
 קרע שטן רפאל אברהם ישעי' בן רבקה 

 

  ֵאה־ָעְנִיי ְוַחְלֵצִני ִכי־תֹוָרְתָך לֹא ָשָכְחִתי׃ר  

  ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך ַחֵיִני׃

יָך לֹא ָדָרשּו׃   ָרחֹוק ֵמְרָשִעים ְישּוָעה ִכי־ֻחקֶּ

יָך ַרִבים יָך ַחֵיִני׃ ַרֲחמֶּ   ְיהָוה ְכִמְשָפטֶּ

יָך לֹא ָנִטיִתי׃   ַרִבים ֹרְדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹותֶּ

ר ִאְמָרְתָך לֹא ָשָמרּו׃ ְתקֹוָטָטה ֲאשֶּ   ָרִאיִתי ֹבְגִדים ָואֶּ

יָך ָאָהְבִתי ְיהָוה ְכַחְסְדָך ַחֵיִני׃   ְרֵאה ִכי־ִפקּודֶּ

ָך׃ ת ּוְלעֹוָלם ָכל־ִמְשַפט ִצְדקֶּ  רֹאש־ְדָבְרָך ֱאמֶּ

 

יָך ַעל־ֵכן ְנָצָרַתם ַנְפִשי׃ָלאֹות ֵעדְ פ     ֹותֶּ

יָך ָיִאיר ֵמִבין ְפָתִיים׃   ֵפַתח ְדָברֶּ

יָך ָיָאְבִתי׃ ְשָאָפה ִכי ְלִמְצֹותֶּ   ִפי־ָפַעְרִתי ָואֶּ

ָך׃   ְפֵנה־ֵאַלי ְוָחֵנִני ְכִמְשָפט ְלֹאֲהֵבי ְשמֶּ

ט־ִבי ָכל־אָ  ָך ְוַאל־ַתְשלֶּ ן׃ְפָעַמי ָהֵכן ְבִאְמָרתֶּ   וֶּ

יָך׃ ְשְמָרה ִפקּודֶּ ק ָאָדם ְואֶּ   ְפֵדִני ֵמֹעשֶּ



יָך׃ ת־ֻחקֶּ ָך ְוַלְמֵדִני אֶּ   ָפנֶּיָך ָהֵאר ְבַעְבדֶּ

ָך׃  ַפְלֵגי־ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ַעל לֹא־ָשְמרּו תֹוָרתֶּ

 

ְך ַהֹהְלִכים ְבתֹוַרת ְיהָוה׃א     ְשֵרי ְתִמיֵמי־ָדרֶּ

  ָכל־ֵלב ִיְדְרשּוהּו׃ַאְשֵרי ֹנְצֵרי ֵעֹדָתיו בְ 

  ַאף לֹא־ָפֲעלּו ַעְוָלה ִבְדָרָכיו ָהָלכּו׃

יָך ִלְשֹמר ְמֹאד׃   ַאָתה ִצִּויָתה ִפֻקדֶּ

יָך׃   ַאֲחַלי ִיֹכנּו ְדָרָכי ִלְשֹמר ֻחקֶּ

יָך׃ ל־ָכל־ִמְצֹותֶּ   ָאז לֹא־ֵאבֹוש ְבַהִביִטי אֶּ

ר ֵלָבב ְבָלְמִדי ִמְשפְ  ָך׃אֹוְדָך ְבֹישֶּ   ֵטי ִצְדקֶּ

ְשֹמר ַאל־ַתַעְזֵבִני ַעד־ְמֹאד׃ יָך אֶּ ת־ֻחקֶּ  אֶּ

 

  עֹוָלם ְיהָוה ְדָבְרָך ִנָצב ַבָשָמִים׃ל  

ץ ַוַתֲעֹמד׃ רֶּ ָך כֹוַנְנָת אֶּ   ְלֹדר ָוֹדר ֱאמּוָנתֶּ

יָך׃ יָך ָעְמדּו ַהיֹום ִכי ַהֹכל ֲעָבדֶּ   ְלִמְשָפטֶּ

  לּוֵלי תֹוָרְתָך ַשֲעֻשָעי ָאז ָאַבְדִתי ְבָעְנִיי׃

יָך ִכי ָבם ִחִייָתִני׃ ְשַכח ִפקּודֶּ   ְלעֹוָלם לֹא־אֶּ



יָך ָדָרְשִתי׃   ְלָך־ֲאִני הֹוִשיֵעִני ִכי ִפקּודֶּ

ְתבֹוָנן׃ יָך אֶּ   ִלי ִקּוּו ְרָשִעים ְלַאְבֵדִני ֵעֹדתֶּ

 ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד׃ְלָכל ִתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ 

 

ְך ַהֹהְלִכים ְבתֹוַרת ְיהָוה׃א     ְשֵרי ְתִמיֵמי־ָדרֶּ

  ָכל־ֵלב ִיְדְרשּוהּו׃ַאְשֵרי ֹנְצֵרי ֵעֹדָתיו בְ 

  ַאף לֹא־ָפֲעלּו ַעְוָלה ִבְדָרָכיו ָהָלכּו׃

יָך ִלְשֹמר ְמֹאד׃   ַאָתה ִצִּויָתה ִפֻקדֶּ

יָך׃   ַאֲחַלי ִיֹכנּו ְדָרָכי ִלְשֹמר ֻחקֶּ

יָך׃ ל־ָכל־ִמְצֹותֶּ   ָאז לֹא־ֵאבֹוש ְבַהִביִטי אֶּ

ר ֵלָבב ְבָלְמִדי ִמְשפְ  ָך׃אֹוְדָך ְבֹישֶּ   ֵטי ִצְדקֶּ

ְשֹמר ַאל־ַתַעְזֵבִני ַעד־ְמֹאד׃ יָך אֶּ ת־ֻחקֶּ  אֶּ

 

ָך׃ב   ת־ָאְרחֹו ִלְשֹמר ִכְדָברֶּ ה־ַנַער אֶּ ה ְיַזכֶּ   מֶּ

יָך׃   ְבָכל־ִלִבי ְדַרְשִתיָך ַאל־ַתְשֵגִני ִמִמְצֹותֶּ

ֱחָטא־ָלְך׃ ָך ְלַמַען לֹא אֶּ   ְבִלִבי ָצַפְנִתי ִאְמָרתֶּ

יָך׃   ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ַלְמֵדִני ֻחקֶּ



  ָפַתי ִסַפְרִתי ֹכל ִמְשְפֵטי־ִפיָך׃ִבשְ 

יָך ַשְשִתי ְכַעל ָכל־הֹון׃ ְך ֵעְדֹותֶּ רֶּ   ְבדֶּ

יָך׃ יָך ָאִשיָחה ְוַאִביָטה ֹאְרֹחתֶּ   ְבִפֻקדֶּ

ָך׃ ְשַכח ְדָברֶּ ְשַתֲעָשע לֹא אֶּ יָך אֶּ  ְבֻחֹקתֶּ

 

  ֵאה־ָעְנִיי ְוַחְלֵצִני ִכי־תֹוָרְתָך לֹא ָשָכְחִתי׃ר  

  ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך ַחֵיִני׃

יָך לֹא ָדָרשּו׃   ָרחֹוק ֵמְרָשִעים ְישּוָעה ִכי־ֻחקֶּ

יָך ַרִבים יָך ַחֵיִני׃ ַרֲחמֶּ   ְיהָוה ְכִמְשָפטֶּ

יָך לֹא ָנִטיִתי׃   ַרִבים ֹרְדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹותֶּ

ר ִאְמָרְתָך לֹא ָשָמרּו׃ ְתקֹוָטָטה ֲאשֶּ   ָרִאיִתי ֹבְגִדים ָואֶּ

יָך ָאָהְבִתי ְיהָוה ְכַחְסְדָך ַחֵיִני׃   ְרֵאה ִכי־ִפקּודֶּ

ָך׃ ת ּוְלעֹוָלם ָכל־ִמְשַפט ִצְדקֶּ  רֹאש־ְדָבְרָך ֱאמֶּ

 

ב׃ה ָנה ֵעקֶּ ְצרֶּ יָך ְואֶּ ְך ֻחקֶּ רֶּ   ֹוֵרִני ְיהָוה דֶּ

ָנה ְבָכל־ֵלב׃ ְשְמרֶּ ָך ְואֶּ ְצָרה תֹוָרתֶּ   ֲהִביֵנִני ְואֶּ

יָך ִכי־בֹו ָחָפְצִתי׃   ַהְדִריֵכִני ִבְנִתיב ִמְצֹותֶּ



ל־ָבַצע׃ יָך ְוַאל אֶּ ל־ֵעְדֹותֶּ   ַהט־ִלִבי אֶּ

ָך ַחֵיִני׃   ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָשְוא ִבְדָרכֶּ

ר לְ  ָך ֲאשֶּ ָך׃ָהֵקם ְלַעְבְדָך ִאְמָרתֶּ   ִיְרָאתֶּ

יָך טֹוִבים׃ ר ָיֹגְרִתי ִכי ִמְשָפטֶּ ְרָפִתי ֲאשֶּ   ַהֲעֵבר חֶּ

יָך ְבִצְדָקְתָך ַחֵיִני׃  ִהֵנה ָתַאְבִתי ְלִפֻקדֶּ

ָך ָכל־ַהיֹום ִהיא ִשיָחִתי׃   ָמה־ָאַהְבִתי תֹוָרתֶּ

 

ָך ִכי ְלעֹוָלם ִהיא־ִלי׃מ     ֹאְיַבי ְתַחְכֵמִני ִמְצֹותֶּ

יָך ִשיָחה ִלי׃   ִמָכל־ְמַלְמַדי ִהְשַכְלִתי ִכי ֵעְדֹותֶּ

יָך ָנָצְרִתי׃ ְתבֹוָנן ִכי ִפקּודֶּ   ִמְזֵקִנים אֶּ

ָך׃ ְשֹמר ְדָברֶּ   ִמָכל־ֹאַרח ָרע ָכִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען אֶּ

יָך לֹא־ָסְרִתי ִכי־ַאָתה הֹוֵרָתִני׃   ִמִמְשָפטֶּ

ָך ִמְדַבש ְלִפי׃   ַמה־ִנְמְלצּו ְלִחִכי ִאְמָרתֶּ

ְתבֹוָנן ַעל־ֵכן ָשֵנאִתי יָך אֶּ ר׃ ִמִפקּודֶּ  ָכל־ֹאַרח ָשקֶּ

 

יָך׃י   ְלְמָדה ִמְצֹותֶּ יָך ָעשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְואֶּ   דֶּ

יָך ִיְראּוִני ְוִיְשָמחּו ִכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִתי׃   ְיֵראֶּ



ֱאמּוָנה ִעִניָתִני׃ָידַ  יָך וֶּ ק ִמְשָפטֶּ דֶּ   ְעִתי ְיהָוה ִכי־צֶּ

ָך׃   ְיִהי־ָנא ַחְסְדָך ְלַנֲחֵמִני ְכִאְמָרְתָך ְלַעְבדֶּ

ְחיֶּה ִכי־תֹוָרְתָך ַשֲעֻשָעי׃ יָך ְואֶּ   ְיֹבאּוִני ַרֲחמֶּ

יָך׃ ר ִעְּותּוִני ֲאִני ָאִשיַח ְבִפקּודֶּ קֶּ   ֵיֹבשּו ֵזִדים ִכי־שֶּ

יָך  יָך׃ ְוֹיְדֵעיָישּובּו ִלי ְיֵראֶּ   ֵעֹדתֶּ

יָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוש׃  ְיִהי־ִלִבי ָתִמים ְבֻחקֶּ

 

  ָפַחד ִלִבי׃ ּוִמְדָבְרָךִרים ְרָדפּוִני ִחָנם ש  

ָך ְכמֹוֵצא ָשָלל ָרב׃   ָשש ָאֹנִכי ַעל־ִאְמָרתֶּ

ר ָשֵנאִתי ַוֲאַתֵעָבה  קֶּ   תֹוָרְתָך ָאָהְבִתי׃שֶּ

ָך׃ ַבע ַביֹום ִהַלְלִתיָך ַעל ִמְשְפֵטי ִצְדקֶּ   שֶּ

ָך ְוֵאין־ָלמֹו ִמְכשֹול׃   ָשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרתֶּ

יָך ָעִשיִתי׃   ִשַבְרִתי ִלישּוָעְתָך ְיהָוה ּוִמְצֹותֶּ

יָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד׃   ָשְמָרה ַנְפִשי ֵעֹדתֶּ

ָך׃ָשַמְרִתי  ְגדֶּ יָך ִכי ָכל־ְדָרַכי נֶּ יָך ְוֵעֹדתֶּ  ִפקּודֶּ

 

ק ַבל־ַתִניֵחִני ְלֹעְשָקי׃ע   דֶּ   ִשיִתי ִמְשָפט ָוצֶּ



  ֲעֹרב ַעְבְדָך ְלטֹוב ַאל־ַיַעְשֻקִני ֵזִדים׃

ָך׃ ָך ּוְלִאְמַרת ִצְדקֶּ   ֵעיַני ָכלּו ִלישּוָעתֶּ

יָך ָך ְוֻחקֶּ   ַלְמֵדִני׃ ֲעֵשה ִעם־ַעְבְדָך ְכַחְסדֶּ

יָך׃   ַעְבְדָך־ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה ֵעֹדתֶּ

ָך׃   ֵעת ַלֲעשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו תֹוָרתֶּ

יָך ִמָזָהב ּוִמָפז׃   ַעל־ֵכן ָאַהְבִתי ִמְצֹותֶּ

ר ָשֵנאִתי׃ ַעל־ֵכן קֶּ  ָכל־ִפקּוֵדי ֹכל ִיָשְרִתי ָכל־ֹאַרח שֶּ

 

יָך׃י   ְלְמָדה ִמְצֹותֶּ יָך ָעשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְואֶּ   דֶּ

יָך ִיְראּוִני ְוִיְשָמחּו ִכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִתי׃   ְיֵראֶּ

ֱאמּוָנה ִעִניָתִני׃ָידַ  יָך וֶּ ק ִמְשָפטֶּ דֶּ   ְעִתי ְיהָוה ִכי־צֶּ

ָך׃   ְיִהי־ָנא ַחְסְדָך ְלַנֲחֵמִני ְכִאְמָרְתָך ְלַעְבדֶּ

ְחיֶּה ִכי־תֹוָרְתָך ַשֲעֻשָעי׃ יָך ְואֶּ   ְיֹבאּוִני ַרֲחמֶּ

יָך׃ ר ִעְּותּוִני ֲאִני ָאִשיַח ְבִפקּודֶּ קֶּ   ֵיֹבשּו ֵזִדים ִכי־שֶּ

יָך  יָך׃ ְוֹיְדֵעיָישּובּו ִלי ְיֵראֶּ   ֵעֹדתֶּ

יָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוש  ְיִהי־ִלִבי ָתִמים ְבֻחקֶּ

 



ב׃ה ָנה ֵעקֶּ ְצרֶּ יָך ְואֶּ ְך ֻחקֶּ רֶּ   ֹוֵרִני ְיהָוה דֶּ

ָנה ְבָכל־ֵלב׃ ְשְמרֶּ ָך ְואֶּ ְצָרה תֹוָרתֶּ   ֲהִביֵנִני ְואֶּ

יָך ִכי־בֹו ָחָפְצִתי׃   ַהְדִריֵכִני ִבְנִתיב ִמְצֹותֶּ

ל־ָבַצע׃ יָך ְוַאל אֶּ ל־ֵעְדֹותֶּ   ַהט־ִלִבי אֶּ

ָך ַחֵיִני׃   ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָשְוא ִבְדָרכֶּ

ר לְ  ָך ֲאשֶּ ָך׃ָהֵקם ְלַעְבְדָך ִאְמָרתֶּ   ִיְרָאתֶּ

יָך טֹוִבים׃ ר ָיֹגְרִתי ִכי ִמְשָפטֶּ ְרָפִתי ֲאשֶּ   ַהֲעֵבר חֶּ

יָך ְבִצְדָקְתָך ַחֵיִני׃  ִהֵנה ָתַאְבִתי ְלִפֻקדֶּ

ָך ָכל־ַהיֹום ִהיא ִשיָחִתי׃   ָמה־ָאַהְבִתי תֹוָרתֶּ

 

ָך׃ב   ת־ָאְרחֹו ִלְשֹמר ִכְדָברֶּ ה־ַנַער אֶּ ה ְיַזכֶּ   מֶּ

יָך׃   ְבָכל־ִלִבי ְדַרְשִתיָך ַאל־ַתְשֵגִני ִמִמְצֹותֶּ

ֱחָטא־ָלְך׃ ָך ְלַמַען לֹא אֶּ   ְבִלִבי ָצַפְנִתי ִאְמָרתֶּ

יָך׃   ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ַלְמֵדִני ֻחקֶּ

  ְשְפֵטי־ִפיָך׃ִבְשָפַתי ִסַפְרִתי ֹכל מִ 

יָך ַשְשִתי ְכַעל ָכל־הֹון׃ ְך ֵעְדֹותֶּ רֶּ   ְבדֶּ

יָך׃ יָך ָאִשיָחה ְוַאִביָטה ֹאְרֹחתֶּ   ְבִפֻקדֶּ



ָך׃ ְשַכח ְדָברֶּ ְשַתֲעָשע לֹא אֶּ יָך אֶּ  ְבֻחֹקתֶּ

 

ָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי׃נ     ר־ְלַרְגִלי ְדָברֶּ

ָך׃ ִנְשַבְעִתי ָוֲאַקֵיָמה ִלְשֹמר   ִמְשְפֵטי ִצְדקֶּ

ָך׃   ַנֲעֵניִתי ַעד־ְמֹאד ְיהָוה ַחֵיִני ִכְדָברֶּ

יָך ַלְמֵדִני׃   ִנְדבֹות ִפי ְרֵצה־ָנא ְיהָוה ּוִמְשָפטֶּ

  ַנְפִשי ְבַכִפי ָתִמיד ְותֹוָרְתָך לֹא ָשָכְחִתי׃

יָך לֹא ָתִעיִתי׃   ָנְתנּו ְרָשִעים ַפח ִלי ּוִמִפקּודֶּ

יָך ְלעֹוָלם ִכי־ְששֹון ִלִבי ֵהָמה׃ָנַחְלתִ    י ֵעְדֹותֶּ

ב׃ יָך ְלעֹוָלם ֵעקֶּ  ָנִטיִתי ִלִבי ַלֲעשֹות ֻחקֶּ

 

  ֵאה־ָעְנִיי ְוַחְלֵצִני ִכי־תֹוָרְתָך לֹא ָשָכְחִתי׃ר  

  ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך ַחֵיִני׃

יָך לֹא ָדָרשּו׃   ָרחֹוק ֵמְרָשִעים ְישּוָעה ִכי־ֻחקֶּ

יָך ַרִבים יָך ַחֵיִני׃ ַרֲחמֶּ   ְיהָוה ְכִמְשָפטֶּ

יָך לֹא ָנִטיִתי׃   ַרִבים ֹרְדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹותֶּ

ר ִאְמָרְתָך לֹא ָשָמרּו׃ ְתקֹוָטָטה ֲאשֶּ   ָרִאיִתי ֹבְגִדים ָואֶּ



יָך ָאָהְבִתי ְיהָוה ְכַחְסְדָך ַחֵיִני׃   ְרֵאה ִכי־ִפקּודֶּ

ָך׃ ת ּוְלעֹוָלם ָכל־ִמְשַפט ִצְדקֶּ  רֹאש־ְדָבְרָך ֱאמֶּ

 

ָך׃ב   ת־ָאְרחֹו ִלְשֹמר ִכְדָברֶּ ה־ַנַער אֶּ ה ְיַזכֶּ   מֶּ

יָך׃   ְבָכל־ִלִבי ְדַרְשִתיָך ַאל־ַתְשֵגִני ִמִמְצֹותֶּ

ֱחָטא־ָלְך׃ ָך ְלַמַען לֹא אֶּ   ְבִלִבי ָצַפְנִתי ִאְמָרתֶּ

יָך׃   ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ַלְמֵדִני ֻחקֶּ

  ְשְפֵטי־ִפיָך׃ִבְשָפַתי ִסַפְרִתי ֹכל מִ 

יָך ַשְשִתי ְכַעל ָכל־הֹון׃ ְך ֵעְדֹותֶּ רֶּ   ְבדֶּ

יָך׃ יָך ָאִשיָחה ְוַאִביָטה ֹאְרֹחתֶּ   ְבִפֻקדֶּ

ָך ְשַכח ְדָברֶּ ְשַתֲעָשע לֹא אֶּ יָך אֶּ  ְבֻחֹקתֶּ

 

ֹצָרה׃ק   יָך אֶּ   ָראִתי ְבָכל־ֵלב ֲעֵנִני ְיהָוה ֻחקֶּ

יָך׃ ְשְמָרה ֵעֹדתֶּ   ְקָראִתיָך הֹוִשיֵעִני ְואֶּ

ף ָוֲאַשֵּוָעה    ִיָחְלִתי׃ ִלְדָבְרָךִקַדְמִתי ַבנֶּשֶּ

ָך׃   ִקְדמּו ֵעיַני ַאְשֻמרֹות ָלִשיַח ְבִאְמָרתֶּ

ָך ַחֵיִני׃ ָך ְיהָוה ְכִמְשָפטֶּ   קֹוִלי ִשְמָעה ְכַחְסדֶּ



  ָקְרבּו ֹרְדֵפי ִזָמה ִמתֹוָרְתָך ָרָחקּו׃

ת׃ָקרֹוב ַאָתה ְיהָוה ְוָכל יָך ֱאמֶּ   ־ִמְצֹותֶּ

יָך ִכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָתם׃ ם ָיַדְעִתי ֵמֵעֹדתֶּ דֶּ  קֶּ

 

ב׃ה ָנה ֵעקֶּ ְצרֶּ יָך ְואֶּ ְך ֻחקֶּ רֶּ   ֹוֵרִני ְיהָוה דֶּ

ָנה ְבָכל־ֵלב׃ ְשְמרֶּ ָך ְואֶּ ְצָרה תֹוָרתֶּ   ֲהִביֵנִני ְואֶּ

יָך ִכי־בֹו ָחָפְצִתי׃   ַהְדִריֵכִני ִבְנִתיב ִמְצֹותֶּ

ל־ָבַצע׃ יָך ְוַאל אֶּ ל־ֵעְדֹותֶּ   ַהט־ִלִבי אֶּ

ָך ַחֵיִני׃   ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָשְוא ִבְדָרכֶּ

ָך׃ ר ְלִיְרָאתֶּ ָך ֲאשֶּ   ָהֵקם ְלַעְבְדָך ִאְמָרתֶּ

יָך טֹוִבים׃ ר ָיֹגְרִתי ִכי ִמְשָפטֶּ ְרָפִתי ֲאשֶּ   ַהֲעֵבר חֶּ

יָך ְבִצדְ   ָקְתָך ַחֵיִני׃ִהֵנה ָתַאְבִתי ְלִפֻקדֶּ

 

ֹצָרה׃ק   יָך אֶּ   ָראִתי ְבָכל־ֵלב ֲעֵנִני ְיהָוה ֻחקֶּ

יָך׃ ְשְמָרה ֵעֹדתֶּ   ְקָראִתיָך הֹוִשיֵעִני ְואֶּ

ף ָוֲאַשֵּוָעה    ִיָחְלִתי׃ ִלְדָבְרָךִקַדְמִתי ַבנֶּשֶּ

ָך׃   ִקְדמּו ֵעיַני ַאְשֻמרֹות ָלִשיַח ְבִאְמָרתֶּ



ָך ַחֵיִני׃קֹוִלי ִשְמעָ  ָך ְיהָוה ְכִמְשָפטֶּ   ה ְכַחְסדֶּ

  ָקְרבּו ֹרְדֵפי ִזָמה ִמתֹוָרְתָך ָרָחקּו׃

ת׃ יָך ֱאמֶּ   ָקרֹוב ַאָתה ְיהָוה ְוָכל־ִמְצֹותֶּ

יָך ִכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָתם׃ ם ָיַדְעִתי ֵמֵעֹדתֶּ דֶּ   קֶּ

  ְרֵאה־ָעְנִיי ְוַחְלֵצִני ִכי־תֹוָרְתָך לֹא ָשָכְחִתי׃

 

  יָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך ַחֵיִני׃ר  

יָך לֹא ָדָרשּו׃   ָרחֹוק ֵמְרָשִעים ְישּוָעה ִכי־ֻחקֶּ

יָך ַרִבים יָך ַחֵיִני׃ ַרֲחמֶּ   ְיהָוה ְכִמְשָפטֶּ

יָך לֹא ָנִטיִתי׃   ַרִבים ֹרְדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹותֶּ

ר  ְתקֹוָטָטה ֲאשֶּ   ִאְמָרְתָך לֹא ָשָמרּו׃ָרִאיִתי ֹבְגִדים ָואֶּ

יָך ָאָהְבִתי ְיהָוה ְכַחְסְדָך ַחֵיִני׃   ְרֵאה ִכי־ִפקּודֶּ

ָך׃ ת ּוְלעֹוָלם ָכל־ִמְשַפט ִצְדקֶּ  רֹאש־ְדָבְרָך ֱאמֶּ

 

ק ַבל־ַתִניֵחִני ְלֹעְשָקי׃ע   דֶּ   ִשיִתי ִמְשָפט ָוצֶּ

  ֲעֹרב ַעְבְדָך ְלטֹוב ַאל־ַיַעְשֻקִני ֵזִדים׃

ָך׃ ָך ּוְלִאְמַרת ִצְדקֶּ   ֵעיַני ָכלּו ִלישּוָעתֶּ



יָך ָך ְוֻחקֶּ   ַלְמֵדִני׃ ֲעֵשה ִעם־ַעְבְדָך ְכַחְסדֶּ

יָך׃   ַעְבְדָך־ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה ֵעֹדתֶּ

ָך׃   ֵעת ַלֲעשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו תֹוָרתֶּ

יָך ִמָזָהב ּוִמָפז׃   ַעל־ֵכן ָאַהְבִתי ִמְצֹותֶּ

ר ָשֵנאִתי׃ ַעל־ֵכן קֶּ  ָכל־ִפקּוֵדי ֹכל ִיָשְרִתי ָכל־ֹאַרח שֶּ

 

  ָפַחד ִלִבי׃ ּוִמְדָבְרָךִרים ְרָדפּוִני ִחָנם ש  

ָך ְכמֹוֵצא ָשָלל ָרב׃   ָשש ָאֹנִכי ַעל־ִאְמָרתֶּ

ר ָשֵנאִתי ַוֲאַתֵעָבה  קֶּ   תֹוָרְתָך ָאָהְבִתי׃שֶּ

ָך׃ ַבע ַביֹום ִהַלְלִתיָך ַעל ִמְשְפֵטי ִצְדקֶּ   שֶּ

ָך ְוֵאין־ָלמֹו ִמְכשֹול׃   ָשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרתֶּ

יָך ָעִשיִתי׃   ִשַבְרִתי ִלישּוָעְתָך ְיהָוה ּוִמְצֹותֶּ

יָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד׃   ָשְמָרה ַנְפִשי ֵעֹדתֶּ

ָך׃ָשַמְרִתי  ְגדֶּ יָך ִכי ָכל־ְדָרַכי נֶּ יָך ְוֵעֹדתֶּ  ִפקּודֶּ

 

ָך׃ט   ֹוב ָעִשיָת ִעם־ַעְבְדָך ְיהָוה ִכְדָברֶּ

ֱאָמנְ  יָך הֶּ   ִתי׃טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְמֵדִני ִכי ְבִמְצֹותֶּ



ֱענֶּה ֲאִני ֹשֵגג ְוַעָתה ִאְמָרְתָך ָשָמְרִתי׃ ם אֶּ רֶּ   טֶּ

יָך׃   טֹוב־ַאָתה ּוֵמִטיב ַלְמֵדִני ֻחקֶּ

ר ֵזִדים ֲאִני ְבָכל־ֵלב קֶּ יָך׃ ָטְפלּו ָעַלי שֶּ   ֱאֹצר ִפקּודֶּ

ב ִלָבם ֲאִני תֹוָרְתָך ִשֲעָשְעִתי׃   ָטַפש ַכֵחלֶּ

יָך׃ ְלַמד ֻחקֶּ   טֹוב־ִלי ִכי־ֻעֵניִתי ְלַמַען אֶּ

ף׃  טֹוב־ִלי תֹוַרת־ִפיָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכסֶּ

 

ָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי׃נ     ר־ְלַרְגִלי ְדָברֶּ

ָך׃   ִנְשַבְעִתי ָוֲאַקֵיָמה ִלְשֹמר ִמְשְפֵטי ִצְדקֶּ

ָך׃   ַנֲעֵניִתי ַעד־ְמֹאד ְיהָוה ַחֵיִני ִכְדָברֶּ

יָך ַלְמֵדִני׃נִ    ְדבֹות ִפי ְרֵצה־ָנא ְיהָוה ּוִמְשָפטֶּ

  ַנְפִשי ְבַכִפי ָתִמיד ְותֹוָרְתָך לֹא ָשָכְחִתי׃

יָך לֹא ָתִעיִתי׃   ָנְתנּו ְרָשִעים ַפח ִלי ּוִמִפקּודֶּ

יָך ְלעֹוָלם ִכי־ְששֹון ִלִבי ֵהָמה׃   ָנַחְלִתי ֵעְדֹותֶּ

ב׃ יָך ְלעֹוָלם ֵעקֶּ  ָנִטיִתי ִלִבי ַלֲעשֹות ֻחקֶּ


