
תהילים פרק קז

י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. י-טוֹב כִּ א הֹדּו ַליהוָה כִּ
ָלם, ִמּיַד-ָצר. ר ּגאְָ ב ֹיאְמרּו, ּגְאּוֵלי ה‘ ֲאשֶׁ

פוֹן  ֲעָרב; ִמצָּ ח ּוִממַּ זרְָ ָצם ִממִּ ג ּוֵמֲאָרצוֹת, ִקבְּ
ּוִמּיָם.

ב, לֹא  ֶרְך ִעיר מוֹשָׁ ימוֹן דָּ ישִׁ ר, בִּ ְדבָּ עּו ַבמִּ ד תָּ
ָמָצאּו.

ף. ְתַעטָּ ֶהם תִּ ם, בָּ שָׁ ה ְרֵעִבים ּגַם-ְצֵמִאים נפְַ
צּוקוֵֹתיֶהם,  ר ָלֶהם ִממְּ צַּ ֲעקּו ֶאל-ה‘, בַּ צְִ ו ויַּ

יֵלם. יצִַּ

ָרה ָלֶלֶכת, ֶאל-ִעיר  ֶדֶרְך ישְָׁ ִריֵכם, בְּ דְַ ז ויַּ
ב. מוֹשָׁ

ְלאוָֹתיו, ִלְבנֵי ָאָדם. ח יוֹדּו ַליהוָה ַחְסּדוֹ וְנפְִ
ׁש ְרֵעָבה,  ׁש ׁשֵֹקָקה וְנפֶֶ יַע, נפֶֶ בִּ י-ִהשְׂ ט כִּ

א-טוֹב. ִמלֵּ
ְלָמוֶת ֲאִסיֵרי ֳענִי ּוַבְרזֶל. ְך וצְַ ֵבי, חֹשֶׁ י ֹישְׁ

צּו. ַצת ֶעְליוֹן נאָָ י-ִהְמרּו ִאְמֵרי-ֵאל ועֲַ יא כִּ
ין עֹזֵר. לּו, ואְֵ שְׁ ם כָּ ָעָמל ִלבָּ נַע בֶּ כְַ יב ויַּ

ֻצקוֵֹתיֶהם,  ר ָלֶהם ִממְּ צַּ קּו ֶאל-ה‘, בַּ ִזעְֲ יג ויַּ
יֵעם. יוֹשִׁ

סדר תפילות יום העצמאות 

ָרֵאל וְגוֲֹאלוֹ,  ַמיִם, צּור ישְִׂ שָּׁ בַּ ָאִבינּו שֶׁ
ֵתנּו.  לָּ ית ְצִמיַחת ּגאְֻ ָרֵאל ֵראשִׁ ֵרְך ֶאת ְמִדינַת ישְִׂ בָּ

יָה,  ְלָראשֶׁ ָך  ִמתְּ ואֲַ אוְֹרָך  ַלח  ּושְׁ לוֶֹמָך  שְׁ ת  ֻסכַּ ָעֶליָה  ּוְפרֹשׂ  ָך  ַחְסדֶּ ֶאְבַרת  בְּ ָעֶליָה  ָהגֵן 
יֵלם  נחְִ נּו והְַ ֵי ֶאֶרץ ָקְדשֵׁ י ְמגנִּ ָפנֶיָך. ַחּזֵק ֶאת ידְֵ ֵעָצה טוָֹבה ִמלְּ נֵם בְּ קְּ ֶריה, וְיוֲֹעֶציָה ותְַ שָׂ
ֶביָה.  ְליוֹשְׁ עוָֹלם  ְמַחת  ושְִׂ ָאֶרץ  בָּ לוֹם  שָׁ תָּ  וְנתַָ ֵרם,  ַעטְּ תְּ חוֹן  נצִָּ ֶטֶרת  ועֲַ ּוָעה  ישְׁ ֱאלֵֹהינּו 
זּוֵריֶהם וְתוִֹליֵכם ְמֵהָרה קוְֹמִמּיּות  ָכל ַאְרצוֹת פְּ ָקד נָא בְּ ָרֵאל פְּ ית ישְִׂ ל בֵּ ת ַאֵחינּו כָּ ואְֶ
ֲחָך  נדִַּ יֶה  יהְִ “ִאם  ָך:  ַעְבדֶּ מֶֹשה  תוַֹרת  בְּ תּוב  כָּ כַּ ֶמָך,  שְׁ ן  כַּ ִמשְׁ ַליִם  ירּושָׁ ולְִ ִעיְרָך  ְלִצּיוֹן 
ר  ִביֲאָך יְי ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ֶחָך, והֱֶ ם יקִָּ ְצָך יְי ֱאלֶֹהיָך ּוִמשָּׁ בֶּ ם יקְַ ַמיִם ִמשָּׁ ְקֵצה ַהשָּׁ בִּ
ְבֵרי  ל דִּ מֹר ֶאת כָּ שְׁ ֶמָך ולְִ ָאה ֶאת שְׁ ד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלירְִ ה...“ וְיחֵַ תָּ ׁשּו ֲאבֶֹתיָך וִיִרשְׁ ירְָ
ּגְאוֹן  ֲהַדר  בַּ הוַֹפע  ּוָעֶתיָך.  ישְׁ י  ְמַחכֵּ ִלְפּדוֹת  ִצְדֶקיָך  יַח  ְמשִׁ וִד  דָּ ן  בֶּ ָלנּו  ַלח  ּושְׁ תוָֹרֶתָך, 
ָרֵאל ֶמֶלְך  ָמה ְבַאּפוֹ: “יְי ֱאלֵֹהי ישְִׂ ר נשְָׁ ֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך, וְיֹאַמר ּכֹל ֲאשֶׁ ל יוֹשְׁ ֻעּזךֶָ ַעל כָּ

ָלה“. ָאֵמן ֶסָלה. ּכֹל ָמשָׁ ּוַמְלכּותוֹ בַּ
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הים  שירת  טוב,  יום  של  דזמרא  פסוקי  מתפללים 
אומרים  הש“ץ  חזרת  אחרי  פסוק.  פסוק  אומרים 
הלל בברכה ואחריו אומר הש“ץ חצי קדיש, וקוראים 

הפטרת “עוד יבוא בנוב לעמוד“ ישעיה פרק י‘.

ישעיה י‘

ִצּיון  ת  בַּ ַהר  יָדו  יְנֵפף  ַלֲעמד  נב  בְּ ַהּיום  עוד 
ְצָבאות  ה‘  ָהָאדון  ִהּנֵה  ם:  לִָ יְרּושָׁ ַעת  ּגבְִ
ֵמי ַהּקוָמה ּגְדּוִעים  ַמֲעָרָצה ורְָ אָרה בְּ ְמָסֵעף פֻּ
ְרזֶל  בַּ בַּ ר  ַהּיעַַ ִסְבֵכי  ף  וְנקִַּ לּו:  פָּ ישְִׁ ּגְבִהים  והְַ
י  ישִָׁ ִמּגֶזַע  חֶטר  א  וְיצָָ ול:  יפִּ יר  ַאדִּ בְּ ָבנון  לְּ והְַ
ה ָעָליו רּוַח ה‘ רּוַח  ֶרה: וְנחָָ יו יפְִ ָרשָׁ ר ִמשָּׁ וְנצֵֶ
ַעת  דַּ רּוַח  ּוגְבּוָרה  ֵעָצה  רּוַח  ּוִבינָה  ָחְכָמה 
ְלַמְרֵאה  וְלא  ה‘  ַאת  ירְִ בְּ ִריחו  והֲַ ה‘:  ַאת  וְירְִ
ַפט  ַמע ָאזְנָיו יוִכיַח: ושְָׁ ּפוט וְלא ְלִמשְׁ ֵעינָיו ישְִׁ
ָאֶרץ  ְלַענְוֵי  ִמיׁשור  בְּ וְהוִכיַח  ים  לִּ דַּ ֶצֶדק  בְּ
ית  ימִָ ָפָתיו  שְׂ ּוְברּוַח  יו  פִּ ֶבט  שֵׁ בְּ ֶאֶרץ  ה  כָּ והְִ
ֱאמּונָה ֵאזור  יָה ֶצֶדק ֵאזור ָמְתנָיו והְָ ע: והְָ ָרשָׁ
ץ  בָּ י ירְִ ר ִעם ּגדְִ ֶבשׂ וְנמֵָ ב ִעם כֶּ ֲחָלָציו: וְגָר זאְֵ
ם:  בָּ נֵהג  ָקטן  ר  וְנעַַ ו  דָּ יחְַ ּוְמִריא  ּוְכִפיר  גֶל  ועְֵ
ְריֵה  ֵדיֶהן ואְַ צּו ילְַ בְּ ו ירְִ דָּ ְרֶעינָה יחְַ ּוָפָרה וָדב תִּ
ֶתן  פָּ ֻחר  ַעל  יונֵק  ע  ֲעשַׁ ושְִׁ ֶבן:  יאַכל תֶּ ָקר  בָּ כַּ
עּו  ל ְמאּוַרת ִצְפעונִי ּגָמּול יָדו ָהָדה: לא ירֵָ ועְַ
י ָמְלָאה ָהָאֶרץ  י כִּ ָכל ַהר ָקְדשִׁ ִחיתּו בְּ וְלא ישְַׁ

ים:  יִם ַלּיָם ְמַכסִּ מַּ ָעה ֶאת ה‘ כַּ דֵּ

ְלנֵס  עֵמד  ר  ֲאשֶׁ י  ישִַׁ ׁשֶרׁש  ַההּוא  ּיום  בַּ יָה  והְָ
בוד:  תו כָּ ה ְמנחָֻ יתְָ רׁשּו והְָ ים ֵאָליו ּגויִם ידְִ ַעמִּ

נִית יָדו ִלְקנות  ּיום ַההּוא יוִסיף ֲאדנָי שֵׁ יָה בַּ והְָ
ְצַריִם  ּור ּוִממִּ ֵאר ֵמַאשּׁ ר ישִָּׁ ָאר ַעּמו ֲאשֶׁ ֶאת שְׁ

ּוֵמֲחָמת  ר  נעְָ ּוִמשִׁ ּוֵמֵעיָלם  ּוִמּכּוׁש  ְתרוס  ּוִמפַּ
ֵחי  נדְִ ַסף  ואְָ ַלּגויִם  נֵס  א  וְנשָָׂ ַהּיָם:  ּוֵמִאּיֵי 
נְפות  ע כַּ ץ ֵמַאְרבַּ בֵּ צות יְהּוָדה יקְַ ָרֵאל ּונפְֻ ישְִׂ
יְהּוָדה  וְצְרֵרי  ֶאְפַריִם  ת  ִקנאְַ ָרה  וסְָ ָהָאֶרץ: 
וִיהּוָדה  יְהּוָדה  ֶאת  ּנֵא  יקְַ לא  ֶאְפַריִם  ֵרתּו  יכִָּ
ים  תִּ ִלשְׁ פְּ ְבָכֵתף  פּו  ועְָ ֶאְפָריִם:  ֶאת  יָצר  לא 
ּומוָאב  ֱאדום  ֶקֶדם  נֵי  בְּ ֶאת  יָבּזּו  ו  דָּ יחְַ ה  ימָָּ
ֱחִרים  והְֶ ם:  ַמְעתָּ ִמשְׁ ַעּמון  ּוְבנֵי  ם  ידָָ לוַח  ִמשְׁ
ר  ַהּנהָָ ַעל  יָדו  נִיף  והְֵ ִמְצַריִם  יָם  ְלׁשון  ֵאת  ה‘ 
ְדִריְך  והְִ ִלים  נחְָ ְבָעה  ְלשִׁ הּו  כָּ והְִ רּוחו  ְעיָם  בַּ
ר  ֲאשֶׁ ַעּמו  ָאר  ִלשְׁ ה  ְמִסלָּ ה  יתְָ והְָ ִלים:  ּנעְָ בַּ
יום  בְּ ָרֵאל  ְלישְִׂ ה  ָהיתְָ ר  ֲאשֶׁ כַּ ּור  ֵמַאשּׁ ֵאר  ישִָּׁ

ֲעלתו ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם: 

ב  י ישָׁ תָּ בִּ י ָאנפְַ ּיום ַההּוא אוְדָך ה‘ כִּ ַמְרתָּ בַּ ואְָ
ּוָעִתי ֶאְבַטח וְלא  ִהּנֵה ֵאל ישְׁ ֵמנִי:  ּוְתנחֲַ ָך  ַאפְּ
ִליׁשּוָעה:  ִלי  י  וַיהְִ יהָּ ה‘  ָרת  וְזמְִ ָעּזִי  י  כִּ ֶאְפָחד 
ּוָעה:  ַהישְׁ ַעיְנֵי  ִממַּ שׂון  שָׂ בְּ ַמיִם  ם  ַאְבתֶּ ּושְׁ
מו  ִבשְׁ ִקְראּו  ַההּוא הודּו לה‘  ּיום  בַּ ם  ַמְרתֶּ ואֲַ
ּגָב  נשְִׂ י  כִּ ירּו  ַהזכְִּ ֲעִלילָתיו  ים  ָבַעמִּ הוִדיעּו 
זאת  מּוַדַעת  ה  ָעשָׂ גֵאּות  י  כִּ ה‘  רּו  זמְַּ מו:  שְׁ
גָדול  י  כִּ ִצּיון  ֶבת  יושֶׁ וָרּנִי  ַצֲהִלי  ָהָאֶרץ:  ָכל  בְּ

ָרֵאל: ְך ְקדוׁש ישְִׂ ִקְרבֵּ בְּ

אב  צה“ל,  לחללי  אזכרה  המדינה,  לשלום  תפילה 
הרחמים, אשרי ובא לציון וכו‘.

ושרים אני מאמין :

בביאת  שלמה  באמונה  מאמין  אני 
המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל 

זה אחכה לו בכל יום שיבוא.

פירות ארץ ישראל  מחקלאות יהודית
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ָרה. ִכּנוֹר, וְקוֹל זמְִ ִכּנוֹר בְּ רּו ַליהוָה בְּ ה זמְַּ
ֶלְך  ֲחצְֹצרוֹת, וְקוֹל ׁשוָֹפר ָהִריעּו, ִלְפנֵי ַהמֶּ ו בַּ

ה‘.
ֵבי ָבּה. ֵבל, וְיֹשְׁ ַעם ַהּיָם, ּוְמלֹאוֹ תֵּ ז ירְִ

ּנֵנּו. ד, ָהִרים ירְַ ֲחאּו-ָכף יחַַ רוֹת ימְִ ח נהְָ
ֵבל  ּפֹט-תֵּ ּפֹט ָהָאֶרץ. ישְִׁ י ָבא, ִלשְׁ ט ִלְפנֵי ה‘ כִּ

ִרים. ֵמישָׁ ים, בְּ מִּ ֶצֶדק ועְַ בְּ

ואומרים פסוק בפסוק:

י ָבא אוֵרְך קּוִמי אוִרי ִהְתעוְרִרי ִהְתעוְרִרי כִּ
ִרי בֵּ יר דַּ עּוִרי עּוִרי שִׁ
ּה בוד ה‘ ָעַליךְִ נִגלְָּ כְּ

ְמָחה בוֹ ה ה‘ נָגִיָלה וְנשְִׂ זֶה ַהּיוֹם ָעשָׂ

ְלִמי י וְלא ִתכָּ לא ֵתבושִׁ
ֱהִמי ּתוֲחִחי ּוַמה תֶּ שְׁ ַמה תִּ

י ֵי ַעמִּ סּו ֲעניִּ ְך יחֱֶ בָּ
ה ה ִעיר ַעל תלָּ נתְָ וְנבְִ

ְמָחה בוֹ ה ה‘ נָגִיָלה וְנשְִׂ זֶה ַהּיוֹם ָעשָׂ

ְפרוִצי מאל תִּ ין ּושְּׁ ימִָ
ֲעִריִצי ת ה‘ תַּ ואְֶ

ְרִצי ן פַּ ַעל יַד ִאיׁש בֶּ
ְמָחה וְנָגִיָלה וְנשְִּׁ

ְמָחה בוֹ ה ה‘ נָגִיָלה וְנשְִׂ זֶה ַהּיוֹם ָעשָׂ

אומרים  חגיגית,  בנעימה  ערבית  תפילת  מתפללים 
תתקבל  קדיש  )אחרי  בברכה  לאומרו  הנוהגים  יש 

פותחים את הארון, והש“ץ אומר והקהל עונה:

ָרֵאל: ה‘ ֱאלֵֹקינּו, ה‘ ֶאָחד. ַמע, ישְִׂ שְׁ

ה‘ הּוא ָהֱאלִֹהים: שלוש פעמים

הש“ץ אומר והקהל חוזר אחריו:

וגאלנו  ולנו  לאבותינו  ניסים  שעשה  מי 
מעבדות לחרות, הוא יגאלנו גאולה שלמה 
בקרוב, ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ, 

חברים כל ישראל, ונאמר אמן.

הש“ץ אומר:

במדבר פרק י

ר  ַעל-ַהצַּ ַאְרְצֶכם,  בְּ ִמְלָחָמה  י-ָתבֹאּו  וכְִ ט 
ם,  ְרתֶּ ֲחצְֹצרֹת; וְנִזכְַּ ֵרעֶֹתם, בַּ ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם והֲַ
יֶכם. י ּוְביוֹם  ם, ֵמאֹיבְֵ ְעתֶּ ִלְפנֵי ה‘ ֱאלֵֹהיֶכם, וְנוֹשַׁ
יֶכם  ָחְדשֵׁ י  ּוְבָראשֵׁ ּוְבמוֲֹעֵדיֶכם,  ְמַחְתֶכם  שִׂ
ֵחי  זבְִ ל  ועְַ עֹלֵֹתיֶכם,  ַעל  ֲחצְֹצרֹת  בַּ ם  ּוְתַקְעתֶּ
ֱאלֵֹהיֶכם,  ִלְפנֵי  רוֹן  ְלזכִָּ ָלֶכם  יּו  והְָ ְלֵמיֶכם;  שַׁ

ֲאנִי ה‘ ֱאלֵֹהיֶכם.

תוקעים תקיעה גדולה, ואומרים בכל רם:

נּויָה. ָליִם ַהבְּ ירּושַָׁ ָאה בִּ נָה ַהבָּ ְלשָׁ

כל הקהל אומר:

ואלוקי  אלוקינו  ה‘  מלפניך  רצון  יהי 

לאתחלתא  שזכינו  שכשם  אבותינו, 
שופר  קול  לשמוע  נזכה  כן  דגאולה, 

של משיח צדקנו במהרה בימנו.

ושרים במנגינת “התקוה“:

תהילים פרק קכו

יַבת ִצּיוֹן  ׁשּוב ה‘, ֶאת-שִׁ ֲעלוֹת בְּ יר, ַהמַּ א שִׁ
חְֹלִמים. ָהיִינּו, כְּ

ינּו ּוְלׁשוֹנֵנּו ִרּנָה. ָאז,  חוֹק, פִּ ֵלא שְׂ ב ָאז ימִָּ
ה. יל ה‘, ַלֲעשׂוֹת ִעם-ֵאלֶּ ֹיאְמרּו ַבּגוֹיִם ִהגדְִּ

ֵמִחים. נּו ָהיִינּו שְׂ יל ה‘, ַלֲעשׂוֹת ִעמָּ ג ִהגדְִּ
ֲאִפיִקים  ִביֵתנּו) כַּ ד ׁשּוָבה ה‘, ֶאת-שבותנו (שְׁ

ּנֶגֶב. בַּ
צֹרּו. ִרּנָה יקְִ ִדְמָעה בְּ ה ַהּזְֹרִעים בְּ

ע. ְך-ַהּזרַָ א ֶמשֶׁ ְך, ּוָבכֹה נֹשֵׂ ו ָהלוְֹך ילֵֵ
א, ֲאֻלּמָֹתיו. ּבֹא-יָבֹא ְבִרּנָה נֹשֵׂ

ספירת העומר, עלינו לשבח, ושרים “אני מאמין“:

בביאת  שלמה  באמונה  מאמין  אני 
המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל 

זה אחכה לו בכל יום שיבוא.

ְלָמוֶת ּומוְֹסרוֵֹתיֶהם  ְך וצְַ יד יוִֹציֵאם, ֵמחֹשֶׁ
ק. יְנתֵַּ

ְלאוָֹתיו, ִלְבנֵי ָאָדם. טו יוֹדּו ַליהוָה ַחְסּדוֹ וְנפְִ
ת ּוְבִריֵחי ַבְרזֶל  ְלתוֹת נְחֹשֶׁ ר, דַּ בַּ י-שִׁ טז כִּ

ַע. ּגדִֵּ
ַעּנּו. ָעם ּוֵמֲע וֹנֵֹתיֶהם, יתְִ שְׁ ֶרְך פִּ ים, ִמדֶּ יז ֱאולִִ
ֲעֵרי  ִיעּו, ַעד-שַׁ גַּ ם ויַּ שָׁ ַתֵעב נפְַ ל-אֶֹכל, תְּ יח כָּ

ָמוֶת.
ֻצקוֵֹתיֶהם  ר ָלֶהם ִממְּ צַּ קּו ֶאל-ה‘, בַּ ִזעְֲ יט ויַּ

יֵעם. יוֹשִׁ
ִחיתוָֹתם. ט, ִמשְּׁ ֵאם וִיַמלֵּ פָּ ָברוֹ, וְירְִ ַלח דְּ כ ישְִׁ
ְלאוָֹתיו, ִלְבנֵי ָאָדם. כא יוֹדּו ַליהוָה ַחְסּדוֹ וְנפְִ
ִרּנָה. יו בְּ רּו ַמֲעשָׂ ֵחי תוָֹדה וִיַספְּ חּו, זבְִ כב וְיִזבְְּ

ַמיִם  י ְמָלאָכה, בְּ וֹת עֹשֵׂ ֳאניִּ כג יוְֹרֵדי ַהּיָם, בָּ
ים. ַרבִּ

ְמצּוָלה. ְלאוָֹתיו, בִּ י ה‘ וְנפְִ ה ָראּו, ַמֲעשֵׂ כד ֵהמָּ
יו. רוֵֹמם ּגלַָּ ֵמד, רּוַח ְסָעָרה ותְַּ עֲַ כה ויַֹּאֶמר--ויַּ
ָרָעה  ם, בְּ שָׁ דּו ְתהוֹמוֹת נפְַ ַמיִם, ירְֵ לּו שָׁ כו יעֲַ

ִתְתמוֹגָג.
ל-ָחְכָמָתם,  ּכוֹר וכְָ שִּׁ כז יָחוֹּגּו וְיָנּועּו, כַּ

ע. לָּ ְתבַּ תִּ
צּוקֵֹתיֶהם,  ר ָלֶהם ּוִממְּ צַּ ֲעקּו ֶאל-ה‘, בַּ צְִ כח ויַּ

יוִֹציֵאם.
יֶהם. ׁשּו, ּגלֵַּ חֱֶ ם ְסָעָרה, ִלְדָמָמה ויַּ כט יקֵָ
ם, ֶאל-ְמחוֹז  ַנחְֵ ּתֹקּו ויַּ ְמחּו ִכי-ישְִׁ שְִׂ ל ויַּ

ֶחְפָצם.
ְלאוָֹתיו, ִלְבנֵי ָאָדם. לא יוֹדּו ַליהוָה ַחְסּדוֹ וְנפְִ

נִים  ב זקְֵ ְקַהל-ָעם ּוְבמוֹשַׁ לב וִירוְֹממּוהּו, בִּ
ְללּוהּו. יהְַ

אוֹן. ר ּומָֹצֵאי ַמיִם, ְלִצמָּ רוֹת ְלִמְדבָּ ם נהְָ לג ישֵָׂ
ֵבי ָבּה. ִרי, ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת, יוֹשְׁ לד ֶאֶרץ פְּ
ֶרץ ִצּיָה,  ר, ַלֲאגַם-ַמיִם ואְֶ ם ִמְדבָּ לה ישֵָׂ

ְלמָֹצֵאי ָמיִם.
ב. ם ְרֵעִבים וַיְכוֹנְנּו, ִעיר מוֹשָׁ ב שָׁ וֹשֶׁ לו ויַּ

ִרי  שּׂו, פְּ עֲַ עּו ְכָרִמים ויַּ טְִּ דוֹת, ויַּ עּו שָׂ ִזרְְ לז ויַּ
ְתבּוָאה.

ִעיט. ם, לֹא ימְַ ּבּו ְמאֹד ּוְבֶהְמתָּ רְִ ְרֵכם ויַּ לח וַיבְָ
ֹחּו ֵמעֶֹצר ָרָעה וְיָגוֹן. ֲעטּו ויַּשָׁ מְִ לט ויַּ

תֹהּו לֹא- ֵעם, בְּ תְַ יִבים ויַּ מ ׁשֵֹפְך ּבּוז, ַעל-נדְִ
ָדֶרְך.

ּצֹאן,  ם כַּ שֶָׂ ּגֵב ֶאְביוֹן ֵמעוֹנִי ויַּ מא וַישְַׂ
חוֹת. פָּ ִמשְׁ

ה, ָקְפָצה  ל-ַעולְָ ָמחּו וכְָ ִרים וְישְִׂ אּו ישְָׁ מב ירְִ
יָה. פִּ

ּבוֹנְנּו, ַחְסֵדי ה‘. ה וְיתְִ ָמר-ֵאלֶּ מג ִמי-ָחָכם וְישְִׁ

תהילים פרק צז

ים. ְמחּו, ִאּיִים ַרבִּ גֵל ָהָאֶרץ ישְִׂ א ה‘ ָמָלְך, תָּ
ט, ְמכוֹן  פָּ ָרֶפל ְסִביָביו ֶצֶדק ּוִמשְׁ ב ָענָן ועֲַ

ְסאוֹ. כִּ
ֵלְך ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו. ג ֵאׁש, ְלָפנָיו תֵּ

ֵחל ָהָאֶרץ. ֵבל ָרֲאָתה ותַָּ ד ֵהִאירּו ְבָרָקיו תֵּ
ְפנֵי,  ְפנֵי ה‘ ִמלִּ ּסּו ִמלִּ ּדוֹנַג, נמַָ ה ָהִרים--כַּ

ל-ָהָאֶרץ. ֲאדוֹן כָּ
ים  אּו ָכל-ָהַעמִּ ַמיִם ִצְדקוֹ ורְָ ו ִהּגִידּו ַהשָּׁ

בוֹדוֹ. כְּ
ְתַהְלִלים  ל-עְֹבֵדי ֶפֶסל ַהמִּ ז יֵבֹׁשּו, כָּ
ל-ֱאלִֹהים. ֲחוּו-לוֹ, כָּ תַּ ֱאִליִלים. ִהשְׁ בָּ

נוֹת יְהּוָדה. נָה, בְּ גלְֵ ַמח, ִצּיוֹן ותַָּ שְׂ ְמָעה ותִַּ ח שָׁ
ֶטיָך ה‘. פָּ ְלַמַען ִמשְׁ

ל-ָהָאֶרץ. ְמאֹד  ה ה‘ ֶעְליוֹן ַעל-כָּ י-ַאתָּ ט כִּ
ל-ֱאלִֹהים. ֵליָת, ַעל-כָּ נעֲַ

ׁשוֹת ֲחִסיָדיו  נְאּו-ָרע. ׁשֵֹמר, נפְַ י אֲֹהֵבי ה‘ שִׂ
יֵלם. ִעים, יצִַּ ִמּיַד ְרשָׁ

ְמָחה. ֵרי-ֵלב שִׂ יק ּוְלישְִׁ דִּ ַע ַלצַּ יא אוֹר, זרָֻ
ר ָקְדׁשוֹ. יהוָה וְהוֹדּו, ְלזכֵֶ יִקים, בַּ ְמחּו ַצדִּ יב שִׂ

תהילים פרק צח

ָלאוֹת  י-נפְִ יר ָחָדׁש כִּ ירּו ַליהוָה שִׁ א ִמזְמוֹר, שִׁ
ינוֹ ּוזְרוַֹע ָקְדׁשוֹ. יָעה-ּלוֹ ימְִ ה. הוֹשִׁ ָעשָׂ

ה  ּוָעתוֹ ְלֵעינֵי ַהּגוֹיִם, ּגלִָּ ב הוִֹדיַע ה‘, ישְׁ
ִצְדָקתוֹ.

ָרֵאל. מּונָתוֹ ְלֵבית ישְִׂ ר ַחְסּדוֹ, ואֱֶ ג זכַָ
ּוַעת ֱאלֵֹהינּו. ָראּו ָכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ ֵאת, ישְׁ

ּנְנּו  ְצחּו ורְַ ל-ָהָאֶרץ פִּ ד ָהִריעּו ַליהוָה, כָּ
רּו. וְזמֵַּ


