




































הקונטרס הקדוש הזה הודפס לזכות 
גבי מרים בת אמלי אסתר לרפואה 
שלום אליהו בן גבי מרים לזיווג הגון 
יוסף בן רבקה לרפואה שלימה 
זהבית בת דניז רבקה 
שלמה מאיר בן דניז רבקה  
נתנאל בן דניז רבקה 
אברהם בן רחל אברהם בן רחל 
אמילי בת אמנדה 
רבקה בת שושנה 
יונתן בן נעמי  

לעילוי נשמת 
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ָייו ּוְיִריתֹו ְלהֹוִדיָעם סֹוד ה' ִליר≈

ה לֹו מֹו ָני∆ ְ ׁ̆ ה  ז∆

י  ƒָלל ּון ַ‰ּכ¿ ּ̃ ƒּ̇
ִיים  ּקּון ּנֹוָרי ְוִנְפָלי ְמֹיד ְמֹיד ִלְכָלִלּיּות ַהַחּטָ ּתִ

ָלן ְ̂ ִרית, ַרֲחָמָני ִלי ַים ַהּיְ ְוהּוי ּפְ

*

ָכל  ָלָחה ּיְ ְ̂ ם ְלַפְרָנָסה ּוְלַה ל ְמֹיד ּיַ ּוְמֻסּיָ

ִמּיּות ּוְירּוָחִנּיּות ְ ׁ̆ ַי ָהִעְנָיִנים ּיְ

ָכל יֹום ם ּיְ ּיֹיְמר≈ ∆ ׁ̆ י ִמי  ר≈ ְ ׁ̆ ַי

*

ל,  ָרי≈ ְׂ̆ ה ְלַפְרְסמֹו ְלָכל ִי ּוָ ִ̂ ּלֹו ְו נֹו, ּיִ ּקְ דֹו, ּתִ ִיּסְ

פּון,  ָּ̂ נּוז ְוַה ׁ̆ ְוַהּנֹוָרי, יֹור ַהּיָ דֹו נּו ַהּקָ ַרּי≈

נּו נּו ְוַרּי≈ נּו, מֹור≈ ָיה, ֲידֹונ≈ י ִעּלָ ָ ׁ̆ י יָני ַקּדִ ִ̂ ּיּו

ינּו ן ָעל≈ כּו˙ו… ָי‚≈ ב, ז¿ ל∆ ס¿ ר∆ ּ ב¿ ƒָמן מ י ַנח¿ ƒַרּב
*

י הּוָיי ִלְדפּוס ַעל-ְיד≈

י ְסל∆ ר∆ י ּיְ ֲחִסיד≈

ַלִים תויי"י ָ ׁ̆ עיה"ק ְירּו

 

ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ כח

 

ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ י

טוי לומר לפני ימירת הע˘רה מזמורים:

יִקים  ּדִ ַּ̂ ַה ְלָכל  ּלּו  י≈ ִמְזמֹוִרים  ָרה  ָׂ̆ ָהֲע ֲיִמיַרת  ּיַ ִמי  ְ̂ ַע ר  ≈ ׁ ּ̆ ְמַק יִני  ֲהר≈

ים  ִ ׁ̆ ְקדֹו ָעָפר,  י  ֹוְכנ≈ ׁ̆ ים  ּיִ ָהֲיִמּתִ יִקים  ּדִ ַּ̂ ַה ּוְלָכל  נּו,  דֹור≈ ּיְ ∆ ׁ̆ ים  ּיִ ָהֲיִמּתִ

ַע  נֹוי≈ ַנַחל  ְיסֹוד עֹוָלם,  יק  ּדִ ַ̂  , ׁ̆ דֹו ַהּקָ נּו  ְלַרּי≈ ּוִיְפָרט  ה,  ּמָ ı ה≈ ר∆ י∆ ּיָ ר  ∆ ׁ̆ ֲי

ה. ּקּון ז∆ ה ּתִ ּלָ ּיִ ∆ ׁ̆ ינּו,  ן ָעל≈ י, ְזכּותֹו ָיי≈ יי∆ ן פ≈ נּו ַנְחָמן ּי∆ ְמקֹור ָחְכָמה, ַרּי≈

יַע  ƒָנר  ˙ רו… ƒמ ז¿ ƒּב  ,‰„ָ ˙ו… ּב¿ ָפָניו  ָמ‰  ¿„ּ ַ̃ נ¿ נּו:  ע≈ ¿ ׁ̆ ƒי ˆּור  יָע‰ ל¿ ƒָנר ָי  ַלי¿ ָנ‰  ַרּנ¿ נ¿ ְלכּו 

ים: ƒ‰…ל ל ‡¡ ל ַעל ּכָ „ו… ך¿ ּ‚ָ ל∆ ָי, ּומ∆ ל י¿ „ו… ל ּ‚ָ י ‡≈ ƒּכ : לו…

קודם ˘יתחיל תהלים יימר:

י  ָ̆ ם ִיחּוד קּוְד ≈̆ ת ּיֹוְרִיי, ְל ַח י∆ ּי≈ ַ ׁ̆ ל ּוְל י ְלהֹודֹות ּוְלַהּל≈ ת ּפִ ן י∆ יִני ְמַזּמ≈ ֲהר≈

ם  ≈ ׁ̆ ּיְ ְעָלם  ְונ∆ ָטִמיר  ַההּוי  י  ְיד≈ ַעל  ּוְרִחימּו  ְדִחילּו  ּיִ ּה  ִכיְנּת≈ ְ̆ ּו ִריְך הּוי  ּיְ

ל: ָרי≈ ְׂ̆ ל ִי ּכָ

ה,  י ָחִסיִתי ָיְך:  י  ָיַמְרְתּ ַלְיָי ֲיֹדָני ָיּתָ ל ּכִ ִני י≈ ְמר≈ ֽ ָ ׁ̆ ם ְלָדִוד,    י  ִמְכּתָ
י-ָים:  ד   ִ̂ ְפ ל ח∆ י ּכָ יר≈ ה, ְוַיּדִ ּמָ ı ה≈ ָיר∆ ר ּיָ ∆ ׁ̆ ים ֲי ִ ׁ̆ יָך:  י  ִלְקדֹו ל ָעל∆ טֹוָיִתי ּיַ

מֹוָתם  ְ ׁ̆ ת  י י∆ ָ ּׂ̆ ם, ּוַיל י∆ ם ִמּדָ יה∆ יְך ִנְסּכ≈ ל ַיּסִ ר ָמָהרּו ּיַ יֹוָתם ַיח≈ ְּ̂ ִיְרּיּו ַע

ה ּתֹוִמיְך ּיֹוָרִלי:  ו  ֲחָיִלים ָנְפלּו-ִלי  ְלִקי ְוכֹוִסי, ַיּתָ ָפָתי:  ה  ְיָי ְמָנת ח∆ ְׂ̆ ַעל 

ילֹות  ִני, ַיף ל≈ ָ̂ ר ְיָע ∆ ׁ̆ ת ְיָי ֲי ְך י∆ ְפָרה ָעָלי:  ז  ֲיָיר≈ ֽ ָ ׁ̆ ִעִמים, ַיף ַנֲחָלת  ּנְ ּיַ

ן  ּמֹוט:  ט  ָלכ≈ ל י∆ י ִמיִמיִני ּיַ י ָתִמיד, ּכִ ְיּדִ יִתי ְיָי ְלנ∆ ּוִ ִ ׁ̆ רּוִני ִכְליֹוָתי:  ח   ִיּסְ

י  ִ ׁ̆ ַנְפ ַתֲעֹזי  לֹי  י  ּכִ י   ַטח:   ָלי∆ ּכֹן  ְ ׁ̆ ִי ִרי  ָׂ̆ ּיְ ַיף  יֹוִדי,  ּכְ ל  י∆ ַוּיָ י  ִלּיִ ַמח  ָׂ̆

ַֹיע  ׂ̆ ים  ַחּיִ ֹיַרח  ִני  ּתֹוִדיע≈ יי   ַחת:   ָ ׁ̆ ִלְריֹות  ֲחִסיְדָך  ן  ִתּת≈ לֹי  יֹול,  ְ ׁ̆ ִל

ח:  ַ̂ יִמיְנָך נ∆ יָך, ְנִעמֹות ּיִ נ∆ ת ּפָ ָמחֹות י∆ ְׂ̆

י ָיָדם לֹי  ר≈ ְ ׁ̆ סּוי ֲחָטָיה:  י  ַי ע ּכְ ַ ׁ̆ ּוי ּפ∆ ׂ̆ י ְנ ר≈ ְ ׁ̆ יל ַי ּכִ ְׂ̆   י  ְלָדִוד ַמ
ֲיָיִתי  ַ ׁ̆ ָמי, ּיְ ָ̂ לּו ֲע י ּיָ ּתִ ְ ׁ̆ ַר ח¡ י ה∆ ה:  י  ּכִ רּוחֹו ְרִמּיָ ין ּיְ ֹי ְיָי לֹו ָעֹון, ְוי≈ ׁ̆ ַיְח

 ıי ַקִי ַחְרֹינ≈ ּיְ י,  ּדִ ַ ׁ̆ ְל ְך  ְהּפַ נ∆ ָך  ָיד∆ ד ָעַלי  ְכּיַ ּתִ ָוַלְיָלה  י יֹוָמם  ּכִ ל ַהּיֹום:  ד   ּכָ

ַעי ַלְיָי,  ָ ׁ̆ י ְפ ה ֲעל≈ י יֹוד∆ יִתי, ָיַמְרּתִ יִתי יֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני לֹי ִכּסִ ָלה:  ה  ַחּטָ ס∆

ת  יָך ְלע≈ ל∆ ל ָחִסיד י≈ ל ּכָ ּל≈ ָלה:  ו  ַעל ֹזית ִיְתּפַ יִתי ס∆ יָת ֲעֹון ַחּטָ ָׂ̆ ָנ ה  ְוַיּתָ

ִני  ר≈ ְּ̂ ר ּתִ ַּ̂ ר ִלי1 ִמ ת∆ ה ס≈ יעּו:  ז  ַיּתָ ָליו לֹי ַיּיִ ים, י≈ ף ַמִים ַרּיִ ט∆ ≈ ׁ̆ ְמˆֹוי ַרק ְל

יָך  ה ָעל∆ ָ̂ ְך, ִייֲע ל≈ ְך זּו ת≈ ר∆ ד∆ יְלָך ְויֹוְרָך ּיְ ּכִ ְׂ̆ ָלה:  ח  ַי ִני ס∆ סֹוְיי≈ ט ּתְ י ַפּל≈ ָרּנ≈

1 יחר יתה סתר לי - ˆריך להפסיק מעט (עיין ילקו"מ ח"י סי' ריי)
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ה ּתֹוִמיְך ּיֹוָרִלי:  ו  ֲחָיִלים ָנְפלּו-ִלי  ְלִקי ְוכֹוִסי, ַיּתָ ָפָתי:  ה  ְיָי ְמָנת ח∆ ְׂ̆ ַעל 

ילֹות  ִני, ַיף ל≈ ָ̂ ר ְיָע ∆ ׁ̆ ת ְיָי ֲי ְך י∆ ְפָרה ָעָלי:  ז  ֲיָיר≈ ֽ ָ ׁ̆ ִעִמים, ַיף ַנֲחָלת  ּנְ ּיַ

ן  ּמֹוט:  ט  ָלכ≈ ל י∆ י ִמיִמיִני ּיַ י ָתִמיד, ּכִ ְיּדִ יִתי ְיָי ְלנ∆ ּוִ ִ ׁ̆ רּוִני ִכְליֹוָתי:  ח   ִיּסְ

י  ִ ׁ̆ ַנְפ ַתֲעֹזי  לֹי  י  ּכִ י   ַטח:   ָלי∆ ּכֹן  ְ ׁ̆ ִי ִרי  ָׂ̆ ּיְ ַיף  יֹוִדי,  ּכְ ל  י∆ ַוּיָ י  ִלּיִ ַמח  ָׂ̆

ַֹיע  ׂ̆ ים  ַחּיִ ֹיַרח  ִני  ּתֹוִדיע≈ יי   ַחת:   ָ ׁ̆ ִלְריֹות  ֲחִסיְדָך  ן  ִתּת≈ לֹי  יֹול,  ְ ׁ̆ ִל

ח:  ַ̂ יִמיְנָך נ∆ יָך, ְנִעמֹות ּיִ נ∆ ת ּפָ ָמחֹות י∆ ְׂ̆

י ָיָדם לֹי  ר≈ ְ ׁ̆ סּוי ֲחָטָיה:  י  ַי ע ּכְ ַ ׁ̆ ּוי ּפ∆ ׂ̆ י ְנ ר≈ ְ ׁ̆ יל ַי ּכִ ְׂ̆   י  ְלָדִוד ַמ
ֲיָיִתי  ַ ׁ̆ ָמי, ּיְ ָ̂ לּו ֲע י ּיָ ּתִ ְ ׁ̆ ַר ח¡ י ה∆ ה:  י  ּכִ רּוחֹו ְרִמּיָ ין ּיְ ֹי ְיָי לֹו ָעֹון, ְוי≈ ׁ̆ ַיְח

 ıי ַקִי ַחְרֹינ≈ ּיְ י,  ּדִ ַ ׁ̆ ְל ְך  ְהּפַ נ∆ ָך  ָיד∆ ד ָעַלי  ְכּיַ ּתִ ָוַלְיָלה  י יֹוָמם  ּכִ ל ַהּיֹום:  ד   ּכָ

ַעי ַלְיָי,  ָ ׁ̆ י ְפ ה ֲעל≈ י יֹוד∆ יִתי, ָיַמְרּתִ יִתי יֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני לֹי ִכּסִ ָלה:  ה  ַחּטָ ס∆

ת  יָך ְלע≈ ל∆ ל ָחִסיד י≈ ל ּכָ ּל≈ ָלה:  ו  ַעל ֹזית ִיְתּפַ יִתי ס∆ יָת ֲעֹון ַחּטָ ָׂ̆ ָנ ה  ְוַיּתָ

ִני  ר≈ ְּ̂ ר ּתִ ַּ̂ ר ִלי1 ִמ ת∆ ה ס≈ יעּו:  ז  ַיּתָ ָליו לֹי ַיּיִ ים, י≈ ף ַמִים ַרּיִ ט∆ ≈ ׁ̆ ְמˆֹוי ַרק ְל

יָך  ה ָעל∆ ָ̂ ְך, ִייֲע ל≈ ְך זּו ת≈ ר∆ ד∆ יְלָך ְויֹוְרָך ּיְ ּכִ ְׂ̆ ָלה:  ח  ַי ִני ס∆ סֹוְיי≈ ט ּתְ י ַפּל≈ ָרּנ≈
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ָלִלי ּקּון ַהּכְ כטּתִ ָלִלי ּקּון ַהּכְ יּתִ

ל ְקרֹי  ְדיֹו ִלְילֹום, ּיַ ן ע∆ ס∆ י ָור∆ ת∆ מ∆ ין ָהִיין ּיְ ד י≈ ר∆ פ∆ סּוס ּכְ ְהיּו ּכְ יִני:  ט  ַיל ּתִ ע≈

ְמחּו  ִׂ̆ ּנּו:  יי   ד ְיסֹוְיי∆ ס∆ ְיָי, ח∆ ַח ּיַ ע ְוַהּיֹוט≈ ָ ׁ̆ ים ַמְכיֹוִיים ָלָר יָך:  י  ַרּיִ ל∆ י≈

י:  י ל≈ ר≈ ְ ׁ̆ ל ִי יִקים ְוַהְרִנינּו ּכָ ּדִ ַ̂ ַיְיָי ְוִיילּו 

ָרָעה  יֹום  ּיְ ל,  ּדָ ל  י∆ יל  ּכִ ְׂ̆ ַמ י  ר≈ ְ ׁ̆ ַי י   ְלָדִוד:   ִמְזמֹור  ַח  ≈ּ̂ ַלְמַנ י    
ׁ̆ ֹיְיָייו:   פ∆ נ∆ הּו ּיְ נ≈ ּתְ ı, ְוַיל ּתִ ָיר∆ ר ּיָ ַ ּׁ̆ הּו ְוֻי הּו ִויַחּי≈ ְמר≈ ְ ׁ̆ הּו ְיָי:  י  ְיָי ִי ט≈ ְיַמּלְ

ְיָי  י  ָיַמְרּתִ ֲיִני  ְיָחְליֹו:  ה   ָהַפְכּתָ  יֹו  ּכָ ְ ׁ̆ ִמ ל  ּכָ ָוי,  ּדְ  ׂ̆ ר∆ ּנּו ַעל ע∆ ִיְסָעד∆ ְיָי  ד  

ָימּות  ָמַתי  ִלי,  ַרע  יֹיְמרּו  יֹוְיַיי  ו   ָלְך:   ָחָטיִתי  י  ּכִ י  ִ ׁ̆ ַנְפ ְרָפָיה  ִני,  ָחּנ≈

 ıי ַלחּו ≈̂ ן לֹו י≈ ı-ָיו∆ ר, ִלּיֹו ִיְקּיָ ְוי ְיַדּי≈ ָ ׁ̆ י ִלְריֹות  מֹו:  ז  ְוִים ּיָ ְ ׁ̆ ְוָיַיד 

ַעל  ִלּיַ ַיר ּיְ יּו ָרָעה ִלי:  ט  ּדְ ְ ׁ̆ ְֹנָיי, ָעַלי ַיְח ׂ̆ ל  ּו ּכָ ׁ̆ ר:  ח  ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲח ְיַדּי≈

י  ַטְחּתִ ר ּיָ ∆ ׁ̆ לֹוִמי ֲי ְ ׁ̆  ׁ̆ ם ִיי ַכי לֹי יֹוִסיף ָלקּום:  י  ּיַ ָ ׁ̆ ר  ∆ ׁ̆ ַוֲי ָיˆּוק ּיֹו, 

ָמה  ּלְ ַ ׁ̆ ִני, ַוֲי ִני ַוֲהִקימ≈ ה ְיָי ָחּנ≈ י:  יי  ְוַיּתָ יל ָעַלי ָעק≈ ל ַלְחִמי, ִהְיּדִ יֹו יֹוכ≈

י  ֻתּמִ י לֹי ָיִריַע ֹיְיִיי ָעָלי:  יי  ַוֲיִני ּיְ י, ּכִ ּתָ ּיִ ְ̂ י ָחַפ י ּכִ ֹזית ָיַדְעּתִ ם:  יי  ּיְ ָלה∆

ָהעֹוָלם ְוַעד  ל מ≈ ָרי≈ ְׂ̆ י ִי לֹה≈ רּוְך ְיָי י¡ יָך ְלעֹוָלם:  יד  ּיָ ִני ְלָפנ∆ יי≈ ִּ̂ י, ַוּתַ ַמְכּתָ ּיִ ּתָ

ן:  ן ְוָימ≈ ָהעֹוָלם ָימ≈

ן  ּכ≈ י ָמִים,  ֲערֹי ַעל ֲיִפיק≈ ּתַ ל  ַיּיָ י ֹקַרח:  י  ּכְ ִלְינ≈ יל  ּכִ ְׂ̆ ַמ ַח  ≈ּ̂   י  ַלְמַנ
ל ָחי ָמַתי ָייֹוי,  לִֹהים ְלי≈ י¡ י ל∆ ִ ׁ̆ ְמָיה ַנְפ ָ̂ לִֹהים:  י   יָך י¡ ל∆ י ַתֲערֹי י≈ ִ ׁ̆ ַנְפ

ַלי  ֹמר י≈ י¡ ּי∆ ָוָלְיָלה,  יֹוָמם  ם  ח∆ ִדְמָעִתי ל∆ י  ּלִ לִֹהים:  ד  ָהְיָתה  י י¡ נ≈ ּפְ ה  ָרי∆ ְוי≈

ְך  ּסָ ֹיר ּיַ ע¡ י י∆ י ּכִ ִ ׁ̆ ָכה ָעַלי ַנְפ ּפְ ְ ׁ̆ ָרה ְוי∆ ְזּכְ ה י∆ ּל∆ יָך:  ה  י≈ לֹה∆ ה י¡ ל ַהּיֹום ַיּי≈ ּכָ

ּתֹוֲחִחי  ְ ׁ̆ ּתִ י:  ו  ַמה  ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוי≈ ה  ִרּנָ קֹול  ּיְ לִֹהים  ית י¡ ּי≈ ם ַעד  ּד≈ ּדַ י∆

לַֹהי  ָניו:  ז  י¡ ּועֹות ּפָ ׁ̆ ּנּו ְי י עֹוד יֹוד∆ לִֹהים ּכִ ִמי ָעָלי הֹוִחיִלי לי¡ ה¡ י ַוּת∆ ִ ׁ̆ ַנְפ

ָער:   ְ̂ ַהר ִמ ְרמֹוִנים מ≈ ן, ְוח∆ ı ַיְרּד≈ ר∆ י∆ ְרָך מ≈ ְזּכָ ן י∆ ּתֹוָחח ַעל ּכ≈ ְ ׁ̆ י ִת ִ ׁ̆ ָעַלי ַנְפ

יָך ָעַלי ָעָירּו:  ט   יָך ְוַיּל∆ ר∆ ּיָ ְ ׁ̆ ל ִמ יָך ּכָ ּנֹור∆ ִ̂ י ְלקֹול  הֹום קֹור≈ ל ּתְ הֹום י∆ ח  ּתְ

ל  י:  י  יֹוְמָרה ְלי≈ ל ַחּיָ ה ְלי≈ ִפּלָ י, ּתְ ירֹה ִעּמִ ִ ׁ̆ ְיָלה  ה ְיָי ַחְסּדֹו  ּוַיּלַ ּו∆ ַ̂ יֹוָמם ְי

מֹוַתי  ְ̂ ַע ּיְ ח  ַ̂ ר∆ ּיְ יי   י:   יֹוי≈  ıַלַח ּיְ ְך  ל≈ י≈ ר  ֹקד≈ ה  ָלּמָ ִני  ַכְחּתָ ְ ׁ̆ ָלָמה  ַסְלִעי 

ּתֹוֲחִחי  ְ ׁ̆ ּתִ יי  ַמה  יָך:   לֹה∆ י¡ ה  ַיּי≈ ַהּיֹום  ל  ּכָ ַלי  י≈ ָיְמָרם  ּיְ ˆֹוְרָרי,   ְרפּוִני  ח≈

ילָֹהי: ַני ו≈ ּוֹעת ּפָ ׁ̆ ּנּו ְי י עֹוד יֹוד∆ לִֹהים ּכִ ִמי ָעָלי הֹוִחיִלי לי¡ ה¡ י ּוַמה ּת∆ ִ ׁ̆ ַנְפ

ִית  ת ַהּיַ ְמרּו י∆ ְ ׁ̆ יּול ַוּיִ ָ ׁ̆ לַֹח  ְ ׁ̆ ם ּיִ ת ְלָדִוד ִמְכּתָ ח≈ ְ ׁ̆ ַח ַיל ּתַ ≈ּ̂   י  ַלְמַנ
י  ִני ִמּפֲֹעל≈ יל≈ ִּ̂ ִני:  י  ַה י≈ ּיְ ַׂ̆ ְתקֹוְמַמי ּתְ לָֹהי ִמּמִ ֹיְיַיי י¡ ִני מ≈ יל≈ ִּ̂ ַלֲהִמיתֹו:  י  ַה

 

ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ ל

 

ָלִלי ַהּכְ ּקּון ּתִ ד

ים,  י ָייּורּו ָעַלי ַעּזִ ִ ׁ̆ ה ָיְריּו ְלַנְפ י ִהּנ≈ ִני:  ד  ּכִ יע≈ ִ ׁ̆ י ָדִמים הֹו ≈ ׁ̆ ַיְנ ן, ּומ≈ ָיו∆

ה:   ִלי ָעֹון ְיֻרˆּון ְוִיּכֹוָננּו עּוָרה ִלְקָריִתי ּוְרי≈ יִתי ְיָי:  ה  ּיְ ִעי ְולֹי ַחּטָ ְ ׁ̆ לֹי ִפ

ַיל  ַהּיֹוִים  ל  ּכָ ִלְפֹקד  ה  ָ̂ ָהִקי ל  ָרי≈ ְׂ̆ ִי י  לֹה≈ י¡ ָייֹות  ְ̂ לִֹהים  י¡ ְיָי  ה  ְוַיּתָ ו  

ח   ִעיר:   ִויסֹוְייּו  י  ל∆ ַכּכָ מּו  ה¡ י∆ י  ר∆ ָלע∆ ּויּו  ׁ̆ ָי ז   ָלה:   ס∆ ן  ָיו∆ י  ּיְֹיד≈ ל  ּכָ ֹחן  ּתָ

ְיָי  ה  ְוַיּתָ ט    ַע:   ֹמ≈ ׁ̆ ִמי  י  ּכִ ם,  יה∆ ְפתֹות≈ ִׂ̆ ּיְ ֲחָריֹות  ם  ִפיה∆ ּיְ יעּון  ַיּיִ ה  ִהּנ≈

י:  יי ּיִ ּיַ ְׂ̆ לִֹהים ִמ י י¡ ֹמָרה ּכִ ְ ׁ̆ יָך י∆ ל∆ ְלַעי ְלָכל ּיֹוִים:  י  ֻעּזֹו י≈ ַחק ָלמֹו ּתִ ְׂ̆ ּתִ

י  חּו ַעּמִ ּכְ ְ ׁ̆ ן ִי ם ּפ∆ ַהְרי≈ ְֹרָרי:  יי  ַיל ּתַ ׁ̆ ִני ְי לִֹהים ַיְרי≈ ִני, י¡ מ≈ י ְיַקּדְ י ַחְסּדִ לֹה≈ י¡

ימֹו  ָפת≈ ְׂ̆ ַיר  ּדְ ימֹו  ּפִ ית  ַחּטַ יי   ֲיֹדָני:   נּו  ָמִיּנ≈ מֹו,  ְוהֹוִריד≈ יְלָך  ְיח≈ מֹו  ֲהִניע≈

מֹו  ינ≈ ְוי≈ ה  ּל≈ ּכַ ָמה  ְיח≈ ה  ּל≈ ּכַ יד   רּו:   ְיַסּפ≈  ׁ̆ ַח ּוִמּכַ ָיָלה  ּומ≈ ִיְייֹוָנם  ְכדּו  ְוִיּלָ

מּו  ה¡ י י∆ ר∆ יּו ָלע∆ ֻ ׁ̆ ָלה:  טו  ְוָי ı ס∆ י ָהָיר∆ ַיֲעֹקי ְלַיְפס≈ ל ּיְ ≈ ׁ̆ לִֹהים ֹמ י י¡ ְדעּו ּכִ ְוי≈

ִלינּו:  יז  ַוֲיִני  עּו ַוּיָ ּיְ ְׂ̆ ֹכל, ִים לֹי ִי י¡ ה ְיִניעּון ל∆ ּמָ י ִויסֹוְייּו ִעיר:  טז  ה≈ ל∆ ַכּכָ

ר ִלי:  יח   ַ̂ יֹום  י ִלי ּוָמנֹוס ּיְ ּיָ ְׂ̆ י ָהִייָת ִמ ָך ּכִ ר ַחְסּד∆ ן ַלּיֹק∆ ָך ַוֲיַרּנ≈ יר ֻעּז∆ ִ ׁ̆ ָי

י:  י ַחְסּדִ לֹה≈ י י¡ ּיִ ּיַ ְׂ̆ לִֹהים ִמ י י¡ ָרה, ּכִ יָך ֲיַזּמ≈ ל∆ י י≈ ֻעּזִ

ָעָקה, ְ̂ לִֹהים ְוי∆ ל י¡ ַח ַעל ְידּותּון ְלָיָסף ִמְזמֹור:  י  קֹוִלי2 י∆ ≈ּ̂   י  ַלְמַנ
ָרה  י ָיִדי ַלְיָלה ִנּיְ ּתִ ְ ׁ̆ ָר ָרִתי ֲיֹדָני ּדָ ָ̂ יֹום  ָלי:  י  ּיְ לִֹהים ְוַהֲיִזין י≈ ל י¡ קֹוִלי י∆

יָחה  ִׂ̆ ָי ָמָיה,  ה¡ ְוי∆ לִֹהים  י¡ ָרה  ְזּכְ י∆ ד   י:   ִ ׁ̆ ַנְפ ם  ח≈ ִהּנָ ֲיָנה  מ≈ ָתפּוי,  ְולֹי 

ו   ר:   ֲיַדּי≈ ְולֹי  י  ִנְפַעְמּתִ יָני,  ע≈ ֻמרֹות  ְ ׁ̆ ָיַחְזּתָ  ה   ָלה:   ס∆ רּוִחי  ף  ְוִתְתַעּט≈

ְיָלה ִעם ְלָיִיי  ּלָ ָרה ְנִייָנִתי ּיַ ְזּכְ נֹות עֹוָלִמים:  ז  י∆ ְ ׁ̆ ם,  ד∆ י ָיִמים ִמּק∆ ְיּתִ ַ ּׁ̆ ִח

ׂ̆ רּוִחי:  ח  ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ֲיֹדָני, ְולֹי יִֹסיף ִלְרˆֹות עֹוד:   יָחה,  ַוְיַחּפ≈ ִׂ̆ ָי

 ıל ִים ָקַפ ַכח ַחּנֹות י≈ ָ ׁ̆ ר ְלֹדר ָוֹדר:  י  ֲה ַמר ֹימ∆ ח ַחְסּדֹו, ּיָ ַ̂ ס ָלנ∆ ָיפ≈ ט  ה∆

ְזּכֹור  י∆ יי   ְליֹון:   ע∆ ְיִמין  נֹות  ְ ׁ̆ ִהיי  ַחּלֹוִתי  ָוֹיַמר  יי   ָלה:   ס∆ ַרֲחָמיו  ַיף  ּיְ

יָך  ָך, ּוַיֲעִלילֹות∆ ל∆ ע√ ָך:  יי  ְוָהִייִתי ְיָכל ּפָ ְלי∆ ם ּפִ ד∆ ָרה ִמּק∆ ְזּכְ י י∆ י ָיּה ּכִ ַמַעְלל≈

ל  ה ָהי≈ לִֹהים:  טו  ַיּתָ י¡ דֹול ּכ≈ ל ּיָ ָך ִמי י≈ ְרּכ∆ ׁ̆ ּדַ ּקֹד∆ לִֹהים ּיַ יָחה:  יד  י¡ ִׂ̆ ָי

ף  י ַיֲעֹקי ְויֹוס≈ נ≈ ָך ּיְ ְזרֹוַע ַעּמ∆ ַיְלּתָ ּיִ ָך:  טז  ּיָ ים ֻעּז∆ י, הֹוַדְעּתָ ָיַעּמִ ל∆ ה פ∆ ≈ׂ̆ ֹע

זּו ְתֹהמֹות:  יח  ֹזְרמּו  ִים ָיִחילּו, ַיף ִיְרּיְ לִֹהים ָריּוָך ּמַ ִים י¡ ָלה:  יז  ָריּוָך ּמַ ס∆

ל  ְלּיַ ּיַ כּו:  יט  קֹול ַרַעְמָך ּיַ יָך ִיְתַהּלָ ∆̂ ָ̂ ָחִקים, ַיף ֲח ְ ׁ̆ ַמִים ָעיֹות קֹול ָנְתנּו 

ַמִים  ִייְלָך ּיְ ְ ׁ̆ ָך  ּו ְרּכ∆ ם ּדַ ּיָ ı:   כ  ּיַ ׁ̆ ָהָיר∆ ְרַע ל, ָרְיָזה ַוּתִ י≈ ִיירּו ְיָרִקים ּת≈ ה≈

ה ְוַיֲהרֹן:  ∆ ׁ̆ ַיד ֹמ ָך ּיְ ֹין ַעּמ∆ ּ̂ יָך לֹי ֹנָדעּו:  כי  ָנִחיָת ַכ יֹות∆ ים ְוִעּקְ ַרּיִ
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ָלִלי ּקּון ַהּכְ כטּתִ ָלִלי ּקּון ַהּכְ יּתִ

ל ְקרֹי  ְדיֹו ִלְילֹום, ּיַ ן ע∆ ס∆ י ָור∆ ת∆ מ∆ ין ָהִיין ּיְ ד י≈ ר∆ פ∆ סּוס ּכְ ְהיּו ּכְ יִני:  ט  ַיל ּתִ ע≈

ְמחּו  ִׂ̆ ּנּו:  יי   ד ְיסֹוְיי∆ ס∆ ְיָי, ח∆ ַח ּיַ ע ְוַהּיֹוט≈ ָ ׁ̆ ים ַמְכיֹוִיים ָלָר יָך:  י  ַרּיִ ל∆ י≈

י:  י ל≈ ר≈ ְ ׁ̆ ל ִי יִקים ְוַהְרִנינּו ּכָ ּדִ ַ̂ ַיְיָי ְוִיילּו 

ָרָעה  יֹום  ּיְ ל,  ּדָ ל  י∆ יל  ּכִ ְׂ̆ ַמ י  ר≈ ְ ׁ̆ ַי י   ְלָדִוד:   ִמְזמֹור  ַח  ≈ּ̂ ַלְמַנ י    
ׁ̆ ֹיְיָייו:   פ∆ נ∆ הּו ּיְ נ≈ ּתְ ı, ְוַיל ּתִ ָיר∆ ר ּיָ ַ ּׁ̆ הּו ְוֻי הּו ִויַחּי≈ ְמר≈ ְ ׁ̆ הּו ְיָי:  י  ְיָי ִי ט≈ ְיַמּלְ

ְיָי  י  ָיַמְרּתִ ֲיִני  ְיָחְליֹו:  ה   ָהַפְכּתָ  יֹו  ּכָ ְ ׁ̆ ִמ ל  ּכָ ָוי,  ּדְ  ׂ̆ ר∆ ּנּו ַעל ע∆ ִיְסָעד∆ ְיָי  ד  

ָימּות  ָמַתי  ִלי,  ַרע  יֹיְמרּו  יֹוְיַיי  ו   ָלְך:   ָחָטיִתי  י  ּכִ י  ִ ׁ̆ ַנְפ ְרָפָיה  ִני,  ָחּנ≈

 ıי ַלחּו ≈̂ ן לֹו י≈ ı-ָיו∆ ר, ִלּיֹו ִיְקּיָ ְוי ְיַדּי≈ ָ ׁ̆ י ִלְריֹות  מֹו:  ז  ְוִים ּיָ ְ ׁ̆ ְוָיַיד 

ַעל  ִלּיַ ַיר ּיְ יּו ָרָעה ִלי:  ט  ּדְ ְ ׁ̆ ְֹנָיי, ָעַלי ַיְח ׂ̆ ל  ּו ּכָ ׁ̆ ר:  ח  ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲח ְיַדּי≈

י  ַטְחּתִ ר ּיָ ∆ ׁ̆ לֹוִמי ֲי ְ ׁ̆  ׁ̆ ם ִיי ַכי לֹי יֹוִסיף ָלקּום:  י  ּיַ ָ ׁ̆ ר  ∆ ׁ̆ ַוֲי ָיˆּוק ּיֹו, 

ָמה  ּלְ ַ ׁ̆ ִני, ַוֲי ִני ַוֲהִקימ≈ ה ְיָי ָחּנ≈ י:  יי  ְוַיּתָ יל ָעַלי ָעק≈ ל ַלְחִמי, ִהְיּדִ יֹו יֹוכ≈

י  ֻתּמִ י לֹי ָיִריַע ֹיְיִיי ָעָלי:  יי  ַוֲיִני ּיְ י, ּכִ ּתָ ּיִ ְ̂ י ָחַפ י ּכִ ֹזית ָיַדְעּתִ ם:  יי  ּיְ ָלה∆

ָהעֹוָלם ְוַעד  ל מ≈ ָרי≈ ְׂ̆ י ִי לֹה≈ רּוְך ְיָי י¡ יָך ְלעֹוָלם:  יד  ּיָ ִני ְלָפנ∆ יי≈ ִּ̂ י, ַוּתַ ַמְכּתָ ּיִ ּתָ

ן:  ן ְוָימ≈ ָהעֹוָלם ָימ≈

ן  ּכ≈ י ָמִים,  ֲערֹי ַעל ֲיִפיק≈ ּתַ ל  ַיּיָ י ֹקַרח:  י  ּכְ ִלְינ≈ יל  ּכִ ְׂ̆ ַמ ַח  ≈ּ̂   י  ַלְמַנ
ל ָחי ָמַתי ָייֹוי,  לִֹהים ְלי≈ י¡ י ל∆ ִ ׁ̆ ְמָיה ַנְפ ָ̂ לִֹהים:  י   יָך י¡ ל∆ י ַתֲערֹי י≈ ִ ׁ̆ ַנְפ

ַלי  ֹמר י≈ י¡ ּי∆ ָוָלְיָלה,  יֹוָמם  ם  ח∆ ִדְמָעִתי ל∆ י  ּלִ לִֹהים:  ד  ָהְיָתה  י י¡ נ≈ ּפְ ה  ָרי∆ ְוי≈

ְך  ּסָ ֹיר ּיַ ע¡ י י∆ י ּכִ ִ ׁ̆ ָכה ָעַלי ַנְפ ּפְ ְ ׁ̆ ָרה ְוי∆ ְזּכְ ה י∆ ּל∆ יָך:  ה  י≈ לֹה∆ ה י¡ ל ַהּיֹום ַיּי≈ ּכָ

ּתֹוֲחִחי  ְ ׁ̆ ּתִ י:  ו  ַמה  ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוי≈ ה  ִרּנָ קֹול  ּיְ לִֹהים  ית י¡ ּי≈ ם ַעד  ּד≈ ּדַ י∆

לַֹהי  ָניו:  ז  י¡ ּועֹות ּפָ ׁ̆ ּנּו ְי י עֹוד יֹוד∆ לִֹהים ּכִ ִמי ָעָלי הֹוִחיִלי לי¡ ה¡ י ַוּת∆ ִ ׁ̆ ַנְפ

ָער:   ְ̂ ַהר ִמ ְרמֹוִנים מ≈ ן, ְוח∆ ı ַיְרּד≈ ר∆ י∆ ְרָך מ≈ ְזּכָ ן י∆ ּתֹוָחח ַעל ּכ≈ ְ ׁ̆ י ִת ִ ׁ̆ ָעַלי ַנְפ

יָך ָעַלי ָעָירּו:  ט   יָך ְוַיּל∆ ר∆ ּיָ ְ ׁ̆ ל ִמ יָך ּכָ ּנֹור∆ ִ̂ י ְלקֹול  הֹום קֹור≈ ל ּתְ הֹום י∆ ח  ּתְ

ל  י:  י  יֹוְמָרה ְלי≈ ל ַחּיָ ה ְלי≈ ִפּלָ י, ּתְ ירֹה ִעּמִ ִ ׁ̆ ְיָלה  ה ְיָי ַחְסּדֹו  ּוַיּלַ ּו∆ ַ̂ יֹוָמם ְי

מֹוַתי  ְ̂ ַע ּיְ ח  ַ̂ ר∆ ּיְ יי   י:   יֹוי≈  ıַלַח ּיְ ְך  ל≈ י≈ ר  ֹקד≈ ה  ָלּמָ ִני  ַכְחּתָ ְ ׁ̆ ָלָמה  ַסְלִעי 

ּתֹוֲחִחי  ְ ׁ̆ ּתִ יי  ַמה  יָך:   לֹה∆ י¡ ה  ַיּי≈ ַהּיֹום  ל  ּכָ ַלי  י≈ ָיְמָרם  ּיְ ˆֹוְרָרי,   ְרפּוִני  ח≈

ילָֹהי: ַני ו≈ ּוֹעת ּפָ ׁ̆ ּנּו ְי י עֹוד יֹוד∆ לִֹהים ּכִ ִמי ָעָלי הֹוִחיִלי לי¡ ה¡ י ּוַמה ּת∆ ִ ׁ̆ ַנְפ

ִית  ת ַהּיַ ְמרּו י∆ ְ ׁ̆ יּול ַוּיִ ָ ׁ̆ לַֹח  ְ ׁ̆ ם ּיִ ת ְלָדִוד ִמְכּתָ ח≈ ְ ׁ̆ ַח ַיל ּתַ ≈ּ̂   י  ַלְמַנ
י  ִני ִמּפֲֹעל≈ יל≈ ִּ̂ ִני:  י  ַה י≈ ּיְ ַׂ̆ ְתקֹוְמַמי ּתְ לָֹהי ִמּמִ ֹיְיַיי י¡ ִני מ≈ יל≈ ִּ̂ ַלֲהִמיתֹו:  י  ַה

 

ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ ל

 

ָלִלי ַהּכְ ּקּון ּתִ ד

ים,  י ָייּורּו ָעַלי ַעּזִ ִ ׁ̆ ה ָיְריּו ְלַנְפ י ִהּנ≈ ִני:  ד  ּכִ יע≈ ִ ׁ̆ י ָדִמים הֹו ≈ ׁ̆ ַיְנ ן, ּומ≈ ָיו∆

ה:   ִלי ָעֹון ְיֻרˆּון ְוִיּכֹוָננּו עּוָרה ִלְקָריִתי ּוְרי≈ יִתי ְיָי:  ה  ּיְ ִעי ְולֹי ַחּטָ ְ ׁ̆ לֹי ִפ

ַיל  ַהּיֹוִים  ל  ּכָ ִלְפֹקד  ה  ָ̂ ָהִקי ל  ָרי≈ ְׂ̆ ִי י  לֹה≈ י¡ ָייֹות  ְ̂ לִֹהים  י¡ ְיָי  ה  ְוַיּתָ ו  

ח   ִעיר:   ִויסֹוְייּו  י  ל∆ ַכּכָ מּו  ה¡ י∆ י  ר∆ ָלע∆ ּויּו  ׁ̆ ָי ז   ָלה:   ס∆ ן  ָיו∆ י  ּיְֹיד≈ ל  ּכָ ֹחן  ּתָ

ְיָי  ה  ְוַיּתָ ט    ַע:   ֹמ≈ ׁ̆ ִמי  י  ּכִ ם,  יה∆ ְפתֹות≈ ִׂ̆ ּיְ ֲחָריֹות  ם  ִפיה∆ ּיְ יעּון  ַיּיִ ה  ִהּנ≈

י:  יי ּיִ ּיַ ְׂ̆ לִֹהים ִמ י י¡ ֹמָרה ּכִ ְ ׁ̆ יָך י∆ ל∆ ְלַעי ְלָכל ּיֹוִים:  י  ֻעּזֹו י≈ ַחק ָלמֹו ּתִ ְׂ̆ ּתִ

י  חּו ַעּמִ ּכְ ְ ׁ̆ ן ִי ם ּפ∆ ַהְרי≈ ְֹרָרי:  יי  ַיל ּתַ ׁ̆ ִני ְי לִֹהים ַיְרי≈ ִני, י¡ מ≈ י ְיַקּדְ י ַחְסּדִ לֹה≈ י¡

ימֹו  ָפת≈ ְׂ̆ ַיר  ּדְ ימֹו  ּפִ ית  ַחּטַ יי   ֲיֹדָני:   נּו  ָמִיּנ≈ מֹו,  ְוהֹוִריד≈ יְלָך  ְיח≈ מֹו  ֲהִניע≈

מֹו  ינ≈ ְוי≈ ה  ּל≈ ּכַ ָמה  ְיח≈ ה  ּל≈ ּכַ יד   רּו:   ְיַסּפ≈  ׁ̆ ַח ּוִמּכַ ָיָלה  ּומ≈ ִיְייֹוָנם  ְכדּו  ְוִיּלָ

מּו  ה¡ י י∆ ר∆ יּו ָלע∆ ֻ ׁ̆ ָלה:  טו  ְוָי ı ס∆ י ָהָיר∆ ַיֲעֹקי ְלַיְפס≈ ל ּיְ ≈ ׁ̆ לִֹהים ֹמ י י¡ ְדעּו ּכִ ְוי≈

ִלינּו:  יז  ַוֲיִני  עּו ַוּיָ ּיְ ְׂ̆ ֹכל, ִים לֹי ִי י¡ ה ְיִניעּון ל∆ ּמָ י ִויסֹוְייּו ִעיר:  טז  ה≈ ל∆ ַכּכָ

ר ִלי:  יח   ַ̂ יֹום  י ִלי ּוָמנֹוס ּיְ ּיָ ְׂ̆ י ָהִייָת ִמ ָך ּכִ ר ַחְסּד∆ ן ַלּיֹק∆ ָך ַוֲיַרּנ≈ יר ֻעּז∆ ִ ׁ̆ ָי

י:  י ַחְסּדִ לֹה≈ י י¡ ּיִ ּיַ ְׂ̆ לִֹהים ִמ י י¡ ָרה, ּכִ יָך ֲיַזּמ≈ ל∆ י י≈ ֻעּזִ

ָעָקה, ְ̂ לִֹהים ְוי∆ ל י¡ ַח ַעל ְידּותּון ְלָיָסף ִמְזמֹור:  י  קֹוִלי2 י∆ ≈ּ̂   י  ַלְמַנ
ָרה  י ָיִדי ַלְיָלה ִנּיְ ּתִ ְ ׁ̆ ָר ָרִתי ֲיֹדָני ּדָ ָ̂ יֹום  ָלי:  י  ּיְ לִֹהים ְוַהֲיִזין י≈ ל י¡ קֹוִלי י∆

יָחה  ִׂ̆ ָי ָמָיה,  ה¡ ְוי∆ לִֹהים  י¡ ָרה  ְזּכְ י∆ ד   י:   ִ ׁ̆ ַנְפ ם  ח≈ ִהּנָ ֲיָנה  מ≈ ָתפּוי,  ְולֹי 

ו   ר:   ֲיַדּי≈ ְולֹי  י  ִנְפַעְמּתִ יָני,  ע≈ ֻמרֹות  ְ ׁ̆ ָיַחְזּתָ  ה   ָלה:   ס∆ רּוִחי  ף  ְוִתְתַעּט≈

ְיָלה ִעם ְלָיִיי  ּלָ ָרה ְנִייָנִתי ּיַ ְזּכְ נֹות עֹוָלִמים:  ז  י∆ ְ ׁ̆ ם,  ד∆ י ָיִמים ִמּק∆ ְיּתִ ַ ּׁ̆ ִח

ׂ̆ רּוִחי:  ח  ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ֲיֹדָני, ְולֹי יִֹסיף ִלְרˆֹות עֹוד:   יָחה,  ַוְיַחּפ≈ ִׂ̆ ָי

 ıל ִים ָקַפ ַכח ַחּנֹות י≈ ָ ׁ̆ ר ְלֹדר ָוֹדר:  י  ֲה ַמר ֹימ∆ ח ַחְסּדֹו, ּיָ ַ̂ ס ָלנ∆ ָיפ≈ ט  ה∆

ְזּכֹור  י∆ יי   ְליֹון:   ע∆ ְיִמין  נֹות  ְ ׁ̆ ִהיי  ַחּלֹוִתי  ָוֹיַמר  יי   ָלה:   ס∆ ַרֲחָמיו  ַיף  ּיְ

יָך  ָך, ּוַיֲעִלילֹות∆ ל∆ ע√ ָך:  יי  ְוָהִייִתי ְיָכל ּפָ ְלי∆ ם ּפִ ד∆ ָרה ִמּק∆ ְזּכְ י י∆ י ָיּה ּכִ ַמַעְלל≈

ל  ה ָהי≈ לִֹהים:  טו  ַיּתָ י¡ דֹול ּכ≈ ל ּיָ ָך ִמי י≈ ְרּכ∆ ׁ̆ ּדַ ּקֹד∆ לִֹהים ּיַ יָחה:  יד  י¡ ִׂ̆ ָי

ף  י ַיֲעֹקי ְויֹוס≈ נ≈ ָך ּיְ ְזרֹוַע ַעּמ∆ ַיְלּתָ ּיִ ָך:  טז  ּיָ ים ֻעּז∆ י, הֹוַדְעּתָ ָיַעּמִ ל∆ ה פ∆ ≈ׂ̆ ֹע

זּו ְתֹהמֹות:  יח  ֹזְרמּו  ִים ָיִחילּו, ַיף ִיְרּיְ לִֹהים ָריּוָך ּמַ ִים י¡ ָלה:  יז  ָריּוָך ּמַ ס∆

ל  ְלּיַ ּיַ כּו:  יט  קֹול ַרַעְמָך ּיַ יָך ִיְתַהּלָ ∆̂ ָ̂ ָחִקים, ַיף ֲח ְ ׁ̆ ַמִים ָעיֹות קֹול ָנְתנּו 

ַמִים  ִייְלָך ּיְ ְ ׁ̆ ָך  ּו ְרּכ∆ ם ּדַ ּיָ ı:   כ  ּיַ ׁ̆ ָהָיר∆ ְרַע ל, ָרְיָזה ַוּתִ י≈ ִיירּו ְיָרִקים ּת≈ ה≈

ה ְוַיֲהרֹן:  ∆ ׁ̆ ַיד ֹמ ָך ּיְ ֹין ַעּמ∆ ּ̂ יָך לֹי ֹנָדעּו:  כי  ָנִחיָת ַכ יֹות∆ ים ְוִעּקְ ַרּיִ
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ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ ל

 

ָלִלי ַהּכְ ּקּון ּתִ ד

ים,  י ָייּורּו ָעַלי ַעּזִ ִ ׁ̆ ה ָיְריּו ְלַנְפ י ִהּנ≈ ִני:  ד  ּכִ יע≈ ִ ׁ̆ י ָדִמים הֹו ≈ ׁ̆ ַיְנ ן, ּומ≈ ָיו∆

ה:   ִלי ָעֹון ְיֻרˆּון ְוִיּכֹוָננּו עּוָרה ִלְקָריִתי ּוְרי≈ יִתי ְיָי:  ה  ּיְ ִעי ְולֹי ַחּטָ ְ ׁ̆ לֹי ִפ

ַיל  ַהּיֹוִים  ל  ּכָ ִלְפֹקד  ה  ָ̂ ָהִקי ל  ָרי≈ ְׂ̆ ִי י  לֹה≈ י¡ ָייֹות  ְ̂ לִֹהים  י¡ ְיָי  ה  ְוַיּתָ ו  

ח   ִעיר:   ִויסֹוְייּו  י  ל∆ ַכּכָ מּו  ה¡ י∆ י  ר∆ ָלע∆ ּויּו  ׁ̆ ָי ז   ָלה:   ס∆ ן  ָיו∆ י  ּיְֹיד≈ ל  ּכָ ֹחן  ּתָ

ְיָי  ה  ְוַיּתָ ט    ַע:   ֹמ≈ ׁ̆ ִמי  י  ּכִ ם,  יה∆ ְפתֹות≈ ִׂ̆ ּיְ ֲחָריֹות  ם  ִפיה∆ ּיְ יעּון  ַיּיִ ה  ִהּנ≈

י:  יי ּיִ ּיַ ְׂ̆ לִֹהים ִמ י י¡ ֹמָרה ּכִ ְ ׁ̆ יָך י∆ ל∆ ְלַעי ְלָכל ּיֹוִים:  י  ֻעּזֹו י≈ ַחק ָלמֹו ּתִ ְׂ̆ ּתִ

י  חּו ַעּמִ ּכְ ְ ׁ̆ ן ִי ם ּפ∆ ַהְרי≈ ְֹרָרי:  יי  ַיל ּתַ ׁ̆ ִני ְי לִֹהים ַיְרי≈ ִני, י¡ מ≈ י ְיַקּדְ י ַחְסּדִ לֹה≈ י¡

ימֹו  ָפת≈ ְׂ̆ ַיר  ּדְ ימֹו  ּפִ ית  ַחּטַ יי   ֲיֹדָני:   נּו  ָמִיּנ≈ מֹו,  ְוהֹוִריד≈ יְלָך  ְיח≈ מֹו  ֲהִניע≈

מֹו  ינ≈ ְוי≈ ה  ּל≈ ּכַ ָמה  ְיח≈ ה  ּל≈ ּכַ יד   רּו:   ְיַסּפ≈  ׁ̆ ַח ּוִמּכַ ָיָלה  ּומ≈ ִיְייֹוָנם  ְכדּו  ְוִיּלָ

מּו  ה¡ י י∆ ר∆ יּו ָלע∆ ֻ ׁ̆ ָלה:  טו  ְוָי ı ס∆ י ָהָיר∆ ַיֲעֹקי ְלַיְפס≈ ל ּיְ ≈ ׁ̆ לִֹהים ֹמ י י¡ ְדעּו ּכִ ְוי≈

ִלינּו:  יז  ַוֲיִני  עּו ַוּיָ ּיְ ְׂ̆ ֹכל, ִים לֹי ִי י¡ ה ְיִניעּון ל∆ ּמָ י ִויסֹוְייּו ִעיר:  טז  ה≈ ל∆ ַכּכָ

ר ִלי:  יח   ַ̂ יֹום  י ִלי ּוָמנֹוס ּיְ ּיָ ְׂ̆ י ָהִייָת ִמ ָך ּכִ ר ַחְסּד∆ ן ַלּיֹק∆ ָך ַוֲיַרּנ≈ יר ֻעּז∆ ִ ׁ̆ ָי

י:  י ַחְסּדִ לֹה≈ י י¡ ּיִ ּיַ ְׂ̆ לִֹהים ִמ י י¡ ָרה, ּכִ יָך ֲיַזּמ≈ ל∆ י י≈ ֻעּזִ

ָעָקה, ְ̂ לִֹהים ְוי∆ ל י¡ ַח ַעל ְידּותּון ְלָיָסף ִמְזמֹור:  י  קֹוִלי2 י∆ ≈ּ̂   י  ַלְמַנ
ָרה  י ָיִדי ַלְיָלה ִנּיְ ּתִ ְ ׁ̆ ָר ָרִתי ֲיֹדָני ּדָ ָ̂ יֹום  ָלי:  י  ּיְ לִֹהים ְוַהֲיִזין י≈ ל י¡ קֹוִלי י∆

יָחה  ִׂ̆ ָי ָמָיה,  ה¡ ְוי∆ לִֹהים  י¡ ָרה  ְזּכְ י∆ ד   י:   ִ ׁ̆ ַנְפ ם  ח≈ ִהּנָ ֲיָנה  מ≈ ָתפּוי,  ְולֹי 

ו   ר:   ֲיַדּי≈ ְולֹי  י  ִנְפַעְמּתִ יָני,  ע≈ ֻמרֹות  ְ ׁ̆ ָיַחְזּתָ  ה   ָלה:   ס∆ רּוִחי  ף  ְוִתְתַעּט≈

ְיָלה ִעם ְלָיִיי  ּלָ ָרה ְנִייָנִתי ּיַ ְזּכְ נֹות עֹוָלִמים:  ז  י∆ ְ ׁ̆ ם,  ד∆ י ָיִמים ִמּק∆ ְיּתִ ַ ּׁ̆ ִח

ׂ̆ רּוִחי:  ח  ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ֲיֹדָני, ְולֹי יִֹסיף ִלְרˆֹות עֹוד:   יָחה,  ַוְיַחּפ≈ ִׂ̆ ָי

 ıל ִים ָקַפ ַכח ַחּנֹות י≈ ָ ׁ̆ ר ְלֹדר ָוֹדר:  י  ֲה ַמר ֹימ∆ ח ַחְסּדֹו, ּיָ ַ̂ ס ָלנ∆ ָיפ≈ ט  ה∆

ְזּכֹור  י∆ יי   ְליֹון:   ע∆ ְיִמין  נֹות  ְ ׁ̆ ִהיי  ַחּלֹוִתי  ָוֹיַמר  יי   ָלה:   ס∆ ַרֲחָמיו  ַיף  ּיְ

יָך  ָך, ּוַיֲעִלילֹות∆ ל∆ ע√ ָך:  יי  ְוָהִייִתי ְיָכל ּפָ ְלי∆ ם ּפִ ד∆ ָרה ִמּק∆ ְזּכְ י י∆ י ָיּה ּכִ ַמַעְלל≈

ל  ה ָהי≈ לִֹהים:  טו  ַיּתָ י¡ דֹול ּכ≈ ל ּיָ ָך ִמי י≈ ְרּכ∆ ׁ̆ ּדַ ּקֹד∆ לִֹהים ּיַ יָחה:  יד  י¡ ִׂ̆ ָי

ף  י ַיֲעֹקי ְויֹוס≈ נ≈ ָך ּיְ ְזרֹוַע ַעּמ∆ ַיְלּתָ ּיִ ָך:  טז  ּיָ ים ֻעּז∆ י, הֹוַדְעּתָ ָיַעּמִ ל∆ ה פ∆ ≈ׂ̆ ֹע

זּו ְתֹהמֹות:  יח  ֹזְרמּו  ִים ָיִחילּו, ַיף ִיְרּיְ לִֹהים ָריּוָך ּמַ ִים י¡ ָלה:  יז  ָריּוָך ּמַ ס∆

ל  ְלּיַ ּיַ כּו:  יט  קֹול ַרַעְמָך ּיַ יָך ִיְתַהּלָ ∆̂ ָ̂ ָחִקים, ַיף ֲח ְ ׁ̆ ַמִים ָעיֹות קֹול ָנְתנּו 

ַמִים  ִייְלָך ּיְ ְ ׁ̆ ָך  ּו ְרּכ∆ ם ּדַ ּיָ ı:   כ  ּיַ ׁ̆ ָהָיר∆ ְרַע ל, ָרְיָזה ַוּתִ י≈ ִיירּו ְיָרִקים ּת≈ ה≈

ה ְוַיֲהרֹן:  ∆ ׁ̆ ַיד ֹמ ָך ּיְ ֹין ַעּמ∆ ּ̂ יָך לֹי ֹנָדעּו:  כי  ָנִחיָת ַכ יֹות∆ ים ְוִעּקְ ַרּיִ
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ָלִלי ּקּון ַהּכְ ליּתִ ָלִלי ּקּון ַהּכְ הּתִ

ֹדר ָוֹדר:   נּו ּיְ ה ָהִייָת ּלָ לִֹהים ֲיֹדָני ָמעֹון ַיּתָ ׁ̆ ָהי¡ ה ִיי ∆ ׁ̆ ה ְלֹמ ִפּלָ   י  ּתְ
ל:  י   ה י≈ עֹוָלם ַעד עֹוָלם ַיּתָ ל, ּומ≈ י≈ ı ְות≈ ר∆ ל י∆ חֹול≈ דּו ַוּתְ ם ָהִרים ֻיּלָ ר∆ ט∆ י  ּיְ

יָך  ינ∆ ע≈ ִנים ּיְ ָ ׁ̆ ף  ל∆ י י∆ י ָיָדם:  ד  ּכִ ּויּו ְינ≈ ׁ̆ ר  י, ַוּתֹימ∆ ּכָ ׁ̆ ַעד ּדַ נֹו י י¡ ≈ ׁ̆ ּתָ

ר  ּיֹק∆ ּיַ ִיְהיּו,  ָנה  ≈ ׁ̆ ם  ְזַרְמּתָ ְיָלה:  ה   ַיּלָ מּוָרה   ְ ׁ̆ ְוַי ַיֲעֹיר  י  ּכִ ְתמֹול  יֹום י∆ ּכְ

ָכִלינּו  י  ּכִ ז     : ׁ̆ ְוָיי≈ ל  ְימֹול≈ י  ר∆ ָלע∆ ְוָחָלף,   ıי ִ̂ ָי ר  ּיֹק∆ ּיַ ו   ַיֲחלֹף:   יר  ִ̂ ָח ּכ∆

יָך:   נ∆ נּו ִלְמיֹור ּפָ ָך, ֲעֻלמ≈ ְיּד∆ ינּו ְלנ∆ ה ֲעֹוֹנת≈ ּתָ ַ ׁ̆ ָך, ּוַיֲחָמְתָך ִנְיָהְלנּו:  ח   ְיַיּפ∆

ינּו  נֹות≈ ְ ׁ̆ י  ְימ≈ י   ה:   י∆ ה∆ ְכמֹו  ינּו  נ≈ ָ ׁ̆ ינּו  ּלִ ּכִ ָך,  ְיָרת∆ ְיע∆ נּו  ּפָ ינּו  ָימ≈ ָכל  י  ּכִ ט  

י ָיז  ּכִ ן,  ם ָעָמל ָוָיו∆ ְוָרְהּיָ ָנה  ָ ׁ̆ מֹוִנים  ְ ׁ̆ ְייּורֹת  ּיִ ָנה ְוִים  ָ ׁ̆ ְיִעים  ִ ׁ̆ ם  ָיה∆

ינּו  ָך:  יי  ִלְמנֹות ָימ≈ ְיָרת∆ ּוְכִיְרָיְתָך ע∆ ָך,  ַע ֹעז ַיּפ∆ ֻעָפה:  יי  ִמי יֹוד≈ ַוּנָ  ׁ̆ ִחי

יָך:   ֲעָיד∆ ם ַעל  ח≈ ְוִהּנָ ָמָתי,  ְיָי ַעד  ּוָיה  ׁ̆ יי   ָחְכָמה:   ְלַיי  ְוָנִיי  ן הֹוַדע,  ּכ≈

ימֹות  נּו ּכִ ח≈ ּמְ ַׂ̆ ינּו:  טו   ָכל ָימ≈ ְמָחה ּיְ ְׂ̆ ָנה ְוִנ ָך, ּוְנַרּנְ ר ַחְסּד∆ נּו ַיּיֹק∆ ע≈ ּיְ ַׂ̆ יד  

ם:   יה∆ נ≈ ָך, ַוֲהָדְרָך ַעל ּיְ ל∆ יָך ָפע√ ל ֲעָיד∆ ה י∆ ָרי∆ נֹות ָרִיינּו ָרָעה:  טז  י≈ ְ ׁ̆ יָתנּו,  ִעּנִ

ינּו  ה ָיד≈ ≈ׂ̆ ינּו  ּוַמֲע ינּו ּכֹוְנָנה ָעל≈ ה ָיד≈ ≈ׂ̆ ינּו, ּוַמֲע ינּו ָעל≈ לֹה≈ יז  ִויִהי ֹנַעם ֲיֹדָני י¡

הּו:  ּכֹוְננ≈

ירּו לֹו  ִ ׁ̆ י   ֲעִלילֹוָתיו:   ים  ָיַעּמִ מֹו, הֹוִדיעּו  ְ ׁ̆ ִי ִקְריּו  ַלְיָי    י  הֹודּו 
י  ל≈ ַמח  ְׂ̆ ִי ֹו,  ׁ̆ ָקְד ם  ≈ ׁ̆ ּיְ ִהְתַהְללּו  י   ִנְפְליֹוָתיו:   ָכל  ּיְ יחּו  ִׂ̆ לֹו,  רּו  ַזּמְ

ר  ∆ ׁ̆ ִמיד:  ה  ִזְכרּו ִנְפְליֹוָתיו ֲי ּו ָפָניו ּתָ ׁ̆ ּקְ ּו ְיָי ְוֻעּזֹו, ּיַ ׁ̆ ְר י ְיָי:  ד  ּדִ ≈ ׁ̆ ְמַיְק

ִחיָריו:  ז   י ַיֲעֹקי ּיְ נ≈ ּיְ ַרע ַיְיָרָהם ַעְיּדֹו,  י ִפיו:  ו ז∆ ט≈ ּפְ ְ ׁ̆ ּוִמ ה, ֹמְפָתיו  ָׂ̆ ָע

ה  ּוָ ִ̂ ָיר  ּדָ ִריתֹו,  ּיְ ְלעֹוָלם  ָזַכר  ח   ָטיו:   ּפָ ְ ׁ̆ ִמ  ı ָהָיר∆ ָכל  ּיְ ינּו  לֹה≈ י¡ ְיָי  הּוי 

ָה  ֲעִמיד∆ ַוּיַ י   ָחק:   ְׂ̆ ְלִי יּוָעתֹו  ְ ׁ̆ ּו ַיְיָרָהם,  ת  ַרת י∆ ּכָ ר  ∆ ׁ̆ ֲי ט   ּדֹור:   ף  ל∆ ְלי∆

ָנַען,  ּכְ  ı ר∆ י∆ ת  י∆ ן  ּת≈ י∆ ְלָך  יֹמר  יי  ל≈ עֹוָלם:   ִרית  ּיְ ל  ָרי≈ ְׂ̆ ְלִי ְלֹחק,  ְלַיֲעֹקי 

כּו  ְתַהּלְ ַוּיִ ּה:  יי   ְמַעט ְוָיִרים ּיָ ר, ּכִ י ִמְסּפָ ְהיֹוָתם ְמת≈ ם:  יי  ּיִ ל ַנֲחַלְתכ∆ י∆ ח∆

ָקם, ַוּיֹוַכח  ְ ׁ̆ יַח ָיָדם ְלָע ר:  יד  לֹי ִהּנִ ל ַעם ַיח≈ ְמָלָכה י∆ ל ּיֹוי, ִמּמַ ִמּיֹוי י∆

ְקָרי  ַוּיִ טז   עּו:   ר≈ ּתָ ַיל  ְוִלְנִייַיי  יָחי,  ִ ׁ̆ ִיְמ עּו  ּיְ ּתִ ַיל  טו   ְמָלִכים:   ם  יה∆ ֲעל≈

ר  ד ִנְמּכַ י∆ , ְלע∆ ׁ̆ ם ִיי יה∆ ַלח ִלְפנ≈ ָ ׁ̆ ָיר:  יז   ָ ׁ̆ ם  ח∆ ה-ל∆ ל ַמּט≈ ı, ּכָ ָרָעי ַעל ָהָיר∆

ת ּיֹי ְדָירֹו, ִיְמַרת  ֹו:  יט  ַעד ע≈ ׁ̆ ָיה ַנְפ ל ּיָ ְרז∆ ל ַרְילֹו, ּיַ י∆ ף:   יח  ִעּנּו ַיּכ∆ יֹוס≈

מֹו ָידֹון  ָׂ̆ הּו:  כי   ח≈ ים ַוְיַפּתְ ל ַעּמִ ≈ ׁ̆ הּו, ֹמ יר≈ ְך ַוַיּתִ ל∆ ַלח מ∆ ָ ׁ̆ ָרָפְתהּו:  כ   ְ̂ ְיָי 

ֹיי  ם:  כי  ַוּיָ ָניו ְיַחּכ≈ ֹו, ּוְזק≈ ׁ̆ ַנְפ ָריו ּיְ ָׂ̆ ְיֹסר  ָכל ִקְנָינֹו:  כי  ל∆ ל ּיְ ≈ ׁ̆ יתֹו, ּוֹמ ְלי≈

הּו  מ≈ ִ̂ ֲע ת ַעּמֹו ְמֹיד ַוּיַ ר י∆ פ∆ ı ָחם:  כד  ַוּי∆ ר∆ י∆ ר ּיְ ָרִים, ְוַיֲעֹקי ּיָ ְ̂ ל ִמ ָרי≈ ְׂ̆ ִי

ה ַעְיּדֹו,  ∆ ׁ̆ ַלח ֹמ ָ ׁ̆ ֲעָיָדיו:  כו   ל ּיַ ֹני ַעּמֹו, ְלִהְתַנּכ≈ ְׂ̆ ם ִל ָריו:  כה  ָהַפְך ִלּיָ ָּ̂ ִמ

 

ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ לי

 

ָלִלי ַהּכְ ּקּון ּתִ ו

ı ָחם:  כח   ר∆ י∆ י ֹיתֹוָתיו, ּוֹמְפִתים ּיְ ְיר≈ מּו ָים ּדִ ָׂ̆ ַחר ּיֹו:  כז   ר ּיָ ∆ ׁ̆ ַיֲהרֹן ֲי

ת  מ∆ ם ְלָדם, ַוּיָ יה∆ ימ≈ ת מ≈ ָירֹו:  כט  ָהַפְך י∆ ת ּדְ ְך, ְולֹי ָמרּו י∆ ִ ׁ̆ ְח ְך ַוּיַ ∆ ׁ̆ ַלח ֹח ָ ׁ̆

ֹיי  ַוּיָ ם:  לי  ָיַמר  יה∆ ַמְלכ≈ י  ַחְדר≈ ּיְ ִעים,  ַפְרּדְ ְ̂ ם  ָ̂ ַיְר  ıַר ָ ׁ̆ ל   ָיָתם:   ּדְ ת  י∆

ם:  לי   ָ̂ ַיְר ָהיֹות ּיְ ׁ̆ ל∆ ָרד, י≈ ם ּיָ יה∆ מ≈ ְ ׁ̆ יּוָלם:  לי  ָנַתן ּיִ ָכל ּיְ ים ּיְ ּנִ ָערֹי, ּכִ

ין  ק ְוי≈ ל∆ ה, ְוי∆ ֹיי ַיְרּי∆ יּוָלם:  לד  ָיַמר ַוּיָ ı ּיְ ר ע≈ ּי≈ ַ ׁ̆ ָנָתם, ַוְי ְפָנם ּוְתי≈ ְך ּיַ ַוּיַ

ל  ּכָ ְך  ַוּיַ לו   ַיְדָמָתם:   ִרי  ּפְ ַוּיֹיַכל  ם,  ָ̂ ַיְר ּיְ י  ∆ׂ̆ ע≈ ל  ּכָ ַוּיֹיַכל  לה   ר:   ִמְסּפָ

ָיָטיו  ְ ׁ̆ ין ּיִ ף ְוָזָהי, ְוי≈ ס∆ כ∆ ם ּיְ יי≈ ִ̂ ית ְלָכל יֹוָנם:  לז  ַוּיֹו ִ ׁ̆ י ם, ר≈ ָ̂ ַיְר כֹור ּיְ ּיְ

ׂ̆ ָעָנן  ַר ם:  לט  ּפָ יה∆ ם ֲעל≈ ְחּדָ י ָנַפל ּפַ יָתם, ּכִ ≈̂ ַרִים ּיְ ְ̂ ַמח ִמ ָׂ̆ ל:   לח   ≈ ׁ̆ ּכֹו

ם:  מי יע≈ ּיִ ְׂ̆ ַמִים ַי ָ ׁ̆ ם  ח∆ ָלו, ְול∆ ְׂ̆ י  י≈ ַיל ַוּיָ ָ ׁ̆ ׁ̆ ְלָהִייר ָלְיָלה:  מ   ְלָמָסְך, ְוי≈

ת  ֹו, י∆ ׁ̆ ַיר ָקְד ת ּדְ י ָזַכר י∆ ּיֹות ָנָהר:  מי  ּכִ ִּ̂ זּויּו ָמִים, ָהְלכּו ּיַ ַתח ˆּור ַוּיָ ּפָ

ם  ן ָלה∆ ּת≈ ִחיָריו:  מד  ַוּיִ ת ּיְ ה י∆ ִרּנָ ֹון ּיְ ׂ̆ ָׂ̆ י ַעּמֹו ְי ִ̂ ַיְיָרָהם ַעְיּדֹו:  מי  ַוּיֹו

ְותֹורָֹתיו  יו,  ֻחּקָ ְמרּו  ְ ׁ̆ ִי ֲעיּור  ּיַ מה   ּו:   ׁ̆ ִייָר ים  ְלֻיּמִ ַוֲעַמל  ּיֹוִים,  ַיְרˆֹות 

ֹ̂רּו ַהְללּוָיּה:  ִיְנ

ּיֹון:  י  ַעל ִ̂ ת  נּו י∆ ָזְכר≈ ִכינּו, ּיְ ם ּיָ ְינּו ּיַ ַ ׁ̆ ם ָי ָ ׁ̆ ל  י∆   י  ַעל ַנֲהרֹות ּיָ
יר  ִ ׁ̆ י  ְיר≈ ּדִ ינּו  ֹוי≈ ׁ̆ לּונּו  י≈ ְ ׁ̆ ם  ָ ׁ̆ י  ּכִ י   ינּו:   ּנֹרֹות≈ ּכִ ִלינּו  ּתָ תֹוָכּה  ּיְ ֲעָרִיים 

ַעל  ְיָי  יר  ִ ׁ̆ ת  י∆ יר  ִ ׁ̆ ָנ יְך  י≈ ד   ּיֹון:   ִ̂ יר  ִ ּׁ̆ ִמ ָלנּו  ירּו  ִ ׁ̆ ְמָחה,  ִׂ̆ ינּו  ְותֹוָלל≈

י  ֹוִני ְלִחּכִ ׁ̆ ק ְל ְדּיַ ח ְיִמיִני:  ו  ּתִ ּכַ ְ ׁ̆ ַלִם ּתִ ָ ׁ̆ ְך ְירּו ח≈ ּכָ ְ ׁ̆ ָכר:  ה  ִים י∆ ַיְדַמת נ≈

ְמָחִתי:  ז  ְזֹכר ְיָי  ִׂ̆  ׁ̆ ַלִם ַעל רֹי ָ ׁ̆ ת ְירּו ה י∆ ִכי ִים לֹי ַיֲעל∆ ר≈ ְזּכְ ִים לֹי י∆

ל י∆ ת ּיָ ּה:  ח  ּיַ ַלִם ָהֹיְמִרים ָערּו ָערּו, ַעד ַהְיסֹוד ּיָ ָ ׁ̆ ת יֹום ְירּו דֹום י≈ י י¡ ִלְינ≈

ז  ּיֹיח≈ ∆ ׁ̆ י  ר≈ ְ ׁ̆ ַי ָלנּו:  ט   ַמְלּתְ  ּיָ ∆ ׁ̆ ְך  מּול≈ ּיְ ת  ָלְך, י∆ ם  ּל∆ ַ ׁ̆ ְיּ ∆ ׁ̆ י  ר≈ ְ ׁ̆ ַי דּוָדה  ְ ּׁ̆ ַה

ַלע:  ל ַהּסָ ת ֹעָלַלִיְך י∆ ı י∆ ְוִנּפ≈

ַהְללּוהּו י   ֻעּזֹו:   ְרִקיַע  ּיִ ַהְללּוהּו  ֹו,  ׁ̆ ָקְד ּיְ ל  י≈ ַהְללּו  ָיּה  ַהְללּו  י     
ל  י∆ נ≈ ּיְ ֹוָפר, ַהְללּוהּו  ׁ̆ ַקע  ת≈ ְדלֹו:  י  ַהְללּוהּו ּיְ ּיֻ רֹי  ִיְייּורָֹתיו, ַהְללּוהּו ּכְ

י ל≈ ְ̂ ְל ִ̂ ים ְוֻעָיי:  ה  ַהְללּוהּו ּיְ ִמּנִ ְוִכּנֹור:  ד  ַהְללּוהּו ְיֹתף ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו ּיְ

ל ָיּה ַהְללּוָיּה:  ַהּל≈ ָמה ּתְ ָ ׁ̆ י ְתרּוָעה:  ו  ּכֹל ַהּנְ ל≈ ְ̂ ְל ִ̂ ַמע, ַהְללּוהּו ּיְ ָ ׁ̆

‡חר ˘סיים ˙‰לים י‡מר ז‰:

ַמח  ¿ׂ̆ ƒי ̃…ב  ַיֲע ל  ָי‚≈ ַעּמו…  בּו˙  ¿ ׁ̆ ָי  י¿ ּוב  ׁ̆ ּב¿ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ּוַע˙  ׁ̆ י¿ ן  ּיו… ƒּ̂ ƒמ ן  ≈ּ̇ ƒי י  ƒמ

ם  ט≈ ַפּל¿ ַוי¿ ָי  י¿ ם  ר≈ ז¿ ע¿ ַוּיַ ָר‰:  ָ̂  ˙ ע≈ ּב¿ ם  ָמעּוּזָ ָי  י¿ מ≈ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ּוַע˙  ׁ̆ ¿̇ ּו ל:  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

: י ָחסּו בו… ƒם ּכ יע≈ ƒ ׁ̆ יו… ים ו¿ ƒע ָ ׁ̆ ר¿ ם מ≈ ט≈ ַפּל¿ י¿



ָלִלי ּקּון ַהּכְ ליּתִ ָלִלי ּקּון ַהּכְ הּתִ

ֹדר ָוֹדר:   נּו ּיְ ה ָהִייָת ּלָ לִֹהים ֲיֹדָני ָמעֹון ַיּתָ ׁ̆ ָהי¡ ה ִיי ∆ ׁ̆ ה ְלֹמ ִפּלָ   י  ּתְ
ל:  י   ה י≈ עֹוָלם ַעד עֹוָלם ַיּתָ ל, ּומ≈ י≈ ı ְות≈ ר∆ ל י∆ חֹול≈ דּו ַוּתְ ם ָהִרים ֻיּלָ ר∆ ט∆ י  ּיְ

יָך  ינ∆ ע≈ ִנים ּיְ ָ ׁ̆ ף  ל∆ י י∆ י ָיָדם:  ד  ּכִ ּויּו ְינ≈ ׁ̆ ר  י, ַוּתֹימ∆ ּכָ ׁ̆ ַעד ּדַ נֹו י י¡ ≈ ׁ̆ ּתָ

ר  ּיֹק∆ ּיַ ִיְהיּו,  ָנה  ≈ ׁ̆ ם  ְזַרְמּתָ ְיָלה:  ה   ַיּלָ מּוָרה   ְ ׁ̆ ְוַי ַיֲעֹיר  י  ּכִ ְתמֹול  יֹום י∆ ּכְ

ָכִלינּו  י  ּכִ ז     : ׁ̆ ְוָיי≈ ל  ְימֹול≈ י  ר∆ ָלע∆ ְוָחָלף,   ıי ִ̂ ָי ר  ּיֹק∆ ּיַ ו   ַיֲחלֹף:   יר  ִ̂ ָח ּכ∆

יָך:   נ∆ נּו ִלְמיֹור ּפָ ָך, ֲעֻלמ≈ ְיּד∆ ינּו ְלנ∆ ה ֲעֹוֹנת≈ ּתָ ַ ׁ̆ ָך, ּוַיֲחָמְתָך ִנְיָהְלנּו:  ח   ְיַיּפ∆

ינּו  נֹות≈ ְ ׁ̆ י  ְימ≈ י   ה:   י∆ ה∆ ְכמֹו  ינּו  נ≈ ָ ׁ̆ ינּו  ּלִ ּכִ ָך,  ְיָרת∆ ְיע∆ נּו  ּפָ ינּו  ָימ≈ ָכל  י  ּכִ ט  

י ָיז  ּכִ ן,  ם ָעָמל ָוָיו∆ ְוָרְהּיָ ָנה  ָ ׁ̆ מֹוִנים  ְ ׁ̆ ְייּורֹת  ּיִ ָנה ְוִים  ָ ׁ̆ ְיִעים  ִ ׁ̆ ם  ָיה∆

ינּו  ָך:  יי  ִלְמנֹות ָימ≈ ְיָרת∆ ּוְכִיְרָיְתָך ע∆ ָך,  ַע ֹעז ַיּפ∆ ֻעָפה:  יי  ִמי יֹוד≈ ַוּנָ  ׁ̆ ִחי

יָך:   ֲעָיד∆ ם ַעל  ח≈ ְוִהּנָ ָמָתי,  ְיָי ַעד  ּוָיה  ׁ̆ יי   ָחְכָמה:   ְלַיי  ְוָנִיי  ן הֹוַדע,  ּכ≈

ימֹות  נּו ּכִ ח≈ ּמְ ַׂ̆ ינּו:  טו   ָכל ָימ≈ ְמָחה ּיְ ְׂ̆ ָנה ְוִנ ָך, ּוְנַרּנְ ר ַחְסּד∆ נּו ַיּיֹק∆ ע≈ ּיְ ַׂ̆ יד  

ם:   יה∆ נ≈ ָך, ַוֲהָדְרָך ַעל ּיְ ל∆ יָך ָפע√ ל ֲעָיד∆ ה י∆ ָרי∆ נֹות ָרִיינּו ָרָעה:  טז  י≈ ְ ׁ̆ יָתנּו,  ִעּנִ

ינּו  ה ָיד≈ ≈ׂ̆ ינּו  ּוַמֲע ינּו ּכֹוְנָנה ָעל≈ ה ָיד≈ ≈ׂ̆ ינּו, ּוַמֲע ינּו ָעל≈ לֹה≈ יז  ִויִהי ֹנַעם ֲיֹדָני י¡

הּו:  ּכֹוְננ≈

ירּו לֹו  ִ ׁ̆ י   ֲעִלילֹוָתיו:   ים  ָיַעּמִ מֹו, הֹוִדיעּו  ְ ׁ̆ ִי ִקְריּו  ַלְיָי    י  הֹודּו 
י  ל≈ ַמח  ְׂ̆ ִי ֹו,  ׁ̆ ָקְד ם  ≈ ׁ̆ ּיְ ִהְתַהְללּו  י   ִנְפְליֹוָתיו:   ָכל  ּיְ יחּו  ִׂ̆ לֹו,  רּו  ַזּמְ

ר  ∆ ׁ̆ ִמיד:  ה  ִזְכרּו ִנְפְליֹוָתיו ֲי ּו ָפָניו ּתָ ׁ̆ ּקְ ּו ְיָי ְוֻעּזֹו, ּיַ ׁ̆ ְר י ְיָי:  ד  ּדִ ≈ ׁ̆ ְמַיְק

ִחיָריו:  ז   י ַיֲעֹקי ּיְ נ≈ ּיְ ַרע ַיְיָרָהם ַעְיּדֹו,  י ִפיו:  ו ז∆ ט≈ ּפְ ְ ׁ̆ ּוִמ ה, ֹמְפָתיו  ָׂ̆ ָע

ה  ּוָ ִ̂ ָיר  ּדָ ִריתֹו,  ּיְ ְלעֹוָלם  ָזַכר  ח   ָטיו:   ּפָ ְ ׁ̆ ִמ  ı ָהָיר∆ ָכל  ּיְ ינּו  לֹה≈ י¡ ְיָי  הּוי 

ָה  ֲעִמיד∆ ַוּיַ י   ָחק:   ְׂ̆ ְלִי יּוָעתֹו  ְ ׁ̆ ּו ַיְיָרָהם,  ת  ַרת י∆ ּכָ ר  ∆ ׁ̆ ֲי ט   ּדֹור:   ף  ל∆ ְלי∆

ָנַען,  ּכְ  ı ר∆ י∆ ת  י∆ ן  ּת≈ י∆ ְלָך  יֹמר  יי  ל≈ עֹוָלם:   ִרית  ּיְ ל  ָרי≈ ְׂ̆ ְלִי ְלֹחק,  ְלַיֲעֹקי 

כּו  ְתַהּלְ ַוּיִ ּה:  יי   ְמַעט ְוָיִרים ּיָ ר, ּכִ י ִמְסּפָ ְהיֹוָתם ְמת≈ ם:  יי  ּיִ ל ַנֲחַלְתכ∆ י∆ ח∆

ָקם, ַוּיֹוַכח  ְ ׁ̆ יַח ָיָדם ְלָע ר:  יד  לֹי ִהּנִ ל ַעם ַיח≈ ְמָלָכה י∆ ל ּיֹוי, ִמּמַ ִמּיֹוי י∆

ְקָרי  ַוּיִ טז   עּו:   ר≈ ּתָ ַיל  ְוִלְנִייַיי  יָחי,  ִ ׁ̆ ִיְמ עּו  ּיְ ּתִ ַיל  טו   ְמָלִכים:   ם  יה∆ ֲעל≈

ר  ד ִנְמּכַ י∆ , ְלע∆ ׁ̆ ם ִיי יה∆ ַלח ִלְפנ≈ ָ ׁ̆ ָיר:  יז   ָ ׁ̆ ם  ח∆ ה-ל∆ ל ַמּט≈ ı, ּכָ ָרָעי ַעל ָהָיר∆

ת ּיֹי ְדָירֹו, ִיְמַרת  ֹו:  יט  ַעד ע≈ ׁ̆ ָיה ַנְפ ל ּיָ ְרז∆ ל ַרְילֹו, ּיַ י∆ ף:   יח  ִעּנּו ַיּכ∆ יֹוס≈

מֹו ָידֹון  ָׂ̆ הּו:  כי   ח≈ ים ַוְיַפּתְ ל ַעּמִ ≈ ׁ̆ הּו, ֹמ יר≈ ְך ַוַיּתִ ל∆ ַלח מ∆ ָ ׁ̆ ָרָפְתהּו:  כ   ְ̂ ְיָי 

ֹיי  ם:  כי  ַוּיָ ָניו ְיַחּכ≈ ֹו, ּוְזק≈ ׁ̆ ַנְפ ָריו ּיְ ָׂ̆ ְיֹסר  ָכל ִקְנָינֹו:  כי  ל∆ ל ּיְ ≈ ׁ̆ יתֹו, ּוֹמ ְלי≈

הּו  מ≈ ִ̂ ֲע ת ַעּמֹו ְמֹיד ַוּיַ ר י∆ פ∆ ı ָחם:  כד  ַוּי∆ ר∆ י∆ ר ּיְ ָרִים, ְוַיֲעֹקי ּיָ ְ̂ ל ִמ ָרי≈ ְׂ̆ ִי

ה ַעְיּדֹו,  ∆ ׁ̆ ַלח ֹמ ָ ׁ̆ ֲעָיָדיו:  כו   ל ּיַ ֹני ַעּמֹו, ְלִהְתַנּכ≈ ְׂ̆ ם ִל ָריו:  כה  ָהַפְך ִלּיָ ָּ̂ ִמ

 

ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ לי

 

ָלִלי ַהּכְ ּקּון ּתִ ו

ı ָחם:  כח   ר∆ י∆ י ֹיתֹוָתיו, ּוֹמְפִתים ּיְ ְיר≈ מּו ָים ּדִ ָׂ̆ ַחר ּיֹו:  כז   ר ּיָ ∆ ׁ̆ ַיֲהרֹן ֲי

ת  מ∆ ם ְלָדם, ַוּיָ יה∆ ימ≈ ת מ≈ ָירֹו:  כט  ָהַפְך י∆ ת ּדְ ְך, ְולֹי ָמרּו י∆ ִ ׁ̆ ְח ְך ַוּיַ ∆ ׁ̆ ַלח ֹח ָ ׁ̆

ֹיי  ַוּיָ ם:  לי  ָיַמר  יה∆ ַמְלכ≈ י  ַחְדר≈ ּיְ ִעים,  ַפְרּדְ ְ̂ ם  ָ̂ ַיְר  ıַר ָ ׁ̆ ל   ָיָתם:   ּדְ ת  י∆

ם:  לי   ָ̂ ַיְר ָהיֹות ּיְ ׁ̆ ל∆ ָרד, י≈ ם ּיָ יה∆ מ≈ ְ ׁ̆ יּוָלם:  לי  ָנַתן ּיִ ָכל ּיְ ים ּיְ ּנִ ָערֹי, ּכִ

ין  ק ְוי≈ ל∆ ה, ְוי∆ ֹיי ַיְרּי∆ יּוָלם:  לד  ָיַמר ַוּיָ ı ּיְ ר ע≈ ּי≈ ַ ׁ̆ ָנָתם, ַוְי ְפָנם ּוְתי≈ ְך ּיַ ַוּיַ

ל  ּכָ ְך  ַוּיַ לו   ַיְדָמָתם:   ִרי  ּפְ ַוּיֹיַכל  ם,  ָ̂ ַיְר ּיְ י  ∆ׂ̆ ע≈ ל  ּכָ ַוּיֹיַכל  לה   ר:   ִמְסּפָ

ָיָטיו  ְ ׁ̆ ין ּיִ ף ְוָזָהי, ְוי≈ ס∆ כ∆ ם ּיְ יי≈ ִ̂ ית ְלָכל יֹוָנם:  לז  ַוּיֹו ִ ׁ̆ י ם, ר≈ ָ̂ ַיְר כֹור ּיְ ּיְ

ׂ̆ ָעָנן  ַר ם:  לט  ּפָ יה∆ ם ֲעל≈ ְחּדָ י ָנַפל ּפַ יָתם, ּכִ ≈̂ ַרִים ּיְ ְ̂ ַמח ִמ ָׂ̆ ל:   לח   ≈ ׁ̆ ּכֹו

ם:  מי יע≈ ּיִ ְׂ̆ ַמִים ַי ָ ׁ̆ ם  ח∆ ָלו, ְול∆ ְׂ̆ י  י≈ ַיל ַוּיָ ָ ׁ̆ ׁ̆ ְלָהִייר ָלְיָלה:  מ   ְלָמָסְך, ְוי≈

ת  ֹו, י∆ ׁ̆ ַיר ָקְד ת ּדְ י ָזַכר י∆ ּיֹות ָנָהר:  מי  ּכִ ִּ̂ זּויּו ָמִים, ָהְלכּו ּיַ ַתח ˆּור ַוּיָ ּפָ

ם  ן ָלה∆ ּת≈ ִחיָריו:  מד  ַוּיִ ת ּיְ ה י∆ ִרּנָ ֹון ּיְ ׂ̆ ָׂ̆ י ַעּמֹו ְי ִ̂ ַיְיָרָהם ַעְיּדֹו:  מי  ַוּיֹו

ְותֹורָֹתיו  יו,  ֻחּקָ ְמרּו  ְ ׁ̆ ִי ֲעיּור  ּיַ מה   ּו:   ׁ̆ ִייָר ים  ְלֻיּמִ ַוֲעַמל  ּיֹוִים,  ַיְרˆֹות 

ֹ̂רּו ַהְללּוָיּה:  ִיְנ

ּיֹון:  י  ַעל ִ̂ ת  נּו י∆ ָזְכר≈ ִכינּו, ּיְ ם ּיָ ְינּו ּיַ ַ ׁ̆ ם ָי ָ ׁ̆ ל  י∆   י  ַעל ַנֲהרֹות ּיָ
יר  ִ ׁ̆ י  ְיר≈ ּדִ ינּו  ֹוי≈ ׁ̆ לּונּו  י≈ ְ ׁ̆ ם  ָ ׁ̆ י  ּכִ י   ינּו:   ּנֹרֹות≈ ּכִ ִלינּו  ּתָ תֹוָכּה  ּיְ ֲעָרִיים 

ַעל  ְיָי  יר  ִ ׁ̆ ת  י∆ יר  ִ ׁ̆ ָנ יְך  י≈ ד   ּיֹון:   ִ̂ יר  ִ ּׁ̆ ִמ ָלנּו  ירּו  ִ ׁ̆ ְמָחה,  ִׂ̆ ינּו  ְותֹוָלל≈

י  ֹוִני ְלִחּכִ ׁ̆ ק ְל ְדּיַ ח ְיִמיִני:  ו  ּתִ ּכַ ְ ׁ̆ ַלִם ּתִ ָ ׁ̆ ְך ְירּו ח≈ ּכָ ְ ׁ̆ ָכר:  ה  ִים י∆ ַיְדַמת נ≈

ְמָחִתי:  ז  ְזֹכר ְיָי  ִׂ̆  ׁ̆ ַלִם ַעל רֹי ָ ׁ̆ ת ְירּו ה י∆ ִכי ִים לֹי ַיֲעל∆ ר≈ ְזּכְ ִים לֹי י∆

ל י∆ ת ּיָ ּה:  ח  ּיַ ַלִם ָהֹיְמִרים ָערּו ָערּו, ַעד ַהְיסֹוד ּיָ ָ ׁ̆ ת יֹום ְירּו דֹום י≈ י י¡ ִלְינ≈

ז  ּיֹיח≈ ∆ ׁ̆ י  ר≈ ְ ׁ̆ ַי ָלנּו:  ט   ַמְלּתְ  ּיָ ∆ ׁ̆ ְך  מּול≈ ּיְ ת  ָלְך, י∆ ם  ּל∆ ַ ׁ̆ ְיּ ∆ ׁ̆ י  ר≈ ְ ׁ̆ ַי דּוָדה  ְ ּׁ̆ ַה

ַלע:  ל ַהּסָ ת ֹעָלַלִיְך י∆ ı י∆ ְוִנּפ≈

ַהְללּוהּו י   ֻעּזֹו:   ְרִקיַע  ּיִ ַהְללּוהּו  ֹו,  ׁ̆ ָקְד ּיְ ל  י≈ ַהְללּו  ָיּה  ַהְללּו  י     
ל  י∆ נ≈ ּיְ ֹוָפר, ַהְללּוהּו  ׁ̆ ַקע  ת≈ ְדלֹו:  י  ַהְללּוהּו ּיְ ּיֻ רֹי  ִיְייּורָֹתיו, ַהְללּוהּו ּכְ

י ל≈ ְ̂ ְל ִ̂ ים ְוֻעָיי:  ה  ַהְללּוהּו ּיְ ִמּנִ ְוִכּנֹור:  ד  ַהְללּוהּו ְיֹתף ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו ּיְ

ל ָיּה ַהְללּוָיּה:  ַהּל≈ ָמה ּתְ ָ ׁ̆ י ְתרּוָעה:  ו  ּכֹל ַהּנְ ל≈ ְ̂ ְל ִ̂ ַמע, ַהְללּוהּו ּיְ ָ ׁ̆

‡חר ˘סיים ˙‰לים י‡מר ז‰:

ַמח  ¿ׂ̆ ƒי ̃…ב  ַיֲע ל  ָי‚≈ ַעּמו…  בּו˙  ¿ ׁ̆ ָי  י¿ ּוב  ׁ̆ ּב¿ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ּוַע˙  ׁ̆ י¿ ן  ּיו… ƒּ̂ ƒמ ן  ≈ּ̇ ƒי י  ƒמ

ם  ט≈ ַפּל¿ ַוי¿ ָי  י¿ ם  ר≈ ז¿ ע¿ ַוּיַ ָר‰:  ָ̂  ˙ ע≈ ּב¿ ם  ָמעּוּזָ ָי  י¿ מ≈ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ּוַע˙  ׁ̆ ¿̇ ּו ל:  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

: י ָחסּו בו… ƒם ּכ יע≈ ƒ ׁ̆ יו… ים ו¿ ƒע ָ ׁ̆ ר¿ ם מ≈ ט≈ ַפּל¿ י¿
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ı ָחם:  כח   ר∆ י∆ י ֹיתֹוָתיו, ּוֹמְפִתים ּיְ ְיר≈ מּו ָים ּדִ ָׂ̆ ַחר ּיֹו:  כז   ר ּיָ ∆ ׁ̆ ַיֲהרֹן ֲי

ת  מ∆ ם ְלָדם, ַוּיָ יה∆ ימ≈ ת מ≈ ָירֹו:  כט  ָהַפְך י∆ ת ּדְ ְך, ְולֹי ָמרּו י∆ ִ ׁ̆ ְח ְך ַוּיַ ∆ ׁ̆ ַלח ֹח ָ ׁ̆

ֹיי  ַוּיָ ם:  לי  ָיַמר  יה∆ ַמְלכ≈ י  ַחְדר≈ ּיְ ִעים,  ַפְרּדְ ְ̂ ם  ָ̂ ַיְר  ıַר ָ ׁ̆ ל   ָיָתם:   ּדְ ת  י∆

ם:  לי   ָ̂ ַיְר ָהיֹות ּיְ ׁ̆ ל∆ ָרד, י≈ ם ּיָ יה∆ מ≈ ְ ׁ̆ יּוָלם:  לי  ָנַתן ּיִ ָכל ּיְ ים ּיְ ּנִ ָערֹי, ּכִ

ין  ק ְוי≈ ל∆ ה, ְוי∆ ֹיי ַיְרּי∆ יּוָלם:  לד  ָיַמר ַוּיָ ı ּיְ ר ע≈ ּי≈ ַ ׁ̆ ָנָתם, ַוְי ְפָנם ּוְתי≈ ְך ּיַ ַוּיַ

ל  ּכָ ְך  ַוּיַ לו   ַיְדָמָתם:   ִרי  ּפְ ַוּיֹיַכל  ם,  ָ̂ ַיְר ּיְ י  ∆ׂ̆ ע≈ ל  ּכָ ַוּיֹיַכל  לה   ר:   ִמְסּפָ

ָיָטיו  ְ ׁ̆ ין ּיִ ף ְוָזָהי, ְוי≈ ס∆ כ∆ ם ּיְ יי≈ ִ̂ ית ְלָכל יֹוָנם:  לז  ַוּיֹו ִ ׁ̆ י ם, ר≈ ָ̂ ַיְר כֹור ּיְ ּיְ

ׂ̆ ָעָנן  ַר ם:  לט  ּפָ יה∆ ם ֲעל≈ ְחּדָ י ָנַפל ּפַ יָתם, ּכִ ≈̂ ַרִים ּיְ ְ̂ ַמח ִמ ָׂ̆ ל:   לח   ≈ ׁ̆ ּכֹו

ם:  מי יע≈ ּיִ ְׂ̆ ַמִים ַי ָ ׁ̆ ם  ח∆ ָלו, ְול∆ ְׂ̆ י  י≈ ַיל ַוּיָ ָ ׁ̆ ׁ̆ ְלָהִייר ָלְיָלה:  מ   ְלָמָסְך, ְוי≈

ת  ֹו, י∆ ׁ̆ ַיר ָקְד ת ּדְ י ָזַכר י∆ ּיֹות ָנָהר:  מי  ּכִ ִּ̂ זּויּו ָמִים, ָהְלכּו ּיַ ַתח ˆּור ַוּיָ ּפָ

ם  ן ָלה∆ ּת≈ ִחיָריו:  מד  ַוּיִ ת ּיְ ה י∆ ִרּנָ ֹון ּיְ ׂ̆ ָׂ̆ י ַעּמֹו ְי ִ̂ ַיְיָרָהם ַעְיּדֹו:  מי  ַוּיֹו

ְותֹורָֹתיו  יו,  ֻחּקָ ְמרּו  ְ ׁ̆ ִי ֲעיּור  ּיַ מה   ּו:   ׁ̆ ִייָר ים  ְלֻיּמִ ַוֲעַמל  ּיֹוִים,  ַיְרˆֹות 

ֹ̂רּו ַהְללּוָיּה:  ִיְנ

ּיֹון:  י  ַעל ִ̂ ת  נּו י∆ ָזְכר≈ ִכינּו, ּיְ ם ּיָ ְינּו ּיַ ַ ׁ̆ ם ָי ָ ׁ̆ ל  י∆   י  ַעל ַנֲהרֹות ּיָ
יר  ִ ׁ̆ י  ְיר≈ ּדִ ינּו  ֹוי≈ ׁ̆ לּונּו  י≈ ְ ׁ̆ ם  ָ ׁ̆ י  ּכִ י   ינּו:   ּנֹרֹות≈ ּכִ ִלינּו  ּתָ תֹוָכּה  ּיְ ֲעָרִיים 

ַעל  ְיָי  יר  ִ ׁ̆ ת  י∆ יר  ִ ׁ̆ ָנ יְך  י≈ ד   ּיֹון:   ִ̂ יר  ִ ּׁ̆ ִמ ָלנּו  ירּו  ִ ׁ̆ ְמָחה,  ִׂ̆ ינּו  ְותֹוָלל≈

י  ֹוִני ְלִחּכִ ׁ̆ ק ְל ְדּיַ ח ְיִמיִני:  ו  ּתִ ּכַ ְ ׁ̆ ַלִם ּתִ ָ ׁ̆ ְך ְירּו ח≈ ּכָ ְ ׁ̆ ָכר:  ה  ִים י∆ ַיְדַמת נ≈

ְמָחִתי:  ז  ְזֹכר ְיָי  ִׂ̆  ׁ̆ ַלִם ַעל רֹי ָ ׁ̆ ת ְירּו ה י∆ ִכי ִים לֹי ַיֲעל∆ ר≈ ְזּכְ ִים לֹי י∆

ל י∆ ת ּיָ ּה:  ח  ּיַ ַלִם ָהֹיְמִרים ָערּו ָערּו, ַעד ַהְיסֹוד ּיָ ָ ׁ̆ ת יֹום ְירּו דֹום י≈ י י¡ ִלְינ≈

ז  ּיֹיח≈ ∆ ׁ̆ י  ר≈ ְ ׁ̆ ַי ָלנּו:  ט   ַמְלּתְ  ּיָ ∆ ׁ̆ ְך  מּול≈ ּיְ ת  ָלְך, י∆ ם  ּל∆ ַ ׁ̆ ְיּ ∆ ׁ̆ י  ר≈ ְ ׁ̆ ַי דּוָדה  ְ ּׁ̆ ַה

ַלע:  ל ַהּסָ ת ֹעָלַלִיְך י∆ ı י∆ ְוִנּפ≈

ַהְללּוהּו י   ֻעּזֹו:   ְרִקיַע  ּיִ ַהְללּוהּו  ֹו,  ׁ̆ ָקְד ּיְ ל  י≈ ַהְללּו  ָיּה  ַהְללּו  י     
ל  י∆ נ≈ ּיְ ֹוָפר, ַהְללּוהּו  ׁ̆ ַקע  ת≈ ְדלֹו:  י  ַהְללּוהּו ּיְ ּיֻ רֹי  ִיְייּורָֹתיו, ַהְללּוהּו ּכְ

י ל≈ ְ̂ ְל ִ̂ ים ְוֻעָיי:  ה  ַהְללּוהּו ּיְ ִמּנִ ְוִכּנֹור:  ד  ַהְללּוהּו ְיֹתף ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו ּיְ

ל ָיּה ַהְללּוָיּה:  ַהּל≈ ָמה ּתְ ָ ׁ̆ י ְתרּוָעה:  ו  ּכֹל ַהּנְ ל≈ ְ̂ ְל ִ̂ ַמע, ַהְללּוהּו ּיְ ָ ׁ̆

‡חר ˘סיים ˙‰לים י‡מר ז‰:

ַמח  ¿ׂ̆ ƒי ̃…ב  ַיֲע ל  ָי‚≈ ַעּמו…  בּו˙  ¿ ׁ̆ ָי  י¿ ּוב  ׁ̆ ּב¿ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ּוַע˙  ׁ̆ י¿ ן  ּיו… ƒּ̂ ƒמ ן  ≈ּ̇ ƒי י  ƒמ

ם  ט≈ ַפּל¿ ַוי¿ ָי  י¿ ם  ר≈ ז¿ ע¿ ַוּיַ ָר‰:  ָ̂  ˙ ע≈ ּב¿ ם  ָמעּוּזָ ָי  י¿ מ≈ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ּוַע˙  ׁ̆ ¿̇ ּו ל:  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

: י ָחסּו בו… ƒם ּכ יע≈ ƒ ׁ̆ יו… ים ו¿ ƒע ָ ׁ̆ ר¿ ם מ≈ ט≈ ַפּל¿ י¿
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ָייו ּוְיִריתֹו ְלהֹוִדיָעם סֹוד ה' ִליר≈

ה לֹו מֹו ָני∆ ְ ׁ̆ ה  ז∆

י  ƒָלל ּון ַ‰ּכ¿ ּ̃ ƒּ̇
ִיים  ּקּון ּנֹוָרי ְוִנְפָלי ְמֹיד ְמֹיד ִלְכָלִלּיּות ַהַחּטָ ּתִ

ָלן ְ̂ ִרית, ַרֲחָמָני ִלי ַים ַהּיְ ְוהּוי ּפְ

*

ָכל  ָלָחה ּיְ ְ̂ ם ְלַפְרָנָסה ּוְלַה ל ְמֹיד ּיַ ּוְמֻסּיָ

ִמּיּות ּוְירּוָחִנּיּות ְ ׁ̆ ַי ָהִעְנָיִנים ּיְ

ָכל יֹום ם ּיְ ּיֹיְמר≈ ∆ ׁ̆ י ִמי  ר≈ ְ ׁ̆ ַי

*

ל,  ָרי≈ ְׂ̆ ה ְלַפְרְסמֹו ְלָכל ִי ּוָ ִ̂ ּלֹו ְו נֹו, ּיִ ּקְ דֹו, ּתִ ִיּסְ

פּון,  ָּ̂ נּוז ְוַה ׁ̆ ְוַהּנֹוָרי, יֹור ַהּיָ דֹו נּו ַהּקָ ַרּי≈

נּו נּו ְוַרּי≈ נּו, מֹור≈ ָיה, ֲידֹונ≈ י ִעּלָ ָ ׁ̆ י יָני ַקּדִ ִ̂ ּיּו

ינּו ן ָעל≈ כּו˙ו… ָי‚≈ ב, ז¿ ל∆ ס¿ ר∆ ּ ב¿ ƒָמן מ י ַנח¿ ƒַרּב
*

י הּוָיי ִלְדפּוס ַעל-ְיד≈

י ְסל∆ ר∆ י ּיְ ֲחִסיד≈

ַלִים תויי"י ָ ׁ̆ עיה"ק ְירּו

 

ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ כח

 

ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ י

טוי לומר לפני ימירת הע˘רה מזמורים:

יִקים  ּדִ ַּ̂ ַה ְלָכל  ּלּו  י≈ ִמְזמֹוִרים  ָרה  ָׂ̆ ָהֲע ֲיִמיַרת  ּיַ ִמי  ְ̂ ַע ר  ≈ ׁ ּ̆ ְמַק יִני  ֲהר≈

ים  ִ ׁ̆ ְקדֹו ָעָפר,  י  ֹוְכנ≈ ׁ̆ ים  ּיִ ָהֲיִמּתִ יִקים  ּדִ ַּ̂ ַה ּוְלָכל  נּו,  דֹור≈ ּיְ ∆ ׁ̆ ים  ּיִ ָהֲיִמּתִ

ַע  נֹוי≈ ַנַחל  ְיסֹוד עֹוָלם,  יק  ּדִ ַ̂  , ׁ̆ דֹו ַהּקָ נּו  ְלַרּי≈ ּוִיְפָרט  ה,  ּמָ ı ה≈ ר∆ י∆ ּיָ ר  ∆ ׁ̆ ֲי

ה. ּקּון ז∆ ה ּתִ ּלָ ּיִ ∆ ׁ̆ ינּו,  ן ָעל≈ י, ְזכּותֹו ָיי≈ יי∆ ן פ≈ נּו ַנְחָמן ּי∆ ְמקֹור ָחְכָמה, ַרּי≈

יַע  ƒָנר  ˙ רו… ƒמ ז¿ ƒּב  ,‰„ָ ˙ו… ּב¿ ָפָניו  ָמ‰  ¿„ּ ַ̃ נ¿ נּו:  ע≈ ¿ ׁ̆ ƒי ˆּור  יָע‰ ל¿ ƒָנר ָי  ַלי¿ ָנ‰  ַרּנ¿ נ¿ ְלכּו 

ים: ƒ‰…ל ל ‡¡ ל ַעל ּכָ „ו… ך¿ ּ‚ָ ל∆ ָי, ּומ∆ ל י¿ „ו… ל ּ‚ָ י ‡≈ ƒּכ : לו…

קודם ˘יתחיל תהלים יימר:

י  ָ̆ ם ִיחּוד קּוְד ≈̆ ת ּיֹוְרִיי, ְל ַח י∆ ּי≈ ַ ׁ̆ ל ּוְל י ְלהֹודֹות ּוְלַהּל≈ ת ּפִ ן י∆ יִני ְמַזּמ≈ ֲהר≈

ם  ≈ ׁ̆ ּיְ ְעָלם  ְונ∆ ָטִמיר  ַההּוי  י  ְיד≈ ַעל  ּוְרִחימּו  ְדִחילּו  ּיִ ּה  ִכיְנּת≈ ְ̆ ּו ִריְך הּוי  ּיְ

ל: ָרי≈ ְׂ̆ ל ִי ּכָ

ה,  י ָחִסיִתי ָיְך:  י  ָיַמְרְתּ ַלְיָי ֲיֹדָני ָיּתָ ל ּכִ ִני י≈ ְמר≈ ֽ ָ ׁ̆ ם ְלָדִוד,    י  ִמְכּתָ
י-ָים:  ד   ִ̂ ְפ ל ח∆ י ּכָ יר≈ ה, ְוַיּדִ ּמָ ı ה≈ ָיר∆ ר ּיָ ∆ ׁ̆ ים ֲי ִ ׁ̆ יָך:  י  ִלְקדֹו ל ָעל∆ טֹוָיִתי ּיַ

מֹוָתם  ְ ׁ̆ ת  י י∆ ָ ּׂ̆ ם, ּוַיל י∆ ם ִמּדָ יה∆ יְך ִנְסּכ≈ ל ַיּסִ ר ָמָהרּו ּיַ יֹוָתם ַיח≈ ְּ̂ ִיְרּיּו ַע

ה ּתֹוִמיְך ּיֹוָרִלי:  ו  ֲחָיִלים ָנְפלּו-ִלי  ְלִקי ְוכֹוִסי, ַיּתָ ָפָתי:  ה  ְיָי ְמָנת ח∆ ְׂ̆ ַעל 

ילֹות  ִני, ַיף ל≈ ָ̂ ר ְיָע ∆ ׁ̆ ת ְיָי ֲי ְך י∆ ְפָרה ָעָלי:  ז  ֲיָיר≈ ֽ ָ ׁ̆ ִעִמים, ַיף ַנֲחָלת  ּנְ ּיַ

ן  ּמֹוט:  ט  ָלכ≈ ל י∆ י ִמיִמיִני ּיַ י ָתִמיד, ּכִ ְיּדִ יִתי ְיָי ְלנ∆ ּוִ ִ ׁ̆ רּוִני ִכְליֹוָתי:  ח   ִיּסְ

י  ִ ׁ̆ ַנְפ ַתֲעֹזי  לֹי  י  ּכִ י   ַטח:   ָלי∆ ּכֹן  ְ ׁ̆ ִי ִרי  ָׂ̆ ּיְ ַיף  יֹוִדי,  ּכְ ל  י∆ ַוּיָ י  ִלּיִ ַמח  ָׂ̆

ַֹיע  ׂ̆ ים  ַחּיִ ֹיַרח  ִני  ּתֹוִדיע≈ יי   ַחת:   ָ ׁ̆ ִלְריֹות  ֲחִסיְדָך  ן  ִתּת≈ לֹי  יֹול,  ְ ׁ̆ ִל

ח:  ַ̂ יִמיְנָך נ∆ יָך, ְנִעמֹות ּיִ נ∆ ת ּפָ ָמחֹות י∆ ְׂ̆

י ָיָדם לֹי  ר≈ ְ ׁ̆ סּוי ֲחָטָיה:  י  ַי ע ּכְ ַ ׁ̆ ּוי ּפ∆ ׂ̆ י ְנ ר≈ ְ ׁ̆ יל ַי ּכִ ְׂ̆   י  ְלָדִוד ַמ
ֲיָיִתי  ַ ׁ̆ ָמי, ּיְ ָ̂ לּו ֲע י ּיָ ּתִ ְ ׁ̆ ַר ח¡ י ה∆ ה:  י  ּכִ רּוחֹו ְרִמּיָ ין ּיְ ֹי ְיָי לֹו ָעֹון, ְוי≈ ׁ̆ ַיְח

 ıי ַקִי ַחְרֹינ≈ ּיְ י,  ּדִ ַ ׁ̆ ְל ְך  ְהּפַ נ∆ ָך  ָיד∆ ד ָעַלי  ְכּיַ ּתִ ָוַלְיָלה  י יֹוָמם  ּכִ ל ַהּיֹום:  ד   ּכָ

ַעי ַלְיָי,  ָ ׁ̆ י ְפ ה ֲעל≈ י יֹוד∆ יִתי, ָיַמְרּתִ יִתי יֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני לֹי ִכּסִ ָלה:  ה  ַחּטָ ס∆

ת  יָך ְלע≈ ל∆ ל ָחִסיד י≈ ל ּכָ ּל≈ ָלה:  ו  ַעל ֹזית ִיְתּפַ יִתי ס∆ יָת ֲעֹון ַחּטָ ָׂ̆ ָנ ה  ְוַיּתָ

ִני  ר≈ ְּ̂ ר ּתִ ַּ̂ ר ִלי1 ִמ ת∆ ה ס≈ יעּו:  ז  ַיּתָ ָליו לֹי ַיּיִ ים, י≈ ף ַמִים ַרּיִ ט∆ ≈ ׁ̆ ְמˆֹוי ַרק ְל

יָך  ה ָעל∆ ָ̂ ְך, ִייֲע ל≈ ְך זּו ת≈ ר∆ ד∆ יְלָך ְויֹוְרָך ּיְ ּכִ ְׂ̆ ָלה:  ח  ַי ִני ס∆ סֹוְיי≈ ט ּתְ י ַפּל≈ ָרּנ≈

1 יחר יתה סתר לי - ˆריך להפסיק מעט (עיין ילקו"מ ח"י סי' ריי)






