ירושלים – עין בוכה ולב שמח
תהילים פרק קלז
א עַ ל נַהֲ רוֹת ,בבֶ ל שם י ַשבְ נּו ,גַם-בכִ ינּו :בְ זכְ ֵרנּו ,אֶ תִ -צּיוֹן.
ב עַ ל-עֲרבִ ים בְ תוֹכּה תלִ ינּו ,כִ נֹרוֹתֵ ינּו.
ג כִ י שם ְשאֵ לּונּו שוֹבֵ ינּוִ ,דבְ ֵריִ -שיר וְ תוֹללֵינּו ִש ְמחה:
ִשירּו לנּוִ ,מ ִשיר ִצּיוֹן.
ַאדמַ ת נֵכר.
ד אֵ יְך--נ ִשיר אֶ תִ -שיר -ה' :עַ לְ ,
יְמינִי.
ִת ְשכַ ח ִ
ה ִאם-אֶ ְשכחֵ ְך יְ רּוש ִלם
ִאםֹ-לא אֶ זְ כְ ֵרכִ י:
ו ִת ְדבַ ק-לְש ֹונִי ,לְ ִחכִ י
ִאםֹ-לא ַא ֲעלֶה ,אֶ ת-יְרּוש ִ ַלם -עַ ל ,רֹאש ִש ְמח ִתי.
ז זְ כֹר ה' ,לִ בְ נֵי אֱ דוֹם אֵ ת ,יוֹם יְרּוש ִלם:
עַ ד ,הַ יְסוֹד בּה.
הא ְֹמ ִרים ,ערּו ערּו
ח בַ ת-בבֶ ל ,הַ ְשדּודה:
אֶ ת-גְ מּולְֵךֶ ,שגמַ לְ ְת לנּו.
יְשלֶם-לְך
אַ ְש ֵרי ֶש ַ
אֶ ל-הַ סלַע.
ט אַ ְש ֵריֶ ,ש ֹּיאחֵ ז וְ נִפֵ ץ אֶ ת-עֹללַיִ ְך
תהילים פרק קכב
א ִשיר הַ מַ עֲלוֹת ,לְ דוִ ד:
שמַ ְח ִתי ,בְ א ְֹמ ִרים לִ י --בֵ ית ה' ֵנלְֵך.
ב ע ְֹמדוֹת ,היּו ַרגְ לֵינּו --בִ ְשע ַריִ ְך ,יְרּוש ִלם.
ג יְרּוש ִ ַלם הַ בְ נּויה --כְ עִ ירֶ ,שחֻ בְ רה-לּה י ְַחדו.
יִשראֵ ל :לְ הֹדוֹת ,לְ ֵשם ה'.
ד ֶששם עלּו ְשב ִטיםִ ,שבְ טֵ י-יּה--עֵ דּות לְ ְ
ה כִ י שמה ,י ְשבּו כִ ְסאוֹת לְ ִמ ְשפט :כִ ְסאוֹת ,לְ בֵ ית דוִ ד.
יִשליּו ,אֹהֲ ביִ ְך.
ְ
ו ַשאֲ לּוְ ,שלוֹם יְ רּוש ִלם;
ַאר ְמנוֹתיִ ְך.
ז יְ ִהי-שלוֹם בְ חֵ ילְֵך; ַשלְ וה ,בְ ְ
ח לְ מַ עַ ןַ ,אחַ י וְ ֵרעי --אֲ ַדבְ רה-נא שלוֹם בְך.
ט לְ מַ עַ ן ,בֵ ית-ה' אֱ ֹלהֵ ינּו --אֲ בַ ְקשה טוֹב לְך.

