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הקונטרס הקדוש הזה נדפס
לרפואת

רוחמה יעל
בת מרים מוז‘גן תחי‘
***
ולהצלחת משפחת ישר

חנה הי“ו

שלמה בן
ומוז‘גן מרים בת שמס תחי‘
וילדיהם

רוחמה יעל ,דוד ,יוסף ,חנה,
רות ,תמר ,שמעון ואלישבע
***
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לעילוי נשמת
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חיים שרגא בן
יפה בת מרים תחי‘
***

הקונטרס הקדוש הזה נדפס
לזכות
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לרפואה שלמה במעיים
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***

הי“ו

יﬠם
סוֹ „ ƒ '‰ל ≈יר ָ‡יו וּ ¿ב ƒרי˙וֹ ¿ל‰וֹ ָ „ƒ
∆ז˘¿ ׁ ‰מוֹ נָ ∆‡ ‰לוֹ

ּּ ˜ּ ˙ƒון ַּ¿ ‰כ ָל ƒלי
˜ּ ˙ּƒוּן נּ וֹ ָר‡ ¿ונ¿ ƒפ ָל‡ ¿מ‡ֹ„ ¿מ‡ֹ„ ƒל ¿כ ָל ƒל ּיוּ˙ ַַ ‰ח ָּט ‡ƒים
יˆ ָלן
¿ו‰וּ‡ ּ ¿פ ַ‚ם ַּ ¿ ‰ב ƒרי˙ַ ,ר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿
*
וּ ¿מ ֻס ָ ּ‚ל ¿מ‡ֹ„ ַ ּ‚ם ¿ל ַפ ¿רנָ ָס ‰וּ ¿ל ַָ ˆ¿ ‰ל ָחּ ¿ ‰ב ָכל
ָƒ ‰ענ¿ ָינ ƒים ¿ ּב ַ‚ ׁ ¿˘ ƒמ ּיוּ ˙ וּ ¿ברוּ ָחנּ ƒיוּ ˙
ֹ‡מ ≈רם ¿ ּב ָכל יוֹ ם
ַ‡ ׁ ¿˘ ≈רי ƒמי ׁ ∆˘ ּי ¿
*
ƒי ¿ּס„וֹ ˜ּ ¿ ˙ּƒ ,נוֹ ּ ‚ּ ƒ ,לוֹ ¿ו ˆƒוָּ ¿ ‰ל ַפ ¿ר ¿סמוֹ ¿ל ָכל ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל.
ַר ≈ ּבנוּ ַ„˜ּ ָ ‰וֹ ׁ˘ ¿ו ַ‰נּ וֹ ָר‡ ‡וֹ ר ַ‚ּ ָ ‰נוּ ז ¿ו ַˆּ ָ ‰פוּ ן ּבוֹ ˆƒינָ ‡
ַ˜„ָּ ׁ ƒ
י˘‡ ƒע ָ ּל ָ‡„‡ֲ ,‰וֹ נ≈ נוּ  ,מוֹ ≈רנוּ ¿ו ַר ≈ ּבנוּ

ינו
כו˙ו… יָ ≈‚ן ָﬠ ≈ל ּ
ַר ּƒבי נַ ¿ח ָמן ƒמ ¿ּב ∆ר ¿ס ∆לב¿ ,ז ּ
*
ל-י ≈„י
‰וּ ָב‡ ƒל ¿„פוּ ס ַﬠ ¿
ֲח ƒס ≈י„י ¿ ּב ∆ר ¿ס ∆לב
עי¿ ˜"‰ירוּ ׁ ָ˘ ַל ƒים ˙ובב"‡

דכ

ּתִ ּקּון הַ ּכְ לָלִ י
טוב לומר זאת לפני אמירת העשרה מזמורים:

ה ֲֵרינִי ְמקַ ּׁשֵ ר עַ צְ ִמי ּבַ א ֲִמ ַירת הָ עֲׂשָ ָרה ִמזְ מו ִֹרים אֵ ּלּו לְ כָל
הַ ּצַ ִּד ִיקים הָ א ֲִמּתִ ּיִ ים ׁשֶ ּבְ דו ֵֹרנּוּ ,ולְ כָל הַ ּצַ ִּד ִיקים הָ א ֲִמּתִ ּיִ ים ׁשוֹכְ נֵי עָ פָ ר,
ְקדו ִֹׁשים אֲׁשֶ ר ּבְ אֶ ֶרץ הֵ ּמָ הּ ,ובִ פְ ָרט לְ ַרּבֵ נּו הַ ּקָ דוֹׁש צַ ִּדיק יְסוֹד ע ֹולָם
נַחַ ל נוֹבֵ עַ ְמקוֹר חָ כְ מָ הַ ,רּבֵ נּו נ ְַחמָ ן ּבֶ ן פֵ יגֶא ,זְ כּות ֹו ָיגֵן עָ לֵינּוׁ ,שֶ ּגִ ּלָה
ּתִ ּקּון זֶה.

שעֵנוּ :נְקַדְּמָה פָנָיו
ׁ
לְכוּ נְרַנְּנָה לַיְיָ נָרִיעָה לְצוּר יְִ
בְּתוֹדָה בִּזְמִרוֹת נָרִיעַ לוֹ :כִּי אֵל גָּדוֹל יְיָ וֶּמלֶךְ גָּדוֹל עַל
כָּל אֱלֹהִים:
קודם שיתחיל תהלים יאמר זה:

ה ֲֵרינִי ְמזַּמֵ ן אֶ ת ּפִ י לְ הוֹדוֹת ּולְ הַ ּלֵל ּולְ ׁשַ ּבֵ חַ אֶ ת
ּושכִ ינְּתֵ ּה ּבִ ְד ִחילּו
קּודשָ א ּבְ ִריְך הּוא ְ
ּבו ְֹראִ י .לְ שֵ ם יִחּוד ְ
ְּור ִחימּו עַ ל י ְֵדי הַ הּוא טָ ִמיר וְ נֶעְ לַם ּבְ ׁשֵ ם ּכָל י ְִׂש ָראֵ ל:
טז א ִמכְ ּתָ ם לְ ָדוִ ד ׁשָ ְמ ֵרנִי אֵ ל ּכִ י חָ סִ יתִ י בָ ְך:
ָאמַ ְרּת ַל ְי ָי ֲא ֹדנָי אָ ּתָ ה טוֹבָ תִ י ּבַ ל עָ לֶיָך :ג לִ ְקדו ִֹׁשים אֲׁשֶ ר
ָארץ הֵ ּמָ ה וְ אַ ִּד ֵירי ּכָל חֶ פְ צִ י בָ ם :ד י ְִרּבּו עַ ּצְ בוֹתָ ם ַאחֵ ר
ּבָ ֶ
מָ הָ רּו ּבַ ל אַ ּסִ יְך נִסְ ּכֵיהֶ ם ִמ ָּדם ּובַ ל אֶ ּׂשָ א אֶ ת ְׁשמוֹתָ ם
ֹמיְך ּגו ָֹרלִ י :ו
עַ ל ְׂשפָ תָ י :ה ְי ָי ְמנָת חֶ לְ ִקי וְ כוֹסִ י אַ ּתָ ה ּתו ִ
חֲבָ לִ ים נָפְ לּו לִ י ּבַ ּנְעִ ִמים ַאף ַנ ֲחלָת ׁשָ פְ ָרה עָ לָי :ז אֲבָ ֵרְך
אֶ ת ְי ָי אֲׁשֶ ר יְעָ צָ נִי ַאף לֵילוֹת יִּסְ רּונִי כִ לְ יוֹתָ י :ח ִׁשּוִ יתִ י
ימינִי ּבַ ל אֶ ּמוֹט :ט ָלכֵן ׂשָ מַ ח לִ ּבִ י
ְי ָי לְ נֶגְ ִּדי תָ ִמיד ּכִ י ִמ ִ
ב
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ַו ָּיגֶל ּכְ בו ִֹדי ַאף ּבְ ׂשָ ִרי י ְִׁשּכֹן לָבֶ טַ ח :י ּכִ י ֹלא תַ ֲעזֹב נַפְ ִׁשי
לִ ְׁשאוֹל ֹלא תִ ּתֵ ן חֲסִ ְידָך לִ ְראוֹת ׁשָ חַ ת :יא ּתו ִֹדיעֵ נִי אֹ ַרח
ימינְָך נֶצַ ח:
חַ ּיִ ים ׂשֹבַ ע ְׂשמָ חוֹת אֶ ת ּפָ נֶיָך נְעִ מוֹת ּבִ ִ
לב א לְ ָדוִ ד מַ ְׂשּכִ יל אַ ְׁש ֵרי נְׂשּוי ּפֶ ׁשַ ע ּכְ סּוי חֲטָ ָאה:
ַחׁשֹב ְי ָי ל ֹו עָ וֹן וְ אֵ ין ּבְ רּוח ֹו ְר ִמּיָה :ג
ָאדם ֹלא י ְ
ב אַ ְׁש ֵרי ָ
ּכִ י הֶ ח ֱַר ְׁשּתִ י ּבָ לּו עֲצָ מָ י ּבְ ׁשַ ֲאגָתִ י ּכָל הַ ּיוֹם :ד ּכִ י יוֹמָ ם
ָו ַל ְילָה ּתִ כְ ּבַ ד עָ לַי י ֶָדָך נֶהְ ּפַ ְך לְ ׁשַ ִּדי ּבְ חַ ְר ֹבנֵי קַ יִץ סֶ לָה:
ה חַ ּטָ אתִ י או ִֹדיעֲָך ַו ֲע ֹונִי ֹלא כִ ּסִ יתִ י ָאמַ ְרּתִ י או ֶֹדה ֲעלֵי
פְ ׁשָ עַ י ַל ְי ָי וְ אַ ּתָ ה נָׂשָ אתָ ֲעוֹן חַ ּטָ אתִ י סֶ לָה :ו עַ ל זֹאת
יִתְ ּפַ ּלֵל ּכָל חָ סִ יד אֵ לֶיָך לְ עֵ ת ְמצֹא ַרק לְ ׁשֵ טֶ ף מַ יִם ַרּבִ ים
אֵ לָיו ֹלא יַּגִ יעּו :ז אַ ּתָ ה סֵ תֶ ר לִ יִ 1מּצַ ר ּתִ ּצְ ֵרנִי ָרּנֵי פַ ּלֵט
ּתְ סוֹבְ בֵ נִי סֶ לָה :ח אַ ְׂשּכִ ילְ ָך וְ או ְֹרָך ּבְ ֶד ֶרְך זּו תֵ לְֵך אִ יעֲצָ ה
עָ לֶיָך עֵ ינִי :ט ַאל ּתִ הְ יּו ּכְ סּוס ּכְ פֶ ֶרד אֵ ין הָ בִ ין ּבְ מֶ תֶ ג ו ֶָרסֶ ן
עֶ ְדי ֹו לִ בְ לוֹם ּבַ ל ְקרֹב אֵ לֶיָך :י ַרּבִ ים מַ כְ אוֹבִ ים ל ָָרׁשָ ע
וְ הַ ּבוֹטֵ חַ בַ ְי ָי חֶ סֶ ד יְסוֹבְ בֶ ּנּו :יא ִׂש ְמחּו בַ ְי ָי וְ גִ ילּו צַ ִּד ִיקים
וְ הַ ְרנִינּו ּכָל י ְִׁש ֵרי לֵב:
מא א ל ְַמנַּצֵ חַ ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד :ב אַ ְׁש ֵרי מַ ְׂשּכִ יל אֶ ל
ָּדל ּבְ יוֹם ָרעָ ה יְמַ ּלְ טֵ הּו ְייָ :ג ְי ָי י ְִׁש ְמ ֵרהּו וִ יחַ ּיֵהּו וְ אֻּׁשַ ר
ָארץ וְ ַאל ּתִ ּתְ נֵהּו ּבְ נֶפֶ ׁש אֹ יְבָ יו :ד ְי ָי יִסְ עָ ֶדּנּו עַ ל עֶ ֶרׂש
ּבָ ֶ
 1אחר אתה סתר לי  -צריך להפסיק מעט (עיין בלקו"מ ח"א סי' ריג)
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ְּדוָי ּכָל ִמ ְׁשּכָב ֹו הָ פַ כְ ּתָ בְ חָ לְ יוֹ :ה ֲאנִי ָאמַ ְרּתִ י ְי ָי חָ ֵּננִי
ֹאמרּו ַרע לִ י מָ תַ י
ְרפָ ָאה נַפְ ִׁשי ּכִ י חָ טָ אתִ י לְָך :ו א ֹויְבַ י י ְ
יָמּות וְ ָאבַ ד ְׁשמוֹ :ז וְ אִ ם ּבָ א לִ ְראוֹת ׁשָ וְ א י ְַדּבֵ ר לִ ּב ֹו
י ְִקּבָ ץ ָאוֶן ל ֹו יֵצֵ א לַחּוץ י ְַדּבֵ ר :ח יַחַ ד עָ לַי יִתְ ַלחֲׁשּו ּכָל
ׂשנְָאי עָ לַי י ְַח ְׁשבּו ָרעָ ה לִ י :ט ְּדבַ ר ּבְ לִ ּיַעַ ל יָצּוק ּב ֹו ַואֲׁשֶ ר
ֹ
ׁשָ כַב ֹלא יוֹסִ יף לָקּום :י ּגַם אִ יׁש ְׁשלו ִֹמי אֲׁשֶ ר ּבָ טַ ְחּתִ י ב ֹו
א ֹוכֵל ל ְַח ִמי הִ גְ ִּדיל עָ לַי עָ קֵ ב :יא וְ אַ ּתָ ה ְי ָי חָ ֵּננִי ַוה ֲִקימֵ נִי
ַואֲׁשַ ּלְ מָ ה לָהֶ ם :יב ּבְ זֹאת י ַָדעְ ּתִ י ּכִ י חָ פַ צְ ּתָ ּבִ י ּכִ י ֹלא י ִָריעַ
אֹ יְבִ י עָ לָי :יג ַו ֲאנִי ּבְ ת ִֻּמי ּתָ מַ כְ ּתָ ּבִ י וַּתַ ּצִ יבֵ נִי לְ פָ נֶיָך
לְ ע ֹולָם :יד ּבָ רּוְך ְי ָי אֱֹלוהֵ י י ְִׂש ָראֵ ל מֵ הָ ע ֹולָם וְ עַ ד הָ ע ֹולָם
ָאמֵ ן וְ ָאמֵ ן:
מב א ל ְַמנַּצֵ חַ מַ ְׂשּכִ יל לִ בְ נֵי קֹ ַרח :ב ּכְ אַ ּיָל ּתַ ֲערֹג
ערֹג אֵ לֶיָך אֱֹלוהִ ים :ג
עַ ל אֲפִ יקֵ י מָ יִם ּכֵן נַפְ ִׁשי תַ ֲ
צָ ְמָאה נַפְ ִׁשי לאֱֹלוהִ ים לְ אֵ ל חָ י מָ תַ י ָאבוֹא וְ אֵ ָראֶ ה ּפְ נֵי
אֱֹלוהִ ים :ד הָ יְתָ ה ּלִ י ִד ְמעָ תִ י לֶחֶ ם יוֹמָ ם ָו ָל ְילָה ּבֶ אֱמֹ ר
אֵ לַי ּכָל הַ ּיוֹם אַ ּיֵה אֱֹלוהֶ יָך :ה אֵ ּלֶה אֶ זְ ּכְ ָרה וְ אֶ ְׁשּפְ כָה
עָ לַי נַפְ ִׁשי ּכִ י אֶ ֱעבֹר ּבַ ּסָ ְך אֶ ַּד ֵּדם עַ ד ּבֵ ית אֱֹלוהִ ים ּבְ קוֹל
ִרּנָה וְ תו ָֹדה הָ מוֹן ח ֹוגֵג :ו מַ ה ּתִ ְׁשּת ֹוח ֲִחי נַפְ ִׁשי וַּתֶ ה ֱִמי
ֹחילִ י לאֱֹלוהִ ים ּכִ י עוֹד או ֶֹדּנּו יְׁשּועוֹת ּפָ נָיו :ז
עָ לָי הו ִ
אֱֹלוהַ י עָ לַי נַפְ ִׁשי תִ ְׁשּתוֹחָ ח עַ ל ּכֵן אֶ זְ ּכ ְָרָך מֵ אֶ ֶרץ י ְַר ֵּדן
וְ חֶ ְרמ ֹונִים מֵ הַ ר ִמצְ עָ ר :ח ּתְ הוֹם אֶ ל ּתְ הוֹם קו ֵֹרא לְ קוֹל
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צִ ּנו ֶֹריָך ּכָל ִמ ְׁשּבָ ֶריָך וְ ַגּלֶיָך עָ לַי עָ בָ רּו :ט יוֹמָ ם יְצַ ּוֶה ְי ָי
חַ סְ ּד ֹו ּובַ ַּל ְילָה ִׁשיר ֹו עִ ִּמי ּתְ פִ ּלָה לְ אֵ ל חַ ּיָי :י או ְֹמ ָרה
לְ אֵ ל סַ לְ עִ י לָמָ ה ְׁשכ ְַחּתָ נִי לָּמָ ה קֹ ֵדר אֵ לְֵך ּבְ לַחַ ץ א ֹויֵב:
ָאמ ָרם אֵ לַי ּכָל הַ ּיוֹם
יא ּבְ ֶרצַ ח ּבְ עַ צְ מוֹתַ י חֵ ְרפּונִי צו ְֹר ָרי ּבְ ְ
אַ ּיֵה אֱֹלוהֶ יָך :יב מַ ה ּתִ ְׁשּת ֹוח ֲִחי נַפְ ִׁשי ּומַ ה ּתֶ ה ֱִמי עָ לָי
הו ִֹחילִ י לאֱֹלוהִ ים ּכִ י עוֹד או ֶֹדּנּו יְׁשּועֹ ת ּפָ נַי וֵאֹלוהָ י:
נט א ל ְַמנַּצֵ חַ ַאל ּתַ ְׁשחֵ ת לְ ָדוִ ד ִמכְ ּתָ ם ּבִ ְׁשֹלחַ
ׁשָ אּול וַּיִ ְׁש ְמרּו אֶ ת הַ ּבַ יִת ַלה ֲִמיתוֹ :ב הַ ּצִ י ֵלנִי מֵ אֹ יְבַ י
אֱֹלוהָ י ִּמ ִמתְ קו ְֹממַ י ּתְ ׂשַ ּגְ בֵ נִי :ג הַ ּצִ י ֵלנִי ִמּפֹ ֲעלֵי ָאוֶן
ָארבּו לְ נַפְ ִׁשי יָגּורּו
ּומֵ ַאנְׁשֵ י ָד ִמים הו ִֹׁשיעֵ נִי :ד ּכִ י הִ ּנֵה ְ
עָ לַי עַ זִ ים ֹלא פִ ְׁשעִ י וְ ֹלא חַ ּטָ אתִ י ְייָ :ה ּבְ לִ י עָ וֹן יְרּוצּון
עּורה לִ ְק ָראתִ י ְּוראֵ ה :ו וְ אַ ּתָ ה ְי ָי אֱֹלוהִ ים צְ בָ אוֹת
וְ יִּכ ֹונָנּו ָ
אֱֹלוהֵ י י ְִׂש ָראֵ ל הָ ִקיצָ ה לִ פְ קֹ ד ּכָל הַ ּג ֹויִם ַאל ּתָ חֹ ן ּכָל ּבֹגְ ֵדי
ּכלֶב וִ יסוֹבְ בּו עִ יר :ח
ָאוֶן סֶ לָה :ז יָׁשּובּו לָעֶ ֶרב ֶיהֱמּו ַכ ָ
הִ ּנֵה יַּבִ יעּון ּבְ פִ יהֶ ם ח ֲָרבוֹת ּבְ ִׂשפְ תוֹתֵ יהֶ ם ּכִ י ִמי ׁשֹמֵ עַ :
ט וְ אַ ּתָ ה ְי ָי ּתִ ְׂשחַ ק לָמ ֹו ּתִ לְ עַ ג לְ כָל ּג ֹויִם :י עֻּז ֹו אֵ לֶיָך
אֶ ְׁשמֹ ָרה ּכִ י אֱֹלוהִ ים ִמ ְׂשּגַּבִ י :יא אֱֹלוהֵ י חַ סְ ִּדי יְקַ ְּדמֵ נִי
אֱֹלוהִ ים י ְַראֵ נִי בְ ׁש ְֹר ָרי :יב ַאל ּתַ הַ ְרגֵם ּפֶ ן י ְִׁשּכְ חּו עַ ִּמי
ֲהנִיעֵ מ ֹו בְ חֵ ילְ ָך וְ הו ִֹר ֵידמ ֹו מָ גִ ּנֵנּו ֲאדֹונָי :יג חַ ּטַ את ּפִ ימ ֹו
ּומּכַחַ ׁש יְסַ ּפֵרּו :יד
ְּדבַ ר ְׂשפָ תֵ ימ ֹו וְ ִיּלָכְ דּו בִ גְ א ֹונָם ּומֵ ָאלָה ִ
ַּכּלֵה בְ חֵ מָ ה ַּכּלֵה וְ אֵ ינֵמ ֹו וְ י ְֵדעּו ּכִ י אֱֹלוהִ ים מֹ ׁשֵ ל ּבְ ַיעֲקֹ ב
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ָארץ סֶ לָה :טו וְ יָׁשּובּו לָעֶ ֶרב ֶיהֱמּו ַכ ָּכלֶב
לְ ַאפְ סֵ י הָ ֶ
וִ יסוֹבְ בּו עִ יר :טז הֵ ּמָ ה ְינִיעּון ֶלאֱכֹ ל אִ ם ֹלא י ְִׂשּבְ עּו
ַוּיָלִ ינּו :יז ַו ֲאנִי אָ ִׁשיר ֻעּזֶָך ַוא ֲַרּנֵן ַלּבֹקֶ ר חַ סְ ֶּדָך ּכִ י הָ יִיתָ
ִמ ְׂשּגָב לִ י ּומָ נוֹס ּבְ יוֹם צַ ר לִ י :יח עֻּזִ י אֵ לֶיָך ֲאזַּמֵ ָרה ּכִ י
אֱֹלוהִ ים ִמ ְׂשּגַּבִ י אֱֹלוהֵ י חַ סְ ִּדי:
עז א ל ְַמנַּצֵ חַ עַ ל יְדּותּון לְ ָאסָ ף ִמזְ מוֹר :ב קוֹלִ י
אֶ ל אֱֹלוהִ ים וְ אֶ צְ עָ קָ ה קוֹלִ י אֶ ל אֱֹלוהִ ים וְ הַ אֲזִ ין אֵ לָי:
ג ּבְ יוֹם צָ ָרתִ י ֲא ֹדנָי ָּד ָר ְׁשּתִ י י ִָדי ַל ְילָה נִּגְ ָרה וְ ֹלא תָ פּוג
מֵ ֲאנָה הִ ּנָחֵ ם נַפְ ִׁשי :ד אֶ זְ ּכְ ָרה אֱֹלוהִ ים וְ אֶ הֱמָ יָה אָ ִׂשיחָ ה
רּוחי סֶ לָה :ה ָאחַ זְ ּתָ ְׁשמֻרוֹת עֵ ינָי נִפְ עַ ְמּתִ י
וְ תִ תְ עַ ּטֵ ף ִ
ָמים :ז
וְ ֹלא א ֲַדּבֵ ר :ו ִחּׁשַ בְ ּתִ י י ִָמים ִמּקֶ ֶדם ְׁשנוֹת ע ֹול ִ
רּוחי :ח
אֶ זְ ּכְ ָרה נְגִ ינָתִ י ּבַ ָּל ְילָה עִ ם לְ בָ בִ י אָ ִׂשיחָ ה ַויְחַ ּפֵׂש ִ
הַ לְ ע ֹול ִָמים יִזְ נַח ֲא ֹדנָי וְ ֹלא יֹסִ יף לִ ְרצוֹת עוֹד :ט הֶ ָאפֵ ס
ָלנֶצַ ח חַ סְ ּד ֹו ּגָמַ ר אֹ מֶ ר לְ דֹר ָודֹר :י הֲׁשָ כַח חַ ּנוֹת אֵ ל אִ ם
קָ פַ ץ ּבְ ַאף ַרחֲמָ יו סֶ לָה :יא וָאֹ מַ ר חַ ּלוֹתִ י הִ יא ְׁשנוֹת י ְִמין
עֶ לְ יוֹן :יב אֶ זְ ּכוֹר מַ עַ לְ לֵי יָּה ּכִ י אֶ זְ ּכְ ָרה ִמּקֶ ֶדם ּפִ לְ אֶ ָך:
יג וְ הָ גִ יתִ י בְ כָל ּפָ ֳעלֶָך ּובַ עֲלִ ילוֹתֶ יָך אָ ִׂשיחָ ה :יד אֱֹלוהִ ים
ּבַ ּקֹ ֶדׁש ַּד ְרּכֶָך ִמי אֵ ל ּגָדוֹל ֵּכאֱֹלוהִ ים :טו אַ ּתָ ה הָ אֵ ל עֹ ׂשֵ ה
פֶ לֶא הו ַֹדעְ ּתָ בָ עַ ִּמים ֻעּזֶָך :טז ּגַָאלְ ּתָ ּבִ זְ רוֹעַ עַ ּמֶ ָך ּבְ נֵי ַיעֲקֹ ב
וְ יוֹסֵ ף סֶ לָה :יז ָראּוָך ּמַ יִם אֱֹלוהִ ים ָראּוָך ּמַ יִם י ִָחילּו ַאף
2
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י ְִרּגְ זּו תְ הֹמוֹת :יח ז ְֹרמּו מַ יִם עָ בוֹת קוֹל נָתְ נּו ְׁשחָ ִקים ַאף
חֲצָ צֶ יָך יִתְ הַ ּלָכּו :יט קוֹל ַרעַ ְמָך ּבַ ּגַלְ ּגַל הֵ אִ ירּו בְ ָר ִקים
ּוׁשבִ ילְ ָך ּבְ מַ יִם
ָארץ :כ ּבַ ּיָם ַּד ְרּכֶָך ְ
ּתֵ בֵ ל ָרגְ זָה וַּתִ ְרעַ ׁש הָ ֶ
ַרּבִ ים וְ עִ ְּקבוֹתֶ יָך ֹלא נֹ ָדעּו :כא נ ִָחיתָ ַכּצֹאן עַ ּמֶ ָך ּבְ יַד
מֹ ׁשֶ ה וְ ַא ֲהרֹן:
צ א ּתְ פִ ּלָה לְ מֹ ׁשֶ ה אִ יׁש הָ אֱֹלוהִ ים ֲא ֹדנָי מָ עוֹן אַ ּתָ ה
הָ יִיתָ ּלָנּו ּבְ דֹר ָודֹר :ב ּבְ טֶ ֶרם הָ ִרים יֻּלָדּו וַּתְ ח ֹולֵל אֶ ֶרץ
וְ תֵ בֵ ל ּומֵ ע ֹולָם עַ ד ע ֹולָם אַ ּתָ ה אֵ ל :ג ּתָ ׁשֵ ב אֱנוֹׁש עַ ד ַּדּכָא
ָאדם :ד ּכִ י אֶ לֶף ׁשָ נִים ּבְ עֵ ינֶיָך ּכְ יוֹם
וַּתֹ אמֶ ר ׁשּובּו בְ נֵי ָ
מּורה בַ ָּל ְילָה :ה זְ ַר ְמּתָ ם ׁשֵ נָה יִהְ יּו
אֶ תְ מוֹל ּכִ י ַי ֲעבֹר וְ אַ ְׁש ָ
ּבַ ּבֹקֶ ר ּכֶחָ צִ יר ַיחֲֹלף :ו ּבַ ּבֹקֶ ר יָצִ יץ וְ חָ לָף לָעֶ ֶרב יְמ ֹולֵל
וְ יָבֵ ׁש :ז ּכִ י כָלִ ינּו בְ אַ ּפֶ ָך ּובַ חֲמָ תְ ָך נִבְ הָ לְ נּו :ח ׁשַ ּתָ ה
ֲעוֹנֹ תֵ ינּו לְ נֶגְ ֶּדָך ֲעלֻמֵ נּו לִ ְמאוֹר ּפָ נֶיָך :ט ּכִ י כָל יָמֵ ינּו ּפָ נּו
בְ עֶ בְ ָרתֶ ָך ּכִ ּלִ ינּו ׁשָ נֵינּו כְ מ ֹו הֶ גֶה :י יְמֵ י ְׁשנוֹתֵ ינּו בָ הֶ ם
ִׁשבְ עִ ים ׁשָ נָה וְ אִ ם ּבִ גְ בּורֹת ְׁשמ ֹונִים ׁשָ נָה וְ ָרהְ ּבָ ם עָ מָ ל
וָָאוֶן ּכִ י גָז ִחיׁש ַו ָּנעֻפָ ה :יא ִמי יו ֵֹדעַ עֹ ז אַ ּפֶ ָך ּוכְ י ְִרָאתְ ָך
עֶ בְ ָרתֶ ָך :יב לִ ְמנוֹת יָמֵ ינּו ּכֵן הו ַֹדע וְ נָבִ א לְ בַ ב חָ כְ מָ ה :יג
ׁשּובָ ה ְי ָי עַ ד מָ תָ י וְ הִ ּנָחֵ ם עַ ל עֲבָ ֶדיָך :יד ׂשַ ּבְ עֵ נּו בַ ּבֹקֶ ר
חַ סְ ֶּדָך ּונ ְַר ְּננָה וְ נ ְִׂש ְמחָ ה ּבְ כָל יָמֵ ינּו :טו ׂשַ ְּמחֵ נּו ּכִ ימוֹת
עִ ּנִיתָ נּו ְׁשנוֹת ָראִ ינּו ָרעָ ה :טז י ֵָראֶ ה אֶ ל עֲבָ ֶדיָך פָ ֳעלֶָך
ַוה ֲָד ְרָך עַ ל ּבְ נֵיהֶ ם :יז וִ יהִ י נֹ עַ ם ֲאדֹונָי אֱֹלוהֵ ינּו עָ לֵינּו
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ּומַ עֲׂשֵ ה י ֵָדינּו ּכ ֹו ְננָה עָ לֵינּו ּומַ עֲׂשֵ ה י ֵָדינּו ּכ ֹו ְננֵהּו:
קה א הוֹדּו ַל ְי ָי ִק ְראּו ּבִ ְׁשמ ֹו הו ִֹדיעּו בָ עַ ִּמים
עֲלִ ילוֹתָ יו :ב ִׁשירּו ל ֹו ז ְַּמרּו ל ֹו ִׂשיחּו ּבְ כָל נִפְ לְ אוֹתָ יו:
ג הִ תְ הַ לְ לּו ּבְ ׁשֵ ם קָ ְדׁש ֹו י ְִׂשמַ ח לֵב ְמבַ ְקׁשֵ י ְייָ :ד ִּד ְרׁשּו
ְי ָי וְ עֻּז ֹו ּבַ ְּקׁשּו פָ נָיו ּתָ ִמיד :ה זִ כְ רּו נִפְ לְ אוֹתָ יו אֲׁשֶ ר עָ ׂשָ ה
ּומ ְׁשּפְ טֵ י פִ יו :ו ז ֶַרע ַאבְ ָרהָ ם עַ בְ ּד ֹו ּבְ נֵי ַיעֲקֹ ב
מֹ פְ תָ יו ִ
ָארץ ִמ ְׁשּפָ טָ יו :ח ָזכַר
ּבְ ִח ָיריו :ז הּוא ְי ָי אֱֹלוהֵ ינּו ּבְ כָל הָ ֶ
לְ ע ֹולָם ּבְ ִרית ֹו ָּדבָ ר צִ ּוָה לְ אֶ לֶף ּדוֹר :ט אֲׁשֶ ר ּכ ַָרת אֶ ת
ּוׁשבּועָ ת ֹו לְ י ְִׂשחָ ק :י ַו ַּיע ֲִמ ֶידהָ לְ ַיעֲקֹ ב לְ חֹ ק
ַאבְ ָרהָ ם ְ
לְ י ְִׂש ָראֵ ל ּבְ ִרית ע ֹולָם :יא לֵאמֹ ר לְ ָך אֶ ּתֵ ן אֶ ת אֶ ֶרץ ּכְ נָעַ ן
חֶ בֶ ל ַנ ֲחלַתְ כֶם :יב ּבִ הְ יוֹתָ ם ְמתֵ י ִמסְ ּפָ ר ּכִ ְמעַ ט וְ ג ִָרים
ּבָ ּה :יג וַּיִ תְ הַ ּלְ כּו ִמּגוֹי אֶ ל ּגוֹי ִמּמַ ְמ ָלכָה אֶ ל עַ ם ַאחֵ ר:
עלֵיהֶ ם ְמלָכִ ים :טו
ָאדם לְ עָ ְׁשקָ ם וַּי ֹוכַח ֲ
יד ֹלא הִ ּנִיחַ ָ
ַאל ּתִ ּגְ עּו בִ ְמ ִׁשיחָ י וְ לִ נְבִ יַאי ַאל ּתָ ֵרעּו :טז וַּיִ ְק ָרא ָרעָ ב
ָארץ ּכָל מַ ּטֵ ה לֶחֶ ם ׁשָ בָ ר :יז ׁשָ לַח לִ פְ נֵיהֶ ם אִ יׁש
עַ ל הָ ֶ
לְ עֶ בֶ ד נ ְִמּכַר יוֹסֵ ף :יח עִ ּנּו בַ ּכֶבֶ ל ַרגְ ל ֹו ּבַ ְרזֶל ּבָ ָאה נַפְ ׁשוֹ:
יט עַ ד עֵ ת ּבֹא ְדבָ ר ֹו אִ ְמ ַרת ְי ָי צְ ָרפָ תְ הּו :כ ׁשָ לַח מֶ לְֶך
ַויַּתִ ֵירהּו מֹ ׁשֵ ל עַ ִּמים ַויְפַ ּתְ חֵ הּו :כא ׂשָ מ ֹו ָאדוֹן לְ בֵ ית ֹו
ּומֹ ׁשֵ ל ּבְ כָל ִק ְניָנוֹ :כב לֶאְ סֹ ר ׂשָ ָריו ּבְ נַפְ ׁש ֹו ּוזְ קֵ נָיו יְחַ ּכֵם:
כג ַו ָּיבֹא י ְִׂש ָראֵ ל ִמצְ ָריִם וְ ַיעֲקֹ ב ּגָר ּבְ אֶ ֶרץ חָ ם :כד ַוּיֶפֶ ר
אֶ ת עַ ּמ ֹו ְמאֹ ד ַו ַּיעֲצִ מֵ הּו ִמּצָ ָריו :כה הָ פַ ְך לִ ּבָ ם לִ ְׂשנֹ א
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עַ ּמ ֹו לְ הִ תְ ַנּכֵל ּבַ עֲבָ ָדיו :כו ׁשָ לַח מֹ ׁשֶ ה עַ בְ ּד ֹו ַא ֲהרֹן אֲׁשֶ ר
ּבָ חַ ר ּבוֹ :כז ׂשָ מּו בָ ם ִּדבְ ֵרי אֹ תוֹתָ יו ּומֹ פְ תִ ים ּבְ אֶ ֶרץ חָ ם:
כח ׁשָ לַח חֹ ׁשֶ ְך ַוּי ְַח ִׁשְך וְ ֹלא מָ רּו אֶ ת ְּדבָ רוֹ :כט הָ פַ ְך אֶ ת
ַארצָ ם צְ פַ ְר ְּדעִ ים
מֵ ימֵ יהֶ ם לְ ָדם ַוּיָמֶ ת אֶ ת ְּדגָתָ ם :ל ׁשָ ַרץ ְ
ּבְ חַ ְד ֵרי מַ לְ כֵיהֶ ם :לא ָאמַ ר ַו ָּיבֹא עָ רֹב ּכִ ּנִים ּבְ כָל ּגְ בּולָם:
ַארצָ ם :לג ַוּיְַך ּגַפְ נָם
לב נָתַ ן ּגִ ְׁשמֵ יהֶ ם ּבָ ָרד אֵ ׁש לֶהָ בוֹת ּבְ ְ
ַארּבֶ ה וְ ֶילֶק
ּותְ אֵ נָתָ ם ַויְׁשַ ּבֵ ר עֵ ץ ּגְ בּולָם :לד ָאמַ ר ַו ָּיבֹא ְ
ַארצָ ם ַוּיֹאכַל ּפְ ִרי
וְ אֵ ין ִמסְ ּפָ ר :לה ַוּיֹאכַל ּכָל עֵ ׂשֶ ב ּבְ ְ
אׁשית לְ כָל א ֹונָם:
ַארצָ ם ֵר ִ
ַאדמָ תָ ם :לו ַוּיְַך ּכָל ּבְ כוֹר ּבְ ְ
ְ
לז וַּיוֹצִ יאֵ ם ּבְ כֶסֶ ף וְ זָהָ ב וְ אֵ ין ּבִ ְׁשבָ טָ יו ּכוֹׁשֵ ל :לח ׂשָ מַ ח
ִמצְ ַריִם ּבְ צֵ אתָ ם ּכִ י נָפַ ל ּפַ ְח ָּדם ֲעלֵיהֶ ם :לט ּפָ ַרׂש עָ נָן
לְ מָ סָ ְך וְ אֵ ׁש לְ הָ אִ יר ָל ְילָה :מ ׁשָ ַאל ַוּיָבֵ א ְׂשלָו וְ לֶחֶ ם
ׁשָ מַ יִם י ְַׂשּבִ יעֵ ם :מא ּפָ תַ ח צּור ַוּיָזּובּו מָ יִם הָ לְ כּו ּבַ ּצִ ּיוֹת
נָהָ ר :מב ּכִ י ָזכַר אֶ ת ְּדבַ ר קָ ְדׁש ֹו אֶ ת ַאבְ ָרהָ ם עַ בְ ּדוֹ :מג
וַּיוֹצִ א עַ ּמ ֹו בְ ׂשָ ׂשוֹן ּבְ ִרּנָה אֶ ת ּבְ ִח ָיריו :מד וַּיִ ּתֵ ן לָהֶ ם
ִירׁשּו :מה ּבַ עֲבּור י ְִׁש ְמרּו
ַארצוֹת ּג ֹויִם ַועֲמַ ל לְ א ִֻּמים י ָ
ְ
חֻּקָ יו וְ ת ֹורֹתָ יו ִי ְנצֹרּו הַ לְ לּויָּה:
קלז א עַ ל ַנהֲרוֹת ּבָ בֶ ל ׁשָ ם יָׁשַ בְ נּו ּגַם ּבָ כִ ינּו ּבְ זָכְ ֵרנּו
אֶ ת צִ ּיוֹן :ב עַ ל ע ֲָרבִ ים ּבְ ת ֹוכָּה ּתָ לִ ינּו ּכִ ּנֹ רוֹתֵ ינּו :ג ּכִ י
ׁשָ ם ְׁשאֵ לּונּו ׁשוֹבֵ ינּו ִּדבְ ֵרי ִׁשיר וְ ת ֹו ָללֵינּו ִׂש ְמחָ ה ִׁשירּו
ַאדמַ ת ֵנכָר:
לָנּו ִמ ִּׁשיר צִ ּיוֹן :ד אֵ יְך נ ִָׁשיר אֶ ת ִׁשיר ְי ָי עַ ל ְ
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ה אִ ם אֶ ְׁשּכָחֵ ְך יְרּוׁשָ ַליִם ּתִ ְׁשּכַח י ְִמינִי :ו ּתִ ְדּבַ ק לְ ׁש ֹונִי
לְ ִחּכִ י אִ ם ֹלא אֶ זְ ּכְ ֵרכִ י אִ ם ֹלא ַא ֲעלֶה אֶ ת יְרּוׁשָ ַליִם עַ ל
רֹאׁש ִׂש ְמחָ תִ י :ז זְ כֹ ר ְי ָי לִ בְ נֵי אֱדוֹם אֵ ת יוֹם יְרּוׁשָ ַליִם
דּודה
הָ אֹ ְמ ִרים עָ רּו עָ רּו עַ ד הַ יְסוֹד ּבָ ּה :ח ּבַ ת ּבָ בֶ ל הַ ְּׁש ָ
אַ ְׁש ֵרי ׁשֶ יְׁשַ ּלֶם לְָך אֶ ת ּגְ מּולְֵך ׁשֶ ּגָמַ לְ ּתְ לָנּו :ט אַ ְׁש ֵרי
ׁשֶ ּיֹאחֵ ז וְ נִּפֵץ אֶ ת עֹ ָל ַליְִך אֶ ל הַ ּסָ לַע:
קנ א הַ לְ לּו יָּה הַ לְ לּו אֵ ל ּבְ קָ ְדׁש ֹו הַ לְ לּוהּו ּבִ ְר ִקיעַ
עֻּזוֹ :ב הַ לְ לּוהּו בִ גְ בּורֹתָ יו הַ לְ לּוהּו ּכְ רֹב ּג ְֻדלוֹ :ג הַ לְ לּוהּו
ּבְ תֵ קַ ע ׁשוֹפָ ר הַ לְ לּוהּו ּבְ נֵבֶ ל וְ כִ ּנוֹר :ד הַ לְ לּוהּו בְ תֹ ף
ּומָ חוֹל הַ לְ לּוהּו ּבְ ִמּנִים וְ עּוגָב :ה הַ לְ לּוהּו בְ צִ לְ צְ לֵי
ׁשָ מַ ע הַ לְ לּוהּו ּבְ צִ לְ צְ לֵי תְ רּועָ ה :ו ּכֹל הַ ּנְׁשָ מָ ה ּתְ הַ ּלֵל יָּה
הַ לְ לּויָּה:
אחר שסיים תהלים יאמר זה:

ִמי יִּתֵ ן ִמּצִ ּיוֹן יְׁשּועַ ת י ְִׂש ָראֵ ל ּבְ ׁשּוב ְי ָי ְׁשבּות עַ ּמ ֹו ָיגֵל
ַיעֲקֹ ב י ְִׂשמַ ח י ְִׂש ָראֵ לּ :ותְ ׁשּועַ ת צַ ִּד ִיקים מֵ ְי ָי מָ עּוּזָם ּבְ עֵ ת צָ ָרה:
ַוּיַעְ זְ ֵרם ְי ָי ַויְפַ ּלְ טֵ ם יְפַ ּלְ טֵ ם מֵ ְרׁשָ עִ ים וְ יו ִֹׁשיעֵ ם ּכִ י חָ סּו בוֹ:

