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    פסוקי צעקות ותחינות

  מספר תהלים. להשם יתברך
   

  רבינו נחמן מברסלב היה רגיל לפעמים לומר מספר תהלים

  רק הפסוקים המדברים מתחינות בקשות וצעקות לשי"ת

  (שבחי הר"ן אות י')

  

  ולכן טוב למי שרוצה לצעוק לשמים ולעורר רחמים לקבל ישועה טוב שילך בדרך זו,

ובליקוט זה ימצא מילים ושיח שפתיים למצוא צעקות ותחינות להשי"ת להושיעו מכל צרותיו 

  ושתתקבל תפילתו ברצון.

בדרך רצון להתחקות אחר רבו [אין אנו מתיימרים לומר שפסוקים אלו דווקא אמרם רבינו זצ"ל, אלא 

  עד כמה שהשיגה ידינו].

  

  תהלים של רבי נחמן מברסלב
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  , ָמה ַר�� ָצָרי, ַרִ�ים ָקִמים ָעָלי:יְהוָה

  ִ*י ִהִ*יָת ֶאת ָ*ל אֹיְַבי ֶלִחי, ִ#'ֵי ְרָ#ִעים ִ#ַ�ְרָ&: ק�ָמה יְהוָה ה$ִ#יֵענִי ֱא�ַהי,

  ַליהוָה ַהיְ#�ָעה, ַעל ַעְ.- ִבְרָכֶת- ֶ,ָלה:

  ְ�ָקְרִאי ֲענֵנִי ֱא�ֵהי ִצְדִקי, 0ָ�ַר ִהְרַחְבָ& ִ/י, ָח'ֵנִי �ְ#ַמע ְ&ִפָ/תי:

  ַהֲאזִינָה יְהוָה ִ�ינָה ֲהִגיִגי: ֲאָמַרי

  ַהְקִ#יָבה ְלק$ל ַ#וְִעי ַמְלִ*י וֵא�ָהי ִ*י ֵאֶלי- ֶאְת2ַָ/ל:

  יְהוָה, נְֵחנִי ְבִצְדָקֶת- ְלַמַען #$ְרָרי, ַהיְַ#ר (הושר) ְלָפנַי 3ְַרֶ*-:

  יְהוָה, 6ל ְ�ַא2ְ- ת$ִכיֵחנִי, ו6ְל ַ�ֲחָמְת- ְתיְַ,ֵרנִי:

  ָח'ֵנִי יְהוָה ִ*י ֻאְמַלל 7נִי, ְרָפֵאנִי יְהוָה ִ*י נְִבֲהל� ֲעָצָמי:

  וְנְַפִ#י נְִבֲהָלה ְמאֹד, וְַאָ&ה (ואת) יְהוָה ַעד ָמָתי:

  ַען ַחְס3ֶ-:#�ָבה יְהוָה ַחְ/ָצה נְַפִ#י, ה$ִ#יֵענִי ְלמַ 

  ס�ר� ִמֶ.'ִי, ָ*ל 2ֲֹעֵלי 7וֶן, ִ*י ָ#ַמע יְהוָה, ק$ל ִ�ְכיִי:

  ָ#ַמע יְהוָה ְ&ִח'ִָתי, יְהוָה ְ&ִפָ/ִתי י9ִָח:

  יְהוָה ֱא�ַהי ְ�- ָחִסיִתי, ה$ִ#יֵענִי ִמָ*ל רְֹדַפי וְַה0ִיֵלנִי:

  ַעְבר$ת צ$ְרָרי, וְע�ָרה ֵאַלי, ִמ2ָ#ְט ִצ�ִיָת:ק�ָמה יְהוָה ְ�ַא2ֶ-, ִה'ֵָ:א �ְ 

  יְהוָה, יִָדין ַעִ.ים, ָ#ְפֵטנִי יְהוָה ְ*ִצְדִקי �ְכֻתִ.י ָעָלי:

    

ֹ   ק�ָמה נ7ְי, יְהוָה ְ�ַא2ֶ- ִה'ֵָ:א ְ�ַעְבר$ת צ$ְרָרי, וְע�ָרה ֵאַלי ִמ2ָ#ְט ִצ�ִיָת: ָחנְנֵנִי יְהוָה, ְרֵאה ָענְיִי ִמ>

  ְמר$ְמִמי ִמַ=ֲעֵרי ָמוֶת:

  ק�ָמה יְהוָה 6ל יָעֹז ֱאנ$#, יִָ=ְפט� ג$יִם ַעל 2ָנֶי-:

  ָלָמה יְהוָה ַ&ֲעמֹד ְ�ָרח$ק, ַ&ְעִלים ְלִע&$ת 0ָ�ַָרה:

  ק�ָמה יְהוָה ֵאל נְָ:א יֶָד-, 6ל ִ&ְ#ַ*ח ֲענָוִים (עניים):

  י ָגַמר ָחִסיד,ִ*י ַפ,� ֱאמ�נִים, ִמְ�נֵי 7ָדם:ה$ִ#יָעה יְהוָה, *ִ 

  ַעד 7נָה יְהוָה ִ&ְ#ָ*ֵחנִי נֶַצח, ַעד 7נָה ַ&ְסִ&יר ֶאת 2ָנֶי- ִמֶ.'ִי:

  ַעד 7נָה יָר�ם אֹיְִבי ָעָלי:  ַעד 7נָה ָאִ#ית ֵעצ$ת ְ�נְַפִ#י יָג$ן ִ�ְלָבִבי י$ָמם,

  ַהִ�יָטה ֲענֵנִי יְהוָה ֱא�ָהי, ָהִאיָרה ֵעינַי 2ֶן ִאיַ#ן ַהָ.וֶת:

  ְלָדוִד ָ#ְמֵרנִי ֵאל ִ*י ָחִסיִתי ָב<:  ִמְכָ�ם

  7ַמְרְ& ַליהוָה ֲאדֹנָי ָאָ&ה, ט$ָבִתי ַ�ל ָעֶלי-:

  יְהוָה ְמנָת ֶחְלִקי וְכ$ִסי ַאָ&ה &$ִמי< ?$ָרִלי:

  נְַפִ#י ִלְ#א$ל �א ִתֵ&ן ֲחִסיְד-, ִלְרא$ת ָ#ַחת: ִ*י �א ַתֲעזֹב

  &$ִדיֵענִי אַֹרח ַח@ִים :ַֹבע ְ:ָמח$ת ֶאת 2ָנֶי-, נְִעמ$ת ִ�יִמינְ- נֶַצח:

    

  ְלָדוִד, ִ#ְמָעה יְהוָה ֶצֶדק ַהְקִ#יָבה ִר'ִָתי ַהֲאִזינָה ְתִפָ/ִתי, ְ��א ִ:ְפֵתי ִמְרָמה:  ְ�ִפָ�ה

  ֲאנִי ְקָראִתי- ִכי ַתֲענֵנִי ֵאל, ַהט 7זְנְ- ִלי ְ#ַמע ִאְמָרִתי:

  ַהְפֵלה ֲחָסֶדי- מ$ִ#יַע ח$ִסים ִמִ.ְתק$ְמִמים ִ�יִמינֶ-:

  ָ#ְמֵרנִי ְ*ִאי#$ן ַ�ת ָעיִן, ְ�ֵצל ְ*נֶָפי- ַ&ְסִ&יֵרנִי:

 ְ/2ַ ,�  ָטה נְַפִ#י ֵמָרָ#ע ַחְרֶ�-:ק�ָמה יְהוָה ַק3ְָמה ָפנָיו ַהְכִריֵעה

  0ַ�ַר ִלי ֶאְקָרא יְהוָה, וְֶאל ֱא�ַהי ֲאַ#�ֵַע, יְִ#ַמע ֵמֵהיָכל$ ק$ִלי, וְַ#וְָעִתי ְלָפנָיו ָ&ב$א ְב7ְזנָיו:

  ְמַפְ/ִטי ֵמאֹיְָבי, 6ף ִמן ָקַמי ְ&ר$ְמֵמנִי, ֵמִאי# ָחָמס ַ&0ִיֵלנִי:

  ין, ִמ'ְִסָ&ר$ת נ9ֵַנִי:ְ#ִגיא$ת ִמי יָבִ 

  ַ?ם ִמBִֵדים ֲח:ֹ< ַעְב3ֶ- 6ל יְִמְ#ל� ִבי 7ז ֵאיָתם, וְנ9ִֵיִתי ִמ#ַ2ֶע ָרב:

  יְִהי� ְלָרצ$ן ִאְמֵרי ִפי וְֶהְגי$ן ִלִ�י ְלָפנֶי- יְהוָה צ�ִרי וְגֲֹאִלי:

:�  יְהוָה ה$ִ#יָעה ַהֶ.ֶל< יֲַענֵנ� ְבי$ם ָקְרֵאנ

  ר�ָמה יְהוָה ְבֻעBֶ-, נִָ#יָרה �נְזְַ.ָרה ְ?ב�ָרֶת-:



    

  ֵאִלי ָלָמה ֲעזְַבָ&נִי, ָרח$ק ִמי#�ָעִתי 3ְִבֵרי ַ#ֲאָגִתי:  ֵאִלי

  ִלי:ֱא�ַהי ֶאְקָרא י$ָמם וְ�א ַתֲענֶה, וְַליְָלה וְ�א ֻדִמ@ָה 

  6ל ִ&ְרַחק ִמֶ.'ִי ִ*י ָצָרה ְקר$ָבה ִ*י ֵאין ע$זֵר:

  וְַאָ&ה יְהוָה 6ל ִ&ְרָחק, ֱאיָל�ִתי ְלֶעזְָרִתי ח�ָ#ה:

  ַה0ִיָלה ֵמֶחֶרב נְַפִ#י, ִמ@ַד ֶ*ֶלב יְִחיָדִתי:

  ה$ִ#יֵענִי ִמ2ִי 6ְריֵה, �ִמ9ְַרנֵי ֵרִמים ֲענִיָתנִי:

  ֱא�ַהי ְ�- ָבַטְחִ&י 6ל ֵאב$ָ#ה, 6ל יַַעְלצ� א$יְַבי ִלי:

  3ְָרֶכי- יְהוָה ה$ִדיֵענִי, אְֹרח$ֶתי- ַלְ.ֵדנִי:

  ַבֲאִמֶ&- וְַלְ.ֵדנִי ִ*י ַאָ&ה ֱא�ֵהי יְִ#ִעי, א$ְת- ִק�ִיִתי ָ*ל ַה@$ם:  ַהְדִריֵכִני

  - ִ*י ֵמע$ָלם ֵהָ.ה:ְזכֹר ַרֲחֶמי- יְהוָה וֲַחָסֶדי

  ַחCא$ת נְע�ַרי �ְפָ#ַעי 6ל ִ&ְז*ֹר ְ*ַחְס3ְ- זְָכר ִלי ַאָ&ה ְלַמַען ט�ְב- יְהוָה:

  נִי ִ*י ַרב ה�א:ְלַמַען ִ#ְמ- יְהוָה, וְָסַלְחָ& ַלֲעו ֹ

  ֵעינַי ָ&ִמיד ֶאל יְהוָה ִ*י ה�א י$ִציא ֵמֶרֶ#ת ַרְגָלי:

  י וְָח'ֵנִי ִ*י יִָחיד וְָענִי 7נִי:2ְנֵה ֵאלַ 

  ָצר$ת ְלָבִבי ִהְרִחיב�, ִמְ.צ�ק$ַתי ה$ִציֵאנִי:

  ְרֵאה ָענְיִי וֲַעָמִלי, וְָ:א ְלָכל ַחCֹאוָתי:

  ְרֵאה אֹיְַבי ִ*י ָר��, וְִ:נ6ְת ָחָמס ְ:נֵא�נִי:

  יִתי ָב<:ָ#ְמָרה נְַפִ#י וְַה0ִיֵלנִי, 6ל ֵאב$# ִ*י ָחסִ 

  &ֹם וָיֶֹ#ר י0ְִר�נִי ִ*י ִק�ִיִתי-:

  2ְֵדה ֱא�ִהים ֶאת יְִ:ָרֵאל ִמ*ֹל ָצר$ָתיו:

  6ל ֶ&ֱאסֹף ִעם ַחCִָאים נְַפִ#י וְִעם 6נְֵ#י ָדִמים ַח@ָי:

  וֲַאנִי, ְ�ֻתִ.י ֵאֵל< 2ְֵדנִי וְָח'ֵנִי:

     

  D ֲאַב#9ֵ:6#ְָלִ&י ֵמֵאת יְהוָה א$תָ  "ַחת

  ִ#ְבִ&י ְ�ֵבית יְהוָה, ָ*ל יְֵמי ַח@ַי ַלֲחז$ת ְ�נַֹעם יְהוָה, �ְלַב9ֵר ְ�ֵהיָכל$:

  ֵאֶלי- יְהוָה ֶאְקָרא וְֶאל ֲאדֹנָי, ֶאְתַח'ָן:

  ַמה ֶ�ַצע ְ�ָדִמי, ְ�ִרְדִ&י ֶאל ָ#ַחת, ֲהי$ְד- ָעָפר ֲהיִַ?יד ֲאִמֶ&-:

  ְ#ַמע יְהוָה וְָח'ֵנִי, יְהוָה, ֱהיֵה עֹזֵר ִלי:

  ְ�- יְהוָה ָחִסיִתי, 6ל ֵאב$ָ#ה ְלע$ָלם ְ�ִצְדָקְת- ַפְ/ֵטנִי:

  ַהCֵה ֵאַלי, 7ְזנְ- ְמֵהָרה ַה0ִיֵלנִי, ֱהיֵה ִלי, ְלצ�ר ָמע$ז ְלֵבית ְמצ�ד$ת ְלה$ִ#יֵענִי:

  ה, �ְלַמַען ִ#ְמ- ַ&נְֵחנִי �ְתנֲַהֵלנִי:ִ*י ַסְלִעי �ְמצ�ָדִתי ָא&ָ 

  &$ִציֵאנִי ֵמֶרֶ#ת ז�, ָטְמנ� ִלי, ִ*י ַאָ&ה, ָמע�Bִי:

  יְהוָה, ִ*י ַצר ִלי, ָעְ#ָ#ה ְבַכַעס ֵעינִי נְַפִ#י �ִבְטנִי:  ָחֵ#ִני

  ִ*י ָכל� ְביָג$ן, ַח@ַי �ְ#נ$ַתי ַ�ֲאנָָחה:

  נִי כִֹחי וֲַעָצַמי ָעֵ##�:ָ*ַ#ל ַ�ֲעו ֹ

  וֲַאנִי, ָעֶלי- ָבַטְחִ&י יְהוָה 7ַמְרִ&י, ֱא�ַהי ָאָ&ה:

  ְ�יְָד- ִע&ָֹתי ַה0ִיֵלנִי ִמ@ַד א$יְַבי, �ֵמרְֹדָפי:

  ָהִאיָרה ָפנֶי-, ַעל ַעְב3ֶ- ה$ִ#יֵענִי ְבַחְס3ֶ-:

  ְקָראִתי- יֵבֹ#� ְרָ#ִעים, י3ְִמ� ִלְ#א$ל:יְהוָה 6ל ֵאב$ָ#ה, ִ*י 

  ֵ&7ַלְמנָה, ִ:ְפֵתי ָ#ֶקר ַה3ְֹבר$ת ַעל ַצ3ִיק ָעָתק ְ�ַגֲאוָה וָב�ז:

  ָמה ַרב ט�ְב-, ֲאֶ#ר ָצַפנְָ& ִ/יֵרֶאי-,2ַָעְלָ& ַלחִֹסים ָ�< נֶֶגד, ְ�נֵי 7ָדם:

  ֻרְכֵסי ִאי#, ִ&ְצ2ְנֵם ְ�ֻסָ*ה ֵמִריב ְל#ֹנ$ת:ַ&ְסִ&יֵרם ְ�ֵסֶתר 2ָנֶי- מֵ 

  ַאָ&ה ֵסֶתר ִלי, ִמ0ַר ִ&0ְֵרנִי, ָר'ֵי ַפֵ/ט ְ&ס$ְבֵבנִי ֶסָלה:



  יְִהי ַחְס3ְ- יְהוָה ָעֵלינ�, ַ*ֲאֶ#ר, יִַחְלנ� ָל<:

  ִריָבה יְהוָה, ֶאת יְִריַבי ְלַחם, ֶאת �ֲחָמי:  ְלָדוִד

  ן וְִצ'ָה, וְק�ָמה ְ�ֶעזְָרִתי:ַהֲחֵזק ָמגֵ 

  וְָהֵרק ֲחנִית �ְסגֹר, ִלְקַראת רְֹדָפי ֱאמֹר ְלנְַפִ#י, יְֻ#ָעֵת< 7נִי:

  ָרִאיָתה יְהוָה, 6ל ֶ&ֱחַר# ֲאדֹנָי, 6ל ִ&ְרַחק ִמֶ.'ִי:

  יֵבֹ#� וְיְַח2ְר�, יְַח3ָו ְ:ֵמֵחי ָרָעִתי:

  ַהַ.ְג3ִיִלים ָעָלי: יְִלְ�#� בֶֹ#ת �ְכִלָ.ה

  יָרֹ'� וְיְִ:ְמח�, ֲחֵפֵצי ִצְדִקי, וְיֹאְמר� ָתִמיד, יְִג3ַל יְהוָה ֶהָחֵפץ ְ#ל$ם ַעְב$3:

  ְמ#ֹ< ַחְס3ְ-, ְליְֹדֶעי- וְִצְדָקְת-, ְליְִ#ֵרי ֵלב:

  יְהוָה 6ל ְ�ֶקְצ2ְ- ת$ִכיֵחנִי �ַבֲחָמְת- ְתיְַ,ֵרנִי:

  ַעזְֵבנִי יְהוָה, ֱא�ַהי, 6ל ִ&ְרַחק ִמֶ.'ִי:&ַ   "ל

  ח�ָ#ה ְלֶעזְָרִתי, ֲאדֹנָי, ְ&#�ָעִתי:

  ה$ִדיֵענִי יְהוָה, ִק0ִי �ִמ3ַת יַָמי ַמה ִהיא ֵאְדָעה, ֶמה ָחֵדל 7נִי:

  &$ַחְלִ&י, ְל- ִהיא: וְַעָ&ה ַמה 9ִ�ִיִתי ֲאדֹנָי

  י ֶחְר2ַת נָָבל, 6ל ְ&ִ:יֵמנִי:ִמָ*ל #ָ2ְַעי ַה0ִיֵלנִ 

    

  ֵמָעַלי נְִגֶע- ִמִ&ְגַרת יְָד-, ֲאנִי ָכִליִתי:  ָהֵסר

  ִ#ְמָעה ְתִפָ/ִתי יְהוָה, וְַ#וְָעִתי ַהֲאִזינָה ֶאל 3ְִמָעִתי, 6ל ֶ&ֱחַר#:

  �א ִתְכָלא ַרֲחֶמי- ִמֶ.'ִי, ַחְס3ְ- וֲַאִמְ&-, ָ&ִמיד י0ְִר�נִי: ַאָ&ה יְהוָה

  ְרֵצה יְהוָה ְלַה0ִיֵלנִי, יְהוָה, ְלֶעזְָרִתי ח�ָ#ה:

  ֲאדֹנָי יֲַחָ#ב ִלי, ֶעזְָרִתי �ְמַפְלִטי ַאָ&ה, ֱא�ַהי, 6ל ְ&6ַחר: וֲַאנִי, ָענִי וְֶאְבי$ן

  ִמ?$י �א ָחִסיד ֵמִאי# ִמְרָמה וְַעוְָלה ְתַפְ/ֵטנִי:  נִי ֱא�ִהים, וְִריָבה ִריִביָ#ְפטֵ 

  ָלָמה ְזנְַחָ&נִי, ָלָ.ה קֵֹדר ֶאְתַהֵ/<, ְ�ַלַחץ א$יֵב:  ִ*י ַאָ&ה, ֱא�ֵהי ָמע�Bִי

  -, וְֶאל ִמְ#ְ*נ$ֶתי-:ְ#ַלח א$ְר- וֲַאִמְ&-, ֵהָ.ה יַנְח�נִי יְִביא�נִי ֶאל ַהר ָקְד#ְ 

  ַאָ&ה ה�א ַמְלִ*י ֱא�ִהים ַצ�ֵה, יְ#�ע$ת יֲַעקֹב:

  , ָלָ.ה ִתיַ#ן ֲאדֹנָי ָהִקיָצה, 6ל ִ&ְזנַח ָלנֶַצח:ע�ָרה

:�  ָלָ.ה ָפנֶי- ַתְסִ&יר ִ&ְ#ַ*ח ָענְיֵנ� וְַלֲחֵצנ

�ְפֵדנ�, ְלַמַען ַחסְ  �  3ֶ-:ק�ָמה, ֶעְזָרָתה ָ/נ

  ַא< ֱא�ִהים יְִפ3ֶה נְַפִ#י ִמ@ַד ְ#א$ל, ִ*י י9ִֵָחנִי ֶסָלה:

  ָח'ֵנִי ֱא�ִהים ְ*ַחְס3ֶ-, ְ*רֹב ַרֲחֶמי- ְמֵחה ְפָ#ָעי:

  נִי, �ֵמַחCָאִתי ַטֲהֵרנִי:ֶהֶרב (הרבה) ַ*ְ�ֵסנִי ֵמֲעו ֹ

  י, ְלַמַען ִ&ְצ3ַק ְ�ָדְבֶר- ִ&ְזֶ*ה ְבָ#ְפֶט-:ְל- ְלַב3ְ- ָחָטאִתי וְָהַרע ְ�ֵעינֶי- ָעִ:יתִ 

  ְ&ַחCְֵאנִי ְבֵאז$ב וְֶאְטָהר, ְ&ַכְ�ֵסנִי �ִמֶ=ֶלג 6ְלִ�ין:

  ַ&ְ#ִמיֵענִי ָ::$ן וְִ:ְמָחה, ָ&ֵגְלנָה ֲעָצמ$ת 3ִִ*יָת:

  נַֹתי ְמֵחה:ַהְסֵ&ר 2ָנֶי- ֵמֲחָט7י, וְָכל ֲעו ֹ

  ר ְ�ָרא ִלי ֱא�ִהים, וְר�ַח נָכ$ן ַח#3ֵ ְ�ִקְרִ�י:ֵלב ָטה$

  6ל ַ&ְ#ִליֵכנִי ִמְ/ָפנֶי-, וְר�ַח ָקְדְ#- 6ל ִ&9ַח ִמֶ.'ִי:

  ָהִ#יָבה ִ/י ְ::$ן יְִ#ֶע-, וְר�ַח נְִדיָבה ִתְסְמֵכנִי:

  'ֵן ְל#$נִי ִצְדָקֶת-:ֱא�ֵהי ְ&#�ָעִתי, ְ&רַ  ַה0ִיֵלנִי ִמ3ִָמים ֱא�ִהים

  ְ:ָפַתי ִ&ְפָ&ח, �ִפי יִַ?יד ְ&ִהָ/ֶת-:  ֲאדָֹני

  ֱא�ִהים �א ִתְבזֶה: ִזְבֵחי ֱא�ִהים ר�ַח נְִ#ָ�ָרה, ֵלב נְִ#ָ�ר וְנְִדֶ*ה

  ֵהיִטיָבה ִבְרצ$נְ- ֶאת ִצ@$ן, ִ&ְבנֶה ח$מ$ת יְר�ָ#ִלָם:

  ֱא�ִהים ְ�ִ#ְמ- ה$ִ#יֵענִי, �ִבְגב�ָרְת- ְתִדינֵנִי:

  ֱא�ִהים ְ#ַמע ְ&ִפָ/ִתי, ַהֲאִזינָה ְלִאְמֵרי ִפי:



  ִה'ֵה ֱא�ִהים עֵֹזר ִלי, ֲאדֹנָי ְ�סְֹמֵכי נְַפִ#י:

  יִָ#יב (ישוב) ָהַרע ְל#ְֹרָרי, ַ�ֲאִמְ&- ַהְצִמיֵתם:

  ָ/ִתי, ו6ְל ִ&ְתַעַ/ם ִמְ&ִח'ִָתי:ַהֲאִזינָה ֱא�ִהים ְ&פִ 

  ַהְקִ#יָבה ִ/י וֲַענֵנִי, 7ִריד ְ�ִ:יִחי ו7ְִהיָמה:

  ֲאנִי ֶאל ֱא�ִהים ֶאְקָרא, וַיהוָה י$ִ#יֵענִי:

  וְַאָ&ה ֱא�ִהים &$ִרֵדם ִלְבֵאר ַ#ַחת 6נְֵ#י ָדִמים �ִמְרָמה �א יֱֶחצ� יְֵמיֶהם, וֲַאנִי ֶאְבַטח ָ�<:

    

  ֱא�ִהים ִ*י 7#ְַפנִי ֱאנ$#, ָ*ל ַה@$ם �ֵחם יְִלָחֵצנִי:  ָחֵ#ִני

  ַעד יֲַעבֹר ַה�$ת:  נֶָפי- ֶאְחֶסהִ*י ְב- ָחָסיָה נְַפִ#י, �ְבֵצל *ְ  ָח'ֵנִי ֱא�ִהים ָח'ֵנִי

  ר�ָמה ַעל ָ#ַמיִם ֱא�ִהים, ַעל ָ*ל ָה7ֶרץ ְ*ב$ֶד-:

  ַה0ִיֵלנִי ֵמאֹיְַבי ֱא�ָהי, ִמִ.ְתק$ְמַמי ְ&ַ:ְ?ֵבנִי:

  ַה0ִיֵלנִי ִמ2ֲֹעֵלי 7וֶן, �ֵמ6נְֵ#י ָדִמים ה$ִ#יֵענִי:

  נ�, ע�ָרה ִלְקָראִתי �ְרֵאה:ן יְֻרצ�ן וְיִ*$נָ ְ�ִלי ָעו ֹ

  ָהִקיָצה ִלְפקֹד ָ*ל ַה?$יִם, וְַאָ&ה יְהוָה ֱא�ִהים ְצָבא$ת ֱא�ֵהי יְִ:ָרֵאל

  6ל ָ&חֹן ָ*ל �ְֹגֵדי 7וֶן ֶסָלה:

  ֱא�ֵהי ַחְס3ִי (חסדו) יְַק3ְֵמנִי, ֱא�ִהים יְַרֵאנִי ְב#ְֹרָרי:

  D, ְרָפה ְ#ָבֶריָה ִכי ָמָטה:ִהְרַעְ#ָ&ה ֶאֶרץ 2ְַצְמ&ָ 

  ְלַמַען יֵָחְלצ�ן יְִדיֶדי-, ה$ִ#יָעה יְִמינְ- וֲַענֵנִי(ועננו):

     

  ָ/נ� ֶעְזָרת ִמ0ָר, וְָ#וְא ְ&#�ַעת 7ָדם:  ָהָבה

  ִ#ְמָעה ֱא�ִהים ִר'ִָתי, ַהְקִ#יָבה ְ&ִפָ/ִתי:

  ֶתר ְ*נֶָפי- ֶ,ָלה:7ג�ָרה ְב7ָהְל- ע$ָלִמים, ֶאֱחֶסה ְבסֵ 

  ָ*ַמD ְל- ְבָ:ִרי, ְ�ֶאֶרץ ִצ@ָה וְָעיֵף ְ�ִלי ָמיִם:  ֲאַ#ֲחֶרFָ, ָצְמ7ה ְל- נְַפִ#י  ֱא�ִהים ֵאִלי ַאָ&ה

  ְ#ַמע ֱא�ִהים ק$ִלי ְבִ:יִחי, ִמ2ַַחד א$יֵב ִ&0ֹר ַח@ָי:

  ַ&ְסִ&יֵרנִי ִמ,$ד ְמֵרִעים, ֵמִרְגַ#ת 2ֲֹעֵלי 7וֶן:

  ֱא�ִהים יְָח'ֵנ� וִיָבְרֵכנ�, יֵָאר 2ָנָיו ִאָ&נ� ֶסָלה:

  ה$ִ#יֵענִי ֱא�ִהים ִ*י ָבא� ַמיִם ַעד נֶָפ#:

  ת ְ#ָטָפְתנִי:ָטַבְעִ&י ִ�יוֵן ְמצ�ָלה וְֵאין ָמֳעָמד, ָ�אִתי ְבַמֲעַמ9ֵי ַמיִם וְִ#�ֹלֶ 

  ָ*ל� ֵעינַי ְמיֵַחל ֵלא�ָהי: יַָגְעִ&י ְבָקְרִאי נִַחר ְ?ר$נִי,

  6ל יֵבֹ#� ִבי קֹוֶי- ֲאדֹנָי יְהוִה (קרי אלהים) ְצָבא$ת, 6ל יִָ*ְלמ� ִבי ְמַבְקֶ#י- ֱא�ֵהי יְִ:ָרֵאל:

  ב ַחְס3ֶ-, ֲענֵנִי ֶ�ֱאֶמת יְִ#ֶע-:וֲַאנִי ְתִפָ/ִתי ְל- יְהוָה ֵעת ָרצ$ן ֱא�ִהים ְ�רָ 

  ַה0ִיֵלנִי ִמCִיט ו6ְל ֶאְטָ�ָעה, ִא'ְָצָלה ִמ>ֹנ6ְי �ִמַ.ֲעַמ9ֵי ָמיִם:

  6ל ִ&ְ#ְטֵפנִי ִ#�ֶֹלת ַמיִם ו6ְל ִ&ְבָלֵענִי ְמצ�ָלה, ו6ְל ֶ&ְאַטר ָעַלי ְ�ֵאר 2ִיָה:

  ְ*רֹב ַרֲחֶמי- 2ְנֵה ֵאָלי: -,יְהוָה ִ*י ט$ב ַחְס3ֶ  ֲעֵנִני

  ו6ְל ַ&ְסֵ&ר 2ָנֶי- ֵמַעְב3ֶ-, ִ*י ַצר ִלי ַמֵהר ֲענֵנִי:

  ָקְרָבה ֶאל נְַפִ#י ְג7ָלD, ְלַמַען אֹיְַבי 2ְֵדנִי:

  וֲַאנִי ָענִי וְכ$ֵאב, יְ#�ָעְת- ֱא�ִהים ְ&ַ:ְ?ֵבנִי:

  ָרִתי ח�ָ#ה:ֱא�ִהים ְלַה0ִיֵלנִי, יְהוָה ְלֶעזְ 

  יֵבֹ#� וְיְַח2ְר� ְמַבְקֵ#י נְַפִ#י, יִ,ֹג� 7ח$ר וְיִָ*ְלמ�, ֲחֵפֵצי ָרָעִתי:

  יָ#�ב� ַעל ֵעֶקב ָ�ְ#ָ&ם ָהאְֹמִרים ֶה7ח ֶה7ח:

  וֲַאנִיָענִי וְֶאְבי$ן ֱא�ִהים ח�ָ#ה ִ/י, ֶעזְִרי �ְמַפְלִטי ַאָ&ה, יְהוָה 6ל ְ&6ַחר:

  יְהוָה ָחִסיִתי, 6ל ֵאב$ָ#ה ְלע$ָלם:  ְ'&

  ְ�ִצְדָקְת- ַ&0ִיֵלנִי �ְתַפְ/ֵטנִי, ַהCֵה ֵאַלי 7ְזנְ- וְה$ִ#יֵענִי:

  ֱהיֵה ִלי ְלצ�ר ָמע$ן ָלב$א ָ&ִמיד ִצ�ִיָת ְלה$ִ#יֵענִי, ִ*י ַסְלִעי �ְמצ�ָדִתי ָאָ&ה:



  ָ#ע, ִמַ*ף ְמַע�ֵל וְח$ֵמץ:ֱא�ַהי 2ְַ/ֵטנִי ִמ@ַד רָ 

  6ל ַ&ְ#ִליֵכנִי ְלֵעת זְִקנָה, ִ*ְכל$ת *ִֹחי 6ל ַ&ַעְזֵבנִי:

  ֱא�ִהים 6ל ִ&ְרַחק ִמֶ.'ִי, ֱא�ַהי ְלֶעזְָרִתי חישה (ח�ָ#ה):

  וֲַאנִי ָ&ִמיד ֲאיֵַחל, וְה$ַסְפִ&י ַעל ָ*ל ְ&ִהָ/ֶת-:

  ָבה ֱא�ִהים 6ל ַ&ַעזְֵבנִי, ַעד ַאִ?יד ְזר$ֲע- ְלד$ר, ְלָכל יָב$א ְ?ב�ָרֶת-:וְַגם ַעד ִזְקנָה וְֵ:י

  נִי:ֲאֶ#ר ִהְרִאיַתנִי (הראיתנו) ָצר$ת ַר�$ת וְָרע$ת, ָ&#�ב ְ&ַח@ֵינִי (תחיינו), �ִמְ&הֹמ$ת ָה7ֶרץ ָ&#�ב ַ&ֲעלֵ 

  ֶ&ֶרב ְ?ֻדָ/ִתי, וְִת,ֹב ְ&נֲַחֵמנִי:

  ו6ְַחר ָ*ב$ד ִ&9ֵָחנִי:  ַ�ֲעָצְת- ַתנְֵחנִי,

  וֲַאנִי ִקְרַבת ֱא�ִהים ִלי ט$ב, ַ#ִ&י ַ�אדֹנָי יְהוִה ַמְחִסי, ְלַס2ֵר ָ*ל ַמְלֲאכ$ֶתי-:

    

  ן ַא2ְ- ְ�צֹאן ַמְרִעיֶת-:ְל7ָסף, ָלָמה ֱא�ִהים ָזנְַחָ& ָלנֶַצח, יְֶע#ַ   ַמְ(ִ)יל

  ְזכֹר ֲעָדְת- ָקנִיָת 9ֶֶדם ָ?6ְלָ& ֵ#ֶבט נֲַחָלֶת-, ַהר ִצ@$ן זֶה ָ#ַכנְָ& �$:

  ָהִריָמה ְפָעֶמי- ְלַמֻ=א$ת נֶַצח, ָ*ל ֵהַרע א$יֵב 9�ֶַֹד#:

  :ַעד ָמַתי ֱא�ִהים יְָחֶרף ָצר, יְנֵָאץ א$יֵב ִ#ְמ- ָלנֶַצח

  ָלָ.ה ָתִ#יב יְָד- וִיִמינֶ-, ִמ9ֶֶרב ֵחיְק- (חוקך) ַכֵ/ה:

  ְזָכר זֹאת א$יֵב ֵחֵרף יְהוָה, וְַעם נָָבל נֲִאצ� ְ#ֶמ-:

  6ל ִ&ֵ&ן ְלַח@ַת נֶֶפ# &$ֶר-, ַח@ַת ֲענִ@ֶי- 6ל ִ&ְ#ַ*ח ָלנֶַצח:

  ץ נְא$ת ָחָמס:ַהֵ�ט ַלְ�ִרית, ִ*י ָמְלא� ַמֲחַ#ֵ*י ֶארֶ 

  6ל יָ#ֹב 3ַ< נְִכָלם, ָענִי וְֶאְבי$ן יְַהְלל� ְ#ֶמ-:

  ֱא�ִהים ִריָבה ִריֶב-, ְזכֹר ֶחְר2ְָת- ִמ'ִי נָָבל ָ*ל ַה@$ם:    ק�ָמה

  ק$ִלי ֶאל ֱא�ִהים וְֶאְצָעָקה, ק$ִלי ֶאל ֱא�ִהים וְַהֲאִזין ֵאָלי:

  ח, ִ&ְבַער ְ*מ$ ֵא# ִקנ7ְֶת-:ַעד ָמה יְהוָה ֶ&ֱאנַף ָלנֶצַ 

:�  ְ#פֹ< ֲחָמְת- ֶאל ַה?$יִם ֲאֶ#ר �א יְָדע�-, וְַעל ַמְמָלכ$ת ֲאֶ#ר ְ�ִ#ְמ- �א ָקָרא

:�  ִ*י 7ַכל ֶאת יֲַעקֹב, וְֶאת נָוֵה� ֵהַ#.

  ִ*י ַד/$נ� ְמאֹד: נֹת ִרא#ֹנִים, ַמֵהר יְַק3ְמ�נ� ַרֲחֶמי-ִ&זְָ*ר ָלנ� ֲעו ֹ  "ל

  ָעְזֵרנ� ֱא�ֵהי יְִ#ֵענ� ַעל 3ְַבר ְ*ב$ד ְ#ֶמ-, וְַה0ִיֵלנ� וְַכ2ֵר ַעל ַחCֹאֵתינ� ְלַמַען ְ#ֶמ-:

:>�  ָלָ.ה יֹאְמר� ַה?$יִם ַא@ֵה ֱא�ֵהיֶהם, יִ�ַָדע ַ�?ֹיִים ְלֵעינֵינ�, נְִקַמת 3ַם ֲעָבֶדי- ַהָ=פ

  ָ&ב$א ְלָפנֶי- ֶאנְַקת 7ִסיר, ְ*גֶֹדל זְר$ֲע- ה$ֵתר ְ�נֵי ְתמ�ָתה:

-�  ֲאדֹנָי:  וְָהֵ#ב ִלְ#ֵכנֵינ� ִ#ְבָעַתיִם ֶאל ֵחיָקם, ֶחְר2ָָתם ֲאֶ#ר ֵחְרפ

  ה$ִפיָעה:  רֵֹעה יְִ:ָרֵאל ַהֲאזִינָה נֵֹהג ַ*0ֹאן י$ֵסף, יֵֹ#ב ַהְ*ר�ִבים

  יֵבנ�, וְָהֵאר 2ָנֶי- וְנִ�ֵָ#ָעה:ֱא�ִהים ֲה#ִ 

  ֱא�ִהים ְצָבא$ת ַעד ָמַתי ָעַ#נְָ& ִ�ְתִפַ/ת ַעֶ.-:  יְהוָה

  ֱא�ִהים ְצָבא$ת ֲהִ#יֵבנ�, וְָהֵאר 2ָנֶי- וְנִ�ֵָ#ָעה:

  ֶ?ֶפן ִמִ.ְצַריִם ַ&ִ,יַע, ְ&ָגֵר# ?$יִם וִַ&Cֶָעָה:

�ְפקֹד ֶ?ֶפן זֹאת:  ֱא�ִהים ְצָבא$ת #�ב נָא, ַהֵ�ט ִמָ=ַמיִם �ְרֵאה,  

  וְַכ'ָה ֲאֶ#ר נְָטָעה יְִמינֶ-, וְַעל ֵ�ן ִאַ.ְצָ&ה ָ/<:

  ְ&ִהי יְָד- ַעל ִאי# יְִמינֶ-, ַעל ֶ�ן 7ָדם ִאַ.ְצָ& ָ/<:

�ְבִ#ְמ- �  נְִקָרא: וְ�א נָס$ג ִמֶ.Fָ, ְ&ַח@ֵנ

  יְהוָה ֱא�ִהים ְצָבא$ת ֲהִ#יֵבנ�, ָהֵאר 2ָנֶי- וְנִ�ֵָ#ָעה:

    

  ֱא�ִהים ָ#ְפָטה ָה7ֶרץ,ִ*י ַאָ&ה ִתנְַחל ְ�ָכל ַה?$יִם:  ק�ָמה

  ֱא�ִהים 6ל 3ֳִמי ָל<, 6ל ֶ&ֱחַר# ו6ְל ִ&ְ#קֹט ֵאל:

  א$ת:נְִכְסָפה וְַגם ָ*ְלָתה נְַפִ#י ְלַחְצר$ת יְהוָה, ִלִ�י �ְבָ:ִרי יְַר'ְנ� ֶאל ֵאל ָחי:ַמה @ְִדיד$ת ִמְ#ְ*נ$ֶתי- יְהוָה ְצבָ 

  ֶסָלה: יְהוָה ֱא�ִהים ְצָבא$ת ִ#ְמָעה ְתִפָ/ִתי, ַהֲאִזינָה ֱא�ֵהי יֲַעקֹב



:��ֵבנ� ֱא�ֵהי יְִ#ֵענ�, וְָהֵפר ַ*ַעְס- ִעָ.נ#  

  ף ָ�נ�, ִ&ְמ#ֹ< ַא2ְ- ְלדֹר וָדֹר:ַהְלע$ָלם ֶ&ֱאנַ 

:�  ַהְרֵאנ� יְהוָה ַחְס3ֶ-, וְיְֶ#ֲע- ִ&ֶ&ן ָלנ

  ְלָדוִד, ַהCֵה יְהוָה 7ְזנְ- ֲענֵנִי ִ*י ָענִי וְֶאְבי$ן 7נִי:  ְ�ִפָ�ה

  ֵאֶלי-: ָ#ְמָרה נְַפִ#י ִ*י ָחִסיד 7נִי, ה$ַ#ע ַעְב3ְ- ַאָ&ה ֱא�ַהי ַה�$ֵטחַ 

  ָח'ֵנִי ֲאדֹנָי, ִ*י ֵאֶלי- ֶאְקָרא ָ*ל ַה@$ם:

  ַ:ֵ.ַח נֶֶפ# ַעְב3ֶ-, ִ*י ֵאֶלי- ֲאדֹנָי נְַפִ#י ֶאָ>א:

  ִ*י ַאָ&ה ֲאדֹנָי ט$ב וְַסָ/ח, וְַרב ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאי-:

  ָתי:ַהֲאִזינָה יְהוָה ְ&ִפָ/ִתי, וְַהְקִ#יָבה ְ�ק$ל ַ&ֲחנ�נ$

  ְ�י$ם ָצָרִתי ֶאְקָרֶאFָ, ִ*י ַתֲענֵנִי:

  ה$ֵרנִי יְהוָה 3ְַרֶ*- ֲאַהֵ/< ַ�ֲאִמֶ&-, יֵַחד ְלָבִבי ְליְִר7ה ְ#ֶמ-:

-�  ְלנְֶג3ָם:  ֱא�ִהים זִֵדים ָקמ� ָעַלי וֲַעַדת ָעִריִצים ִ�ְק#� נְַפִ#י, וְ�א ָ:מ

  וְַח'�ן, ֶאֶר< ַא2ַיִם וְַרב ֶחֶסד וֱֶאֶמת:וְַאָ&ה ֲאדֹנָי ֵאל ַרח�ם 

  2ְנֵה ֵאַלי וְָח'ֵנִי, ְ&נָה ֻעBְ- ְלַעְב3ֶ-, וְה$ִ#יָעה ְלֶבן ֲאָמֶת-:

  ֲעֵ:ה ִעִ.י א$ת ְלט$ָבה, וְיְִרא� :ֹנ6ְי וְיֵבֹ#� ִ*י ַאָ&ה יְהוָה ֲעזְַרַ&נִי וְנִַחְמָ&נִי:

  ֱא�ֵהי יְ#�ָעִתי י$ם ָצַעְקִ&י ַבַ/יְָלה נְֶג3ֶ-: יְהוָה  

  ָ&ב$א ְלָפנֶי- ְ&ִפָ/ִתי, ַהCֵה 7זְנְ- ְלִר'ִָתי:

  וְַח@ַי ִלְ#א$ל ִהִ?יע�:  ִ*י ָ:ְבָעה ְבָרע$ת נְַפִ#י,

  י- ַכ2ָי:ֵעינִי ָדֲאָבה ִמ'ִי עֹנִי, ְקָראִתי- יְהוָה ְ�ָכל י$ם, ִ#Cְַחִ&י ֵאלֶ 

:ָFַב�ֶֹקר ְ&ִפָ/ִתי ְתַק3ְֶמ�  וֲַאנִי ֵאֶלי- יְהוָה ִ#�ְַעִ&י, 

  ָלָמה יְהוָה ִ&ְזנַח נְַפִ#י, ַ&ְסִ&יר 2ָנֶי- ִמֶ.'ִי:

  ַעד ָמה יְהוָה ִ&ָ,ֵתר ָלנֶַצח, ִ&ְבַער ְ*מ$ ֵא# ֲחָמֶת-:

  ָראָת ָכל ְ�נֵי 7ָדם:ְזָכר ֲאנִי ֶמה ָחֶלד, ַעל ַמה ָ=וְא �ָ 

  ַא@ֵה ֲחָסֶדי- ָהִרא#ֹנִים ֲאדֹנָי, נְִ#ַ�ְעָ& ְלָדוִד ֶ�ֱאמ�נֶָת-:

�ָבה יְהוָה ַעד ָמָתי, וְִה'ֵָחם ַעל ֲעָבֶדי-:#  

:�  ַ:ְ�ֵענ� ַב�ֶֹקר ַחְס3ֶ-, �נְַר'ְנָה וְנְִ:ְמָחה ְ�ָכל יֵָמינ

  ָתנ�, ְ#נ$ת ָרִאינ� ָרָעה:ַ:ְ.ֵחנ� ִ*ימ$ת ִע'ִי

  יֵָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדי- ָפֳעֶל-, וֲַהָדְר- ַעל ְ�נֵיֶהם:

:��ַמֲעֵ:ה יֵָדינ� *$נְנֵה ,��ַמֲעֵ:ה יֵָדינ� *$נְנָה ָעֵלינ ,�  וִיִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא�ֵהינ� ָעֵלינ

  נְָקמ$ת יְהוָה, ֵאל נְָקמ$ת ה$ִפיַע:  ֵאל

  א #ֵֹפט ָה7ֶרץ, ָהֵ#ב ְ?מ�ל ַעל ֵ?ִאים:ִה'ָ:ֵ 

:�  ַעד ָמַתי ְרָ#ִעים יְהוָה, ַעד ָמַתי ְרָ#ִעים יֲַע�ז

  ַאְ:ִ*יָלה ְ�ֶדֶר< ָ&ִמים ָמַתי ָ&ב$א ֵאָלי, ֶאְתַהֵ/< ְ�ָתם ְלָבִבי ְ�ֶקֶרב ֵ�יִתי:

�ִפָ�הְ   ֹ   < ִ:יח$:ְלָענִי ִכי יֲַעטֹף וְִלְפנֵי יְהוָה י2#ְִ

  וְַ#וְָעִתי ֵאֶלי- ָתב$א:  יְהוָה ִ#ְמָעה ְתִפָ/ִתי,

  ְ�י$ם ֶאְקָרא ַמֵהר ֲענֵנִי:  6ל ַ&ְסֵ&ר 2ָנֶי- ִמֶ.'ִי ְ�י$ם ַצר ִלי, ַהCֵה ֵאַלי 7זְנֶ-,

  ִמ$9ל 6נְָחִתי 3ְָבָקה ַעְצִמי ִלְבָ:ִרי:

  י ֵעת ְלֶחנְנDָ ִ*י ָבא מ$ֵעד:ַאָ&ה ָתק�ם ְ&ַרֵחם ִצ@$ן, *ִ 

  אַֹמר ֵאִלי 6ל ַ&ֲעֵלנִי ַ�ֲחִצי יָָמי, ְ�ד$ר $3ִרים ְ#נ$ֶתי-:

  ָזְכֵרנִי יְהוָה ִ�ְרצ$ן ַעֶ.-, 2ְָקֵדנִי ִ�י#�ָעֶת-:

  ִלְרא$ת ְ�ט$ַבת ְ�ִחיֶרי- ִלְ:מַֹח ְ�ִ:ְמַחת ?$יֶ-, ְלִהְתַהֵ/ל ִעם נֲַחָלֶת-:

  ְלִהְ#ַ&ֵ�ַח ִ�ְתִהָ/ֶת-:  ה$ִ#יֵענ� יְהוָה ֱא�ֵהינ� וְַקְ�ֵצנ� ִמן ַה?$יִם, ְלהֹד$ת ְלֵ#ם ָקְדֶ#-,

  ינְ- וֲַענֵנִי:ְלַמַען יֵָחְלצ�ן יְִדיֶדי-, ה$ִ#יָעה יְמִ 

  ִמי יִֹבֵלנִי ִעיר ִמְבָצר, ִמי נַָחנִי ַעד ֱאד$ם:



  ָהָבה ָ/נ� ֶעזְָרת ִמ0ָר, וְָ#וְא ְ&#�ַעת 7ָדם:

  ְלָדוִד ִמְזמ$ר, ֱא�ֵהי ְתִהָ/ִתי 6ל ֶ&ֱחַר#:  ַלְמַנֵ*חַ 

  $ן ָ#ֶקר:ִ*י ִפי ָרָ#ע �ִפי ִמְרָמה ָעַלי 2ָָתח�, 3ְִ�ר� ִאִ&י ְל#

  וְִדְבֵרי ִ:נ7ְה ְסָבב�נִי, וַ@ִָ/ֲחמ�נִי ִח'ָם:

  ַ&ַחת 6ֲהָבִתי יְִ:ְטנ�נִי, וֲַאנִי ְתִפָ/ה:

  וַ@ִָ:ימ� ָעַלי ָרָעה ַ&ַחת ט$ָבה, וְִ:נ7ְה ַ&ַחת 6ֲהָבִתי:

  וְַאָ&ה יְהוִה ֲאדֹנָי ֲעֵ:ה ִאִ&י ְלַמַען ְ#ֶמ-, ִ*י ט$ב ַחְס3ְ- ַה0ִיֵלנִי:

  ָעְזֵרנִי יְהוָה ֱא�ָהי, ה$ִ#יֵענִי ְכַחְס3ֶ-:

  �א ָלנ� יְהוָה �א ָלנ�, ִ*י ְלִ#ְמ- ֵ&ן ָ*ב$ד ַעל ַחְס3ְ- ַעל ֲאִמֶ&-:

  ֵרי ְ#א$ל ְמָצא�נִי, ָצָרה וְיָג$ן ֶאְמָצא:ֲאָפפ�נִי ֶחְבֵלי ָמוֶת �ְמצָ 

�ְבֵ#ם יְהוָה ֶאְקָרא, ָא'ָה יְהוָה ַמְ/ָטה נְַפִ#י:  

    

  יְהוָה ִ*י ֲאנִי ַעְב3ֶ-, ֲאנִי ַעְב3ְ- ֶ�ן ֲאָמֶת-, 2ִַ&ְחָ& ְלמ$ֵסָרי:  ָאָ#ה

:Dִָלי ַ#ֲעֵרי ֶצֶדק, 7בֹא ָבם א$ֶדה י �  2ְִתח

  א יְהוָה ה$ִ#יָעה 'ָא, ָא'ָא יְהוָה ַהְצִליָחה 'ָא:ָא'ָ 

  ֶאת ֻח9ֶי- ֶאְ#מֹר, 6ל ַ&ַעזְֵבנִי ַעד ְמאֹד:

  ֶתי-:ְ�ָכל ִלִ�י ְדַרְ#ִ&י-, 6ל ַ&ְ#ֵ?נִי ִמִ.ְצו ֹ 

  ָ�ר�< ַאָ&ה יְהוָה, ַלְ.ֵדנִי ֻח9ֶי-:

  ה ְדָבֶר-:ְ?מֹל ַעל ַעְב3ְ- ֶאְחיֶה, וְֶאְ#ְמרָ 

  ַ?ל ֵעינַי וְַאִ�יָטה נְִפָלא$ת ִמ&$ָרֶת-:

  ֶתי-:ֵ?ר 7נִֹכי ָב7ֶרץ, 6ל ַ&ְסֵ&ר ִמֶ.'ִי ִמְצו ֹ 

  ַ?ל ֵמָעַלי ֶחְר2ָה וָב�ז, ִ*י ֵעדֶֹתי- נָָצְרִ&י:

  3ְָבָקה ֶלָעָפר נְַפִ#י, ַח@ֵנִי ִ*ְדָבֶר-:

  3ְָרַכי ִס2ְַרִ&י וַַ&ֲענֵנִי, ַלְ.ֵדנִי ֻח9ֶי-:

  3ֶֶר< 92ִ�ֶדי- ֲהִבינֵנִי, וְָאִ:יָחה ְ�נְִפְלא$ֶתי-:

  3ְָלָפה נְַפִ#י ִמ&�ָגה, ַק@ְֵמנִי ִ*ְדָבֶר-:

  3ֶֶר< ֶ#ֶקר ָהֵסר ִמֶ.'ִי, וְת$ָרְת- ָח'ֵנִי:

  הוָה 6ל ְ&ִביֵ#נִי:ֶתי-, יְ 3ַָבְקִ&י ְבֵעְדו ֹ 

  ֶתי- 7ר�ץ, ִ*י ַתְרִחיב ִלִ�י:3ֶֶר< ִמְצו ֹ 

  ה$ֵרנִי יְהוָה 3ֶֶר< ֻח9ֶי-, וְֶא0ְֶר'ָה ֵעֶקב:

  ֲהִבינֵנִי וְֶא0ְָרה ת$ָרֶת-, וְֶאְ#ְמֶר'ָה ְבָכל ֵלב:

  ֶתי-, ִ*י ב$ ָחָפְצִ&י:ַהְדִריֵכנִי ִ�נְִתיב ִמְצו ֹ 

  ֶתי-, ו6ְל ֶאל ָ�ַצע:י ֶאל ֵעְדו ֹ ַהט ִל�ִ 

  ַהֲעֵבר ֵעינַי ֵמְרא$ת ָ#וְא, ִ�ְדָרֶכ- ַח@ֵנִי:

  ָהֵקם ְלַעְב3ְ- ִאְמָרֶת- ֲאֶ#ר ְליְִר7ֶת-:

  ַהֲעֵבר ֶחְר2ִָתי ֲאֶ#ר יָגְֹרִ&י, ִ*י ִמ2ָ#ְֶטי- ט$ִבים:

  ַח@ֵנִי:ִה'ֵה ָ&6ְבִ&י ְלִפ9ֶֻדי-, ְ�ִצְדָקְת- 

  וִיבֹֻאנִי ֲחָסֶד- יְהוָה, ְ&#�ָעְת- ְ*ִאְמָרֶת-:

  ו6ְל ַ&0ֵל ִמ2ִי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד, ִ*י ְלִמ2ָ#ְֶט- יִָחְלִ&י:

  ְזכֹר 3ָָבר ְלַעְב3ֶ- ַעל ֲאֶ#ר יִַחְלָ&נִי:

  ִחִ/יִתי ָפנֶי- ְבָכל ֵלב, ָח'ֵנִי ְ*ִאְמָרֶת-:

  ַחְס3ְ- יְהוָה ָמְל7ה ָה7ֶרץ, ֻח9ֶי- ַלְ.ֵדנִי:

  ֶתי- ֶהֱאָמנְִ&י:ט�ב ַטַעם וַָדַעת ַלְ.ֵדנִי, ִ*י ְבִמְצו ֹ 

  ט$ב ַאָ&ה �ֵמִטיב, ַלְ.ֵדנִי ֻח9ֶי-:



  ֶתי-:יֶָדי- ָע:�נִי וַיְכ$נְנ�נִי, ֲהִבינֵנִי וְֶאְלְמָדה ִמְצו ֹ 

  י ֶצֶדק ִמ2ָ#ְֶטי-, וֱֶאמ�נָה ִע'ִיָתנִי:יַָדְעִ&י יְהוָה *ִ 

  יְִהי נָא ַחְס3ְ- ְלנֲַחֵמנִי ְ*ִאְמָרְת- ְלַעְב3ֶ-:

  יְבֹא�נִי ַרֲחֶמי- וְֶאְחיֶה, ִ*י ת$ָרְת- ַ#ֲעֻ#ָעי:

  יֵבֹ#� ֵזִדים ִ*י ֶ#ֶקר ִע�ְת�נִי, ֲאנִי ָאִ:יַח ְ�ִפ9�ֶדי-:

  יָ#�ב� ִלי יְֵרֶאי-, וידעו (וְיְֹדֵעי) ֵעדֶֹתי-:

  יְִהי ִלִ�י ָתִמים ְ�ֻח9ֶי- ְלַמַען �א ֵאב$#:

  ָ*ְלָתה ִלְת#�ָעְת- נְַפִ#י, ִלְדָבְר- יִָחְלִ&י:

  ָ*ל� ֵעינַי ְלִאְמָרֶת- ֵלאמֹר ָמַתי ְ&נֲַחֵמנִי:

  ה ְברְֹדַפי ִמ2ָ#ְט:ַ*ָ.ה יְֵמי ַעְב3ֶ-, ָמַתי ַ&ֲע:ֶ 

  ֶתי- ֱאמ�נָה, ֶ#ֶקר ְרָדפ�נִי ָעזְֵרנִי:ָ*ל ִמְצו ֹ 

  ְ*ַחְס3ְ- ַח@ֵנִי, וְֶאְ#ְמָרה ֵעד�ת 2ִי-:

  ְל- ֲאנִי ה$ִ#יֵענִי, ִ*י ִפ9�ֶדי- ָדָרְ#ִ&י:

  נֲַענֵיִתי ַעד ְמאֹד, יְהוָה ַח@ֵנִי ִכְדָבֶר-:

  נָא יְהוָה, �ִמ2ָ#ְֶטי- ַלְ.ֵדנִי: נְִדב$ת 2ִי ְרֵצה

  ִסְתִרי �ָמִג'ִי ָאָ&ה, ִלְדָבְר- יִָחְלִ&י:

  ָסְמֵכנִי ְכִאְמָרְת- וְֶאְחיֶה, ו6ְל ְ&ִביֵ#נִי ִמִ>ְבִרי:

  ְסָעֵדנִי וְִא�ֵָ#ָעה, וְֶאְ#ָעה ְבֻח9ֶי- ָתִמיד:

  י ְלעְֹ#ָקי:ָעִ:יִתי ִמ2ָ#ְט וֶָצֶדק, ַ�ל ַ&'ִיֵחנִ 

  ֲערֹב ַעְב3ְ- ְלט$ב, 6ל יַַעְ#ֻקנִי זִֵדים:

  ֵעינַי ָ*ל� ִלי#�ָעֶת-, �ְלִאְמַרת ִצְדֶק-:

  ֲעֵ:ה ִעם ַעְב3ְ- ְכַחְס3ֶ-, וְֻח9ֶי- ַלְ.ֵדנִי:

  ַעְב3ְ- 7נִי ֲהִבינֵנִי, וְֵאְדָעה ֵעדֶֹתי-:

  ט ְלאֲֹהֵבי ְ#ֶמ-:2ְנֵה ֵאַלי וְָח'ֵנִי ְ*ִמ2#ְָ 

  2ְָעַמי ָהֵכן ְ�ִאְמָרֶת-, ו6ְל ַ&ְ#ֶלט ִ�י ָכל 7וֶן:

  2ְֵדנִי ֵמעֶֹ#ק 7ָדם, וְֶאְ#ְמָרה 92ִ�ֶדי-:

  2ָנֶי- ָהֵאר ְ�ַעְב3ֶ-, וְַלְ.ֵדנִי ֶאת ֻח9ֶי-:

  ֶתי- ְלע$ָלם, ֲהִבינֵנִי וְֶאְחיֶה:ֶצֶדק ֵעְדו ֹ 

  ֵלב ֲענֵנִי יְהוָה, ֻח9ֶי- ֶא0ָֹרה: ָקָראִתי ְבָכל

  ְקָראִתי- ה$ִ#יֵענִי, וְֶאְ#ְמָרה ֵעדֶֹתי-:

  ק$ִלי ִ#ְמָעה ְכַחְס3ֶ-, יְהוָה ְ*ִמ2ָ#ְֶט- ַח@ֵנִי:

  ְרֵאה ָענְיִי וְַחְ/ֵצנִי, ִ*י ת$ָרְת- �א ָ#ָכְחִ&י:

  ִריָבה ִריִבי �ְג7ֵלנִי, ְלִאְמָרְת- ַח@ֵנִי:

  ַרֲחֶמי- ַרִ�ים יְהוָה, ְ*ִמ2ָ#ְֶטי- ַח@ֵנִי:

  ְרֵאה ִ*י ִפ9�ֶדי- 7ָהְבִ&י, יְהוָה ְ*ַחְס3ְ- ַח@ֵנִי:

  ִ&ְקַרב ִר'ִָתי ְלָפנֶי- יְהוָה, ִ*ְדָבְר- ֲהִבינֵנִי:

  , ְ*ִאְמָרְת- ַה0ִיֵלנִי:ָ&ב$א ְ&ִח'ִָתי ְלָפנֶי-

  ְ&ִהי יְָד- ְלָעזְֵרנִי, ִ*י ִפ9�ֶדי- ָבָחְרִ&י:

  ָ&6ְבִ&י ִלי#�ָעְת- יְהוָה, וְת$ָרְת- ַ#ֲעֻ#ָעי:

�ִמ2ָ#ְֶט- יְַעזְֻרנִי: ,ָFְתַהְלֶל�  ְ&ִחי נְַפִ#י 

  ֶתי- �א ָ#ָכְחִ&י:ְ*ֶ:ה אֵֹבד #9ֵ�ַ ַעְב3ֶ-, ִ*י ִמְצו ֹ  ָ&ִעיִתי

  ַהַ.ֲעל$ת, ֶאל יְהוָה 0ָ�ַָרָתה ִ/י ָקָראִתי וַ@ֲַענֵנִי: ִ+יר

  יְהוָה ַה0ִיָלה נְַפִ#י ִמְ>ַפת ֶ#ֶקר, ִמָ/#$ן ְרִמ@ָה:

  ִרים ֵמ6יִן יָבֹא ֶעזְִרי:ִ#יר ַלַ.ֲעל$ת, ֶאָ>א ֵעינַי ֶאל ֶההָ 



  ֶעְזִרי ֵמִעם יְהוָה עֵֹ:ה ָ#ַמיִם ו7ֶָרץ:

  ד ֶ#@ְָח'ֵנ�:ִה'ֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים ֶאל יַד ֲאד$נֵיֶהם ְ*ֵעינֵי ִ#ְפָחה ֶאל יַד ְ?ִבְרָ&D, ֵ*ן ֵעינֵינ� ֶאל יְהוָה ֱא�ֵהינ� עַ 

  ְענ� ב�ז:ָח'ֵנ� יְהוָה ָח'ֵנ�, ִ*י ַרב ָ:בַ 

  ֵהיִטיָבה יְהוָה ַלC$ִבים, וְִליָ#ִרים ְ�ִל�$ָתם:

�ָבה יְהוָה ֶאת ְ#ִביֵתנ� (שבותנו) ַ*ֲאִפיִקים ַ�'ֶֶגב:#  

    

  יְהוָה:  ַהַ.ֲעל$ת, ִמַ.ֲעַמ9ִים ְקָראִתי- ִ+יר

  ֲחנ�נָי:ֲאדֹנָי ִ#ְמָעה ְבק$ִלי, ִ&ְהיֶינָה 7ְזנֶי- ַקֻ=ב$ת ְלק$ל &ַ 

  נ$ת ִ&ְ#ָמר יDָ ֲאדֹנָי ִמי יֲַעמֹד:ִאם ֲעו ֹ

  ִ*י ִעְ.- ַהְ,ִליָחה ְלַמַען ִ&�ֵָרא:

  ִק�ִיִתי יְהוָה ִק�ְָתה נְַפִ#י, וְִלְדָבר$ ה$ָחְלִ&י:

    

  ַהַ.ֲעל$ת, ְזכ$ר יְהוָה ְלָדוִד ֵאת ָ*ל ֻע'$ת$: ִ+יר

:-Bֶָחֶת-, ַאָ&ה וֲַאר$ן ֻע�  ק�ָמה יְהוָה ִלְמנ

:�  *ֲֹהנֶי- יְִלְ�#� ֶצֶדק, וֲַחִסיֶדי- יְַר'ֵנ

  ַ�ֲעב�ר 3ָוִד ַעְב3ֶ- 6ל ָ&ֵ#ב 2ְנֵי ְמִ#יֶח-:

    

  D�ָ:יְהוָה ִלְבנֵי ֱאד$ם ֵאת י$ם יְר�ָ#ִלָם, ָהאְֹמִרים ָער� ָער� ַעד ַהיְס$ד  ְזכֹר

:�  ַ�ת ָ�ֶבל ַהְ=ד�ָדה, ַאְ#ֵרי ֶ#יְַ#ֶ/ם ָל< ֶאת ְ?מ�ֵל< ֶ#ָ?ַמְלְ& ָלנ

  ַאְ#ֵרי ֶ#@ֹאֵחז וְנ2ִֵץ ֶאת עָֹלַליִ< ֶאל ַהָ,ַלע:

  יְהוָה יְִגמֹר ַ�ֲעִדי, יְהוָה ַחְס3ְ- ְלע$ָלם, ַמֲעֵ:י יֶָדי- 6ל ֶ&ֶרף:

  ָבִבי, ְ�ָחנֵנִי וְַדע ַ:ְרַע2ָי:ָחְקֵרנִי ֵאל וְַדע לְ 

�ְרֵאה ִאם 3ֶֶר< עֶֹצב ִ�י, �נְֵחנִי ְ�ֶדֶר< ע$ָלם:  

  ֵמִאי# ֲחָמִסים ִ&נְְצֵרנִי: ַחְ/ֵצנִי יְהוָה ֵמ7ָדם ָרע,

  ָ#ְמֵרנִי יְהוָה ִמיֵדי ָרָ#ע ֵמִאי# ֲחָמִסים ִ&נְְצֵרנִי, ֲאֶ#ר ָחְ#ב� ִלְדח$ת 2ְָעָמי:

  7ַמְרִ&י ַליהוָה ֵאִלי ָאָ&ה, ַהֲאזִינָה יְהוָה ק$ל ַ&ֲחנ�נָי:

  6ל ִ&ֵ&ן יְהוָה ַמֲאוַ@ֵי ָרָ#ע, ְזָממ$ 6ל ָ&ֵפק יָר�מ� ֶסָלה:

    

ִ   ִמְזמ,ר   ד, יְהוָה ְקָראִתי- ח�ָ#ה ִ/י, ַהֲאזִינָה ק$ִלי ְ�ָקְרִאי ָל<:ְלָדו

  ִ&*$ן ְ&ִפָ/ִתי ְקטֶֹרת ְלָפנֶי-, ַמְ:6ת ַ*2ַי ִמנְַחת ָעֶרב:

  ִ#יָתה יְהוָה ָ#ְמָרה ְלִפי, נ0ְִָרה ַעל 3ַל ְ:ָפָתי:

  ַ#ע ֶאת ִאיִ#ים 2ֲֹעֵלי 7וֶן, �ַבל ֶאְלַחם ְ�ַמנְַעֵ.יֶהם:ְלָדָבר ָרע ְלִהְתע$ֵלל ֲעִלל$ת ְ�רֶ  6ל ַ&ט ִלִ�י

  ִ*י ֵאֶלי- יְהוִה ֲאדֹנָי ֵעינָי, ְ�ָכה ָחִסיִתי 6ל ְ&ַער נְַפִ#י:

    

  ִמיֵדי ַפח יְָק#� ִלי, �מְֹק#$ת 2ֲֹעֵלי 7וֶן:  ָ+ְמֵרִני

  'ָן:ק$ִלי ֶאל יְהוָה ֶאְזָעק, ק$ִלי ֶאל יְהוָה ֶאְתחַ 

  ֶא2#ְֹ< ְלָפנָיו ִ:יִחי, ָצָרִתי ְלָפנָיו ַאִ?יד:

  ָזַעְקִ&י ֵאֶלי- יְהוָה, 7ַמְרִ&י ַאָ&ה ַמְחִסי, ֶחְלִקי ְ�ֶאֶרץ ַהַח@ִים:

  ַהְקִ#יָבה ֶאל ִר'ִָתי ִ*י ַד/$ִתי ְמאֹד, ַה0ִיֵלנִי ֵמרְֹדַפי ִ*י 7ְמצ� ִמֶ.'ִי:

  ה$ִצי7ה ִמַ.ְסֵ?ר נְַפִ#י ְלה$ד$ת ֶאת ְ#ֶמ-, ִ�י יְַכִ&ר� ַצ3ִיִקים ִ*י ִתְגמֹל ָעָלי:

  ְלָדוִד, יְהוָה ְ#ַמע ְ&ִפָ/ִתי ַהֲאזִינָה ֶאל ַ&ֲחנ�נַי, ֶ�ֱאֻמנְָת- ֲענֵנִי ְ�ִצְדָקֶת-:  ִמְזמ,ר

  ָכל ָחי: �א יְִצ3ַק ְלָפנֶי-ו6ְל ָ&ב$א ְבִמ2ָ#ְט ֶאת ַעְב3ֶ-, ִ*י 

  2ֵַרְ:ִ&י יַָדי ֵאֶלי-, נְַפִ#י ְ*ֶאֶרץ ֲעיֵָפה ְל- ֶסָלה:

  ַמֵהר ֲענֵנִי יְהוָה ָ*ְלָתה ר�ִחי, 6ל ַ&ְסֵ&ר 2ָנֶי- ִמֶ.'ִי, וְנְִמַ#ְלִ&י ִעם יְֹרֵדי ב$ר:



  י, ה$ִדיֵענִי 3ֶֶר< ז� ֵאֵל< ִ*י ֵאֶלי- נָָ:אִתי נְַפִ#י:ַהְ#ִמיֵענִי ַב�ֶֹקר ַחְס3ֶ- ִ*י ְב- ָבָטְח&ִ 

  ֵמאֹיְַבי יְהוָה ֵאֶלי- ִכִ,ִתי:  ַהִ*יֵלִני

  ַלְ.ֵדנִי ַלֲע:$ת ְרצ$נֶ- ִ*י ַאָ&ה ֱאל$ָהי, ר�ֲח- ט$ָבה, ַ&נְֵחנִי ְ�ֶאֶרץ ִמי#$ר:

  ָקְת- &$ִציא ִמ0ָָרה נְַפִ#י:ְלַמַען ִ#ְמ- יְהוָה ְ&ַח@ֵנִי, ְ�ִצדְ 

�ְבַחְס3ְ- ַ&ְצִמית אֹיְָבי, וְַהֲאַבְדָ& ָ*ל צְֹרֵרי נְַפִ#י ִ*י ֲאנִי ַעְב3ֶ-:  

  יֶָדי- ִמָ.ר$ם, 2ְֵצנִי וְַה0ִיֵלנִי ִמַ.יִם ַרִ�ים, ִמ@ַד ְ�נֵי נֵָכר: ְ+ַלח

  ֲאֶ#ר 2ִיֶהם 3ִֶ�ר ָ#וְא, וִיִמינָם יְִמין ָ#ֶקר:

  2ְֵצנִי וְַה0ִיֵלנִי ִמ@ַד ְ�נֵי נֵָכר, ֲאֶ#ר 2ִיֶהם 3ִֶ�ר ָ#וְא, וִיִמינָם יְִמין ָ#ֶקר:

              

  ַאְ+ֵרי ָהָעם ֶ+ָ)ָכה �,, ַאְ+ֵרי ָהָעם ֱ+יְהוָה ֱא.ָהיו:

  

  "ברסלב מאיר"  הוצא לאור ע"י  לבתהלים של רבי נחמן מברס

  אנחנו מחפשים תורם להדפסה והפצת אלפים של קונטרס זה לזיכוי הרבים.., רוצה לזכות בזכות הרבים שגדולתה עד אין סוף ?

  050-4161022ש"ח לאלף קונטרסים אז אם אתה מחפש זכות לדורות ולעולם הבא צלצל 2,250 -עלות משוערת לעריכה והדפסה כ

בספרים קונטרסים אתרים ושאר עלונים [ניתן למסור שמות להנצחה , למעוניינים לזכות בהדפסת והפצת ספרי רבינו נחמן מברסלב ותלמידיו

  (לע"נ), הצלחה ושאר שמחות]

  "מי שנותן לי לו אני נותן"זכות הרבים תעמוד לתורמים יקוים בהם דברי רבינו ז"ל 

050-4161022  

 –" שי למוראספר "  מכתבים מעוררים לעבודת ה'. –ובנוסף  והארות על הליקוטי מוהר"ן, הערות  –" יש מאיןספר "

  אוסף עלונים שבועים, על פרשת השבוע. –" שי עולמותספר " הרגשות ומחשבות בעת אמירת ה"תיקון הכללי".

לרבינו הרא"ש. עם כללי ברזל לנכנסים  –" (מנוקד) אורחות חייםקונטרס " על חינוך ילדים. –" צאן קדושיםקונטרס "

(לומר אצל רבינו הק', כנודע מדבריו) נוסח וידוי מהגה"ק ר'  –" סדר וידויקונטרס " ע"פ דרך רבינו ז"ל. לעבודת ה',

  אברהם אביו של השל"ה הק' זצ"ל, ונוסח וידוי מספר "כף אחת" להרה"ק החיד"א זי"ע.

  050-4161022 -ניתן להשיג ב 

 


