
ְלָדִוִ֨ד ׀ ְיִָ֨י ׀ אֹוִרִ֣י ְוְִ֭יְׁשִעי ִמִּמִ֣י ִאיָרָ֑א ְיָיָ֖   א
ד:   ַ֗י ִמִּמ֥י ֶאְפָחָֽ ַּ֝י   ָמעֹ֥וז ח 

ֹ֢ל ֶאת־ְּבָׂשִָ֫ר֥י   ב ִ֨י ׀ ְמֵרִעים֘ ֶלֱאכ  ֥ב ָעל  ְקר  ִּבָֽ
לּו:   ִ֣י ִלָ֑י ֵהַַָּ֝֗מה ָּכְׁשלּ֥ו ְוָנָפָֽ ְיב  ִ֣י ְוא  ָצר 

א־ִייָרֹ֢א ִלִָּ֫ב֥י   ג ֲחֶנה֘ לָֽ ִ֨י ׀ מ ָֽ ֲ֘חֶנֶ֚ה ָעל  ִאם־ּת ָֽ
ַ֗את ֲאִנִ֣י  י ִמְלָחָמָ֑ה ְּבַ֝ז  ִאם־ָּתקִּ֣ום ָעְ֭ל 

  : ח  בֹוֵטָֽ
ֵָּ֫קׁ֥ש  ד ֵאת־ְיָי֘ אֹוָתֹּ֢ה ֲאב  ְִ֣לִּתי ֵמָֽ ַ֤ת ׀ ָׁשא  ַאח 

ם־  ע  ֲחזֹ֥ות ְּבנ ָֽ ָ֑י ל ָֽ ּי  ית־ְיְָ֭י ָּכל־ְיֵמִ֣י ח  ִׁשְבִּתִ֣י ְּבֵבָֽ
ֹו:   ֵּק֥ר ְּבֵהיָכלָֽ ְיַָ֝י ּוְלב 

ִני  ה ְְ֭סִּתֵרָֽ ה֘ ְּביֹֹ֢ום ָרָָ֫ע֥ה י  ִּכַ֤י ִיְצְּפֵנִִ֨ני ׀ ְּבֻסּכ 
ִני:   ְּבֵסִֶ֣תר ָאֳהלָֹ֑ו ְּבַ֝צַּ֗ור ְירֹוְמֵמָֽ

ַ֗י   ו יבֹות  ִבָֽ ַ֬י ְסָֽ ְיב  ל־א ָֽ אִׁשִ֡י ע  ָּתִ֨ה ָירֹּ֢ום ר  ְוע 
ְוֶאְזְּבָחִ֣ה ְבְָ֭אֳהלֹו ִזְבֵחִ֣י ְתרּוָעָ֑ה ָאִׁ֘ש֥יָרה  

 : ְיָיָֽ ְּמָרַ֗ה ל  ֲַ֝אז  ו ָֽ
ִני:   ז ֲעֵנָֽ ע־ְיָיָ֖ קֹ֘וִל֥י ֶאְַ֝קָרַ֗א ְוָחֵּנִ֥ני ו ָֽ ְׁשמ 

ְּקׁשִּ֣ו ָפָנָ֑י ֶאת־ָּפֶנָ֖יך ְיָיִ֣   ח ִ֣ר ִלְִּ֭בי ּב  ְלךַ֤ ׀ ָאמ 
ׁש:  ֵּקָֽ ֲאב 

ַ֗ף   ט ט ְּבא  ְסֵּתַ֬ר ָּפֶנִ֨יך ׀ ִמֶּמִּני֘ ַאל־ּת  ַאל־ּת 
ְָ֫בֶּד֥ך ֶעְזָרִת֥י ָהִיָ֑יָת ַאל־ִּתְּטֵׁשִ֥ני ְוַאל־ ע 

י:   ְזֵבִַ֗ני ֱא֘לֵה֥י ִיְׁשִעָֽ ַ֝ע   ּת ָֽ
ַ֝יָי י ָֽ  י ִני:  ִּכי־ָאִבִ֣י ְוִאִּמִ֣י ֲעָזבָּ֑וִני ו ָֽ  ַאְסֵפָֽ



ח ִמיׁשָֹ֑ור  יא ִ֣ר  ְָ֫רֶּכ֥ך ּוְְ֭נֵחִני ְּבא  הַֹ֤וֵרִ֥ני ְיָיַ֗ ּד 
י:  ן ׁשֹוְרָרָֽ ַ֗ע   ְלַ֝מ 

ֵדי־  יב מּו־ִב֥י ֵעָֽ ל־ִּתְְּ֭תֵנִני ְּבֶנִֶ֣פׁש ָצָרָ֑י ִּכ֥י ָקָֽ א ָֽ
ס:    ֶׁשֶַַ֝֗קר ִויֵפ֥ח  ָחָמָֽ

ּוב־ְיָיַ֗ ְּבֶאִֶ֣רץ   יג טָֽ ְנִּתי ִלְראֹ֥ות ְּבָֽ לּׄוֵלִ֣ׄאׄ ֶהְֱ֭אמ 
ים:  ִּיָֽ  ח 

ֵּוַ֗ה ֶאל־ יד ֲאֵמִ֣ץ ִלֶּבָ֑ך ְוַ֝ק  ק ְוי ָֽ ֵּוַ֗ה ֶאל־ְיָָ֫י֥ ֲחְ֭ז  ק 
 :  ְיָיָֽ

 רבנין פתרי קרא בראש השנה וביום הכפורים. 

אורי בראש השנה, שהוא יום הדין, שנאמר והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים  
 .)תהלים לז ו(

 . עונותינו  כל על  לנו וימחול ושיענושי, הכפורים ביום וישעי

 

 

 

 

 



לּׄוֵלׄאׄ

ודוד מי קרי לנפשיה חסיד? והכתיב )תהלים כ״ז( לולא האמנתי לראות בטוב ה׳  
רבי יוסי: למה נקוד על לולא? ־ אמר דוד לפני הקדוש  בארץ חיים ותנא משמיה ד

ברוך הוא: רבונו של עולִם מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים 
 לעתיד לבוא, אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו 

ע: י ָ֖ל ָּדָב֥ר ָרָֽ ְרָּתָ֔ ִמּכ  ְיֶבָ֑יך ְוִנְִׁ֨שמ  ל־א ָֽ ֲחֶנָ֖ה ע  י־ֵתֵצ֥א מ ָֽ  ִּכָֽ

 :הסכנה בשעת מקטרג  שהשטן  .ונשמרת   וגו׳   תצא   כי 

א״ר שמעון בן יוחאי עד שלא יחטא אדם נותנים לו אימה ויראה משהוא חוטא  
 נותנין עליו אימה ויראה  

שלא חטא דוד באותו מעשה )תהלים כז( ה׳ אורי וישעי ממי אירא וגו׳ וכיון  עד 
 שבא אותו מעשה )שמואל ב יז( ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים


