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ָדִוד ִ(ְמָעה ְיהָוה ֶצֶדק ַהְקִ(יָבה ִרָ)ִתי ְ'ִפָ%ה לְ  :זזזז""""פרק יפרק יפרק יפרק י
ב ִמְ%ָפֶני2ָ ִמְ(1ִָטי ֵיֵצא . ַהֲאִזיָנה ְתִפָ%ִתי ְ/לֹא ִ-ְפֵתי ִמְרָמה

ג ָ/ַחְנָ' ִלִ/י 1ַָקְדָ' ַ%ְיָלה ְצַרְפַ'ִני ַבל . ֵעיֶני2ָ ֶ'ֱחֶזיָנה ֵמיָ(ִרי�
 ד ִלְפע6%7ת 5ָד� ִ/ְדַבר ְ-ָפֶתי2ָ ֲאִני .ִ'ְמָצא ַז4ִֹתי ַ/ל ַיֲעָבר 1ִי

ַרי ְ/ַמְעְ;ל6ֶתי2ָ ַ/ל ָנמ9:6 . ָ(ַמְרִ'י 5ְרח6ת 1ִָרי8 ה ָ'מ2ְֹ ֲא(7
. ו ֲאִני ְקָראִתי2ָ ִכי ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט 5ְזְנ2ָ ִלי ְ(ַמע ִאְמָרִתי. ְפָעָמי

ח . ק6ְמִמי� ִ/יִמיֶנ2ָ ז ַהְפֵלה ֲחָסֶדי2ָ מ6ִ(יַע ח6ִסי� ִמ4ְִת 
ט ִמ1ְֵני ְרָ(ִעי� . ָ(ְמֵרִני ְ>ִאי(�6 ַ/ת ָעִי� ְ/ֵצל ְ>ָנֶפי2ָ ַ'ְסִ'יֵרִני

י ֶחְלָ/מ6 ָ?ְגר9 1ִימ6 ִ<ְ/ר9 . ז9 ַ(<9ִני אְֹיַבי ְ/ֶנֶפ( ַיִ=יפ9 ָעָלי
ֵרינ9 ַעָ'ה סבבוני . ְבֵגא9ת 7@A ֵעיֵניֶה� ָיִ(ית9 ]ְסָבב9נ9[יא 

יב ִ<ְמיֹנA<ְ 6ְרֵיה ִיְכסD6 ִלְטרD6 ְוִכְכִפיר יֵֹ(ב . ִלְנט6ת ָ/5ֶר8
יג ק9ָמה ְיהָוה ַקְ<ָמה ָפָניו ַהְכִריֵעה9 %ְ1ַָטה ַנְפִ(י . ְ/ִמְסָ'ִרי�

יד ִמְמִתי� ָיְד2ָ ְיהָוה ִמְמִתי� ֵמֶחֶלד ֶחְלָק� . ֵמָרָ(ע ַחְרֶ/2ָ 
ְ'ַמֵ%א ִבְטָנ� ִיְ-ְ/ע9 ָבִני� ְוִהִ)יח9 ] 9ְצפ9ְנ2ָ [ַחEִי� וצפינ2 /ַ 

טו ֲאִני ְ/ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶני2ָ ֶאְ-ְ/ָעה ְבָהִקי8 . ִיְתָר� ְלע6ְלֵליֶה�
  .ְ'מ9ָנֶת2ָ 

  
לַֹהי ְ/2ָ ָבַטְחִ'י  ב אֱ . ְלָדִוד ֵאֶלי2ָ ְיהָוה ַנְפִ(י ֶאFָא : הההה""""פרק כפרק כפרק כפרק כ
ג ַ;� ָ>ל קֶֹוי2ָ לֹא ֵיבֹ(9 ֵיבֹ(9 . ב6ָ(ה Aל ַיַעְלצ9 אְֹיַבי ִליAל אֵ 

ה . ד ְ<ָרֶכי2ָ ְיהָוה ה6ִדיֵעִני אְֹרח6ֶתי2ָ ַל4ְֵדִני. ַה/6ְגִדי� ֵריָק�
ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶ'2ָ ְוַל4ְֵדִני ִ>י Aָ'ה ֱאלֵֹהי ִיְ(ִעי א6ְת2ָ ִק9ִיִתי ָ>ל 

�6Eז ַח:ֹאות . ו ְזכֹר ַרֲחֶמי2ָ ְיהָוה ַוֲחָסֶדי2ָ ִ>י ֵמע6ָל� ֵה4ָה. ַה
ְנע9ַרי 9ְפָ(ַעי Aל ִ'ְז>ֹר ְ>ַחְסְ<2ָ ְזָכר ִלי Aָ'ה ְלַמַע� ט9ְב2ָ 

ט ַיְדֵר2ְ . ח ט6ב ְוָיָ(ר ְיהָוה ַעל ֵ>� י6ֶרה ַחָ:ִאי� ַ/ָ<ֶר2ְ . ְיהָוה
י ָ>ל 5ְרח6ת ְיהָוה ֶחֶסד . ַל4ֵד ֲעָנִוי� ַ<ְר>6ֲעָנִוי� ַ/4ְִ(1ָט ִוי

יא ְלַמַע� ִ(ְמ2ָ ְיהָוה ְוָסַלְחָ' . ֶוֱאֶמת ְלנְֹצֵרי ְבִרית6 ְוֵעדָֹתיו
יב ִמי ֶזה ָהִאי( ְיֵרא ְיהָוה י6ֶר)9 ְ/ֶדֶר2ְ . ִֹני ִ>י ַרב ה9א ַלֲעו

יד ס6ד ְיהָוה .  ִייַר( 5ֶר8יג ַנְפ(6 ְ/ט6ב ָ'ִלי� ְוַזְרע6. ִיְבָחר
טו ֵעיַני ָ'ִמיד ֶאל ְיהָוה ִ>י ה9א . ִליֵר5יו 9ְבִרית6 ְלה6ִדיָע�

יז . טז 1ְֵנה ֵאַלי ְוָחֵ)ִני ִ>י ָיִחיד ְוָעִני 5ִני. י6ִציא ֵמֶרֶ(ת ַרְגָלי
י ַוֲעָמִלי יח ְרֵאה ָעְניִ . ָצר6ת ְלָבִבי ִהְרִחיב9 ִמ4ְצ9ק6ַתי ה6ִציֵאִני

יט ְרֵאה א6ְיַבי ִ>י ָר/9 ְוִ-ְנAת ָחָמס . ְוָ-א ְלָכל ַח:ֹאוָתי
כא . כ ָ(ְמָרה ַנְפִ(י ְוַהGִיֵלִני Aל ֵאב6( ִ>י ָחִסיִתי ָב2ְ . ְ-ֵנא9ִני

כב 1ְֵדה ֱאלִֹהי� ֶאת ִיְ-ָרֵאל ִמ>ֹל . 'ֹ� ָויֶֹ(ר ִיGְר9ִני ִ>י ִק9ִיִתי2ָ 
  .ָתיוָצר6
  

 Aְ(ֵרי :ְלָדִוד ַמְ-ִ>יל Aְ(ֵרי ְנ-9י 1ֶַ(ע ְ>ס9י ֲחָט5ה: בבבב""""פרק לפרק לפרק לפרק ל
 ִ>י ֶהֱחַרְ(ִ'י :ֹ� ְוֵאי� ְ/ר9ח6 ְרִמEָה 5ָד� לֹא ַיְח(ֹב ְיהָוה ל6 ָעו
�6Eי י6ָמ� ָוַלְיָלה ִ'ְכַ/ד ָעַלי ָיֶד2ָ :ָ/ל9 ֲעָצָמי ְ/ַ(ֲאָגִתי ָ>ל ַה<ִ  

ִֹני לֹא   ַחָ:אִתי א6ִדיֲע2ָ ַוֲעו:ֶנְה2ְ1ַ ְלַ(ִ<י ְ/ַחְרבֵֹני ַקִי8 ֶסָלה
ֹ�  ִכִ?יִתי 5ַמְרִ'י א6ֶדה ֲעֵלי ְפָ(ַעי ַליהָוה ְוAָ'ה ָנָ-אָת ֲעו

 ַעל זֹאת ִיְת%ֵ1ַל ָ>ל ָחִסיד ֵאֶלי2ָ ְלֵעת ְמצֹא ַרק :ַחָ:אִתי ֶסָלה
 Aָ'ה ֵסֶתר ִלי ִמGַר ִ'Gְֵרִני : ֵאָליו לֹא ַיִ;יע9ְלֵ(ֶטD ַמִי� ַרִ/י�

 Aְ-ִ>יְל2ָ ְוא6ְר2ָ ְ/ֶדֶר2ְ ז9 ֵתֵל2ְ ִאיֲעָצה :ָרֵ)י ַפֵ%ט ְ'ס6ְבֵבִני ֶסָלה
 Aל ִ'ְהי9 ְ>ס9ס ְ>ֶפֶרד ֵאי� ָהִבי� ְ/ֶמֶתג ָוֶרֶס� ֶעְדי6 :ָעֶלי2ָ ֵעיִני

 ַרִ/י� ַמְכא6ִבי� ָלָרָ(ע ְוַה/6ֵטַח ַ/יהָוה :2ָ ִלְבל�6 ַ/ל ְקרֹב ֵאֶלי
 ִ-ְמח9 ַביהָוה ְוִגיל9 ַצִ<יִקי� ְוַהְרִנינ9 ָ>ל ִיְ(ֵרי :ֶחֶסד ְיס6ְבֶב)9

  :ֵלב
  

ב6א ֵאָליו ָנָת� ַהָ)ִביא ַ>ֲאֶ(ר /ְ : ַלְמַנGֵַח ִמְזמ6ר ְלָדִוד: אאאא""""פרק נפרק נפרק נפרק נ
 ֱאלִֹהי� ְ>ַחְסֶ<2ָ ְ>רֹב ַרֲחֶמי2ָ ְמֵחה  ָחֵ)ִני:ָ/א ֶאל ַ/ת ָ(ַבע

 ִ>י :ִֹני 9ֵמַחָ:אִתי ַטֲהֵרִני ַ>ְ/ֵסִני ֵמֲעו] ֶהֶרב[ הרבה :ְפָ(ָעי
 ְל2ָ ְלַבְ<2ָ ָחָטאִתי ְוָהַרע :ְפָ(ַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחָ:אִתי ֶנְגִ<י ָתִמיד
 ֵה� ְ/ָעו�6 :ִ'ְזֶ>ה ְבָ(ְפֶט2ָ ְ/ֵעיֶני2ָ ָעִ-יִתי ְלַמַע� ִ'ְצַ<ק ְ/ָדְבֶר2ָ 

� :ח6ָלְלִ'י 9ְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִא4ִי ח6ת 9ְבָסת7  ֵה� ֱאֶמת ָחַפְצָ' ַב:7
 ְ'ַחְ:ֵאִני ְבֵאז6ב ְוֶאְטָהר ְ'ַכְ/ֵסִני 9ִמֶ@ֶלג :ָחְכָמה ת6ִדיֵעִני

 ַהְסֵ'ר :ֲעָצמ6ת ִ<ִ>יתָ  ַ'ְ(ִמיֵעִני ָ--�6 ְוִ-ְמָחה ָ'ֵגְלָנה :Aְלִ/י�
 ֵלב ָטה6ר ְ/ָרא ִלי ֱאלִֹהי� :ֹנַֹתי ְמֵחה 1ֶָני2ָ ֵמֲחָט5י ְוָכל ֲעו
 Aל ַ'ְ(ִליֵכִני ִמְ%ָפֶני2ָ ְור9ַח ָקְדְ(A 2ָל :ְור9ַח ָנכ�6 ַחֵ<( ְ/ִקְרִ/י

 :ִדיָבה ִתְסְמֵכִני ָהִ(יָבה ִ%י ְ--�6 ִיְ(ֶע2ָ ְור9ַח נְ :ִ'ַ=ח ִמ4ִֶ)י
 ַהGִיֵלִני ִמָ<ִמי� :ֲאַל4ְָדה פְֹ(ִעי� ְ<ָרֶכי2ָ ְוַחָ:ִאי� ֵאֶלי2ָ ָי(9ב9

 ֲאדָֹני ְ-ָפַתי :לִֹהי� ֱאלֵֹהי ְ'(9ָעִתי ְ'ַרֵ)� ְל(6ִני ִצְדָקֶת2ָ  אֱ 
ה ע6ָלה לֹא  ִ>י לֹא ַתְח8ֹ1 ֶזַבח ְוֶאֵ'נָ :ִ'ְפָ'ח 9ִפי ַיִ;יד ְ'ִהָ%ֶת2ָ 

יט ִזְבֵחי ֱאלִֹהי� ר9ַח ִנְ(ָ/ָרה ֵלב ִנְ(ָ/ר ְוִנְדֶ>ה ֱאלִֹהי� . ִתְרֶצה
. ִ� כ ֵהיִטיָבה ִבְרצ6ְנ2ָ ֶאת ִצ�6E ִ'ְבֶנה ח6מ6ת ְיר9ָ(לָ . לֹא ִתְבֶזה

כא 5ז ַ'ְח8ֹ1 ִזְבֵחי ֶצֶדק ע6ָלה ְוָכִליל 5ז ַיֲעל9 ַעל ִמְזַ/ֲח2ָ 
  .ָפִרי�

  
ב ְל2ָ ד7ִמEָה ְתִהָ%ה . ַלְמַנGֵַח ִמְזמ6ר ְלָדִוד ִ(יר: הההה""""פרק ספרק ספרק ספרק ס

ַ%� ֶנֶדר ג (ֵֹמַע ְ'ִפָ%ה ָעֶדי2ָ ָ>ל ָ/ָ-ר . ֱאלִֹהי� ְ/ִצ�6E 9ְל2ָ ְי(7
ה Aְ(ֵרי . ֹנֹת ָ;ְבר9 ֶמִ)י 1ְָ(ֵעינA 9ָ'ה ְתַכ1ְֵר� ד ִ<ְבֵרי ֲעו. ָיבֹא9

. ְתָקֵרב ִיְ(>ֹ� ֲחֵצֶרי2ָ ִנְ-ְ/ָעה ְ/ט9ב ֵ/יֶת2ָ ְקדֹ( ֵהיָכֶל2ָ ִ'ְבַחר 9
ו נ6ָרא6ת ְ/ֶצֶדק ַ'ֲעֵננ9 ֱאלֵֹהי ִיְ(ֵענ9 ִמְבָטח ָ>ל ַקְצֵוי ֶאֶר8 ְוָי� 

ח ַמְ(ִ/יַח ְ(א�6 . ז ֵמִכי� ָהִרי� ְ/כֹח6 ֶנְאָזר ִ/ְגב9ָרה. ְרחִֹקי�
4ִי�ַי4ִי� ְ(א�6 ;ַ  ֹת  ט ַוEִיְרא9 יְֹ(ֵבי ְקָצו. ֵ%יֶה� ַוֲהמ�6 ְלא7

י 1ַָקְדָ' ָה5ֶר8 ַוְ'(ְֹקֶקָה . ֵמא6תֶֹתי2ָ מ6ָצֵאי בֶֹקר ָוֶעֶרב ַ'ְרִני�
. ַרַ/ת ַ'ְעְ(ֶרָ)ה 1ֶֶלג ֱאלִֹהי� ָמֵלא ָמִי� ָ'ִכי� ְ<ָגָנ� ִ>י ֵכ� ְ'ִכיֶנהָ 

. ת ְ;ד9ֶדיָה ִ/ְרִביִבי� ְ'מְֹגֶגָ)ה ִצְמָחH ְ'ָבֵר2ְ יא ְ'ָלֶמיָה ַר9ֵה ַנחֵ 
יג ִיְרֲעפ9 ְנא6ת . יב ִעַ:ְרָ' ְ(ַנת ט6ָבֶת2ָ 9ַמְעָ;ֶלי2ָ ִיְרֲעפ�9 ָ<ֶ(�

יד ָלְב(9 ָכִרי� ַהGֹא� ַוֲעָמִקי� . ִמְדָ/ר ְוִגיל ְ;ָבע6ת ַ'ְח;ְֹרָנה
A 9ָיִ(יר9ַיַעְטפ9 ָבר ִיְתר6ֲעע D.  

  
 ָרִציָת ְיהָוה Aְרֶצ2ָ ַ(ְבָ' :ַלְמַנGֵַח ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמ6ר: הההה""""פרק פפרק פפרק פפרק פ
ֹ� ַע2ָ4ֶ ִ>ִ?יָת ָכל ַחָ:אָת�   ָנָ-אָת ֲעו:ַיֲעקֹב] ְ(ִבית[שבות 

 (9ֵבנ9 ֱאלֵֹהי : 5ַסְפָ' ָכל ֶעְבָרֶת2ָ ֱהִ(יב6ָת ֵמֲחר21ֶA �6ָ :ֶסָלה
 ַהְלע6ָל� ֶ'ֱאַנD ָ/נ9 ִ'ְמ(2ָ1ְA 2ְֹ :ָהֵפר ַ>ַעְס2ָ ִע4ָנ9ִיְ(ֵענ9 וְ 
 ַהְרֵאנ9 : ֲהלֹא Aָ'ה ָ'(9ב ְ'ַחEֵנ9 ְוַע2ָ4ְ ִיְ-ְמח9 ָב2ְ :ְלדֹר ָודֹר

 ֶאְ(ְמָעה ַמה ְיַדֵ/ר ָהֵאל ְיהָוה ִ>י :ְיהָוה ַחְסֶ<2ָ ְוֶיְ(ֲע2ָ ִ'ֶ'� ָלנ9
 2ְA :�6 ֶאל ַע64 ְוֶאל ֲחִסיָדיו ְוAל ָי(9ב9 ְלִכְסָלהְיַדֵ/ר ָ(ל

 ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפָ;(9 :ָקר6ב ִליֵר5יו ִיְ(ע6 ִלְ(>ֹ� ָ>ב6ד ְ/Aְרֵצנ9
 : ֱאֶמת ֵמֶאֶר8 ִ'ְצָמח ְוֶצֶדק ִמָ@ַמִי� ִנְ(ָקD:ֶצֶדק ְוָ(ל�6 ָנָ(ק9

Aְיהָוה ִיֵ'� ַה:6ב ְו �;ַHֶצֶדק ְלָפָניו ְיַה2ְ%ֵ :ְרֵצנ9 ִ'ֵ'� ְיב9ָל 
  :ְוָיֵ-� ְלֶדֶר2ְ 1ְָעָמיו

  
 ְ'ִפָ%ה ְלָדִוד ַהֵ:ה ְיהָוה 5ְזְנ2ָ ֲעֵנִני ִ>י ָעִני ְוֶאְבי�6 :וווו""""פרק פפרק פפרק פפרק פ

 ָ(ְמָרה ַנְפִ(י ִ>י ָחִסיד 5ִני ה6ַ(ע ַעְבְ<A 2ָָ'ה ֱאלַֹהי :5ִני
 ַ-4ֵַח : ָחֵ)ִני ֲאדָֹני ִ>י ֵאֶלי2ָ ֶאְקָרא ָ>ל ַה�6E:ַה/6ֵטַח ֵאֶלי2ָ 

 ִ>י Aָ'ה ֲאדָֹני ט6ב :ֶנֶפ( ַעְבֶ<2ָ ִ>י ֵאֶלי2ָ ֲאדָֹני ַנְפִ(י ֶאFָא
 ַהֲאִזיָנה ְיהָוה ְ'ִפָ%ִתי ְוַהְקִ(יָבה :ְוַסָ%ח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאי2ָ 

 ֵאי� ָ>מ2ָ6 :� ָצָרִתי ֶאְקָרֶאIָ ִ>י ַתֲעֵנִני ְ/י6:ְ/ק6ל ַ'ֲחנ9נ6ָתי
 ָ>ל ;6ִי� ֲאֶ(ר ָעִ-יָת ָיב6א9 :ָבֱאלִֹהי� ֲאדָֹני ְוֵאי� ְ>ַמֲעֶ-י2ָ 
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 ִ>י ָגד6ל Aָ'ה ְועֵֹ-ה :ְוִיְ(ַ'ֲחו9 ְלָפֶני2ָ ֲאדָֹני ִויַכְ/ד9 ִלְ(ֶמ2ָ 
6ֵרִני ְיהָוה ַ<ְרֶ>2ָ ֲאַה2ְ%ֵ  ה:ִנְפָלא6ת Aָ'ה ֱאלִֹהי� ְלַבֶ<2ָ 
 א6ְד2ָ ֲאדָֹני ֱאלַֹהי ְ/ָכל ְלָבִבי :ַ/ֲאִמֶ'2ָ ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְר5ה ְ(ֶמ2ָ 

 ִ>י ַחְסְ<2ָ ָ;ד6ל ָעָלי ְוִהGְַלָ' ַנְפִ(י :ַוֲאַכְ/ָדה ִ(ְמ2ָ ְלע6ָל�
ַוֲעַדת ָעִריִצי� ִ/ְק(9  ֱאלִֹהי� ֵזִדי� ָקמ9 ָעַלי :ִמְ@א6ל ַ'ְחִ'Eָה

 ְוAָ'ה ֲאדָֹני ֵאל ַרח�9 ְוַח)�9 ֶאֶר2ְ :ַנְפִ(י ְולֹא ָ-מ2ָ9 ְלֶנְגָ<�
2ָKְ ְלַעְבֶ<1ַA: 2ִָי� ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  1ְֵנה ֵאַלי ְוָחֵ)ִני ְ'ָנה ע7
 -ְֹנAי  ֲעֵ-ה ִע4ִי א6ת ְלט6ָבה ְוִיְרא9:ְוה6ִ(יָעה ְלֶב� ֲאָמֶת2ָ 

  :ְוֵיבֹ(9 ִ>י Aָ'ה ְיהָוה ֲעַזְרַ'ִני ְוִנַחְמָ'ִני
  

ְלָדִוד ָ/ֲרִכי ַנְפִ(י ֶאת ְיהָוה ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵ(� : גגגג""""פרק קפרק קפרק קפרק ק
 ַה?ֵֹלַח : ָ/ֲרִכי ַנְפִ(י ֶאת ְיהָוה ְוAל ִ'ְ(ְ>ִחי ָ>ל ְ;מ9ָליו:ָקְד(6

 ַה;6ֵאל ִמַ@ַחת ַחEְָיִכי :ֲחל57ְיִכיֵֹנִכי ָהרֵֹפא ְלָכל 'ַ  ְלָכל ֲעו
 ַה4ְַ-ִ/ַיע ַ/:6ב ֶעְדֵי2ְ ִ'ְתַחֵ<( :ַהְמַעְ:ֵרִכי ֶחֶסד ְוַרֲחִמי�

 : עֵֹ-ה ְצָדק6ת ְיהָוה 9ִמְ(1ִָטי� ְלָכל ֲע(9ִקי�:ַ>ֶ)ֶ(ר ְנע9ָרְיִכי
 ַרח�9 ְוַח)�9 ְיהָוה :יל6ָתיוי6ִדיַע ְ<ָרָכיו ְלמֶֹ(ה ִלְבֵני ִיְ-ָרֵאל ֲעלִ 

 לֹא : לֹא ָלֶנַצח ָיִריב ְולֹא ְלע6ָל� ִי:6ר:ֶאֶר1ַA 2ְִי� ְוַרב ָחֶסד
 ִ>י ִכְגבHַֹ :ֹנֵֹתינ9 ָ;ַמל ָעֵלינ9 ַכֲחָטֵאינ9 ָעָ-ה ָלנ9 ְולֹא ַכֲעו

ח ִמ4ֲַעָרב  ִ>ְרחֹק ִמְזרָ :ָ(ַמִי� ַעל ָה5ֶר8 ָ;ַבר ַחְס<6 ַעל ְיֵר5יו
 ְ>ַרֵח� 5ב ַעל ָ/ִני� ִרַח� ְיהָוה ַעל :ִהְרִחיק ִמ4ֶ)9 ֶאת 1ְָ(ֵעינ9

 ֱאנ6( ֶ>ָחִציר : ִ>י ה9א ָיַדע ִיְצֵרנ9 ָזכ9ר ִ>י ָעָפר ֲאָנְחנ9:ְיֵר5יו
 ִ>י ר9ַח ָעְבָרה /6 ְוֵאיֶנ)9 ְולֹא :ָיָמיו ְ>ִצי8 ַהFֶָדה ֵ>� ָיִצי8

 ְוֶחֶסד ְיהָוה ֵמע6ָל� ְוַעד ע6ָל� ַעל ְיֵר5יו :ַיִ>יֶר)9 ע6ד ְמק6מ6
ָדיו ַלֲע-6ָת�:ְוִצְדָקת6 ִלְבֵני ָבִני�  : ְל(ְֹמֵרי ְבִרית6 9ְלזְֹכֵרי ִפ=7

 ָ/ֲרכ9 ְיהָוה :ְיהָוה ַ/ָ@ַמִי� ֵהִכי� ִ>ְסא6 9ַמְלכ9ת6 ַ/>ֹל ָמָ(ָלה
 ָ/ֲרכ9 ְיהָוה :/ֵֹרי כַֹח עֵֹ-י ְדָבר6 ִלְ(מַֹע ְ/ק6ל ְ<ָבר6ַמְל5ָכיו ;ִ 

 ָ/ֲרכ9 ְיהָוה ָ>ל ַמֲעָ-יו ְ/ָכל :ָ>ל ְצָב5יו ְמָ(ְרָתיו עֵֹ-י ְרצ6נ6
  :ְמקֹמ6ת ֶמְמַ(ְל'6 ָ/ֲרִכי ַנְפִ(י ֶאת ְיהָוה

  
 ְיִהי :ל9 ֶאת ֵ(� ְיהָוהָיH ַהְלל9 ַעְבֵדי ְיהָוה ַהלְ ַהְלל9: גגגג""""פרק קיפרק קיפרק קיפרק קי

 ִמ4ְִזַרח ֶ(ֶמ( ַעד ְמב6א6 :ֵ(� ְיהָוה ְמבָֹר2ְ ֵמַעָ'ה ְוַעד ע6ָל�
ָ%ל ֵ(� ְיהָוה  ִמי : ָר� ַעל ָ>ל ;6ִי� ְיהָוה ַעל ַהָ@ַמִי� ְ>ב6ד6:ְמה7

ָ@ַמִי�  ַה4ְַ(1ִיִלי ִלְרא6ת /ַ :ַ>יהָוה ֱאלֵֹהינ9 ַה4ְַגִ/יִהי ָלָ(ֶבת
 ְלה6ִ(יִבי ִע� : ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָ<ל ֵמAְ(1ֹת ָיִרי� ֶאְבי9:�6ָב5ֶר8

 מ6ִ(יִבי ֲעֶקֶרת ַהַ/ִית ֵא� ַהָ/ִני� :ְנִדיִבי� ִע� ְנִדיֵבי ַע64
Hֵמָחה ַהְלל9ָי-ְ:  

  
 :ֲעֵנִניִ(יר ַה4ֲַעל6ת ֶאל ְיהָוה ַ/Gָָרָתה ִ%י ָקָראִתי ַוEַ : ''''ככככקקקקפרק פרק פרק פרק 

 ַמה Eִֵ'� ְל2ָ :ְיהָוה ַהGִיָלה ַנְפִ(י ִמFְַפת ֶ(ֶקר ִמָ%(�6 ְרִמEָה
 ִחGֵי ִג/6ר ְ(נ9ִני� ִע� ַ;ֲחֵלי :9ַמה EִֹסיD ָל2ְ ָל(�6 ְרִמEָה

 ַרַ/ת : א6ָיה ִלי ִ>י ַגְרִ'י ֶמֶ(2ְ ָ(ַכְנִ'י ִע� 5ֳהֵלי ֵקָדר:ְרָתִמי�
ִני ָ(ל�6 ְוִכי ֲאַדֵ/ר ֵה4ָה   אֲ :ָ%H ַנְפִ(י ִע� -6ֵנא ָ(ל�6ָ(ְכָנה 

  :ַל4ְִלָחָמה
  

ִ(יר ַל4ֲַעל6ת ֶאFָא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרי� ֵמAִי� ָיבֹא : אאאא""""פרק קכפרק קכפרק קכפרק קכ
 Aל ִיֵ'� ַל64ט ַרְגֶל2ָ : ֶעְזִרי ֵמִע� ְיהָוה עֵֹ-ה ָ(ַמִי� ָו5ֶר8:ֶעְזִרי

 ְיהָוה : ִהֵ)ה לֹא ָינ�9 ְולֹא ִייָ(� (6ֵמר ִיְ-ָרֵאל:ֶרA ָ2ל ָינ�9 (ְֹמ 
 י6ָמ� ַהֶ@ֶמ( לֹא ַיֶ>ָ>ה ְוָיֵרַח :(ְֹמֶר2ָ ְיהָוה ִצ2ָ%ְ ַעל ַיד ְיִמיֶנ2ָ 

 ְיהָוה ִיְ(ָמר : ְיהָוה ִיְ(ָמְר2ָ ִמָ>ל ָרע ִיְ(מֹר ֶאת ַנְפֶ(2ָ :ַ/ָ%ְיָלה
  .ָ'ה ְוַעד ע6ָל�ֵצאְת2ָ 9ב6ֶא2ָ ֵמעַ 

  
ִ(יר ַה4ֲַעל6ת ְלָדִוד ל9ֵלי ְיהָוה ֶ(ָהָיה ָלנ9 יֹאַמר : דדדד""""פרק קכפרק קכפרק קכפרק קכ

 ֲאַזי ַחEִי� : ל9ֵלי ְיהָוה ֶ(ָהָיה ָלנ9 ְ/ק�9 ָעֵלינ9 5ָד�:ָנא ִיְ-ָרֵאל
  ֲאַזי ַה4ִַי� ְ(ָטפ9נ9 ַנְחָלה ָעַבר ַעל:ְ/ָלע9נ9 ַ/ֲחר6ת �1ָA ָ/נ9

 ָ/ר2ְ9 ְיהָוה ֶ(%ֹא : ֲאַזי ָעַבר ַעל ַנְפֵ(נ9 ַה4ִַי� ַהKֵיד6ִני�:ַנְפֵ(נ9
 ַנְפֵ(נ9 ְ>ִצ61ר ִנְמְלָטה ִמ1ַח י6ְקִ(י� :ְנָתָננ9 ֶטֶרD ְלִ(ֵ)יֶה�

 ֶעְזֵרנ9 ְ/ֵ(� ְיהָוה עֵֹ-ה ָ(ַמִי� :ַה1ַח ִנְ(ָ/ר ַוֲאַנְחנ9 ִנְמָלְטנ9
  :8ָו5רֶ 
  

ִ(יר ַה4ֲַעל6ת ַה/ְֹטִחי� ַ/יהָוה ְ>ַהר ִצ�6E לֹא : הההה""""פרק קכפרק קכפרק קכפרק קכ
ִ� ָהִרי� ָסִביב ָלH ַויהָוה ָסִביב   ְיר9ָ(לַ :ִי64ט ְלע6ָל� ֵיֵ(ב

6ַרל ִ>י לֹא ָינ9ַח ֵ(ֶבט ָהֶרַ(ע ַעל ;: ְלַע64 ֵמַעָ'ה ְוַעד ע6ָל�
 :ַהGִַ<יִקי� ְלַמַע� לֹא ִיְ(ְלח9 ַהGִַ<יִקי� ְ/ַעְוָלָתה ְיֵדיֶה�

 ְוַה4ִַ:י� :ֵהיִטיָבה ְיהָוה ַל:6ִבי� ְוִליָ(ִרי� ְ/ִל/6ָת�
  :ַעַקְלַק6%ָת� י6ִליֵכ� ְיהָוה ֶאת 1ֲֹעֵלי ָה5ֶו� ָ(ל�6 ַעל ִיְ-ָרֵאל

  
 ֲאדָֹני :4ֲַעַמִ=י� ְקָראִתי2ָ ְיהָוהִ(יר ַה4ֲַעל6ת ִמ : לללל""""פרק קפרק קפרק קפרק ק

ב6ת ְלק6ל ַ'ֲחנ9ָני ֹנ6ת   ִא� ֲעו:ִ(ְמָעה ְבק6ִלי ִ'ְהֶייָנה 5ְזֶני2ָ ַק@7
 : ִ>י ִע2ָ4ְ ַהְ?ִליָחה ְלַמַע� ִ'9ֵָרא:ִ'ְ(ָמר ָיH ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד

 ַנְפִ(י ַלאדָֹני :ְלִ'יִק9ִיִתי ְיהָוה ִק9ְָתה ַנְפִ(י ְוִלְדָבר6 ה6חָ 
 ַיֵחל ִיְ-ָרֵאל ֶאל ְיהָוה ִ>י ִע� :ִמ@ְֹמִרי� ַל/ֶֹקר (ְֹמִרי� ַל/ֶֹקר
 ְוה9א ִיְפֶ<ה ֶאת ִיְ-ָרֵאל ִמ>ֹל :ְיהָוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵ/ה ִע64 ְפד9ת

  :ֹנָֹתיו ֲעו
  

 ה6ד9 :ה6ד9 ַליהָוה ִ>י ט6ב ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6: וווו""""פרק קלפרק קלפרק קלפרק קל
 ה6ד9 ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹני� ִ>י :ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהי� ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6

. ד ְלעֵֹ-ה ִנְפָלא6ת ְ;דֹל6ת ְלַב<6 ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6. ְלעָֹל� ַחְס<6
ו ְלרַֹקע ָה5ֶר8 ַעל . ה ְלעֵֹ-ה ַהָ@ַמִי� ִ/ְתב9ָנה ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6

ז ְלעֵֹ-ה א6ִרי� ְ;דִֹלי� ִ>י ְלע6ָל� . � ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6ַה4ָיִ 
ט ֶאת . ח ֶאת ַהֶ@ֶמ( ְלֶמְמֶ(ֶלת ַ/�6E ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6. ַחְס<6

י ְלַמֵ>ה . ַהEֵָרַח ְוכ6ָכִבי� ְלֶמְמְ(ל6ת ַ/ָ%ְיָלה ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6
יא ַו6Eֵצא ִיְ-ָרֵאל ִמ'6ָכ� .  ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6ִמְצַרִי� ִ/ְבכ6ֵריֶה�
יב ְ/ָיד ֲחָזָקה 9ִבְזר6ַע ְנט9ָיה ִ>י ְלע6ָל� . ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6

יד ְוֶהֱעִביר . יג ְלגֵֹזר ַי� סD9 ִלְגָזִרי� ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6. ַחְס<6
טו ְוִנֵער 1ְַרעֹה ְוֵחיל6 ְבַי� . 6ִיְ-ָרֵאל ְ/ת6כ6 ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<

טז ְלמ6ִלי2ְ ַע64 ַ/4ְִדָ/ר ִ>י ְלע6ָל� . סD9 ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6
יח ַוEֲַהרֹג . יז ְלַמֵ>ה ְמָלִכי� ְ;דִֹלי� ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6. ַחְס<6

2ְ ָהֱאמִֹרי ִ>י יט ְלִסיח�6 ֶמלֶ . ְמָלִכי� Aִ<יִרי� ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6
כא ְוָנַת� . כ 9ְלע6ג ֶמֶל2ְ ַהָ/ָ(� ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6. ְלע6ָל� ַחְס<6

כב ַנֲחָלה ְלִיְ-ָרֵאל ַעְב<6 ִ>י . Aְרָצ� ְלַנֲחָלה ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6
ד כ. כג ֶ(ְ/ִ(ְפֵלנ9 ָזַכר ָלנ9 ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6. ְלע6ָל� ַחְס<6

כה נֵֹת� ֶלֶח� ְלָכל ָ/ָ-ר ִ>י . ַוEְִפְרֵקנ9 ִמGֵָרינ9 ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6
  .כו ה6ד9 ְלֵאל ַהָ@ָמִי� ִ>י ְלע6ָל� ַחְס<6. ְלע6ָל� ַחְס<6

  
ָלָמה . ֲעמֹד ַ/1ֶֶר8 ַ/ל ִנְהֶיה ִלְ-חֹק: ָהֲעִנEִי� ְוָהֶאְבי6ִני�. 9ָבִני�ְמַק9ִי� ְי(9ָעְת2ָ 5ב6ת : ֲהִיְ(Aג Aְרֵיה ַ/Eַַער. ֵ(ֶבט ְיה9ָדה ְ/דַֹחק 9ְבַצַער

.  ָיָ(�ַחֵ<( ָיֵמינ9 ְ/ָגל9ת: ֲהַיד ְיָי ִ'ְקָצר. ָהָבה ָלנ9 ֶעְזָרת ִמGָר: י6ֵ(ב ַהְ>ר9ִבי� ה6ִפיָעה. י6ָנְת2ָ ַעד ַ(ֲעֵרי ָמֶות ִהִ;יָעה: ְיָי ַ'ֲעמֹד ְ/ָרח6ק
: ִיְ-ַמח ַהר ִצ�6E ָ'ֵגְלָנה ְ/נ6ת ְיה9ָדה. ֵק8 ַהֶ)ְחָ'� ַ;ֵ%ה ְלַגְלמ9ָדה: ְוָזר לֹא ִיְקַרב ֲאֵליֶה�. ְזכֹר ָ/ֶני2ָ ְ/ֶאֶר8 לֹא ָלֶה�: ע9ָרה ָל4ָה ִתיָ(�

  :ֲחִמי�ֵאל ֶמֶל2ְ י6ֵ(ב ַעל ִ>ֵ?א רַ . ַ(ְוָעֵתנ9 ַתֲעֶלה ִלְ(ֵמי ְמר6ִמי�
  

ֵאל ֶמֶל2ְ י6ֵ(ב ַעל ִ>ֵ?א ַרֲחִמי� 9ִמְתַנֵהג ַ/ֲחִסיד9ת מ6ֵחל ֲעו6נ6ת ַע64 ַמֲעִביר ִרא(�6 ִרא(�6 ֵאל ֶמֶל2ְ י6ֵ(ב ַעל ִ>ֵ?א ַרֲחִמי� 9ִמְתַנֵהג ַ/ֲחִסיד9ת מ6ֵחל ֲעו6נ6ת ַע64 ַמֲעִביר ִרא(�6 ִרא(�6 ֵאל ֶמֶל2ְ י6ֵ(ב ַעל ִ>ֵ?א ַרֲחִמי� 9ִמְתַנֵהג ַ/ֲחִסיד9ת מ6ֵחל ֲעו6נ6ת ַע64 ַמֲעִביר ִרא(�6 ִרא(�6 ֵאל ֶמֶל2ְ י6ֵ(ב ַעל ִ>ֵ?א ַרֲחִמי� 9ִמְתַנֵהג ַ/ֲחִסיד9ת מ6ֵחל ֲעו6נ6ת ַע64 ַמֲעִביר ִרא(�6 ִרא(�6 
ַמְרֶ/ה ְמִחיָלה ַלַחָ:ִאי� 9ְסִליָחה ַל61ְ(ִעי� ע6ֵ-ה ְצָדק6ת ִע� ָ>ל ָ/ָ-ר ָור9ַח לֹא ְכָרָעָת� ָלֶה� ַמְרֶ/ה ְמִחיָלה ַלַחָ:ִאי� 9ְסִליָחה ַל61ְ(ִעי� ע6ֵ-ה ְצָדק6ת ִע� ָ>ל ָ/ָ-ר ָור9ַח לֹא ְכָרָעָת� ָלֶה� ַמְרֶ/ה ְמִחיָלה ַלַחָ:ִאי� 9ְסִליָחה ַל61ְ(ִעי� ע6ֵ-ה ְצָדק6ת ִע� ָ>ל ָ/ָ-ר ָור9ַח לֹא ְכָרָעָת� ָלֶה� ַמְרֶ/ה ְמִחיָלה ַלַחָ:ִאי� 9ְסִליָחה ַל61ְ(ִעי� ע6ֵ-ה ְצָדק6ת ִע� ָ>ל ָ/ָ-ר ָור9ַח לֹא ְכָרָעָת� ָלֶה� 



  הרבנות  הראשית  לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL  

                                                                                                                                                        ד"בס
  נא לשמור על קדושת הגיליו�                                                                                                                                                                     

  

  02– 5313187: 'טל, 91306 מיקוד 36016. ד.ת, ירושלים, 80ירמיהו , בית יהב
Beit Yahav,  80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313131  

3

6ֵרָתנ9 ל6ַמר ִמ<6ת ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְזכֹר ָלנ9 ַה�6E ְ/ִרית ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְ>מ6 ֶ(ה6ַדְעָת 6ֵרָתנ9 ל6ַמר ִמ<6ת ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְזכֹר ָלנ9 ַה�6E ְ/ִרית ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְ>מ6 ֶ(ה6ַדְעָת 6ֵרָתנ9 ל6ַמר ִמ<6ת ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְזכֹר ָלנ9 ַה�6E ְ/ִרית ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְ>מ6 ֶ(ה6ַדְעָת 6ֵרָתנ9 ל6ַמר ִמ<6ת ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְזכֹר ָלנ9 ַה�6E ְ/ִרית ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְ>מ6 ֶ(ה6ַדְעָת ;6ֵמל ֵאל ה;6ֵמל ֵאל ה;6ֵמל ֵאל ה;6ֵמל ֵאל ה
ְוָ(� ְוָ(� ְוָ(� ְוָ(�     ֶלָעָנו ִמֶ=ֶד� ְוֵכ� ָ>ת9ב ְ/ת6ָרָת2ְ ַוEֵֶרד ְיהָֹוה ֶ/ָעָנ� ַוEְִתַיGֵב ִע64 ָ(� ַוEְִקָרא ְבֵ(� ְיהָֹוהֶלָעָנו ִמֶ=ֶד� ְוֵכ� ָ>ת9ב ְ/ת6ָרָת2ְ ַוEֵֶרד ְיהָֹוה ֶ/ָעָנ� ַוEְִתַיGֵב ִע64 ָ(� ַוEְִקָרא ְבֵ(� ְיהָֹוהֶלָעָנו ִמֶ=ֶד� ְוֵכ� ָ>ת9ב ְ/ת6ָרָת2ְ ַוEֵֶרד ְיהָֹוה ֶ/ָעָנ� ַוEְִתַיGֵב ִע64 ָ(� ַוEְִקָרא ְבֵ(� ְיהָֹוהֶלָעָנו ִמֶ=ֶד� ְוֵכ� ָ>ת9ב ְ/ת6ָרָת2ְ ַוEֵֶרד ְיהָֹוה ֶ/ָעָנ� ַוEְִתַיGֵב ִע64 ָ(� ַוEְִקָרא ְבֵ(� ְיהָֹוה

    ::::ְיהָֹוה ְיהָֹוה ֵאל ַרח�9 ְוַח)�9 ֶאֶר1ַA 2ְִי� ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתְיהָֹוה ְיהָֹוה ֵאל ַרח�9 ְוַח)�9 ֶאֶר1ַA 2ְִי� ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתְיהָֹוה ְיהָֹוה ֵאל ַרח�9 ְוַח)�9 ֶאֶר1ַA 2ְִי� ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתְיהָֹוה ְיהָֹוה ֵאל ַרח�9 ְוַח)�9 ֶאֶר1ַA 2ְִי� ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת    ::::ְיהָֹוה ַעל 1ָָניו ַוEְִקָראְיהָֹוה ַעל 1ָָניו ַוEְִקָראְיהָֹוה ַעל 1ָָניו ַוEְִקָראְיהָֹוה ַעל 1ָָניו ַוEְִקָראַוEֲַעבֹר ַוEֲַעבֹר ַוEֲַעבֹר ַוEֲַעבֹר : : : : ֶנֱאַמרֶנֱאַמרֶנֱאַמרֶנֱאַמר
        ....ֵֹננ9 9ְלַחָ:אֵתנ9 9ְנַחְלָ'נ9ֵֹננ9 9ְלַחָ:אֵתנ9 9ְנַחְלָ'נ9ֵֹננ9 9ְלַחָ:אֵתנ9 9ְנַחְלָ'נ9ֵֹננ9 9ְלַחָ:אֵתנ9 9ְנַחְלָ'נ9  ְוָסַלְחָ' ַלֲעו ְוָסַלְחָ' ַלֲעו ְוָסַלְחָ' ַלֲעו ְוָסַלְחָ' ַלֲעו::::נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפי� נֵֹ-א ָע�6 ָוֶפַ(ע ְוַחָ:5ה ְוַנֵ=הנֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפי� נֵֹ-א ָע�6 ָוֶפַ(ע ְוַחָ:5ה ְוַנֵ=הנֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפי� נֵֹ-א ָע�6 ָוֶפַ(ע ְוַחָ:5ה ְוַנֵ=הנֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפי� נֵֹ-א ָע�6 ָוֶפַ(ע ְוַחָ:5ה ְוַנֵ=ה

  
ז6ֲעִכי� DA  ָהי9 ָלנ9 ְלח6ָמה 9ְלַמְחֶסה ְ/י�6 ַזַע� ַ/1ֶֶר8 <6ִחי� ֶאת ַהְ;ֵזר6ת ִ;/6ִרי� ַלֲעמֹד ָ/ִאי� ְ/כַֹח ַמֲעֵ-יֶה� Aְנֵ(י ֱאמ9ָנה 5ָבד9

 ֵמרֹב ֲע6ֵנינ9 ַמֲעָנ� לֹא ֱהִ(יב6ָת 1ְֵניֶה� ֵריָק�ְ>5ב ִרַחְמָ' לְ  ֶטֶר� ְקָרא2ָ9 ֲעִניָת� י6ְדִעי� ַלֲעתֹר 9ְלַר6Gת ְ/ַלֲחָ(� ֵחָמה ָעְצר9 ְ/ַ(9ְָע�

ָקִמי� ַ/1ֶֶרA 8ִי� ְרא9ִיי�  1ַ?9 ג6ְדֵרי ָגֵדר צ4ְ7ת9 ְמִ(יֵבי ֵחָמה ָסע9 ֵה4ָה ִלְמנ9ח6ת ָעְזב9 א6ָתנ9 ַלֲאָנח6ת ֲאַבְדנ�9 ֶנֶאְספ9 ֶמ)9 ַ/ֲחָטֵאינ9
  .1ֵָנינ9 ְלַ(ֲחָר2ְ ֵאל ְ/ֵעת ְסִליָחֵתנ9 ַ(ְבנ9 ֵאֶלי2ָ ְ/בֶֹ(ת 1ִ)6ת ְ'ר9ָפה לֹא ָמָצאנ9 (6ַטְטנA/ְ 9ְרַ/ע ְלַר6Gְת2ָ 5ֵפס9

  
ֵאל ֶמֶל2ְ י6ֵ(ב ַעל ִ>ֵ?א ַרֲחִמי� 9ִמְתַנֵהג ַ/ֲחִסיד9ת מ6ֵחל ֲעו6נ6ת ַע64 ַמֲעִביר ִרא(�6 ִרא(�6 ֵאל ֶמֶל2ְ י6ֵ(ב ַעל ִ>ֵ?א ַרֲחִמי� 9ִמְתַנֵהג ַ/ֲחִסיד9ת מ6ֵחל ֲעו6נ6ת ַע64 ַמֲעִביר ִרא(�6 ִרא(�6 ֵאל ֶמֶל2ְ י6ֵ(ב ַעל ִ>ֵ?א ַרֲחִמי� 9ִמְתַנֵהג ַ/ֲחִסיד9ת מ6ֵחל ֲעו6נ6ת ַע64 ַמֲעִביר ִרא(�6 ִרא(�6 ֵאל ֶמֶל2ְ י6ֵ(ב ַעל ִ>ֵ?א ַרֲחִמי� 9ִמְתַנֵהג ַ/ֲחִסיד9ת מ6ֵחל ֲעו6נ6ת ַע64 ַמֲעִביר ִרא(�6 ִרא(�6 

ְמִחיָלה ַלַחָ:ִאי� 9ְסִליָחה ַל61ְ(ִעי� ע6ֵ-ה ְצָדק6ת ִע� ָ>ל ָ/ָ-ר ָור9ַח לֹא ְכָרָעָת� ָלֶה� ְמִחיָלה ַלַחָ:ִאי� 9ְסִליָחה ַל61ְ(ִעי� ע6ֵ-ה ְצָדק6ת ִע� ָ>ל ָ/ָ-ר ָור9ַח לֹא ְכָרָעָת� ָלֶה� ְמִחיָלה ַלַחָ:ִאי� 9ְסִליָחה ַל61ְ(ִעי� ע6ֵ-ה ְצָדק6ת ִע� ָ>ל ָ/ָ-ר ָור9ַח לֹא ְכָרָעָת� ָלֶה� ְמִחיָלה ַלַחָ:ִאי� 9ְסִליָחה ַל61ְ(ִעי� ע6ֵ-ה ְצָדק6ת ִע� ָ>ל ָ/ָ-ר ָור9ַח לֹא ְכָרָעָת� ָלֶה� ַמְרֶ/ה ַמְרֶ/ה ַמְרֶ/ה ַמְרֶ/ה 
;6ֵמל ֵאל ה6ֵרָתנ9 ל6ַמר ִמ<6ת ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְזכֹר ָלנ9 ַה�6E ְ/ִרית ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְ>מ6 ֶ(ה6ַדְעָת ;6ֵמל ֵאל ה6ֵרָתנ9 ל6ַמר ִמ<6ת ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְזכֹר ָלנ9 ַה�6E ְ/ִרית ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְ>מ6 ֶ(ה6ַדְעָת ;6ֵמל ֵאל ה6ֵרָתנ9 ל6ַמר ִמ<6ת ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְזכֹר ָלנ9 ַה�6E ְ/ִרית ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְ>מ6 ֶ(ה6ַדְעָת ;6ֵמל ֵאל ה6ֵרָתנ9 ל6ַמר ִמ<6ת ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְזכֹר ָלנ9 ַה�6E ְ/ִרית ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְ>מ6 ֶ(ה6ַדְעָת 

ְוָ(� ְוָ(� ְוָ(� ְוָ(�     ב ְ/ת6ָרָת2ְ ַוEֵֶרד ְיהָֹוה ֶ/ָעָנ� ַוEְִתַיGֵב ִע64 ָ(� ַוEְִקָרא ְבֵ(� ְיהָֹוהב ְ/ת6ָרָת2ְ ַוEֵֶרד ְיהָֹוה ֶ/ָעָנ� ַוEְִתַיGֵב ִע64 ָ(� ַוEְִקָרא ְבֵ(� ְיהָֹוהב ְ/ת6ָרָת2ְ ַוEֵֶרד ְיהָֹוה ֶ/ָעָנ� ַוEְִתַיGֵב ִע64 ָ(� ַוEְִקָרא ְבֵ(� ְיהָֹוהב ְ/ת6ָרָת2ְ ַוEֵֶרד ְיהָֹוה ֶ/ָעָנ� ַוEְִתַיGֵב ִע64 ָ(� ַוEְִקָרא ְבֵ(� ְיהָֹוהֶלָעָנו ִמֶ=ֶד� ְוֵכ� ָ>ת9ֶלָעָנו ִמֶ=ֶד� ְוֵכ� ָ>ת9ֶלָעָנו ִמֶ=ֶד� ְוֵכ� ָ>ת9ֶלָעָנו ִמֶ=ֶד� ְוֵכ� ָ>ת9
    ::::ְיהָֹוה ְיהָֹוה ֵאל ַרח�9 ְוַח)�9 ֶאֶר1ַA 2ְִי� ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתְיהָֹוה ְיהָֹוה ֵאל ַרח�9 ְוַח)�9 ֶאֶר1ַA 2ְִי� ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתְיהָֹוה ְיהָֹוה ֵאל ַרח�9 ְוַח)�9 ֶאֶר1ַA 2ְִי� ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתְיהָֹוה ְיהָֹוה ֵאל ַרח�9 ְוַח)�9 ֶאֶר1ַA 2ְִי� ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת    ::::ַוEֲַעבֹר ְיהָֹוה ַעל 1ָָניו ַוEְִקָראַוEֲַעבֹר ְיהָֹוה ַעל 1ָָניו ַוEְִקָראַוEֲַעבֹר ְיהָֹוה ַעל 1ָָניו ַוEְִקָראַוEֲַעבֹר ְיהָֹוה ַעל 1ָָניו ַוEְִקָרא: : : : ֶנֱאַמרֶנֱאַמרֶנֱאַמרֶנֱאַמר

        ....ֵֹננ9 9ְלַחָ:אֵתנ9 9ְנַחְלָ'נ9ֵֹננ9 9ְלַחָ:אֵתנ9 9ְנַחְלָ'נ9ֵֹננ9 9ְלַחָ:אֵתנ9 9ְנַחְלָ'נ9ֵֹננ9 9ְלַחָ:אֵתנ9 9ְנַחְלָ'נ9  ְוָסַלְחָ' ַלֲעו ְוָסַלְחָ' ַלֲעו ְוָסַלְחָ' ַלֲעו ְוָסַלְחָ' ַלֲעו:::: ָע�6 ָוֶפַ(ע ְוַחָ:5ה ְוַנֵ=ה ָע�6 ָוֶפַ(ע ְוַחָ:5ה ְוַנֵ=ה ָע�6 ָוֶפַ(ע ְוַחָ:5ה ְוַנֵ=ה ָע�6 ָוֶפַ(ע ְוַחָ:5ה ְוַנֵ=הנֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפי� נֵֹ-אנֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפי� נֵֹ-אנֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפי� נֵֹ-אנֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפי� נֵֹ-א
  

 ְ/ִפינ9 ָ'ַמְהנ9 ֵמָרע6ת ָ'ַ(( >ֵֹחנ9 ִמGָר6ת ַ(ְחנ9 ַעד ִלְמאֹד ָ(ַפְלנ9 ַעד ָעָפר ַרח�9 ַ>2ְ ִהיא ִמָ<ֵתנ9 ְקֵ(י עֶֹרD 9ַמְמִרי� ֲאַנְחנ9 ָצַעְקנ9
ָחָטאנ9 1ְַתְל'ֹל ְוִעֵ=( ִלֵ/נ9 ֶעְלי�6 ַרֲחֶמי2ָ ֵמע6ָל� ְסִליָחה ִע2ָ4ְ ִהיא ִנָח� ַעל ָהָרָעה ַמֵ:ה ְכַל1ֵי ֶחֶסד לֹא ִתְתַעָ%� ְ/ִע'6ת ָ>ֵאל ִ>י ְבָצָרה 

נ9 ֲחתֹ� 1ֶה ָ-ָט� ְוAל ַיְ-ִטי� ָעֵלינ9 ְזעֹ� /6 ְוִי<�6 ְוַיֲעמֹד ֵמִלי8 ט6ב ְלַצְ<ֵקנ9 ה9א ַיִ;יד ְגד6ָלה ֲאַנְחנ9 ִי9ַָדע ְלֵעיֵני ַה>ֹל ט9ְב2ָ ְוַחְסְ<2ָ ִע4ָ 
  .ָיְ(ֵרנ9 ְ<ָרֶכי2ָ ַרח�9 ְוַח)�9 ִ;ִ%יָת ְלֶנֱאַמ� ַ/ִית ְ/ַבְק(6 5ז ִמְ%ָפֶני2ָ ֱאמ9ָנְת2ָ ה6ַדְעָ' 6% 

  
ֵ(ב ַעל ִ>ֵ?א ַרֲחִמי� 9ִמְתַנֵהג ַ/ֲחִסיד9ת מ6ֵחל ֲעו6נ6ת ַע64 ַמֲעִביר ִרא(�6 ִרא(�6 ֵ(ב ַעל ִ>ֵ?א ַרֲחִמי� 9ִמְתַנֵהג ַ/ֲחִסיד9ת מ6ֵחל ֲעו6נ6ת ַע64 ַמֲעִביר ִרא(�6 ִרא(�6 ֵ(ב ַעל ִ>ֵ?א ַרֲחִמי� 9ִמְתַנֵהג ַ/ֲחִסיד9ת מ6ֵחל ֲעו6נ6ת ַע64 ַמֲעִביר ִרא(�6 ִרא(�6 ֵ(ב ַעל ִ>ֵ?א ַרֲחִמי� 9ִמְתַנֵהג ַ/ֲחִסיד9ת מ6ֵחל ֲעו6נ6ת ַע64 ַמֲעִביר ִרא(�6 ִרא(�6 ֵאל ֶמֶל2ְ י6ֵאל ֶמֶל2ְ י6ֵאל ֶמֶל2ְ י6ֵאל ֶמֶל2ְ י6

ַמְרֶ/ה ְמִחיָלה ַלַחָ:ִאי� 9ְסִליָחה ַל61ְ(ִעי� ע6ֵ-ה ְצָדק6ת ִע� ָ>ל ָ/ָ-ר ָור9ַח לֹא ְכָרָעָת� ָלֶה� ַמְרֶ/ה ְמִחיָלה ַלַחָ:ִאי� 9ְסִליָחה ַל61ְ(ִעי� ע6ֵ-ה ְצָדק6ת ִע� ָ>ל ָ/ָ-ר ָור9ַח לֹא ְכָרָעָת� ָלֶה� ַמְרֶ/ה ְמִחיָלה ַלַחָ:ִאי� 9ְסִליָחה ַל61ְ(ִעי� ע6ֵ-ה ְצָדק6ת ִע� ָ>ל ָ/ָ-ר ָור9ַח לֹא ְכָרָעָת� ָלֶה� ַמְרֶ/ה ְמִחיָלה ַלַחָ:ִאי� 9ְסִליָחה ַל61ְ(ִעי� ע6ֵ-ה ְצָדק6ת ִע� ָ>ל ָ/ָ-ר ָור9ַח לֹא ְכָרָעָת� ָלֶה� 
ת ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְזכֹר ָלנ9 ַה�6E ְ/ִרית ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְ>מ6 ֶ(ה6ַדְעָת ת ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְזכֹר ָלנ9 ַה�6E ְ/ִרית ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְ>מ6 ֶ(ה6ַדְעָת ת ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְזכֹר ָלנ9 ַה�6E ְ/ִרית ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְ>מ6 ֶ(ה6ַדְעָת ת ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְזכֹר ָלנ9 ַה�6E ְ/ִרית ְ(לֹ( ֶעְ-ֵרה ְ>מ6 ֶ(ה6ַדְעָת ;6ֵמל ֵאל ה6ֵרָתנ9 ל6ַמר ִמ<6;6ֵמל ֵאל ה6ֵרָתנ9 ל6ַמר ִמ<6;6ֵמל ֵאל ה6ֵרָתנ9 ל6ַמר ִמ<6;6ֵמל ֵאל ה6ֵרָתנ9 ל6ַמר ִמ<6

ְוָ(� ְוָ(� ְוָ(� ְוָ(�     ֶלָעָנו ִמֶ=ֶד� ְוֵכ� ָ>ת9ב ְ/ת6ָרָת2ְ ַוEֵֶרד ְיהָֹוה ֶ/ָעָנ� ַוEְִתַיGֵב ִע64 ָ(� ַוEְִקָרא ְבֵ(� ְיהָֹוהֶלָעָנו ִמֶ=ֶד� ְוֵכ� ָ>ת9ב ְ/ת6ָרָת2ְ ַוEֵֶרד ְיהָֹוה ֶ/ָעָנ� ַוEְִתַיGֵב ִע64 ָ(� ַוEְִקָרא ְבֵ(� ְיהָֹוהֶלָעָנו ִמֶ=ֶד� ְוֵכ� ָ>ת9ב ְ/ת6ָרָת2ְ ַוEֵֶרד ְיהָֹוה ֶ/ָעָנ� ַוEְִתַיGֵב ִע64 ָ(� ַוEְִקָרא ְבֵ(� ְיהָֹוהֶלָעָנו ִמֶ=ֶד� ְוֵכ� ָ>ת9ב ְ/ת6ָרָת2ְ ַוEֵֶרד ְיהָֹוה ֶ/ָעָנ� ַוEְִתַיGֵב ִע64 ָ(� ַוEְִקָרא ְבֵ(� ְיהָֹוה
    ::::ְיהָֹוה ְיהָֹוה ֵאל ַרח�9 ְוַח)�9 ֶאֶר1ַA 2ְִי� ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתְיהָֹוה ְיהָֹוה ֵאל ַרח�9 ְוַח)�9 ֶאֶר1ַA 2ְִי� ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתְיהָֹוה ְיהָֹוה ֵאל ַרח�9 ְוַח)�9 ֶאֶר1ַA 2ְִי� ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתְיהָֹוה ְיהָֹוה ֵאל ַרח�9 ְוַח)�9 ֶאֶר1ַA 2ְִי� ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת    ::::ְקָראְקָראְקָראְקָראַוEֲַעבֹר ְיהָֹוה ַעל 1ָָניו ַוEִ ַוEֲַעבֹר ְיהָֹוה ַעל 1ָָניו ַוEִ ַוEֲַעבֹר ְיהָֹוה ַעל 1ָָניו ַוEִ ַוEֲַעבֹר ְיהָֹוה ַעל 1ָָניו ַוEִ : : : : ֶנֱאַמרֶנֱאַמרֶנֱאַמרֶנֱאַמר

        ....ֵֹננ9 9ְלַחָ:אֵתנ9 9ְנַחְלָ'נ9ֵֹננ9 9ְלַחָ:אֵתנ9 9ְנַחְלָ'נ9ֵֹננ9 9ְלַחָ:אֵתנ9 9ְנַחְלָ'נ9ֵֹננ9 9ְלַחָ:אֵתנ9 9ְנַחְלָ'נ9  ְוָסַלְחָ' ַלֲעו ְוָסַלְחָ' ַלֲעו ְוָסַלְחָ' ַלֲעו ְוָסַלְחָ' ַלֲעו::::נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפי� נֵֹ-א ָע�6 ָוֶפַ(ע ְוַחָ:5ה ְוַנֵ=הנֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפי� נֵֹ-א ָע�6 ָוֶפַ(ע ְוַחָ:5ה ְוַנֵ=הנֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפי� נֵֹ-א ָע�6 ָוֶפַ(ע ְוַחָ:5ה ְוַנֵ=הנֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפי� נֵֹ-א ָע�6 ָוֶפַ(ע ְוַחָ:5ה ְוַנֵ=ה
  

  .... ַ/ָ@ָמִי� ַ/ָ@ָמִי� ַ/ָ@ָמִי� ַ/ָ@ָמִי�ְלע6ָל� ְיהָוה ְ<ָבְר2ָ ִנGָבְלע6ָל� ְיהָוה ְ<ָבְר2ָ ִנGָבְלע6ָל� ְיהָוה ְ<ָבְר2ָ ִנGָבְלע6ָל� ְיהָוה ְ<ָבְר2ָ ִנGָב: ב פעמי�ב פעמי�ב פעמי�ב פעמי�""""ויאמר יויאמר יויאמר יויאמר י
  
אלוקינו ואלוקי אבותינו שתעשה למע� שמ2 הגדול והקדוש והטהור והגבור והנורא הנכתב ואינו נקרא ' מלפני2 הר "יה

וישוב חרו� אפ2 מעמ2 מעיר2 מארצ2 . שתציל את עמ2 בית ישראל מכל צרה ומצוקה ומכל גזירות קשות ורעות, שנתכוונתי בו
' עה תחשבנה עיניה� מראות ולא תעשינה ידיה� תושיה ויהי דרכ� חוש2 וחלקלקות ומלא2 הוכל החושבי� עלינו ר, ומנחלת2

ותגזור עלינו גזירות טובות עשה למע� שמ2 . ותתנהג עמנו במידת החסד והרחמי� ותכנס לנו לפני ולפני� משורת הדי� .רודפ�
ויקויי� בנו טר� ,  עשה למע� קדושת2 והשיענועשה למענ2 ולא למעננו עשה למע� תורת2. הגדול והקדוש שלא יתחלל באומות

  . יקראו ואני אענה עוד ה� מדברי� ואני אשמע
  

) יא:(ִ>י ָה5ֶר8 ֲאֶ(ר Aָ'ה ָבא ָ(4ָה ְלִרְ(ָ'H לֹא ְכֶאֶר8 ִמְצַרִי� ִהוא ֲאֶ(ר ְיָצאֶת� ִמָ@� ֲאֶ(ר ִ'ְזַרע ֶאת ַזְרֲע2ָ ְוִהְ(ִקיָת ְבַרְגְל2ָ ְ>ַג� ַהEָָרק
ֱאלֶֹהי2ָ <ֵֹר( אָֹתH ָ'ִמיד ' ֶאֶר8 ֲאֶ(ר ה) יב:(ְוָה5ֶר8 ֲאֶ(ר Aֶ'� עְֹבִרי� ָ(4ָה ְלִרְ(ָ'H ֶאֶר8 ָהִרי� 9ְבָקעֹת ִלְמַטר ַהָ@ַמִי� ִ'ְ(ֶ'ה 4ִָי�

  .)ב"י� י,א"י, דברי�(  :ֱאלֶֹהיH/ָ 2ָ ֵמֵרִ(ית ַהָ@ָנה ְוַעד Aֲחִרית ָ(ָנה' ֵעיֵני ה
  

  ֱאלֵֹהינ9 ֵואלֵֹהי ֲאב6ֵתינ9
  

ַ/ֲעב9רA 6ל  ְ<ַרְ('6 ְ/ָזְרע6 ַעל ָ>ל ַמִי� 9ִמ4ִַי� ְ;ַנְנ'6 ְוִהGְַל'6 ֵמֵא( 1ְַלֵגי ַמִי� ֵ/ַרְכ'6 ְ>ֵע8 ָ(ת9ל ַעל 5ב ִנְמַ(A 2ְֲחֶרי2ָ ְ>ַמִי� ְזכֹר
 ַ>4ִַי�] ֵלב: א"נ[ ִזֵהר ַ;� ה9א ִלְ(2ְֹ1 ָ<מ6 ִלְ(2ְֹ1 ָ<מ6 ַ>4ִַי� ְוַ-ְחָ' ְלה6ר6 ְלָ(ְחט6 ְמַעט ַמִי� ָלד ִ/ְב-6ַרת י7ַ=ח ָנאַה)6 ְזכֹר .ִ'ְמַנע ָמִי�

ְ>ֶנֱאַבק ל6  ִמְ/ֵאר ַמִי� ְוָגל ֶאֶב�] ֵלב: א"נ[ִיַחד ְלַב<6  �ָטַע� ַמְקל6 ְוָעַבר ַיְרֵ<� ַמיִ  ְזכֹר. ְ/ִצְדק6 חֹ� ַחְ(ַרת ָמִי� ָחַפר 9ָמָצא ְ/ֵאר6ת ַמִי�
ָנמ9 ָ<לֹה ָ<ָלה  ָמ(9י ְ/ֵתַבת גֶֹמא ִמ� ַה4ִַי� ְזכֹר. ַ/ֲעב9רA 6ל ִ'ְמַנע ָמִי� ָ/ֵא( 9ַב4ִַי� ָלֵכ� ִהְבַטְח'6 ֱהי6ת ִע64.  9ִמ4ִַי� ַ-ר ָ/ל9ל ֵמֵא(

ְטִביל6ת  1ְִקיד ָ(ת6ת ט6ֵבל ָחֵמ( ְזכֹר.ְ/ִצְדק6 חֹ� ַחְ(ַרת ָמִי� ַעל ַהֶ?ַלע ָה2ְ ַוEְֵצא9 ַמִי� ְסג9ֶלי2ָ ֵעת ָצְמא9 ְלַמִי� ַמִי� ָקה צֹא�ְוִהְ( 
 ְ(ֵני� ָעָ-ר ְ(ָבִטי� ְזכֹר.ַ/ֲעב9רA 6ל ִ'ְמַנע ָמִי� ַחז ַ>4ִַי�ר7ַחק ֵמַע� 1ַ  ַמִי� ק6ֵרא 9ַמKֶה ָטֳהַרת ַמִי� צ6ֶעה 9ַמְרִחי8 ַ>1ָיו ְ/ִק<9(. ַ/4ִַי�

פ9 ֵ'ֶפ� ִ>י ַנְפֵ(נ9 5ְפ  ַ>4ִַי� '6ְלד6ָת� ִנְ(2ְ1ַ ָ<ָמ� ָעֶלי2ָ  ַמִי�] ְמִריר9ת :א"נ[ֶ(ִהְמַ'ְקָ' ָלמ6 ְמר6ַרת  ַמִי�] ְ/ִגְזַרת": נ[ֶ(ֶהֱעַבְרָ' ְ/ִגְזֵרי 
  .ְ/ִצְדָק� חֹ� ַחְ(ַרת ָמִי� ַמִי�
  

        ָל-ַֹבע ְולֹא ְלָרז�6ָל-ַֹבע ְולֹא ְלָרז�6ָל-ַֹבע ְולֹא ְלָרז�6ָל-ַֹבע ְולֹא ְלָרז�6 ְלַחEִי� ְולֹא ְלָמֶותְלַחEִי� ְולֹא ְלָמֶותְלַחEִי� ְולֹא ְלָמֶותְלַחEִי� ְולֹא ְלָמֶות ִלְבָרָכה ְולֹא ִלְקָלָלהִלְבָרָכה ְולֹא ִלְקָלָלהִלְבָרָכה ְולֹא ִלְקָלָלהִלְבָרָכה ְולֹא ִלְקָלָלה ָהר9ַח 9מ6ִריד ַהָ;ֶ(�ָהר9ַח 9מ6ִריד ַהָ;ֶ(�ָהר9ַח 9מ6ִריד ַהָ;ֶ(�ָהר9ַח 9מ6ִריד ַהָ;ֶ(� ֱאלֵֹהינ9 ַמִ@יבֱאלֵֹהינ9 ַמִ@יבֱאלֵֹהינ9 ַמִ@יבֱאלֵֹהינ9 ַמִ@יב' ' ' ' ֶ(Aָ'ה ה9א הֶ(Aָ'ה ה9א הֶ(Aָ'ה ה9א הֶ(Aָ'ה ה9א ה
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. �מ6ב הֲ 5) אברה�(ת קַ דְ ִצ ְ/ . הדָ כ9ר לְ 16ִצ >ְ . �ג6י יָ חֵ פַ ְ/ . הדָ  עֵ 2ְ רֵ בָ � ְ' צ6י רָ מֵ ְש גִ ְ/ : �יִ  מָ לK9ְ  יִ ח6ב רO9ֵ יַ .�יִ מָ ת ָ( ר6ְצ ח א6'ַ ְפ י יִ ל חַ �אֵ 
 רהַ ְ/ . דקַ עֱ נֶ ) יצחק(ת קַ דְ ִצ ְ/ . הEָ ילִ לִ ב עֲ רַ . הEָ ִצ יד ְ/ רִ 6'. הEָ לִ י עֲ מֵ ְ@ ִמ . תב6דָ � נְ ֶש  גֶ ישבישבישבישב: �יִ ט מָ עַ א ְמ ח נָ קַ ר י7 מַ ו5. הדָ ע9י� ְס כִ הֵ 
. לGֵ ת 1ִ ל6ְק מַ . � 'ָ י(ִא ) יעקב(ת קַ דְ ִצ ְ/ . לצֵ אֲ יו הַ לָ  עָ 2ָ ְש דְ  קָ חַ ר9וְ . לGֵ הַ ה וְ מָ ה9ְמ  ִמ 2ָ 4ְ ה עַ לֵ  <ְ ישבישבישבישב: �יִ מָ ת הַ ר6אֵ ר ְ/ פַ חָ ב וְ ָש וְ . הEָ רִ 46הַ 
. העֹרְ 1ַ ס ִמ יו נָ נָ עָ ) משה(ת קַ דְ ִצ ְ/ . ע6ְ( ר יִ חַ � אֵ ל >ֵ עַ וְ . ע6ְש ִפ ד ְ/ >ַ לְ נִ . ע6וְ ַ( ל ְ/ � <ָ ל עַ עַ . י�נִ ר 1ָ אֵ  הָ ישבישבישבישב: : : : �יִ 4ָ ת הַ ת6יקֲ ִ( י� ְ/ ִט הָ רְ /ָ 
ל ה עַ 9ָ ר צ7 ֶ( אֲ . י�נִ ְפ לִ י וְ נַ ְפ ס לִ נָ כְ נִ ) אהר�(ת קַ דְ ִצ ְ/ . י�נִ ֵ(  דְ י9ְה ה יִ נָ ת ָ( א6ב9ְת 9. י�נִ ע6ְמ ז ִמ ת עֹר6ְט יל ִמ Kִ תַ  וְ ישבישבישבישב: �יִ 4ָ ר הַ אֵ ל ְ/ ב עַ ֶש יֵ וַ 
: �יִ י מַ נִ קֵ ְ( י יַ ר ִמ מַ ר 5ֶ( אֲ . תיר6ִמ י� זְ ִע נְ ) דוד (2ְ לֶ ת מֶ קַ דְ ִצ ְ/ . תר�6 א6יק9רִ  יְ י2ָ בֶ ה עָ 9ֵ צַ וְ . תר6א6ר ְמ צֵ י2 י6מֶ חֲ ר רַ כ6 זְ ישבישבישבישב: �יִ 4ָ  הַ 2ְ 9?ינִ 

י פֵ רְ טַ ישב ישב ישב ישב : �יִ 4ָ  הַ א9ְפ רְ  נִ ד6ל יָ עַ וְ . הָש דָ ית חֲ ִח ל6ח ְצ קַ לָ ) אלישע(ת קַ דְ ִצ ְ/ . Hאָ( רֹ� הָ בֶ יא אֶ ִצ ת6יל וְ Kִ 'ַ . הָש /ָ ל יַ � עַ יִ ת מַ רַ ְש חַ ישב ישב ישב ישב 
  ישב ישב ישב ישב : �יִ  מָ נ6יְ ְע מַ  לְ י(ִמ לָ חַ מֵ . יאִצ � מ6עַ מַ ת לְ ב6דָ י נְ מֵ ְ( גִ ְ/ . יִצ ְמ Aי וְ ִק זְ ִח . ינִ צ6ק רְ פֵ הָ . יאִצ ְמ ה הַ מָ דָ ח אֲ מַ צֶ 

  
  ינ9תֵ ב6י אֲ הֵ �לֹ�אינו וֵ הֵ � לֹ�אֱ 

  
  :המָ דָ  אֲ 2ְ רֵ בָ ְ' .  הכָ רָ י ְב מֵ ְש גִ ְ/       :המָ דָ יר אֲ ִא 'ָ . הרָ י א6מֵ ְש גִ ְ/ 
  :המָ דָ � אֲ Oֵ דַ ְ' .  היצָ י דִ מֵ ְש גִ ְ/       :המָ דָ יל אֲ גִ 'ָ .  הילָ י גִ מֵ ְש גִ ְ/ 
  :המָ דָ ד אֲ עֵ וַ ְ' . בד ט6עַ י וַ מֵ ְש גִ ְ/       :המָ דָ ר אֲ <ֵ הַ ְ' .  די ה6מֵ ְש גִ ְ/ 
  :המָ דָ ה אֲ יֶ חַ ְ' .   י�יִ י חַ מֵ ְש גִ ְ/       :המָ דָ ר אֲ 4ֵ זַ ְ' . הרָ ְמ י זִ מֵ ְש גִ ְ/ 
  :המָ דָ  אֲ יעַ ִש 6' . העָ ש9י יְ מֵ ְש גִ ְ/       :המָ דָ יב אֲ ִט 'ֵ . הבָ י ט6מֵ ְש גִ ְ/ 

  :המָ דָ ל אֲ >ֵ לְ כַ ְ' . הלָ >ָ לְ י כַ מֵ ְש גִ ְ/ 
  
 מ6>ְ . הלָ >ָ לְ כַ לְ ה 9סָ נָ רְ פַ לְ . העָ יש9לִ . הבָ ט6לְ . י�וִב י� טEִֹ חַ לְ . הרָ ְמ זִ לְ . בד ט6עַ וַ לְ . דה6לְ . היצָ דִ לְ . הילָ גִ לְ . הכָ רָ ְב לִ . הרָ א�6 לְ ידֵ רִ א ה6)ָ 5
  :הכָ רָ ְב � לִ ֶ( ;ֶ יד הַ רִ מ6 9חַ ר9יב הָ ִ@ מַ . יעַ ִש ה6ב לְ  רַ ינ9הֵ �לֹ�אֱ ' א הה הA ָ'9ֶש 
  

  
  קבלת עול מלכות שמי�

  


