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  :íéìéäúáהופעות 

לבקש, לדרוש, לזעוק, לצעוק, להגיד לשוחח, לאמר, לקרוא, 
לקוות, לייחל, לצפות, , לחסות, לבטוחלשווע, לבכות, 

  , ליראדות, להו, להתפלללהתחנן
 ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלה. ַוַּיֲעֵנִני ְקָראקֹוִלי ֶאל ה' אֶ  ]ה ג[

 .ְּתִפָּלִתי ְׁשַמעּו ָחֵּנִני ִהְרַחְבָּת ִּליֱאלֵֹהי ִצְדִקי ַּבָּצר  ֲעֵנִניי ָקְראִ ּבְ  ][ד ב
 י ֵאָליו.ָקְראִ ּבְ  ִיְׁשַמעה'  ָחִסיד לֹו ִהְפָלה ה'ּוְדעּו ִּכי  ][ד ד
 ּו ֶאל ה'.ִבְטחִזְבֵחי ֶצֶדק ּוִזְבחּו  ][ד ו
  .ֶאְתַּפָּללי ַמְלִּכי ֵואלָֹהי ִּכי ֵאֶליָך ַׁשְועִ קֹול ה לְ ַהְקִׁשיבָ  ][ה ג
 'ה ָׁשַמעי. ִּבְכיִ ה' קֹול  ָׁשַמעסּורּו ִמֶּמִּני ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון ִּכי  י]-[ו ט

 ִיָּקח. ְּתִפָּלִתיה'  ְּתִחָּנִתי
 ִני.ַהִּצילֵ ִני ִמָּכל רְֹדַפי וְ הֹוִׁשיעֵ י יתִ ָחסִ ה' ֱאלַֹהי ְּבָך  ][ז ב

 יָך ה'.דְֹרׁשֶ  לֹא ָעַזְבּתָ ִּכי  יֹוְדֵעי ְׁשֶמךָ ּו ְבָך ְבְטחְויִ  ][ט יא
 ֶכם ִצּפֹור.י ֵאיְך ּתֹאְמרּו ְלַנְפִׁשי נּוִדי ַהרְ ָחִסיתִ ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ּבה'  ][יא א
 .ָגַמל ָעָלילה' ִּכי  ָאִׁשיָרה יׁשּוָעֶתךָ ּבִ ֵגל ִלִּבי ִּתי יָ ָבַטחְ ַוֲאנִי ְּבַחְסְּדָך  ][יג ו
 י ָבְך.ָחִסיתִ ֵאל ִּכי  ָׁשְמֵרִני … ][טז א
 .ִאְמָרִתי ְׁשַמעִלי  ַהט ָאְזְנךָ ֵאל  ַתֲעֵנִניִתיָך ִכי ְקָראֲאִני  ][יז ו
 .ִאָּוֵׁשעַ ה' ּוִמן אְֹיַבי  ְקָראְמֻהָּלל אֶ  ][יח ד
 ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי ִיְׁשַמע ַׁשֵּועַ ה' ְוֶאל ֱאלַֹהי אֲ  ָראקְ ַּבַּצר ִלי אֶ  ][יח ז

  .ָּתבֹוא ְבָאְזָניוִתי ְלָפָניו ַׁשְועָ וְ 
 נּו.ָקְראֵ ְביֹום  ַיֲעֵננּוַהֶּמֶלְך  הֹוִׁשיָעהה'  ][כ י

 .ַּבל ִיּמֹוט ְבֶחֶסד ֶעְליֹוןּבה' ּו ּבֵֹטחַ ִּכי ַהֶּמֶלְך  ][כא ח
  .לֹא בֹוׁשּוּו וְ ָבְטחְּבָך  ָלטּוִנמְ ּו וְ ָזֲעקֵאֶליָך  ][כב ו

  ִּכי ָחֵפץ ּבֹו. ְיַפְּלֵטהּו ַיִּציֵלהּוֶאל ה'  ּגֹל ]כב ט[
 ּנּויר ָּפָניו ִמּמֶ ִּכי לֹא ָבָזה ְולֹא ִׁשַּקץ ֱענּות ָעִני ְולֹא ִהְסּתִ  ]כב כה[
 .ָׁשֵמעַ ֵאָליו  ְבַׁשְּועֹוּו

 .יו ְיִחי ְלַבְבֶכם ָלַעדּדְֹרׁשָ ה'  ּולְיַהלְ יֹאְכלּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָּבעּו  ][כב כז
 י ִלי.ִּתי ַאל ֵאבֹוָׁשה ַאל ַיַעְלצּו אֹוְיבַ ָבַטחְ ֱאלַֹהי ְּבָך  ][כה ב
אֹוְתָך  ִיְׁשִעיִּכי ַאָּתה ֱאלֵֹהי  ַלְּמֵדִניַבֲאִמֶּתָך וְ  ַהְדִריֵכִני ][כה ה
 י ָּכל ַהּיֹום.ִקִּויתִ 
 י ָבְך.ָחִסיתִ ִּכי  ַאל ֵאבֹוׁש ִניַהִּצילֵ וְ  ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ][כה כ
 יָך.ִקִּויתִ ּתֹם ָויֶֹׁשר ִיְּצרּוִני ִּכי  ][כה כא
 .לֹא ֶאְמָעדִּתי ָּבַטחְ ּובה'  ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתיִּכי ֲאִני  ָׁשְפֵטִני ה'ְלָדִוד  ][כו א
ל ּכָ  ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה' ַבֵּקׁשאֹוָתּה אֲ  ֵמֵאת ה' ָׁשַאְלִּתיַאַחת  ][כז ד

 ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ה' ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו.
 .ֲעֵנִניוַ  ָחֵּנִניוְ  ְקָראקֹוִלי אֶ ה'  ְׁשַמע ][כז ז
  .ַבֵּקׁשּו ָפָני ֶאת ָּפֶניָך ה' אֲ ַּבְּקׁשְלָך ָאַמר ִלִּבי  ][כז ח

 ָרי.ְּבאַֹרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹורְ  ּוְנֵחִניה' ַּדְרֶּכָך  הֹוֵרִני [כז יא]
ה ן ֶּתֱחׁשֶ צּוִרי ַאל ֶּתֱחַרׁש ִמֶּמִּני ּפֶ  ְקָראְלָדִוד ֵאֶליָך ה' אֶ  ][כח א

 ִמֶּמִּני ְוִנְמַׁשְלִּתי ִעם יֹוְרֵדי בֹור.
 ָך.ֶאל ְּדִביר ָקְדׁשֶ  ָנְׂשִאי ָיַדיי ֵאֶליָך ּבְ ַׁשְּועִ ּבְ  קֹול ַּתֲחנּוַניְׁשַמע  ][כח ב
  .ל ַּתֲחנּוָניקֹו ָׁשַמעָּברּוְך ה' ִּכי  [כח ו]
 ִמִּׁשיִריִּתי וַַּיֲעלֹז ִלִּבי ּוֶנֱעָזרְ ִלִּבי וְ  ָבַטחה' ֻעִּזי ּוָמִגִּני ּבֹו  ][כח ז

 ֲאהֹוֶדּנּו.
 .ִּתְרָּפֵאִניִּתי ֵאֶליָך וַ ִׁשַּועְ ה' ֱאלָֹהי  ][ל ג
 .ֶאְתַחָּנןְוֶאל ֲאדָֹני  ְקָראֵאֶליָך ה' אֶ  ][ל ט

 .ַפְּלֵטִניֵאבֹוָׁשה ְלעֹוָלם ְּבִצְדָקְתָך י ַאל ָחִסיתִ ְּבָך ה'  ][לא ב
 ִּתי.ָּבָטחְ ' ָׂשֵנאִתי ַהּׁשְֹמִרים ַהְבֵלי ָׁשְוא ַוֲאִני ֶאל ה ][לא ז
 ֱאלַֹהי ָאָּתה. ָאַמְרִּתיִּתי ה' ָבַטחְ ַוֲאִני ָעֶליָך  ][לא טו
 אֹול.ּו ִלׁשְ ִתיָך ֵיבֹׁשּו ְרָׁשִעים ִיְּדמְקָראה' ַאל ֵאבֹוָׁשה ִּכי  ][לא יח
קֹול  ָׁשַמְעּתָ יֶניָך ָאֵכן ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי ִמֶּנֶגד עֵ  ][לא כג
 י ֵאֶליָך.ַׁשְּועִ ּבְ  ַּתֲחנּוַני
 ים לה'.ַיֲחלִ ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ָּכל ַהמְ  ][לא כה
  .ַחְסּדֹוים לְ ַיֲחלִ ַלמְ  ֵעין ה' ֶאל ְיֵרָאיוִהֵּנה  ][לג יח

 ֵּבנּוִּכי בֹו ִיְׂשַמח לִ  .הּוא ָמִגֵּננּוּו ֶעְזֵרנּו 'ַלה ָתהִחּכְ  ַנְפֵׁשנּו כב]-לג כ[
 .ָלךְ  ִיַחְלנּוָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר  'ה ַחְסְּדךָ ְיִהי  .נּוָבָטחְ ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו 

 .ִהִּציָלִני ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ָעָנִניִּתי ֶאת ה' וְ ָּדַרׁשְ  ][לד ה
 .ִמָּכל ָצרֹוָתיו הֹוִׁשיעֹוּו ָׁשֵמעַ וה'  ָקָראִני ֶזה עָ  ][לד ז
 .לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹובי ה' דְֹרׁשֵ ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו וְ  ][לד יא
  ָתם.ַׁשְועָ ֵעיֵני ה' ֶאל ַצִּדיִקים ְוָאְזָניו ֶאל  ][לד טז

 'ה ָקרֹוב .םִהִּצילָ  ּוִמָּכל ָצרֹוָתם ָׁשֵמעַ  'ּו ַוהָצֲעק יט]- לד יח[
 .יֹוִׁשיעַ  ַּדְּכֵאי רּוחַ ְוֶאת  ְלִנְׁשְּבֵרי ֵלב

 .ְרֵעה ֱאמּוָנהְׁשָכן ֶאֶרץ ּו ֲעֵׂשה טֹובּבה' וַ  ְּבַטח ][לז ג
  .הּוא ַיֲעֶׂשהוְ ָעָליו  ְבַטחּו ּגֹול ַעל ה' ַּדְרֶּכךָ  ][לז ה

 .ִייְרׁשּו ָאֶרץה' ֵהָּמה  קֵֹויוְ …  [לז ט]
 .ִהיא ּתֹוַחְלִּתי ְלךָ דָֹני י אֲ ִּקִּויתִ ְוַעָּתה ַמה  ][לט ח
 ִתי.ַׁשְועָ  ַוִּיְׁשַמע ֵּיט ֵאַליוַ י ה' ִקִּויתִ ַקּוֹה  ][מ ב
ם ֹו ְולֹא ָפָנה ֶאל ְרָהִביְבַטחַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ָׂשם ה' מִ  ][מ ה

 ְוָׂשֵטי ָכָזב.
ְגַּדל ה' ּו ָתִמיד יִ אְמריָך יַֹבְקׁשֶ ָּכל מְ  ָיִׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו ְּבךָ  ][מ יז

  .ְּתׁשּוָעֶתךָ אֲֹהֵבי 
 .יםַאְרֶאּנּו ְּבֵיַׁשע ֱאלֹהִ  ָׂשם ֶּדֶרךְ וְ  … ]נ כג[

 .ְתַכְּבֵדִניּו ֲאַחֶּלְצךָ ִני ְּביֹום ָצָרה ְקָראֵ ּו ][נ טו
ֱאלִֹהים  ֶחֶסדִּתי בְ ָּבַטחְ ַוֲאִני ְּכַזִית ַרֲעָנן ְּבֵבית ֱאלִֹהים  ][נב י
 ֹוָלם ָוֶעד.ע

  .ִמְּתִחָּנִתי ִּתְתַעַּלם ַאלוְ  ְּתִפָּלִתיֱאלִֹהים  ָנהַהֲאִזי [נה ב]
  …ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלךָ ְיָהְבָך  'ַהְׁשֵלְך ַעל ה ]נה כג[

 .יֹוִׁשיֵעִניוה'  ְקָראֲאִני ֶאל ֱאלִֹהים אֶ  ][נה יז
 ָּבְך. ְבַטחַוֲאִני אֶ  … ][נה כד
 ,ְּדָברֹו ֲאַהֵּללים ֵּבאלֹהִ  .ְבָטחֲאִני ֵאֶליָך אֶ  ,יֹום ִאיָרא ], יבה-[נו ד

 ?ַמה ַּיֲעֶׂשה ָבָׂשר ִלי ,לֹא ִאיָרא ,ִּתיָּבַטחְ ֵּבאלִֹהים 
 .ּגֵֹמר ָעָליֵלאלִֹהים ֶעְליֹון ָלֵאל  ְקָראאֶ  ][נז ג
 י.ְקָותִ ִּכי ִמֶּמּנּו ּתִ  ּדֹוִּמי ַנְפִׁשיֵלאלִֹהים ַאְך  ][סב ו
ֱאלִֹהים  ו ְלַבְבֶכםִׁשְפכּו ְלָפָניּו בֹו ְבָכל ֵעת ָעם ִּבְטח ][סב ט

 ֶסָלה. ַמֲחֶסה ָּלנּו
 י ֱאלִֹהים ִויִחי ְלַבְבֶכם.ּדְֹרׁשֵ ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו  ][סט לג
 ִיְגַּדלּו ָתִמיד יֹאְמריָך וְ ַבְקׁשֶ ָיִׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו ְּבָך ָּכל מְ  ][ע ה

 .ְיׁשּוָעֶתךָ אֲֹהֵבי ֱאלִֹהים 
 ְלעֹוָלם. בֹוָׁשהַאל אֵ י ָחִסיתִ ְּבָך ה'  ][עא א
 י ִמְּנעּוָרי.ְבַטחִ י ֲאדָֹני ה' מִ ְקָותִ ִּכי ַאָּתה תִ  ][עא ה
 .הֹוַסְפִּתי ַעל ָּכל ְּתִהָּלֶתךָ וְ  ַיֵחלַוֲאִני ָּתִמיד אֲ  ][עא יד
 ְוָעִני ְוֵאין עֵֹזר לֹו. ַׁשֵּועַ ֶאְביֹון מְ  ַיִּצילִּכי  ][עב יב
  .ְקָראּוְבִׁשְמָך נִ  ּוְּתַחֵּינ לֹא ָנסֹוג ִמֶּמּךָ וְ  ][פ יט
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י ֶאְבָחְנָך ַעל מֵ ְּבֵסֶתר ַרַעם  ֶאֶעְנךָ  ֲאַחְּלֶצּךָ ָת וָ ָקָראַּבָּצָרה  ]פא ח[

 .ְמִריָבה ֶסָלה
 ָּכל ַהּיֹום. ְקָראֲאדָֹני ִּכי ֵאֶליָך אֶ  ָחֵּנִני ][פו ג

  .קֹול ַּתֲחנּונֹוָתיּבְ  ַהְקִׁשיָבהה' ְּתִפָּלִתי וְ  ַהֲאִזיָנה [פו ו]
  .ַתֲעֵנִניָּך ִּכי ְקָראֶ ְּביֹום ָצָרִתי אֶ  ]ז [פו

  .ֶמךָ ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה ׁשְ ה' ַּדְרֶּכָך ֲאַהֵּלְך ַּבֲאִמֶּתָך  הֹוֵרִני [פו יא]
 .ִּתי ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדךָ ָצַעקְ יֹום  ְיׁשּוָעִתיֱאלֵֹהי  'ה ]פח ב[

 .ַכָּפי ל יֹום ִׁשַּטְחִּתי ֵאֶליךָ ְּבכָ ִתיָך ה' ְקָראֵעיִני ָדֲאָבה ִמִּני עִֹני  ][פח י
 .ּךָ ַבּבֶֹקר ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדמֶ ִּתי ּוִׁשַּועְ ַוֲאִני ֵאֶליָך ה'  ][פח יד
 .ְיׁשּוָעִתיְוצּור ִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְקָראֵ הּוא יִ  ][פט כז
 ּבֹו. ְבַטחֱאלַֹהי אֶ  ְמצּוָדִתיּו ַמְחִסילה'  אַֹמר ][צא ב
 .ֲאַכְּבֵדהּווַ  ֲאַחְּלֵצהּו ְבָצָרה ִעּמֹו ָאנִֹכי ֶאֱעֵנהּוי וְ נִ ְקָראֵ יִ  ][צא טו
ים ֶאל קִֹראי ְׁשמֹו קְֹראֵ מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְּבכֲֹהָניו ּוְׁשמּוֵאל ּבְ  ][צט ו

 .ַיֲעֵנםה' ְוהּוא 
 ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו. הֹוִדיעּוּו ִבְׁשמֹו ִקְראלה'  הֹודּו ][קה א
 י ה'.ַבְקׁשֵ ִיְׂשַמח ֵלב מְ  ם ָקְדׁשֹוִהְתַהְללּו ְּבׁשֵ  ][קה ג
  .ּו ָפָניו ָּתִמידַּבְּקׁשּו ה' ְוֻעּזֹו ִּדְרׁש ][קה ד

 .יֹוִׁשיֵעםַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  'ּו ֶאל הִּיְזֲעקוַ  ,יט]קז יג[
 ּבה'. ָּבֻטחַ  ָנכֹון ִלּבֹו ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא ][קיב ז
 ּוִּבְטחֵּבית ַאֲהרֹן  .ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּואּבה'  ְּבַטחל ִיְׂשָראֵ  ]יא-[קטו ט

 .ּואֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּו בה' ִּבְטחִיְרֵאי ה'  .ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּואבה' 
  .קֹוִלי ַּתֲחנּוָני ה' ֶאת ִיְׁשַמעָאַהְבִּתי ִּכי  [קטז א]
 .ְקָראּוְבָיַמי אֶ  ִהָּטה ָאְזנֹו ִליִּכי  ][קטז ב

 ָאָּנה ה' ַמְּלָטה ַנְפִׁשי. ְקָראּוְבֵׁשם ה' אֶ  ]ד[קטז 
 .ְקָראֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם ה' אֶ  ְיׁשּועֹותּכֹוס  ][קטז יג
 .ְקָראּוְבֵׁשם ה' אֶ  ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדהְלָך  ][קטז יז
 ָּבָאָדם. ִמְּבטֹחַ ּבה'  ֲחסֹותטֹוב לַ  ][קיח ח
 יִבים.ִּבְנדִ  ִמְּבטֹחַ ּבה'  ֲחסֹותטֹוב לַ  ][קיח ט
 .ּוהּוְדְרׁשְּבָכל ֵלב יִ  נְֹצֵרי ֵעדָֹתיוַאְׁשֵרי  ][קיט ב
  ֶתיָך.ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצֹו ִּתיךָ ְדַרׁשְ ְּבָכל ִלִּבי  ][קיט י

 .ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקבה' ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך  הֹוֵרִני [קיט לג]
 מחרפי. [מצודות] ִּתי ִּבְדָבֶרָך.ָבַטחְ ְוֶאֱעֶנה חְֹרִפי ָדָבר ִּכי  ][קיט מב

 ִּתי.ִיָחלְ ְׁשָּפֶטָך ְוַאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד ִּכי ְלמִ  ][קיט מג
 ִּתי.ָדָרׁשְ ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְרָחָבה ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ][קיט מה
  ָּתִני.ִיַחלְ ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר  ְזכֹר ][קיט מט
 ְּכִאְמָרֶתָך. ָחֵּנִניֵלב  ְבָכל ִחִּליִתי ָפֶניךָ  [קיט נח]
 ִּתי.ִיָחלְ  ְדָבְרךָ לִ  ְיֵרֶאיָך ִיְראּוִני ְוִיְׂשָמחּו ִּכי ][קיט עד
 ִּתי.ִיָחלְ  ְדָבְרךָ ַנְפִׁשי לִ  ְתׁשּוָעְתךָ לִ ָּכְלָתה  ][קיט פא
 ִּתי.ָדָרׁשְ ִּכי ִפּקּוֶדיָך  הֹוִׁשיֵעִני ְלָך ֲאִני ][קיט צד
 ִּתי.ִיָחלְ  ְדָבְרךָ ָאָּתה לִ  ָמִגִּניּו ִסְתִרי ][קיט קיד
 .ֻחֶּקיָך ֶאּצָֹרהה'  ֲעֵנִני ִתי ְבָכל ֵלבָקָרא ][קיט קמה
 .ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדֶֹתיךָ  הֹוִׁשיֵעִניִתיָך ְקָרא ][קיט קמו
  ִּתי.ִיָחלְ  ְדָבְרךָ ה לִ ַׁשֵּועָ ָואֲ  ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ][קיט קמז
 .ַהִּציֵלִני ִאְמָרְתךָ ְלָפֶניָך ּכְ  ְּתִחָּנִתיָּתבֹוא  [קיט קע]
 .ַּיֲעֵנִניִתי וַ ָקָראִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֶאל ה' ַּבָּצָרָתה ִּלי  ][קכ א
  ִתיָך ה'.ְקָראִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים  ][קל א
 .יקֹול ַּתֲחנּונָ לְ  ָאְזֶניָך ַקֻּׁשבֹותִּתְהֶייָנה  ִׁשְמָעה ְבקֹוִליֲאדָֹני  [קל ב]
 .הֹוָחְלִּתי ְוִלְדָברֹוה ַנְפִׁשי ִקְּותָ ה' י ִקִּויתִ  ][קל ה
 .ְפדּותְוַהְרֵּבה ִעּמֹו  ֶחֶסדִיְׂשָרֵאל ֶאל ה' ִּכי ִעם ה' הַ  ַיֵחל ][קל ז
 ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה' ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ַיֵחל ][קלא ג
 .ַּתְרִהֵבִני ְבַנְפִׁשי עֹז ַּתֲעֵנִניִתי וַ ָקָראְּביֹום  ][קלח ג
  .קֹול ַּתֲחנּוָניה'  ֲאִזיָנההַ …  [קמ ז]
 י.י ַאל ְּתַער ַנְפׁשִ ָחִסיתִ ִּכי ֵאֶליָך ה' ֲאדָֹני ֵעיָני ְּבָכה  ][קמא ח
ָניו ֶאְׁשּפְֹך ְלפָ  .ֶאְתַחָּנןקֹוִלי ֶאל ה'  ְזָעקקֹוִלי ֶאל ה' אֶ  ]ג-[קמב ב
 .ַאִּגידָצָרִתי ְלָפָניו  ִׂשיִחי
 ּיִים.ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהחַ  ַמְחִסיַאָּתה  יָאַמְרּתִ ֵאֶליָך ה'  ִּתיָזַעקְ  ][קמב ו

  …ַּתֲחנּוָניֶאל  ַהֲאִזיָנה ְּתִפָּלִתי ְׁשַמעה' …  [קמג א]
ּו ֶּדֶרְך ז הֹוִדיֵעִניִּתי ָבָטחְ ְבָך ַבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ִּכי  ַהְׁשִמיֵעִני ][קמג ח

 .ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשיִּכי  ֵאֵלךְ 
י ָחִסיתִ ּובֹו  ָמִגִּניִלי  ְמַפְלִטיּו ִמְׂשַּגִּבי ָדִתיְמצּוּו ַחְסִּדי ][קמד ב

  ָהרֹוֵדד ַעִּמי ַתְחָּתי.
. הּו ֶבֱאֶמתְקָראֻ יו ְלכֹל ֲאֶׁשר יִ קְֹרָאְלָכל  'ָקרֹוב ה יט]-קמה יח[

  .יֹוִׁשיֵעםוְ  ִיְׁשַמעָתם ַׁשְועָ ְוֶאת  ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה
.ַחְסּדֹוים לְ ַיֲחלִ ַהמְ  ֶאת ֶאת ְיֵרָאיו 'רֹוֶצה ה ]קמז יא[
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  .ְוהּוא ְיַיֵּׁשר אְֹרחֶֹתיךָ  ָדֵעהּוְּבָכל ְּדָרֶכיָך  ]ג ו 'מש[
  .לֹו ִקּוֵיִתיַהַּמְסִּתיר ָּפָניו ִמֵּבית ַיֲעקֹב וְ  'ַלה ִּכיִתיחִ וְ  ]ח יז '[יש
ִזְמָרת ְולֹא ֶאְפָחד ִּכי ָעִּזי וְ  ְבַטחאֶ  ְיׁשּוָעִתיִהֵּנה ֵאל  יב ב] [יש'

  .יׁשּוָעהָיּה ה' ַוְיִהי ִלי לִ 
 הֹוִדיעּוּו ִבְׁשמֹו ִקְראַלה'  הֹודּוַּבּיֹום ַההּוא  ַוֲאַמְרֶּתם יב ד] [יש'

  ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו. ַהְזִּכירּוָבַעִּמים ֲעִלילָֹתיו 
 ֶיֱחסּוּוָבּה  ִצּיֹון ִיַּסדּוַמה ַּיֲעֶנה ַמְלֲאֵכי גֹוי ִּכי ה'  יד לב] [יש'

  ֲעִנֵּיי ַעּמֹו.
ִּכי  ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִיםְוָהָיה ְלאֹות ּוְלֵעד ַלה' ְצָבאֹות  יט כ] [יש'

מֹוִׁשיַע ָוָרב  ָלֶהם ִיְׁשַלחוְ ִצים ּו ֶאל ה' ִמְּפֵני לֹחֲ ְצֲעקיִ 
  .ְוִהִּציָלם

… ִמיםּו ַבה' ֲעֵדי ַעד ִּכי ְּבָיּה ה' צּור עֹולָ ִּבְטח ],ח,טכו ד [יש'
. ַּתֲאַות ָנֶפׁשְלִׁשְמָך ּוְלִזְכְרָך  ִקּוִינּוךָ  'ַאף אַֹרח ִמְׁשָּפֶטיָך ה

  …ֲאַׁשֲחֶרּךָ  ַּבַּלְיָלה ַאף רּוִחי ְבִקְרִּבי ִאּוִיִתיךָ ַנְפִׁשי 
ָחנֹון ם ָּבכֹו לֹא ִתְבֶּכה יִ ִּכי ַעם ְּבִצּיֹון ֵיֵׁשב ִּבירּוָׁשלָ  ]ל יט '[יש

  .ְּכָׁשְמָעתֹו ָעָנךְ ָך ַזֲעקֶ  ְלקֹול ָיְחְנךָ 
 נּוְיׁשּוָעתֵ ֱהֵיה ְזרָֹעם ַלְּבָקִרים ַאף  ִקִּוינּוְלָך  ָחֵּננּו 'ה ]לג ב '[יש

  .ְּבֵעת ָצָרה
 ְצָבָאּה ּו ֵאֶליָה ִּכי ָמְלָאהִקְראם וְ יִ ּו ַעל ֵלב ְירּוָׁשלַ ַּדְּבר מ ב] [יש'

  ָכל ַחּטֹאֶתיָה.ִּכי ִנְרָצה ֲעֹוָנּה ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ה' ִּכְפַלִים ּבְ 
ְולֹא  ָירּוצּוים ַיֲחִליפּו כַֹח ַיֲעלּו ֵאֶבר ַּכְּנָׁשרִ  קֹוֵי ה'וְ  מ לא] '[יש

  ְולֹא ִייָעפּו. ֵיְלכּוִייָגעּו 
  ם.ֶצֶדק ַמִּגיד ֵמיָׁשִרי ֲאִני ה' ּדֵֹבר ּוִניַבְּקׁש … מה יט] יש'[
  .ְוֵאין עֹוד ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ִּכי ֲאִני ֵאל ִהָּוְׁשעּווְ  ְּפנּו ֵאַלי ]כביש' מה [

  .קָֹוי לֹא ֵיבֹׁשּוֲאֶׁשר  'ְוָיַדַעְּת ִּכי ֲאִני ה…  ]מט כג '[יש
  הּו ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב.ְקָראֻ ֹו ּו ה' ְּבִהָּמְצאִּדְרׁש נה ו] [יש'
  .יִיְנַחל ֶאֶרץ ְוִייַרׁש ַהר ָקְדׁשִ ִבי  חֹוֶסהְוהַ …  ]נז יג '[יש
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ָּתִסיר  ִאם ְויֹאַמר ִהֵּנִני ַׁשַּועּתְ  ַיֲעֶנהַוה'  ְקָראָאז ּתִ  נח ט] [יש'

  ִמּתֹוְכָך מֹוָטה ְׁשַלח ֶאְצַּבע ְוַדֶּבר ָאֶון.
  .ַאל ֳּדִמי ָלֶכם 'ַּמְזִּכִרים ֶאת הלֹא ֶיֱחׁשּו הַ …  ]סב ו '[יש
  .לֹו ְמַחֵּכהלִ  ַיֲעֶׂשהַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך …  ג] דס '[יש

  י.נִ ּוְּדָרׁשְלַעִּמי ֲאֶׁשר  … י]סה  'יש[
ים ַדְּברִ עֹוד ֵהם מְ  ֶאֱעֶנהּו ַוֲאִני ְקָראְוָהָיה ֶטֶרם יִ  סה כד] [יש'

  .ֶאְׁשָמעַוֲאִני 
ה ָּלְך ִּכי ַאּתָ  ְנַקֶּוהֲהלֹא ַאָּתה הּוא ה' ֱאלֵֹהינּו ּו…  ב]יד כ [יר'

  ֶאת ָּכל ֵאֶּלה. ָעִׂשיתָ 
  ֹו.ְבַטחַּבה' ְוָהָיה ה' מִ  ְבַטחָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר יִ  יז ז] [יר'
ב ֲאֶׁשר ָאנִֹכי חׁשֵ  ַּמֲחָׁשבֹתִּכי ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ֶאת הַ  ]יג-כט יא [יר'

ָלֵתת ָלֶכם  ה' ַמְחְׁשבֹות ָׁשלֹום ְולֹא ְלָרָעה ֲעֵליֶכם ְנֻאם
ֶּתם ֵאָלי ִהְתַּפַּללְ ֶּתם וְ ֲהַלכְ ֶתם אִֹתי וַ ְקָראַאֲחִרית ְוִתְקָוה. ּו

ִני ְּבָכל ְדְרׁשֻ ִּכי תִ  ּוְמָצאֶתםֶּתם אִֹתי ִבַּקׁשְ ֲאֵליֶכם. ּו ָׁשַמְעִּתיוְ 
  ְלַבְבֶכם.

  .אֹוִביֵלם יםַתֲחנּונִ ָיבאּו ּובְ  ְבִכיּבִ  לא ח] [יר'
לֹא ְּגדֹלֹות ּוְבֻצרֹות  ַאִּגיָדה ְּלךָ וְ  ֶאֱעֶנּךָ ֵאַלי וְ  ְקָרא לג ג] [יר'

  ".…ִּכי תֹוָרה ֵמִאִּתי ֵתֵצא… " נא ד] '[ישהשווה  .ְיַדְעָּתם
ן ְּבַיד ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה' ְולֹא ִתָּנתֵ  ִהַּצְלִּתיךָ וְ  יח]-לט יז [יר'

 ּוַבֶחֶרב ַמֵּלט ֲאַמֶּלְטךָ ה ָיגֹור ִמְּפֵניֶהם. ִּכי ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ַאּתָ 
 ָּת ִּבי ְנֻאם ה'.ָבַטחְ לֹא ִתּפֹל ְוָהְיָתה ְלָך ַנְפְׁשָך ְלָׁשָלל ִּכי 

ל ְבֵני ִיְׂשָראֵ  ָיבֹאּוַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ּוָבֵעת ַהִהיא ְנֻאם ה'  נ ד] [יר'
ם ֹו ֵיֵלכּו ְוֶאת ה' ֱאלֵֹהיהֶ ָבכֵהָּמה ּוְבֵני ְיהּוָדה ַיְחָּדו ָהלֹוְך ּו

  ּו.ַבֵּקׁשיְ 
ין ל ֵאין ֶמֶלְך ְואֵ ִּכי ָיִמים ַרִּבים ֵיְׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָראֵ  ה]- [הושע ג ד

 ָיֻׁשבּוּוְתָרִפים. ַאַחר  ָׂשר ְוֵאין ֶזַבח ְוֵאין ַמֵּצָבה ְוֵאין ֵאפֹוד
ּו ָפֲחדד ַמְלָּכם ּוּו ֶאת ה' ֱאלֵֹהיֶהם ְוֵאת ָּדוִ ִבְקׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּו

  ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים. טּובֹוֶאל ה' ְוֶאל 
ּו ּוִבְקׁשְׁשמּו ֵאֵלְך ָאׁשּוָבה ֶאל ְמקֹוִמי ַעד ֲאֶׁשר ֶיאְ  ]הושע ה טו[

  .ינִ ְיַׁשֲחֻרנְ ַּבַּצר ָלֶהם  ָפָני
  ".ָזֲעקּו ֵאַלי ְּבִלָּבם"ְולֹא  [הושע ז יד]
  ֶצֶדק ָלֶכם. ְויֹוֶרה ָיבֹואד ֶאת ה' עַ  ִלְדרֹוׁשְוֵעת  [הושע י יב]

 ַקֵּוהוְ  ְׁשמֹר ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט ָתׁשּובְוַאָּתה ֵּבאלֶֹהיָך  [הושע יב ז]
  ֶאל ֱאלֶֹהיָך ָּתִמיד.

  
  …ְקָראאֶ  'ֵאֶליָך ה ]יואל א יט[

ֹון ִּכי ְּבַהר ִצּי ִיָּמֵלטְּבֵׁשם ה'  ְקָראְוָהָיה ּכֹל ֲאֶׁשר יִ  [יואל ג ה]
ים ֲאֶׁשר ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ה' ּוַבְּׂשִרידִ  ְפֵליָטהם ִּתְהֶיה יִ ּוִבירּוָׁשלַ 
  ה' קֵֹרא.

  .ִוְחיּוּוִני ִּדְרׁשִּכי כֹה ָאַמר ה' ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל  [עמוס ה ד]
  …ִוְחיּוּו ֶאת ה' ִּדְרׁש [עמוס ה ו]
ל ֹוִמֶּבֶטן ְׁשא ַּיֲעֵנִניִתי ִמָּצָרה ִלי ֶאל ה' וַ ָקָראַוּיֹאֶמר  [יונה ב ג]

  .ָׁשַמְעָּת קֹוִליִּתי ִׁשַּועְ 
 ִיְׁשָמֵעִני ִיְׁשִעיה ֵלאלֵֹהי אֹוִחילָ  ַצֶּפהַוֲאִני ַּבה' אֲ  [מיכה ז ז]

  ֱאלָֹהי.
  .בֹו חֵֹסי יֵֹדעַ ְּביֹום ָצָרה וְ  ְלָמעֹוז 'טֹוב ה ]נחום א ז[

 סֵאֶליָך ָחמָ  ְזַעקאֶ . ִתְׁשָמעִּתי ְולֹא ִׁשַּועְ ַעד ָאָנה ה'  [חבקוק א ב]
  .תֹוִׁשיעַ ְולֹא 

ָעלּו ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִמְׁשָּפטֹו ּפָ  ַעְנֵויּו ֶאת ה' ָּכל ַּבְּקׁש [צפניה ב ג]
  ַאף ה'. ְּביֹום ִּתָּסְתרּואּוַלי ּו ֲעָנָוה ַּבְּקׁשּו ֶצֶדק ַּבְּקׁש

 ַזֲעָקָתםֶאת ֳעִני ֲאבֵֹתינּו ְּבִמְצָרִים ְוֶאת  ֵּתֶראוַ  ]נחמיה ט ט[
  .ם סּוףַעל יַ  ָׁשַמְעּתָ 

לֹו. טֹוב ה'  אֹוִחילֶחְלִקי ה' ָאְמָרה ַנְפִׁשי ַעל ֵּכן  ]כו- [איכה ג כד
  ה'. ְתׁשּוַעתלִ  דּוָמםוְ  ָיִחילוְ . טֹוב ִּתְדְרֶׁשּנּוְלֶנֶפׁש  קָֹוולְ 

  ַעד ה'. ָנׁשּוָבהוְ  ַנְחקָֹרהוְ  ַנְחְּפָׂשה ְדָרֵכינּו ][איכה ג מ
ה ִני ִנְּגרָ ַעל ֶׁשֶבר ַּבת ַעִּמי. ֵעי יִניַּפְלֵגי ַמִים ֵּתַרד עֵ  נ]- [איכה ג מח

  ה' ִמָּׁשָמִים. ֵיֶראוְ  ַיְׁשִקיףְולֹא ִתְדֶמה ֵמֵאין ֲהֻפגֹות. ַעד 
ַאל  ָׁשָמְעּתָ י ִתי ִׁשְמָך ה' ִמּבֹור ַּתְחִּתּיֹות. קֹולִ ָקָרא נז]- [איכה ג נה

ַאל  ָאַמְרּתָ ָּך ֶאְקָראֶ  ְּביֹום ָקַרְבּתָ . ַׁשְוָעִתילְ  ְלַרְוָחִתיַּתְעֵלם ָאְזְנָך 
  ִּתיָרא.

  
 ִאְמרּווְ  .ַחְסּדֹוִּכי ְלעֹוָלם  טֹוב ִּכי 'ַלה הֹודּו לה]- א טז לד י"דה[

 ְלֵׁשם ְלהֹדֹותִמן ַהּגֹוִים  ַהִּציֵלנּווְ  ַקְּבֵצנּווְ  ִיְׁשֵענּוֱאלֵֹהי  הֹוִׁשיֵענּו
  . ָקְדֶׁשָך ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתךָ 

 ָעְבֵדהּווְ ֶאת ֱאלֵֹהי ָאִביָך  ַּדעְוַאָּתה ְׁשלֹמֹה ְבִני  ]א כח ט י"דה[
ְוָכל ֵיֶצר  'ָכל ְלָבבֹות ּדֹוֵרׁש הִּכי  ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה

יֲחָך ְוִאם ַּתַעְזֶבּנּו ַיְזנִ  ִיָּמֵצא ָלךְ  ִּתְדְרֶׁשּנּוִאם  ַמֲחָׁשבֹות ֵמִבין
  .ָלַעד

ַחָּטאִתי  ִמְתַוֶּדהּו ִמְתַּפֵּללּו ְמַדֵּברְועֹוד ֲאִני  כא]-דניאל ט כ[
ׁש ֱאלַֹהי ַעל ַהר קֹדֶ  'ִלְפֵני ה ַמִּפיל ְּתִחָּנִתיְוַחַּטאת ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ּו

  …ְמַדֵּבר ַּבְּתִפָּלהְועֹוד ֲאִני . ֱאלָֹהי
  
 'ַּכה ְקרִֹבים ֵאָליוִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱאלִֹהים  ]ד ז 'דב[

  .ֵאָליו ָקְרֵאנּוינּו ְּבָכל ֱאלֹהֵ 
 ִתְדְרֶׁשּנּוִּכי  ּוָמָצאתָ ֱאלֶֹהיָך  'ֶאת ה ִמָּׁשם ּוִבַּקְׁשֶּתם ]ד כט 'דב[

.ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשךָ 

 

  


