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לבקש ,לקרוא ,לדרוש ,לזעוק ,לצעוק ,לשווע ,לבכות,
לקוות ,לייחל ,לצפות ,לחסות ,לבטוח ,להתחנן ,להתפלל
]ג ה[ קוֹלִי אֶל ה' ֶא ְקרָא וַיַּ ֲענֵנִי ֵמהַר ָקדְשׁוֹ ֶסלָה.
]ד ב[ ְבּ ָק ְר ִאי ֲענֵנִי ֱאלֹהֵי ִצ ְדקִי ַבּצָּר ִה ְר ַח ְב ָתּ לִּי ָחנֵּנִי וּ ְשׁמַע ְתּ ִפ ָלּתִי.
ִשׁמַע ְבּ ָק ְר ִאי ֵאלָיו.
]ד ד[ וּדְעוּ כִּי ִה ְפלָה ה' ָחסִיד לוֹ ה' י ְ
]ד ו[ זִבְחוּ זִ ְבחֵי ֶצדֶק וּ ִבטְחוּ אֶל ה'.
ְשׁי ָבה ְלקוֹל ַשׁוְ ִעי ַמ ְלכִּי וֵאלֹהָי כִּי ֵאלֶי ָך ֶא ְת ַפּלָּל.
]ה ג[ ַהק ִ
]ו ט-י[ סוּרוּ ִמ ֶמּנִּי כָּל פֹּ ֲעלֵי אָוֶן כִּי ָשׁמַע ה' קוֹל ִבּ ְכיִיָ .שׁמַע ה'
ְתּ ִחנָּתִי ה' ְתּ ִפ ָלּתִי יִקָּח.
הוֹשׁי ֵענִי ִמכָּל רֹ ְדפַי וְ ַהצִּי ֵלנִי.
]ז ב[ ה' ֱאלֹהַי ְבּ ָך ָחסִי ִתי ִ
ְשׁי ָך ה'.
]ט יא[ וְיְִבטְחוּ ְב ָך יוֹ ְדעֵי ְשׁ ֶמ ָך כִּי לֹא ָעזַ ְב ָתּ דֹר ֶ
ְשׁי נוּדִי ַה ְרכֶם צִפּוֹר.
]יא א[ ַל ְמנֵַצּ ַח ְלָדוִד בּה' ָחסִי ִתי אֵי ְך תֹּאמְרוּ ְלנַפ ִ
אָשׁירָה לה' כִּי ָגמַל ָעלָי.
]יג ו[ וֲַאנִי ְבּ ַח ְסְדָּך ָב ַט ְחתִּי יָגֵל ִלבִּי ִבּישׁוָּע ֶתָך ִ
]טז א[ … ָשׁ ְמ ֵרנִי אֵל כִּי ָחסִי ִתי ָב ְך.
]יז ו[ ֲאנִי ְקרָאתִי ָך כִי ַת ֲענֵנִי אֵל הַט אָזְנְ ָך לִי ְשׁמַע ִא ְמ ָרתִי.
ָשׁ ַע.
]יח ד[ ְמ ֻהלָּל ֶא ְקרָא ה' וּמִן אֹיְבַי ִאוּ ֵ
]יח ז[ ַבּצַּר לִי ֶא ְקרָא ה' וְאֶל ֱאלֹהַי ֲא ַשׁוֵּ ַע יִ ְשׁמַע ֵמהֵיכָלוֹ קוֹלִי
וְ ַשׁוְ ָעתִי ְל ָפנָיו תָּבוֹא בְאָזְנָיו.
הוֹשׁיעָה ַה ֶמּ ֶל ְך יַ ֲענֵנוּ בְיוֹם ָק ְר ֵאנוּ.
]כ י[ ה' ִ
]כא ח[ כִּי ַה ֶמּ ֶל ְך בֹּ ֵט ַח בּה' וּ ְב ֶחסֶד ֶעלְיוֹן בַּל יִמּוֹט.
]כב ו[ ֵאלֶי ָך זָעֲקוּ וְנִ ְמלָטוּ ְבּ ָך ָבטְחוּ וְלֹא בוֹשׁוּ.
]כב ט[ גֹּל אֶל ה' יְַפ ְלּטֵהוּ יַצִּילֵהוּ כִּי ָחפֵץ בּוֹ.
ְשׁיו יְחִי ְל ַב ְבכֶם ָלעַד.
ִשׂבָּעוּ יְ ַהלְלוּ ה' דֹּר ָ
]כב כז[ יֹאכְלוּ ֲענָוִים וְי ְ
ֵבוֹשׁה אַל יַ ַעלְצוּ אוֹיְבַי לִי.
]כה ב[ ֱאלֹהַי ְבּ ָך ָב ַט ְחתִּי אַל א ָ
ִשׁעִי אוֹ ְת ָך
]כה ה[ ַה ְדרִי ֵכנִי ַב ֲא ִמ ֶתּ ָך וְַל ְמּ ֵדנִי כִּי אַתָּה ֱאלֹהֵי י ְ
ִקוִּי ִתי כָּל הַיּוֹם.
ְשׁי וְ ַהצִּי ֵלנִי אַל אֵבוֹשׁ כִּי ָחסִי ִתי ָב ְך.
]כה כ[ ָשׁ ְמרָה נַפ ִ
ֹשׁר יִצְּרוּנִי כִּי ִקוִּי ִתי ָך.
]כה כא[ תֹּם וָי ֶ
]כו א[ ְל ָדוִד ָשׁ ְפ ֵטנִי ה' כִּי ֲאנִי ְבּ ֻתמִּי ָה ַל ְכ ִתּי וּבה' ָבּ ַט ְחתִּי לֹא ֶא ְמעָד.
]כז ד[ אַחַת ָשׁאַ ְלתִּי ֵמאֵת ה' אוֹתָהּ ֲא ַבקֵּשׁ ִשׁ ְבתִּי ְבּבֵית ה' כָּל
יְמֵי ַחיַּי ַלחֲזוֹת ְבּנֹעַם ה' וּ ְל ַבקֵּר ְבּהֵיכָלוֹ.
]כז ז[ ְשׁמַע ה' קוֹלִי ֶא ְקרָא וְ ָחנֵּנִי וַ ֲענֵנִי.
]כז ח[ ְל ָך אָמַר ִלבִּי ַבּקְּשׁוּ ָפנָי אֶת ָפּנֶי ָך ה' ֲא ַבקֵּשׁ.
ֱשׁה
]כח א[ ְל ָדוִד ֵאלֶי ָך ה' ֶא ְקרָא צוּרִי אַל ֶתּ ֱחרַשׁ ִמ ֶמּנִּי פֶּן ֶתּח ֶ
ְשׁ ְלתִּי עִם יוֹ ְרדֵי בוֹר.
ִמ ֶמּנִּי וְנִמ ַ
ְשׁ ָך.
ָשׂאִי יָדַי אֶל ְדּבִיר ָקד ֶ
]כח ב[ ְשׁמַע קוֹל ַתּחֲנוּנַי ְבּ ַשׁוְּ ִעי ֵאלֶי ָך ְבּנ ְ
]כח ו[ בָּרוּ ְך ה' כִּי ָשׁמַע קוֹל ַתּחֲנוּנָי.
ִשּׁירִי
]כח ז[ ה' ֻעזִּי וּ ָמִגנִּי בּוֹ ָבטַח ִלבִּי וְנֶ ֱעזְָרתִּי וַיֲַּעלֹז ִלבִּי וּמ ִ
אֲהוֹדֶנּוּ.
]ל ג[ ה' ֱאלֹהָי ִשׁוַּ ְעתִּי ֵאלֶי ָך וַ ִתּ ְר ָפּ ֵאנִי.
]ל ט[ ֵאלֶי ָך ה' ֶא ְקרָא וְאֶל ֲאדֹנָי ֶא ְת ַחנָּן.
ֵבוֹשׁה לְעוֹלָם ְבּ ִצ ְד ָק ְת ָך ַפ ְלּ ֵטנִי.
]לא ב[ ְבּ ָך ה' ָחסִי ִתי אַל א ָ
]לא ז[ ָשׂנֵאתִי ַהשֹּׁ ְמרִים ַה ְבלֵי ָשׁוְא וַ ֲאנִי אֶל ה' ָבּ ָט ְחתִּי.
]לא טו[ וַ ֲאנִי ָעלֶי ָך ָב ַט ְחתִּי ה' אָ ַמ ְרתִּי ֱאלֹהַי אָתָּה.
ִשׁאוֹל.
ְשׁעִים יִדְּמוּ ל ְ
ֵבוֹשׁה כִּי ְקרָאתִי ָך יֵבֹשׁוּ ר ָ
]לא יח[ ה' אַל א ָ

]לא כג[ וַ ֲאנִי אָ ַמ ְרתִּי ְב ָח ְפזִי נְִג ַרזְתִּי ִמנֶּגֶד עֵינֶי ָך אָכֵן ָשׁ ַמ ְע ָתּ קוֹל
ַתּחֲנוּנַי ְבּ ַשׁוְּ ִעי ֵאלֶי ָך.
]לא כה[ ִחזְקוּ וְיַ ֲאמֵץ ְל ַב ְבכֶם כָּל ַה ְמיַ ֲח ִלים לה'.
]לג יח[ ִהנֵּה עֵין ה' אֶל יְרֵאָיו ַל ְמיַ ֲח ִלים ְל ַחסְדּוֹ.
ִשׂמַח ִלבֵּנוּ
ְשׁנוּ ִח ְכּתָה לַה' ֶעזְרֵנוּ וּ ָמִגנֵּנוּ הוּא .כִּי בוֹ י ְ
]לג כ-כב[ נַפ ֵ
ֲשׁר יִ ַחלְנוּ ָל ְך.
ְשׁם ָקדְשׁוֹ ָב ָט ְחנוּ .יְהִי ַח ְס ְדּ ָך ה' ָעלֵינוּ ַכּא ֶ
כִּי ב ֵ
ַשׁתִּי אֶת ה' וְ ָענָנִי וּ ִמכָּל מְגוּרוֹתַי ִהצִּי ָלנִי.
]לד ה[ ָדּר ְ
הוֹשׁיעוֹ.
]לד ז[ זֶה ָענִי ָקרָא וה' ָשׁ ֵמ ַע וּ ִמכָּל צָרוֹתָיו ִ
ְשׁי ה' לֹא יַ ְחסְרוּ כָל טוֹב.
]לד יא[ ְכּפִירִים רָשׁוּ וְ ָרעֵבוּ וְדֹר ֵ
]לד טז[ עֵינֵי ה' אֶל ַצדִּיקִים וְאָזְנָיו אֶל ַשׁוְ ָעתָם.
]לד יח-יט[ ָצעֲקוּ וַה' ָשׁ ֵמ ַע וּ ִמ ָכּל צָרוֹתָם ִהצִּי ָלם .קָרוֹב ה'
יוֹשׁי ַע.
ִשׁ ְבּרֵי לֵב וְאֶת ַדּ ְכּאֵי רוּ ַח ִ
ְלנ ְ
ֲשׂה טוֹב ְשׁכָן ֶארֶץ וּ ְרעֵה אֱמוּנָה.
]לז ג[ ְבּטַח בּה' וַע ֵ
ֲשׂה.
]לז ה[ גּוֹל עַל ה' ַדּ ְר ֶכּ ָך וּ ְבטַח ָעלָיו וְהוּא יַע ֶ
]לז ט[ … וְקֹוֵי ה' ֵהמָּה יִירְשׁוּ אָרֶץ.
]לט ח[ וְ ַעתָּה מַה ִקּוִּי ִתי ֲאדֹנָי תּוֹ ַח ְלתִּי ְל ָך הִיא.
ִשׁמַע ַשׁוְ ָעתִי.
]מ ב[ ַקוֹּה ִקוִּי ִתי ה' וַיֵּט ֵאלַי וַיּ ְ
ֲשׁר ָשׂם ה' ִמ ְבטַחוֹ וְלֹא ָפנָה אֶל ְר ָהבִים
אַשׁרֵי ַהגֶּבֶר א ֶ
]מ ה[ ְ
ְשׂטֵי ָכזָב.
וָ
ְשׁי ָך יֹאמְרוּ ָתמִיד יְִגדַּל ה'
ִשׂמְחוּ ְבּ ָך כָּל ְמ ַבק ֶ
ָשׂישׂוּ וְי ְ
]מ יז[ י ִ
אֹ ֲהבֵי תְּשׁוּ ָע ֶת ָך.
ֵשׁע ֱאלֹ ִהים.
]נ כג[ … וְ ָשׂם ֶדּ ֶר ְך אַ ְראֶנּוּ ְבּי ַ
]נ טו[ וּ ְק ָר ֵאנִי בְּיוֹם ָצרָה ֲא ַח ֶלּ ְצ ָך וּ ְת ַכ ְבּ ֵדנִי.
]נב י[ וַ ֲאנִי ְכּזַיִת ַר ֲענָן ְבּבֵית ֱאלֹהִים ָבּ ַט ְחתִּי ְב ֶחסֶד ֱאלֹ ִהים
עוֹלָם וָעֶד.
]נה ב[ ַה ֲאזִינָה ֱאלֹהִים ְתּ ִפ ָלּתִי וְאַל ִתּ ְת ַעלַּם ִמ ְתּ ִחנָּתִי.
ַשׁ ֵל ְך עַל ה' יְ ָה ְב ָך וְהוּא יְַכ ְל ְכּ ֶל ָך…
]נה כג[ ה ְ
יוֹשׁי ֵענִי.
]נה יז[ ֲאנִי אֶל ֱאלֹהִים ֶא ְקרָא וה' ִ
]נה כד[ … וַ ֲאנִי ֶא ְבטַח ָבּ ְך.
]נו ד-ה ,יב[ יוֹם אִירָאֲ ,אנִי ֵאלֶי ָך ֶא ְבטָח .בֵּאלֹהִים ֲא ַהלֵּל ְדּבָרוֹ,
ָשׂר לִי?
ֲשׂה ב ָ
בֵּאלֹהִים ָבּ ַט ְחתִּי ,לֹא אִירָא ,מַה יַּע ֶ
]נז ג[ ֶא ְקרָא לֵאלֹהִים ֶעלְיוֹן ָלאֵל גֹּמֵר ָעלָי.
ְשׁי כִּי ִממֶּנּוּ ִתּ ְקוָ ִתי.
]סב ו[ אַ ְך לֵאלֹהִים דּוֹמִּי נַפ ִ
]סב ט[ ִבּטְחוּ בוֹ ְבכָל עֵת עָם ִשׁפְכוּ ְל ָפנָיו ְל ַב ְבכֶם ֱאלֹהִים
ַמ ֲחסֶה לָּנוּ ֶסלָה.
ְשׁי ֱאלֹהִים וִיחִי ְל ַב ְבכֶם.
ִשׂמָחוּ דֹּר ֵ
]סט לג[ רָאוּ ֲענָוִים י ְ
ְשׁי ָך וְיֹאמְרוּ ָתמִיד יְִגדַּל
ִשׂמְחוּ ְבּ ָך כָּל ְמ ַבק ֶ
ָשׂישׂוּ וְי ְ
]ע ה [ י ִ
ֱאלֹהִים אֹ ֲהבֵי יְשׁוּ ָע ֶת ָך.
ֵבוֹשׁה לְעוֹלָם.
]עא א[ ְבּ ָך ה' ָחסִי ִתי אַל א ָ
]עא ה[ כִּי אַתָּה ִת ְקוָ ִתי ֲאדֹנָי ה' ִמ ְב ַט ִחי ִמנְּעוּרָי.
]עא יד[ וַ ֲאנִי ָתּמִיד ֲאיַחֵל וְהוֹ ַס ְפתִּי עַל כָּל ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך.
]עב יב[ כִּי יַצִּיל ֶאבְיוֹן ְמ ַשׁוֵּ ַע וְ ָענִי וְאֵין עֹזֵר לוֹ.
ְשׁ ְמ ָך נִ ְקרָא.
]פ יט[ וְלֹא נָסוֹג ִמ ֶמּ ָךּ ְתּ ַחיֵּנוּ וּב ִ
]פא ח[ ַבּ ָצּרָה ָקרָא ָת וָ ֲא ַח ְלּ ֶצ ָךּ ֶא ֶענְ ָך ְבּ ֵסתֶר ַרעַם ֶא ְב ָחנְ ָך עַל מֵי
ְמרִיבָה ֶסלָה.
]פו ג[ ָחנֵּנִי ֲאדֹנָי כִּי ֵאלֶי ָך ֶא ְקרָא כָּל הַיּוֹם.
ְשׁיבָה ְבּקוֹל ַתּחֲנוּנוֹתָי.
]פו ו[ ַה ֲאזִינָה ה' ְתּ ִפ ָלּתִי וְ ַהק ִ
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]פו ז[ בְּיוֹם ָצ ָרתִי ֶא ְק ָר ֶא ָךּ כִּי ַת ֲענֵנִי.
]פח ב[ ה' ֱאלֹהֵי יְשׁוּ ָעתִי יוֹם ָצ ַע ְקתִּי ַב ַלּיְלָה נֶגְ ֶדּ ָך.
]פח י[ עֵינִי ָד ֲאבָה ִמנִּי עֹנִי ְקרָאתִי ָך ה' ְבּכָל יוֹם ִשׁ ַטּ ְחתִּי ֵאלֶי ָך ַכפָּי.
]פח יד[ וַ ֲאנִי ֵא ֶלי ָך ה' ִשׁוַּ ְעתִּי וּ ַבבֹּקֶר ְתּ ִפ ָלּתִי ְת ַק ְדּ ֶמ ָךּ.
]פט כז[ הוּא יִ ְק ָר ֵאנִי אָבִי אָתָּה ֵאלִי וְצוּר יְשׁוּ ָעתִי.
]צא ב[ אֹמַר לה' ַמ ְחסִי וּמְצוּ ָדתִי ֱאלֹהַי ֶא ְבטַח בּוֹ.
]צא טו[ יִ ְק ָר ֵאנִי וְ ֶא ֱענֵהוּ עִמּוֹ אָנֹכִי ְב ָצרָה ֲא ַח ְלּצֵהוּ וַ ֲא ַכ ְבּדֵהוּ.
וּשׁמוּאֵל ְבּקֹ ְר ֵאי ְשׁמוֹ קֹרִאים אֶל
ֹשׁה וְאַ ֲהרֹן ְבּכֹ ֲהנָיו ְ
]צט ו[ מ ֶ
ה' וְהוּא יַ ֲענֵם.
ִשׁמוֹ הוֹדִיעוּ ָב ַעמִּים ֲעלִילוֹתָיו.
]קה א[ הוֹדוּ לה' ִקרְאוּ ב ְ
ְשׁי ה'.
ִשׂמַח לֵב ְמ ַבק ֵ
ְשׁם ָקדְשׁוֹ י ְ
]קה ג[ ִה ְת ַהלְלוּ בּ ֵ
]קה ד[ ִדּרְשׁוּ ה' וְעֻזּוֹ ַבּקְּשׁוּ ָפנָיו ָתּמִיד.
יוֹשׁיעֵם.
]קז יג,יט[ וַיִּזְעֲקוּ אֶל ה' ַבּצַּר ָלהֶם ִמ ְמּצֻקוֹתֵיהֶם ִ
ִשּׁמוּעָה ָרעָה לֹא יִירָא נָכוֹן לִבּוֹ ָבּ ֻט ַח בּה'.
]קיב ז[ מ ְ
ִשׂ ָראֵל ְבּטַח בּה' ֶעזְרָם וּ ָמִגנָּם הוּא .בֵּית אַ ֲהרֹן ִבּטְחוּ
]קטו ט-יא[ י ְ
בה' ֶעזְרָם וּ ָמגִנָּם הוּא .יִ ְראֵי ה' ִבּטְחוּ בה' ֶעזְרָם וּ ָמִגנָּם הוּא.
ִשׁמַע ה' אֶת קוֹלִי ַתּחֲנוּנָי.
]קטז א[ אָ ַה ְבתִּי כִּי י ְ
]קטז ב[ כִּי ִהטָּה אָזְנוֹ לִי וּ ְביָמַי ֶא ְקרָא.
ְשׁי.
ְשׁם ה' ֶא ְקרָא אָנָּה ה' ַמ ְלּטָה נַפ ִ
]קטז ד[ וּב ֵ
ְשׁם ה' ֶא ְקרָא.
ֶשּׂא וּב ֵ
]קטז יג[ כּוֹס יְשׁוּעוֹת א ָ
ְשׁם ה' ֶא ְקרָא.
]קטז יז[ ְל ָך ֶאזְבַּח זֶבַח תּוֹדָה וּב ֵ
]קיח ח[ טוֹב ַלחֲסוֹת בּה' ִמ ְבּטֹ ַח בָּאָדָם.
]קיח ט[ טוֹב ַלחֲסוֹת בּה' ִמ ְבּטֹ ַח ִבּנְדִיבִים.
אַשׁרֵי נֹ ְצרֵי ֵעדֹתָיו ְבּכָל לֵב יְִדרְשׁוּהוּ.
]קיט ב[ ְ
ַשֵׁגּנִי ִמ ִמּצְוֹתֶי ָך.
ַשׁתִּי ָך אַל תּ ְ
]קיט י[ ְבּכָל ִלבִּי ְדר ְ
ך] .מצודות[ מחרפי.
]קיט מב[ וְ ֶא ֱענֶה חֹ ְרפִי ָדבָר כִּי ָב ַט ְחתִּי ִבּ ְד ָב ֶר ָ
ִשׁ ָפּ ֶט ָך יִָח ְלתִּי.
]קיט מג[ וְאַל ַתּצֵּל ִמפִּי ְדבַר ֱאמֶת עַד ְמאֹד כִּי ְלמ ְ
ָשׁתִּי.
]קיט מה[ וְ ֶא ְת ַה ְלּכָה ָב ְר ָחבָה כִּי ִפ ֻקּדֶי ָך ָדר ְ
ֲשׁר יִ ַח ְל ָתּנִי.
]קיט מט[ זְכֹר ָדּבָר ְל ַע ְב ֶדּ ָך עַל א ֶ

]קיט נח[ ִחלִּיתִי ָפנֶי ָך ְבכָל לֵב ָחנֵּנִי ְכּ ִא ְמ ָר ֶת ָך.
ִשׂמָחוּ כִּי ִל ְד ָב ְר ָך יִ ָח ְלתִּי.
]קיט עד[ יְ ֵראֶי ָך יִרְאוּנִי וְי ְ
ְשׁי ִל ְד ָב ְר ָך יִ ָח ְלתִּי.
]קיט פא[ ָכּ ְל ָתה ִלתְשׁוּ ָע ְת ָך נַפ ִ
ָשׁתִּי.
הוֹשׁי ֵענִי כִּי פִקּוּדֶי ָך ָדר ְ
]קיט צד[ ְל ָך ֲאנִי ִ
]קיט קיד[ ִס ְתרִי וּ ָמִגנִּי אָתָּה ִל ְד ָב ְר ָך יִ ָח ְלתִּי.
]קיט קמה[ ָקרָאתִי ְבכָל לֵב ֲענֵנִי ה' ֻחקֶּי ָך ֶאצֹּרָה.
ֶשׁ ְמרָה ֵעדֹתֶי ָך.
הוֹשׁי ֵענִי וְא ְ
]קיט קמו[ ְקרָאתִי ָך ִ
ֶשׁף וָ ֲא ַשׁוֵּ ָעה ִל ְד ָב ְר ָך יִ ָח ְלתִּי.
]קיט קמז[ ִק ַדּ ְמתִּי ַבנּ ֶ
]קיט קע[ תָּבוֹא ְתּ ִחנָּתִי ְל ָפנֶי ָך ְכּ ִא ְמ ָר ְת ָך ַהצִּי ֵלנִי.
]קכ א[ ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת אֶל ה' ַבּ ָצּ ָרתָה לִּי ָקרָאתִי וַיַּ ֲענֵנִי.
]קל א[ ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ִמ ַמּ ֲע ַמקִּים ְקרָאתִי ָך ה'.
ַשּׁבוֹת ְלקוֹל ַתּחֲנוּנָי.
]קל ב[ ֲאדֹנָי ִשׁ ְמעָה בְקוֹלִי ִתּ ְהיֶינָה אָזְנֶי ָך ק ֻ
ְשׁי וְִל ְדבָרוֹ הוֹ ָח ְלתִּי.
]קל ה[ ִקוִּי ִתי ה' ִקוְּ ָתה נַפ ִ
ִשׂ ָראֵל אֶל ה' כִּי עִם ה' ַה ֶחסֶד וְ ַה ְרבֵּה ִעמּוֹ פְדוּת.
]קל ז[ יַחֵל י ְ
ִשׂ ָראֵל אֶל ה' ֵמ ַעתָּה וְעַד עוֹלָם.
]קלא ג[ יַחֵל י ְ
ְשׁי עֹז.
]קלח ג[ בְּיוֹם ָקרָאתִי וַ ַתּ ֲענֵנִי ַתּ ְר ִה ֵבנִי ְבנַפ ִ
]קמ ז[ … ַה ֲאזִינָה ה' קוֹל ַתּחֲנוּנָי.
ְשׁי.
]קמא ח[ כִּי ֵאלֶי ָך ה' ֲאדֹנָי עֵינָי ְבּכָה ָחסִי ִתי אַל ְתּעַר נַפ ִ
ֶשׁפֹּ ְך ְל ָפנָיו
]קמב ב-ג[ קוֹלִי אֶל ה' ֶאזְעָק קוֹלִי אֶל ה' ֶא ְת ַחנָּן .א ְ
ִשׂיחִי ָצ ָרתִי ְל ָפנָיו אַגִּיד.
]קמב ו[ זַָע ְקתִּי ֵאלֶי ָך ה' אָ ַמ ְרתִּי אַתָּה ַמ ְחסִי ֶח ְלקִי ְבּ ֶארֶץ ַה ַחיִּים.
]קמג א[ … ה' ְשׁמַע ְתּ ִפ ָלּתִי ַה ֲאזִינָה אֶל ַתּחֲנוּנָי…
ַשׁמִי ֵענִי ַבבֹּקֶר ַח ְס ֶדּ ָך כִּי ְב ָך ָב ָט ְחתִּי הוֹדִי ֵענִי ֶדּ ֶר ְך זוּ
]קמג ח[ ה ְ
ְשׁי.
ָשׂאתִי נַפ ִ
ֵא ֵל ְך כִּי ֵאלֶי ָך נ ָ
ִשׂגַּבִּי וּ ְמ ַפ ְלטִי לִי ָמִגנִּי וּבוֹ ָחסִי ִתי
]קמד ב[ ַח ְסדִּי וּמְצוּ ָדתִי מ ְ
הָרוֹדֵד ַעמִּי ַת ְחתָּי.
ֲשׁר יִ ְק ָר ֻאהוּ ֶב ֱאמֶת.
]קמה יח-יט[ קָרוֹב ה' ְל ָכל קֹרְאָיו ְלכֹל א ֶ
יוֹשׁיעֵם.
ִשׁמַע וְ ִ
ֲשׂה וְאֶת ַשׁוְ ָעתָם י ְ
רְצוֹן יְרֵאָיו יַע ֶ
]קמז יא[ רוֹצֶה ה' אֶת יְרֵאָיו אֶת ַה ְמיַ ֲח ִלים ְל ַחסְדּוֹ.
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לפנות ,לדרוש ,לזעוק ,לצעוק ,לשווע ,לבכות ,לקוות ,לייחל,
לצפות ,להתאוות ,לשחר ,לחסות ,לבטוח ,להתפלל

]יש' לג ב[ ה' ָחנֵּנוּ ְל ָך ִקוִּינוּ ֱהיֵה זְרֹעָם ַל ְבּ ָקרִים אַף יְשׁוּ ָעתֵנוּ
ְבּעֵת ָצרָה.
ְרוּשׁ ַליִם וְ ִקרְאוּ ֵאלֶי ָה כִּי ָמלְאָה ְצבָאָהּ
]יש' מ ב[ ַדּבְּרוּ עַל לֵב י ָ
כִּי נִ ְרצָה עֲוֹנָהּ כִּי ָל ְקחָה ִמיַּד ה' ִכּ ְפ ַליִם ְבּכָל ַחטֹּאתֶי ָה.
ְשׁרִים יָרוּצוּ וְלֹא
]יש' מ לא[ וְקֹוֵי ה' יַ ֲחלִיפוּ כֹ ַח יַעֲלוּ ֵאבֶר ַכּנּ ָ
יִיגָעוּ יֵלְכוּ וְלֹא יִיעָפוּ.
ֵישׁרִים.
]יש' מה יט[ … ַבקְּשׁוּנִי ֲאנִי ה' דֹּבֵר ֶצדֶק ַמגִּיד מ ָ
ָשׁעוּ ָכּל אַ ְפסֵי אָרֶץ כִּי ֲאנִי אֵל וְאֵין עוֹד.
]יש' מה כב[ פְּנוּ ֵאלַי וְ ִהוּ ְ
ֲשׁר לֹא יֵבֹשׁוּ קֹוָי.
]יש' מט כג[ … וְיַָד ַע ְתּ כִּי ֲאנִי ה' א ֶ
]יש' נה ו[ ִדּרְשׁוּ ה' ְבּ ִה ָמּצְאוֹ ְק ָר ֻאהוּ ִבּהְיוֹתוֹ קָרוֹב.
ְשׁי.
]יש' נז יג[ … וְ ַהחוֹסֶה בִי יִנְחַל ֶארֶץ וְיִירַשׁ הַר ָקד ִ
]יש' נח ט[ אָז ִתּ ְקרָא וַה' יַ ֲענֶה ְתּ ַשׁוַּע וְיֹאמַר ִהנֵּנִי אִם ָתּסִיר
מִתּוֹ ְכ ָך מוֹטָה ְשׁלַח ֶא ְצבַּע וְַדבֶּר אָוֶן.
]יש' סב ו[ … לֹא יֶחֱשׁוּ ַה ַמּזְִכּרִים אֶת ה' אַל ֳדּמִי ָלכֶם.
ֲשׂה ִל ְמ ַחכֵּה לוֹ.
]יש' סד ג[ … ַעיִן לֹא רָאָתָה ֱאלֹהִים זוּ ָל ְת ָך יַע ֶ
ֲשׁר ְדּרָשׁוּנִי.
]יש' סה י[ … ְל ַעמִּי א ֶ
]יש' סה כד[ וְ ָהיָה ֶטרֶם יְִקרָאוּ וַ ֲאנִי ֶא ֱענֶה עוֹד הֵם ְמ ַד ְבּ ִרים
ֶשׁמָע.
וַ ֲאנִי א ְ

ַשּׁר אֹ ְרחֹתֶי ָך.
]מש' ג ו[ ְבּכָל ְדּ ָרכֶי ָך ָדעֵהוּ וְהוּא יְי ֵ
]יש' ח יז[ וְ ִחכִּיתִי לַה' ַה ַמּ ְסתִּיר ָפּנָיו ִמבֵּית יֲַעקֹב וְ ִקוֵּיתִי לוֹ.
]יש' יב ב[ ִהנֵּה אֵל יְשׁוּ ָעתִי ֶא ְבטַח וְלֹא ֶא ְפחָד כִּי ָעזִּי וְזִ ְמרָת
יָהּ ה' וַיְהִי לִי ִלישׁוּעָה.
ִשׁמוֹ הוֹדִיעוּ
]יש' יב ד[ וַ ֲא ַמ ְרתֶּם בַּיּוֹם הַהוּא הוֹדוּ לַה' ִקרְאוּ ב ְ
ִשׂגָּב ְשׁמוֹ.
ָב ַעמִּים ֲעלִילֹתָיו ַהזְכִּירוּ כִּי נ ְ
]יש' יד לב[ וּמַה יַּ ֲענֶה ַמ ְל ֲאכֵי גוֹי כִּי ה' יִסַּד צִיּוֹן וּבָהּ יֶחֱסוּ
ֲענִיֵּי עַמּוֹ.
]יש' יט כ[ וְ ָהיָה לְאוֹת וּ ְלעֵד לַה' ְצבָאוֹת ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם כִּי
מוֹשׁי ַע וָרָב וְ ִהצִּי ָלם.
ִשׁלַח ָלהֶם ִ
יְִצעֲקוּ אֶל ה' ִמ ְפּנֵי לֹ ֲחצִים וְי ְ
]יש' כו ד,ח,ט[ ִבּטְחוּ בַה' ֲעדֵי עַד כִּי ְבּיָהּ ה' צוּר עוֹ ָלמִים…
ְשׁ ְמ ָך וּ ְלזְִכ ְר ָך ַתּ ֲאוַת נָפֶשׁ.
ִשׁ ָפּטֶי ָך ה' ִקוִּינוּ ָך ל ִ
אַף אֹרַח מ ְ
ֲשׁ ֲח ֶר ָךּ…
ְשׁי ִאוִּיתִי ָך ַבּ ַלּיְלָה אַף רוּחִי ְב ִק ְרבִּי א ַ
נַפ ִ
ִירוּשׁ ָליִם בָּכוֹ לֹא ִת ְבכֶּה חָנוֹן
ֵשׁב בּ ָ
]יש' ל יט[ כִּי עַם ְבּצִיּוֹן י ֵ
ְשׁ ְמעָתוֹ ָענָ ְך.
יָ ְחנְ ָך לְקוֹל זַ ֲע ֶק ָך כּ ָ
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]יר' יד כב[ … ֲהלֹא אַתָּה הוּא ה' ֱאלֹהֵינוּ וּנְ ַקוֶּה ָלּ ְך כִּי אַתָּה
ָשׂי ָת אֶת כָּל ֵאלֶּה.
עִ
ֲשׁר יְִבטַח בַּה' וְ ָהיָה ה' ִמ ְבטַחוֹ.
]יר' יז ז[ בָּרוּ ְך ַהגֶּבֶר א ֶ
חשׁב
ֲשׁר אָנֹכִי ֵ
ֲשׁבֹת א ֶ
]יר' כט יא[ כִּי אָנֹכִי יַָד ְעתִּי אֶת ַה ַמּח ָ
ְשׁבוֹת ָשׁלוֹם וְלֹא ְל ָרעָה ָלתֵת ָלכֶם
ֲעלֵיכֶם נְאֻם ה' ַמח ְ
אַ ֲחרִית וְ ִת ְקוָה .וּ ְקרָאתֶם אֹתִי וַ ֲה ַל ְכתֶּם וְ ִה ְת ַפּ ַלּ ְלתֶּם ֵאלָי
ְשׁנִי ְבּכָל
ַשׁתֶּם אֹתִי וּ ְמצָאתֶם כִּי ִת ְדר ֻ
וְ ָשׁ ַמ ְעתִּי ֲאלֵיכֶם .וּ ִבקּ ְ
ְל ַב ְבכֶם.
]יר' לא ח[ ִבּ ְבכִי יָבאוּ וּ ְב ַתחֲנוּנִים אוֹבִילֵם.
]יר' לג ג[ ְקרָא ֵאלַי וְ ֶא ֱענֶ ָךּ וְאַגִּידָה ְלּ ָך גְּדֹלוֹת וּ ְבצֻרוֹת לֹא
יְַד ְעתָּם.
]יר' לט יז-יח[ וְ ִה ַצּ ְלתִּי ָך בַיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' וְלֹא ִתנָּתֵן ְבּיַד
ֲשׁר אַתָּה יָגוֹר ִמ ְפּנֵיהֶם .כִּי ַמלֵּט ֲא ַמ ֶלּ ְט ָך וּ ַב ֶחרֶב
ָשׁים א ֶ
ָה ֲאנ ִ
ְשׁלָל כִּי ָב ַט ְח ָתּ בִּי נְאֻם ה'.
ְשׁ ָך ל ָ
לֹא ִתפֹּל וְ ָהיְתָה ְל ָך נַפ ְ
ִשׂ ָראֵל
]יר' נ ד[ ַבּיָּמִים ָה ֵהמָּה וּ ָבעֵת ַההִיא נְאֻם ה' יָבֹאוּ ְבנֵי י ְ
ֵהמָּה וּ ְבנֵי יְהוּדָה יַ ְחדָּו ָהלֹו ְך וּבָכוֹ יֵלֵכוּ וְאֶת ה' ֱאלֹהֵיהֶם
יְַבקֵּשׁוּ.
ִשׂ ָראֵל אֵין ֶמ ֶל ְך וְאֵין
ֵשׁבוּ ְבּנֵי י ְ
]הושע ג ד-ה[ כִּי יָמִים ַרבִּים י ְ
ָשׁבוּ
ָשׂר וְאֵין זֶבַח וְאֵין ַמ ֵצּבָה וְאֵין אֵפוֹד וּ ְת ָרפִים .אַחַר י ֻ
ִשׂ ָראֵל וּ ִבקְשׁוּ אֶת ה' ֱאלֹהֵיהֶם וְאֵת ָדּוִד ַמ ְלכָּם וּ ָפחֲדוּ
ְבּנֵי י ְ
אֶל ה' וְאֶל טוּבוֹ בְּאַ ֲחרִית ַהיָּמִים.
ְשׁמוּ וּ ִבקְשׁוּ
ֲשׁר יֶא ְ
]הושע ה טו[ ֵא ֵל ְך אָשׁוּבָה אֶל מְקוֹמִי עַד א ֶ
ְשׁ ֲח ֻרנְנִי.
ָפנָי ַבּצַּר ָלהֶם י ַ
]הושע י יב[ וְעֵת ִלדְרוֹשׁ אֶת ה' עַד יָבוֹא וְיוֹרֶה ֶצדֶק ָלכֶם.
ִשׁפָּט ְשׁמֹר וְ ַקוֵּה
]הושע יב ז[ וְאַתָּה בֵּאלֹהֶי ָך תָשׁוּב ֶחסֶד וּמ ְ
אֶל ֱאלֹהֶי ָך ָתּמִיד.
]יואל א יט[ ֵאלֶי ָך ה' ֶא ְקרָא…
ְשׁם ה' יִ ָמּלֵט כִּי ְבּהַר צִיּוֹן
ֲשׁר יְִקרָא בּ ֵ
]יואל ג ה[ וְ ָהיָה כֹּל א ֶ
ֲשׁר
ַשּׂרִידִים א ֶ
ֲשׁר אָמַר ה' וּב ְ
ִירוּשׁ ַליִם ִתּ ְהיֶה ְפלֵיטָה ַכּא ֶ
וּב ָ
ה' קֹרֵא.
ִשׂ ָראֵל ִדּרְשׁוּנִי וִחְיוּ.
]עמוס ה ד[ כִּי כֹה אָמַר ה' ְלבֵית י ְ
]עמוס ה ו[ ִדּרְשׁוּ אֶת ה' וִחְיוּ…
]יונה ב ג[ וַיֹּאמֶר ָקרָאתִי ִמ ָצּרָה לִי אֶל ה' וַיַּ ֲענֵנִי ִמ ֶבּטֶן ְשׁאוֹל
ִשׁוְַּעתִּי ָשׁ ַמ ְע ָתּ קוֹלִי.

]מיכה ז ז[

ִשׁ ָמ ֵענִי
ִשׁעִי י ְ
וַ ֲאנִי בַּה' ֲא ַצפֶּה אוֹחִי ָלה לֵאלֹהֵי י ְ

ֱאלֹהָי.
]נחום א ז[ טוֹב ה' ְלמָעוֹז בְּיוֹם ָצרָה וְיֹ ֵד ַע חֹסֵי בוֹ.
ִשׁמָע ֶאזְעַק ֵאלֶי ָך ָחמָס
]חבקוק א ב[ עַד אָנָה ה' ִשׁוְַּעתִּי וְלֹא ת ְ
תוֹשׁי ַע.
וְלֹא ִ
ִשׁפָּטוֹ ָפּעָלוּ
ֲשׁר מ ְ
]צפניה ב ג[ ַבּקְּשׁוּ אֶת ה' כָּל ַענְוֵי הָאָרֶץ א ֶ
ַבּקְּשׁוּ ֶצדֶק ַבּקְּשׁוּ ֲענָוָה אוּלַי ִתּ ָסּתְרוּ בְּיוֹם אַף ה'.
]נחמיה ט ט[ וַ ֵתּרֶא אֶת ֳענִי ֲאבֹתֵינוּ ְבּ ִמ ְצ ָריִם וְאֶת זַ ֲע ָקתָם
ָשׁ ַמ ְע ָתּ עַל יַם סוּף.
ְשׁי עַל כֵּן אוֹחִיל לוֹ .טוֹב ה'
]איכה ג כד-כו[ ֶח ְלקִי ה' אָ ְמרָה נַפ ִ
ְשׁנּוּ .טוֹב וְיָחִיל וְדוּמָם ִלתְשׁוּעַת ה'.
ְלקֹוָו ְלנֶפֶשׁ ִתּ ְדר ֶ
ְשׂה ְד ָרכֵינוּ וְנַ ְחקֹרָה וְנָשׁוּ ָבה עַד ה'.
]איכה ג מ[ נַ ְחפּ ָ
]איכה ג מח-נ[ ַפּ ְלגֵי ַמיִם ֵתּרַד עֵינִי עַל ֶשׁבֶר בַּת ַעמִּי .עֵינִי נְִגּרָה
ִשּׁ ָמיִם.
ַשׁקִיף וְיֵרֶא ה' מ ָ
וְלֹא ִת ְדמֶה ֵמאֵין ֲהפֻגוֹת .עַד י ְ
]איכה ג נה-נז[ ָקרָאתִי ִשׁ ְמ ָך ה' מִבּוֹר ַתּ ְחתִּיּוֹת .קוֹלִי ָשׁ ָמ ְע ָתּ אַל
ַתּ ְעלֵם אָזְנְ ָך ְל ַרוְ ָחתִי ְל ַשׁוְָעתִיָ .ק ַר ְב ָתּ בְּיוֹם ֶא ְק ָר ֶא ָךּ אָ ַמ ְר ָתּ אַל
תִּירָא.
]דה"י א טז לד-לה[ הוֹדוּ לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ .וְ ִאמְרוּ
ְשׁם
ִשׁעֵנוּ וְ ַק ְבּצֵנוּ וְ ַהצִּילֵנוּ מִן הַגּוֹיִם ְלהֹדוֹת ל ֵ
הוֹשׁיעֵנוּ ֱאלֹהֵי י ְ
ִ
ִשׁ ַתּ ֵבּ ַח ִבּ ְת ִה ָלּ ֶת ָך.
ְשׁ ָך ְלה ְ
ָקד ֶ
]דה"י א כח ט[ וְאַתָּה ְשׁלֹמֹה ְבנִי דַּע אֶת ֱאלֹהֵי אָבִי ָך וְ ָע ְבדֵהוּ
ְבּלֵב ָשׁלֵם וּ ְבנֶפֶשׁ ֲח ֵפצָה כִּי כָל ְלבָבוֹת דּוֹרֵשׁ ה' וְכָל יֵצֶר
ְשׁנּוּ יִ ָמּצֵא ָל ְך וְאִם ַתּ ַעזְבֶנּוּ יַזְנִי ֲח ָך
ֲשׁבוֹת ֵמבִין אִם ִתּ ְדר ֶ
ַמח ָ
ָלעַד.
]דניאל ט כ-כא[ וְעוֹד ֲאנִי ְמ ַדבֵּר וּ ִמ ְת ַפּלֵּל וּ ִמ ְתוַדֶּה ַחטָּאתִי
ִשׂ ָראֵל וּ ַמפִּיל ְתּ ִחנָּתִי ִל ְפנֵי ה' ֱאלֹהַי עַל הַר קֹדֶשׁ
וְ ַחטַּאת ַעמִּי י ְ
ֱאלֹהָי .וְעוֹד ֲאנִי ְמ ַדבֵּר ַבּ ְתּ ִפלָּה….
ֲשׁר לוֹ ֱאלֹהִים ְקרֹבִים ֵאלָיו כַּה'
]דב' ד ז[ כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל א ֶ
ֱאלֹהֵינוּ ְבּכָל ָק ְראֵנוּ ֵאלָיו.
ְשׁנּוּ
ִשּׁם אֶת ה' ֱאלֹהֶי ָך וּ ָמצָא ָת כִּי ִת ְדר ֶ
ַשׁתֶּם מ ָ
]דב' ד כט[ וּ ִבקּ ְ
ְשׁ ָך.
ְבּכָל ְל ָב ְב ָך וּ ְבכָל נַפ ֶ

