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 פרקי תהלים המסוגלים לזווג
ולזש”ק ולרפו”ש

פרק יג פסוק בפסוק
א ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד. ב ַעד-ָאָנה ְיהָוה, ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח;    

ָאִׁשית  ַעד-ָאָנה  ג  ִמֶּמִּני.  ֶאת-ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ַעד-ָאָנה, 
ֹאְיִבי  ָירּום  ַעד-ָאָנה,  יֹוָמם;  ִּבְלָבִבי  ָיגֹון  ְּבַנְפִׁשי   ֵעצֹות, 
ָעָלי. ד ַהִּביָטה ֲעֵנִני, ְיהָוה ֱאֹלָהי; ָהִאיָרה ֵעיַני, ֶּפן-ִאיַׁשן 
ֶאּמֹוט.  ִּכי  ָיִגילּו,  ָצַרי  ְיָכְלִּתיו;  ֹאְיִבי  ֶּפן-ֹיאַמר  ה  ַהָּמֶות. 
ָאִׁשיָרה  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ִלִּבי,  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי  ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני,  ו 

ַליהָוה, ִּכי ָגַמל ָעָלי.

פרק לב
א ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי־ֶּפַׁשע ְּכסּוי ֲחָטָאה: ב ַאְׁשֵרי 
ִּכי  ג  ְרִמָּיה:  ְּברּוחֹו  ְוֵאין  ָעֹון  לֹו  ְיהָוֹה  ַיְחֹׁשב  ֹלא  ָאָדם 
ֶהֱחַרְׁשִּתי ָּבלּו ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל־ַהּיֹום: ד ִּכי יֹוָמם ָוַלְיָלה 
ִּתְכַּבד ָעַלי ָיֶדָך ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה: ה ַחָּטאִתי 
אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני ֹלא־ִכִּסיִתי ָאַמְרִּתי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָוֹה 
ָּכל־ ִיְתַּפֵּלל  ַעל־ֹזאת  ו  ֶסָלה:  ַחָּטאִתי  ֲעֹון  ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה 

ֹלא  ֵאָליו  ַרִּבים  ַמִים  ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְמֹצא  ְלֵעת  ֵאֶליָך  ָחִסיד 

יקפידו להתחיל באמירת כל ראש פרק יחדיו בציבור

ְּתסֹוְבֵבִני  ַפֵּלט  ָרֵּני  ִּתְּצֵרִני  ִמַּצר  ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה  ז  ַיִּגיעּו: 
ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך  ְּבֶדֶרְך־זּו  ְואֹוְרָך  ַאְׂשִּכיְלָך  ח  ֶסָלה: 
ֵעיִני: ט ַאל־ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו 
ִלְבלֹום ַּבל ְקֹרב ֵאֶליָך: י ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע ְוַהּבֹוֵטַח 
ַצִּדיִקים  ְוִגילּו  ַביהָוֹה  ִׂשְמחּו  יא  ְיסֹוְבֶבּנּו:  ֶחֶסד  ַּביהָוֹה 

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב:

פרק מה
ְיִדיֹדת: ב  ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל  ִלְבֵני־ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח ַעל־ׁשַׁשִּנים  א 
ֵעט  ְלׁשֹוִני  ְלֶמֶלְך  ַמֲעַׂשי  ָאִני  ֹאֵמר  טֹוב  ָּדָבר  ִלִּבי  ָרַחׁש 
ָיְפָיִפיָת ִמְּבֵני ָאָדם הּוַצק ֵחן ְּבְׂשְפתֹוֶתיָך  סֹוֵפר ָמִהיר: ג 
ַעל־ֵּכן ֵּבַרְכָך ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם: ד ֲחגֹור ַחְרְּבָך ַעל־ָיֵרְך ִּגּבֹור 
הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך: ה ַוֲהָדְרָך ְצַלח ְרַכב ַעל־ְּדַבר־ֱאֶמת ְוַעְנָוה־
ֶצֶדק ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך: ו ִחֶּציָך ְׁשנּוִנים ַעִּמים ַּתְחֶּתיָך 
ִיְּפלּו ְּבֵלב אֹוְיֵבי ַהֶּמֶלְך: ז ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים עֹוָלם ָוֶעד ֵׁשֶבט 
ִמיֹׁשר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך: ח ָאַהְבָּת ֶּצֶדק ַוִּתְׂשָנא ֶרַׁשע ַעל־ֵּכן 
ְמָׁשֲחָך ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ט ֹמר ַוֲאָהלֹות 
ְקִציעֹות ָּכל־ִּבְגֹדֶתיָך ִמן־ֵהיְכֵלי ֵׁשן ִמִּני ִׂשְּמחּוָך: י ְּבנֹות 
יא  ְּבֶכֶתם אֹוִפיר:  ִליִמיְנָך  ֵׁשָגל  ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך  ְמָלִכים 
ִׁשְמִעי־ַבת ּוְרִאי ְוַהִּטי ָאְזֵנְך ְוִׁשְכִחי ַעֵּמְך ּוֵבית ָאִביְך: יב 
ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך ָיְפֵיְך ִּכי הּוא ֲאֹדַנִיְך ְוִהְׁשַּתֲחִוי־לֹו: יג ּוַבת־
ַבת־ ָּכל־ְּכבּוָּדה  יד  ָעם:  ֲעִׁשיֵרי  ְיַחּלּו  ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה  ֹצר  
טו ִלְרָקמֹות ּתּוַבל  ְלבּוָׁשּה:  ָזָהב  ִמִּמְׁשְּבצֹות  ְּפִניָמה  ֶמֶלְך 

הד
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 פרקי תהלים המסוגלים לזווג
ולזש”ק ולרפו”ש

פרק יג פסוק בפסוק
א ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד. ב ַעד-ָאָנה ְיהָוה, ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח;    

ָאִׁשית  ַעד-ָאָנה  ג  ִמֶּמִּני.  ֶאת-ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ַעד-ָאָנה, 
ֹאְיִבי  ָירּום  ַעד-ָאָנה,  יֹוָמם;  ִּבְלָבִבי  ָיגֹון  ְּבַנְפִׁשי   ֵעצֹות, 
ָעָלי. ד ַהִּביָטה ֲעֵנִני, ְיהָוה ֱאֹלָהי; ָהִאיָרה ֵעיַני, ֶּפן-ִאיַׁשן 
ֶאּמֹוט.  ִּכי  ָיִגילּו,  ָצַרי  ְיָכְלִּתיו;  ֹאְיִבי  ֶּפן-ֹיאַמר  ה  ַהָּמֶות. 
ָאִׁשיָרה  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ִלִּבי,  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי  ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני,  ו 

ַליהָוה, ִּכי ָגַמל ָעָלי.

פרק לב
א ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי־ֶּפַׁשע ְּכסּוי ֲחָטָאה: ב ַאְׁשֵרי 
ִּכי  ג  ְרִמָּיה:  ְּברּוחֹו  ְוֵאין  ָעֹון  לֹו  ְיהָוֹה  ַיְחֹׁשב  ֹלא  ָאָדם 
ֶהֱחַרְׁשִּתי ָּבלּו ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל־ַהּיֹום: ד ִּכי יֹוָמם ָוַלְיָלה 
ִּתְכַּבד ָעַלי ָיֶדָך ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה: ה ַחָּטאִתי 
אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני ֹלא־ִכִּסיִתי ָאַמְרִּתי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָוֹה 
ָּכל־ ִיְתַּפֵּלל  ַעל־ֹזאת  ו  ֶסָלה:  ַחָּטאִתי  ֲעֹון  ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה 

ֹלא  ֵאָליו  ַרִּבים  ַמִים  ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְמֹצא  ְלֵעת  ֵאֶליָך  ָחִסיד 

יקפידו להתחיל באמירת כל ראש פרק יחדיו בציבור

ְּתסֹוְבֵבִני  ַפֵּלט  ָרֵּני  ִּתְּצֵרִני  ִמַּצר  ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה  ז  ַיִּגיעּו: 
ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך  ְּבֶדֶרְך־זּו  ְואֹוְרָך  ַאְׂשִּכיְלָך  ח  ֶסָלה: 
ֵעיִני: ט ַאל־ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו 
ִלְבלֹום ַּבל ְקֹרב ֵאֶליָך: י ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע ְוַהּבֹוֵטַח 
ַצִּדיִקים  ְוִגילּו  ַביהָוֹה  ִׂשְמחּו  יא  ְיסֹוְבֶבּנּו:  ֶחֶסד  ַּביהָוֹה 

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב:

פרק מה
ְיִדיֹדת: ב  ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל  ִלְבֵני־ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח ַעל־ׁשַׁשִּנים  א 
ֵעט  ְלׁשֹוִני  ְלֶמֶלְך  ַמֲעַׂשי  ָאִני  ֹאֵמר  טֹוב  ָּדָבר  ִלִּבי  ָרַחׁש 
ָיְפָיִפיָת ִמְּבֵני ָאָדם הּוַצק ֵחן ְּבְׂשְפתֹוֶתיָך  סֹוֵפר ָמִהיר: ג 
ַעל־ֵּכן ֵּבַרְכָך ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם: ד ֲחגֹור ַחְרְּבָך ַעל־ָיֵרְך ִּגּבֹור 
הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך: ה ַוֲהָדְרָך ְצַלח ְרַכב ַעל־ְּדַבר־ֱאֶמת ְוַעְנָוה־
ֶצֶדק ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך: ו ִחֶּציָך ְׁשנּוִנים ַעִּמים ַּתְחֶּתיָך 
ִיְּפלּו ְּבֵלב אֹוְיֵבי ַהֶּמֶלְך: ז ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים עֹוָלם ָוֶעד ֵׁשֶבט 
ִמיֹׁשר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך: ח ָאַהְבָּת ֶּצֶדק ַוִּתְׂשָנא ֶרַׁשע ַעל־ֵּכן 
ְמָׁשֲחָך ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ט ֹמר ַוֲאָהלֹות 
ְקִציעֹות ָּכל־ִּבְגֹדֶתיָך ִמן־ֵהיְכֵלי ֵׁשן ִמִּני ִׂשְּמחּוָך: י ְּבנֹות 
יא  ְּבֶכֶתם אֹוִפיר:  ִליִמיְנָך  ֵׁשָגל  ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך  ְמָלִכים 
ִׁשְמִעי־ַבת ּוְרִאי ְוַהִּטי ָאְזֵנְך ְוִׁשְכִחי ַעֵּמְך ּוֵבית ָאִביְך: יב 
ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך ָיְפֵיְך ִּכי הּוא ֲאֹדַנִיְך ְוִהְׁשַּתֲחִוי־לֹו: יג ּוַבת־
ַבת־ ָּכל־ְּכבּוָּדה  יד  ָעם:  ֲעִׁשיֵרי  ְיַחּלּו  ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה  ֹצר  
טו ִלְרָקמֹות ּתּוַבל  ְלבּוָׁשּה:  ָזָהב  ִמִּמְׁשְּבצֹות  ְּפִניָמה  ֶמֶלְך 

הד

 פרקי תהלים המסוגלים לזווג
ולזש”ק ולרפו”ש

פרק יג פסוק בפסוק
א ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד. ב ַעד-ָאָנה ְיהָוה, ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח;    

ָאִׁשית  ַעד-ָאָנה  ג  ִמֶּמִּני.  ֶאת-ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ַעד-ָאָנה, 
ֹאְיִבי  ָירּום  ַעד-ָאָנה,  יֹוָמם;  ִּבְלָבִבי  ָיגֹון  ְּבַנְפִׁשי   ֵעצֹות, 
ָעָלי. ד ַהִּביָטה ֲעֵנִני, ְיהָוה ֱאֹלָהי; ָהִאיָרה ֵעיַני, ֶּפן-ִאיַׁשן 
ֶאּמֹוט.  ִּכי  ָיִגילּו,  ָצַרי  ְיָכְלִּתיו;  ֹאְיִבי  ֶּפן-ֹיאַמר  ה  ַהָּמֶות. 
ָאִׁשיָרה  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ִלִּבי,  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי  ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני,  ו 

ַליהָוה, ִּכי ָגַמל ָעָלי.

פרק לב
א ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי־ֶּפַׁשע ְּכסּוי ֲחָטָאה: ב ַאְׁשֵרי 
ִּכי  ג  ְרִמָּיה:  ְּברּוחֹו  ְוֵאין  ָעֹון  לֹו  ְיהָוֹה  ַיְחֹׁשב  ֹלא  ָאָדם 
ֶהֱחַרְׁשִּתי ָּבלּו ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל־ַהּיֹום: ד ִּכי יֹוָמם ָוַלְיָלה 
ִּתְכַּבד ָעַלי ָיֶדָך ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה: ה ַחָּטאִתי 
אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני ֹלא־ִכִּסיִתי ָאַמְרִּתי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָוֹה 
ָּכל־ ִיְתַּפֵּלל  ַעל־ֹזאת  ו  ֶסָלה:  ַחָּטאִתי  ֲעֹון  ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה 

ֹלא  ֵאָליו  ַרִּבים  ַמִים  ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְמֹצא  ְלֵעת  ֵאֶליָך  ָחִסיד 

יקפידו להתחיל באמירת כל ראש פרק יחדיו בציבור

ְּתסֹוְבֵבִני  ַפֵּלט  ָרֵּני  ִּתְּצֵרִני  ִמַּצר  ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה  ז  ַיִּגיעּו: 
ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך  ְּבֶדֶרְך־זּו  ְואֹוְרָך  ַאְׂשִּכיְלָך  ח  ֶסָלה: 
ֵעיִני: ט ַאל־ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו 
ִלְבלֹום ַּבל ְקֹרב ֵאֶליָך: י ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע ְוַהּבֹוֵטַח 
ַצִּדיִקים  ְוִגילּו  ַביהָוֹה  ִׂשְמחּו  יא  ְיסֹוְבֶבּנּו:  ֶחֶסד  ַּביהָוֹה 

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב:

פרק מה
ְיִדיֹדת: ב  ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל  ִלְבֵני־ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח ַעל־ׁשַׁשִּנים  א 
ֵעט  ְלׁשֹוִני  ְלֶמֶלְך  ַמֲעַׂשי  ָאִני  ֹאֵמר  טֹוב  ָּדָבר  ִלִּבי  ָרַחׁש 
ָיְפָיִפיָת ִמְּבֵני ָאָדם הּוַצק ֵחן ְּבְׂשְפתֹוֶתיָך  סֹוֵפר ָמִהיר: ג 
ַעל־ֵּכן ֵּבַרְכָך ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם: ד ֲחגֹור ַחְרְּבָך ַעל־ָיֵרְך ִּגּבֹור 
הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך: ה ַוֲהָדְרָך ְצַלח ְרַכב ַעל־ְּדַבר־ֱאֶמת ְוַעְנָוה־
ֶצֶדק ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך: ו ִחֶּציָך ְׁשנּוִנים ַעִּמים ַּתְחֶּתיָך 
ִיְּפלּו ְּבֵלב אֹוְיֵבי ַהֶּמֶלְך: ז ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים עֹוָלם ָוֶעד ֵׁשֶבט 
ִמיֹׁשר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך: ח ָאַהְבָּת ֶּצֶדק ַוִּתְׂשָנא ֶרַׁשע ַעל־ֵּכן 
ְמָׁשֲחָך ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ט ֹמר ַוֲאָהלֹות 
ְקִציעֹות ָּכל־ִּבְגֹדֶתיָך ִמן־ֵהיְכֵלי ֵׁשן ִמִּני ִׂשְּמחּוָך: י ְּבנֹות 
יא  ְּבֶכֶתם אֹוִפיר:  ִליִמיְנָך  ֵׁשָגל  ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך  ְמָלִכים 
ִׁשְמִעי־ַבת ּוְרִאי ְוַהִּטי ָאְזֵנְך ְוִׁשְכִחי ַעֵּמְך ּוֵבית ָאִביְך: יב 
ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך ָיְפֵיְך ִּכי הּוא ֲאֹדַנִיְך ְוִהְׁשַּתֲחִוי־לֹו: יג ּוַבת־
ַבת־ ָּכל־ְּכבּוָּדה  יד  ָעם:  ֲעִׁשיֵרי  ְיַחּלּו  ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה  ֹצר  
טו ִלְרָקמֹות ּתּוַבל  ְלבּוָׁשּה:  ָזָהב  ִמִּמְׁשְּבצֹות  ְּפִניָמה  ֶמֶלְך 

5הד



ַלֶּמֶלְך ְּבתּולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָלְך: טז ּתּוַבְלָנה 
ִּבְׂשָמֹחת ָוִגיל ְּתֹבֶאיָנה ְּבֵהיַכל ֶמֶלְך: יז ַּתַחת ֲאֹבֶתיָך ִיְהיּו 
ִׁשְמָך  ַאְזִּכיָרה  יח  ְּבָכל־ָהָאֶרץ:  ְלָׂשִרים  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך 

ְּבָכל־ֹּדר ָוֹדר ַעל־ֵּכן ַעִּמים ְיהֹוֻדָך ְלֹעָלם ָוֶעד:

פרק צא
א  ֹיֵׁשב, ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון; ְּבֵצל ַׁשַּדי, ִיְתלֹוָנן. ב  ֹאַמר--ַליהָוה, 

ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי; ֱאֹלַהי, ֶאְבַטח-ּבֹו. ג  ִּכי הּוא ַיִּציְלָך, ִמַּפח 
ָלְך--ְוַתַחת-ְּכָנָפיו  ָיֶסְך  ד  ְּבֶאְבָרתֹו,  ַהּוֹות.  ִמֶּדֶבר  ָיקּוׁש; 
ָלְיָלה;     ִמַּפַחד  ה  ֹלא-ִתיָרא,  ֲאִמּתֹו.  ְוֹסֵחָרה  ִצָּנה  ֶּתְחֶסה; 
ָיׁשּוד  ִמֶּקֶטב,  ַיֲהֹלְך;  ָּבֹאֶפל  ִמֶּדֶבר,  ו   יֹוָמם.  ָיעּוף  ֵמֵחץ, 
ֹלא  ֵאֶליָך,  ִמיִמיֶנָך:  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך,  ִיֹּפל  ז   ָצֳהָרִים. 
ט   ִּתְרֶאה.  ְרָׁשִעים  ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט;  ְּבֵעיֶניָך  ַרק,  ח   ִיָּגׁש. 
י  ֹלא-ְתֻאֶּנה  ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך.  ֶעְליֹון,  ַמְחִסי;  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי 
ַמְלָאָכיו,  ִּכי  יא   ְּבָאֳהֶלָך.  ֹלא-ִיְקַרב  ְוֶנַגע,  ָרָעה;  ֵאֶליָך 
ְיַצֶּוה-ָּלְך;    ִלְׁשָמְרָך, ְּבָכל-ְּדָרֶכיָך. יב  ַעל-ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך: 
ִּתְרֹמס  ִּתְדֹרְך;  ָוֶפֶתן,  יג  ַעל-ַׁשַחל  ַרְגֶלָך.  ָּבֶאֶבן  ֶּפן-ִּתֹּגף 
ְּכִפיר ְוַתִּנין. יד  ִּכי ִבי ָחַׁשק, ַוֲאַפְּלֵטהּו; ֲאַׂשְּגֵבהּו, ִּכי-ָיַדע 
ְׁשִמי. טו  ִיְקָרֵאִני, ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו-ָאֹנִכי ְבָצָרה;    ֲאַחְּלֵצהּו, 
ַוֲאַכְּבֵדהּו. טז  ֹאֶרְך ָיִמים, ַאְׂשִּביֵעהּו; ְוַאְרֵאהּו, ִּביׁשּוָעִתי.

פרק קכא פסוק בפסוק
ָיֹבא ֶעְזִרי:  א ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל־ֶהָהִרים ֵמַאִין 
ַלּמֹוט  ַאל־ִיֵּתן  ג  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוֹה  ֵמִעם  ֶעְזִרי  ב 
ִייָׁשן ׁשֹוֵמר  ְוֹלא  ָינּום  ִהֵּנה ֹלא  ַרְגֶלָך ַאל־ָינּום ֹׁשְמֶרָך: ד 
ְיִמיֶנָך: ו יֹוָמם  ְיהָוֹה ִצְּלָך ַעל־ַיד  ִיְׂשָרֵאל: ה ְיהָוֹה ֹׁשְמֶרָך 
ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא־ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה: ז ְיהָוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל־ָרע 
ֵמַעָּתה  ּובֹוֶאָך  ִיְׁשָמר־ֵצאְתָך  ְיהָוה  ח  ֶאת־ַנְפֶׁשָך:  ִיְׁשֹמר 

ְוַעד־עֹוָלם:

פרק קכח
א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל־ְיֵרא ְיהָוֹה ַהֹהֵלְך ִּבְדָרָכיו: ב 
ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי ֹתאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך: ג ֶאְׁשְּתָך | ְּכֶגֶפן 
ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך: 
ד ִהֵּנה ִכי־ֵכן ְיבַֹרְך ָּגֶבר ְיֵרא ְיהָוֹה: ה ְיָבֶרְכָך ְיהָוֹה ִמִּצּיֹון 
ְלָבֶניָך  ּוְרֵאה־ָבִנים  ו  ַחֶּייָך:  ְיֵמי  ֹּכל  ְירּוָׁשָלם  ְּבטּוב  ּוְרֵאה 

ָׁשלֹום ַעל־ִיְׂשָרֵאל:

פרק קל פסוק בפסוק
א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ְיהָוֹה: ב ֲאֹדָני ִׁשְמָעה 
ְבקֹוִלי ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲחנּוָני: ג ִאם־ֲעֹונֹות 
ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִּכי־ִעְּמָך  ד  ַיֲעֹמד:  ִמי  ֲאֹדָני  ִּתְׁשָמר־ָיּה 
ִּתָּוֵרא: ה ִקִּויִתי ְיהָוֹה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: ו ַנְפִׁשי 
ַלאֹדָני ִמֹּׁשְמִרים ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר: ז ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל־

זו

ַלֶּמֶלְך ְּבתּולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָלְך: טז ּתּוַבְלָנה 
ִּבְׂשָמֹחת ָוִגיל ְּתֹבֶאיָנה ְּבֵהיַכל ֶמֶלְך: יז ַּתַחת ֲאֹבֶתיָך ִיְהיּו 
ִׁשְמָך  ַאְזִּכיָרה  יח  ְּבָכל־ָהָאֶרץ:  ְלָׂשִרים  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך 

ְּבָכל־ֹּדר ָוֹדר ַעל־ֵּכן ַעִּמים ְיהֹוֻדָך ְלֹעָלם ָוֶעד:

פרק צא
א  ֹיֵׁשב, ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון; ְּבֵצל ַׁשַּדי, ִיְתלֹוָנן. ב  ֹאַמר--ַליהָוה, 

ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי; ֱאֹלַהי, ֶאְבַטח-ּבֹו. ג  ִּכי הּוא ַיִּציְלָך, ִמַּפח 
ָלְך--ְוַתַחת-ְּכָנָפיו  ָיֶסְך  ד  ְּבֶאְבָרתֹו,  ַהּוֹות.  ִמֶּדֶבר  ָיקּוׁש; 
ָלְיָלה;     ִמַּפַחד  ה  ֹלא-ִתיָרא,  ֲאִמּתֹו.  ְוֹסֵחָרה  ִצָּנה  ֶּתְחֶסה; 
ָיׁשּוד  ִמֶּקֶטב,  ַיֲהֹלְך;  ָּבֹאֶפל  ִמֶּדֶבר,  ו   יֹוָמם.  ָיעּוף  ֵמֵחץ, 
ֹלא  ֵאֶליָך,  ִמיִמיֶנָך:  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך,  ִיֹּפל  ז   ָצֳהָרִים. 
ט   ִּתְרֶאה.  ְרָׁשִעים  ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט;  ְּבֵעיֶניָך  ַרק,  ח   ִיָּגׁש. 
י  ֹלא-ְתֻאֶּנה  ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך.  ֶעְליֹון,  ַמְחִסי;  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי 
ַמְלָאָכיו,  ִּכי  יא   ְּבָאֳהֶלָך.  ֹלא-ִיְקַרב  ְוֶנַגע,  ָרָעה;  ֵאֶליָך 
ְיַצֶּוה-ָּלְך;    ִלְׁשָמְרָך, ְּבָכל-ְּדָרֶכיָך. יב  ַעל-ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך: 
ִּתְרֹמס  ִּתְדֹרְך;  ָוֶפֶתן,  יג  ַעל-ַׁשַחל  ַרְגֶלָך.  ָּבֶאֶבן  ֶּפן-ִּתֹּגף 
ְּכִפיר ְוַתִּנין. יד  ִּכי ִבי ָחַׁשק, ַוֲאַפְּלֵטהּו; ֲאַׂשְּגֵבהּו, ִּכי-ָיַדע 
ְׁשִמי. טו  ִיְקָרֵאִני, ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו-ָאֹנִכי ְבָצָרה;    ֲאַחְּלֵצהּו, 
ַוֲאַכְּבֵדהּו. טז  ֹאֶרְך ָיִמים, ַאְׂשִּביֵעהּו; ְוַאְרֵאהּו, ִּביׁשּוָעִתי.

פרק קכא פסוק בפסוק
ָיֹבא ֶעְזִרי:  א ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל־ֶהָהִרים ֵמַאִין 
ַלּמֹוט  ַאל־ִיֵּתן  ג  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוֹה  ֵמִעם  ֶעְזִרי  ב 
ִייָׁשן ׁשֹוֵמר  ְוֹלא  ָינּום  ִהֵּנה ֹלא  ַרְגֶלָך ַאל־ָינּום ֹׁשְמֶרָך: ד 
ְיִמיֶנָך: ו יֹוָמם  ְיהָוֹה ִצְּלָך ַעל־ַיד  ִיְׂשָרֵאל: ה ְיהָוֹה ֹׁשְמֶרָך 
ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא־ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה: ז ְיהָוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל־ָרע 
ֵמַעָּתה  ּובֹוֶאָך  ִיְׁשָמר־ֵצאְתָך  ְיהָוה  ח  ֶאת־ַנְפֶׁשָך:  ִיְׁשֹמר 

ְוַעד־עֹוָלם:

פרק קכח
א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל־ְיֵרא ְיהָוֹה ַהֹהֵלְך ִּבְדָרָכיו: ב 
ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי ֹתאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך: ג ֶאְׁשְּתָך | ְּכֶגֶפן 
ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך: 
ד ִהֵּנה ִכי־ֵכן ְיבַֹרְך ָּגֶבר ְיֵרא ְיהָוֹה: ה ְיָבֶרְכָך ְיהָוֹה ִמִּצּיֹון 
ְלָבֶניָך  ּוְרֵאה־ָבִנים  ו  ַחֶּייָך:  ְיֵמי  ֹּכל  ְירּוָׁשָלם  ְּבטּוב  ּוְרֵאה 

ָׁשלֹום ַעל־ִיְׂשָרֵאל:

פרק קל פסוק בפסוק
א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ְיהָוֹה: ב ֲאֹדָני ִׁשְמָעה 
ְבקֹוִלי ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲחנּוָני: ג ִאם־ֲעֹונֹות 
ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִּכי־ִעְּמָך  ד  ַיֲעֹמד:  ִמי  ֲאֹדָני  ִּתְׁשָמר־ָיּה 
ִּתָּוֵרא: ה ִקִּויִתי ְיהָוֹה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: ו ַנְפִׁשי 
ַלאֹדָני ִמֹּׁשְמִרים ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר: ז ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל־
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ַלֶּמֶלְך ְּבתּולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָלְך: טז ּתּוַבְלָנה 
ִּבְׂשָמֹחת ָוִגיל ְּתֹבֶאיָנה ְּבֵהיַכל ֶמֶלְך: יז ַּתַחת ֲאֹבֶתיָך ִיְהיּו 
ִׁשְמָך  ַאְזִּכיָרה  יח  ְּבָכל־ָהָאֶרץ:  ְלָׂשִרים  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך 

ְּבָכל־ֹּדר ָוֹדר ַעל־ֵּכן ַעִּמים ְיהֹוֻדָך ְלֹעָלם ָוֶעד:

פרק צא
א  ֹיֵׁשב, ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון; ְּבֵצל ַׁשַּדי, ִיְתלֹוָנן. ב  ֹאַמר--ַליהָוה, 

ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי; ֱאֹלַהי, ֶאְבַטח-ּבֹו. ג  ִּכי הּוא ַיִּציְלָך, ִמַּפח 
ָלְך--ְוַתַחת-ְּכָנָפיו  ָיֶסְך  ד  ְּבֶאְבָרתֹו,  ַהּוֹות.  ִמֶּדֶבר  ָיקּוׁש; 
ָלְיָלה;     ִמַּפַחד  ה  ֹלא-ִתיָרא,  ֲאִמּתֹו.  ְוֹסֵחָרה  ִצָּנה  ֶּתְחֶסה; 
ָיׁשּוד  ִמֶּקֶטב,  ַיֲהֹלְך;  ָּבֹאֶפל  ִמֶּדֶבר,  ו   יֹוָמם.  ָיעּוף  ֵמֵחץ, 
ֹלא  ֵאֶליָך,  ִמיִמיֶנָך:  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך,  ִיֹּפל  ז   ָצֳהָרִים. 
ט   ִּתְרֶאה.  ְרָׁשִעים  ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט;  ְּבֵעיֶניָך  ַרק,  ח   ִיָּגׁש. 
י  ֹלא-ְתֻאֶּנה  ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך.  ֶעְליֹון,  ַמְחִסי;  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי 
ַמְלָאָכיו,  ִּכי  יא   ְּבָאֳהֶלָך.  ֹלא-ִיְקַרב  ְוֶנַגע,  ָרָעה;  ֵאֶליָך 
ְיַצֶּוה-ָּלְך;    ִלְׁשָמְרָך, ְּבָכל-ְּדָרֶכיָך. יב  ַעל-ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך: 
ִּתְרֹמס  ִּתְדֹרְך;  ָוֶפֶתן,  יג  ַעל-ַׁשַחל  ַרְגֶלָך.  ָּבֶאֶבן  ֶּפן-ִּתֹּגף 
ְּכִפיר ְוַתִּנין. יד  ִּכי ִבי ָחַׁשק, ַוֲאַפְּלֵטהּו; ֲאַׂשְּגֵבהּו, ִּכי-ָיַדע 
ְׁשִמי. טו  ִיְקָרֵאִני, ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו-ָאֹנִכי ְבָצָרה;    ֲאַחְּלֵצהּו, 
ַוֲאַכְּבֵדהּו. טז  ֹאֶרְך ָיִמים, ַאְׂשִּביֵעהּו; ְוַאְרֵאהּו, ִּביׁשּוָעִתי.

פרק קכא פסוק בפסוק
ָיֹבא ֶעְזִרי:  א ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל־ֶהָהִרים ֵמַאִין 
ַלּמֹוט  ַאל־ִיֵּתן  ג  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוֹה  ֵמִעם  ֶעְזִרי  ב 
ִייָׁשן ׁשֹוֵמר  ְוֹלא  ָינּום  ִהֵּנה ֹלא  ַרְגֶלָך ַאל־ָינּום ֹׁשְמֶרָך: ד 
ְיִמיֶנָך: ו יֹוָמם  ְיהָוֹה ִצְּלָך ַעל־ַיד  ִיְׂשָרֵאל: ה ְיהָוֹה ֹׁשְמֶרָך 
ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא־ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה: ז ְיהָוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל־ָרע 
ֵמַעָּתה  ּובֹוֶאָך  ִיְׁשָמר־ֵצאְתָך  ְיהָוה  ח  ֶאת־ַנְפֶׁשָך:  ִיְׁשֹמר 

ְוַעד־עֹוָלם:

פרק קכח
א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל־ְיֵרא ְיהָוֹה ַהֹהֵלְך ִּבְדָרָכיו: ב 
ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי ֹתאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך: ג ֶאְׁשְּתָך | ְּכֶגֶפן 
ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך: 
ד ִהֵּנה ִכי־ֵכן ְיבַֹרְך ָּגֶבר ְיֵרא ְיהָוֹה: ה ְיָבֶרְכָך ְיהָוֹה ִמִּצּיֹון 
ְלָבֶניָך  ּוְרֵאה־ָבִנים  ו  ַחֶּייָך:  ְיֵמי  ֹּכל  ְירּוָׁשָלם  ְּבטּוב  ּוְרֵאה 

ָׁשלֹום ַעל־ִיְׂשָרֵאל:

פרק קל פסוק בפסוק
א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ְיהָוֹה: ב ֲאֹדָני ִׁשְמָעה 
ְבקֹוִלי ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲחנּוָני: ג ִאם־ֲעֹונֹות 
ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִּכי־ִעְּמָך  ד  ַיֲעֹמד:  ִמי  ֲאֹדָני  ִּתְׁשָמר־ָיּה 
ִּתָּוֵרא: ה ִקִּויִתי ְיהָוֹה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: ו ַנְפִׁשי 
ַלאֹדָני ִמֹּׁשְמִרים ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר: ז ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל־
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ְיהָוה ִּכי־ִעם־ְיהָוֹה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות: ח ְוהּוא ִיְפֶּדה 
ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ֲעֹוֹנָתיו:

פרק קמב פסוק בפסוק
ֶאל- קֹוִלי,  ב   ְתִפָּלה.  ַבְּמָעָרה  ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד;  ַמְׂשִּכיל  א  

ְיהָוה ֶאְזָעק; קֹוִלי, ֶאל-ְיהָוה ֶאְתַחָּנן. ג  ֶאְׁשֹּפְך ְלָפָניו ִׂשיִחי; 
ָיַדְעָּת  ְוַאָּתה,  ְלָפָניו ַאִּגיד. ד  ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי, רּוִחי  ָצָרִתי, 
ָיִמין,  ַהֵּביט  ה   ִלי.  ַפח  ָטְמנּו  ֲאַהֵּלְך  ְּבאַֹרח-זּו  ְנִתיָבִתי: 
ּוְרֵאה ְוֵאין-ִלי ַמִּכיר: ָאַבד ָמנֹוס ִמֶּמִּני; ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי. 
ו  ָזַעְקִּתי ֵאֶליָך, ְיהָוה: ָאַמְרִּתי, ַאָּתה ַמְחִסי; ֶחְלִקי, ְּבֶאֶרץ 

ַהִּציֵלִני  ִּכי-ַדּלֹוִתי-ְמֹאד:  ֶאל-ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה,  ז   ַהַחִּיים. 
ֵמֹרְדַפי ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּני. ח  הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר, ַנְפִׁשי ְלהֹודֹות 

ֶאת-ְׁשֶמָך: ִּבי, ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי.

א א ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי־ָדֶרְך ַההְֹלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוֹה: 
ב ט ַּבֶּמה ְיַזֶּכה־ַּנַער ֶאת־ָאְרחֹו ִלְׁשֹמר ִּכְדָבֶרָך: 

ג יז ְּגֹמל ַעל־ַעְבְּדָך ֶאְחֶיה ְוֶאְׁשְמָרה ְדָבֶרָך: 
ד כה ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: 

ה לג הֹוֵרִני ְיהָוֹה ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: 
ו מא ִויֹבֻאִני ֲחָסֶדָך ְיהָוֹה ְּתׁשּוָעְתָך ְּכִאְמָרֶתָך: 

ז מט ְזָכר־ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני:
ח נז ֶחְלִקי ְיהָוֹה ָאַמְרִּתי ִלְׁשֹמר ְּדָבֶריָך: 

ט סה טֹוב ָעִׂשיָת ִעם־ַעְבְּדָך ְיהָוֹה ִּכְדָבֶרָך: 
י עג ָיֶדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתיָך: 

כ פא ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: 
ל פט ְלעֹוָלם ְיהָוֹה ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים: 

מ צז ָמה־ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתָך ָּכל־ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: 

אותיות  כ”ב  הכולל  זה  מזמור  ביקרת  זצוק”ל  אדלשטיין  הגר”י  מרן  הפליג 
בתמניא אפי, והוא כולל כל מה שבלב אדם לבקש בעד נפשו 

האותיות  כל  את  בו  יש  הזה  שהפרק  זצ”ל,  מורינו  מאבינו  “קיבלנו 
והקב”ה מצרף כל האותיות לשמות” )עדות בנו הגאון רבי צבי יהודה שליט”א(

 והפליג בדבר זה, שיחשוב כל א’ על רעהו בעת רצון זו, ויפיל תחינה לישועתו 
צריך  והוא  חבירו  על  ‘המתפלל  בחי’  לישועה,  המצפים  כלל  של  ולישועתם 

לאותו דבר הוא נענה תחילה’. 

פרק קיט

טח

ַלֶּמֶלְך ְּבתּולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָלְך: טז ּתּוַבְלָנה 
ִּבְׂשָמֹחת ָוִגיל ְּתֹבֶאיָנה ְּבֵהיַכל ֶמֶלְך: יז ַּתַחת ֲאֹבֶתיָך ִיְהיּו 
ִׁשְמָך  ַאְזִּכיָרה  יח  ְּבָכל־ָהָאֶרץ:  ְלָׂשִרים  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך 

ְּבָכל־ֹּדר ָוֹדר ַעל־ֵּכן ַעִּמים ְיהֹוֻדָך ְלֹעָלם ָוֶעד:

פרק צא
א  ֹיֵׁשב, ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון; ְּבֵצל ַׁשַּדי, ִיְתלֹוָנן. ב  ֹאַמר--ַליהָוה, 

ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי; ֱאֹלַהי, ֶאְבַטח-ּבֹו. ג  ִּכי הּוא ַיִּציְלָך, ִמַּפח 
ָלְך--ְוַתַחת-ְּכָנָפיו  ָיֶסְך  ד  ְּבֶאְבָרתֹו,  ַהּוֹות.  ִמֶּדֶבר  ָיקּוׁש; 
ָלְיָלה;     ִמַּפַחד  ה  ֹלא-ִתיָרא,  ֲאִמּתֹו.  ְוֹסֵחָרה  ִצָּנה  ֶּתְחֶסה; 
ָיׁשּוד  ִמֶּקֶטב,  ַיֲהֹלְך;  ָּבֹאֶפל  ִמֶּדֶבר,  ו   יֹוָמם.  ָיעּוף  ֵמֵחץ, 
ֹלא  ֵאֶליָך,  ִמיִמיֶנָך:  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך,  ִיֹּפל  ז   ָצֳהָרִים. 
ט   ִּתְרֶאה.  ְרָׁשִעים  ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט;  ְּבֵעיֶניָך  ַרק,  ח   ִיָּגׁש. 
י  ֹלא-ְתֻאֶּנה  ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך.  ֶעְליֹון,  ַמְחִסי;  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי 
ַמְלָאָכיו,  ִּכי  יא   ְּבָאֳהֶלָך.  ֹלא-ִיְקַרב  ְוֶנַגע,  ָרָעה;  ֵאֶליָך 
ְיַצֶּוה-ָּלְך;    ִלְׁשָמְרָך, ְּבָכל-ְּדָרֶכיָך. יב  ַעל-ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך: 
ִּתְרֹמס  ִּתְדֹרְך;  ָוֶפֶתן,  יג  ַעל-ַׁשַחל  ַרְגֶלָך.  ָּבֶאֶבן  ֶּפן-ִּתֹּגף 
ְּכִפיר ְוַתִּנין. יד  ִּכי ִבי ָחַׁשק, ַוֲאַפְּלֵטהּו; ֲאַׂשְּגֵבהּו, ִּכי-ָיַדע 
ְׁשִמי. טו  ִיְקָרֵאִני, ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו-ָאֹנִכי ְבָצָרה;    ֲאַחְּלֵצהּו, 
ַוֲאַכְּבֵדהּו. טז  ֹאֶרְך ָיִמים, ַאְׂשִּביֵעהּו; ְוַאְרֵאהּו, ִּביׁשּוָעִתי.

פרק קכא פסוק בפסוק
ָיֹבא ֶעְזִרי:  א ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל־ֶהָהִרים ֵמַאִין 
ַלּמֹוט  ַאל־ִיֵּתן  ג  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוֹה  ֵמִעם  ֶעְזִרי  ב 
ִייָׁשן ׁשֹוֵמר  ְוֹלא  ָינּום  ִהֵּנה ֹלא  ַרְגֶלָך ַאל־ָינּום ֹׁשְמֶרָך: ד 
ְיִמיֶנָך: ו יֹוָמם  ְיהָוֹה ִצְּלָך ַעל־ַיד  ִיְׂשָרֵאל: ה ְיהָוֹה ֹׁשְמֶרָך 
ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא־ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה: ז ְיהָוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל־ָרע 
ֵמַעָּתה  ּובֹוֶאָך  ִיְׁשָמר־ֵצאְתָך  ְיהָוה  ח  ֶאת־ַנְפֶׁשָך:  ִיְׁשֹמר 

ְוַעד־עֹוָלם:

פרק קכח
א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל־ְיֵרא ְיהָוֹה ַהֹהֵלְך ִּבְדָרָכיו: ב 
ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי ֹתאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך: ג ֶאְׁשְּתָך | ְּכֶגֶפן 
ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך: 
ד ִהֵּנה ִכי־ֵכן ְיבַֹרְך ָּגֶבר ְיֵרא ְיהָוֹה: ה ְיָבֶרְכָך ְיהָוֹה ִמִּצּיֹון 
ְלָבֶניָך  ּוְרֵאה־ָבִנים  ו  ַחֶּייָך:  ְיֵמי  ֹּכל  ְירּוָׁשָלם  ְּבטּוב  ּוְרֵאה 

ָׁשלֹום ַעל־ִיְׂשָרֵאל:

פרק קל פסוק בפסוק
א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ְיהָוֹה: ב ֲאֹדָני ִׁשְמָעה 
ְבקֹוִלי ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲחנּוָני: ג ִאם־ֲעֹונֹות 
ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִּכי־ִעְּמָך  ד  ַיֲעֹמד:  ִמי  ֲאֹדָני  ִּתְׁשָמר־ָיּה 
ִּתָּוֵרא: ה ִקִּויִתי ְיהָוֹה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: ו ַנְפִׁשי 
ַלאֹדָני ִמֹּׁשְמִרים ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר: ז ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל־
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ְיהָוה ִּכי־ִעם־ְיהָוֹה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות: ח ְוהּוא ִיְפֶּדה 
ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ֲעֹוֹנָתיו:

פרק קמב פסוק בפסוק
ֶאל- קֹוִלי,  ב   ְתִפָּלה.  ַבְּמָעָרה  ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד;  ַמְׂשִּכיל  א  

ְיהָוה ֶאְזָעק; קֹוִלי, ֶאל-ְיהָוה ֶאְתַחָּנן. ג  ֶאְׁשֹּפְך ְלָפָניו ִׂשיִחי; 
ָיַדְעָּת  ְוַאָּתה,  ְלָפָניו ַאִּגיד. ד  ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי, רּוִחי  ָצָרִתי, 
ָיִמין,  ַהֵּביט  ה   ִלי.  ַפח  ָטְמנּו  ֲאַהֵּלְך  ְּבאַֹרח-זּו  ְנִתיָבִתי: 
ּוְרֵאה ְוֵאין-ִלי ַמִּכיר: ָאַבד ָמנֹוס ִמֶּמִּני; ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי. 
ו  ָזַעְקִּתי ֵאֶליָך, ְיהָוה: ָאַמְרִּתי, ַאָּתה ַמְחִסי; ֶחְלִקי, ְּבֶאֶרץ 

ַהִּציֵלִני  ִּכי-ַדּלֹוִתי-ְמֹאד:  ֶאל-ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה,  ז   ַהַחִּיים. 
ֵמֹרְדַפי ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּני. ח  הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר, ַנְפִׁשי ְלהֹודֹות 

ֶאת-ְׁשֶמָך: ִּבי, ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגֹמל ָעָלי.

א א ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי־ָדֶרְך ַההְֹלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוֹה: 
ב ט ַּבֶּמה ְיַזֶּכה־ַּנַער ֶאת־ָאְרחֹו ִלְׁשֹמר ִּכְדָבֶרָך: 

ג יז ְּגֹמל ַעל־ַעְבְּדָך ֶאְחֶיה ְוֶאְׁשְמָרה ְדָבֶרָך: 
ד כה ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: 

ה לג הֹוֵרִני ְיהָוֹה ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: 
ו מא ִויֹבֻאִני ֲחָסֶדָך ְיהָוֹה ְּתׁשּוָעְתָך ְּכִאְמָרֶתָך: 

ז מט ְזָכר־ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני:
ח נז ֶחְלִקי ְיהָוֹה ָאַמְרִּתי ִלְׁשֹמר ְּדָבֶריָך: 

ט סה טֹוב ָעִׂשיָת ִעם־ַעְבְּדָך ְיהָוֹה ִּכְדָבֶרָך: 
י עג ָיֶדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתיָך: 

כ פא ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: 
ל פט ְלעֹוָלם ְיהָוֹה ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים: 

מ צז ָמה־ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתָך ָּכל־ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: 

אותיות  כ”ב  הכולל  זה  מזמור  ביקרת  זצוק”ל  אדלשטיין  הגר”י  מרן  הפליג 
בתמניא אפי, והוא כולל כל מה שבלב אדם לבקש בעד נפשו 

האותיות  כל  את  בו  יש  הזה  שהפרק  זצ”ל,  מורינו  מאבינו  “קיבלנו 
והקב”ה מצרף כל האותיות לשמות” )עדות בנו הגאון רבי צבי יהודה שליט”א(

 והפליג בדבר זה, שיחשוב כל א’ על רעהו בעת רצון זו, ויפיל תחינה לישועתו 
צריך  והוא  חבירו  על  ‘המתפלל  בחי’  לישועה,  המצפים  כלל  של  ולישועתם 

לאותו דבר הוא נענה תחילה’. 

פרק קיט

טח

נ קה ֵנר־ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: 
ס קיג ֵסֲעִפים ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: 

ע קכא ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל־ַּתִּניֵחִני ְלעְׁשָקי: 
פ קכט ְּפָלאֹות ֵעְדֹוֶתיָך ַעל־ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: 

צ קלז ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר ִמְׁשָּפֶטיָך: 
ק קמה ָקָראִתי ְבָכל־ֵלב ֲעֵנִני ְיהָוֹה ֻחֶּקיָך ֶאֹּצָרה: 
ר קנג ְרֵאה־ָעְנִיי ְוַחְּלֵצִני ִּכי־תֹוָרְתָך ֹלא ָׁשָכְחִּתי: 

ש קסא ָׂשִרים ְרָדפּוִני ִחָּנם ּוִמְּדָבְרָך ָּפַחד ִלִּבי: 
ת קסט ִּתְקַרב ִרָּנִתי ְלָפֶניָך ְיהָוֹה ִּכְדָבְרָך ֲהִביֵנִני: 

פרק כ פסוק בפסוק
ְיַׂשֶּגְבָך  ָצָרה  ְּביֹום  ְיהָוֹה  ַיַעְנָך  ב  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  א 
ִיְסָעֶדָּך: ד  ֵׁשם | ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב: ג ִיְׁשַלח־ֶעְזְרָך ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־ְלָך  ה  ֶסָלה:  ְיַדְּׁשֶנה  ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך  ִיְזֹּכר 
ְוָכל־ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא: ו ְנַרְּנָנה | ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל 
 | הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  ז  ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך:  ְיהָוֹה  ְיַמֵּלא 
ח  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות  ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו  ְיהָוה 
ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוֹה   | ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה 
ַנְזִּכיר: ט ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו ַוִּנְתעֹוָדד: י ְיהָוֹה 

הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו:

אותיות ק’ר’ע’ ש’ט’ן’

קמו  ֶאֹּצָרה:  ֻחֶּקיָך  ְיהָוֹה  ֲעֵנִני  ְבָכל־ֵלב  ָקָראִתי  קמה  ק 
ְקָראִתיָך הֹוִׁשיֵעִני ְוֶאְׁשְמָרה ֵעֹדֶתיָך: קמז ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  קמח  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ְיהָוֹה  ְכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה  קֹוִלי  קמט  ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח 
ְּכִמְׁשָּפֶטָך ַחֵּיִני: קנ ָקְרבּו ֹרְדֵפי ִזָּמה ִמּתֹוָרְתָך ָרָחקּו: קנא 
ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  קנב  ְוָכל־ִמְצֹוֶתיָך ֱאֶמת:  ְיהָוֹה  ָקרֹוב ַאָּתה 

ֵמֵעֹדֶתיָך ִּכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָּתם:

קנד  ָׁשָכְחִּתי:  ֹלא  ִּכי־תֹוָרְתָך  ְוַחְּלֵצִני  ְרֵאה־ָעְנִיי  קנג  ר 
ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך ַחֵּיִני: קנה ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים 
ְיהָוֹה   | ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  קנו  ָדָרׁשּו:  ֹלא  ִּכי־ֻחֶּקיָך  ְיׁשּוָעה 
ֹלא  ֵמֵעְדֹוֶתיָך  ְוָצָרי  ֹרְדַפי  ַרִּבים  קנז  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך 
ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  קנח  ָנִטיִתי: 
ֹלא ָׁשָמרּו: קנט ְרֵאה ִּכי־ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיהָוֹה ְּכַחְסְּדָך 
ַחֵּיִני: קס ֹראׁש־ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל־ִמְׁשַּפט ִצְדֶקָך:

ע קכא ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל־ַּתִּניֵחִני ְלעְׁשָקי: קכב ֲעֹרב 
ַעְבְּדָך ְלטֹוב ַאל־ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: קכג ֵעיַני ָּכלּו ִליׁשּוָעֶתָך 

הגונים  לזיווגים  להעתיר  לעני”  כ”תפילה  בקשה  דרך  אלו  במזמורים  יכווין 
ולפקידה בזרע של קיימא, לרפואה וישועה ויכלול עצמו בתפילת הרבים 

ייי 8



נ קה ֵנר־ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: 
ס קיג ֵסֲעִפים ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: 

ע קכא ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל־ַּתִּניֵחִני ְלעְׁשָקי: 
פ קכט ְּפָלאֹות ֵעְדֹוֶתיָך ַעל־ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: 

צ קלז ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר ִמְׁשָּפֶטיָך: 
ק קמה ָקָראִתי ְבָכל־ֵלב ֲעֵנִני ְיהָוֹה ֻחֶּקיָך ֶאֹּצָרה: 
ר קנג ְרֵאה־ָעְנִיי ְוַחְּלֵצִני ִּכי־תֹוָרְתָך ֹלא ָׁשָכְחִּתי: 

ש קסא ָׂשִרים ְרָדפּוִני ִחָּנם ּוִמְּדָבְרָך ָּפַחד ִלִּבי: 
ת קסט ִּתְקַרב ִרָּנִתי ְלָפֶניָך ְיהָוֹה ִּכְדָבְרָך ֲהִביֵנִני: 

פרק כ פסוק בפסוק
ְיַׂשֶּגְבָך  ָצָרה  ְּביֹום  ְיהָוֹה  ַיַעְנָך  ב  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  א 
ִיְסָעֶדָּך: ד  ֵׁשם | ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב: ג ִיְׁשַלח־ֶעְזְרָך ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־ְלָך  ה  ֶסָלה:  ְיַדְּׁשֶנה  ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך  ִיְזֹּכר 
ְוָכל־ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא: ו ְנַרְּנָנה | ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל 
 | הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  ז  ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך:  ְיהָוֹה  ְיַמֵּלא 
ח  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות  ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו  ְיהָוה 
ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוֹה   | ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה 
ַנְזִּכיר: ט ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו ַוִּנְתעֹוָדד: י ְיהָוֹה 

הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו:

אותיות ק’ר’ע’ ש’ט’ן’

קמו  ֶאֹּצָרה:  ֻחֶּקיָך  ְיהָוֹה  ֲעֵנִני  ְבָכל־ֵלב  ָקָראִתי  קמה  ק 
ְקָראִתיָך הֹוִׁשיֵעִני ְוֶאְׁשְמָרה ֵעֹדֶתיָך: קמז ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  קמח  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ְיהָוֹה  ְכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה  קֹוִלי  קמט  ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח 
ְּכִמְׁשָּפֶטָך ַחֵּיִני: קנ ָקְרבּו ֹרְדֵפי ִזָּמה ִמּתֹוָרְתָך ָרָחקּו: קנא 
ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  קנב  ְוָכל־ִמְצֹוֶתיָך ֱאֶמת:  ְיהָוֹה  ָקרֹוב ַאָּתה 

ֵמֵעֹדֶתיָך ִּכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָּתם:

קנד  ָׁשָכְחִּתי:  ֹלא  ִּכי־תֹוָרְתָך  ְוַחְּלֵצִני  ְרֵאה־ָעְנִיי  קנג  ר 
ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך ַחֵּיִני: קנה ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים 
ְיהָוֹה   | ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  קנו  ָדָרׁשּו:  ֹלא  ִּכי־ֻחֶּקיָך  ְיׁשּוָעה 
ֹלא  ֵמֵעְדֹוֶתיָך  ְוָצָרי  ֹרְדַפי  ַרִּבים  קנז  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך 
ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  קנח  ָנִטיִתי: 
ֹלא ָׁשָמרּו: קנט ְרֵאה ִּכי־ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיהָוֹה ְּכַחְסְּדָך 
ַחֵּיִני: קס ֹראׁש־ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל־ִמְׁשַּפט ִצְדֶקָך:

ע קכא ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל־ַּתִּניֵחִני ְלעְׁשָקי: קכב ֲעֹרב 
ַעְבְּדָך ְלטֹוב ַאל־ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: קכג ֵעיַני ָּכלּו ִליׁשּוָעֶתָך 

הגונים  לזיווגים  להעתיר  לעני”  כ”תפילה  בקשה  דרך  אלו  במזמורים  יכווין 
ולפקידה בזרע של קיימא, לרפואה וישועה ויכלול עצמו בתפילת הרבים 

ייי

קבלת עול מלכות שמים

מי שברך המיוחד

יהי רצון
שאחר אמירת התהילים

יי אלקינו ואלקי אבותינו, בזכות מזמורי תהלים  יהי רצון מלפניך 
ובזכות  תיבותיהם  ובזכות  פסוקיהם  ובזכות  לפניך  שקראנו 
שמותיך  ובזכות  טעמיהם  ובזכות  נקודותיהם  ובזכות  אותיותיהם 
חטאתינו  כל  על  לנו  מהם, שתכפר  היוצאים  והטהורים  הקדושים 
שחטאנו  פשעינו  כל  על  לנו  ותמחל  עונותינו  כל  על  לנו  ותסלח 
לפניך,  שלמה  בתשובה  והחזירנו  לפניך.  ושפשענו  ושעוינו 
והדריכנו לעבודתך ותפתח לבנו בתלמוד תורתך. ותשלח רפואה 
שלמה לחולי עמך ובפרט ל )יזכיר בפרטות שמות המבקשים לרפואה שלימה(  
הגונים  זווגים  ותזמין  קוח  פקח  ולאסורים  דרור  לשבוים  ותקרא 
שמו  יזכיר  )כאן  ל  ובפרט  לזווג,  הזקוקים  לכל  ובנקל  בכבוד  בקרוב 
בנין  למען  הרבים  לתפילת  עצמו  ויצרף  הגון,  בזיווג  להוושע  המבקשים  שמות  עם  יחד 
מצוותיו  ושומרי  שמים  שם  מקדשי  דורות  ולהעמיד  יתברך  לשכינתו  בישראל-מעון  בית 
ישראל  מעמך  ונהרות  ימים  ועוברי  דרכים  הולכי  ולכל  בטהרה( 
תצילם מכל צער ונזק ותגיעם למחוז חפצם לחיים ולשלום. ותפקוד 
לכל חשוכי בנים בזרע של קימא לעבודתך וליראתך ובפרט ל )יזכיר 
תצילן  ישראל  בית  עמך  של  ועוברות  לזש”ק(.  המבקשים  שמות  בפרטות 
הרבים  ברחמיך  המשבר  על  והיושבות  ולדותיהן.  תפלנה  שלא 
מדדיהן.  חלב  יחסר  שלא  תשפיע  המניקות  ואל  רע.  מכל  תצילן 
בישין  ומרעין  פגעים  וכל  ולילין  ורוחין  ושדין  ימשול אסכרה  ואל 
תורה לשמה  ללמוד  לתורתך  ותגדלם  ישראל  בית  ילדי עמך  בכל 
ותבטל  הרע.  ומיצר  ומשטן  וממגפה  ומדבר  הרע  מעין  ותצילם 
קשות  גזרות  כל  שהם  מקום  בכל  ישראל  בית  עמך  ומכל  מעלינו 
 ורעות. ותטה לב המלכות עלינו לטובה. ותגזור עלינו גזרות טובות. 
ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו. ותמלא משאלות ליבם של 
כל תומכי סדר זה לטובה ובפרט ל)כאן יזכיר שמו יחד עם שמות המבקשים 

ישועה פרטית( 

והכן פרנסתנו מידך הרחבה והמלאה. ולא יצטרכו 
עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר ותן לכל איש 
ואיש די פרנסתו ולכל גויה וגויה די מחסורה. ותמהר 
ותפארתנו.  מקדשנו  בית  ותבנה  לגאלנו  ותחיש 
ובזכות שלוש עשרה מדותיך של רחמים הכתובים 
ארך  וחנון  רחום  א-ל  יי  יי  שנאמר:  כמו  בתורתך 
אפים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים נשא עון 
מלפניך.  ריקם  חוזרות  שאינן  ונקה.  וחטאה  ופשע 
עזרנו אלקי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר 
על חטאתינו למען שמך. ברוך יי לעולם אמן ואמן

יטיח
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נ קה ֵנר־ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: 
ס קיג ֵסֲעִפים ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: 

ע קכא ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל־ַּתִּניֵחִני ְלעְׁשָקי: 
פ קכט ְּפָלאֹות ֵעְדֹוֶתיָך ַעל־ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: 

צ קלז ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר ִמְׁשָּפֶטיָך: 
ק קמה ָקָראִתי ְבָכל־ֵלב ֲעֵנִני ְיהָוֹה ֻחֶּקיָך ֶאֹּצָרה: 
ר קנג ְרֵאה־ָעְנִיי ְוַחְּלֵצִני ִּכי־תֹוָרְתָך ֹלא ָׁשָכְחִּתי: 

ש קסא ָׂשִרים ְרָדפּוִני ִחָּנם ּוִמְּדָבְרָך ָּפַחד ִלִּבי: 
ת קסט ִּתְקַרב ִרָּנִתי ְלָפֶניָך ְיהָוֹה ִּכְדָבְרָך ֲהִביֵנִני: 

פרק כ פסוק בפסוק
ְיַׂשֶּגְבָך  ָצָרה  ְּביֹום  ְיהָוֹה  ַיַעְנָך  ב  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  א 
ִיְסָעֶדָּך: ד  ֵׁשם | ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב: ג ִיְׁשַלח־ֶעְזְרָך ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־ְלָך  ה  ֶסָלה:  ְיַדְּׁשֶנה  ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך  ִיְזֹּכר 
ְוָכל־ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא: ו ְנַרְּנָנה | ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל 
 | הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  ז  ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך:  ְיהָוֹה  ְיַמֵּלא 
ח  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות  ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו  ְיהָוה 
ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוֹה   | ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה 
ַנְזִּכיר: ט ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו ַוִּנְתעֹוָדד: י ְיהָוֹה 

הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו:

אותיות ק’ר’ע’ ש’ט’ן’

קמו  ֶאֹּצָרה:  ֻחֶּקיָך  ְיהָוֹה  ֲעֵנִני  ְבָכל־ֵלב  ָקָראִתי  קמה  ק 
ְקָראִתיָך הֹוִׁשיֵעִני ְוֶאְׁשְמָרה ֵעֹדֶתיָך: קמז ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  קמח  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ְיהָוֹה  ְכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה  קֹוִלי  קמט  ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח 
ְּכִמְׁשָּפֶטָך ַחֵּיִני: קנ ָקְרבּו ֹרְדֵפי ִזָּמה ִמּתֹוָרְתָך ָרָחקּו: קנא 
ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  קנב  ְוָכל־ִמְצֹוֶתיָך ֱאֶמת:  ְיהָוֹה  ָקרֹוב ַאָּתה 

ֵמֵעֹדֶתיָך ִּכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָּתם:

קנד  ָׁשָכְחִּתי:  ֹלא  ִּכי־תֹוָרְתָך  ְוַחְּלֵצִני  ְרֵאה־ָעְנִיי  קנג  ר 
ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך ַחֵּיִני: קנה ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים 
ְיהָוֹה   | ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  קנו  ָדָרׁשּו:  ֹלא  ִּכי־ֻחֶּקיָך  ְיׁשּוָעה 
ֹלא  ֵמֵעְדֹוֶתיָך  ְוָצָרי  ֹרְדַפי  ַרִּבים  קנז  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך 
ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  קנח  ָנִטיִתי: 
ֹלא ָׁשָמרּו: קנט ְרֵאה ִּכי־ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיהָוֹה ְּכַחְסְּדָך 
ַחֵּיִני: קס ֹראׁש־ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל־ִמְׁשַּפט ִצְדֶקָך:

ע קכא ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל־ַּתִּניֵחִני ְלעְׁשָקי: קכב ֲעֹרב 
ַעְבְּדָך ְלטֹוב ַאל־ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: קכג ֵעיַני ָּכלּו ִליׁשּוָעֶתָך 

הגונים  לזיווגים  להעתיר  לעני”  כ”תפילה  בקשה  דרך  אלו  במזמורים  יכווין 
ולפקידה בזרע של קיימא, לרפואה וישועה ויכלול עצמו בתפילת הרבים 

ייי

ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך  קכד ֲעֵׂשה ִעם־ַעְבְּדָך  ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת 
קכו  ֵעֹדֶתיָך:  ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך  קכה  ַלְּמֵדִני: 
ָאַהְבִּתי  ַעל־ֵּכן  קכז  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוֹה  ַלֲעׂשֹות  ֵעת 
ִמְצֹוֶתיָך ִמָּזָהב ּוִמָּפז: קכח ַעל־ֵּכן | ָּכל־ִּפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי 

ָּכל־ֹאַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי:

ש קסא ָׂשִרים ְרָדפּוִני ִחָּנם ּוִמְּדָבְרָך ָּפַחד ִלִּבי: קסב ָׂשׂש 
ָאֹנִכי ַעל־ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב: קסג ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ַוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: קסד ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתיָך ַעל 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: קסה ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו 
ִמְכׁשֹול: קסו ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוֹה ּוִמְצֹוֶתיָך ָעִׂשיִתי: 
ָׁשַמְרִּתי  קסח  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעֹדֶתיָך  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  קסז 

ִפּקּוֶדיָך ְוֵעֹדֶתיָך ִּכי ָכל־ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך:

ט סה טֹוב ָעִׂשיָת ִעם־ַעְבְּדָך ְיהָוֹה ִּכְדָבֶרָך: סו טּוב ַטַעם 
ֶאֱעֶנה  ֶטֶרם  סז  ֶהֱאָמְנִּתי:  ְבִמְצֹוֶתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני  ָוַדַעת 
ֲאִני ֹׁשֵגג ְוַעָּתה ִאְמָרְתָך ָׁשָמְרִּתי: סח טֹוב־ַאָּתה ּוֵמִטיב 
ְּבָכל־ ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  סט  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 

ּתֹוָרְתָך  ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  ע  ִּפּקּוֶדיָך:  ֱאּצֹר   | ֵלב 
ִׁשֲעָׁשְעִּתי: עא טֹוב־ִלי ִכי־ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: עב 

טֹוב־ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף:

ִנְׁשַּבְעִּתי  קו  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך  ֵנר־ְלַרְגִלי  קה  נ 
ַעד־ְמֹאד  ַנֲעֵניִתי  קז  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ִלְׁשֹמר  ָוֲאַקֵּיָמה 
ְיהָוֹה  ְרֵצה־ָנא  ִּפי  ִנְדבֹות  קח  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוֹה 

ְותֹוָרְתָך ֹלא  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  קט  ַלְּמֵדִני:  ּוִמְׁשָּפֶטיָך 
ָׁשָכְחִּתי: קי ָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך ֹלא ָתִעיִתי: 
קיב  ֵהָּמה:  ִלִּבי  ִּכי־ְׂשׂשֹון  ְלעֹוָלם  ֵעְדֹוֶתיָך  ָנַחְלִּתי  קיא 

ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב:

אותיות ר’פ’ו’א’ה’

קנד  ָׁשָכְחִּתי:  ֹלא  ִּכי־תֹוָרְתָך  ְוַחְּלֵצִני  ְרֵאה־ָעְנִיי  קנג  ר 
ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך ַחֵּיִני: קנה ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים 
ְיהָוֹה   | ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  קנו  ָדָרׁשּו:  ֹלא  ִּכי־ֻחֶּקיָך  ְיׁשּוָעה 
ֹלא  ֵמֵעְדֹוֶתיָך  ְוָצָרי  ֹרְדַפי  ַרִּבים  קנז  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך 
ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  קנח  ָנִטיִתי: 
ֹלא ָׁשָמרּו: קנט ְרֵאה ִּכי־ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיהָוֹה ְּכַחְסְּדָך 
ַחֵּיִני: קס ֹראׁש־ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל־ִמְׁשַּפט ִצְדֶקָך:

פ קכט ְּפָלאֹות ֵעְדֹוֶתיָך ַעל־ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: קל ֵּפַתח ְּדָבֶריָך 
ָיִאיר ֵמִבין ְּפָתִיים: קלא ִּפי־ָפַעְרִּתי ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצֹוֶתיָך 
קלג  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי  קלב  ָיָאְבִּתי: 
ְּפֵדִני  קלד  ָכל־ָאֶון:  ְוַאל־ַּתְׁשֶלט־ִּבי  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן  ְּפָעַמי 
ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר  ָּפֶניָך  קלה  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  ָאָדם  ֵמעֶׁשק 
ְוַלְּמֵדִני ֶאת־ֻחֶּקיָך: קלו ַּפְלֵגי־ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ַעל ֹלא־ָׁשְמרּו 

תֹוָרֶתָך: 
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ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך  קכד ֲעֵׂשה ִעם־ַעְבְּדָך  ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת 
קכו  ֵעֹדֶתיָך:  ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך  קכה  ַלְּמֵדִני: 
ָאַהְבִּתי  ַעל־ֵּכן  קכז  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוֹה  ַלֲעׂשֹות  ֵעת 
ִמְצֹוֶתיָך ִמָּזָהב ּוִמָּפז: קכח ַעל־ֵּכן | ָּכל־ִּפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי 

ָּכל־ֹאַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי:

ש קסא ָׂשִרים ְרָדפּוִני ִחָּנם ּוִמְּדָבְרָך ָּפַחד ִלִּבי: קסב ָׂשׂש 
ָאנִֹכי ַעל־ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב: קסג ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ַוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: קסד ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתיָך ַעל 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: קסה ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו 
ִמְכׁשֹול: קסו ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוֹה ּוִמְצֹוֶתיָך ָעִׂשיִתי: 
ָׁשַמְרִּתי  קסח  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעֹדֶתיָך  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  קסז 

ִפּקּוֶדיָך ְוֵעֹדֶתיָך ִּכי ָכל־ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך:

ט סה טֹוב ָעִׂשיָת ִעם־ַעְבְּדָך ְיהָוֹה ִּכְדָבֶרָך: סו טּוב ַטַעם 
ֶאֱעֶנה  ֶטֶרם  סז  ֶהֱאָמְנִּתי:  ְבִמְצֹוֶתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני  ָוַדַעת 
ֲאִני ֹׁשֵגג ְוַעָּתה ִאְמָרְתָך ָׁשָמְרִּתי: סח טֹוב־ַאָּתה ּוֵמִטיב 
ְּבָכל־ ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  סט  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 

ּתֹוָרְתָך  ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  ע  ִּפּקּוֶדיָך:  ֱאּצֹר   | ֵלב 
ִׁשֲעָׁשְעִּתי: עא טֹוב־ִלי ִכי־ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: עב 

טֹוב־ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף:

ִנְׁשַּבְעִּתי  קו  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך  ֵנר־ְלַרְגִלי  קה  נ 
ַעד־ְמֹאד  ַנֲעֵניִתי  קז  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ִלְׁשֹמר  ָוֲאַקֵּיָמה 
ְיהָוֹה  ְרֵצה־ָנא  ִּפי  ִנְדבֹות  קח  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוֹה 

ְותֹוָרְתָך ֹלא  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  קט  ַלְּמֵדִני:  ּוִמְׁשָּפֶטיָך 
ָׁשָכְחִּתי: קי ָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך ֹלא ָתִעיִתי: 
קיב  ֵהָּמה:  ִלִּבי  ִּכי־ְׂשׂשֹון  ְלעֹוָלם  ֵעְדֹוֶתיָך  ָנַחְלִּתי  קיא 

ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב:

אותיות ר’פ’ו’א’ה’

קנד  ָׁשָכְחִּתי:  ֹלא  ִּכי־תֹוָרְתָך  ְוַחְּלֵצִני  ְרֵאה־ָעְנִיי  קנג  ר 
ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך ַחֵּיִני: קנה ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים 
ְיהָוֹה   | ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  קנו  ָדָרׁשּו:  ֹלא  ִּכי־ֻחֶּקיָך  ְיׁשּוָעה 
ֹלא  ֵמֵעְדֹוֶתיָך  ְוָצָרי  ֹרְדַפי  ַרִּבים  קנז  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך 
ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  קנח  ָנִטיִתי: 
ֹלא ָׁשָמרּו: קנט ְרֵאה ִּכי־ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיהָוֹה ְּכַחְסְּדָך 
ַחֵּיִני: קס ֹראׁש־ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל־ִמְׁשַּפט ִצְדֶקָך:

פ קכט ְּפָלאֹות ֵעְדֹוֶתיָך ַעל־ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: קל ֵּפַתח ְּדָבֶריָך 
ָיִאיר ֵמִבין ְּפָתִיים: קלא ִּפי־ָפַעְרִּתי ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצֹוֶתיָך 
קלג  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי  קלב  ָיָאְבִּתי: 
ְּפֵדִני  קלד  ָכל־ָאֶון:  ְוַאל־ַּתְׁשֶלט־ִּבי  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן  ְּפָעַמי 
ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר  ָּפֶניָך  קלה  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  ָאָדם  ֵמעֶׁשק 
ְוַלְּמֵדִני ֶאת־ֻחֶּקיָך: קלו ַּפְלֵגי־ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ַעל ֹלא־ָׁשְמרּו 

תֹוָרֶתָך: 

יגיי 11



ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך  קכד ֲעֵׂשה ִעם־ַעְבְּדָך  ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת 
קכו  ֵעֹדֶתיָך:  ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך  קכה  ַלְּמֵדִני: 
ָאַהְבִּתי  ַעל־ֵּכן  קכז  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוֹה  ַלֲעׂשֹות  ֵעת 
ִמְצֹוֶתיָך ִמָּזָהב ּוִמָּפז: קכח ַעל־ֵּכן | ָּכל־ִּפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי 

ָּכל־ֹאַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי:

ש קסא ָׂשִרים ְרָדפּוִני ִחָּנם ּוִמְּדָבְרָך ָּפַחד ִלִּבי: קסב ָׂשׂש 
ָאנִֹכי ַעל־ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב: קסג ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ַוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: קסד ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתיָך ַעל 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: קסה ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו 
ִמְכׁשֹול: קסו ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוֹה ּוִמְצֹוֶתיָך ָעִׂשיִתי: 
ָׁשַמְרִּתי  קסח  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעֹדֶתיָך  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  קסז 

ִפּקּוֶדיָך ְוֵעֹדֶתיָך ִּכי ָכל־ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך:

ט סה טֹוב ָעִׂשיָת ִעם־ַעְבְּדָך ְיהָוֹה ִּכְדָבֶרָך: סו טּוב ַטַעם 
ֶאֱעֶנה  ֶטֶרם  סז  ֶהֱאָמְנִּתי:  ְבִמְצֹוֶתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני  ָוַדַעת 
ֲאִני ֹׁשֵגג ְוַעָּתה ִאְמָרְתָך ָׁשָמְרִּתי: סח טֹוב־ַאָּתה ּוֵמִטיב 
ְּבָכל־ ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  סט  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 

ּתֹוָרְתָך  ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  ע  ִּפּקּוֶדיָך:  ֱאּצֹר   | ֵלב 
ִׁשֲעָׁשְעִּתי: עא טֹוב־ִלי ִכי־ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: עב 

טֹוב־ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף:

ִנְׁשַּבְעִּתי  קו  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך  ֵנר־ְלַרְגִלי  קה  נ 
ַעד־ְמֹאד  ַנֲעֵניִתי  קז  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ִלְׁשֹמר  ָוֲאַקֵּיָמה 
ְיהָוֹה  ְרֵצה־ָנא  ִּפי  ִנְדבֹות  קח  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוֹה 

ְותֹוָרְתָך ֹלא  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  קט  ַלְּמֵדִני:  ּוִמְׁשָּפֶטיָך 
ָׁשָכְחִּתי: קי ָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך ֹלא ָתִעיִתי: 
קיב  ֵהָּמה:  ִלִּבי  ִּכי־ְׂשׂשֹון  ְלעֹוָלם  ֵעְדֹוֶתיָך  ָנַחְלִּתי  קיא 

ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב:

אותיות ר’פ’ו’א’ה’

קנד  ָׁשָכְחִּתי:  ֹלא  ִּכי־תֹוָרְתָך  ְוַחְּלֵצִני  ְרֵאה־ָעְנִיי  קנג  ר 
ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך ַחֵּיִני: קנה ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים 
ְיהָוֹה   | ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  קנו  ָדָרׁשּו:  ֹלא  ִּכי־ֻחֶּקיָך  ְיׁשּוָעה 
ֹלא  ֵמֵעְדֹוֶתיָך  ְוָצָרי  ֹרְדַפי  ַרִּבים  קנז  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך 
ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  קנח  ָנִטיִתי: 
ֹלא ָׁשָמרּו: קנט ְרֵאה ִּכי־ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיהָוֹה ְּכַחְסְּדָך 
ַחֵּיִני: קס ֹראׁש־ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל־ִמְׁשַּפט ִצְדֶקָך:

פ קכט ְּפָלאֹות ֵעְדֹוֶתיָך ַעל־ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: קל ֵּפַתח ְּדָבֶריָך 
ָיִאיר ֵמִבין ְּפָתִיים: קלא ִּפי־ָפַעְרִּתי ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצֹוֶתיָך 
קלג  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי  קלב  ָיָאְבִּתי: 
ְּפֵדִני  קלד  ָכל־ָאֶון:  ְוַאל־ַּתְׁשֶלט־ִּבי  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן  ְּפָעַמי 
ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר  ָּפֶניָך  קלה  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  ָאָדם  ֵמעֶׁשק 
ְוַלְּמֵדִני ֶאת־ֻחֶּקיָך: קלו ַּפְלֵגי־ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ַעל ֹלא־ָׁשְמרּו 

תֹוָרֶתָך: 

יגיי

קבלת עול מלכות שמים

מי שברך המיוחד

יהי רצון
שאחר אמירת התהילים

יי אלקינו ואלקי אבותינו, בזכות מזמורי תהלים  יהי רצון מלפניך 
ובזכות  תיבותיהם  ובזכות  פסוקיהם  ובזכות  לפניך  שקראנו 
שמותיך  ובזכות  טעמיהם  ובזכות  נקודותיהם  ובזכות  אותיותיהם 
חטאתינו  כל  על  לנו  מהם, שתכפר  היוצאים  והטהורים  הקדושים 
שחטאנו  פשעינו  כל  על  לנו  ותמחל  עונותינו  כל  על  לנו  ותסלח 
לפניך,  שלמה  בתשובה  והחזירנו  לפניך.  ושפשענו  ושעוינו 
והדריכנו לעבודתך ותפתח לבנו בתלמוד תורתך. ותשלח רפואה 
שלמה לחולי עמך ובפרט ל )יזכיר בפרטות שמות המבקשים לרפואה שלימה(  
הגונים  זווגים  ותזמין  קוח  פקח  ולאסורים  דרור  לשבוים  ותקרא 
שמו  יזכיר  )כאן  ל  ובפרט  לזווג,  הזקוקים  לכל  ובנקל  בכבוד  בקרוב 
בנין  למען  הרבים  לתפילת  עצמו  ויצרף  הגון,  בזיווג  להוושע  המבקשים  שמות  עם  יחד 
מצוותיו  ושומרי  שמים  שם  מקדשי  דורות  ולהעמיד  יתברך  לשכינתו  בישראל-מעון  בית 
ישראל  מעמך  ונהרות  ימים  ועוברי  דרכים  הולכי  ולכל  בטהרה( 
תצילם מכל צער ונזק ותגיעם למחוז חפצם לחיים ולשלום. ותפקוד 
לכל חשוכי בנים בזרע של קימא לעבודתך וליראתך ובפרט ל )יזכיר 
תצילן  ישראל  בית  עמך  של  ועוברות  לזש”ק(.  המבקשים  שמות  בפרטות 
הרבים  ברחמיך  המשבר  על  והיושבות  ולדותיהן.  תפלנה  שלא 
מדדיהן.  חלב  יחסר  שלא  תשפיע  המניקות  ואל  רע.  מכל  תצילן 
בישין  ומרעין  פגעים  וכל  ולילין  ורוחין  ושדין  ימשול אסכרה  ואל 
תורה לשמה  ללמוד  לתורתך  ותגדלם  ישראל  בית  ילדי עמך  בכל 
ותבטל  הרע.  ומיצר  ומשטן  וממגפה  ומדבר  הרע  מעין  ותצילם 
קשות  גזרות  כל  שהם  מקום  בכל  ישראל  בית  עמך  ומכל  מעלינו 
 ורעות. ותטה לב המלכות עלינו לטובה. ותגזור עלינו גזרות טובות. 
ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו. ותמלא משאלות ליבם של 
כל תומכי סדר זה לטובה ובפרט ל)כאן יזכיר שמו יחד עם שמות המבקשים 

ישועה פרטית( 

והכן פרנסתנו מידך הרחבה והמלאה. ולא יצטרכו 
עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר ותן לכל איש 
ואיש די פרנסתו ולכל גויה וגויה די מחסורה. ותמהר 
ותפארתנו.  מקדשנו  בית  ותבנה  לגאלנו  ותחיש 
ובזכות שלוש עשרה מדותיך של רחמים הכתובים 
ארך  וחנון  רחום  א-ל  יי  יי  שנאמר:  כמו  בתורתך 
אפים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים נשא עון 
מלפניך.  ריקם  חוזרות  שאינן  ונקה.  וחטאה  ופשע 
עזרנו אלקי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר 
על חטאתינו למען שמך. ברוך יי לעולם אמן ואמן
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ובזכות  תיבותיהם  ובזכות  פסוקיהם  ובזכות  לפניך  שקראנו 
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שחטאנו  פשעינו  כל  על  לנו  ותמחל  עונותינו  כל  על  לנו  ותסלח 
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מצוותיו  ושומרי  שמים  שם  מקדשי  דורות  ולהעמיד  יתברך  לשכינתו  בישראל-מעון  בית 
ישראל  מעמך  ונהרות  ימים  ועוברי  דרכים  הולכי  ולכל  בטהרה( 
תצילם מכל צער ונזק ותגיעם למחוז חפצם לחיים ולשלום. ותפקוד 
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תצילן  ישראל  בית  עמך  של  ועוברות  לזש”ק(.  המבקשים  שמות  בפרטות 
הרבים  ברחמיך  המשבר  על  והיושבות  ולדותיהן.  תפלנה  שלא 
מדדיהן.  חלב  יחסר  שלא  תשפיע  המניקות  ואל  רע.  מכל  תצילן 
בישין  ומרעין  פגעים  וכל  ולילין  ורוחין  ושדין  ימשול אסכרה  ואל 
תורה לשמה  ללמוד  לתורתך  ותגדלם  ישראל  בית  ילדי עמך  בכל 
ותבטל  הרע.  ומיצר  ומשטן  וממגפה  ומדבר  הרע  מעין  ותצילם 
קשות  גזרות  כל  שהם  מקום  בכל  ישראל  בית  עמך  ומכל  מעלינו 
 ורעות. ותטה לב המלכות עלינו לטובה. ותגזור עלינו גזרות טובות. 
ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו. ותמלא משאלות ליבם של 
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עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר ותן לכל איש 
ואיש די פרנסתו ולכל גויה וגויה די מחסורה. ותמהר 
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שלמה לחולי עמך ובפרט ל )יזכיר בפרטות שמות המבקשים לרפואה שלימה(  
הגונים  זווגים  ותזמין  קוח  פקח  ולאסורים  דרור  לשבוים  ותקרא 
שמו  יזכיר  )כאן  ל  ובפרט  לזווג,  הזקוקים  לכל  ובנקל  בכבוד  בקרוב 
בנין  למען  הרבים  לתפילת  עצמו  ויצרף  הגון,  בזיווג  להוושע  המבקשים  שמות  עם  יחד 
מצוותיו  ושומרי  שמים  שם  מקדשי  דורות  ולהעמיד  יתברך  לשכינתו  בישראל-מעון  בית 
ישראל  מעמך  ונהרות  ימים  ועוברי  דרכים  הולכי  ולכל  בטהרה( 
תצילם מכל צער ונזק ותגיעם למחוז חפצם לחיים ולשלום. ותפקוד 
לכל חשוכי בנים בזרע של קימא לעבודתך וליראתך ובפרט ל )יזכיר 
תצילן  ישראל  בית  עמך  של  ועוברות  לזש”ק(.  המבקשים  שמות  בפרטות 
הרבים  ברחמיך  המשבר  על  והיושבות  ולדותיהן.  תפלנה  שלא 
מדדיהן.  חלב  יחסר  שלא  תשפיע  המניקות  ואל  רע.  מכל  תצילן 
בישין  ומרעין  פגעים  וכל  ולילין  ורוחין  ושדין  ימשול אסכרה  ואל 
תורה לשמה  ללמוד  לתורתך  ותגדלם  ישראל  בית  ילדי עמך  בכל 
ותבטל  הרע.  ומיצר  ומשטן  וממגפה  ומדבר  הרע  מעין  ותצילם 
קשות  גזרות  כל  שהם  מקום  בכל  ישראל  בית  עמך  ומכל  מעלינו 
 ורעות. ותטה לב המלכות עלינו לטובה. ותגזור עלינו גזרות טובות. 
ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו. ותמלא משאלות ליבם של 
כל תומכי סדר זה לטובה ובפרט ל)כאן יזכיר שמו יחד עם שמות המבקשים 

ישועה פרטית( 

והכן פרנסתנו מידך הרחבה והמלאה. ולא יצטרכו 
עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר ותן לכל איש 
ואיש די פרנסתו ולכל גויה וגויה די מחסורה. ותמהר 
ותפארתנו.  מקדשנו  בית  ותבנה  לגאלנו  ותחיש 
ובזכות שלוש עשרה מדותיך של רחמים הכתובים 
ארך  וחנון  רחום  א-ל  יי  יי  שנאמר:  כמו  בתורתך 
אפים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים נשא עון 
מלפניך.  ריקם  חוזרות  שאינן  ונקה.  וחטאה  ופשע 
עזרנו אלקי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר 
על חטאתינו למען שמך. ברוך יי לעולם אמן ואמן

יטיח

כל מחזיקי התורה ברינה של תורה ובפרט ל)כאן יזכיר שמו יחד עם שמות 
המבקשים ישועה פרטית(

קבלת עול מלכות שמים

מי שברך המיוחד

יהי רצון
שאחר אמירת התהילים

יי אלקינו ואלקי אבותינו, בזכות מזמורי תהלים  יהי רצון מלפניך 
ובזכות  תיבותיהם  ובזכות  פסוקיהם  ובזכות  לפניך  שקראנו 
שמותיך  ובזכות  טעמיהם  ובזכות  נקודותיהם  ובזכות  אותיותיהם 
חטאתינו  כל  על  לנו  מהם, שתכפר  היוצאים  והטהורים  הקדושים 
שחטאנו  פשעינו  כל  על  לנו  ותמחל  עונותינו  כל  על  לנו  ותסלח 
לפניך,  שלמה  בתשובה  והחזירנו  לפניך.  ושפשענו  ושעוינו 
והדריכנו לעבודתך ותפתח לבנו בתלמוד תורתך. ותשלח רפואה 
שלמה לחולי עמך ובפרט ל )יזכיר בפרטות שמות המבקשים לרפואה שלימה(  
הגונים  זווגים  ותזמין  קוח  פקח  ולאסורים  דרור  לשבוים  ותקרא 
שמו  יזכיר  )כאן  ל  ובפרט  לזווג,  הזקוקים  לכל  ובנקל  בכבוד  בקרוב 
בנין  למען  הרבים  לתפילת  עצמו  ויצרף  הגון,  בזיווג  להוושע  המבקשים  שמות  עם  יחד 
מצוותיו  ושומרי  שמים  שם  מקדשי  דורות  ולהעמיד  יתברך  לשכינתו  בישראל-מעון  בית 
ישראל  מעמך  ונהרות  ימים  ועוברי  דרכים  הולכי  ולכל  בטהרה( 
תצילם מכל צער ונזק ותגיעם למחוז חפצם לחיים ולשלום. ותפקוד 
לכל חשוכי בנים בזרע של קימא לעבודתך וליראתך ובפרט ל )יזכיר 
תצילן  ישראל  בית  עמך  של  ועוברות  לזש”ק(.  המבקשים  שמות  בפרטות 
הרבים  ברחמיך  המשבר  על  והיושבות  ולדותיהן.  תפלנה  שלא 
מדדיהן.  חלב  יחסר  שלא  תשפיע  המניקות  ואל  רע.  מכל  תצילן 
בישין  ומרעין  פגעים  וכל  ולילין  ורוחין  ושדין  ימשול אסכרה  ואל 
תורה לשמה  ללמוד  לתורתך  ותגדלם  ישראל  בית  ילדי עמך  בכל 
ותבטל  הרע.  ומיצר  ומשטן  וממגפה  ומדבר  הרע  מעין  ותצילם 
קשות  גזרות  כל  שהם  מקום  בכל  ישראל  בית  עמך  ומכל  מעלינו 
 ורעות. ותטה לב המלכות עלינו לטובה. ותגזור עלינו גזרות טובות. 
ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו. ותמלא משאלות ליבם של 
כל תומכי סדר זה לטובה ובפרט ל)כאן יזכיר שמו יחד עם שמות המבקשים 

ישועה פרטית( 

והכן פרנסתנו מידך הרחבה והמלאה. ולא יצטרכו 
עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר ותן לכל איש 
ואיש די פרנסתו ולכל גויה וגויה די מחסורה. ותמהר 
ותפארתנו.  מקדשנו  בית  ותבנה  לגאלנו  ותחיש 
ובזכות שלוש עשרה מדותיך של רחמים הכתובים 
ארך  וחנון  רחום  א-ל  יי  יי  שנאמר:  כמו  בתורתך 
אפים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים נשא עון 
מלפניך.  ריקם  חוזרות  שאינן  ונקה.  וחטאה  ופשע 
עזרנו אלקי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר 
על חטאתינו למען שמך. ברוך יי לעולם אמן ואמן

יטיח
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שיר השירים
פרק א'

ִין.  ֶדיָך ִמָיּ י טֹוִבים ֹדּ יהּו, ִכּ יקֹות ִפּ ִשׁ ֵקִני ִמְנּ לֹֹמה. ִיָשּׁ ר ִלְשׁ יִרים ֲאֶשׁ יר ַהִשּׁ ִשׁ
ֵכִני  ָמְשׁ ֲאֵהבּוָך.  ֲעָלמֹות  ן  ֵכּ ַעל  ֶמָך,  ְשׁ ּתּוַרק  ֶמן  ֶשׁ טֹוִבים,  ָמֶניָך  ְשׁ ְלֵריַח 
ֹדֶדיָך  יָרה  ַנְזִכּ ְך,  ָבּ ְמָחה  ְוִנְשׂ ָנִגיָלה  ֲחָדָריו,  ֶלְך  ַהֶמּ ֱהִביַאִני  ָנרּוָצה,  ַאֲחֶריָך 
ֵקָדר  ָאֳהֵלי  ְכּ ָלִם,  ְירּוָשׁ נֹות  ְבּ ְוָנאָוה,  ֲאִני  חֹוָרה  ְשׁ ֲאֵהבּוָך.  ִרים  ֵמיָשׁ ִין,  ִמַיּ
ֵני  ְבּ ֶמׁש,  ַהָשּׁ ָזַפְתִני  ְשּׁ ֶשׁ ַחְרֹחֶרת,  ְשׁ ֲאִני  ֶשׁ ְרֻאִני  ִתּ ַאל  לֹֹמה.  ְשׁ יִריעֹות  ִכּ
י  יָדה ִלּ י. ַהִגּ י לֹא ָנָטְרִתּ ִלּ ְרִמי ֶשׁ ָרִמים, ַכּ ֻמִני ֹנֵטָרה ֶאת ַהְכּ י ִנֲחרּו ִבי, ָשׂ ִאִמּ
ֹעְטָיה,  ָמה ֶאְהֶיה ְכּ ָלּ ֳהָרִים, ַשׁ ָצּ יץ ַבּ ְרִבּ י, ֵאיָכה ִתְרֶעה, ֵאיָכה ַתּ ָאֲהָבה ַנְפִשׁ ֶשׁ
אן,  ַהֹצּ ִעְקֵבי  ְבּ ָלְך  ְצִאי  ים,  ִשׁ ָנּ ַבּ ָפה  ַהָיּ ָלְך  ֵתְדִעי  ֲחֵבֶריָך. ִאם לֹא  ֶעְדֵרי  ַעל 
יִתיְך  ִמּ ִדּ ַפְרֹעה,  ִרְכֵבי  ְבּ ְלֻסָסִתי  ָהֹרִעים.  נֹות  ְכּ ִמְשׁ ַעל  ִדּיֹוַתִיְך  ְגּ ֶאת  ּוְרִעי 
ִעם  ָלְך,  ה  ַנֲעֶשׂ ָזָהב  ּתֹוֵרי  ֲחרּוִזים.  ַבּ אֵרְך  ָוּ ַצּ ּתֹוִרים,  ַבּ ְלָחַיִיְך  ָנאוּו  ַרְעָיִתי. 
ִלי,  דֹוִדי  ר  ַהֹמּ ְצרֹור  ֵריחֹו.  ָנַתן  ִנְרִדי  ְמִסּבֹו,  ִבּ ֶלְך  ַהֶמּ ֶשׁ ַעד  ֶסף.  ַהָכּ ְנֻקּדֹות 
ְך  ְך ָיָפה ַרְעָיִתי, ִהָנּ ִדי. ִהָנּ ַכְרֵמי ֵעין ֶגּ ֶפר ּדֹוִדי ִלי, ְבּ ל ַהֹכּ ֹכּ ַדי ָיִלין. ֶאְשׁ ין ָשׁ ֵבּ
ינּו  ֵתּ נּו ַרֲעָנָנה. ֹקרֹות ָבּ ָך ָיֶפה דֹוִדי ַאף ָנִעים, ַאף ַעְרֵשׂ ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים. ִהְנּ

רֹוִתים. ֲאָרִזים, ָרִהיֵטנּו ְבּ

פרק ב'
ין  ן ַרְעָיִתי ֵבּ ין ַהחֹוִחים, ֵכּ ה ֵבּ ָנּ ׁשֹוַשׁ ת ָהֲעָמִקים. ְכּ ַנּ רֹון, ׁשֹוַשׁ ֶלת ַהָשּׁ ִאִני ֲחַבֶצּ
י, ּוִפְריֹו  ְבִתּ י ְוָיַשׁ ְדִתּ ִצּלֹו ִחַמּ ִנים, ְבּ ין ַהָבּ ן ּדֹוִדי ֵבּ ַער, ֵכּ ֲעֵצי ַהַיּ ַתּפּוַח ַבּ נֹות. ְכּ ַהָבּ
יׁשֹות,  ֲאִשׁ ָבּ כּוִני  ַסְמּ ַאֲהָבה.  ָעַלי  ְוִדְגלֹו  ִין,  ַהָיּ ית  ֵבּ ֶאל  ֱהִביַאִני  י.  ְלִחִכּ ָמתֹוק 
ִויִמינֹו  י  ְלֹראִשׁ ַחת  ַתּ ֹמאלֹו  ְשׂ ָאִני.  ַאֲהָבה  חֹוַלת  י  ִכּ ּפּוִחים,  ַתּ ַבּ דּוִני  ַרְפּ
ֶדה, ִאם  ׂ ַאְילֹות ַהָשּ ְצָבאֹות אֹו ְבּ ַלם, ִבּ נֹות ְירּוָשׁ י ֶאְתֶכם ְבּ ְעִתּ ַבּ ֵקִני. ִהְשׁ ַחְבּ ְתּ
ג  א, ְמַדֵלּ ה ֶזה ָבּ ץ. קֹול ּדֹוִדי ִהֵנּ ְחָפּ ֶתּ עֹוְררּו, ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶשׁ ִעירּו ְוִאם ְתּ ָתּ
ה ֶזה  ִלים, ִהֵנּ ָבעֹות. ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָיּ ץ ַעל ַהְגּ ַעל ֶהָהִרים, ְמַקֵפּ
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ים. ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר  נֹות, ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִכּ יַח ִמן ַהַחלֹּ ִגּ ְתֵלנּו, ַמְשׁ עֹוֵמד ַאַחר ָכּ
ם ָחַלף ָהַלְך לֹו.  ֶשׁ ָתיו ָעָבר, ַהֶגּ ה ַהְסּ י ִהֵנּ ִלי, קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך. ִכּ
ֵאָנה  ַאְרֵצנּו. ַהְתּ ַמע ְבּ יַע, ְוקֹול ַהּתֹור ִנְשׁ ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ, ֵעת ַהָזִּמיר ִהִגּ ָצּ ַהִנּ
ָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַח, קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך. יֹוָנִתי  יָה, ְוַהְגּ ָחְנָטה ַפֶגּ
י  ִמיִעִני ֶאת קֹוֵלְך, ִכּ ְדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך, ַהְשׁ ֵסֶתר ַהַמּ ַלע, ְבּ ַחְגֵוי ַהֶסּ ְבּ
ָרִמים,  ִלים ְכּ ים ְמַחְבּ ָעִלים ְקַטִנּ ָעִלים, ֻשׁ קֹוֵלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה. ֶאֱחזּו ָלנּו ֻשׁ
ְוָנסּו  ַהּיֹום  פּוַח  ָיּ ֶשׁ ַעד  ים.  ִנּ ֹוַשׁ ּשׁ ַבּ ָהֹרֶעה  לֹו,  ַוֲאִני  ִלי  ּדֹוִדי  ְסָמָדר.  ּוְכָרֵמינּו 

ִלים, ַעל ָהֵרי ָבֶתר. ֵמה ְלָך דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָיּ ָלִלים, ֹסב ְדּ ַהְצּ

פרק ג'
יו ְולֹא ְמָצאִתיו.  ִתּ ְשׁ ַקּ י, ִבּ ָאֲהָבה ַנְפִשׁ י, ֵאת ֶשׁ ִתּ ְשׁ ַקּ ילֹות ִבּ ֵלּ ִבי ַבּ ָכּ ַעל ִמְשׁ
ָאֲהָבה  ֶשׁ ֵאת  ה  ֲאַבְקָשׁ ּוָבְרֹחבֹות,  ָוִקים  ְשּׁ ַבּ ָבִעיר,  ַוֲאסֹוְבָבה  א  ָנּ ָאקּוָמה 
ֵאת  ִעיר,  ָבּ ְבִבים  ַהֹסּ ְמִרים  ַהֹשּׁ ְמָצאּוִני  ְמָצאִתיו.  ְולֹא  יו  ִתּ ְשׁ ַקּ ִבּ י,  ַנְפִשׁ
ָאֲהָבה  ָצאִתי ֵאת ֶשׁ ָמּ י ֵמֶהם, ַעד ֶשׁ ָעַבְרִתּ ְמַעט ֶשׁ י ְרִאיֶתם. ִכּ ָאֲהָבה ַנְפִשׁ ֶשׁ
י ְוֶאל ֶחֶדר הֹוָרִתי.  ית ִאִמּ ֲהֵביאִתיו ֶאל ֵבּ ּנּו, ַעד ֶשׁ יו ְולֹא ַאְרֶפּ י, ֲאַחְזִתּ ַנְפִשׁ
ִעירּו  ֶדה, ִאם ָתּ ׂ ַאְילֹות ַהָשּ ְצָבאֹות אֹו ְבּ ָלִים, ִבּ נֹות ְירּוָשׁ י ֶאְתֶכם ְבּ ְעִתּ ַבּ ִהְשׁ
ִתיְמרֹות  ר ְכּ ְדָבּ ץ. ִמי ֹזאת עֹוָלה ִמן ַהִמּ ְחָפּ ֶתּ עֹוְררּו, ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶשׁ ְוִאם ְתּ
לֹֹמה,  ְשׁ ִלּ ֶשׁ תֹו  ִמָטּ ה  ִהֵנּ רֹוֵכל.  ַאְבַקת  ל  ִמֹכּ ּוְלבֹוָנה,  ֹמר  ֶרת  ְמֻקֶטּ ן,  ָעָשׁ
ֵדי ִמְלָחָמה,  ם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב, ְמֻלְמּ ָלּ ָרֵאל. ֻכּ ּבֹוֵרי ִיְשׂ ִרים ָסִביב ָלּה, ִמִגּ ֹבּ ים ִגּ ִשּׁ ִשׁ
לֹֹמה, ֵמֲעֵצי  ֶלְך ְשׁ ה לֹו ַהֶמּ ְריֹון ָעָשׂ ילֹות. ַאִפּ ֵלּ ַחד ַבּ ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו, ִמַפּ
ָמן, ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה  בֹו ַאְרָגּ ה ֶכֶסף, ְרִפיָדתֹו ָזָהב, ֶמְרָכּ ָבנֹון. ַעּמּוָדיו ָעָשׂ ַהְלּ
ָרה  ִעְטּ ֲעָטָרה ֶשׁ לֹֹמה, ַבּ ֶלְך ְשׁ ֶמּ נֹות ִצּיֹון, ַבּ ָלִם. ְצֶאָנה ּוְרֶאיָנה ְבּ נֹות ְירּוָשׁ ִמְבּ

ְמַחת ִלּבֹו. תֹו, ּוְביֹום ִשׂ יֹום ֲחֻתָנּ ּלֹו ִאּמֹו ְבּ

פרק ד'
ֵעֶדר ָהִעִזּים  ְעֵרְך ְכּ ֵתְך, ַשׂ ַעד ְלַצָמּ ְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים ִמַבּ ְך ָיָפה ַרְעָיִתי, ִהָנּ ִהָנּ
ם  ָלּ ֻכּ ֶשׁ ָהַרְחָצה,  ִמן  ָעלּו  ֶשׁ צּובֹות,  ַהְקּ ֵעֶדר  ְכּ ְך  ִיּ ַנּ ִשׁ ְלָעד.  ִגּ ֵמַהר  ְלׁשּו  ָגּ ֶשׁ
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ֶפַלח  ֵרְך ָנאֶוה, ְכּ ְפתֹוַתִיְך, ּוִמְדָבּ ִני ִשׂ חּוט ַהָשּׁ ֶהם. ְכּ ה ֵאין ָבּ ָלּ ֻכּ ַמְתִאימֹות ְוַשׁ
ּיֹות, ֶאֶלף  ְלַתְלִפּ נּוי  ָבּ אֵרְך,  ַצָוּ ִויד  ָדּ ל  ִמְגַדּ ְכּ ֵתְך.  ְלַצָמּ ַעד  ִמַבּ ֵתְך,  ַרָקּ ָהִרּמֹון 
ה  אֹוֵמי ְצִבָיּ ֵני ֳעָפִרים ְתּ ְשׁ ַדִיְך ִכּ ֵני ָשׁ ּבֹוִרים. ְשׁ ְלֵטי ַהִגּ ל ִשׁ לּוי ָעָליו, ֹכּ ֵגן ָתּ ַהָמּ
ַהּמֹור  ִלי ֶאל ַהר  ֵאֶלְך  ָלִלים,  ַהְצּ ְוָנסּו  ַהּיֹום  פּוַח  ָיּ ֶשׁ ַעד  ים.  ִנּ ֹוַשׁ ּשׁ ַבּ ָהֹרִעים 
י  ה, ִאִתּ ָלּ ָבנֹון ַכּ י ִמְלּ ְך. ִאִתּ ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָבּ ָלּ בֹוָנה. ֻכּ ְבַעת ַהְלּ ְוֶאל ִגּ
עֹונֹות  ִמְמּ ְוֶחְרמֹון,  ִניר  ְשׂ ֵמֹראׁש  ֲאָמָנה,  ֵמֹראׁש  ׁשּוִרי  ָתּ בֹוִאי,  ָתּ ָבנֹון  ִמְלּ
ַאַחד  ַאַחת ֵמֵעיַנִיְך, ְבּ ִני ְבּ ְבִתּ ה, ִלַבּ ִני ֲאחֹוִתי ַכָלּ ְבִתּ ֲאָריֹות, ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים. ִלַבּ
ָמַנִיְך  ִין ְוֵריַח ְשׁ בּו ֹדַדִיְך ִמַיּ ה, ַמה ֹטּ פּו ֹדַדִיְך ֲאֹחִתי ַכָלּ ֹרָנִיְך. ַמה ָיּ ְוּ ֲעָנק ִמַצּ
ַחת ְלׁשֹוֵנְך, ְוֵריַח  ַבׁש ְוָחָלב ַתּ ה, ְדּ ָלּ ְפתֹוַתִיְך ַכּ ְפָנה ִשׂ ֹטּ ִמים. ֹנֶפת ִתּ ָשׂ ל ְבּ ִמָכּ
ָלַחִיְך  ל ָנעּול ַמְעָין ָחתּום. ְשׁ ה, ַגּ ן ָנעּול ֲאחֹוִתי ַכָלּ ֵריַח ְלָבנֹון. ַגּ ְלמֹוַתִיְך ְכּ ַשׂ
מֹון,  ם ָקֶנה ְוִקָנּ ָפִרים ִעם ְנָרִדים. ֵנְרְדּ ְוַכְרֹכּ ִרי ְמָגִדים, ְכּ ס ִרּמֹוִנים, ִעם ְפּ ְרֵדּ ַפּ
ֵאר ַמִים  ים ְבּ ִנּ ִמים. ַמְעַין ַגּ י ְבָשׂ ל ָראֵשׁ ל ֲעֵצי ְלבֹוָנה, ֹמר ַוֲאָהלֹות ִעם ָכּ ִעם ָכּ
ָמיו, ָיֹבא  י ִיְזלּו ְבָשׂ ים ְוֹנְזִלים ִמן ְלָבנֹון. עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן, ָהִפיִחי ַגִנּ ַחִיּ

ִרי ְמָגָדיו. דֹוִדי ְלַגּנֹו ְוֹיאַכל ְפּ

פרק ה'
י,  ְבִשׁ ִדּ ִעם  ַיְעִרי  י  ָאַכְלִתּ ִמי,  ָשׂ ְבּ ִעם  מֹוִרי  ָאִריִתי  ה,  ַכָלּ ֲאֹחִתי  י  ְלַגִנּ אִתי  ָבּ
י ֵער,  ָנה ְוִלִבּ ְכרּו ּדֹוִדים. ֲאִני ְיֵשׁ תּו ְוִשׁ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי, ִאְכלּו ֵרִעים ְשׁ ָשׁ
ָטל,  ִנְמָלא  י  ֹראִשׁ ֶשׁ ִתי,  ַתָמּ יֹוָנִתי  ַרְעָיִתי  ֲאֹחִתי  ִלי  ְתִחי  ִפּ ּדֹוֵפק  ּדֹוִדי  קֹול 
ֶאת  י  ָרַחְצִתּ ה,  ָנּ ֶשׁ ֶאְלָבּ ֵאיָכָכה  י  ְנִתּ ָתּ ֻכּ ֶאת  י  ְטִתּ ַשׁ ָפּ ָלְיָלה.  ְרִסיֵסי  ְקֻוּצֹוַתי 
י ֲאִני  ַלח ָידֹו ִמן ַהחֹור ּוֵמַעי ָהמּו ָעָליו. ַקְמִתּ ֵפם. ּדֹוִדי ָשׁ ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטְנּ
י  ַתְחִתּ ְנעּול. ָפּ ּפֹות ַהַמּ ֹעַתי מֹור ֹעֵבר ַעל ַכּ ַח ְלדֹוִדי ְוָיַדי ָנְטפּו מֹור ְוֶאְצְבּ ִלְפֹתּ
יהּו ְולֹא ְמָצאִתיהּו,  ִתּ ְשׁ ַקּ רֹו, ִבּ י ָיְצָאה ְבַדְבּ ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר, ַנְפִשׁ
אּו ֶאת  ִעיר, ִהּכּוִני ְפָצעּוִני, ָנְשׂ ְבִבים ָבּ ְמִרים ַהֹסּ ְקָראִתיו ְולֹא ָעָנִני. ְמָצֻאִני ַהֹשּׁ
ְמְצאּו  ָלִם, ִאם ִתּ נֹות ְירּוָשׁ י ֶאְתֶכם ְבּ ְעִתּ ַבּ ְמֵרי ַהֹחמֹות. ִהְשׁ ְרִדיִדי ֵמָעַלי, ֹשׁ
ים;  ִשׁ ָנּ ָפה ַבּ חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני. ַמה ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד, ַהָיּ ידּו לֹו, ֶשׁ ִגּ ֶאת ּדֹוִדי ַמה ַתּ
גּול ֵמְרָבָבה. ֹראׁשֹו  נּו. ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום, ָדּ ְעָתּ ַבּ ָכה ִהְשׁ ָכּ ַמה ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד, ֶשׁ
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יֹוִנים ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים,  עֹוֵרב. ֵעיָניו ְכּ חֹורֹות ָכּ ים ְשׁ ִלּ ְלַתּ ז, ְקֻוּצֹוָתיו ַתּ ֶתם ָפּ ֶכּ
לֹות ֶמְרָקִחים,  ם ִמְגְדּ ֶשׂ ֲערּוַגת ַהֹבּ את. ְלָחָיו ַכּ בֹות ַעל ִמֵלּ ָחָלב, ֹיְשׁ ֹרֲחצֹות ֶבּ
יׁש,  ְרִשׁ ַתּ ִאים ַבּ ִליֵלי ָזָהב ְמֻמָלּ ים ֹנְטפֹות מֹור ֹעֵבר. ָיָדיו ְגּ ִנּ ְפתֹוָתיו ׁשֹוַשׁ ִשׂ
ִדים ַעל ַאְדֵני ָפז,  ׁש ְמֻיָסּ יִרים. ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ֵשׁ ֶפת ַסִפּ ן ְמֻעֶלּ ת ֵשׁ ֵמָעיו ֶעֶשׁ
ְוֶזה  ֶזה דֹוִדי  ים,  ַמֲחַמִדּ ְוֻכּלֹו  ים  ִקּ ַמְמַתּ ִחּכֹו  ֲאָרִזים.  ָכּ חּור  ָבּ ָבנֹון  ְלּ ַכּ ַמְרֵאהּו 

ָלִם. נֹות ְירּוָשׁ ֵרִעי ְבּ

פרק ו'
ָיַרד  ּדֹוִדי  ְך.  ִעָמּ ּנּו  ּוְנַבְקֶשׁ ָנה דֹוֵדְך  ָפּ ָאָנה  ים,  ִשׁ ָנּ ַבּ ָפה  ַהָיּ ּדֹוֵדְך,  ָהַלְך  ָאָנה 
ְודֹוִדי  ְלדֹוִדי  ֲאִני  ים.  ִנּ ׁשֹוַשׁ ְוִלְלֹקט  ים  ִנּ ַגּ ַבּ ִלְרעֹות  ם,  ֶשׂ ַהֹבּ ַלֲערּוגֹות  ְלַגּנֹו, 
ה  ֲאֻיָמּ ָלִים,  ירּוָשׁ ִכּ ָנאָוה  ִתְרָצה,  ְכּ ַרְעָיִתי  ַאְתּ  ָיָפה  ים.  ִנּ ֹוַשׁ ּשׁ ַבּ ָהרֹוֶעה  ִלי, 
ְלׁשּו  ָגּ ֵעֶדר ָהִעִזּים, ֶשׁ ְעֵרְך ְכּ ֵהם ִהְרִהיֻבִני, ַשׂ י, ֶשׁ ְגִדּ י ֵעיַנִיְך ִמֶנּ לֹות. ָהֵסִבּ ְדָגּ ִנּ ַכּ
ַמְתִאימֹות  ם  ָלּ ֻכּ ֶשׁ ָהַרְחָצה,  ִמן  ָעלּו  ֶשׁ ָהְרֵחִלים,  ֵעֶדר  ְכּ ִיְך  ַנּ ִשׁ ְלָעד.  ַהִגּ ִמן 
ה ְמָלכֹות  ים ֵהָמּ ִשּׁ ֵתְך. ִשׁ ַעד ְלַצָמּ ֵתְך, ִמַבּ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָקּ ֶהם. ְכּ ה ֵאין ָבּ ָלּ ֻכּ ְוַשׁ
ִתי, ַאַחת ִהיא  ר. ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתָמּ ים ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפּ יַלְגִשׁ ֹמִנים ִפּ ּוְשׁ
ים  ּוִפיַלְגִשׁ ְמָלכֹות  רּוָה,  ַוְיַאְשּׁ ָבנֹות  ָראּוָה  ּה,  ְליֹוַלְדָתּ ִהיא  ָרה  ָבּ ּה,  ְלִאָמּ
ה  ָמּ ֲאֻיּ ה,  ַחָמּ ַכּ ָרה  ָבּ ָבָנה,  ַכְלּ ָיָפה  ַחר,  ָשׁ מֹו  ְכּ ָקָפה  ְשׁ ַהִנּ ֹזאת  ִמי  ַוְיַהְללּוָה. 
ֶפן  ַחל, ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶגּ י ַהָנּ ִאֵבּ י, ִלְראֹות ְבּ ת ֱאגֹוז ָיַרְדִתּ ַנּ לֹות. ֶאל ִגּ ְדָגּ ִנּ ַכּ

י ָנִדיב. בֹות ַעִמּ ַמְתִני ַמְרְכּ י ָשׂ י ַנְפִשׁ ִנים. לֹא ָיַדְעִתּ ֵהֵנצּו ָהִרֹמּ

פרק ז'
ְמֹחַלת  ית, ִכּ ּוַלִמּ ּשׁ ֱחזּו ַבּ ְך, ַמה ֶתּ ית, ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה ָבּ ּוַלִמּ ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּשׁ
ֲחָלִאים  מֹו  ְכּ ְיֵרַכִיְך  ַחּמּוֵקי  ָנִדיב,  ת  ַבּ ָעִלים  ְנּ ַבּ ְפָעַמִיְך  פּו  ָיּ ַמה  ֲחָנִים.  ַהַמּ
ים  ִחִטּ ֲעֵרַמת  ְטֵנְך  ִבּ ֶזג,  ַהָמּ ֶיְחַסר  ַהר, ַאל  ַהַסּ ן  ַאַגּ ְרֵרְך  ָשׁ ֳאָמן.  ְיֵדי  ה  ַמֲעֵשׂ
ל  ִמְגַדּ ְכּ אֵרְך  ַצָוּ ה.  ְצִבָיּ ֳאֵמי  ָתּ ֳעָפִרים  ֵני  ְשׁ ִכּ ַדִיְך  ָשׁ ֵני  ְשׁ ים.  ִנּ ֹוַשׁ ּשׁ ַבּ סּוָגה 
ָבנֹון  ַהְלּ ל  ִמְגַדּ ְכּ ְך  ַאֵפּ ים,  ַרִבּ ת  ַבּ ַער  ַשׁ ַעל  ּבֹון  ֶחְשׁ ְבּ ֵרכֹות  ְבּ ֵעיַנִיְך  ן,  ַהֵשּׁ
ָמן, ֶמֶלְך ָאסּור  ַאְרָגּ ְך ָכּ ת ֹראֵשׁ ְרֶמל ְוַדַלּ ַכּ ְך ָעַלִיְך ַכּ ק. ֹראֵשׁ ֶשׂ ָמּ ֵני ַדּ צֹוֶפה ְפּ
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ְמָתה  ָדּ קֹוָמֵתְך  ֹזאת  ֲענּוִגים.  ַתּ ַבּ ַאֲהָבה  ַעְמְתּ  ָנּ ּוַמה  ִפית  ָיּ ַמה  ְרָהִטים.  ָבּ
ְוִיְהיּו  יו,  ַסְנִסָנּ ְבּ ֹאֲחָזה  ְבָתָמר,  ֶאֱעֶלה  י  ָאַמְרִתּ לֹות.  ֹכּ ְלַאְשׁ ַדִיְך  ְוָשׁ ְלָתָמר 
הֹוֵלְך  ַהּטֹוב  ֵיין  ְכּ ְך  ְוִחֵכּ ּפּוִחים.  ַתּ ַכּ ְך  ַאֵפּ ְוֵריַח  ֶפן  ַהֶגּ לֹות  ְכּ ֶאְשׁ ְכּ ַדִיְך  ָשׁ ָנא 
ׁשּוָקתֹו. ְלָכה דֹוִדי  ִנים. ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְתּ ְפֵתי ְיֵשׁ ִרים ּדֹוֵבב ִשׂ ְלדֹוִדי ְלֵמיָשׁ
ח  ַתּ ֶפן ִפּ ְרָחה ַהֶגּ ָרִמים, ִנְרֶאה ִאם ָפּ יָמה ַלְכּ ִכּ ָפִרים. ַנְשׁ ְכּ ֶדה ָנִליָנה ַבּ ׂ ֵנֵצא ַהָשּ
ְוַעל  ֵריַח  ָנְתנּו  ַהּדּוָדִאים  ָלְך.  ּדֹוַדי  ֶאת  ן  ֶאֵתּ ם  ָשׁ ָהִרּמֹוִנים,  ֵהֵנצּו  ָמַדר  ַהְסּ

י ָלְך. ִנים ּדֹוִדי ָצַפְנִתּ ם ְיָשׁ ים ַגּ ל ְמָגִדים, ֲחָדִשׁ ָתֵחינּו ָכּ ְפּ

פרק ח'
ִלי.  ָיֻבזּו  לֹא  ם  ַגּ ְקָך  ֶאָשּׁ ַבחּוץ  ֶאְמָצֲאָך  י,  ִאִמּ ֵדי  ְשׁ יֹוֵנק  ִלי  ָאח  ְכּ ְנָך  ִיֶתּ ִמי 
ִני.  ִרֹמּ ֵמֲעִסיס  ָהֶרַקח  ִין  ִמַיּ ְקָך  ַאְשׁ ֵדִני,  ַלְמּ ְתּ י  ִאִמּ ית  ֵבּ ֶאל  ֲאִביֲאָך  ֶאְנָהְגָך 
ָלִים, ַמה  נֹות ְירּוָשׁ י ֶאְתֶכם ְבּ ְעִתּ ַבּ ֵקִני. ִהְשׁ ַחְבּ י ִויִמינֹו ְתּ ַחת ֹראִשׁ ֹמאלֹו ַתּ ְשׂ
ר  ְדָבּ ַהִמּ ִמן  ֹעָלה  ֹזאת  ִמי  ץ.  ְחָפּ ְתּ ֶשׁ ַעד  ָהַאֲהָבה  ֶאת  עֹוְררּו  ְתּ ּוַמה  ִעירּו  ָתּ
ה  ָמּ ָשׁ ָך,  ִאֶמּ ָלְתָך  ִחְבּ ה  ָמּ ָשׁ יָך,  עֹוַרְרִתּ ּפּוַח  ַהַתּ ַחת  ַתּ דֹוָדּה,  ַעל  ֶקת  ִמְתַרֶפּ
ֶות  ַכָמּ ַעָזּה  י  ִכּ ְזרֹוֶעָך,  ַעל  חֹוָתם  ַכּ ָך  ִלֶבּ ַעל  ַכחֹוָתם  יֵמִני  ִשׂ ְיָלָדְתָך.  ָלה  ִחְבּ
ים  ַרִבּ ַמִים  ְלֶהֶבְתָיּה.  ַשׁ ֵאׁש  י  ֵפּ ִרְשׁ ֶפיָה  ְרָשׁ ִקְנָאה,  אֹול  ִכְשׁ ה  ָקָשׁ ַאֲהָבה, 
ל  ן ִאיׁש ֶאת ָכּ ְטפּוָה, ִאם ִיֵתּ לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות לֹא ִיְשׁ
ה  ֲעֶשׂ ַדִים ֵאין ָלּה, ַמה ַנּ ה ְוָשׁ ַאֲהָבה ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו. ָאחֹות ָלנּו ְקַטָנּ יתֹו ָבּ הֹון ֵבּ
ְוִאם  ֶסף  ָכּ ִטיַרת  ָעֶליָה  ִנְבֶנה  ִהיא  חֹוָמה  ִאם  ּה.  ָבּ ר  ֻדַבּ ְיּ ֶשׁ ּיֹום  ַבּ ַלֲאחֹוֵתנּו 
לֹות, ָאז ָהִייִתי ְבֵעיָניו  ְגָדּ ִמּ ַדי ַכּ ֶלת ִהיא ָנצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז. ֲאִני חֹוָמה ְוָשׁ ֶדּ
ְטִרים  ַלֹנּ ֶרם  ַהֶכּ ֶאת  ָנַתן  ָהמֹון,  ַבַעל  ְבּ לֹֹמה  ִלְשׁ ָהָיה  ֶרם  ֶכּ לֹום.  ָשׁ מֹוְצֵאת  ְכּ
ּוָמאַתִים  לֹֹמה  ְשׁ ְלָך  ָהֶאֶלף  ְלָפָני,  י  ִלּ ֶשׁ ְרִמי  ַכּ ֶסף.  ָכּ ֶאֶלף  ְבִפְריֹו  ָיִבא  ִאיׁש 
ִמיִעִני.  ַהְשׁ ְלקֹוֵלְך  יִבים  ַמְקִשׁ ֲחֵבִרים  ים,  ִנּ ַגּ ַבּ ֶבת  ַהּיֹוֶשׁ ְריֹו.  ִפּ ֶאת  ְלֹנְטִרים 

ִמים. ִלים ַעל ָהֵרי ְבָשׂ ַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ְלָך ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָיּ ְבּ

18



 תפילה שנוהגים לאומרה 
לאחר אמירת שיר השירים:

ֲאבֹוַתי  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  ְיָי  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי  ָהעֹוָלִמים  ל  ָכּ ִרּבֹון 
ֹקֶדׁש  הּוא  ֶשׁ י  ְוָלַמְדִתּ ָקִריִתי  ר  ֲאֶשׁ יִרים  ַהִשּׁ יר  ִשׁ ְזכּות  ִבּ ֶשׁ
אֹוִתּיֹוָתיו  ּוִבְזכּות  בֹוָתיו  ֵתּ ּוִבְזכּות  סּוָקיו  ְפּ ְזכּות  ִבּ ים  ָקָדִשׁ
ְוֵצרּוָפיו  מֹוָתיו  ְשׁ ּוִבְזכּות  ְטָעָמיו  ּוִבְזכּות  ְנֻקּדֹוָתיו  ּוִבְזכּות 
ַהּיֹוְצִאים  ַהּנֹוָרִאים  הֹוִרים  ְוַהְטּ ים  דֹוִשׁ ַהְקּ ְוסֹודֹוָתיו  ּוְרָמָזיו 
ַעת  ְשׁ ָבה  ַהְקָשׁ ַעת  ְשׁ ַרֲחִמים  ַעת  ְשׁ זּו  ָעה  ָשׁ ֵהא  ְתּ ֶשׁ ּנּו  ִמֶמּ
עֹוֶלה  ְהֶיה  ִיּ ֶשׁ ָלנּו  ְוֵהָעֶתר  ְלָך  יר  ַנְעִתּ ְוַתֲעֵננּו  ְוִנְקָרֲאָך  ַהֲאָזָנה 
ל ַהּסֹודֹות  ְגנּו ָכּ ׂ ִאּלּו ִהַשּ יִרים ְכּ יר ַהִשּׁ ְלָפֶניָך ְקִריַאת ְוִלּמּוד ִשׁ
ה  ָנָאיו ְוִנְזֶכּ ר ֵהם ֲחתּוִמים ּבֹו ְבָכל ְתּ ְפָלאֹות ְוַהּנֹוָראֹות ֲאֶשׁ ַהִנּ
ינּו  ָעִשׂ ּוְכִאּלּו  ם  ִמָשּׁ ֶנֱחָצבֹות  מֹות  ָשׁ ְוַהְנּ ָהרּוחֹות  ֶשׁ ְלָמקֹום 
ִגְלּגּול ַאֵחר  ין ְבּ ִגְלּגּול ֶזה ֵבּ ין ְבּ יג ֵבּ ׂ ּמּוָטל ָעֵלינּו ְלַהִשּ ל ַמה ֶשּׁ ָכּ
יִקים  ַצִדּ ָאר  ְשׁ ִעם  א  ַהָבּ ָלעֹוָלם  ְוַהזֹּוִכים  ָהעֹוִלים  ִמן  ְוִלְהיֹות 
נּו ְלטֹוָבה ְוִתְהֶיה ִעם ְלָבֵבנּו  ֲאלֹות ִלֵבּ ל ִמְשׁ א ָכּ ַוֲחִסיִדים ּוַמֵלּ
ַלח  ֵדינּו ְוִתְשׁ ֵעת ַמְעָבּ בֹוֵתינּו ְוִעם ָיֵדינּו ְבּ ֵעת ַמְחְשׁ ְוִאְמֵרי ִפינּו ְבּ
ּפֹות  ִקיֵמנּו ּוֵמַאְשׁ ה ָיֵדינּו ּוֵמָעָפר ְתּ ָכל ַמֲעֵשׂ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ְבּ ְבּ
ְמֵהָרה  ִבּ ָך  ָקְדֶשׁ ְלִעיר  ִכיָנְתָך  ְשׁ יב  ְוָתִשׁ רֹוְמֵמנּו  ְתּ ּלּוֵתנּו  ַדּ

ְבָיֵמינּו ָאֵמן.

ְיהָוה ִּכי־ִעם־ְיהָוֹה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות: ח ְוהּוא ִיְפֶּדה 
ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ֲעֹוֹנָתיו:

פרק קמב פסוק בפסוק
ֶאל- קֹוִלי,  ב   ְתִפָּלה.  ַבְּמָעָרה  ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד;  ַמְׂשִּכיל  א  

ְיהָוה ֶאְזָעק; קֹוִלי, ֶאל-ְיהָוה ֶאְתַחָּנן. ג  ֶאְׁשֹּפְך ְלָפָניו ִׂשיִחי; 
ָיַדְעָּת  ְוַאָּתה,  ְלָפָניו ַאִּגיד. ד  ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי, רּוִחי  ָצָרִתי, 
ָיִמין,  ַהֵּביט  ה   ִלי.  ַפח  ָטְמנּו  ֲאַהֵּלְך  ְּבאַֹרח-זּו  ְנִתיָבִתי: 
ּוְרֵאה ְוֵאין-ִלי ַמִּכיר: ָאַבד ָמנֹוס ִמֶּמִּני; ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי. 
ו  ָזַעְקִּתי ֵאֶליָך, ְיהָוה: ָאַמְרִּתי, ַאָּתה ַמְחִסי; ֶחְלִקי, ְּבֶאֶרץ 

ַהִּציֵלִני  ִּכי-ַדּלֹוִתי-ְמֹאד:  ֶאל-ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה,  ז   ַהַחִּיים. 
ֵמֹרְדַפי ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּני. ח  הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר, ַנְפִׁשי ְלהֹודֹות 

ֶאת-ְׁשֶמָך: ִּבי, ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי.

א א ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי־ָדֶרְך ַההְֹלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוֹה: 
ב ט ַּבֶּמה ְיַזֶּכה־ַּנַער ֶאת־ָאְרחֹו ִלְׁשֹמר ִּכְדָבֶרָך: 

ג יז ְּגֹמל ַעל־ַעְבְּדָך ֶאְחֶיה ְוֶאְׁשְמָרה ְדָבֶרָך: 
ד כה ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: 

ה לג הֹוֵרִני ְיהָוֹה ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: 
ו מא ִויֹבֻאִני ֲחָסֶדָך ְיהָוֹה ְּתׁשּוָעְתָך ְּכִאְמָרֶתָך: 

ז מט ְזָכר־ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני:
ח נז ֶחְלִקי ְיהָוֹה ָאַמְרִּתי ִלְׁשֹמר ְּדָבֶריָך: 

ט סה טֹוב ָעִׂשיָת ִעם־ַעְבְּדָך ְיהָוֹה ִּכְדָבֶרָך: 
י עג ָיֶדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתיָך: 

כ פא ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: 
ל פט ְלעֹוָלם ְיהָוֹה ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים: 

מ צז ָמה־ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתָך ָּכל־ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: 

אותיות  כ”ב  הכולל  זה  מזמור  ביקרת  זצוק”ל  אדלשטיין  הגר”י  מרן  הפליג 
בתמניא אפי, והוא כולל כל מה שבלב אדם לבקש בעד נפשו 

האותיות  כל  את  בו  יש  הזה  שהפרק  זצ”ל,  מורינו  מאבינו  “קיבלנו 
והקב”ה מצרף כל האותיות לשמות” )עדות בנו הגאון רבי צבי יהודה שליט”א(

 והפליג בדבר זה, שיחשוב כל א’ על רעהו בעת רצון זו, ויפיל תחינה לישועתו 
צריך  והוא  חבירו  על  ‘המתפלל  בחי’  לישועה,  המצפים  כלל  של  ולישועתם 

לאותו דבר הוא נענה תחילה’. 

פרק קיט

טח
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