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דֹ֣ר צ.  ּבְ ֣נּו  ּלָ ָהִי֣יָת  ה  ַאּ֣תָ ָמעֹ֣ון  דָֹנ֣י  אֲֽ יׁש־ָהֱאלִֹ֣ה֣ים  ִאֽ ֣ה  ְלֹמשֶ֣ ה֣  ִפּלָ ּתְ

ֵמעֹוָל֣ם ַעד־עֹ֣וָל֣ם  חֹ֣וֵלֽל ֶאֶ֣רץ ְוֵתֵב֣ל ּוֽ ֣דּו ַוּתְ ֶטֶ֣רם ָהִ֣ר֣ים ֻיּלָ ר: ּבְ ָודֹֽ

ֶאֶ֣לף  ֣י  ּכִ ם:  ְבֵני־ָאָדֽ ׁשּ֣ובּו  ַוּ֣תֹ֣אֶמר  ֣א  ּכָ ַעד־ּדַ ֱא֣נֹוׁש  ֣ב  ׁשֵ ּתָ ל:  ֵאֽ ֣ה  ַאּתָ

ָנ֣ה  ם ׁשֵ ְיָלה: ְזַ֣רְמּתָ ֽ מּוָר֣ה ַבּלָ ֣י ַיֲעבֹ֣ר ְוַאׁשְ יֹ֣ום ֶאְ֣תמֹול ּכִ ֵעיֶנ֣יָך ּכְ ֽ ִנ֣ים ּבְ ׁשָ

י־ ֽ ׁש: ּכִ ּ֣בֶֹקר ָיִצ֣יץ ְוָחָל֣ף ָלֶ֣עֶ֣רב ְימֹוֵל֣ל ְוָיֵבֽ ף: ּבַ ָחִצ֣יר ַיֲחלֹֽ ּ֣בֶֹ֣קר ּכֶ ִיְהיּ֣ו ּבַ

ָ֣ך ֲעֻ֣לֵמ֣נּו ִלְמאֹ֣ור  ֣ה ֲעֹונֵֹת֣ינּו ְלֶנְגּדֶ ּתָ ְלנּו: ׁשַ ַבֲחָמְתָך֣ ִנְבָהֽ ָ֣ך ּוֽ ָכִל֣ינּו ְבַאּפֶ

נֹוֵת֣ינּו  י־ׁשְ ֶגה: ְיֵמֽ ֵנ֣ינּו ְכמֹו־ֶהֽ ֣ינּו ׁשָ ּלִ נּ֣ו ְבֶעְבָרֶתָ֣ך ּכִ ֣י ָכל־ָיֵ֣מינּו ּפָ ֶנֽיָך: ּכִ ּפָ

ָוָאֶ֣ון  ָעָמ֣ל  ם  ְוָ֣רְהּבָ ָנ֣ה  ׁשָ מֹ֣וִנ֣ים  ׁשְ ְגבּורֹ֣ת  ּבִ ְוִא֣ם  ָנ֣ה  ׁשָ ְבִע֣ים  ׁשִ ָבֶה֣ם 

ִלְמנֹ֣ות  ָך:  ֶעְבָרֶתֽ ּוְ֣כִיְרָאְתָך֣  ָ֣ך  ַאּפֶ עֹ֣ז  י־יֹ֣וֵדַע  ִמֽ ָפה:  ֻעֽ ַוּנָ ִח֣֣יׁש  י־ָג֣ז  ּכִ

ַעל־ ֵח֣ם  ְוִ֣הּנָ ַעד־ָמָת֣י  ְיָי  ׁשּוָב֣ה  ה:  ָחְכָמֽ ְלַב֣ב  ְוָ֣נִב֣א  הֹוַד֣ע  ֣ן  ּכֵ ָיֵ֣מינּו 

ֵחנּו  ּ֣מְ ׂשַ ינּו:  ָכל־ָיֵמֽ ּבְ ְמָח֣ה  ְוִ֣נׂשְ ָנ֣ה  ְנַרּנְ ּוֽ ָ֣ך  ַחְסּדֶ ַבּבֶֹ֣קר  ֵע֣נּו  ּבְ ׂשַ יָך:  ֲעָבֶדֽ

ַוֲ֣הָדְרָך֣  ָפֳעֶלָ֣ך  ֶאל־ֲעָבֶד֣יָך  ֵיָרֶא֣ה  ה:  ָרָעֽ ָרִא֣ינּו  ֣נֹ֣ות  ׁשְ יָת֣נּו  ִעּנִ ימֹ֣ות  ּכִ

֣ה ָיֵ֣דינּו ּכֹוְנָנ֣ה ָעֵל֣ינּו  ם: ִויִה֣י נַֹ֣עם ֲאדָֹנ֣י ֱאלֵֹה֣ינּו ָעֵ֣ל֣ינּו ּוַמֲעׂשֵ ֵניֶהֽ ַעל־ּבְ

֣ה ָיֵ֣ד֣ינּו ּכֹוְנֵנֽהּו:  ַמֲעׂשֵ ּוֽ

ְיָי ַמְחִס֣י ּוְמצּוָדִת֣י צא.  ֣י ִיְתלֹוָנֽן: ֹאַמ֣ר ַלֽ֣ ּ֣דַ ֵצ֣ל ׁשַ ֵסֶ֣תר ֶעְליֹ֣ון ּבְ ב ּבְ יֹׁ֣שֵ
ֹות:  ַהּוֽ ֶ֣בר  ִמּדֶ ָיקּ֣וׁש  ֣ח  ִמּפַ יְלָך  ֽ ַיּ֣צִ הּ֣וא  ֣י  ּכִ ֹו:  ֶאְבַטח־ּבֽ ֱא֣לַֹה֣י 

לֹא־ ֹו:  ֲאִמּתֽ סֵֹחָר֣ה  ְוֽ ֣ה  ִצּנָ ְחֶס֣ה  ּתֶ ָנָפ֣יו  ַחת־ּכְ ְוַתֽ ָלְ֣ך  ָיֶ֣סְך  ֶאְבָרתֹ֣ו  ּבְ

ֶ֣טב ָיׁשּ֣וד  ֹאֶ֣פל ַיֲהלְֹ֣ך ִמּ֣קֶ ֶבר ּבָ ם: ִמּ֣דֶ ַ֣חד ָלְ֣יָלה ֵמֵ֣ח֣ץ ָיעּ֣וף יֹוָמֽ ִת֣יָרא ִמּפַ

ֵעיֶנ֣יָך  ֽׁש: ַר֣ק ּבְ ָך֣ ֶאֶ֣לף ּוְרָבָב֣ה ִמיִמיֶנָ֣ך ֵאֶ֣ל֣יָך לֹ֣א ִיּגָ ּדְ ִים: ִיּפֹ֣ל ִמּצִ ָצֳהָרֽ

ְ֣מּתָ ְמעֹוֶנָֽך:  ֣ה ְיָי ַמְחִס֣י ֶעְ֣ליֹ֣ון ׂשַ י־ַאּתָ ֽ ה: ּכִ ְרֶאֽ ִע֣ים ּתִ ַמ֣ת ְרׁשָ ּלֻ ֣יט ְוׁשִ ַתּבִ

ְ֣ך  ה־ּלָ ֣י ַמְ֣לָאָכיו ְיַצּוֶ ָך: ּכִ ָאֳהֶלֽ ֣ה ֵאֶל֣יָך ָרָע֣ה ְוֶ֣נַ֣גע לֹא־ִיְקַר֣ב ּבְ א־ְתֻאּנֶ לֹֽ

ָך: ַעל־ ֶאֶ֣בן ַרְגֶלֽ ּבָ ֣ף  ּגֹ ן־ּתִ ּפֶ אּ֣וְנָך  ָ ִיׂשּ ִ֣ים  ּפַ ָרֶכֽיָך: ַעל־ּכַ ָכל־ּדְ ּבְ ָמְרָך֣  ִלׁ֣שְ

ֵב֣הּו  ּגְ ֵט֣הּו ֲאׂ֣שַ ק ַוֲאַפּלְ ֣י ִב֣י ָחׁ֣שַ ין: ּכִ ֽ ִפ֣יר ְוַתּנִ ְרֹמ֣ס ּכְ ְדרְֹ֣ך ּתִ ַ֣חל ָוֶפֶ֣תן ּתִ ׁשַ

הּו:  ֵדֽ ֵצ֣הּו ַוֲֽאַכּבְ ֹו־ָאנִֹכ֣י ְבָצָר֣ה ֲאַ֣חּלְ ֶאֱעֵנ֣הּו ִעּמֽ י: ִיְקָרֵאִ֣ני ְוֽ ִמֽ י־ָיַד֣ע ׁשְ ֽ ּכִ

י:  יׁשּוָעִתֽ ֽ יֵע֣הּו ְוַ֣אְרֵא֣הּו ּבִ ּבִ ֹאֶ֣רְך ָיִ֣מים ַאׂשְ

ְמָך֣ צב.  ְלׁשִ ֣ר  ּוְלַזּמֵ ַלְיָי  ְלהֹדֹ֣ות  טֹ֣וב  ת:  ֽ ּבָ ַ ַהׁשּ ְליֹ֣ום  ֣יר  ׁשִ ִמְזמֹ֣ור 
ֵלי־ָעׂ֣שֹור  עֲֽ יֽלֹות:  ּלֵ ּבַ ֶוֱ֣אֽמּוָנְתָך֣  ָ֣ך  ּדֶ ַחְסֽ ּבֶֹ֣קר  ּבַ ֣יד  ְלַהּגִ ֶעְלֽיֹון: 

ָיֶד֣יָך  ֣י  ַמֲעׂשֵ ֽ ּבְ ָפֳעֶלָ֣ך  ּבְ ְיָי  ִ֣ני  ְחּתַ ּמַ ׂשִ ֣י  ּכִ ֹור:  ִכּנֽ ּבְ יֹ֣ון  ִהּגָ ֲעֵל֣י  ַוֲעֵלי־ָנֶ֣בל 

לֹ֣א  ַ֣ער  יׁש־ּבַ ִאֽ יָך:  בֶֹתֽ ַמְחׁשְ ָעְמקּ֣ו  ְמֹ֣א֣ד  ְיָי  ֣יָך  ַמֲעׂשֶ ְדלּ֣ו  ַמה־ּגָ ֽן:  ֲאַרּנֵ

ל־ ִציצּו ּכָ ב ַוּ֣יָ מֹ֣ו ֵעׂ֣שֶ ִע֣ים ּכְ ְפרַֹ֣ח ְרׁשָ את: ּבִ ֵיָד֣ע ּוְ֣כִס֣יל לֹא־ָיִב֣ין ֶאת־זֹֽ

֣ה ֹאְיֶב֣יָך  ֣י ִהּנֵ ֣ה ָמרֹ֣ום ְלעָֹל֣ם ְיָי: ּכִ ד: ְוַאּתָ ְמָד֣ם ֲעֵדי־ַעֽ ֽ ָ ּפֲֹ֣עֵלי ָאֶ֣ון ְלִהׁשּ

ְרֵא֣ים ַקְרִנ֣י  ֶ֣רם ּכִ ֶון: ַוּתָ ל־ּפֲֹ֣עֵלי ָאֽ ְרדּ֣ו ּכָ ֣ה ֹאְיֶב֣יָך יֹאֵב֣דּו ִיְ֣תּפָ י־ִהּנֵ ֽ ְיָי ּכִ

ַמְ֣עָנה  ׁשְ ִמ֣ים ָעַל֣י ְמֵרִע֣ים ּתִ ּקָ ׁשּ֣וָר֣י ּבַ ֣ט ֵעיִנ֣י ּבְ ּבֵ ֶ֣מן ַרֲעָנֽן: ַוּתַ ׁשֶ ּ֣לִֹת֣י ּבְ ּבַ
ְיָי  ֵב֣ית  ּבְ ֣תּוִלים  ׁשְ ֽה:  ּגֶ ִיׂשְ ָבנֹ֣ון  ּלְ ּבַ ֶאֶ֣רז  ּכְ ִיְפָר֣ח  ָמ֣ר  ּתָ ּכַ יק  ַצּ֣דִ ָאְזָנֽי: 
ִיְהֽיּו:  ֣ים  ֲעַנּנִ ְוַרֽ ִנ֣ים  ׁשֵ ּדְ יָב֣ה  ׂשֵ ּבְ יחּו: עֹ֣וד ְינּובּ֣ון  ַיְפִרֽ ַחְצרֹ֣ות ֱאלֵֹה֣ינּו  ּבְ

ֹו:  לֹא־ַעְוָלָ֣תה ּבֽ ֣ר ְיָי צּ֣וִר֣י ְוֽ י־ָיׁשָ ֽ יד ּכִ ְלַ֣הּגִ

ל־צג.  ּבַ ֵ֣ב֣ל  ּתֵ ּכֹ֣ון  ַאף־ּתִ ֣ר  ִהְתַאּזָ עֹ֣ז  ְיָי  ָלֵבׁ֣ש  ָלֵ֣בׁ֣ש  אּ֣ות  ּגֵ ָמָלְך֣  ְיָי 
ְיָי  ְנָהרֹ֣ות  אּ֣ו  ָנׂשְ ה:  ּתָ ָאֽ עֹוָל֣ם  ֵמֽ ֵמָא֣ז  ְסֲאָך֣  ּכִ ָנכֹ֣ון  ֹוט:  ּמֽ ּתִ
יִר֣ים  ֣ים ַאּדִ ְכָיֽם: ִמּקֹלֹ֣ות ַמִ֣ים ַרּבִ אּ֣ו ְנָהרֹ֣ות ּדָ אּ֣ו ְנָהרֹ֣ות קֹוָל֣ם ִיׂשְ ָנׂשְ
דֶֹת֣יָך ֶנֶאְמנּ֣ו ְמֹא֣ד ְלֵביְתָך֣ ַנֲאָוה־קֶֹ֣דׁש  רֹ֣ום ְיָי: ֵעֽ ּמָ ֣יר ּבַ ֵרי־ָי֣ם ַאּדִ ּבְ ִמׁשְ

ים:  ְיָי ְלֹאֶ֣רְך ָיִמֽ

֣ב צד.  א ׁשֵֹפ֣ט ָהָאֶ֣רץ ָהׁשֵ ׂשֵ ִהּ֣נָ ַיע:  ְיָי ֵא֣ל ְנָקמֹ֣ות הֹוִפֽ ֵאל־ְנָקמֹ֣ות 
זּו:  ִע֣ים ַיֲעלֹֽ ִע֣ים ְיָי ַעד־ָמַ֣ת֣י ְרׁשָ ים: ַעד־ָמַת֣י ְרׁשָ ִאֽ ֣מּ֣ול ַעל־ּגֵ ּגְ
ַנֲחָלְתָך֣  ְוֽ אּ֣ו  ְיַדּכְ ְיָי  ָך֣  ַעּמְ ֶון:  ָאֽ ל־ּפֲֹ֣עֵלי  ּכָ רּ֣ו  ְתַאּמְ ִיֽ֣ ָעָת֣ק  רּ֣ו  ְיַדּבְ ֣יעּו  ַיּבִ
ּ֣ה ְולֹא־ ֹ֣אְמרּו לֹ֣א ִיְרֶאה־ּיָ חּו: ַוּ֣י ֽ יתֹוִמ֣ים ְיַרּצֵ ּו: ַאְ֣לָמָנה ְוֵג֣ר ַיֲהרֹ֣גּו ִוֽ ְיַעּנֽ
ע  ֲהנַֹ֣טֽ ילּו:  ֽ ּכִ ׂשְ ּתַ ָמַת֣י  ּוְ֣כִסיִל֣ים  ָע֣ם  ּבָ ּבֲֹעִר֣ים  ֣ינּו  ּבִ ב:  ַיֲעקֹֽ ֱאלֵֹה֣י  ָיִ֣ב֣ין 
יֹוִכ֣יַח  ֲהלֹ֣א  ּגֹ֣וִים  ֲהיֵֹס֣ר  יט:  ֽ ַיּבִ ֲהלֹ֣א  ַעִ֣֣ין  ר  ם־יֵֹ֣צֽ ִאֽ ָמ֣ע  ִיׁשְ ֲהלֹ֣א  ֹאֶ֣זן 
ֵר֣י  ַאׁשְ ֶבל:  ָהֽ ה  י־ֵהּ֣מָ ּכִ ָאָד֣ם  בֹ֣ות  ַמְחׁשְ יֵֹ֣דַע  ְיָי  ַעת:  ֽ ּדָ ָאָד֣ם  ֣ד  ְמַלּמֵ ַהֽ
ָר֣ע  ִמ֣יֵמי  לֹ֣ו  ִק֣יט  ְלַהׁשְ ּנּו:  ֶדֽ ְתַלּמְ ִמּתֹוָרְתָך֣  ּוֽ ּ֣ה  ּיָ ֶרּ֣נּו  ַיּסְ ר־ּתְ ֲאׁשֶ ֶ֣בר  ַהּגֶ
י־ ֽ ּכִ ב:  ַיֲעזֹֽ לֹ֣א  ְוַ֣נֲחָלתֹ֣ו  ַעּמֹ֣ו  ְיָי  ֣י לֹא־ִיּטֹׁ֣ש  ּכִ ַחת:  ֽ ׁשָ ֣ע  ָלָרׁשָ ֶר֣ה  ִיּכָ ַע֣ד 

י־ָיקּ֣ום ִל֣י ִעם־ְמֵרִע֣ים  ֵרי־ֵלֽב: ִמֽ ל־ִיׁשְ ֣ט ְוַ֣אֲחָר֣יו ּכָ ּפָ ַעד־ֶצֶ֣דק ָיׁשּ֣וב ִמׁשְ
ְכָנ֣ה דּוָמ֣ה  ֽ ְמַע֣ט ׁשָ ֣י ּכִ ֶון: לּוֵל֣י ְיָי ֶעְזָרָ֣תה ּלִ ֣ב ִל֣י ִעם־ּפֲֹ֣עֵלי ָאֽ י־ִיְתַיּצֵ ִמֽ
֣י  ִקְרּבִ ֣י ּבְ ְרַעּפַ רֹ֣ב ׂשַ ִני: ּבְ ָך֣ ְיָי ִיְסָעֵדֽ י ָמָ֣טה ַרְגִל֣י ַחְסּדְ י: ִאם־ָאַ֣מְרּתִ ֽ ַנְפׁשִ
ק:  ֲעֵלי־ֹחֽ ָעָמ֣ל  יֵֹצ֣ר  ַהּוֹ֣ות  ֣א  ּסֵ ּכִ ְיָחְבְרָך  ַהֽ֣ י:  ֽ ַנְפׁשִ עּ֣ו  ַעׁשְ ְיֽׁשַ ְ֣נחּוֶמ֣יָך  ּתַ
֣ב ֵו֣אלַֹה֣י ְלצּ֣ור  ּגָ יעּו: ַוְיִה֣י ְיָי ִל֣י ְלִמׂשְ ֽ ֣יק ְוָד֣ם ָנִק֣י ַיְרׁשִ ָי֣גֹוּדּו ַעל־ֶנֶ֣פׁש ַצּדִ
ינּו:  ב ֲעֵליֶה֣ם ֶאת־אֹוָנ֣ם ּוְבָרָעָת֣ם ַיְצִמיֵת֣ם ַיְ֣צִמיֵת֣ם ְיָי ֱאלֵֹהֽ ׁ֣שֶ י: ַוּיָ ַמְחִסֽ

תֹוָד֣ה צה.  ּבְ ָפָנ֣יו  ָמ֣ה  ְנַקּדְ נּו:  ֵעֽ ִיׁשְ ְלצּ֣ור  ָנִ֣ר֣יָעה  ַלְיָי  ָנ֣ה  ְנַרּנְ ְל֣כּו 
ים:  ל־ֱאלִֹהֽ ֣דֹ֣ול ַעל־ּכָ דֹ֣ול ְיָי ּוֶמֶ֣לְך ּגָ ֣י ֵא֣ל ּגָ ְ֣זִמרֹ֣ות ָנִר֣יַעֽ ֽלֹו: ּכִ ּבִ
ְוהּ֣וא  ם  ַהּ֣יָ ר־לֹ֣ו  ֲאׁשֶ ֽלֹו:  ָהִר֣ים  ְותֹוֲעפֹ֣ות  ֶמְחְקֵרי־ָאֶ֣רץ  ָ֣ידֹו  ּבְ ֣ר  ֲאׁשֶ
ְפֵני־ְיָי  ִלֽ ִנְ֣בְרָכ֣ה  ְוִנְכָרָ֣עה  ֲחֶו֣ה  ּתַ ִנׁשְ ּבֹ֣אּו  רּו:  ָיָצֽ ָיָד֣יו  ת  ׁ֣שֶ ְוַ֣יּבֶ ֣הּו  ָעׂשָ
קֹלֹ֣ו  ם־ּבְ ֣י הּ֣וא ֱאלֵֹה֣ינּו ַוֲאַנְ֣חנּו ַע֣ם ַמְ֣רִעיתֹו ְוצֹ֣אן ָידֹ֣ו ַהּ֣יֹ֣ום ִאֽ נּו: ּכִ ֽ עֹׂשֵ
֣ר  ֲאׁשֶ ר:  ֽ ְדּבָ ּמִ ּבַ ֣ה  ַמּ֣סָ יֹ֣ום  ּכְ ְמִריָב֣ה  ּכִ ְלַ֣בְבֶכם  ְקׁשּ֣ו  ַאל־ּתַ עּו:  ָמֽ ִתׁשְ
דֹ֣ור  ּבְ ָא֣קּ֣וט  ָנ֣ה  ׁשָ ִ֣ע֣ים  ַאְרּבָ י:  ָפֳעִלֽ ם־ָראּ֣ו  ּגַ ָ֣חנּ֣וִני  ּבְ ֲאבֹוֵתיֶכ֣ם  ִנּ֣סּוִני 
֣י  י ְבַאּפִ ְ֣עּתִ ּבַ ר־ִנׁשְ י: ֲאׁשֶ ָוֹאַמ֣ר ַע֣ם ּתֵֹע֣י ֵלָב֣ב ֵה֣ם ְוֵ֣ה֣ם לֹא־ָיְדעּ֣ו ְדָרָכֽ
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י:  ִאם־ְי֣בֹאּ֣ון ֶאל־ְמנּוָחִתֽ

מֹ֣ו צו.  ְרכּ֣ו ׁשְ ֣ירּו ַלְ֣יָי ּבָ ֶרץ: ׁשִ ל־ָהָאֽ ֣ירּו ַלְ֣יָי ּכָ ֣יר ָחָדׁ֣ש ׁשִ ֣ירּו ַלְ֣יָי ׁשִ ׁשִ
֣ים  ַעּמִ ָכל־ָהֽ֣ ּבְ בֹודֹ֣ו  ּכְ ַבּגֹוִי֣ם  רּ֣ו  ַסּפְ ְיׁשּוָעֽתֹו:  ֹום־ְל֣יֹ֣ום  ִמּיֽ רּ֣ו  ְ ׂשּ ּבַ

ל־ ֣י ּכָ ים: ּכִ ל־ֱאלִֹהֽ ֣ל ְמֹא֣ד נֹוָר֣א הּ֣֣וא ַעל־ּכָ ֣י ָג֣דֹ֣ול ְיָי ּוְמֻהּלָ יו: ּכִ ִנְפְלאֹוָתֽ

ה: הֹוד־ְוָהָד֣ר ְלָפָנ֣יו עֹ֣ז ְוִ֣תְפֶאֶ֣רת  ֽ ַמִ֣ים ָעׂשָ ְיָי ׁשָ ֣ים ֱאִליִל֣ים ַוֽ֣ ֱאלֵֹה֣י ָהַעּמִ

בֹ֣וד  ז: ָהבּ֣ו ַלְ֣יָי ּכְ בֹ֣וד ָועֹֽ ֣ים ָהבּ֣ו ַלְ֣יָי ּכָ חֹ֣ות ַעּמִ ּפְ ֹו: ָהבּ֣ו ַלְ֣יָי ִמׁשְ ׁשֽ ִמְקּדָ ּבְ

ַהְדַרת־קֶֹ֣דׁש ִח֣ילּו  ֲחוּ֣ו ַלְ֣יָי ּבְ ּתַ יו: ִהׁשְ ֽאּו־ִמְ֣נָח֣ה ּובֹ֣אּו ְלַחְצרֹוָתֽ מֹ֣ו ׂשְ ׁשְ

ּמֹ֣וט ָיִד֣ין  ל־ּתִ ֵ֣בל ּבַ ּכֹ֣ון ּתֵ ֶרץ: ִאְמרּ֣ו ַבּגֹוִי֣ם ְיָי ָמָלְ֣ך ַאף־ּתִ ל־ָהָאֽ ָנ֣יו ּכָ ִמּ֣פָ

ּוְמלֹֽאֹו:  ֣ם  ַהּ֣יָ ְרַע֣ם  ִיֽ ָהָאֶ֣רץ  ְוָתֵג֣ל  ַמִים  ָ ַהׁ֣שּ ְמחּ֣ו  ִיׂשְ ים:  ִרֽ ֵמיׁשָ ּבְ ֣ים  ַעּ֣מִ

֣י ָבא֣  ֣י ָב֣א ּכִ ל־ֲעֵצי־ָיַֽער: ִלְפֵנ֣י ְיָי ּכִ נּ֣ו ּכָ ר־ּבֹ֣ו ָא֣ז ְיַ֣רּנְ ַ֣די ְוָכל־ֲאׁשֶ ַיֲעלֹ֣ז ׂשָ

ֱאמּוָנֽתֹו:  ֣ים ּבֶ ֶצֶ֣דק ְוַ֣עּמִ ֵב֣ל ּבְ ט־ּתֵ ּפֹֽ ּפֹ֣ט ָהָ֣אֶ֣רץ ִיׁשְ ִלׁשְ

ְסִביָב֣יו צז.  ַוֲעָרֶפ֣ל  ָעָנ֣ן  ים:  ֽ ַרּבִ ֣ים  ִאּיִ ְמחּ֣ו  ִיׂ֣שְ ָהָאֶ֣רץ  ֵג֣ל  ּתָ ָמָ֣לְך  ְיָי 
יו:  ֵלְ֣ך ּוְתַלֵה֣ט ָסִב֣יב ָצָרֽ ְסֽאֹו: ֵאׁ֣ש ְלָפָנ֣יו ּתֵ ֣ט ְמכֹ֣ון ּכִ ּפָ ֶצֶ֣דק ּוִ֣מׁשְ

ְפֵנ֣י  ִמּלִ ָנַ֣מּסּו  ּדֹוַנ֣ג  ּכַ ָהִר֣ים  ֶרץ:  ָהָאֽ ֵח֣ל  ַוּתָ ָרֲאָת֣ה  ֵב֣ל  ּתֵ ְבָרָק֣יו  ֵהִא֣ירּו 

֣ים  ָכל־ָהַעּמִ ְוָראּ֣ו  ִצְדקֹ֣ו  ַמִ֣ים  ָ ַהׁשּ ֣ידּו  ִהּגִ ֶרץ:  ל־ָהָאֽ ּכָ ֲאדֹ֣ון  ְפֵנ֣י  ִמּ֣לִ ְיָי 

ל־ ֲחוּו־לֹ֣ו ּכָ ּתַ ֱאִליִל֣ים ִהׁשְ ְתַהְלִל֣ים ּבָ ֽ ל־עְֹ֣בֵדי ֶפֶ֣סל ַהּמִ בֹוֽדֹו: ֵיבֹׁ֣שּו ּכָ ּכְ

ֶט֣יָך  ּפָ נֹ֣ות ְיהּוָד֣ה ְלַמַ֣ען ִמׁשְ ֵגְלָנה ּבְ ַוּ֣תָ ִצּיֹ֣ון  ַמ֣ח  ׂשְ ַוּתִ ְמָע֣ה  ים: ׁשָ ֱאלִֹהֽ

ים:  ל־ֱאלִֹהֽ ַעל־ּכָ ַנֲ֣עֵל֣יָת  ְמֹא֣ד  ל־ָהָאֶ֣רץ  ַעל־ּכָ ֶעְליֹ֣ון  ְיָי  ֣ה  י־ַאּתָ ֽ ּכִ ְיָי: 

יֵלֽם: אֹ֣ור ָזֻרַ֣ע  ִע֣ים ַיּצִ ֣ד ְרׁ֣שָ ְנאּ֣ו ָר֣ע ׁשֵֹ֣מר ַנְפׁשֹ֣ות ֲחִסיָד֣יו ִמּיַ ֹאֲהֵב֣י ְיָי ׂשִ

ֹו:  ְיָי ְו֣הֹודּ֣ו ְלֵזֶ֣כר ָקְדׁשֽ ֽ יִקים ּבַ ְמחּ֣ו ַצּ֣דִ ה: ׂשִ ְמָחֽ ֵרי־ֵל֣ב ׂשִ ְלִיׁשְ ֣יק ּוֽ ּדִ ַלּצַ

יָעה־צח.  ֽ הֹוׁשִ ֣ה  ָעׂשָ י־ִנְפָלאֹ֣ות  ֽ ּכִ ָחָ֣דׁש  ֣יר  ׁשִ ְיָי  ַלֽ ֣ירּו  ׁשִ ִמְזמֹ֣ור 
֣ה  ּלָ ּגִ ַהּ֣גֹוִי֣ם  ְלֵעיֵנ֣י  ְיׁשּוָעתֹ֣ו  ְיָי  הֹוִד֣יַע  ֹו:  ָקְדׁשֽ ּוְזרֹ֣וַע  ְיִ֣מינֹ֣ו  ּלֹ֣ו 

ָכל־ַאְפֵסי־ָאֶ֣רץ  ָראּ֣ו  ָרֵ֣א֣ל  ִיׂשְ ְלֵב֣ית  מּוָנתֹו֣  ֶוֽאֱֽ ַחְסּדֹ֣ו  ָזַ֣כ֣ר  ִצְדָקֽתֹו: 

רּ֣ו  ַזּמְ רּו:  ֽ ְוַזּמֵ נּ֣ו  ְוַרּנְ ְצחּ֣ו  ל־ָהָאֶ֣רץ ּפִ ְיָי ּכָ ַלֽ֣ ינּו: ָהִר֣יעּו  ֵא֣֣ת ְיׁשּוַע֣ת ֱאלֵֹהֽ

ִלְפֵנ֣י  ָהִ֣ר֣יעּו  ׁשֹוָפ֣ר  ְוקֹ֣ול  ֲ֣חצְֹ֣צרֹות  ּבַ ה:  ִזְמָרֽ ְוקֹ֣ול  ִ֣כּנֹ֣ור  ּבְ ִכּנֹ֣ור  ּבְ ַלְיָי 

ּה: ְנָהרֹ֣ות ִיְמֲחאּו־ָכ֣ף ַיַ֣֣חד  ֵבי ָבֽ ֵ֣ב֣ל ְויֹׁ֣שְ ם ּוְמלֹאֹ֣ו ּתֵ ֶ֣לְך ְיָי: ִיְרַע֣ם ַהּ֣יָ ַהּמֶ

֣ים  ֶצֶ֣דק ְוַ֣עּמִ ֵב֣ל ּבְ ט־ּתֵ ּפֹֽ ּפֹ֣ט ָהָ֣אֶ֣רץ ִיׁשְ ֣י ָבא֣ ִלׁשְ ֵני־ְיָי ּכִ ְפֽ ֽנּו: ִלֽ ָהִר֣ים ְיַרּנֵ

ים:  ִרֽ ֵמיׁשָ ּבְ

דֹ֣ול צט.  ִצּיֹ֣ון ּגָ ֶרץ: ְיָי ּבְ נּ֣וט ָהָאֽ ֣רּוִב֣ים ּתָ ֣ב ּכְ ֣ים יֹשֵ֣ זּ֣ו ַעּמִ ְיָי ָמָ֣לְך ִיְרּגְ
דֹ֣ול ְונֹוָר֣א ָקדֹ֣וׁש ֽהּוא:  ְ֣מָך ּגָ ים: יֹודּ֣ו ׁשִ ֽ ַעּמִ ל־ָהֽ ְוָר֣ם הּ֣֣וא ַעל־ּכָ

ַיֲעקֹ֣ב  ּבְ ּוְ֣צָדָק֣ה  ֣ט  ּפָ ִר֣ים ִמׁשְ ּכֹוַנְ֣נּתָ ֵמיׁשָ ה  ַאּ֣תָ ָאֵ֣ה֣ב  ֣ט  ּפָ ִמׁשְ ְועֹ֣ז ֶמֶלְך֣ 

ֲחוּו ַלֲהדֹ֣ם ַרְגָל֣יו ָקדֹ֣וׁש ֽהּוא:  ּתַ ִהׁשְ ְוֽ֣ יָת: ֽרֹוְממּ֣ו ְיָי ֱאלֵֹה֣ינּו  ֽ ֣ה ָעׂשִ ַאּתָ

מֹ֣ו קִֹר֣אים ֶאל־ְיָי ְוהּ֣וא ַיֲעֵנֽם:  קְֹרֵא֣י ׁשְ מּוֵאל ּבְ כֲֹהָנ֣יו ּוׁ֣שְ ֽ ֣ה ְוַאֲהרֹ֣ן ּבְ ֹמׁ֣שֶ

ֱאלֵֹהינּו֣  ְיָי  ָנַֽתן־ָלֽמֹו:  ְוֹח֣ק  ֵע֣דָֹת֣יו  ְמרּ֣ו  ׁשָ ֲאֵליֶה֣ם  ֣ר  ְיַדּבֵ ָעָ֣נן  ַעּמּ֣וד  ּבְ

ְיָי  ֽרֹוְממּ֣ו  ם:  ַעל־ֲעִלילֹוָתֽ ְו֣נֵֹק֣ם  ָלֶה֣ם  ָהִי֣יָת  א  נֹׂ֣שֵ ֵא֣ל  ֲעִנ֣יָת֣ם  ֣ה  ַאּתָ

ינּו:  י־ָק֣דֹ֣וׁש ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֽ ֲחוּו ְלַה֣ר ָקְדׁשֹ֣ו ּכִ ּתַ ׁשְ ֱאלֵֹה֣ינּו ְוִ֣הֽ

ְמָח֣ה ּבֹ֣אּו ק.  ׂשִ ֶרץ: ִעְבדּ֣ו ֶאת־ְיָי ּבְ ל־ָהָאֽ ִמְזמֹ֣ור ְלתֹוָד֣ה ָהִר֣יעּו ַלְ֣יָי ּכָ
נּו ְולֹ֣ו ֲאַנְ֣חנּו ַעּ֣מֹ֣ו  י־ְיָי הּ֣וא ֱאלִֹ֣ה֣ים ֽהּוא־ָעׂ֣שָ ֽ עּ֣ו ּכִ ְרָנָנֽה: ּדְ ְלָ֣פָנ֣יו ּבִ

ְרכּ֣ו  ֣ה ֽהֹודּו־לֹ֣֣ו ּבָ ְתִהּלָ תֹוָד֣ה ֲחֵצרָֹת֣יו ּבִ ָעָר֣יו ּבְ ְוצֹ֣אן ַמְרִעיֽתֹו: ּבֹ֣אּו ׁשְ

י־טֹ֣וב ְיָי ְלעֹוָל֣ם ַחְסּדֹ֣ו ְוַעד־ּדֹ֣ר ָו֣דֹ֣ר ֱאמּוָנֽתֹו:  ֽמֹו: ּכִ ׁשְ

֣יָלה קא.  ּכִ ַאׂשְ ָרה:  ֽ ֲאַזּמֵ ְיָי  ְלָך֣  ֣יָרה  ָאׁשִ ֣ט  ּפָ ֶסד־ּוִמׁשְ ֶחֽ ִמְ֣זמֹ֣ור  ְלָדִו֣ד 
י:  יִתֽ ֶקֶ֣רב ּבֵ ָתם־ְלָ֣בִב֣י ּבְ ְ֣ך ּבְ בֹ֣וא ֵאָל֣י ֶאְתַהּלֵ ִמ֣ים ָמַ֣תי ּתָ ֶדֶ֣רְך ּתָ ּבְ

֣ק  ִיְדּבַ לֹ֣א  ֵנ֣אִתי  ׂשָ ה־ֵסִט֣ים  ֲעׂשֹֽ ַ֣על  ִלּ֣יָ ַבר־ּבְ ֽ ּדְ ֵעיַנ֣י  ְלֶנֶ֣גד  ֣ית  א־ָאׁשִ לֹֽ

ֶ֣תר ֵרֵעהּו֣ אֹותֹ֣ו  ִנ֣י ַבּסֵ ע: ְמָלׁשְ י ָר֣֣ע לֹ֣א ֵאָדֽ ּ֣נִ ׁש ָיסּ֣ור ִמּמֶ י: ֵלָב֣ב ִעּ֣קֵ ֽ ּבִ

ֶנֶֽאְמֵני־ֶאֶרץ֣  ּבְ ֵעיַנ֣י  אּוָכֽל:  לֹ֣א  ֹא֣תֹ֣ו  ֵלָב֣ב  ּוְרַח֣ב  ַבּה־ֵע֣יַנִים  ֽ ּגְ ַאְ֣צִמ֣ית 

יִתי֣  ֶקֶ֣רב ּבֵ ֣ב ּבְ א־ֵיׁשֵ ִני: לֹֽ ְרֵתֽ ִמ֣ים הּ֣֣וא ְיׁשָ ֶדֶ֣רְך ּתָ ִ֣ד֣י הֵֹ֣לְך ּבְ ֶ֣בת ִעּמָ ָלׁשֶ

ל־ ָקִר֣ים ַאְצִמ֣ית ּכָ א־ִיּ֣כֹ֣ון ְלֶנֶ֣גד ֵעיָנֽי: ַלּבְ ָקִר֣ים לֹֽ ֣ה ּדֵֹב֣ר ׁשְ ֣ה ְרִמּ֣יָ עֹׂשֵ

ֶון:  ל־ּפֲֹ֣עֵלי ָאֽ ִעיר־ְיָי ּכָ ֵעי־ָאֶ֣רץ ְלַהְכִר֣ית ֵמֽ ִרׁשְ

ִת֣י קב.  ְמָע֣ה ְתִפּלָ יֽחֹו: ְיָי ׁשִ ּפְֹ֣ך ׂשִ י־ַיֲעטֹ֣ף ְוִלְפֵנ֣י ְיָי ִיׁשְ ה ְלָעִנ֣י ִכֽ ִ֣פּלָ ּתְ
ִל֣י  ַצ֣ר  יֹ֣ום  ּבְ י֣  ּנִ ִמּמֶ ֶנ֣יָך  ּפָ ֣ר  ְסּתֵ ַאל־ּתַ ָתֽבֹוא:  ֵאֶל֣יָך  ְוָעִת֣י  ְוׁ֣שַ

֣ן ָיָמ֣י ְוַ֣עְצמֹוַת֣י  י־ָכלּ֣ו ְבָעׁשָ ֽ יֹ֣ום ֶאְ֣קָר֣א ַמֵה֣ר ֲעֵנִֽני: ּכִ ה־ֵאַל֣י ָאְזֶנָ֣ך ּבְ ֽ ַהּטֵ

י:  ַלְחִמֽ ֵמֲאכֹ֣ל  י  ַ֣כְ֣חּתִ י־ׁשָ ֽ ּכִ ֣י  ִלּבִ ַבׁ֣ש  ַוּיִ ב  ֽה־ָכֵ֣עׂשֶ הּוּכָ רּו:  ִנָחֽ מֹו־ֵק֣ד  ּכְ

כֹ֣וס  ֣ר ָהִ֣י֣יִתי ּכְ ִ֣מיִתי ִלְקַא֣ת ִמְדּבָ י: ּדָ ִרֽ ְבָק֣ה ַעְ֣צִמ֣י ִלְבׂשָ ִמּקֹ֣ול ַאְנָחִת֣י ּדָ

ל־ַהּ֣יֹום ֵחְרפּ֣וִני אֹוְיָב֣י  ֽג: ּכָ ִ֣צּפֹ֣ור ּבֹוֵד֣ד ַעל־ּגָ ְהֶי֣ה ּכְ י ָוֶאֽ ַקְ֣דּתִ ֳחָרֽבֹות: ׁשָ

י:  ְכּתִ ָמָסֽ ְבִכ֣י  ּבִ ַו֣י  ּקֻ ְוׁ֣שִ י  ָאָכְ֣לּתִ ֶ֣חם  ּלֶ ּכַ י־ֵאֶ֣פר  ּכִ עּו:  ֽ ּבָ ִנׁשְ ֣י  ּבִ ְמ֣הֹוָלַל֣י 

ב  ֵעׂ֣שֶ ֵצ֣ל ָנטּ֣וי ַוֲ֣אִנ֣י ּכָ ִני: ָיַ֣מי ּכְ ִליֵכֽ ׁשְ אַתִ֣ני ַוּתַ ֣י ְנׂ֣שָ ָ֣ך ּכִ ֵנֽי־ַזַֽעְמָך֣ ְוִקְצּפֶ ִמּפְ

ַרֵח֣ם  ֣ה ָת֣קּום ּתְ ר: ַאּתָ ְוִ֣זְכְרָך֣ ְלדֹ֣ר ָודֹֽ ֣ב  ׁשֵ ֣ה ְיָי ְלעֹוָל֣ם ּתֵ ׁש: ְוַאּתָ ִאיָבֽ

ֶאת־ י־ָרצּ֣ו ֲעָ֣בֶדיָך ֶאת־ֲאָבֶנ֣יָה ְוֽ ֽ ד: ּכִ י־ָב֣א מֹוֵעֽ ְנָנּ֣ה ּכִ י־ֵע֣ת ְלֶ֣חֽ ִצּיֹ֣ון ּכִ

ָך:  בֹוֶדֽ ָכל־ַמְלֵכ֣י ָהָ֣אֶ֣רץ ֶאת־ּכְ ֣ם ְיָי ְוֽ ֲעָפָרּ֣ה ְיֹחֵנֽנּו: ְוִיֽיְראּ֣ו גֹ֣וִים ֶאת־ׁשֵ

א־ָבָ֣ז֣ה  ְולֹֽ ָהַעְרָע֣ר  ֣ת  ִפּלַ ֶאל־ּתְ ָ֣נה  ּפָ ְכבֹוֽדֹו:  ּבִ ִנְ֣רָא֣ה  ִצּיֹ֣ון  ְיָי  י־ָבָנ֣ה  ֽ ּכִ

י־ ֽ ּכִ ל־ָיּֽה:  ְיַהּלֶ ִנְ֣בָר֣א  ְוַע֣ם  ַאֲחרֹ֣ון  ְלדֹ֣ור  זֹ֣את  ֶ֣תב  ּכָ ּתִ ם:  ָתֽ ִפּלָ ֶאת־ּתְ

ֶאְנַק֣ת  ֹמַע  ִלׁ֣שְ יט:  ֽ ִהּבִ ֶאל־ֶאֶ֣רץ  ַמִ֣ים  ָ ִמׁשּ ְיָי  ָקְדׁשֹ֣ו  רֹ֣ום  ִמּמְ ִקיף  ִהׁ֣שְ

ם:  ֽ ָלִ ירּוׁשָ ּבִ תֹ֣ו  ּוְ֣תִהּלָ ְיָי  ֣ם  ׁשֵ ִ֣צּיֹון  ּבְ ֣ר  ְלַסּפֵ ה:  ְתמּוָתֽ ֵנ֣י  ּבְ ַ֣ח  ְלַ֣פּתֵ ָאִס֣יר 

֣ר  ִקּצַ ּכִֹח֣י  ֶ֣רְך  ַבּדֶ ֣ה  ִעּנָ ַלֲעבֹ֣ד ֶאת־ְיָי:  ּוַ֣מְמָלכֹ֣ות  ֣ו  ַיְחּדָ ֣ים  ַעּמִ ֵב֣ץ  ִהּקָ ּבְ

ְלָ֣פִנים  יָך:  נֹוֶתֽ ׁשְ ּדֹוִר֣ים  דֹ֣ור  ּבְ ָיָמ֣י  ֲחִצ֣י  ּבַ ֲ֣עֵלִני  ל־ּתַ ַאֽ ֵאִל֣י  ֹאַמ֣ר  י:  ָיָמֽ

ם  ֣ה ַתֲ֣עֹמ֣ד ְוֻ֣כּלָ ה יֹאֵבדּו֣ ְוַאּתָ ִים: ֵהּ֣מָ ָמֽ ֣ה ָיֶד֣יָך ׁשָ ַמֲעׂשֵ ָהָאֶ֣רץ ָיַסְ֣דּתָ ּוֽ

ּמּו:  ֽ נֹוֶת֣יָך לֹ֣א ִיּתָ ה־הּ֣וא ּוׁ֣שְ פּו: ְוַאּתָ ַיֲחלֹֽ ֲחִליֵפ֣ם ְוֽ בּ֣וׁש ּתַ ּלְ ֶ֣גד ִיְבלּ֣ו ּכַ ּבֶ ּכַ

ֹון:  ּכֹ֣ונּו ְוַ֣זְרָע֣ם ְלָפֶנ֣יָך ִיּכֽ ֵנֽי־ֲעָבֶד֣יָך ִיׁשְ ּבְ

ְרִכ֣י קג.  ּבָ ֹו:  ָקְדׁשֽ ֣ם  ֶאת־ׁשֵ ְוָכל־ְקָ֣רַב֣י  ֶאת־ְיָי  י  ַנְ֣פׁשִ ְרִכ֣י  ּבָ ְלָדִו֣ד 
ְלָכל־ֲעֹוֵנִ֣כי  ַהּסֵֹלַ֣ח  מּוָלֽיו:  ל־ּגְ ּכָ ִח֣י  ּכְ ׁ֣שְ ְוַאל־ּתִ ֶאת־ְיָי  י  ַנְ֣פׁשִ

ֶחֶ֣סד  ֵרִ֣כי  ְמַעּטְ ַהֽ֣ ְ֣יִכי  ַחּיָ ַ֣חת  ַ ִמׁשּ ַהּגֹוֵא֣ל  ְיִכי:  ֲחֻלָאֽ ְלָכל־ּתַ ָה֣רֵֹפ֣א 

֣ה  עֹׂשֵ ְיִכי:  ְנעּוָרֽ ר  ׁ֣שֶ ּנֶ ּכַ ׁ֣ש  ְתַחּדֵ ּתִ ֶעְדֵיְ֣ך  ּטֹ֣וב  ּבַ ַ֣יע  ּבִ ׂשְ ַהּמַ ים:  ְוַרֲחִמֽ

ָרֵא֣ל  ֣ה ִלְבֵנ֣י ִיׂ֣שְ ָרָכ֣יו ְלֹמשֶ֣ ים: יֹוִד֣יַע ּדְ ִט֣ים ְלָכל־ֲעׁשּוִקֽ ּפָ ְצָדקֹ֣ות ְיָי ּוִ֣מׁשְ

א־ָלֶנַ֣צח ָיִר֣יב ְולֹ֣א  ֶסד: לֹֽ ִ֣ים ְוַרב־ָחֽ ֲעִליֽלֹוָתיו: ַרחּ֣ום ְוַחּנּ֣ון ְיָי ֶאֶ֣רְך ַאּפַ

֣י  ַמ֣ל ָעֵלֽינּו: ּכִ ה ָל֣נּו ְולֹ֣א ַכֲ֣עֹונֵֹת֣ינּו ּגָ ֹור: לֹ֣א ַכֲ֣חָטֵאינּו ָעׂ֣שָ ְלעֹוָל֣ם ִיּטֽ

ֲעָר֣ב  ֽ ּמַ ְרֹח֣ק ִמְ֣זָרח ִמֽ יו: ּכִ ַב֣ר ַחְ֣סּדֹ֣ו ַעל־ְיֵרָאֽ ַ֣מִים ַעל־ָהָאֶ֣רץ ּגָ ִכְגבֹּ֣הַ ׁשָ

יו:  ְיָי ַעל־ְיֵרָאֽ ִנ֣ים ִרַח֣ם  ַרֵח֣ם ָא֣ב ַעל־ּבָ ּכְ ינּו:  ֵעֽ ׁשָ ּ֣נּו ֶאת־ּפְ ִמּ֣מֶ ְרִח֣יק  ִהֽ

ִצ֣יץ  ּכְ ָיָמ֣יו  ָחִצ֣יר  ּכֶ ֱא֣נֹוׁש  ֲאָנְֽחנּו:  י־ָעָפ֣ר  ּכִ ָז֣כּ֣ור  ִיְצֵר֣נּו  ָיַד֣ע  י־הּ֣וא  ּכִ

ְמקֹוֽמֹו:  עֹ֣וד  יֶרּ֣נּו  ְולֹא־ַיּכִ ְוֵאיֶנּ֣נּו  ְבָרה־ּבֹ֣ו  ָעֽ רּ֣וַח  ֣י  ּכִ יץ:  ָיִצֽ ֣ן  ּכֵ ֶד֣ה  ָ ַהׂ֣שּ

ְלׁשְֹמֵר֣י  ָבִנֽים:  ִלְבֵנ֣י  ְוִ֣צְדָקתֹ֣ו  ַעל־ְיֵרָא֣יו  ְוַעד־עֹ֣וָלם  ֵמעֹוָל֣ם  ְיָי  ְוֶחֶ֣סד 

ּכֹ֣ל  ְסאֹ֣ו ּוַ֣מְלכּותֹ֣ו ּבַ ַמִים ֵהִכ֣ין ּכִ ָ ׁ֣שּ ם: ְיָי ּבַ ָד֣יו ַלֲעׂשֹוָתֽ ְבִריתֹ֣ו ּוְלזְֹכֵר֣י ִפּ֣קֻ

ָבֽרֹו:  ּדְ קֹ֣ול  ּבְ ֹמַ֣ע  ִלׁ֣שְ ְדָברֹ֣ו  ֣י  עֹׂשֵ כַֹ֣ח  ּבֵֹ֣רי  ּגִ ַמְלָאָ֣כ֣יו  ְיָי  ְרכּ֣ו  ּבָ ָלה:  ֽ ָמׁשָ

ָכל־ ּבְ ֣יו  ֽל־ַמֲעׂשָ ּכָ ְיָי  ְרכּ֣ו  ּבָ ְרצֹוֽנֹו:  ֣י  ְרָת֣יו עֹׂשֵ ְמׁ֣שָ ל־ְצָבָא֣יו  ּכָ ְיָי  ְרכּ֣ו  ּבָ

֣י ֶאת־ְיָי:  ְרִכ֣י ַנְ֣פׁשִ ְלּתֹ֣ו ּבָ ְמקֹמֹ֣ות ֶמְמׁשַ



: קד.  ּתָ ׁשְ ָלָבֽ ְוָהָד֣ר  הֹ֣וד  ֹא֣ד  ּמְ ַדְ֣לּתָ  ּגָ ֱא֣לַֹהי  ְיָי  ֶאת־ְיָי  ֣י  ַנְפׁשִ ְרִכ֣י  ּבָ
ִ֣ים  ַבּמַ ה  ַהְ֣מָקֶרֽ ה:  ְיִריָעֽ ּכַ ַ֣מִ֣ים  ׁשָ נֹוֶט֣ה  ְלָמ֣ה  ַ ׂשּ ּכַ ֶטה־אֹ֣ור  עֹֽ
ַמְלָאָכ֣יו  ֣ה  עֹׂשֶ ְנֵפי־ֽרּוַח:  ַעל־ּכַ ְ֣ך  ְמַהּלֵ ַהֽ֣ ְרכּובֹ֣ו  ם־ָעִב֣ים  ָ ַהׂשּ ִלּיֹ֣וָת֣יו  עֲֽ
עֹוָל֣ם  ּ֣מֹ֣וט  ל־ּתִ ּבַ ַעל־ְמכֹוֶנ֣יָה  ָיַֽסד־ֶאֶ֣רץ  ט:  לֵֹהֽ ֵאׁ֣ש  ְרָת֣יו  ְמׁ֣שָ רּוחֹ֣ות 
ֲעָרְ֣תָך֣ ְינּוסּ֣ון  ִים: ִמן־ּגַ יתֹ֣ו ַעל־ָהִ֣ר֣ים ַיַֽעְמדּו־ָמֽ ּסִ בּ֣וׁש ּכִ ּלְ ֣הֹום ּכַ ד: ּתְ ָוֶעֽ
ַעְמָך֣ ֵיָחֵפֽזּון: ַיֲעלּ֣ו ָהִ֣רים ֵיְרדּ֣ו ְבָקעֹ֣ות ֶאל־ְמ֣קֹ֣ום ֶז֣ה ָיַסְ֣דּתָ  ִמן־קֹ֣ול ַרֽ֣
ַ֣ח  ּלֵ ְמׁשַ ַהֽ ֶרץ:  ָהָאֽ ְלַכּסֹ֣ות  ל־ְיׁ֣שּובּ֣ון  ּבַ ל־ַיֲֽעבֹרּ֣ון  ּבַ ְ֣מּתָ  בּול־ׂשַ ֽ ּגְ ם:  ָלֶהֽ
רּ֣ו ְפָרִא֣ים  ּבְ ָד֣י ִיׁשְ ל־ַחְיתֹ֣ו ׂשָ קּו ּכָ ֽכּון: ַיׁ֣שְ ֣ין ָהִ֣ר֣ים ְיַהּלֵ ָחִל֣ים ּבֵ ּנְ ַמְ֣עָיִנים ּבַ
ֶק֣ה  נּו־ֽקֹול: ַמׁשְ ֣ין ֳעָ֣פאִי֣ם ִיּתְ ּכֹ֣ון ִמּבֵ ַמִ֣ים ִיׁשְ ָ ם: ֲעֵ֣ליֶהם עֹוף־ַהׁשּ ְצָמָאֽ
ֵהָמ֣ה  ֶרץ: ַמְצִמ֣יַח ָחִצ֣יר ַלּבְ ֣ע ָהָאֽ ּבַ ׂשְ ֣יָך ּתִ ִר֣י ַמֲ֣עׂשֶ ָהִ֣רים ֵמֲעִלּיֹוָת֣יו ִמּפְ
ַבב־ֱאנֹ֣וׁש  ֣ח ְלֽ ּמַ ֶרץ: ְוַיִ֣ין ְיׂשַ ב ַלֲעבַֹד֣ת ָהָאָד֣ם ְלהֹ֣וִציא ֶלֶ֣֣חם ִמן־ָהָאֽ ְוֵ֣עׂשֶ
ְרֵז֣י  ַאֽ ְיָי  ֲעֵצ֣י  עּו  ּבְ ִיׂ֣שְ ד:  ִיְסָעֽ ַבב־ֱאנֹ֣וׁש  ְלֽ ְוֶ֣לֶ֣חם  ֶ֣מן  ָ ִמׁשּ ִנ֣ים  ּפָ ְלַהְצִה֣יל 
ּה:  יָתֽ ּבֵ ֣ים  רֹוׁשִ ּבְ ֲחִ֣סיָד֣ה  ֣נּו  ְיַקּנֵ ִר֣ים  ִצּפֳ ֣ם  ר־ׁשָ ֲאׁשֶ ע:  ָנָטֽ ֣ר  ֲאׁשֶ ְלָ֣בנֹ֣ון 
֣ה ָיֵ֣רַח ְלמֹוֲעִד֣ים  ֽים: ָעׂשָ ַפּנִ ֵעִל֣ים ְסָ֣לִע֣ים ַמְחֶס֣ה ַלֽׁשְ בִֹהים ַלּיְ ָהִר֣ים ַהּ֣גְ
ל־ַחְיתֹו־ָיַֽער:  ֹו־ִתְ֣רֹמׂ֣ש ּכָ ְך ִו֣יִהי ָלְ֣יָלה ּבֽ ת־ֹחׁ֣שֶ ׁשֶ ֽ ֶ֣֣מׁש ָיַד֣ע ְמבֹוֽאֹו: ּתָ ׁשֶ
ֶמׁש ֵיָאֵספּ֣ון  ֶ ְזַר֣ח ַהׁ֣שּ ׁ֣ש ֵמֵא֣ל ָאְכָלֽם: ּתִ ֶ֣רף ּוְלַבּקֵ ִפיִרים ׁשֲֹאִג֣ים ַלּטָ ַהּ֣כְ
ה־ ָמֽ ֶרב:  ֲעֵדי־ָעֽ ַלֲעבָֹ֣דתֹ֣ו  ְוֽ ְלָפֳעלֹ֣ו  ָאָד֣ם  ֵיֵצ֣א  ֽצּון:  ִיְרּבָ ְוֶאל־ְמ֣עֹונָֹת֣ם 
֣ם  ַהּיָ ֶז֣ה  ִקְנָיֶנָֽך:  ָהָ֣אֶ֣רץ  ָמְלָא֣ה  ֣יָת  ָעׂשִ ָחְכָמ֣ה  ּבְ ם  ּ֣לָ ּכֻ ְיָי  ֣יָך  ַמֲעׂשֶ ַרּבּ֣ו 
֣ם  דֹֽלֹות: ׁשָ ֣ר ַחּיֹ֣ות ְקַ֣טּנֹ֣ות ִעם־ּגְ ם־ֶרֶ֣מׂש ְוֵא֣ין ִמְסּפָ ֽ דֹול֣ ּוְרַח֣ב ָיָ֣דִ֣ים ׁשָ ּגָ
ָלֵת֣ת  רּ֣ון  ּבֵ ְיׂשַ ֵאֶל֣יָך  ם  ּ֣לָ ּכֻ ֹו:  ֶחק־ּבֽ ֽ ְלׂשַ ֶזֽה־ָיַצְ֣רּתָ  ִלְ֣וָיָת֣ן  כּ֣ון  ְיַהּלֵ ֳאִנּיֹ֣ות 
֣יר  ְסּתִ ּתַ ֽטֹוב:  עּ֣ון  ּבְ ִיׂשְ ְדָך֣  ָיֽ֣ ֣ח  ְפּתַ ּתִ ִיְלקֹטּ֣ון  ָלֶ֣הם  ֣ן  ּתֵ ּתִ ֹו:  ִעּתֽ ּבְ ָאְכָל֣ם 
רּ֣וֲחָך  ֣ח  ּלַ ׁשַ ּתְ ְיׁשּוֽבּון:  ֶאל־ֲעָפָר֣ם  ְוֽ ִיְגָועּ֣ון  רּ֣וָחם  ּתֵֹס֣ף  ֵה֣לּ֣ון  ּבָ ִיֽ ֶניָך֣  ּפָ
יו:  ֽ ַמֲעׂשָ ַמ֣ח ְיָי ּבְ ה: ְיִה֣י ְכבֹ֣וד ְיָי ְלעֹוָל֣ם ִיׂשְ ֵנ֣י ֲאָדָמֽ ׁ֣ש ּפְ ֵראּ֣ון ּוְ֣תַחּדֵ ִיּבָ
ָר֣ה  ֣י ֲאַזּמְ ַחּיָ ֣יָרה ַלְיָי ּבְ נּו: ָאׁשִ ֽ ֶיֱעׁשָ ָהִר֣ים ְוֽ ֣ע ּבֶ ְרָע֣ד ִיּגַ ֣יט ָלָ֣אֶרץ ַוּתִ ּבִ ַהּמַ
ִא֣ים ִמן־ ּ֣מּו ַחּטָ ְיָי: ִיּתַ ַמ֣ח ּבַ יִח֣י ָא֣נִֹכ֣י ֶאׂשְ י: ֶיֱעַר֣ב ָעָל֣יו ׂשִ עֹוִדֽ ֵלאלַֹה֣י ּבְ

ְללּוָיּֽה:  י ֶאת־ְיָי ַהֽ ְרִכ֣י ַנְ֣פׁשִ ִע֣ים עֹ֣וד ֵאיָנ֣ם ּבָ ָהָאֶ֣רץ ּוְרׁשָ

ירּו־לֹ֣ו קה.  ֽ ׁשִ יו:  ֲעִלילֹוָתֽ ֣ים  ָבַ֣עּמִ הֹוִד֣יעּו  מֹ֣ו  ׁשְ ּבִ ִקְראּ֣ו  ַלְ֣יָי  הֹודּ֣ו 
ַמ֣ח  ֣ם ָקְדׁשֹ֣ו ִיׂ֣שְ ׁשֵ ְתַהְללּו ּבְ יו: ִהֽ֣ ָכל־ִנְפְלאֹוָתֽ ֣֣יחּו ּבְ רּו־לֹ֣ו ׂשִ ַזּמְ
ר־ יד: ִזְכרּ֣ו ִנְפְלאֹוָת֣יו ֲאׁשֶ ִמֽ ׁשּ֣ו ָפָנ֣יו ּתָ ּקְ ְרׁשּ֣ו ְיָי ְוֻעּזֹ֣ו ּבַ ֣י ְיָי: ּדִ ֵל֣ב ְמַבְקׁשֵ
יו:  ִחיָרֽ ּבְ ַיֲעקֹ֣ב  ֵנ֣י  ּבְ ַעְבּדֹ֣ו  ַאְבָרָה֣ם  ֶזַ֣רע  יו:  ֵטי־ִפֽ ּפְ ּוִמׁשְ ֹמְ֣פָת֣יו  ֣ה  ָעׂשָ
֣ה  ִצּ֣וָ ָב֣ר  ּדָ ִריתֹ֣ו  ּבְ ְלעֹוָל֣ם  ָזַכ֣ר  יו:  ָטֽ ּפָ ִמׁשְ ָכל־ָהָ֣אֶ֣רץ  ּבְ ֱאלֵֹה֣ינּו  ְיָי  הּ֣וא 
ֲֽעִמיֶדָ֣ה  ַוּיַ ק:  ָחֽ ְלִיׂשְ בּ֣וָעתֹ֣ו  ּוׁשְ ֶאת־ַאְבָרָה֣ם  ַ֣רת  ּכָ ֣ר  ֲאׁשֶ ֹור:  ּדֽ ְלֶאֶ֣לף 
ָנַ֣ען  ֶרץ־ּכְ ֶאת־ֶאֽ ֣ן  ֶאּתֵ ְלָך֣  ֵלאֹמ֣ר  עֹוָלֽם:  ִר֣ית  ּבְ ָרֵא֣ל  ְלִ֣יׂשְ ְלֹח֣ק  ְלַיֲעקֹ֣ב 
כּו  ְתַהּלְ ּיִ ַוֽ֣ ּה:  ֽ ּבָ ְוָגִר֣ים  ְ֣מַע֣ט  ּכִ ֣ר  ִמְסּפָ ְמֵת֣י  ְהיֹוָתם  ֽ֣ ּבִ ַנֲחַלְתֶכֽם:  ֶחֶ֣֣בל 
ָק֣ם ַוּיֹ֣וַכח  ֣יַח ָאָד֣ם ְלָעׁשְ א־ִהּנִ ר: לֹֽ ְמָלָכ֣ה ֶאל־ַע֣ם ַאֵחֽ ִמּגֹ֣וי ֶאל־ּגֹ֣וי ִמּ֣מַ
ְקָר֣א ָרָ֣עב  עּו: ַוּיִ ֵרֽ יָח֣י ְוִ֣לְנִביַאי ַאל־ּתָ עּ֣ו ִבְמׁשִ ּגְ ל־ּתִ ים: ַאֽ ֲעֵליֶה֣ם ְמָלִכֽ
֣ר  ִנְמּכַ ְלֶ֣עֶ֣בד  ִא֣יׁש  ִלְפֵניֶה֣ם  ַל֣ח  ׁשָ ר:  ָבֽ ׁשָ ה־ֶלֶ֣חם  ֽל־ַמּטֵ ּכָ ַעל־ָהָאֶ֣רץ 
ִאְמַר֣ת  א־ְדָברֹ֣ו  ּבֹֽ ֹו: ַעד־ֵע֣ת  ַנְפׁשֽ ָ֣אה  ּבָ ְ֣רֶז֣ל  ּבַ ַרְגלֹ֣ו  ֶ֣בל  ַבּכֶ ִעּנּ֣ו  ף:  יֹוֵסֽ
ָאדֹ֣ון  מֹ֣ו  ׂשָ הּו:  ֵחֽ ְיַפּתְ ַוֽ ֣ים  ַעּ֣מִ ֣ל  ֹמשֵ֣ יֵר֣הּו  ּתִ ַוּיַ ֶמֶ֣לְך  ַ֣לח  ׁשָ ְתהּו:  ְצָרָפֽ ְיָי 
בֹ֣א  ַוּיָ ֽם:  ְיַחּכֵ ּוְזֵקָנ֣יו  ַנְפׁשֹ֣ו  ּבְ ָר֣יו  ׂשָ ֶלְאסֹ֣ר  ָכל־ִקְנָיֽנֹו:  ּבְ ֣ל  ּוֹ֣משֵ֣ ְלֵביתֹ֣ו 
ֲֽעִצֵמהּו  ֶ֣פר ֶאת־ַעּמֹ֣ו ְמֹא֣ד ַוּ֣יַ ם: ַוּיֶ ֶרץ־ָחֽ ֶאֽ ֣ר ּבְ ָרֵא֣ל ִמְצָרִ֣ים ְוַ֣יֲעקֹ֣ב ּגָ ִיׂשְ
֣ה ַעְבּדֹ֣ו  ַ֣לח ֹמשֶ֣ ׁשָ יו:  ֲעָבָדֽ ּבַ ֣ל  ְלִ֣הְתַנּכֵ נֹ֣א ַעּמֹ֣ו  ם ִלׂשְ ִלּ֣בָ יו: ָהַפְ֣ך  ָרֽ ִמּצָ
ם:  ָחֽ ֶאֶ֣רץ  ּבְ ּוֹ֣מְפִת֣ים  ֹאתֹוָת֣יו  ְבֵר֣י  ּדִ מּו־ָב֣ם  ֽ ׂשָ ֹו:  ַחר־ּבֽ ֽ ּבָ ֣ר  ֲאׁשֶ ַאֲ֣הרֹ֣ן 
ְלָד֣ם  ֶאת־ֵמיֵמיֶה֣ם  ָהַפְ֣ך  ָבֽרֹו:  ֶאת־ּדְ א־ָמ֣רּ֣ו  ְולֹֽ ְ֣ך  ְחׁשִ ַוּיַ ְך  ֹחׁ֣שֶ ַ֣לֽח  ׁשָ

בֹ֣א  ם: ָאַ֣מר ַוּיָ ַ֣חְדֵר֣י ַמְלֵכיֶהֽ ִע֣ים ּבְ ַר֣ץ ַאְרָצ֣ם ְצַפְרּדְ ם: ׁשָ ָגָתֽ ֶ֣מת ֶאת־ּדְ ַוּ֣יָ
ְ֣ך  ם: ַוּיַ ַאְרָצֽ ָר֣ד ֵאׁ֣ש ֶלָהבֹ֣ות ּבְ ֵמיֶה֣ם ּבָ ׁשְ בּוָלֽם: ָנַת֣ן ּגִ ָכל־ּגְ ֣ים ּבְ ּ֣נִ ָערֹ֣ב ּכִ
ר:  ֽ ֣ה ְוֶ֣יֶ֣לק ְוֵא֣ין ִמְסּפָ בֹ֣א ַאְרּבֶ בּוָלֽם: ָאַ֣מר ַוּיָ ֣ר ֵע֣ץ ּגְ ּבֵ ְ֣פָנם ּוְתֵאָנָת֣ם ַוְ֣יׁשַ ּגַ
ַאְרָצ֣ם  כֹ֣ור ּבְ ל־ּבְ ְ֣ך ּכָ ם: ַוּיַ ִר֣י ַאְדָמָתֽ ֹ֣אַכל ּפְ ַאְרָצ֣ם ַוּ֣י ב ּבְ ל־ֵעׂ֣שֶ ֹ֣אַכל ּכָ ַוּי
ַמ֣ח  ל: ׂשָ ֽ ָבָט֣יו ּכֹוׁשֵ ׁשְ ֶכֶ֣סף ְוָזָה֣ב ְוֵא֣ין ּבִ ּיֹוִציֵאם ּבְ ֣ית ְלָכל־אֹוָנֽם: ַוֽ֣ ֵר֣אׁשִ
ַרׂ֣ש ָעָנ֣ן ְלָמָסְ֣ך ְוֵ֣אׁ֣ש ְלָהִא֣יר  ם: ּפָ ֣ם ֲעֵליֶהֽ ְחּדָ י־ָנַפ֣ל ּפַ ֽ ֵצאָת֣ם ּכִ ִמְצַרִ֣ים ּבְ
זּ֣ובּו ָמִ֣ים  ַ֣תח צּ֣ור ַוּיָ ם: ּפָ יֵעֽ ּבִ ַ֣מִ֣ים ַיׂשְ ָל֣ו ְוֶלֶ֣חם ׁשָ ֵב֣א ׂשְ ַא֣ל ַוּיָ ְיָלה: ׁשָ ָלֽ
ֹו: ַוּיֹוִצ֣א  ת־ַאְבָרָה֣ם ַעְבּדֽ ַב֣ר ָקְדׁשֹ֣ו ֶאֽ י־ָזַ֣כר ֶאת־ּדְ ֽ ר: ּכִ ּיֹ֣ות ָנָהֽ ּצִ ָהְ֣לכּ֣ו ּבַ
֣ים  ֣ן ָלֶ֣הם ַאְרצֹ֣ות ּגֹוִי֣ם ַוֲעַמ֣ל ְלֻאּמִ ּתֵ יו: ַוּיִ ִחיָרֽ ֣ה ֶאת־ּבְ ִ֣רּנָ ׂשֹ֣ון ּבְ ַעּמֹ֣ו ְבׂשָ

ְללּוָיּֽה:  יו ְותֹורָֹת֣יו ִיְנצֹ֣רּו ַהֽ ְמרּ֣ו ֻחּ֣קָ ֲעבּ֣ור ִיׁשְ ׁשּו: ּבַ ִייָרֽ

בּורֹ֣ות קו.  ּגְ ל  ְיַ֣מּלֵ ִמ֣י  ֹו:  ַחְסּדֽ ְלעֹוָל֣ם  ֣י  ּכִ י־טֹ֣וב  ּכִ ַלְיָי  ְללּוָיּ֣ה הֹודּ֣ו  ַהֽ
֣ה ְצָדָק֣ה ְבָכל־ ֣ט עֹׂשֵ ּפָ ֵרי ׁשְֹמֵר֣י ִמׁשְ ֽתֹו: ַאׁ֣שְ ִהּלָ ל־ּתְ ִמ֣יַע ּכָ ְיָי ַיׁ֣שְ

ִחיֶר֣יָך  טֹ֣וַב֣ת ּבְ ָך: ִלְראֹ֣ות ּבְ יׁשּוָעֶתֽ ְ֣קֵדִ֣ני ּבִ ָ֣ך ּפָ ְרצֹ֣ון ַעּמֶ ת: ָזְכֵרִ֣ני ְיָי ּבִ ֵעֽ
ִעם־ֲאבֹוֵת֣ינּו  ָחָט֣אנּו  ָך:  ִעם־ַנֲחָלֶתֽ ֣ל  ְלִ֣הְתַהּלֵ ּגֹוֶיָ֣ך  ְמַח֣ת  ׂשִ ּבְ ֹמַח  ִלׂ֣שְ
֣ילּו ִנְפְלאֹוֶת֣יָך לֹ֣א ָזְ֣כרּו  ּכִ ְענּו: ֲאבֹ֣וֵת֣ינּו ְבִמְצַרִ֣ים לֹא־ִהׂשְ ֽ ֶהֱעִו֣ינּו ִהְרׁשָ
מֹ֣ו ְל֣הֹוִד֣יַע  יֵעם ְלַמַ֣ען ׁשְ ּיֹוׁשִ ַים־ֽסּוף: ַוֽ֣ ְמרּ֣ו ַעל־ָי֣ם ּבְ ֶאת־רֹ֣ב ֲחָסֶד֣יָך ַוּיַ
ר:  ֽ ְדּבָ ּמִ ּכַ הֹמֹ֣ות  ּ֣תְ ּבַ ַוּיֹוִליֵכ֣ם  ֱחָר֣ב  ּיֶ ַוֽ ַים־סּ֣וף  ּבְ ְגַע֣ר  ַוּיִ בּוָרֽתֹו:  ֶאת־ּגְ
֣ד אֹוֵיֽב: ַוְיַכּסּו־ַמִ֣ים ָצֵריֶה֣ם ֶאָח֣ד ֵמֶ֣ה֣ם  ְגָאֵל֣ם ִמּיַ ֣ד ׂשֹוֵנ֣א ַוּ֣יִ יֵעם ִמּיַ ּיֹוׁשִ ַוֽ֣
א־ ֣יו לֹֽ ְכחּ֣ו ַמֲעׂשָ ֲהרּו ׁשָ ֽתֹו: ִמֽ֣ ִהּלָ ֣ירּו ּתְ ֲאִמ֣ינּו ִבְדָבָר֣יו ָיׁ֣שִ ר: ַוּיַ לֹ֣א נֹוָתֽ

ָלֶ֣הם  ֣ן  ּתֵ ַוּיִ יֽמֹון:  יׁשִ ֽ ּבִ ַוְיַנּסּו־ֵא֣֣ל  ֣ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ַתֲ֣אָוה  ְתַאּוּ֣ו  ַוּיִ ַלֲעָצֽתֹו:  ִחּ֣כּ֣ו 
ֲחֶנ֣ה ְלַ֣אֲהרֹ֣ן ְקדֹ֣וׁש  ּמַ ֽ ה ּבַ ם: ַוְיַקְנאּ֣ו ְלֹ֣משֶ֣ ֽ ַנְפׁשָ ֣ח ָרזֹ֣ון ּבְ ּלַ ֱאָלָת֣ם ַוְיׁשַ ׁשֶ
ְבַער־ֵאׁ֣ש  ַוּתִ ם:  ֲאִביָרֽ ַעל־ֲעַד֣ת  ַכ֣ס  ַוּ֣תְ ָת֣ן  ּדָ ְבַל֣ע  ַוּתִ ח־ֶאֶ֣רץ  ְפּתַ ּתִ ְיָי: 
ָכֽה:  ֲחוּ֣ו ְלַמּסֵ ּתַ ׁשְ ֹחֵר֣ב ַוּ֣יִ ים: ַיֲעׂשּו־ֵעֶ֣גל ּבְ ִעֽ ַלֵה֣ט ְרׁשָ ֲעָדָת֣ם ֶלָ֣הָב֣ה ּתְ ּבַ
יָע֣ם  מֹוׁשִ ֵא֣ל  ְ֣כחּו  ׁשָ ב:  ׂשֶ ֵעֽ ֹאֵכ֣ל  ׁשֹ֣֣ור  ַתְבִנ֣ית  ּבְ בֹוָד֣ם  ֶאת־ּכְ ִמ֣ירּו  ַוּיָ
ַעל־ַים־ֽסּוף:  נֹ֣וָראֹ֣ות  ָח֣ם  ֶאֶ֣רץ  ּבְ ִנְ֣פָלאֹות  ִים:  ִמְצָרֽ ּבְ ְגדֹלֹ֣ות  ֣ה  עֹׂשֶ
֣יב  ְלָהׁשִ ְלָפָנ֣יו  ֶ֣רץ  ּפֶ ּבַ ָעַמ֣ד  ְבִחירֹ֣ו  ֣ה  ֹמׁ֣שֶ לּוֵל֣י  ִמ֣יָד֣ם  ַהׁשְ ְלֽ ַוּיֹ֣אֶמר 
ָרְגנּ֣ו  א־ֶהֱ֣אִמ֣ינּו ִלְדָבֽרֹו: ַוּיֵ ֣ה לֹֽ ֶאֶ֣רץ ֶחְמּדָ ְמֲאסּו ּבְ ּיִ ַוֽ֣ ית:  ִחֽ ַהׁשְ ֲחָ֣מתֹ֣ו ֵמֽ
ר:  ֽ ְדּבָ ּמִ ֣יל אֹ֣וָת֣ם ּבַ ֣א ָידֹ֣ו ָלֶה֣ם ְלַהּפִ ָ ׂשּ קֹ֣ול ְיָי: ַוּיִ ְ֣מעּ֣ו ּבְ ְבָאֳהֵליֶה֣ם לֹ֣א ׁשָ
עֹ֣ור ַוּ֣יֹאְכלּ֣ו  ְ֣מדּו ְלַבַ֣על ּפְ ּצָ ֲאָרֽצֹות: ַוּ֣יִ ּגֹוִי֣ם ּוְ֣לָזרֹוָת֣ם ּבָ ֣יל ַזְ֣רָעם ּבַ ּוְלַהּפִ
יְנָחס  ֽ֣ ֲעֹמ֣ד ּפִ ה: ַוּיַ ָפֽ ֣֣ם ַמּגֵ ְפָרץ־ּבָ ַעְלֵליֶה֣ם ַוּתִ ַמֽ ְכִעיסּו ּבְ ים: ַוּ֣יַ ִזְבֵח֣י ֵמִתֽ
ַעד־עֹוָלֽם:  ָו֣דֹ֣ר  ְלדֹ֣ר  ִלְצָדָק֣ה  לֹ֣ו  ב  ָחׁ֣שֶ ַוּתֵ ה:  ָפֽ ּגֵ ַהּמַ ָעַצ֣ר  ַוּ֣תֵ ֣ל  ַוְיַפּלֵ
ֶאת־רּוחֹ֣ו  י־ִהְמרּ֣ו  ֽ ּכִ ם:  ֲעבּוָרֽ ּבַ ֣ה  ְלֹ֣משֶ֣ ַ֣רע  ַוּיֵ ְמִריָב֣ה  ַעל־ֵמ֣י  ְקִציפּו  ַוּ֣יַ
ם:  ָלֶהֽ ְיָי  ָאַמ֣ר  ֣ר  ֲאׁשֶ ֣ים  ַעּמִ ֶאת־ָהֽ ִמידּו  א־ִהׁ֣שְ לֹֽ יו:  ָפָתֽ ׂשְ ּבִ ֣א  ַוְ֣יַבּטֵ
ְהיּ֣ו ָלֶה֣ם  ַוּיִ יֶה֣ם  ַעְבדּ֣ו ֶאת־ֲעַצּבֵ ַוּיַ ם:  יֶהֽ ֲעׂשֵ ְלְמדּ֣ו ַמֽ ּיִ ַוֽ֣ ְתָעְרבּ֣ו ַבּגֹוִי֣ם  ַוּיִ
כּ֣ו ָד֣ם ָנִק֣י  ּפְ ׁשְ ֽ ִדים: ַוּיִ ֽ ֵ ֽנֹוֵתיֶה֣ם ַלׁשּ ֵ֣ניֶהם ְוֶאת־ּבְ חּ֣ו ֶאת־ּבְ ְזּבְ ׁש: ַוּיִ ְלמֹוֵקֽ
ים:  ִמֽ ּדָ ֱחַנ֣ף ָהָ֣אֶ֣רץ ּבַ ֣י ְכָנַ֣ען ַוּתֶ חּו ַלֲעַצּבֵ ֣ר ִזּ֣בְ ְבנֹוֵתיֶה֣ם ֲאׁשֶ ֵנ֣יֶה֣ם ּוֽ ם־ּבְ ּדַ
ַעּמֹ֣ו ַוְ֣יָתֵע֣ב ֶאת־ ַֽחר־ַא֣ף ְיָי ּבְ ם: ַוּיִ ַעְלֵליֶהֽ ַמֽ ְז֣נּו ּבְ יֶה֣ם ַוּ֣יִ ְטְמאּ֣ו ְבַמֲעׂשֵ ַוּיִ

ְלָחצּ֣ום אֹוְיֵביֶה֣ם  ם: ַוּיִ לּ֣ו ָבֶ֣ה֣ם ׂשְֹנֵאיֶהֽ ְמׁשְ ּיִ ַיד־ּגֹוִי֣ם ַוֽ ֵנ֣ם ּבְ ּתְ ַנֲחָלֽתֹו: ַוּיִ
ֹמּ֣כּו  ַוּ֣יָ ַיְמרּ֣ו ַבֲעָצָת֣ם  ה  ְוֵ֣הּמָ ֣יֵל֣ם  ַיּצִ ָעִמ֣ים ַרּבֹ֣ות  ּפְ ם:  ָיָדֽ ַ֣חת  ּתַ ְנעּ֣ו  ּכָ ַוּ֣יִ
ֵח֣ם  ּנָ ִריתֹ֣ו ַוּ֣יִ ְזּכֹ֣ר ָלֶה֣ם ּבְ ם: ַוּיִ ָתֽ ְמעֹ֣ו ֶאת־ִרּנָ ׁ֣שָ ֣ר ָלֶה֣ם ּבְ ּצַ ְרא ּבַ ֲעֹוָנֽם: ַוּ֣יַ ּבַ
ְיָי  יֵע֣נּו  הֹוׁשִ ם:  ל־ׁשֹוֵביֶהֽ ּכָ ִלְ֣פֵנ֣י  ְלַרֲחִמ֣ים  אֹוָת֣ם  ֣ן  ּתֵ ַוּיִ יו:  ֲחָסָדֽ רֹ֣ב  ּכְ
ָך:  ֶתֽ ְתִהּלָ ַ֣ח ּבִ ּבֵ ּתַ ָ֣ך ְלִ֣הׁשְ ֣ם ָקְדׁשֶ ן־ַהּגֹ֣וִי֣ם ְל֣הֹדֹות ְלׁשֵ ֵצנּו֣ ִמֽ ֱאלֵֹה֣ינּו ְוַקּבְ
ל־ָהָע֣ם ָאֵמ֣ן  ָרֵא֣ל ִמן־ָה֣עֹוָל֣ם ְוַע֣ד ָהעֹוָל֣ם ְוָאַמ֣ר ּכָ רּ֣וְך־ְיָי ֱאלֵֹה֣י ִיׂשְ ּבָ

ְללּוָיּֽה:  ַהֽ



סליחות
ֵאל ַמúְֲאֵכי־ַרֲחִמים  ֵני  ּפְ ָנא  ַחּלּו  ֶעְליֹון.  ְרֵתי  ְמׁשָ

יֹון. אּוַלי ָיחֹוס ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון אּוַלי  ֵמיַטב ִהּגָ ּבְ
ֶסף.  ׁשֶ ׁשּוֵחי  ּפְ ְוִנְבִזים  ָפִלים  ׁשְ יֹוֵסף.  ֵאִרית  ׁשְ ְיַרֵחם  אּוַלי  ְיַרֵחם: 

יֹון.  ָ ים ִרּשׁ ׁשִ ה ּוְמַבּקְ ְתִפּלָ לֹא ֶכֶסף. ׁשֹוֲאִגים ּבִ ם ְמכּוֵרי ּבְ בּוֵיי ִחּנָ ׁשְ
ֵדי ַמּכֹות  י ֶכֶבל. ְמֻלּמְ אּוַלי ָיחֹוס ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון אּוַלי ְיַרֵחם: אּוַלי ְיַרֵחם ְמֻעּנֵ

ֶקֶצף  ים ּבְ ַעּמִ ל ּבָ ֵבי ֵתֵבל. ָמׁשָ יֹוׁשְ ִעּנּוי ֶסֶבל. ְמנֹוד רֹאׁש ְנתּוִנים ּבְ ּבְ
ֳעִני ַעּמֹו.  יֹון. אּוַלי ָיחֹוס ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון אּוַלי ְיַרֵחם: אּוַלי ְיַרֵחם ְוֵיֶרא ּבָ ּוִבּזָ
ַלַחׁש מּוָסר ָלמֹו. ְוֵעיֵניֶהם  ִגים ְלֻעּמֹו. ְועּוִדים ּבְ ַמע ַהּצָ ב ְוִיׁשְ ְוַיְקׁשֵ
ְיַרֵחם  ְיַרֵחם: אּוַלי  ְוֶאְביֹון אּוַלי  ָעִני  ַעם  ָיחֹוס  אּוַלי  יֹון.  ִרּצָ ִלְמצֹוא  ּתֹוִלים 
ָרה  ּצָ ּבַ ָכל ֵעת ְועֹוָנה. ֲאגּוִדים  ּבְ ָבחֹו  אֹוְמֵרי ְסַלח ָנא. אֹוְמֵצי ׁשְ
יֹון. אּוַלי ָיחֹוס ַעם  ּוָ ֵני ֱאלֵֹהיֶהם ׁשֹוְפִכים ֵלב ּדִ ה. ֶאת ּפְ ִחּנָ ּפֹוְך ּתְ ִלׁשְ
ֲאָריֹות  ְלעּוָטה  ִכְפַלִים.  ּבְ ָלְקָתה  ְיַרֵחם  אּוַלי  ְיַרֵחם:  אּוַלי  ְוֶאְביֹון  ָעִני 

ְכָחה  ׁשָ לֹא  ׁשּוַלִים.  ֲעֹון  ּבַ ֶמת  ּלֶ ּתַ ּוִמׁשְ ה  ֻלּקָ ֲחַלִים.  ׁשַ ִפי  ּבְ ְכמֹו 
ְיַרֵחם: אּוַלי  ְוֶאְביֹון אּוַלי  ָעִני  ַעם  ָיחֹוס  אּוַלי  ֶחְביֹון  עֹוז  ב  ִמְכּתַ זֹאת  ָכל  ּבְ
ְועֹוִנים.  יִבים  ְמׁשִ ְולֹא  ָתם  ֶחְרּפָ ֹוְמִעים  ַהּשׁ ָפִנים.  י  בּוׁשֵ ּכְ ְיַרֵחם 
יֹון. אּוַלי ָיחֹוס  י לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו ְבִכּלָ ָעִנים. ּכִ עֹו ִנׁשְ ים ּוְלִיׁשְ ִנְצחֹו ְמַקּוִ
יר  ַיּתִ ָעְניֹו. ֲחבּוׁשֹו  ּבְ ץ ָעִני  ְיַחּלֵ ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון אּוַלי ְיַרֵחם: אּוַלי ְיַרֵחם 

ְוָיִחיׁש  ַמע  ִיׁשְ ַצֲעָקתֹו  ָחְליֹו.  ְוַיְחּבֹוׁש  ְמזֹורֹו  ִיְגֶהה  ְביֹו.  ׁשִ ֵמֶאֶרץ 
ָדיֹון: אּוַלי ָיחֹוס ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון אּוַלי ְיַרֵחם:  ֵעת ּפִ

 úמֹוֵחל ֵא ֲחִסידּות,  ּבַ ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ֶמֶלְך 
ְמִחיָלה  ה  ַמְרּבֶ ִראׁשֹון,  ִראׁשֹון  ַמֲעִביר  ַעּמֹו  ֲעֹונֹות 
ר ָורּוַח,  ׂשָ ל ּבָ ה ְצָדקֹות ִעם ּכָ ִעים, עֹׂשֶ ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ְלַחּטָ
ֵרה, ּוְזָכר  לֹשׁ ֶעׂשְ נּו לֹוַמר ׁשְ ְגמֹול, ֵאל הֹוֵריָת ּלָ לֹא ְכָרָעָתם ּתִ
מֹו  ּכְ ֶדם,  ִמּקֶ ֶלָעָניו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ֵרה,  ֶעׂשְ לׁש  ׁשְ ִרית  ּבְ ַהּיֹום  ָלנּו 

ם ְיָי:  ְקָרא ְבׁשֵ ם, ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד ְיָי ּבֶ תּוב ַוּיֵ ּכָ ׁשֶ

ְקָרא: ָניוׁ ַוּיִ ֲעבֹׁר ְיָי ַעל ּפָ ֽ ַוּיַ

ת: ֹנֵצׁר ְיָי  ִׁים ְוַרב ֶחֶׁסד ֶוֱֽאֶמֽ ְיָי ֵאׁל ַרחּׁום ְוַחּנּׁון ֶאֶׁרְך ַאּפַ
הׁ ְוָסַלְחּתָ  ָאׁה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ ׁא ָעֹוׁן ָוֶפׁׁשַ ֲאָלִפׁים ֹנׂשֵ ֶחֶׁסדׁ ָלֽ
י ָחָטאנּו  נּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחּטָ
ח  ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו: ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ

ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאיָך: 

❧ ☙

 úָרֵא עּו ִיׂשְ ׁשְ ִיּוָ ַהּיֹום  ם  ּגַ ׁשּוַעת עֹוָלִמים.  ּתְ ְיָי  ּבַ ע  נֹוׁשַ
ְסִליחֹות  ַרב  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְמרֹוִמים.  ׁשֹוֵכן  יָך  ִמּפִ
ים. ָצקּון  ים ְוַדּלִ ֲעִנּיִ ָעֶריָך ֵהם ּדֹוְפִקים ּכַ ּוַבַעל ָהַרֲחִמים: ׁשְ
ה ַרב ְסִליחֹות ּוַבַעל ָהַרֲחִמים:  י ַאּתָ ים. ּכִ ם ְקׁשֹוב ָיּה ׁשֹוֵכן ְמֻעּלִ ַלֲחׁשָ
ָחְרֵפיֶהם ּוִמלֹוֲחֵציֶהם. ָנא ַאל  ל ָצרֹות ִמּמְ חּוִדים ֵהם ִמּכָ ּפְ
ָהַרֲחִמים:  ּוַבַעל  ְסִליחֹות  ַרב  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֲאבֹוֵתיֶהם.  ֱאלֵֹהי  ְיָי  ַעְזֵבם  ּתַ
יֹום ּתֹוֵכָחה. ּוִמּתֹוְך ָצָרה ַהְמִציֵאם  מּו ָלֶהם ּבְ טֹובֹוֶתיָך ְיַקּדְ
עּו ְלֵעין ּכֹל  ׁשְ ִיּוָ ה ַרב ְסִליחֹות ּוַבַעל ָהַרֲחִמים:  י ַאּתָ ּכִ דּות ּוְרָוָחה.  ּפְ
ְלִצּיֹון  ְוַיֲעלּו  ְוחֹוְתנֹו  ִעיר  ׂשֵ ה  ּלֵ ּכַ ִעים.  ְרׁשָ ָבם  לּו  ִיְמׁשְ ְוַאל 
יָבה ָאדֹון ְלקֹול  ה ַרב ְסִליחֹות ּוַבַעל ָהַרֲחִמים: ַהְקׁשִ י ַאּתָ יִעים. ּכִ מֹוׁשִ

ה ַרב  י ַאּתָ ָתם. ּכִ ֲעֶלה ְתִפּלָ ַמִים ּתַ ָ ָך ַהּשׁ ְבּתְ ְוָעָתם. ְוִלְמכֹון ׁשִ ׁשַ
ְסִליחֹות ּוַבַעל ָהַרֲחִמים: 

ֵאל ֶמֶלְך ... ויעבור ...

❧ ☙

ְוַרב ְיָי  ִים.  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון.  ַרחּום.  ֵאל  ְיָי 
א  ֹנׂשֵ ָלֲאָלִפים.  ֶחֶסד  ֹנֵצר  ֶוֱאֶמת.  ֶחֶסד 
ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחּתָ  ה.  ְוַנּקֵ ָאה.  ְוַחּטָ ע.  ָוֶפׁשַ ָעֹון. 
ְוֶאֱהָמָיה.  ֱאלִֹהים  ָרה  ֶאְזּכְ נּו:  ּוְנַחְלּתָ אֵתנּו  ּוְלַחּטָ
ָהֱאלִֹהים  ְוִעיר  נּוָיה.  ּבְ ּה  ּלָ ּתִ ַעל  ִעיר  ל  ּכָ ְראֹוִתי  ּבִ
ְלָיּה  ָאנּו  זֹאת  ּוְבָכל  ה.  ּיָ ְחּתִ ּתַ אֹול  ׁשְ ַעד  ֶלת  ּפֶ ֻמׁשְ
ִלי.  ְלּגְ ִהְתּגַ ָעֵלינּו  ָהַרֲחִמים  ת  ִמּדַ יי:  יי,  ְלָיּה.  ְוֵעיֵנינּו 
ַרֲחִמים  ְך  ַעּמֵ ּוְבַעד  יִלי.  ַהּפִ ֵתנּו  ִחּנָ ּתְ קֹוֵנְך  ְוִלְפֵני 
י  ַמְכּתִ י ְוָכל רֹאׁש ָלֳחִלי. יי, יי: ּתָ ּוָ י ָכל ֵלָבב ּדַ ֲאִלי. ּכִ ׁשַ
י  ּכִ ְדָמעֹות  ֲעֵרי  ּוְבׁשַ ֵתבֹות.  ֵרה  ֶעׂשְ לֹש֣  ׁשְ ּבִ ְיֵתדֹוַתי 
ִלּבֹות.  בֹוֵחן  ֵני  ּפְ יַח  ׂשִ י  ַפְכּתִ ׁשָ ָלֵכן  ָלבֹות.  ִנׁשְ לֹא 
ְיִהי  יי:  יי,  ָאבֹות.  ת  לֹשֶ֣ ׁשְ ּוִבְזכּות  ה  ֵאּלֶ ּבָ ֲאִני  טּוַח  ּבָ
ְמעֹוֵתינּו  ים ּדִ ׂשִ ּתָ ְכיֹות. ׁשֶ ָפֶניָך ׁשֹוֵמַע קֹול ּבִ ָרצֹון ִמּלְ
י ְלָך  ֵזרֹות ַאְכָזִרּיֹות. ּכִ ל ּגְ יֵלנּו ִמּכָ נֹאְדָך ִלְהיֹות. ְוַתּצִ ּבְ

ְלַבד ֵעיֵנינּו ְתלּויֹות. יי, יי: 
ֵאל ֶמֶלְך ... ויעבור ...

ַמע  ָעֵלינּו ׁשְ ְוַרֵחם  חּוס  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  קֹוֵלנּו 
ֵתנּו:  ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ְוַקּבֵ
ֶקֶדם:  ּכְ ָיֵמינּו  ׁש  ַחּדֵ ְוָנׁשּוָבה  ֵאֶליָך  ְיָי  יֵבנּו  ֲהׁשִ
ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ֲהִגיֵגנּו:  יָנה  ּבִ ְיָי  ַהֲאִזיָנה  ֲאָמֵרינּו 
ְוגֹוֲאֵלנּו:  צּוֵרנּו  ְיָי  ְלָפֶניָך  נּו  ִלּבֵ ְוֶהְגיֹון  ִפינּו  ִאְמֵרי 
ח  ּקַ ּתִ ַאל  ָך  ָקְדׁשְ ְורּוַח  ָפֶניָך  ִמּלְ ִליֵכנּו  ׁשְ ּתַ ַאל 
ּכֵֹחנּו  ְכלֹות  ּכִ ִזְקָנה  ְלֵעת  ִליֵכנּו  ׁשְ ּתַ ַאל  ּנּו:  ִמּמֶ
ְרַחק  ַעְזֵבנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ַאל ּתִ ַעְזֵבנּו: ַאל ּתַ ַאל ּתַ
נּו אֹות ְלטֹוָבה, ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו  ה ִעּמָ נּו: ֲעׂשֵ ִמּמֶ
י ְלָך ְיָי  נּו: ּכִ נּו ְוִנַחְמּתָ ה ְיָי ֲעַזְרּתָ י ַאּתָ ְוֵיבֹוׁשּו ּכִ

ה ַתֲעֶנה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו: הֹוָחְלנּו, ַאּתָ
ִמיֵעי ַמְכִניֵסי  ַעל ָהַרֲחִמים. ַמׁשְ ַרֲחִמים ַהְכִניסּו ַרֲחֵמינּו, ִלְפֵני ּבַ

ִמיֵעי  ה. ַמׁשְ ֵתנּו, ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ְתִפּלָ ִמיעּו ְתִפּלָ ה ַהׁשְ ְתִפּלָ
ִדְמָעה  ַמְכִניֵסי  ְצָעָקה.  ׁשֹוֵמַע  ִלְפֵני  ַצֲעָקֵתנּו,  ִמיעּו  ַהׁשְ ְצָעָקה 
לּו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ְדָמעֹות.  ּבִ ה  ִמְתַרּצֶ ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ִדְמעֹוֵתינּו,  ַהְכִניסּו 



ְלָפָניו  ירּו  ַהְזּכִ א.  ְוִנשָֹ ָרם  ֶמֶלְך ֵאל  ִלְפֵני  ה,  ׁשָ ּוַבּקָ ה  ִחּנָ ּתְ ְוַהְרּבּו 

ִיְזּכֹר  ָעָפר.  ׁשֹוְכֵני  ל  ׁשֶ טֹוִבים  ּוַמֲעִשֹים  ּתֹוָרה  ְלָפָניו,  ִמיעּו  ַהׁשְ

י צֹאן רֹוֶעה  ֵאִרית ַיֲעקֹב. ּכִ ּלֹא ֹתאַבד ׁשְ ה ַזְרָעם, ׁשֶ ַאֲהָבָתם ִויַחּיֶ

ַמֵהר  ִניָנה.  ְוִלׁשְ ל  ְלָמׁשָ ֶאָחד  ּגֹוי  ִיְשָֹרֵאל  ה,  ְלֶחְרּפָ ָהָיה  ֶנֱאָמן 

ַרֲחֶמיָך  יָעה ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות, ְוהֹוׁשִ ל ּגְ ֵענּו. ּוְפֵדנּו ִמּכָ ֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ

ְך: יַח ִצְדָקְך ְוַעּמָ ים ְמׁשִ ָהַרּבִ

בּוֵיּה. ָמָרן  ִלׁשְ ן  ְדִמְתַחּנֵ ְבָיא  ׁשִ ַבר  ּכְ ָנן,  ִמְתַחּנֵ ָלְך  א  ַמּיָ ְדִבׁשְ
ִיְשָֹרֵאל  ְך  ְוַעּמָ ְרִקין,  ִמְתּפָ א  ַכְסּפָ ּבְ ְבָיא  ׁשִ ֵני  ּבְ ּכּוְלהֹון 
ֵריָקם  ר  ֶנְהּדַ ָלא  ּדְ ּוָבעּוִתין,  ין  ִאְלּתִ ׁשְ ָלן  ַהב  ּוְבַתֲחנּוֵני.  ַרֲחֵמי  ּבְ
ן ְלָמֵריּה.  ִמְתַחּנֵ א ּדְ ַעְבּדָ ָנן, ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנֵ ַמּיָ ִבׁשְ ִמן ָקָדָמְך: ָמָרן ּדְ
ין.  ִדְנִפיׁשִ ֵמַעְקִתין  ין  ַנְפׁשִ ְמִריָרן  ִריָנן.  ׁשָ ּוַבֲחׁשֹוָכא  ֲאָנן  יֵקי  ֲעׁשִ
ִעם  ְגַזְרּתָ  ּדִ ַקָיָמא  ִדיל  ּבְ ֲעִביד  ָמָרן  ְלַרּצּוָיְך,  ן  ּבָ ֵלית  ֵחיָלא 

ֲאְבָהָתָנא:

תיקון הכללי
ה, טז.  י ָחִסיִתי ָבְך: ָאַמְרּתְ ַליָי, ְיָי ָאּתָ ְמֵרִני ֵא-ל ּכִ ם ְלָדִוד, ׁשָ ִמְכּתָ

ל  ּכָ יֵרי,  ְוַאּדִ ה,  ֵהּמָ ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים  ִלְקדֹוׁשִ ָעֶליָך:  ל  ּבַ טֹוָבִתי 
ם, ּוַבל  יֶהם ִמּדָ יְך ִנְסּכֵ ל ַאּסִ בֹוָתם, ַאֵחר ָמָהרּו, ּבַ ֶחְפִצי ָבם: ִיְרּבּו ַעּצְ
ּתֹוִמיְך  ה  ַאּתָ ְוכֹוִסי,  ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיָי  ָפָתי:  ׂשְ ַעל  מֹוָתם  ׁשְ ֶאת  א  ֶאּשָׂ
ְפָרה ָעָלי: ֲאָבֵרְך ֶאת  ִעִמים, ַאף ַנֲחָלת ׁשָ ּנְ ּבַ ּגֹוָרִלי: ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי 
י  י ָתִמיד, ּכִ יִתי ְיָי ְלֶנְגּדִ ּוִ רּוִני ִכְליֹוָתי: ׁשִ ר ְיָעָצִני, ַאף ֵלילֹות ִיּסְ ְיָי ֲאׁשֶ
ּכֹן ָלֶבַטח:  ִרי ִיׁשְ ׂשָ בֹוִדי, ַאף ּבְ ֶגל ּכְ י ַוּיָ ַמח ִלּבִ ל ֶאּמֹוט: ָלֵכן ׂשָ ִמיִמיִני ּבַ
ַחת: ּתֹוִדיֵעִני  ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ אֹול, לֹא ִתּתֵ י ִלׁשְ י לֹא ַתֲעזֹב ַנְפׁשִ ּכִ

יִמיְנָך ֶנַצח:  ֶניָך, ְנִעמֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים, ׂשַֹבע ׂשְ ֹאַרח ַחּיִ

ֵרי ָאָדם לב.  סּוי ֲחָטָאה: ַאׁשְ ע, ּכְ ׁשַ ֵרי ְנׂשּוי ּפֶ יל, ַאׁשְ ּכִ ְלָדִוד ַמׂשְ
לּו  ּבָ י  ּתִ ֶהֱחַרׁשְ י  ּכִ ה:  ְרִמּיָ רּוחֹו  ּבְ ְוֵאין  ָעֹון,  לֹו  ְיָי  ַיְחׁשֹב  לֹא 
ְך  ֶנְהּפַ ָיֶדָך,  ָעַלי  ד  ְכּבַ ּתִ ָוַלְיָלה  יֹוָמם  י  ּכִ ַהּיֹום:  ל  ּכָ ֲאָגִתי  ׁשַ ּבְ ֲעָצָמי, 
י  יִתי, ָאַמְרּתִ אִתי אֹוִדיֲעָך, ַוֲעֹוִני לֹא ִכּסִ ַחְרבֵֹני ַקִיץ ֶסָלה: ַחּטָ י, ּבְ ּדִ ְלׁשַ
זֹאת  ַעל  ֶסָלה:  אִתי  ַחּטָ ֲעֹון  אָת  ָנׂשָ ה  ְוַאּתָ ַליָי,  ַעי  ְפׁשָ ֲעֵלי  אֹוֶדה 
ים ֵאָליו לֹא  ַרּבִ ֶטף ַמִים  ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא, ַרק ְלׁשֵ ּכָ ל  ּלֵ ִיְתּפַ
יְלָך,  ּכִ סֹוְבֵבִני ֶסָלה: ַאׂשְ ט ּתְ י ַפּלֵ ֵרִני, ָרּנֵ ּצְ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִלי, ִמּצַ יעּו: ַאּתָ ַיּגִ
ֶפֶרד  ּכְ סּוס  ּכְ ְהיּו  ּתִ ַאל  ֵעיִני:  ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך,  זּו  ֶדֶרְך  ּבְ ְואֹוְרָך 
ים ַמְכאֹוִבים  ל ְקרֹב ֵאֶליָך: ַרּבִ ֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום, ּבַ ֵאין ָהִבין, ּבְ
יִקים, ְוַהְרִנינּו  ְמחּו ַבְיָי, ְוִגילּו ַצּדִ יָי ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו: ׂשִ ע, ְוַהּבֹוֵטַח ּבַ ָלָרׁשָ

ֵרי ֵלב:  ל ִיׁשְ ּכָ

ָרָעה מא.  יֹום  ּבְ ל,  ּדָ ֶאל  יל  ּכִ ַמׂשְ ֵרי  ַאׁשְ ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַח  ַלְמַנּצֵ
ֵנהּו  ּתְ ּתִ ְוַאל  ָאֶרץ,  ּבָ ר  ַ ְוֻאּשׁ הּו,  ִויַחּיֵ ְמֵרהּו  ִיׁשְ ְיָי  ְיָי:  ֵטהּו  ְיַמּלְ
בֹו ָהַפְכּתָ ְבָחְליֹו: ֲאִני  ּכָ ל ִמׁשְ ָוי, ּכָ ֶנֶפׁש ֹאְיָביו: ְיָי ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ּדְ ּבְ
י ָחָטאִתי ָלְך: אֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי, ָמַתי  י ּכִ ִני, ְרָפָאה ַנְפׁשִ י ְיָי ָחּנֵ ָאַמְרּתִ
ץ ָאֶון לֹו, ֵיֵצא  ר, ִלּבֹו ִיְקּבָ ְוא ְיַדּבֵ א ִלְראֹות, ׁשָ מֹו: ְוִאם ּבָ ָימּות ְוָאַבד ׁשְ
ַבר  בּו ָרָעה ִלי: ּדְ ל ׂשְֹנָאי, ָעַלי ַיְחׁשְ ר: ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ּכָ ַלחּוץ ְיַדּבֵ
ר  לֹוִמי ֲאׁשֶ ם ִאיׁש ׁשְ ַכב לֹא יֹוִסיף ָלקּום: ּגַ ר ׁשָ ַעל ָיצּוק ּבֹו, ַוֲאׁשֶ ִלּיַ ּבְ
ַוֲהִקיֵמִני,  ִני  ָחּנֵ ְיָי  ה  ְוַאּתָ יל ָעַלי ָעֵקב:  ִהְגּדִ י בֹו, אֹוֵכל ַלְחִמי,  ַטְחּתִ ּבָ
י לֹא ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי:  י, ּכִ י ָחַפְצּתָ ּבִ י ּכִ זֹאת ָיַדְעּתִ ָמה ָלֶהם: ּבְ ּלְ ַוֲאׁשַ
ָרֵאל  רּוְך ְיָי ֱאלֵֹהי ִיׂשְ יֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם: ּבָ ּצִ י, ַוּתַ ַמְכּתָ ּבִ י ּתָ ֻתּמִ ַוֲאִני ּבְ

ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן: 

ן מב.  ֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים, ּכֵ ל ּתַ ַאּיָ יל, ִלְבֵני קַֹרח: ּכְ ּכִ ַח ַמׂשְ ַלְמַנּצֵ
י ֵלאלִֹהים ְלֵאל ָחי,  י ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהים: ָצְמָאה ַנְפׁשִ ַנְפׁשִ
י ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה,  ֵני ֱאלִֹהים: ָהְיָתה ּלִ ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ּפְ

י,  ָכה ָעַלי ַנְפׁשִ ּפְ ָרה ְוֶאׁשְ ה ֶאְזּכְ ה ֱאלֶֹהיָך: ֵאּלֶ ל ַהּיֹום, ַאּיֵ ֱאֹמר ֵאַלי ּכָ ּבֶ

ה ְותֹוָדה, ָהמֹון חֹוֵגג:  קֹול ִרּנָ ית ֱאלִֹהים ּבְ ם ַעד ּבֵ ּדֵ ְך, ֶאּדַ ּסָ י ֶאֱעבֹר ּבַ ּכִ

אֹוֶדּנּו  עֹוד  י  ּכִ ֵלאלִֹהים,  הֹוִחיִלי  ָעָלי,  ֱהִמי  ַוּתֶ י  ַנְפׁשִ ּתֹוֲחִחי  ׁשְ ּתִ ַמה 

ן  ְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרּדֵ ן ֶאְזּכָ ּתֹוָחח, ַעל ּכֵ י ִתׁשְ ָניו: ֱאלַֹהי, ָעַלי ַנְפׁשִ ְיׁשּועֹות ּפָ

ל  ּכָ ִצּנֹוֶריָך,  ְלקֹול  הֹום קֹוֵרא,  ּתְ הֹום ֶאל  ּתְ ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים, 

י,  ירֹה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ה ְיָי ַחְסּדֹו, ּוַבּלַ יָך ָעַלי ָעָברּו: יֹוָמם ְיַצּוֶ ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ִמׁשְ

קֵֹדר  ה  ָלּמָ ִני,  ַכְחּתָ ׁשְ ָלָמה  ַסְלִעי,  ְלֵא-ל  אֹוְמָרה  י:  ַחּיָ ְלֵא-ל  ה  ִפּלָ ּתְ

ל  ָאְמָרם ֵאַלי ּכָ ַעְצמֹוַתי, ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי, ּבְ ֶרַצח ּבְ ַלַחץ אֹוֵיב: ּבְ ֵאֵלְך ּבְ

הֹוִחיִלי  ָעָלי,  ֱהִמי  ּתֶ ּוַמה  י,  ַנְפׁשִ ּתֹוֲחִחי  ׁשְ ּתִ ַמה  ֱאלֶֹהיָך:  ה  ַאּיֵ ַהּיֹום 

ַני ֵואלָֹהי:  י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹת, ּפָ ֵלאלִֹהים, ּכִ

ְמרּו ֶאת נט.  ׁשְ אּול ַוּיִ לַֹח ׁשָ ׁשְ ם, ּבִ ֵחת, ְלָדִוד ִמְכּתָ ׁשְ ַח ַאל ּתַ ַלְמַנּצֵ
ֵבִני:  ּגְ ׂשַ ְתקֹוְמַמי ּתְ יֵלִני ֵמֹאְיַבי ֱאלָֹהי, ִמּמִ ִית ַלֲהִמיתֹו: ַהּצִ ַהּבַ

י,  ה ָאְרבּו ְלַנְפׁשִ י ִהּנֵ יֵעִני: ּכִ י ָדִמים הֹוׁשִ יֵלִני ִמּפֲֹעֵלי ָאֶון, ּוֵמַאְנׁשֵ ַהּצִ

ְוִיּכֹוָננּו,  ְיֻרצּון  ָעֹון  ִלי  ּבְ ְיָי:  אִתי  ַחּטָ ְולֹא  ִעי  ִפׁשְ לֹא  ים,  ַעּזִ ָעַלי  ָיגּורּו 

ָרֵאל, ָהִקיָצה  ה ְיָי ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ עּוָרה ִלְקָראִתי ּוְרֵאה: ְוַאּתָ

ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  ֶסָלה:  ָאֶון  ּבְֹגֵדי  ל  ּכָ ֹחן  ּתָ ַאל  ַהּגֹוִים,  ל  ּכָ ִלְפקֹד 

י  ְפתֹוֵתיֶהם, ּכִ ׂשִ ִפיֶהם, ֲחָרבֹות ּבְ יעּון ּבְ ה ַיּבִ ֶלב, ִויסֹוְבבּו ִעיר: ִהּנֵ ַכּכָ

ֹמָרה,  ְלַעג ְלָכל ּגֹוִים: ֻעּזֹו ֵאֶליָך ֶאׁשְ ַחק ָלמֹו, ּתִ ׂשְ ה ְיָי ּתִ ִמי ׁשֵֹמַע: ְוַאּתָ

ֵמִני, ֱאלִֹהים ַיְרֵאִני ְבׁשְֹרָרי: ַאל  י, ְיַקּדְ י: ֱאלֵֹהי ַחְסּדִ ּבִ ּגַ י ֱאלִֹהים ִמׂשְ ּכִ

את  נּו ְיָי: ַחּטַ י, ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך ְוהֹוִריֵדמֹו, ָמִגּנֵ חּו ַעּמִ ּכְ ן ִיׁשְ ַהְרֵגם ּפֶ ּתַ

ה  ּלֵ רּו: ּכַ ַחׁש ְיַסּפֵ ְכדּו ִבְגאֹוָנם, ּוֵמָאָלה ּוִמּכַ ָפֵתימֹו, ְוִיּלָ ַבר ׂשְ ימֹו, ּדְ ּפִ

ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ  ַיֲעקֹב  ּבְ ל  י ֱאלִֹהים ֹמשֵ֣ ּכִ ְוֵיְדעּו  ְוֵאיֵנמֹו,  ה  ּלֵ ּכַ ְבֵחָמה, 

ֶלֱאכֹל,  ְיִניעּון  ה  ֵהּמָ ִעיר:  ִויסֹוְבבּו  ֶלב,  ַכּכָ ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב  בּו  ְוָיׁשֻ ֶסָלה: 

י ָהִייָת  ָך, ּכִ ן ַלּבֶֹקר ַחְסּדֶ ָך, ַוֲאַרּנֵ יר ֻעּזֶ ִלינּו: ַוֲאִני ָאׁשִ עּו ַוּיָ ּבְ ִאם לֹא ִיׂשְ

י  ּבִ ּגַ י ֱאלִֹהים ִמׂשְ ָרה, ּכִ י ֵאֶליָך ֲאַזּמֵ יֹום ַצר ִלי: ֻעּזִ ב ִלי ּוָמנֹוס, ּבְ ּגָ ִמׂשְ

י:  ֱאלֵֹהי ַחְסּדִ

ְוֶאְצָעָקה, עז.   ֱאלִֹהים  ֶאל  קֹוִלי  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ
ַלְיָלה  ָיִדי  י,  ּתִ ָרׁשְ ּדָ ְיָי  יֹום ָצָרִתי  ּבְ ְוַהֲאִזין ֵאָלי:  קֹוִלי ֶאל ֱאלִֹהים 

ְוֶאֱהָמָיה,  ֱאלִֹהים  ָרה  ֶאְזּכְ י:  ַנְפׁשִ ֵחם  ִהּנָ ֵמֲאָנה  ָתפּוג,  ְולֹא  ָרה  ִנּגְ

ְולֹא  י  ִנְפַעְמּתִ ֵעיָני,  ֻמרֹות  ׁשְ ָאַחְזּתָ  ֶסָלה:  רּוִחי  ף  ְוִתְתַעּטֵ יָחה  ָאׂשִ

ְיָלה,  ּלָ ָרה ְנִגיָנִתי ּבַ נֹות עֹוָלִמים: ֶאְזּכְ ֶדם, ׁשְ י ָיִמים ִמּקֶ ְבּתִ ַ ר: ִחּשׁ ֲאַדּבֵ

ׂש רּוִחי: ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ְיָי, ְולֹא יִֹסיף ִלְרצֹות  יָחה, ַוְיַחּפֵ ִעם ְלָבִבי ָאׂשִ

ַחּנֹות ֵא-ל,  ַכח  ֲהׁשָ ָודֹר:  ְלדֹר  ַמר ֹאֶמר  ּגָ ַחְסּדֹו,  ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  עֹוד: 

ֶעְליֹון:  ְיִמין  נֹות  ׁשְ ִהיא,  ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו  ַאף  ּבְ ָקַפץ  ִאם 



ֳעֶלָך,  ּפָ ְבָכל  ְוָהִגיִתי  ְלֶאָך:  ּפִ ֶדם  ִמּקֶ ָרה  ֶאְזּכְ י  ּכִ ָי-ּה,  ַמַעְלֵלי  ֶאְזּכֹור 
אלִֹהים:  דֹול ּכֵ ָך, ִמי ֵא-ל ּגָ ְרּכֶ ּקֶֹדׁש ּדַ יָחה: ֱאלִֹהים ּבַ ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאׂשִ
ֵני  ָך, ּבְ ְזרֹוַע ַעּמֶ ַאְלּתָ ּבִ ָך: ּגָ ים ֻעּזֶ ה ֶפֶלא, הֹוַדְעּתָ ָבַעּמִ ה ָהֵא-ל עֹׂשֵ ַאּתָ
זּו  ִיְרּגְ ַאף  ָיִחילּו,  ִים  ּמַ ָראּוָך  ֱאלִֹהים,  ִים  ּמַ ָראּוָך  ֶסָלה:  ְויֹוֵסף  ַיֲעקֹב 
כּו:  ִיְתַהּלָ ָחִקים, ַאף ֲחָצֶציָך  ָנְתנּו ׁשְ ְתהֹמֹות: זְֹרמּו ַמִים ָעבֹות, קֹול 
ם  ּיָ ּבַ ָהָאֶרץ:  ְרַעׁש  ַוּתִ ָרְגָזה  ֵבל,  ּתֵ ְבָרִקים  ֵהִאירּו  ל,  ְלּגַ ּגַ ּבַ ַרַעְמָך  קֹול 
ָך,  בֹוֶתיָך לֹא נָֹדעּו: ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעּמֶ ים, ְוִעּקְ ַמִים ַרּבִ ִביְלָך ּבְ ָך, ּוׁשְ ְרּכֶ ּדַ

ה ְוַאֲהרֹן:  ַיד ֹמשֶ֣ ּבְ

דֹר ָודֹר: צ.  נּו ּבְ ה ָהִייָת ּלָ ה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים, ְיָי ָמעֹון ַאּתָ ה ְלֹמשֶ֣ ִפּלָ ּתְ
ה  חֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל, ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאּתָ דּו, ַוּתְ ֶטֶרם ָהִרים ֻיּלָ ּבְ
ִנים  י ֶאֶלף ׁשָ א, ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: ּכִ ּכָ ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ ֵא-ל: ּתָ
ָנה ִיְהיּו,  ם ׁשֵ ְיָלה: ְזַרְמּתָ מּוָרה ַבּלָ י ַיֲעבֹר, ְוַאׁשְ יֹום ֶאְתמֹול ּכִ ֵעיֶניָך ּכְ ּבְ
י ָכִלינּו  ּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף, ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: ּכִ ָחִציר ַיֲחלֹף: ּבַ ּבֶֹקר ּכֶ ּבַ
ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ָך,  ְלֶנְגּדֶ ֲעֹונֵֹתינּו  ה  ּתָ ׁשַ ִנְבָהְלנּו:  ּוַבֲחָמְתָך  ָך,  ְבַאּפֶ
נֹוֵתינּו  ֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: ְיֵמי ׁשְ ינּו ׁשָ ּלִ נּו ְבֶעְבָרֶתָך, ּכִ י ָכל ָיֵמינּו ּפָ ֶניָך: ּכִ ּפָ
ם ָעָמל ָוָאֶון,  ָנה, ְוָרְהּבָ מֹוִנים ׁשָ ְגבּורֹת ׁשְ ָנה, ְוִאם ּבִ ְבִעים ׁשָ ָבֶהם ׁשִ
ִלְמנֹות  ֶעְבָרֶתָך:  ּוְכִיְרָאְתָך  ָך,  ַאּפֶ עֹז  יֹוֵדַע  ִמי  ֻעָפה:  ַוּנָ ִחיׁש  ָגז  י  ּכִ
ַעל  ֵחם  ְוִהּנָ ָמָתי,  ַעד  ְיָי  ׁשּוָבה  ָחְכָמה:  ְלַבב  ְוָנִבא  הֹוַדע,  ן  ּכֵ ָיֵמינּו 
ֵחנּו  ּמְ ָיֵמינּו: ׂשַ ָכל  ּבְ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנה  ּוְנַרּנְ ָך,  ֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסּדֶ ּבְ ֲעָבֶדיָך: ׂשַ
נֹות ָרִאינּו ָרָעה: ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך, ַוֲהָדְרָך  יָתנּו, ׁשְ ימֹות ִעּנִ ּכִ
ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו,  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ְיָי ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו,  ִויִהי נַֹעם  ֵניֶהם:  ּבְ ַעל 

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:  ּוַמֲעׂשֵ

לֹו קה.  ירּו  ׁשִ ֲעִלילֹוָתיו:  ים  ָבַעּמִ הֹוִדיעּו  מֹו,  ִבׁשְ ִקְראּו  ַליָי  הֹודּו 
ַמח  ם ָקְדׁשֹו, ִיׂשְ ׁשֵ ָכל ִנְפְלאֹוָתיו: ִהְתַהְללּו ּבְ יחּו ּבְ רּו לֹו, ׂשִ ַזּמְ
ר  ִמיד: ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאׁשֶ ׁשּו ָפָניו ּתָ ּקְ ְרׁשּו ְיָי ְוֻעּזֹו, ּבַ י ְיָי: ּדִ ֵלב ְמַבְקׁשֵ
ִחיָריו:  ּבְ ַיֲעקֹב  ֵני  ּבְ ַעְבּדֹו,  ַאְבָרָהם  ֶזַרע  ִפיו:  ֵטי  ּפְ ּוִמׁשְ ֹמְפָתיו  ה,  ָעׂשָ
ה  ָבר ִצּוָ ִריתֹו, ּדָ ָטיו: ָזַכר ְלעֹוָלם ּבְ ּפָ ָכל ָהָאֶרץ ִמׁשְ הּוא ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ּבְ
ֲעִמיֶדָה  ַוּיַ ָחק:  ְלִיׂשְ בּוָעתֹו  ּוׁשְ ַאְבָרָהם,  ֶאת  ַרת  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּדֹור:  ְלֶאֶלף 
ָנַען,  ן ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ִרית עֹוָלם: ֵלאֹמר ְלָך ֶאּתֵ ָרֵאל ּבְ ְלַיֲעקֹב ְלֹחק, ְלִיׂשְ
כּו  ְתַהּלְ ַוּיִ ּה:  ּבָ ְוָגִרים  ְמַעט  ּכִ ר,  ִמְסּפָ ְמֵתי  ְהיֹוָתם  ּבִ ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל 
ָקם, ַוּיֹוַכח  יַח ָאָדם ְלָעׁשְ ְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: לֹא ִהּנִ ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי, ִמּמַ
ְקָרא ָרָעב  ֵרעּו: ַוּיִ יָחי, ְוִלְנִביַאי ַאל ּתָ עּו ִבְמׁשִ ּגְ ֲעֵליֶהם ְמָלִכים: ַאל ּתִ

ר  ִנְמּכַ ְלֶעֶבד  ִאיׁש,  ִלְפֵניֶהם  ַלח  ׁשָ ָבר:  ׁשָ ֶלֶחם  ה  ַמּטֵ ל  ּכָ ָהָאֶרץ,  ַעל 
ָאה ַנְפׁשֹו: ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו, ִאְמַרת  ְרֶזל ּבָ ֶבל ַרְגלֹו, ּבַ יֹוֵסף: ִעּנּו ַבּכֶ
מֹו ָאדֹון  ֵחהּו: ׂשָ ַוְיַפּתְ ים  ל ַעּמִ יֵרהּו, ֹמשֵ֣ ּתִ ַוּיַ ַלח ֶמֶלְך  ְיָי ְצָרָפְתהּו: ׁשָ
בֹא  ַוּיָ ם:  ְיַחּכֵ ּוְזֵקָניו  ַנְפׁשֹו,  ּבְ ָריו  ׂשָ ֶלְאסֹר  ִקְנָינֹו:  ָכל  ּבְ ל  ּוֹמשֵ֣ ְלֵביתֹו, 
ֲעִצֵמהּו  ֶפר ֶאת ַעּמֹו ְמֹאד, ַוּיַ ֶאֶרץ ָחם: ַוּיֶ ר ּבְ ָרֵאל ִמְצָרִים, ְוַיֲעקֹב ּגָ ִיׂשְ
ה ַעְבּדֹו,  ַלח ֹמשֶ֣ ֲעָבָדיו: ׁשָ ל ּבַ נֹא ַעּמֹו, ְלִהְתַנּכֵ ם ִלׂשְ ָריו: ָהַפְך ִלּבָ ִמּצָ
ֶאֶרץ ָחם:  ּבְ ּוֹמְפִתים  ְבֵרי ֹאתֹוָתיו,  ּדִ מּו ָבם  ׂשָ ּבֹו:  ַחר  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַאֲהרֹן 
ְלָדם,  ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  ָברֹו:  ּדְ ֶאת  ָמרּו  ְולֹא  ְך,  ְחׁשִ ַוּיַ ְך  ֹחשֶ֣ ַלח  ׁשָ
ָאַמר  ַמְלֵכיֶהם:  ַחְדֵרי  ּבְ ִעים,  ְצַפְרּדְ ַאְרָצם  ַרץ  ׁשָ ָגָתם:  ּדְ ֶאת  ֶמת  ַוּיָ
ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָרד,  ּבָ ֵמיֶהם  ׁשְ ּגִ ָנַתן  בּוָלם:  ּגְ ָכל  ּבְ ים  ּנִ ּכִ ָערֹב,  בֹא  ַוּיָ
ה,  בֹא ַאְרּבֶ בּוָלם: ָאַמר, ַוּיָ ר ֵעץ ּגְ ּבֵ ְפָנם ּוְתֵאָנָתם, ַוְיׁשַ ְך ּגַ ַאְרָצם: ַוּיַ ּבְ
ַאְדָמָתם:  ִרי  ּפְ ַוּיֹאַכל  ַאְרָצם,  ּבְ ב  ֵעׂשֶ ל  ּכָ ַוּיֹאַכל  ר:  ִמְסּפָ ְוֵאין  ְוֶיֶלק, 
ְוָזָהב,  ֶכֶסף  ּבְ ַוּיֹוִציֵאם  אֹוָנם:  ְלָכל  ית  ֵראׁשִ ַאְרָצם,  ּבְ כֹור  ּבְ ל  ּכָ ְך  ַוּיַ
ם ֲעֵליֶהם:  ְחּדָ י ָנַפל ּפַ ֵצאָתם, ּכִ ַמח ִמְצַרִים ּבְ ל: ׂשָ ָבָטיו ּכֹוׁשֵ ׁשְ ְוֵאין ּבִ
ַמִים  ָליו, ְוֶלֶחם ׁשָ ֵבא ׂשְ ַאל ַוּיָ ַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך, ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: ׁשָ ּפָ
ַבר  י ָזַכר ֶאת ּדְ ּיֹות ָנָהר: ּכִ ּצִ זּובּו ָמִים, ָהְלכּו ּבַ ַתח צּור, ַוּיָ יֵעם: ּפָ ּבִ ַיׂשְ
ִחיָריו:  ּבְ ֶאת  ה  ִרּנָ ּבְ ׂשֹון,  ְבׂשָ ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  ַעְבּדֹו:  ַאְבָרָהם  ֶאת  ָקְדׁשֹו, 
יו,  ֻחּקָ ְמרּו  ִיׁשְ ֲעבּור  ּבַ ִייָרׁשּו:  ים  ְלֻאּמִ ַוֲעַמל  ּגֹוִים,  ן ָלֶהם ַאְרצֹות  ּתֵ ַוּיִ

ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו, ַהְללּוָיּה: 

ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: ַעל קלז.  ּבְ ִכינּו  ם ּבָ ְבנּו, ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ ַעל ַנֲהרֹות ּבָ
ׁשֹוֵבינּו  ֵאלּונּו  ׁשְ ם  ׁשָ י  ּכִ ּנֹרֹוֵתינּו:  ּכִ ִלינּו  ּתָ תֹוָכּה,  ּבְ ֲעָרִבים 
ֶאת  יר  ָנׁשִ ֵאיְך  ִצּיֹון:  יר  ִ ִמּשׁ ָלנּו  ירּו  ׁשִ ְמָחה,  ׂשִ ְותֹוָלֵלינּו  יר,  ׁשִ ְבֵרי  ּדִ
ק  ְדּבַ ח ְיִמיִני: ּתִ ּכַ ׁשְ ָלים, ּתִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ יר ְיָי, ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: ִאם ֶאׁשְ ׁשִ
ָלים ַעל רֹאׁש  ֵרִכי, ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ י, ִאם לֹא ֶאְזּכְ ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ
ָערּו  ָערּו  ָהֹאְמִרים  ָלים,  ְירּוׁשָ יֹום  ֵאת  ֱאדֹום  ִלְבֵני  ְיָי  ְזכֹר  ְמָחִתי:  ׂשִ
מּוֵלְך  ּגְ ֶאת  ָלְך  ם  ּלֶ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ֵרי  ַאׁשְ דּוָדה,  ְ ַהּשׁ ֶבל  ּבָ ת  ּבַ ּה:  ּבָ ַהְיסֹוד  ַעד 

ַלע:  ץ ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל ַהּסָ ּיֹאֵחז ְוִנּפֵ ֵרי ׁשֶ ַמְלּתְ ָלנּו: ַאׁשְ ּגָ ׁשֶ

ַהְללּוהּו קנ.  ֻעּזֹו:  ְרִקיַע  ּבִ ַהְללּוהּו  ָקְדׁשֹו,  ּבְ ֵא-ל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה 
ֵתַקע ׁשֹוָפר, ַהְללּוהּו  ְדלֹו: ַהְללּוהּו ּבְ רֹב ּגֻ ִבְגבּורָֹתיו, ַהְללּוהּו ּכְ
ַהְללּוהּו  ְוֻעָגב:  ים  ִמּנִ ּבְ ַהְללּוהּו  ּוָמחֹול,  ְבֹתף  ַהְללּוהּו  ְוִכּנֹור:  ֵנֶבל  ּבְ
ָיּה,  ל  ַהּלֵ ּתְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּכֹל  ְתרּוָעה:  ִצְלְצֵלי  ּבְ ַהְללּוהּו  ַמע,  ׁשָ ְבִצְלְצֵלי 

ַהְללּו ָיּה:

תפילה ע"ו
ֲאבֹוֵתינּו, ְיִהי  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון 

ְוִלְנסַֹע  ֵליֵלְך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ

ר  ָ ְמֻקּשׁ ְוִלְהיֹות  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ

ׁש  ְלַקּדֵ ה  ֶאְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ים.  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ִמיד  ּתָ

ָעַלי  ְוַתְחֹמל  ְגדֹוָלה.  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת 

ה  ֵמַעּתָ יֵלִני  ְוַתּצִ ְבֶעְזִרי  ְוִתְהֶיה  דֹוָלה,  ַהּגְ ֶחְמָלְתָך  ּבְ

ַעת  ַהּדַ ְפַגם  ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ָזרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ִמיֵני  ל  ִמּכָ

ל,  ּכֵ יָנה ְוַהׂשְ ָעה ּבִ ָך ָחְכָמה ּדֵ ִני ֵמִאּתְ עֹוָלם. ּוְתָחּנֵ ּבָ ׁשֶ

ֱאֶמת.  ּבֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִני ְמֵהָרה  ּוְתַזּכֵ

יִנים ֵמָעֵלינּו  ל ַהּדִ ל ּכָ יק ּוְתַבּטֵ ְמּתִ ים ּתַ ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ

עֹוָלם,  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוֵמַעל 

יִקים  ּדִ ַהּצַ ְיֵדי  ַעל  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ְלַקּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ

רֹאׁש  ן ּבְ ִריִכין ְלַתּקֵ ּצְ ּקּוִנים ׁשֶ ל ַהּתִ ן ּכָ ים, ּוְלַתּקֵ ּיִ ֲאִמּתִ

ְוִתְהֶיה  ָנה.  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ְמקֹור  הּוא  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ



רֹאׁש־ ּבְ ּוִבְפָרט  ָתִמיד,  ּוְטהֹוָרה  ה  ְקדֹוׁשָ נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ

ַרֵחם  ּתְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַרחּום  א  ָאּנָ דֹוׁש.  ַהּקָ ָנה  ָ ַהּשׁ

יֹוֵתר,  ָבה ּבְ ֲחׁשָ ת ַהּמַ ַ נּו ָאז ִלְקֻדּשׁ נּו ּוְתָחּנֵ ָעֵלינּו, ּוְתַזּכֵ

נּו ׁשּום  ְבּתֵ ּלֹא ַיֲעֶלה ָאז ַעל ַמֲחׁשַ יֵלנּו ׁשֶ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ְוִתׁשְ

ל ַהּיֹום  ְמָך ָנִגיל ּכָ ׁשִ ָלל, ַרק ּבְ ָבה ָזָרה ְוִחיצֹוָנה ּכְ ַמֲחׁשָ

בֹות  ַמֲחׁשָ ה ּוְבָטֳהָרה ְגדֹוָלה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּבִ ּבְ

ִהירּות,  ּכּות ְוַהּבְ ַתְכִלית ַהּזַ ְקדֹוׁשֹות ְוַזּכֹות ְוַצחֹות ּבְ

ֹכַח  ּבְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד 

יִקים  ּדִ ַהּצַ רּות  ְ ִהְתַקּשׁ

ן  ְלַתּקֵ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ

רּוִרים  ַהּבֵ ל  ּכָ ּוְלָבֵרר 

ְלָבֵרר  ָנה,  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ּבְ

ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִניצֹוצֹות  ל  ּכָ

ִלּפֹות,  ַהּקְ ֵמִעְמֵקי 

ל  ּוְלַבּטֵ יק  ּוְלַהְמּתִ

עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ָכל 

ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו 

ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ

ַאְך  ָעֵלינּו  ְך  ְויְֻמׁשַ

ִויׁשּוָעה  ָוֶחֶסד  טֹוב 

דֹוִלים,  ּגְ ְוַרֲחִמים 

ָנה  ָ ַהּשׁ ית  "ֵמֵרׁשִ

ָנה".  ׁשָ ַאֲחִרית  ְוַעד 

ֵמנּו  ְוַתְחּתְ ֵבנּו  ְוִתְכּתְ

טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ ָאז 

לֹום,  ּוְלׁשָ ֲארּוִכים 

ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ְלַחּיִ

ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ים  ַחּיִ

ים  ַחּיִ ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת 

ֹמר  ִלׁשְ ֶהם  ּבָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ְוַלֲעׂשֹות  ִמְצוֹוֶתיָך 

ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ְרצֹוְנָך 

ַמה  ל  ּכָ ן  ּוְלַתּקֵ ֵלם,  ׁשָ

ַעד  ֵמעֹוֵדנּו  ַגְמנּו  ּפָ ֶ ּשׁ

ְוַרֲחִמים  טֹוָבה  ְרָנָסה  ּפַ ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ה,  ַהּזֶ ַהּיֹום 

לֹום ְוָכל טֹוב.  ים ְוׁשָ ְוַחּיִ

ה יֹוֵדַע ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ִלְנסַֹע ַעל ִרּבֹונֹו  ל עֹוָלם, ַאּתָ ׁשֶ

ה  ַאּתָ ְוַגם  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ

ל  ִרים ַעל ֶזה ִמּכָ ּבְ ְתּגַ ּמִ ִניעֹות ׁשֶ יֹוֵדַע ֶאת עֶֹצם ִרּבּוי ַהּמְ

נּו  ים חּוס ַוֲחמֹל ָעֵלינּו, ְוָעְזֵרנּו ְוַזּכֵ ּלִ ָדִדים. חֹוֵמל ּדַ ַהּצְ

ָך  ָרֶכיָך, ְוַהְדִריֵכנּו ַבֲאִמּתֶ ִניעֹות, ְוהֹוֵרנּו ּדְ ל ַהּמְ ר ּכָ ּבֵ ְלׁשַ

בס"ד

ָּכל ַהּגֹוָלה 
ִּכְמדּוַרת ָהֵאׁש

ָּכל ַהּגֹוָלה 
ִּכְמדּוַרת ָהֵאׁש
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לאומן ולכל יעד בעולם

רשימת ריכוזי אנ"ש בהם יקיימו את מעמדי התפילה למען קיום הקיבוץ הקדוש
ביום רביעי בערב ליל ער"ח מנחם אב ה'תשפ"ב

אומן
בהיכל הציון הקדוש

ביום חמישי ער"ח
8פרטים מתפרסמים במקום.

אור יהודה
בבית הכנסת 'ברסלב'

רחוב בן פורת 26
בשעה 7:00 ישא דברים אחד מחשובי אנ"ש

8עזר"נ פתוחה
אלעד

כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

בבית הכנסת ברסלב 'היכל לצדיק'
רחוב רשב"ם 2

בשעה 7:00 ישא דברים אחד מחשובי אנ"ש.
8עזר"נ פתוחה ילדים במקום

אשדוד
ברסלב 'אש תמיד'

רחוב בעל הנס 42
בשעה 7:00 יישא דברים הרה"ח ר' שלמה בלוי

8עזר"נ פתוחה.
באר שבע 

8הפרטים כפי המתפרסם במקום.
ביתר

כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

באולמי 'גולדן סקיי'
רחוב הר"ן 14

בשעה 7.15 תפילת מנחה יישאו דברים: הרה"ח ר' אליהו 
8גודלבסקי הרה"ח ר' יעקב נתן אנשין והרה"ח ר' נחמן אלחדד

בית שמש
כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

באולמי 'שערי שמחה' דושינסקיא
רחוב ר' יהושע 10

תפילת מנחה בשעה 6.30
יישאו דברים הרה"ח ר' שמעון אליהו ברוין ואחד מחשובי אנ"ש 

לפני התיבה יעבור החזן הרה"ח ר' שרגא לוי
ילדים מתרכזים

בהיכל בית הכנסת ברסלב אהל הדסה
רחוב ר' יהושע 1 

8עם הר"ר יעקב הרשלר, וכלל משגיחי החברה שבעיר
בני ברק

כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

ב'כולל ברסלב'
רחוב אלשיך

בשעה 7:00 ישא דברים הרה"ח ר' שלום מייקוף
ילדים מתרכזים בהיכל הקלויז שבבניין הכולל.

8עזרת נשים פתוחה

מודיעין עילית
)ברכפלד גרין פארק, קריית ספר ושאר השכונות(

כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

בבית הכנסת ברסלב ה'קלויז'
רחוב רשב"י

בשעה 7:00 ישא דברים הרה"ח ר' נתן נפתלי בורשטיין.
ילדים בהיכל הבית שני.

8עזרת נשים פתוחה
הוד השרון

כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

בבית הכנסת ברסלב 'מקדש מעט'
רחוב הגיבורים 3

בשעה 7:00 יישא דברים אחד ממשפיעי אנ"ש.
ילדים במקום

8עזרת נשים פתוחה
הר יונה

בבית הכנסת ברסלב
רחוב פנחס מילר 5

8כפי המתפרסם במקום
זיכרון יעקב

8הפרטים כפי המתפרסם במקום
חדרה

בית הכנסת ברסלב
8כפי המתפרסם במקום
חיפה מרכז

8הפרטים כפי המתפרסם במקום
חיפה קריית שמואל

בית הכנסת ברסלב
רחוב קדושי השואה 16

בשעה 7:00 יישא דברים אחד מחשובי אנ"ש.
ילדים בשבת קודש פרשת מטות

8בשעה 1:30 בצהריים
חריש

בבית הכנסת ברסלב
8בשעה 1:00 בצהריים יישא דברים אחד מחשובי אנ"ש

יוקנעם
8הפרטים כפי המתפרסם במקום

יצהר
בבית הכנסת ברסלב 'בית רבינו'

בשעה שבין מנחה לערבית יישא דברים אחד מחשובי אנ"ש.
8שאר הפרטים יתפרסמו במקום.

ירושלים
כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

בבית הכנסת הגדול מא"ש
בשעה 7:00 תפילת מנחה

יישאו דברים הרה"ח ר' שמעון טייכנר ואחד מחשובי אנ"ש
ילדים מתרכזים בהיכל הכולל

עם כלל משגחי החברה שבעיר.
8עזרת נשים פתוחה

מירון
בהיכל ציון התנ"א רשב"י

בהשתתפות חשובי אנ"ש שליט"א
8כפי שמתפרסם שם

נתיבות
8הפרטים כפי המתפרסם במקום

עמנואל
כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

בבית הכנסת ברסלב 'אור זורח'
רחוב בית ישראל 20

תפילת מנחה בשעה 7:00
יישא דברים הרה"ח ר' יהודה צבי שפירא

8שאר הפרטים כפי המתפרסם בבתי הכנסיות של אנ"ש בעיר
עפולה

בבית הכנסת ברסלב
רחוב הבוכרים 3

מנחה בשעה 7:00 יישא דברים אחד מחשובי אנ"ש
8שאר הפרטים מתפרסמים במקום

פתח תקווה
כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

בבית הכנסת ברסלב 'אהבת ה'
רחוב חנקין 16

בשעה 8.30 )אחרי מעריב(
יישא דברים הרה"ח ר' צמח אלמגור
8שאר הפרטים כפי המתפרסם במקום

צפת
כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

בהיכל התורה 'זוהר הגליל'
)ביהכ"נ הרב זמיר( רחוב רמז דוד,

מנחה בשעה 7.15
8שאר הפרטים כפי המתפרסם בבתי הכנסיות של אנ"ש בעיר

קריית ביאליק
8הפרטים כפי המתפרסם במקום

קריית עקרון
8הפרטים כפי המתפרסם במקום

ראשון לציון
בבית הכנסת ברסלב 

8שאר הפרטים כפי המתפרסם במקום
ראש העין

בבית הכנסת ברסלב 
8שאר הפרטים כפי המתפרסם במקום

רכסים
8הפרטים כפי המתפרסם במקום

רמת השרון
8הפרטים כפי המתפרסם במקום

רעננה
כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

בבית הכנסת ברסלב
רחוב ארלוזורוב 7 )קומה 1(

8בשעה 7:00 יישא דברים אחד מחשובי אנ"ש
תל אביב

כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

בישיבת 'נצח ישראל' ברסלב
רחוב ידידיה פרנקל 80

בראשות הרה"ח רבי יצחק בזנסון בשעה 7:00 יישא דברים אחד 
מחשובי אנ"ש.

8שאר הפרטים כפי המתפרסם בבתי הכנסיות של אנ"ש בעיר.
רשימת ריכוזי אנ"ש בחו"ל

מעמדי התפילה בחו"ל יתקיימו 
ביום חמישי ער"ח מנחם אב

וויליאמסבורג
כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

בבית הכנסת 'אברכים ברסלב'
.Rutledge St 306 רחוב

8בשעה 6:15 מנחה יוכ"ק ישא דברים אחד מחשובי אנ"ש
בארא פארק

כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

בבית הכנסת ברסלב
.16th Ave 5504 רחוב

8בשעה 2:00 מנחה יוכ"ק ישא דברים אחד מחשובי אנ"ש
מאנסי

כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

בבית הכנסת ברסלב
Main St 70 ברחוב

8בשעה 5:30 מנחה יוכ"ק

קרית יואל
כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

באולם סעפייער
Hayes Ct 5 רחוב

8בשעה 7:30 מנחה יוכ"ק ישא דברים אחד מחשובי אנ"ש
לעיקוואד

כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

בבית הכנסת 'אהל מרדכי'
)Mordy's Shteibel(

Delaware Trail Lakewood, NJ 15 רחוב
8בשעה 7:00 מנחה יוכ"ק ישא דברים אחד מחשובי אנ"ש

קרית טאהש
המקום וזמן יתפרסם במקום

8ישא דברים אחד מחשובי אנ"ש
לאנדאן

כלל בתי הכנסיות של אנ"ש מתכנסים

בבית הכנסת ברסלב
braydon Rd 38 רחוב

8בשעה 7:00 מנחה יוכ"ק יישא דברים הרה"ח ר' ניסים פרנקעל
אנטווערפן

בית המדרש ברסלב
Isabella Brantstraat 86 רחוב

8בשעה 9:00 מנחה יוכ"ק ישא דברים אחד מחשובי אנ"ש
מאנטשעסטער

בית המדרש ברסלב
Broom Ln 52 רחוב

8בשעה 8:10 מנחה יוכ"ק ישא דברים אחד מחשובי אנ"ש

רשימה חלקית
בתי הכנסיות 

המעוניינים לשידור 
חי בקווי אנ"ש שיצרו 

קשר עם האחראי 
הרב נחום ספרא
05485.9.16.17

בחסות:



ַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ְוִלְנסַֹע  ֵליֵלְך  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדנּו,  ְוַלּמְ

ָבה  ֲחׁשָ ת ַהּמַ ַ ה ַעל ָיָדם ִלְקֻדּשׁ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ָנה, ּבְ ָ רֹאׁש־ַהּשׁ

יָחא,  ְמׁשִ עּוְקבֹות  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֱאֶמת.  ּבֶ

ָנה  ָ ר ְסִמיָכֵתנּו ִויׁשּוָעֵתנּו ִהיא ַרק ַעל ְיֵמי רֹאׁש־ַהּשׁ ִעּקָ

ֵאֶליָך,  ְלִהְתָקֵרב  ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ

ָנה ַעל  ָ יְך ֱאלֹהּוְתָך ּוַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ֵמרֹאׁש ַהּשׁ ּוְלַהְמׁשִ

ּה. ּלָ ָנה ּכֻ ָ ל ַהּשׁ ּכָ

ָנה ַוֲאַנְחנּו  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ יֵמי  ּבִ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ֵנַדע  לֹא 

ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ

אֹוְתָך  ְלַרּצֹות  ְוֵאיְך 

ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָראּוי,  ּכָ ָאז 

ָעֵלינּו  ְלַהְמִליְכָך 

ּוְבִיְרָאה,  ֵאיָמה  ּבְ

ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ַלֲעמֹד  ְוֵאיְך 

ְוַהְמַקְטֵרִגים  ֹוְנִאים  ַהּשׂ

ַמְסִטיֵננּו  י  ּפִ ִלְסּתֹם 

י־ִאם  ּכִ ּוְמַקְטְרֵגינּו, 

יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוֹכַח  ְזכּות  ּבִ

ֲעֵליֶהם  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ

ּוָבֶהם  ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו 

ֵהם  י  ּכִ ְסמּוִכים,  ָאנּו 

ְוַיְכִניעּו  ְלָפֵנינּו,  ֲחמּו  ִיּלָ

ׂשֹוְנֵאינּו  ָכל  ילּו  ְוַיּפִ

יכּו  ְוַיְמׁשִ ְורֹוְדֵפינּו, 

רֹאׁש־ ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו 

ן  ֵלמּות. ַעל ּכֵ ׁשְ ָנה ּבִ ָ ַהּשׁ

ֶמָך,  ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ

ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֶעְזֵרנּו  ּבְ ֶוְהֵיה 

ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ

יִקים  ְלַצּדִ ָלבֹוא  ה  ְוִנְזּכֶ

רֹאׁש־ ַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ

ר  ֵ ּוְלִהְתַקּשׁ ָנה,  ָ ַהּשׁ

ֱאֶמת, ְוִלְזּכֹות  ֲאֵליֶהם ּבֶ

ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ

יִנים,  ל ַהּדִ ל ּכָ יק ּוְלַבּטֵ ה ְלַהְמּתִ ֵלמּות ַעל ָיָדם. ְוִנְזּכֶ ׁשְ ּבִ

יר ְוָלַדַעת  נּו ְלַהּכִ יְך ָעֵלינּו ֲחָסִדים טֹוִבים, ּוְתַזּכֵ ּוְלַהְמׁשִ

ְכבֹוְדָך  ּבִ ָעֵלינּו  ְוִתְמלְֹך  ָעֵלינּו,  ָך  ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ רֹוְממּוְתָך 

ל  ּכָ ְוָיִבין  ַעְלּתֹו,  ּפְ ה  ַאּתָ י  ּכִ עּול  ּפָ ל  ּכָ "ְוֵיַדע  ְמֵהָרה. 

ַאּפֹו, ְיָי  ָמה ּבְ ר ְנׁשָ ל ֲאׁשֶ ה ְיַצְרּתֹו, ְויֹאַמר ּכָ י ַאּתָ ְיצּור ּכִ

ָלה", ּוְתַטֲהֵרנּו  ּכֹל ָמׁשָ ָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ּבַ ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ה ְוַעד עֹוָלם ָאֵמן  ְתָך ָהֶעְליֹוָנה ֵמַעּתָ ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבִ נּו  ׁשֵ ּוְתַקּדְ

ֶסָלה: 

בס"ד

קריאה קדושה
מאת הרבנים גדולי משפיעי חסידי ברסלב שליט"א
למען ההתקבצות בימי ראש השנה על ציון רבינו הקדוש באומן

בס"ד, חודש תמו"ז תשפ"ב

אל אנשי שלומינו היקרים והחשובים די בכל אתר ואתר הע"י. הנה קרב ובא יום הרת עולם, ראש השנה הקדוש והנורא, אשר אליו נשואות עיניהם וליבם של כלל חסידי ברסלב, ועליו כל סמיכתם 
ותקוותם וכיסופם, לזכות בו לתיקון השלם ולהתגלות מלכותו יתברך על כל יושבי תבל, ע"י שנזכה לקיים צוואת רבינו הקדוש זיע"א להיות בחלקת מחוקק ספון בעיר אומן יצ"ו לימי ראש השנה.

ועל של עתה באנו, שהלא לב מי לא יירא ויפחד לעת כזאת כאשר סכנה גדולה מרחפת שוב על קיום התאספות אנ"ש על הציוה"ק באומן, 
בימי ראש השנה תשפ"ג הבעל"ט, ובפרט לאחר השמועות הרעות המתרגשות ובאות, בדיבורים מפורשים על מניעת דבר נשגב זה, היל"ת.

ועל כן,

רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א,  ע"פ הוראת הרבנים גדולי זקני אנ"ש, הגאונים החסידים 
שליט"א, שפירא  שמעון  ורבי  שליט"א,  ליברמנש  נתן  רבי  שליט"א,  קרמר  משה   רבי 

נקרא בזה אל אנשי שלומינו היקרים האמונים עלי תולע, 

_להתכנס כאיש אחד ב_לב אחד
בכ_ל ריכוזי אנ"ש בארה"ק ובעו_לם
ביום ער"ח מנחם אב הבע_ל"ט
אשר נקבע _ליום תפי_לה וזעקה עו_למי

בו יתכנסו בכל עיר ועיר לעצרות תפילה מרכזיות לזעוק אל ה' בחזקה ולהתחנן על נפשינו שימתיק את רוע הגזירה מעלינו, ושנזכה לחסות בראש השנה הבעל"ט בצל רביה"ק על 
ציוה"ק בגיל ורעדה מתוך יישוב הדעת ולשוב ולשמוח כל השנה בזכייתנו הגדולה, וגם לרבות חובתנו להתפלל אודות גזירת המלחמה הנוראה ועל צערם של הבריות ולשלום המלכות. 

והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים.

ולחיזוק הדברים והצלחת העניין נקרא אל כלליות אנ"ש בקריאה של חיבה:
לקיים בכל עיר ועיר עצרת מרכזית, בה יתאספו כלל אנ"ש תושבי העיר, זקנים עם א. 

כל  ישיבות הבחורים,  ובהשתתפות  כח הרבים.  וגודל  ריבוי הבתים  נערים, למען 
ישיבה באתרא דיליה.

בנוסף לארגן בכל עיר ועיר מסגרות מיוחדות, בהם יתכנסו תינוקות של בית רבן ב. 
שלא טעמו טעם חטא, לקרוע שערי שמים בתפילותיהם.

בית יעקב אלו הנשים הצדקניות יקחו אף הן חלק בעצרת התפילות, מי בהשתתפותה ג. 
במקום התפילה ומי ממקומה באמירת תהילים ותפילות ותחנונים. וכאן המקום לעורר 
בכלליות על גודל כוח תפילתן, ובפרט בעתים מסוגלים כגון בזמן הדלקת הנרות וכדומה, 

ובוודאי נכון הדבר שכל אחד יעורר בביתו, להעתיר ולהתחנן בפני בוכ"ע על עניין זה.

בתי ד.  בכל  יכריזו  פנחס[,  פרשת  שב"ק  בליל  ]ובחו"ל  מטות  פרשת  שב"ק  בליל 
ובעצרות  התפילה  ביום  ההשתתפות  חובת  על  אנ"ש,  של  והמניינים  המדרשים 

שבכל עיר ועיר.

עצרות ה.  לארגון  ובמקביל  בבד  ובד   - בפה  אלא  שאינו  כוחנו  את  לשכוח  שלא 
התפילה - לא לפסוק בכל עת מצוא מלהתפלל ולזעוק בעבור קיום הקיבוץ הקדוש 

בראש השנה ולזכור שאין שום תפילה חוזרת ריקם ולית רעותא טבא דאתעביד.

וכמו כן להשתדל כל אחד ואחד לקבל על עצמו כבר מעתה, קבלה להיות זהיר ביותר ו. 
בכבוד הציון הקדוש, בפרט בשמירת הדיבור, וכפי שהורו הרבנים גדולי זקני אנ"ש, 

במכתבם.

ובאעה"ח
גודלבסקי נטע  אליהו  בריינעס        שמואל  בורשטיין       שמעון  אברהם  אנשין        נחמן   אפרים 
מסעוד גבאי      ארז משה דורון      אברהם משה וואסילסקי       אלימלך הכהן זילביגער      שמעון טייכנר      
יצחק טשינגל      מרדכי לוי לעבאוויטש      מאיר מימוני      אברהם יצחק מערמלשטיין         ראובן נקאר      
אליהו עטייה      יצחק פריעדמאן      מנדל מאיר פריעדמאן       בצלאל פרידמן      יוסף פרץ      יעקב קניג      
נתן אפרים קעניג       אלימלך ראזענבערגער       יהודה צבי שפירא        נתן שפירא      יחזקאל ששון        

רשימת הרבנים ע"פ סדר הא"ב

ַּבת ַעִּמי
ֹלא ֶּתֱחֶׁשה
ַּבת ַעִּמי
ֹלא ֶּתֱחֶׁשה


