


ׁש ֶפ ּנֶ ַה ן  ּו ּק ּתִ
כפי שיסדו רבינו יאשיהו פינטו שליט"א

 שש מצוות חיובן תמידי
 לא יפסקו מהאדם אפילו רגע אחד כל ימיו

וכל זמן וכל רגע שיחשוב בהן קיים מצות עשה

R א  R

בה' - להאמין 

ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאִתיָך  ר  ֲאׁשֶ ֱאלֶֹקיָך  ה'  ָאֹנִכי 
ֲעָבִדים: ית  ִמּבֵ

R ב  R

זולתו - שלא להאמין 

ָני: ּפָ ַעל  ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ְלָך  ִיְהֶיה  לֹא 

R ג  R

יחוד ה' -

ֶאָחד: ה'  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ

R ד  R

אהבת ה' -

ָך  ַנְפׁשְ ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ּבְ ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 
ְמאֶֹדָך: ּוְבָכל 

R ה  R

יראת ה' -

יָרא: ּתִ ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֶאת 

R ו  R

וראיית העיניים - שלא לתור אחר מחשבת הלב 

ר  ֲאׁשֶ ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  ְולֹא 
ַאֲחֵריֶהם: זִֹנים  ם  ַאּתֶ



ֵענּו ִיְשׁ ְלצּור  ָנִריָעה  ַלה'  ָנה  ְנַרְנּ ְלכּו 

פרק א

ּוְבֶדֶרְך  ִעים  ְרׁשָ ֲעַצת  ּבַ ָהַלְך  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  ֵרי  ַאׁשְ
תֹוַרת  י ִאם ּבְ ב: ּכִ ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ ִאים לֹא ָעָמד ּוְבמֹוׁשַ ַחּטָ
תּול  ֵעץ ׁשָ ה יֹוָמם ָוָלְיָלה: ְוָהָיה ּכְ ה' ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהּגֶ
ִעּתֹו ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול ְוכֹל  ן ּבְ ְריֹו ִיּתֵ ר ּפִ ְלֵגי ָמִים ֲאׁשֶ ַעל ּפַ
ר  ֲאׁשֶ ּמֹץ  ּכַ י ִאם  ּכִ ִעים  ָהְרׁשָ ֵכן  ַיְצִליַח: לֹא  ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ
ִאים  ְוַחּטָ ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ִעים  ְרׁשָ ָיֻקמּו  ן לֹא  ּכֵ ֶפּנּו רּוַח: ַעל  ּדְ ּתִ
ִעים  ְרׁשָ ְוֶדֶרְך  יִקים  ַצּדִ ֶרְך  ּדֶ יֹוֵדַע ה'  י  ּכִ יִקים:  ַצּדִ ֲעַדת  ּבַ

ּתֹאֵבד:

פרק ו

ָך  ַאּפְ ִמיִנית ִמְזמֹור ְלָדִוד: ה' ַאל ּבְ ְ ְנִגינֹות ַעל ַהּשׁ ַח ּבִ ַלְמַנּצֵ
ָאִני  ֻאְמַלל  י  ּכִ ה'  ִני  ָחּנֵ ֵרִני:  ְתַיּסְ ֲחָמְתָך  ּבַ ְוַאל  תֹוִכיֵחִני 
ה ה'  י ִנְבֲהָלה ְמאֹד ְוַאּתָ י ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: ְוַנְפׁשִ ְרָפֵאִני ה' ּכִ
ָך:  יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ י הֹוׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ַעד ָמָתי: ׁשּוָבה ה' ַחּלְ
ַאְנָחִתי  י ּבְ ְך: ָיַגְעּתִ אֹול ִמי יֹוֶדה ּלָ ׁשְ ֶות ִזְכֶרָך ּבִ ּמָ י ֵאין ּבַ ּכִ
ה  ׁשָ י ַאְמֶסה: ָעׁשְ ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ִתי ּבְ ֶחה ְבָכל ַלְיָלה ִמּטָ ַאׂשְ
ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון  י ּכָ ּנִ ָכל צֹוְרָרי: סּורּו ִמּמֶ ַעס ֵעיִני ָעְתָקה ּבְ ִמּכַ
ח:  ִתי ִיּקָ ִפּלָ ִתי ה' ּתְ ִחּנָ ַמע ה' ּתְ ְכִיי: ׁשָ ַמע ה' קֹול ּבִ י ׁשָ ּכִ

בּו ֵיבֹׁשּו ָרַגע: ל אְֹיָבי ָיׁשֻ ֲהלּו ְמאֹד ּכָ ֵיבֹׁשּו ְוִיּבָ

פרק כ

ם  ׁשֵ ְבָך  ּגֶ ְיׂשַ ָצָרה  יֹום  ּבְ ה'  ַיַעְנָך  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַח  ַלְמַנּצֵ
ִיְזּכֹר   : ִיְסָעֶדּךָ ּיֹון  ּוִמּצִ ִמּקֶֹדׁש  ֶעְזְרָך  ַלח  ִיׁשְ ַיֲעקֹב:  ֱאלֵֹקי 
ְוָכל  ִכְלָבֶבָך  ְלָך  ן  ִיּתֶ ֶסָלה:  ֶנה  ְ ְיַדּשׁ ְועֹוָלְתָך  ִמְנחֶֹתָך  ל  ּכָ
ִנְדּגֹל  ֱאלֵֹקינּו  ם  ּוְבׁשֵ יׁשּוָעֶתָך  ּבִ ָנה  ְנַרּנְ א:  ְיַמּלֵ ֲעָצְתָך 
ה'  יַע  הֹוׁשִ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ה  ַעּתָ ֲאלֹוֶתיָך:  ִמׁשְ ל  ּכָ ה'  א  ְיַמּלֵ
ה  ֵאּלֶ ְיִמינֹו:  ע  ֵיׁשַ ְגֻברֹות  ּבִ ָקְדׁשֹו  ֵמי  ְ ִמּשׁ ַיֲעֵנהּו  יחֹו  ְמׁשִ
יר:  ַנְזּכִ ֱאלֵֹקינּו  ה'  ם  ׁשֵ ּבְ ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ה  ְוֵאּלֶ ָבֶרֶכב 
יָעה  הֹוׁשִ ה'  ְתעֹוָדד:  ַוּנִ ְמנּו  ּקַ ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ְרעּו  ּכָ ה  ֵהּמָ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ַהּמֶ



פרק כד

י  ּכִ ָבּה:  ֵבי  ְויֹׁשְ ֵבל  ּתֵ ּוְמלֹוָאּה  ָהָאֶרץ  ַלה'  ִמְזמֹור  ְלָדִוד 
ים ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה: ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר  הּוא ַעל ַיּמִ
ר לֹא  ִים ּוַבר ֵלָבב ֲאׁשֶ ְמקֹום ָקְדׁשֹו: ְנִקי ַכּפַ ה' ּוִמי ָיקּום ּבִ
א ְבָרָכה ֵמֵאת  ע ְלִמְרָמה: ִיּשָׂ ּבַ י ְולֹא ִנׁשְ ְוא ַנְפׁשִ ָ א ַלּשׁ ָנׂשָ
ָפֶניָך  י  ְמַבְקׁשֵ ו  ּדְֹרׁשָ ּדֹור  ֶזה  עֹו:  ִיׁשְ ֵמֱאלֵֹקי  ּוְצָדָקה  ה' 
ְתֵחי עֹוָלם  אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ַיֲעקֹב ֶסָלה: ׂשְ
בֹוד ה' ִעזּּוז ְוִגּבֹור ה'  בֹוד: ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ
ְתֵחי עֹוָלם  אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה: ׂשְ ּגִ
ְצָבאֹות  ה'  בֹוד  ַהּכָ ֶמֶלְך  ֶזה  הּוא  ִמי  בֹוד:  ַהּכָ ֶמֶלְך  ְוָיבֹא 

בֹוד ֶסָלה: הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ

פרק סז

נּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר  יר: ֶאלִֹקים ְיָחּנֵ ְנִגיֹנת ִמְזמֹור ׁשִ ַח ּבִ ַלְמַנּצֵ
ָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך:  ָך ּבְ ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ נּו ֶסָלה: ָלַדַעת ּבָ ָניו ִאּתָ ּפָ
נּו  ִויַרּנְ ְמחּו  ִיׂשְ ם:  ּלָ ּכֻ ים  ַעּמִ יֹודּוָך  ֱאלִֹקים  ים  ַעּמִ יֹודּוָך 
ְנֵחם  ּתַ ָאֶרץ  ּבָ ים  ּוְלֻאּמִ ִמיׁשֹר  ים  ַעּמִ ּפֹט  ִתׁשְ י  ּכִ ים  ְלֻאּמִ
ם: ֶאֶרץ ָנְתָנה  ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹקים יֹודּוָך ַעּמִ ֶסָלה: יֹודּוָך ַעּמִ
ְוִייְראּו  ֱאלִֹקים  ְיָבְרֵכנּו  ֱאלֵֹקינּו:  ֱאלִֹקים  ְיָבְרֵכנּו  ְיבּוָלּה 

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ: אֹותֹו ּכָ

פרק צא

-י ִיְתלֹוָנן: אַֹמר ַלה' ַמְחִסי  -ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון ּבְ ב ּבְ יֹׁשֵ
ָיקּוׁש  ח  ִמּפַ יְלָך  ַיּצִ הּוא  י  ּכִ ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאלַֹקי  ּוְמצּוָדִתי 
ה  ְחֶסה ִצּנָ ָנָפיו ּתֶ ֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ּכְ ֶבר ַהּוֹות: ּבְ ִמּדֶ
ַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם:  ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: לֹא ִתיָרא ִמּפַ
ָך ֶאֶלף  ּדְ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִיּפֹל ִמּצִ אֶֹפל ַיֲהלְֹך ִמּקֶ ֶבר ּבָ ִמּדֶ
ַמת  ּלֻ יט ְוׁשִ ֵעיֶניָך ַתּבִ ׁש: ַרק ּבְ ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיּגָ
ְמעֹוֶנָך:  ְמּתָ  ׂשַ ֶעְליֹון  ַמְחִסי  ה ה'  ַאּתָ י  ּכִ ְרֶאה:  ּתִ ִעים  ְרׁשָ
י ַמְלָאָכיו  ָאֳהֶלָך: ּכִ ה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ּבְ לֹא ְתֻאּנֶ
ּגֹף  ן ּתִ אּוְנָך ּפֶ ָֹ ִים ִיּשׁ ּפַ ָרֶכיָך: ַעל ּכַ ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ְך ִלׁשְ ה ּלָ ְיַצּוֶ
ין:  ְוַתּנִ ִפיר  ּכְ ְרמֹס  ּתִ ְדרְֹך  ּתִ ָוֶפֶתן  ַחל  ׁשַ ַעל  ַרְגֶלָך:  ֶאֶבן  ּבָ
ִיְקָרֵאִני  ִמי:  ׁשְ ָיַדע  י  ּכִ ֵבהּו  ּגְ ֲאׂשַ ֵטהּו  ַוֲאַפּלְ ק  ָחׁשַ ִבי  י  ּכִ
ֵדהּו: אֶֹרְך ָיִמים  ֵצהּו ַוֲאַכּבְ ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחּלְ

יׁשּוָעִתי: יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ּבִ ּבִ ַאׂשְ



פרק ק

ה'  ֶאת  ִעְבדּו  ָהָאֶרץ:  ל  ּכָ ַלה'  ָהִריעּו  ְלתֹוָדה  ִמְזמֹור 
י ה' הּוא ֱאלִֹקים הּוא  עּו ּכִ ְרָנָנה: ּדְ ְמָחה ּבֹאּו ְלָפָניו ּבִ ׂשִ ּבְ
תֹוָדה  ָעָריו ּבְ נּו ְולֹו ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו: ּבֹאּו ׁשְ ָעׂשָ
י טֹוב ה' ְלעֹוָלם  מֹו: ּכִ ְרכּו ׁשְ ה הֹודּו לֹו ּבָ ְתִהּלָ ֲחֵצרָֹתיו ּבִ

ַחְסּדֹו ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתֹו:

פרק קיא

דִֹלים  ִרים ְוֵעָדה: ּגְ סֹוד ְיׁשָ ָכל ֵלָבב ּבְ ַהְללּוָי-ּה אֹוֶדה ה' ּבְ
ֳעלֹו  ּפָ ְוָהָדר  הֹוד  ֶחְפֵציֶהם:  ְלָכל  ים  רּוׁשִ ּדְ ה'  י  ַמֲעׂשֵ
ה ְלִנְפְלאֹוָתיו ַחּנּון ְוַרחּום  ְוִצְדָקתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד: ֵזֶכר ָעׂשָ
יו  ַמֲעׂשָ ּכַֹח  ִריתֹו:  ּבְ ְלעֹוָלם  ִיְזּכֹר  ִליֵרָאיו  ָנַתן  ֶטֶרף  ה': 
ֱאֶמת  ָיָדיו  י  ַמֲעׂשֵ ּגֹוִים:  ַנֲחַלת  ָלֶהם  ָלֵתת  ְלַעּמֹו  יד  ִהּגִ
ְלעֹוָלם  ָלַעד  ְסמּוִכים  ּקּוָדיו:  ּפִ ל  ּכָ ֶנֱאָמִנים  ט  ּפָ ּוִמׁשְ
ְלעֹוָלם  ה  ִצּוָ ְלַעּמֹו  ַלח  ׁשָ דּות  ּפְ ר:  ְוָיׁשָ ֱאֶמת  ּבֶ ֲעׂשּוִים 
ֶכל  ית ָחְכָמה ִיְרַאת ה' ׂשֵ מֹו: ֵראׁשִ ִריתֹו ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ׁשְ ּבְ

תֹו עֶֹמֶדת ָלַעד: ִהּלָ יֶהם ּתְ טֹוב ְלָכל עֹׂשֵ

פרק קכא

ֶעְזִרי:  ָיבֹא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני  א  ֶאּשָׂ ֲעלֹות  ַלּמַ יר  ׁשִ
ַרְגֶלָך  ַלּמֹוט  ן  ִיּתֵ ַאל  ָוָאֶרץ:  ַמִים  ׁשָ ה  עֹׂשֵ ה'  ֵמִעם  ֶעְזִרי 
ָרֵאל:  ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרָך: ִהּנֵ
ה  ּכָ ֶמׁש לֹא ַיּכֶ ֶ ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך: יֹוָמם ַהּשׁ ה' ׁשְֹמֶרָך ה' ִצּלְ
ָך: ה'  ַנְפׁשֶ מֹר ֶאת  ִיׁשְ ל ָרע  ִמּכָ ָמְרָך  ִיׁשְ ְיָלה: ה'  ּלָ ּבַ ְוָיֵרַח 

ה ְוַעד עֹוָלם: ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ ִיׁשְ

פרק קמד

עֹוַתי  ֶאְצּבְ ַלְקָרב  ָיַדי  ד  ַהְמַלּמֵ צּוִרי  ה'  רּוְך  ּבָ ְלָדִוד 
י  ָמִגּנִ ִלי  ּוְמַפְלִטי  י  ּבִ ּגַ ִמׂשְ ּוְמצּוָדִתי  י  ַחְסּדִ ְלָחָמה:  ַלּמִ
ָדֵעהּו  ַוּתֵ ָאָדם  ָמה  ה'  י:  ַתְחּתָ י  ַעּמִ ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי  ּובֹו 
ֵצל עֹוֵבר:  ּכְ ָיָמיו  ָמה  ּדָ ֵבהּו: ָאָדם ַלֶהֶבל  ְ ַחּשׁ ַוּתְ ן ֱאנֹוׁש  ּבֶ
ָרק  ּבָ רֹוק  ּבְ נּו:  ְוֶיֱעׁשָ ָהִרים  ּבֶ ע  ּגַ ְוֵתֵרד  ֶמיָך  ׁשָ ַהט  ה' 
ֵצִני  ּפְ רֹום  ִמּמָ ָיֶדיָך  ַלח  ׁשְ ם:  ּוְתֻהּמֵ יָך  ִחּצֶ ַלח  ׁשְ ּוְתִפיֵצם 
ר  ּבֶ ּדִ יֶהם  ּפִ ר  ֲאׁשֶ ֵנָכר:  ֵני  ּבְ ד  ִמּיַ ים  ַרּבִ ִים  ִמּמַ יֵלִני  ְוַהּצִ
ְך  ּלָ יָרה  ָאׁשִ ָחָדׁש  יר  ׁשִ ֶאלִֹקים  ֶקר:  ׁשָ ְיִמין  ִויִמיָנם  ְוא  ׁשָ



ָלִכים ַהּפֹוֶצה  ׁשּוָעה ַלּמְ ְך: ַהּנֹוֵתן ּתְ ָרה ּלָ ֵנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזּמְ ּבְ
ֵני ֵנָכר  ד ּבְ יֵלִני ִמּיַ ֵצִני ְוַהּצִ ִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה: ּפְ ֶאת ּדָ
ֵנינּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ֶקר:  ׁשָ ְיִמין  ִויִמיָנם  ְוא  ׁשָ ר  ּבֶ ּדִ יֶהם  ּפִ ר  ֲאׁשֶ
בֹות  ְמֻחּטָ ְכָזִוּיֹת  נֹוֵתינּו  ּבְ ְנעּוֵריֶהם  ּבִ ִלים  ְמֻגּדָ ְנִטִעים  ּכִ
ן ֶאל ַזן צֹאוֵננּו  ְבִנית ֵהיָכל: ְמָזֵוינּו ְמֵלִאים ְמִפיִקים ִמזַּ ּתַ
ֵאין  ִלים  ְמֻסּבָ ַאּלּוֵפינּו  חּוצֹוֵתינּו:  ּבְ בֹות  ְמֻרּבָ ַמֲאִליפֹות 
ָהָעם  ֵרי  ַאׁשְ ְרחֹבֵֹתינּו:  ּבִ ְצָוָחה  ְוֵאין  יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶרץ  ּפֶ

ה' ֱאלָֹקיו: ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו ַאׁשְ ּכָ ׁשֶ

פרק קמה

ְמָך  ׁשִ ַוֲאָבְרָכה  ֶלְך  ַהּמֶ ֱאלֹוַקי  ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ה  ִהּלָ ּתְ
ְלעֹוָלם  ְמָך  ׁשִ ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכּךָ  יֹום  ָכל  ּבְ ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
תֹו ֵאין ֵחֶקר: ּדֹור ְלדֹור  ל ְמאֹד ְוִלְגֻדּלָ דֹול ה' ּוְמֻהּלָ ָוֶעד: ּגָ
ְוִדְבֵרי  בֹוד הֹוֶדָך  ּכְ ידּו: ֲהַדר  ַיּגִ ּוְגבּורֶֹתיָך  יָך  ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ְיׁשַ
ְתָך  ּוְגֻדּלָ יֹאֵמרּו  נֹוְראֶֹתיָך  ֶוֱעזּוז  יָחה:  ָאׂשִ ִנְפְלאֶֹתיָך 
ַחּנּון  נּו:  ְיַרּנֵ ְוִצְדָקְתָך  יעּו  ַיּבִ טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  ה:  ֶרּנָ ֲאַסּפְ
ְוַרֲחָמיו  ַלּכֹל  ה'  טֹוב  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ה'  ְוַרחּום 
יָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה:  ל ַמֲעׂשֶ יו: יֹודּוָך ה' ּכָ ל ַמֲעׂשָ ַעל ּכָ
ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע  רּו:  ְיַדּבֵ ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  בֹוד  ּכְ
ל  בּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכָ ָהָאָדם ּגְ
ָכל ּדֹור ָודֹר: סֹוֵמְך ה' ְלָכל ַהּנְֹפִלים  ָך ּבְ ְלּתְ עָֹלִמים ּוֶמְמׁשַ
ה נֹוֵתן  רּו ְוַאּתָ ּבֵ פּוִפים: ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיׂשַ ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהּכְ
יַע ְלָכל ַחי  ּבִ ִעּתֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ
ָקרֹוב  יו:  ַמֲעׂשָ ָכל  ּבְ ְוָחִסיד  ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ ה'  יק  ַצּדִ ָרצֹון: 
ְיֵרָאיו  ְרצֹון  ֶבֱאֶמת:  ִיְקָרֻאהּו  ר  ֲאׁשֶ ְלכֹל  קְֹרָאיו  ְלָכל  ה' 
ל  ּכָ ֶאת  ה'  ׁשֹוֵמר  יֵעם:  ְויֹוׁשִ ַמע  ִיׁשְ ְוָעָתם  ׁשַ ְוֶאת  ה  ַיֲעׂשֶ
י  ּפִ ר  ְיַדּבֶ ה'  ת  ִהּלַ ּתְ ִמיד:  ַיׁשְ ִעים  ָהְרׁשָ ל  ּכָ ְוֵאת  אֲֹהָביו 

ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ ִויָבֵרְך ּכָ

פרק קנ

ְרִקיַע ֻעזֹּו: ַהְללּוהּו  ָקְדׁשֹו ַהְללּוהּו ּבִ ַהְללּוָי-ּה ַהְללּו ֵאל ּבְ
ׁשֹוָפר  ֵתַקע  ּבְ ַהְללּוהּו  ְדלֹו:  ּגֻ רֹב  ּכְ ַהְללּוהּו  ִבְגבּורָֹתיו 
ַהְללּוהּו  ּוָמחֹול  ֹתף  ּבְ ַהְללּוהּו  ְוִכּנֹור:  ֵנֶבל  ּבְ ַהְללּוהּו 
ִצְלְצֵלי  ּבְ ַהְללּוהּו  ַמע  ׁשָ ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו  ְוֻעָגב:  ים  ִמּנִ ּבְ

ל ָיּה ַהְללּוָי-ּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ְתרּוָעה: ּכֹל ַהּנְ



יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך: ל ֵעיַני ְוַאּבִ ּגַ

ֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני: ׂשֹון ִיׁשְ י ׂשְ יָבה ּלִ ָהׁשִ

ְמָחה: ֵרי ֵלב ׂשִ יק ּוְלִיׁשְ ּדִ אֹור ָזֻרַע ַלּצַ

ה  ַאּתָ י  ּכִ ְוֵיבֹׁשּו  ׂשְֹנַאי  ְוִיְראּו  י אֹות ְלטֹוָבה  ִעּמִ ה  ֲעׂשֵ
ִני: ִני ְוִנַחְמּתָ ה' ֲעַזְרּתַ

יִתי ה': ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ

ָעִרים  ַהּנְ ֶאת  ְיָבֵרְך  ָרע  ל  ִמּכָ אִֹתי  ַהּגֵֹאל  ְלָאְך  ַהּמַ
ְוִיְדּגּו  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבַֹתי  ם  ְוׁשֵ ִמי  ׁשְ ָבֶהם  ֵרא  ְוִיּקָ

ֶקֶרב ָהָאֶרץ: ָלרֹב ּבְ

א: א ה' ַהְצִליָחה ּנָ א. ָאּנָ יָעה ּנָ א ה' הֹוׁשִ ָאּנָ

ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי:

טֹן  ְנֵוִרים ִמּקָ ּסַ ִית ִהּכּו ּבַ ַתח ַהּבַ ר ּפֶ ים ֲאׁשֶ ְוֶאת ָהֲאָנׁשִ
ַתח: ְלאּו ִלְמצֹא ַהּפָ ַוּיִ דֹול  ְוַעד ּגָ

מֹאִלי  ּוִמּשְׂ ִמיָכֵאל.  ִמיִמיִני  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֱאלֵֹקי  ה'  ם  ׁשֵ ּבְ
ְוַעל  ְרָפֵאל.  ּוֵמֲאחֹוַרי  אֹוִריֵאל.  ָפַני  ּוִמּלְ ְבִריֵאל.  ּגַ

ִכיַנת ֵא-ל: י ׁשְ רֹאׁשִ

ויאמר שבע פעמים בנשימה אחת:

ִריֵא"ל אֹו

R

הנפש תיקון  כאן  עד 

תמיד יום  בכל  והאומרו 

רע מכל  ינצל 



ה ָס ָנ ְר ַפ ְל ד  ָח ֻי ְמ ן  ּו ּק ּתִ
י הּוא  ֵבי ָבּה׃ ּכִ ֵבל ְויֹׁשְ ְלָדִוד ִמְזמֹור ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ּתֵ
ְבַהר־ה'  ִמי־ַיֲעֶלה  ְיכֹוְנֶנָה׃  ְוַעל־ְנָהרֹות  ְיָסָדּה  ים  ַיּמִ ַעל 
ר לֹא־ ִים ּוַבר־ֵלָבב ֲאׁשֶ ְמקֹום ָקְדׁשֹו׃ ְנִקי ַכּפַ ּוִמי־ָיקּום ּבִ
א ְבָרָכה ֵמֵאת  ָ ע ְלִמְרָמה׃ ִיׂשּ ּבַ י ְולֹא ִנׁשְ ְוא ַנְפׁשִ ָ א ַלׁשּ ָנׂשָ
ָפֶניָך  י  ְמַבְקׁשֵ יו  ּדְֹרׁשָ ּדֹור  ֶזה  עֹו׃  ִיׁשְ ֵמֱאלֵֹקי  ּוְצָדָקה  ה' 
ְתֵחי עֹוָלם  אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ַיֲעקֹב ֶסָלה׃ ׂשְ
בֹוד ה' ִעזּּוז ְוִגּבֹור ה'  בֹוד׃ ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ
ְתֵחי עֹוָלם  אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה׃ ׂשְ ּגִ
ְצָבאֹות  ה'  בֹוד  ַהּכָ ֶמֶלְך  ֶזה  הּוא  ִמי  בֹוד׃  ַהּכָ ֶמֶלְך  ְוָיבֹא 

בֹוד ֶסָלה׃ הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ

ה הּוא ה' ָהֱאלִֹקים  א ַאּתָ יׁשָ יָקא ַקּדִ ְיֵהא ַרֲעָוא ִמן ָקַדם ַעּתִ
רּוִאים  ַהּבְ ְלכֹל  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ל  ּוְמַכְלּכֵ ּוְמַפְרֵנס  ן  ַהזָּ
תּוב: ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו  ּכָ ים ּכַ יֵצי ִכּנִ ְרֵני ֵראִמים ְוַעד ּבֵ ִמּקַ
תיבות  בראשי  )ויכוון  ָיְדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ִריתֹו.  ּבְ ְלעֹוָלם  ִיְזּכֹר 

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ּבִ וסופי תיבות פא"י חת"ך( ּוַמׂשְ

ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו ֶמֶלְך ָהָיה  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
דֹוִלים ּוְלַמַען  ים ְוַהּגְ ה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ הֹוֶוה ְוִיְהֶיה ֲעׂשֵ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאבֹוֵתינּו  ּוְלַמַען  הֹוָרה  ְוַהּטְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּתֹוָרְתָך 
לֹמֹה  ִוד ּוׁשְ ה ְוַאֲהרֹן ּדָ ָרֵאל ּוְלַמַען מֹׁשֶ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיׂשְ
ן ְיהֹוָיָדע  מּוֵאל ָהָרָמִתי ּוְבָנָיהּו ּבֶ ְבִעים ְזֵקִנים ּוׁשְ ּוִפְנָחס ְוׁשִ
"י ַוֲחֵבָריו  ּבִ ן ָיִאיר ְוָהַרׁשְ ְנָחס ּבֶ י ּפִ ְוַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ְוַרּבִ
ְוכֹל  ָרה ֲהרּוֵגי ַמְלכּות  ַוֲעׂשָ ַנַער  יֵאל  ּדִ ּגַ ְוַרב  ֲחִניָנא  י  ְוַרּבִ
אֹוִנים ְוָהֲאִר"י ַז"ל  בֹוָרִאים ְוַהּגְ ָנִאים ְוָהָאמֹוָרִאים ְוַהּסָ ַהּתְ
ִרים  ׁשָ ְוַהּיְ ִמיִמים  ְוַהּתְ ְוַהֲחִסיִדים  יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוכֹל  ַוֲחֵבָריו 

ְבָרא ָהעֹוָלם. ּנִ ָהיּו ִמּיֹום ׁשֶ ִלּבֹוָתם ׁשֶ ּבְ

הוי"ה  ם  ׁשֵ ְזכּות  ּבִ ְוַהּנֹוָרא  ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ּוְלַמַען 
ֶהם  ּבָ ְוְננּו  ּכִ ׁשֶ ּקּוִדים  ַהּנִ ִמן  ֶאָחד  ּקּודֹו  ּנִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ב"ה 
ְרָנָסה  ַהּפַ ַעל  ה  ֻמּנֶ ַהּמְ ה  ַעּתָ ְלָפֶניָך  ִרינּו  ּקָ ׁשֶ ִמְזמֹור  ּבְ
ָרָכה  ּבְ ָלֶכם  ַוֲהִריקִֹתי  סּוק:  ִמּפָ ַהּיֹוֵצא  )דיקרנוסא(  הּוא  ׁשֶ
ֶניָך ה' )והשם הנזכר  סּוק: ְנָסה ָעֵלינּו אֹור ּפָ ִלי ָדי ּוִמּפָ ַעד ּבְ

ָך. ִמיד ִליׁשּוָעְתָך ּוְמַיֲחִלים ְלַחְסּדְ ים ּתָ ַצּפִ גי' חת"ך( ַהּמְ



ַיד  ֶאל  ְפָחה  ׁשִ ֵעיֵני  ּכְ ֲאדֹוֵניֶהם.  ַיד  ֶאל  ֲעָבִדים  ְכֵעיֵני 
יֵתנּו ְוָכל  ֵני ֲאהּוֶביָך ּוְבֵני ּבֵ ְהֶיה ָאנּו ֲעָבֶדיָך ּבְ ּנִ ּה. ׁשֶ ִבְרּתָ ּגְ

ְכָלל ָהַרֲחִמים ְוַהֵחן ְוַהֶחֶסד. ָרֵאל ּבִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ַעּמְ

ְלָחֵננּו ּוְלכֹל  ן ְוַתְזִמין ְוַתְמִציא ָלנּו ּוְלסֹוְמִכים ַעל ׁשֻ ּתֵ ּתִ ׁשֶ
ְרָנָסה  ּפַ ּוְכסּוֵתנּו  ְרָנָסֵתנּו  ּפַ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְלכֹל  ֵאֵלינּו  ְלִוים  ַהּנִ
ר  ְועֹׁשֶ ִלְלּבֹׁש  ּוֶבֶגד  ֶלֱאכֹל  ֶלֶחם  טֹוָבה.  לָלה  ְוַכְלּכָ טֹוָבה 
ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ּוְבָכל  לֹום  ְלׁשָ ָעֵלינּו  ָאה  ַהּבָ זֹו  ָנה  ׁשָ ּבְ ְוָכבֹוד 
י  ּדִ ְוֶרַגע  ֶרַגע  ּוְבָכל  ָעה  ְוׁשָ ָעה  ׁשָ ּוְבָכל  ְויֹום  יֹום  ּוְבָכל 

ַמְחסֹוֵרינּו ְוִסּפּוֵקינּו ּוְצָרֵכינּו.

ַעל  ינּו  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ַהֲחׁשּוִבים  ָאָדם  ִלְבֵני  ָהָראּוי  ִסּפּוק 
ָלֶהם.  ְצָטֵרְך  ּנִ ׁשֶ קֶֹדם  ָצְרֵכנּו  ּכֹל  ָלנּו  ְוַתְזִמין  ָהָאֶרץ 
ִמּלּוי  ּבְ ְרִויֵחי.  י  ְמֻזּנֵ ּבִ ַהּטֹוִבים  ְרכֹוֶתיָך  ִמּבִ ָיֵדינּו  ֵלא  ּמָ ַוּתִ
ָכבֹוד ְוָלא  ִאּסּור ּבְ ר ְוָלא ּבְ ֶהּתֵ ִצְמצּום ּבְ דֹול ְוָלא ּבְ ְוׂשַֹבע ּגָ

ָלל. ַצַער ּכְ ַנַחת ְוָלא ּבְ ִבזּּוי ּבְ ּבְ

ָהֶעְליֹוָנה  ָרָכה  ּבְ ַע  ּפֵ ְמׁשַ ְוִלְבָרָכה  ָלׂשַֹבע  לֹום  ּוְלׁשָ ים  ְלַחּיִ
ְוַלֲעסֹק  ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  ּנּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָלל  ּכְ טַֹרח  ִלי  ּבְ
ִמי  ַרֲחֵמנּו  ּתְ לֹא  ה  ַאּתָ ִאם  ׁשֶ ִמְצֹוֶתיָך  ם  ּוְלַקּיֵ תֹוָרְתָך  ּבְ
ה  נּו ֱאלֵֹקינּו ָאּתָ ַלְכנּו ְיָהֵבנּו ְמַרֵחם ִאּמֵ ְיַרֲחֶמּנּו ָעֶליָך ִהׁשְ
ֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך ְוהּוא  . ַהׁשְ ְרּתָ ּבַ ּדִ ר  ָבֶריָך ֲאׁשֶ ּדְ ֵיָאֶמן ָנא 

ֶלָך. ְיַכְלּכְ

ם  ִחּנָ ֶחֶסד  נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  ה'  א  ָאּנָ
ין. ּוַרת ַהּדִ ֵנס ָלנּו ִלְפִנים ִמּשׁ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְוִתּכָ

ֲעָרָכה  ְוַהּמַ ל  זָּ ַהּמַ ד  ּדֵ ׂשַ ָהֲעִנּיּות  ָעֵלינּו  ל הֹוָרה  זָּ ַהּמַ ְוִאם 
ֵמֵה"א  ָהֵרַע  ָעֵלינּו  ִנְגַזר  ְוִאם  -י.  -ּדַ ׁשַ ם  ׁשֵ ְמָך  ׁשִ ְלַמַען 

א.  הּוא ַאּבָ ל ַעל ְיֵדיי אֹות יּו"ד ׁשֶ ּטֵ ָאה ִיְתּבַ ִעּלָ

ל ַעל ְיֵדי אֹות  ּטֵ ָאה ִיְתּבַ ּתָ ְוִאם ִנְגַזר ָעֵלינּו ָהֵרַע ֵמֵה"א ּתַ
ה ְיֵפֶרּנּו. ָ ין ְוִאּשׁ הּוא ְזֵעיר ַאְנּפִ ָוי"ו ׁשֶ

ה ְלַמַען  ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו ֲעׂשֵ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ְמזֹונֹוֵתינּו  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ מֹוֶתיָך  ּוׁשְ ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך 
ָיְדָך  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ּוְכסּות  ּוְכסּוֵתנּו  ּוַפְרָנָסֵתנּו 
ְצִריֵכנּו ִליֵדי  הֹוָרה ְוַאל ּתַ ה ְוַהּטְ ָ ֻדּשׁ ֵלָאה ְוָהְרָחָבה ַהּקְ ַהּמְ



ְוַהּנֹוָרא  ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ּבְ א  ֶאּלָ ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ נֹות  ַמּתְ
ַנת  ְלנּו ָאִבינּו ּוֵמאֹוָצר ַמּתְ ְלּכַ ְרְנֵסנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ָאִבינּו ּפַ ָחּנֵ
ָרצֹון  ַפע  ׁשֶ ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ּוְתַפְרְנֶסּנּו  ֵלנּו  ַכְלּכְ ּתְ ם  ִחּנָ
י ְלָפֶניָך  ת ה'. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ְרּכַ ָמֵלא ּבִ
ָרצֹון.  ַחי  ְלָכל  יַע  ּבִ ּוַמׂשְ ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ְוגֲֹאִלי.  צּוִרי  ה' 
ְמַטר  ָלֵתת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  ַהּטֹוב  אֹוָצרֹו  ֶאת  ְלָך  ה'  ח  ִיְפּתַ
ּגֹוִים  ְוִהְלִויָת  ָיֶדיָך  ה  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ֵאת  ּוְלָבֵרְך  ִעּתֹו  ּבְ ַאְרְצָך 
ר ּוַבּבֶֹקר  ִים ּתֹאְכלּו ָבׂשָ ין ָהַעְרּבַ ה לֹא ִתְלֶוה. ּבֵ ים ְוַאּתָ ַרּבִ

עּו ָלֶחם. ּבְ ׂשְ ּתִ

ואומרים מזמור לדוד:

יֵצִני  ַיְרּבִ א  ׁשֶ ּדֶ ְנאֹות  ּבִ ֶאְחָסר׃  לֹא  רִֹעי  ה'  ְלָדִוד  ִמְזמֹור 
ֵלי־ֶצֶדק  י ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ ַעל־ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני׃ ַנְפׁשִ
ָרע  לֹא־ִאיָרא  ַצְלָמֶות  ֵגיא  ּבְ י־ֵאֵלְך  ּכִ ם  ּגַ מֹו׃  ׁשְ ְלַמַען 
ֲערְֹך  ּתַ ְיַנֲחֻמִני׃  ה  ֵהּמָ ָך  ַעְנּתֶ ּוִמׁשְ ְבְטָך  ׁשִ ִדי  ִעּמָ ה  י־ַאּתָ ּכִ
ְרָוָיה׃  ּכֹוִסי  י  רֹאׁשִ ֶמן  ֶ ַבׁשּ ְנּתָ  ַ ׁשּ ּדִ צְֹרָרי  ֶנֶגד  ְלָחן  ׁשֻ ְלָפַני 
בֵבית־ה'  ּבְ י  ְבּתִ ְוׁשַ י  ַחּיָ ל־ְיֵמי  ּכָ פּוִני  ִיְרּדְ ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך 

ְלאֶֹרְך ָיִמים׃

להגיד 7 פעמים ישר והפוך:

ֵבית  ּבְ ִהי  ְי ַו יַח  ַמְצִל ִאיׁש  ִהי  ְי ַו ֵסף  יֹו ֶאת  ה'  ִהי  ְי ַו
ְצִרי. ּמִ ַה יו  ָנ ֲאדֹ

יִהי  ִו ִאיׁש  ַמְצִליַח  יִהי  ִו ֵבית  ּבְ יו  ָנ ֲאדֹ ְצִרי  ּמִ ַה
יִהי. ִו ה'  ֶאת  ֵסף  יֹו
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