
ְצרּוָרה: ַּתִּתיר   ,ְיִמיְנ ְּגדּוַלת  ְּבכַֹח,  ָאָּנא 
אב״ג ית״ץ

נֹוָרא: ַטֲהֵרנּו  ַׂשְּגֵבנּו,   .ַעְּמ ִרַּנת,  ל  ֳקבֵּ
קר״ע שט״ן

ָׁשְמֵרם: ְּכָבַבת   ,ִיחּוֶד ּדֹוְרֵׁשי  ִּגּבֹור,  ָנא 
נג״ד יכ״ש

ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְת, ָּתִמיד ָּגְמֵלם:
בט״ר צת״ג

 :ֲעָדֶת ַנֵהל   ,טּוְב ְּברֹב  ָקדֹוׁש,  ָחִסין 
חק״ב טנ״ע

:ְקֻדָּׁשֶת זֹוְכֵרי  ְפֵנה,   ְלַעְּמ ֵּגֶאה,  ָיִחיד 
יג״ל פז״ק

ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל, ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו, יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות:
שק״ו צי״ת

רּו, ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּבָָ
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והו בֹוִדי ּוֵמִרים רֹאִׁשי  ְוַאָּתה ְיָי ָמֵגן ַּבֲעִדי כְּ
ילי ְרָחק ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה  ְוַאָּתה ְיָי ַאל תִּ
סיט אֹוַמר ַלְיָי ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאַהי ֶאְבַטח ּבו 
עלם ֵעיֵני ְיָי ֶאל ַצִּדיִקים ְוָאְזָניו ֶאל ַׁשְוָעָתם 
מהש ְיָי ֱאִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו ָהֵאר ָּפֶני ְוִנָּוֵׁשָעה 
ללה ָחֵּנִני ְיָי ִּכי ֵאֶלי ֶאְקָרא ָּכל ַהּיֹום 
אכא ֲאִני ָׁשַכְבִּתי ָוִאיָׁשָנה ֱהִקיצֹוִתי ִּכי ְיָי ִיְסְמֵכִני 
כהת ָיַדְעִּתי ְיָי ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני 
חזי ָלָמה ְיָי ִּתְזַנח ַנְפִׁשי ַּתְסִּתיר ָּפֶני ִמֶּמִּני 
אלד ְיָי ֱאֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי ַּבַלְיָלה ֶנְגֶּדך 
לאו טּוב ְיָי ְּבֶאֶרץ ַחִּיים  לּוֵלא ֶהֱאַמְנִּתי ִלְראֹות בְּ
ההע  ׁשּוָבה ְיָי ַחְלָצה ַנְפִׁשי הֹוִׁשיֵעִני ְלַמַען ַחְסֶּד
יזל ִיְׂשְּבעּו ֲעֵצי ְיָי ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע 
מבה ִויִהי ְיָי ִמְׂשָּגב ַלָּד ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָצָרה 
הרי ִהֵּנה ִכי ֵכן ְיבֹוַר ָגֶבר ְיֵרא ְייָ 
הקם ָלָמה ְיָי ַּתֲעמֹוד ְבָרחֹוק ַּתְעִלים ְלִעּתֹות ַּבָצָרה 
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לאו הֹודּו ַלָיי ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבֲעִּמים ֲעִלילֹוָתיו 
כלי ָּבְרכּו ְיָי ָּכל ְצָבָאיו ְמָׁשְרָתיו עֵֹׂשי ְרצֹונֹו 
לוו ַקֹוה ִקִּויִתי ְיָי ַוֵּיט ֵאַלי ַוְיְׁשַמע ַׁשְוָעִתי 
פהל ֵדִני  ִנְדבֹות ִפי ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמְׁשָּפֶטי ַלמְּ
נלך ַעל ֵּכן אֹוְד ַבגֹוִים ְיָי ּוְלִׁשְמ ַאַזֵּמָרה 
ייי רֹוֶצה ְיָי ֶאת ְיֵרָאיו ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדוֹ 
מלה ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיָי ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ּבֹו 
חהו ַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיָי עֵֹׂשנּו  ּבֹאּו ִנשְׁ
נתה ָּדַרְׁשִּתי ֶאת ְיָי ְוָעָנִני ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלִני 
האא ְיָי ָמָל ָּתֵגל ָהָאֶרץ ִיְׂשְמחּו ִאִּיים ַרִבים 
ירת ֵצִני ְיָי ֵמָאָדם ָרע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני  ַחלְּ
שאה ִצְדְק ְיָי ֱאַהי ְוַאל ִיְׂשְמחּו ִלי  ָׁשְפֵטִני כְּ
ריי ַזְּמרּו ַלָיי יֹוֵׁשב ִצּיֹון ַהִּגידּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו 
אום ִצְדקֹו ַוֲאַזְּמָרה ֵׁשם ְיָי ֶעְליֹון  אֹוֶדה ְיָי כְּ
לכב ַוֲאִני ָעֶלי ָּבַטְחִּתי ְיָי ָאַמְרִּתי ֱאַהי ַאָּתה 
ושר ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא ָאָנא ְיָי ַמְּלָטה ַנְפִׁשי 
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יחו ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשי ְיָי ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְּׁשבֹוֶתיך 
להח ָהִריעּו ַלָיי ָּכל ָהָאֶרץ ִּפְצחּו ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו 
כוק ֶמךּ  ַוֲאִני ֵאֶלי ְיָי ִׁשַּוְעִּתי ּוַבּבֶֹקר ְּתִפָּלִתי ְתַקדְּ
מנד  בֹוֶד ְיָי ָאַהְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶת ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן כְּ
אני ִאם ָאַמְרִּתי ָמָטה ַרְגִלי ַחְסְּד ְיָי ִיְסָעֵדִני 
חעם  ה ְיָי ַמְחִסי ֶעְליֹון ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנ ִּכי ַאתָּ
רהע ְיִמין ְיָי רֹוֵמָמה ְיִמין ְיָי עָֹׂשה ָחִיל 
ייז ִיְרֵאי ְיָי ִּבְטחּו ַבָיי ֶעְזָרם ּוְמִגָּנם הּוא 
ההה ְיָי ַהִציָלה ַנְפִׁשי ִמְשַׂפת ֶׁשֶקר ִמָּלׁשֹון ְרִמָיה 
מיך  ִמָּכל ָרע ִיְׁשמֹר ֶאת ַנְפֶש ְיָי ִיְשָמְר
וול ְיָי ִיְׁשָמר ֵצאְת ּובֹוֶא ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם 
ילה ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ְיָי ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו 
סאל  ְיָי ָעֵלינּו ַּכַאֶׁשר ִיַחְלנּו ָל ְיִהי ַחְסְּד
ערי ַאל ַּתַעְזֵבִני ְיָי ֱאַהי ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמִּני 
עשל ְרָנָנה  ִעְבדּו ֶאת ְיָי ְּבִׂשְמָחה ּבֹאּו ְלָפָניו בִּ
מיה ִפי ּוְבתֹו ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו  אֹוֶדה ְיָי ְמאֹד בְּ
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והו ָגדֹול ְיָי ּוְמֻהָּלל ְמאֹד ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר 
דני  ָרה ָּכל ִנְפְלאֹוֶתי אֹוֶדה ְיָי ְּבָכל ִלִּבי ֲאַספְּ
החש ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ְיָי ְּבַמֲעָׂשיו 
עמם  י ֵמעֹוָלם ֵהָּמה  ְזכֹר ַרֲחֶמי ְיָי ַוֲחָסֶדי כִּ
ננא ִהֵּנה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו 
נית ְיָי ְמַנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמי ּגֹוָרִלי 
מבה ַמִים ֵהִכין ִּכְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ַּבּכֹל ָמָׁשָלה  ְיָי ַּבּשָׁ
פוי ִּכי רֹוֶצה ְיָי ְּבַעּמֹו ְיָפֵאר ֲעָנִוים ִּביׁשּוָעה 
נמם סֹוֵמ ְיָי ְלָכל ַהּנֹוְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים 
ייל ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמבֹוָר ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם 
הרח ַוְיִהי ְיָי ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵואַהי ְלצּור ַמְחִסי 
מצר עֵֹׂשי ָרע ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם  ְּפֵני ְיָי בְּ
ומב ְיָי ֲאדֵֹנינּו ָמה ַאִדיר ִׁשְמ ְּבָכל ָהָאֶרץ 
יהה ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי ּוְצָדָקה ֵמֱאֵהי ִיְׁשעֹו 
ענו  ִמְׁשֲאלֹות ִלֶּב ְוִהְתַעַּנג ַעל ְיָי ְוִיֵּתן ְל
מחי ְׁשַמע ְיָי ְוָחֵּנִני ְיָי ֱהֵיה עֹוֵזר ִלי 
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דמב  ׁשּוָבה ְיָי ַעד ָמַתי ְוִהָּנֵחם ַעל ֲעָבֶדי
מנק אֹוֵהב ְיָי ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון ִמּכֹל ִמְׁשְּכנֹות ַיֲעקֹב 
איע ִעי  ַחי ְיָי ּוָברּו צּוִרי ְוָירּום ֱאלֹוֵהי ִישְׁ
חבו ִּכי ָבַחר ְיָי ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוַׁשב לֹו 
ראה י ֶאּצֹוָרה  ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיָי ֻחקֶּ
יבם ָכל ַמֲעָׂשיו  ָרָכיו ְוָחִסיד בְּ ַצִּדיק ְיָי ְּבָכל דְּ
היי  ַעל ַיד ְיִמיֶנ ְיהֹוה ׁשְֹמֶרך ְיהָֹוה ִצְל
מום ה ְוַעד עֹוָלם  ַיֵחל ִיְשָׂרֵאל ֶאל ְיָי ֵמַעתָּ

ֵרי  תֹוַרת ְיהָוה: ב ַאׁשְ ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים ּבְ ‡ א ַאׁשְ
ַעְוָלה  ָפֲעלּו  ֹלא  ג ַאף  ִיְדְרׁשּוהּו:  ֵלב  ָכל  ּבְ ֵעֹדָתיו  ֹנְצֵרי 
ְמֹאד: ֹמר  ִלׁשְ ֶדיָך  ִפּקֻ יָתה  ִצּוִ ה  ד ַאּתָ ָהָלכּו:  ְדָרָכיו  ּבִ

יִטי  ַהּבִ יָך: ו ָאז ֹלא ֵאבֹוׁש ּבְ ֹמר ֻחּקֶ ה ַאֲחַלי ִיּכֹנּו ְדָרָכי ִלׁשְ
ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ָלְמִדי  ּבְ ֵלָבב  ר  ֹיׁשֶ ּבְ ז אֹוְדָך  ִמְצֹוֶתיָך:  ל  ּכָ ֶאל 

ַעְזֵבִני ַעד ְמֹאד: ֹמר ַאל ּתַ יָך ֶאׁשְ ִצְדֶקך: ח ֶאת ֻחּקֶ

*** ב *** כ *** ע מ

*** ב ***   כ *** ע מ



ָכל  י ּבְ ְדָבֶרָך:  ּכִ ֹמר  ִלׁשְ ָאְרחֹו  ֶאת  ַער  ּנַ ה  ְיַזּכֶ ה  ּמֶ ט ּבַ ב 
י  ָצַפְנּתִ י  ִלּבִ יא ּבְ ְצֹוֶתיָך:  ִמּמִ ִני  ּגֵ ׁשְ ּתַ ַאל  יָך  ּתִ ְדַרׁשְ י  ִלּבִ
ְיהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  יב ּבָ ָלְך:  ֶאֱחָטא  ֹלא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ִפיָך:  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ּכֹל  י  ְרּתִ ִסּפַ ָפַתי  ׂשְ יג ּבִ יָך:  ֻחּקֶ ֵדִני  ַלּמְ
ֶדיָך  ִפּקֻ טו ּבְ הֹון:  ל  ּכָ ַעל  ּכְ י  ּתִ ׂשְ ׂשַ ֵעְדֹוֶתיָך  ֶדֶרְך  יד ּבְ

ע ֹלא  ֲעׁשָ ּתַ ֻחּקֶֹתיָך ֶאׁשְ יָטה ֹאְרֹחֶתיָך: טז ּבְ ְוַאּבִ יָחה  ָאׂשִ

ָבֶרָך:  ח ּדְ ּכַ ֶאׁשְ

ֵעיַני  ל  יח ּגַ ְדָבֶרָך:  ְמָרה  ְוֶאׁשְ ֶאְחֶיה  ָך  ַעְבּדְ ַעל  ֹמל  יז ּגְ  ‚
ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי  ר  יט ּגֵ ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  יָטה  ְוַאּבִ
ֶאל  ְלַתֲאָבה  י  ַנְפׁשִ ְרָסה  כ ּגָ ִמְצֹוֶתיָך:  י  ּנִ ִמּמֶ ר  ְסּתֵ ּתַ
ִֹגים  ַהׁשּ ֲארּוִרים  זִֵדים  ַעְרּתָ  כא ּגָ ֵעת:  ְבָכל  ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ
י:  ָנָצְרּתִ ֵעֹדֶתיָך  י  ּכִ ָובּוז  ה  ֶחְרּפָ ֵמָעַלי  ל  כב ּגַ ְצֹוֶתיָך:  ִמּמִ
ם  יָך: כד ּגַ ֻחּקֶ יַח ּבְ ָך ָיׂשִ רּו ַעְבּדְ י ִנְדּבָ ִרים ּבִ בּו ׂשָ ם ָיׁשְ כג ּגַ

י ֲעָצִתי:  ֲעֻשָעי ַאְנׁשֵ ֵעֹדֶתיָך ׁשַ

י  ְרּתִ ָרַכי ִסּפַ ְדָבֶרָך: כו ּדְ ִני ּכִ י ַחּיֵ ְבָקה ֶלָעָפר ַנְפׁשִ „ כה ּדָ
יָחה  ְוָאׂשִ ּקּוֶדיָך ֲהִביֵנִני  ּפִ ֶרְך  כז ּדֶ יָך:  ֻחּקֶ ֵדִני  ַלּמְ ֲעֵנִני  ַוּתַ
ְדָבֶרָך:  ּכִ ֵמִני  ַקּיְ ִמּתּוָגה  י  ַנְפׁשִ ְלָפה  כח ּדָ ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ּבְ
ֱאמּוָנה  ֶרְך  ל ּדֶ ִני:  ָחּנֵ ְותֹוָרְתָך  י  ּנִ ִמּמֶ ָהֵסר  ֶקר  ׁשֶ ֶרְך  כט ּדֶ

י ְבֵעְדֹוֶתיָך ְיהָוה ַאל  ַבְקּתִ יִתי: לא ּדָ ּוִ ֶטיָך ׁשִ ּפָ י ִמׁשְ ָבָחְרּתִ
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י: י ַתְרִחיב ִלּבִ ֶרְך ִמְצֹוֶתיָך ָארּוץ ּכִ ִני: לב ּדֶ ִביׁשֵ ּתְ

לד ֲהִביֵנִני  ֵעֶקב:  ֶרּנָה  ְוֶאּצְ יָך  ֻחּקֶ ֶרְך  ּדֶ ְיהָוה  לג הֹוֵרִני   ‰
ְנִתיב  ְמֶרּנָה ְבָכל ֵלב: לה ַהְדִריֵכִני ּבִ ָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאׁשְ ְוֶאּצְ
י ֶאל ֵעְדֹוֶתיָך ְוַאל ֶאל  י: לו ַהט ִלּבִ י בֹו ָחָפְצּתִ ּכִ ִמְצֹוֶתיָך 
לח ָהֵקם  ַחּיִֵני:  ְדָרֶכָך  ּבִ ְוא  ׁשָ ֵמְראֹות  ֵעיַני  לז ַהֲעֵבר  ַצע:  ּבָ
ר  ִתי ֲאׁשֶ ר ְלִיְרָאֶתָך: לט ַהֲעֵבר ֶחְרּפָ ָך ִאְמָרֶתָך ֲאׁשֶ ְלַעְבּדְ
ֶדיָך  ְלִפּקֻ י  ַאְבּתִ ּתָ מ ִהּנֵה  טֹוִבים:  ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ י  ּכִ י  ָיֹגְרּתִ

ִצְדָקְתָך ַחּיִֵני: ּבְ

ִאְמָרֶתָך: מב ְוֶאֱעֶנה  ׁשּוָעְתָך ּכְ ו מא ִויֹבֻאִני ֲחָסֶדָך ְיהָוה ּתְ
י ְדַבר  ל ִמּפִ ּצֵ ְדָבֶרָך: מג ְוַאל ּתַ י ּבִ י ָבַטְחּתִ ֹחְרִפי ָדָבר ּכִ
ְמָרה תֹוָרְתָך  י: מד ְוֶאׁשְ ֶטָך ִיָחְלּתִ ּפָ י ְלִמׁשְ ֱאֶמת ַעד ְמֹאד ּכִ
ֶדיָך  ִפּקֻ י  ּכִ ָבְרָחָבה  ָכה  מה ְוֶאְתַהּלְ ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָתִמיד 
ְוֹלא ֵאבֹוׁש:  ְמָלִכים  ֶנֶגד  ְבֵעֹדֶתיָך  ָרה  מו ַוֲאַדּבְ י:  ּתִ ָדָרׁשְ
י  ַכּפַ א  ָ מח ְוֶאׂשּ י:  ָאָהְבּתִ ר  ֲאׁשֶ ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ ע  ֲעׁשַ ּתַ מז ְוֶאׁשְ

יָך. יָחה ְבֻחּקֶ י ְוָאׂשִ ר ָאָהְבּתִ ֶאל ִמְצֹוֶתיָך ֲאׁשֶ

ִני: נ ֹזאת ֶנָחָמִתי  ר ִיַחְלּתָ ָך ַעל ֲאׁשֶ ָבר ְלַעְבּדֶ ז מט ְזֹכר ּדָ
ְמֹאד  ַעד  ֱהִליֻצִני  נא זִֵדים  ְתִני:  ִחּיָ ִאְמָרְתָך  י  ּכִ ְבָעְנִיי 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ י  נב ָזַכְרּתִ ָנִטיִתי:  ֹלא  ִמּתֹוָרְתָך 
ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ִעים  ֵמְרׁשָ ֲאָחַזְתִני  נג ַזְלָעָפה  ָוֶאְתֶנָחם: 
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ְיָלה  ַבּלַ י  נה ָזַכְרּתִ ְמגּוָרי:  ֵבית  ּבְ יָך  ֻחּקֶ ִלי  ָהיּו  נד ְזִמרֹות 

י  ּכִ י  ּלִ ָהְיָתה  נו ֹזאת  ּתֹוָרֶתָך:  ְמָרה  ָוֶאׁשְ ְיהָוה  ְמָך  ׁשִ
י. ֶדיָך ָנָצְרּתִ ִפּקֻ

יִתי ָפֶניָך  ָבֶריָך: נח ִחּלִ ֹמר ּדְ י ִלׁשְ ח נז ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרּתִ
יָבה ַרְגַלי  י ְדָרָכי ָוָאׁשִ ְבּתִ ַ ִאְמָרֶתָך: נט ִחׁשּ ִני ּכְ ְבָכל ֵלב ָחּנֵ
ֹמר ִמְצֹוֶתיָך:  י ִלׁשְ י ְוֹלא ִהְתַמְהָמְהּתִ ּתִ ֶאל ֵעֹדֶתיָך: ס ַחׁשְ
סב ֲחצֹות  י:  ָכְחּתִ ׁשָ ֹלא  ּתֹוָרְתָך  ֻדִני  ִעּוְ ִעים  ְרׁשָ סא ֶחְבֵלי 

סג ָחֵבר  ִצְדֶקָך:  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ַעל  ָלְך  ְלהֹודֹות  ָאקּום  ַלְיָלה 
ָך ְיהָוה  ּקּוֶדיָך: סד ַחְסּדְ ר ְיֵראּוָך ּוְלׁשְֹמֵרי ּפִ ָאִני ְלָכל ֲאׁשֶ

ֵדִני: יָך ַלּמְ ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחּקֶ

ְדָבֶרָך: סו טּוב ַטַעם  ָך ְיהָוה ּכִ יָת ִעם ַעְבּדְ ט סה טֹוב ָעׂשִ
ֶאֱעֶנה  סז ֶטֶרם  י:  ֶהֱאָמְנּתִ ְבִמְצֹוֶתיָך  י  ּכִ ֵדִני  ַלּמְ ָוַדַעת 
ּוֵמִטיב  ה  י: סח טֹוב ַאּתָ ָמְרּתִ ה ִאְמָרְתָך ׁשָ ְוַעּתָ ֲאִני ׁשֵֹגג 
ָכל ֵלב ֱאּצֹר  ֶקר זִֵדים ֲאִני ּבְ יָך: סט ָטְפלּו ָעַלי ׁשֶ ֵדִני ֻחּקֶ ַלּמְ
י:  ְעּתִ ֲעׁשָ ׁשִ ּתֹוָרְתָך  ֲאִני  ם  ִלּבָ ֵחֶלב  ּכַ ע ָטַפׁש  ּקּוֶדיָך:  ּפִ
יָך: עב טֹוב ִלי תֹוַרת  יִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחּקֶ עא טֹוב ִלי ִכי ֻעּנֵ

יָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף: ּפִ

ִמְצֹוֶתיָך:  ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  עג ָיֶדיָך  י 
י  עה ָיַדְעּתִ י:  ִיָחְלּתִ ִלְדָבְרָך  י  ּכִ ָמחּו  ְוִיׂשְ ִיְראּוִני  עד ְיֵרֶאיָך 
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ָך  יָתִני: עו ְיִהי ָנא ַחְסּדְ ֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעּנִ ּפָ י ֶצֶדק ִמׁשְ ְיהָוה ּכִ
ְוֶאְחֶיה  ַרֲחֶמיָך  עז ְיֹבאּוִני  ָך:  ְלַעְבּדֶ ִאְמָרְתָך  ּכְ ְלַנֲחֵמִני 
תּוִני ֲאִני  ִעּוְ ֶקר  י ׁשֶ ּכִ ָעי: עח ֵיֹבׁשּו זִֵדים  ֲעׁשֻ י תֹוָרְתָך ׁשַ ּכִ
ְוֹיְדֵעי  )וידעו(  ְיֵרֶאיָך  ִלי  עט ָיׁשּובּו  ִפּקּוֶדיָך:  ּבְ יַח  ָאׂשִ

יָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: ֻחּקֶ י ָתִמים ּבְ ֵעֹדֶתיָך: פ ְיִהי ִלּבִ

לּו  פב ּכָ י:  ִיָחְלּתִ ִלְדָבְרָך  י  ַנְפׁשִ ִלְתׁשּוָעְתָך  ְלָתה  פא ּכָ כ 
ֹנאד  י ָהִייִתי ּכְ ַנֲחֵמִני: פג ּכִ ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך ֵלאֹמר ָמַתי ּתְ
ָמַתי  ָך  ַעְבּדֶ ְיֵמי  ה  ּמָ פד ּכַ י:  ָכְחּתִ ׁשָ ֹלא  יָך  ֻחּקֶ ִקיטֹור  ּבְ
ר  ֲאׁשֶ יחֹות  ׁשִ זִֵדים  ִלי  רּו  פה ּכָ ט:  ּפָ ִמׁשְ ְבֹרְדַפי  ה  ֲעׂשֶ ּתַ
ְרָדפּוִני  ֶקר  ׁשֶ ֱאמּוָנה  ִמְצֹוֶתיָך  ל  פו ּכָ ְכתֹוָרֶתָך:  ֹלא 
וֶדיָך:  י ִפּקֻ ּלּוִני ָבָאֶרץ ַוֲאִני ֹלא ָעַזְבּתִ ְמַעט ּכִ ָעְזֵרִני: פז ּכִ

יָך: ְמָרה ֵעדּות ּפִ ִני ְוֶאׁשְ ָך ַחּיֵ ַחְסּדְ פח ּכְ

ָוֹדר  צ ְלֹדר  ָמִים:  ָ ׁשּ ּבַ ב  ִנּצָ ָבְרָך  ּדְ ְיהָוה  פט ְלעֹוָלם  ל 
ֶטיָך ָעְמדּו ַהּיֹום  ּפָ ֲעֹמד: צא ְלִמׁשְ ֱאמּוָנֶתָך ּכֹוַנְנּתָ ֶאֶרץ ַוּתַ
י  ָאַבְדּתִ ָאז  ָעי  ֲעׁשֻ ׁשַ תֹוָרְתָך  צב לּוֵלי  ֲעָבֶדיָך:  ַהּכֹל  י  ּכִ
יָתִני:  ִחּיִ ָבם  י  ּכִ ּקּוֶדיָך  ּפִ ח  ּכַ ֶאׁשְ ֹלא  צג ְלעֹוָלם  ְבָעְנִיי: 
ִקּוּו  צה ִלי  י:  ּתִ ָדָרׁשְ ִפּקּוֶדיָך  י  ּכִ יֵעִני  הֹוׁשִ ֲאִני  צד ְלָך 

ְכָלה  ּתִ צו ְלָכל  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעֹדֶתיָך  ֵדִני  ְלַאּבְ ִעים  ְרׁשָ
ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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יָחִתי:  ׂשִ ִהיא  ַהּיֹום  ל  ּכָ תֹוָרֶתָך  י  ָאַהְבּתִ צז ָמה  מ 
ל  י ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: צט ִמּכָ ֵמִני ִמְצֹוֶתָך ּכִ ַחּכְ צח ֵמֹאְיַבי ּתְ

ֵקִנים  ק ִמזְּ י:  ֿלִ יָחה  ׂשִ ֵעְדֹוֶתיָך  י  ּכִ י  ְלּתִ ּכַ ִהׂשְ ַדי  ְמַלּמְ
ִלאִתי  ּכָ ָרע  ֹאַרח  ל  קא ִמּכָ י:  ָנָצְרּתִ ִפּקּוֶדיָך  י  ּכִ ֶאְתּבֹוָנן 
י  י ּכִ ֶטיָך ֹלא ָסְרּתִ ּפָ ׁשְ ָבֶרָך: קב ִמּמִ ֹמר ּדְ ַרְגָלי ְלַמַען ֶאׁשְ
ַבׁש ְלִפי:  י ִאְמָרֶתָך ִמּדְ ְמְלצּו ְלִחּכִ ה הֹוֵרָתִני: קג ַמה ּנִ ַאּתָ

ֶקר: ל ֹאַרח ׁשָ ֵנאִתי ּכָ ן ׂשָ ּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן ַעל ּכֵ קד ִמּפִ

י  ְעּתִ ּבַ קו ִנׁשְ ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  קה ֵנר  נ 
ְמֹאד  ַעד  קז ַנֲעֵניִתי  ִצְדֶקָך:  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ֹמר  ִלׁשְ ָמה  ָוֲאַקּיֵ
ְיהָוה  ָנא  ְרֵצה  י  ּפִ קח ִנְדבֹות  ִכְדָבֶרָך:  ִני  ַחּיֵ ְיהָוה 
י ָתִמיד ְותֹוָרְתָך ֹלא  י ְבַכּפִ ֵדִני: קט ַנְפׁשִ ֶטיָך ַלּמְ ּפָ ּוִמׁשְ
ּקּוֶדיָך ֹלא ָתִעיִתי:  ח ִלי ּוִמּפִ ִעים ּפַ י: קי ָנְתנּו ְרׁשָ ָכְחּתִ ׁשָ
ה:  ֵהּמָ י  ִלּבִ ׂשֹון  ׂשְ י  ּכִ ְלעֹוָלם  ֵעְדֹוֶתיָך  י  קיא ָנַחְלּתִ

יָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב: י ַלֲעׂשֹות ֻחּקֶ קיב ָנִטיִתי ִלּבִ

קיד ִסְתִרי  י:  ָאָהְבּתִ ְותֹוָרְתָך  ֵנאִתי  ׂשָ קיג ֵסֲעִפים  ס 
ְמֵרִעים  י  ּנִ ִמּמֶ קטו סּורּו  י:  ִיָחְלּתִ ִלְדָבְרָך  ה  ָאּתָ י  ּוָמִגּנִ
ָרה ִמְצֹות ֱאֹלָהי: קטז ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה ְוַאל  ְוֶאּצְ
יָך  ְבֻחּקֶ ָעה  ְוֶאׁשְ ָעה  ׁשֵ ְוִאּוָ קיז ְסָעֵדִני  ְבִרי:  ִ ִמׂשּ ִני  ִביׁשֵ ּתְ
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ְרִמיָתם:  ֶקר ּתַ י ׁשֶ יָך ּכִ ל ׁשֹוִגים ֵמֻחּקֶ ָתִמיד: קיח ָסִליָת ּכָ
י ֵעֹדֶתיָך:  ֵעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבּתִ ּתָ ָכל ִרׁשְ ּבַ קיט ִסִגים ִהׁשְ

ֶטיָך ָיֵראִתי: ּפָ ׁשְ ִרי ּוִמּמִ ָך ְבׂשָ ְחּדְ קכ ָסַמר ִמּפַ

ָקי:  ְלֹעׁשְ יֵחִני  ּנִ ּתַ ל  ּבַ ָוֶצֶדק  ט  ּפָ ִמׁשְ יִתי  קכא ָעׂשִ ע 
קכג ֵעיַני  זִֵדים:  ֻקִני  ַיַעׁשְ ַאל  ְלטֹוב  ָך  ַעְבּדְ קכב ֲעֹרב 

ָך  ַעְבּדְ ִעם  ה  קכד ֲעׂשֵ ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  לּו  ּכָ
ָך ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה  ֵדִני: קכה ַעְבּדְ יָך ַלּמְ ָך ְוֻחּקֶ ְכַחְסּדֶ
קכז ַעל  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה  ַלֲעׂשֹות  קכו ֵעת  ֵעֹדֶתיָך: 
ּקּוֵדי  ל ּפִ ן ּכָ ז: קכח ַעל ּכֵ י ִמְצֹוֶתיָך ִמזָָּהב ּוִמּפָ ן ָאַהְבּתִ ּכֵ

ֵנאִתי: ֶקר ׂשָ ל ֹאַרח ׁשֶ י ּכָ ְרּתִ ָ ֹכל ִיׁשּ

ַתח  קל ּפֵ י:  ַנְפׁשִ ְנָצָרַתם  ן  ּכֵ ַעל  ֵעְדֹוֶתיָך  ָלאֹות  פ קכט ּפְ
ָאָפה  ָוֶאׁשְ י  ָפַעְרּתִ י  קלא ּפִ ָתִיים:  ּפְ ֵמִבין  ָיִאיר  ָבֶריָך  ּדְ
ט  ּפָ ִמׁשְ ּכְ ִני  ְוָחּנֵ ֵאַלי  ֵנה  קלב ּפְ י:  ָיָאְבּתִ ְלִמְצֹוֶתיָך  י  ּכִ
ֶלט  ׁשְ ּתַ ְוַאל  ִאְמָרֶתָך  ּבְ ָהֵכן  ָעַמי  קלג ּפְ ֶמָך:  ׁשְ ְלֹאֲהֵבי 
ּקּוֶדיָך:  ּפִ ְמָרה  ְוֶאׁשְ ק ָאָדם  ֵדִני ֵמֹעׁשֶ ָאֶון: קלד ּפְ י ָכל  ּבִ
ְלֵגי  קלו ּפַ יָך:  ֻחּקֶ ֶאת  ֵדִני  ְוַלּמְ ָך  ַעְבּדֶ ּבְ ָהֵאר  ֶניָך  קלה ּפָ

ְמרּו תֹוָרֶתָך: ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ַעל ֹלא ׁשָ

יָת  קלח ִצּוִ ֶטיָך:  ּפָ ִמׁשְ ר  ְוָיׁשָ ְיהָוה  ה  ַאּתָ יק  קלז ַצּדִ  ˆ
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י  ּכִ ִקְנָאִתי  ַתְתִני  קלט ִצּמְ ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעֹדֶתיָך  ֶצֶדק 
ָך  ְוַעְבּדְ ְמֹאד  ִאְמָרְתָך  קמ ְצרּוָפה  ָצָרי:  ְדָבֶריָך  ְכחּו  ׁשָ
י:  ָכְחּתִ ׁשָ ֹלא  ֶדיָך  ּקֻ ּפִ ְוִנְבזֶה  ָאֹנִכי  קמא ָצִעיר  ֲאֵהָבּה: 
קמב ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת: קמג ַצר ּוָמצֹוק 

ְלעֹוָלם  ֵעְדֹוֶתיָך  קמד ֶצֶדק  ָעי:  ֲעׁשֻ ׁשַ ִמְצֹוֶתיָך  ְמָצאּוִני 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה:

ֶאּצָֹרה:  יָך  ֻחּקֶ ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  קמה ָקָראִתי   ˜
י  ְמּתִ קמז ִקּדַ ֵעֹדֶתיָך:  ְמָרה  ְוֶאׁשְ יֵעִני  הֹוׁשִ קמו ְקָראִתיָך 

מּו  י: קמח ִקּדְ ָעה )לדבריך( ִלְדָבְרָך ִיָחְלּתִ ּוֵ ף ָוֲאׁשַ ׁשֶ ַבּנֶ
ְמָעה  ׁשִ קמט קֹוִלי  ִאְמָרֶתָך:  ּבְ יַח  ָלׂשִ ֻמרֹות  ַאׁשְ ֵעיַני 
ה  ִזּמָ ֹרְדֵפי  קנ ָקְרבּו  ִני:  ַחּיֵ ֶטָך  ּפָ ִמׁשְ ּכְ ְיהָוה  ָך  ְכַחְסּדֶ
ִמְצֹוֶתיָך  ְוָכל  ְיהָוה  ה  ַאּתָ קנא ָקרֹוב  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 

ם: י ְלעֹוָלם ְיַסְדּתָ י ֵמֵעֹדֶתיָך ּכִ ֱאֶמת: קנב ֶקֶדם ָיַדְעּתִ

י:  ָכְחּתִ ׁשָ ֹלא  תֹוָרְתָך  י  ּכִ ֵצִני  ְוַחּלְ ָעְנִיי  קנג ְרֵאה  ר 
קנה ָרחֹוק  ִני:  ַחּיֵ ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני  ִריִבי  קנד ִריָבה 

קנו ַרֲחֶמיָך  ָדָרׁשּו:  ֹלא  יָך  ֻחּקֶ י  ּכִ ְיׁשּוָעה  ִעים  ֵמְרׁשָ
ְוָצָרי  ֹרְדַפי  ים  קנז ַרּבִ ִני:  ַחּיֵ ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ ּכְ ְיהָוה  ים  ַרּבִ
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  קנח ָרִאיִתי  ָנִטיִתי:  ֹלא  ֵמֵעְדֹוֶתיָך 
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י  י ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבּתִ ָמרּו: קנט ְרֵאה ּכִ ר ִאְמָרְתָך ֹלא ׁשָ ֲאׁשֶ
ל  ָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ּכָ ִני: קס ֹראׁש ּדְ ָך ַחּיֵ ַחְסּדְ ְיהָוה ּכְ

ט ִצְדֶקָך:  ּפַ ִמׁשְ

ָבְרָך  ּוִמּדְ )ומדבריך(  ם  ִחּנָ ְרָדפּוִני  ִרים  קסא ׂשָ  ˘
ָלל  ׁשָ מֹוֵצא  ּכְ ִאְמָרֶתָך  ַעל  ָאֹנִכי  ׂש  קסב ׂשָ י:  ִלּבִ ַחד  ּפָ
י:  ָאָהְבּתִ ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה  ֵנאִתי  ׂשָ ֶקר  קסג ׁשֶ ָרב: 
לֹום  ֵטי ִצְדֶקָך: קסה ׁשָ ּפְ יָך ַעל ִמׁשְ ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ קסד ׁשֶ

י  ְרּתִ ּבַ קסו ׂשִ ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי  ָרב 
י  ַנְפׁשִ ְמָרה  קסז ׁשָ יִתי:  ָעׂשִ ּוִמְצֹוֶתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
י  י ִפּקּוֶדיָך ְוֵעֹדֶתיָך ּכִ ַמְרּתִ ֵעֹדֶתיָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד: קסח ׁשָ

ָך: ָרַכי ֶנְגּדֶ ָכל ּדְ

ֲהִביֵנִני:  ְדָבְרָך  ּכִ ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִתי  ִרּנָ ְקַרב  קסט ּתִ  ˙
ְעָנה  ּבַ יֵלִני: קעא ּתַ ִאְמָרְתָך ַהּצִ ִתי ְלָפֶניָך ּכְ ִחּנָ בֹוא ּתְ קע ּתָ

ְלׁשֹוִני  ַען  קעב ּתַ יָך:  ֻחּקֶ ֵדִני  ְתַלּמְ י  ּכִ ה  ִהּלָ ּתְ ָפַתי  ׂשְ
י  ִהי ָיְדָך ְלָעְזֵרִני ּכִ ֶדק: קעג ּתְ י ָכל ִמְצֹוֶתיָך ּצֶ ִאְמָרֶתָך ּכִ
י ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה ְותֹוָרְתָך  ַאְבּתִ י: קעד ּתָ ִפּקּוֶדיָך ָבָחְרּתִ
ַיֲעְזֻרִני:  ֶטָך  ּפָ ּוִמׁשְ ּוְתַהְלֶלּךָ  י  ַנְפׁשִ ִחי  קעה ּתְ ָעי:  ֲעׁשֻ ׁשַ
ֹלא  ִמְצֹוֶתיָך  י  ּכִ ָך  ַעְבּדֶ ׁש  ּקֵ ּבַ ֹאֵבד  ה  ׂשֶ ּכְ ִעיִתי  קעו ּתָ

י: ָכְחּתִ ׁשָ
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ֶרת ְוָהֱאמּוָנה  ֽ ָהַאּדֶ
 ְלַחי עֹוָלִמים. 

ָרָכה   יָנה ְוַהּבְ ַהּבִ
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ֻדָלה   ֲאָוה ְוַהּגְ ַהּגַ
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ּבּור   ָעה ְוַהּדִ ַהּדֵ
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ַההֹוד ְוֶהָהָדר   
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ִתיקּות   ַעד ְוַהּוָ ַהּוַ
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ַהר   ַהזְָּך ְוַהזֹּֽ
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ַהַחִיל ְוַהֽחֶֹסן  
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ַהר   ֶכס ְוַהּטֹֽ ַהּטֶ
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ְרָאה   חּוד ְוַהּיִ ַהּיִ
ְלַחי עֹוָלִמים. 

בֹוד   ֶתר ְוַהּכָ ַהּכֶ
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ּבּוב   ַקח ְוַהּלִ ַהּלֶ
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ָלה   ְמׁשָ לּוָכה ְוַהּמֶ ַהּמְ
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ַצח   ַהּנֹוי ְוַהּנֵ
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ֶגב   ּגּוי ְוַהּשֶׂ ַהּסִ
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ָהעֹוז ְוָהֲעָנָוה  
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ֵאר   דּות ְוַהּפְ ַהּפְ
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ֶדק   ִבי ְוַהּצֶ ַהּצְ
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ה   ָ ֻדּשׁ ִריָאה ְוַהּקְ ַהּקְ
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ָהרֹון ְוָהרֹוֵממּות  
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ַבח   ֶ יר ְוַהּשׁ ַהּשִׁ
ְלַחי עֹוָלִמים. 

ְפֶאֶרת   ה ְוַהּתִ ִהּלָ ַהּתְ
ְלַחי עֹוָלִמים:
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סדר קבלת עול מלכות שמים

ָרֵאל ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְיָי ֶאָחד  ַמע ִיׂשְ * ׁשְ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ם ְכּ רּוְך ׁשֵ * ּבָ

* ְיָי הּוא ָהֱאֹלִהים  )ז' פעמים(

* ְיָי ֶמֶלְך ְיָי ָמָלְך ְיָי ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלם ָוֶעד  )ב' פעמים( 

יָעה ָנא  )ב' פעמים( א ְיָי הֹוׁשִ * ָאָנּ

א ְיָי ַהְצִליָחה ָנא  )ב' פעמים( * ָאָנּ

* ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה  )ב' פעמים(

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון  ּבִ * ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ

בעת שיש גזירות על ישראל לביטולן יאמרו 

ּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד  ּתִ


