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הקונטרס הקדוש הזה נדפס 
לרפואת

רוחמה יעל
 בת מרים מוז‘גן תחי‘

***
ולהצלחת משפחת ישר

שלמה בן חנה הי“ו
ומוז‘גן מרים בת שמס תחי‘

וילדיהם

רוחמה יעל, דוד, יוסף, חנה, 
רות, תמר, שמעון ואלישבע

***



הקונטרס הקדוש הזה נדפס 
לעילוי נשמת

ישראל חנוך בן חנך ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה.

***
לבריאות וזיווג נכון ומתאים
למרים בת יפה תחי‘

***
ולהצלחת

חיים שרגא בן סילביה נ“י
יפה בת מרים תחי‘

***



הקונטרס הקדוש הזה נדפס 
לזכות

אֹורי בן רחל הי“ו
לרפואה שלמה במעיים 

ולזיווג הגון
***



יָעם ƒ„ֹו‰ י˙ֹו ל¿ ƒר ָ‡יו ּוב¿ יר≈ ƒסֹו„ ‰' ל

‰ לֹו מֹו ָנ‡∆ ¿ ׁ̆  ‰ ז∆

י  ƒָלל ּון ַ‰ּכ¿ ּ̃ ƒּ̇
ים  ƒ‡ ּיּו˙ ַ‰ַחּטָ ƒָלל כ¿ ƒל „‡ֹ ֹ‡„ מ¿ ָל‡ מ¿ פ¿ ƒנ ּון ּנֹוָר‡ ו¿ ּ̃ ƒּ̇

ָלן ¿̂ י ƒי˙, ַרֲחָמָנ‡ ל ƒר ַ‚ם ַ‰ּב¿ ‰ּו‡ ּפ¿ ו¿

*

ָכל ָלָח‰ ּב¿ ¿̂ ‰ַ ָנָס‰ ּול¿ ַפר¿ ם ל¿ ַ‚ּ „‡ֹ ל מ¿ ֻסּ‚ָ ּומ¿

ּיּו˙ ƒרּוָחנ ּיּו˙ ּוב¿ ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ים ּב¿ ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ

ָכל יֹום ם ּב¿ ר≈ ּיֹ‡מ¿ ∆ ׁ̆ י  ƒי מ ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ

*

ל.  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒָכל י מֹו ל¿ ס¿ ַפר¿ ‰ ל¿ ּוָ ƒ̂ ּלֹו ו¿ ƒ‚ּ ,נֹו ¿ּ̃ ƒּ̇ „ֹו,  ּס¿ ƒי

יָנ‡  ƒ̂ פּון ּבֹו ָּ̂ ‰ַ נּוז ו¿ ַ‰ּנֹוָר‡ ‡ֹור ַ‰ּ‚ָ ׁ̆ ו¿ „ֹו ָּ̃ נּו ַ‰ ַרּב≈

נּו ַרּב≈ נּו ו¿ נּו, מֹור≈ ָ‡‰, ֲ‡„ֹונ≈ ּלָ ƒע ‡ ָ ׁ̆ י ƒ„ּ ַ̃

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

י ≈„ פּוס ַעל-י¿ ¿„ ƒּוָב‡ ל‰

ב ל∆ ס¿ ר∆ י ּב¿ י„≈ ƒֲחס

ם ˙ובב"‡ ƒַלי ָ ׁ̆ רּו עי‰"˜ י¿
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אֹורי בן רחל הי“ו
לרפואה שלמה במעיים 

ולזיווג הגון
***



 

ִּתּקּון ַהְּכָלִלי דכ

טוב לומר זאת לפני אמירת העשרה מזמורים:

ְלָדל  ֵאּלּו  ִמְזמֹוִרים  ָהֲעָׂשָרה  ַּבֲאִמיַרת  ַעְצִמי  ְמַקֵּׁשר  ֲהֵריִני 
ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשְּבכֹוֵרנּו, ּוְלָדל ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ׁשֹוְדֵני ָעָפר, 
ְלַרֵּבנּו ַהָּקכֹוׁש ַצִּדיק ְיסֹוכ עֹוָלם  ְקכֹוִׁשים ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ֵהָּמה, ּוִבְפָרט 
ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְדָמה, ַרֵּבנּו ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגא, ְזדּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ֶׁשִּגָּלה 

ִּתּקּון ֶזה.

ָפנָיו  נְַקדְָּמה  יִשְֵׁענוּ:  ְלצוּר  נָרִיָעה  לַיְיָ  נְרַנְּנָה  ְלכוּ 
בְּתוָֹדה בִּזְִמרוֹת נָרִיַע לוֹ: כִּי ֵאל גָּדוֹל יְיָ וֶּמֶלְך גָּדוֹל ַעל 

כָּל ֱאלִֹהים:

קוכם שיתחיל תהלים יאמר זה:

ֶאת  ּוְלַׁשֵּבַח  ּוְלַהֵּלל  ְלהֹוכֹות  ִּפי  ֶאת  ְמַזֵּמן  ֲהֵריִני 
ּבֹוְרִאי. ְלֵשם ִיחּוכ קּוְכָשא ְּבִריְך הּוא ּוְשִדיְנֵּתּה ִּבְכִחילּו 

ּוְרִחימּו ַעל ְיֵכי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעַלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל:

ב   ָבְך:   ָחִסיִתי  ִּכי  ֵאל  ָׁשְמֵרִני  ְלָכִוכ  ִמְדָּתם  א   טז  
ָאַמְרּת ַלְיָי ֲאֹכָני ָאָּתה טֹוָבִתי ַּבל ָעֶליָך:  ג  ִלְקכֹוִׁשים ֲאֶׁשר 
ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ָּכל ֶחְפִצי ָבם:  כ  ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם ַאֵחר 
ְׁשמֹוָתם  ֶאת  ֶאָּׂשא  ּוַבל  ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם  ַאִּסיְך  ַּבל  ָמָהרּו 
ַעל ְׂשָפָתי:  ה  ְיָי ְמָנת ֶחְלִקי ְודֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי:  ו  
ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ַּבְּנִעִמים ַאף ַנֲחָלת ָׁשְפָרה ָעָלי:  ז  ֲאָבֵרְך 
ֶאת ְיָי ֲאֶׁשר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות ִיְּסרּוִני ִדְליֹוָתי:  ח  ִׁשִּויִתי 
ְיָי ְלֶנְגִּדי ָתִמיכ ִּכי ִמיִמיִני ַּבל ֶאּמֹוט:  ט  ָלֵדן ָׂשַמח ִלִּבי 



דהִּתּקּון ַהְּכָלִלי

ַוָּיֶגל ְּכבֹוִכי ַאף ְּבָׂשִרי ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח:  י  ִּכי ֹלא ַתֲעֹזב ַנְפִׁשי 
ִלְׁשאֹול ֹלא ִתֵּתן ֲחִסיְכָך ִלְראֹות ָׁשַחת:  יא  ּתֹוִכיֵעִני ֹאַרח 

ַחִּיים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

לב  א  ְלָכִוכ ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי ֶּפַׁשע ְּכסּוי ֲחָטָאה:  
ב  ַאְׁשֵרי ָאָכם ֹלא ַיְחֹׁשב ְיָי לֹו ָעֹון ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיה:  ג  

ִּכי ֶהֱחַרְׁשִּתי ָּבלּו ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל ַהּיֹום:  כ  ִּכי יֹוָמם 
ָוַלְיָלה ִּתְדַּבכ ָעַלי ָיֶכָך ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה:  
ֲעֵלי  אֹוֶכה  ָאַמְרִּתי  ִדִּסיִתי  ֹלא  ַוֲעֹוִני  אֹוִכיֲעָך  ַחָּטאִתי  ה  

ֹזאת  ַעל  ו   ֶסָלה:   ַחָּטאִתי  ֲעֹון  ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה  ַלְיָי  ְפָׁשַעי 
ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיכ ֵאֶליָך ְלֵעת ְמֹצא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים 
ָרֵּני ַפֵּלט  ז  ַאָּתה ֵסֶתר ִלי1 ִמַּצר ִּתְּצֵרִני  ַיִּגיעּו:   ֵאָליו ֹלא 
ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה:  ח  ַאְׂשִּכיְלָך ְואֹוְרָך ְּבֶכֶרְך זּו ֵתֵלְך ִאיֲעָצה 
ָעֶליָך ֵעיִני:  ט  ַאל ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרכ ֵאין ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן 
ָלָרָׁשע  ַמְדאֹוִבים  ַרִּבים  י   ֵאֶליָך:   ְקֹרב  ַּבל  ִלְבלֹום  ֶעְכיֹו 
ְוַהּבֹוֵטַח ַבְיָי ֶחֶסכ ְיסֹוְבֶבּנּו:  יא  ִׂשְמחּו ַבְיָי ְוִגילּו ַצִּדיִקים 

ְוַהְרִנינּו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב: 

מא א  ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָכִוכ:  ב  ַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל 
ְיָי ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו ְוֻאַּׁשר  ג   ְיָי:   ָּדל ְּביֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו 
ְיָי ִיְסָעֶכּנּו ַעל ֶעֶרׂש  ָּבָאֶרץ ְוַאל ִּתְּתֵנהּו ְּבֶנֶפׁש ֹאְיָביו:  כ  

1 אחר אתה סתר לי - צריך להפסיק מעט )עיין בלקו"מ ח"א סי' ריג(
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ָחֵּנִני  ְיָי  ָאַמְרִּתי  ֲאִני  ה   ְבָחְליֹו:   ָהַפְדָּת  ִמְׁשָּכבֹו  ָּכל  ְּדָוי 
ְרָפָאה ַנְפִׁשי ִּכי ָחָטאִתי ָלְך:  ו  אֹוְיַבי ֹיאְמרּו ַרע ִלי ָמַתי 
ִלּבֹו  ְיַכֵּבר  ָׁשְוא  ִלְראֹות  ָּבא  ְוִאם  ז   ְׁשמֹו:   ְוָאַבכ  ָימּות 
ִיְקָּבץ ָאֶון לֹו ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַכֵּבר:  ח  ַיַחכ ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל 
ֹׂשְנָאי ָעַלי ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי:  ט  ְּדַבר ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאֶׁשר 
ָׁשַדב ֹלא יֹוִסיף ָלקּום:  י  ַּגם ִאיׁש ְׁשלֹוִמי ֲאֶׁשר ָּבַטְחִּתי בֹו 
אֹוֵדל ַלְחִמי ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב:  יא  ְוַאָּתה ְיָי ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני 
ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם:  יב  ְּבֹזאת ָיַכְעִּתי ִּכי ָחַפְצָּת ִּבי ִּכי ֹלא ָיִריַע 
ְלָפֶניָך  ַוַּתִּציֵבִני  ִּבי  ָּתַמְדָּת  ְּבֻתִּמי  ַוֲאִני  יג   ָעָלי:   ֹאְיִבי 
ְלעֹוָלם:  יכ  ָּברּוְך ְיָי ֱאֹלוֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעכ ָהעֹוָלם 

ָאֵמן ְוָאֵמן: 

ַּתֲעֹרג  ֹקַרח:  ב  ְּכַאָּיל  ִלְבֵני  ַמְׂשִּכיל  מב  א  ַלְמַנֵּצַח 
ג   ֱאֹלוִהים:   ֵאֶליָך  ַתֲעֹרג  ַנְפִׁשי  ֵּכן  ָמִים  ֲאִפיֵקי  ַעל 
ָצְמָאה ַנְפִׁשי לֱאֹלוִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ְּפֵני 
ֶּבֱאֹמר  ָוָלְיָלה  יֹוָמם  ֶלֶחם  ִכְמָעִתי  ִּלי  ֱאֹלוִהים:  כ  ָהְיָתה 
ְוֶאְׁשְּפָדה  ֶאְזְּכָרה  ֵאֶּלה  ה   ֱאֹלוֶהיָך:   ַאֵּיה  ַהּיֹום  ָּכל  ֵאַלי 
ָעַלי ַנְפִׁשי ִּכי ֶאֱעֹבר ַּבָּסְך ֶאַּדֵּדם ַעכ ֵּבית ֱאֹלוִהים ְּבקֹול 
ִרָּנה ְותֹוָכה ָהמֹון חֹוֵגג:  ו  ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי 
ז   ָּפָניו:   ְיׁשּועֹות  אֹוֶכּנּו  עֹוכ  ִּכי  לֱאֹלוִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי 
ַיְרֵּדן  ֵמֶאֶרץ  ֶאְזָּכְרָך  ֵּכן  ַעל  ִתְׁשּתֹוָחח  ַנְפִׁשי  ָעַלי  ֱאֹלוַהי 
ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָער:  ח  ְּתהֹום ֶאל ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול 
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ִצּנֹוֶריָך ָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו:  ט  יֹוָמם ְיַצֶּוה ְיָי 
י  אֹוְמָרה  ַחָּיי:   ְלֵאל  ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹו  ּוַבַּלְיָלה  ַחְסּדֹו  
ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה ְׁשַדְחָּתִני ָלָּמה ֹקֵכר ֵאֵלְך ְּבַלַחץ אֹוֵיב:  
יא  ְּבֶרַצח ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי  ְּבָאְמָרם ֵאַלי ָּכל ַהּיֹום 

ָעָלי  ֶּתֱהִמי  ּוַמה  ַנְפִׁשי  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי  יב  ַמה  ֱאֹלוֶהיָך:   ַאֵּיה 
הֹוִחיִלי לֱאֹלוִהים ִּכי עֹוכ אֹוֶכּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלוָהי:

ִּבְׁשֹלַח  ִמְדָּתם  ְלָכִוכ  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  א   נט  
ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  ב   ַלֲהִמיתֹו:   ַהַּבִית  ֶאת  ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול 
ָאֶון  ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני  ג   ְּתַׂשְּגֵבִני:   ִּמִמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלוָהי 
ּוֵמַאְנֵׁשי ָכִמים הֹוִׁשיֵעִני:  כ  ִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו ְלַנְפִׁשי ָיגּורּו 
ָעַלי ַעִזים ֹלא ִפְׁשִעי ְוֹלא ַחָּטאִתי ְיָי:  ה  ְּבִלי ָעֹון ְירּוצּון 
ְוִיּכֹוָננּו עּוָרה ִלְקָראִתי ּוְרֵאה:  ו  ְוַאָּתה ְיָי ֱאֹלוִהים ְצָבאֹות 
ֱאֹלוֵהי ִיְׂשָרֵאל ָהִקיָצה ִלְפֹקכ ָּכל ַהּגֹוִים ַאל ָּתֹחן ָּכל ֹּבְגֵכי 
ָאֶון ֶסָלה:  ז  ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַדָּכֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר:  ח  
ִהֵּנה ַיִּביעּון ְּבִפיֶהם ֲחָרבֹות ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם ִּכי ִמי ֹׁשֵמַע:  
ֵאֶליָך  ֻעּזֹו  י   ּגֹוִים:   ְלָדל  ִּתְלַעג  ָלמֹו  ִּתְׂשַחק  ְיָי  ְוַאָּתה  ט   

ְיַקְּדֵמִני  ַחְסִּדי  ֱאֹלוֵהי  יא   ִמְׂשַּגִּבי:   ֱאֹלוִהים  ִּכי  ֶאְׁשֹמָרה 
ַעִּמי  ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן  ַּתַהְרֵגם  יב  ַאל  ְבֹׁשְרָרי:   ַיְרֵאִני  ֱאֹלוִהים 
ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך ְוהֹוִריֵכמֹו ָמִגֵּננּו ֲאֹכוָני:  יג  ַחַּטאת ִּפימֹו 
ְּדַבר ְׂשָפֵתימֹו ְוִיָּלְדכּו ִבְגאֹוָנם ּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש ְיַסֵּפרּו:  יכ  
ַּכֵּלה ְבֵחָמה ַּכֵּלה ְוֵאיֵנמֹו ְוֵיְכעּו ִּכי ֱאֹלוִהים ֹמֵׁשל ְּבַיֲעֹקב 
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ַדָּכֶלב  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב  ְוָיׁשּובּו  טו   ֶסָלה:   ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי 
ִיְׂשְּבעּו  ֹלא  ִאם  ֶלֱאֹדל  ְיִניעּון  ֵהָּמה  טז   ִעיר:   ִויסֹוְבבּו 
יז  ַוֲאִני ָאִׁשיר ֻעֶּזָך ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר ַחְסֶּדָך ִּכי ָהִייָת  ַוָּיִלינּו:  
ִּכי  ֲאַזֵּמָרה  ֵאֶליָך  ֻעִּזי  יח   ִלי:   ַצר  ְּביֹום  ּוָמנֹוס  ִלי  ִמְׂשָּגב 

ֱאֹלוִהים ִמְׂשַּגִּבי ֱאֹלוֵהי ַחְסִּדי: 

ב  קֹוִלי2  ִמְזמֹור:   ְלָאָסף  ְיכּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  א   עז  
ֵאָלי:   ְוַהֲאִזין  ֱאֹלוִהים  ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה  ֱאֹלוִהים  ֶאל 
ָתפּוג  ְוֹלא  ִנְּגָרה  ַלְיָלה  ָיִכי  ָּדָרְׁשִּתי  ֲאֹכָני  ָצָרִתי  ְּביֹום  ג  

ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי:  כ  ֶאְזְּכָרה ֱאֹלוִהים ְוֶאֱהָמָיה ָאִׂשיָחה 
ִנְפַעְמִּתי  ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  ה   ֶסָלה:   רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף 
ז   עֹוָלִמים:   ְׁשנֹות  ִמֶּקֶכם  ָיִמים  ִחַּׁשְבִּתי  ו   ֲאַכֵּבר:   ְוֹלא 
ֶאְזְּכָרה ְנִגיָנִתי ַּבָּלְיָלה ִעם ְלָבִבי ָאִׂשיָחה ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי:  ח  
ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ֲאֹכָני ְוֹלא ֹיִסיף ִלְרצֹות עֹוכ:  ט  ֶהָאֵפס 
ָלֶנַצח ַחְסּדֹו ָּגַמר ֹאֶמר ְלֹכר ָוֹכר:  י  ֲהָׁשַדח ַחּנֹות ֵאל ִאם 
ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו ֶסָלה:  יא  ָוֹאַמר ַחּלֹוִתי ִהיא ְׁשנֹות ְיִמין 
ִּפְלֶאָך:   ִמֶּקֶכם  ֶאְזְּכָרה  ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  ֶאְזּכֹור  יב   ֶעְליֹון:  
יג  ְוָהִגיִתי ְבָדל ָּפֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה:  יכ  ֱאֹלוִהים 

ַּבֹּקֶכׁש ַּדְרֶּכָך ִמי ֵאל ָּגכֹול ֵּכֱאֹלוִהים:  טו  ַאָּתה ָהֵאל ֹעֵׂשה 
ֶפֶלא הֹוַכְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּזָך:  טז  ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ְּבֵני ַיֲעֹקב 
ְויֹוֵסף ֶסָלה:  יז  ָראּוָך ַּמִים ֱאֹלוִהים ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו ַאף 

2 באמרך אל אלהים תדוון המילוי דזה: אל"ף למ"כ אל"ף למ"כ ה"י יו"כ מ"ם
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ִיְרְּגזּו ְתֹהמֹות:  יח  ֹזְרמּו ַמִים ָעבֹות קֹול ָנְתנּו ְׁשָחִקים ַאף 
ְבָרִקים  ֵהִאירּו  ַּבַּגְלַּגל  ַרַעְמָך  קֹול  יט   ִיְתַהָּלדּו:   ֲחָצֶציָך 
ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ:   ד  ַּבָּים ַּדְרֶּכָך  ּוְׁשִביְלָך ְּבַמִים 
ְּבַיכ  ַעֶּמָך  ַדֹּצאן  ָנִחיָת  דא   ֹנָכעּו:   ֹלא  ְוִעְּקבֹוֶתיָך  ַרִּבים 

ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן: 

צ  א  ְּתִפָּלה ְלֹמֶׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלוִהים ֲאֹכָני ָמעֹון ַאָּתה 
ָהִייָת ָּלנּו ְּבֹכר ָוֹכר:  ב  ְּבֶטֶרם ָהִרים יָֻּלכּו ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ 
ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעכ עֹוָלם ַאָּתה ֵאל:  ג  ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעכ ַּדָּכא 
ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָכם:  כ  ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום 
ֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעֹבר ְוַאְׁשמּוָרה  ַבָּלְיָלה:  ה  ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו 
ַּבֹּבֶקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף:  ו  ַּבֹּבֶקר ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל 
ַׁשָּתה  ח   ִנְבָהְלנּו:   ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָדִלינּו  ִּכי  ז   ְוָיֵבׁש:  
ֲעֹוֹנֵתינּו ְלֶנְגֶּדָך ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ָּפֶניָך:  ט  ִּכי ָדל ָיֵמינּו ָּפנּו 
ָבֶהם  ְׁשנֹוֵתינּו  ְיֵמי  י   ֶהֶגה:   ְדמֹו  ָׁשֵנינּו  ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך 
ָעָמל  ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּוֹרת  ְוִאם  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים 
ַוָּנֻעָפה:  יא  ִמי יֹוֵכַע ֹעז ַאֶּפָך ּוְדִיְרָאְתָך  ָוָאֶון ִּכי ָגז ִחיׁש 
ֶעְבָרֶתָך:  יב  ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַכע ְוָנִבא ְלַבב ָחְדָמה:  יג  
יכ  ַׂשְּבֵענּו ַבֹּבֶקר  ְוִהָּנֵחם ַעל ֲעָבֶכיָך:   ְיָי ַעכ ָמָתי  ׁשּוָבה 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  טו   ָיֵמינּו:   ְּבָדל  ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך 
ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶכיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה  טז   ָרָעה:   ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו 
ָעֵלינּו  ֱאֹלוֵהינּו  ֲאֹכוָני  ֹנַעם  ִויִהי  יז   ְּבֵניֶהם:   ַעל  ַוֲהָכְרָך 
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ּוַמֲעֵׂשה ָיֵכינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו  ּוַמֲעֵׂשה ָיֵכינּו ּכֹוְנֵנהּו: 

ָבַעִּמים  הֹוִכיעּו  ִּבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַלְיָי  הֹוכּו  א   קה  
ִנְפְלאֹוָתיו:   ְּבָדל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ב  ִׁשירּו  ֲעִלילֹוָתיו:  
ְיָי:  כ  ִּדְרׁשּו  ג  ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְכׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי 

ְיָי ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיכ:  ה  ִזְדרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע  ו  ִפיו:   ּוִמְׁשְּפֵטי  ֹמְפָתיו 
ְּבִחיָריו:  ז  הּוא ְיָי ֱאֹלוֵהינּו ְּבָדל ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיו:  ח  ָזַדר 
ָּכַרת ֶאת  ט  ֲאֶׁשר  ְלֶאֶלף ּדֹור:   ִצָּוה  ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֲעִמיֶכָה  י   ְלִיְׂשָחק:   ּוְׁשבּוָעתֹו  ַאְבָרָהם 
ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם:  יא  ֵלאֹמר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען 
ְוָגִרים  ִּכְמַעט  ִמְסָּפר  ְמֵתי  ִּבְהיֹוָתם  יב   ַנֲחַלְתֶדם:   ֶחֶבל 
ִמַּמְמָלָדה ֶאל ַעם ַאֵחר:   ּגֹוי  ֶאל  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלדּו  יג   ָּבּה:  
טו   ְמָלִדים:   ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַדח  ְלָעְׁשָקם  ָאָכם  ִהִּניַח  ֹלא  יכ  

ָרָעב  ַוִּיְקָרא  טז   ָּתֵרעּו:   ַאל  ְוִלְנִביַאי  ִבְמִׁשיָחי  ִּתְּגעּו  ַאל 
ִאיׁש  ִלְפֵניֶהם  יז  ָׁשַלח  ָׁשָבר:   ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַעל 
ְלֶעֶבכ ִנְמַּכר יֹוֵסף:   יח  ִעּנּו ַבֶּכֶבל ַרְגלֹו ַּבְרֶזל ָּבָאה ַנְפׁשֹו:  
ֶמֶלְך  ָׁשַלח  ד   ְצָרָפְתהּו:   ְיָי  ִאְמַרת  ְכָברֹו  ֹּבא  ֵעת  ַעכ  יט  

ְלֵביתֹו  ָאכֹון  דא  ָׂשמֹו  ַוְיַפְּתֵחהּו:   ַעִּמים  ֹמֵׁשל  ַוַיִּתיֵרהּו 
ּוֹמֵׁשל ְּבָדל ִקְנָינֹו:  דב  ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו ּוְזֵקָניו ְיַחֵּכם:  
דג  ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם:  דכ  ַוֶּיֶפר 

ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  דה   ִמָּצָריו:   ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאכ  ַעּמֹו  ֶאת 
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ַעּמֹו ְלִהְתַנֵּכל ַּבֲעָבָכיו:  דו  ָׁשַלח ֹמֶׁשה ַעְבּדֹו ַאֲהֹרן ֲאֶׁשר 
ָּבַחר ּבֹו:  דז  ָׂשמּו ָבם ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו ּוֹמְפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם:  
דח  ָׁשַלח ֹחֶׁשְך ַוַּיְחִׁשְך ְוֹלא ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו:  דט  ָהַפְך ֶאת 

ֵמיֵמיֶהם ְלָכם ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם:  ל  ָׁשַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְּדִעים 
ְּבַחְכֵרי ַמְלֵדיֶהם:  לא  ָאַמר ַוָּיֹבא ָעֹרב ִּכִּנים ְּבָדל ְּגבּוָלם:  
לב  ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרכ ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם:  לג  ַוַּיְך ַּגְפָנם 

ּוְתֵאָנָתם ַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם:  לכ  ָאַמר ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה ְוֶיֶלק 
ְּפִרי  ַוֹּיאַדל  ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל  ַוֹּיאַדל  לה   ִמְסָּפר:   ְוֵאין 
ְלָדל אֹוָנם:   ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם  ְּבדֹור  ָּכל  ַוַּיְך  לו   ַאְכָמָתם:  
לז  ַוּיֹוִציֵאם ְּבֶדֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל:   לח  ָׂשַמח 

ָעָנן  ָּפַרׂש  לט   ֲעֵליֶהם:   ַּפְחָּדם  ָנַפל  ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים 
ְוֶלֶחם  ְׂשָלו  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל  מ   ָלְיָלה:   ְלָהִאיר  ְוֵאׁש  ְלָמָסְך 
ָׁשַמִים ַיְׂשִּביֵעם:  מא  ָּפַתח צּור ַוָּיזּובּו ָמִים ָהְלדּו ַּבִּצּיֹות 
ָזַדר ֶאת ְּדַבר ָקְכׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו:  מג   ָנָהר:  מב  ִּכי 
ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  מכ   ְּבִחיָריו:   ֶאת  ְּבִרָּנה  ְבָׂשׂשֹון  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  מה   ִייָרׁשּו:   ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל  ּגֹוִים  ַאְרצֹות 

ֻחָּקיו ְותֹוֹרָתיו ִיְנֹצרּו ַהְללּוָיּה: 

קלז  א  ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַּגם ָּבִדינּו ְּבָזְדֵרנּו 
ִּכי  ג   ִּכֹּנרֹוֵתינּו:   ָּתִלינּו  ְּבתֹוָדּה  ֲעָרִבים  ַעל  ב   ִצּיֹון:   ֶאת 
ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי ִׁשיר ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה ִׁשירּו 
ָלנּו ִמִּׁשיר ִצּיֹון:  כ  ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ְיָי ַעל ַאְכַמת ֵנָדר:  
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ְלׁשֹוִני  ו  ִּתְכַּבק  ְיִמיִני:   ִּתְׁשַּכח  ְירּוָׁשַלִים  ֶאְׁשָּכֵחְך  ה  ִאם 

ַעל  ְירּוָׁשַלִים  ֶאת  ֶאְזְּכֵרִדי ִאם ֹלא ַאֲעֶלה  ְלִחִּכי ִאם ֹלא 
ְירּוָׁשַלִים  יֹום  ֵאת  ֱאכֹום  ִלְבֵני  ְיָי  ְזֹדר  ז   ִׂשְמָחִתי:   ֹראׁש 
ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעכ ַהְיסֹוכ ָּבּה:  ח  ַּבת ָּבֶבל ַהְּׁשכּוָכה 
ַאְׁשֵרי  ט   ָלנּו:   ֶׁשָּגַמְלְּת  ְּגמּוֵלְך  ֶאת  ָלְך  ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי 

ֶׁשֹּיאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך ֶאל ַהָּסַלע: 

קנ  א  ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְכׁשֹו ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע 
ֻעּזֹו:  ב  ַהְללּוהּו ִבְגבּוֹרָתיו ַהְללּוהּו ְּכֹרב ֻּגְכלֹו:  ג  ַהְללּוהּו 
ְבֹתף  ַהְללּוהּו  כ   ְוִדּנֹור:   ְּבֵנֶבל  ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ְּבֵתַקע 
ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו  ה   ְועּוָגב:   ְּבִמִּנים  ַהְללּוהּו  ּוָמחֹול 
ָׁשַמע ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה:  ו  ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה 

ַהְללּוָיּה: 

אחר שסיים תהלים יאמר זה:

ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ְיָי  ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון  ִיֵּתן  ִמי 
ֵמְיָי ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה:  ִיְׂשָרֵאל: ּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים  ִיְׂשַמח  ַיֲעֹקב 

ַוַּיְעְזֵרם ְיָי ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו:


