
פרק קכ"א
 א  ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל-ֶהָהִרים   

     ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי
ב   ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָוה   עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ
ג  ַאל-ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל-ָינּום ׁשְֹמֶרָך

ד   ִהֵּנה ֹלא-ָינּום ְוֹלא ִייָׁשן   ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל
ה   ְיהָוה ׁשְֹמֶרָך    ְיהָוה ִצְּלָך ַעל-ַיד ְיִמיֶנָך
ו   יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא-ַיֶּכָּכה    ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה

ז   ְיהָוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל-ָרע    ִיְׁשמֹר ֶאת-ַנְפֶׁשָך
ח   ְיהָוה ִיְׁשָמר-ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך   ֵמַעָּתה ְוַעד-עֹוָלם

פרק ק"ל
א   ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ְיהָוה

 ב   ֲאדָֹני ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֻּׁשבֹות   
     ְלקֹול ַּתֲחנּוָני

ג   ִאם-ֲעוֹנֹות ִּתְׁשָמר-ָיּה   ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד
ד   ִּכי-ִעְּמָך ַהְּסִליָחה   ְלַמַען ִּתָּוֵרא

ה   ִקִּויִתי ְיהָוה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי    ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי
ו   ַנְפִׁשי ַלאדָֹני   ִמּׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר

 ז   ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ְיהָוה    
     ִּכי-ִעם-ְיהָוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות
ח   ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת-ִיְׂשָרֵאל   ִמּכֹל ֲעוֹנָֹתיו.

פרק כ'
א   ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד

ב   ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה  ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב. 
ג   ִיְׁשַלח-ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך. 

ד   ִיְזּכֹר ָּכל-ִמְנחֶֹתָך ְועֹוָלְתָך ְיַדְּׁשֶנה ֶסָלה.
ה   ִיֶּתן-ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל-ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא.

 ו  ְנַרְּנָנה ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם-ֱאֹלֵהינּו ִנְדּגֹל ְיַמֵּלא ְיהָוה       
   ָּכל-ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך.

ז   ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע ְיהָוה ְמִׁשיחֹו ַיֲעֵנהּו ִמְּׁשֵמי                    
    ָקְדׁשֹו ִּבְגֻברֹות ֵיַׁשע ְיִמינֹו

ח   ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו  ְּבֵׁשם-ְיהָוה 
ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר.

ט   ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו  ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו ַוִּנְתעֹוָדד.
י   ְיהָוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום-ָקְרֵאנּו.

אדרבה/ר' אלימלך מליז'נסק
ל ֶאָחד ַמֲעַלת ֲחֵבֵרינּו  ִנְּרֶאה ָכּ נּו ֶשׁ ִלֵבּ ן ְבּ ה, ֵתּ ַרָבּ "ַאְדּ

ר  ֶרְך ַהָיָּשׁ ֶדּ ל ֶאָחד ֶאת ֲחֵברו ַבּ ר ָכּ ְנַּדֵבּ ְולא ֶחְסרוָנם, ְוֶשׁ
ְוָהָרצּוי ְלָפֶניָך, ְוַאל ַיֲעֶלה ׁשּום שְנָאה ֵמֶאָחד ַעל ֲחֵברו 

ר  ֲאֶשׁ ַאֲהָבה ֵאֶליָך, ַכּ רּוֵתנּו ְבּ ָחִליָלה ּוְתַחֵזּק ִהְתַקְשּׁ
ְיֵּהא ַהּכל ַנַחת רּוַח ֵאֶליָך" לּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך. ֶשׁ ָגּ
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חמ"ד של תפילה
בסימן אחדות ישראל
ולמען שחרורו המהיר של יהונתן פולארד הי"ו



חמ"ד של תפילה
בסימן אחדות ישראל
ולמען שחרורו המהיר של יהונתן פולארד הי"ו

קבלת מצוות עשה של ואהבת 
לרעך כמוך/ האר"י הקדוש

"הריני מקבל עלי מצוות עשה של - ואהבת 
לרעך כמוך. והריני אוהב את כל אחד מבני 

ישראל כנפשי ומאודי"

קבלת עול מלכות שמים
אומרים כל אחד מהפסוקים הבאים פעמיים:

ָאָּנא ה' הֹוִׁשיָעה ָּנא; ָאָּנא ה' ַהְצִליָחה ָּנא.
ה' ֶמֶלְך, ה' ָמַלְך, ה' ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלם ָוֵעד.

ה' הּוא ָהֱאֹלִהים.
ופעם אחת:

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל  ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחד.

"אחינו כל בית ישראל" 
ְבָיה,  ָצָרה ּוַבִשּׁ ָרֵאל, ַהְנּתּוִנים ְבּ ית ִיְשׂ ל ֵבּ ַאֵחינּו ָכּ

קֹום ְיַרֵחם  ה, ַהָמּ ָשׁ ַיָּבּ ָיּם ּוֵבין ַבּ ין ַבּ ָהעֹוְמִדים ֵבּ
ָרה ִלְרָוָחה, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה,  ֲעֵליֶהם, ְויֹוִציֵאם ִמָצּ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. א ַבּ ָתּ ה, ַהְשׁ ְעּבּוד ִלְגֻאָלּ ּוִמִשּׁ

 תפילה למען יהונתן פולארד/
הרב מרדכי אליהו זצ"ל

יהי רצון מלפניך ה' א-לוקינו וא-לוקי אבותינו, 
שבכח שתיים ועשרים אותיות תורתך 

הקדושה שקבלנו בהר סיני, תפתח ליהונתן 
בן מלכה: שערי ארוכה ומרפא, שערי בריאות, 

שערי גילה, שערי גאולה, שערי דרור, שערי הוד 
והדר, שערי זכות, שערי חמלה, שערי חדוה, 

שערי טובה, שערי ישועה, שערי כפרה, שערי 
לב-טוב, שערי מחילה, שערי נעימות, שערי 

סמיכה, שערי עזרה, שערי פדות, שערי צדקה, 
שערי קדושה, שערי רחמים, שערי שמחה, 

שערי תשובה, ויזכרו לפניך כל צדקותיו אשר 
עשה למען עם ישראל, ויעלו לפני כסא רחמיך 

להמליץ טוב בעדו ולזכות יחד עם אשתו אסתר 
יוכבד בת רייזל ברכה לבנות בית נאמן בארץ 
ישראל ויזכו לבנים ולבנות בריאים ושלמים. 

ויתקדש שמך ברבים ויתקיים בו ובכל שבויינו 
ונעדרינו, הפסוק: "הוציאה ממסגר נפשי 

להודות את שמך”. עשה למען ימינך, עשה 
למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען 

 שכינתך, עשה למען שמך, עשה למען תורתך.
“יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' 

צורי וגואלי”
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