
 קיט

 תהילים פרק קיט
ִמיֵמי   ֵרי תְׁ ִכים    --ָדֶרְך-ַאשְׁ הָוה, ַהֹהלְׁ תֹוַרת יְׁ  .בְׁ
ֵרי   ֵרי ֵעֹדָתיו, ַאשְׁ ָכל   ; ֹנצְׁ שּוהּו-בְׁ רְׁ  .ֵלב ִידְׁ
ָלה-לֹא, ַאף   ָרָכיו ָהָלכּו   ; ָפֲעלּו ַעוְׁ  .ִבדְׁ
ֶדיָך, ַאָתה   ֹאד    --ִצִּויָתה ִפקֻּ ֹמר מְׁ  .ִלשְׁ
ָרָכי, ַאֲחַלי   ֶקיָך    --ִיֹכנּו דְׁ ֹמר חֻּ  .ִלשְׁ
ַהִביִטי    --ֵאבֹוש-ָאז לֹא   ֹו-ָכל-ֶאל, בְׁ  .ֶתיָךִמצְׁ
ָך   ֹיֶשר ֵלָבב, אֹודְׁ ִדי    --בְׁ ָלמְׁ ֶקָך, בְׁ ֵטי ִצדְׁ פְׁ  .ִמשְׁ
ֹמר-ֶאת   ֶקיָך ֶאשְׁ ֵבִני ַעד-ַאל   ; חֻּ ֹאד-ַתַעזְׁ  .מְׁ

ַזֶכה   חֹואָ -ֶאת, ַנַער-ַבֶמה יְׁ ֹמר    --רְׁ ָבֶרָך, ִלשְׁ  .ִכדְׁ
ָכל   ִתיָך-בְׁ ַרשְׁ ֵגִני-ַאל   ; ִלִבי דְׁ ֹו, ַתשְׁ  .ֶתיָךִמִמצְׁ
ִלִבי   ָרֶתָך, בְׁ ִתי ִאמְׁ ַמַען    --ָצַפנְׁ  .ָלְך-לֹא ֶאֱחָטא, לְׁ
הָוה   ֶקיָך    --ָברּוְך ַאָתה יְׁ ֵדִני חֻּ  .ַלמְׁ
ִתי   ָפַתי ִסַפרְׁ ֵטי, ֹכל    --ִבשְׁ פְׁ  .ִפיָך-ִמשְׁ
ֹו   ֶדֶרְך ֵעדְׁ ִתיבְׁ ַעל ָכל    --ֶתיָך ַששְׁ  .הֹון-כְׁ
ִפקּוֶדיָך ָאִשיָחה   ַאִביָטה   ; בְׁ ֹחֶתיָך, וְׁ  .ֹארְׁ
ַתֲעָשע   ֹקֶתיָך ֶאשְׁ חֻּ ָבֶרָך   ; בְׁ ַכח דְׁ  .לֹא ֶאשְׁ

ֹמל ַעל   ֶיה-גְׁ ָך ֶאחְׁ דְׁ ָבֶרָך   ; ַעבְׁ ָרה דְׁ מְׁ ֶאשְׁ  .וְׁ
ַאִביָטה-ַגל   ָלאֹות    --ֵעיַני וְׁ  .ִמתֹוָרֶתָך, ִנפְׁ
ֵתר ִמֶמִני-ַאל   ; ֵגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ   ֹו, ַתסְׁ  .ֶתיָךִמצְׁ
ַתֲאָבה   ִשי לְׁ ָסה ַנפְׁ ָכל-ֶאל    --ָגרְׁ ָפֶטיָך בְׁ  .ֵעת-ִמשְׁ
תָ    ֹו, ַהֹשִגים    --ֵזִדים ֲארּוִרים, ָגַערְׁ  .ֶתיָךִמִמצְׁ
ָפה ָובּוז, ֵמָעַלי ַגל   ִתי   : ֶחרְׁ  .ִכי ֵעֹדֶתיָך ָנָצרְׁ
בּו ָשִרים   ָברּו, ַגם ָישְׁ ָך    --ִבי ִנדְׁ דְׁ ֶקיָך, ַעבְׁ חֻּ  .ָיִשיַח בְׁ
ָעי, ֵעֹדֶתיָך-ַגם   ֵשי ֲעָצִתי    --ַשֲעשֻּ  .ַאנְׁ



ִשי   ָקה ֶלָעָפר ַנפְׁ ָבֶרָך, ַחֵיִני   ; ָדבְׁ  .ִכדְׁ
ָרַכי    ִתידְׁ ֶקיָך   ; ַוַתֲעֵנִני, ִסַפרְׁ ֵדִני חֻּ  .ַלמְׁ
ָאִשיָחה   ; ִפקּוֶדיָך ֲהִביֵנִני-ֶדֶרְך   אֹוֶתיָך, וְׁ לְׁ ִנפְׁ  .בְׁ
ִשי   ָפה ַנפְׁ ֵמִני   ; ִמתּוָגה, ָדלְׁ ָבֶרָך, ַקיְׁ  .ִכדְׁ
ָך ָחֵנִני   ; ָהֵסר ִמֶמִני, ֶשֶקר-ֶדֶרְך   תֹוָרתְׁ  .וְׁ
ִתיֱאמּו-ֶדֶרְך   ָפֶטיָך ִשִּויִתי   ; ָנה ָבָחרְׁ  .ִמשְׁ
ֹו-ֶדֶרְך   ִחיב ִלִבי   : ֶתיָך ָארּוץִמצְׁ  .ִכי ַתרְׁ

הָוה   ֶקיָך, הֹוֵרִני יְׁ ֶרָנה ֵעֶקב   ; ֶדֶרְך חֻּ ֶאצְׁ  .וְׁ
ָרה תֹוָרֶתָך, ֲהִביֵנִני   ֶאצְׁ ָכל   ; וְׁ ֶרָנה בְׁ מְׁ ֶאשְׁ  .ֵלב-וְׁ
ִריֵכִני   ִתיב ִמ , ַהדְׁ ֹוִבנְׁ ִתי-ִכי   : ֶתיָךצְׁ  .בֹו ָחָפצְׁ
ֹו-ֶאל, ִלִבי-ַהט   ַאל ֶאל   ; ֶתיָךֵעדְׁ  .ָבַצע-וְׁ
א, ַהֲעֵבר ֵעיַני   אֹות ָשוְׁ ָרֶכָך ַחֵיִני   ; ֵמרְׁ  .ִבדְׁ
ָך   דְׁ ַעבְׁ ָרֶתָך, ָהֵקם לְׁ ָאֶתָך, ֲאֶשר    --ִאמְׁ ִירְׁ  .לְׁ
ָפִתי   ִתי, ַהֲעֵבר ֶחרְׁ ָפֶטיָך טֹוִבים ִכי   : ֲאֶשר ָיֹגרְׁ  .ִמשְׁ
ֶדיָך, ִהֵנה   ִפקֻּ ִתי לְׁ ָך ַחֵיִני   ; ָתַאבְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ  .בְׁ

הָוה   ִני ֲחָסֶדָך יְׁ ָך   ; ִויֹבאֻּ שּוָעתְׁ ָרֶתָך, תְׁ ִאמְׁ  .כְׁ
ִפי ָדָבר   ֶאֱעֶנה ֹחרְׁ ִתי-ִכי   : וְׁ ָבֶרָך, ָבַטחְׁ  .ִבדְׁ
ַאל   ַבר-וְׁ ֹאד-ֱאֶמת ַעד-ַתֵצל ִמִפי דְׁ ָפֶטָך   : מְׁ ִמשְׁ ִתי, ִכי לְׁ  .ִיָחלְׁ
ָך ָתִמיד   ָרה תֹוָרתְׁ מְׁ ֶאשְׁ עֹוָלם ָוֶעד    --וְׁ  .לְׁ
ָחָבה   ָכה ָברְׁ ַהלְׁ ֶאתְׁ ִתי   : וְׁ ֶדיָך ָדָרשְׁ  .ִכי ִפקֻּ
ֵעֹדֶתיָך   ָרה בְׁ ָלִכים, ַוֲאַדבְׁ לֹא ֵאבֹוש   ; ֶנֶגד מְׁ  .וְׁ
ֹו   ִמצְׁ ַתֲעַשע בְׁ ֶאשְׁ ִתי ֲאֶשר   , ֶתיָךוְׁ  .ָאָהבְׁ
ֶאָשא   ֹו-ֶאל--ַכַפי-וְׁ ִתי, ֶתיָךִמצְׁ ֶקיָך   ; ֲאֶשר ָאָהבְׁ חֻּ ָאִשיָחה בְׁ  .וְׁ

ֹכר   ֶדָך, ָדָבר-זְׁ ַעבְׁ ָתִני, ַעל    --לְׁ  .ֲאֶשר ִיַחלְׁ
ִיי   ָענְׁ ִני   : זֹאת ֶנָחָמִתי בְׁ ָך ִחָיתְׁ ָרתְׁ  .ִכי ִאמְׁ
ִני ַעד, ֵזִדים   ֹאד-ֱהִליצֻּ ָךִמתֹו   ; מְׁ  .לֹא ָנִטיִתי, ָרתְׁ
הָוה   ָפֶטיָך ֵמעֹוָלם יְׁ ִתי ִמשְׁ ֶנָחם   ; ָזַכרְׁ  .ָוֶאתְׁ
ִני   ָעָפה ֲאָחַזתְׁ ָשִעים, ַזלְׁ ֵבי    --ֵמרְׁ  .תֹוָרֶתָך, ֹעזְׁ
ִמרֹות   ֶקיָך-ָהיּו, זְׁ גּוָרי    --ִלי חֻּ ֵבית מְׁ  .בְׁ



הָוה   ָך יְׁ ָלה ִשמְׁ ִתי ַבַליְׁ ָרה   ; ָזַכרְׁ מְׁ  .תֹוָרֶתָך, ָוֶאשְׁ
ָתה   ִתי   : ִלי-זֹאת ָהיְׁ ֶדיָך ָנָצרְׁ  .ִכי ִפקֻּ

ִתי   הָוה ָאַמרְׁ ִקי יְׁ ָבֶריָך    --ֶחלְׁ ֹמר דְׁ  .ִלשְׁ
ָכל   ָרֶתָך, ָחֵנִני   ; ֵלב-ִחִליִתי ָפֶניָך בְׁ ִאמְׁ  .כְׁ
ָרָכי   ִתי דְׁ ַלי   ; ִחַשבְׁ  .ֵעֹדֶתיָך-ֶאל, ָוָאִשיָבה ַרגְׁ
ִתי, ִתיַחשְׁ   ָמהְׁ ַמהְׁ לֹא ִהתְׁ ֹמר    --וְׁ ֹו, ִלשְׁ  .ֶתיָךִמצְׁ
ִני  דֻּ ָשִעים ִעּוְׁ ֵלי רְׁ ָך   ; ֶחבְׁ ִתי, תֹוָרתְׁ  .לֹא ָשָכחְׁ
ָלה-ֲחצֹות  הֹודֹות ָלְך, ָאקּום--ַליְׁ ֶקָך, ַעל   : לְׁ ֵטי ִצדְׁ פְׁ  .ִמשְׁ
ָכל, ָחֵבר ָאִני  ֵראּוָך-לְׁ ֵרי   ; ֲאֶשר יְׁ ֹשמְׁ  .ִפקּוֶדיָך, ּולְׁ
הָוה  ָך יְׁ דְׁ ָאה ָהָאֶרץ, ַחסְׁ ֵדִני   ; ָמלְׁ ֶקיָך ַלמְׁ  .חֻּ

ָך-ָעִשיָת ִעם, טֹוב   דְׁ הָוה    --ַעבְׁ ָבֶרָך, יְׁ  .ִכדְׁ
ֵדִני   ֹו   : טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלמְׁ ִמצְׁ ִתיִכי בְׁ  .ֶתיָך ֶהֱאָמנְׁ
ַעָתה   ; ֲאִני ֹשֵגג, ֶטֶרם ֶאֱעֶנה   ִתי, וְׁ ָך ָשָמרְׁ ָרתְׁ  .ִאמְׁ
ֶקיָך   ; ַאָתה ּוֵמִטיב-טֹוב   ֵדִני חֻּ  .ַלמְׁ
לּו ָעַלי ֶשֶקר ֵזִדים   ָכל, ֲאִני   ; ָטפְׁ  .ֵלב ֶאֹצר ִפקּוֶדיָך-בְׁ
ִתי, ֲאִני   ; ָטַפש ַכֵחֶלב ִלָבם   ָך ִשֲעָשעְׁ  .תֹוָרתְׁ
ֵניִתי-ִלי ִכי-טֹוב   ַמַען    --עֻּ ַמד חֻּ , לְׁ  .ֶקיָךֶאלְׁ
ֵפי    --ִפיָך-ִלי תֹוַרת-טֹוב    .ָזָהב ָוָכֶסף, ֵמַאלְׁ

נּוִני, ָיֶדיָך ָעשּוִני   כֹונְׁ ֹו, ֲהִביֵנִני   ; ַויְׁ ָדה ִמצְׁ מְׁ ֶאלְׁ  .ֶתיָךוְׁ
ֵרֶאיָך   ָמחּו, יְׁ ִישְׁ אּוִני וְׁ ִתי   : ִירְׁ ָך ִיָחלְׁ ָברְׁ  .ִכי ִלדְׁ
הָוה   ִתי יְׁ  .ִעִניָתִני, ֶוֱאמּוָנה   ; ָפֶטיָךֶצֶדק ִמשְׁ -ִכי, ָיַדעְׁ
ִהי   ַנֲחֵמִני-יְׁ ָך לְׁ דְׁ ֶדָך    --ָנא ַחסְׁ ַעבְׁ ָך לְׁ ָרתְׁ ִאמְׁ  .כְׁ
ֶיה   ֶאחְׁ ֹבאּוִני ַרֲחֶמיָך וְׁ ָך-ִכי   : יְׁ ָעי, תֹוָרתְׁ  .ַשֲעשֻּ
תּוִני-ִכי, ֵיֹבשּו ֵזִדים   ִפקּוֶדיָך, ֲאִני   ; ֶשֶקר ִעּוְׁ  .ָאִשיַח בְׁ
ֵרֶאיָך   ֵעי)וידעו    ; ָישּובּו ִלי יְׁ ֹידְׁ  .ֵעֹדֶתיָך, (וְׁ
ִהי   ֶקיָך-יְׁ חֻּ ַמַען    --ִלִבי ָתִמים בְׁ  .לֹא ֵאבֹוש, לְׁ

ִשי   ָך ַנפְׁ שּוָעתְׁ ָתה ִלתְׁ ִתי   ; ָכלְׁ ָך ִיָחלְׁ ָברְׁ  .ִלדְׁ
ָרֶתָך, ָכלּו ֵעיַני   ִאמְׁ ַנֲחֵמִני, ֵלאֹמר    --לְׁ  .ָמַתי תְׁ



ִקיטֹור, ָהִייִתי-ִכי   נֹאד בְׁ ֶקיָך    --כְׁ ִתי, חֻּ  .לֹא ָשָכחְׁ
ֵמי   ֶדָך-ַכָמה יְׁ ָפט   ; ַעבְׁ ַפי ִמשְׁ ֹרדְׁ  .ָמַתי ַתֲעֶשה בְׁ
תֹוָרֶתָך, ֲאֶשר    --ִלי ֵזִדים ִשיחֹות-ָכרּו    .לֹא כְׁ
ֹו-ָכל   ֵר    ; ֶתיָך ֱאמּוָנהִמצְׁ ָדפּוִני ָעזְׁ  .ִניֶשֶקר רְׁ
ַעט   ֶדיָך-לֹא, ַוֲאִני   ; ִכלּוִני ָבָאֶרץ, ִכמְׁ ִתי ִפקֻּ  .ָעַזבְׁ
ָך ַחֵיִני   דְׁ ַחסְׁ ָרה   ; כְׁ מְׁ ֶאשְׁ  .ֵעדּות ִפיָך, וְׁ

הָוה   עֹוָלם יְׁ ָך    --לְׁ ָברְׁ  .ִנָצב ַבָשָמִים, דְׁ
ֹדר ָוֹדר   ָת ֶאֶרץ   ; ֱאמּוָנֶתָך, לְׁ  .ַוַתֲעֹמד, כֹוַננְׁ
ָפֶטיָך   ִמשְׁ דּו ַהיֹום, לְׁ  .ִכי ַהֹכל ֲעָבֶדיָך   : ָעמְׁ
ָך   ָעי, לּוֵלי תֹוָרתְׁ ִיי, ָאז    --ַשֲעשֻּ ָענְׁ ִתי בְׁ  .ָאַבדְׁ
עֹוָלם   ַכח ִפקּוֶדיָך-לֹא, לְׁ  .ִחִייָתִני, ִכי ָבם   : ֶאשְׁ
ָך   ִתי   : הֹוִשיֵעִני, ֲאִני-לְׁ  .ִכי ִפקּוֶדיָך ָדָרשְׁ
ֵדִני ִלי   ַאבְׁ ָשִעים לְׁ בֹוָנן, ֵעֹדֶתיָך   ; ִקּוּו רְׁ  .ֶאתְׁ
ָכל   ָלה-לְׁ ֹאד   ; ָרִאיִתי ֵקץ, ִתכְׁ ָך מְׁ ָותְׁ ָחָבה ִמצְׁ  .רְׁ

ִתי תֹוָרֶתָך-ָמה    .ִהיא ִשיָחִתי, ַהיֹום-ָכל   : ָאַהבְׁ
ַבי   ֹו, ֵמֹאיְׁ ֵמִני ִמצְׁ ַחכְׁ עֹוָלם ִהיא   : ֶתָךתְׁ  .ִלי-ִכי לְׁ
ִתי-ִמָכל   ַכלְׁ ַדי ִהשְׁ ַלמְׁ ֹו   : מְׁ  .ִשיָחה ִלי, ֶתיָךִכי ֵעדְׁ
בֹוָנן  ֵקִנים ֶאתְׁ ִתי   : ִמזְׁ  .ִכי ִפקּוֶדיָך ָנָצרְׁ
ָלי, ֹאַרח ָרע-ִמָכל  ַמַען    --ָכִלאִתי ַרגְׁ ָבֶרָך, לְׁ ֹמר דְׁ  .ֶאשְׁ
ָפֶטיָך לֹא  ִתי-ִמִמשְׁ  .ֵרָתִניהֹו, ַאָתה-ִכי   : ָסרְׁ
ִחִכי-ַמה  צּו לְׁ לְׁ ָרֶתָך, ִנמְׁ ִפי    --ִאמְׁ ַבש לְׁ  .ִמדְׁ
בֹוָנן   .ֹאַרח ָשֶקר-ָשֵנאִתי ָכל, ַעל ֵכן   ; ִמִפקּוֶדיָך ֶאתְׁ

ָבֶרָך-ֵנר  ִלי דְׁ ַרגְׁ אֹור   ; לְׁ ִתיָבִתי, וְׁ  .ִלנְׁ
ִתי ָוֲאַקֵיָמה  ַבעְׁ ֹמר    --ִנשְׁ טֵ , ִלשְׁ פְׁ ֶקָךִמשְׁ  .י ִצדְׁ
ֹאד-ַנֲעֵניִתי ַעד  הָוה   ; מְׁ ָבֶרָך, יְׁ  .ַחֵיִני ִכדְׁ
בֹות ִפי  ֵצה, ִנדְׁ הָוה-רְׁ ֵדִני   ; ָנא יְׁ ָפֶטיָך ַלמְׁ  .ּוִמשְׁ
ַכִפי ָתִמיד  ִשי בְׁ ָך   ; ַנפְׁ תֹוָרתְׁ ִתי, וְׁ  .לֹא ָשָכחְׁ
ָשִעים ַפח ִלי  נּו רְׁ ֹ , ּוִמִפקּוֶדיָך   ; ָנתְׁ  .א ָתִעיִתיל



ֹו  ִתי ֵעדְׁ עֹוָלםָנַחלְׁ שֹון ִלִבי ֵהָמה-ִכי   : ֶתיָך לְׁ  .שְׁ
ֶקיָך, ָנִטיִתי ִלִבי  עֹוָלם ֵעֶקב    --ַלֲעשֹות חֻּ  .לְׁ

ִתי   ; ֵסֲעִפים ָשֵנאִתי  ָך ָאָהבְׁ תֹוָרתְׁ  .וְׁ
ִרי ּוָמִגִני ָאָתה  ִתי   ; ִסתְׁ ָך ִיָחלְׁ ָברְׁ  .ִלדְׁ
ֵרִעים-סּורּו  ָרה   ; ִמֶמִני מְׁ ֶאצְׁ ֹו, וְׁ  .ת ֱאהָֹהיִמצְׁ
ֶיה  ֶאחְׁ ָך וְׁ ָרתְׁ ִאמְׁ ֵכִני כְׁ ַאל   ; ָסמְׁ ִביֵשִני-וְׁ ִרי, תְׁ  .ִמִשבְׁ
ִאָּוֵשָעה  ָעֵדִני וְׁ ֶקיָך ָתִמיד   ; סְׁ חֻּ ָעה בְׁ ֶאשְׁ  .וְׁ
ֶקיָך-ָכל, ָסִליתָ   ִמיָתם, רֶשקֶ -ִכי   : שֹוִגים ֵמחֻּ  .ַתרְׁ
ַבָת ָכל--ִסִגים  ֵעי-ִהשְׁ ִתי ֵעֹדֶתיָך, ָלֵכן   ; ָאֶרץ-ִרשְׁ  .ָאַהבְׁ
ָשִרי  ָך בְׁ דְׁ ָפֶטיָך ָיֵראִתי   ; ָסַמר ִמַפחְׁ  .ּוִמִמשְׁ

ָפט ָוֶצֶדק, ָעִשיִתי  ָקי, ַתִניֵחִני-ַבל   ; ִמשְׁ ֹעשְׁ  .לְׁ
טֹוב  ָך לְׁ דְׁ ִני ֵזִדים-ַאל   ; ֲעֹרב ַעבְׁ קֻּ  .ַיַעשְׁ
ֶקָך   ; ָכלּו ִלישּוָעֶתָך, ֵעיַני  ַרת ִצדְׁ ִאמְׁ  .ּולְׁ
ֶדָך-ֲעֵשה ִעם  ַחסְׁ ָך כְׁ דְׁ ֵדִני   ; ַעבְׁ ֶקיָך ַלמְׁ חֻּ  .וְׁ
ָך  דְׁ ָעה   ; ָאִני ֲהִביֵנִני-ַעבְׁ ֵאדְׁ  .ֵעֹדֶתיָך, וְׁ
 .ָרֶתָךתֹו, ֵהֵפרּו    --ַלֲעשֹות ַליהָוה, ֵעת 
ֹו, ֵכן-ַעל  ִתי ִמצְׁ  .ִמָזָהב ּוִמָפז    --ֶתיָךָאַהבְׁ
ִתי-ָכל, ֵכן-ַעל   .ֹאַרח ֶשֶקר ָשֵנאִתי-ָכל   ; ִפקּוֵדי ֹכל ִיָשרְׁ

ֹו  ָלאֹות ֵעדְׁ ִשי, ֵכן-ַעל   ; ֶתיָךפְׁ ָצָרַתם ַנפְׁ  .נְׁ
ָבֶריָך ָיִאיר  ָתִייםֵמִבין    ; ֵפַתח דְׁ  .פְׁ
ִתי-ִפי  ָאָפה, ָפַערְׁ ֹו   : ָוֶאשְׁ ִמצְׁ ִתיִכי לְׁ  .ֶתיָך ָיָאבְׁ
ֵנה  ָחֵנִני-פְׁ ָפט    --ֵאַלי וְׁ ִמשְׁ ֶמָך, כְׁ ֹאֲהֵבי שְׁ  .לְׁ
ָעַמי  ָרֶתָך, פְׁ ִאמְׁ ַאל   ; ָהֵכן בְׁ ֶלט-וְׁ  .ָאֶון-ִבי ָכל-ַתשְׁ
ֵדִני  ָרהוְׁ    ; ֵמֹעֶשק ָאָדם, פְׁ מְׁ  .ִפקּוֶדיָך, ֶאשְׁ
ֶדָך, ָפֶניָך  ַעבְׁ ֵדִני   ; ָהֵאר בְׁ ַלמְׁ ֶקיָך-ֶאת, וְׁ  .חֻּ
ֵגי  דּו ֵעיָני, ַמִים-ַפלְׁ רּו תֹוָרֶתָך-לֹא, ַעל    --ָירְׁ  .ָשמְׁ

 



הָוה  ָיָשר   ; ַצִדיק ַאָתה יְׁ ָפֶטיָך, וְׁ  .ִמשְׁ
ֹאדֶוֱאמּוָנה    ; ֶצֶדק ֵעֹדֶתיָך, ִצִּויתָ    .מְׁ
ָאִתי  ִני ִקנְׁ ַתתְׁ ָבֶריָך ָצָרי-ִכי   : ִצמְׁ חּו דְׁ  .ָשכְׁ
ֹאד  ָך מְׁ ָרתְׁ רּוָפה ִאמְׁ ָך ֲאֵהָבּה   ; צְׁ דְׁ ַעבְׁ  .וְׁ
ֶזה  ִנבְׁ ֶדיָך   ; ָצִעיר ָאֹנִכי וְׁ ִתי, ִפקֻּ  .לֹא ָשָכחְׁ
עֹוָלם  ָך ֶצֶדק לְׁ ָקתְׁ ָך ֱאֶמת   ; ִצדְׁ תֹוָרתְׁ  .וְׁ
ָצאּוִניּומָ -ַצר  ֹו   ; צֹוק מְׁ ָעי, ֶתיָךִמצְׁ  .ַשֲעשֻּ
ֹו  עֹוָלםֶצֶדק ֵעדְׁ ֶיה   ; ֶתיָך לְׁ ֶאחְׁ  .ֲהִביֵנִני וְׁ

ָכל  הָוה, ֵלב-ָקָראִתי בְׁ ֶקיָך ֶאֹצָרה   ; ֲעֵנִני יְׁ  .חֻּ
ָראִתיָך הֹוִשיֵעִני  ָרה   ; קְׁ מְׁ ֶאשְׁ  .ֵעֹדֶתיָך, וְׁ
ִתי ַבֶנֶשף  ָך)לדבריך    ; ָוֲאַשֵּוָעה, ִקַדמְׁ ָברְׁ ִתי( ִלדְׁ  .ִיָחלְׁ
מּו ֵעיַני  רֹות, ִקדְׁ מֻּ ָרֶתָך, ָלִשיחַ     --ַאשְׁ ִאמְׁ  .בְׁ
ֶדָך, קֹוִלי  ַחסְׁ ָעה כְׁ הָוה   ; ִשמְׁ ָפֶטָך ַחֵיִני, יְׁ ִמשְׁ  .כְׁ
בּו  ֵפי ִזָמה, ָקרְׁ ָך ָרָחקּו   ; ֹרדְׁ  .ִמתֹוָרתְׁ
הָוהָקרֹוב ַאתָ   ָכל   ; ה יְׁ ֹו-וְׁ  .ֶתיָך ֱאֶמתִמצְׁ
ִתי  ָתם   : ֵמֵעֹדֶתיָך, ֶקֶדם ָיַדעְׁ ַסדְׁ עֹוָלם יְׁ  .ִכי לְׁ

ֵאה  ֵצִני-רְׁ ַחלְׁ ִיי וְׁ ָך-ִכי   : ָענְׁ ִתי, תֹוָרתְׁ  .לֹא ָשָכחְׁ
ָאֵלִני, ִריָבה ִריִבי  ָך ַחֵיִני   ; ּוגְׁ ָרתְׁ ִאמְׁ  .לְׁ
ָשִעים  שּוָעה ָרחֹוק ֵמרְׁ ֶקיָך   : יְׁ  .לֹא ָדָרשּו, ִכי חֻּ
הָוה  ָפֶטיָך ַחֵיִני   ; ַרֲחֶמיָך ַרִבים יְׁ ִמשְׁ  .כְׁ
ָצָרי, ַרִבים  ַפי וְׁ ֹו   ; ֹרדְׁ  .לֹא ָנִטיִתי, ֶתיָךֵמֵעדְׁ
ִדים  קֹוָטָטה, ָרִאיִתי ֹבגְׁ ָך    --ָוֶאתְׁ ָרתְׁ  .לֹא ָשָמרּו, ֲאֶשר ִאמְׁ
ֵאה  ִתי-ִכי, רְׁ הָוה   ; ִפקּוֶדיָך ָאָהבְׁ ָך ַחֵיִני, יְׁ דְׁ ַחסְׁ  .כְׁ
ָך ֱאֶמת-רֹאש  ָברְׁ עֹוָלם   ; דְׁ ֶקָך-ָכל, ּולְׁ ַפט ִצדְׁ  .ִמשְׁ

ָדפּוִני ִחָנם, ָשִרים  ָך)ומדבריך    ; רְׁ ָברְׁ  .ָפַחד ִלִבי, (ּוִמדְׁ
ָרֶתָך-ַעל, ָשש ָאֹנִכי  מֹוצֵ     --ִאמְׁ  .ָשָלל ָרב, אכְׁ
ִתי   ; ַוֲאַתֵעָבה, ֶשֶקר ָשֵנאִתי  ָך ָאָהבְׁ  .תֹוָרתְׁ
ִתיָך, ֶשַבע ַביֹום  ֶקָך, ַעל    --ִהַללְׁ ֵטי ִצדְׁ פְׁ  .ִמשְׁ
ֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך, ָשלֹום ָרב  ֵאין   ; לְׁ שֹול-וְׁ  .ָלמֹו ִמכְׁ



הָוה  ָך יְׁ ִתי ִלישּוָעתְׁ ֹוּו   ; ִשַברְׁ  .ֶתיָך ָעִשיִתיִמצְׁ
ִשי  ָרה ַנפְׁ ֹאד   ; ֵעֹדֶתיָך, ָשמְׁ  .ָוֹאֲהֵבם מְׁ
ִתי ִפקּוֶדיָך  ֵעֹדֶתיָך, ָשַמרְׁ ֶדָך-ִכי ָכל   : וְׁ ָרַכי ֶנגְׁ  .דְׁ

הָוה  ָפֶניָך יְׁ ַרב ִרָנִתי לְׁ ָך ֲהִביֵנִני   ; ִתקְׁ ָברְׁ  .ִכדְׁ
ָפֶניָך  ִחָנִתי לְׁ ָך    ;ָתבֹוא תְׁ ָרתְׁ ִאמְׁ  .ַהִציֵלִני, כְׁ
ִהָלה  ָפַתי תְׁ ָנה שְׁ ֶקיָך   : ַתַבעְׁ ֵדִני חֻּ ַלמְׁ  .ִכי תְׁ
שֹוִני  ָרֶתָך, ַתַען לְׁ ֹו-ִכי ָכל   : ִאמְׁ  .ֶתיָך ֶצֶדקִמצְׁ
ִהי  ֵרִני-תְׁ ָעזְׁ ָך לְׁ ִתי   : ָידְׁ  .ִכי ִפקּוֶדיָך ָבָחרְׁ
ִתי   הָוהָתַאבְׁ ָך יְׁ ָך   ; ִלישּוָעתְׁ תֹוָרתְׁ ָעי, וְׁ  .ַשֲעשֻּ
ִחי  ִשי-תְׁ ֶלךָ , ַנפְׁ ַהלְׁ ִני   ; ּותְׁ רֻּ זְׁ ָפֶטָך ַיעְׁ  .ּוִמשְׁ
ֶשה ֹאֵבד    --ָתִעיִתי  ֶדָך, כְׁ ֹו, ַבֵקש ַעבְׁ ִתי ,ֶתיָךִכי ִמצְׁ  .לֹא ָשָכחְׁ

 


