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   פעמים בקול ופעם אחת בלחש7  הפרקלקרוא
  צא, פרק צ

 :ָעֵלינוּ  -נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינוּ , ִויִהי
ה ָיֵדינוּ  ה ָיֵדינוּ ; ּכֹוְנָנה ָעֵלינוּ , ּוַמֲעׂשֵ   .ּכֹוְנֵנהוּ , ּוַמֲעׂשֵ

ב ֵסֶתר ֶעְליֹון, יֹׁשֵ י; ּבְ ּדַ ֵצל ׁשַ  .ִיְתלֹוָנן, ּבְ
 .ּבוֹ - ֶאְבַטח, ֱאלַֹהי;  יַמְחִסי ּוְמצוָּדִת , ַליהָוה--ֹאַמר

יְלָך  י הוּא ַיּצִ ח ָיקּושׁ , ּכִ ֶבר ַהּוֹות  ;ִמּפַ  . ִמּדֶ
ֶאְבָרתוֹ  ְחֶסה-ְוַתַחת-ָיֶסְך ָלְך , ּבְ ָנָפיו ּתֶ ה ְוסֵֹחָרה ; ּכְ ִצּנָ

 .ֲאִמּתוֹ 
ַחד ָלְיָלה, ִתיָרא-לֹא  .ָיעוּף יֹוָמם, ֵמֵחץ; ִמּפַ

ֶבר ֹאֶפל ַיֲהלְֹך , ִמּדֶ ֶטב; ּבָ  . ָיׁשּוד ָצֳהָרִים,ִמּקֶ
ָך  ּדְ שׁ ,  ֵאֶליָך   : ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך -ֶאֶלף, ִיּפֹל ִמּצִ  .לֹא ִיּגָ

יט, ַרק ֵעיֶניָך ַתּבִ ְרֶאה; ּבְ ִעים ּתִ ַמת ְרׁשָ ּלֻ  .ְוׁשִ
י ה ְיהָוה ַמְחִסי- ּכִ ְמּתָ ְמעֹוֶנָך , ֶעְליֹון; ַאּתָ  .ׂשַ

ה ֵאֶליָך ָרָעה-לֹא ָאֳהֶלָך ִיְקַרב-לֹא, ְוֶנַגע; ְתֻאּנֶ  . ּבְ
י ַמְלָאָכיו ְך -ְיַצּוֶה, ּכִ ָמְרָך ; ּלָ ָכל, ִלׁשְ ָרֶכיָך -ּבְ  .ּדְ

אּוְנָך - ַעל ָ ִים ִיׂשּ ּפַ ן: ּכַ ֶאֶבן ַרְגֶלָך - ּפֶ ּגֹף ּבָ  .ּתִ
ַחל ָוֶפֶתן- ַעל ְדרְֹך , ׁשַ ין; ּתִ ִפיר ְוַתּנִ ְרמֹס ּכְ  .ּתִ

ק י ִבי ָחׁשַ ֵטהוּ , ּכִ ֵבהוּ ; ַוֲאַפּלְ ּגְ י, ֲאׂשַ ִמיָיַד - ּכִ  .ע ׁשְ
ֵצהוּ ; ָאֹנִכי ְבָצָרה-ִעּמוֹ -- ְוֶאֱעֵנהוּ, ִיְקָרֵאִני , ֲאַחּלְ

ֵדהוּ  .ַוֲאַכּבְ
יֵעהוּ , אֶֹרְך ָיִמים ּבִ יׁשּוָעִתי, ְוַאְרֵאהוּ ;  ַאׂשְ   .ּבִ

  
  לקרוא כל פרק פעם אחת

 פרק ל
יר   ת- ִמְזמֹור ׁשִ ִית ְלָדִוד ֲחֻנּכַ  .ַהּבַ
יָת , ֲארֹוִמְמָך ְיהָוה  י ִדּלִ ְחּתָ ֹאְיַבי ִלי- ְולֹא; ִניּכִ ּמַ  .ׂשִ
י ֵאֶליָך  -ְיהָוה ֱאלָֹהי  ְעּתִ ּוַ ֵאִני, ׁשִ ְרּפָ  .ַוּתִ
י-ֶהֱעִליָת ִמן-ְיהָוה  אֹול ַנְפׁשִ יַתִני  ; ׁשְ ִּ  - מיורדי,  ִחי
ְָּרִדי(  .בֹור)- ִמי
רּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו   .ְלֵזֶכר ָקְדׁשוֹ , ְוהֹודוּ ;  ַזּמְ
י ֶרַגע  ַאּפוֹ , ּכִ ְרצֹונוֹ -ּבְ ים ּבִ ִּ  :ַחי

ֶעֶרב ִכי, ּבָ ה ;ָיִלין ּבֶ  .ְוַלּבֶֹקר ִרּנָ
ְלִוי, ַוֲאִני  י ְבׁשַ ל- ָאַמְרּתִ  .ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם-  ּבַ
ְרצֹוְנָך  ְיהָוה  ה ְלַהְרִרי , ּבִ  :עֹז- ֶהֱעַמְדּתָ

ְרּתָ ָפֶניָך   .ָהִייִתי ִנְבָהל; ִהְסּתַ
ןֶאְתחַ , ֲאדָֹני-ְוֶאל ;ֵאֶליָך ְיהָוה ֶאְקָרא  .ּנָ

ָדִמי-ַמה ַצע ּבְ י ֶאל ,ּבֶ ִרְדּתִ ַחת-ּבְ  :ׁשָ
ָך  ;ֲהיֹוְדָך ָעָפר יד ֲאִמּתֶ  .ֲהַיּגִ

ַמע  .עֵֹזר ִלי-ֱהיֵה, ְיהָוה ;ְיהָוה ְוָחּנִֵני- ׁשְ
ִדי י :ְלָמחֹול ִלי, ָהַפְכּתָ ִמְסּפְ ּקִ ְחּתָ ׂשַ ּתַ ֵרִני ;  ּפִ ַאזְּ ַוּתְ

ְמָחה  .ׂשִ
ְרָך ָכבֹוד, ְלַמַען  :לֹא ִיּדֹם וְ -ְיַזּמֶ

 . ְלעֹוָלם אֹוֶדךָּ  ,ְיהָוה ֱאלַֹהי
  

 פרק סז
ְנִגיֹנת ַח ּבִ יר, ַלְמַנּצֵ  .ִמְזמֹור ׁשִ

נּו ִויָבְרֵכנוּ , ֱאלִֹהים נּו ֶסָלה ; ְיָחּנֵ ָניו ִאּתָ  .ָיֵאר ּפָ
ָך  ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ ָכל  ; ָלַדַעת ּבָ  .ְיׁשוָּעֶתָך , ּגֹוִים-ּבְ
ים ֱאלִֹהים ם, ָך יֹודוּ   : יֹודּוָך ַעּמִ ּלָ ים ּכֻ  .ַעּמִ

ְמחוּ  נוּ  ִיׂשְ ים   ,ִויַרּנְ  :ְלֻאּמִ
י ים ִמיׁשֹר- ּכִ ּפֹט ַעּמִ ים;  ִתׁשְ ְנֵחם , ּוְלֻאּמִ ָאֶרץ ּתַ ּבָ

 .ֶסָלה
ים ֱאלִֹהים ם, יֹודּוָך :  יֹודּוָך ַעּמִ ּלָ ים ּכֻ  .ַעּמִ

 .ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהינוּ, ְיָבְרֵכנוּ  ; ָנְתָנה ְיבּוָלהּ , ֶאֶרץ
ל, ְוִייְראוּ אֹותוֹ ;   ֱאלִֹהיםְיָבְרֵכנוּ   .ָאֶרץ- ַאְפֵסי- ּכָ

  
 פרק קכא

יר ֲעלֹות ׁשִ  :ַלּמַ
א ֵעיַני ָ  .ָיֹבא ֶעְזִרי,  ֵמַאִין-- ֶהָהִרים-ֶאל, ֶאׂשּ

ה-- ֵמִעם ְיהָוה, ֶעְזִרי ַמִים ָוָאֶרץ,  עֹׂשֵ  .ׁשָ
ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך -ַאל  .ׁשְֹמֶרָך , ָינּום-ַאל ;ִיּתֵ

ה לֹא ןוְ , ָינּום- ִהּנֵ ָרֵאל,  ׁשֹוֵמר--לֹא ִייׁשָ  .ִיׂשְ
ָך ; ְיהָוה ׁשְֹמֶרָך   .ַיד ְיִמיֶנָך -ַעל, ְיהָוה ִצּלְ

ֶמׁש לֹא, יֹוָמם ֶ ה-ַהׁשּ ּכָ ְיָלה; ַיּכֶ ּלָ  .ְוָיֵרַח ּבַ
ל, ְיהָוה ָמְרָך ִמּכָ ֹמר: ָרע-ִיׁשְ ָך -ֶאת, ִיׁשְ  .ַנְפׁשֶ
ָמר, ְיהָוה ה-- ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך -ִיׁשְ   .ֹוָלםע-ְוַעד,  ֵמַעּתָ

  
 פרק ק

ל, ָהִריעוּ ַליהָוה: ִמְזמֹור ְלתֹוָדה  .ָהָאֶרץ-ּכָ
ְמָחה-ִעְבדּו ֶאת ׂשִ ְרָנָנה, ּבֹאּו ְלָפָניו; ְיהָוה ּבְ  .ּבִ

עוּ י ְיהָוה-ּדְ  :הּוא ֱאלִֹהים,  ּכִ
נוּ -הּוא  .ְוצֹאן ַמְרִעיתוֹ ,  ַעּמוֹ - ֲאַנְחנוּ ) ְולוֹ (ולא , ָעׂשָ

ָעָריו תֹוָדה, ּבֹאּו ׁשְ החֲ -ּבְ ְתִהּלָ , לוֹ -הֹודוּ; ֵצרָֹתיו ּבִ
מוֹ  ְרכּו ׁשְ  .ּבָ

י   .ֱאמוָּנתוֹ , ּדֹר ָודֹר-ְוַעד; ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ , טֹוב ְיהָוה- ּכִ
  

 פרק לג
יִקים נּו ַצּדִ יהָוה, ַרּנְ ִרים; ּבַ ה, ַלְיׁשָ  .ָנאָוה ְתִהּלָ

ִכּנֹור ֵנֶבל ָעׂשֹור; הֹודּו ַליהָוה ּבְ רוּ, ּבְ  .לוֹ - ַזּמְ
ירוּ  יר ָחָדשׁ , וֹ ל- ׁשִ ן; ׁשִ ְתרּוָעה, ֵהיִטיבּו ַנּגֵ  .ּבִ

י ַבר- ּכִ ר ּדְ הוּ - ְוָכל; ְיהָוה-ָיׁשָ ֱאמּוָנה, ַמֲעׂשֵ  .ּבֶ
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ט, ֹאֵהב ּפָ  .ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ֶחֶסד ְיהָוה; ְצָדָקה ּוִמׁשְ
ְדַבר ְיהָוה ַמִים ַנֲעׂשוּ , ּבִ יו; ׁשָ ל, ּוְברוַּח ּפִ  .ְצָבָאם-ּכָ

ּנֵד ָּ , ּכֵֹנס ּכַ הֹומֹות; םֵמי ַהי אֹוָצרֹות ּתְ  .ֹנֵתן ּבְ
ל, ִייְראּו ֵמְיהָוה ּנּו ָיגוּרוּ ; ָהָאֶרץ-ּכָ ל, ִמּמֶ ֵבי -ּכָ יֹׁשְ

 .ֵתֵבל
ִֶּהי י הּוא ָאַמר ַוי ה-הּוא; ּכִ ֲַּעֹמד, ִצּוָ  .ַוי

ים, ֵהִניא; ּגֹוִים-ֵהִפיר ֲעַצת, ְיהָוה בֹות ַעּמִ  .ַמְחׁשְ
ֲעֹמד, ֲעַצת ְיהָוה בֹות ִלּבוֹ ַמחְ ; ְלעֹוָלם ּתַ  .ְלדֹר ָודֹר, ׁשְ

ֵרי ַהּגֹוי ר, ַאׁשְ ַחר ְלַנֲחָלה , ָהָעם; ְיהָוה ֱאלָֹהיו-ֲאׁשֶ ּבָ
 .לוֹ 

ַמִים ָ יט ְיהָוה, ִמׁשּ ל-ֶאת, ָרָאה; ִהּבִ ֵני ָהָאָדם-ּכָ  .ּבְ
כֹון יחַ -ִמּמְ ּגִ ְבּתֹו ִהׁשְ ל-- ׁשִ ֵבי ָהָאֶרץ- ֶאל ּכָ  .יֹׁשְ

ם ֵֹּצר ַיַחד ִלּבָ ִבין; ַהי ל-ֶאל, ַהּמֵ יֶהם-ּכָ  .ַמֲעׂשֵ
ֶלְך -ֵאין ָרב, ַהּמֶ ע ּבְ ּבֹור; ָחִיל-נֹוׁשָ ֵצל - לֹא, ּגִ ִיּנָ

ָרב  .ּכֹחַ -ּבְ
ֶקר ַהּסוּס ט, ּוְברֹב ֵחילוֹ ; ִלְתׁשּוָעה, ׁשֶ  .לֹא ְיַמּלֵ

 .ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדוֹ ; ְיֵרָאיו-ֶאל, ִהּנֵה ֵעין ְיהָוה
םְלַהצִּ  ֶות ַנְפׁשָ ָרָעב, ּוְלַחיֹּוָתם; יל ִמּמָ  .ּבָ

נוּ  ָתה ַליהָוה, ַנְפׁשֵ  .ֶעְזֵרנּו ּוָמִגּנֵנּו הּוא; ִחּכְ
י נוּ , בוֹ - ּכִ ַמח ִלּבֵ ם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנוּ : ִיׂשְ י ְבׁשֵ  .ּכִ

ָך ְיהָוה ָעֵלינוּ -ְיִהי ר: ַחְסּדְ ֲאׁשֶ   .ִיַחְלנּו ָלְך , ּכַ
  

 פרק קנ
 :ַהְללּויָהּ 

ָקְדׁשוֹ - ַהְללוּ ְרִקיַע ֻעזּוֹ , ַהְללוּהוּ ;  ֵאל ּבְ  .ּבִ
רֹב ּגְֻדלוֹ , ַהְללוּהוּ ;  ַהְללוּהּו ִבְגבּורָֹתיו  .ּכְ

ֵתַקע ׁשֹוָפר, ַהְללוּהוּ  ֵנֶבל ְוִכּנֹור, ַהְללוּהוּ   ; ּבְ  .ּבְ
ֹתף ּוָמחֹול, ַהְללוּהוּ  ים ְוֻעָגב, ַהְללוּהוּ  ; ּבְ ִמּנִ  .ּבְ

ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה, ַהְללוּהוּ ; ַמעשָׁ - ַהְללוּהּו ְבִצְלְצֵלי  .ּבְ
ָמה ׁשָ ל ָיהּ , ּכֹל ַהּנְ ַהּלֵ  .ַהְללּוָיהּ   : ּתְ

  
ָרֵאל יֹּון ְיׁשּוֻעת ִיׂשְ ן ִמּצִ בּות , ִמי ִיּתֵ ׁשּוב ְיהָוה ׁשְ ּבְ

ָרֵאל, ַעּמוֹ  ַמח ִיׂשְ יִקים ֵמְיָי . ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיׂשְ ּוְתׁשּוַעת ַצּדִ
ֵעת ָצָרה ָּם ּבְ ֵטם. ָמעּוז ְַּעְזֵרם ְיָי ַוְיַפּלְ ֵטם , ַוי ְיַפּלְ

י ָחסּו בוֹ  יֵעם ּכִ ִעים ְויֹוׁשִ   .ֵמְרׁשָ
  

, ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 
ָקָראנּו ְלָפֶניָך  ִבְזכּות ִמְזמֹוֵרי ַהְתִהִלים ׁשֶ ְזכּות , ׁשֶ ּוּבִ

סּוֵקיֶהם ְוֵתבֹוֵתיֶהם , ֵתיֶהם ּוְנקּודֹוֵתיֶהםְואֹוִתיוֹ , ּפְ
ים ְוַהְטהֹוִרים , ְוַטֲעֵמיֶהם מֹוֶתיָך ַהְקדֹוׁשִ ְזכּות ׁשְ ּוּבִ

ל ַחטֹאֵתינוּ ְוִתְסָלח . ַהיֹוְצִאים ֵמֶהם ר ָלנּו ַעל ּכָ ְתַכּפֶ ׁשֶ

ל ֲעוֹונֹוֵתינוּ  ֵעינּו , ָלנוּ ַעל ּכָ ׁשָ ל ּפְ ְוִתְמַחל ָלנּו ַעל ּכָ
ָחָטאנּו ְוֶשָעִוינּו ְושֶׁ  ַשְענּו ְלָפֶניָך ׁשֶ ְוַהֲחִזיֵרנּו . ּפָ

ֵלָמה ְלָפֶניָך  ְתשוָּבה ׁשְ ְוַהְדִריֵכנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך , ּבִ
ַתְלמּוד תֹוָרֶתָך  נּו ּבְ ָלח ְרפּוָאה . ְוִתְפַתח ִלּבֵ ְוִתׁשְ

ֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶמָך  לומר את שם החולה : וָלחולה(ׁשְ
ַקח ְוִתְקָרא ִלְשבּוִיים ְדרֹור ְולַ ). ושם אמו ֲאסּוִרים ּפְ

ּוְלָכל הֹוְלֵכי ְדָרִכים ְועֹוְבֵרי ָיִמים וְּנָהרֹות ֵמַעְמָך , קֹוחַ 
ל ָצָער ָוֵנֵזק ָרֵאל ַתִציֵלם ִמּכָ ְוַתִגיֵעם ִלְמחֹוז , ִיׂשְ

לֹום ִנים . ֶחְפָצם ְלַחִיים ּוְלׁשָ ְוִתְפקֹוד ְלָכל ֲחׂשּוֵכי ּבָ
ל ַקָיָמא ַלֲעבֹוָדֶתך ּוְליִ  ֶזַרע ׁשֶ ל . ְרָאֶתָך ּבְ רֹות ׁשֶ ְועוּּבָ

ְלָנה ְוָלדֹוֵתיֶהן לֹא ַתּפֵ ָרֵאל ַתִציֵלן ׁשֶ ית ִיׂשְ , ַעְמָך ּבֵ
ל  ים ַתִציֵלן ִמּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ר ּבְ ְוָהיֹוְשבֹות ַעל ַהַמְשּבֵ

לֹא יְֶחַסר ָחָלב , ָרע יע ׁשֶ ּפִ ְוֶאל ַהֵמִניקֹות ַתׁשְ
ָרה וְ . ִמַדֵדיֶהן ִדין ְורּוִחין ְוִליִליןְוַאל ִיְמשֹול ַאְסּכְ , ׁשֵ

ית  ָכל ַיְלֵדי ַעְמָך ּבֵ ין ּבְ יׁשִ ָגִעים ּוַמְרִעין ּבִ ְוָכל ּפְ
ָרֵאל ָמה, ִיׂשְ , ּוְתַגְדֵלם ְלתֹוָרֶתָך ִלְלמֹוד תֹוָרה ִלׁשְ

ָטן ּוִמֵיֶצר  ְוַתִציֵלם ִמַעִין ָהָרע ּוִמֶדֶבר ּוִמָמֵגָפה ּוִמׂשָ
ָרֵאלּוְתַבֵטל ֵמָעֵלינּו וּמִ . ָהָרע ית ִיׂשְ ל ַעְמָך ּבֵ ָכל , ּכָ ּבְ

ל ְגזֵרֹות ָקשֹות ְוָרעֹות, ָמקֹום ֶשֵהם ְוַתֶטה ֵלב , ּכָ
, ְוִתְגזֹור ָעֵלינּו ְגֵזרֹות טֹובֹות. ַהַמְלכּות ָעֵלינוּ ְלטֹוָבה

ה ָיֵדינוּ  ָכל ַמֲעׂשֵ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַלח ּבְ ְוָהֵכן , ְוִתׁשְ
ְרָנָסֵתינּו ִמָיְדָך הָ  ְולֹא ִיְצָטְרכוּ ַעְמָך , ְרָחָבה ְוַהְמֵלָאהּפַ

ָרֵאל זֶה ָלֶזה ְולֹא ְלַעם ַאֵחר ית ִיׂשְ ְוֵתן ְלָכל ִאיׁש , ּבֵ
ְרָנָסתֹו ּוְלָכל ְגִוָיה וְּגִוָיה ֵדי ַמְחסֹוָרה . ָוִאיׁש ֵדי ּפַ

נּו  ית ִמְקָדׁשֵ ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְוִתְבֶנה ּבֵ
  .ְוִתְפַאְרֵתנוּ 

ֵרה ]ויבקש מה שיצטרך לעצמו[ לֹוׁש ֶעׂשְ  ּוִבְזכוּת ׁשְ
מֹו  תֹוָרֶתָך ּכְ תּוִבים ּבְ ל ַרֲחִמים ַהּכְ ִמידֹוֶתיָך ׁשֶ

ֶנֱאַמר ִים ְוַרב ֶחֶסד , ֵאל ַרחּום ְוַחנּון, ְייָ , ְייָ : ׁשֶ ֶאֶרְך ַאּפַ
ע ְוַחָטָאה , ֶוֶאֱמת ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵשא ָעֹון ָוֶפׁשָ
ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם ִמְלָפֶניָך , ְוַנֵקה ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי , ׁשֶ

ר ַעל  ֶמָך ְוַהִציֵלנּו ְוַכּפֵ בֹוד ׁשְ ֵענּו ַעל ְדַבר ּכְ ִיׁשְ
ֶמָך  רוְּך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ַחטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ  .ּבָ

 
  


