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תפילה לאומרה קודם הלימוד

ָפֶניָך ְיהָוה ֳאלוֵהינּו ֵואלוֵהי ֲאבוֵתינּו, ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ָעֶלה ְלָרצון ִלּמּוד ֶזה ֶשֲאַנְחנּו לוְמִדים ְלֵשם ִנְשַמת ֶשּיָ

חיים יחזקאל שרגא דהאן  זצ״ל
יּבֹור ְוַהנֹוָרא ׁשֹוֵכן ַעד  דול ַהּגִ ּוִבְזכּות ִלּמּוד ֶזה, ָהֵאל ַהּגָ

ים  ְצֹרור ַהַחִיים ְוָתִשׂ ָמתו ּבִ ְצֹרור ִנׁשְ ּתִ מֹו, ׁשֶ ְוָקדֹוׁש ׁשְ

יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְיסֹוֵדי עֹוָלם,  ּדִ ְמִחיַצת ַהּצַ ְמִחיָצתו ּבִ

ן לו ַמֲהָלִכים  ֶניָך, ְוִתּתֵ יו אֹור ּפָ ָהעֹוְמִדים ְלָפֶניָך ְוְנֲהִנים ִמּזִ

ר ְוִתְמֶחה  בין ָהעֹוְמִדים ְלָפֶניך. ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ּוְתַכּפֵ

ע ְלָפֶניָך, אֹו ָעשה  ה ּוָפׁשַ ִעּוָ ָחטא ׁשֶ ל ַמה ׁשֶ ְוִתְמחֹוק ּכָ

ע  ְזּכֹור לו ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ָוֶפׁשַ ְרצֹוְנָך, ְוַאל ּתִ ּלֹא ּכִ ָבר ׁשֶ ּדָ

ֵרם לו ְלטֹוָבה.  ְזּכֵ ָעָשה ּתִ ְצֹות ׁשֶ ל ַהּמִ א ּכָ ַוֲעֵבָרה, ֶאּלָ

ן  ָמתו ִתְתַעּדֵ ַגן ֵעֶדן, ְוִנׁשְ ֵחֶלק ַהּיֹוְשִבים ּבְ יַע ּבְ ְרּגִ ְורּוחו ּתַ

ָכבֹוד ְמנּוָחתו ּוְלֵקץ  יב ּבְ יִקים ְוָתׁשִ ּדִ פּון ַלּצַ טּוב ַהּצָ ּבְ

בו  ּכָ לֹום, ְוַעל ִמׁשְ ֶוה ֵאליו ַהׁשָ ִמין ַיָעמֹוד ְלגֹוָרלו ְוִיּלָ ַהּיָ

בֹוָתם.  ּכְ לֹום ָינּוחּו ַעל ִמׁשְ ִדְכִתיב ָיבֹוא ׁשָ לֹום, ּכְ יבֹוא ׁשָ

ְכַלל ָהַרֲחִמים  ָרֵאל ַהׁשֹוְכִבים ִעּמֹו ּבִ ְני ִיְשׂ הוא ְוָכל ּבְ

ִליחֹות ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון: ְוַהּסְ
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תֹוָדה; ָמה ָפָניו ּבְ ֵענּו. ְנַקּדְ ָנה ַליהָוה; ָנִריָעה, ְלצּור ִיׁשְ ְלכּו, ְנַרּנְ
ל-ֱאלִֹהים. דֹול, ַעל-ּכָ דֹול ְיהָוה; ּוֶמֶלְך ּגָ י ֵאל ּגָ ְזִמרֹות, ָנִריַע לֹו. ּכִ ּבִ

ָבֶריָך: ֹמר ּדְ י ִלׁשְ ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרּתִ
ִאְמָרֶתָך: ִני, ּכְ יִתי ָפֶניָך ְבָכל-ֵלב; ָחּנֵ ִחּלִ

יָבה ַרְגַלי, ֶאל-ֵעדֶֹתיָך: י ְדָרָכי;  ָוָאׁשִ ְבּתִ ַ ִחּשׁ
ֹמר, ִמְצו ֶֹתיָך: י ִלׁשְ י, ְוֹלא ִהְתַמְהָמְהּתִ ּתִ ַחׁשְ
י: ָכְחּתִ ֻדִני; ּתֹוָרְתָך, ֹלא ׁשָ ִעים ִעּוְ ֶחְבֵלי ְרׁשָ

ֵטי ִצְדֶקָך: ּפְ ֲחצֹות-ַלְיָלה--ָאקּום, ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל, ִמׁשְ
ּקּוֶדיָך: ר ְיֵראּוָך; ּוְלׁשְֹמֵרי, ּפִ ָחֵבר ָאִני, ְלָכל-ֲאׁשֶ

ֵדִני: יָך ַלּמְ ָך ְיהָוה, ָמְלָאה ָהָאֶרץ; ֻחּקֶ ַחְסּדְ

ָיֶדיָך ָעׂשּוִני, ַוְיכֹוְננּוִני; ֲהִביֵנִני, ְוֶאְלְמָדה ִמְצו ֶֹתיָך:
י: י ִלְדָבְרָך ִיָחְלּתִ ָמחּו: ּכִ ְיֵרֶאיָך, ִיְראּוִני ְוִיׂשְ

יָתִני: ֶטיָך; ֶוֱאמּוָנה, ִעּנִ ּפָ י-ֶצֶדק ִמׁשְ י ְיהָוה, ּכִ ָיַדְעּתִ
ָך: ִאְמָרְתָך ְלַעְבּדֶ ָך ְלַנֲחֵמִני ּכְ ְיִהי-ָנא ַחְסּדְ

ָעי: ֲעׁשֻ י-תֹוָרְתָך, ׁשַ ְיבֹאּוִני ַרֲחֶמיָך ְוֶאְחֶיה: ּכִ
ִפּקּוֶדיָך: יַח ּבְ תּוִני; ֲאִני, ָאׂשִ ֶקר ִעּוְ י-ׁשֶ ֵיבֹׁשּו ֵזִדים, ּכִ

ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך; וידעו )ְויְֹדֵעי(, ֵעדֶֹתיָך:
יָך ְלַמַען, ֹלא ֵאבֹוׁש: ֻחּקֶ י ָתִמים ּבְ ְיִהי-ִלּבִ

ָיֶדיָך ָעׂשּוִני, ַוְיכֹוְננּוִני; ֲהִביֵנִני, ְוֶאְלְמָדה ִמְצו ֶֹתיָך:
י: י ִלְדָבְרָך ִיָחְלּתִ ָמחּו: ּכִ ְיֵרֶאיָך, ִיְראּוִני ְוִיׂשְ

יָתִני: ֶטיָך; ֶוֱאמּוָנה, ִעּנִ ּפָ י-ֶצֶדק ִמׁשְ י ְיהָוה, ּכִ ָיַדְעּתִ
ָך: ִאְמָרְתָך ְלַעְבּדֶ ָך ְלַנֲחֵמִני ּכְ ְיִהי-ָנא ַחְסּדְ

ָעי: ֲעׁשֻ י-תֹוָרְתָך, ׁשַ ְיבֹאּוִני ַרֲחֶמיָך ְוֶאְחֶיה: ּכִ
ִפּקּוֶדיָך: יַח ּבְ תּוִני; ֲאִני, ָאׂשִ ֶקר ִעּוְ י-ׁשֶ ֵיבֹׁשּו ֵזִדים, ּכִ

ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך; וידעו )ְויְֹדֵעי(, ֵעדֶֹתיָך:
יָך ְלַמַען, ֹלא ֵאבֹוׁש: ֻחּקֶ י ָתִמים ּבְ ְיִהי-ִלּבִ

יָחִתי: ל-ַהּיֹום, ִהיא ׂשִ י תֹוָרֶתָך: ּכָ ָמה-ָאַהְבּתִ
י ְלעֹוָלם ִהיא-ִלי: ֵמִני ִמְצו ֶֹתָך: ּכִ ַחּכְ ֵמאְֹיַבי, ּתְ

יָחה ִלי: י ֵעְדו ֶֹתיָך, ׂשִ י: ּכִ ְלּתִ ּכַ ַדי ִהׂשְ ל-ְמַלּמְ ִמּכָ
י: י ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרּתִ ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן: ּכִ ִמּזְ

ָבֶרָך: ֹמר ּדְ ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען, ֶאׁשְ ל-אַֹרח ָרע, ּכָ ִמּכָ
ה, הֹוֵרָתִני: י-ַאּתָ י: ּכִ ֶטיָך ֹלא-ָסְרּתִ ּפָ ׁשְ ִמּמִ

ַבׁש ְלִפי: י, ִאְמָרֶתָך ִמּדְ ְמְלצּו ְלִחּכִ ַמה-ּנִ
ֶקר: ל-אַֹרח ׁשָ ֵנאִתי ּכָ ן, ׂשָ ּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן; ַעל ּכֵ ִמּפִ
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ָיֶדיָך ָעׂשּוִני, ַוְיכֹוְננּוִני; ֲהִביֵנִני, ְוֶאְלְמָדה ִמְצו ֶֹתיָך:
י: י ִלְדָבְרָך ִיָחְלּתִ ָמחּו: ּכִ ְיֵרֶאיָך, ִיְראּוִני ְוִיׂשְ

יָתִני: ֶטיָך; ֶוֱאמּוָנה, ִעּנִ ּפָ י-ֶצֶדק ִמׁשְ י ְיהָוה, ּכִ ָיַדְעּתִ
ָך: ִאְמָרְתָך ְלַעְבּדֶ ָך ְלַנֲחֵמִני ּכְ ְיִהי-ָנא ַחְסּדְ

ָעי: ֲעׁשֻ י-תֹוָרְתָך, ׁשַ ְיבֹאּוִני ַרֲחֶמיָך ְוֶאְחֶיה: ּכִ
ִפּקּוֶדיָך: יַח ּבְ תּוִני; ֲאִני, ָאׂשִ ֶקר ִעּוְ י-ׁשֶ ֵיבֹׁשּו ֵזִדים, ּכִ

ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך; וידעו )ְויְֹדֵעי(, ֵעדֶֹתיָך:
יָך ְלַמַען, ֹלא ֵאבֹוׁש: ֻחּקֶ י ָתִמים ּבְ ְיִהי-ִלּבִ

ָבֶריָך: ֹמר ּדְ י ִלׁשְ ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרּתִ
ִאְמָרֶתָך: ִני, ּכְ יִתי ָפֶניָך ְבָכל-ֵלב; ָחּנֵ ִחּלִ

יָבה ַרְגַלי, ֶאל-ֵעדֶֹתיָך: י ְדָרָכי;  ָוָאׁשִ ְבּתִ ַ ִחּשׁ
ֹמר, ִמְצו ֶֹתיָך: י ִלׁשְ י, ְוֹלא ִהְתַמְהָמְהּתִ ּתִ ַחׁשְ
י: ָכְחּתִ ֻדִני; ּתֹוָרְתָך, ֹלא ׁשָ ִעים ִעּוְ ֶחְבֵלי ְרׁשָ

ֵטי ִצְדֶקָך: ּפְ ֲחצֹות-ַלְיָלה--ָאקּום, ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל, ִמׁשְ
ּקּוֶדיָך: ר ְיֵראּוָך; ּוְלׁשְֹמֵרי, ּפִ ָחֵבר ָאִני, ְלָכל-ֲאׁשֶ

ֵדִני: יָך ַלּמְ ָך ְיהָוה, ָמְלָאה ָהָאֶרץ; ֻחּקֶ ַחְסּדְ

ִני: ר ִיַחְלּתָ ָך ַעל, ֲאׁשֶ ָבר, ְלַעְבּדֶ ְזֹכר-ּדָ
ְתִני: י ִאְמָרְתָך ִחּיָ ֹזאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי: ּכִ

ֵזִדים, ֱהִליֻצִני ַעד-ְמֹאד; ִמּתֹוָרְתָך, ֹלא ָנִטיִתי:
ֶטיָך ֵמעֹוָלם ְיהָוה; ָוֶאְתֶנָחם: ּפָ י ִמׁשְ ָזַכְרּתִ
ִעים ֹעְזֵבי, ּתֹוָרֶתָך: ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני, ֵמְרׁשָ

ֵבית ְמגּוָרי: יָך ּבְ ְזִמרֹות, ָהיּו-ִלי ֻחּקֶ
ְמָרה, ּתֹוָרֶתָך: ְמָך ְיהָוה; ָוֶאׁשְ ְיָלה ׁשִ י ַבּלַ ָזַכְרּתִ

י: ֶדיָך ָנָצְרּתִ י ִפּקֻ י: ּכִ ֹזאת ָהְיָתה-ּלִ

יָך ֶאּצָֹרה: ָקָראִתי ְבָכל-ֵלב, ֲעֵנִני ְיהָוה; ֻחּקֶ
ְמָרה, ֵעדֶֹתיָך: יֵעִני; ְוֶאׁשְ ְקָראִתיָך הֹוׁשִ

י: ָעה; לדבריך )ִלְדָבְרָך( ִיָחְלּתִ ּוֵ ף, ָוֲאׁשַ ׁשֶ י ַבּנֶ ְמּתִ ִקּדַ
ִאְמָרֶתָך: יַח, ּבְ ֻמרֹות ָלׂשִ מּו ֵעיַני, ַאׁשְ ִקּדְ

ִני: ֶטָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ָך; ְיהָוה, ּכְ ְמָעה ְכַחְסּדֶ קֹוִלי, ׁשִ
ה; ִמּתֹוָרְתָך ָרָחקּו: ָקְרבּו, רְֹדֵפי ִזּמָ

ה ְיהָוה; ְוָכל-ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: ָקרֹוב ַאּתָ
ם: י ְלעֹוָלם ְיַסְדּתָ י, ֵמֵעדֶֹתיָך: ּכִ ֶקֶדם ָיַדְעּתִ
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תֹוַרת ְיהָוה: ֵרי ְתִמיֵמי-ָדֶרְך ַההְֹלִכים, ּבְ ַאׁשְ
ָכל-ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו: ֵרי, נְֹצֵרי ֵעדָֹתיו; ּבְ ַאׁשְ

ְדָרָכיו ָהָלכּו: ַאף, ֹלא-ָפֲעלּו ַעְוָלה; ּבִ
ֹמר ְמאֹד: ֶדיָך ִלׁשְ יָתה ִפּקֻ ה, ִצּוִ ַאּתָ

יָך: ֹמר ֻחּקֶ ַאֲחַלי, ִיּכֹנּו ְדָרָכי ִלׁשְ
ל-ִמְצו ֶֹתיָך: יִטי, ֶאל-ּכָ ַהּבִ ָאז ֹלא-ֵאבֹוׁש ּבְ

ֵטי ִצְדֶקָך: ּפְ ָלְמִדי, ִמׁשְ ר ֵלָבב ּבְ יֹׁשֶ אֹוְדָך, ּבְ
ַעְזֵבִני ַעד-ְמאֹד: ֹמר; ַאל-ּתַ יָך ֶאׁשְ ֶאת-ֻחּקֶ

ָמִים: ָ ּשׁ ב ּבַ ָבְרָך, ִנּצָ ְלעֹוָלם ְיהָוה ּדְ
ֲעמֹד: ְלֹדר ָוֹדר, ֱאמּוָנֶתָך; ּכֹוַנְנּתָ ֶאֶרץ, ַוּתַ
י ַהּכֹל ֲעָבֶדיָך: ֶטיָך, ָעְמדּו ַהּיֹום:  ּכִ ּפָ ְלִמׁשְ
י ְבָעְנִיי: ָעי ָאז, ָאַבְדּתִ ֲעׁשֻ לּוֵלי תֹוָרְתָך, ׁשַ

יָתִני: י ָבם, ִחּיִ ּקּוֶדיָך: ּכִ ח ּפִ ּכַ ְלעֹוָלם, ֹלא-ֶאׁשְ
י: ּתִ י ִפּקּוֶדיָך ָדָרׁשְ יֵעִני: ּכִ ְלָך-ֲאִני, הֹוׁשִ

ֵדִני; ֵעדֶֹתיָך, ֶאְתּבֹוָנן: ִעים ְלַאּבְ ִלי ִקּוּו ְרׁשָ
ְכָלה, ָרִאיִתי ֵקץ; ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמאֹד: ְלָכל-ּתִ

י: ַחד ִלּבִ ָבְרָך(, ּפָ ם; ומדבריך )ּוִמּדְ ִרים, ְרָדפּוִני ִחּנָ ׂשָ
ָלל ָרב: מֹוֵצא, ׁשָ ׂש ָאֹנִכי, ַעל-ִאְמָרֶתָך  ּכְ ׂשָ

י: ֵנאִתי, ַוֲאַתֵעָבה; ּתֹוָרְתָך ָאָהְבּתִ ֶקר ׂשָ ׁשֶ
ֵטי ִצְדֶקָך: ּפְ יָך ַעל, ִמׁשְ ְלּתִ ּיֹום, ִהּלַ ַבע ּבַ ׁשֶ

לֹום ָרב, ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶתָך; ְוֵאין-ָלמֹו ִמְכׁשֹול: ׁשָ
יִתי: י ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה; ּוִמְצו ֶֹתיָך ָעׂשִ ְרּתִ ּבַ ׂשִ

י, ֵעדֶֹתיָך; ָואֲֹהֵבם ְמאֹד: ְמָרה ַנְפׁשִ ׁשָ
ָך: ָרַכי ֶנְגּדֶ י ָכל-ּדְ י ִפּקּוֶדיָך, ְוֵעדֶֹתיָך: ּכִ ַמְרּתִ ׁשָ

י: ָכְחּתִ י-תֹוָרְתָך, ֹלא ׁשָ ֵצִני: ּכִ ְרֵאה-ָעְנִיי ְוַחּלְ
ִני: ִריָבה ִריִבי, ּוְגָאֵלִני; ְלִאְמָרְתָך ַחּיֵ

יָך, ֹלא ָדָרׁשּו: י ֻחּקֶ ִעים ְיׁשּוָעה: ּכִ ָרחֹוק ֵמְרׁשָ
ִני: ֶטיָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ים ְיהָוה; ּכְ ַרֲחֶמיָך ַרּבִ

ים, רְֹדַפי ְוָצָרי; ֵמֵעְדו ֶֹתיָך, ֹלא ָנִטיִתי: ַרּבִ
ָמרּו: ר ִאְמָרְתָך, ֹלא ׁשָ ָרִאיִתי בְֹגִדים, ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאׁשֶ

ִני: ָך ַחּיֵ ַחְסּדְ י; ְיהָוה, ּכְ י-ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבּתִ ְרֵאה, ּכִ
ט ִצְדֶקָך: ּפַ ל-ִמׁשְ ָבְרָך ֱאֶמת; ּוְלעֹוָלם, ּכָ רֹאׁש-ּדְ
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ְמָרה ְדָבֶרָך: ָך ֶאְחֶיה; ְוֶאׁשְ ֹמל ַעל-ַעְבּדְ ּגְ
יָטה ִנְפָלאֹות, ִמּתֹוָרֶתָך: ל-ֵעיַני ְוַאּבִ ּגַ

י, ִמְצו ֶֹתיָך: ּנִ ר ִמּמֶ ְסּתֵ ר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ; ַאל-ּתַ ּגֵ
ֶטיָך ְבָכל-ֵעת: ּפָ י ְלַתֲאָבה ֶאל-ִמׁשְ ְרָסה ַנְפׁשִ ּגָ

ְצו ֶֹתיָך: ִֹגים, ִמּמִ , ֵזִדים ֲארּוִרים ַהּשׁ ַעְרּתָ ּגָ
י: י ֵעדֶֹתיָך ָנָצְרּתִ ה ָובּוז: ּכִ ל ֵמָעַלי, ֶחְרּפָ ּגַ

יָך: ֻחּקֶ יַח ּבְ ָך, ָיׂשִ רּו ַעְבּדְ י ִנְדּבָ ִרים, ּבִ בּו ׂשָ ם ָיׁשְ ּגַ
י ֲעָצִתי: ָעי  ַאְנׁשֵ ֲעׁשֻ ם-ֵעדֶֹתיָך, ׁשַ ּגַ

תֹוַרת ְיהָוה: ֵרי ְתִמיֵמי-ָדֶרְך ַההְֹלִכים, ּבְ ַאׁשְ
ָכל-ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו: ֵרי, נְֹצֵרי ֵעדָֹתיו; ּבְ ַאׁשְ

ְדָרָכיו ָהָלכּו: ַאף, ֹלא-ָפֲעלּו ַעְוָלה; ּבִ
ֹמר ְמאֹד: ֶדיָך ִלׁשְ יָתה ִפּקֻ ה, ִצּוִ ַאּתָ

יָך: ֹמר ֻחּקֶ ַאֲחַלי, ִיּכֹנּו ְדָרָכי ִלׁשְ
ל-ִמְצו ֶֹתיָך: יִטי, ֶאל-ּכָ ַהּבִ ָאז ֹלא-ֵאבֹוׁש ּבְ

ֵטי ִצְדֶקָך: ּפְ ָלְמִדי, ִמׁשְ ר ֵלָבב ּבְ יֹׁשֶ אֹוְדָך, ּבְ
ַעְזֵבִני ַעד-ְמאֹד: ֹמר; ַאל-ּתַ יָך ֶאׁשְ ֶאת-ֻחּקֶ

ְדָבֶרָך׃ ֹמר, ּכִ ַער ֶאת־ָאְרחֹו; ִלׁשְ ה־ּנַ ה ְיַזּכֶ ּמֶ ּבַ
ְצֹוֶתיָך׃ ִני, ִמּמִ ּגֵ ׁשְ יָך; ַאל־ּתַ ּתִ י ְדַרׁשְ ָכל־ִלּבִ ּבְ

י ִאְמָרֶתָך; ְלַמַען, ֹלא ֶאֱחָטא־ָלְך׃ י ָצַפְנּתִ ִלּבִ ּבְ
יָך׃ ֵדִני ֻחּקֶ ה ְיהָוה, ַלּמְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֵטי־ִפיָך׃ ּפְ י; ּכֹל, ִמׁשְ ְרּתִ ָפַתי ִסּפַ ׂשְ ּבִ
ל־הֹון׃ ַעל ּכָ י, ּכְ ּתִ ׂשְ ֶדֶרְך ֵעְדֹוֶתיָך ׂשַ ּבְ

יָטה, אְֹרחֶֹתיָך׃ יָחה; ְוַאּבִ ֶדיָך ָאׂשִ ִפּקֻ ּבְ
ָבֶרָך׃ ח ּדְ ּכַ ע; ֹלא ֶאׁשְ ֲעׁשָ ּתַ ֻחּקֶֹתיָך ֶאׁשְ ּבְ

ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך. ְואֹור ִלְנִתיָבִתי:
ֵטי ִצְדֶקָך: ּפְ ֹמר ִמׁשְ ָמה. ִלׁשְ י ָוֲאַקּיֵ ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ

ִני ִכְדָבֶרָך: ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד. ְיהָוה ַחּיֵ
ֵדִני: ֶטיָך ַלּמְ ּפָ י ְרֵצה ָנא ְיהָוה. ּוִמׁשְ ִנְדבֹות ּפִ

י: ָכְחּתִ י ָתִמיד. ְותֹוָרְתָך ֹלא ׁשָ י ְבַכּפִ ַנְפׁשִ
ּקּוֶדיָך ֹלא ָתִעיִתי: ח ִלי. ּוִמּפִ ִעים ּפַ ָנְתנּו ְרׁשָ
ה: י ֵהּמָ ׂשֹון ִלּבִ י ְשׂ י ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם. ּכִ ָנַחְלּתִ

יָך. ְלעֹוָלם ֵעֶקב: י ַלֲעׂשֹות ֻחּקֶ ָנִטיִתי ִלּבִ
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י: ָכְחּתִ י-תֹוָרְתָך, לֹא ׁשָ ֵצִני: ּכִ ְרֵאה-ָעְנִיי ְוַחּלְ
ִני: ִריָבה ִריִבי, ּוְגָאֵלִני; ְלִאְמָרְתָך ַחּיֵ

יָך, ֹלא ָדָרׁשּו: י ֻחּקֶ ִעים ְיׁשּוָעה: ּכִ ָרחֹוק ֵמְרׁשָ
ִני: ֶטיָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ים ְיהָוה; ּכְ ַרֲחֶמיָך ַרּבִ

ים, רְֹדַפי ְוָצָרי; ֵמֵעְדו ֶֹתיָך, ֹלא ָנִטיִתי: ַרּבִ
ָמרּו: ר ִאְמָרְתָך, ֹלא ׁשָ ָרִאיִתי בְֹגִדים, ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאׁשֶ

ִני: ָך ַחּיֵ ַחְסּדְ י; ְיהָוה, ּכְ י-ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבּתִ ְרֵאה, ּכִ
ט ִצְדֶקָך: ּפַ ל-ִמׁשְ ָבְרָך ֱאֶמת; ּוְלעֹוָלם, ּכָ רֹאׁש-ּדְ

ָבֶריָך: מֹר ּדְ י ִלׁשְ ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרּתִ
ִאְמָרֶתָך: ִני, ּכְ יִתי ָפֶניָך ְבָכל-ֵלב; ָחּנֵ ִחּלִ

יָבה ַרְגַלי, ֶאל-ֵעדֶֹתיָך: י ְדָרָכי;  ָוָאׁשִ ְבּתִ ַ ִחּשׁ
מֹר, ִמְצו ֶֹתיָך: י ִלׁשְ י, ְוֹלא ִהְתַמְהָמְהּתִ ּתִ ַחׁשְ
י: ָכְחּתִ ֻדִני; ּתֹוָרְתָך, ֹלא ׁשָ ִעים ִעּוְ ֶחְבֵלי ְרׁשָ

ֵטי ִצְדֶקָך: ּפְ ֲחצֹות-ַלְיָלה--ָאקּום, ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל, ִמׁשְ
ּקּוֶדיָך: ר ְיֵראּוָך; ּוְלׁשְֹמֵרי, ּפִ ָחֵבר ָאִני, ְלָכל-ֲאׁשֶ

ֵדִני: יָך ַלּמְ ָך ְיהָוה, ָמְלָאה ָהָאֶרץ; ֻחּקֶ ַחְסּדְ

ָמִים: ָ ּשׁ ב ּבַ ָבְרָך, ִנּצָ ְלעֹוָלם ְיהָוה ּדְ
ֲעמֹד: ְלדֹר ָודֹר, ֱאמּוָנֶתָך; ּכֹוַנְנּתָ ֶאֶרץ, ַוּתַ
י ַהּכֹל ֲעָבֶדיָך: ֶטיָך, ָעְמדּו ַהּיֹום:  ּכִ ּפָ ְלִמׁשְ
י ְבָעְנִיי: ָעי ָאז, ָאַבְדּתִ ֲעׁשֻ לּוֵלי תֹוָרְתָך, ׁשַ

יָתִני: י ָבם, ִחּיִ ּקּוֶדיָך: ּכִ ח ּפִ ּכַ ְלעֹוָלם, לֹא-ֶאׁשְ
י: ּתִ י ִפּקּוֶדיָך ָדָרׁשְ יֵעִני: ּכִ ְלָך-ֲאִני, הֹוׁשִ

ֵדִני; ֵעדֶֹתיָך, ֶאְתּבֹוָנן: ִעים ְלַאּבְ ִלי ִקּוּו ְרׁשָ
ְכָלה, ָרִאיִתי ֵקץ; ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמאֹד: ְלָכל-ּתִ

תֹוַרת ְיהָוה: ֵרי ְתִמיֵמי-ָדֶרְך ַההְֹלִכים, ּבְ ַאׁשְ
ָכל-ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו: ֵרי, נְֹצֵרי ֵעדָֹתיו; ּבְ ַאׁשְ

ְדָרָכיו ָהָלכּו: ַאף, לֹא-ָפֲעלּו ַעְוָלה; ּבִ
מֹר ְמאֹד: ֶדיָך ִלׁשְ יָתה ִפּקֻ ה, ִצּוִ ַאּתָ

יָך: מֹר ֻחּקֶ ַאֲחַלי, ִיּכֹנּו ְדָרָכי ִלׁשְ
ל-ִמְצו ֶֹתיָך: יִטי, ֶאל-ּכָ ַהּבִ ָאז לֹא-ֵאבֹוׁש ּבְ

ֵטי ִצְדֶקָך: ּפְ ָלְמִדי, ִמׁשְ ר ֵלָבב ּבְ יֹׁשֶ אֹוְדָך, ּבְ
ַעְזֵבִני ַעד-ְמאֹד: מֹר; ַאל-ּתַ יָך ֶאׁשְ ֶאת-ֻחּקֶ

י: ֵנאִתי; ְותֹוָרְתָך ָאָהְבּתִ ֵסֲעִפים ׂשָ
י: ה; ִלְדָבְרָך ִיָחְלּתִ י ָאּתָ ִסְתִרי ּוָמִגּנִ

ָרה, ִמְצו ֹת ֱאלָֹהי: י ְמֵרִעים; ְוֶאּצְ ּנִ סּורּו-ִמּמֶ
ְבִרי: ִני, ִמּשִׂ ִביׁשֵ ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה; ְוַאל-ּתְ

יָך ָתִמיד: ָעה ְבֻחּקֶ ָעה; ְוֶאׁשְ ׁשֵ ְסָעֵדִני ְוִאּוָ
ְרִמיָתם: ֶקר, ּתַ י-ׁשֶ יָך: ּכִ ל-ׁשֹוִגים ֵמֻחּקֶ ָסִליָת, ּכָ

י ֵעדֶֹתיָך: ֵעי-ָאֶרץ; ָלֵכן, ָאַהְבּתִ ּתָ ָכל-ִרׁשְ ּבַ ִסִגים--ִהׁשְ
ֶטיָך ָיֵראִתי. ּפָ ׁשְ ִרי; ּוִמּמִ ָך ְבׂשָ ְחּדְ ָסַמר ִמּפַ

ְדָבְרָך ֲהִביֵנִני: ִתי ְלָפֶניָך ְיהָוה; ּכִ ְקַרב ִרּנָ ּתִ
יֵלִני: ִאְמָרְתָך, ַהּצִ ִתי ְלָפֶניָך; ּכְ ִחּנָ בֹוא ּתְ ּתָ
יָך: ֵדִני ֻחּקֶ י ְתַלּמְ ה: ּכִ ִהּלָ ָפַתי ּתְ ְעָנה ׂשְ ּבַ ּתַ

ֶדק: י ָכל-ִמְצו ֶֹתיָך ּצֶ ַען ְלׁשֹוִני, ִאְמָרֶתָך: ּכִ ּתַ
י: י ִפּקּוֶדיָך ָבָחְרּתִ ִהי-ָיְדָך ְלָעְזֵרִני: ּכִ ּתְ

ָעי: ֲעׁשֻ י ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה; ְותֹוָרְתָך, ׁשַ ַאְבּתִ ּתָ
ֶטָך ַיְעְזֻרִני. ּפָ י, ּוְתַהְלֶלָּך; ּוִמׁשְ ִחי-ַנְפׁשִ ּתְ

ָך: ׁש ַעְבּדֶ ּקֵ ה אֵֹבד, ּבַ ׂשֶ ִעיִתי ּכְ ּתָ
י:ז ָכְחּתִ י ִמְצו ֶֹתיָך, ֹלא ׁשָ ּכִ

י: ָכְחּתִ י-תֹוָרְתָך, לֹא ׁשָ ֵצִני: ּכִ ְרֵאה-ָעְנִיי ְוַחּלְ
ִני: ִריָבה ִריִבי, ּוְגָאֵלִני; ְלִאְמָרְתָך ַחּיֵ

יָך, ֹלא ָדָרׁשּו: י ֻחּקֶ ִעים ְיׁשּוָעה: ּכִ ָרחֹוק ֵמְרׁשָ
ִני: ֶטיָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ים ְיהָוה; ּכְ ַרֲחֶמיָך ַרּבִ

ים, רְֹדַפי ְוָצָרי; ֵמֵעְדו ֶֹתיָך, ֹלא ָנִטיִתי: ַרּבִ
ָמרּו: ר ִאְמָרְתָך, ֹלא ׁשָ ָרִאיִתי בְֹגִדים, ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאׁשֶ

ִני: ָך ַחּיֵ ַחְסּדְ י; ְיהָוה, ּכְ י-ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבּתִ ְרֵאה, ּכִ
ט ִצְדֶקָך: ּפַ ל-ִמׁשְ ָבְרָך ֱאֶמת; ּוְלעֹוָלם, ּכָ רֹאׁש-ּדְ
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)יש נוהגים בשנה ראשונה להוסיף פסוקים אלה(

יָך ֶאּצָֹרה: ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיהָוה. ֻחּקֶ
ְמָרה ֵעדֶֹתיָך: יֵעִני. ְוֶאׁשְ ְקָראִתיָך הֹוׁשִ

י: ָעה. ִלְדָבְרָך ִיָחְלּתִ ּוֵ ף ָוֲאׁשַ ׁשֶ י ַבּנֶ ְמּתִ ִקּדַ
ִאְמָרֶתָך: יַח ּבְ ֻמרֹות. ָלִשׂ מּו ֵעיַני ַאׁשְ ִקּדְ

ִני: ֶטָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ָך. ְיהָוה ּכְ ְמָעה ְכַחְסּדֶ קֹוִלי ׁשִ
ה. ִמּתֹוָרְתָך ָרָחקּו: ָקְרבּו רְֹדֵפי ִזּמָ

ה ְיהָוה. ְוָכל ִמְצֹוֶתיָך ֱאֶמת: ָקרֹוב ַאּתָ
ם: י ְלעֹוָלם ְיַסְדּתָ י ֵמֵעדֶֹתיָך. ּכִ ֶקֶדם ָיַדְעּתִ

י: ָכְחּתִ י תֹוָרְתָך ֹלא ׁשָ ֵצִני. ּכִ ְרֵאה ָעְנִיי ְוַחּלְ
ִני: ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני. ְלִאְמָרְתָך ַחּיֵ

יָך ֹלא ָדָרׁשּו: י ֻחּקֶ ִעים ְיׁשּוָעה. ּכִ ָרחֹוק ֵמְרׁשָ
ִני: ֶטיָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ים ְיהָוה ּכְ ַרֲחֶמיָך ַרּבִ

ים רְֹדַפי ְוָצָרי. ֵמֵעְדֹוֶתיָך ֹלא ָנִטיִתי: ַרּבִ
ָמרּו: ר ִאְמָרְתָך ֹלא ׁשָ ָרִאיִתי בְֹגִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה. ֲאׁשֶ

ִני: ָך ַחּיֵ ַחְסּדְ י. ְיהָוה ּכְ י ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבּתִ ְרֵאה ּכִ
ט ִצְדֶקָך: ּפַ ל ִמׁשְ ָבְרָך ֱאֶמת. ּוְלעֹוָלם ּכָ רֹאׁש ּדְ

ָקי: יֵחִני ְלעֹׁשְ ּנִ ל ּתַ ט ָוֶצֶדק. ּבַ ּפָ יִתי ִמׁשְ ָעִשׂ
ֻקִני ֵזִדים: ָך ְלטֹוב. ַאל ַיַעׁשְ ֲעֹרב ַעְבּדְ
לּו ִליׁשּוָעֶתָך. ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקָך: ֵעיַני ּכָ

ֵדִני: יָך ַלּמְ ָך. ְוֻחּקֶ ָך ְכַחְסּדֶ ה ִעם ַעְבּדְ ֲעׂשֵ
ָך ָאִני ֲהִביֵנִני. ְוֵאְדָעה ֵעדֶֹתיָך: ַעְבּדְ

ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך:
ז: ָהב ּוִמּפָ י ִמְצֹוֶתיָך. ִמּזָ ן ָאַהְבּתִ ַעל ּכֵ

ֵנאִתי: ֶקר ׂשָ ל אַֹרח ׁשֶ י. ּכָ ְרּתִ ָ ּקּוֵדי ֹכל ִיׁשּ ל ּפִ ן ּכָ ַעל ּכֵ
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י: ַחד ִלּבִ ָבְרָך ּפָ ם. ּוִמּדְ ים ְרָדפּוִני ִחּנָ ָשרִׂ
ָלל ָרב: מֹוֵצא ׁשָ ׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך. ּכְ ׂשָ
י: ֵנאִתי ַוֲאַתֵעָבה. ּתֹוָרְתָך ָאָהְבּתִ ֶקר ׂשָ ׁשֶ
ֵטי ִצְדֶקָך: ּפְ יָך. ַעל ִמׁשְ ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ ׁשֶ

לֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶתָך. ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: ׁשָ
יִתי: י ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה. ּוִמְצֹוֶתיָך ָעִשׂ ְרּתִ ּבַ ִשׂ

י ֵעדֶֹתיָך. ָואֲֹהֵבם ְמאֹד: ְמָרה ַנְפׁשִ ׁשָ
ָך: ָרַכי ֶנְגּדֶ י ָכל ּדְ י ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך. ּכִ ַמְרּתִ ׁשָ

ְדָבֶרָך: ָך. ְיהָוה ּכִ יָת ִעם ַעְבּדְ טֹוב ָעִשׂ
י: י ְבִמְצֹוֶתיָך ֶהֱאָמְנּתִ ֵדִני. ּכִ טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלּמְ

י: ָמְרּתִ ה ִאְמָרְתָך ׁשָ ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני ׁשֵֹגג. ְוַעּתָ
יָך: ֵדִני ֻחּקֶ ה ּוֵמִטיב. ַלּמְ טֹוב ַאּתָ

ּקּוֶדיָך: ָכל ֵלב ֶאּצֹר ּפִ ֶקר ֵזִדים. ֲאִני ּבְ ָטְפלּו ָעַלי ׁשֶ
י: ְעּתִ ֲעׁשָ ם. ֲאִני ּתֹוָרְתָך ׁשִ ֵחֶלב ִלּבָ ָטַפׁש ּכַ

יָך: יִתי. ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחּקֶ טֹוב ִלי ִכי ֻעּנֵ
יָך. ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף: טֹוב ִלי תֹוַרת ּפִ

ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך. ְואֹור ִלְנִתיָבִתי:
ֵטי ִצְדֶקָך: ּפְ ֹמר ִמׁשְ ָמה. ִלׁשְ י ָוֲאַקּיֵ ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ

ִני ִכְדָבֶרָך: ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד. ְיהָוה ַחּיֵ
ֵדִני: ֶטיָך ַלּמְ ּפָ י ְרֵצה ָנא ְיהָוה. ּוִמׁשְ ִנְדבֹות ּפִ

י: ָכְחּתִ י ָתִמיד. ְותֹוָרְתָך ֹלא ׁשָ י ְבַכּפִ ַנְפׁשִ
ּקּוֶדיָך ֹלא ָתִעיִתי: ח ִלי. ּוִמּפִ ִעים ּפַ ָנְתנּו ְרׁשָ
ה: י ֵהּמָ ׂשֹון ִלּבִ י ְשׂ י ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם. ּכִ ָנַחְלּתִ

יָך. ְלעֹוָלם ֵעֶקב: י ַלֲעׂשֹות ֻחּקֶ ָנִטיִתי ִלּבִ
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ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך. ְואֹור ִלְנִתיָבִתי:
ֵטי ִצְדֶקָך: ּפְ ֹמר ִמׁשְ ָמה. ִלׁשְ י ָוֲאַקּיֵ ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ

ִני ִכְדָבֶרָך: ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד. ְיהָוה ַחּיֵ
ֵדִני: ֶטיָך ַלּמְ ּפָ י ְרֵצה ָנא ְיהָוה. ּוִמׁשְ ִנְדבֹות ּפִ

י: ָכְחּתִ י ָתִמיד. ְותֹוָרְתָך ֹלא ׁשָ י ְבַכּפִ ַנְפׁשִ
ּקּוֶדיָך ֹלא ָתִעיִתי: ח ִלי. ּוִמּפִ ִעים ּפַ ָנְתנּו ְרׁשָ
ה: י ֵהּמָ ׂשֹון ִלּבִ י ְשׂ י ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם. ּכִ ָנַחְלּתִ

יָך. ְלעֹוָלם ֵעֶקב: י ַלֲעׂשֹות ֻחּקֶ ָנִטיִתי ִלּבִ

י׃ ַחד ִלּבִ ָבְרָך(, ּפָ ָבֶריָך )ּוִמּדְ ם; ּוִמּדְ ִרים ְרָדפּוִני ִחּנָ ׂשָ
ָלל ָרב׃ מֹוֵצא, ׁשָ ׂש ָאֹנִכי ַעל־ִאְמָרֶתָך; ּכְ ׂשָ

י׃ ֵנאִתי ַוֲאַתֵעָבה; ּתֹוָרְתָך ָאָהְבּתִ ֶקר ׂשָ ׁשֶ
ֵטי ִצְדֶקָך׃ ּפְ יָך; ַעל, ִמׁשְ ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ ׁשֶ

לֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶתָך; ְוֵאין־ָלמֹו ִמְכׁשֹול׃ ׁשָ
יִתי׃ י ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה; ּוִמְצֹוֶתיָך ָעׂשִ ְרּתִ ּבַ ׂשִ

י ֵעדֶֹתיָך; ָואֲֹהֵבם ְמאֹד׃ ְמָרה ַנְפׁשִ ׁשָ
ָך׃ ָרַכי ֶנְגּדֶ י ָכל־ּדְ י ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך; ּכִ ַמְרּתִ ׁשָ
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יָחִתי׃ ל־ַהּיֹום, ִהיא ׂשִ י תֹוָרֶתָך; ּכָ ָמה־ָאַהְבּתִ
י ְלעֹוָלם ִהיא־ִלי׃ ֵמִני ִמְצֹוֶתָך; ּכִ ַחּכְ ֵמאְֹיַבי ּתְ

יָחה ִלי׃ י ֵעְדֹוֶתיָך, ׂשִ י; ּכִ ְלּתִ ּכַ ַדי ִהׂשְ ל־ְמַלּמְ ִמּכָ
י׃ י ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרּתִ ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן; ּכִ ִמּזְ

ָבֶרָך׃ ֹמר ּדְ ִלאִתי ַרְגָלי; ְלַמַען, ֶאׁשְ ל־אַֹרח ָרע ּכָ ִמּכָ
ה, הֹוֵרָתִני׃ י־ַאּתָ י; ּכִ ֶטיָך ֹלא־ָסְרּתִ ּפָ ׁשְ ִמּמִ
ַבׁש ְלִפי׃ י ִאְמָרֶתָך, ִמּדְ ְמְלצּו ְלִחּכִ ַמה־ּנִ

ֶקר׃ ל־אַֹרח ׁשָ ֵנאִתי ּכָ ן, ׂשָ ּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן; ַעל־ּכֵ ִמּפִ

ה ֵעֶקב׃ ֶרּנָ יָך, ְוֶאּצְ ֶרְך ֻחּקֶ הֹוֵרִני ְיהָוה ּדֶ
ה ְבָכל־ֵלב׃ ְמֶרּנָ ָרה תֹוָרֶתָך, ְוֶאׁשְ ֲהִביֵנִני ְוֶאּצְ

י׃ י־בֹו ָחָפְצּתִ ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך; ּכִ ַהְדִריֵכִני ּבִ
ַצע׃ י ֶאל־ֵעְדֹוֶתיָך, ְוַאל ֶאל־ּבָ ַהט־ִלּבִ

ִני׃ ְדָרֶכָך ַחּיֵ ְוא; ּבִ ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ
ר, ְלִיְרָאֶתָך׃ ָך ִאְמָרֶתָך; ֲאׁשֶ ָהֵקם ְלַעְבּדְ

ֶטיָך טֹוִבים׃ ּפָ י ִמׁשְ י; ּכִ ר ָיגְֹרּתִ ִתי ֲאׁשֶ ַהֲעֵבר ֶחְרּפָ
ִני׃ ִצְדָקְתָך ַחּיֵ ֶדיָך; ּבְ י ְלִפּקֻ ַאְבּתִ ה ּתָ ִהּנֵ
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י ִיְתלֹוָנן. ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון; ּבְ ב ּבְ יֹׁשֵ
אַֹמר ַליהָוה, ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי, ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבֹו.

ֶבר ַהּוֹות. ח ָיקּוׁש, ִמּדֶ יְלָך ִמּפַ י הּוא ַיּצִ ּכִ
ְחֶסה. ָנָפיו ּתֶ ֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלך, ְוַתַחת ּכְ ּבְ

ַחד ָלְיָלה. ה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו, ֹלא ִתיָרא ִמּפַ ִצּנָ
אֶֹפל ַיֲהֹלְך. ֶבר ּבָ ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם, ִמּדֶ
ָך ֶאֶלף. ּדְ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים. ִיּפֹל ִמּצִ ִמּקֶ

ׁש. ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך, ֵאֶליָך ֹלא ִיּגָ
ְרֶאה. ִעים ּתִ ַמת ְרׁשָ ּלֻ יט, ְוׁשִ ֵעיֶניָך ַתּבִ ַרק ּבְ
ְמּתָ ְמעֹוֶנָך. ה ְיהָוה ַמְחִסי, ֶעְליֹון ׂשַ י ַאּתָ ּכִ

ָאֳהֶלָך. ה ֵאֶליָך ָרָעה, ְוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב ּבְ ֹלא ְתֻאּנֶ
ָרֶכיָך. ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ך, ִלׁשְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ּכִ

ֶאֶבן ַרְגֶלָך. ּגֹף ּבָ ן ּתִ אּוְנָך, ּפֶ ִים ִיּשָׂ ּפַ ַעל ּכַ
ין. ִפיר ְוַתּנִ ְרֹמס ּכְ ְדֹרְך, ּתִ ַחל ָוֶפֶתן ּתִ ַעל ׁשַ

ִמי. י ָיַדע ׁשְ ֵבהּו ּכִ ּגְ ֵטהּו, ֲאׂשַ ק ַוֲאַפּלְ י ִבי ָחׁשַ ּכִ
ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו, ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה.

ֵדהּו. ֵצהּו ַוֲאַכּבְ ֲאַחּלְ
יׁשּוָעִתי יֵעהּו, ְוַאְרֵאהּו ּבִ ּבִ אֶֹרְך ָיִמים ַאְשׂ
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מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו
יגל יעקב ישמח ישראל:

ותשועת צדיקים מְיהָוה, מעוזם בעת צרה:
ויעזרם ְיהָוה ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם

כי חסו בו חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לה':

א: )אמן( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ
ְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח י ְבָרא ּכִ ָעְלָמא ּדִ ּבְ

יֵחּה. )אמן( ְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמׁשִ ּפֻ
ֲעָגָלא ָרֵאל ּבַ ית ִיְשׂ י ְדֹכל ּבֵ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ּבְ

ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(
א  א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
א.  ַאר. ְוִיְתרֹוַמם. ְוִיְתַנּשֵׂ ח. ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך. ְוִיׁשְ ִיְתּבָ

ֵמּה ל ׁשְ ה. ְוִיְתַהּלָ ר. ְוִיְתַעּלֶ ְוִיְתַהּדָ
ִריְך הּוא.  )אמן( א ּבְ ֻקְדׁשָ ּדְ

ָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ּבְ ׁשְ יָרָתא. ּתִ ְרָכָתא. ׁשִ ל ּבִ א ִמן ּכָ ְלֵעּלָ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן.  )אמן( ֲאִמיָרן ּבְ ּדַ

ָבע ִויׁשּוָעה ים ְוׂשָ א. ַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
ָרה ְוֵריַוח ה ּוְסִליָחה ְוַכּפָ יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאּלָ ְוֶנָחָמה ְוׁשֵ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן.  )אמן( ָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיְשׂ ְוַהּצָ
לֹום ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ ְמרֹוָמיו. הּוא ּבְ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ַעּמֹו ִיְשׂ ָעֵלינּו. ְוַעל ּכָ
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כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא
שנאמר ועמך כולם צדיקים
לעולם ירשו ארץ נצר מטעי

מעשה ידי להתפאר:

מקוואות פרק ז’

נ
ּנּו ִמקַצת ַמרָאיו, ִאם ֵאין  ָנַפל ְלתֹוכֹו ַיִין אֹו מַֹחל ְוׁשִ
ִעים ְסָאה, ֲהֵרי ֶזה לא ִיטּבֹול ּבֹו: ּבֹו ַמרֵאה ַמִים ַארּבָ

ש
ה לֹוִגין ַמִים, ְוָנַפל ְלתֹוָכן ֻקרטֹוב ַיִין, ַוֲהֵרי  לֹׁשָ ׁשְ

קָוה, לא ְפָסלּוהּו.  ִין, ְוָנְפלּו ַלּמִ ַמרֵאה ַהּיַ ַמרֵאיֶהן ּכְ
ה לֹוִגין ַמִים ָחֵסר ֻקרטֹוב, ְוָנַפל ְלתֹוָכן ֻקרטֹוב  לֹׁשָ ׁשְ
קָוה,  ִים, ְוָנְפלּו ַלּמִ ַמרֵאה ַהּמַ ָחָלב, ַוֲהֵרי ַמרֵאיֶהן ּכְ
ן נּוִרי אֹוֵמר, ַהּכֹל הֹוֵלך  י יֹוָחָנן ּבֶ לא ְפָסלּוהּו. ִרּבִ

רֶאה: ַאַחר ַהּמַ
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מ
ַנִים  נֹות, ָיְרדּו ׁשְ ִעים ְסָאה ְמֻכּוָ ׁש ּבֹו ַארּבָ ּיֵ ִמקָוה ׁשֶ
ִני ָטֵמא.  ֵ ְוָטְבלּו ֶזה ַאַחר ֶזה, ָהִראׁשֹון ָטהֹור ְוַהׁשּ

ל-ִראׁשֹון נֹוְגעֹות  י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ָהיּו ַרגָליו ׁשֶ ִרּבִ
גֹוס  יל ּבֹו ֶאת ַהּסְ ִני ָטהֹור. ִהטּבִ ֵ ִים, ַאף ַהׁשּ ּמַ ּבַ

ֶסת  ר ְוַהּכֶ ִים, ָטהֹור. ַהּכַ ּמַ ְוֶהֱעָלהּו, ִמקָצתֹו נֹוֵגַע ּבַ
ִים  ִים, ַהּמַ פתֹוֵתיֶהם ִמן ַהּמַ יּהַ ִשׂ ִהגּבִ יָון ׁשֶ -עֹור, ּכֵ ּלְ ׁשֶ

יָלן ּוַמֲעֶלה  ה. ַמטּבִ יַצד ַיֲעׂשֶ אּוִבין. ּכֵ תֹוָכן ׁשְ ּבְ ׁשֶ
ֶרך ׁשּוֵליֶהם: אֹוָתם ּדֶ

ה
ַרגֶליָה ׁשֹוְקעֹות  י ׁשֶ ה, ַאף ַעל ּפִ ּטָ יל ּבֹו ֶאת ַהּמִ ִהטּבִ
ִמין (וי”ג  ִים ְמַקּדְ ַהּמַ ֵני ׁשֶ יט ֶהָעֶבה, ְטהֹוָרה, ִמּפְ ּטִ ּבַ
ִדין),  יָמיו ְמרֹוָדִדין (וי”ג ְמֻרּדָ ּמֵ יִמין).ִמקָוה ׁשֶ ַמקּדִ
ֵדי  י ָקִנים, ּכְ י ֵעִצים, ַאִפּלּו ֲחִבּלֵ ּכֹוֵבׁש ַאִפּלּו ֲחִבּלֵ
ִהיא ְנתּוָנה  ִים, ְויֹוֵרד ְוטֹוֵבל. ַמַחט ׁשְ חּו ַהּמַ תּפְ ּיִ ׁשֶ

יָון  ִים, ּכֵ ּמַ ָעָרה, ָהָיה מֹוִליך ּוֵמִביא ּבַ ַעל ַמֲעלֹות ַהּמְ
ל, ְטהֹוָרה: ָעַבר ָעֶליָה ַהּגַ ׁשֶ
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רבי חנניה בן עקשיא אומר. רצה הקדוש ברוך הוא
לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות
שנאמר יהוה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר:

קדיש על ישראל
א. )אמן( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ

ְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. י ְבָרא ּכִ ָעְלָמא ּדִ ּבְ
יֵחּה.  )אמן( ְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְצַמח ּפֻ

ֲעָגָלא ָרֵאל ּבַ ית ִיְשׂ י ְדֹכל ּבֵ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ּבְ
ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן.  )אמן(

ַרְך. א ִיְתּבָ א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
ר. א. ְוִיְתַהּדָ ַאר. ְוִיְתרֹוַמם. ְוִיְתַנּשֵׂ ח. ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ

ִריְך הּוא.  )אמן( א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ה. ְוִיְתַהּלָ ְוִיְתַעּלֶ
ָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ּבְ ׁשְ יָרָתא. ּתִ ְרָכָתא. ׁשִ ל ּבִ א ִמן ּכָ ְלֵעּלָ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן.  )אמן( ֲאִמיָרן ּבְ ּדַ
ְלִמיֵדי ל ּתַ ְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ּכָ ָנן ְוַעל ּתַ ָרֵאל ְוַעל ַרּבָ ַעל ִיְשׂ
י ְבַאְתָרא א. ּדִ ּתָ ׁשְ אֹוַרְיָתא ַקּדִ ָעְסִקין ּבְ ַתְלִמיֵדיהֹון. ּדְ
א ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ָאָתר ְוָאָתר. ְיֵהא ָלָנא ּוְלהֹון ּוְלכֹון ִחּנָ
א ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ַמּיָ א ְוַרֲחֵמי. ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ׁשְ ְוִחְסּדָ

ָאֵמן.  )אמן(
ָבע ִויׁשּוָעה ים ְוׂשָ א. ַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ָרה ְוֵריַוח ה ּוְסִליָחה ְוַכּפָ יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאּלָ ְוֶנָחָמה ְוׁשֵ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיְשׂ ְוַהּצָ
לֹום ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ ְמרֹוָמיו. הּוא ּבְ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(: ל ַעּמֹו ִיְשׂ ָעֵלינּו. ְוַעל ּכָ
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תפילה לאחר הלימוד
ָפֶניָך ְיהָוה ֱאלֵהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ל  נּו, ַמִציֵלנּו ּבֹוְרֵאנּו יֹוְצֵרנּו ְועֹוֵשנּו, ְשְתַקּבֵ ַמְלּכֵ

ר ָלַמְדנּו ְלָפֶניָך, ִלְזכּות  ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ִלּמּוֵדנּו ֲאׁשֶ ּבְ
ַמת המרוחם וִלְמנּוַחת ֶנֶפׁש רוח ִנׁשְ
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יַע  ּפִ א ְכבֹוֶדָך ְלַהׁשְ ֲעלּו ְלָרצֹון ּוְלַנַחת רּוַח ִלְפֵני ִכּסֵ ַוּיַ
ֵנס ְלַגן ֵעֶדן  ֵדי ׁשִיּכָ ָך, ּכְ ְפַעת ִיְפַעת אֹורֹות ַטּלֶ ָעליו ׁשִ
ִכיָנְתָך. ְוִתְהֶיה  יו ׁשְ ֶניָך ְוֵלְהנֹות ִמּזִ אֹור ּפָ ֶעְליֹון, ְלאֹור ּבֵ
ְמִחַצַתן  ִמים ּבְ ל ַהּיָ ַגן ֵעֶדן מֹוָשבו ּכָ לו ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ּבְ
ַמְעָלה  ֲהמֹוֵני  ַמְלָאִכים  ָעליו  ַעְמדּו  ַוּיַ יִקים.  ַצּדִ ל  ׁשֶ
ּוִבְזכּות  ְזֻכּיֹותיו.  ְלָפֶניָך  ְקְראּו  ַוּיִ ֲעדו.  ּבַ ְלַהְמִליץ טֹוב 
ְוַהְרמּוִזים  ַהּיֹוְצִאים  ְוַהּסֹודֹות  ְוַהֵצרּוִפים  מֹות  ֵ ַהׁשּ ל  ּכָ
נֹות  ָקְרּבָ ּכְ ה  ֶלּנָ ְתַקּבְ ַמְדנּו  ּלָ ׁשֶ ּמּוד  ּלִ ּבַ ְוַהְמצַֹרִפים 
א  ְלַכּלֵ נֹוָראֹות  ַתֲעֶנה  ּוְבֶצֶדק  ְוִנחֹוִחים,  ּוְמָנחֹות 
ַמִים ְוַעל  ָ ַער ַהׁשּ חּו ָלו ׁשַ ְפּתְ את. ַוּיִ ע ּוְלָהֵתם ַחּטָ ׁשַ ַהּפֶ
יֶתָך  ּבֵ ְמעֹון  ְויֹוִשיבּוהו ּבִ ְלוּוהו,  ְוּיִ ְיַנֲהלּוהו  ֵמי ְמנּוחֹות 
ֵסֶתר ֶעְליֹון, ׁשֹוֵכן  בֹוֶדָך, ְוָיְסִתירּוהו ּבְ ן ּכְ ּכַ ּוְמקֹום ִמׁשְ
ָטן ָרע ּוִמְמַקְטְרִגים  יעו ִמּשָׂ ילו ּוְלהֹוׁשִ רּום ֶחְביֹון, ְלַהּצִ
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ֵקט  ַהׁשְ לֹום  ׁשָ ְמנּוַחת  ּבִ בֹוד  ּכָ ְמנּוַחתו  ְוִתְהֶיה  ָרִעים 
בֹוָתם הֹוֵלְך  ּכְ לֹום ָינּוחּו ַעל ִמׁשְ ִדְכִתיב ָיֹבא ׁשָ ָוֶבַטח. ּכְ
ְוִיְתַקֶים בנו  ִמין.  ַהּיָ ֲעמֹד ְלגֹוָרלו ְלֵקץ  ּיַ ׁשֶ ְנכֹוחֹו. ַעד 
ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ֲאדָֹני ֱאלִֹהים  ע ַהּמָ ּלַ תּוב ּבִ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ
ל  ּכָ ֵמַעל  ָיִסיר  ַעּמֹו  ת  ְוֶחְרּפַ ִנים.  ּפָ ל  ּכָ ֵמַעל  ְמָעה  ּדִ
ים ֶאל  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ְיהָֹוה ּבְ ר. ְַאּתָ ּבֶ י ְיהָֹוה ּדִ ָהָאֶרץ ּכִ
ֲחֶנה  ָטה ַהּמַ א ְיהָֹוה ַמּלְ י. ָאּנָ י, ּתֹאַמר ְלָצרֹוֵתינּו ּדַ ּדַ ׁשַ
ַעל  ִריָאה  ַהּקְ ֶאת  ֵאֶליָה  ְוְקָרא  ִלְפְלָטה.  ָאר  ׁשְ ַהּנִ
ץ  ּוְלַקּבֵ ִלְגאֹל  זּוָלְתָך  ֵאין  י  ּכִ מּוָרה,  ַהּתְ ְוַעל  ה  ֻאּלָ ַהּגְ
ה ְפזּוָרה. ּוְמֵהָרה ָיבֹא ְלִצּיון ּגֹוֵאל ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה  ׂשֶ

ית ֶאל, ּבֵ
ן ְיִהי ָרצֹון: ָאֵמן ּכֵ
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השכבה
ִרּיֹוָתיו, ל-ּבְ ַרֵחם ַעל-ּכָ ַהּמְ

הּוא ָיחּוס ְוַיְחמֹול ִויַרֵחם ַעל
ְפַטר ל ַהּנִ ָמה ׁשֶ ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנׁשָ

ם טֹוב ִמן ָהעולם ׁשֵ ּבְ
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ִניֶחנו ְבַגן ֵעֶדן, רּוַח ה’ ּתְ
ראל הוא ְוָכל-ֵמֵתי יִשְ

ֹוְכבים ִעמו, ַהׁשּ
ִליחֹות, ְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ּבִ
ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן.
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