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ז הקפות
יתחילו מקרן דרומית מזרחית ויאמרו שם תהלים ,קאפיטל קב'
א ְּת ִפ ָלהְּ ,ל ָענִ י ִכיַ -י ֲעטֹף וְּ ִל ְּפנֵי יְּ הוָה ,יִ ְּשנ ְֹּך ִשיחֹו.
יך ָתבֹוא.
ב יְּ הוָהִ ,ש ְּמ ָעה ְּת ִפ ָל ִתי; וְּ ַשוְּ ָע ִתיֵ ,א ֶל ָ
ֶך; ְּביֹום ֶא ְּק ָראַ ,מ ֵהר ֲענֵנִ י.
ָאזנ ָ
ֶיךִ ,מ ֶםמִ י ְּביֹום ַצרִ -ליַ :ה ֵטהֵ -א ַלי ְּ
ג ַאלַ -ת ְּס ֵתר ָננ ָ
מֹוקד נִ ָחרו.
מֹותיְּ ,כ ֵ
ָמי; וְּ ַע ְּצ ַ
ד ִכיָ -כלו ְּב ָע ָשן י ָ
הוכהָ -כ ֵע ֶשב וַיִ ַבש ִל ִביִ :כיָ -ש ַכ ְּח ִתיֵ ,מ ֲאכֹל ַל ְּח ִמי.
ה ָ
ו ִמעֹול ַאנְּ ָח ִתי ָד ְּב ָקה ַע ְּצ ִמיִ ,ל ְּב ָש ִרי.
יתיְּ ,ככֹוס ֳח ָרבֹות.
יתיִ ,ל ְּקַאת ִמ ְּד ָבר; ָהיִ ִ
ז ָד ִמ ִ
בֹודד ַעל-גָג.
ָא ְּהיֶה ְּכ ִצנֹורֵ ,
ח ָש ַק ְּד ִתי ו ֶ
הֹול ַליִ ,בי נִ ְּש ָבעו.
ט ָכלַ -היֹוםֵ ,ח ְּרפונִ י אֹויְּ ָבי; ְּמ ָ
ָאכ ְּל ִתי; וְּ ִש ֺעוַיִ ,ב ְּב ִכי ָמ ָס ְּכ ִתי.
י ִכיֵ -א ֶפרַ ,כ ֶל ֶחם ָ
יכנִ י.
ַת ְּש ִל ֵ
אתנִ י ,ו ַ
ַע ְּמ ָך וְּ ִק ְּצ ֶנ ָך ִכי נְּ ָש ַ
יא ִמ ְּננֵי-ז ַ
יבש.
ַאנִ יָ ,כ ֵע ֶשב ִא ָ
ָמיְּ ,כ ֵצל נָטוי; ו ֲ
יב י ַ
עֹולם ֵת ֵשב; וְּ ִז ְּכ ְּר ָךְּ ,לדֹר ָודֹר.
ַאתה יְּ הוָהְּ ,ל ָ
יג וְּ ָ
מֹועד.
ַאתה ָתקוםְּ ,ת ַר ֵחם ִציֹוןִ :כיֵ -עת ְּל ֶחנְּ נָהִ ,כיָ -בא ֵ
יד ָ
ֲפ ָרה ,יְּ חֹנֵנו.
ֶיה; וְּ ֶאת-ע ָ
יךֶ ,אתֲ -א ָבנ ָ
ֲב ֶד ָ
טו ִכיָ -רצו ע ָ
בֹוד ָך.
ָארץֶ ,אתְּ -כ ֶ
יראו גֹויִ םֶ ,אתֵ -שם יְּ הוָה; וְּ ָכלַ -מ ְּל ֵכי ָה ֶ
טז וְּ יִ ְּ
יז ִכיָ -בנָה יְּ הוָה ִציֹון נִ ְּרָאהִ ,ב ְּכבֹודֹו.
יח ָננָהֶ ,אלְּ -ת ִפ ַלת ָה ַע ְּר ָער; וְּ לֹאָ -בזָהֶ ,אתְּ -ת ִפ ָל ָתם.
ַאחרֹון; וְּ ַעם נִ ְּב ָרא ,יְּ ַה ֶלל-יָה.
יט ִת ָכ ֶתב זֹאתְּ ,לדֹור ֲ
כ ִכיִ -ה ְּש ִקיףִ ,מ ְּםרֹום ָק ְּדשֹו; יְּ הוָהִ ,מ ָש ַמיִ ם ֶאלֶ -א ֶרץ ִה ִביט.
מותה.
ָאסיר; ְּל ַפ ֵת ַחְּ ,בנֵי ְּת ָ
כא ִל ְּשמ ַֹעֶ ,אנְּ ַקת ִ
ירוש ָלִם.
ות ִה ָלתֹוִ ,ב ָ
כב ְּל ַס ֵנר ְּב ִציֹוןֵ ,שם יְּ הוָה; ְּ
ומ ְּמ ָלכֹותַ ,ל ֲעבֹד ֶאת-יְּ הוָה.
ַח ָדו; ַ
כג ְּב ִה ָע ֵבץ ַע ִםים י ְּ
ָמי.
כד ִעמָה ַב ֶד ֶר ְּך כחו (כ ִֹחי); ִק ַסר י ָ
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יך.
נֹות ָ
דֹורים ְּש ֶ
ָמיְּ :בדֹור ִ
ֲלנִ י ַב ֲח ִצי י ָ
כה א ַֹמרֵ --א ִליַ ,אל ַתע ֵ
יך ָש ָמיִ ם.
ָד ָ
ֲשה י ֶ
ומע ֵ
ָס ְּד ָת; ַ
ָארץ י ַ
כו ְּל ָפנִ יםָ ,ה ֶ
ַחלֹפו.
יפם וְּ י ֲ
ֺלםַ ,כ ֶבגֶד יִ ְּבלו; ַכ ְּלבוש ַת ֲח ִל ֵ
ַאתה ַת ֲעמֹד ,וְּ כ ָ
ֹאבדו וְּ ָ
כז ֵה ָםה ,י ֵ
יך ,לֹא יִ ָתםו.
נֹות ָ
וש ֶ
ַאתה-הוא; ְּ
כח וְּ ָ
ֶיך יִ כֹון.
ַר ָעםְּ ,ל ָפנ ָ
יך יִ ְּשכֹונו; וְּ ז ְּ
ֲב ֶד ָ
כט ְּבנֵי-ע ָ
אח"כ ילכו לקרן מזרחית צפונית ,ובדרך כשהולכים בצד מזרח יאמרו:
ָדינו ,כֹונְּ נֵהו.
ֲשה י ֵ
ומע ֵ
ָדינו ,כֹונְּ נָה ָע ֵלינו; ַ
ֲשה י ֵ
ומע ֵ
יהי ,נ ַֹעם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינו ָע ֵלינוַ ,
וִ ִ
ָס ְּך ָל ְּך,
יל ָך ִמ ַנח יָקושִ ,מ ֶד ֶבר ַהוֹותְּ :ב ֶא ְּב ָרתֹו י ֶ
ַצ ְּ
צוד ִתיֱ ,אל ַֹהי ֶא ְּב ַטח בֹוִ :כי הוא י ִ
ומ ָ
יֹושב ְּב ֵס ֶתר ֶע ְּליֹוןְּ ,ב ֵצל ַש ַדי יִ ְּתלֹונָן :א ַֹמר ַליְּ ָי ַמ ְּח ִסי ְּ
ֵ
לֹוךִ ,מ ֶק ֶטב יָשוד ָצ ֳה ָריִ ם :יִ נֹול ִמ ִצ ְּד ָך
ַה ְּ
יֹומםִ :מ ֶד ֶבר ָבא ֶֹפל י ֲ
ילהֵ ,מ ֵחץ יָעוף ָ
ירא ִמ ַנ ַחד ָל ָ
סֹוח ָרה ֲא ִמתֹו :לֹא ִת ָ
ָפיו ֶת ֱח ֶסהִ ,צנָה וְּ ֵ
וְּ ַת ַחת ְּכנ ָ
יך ָר ָעה,
ֶך :לֹא ְּת ֺאנֶה ֵא ֶל ָ
ַאתה יְּ ָי ַמ ְּח ִסיֶ ,ע ְּליֹון ַש ְּמ ָת ְּמעֹונ ָ
ֺמת ְּר ָש ִעים ִת ְּר ֶאהִ :כי ָ
ֶיך ַת ִביט ,וְּ ִשל ַ
יך לֹא יִ גָשַ :רק ְּב ֵעינ ָ
ֶךֵ ,א ֶל ָ
ימינ ָ
ור ָב ָבה ִמ ִ
ֶא ֶלף ְּ
רֹוךִ ,ת ְּרמֹוס
ָפ ֶתן ִת ְּד ְּ
יךַ :על ַכ ַניִ ם יִ ָשאונְּ ָךֶ ,נן ִתגֹוף ָב ֶא ֶבן ַר ְּג ֶל ָךַ :על ַש ַחל ו ֶ
ָאכיו יְּ ַצוֶה ָל ְּךִ ,ל ְּש ָמ ְּר ָך ְּב ָכל ְּד ָר ֶכ ָ
ָאה ֶל ָךִ :כי ַמ ְּל ָ
וְּ ֶנגַע לֹא יִ ְּק ַרב ְּב ֳ
יעהו,
ַאש ִב ֵ
ָמים ְּ
ַא ַכ ְּב ֵדהו :א ֶֹר ְּך י ִ
וא ֱענֵהוִ ,עמֹו ָאנ ִֹכי ְּב ָצ ָרהֲ ,א ַח ְּל ֵצהו ו ֲ
ָדע ְּש ִמי :יִ ְּק ָר ֵאנִ י ֶ
ַאש ְּג ֵבהו ִכי י ַ
ַא ַפ ְּל ֵטהוַ ,
ְּכ ִפיר וְּ ַתנִ יןִ :כי ִבי ָח ַשק ו ֲ
ישוע ִתי:
ַאר ֵאהו ִב ָ
וְּ ְּ

ובקרן מזרחית צפונית יאמרו קאפיטל קג'
ַפ ִשיֶ ,את-יְּ הוָה; וְּ ָכלְּ -ק ָר ַביֶ ,אתֵ -שם ָק ְּדשֹו.
א ְּל ָדוִ ד ָב ְּר ִכי נ ְּ
מוליו.
ַפ ִשיֶ ,את-יְּ הוָה; וְּ ַאלִ -ת ְּש ְּכ ִחיָ ,כלְּ -ג ָ
ב ָב ְּר ִכי נ ְּ
ֵכי; ָהר ֵֹפאְּ ,ל ָכלַ -ת ֲחלוָאיְּ ִכי.
ג ַהן ֵֹל ַח ְּל ָכל-עֲוֹנ ִ
גֹואל ִמ ַש ַחת ַחיָיְּ ִכי; ַה ְּמ ַע ְּט ֵר ִכיֶ ,ח ֶסד וְּ ַר ֲח ִמים.
ד ַה ֵ
עוריְּ ִכי.
ֶשר נְּ ָ
ֵך; ִת ְּת ַח ֵדש ַכמ ֶ
יע ַבטֹוב ֶע ְּדי ְּ
ה ַה ַם ְּש ִב ַ
ֲשוקים.
ומ ְּש ָנ ִטיםְּ ,ל ָכל-ע ִ
ו עֹ ֵשה ְּצ ָדקֹות יְּ הוָה; ִ
ילֹותיו.
ֲל ָ
יע ְּד ָר ָכיו ְּלמ ֶֹשה; ִל ְּבנֵי יִ ְּש ָר ֵאל ,ע ִ
ֹוד ַ
ז י ִ
ַאניִ ם וְּ ַרבָ -ח ֶסד.
ח ַרחום וְּ ַחמון יְּ הוָה; ֶא ֶר ְּך ַ
עֹולם יִ טֹור.
ָריב; וְּ לֹא ְּל ָ
ֶצח י ִ
ט לֹאָ -לנ ַ
ָמל ָע ֵלינו.
י לֹא ַכ ֲח ָט ֵאינוָ ,ע ָשה ָלנו; וְּ לֹא ַכעֲוֹנ ֵֹתינו ,ג ַ
ָבר ַח ְּסדֹוַ ,על-יְּ ֵרָאיו.
ָארץ ג ַ
יא ִכי ִכגְּ בֹ ַה ָש ַמיִ םַ ,עלָ -ה ֶ
ֲרב ִה ְּר ִחיק ִמ ֶםמוֶ ,אתְּ -נ ָש ֵעינו.
יב ִכ ְּרחֹק ִמ ְּז ָרחִ ,מ ַםע ָ
יג ְּכ ַר ֵחם ָאבַ ,עלָ -בנִ ים ִר ַחם יְּ הוָהַ ,על-יְּ ֵרָאיו.
ָחנּו.
יִּצרֵנּו; זָכּורִּ ,כיָ -ע ָפר ֲאנ ְ
ָדע ְ
יד ִּכי-הּוא ,י ַ
ָמיו; ְכ ִּציץ ַה ָש ֶּדה ,כֵן י ִָּציץ.
ֶּח ִּציר י ָ
טו אֱנֹוׁש ,כ ָ
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ירמו עֹוד ְּמקֹומֹו.
ַכ ֶ
טז ִכי רו ַח ָע ְּב ָרה-בֹו וְּ ֵאינֶמו; וְּ לֹא-י ִ
עֹולם ַעל-יְּ ֵרָאיו; וְּ ִצ ְּד ָקתֹוִ ,ל ְּבנֵי ָבנִ ים.
עֹולם וְּ ַעדָ -
יז וְּ ֶח ֶסד יְּ הוָהֵ ,מ ָ
ֲשֹותם.
ולז ְֹּכ ֵרי ִפ ֺע ָדיוַ ,לע ָ
יח ְּלש ְֹּמ ֵרי ְּב ִריתֹו; ְּ
ומ ְּלכותֹוַ ,בכֹל ָמ ָש ָלה.
יט יְּ הוָהַ --ב ָש ַמיִ םֵ ,ה ִכין ִכ ְּסאֹו; ַ
ָאכיו ,גִ ב ֵֹרי כ ַֹח ,ע ֵֹשי ְּד ָברֹו; ִל ְּשמ ַֹעְּ ,בקֹול ְּד ָברֹו.
כ ָב ְּרכו יְּ הוָהַ ,מ ְּל ָ
כא ָב ְּרכו יְּ הוָהָ ,כלְּ -צ ָבָאיו ְּמ ָש ְּר ָתיו ,ע ֵֹשי ְּרצֹונֹו.
ַפ ִשיֶ ,את-יְּ הוָה.
ֲשיו ְּב ָכלְּ -מקֹמֹות ֶמ ְּמ ַש ְּלתֹו; ָב ְּר ִכי נ ְּ
כב ָב ְּרכו יְּ הוָהָ ,כלַ -מע ָ
אח"כ ילכו לקרן צפונית מערבית ,ובדרך כשהולכים בצד צפון יאמרו:
ָדינו ,כֹונְּ נֵהו.
ֲשה י ֵ
ומע ֵ
ָדינו ,כֹונְּ נָה ָע ֵלינו; ַ
ֲשה י ֵ
ומע ֵ
יהי ,נ ַֹעם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינו ָע ֵלינוַ ,
וִ ִ
ָס ְּך ָל ְּך,
יל ָך ִמ ַנח יָקושִ ,מ ֶד ֶבר ַהוֹותְּ :ב ֶא ְּב ָרתֹו י ֶ
ַצ ְּ
צוד ִתיֱ ,אל ַֹהי ֶא ְּב ַטח בֹוִ :כי הוא י ִ
ומ ָ
יֹושב ְּב ֵס ֶתר ֶע ְּליֹוןְּ ,ב ֵצל ַש ַדי יִ ְּתלֹונָן :א ַֹמר ַליְּ ָי ַמ ְּח ִסי ְּ
ֵ
לֹוךִ ,מ ֶק ֶטב יָשוד ָצ ֳה ָריִ ם :יִ נֹול ִמ ִצ ְּד ָך
ַה ְּ
יֹומםִ :מ ֶד ֶבר ָבא ֶֹפל י ֲ
ילהֵ ,מ ֵחץ יָעוף ָ
ירא ִמ ַנ ַחד ָל ָ
סֹוח ָרה ֲא ִמתֹו :לֹא ִת ָ
ָפיו ֶת ֱח ֶסהִ ,צנָה וְּ ֵ
וְּ ַת ַחת ְּכנ ָ
יך ָר ָעה,
ֶך :לֹא ְּת ֺאנֶה ֵא ֶל ָ
ַאתה יְּ ָי ַמ ְּח ִסיֶ ,ע ְּליֹון ַש ְּמ ָת ְּמעֹונ ָ
ֺמת ְּר ָש ִעים ִת ְּר ֶאהִ :כי ָ
ֶיך ַת ִביט ,וְּ ִשל ַ
יך לֹא יִ גָשַ :רק ְּב ֵעינ ָ
ֶךֵ ,א ֶל ָ
ימינ ָ
ור ָב ָבה ִמ ִ
ֶא ֶלף ְּ
רֹוךִ ,ת ְּרמֹוס
ָפ ֶתן ִת ְּד ְּ
יךַ :על ַכ ַניִ ם יִ ָשאונְּ ָךֶ ,נן ִתגֹוף ָב ֶא ֶבן ַר ְּג ֶל ָךַ :על ַש ַחל ו ֶ
ָאכיו יְּ ַצוֶה ָל ְּךִ ,ל ְּש ָמ ְּר ָך ְּב ָכל ְּד ָר ֶכ ָ
ָאה ֶל ָךִ :כי ַמ ְּל ָ
וְּ ֶנגַע לֹא יִ ְּק ַרב ְּב ֳ
יעהו,
ַאש ִב ֵ
ָמים ְּ
ַא ַכ ְּב ֵדהו :א ֶֹר ְּך י ִ
וא ֱענֵהוִ ,עמֹו ָאנ ִֹכי ְּב ָצ ָרהֲ ,א ַח ְּל ֵצהו ו ֲ
ָדע ְּש ִמי :יִ ְּק ָר ֵאנִ י ֶ
ַאש ְּג ֵבהו ִכי י ַ
ַא ַפ ְּל ֵטהוַ ,
ְּכ ִפיר וְּ ַתנִ יןִ :כי ִבי ָח ַשק ו ֲ
ישוע ִתי:
ַאר ֵאהו ִב ָ
וְּ ְּ

ושם בקרן צפונית מערבית יאמרו קאפיטל קד'
ָד ְּל ָת ְּםאֹד; הֹוד וְּ ָה ָדר ָל ָב ְּש ָת.
א ָב ְּר ִכי נ ְַּפ ִשיֶ ,את-יְּ הוָה ,יְּ הוָה ֱאל ַֹהי ,ג ַ
יעה.
נֹוטה ָש ַמיִ םַ ,כיְּ ִר ָ
ב ע ֶֹטה-אֹורַ ,כ ַש ְּל ָמה; ֶ
רוח.
יֹותיוַ ,ה ָשםָ -ע ִבים ְּרכובֹו; ַה ְּמ ַה ֵל ְּךַ ,עלַ -כנְּ ֵפיַ -
ֲל ָ
ג ַה ְּמ ָק ֶרה ַב ַםיִ ם ,ע ִ
ָאכיו רוחֹות; ְּמ ָש ְּר ָתיוֵ ,אש ל ֵֹהט.
ד ע ֶֹשה ַמ ְּל ָ
ָעד.
עֹולם ו ֶ
ֶיה; ַבלִ -תםֹוטָ ,
ָסדֶ -א ֶרץַ ,עלְּ -מכֹונ ָ
ה יַ
ַע ְּמדו ָמיִ ם.
ו ְּתהֹוםַ ,כ ְּלבוש ִכ ִןיתֹו; ַעלָ -ה ִרים ,י ַ
ֵח ֵפזון.
ֲר ְּת ָך יְּ נוסון; ִמן-קֹול ַר ַע ְּמ ָך ,י ָ
ז ִמןַ -גע ָ
ָס ְּד ָת ָל ֶהם.
ֵרדו ְּב ָקעֹות ֶאלְּ -מקֹום ,זֶה י ַ
ח ַיעֲלו ָה ִרים ,י ְּ
ָארץ.
ט גְּ בולַ -ש ְּמ ָתַ ,בלַ -י ֲעבֹרון; ַבל-יְּ ֺשבוןְּ ,ל ַכןֹות ָה ֶ
י ַה ְּמ ַש ֵל ַח ַמ ְּעיָנִ יםַ ,במְּ ָח ִלים; ֵבין ָה ִרים ,יְּ ַה ֵלכון.
ַשקוָ ,כלַ -חיְּ תֹו ָש ָדי; יִ ְּש ְּברו ְּפ ָר ִאים ְּצ ָמָאם.
יא י ְּ
ֳפאיִ ם ,יִ ְּתנו-קֹול.
יהם ,עֹוףַ -ה ָש ַמיִ ם יִ ְּשכֹון; ִמ ֵבין ע ָ
ֲל ֶ
יב ע ֵ
ָארץ.
יךִ ,ת ְּש ַבע ָה ֶ
ֲש ָ
יֹותיו; ִמ ְּנ ִרי ַמע ֶ
ֲל ָ
יג ַמ ְּש ֶקה ָה ִריםֵ ,מע ִ
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ָארץ.
הֹוציא ֶל ֶחם ִמןָ -ה ֶ
ָאדם; ְּל ִ
יח ָח ִצירַ ,ל ְּב ֵה ָמה ,וְּ ֵע ֶשבַ ,ל ֲעב ַֹדת ָה ָ
יד ַמ ְּצ ִמ ַ
טו וְּ יַיִ ן ,יְּ ַש ַםח ְּל ַבבֱ -אנֹוש ְּל ַה ְּצ ִהיל ָננִ ים ִמ ָש ֶמן; וְּ ֶל ֶחםְּ ,ל ַבבֱ -אנֹוש יִ ְּס ָעד.
ָטע.
ַארזֵי ְּל ָבנֹוןֲ ,א ֶשר נ ָ
ֲצי יְּ הוָה ְּ
טז יִ ְּש ְּבעו ,ע ֵ
יתה.
רֹושים ֵב ָ
ידהְּ ,ב ִ
ֳרים יְּ ַקמֵנו; ֲח ִס ָ
יז ֲא ֶשרָ -שםִ ,צנ ִ
יח ָה ִרים ַהגְּ ב ִֹהיםַ ,ליְּ ֵע ִלים; ְּס ָל ִעיםַ ,מ ְּח ֶסה ַל ְּש ַפמִ ים.
ָדע ְּמבֹואֹו.
ֲדים; ֶש ֶמש ,י ַ
ָר ַחְּ ,למֹוע ִ
יט ָע ָשה י ֵ
ָער.
יהי ָליְּ ָלה בֹוִ -ת ְּרמֹשָ ,כלַ -חיְּ תֹו-י ַ
כ ָת ֶשת-ח ֶֹש ְּך ,וִ ִ
ָאכ ָלם.
ול ַב ֵעש ֵמ ֵאלְּ ,
ֹאגִ ים ַל ָט ֶרף; ְּ
ירים ,ש ֲ
כא ַה ְּכ ִפ ִ
ֵָאספון; וְּ ֶאלְּ -מעֹונ ָֹתם ,יִ ְּר ָבצון.
כב ִת ְּז ַרח ַה ֶש ֶמש ,י ֵ
ֲדיָ -ע ֶרב.
ָאדם ְּל ָפעֳלֹו; וְּ ַל ֲעב ָֹדתֹו ע ֵ
ֵצא ָ
כג י ֵ
ֶך.
ָארץִ ,קנְּ ָינ ָ
ית; ָמ ְּלָאה ָה ֶ
ֺלםְּ ,ב ָח ְּכ ָמה ָע ִש ָ
יך ,יְּ הוָה כ ָ
ֲש ָ
כד ָמהַ -רבו ַמע ֶ
ָדיִ ם:
ור ַחב י ָ
כה זֶהַ ,היָם גָדֹול ְּ
ָשםֶ -ר ֶמש ,וְּ ֵאין ִמ ְּס ָנר; ַחיֹות ְּק ַטמֹותִ ,עםְּ -גדֹלֹות.
ָצ ְּר ָת ְּל ַש ֶחק-בֹו.
ָתן ,זֶה-י ַ
כו ָשםֳ ,אנִ יֹות יְּ ַה ֵלכון; ִלוְּ י ָ
ָאכ ָלם ְּב ִעתֹו.
יך יְּ ַש ֵברון ָל ֵתת ְּ
כז ֺכ ָלםֵ ,א ֶל ָ
ָד ָך ,יִ ְּש ְּבעון טֹוב.
כח ִת ֵתן ָל ֶהם ,יִ ְּלקֹטון; ִת ְּפ ַתח י ְּ
ֲפ ָרם יְּ שובון.
רוחם ,יִ גְּ וָעון; וְּ ֶאל-ע ָ
ֶיך ,יִ ָב ֵהלון ,ת ֵֹסף ָ
כט ַת ְּס ִתיר ָננ ָ
ות ַח ֵדשְּ ,ננֵי ֲא ָד ָמה.
רוח ָך ,יִ ָב ֵראון; ְּ
ל ְּת ַש ַלח ֲ
ֲשיו.
עֹולם; יִ ְּש ַמח יְּ הוָה ְּב ַמע ָ
לא יְּ ִהי ְּכבֹוד יְּ הוָה ְּל ָ
ֱשנו.
ַת ְּר ָעד; יִ גַע ֶב ָה ִרים וְּ ֶיע ָ
ָארץ ,ו ִ
לב ַה ַם ִביט ָל ֶ
עֹודי.
ַם ָרה ֵלאל ַֹהי ְּב ִ
ירה ַליהוָה ְּב ַחיָי; ֲאז ְּ
ָאש ָ
לג ִ
יחי; ָאנ ִֹכיֶ ,א ְּש ַמח ַביהוָה.
ֱרב ָע ָליו ִש ִ
לד ֶיע ַ
ור ָש ִעים עֹוד ֵאינָם ָב ְּר ִכי נ ְַּפ ִשיֶ ,את-יְּ הוָה;
ָארץְּ ,
לה יִ ַתםו ַח ָט ִאים ִמןָ -ה ֶ
ַה ְּללו-יָה.
אח"כ ילכו לקרן מערבית דרומית ,ובדרך כשהולכים בצד מערב יאמרו:
ָדינו ,כֹונְּ נֵהו.
ֲשה י ֵ
ומע ֵ
ָדינו ,כֹונְּ נָה ָע ֵלינו; ַ
ֲשה י ֵ
ומע ֵ
יהי ,נ ַֹעם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינו ָע ֵלינוַ ,
וִ ִ
ָס ְּך ָל ְּך,
יל ָך ִמ ַנח יָקושִ ,מ ֶד ֶבר ַהוֹותְּ :ב ֶא ְּב ָרתֹו י ֶ
ַצ ְּ
צוד ִתיֱ ,אל ַֹהי ֶא ְּב ַטח בֹוִ :כי הוא י ִ
ומ ָ
יֹושב ְּב ֵס ֶתר ֶע ְּליֹוןְּ ,ב ֵצל ַש ַדי יִ ְּתלֹונָן :א ַֹמר ַליְּ ָי ַמ ְּח ִסי ְּ
ֵ
לֹוךִ ,מ ֶק ֶטב יָשוד ָצ ֳה ָריִ ם :יִ נֹול ִמ ִצ ְּד ָך
ַה ְּ
יֹומםִ :מ ֶד ֶבר ָבא ֶֹפל י ֲ
ילהֵ ,מ ֵחץ יָעוף ָ
ירא ִמ ַנ ַחד ָל ָ
סֹוח ָרה ֲא ִמתֹו :לֹא ִת ָ
ָפיו ֶת ֱח ֶסהִ ,צנָה וְּ ֵ
וְּ ַת ַחת ְּכנ ָ
יך ָר ָעה,
ֶך :לֹא ְּת ֺאנֶה ֵא ֶל ָ
ַאתה יְּ ָי ַמ ְּח ִסיֶ ,ע ְּליֹון ַש ְּמ ָת ְּמעֹונ ָ
ֺמת ְּר ָש ִעים ִת ְּר ֶאהִ :כי ָ
ֶיך ַת ִביט ,וְּ ִשל ַ
יך לֹא יִ גָשַ :רק ְּב ֵעינ ָ
ֶךֵ ,א ֶל ָ
ימינ ָ
ור ָב ָבה ִמ ִ
ֶא ֶלף ְּ
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רֹוךִ ,ת ְּרמֹוס
ָפ ֶתן ִת ְּד ְּ
יךַ :על ַכ ַניִ ם יִ ָשאונְּ ָךֶ ,נן ִתגֹוף ָב ֶא ֶבן ַר ְּג ֶל ָךַ :על ַש ַחל ו ֶ
ָאכיו יְּ ַצוֶה ָל ְּךִ ,ל ְּש ָמ ְּר ָך ְּב ָכל ְּד ָר ֶכ ָ
ָאה ֶל ָךִ :כי ַמ ְּל ָ
וְּ ֶנגַע לֹא יִ ְּק ַרב ְּב ֳ
יעהו,
ַאש ִב ֵ
ָמים ְּ
ַא ַכ ְּב ֵדהו :א ֶֹר ְּך י ִ
וא ֱענֵהוִ ,עמֹו ָאנ ִֹכי ְּב ָצ ָרהֲ ,א ַח ְּל ֵצהו ו ֲ
ָדע ְּש ִמי :יִ ְּק ָר ֵאנִ י ֶ
ַאש ְּג ֵבהו ִכי י ַ
ַא ַפ ְּל ֵטהוַ ,
ְּכ ִפיר וְּ ַתנִ יןִ :כי ִבי ָח ַשק ו ֲ
ישוע ִתי:
ַאר ֵאהו ִב ָ
וְּ ְּ

ושם בקרן מערבית דרומית ,יאמרו ישעיהו פרק מב
יהם.
ומלֹאֹוִ ,איִ ים וְּ י ְֹּש ֵב ֶ
יֹור ֵדי ַהיָם ְּ
ָארץ; ְּ
י ִשירו ַליהוָה ִשיר ָח ָדשְּ ,ת ִה ָלתֹו ִמ ְּק ֵצה ָה ֶ
יא יִ ְּשאו ִמ ְּד ָבר וְּ ָע ָריוֲ ,ח ֵצ ִרים ֵת ֵשב ֵק ָדר; ָירֹמו י ְֹּש ֵבי ֶס ַלעֵ ,מרֹאש ָה ִרים יִ ְּצוָחו.
ות ִה ָלתֹוָ ,ב ִאיִ ים יַגִ ידו.
ָשימו ַליהוָהָ ,כבֹוד; ְּ
יב י ִ
ַבר.
יחַ --על-אֹיְּ ָביו ,יִ ְּתג ָ
ַצ ִר ַ
יעַ ,אף-י ְּ
ָר ַ
ָעיר ִקנְּ ָאה; י ִ
ֵצאְּ ,כ ִאיש ִמ ְּל ָחמֹות י ִ
יג יְּ הוָה ַכגִ בֹור י ֵ
ָחד.
יֹול ָדה ֶא ְּפ ֶעהֶ ,אשֹם וְּ ֶא ְּשַאף י ַ
ַאנק; ַכ ֵ
ַאח ִרישֶ ,א ְּת ָ
עֹולםֲ --
יתיֵ ,מ ָ
יד ֶה ֱח ֵש ִ
אֹוביש.
ַםים ִ
ַאג ִ
אֹוביש; וְּ ַש ְּמ ִתי נְּ ָהרֹות ָל ִאיִ ים ,ו ֲ
וג ָבעֹות ,וְּ ָכלֶ -ע ְּש ָבם ִ
ַאח ִריב ָה ִרים ְּ
טו ֲ
ֲק ִשים ְּל ִמישֹור--
ומע ַ
ֵיהם ָלאֹורַ ,
ָאשים ַמ ְּח ָש ְּך ִל ְּפנ ֶ
יכם; ִ
ַאד ִר ֵ
ָדעוְּ ,
ָדעוִ --בנְּ ִתיבֹות לֹא-י ְּ
הֹול ְּכ ִתי ִעוְּ ִריםְּ ,ב ֶד ֶר ְּך לֹא י ָ
טז וְּ ַ
ַב ִתים.
יתם וְּ לֹא ֲעז ְּ
ֲש ִ
ֵא ֶלה ַה ְּד ָב ִרים ,ע ִ
ַאתם ֱאל ֵֹהינו.
יז ָנסֹגו ָאחֹור ֵיבֹשו ב ֶֹשתַ ,הב ְֹּט ִחים ַב ָנ ֶסל; ָהא ְֹּמ ִרים ְּל ַמ ֵן ָכהֶ ,
יח ַה ֵח ְּר ִשיםְּ ,ש ָמעו; וְּ ַה ִעוְּ ִריםַ ,ה ִביטו ִל ְּראֹות.
ָאכי ֶא ְּש ָלח; ִמי ִעוֵר ִכ ְּמ ֺש ָלם ,וְּ ִעוֵר ְּכ ֶע ֶבד יְּ הוָה.
יט ִמי ִעוֵר ִכי ִאםַ -ע ְּב ִדי ,וְּ ֵח ֵרש ְּכ ַמ ְּל ִ
ַא ִדיר.
תֹורה ,וְּ י ְּ
ָאזנַיִ ם ,וְּ לֹא יִ ְּש ָמע .כא יְּ הוָה ָח ֵפץְּ ,ל ַמ ַען ִצ ְּדקֹו; יַגְּ ִדיל ָ
קֹוח ְּ
כ ראית ( ָראֹות) ַרבֹות ,וְּ לֹא ִת ְּשמֹר; ָנ ַ
אח"כ ילכו לקרן דרומית מזרחית ,ובדרך כשהולכים בצד דרום יאמרו:
ָדינו ,כֹונְּ נֵהו.
ֲשה י ֵ
ומע ֵ
ָדינו ,כֹונְּ נָה ָע ֵלינו; ַ
ֲשה י ֵ
ומע ֵ
יהי ,נ ַֹעם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינו ָע ֵלינוַ ,
וִ ִ
ָס ְּך ָל ְּך,
יל ָך ִמ ַנח יָקושִ ,מ ֶד ֶבר ַהוֹותְּ :ב ֶא ְּב ָרתֹו י ֶ
ַצ ְּ
צוד ִתיֱ ,אל ַֹהי ֶא ְּב ַטח בֹוִ :כי הוא י ִ
ומ ָ
יֹושב ְּב ֵס ֶתר ֶע ְּליֹוןְּ ,ב ֵצל ַש ַדי יִ ְּתלֹונָן :א ַֹמר ַליְּ ָי ַמ ְּח ִסי ְּ
ֵ
לֹוךִ ,מ ֶק ֶטב יָשוד ָצ ֳה ָריִ ם :יִ נֹול ִמ ִצ ְּד ָך
ַה ְּ
יֹומםִ :מ ֶד ֶבר ָבא ֶֹפל י ֲ
ילהֵ ,מ ֵחץ יָעוף ָ
ירא ִמ ַנ ַחד ָל ָ
סֹוח ָרה ֲא ִמתֹו :לֹא ִת ָ
ָפיו ֶת ֱח ֶסהִ ,צנָה וְּ ֵ
וְּ ַת ַחת ְּכנ ָ
יך ָר ָעה,
ֶך :לֹא ְּת ֺאנֶה ֵא ֶל ָ
ַאתה יְּ ָי ַמ ְּח ִסיֶ ,ע ְּליֹון ַש ְּמ ָת ְּמעֹונ ָ
ֺמת ְּר ָש ִעים ִת ְּר ֶאהִ :כי ָ
ֶיך ַת ִביט ,וְּ ִשל ַ
יך לֹא יִ גָשַ :רק ְּב ֵעינ ָ
ֶךֵ ,א ֶל ָ
ימינ ָ
ור ָב ָבה ִמ ִ
ֶא ֶלף ְּ
רֹוךִ ,ת ְּרמֹוס
ָפ ֶתן ִת ְּד ְּ
יךַ :על ַכ ַניִ ם יִ ָשאונְּ ָךֶ ,נן ִתגֹוף ָב ֶא ֶבן ַר ְּג ֶל ָךַ :על ַש ַחל ו ֶ
ָאכיו יְּ ַצוֶה ָל ְּךִ ,ל ְּש ָמ ְּר ָך ְּב ָכל ְּד ָר ֶכ ָ
ָאה ֶל ָךִ :כי ַמ ְּל ָ
וְּ ֶנגַע לֹא יִ ְּק ַרב ְּב ֳ
יעהו,
ַאש ִב ֵ
ָמים ְּ
ַא ַכ ְּב ֵדהו :א ֶֹר ְּך י ִ
וא ֱענֵהוִ ,עמֹו ָאנ ִֹכי ְּב ָצ ָרהֲ ,א ַח ְּל ֵצהו ו ֲ
ָדע ְּש ִמי :יִ ְּק ָר ֵאנִ י ֶ
ַאש ְּג ֵבהו ִכי י ַ
ַא ַפ ְּל ֵטהוַ ,
ְּכ ִפיר וְּ ַתנִ יןִ :כי ִבי ָח ַשק ו ֲ
ישוע ִתי:
ַאר ֵאהו ִב ָ
וְּ ְּ

רורה
ֶך ַת ִתיר ְּצ ָ
ֺלת יְּ ִמינ ָ
ָאמָא ְּבכ ַֹח גְּ ד ַ
נֹורא
ַק ֵבל ִרמַת ַע ֶם ָך ַש ְּג ֵבנו ַט ֲה ֵרנו ָ
חוד ָך ְּכ ָב ַבת ָש ְּמ ֵרם
דֹור ֵשי יִ ֶ
נָא גִ בֹור ְּ
ָמ ֵלם
ָב ְּר ֵכם ַט ֲה ֵרם ַר ֲח ֵמי ִצ ְּד ָק ֶת ָך ָת ִמיד ג ְּ
ֲד ֶת ָך
ַהל ע ָ
טוב ָך נ ֵ
ֲח ִסין ָקדֹוש ְּברֹוב ְּ
ֺש ֶת ָך
זֹוכ ֵרי ְּקד ָ
ֵאה ְּל ַע ְּם ָך ְּננֵה ְּ
ָחיד ג ֶ
יִ
יֹוד ַע ַתעֲלומֹות
ֲק ֵתנו ֵ
וש ַמע ַצע ָ
ַשוְּ ָע ֵתנו ַק ֵבל ְּ
ָברו ְּך ֵשם ְּכבֹוד ַמ ְּלכותֹו ְּלעֹו ָלם ָו ֶעד
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