פסוקי הקיווי

אתר קהילת הרמח"ל

פסוקי הקווי ליום א'

א�הַ י ְבּ� בָ טַ ְח ִתּי אַ ל אֵ בוֹשָׁ ה ,אַ ל יַעַ ְלצוּ
ֱ
אוֹיְ בַ י לִ י )תהלים כה ,ב(.
ְל ָדוִ ד ,שָׁ ְפטֵ נִ י ְי ֹה ָוִ כּי אֲנִ י ְבּתֻ ִמּי הָ לַ ְכ ִתּי
וּבַ י ֹה ָו בָּ טַ ְח ִתּי ל ֹא אֶ ְמעָ ד )תהלים כו ,א(.
יְ ִהי חַ ְס ְדּ� יְ ֹה ָו עָלֵ ינוּ כַּ אֲשֶׁ ר יִחַ ְלנוּ לָ �
)תהלים לג ,כב(.

היֵשׁ ְבּהַ ְבלֵ י הַ גּוֹיִם מַ גְשִׁ ִמים?! וְ ִאם הַ שָּׁ מַ יִם
ֲ
יִ ְתּנוּ ְר ִב ִבים?! הֲל ֹא אַ תָּ ה הוּא יְ ֹה ָו אֱ�הֵ ינוּ
ָשׂיתָ אֶ ת כָּ ל אֵ לֶּ ה
וּנְ קַ וֶּה לָּ � כִּ י אַ תָּ ה ע ִ
)ירמיהו יד ,כב(.

ַואֲנִ י עָ לֶ י� בָ טַ ְח ִתּי ְי ֹה ָו ,אָ מַ ְר ִתּי אֱ�הַ י אָ תָּ ה
)תהלים לא ,טו(.

פסוקי הקיווי

אתר קהילת הרמח"ל

ִהנֵּה אֵ ל יְ שׁוּעָ ִתי אֶ ְבטַ ח וְ ל ֹא אֶ ְפחָ ד ,כִּ י עָזִּי
וְ ז ְִמ ָרת יָהּ יְ ֹה ָוַ וי ְִהי לִ י ִלישׁוּעָ ה

)ישעיהו יב ,ב(.

וְ הָ יָה יוֹם אֶ חָ ד הוּא יִ וּ ַָדע לַ י ֹה ָו ,ל ֹא יוֹם וְ ל ֹא
יִהיֶה אוֹר
לָ יְ לָ ה .וְ הָ יָה ְלעֵת עֶ ֶרב ְ

)זכריה יד ,ז(.

וּבכָ ל
וְ אָ הַ ְבתָּ אֵ ת יְ ֹה ָו אֱ�הֶ י� ְבּכָ ל ְלבָ ְב� ְ
וּבכָ ל ְמא ֶֹד�
נ ְַפ ְשׁ� ְ

)דברים ו ,ה(.

ֱ�הים חַ יִּ ים וּמֶ לֶ �
ֱ�הים אֱמֶ ת הוּא א ִ
ַוי ֹה ָו א ִ
עוֹלָ םִ ,מקִּ ְצפּוֹ ִתּ ְרעַ שׁ הָ אָ ֶרץ וְ ל ֹא י ִָכלוּ גוֹיִם
זַעְ מוֹ )ירמיהו י ,י(.
אַ ְשׁ ֵרי הַ גֶּבֶ ר אֲשֶׁ ר שָׂ ם יְ ֹה ָוִ מ ְבטַ חוֹ וְ ל ֹא פָ נָה
)תהלים מ ,ה(.
אֶ ל ְרהָ ִבים וְ שָׂ טֵ י כָ זָב
הוֹדעְ ִתּי� הַ יּוֹם אַ ף
ִל ְהיוֹת בַּ י ֹה ָוִ מ ְבטַ חֶ � ַ
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אָ תָּ ה )משלי כב ,יט(.
ַואֲנִ י ְבּחַ ְס ְדּ� בָ טַ ְח ִתּי ָיגֵל ִל ִבּי ִבּישׁוּעָתֶ �
)תהלים יג ,ו(.
אָ ִשׁ ָירה לַ י ֹה ָוִ כּי גָמַ ל עָלָ י
הוֹדיעֵנִ י
הַ ְשׁ ִמיעֵנִ י בַ בֹּקֶ ר חַ ְס ֶדּ� כִּ י ְב� בָ טָ ְח ִתּי ִ
שׁי )תהלים קמג ,ח(.
אתי נ ְַפ ִ
ֶדּ ֶר� זוּ אֵ לֵ � ִכּי אֵ לֶ י� נָשָׂ ִ
יוֹדעֵי ְשׁמֶ � כִּ י ל ֹא עָ ז ְַבתָּ ד ְֹרשֶׁ י�
וְ יִ ְב ְטחוּ ְב� ְ
יְ ֹה ָו) תהלים ט ,יא(.
וַיִּ תֵּ ן ְבּ ִפי ִשׁיר חָ ָדשׁ ְתּ ִהלָּ ה לֵ א�הֵ ינוּ יִ ְראוּ
)תהלים מ ,ד(.
ַר ִבּים וְ יִ ָיראוּ וְ יִ ְב ְטחוּ בַּ י ֹה ָו
ֱ�הים בָּ טַ ְח ִתּי ְבחֶ סֶ ד
ַואֲנִ י ְכּזַיִ ת ַר ֲענָן ְבּבֵ ית א ִ
ֱ�הים עוֹלָ ם וָעֶ ד )תהלים נב ,י(.
א ִ
תּוֹר ֵדם ִל ְבאֵ ר שַׁ חַ ת אַ נְ שֵׁ י
ֱ�הים ִ
וְ אַ תָּ ה א ִ
וּמ ְרמָ ה ל ֹא ֶיחֱצוּ יְמֵ יהֶ ם ַואֲנִ י אֶ ְבטַ ח בָּ �
ָד ִמים ִ
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)תהלים נה ,כד(.

יתי יְ ֹה ָו) בראשית מט ,יח(.
ִלישׁוּעָ ְת� קִ וִּ ִ
א ֹדנָי יֱה◌ׂוִ ה צְ בָ אוֹת אַ ל
אַ ל יֵב ֹשׁוּ בִ י ֹקוֶי� ֲ
יִשׂ ָראֵ ל )תהלים סט ,ז(.
יִ כָּ לְ מוּ ִבי ְמבַ קְ שֶׁ י� אֱ�הֵ י ְ
עָשׂיתָ ַואֲקַ וֶּה ִשׁ ְמ� ִכי טוֹב
אוֹד� ְלעוֹלָ ם ִכּי ִ
ְ
ֶנגֶד ח ֲִס ֶידי� )תהלים נב ,יא(.
דּוֹמּי נ ְַפ ִשׁי כִּ י ִממֶּ נּוּ ִתּקְ ו ִָתי
ִ
א�הים
אַ � לֵ ִ
)תהלים סב ,ו(.

אַ ל תּ ֹאמַ ר אֲשַׁ ְלּמָ ה ָרע ,קַ וֵּה לַ י ֹה ָו וְ י◌ׂשַׁ ע לָ �
)משלי כ ,כב(.

יְ ֹה ָו חָ נֵּנוּ ְל� קִ וִּ ינוּ ֱהיֵה ְזרֹעָם לַ ְבּקָ ִרים אַ ף
יְ שׁוּעָ תֵ נוּ ְבּעֵ ת צָ ָרה )ישעיהו לג ,ב(.
יְ ֹה ָו בֹּקֶ ר ִתּ ְשׁמַ ע קוֹלִ י בֹּקֶ ר אֶ ע ֱָר� ְל�
ַואֲצַ פֶּ ה )תהלים ה ,ד(.
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יִשׂ ָראֵ ל יְ ֹה ָו אֱ�הֵ ינוּ ְי ֹה ָו אֶ חָ ד
ְשׁמַ ע ְ
)דברים ו ,ד(.

א ֹדנָי יֱה◌ׂוִ ה ִהנֵּה אֲנִ י �קֵ חַ
ַדּבֵּ ר אֲלֵ הֶ ם כֹּה אָ מַ ר ֲ
יִשׂ ָראֵ ל
אֶ ת עֵ ץ יוֹסֵ ף אֲשֶׁ ר ְבּיַד אֶ ְפ ַריִם וְ ִשׁ ְבטֵ י ְ
הוּדה
חֲבֵ ָרו וְ נָתַ ִתּי אוֹתָ ם עָלָ יו אֶ ת עֵ ץ יְ ָ
)יחזקאל לז ,יט(.
יתם ְלעֵ ץ אֶ חָ ד וְ הָ יוּ אֶ חָ ד ְבּי ִָדי
ֲשׂ ִ
ַוע ִ
יִ ְראֵ י יְ ֹה ָוִ בּ ְטחוּ בַ י ֹה ָו עֶ ז ְָרם וּמָ גִ נָּם הוּא
)תהלים קטו ,יא(.

יתי יְ ֹה ָו קִ וְּ תָ ה נ ְַפשִׁ י וְ ִל ְדבָ רוֹ הוֹחָ ְל ִתּי
קִ וִּ ִ
)תהלים קל ,ה(.

קַ וֵּה אֶ ל ְי ֹה ָוֲ חזַק וְ ַיאֲמֵ ץ ִלבֶּ � וְ קַ וֵּה אֶ ל יְ ֹה ָו
)תהלים כז ,יד(.

ירוֹמ ְמ� לָ ֶרשֶׁ ת
וּשׁמֹר ַדּ ְרכּוֹ וִ ִ
קַ וֵּה אֶ ל יְ ֹה ָוְ 
אָ ֶרץ ְבּ ִהכָּ ֵרת ְרשָׁ עִ ים ִתּ ְראֶ ה
)תהלים לז ,לד(.
ה ֱִביאַ נִ י אֶ ל בֵּ ית הַ יָּיִ ן וְ ִדגְ לוֹ עָלַ י אַ הֲבָ ה
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)שיר השירים ב ,ד(.

תּוּרק ְשׁמֶ � עַ ל כֵּ ן
טוֹבים שֶׁ מֶ ן ַ
ְל ֵריחַ ְשׁמָ נֶי� ִ
עֲלָ מוֹת אֲהֵ בוּ� )שיר השירים א ,ג(.
ְלאַ הֲבָ ה אֶ ת יְ ֹה ָו אֱ�הֶ י� ִל ְשׁמֹעַ ְבּקֹלוֹ
ְוּל ָד ְבקָ ה בוֹ כִּ י הוּא חַ יֶּי� וְ א ֶֹר� יָמֶ י� לָ שֶׁ בֶ ת
אבֹתֶ י�
עַ ל הָ א ֲָדמָ ה אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ ע יְ ֹה ָו לַ ֲ
ְלאַ ְב ָרהָ ם ְלי ְִצחָ ק וּלְ ַי ֲעקֹב לָ תֵ ת לָ הֶ ם )דברים ל ,כ(.
ִידה ִלּי שֶׁ אָ הֲבָ ה נ ְַפ ִשׁי אֵ יכָ ה ִת ְרעֶ ה אֵ יכָ ה
הַ גּ ָ
תַּ ְר ִבּיץ בַּ צָּ ה ֳָריִם שַׁ לָּ מָ ה אֶ ְהיֶה ְכּעֹטְ יָה עַל
עֶ ְד ֵרי חֲבֵ ֶרי� )שיר השירים א ,ז(.
ִה ְשׁבַּ עְ ִתּי אֶ ְתכֶ ם ְבּנוֹת יְרוּשָׁ לַ � ִבּ ְצבָ אוֹת אוֹ
עוֹררוּ אֶ ת
ְבּאַ יְ לוֹת הַ שָּׂ ֶדה ִאם תָּ עִ ירוּ וְ ִאם ְתּ ְ
הָ אַ הֲבָ ה עַ ד שֶׁ תֶּ ְחפָּ ץ )שיר השירים ב ,ז(.
ִה ְשׁבַּ עְ ִתּי אֶ ְתכֶ ם ְבּנוֹת יְ רוּשָׁ לָ � מַ ה תָּ עִ ירוּ וּמַ ה
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ְתּעֹ ְררוּ אֶ ת הָ אַ הֲבָ ה עַד שֶׁ תֶּ ְחפָּ ץ

)שיר השירים ח ,ד(.

ר ֹאשׁ ְדּבָ ְר� אֱמֶ ת ְוּלעוֹלָ ם כָּ ל ִמ ְשׁפַּ ט ִצ ְדקֶ �
)תהלים קיט ,קס(.

ִתּתֵּ ן אֱמֶ ת לְ ַי ֲעקֹב חֶ סֶ ד ְלאַ ְב ָרהָ ם אֲשֶׁ ר
אבֹתֵ ינוּ ִמימֵ י קֶ ֶדם
נִ ְשׁבַּ עְ תָּ לַ ֲ
)מיכה ז ,כ(.
ָיגַעְ ִתּי ְבקָ ְר ִאי נִ חַ ר גְּ רוֹנִ י כָּ לוּ עֵינַי ְמיַחֵ ל
לֵ א�הָ י )תהלים סט ,ד(.
וְ אַ ל תַּ צֵּ ל ִמ ִפּי ְדבַ ר אֱמֶ ת עַ ד ְמאֹד ִכּי
ְל ִמ ְשׁפָּ טֶ � יִ חָ ְל ִתּי )תהלים קיט ,מג(.
אֱמֶ ת מֵ אֶ ֶרץ ִתּ ְצמָ ח וְ צֶ ֶדק ִמשָּׁ מַ יִם נִ ְשׁקָ ף
)תהלים פה ,יב(.

יוּכלוּ לְ כַ בּוֹת אֶ ת הָ אַ הֲבָ ה
מַ יִם ַר ִבּים ל ֹא ְ
וּנְ הָ רוֹת ל ֹא יִ ְשׁטְ פוּהָ ִאם יִתֵּ ן ִאישׁ אֶ ת כָּ ל הוֹן
)שיר השירים ח ,ז(.
בֵּ יתוֹ בָּ אַ הֲבָ ה בּוֹז יָבוּזוּ לוֹ
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תּוֹדיעֵנִ י א ַֹרח חַ יִּ ים שֹׂבַ ע ְשׂמָ חוֹת אֶ ת פָּ נֶי�,
ִ
ימינְ � נֶצַ ח )תהלים טז ,יא(.
נְ עִ מוֹת ִבּ ִ
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א�הַ י ְבּ� בָ טַ ְח ִתּי אַ ל אֵ בוֹשָׁ ה ,אַ ל יַעַ ְלצוּ
ֱ
אוֹיְ בַ י לִ י )תהלים כה ,ב(.
ְל ָדוִ ד ,שָׁ ְפטֵ נִ י ְי ֹה ָוִ כּי אֲנִ י ְבּתֻ ִמּי הָ לַ ְכ ִתּי
וּבַ י ֹה ָו בָּ טַ ְח ִתּי ל ֹא אֶ ְמעָד

)תהלים כו ,א(.

יְ ִהי חַ ְס ְדּ� יְ ֹה ָו עָלֵ ינוּ כַּ אֲשֶׁ ר יִחַ ְלנוּ לָ �
)תהלים לג ,כב(.

היֵשׁ ְבּהַ ְבלֵ י הַ גּוֹיִם מַ גְשִׁ ִמים?! וְ ִאם הַ שָּׁ מַ יִם
ֲ
יִ ְתּנוּ ְר ִב ִבים?! הֲל ֹא אַ תָּ ה הוּא יְ ֹה ָו אֱ�הֵ ינוּ
ָשׂיתָ אֶ ת כָּ ל אֵ לֶּ ה
וּנְ קַ וֶּה לָּ � כִּ י אַ תָּ ה ע ִ
)ירמיהו יד ,כב(.

ַואֲנִ י עָ לֶ י� בָ טַ ְח ִתּי ְי ֹה ָו ,אָ מַ ְר ִתּי אֱ�הַ י אָ תָּ ה
)תהלים לא ,טו(.
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ִהנֵּה אֵ ל יְ שׁוּעָ ִתי אֶ ְבטַ ח וְ ל ֹא אֶ ְפחָ ד ,כִּ י עָזִּי
וְ ז ְִמ ָרת יָהּ יְ ֹה ָוַ וי ְִהי לִ י ִלישׁוּעָ ה

)ישעיהו יב ,ב(.

וְ הָ יָה יוֹם אֶ חָ ד הוּא יִ וּ ַָדע לַ י ֹה ָו ,ל ֹא יוֹם וְ ל ֹא
יִהיֶה אוֹר
לָ יְ לָ ה .וְ הָ יָה ְלעֵת עֶ ֶרב ְ

)זכריה יד ,ז(.

וּבכָ ל
וְ אָ הַ ְבתָּ אֵ ת יְ ֹה ָו אֱ�הֶ י� ְבּכָ ל ְלבָ ְב� ְ
נ ְַפ ְשׁ� ְ
וּבכָ ל ְמא ֶֹד� )דברים ו ,ה(.
ֱ�הים חַ יִּ ים וּמֶ לֶ �
ֱ�הים אֱמֶ ת הוּא א ִ
ַוי ֹה ָו א ִ
עוֹלָ םִ ,מקִּ ְצפּוֹ ִתּ ְרעַ שׁ הָ אָ ֶרץ וְ ל ֹא י ִָכלוּ גוֹיִם
זַעְ מוֹ )ירמיהו י ,י(.
ְבּטַ ח בַּ י ֹה ָוַ ועֲשֵׂ ה טוֹב ְשׁכָ ן אֶ ֶרץ ְוּרעֵ ה
אֱמוּנָה )תהלים לז ,ג(.
ִאם תַּ ֲחנֶה עָ לַ י מַ ֲחנֶה ל ֹא יִ ָירא ִל ִבּי ִאם תָּ קוּם
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עָ לַ י ִמ ְלחָ מָ ה ְבּז ֹאת אֲנִ י בוֹטֵ חַ

)תהלים כז ,ג(.

אוֹבים לָ ָרשָׁ ע וְ הַ בּוֹטֵ חַ בַּ י ֹה ָו חֶ סֶ ד
ַר ִבּים מַ ְכ ִ
סוֹבבֶ נּוּ )תהלים לב ,י(.
יְ ְ
אבֹתֵ ינוּ בָּ ְטחוּ ו ְַתּפַ ְלּטֵ מוֹ
ְבּ� בָּ ְטחוּ ֲ

)תהלים כב ,ה(.

אֵ לֶ י� ָזעֲקוּ וְ נִ ְמלָ טוּ ְבּ� בָ ְטחוּ וְ ל ֹא בוֹשׁוּ
)תהלים כב ,ו(.

ְרצוֹן יְ ֵראָ יו ַיעֲשֶׂ ה וְ אֶ ת שַׁ וְ עָ תָ ם יִ ְשׁמַ ע וְ יוֹשִׁ יעֵם
)תהלים קמה ,יט(.

ירוֹמ ְמ� לָ ֶרשֶׁ ת
וּשׁמֹר ַדּ ְרכּוֹ וִ ִ
קַ וֵּה אֶ ל יְ ֹה ָוְ 
)תהלים לז ,לד(.
אָ ֶרץ ְבּ ִהכָּ ֵרת ְרשָׁ עִ ים ִתּ ְראֶ ה
הַ ְד ִריכֵ נִ י בַ א ֲִמתֶּ � וְ לַ ְמּ ֵדנִ י ִכּי אַ תָּ ה אֱ�הֵ י יִ ְשׁעִ י
)תהלים כה ,ה(.
יתי כָּ ל הַ יּוֹם
אוֹת� קִ וִּ ִ
ְ
סוֹמֵ � יְ ֹה ָוְ לכָ ל הַ נּ ְֹפלִ ים וְ זוֹקֵ ף ְלכָ ל הַ ְכּפוּפִ ים
)תהלים קמה ,יד(.
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מוֹשׁיעוֹ ְבּעֵ ת צָ ָרה לָ מָּ ה
יִשׂ ָראֵ ל )יְ ֹה ָוִ (
ִמקְ וֵה ְ
ֹרחַ נָטָ ה לָ לוּן )ירמיהו יד ,ח(.
וּכא ֵ
ִת ְהיֶה ְכּגֵר בָּ אָ ֶרץ ְ
וּבטַ ח עָ לָ יו וְ הוּא ַיעֲשֶׂ ה
גּוֹל עַ ל יְ ֹה ָוַ דּ ְרכֶּ � ְ
)תהלים לז ,ה(.

יתי�
תֹּם וָי ֹשֶׁ ר יִ ְצּרוּנִ י כִּ י קִ וִּ ִ

)תהלים כה ,כא(.

גַּם כָּ ל ֹקוֶי� ל ֹא יֵב ֹשׁוּ יֵב ֹשׁוּ הַ בּוֹגְ ִדים ֵריקָ ם
)תהלים כה ,ג(.

ִבּ ְטחוּ בוֹ ְבכָ ל עֵ ת עָם ִשׁ ְפכוּ ְלפָ נָיו ְלבַ ְבכֶ ם
ֱ�הים מַ חֲסֶ ה לָּ נוּ סֶ לָ ה
א ִ
)תהלים סב ,ט(.
א ֹדנָי תּוֹחַ ְל ִתּי ְל� ִהיא
יתי ֲ
וְ עַ תָּ ה מַ ה קִּ וִּ ִ
)תהלים לט ,ח(.

ְראֵ ה אֹיְ בַ י ִכּי ָרבּוּ וְ שִׂ נְ אַ ת חָ מָ ס ְשׂנֵאוּנִ י
)תהלים כה ,יט(.

ִהנֵּה עֵ ין יְ ֹה ָו אֶ ל יְ ֵראָ יו לַ ְמ ַיחֲלִ ים ְלחַ סְ דּוֹ
)תהלים לג ,יח(.
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אוֹחילָ ה לֵ א�הֵ י יִ ְשׁעִ י
ִ
ַואֲנִ י בַּ י ֹה ָו אֲצַ פֶּ ה
יִ ְשׁמָ עֵנִ י אֱ�הָ י )מיכה ז ,ז(.
איַחֵ ל וְ הוֹסַ פְ ִתּי עַל כָּ ל ְתּ ִהלָּ תֶ �
ַואֲנִ י תָּ ִמיד ֲ
)תהלים עא ,יד(.

וְ נָתַ ִתּי לָ הּ אֶ ת ְכּ ָרמֶ יהָ ִמשָּׁ ם וְ אֶ ת עֵמֶ ק עָ כוֹר
וּכיוֹם
עוּריהָ ְ
ְלפֶ תַ ח ִתּקְ וָה וְ עָנְ תָ ה שָּׁ מָּ ה ִכּימֵ י נְ ֶ
)הושע ב ,יז(.
עֲלוֹתָ הּ מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם
וּמ ְשׁפָּ ט ְשׁמֹר
וְ אַ תָּ ה בֵּ א�הֶ י� תָ שׁוּב חֶ סֶ ד ִ
)הושע יב ,ז(.
וְ קַ וֵּה אֶ ל אֱ�הֶ י� תָּ ִמיד
ִמי בָ כֶ ם יְ ֵרא יְ ֹה ָו ,שֹׁמֵ עַ ְבּקוֹל עַ ְבדּוֹ אֲשֶׁ ר
הָ לַ � חֲשֵׁ ִכים וְ אֵ ין ֹנגַהּ לוֹ ,יִ ְבטַ ח ְבּשֵׁ ם יְ ֹה ָו
)ישעיהו נ ,י(.
וְ יִשָּׁ עֵ ן בֵּ א�הָ יו
בָּ רוּ� הַ גֶּבֶ ר אֲשֶׁ ר י ְִבטַ ח בַּ י ֹה ָו וְ הָ יָה ְי ֹה ָו
ִמ ְבטַ חוֹ )ירמיהו יז ,ז(.
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הוֹחלִ י
ִ
מַ ה ִתּ ְשׁתּוֹח ֲִחי נ ְַפ ִשׁי וַתֶּ ה ֱִמי עָלָ י
אוֹדנּוּ יְשׁוּעוֹת פָּ נָיו )תהלים מב ,ו(.
א�הים ִכּי עוֹד ֶ
לֵ ִ
הוֹדיעֵנִ י
הַ ְשׁ ִמיעֵנִ י בַ בֹּקֶ ר חַ ְס ֶדּ� כִּ י ְב� בָ טָ ְח ִתּי ִ
אתי נ ְַפ ִ
ֶדּ ֶר� זוּ אֵ לֵ � ִכּי אֵ לֶ י� נָשָׂ ִ
שׁי )תהלים קמג ,ח(.
הוֹחילִ י
מַ ה ִתּ ְשׁתּוֹח ֲִחי נ ְַפ ִשׁי וּמַ ה תֶּ ה ֱִמי עָ לָ י ִ
אוֹדנּוּ יְ שׁוּעֹ ת פָּ נַי וֵא�הָ י
ֶ
א�הים כִּ י עוֹד
לֵ ִ
)תהלים מב ,יב(

יִשׂ ָראֵ ל יְ ֹה ָו אֱ�הֵ ינוּ ְי ֹה ָו אֶ חָ ד
ְשׁמַ ע ְ
)דברים ו ,ד(.

וּמי יְשִׁ יבֶ נּוּ וְ נ ְַפשׁוֹ ִאוְּ תָ ה ַויָּעַשׂ
וְ הוּא ְבאֶ חָ ד ִ
)איוב כג ,יג(.

וְ קָ ַרב אֹתָ ם אֶ חָ ד אֶ ל אֶ חָ ד ְל� ְלעֵ ץ אֶ חָ ד וְ הָ יוּ
לַ אֲחָ ִדים ְבּי ֶָד� )יחזקאל לז ,יז(.
יִשׂ ָראֵ ל
יתי אֹתָ ם ְלגוֹי אֶ חָ ד בָּ אָ ֶרץ ְבּהָ ֵרי ְ
עָשׂ ִ
וְ ִ
יִהיוּ עוֹד
וּמֶ לֶ � אֶ חָ ד י ְִהיֶה ְלכֻ לָּ ם ְלמֶ לֶ � וְ ל ֹא ְ
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ִל ְשׁנֵי גוֹיִם וְ ל ֹא יֵחָ צוּ עוֹד ִל ְשׁתֵּ י מַ ְמלָ כוֹת עוֹד
)יחזקאל לז ,כב(.

יִהיֶה
וְ עַ ְב ִדּי ָדוִ ד מֶ לֶ � עֲלֵ יהֶ ם וְ רוֹעֶ ה אֶ חָ ד ְ
וּב ִמ ְשׁפָּ טַ י יֵלֵ כוּ וְ חֻ קּוֹתַ י יִ ְשׁ ְמרוּ וְ עָשׂוּ
ְלכֻ לָּ ם ְ
אוֹתָ ם )יחזקאל לז ,כד(.
וּבכָ ל
וְ אָ הַ ְבתָּ אֵ ת יְ ֹה ָו אֱ�הֶ י� ְבּכָ ל ְלבָ ְב� ְ
נ ְַפ ְשׁ� ְ
וּבכָ ל ְמא ֶֹד� )דברים ו ,ה(.
ִכּי ִאם שָׁ מֹר ִתּ ְשׁ ְמרוּן אֶ ת כָּ ל הַ ִמּ ְצוָה הַ זּ ֹאת
אֲשֶׁ ר אָ נ ִֹכי ְמצַ וֶּה אֶ ְתכֶ ם לַ ֲעשֹׂתָ הּ ְלאַ הֲבָ ה אֶ ת
יְ ֹה ָו אֱ�הֵ יכֶ ם לָ לֶ כֶ ת ְבּכָ ל ְדּ ָרכָ יו ְוּל ָד ְבקָ ה בוֹ
)דברים יא ,כב(.

ְלאַ הֲבָ ה אֶ ת יְ ֹה ָו אֱ�הֶ י� ִל ְשׁמֹעַ ְבּקֹלוֹ
ְוּל ָד ְבקָ ה בוֹ כִּ י הוּא חַ יֶּי� וְ א ֶֹר� יָמֶ י� לָ שֶׁ בֶ ת
אבֹתֶ י�
עַ ל הָ א ֲָדמָ ה אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ ע יְ ֹה ָו לַ ֲ
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ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ ְצחָ ק וּלְ ַי ֲעקֹב לָ תֵ ת לָ הֶ ם )דברים ל ,כ(.
ִשׂמַ ח יְ ֹה ָוְ בּמַ עֲשָׂ יו
יְהי ְכבוֹד יְ ֹה ָוְ לעוֹלָ ם י ְ
ִ
)תהלים קד ,לא(.

פּוּחים ,כִּ י
ֲשׁישׁוֹת ַר ְפּדוּנִ י בַּ תַּ ִ
סַ ְמּכוּנִ י בָּ א ִ
חוֹלַ ת אַ הֲבָ ה אָ נִ י )שיר השירים ב ,ה(.
תּוּרק ְשׁמֶ � עַ ל כֵּ ן
טוֹבים שֶׁ מֶ ן ַ
ְל ֵריחַ ְשׁמָ נֶי� ִ
עֲלָ מוֹת אֲהֵ בוּ� )שיר השירים א ,ג(.
ִידה ִלּי שֶׁ אָ הֲבָ ה נ ְַפ ִשׁי אֵ יכָ ה ִת ְרעֶ ה אֵ יכָ ה
הַ גּ ָ
תַּ ְר ִבּיץ בַּ צָּ ה ֳָריִם שַׁ לָּ מָ ה אֶ ְהיֶה ְכּעֹטְ יָה עַל
עֶ ְד ֵרי חֲבֵ ֶרי� )שיר השירים א ,ז(.
ֱ�הים חַ יִּ ים וּמֶ לֶ �
ֱ�הים אֱמֶ ת הוּא א ִ
ַוי ֹה ָו א ִ
עוֹלָ ם ִמקִּ ְצפּוֹ ִתּ ְרעַ שׁ הָ אָ ֶרץ וְ ל ֹא י ִָכלוּ גוֹיִם זַעְ מוֹ
)ירמיהו י ,י(.

אֱמֶ ת מֵ אֶ ֶרץ ִתּ ְצמָ ח וְ צֶ ֶדק ִמשָּׁ מַ יִם נִ ְשׁקָ ף
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)תהלים פה ,יב(.

ע ֹשֶׂ ה שָׁ מַ יִם וָאָ ֶרץ אֶ ת הַ יָּם וְ אֶ ת כָּ ל אֲשֶׁ ר בָּ ם
הַ שֹּׁמֵ ר אֱמֶ ת ְלעוֹלָ ם )תהלים קמו ,ו(.
כֹּה אָ מַ ר יְ ֹה ָו שַׁ ְב ִתּי אֶ ל ִציּוֹן וְ שָׁ כַ נְ ִתּי בְּ תוֹ�
יְ רוּשָׁ לָ � וְ נִ קְ ְראָ ה יְ רוּשָׁ לַ � עִ יר הָ אֱמֶ ת וְ הַ ר
יְ ֹה ָוְ צבָ אוֹת הַ ר הַ קּ ֶֹדשׁ )זכריה ח ,ג(.
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פסוקי הקווי ליום ג'

א�הַ י ְבּ� בָ טַ ְח ִתּי אַ ל אֵ בוֹשָׁ ה ,אַ ל יַעַ ְלצוּ
ֱ
אוֹיְ בַ י לִ י )תהלים כה ,ב(.
ְל ָדוִ ד ,שָׁ ְפטֵ נִ י ְי ֹה ָוִ כּי אֲנִ י ְבּתֻ ִמּי הָ לַ ְכ ִתּי
וּבַ י ֹה ָו בָּ טַ ְח ִתּי ל ֹא אֶ ְמעָד

)תהלים כו ,א(.

יְ ִהי חַ ְס ְדּ� יְ ֹה ָו עָלֵ ינוּ כַּ אֲשֶׁ ר יִחַ ְלנוּ לָ �
)תהלים לג ,כב(.

היֵשׁ ְבּהַ ְבלֵ י הַ גּוֹיִם מַ גְשִׁ ִמים?! וְ ִאם הַ שָּׁ מַ יִם
ֲ
יִ ְתּנוּ ְר ִב ִבים?! הֲל ֹא אַ תָּ ה הוּא יְ ֹה ָו אֱ�הֵ ינוּ
ָשׂיתָ אֶ ת כָּ ל אֵ לֶּ ה
וּנְ קַ וֶּה לָּ � כִּ י אַ תָּ ה ע ִ
)ירמיהו יד ,כב(.

ַואֲנִ י עָ לֶ י� בָ טַ ְח ִתּי ְי ֹה ָו ,אָ מַ ְר ִתּי אֱ�הַ י אָ תָּ ה
)תהלים לא ,טו(.
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ִהנֵּה אֵ ל יְ שׁוּעָ ִתי אֶ ְבטַ ח וְ ל ֹא אֶ ְפחָ ד ,כִּ י עָזִּי
וְ ז ְִמ ָרת יָהּ יְ ֹה ָוַ וי ְִהי לִ י ִלישׁוּעָ ה

)ישעיהו יב ,ב(.

וְ הָ יָה יוֹם אֶ חָ ד הוּא יִ וּ ַָדע לַ י ֹה ָו ,ל ֹא יוֹם וְ ל ֹא
יִהיֶה אוֹר
לָ יְ לָ ה .וְ הָ יָה ְלעֵת עֶ ֶרב ְ

)זכריה יד ,ז(.

וּבכָ ל
וְ אָ הַ ְבתָּ אֵ ת יְ ֹה ָו אֱ�הֶ י� ְבּכָ ל ְלבָ ְב� ְ
וּבכָ ל ְמא ֶֹד� )דברים ו ,ה(.
נ ְַפ ְשׁ� ְ
ֱ�הים חַ יִּ ים וּמֶ לֶ �
ֱ�הים אֱמֶ ת הוּא א ִ
ַוי ֹה ָו א ִ
עוֹלָ םִ ,מקִּ ְצפּוֹ ִתּ ְרעַ שׁ הָ אָ ֶרץ וְ ל ֹא י ִָכלוּ גוֹיִם
זַעְ מוֹ )ירמיהו י ,י(.
יחי עַ ל שְׁ ֵדי ִא ִמּי
ִכּי אַ תָּ ה ג ִֹחי ִמבָּ טֶ ן מַ בְ ִט ִ
)תהלים כב ,י(.

ַואֲנִ י ְבּחַ ְס ְדּ� בָ טַ ְח ִתּי ָיגֵל ִל ִבּי ִבּישׁוּעָתֶ �
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אָ ִשׁ ָירה לַ י ֹה ָו כִּ י גָמַ ל עָלָ י

)תהלים יג ,ו(.

וּב ְטחוּ אֶ ל יְ ֹה ָו
ִז ְבחוּ ז ְִבחֵ י צֶ ֶדק ִ

)תהלים ד ,ו(.

ַואֲנִ י עָ לֶ י� בָ טַ ְח ִתּי יְ ֹה ָו אָ מַ ְר ִתּי אֱ�הַ י אָ תָּ ה
)תהלים לא ,טו(.

יְ ֹה ָו עֻזִּ י וּמָ גִ נִּ י בּוֹ בָ טַ ח ִל ִבּי וְ ֶנ ֱעז ְָר ִתּי ַו ַיּעֲ�ז
)תהלים כח ,ז(.
ֲהוֹדנּוּ
וּמשִּׁ ִירי א ֶ
ִל ִבּי ִ
א�הים בָּ טַ ְח ִתּי ל ֹא ִא ָירא מַ ה ַיּעֲשֶׂ ה אָ ָדם ִלי
ִ
בֵּ
)תהלים נו ,יב(.

ִמ ְשּׁמוּעָה ָרעָ ה ל ֹא יִ ָירא נָכוֹן ִלבּוֹ בָּ טֻ חַ בַּ י ֹה ָו
)תהלים קיב ,ז(.

יִמצָ א טוֹב וּבוֹטֵ חַ בַּ י ֹה ָו
מַ ְשׂ ִכּיל עַ ל ָדּבָ ר ְ
אַ ְשׁ ָריו )משלי טז ,כ(.
הוֹדעְ ִתּי� הַ יּוֹם אַ ף
ִל ְהיוֹת בַּ י ֹה ָוִ מ ְבטַ חֶ � ַ
אָ תָּ ה )משלי כב ,יט(.
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ִמי בָ כֶ ם יְ ֵרא יְ ֹה ָו שֹׁמֵ עַ ְבּקוֹל עַ ְבדּוֹ אֲשֶׁ ר
הָ לַ � חֲשֵׁ ִכים וְ אֵ ין ֹנגַהּ לוֹ יִ ְבטַ ח ְבּשֵׁ ם יְ ֹה ָו
וְ יִשָּׁ עֵ ן בֵּ א�הָ יו )ישעיהו נ ,י(.
ִשׁיר הַ מַּ עֲלוֹת הַ בּ ְֹט ִחים בַּ י ֹה ָוְ כּהַ ר ִציּוֹן ל ֹא
יִמּוֹט ְלעוֹלָ ם יֵשֵׁ ב )תהלים קכה ,א(.
ִיתי ְל ַר ִבּים וְ אַ תָּ ה מַ חֲסִ י עֹ ז )תהלים עא ,ז(.
ְכּמוֹפֵ ת הָ י ִ
יֵצֶ ר סָ מוּ� ִתּצֹּר שָׁ לוֹם שָׁ לוֹם ִכּי ְב� בָּ טוּחַ
)ישעיהו כו ,ג(.

וּמ ְשׁפָּ טֶ י� לַ ְמּ ֵדנִ י
נִ ְדבוֹת ִפּי ְרצֵ ה נָא יְ ֹה ָוִ 
)תהלים קיט ,קח(.

ֲהיֵשׁ ְבּהַ ְבלֵ י הַ גּוֹיִם מַ גְשִׁ ִמים?! וְ ִאם הַ שָּׁ מַ יִם
יִ ְתּנוּ ְר ִב ִבים?! הֲל ֹא אַ תָּ ה הוּא יְ ֹה ָו אֱ�הֵ ינוּ
ָשׂיתָ אֶ ת כָּ ל אֵ לֶּ ה
וּנְ קַ וֶּה לָּ � כִּ י אַ תָּ ה ע ִ
)ירמיהו יד ,כב(.
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כֹּה אָ מַ ר יְ ֹה ָוִ מנְ עִ י קוֹלֵ � ִמבֶּ ִכי וְ עֵ ינַיִ�
ִמ ִדּ ְמעָה כִּ י יֵשׁ שָׂ כָ ר לִ ְפעֻ לָּ תֵ � נְ אֻ ם יְ ֹה ָו
וְ שָׁ בוּ מֵ אֶ ֶרץ אוֹיֵב .וְ יֵשׁ ִתּקְ וָה ְלאַ ח ֲִריתֵ � נְ אֻ ם
יְ ֹה ָו וְ שָׁ בוּ בָ נִ ים ִלגְ בוּלָ ם

)ירמיהו לא ,טו-טז(.

ִהנֵּה עֵ ין יְ ֹה ָו אֶ ל יְ ֵראָ יו לַ ְמ ַיחֲלִ ים ְלחַ סְ דּוֹ
)תהלים לג ,יח(.

יתי�
תֹּם וָי ֹשֶׁ ר יִ ְצּרוּנִ י כִּ י קִ וִּ ִ

)תהלים כה ,כא(.

יִשׂ ָראֵ ל יְ ֹה ָו אֱ�הֵ ינוּ ְי ֹה ָו אֶ חָ ד
ְשׁמַ ע ְ
)דברים ו ,ד(.

אוֹתי
וְ נָתַ ִתּי לָ הֶ ם לֵ ב אֶ חָ ד וְ ֶד ֶר� אֶ חָ ד ְליִ ְראָ ה ִ
כָּ ל הַ יּ ִָמים ְלטוֹב לָ הֶ ם וְ ִל ְבנֵיהֶ ם אַ ח ֲֵריהֶ ם
)ירמיהו לב ,לט(.

ִידה ִלּי שֶׁ אָ הֲבָ ה נ ְַפ ִשׁי אֵ יכָ ה ִת ְרעֶ ה אֵ יכָ ה
הַ גּ ָ
תַּ ְר ִבּיץ בַּ צָּ ה ֳָריִם שַׁ לָּ מָ ה אֶ ְהיֶה ְכּעֹטְ יָה עַל
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עֶ ְד ֵרי חֲבֵ ֶרי� )שיר השירים א ,ז(.
יוּכלוּ לְ כַ בּוֹת אֶ ת הָ אַ הֲבָ ה
מַ יִם ַר ִבּים ל ֹא ְ
וּנְ הָ רוֹת ל ֹא יִ ְשׁטְ פוּהָ ִאם יִתֵּ ן ִאישׁ אֶ ת כָּ ל הוֹן
בֵּ יתוֹ בָּ אַ הֲבָ ה בּוֹז יָבוּזוּ לוֹ

)שיר השירים ח ,ז(.

ִשׂימֵ נִ י כַ חוֹתָ ם עַ ל ִלבֶּ � כַּ חוֹתָ ם עַ ל זְרוֹעֶ� ִכּי
עַ זָּה כַ מָּ וֶת אַ הֲבָ ה קָ שָׁ ה כִ ְשׁאוֹל קִ נְ אָ ה ְרשָׁ פֶ יהָ
ִר ְשׁפֵּ י אֵ שׁ שַׁ ְלהֶ בֶ ְתיָה

)שיר השירים ח ,ו(.

ִה ְשׁבַּ עְ ִתּי אֶ ְתכֶ ם ְבּנוֹת יְ רוּשָׁ לָ � ִאם ִתּ ְמ ְצאוּ
דּוֹדי מַ ה תַּ גִּידוּ לוֹ שֶׁ חוֹלַ ת אַ הֲבָ ה אָ נִ י
אֶ ת ִ
)שיר השירים ה ,ח(.

ַו ַיּ ֲעבֹר יְ ֹה ָו עַ ל פָּ נָיו וַיִּ קְ ָרא יְ ֹה ָוְ ,י ֹה ָו ,אֵ ל
ַרחוּם וְ חַ נּוּן אֶ ֶר� אַ פַּ יִם וְ ַרב חֶ סֶ ד ֶואֱמֶ ת .נֹצֵ ר
חֶ סֶ ד לָ אֲלָ פִ ים נ ֹשֵׂ א עָ וֹן וָפֶ שַׁ ע וְ חַ טָּ אָ ה וְ נַקֵּ ה
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)שמות לד ,ו-ז(.

ר ֹאשׁ ְדּבָ ְר� אֱמֶ ת ְוּלעוֹלָ ם כָּ ל ִמ ְשׁפַּ ט ִצ ְדקֶ �
)תהלים קיט ,קס(.

יְהי חַ ְס ְדּ� יְ ֹה ָועָ לֵ ינוּ כַּ אֲשֶׁ ר יִ חַ ְלנוּ לָ �
ִ
)תהלים לג ,כב(.
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פסוקי הקווי ליום ד'

א�הַ י ְבּ� בָ טַ ְח ִתּי אַ ל אֵ בוֹשָׁ ה ,אַ ל יַעַ ְלצוּ
ֱ
אוֹיְ בַ י לִ י )תהלים כה ,ב(.
ְל ָדוִ ד ,שָׁ ְפטֵ נִ י ְי ֹה ָוִ כּי אֲנִ י ְבּתֻ ִמּי הָ לַ ְכ ִתּי
וּבַ י ֹה ָו בָּ טַ ְח ִתּי ל ֹא אֶ ְמעָד

)תהלים כו ,א(.

יְ ִהי חַ ְס ְדּ� יְ ֹה ָו עָלֵ ינוּ כַּ אֲשֶׁ ר יִחַ ְלנוּ לָ �
)תהלים לג ,כב(.

היֵשׁ ְבּהַ ְבלֵ י הַ גּוֹיִם מַ גְשִׁ ִמים?! וְ ִאם הַ שָּׁ מַ יִם
ֲ
יִ ְתּנוּ ְר ִב ִבים?! הֲל ֹא אַ תָּ ה הוּא יְ ֹה ָו אֱ�הֵ ינוּ
ָשׂיתָ אֶ ת כָּ ל אֵ לֶּ ה
וּנְ קַ וֶּה לָּ � כִּ י אַ תָּ ה ע ִ
)ירמיהו יד ,כב(.

ַואֲנִ י עָ לֶ י� בָ טַ ְח ִתּי ְי ֹה ָו ,אָ מַ ְר ִתּי אֱ�הַ י אָ תָּ ה
)תהלים לא ,טו(.
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ִהנֵּה אֵ ל יְ שׁוּעָ ִתי אֶ ְבטַ ח וְ ל ֹא אֶ ְפחָ ד ,כִּ י עָזִּי
וְ ז ְִמ ָרת יָהּ יְ ֹה ָוַ וי ְִהי לִ י ִלישׁוּעָ ה

)ישעיהו יב ,ב(.

וְ הָ יָה יוֹם אֶ חָ ד הוּא יִ וּ ַָדע לַ י ֹה ָו ,ל ֹא יוֹם וְ ל ֹא
יִהיֶה אוֹר
לָ יְ לָ ה .וְ הָ יָה ְלעֵת עֶ ֶרב ְ

)זכריה יד ,ז(.

וּבכָ ל
וְ אָ הַ ְבתָּ אֵ ת יְ ֹה ָו אֱ�הֶ י� ְבּכָ ל ְלבָ ְב� ְ
וּבכָ ל ְמא ֶֹד� )דברים ו ,ה(.
נ ְַפ ְשׁ� ְ
ֱ�הים חַ יִּ ים וּמֶ לֶ �
ֱ�הים אֱמֶ ת הוּא א ִ
ַוי ֹה ָו א ִ
עוֹלָ םִ ,מקִּ ְצפּוֹ ִתּ ְרעַ שׁ הָ אָ ֶרץ וְ ל ֹא י ִָכלוּ גוֹיִם
זַעְ מוֹ )ירמיהו י ,י(.
א�הים בָּ טַ ְח ִתּי ל ֹא
ִ
א�הים אֲהַ לֵּ ל ְדּבָ רוֹ בֵּ
ִ
בֵּ
ִא ָירא מַ ה ַיּעֲשֶׂ ה בָ שָׂ ר ִלי

)תהלים נו ,ה(.

יִמצָ א טוֹב וּבוֹטֵ חַ בַּ י ֹה ָו
מַ ְשׂ ִכּיל עַ ל ָדּבָ ר ְ
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אַ ְשׁ ָריו )משלי טז ,כ(.
יִשׂמַ ח ִלבֵּ נוּ כִּ י ְבשֵׁ ם קָ ְדשׁוֹ בָ טָ ְחנוּ
ִכּי בוֹ ְ
)תהלים לג ,כא(.

יוֹם ִא ָירא אֲנִ י אֵ לֶ י� אֶ ְבטָ ח

)תהלים נו ,ד(.

עוּרי
א ֹדנָי יֱה◌ׂוִ ה ִמ ְבטַ ִחי ִמנְּ ָ
ִכּי אַ תָּ ה ִתקְ ו ִָתי ֲ
)תהלים עא ,ה(.

יְ ֹה ָוְ צבָ אוֹת אַ ְשׁ ֵרי אָ ָדם בֹּטֵ חַ בָּ � )תהלים פד ,יג(.
שָׁ ְמ ָרה נ ְַפ ִשׁי כִּ י חָ ִסיד אָ נִ י הוֹשַׁ ע עַ ְב ְדּ� אַ תָּ ה
אֱ�הַ י הַ בּוֹטֵ חַ אֵ לֶ י�

)תהלים פו ,ב(.

צוּד ִתי אֱ�הַ י אֶ ְבטַ ח בּוֹ
וּמ ָ
אֹמַ ר לַ י ֹה ָו מַ ְחסִ י ְ
)תהלים צא ,ב(.

הוֹדיעֵנִ י
הַ ְשׁ ִמיעֵנִ י בַ בֹּקֶ ר חַ ְס ֶדּ� כִּ י ְב� בָ טָ ְח ִתּי ִ
אתי נ ְַפ ִשׁי
ֶדּ ֶר� זוּ אֵ לֵ � ִכּי אֵ לֶ י� נָשָׂ ִ

)תהלים קמג ,ח(.
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בֵּ ית אַ ֲהרֹן ִבּ ְטחוּ בַ י ֹה ָו עֶ ז ְָרם וּמָ גִ נָּם הוּא
)תהלים קטו ,י(.

יִ ְראֵ י יְ ֹה ָוִ בּ ְטחוּ בַ י ֹה ָו עֶ ז ְָרם וּמָ גִ נָּם הוּא
)תהלים קטו ,יא(.

טוֹב לַ חֲסוֹת בַּ י ֹה ָוִ מ ְבּטֹחַ בָּ אָ ָדם

)תהלים קיח ,ח(.

יבים
טוֹב לַ חֲסוֹת בַּ י ֹה ָוִ מ ְבּטֹחַ ִבּנְ ִד ִ

)תהלים קיח ,ט(

וְ אֶ ֱענֶה ח ְֹר ִפי ָדבָ ר כִּ י בָ טַ ְח ִתּי ִבּ ְדבָ ֶר�
)תהלים קיט ,מב(.

ְבּטַ ח אֶ ל יְ ֹה ָוְ בּכָ ל ִלבֶּ � וְ אֶ ל ִבּינ ְָת� אַ ל
ִתּשָּׁ עֵ ן )משלי ג ,ה(.
חֶ ְר ַדּת אָ ָדם יִ תֵּ ן מוֹקֵ שׁ וּבוֹטֵ חַ בַּ י ֹה ָו יְשֻׂ גָּב
)משלי כט ,כה(.

בָּ טַ ח בָּ הּ לֵ ב בַּ עְ לָ הּ וְ שָׁ לָ ל ל ֹא י ְֶחסָ ר )משלי לא ,יא(.
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ו ְַתּ ִהי לַ ַדּל ִתּקְ וָה וְ עֹ לָ תָ ה קָ ְפצָ ה פִּ יהָ )איוב ה ,טז(.
ִבּ ְטחוּ בַ י ֹה ָו ע ֲֵדי עַ ד ִכּי ְבּיָהּ יְ ֹה ָו צוּר
עוֹלָ ִמים )ישעיהו כו ,ד(.
ִכּי מַ לֵּ ט אֲמַ לֶּ ְט� וּבַ חֶ ֶרב ל ֹא ִתפֹּל וְ הָ יְתָ ה ְל�
נ ְַפ ְשׁ� ְלשָׁ לָ ל ִכּי בָ טַ ְחתָּ ִבּי נְ אֻ ם יְ ֹה ָו
)ירמיהו לט ,יח(.

ִמי יִ תֵּ ן תָּ בוֹא שֶׁ אֱלָ ִתי וְ ִתקְ ו ִָתי יִתֵּ ן אֱלוֹהַּ

)איוב ו ,ח(

וּכשָׂ ִכיר יְ קַ וֶּה פָ עֳלוֹ )איוב ז ,ב(.
ְכּעֶ בֶ ד יִ ְשׁאַ ף צֵ ל ְ
גַּם כָּ ל ֹקוֶי� ל ֹא יֵב ֹשׁוּ יֵב ֹשׁוּ הַ בּוֹגְ ִדים ֵריקָ ם
)תהלים כה ,ג(.

קַ וֵּה אֶ ל ְי ֹה ָוֲ חזַק וְ ַיאֲמֵ ץ ִלבֶּ � וְ קַ וֵּה אֶ ל יְ ֹה ָו
)תהלים כז ,יד(.

ִכּי ְמ ֵרעִ ים יִכָּ ֵרתוּן וְ ֹקוֵי ְי ֹה ָו הֵ מָּ ה י ְִירשׁוּ אָ ֶרץ
)תהלים לז ,ט(.
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ירוֹמ ְמ� לָ ֶרשֶׁ ת
וּשׁמֹר ַדּ ְרכּוֹ וִ ִ
קַ וֵּה אֶ ל יְ ֹה ָוְ 
אָ ֶרץ ְבּ ִהכָּ ֵרת ְרשָׁ עִ ים ִתּ ְראֶ ה

)תהלים לז ,לד(.

יתי יְ ֹה ָוַ ויֵּט אֵ לַ י וַיִּ ְשׁמַ ע שַׁ וְ עָ ִתי
קַ וֹּה קִ וִּ ִ
)תהלים מ ,ב(.

עָשׂיתָ ַואֲקַ וֶּה ִשׁ ְמ� ִכי טוֹב
אוֹד� ְלעוֹלָ ם ִכּי ִ
ְ
ֶנגֶד ח ֲִס ֶידי� )תהלים נב ,יא(.
דּוֹמּי נ ְַפ ִשׁי כִּ י ִממֶּ נּוּ ִתּקְ ו ִָתי
ִ
א�הים
אַ � לֵ ִ
)תהלים סב ,ו(.

ִכּי ִאם יֵשׁ אַ ח ֲִרית וְ ִתקְ ו ְָת� ל ֹא ִתכָּ ֵרת

)משלי כג ,יח(

יתי לַ י ֹה ָו הַ מַּ ְס ִתּיר פָּ נָיו ִמבֵּ ית ַי ֲעקֹב
וְ ִח ִכּ ִ
וְ קִ וּ ִ
ֵיתי לוֹ )ישעיהו ח ,יז(.
יתי יְ ֹה ָו קִ וְּ תָ ה נ ְַפשִׁ י וְ ִל ְדבָ רוֹ הוֹחָ ְל ִתּי
קִ וִּ ִ
)תהלים קל ,ה(.

פסוקי הקיווי
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יִשׂ ָראֵ ל יְ ֹה ָו אֱ�הֵ ינוּ ְי ֹה ָו אֶ חָ ד
ְשׁמַ ע ְ
)דברים ו ,ד(.

וּמי יְשִׁ יבֶ נּוּ וְ נ ְַפשׁוֹ ִאוְּ תָ ה ַויָּעַשׂ
וְ הוּא ְבאֶ חָ ד ִ
)איוב כג ,יג(.

ִידה ִלּי שֶׁ אָ הֲבָ ה נ ְַפ ִשׁי אֵ יכָ ה ִת ְרעֶ ה אֵ יכָ ה
הַ גּ ָ
תַּ ְר ִבּיץ בַּ צָּ ה ֳָריִם שַׁ לָּ מָ ה אֶ ְהיֶה ְכּעֹטְ יָה עַל
עֶ ְד ֵרי חֲבֵ ֶרי� )שיר השירים א ,ז(.
מַ ה יּ ִָפית וּמַ ה נָּעַ ְמ ְתּ אַ הֲבָ ה בַּ תַּ עֲנוּגִ ים
)שיר השירים ז ,ז(.

עַ ל ִמ ְשׁכָּ בִ י בַּ לֵּ ילוֹת ִבּקַּ ְשׁ ִתּי אֵ ת שֶׁ אָ הֲבָ ה
אתיו
נ ְַפ ִשׁי ִבּקַּ ְשׁ ִתּיו וְ ל ֹא ְמצָ ִ

)שיר השירים ג ,א(.

ֲסוֹבבָ ה בָ עִ יר בַּ ְשּׁוָקִ ים וּבָ ְרחֹבוֹת
אָ קוּמָ ה נָּא ַוא ְ
אֲבַ קְ שָׁ ה אֵ ת שֶׁ אָ הֲבָ ה נ ְַפ ִשׁי ִבּקַּ ְשׁ ִתּיו וְ ל ֹא
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אתר קהילת הרמח"ל

אתיו
ְמצָ ִ

)שיר השירים ג ,ב(.

ִה ְשׁבַּ עְ ִתּי אֶ ְתכֶ ם ְבּנוֹת יְרוּשָׁ לַ � ִבּ ְצבָ אוֹת אוֹ
עוֹררוּ אֶ ת
ְבּאַ יְ לוֹת הַ שָּׂ ֶדה ִאם תָּ עִ ירוּ וְ ִאם ְתּ ְ
הָ אַ הֲבָ ה עַ ד שֶׁ תֶּ ְחפָּ ץ )שיר השירים ב ,ז(.
ִמי אֵ ל כָּ מוֹ� נ ֹשֵׂ א עָ וֹן וְ עֹ בֵ ר עַ ל פֶּ שַׁ ע ִל ְשׁאֵ ִרית
ַנחֲלָ תוֹ ל ֹא הֶ ֱחזִיק לָ עַד אַ פּוֹ ִכּי חָ פֵ ץ חֶ סֶ ד הוּא:
יָשׁוּב ַיְרחֲמֵ נוּ יִ ְכבּ ֹשׁ ֲע ֹונֹתֵ ינוּ וְ תַ ְשׁ ִלי� ִבּ ְמצֻ לוֹת
יָם כָּ ל חַ טּ ֹאותָ םִ :תּתֵּ ן אֱמֶ ת ְל ַי ֲעקֹב חֶ סֶ ד
אבֹתֵ ינוּ ִמימֵ י קֶ ֶדם
ְלאַ ְב ָרהָ ם אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ עְ תָּ לַ ֲ
)מיכה ז ,יח-כ(.

תוֹר ְת� אֱמֶ ת )תהלים קיט ,קמב(.
ִצ ְדקָ ְת� צֶ ֶדק ְלעוֹלָ ם וְ ָ
הוֹרה עוֹמֶ ֶדת לָ עַד ִמ ְשׁ ְפּטֵ י
יִ ְראַ ת ְי ֹה ָו טְ ָ
יְ ֹה ָו אֱמֶ ת צָ ְדקוּ י ְַח ָדּו )תהלים יט ,י(.
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יִשׂ ָראֵ ל
יוֹסיף עוֹד ְשׁאָ ר ְ
וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא ל ֹא ִ
וּפלֵ יטַ ת בֵּ ית ַי ֲעקֹב ְל ִהשָּׁ עֵן עַ ל מַ כֵּ הוּ וְ נִ ְשׁעַ ן עַל
ְ
יִשׂ ָראֵ ל בֶּ אֱמֶ ת )ישעיהו י ,כ(.
יְ ֹה ָו קְ דוֹשׁ ְ

אתר קהילת הרמח"ל

פסוקי הקיווי

פסוקי הקווי ליום ה'

א הַ י ְבּ בָ טַ ְח ִתּי אַ ל אֵ בוֹשָׁ ה ,אַ ל יַעַ ְלצוּ
ֱ
אוֹיְ בַ י לִ י )תהלים כה ,ב(.
ְלָד ִוד ,שָׁ ְפטֵ נִ י ְי ֹהוִָ $כּי אֲנִ י ְבּתֻ ִמּי הָ לַ ְכ ִתּי
וּבַ י ֹהוָ $בָּ טַ ְח ִתּי ל ֹא אֶ ְמעָד
ְי ִהי חַ ְס ְדּ

)תהלים כו ,א(.

יְ ֹהוָ $עָ לֵ ינוּ כַּ אֲשֶׁ ר יִחַ ְלנוּ לָ .
)תהלים לג ,כב(.

ְואם הַ שָּׁ מַ יִם
היֵשׁ ְבּהַ ְבלֵ י הַ גּוֹיִם מַ גְשִׁ ִמים?! ִ
ֲ
א הֵ ינוּ
ְרב ִבים?! הֲל ֹא אַ תָּ ה הוּא יְ ֹהוֱָ $
יִ ְתּנוּ ִ
ָשׂיתָ אֶ ת כָּ ל אֵ לֶּ ה
וּנְ קַ וֶּה לָּ  .כִּ י אַ תָּ ה ע ִ
)ירמיהו יד ,כב(.

א הַ י אָ תָּ ה
ְרתּי ֱ
ַואֲנִ י עָ לֶ י בָ טַ ְח ִתּי ְי ֹהוָ ,$אָ מַ ִ
)תהלים לא ,טו(.

פסוקי הקיווי
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ִהנֵּה אֵ ל יְ שׁוּעָ ִתי אֶ ְבטַ ח ְול ֹא אֶ ְפחָ ד ,כִּ י עָזִּי
ְוז ְִמ ָרת יָהּ יְ ֹהוָ $וַיְ ִהי לִ י ִלישׁוּעָ ה

)ישעיהו יב ,ב(.

ְוהָ יָה יוֹם אֶ חָ ד הוּא יִ ָוַּדע לַ י ֹהוָ ,$ל ֹא יוֹם ְול ֹא
יִהיֶה אוֹר
לָ יְ לָ הְ .והָ יָה ְלעֵת עֶ ֶרב ְ

)זכריה יד ,ז(.

וּבכָ ל
א הֶ י ְבּכָ ל ְלבָ ְב ְ
ְואָ הַ ְבתָּ אֵ ת יְ ֹהוֱָ $
וּבכָ ל ְמ ֹאֶד )דברים ו ,ה(.
נ ְַפ ְשׁ ְ
א ִהים חַ יִּ ים וּמֶ לֶ .
א ִהים אֱמֶ ת הוּא ֱ
וַי ֹהוֱָ $
עוֹלָ םִ ,מקִּ ְצפּוֹ ִתּ ְרעַ שׁ הָ אָ ֶרץ ְול ֹא י ִָכלוּ גוֹיִם
זַעְ מוֹ )ירמיהו י ,י(.
אַ ף ֹא ַרח ִמ ְשׁפָּ טֶ י
אוַת נָפֶ שׁ
ְוּלז ְִכ ְר תַּ ֲ

ְי ֹהוָ $קִ ִוּינוּ

ְל ִשׁ ְמ
)ישעיהו כו ,ח(.

כֵּ ן ְדּעֶ ה חָ ְכמָ ה ְלנ ְַפשֶׁ ִאם מָ צָ אתָ ְויֵשׁ אַ ֲח ִרית
ְותקְ ו ְָת ל ֹא ִתכָּ ֵרת
ִ

)משלי כד ,יד(.

פסוקי הקיווי
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אַ ל תּ ֹאמַ ר אֲשַׁ ְלּמָ ה ָרע קַ וֵּה לַ י ֹהוְָ $ויׂCשַׁ ע לָ .
)משלי כ ,כב(.

יְ ֹהוָ $חָ נֵּנוּ ְל קִ ִוּינוּ ֱהיֵה ְזרֹעָם לַ ְבּקָ ִרים אַ ף
יְ שׁוּעָ תֵ נוּ ְבּעֵת צָ ָרה

)ישעיהו לג ,ב(.

א הֵ ינוּ זֶה קִ ִוּינוּ לוֹ
ְואָ מַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא ִהנֵּה ֱ
ְויוֹשׁיעֵ נוּ זֶה יְ ֹהוָ $קִ ִוּינוּ לוֹ נָגִ ילָ ה ְונִ ְשׂ ְמחָ ה
ִ
ִבּישׁוּעָ תוֹ )ישעיהו כה ,ט(.
יְ ֹהוְָ $צבָ אוֹת אַ ְשׁ ֵרי אָ ָדם בֹּטֵ חַ בָּ ) .תהלים פד ,יג(.
ַרבּים ְואַ תָּ ה מַ חֲסִ י עֹ ז )תהלים עא ,ז(.
ִיתי ְל ִ
ְכּמוֹפֵ ת הָ י ִ
יֵצֶ ר סָ מוִּ .תּצֹּר שָׁ לוֹם שָׁ לוֹם ִכּי ְב בָּ טוּחַ
)ישעיהו כו ,ג(.

ְוקוֹי יְ ֹהוַָ $יח ֲִליפוּ כֹחַ ַיעֲלוּ אֵ בֶ ר כַּ נְּ שָׁ ִרים
ֵ
)ישעיהו מ ,לא(.
יָרוּצוּ ְול ֹא יִיגָעוּ י ְֵלכוּ ְול ֹא יִ יעָ פוּ
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ְוהָ יוּ ְמלָ כִ ים א ְֹמנַיְִ .ושָׂ רוֹתֵ יהֶ ם מֵ ינִ יקֹתַ יִ.
אַ פַּ יִם אֶ ֶרץ יִ ְשׁתַּ חֲווּ לָ ַ .ועֲפַ ר ַרגְ לַ יִ .יְ לַ חֵ כוּ
ְו ָיַדעַ ְתּ כִּ י אֲנִ י יְ ֹהוָ $אֲשֶׁ ר ל ֹא יֵב ֹשׁוּ ֹקוָי
וּמ ְשׁפָּ ט ְשׁמֹר
ְואַ תָּ ה בֵּ א הֶ י תָ שׁוּב חֶ סֶ ד ִ
)הושע יב ,ז(
א הֶ י תָּ ִמיד
ְוקַ וֵּה אֶ ל ֱ
ִמקְ וֵה יִ ְשׂ ָראֵ ל יְ ֹהוָ $כָּ ל עֹ זְבֶ י ֵיבׂCשׁוּ ְוסוּ ַרי
בָּ אָ ֶרץ יִ כָּ תֵ בוּ כִּ י עָ זְבוּ ְמקוֹר מַ יִם חַ ִיּים אֶ ת
יְ ֹהוָ$
)ירמיהו יז ,יג(.
ִכּי אָ נ ִֹכי ָיַדעְ ִתּי אֶ ת הַ מַּ חֲשָׁ בֹת אֲשֶׁ ר אָ נ ִֹכי
חׂCשֵׁ ב עֲלֵ יכֶ ם נְ אֻ ם יְ ֹהוָ $מַ ְח ְשׁבוֹת שָׁ לוֹם ְול ֹא
ְותקְ וָה )ירמיהו כט ,יא(.
ָרעה לָ תֵ ת לָ כֶ ם אַ ֲח ִרית ִ
ְל ָ
הוֹחילִ י
מַ ה ִתּ ְשׁתּוֹח ֲִחי נ ְַפ ִשׁי וּמַ ה תֶּ ה ֱִמי עָ לָ י ִ
לֵ א ִהים כִּ י עוֹד אוֶֹדנּוּ יְ שׁוּעֹ ת פָּ נַי וֵא הָ י
)תהלים מג ,ה(.
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טוֹב יְ ֹהוְָ $ל ֹקוָו ְלנֶפֶ שׁ ִתְּד ְרשֶׁ נּוּ

)איכה ג ,כה(.

ִחזְקוּ ְו ַיאֲמֵ ץ ְלבַ ְבכֶ ם כָּ ל הַ ְמ ַיח ֲִלים ַלי ֹהוָ$
)תהלים לא ,כה(.

יְהי חַ ְס ְדּ
ִ

יְ ֹהוָ $עָ לֵ ינוּ כַּ אֲשֶׁ ר יִ חַ ְלנוּ לָ .
)תהלים לג ,כב(.

דּוֹם לַ י ֹהוְִָ $וה ְתחוֹלֵ ל לוֹ אַ ל ִתּ ְתחַ ר ְבּמַ ְצלִ יחַ
ַדּ ְרכּוֹ ְבּ ִאישׁ ע ֹשֶׂ ה ְמזִמּוֹת

)תהלים לז ,ז(.

א הָ י
א ֹדנָי ֱ
ִכּי ְל יְ ֹהוָ $הוֹחָ ְל ִתּי אַ תָּ ה תַ ֲענֶה ֲ
)תהלים לח ,טז(.

ְזכֹר ָדּבָ ר ְלעַ ְבֶדּ עַ ל אֲשֶׁ ר יִ חַ ְלתָּ נִ י )תהלים קיט ,מט(.
יְ ֵראֶ י

יִ ְראוּנִ י ְויִ ְשׂמָ חוּ ִכּי לִ ְדבָ ְר

יִ חָ לְ ִתּי
)תהלים קיט ,עד(.

יַחֵ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ל יְ ֹהוָ $מֵ עַ תָּ ה ְועַ ד עוֹלָ ם
)תהלים קלא ,ג(.
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יְ ֹהוָ $בֹּקֶ ר ִתּ ְשׁמַ ע קוֹלִ י בֹּקֶ ר אֶ ֱע ָרְ .ל
ַואֲצַ פֶּ ה

)תהלים ה ,ד(.

אוֹחילָ ה לֵ א הֵ י יִ ְשׁעִ י
ִ
ַואֲנִ י בַּ י ֹהוָ $אֲצַ פֶּ ה
א הָ י )מיכה ז ,ז(.
יִ ְשׁמָ עֵ נִ י ֱ
א הֵ ינוּ ְי ֹהוָ $אֶ חָ ד
ְשׁמַ ע יִ ְשׂ ָראֵ ל יְ ֹהוֱָ $
)דברים ו ,ד(.

עַמּים שָׂ פָ ה ְברוּ ָרה ִלקְ ר ֹא
ִכּי אָ ז אֶ ְהפֹּ .אֶ ל ִ
כֻ לָּ ם ְבּשֵׁ ם יְ ֹהוְָ $לעָ ְבדוֹ ְשׁכֶ ם אֶ חָ ד )צפניה ג ,ט(.
ַרק ִשׁ ְמרוּ ְמאֹד לַ עֲשׂוֹת אֶ ת הַ ִמּ ְצוָה ְואֶ ת
הַ תּוֹ ָרה אֲשֶׁ ר ִצוָּה אֶ ְתכֶ ם מ ֹשֶׁ ה עֶ בֶ ד יְ ֹהוָ$
א הֵ יכֶ ם ְולָ לֶ כֶ ת ְבּכָ ל
ְלאַ הֲבָ ה אֶ ת יְ ֹהוֱָ $
דבקָ ה בוֹ ְוּלעָ ְבדוֹ
ְדּ ָרכָ יו ְִול ְשׁמֹר ִמ ְצוֹתָ יו ְוּל ָ ְ
וּבכָ ל נ ְַפ ְשׁכֶ ם
ְבּכָ ל ְלבַ ְבכֶ ם ְ

)יהושע כב ,ה(.
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מָ ְשׁכֵ נִ י אַ ֲח ֶרי נָּרוּצָ ה ה ֱִביאַ נִ י הַ מֶּ לֶ ֲ .חָד ָריו
נָגִ ילָ ה ְונִ ְשׂ ְמחָ ה בָּ ַ .נז ְִכּי ָרה ֹדֶדי ִמיַּיִ ן מֵ ישָׁ ִרים
אֲהֵ בוּ )שיר השירים א ,ד(.
א הֶ י ְושָׁ מַ ְרתָּ ִמ ְשׁמַ ְרתּוֹ
ְואָ הַ ְבתָּ אֵ ת יְ ֹהוֱָ $
וּמ ְצוֹתָ יו כָּ ל הַ יּ ִָמים )דברים יא ,א(.
וּמ ְשׁפָּ טָ יו ִ
ְוחֻ קֹּתָ יו ִ
ְוהָ יָה ִאם שָׁ מ ַֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל ִמ ְצוֹתַ י אֲשֶׁ ר אָ נֹכִ י
ְמצַ וֶּה אֶ ְתכֶ ם הַ יּוֹם ְלאַ הֲבָ ה אֶ ת ְי ֹהוָ$
וּבכָ ל נ ְַפ ְשׁכֶ ם
א הֵ יכֶ ם ְוּלעָ ְבדוֹ ְבּכָ ל ְלבַ ְבכֶ ם ְ
ֱ
)דברים יא ,יג(.

ְוהָ יָה יְ ֹהוְָ $למֶ לֶ  .עַ ל כָּ ל הָ אָ ֶרץ בַּ יּוֹם הַ הוּא
וּשׁמוֹ אֶ חָ ד )זכריה יד ,ט(.
יִהיֶה ְי ֹהוָ $אֶ חָ ד ְ
ְ
טוֹבים שֶׁ מֶ ן תּוּ ַרק ְשׁמֶ עַ ל כֵּ ן
ִ
ְל ֵריחַ ְשׁמָ נֶי
עֲלָ מוֹת אֲהֵ בוּ )שיר השירים א ,ג(.

אתר קהילת הרמח"ל

פסוקי הקיווי

ְרפיָדתוֹ זָהָ ב מֶ ְרכָּ בוֹ אַ ְרגָּמָ ן
עַמּוָּדיו עָ שָׂ ה כֶ סֶ ף ִ
תּוֹכוֹ

ָרצוּף

אַ הֲבָ ה

ִמ ְבּנוֹת

יְ רוּשָׁ לָ E
)שיר השירים ג ,י(.

מַ ה יּ ִָפית וּמַ ה נָּעַ ְמ ְתּ אַ הֲבָ ה בַּ תַּ עֲנוּגִ ים
עַ ל ִמ ְשׁכָּ בִ י בַּ לֵּ ילוֹת ִבּקַּ ְשׁ ִתּי אֵ ת שֶׁ אָ הֲבָ ה
אתיו
נ ְַפ ִשׁי ִבּקַּ ְשׁ ִתּיו ְול ֹא ְמצָ ִ

)שיר השירים ג ,א(.

כָּ ל אָ ְרחוֹת יְ ֹהוָ $חֶ סֶ ד ֶואֱמֶ ת ְלנ ְֹצ ֵרי ְב ִריתוֹ
ֵ
ְועדֹתָ יו )תהלים כה ,י(.
ַו ַיּ ֲעבֹר יְ ֹהוָ $עַ ל פָּ נָיו ַו ִיּקְ ָרא יְ ֹהוָ ,$יְ ֹהוָ ,$אֵ ל
ַרחוּם ְוחַ נּוּן אֶ ֶר .אַ פַּ יִם ְו ַרב חֶ סֶ ד ֶואֱמֶ ת :נֹצֵ ר
חֶ סֶ ד לָ אֲלָ פִ ים נ ֹשֵׂ א עָ וֹן וָפֶ שַׁ ע ְוחַ טָּ אָ ה ְונַקֵּ ה
אוֹתי יְ ֹהוָ $אֵ ל
ִ
רוּחי פָּ ִדיתָ
ִ
ְבּ ָי ְד אַ ְפקִ יד
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אֱמֶ ת

)תהלים לא ,ו(.

ִכּי גָבַ ר עָ לֵ ינוּ חַ סְ דּוֹ ֶואֱמֶ ת יְ ֹהוְָ $לעוֹלָ ם
הַ ְללוּיָהּ )תהלים קיז ,ב(.
כֹּה אָ מַ ר יְ ֹהוָ $שַׁ ְב ִתּי אֶ ל ִציּוֹן ְושָׁ כַ נְ ִתּי בְּ תוֹ.
יְ רוּשָׁ לָ ְ Eונִ קְ ְראָ ה יְ רוּשָׁ לַ  Eעִ יר הָ אֱמֶ ת ְוהַ ר
)זכריה ח ,ג(.
יְ ֹהוְָ $צבָ אוֹת הַ ר הַ ֹקֶּדשׁ
אתי אֹתָ ם ְושָׁ ְכנוּ ְבּתוֹ .יְ רוּשָׁ לָ ְ Eוהָ יוּ לִ י
ְוהֵ בֵ ִ
ְלעָם ַואֲנִ י אֶ ְהיֶה לָ הֶ ם לֵ א ִהים בֶּ אֱמֶ ת
וּב ְצָדקָ ה )זכריה ח ,ח(.
ִ
ִתּתֵּ ן אֱמֶ ת לְ ַי ֲעקֹב חֶ סֶ ד ְלאַ ְב ָרהָ ם אֲשֶׁ ר
אבֹתֵ ינוּ ִמימֵ י קֶ ֶדם
נִ ְשׁבַּ עְ תָּ לַ ֲ

תושלב״ע

)מיכה ז ,כ(.
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מאמר פסוקי הקיווי
הקדמה:
פסוקי הקיווי הובאו בנספחי ספר "קיצור הכוונות"
לרמח"ל והם קובץ פסוקים המחולקים לחמישה ימי
השבוע א'  -ה' .קובץ זה בנוי מתשעה פסוקים
בסיסיים הנאמרים בכל יום ואליהם מצטרפים
הפסוקים האחרים המיוחדים לכל יום.
במאמר הקיווי ,מבאר עט"ר ומשבח את מעלת
דרגת הקיווי:
"ראשית הבריאה בתקוה ...המקוה תפלתו עולה בלי
אמצעי ,לא על ידי מלאך ,אלא" ,לישועתך" דייקא ,כמו
שמדבר לנוכח ,לא על ידי שליח ,כי הוא קו הבוקע ונוקב
ועולה עד ה' ממש ...ומי שהוא דל ממעשים טובים יש לו
תקוה ,כי השם מתגלה עליו ומעביר כל פשעים ...המקוה
הוא ממש בוקע בקו תקותו ,ועושה נקב וסדק לעלות
תחת כסא הכבוד ...המקוה ,אפילו נכנס בגהינם יוצא
ממנו".
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ממאמר הקיווי לא ניתן להבין איך ניתן לרכוש את
מידת הקיווי .למרות שמושג הקיווי הוא מאבני
היסוד בכל תורת הרמח"ל  -עדיין יתקשה הלומד
לגבש ולהעמיד את עיקרי עמודי התקוה .כדרכו
בקודש ,השאיר לנו עט"ר בחסד גדול ,את "פסוקי
הקיווי" הטומנים בחובם את הבנת עיקרי מידת
הקיווי מחד ,וכלי אדיר לחציבת תלמים בנפשנו
המכוונים אותנו לרכישתו מאידך.
בניתוח מבנה הפסוקים ניתן למצוא בתוכנם ששה
נושאים עיקרים:

בטחון ,קיווי ,יחול ,אחד ,אהבה ,אמת.
ששת התוכנות הנ"ל ,הן מעין ששה אבות המידות
המצויות בכל חלקי תורת עט"ר בהתייחסויות
ובנושאים שונים ,וכולן מכוונות לכיוון אחד שהוא
סוד הקיווי המביא לתכלית הבריאה שהיא אחת:
דבקות.
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הבנת כל אחד מהנושאים כמובן אינה אפשרית
במאמר זה .כן נראה לומר ,שרבנו כבוד עט"ר ,קבץ
את הפסוקים במבנה בסיסי המיועד לנתב ולקשר
את כל העבודה והמידות ,תחת ששת אבות
המידות ,להיות המקווה מעורר ופועל לתכלית רצון
הבורא ולהיות שותף של ממש בתיקון הבריאה.
אין ספק שבקריאתם תמשך הארה עצומה בנשמת
המקווה שיכונו אותו לקו רצון המאציל  -לתכלית
האחת.
ואלו הן ו' המידות:

קיווי
תכלית הקיווי הוא החיבור הישיר בין המקוה לה'
יתברך ללא אמצעים וללא תנאים ,ועיקרה
התעוררות התחתון לחיבור ככלי המצפה ומייחל
לשפע שימלאו ויחיהו .תכונת הקיווי היא יסודית
וקדומה ומושרשת בראשית הבריאה) מ .הקיווי(:
"אין ראשית אלא תקוה .אין הצמצום עשוי כי אם לצפות
שיכנוס בו קו אין סוף ב"ה ,וזה קו – לשון קווי ותשוקה".
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בעת שצמצם האין סוף ב"ה את כל כוחו על מנת
שתתאפשר הבריאה ויהיה מקום לנפרדים ,היה
ה"מקום" שנוצר חלל ריק וחשוך ביחס לאין סוף
ב"ה שהסתלק ממנו )ואור עצום ובלתי נתפס
שעדיין אינו מאפשר קיום לנפרדים מבחינתנו(
אולם ,הייתה תשוקה עצומה מצד "המקום" שישוב
קו האין סוף ב"ה ויאיר בו כדי שיתגלה רצונו יתב'
לברוא  -בהתהוות העולמות בחללו.
"השפע נשקף מלמעלה ,וממתין לתקוה שתצמח מלמטה
מן הארץ" )שם(.
מאז ועד עתה ,תשוקת הכלי היא תקוותו שישוב קו
השפע ויכנוס לתוכו ,וממתין השפע העליון ליחולו
של התחתון .וכשם ששפע ההנהגה מתפשט
מלמעלה למטה בג' קווים  -חסד דין ורחמים ,כך
צריך שיעלה הרצון התחתון בקווים ישרים בצפייה
לטובתו יתב' .והוא סוד הכתוב "עיני כל אליך
ישברו" והיא תקוות התחתון "ואתה נותן להם את
אכלם בעתו" משפיע אליהם טובתו.
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"המקוה הוא ממש בוקע בקו תקותו ,ועושה נקב וסדק
לעלות תחת כסא הכבוד" )שם(.
אשרי הזוכה להשתלם במידה זו שכל מציאותו
וקיומו מעידה על בוראו ומקיים בגופו ורוחניותו
את רצון מאצילו.

בטחון.
כתב עט"ר במאמר הקיווי בענין בטחון של אמת -
בטחון האמונה ,בב' בחינות :גשמיות ורוחניות.
"תקות אמת שהוא הבטחון של אמת שבוטחים
בהשגחה .וכל שאר בטחונות בהשתדלות ,הם בטחונות
של שקר" )שם(.
כל פעולה שאדם עושה צריכה להבחן האם היא
הכרחית אם לאו .בחר האדם לפעול – יעשה
הפעולה מצד הכרחה ולא שיחשוב שמתוקף
ההשתדלות הוא פועלה ,כי אז הוא בוטח בעצמו,
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שזאת הפעולה הכרחית להשיג את חפצו ,ובלעדיה
לא ימלא ה' את חסרונו .ועל זה אמר הכתוב "בטח
אל ה' בכל לבך ואל בינתך אל תשען" .על כן ,יעשה
את אשר צריך מצד ההכרח והידיעה שהשגחתו
יתברך לבדה היא הפועלת במחשבתו ובמעשיו,
ויבטח בה' ,שהשגחתו בלבד היא הפועלת ,ותנחה
את פעולתיו כרצונה ולא כרצונו.
"ובטחון בה' הוא בטחון אמת ...וזה ,לישועתך קויתי
יהו"ה  -לזה השם הויה שהוא ראשית הכל ,צריך שתהיה
התקוה ,ולא לשום כנוי ...וכל המקוה  -תפלתו עולה בלי
אמצעי ,לא על ידי מלאך ,אלא" ,לישועתך" דייקא ,כמו
שמדבר לנוכח ,לא על ידי שליח ,כי הוא קו הבוקע ונוקב
ועולה עד ה' ממש") .שם(.
והוא שאמר הפסוק "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר
יקראוהו באמת" .שיהיה הקשר בין האדם לבוראו
קשר ישיר ובלתי אמצעי ,ויהיה בטוח שה' שומע,
מקשיב ומאזין למוצא פיו ,ליבו ומחשבותיו כאשר
ידבר איש אל רעהו פנים אל פנים .ולא יחפש
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תחבולות ,סגולות ,התקשרויות וכיוצ"ב ויחשוב
שבלעדיהן לא ישמע קולו או לא תתקבל תפילתו.
אלא ידע ויבטח שתפילתו ,צעקתו ושועתו עולה
ובוקעת את כל הרקיעים ,ונכנסת ונשמעת כבן
יחיד בהיכל המלך  -אביו .ואם לא התקבלה בקשתו
ידע ,שהכל הוא אך ורק לטובתו "כי לא מחשבותי
מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם ה' .כי גבהו
שמים מארץ ,כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי
ממחשבתיכם".

אחד.
הוא ענין יחוד מציאותו ית' ויחוד שליטתו .הקב"ה
הוא המנהג את הכל באמת ,ועצתו לבדה היא
תקום ,שהיא הגיע טובו ושלימותו אל ברואיו .לפי
אמתת הענין צריכים הדברים להתגלגל בגלגולים
אלה על פי יסודות החכמה הנפלאה והטוב
האמיתי ,ויוודע בסוף כל הגלגולים כי הוא ית"ש

פסוקי הקיווי

אתר קהילת הרמח"ל

אחד יחיד ומיוחד ,והוא סיבב כל המסיבות האלה
בדרכיהם לבא אל התכלית האמיתי ,שהוא הטוב
האמיתי.
כלל כל המסיבות הסובבות בעולם הוא ,שהנה ברא
הבורא ית' את הרע לשיעבירוהו בני האדם ,ויקבעו
בעצמם ובבריאה את הטוב.
ואמנם שרש כל מציאות הרע ,פעולותיו ושליטתו,
הוא העלים הבורא ית' את יחודו ,שאינו מתגלה
בעוצם אמתתו לכל ,וכפי שיעור ההעלם כך הוא
שיעור כח מציאותו של הרע .ושרש כל ביטול הרע
והעברתו והקבע כל הבריאה בטוב ,הוא גילוי
אמתת יחודו ית' .והוא מה שאמר הכתוב ,ראו עתה
כי אני אני הוא וכו' ,וכתוב ,למען תדעו ותאמינו
וכו' ,לפני לא נוצר אל ,ואחרי לא יהיה.
ונמצא שסוף תיקון כל הבריאה תלוי בגילוי יחודו
ית' .והנה הוא היה הווה ויהיה תמיד אחד יחיד
ומיוחד ,אלא שעכשיו אינו מגולה לכל כראוי,

פסוקי הקיווי

אתר קהילת הרמח"ל

ולעתיד לבא יתגלה לגמרי לכל הברואים ,כמו
שכתוב" ,ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".
ואולם נתחייבנו אנחנו בני ישראל להעיד על אמתת
יחודו ית' בין בבחינת המציאות ,שהוא לבדו המצוי
המוכרח וכל הנמצאים ממנו הם נמצאים ובו
תלויים .בין בבחינת השליטה ,שהוא לבדו ית"ש
השליט המיוחד ,ואין פועל שיפעל  -אלא מכח
ורשות שניתן לו ממנו.
ואף על פי שאין דבר זה גלוי עתה באמת הנה
אמתת הדבר כך היא ,וכן יגלה ויודע בסוף הכל.
)דרך ה' ,ד' ד'(.
וזהו תקות המייחלים לגילוי יחודו ית' .ומקוים
"שיתעורר יחוד שלך כמו שאנו מקוים באמת ,ומיד
יאמר באלה הטמאים "לא יהיה לך אלהים אחרים
על פני" ,באחד שישלוט בעולם  -אל אחר לא
יתקיים כלל! אלא ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו
אחד) ,תקט"ו תפילה חצ"ר(.
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אהבה
אהבת ה' יתב' היא אהבת אמת בה דבק המקווה,
היודע שהכל הוא טוב ,וכל תהפוכות העולם וכל
מה שנראה רע ,מקבל אותם עליו המקוה באהבה
גמורה שאינה תלויה בדבר .סמוך ליבו ובטוח בה'
שבגילוי היחוד תתגלה האמת ויחזור כל רע לטוב
ויתהפכו הדינים לברכות ,ויתברר שהכל היה
בעצה עמוקה לתכלית הטוב .וכן כתב בתפילה
גר"ן:
וזה שאמר הכתוב "שמחנו כימות עניתנו שנות
ראינו רעה" ,ביחוד שלך שאתה מחזיר כל רע לטוב
כל אותם המדרגות הקשות שעברו עלינו בכמה
תקף דין קשה ,אותם עצמם יחזרו שערים פתוחים
של ברכות עלינו ,באותו הזמן "אודך יהוה כי אנפת
בי ישוב אפך ותנחמני".
אל אחד יחיד ומיוחד .לא יכול לעשות זה אלא
יחודך" ,שמע ישראל יהוה אלהינו" וכו' שבעבור כך
אנו אוהבים אותך בכל מדה ומדה שיודעים אנחנו
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שהכל טוב הוא ,וכך אנו מעידים לגבך "ואהבת את
יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך",
באמת שלך אנחנו בוטחים ,ליחוד שלך אנו מקוים,
לא נבוש כי בטחנו בך ,לישועתך קויתי יהוה".

אמת
ראשית בריאת העולם במידת אמת כדכתיב
"בראשי'ת בר'א אלהי'ם" – ס"ת אמת .ונחתמה
במידת אמת כדכתיב "אשר בר'א אלהי'ם לעשו'ת",
בסוד השוואת הראש והסוף ,מה שהיה הוא שיהיה.
וכשם שהזכיר שם מלא "ביום עשות יהוה אלהים"
על עולם מלא כך ייחד שם מלא על מידת אמת
"ויהוה אלהים אמת".
בחטא עץ הדעת התפרץ השקר והתפשט בעולם,
הם כל הסטרא ארחא עלמא דשיקרא ,ועתה צריך
כל כך זמן כדי להעבירו מן העולם ולגלות ,שכל
הרע הוא מציאות נברא! ברצונו בראו וברצונו

פסוקי הקיווי

אתר קהילת הרמח"ל

יבטלו ,כדי להראות כוח עוצמתו ושליטתו יתב'
שהופכו אינו זולתו .מידת קצבת ימי התפשטות
השקר נקראת תקופת האמצע ,תקופת ה"תוך"
ואפשרית רק בעת שהנהגת מידת אמת נסתרת,
וכשזו תתגלה בעולם  -מיד יתבטל השקר ויתברר
שגם שהיה נראה לכאורה שהשקר שלט אינו אלא
כפי שהותר לו להיות פועל ונשלט ע"י מידת האמת,
בסוד שליטתו המוחלטת יתברך ב"ראש תוך סוף"
הרמוז באותיות אמת .זו היא תקות המקוים
האוחזים במידת אמת ומייחלים שיתגלה יחודו
בעולם ,ויעביר את השקר ,ויתברר שמלכותו בכל
משלה ,שכלם יכירו שהקב"ה לעולם שלט ,אפילו
בזמן שהיה נראה שהקליפות שולטות .וכן כתב
בתפילה ע' )מבואר(:
אל אחד יחיד ומיוחד ,בשם קדשך אני מזכיר יהוה
שדי אלהי ישראל )שהוא הקיווי העולה מישראל( -
שכן תהיה אתה מזכיר שם קדשך )היחוד היורד( על
כל בריותיך ,ומיד )פעולת שפע הקיווי( ישתברו
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מפניו סלעים ,ירקדו הרים וגבעות כבני צאן ,למען
יחודך הנשגב והנורא ,אל אמת שלאמתך אנחנו
מקוים ,אל אמת הושיעה ועננו ,לישועתך קויתי
יהו"ה.

יחול.
המייחל הוא המצפה מתוך בטחון אמת ותפילה
בזמן הגלות ,בעת שהחושך מכסה ארץ ושכינה
צועקת "הושיבני במחשכים כמתי עולם" מצד
הדינים הסותמים את עיני השגחה ונראה שח"ו
שעזב אלהים את הארץ ,בעת הזו ,מייחל המקווה
לגילוי עיני ההשגחה העליונה מצד אריך אנפין -
אור של עינא פקיחא שנאמר בו "הנה לא ינום ולא
ישן שומר ישראל" שאין בו דינים ואין שינה ,וימין
ושמאל חוזרים להיות ימין חסדים עליונים ,ומייחל
שיתפשטו למטה ויסירו את הדינים שכבר התפשטו
ביחוד העינים התחתונים והעליונים להיות אחדים.
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על המקוים לגילוי זה נאמר "העם הולכים בחשך
ראו אור גדול" .למי נפקח זה? אלא למי שמקוה לך,
דכתיב "הנה עין ה' אל יריאיו למיחלים לחסדו",
שאף על פי שלמטה החשך שלט לסגור העינים ,הרי
למעלה אין חשך אלא ונהורא עמיה שרא" ,העם
ההולכים בחשך ראו אור גדול" .תקט"ו תפילות -
תפילה קמא מבואר.
וזה "הנה עין ה' אל יראיו" ,דהיינו גילוי עין האריך
אנפין אל יראיו ,למי שיראים ממנו יראת הרוממות.
ולכן חזר ופירש "למיחלים לחסדו" ,כי אין בו
)בא"א( גבורות שייראו מהם ,אלא אדרבא מי
שמיחל לחסדו ירא מרוממותו .ונמצא שאין אור עין
האריך אנפין מתדבק היטב בזעין אנפין אלא
בבחינת יראה זו  -שהב' עינים הם חוזרין לאחד
בסוד החזרת הדין לחסד .אדיר במרום עמ' שכ.
ולעתיד לבא) ,מתורגם ומבואר( "בזמן שתעלה
השכינה עד הכתר העליון אחריה יתוקן העולם
תיקון כראוי .באותו הזמן יתקיים "אל יתן למוט
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רגליך"  -וזה על משיח בן יוסף .אימתי? אלא בזמן
ש"אל ינום שומרך"  -זה עתיקא קדישא יאיר עליו,
שעליו נאמר "הנה עין ה' אל יראיו" והוא משיח בן
יוסף ,וכולם שהם היראים תלויים בו" ,למיחלים
לחסדו" של עתיקא .וכמו שלמעלה מתחברים ימין
ושמאל כאחד ,כך יהיה באותו הזמן למטה להציל
את משיח בן יוסף ח"ו ממיתה בחיבור שיתחבר
במשיח בן דוד" .תיקוני זוהר תניינא תיקון מ"ד דף קכח.

בסדר פסוקי הקיווי לכל יום .צבעי המידות הודגשו
בכל פסוק כדי לתת הדגש למידה אליה מכוון
הפסוק .במספר פסוקים בודדים לא נזכרה המידה
באופן מפורש וכנראה שהובאו מתוקף פירושם.

