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תהילים ט"ז

ִּמכְּ ַָּתם לְּדַָּ וִּ ד שַָּ ְּמ ֵרנִּי ֵאל כִּ י חַָּ ִּסי ִּתי בַָּ ְך:
ַָּאמַ ְּר ְּת לַאֲ ֹדנַי אֲ ֹדנַָּי ַָּא ַָּתה טֹובַָּ ִּתי בַ ל עַָּ לֶיָך:
ירי כַָּל חֶ פְּ צִּ י בַָּ ם:
דֹושים אֲ שֶ ר בַָּ ַָּא ֶרץ הֵ מַָּ ה וְּ ַא ִּד ֵ
ל ְִּּק ִּ
מֹותם עַ ל ְּׂשפ ַַָָּּתי:
בֹותם ַאחֵ ר מַָּ הַָּ רּו בַ ל ַא ִּּסיְך נ ְִּּסכֵיהֶ ם ִּמדַָּ ם ּובַ ל ֶאשַָּ א ֶאת ְּש ַָּ
י ְִּּרבּו עַ צְּ ַָּ
גֹורלִּי:
תֹומיְך ַָּ
כֹוסי ַא ַָּתה ִּ
אֲ ֹדנַי ְּמנַָּת חֶ ְּל ִּקי וְּ ִּ
חֲ בַָּ לִּים נַָּפְּ לּו לִּי בַ נְּעִּ ִּמים ַאף נַחֲ ַָּלת שַָּ פְּ ַָּרה עַָּ לַָּי:
ְּיֹותי:
אֲ בַָּ ֵרְך ֶאת אֲ ֹדנַי אֲ שֶ ר יְּעַָּ צַָּ ִּני ַאף לֵילֹות ִּי ְּּסרּונִּי כִּ ל ַָּ
ימינִּי בַ ל ֶאמֹוט:
יתי אֲ ֹדנַי ְּלנֶגְּ ִּדי ַָּת ִּמיד כִּ י ִּמ ִּ
ִּשּוִּ ִּ
בֹודי ַאף בְּ ׂשַָּ ִּרי ִּי ְּשכֹן לַָּבֶ טַ ח:
ַָּלכֵן ׂשַָּ מַ ח לִּבִּ י ַו ַָּיגֶל כְּ ִּ
ידָך ל ְִּּראֹות שַָּ חַ ת:
כִּ י ל ֹא ַת ֲעזֹב נַפְּ ִּשי ִּל ְּשאֹול ל ֹא ִּת ֵתן חֲ ִּס ְּ
ימינְָּך נֶצַ ח:
תֹודיעֵ נִּי א ַֹרח חַ יִּים ׂשבַ ע ְּׂשמַָּ חֹות ֶאת ַָּפנֶיָך נְּעִּ מֹות בִּ ִּ
ִּ

תהלים י"ז

ְּתפִּ לַָּה לְּדַָּ וִּ ד ִּש ְּמעַָּ ה אֲ ֹדנַי צֶ דֶ ק הַ ְּק ִּשיבַָּ ה ִּרנ ִַָּּתי הַ אֲ זִּ ינַָּה ְּתפִּ ל ִַָּּתי בְּ ל ֹא
ִּׂשפְּ ֵתי ִּמ ְּרמַָּ ה:
ִּמ ְּל ַָּפנֶיָך ִּמ ְּשפ ִַָּּטי יֵצֵ א עֵ ינֶיָך ֶתחֱ זֶינַָּה מֵ ישַָּ ִּרים:
בַָּ חַ נ ְַָּּת לִּבִּ י ַָּפ ַק ְּד ַָּת ַל ְּילַָּה צְּ ַרפְּ ַתנִּי בַ ל ִּת ְּמצַָּ א ַזמ ִֹּתי בַ ל ַיעֲבַָּ ר פִּ י:
לִּפְּ עֻלֹות ַָּאדַָּ ם בִּ ְּדבַ ר ְּׂשפ ֶַָּתיָך אֲ נִּי שַָּ מַ ְּר ִּתי ַָּא ְּרחֹות פ ִַָּּריץ:
לֹותיָך בַ ל נַָּמֹוּטּו פְּ עַָּ מַָּ י:
ַָּתמְֹך אֲ שֻ ַרי בְּ מַ עְּ גְּ ֶ
אתיָך כִּ י ַת ֲע ֵננִּי ֵאל הַ ט ַָּאזְּ נְָּך לִּי ְּשמַ ע ִּא ְּמ ַָּר ִּתי:
אֲ נִּי ְּק ַָּר ִּ
ימינֶָך:
קֹומ ִּמים בִּ ִּ
חֹוסים ִּמ ִּמ ְּת ְּ
ִּ
מֹושיעַ
הַ פְּ לֵה חֲ סַָּ דֶ יָך ִּ
ירנִּי:
שַָּ ְּמ ֵרנִּי כְּ ִּאישֹון בַ ת עַָּ יִּן בְּ צֵ ל כְּ ַָּנפֶיָך ַת ְּס ִּת ֵ
איְּבַ י בְּ ֶנ ֶפש י ִַּקיפּו עַָּ ַָּלי:
ִּמפְּ נֵי ְּרשַָּ עִּ ים זּו שַ דּו ִּני ֹ
חֶ לְּבַָּ מֹו ּסַָּ גְּ רּו פִּ ימֹו ִּדבְּ רּו בְּ גֵאּות:
ַאשֻ ֵרינּו עַ ַָּתה ְּסבַָּ בּונּו עֵ ינֵיהֶ ם י ִַָּּשיתּו ִּלנְּטֹות בַָּ ַָּא ֶרץ:
ִּד ְּמיֹנֹו כְּ ַא ְּריֵה יִּכְּ סֹוף ל ְִּּטרֹף וְּ כִּ כְּ פִּ יר יֹשֵ ב בְּ ִּמ ְּס ַָּת ִּרים:
קּומַָּ ה אֲ ֹד ַנ-י ַק ְּדמַָּ ה ַָּפנַָּיו הַ כְּ ִּריעֵ הּו ַפלְּטַָּ ה נַפְּ ִּשי מֵ ַָּרשַָּ ע חַ ְּרבֶ ָך:
ִּמ ְּמ ִּתים י ְַָּּדָך אֲ ֹד ַנ-י ִּמ ְּמ ִּתים מֵ חֶ לֶד חֶ ל ְַָּּקם בַ חַ ִּיים ּוצְּ פּונְָּך ְּתמַ לֵא
בִּ ְּטנַָּם ִּי ְּׂשבְּ עּו בַָּ נִּים וְּ ִּהנִּיחּו י ְִּּת ַָּרם לְּעֹו ְּללֵיהֶ ם:
אֲ נִּי בְּ צֶ דֶ ק ֶאחֱ זֶה ַָּפנֶיָך ֶא ְּׂשבְּ עַָּ ה בְּ הַָּ ִּקיץ ְּתמּונ ֶַָּתךַָּ:

.
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יקים ַַָּבה' ַל ְּישַָּ ִּרים נַָּאוַָּה ְּת ִּהלַָּה.
א ַרנְּנּו צַ ִּד ִּ
ב הֹודּו ַלה' בְּ כִּ נֹור בְּ נֵבֶ ל עַָּ ׂשֹור ז ְַּמרּו לֹו.
יטיבּו ַנגֵן בִּ ְּתרּועַָּ ה.
ג ִּשירּו לֹו ִּשיר חַָּ דַָּ ש; הֵ ִּ
ד כִּ י יַָּשַָּ ר ְּדבַ ר יְּהוַָּה; וְּ כַָּל-מַ עֲׂשֵ הּו בֶ אֱ מּונַָּה.
ּומ ְּשפַָּט; חֶ סֶ ד יְּהוַָּה מַָּ ל ְַָּּאה הַָּ ַָּא ֶרץ.
ה אֹהֵ ב ,צְּ דַָּ ַָּקה ִּ
ו בִּ ְּדבַ ר ְּיהוַָּה ,שַָּ מַ ִּים ַנעֲׂשּו; ּובְּ רּוחַ פִּ יו כַָּל צְּ בַָּ ַָּאם.
ז ֹכנֵס ַכנֵד ,מֵ י הַ יַָּם; נ ֵֹתן בְּ אֹוצַָּ רֹות ְּתהֹומֹות.
ח ִּי ְּיראּו מֵ יְּהוַָּה ,כַָּל-הַָּ ַָּא ֶרץ; ִּממֶ נּו יַָּגּורּו כַָּל י ְֹּשבֵ י ֵתבֵ ל.
ט כִּ י הּוא ַָּאמַ ר ַוי ִֶּהי; הּוא צִּ ַָּּוהַ ,ו ַי ֲעמֹד.
י יְּהוַָּה ,הֵ פִּ יר עֲצַ ת גֹויִּם; הֵ ִּניא ,מַ ְּח ְּשבֹות עַ ִּמים.
יא עֲצַ ת יְּהוַָּה לְּעֹו ַָּלם ַת ֲעמֹד; מַ ְּח ְּשבֹות לִּבֹוְּ ,לדֹר ַָּודֹר.
יב ַא ְּש ֵרי הַ גֹוי אֲ שֶ ר יְּהוַָּה אֱ ֹלהַָּ יו; הַָּ עַָּ ם ,בַָּ חַ ר ְּלנַחֲ לַָּה לֹו.
יג ִּמשַָּ מַ ִּיםִּ ,הבִּ יט יְּהוַָּה; ַָּר ַָּאהֶ ,את-כַָּל-בְּ נֵי הַָּ ַָּאדַָּ ם.
יד ִּמ ְּמכֹוןִּ -שבְּ תֹו ִּה ְּשגִּ יחַ ֶאל כַָּל-י ְֹּשבֵ י הַָּ ַָּא ֶרץ.
טו הַ יֹצֵ ר יַחַ ד לִּבַָּ ם; הַ מֵ בִּ ין ֶאל-כַָּל-מַ עֲׂשֵ יהֶ ם.
טז ֵאין-הַ מֶ לְֶך ,נֹושַָּ ע בְּ ַָּרב-חַָּ יִּל; גִּ בֹור ל ֹא ִּינַָּצֵ ל בְּ ַָּרב כֹחַ .
יז שֶ ֶקר הַ ּסּוסִּ ,ל ְּתשּועַָּ ה; ּובְּ רֹב חֵ ילֹו ,ל ֹא יְּמַ לֵט.
יח ִּהנֵה עֵ ין יְּה ַָּוהֶ ,אל-י ְֵּר ַָּאיו; ַל ְּמיַחֲ לִּים לְּחַ ְּסדֹו.
יֹותם ,בַָּ ַָּרעַָּ ב.
יט לְּהַ צִּ יל ִּממַָּ וֶת נַפְּ שַָּ ם; ּולְּחַ ַָּ
כ נַפְּ שֵ נּוִּ ,חכְּ ַָּתה לַיהוַָּה; עֶ זְּ ֵרנּו ּומַָּ גִּ נֵנּו הּוא.
כא כִּ י בֹוִּ ,י ְּׂשמַ ח לִּבֵ נּו :כִּ י בְּ שֵ ם ַָּק ְּדשֹו בַָּ טַָּ ְּחנּו.
כב י ְִּּהי חַ ְּס ְּדָך ה' עַָּ לֵינּו :כַאֲ שֶ רִּ ,יחַ לְּנּו לְַָּך.
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ֹלהים ִּמ ְּשפַָּטֶ יָך לְּמֶ לְֶך ֵתן וְּ צִּ ְּד ַָּק ְּתָך לְּבֶ ן מֶ לְֶך :י ִַָּּדין עַ ְּמָך בְּ צֶ דֶ ק ַו ֲע ִּניֶיָך בְּ ִּמ ְּשפַָּט :י ְִּּׂשאּו הַָּ ִּרים שַָּ לֹום לַָּעַָּ ם ּוגְּ בַָּ עֹות
ל ְִּּשֹלמֹה אֱ ִּ
דֹורים :י ֵֵרד כְּ מַָּ טַָּ ר עַ ל גֵז כִּ ְּרבִּ יבִּ ים
ִּיראּוָך עִּ ם שַָּ מֶ ש וְּ לִּפְּ ֵנ י י ֵַָּרחַ דֹור ִּ
יֹושיעַ לִּבְּ נֵי ֶאבְּ יֹון וִּ ידַ כֵא עֹושֵ ק :י ַָּ
בִּ צְּ דַָּ ַָּקה :י ְִּּשפֹט ֲע ִּניֵי עַָּ ם ִּ
איְּבַָּ יו עַָּ פַָּר
ּומנַָּהַָּ ר עַ ד ַאפְּ סֵ י ַָּא ֶרץְּ :ל ַָּפנַָּיו יִּכְּ ְּרעּו צִּ יִּים וְּ ֹ
ז ְַּרזִּ יף ַָּא ֶרץ :יִּפְּ ַרח בְּ יַָּמַָּ יו צַ ִּדיק וְּ רֹב שַָּ לֹום עַ ד בְּ לִּי י ֵַָּרחַ  :וְּ י ְֵּר ְּד ִּמיַָּם עַ ד יַָּם ִּ
ּוסבַָּ א ֶא ְּשכַָּר י ְַּק ִּריבּו :וְּ י ְִּּש ַתחֲ וּו לֹו כַָּל ְּמלַָּכִּ ים כַָּל גֹויִּם יַעַ בְּ דּוהּו :כִּ י יַצִּ יל
ְּילַחֵ כּו :מַ ְּלכֵי ַת ְּר ִּשיש וְּ ִּאיִּים ִּמנְּחַָּ ה י ִַָּּשיבּו מַ ְּלכֵי ְּשבַָּ א ְּ
יחי
ֵיקר דַָּ מַָּ ם בְּ עֵ ינַָּיו :וִּ ִּ
יֹושיעַ ִּ :מתֹוְך ּומֵ חַָּ מַָּ ס יִּגְּ ַאל נַפְּ שַָּ ם וְּ י ַ
ֶאבְּ יֹון ְּמשַ ּוֵעַ וְּ עַָּ נִּי וְּ ֵאין ֹעזֵר לֹוַָּ :יחֹס עַ ל דַ ל וְּ ֶאבְּ יֹון וְּ נַפְּ שֹות ֶאבְּ יֹונִּים ִּ
וְּ י ִֶּתן לֹו ִּמזְּ הַ ב ְּשבַָּ א וְּ י ְִּּת ַפלֵל בַ עֲדֹו ַָּת ִּמיד כַָּל היֹום יְּבַָּ ְּר ֶכנְּהּו :י ְִּּהי פִּ ּסַ ת בַ ר בַָּ ַָּא ֶרץ בְּ ר ֹאש הַָּ ִּרים י ְִּּרעַ ש ַכלְּבַָּ נֹון פִּ ְּריֹו וְּ יַָּצִּ יצּו מֵ עִּ יר
ֹלהים אֱ ֹלהֵ י י ְִּּׂש ַָּר ֵאל עֹׂשֵ ה נִּפְּ לַָּאֹות
כְּ עֵ ׂשֶ ב הַָּ ַָּא ֶרץ :י ְִּּהי ְּשמֹו לְּעֹולַָּם לִּפְּ נֵי שֶ מֶ ש יִּנֹון ְּשמֹו וְּ י ְִּּתבַָּ ְּרכּו בֹו כַָּל גֹויִּם י ְַּא ְּשרֻ הּו :בַָּ רּוְך ְּי ַָּי אֱ ִּ
לְּבַ דֹוּ :ובַָּ רּוְך שֵ ם כְּ בֹודֹו לְּעֹולַָּם וְּ יִּמַָּ לֵא כְּ בֹודֹו ֶאת כַָּל הַָּ ַָּא ֶרץ ַָּאמֵ ן וְּ ַָּאמֵ ן :כַָּלּו ְּתפִּ לֹות דַָּ וִּ ד בֶ ן יִּשַָּ י:
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ּומצּודַָּ ִּתי אֱ ֹלהַ י ֶאבְּ טַ ח בֹו :כִּ י הּוא יַצִּ י ְּלָך ִּמפַח יַָּקּוש ִּמדֶ בֶ ר הַ ּוֹות :בְּ ֶאבְּ ַָּרתֹו
יֹשֵ ב בְּ סֵ ֶתר עֶ לְּיֹון בְּ צֵ ל שַ דַ י י ְִּּתלֹונַָּן :אֹמַ ר ַליַָּי מַ ְּח ִּסי ְּ
אפֶל יַהֲ ֹלְך ִּמ ֶקטֶ ב יַָּשּוד צַָּ הֳ ַָּריִּם:
ירא ִּמפַחַ ד ַָּל ְּילַָּה מֵ חֵ ץ יַָּעּוף יֹומַָּ םִּ :מדֶ בֶ ר בַָּ ֹ
יַָּסֶ ְך לְַָּך וְּ ַתחַ ת כְּ ַָּנפַָּיו ֶת ְּחסֶ ה צִּ נַָּה וְּ סֹחֵ ַָּרה אֲ ִּמתֹו :ל ֹא ִּת ַָּ
ימינֶָך ֵאלֶיָך ל ֹא ִּיגַָּשַ :רק בְּ עֵ ינֶיָך ַתבִּ יט וְּ ִּשלֻמַ ת ְּרשַָּ עִּ ים ִּת ְּר ֶאה :כִּ י ַא ַָּתה ְּי ַָּי מַ ְּח ִּסי עֶ לְּיֹון ׂשַ ְּמ ַָּת ְּמעֹונֶָך:
ִּיפֹל ִּמצִּ ְּדָך ֶאלֶף ְּּורבַָּ בַָּ ה ִּמ ִּ
ל ֹא ְּתאֻ נֶה ֵאלֶיָך ַָּרעַָּ ה וְּ ֶנגַע ל ֹא י ְִּּק ַרב בְּ ַָּאהֳ לֶָך :כִּ י מַ ל ְַָּּאכַָּיו יְּצַ ּוֶה לְַָּך ל ְִּּשמַָּ ְּרָך בְּ כַָּל ְּד ַָּרכֶיָך :עַ ל ַכ ַפיִּם יִּשַָּ אּונְָּך פֶן ִּתגֹף בַָּ ֶאבֶ ן ַרגְּ לֶָך:
עַ ל שַ חַ ל ַָּופ ֶֶתן ִּת ְּדרְֹך ִּת ְּרמֹס כְּ פִּ יר וְּ ַתנִּין :כִּ י בִּ י חַָּ שַ ק וַאֲ ַפלְּטֵ הּו אֲ ׂשַ גְּ בֵ הּו כִּ י יַָּדַ ע ְּש ִּמי :י ְִּּק ַָּר ֵאנִּי וְּ ֶא ֱענֵהּו עִּ מֹו ַָּאנֹכִּ י בְּ צַָּ ַָּרה אֲ חַ לְּצֵ הּו
וַאֲ כַבְּ דֵ הּו :א ֶֹרְך י ִַָּּמים ַא ְּׂשבִּ יעֵ הּו וְּ ַא ְּר ֵאהּו בִּ ישּועַָּ ִּתי:
https://www.facebook.com/CarlebachCenter/
www.souldoctorstories.com

www.shlomocarlebachfoundation.com
www.shlomofriends.com

עלייה לקבר 28th Yahrtzeit
Aliya LaKever, Thursay Nov. 10, 2022, 15:00 - 18:00, Har HaMenuchot in Jerusalem.
Musical recitation of tehilim and mincha-maariv prayers in memory of Reb Shlomo
תהילים ק"ד

ִּיֹותיו הַ שַָּ ם
בַָּ ְּרכִּ י נַפְּ ִּשי ֶאת ְּי ַָּי ְּי ַָּי אֱ ֹלהַ י גַָּדַ ל ְַָּּת ְּמאֹד הֹוד וְּ הַָּ דַָּ ר לַָּבַָּ ְּש ַָּת :עֹטֶ ה אֹור כַשַ לְּמַָּ ה נֹוטֶ ה שַָּ מַ יִּם ַכי ְִּּריעַָּ ה :הַ ְּמ ַָּק ֶרה בַ מַ יִּם ֲעל ַָּ
עַָּ בִּ ים ְּרכּובֹו הַ ְּמהַ לְֵך עַ ל ַכ ְּנפֵי רּוחַ  :עֹׂשֶ ה מַ ל ְַָּּאכַָּיו רּוחֹות ְּמשַָּ ְּר ַָּתיו ֵאש ֹלהֵ ט :יַָּסַ ד ֶא ֶרץ עַ ל ְּמכֹונֶיהַָּ בַ ל ִּתמֹוט עֹולַָּם וַָּעֶ דְּ :תהֹום
ַכלְּבּוש כִּ ִּּסיתֹו עַ ל הַָּ ִּרים יַעַ ְּמדּו מַָּ יִּםִּ :מן ַגע ֲַָּר ְּתָך יְּנּוסּון ִּמן קֹול ַרעַ ְּמָך יֵחַָּ פֵזּוןַ :יעֲלּו הַָּ ִּרים י ְֵּרדּו בְּ ַָּקעֹות ֶאל ְּמקֹום זֶה יַָּסַ ְּד ַָּת
לַָּהֶ ם :גְּ בּול ׂשַ ְּמ ַָּת בַ ל ַי ֲעבֹרּון בַ ל יְּשֻ בּון ְּלכַּסֹות הַָּ ַָּא ֶרץ :הַ ְּמשַ לֵחַ מַ עְּ ַָּינִּים בַ נְּחַָּ לִּים בֵ ין הַָּ ִּרים ְּיהַ לֵכּון :י ְַּשקּו כַָּל חַ יְּתֹו שַָּ דַָּ י י ְִּּשבְּ רּו
ִּיֹותיו ִּמפְּ ִּרי מַ עֲׂשֶ יָך ִּתׂשֶ בַ ע הַָּ ַָּא ֶרץ :מַ צְּ ִּמיחַ
פְּ ַָּר ִּאים צְּ מַָּ ַָּאםֲ :עלֵיהֶ ם עֹוף הַ שַָּ מַ יִּם י ְִּּש כֹון ִּמבֵ ין ֳעפַָּאיִּם י ְִּּתנּו קֹול :מַ ְּש ֶקה הַָּ ִּרים מֵ ֲעל ַָּ
חַָּ צִּ יר לַבְּ הֵ מַָּ ה וְּ עֵ ׂשֶ ב ַל ֲעבֹדַ ת הַָּ ַָּאדַָּ ם לְּהֹוצִּ יא לֶחֶ ם ִּמן הַָּ ַָּא ֶרץ :וְּ ַייִּן יְּׂשַ מַ ח לְּבַ ב אֱ נֹוש לְּהַ צְּ ִּהיל ַָּפנִּים ִּמשַָּ מֶ ן וְּ לֶחֶ ם לְּבַ ב אֱ נֹוש י ְִּּסעַָּ ד:
יתּה :הַָּ ִּרים הַ גְּ ב ִֹּהים ַליְּעֵ לִּים ְּסלַָּעִּ ים מַ ְּחסֶ ה
רֹושים בֵ ַָּ
י ְִּּׂשבְּ עּו עֲצֵ י ְּי ַָּי ַא ְּרזֵי לְּבַָּ נֹון אֲ שֶ ר נַָּטַָּ ע :אֲ שֶ ר שַָּ ם צִּ פ ֳִּרים י ְַּקנֵנּו חֲ ִּסידַָּ ה בְּ ִּ
יהי ַָּל ְּילַָּה בֹו ִּת ְּרמֹש כַָּל חַ יְּתֹו יַָּעַ ר :הַ כְּ פִּ ִּירים שֹאֲ גִּ ים לַּטַָּ ֶרף ּולְּבַ ֵקש
ל ְַּש ַפנִּים :עַָּ ׂשַָּ ה י ֵַָּרחַ לְּמֹוע ֲִּדים שֶ מֶ ש יַָּדַ ע ְּמבֹואֹו ַָּ :תשֶ ת חֹשֶ ְך וִּ ִּ
מֵ ֵאל ַָּאכְּ לַָּםִּ :תזְּ ַרח הַ שֶ מֶ ש י ֵַָּאסֵ פּון וְּ ֶאל ְּמעֹונ ַָֹּתם י ְִּּרבַָּ צּון :יֵצֵ א ַָּאדַָּ ם ְּל ַָּפעֳלֹו וְּ ַל ֲעבֹדַָּ תֹו עֲדֵ י עַָּ ֶרב :מַָּ ה ַרבּו מַ עֲׂשֶ יָך ְּי ַָּי ֻכלַָּם בְּ חַָּ כְּ מַָּ ה
ית מַָּ ל ְַָּּאה הַָּ ַָּא ֶרץ ִּק ְּנ ַָּינֶיָך :זֶה הַ יַָּם גַָּדֹול ְּּורחַ ב יַָּדַ יִּם שַָּ ם ֶרמֶ ׂש וְּ ֵאין ִּמ ְּספַָּר חַ יֹות ְּקטַ נֹות עִּ ם גְּ דֹלֹות :שַָּ ם אֳ נִּיֹות יְּהַ לֵכּון לִּוְּ י ַַָָּּתן
עַָּ ִּׂש ַָּ
זֶה יַָּצַ ְּר ַָּת לְּׂשַ חֶ ק בֹוֻ :כלַָּם ֵאלֶיָך יְּׂשַ בֵ רּון ַָּל ֵתת ַָּאכְּ לַָּם בְּ עִּ תֹוִּ :ת ֵתן לַָּהֶ ם ִּי ְּלקֹטּון ִּתפְּ ַתח י ְַָּּדָך י ְִּּׂשבְּ עּון טֹובַ :ת ְּס ִּתיר ַָּפנֶיָך יִּבַָּ הֵ לּון
ּותחַ דֵ ש פְּ נֵי אֲ דַָּ מַָּ ה :י ְִּּהי כְּ בֹוד ְּי ַָּי לְּעֹולַָּם ִּי ְּׂשמַ ח ְּי ַָּי בְּ מַ עֲׂשַָּ יו :הַ מַ בִּ יט
תֹסֵ ף רּוחַָּ ם יִּגְּ וַָּעּון וְּ ֶאל ֲעפ ַַָָּּרם יְּשּובּוןְּ :תשַ לַח רּוחֲ ָך יִּבַָּ ֵראּון ְּ
יחי ַָּאנֹכִּ י ֶא ְּׂשמַ ח בַ יַָּי :י ִַּתמּו חַ ּטַָּ ִּאים ִּמן
עֹודיֶ :יע ֱַרב עַָּ לַָּיו ִּׂש ִּ
ירה ַליַָּי בְּ חַ יַָּי אֲ ז ְַּמ ַָּרה לֵאֹלהַ י בְּ ִּ
ל ַַָָּּא ֶרץ ו ִַּת ְּרעַָּ ד ִּיגַע בֶ הַָּ ִּרים וְּ ֶיעֱשַָּ נּוַָּ :א ִּש ַָּ
הַָּ ַָּא ֶרץ ְּּורשַָּ עִּ ים עֹוד ֵאינַָּם בַָּ ְּרכִּ י נַפְּ ִּשי ֶאת ְּי ַָּי הַ לְּלּויַָּּה:
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אתיָך ְּייַָּ :אֲ ֹדנַָּי ִּש ְּמעַָּ ה בְּ קֹולִּי ִּת ְּהיֶינַָּה ַָּאזְּ נֶיָך ַקשֻ בֹות לְּקֹול ַתחֲ נּו ַָּניִּ :אם עֲֹונֹות ִּת ְּשמַָּ ר יַָּּה אֲ ֹדנַָּי ִּמי
ִּשיר הַ מַ עֲלֹות ִּממַ עֲמַ ִּקים ְּק ַָּר ִּ
יתי ְּי ַָּי ִּקּוְּ ַָּתה נַפְּ ִּשי וְּ ל ְִּּדבַָּ רֹו הֹוחַָּ ל ְִּּתי :נַפְּ ִּשי לַא ֹדנַָּי ִּמש ְֹּמ ִּרים ַלב ֶֹקר ש ְֹּמ ִּרים ַלב ֶֹקר :יַחֵ ל
ַי ֲעמֹד :כִּ י עִּ ְּמָך הַ ְּּסלִּיחַָּ ה לְּמַ עַ ן ִּתּו ֵַָּראִּ :קּוִּ ִּ
ֲֹונֹותיו:
י ְִּּׂש ַָּר ֵאל ֶאל ְּי ַָּי כִּ י עִּ ם ְּי ַָּי הַ חֶ סֶ ד וְּ הַ ְּרבֵ ה עִּ מֹו פְּ דּות :וְּ הּוא יִּפְּ דֶ ה ֶאת י ְִּּׂש ַָּר ֵאל ִּמכֹל ע ַָּ

תהילים פרק קי"ט אותיות "נשמה"

ּומ ְּשפַָּטֶ יָך ל ְַּמדֵ נִּי.
קח נ ְּדבֹות פִּ י ְּרצֵ ה נַָּא ה'ִּ ,
תֹור ְּתָך ל ֹא שַָּ כ ְַָּּח ִּתי.
קט נַפְּ ִּשי בְּ כַפִּ י ַָּת ִּמיד; וְּ ַָּ
יתי.
ּומפִּ קּודֶ יָך ל ֹא ַָּתעִּ ִּ
קי נ ְַָּּתנּו ְּרשַָּ עִּ ים פַח לִּי; ִּ
קיא נַָּחַ ל ְִּּתי עֵ ְּדו ֶֹתיָך לְּעֹולַָּם :כִּ י ְּׂשׂשֹון לִּבִּ י הֵ מַָּ ה.
יתי לִּבִּ י ַלעֲׂשֹות חֻ ֶקיָך לְּעֹולַָּם עֵ ֶקב.
קיב נ ִַָּּט ִּ
ּומ ְּדבַָּ ְּרָך פַָּחַ ד לִּבִּ י.
קסא ש ִּריםְּ ,רדַָּ פּו ִּני ִּחנַָּם ִּ
קסב ׂשַָּ ׂש ַָּאנֹכִּ י ,עַ ל ִּא ְּמ ַָּר ֶתָך כְּ מֹוצֵ א ,שַָּ לַָּל ַָּרב.
תֹור ְּתָך ַָּאהַָּ בְּ ִּתי.
ֵאתי ,וַאֲ ַתעֵ בַָּ הַָּ ,
קסג שֶ ֶקר ׂשַָּ נ ִּ
קסד שֶ בַ ע בַ יֹוםִּ ,ה ַל ְּל ִּתיָך ,עַ ל ִּמ ְּשפְּ טֵ י צִּ ְּד ֶקָך.
תֹור ֶתָך; וְּ ֵאין-לַָּמֹו ִּמכְּ שֹול.
קסה שַָּ לֹום ַָּרבְּ ,לאֹהֲ בֵ י ַָּ
יתי.
ּומצְּ ו ֶֹתיָך עַָּ ִּׂש ִּ
קסו ִּׂשבַ ְּר ִּתי ִּלישּועַָּ ְּתָך ה'ִּ ,
קסז שַָּ ְּמ ַָּרה נַפְּ ִּשי ,עֵ ד ֶֹתיָך; ַָּואֹהֲ בֵ ם ְּמאֹד.
קסח שַָּ מַ ְּר ִּתי פִּ קּודֶ יָך ,וְּ עֵ ד ֶֹתיָך כִּ י ַָּכלְּ -ד ַָּרכַי נֶגְּ דֶ ָך.
תֹור ֶתָך :כַָּל הַ יֹום ִּהיא ִּׂשיחַָּ ִּתי.
צז מה ַָּאהַ בְּ ִּתי ַָּ
איְּבַ י ְּתחַ כְּ מֵ ִּני ִּמצְּ ו ֶֹתָך :כִּ י לְּעֹולַָּם ִּהיא ִּלי.
צח מֵ ֹ
צט ִּמכַָּל ְּמל ְַּמדַ י ִּה ְּׂש ַכל ְִּּתי :כִּ י עֵ ְּדו ֶֹתיָך ִּׂשיחַָּ ה לִּי.
ק ִּמזְּ ֵקנִּים ֶא ְּתבֹונַָּן :כִּ י פִּ קּודֶ יָך נַָּצַָּ ְּר ִּתי.
אתי ַרגְּ לַָּי’ לְּמַ עַ ן ֶא ְּשמֹר ְּדבַָּ ֶרָך.
קא ִּמכַָּל א ַֹרח ַָּרע ַָּכ ִּל ִּ
הֹור ַָּת ִּני.
קב ִּמ ִּמ ְּשפַָּטֶ יָך ל ֹא סַָּ ְּר ִּתי :כִּ י ַא ַָּתה ֵ
קג מַ ה נ ְִּּמלְּצּו ל ְִּּחכִּ י ִּא ְּמ ַָּר ֶתָךִּ ,מ ְּדבַ ש לְּפִּ י.
ֵאתי כַָּל-א ַֹרח שַָּ ֶקר.
קד ִּמפִּ קּודֶ יָך ֶא ְּתבֹונַָּן; עַ ל כֵן ׂשַָּ נ ִּ
לג הו ֵֹרנִּי ה' דֶ ֶרְך חֻ ֶקיָך; וְּ ֶאצְּ ֶרנַָּה עֵ ֶקב.
תֹור ֶתָך; וְּ ֶא ְּש ְּמ ֶרנַָּה בְּ כַָּל לֵב.
לד הֲ בִּ י ֵננִּי וְּ ֶאצְּ ַָּרה ַָּ
לה הַ ְּד ִּרי ֵכנִּי בִּ ְּנ ִּתיב ִּמצְּ ו ֶֹתיָך :כִּ י בֹו חַָּ פַָּצְּ ִּתי.
לו הַ ט לִּבִּ י ֶאל עֵ ְּדו ֶֹתיָך; וְּ ַאל ֶאל בַָּ צַ ע.
לז הַ עֲבֵ ר עֵ ינַי מֵ ְּראֹות שַָּ וְּ א; בִּ ְּד ַָּרכֶָך חַ ֵי ִּני.
לח הַָּ ֵקם לְּעַ בְּ ְּדָך ִּא ְּמ ַָּר ֶתָך ,אֲ שֶ ר ְּלי ְִּּר ַָּא ֶתָך.
לט הַ עֲבֵ ר חֶ ְּר ַָּפ ִּתי אֲ שֶ ר ַָּיג ְֹּר ִּתי :כִּ י ִּמ ְּשפַָּטֶ יָך טֹובִּ ים.
מ ִּהנֵה ַָּת ַאבְּ ִּתי לְּפִּ ֻקדֶ יָך; בְּ צִּ ְּד ַָּק ְּתָך חַ ֵינִּי.
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ּומ ְּדבַָּ ְּרָך פַָּחַ ד לִּבִּ י.
קסא ש ִּריםְּ ,רדַָּ פּו ִּני ִּחנַָּם ִּ
קסב ׂשַָּ ׂש ַָּאנֹכִּ י ,עַ ל ִּא ְּמ ַָּר ֶתָך כְּ מֹוצֵ א ,שַָּ לַָּל ַָּרב.
תֹור ְּתָך ַָּאהַָּ בְּ ִּתי.
ֵאתי ,וַאֲ ַתעֵ בַָּ הַָּ ,
קסג שֶ ֶקר ׂשַָּ נ ִּ
קסד שֶ בַ ע בַ יֹוםִּ ,ה ַל ְּל ִּתיָך ,עַ ל ִּמ ְּשפְּ טֵ י צִּ ְּד ֶקָך.
תֹור ֶתָך; וְּ ֵאין-לַָּמֹו ִּמכְּ שֹול.
קסה שַָּ לֹום ַָּרבְּ ,לאֹהֲ בֵ י ַָּ
יתי.
ּומצְּ ו ֶֹתיָך עַָּ ִּׂש ִּ
קסו ִּׂשבַ ְּר ִּתי ִּלישּועַָּ ְּתָך ה'ִּ ,
קסז שַָּ ְּמ ַָּרה נַפְּ ִּשי ,עֵ ד ֶֹתיָך; ַָּואֹהֲ בֵ ם ְּמאֹד.
קסח שַָּ מַ ְּר ִּתי פִּ קּודֶ יָך ,וְּ עֵ ד ֶֹתיָך כִּ י ַָּכלְּ -ד ַָּרכַי נֶגְּ דֶ ָך.
פט לעֹולַָּם ה' ְּדבַָּ ְּרָךִּ ,נצַָּ ב בַ שַָּ מַָּ ִּים.
צ ְּלדֹר ַָּודֹר אֱ מּונ ֶַָּתָך; כֹו ַנ ְּנ ַָּת ֶא ֶרץַ ,ו ַת ֲעמֹד.
צא ל ְִּּמ ְּשפַָּטֶ יָך עַָּ ְּמדּו הַ יֹום כִּ י הַ כֹל עֲבַָּ דֶ יָך.
תֹור ְּתָך שַ עֲשֻ עַָּ יַָּ ,אז ַָּאבַ ְּד ִּתי בְּ עַָּ ְּנ ִּיי.
צב לּולֵי ַָּ
ִּיתנִּי.
צג לְּעֹולַָּם ל ֹא ֶא ְּש ַכח פִּ קּודֶ יָך ,כִּ י בַָּ ם ִּחי ַָּ
הֹושיעֵ ִּני ,כִּ י פִּ קּודֶ יָך דַָּ ַָּר ְּש ִּתי.
צד לְָּך אֲ נִּי ִּ
צה ִּלי ִּקּוּו ְּרשַָּ עִּ ים ל ְַּאבְּ דֵ ִּני; עֵ ד ֶֹתיָך ֶא ְּתבֹונַָּן.
יתי ֵקץְּ ,רחַָּ בַָּ ה ִּמצְּ ו ְַָּּתָך ְּמאֹד.
צו ְּלכַָּל ִּתכְּ ַָּלהַָּ ,ר ִּא ִּ

תֹור ֶתָך :כַָּל הַ יֹום ִּהיא ִּׂשיחַָּ ִּתי.
צז מה ַָּאהַ בְּ ִּתי ַָּ
איְּבַ י ְּתחַ כְּ מֵ נִּי ִּמצְּ ו ֶֹתָך :כִּ י לְּעֹולַָּם ִּהיא ִּלי.
צח מֵ ֹ
צט ִּמכַָּל ְּמל ְַּמדַ י ִּה ְּׂש ַכל ְִּּתי :כִּ י עֵ ְּדו ֶֹתיָך ִּׂשיחַָּ ה לִּי.
ק ִּמזְּ ֵקנִּים ֶא ְּתבֹונַָּן :כִּ י פִּ קּודֶ יָך נַָּצַָּ ְּר ִּתי.
ִּאתי ַרגְּ לַָּי’ ְּלמַ עַ ן ֶא ְּשמֹר ְּדבַָּ ֶרָך.
קא ִּמכַָּל א ַֹרח ַָּרע ַָּכל ִּ
הֹור ַָּת ִּני.
קב ִּמ ִּמ ְּשפַָּטֶ יָך ל ֹא סַָּ ְּר ִּתי :כִּ י ַא ַָּתה ֵ
קג מַ ה ִּנ ְּמלְּצּו ל ְִּּחכִּ י ִּא ְּמ ַָּר ֶתָךִּ ,מ ְּדבַ ש לְּפִּ י.
ֵאתי כַָּל-א ַֹרח שַָּ ֶקר.
קד ִּמפִּ קּודֶ יָך ֶא ְּתבֹונַָּן; עַ ל כֵן ׂשַָּ נ ִּ
ֹורנִּי ה' דֶ ֶרְך חֻ ֶקיָך; וְּ ֶאצְּ ֶרנַָּה עֵ ֶקב.
לג ה ֵ
תֹור ֶתָך; וְּ ֶא ְּש ְּמ ֶרנַָּה בְּ כַָּל לֵב.
לד הֲ בִּ י ֵננִּי וְּ ֶאצְּ ַָּרה ַָּ
לה הַ ְּד ִּרי ֵכנִּי בִּ ְּנ ִּתיב ִּמצְּ ו ֶֹתיָך :כִּ י בֹו חַָּ פַָּצְּ ִּתי.
לו הַ ט לִּבִּ י ֶאל עֵ ְּדו ֶֹתיָך; וְּ ַאל ֶאל בַָּ צַ ע.
לז הַ עֲבֵ ר עֵ ינַי מֵ ְּראֹות שַָּ וְּ א; בִּ ְּד ַָּרכֶָך חַ ֵי ִּני.
לח הַָּ ֵקם לְּעַ בְּ ְּדָך ִּא ְּמ ַָּר ֶתָך ,אֲ שֶ ר ְּל ִּי ְּר ַָּא ֶתָך.
לט הַ עֲבֵ ר חֶ ְּרפ ִַָּּתי אֲ שֶ ר ַָּיג ְֹּר ִּתי :כִּ י ִּמ ְּשפַָּטֶ יָך טֹובִּ ים.
מ ִּהנֵה ַָּת ַאבְּ ִּתי לְּפִּ ֻקדֶ יָך; בְּ צִּ ְּד ַָּק ְּתָך חַ ֵינִּי.
www.shlomocarlebachfoundation.com
www.shlomofriends.com

