
 יום א׳פסוקי הקיווי ל

ַאל ֵאבֹוָׁשה, ַאל ַיַעְלצּו ָבַטְחִּתי �ַהי ְּב אֱ 

  . (תהלים כה, ב) אֹוְיַבי ִלי

ִּכי ֲאִני ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי  'ָדִוד, ָׁשְפֵטִני ְיֹהוָ לְ 
  .(תהלים כו, א) לֹא ֶאְמָעדָּבַטְחִּתי  'ּוַבְיֹהוָ 

 ָל0ִיַחְלנּו ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר  'ִהי ַחְסְּד ְיֹהוָ יְ 

.(תהלים לג, כב)

ַמְגִׁשִמים?! ְוִאם  ֵיׁש ְּבַהְבֵלי ַהּגֹוִיםהֲ 
ַהָּׁשַמִים ִיְּתנּו ְרִבִבים?! ֲהלֹא ַאָּתה הּוא 

ָּל0 ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת  ּוְנַקֶּוהֱא�ֵהינּו  'ְיֹהוָ 
 .(ירמיהו יד, כב) ֶאת ָּכל ֵאֶּלה

, ָאַמְרִּתי ֱא�ַהי 'ְיֹהוָ ָבַטְחִּתי ֲאִני ָעֶלי וַ 
  .(תהלים לא, טו) ָאָּתה

ְולֹא ֶאְפָחד, ִּכי ָעִּזי ֶאְבַטח ֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי הִ 

 . (ישעיהו יב, ב) ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה 'ְוִזְמָרת ָיּה ְיֹהוָ 

, לֹא יֹום 'הּוא ִיָּוַדע ַליֹהוָ  ֶאָחדְוָהָיה יֹום 
  ְולֹא ָלְיָלה. ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור

  .(זכריה יד, ז)

ֱא�ֶהי ְּבָכל ְלָבְב  'ֵאת ְיֹהוָ  ְוָאַהְבּתָ 
  . (דברים ו, ה) ּוְבָכל ַנְפְׁש ּוְבָכל ְמֹאֶד

הּוא ֱא�ִהים ַחִּיים ֱאֶמת ֱא�ִהים   'ַויֹהוָ 
ּוֶמֶל0 עֹוָלם, ִמִּקְצּפֹו ִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ְולֹא 

  . (ירמיהו י, י) ָיִכלּו גֹוִים ַזְעמֹו

ְולֹא  ִמְבַטחֹו"ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ָׂשם ְיהָֹוה 
  . (תהלים מ, ה) ָפָנה ֶאל ְרָהִבים ְוָׂשֵטי ָכָזב"

הֹוַדְעִּתי ַהּיֹום ַאף  ִמְבַטֶח"ִלְהיֹות ַּביהָֹוה 

. (משלי כב, יט) "הָאּתָ 

 ָיֵגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת  ָבַטְחִּתי"ַוֲאִני ְּבַחְסְּד
  .(תהלים יג, ו) "יָאִׁשיָרה ַליהָֹוה ִּכי ָגַמל ָעלָ 

  ָבָטְחִּתי"ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּד ִּכי ְב
הֹוִדיֵעִני ֶּדֶר0 זּו ֵאֵל0 ִּכי ֵאֶלי ָנָׂשאִתי 

  .(תהלים קמג, ח) "יַנְפׁשִ 

ְב יֹוְדֵעי ְׁשֶמ ִּכי לֹא ָעַזְבָּת  ְוִיְבְטחּו"
  .(תהלים ט, יא) "הֹדְרֶׁשי ְיהֹוָ 

"ַוִּיֵּתן ְּבִפי ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלא�ֵהינּו ִיְראּו 
  .(תהלים מ, ד) "הַּביהֹוָ  ְטחּוְוִיבְ ַרִּבים ְוִייָראּו 

 ָּבַטְחִּתי"ַוֲאִני ְּכַזִית ַרֲעָנן ְּבֵבית ֱא�ִהים 
  .(תהלים נב, י) "דְבֶחֶסד ֱא�ִהים עֹוָלם ָועֶ 

"ְוַאָּתה ֱא�ִהים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת ַאְנֵׁשי 
 ֶאְבַטחָדִמים ּוִמְרָמה לֹא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם ַוֲאִני 

  .כד) (תהלים נה, ָּב0"

  .(בראשית מט, יח) "הְיהֹוָ  ִקִּויִתי"ִליׁשּוָעְת

ְיהִֹוה ְצָבאֹות ַאל ֲאֹדָני  ֹקֶוי"ַאל ֵיבֹׁשּו ִבי 
(תהלים "לִיָּכְלמּו ִבי ְמַבְקֶׁשי ֱא�ֵהי ִיְׂשָראֵ 

  . סט, ז)

ִׁשְמ ִכי  ַוֲאַקֶּוה"אֹוְד ְלעֹוָלם ִּכי ָעִׂשיָת 
"  . (תהלים נב, יא) טֹוב ֶנֶגד ֲחִסיֶדי

"יִּתְקָותִ "ַא0 ֵלא�ִהים ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי ִּכי ִמֶּמּנּו 
  . (תהלים סב, ו)

ַליהָֹוה ְויַֹׁשע  ַקֵּוה ,"ַאל ּתֹאַמר ֲאַׁשְּלָמה ָרע
  . (משלי כ, כב) ָל0"
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 ֱהֵיה ְזֹרָעם ַלְּבָקִרים  ִקִּוינּו"ְיהָֹוה ָחֵּננּו ְל
  . (ישעיהו לג, ב) "הַאף ְיׁשּוָעֵתנּו ְּבֵעת ָצָר 

 "ְיהָֹוה ֹּבֶקר ִּתְׁשַמע קֹוִלי ֹּבֶקר ֶאֱעָר0 ְל
  . (תהלים ה, ד) "הַוֲאַצּפֶ 

"דֶאחָ "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיהָֹוה ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה 
  .(דברים ו, ד)

ְיהִֹוה ִהֵּנה ֲאִני ֲאֹדָני "ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֹּכה ָאַמר 
�ֵקַח ֶאת ֵעץ יֹוֵסף ֲאֶׁשר ְּבַיד ֶאְפַרִים 
ְוִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָרו ְוָנַתִּתי אֹוָתם ָעָליו 
ֶאת ֵעץ ְיהּוָדה ַוֲעִׂשיִתם ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו 

  .(יחזקאל לז, יט) "יְּבָיִד  ֶאָחד

"אָמִגָּנם הּוַביהָֹוה ֶעְזָרם ּו ִּבְטחּו"ִיְרֵאי ְיהָֹוה 
  . (תהלים קטו, יא)

"יְיהָֹוה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלּתִ  ִקִּויִתי"
  . (תהלים קל, ה)

ֶאל ְיהָֹוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּב ְוַקֵּוה ֶאל  ַקֵּוה"
  . (תהלים כז, יד) "הְיהֹוָ 

ֶאל ְיהָֹוה ּוְׁשֹמר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמ  ַקֵּוה"
"הָלֶרֶׁשת ָאֶרץ ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים ִּתְראֶ 

  .(תהלים לז, לד)

"הַאֲהבָ "ֱהִביַאִני ֶאל ֵּבית ַהָּיִין ְוִדְגלֹו ָעַלי 
  . (שיר השירים ב, ד)

"ְלֵריַח ְׁשָמֶני טֹוִבים ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמ ַעל 
  .(שיר השירים א, ג) "ֲאֵהבּוֵּכן ֲעָלמֹות 

ֶאת ְיהָֹוה ֱא�ֶהי ִלְׁשֹמַע ְּבֹקלֹו  ְלַאֲהָבה"
 ּוְלָדְבָקה בֹו ִּכי הּוא ַחֶּיי ְוֹאֶר0 ָיֶמי
ָלֶׁשֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָֹוה 

ַלֲאֹבֶתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֵתת 
  .(דברים ל, כ) "םָלהֶ 

ַנְפִׁשי ֵאיָכה ִתְרֶעה  ֶׁשָאֲהָבהַהִּגיָדה ִּלי "
ֵאיָכה ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָרִים ַׁשָּלָמה ֶאְהֶיה 

"  .(שיר השירים א, ז) ְּכֹעְטָיה ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶרי

"ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלF ִּבְצָבאֹות 
ְּתעֹוְררּו אֹו ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה ִאם ָּתִעירּו ְוִאם 

  .(שיר השירים ב, ז) "ץַעד ֶׁשֶּתְחּפָ  ָהַאֲהָבהֶאת 

"ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשָלF ַמה 
ַעד  ָהַאֲהָבהָּתִעירּו ּוַמה ְּתֹעְררּו ֶאת 

  .(שיר השירים ח, ד) "ץֶׁשֶּתְחּפָ 

 ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט ֱאֶמת "רֹאׁש ְּדָבְר
"  .קיט, קס)(תהלים  ִצְדֶק

ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר  ֱאֶמת"ִּתֵּתן 
  .(מיכה ז, כ) "םִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶד 

 ְמַיֵחל"ָיַגְעִּתי ְבָקְרִאי ִנַחר ְּגרֹוִני ָּכלּו ֵעיַני 
  . (תהלים סט, ד) "יֵלא�הָ 

"ְוַאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד ִּכי 
   . (תהלים קיט, מג) "יִיָחְלּתִ ְלִמְׁשָּפֶט

"ףֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמִים ִנְׁשקָ ֱאֶמת "
  .(תהלים פה, יב)

 ָהַאֲהָבה"ַמִים ַרִּבים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת 
ּוְנָהרֹות לֹא ִיְׁשְטפּוָה ִאם ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת ָּכל 

(שיר השירים ח, ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו" ָּבַאֲהָבההֹון ֵּביתֹו 

  . ז)

"ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִּיים ֹׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת 
  .(תהלים טז, יא) "חְנִעמֹות ִּביִמיְנ ֶנצַ  ,ָּפֶני
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 ׳ביום פסוקי הקיווי ל

ַאל ֵאבֹוָׁשה, ַאל ַיַעְלצּו ָבַטְחִּתי �ַהי ְּב אֱ 
  . (תהלים כה, ב) אֹוְיַבי ִלי

ִּכי ֲאִני ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי  'ָדִוד, ָׁשְפֵטִני ְיֹהוָ לְ 
  .(תהלים כו, א) לֹא ֶאְמָעדָּבַטְחִּתי  'ּוַבְיֹהוָ 

 ָל0ִיַחְלנּו ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר  'ִהי ַחְסְּד ְיֹהוָ יְ 

.(תהלים לג, כב)

ַמְגִׁשִמים?! ְוִאם  ֵיׁש ְּבַהְבֵלי ַהּגֹוִיםהֲ 

ַהָּׁשַמִים ִיְּתנּו ְרִבִבים?! ֲהלֹא ַאָּתה הּוא 
ָּל0 ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת  ּוְנַקֶּוהֱא�ֵהינּו  'ְיֹהוָ 

 .(ירמיהו יד, כב) ֶאת ָּכל ֵאֶּלה

, ָאַמְרִּתי ֱא�ַהי 'ְיֹהוָ ָבַטְחִּתי ֲאִני ָעֶלי וַ 
  .(תהלים לא, טו) ָאָּתה

ְולֹא ֶאְפָחד, ִּכי ָעִּזי ֶאְבַטח ֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי הִ 
 . (ישעיהו יב, ב) ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה 'ְוִזְמָרת ָיּה ְיֹהוָ 

, לֹא יֹום 'הּוא ִיָּוַדע ַליֹהוָ  ֶאָחדְוָהָיה יֹום 
(זכריה ְולֹא ָלְיָלה. ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור

  .יד, ז)

ֱא�ֶהי ְּבָכל ְלָבְב  'ֵאת ְיֹהוָ  ְוָאַהְבּתָ 
  . (דברים ו, ה) ּוְבָכל ַנְפְׁש ּוְבָכל ְמֹאֶד

הּוא ֱא�ִהים ַחִּיים ֱאֶמת ֱא�ִהים   'ַויֹהוָ 
ּוֶמֶל0 עֹוָלם, ִמִּקְצּפֹו ִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ְולֹא 

  . (ירמיהו י, י) ָיִכלּו גֹוִים ַזְעמֹו

ַּביהָֹוה ַוֲעֵׂשה טֹוב ְׁשָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה  ְּבַטח"
  .(תהלים לז, ג) "הֱאמּונָ 

"ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלִּבי ִאם 

(תהלים "בֹוֵטחַ ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְּבזֹאת ֲאִני 

  . כז, ג)

ַּביהָֹוה  ְוַהּבֹוֵטחַ "ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע 
  . (תהלים לב, י) ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו"

 (תהלים ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו" ָּבְטחּו"ְּב

  . כב, ה)

 ְולֹא בֹוׁשּו" ָבְטחּו"ֵאֶלי ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו ְּב
  . (תהלים כב, ו)

"ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה ְוֶאת ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע 
  . (תהלים קמה, יט) "םְויֹוִׁשיעֵ 

ֶאל ְיהָֹוה ּוְׁשֹמר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמ  ַקֵּוה"
"הָלֶרֶׁשת ָאֶרץ ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים ִּתְראֶ 

  . (תהלים לז, לד)

"ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶּת ְוַלְּמֵדִני ִּכי ַאָּתה ֱא�ֵהי 
   . (תהלים כה, ה) "םָּכל ַהּיֹו ִקִּויִתיִיְׁשִעי אֹוְת

ים ְוזֹוֵקף ְלָכל "סֹוֵמ0 ְיהָֹוה ְלָכל ַהֹּנְפלִ 
  .(תהלים קמה, יד) "םַהְּכפּוִפי

(ְיהָֹוה) מֹוִׁשיעֹו ְּבֵעת ָצָרה  לִיְׂשָראֵ  ִמְקֵוה"
ָלָּמה ִתְהֶיה ְּכֵגר ָּבָאֶרץ ּוְכֹאֵרַח ָנָטה ָללּון"

(ירמיהו יד, ח)

 ָעָליו ְוהּוא  ּוְבַטח"ּגֹול ַעל ְיהָֹוה ַּדְרֶּכ
  . (תהלים לז, ה) "הַיֲעׂשֶ 

. (תהלים כה, כא) "ִקִּויִתי"ֹּתם ָויֶֹׁשר ִיְּצרּוִני ִּכי 

לֹא ֵיבֹׁשּו ֵיבֹׁשּו ַהּבֹוְגִדים  ֹקֶוי"ַּגם ָּכל 
  . (תהלים כה, ג) "םֵריקָ 
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בֹו ְבָכל ֵעת ָעם ִׁשְפכּו ְלָפָניו  ִּבְטחּו"
(תהלים סב, "הְלַבְבֶכם ֱא�ִהים ַמֲחֶסה ָּלנּו ֶסלָ 

  . ט)

"אּתֹוַחְלִּתי ְל ִהי ֲאֹדָני ִּקִּויִתי"ְוַעָּתה ַמה 
  . (תהלים לט, ח)

"י"ְרֵאה ֹאְיַבי ִּכי ָרּבּו ְוִׂשְנַאת ָחָמס ְׂשֵנאּונִ 
  . (תהלים כה, יט)

ְלַחְסּדֹו" ַלְמַיֲחִלים"ִהֵּנה ֵעין ְיהָֹוה ֶאל ְיֵרָאיו 
  .(תהלים לג, יח)

ֵלא�ֵהי ִיְׁשִעי  אֹוִחיָלה"ַוֲאִני ַּביהָֹוה ֲאַצֶּפה 
  . (מיכה ז, ז) "יִיְׁשָמֵעִני ֱא�הָ 

ְוהֹוַסְפִּתי ַעל ָּכל  ֲאַיֵחל"ַוֲאִני ָּתִמיד 
"  .(תהלים עא, יד) ְּתִהָּלֶת

"ְוָנַתִּתי ָלּה ֶאת ְּכָרֶמיָה ִמָּׁשם ְוֶאת ֵעֶמק 
ְוָעְנָתה ָּׁשָּמה ִּכיֵמי  ִּתְקָוהָעכֹור ְלֶפַתח 

(הושע ְנעּוֶריָה ּוְכיֹום ֲעלֹוָתּה ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים"

  .ב, יז)

"ְוַאָּתה ֵּבא�ֶהי ָתׁשּוב ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט ְׁשֹמר 
  .(הושע יב, ז) ֶאל ֱא�ֶהי ָּתִמיד" ְוַקֵּוה

"ִמי ָבֶכם ְיֵרא ְיהָֹוה ֹׁשֵמַע ְּבקֹול ַעְבּדֹו ֲאֶׁשר 
ְּבֵׁשם ְיהָֹוה  ִיְבַטחֲחֵׁשִכים ְוֵאין ֹנַגּה לֹו ָהַל0 

  .(ישעיהו נ, י) ְוִיָּׁשֵען ֵּבא�ָהיו"

"ָּברּו0 ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביהָֹוה ְוָהָיה 
  .(ירמיהו יז, ז) "ִמְבַטחֹוְיהָֹוה 

 הֹוִחִלי"ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי ָעָלי 
(תהלים ֶדּנּו ְיׁשּועֹות ָּפָניו"ֵלא�ִהים ִּכי עֹוד אֹו

  .מב, ו)

  ָבָטְחִּתי"ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּד ִּכי ְב
הֹוִדיֵעִני ֶּדֶר0 זּו ֵאֵל0 ִּכי ֵאֶלי ָנָׂשאִתי 

  .(תהלים קמג, ח) ַנְפִׁשי"

"ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי ּוַמה ֶּתֱהִמי ָעָלי 
ד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵלא�ִהים ִּכי עֹו הֹוִחיִלי
  .(תהלים מב, יב) "יֵוא�הָ 

"ֶאָחד"ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיהָֹוה ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה 
  . (דברים ו, ד)

ּוִמי ְיִׁשיֶבּנּו ְוַנְפׁשֹו ִאְּוָתה  ְבֶאָחד"ְוהּוא 
  . (איוב כג, יג) ַוָּיַעׂש"

ְל ְלֵעץ ֶאָחד  ֶאָחדֶאל  ֶאָחד"ְוָקַרב ֹאָתם 
  .(יחזקאל לז, יז) ְּבָיֶד" ַלֲאָחִדיםְוָהיּו 

ָּבָאֶרץ ְּבָהֵרי  ֶאָחד"ְוָעִׂשיִתי ֹאָתם ְלגֹוי 
ִיְהֶיה ְלֻכָּלם ְלֶמֶל0 ְולֹא  ֶאָחדִיְׂשָרֵאל ּוֶמֶל0 

ִיְהיּו עֹוד ִלְׁשֵני גֹוִים ְולֹא ֵיָחצּו עֹוד ִלְׁשֵּתי 
  . לז, כב)(יחזקאל  ַמְמָלכֹות עֹוד"

ִיְהֶיה  ֶאָחד"ְוַעְבִּדי ָדִוד ֶמֶל0 ֲעֵליֶהם ְורֹוֶעה 
ְלֻכָּלם ּוְבִמְׁשָּפַטי ֵיֵלכּו ְוֻחּקֹוַתי ִיְׁשְמרּו ְוָעׂשּו 

  .(יחזקאל לז, כד) אֹוָתם"

ֵאת ְיהָֹוה ֱא�ֶהי ְּבָכל ְלָבְב  ְוָאַהְבּתָ "
"  .(דברים ו, ה) ּוְבָכל ַנְפְׁש ּוְבָכל ְמֹאֶד

"ִּכי ִאם ָׁשֹמר ִּתְׁשְמרּון ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה 
ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַלֲעֹׂשָתּה 

ֶאת ְיהָֹוה ֱא�ֵהיֶכם ָלֶלֶכת ְּבָכל  ְלַאֲהָבה
 ְלַאֲהָבה. "(דברים יא, כב) ְּדָרָכיו ּוְלָדְבָקה בֹו"

ה בֹו ֶאת ְיהָֹוה ֱא�ֶהי ִלְׁשֹמַע ְּבֹקלֹו ּוְלָדְבקָ 
ִּכי הּוא ַחֶּיי ְוֹאֶר0 ָיֶמי ָלֶׁשֶבת ַעל 
 ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָֹוה ַלֲאֹבֶתי
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(דברים ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֵתת ָלֶהם"

  .ל, כ)

"ְיִהי ְכבֹוד ְיהָֹוה ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ְיהָֹוה 
  . (תהלים קד, לא) ְּבַמֲעָׂשיו"

ָּבֲאִׁשיׁשֹות ַרְּפדּוִני ַּבַּתּפּוִחים. ִּכי "ַסְּמכּוִני 
  .(שיר השירים ב, ה) ָאִני" ַאֲהָבהחֹוַלת 

"ְלֵריַח ְׁשָמֶני טֹוִבים ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמ ַעל 
  .(שיר השירים א, ג) "ֲאֵהבּוֵּכן ֲעָלמֹות 

ַנְפִׁשי ֵאיָכה ִתְרֶעה  ֶׁשָאֲהָבה"ַהִּגיָדה ִּלי 
ַּבָּצֳהָרִים ַׁשָּלָמה ֶאְהֶיה  ֵאיָכה ַּתְרִּביץ

"  .(שיר השירים א, ז) ְּכֹעְטָיה ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶרי

הּוא ֱא�ִהים ַחִּיים  ֱאֶמת"ַויהָֹוה ֱא�ִהים 
ּוֶמֶל0 עֹוָלם ִמִּקְצּפֹו ִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ְולֹא ָיִכלּו 

  .(ירמיהו י, י) גֹוִים ַזְעמֹו"

ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף" ֱאֶמת"
  . (תהלים פה, יב)

"עֶֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר 
  .(תהלים קמו, ו) ְלעֹוָלם" ֱאֶמתָּבם ַהֹּׁשֵמר 

"ֹּכה ָאַמר ְיהָֹוה ַׁשְבִּתי ֶאל ִצּיֹון ְוָׁשַכְנִּתי 
ְירּוָׁשַלF ִעיר ְּבתֹו0 ְירּוָׁשָלF ְוִנְקְרָאה 

(זכריה ְוַהר ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַהר ַהֹּקֶדׁש" ָהֱאֶמת

  .ח, ג)
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 ׳גיום פסוקי הקיווי ל

ַאל ֵאבֹוָׁשה, ַאל ַיַעְלצּו ָבַטְחִּתי �ַהי ְּב אֱ 
  . (תהלים כה, ב) אֹוְיַבי ִלי

ִּכי ֲאִני ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי  'ָדִוד, ָׁשְפֵטִני ְיֹהוָ לְ 
  .(תהלים כו, א) לֹא ֶאְמָעדָּבַטְחִּתי  'ּוַבְיֹהוָ 

 ָל0ִיַחְלנּו ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר  'ִהי ַחְסְּד ְיֹהוָ יְ 

.(תהלים לג, כב)

ַמְגִׁשִמים?! ְוִאם  ֵיׁש ְּבַהְבֵלי ַהּגֹוִיםהֲ 

ַהָּׁשַמִים ִיְּתנּו ְרִבִבים?! ֲהלֹא ַאָּתה הּוא 
ָּל0 ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת  ּוְנַקֶּוהֱא�ֵהינּו  'ְיֹהוָ 

 .(ירמיהו יד, כב) ֶאת ָּכל ֵאֶּלה

, ָאַמְרִּתי ֱא�ַהי 'ְיֹהוָ ָבַטְחִּתי ֲאִני ָעֶלי וַ 
  .(תהלים לא, טו) ָאָּתה

ְולֹא ֶאְפָחד, ִּכי ָעִּזי ֶאְבַטח ֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי הִ 
 . (ישעיהו יב, ב) ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה 'ְוִזְמָרת ָיּה ְיֹהוָ 

, לֹא יֹום 'הּוא ִיָּוַדע ַליֹהוָ  ֶאָחדְוָהָיה יֹום 
(זכריה ְולֹא ָלְיָלה. ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור

  .יד, ז)

ֱא�ֶהי ְּבָכל ְלָבְב  'ֵאת ְיֹהוָ  ְוָאַהְבּתָ 
  . (דברים ו, ה) ּוְבָכל ַנְפְׁש ּוְבָכל ְמֹאֶד

הּוא ֱא�ִהים ַחִּיים ֱאֶמת ֱא�ִהים   'ַויֹהוָ 
ּוֶמֶל0 עֹוָלם, ִמִּקְצּפֹו ִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ְולֹא 

  . (ירמיהו י, י) ָיִכלּו גֹוִים ַזְעמֹו

ַעל ְׁשֵדי ִאִּמי" ַמְבִטיִחיי ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ּכִ "
  . (תהלים כב, י)

ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת  ָיֵגל ָבַטְחִּתיֲאִני ְּבַחְסְּד וַ "

. (תהלים יג, ו) ָאִׁשיָרה ַליהָֹוה ִּכי ָגַמל ָעָלי"

(תהלים ד, "הֶאל ְיהֹוָ  ּוִבְטחּוְבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק זִ "

  . ו)

ְיהָֹוה ָאַמְרִּתי ֱא�ַהי  ָבַטְחִּתיֲאִני ָעֶלי וַ "
  . (תהלים לא, טו) ָאָּתה"

ִּבי ְוֶנֱעָזְרִּתי ַוַּיֲע�ז לִ  ָבַטח"ְיהָֹוה ֻעִּזי ּוָמִגִּני ּבֹו 
  . (תהלים כח, ז) ִלִּבי ּוִמִּׁשיִרי ֲאהֹוֶדּנּו"

לֹא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה  ָּבַטְחִּתי"ֵּבא�ִהים 
  . (תהלים נו, יב) ָאָדם ִלי"

 ָּבֻטחַ "ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא ָנכֹון ִלּבֹו 
  . (תהלים קיב, ז) "הַּביהֹוָ 

ַּביהָֹוה  ּובֹוֵטחַ "ַמְׂשִּכיל ַעל ָּדָבר ִיְמָצא טֹוב 
  . (משלי טז, כ) ַאְׁשָריו"

הֹוַדְעִּתי ַהּיֹום ַאף  ִמְבַטֶח"ִלְהיֹות ַּביהָֹוה 
  .(משלי כב, יט) ָאָּתה"

"ִמי ָבֶכם ְיֵרא ְיהָֹוה ֹׁשֵמַע ְּבקֹול ַעְבּדֹו ֲאֶׁשר 
ְּבֵׁשם ְיהָֹוה  ְבַטחיִ ָהַל0 ֲחֵׁשִכים ְוֵאין ֹנַגּה לֹו 

  .(ישעיהו נ, י) ְוִיָּׁשֵען ֵּבא�ָהיו"

ַּביהָֹוה ְּכַהר ִצּיֹון  ַהֹּבְטִחים"ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות 
  . (תהלים קכה, א) לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב"

"ְּכמֹוֵפת ָהִייִתי ְלַרִּבים ְוַאָּתה ַמֲחִסי ֹעז"
  . (תהלים עא, ז)

 "ָּבטּוחַ "ֵיֶצר ָסמּו0 ִּתֹּצר ָׁשלֹום ָׁשלֹום ִּכי ְב
  .(ישעיהו כו, ג)

 "ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה ָנא ְיהָֹוה ּוִמְׁשָּפֶטי
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 .(תהלים קיט, קח) ַלְּמֵדִני"

"ֲהֵיׁש ְּבַהְבֵלי ַהּגֹוִים ַמְגִׁשִמים?! ְוִאם 
ַהָּׁשַמִים ִיְּתנּו ְרִבִבים?! ֲהלֹא ַאָּתה הּוא 

ָּל0 ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת  ּוְנַקֶּוהָֹוה ֱא�ֵהינּו ְיה
  .(ירמיהו יד, כב) ָּכל ֵאֶּלה"

"ֹּכה ָאַמר ְיהָֹוה ִמְנִעי קֹוֵל0 ִמֶּבִכי ְוֵעיַנִי0 
ִמִּדְמָעה ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵת0 ְנֻאם ְיהָֹוה 

ְלַאֲחִריֵת0  ִּתְקָוהְוֵיׁש . ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב
-טו(ירמיהו לא,  ְנֻאם ְיהָֹוה ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם"

  .טז)

ְלַחְסּדֹו" ַלְמַיֲחִלים"ִהֵּנה ֵעין ְיהָֹוה ֶאל ְיֵרָאיו 
  .(תהלים לג, יח)

. (תהלים כה, כא) "ִקִּויִתי"ֹּתם ָויֶֹׁשר ִיְּצרּוִני ִּכי 

"ֶאָחדְיהָֹוה  "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיהָֹוה ֱא�ֵהינּו
  .(דברים ו, ד)

ְוֶדֶר0 ֶאָחד ְלִיְרָאה  ֶאָחד"ְוָנַתִּתי ָלֶהם ֵלב 
אֹוִתי ָּכל ַהָּיִמים ְלטֹוב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם 

  .(ירמיהו לב, לט) ַאֲחֵריֶהם"

ַנְפִׁשי ֵאיָכה ִתְרֶעה  ֶׁשָאֲהָבה"ַהִּגיָדה ִּלי 
ְהֶיה ֵאיָכה ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָרִים ַׁשָּלָמה אֶ 

" .(שיר השירים א, ז) ְּכֹעְטָיה ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶרי

 ָהַאֲהָבה"ַמִים ַרִּבים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת 
ּוְנָהרֹות לֹא ִיְׁשְטפּוָה ִאם ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת ָּכל 

(שיר השירים ח, הֹון ֵּביתֹו ָּבַאֲהָבה ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו"

  .ז)

 ַּכחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶע "ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ 
ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקְנָאה  ַאֲהָבהִּכי ַעָּזה ַכָּמֶות 

(שיר השירים ח, ְרָׁשֶפיָה ִרְׁשֵּפי ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבְתָיה"

  .ו)

"ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשָלF ִאם 
ִּתְמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי ַמה ַּתִּגידּו לֹו ֶׁשחֹוַלת 

  .(שיר השירים ה, ח) ָאִני" ַאֲהָבה

"ַוַּיֲעֹבר ְיהָֹוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא ְיהָֹוה ְיהָֹוה ֵאל 
. ֶוֱאֶמתַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר0 ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד 

ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה 
  .ז)-ו(שמות לד,  ְוַנֵּקה"

 ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט  ֱאֶמת"רֹאׁש ְּדָבְר
"  . (תהלים קיט, קס) ִצְדֶק

ָל0" ִיַחְלנּו"ְיִהי ַחְסְּד ְיהָֹוה ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר 
  .(תהלים לג, כב)
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 ׳דיום פסוקי הקיווי ל

ַאל ֵאבֹוָׁשה, ַאל ַיַעְלצּו ָבַטְחִּתי �ַהי ְּב אֱ 
   .(תהלים כה, ב) אֹוְיַבי ִלי

ִּכי ֲאִני ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי  'ָדִוד, ָׁשְפֵטִני ְיֹהוָ לְ 
  .(תהלים כו, א) לֹא ֶאְמָעדָּבַטְחִּתי  'ּוַבְיֹהוָ 

 ָל0ִיַחְלנּו ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר  'ִהי ַחְסְּד ְיֹהוָ יְ 

.(תהלים לג, כב)

ַמְגִׁשִמים?! ְוִאם  ֵיׁש ְּבַהְבֵלי ַהּגֹוִיםהֲ 

ַהָּׁשַמִים ִיְּתנּו ְרִבִבים?! ֲהלֹא ַאָּתה הּוא 
ָּל0 ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת  ּוְנַקֶּוהֱא�ֵהינּו  'ְיֹהוָ 

 .(ירמיהו יד, כב) ֶאת ָּכל ֵאֶּלה

, ָאַמְרִּתי ֱא�ַהי 'ְיֹהוָ ָבַטְחִּתי ֲאִני ָעֶלי וַ 
  .(תהלים לא, טו) ָאָּתה

ְולֹא ֶאְפָחד, ִּכי ָעִּזי ֶאְבַטח ֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי הִ 
 . (ישעיהו יב, ב) ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה 'ְוִזְמָרת ָיּה ְיֹהוָ 

, לֹא יֹום 'הּוא ִיָּוַדע ַליֹהוָ  ֶאָחדְוָהָיה יֹום 
(זכריה ְולֹא ָלְיָלה. ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור

  .יד, ז)

ֱא�ֶהי ְּבָכל ְלָבְב  'ֵאת ְיֹהוָ  ְוָאַהְבּתָ 
  . (דברים ו, ה) ּוְבָכל ַנְפְׁש ּוְבָכל ְמֹאֶד

הּוא ֱא�ִהים ַחִּיים ֱאֶמת ֱא�ִהים   'ַויֹהוָ 
ּוֶמֶל0 עֹוָלם, ִמִּקְצּפֹו ִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ְולֹא 

  . (ירמיהו י, י) ָיִכלּו גֹוִים ַזְעמֹו

 ָּבַטְחִּתיא�ִהים ֲאַהֵּלל ְּדָברֹו ֵּבא�ִהים ּבֵ "
  . (תהלים נו, ה) "ילֹא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ָבָׂשר לִ 

ַּביהָֹוה  ּובֹוֵטחַ ְׂשִּכיל ַעל ָּדָבר ִיְמָצא טֹוב מַ "

. (משלי טז, כ) "וַאְׁשָרי

"ָבָטְחנּו"ִּכי בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו 
  . (תהלים לג, כא)

 . (תהלים נו, ד) "חֶאְבטָ "יֹום ִאיָרא ֲאִני ֵאֶלי

 ִמְבַטִחיְיהִֹוה ֲאֹדָני ִתְקָוִתי "ִּכי ַאָּתה 
  . (תהלים עא, ה) "יִמְּנעּוָר 

(תהלים ָּב0" ֹּבֵטחַ "ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם 

  .פד, יג)

 "ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע ַעְבְּד
  . (תהלים פו, ב) ֵאֶלי" ַהּבֹוֵטחַ ַאָּתה ֱא�ַהי 

 ֶאְבַטח"ֹאַמר ַליהָֹוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱא�ַהי 
  .(תהלים צא, ב) "ּבֹו

  ָבָטְחִּתי"ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּד ִּכי ְב
הֹוִדיֵעִני ֶּדֶר0 זּו ֵאֵל0 ִּכי ֵאֶלי ָנָׂשאִתי 

  .(תהלים קמג, ח) "יַנְפׁשִ 

ַביהָֹוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם  ִּבְטחּו"ֵּבית ַאֲהֹרן 
  .(תהלים קטו, י) "אהּו

"אַביהָֹוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּו ִּבְטחּו"ִיְרֵאי ְיהָֹוה 
  . (תהלים קטו, יא)

(תהלים "םָּבָאָד  ִמְּבֹטחַ "טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהָֹוה 

  . קיח, ח)

"םִּבְנִדיִבי ִמְּבֹטחַ "טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהָֹוה 
  . (תהלים קיח, ט)

ִּבְדָבֶר" ָבַטְחִּתיִּכי  ר"ְוֶאֱעֶנה ֹחְרִפי ָדבָ 
  . (תהלים קיט, מב)
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ֶאל ְיהָֹוה ְּבָכל ִלֶּב ְוֶאל ִּביָנְת ַאל  ְּבַטח"
  . (משלי ג, ה) "ןִּתָּׁשעֵ 

ַּביהָֹוה  ּובֹוֵטחַ "ֶחְרַּדת ָאָדם ִיֵּתן מֹוֵקׁש 
  . (משלי כט, כה) "בְיֻׂשּגָ 

(משלי "רָּבּה ֵלב ַּבְעָלּה ְוָׁשָלל לֹא ֶיְחסָ  ָּבַטח"

  . לא, יא)

(איוב ְוֹעָלָתה ָקְפָצה ִּפיָה" ִּתְקָוה"ַוְּתִהי ַלַּדל 

  . ה, טז)

ַביהָֹוה ֲעֵדי ַעד ִּכי ְּבָיּה ְיהָֹוה צּור  ִּבְטחּו"
  .(ישעיהו כו, ד) "םעֹוָלִמי

"ִּכי ַמֵּלט ֲאַמֶּלְט ּוַבֶחֶרב לֹא ִתֹּפל ְוָהְיָתה 
"הִּבי ְנֻאם ְיהֹוָ  ָבַטְחּתָ ְל ַנְפְׁש ְלָׁשָלל ִּכי 

  .(ירמיהו לט, יח)

ִיֵּתן ֱאלֹוַּה" ְוִתְקָוִתי"ִמי ִיֵּתן ָּתבֹוא ֶׁשֱאָלִתי 
  .(איוב ו, ח)

(איוב ָפֳעלֹו" ְיַקֶּוה"ְּכֶעֶבד ִיְׁשַאף ֵצל ּוְכָׂשִכיר 

  .ז, ב)

לֹא ֵיבֹׁשּו ֵיבֹׁשּו ַהּבֹוְגִדים  ֹקֶוי"ַּגם ָּכל 
  .(תהלים כה, ג) "םֵריקָ 

ֶאל  ְוַקֵּוה ֶאל ְיהָֹוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ  ַקֵּוה"
  .(תהלים כז, יד) "הְיהֹוָ 

ְיהָֹוה ֵהָּמה ִייְרׁשּו  ְוֹקֵוי"ִּכי ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון 
  .(תהלים לז, ט) "ץָאֶר 

ֶאל ְיהָֹוה ּוְׁשֹמר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמ  ַקֵּוה"
"הָלֶרֶׁשת ָאֶרץ ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים ִּתְראֶ 

  .(תהלים לז, לד)

"יְיהָֹוה ַוֵּיט ֵאַלי ַוִּיְׁשַמע ַׁשְוָעתִ  ִקִּויִתי ַקֹּוה"

 .(תהלים מ, ב)

ִׁשְמ ִכי  ַוֲאַקֶּוה"אֹוְד ְלעֹוָלם ִּכי ָעִׂשיָת 
"  .(תהלים נב, יא) טֹוב ֶנֶגד ֲחִסיֶדי

"יִּתְקָותִ "ַא0 ֵלא�ִהים ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי ִּכי ִמֶּמּנּו 
  .(תהלים סב, ו)

"תלֹא ִתָּכֵר  ְוִתְקָוְת"ִּכי ִאם ֵיׁש ַאֲחִרית 
  .(משלי כג, יח)

"ְוִחִּכיִתי ַליהָֹוה ַהַּמְסִּתיר ָּפָניו ִמֵּבית ַיֲעֹקב 
  .(ישעיהו ח, יז) לֹו" ְוִקֵּויִתי

"יַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלּתִ  ִקְּוָתהְיהָֹוה  ִקִּויִתי"
  .(תהלים קל, ה)

"דֶאחָ  "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיהָֹוה ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה
  .(דברים ו, ד)

ּוִמי ְיִׁשיֶבּנּו ְוַנְפׁשֹו ִאְּוָתה  ְבֶאָחד"ְוהּוא 
  .(איוב כג, יג) ַוָּיַעׂש"

ַנְפִׁשי ֵאיָכה ִתְרֶעה  ֶׁשָאֲהָבה"ַהִּגיָדה ִּלי 
ֵאיָכה ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָרִים ַׁשָּלָמה ֶאְהֶיה 

"  .(שיר השירים א, ז) ְּכֹעְטָיה ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶרי

"םַּבַּתֲענּוִגי ַאֲהָבה"ַמה ָּיִפית ּוַמה ָּנַעְמְּת 
  .(שיר השירים ז, ז)

 ֶׁשָאֲהָבה"ַעל ִמְׁשָּכִבי ַּבֵּלילֹות ִּבַּקְׁשִּתי ֵאת 
 .(שיר השירים ג, א) "וַנְפִׁשי ִּבַּקְׁשִּתיו ְולֹא ְמָצאִתי

"ָאקּוָמה ָּנא ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר ַּבְּׁשָוִקים 
ַנְפִׁשי  ֶׁשָאֲהָבהַבְקָׁשה ֵאת ּוָבְרֹחבֹות אֲ 

  .(שיר השירים ג, ב) "וִּבַּקְׁשִּתיו ְולֹא ְמָצאִתי

"ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלF ִּבְצָבאֹות 
אֹו ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹוְררּו 
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 .(שיר השירים ב, ז) "ץַעד ֶׁשֶּתְחּפָ  ָהַאֲהָבהֶאת 

ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ֶּפַׁשע  אֵאל ָּכמֹו נֹׂשֵ "ִמי 
ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי 
ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש 
ֲעֹוֹנֵתינּו ְוַתְׁשִלי0 ִּבְמֻצלֹות ָים ָּכל 

ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד  ֱאֶמתַחּטֹאוָתם: ִּתֵּתן 
ְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר נִ 

  .כ)-(מיכה ז, יח "םֶקֶד 

 (תהלים "תֱאמֶ "ִצְדָקְת ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְת

  .קיט, קמב)

עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמְׁשְּפֵטי  ה"ִיְרַאת ְיהָֹוה ְטהֹוָר 
   (תהלים יט, י) ָצְדקּו ַיְחָּדו" ֱאֶמתְיהָֹוה 

עֹוד ְׁשָאר  "ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא לֹא יֹוִסיף
ִיְׂשָרֵאל ּוְפֵליַטת ֵּבית ַיֲעֹקב ְלִהָּׁשֵען ַעל 
ַמֵּכהּו ְוִנְׁשַען ַעל ְיהָֹוה ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל 

  .(ישעיהו י, כ) "תֶּבֱאמֶ 
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 ׳היום פסוקי הקיווי ל

ַאל ֵאבֹוָׁשה, ַאל ַיַעְלצּו ָבַטְחִּתי �ַהי ְּב אֱ 
  . (תהלים כה, ב) אֹוְיַבי ִלי

ִּכי ֲאִני ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי  'ָדִוד, ָׁשְפֵטִני ְיֹהוָ לְ 
  .(תהלים כו, א) לֹא ֶאְמָעדָּבַטְחִּתי  'ּוַבְיֹהוָ 

 ָל0ִיַחְלנּו ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר  'ִהי ַחְסְּד ְיֹהוָ יְ 

.(תהלים לג, כב)

ַמְגִׁשִמים?! ְוִאם  ֵיׁש ְּבַהְבֵלי ַהּגֹוִיםהֲ 

ַהָּׁשַמִים ִיְּתנּו ְרִבִבים?! ֲהלֹא ַאָּתה הּוא 
ָּל0 ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת  ּוְנַקֶּוהֱא�ֵהינּו  'ְיֹהוָ 

 .(ירמיהו יד, כב) ֶאת ָּכל ֵאֶּלה

, ָאַמְרִּתי ֱא�ַהי 'ְיֹהוָ ָבַטְחִּתי ֲאִני ָעֶלי וַ 
  .(תהלים לא, טו) ָאָּתה

ְולֹא ֶאְפָחד, ִּכי ָעִּזי ֶאְבַטח ֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי הִ 
 . (ישעיהו יב, ב) ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה 'ְוִזְמָרת ָיּה ְיֹהוָ 

, לֹא יֹום 'הּוא ִיָּוַדע ַליֹהוָ  ֶאָחדְוָהָיה יֹום 
(זכריה ְולֹא ָלְיָלה. ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור

  .יד, ז)

ֱא�ֶהי ְּבָכל ְלָבְב  'ֵאת ְיֹהוָ  ְוָאַהְבּתָ 
  . (דברים ו, ה) ּוְבָכל ַנְפְׁש ּוְבָכל ְמֹאֶד

הּוא ֱא�ִהים ַחִּיים ֱאֶמת ֱא�ִהים   'ַויֹהוָ 
ּוֶמֶל0 עֹוָלם, ִמִּקְצּפֹו ִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ְולֹא 

  . (ירמיהו י, י) ָיִכלּו גֹוִים ַזְעמֹו

ְלִׁשְמ ִקִּוינּו "ַאף ֹאַרח ִמְׁשָּפֶטי ְיהָֹוה 
  . (ישעיהו כו, ח) ּוְלִזְכְר ַּתֲאַות ָנֶפׁש"

"ֵּכן ְּדֶעה ָחְכָמה ְלַנְפֶׁש ִאם ָמָצאָת ְוֵיׁש 

. (משלי כד, יד) לֹא ִתָּכֵרת" ְוִתְקָוְתַאֲחִרית 

ַליהָֹוה ְויַֹׁשע  ַקֵּוה"ַאל ּתֹאַמר ֲאַׁשְּלָמה ָרע 
  . (משלי כ, כב) ָל0"

 ֱהֵיה ְזֹרָעם ַלְּבָקִרים  ִקִּוינּו"ְיהָֹוה ָחֵּננּו ְל
  .(ישעיהו לג, ב) "הְּבֵעת ָצָר ַאף ְיׁשּוָעֵתנּו 

ינּו לֹו "ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ִהֵּנה ֱא�ֵהינּו ֶזה ִקּוִ 
לֹו ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה  ִקִּוינּוְויֹוִׁשיֵענּו ֶזה ְיהָֹוה 

  .(ישעיהו כה, ט) ִּביׁשּוָעתֹו"

(תהלים ָּב0" ֹּבֵטחַ "ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם 

  . פד, יג)

"ז"ְּכמֹוֵפת ָהִייִתי ְלַרִּבים ְוַאָּתה ַמֲחִסי עֹ 
  . (תהלים עא, ז)

 "ָּבטּוחַ "ֵיֶצר ָסמּו0 ִּתֹּצר ָׁשלֹום ָׁשלֹום ִּכי ְב
  .(ישעיהו כו, ג)

ְיהָֹוה ַיֲחִליפּו ֹכַח ַיֲעלּו ֵאֶבר ַּכְּנָׁשִרים  ְוקֹויֵ "
 .יהו מ, לא)(ישע ָירּוצּו ְולֹא ִייָגעּו ֵיְלכּו ְולֹא ִייָעפּו"

"ְוָהיּו ְמָלִכים ֹאְמַנִי0 ְוָׂשרֹוֵתיֶהם ֵמיִניֹקַתִי0 
ַאַּפִים ֶאֶרץ ִיְׁשַּתֲחוּו ָל0 ַוֲעַפר ַרְגַלִי0 ְיַלֵחכּו 

"יֹקוָ ְוָיַדַעְּת ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ֲאֶׁשר לֹא ֵיבֹׁשּו 
  .(ישעיהו מט, כג)

ְׁשֹמר  ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט ב"ְוַאָּתה ֵּבא�ֶהי ָתׁשּו
   (הושע יב, ז) ֶאל ֱא�ֶהי ָּתִמיד" ְוַקֵּוה

ִיְׂשָרֵאל ְיהָֹוה ָּכל ֹעְזֶבי ֵיבֹׁשּו ְוסּוַרי  ִמְקֵוה"
ָּבָאֶרץ ִיָּכֵתבּו ִּכי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחִּיים ֶאת 

  .(ירמיהו יז, יג) "הְיהֹוָ 
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"ִּכי ָאֹנִכי ָיַדְעִּתי ֶאת ַהַּמֲחָׁשֹבת ֲאֶׁשר 
ָאֹנִכי חֵֹׁשב ֲעֵליֶכם ְנֻאם ְיהָֹוה ַמְחְׁשבֹות 
ָׁשלֹום ְולֹא ְלָרָעה ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית 

  .(ירמיהו כט, יא) "הְוִתְקוָ 

ָעָלי  י"ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי ּוַמה ֶּתֱהמִ 
ּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵלא�ִהים ִּכי עֹוד אֹוֶד  הֹוִחיִלי
   (תהלים מג, ה) ֵוא�ָהי"

. (איכה ג, כה) ְלֶנֶפׁש ִּתְדְרֶׁשּנּו" ְלֹקָוו"טֹוב ְיהָֹוה 

"הַליהֹוָ  ַהְמַיֲחִלים"ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ָּכל 
  .(תהלים לא, כה)

ָל0" ִיַחְלנּו"ְיִהי ַחְסְּד ְיהָֹוה ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר 
  .)(תהלים לג, כב

לֹו ַאל ִּתְתַחר  ְוִהְתחֹוֵלל"ּדֹום ַליהָֹוה 
(תהלים "תְּבַמְצִליַח ַּדְרּכֹו ְּבִאיׁש עֶֹׂשה ְמִזּמֹו

  . לז, ז)

ֲאֹדָני ַאָּתה ַתֲעֶנה  יהֹוָחְלּתִ "ִּכי ְל ְיהָֹוה 
  (תהלים לח, טז) ֱא�ָהי"

(תהלים "יִיַחְלָּתנִ "ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּד ַעל ֲאֶׁשר 

  . קיט, מט)

 "יִיָחְלּתִ "ְיֵרֶאי ִיְראּוִני ְוִיְׂשָמחּו ִּכי ִלְדָבְר
  . (תהלים קיט, עד)

"םִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹולָ  ַיֵחל"
  . (תהלים קלא, ג)

 "ְיהָֹוה ֹּבֶקר ִּתְׁשַמע קֹוִלי ֹּבֶקר ֶאֱעָר0 ְל
  . (תהלים ה, ד) "הַוֲאַצּפֶ 

ֵלא�ֵהי ִיְׁשִעי  אֹוִחיָלה"ַוֲאִני ַּביהָֹוה ֲאַצֶּפה 
  . (מיכה ז, ז) "יִיְׁשָמֵעִני ֱא�הָ 

"דֶאחָ "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיהָֹוה ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה 
  .(דברים ו, ד)

"ִּכי ָאז ֶאְהֹּפ0 ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה 
"דֶאחָ ִלְקרֹא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ְיהָֹוה ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם 

  .(צפניה ג, ט)

ְוֶאת  ה"ַרק ִׁשְמרּו ְמֹאד ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִּמְצוָ 
ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיהָֹוה 

ֶאת ְיהָֹוה ֱא�ֵהיֶכם ְוָלֶלֶכת ְּבָכל  ְלַאֲהָבה
ְּדָרָכיו ְוִלְׁשֹמר ִמְצֹוָתיו ּוְלָדְבָקה בֹו ּוְלָעְבדֹו 

  (יהושע כב, ה) ָכל ַנְפְׁשֶכם"ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּובְ 

"ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶרי ָּנרּוָצה ֱהִביַאִני ַהֶּמֶל0 
 ֲחָדָריו ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּב0 ַנְזִּכיָרה ֹדֶדי

  .(שיר השירים א, ד) "ֲאֵהבּוִמַּיִין ֵמיָׁשִרים 

ֵאת ְיהָֹוה ֱא�ֶהי ְוָׁשַמְרָּת  ְוָאַהְבּתָ "
ֹּקָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ּוִמְצֹוָתיו ָּכל ִמְׁשַמְרּתֹו ְוחֻ 

  .(דברים יא, א) "םַהָּיִמי

"ְוָהָיה ִאם ָׁשֹמַע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר 
ֶאת ְיהָֹוה  ְלַאֲהָבהָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום 

ֱא�ֵהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל 
  .(דברים יא, יג) ַנְפְׁשֶכם"

"ְוָהָיה ְיהָֹוה ְלֶמֶל0 ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיֹום 
(זכריה יד, "דֶאחָ ַההּוא ִיְהֶיה ְיהָֹוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו 

  . ט)

"ְלֵריַח ְׁשָמֶני טֹוִבים ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמ ַעל 
  . (שיר השירים א, ג) "ֲאֵהבּוֵּכן ֲעָלמֹות 

ְרָּכבֹו "ַעּמּוָדיו ָעָׂשה ֶכֶסף ְרִפיָדתֹו ָזָהב מֶ 
"Fִמְּבנֹות ְירּוָׁשלָ  ַאֲהָבהַאְרָּגָמן ּתֹוכֹו ָרצּוף 

  .(שיר השירים ג, י)
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"םַּבַּתֲענּוִגי ַאֲהָבה"ַמה ָּיִפית ּוַמה ָּנַעְמְּת 
  .(שיר השירים ז, ז)

 ֶׁשָאֲהָבה"ַעל ִמְׁשָּכִבי ַּבֵּלילֹות ִּבַּקְׁשִּתי ֵאת 
 .(שיר השירים ג, א) "וַנְפִׁשי ִּבַּקְׁשִּתיו ְולֹא ְמָצאִתי

ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת"ָּכל ָאְרחֹות ְיהָֹוה ֶחֶסד 
  .(תהלים כה, י) "וְבִריתֹו ְוֵעֹדָתי

ְיהָֹוה ְיהָֹוה ֵאל  א"ַוַּיֲעֹבר ְיהָֹוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָר 
: ֶמתֶואֱ ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר0 ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד 

ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה 
  .ז)-(שמות לד, ו ְוַנֵּקה"

"ְּבָיְד ַאְפִקיד רּוִחי ָּפִדיָת אֹוִתי ְיהָֹוה ֵאל 
  . (תהלים לא, ו) "תֱאמֶ 

ְיהָֹוה ְלעֹוָלם  ֶוֱאֶמת"ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו 
  .(תהלים קיז, ב) ַהְללּוָיּה"

ָאַמר ְיהָֹוה ַׁשְבִּתי ֶאל ִצּיֹון ְוָׁשַכְנִּתי "ֹּכה 
ְוִנְקְרָאה ְירּוָׁשַלF ִעיר  Fְּבתֹו0 ְירּוָׁשלָ 

(זכריה ְוַהר ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַהר ַהֹּקֶדׁש" ָהֱאֶמת

  . ח, ג)

ְוָהיּו  F"ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם ְוָׁשְכנּו ְּבתֹו0 ְירּוָׁשלָ 
 ֶּבֱאֶמתֵלא�ִהים ִלי ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם 

  .(זכריה ח, ח) ּוִבְצָדָקה"

ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר  ֱאֶמת"ִּתֵּתן 
  .(מיכה ז, כ) "םִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶד 
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