֥ ֱאֹלִהִּ֤

ד׃   ֲאַמֵדַֽ ֹות  ֻסכָ֣ י  ט ְוֵעֶֹ֖מק  ִלִּ֤ ׀  ד  ִגְלָע֨ י  ה   ִלִּ֤ ְמַנֶשִ֗
י׃   ְקִקַֽ ה ְמחַֹּֽ י ְיָ֝הּוָדִ֗ ֹּאִשָ֑ ֹוז ר ְֶ֭אְפַרִים ָמעָ֣ מֹוָאִּ֤ב ׀   יְו

י־ ֲעֵלַֽ ַנֲַֽעִלָ֑י  ַאְשִלָ֣יְך  ַעל־ֱאְ֭דֹום  י  ַרְחִצִ֗ יר  ִסֵּ֬
ע׃   ֶאְתרֹוָעַֽ ֶשת  ֶלִ֗ י   יא ְפָ֝ ִמֹ֖ ִמְבָצָ֑ר  ִעָ֣יר  ְִ֭בֵלִני  יַֹּֽ י  ִמָ֣
ֹום׃   ים ְזַנְחָתָ֑נּו ְוַֽ   יבָנַחִָ֣ני ַעד־ֱאדַֽ א־ֱאֹלִהִ֥ ַֹּֽ ֹּא־ ֲהל ל

ינּו׃   ֵתַֽ ְּבִצְבאֹּ ים  ֹלִהִ֗ ֱאָ֝ א  ֶעְזָרָ֣ת   יגֵתֵצִ֥ ָבה־ָלָ֣נּו  ָהַֽ
ם׃   ְוא ְתשּוַעִ֥ת ָאָדַֽ ים ַנֲַֽעֶשה־  ידִמָצָ֑ר ְוָָ֝שִ֗ אֹלִהִ֥ ֵּבַֽ

ינּו׃ ּוס ָצֵרַֽ ּוא ָיבִ֥  ָחִָ֑יל ְוָ֝הִ֗

 קט
ל־   א ַאַֽ י  ִהָלִתִ֗ ְתָ֝ י  ֱאֹלֵהִ֥ ֹור  ִמְזמָ֑ ָ֣ד  ְלָדִו ַלְְ֭מַנֵצַח 

ש׃   ָעַלָ֣י ָפָתָ֑חּו   ב ֶתֱחַרַֽ ִפי־ִמְְ֭רָמה  ּוַֽ ע  י ָרָשַ֡ ִפַ֪ י  ִכִּ֤
ֶקר׃   ֹון ָשַֽ י ְלשָ֣ ִתִ֗ ּו ִאָ֝ ּוִני   גִדְּברִ֥ ְוִדְבֵרָ֣י ִשְנָאָ֣ה ְסָבבָ֑

ִחָנַֽם׃   ּוִני  ָלֲחמִ֥ ִיְשְטנִ֗   דַוִּיַֽ י  ַחת־ַאֲהָבִתִ֥ ֲאִנִ֥י  ַתַֽ ַוַֽ ּוִני 



ה׃   ה    הְתִפָלַֽ ָעה ַתַָ֣חת טֹוָבָ֑ה ְוִָ֝שְנָאִ֗ ימּו ָעַלָ֣י ָרְ֭ ַוָּיִַ֘שִּ֤
י׃  ֲהָבִתַֽ ד  וַתַָ֣חת ַאַֽ ן ַיֲַֽעמִֹּ֥ ד ָעָלָ֣יו ָרָשָ֑ע ְוָָ֝שָטִ֗ ַהְפֵקָ֣

ֹו׃   ְהֶיִ֥ה   זַעל־ְיִמינַֽ ֹו ִתַֽ ְִ֭הָשְָ֣פטֹו ֵיֵצָ֣א ָרָשָ֑ע ּוְָ֝תִפָלתִ֗ ְּב
ה׃   ֲחָטָאַֽ ְהיּו־  ח ַלַֽ ח ִיַֽ ִיַּקִ֥ ֹו  ֻקָדתִ֗ ְפָ֝ ים  ְמַעִטָ֑ יו  ָיָמִ֥

ר׃   ַאְלָמָנַֽה׃    טַאֵחַֽ ֹו  ְוִָ֝אְשתִ֗ ים  ְיתֹוִמָ֑ ְהיּו־ָבָנִ֥יו    י ִיַֽ
ם׃   ֹוֵתיֶהַֽ ּו ֵמָחְרבַֽ ָ֣יו ְוִשֵאָ֑לּו ְוָָ֝דְרשִ֗   יא ְונִֹּ֤וַע ָינָּ֣ועּו ָבָנ
ֹו׃   ים ְיִגיעַֽ זּו ָזִרָ֣ ֹו ְוָיבֹֹּ֖ ְֹ֭וֶשה ְלָכל־ֲאֶשר־לָ֑ ש נ   יב ְיַנֵּקָ֣

יו׃ ַאל יתֹוָמַֽ ן ִלַֽ ֹוֵנִ֗ י חָ֝ ַאל־ְיִהִ֥ ֵשְָ֣ך ָחֶָ֑סד ְוַֽ ־ְיִהי־לְֹ֭ו מֹּ
ח   יג  ִיַמִ֥ ר  ֵחִ֗ ַאָ֝ ֹור  ְּבדִ֥ ית  ְלַהְכִרָ֑ ֹו  י־ַאֲחִריתִ֥ ְיִהַֽ

ם׃   ׀ ֲעוָ֣ ֹּ  ידְשָמַֽ ָ֑ה ְוַחַטִ֥את ִיָזֵכִּ֤ר  ָתיו ֶאל־ְיהָו ֲאְ֭בֹּ ן 
ח׃   ֹו ַאל־ִתָמַֽ מִ֗ יד ְוַיְכֵרֹ֖   טו ִאָ֝ ָ֣ה ָתִמָ֑ ְהיָּ֣ו ֶנֶַֻֽֽגד־ְיהָו ת ִיַֽ
ם׃   ֶסד   טזֵמֶאֶָ֣רץ ִזְכָרַֽ ֹות ָחִ֥ א ָזַכר  ֲעשַ֪ ִֹּ֥ ַען ֲאֶשִּ֤ר ׀ ל ַיִ֗

ת׃  ב ְלמֹוֵתַֽ ה ֵלָבֵּ֬ ְֶ֭אְביֹון ְוִנְכֵא֨ ְו ָ֣י  ף ִאיש־ָעִנ ַוִּיְרדַֹּ֡
ה   יז  ְבָרָכִ֗ ִּבָ֝ ץ  ֹּא־ָחֵפִ֥ ל ְוַֽ ַוְתבֹוֵאָ֑הּו  ְָ֭לָלה  ְק ַוֶּיֱַֽאַהָ֣ב 

נּו׃   ִמֶמַֽ ק  כְ   יח ַוִתְרַחִ֥ ה  ְקָלָלִ֗ ש  א  ַוִּיְלַּבִ֥ ָֹּ֣ ַוָתב ֹו  דִ֥ ַמָׁ֫
יו׃   ְּבַעְצמֹוָתַֽ ֶמן  ְוַָ֝כֶשִ֗ ֹו  ְּבִקְרּבָ֑ ְתִהי־לְֹ֭ו   יט ַכַמִָ֣ים 

ָה׃   ַיְחְגֶרַֽ יד  ָתִמִ֥ ַזח  ּוְָ֝לֵמִ֗ ַיְעֶטָ֑ה  ִֹּּ֤את    כ ְכֶבֶָ֣גד  ז
ַעל־ ע  ָרִָ֝֗ ים  ְבִרִ֥ ְוַהדַֹּֽ ָ֑ה  ְיהָו ֵמֵאָ֣ת  ְְ֭טַני  שַֹּֽ ְפֻעַלָ֣ת 



י׃   ִוִּ֤ה    כאַנְפִשַֽ י עֲֵֽשה־  (יםִהִּ֤ ֹלַ֘ אֱ )ְוַאָתִּ֤ה ׀ ְיהַ֘ ָנִ֗ ֲאדֹּ
ִני׃   ַהִציֵלַֽ ְסְדָךִ֗  ַחָ֝ ֹוב  ִכי־טִ֥ ְשֶמָָ֑ך  ְלַמַָ֣ען  ְִ֭תי    כב ִא
י׃   ְּבִקְרִּבַֽ ָחַלִ֥ל  י  ְוִָ֝לִּבִ֗ ִכי  ָ֑ ָאנֹּ ְוֶאְביָֹ֣ון  ָ֣י  י־ָעִנ   כג ִכַֽ
ה׃   ַאְרֶּבַֽ ָכַֽ ְרִתי  ִנְָ֝נַעִ֗ ֶנֱַֽהָלְָ֑כִתי  ֹו    כד ְכֵצל־ִכְנטֹותִ֥

ֹו  ּו ִמצָ֑ ְשלָ֣ ְְ֭רַכי ָכַֽ ֶמן׃  ִּב ש ִמָשַֽ י ָכַחִ֥ ֲאִנִּ֤י    כה ם ּוְָ֝בָשִרִ֗ ַוַֽ
ם׃   ֹּאָשַֽ ּון ר ְיִניעִ֥ ּוִני  ִיְָ֝ראִ֗ ָהִיָ֣יִתי ֶחְרָפָ֣ה ָלֶהָ֑ם    כו ׀ 

ָך׃   ִָ֣ני ְכַחְסֶדַֽ ֹוִשיֵע ָ֣ה ֱאֹלָהָ֑י הֹ֖ ְְ֭זֵרִני ְיהָו ְֵ֭יְדעּו   כז ָע ְוַֽ
ּה׃   ֲעִשיָתַֽ ָ֣ה  ְיהָו ה  ַאָתֹ֖ ָֹּ֑את  ז ְַָ֣֤דָך  ְללּו־  כחִכי־ָי ְיַקַֽ

ח׃ ֵהמָ  ַעְבְדָךִ֥ ִיְשָמַֽ שּו ְוַֽ מּו ׀ ַוֵּיבִֹּ֗ ְך ָקִּ֤ ֵרִ֥ ה  ְוַאָתַ֪ה ְתָבָׁ֫
ם׃   כט ּו ַכְמִעָ֣יל ָּבְשָתַֽ ָ֣י ְכִלָמָ֑ה ְוַיֲַֽעטֹ֖ ֹוְטַנ ּו שַֽ ִיְלְּבשָ֣
נּו׃   ל ְלֶלַֽ ים ֲאַהַֽ ֹוְך ַרִּבָ֣ י ּוְבתֹ֖ ד ְּבִפָ֑ ָ֣ה ְמאָֹּ֣ ה ְיהָו ֹוֶדִּ֤ אַ֘

י   לא  ְפֵטִ֥ ִמשַֹּֽ יַע  הֹוִשִ֗ ְלָ֝ ֶאְביָֹ֑ון  ין  ִליִמָ֣ ד  ְֲ֭עמֹּ י־ַי ִכַֽ
ֹו׃  ַנְפשַֽ

 קי
ָ֑י   א יִמיִנ ב ִלַֽ י ֵשִ֥ ִנִ֗ אדֹּ ה ׀ ַלַֽ ֹור ְנֻאִּ֤ם ְיהָו֨ ְזמִ֥ ד ִמָׁ֫ ְלָדִוִ֗

ם ְלַרְגֶלַֽ  יָך ֲהדָֹּ֣ ְיֶבִ֗ ָ֝ ית אַֹּֽ ה־ֻעְזָךִ֗   ביָך׃  ַעד־ָאִשִ֥ ַמֵטַֽ
יָך׃   ְיֶבַֽ ֶרב אַֹּֽ ה ְּבֶקָ֣ ֵדִ֗ ְ֭הָוה ִמִצּיָֹ֑ון ְרָ֝ ַעְמָךָ֣    ג ִיְשַלָ֣ח ְי



ֵמֶרֶָ֣חם   ְֶ֭דש  ַהְדֵרי־קֹּ ְּבַֽ יֶלִָ֥ך  ֵחָׁ֫ ְּביַֹ֪ום  ת   ְנָדבֹּ
יָך׃   ָךִ֗ ַטָ֣ל ַיְלֻדֶתַֽ א   דִמְשָחָ֑ר ְלָ֝ ִֹּ֥ ה ׀ ְול ִנְשַּבִּ֤ע ְיהָו֨
ְלעֹוָלָ֑ם   ן  ֵהִ֥ ה־כֹּ ַאָתַֽ ם  ַמְלִכי־ִיָנֵחִ֗ י  ְבָרִתִ֗ ַעל־ִדָ֝

ֶדק׃   ֹו   ה ֶצַֽ ְּביֹום־ַאפָ֣ ץ  ָמַחֹ֖ יְנָךָ֑  ַעל־ְיִמַֽ ָנִ֥י  ֲאדֹּ
ים׃   אש    וְמָלִכַֽ ִָֹּ֗֝ ר ַחץ  ָמִ֥ ְגִוּיָֹ֑ות  ָמֵלָ֣א  ַּבְ֭גֹוִים  ין  ָיִדָ֣

ה׃   ֶרץ ַרָּבַֽ ן   זַעל־ֶאִ֥ ִמְַ֭נַחל ַּבֶדֶָ֣רְך ִיְשֶתָ֑ה ַעל־ֵכִָ֝֗
אש׃  ַֹּֽ ים ר  ָיִרִ֥

 קיאְּ
א  א ׀  ּה  ָי֨ ְללּו  ֹוד ַהִ֥ ְּבסֹ֖ ְּבָכל־ֵלָבָ֑ב  ְ֭הָוה  ְי ֹוֶדָ֣ה 

ה׃   ים ְוֵעָדַֽ ים    בְיָשִרָ֣ רּוִשִ֗ ָ֑ה ְדָ֝ ֲעֵשָ֣י ְיהָו ִלים ַמַֽ ְ֭דֹּ ְג
ם׃   ֹו    ג ְלָכל־ֶחְפֵציֶהַֽ ְוִָ֝צְדָקתִ֗ ֹו  ֳעלָ֑ ָפַֽ ר  הֹוד־ְוָהָדִ֥
ד׃   ָלַעַֽ ֶדת  ֶמִ֥ ַחנֹּ֖ון   דעֹּ ְלִנְפְלאֹוָתָ֑יו  ָעְָ֭שה  ֶָ֣כר  ֵז
ּום ְיהָוַֽה׃   ר ְלעֹוָלָ֣ם ֶטְֶ֭רף ָנַתָ֣  ה ְוַרחָ֣ יֵרָאָ֑יו ִיְזכֹֹּ֖ ן ִלַֽ

ֹו׃   ם    וְּבִריתַֽ ֶהִ֗ ָלָ֝ ת  ָלֵתִ֥ ֹו  ְלַעמָ֑ ִהִגָ֣יד  ֲעָשיו  ַמְַֽ֭ ַח  כָֹּ֣
ם׃   ים    ז ַנֲַֽחַלִ֥ת גֹוִיַֽ ֱָ֝אָמִנִ֗ ְָ֭דיו ֱאֶמָ֣ת ּוִמְשָפָ֑ט ֶנַֽ ֲעֵשָ֣י ָי ַמַֽ
יו׃   ם    ח ָכל־ִפּקּוָדַֽ שּוִיִ֗ ֲעָ֝ ְלעֹוָלָ֑ם  ָ֣ד  ָלַע ים  ְסמּוִכָ֣

ְוָיָשַֽ  ת  ֱאֶמִ֥ ִצָּוַֽה־  טר׃  ֶּבַֽ ֹו  ְלַעמִ֗ ַלִּ֤ח  ָשַ֘ ׀  ּות  ְפדִּ֤



ֹו׃   ְשמַֽ ְונֹוָרָ֣א  ֹוש  ָקדֹ֖ ֹו  ְּבִריתָ֑ ית   יְלעֹוָלִ֥ם  אִשִּ֤ ֵרַ֘
ֵשיֶהָ֑ם   ֵשֶָ֣כל טְֹ֭וב ְלָכל־עַֹּֽ ה  ְיהָוִ֗ ת  ִיְרַאֵּ֬ ׀  ה  ָחְכָמ֨

ד׃ ֶדת ָלַעַֽ ֶמִ֥ ֹו עֹּ ִהָלתִ֗  ְתָ֝

 קיב
ָ֑ה    א ֶאת־ְיהָו ָיֵרָ֣א  ְ֭יש  ַאְשֵרי־ִא ׀  ּה  ָי֨ ְללּו  ַהִ֥

ִמְצו ֹּ ד׃  ְּבָ֝ ץ ְמאַֹּֽ יו ָחֵפִ֥ ֹו    בָתִ֗ ָ֣ה ַזְרעָ֑ ְהֶי ֹור ָּבְָ֭אֶרץ ִיַֽ ִגּבָ֣
ְך׃   ָרַֽ ְיבֹּ ים  ְיָשִרָ֣ ֹור  ֹו    גדֹ֖ ְּבֵביתָ֑ ֶשר  הֹון־ָועִֹּ֥
ד׃   ָלַעַֽ ֶדת  ֶמִ֥ עֹּ ֹו  אְֹ֭ור    דְוִָ֝צְדָקתִ֗ ֶשְך  ַּבחָֹּ֣ ח  ָזַַ֘רִּ֤

יק׃   ּום ְוַצִדַֽ ים ַחנֹּ֖ון ְוַרחָ֣ ַָ֣֤ן   הַלְיָשִרָ֑ ְ֭יש חֹוֵנ ֹוב־ִא טַֽ
ט׃   ְּבִמְשָפַֽ ְדָבָרָ֣יו  ְיַכְלֵכֹ֖ל  ָ֑ה  י־ְלעֹוָלִ֥ם   וּוַמְלֶו ִכַֽ

יק׃   ְהֶיִ֥ה ַצִדַֽ ם ִיַֽ ֹוָלִ֗ ִֶ֥כר עָ֝ ֹוט ְלֵז א־ִימָ֑ ַֹּֽ ָ֣ה    ז ל ִמְשמּוָע
יהָוַֽה׃   ַח ַּבַֽ ֹו ָּבֻטִ֥ ּבִ֗ ֹון ִלָ֝ א ִייָרָ֑א ָנכִ֥ ָֹּ֣ ָעה ל ּוְך   חָרְ֭ ָסמָ֣
יו׃ א ִייָרָ֑א ַעֹ֖ד ֲאֶשר־ִיְרֶאָ֣ה ְבָצָרַֽ ָֹּ֣ ְּ֭בֹו ל ִּ֤ר ׀    ט  ִל ִפַז

ּום  ֹו ָתרִ֥ ְרנִ֗ ָ֑ד ַקָ֝ ֶמֶָ֣דת ָלַע ְְ֭דָקתֹו עֹּ ים ִצ ֶאְביֹוִנִ֗ ן ָלַֽ ָנַַ֘תִּ֤
ֹוד׃   ק ְוָנָמָ֑ס   יְּבָכבַֽ ָ֣יו ַיֲַֽחרָֹּ֣ ס ִשָנ ה ׀ ְוָכָעִ֗ ָשִּ֤ע ִיְרֶא֨ ָרַ֘

ד׃ ֹּאֵבַֽ ֲאַוֹ֖ת ְרָשִעָ֣ים ת  ַתַֽ

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל



 — ש לחוד כד —

 קיג
ם   א ּו ֶאת־ֵשִ֥ ְללִ֗ ָ֑ה ַהַָֽ֝ ְללּו ַעְבֵדָ֣י ְיהָו ּה ׀ ַהְַֽ֭ ְללּו ָי֨ ַהִ֥

ְוַעד־  בְיהָוַֽה׃   ה  ַעָתִ֗ ֵמַָֽ֝ ָרְָ֑ך  ְמבֹּ ָ֣ה  ְיהָו ֵשָ֣ם  י  ְיִהִּ֤
ם׃   ל ֵשָ֣ם   ג עֹוָלַֽ ֻהָלִ֗ ֹו ְמָ֝ ֶמש ַעד־ְמבֹואָ֑ ִמִמְזַרח־ֶשִ֥
ָ֑ה ַעֹ֖ל ַהָשַמִָ֣ים    דְיהָוַֽה׃   ם ַעל־ָכל־גֹוִיִ֥ם ׀ ְיהָו ָרֹ֖

ֹו׃   ֶבת׃   הְכבֹודַֽ י ָלָשַֽ ַמְגִּביִהִ֥ ָ֣ה ֱאֹלֵהָ֑ינּו ַהַֽ יהָו ִמְ֭י ַכַֽ
ֶרץ׃    ו  ִים ּוָבָאַֽ ֹות ַּבָשַמִ֥ י ִלְראָ֑ ַמְשִפיִלִ֥ י   ז ַהַֽ יִמָ֣ ְמִקִ֥

ֹון׃   ֶאְביַֽ ים  ָיִרִ֥ ת  ַאְשפִֹּ֗ ֵמַָֽ֝ ָדָ֑ל  ָעָפָ֣ר  י    חֵמַֽ ֹוִשיִבִ֥ ְלהַֽ
ֹו׃   י ַעמַֽ ם ְנִדיֵבִ֥ ים ִעִָ֝֗ ֹוִשי  טִעם־ְנִדיִבָ֑ ֶרת מַֽ י ׀ ֲעֶקֵּ֬ ִב֨

ְללּו־ָיַּֽה׃  ה ַהַֽ ם־ַהָּבִנִ֥ים ְשֵמָחִ֗ ִית ֵאַֽ  ַהַּבִ֗

 קיד
ֵמַעִ֥ם   א ב  ֲָ֝עקִֹּ֗ ַיַֽ ית  ֵּבִ֥ ִמִמְצָרִָ֑ים  ְְ֭שָרֵאל  ִי ְּבֵצָ֣את 

ז׃   ל   ב ֹלֵעַֽ ִיְָ֝שָרֵאִ֗ ֹו  ְלָקְדשָ֑ ְיהּוָדָ֣ה  ְיָתָ֣ה  ָהַֽ
יו׃   ב   גַמְמְשלֹוָתַֽ ִיּסִֹּ֥ ן  ַּיְרֵדִ֗ ַהָ֝ ָ֑ס  ַוָּינֹּ ָאה  ָרְ֭ ָ֣ם  ַהָּי

ֹור׃  לְ  ֹות   דָאחַֽ ְגָָ֝בעִ֗ ְכֵאיִלָ֑ים  ּו  ְקדָ֣ ָרַֽ ָהִרים  ֶהְַֽ֭
אן׃   ַֹּֽ ן   ה ִכְבֵני־צ ַּיְרֵדִ֗ ַהָ֝ ָתנָּ֑וס  י  ִכָ֣ ַהְָּ֭ים  ַמה־ְלָךָ֣ 



ֹור׃   ְלָאחַֽ ב  ְכֵאיִלָ֑ים   וִתּסִֹּ֥ ּו  ִתְרְקדָ֣ ָהִרים  ֶהְַֽ֭
אן׃   ַֹּֽ ִכְבֵני־צ ֹות  ָאֶָ֑רץ    ז ְגָָ֝בעִ֗ ּוִלי  חָ֣ ָאְ֭דֹון  ָ֣י  ִמִלְפֵנ

י אֱ  ִלְפֵנִ֗ ב׃  ִמָ֝ ֹוַּה ַיֲַֽעקַֹּֽ ּור ֲאַגם־ָמִָ֑ים    חלָ֣ י ַהצָ֣ ְפִכָ֣ ַההַֹּֽ
ִים׃ יש ְלַמְעְינֹו־ָמַֽ ָלִמִ֗  ַחָ֝

 קטו
ֹוד   א ָכבָ֑ ֵתָ֣ן  ְִ֭שְמָך  י־ְל ִכַֽ ָלִ֥נּו  א  ָֹּׁ֫ ל ה  ְיהָוִ֗ ָלִ֥נּו  א  ִֹּּ֤ ל

ָך׃   ַעל־ֲאִמֶתַֽ ְסְדָךִ֗  ַהגֹוִיָ֑ם   בַעל־ַחָ֝ ּו  אְמרָ֣ ַֹּֽ י ָלְָ֭מה 
ם׃   ֵהיֶהַֽ ֱאֹלַֽ א  ל   גַאֵּיה־ָנִָ֝֗ כֹֹּ֖ ַבָשָמִָ֑ים  ינּו  ֵוַֽאֹלֵהִ֥

ה׃   ה   דֲאֶשר־ָחֵפָ֣ץ ָעָשַֽ ֲעֵשִ֗ עְֲַֽ֭צֵּביֶהם ֶכֶָ֣סף ְוָזָהָ֑ב ַמַָֽ֝
ם׃   ם    הְיֵדָ֣י ָאָדַֽ ֶהִ֗ ִִֻֽ֥ים ָלָ֝ א ְיַדֵּבָ֑רּו ֵעיַנ ָֹּ֣ ה־ָלְֶ֭הם ְול ֶפַֽ
ּו׃  א ִיְראַֽ ָֹּ֣ ַָ֣֤יִ   וְול ם ָאְזַנ ֶהִ֗ ף ָלָ֝ א ִיְשָמָ֑עּו ַאִ֥ ָֹּ֣ ם ָלְֶ֭הם ְול

ּון׃   ְיִריחַֽ א  ָֹּ֣ ְגֵליֶהם    זְול ַרְ֭ ּון  ְיִמישִ֗ א  ֵֹּּ֬ ְול ׀  ְיֵדיֶהִּ֤ם 
ּו ִּבְגרֹוָנַֽם׃   א־ֶיְָ֝הגִ֗ ַֹּֽ א ְיַהֵלָ֑כּו ל ָֹּ֣ ְהיָּ֣ו    חְול ִיַֽ ְכְ֭מֹוֶהם 
ם׃   ֵטַָ֣ח ָּבֶהַֽ ל ֲאֶשר־ּבֹּ ֵשיֶהָ֑ם כֹֹּ֖ ְְ֭שָרֵאל ְּבַטָ֣ח   טעַֹּֽ ִי

ָ֑ה ֶעזְ  יהָו ּוא׃  ַּבַֽ ָ֣ם הַֽ ִגָנ ם ּוָמַֽ ּו   י ָרֹ֖ ן ִּבְטחָ֣ ֲהרֹּ ַאְַֽ֭ ֵּבָ֣ית 
ּוא׃   ָ֣ם הַֽ ִגָנ ם ּוָמַֽ ָ֑ה ֶעְזָרֹ֖ יהָו ּו   יאַבַֽ ְ֭הָוה ִּבְטחָ֣ ִיְרֵאָ֣י ְי
ּוא׃   ָ֣ם הַֽ ִגָנ ם ּוָמַֽ ָ֑ה ֶעְזָרֹ֖ יהָו ְך   יבַבַֽ ֵרִ֥ נּו ְיָבָׁ֫ ְיהָוה  ְזָכָרַ֪



הֲ  ית ַאַֽ ְך ֶאת־ֵּבִ֥ ְָ֭בֵרְך ֶאת־ֵּבָ֣ית ִיְשָרֵאָ֑ל ְיָָ֝בֵרִ֗ ן׃  ְי רַֹּֽ
ים׃    יג  ִלַֽ ים ִעם־ַהְגדֹּ ְּקַטִנִ֗ ַהָ֝ ָ֑ה  ִיְרֵאָ֣י ְיהָו ְָ֭בֵרְך    יד ְי

ם׃   ְוַעל־ְּבֵניֶכַֽ ם  ֵליֶכִ֗ ֲעָ֝ ֲעֵליֶכָ֑ם  ָ֣ה  ְיהָו ֵסָ֣ף    טו יֹּ
ֶרץ׃   ָוָאַֽ ִים  ָשַמִ֥ ה  ֵשִ֗ עָֹּ֝ ָ֑ה  יהָו ַלַֽ ַאְֶ֭תם  ים    טז ְּברּוִכָ֣
ן ִלְבֵנַֽי־ָאָדַֽ  ֶרץ ָנַתִ֥ ָ֑ה ְוָָ֝הָאִ֗ יהָו ם׃ ַהָשַמִָ֣ים ָשְַ֭מִים ַלַֽ

ה׃   יז  י דּוָמַֽ ְרֵדִ֥ א ָכל־יַֹּֽ ִֹּ֗ ָּ֑ה ְוָ֝ל ְללּו־ָי א ַהְֵ֭מִתים ְיַהַֽ ָֹּ֣ ל
ְללּו־  יח ם ַהַֽ ה ְוַעד־עֹוָלִ֗ ַעָתִ֥ ּה ֵמַֽ ְך ָיִ֗ ֵרִּ֤ ְִּ֤חנּו ׀ ְנָבַ֘ ֲאַנ ַוַֽ

 ָיַּֽה׃

 קטז
ֲחנּוָנַֽי׃    א י ַתַֽ ֹוִלִ֗ ָ֑ה ֶאת־קָ֝ ע ׀ ְיהָו י־ִיְשַמִ֥   ב ָאְַ֭הְבִתי ִכַֽ

ּוְביָ  ִלָ֑י  ֹו  ָאְזנָ֣ י־ִהָטָ֣ה  א׃  ִכַֽ ֶאְקָרַֽ י  ׀    ג ַמִ֥ ּוִני  ֲאָפפִּ֤
ְוָיגָֹ֣ון  ה  ָצָרֹ֖ ּוִני  ְמָצאָ֑ ֹול  ְשאָ֣ ּוְמָצֵרָ֣י  ֶות  ֶחְבֵלי־ָמִ֗

א׃   ה ַמְלָטִ֥ה   דֶאְמָצַֽ ם־ְיהָוִ֥ה ֶאְקָרָ֑א ָאָנִ֥ה ְיָ֝הָוִ֗ ּוְבֵשַֽ
י׃   ם׃    ה ַנְפִשַֽ יק ֵוֹ֖אֹלֵהָ֣ינּו ְמַרֵחַֽ ָ֣ה ְוַצִדָ֑   ו ַחנָּ֣ון ְיהָו

ָ֑ה   ֵמָ֣ר ְפָתאִיָ֣ם ְיהָו יַע׃  שֹּ י ְוִלָ֣י ְיהֹוִשַֽ לִתִ֗ י    זַדָ֝ שּוִבָ֣
ְיִכי׃   ָעָלַֽ ל  ָגַמִ֥ ה  י־ְיָ֝הָוִ֗ ִכַֽ ִלְמנּוָחְָ֑יִכי  ְְ֭פִשי  י    חַנ ִכִּ֤

ֶאת־ ָ֑ה  ִמן־ִדְמָע ֶאת־ֵעיִנִ֥י  ֶות  ָמִ֥ ִמָׁ֫ י  ַנְפִשִ֗ ִחַלְִ֥צָת 



ִחי׃   ִמֶדַֽ י  ֹות   טַרְגִלִ֥ ַאְרצִ֗ ְּבָ֝ ָ֑ה  ְיהָו ָ֣י  ִלְפֵנ ֶאְְ֭תַהֵלְך 
ים׃   ַחִּיַֽ ד׃    יַהַֽ י ָעִנִ֥יִתי ְמאַֹּֽ ִנִ֗ י ֲאַדֵּבָ֑ר ֲאָ֝ ֱאַמְנִתי ִכָ֣ ֶהְַֽ֭

ֵזַֽב׃    יא ם כֹּ ל־ָהָאָדִ֥ ָ֑י ָכַֽ ה־  יב ֲאְִ֭ני ָאַמְָ֣רִתי ְבָחְפִז ָמַֽ
י׃   ָעָלַֽ ֹוִהי  ל־ַתְגמּולִ֥ ָכַֽ ָ֑ה  יהָו ַלַֽ יב  כֹוס־  יג ָאִשִ֥
א׃   ֶאְקָרַֽ ָ֣ה  ְיהָו ם  ּוְבֵשֹ֖ ֶאָשָ֑א  ֹות  ְָ֭דַרי   יד ְישּועִ֥ ְנ

ֲאשַ  ָ֣ה  יהָו ֹו׃  ַלַֽ ְלָכל־ַעמַֽ א  ֶנְגָדה־ָנִָ֝֗ ְָ֭קר   טו ֵלָ֑ם  ָי
יו׃   ֲחִסיָדַֽ ַלַֽ ְוָתה  ָמִ֗ ַהָ֝ ָ֑ה  ְיהָו ָ֣י  ְיהָוה     טזְּבֵעיֵנ ָ֣ה  ָאָנ

ְחָת   ַתִ֗ ִפָ֝ ֶּבן־ֲאָמֶתָָ֑ך  ִני־ַעְְ֭בְדָך  אֲֽ ָך  ְבֶדִ֥ ַעָׁ֫ ַ֪י  י־ֲאִנ ִכַֽ
י׃   ֹוֵסָרַֽ ָ֣ה   יז ְלמַֽ ם ְיהָו ַָ֣בח תֹוָדָ֑ה ּוְבֵשֹ֖ ָך־ֶאְְ֭זַּבח ֶז ְלַֽ

א׃  ֶאקְ  א ְלָכל־  יחָרַֽ ָ֣ה ֲאַשֵלָ֑ם ֶנְגָדה־ָנִָ֝֗ יהָו ְָ֭דַרי ַלַֽ ְנ
ֹו׃   ם    יטַעמַֽ ִִ֗ רּוָשָל ֹוֵכִִּ֤כי ְיַֽ תַ֘ ה ְּבַֽ ֹות ׀ ֵּבִּ֤ית ְיהָוִ֗ ְּבַחְצרִּ֤

ְללּו־ָיַּֽה׃  ַהַֽ

 קיז
ָכל־  א ּוהּו  ְּבחִ֗ ַשָ֝ ָכל־גֹוִיָ֑ם  ְ֭הָוה  ֶאת־ְי ּו  ְללָ֣ ַהַֽ

ים׃   ֻאִמַֽ ֹו ֶוֱַֽאֶמת־ְיהָוִ֥ה    בָהַֽ ינּו ׀ ַחְסדִ֗ י ָגַַ֘בִּ֤ר ָעֵל֨ ִכִ֥
ְללּו־ָיַּֽה׃ ם ַהַֽ  ְלעֹוָלִ֗

 קיח



ֹו׃    א ַחְסדַֽ ְלעֹוָלָ֣ם  י  ִכֹ֖ ֹוב  ִכי־טָ֑ ָ֣ה  יהָו ַלַֽ ּו    ב הֹודָ֣
ֹו׃   י ְלעֹוָלָ֣ם ַחְסדַֽ אַמר־ָנִ֥א ִיְשָרֵאָ֑ל ִכֹ֖ ַֹּֽ אְמרּו־  ג י ַֹּֽ י

ֹו׃   י ְלעֹוָלָ֣ם ַחְסדַֽ ן ִכֹ֖ ית־ַאֲהרָֹּ֑ ְ֭א   דָנִ֥א ֵבַֽ אְמרּו־ָנ ַֹּֽ י
ֹו׃   ַחְסדַֽ ְלעֹוָלָ֣ם  י  ִכֹ֖ ָ֑ה  ְיהָו ן־ַהְֵ֭מַצר   הִיְרֵאָ֣י  ִמַֽ
ָיַּֽה׃   ַבֶמְרָחָ֣ב  ִֹֻֽ֖ני  ָעָנ ָּ֑ה  ָּי א    וָקָרָ֣אִתי  ָֹּ֣ ל ְ֭י  ִל ָ֣ה  ְיהָו

ם׃   ָאָדַֽ ִלָ֣י  ה  ַמה־ַּיֲַֽעֶשֹ֖ ְזָרָ֑י   ז ִאיָרָ֑א  ְּבעַֹּֽ ְ֭י  ִל ָ֣ה  ְיהָו
י׃   ְנָאַֽ ְבשַֹּֽ ה  ֶאְרֶאִ֥ י  ֲָ֝אִנִ֗ ֲחסִ֥   ח ַוַֽ ַלַֽ ֹוב  ָ֑ה  טִ֗ יהָו ַּבַֽ ֹות 

ם׃   ָאָדַֽ ָּבַֽ ַח  ְּבטִֹּ֗ ַח   ט ִמָ֝ ְּבטִֹּ֗ ִמָ֝ ָ֑ה  יהָו ַּבַֽ ֹות  ֲחסִ֥ ַלַֽ ֹוב  טִ֗
ים׃   י   יִּבְנִדיִבַֽ ִכָ֣ ה  ְיָ֝הָוִ֗ ם  ְּבֵשִ֥ ּוִני  ְסָבבָ֑ ָכל־גֹוִיִ֥ם 
ם׃   י   יאֲאִמיַלַֽ ִכָ֣ ה  ְיָ֝הָוִ֗ ם  ְּבֵשִ֥ ּוִני  ַגם־ְסָבבָ֑ ּוִני  ַסּבִ֥
ם׃   ְ֭   יבֲאִמיַלַֽ ים דַֹּֽ ּוִני ִכְדבֹוִרִ֗ ים ַסּבִּ֤ ֲעכּו ְכֵאָ֣ש קֹוִצָ֑

ם׃   י ֲאִמיַלַֽ ה ִכָ֣ ם ְיָ֝הָוִ֗ ל    יג ְּבֵשִ֥ ה ְדִחיַתִָ֣ני ִלְנפָֹּ֑ ַדחָֹּ֣
ִני׃   ֲעָזָרַֽ ָ֣ה  י   יד ַוֹ֖יהָו ְֻֽיִהי־ִלִָ֝֗ ַוַֽ ָּ֑ה  ָי ְוִזְמָרָ֣ת  ָ֣י  ָעִז

ה׃   ישּוָעַֽ ים    טוִלַֽ ֳהֵלִ֥י ַצִדיִקָ֑ ה ְּבָאַֽ ישּוָעִ֗ ה ִוַֽ ֹול ׀ ִרָנֵּ֬ קִּ֤
ָחַֽ  ָשה  עָֹּ֣ ה  ְיָ֝הָוִ֗ ין  ֹוֵמָמָ֑ה    טזִיל׃  ְיִמִ֥ רַֽ ְ֭הָוה  ְי ין  ְיִמָ֣

ִיל׃   ָחַֽ ָשה  עָֹּ֣ ה  ְיָ֝הָוִ֗ ין  ָ֑ה   יז ְיִמִ֥ י־ֶאְחֶי ִכַֽ ּות  א־ָאמִ֥ ַֹּֽ ל
י ָיַּֽה׃   ֲעֵשִ֥ ר ַמַֽ ֲָ֝אַסֵפִ֗ א    יח ַוַֽ ָֹּ֣ ֶות ל ָּ֑ה ְוַָ֝לָמִ֗ ִני ָּי ר ִיְּסַרָ֣ ַיּסָֹּ֣

ִֻֽני׃   ה   יט ְנָתָנַֽ ם אֹוֶדִ֥ ֹּא־ָבִָ֝֗ ב ֲעֵרי־ֶצֶָ֑דק ָאַֽ י ַשַֽ ִפְתחּו־ִלִ֥



ֹו׃    כָיַּֽה׃   אּו בַֽ ים ָיבִֹּ֥ ִדיִקִ֗ ָ֑ה ַצָ֝ יהָו ַער ַלַֽ   כא ֶזַֽה־ַהַשִ֥
ה׃   ישּוָעַֽ ִלַֽ י  ַוְתִהי־ִלִָ֝֗ ֲעִניָתִָ֑ני  י  ִכָ֣ ְֹ֭וְדָך  ֶאְֶ֭בן    כב אַֽ

אש ִפָנַֽה׃   ָֹּ֣ ה ְלר ְיָתִ֗ ָ֑ים ָהַָֽ֝ ּו ַהּבֹוִנ ֲאסָ֣ ְ֭הָוה    כגָמַֽ ֵמֵאָ֣ת ְי
ִנְפָלָ֣את ְּבֵעיֵנַֽינּו׃   יא  ִהֹ֖ ָֹּ֑את  ז   ֶזה־ַהְּ֭יֹום   כדָהְָ֣יָתה 
ֹו׃   בַֽ ְוִנְשְמָחָ֣ה  יָלה  ָנִגֹ֖ ָ֑ה  ְיהָו ְ֭הָוה    כהָעָשָ֣ה  ְי ָ֣א  ָאָנ

ה ָנַֽא׃   יָחִ֥ ה ַהְצִלַ֘ ָ֑א ָאָנִ֥א ְיָ֝הָוִ֗ יָעִ֥ה ָנ ֹוִשַ֘ ּוְך    כו הַֽ ָּברָ֣
ית ְיהָוַֽה׃   ם ִמֵּבִ֥ ְכנּוֶכִ֗ ַרִ֥ ָ֑ה ֵּבָ֝ ֵאִּ֤ל   כז ַהְָּ֭בא ְּבֵשָ֣ם ְיהָו

ִתָ֑  ֲעבֹּ ג ַּבַֽ ר ָלִ֥נּו ִאְסרּו־ַחִ֥ ֶַ֪אָׁ֫ ֹות ׀ ְיהָוה  ַוָּי ְרנִ֗ ים ַעד־ַקָ֝
ַח׃   ָך׃   כח ַהִמְזֵּבַֽ ֹוְמֶמַֽ י ֲארַֽ ֹלַהִ֗ ֵאִלָ֣י ַאָתָ֣ה ְואֹוֶדָָ֑ך ֱאָ֝

ֹו׃ כט  י ְלעֹוָלָ֣ם ַחְסדַֽ ֹוב ִכֹ֖ ָ֣ה ִכי־טָ֑ יהָו ּו ַלַֽ  הֹודָ֣

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 — ש לחוד כה  —

ְּקיט

 א
ת ְיהָוַֽה׃   א ים ְּבתֹוַרִ֥ ְלִכִ֗ הַֹּֽ יֵמי־ָדֶָ֑רְך ַהָ֝ י ְתִמַֽ ַאְשֵרִ֥
ּוהּו׃    ב יו ְּבָכל־ֵלִ֥ב ִיְדְרשַֽ ָתִ֗ דֹּ י ֵעַֽ ְצֵרִ֥ ַאְ֭ף    גַאְְ֭שֵרי נַֹּֽ

כּו׃   ּו ַעְוָלָ֑ה ִּבְדָרָכִ֥יו ָהָלַֽ א־ָפֲעלָ֣ ַֹּֽ ַאְָ֭תה ִצִּוִ֥יָתה    דל



ד׃   ְמאַֹּֽ ר  ִלְשמִֹּ֥ יָך  ְדָרָכִ֗   הִפֻּקֶדִ֗ נּו  ִיכִֹּ֥ ֲחַלי  י  ַאְַֽ֭
יָך׃   ֻחֶּקַֽ ר  ֶאל־   ו ִלְשמִֹּ֥ י  ַהִּביִטִ֗ ְּבָ֝ ֹוש  א־ֵאבָ֑ ַֹּֽ ל ז  ָאִ֥

יָך׃  ָכל־ִמְצו ֹּ י   זֶתַֽ ָלְמִדִ֗ ְּבָ֝ ֵלָבָ֑ב  ֶָ֣שר  ְּביֹּ ְֹ֭וְדָך  אַֽ
ָך׃   ִצְדֶקַֽ י  ל־   ח ִמְשְפֵטִ֥ ַאַֽ ר  ֶאְשמָֹּ֑ יָך  ֶאת־ֻחֶּקִ֥
ד׃ ִני ַעד־ְמאַֹּֽ  ַתַעְזֵבִ֥

 ב 
שְ   ט ֹו ִלָ֝ ְַ֭ער ֶאת־ָאְרחָ֑ ָך׃ ַּבֶמָ֣ה ְיַזֶכה־ַנ ר ִכְדָבֶרַֽ מִֹּ֗
ִני ִמִמְצו ֹּ   י ְשֵגִ֗ יָך ַאל־ַתָ֝ י ְדַרְשִתָ֑ יָך׃  ְּבָכל־ִלִּבִ֥   יא ֶתַֽ

ְך׃   ֱחָטא־ָלַֽ א ֶאַֽ ָֹּ֣ ַען ל ַמִ֗ ְִ֭לִּבי ָצַפְָ֣נִתי ִאְמָרֶתָָ֑ך ְלָ֝   יב ְּב
יָך׃   ֻחֶּקַֽ ִני  ַלְמֵדִ֥ ה  ְיהָוִ֗ ה  ַאָתִ֥ ּוְך  י    יג ָּברֹ֖ ִּבְשָפַתִ֥

ִמְשְפטֵ  ל  כִָֹּ֝֗ יָך׃  ִסַפְָ֑רִתי  ְדו ֹּ  ידי־ִפַֽ ֵעַֽ ֶרְך  יָך  ְּבֶדֹ֖ ֶתִ֥
ֹון׃   ָכל־הַֽ ָ֣ל  ְכַע ְשִתי  ָאִשָ֑יָחה   טוַשִ֗ יָך  ְּבִפּקּוֶדִ֥

יָך׃   ֶתַֽ ְרחֹּ יָטה אַֹּֽ א    טז ְוַָ֝אִּבִ֗ ֹֹּ֖ ְשַתֲעָשָ֑ע ל ֶאַֽ יָך  ֶתִ֥ ְּבֻחּקֹּ
ָך׃  ֶאְשַכָ֣ח ְדָבֶרַֽ

 ג
ָך׃    יז ְדָבֶרַֽ ה  ְוֶאְשְמָרִ֥ ה  ְחֶיִ֗ ֶאַֽ ל ַעל־ַעְבְדָךִ֥    יח ְגמֹֹּ֖

ָך׃   ֹוָרֶתַֽ ִמתַֽ ֹות  ִנְָ֝פָלאִ֗ יָטה  ְוַאִּבָ֑ ָ֣ר    יטַגל־ֵעיַנִ֥י  ֵג
ִמְצו ֹּ ִני  ֶמִ֗ ִמָ֝ ר  ַאל־ַתְסֵתִ֥ ָבָאֶָ֑רץ  י  ִכָ֣ נֹּ יָך׃  ָאַֽ   כ ֶתַֽ



ת׃  יָך ְבָכל־ֵעַֽ ל־ִמְשָפֶטִ֥ ֲאָבָ֑ה ֶאַֽ ְֻֽרָסָ֣ה ַנְפִשָ֣י ְלַתַֽ ָגַֽ
ים ִמִמְצו ֹּ   כא ִגִ֗ שֹּ ים ַהָ֝ ים ֲארּוִרָ֑ ֵזִדָ֣ ְַ֭עְרָת  יָך׃  ָג   כב ֶתַֽ

ְרִתי׃   ֶתָ֣יָך ָנָצַֽ דֹּ י ֵעַֽ ּוז ִכֹ֖ ָעַלי ֶחְרָפָ֣ה ָובָ֑ ָ֣ל ֵמְַֽ֭ ִּ֤ם    כגַג ַג
יָך׃  ְּבֻחֶּקַֽ יַח  ָיִשִ֥ ְבְדָךִ֗  ַעָ֝ ִנְדָּבָ֑רּו  י  ִּבָ֣ ָשְִ֭רים  ּו  ָיְַֽשבָ֣

י ַאְנֵשִ֥  כד  ֲעֻשָעִ֗ ֶתיָך ַשַֽ י׃ַגַֽם־ֵעְ֭דֹּ  י ֲעָצִתַֽ
 ד

ָך׃    כה  ִני ִכְדָבֶרַֽ ֵּיִ֗ י ַחָ֝ ָעָפָ֣ר ַנְפִשָ֑ ה ֶלַֽ ְבָקָ֣ ְדָרַכָ֣י   כו ָדַֽ
יָך׃   ִני ֻחֶּקַֽ ִני ַלְמֵדִ֥ ַתֲעֵנִ֗ ְַ֭פְרִתי ַוַֽ יָך    כז ִס ֶרְך־ִפּקּוֶדִ֥ ֶדַֽ
יָך׃   יָחה ְּבִנְפְלאֹוֶתַֽ ִַָ֑֤ני ְוָָ֝אִשִ֗ ְְ֭פִשי    כח ֲהִביֵנ ְלָפָ֣ה ַנ ָדַֽ

ִני ְּיֵמִ֗ ַקָ֝ ָ֑ה  ָך׃    ִמתּוָג ָהֵסָ֣ר    כט ִכְדָבֶרַֽ ֶרְך־ֶשְֶ֭קר  ֶדַֽ
ִֻֽני׃   ָחֵנַֽ ְוַֽתֹוָרְתָךִ֥  ָבָחְָ֑רִתי   לִמֶמִָ֑ני  ֶרְך־ֱאמּוָנִ֥ה  ֶדַֽ

יִתי׃   ִשִּוַֽ יָך  ְדו ֹּ   לא ִמְשָפֶטִ֥ ְבֵעַֽ ְקִתי  ה  ָדַבִ֥ ְיָ֝הָוִ֗ ֶתָ֑יָך 
ִני׃   ֶרְך־ִמְצו ֹּ   לב ַאל־ְתִביֵשַֽ י  ֶדַֽ ִכֹ֖ ּוץ  ָארָ֑ יָך  ֶתִ֥

יב ִלִּבַֽ   י׃ ַתְרִחָ֣
 ה

ֶקב׃    לג  ֵעַֽ ָנה  ְוֶאְצֶרִ֥ יָך  ֻחֶּקִ֗ ֶרְך  ֶדִ֥ ְ֭הָוה  ְי ִני    לד הֹוֵרָ֣
ב׃  ְבָכל־ֵלַֽ ָנה  ְוֶאְשְמֶרִ֥ ָך  ֹוָרֶתִ֗ תַֽ ה  ְוֶאְצָרִ֥ ֲהְִ֭ביֵנִני 

יב ִמְצו ֹּ  לה  ְצִתי׃  ַהְְ֭דִריֵכִני ִּבְנִתָ֣ ֹו ָחָפַֽ   לו ֶתָ֑יָך ִכי־בִ֥



ְדו ֹּ ְִּ֭בי ֶאל־ֵעַֽ ַצע׃  ַהט־ִל יָך ְוַאָ֣ל ֶאל־ָּבַֽ ֲעֵבָ֣ר   ז ל ֶתִ֗ ַהַֽ
ַחֵּיִַֻֽֽני׃   ִּבְדָרֶכִָ֥ך  ָשְָ֑וא  ֹות  ְראָ֣ ֵמַֽ ם    לחֵעְ֭יַני  ָהֵקָ֣
ָך׃   ְלִיְרָאֶתַֽ ר  ֶשִ֗ ֲאָ֝ ִאְמָרֶתָָ֑ך  ְַ֭עְבְדָך  ֲעֵבָ֣ר    לט ְל ַהַֽ

ים׃   טֹוִבַֽ ִמְשָפֶטָ֣יָך  י  ִכֹ֖ ְָ֑רִתי  ָיגֹּ ֲאֶשָ֣ר    מ ֶחְְ֭רָפִתי 
ְתָךִ֥ ַחֵּיַֻֽֽ  ִני׃ִהְֵ֭נה ָתַאְָ֣בִתי ְלִפֻּקֶדָ֑יָך ְּבִצְדָקַֽ

 ו
ָך׃  מא ּוָעְתָךִ֗ ְכִאְמָרֶתַֽ שִ֥ ָ֑ה ְתָ֝ ֻאִָ֣ני ֲחָסֶדָָ֣ך ְיהָו יבֹּ   מב ִוַֽ

ָך׃   ִּבְדָבֶרַֽ ְחִתי  ַטִ֗ י־ָבָ֝ ִכַֽ ָדָבָ֑ר  י  ְרִפָ֣ חַֹּֽ ָ֣ה  ֱעֶנ   מג ְוֶאַֽ
י   ִכֹ֖ ד  ַעד־ְמאָֹּ֑ ְדַבר־ֱאֶמָ֣ת  י  ִמִפָ֣ ל  ַאל־ַתֵצֵּ֬ ְוַֽ

ְלִתי׃   ְתָךִ֥ תָ   מדְלִמְשָפֶטָָ֣ך ִיָחַֽ ה תֹוָרַֽ יד ְוֶאְשְמָרֹ֖ ִמִ֗
ד׃   י ִפֻּקֶדָ֣יָך    מה ְלעֹוָלִ֥ם ָוֶעַֽ ְרָחָבָ֑ה ִכֹ֖ ְוֶאְתַהְלָכִ֥ה ָבַֽ

ְשִתי׃   א    מו ָדָרַֽ ָֹּ֣ ים ְול ִֶֻֽ֥גד ְמָלִכִ֗ ֶתיָך ֶנ דֹּ ְֵ֭עַֽ ֲאַדְּבָרָ֣ה ְב ַוַֽ
ֹוש׃   ע ְּבִמְצו ֹּ  מזֵאבַֽ ֲעַשִ֥ ְבִתי׃  ְוֶאְשַתַֽ יָך ֲאֶשָ֣ר ָאָהַֽ ֶתִ֗

ל־ִמְְ֭צו ֹּ  מח ֶאַֽ י  א־ַכַפִ֗ ְבִתי  ְוֶאָשַֽ ָאָהִ֗ ר  ֲאֶשִ֥ ֶתיָך 
יָך׃  יָחה ְבֻחֶּקַֽ  ְוָאִשִ֥

 ז
ִני׃    מט ַחְלָתַֽ ל ֲאֶשָ֣ר ִיַֽ ר ְלַעְבֶדָָ֑ך ַעִָ֝֗ ר־ָדָבִ֥ ָֹּ֣את    נְזכֹּ ז

ִחָּיְַֽתִני׃   ְתָךָ֣  ִאְמָרַֽ י  ִכֹ֖ ְבָעְנִיָ֑י  י  ָמִתָ֣ ְִ֭דים   נא ֶנָחַֽ ֵז



ֹוָרתְ  תִ֥ ִמָ֝ ד  ַעד־ְמאָֹּ֑ יִתי׃  ֱהִליֻצִָ֣ני  ָנִטַֽ א  ָֹּ֣ ל   נב ָךִ֗ 
ם׃   ֶאְתֶנָחַֽ ָוַֽ ה  ְיהָוִ֗ ׀  עֹוָלִ֥ם  ֵמַֽ יָך  ִמְשָפֶטֹ֖   נג ָזַַ֘כְִּ֤רִתי 
ָך׃   ֹוָרֶתַֽ תַֽ י  ְזֵבִ֗ ָ֝ עַֹּֽ ְרָשִעָ֑ים  ֵמַֽ ֲאְָ֭חַזְתִני    נד ַזְלָעָפָ֣ה 

י׃   ְמגּוָרַֽ ְּבֵבָ֣ית  יָך  ֻחֶּקִ֗ י  יּו־ִלִ֥ ָהַֽ ְִ֭מרֹות  ָזַַ֘כְִּ֤רִתי   נהְז
 ָ֝ ָוַֽ ָ֑ה  ְיהָו ָך׃  ַבַלְָ֣יָלה ִשְמָךָ֣  ֹוָרֶתַֽ ה תַֽ ִֹּ֥את    נו ֶאְשְמָרִ֗ ז

ְרִתי׃ י ִפֻּקֶדָ֣יָך ָנָצַֽ ְיָתה־ִלָ֑י ִכֹ֖  ָהַֽ
 ח

יָך׃    נז  ְדָבֶרַֽ ר  ִלְשמִֹּ֥ ְרִתי  ָאַמִ֗ ְיהָוִ֥ה  י    נח ֶחְלִקֹ֖
ָך׃   ְכִאְמָרֶתַֽ ִני  ֵנִ֗ ָחָ֝ ְבָכל־ֵלָ֑ב  ָ֣יָך  ָפֶנ   נט ִחִלָ֣יִתי 

ֶאל־ֵעַֽ  י  ְגַלִ֗ ַרָ֝ יָבה  ָאִשִ֥ ָוַֽ ָ֑י  ְדָרָכ ְבִתי  יָך׃  ִחַשִ֥ ֶתַֽ   ס דֹּ
ִמְצו ֹּ ר  ְשמִֹּ֗ ִלָ֝ ִהְתַמְהָמְָ֑הִתי  א  ָֹּ֣ ְול יָך׃  ַחְְ֭שִתי    סא ֶתַֽ

ְחִתי׃   ָשָכַֽ א  ָֹּ֣ ל ֹוָרְתָךִ֗  תִָ֥֝ ִני  ִעְּוֻדָ֑ ְרָשִעָ֣ים    סב ֶחְבֵלָ֣י 
י  ִמְשְפֵטִ֥ ל  ַעִָ֝֗ ָלְָ֑ך  ֹות  ְלהֹודָ֣ ָאְ֭קּום  ְיָלה  ֹות־ַלִ֗ ֲחצַֽ

ָך׃   ּו  סגִצְדֶקַֽ ְיֵראָ֑ ְלָכל־ֲאֶשָ֣ר  ָאְִ֭ני  ָך ָחֵבָ֣ר 
יָך׃   ִפּקּוֶדַֽ י  ְמֵרִ֗ ה    סד ּוְָ֝לשַֹּֽ ְלָאִ֥ ָמַֽ ְ֭הָוה  ְי ַחְסְדָךָ֣ 
ִני׃ יָך ַלְמֵדַֽ ֶרץ ֻחֶּקִ֥  ָהָאִ֗

 ט
ָך׃    סה ִכְדָבֶרַֽ ה  ְיָ֝הָוִ֗ ם־ַעְבְדָךָ֑  ִעַֽ ָעִשָ֣יָת    סו טְֹ֭וב 



י ְבִמְצו ֹּ ִני ִכֹ֖ ּוב ַטַָ֣עם ָוַדַָ֣עת ַלְמֵדָ֑ ְנִתי׃  טִּ֤ ֱאָמַֽ ֶתָ֣יָך ֶהַֽ
ֱעֶנה אֲ   סז ְרִתי׃ ֶטֶָ֣רם ֶאְַֽ֭ ְתָךִ֥ ָשָמַֽ ה ִאְמָרַֽ ָ֑ג ְוַָ֝עָתִ֗ ֵג ָ֣י שֹּ ִנ
יָך׃    סח  ֻחֶּקַֽ ִני  ַלְמֵדִ֥ יב  ּוֵמִטִ֗ ה  ּו    סט טֹוב־ַאָתִ֥ ְפלֵּ֬ ָטַֽ

יָך׃  ר ִפּקּוֶדַֽ י ְּבָכל־ֵלִּ֤ב ׀ ֶאצֵֹּּ֬ ִנִ֗ ים ֲאָ֝ ָעַלָ֣י ֶשֶָ֣קר ֵזִדָ֑
ְעִתי׃    ע ֲעָשַֽ ְתָךִ֥ ִשַֽ י תֹוָרַֽ ִנִ֗   עא ָטַפָ֣ש ַכֵחֶָ֣לב ִלָּבָ֑ם ֲאָ֝

ֹוב יָך׃  טַֽ ֻחֶּקַֽ ד  ֶאְלַמִ֥ ַען  ַמִ֗ ְלָ֝ ָ֑יִתי  י־ֻעֵנ ִכַֽ י    עב ־ִלִ֥
ֶסף׃  ב ָוָכַֽ י ָזָהִ֥ ַאְלֵפִ֗ יָך ֵמַָֽ֝ ֹוַרת־ִפָ֑ י תַֽ ֹוב־ִלִ֥  טַֽ

 י
ה   עג  ְוֶאְלְמָדִ֥ ִני  ִביֵנִ֗ ֲהָ֝ ּוִני  ְֻֽיכֹוְננָ֑ ַוַֽ ָעְ֭שּוִני  ָיֶדָ֣יָך 

יָך׃  ִמְצו ֹּ ְרָךָ֣    עדֶתַֽ י ִלְדָבַֽ ּוִני ְוִיְשָמָ֑חּו ִכֹ֖ ְֵ֭רֶאיָך ִיְראָ֣ ְי
ְלִתי׃  יִ  ִמְשָפֶטָ֑יָך   עה ָחַֽ ִכי־ֶצֶָ֣דק  ְ֭הָוה  ְי ְעִתי  ָיַדָ֣

ִני׃   ִעִניָתַֽ ה  ֱָ֝אמּוָנִ֗ ְלַנֲַֽחֵמִָ֑ני   עו ֶוַֽ ַחְסְדָךָ֣  ָ֣א  ְיִהי־ָנ
ָך׃   ְלַעְבֶדַֽ ְתָךִ֥  ָ֑ה   עזְכִאְמָרַֽ ְחֶי ְוֶאַֽ ֲחֶמָ֣יָך  ַרַֽ ּוִני  אָ֣ ְיבֹּ
י׃   ֲעֻשָעַֽ ַשַֽ ֹוָרְתָךִ֗  ִכי  עחִכי־תִָ֥֝ ְִ֭דים  ֵז שּו  ־ֶשֶָ֣קר  ֵיבָֹּ֣

יָך׃   ְּבִפּקּוֶדַֽ יַח  ָאִשִ֥ י  ִנִ֗ ֲאָ֝ ּוִני  ִלָ֣י   עטִעְּותָ֑ ּובּו  ָישָ֣
וידעו   י(ְיֵרֶאָ֑יָך  ְדֵעִ֗ יָך׃    )ְוָ֝יַֹּֽ ֶתַֽ דֹּ י   פֵעַֽ י־ִלִּבָ֣ ְיִהַֽ

ֹוש׃ א ֵאבַֽ ָֹּ֣ ַען ל ַמִ֗ יָך ְלָ֝ ים ְּבֻחֶּקָ֑  ָתִמָ֣
 כ



ְלִתי׃    פא ְרָךִ֥ ִיָחַֽ ְתָךָ֣ ַנְפִשָ֑י ִלְדָבַֽ ְלָתָ֣ה ִלְתשּוָעַֽ   פב ָכַֽ
ִני׃   ַנֲחֵמַֽ י ְתַֽ ר ָמַתִ֥ אמִֹּ֗ ּו ֵעְ֭יַני ְלִאְמָרֶתָָ֑ך ֵלָ֝ י־   פגָכלָ֣ ִכַֽ

ְחִתי׃   ָשָכַֽ א  ָֹּ֣ ל יָך  ֶּקִ֗ ֻחָ֝ ֹור  ְּבִקיטָ֑ ָֹּ֣אד  ְכנ   פד ָהְִ֭ייִתי 
ְד  ה ְברַֹּֽ ֲעֶשֹ֖ י ַתַֽ י־ַעְבֶדָָ֑ך ָמַתֵּ֬ ה ְיֵמַֽ ט׃ ַכָמִ֥ ַפָ֣י ִמְשָפַֽ

ָך׃    פה ֹוָרֶתַֽ א ְכתַֽ ָֹּ֣ ר ל ֶשִ֗ ֹות ֲאָ֝ ים ִשיחָ֑ רּו־ִלָ֣י ֵזִדָ֣   פו ָכַֽ
ִני׃  ָכל־ִמְצו ֹּ ָעְזֵרַֽ ּוִני  ְרָדפָ֣ ֶקר  ֶשֹ֖ ָ֑ה  ֱאמּוָנ יָך    פז ֶתִ֥

יָך׃  ְִ֥בִתי ִפֻּקֶדַֽ א־ָעַז ַֹּֽ י ל ֲָ֝אִנִ֗ ּוִני ָבָאֶָ֑רץ ַוַֽ ְְ֭מַעט ִכלָ֣ ִכ
ִַָ֑֤ני ְוֶָ֝אְשמְ  פח  יָך׃ְכַחְסְדָךִ֥ ַחֵּי ּות ִפַֽ ה ֵעדִ֥  ָרִ֗

 ל
ִים׃    פט  ב ַּבָשָמַֽ ְרָךִ֗ ִנָצִ֥ ָבַֽ ָ֑ה ְדָ֝ ר    צְלעֹוָלִ֥ם ְיהָו ְלדָֹּ֣

ד׃   ַוַַֽתֲעמַֹּֽ ֶרץ  ֶאִָ֝֗ ְִֻֽ֥נָתַֽ  כֹוַנ ּוָנֶתָָ֑ך  ֱאמַֽ ר  ְ֭דֹּ   צאָו
יָך׃   ֲעָבֶדַֽ ל  ַהכָֹּ֣ י  ִכֹ֖ ַהּיָֹ֑ום  ּו  ְמדָ֣ ָעַֽ ְִ֭מְשָפֶטיָך    צב ְלַֽ

ז   ָאִָ֝֗ ָ֑י  ֲעֻשָע ַשַֽ ְתָך  תְֹ֭וָרַֽ י׃  לּוֵלָ֣י  ְבָעְנִיַֽ ְדִתי    צג ָאַבִ֥
ִני׃   ם ִחִּייָתַֽ י ָבִָ֝֗ א־ֶאְשַכָ֣ח ִפּקּוֶדָ֑יָך ִכִ֥ ַֹּֽ ְ֭עֹוָלם ל   צד ְל

ְשִתי׃   ָדָרַֽ ִפּקּוֶדָ֣יָך  י  ִכֹ֖ ִָ֑ני  ֹוִשיֵע הַֽ ָך־ֲאְִ֭ני  י    צהְלַֽ ִלִּ֤
יָך ֶאְתּבֹוָנַֻֽֽן׃   ֶתִ֗ דֹּ ִני ֵעַָֽ֝ ּו ְרָשִעָ֣ים ְלַאְּבֵדָ֑ ָכל־  צו ִקּוָ֣ ְלַֽ

יִתי ֵקָ֑  ד׃ִתְְ֭כָלה ָרִאָ֣ ה ִמְצָוְַֽתָךָ֣ ְמאַֹּֽ  ץ ְרָחָבֹ֖

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל



 — ש לחוד כו —

 מ 
י׃    צז  יָחִתַֽ יא ִשַֽ ֹום ִהָ֣ ּיִ֗ ֹוָרֶתָָ֑ך ָכל־ַהָ֝ ְבִתי תַֽ ה־ָאַהִ֥ ָמַֽ
ְיַבי ְתַחְכֵמִָ֣ני ִמְצו ֹּ  צח  אֹּ י׃  ֵמְַֽ֭ י ְלעֹוָלָ֣ם ִהיא־ִלַֽ ֶתָָ֑ך ִכֹ֖
ְדו ֹּ  צט  ֵעַָֽ֝ י  ִכִ֥ ִהְשַכְָ֑לִתי  י  ִשָ֣יָחה  ִמָכל־ְמַלְמַדִ֥ יָך  ֶתִ֗

י׃   ְרִתי׃    קִלַֽ י ִפּקּוֶדָ֣יָך ָנָצַֽ ַָ֑֤ן ִכֹ֖   קא ִמְזֵקִנִ֥ים ֶאְתּבֹוָנ
אֶ  ַען  ַמִ֗ ְלָ֝ ַרְגָלָ֑י  ָכִלָ֣אִתי  ע  ָרְ֭ ַרח  ר ִמָכל־אָֹּ֣ ְשמִֹּ֥

ָך׃   ה    קבְדָבֶרַֽ ָתִ֗ י־ַאָ֝ ִכַֽ ֹּא־ָסְָ֑רִתי  ל יָך  ִמִמְשָפֶטִ֥
ִני׃   ֹוֵרָתַֽ ש   קגהַֽ ָך ִמְדַבִ֥ ְִ֭חִכי ִאְמָרֶתִ֗ ּו ְל ַמה־ִנְמְלצָ֣

י׃   ׀   קדְלִפַֽ ִּ֤אִתי  ָשֵנ ן  ַעל־ֵכִָ֝֗ ַָ֑֤ן  ֶאְתּבֹוָנ יָך  ִמִפּקּוֶדִ֥
ֶקר׃ ַרח ָשַֽ  ָכל־אֵֹּּ֬

 נ
י׃    קה יָבִתַֽ ִלְנִתַֽ ֹור  ְוָ֝אִ֗ ְדָבֶרָָ֑ך  י    קו ֵנר־ְלַרְגִלִ֥

ָך׃   ִצְדֶקַֽ י  ִמְשְפֵטִ֥ ר  ְשמִֹּ֗ ִלָ֝ ָָ֑מה  ֲאַקֵּי ָוַֽ ְעִתי    קז ִנְשַּבִ֥
ָך׃   ִכְדָבֶרַֽ ִִֻֽ֥ני  ַחֵּי ה  ְיָ֝הָוִ֗ ד  ַעד־ְמאָֹּ֑   קח ַנֲַֽעֵנִ֥יִתי 
ִני׃   יָך ַלְמֵדַֽ ִמְשָפֶטִ֥ ָ֑ה ּוַֽ ָ֣א ְיהָו ְ֭י ְרֵצה־ָנ ֹות ִפ   קט ִנְדבָ֣

ְחִתי׃  ַנְפִשָ֣  א ָשָכַֽ ָֹּ֣ ֹוָרְתָךִ֗ ל יד ְוָ֝תִ֥ י ָתִמָ֑ ּו    קי י ְבַכִפָ֣ ָנְַֽתנֵּ֬
יִתי׃   ָתִעַֽ א  ָֹּ֣ ל יָך  ּוִָ֝מִפּקּוֶדִ֗ ִלָ֑י  ַפָ֣ח    קיא ְרָשִעָ֣ים 



ְדו ֹּ ֵעַֽ ָמה׃  ָנַחְָ֣לִתי  ֵהַֽ י  ִלִּבָ֣ ֹון  י־ְששֹ֖ ִכַֽ ְלעֹוָלָ֑ם  ֶתָ֣יָך 
יָך ְלעֹוָלִ֥ם ֵעַֽ  קיב ֹות ֻחֶּקִ֗ ֲעשִ֥ ְִּ֭בי ַלַֽ יִתי ִל  ֶקב׃ָנִטָ֣

 ס
ְבִתי׃    קיג  ָאָהַֽ ְוַֽתֹוָרְתָךִ֥  ָ֑אִתי  ָשֵנ ים  ֲעִפִ֥ י   קיד ֵסַֽ ִסְתִרָ֣

ְלִתי׃   ִיָחַֽ ְרָךִ֥  ִלְדָבַֽ ָאָָ֑תה  ָ֣י  ִגִנ ִני   קטוּוָמַֽ ּורּו־ִמֶמִ֥ סַֽ
ִמְצוִ֥ ֹּ ה  ְוֶָ֝אְצָרִ֗ י׃  ְמֵרִעָ֑ים  ֱאֹלָהַֽ ִָ֣ני    קטז ת  ָסְמֵכ

ִמשִ  ִני  ִביֵשִ֗ ְוַאל־ְתָ֝ ָ֑ה  ְחֶי ְוֶאַֽ ְתָךָ֣  י׃  ְכִאְמָרַֽ   קיז ְבִרַֽ
יד׃   ָתִמַֽ יָך  ְבֻחֶּקָ֣ ְוֶאְשָעֹ֖ה  ְוִאָּוֵשָָ֑עה  ִני    קיח ְסָעֵדִ֥

ם׃  ַתְרִמיָתַֽ ֶקר  ִ֗ ִכי־ֶשָ֝ יָך  ֻחֶּקָ֑ ֵמַֽ ָכל־שֹוִגָ֣ים  ָסְִ֭ליָת 
ְבִתי    קיט ָאַהִ֥ ן  ֵכִ֗ ָלָ֝ ָת ָכל־ִרְשֵעי־ָאֶָ֑רץ  ים ִהְשַּבִ֥ ִסִגִ֗

יָך׃   ֶתַֽ דֹּ ּוַֽ   קכ ֵעַֽ י  ְבָשִרָ֑ ִמַפְחְדָךָ֣  יָך ָסַמָ֣ר  ִמִמְשָפֶטִ֥
אִתי׃  ָיֵרַֽ

 ע
י׃   קכא ְשָקַֽ ְלעַֹּֽ ִני  ִניֵחִ֗ ַּבל־ַתָ֝ ָוֶצֶָ֑דק  ִמְשָפָ֣ט  ָעְִ֭שיִתי 
ים׃    קכב ֵזִדַֽ ִני  ל־ַיַעְשֻקִ֥ ַאַֽ ֹוב  ְלטָ֑ ַעְבְדָךָ֣  ב    קכג ֲערָֹּ֣

ָך׃   ת ִצְדֶקַֽ ּוָעֶתָָ֑ך ּוְלִאְמַרִ֥ ּו ִלישַֽ ה    קכד ֵעְ֭יַני ָכלָ֣ ֲעֵשֹ֖
ִני׃   יָך ַלְמֵדַֽ ָך ְוֻחֶּקִ֥ ַעְבְדָך־  קכהִעם־ַעְבְדָךִ֥ ְכַחְסֶדִ֗

יָך׃   ֶתַֽ דֹּ ֵעַֽ ה  ְדָעִ֗ ְוֵָ֝אַֽ ִַָ֑֤ני  ֲהִביֵנ ִני  ֹות   קכו ָאִ֥ ֲעשָ֣ ַלַֽ ֵעְ֭ת 



ָך׃   ֹוָרֶתַֽ תַֽ רּו  ֵפִ֗ ֵהָ֝ ָ֑ה  יהָו ָאַהָ֣בְ   קכז ַלַֽ ִתי  ַעל־ֵכְ֭ן 
ז׃  ִמְצו ֹּ ב ּוִמָפַֽ ּוֵדי   קכח ֶתָ֑יָך ִמָזָהִ֥ ַעל־ֵכִּ֤ן ׀ ָכל־ִפּקָ֣

ַרח ֶשֶָ֣קר ָשֵנַֽאִתי׃ ל ִיָשְָ֑רִתי ָכל־אֹֹּ֖  כָֹּ֣
 פ

ְדו ֹּ  קכט  ֵעַֽ ֹות  י׃  ְפָלאִ֥ ַנְפִשַֽ ַתם  ְנָצָרִ֥ ן    קל ֶתָ֑יָך ַעל־ֵכִָ֝֗
ים׃   ְפָתִיַֽ ין  ֵמִבִ֥ יר  ָיִאִ֗ יָך  ְדָבֶרִ֥ ַתח  י־   קלא ֵפֹ֖ ִפַֽ

ְלִמְצו ָֹּפְ֭עַ  י  ִכֹ֖ ֶאְשָאָָ֑פה  ָוַֽ ְבִתי׃  ְרִתי  ָיָאַֽ   קלב ֶתָ֣יָך 
ָך׃   ְשֶמַֽ י  ֲהֵבִ֥ ְלאַֹּֽ ט  ִמְשָפִ֗ ְכָ֝ ִַָ֑֤ני  ְוָחֵנ י    קלג ְפֵנַֽה־ֵאַלִ֥

ֶון׃   י ָכל־ָאַֽ ַאל־ַתְשֶלט־ִּבִ֥ ְָ֭עַמי ָהֵכָ֣ן ְּבִאְמָרֶתָָ֑ך ְוַֽ ְפ
יָך׃  קלד  ִפּקּוֶדַֽ ה  ְוֶָ֝אְשְמָרִ֗ ָאָדָ֑ם  ֶשק  ֵמעָֹּ֣ ְֵ֭דִני    קלה   ְפ

יָך׃   ֶאת־ֻחֶּקַֽ ִני  ְוַָ֝לְמֵדִ֗ ְּבַעְבֶדָָ֑ך  ָהֵאָ֣ר    קלו ָפְֶ֭ניָך 
ָך׃ ֹוָרֶתַֽ ּו תַֽ א־ָשְמרִ֥ ַֹּֽ ל ל ָ֑י ַעִָ֝֗ ּו ֵעיָנ  ַפְלֵגי־ַמְִ֭ים ָיְַֻֽֽרדָ֣

 צ
יָך׃   קלז  ר ִמְשָפֶטַֽ ָ֑ה ְוָָ֝יָשִ֗ יק ַאָתָ֣ה ְיהָו ְִּ֭ויָת   קלח ַצִדָ֣ ִצ

ד׃   ֶתָ֑יָך ֶוֱַֽאמּוָנִ֥ה ְמאַֹּֽ דֹּ י  צִ   קלט ֶצֶָ֣דק ֵעַֽ ְתִני ִקְנָאִתָ֑ ְמַתִ֥
י׃   ָצָרַֽ ְדָבֶרָ֣יָך  ּו  י־ָשְכחֹ֖ ְתָךִ֥    קמִכַֽ ִאְמָרַֽ ה  ְצרּוָפֹ֖

ּה׃   ֲאֵהָבַֽ ַעְבְדָךִ֥  ְוַֽ ד  ָ֑ה   קמא ְמאִֹּ֗ ְוִנְבֶז י  ִכָ֣ נֹּ ָאַֽ ָצִעָ֣יר 
ְחִתי׃   א ָשָכַֽ ָֹּ֣ יָך ל ֻּקֶדִ֗ ְתָךָ֣ ֶצֶָ֣דק ְלעֹוָלָ֑ם   קמבִפָ֝ ִצְדָקַֽ



ת׃   ֹוק    קמג ְוַֽתֹוָרְתָךִ֥ ֱאֶמַֽ ְצו ַֹּצר־ּוָמצִ֥ ּוִני ִמָ֝ יָך  ְמָצאָ֑ ֶתִ֗
י׃   ֲעֻשָעַֽ ְדו ֹּ  קמדַשַֽ ֵעַֽ ֶדק  ִִֻֽ֥ני ֶצֹ֖ ֲהִביֵנ ם  ְלעֹוָלִ֗ יָך  ֶתִ֥
ְחֶיַֽה׃  ְוֶאַֽ

 ק
ָרה׃   קמה  יָך ֶאצַֹּֽ ה ֻחֶּקִ֥ ִִֻֽ֥ני ְיהָוִ֗ ָקָרָ֣אִתי ְבָכל־ֵלְ֭ב ֲעֵנ
יָך׃    קמו ֶתַֽ דֹּ ֵעַֽ ה  ְוֶָ֝אְשְמָרִ֗ ִָ֑ני  ֹוִשיֵע הַֽ יָך    קמז ְקָראִתִ֥

ָוַֽ  ַבְֶ֭נֶשף  לדבריך  ִקַדְָ֣מִתי  ָָ֑עה  (ֲאַשֵּו ְרָךִ֥   )ִלְדָבַֽ
ְלִתי׃   יַח    קמחִיָחַֽ ִשִ֗ ָלָ֝ ֹות  ַאְשֻמרָ֑ ֵעְ֭יַני  ּו  ִקְדמָ֣

ָך׃   ה   קמט ְּבִאְמָרֶתַֽ ְיָ֝הָוִ֗ ְכַחְסֶדָָ֑ך  ָ֣ה  ִשְמָע קְֹ֭וִלי 
ִמְשָפֶטִָ֥ך ַחֵּיִַֻֽֽני׃   ְתָךִ֥  קנְכַֽ ְדֵפָ֣י ִזָמָ֑ה ִמתֹוָרַֽ ְרבּו רַֹּֽ ָקְַֽ֭

קּו׃   ַאָתָ֣  קנאָרָחַֽ ֹוב  ָכל־ִמְצו ָֹּקרָ֣ ְוַֽ ָ֑ה  ְיהָו יָך  ה  ֶתִ֥
ת׃   ְלעֹוָלָ֣ם   קנבֱאֶמַֽ י  ִכֹ֖ ֶתָ֑יָך  דֹּ ֵמֵעַֽ ְַ֭דְעִתי  ָי ֶדם  ֶקָ֣
ם׃  ְיַסְדָתַֽ

 ר
ְחִתי׃    קנג א ָשָכַֽ ָֹּ֣ ֹוָרְתָךִ֗ ל י ְוַחְלֵצִָ֑ני ִכי־תִָ֥֝ ה־ָעְנִיִ֥ ְרֵאַֽ
ַחֵּיִַֻֽֽני׃    קנד ְתָךִ֥  ְלִאְמָרַֽ ִָ֑ני  ּוְגָאֵל יִבי  ִרְ֭   קנה ִריָבָ֣ה 

שּו׃   א ָדָרַֽ ָֹּ֣ יָך ל ֶּקִ֗ י־ֻחָ֝ ָ֑ה ִכַֽ ְרָשִעָ֣ים ְישּוָע ֹוק ֵמַֽ   קנו ָרחָ֣
ַחֵּיִַֻֽֽני׃   יָך  ִמְשָפֶטִ֥ ְכַֽ ָ֑ה  ְיהָו ׀  ים  ַרִּבִ֥ יָך  ֲחֶמֹ֖   קנז ַרַֽ



ְדו ֹּ ֵעַֽ ֵמָ֝ י  ְוָצָרָ֑ ְדַפָ֣י  רַֹּֽ ִּבים  יִתי׃  ַרְ֭ ָנִטַֽ א  ָֹּ֣ ל יָך    קנח ֶתִ֗
ְמָרַֽ  ִאָ֝ ר  ֲאֶשִ֥ ָוֶַֽאְתקֹוָטָָ֑טה  ְגִדים  ְ֭ בַֹּֽ יִתי  א ָרִאָ֣ ָֹּ֣ ל ְתָךִ֗ 

רּו׃   ה   קנטָשָמַֽ ְיָ֝הָוִ֗ ָאָהְָ֑בִתי  י־ִפּקּוֶדָ֣יָך  ִכַֽ ֵאה  ְרְ֭
ַחֵּיִַֻֽֽני׃   ַחְסְדָךִ֥  ם   קסְכַֽ ּוְָ֝לעֹוָלִ֗ ֱאֶמָ֑ת  ְרָךִ֥  רֹּאש־ְדָבַֽ

ָך׃ ט ִצְדֶקַֽ  ָכל־ִמְשַפִ֥
 ש

ָ֑ם ומדבריך    קסא  ּוִני ִחָנ ( ָשְִ֭רים ְרָדפָ֣ ְרָךִ֗   )ּוִָ֝מְדָבַֽ
י׃   ד ִלִּבַֽ א   ָשָ֣ש  קסבָפַחִ֥ מֹוֵצִ֗ ִכי ַעל־ִאְמָרֶתָָ֑ך ְכָ֝ נֹּ ְ֭ ָאַֽ
ב׃   ָרַֽ ְתָךִ֥   קסג ָשָלִ֥ל  תֹוָרַֽ ָָ֑בה  ֲאַתֵע ַוַֽ ָשְֵ֭נאִתי  ֶשֶָ֣קר 
ְבִתי׃   י   קסד ָאָהַֽ ל ִמְשְפֵטִ֥ יָך ַעִָ֝֗ ֶשַָ֣בע ַּבְּ֭יֹום ִהַלְלִתָ֑
ָך׃   ין־  קסהִצְדֶקַֽ ְוֵאַֽ ֹוָרֶתָָ֑ך  תַֽ ֲהֵבָ֣י  ְלאַֹּֽ ב  ָרְ֭ ֹום  ָשלָ֣

ֹול׃   ִמְכשַֽ ָ֑ה   קסוָלִ֥מֹו  ְיהָו ְתָךָ֣  ִלישּוָעַֽ ִשַּבְָ֣רִתי 
ִמְצו ֹּ יִתי׃  ּוַֽ ָעִשַֽ יָך  ֶתָ֑יָך    קסז ֶתִ֥ דֹּ ֵעַֽ ְְ֭פִשי  ַנ ְמָרָ֣ה  ָשַֽ

ד׃   ם ְמאַֹּֽ ֲהֵבִ֥ י   קסח ָואַֹּֽ ֶתָ֑יָך ִכֹ֖ דֹּ ְּ֭קּוֶדיָך ְוֵעַֽ ָשַמְָ֣רִתי ִפ
ָך׃  ָ֣י ֶנְגֶדַֽ  ָכל־ְדָרַכ

 ת
ְרָךִ֥   קסט ָ֑ה ִכְדָבַֽ ָ֣יָך ְיהָו י ְלָפֶנ ב ִרָנִתָ֣ ִֻֽני׃ ִתְקַרִּ֤  ֲהִביֵנַֽ
ִני׃  קע ְתָךִ֗ ַהִציֵלַֽ ִאְמָרַֽ ָ֑יָך ְכָ֝ י ְלָפֶנ ֹוא ְתִחָנִתָ֣   קעא ָתבָ֣



יָך׃   ֻחֶּקַֽ ִני  ְתַלְמֵדָ֣ י  ִכֹ֖ ְתִהָלָ֑ה  ְשָפַתָ֣י    קעב ַתַּבְָ֣עָנה 
י ָכל־ִמְצו ֹּ ֶדק׃  ַתַָ֣ען ְלְ֭שֹוִני ִאְמָרֶתָָ֑ך ִכֹ֖   קעג ֶתָ֣יָך ֶצַֽ

ִכֹ֖  ִני  ְלָעְזֵרָ֑ י־ָיְדָךִ֥  ְרִתי׃  ְתִהַֽ ָבָחַֽ ִפּקּוֶדָ֣יָך    קעד י 
י׃   ֲעֻשָעַֽ ֹוָרְתָךִ֗ ַשַֽ ָ֑ה ְוָ֝תִ֥ ְתָךָ֣ ְיהָו   קעה ָתַאְָ֣בִתי ִלישּוָעַֽ
ִני׃   ַיְעְזֻרַֽ ִמְשָפֶטִָ֥ך  ּוַֽ ְתַהְלֶלָָ֑ך  ּוַֽ ְְ֭פִשי  ִחי־ַנ   קעו ְתַֽ

ְצו ֹּ י ִמָ֝ ש ַעְבֶדָָ֑ך ִכִ֥ ְֵ֭בד ַּבֵּקָ֣ יִתי ְכֶשָ֣ה אֹּ א  ָתִעִ֗ ָֹּ֣ יָך ל ֶתִ֗
ְחתִ   י׃ָשָכַֽ

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 השבת  יוםל

 — ש לחוד כז —

 קכְּ
אִתי   א ָרִ֗ ְ֭הָוה ַּבָצָרָָ֣תה ִלָ֑י ָקָ֝ ֹות ֶאל־ְי ֲעלִ֥ ַמָׁ֫ יר ַהַֽ ִשִ֗

ִֻֽני׃   ַֻּֽיֲעֵנַֽ ִמְשַפת־ֶשֶָ֑קר    ב ַוַֽ ְְ֭פִשי  ַנ יָלה  ַהִצָ֣ ה  הָוִ֗ ְיַֽ
ְרִמָּיַֽה׃   ֹון  ְך   גִמָלשִ֥ ָלִ֗ יף  ִסִ֥ ּוַמה־ּיֹּ ְלְָ֭ך  ַמה־ִּיֵתָ֣ן 
ְרִמָּיַֽה׃   ֹון  ֲחֵלִ֥י   דָלשִ֥ ַגַֽ ם  ִעִָ֝֗ ָ֑ים  ְשנּוִנ ֹור  ִגּבָ֣ ִחֵצָ֣י 

ים׃   ם־   ה ְרָתִמַֽ ְנִתי ִעַֽ ַכִ֗ ְַָ֣֤רִתי ֶמֶָ֑שְך ָשָ֝ ְ֭י ִכי־ַג ֹוָיה־ִל אַֽ
ר׃  ָאֳהֵלִ֥  ם שֹוֵנִ֥א   וי ֵקָדַֽ י ִעִָ֝֗ ְכָנה־ָלָּ֣ה ַנְפִשָ֑ ַּבת ָשַֽ ַרְ֭



ֹום׃   ָמה   זָשלַֽ ֵהִָ֝֗ ֲאַדֵּבָ֑ר  י  ְוִכָ֣ ִני־ָשְ֭לֹום  אֲֽ
ה׃  ַלִמְלָחָמַֽ

 קכאְּ
ִין   א ַאִ֗ ֵמָ֝ ים  ָהִרָ֑ ֶאל־ֶהַֽ ֵעְ֭יַני  ֶאָשָ֣א  ֹות  ֲעלִ֥ ַמָׁ֫ ַלַֽ יר  ִשִ֗

י׃   ֶעְזִרַֽ א  ִֹּ֥ שָ   בָיב ה  ֵשִ֗ עָֹּ֝ ָ֑ה  ְיהָו ֵמִעָ֣ם  ִים  ֶעְְ֭זִרי  ַמִ֥
ֶרץ׃   ָך׃   ג ָוָאַֽ ְמֶרַֽ ּום שַֹּֽ ֹוט ַרְגֶלָָ֑ך ַאל־ָיָ֝נִ֗ ַאל־ִיֵתָ֣ן ַלמָ֣

ל׃    ד  ִיְשָרֵאַֽ ר  ֹוֵמִ֗ שָ֝ ִייָשָ֑ן  א  ָֹּ֣ ְול ְ֭נּום  א־ָי ַֹּֽ ל ָ֣ה    ה ִהֵנ
ְלָךִ֗ ַעל־ַיִ֥ד ְיִמיֶנַָֻֽֽך׃   ְמֶרָָ֑ך ְיהָוִ֥ה ִצָ֝ ם   ו ְיהָוִ֥ה שַֹּֽ יֹוָמִ֗

ַּבָלַֽ  ַח  ְוָיֵרִ֥ ָכה  א־ַיֶכִ֗ ַֹּֽ ל ֶמש  ה   ז ְיָלה׃  ַהֶשִ֥ הָוִ֗ ְיַֽ
ָך׃   ֶאת־ַנְפֶשַֽ ר  ִיְָ֝שמִֹּ֗ ִמָכל־ָרָ֑ע  ה   ח ִיְשָמְרָךִ֥  הָוִ֗ ְיַֽ

ם׃ ה ְוַעד־עֹוָלַֽ ַעָתִ֗ אְתָךִ֥ ּובֹוֶאָָ֑ך ֵמַָֽ֝  ִיְשָמר־ֵצַֽ

 קכבְּ
ִלָ֑י    א ים  ְמִרָ֣ ְּבאַֹּֽ ָשְַ֭מְחִתי  ִוִ֥ד  ְלָדָׁ֫ ֹות  ַמֲעלִ֗ ַהַֽ יר  ִשִ֥

ְך׃   ָ֣ה ֵנֵלַֽ ית ְיהָו ִיְך    בֵּבֹ֖ ְשָעַרִ֗ ְְ֭מדֹות ָהיָּ֣ו ַרְגֵלָ֑ינּו ִּבָ֝ עַֹּֽ
ִם׃   ּוָשָלַֽ ֶשֻחְּבָרה־  ג ְירַֽ יר  ִעִ֗ ְכָ֝ ָ֑ה  ַהְּבנּוָי ּוָשַלִִ֥ם  ְירַֽ
ו׃   ּות    דָלִּ֥ה ַיְחָדַֽ ְּ֭ה ֵעדָ֣ ים ִשְבֵטי־ָי ּו ְשָבִטַ֡ ם ָעלַ֪ ֶשָש֨

ֹות ְלֵשָ֣ם ְיהָוַֽה׃   דִ֗ הֹּ ָמה ׀ ָיְַֽשבָ֣   ה ְלִיְשָרֵאָ֑ל ְלָ֝ י ָש֨ ּו ִכִּ֤



ד׃   ָדִוַֽ ְלֵבָ֣ית  ֹות  ְסאִ֗ ִכָ֝ ְלִמְשָפָ֑ט  ֹות  ֲאלּו    ו ִכְסאָ֣ ַשְַֽ֭
ִיְך׃   ֲהָבַֽ אַֹּֽ יּו  ִיְָ֝שָלִ֗ ִָ֑ם  ּוָשָל ְירַֽ ֹום  ֹום    ז ְשלָ֣ י־ָשלִ֥ ְיִהַֽ

ִיְך׃   ה ְּבַאְרְמנֹוָתַֽ ְלָוִ֗ ָ֑י    חְּבֵחיֵלְָ֑ך ַשָ֝ ְַ֭מַען ַאַחָ֣י ְוֵרָע ְל
ְך׃   ָּבַֽ ֹום  ָשלָ֣ ּבֵ   טֲאַדְּבָרה־ָנֹ֖א  ְַ֭מַען  ָ֣ה  ְל ית־ְיהָו
ְך׃ ֹוב ָלַֽ ה טָ֣  ֱאֹלֵהָ֑ינּו ֲאַבְקָשֹ֖

 קכגְּ
י    א ְשִבִ֗ ּיַֹּֽ ָ֑י ַהָ֝ ֹות ֵאְֶ֭ליָך ָנָשָ֣אִתי ֶאת־ֵעיַנ ֲעלִ֥ ַמָׁ֫ יר ַהַֽ ִשִ֗

ִים׃   ם    בַּבָשָמַֽ ִּ֤ד אֲֽדֹוֵניֶהִ֗ ים ֶאל־ַי ַ֪י ֲעָבִדַ֡ ה ְכֵעיֵנ ִהֵנ֨
ֶאל ֵעְ֭יֵנינּו  ֵכָ֣ן  ּה  ְרָתִ֥ ְגִבָׁ֫ ַ֪ד  ֶאל־ַי ִשְפָחה   ָ֣י  ־ ְכֵעיֵנ

ֶשְּיָחֵנַֽנּו׃   ד  ַעִָ֝֗ ֱאֹלֵהָ֑ינּו  ָ֣ה  ָ֑נּו   גְיהָו ָחֵנ ָ֣ה  ְיהָו ָ֣נּו  ָחֵנ
ּוז׃   ְענּו בַֽ ב ָשַבִ֥ נּו    ד ִכי־ַרִָ֝֗ ְפֵשִ֥ ְבָעה־ָלַּ֪ה ַנָׁ֫ ַרַּבת  ָשַֽ

ּוז לגאיונים   ּבִ֗ ָ֑ים ַהָ֝ ֲאַנִנ ים(ַהַלִַ֥עג ַהַשַֽ י יֹוִנַֽ  ׃)ִלְגֵאִ֥

 קכדְּ
ִוִ֥ד לּוֵלָ֣י  א ֹות ְלָדָׁ֫ ַמֲעלִ֗ יר ַהַֽ ְ֭הָוה ֶשָהָָ֣יה ָלָ֑נּו   ִשִ֥ ְי

ל׃   ִיְשָרֵאַֽ א  אַמר־ָנִָ֝֗ ַֹּֽ ָלָ֑נּו    ב י ֶשָהָָ֣יה  ְ֭הָוה  ְי לּוֵלָ֣י 
ם׃   ּום ָעֵלָ֣ינּו ָאָדַֽ ֹות    ג ְּבקֹ֖ ֲחרֹ֖ ּונּו ַּבַֽ ָ֣ים ְּבָלעָ֑ ֲאְַ֭זי ַחִּי

נּו׃   ר ַעל־   ד ַאָפָ֣ם ָּבַֽ ְחָלה ָעַבִ֥ ּונּו ַנִָ֝֗ ֲאְַ֭זי ַהַמִָ֣ים ְשָטפָ֑



נּו׃   ים׃   ֲאְַ֭זי ָעַבָ֣ר  הַנְפֵשַֽ ִים ַהֵזַֽידֹוִנַֽ ַמִ֗ ַעל־ַנְפֵשָ֑נּו ַהָ֝
ם׃    ו ְלִשֵניֶהַֽ ֶרף  ֶטִָ֝֗ ְנָתָנִ֥נּו  א  ִֹּ֥ ֶשל ָ֑ה  ְיהָו ּוְך    ז ָּברִ֥

ח   ַהַפִ֥ ים  ֹוְקִשִ֥ ָׁ֫ יַֽ ִמַפַ֪ח  ִנְמְלָטה   ֹור  ְכִצפִ֥ נּו  ַנְפֵשִ֗
ְטנּו׃   ִנְמָלַֽ ֲאַנְִ֥חנּו  ַוַֽ ר  ָ֑ה    חִנְשָּבִ֗ ְיהָו ְּבֵשָ֣ם  ֶעְְ֭זֵרנּו 

ה שָ  ֵשִ֗ ֶרץ׃עָֹּ֝ ִים ָוָאַֽ  ַמִ֥

 קכהְּ
ַהר־ִצּיִֹ֥ון    א ְכַֽ ָ֑ה  יהָו ַּבַֽ ים  ְטִחִ֥ ַהּבַֹּֽ ֹות  ֲעלִ֥ ַמָׁ֫ ַהַֽ יר  ִשִ֗

ב׃   ֹוט ְלעֹוָלִ֥ם ֵיֵשַֽ א־ִיָ֝מִ֗ ַֹּֽ יב   בל ם ָהִרים  ָסִבַ֪ ִִ֗ רּוָשַל ְיַֽ
ם׃   ה ְוַעד־עֹוָלַֽ ַעָתִ֗ ֹו ֵמַָֽ֝ יב ְלַעמָ֑ י    גָלִּ֥ה ַוְַֽ֭יהָוה ָסִבָ֣ ִכִּ֤

עַ  ַשע  ָהֶרִ֗ ֵשִֶּ֤בט  ּוַח  ָינַ֡ א  ַֹּ֪ ים  ל יִקִ֥ ַצִדָׁ֫ ַהַֽ גֹוַרַ֪ל  ל  
ם׃  ָתה ְיֵדיֶהַֽ ים ְּבַעְוָלֵּ֬ ּו ַהַצִדיִק֨ א־ִיְשְלחֹ֖ ַֹּֽ ַען ל ְלַמַ֡

ם׃   ד ים ְּבִלּבֹוָתַֽ יָשִרִ֗ ים ְוִָ֝לַֽ ְ֭הָוה ַלטֹוִבָ֑ יָבה ְי ֵהיִטָ֣
ֲעֵלָ֣י   ה ְ֭הָוה ֶאת־פַֹּֽ ֹוִליֵכָ֣ם ְי ם יַֽ ים עֲַֽקְלַקלֹוָתִ֗ ְוַהַמִטִּ֤

ֹום ַעל־ִישְ  לִ֗ ל׃ ָהָאֶָ֑ון ָשָ֝  ָרֵאַֽ

 קכו
ִצּיָֹ֑ון   א ֶאת־ִשיַבָ֣ת  ְ֭הָוה  ְי ּוב  ְּבשָ֣ ֹות  ֲעלִ֥ ַמָׁ֫ ַהַֽ יר  ִשִ֗

ים׃   ְלִמַֽ ינּו ְכחַֹּֽ ִיִ֗ ַ֪נּו   בָהָ֝ ֹוק ִפינּו  ּוְלשֹוֵנ ָאִּ֤ז ִיָמֵלַ֪א ְשחַ֡



ֹות  ֲעשִ֥ ַלַֽ ה  ְיָ֝הָוִ֗ יל  ִהְגִדִ֥ ַבגֹוִיָ֑ם  ּו  אְמרָ֣ ַֹּֽ י ָאְ֭ז  ָנִ֥ה  ִרָׁ֫
ֶלה׃   ַלַֽ   גִעם־ֵאַֽ ְ֭הָוה  ְי יל  ינּו ִהְגִדָ֣ ָהִיִ֥ נּו  ִעָמִ֗ ֹות  ֲעשִ֥
ים׃   ְ֭הָוה ֶאת־שבותנו    דְשֵמִחַֽ  )ְשִביֵתָ֑נּו(שּוָבָ֣ה ְי

ַּבֶנֶַֻֽֽגב׃   ים  ֲאִפיִקִ֥ ְּבִרָנִ֥ה   ה ַכַֽ ה  ְּבִדְמָעִ֗ ים  ְרִעִ֥ ַהזַֹּֽ
רּו׃   ִַֻֽ֥רע   וִיְקצַֹּֽ ָז ֶשְך־ַהָׁ֫ ֵשַ֪א ֶמַֽ ה  נֹּ ְך ׀ ּוָבכֹּ ֹוְך ֵיֵל֨ לִּ֤ ָהַ֘

יו׃  ָתַֽ א ֲאֻלמֹּ ֵָ֝שִ֗ ָ֑ה נֹּ א ְבִרָנ ִֹּ֥ א־ָיב ַֹּֽ  ּב

 קכזְּ
ה  א א־ִיְבֶנֵּ֬ ַֹּֽ ִּ֤ה ׀ ל ה ִאם־ְיהָו מִֹּ֥ ֹות ִלְשֹלָׁ֫ ַמֲעלִ֗ יר ַהַֽ ִשִ֥

א־ִיְשָמר־ ַֹּֽ ֹו ִאם־ְיהָוִ֥ה ל ָ֣יו ּבָ֑ ּו בֹוָנ ְמלָ֣ ִית ָשְִּ֤וא ָעַֽ ַבִ֗
יר ָשְִּ֤וא ׀ שָ  ר׃  ִעִָ֝֗ ד שֹוֵמַֽ י   בַקֵּ֬ יֵמַֽ ם ַמְשִכַ֪ ָשְִּ֤וא ָלֶכ֨

ֵכִּ֤ן  ים  ֲעָצִבָ֑ ָהַֽ ֶלֶָ֣חם  ְְ֭כֵלי  אַֹּֽ ֶבת  ֲחֵרי־ֶשִ֗ ְמַאַֽ ּום  קַ֡
ֵשָנַֽא׃   ֹו  יִדידָ֣ ִלַֽ ן  ָ֑ים   ג ִיֵתֹ֖ ָּבִנ ָ֣ה  ְיהָו ַנֲַֽחַלָ֣ת  ִּ֤ה  ִהֵנ
ֶטן׃   י ַהָּבַֽ ר ְפִרָ֣ ָכִ֗ ָ֣י    ד ָשָ֝ ן ְּבֵנ ֹור ֵכִָ֝֗ ים ְּבַיד־ִגּבָ֑ ְכִחִצִ֥

ים׃  ַהְנע ֶאת־  ה ּוִרַֽ ִמֵלִ֥א  ֲאֶשִּ֤ר  ֶבר  ַהֶגִ֗ י  ַאְשֵרִּ֤
ים  ֹוְיִבָ֣ ּו ֶאת־אַֽ י־ְיַדְּברֹ֖ שּו ִכַֽ א־ֵיבָֹּ֑ ַֹּֽ ם ל ֶהִ֥ ֹו ֵמָׁ֫ ַאְשָפתִ֗

ַער׃  ַּבָשַֽ

 קכח



ְך   א ֵלִ֗ הֹּ ַהַָֽ֝ ָ֑ה  ְיהָו ַאְְ֭שֵרי ָכל־ְיֵרָ֣א  ֹות  ֲעלִ֥ ַמָׁ֫ ַהַֽ יר  ִשִ֗
יו׃   ֹּאֵכָ֑ל ַאָ֝   בִּבְדָרָכַֽ י ת ֹוב ְיִגָ֣יַע ַכְֶ֭פיָך ִכָ֣ יָך ְוטָ֣ ְשֶרִ֗

ְך׃   ָך   גָלַֽ יֶתִ֥ ֵבָׁ֫ ְּבַיְרְכֵתַ֪י  ִרָּיה   פַֹּֽ ְכֶגִֶ֥פן  ׀  ֶאְשְתָךִּ֤ 
ְלֻשְלָחֶנַָֻֽֽך׃   יב  ִבִ֗ ָסָ֝ ים  ֵזיִתָ֑ ִכְשִתֵלָ֣י  ָ֣ה    דָּבְֶ֭ניָך  ִהֵנ

ֶבר ְיֵרָ֣א ְיהָוַֽה׃   ַרְך ָגִ֗ ה   הִכי־ֵכְ֭ן ְיבִֹּ֥ ֶרְכָךִ֥ ְיהָוִ֗ ְיָבַֽ
ְירַֽ  ּוב  ְְ֭רֵאה ְּבטָ֣ ּו ּיִֹ֥ון  ַחֶּיַֽיָך׃  ִמִצָׁ֫ ְיֵמָ֣י  ל    ו ּוָשָלִָ֑ם כִָֹּ֝֗

ל׃  ֹום ַעל־ִיְשָרֵאַֽ לִ֗ ָ֑יָך ָשָ֝ ה־ָבִנִ֥ים ְלָבֶנ  ּוְרֵאַֽ

 קכטְּ
אַמר־   א ַֹּֽ י י ּוִני ִמְנעּוַרָ֑ ַּבת ְצָררָ֣ ֹות ַרְ֭ ֲעלִ֥ ַמָׁ֫ יר ַהַֽ ִשִ֗

ל׃   ִיְשָרֵאַֽ א  ֹּא־   ב ָנִָ֝֗ ל ם  ַגִָ֝֗ י  ִמְנעּוָרָ֑ ּוִני  ְצָררָ֣ ַּבת  ַרְ֭
י׃   ִלַֽ ְּ֭בִ   ג ָיְִ֥כלּו  יכּו ַעל־ַג ֱאִרִ֗ ֶהַָֽ֝ ְרִשָ֑ים  חַֹּֽ ּו  ְרשָ֣ ָחַֽ י 
ם(למענותם   ֲעִניָתַֽ ץ   ד׃  )ְלַמַֽ ֵצִ֗ ִקָ֝ יק  ַצִדָ֑ ְיהָוִ֥ה 

ים׃   ֹות ְרָשִעַֽ י    הֲעבָ֣ ְנֵאִ֥ ל שַֹּֽ ֹור כִָֹּ֝֗ גּו ָאחָ֑ ְוִיּסָֹּ֣ שּו  ְ֭בֹּ ֵי
ֹון׃   ש׃   ו ִצּיַֽ ת ָשַלָ֣ף ָיֵבַֽ יר ַגגָֹ֑ות ֶשַּקְדַמֹ֖ ֲחִצָ֣ ְְ֭היּו ַכַֽ ִיַֽ

ִמֵלֹ֖א    ז  א  ִֹּּ֤ ר׃  ֶשל ְמַעֵמַֽ ְוִחְצנִֹ֥ו  ר  ֹו קֹוֵצִ֗ א    חַכפִ֥ ִֹּּ֤ ְול
ְכנּו  ת־ְיהָוִ֥ה ֲאֵליֶכָ֑ם ֵּבַרִ֥ ים ִּבְרַכַֽ ְבִרִ֗ ְמ֨רּו ׀ ָהעַֹּֽ ָאַֽ

ם ְּבֵשָ֣ם ְיהָוַֽה׃  ְתֶכִ֗  ֶאָ֝



 קל
יָך ְיהָוַֽה׃    א ים ְקָראִתָ֣ ֲעַמִּקֹ֖ ֹות ִמַמַֽ ַמֲעלָ֑ יר ַהַֽ   ב ִשִ֥

ָאְ֭זְ  ָ֣יָנה  ְהֶי ִתַֽ י  ֹוִלִ֥ ְבקָׁ֫ ַ֪ה  ִשְמָע ָני   ֹות  ֲאדֹּ ַקֻשבָ֑ ֶניָך 
ֲחנּוָנַֽי׃   ֹול ַתַֽ קִ֗ י ִאם־ֲעו ֹּ ג ְלָ֝ י ִמָ֣ ָנִ֗ דֹּ ָּ֑ה ֲאָ֝ נִֹ֥ות ִתְשָמר־ָי

ד׃   א׃    דַיֲַֽעמַֹּֽ ִתָּוֵרַֽ ַען  ַמִ֗ ְלָ֝ ַהְּסִליָחָ֑ה  י־ִעְמָךִ֥    ה ִכַֽ
ְלִתי׃   הֹוָחַֽ ֹו  ִלְדָברִ֥ ְוַֽ י  ַנְפִשָ֑ ִקְּוָתָ֣ה  ְ֭הָוה  ְי ָ֣יִתי    ו ִקִּו

ְמִרִ֥  ָ֑י ִמשַֹּֽ ָנ אדֹּ י ַלַֽ ֶקר׃ ַנְפִשִ֥ ים ַלּבַֹּֽ ְמִרִ֥ ֶקר שַֹּֽ ּבִֹּ֗ ים ַלָ֝
ַהֶחֶָ֑סד   ז  י־ִעם־ְיהָוִ֥ה  ִכַֽ ָוִ֥ה  ֶאל־ְיהָׁ֫ ל  ִיְשָרֵאִ֗ ל  ַיֵחִ֥

ּות׃   ֹו ְפדַֽ ה ִעמָ֣ ְ֭הּוא ִיְפֶדָ֣ה ֶאת־ִיְשָרֵאָ֑ל   חְוַהְרֵּבֹ֖ ְו
ל ֲעוַֽ ֹּ כִֹּ֗ יו׃ִמָ֝ ָתַֽ  נֹּ

 קלאְּ
ְִּ֭בי    א ִל א־ָגַבָּ֣ה  ַֹּֽ ל ׀  ִּ֤ה  ְיהָו ִוִ֥ד  ְלָדָׁ֫ ֹות  ַמֲעלִ֗ ַהַֽ יר  ִשִ֥

ֹות   לֹ֖ ִּבְגדֹּ ׀  ְכִתי  א־ִהַלָ֓ ַֹּֽ ְול ָ֑י  ֵעיַנ ּו  א־ָרמָ֣ ַֹּֽ ְול
ִני׃   ֹות ִמֶמַֽ ְמִתי   ב ּוְבִנְפָלאָ֣ יִתי ׀ ְודֹוַמִ֗ א ִשִּו֨ ִֹּּ֤ ִאם־ל

י׃   ל ָעַלָ֣י ַנְפִשַֽ ֹו ַכָגֻמֹ֖ ְָ֭גֻמל ֲעֵלָ֣י ִאמָ֑ י ְכ ְפִשִ֥ ַיֵחָ֣ל    גַנָׁ֫
ם׃ ה ְוַעד־עֹוָלַֽ ַעָתִ֗ ָ֑ה ֵמַָֽ֝ ְְ֭שָרֵאל ֶאל־ְיהָו  ִי

 קלב



ָכל־  א ת  ֵאִָ֝֗ ָ֑ד  ְלָדִו ְזכֹור־ְיהָוִ֥ה  ֹות  ֲעלִ֥ ַמָׁ֫ ַהַֽ יר  ִשִ֗
ֹו׃   ְְ֭שּבַ   ב ֻענֹותַֽ ִנ יר ֲאֶשָ֣ר  ֲאִבִ֥ ַלַֽ ר  ָנַָ֝דִ֗ ָ֑ה  יהָו ַלַֽ ע 
ב׃   ה ַעל־   ג ַיֲַֽעקַֹּֽ ֱעֶלִ֗ י ִאם־ֶאַָֽ֝ ֶהל ֵּביִתָ֑ ֹּא ְּבאָֹּ֣ ִאם־ָאְ֭ב

י׃   ְיצּוָעַֽ י   דֶעִֶ֥רש  ַעְפַעַפִ֥ ְלַֽ ָ֑י  ְלֵעיָנ ָ֣ת  ְשַנ ִאם־ֶאֵתָ֣ן 
ה׃   ֹות   הְתנּוָמַֽ ְשָכנִ֗ ִמָ֝ ָ֑ה  יהָו ַלַֽ ָמְ֭קֹום  ַעד־ֶאְמָצָ֣א 

ב׃   ַיֲַֽעקַֹּֽ יר  ֲאִבִ֥ ְבֶאְפָרָָ֑תה ִהֵנַֽה־שְ   ו ַלַֽ ַמֲענִּ֥וָה 
ִּבְשֵדי־ָיַַֽער׃   ּוָה  ָצאנִ֗ ְלִמְשְכנֹוָתָ֑יו   זְמָ֝ ֹוָאה  ָנבִ֥

יו׃   ַרְגָלַֽ ם  ֲהדִֹּ֥ ַלַֽ ה  ֲחֶוִ֗ ְ֭הָוה   ח ִנְָ֝שַתַֽ ְי קּוָמָ֣ה 
ֹון ֻעֶזַָֻֽֽך׃   ה ַוֲַֽארִ֥ ָתִ֗ ּוָחֶתָָ֑ך ַאָ֝ ֲהֶנִ֥יָך ִיְלְּבשּו־  טִלְמנַֽ כַֹּֽ

ְיַרֵנַֽנּו׃   יָך  ַוֲַֽחִסיֶדִ֥ ַעְבֶדָָ֑ך ַּבְַֽ֭   י ֶצֶָ֑דק  ָ֣ד  ָדִו ֲעבּור 
ָך׃   ָ֣י ְמִשיֶחַֽ ב ְפֵנ ֵשִ֗ ד   יאַאל־ָתָ֝ ה ׀ ְלָדִוַ֡ ע־ְיהָו֨ ִנְשַּבַֽ

ית  ִשִ֗ ָאָ֝ ִבְטְנָךָ֑  י  ִמְפִרִ֥ ָנה  ֶמִ֥ ִמָׁ֫ ּוב  א־ָישַ֪ ַֹּֽ ל ֱאֶמת  
ְך׃   י    יבְלִכֵּסא־ָלַֽ ִתִ֥ דֹּ יָך ׀ ְּבִריִתי  ְוֵעַֽ ּו ָבֶנ֨ ם־ִיְשְמרֵּ֬ ִאַֽ

ַגם־ְּבנֵ  ם  ְמֵדִ֥ ֲאַלָׁ֫ ֹו  ְלִכֵּסא־זִ֗ ּו  ְָ֝שבִ֗ ֵיַֽ ָ֑ד  ֲעֵדי־ַע ם  יֶהִ֥
ְך׃   ֹו׃    יג ָלַֽ ב לַֽ ּה ְלמֹוָשִ֥ ָּוִ֗ ָ֣ה ְּבִצּיָֹ֑ון ִאָ֝ י־ָבַחָ֣ר ְיהָו ִכַֽ

יָה׃   יד  י ִאִּוִתַֽ ב ִכָ֣ ֵשִ֗ ה־ֵאָ֝ ָ֑ד פַֹּֽ י ֲעֵדי־ַע ּוָחִתִ֥ ֹּאת־ְמנַֽ ז
ֶחם׃    טו יַעַֽ ָלַֽ יָה ַאְשִּבִ֥ ְביֹוֶנִ֗   טז ֵצְ֭יָדּה ָּבֵרְָ֣ך ֲאָבֵרְָ֑ך ֶאָ֝

ֲהֶני ְ֭כֹּ ִֻֽ֥ן ְיַרֵנַֽנּו׃  ְוַֽ יָה ַרֵנ ֲָ֝חִסיֶדִ֗ ַָ֑שע ַוַֽ יש ֶי ָשִּ֤ם    יז ָה ַאְלִּבָ֣



י׃   ִלְמִשיִחַֽ ר  ֵנִָ֝֗ ְכִתי  ָעַרִ֥ ָ֑ד  ְלָדִו ֶרן  ֶקָ֣ יַח    יח ַאְצִמָ֣
ֹו׃ יץ ִנְזרַֽ יו ָיִצִ֥ ֶשת ְוָָ֝עָלִ֗ יש ּבָֹּ֑ ְֹ֭וְיָביו ַאְלִּבָ֣  אַֽ

 קלגְּ
ּוַמה־  א ַמה־טְֹ֭וב  ָ֣ה  ִהֵנ ִוִ֥ד  ְלָדָׁ֫ ֹות  ַמֲעלִ֗ ַהַֽ יר  ִשִ֥
ַגם־ָיַַֽחד׃  נָ  ים  ַאִחָ֣ ֶבת  ֶשֹ֖ ׀   בִעָ֑ים  ַה֨טֹוב  ַכֶשִֶּ֤מן 

ד   ֵרִ֗ ּיֹּ ֶשָ֝ ן  ן־ַאֲהרָֹּ֑ ְזַקַֽ ן  ל־ַהָזָקִ֥ ַעַֽ ד  ֵרִ֗ יֹּ אש  ִֹּ֗ ַעל־ָהר
יו׃   ִמדֹוָתַֽ י  ַעל־  גַעל־ִפִ֥ ֵרד   ֶשּיֹּ ֹון  ְכַטל־ֶחְרמִ֗

ֶאת־ַהְּבָרָכָ֑ה   ְ֭הָוה  ְי ָ֣ה  ִצָּו ׀  ם  ָש֨ י  ִכִּ֤ ּיִֹ֥ון  ִצָׁ֫ י  ַהְרֵרַ֪
ים ִּיִ֗ ם׃  ַחָ֝ עֹוָלַֽ  ַעד־ָהַֽ

 קלד
ָכל־   א ְ֭הָוה  ֶאת־ְי ּו  ְרכָ֣ ָּבַֽ ׀  ִּ֤ה  ִהֵנ ֹות  ֲעלִ֥ ַמָׁ֫ ַהַֽ יר  ִשִ֗

ֹות׃   ה ַּבֵלילַֽ ים ְּבֵבית־ְיָ֝הָוִ֗ ְמִדִ֥ ָ֑ה ָהעַֹּֽ   ב ַעְבֵדָ֣י ְיהָו
ֶאת־ְיהָוַֽה׃   ּו  ְרכִ֗ ּוָָ֝בַֽ ֶדש  קָֹּ֑ ּו־ְיֵדֶכִ֥ם  ֶרְכָךָ֣    ג ְשאַֽ ְיָבַֽ

ֶרץ׃ ִים ָוָאַֽ ה ָשַמִ֥ ֵשִ֗ ְ֭הָוה ִמִצּיָֹ֑ון עָֹּ֝  ְי

 

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 — ש לחוד כח  —



 קלהְּ
י    א ּו ַעְבֵדִ֥ ְללִ֗ ָ֑ה ַהַָֽ֝ ְללּו ֶאת־ֵשָ֣ם ְיהָו ּה ׀ ַהְַֽ֭ ְללּו ָי֨ ַהִ֥

ֵּבָ֣ית   בְיהָוַֽה׃   ֹות  ַחְצרִ֗ ְּבָ֝ ָ֑ה  ְיהָו ְּבֵבָ֣ית  ְמִדים  עֹּ ֶשְָ֣֭
ינּו׃   ֹו   גֱאֹלֵהַֽ ְשמִ֗ ּו ִלָ֝ ָ֑ה ַזְמרִ֥ ֹוב ְיהָו י־טָ֣ ְּ֭ה ִכַֽ ְללּו־ָי ַהַֽ

ים׃   ָנִעַֽ י  ל   דִכָ֣ ִיְָ֝שָרֵאִ֗ ָּ֑ה  ָי ֹו  לָ֣ ָּבַחָ֣ר  ב  י־ַיֲעקִֹּ֗ ִכַֽ
ֹו׃   ָ֑ה   הִלְסֻגָלתַֽ ְיהָו ֹול  י־ָגדָ֣ ִכַֽ ְַ֭דְעִתי  ָי ָ֣י  ֲאִנ י  ִכִּ֤

 ָ֝ ים׃  ַוַֽ ינּו ִמָכל־ֱאֹלִהַֽ ֵנִ֗ ה   וֲאדֹּ ץ ְיהָוִ֗ ל ֲאֶשר־ָחֵפִ֥ כִֹּּ֤
ֹות׃   מַֽ ְוָכל־ְתהֹּ ים  ַּיִמִ֗ ַּבָ֝ ּוָבָאֶָ֑רץ  ִים  ַּבָשַמִ֥ ה  ָשִ֥   ז ָעָׁ֫

ַלָמָטָ֣ר   ים  ְּבָרִקָ֣ ֶרץ  ָאִ֥ ָהָׁ֫ ִמְקֵצַ֪ה  ְנִשִאים   ֲעֶלָ֣ה  ַמַֽ
יו׃  ֹוְצרֹוָתַֽ ּוַח ֵמאַֽ ֹוֵצא־רִָ֝֗ ִהָכה ְּבכֹוֵרָ֣י   חָעָשָ֑ה מַֽ ֶשְַֽ֭
ה׃   ַעד־ְּבֵהָמַֽ ם  ָאָדִ֗ ֵמַָֽ֝ ת   טִמְצָרִָ֑ים  אֹותָֹּ֣ ׀  ָשַלִּ֤ח 

ּוְבָכל־  ה  ַפְרעִֹּ֗ ְּבָ֝ ִמְצָרִָ֑ים  ִָ֣כי  ְּבתֹוֵכ ְפִתים  ְ֭מַֹּֽ ּו
יו׃   ים   י ֲעָבָדַֽ ְמָלִכִ֥ ג  ְוָָ֝הַרִ֗ ים  ַרִּבָ֑ גֹוִיָ֣ם  ִהָכה  ֶשְַֽ֭
ים׃   ְְ֭לעֹוג ֶמֶָ֣לְך    יאֲעצּוִמַֽ י ּו ִרִ֗ ֱאמֹּ ֹון ׀ ֶמִֶּ֤לְך ָהַֽ ְלִסיחִּ֤
ּוָ֝  ְכָנַַֽען׃  ַהָּבָשָ֑ן  ֹות  ַמְמְלכִ֥ ל  ַאְרָצָ֣ם   יב ְלכִֹּ֗ ְוָנַתָ֣ן 

ֹו׃   ַעמַֽ ל  ְלִיְשָרֵאִ֥ ה  ֲָ֝חָלִ֗ ַנַֽ ִשְמָךָ֣   יג ַנֲַֽחָלָ֑ה  ְ֭הָוה  ְי
ר׃   ר־ָודַֹּֽ ְלדֹּ ִזְכְרָךִ֥  ה  ְיָ֝הָוִ֗ ין   ידְלעֹוָלָ֑ם  י־ָיִדָ֣ ִכַֽ

ם׃   יו ִיְתֶנָחַֽ ָבָדִ֗ ֹו ְוַעל־ֲעָ֝ ָ֣ה ַעמָ֑ ֲעַצֵּבָ֣י ַהְ֭גֹוִים   טו ְיהָו



ם׃  ֶכֶָ֣סף וְ  ה ְיֵדָ֣י ָאָדַֽ ֲעֵשִ֗ א    טז ָזָהָ֑ב ַמַָֽ֝ ָֹּ֣ ה־ָלְֶ֭הם ְול ֶפַֽ
ּו׃   ִיְראַֽ א  ָֹּ֣ ְול ם  ֶהִ֗ ָלָ֝ ִִֻֽ֥ים  ֵעיַנ ָלְֶ֭הם   יז ְיַדֵּבָ֑רּו  ִַָ֣֤ים  ָאְזַנ

ם׃   ּוַח ְּבִפיֶהַֽ ף ֵאין־ֶיש־רִ֥ ָ֑ינּו ַאִָ֝֗ א ַיֲַֽאִז ָֹּ֣ ְכְ֭מֹוֶהם    יחְול
ם׃   ָּבֶהַֽ ֵטַָ֣ח  ֲאֶשר־ּבֹּ ל  כֹֹּ֖ ֵשיֶהָ֑ם  עַֹּֽ ְהיָּ֣ו   ֵּבָ֣ית   יט ִיַֽ

ּו ֶאת־ ְרכִ֥ ן ָּבַֽ ֲהרִֹּ֗ ית ַאַָֽ֝ ָ֑ה ֵּבִ֥ ּו ֶאת־ְיהָו ְרכָ֣ ְְ֭שָרֵאל ָּבַֽ ִי
ה   כ ְיהָוַֽה׃   י ְיָ֝הָוִ֗ ְרֵאִ֥ ָ֑ה ִיַֽ ּו ֶאת־ְיהָו ְרכָ֣ ֵּבָ֣ית ַהְֵ֭לִוי ָּבַֽ

ּו ֶאת־ְיהָוַֽה׃   ְרכִ֥ ֵכִּ֤ן   כא ָּבַֽ ֹון שַֹּ֘ ׀ ִמִצּיִ֗ ה  ּוְך ְיהָו֨ רִּ֤ ָּבַ֘
ְללּו־ָיַּֽה׃ ם ַהַֽ ִִ֗ רּוָשָל  ְיַֽ

 קלו
ֹו׃    א ַחְסדַֽ ְלעֹוָלָ֣ם  י  ִכֹ֖ ֹוב  ִכי־טָ֑ ָ֣ה  יהָו ַלַֽ ּו    ב הֹודָ֣

ֹו׃   ַחְסדַֽ ְלעֹוָלָ֣ם  י  ִכֹ֖ ים  ֱאֹלִהָ֑ ָהַֽ אֹלֵהָ֣י  ֵלַֽ   ג הְֹ֭ודּו 
ֹו׃   ַחְסדַֽ ְלעֹוָלָ֣ם  י  ִכֹ֖ ָ֑ים  ִנ ֲאדֹּ ָהַֽ ָ֣י  ֵנ ֲאדֹּ ַלַֽ   ד הְֹ֭ודּו 

ְלעֹוָלָ֣ם  י  ִכֹ֖ ֹו  ְלַבדָ֑ ֹות  לָ֣ ְגדֹּ ֹות  ִנְפָלאָ֣ ֵשִּ֤ה  ְלעַֹּ֘
ֹו׃   ְלעֹוָלָ֣ם לְ   ה ַחְסדַֽ י  ִכֹ֖ ָ֑ה  ִּבְתבּוָנ ַהְָ֭שַמִים  ֵשָ֣ה  עֹּ
ֹו׃   ְלעֹוָלָ֣ם   ו ַחְסדַֽ י  ִכֹ֖ ַעל־ַהָמִָ֑ים  ָהְָ֭אֶרץ  ע  ַקָ֣ ְלרֹּ
ֹו׃   ְלעֹוָלָ֣ם   זַחְסדַֽ י  ִכֹ֖ ִלָ֑ים  ְגדֹּ ים  אֹוִרָ֣ ֵשה  ְ֭עֹּ ְל
ֹו׃   י   ח ַחְסדַֽ ִכֹ֖ ַּבּיָֹ֑ום  ְלֶמְמֶשֶָ֣לת  ֶאת־ַהְֶ֭שֶמש 



ֹו׃   ַחְסדַֽ ֹוָכִבים  ֶאת  ט ְלעֹוָלָ֣ם  ְ֭כַֽ ְו ַח  ־ַהָּיֵרָ֣
ֹו׃   י ְלעֹוָלָ֣ם ַחְסדַֽ ְָ֑יָלה ִכֹ֖ ֹות ַּבָל ְלַמֵכָ֣ה   יְלֶמְמְשלָ֣
ֹו׃   י ְלעֹוָלָ֣ם ַחְסדַֽ ֹוֵריֶהָ֑ם ִכֹ֖ ַוּיֹוֵצָ֣א    יא ִמְְ֭צַרִים ִּבְבכַֽ
ֹו׃   ַחְסדַֽ ְלעֹוָלָ֣ם  י  ִכֹ֖ ִמתֹוָכָ֑ם  ְְ֭שָרֵאל  ָ֣ד    יבִי ְּבָי

ָ֑ה ִכֹ֖  ֹוַע ְנטּוָי ֹו׃  ֲחְָ֭זָקה ּוִבְזרָ֣ ָ֣ר    יגי ְלעֹוָלָ֣ם ַחְסדַֽ ֵז ְלגֹּ
ֹו׃   י ְלעֹוָלָ֣ם ַחְסדַֽ ים ִכֹ֖ יר    יד ַים־סְּ֭וף ִלְגָזִרָ֑ ֱעִבָ֣ ְוֶהַֽ

ֹו׃   ַחְסדַֽ ְלעֹוָלָ֣ם  י  ִכֹ֖ ֹו  ְּבתֹוכָ֑ ְוִנֵַ֘עִּ֤ר    טו ִיְשָרֵאָ֣ל 
ֹו׃   ַחְסדַֽ ְלעֹוָלָ֣ם  י  ִכֹ֖ ּוף  ְבַים־סָ֑ ֹו  ְוֵחילָ֣ ה    טז ַפְרעָֹּ֣

ַּבִמְד  ַעְ֭מֹו  ֹו׃  ְלמֹוִלָ֣יְך  ַחְסדַֽ ְלעֹוָלָ֣ם  י  ִכֹ֖   יז ָּבָ֑ר 
ֹו׃   ַחְסדַֽ ְלעֹוָלָ֣ם  י  ִכֹ֖ ִלָ֑ים  ְגדֹּ ים  ְמָלִכָ֣ ְַ֭מֵכה    יח ְל
ֹו׃   ַחְסדַֽ ְלעֹוָלָ֣ם  י  ִכֹ֖ ים  ַאִדיִרָ֑ ים  ְמָלִכָ֣ ג  ְַּ֭יֲהרֹּ   יט ַוַֽ
ֹו׃   ַחְסדַֽ ְלעֹוָלָ֣ם  י  ִכֹ֖ י  ִרָ֑ ֱאמֹּ ָהַֽ ֶמֶָ֣לְך  ְִ֭סיחֹון    כ ְל

י ִכֹ֖ ֶמֶָ֣לְך ַהָּבָשָ֑ן  ְְ֭לעֹוג  ֹו׃    ּו ְוָנַתָ֣ן    כאְלעֹוָלָ֣ם ַחְסדַֽ
ֹו׃   ַחְסדַֽ ְלעֹוָלָ֣ם  י  ִכֹ֖ ְלַנֲַֽחָלָ֑ה  ַנְֲַֽ֭חָלה   כב ַאְרָצָ֣ם 

ֹו׃   י ְלעֹוָלָ֣ם ַחְסדַֽ ֹו ִכֹ֖ ֶשְְּ֭בִשְפֵלנּו   כגְלִיְשָרֵאָ֣ל ַעְבדָ֑
ֹו׃   י ְלעֹוָלָ֣ם ַחְסדַֽ ַָ֣כר ָלָ֑נּו ִכֹ֖ נּו ִמָצֵרָ֑ינּו   כדָז ַוִּיְפְרֵקִ֥

י ְלעֹוָלָ֣ם   ֹו׃  ִכֹ֖ י   כהַחְסדַֽ ֵתָ֣ן ֶלְֶ֭חם ְלָכל־ָּבָשָ֑ר ִכֹ֖ נֹּ
ֹו׃   ַחְסדַֽ י   כו ְלעֹוָלָ֣ם  ִכֹ֖ ַהָשָמִָ֑ים  ְלֵאָ֣ל  הְֹ֭ודּו 



ֹו׃  ְלעֹוָלָ֣ם ַחְסדַֽ

 קלז
ינּו   א ַגם־ָּבִכָ֑ ְַ֭שְבנּו  ָי ָשָ֣ם  ל  ָּבֶבִ֗ ׀  ַנֲַֽה֨רֹות  ַעִ֥ל 

ֹון׃   נּו ֶאת־ִצּיַֽ ָזְכֵרִ֗ ים ְּבתֹוָכָּ֑ה ָתָ֝   ב ְּבָ֝ ל־ֲעָרִבִ֥ ינּו  ַעַֽ ִלִ֗
ינּו׃   רֹוֵתַֽ ְ֭יר    גִכנַֹּֽ ינּו ִדְבֵרי־ִש ּונּו שֹוֵבַ֡ ֵאלַ֪ ם ְשַֽ י ָש֨ ִכִּ֤

ֹון׃   יר ִצּיַֽ נּו ִמִשִ֥ ירּו ָלִָ֝֗ ֹוָלֵלָ֣ינּו ִשְמָחָ֑ה ִשִ֥ יְך    ד ְותַֽ ֵאִ֗
ר׃   ֵנָכַֽ ת  ַאְדַמִ֥ ל  ַעִָ֝֗ ָ֑ה  ֶאת־ִשיר־ְיהָו יר  ם־   ה ָנִשִ֥ ִאַֽ

ם ִתְשַכִ֥ח ְימִ  ִִ֗ רּוָשָל ְך ְיַֽ י׃  ֶאְשָכֵחִ֥ י   ויִנַֽ ק־ְלשֹוִנ֨ ִתְדַּבַֽ
ֶאת־ ֲעֶלה  ַאְַֽ֭ א  ָֹּ֣ ִאם־ל ִכי  ְזְכֵרִ֥ ֶאָׁ֫ א  ַֹּ֪ ִאם־ל ְלִחִכי   ׀ 

י׃   אש ִשְמָחִתַֽ ָֹּ֣ ל ר ּוָשַלִָ֑ם ַעִָ֝֗ י   זְירַֽ ה ׀ ִלְבֵנֵּ֬ ר ְיהָו֨ ְזכִֹּּ֤
ד  ָ֑רּו ַעִָ֝֗ ְמִרים ָעִּ֤רּו ׀ ָע ָלִִ֥ם ָהְ֭אָֹּ֣ רּוָשָׁ֫ ֹום ֵאת  יִֹּ֤ום ְיַֽ ֱאדִ֗

ּה׃   ָּבַֽ ֹוד  י ַּבת־ּבָ   ח ַהְיסִ֥ ַאְשֵרִ֥ ה  ּוָדִ֥ ַהְשדָׁ֫ ל  ֶבִ֗
נּו׃   ְלְת ָלַֽ ְך ֶשָגַמִ֥ י   ט ֶשְיַשֶלם־ָלְָ֑ך ֶאת־ְגָ֝מּוֵלִ֗ ַאְשֵרִּ֤
ַלע׃ ִיְך ֶאל־ַהָּסַֽ ָלַלִ֗ ת־עֹּ ץ ֶאַֽ ז ְוִנֵפֵּ֬ ֹּאֵחָ֓  ׀ ֶשּי

 קלח
ים   א ֱאֹלִהָ֣ ֶֹֻֽ֖גד  ֶנ י  ְבָכל־ִלִּבָ֑ ֹוְדָךִ֥  אַֽ ׀  ד  ְלָדִו֨

ָך׃   ה   בֲאַזְמֶרַֽ ֹוֶדִּ֤ ה ֶאל־ֵהיַכַ֪ל ָקְדְשָךַ֡ ְואַ֘ ֲחֶו֨ ֶאְשַתַֽ



ְלָת  י־ִהְגַדִ֥ ִכַֽ ְוַעל־ֲאִמֶתָָ֑ך  ַעל־ַחְסְדָךִ֥  ָך  ֶאת־ְשֶמִ֗
ָך׃   ְמָךִ֗ ִאְמָרֶתַֽ ִַָ֑֤ני   גַעל־ָכל־ִשָ֝ ַתֲעֵנ אִתי ַוַֽ ְּביָֹ֣ום ָקְָ֭רִ֥

ז׃  ִני ְבַנְפִשָ֣י עַֹּֽ ְ֭הָוה ָכל־ַמְלֵכי־  ד ַתְרִהֵבֹ֖ ּוָך ְי יֹודָ֣
יָך׃    ָאֶָ֑רץ ִאְמֵרי־ִפַֽ ּו  ְמעִ֗ ָשַָֽ֝ י  ְּבַדְרֵכָ֣י    הִכִ֥ ְָ֭יִשירּו  ְו

ְיהָוַֽה׃   ֹוד  ְכבָ֣ ֹול  י־ָגָ֝דִ֗ ִכַֽ ָ֑ה  ְ֭הָוה   וְיהָו ְי ִכי־ָרָ֣ם 
ע׃   ק ְיֵיָדַֽ ַּה ִמֶמְרָחִ֥ ִאם־ֵאֵלְִּ֤ך ׀   זְוָשָפָ֣ל ִיְרֶאָ֑ה ְוָָ֝גבִֹּ֗

ְְ֭יַבי ִתְשַלָ֣ח יָ  ִִֻֽ֥ני ַעִּ֤ל ַאָ֣ף אַֹּֽ ֵּי ה ְתַחָׁ֫ ֶרב ָצָרִ֗ ֶדָָ֑ך  ְּבֶקִ֥
ְיִמיֶנַָֻֽֽך׃   ִָ֣ני  ֹוִשיֵע ְ֭הָוה   ח ְותֹ֖ ְי י  ֲעִדִ֥ ַּבַָֽׁ֫ ר  ִיְגמַֹּ֪ ְיהָוה  

ֶרף׃ י ָיֶדָ֣יָך ַאל־ֶתַֽ ֲעֵשֹ֖  ַחְסְדָךָ֣ ְלעֹוָלָ֑ם ַמַֽ

 קלט
ע׃    א ִני ַוֵתָדַֽ ַקְרַתִ֗ ֹור ְיהָוִ֥ה ֲחָ֝ ָ֣ד ִמְזמָ֑ ַלְְ֭מַנֵצַח ְלָדִו
ְלָ֝   ב ְנָתה  ַּבִ֥ י  ְוקּוִמָ֑ י  ִשְבִתָ֣ ְַ֭דְעָת  ָי י ַאָתָ֣ה  ֵרִעִ֗

ֹוק׃   ָרחַֽ ָכל־ְדָרַכִ֥י    גֵמַֽ ְוַֽ יָת  ֵזִרָ֑ ְוִרְבִעָ֣י  י  ָאְרִחָ֣
ְנָתה׃   ה   ד ִהְסַכַֽ ְיָ֝הָוִ֗ ן  ֵהִ֥ ָ֑י  ִּבְלשֹוִנ ִמְָ֭לה  ֵאָ֣ין  י  ִכִּ֤

ּה׃   ְעָת ֻכָלַֽ ֶשת ָעַלָ֣י   ה ָיַדִ֥ ֶדם ַצְרָתִָ֑ני ַוָתֹ֖ ֹור ָוֶקָ֣ ָאחָ֣
ָכה׃   ה(פלאיה    וַכֶפַֽ ה ַדַָ֣עת ִמֶמִָ֑ני ִנָ֝   )ְפִלָ֣יָאַֽ ְשְגָבִ֗

ּה׃   ָלַֽ ל  ּוַכַֽ ֹּא־אִ֥ ָנה   זל ְוָָ֝אִ֗ רּוֶחָָ֑ך  ֵמַֽ ֵאֵלְָ֣ך  ָאְָ֭נִ֥ה 



ח׃   ֶאְבָרַֽ ָאָָ֑תה    ח ִמָפֶנִ֥יָך  ָשָ֣ם  ָשְַ֭מִים  ִאם־ֶאַּסָ֣ק 
ִהֶנַָֻֽֽך׃   ֹול  ְשאָ֣ יָעה  ַכְנֵפי־ָשַָ֑חר    טְוַאִצֹ֖ א  ֶאָשִ֥
ָיַֽם׃   ית  ֲחִרִ֥ ְּבַאַֽ ה  ְשְכָנִ֗ ַתְנֵחָ֑   יֶאָ֝ ָיְַֻֽֽדָךָ֣  ִני ַגם־ָשְ֭ם 

ְיִמיֶנַָֻֽֽך׃   ִִֻֽ֥ני  ֹּאֲחֵז ת ְישּוֵפִָ֑ני   יא ְוַֽ ֶשְך  ַאְך־חָֹּ֣ ַמר  ָוְַֽ֭אֹּ
ִני׃   ֲעֵדַֽ ַּבַֽ ֹור  אָ֣ ְיָלה  א־ַיְחִשַ֪יְך    יבְוַָ֝לִ֗ ַֹּֽ ל ֶשְך   ַגם־חֹּ

ה׃   אֹוָרַֽ ָכַֽ ה  ֲחֵשיָכִ֗ ַכַָֽ֝ יר  ָיִאָ֑ ַכּיָֹ֣ום  ְַ֭לְיָלה  ְו ָך  ֶמִ֥   יג ִמָׁ֫
נִ  ֻסֵכִ֗ ְתָ֝ ָתָ֑י  ִכְליֹּ ָ֣יָת  ָקִנ י־ַאְָ֭תה  י׃  ִכַֽ ִאִמַֽ ְּבֶבֶָ֣טן    יד י 

ֲעֶשָ֑יָך   ים ַמַֽ ְפֵלִ֥יִתי ִנְפָלִאִ֥ ֹות ִנָׁ֫ ֹוָראִ֗ י נַֽ ֹוְדָךִ֗ ַעִּ֤ל ִכִ֥ אַֽ
ד׃   ְמאַֹּֽ ַעת  ַדִ֥ יֹּ י  ָך   טוְוַָ֝נְפִשִ֗ ֶמִ֥ ִמָׁ֫ י  ָעְצִמִ֗ ד  א־ִנְכַחִ֥ ַֹּֽ ל

ֶרץ׃   ָאַֽ ַתְחִתּיִֹ֥ות  ְּבַֽ ְמִתי  ַּקִ֗ ֻרָ֝ ַבֵּסֶָ֑תר  יִתי  ֲאֶשר־ֻעֵשִ֥
ּו עֵ   טז  אִּ֤ י ׀ ָרַ֘ בּו ָגְלִמִּ֤ ֵתִ֥ ל־ִסְפְרָך  ֻכָלַ֪ם ִיָכָׁ֫ יָך ְוַעַֽ יֶנִ֗

ים ֻיָצָ֑רּו ולא   ֹו(ָיִמִ֥ ם׃    )ְולֹ֖ י ַמה־  יז ֶאָחָ֣ד ָּבֶהַֽ ְוִלִ֗
ם׃   אֵשיֶהַֽ ּו ָרַֽ ְצמִ֗ ה ָעַָֽ֝ ָ֣יָך ֵאָ֑ל ֶמִ֥ ּו ֵרֶע ֶאְְ֭סְפֵרם   יחָּיְַֻֽֽקרָ֣

ְך׃   ִעָמַֽ י  ְועֹוִדִ֥ ִתי  ִקיצִֹּ֗ ֱהָ֝ ּון  ִיְרּבָ֑ ֹול  ִאם־   יט ֵמחָ֣
ֹוּהַ  ל ֱאלִ֥ ִני׃    ִתְקטֹֹּ֖ ּורּו ֶמַֽ ים סָ֣ ִמִ֗ י ָדָ֝   כ ׀ ָרָשָ֑ע ְוַאְנֵשִ֥

יָך׃   ָעֶרַֽ ַלָשְָ֣וא  א  ָנשּוֹ֖ ִלְמִזָמָ֑ה  ְְ֭מרּוָך  יַֹּֽ   כא ֲאֶשָ֣ר 
יָך   ֹוְמֶמִ֗ ּוִָ֝בְתקַֽ ָ֑א  ֶאְשָנ ׀  ְיהָוִ֥ה  יָך  ֹוא־ְמַשְנֶאֹ֖ ֲהלַֽ

ט׃   ים   כבֶאְתקֹוָטַֽ ֹוְיִבִ֗ אַֽ ים ְלָ֝ ַתְכִלָ֣ית ִשְנָאָ֣ה ְשֵנאִתָ֑



י׃   ִלַֽ ְוַדָ֣ע   ג כ ָהָ֣יּו  ִני  ָחֵנִ֗ ְּבָ֝ י  ְלָבִבָ֑ ְוַדָ֣ע  ֵאְ֭ל  ִני  ָחְקֵרָ֣
י׃   ִני    כדַשְרַעָפַֽ ּוְָ֝נֵחִ֗ י  ִּבָ֑ ֶצב  ֶרְך־עִֹּ֥ ִאם־ֶדַֽ ה  ּוְרֵאִ֗

ם׃   ְּבֶדֶָ֣רְך עֹוָלַֽ

 לות אחרי אמירת תהלים יתפל
 — ש  לחוד כט —

 קמְּ
ד׃    א ֹור ְלָדִוַֽ ַח ִמְזמִ֥ ָאָדָ֣ם   בַלְמַנֵצִ֗ ְ֭הָוה ֵמַֽ ַחְלֵצִָ֣ני ְי

ִני׃   ים ִתְנְצֵרַֽ יש ֲחָמִסָ֣ ֹות   גָרָ֑ע ֵמִאֹ֖ ּו ָרעָ֣ ְשבָ֣ ֲאֶשִּ֤ר ָחַֽ
ֹות׃   ִמְלָחמַֽ ָיגִּ֥ורּו  ֹום  ָכל־יִָ֝֗ ְננָּ֣ו ְלשֹוָנם    דְּבֵלָ֑ב  ָשִ֥

ַחת ְשָפֵתָ֣ימֹו ּוב ַתֹ֖ ת ַעְכשָ֑ ש ֲחַמִ֥ ָחִ֥ מֹו־ָנָׁ֫ ָלה׃    ְכַֽ   ה ֶסַֽ
ים  ֲחָמִסָ֣ יש  ֵמִאָ֣ ע  ָרָשִ֗ י  יֵדִּ֤ ִמַ֘ ׀  ה  ְיהָו֨ ִני  ָשְמֵרִּ֤

י׃   ְפָעָמַֽ ֹות  ִלְדחִ֥ ּו  ְשבִ֗ ָחַָֽ֝ ר  ֲאֶשִ֥ ִני  ּו    וִתְנְצֵרָ֑ ְמנַֽ ָטִ֥
ָ֑ל  ֶשת ְלַיד־ַמְעָג ים ָפְָ֣רשּו ֶרְ֭ י ַוֲַֽחָבִלִ֗ ח ִלִ֗ ים ׀ ַפַ֡ ֵגִא֨

ָלה׃   ֶסַֽ תּו־ִלָ֣י  ָשַֽ ים  ְקִשֹ֖ ַלְַֽ֭   זמַֹּֽ ֵאִָ֣לי ָאַמְָ֣רִתי  יהָוה 
ֲחנּוָנַֽי׃   ַתַֽ ֹול  קָ֣ ה  ְיָ֝הָוִ֗ ֲאִזִ֥יָנה  ַהַֽ ָ֣ה    ח ָאָָ֑תה  ְיהִו

י   (יםֹלִהָ֣ אֱ ) ֹּאִשִ֗ ר ְלָ֝ ָתה  ַסכִֹּ֥ י  ּוָעִתָ֑ ְישַֽ ז  עָֹּ֣ ָני  ֲאְ֭דֹּ
ֹו   טְּביָֹ֣ום ָנֶַֽשק׃   ָ֣י ָרָשָ֑ע ְזָממִ֥ ֲאַוֵּי ְ֭הָוה ַמַֽ ַאל־ִתֵתָ֣ן ְי



ָלה׃   ֶסַֽ ּומּו  ָירִ֥ ק  ֵפִ֗ ל   יַאל־ָתָ֝ ֲעַמֹ֖ ְמִסָּבָ֑י  אש  ִֹּ֥ ר
ימֹו(ְשָפֵתָ֣ימֹו יכסומו   ֹוטּו(ימיטו    יא ׃  )ְיַכֵּסַֽ  )ִימִ֥

ַּבל־ ֹות  רִ֗ ֲהמֹּ ַמַֽ ְּבָ֝ ַיִפֵלָ֑ם  ש  ָּבֵאִ֥ ים  ִלִ֥ ָחָׁ֫ ֶגַֽ ם  ֲעֵליֶהִ֗
ּומּו׃   יש ָלש  יב ָיקַֽ ס ִאִ֥ ֶרץ ִאיש־ָחָמִ֥ ָאִ֥ ֹון ָּבָׁ֫ ֹון  ַּבל־ִיכַ֪

ת׃   נּו ְלַמְדֵחפַֹּֽ ְיָ֝צּוֶדִ֗ ְעִתי(ידעת    יג ָרָ֑ע  י־  )ָיַדִ֗ ִכַֽ
ים׃   ִנַֽ ֶאְביֹּ ט  ְשַפִ֗ ִמָ֝ ָ֑י  ָעִנ ין  ִדָ֣ ְ֭הָוה  ְי ַאְָ֣ך    ידַיֲעֶשָ֣ה 

ים ֶאת־ָפֶנַֽיָך׃ ּו ְיָָ֝שִרִ֗ ּו ִלְשֶמָָ֑ך ֵיְַֽשבִ֥  ַצְִ֭דיִקים יֹודָ֣

 קמאְּ
לְ   א ֹור  ִלָ֑י ִמְזמִ֗ ּוָשה  חָ֣ ְָ֭ראִתיָך  ְק ָ֣ה  ְיהָו ִוִ֥ד  ָדָׁ֫

ְך׃   ְּבָקְרִאי־ָלַֽ י  ֹוִלִ֗ קָ֝ ֲאִזִ֥יָנה  י   בַהַֽ ְתִפָלִתָ֣ ֹון  ִתכִּ֤
ֶרב׃   י ִמְנַחת־ָעַֽ ַפִ֗ ת ַכָ֝ ְשַאִ֥ ָ֑יָך ַמַֽ ֶרת ְלָפֶנ ִשיָתָ֣ה   ג ְקטָֹּ֣
י׃   ל ְשָפָתַֽ ה ַעל־ַדִ֥ י ִנְָ֝צָרִ֗ ְ֭הָוה ָשְמָרָ֣ה ְלִפָ֑ ַאל־   דְי

ְלָד  י  ׀ ַתט־ִלִּב֨ ֲעִל֨לֹות  ֹוֵלִּ֤ל  ְלִהְתעַ֘ ע  ָרַ֡ ׀  ָבַ֪ר 
ם  ְלַחִ֗ ּוַבל־ֶאָ֝ ֲעֵלי־ָאֶָ֑ון  פַֹּֽ ים  ֶאת־ִאיִשִ֥ ַשע  ְּבֶרִ֗

ם׃   ִני   ה ְּבַמְנַעֵמיֶהַֽ יֹוִכיֵחִ֗ ְוַֽ ֶסד  ֶחַ֡ ׀  יק  ַצִד֨ ִני  ֶיִֶ֥הְלֵמַֽ
י  ּוְָ֝תִפָלִתִ֗ ֹוד  ִכי־עִ֥ ֹּאִשָ֑י  ר ָ֣י  ַאל־ָיִנ ְֹּ֭אש  ר ֶשֶָ֣מן 

ם׃   ֹוֵתיֶהַֽ ְפֵטיֶהָ֑ם ִנְשְמטָ֣   ו ְּבָרעַֽ שַֹּֽ יֵדי־ֶסְַ֭לע  ִבַֽ ּו 



מּו׃   ָנֵעַֽ י  ִכָ֣ י  ָמַרִ֗ ֲאָ֝ ּו  ְמעִ֥ ַע   זְוָשַֽ ֵקָ֣ ּובֹּ ֵלַָ֣ח  פֹּ ֹו  ְכמִּ֤
ֹול׃   י ְשאַֽ ינּו ְלִפָ֣ ָצֵמִ֗ ּו ֲעָ֝ יָך ׀    ח ָּבָאֶָ֑רץ ִנְפְזרִ֥ י ֵאֶל֨ ִכִּ֤

ָ֣ה   ַאל־   (יםֹלִהָ֣ אֱ )ְיהִו יִתי  ִסִ֗ ָחָ֝ ְּבָכִ֥ה  ָ֑י  ֵעיָנ ָ֣י  ָנ ֲאדֹּ
י׃   ַנְפִשַֽ ִלָ֑י   טְתַעִ֥ר  ְַָ֣֤קשּו  ָי ַפְ֭ח  יֵדי  ִמָ֣ ִני  ָשְמֵרִ֗

ֶון׃   ֲעֵלי ָאַֽ ֹות פָֹּ֣ ְקשִ֗ ָרָ֣יו ְרָשִעָ֑ים    יּוָ֝מַֹּֽ ּו ְבַמְכמֹּ ִיְפלָ֣
ֹור׃ ד־ֶאֱעבַֽ י ַעַֽ ִכִ֗ נֹּ  ַיִַ֥חד ָאַָֽ֝

 קמבְּ
ה׃    א ְתִפָלַֽ ַבְמָעָרָ֣ה  ֹו  ְהיֹותֹ֖ ִּבַֽ ָ֑ד  ְלָדִו יל    ב ַמְשִכִ֥

י ֶאל־ְיה ֹוִלִ֗ ָ֑ק קָ֝ ָ֣ה ֶאְזָע   ג ָוִ֥ה ֶאְתַחָנַֻֽֽן׃  קְֹ֭וִלי ֶאל־ְיהָו
יד׃   ַאִגַֽ ְלָפָנִ֥יו  י  ָרִתִ֗ ָצַָֽ֝ י  ִשיִחָ֑ ָ֣יו  ְלָפָנ ְך    ד ֶאְשפָֹּ֣

י   ִתִ֥ ִתיָבָׁ֫ ְנַֽ ְעָת  ָיַדַ֪ ְוַאָתה   י  רּוִחִ֗ ׀  י  ָעַל֨ ף  ְּבִהְתַעֵטֵּ֬
י׃   ְמנֹּ֖ו ַפָ֣ח ִלַֽ ַרח־זִּ֥ו ֲאַהֵלְָ֑ך ָטַֽ ין ׀    ה ְּבאַֹּֽ ַהֵּבִּ֤יט ָיִמ֨

ָאַבָ֣  יר  ִכִ֥ ַמָׁ֫ ין־ִלַ֪י  ְוֵאַֽ ין  ּוְרֵאה   ֵאֹ֖ ִמֶמִָ֑ני  ָמנָֹ֣וס  ד 
י׃   ְלַנְפִשַֽ ָאְַ֭מְרִתי    ודֹוֵרָ֣ש  ָוִ֥ה  ְיהָׁ֫ יָך  ֵאֶלִ֗ ָזַעְִ֥קִתי 

ים׃   ַחִּיַֽ י ְּבֶאֶָ֣רץ ַהַֽ ְלִקִ֗ י ֶחָ֝ יָבה ׀   זַאָתָ֣ה ַמְחִסָ֑ ַהְקִשִּ֤
י  ְדַפָ֑י ִכֹ֖ ִני ֵמרַֹּֽ ד ַהִציֵלִ֥ י ְמאִֹּ֥ ֹוִתָׁ֫ י־ַדלַ֪ ל־ִרָנִתי  ִכַֽ ֶאַֽ

ִני׃   ּו ִמֶמַֽ ְמצָ֣ ֹות    חָאַֽ ר ׀ ַנְפִשי  ְלהֹודַ֪ יָאה ִמַמְסֵג֨ ֹוִצִּ֤ הַ֘



י׃ ל ָעָלַֽ י ִתְגמָֹּ֣ ים ִכֹ֖ רּו ַצִדיִקָ֑ ְ֭י ַיְכִתָ֣ ָך ִּב ֶמִ֥  ֶאת־ְשָׁ֫

 קמגְּ
ֲאִזִ֥יָנה   א ַהַֽ י  ְתִפָלִתִ֗ ע  ְשַמֵּ֬ ׀  ִּ֤ה  ְיהָו ִוִ֥ד  ְלָדָׁ֫ ֹור  ִמְזמִ֗

ָך׃   ְּבִצְדָקֶתַֽ ִני  ֵנִ֗ ֲעָ֝ ֶּבֱאֻמָנְַֽתָךִ֥  ָ֑י  ֲחנּוַנ ְוַאל־   בֶאל־ַתַֽ
ק   א־ִיְצַדֹ֖ ַֹּֽ ל י  ִכִּ֤ ֶאת־ַעְבֶדָָ֑ך  ְִ֭מְשָפט  ְב ֹוא  ָתבָ֣

י׃   ָכל־ָחַֽ ָ֣יָך  ִדָכָ֣א   גְלָפֶנ י  ַנְפִשִ֗ ׀  ב  אֹוֵי֨ ף  ַדִּ֤ ָרַ֘ י    ִכִ֥
ם׃  י עֹוָלַֽ ים ְכֵמֵתִ֥ ֲחַשִכִ֗ ַמַֽ ִני ְבָ֝ ֹוִשַבִ֥ י הַֽ ָלְָ֭אֶרץ ַחָּיִתָ֑

י׃    ד ם ִלִּבַֽ י ִיְשתֹוֵמִ֥ תֹוִכִ֗ י ְּבָ֝   ה ַוִתְתַעֵטָ֣ף ָעַלָ֣י רּוִחָ֑
ֳעֶלָָ֑ך  ְבָכל־ָפַֽ יִתי  ָהִגִ֥ ֶדם  ִמֶּקִ֗ ׀  ים  ָיִמ֨ ָזַַ֘כְִּ֤רִתי 

ַח׃   ֲאשֹוֵחַֽ ָיֶדָ֣יָך  ה  ַמֲעֵשֹ֖ ָיַדָ֣   וְּבַֽ ֵאֶלָ֑יָך ֵפַרְָ֣שִתי  י 
ָלה׃   ֶסַֽ ְלָךָ֣  ה  ֶרץ־ֲעֵיָפֹ֖ ְכֶאַֽ ׀  י  ׀   זַנְפִשָ֓ ִני  ֲעֵנ֨ ֵהִּ֤ר  ַמַ֘

ִמֶמִָ֑ני  ָ֣יָך  ָפֶנ ַאל־ַתְסֵתָ֣ר  י  ּוִחִ֥ רָׁ֫ ְלָתַ֪ה  ָכַֽ ְיהָוה  
ֹור׃   ְִ֥רֵדי בַֽ ְלִתי ִעם־יֹּ ֶקר ׀    חְוִָ֝נְמַשִ֗ יֵעִִּ֤ני ַבּבֹּ֨ ַהְשִמַ֘

ֹוִדיֵעִ֗  ְחִתי הַֽ ָטִ֥ י־ְבָךַ֪ ָבָׁ֫ ֶרְך־זִּ֥ו ֵאֵלְָ֑ך ַחְסֶדָך  ִכַֽ ִני ֶדַֽ
י׃   אִתי ַנְפִשַֽ יָך ָנָשִ֥ ֶלִ֗ י־ֵאָ֝ ה    טִכַֽ י ׀ ְיהָוִ֗ ְיַבִ֥ ִני ֵמאַֹּֽ ַהִציֵלֹ֖

ִתי׃   ִכִּסַֽ י־  יֵאֶלִ֥יָך  ִכַֽ ְרצֹוֶנָך   ֹות  ַלֲִ֥עשָ֣ ׀  ִני  ַלְמֵדִּ֤
ְּבֶאֶָ֣רץ   ִני  ְנֵחִ֗ ַתָ֝ טֹוָבָ֑ה  ּוֲחָךִ֥  רַֽ י  ֹוָהִ֥ ֱאלָׁ֫ ַאָתַ֪ה 



ֹור׃   ַען־ִשְמָךָ֣   יא ִמישַֽ ְתָךָ֓  ְלַמַֽ ִַָ֑֤ני ְּבִצְדָקַֽ ָ֣ה ְתַחֵּי  ְיהָו
י׃   יא ִמָצָרָ֣ה ַנְפִשַֽ י   יב׀ תֹוִצֹ֖ ְיָבִ֥ ָׁ֫ ית אַֹּֽ ְבַחְסְדָך  ַתְצִמַ֪ ּוַֽ

ָך׃ ָ֣י ַעְבֶדַֽ י ֲאִנ י ִכִָ֝֗ ְרֵרָ֣י ַנְפִשָ֑ ְַ֭הֲאַבְדָת ָכל־צַֹּֽ  ְוַֽ

 קמדְּ
ָיַדָ֣י   א ְמַלֵמָ֣ד  ַהַֽ י  צּוִרִ֗ ׀  ה  ְיהָו֨ ּוְך  רִּ֤ ָּבַ֘ ׀  ד  ְלָדִו֨

ה׃  ַלְקָרָ֑ב   י ַלִמְלָחָמַֽ ְצְּבעֹוַתִ֗ ּוָדִתי     בֶאָ֝ י ּוְמצַֽ ַחְסִדִ֥
ד   רֹוֵדֹ֖ ָהַֽ יִתי  ָחִסָ֑ ֹו  ּובָ֣ ִגִני  ְ֭ ָמַֽ י  ִלִ֥ י  ְמַפְלִטָׁ֫ ּוַֽ י  ִמְשַגִּבַ֪

י׃   י ַתְחָתַֽ ֹוש   גַעִמָ֣ נִ֗ ָ֑הּו ֶּבן־ֱאָ֝ ָדֵע ה־ָאְָ֭דם ַוֵתַֽ ה ָמַֽ הָוִ֗ ְיַֽ
הּו׃   ְתַחְשֵבַֽ יו   דַוַֽ ָיָָ֝מִ֗ ָדָמָ֑ה  ַלֶהֶָ֣בל  ְכֵצָ֣ל   ָאְָ֭דם 

ר׃   ים    העֹוֵבַֽ ָהִרָ֣ ֶּבַֽ ַגֹ֖ע  ְוֵתֵרָ֑ד  ַהט־ָשֶמָ֣יָך  ְ֭הָוה  ְי
נּו׃   ֶיֱעָשַֽ יָך   ו ְוַֽ ֶצִ֗ ִחָ֝ ְשַלִ֥ח  ּוְתִפיֵצָ֑ם  ָּבְָ֭רק  ֹוק  ְּברָ֣
ם׃   ְַ֭הִציֵלִני   זּוְתֻהֵמַֽ ְו ְפֵצִָ֣ני  ֹום  רִ֥ ִמָמָׁ֫ יָך  ָיֶדִ֗ ְשַלִ֥ח 

ר׃   ֵנָכַֽ ָ֣י  ְּבֵנ ד  ַּיִ֗ ִמָ֝ ים  ַרִּבָ֑ ְ֭יֶהם  ֲאֶשָ֣   חִמַמִָ֣ים  ִפ ר 
ֶקר׃   ָשַֽ ין  ְיִמָ֣ ם  ָ֝יִמיָנִ֗ ִוַֽ ִשָ֣יר   טִדֶּבר־ָשְָ֑וא  ים  אֱֹֽלִהִ֗

ְך׃   ֹור ֲאַזְמָרה־ָלַֽ שִ֗   י ָחְָ֭דש ָאִשָ֣יָרה ָלְָ֑ך ְּבֵנִֶ֥בל ָעָ֝
ֶאת־ָדִוִ֥ד   ַהְ֭פֹוֶצה  ים  ִכִ֥ ַלְמָלָׁ֫ ה  ְתשּוָעִ֗ ן  ַהנֹוֵתִ֥

ה׃   ֶרב ָרָעַֽ ֹו ֵמֶחִ֥ ִני ְוַהִציֵלנִ   יא ַעְבדִ֗ ֵני־ְפֵצִ֥ ַ֪ד ְּבַֽ י  ִמַּי



ֶקר׃   ין ָשַֽ ם ְיִמָ֣ ָ֝יִמיָנִ֗ ְ֭יֶהם ִדֶּבר־ָשְָ֑וא ִוַֽ ָכִ֥ר ֲאֶשָ֣ר ִפ ֵנָׁ֫
ם    יב יֶהִ֥ ְנעּוֵרָׁ֫ ִּבַֽ ְמֻגָדִלַ֪ים  ִכְנִטִעים   ׀  ינּו  ָּבֵנ֨ ֲאֶשִּ֤ר 

ל׃   ֹות ַתְבִנִ֥ית ֵהיָכַֽ ֻחָטבִ֗ ָ֑ת ְמָ֝ ינּו ְכָזִַֻֽֽוּיֹּ ָ֣ינּו    יגְּבנֹוֵתִ֥ ְמָזֵו
ים מִ  ְמִפיִקִ֥ ֲאִליפֹות ְמֵלִאים   ַמְַֽ֭ ָ֣נּו  ֹּאוֵנ ִֻֽ֥ן צ ַז ל  ֶאָׁ֫ ן  ַזִ֗

ינּו׃   ּוצֹוֵתַֽ ְּבחַֽ ֹות  ים   ידְמֻרָּבבִ֗ ִלִ֥ ֻסָּבָׁ֫ ְמַֽ ינּו  ַאלּוֵפִ֗
ינּו׃  ֵתַֽ בֹּ ה ִּבְרחַֹּֽ ָוָחִ֗ ְצָ֝ ין  ְוֵאִ֥ ְוֵאָ֣ין יֹוֵצָ֑את  ין־ֶפְֶ֭רץ  ֵאַֽ

ֱשְיהָוִ֥ה   טו  ם  ָעִ֗ ָהָ֝ י  ְשֵרִ֥ ַאַֽ ֹו  לָ֑ ֶשָכָָ֣כה  ָהְָ֭עם  ַאְשֵרָ֣י 
יו׃  ֱאֹלָהַֽ
 לות אחרי אמירת תהלים יתפל

 — ש לחוד ל —

 קמהְּ
ַהֶמֶָ֑לְך ְתִהָלִ֗   א ֱאלֹוַהָ֣י  ֹוִמְמָךָ֣  ֲארַֽ ִוִ֥ד  ְלָדָׁ֫ ה 

ד׃   ָוֶעַֽ ְלעֹוָלִ֥ם  ְמָךִ֗  ִשָ֝ ְרָכִ֥ה  ְּבָכל־יִֹ֥ום    ב ַוֲאָבַֽ
ד׃   ָוֶעַֽ ְלעֹוָלִ֥ם  ְמָךִ֗  ִשָ֝ ְלָלִ֥ה  ַוֲאַהַֽ ָָ֑ך  ְרֶכ ֹול   גֲאָבַֽ ָגַ֘דִּ֤
ֶקר׃  ֹו ֵאָ֣ין ֵחַֽ ד ְוִָ֝לְגֻדָלתִ֗ ָ֣ה ּוְמֻהָלָ֣ל ְמאָֹּ֑ ֹור  ד ְיהָו דָ֣

ידּו׃  ְלְ֭דֹור ְיַשַּבָ֣  ֶתָ֣יָך ַיִגַֽ ּורֹּ ֲעֶשָ֑יָך ּוְגבֹ֖ ֲהְַ֭דר   ה ח ַמַֽ
יָחה׃   ֶתָ֣יָך ָאִשַֽ י ִנְפְלאֹּ ֹוד הֹוֶדָָ֑ך ְוִדְבֵרֹ֖ ֱעזָּ֣וז    וְכבָ֣ ֶוַֽ



וגדלותיך   ֹּאֵמָ֑רּו  י ֶתָ֣יָך  ֹוְראֹּ ( נַֽ ְתָךִ֥   )ּוְגֻדָלַֽ
ָנה׃   ְתָךִ֥    זֲאַסְפֶרַֽ ְוִצְדָקַֽ יעּו  ַיִּבָ֑ ּוְבָךָ֣  ַרב־טַֽ ֶָ֣כר  ֵז

ִים ּוְגָדל־  חְיַרֵנַֽנּו׃   ַפִ֗ ֶרְך ַאָ֝ ָ֑ה ֶאִ֥ ּום ְיהָו ַחנָּ֣ון ְוַרחָ֣
ֶסד׃   ַעל־ָכל־  טָחַֽ יו  ֲחָמִ֗ ְוַָ֝רַֽ ל  ַלכָֹּ֑ טֹוב־ְיהָוִ֥ה 

יו׃   ֲעָשַֽ יָך    יַמַֽ ֲָ֝חִסיֶדִ֗ ַוַֽ ֲעֶשָ֑יָך  ָכל־ַמַֽ ְ֭הָוה  ְי ּוָך  יֹודָ֣
ּוָכה׃   ְרכַֽ ְתָךִ֥    יאְיָבַֽ ֹּאֵמָ֑רּו ּוְגבּוָרַֽ ּוְתָךָ֣ י ֹוד ַמְלכַֽ ְכבָ֣
רּו׃   ָתָ֑יו    יבְיַדֵּבַֽ ּורֹּ ְגבַֽ ָאָדם  ָהְַֽ֭ ָ֣י  ִלְבֵנ ׀  יַע  ְלהֹוִדִּ֤

ֹו׃   ֹוד ֲהַדָ֣ר ַמְלכּותַֽ ּות ָכל־  יגּוְָ֝כבִ֗ ְלכּוְתָךִ֗ ַמְלכִ֥ ַמַֽ
ר׃   ָודַֹּֽ ֹור  ְּבָכל־דִ֥ ְמַשְלְתָךִ֗  ּוֶָ֝מַֽ ים  ָלִמָ֑ סֹוֵמְָ֣ך    ידעַֹּֽ

ים׃   ף ְלָכל־ַהְכפּוִפַֽ ְפִלָ֑ים ְוָ֝זֹוֵקִ֗ ְ֭הָוה ְלָכל־ַהנַֹּֽ   טו ְי
ְ֭ל אֵ  יֵני־כֹּ ם ֶאת־ֵעַֽ ֹוֵתן־ָלֶהֹ֖ נַֽ ְוַאָתִּ֤ה  ְיַשֵּבָ֑רּו  ֶלָ֣יָך 

ֹו׃   יַע ְלָכל־  טזָאְכָלָ֣ם ְּבִעתַֽ ַח ֶאת־ָיֶדָָ֑ך ּוַמְשִּבֹ֖ פֹוֵתִ֥
ֹון׃   ָרצַֽ יד   יז ַחָ֣י  ְוָָ֝חִסִ֗ ָ֑יו  ְּבָכל־ְדָרָכ ְ֭הָוה  ְי יק  ַצִדָ֣

יו׃   ֲעָשַֽ ל    יח ְּבָכל־ַמַֽ ְרָאָ֑יו ְלכִֹּּ֤ ְ֭הָוה ְלָכל־קַֹּֽ ֹוב ְי ָקרָ֣
ִיְקָר  ר  ת׃  ֲאֶשֹ֖ ֱאֶמַֽ ֶבַֽ ַיֲַֽעֶשָ֑ה    יטֻאָ֣הּו  יו  ְרצֹון־ְיֵרָאִ֥

ם׃   ֹוִשיֵעַֽ ְויַֽ ע  ִיְָ֝שַמִ֗ ם  ֶאת־ַשְוָעָתִ֥ ְ֭הָוה   כ ְוַֽ ְי שֹוֵמָ֣ר 
יד׃   ַיְשִמַֽ ְרָשִעָ֣ים  ת ָכל־ָהַֽ ְוֵאֹ֖ ֲהָבָ֑יו    כא ֶאת־ָכל־אַֹּֽ

ם   ֵשִ֥ ָכל־ָּבְָ֭שר  יָבֵרְָ֣ך  ִוַֽ י  ִפִ֥ ר  ַדֶּבָׁ֫ ְיַֽ ה  ְיהָוִ֗ ְתִהַלִ֥ת 



ֹו לְ  ד׃ ָקְדשִ֗  עֹוָלִ֥ם ָוֶעַֽ

 קמוְּ
י ֶאת־ְיהָוַֽה׃    א י ַנְָ֝פִשִ֗ ְלִלִ֥ ּה ַהַֽ ְללּו־ָיַ֡ ְלָלָ֣ה   בַהַֽ ֲאַהַֽ

י׃   ְּבעֹוִדַֽ אֹלַהָ֣י  ֵלַֽ ה  ֲאַזְמָרֹ֖ ָ֑י  ְּבַחָּי ָ֣ה  ַאל־   גְיהָו
ֹו  לִ֥ ין  ֶשִֵּ֤אֹ֖ ׀  ם  ְּבֶבן־ָאָדָ֓ ים  ִבְנִדיִבָ֑ ּו  ִתְבְטחִ֥

ה׃   ַּבּיִ֥   דְתשּוָעַֽ ֹו  ְלַאְדָמתָ֑ ָיֻשָ֣ב  ּוחֹו  רְ֭ ֹום  ֵתֵצָ֣א 
יו׃   ָתַֽ נֹּ ֶעְשתַֹּֽ ּו  ְבדִ֥ ָאַֽ ּוא  הִ֗ ב   הַהָ֝ ַיֲַֽעקָֹּ֣ ֶשִֵּ֤אָ֣ל  י  ַאְשֵרִ֗

יו׃   ֹו ַעל־ְיהָוִ֥ה ֱאֹלָהַֽ ְברִ֗ ֹו ִשָ֝ ַמִִּ֤ים    וְּבֶעְזרָ֑ ֶשִּ֤ה ׀ ָשַ֘ עֹּ
ר   ֵמֹ֖ ַהשֹּ ְוֶאת־ָכל־ֲאֶשר־ָּבָ֑ם  ִ֥ם  ֶאת־ַהָּי ֶרץ  ָוָאִ֗

ם׃   ְלעֹוָלַֽ נֹּ   זֱאֶמָ֣ת  ים  ֲעשּוִקִ֗ ָלַֽ ׀  ט  ִמְשָפ֨ ֶשִּ֤ה  ֵתָ֣ן עֹּ
ים׃   יר ֲאסּוִרַֽ ה ַמִתִ֥ ים ְיָ֝הָוִ֗ ְרֵעִבָ֑ ִּ֤ה ׀   ח ֶלְֶ֭חם ָלַֽ ְיהָו

ב  ֵהִ֥ אֹּ ה  ְיָ֝הָוִ֗ ים  ְכפּוִפָ֑ ף  ֵקָ֣ זֹּ ְ֭הָוה  ְי ים  ִעְוִרִ֗ ַח  ֵקִּ֤ פַֹּ֘
ים׃   ֹום   טַצִדיִקַֽ ָיתָ֣ ים  ֶאת־ֵגִרִ֗ ֵמִּ֤ר  שַֹּ֘ ׀  ִּ֤ה  ְיהָו

ְיַעֵּוַֽת׃   ֶרְך ְרָשִעָ֣ים  ְוֶדֹ֖ ָ֣ה ְיעֹוֵדָ֑ד  ְך   י ְוַאְלָמָנ ִיְמֹלִּ֤
ְללּו־ְיה ר ַהַֽ ר ָודִֹּ֗ ְּ֭יֹון ְלדִֹּ֥ ם ֱאֹלַהִָ֣יְך ִצ ה ׀ ְלעֹוָלִ֗ ָו֨
 ָיַּֽה׃

 קמזְּ



ים   א י־ָנִָ֝עִ֗ י־טְֹ֭וב ַזְמָרָ֣ה ֱאֹלֵהָ֑ינּו ִכַֽ ׀ ִכַֽ ּה  ָי֨ ְללּו  ַהִ֥
ה׃   ְתִהָלַֽ י    ב ָנאָוִ֥ה  ִנְדֵחֹ֖ ָ֑ה  ְיהָו ּוָשַלִָ֣ם  ְירַֽ ָ֣ה  ּבֹוֵנ
ְיַכֵנַֽס׃   ּוָ֝   ג ִיְשָרֵאָ֣ל  ֵלָ֑ב  ּוֵרי  ִלְשבָ֣ ֵפא  רֹּ ש  ָהְַֽ֭ ְמַחֵּבִ֗

ם׃   ם   דְלַעְצבֹוָתַֽ ֻכָלִ֗ ְלָ֝ ים  ֹוָכִבָ֑ ַלכַֽ ִמְְ֭סָפר  ָ֣ה  מֹוֶנ
א׃   ִיְקָרַֽ ֹות  ַח    ה ֵשמִ֥ ְוַרב־כָֹּ֑ ָ֣ינּו  ֲאדֹוֵנ ֹול  ָגדָ֣

ר׃   ִמְסָפַֽ ֵאָ֣ין  ֹו  ּוָנתִ֗ ְתבַֽ ָ֑ה   וִלָ֝ ְיהָו ָ֣ים  ֲעָנִו ְמעֹוֵדָ֣ד 
ֶרץ׃   ֲעֵדי־ָאַֽ ְרָשִעָ֣ים  יל  ָ֣ה   זַמְשִפֹ֖ יהָו ַלַֽ ֱענָּ֣ו 

ֹור׃  ְּבתֹו ְבִכנַֽ אֹלֵהָ֣ינּו  ֵלַֽ ּו  ַזְמרֹ֖ ה   ח ָדָ֑ה  ְמַכֶּסֵּ֬ ַהַֽ
יַח  ין ָלָאֶָ֣רץ ָמָטָ֑ר ַהַמְצִמֹ֖ ים ַהֵמִכָ֣ ִים ׀ ְּבָעִבִ֗ ָשַמ֨

יר׃   ָחִצַֽ ים  ִלְבֵנִ֥י   טָהִרָ֣ ַלְחָמָּ֑ה  ִלְבֵהָמָ֣ה  נֹוֵתָ֣ן 
אּו׃   ב ֲאֶשָ֣ר ִיְקָרַֽ ֵרִ֗ ּוס ֶיְחָפָ֑ץ   י עָֹּ֝ א ִבְגבּוַרָ֣ת ַהּסָ֣ ִֹּּ֤ ל

א־ְבשֹוֵקֹ֖  ַֹּֽ ה׃  ל ִיְרֶצַֽ יש  ָהִאָ֣ ֶאת־  יאי  ְ֭הָוה  ְי רֹוֶצָ֣ה 
ֹו׃   ְלַחְסדַֽ ים  ְמַיֲחִלִ֥ ֶאת־ַהַֽ י    יב ְיֵרָאָ֑יו  ַשְּבִחָ֣

ֹון׃   י ֱאֹלַהִָ֣יְך ִצּיַֽ ְלִלֹ֖ ָ֑ה ַהַֽ ּוָשַלִם ֶאת־ְיהָו ְ֭רַֽ י־   יג ְי ִכַֽ
ְך׃   ְּבִקְרֵּבַֽ ִַָ֣֤יְך  ָּבַנ ְך  ֵּבַרֹ֖ ְשָעָרִָ֑יְך  ְּבִריֵחָ֣י    יד ִחְַ֭זק 

ְך׃  ַהָשם־ְגבּוֵלִ֥  ַיְשִּביֵעַֽ ים  ִטִ֗ ִחָ֝ ֶלב  ֵחִ֥ ֹום  ָשלָ֑   טו ְך 
ֹו׃  ּוץ ְדָברַֽ ה ָירִ֥ ֵהָרִ֗ ָאֶָ֑רץ ַעד־ְמָ֝ ֹו  ֵלַָ֣ח ִאְמָרתָ֣ ַהשֹּ

ְיַפֵזַֽר׃    טז  ֶפר  ָכֵאִ֥ ֹור  פִ֗ ְכָ֝ ַכָצֶָ֑מר  ֶשֶָ֣לג  ֵתָ֣ן    יז ַהנֹּ



ד׃   י ַיֲַֽעמַֹּֽ ֹו ִמָ֣ ָרתִ֗ ָ֝ ים ִלְפֵנִ֥י ָקַֽ ֹו ְכִפִתָ֑ ְרחָ֣   יח ַמְשִלָ֣יְך ַקַֽ
ִים׃   ִיְזלּו־ָמַֽ ֹו  ּוחִ֗ רָ֝ ב  ַיֵשִ֥ ְוַיְמֵסָ֑ם  ֹו  ְדָברָ֣   יט ִיְשַלָ֣ח 

ל׃   יו ְלִיְשָרֵאַֽ יו ּוִָ֝מְשָפָטִ֗ ב ֻחָּקִ֥ ו ְלַיֲַֽעקָֹּ֑ ַמִגָ֣יד ְדָבָרָ֣
ּום    כ ים ַּבל־ְיָדעִ֗ ֹוי ּוִמְשָפִטִ֥ ן ׀ ְלָכל־גִ֗ א ָעִָּ֤שה ֵכ֨ ַֹּ֘ ל

ְללּו־ָיַּֽה׃  ַהַֽ

 קמחְּ
ּו  א ְללָ֣ ַהַֽ ׀  ּה  ָי֨ ְללּו  ִמן־ַהָשַמִָ֑ים    ַהִ֥ ְ֭הָוה  ֶאת־ְי

ים׃   ַּבְמרֹוִמַֽ ּוהּו  ְללִ֗ ָכל־ַמְלָאָכָ֑יו   ב ַהַָֽ֝ ּוהּו  ְללִ֥ ַהַֽ
ו׃   ָכל־ְצָבָאַֽ ּוהּו  ְללִ֗ ְוָיֵרַָ֑ח    גַהַָֽ֝ ֶשֶָ֣מש  ְללּוהּו  ַהְַֽ֭

ֹור׃   אַֽ ֹוְכֵבי  ָכל־כִ֥ ּוהּו  ְללִ֗ ְשֵמָ֣י   דַהַָֽ֝ ְללּוהּו  ַהְַֽ֭
ל ִים ֲאֶשִּ֤ר ׀ ֵמַעֵּ֬ ִים׃    ַהָשָמִָ֑ים ְוַָ֝הַמִ֗ ְַ֭הְללּו   ה ַהָשָמַֽ ְיַֽ

אּו׃   ָ֣ה ְוִנְבָרַֽ ּוא ִצָּו י הֹ֖ ָ֑ה ִכִּ֤ ַוַּיֲַֽעִמיֵדָ֣ם    ו ֶאת־ֵשָ֣ם ְיהָו
ֹור׃   א ַיֲַֽעבַֽ ָֹּ֣ ן ְול ָ֣ד ְלעֹוָלָ֑ם ָחק־ָנַָ֝תִ֗ ּו ֶאת־   ז ָלַע ְללָ֣ ַהַֽ

ֹות׃   מַֽ ְוָכל־ְתהֹּ ים  ִניִנִ֗ ַתָ֝ ִמן־ָהָאֶָ֑רץ  ְ֭הָוה  ֵאָ֣ש    חְי
ּו ֹור רִ֥ ְָ֭בָרד ֶשֶָ֣לג ְוִקיטָ֑ ֹו׃  ּו ה ְדָברַֽ ָשִ֥ ה עֹּ ָעָרִ֗   ט ַח ְסָ֝

ים׃   ְוָכל־ֲאָרִזַֽ י  ִרִ֗ ְפָ֝ ֵעִ֥ץ  ֹות  ְוָכל־ְגָבעָ֑ ים  ָהִרִ֥   י ֶהַֽ
ֹור ָכָנַֻֽֽף׃   ֶמש ְוִצפִ֥ ִ֥ה ְוָכל־ְּבֵהָמָ֑ה ֶרִָ֝֗ ַחָּי ַמְלֵכי־   יא ַהַֽ



ֶרץ׃   ָאַֽ ְפֵטי  ְוָכל־שִֹּ֥ ים  ִרִ֗ ָשָ֝ ים  ְוָכל־ְלֻאִמָ֑   יב ֶאְֶ֭רץ 
ְזָ֝  ֹות  ְוַגם־ְּבתּולָ֑ ים  חּוִרִ֥ ים׃  ַּבַֽ ִעם־ְנָעִרַֽ ים    יג ֵקִנִ֗

ֹו  ְלַבדָ֑ ֹו  ְשמָ֣ ָ֣ב  י־ִנְשָג ִכַֽ ה  ְיהָוִ֗ ם  ֶאת־ֵשֵּ֬ ׀  ּו  ְללִּ֤ ְיַהַֽ
ִים׃   ְוָשָמַֽ ֶרץ  ַעל־ֶאִ֥ ֹו  ֹודִ֗ ֹו   ידהָ֝ ְלַעמַ֡ ׀  ֶרן  ֶק֨ ִֶַּ֤֤רם  ַוָּי

ֹו  בִ֗ ְְ֭שָרֵאל ַעִ֥ם ְקרֹּ ִי ָ֣י  יו ִלְבֵנ ָכל־ֲחִסיָדִ֗ ְתִהָלִּ֤ה ְלַֽ
ְללּו־ָיַּֽה׃  ַהַֽ

 קמטְּ
ְללּו יָ֨   א ֹו ַהִ֥ ִהָלתִ֗ ְתָ֝ יהָוה ִשָ֣יר ָחָדָ֑ש  ַלְַֽ֭ ּה ׀ ִשָ֣ירּו 

ים׃   ל ֲחִסיִדַֽ ָשָ֑יו ְּבֵנַֽי־  בִּבְקַהִ֥ ִיְשַמָ֣ח ִיְשָרֵאָ֣ל ְּבעֹּ
ם׃   ילּו ְבַמְלָכַֽ ֹון ָיִגִ֥ ּיִ֗ ף   גִצָ֝ ֹול ְּבתִֹּ֥ ֹו ְבָמחָ֑ ּו ְשמָ֣ ְללָ֣ ְיַהַֽ

ֹו׃   ֹור ְיַזְמרּו־לַֽ ֹו    דְוִָ֝כנִ֗ ָ֣ה ְּבַעמָ֑ י־רֹוֶצָ֣ה ְיהָו ר ִכַֽ ְיָפֵאִ֥
ה׃   ישּוָעַֽ ים ִּבַֽ ָנִוִ֗ ּו   הֲעָ֝ ֹוד ְיַָ֝רְננִ֗ ים ְּבָכבָ֑ ַיְעְלזָּ֣ו ֲחִסיִדָ֣
ם׃   ֶרב    וַעל־ִמְשְכבֹוָתַֽ ְוֶחֹ֖ ָ֑ם  ֹות ֵאְ֭ל ִּבְגרֹוָנ ֹוְממָ֣ רַֽ
ם׃   יִפּיָֹ֣ות ְּבָיָדַֽ ֹות    זִפַֽ ֹוֵכחִ֗ ָ֝ ְָ֭קָמה ַּבגֹוִיָ֑ם תַֽ ֹות ְנ ֲעשָ֣ ַלַֽ

ים׃   ר ַמְלֵכיֶהָ֣ם  ח ַּבְלֻאִמַֽ ם    ֶלְאסָֹּ֣ ים ְוִָ֝נְכְּבֵדיֶהִ֗ ְּבִזִּקָ֑
ּוב   טְּבַכְבֵלִ֥י ַבְרֶזַֽל׃   ט ָכתִ֗ ם ׀ ִמְשָפֵּ֬ ֹות ָּבֶה֨ ֲעשִּ֤ ַלַֽ

ְללּו־ָיַּֽה׃  יו ַהַֽ  ָהָדָ֣ר הְּ֭וא ְלָכל־ֲחִסיָדִ֗



 קנְּ
ּוהּו   א ְללִ֗ ַהַָֽ֝ ֹו  ְּבָקְדשָ֑ ל  ְללּו־ֵאִ֥ ַהַֽ ׀  ּה  ָי֨ ְללּו  ַהִ֥

ֹו׃   ֻעזַֽ יַע  ָתָ֑י  בִּבְרִקִ֥ ּורֹּ ִבְגבַֽ ּוהּו  ְללִ֥ ּוהּו ַהַֽ ְללִ֗ ַהַָֽ֝ ו 
ֹו׃   ב ֻגְדלַֽ ְללּוהּו  ג ְכרָֹּ֣ ּוהּו   ַהְַֽ֭ ְללִ֗ ַהַָֽ֝ ְּבֵתַָ֣קע שֹוָפָ֑ר 
ֹור׃  ֶָ֣בל ְוִכנַֽ ּוהּו  ד ְּבֵנ ְללִ֗ ֹול ַהַָֽ֝ ף ּוָמחָ֑ ְללּוהּו ְּבתָֹּ֣ ַהְַֽ֭

ְוֻעָגַֽב׃   ְבִצְלְצֵלי־ָשַָ֑מע   ה ְּבִמִנִ֥ים  ּוהּו  ְללִ֥ ַהַֽ
ה׃   ְתרּוָעַֽ ִצְלְצֵלִ֥י  ְּבַֽ ּוהּו  ְללִ֗ ַהְְ֭נָשָמה    וַהַָֽ֝ ל  כָֹּ֣

ְללּו־ָיַּֽה׃ ּה ַהַֽ  ְתַהֵלִ֥ל ָיִ֗
 

 אחרי אמירת תהלים ותתפל
 

 לאחר אמירת התהלים נהגו לומר פסוקים אלה: 
 

ּות   ְ֭הָוה ְשבָ֣ ְי ּוב  ל ְּבשָ֣ ֵאִ֥ ִיְשָרָׁ֫ ַ֪ת  ִיֵתָ֣ן ִמִצּיֹון  ְישּוַע י  ִמִ֥
ל׃ ִיְשָרֵאַֽ ח  ִיְשַמִ֥ ב  ֲָ֝עקִֹּ֗ ַיַֽ ָיֵגִ֥ל  ֹו  ַצְִ֭דיִקים   ַעמָ֑ ָ֣ת  ּוְתשּוַע

ְלֵטִ֥ם  ְֻֽיַפָׁ֫ ה ַוַֽ ם ְיהָוִ֗ ה׃ ַוִַֻּֽ֥יְעְזֵרִ֥ ָ֣ת ָצָרַֽ ם ְּבֵע עּוָזִ֗ ָ֑ה ָמַָֽ֝ ְיהָו ֵמַֽ
ֹו׃  סּו בַֽ ָ֑ם ִכי־ָחִ֥ ֹוִשיֵע ְרָשִעים ְויַֽ  ְיַפְלֵטָ֣ם ֵמְַֽ֭

 

 אם אמר ספר שלם ביום חול 

 אם אמר מספר פרקים ביום חול 



 

 אם אמר ספר שלם ביום חול 

ינּו  ינּו ֵוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתַֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶנַֽיָך יהוה ֱאֹלֵהַֽ
 ֵסֶפר  ִּבְזכּות

ִני , ִראׁשֹון ִליִׁשי,  ׁשֵׁ ִביִעי ,  ׁשְׁ  ֲחִמיִׁשי ,  רְׁ
 ֶפר ֶגד ֵסַֽ יָך, ֶשהּוא ְכֶנַֻֽֽאנּו ְלָפֶנַֽ ִהִלים ֶשָקָרַֽ ֶשַּבְתַֽ  

אִׁשית רֵׁ מֹות ,  בְׁ ָרא, ׁשְׁ ַבר , ַוִיקְׁ ָבִרים , ַבִמדְׁ  דְׁ
יו יו ּוִבְזכּות ֵתבֹוָתַֽ  ּוִבְזכּות ִמְזמֹוָריו ּוִבְזכּות ְפסּוָקַֽ
ִאים  הֹוִרים ַהּיֹוצ ְ ְוַהְט  דֹוִשים  ַהְּק  יָך  ּוִבְזכּות ְשמֹוֶתַֽ

נּו, ינּו ְוִתמְ   ִמֶמַֽ ֹּאֵתַֽ נּו ַעל ָכל ַחט ַכֶפר ָלַֽ נּו  ֶשְת  ָחל ָלַֽ
ינּו,   ְפָשֵעַֽ ָכל  ַעל  ָלנּו  ְוִתְסַלח  ֲעוֹֻּֽנֹוֵתינּו,  ָכל  ַעל 
נּו  וַתֲחִזיֵרַֽ ְלָפֶנַֽיָך;  ְענּו  ְוֶשָפַשַֽ ינּו  ְוֶשָעִוַֽ אנּו  ָטַֽ ֶשָחַֽ
ָך;   ַלֲעבֹוָדֶתַֽ נּו  ְוַתְדִריֵכַֽ ְלָפֶנַֽיָך;  ְשֵלָמה  ִּבְתשּוָבה 

ְּבַתְלמּוד תֹוָרֶתַֽ  נּו  ִלֵּבַֽ ְוִתְשַלח ְרפּוָאה  ְוִתְפַתח  ָך; 
ָך  ַעֶמַֽ ְלחֹוֵלי  ְוִתְקָרא    ְשֵלָמה  פב"פ(;  )ּוְלחֹוֶלה 

ּוְלָכל   ֹוַח;  קַֽ ְפַקח  ְוַלֲאסּוִרים  ְדרֹור  ִלְשבּוִים 
ָך   ֵמַעְמ  ּוְנָהרֹות  ַיִמים  ְועֹוְבֵרי  ְדָרִכים  ִכי  הֹול ְ

ַער ָוֶנֶַֻֽֽזק, ְוַתִגיעֵ  ם ִלְמחֹוז ִיְשָרֵאל, ַתִציֵלם ִמָכל ַצַֽ
ֲחשּוֵכי   ְלָכל  ְוִתְפקֹוד  ּוְלָשלֹום;  ְלַחִּיים  ֶחְפָצם 



ָך;   ּוְלִיְרָאֶתַֽ ְך  ַלֲעבֹוָדֶתַֽ ַקָּיָמא  ֶשל  ְּבֶזַַֻֽֽרע  ָבִנים 
ִיְשָרֵאל    ְוֻעָּברֹות ֵּבית  ָך  ַעְמ  ֹּא  תַ ֶשל  ֶשל ִציֵלן 

ְוָלדֹוֵתיֶהן;   ְלָנה  בֹות  ַתֵפַֽ ַהַמְשֵּבר  ְוַהּיֹוש ְ ַעל 
יָך ָהַרִּבים ָתִציֵלן ִמָכל ָרע; ְוֶאל ַהֵמיִניקֹות ּבְ  ַרֲחֶמַֽ

ִיְמשֹול   ְוַאל  ְמַדֵדיֶהן;  ָחָלב  ֶיְחַסר  ֹּא  ֶשל ַתְשִפיַע 
ְּבָכל   ִּביִשין  ּוַמְרִעין  ְפָגִעים  ְוָכל  ְוֵשִדין  ָרה  ַאְסְכ 
ְלתֹוָרֶתַֽ  ֵלם  ּוְתַגְד  ִיְשָרֵאל,  ֵּבית  ָך  ַעְמ  ָך  ַיְלֵדי 

ֶבר   ִין ָהָרע ּוִמֶדַֽ ִלְלמֹוד תֹוָרה ִלְשָמּה, ְוַתִציֵלם ֵמַעַֽ
ינּו  ֵמָעֵלַֽ ּוְתַבֵטל  ָהָרע;  ֶצר  ּוִמִּיַֽ ּוִמָשָטן  ּוִמֶמֶגָפה 
ָכל   ֶשֵהם  ָמקֹום  ְּבָכל  ִיְשָרֵאל  ֵּבית  ָך  ַעְמ  ּוִמָכל 

ָעלֵ  ַהַמְלכּות  ֵלב  ְוַתֶטה  ְוָרעֹות;  ָקשֹות  ינּו ְגֵזרֹות 
ְוִתְשַלח   טֹובֹות;  ְגֵזירֹות  ָעֵלינּו  ְוִתְגזֹור  ְלטֹוָבה; 
ְוָהֵכן   ָיֵדינּו;  ַמֲעֵשה  ְּבָכל  ְוַהְצָלָחה  ְּבָרָכה 
ֹּא ִיְצָטְרכּו  ֵלָאה, ְול ָחָבה ְוַהְמ  נּו ִמָּיְדָך ָהר ְ ַפְרָנָסֵתַֽ
ֹּא ְלַעם ַאֵחר; ְוֵתן ְלָכל   ָך ִיְשָרֵאל ֶזה ָלֶזה ְול ַעְמ 

ֵדי ִאי  ּוְגִוָיה  ְגִוָיה  ּוְלָכל  ַפְרָנָסתֹו;  ֵדי  ְוִאיש  ש 
ֵּבית  ְוִתְבֶנה  נּו  ְלָגֲאֵלַֽ ְוָתִחיש  ּוְתַמֵהר  ַמְחסֹוָרּה; 

נּו;  ְוִתְפַאְרֵתַֽ נּו  בציבור )  ִמְקָדֵשַֽ אלא  מדות  י"ג  אומרים    אין 
ַרֲחִמים   ֶשל  יְך  ִמדֹוֶתַֽ ֶעְשֵרה  ְשלש  ּוִבְזכּות 



ָך   תּובֹות ְּבתֹוָרֶתַֽ ָ֣ה : ֶשֶנֱאַמר ְכמֹו ‒ַהְכַֽ ָֹוָ֔ה  ְיה|  ְיהָֹו
ְוַרב ִים  ַאַפֹ֖ ֶרְך  ֶאִ֥ ְוַחנָּ֑ון  ּום  ַרחֹ֖ ל  ת:   - ֵאִ֥ ֱאֶמַֽ ֶוַֽ ֶסד  ֶחִ֥

ַשע ְוַחָטָאָ֑ה ן ָוֶפֹ֖ א ָעֹוֹ֛ ֵשִ֥ ים נֹּ ֲאָלִפָ֔ ֶסד֙ ָלַֽ ר ֶח֨ ֵצִ֥ ְוַנֵּקה֙.    נֹּ
ֱאֹלֵהי  נּו  ָעְזֵרַֽ ִמְלָפֶניְך(.  ֵריָקם  חֹוְזרֹות  ֶשֵאיָנן 
ַעל   ְוַכֶפר  נּו  ְוֵהִציֵלַֽ ָך  ְשֶמַֽ ְכבֹוד  ְדַבר  ַעל  ִיְשֲענּו 
ָאֵמן   ְלעֹוָלם  יהוה  ָּברּוְך  ָך.  ְשֶמַֽ ְלַמַען  ַחטאֵתינּו 

 ְוָאֵמן. 
 ה    ד   ג    ב    א   ספר:לחזור ל

 

 אם אמר מספר פרקים ביום חול 

ינּו ְיִהי ָר    ינּו ֵוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתַֽ צֹון ִמְלָפֶנַֽיָך יהוה ֱאֹלֵהַֽ
ּוִבְזכּות   ִּבְזכּות ְלָפֶנַֽיְך  אנּו  ֶשָּקָרַֽ ְתִהִלים  ִמְזמֹוֵרי 

יָך   ְשמֹוֶתַֽ ּוִבְזכּות  ֵתבֹוֵתיֶהם  ּוִבְזכּות  ְפסּוִקיֶהם 
הֹוִרים ַהּיֹוְצִאים ֵמֶהם, דֹוִשים ְוַהְט  נּו    ַהְּק  ַכֶפר ָלַֽ ֶשְת 

ֲעוֹֻּֽנֹוֵתינּו,  ָכל  ַעל  נּו  ָלַֽ ְוִתְמָחל  ינּו  ֹּאֵתַֽ ַחט ָכל  ַעל 
ָכל   ַעל  ָלנּו  ינּו ְוִתְסַלח  ְוֶשָעִוַֽ אנּו  ָטַֽ ֶשָחַֽ ינּו,  ְפָשֵעַֽ

ְשֵלָמה   ִּבְתשּוָבה  נּו  וַתֲחִזיֵרַֽ ְלָפֶנַֽיָך;  ְענּו  ְוֶשָפַשַֽ
נּו   ִלֵּבַֽ ְוִתְפַתח  ָך;  ַלֲעבֹוָדֶתַֽ נּו  ְוַתְדִריֵכַֽ ְלָפֶנַֽיָך; 
ָך; ְוִתְשַלח ְרפּוָאה ְשֵלָמה ְלחֹוֵלי   ְּבַתְלמּוד תֹוָרֶתַֽ



ָך חֹול    ַעֶמַֽ פב"פ()ּולְׁ ְדרֹור  ה  ִלְשבּוִים  ְוִתְקָרא   ;
ְדָרִכים   ִכי  הֹול ְ ּוְלָכל  ֹוַח;  קַֽ ְפַקח  ְוַלֲאסּוִרים 
ַתִציֵלם   ִיְשָרֵאל,  ָך  ֵמַעְמ  ּוְנָהרֹות  ַיִמים  ְועֹוְבֵרי 
ְלַחִּיים   ֶחְפָצם  ִלְמחֹוז  ְוַתִגיֵעם  ָוֶנֶַֻֽֽזק,  ַער  ַצַֽ ִמָכל 

חֲ  ְלָכל  ְוִתְפקֹוד  ֶשל  ּוְלָשלֹום;  ְּבֶזַַֻֽֽרע  ָבִנים  שּוֵכי 
ָך;   ּוְלִיְרָאֶתַֽ ְך  ַלֲעבֹוָדֶתַֽ ָך    ְוֻעָּברֹותַקָּיָמא  ַעְמ  ֶשל 

ִיְשָרֵאל   ְוָלדֹוֵתיֶהן; תַ ֵּבית  ְלָנה  ַתֵפַֽ ֹּא  ֶשל ִציֵלן 
בֹות   יָך ָהַרִּבים ָתִציֵלן  ְוַהּיֹוש ְ ַעל ַהַמְשֵּבר ְּבַרֲחֶמַֽ

ֹּא ֶיְחַסר ָחָלב  ִמָכל ָרע; ְוֶאל ַהֵמיִניק ֹות ַתְשִפיַע ֶשל
ָרה ְוֵשִדין ְוָכל ְפָגִעים  ְמַדֵדיֶהן; ְוַאל ִיְמשֹול ַאְסְכ 
ִיְשָרֵאל,   ֵּבית  ָך  ַעְמ  ַיְלֵדי  ְּבָכל  ִּביִשין  ּוַמְרִעין 
ָך ִלְלמֹוד תֹוָרה ִלְשָמּה, ְוַתִציֵלם   ֵלם ְלתֹוָרֶתַֽ ּוְתַגְד 

ִין ָהָרע ּומִ  ֶצר ָהָרע;  ֵמַעַֽ ֶבר ּוִמֶמֶגָפה ּוִמָשָטן ּוִמִּיַֽ ֶדַֽ
ְּבָכל   ִיְשָרֵאל  ֵּבית  ָך  ַעְמ  ּוִמָכל  ינּו  ֵמָעֵלַֽ ּוְתַבֵטל 
ְוַתֶטה ֵלב   ְוָרעֹות;  ָקשֹות  ְגֵזרֹות  ָכל  ֶשֵהם  ָמקֹום 
ְגֵזירֹות  ָעֵלינּו  ְוִתְגזֹור  ְלטֹוָבה;  ָעֵלינּו  ַהַמְלכּות 

ְוִתשְ  ַמֲעֵשה  טֹובֹות;  ְּבָכל  ְוַהְצָלָחה  ְּבָרָכה  ַלח 
ֵלָאה,   ְוַהְמ  ָחָבה  ָהר ְ ִמָּיְדָך  נּו  ַפְרָנָסֵתַֽ ְוָהֵכן  ָיֵדינּו; 
ְלַעם   ֹּא  ְול ָלֶזה  ֶזה  ִיְשָרֵאל  ָך  ַעְמ  ִיְצָטְרכּו  ֹּא  ְול



ַאֵחר; ְוֵתן ְלָכל ִאיש ְוִאיש ֵדי ַפְרָנָסתֹו; ּוְלָכל ְגִוָיה  
נּו ְוִתְבֶנה  ּוְגִוָיה ֵדי מַ  ְחסֹוָרּה; ּוְתַמֵהר ְוָתִחיש ְלָגֲאֵלַֽ

נּו; נּו ְוִתְפַאְרֵתַֽ   אין אומרים י"ג מדות אלא בציבור )ֵּבית ִמְקָדֵשַֽ
ַרֲחִמים   ֶשל  יְך  ִמדֹוֶתַֽ ֶעְשֵרה  ְשלש  ּוִבְזכּות 

ָך   תּובֹות ְּבתֹוָרֶתַֽ ָ֣ה : ֶשֶנֱאַמר ְכמֹו ‒ַהְכַֽ   ְיהָֹוָ֔ה |  ְיהָֹו
ל ּום  ֵאִ֥ ֶרְך  ְוַחנָּ֑ון  ַרחֹ֖ ִים  ֶאִ֥ ֶסד - ְוַרב  ַאַפֹ֖ ת  ֶחִ֥ ֱאֶמַֽ :   ֶוַֽ
ר ֵצִ֥ ֶסד֙   נֹּ ים  ֶח֨ ֲאָלִפָ֔ ַשע ְוַחָטָאָ֑ה ְוַנֵּקה֙.  נֹּ   ָלַֽ ן ָוֶפֹ֖ א ָעֹוֹ֛ ֵשִ֥

ֱאֹלֵהי  נּו  ָעְזֵרַֽ ִמְלָפֶניְך(.  ֵריָקם  חֹוְזרֹות  ֶשֵאיָנן 
נּו ְוֵהִציֵלַֽ ָך  ְשֶמַֽ ְכבֹוד  ְדַבר  ַעל  ַעל  ִיְשֲענּו  ְוַכֶפר   

ָאֵמן   ְלעֹוָלם  יהוה  ָּברּוְך  ָך.  ְשֶמַֽ ְלַמַען  ַחטאֵתינּו 
   ְוָאֵמן.

 

 

 יתום  קדיש
 

ַנז ַאׁשְׁ  ד, כְׁ ַפרְׁ ַחַב"ד   ,סְׁ  
 

ָמא ִדי ְבָרא  ְּבָעל ְ   .ִיְתַגַדל ְוִיְתַּקַדש ְשֵמּה ַרָּבא 
ַמְלכּוֵתּה   .ִכְרעּוֵתּה ספרד) ,ְוַיְמִליְך    וחב"ד:   נוסח 

ֻפְרָקֵנּה ְמִשיֵחּה  ְוַיְצַמח  ְּבַחֵּייכֹון  (ִויָקֵרב 



ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן    ,ִיְשָרֵאל  ֵּבית-ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל
 . ָאֵמן  :ָקִריב. ְוִאְמרּו
וחזן   ְמָבַרְך   –קהל  ַרָּבא  ְשֵמּה  ְלָעַלם    ְיֵהא 

 ַמָּיא. ֵמי ָעל ְ ּוְלָעל ְ 
א  ִיְתָּבַרְך   ְוִיְתַנשֵֹּ ַמם  ְוִיְתרֹּ ְוִיְתָפַאר  ְוִיְשַתַּבח 

ְוִיְתַהלָ ְוִיתְ  ְוִיְתַעֶלה  ְּבִריְך  ַהַדר  ְדֻקְדָשא  ְשֵמּה  ל 
ִמןְלֵעַֽ   –   הּוא ּוְלֵעָלא  ְלֵעַֽ   בעשי"ת)  ָכל  ָלא  ָלא 
ֻתְשְּב    (ִמָכל  ְוִשיָרָתא,  ָמָתא,  ְוֶנחֱ ָחָתא  ִּבְרָכָתא 

 . ָאֵמן :ָמא. ְוִאְמרּוַדֲאִמיָרן ְּבָעל ְ 
  נוסח ספרד )  ְוַחִּיים  ,ְשַמָּיא   ְיֵהא ְשָלָמא ַרָּבא ִמן 

ְוַעלָעֵלַֽ   ים(טֹובִ   וחב"ד: ְואְמרּו  ָכל  ינּו  ָרֵאל.   : ִישְֹּ
 . ָאֵמן

ָשלֹום ה  שֶֹּ בעשי"ת)  עֹּ ִּבְמרֹוָמיו,   (לֹוםשָ הַ   י"א 
ה ָשלֹום ָעֵלַֽ  ָרֵאל. ְוִאְמרּו  ָכל  ינּו ְוַעלהּוא ַיֲעשֶֹּ  :ִישְֹּ

 . ָאֵמן
 

 ( ְוִיְתָפֵאר, ְרעּוֵתּהכִ , של ְוִיְתַּקֵד ִיְתַגֵד "א נ)
 

 פרק בנפרד  לכל  קישורים
 



א   י   ט   ח   ז   ו   ה   ד   ג   ב   א  ב   י ג   י ד   י   יז  טז טו  י

  לד לג לב לא   ל כט  כח כז כו כה כד כג כב כא כ יט   יח

  נ מט מח מז מו מה מד מג מב  מא מ לט   לח לז לו  לה

  סז  סו  סה  סד סג  סב סא ס נט נח נז נו נה נד נג נב נא

 פג פב  פא פ עט   עח עז  עו  עה  עד  עג עב  עא  ע  סט  סח

  צט  צח  צז   צו צה  צד צג  צב צא  צ  פט פח פז פו פה פד

  קיד  קיג  קיב קיא קי  קט  קח  קז  קו קה קד קג  קב קא ק

 קכו קכה קכד קכג קכב קכא קכ  קיט קיח קיז קטז קטו

  קלז  קלו  קלה  קלד קלג  קלב  קלא קל  קכט  קכח קכז

  קמח קמז קמו קמה קמד קמג קמב קמא  קמ קלט קלח 

 קנ קמט

 


