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  1ִמְזמֹור

  .לֹא ָיָׁשב, ֵלִצים ּוְבמֹוַׁשב    , לֹא ָעָמד, ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים;ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים, ָהַלְך ֲאֶׁשר לֹא    -- ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש)א

.יֹוָמם ָוָלְיָלה, ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶּגה  ; ֶחְפצֹו, ִּכי ִאם ְּבתֹוַרת ְיהָוה)ב

  .ַיֲעֶׂשה ַיְצִליחַ -ְוכֹל ֲאֶׁשר ;ִיּבֹול-ְוָעֵלהּו לֹא-- ִיֵּתן ְּבִעּתֹו, ֲאֶׁשר ִּפְריֹו:ָמִים- ַּפְלֵגי-ַעל תּולָׁש , ְּכֵעץ    --ְוָהָיה)ג

.ִּתְּדֶפּנּו רּוחַ - ֲאֶׁשר,ַּכּמֹץ-ִּכי ִאם   : ֵכן ָהְרָׁשִעים-לֹא)ד

 .ַּבֲעַדת ַצִּדיִקים, םְוַחָּטִאי   ; ַּבִּמְׁשָּפט--ְרָׁשִעים ָיֻקמּו- לֹא, ֵּכן-ַעל)ה

.ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ּתֹאֵבד   ; ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים, יֹוֵדַע ְיהָוה-ִּכי)ו

  2ִמְזמֹור

.ִריק- ֶיְהּגּו, ּוְלֻאִּמים   ; ָרְגׁשּו גֹוִים, ָלָּמה)א

  .ְמִׁשיחֹו- ַעלוְ    , ְיהָוה- ַעל:ָיַחד-נֹוְסדּוְורֹוְזִנים     -- ֶאֶרץ-ַמְלֵכי, ִיְתַיְּצבּו)ב

.ְוַנְׁשִליָכה ִמֶּמּנּו ֲעבֵֹתימֹו  ; מֹוְסרֹוֵתימֹו-ֶאת, ְנַנְּתָקה)ג

.ָלמֹו- ִיְלַעג,ֲאדָֹני    : יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ִיְׂשָחק)ד

.ּוַבֲחרֹונֹו ְיַבֲהֵלמֹו  ; ָאז ְיַדֵּבר ֵאֵלימֹו ְבַאּפֹו)ה

.ָקְדִׁשי- ַהר, ִצּיֹון- ַעל   : ָנַסְכִּתי ַמְלִּכי, ַוֲאִני)ו

  .ַהּיֹום ְיִלְדִּתיךָ , ֲאִני-- ְּבִני ַאָּתהָאַמר ֵאַלי, ְיהָוה    : חֹק-ֶאל, ֲאַסְּפָרה)ז

.ָאֶרץ-ַאְפֵסי, ַוֲאֻחָּזְתךָ    ; ַנֲחָלֶתךָ ,ְוֶאְּתָנה גֹוִים--ְׁשַאל ִמֶּמִּני)ח

.יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצםִּכְכִלי   : ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל, ְּתרֵֹעם)ט

.ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ, ִהָּוְסרּו   ; ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו, ְוַעָּתה)י

.ִּבְרָעָדה, ְוִגילּו  ; ְיהָוה ְּבִיְרָאה-ִעְבדּו ֶאת)יא

.ֹוֵסי בֹוח-ָּכל   , ַאְׁשֵרי:ִיְבַער ִּכְמַעט ַאּפֹו-ִּכי     -- ֶדֶרְך ֶיֱאַנף ְותֹאְבדּו- ֶּפן, ַבר-ַנְּׁשקּו)יב

  3ִמְזמֹור

.ִמְּפֵני ַאְבָׁשלֹום ְּבנֹו,ְּבָבְרחֹו   : ִמְזמֹור ְלָדִוד)א

.ָעָליָקִמים, ַרִּבים    ; ַרּבּו ָצָרי- ָמה, ְיהָוה)ב

.ְיׁשּוָעָתה ּלֹו ֵבאלִֹהים ֶסָלהֵאין    : אְֹמִרים ְלַנְפִׁשי, ַרִּבים)ג

.ּוֵמִרים רֹאִׁשי, ְּכבֹוִדי  ; ִדיָמֵגן ַּבעֲ , ְוַאָּתה ְיהָוה)ד

.ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלהַוַּיֲעֵנִני   ; ְיהָוה ֶאְקָרא-ֶאל, קֹוִלי)ה

.ִּכי ְיהָוה ִיְסְמֵכִני--ֱהִקיצֹוִתי   ; ָוִאיָׁשָנה, ֲאִני ָׁשַכְבִּתי)ו

.ָׁשתּו ָעָלי, ָסִביבֲאֶׁשר    -- ֵמִרְבבֹות ָעם, ִאיָרא- לֹא)ז

 .ִׁשַּבְרָּת     ִׁשֵּני ְרָׁשִעים ;אְֹיַבי ֶלִחי-ָּכל-ִהִּכיָת ֶאת-ִּכי   -- הֹוִׁשיֵעִני ֱאלַֹהי, קּוָמה ְיהָוה)ח

.ִבְרָכֶתָך ֶּסָלהַעְּמךָ -ַעל   ; ַליהָוה ַהְיׁשּוָעה)ט
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  4ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור ְלָדִוד ,ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות) א

  .ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִתי, ָחֵּנִני    ; ִהְרַחְבָּת ִּלי, ַּבָּצר--ִצְדִקי ִני ֱאלֵֹהיֲענֵ , ְּבָקְרִאי) ב

  .ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה   ; ֶּתֱאָהבּון ִריק-- ִלְכִלָּמה ֶמה ְכבֹוִדי-ַעד, ְּבֵני ִאיׁש) ג

  .ָליוְּבָקְרִאי ֵא , ְיהָוה ִיְׁשַמע    ; ָחִסיד לֹו, ִהְפָלה ְיהָוה-ִּכי-- ּוְדעּו) ד

  .ְודֹּמּו ֶסָלה; ִמְׁשַּכְבֶכם-ַעל, ִבְלַבְבֶכם ִאְמרּו   : ֶּתֱחָטאּו-ְוַאל, ִרְגזּו) ה

  .ְיהָוה-ֶאל ,ּוִבְטחּו   ; ֶצֶדק- ִזְבחּו ִזְבֵחי) ו

  .אֹור ָּפֶניָך ְיהָוה, ְנָסה ָעֵלינּו   : טֹוב-ַיְרֵאנּו-ִמי, ַרִּבים אְֹמִרים) ז

  .ְּדָגָנם ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו ֵמֵעת   ; ה ְבִלִּביָנַתָּתה ִׂשְמחָ ) ח

  .ּתֹוִׁשיֵבִני, ָלֶבַטח; ַאָּתה ְיהָוה ְלָבָדד-ִּכי :ֶאְׁשְּכָבה ְוִאיָׁשן, ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו) ט

  5ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור ְלָדִוד   , ַהְּנִחילֹות- ַלְמַנֵּצַח ֶאל) א

  .ֲהִגיִגי ִּביָנה    ; ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְיהָוה) ב

  .ֶאְתַּפָּלל, ֵאֶליךָ -ִּכי   : ֵואלָֹהי ַמְלִּכי-- ְלקֹול ַׁשְוִעי, ַהְקִׁשיָבה) ג

  .ַוֲאַצֶּפה, ְלךָ - ֶאֱעָרְך  ּבֶֹקר    ; ִּתְׁשַמע קֹוִלי, ּבֶֹקר--ְיהָוה) ד

  .ְיֻגְרָך ָרע לֹא    : לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרַׁשע ָאָּתה, ִּכי) ה

  .ּפֲֹעֵלי ָאֶון-ָּכל, ָׂשֵנאָת    ; ֵעיֶניךָ  ְלֶנֶגד, בּו הֹוְלִליםִיְתַיְּצ - לֹא) ו

  .ְיָתֵעב ְיהָוה, ּוִמְרָמה ָּדִמים- ִאיׁש   : ּדְֹבֵרי ָכָזב, ְּתַאֵּבד) ז

  .ְּבִיְרָאֶתךָ , ָקְדְׁשךָ - ֵהיַכל-ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ;ָאבֹוא ֵביֶתךָ , ְּברֹב ַחְסְּדךָ -- ַוֲאִני) ח

  .ְלָפַני ַּדְרֶּכךָ ) ַהְיַׁשר(הושר    ; ׁשֹוְרָרי ְלַמַען-- ְנֵחִני ְבִצְדָקֶתךָ , ְיהָוה) ט

  .ַיֲחִליקּון, ְלׁשֹוָנם; ָּפתּוַח ְּגרָֹנם-ֶקֶבר   : ַהּוֹות ִקְרָּבם-- ְנכֹוָנה, ִּכי ֵאין ְּבִפיהּו) י

  .ָמרּו ָבְך -ִּכי     --ַהִּדיֵחמֹו, ְׁשֵעיֶהםְּברֹב ּפִ :ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם ,ִיְּפלּו    --ֱאלִֹהים, ַהֲאִׁשיֵמם) יא

  .אֲֹהֵבי ְׁשֶמךָ    , ְוַיְעְלצּו ְבךָ ;ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו    --ְיַרֵּננּו ְלעֹוָלם, חֹוֵסי ָבְך -ְוִיְׂשְמחּו ָכל) יב

  .ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו, ַּכִּצָּנה-- ְיהָוה   : ְּתָבֵרְך ַצִּדיק, ַאָּתה-ִּכי) יג

  6ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור ְלָדִוד    ; ַהְּׁשִמיִנית-ַעל ,ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות) א

  .ַּבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני- ְוַאל    ; ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני- ַאל, ְיהָוה) ב

  .ִּכי ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי-- ְרָפֵאִני ְיהָוה    : ָאִני-ִּכי ֻאְמַלל, ָחֵּנִני ְיהָוה) ג
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  .ָמָתי- ַעד, ְיהָוה) ְוַאָּתה( ואת   ; ֲהָלה ְמאֹדִנְב , ְוַנְפִׁשי) ד

  .ְלַמַען ַחְסֶּדךָ , הֹוִׁשיֵעִני   ; ַחְּלָצה ַנְפִׁשי, ׁשּוָבה ְיהָוה) ה

  .ָּלְך -ִמי יֹוֶדה ,ִּבְׁשאֹול    ; ִּכי ֵאין ַּבָּמֶות ִזְכֶרךָ ) ו

  .ַעְרִׂשי ַאְמֶסה, ְּבִדְמָעִתי   ; יִמָּטִת , ַלְיָלה-ְבָכל ַאְׂשֶחה--ְּבַאְנָחִתי, ָיַגְעִּתי) ז

  .צֹוְרָרי-ְּבָכל ,ָעְתָקה    ; ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני) ח

  .קֹול ִּבְכִיי, ָׁשַמע ְיהָוה-ִּכי    : ּפֲֹעֵלי ָאֶון-ָּכל, סּורּו ִמֶּמִּני) ט

  .ְּתִפָּלִתי ִיָּקח ,ְיהָוה    ; ְּתִחָּנִתי, ָׁשַמע ְיהָוה) י

  .ֵיבֹׁשּו ָרַגע, ָיֻׁשבּו    ; אְֹיָבי-ָּכל-- ְמאֹד ְוִיָּבֲהלּו, ּוֵיבֹׁש) יא

  7ִמְזמֹור 

  .ְיִמיִני-ֶּבן, כּוׁש-ִּדְבֵרי- ַעל--ָׁשר ַליהָוה- ֲאֶׁשר   : ְלָדִוד, ִׁשָּגיֹון) א

  .ְוַהִּציֵלִני, רְֹדַפי-הֹוִׁשיֵעִני ִמָּכל   ; ְּבָך ָחִסיִתי, ְיהָוה ֱאלַֹהי) ב

  .ְוֵאין ַמִּציל ,ּפֵֹרק   ; ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי-ןּפֶ ) ג

  .ָעֶול ְּבַכָּפי-ֶיׁש-ִאם    ; ָעִׂשיִתי זֹאת-ִאם, ְיהָוה ֱאלַֹהי) ד

  .ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי ֵריָקם   ; ׁשֹוְלִמי ָרע, ָּגַמְלִּתי-ִאם) ה

  .ֶלָעָפר ַיְׁשֵּכן ֶסָלה, ּוְכבֹוִדי   ; ץ ַחָּייְוִיְרמֹס ָלָארֶ -- ְוַיֵּׂשג ,ִיַרּדֹף אֹוֵיב ַנְפִׁשי) ו

  .ִמְׁשָּפט ִצִּויָת , ְועּוָרה ֵאַלי   ; ְּבַעְברֹות צֹוְרָרי ,ִהָּנֵׂשא-- ְּבַאֶּפךָ , קּוָמה ְיהָוה) ז

  .ַלָּמרֹום ׁשּוָבה, ְוָעֶליהָ    ; ְּתסֹוְבֶבּךָ , ַוֲעַדת ְלֻאִּמים) ח

  .ְּכִצְדִקי ּוְכֻתִּמי ָעָלי; ְיהָוה ָׁשְפֵטִני    : ָיִדין ַעִּמים, ְיהָוה) ט

  .ֱאלִֹהים ַצִּדיק     -- ּוְכָליֹות, ּובֵֹחן ִלּבֹות;ַצִּדיק ּוְתכֹוֵנן     -- ְרָׁשִעים, ִיְגָמר ָנא ַרע) י

  .ֵלב-ִיְׁשֵרי ,מֹוִׁשיעַ    ; ֱאלִֹהים- ָמִגִּני ַעל) יא

  .יֹום- ְּבָכל זֵֹעם, ְוֵאל    ; ׁשֹוֵפט ַצִּדיק, ֱאלִֹהים) יב

  .ַוְיכֹוְנֶנהָ , ַקְׁשּתֹו ָדַרְך     ; ַחְרּבֹו ִיְלטֹוׁש, לֹא ָיׁשּוב-ִאם) יג

  .ְלדְֹלִקים ִיְפָעל ,ִחָּציו   ; ֵהִכין ְּכֵלי ָמֶות, ְולֹו) יד

  .ְוָיַלד ָׁשֶקר ,ְוָהָרה ָעָמל   ; ָאֶון-ִהֵּנה ְיַחֶּבל) טו

  .ְּבַׁשַחת ִיְפָעל, ַוִּיּפֹל    ; ְּפֵרהּוַוַּיְח , ּבֹור ָּכָרה) טז

  .ֲחָמסֹו ֵיֵרד, ָקְדֳקדֹו ְוַעל    ; ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו) יז

  .ְיהָוה ֶעְליֹון- ֵׁשם ,ַוֲאַזְּמָרה    ; אֹוֶדה ְיהָוה ְּכִצְדקֹו) יח
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  8ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור ְלָדִוד    , ַהִּגִּתית- ַלְמַנֵּצַח ַעל) א

  .ַהָּׁשָמִים-ַעל    , ֲאֶׁשר ְּתָנה הֹוְדךָ ;ָהָאֶרץ-ְּבָכל ,ַאִּדיר ִׁשְמךָ - ָמה    -- הָוה ֲאדֵֹנינּויְ ) ב

  .ּוִמְתַנֵּקם, ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב    ; ְלַמַען צֹוְרֶריךָ :עֹז- ִיַּסְדָּת     -- ְויְֹנִקים, ִמִּפי עֹוְלִלים) ג

  .ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה   , ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים-- ְּבעֶֹתיךָ ֶאְצ  ַמֲעֵׂשה   , ֶאְרֶאה ָׁשֶמיךָ -ִּכי) ד

  .ִּכי ִתְפְקֶדּנּו, ָאָדם-ּוֶבן   ; ִתְזְּכֶרּנּו-ֱאנֹוׁש ִּכי-ָמה) ה

  .ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו    ; ֵמֱאלִֹהים, ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט) ו

  .ַרְגָליו- ַׁשָּתה ַתַחת, ּכֹל   ; ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיךָ , ַּתְמִׁשיֵלהּו) ז

  .ַּבֲהמֹות ָׂשָדי ,ְוַגם    ; צֶֹנה ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם) ח

  .ָאְרחֹות ַיִּמים ,עֵֹבר   ; ּוְדֵגי ַהָּים, ִצּפֹור ָׁשַמִים) ט

  .ָהָאֶרץ- ְּבָכל ,ַאִּדיר ִׁשְמךָ -ָמה   : ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו) י

  9ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור ְלָדִוד   ; ןמּות ַלּבֵ -ַעל, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .ִנְפְלאֹוֶתיךָ -ָּכל ,ֲאַסְּפָרה    ; ִלִּבי-ְּבָכל, אֹוֶדה ְיהָוה) ב

  .ִׁשְמָך ֶעְליֹון ֲאַזְּמָרה    ; ֶאְׂשְמָחה ְוֶאֶעְלָצה ָבְך ) ג

  .ִמָּפֶניךָ , ְויֹאְבדּו ִיָּכְׁשלּו    ; אֹוְיַבי ָאחֹור- ְּבׁשּוב) ד

  .ׁשֹוֵפט ֶצֶדק, ָיַׁשְבָּת ְלִכֵּסא   ; ָּפִטי ְוִדיִניִמְׁש , ָעִׂשיָת -ִּכי) ה

  .ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְׁשָמם ָמִחיָת    ; ִאַּבְדָּת ָרָׁשע, ָּגַעְרָּת גֹוִים) ו

  .ָאַבד ִזְכָרם ֵהָּמה-- ְוָעִרים ָנַתְׁשָּת    ; ָלֶנַצח-- ַּתּמּו ֳחָרבֹות, ָהאֹוֵיב) ז

  .ַלִּמְׁשָּפט ִּכְסאֹו ּכֹוֵנן   ; ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב, ַויהָוה) ח

  .ְּבֵמיָׁשִרים, ְלֻאִּמים ָיִדין    ; ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק- ִיְׁשּפֹט, ְוהּוא) ט

  .ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה, ִמְׂשָּגב   ; ִויִהי ְיהָוה ִמְׂשָּגב ַלָּדְך ) י

  .ְיהָוה ָעַזְבָּת דְֹרֶׁשיךָ -ִּכי לֹא    : יֹוְדֵעי ְׁשֶמךָ , ְוִיְבְטחּו ְבךָ ) יא

  .ֲעִלילֹוָתיו, ַהִּגידּו ָבַעִּמים   ; יֵֹׁשב ִצּיֹון, ַליהָוה-- ַזְּמרּו) יב

  ).ֲעָנִוים(ַצֲעַקת עניים , ָׁשַכח- לֹא   ; אֹוָתם ָזָכר, דֵֹרׁש ָּדִמים-ִּכי) יג

  .ִמַּׁשֲעֵרי ָמֶות, ְמרֹוְמִמי   ; ִמּׂשְֹנָאי ,ְרֵאה ָעְנִיי-- ָחְנֵנִני ְיהָוה) יד

  .ִּביׁשּוָעֶתךָ , ָאִגיָלה-- ִצּיֹון- ְּבַׁשֲעֵרי ַבת   : ְּתִהָּלֶתיךָ - ָּכל, ְלַמַען ֲאַסְּפָרה) טו

  .ִנְלְּכָדה ַרְגָלם, זּו ָטָמנּו- ְּבֶרֶׁשת   ; ְּבַׁשַחת ָעׂשּו, ָטְבעּו גֹוִים) טז
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  .ִהָּגיֹון ֶסָלה; ָרָׁשענֹוֵקׁש , ְּבפַֹעל ַּכָּפיו    : ִמְׁשָּפט ָעָׂשה-- ְיהָוה, נֹוַדע) יז

  .ְׁשֵכֵחי ֱאלִֹהים, ּגֹוִים- ָּכל    : ָיׁשּובּו ְרָׁשִעים ִלְׁשאֹוָלה) יח

  .ּתֹאַבד ָלַעד, )ֲעִנִּיים(ִּתְקַות ענוים    ; ִיָּׁשַכח ֶאְביֹון, ִּכי לֹא ָלֶנַצח) יט

  .ָּפֶניךָ -ַעל, ִיָּׁשְפטּו גֹוִים   ; ָיעֹז ֱאנֹוׁש-ַאל, קּוָמה ְיהָוה) כ

  .ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה-- גֹוִים ֵיְדעּו    : ָלֶהם-- מֹוָרה, ִׁשיָתה ְיהָוה) כא

  10ִמְזמֹור 

  .ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה, ַּתְעִלים   ; ְּבָרחֹוק ַּתֲעמֹד, ָלָמה ְיהָוה) א

  .ִּבְמִזּמֹות זּו ָחָׁשבּו, ִיָּתְפׂשּו   ; ִיְדַלק ָעִני, ְּבַגֲאַות ָרָׁשע) ב

  .ִנֵאץ ְיהָוה, ּובֵֹצַע ֵּבֵרְך  ;ַּתֲאַות ַנְפׁשֹו-ַעל, ִהֵּלל ָרָׁשע- ִּכי) ג

  .ְמִזּמֹוָתיו- ָּכל, ֵאין ֱאלִֹהים   ; ִיְדרֹׁש- ַּבל, ְּכגַֹבּה ַאּפֹו-- ָרָׁשע) ד

  .ִפיַח ָּבֶהםיָ , צֹוְרָריו- ָּכל   ; ִמֶּנְגּדֹו, ִמְׁשָּפֶטיךָ  ָמרֹום-- ֵעת-ְּבָכל, ָיִחילּו ְדָרָכו) ה

  .ְבָרע- ֲאֶׁשר לֹא, ָודֹר ְלדֹר    ; ֶאּמֹוט-ַּבל, ָאַמר ְּבִלּבֹו) ו

  .ָעָמל ָוָאֶון, ַּתַחת ְלׁשֹונֹו    ; ּוִמְרמֹות ָותְֹך -- ִּפיהּו ָמֵלא, ָאָלה) ז

  .ְצּפֹנּוְלֵחְלָכה יִ , ֵעיָניו   ; ַיֲהרֹג ָנִקי, ַּבִּמְסָּתִרים-- ֲחֵצִרים ְּבַמְאַרב, ֵיֵׁשב) ח

  .ְּבָמְׁשכֹו ְבִרְׁשּתֹו    , ַיְחטֹף ָעִני;ַלֲחטֹוף ָעִני, ֶיֱארֹב -- ְּכַאְרֵיה ְבֻסּכֹה, ֶיֱארֹב ַּבִּמְסָּתר) ט

  ).ֵחל ָּכִאים(חלכאים , ַּבֲעצּוָמיו ְוָנַפל    ; ָיׁשֹחַ ) ִיְדֶּכה(ודכה ) י

  .ָרָאה ָלֶנַצח-ַּבל, יוָּפנָ  ִהְסִּתיר    ; ָׁשַכח ֵאל, ָאַמר ְּבִלּבֹו) יא

  ).ֲעָנִוים(ִּתְׁשַּכח עניים -ַאל   ; ְנָׂשא ָיֶדךָ , ֵאל--קּוָמה ְיהָוה) יב

  .לֹא ִתְדרֹׁש, ְּבִלּבֹו ָאַמר   ; ִנֵאץ ָרָׁשע ֱאלִֹהים, ֶמה- ַעל) יג

  .ָהִייָת עֹוֵזר ַאָּתה, ָיתֹום    ; זֹב ֵחֵלָכהַיעֲ , ָעֶליךָ :ָלֵתת ְּבָיֶדךָ      -- ַּתִּביט ַאָּתה ָעָמל ָוַכַעס-ִּכי, ָרִאָתה) יד

  .ִּתְמָצא-ִרְׁשעֹו ַבל-ִּתְדרֹוׁש ,ָוָרע   ; ְזרֹוַע ָרָׁשע, ְׁשבֹר) טו

  .ֵמַאְרצֹו, גֹוִים ָאְבדּו    ; עֹוָלם ָוֶעד, ְיהָוה ֶמֶלְך ) טז

  .יב ָאְזֶנךָ ַּתְקִׁש , ָּתִכין ִלָּבם   ; ַּתֲאַות ֲעָנִוים ָׁשַמְעָּת ְיהָוה) יז

  .ָהָאֶרץ-ִמן, ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש-- עֹוד יֹוִסיף-ַּבל    : ָוָדְך , ִלְׁשּפֹט ָיתֹום) יח

  11ִמְזמֹור 

  .ַהְרֶכם ִצּפֹור ,)נּוִדי(נודו    ; ּתֹאְמרּו ְלַנְפִׁשי, ֵאיְך -- ָחִסיִתי, ַּביהָוה:ְלָדִוד ,ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .ֵלב-ְלִיְׁשֵרי    , אֶֹפל- ִלירֹות ְּבמֹו-- ֶיֶתר-ּכֹוְננּו ִחָּצם ַעל ,כּון ֶקֶׁשתִיְדְר , ִּכי ִהֵּנה ָהְרָׁשִעים) ב

  .ָּפָעל-ַמה ,ַצִּדיק     -- ֵיָהֵרסּון, ִּכי ַהָּׁשתֹות) ג

  .ָאָדם ֵניְּב , ַעְפַעָּפיו ִיְבֲחנּו    -- ֵעיָניו ֶיֱחזּו:ַּבָּׁשַמִים ִּכְסאֹו ,ְיהָוה    --ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו, ְיהָוה) ד
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  .ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו-- ְואֵֹהב ָחָמס ,ְוָרָׁשע    : ַצִּדיק ִיְבָחן, ְיהָוה) ה

  .ְמָנת ּכֹוָסם-- ְורּוַח ִזְלָעפֹות, ְוָגְפִרית ֵאׁש   : ַּפִחים, ְרָׁשִעים-ַיְמֵטר ַעל) ו

  .ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו, ָיָׁשר   ; ְצָדקֹות ָאֵהב, ַצִּדיק ְיהָוה-ִּכי) ז

  12מֹור ִמזְ 

  .ִמְזמֹור ְלָדִוד ,ַהְּׁשִמיִנית- ַלְמַנֵּצַח ַעל) א

  .ִמְּבֵני ָאָדם, ַפּסּו ֱאמּוִנים- ִּכי   : ָגַמר ָחִסיד- ִּכי, הֹוִׁשיָעה ְיהָוה) ב

  .ְּבֵלב ָוֵלב ְיַדֵּברּו-- ְׂשַפת ֲחָלקֹות    : ֵרֵעהּו- ִאיׁש ֶאת-- ְיַדְּברּו, ָׁשְוא) ג

  .ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹלֹות, ָלׁשֹון     -- ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות-ָּכל ,ַיְכֵרת ְיהָוה) ד

  .ִמי ָאדֹון ָלנּו   : ְׂשָפֵתינּו ִאָּתנּו-- ַנְגִּביר ִלְלׁשֵֹננּו, ֲאֶׁשר ָאְמרּו) ה

  .לֹו ָיִפיחַ , ָאִׁשית ְּבֵיַׁשע    ; יֹאַמר ְיהָוה, ַעָּתה ָאקּום:ֶאְביֹוִנים ֵמֶאְנַקת    , ִמּׁשֹד ֲעִנִּיים) ו

  .ִׁשְבָעָתִים, ְמֻזָּקק    ; ַּבֲעִליל ָלָאֶרץ, ֶּכֶסף ָצרּוף:ְטהֹרֹות ֲאָמרֹות   , ִאְמרֹות ְיהָוה) ז

  .ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם- ִמן ,ִּתְּצֶרּנּו   ; ְיהָוה ִּתְׁשְמֵרם- ַאָּתה) ח

  .ִלְבֵני ָאָדם, ֻזּלּות ְּכֻרם   ; ְרָׁשִעים ִיְתַהָּלכּון, ָסִביב) ט

  13ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור ְלָדִוד, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .ָּפֶניָך ִמֶּמִּני- ַּתְסִּתיר ֶאת, ָאָנה-ַעד   ; ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח, ָאָנה ְיהָוה- ַעד) ב

  .ָירּום אְֹיִבי ָעָלי   , ָאָנה-ַעד;ָיגֹון ִּבְלָבִבי יֹוָמם    --ְּבַנְפִׁשי, ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות- ַעד) ג

  .ִאיַׁשן ַהָּמֶות-ֶּפן, ָהִאיָרה ֵעיַני   ; ְיהָוה ֱאלָֹהי, ַהִּביָטה ֲעֵנִני) ד

  .ִּכי ֶאּמֹוט, ָיִגילּו ָצַרי    ; יֹאַמר אְֹיִבי ְיָכְלִּתיו- ֶּפן) ה

  .ָעָליִּכי ָגַמל     , ָאִׁשיָרה ַליהָוה:ִּביׁשּוָעֶתךָ , ִלִּבי ָיֵגל     -- ְּבַחְסְּדָך ָבַטְחִּתי, ַוֲאִני) ו

  14ִמְזמֹור 

  .טֹוב-עֵֹׂשה ֵאין    --ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה, ִהְׁשִחיתּו;ֵאין ֱאלִֹהים    , ָנָבל ְּבִלּבֹו ָאַמר:ְלָדִוד, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .ֱאלִֹהים- ֶאת, ּדֵֹרׁש     -- ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל, ִלְראֹות:ָאָדם- ְּבֵני- ַעל ִהְׁשִקיף, ִמָּׁשַמִים    --ְיהָוה) ב

  .ֶאָחד- ַּגם, ֵאין-- טֹוב-עֵֹׂשה ֵאין   : ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו, ַהּכֹל ָסר) ג

  .לֹא ָקָראּו, ְיהָוה; ָאְכלּו ֶלֶחם, אְֹכֵלי ַעִּמי   : ָאֶון-ּפֲֹעֵלי-ָּכל, ֲהלֹא ָיְדעּו) ד

  .ְּבדֹור ַצִּדיק ,ֱאלִֹהים-ִּכי   : ָּפֲחדּו ָפַחד, ָׁשם) ה

  .ַמְחֵסהּו ִּכי ְיהָוה    : ּוָעִני ָתִביׁש- ֲעַצת) ו

  .ִיְׂשָרֵאל ִיְׂשַמח, ָיֵגל ַיֲעקֹב   ; ְׁשבּות ַעּמֹו, ְּבׁשּוב ְיהָוה:ִיְׂשָרֵאל ְיׁשּוַעת   , ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון) ז
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  15ִמְזמֹור 

  .ךָ ְּבַהר ָקְדֶׁש , ִיְׁשּכֹן-ִמי; ָיגּור ְּבָאֳהֶלךָ -ִמי ,ְיהָוה   : ְלָדִוד, ִמְזמֹור) א

  .ִּבְלָבבֹו, ֱאֶמת ְודֵֹבר    ; ּופֵֹעל ֶצֶדק, הֹוֵלְך ָּתִמים) ב

  .ְקרֹבֹו- ָנָׂשא ַעל-לֹא, ְוֶחְרָּפה    ; ְלֵרֵעהּו ָרָעה ָעָׂשה-לֹא-- ְלׁשֹנֹו-ַעל, ָרַגל-לֹא) ג

  .ְולֹא ָיִמר    ,ִנְׁשַּבע ְלָהַרע;ִיְרֵאי ְיהָוה ְיַכֵּבד- ְוֶאת    --ְּבֵעיָניו ִנְמָאס, ִנְבֶזה) ד

  .לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם    -- ֵאֶּלה-עֵֹׂשה:לֹא ָלָקח, ָנִקי-ְוׁשַֹחד ַעל    -- ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך -לֹא, ַּכְסּפֹו) ה

  16ִמְזמֹור 

  .ָחִסיִתי ָבְך - ִּכי, ֵאל ָׁשְמֵרִני   : ִמְכָּתם ְלָדִוד) א

  .ָעֶליךָ - ַּבל, טֹוָבִתי    ; ֲאדָֹני ָאָּתה, ָאַמְרְּת ַליהָוה) ב

  .ָבם-ֶחְפִצי-ָּכל, ְוַאִּדיֵרי   ; ָּבָאֶרץ ֵהָּמה-ֲאֶׁשר, ִלְקדֹוִׁשים) ג

  .ְׂשָפָתי-ַעל ,ְׁשמֹוָתם- ֶאָּׂשא ֶאת- ּוַבל    ; ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם-ַּבל:ָמָהרּו ַאֵחר   , ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם) ד

  .ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי ,ַאָּתה     --ֶחְלִקי ְוכֹוִסי-ְמָנת, ְיהָוה) ה

  .ָׁשְפָרה ָעָלי, ַנֲחָלת- ַאף   ; ַּבְּנִעִמים, ִלי-ֲחָבִלים ָנְפלּו) ו

  .ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי, ֵלילֹות-ַאף   ; ֲאֶׁשר ְיָעָצִני, ְיהָוה-ֶאת-- ֲאָבֵרְך ) ז

  .ּמֹוטֶא -ַּבל, ִמיִמיִני ִּכי   : ִׁשִּויִתי ְיהָוה ְלֶנְגִּדי ָתִמיד) ח

  .ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח, ְּבָׂשִרי- ַאף   ; ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי-- ָׂשַמח ִלִּבי, ָלֵכן) ט

  .ִלְראֹות ָׁשַחת, ִתֵּתן ֲחִסיְדךָ - לֹא   ; ַתֲעזֹב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול-לֹא, ִּכי) י

  .ת ִּביִמיְנָך ֶנַצחְנִעמֹו   ; ָּפֶניךָ - ֶאת, ְׂשָמחֹות ׂשַֹבע:אַֹרח ַחִּיים   , ּתֹוִדיֵעִני) יא

   17ִמְזמֹור 

  .ִׂשְפֵתי ִמְרָמה    , ְּבלֹא;ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי, ַהְקִׁשיָבה ִרָּנִתי    -- ֶצֶדק, ְיהָוה ִׁשְמָעה:ְלָדִוד, ְּתִפָּלה) א

  .ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים, ֵעיֶניךָ    ; ִמְׁשָּפִטי ֵיֵצא, ִמְּלָפֶניךָ ) ב

  .ִּפי- ַיֲעָבר- ַּבל   , ַזּמִֹתי;ִּתְמָצא- ְצַרְפַּתִני ַבל    -- ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה, יָּבַחְנָּת ִלִּב ) ג

  .ָאְרחֹות ָּפִריץ, ֲאִני ָׁשַמְרִּתי    -- ִּבְדַבר ְׂשָפֶתיךָ , ִלְפֻעּלֹות ָאָדם) ד

  .ָנמֹוּטּו ְפָעָמי-ַּבל   ; ְּבַמְעְּגלֹוֶתיךָ , ָּתמְֹך ֲאֻׁשַרי) ה

  .ְׁשַמע ִאְמָרִתי, ָאְזְנָך ִלי-ַהט   ; ַתֲעֵנִני ֵאל- אִתיָך ִכיְקרָ -ֲאִני) ו

  .ִּביִמיֶנךָ , ִמִּמְתקֹוְמִמים    --מֹוִׁשיַע חֹוִסים, ַהְפֵלה ֲחָסֶדיךָ ) ז

  .ַּתְסִּתיֵרִני, ְּבֵצל ְּכָנֶפיךָ    ; ָעִין-ְּכִאיׁשֹון ַּבת, ָׁשְמֵרִני) ח
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  .ַיִּקיפּו ָעָלי, אְֹיַבי ְּבֶנֶפׁש   ; ּוִניזּו ַׁשּד, ִמְּפֵני ְרָׁשִעים) ט

  .ְבֵגאּות ִּדְּברּו, ִּפימֹו   ; ֶחְלָּבמֹו ָּסְגרּו) י

  .ִלְנטֹות ָּבָאֶרץ, ֵעיֵניֶהם ָיִׁשיתּו ;)ְסָבבּונּו(ַעָּתה סבבוני , ַאֻּׁשֵרינּו) יא

  .ב ְּבִמְסָּתִריםיֵֹׁש , ְוִכְכִפיר ;ִיְכסֹוף ִלְטרֹף, ְּכַאְרֵיה-- ִּדְמיֹנֹו) יב

  .ֵמָרָׁשע ַחְרֶּבךָ     , ַּפְּלָטה ַנְפִׁשי;ַהְכִריֵעהּו ,ַקְּדָמה ָפָניו    --קּוָמה ְיהָוה) יג

ִהִּניחּו וְ      -- ִיְׂשְּבעּו ָבִנים:ִבְטָנם ְּתַמֵּלא) ּוְצפּוְנךָ (וצפינך    , ֶחְלָקם ַּבַחִּיים-- ֵמֶחֶלד ִמְמִתים    , ִמְמִתים ָיְדָך ְיהָוה) יד
  .ְלעֹוְלֵליֶהם, ִיְתָרם

  .ְּתמּוָנֶתךָ , ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ   ; ֶאֱחֶזה ָפֶניךָ , ְּבֶצֶדק--ֲאִני) טו

   18ִמְזמֹור 

- ֹותֹו ִמַּכף ָּכלְיהָוה א-ְּביֹום ִהִּציל-- ַהּזֹאת ַהִּׁשיָרה, ִּדְבֵרי- ֶאת   , ַליהָוה, ֲאֶׁשר ִּדֶּבר:ְלָדִוד-- ְיהָוה ְלֶעֶבד, ַלְמַנֵּצחַ ) א
  .ָׁשאּול ּוִמַּיד    , אְֹיָביו

  .ֶאְרָחְמָך ְיהָוה ִחְזִקי     -- ַוּיֹאַמר) ב

  .ִמְׂשַּגִּבי ,ִיְׁשִעי-ָמִגִּני ְוֶקֶרן   ; ּבֹו- ֶאֱחֶסה, ֵאִלי צּוִרי:ּוְמַפְלִטי    -- ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי, ְיהָוה) ג

  .ִאָּוֵׁשעַ  ,אְֹיַבי-ןּוִמ     ; ֶאְקָרא ְיהָוה, ְמֻהָּלל) ד

  .ְבִלַּיַעל ְיַבֲעתּוִני ְוַנֲחֵלי   ; ָמֶות- ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי) ה

  .מֹוְקֵׁשי ָמֶות ,ִקְּדמּוִני    ; ֶחְבֵלי ְׁשאֹול ְסָבבּוִני) ו

  .ְלָפָניו ָּתבֹוא ְבָאְזָניו ,ְוָעִתיְוַׁש    ; ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי:ֱאלַֹהי ֲאַׁשֵּועַ -ְוֶאל     -- ֶאְקָרא ְיהָוה, ִלי-ַּבַּצר) ז

  .ָחָרה לֹו- ִּכי   , ַוִּיְתָּגֲעׁשּו;ּומֹוְסֵדי ָהִרים ִיְרָּגזּו    -- ָהָאֶרץ, ַוִּתְגַעׁש ַוִּתְרַעׁש) ח

  .ָּבֲערּו ִמֶּמּנּו   , ֶּגָחִלים;ּתֹאֵכל ִמִּפיו-ְוֵאׁש    --ְּבַאּפֹו, ָעָלה ָעָׁשן) ט

  .ַּתַחת ַרְגָליו ,ַוֲעָרֶפל    ; ַוֵּיַרד, ִיםַוֵּיט ָׁשַמ ) י

  .רּוחַ -ַּכְנֵפי- ַעל, ַוֵּיֶדא    ; ַוָּיעֹף, ְּכרּוב-ַוִּיְרַּכב ַעל) יא

  .ָעֵבי ְׁשָחִקים    , ַמִים-ֶחְׁשַכת;ֻסָּכתֹו ְסִביבֹוָתיו    --ִסְתרֹו, ָיֶׁשת חֶֹׁשְך ) יב

  .ֵאׁש-ְוַגֲחֵלי, ָּבָרד--ּוָעְבר ָעָביו   : ֶנְגּדֹו, ִמּנַֹגּה) יג

  .ֵאׁש-ְוַגֲחֵלי, ָּבָרד   ; ִיֵּתן קֹלֹו, ְוֶעְליֹון--ְיהָוה ,ַוַּיְרֵעם ַּבָּׁשַמִים) יד

  .ַוְיֻהֵּמם, ּוְבָרִקים ָרב   ; ַוְיִפיֵצם, ַוִּיְׁשַלח ִחָּציו) טו

  .ַאֶּפךָ  רּוחַ , ִמִּנְׁשַמת     -- ִמַּגֲעָרְתָך ְיהָוה:מֹוְסדֹות ֵּתֵבל, ַוִּיָּגלּו   , ֲאִפיֵקי ַמִים, ַוֵּיָראּו) טז

  .ִמַּמִים ַרִּבים, ַיְמֵׁשִני   ; ִיָּקֵחִני, ִיְׁשַלח ִמָּמרֹום) יז

  .ָאְמצּו ִמֶּמִּני-ִּכי, ּוִמּׂשְֹנַאי   ; ֵמאְֹיִבי ָעז, ַיִּציֵלִני) יח

  .ִמְׁשָען ִליְיהָוה לְ - ַוְיִהי    ; ֵאיִדי- ְיַקְּדמּוִני ְביֹום) יט

  .ִּכי ָחֵפץ ִּבי ,ְיַחְּלֵצִני   ; ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב) כ
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.ָיִׁשיב ִלי, ָיַדיְּכבֹר    ; ִיְגְמֵלִני ְיהָוה ְּכִצְדִקי)כא

.ֵמֱאלָֹהי, ָרַׁשְעִּתי- ְולֹא  ; ַּדְרֵכי ְיהָוה, ָׁשַמְרִּתי-ִּכי)כב

.ָאִסיר ֶמִּני-לֹא, ְוֻחּקָֹתיו   ; ִּדיִמְׁשָּפָטיו ְלֶנגְ - ִּכי ָכל)כג

.ִֹניֵמֲעו,ָוֶאְׁשַּתֵּמר    ; ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו)כד

.ְלֶנֶגד ֵעיָניו, ָיַדיְּכבֹר   ; ְיהָוה ִלי ְכִצְדִקי- ַוָּיֶׁשב)כה

.ִּתַּתָּמם, ָּתִמיםְּגַבר-ִעם   ; ָחִסיד ִּתְתַחָּסד- ִעם)כו

.ִּתְתַּפָּתל,ִעֵּקׁש-ְוִעם   ; ְתָּבָררָנָבר ִּת - ִעם)כז

.ְוֵעיַנִים ָרמֹות ַּתְׁשִּפיל  ; ָעִני תֹוִׁשיעַ - ַעם, ַאָּתה- ִּכי)כח

.ַיִּגיַּה ָחְׁשִּכי, ֱאלַֹהיְיהָוה   ; ָּתִאיר ֵנִרי, ַאָּתה- ִּכי)כט

.ׁשּור- ֲאַדֶּלג,ּוֵבאלַֹהי    ; ָאֻרץ ְּגדּוד, ְבךָ -ִּכי)ל

  .ְלכֹל ַהחִֹסים ּבֹו, ָמֵגן הּוא    ; ְיהָוה ְצרּוָפה- ִאְמַרת:ַּדְרּכֹו ָּתִמים    , ָהֵאל)אל

.זּוָלִתי ֱאלֵֹהינּו, ּוִמי צּור   ; ִמַּבְלֲעֵדי ְיהָוה, ִּכי ִמי ֱאלֹוּהַ )לב

.ָּתִמים ַּדְרִּכיַוִּיֵּתן   ; ַהְמַאְּזֵרִני ָחִיל, ָהֵאל)לג

.ַיֲעִמיֵדִני, ָּבמַֹתיְוַעל    ; ָּכַאָּילֹות, ַרְגַלי ְמַׁשֶּוה)לד

.ְזרֹועָֹתי, ְנחּוָׁשה- ֶקֶׁשתְוִנֲחָתה   ; ַלִּמְלָחָמה, ְמַלֵּמד ָיַדי)לה

.ְוַעְנַוְתָך ַתְרֵּבִני; ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני  : ָמֵגן ִיְׁשֶעךָ , ִלי-ַוִּתֶּתן)לו

.ַקְרֻסָּלי, ָמֲעדּוְולֹא   ; יַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּת )לז

.ַּכּלֹוָתם-ַעד, ָאׁשּוב- ְולֹא  ; ְוַאִּׂשיֵגם, ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי)לח

.ַּתַחת ַרְגָלי, ִיְּפלּו  ; ֻיְכלּו קּום-ְולֹא, ֶאְמָחֵצם)לט

.ַּתְכִריַע ָקַמי ַּתְחָּתי  ; ַלִּמְלָחָמה, ַוְּתַאְּזֵרִני ַחִיל)מ

.ַאְצִמיֵתם, ּוְמַׂשְנַאי   ; ָנַתָּתה ִּלי עֶֹרף, ְיַביְואֹ)מא

.ְולֹא ָעָנם, ְיהָוה-ַעל   ; מֹוִׁשיעַ -ְיַׁשְּועּו ְוֵאין)מב

.ְּכִטיט חּוצֹות ֲאִריֵקם;רּוחַ - ְּפֵני-ְּכָעָפר ַעל, ְוֶאְׁשָחֵקם)מג

  .ָיַדְעִּתי ַיַעְבדּוִני- ַעם לֹא; ֹוִיםְלרֹאׁש ּג, ְּתִׂשיֵמִני   : ָעם-ֵמִריֵבי, ְּתַפְּלֵטִני)מד

.ִלי-ְיַכֲחׁשּו, ֵנָכר-ְּבֵני   ; ִיָּׁשְמעּו ִלי, ְלֵׁשַמע אֶֹזן)מה

.ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם,ְוַיְחְרגּו    ; ֵנָכר ִיּבֹלּו-ְּבֵני)מו

.ֱאלֹוֵהי ִיְׁשִעי,ְוָירּום   ; ּוָברּוְך צּוִרי, ְיהָוה-ַחי)מז

.ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחָּתי   ; ַהּנֹוֵתן ְנָקמֹות ִלי-- לָהֵא )מח

  .ַּתִּציֵלִני, ֵמִאיׁש ָחָמס; ְּתרֹוְמֵמִני,ָקַמי-ַאף ִמן    : ֵמאְֹיָבי, ְמַפְּלִטי)מט

.ּוְלִׁשְמָך ֲאַזֵּמָרה   ; אֹוְדָך ַבּגֹוִים ְיהָוה, ֵּכן- ַעל)נ

  .עֹוָלם- ַעד    ; ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו-- ִלְמִׁשיחֹו, ְועֶֹׂשה ֶחֶסד:ֹוַמְלּכ ְיׁשּועֹות   , ַמְגִּדל)נא
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   19ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור ְלָדִוד, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .ַמִּגיד ָהָרִקיעַ , ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו    ; ֵאל-ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד, ַהָּׁשַמִים) ב

  .ָּדַעת- ְיַחֶּוה, ְיָלהְּללַ  ְוַלְיָלה    ; ַיִּביַע אֶֹמר, יֹום ְליֹום) ג

  .ִנְׁשָמע קֹוָלם ,ְּבִלי   : ְוֵאין ְּדָבִרים, אֶֹמר-ֵאין) ד

  .אֶֹהל ָּבֶהם- ָׂשם   , ַלֶּׁשֶמׁש;ִמֵּליֶהם, ֵתֵבל ּוִבְקֵצה   , ָיָצא ַקָּום, ָהָאֶרץ- ְּבָכל) ה

  .ץ אַֹרחָלרּו, ָיִׂשיׂש ְּכִגּבֹור   ; יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו, ְּכָחָתן-- ְוהּוא) ו

  .ֵמַחָּמתֹו, ְוֵאין ִנְסָּתר    ; ְקצֹוָתם-ַעל ּוְתקּוָפתֹו-- מֹוָצאֹו, ִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים) ז

  .ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי, ֵעדּות ְיהָוה ֶנֱאָמָנה ;ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש, ּתֹוַרת ְיהָוה ְּתִמיָמה) ח

  .ְמִאיַרת ֵעיָנִים, ַות ְיהָוה ָּבָרהִמְצ     ; ֵלב-ְמַׂשְּמֵחי ,ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים) ט

  .ָצְדקּו ַיְחָּדו; ְיהָוה ֱאֶמת-ִמְׁשְּפֵטי :עֹוֶמֶדת ָלַעד--ְטהֹוָרה, ִיְרַאת ְיהָוה) י

  .ְונֶֹפת צּוִפים, ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש   ; ּוִמַּפז ָרב, ִמָּזָהב-- ַהֶּנֱחָמִדים) יא

  .ֵעֶקב ָרב, ְּבָׁשְמָרם   ; ִנְזָהר ָּבֶהם, ַעְבְּדךָ - ַּגם) יב

  .ַנֵּקִני ִמִּנְסָּתרֹות   ; ָיִבין-ְׁשִגיאֹות ִמי) יג

  .ִמֶּפַׁשע ָרב   , ְוִנֵּקיִתי;ִבי ָאז ֵאיָתם- ִיְמְׁשלּו- ַאל     -- ֲחׂשְֹך ַעְבֶּדךָ , ַּגם ִמֵּזִדים) יד

  .צּוִרי ְוגֲֹאִלי    , ְיהָוה:ְלָפֶניךָ    ִלִּבי  ְוֶהְגיֹון, ִפי- ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי) טו

  20 ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור ְלָדִוד, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .ֵׁשם ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב, ְיַׂשֶּגְבךָ    ; ְּביֹום ָצָרה, ַיַעְנָך ְיהָוה) ב

  .ִיְסָעֶדּךָ , ּוִמִּצּיֹון    ; ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש- ִיְׁשַלח) ג

  .ְיַדְּׁשֶנה ֶסָלה עֹוָלְתךָ וְ    ; ִמְנחֶֹתךָ -ִיְזּכֹר ָּכל) ד

  .ְיַמֵּלא ֲעָצְתךָ -ְוָכל   ; ְלָך ִכְלָבֶבךָ -ִיֶּתן) ה

  .ִמְׁשֲאלֹוֶתיךָ -ָּכל   , ְיַמֵּלא ְיהָוה;ֱאלֵֹהינּו ִנְדּגֹל-ּוְבֵׁשם    -- ִּביׁשּוָעֶתךָ , ְנַרְּנָנה) ו

  .ְיִמינֹו ֵיַׁשע, ִּבְגֻברֹות    -- ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו, ֲעֵנהּויַ :ְמִׁשיחֹו, ְיהָוה ִּכי הֹוִׁשיעַ      -- ַעָּתה ָיַדְעִּתי) ז

  .ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַנְזִּכיר-ְּבֵׁשם    , ַוֲאַנְחנּו;ַבּסּוִסים ְוֵאֶּלה    , ֵאֶּלה ָבֶרֶכב) ח

  .ַוִּנְתעֹוָדד, ַּקְמנּו ַוֲאַנְחנּו   ; ָּכְרעּו ְוָנָפלּו, ֵהָּמה) ט

  .ָקְרֵאנּו-ְביֹום ַיֲעֵננּו, ַהֶּמֶלְך     : ְיהָוה הֹוִׁשיָעה) י
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  21 ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור ְלָדִוד, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .ְמאֹד) ָּיֶגל(יגיל -ַמה, ּוִביׁשּוָעְתךָ    ; ֶמֶלְך -ְּבָעְּזָך ִיְׂשַמח, ְיהָוה) ב

  .ֶּסָלה ָמַנְעָּת -ַּבל, ַוֲאֶרֶׁשת ְׂשָפָתיו    ; ָנַתָּתה ּלֹו, ַּתֲאַות ִלּבֹו) ג

  .ֲעֶטֶרת ָּפז, ָּתִׁשית ְלרֹאׁשֹו   ; ִּבְרכֹות טֹוב, ְתַקְּדֶמּנּו-ִּכי) ד

  .עֹוָלם ָוֶעד, אֶֹרְך ָיִמים    ; ָנַתָּתה ּלֹו--ָׁשַאל ִמְּמךָ , ַחִּיים) ה

  .ְּתַׁשֶּוה ָעָליו, ְוָהָדר הֹוד    ; ִּביׁשּוָעֶתךָ , ָּגדֹול ְּכבֹודֹו) ו

  .ָּפֶניךָ -ֶאת, ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה   ; יֵתהּו ְבָרכֹות ָלַעדְתִׁש -ִּכי) ז

  .ִיּמֹוט-ַּבל, ּוְבֶחֶסד ֶעְליֹון   ; ּבֵֹטַח ַּביהָוה, ַהֶּמֶלְך - ִּכי) ח

  .ִּתְמָצא ׂשְֹנֶאיךָ , ְיִמיְנךָ    ; אְֹיֶביךָ - ְלָכל, ִּתְמָצא ָיְדךָ ) ט

  .ְותֹאְכֵלם ֵאׁש   ; ְּבַאּפֹו ְיַבְּלֵעם, ְיהָוה:ָּפֶניךָ  ֵעתלְ      -- ְּכַתּנּור ֵאׁש, ְּתִׁשיֵתמֹו) י

  .ִמְּבֵני ָאָדם, ְוַזְרָעם    ; ֵמֶאֶרץ ְּתַאֵּבד, ִּפְרָימֹו) יא

  .יּוָכלּו-ַּבל, ְמִזָּמה ָחְׁשבּו    ; ָנטּו ָעֶליָך ָרָעה-ִּכי) יב

  .ְּפֵניֶהם- ֵנן ַעלְּתכֹו, ְּבֵמיָתֶריךָ    ; ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם, ִּכי) יג

  .ְּגבּוָרֶתךָ , ּוְנַזְּמָרה ָנִׁשיָרה    ; רּוָמה ְיהָוה ְבֻעֶּזךָ ) יד

  22ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור ְלָדִוד    ; ַהַּׁשַחר ַאֶּיֶלת-ַעל, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי, ִמיׁשּוָעִתי ָרחֹוק    ; ָלָמה ֲעַזְבָּתִני, ֵאִלי ֵאִלי) ב

  .ֻדִמָּיה ִלי-ְולֹא, ְוַלְיָלה    ; ְולֹא ַתֲעֶנה, ֶאְקָרא יֹוָמם-- ֱאלַֹהי) ג

  .ִיְׂשָרֵאל ְּתִהּלֹות, יֹוֵׁשב    -- ְוַאָּתה ָקדֹוׁש) ד

  .ַוְּתַפְּלֵטמֹו ,ָּבְטחּו   ; ָּבְטחּו ֲאבֵֹתינּו, ְּבךָ ) ה

  .ׁשּובֹו-ָבְטחּו ְולֹא ְּבךָ     ; ֵאֶליָך ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו) ו

  .ּוְבזּוי ָעם, ָאָדם ֶחְרַּפת    ; ִאיׁש- ְוָאנִֹכי תֹוַלַעת ְולֹא) ז

  .ָיִניעּו רֹאׁש, ְבָׂשָפה ַיְפִטירּו    ; ַיְלִעגּו ִלי, רַֹאי-ָּכל) ח

  .ִּכי ָחֵפץ ּבֹו, ַיִּציֵלהּו    ; ְיהָוה ְיַפְּלֵטהּו-ּגֹל ֶאל) ט

  .ְׁשֵדי ִאִּמי- ַעל ,ִטיִחיַמְב     ; ַאָּתה גִֹחי ִמָּבֶטן-ִּכי) י

  .ֵאִלי ָאָּתה, ִמֶּבֶטן ִאִּמי   ; ָהְׁשַלְכִּתי ֵמָרֶחם, ָעֶליךָ ) יא

  .ֵאין עֹוֵזר-ִּכי    : ְקרֹוָבה ָצָרה- ִּכי, ִּתְרַחק ִמֶּמִּני-ַאל) יב
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  .ָבָׁשן ִּכְּתרּוִני ַאִּביֵרי    ; ָּפִרים ַרִּבים, ְסָבבּוִני) יג

  .ְוׁשֵֹאג טֵֹרף, ַאְרֵיה    ; י ִּפיֶהםָּפצּו ָעלַ ) יד

  .ֵמָעי ְּבתֹוְך , ָנֵמס   ; ַּכּדֹוָנג, ָהָיה ִלִּבי:ַעְצמֹוָתי-ָּכל, ְוִהְתָּפְרדּו     -- ַּכַּמִים ִנְׁשַּפְכִּתי) טו

  .ִניָמֶות ִּתְׁשְּפֵת - ְוַלֲעַפר    ; ֻמְדָּבק ַמְלקֹוָחי ,ּוְלׁשֹוִני, ּכִֹחי, ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש) טז

  .ָיַדי ְוַרְגָלי, ָּכֲאִרי; ִהִּקיפּוִני, ְמֵרִעים ֲעַדת    : ְּכָלִבים, ִּכי ְסָבבּוִני) יז

  .ִבי-ִיְראּו, ַיִּביטּו ֵהָּמה   ; ַעְצמֹוָתי-ֲאַסֵּפר ָּכל) יח

  .ַיִּפילּו גֹוָרל, ְלבּוִׁשי-ְוַעל   ; ְיַחְּלקּו ְבָגַדי ָלֶהם) יט

  .ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה, ֱאָילּוִתי   ; ִּתְרָחק-ַאל ,ְוַאָּתה ְיהָוה) כ

  .ְיִחיָדִתי, ֶּכֶלב-ִמַּיד   ; ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי) כא

  .ּוִמַּקְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני    ; ִמִּפי ַאְרֵיה, הֹוִׁשיֵעִני) כב

  .ָקָהל ֲאַהְלֶלּךָ  ְּבתֹוְך     ; ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי) כג

  .ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל- ָּכל    , ְוגּורּו ִמֶּמּנּו;ַיֲעקֹב ַּכְּבדּוהּו ֶזַרע-ָּכל    -- ַהְללּוהּו, ִיְרֵאי ְיהָוה )כד

  .ָׁשֵמעַ    ּוְבַׁשְּועֹו ֵאָליו ;ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו- ְולֹא     -- ָעִני ֱענּות, ָבָזה ְולֹא ִׁשַּקץ-ִּכי לֹא) כה

  .ֶנֶגד ְיֵרָאיו, ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם--ָרב ְּבָקָהל   : ִתיְּתִהּלָ , ֵמִאְּתךָ ) כו

  .ָלַעד    ְיִחי ְלַבְבֶכם ;ּדְֹרָׁשיו, ְיַהְללּו ְיהָוה    --ְוִיְׂשָּבעּו, יֹאְכלּו ֲעָנִוים) כז

  .ִמְׁשְּפחֹות ּגֹוִים- ָּכל   , ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניךָ ;ָאֶרץ-ַאְפֵסי-ָּכל    --ְיהָוה-ְוָיֻׁשבּו ֶאל, ִיְזְּכרּו) כח

  .ַּבּגֹוִים ,ּומֵֹׁשל   ; ַהְּמלּוָכה, ִּכי ַליהָוה) כט

  .לֹא ִחָּיה    , ְוַנְפׁשֹו;ָעָפר יֹוְרֵדי-ָּכל, ְלָפָניו ִיְכְרעּו    -- ֶאֶרץ-ִּדְׁשֵני-ָּכל ,ָאְכלּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו) ל

  .רַלּדֹו ְיֻסַּפר ַלאדָֹני   ; ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו) לא

  .ִּכי ָעָׂשה, נֹוָלד ְלַעם   : ְוַיִּגידּו ִצְדָקתֹו, ָיבֹאּו) לב

  23ִמְזמֹור 

  .לֹא ֶאְחָסר, רִֹעי ְיהָוה   : ִמְזמֹור ְלָדִוד) א

  .ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני ֵמי- ַעל   ; ַיְרִּביֵצִני, ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא) ב

  .ְלַמַען ְׁשמֹו, ֶצֶדק-ֵליְבַמְעּגְ  ַיְנֵחִני   ; ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב) ג

  .ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני    , ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתךָ ;ַאָּתה ִעָּמִדי- ִּכי    --ִאיָרא ָרע- לֹא ,ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות-ַּגם ִּכי) ד

  .ְרָוָיהּכֹוִסי     , ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי;צְֹרָרי ֶנֶגד    -- ֻׁשְלָחן, ַּתֲערְֹך ְלָפַני) ה

  .ְלאֶֹרְך ָיִמים    , ְיהָוה- ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית;ְיֵמי ַחָּיי-ָּכל    -- טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני, ַאְך ) ו
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  24 ִמְזמֹור 

  .ְויְֹׁשֵבי ָבּה, ֵּתֵבל   ; ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ,ַליהָוה:ִמְזמֹור, ְלָדִוד) א

  .ְיכֹוְנֶנהָ , ְנָהרֹות- ְוַעל   ; ַיִּמים ְיָסָדּה-ַעל, הּוא-ִּכי) ב

  .ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו ,ָיקּום-ּוִמי   ; ְיהָוה-ַיֲעֶלה ְבַהר-ִמי) ג

  .ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה   ; ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי- לֹא ֲאֶׁשר:ֵלָבב- ּוַבר   , ְנִקי ַכַּפִים) ד

  .ֵהי ִיְׁשעֹוֵמֱאלֹ ,ּוְצָדָקה   ; ֵמֵאת ְיהָוה, ִיָּׂשא ְבָרָכה) ה

  .ַיֲעקֹב ֶסָלה ְמַבְקֵׁשי ָפֶניךָ     ; ּדֹור ּדְֹרָׁשו, ֶזה) ו

  .ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד   , ְוָיבֹוא;ִּפְתֵחי עֹוָלם, ְוִהָּנְׂשאּו   , ָראֵׁשיֶכם, ְׂשאּו ְׁשָעִרים) ז

  .ֹור ִמְלָחָמהִּגּב, ְיהָוה    ; ִעּזּוז ְוִגּבֹור ,ְיהָוה:ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד    , ִמי ֶזה) ח

  .ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד   , ְוָיבֹא;ִּפְתֵחי עֹוָלם ,ּוְׂשאּו   , ָראֵׁשיֶכם, ְׂשאּו ְׁשָעִרים) ט

  .הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה     -- ְיהָוה ְצָבאֹות:ַהָּכבֹוד ֶמֶלְך    , ִמי הּוא ֶזה) י

  25ִמְזמֹור 

  .אַנְפִׁשי ֶאָּׂש  ,ֵאֶליָך ְיהָוה    : ְלָדִוד) א

  .ַיַעְלצּו אֹוְיַבי ִלי- ַאל   ; ֵאבֹוָׁשה-ַאל, ְּבָך ָבַטְחִּתי-- ֱאלַֹהי) ב

  .ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם, ֵיבֹׁשּו   ; לֹא ֵיבֹׁשּו, קֶֹויךָ -ַּגם ָּכל) ג

  .אְֹרחֹוֶתיָך ַלְּמֵדִני   ; הֹוִדיֵעִני, ְּדָרֶכיָך ְיהָוה) ד

  .ַהּיֹום-ָּכל    , אֹוְתָך ִקִּויִתי;ֱאלֵֹהי ִיְׁשִעי, ַאָּתה- ִּכי     -- ְּמֵדִניְולַ , ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶּתךָ ) ה

  .ֵמעֹוָלם ֵהָּמה ִּכי   : ַוֲחָסֶדיךָ , ַרֲחֶמיָך ְיהָוה- ְזכֹר) ו

  .הְלַמַען טּוְבָך ְיהוָ     -- ַאָּתה- ִלי-ְּכַחְסְּדָך ְזָכר:ִּתְזּכֹר-ַאל    --ּוְפָׁשַעי, ַחּטֹאות ְנעּוַרי) ז

  .ַחָּטִאים ַּבָּדֶרְך  ֵּכן יֹוֶרה-ַעל   ; ְוָיָׁשר ְיהָוה- טֹוב) ח

  .ִויַלֵּמד ֲעָנִוים ַּדְרּכֹו   ; ַּבִּמְׁשָּפט, ַיְדֵרְך ֲעָנִוים) ט

  .ְוֵעדָֹתיו, ְלנְֹצֵרי ְבִריתֹו     -- ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ָאְרחֹות ְיהָוה-ָּכל) י

  .הּוא-ִּכי ַרב, ִֹני ַלֲעו ָסַלְחָּת וְ    ; ִׁשְמָך ְיהָוה-ְלַמַען) יא

  .ְּבֶדֶרְך ִיְבָחר, יֹוֶרּנּו    --ְיֵרא ְיהָוה, ֶזה ָהִאיׁש-ִמי) יב

  .ִייַרׁש ָאֶרץ ,ְוַזְרעֹו    ; ְּבטֹוב ָּתִלין, ַנְפׁשֹו) יג

  .ְלהֹוִדיָעם ,ּוְבִריתֹו    ; ִליֵרָאיו, סֹוד ְיהָוה) יד

  .יֹוִציא ֵמֶרֶׁשת ַרְגָלי-הּוא ִּכי   : הָוהיְ -ֶאל, ֵעיַני ָּתִמיד) טו

  .ְוָעִני ָאִני ָיִחיד- ִּכי   : ֵאַלי ְוָחֵּנִני-ְּפֵנה) טז
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  .הֹוִציֵאִני, ִמְּמצּוקֹוַתי   ; ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו) יז

  .ַחּטֹאוָתי-ְלָכל ,ְוָׂשא   ; ַוֲעָמִלי, ְרֵאה ָעְנִיי) יח

  .ָחָמס ְׂשֵנאּוִני ְוִׂשְנַאת   ; ָרּבּו-יאְֹיַבי ִּכ -ְרֵאה) יט

  .ָחִסיִתי ָבְך -ִּכי, ֵאבֹוׁש-ַאל   ; ְוַהִּציֵלִני, ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי) כ

  .ִקִּויִתיךָ  ,ִּכי   : ָויֶֹׁשר ִיְּצרּוִני-ּתֹם) כא

  .ָצרֹוָתיו, ִמּכֹל    --ִיְׂשָרֵאל-ֶאת, ְּפֵדה ֱאלִֹהים) כב

  26ִמְזמֹור 

  .לֹא ֶאְמָעד   , ּוַביהָוה ָּבַטְחִּתי;ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי, ֲאִני-ִּכי     -- ָׁשְפֵטִני ְיהָוה  :ִודְלדָ ) א

  .ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי) ָצְרָפה( צרופה    ; ְּבָחֵנִני ְיהָוה ְוַנֵּסִני) ב

  .ַּבֲאִמֶּתךָ , ְוִהְתַהַּלְכִּתי    ; ְלֶנֶגד ֵעיָני, ַחְסְּדךָ - ִּכי) ג

  .לֹא ָאבֹוא, ַנֲעָלִמים ְוִעם   ; ָׁשְוא- ְמֵתי-ִעם, ָיַׁשְבִּתי-אלֹ) ד

  .לֹא ֵאֵׁשב, ְרָׁשִעים- ְוִעם   ; ְקַהל ְמֵרִעים, ָׂשֵנאִתי) ה

  .ִמְזַּבֲחָך ְיהָוה-ֶאת ַוֲאסְֹבָבה    ; ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי) ו

  .ִנְפְלאֹוֶתיךָ - לּכָ  ,ּוְלַסֵּפר    ; ְּבקֹול ּתֹוָדה, ַלְׁשִמעַ ) ז

  .ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדךָ , ּוְמקֹום   ; ְמעֹון ֵּביֶתךָ , ָאַהְבִּתי-- ְיהָוה) ח

  .ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי-ְוִעם    ; ַחָּטִאים ַנְפִׁשי- ֶּתֱאסֹף ִעם- ַאל) ט

  .ָמְלָאה ּׁשַֹחד ,ִויִמיָנם   ; ִּביֵדיֶהם ִזָּמה-ֲאֶׁשר) י

  .ְוָחֵּנִני ְּפֵדִני   ; ֵאֵלְך  ְּבֻתִּמי, ַוֲאִני) יא

  .ֲאָבֵרְך ְיהָוה, ְּבַמְקֵהִלים    ; ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור, ַרְגִלי) יב

  27ִמְזמֹור 

  .ִמִּמי ֶאְפָחד    , ַחַּיי-ְיהָוה ָמעֹוז;ִמִּמי ִאיָרא-- ְוִיְׁשִעי אֹוִרי, ְיהָוה    : ְלָדִוד) א

  .ֵהָּמה ָכְׁשלּו ְוָנָפלּו   ; ָצַרי ְואְֹיַבי ִלי:ְּבָׂשִרי- ֶאת לֶלֱאכֹ     -- ְמֵרִעים, ִּבְקרֹב ָעַלי) ב

  .ֲאִני בֹוֵטחַ , ְּבזֹאת     -- ִמְלָחָמה, ָּתקּום ָעַלי- ִאם:ִלִּבי ִייָרא- לֹא     -- ַמֲחֶנה, ַּתֲחֶנה ָעַלי-ִאם) ג

ּוְלַבֵּקר     , ְיהָוה-ְּבנַֹעם ַלֲחזֹות;ְיֵמי ַחַּיי-ָּכל   , ְיהָוה- יתִׁשְבִּתי ְּבבֵ :ֲאַבֵּקׁש אֹוָתּה     -- ְיהָוה-ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת, ַאַחת) ד
  .ְּבֵהיָכלֹו

  .ְירֹוְמֵמִני, ְּבצּור   ; ְּבֵסֶתר ָאֳהלֹו, ַיְסִּתֵרִני:ָרָעה ְּביֹום     -- ְּבֻסּכֹה, ִּכי ִיְצְּפֵנִני) ה

  .ַליהָוה   , ַוֲאַזְּמָרה ָאִׁשיָרה;ִזְבֵחי ְתרּוָעה, ֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹווְ    , ְסִביבֹוַתי ַעל אְֹיַבי, ְוַעָּתה ָירּום רֹאִׁשי) ו

  .ַוֲעֵנִני ְוָחֵּנִני   ; ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא-ְׁשַמע) ז

  .ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש- ֶאת    ; ַּבְּקׁשּו ָפָני-- ָאַמר ִלִּבי, ְלךָ ) ח
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  .ֱאלֵֹהי ִיְׁשִעי, ַּתַעְזֵבִני- ְוַאל ִּתְּטֵׁשִני-ַאל    ; ֶעְזָרִתי ָהִייָת :ַעְבֶּדךָ , ְּבַאף- ַּתט ַאל     -- ִמֶּמִּני, ַּתְסֵּתר ָּפֶניךָ - ַאל) ט

  .ַיַאְסֵפִני ַויהָוה   ; ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני-ִּכי) י

  .ׁשֹוְרָרי, ְלַמַען--ְּבאַֹרח ִמיׁשֹור ,ּוְנֵחִני   : ַּדְרֶּכךָ , הֹוֵרִני ְיהָוה) יא

  .ִויֵפַח ָחָמס, ֶׁשֶקר-ִבי ֵעֵדי- ָקמּו ִּכי   : ְּבֶנֶפׁש ָצָרי, ִּתְּתֵנִני-ַאל) בי

  .ְּבֶאֶרץ ַחִּיים    : ְיהָוה- ְּבטּוב ִלְראֹות, ֶהֱאַמְנִּתי-- לּוֵלא) יג

  .ְיהָוה- ֶאל, ְוַקֵּוה; ִלֶּבךָ  ְוַיֲאֵמץ, ֲחַזק   : ְיהָוה-ֶאל, ַקֵּוה) יד

  28ִמְזמֹור 

  .יֹוְרֵדי בֹור-ִעם, ְוִנְמַׁשְלִּתי   ; ֶּתֱחֶׁשה ִמֶּמִּני-ֶּפן:ֶּתֱחַרׁש ִמֶּמִּני-ַאל, צּוִרי     -- ֶאְקָרא ֵאֶליָך ְיהָוה, ִודְלדָ ) א

  .ְּדִביר ָקְדֶׁשךָ - ֶאל   , ְּבָנְׂשִאי ָיַדי;ֵאֶליךָ  ְּבַׁשְּוִעי    , ְׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוַני) ב

  .ִּבְלָבָבם, ְוָרָעה   ; ֵרֵעיֶהם-ִעם, ּדְֹבֵרי ָׁשלֹום:ָאֶון-ּפֲֹעֵלי- ְוִעם   , ְרָׁשִעים- ִּתְמְׁשֵכִני ִעם- ַאל) ג

  .ָהֵׁשב ְּגמּוָלם ָלֶהם   ; ֵּתן ָלֶהם, ְּכַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם:ַמַעְלֵליֶהם ּוְכרֹעַ    , ָלֶהם ְּכָפֳעָלם-ֶּתן) ד

  .ְולֹא ִיְבֵנם    , ֶיֶהְרֵסם;ַמֲעֵׂשה ָיָדיו- ְוֶאל     -- ְּפֻעּלֹת ְיהָוה-ֶאל, ִּכי לֹא ָיִבינּו) ה

  .ַּתֲחנּוָני קֹול, ָׁשַמע-ִּכי    : ָּברּוְך ְיהָוה) ו

  .ּוִמִּׁשיִרי ֲאהֹוֶדּנּו   ; ַוַּיֲעלֹז ִלִּבי:ְוֶנֱעָזְרִּתי, ִלִּבי ּבֹו ָבַטח     -- ֻעִּזי ּוָמִגִּני, ְיהָוה) ז

  .ְמִׁשיחֹו הּוא ֹוז ְיׁשּועֹותּוָמע   ; ָלמֹו- ְיהָוה עֹז) ח

  .ָהעֹוָלם-ַעד    , ּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם;ַנֲחָלֶתךָ - ֶאת ּוָבֵרְך      -- ַעֶּמךָ - ֶאת, הֹוִׁשיָעה) ט

  29ִמְזמֹור 

  .ָּכבֹוד ָועֹז, ָהבּו ַליהָוה; ְּבֵני ֵאִלים, ַליהָוה ָהבּו   : ְלָדִוד, ִמְזמֹור) א

  .קֶֹדׁש-ְּבַהְדַרת, ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהָוה   ; מֹוְּכבֹוד ְׁש , ָהבּו ַליהָוה) ב

  .ַמִים ַרִּבים-ַעל, ְיהָוה    ; ַהָּכבֹוד ִהְרִעים-ֵאל:ַהָּמִים- ַעל   , קֹול ְיהָוה) ג

  .ֶּבָהָדר ,קֹול ְיהָוה   ; ְיהָוה ַּבּכֹחַ - קֹול) ד

  .ְרֵזי ַהְּלָבנֹוןַא- ֶאת, ְיהָוה ַוְיַׁשֵּבר   ; ׁשֵֹבר ֲאָרִזים, קֹול ְיהָוה) ה

  .ְרֵאִמים-ְּכמֹו ֶבן, ְוִׂשְריֹן ְלָבנֹון   ; ֵעֶגל-ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמֹו) ו

  .ַלֲהבֹות ֵאׁש   ; ְיהָוה חֵֹצב-קֹול) ז

  .ִמְדַּבר ָקֵדׁש, ְיהָוה ָיִחיל    ; ָיִחיל ִמְדָּבר, קֹול ְיהָוה) ח

  .אֵֹמר ָּכבֹוד, ֻּכּלֹו    -- ּוְבֵהיָכלֹו:ֱחׂשֹף ְיָערֹותַוּיֶ     --ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות, קֹול ְיהָוה) ט

  .ֶמֶלְך ְלעֹוָלם, ְיהָוה ַוֵּיֶׁשב    ; ַלַּמּבּול ָיָׁשב, ְיהָוה) י

  .ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום-ְיָבֵרְך ֶאת ,ְיהָוה    ; ְלַעּמֹו ִיֵּתן, עֹז--ְיהָוה) יא



  16  
  

 

   30ִמְזמֹור 

  .ַּבִית ְלָדִודהַ  ֲחֻנַּכת-ִׁשיר  :ִמְזמֹור) א

  .ִׂשַּמְחָּת אְֹיַבי ִלי-ְולֹא   ; ִּכי ִדִּליָתִני, ֲארֹוִמְמָך ְיהָוה) ב

  .ַוִּתְרָּפֵאִני ,ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליךָ      -- ְיהָוה ֱאלָֹהי) ג

  .בֹור) -ִמָּיְרִדי( -מיורדי, ִחִּייַתִני   ; ְׁשאֹול ַנְפִׁשי- ֶהֱעִליָת ִמן--ְיהָוה) ד

  .ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו ,ְוהֹודּו   ; רּו ַליהָוה ֲחִסיָדיוַזְּמ ) ה

  .ְוַלּבֶֹקר ִרָּנה   ; ָיִלין ֶּבִכי, ָּבֶעֶרב:ִּבְרצֹונֹו ַחִּיים    -- ְּבַאּפֹו, ִּכי ֶרַגע) ו

  .ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם-ַּבל     -- ָאַמְרִּתי ְבַׁשְלִוי, ַוֲאִני) ז

  .ָהִייִתי ִנְבָהל   ; ִהְסַּתְרָּת ָפֶניךָ :עֹז-ְלַהְרִרי ָּתהֶהֱעַמְד , ִּבְרצֹוְנךָ      -- ְיהָוה) ח

  .ֶאְתַחָּנן ,ֲאדָֹני-ְוֶאל   ; ֵאֶליָך ְיהָוה ֶאְקָרא) ט

  .ֲהַיִּגיד ֲאִמֶּתךָ     ; ֲהיֹוְדָך ָעָפר:ָׁשַחת-ֶאל ְּבִרְדִּתי    , ֶּבַצע ְּבָדִמי-ַמה) י

  .עֵֹזר ִלי-ֱהֵיה ,ְיהָוה   ; ְיהָוה ְוָחֵּנִני- ְׁשַמע) יא

  .ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה; ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי   : ְלָמחֹול ִלי, ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי) יב

  .ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ    , ְיהָוה ֱאלַֹהי:ִיּדֹם ְולֹא     -- ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד, ְלַמַען) יג

  31ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור ְלָדִוד, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .ְּבִצְדָקְתָך ַפְּלֵטִני    ; ְלעֹוָלם ֵאבֹוָׁשה-ַאל, ְיהָוה ָחִסיִתי-ךָ ְּב ) ב

  .ְלהֹוִׁשיֵעִני   ; ְלֵבית ְמצּודֹות-- ָמעֹוז-ְלצּור, ֱהֵיה ִלי:ַהִּציֵלִני ְמֵהָרה     -- ָאְזְנךָ , ַהֵּטה ֵאַלי) ג

  .ֵחִני ּוְתַנֲהֵלִניַּתנְ , ּוְלַמַען ִׁשְמךָ    ; ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה-ִּכי) ד

  .ָמעּוִּזי, ַאָּתה-ִּכי    : ָטְמנּו ִלי, ֵמֶרֶׁשת זּו-- ּתֹוִציֵאִני) ה

  .ֵאל ֱאֶמת--אֹוִתי ְיהָוה ָּפִדיָת     : ַאְפִקיד רּוִחי, ְּבָיְדךָ ) ו

  .ְיהָוה ָּבָטְחִּתי-ֶאל, ַוֲאִני   ; ָׁשְוא- ַהּׁשְֹמִרים ַהְבֵלי, ָׂשֵנאִתי) ז

  .ְּבָצרֹות ַנְפִׁשי, ָיַדְעָּת    ; ָעְנִיי-ֶאת, ֲאֶׁשר ָרִאיָת :ְּבַחְסֶּדךָ    , יָלה ְוֶאְׂשְמָחהָאגִ ) ח

  .ֶהֱעַמְדָּת ַבֶּמְרָחב ַרְגָלי   ; אֹוֵיב-ְּבַיד, ְולֹא ִהְסַּגְרַּתִני) ט

  .ְטִניַנְפִׁשי ּוִב    ; ָעְׁשָׁשה ְבַכַעס ֵעיִני:ִלי-ַצר ִּכי   , ָחֵּנִני ְיהָוה) י

  .ַוֲעָצַמי ָעֵׁשׁשּו   ; ִֹני כִֹחי ָּכַׁשל ַּבֲעו:ּוְׁשנֹוַתי ַּבֲאָנָחה     -- ַחַּיי, ִּכי ָכלּו ְבָיגֹון) יא

  .ִמֶּמִּני ָנְדדּו    -- רַֹאי ַּבחּוץ:ּוַפַחד ִלְמֻיָּדָעי     -- ְוִלְׁשֵכַני ְמאֹד ,צְֹרַרי ָהִייִתי ֶחְרָּפה-ִמָּכל) יב

  .ִּכְכִלי אֵֹבד, ָהִייִתי    ; ְּכֵמת ִמֵּלב, ְחִּתיִנְׁשּכַ ) יג
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  .ָלַקַחת ַנְפִׁשי ָזָממּו   ; ְּבִהָּוְסָדם ַיַחד ָעַלי:ָמגֹור ִמָּסִביב    -- ִּדַּבת ַרִּבים, ִּכי ָׁשַמְעִּתי) יד

  .ֱאלַֹהי ָאָּתה, ָאַמְרִּתי    ; ָעֶליָך ָבַטְחִּתי ְיהָוה, ַוֲאִני) טו

  .ּוֵמרְֹדָפי, אֹוְיַבי-ִמַּיד ַהִּציֵלִני   ; ָך ִעּתָֹתיְּבָיְד ) טז

  .הֹוִׁשיֵעִני ְבַחְסֶּדךָ    ; ַעְבֶּדךָ - ַעל, ָהִאיָרה ָפֶניךָ ) יז

  .ִיְּדמּו ִלְׁשאֹול, ֵיבֹׁשּו ְרָׁשִעים   ; ִּכי ְקָראִתיךָ , ֵאבֹוָׁשה-ַאל--ְיהָוה) יח

  .ְּבַגֲאָוה ָובּוז-- ַצִּדיק ָעָתק-ַהּדְֹברֹות ַעל    : ָׁשֶקר- ִׂשְפֵתי, ֵּתָאַלְמָנה) יט

  .ְּבֵני ָאָדם, ֶנֶגד   ; ַלחִֹסים ָּבְך , ָּפַעְלָּת :ִּליֵרֶאיךָ  ָצַפְנָּת -ֲאֶׁשר    , טּוְבךָ -ָמה ַרב) כ

  .תֵמִריב ְלׁשֹנֹו    ; ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה:ִאיׁש-ֵמֻרְכֵסי    -- ְּבֵסֶתר ָּפֶניךָ , ַּתְסִּתיֵרם) כא

  .ְּבִעיר ָמצֹור, ִלי ִּכי ִהְפִליא ַחְסּדֹו    : ָּברּוְך ְיהָוה) כב

  .ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליךָ     ; קֹול ַּתֲחנּוַני, ָׁשַמְעָּת --ָאֵכן:ִמֶּנֶגד ֵעיֶניךָ , ִנְגַרְזִּתי     -- ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי, ַוֲאִני) כג

  .ַגֲאָוה עֵֹׂשה, ֶיֶתר-ּוְמַׁשֵּלם ַעל   ; נֵֹצר ְיהָוה, ִניםֱאמּו:ֲחִסיָדיו- ָּכל    , ְיהָוה-ֶאֱהבּו ֶאת) כד

  .ַליהָוה, ַהְמַיֲחִלים-ָּכל    -- ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם, ִחְזקּו) כה

  32ִמְזמֹור 

  .ְּכסּוי ֲחָטָאה; ֶּפַׁשע- ְנׂשּוי ַאְׁשֵרי    : ַמְׂשִּכיל, ְלָדִוד) א

  .ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיה    ; ֹן ָעו לֹו לֹא ַיְחׁשֹב ְיהָוה-- ַאְׁשֵרי ָאָדם) ב

  .ַהּיֹום-ָּכל, ְּבַׁשֲאָגִתי    -- ָּבלּו ֲעָצָמי, ֶהֱחַרְׁשִּתי- ִּכי) ג

  .ְּבַחְרבֵֹני ַקִיץ ֶסָלה    -- ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי:ָיֶדךָ  ,ִּתְכַּבד ָעַלי     -- יֹוָמם ָוַלְיָלה, ִּכי) ד

  .ֶסָלה   ֹן ַחָּטאִתי  ָנָׂשאָת ֲעו ְוַאָּתה;אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָוה    , ָאַמְרִּתי--ִכִּסיִתי- לֹא ִֹני ֲעווַ    , ַחָּטאִתי אֹוִדיֲעךָ ) ה

  .לֹא ַיִּגיעּו, ֵאָליו     -- ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים, ַרק:ְלֵעת ְמצֹא --ָחִסיד ֵאֶליךָ -ִיְתַּפֵּלל ָּכל, זֹאת- ַעל) ו

  .ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה    ; ָרֵּני ַפֵּלט:ִּתְּצֵרִני ִמַּצר     -- ֵסֶתר ִלי, ַאָּתה) ז

  .ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני    ; ֵתֵלְך  זּו-ְּבֶדֶרְך -- ְואֹוְרךָ , ַאְׂשִּכיְלךָ ) ח

  .ְקרֹב ֵאֶליךָ , ַּבל    ; ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום-ְּבֶמֶתג:ָהִבין ֵאין    -- ְּכסּוס ְּכֶפֶרד, ִּתְהיּו- ַאל) ט

  .ְיסֹוְבֶבּנּו, ֶחֶסד--ְוַהּבֹוֵטַח ַּביהָוה    : ָלָרָׁשע, ַרִּבים ַמְכאֹוִבים) י

  .ֵלב-ִיְׁשֵרי-ָּכל, ְוַהְרִנינּו    ; ַצִּדיִקים, ִׂשְמחּו ַביהָוה ְוִגילּו) יא

  33ִמְזמֹור 

  .ָנאָוה ְתִהָּלה, ַלְיָׁשִרים ;ַּביהָוה, ַרְּננּו ַצִּדיִקים) א

  .לֹו-ַזְּמרּו, ָעׂשֹור ְּבֵנֶבל   ; יהָוה ְּבִכּנֹורהֹודּו לַ ) ב

  .ִּבְתרּוָעה, ַנֵּגן ֵהיִטיבּו    ; ִׁשיר ָחָדׁש, לֹו-ִׁשירּו) ג

  .ֶּבֱאמּוָנה, ַמֲעֵׂשהּו-ְוָכל    ; ְיהָוה-ָיָׁשר ְּדַבר-ִּכי) ד
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  .ָמְלָאה ָהָאֶרץ ,ֶחֶסד ְיהָוה    ; ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט, אֵֹהב) ה

  .ְצָבָאם-ָּכל, ּוְברּוַח ִּפיו   ; ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו, ִּבְדַבר ְיהָוה) ו

  .ְּבאֹוָצרֹות ְּתהֹומֹות נֵֹתן   ; ֵמי ַהָּים, ּכֵֹנס ַּכֵּנד) ז

  .יְֹׁשֵבי ֵתֵבל-ָּכל, ִמֶּמּנּו ָיגּורּו   ; ָהָאֶרץ- ָּכל, ִייְראּו ֵמְיהָוה) ח

  .ַוַּיֲעמֹד ,ִצָּוה-ּואה    ; ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי) ט

  .ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים ,ֵהִניא    ; ּגֹוִים- ֵהִפיר ֲעַצת, ְיהָוה) י

  .ְלדֹר ָודֹר, ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו   ; ְלעֹוָלם ַּתֲעמֹד, ֲעַצת ְיהָוה) יא

  .ָּבַחר ְלַנֲחָלה לֹו, ָהָעם ;ְיהָוה ֱאלָֹהיו-ֲאֶׁשר, ַאְׁשֵרי ַהּגֹוי) יב

  .ְּבֵני ָהָאָדם-ָּכל-ֶאת ,ָרָאה   ; ִהִּביט ְיהָוה, ִיםִמָּׁשַמ ) יג

  .יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ- ָּכל ֶאל    --ִׁשְבּתֹו ִהְׁשִּגיחַ - ִמְּמכֹון) יד

  .ַמֲעֵׂשיֶהם- ָּכל- ֶאל ,ַהֵּמִבין    ; ַהּיֵֹצר ַיַחד ִלָּבם) טו

  .ּכֹחַ -ֵצל ְּבָרבִיּנָ -לֹא, ִּגּבֹור    ; ָחִיל- נֹוָׁשע ְּבָרב, ַהֶּמֶלְך -ֵאין) טז

  .לֹא ְיַמֵּלט, ֵחילֹו ּוְברֹב   ; ִלְתׁשּוָעה, ֶׁשֶקר ַהּסּוס) יז

  .ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו   ; ְיֵרָאיו-ֶאל, ִהֵּנה ֵעין ְיהָוה) יח

  .ָּבָרָעב, ּוְלַחּיֹוָתם    ; ְלַהִּציל ִמָּמֶות ַנְפָׁשם) יט

  .ּוָמִגֵּננּו הּוא ֶעְזֵרנּו    ; ִחְּכָתה ַליהָוה, ַנְפֵׁשנּו) כ

  .ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו ִּכי    : ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו, בֹו- ִּכי) כא

  .ִיַחְלנּו ָלְך , ַּכֲאֶׁשר   : ַחְסְּדָך ְיהָוה ָעֵלינּו-ְיִהי) כב

  34ִמְזמֹור 

  .ַוֵּיַלְך , ֵׁשהּוַוְיָגְר ; ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך , ַטְעמֹו-ֶאת ְּבַׁשּנֹותֹו    -- ְלָדִוד) א

  .ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי ,ָּתִמיד   ; ֵעת- ְיהָוה ְּבָכל-ֲאָבְרָכה ֶאת) ב

  .ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו   ; ִּתְתַהֵּלל ַנְפִׁשי, ַּביהָוה) ג

  .ְׁשמֹו ַיְחָּדו ּוְנרֹוְמָמה    ; ַּגְּדלּו ַליהָוה ִאִּתי) ד

  .ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלִני-ּוִמָּכל    ; ְוָעָנִניְיהָוה -ָּדַרְׁשִּתי ֶאת) ה

  .ֶיְחָּפרּו-ַאל ,ּוְפֵניֶהם    ; ִהִּביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו) ו

  .הֹוִׁשיעֹו, ָצרֹוָתיו- ּוִמָּכל   ; ַויהָוה ָׁשֵמעַ , ֶזה ָעִני ָקָרא) ז

  .ַוְיַחְּלֵצם   ; ְיהָוה ָסִביב ִליֵרָאיו-חֶֹנה ַמְלַאְך ) ח

  .ּבֹו- ֶיֱחֶסה, ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר   ; טֹוב ְיהָוה-ִּכי, מּו ּוְראּוַטעֲ ) ט

  .ִליֵרָאיו, ַמְחסֹור ֵאין- ִּכי    : ְיהָוה ְקדָֹׁשיו-ְיראּו ֶאת) י
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  .טֹוב-ַיְחְסרּו ָכל- לֹא, ְודְֹרֵׁשי ְיהָוה   ; ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְּכִפיִרים) יא

  .ֲאַלֶּמְדֶכם, ְיהָוה ְרַאתיִ    ; ִלי- ִׁשְמעּו, ָבִנים- ְלכּו) יב

  .ִלְראֹות טֹוב, ָיִמים אֵֹהב    ; ֶהָחֵפץ ַחִּיים, ָהִאיׁש-ִמי) יג

  .ִמַּדֵּבר ִמְרָמה ,ּוְׂשָפֶתיךָ    ; ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע) יד

  .ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו ַּבֵּקׁש   ; טֹוב-ַוֲעֵׂשה, סּור ֵמָרע) טו

  .ַׁשְוָעָתם-ֶאל, ְוָאְזָניו   ; ִּדיִקיםצַ -ֶאל, ֵעיֵני ְיהָוה) טז

  .ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם    ; ְּבעֵֹׂשי ָרע, ְּפֵני ְיהָוה) יז

  .ִהִּציָלם, ָצרֹוָתם-ּוִמָּכל   ; ַויהָוה ָׁשֵמעַ , ָצֲעקּו) יח

  .רּוַח יֹוִׁשיעַ -ַּדְּכֵאי- ְוֶאת   ; ֵלב-ְלִנְׁשְּבֵרי, ָקרֹוב ְיהָוה) יט

  .ַיִּציֶלּנּו ְיהָוה ,ּוִמֻּכָּלם   ; ָרעֹות ַצִּדיק, ּבֹותרַ ) כ

  .לֹא ִנְׁשָּבָרה, ֵמֵהָּנה ַאַחת   ; ַעְצמֹוָתיו- ׁשֵֹמר ָּכל) כא

  .ַצִּדיק ֶיְאָׁשמּו ְוׂשְֹנֵאי   ; ְּתמֹוֵתת ָרָׁשע ָרָעה) כב

  .חִֹסים ּבֹוהַ -ָּכל, ֶיְאְׁשמּו ְולֹא    ; ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו, ּפֶֹדה ְיהָוה) כג

  35ִמְזמֹור 

  .לֲֹחָמי- ֶאת, ְלַחם    ; ְיִריַבי-ֶאת ,ִריָבה ְיהָוה  :ְלָדִוד) א

  .ְּבֶעְזָרִתי ,ְוקּוָמה   ; ַהֲחֵזק ָמֵגן ְוִצָּנה) ב

  .ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני, ֱאמֹר ְלַנְפִׁשי   ; ִלְקַראת רְֹדָפי, ְוָהֵרק ֲחִנית ּוְסגֹר) ג

  .ָרָעִתי, חְֹׁשֵבי-- ִיּסֹגּו ָאחֹור ְוַיְחְּפרּו :ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי, ְלמּוֵיבֹׁשּו ְוִיּכָ ) ד

  .ְיהָוה ּדֹוֶחה ּוַמְלַאְך     ; רּוחַ -ְּכמֹץ ִלְפֵני, ִיְהיּו) ה

  .רְֹדָפם, ּוַמְלַאְך ְיהָוה   ; חֶֹׁשְך ַוֲחַלְקַלּקֹת, ַדְרָּכם- ְיִהי) ו

  .ָחְפרּו ְלַנְפִׁשי, ִחָּנם ;ת ִרְׁשָּתםַׁשחַ , ִלי-ִחָּנם ָטְמנּו-ִּכי) ז

  .ָּבּה-ִיָּפל, ְּבׁשֹוָאה   ; ָטַמן ִּתְלְּכדֹו- ְוִרְׁשּתֹו ֲאֶׁשר:ֵיָדע- לֹא   , ְּתבֹוֵאהּו ׁשֹוָאה) ח

  .ִּביׁשּוָעתֹו ,ָּתִׂשיׂש    ; ָּתִגיל ַּביהָוה, ְוַנְפִׁשי) ט

  .ִמּגְֹזלֹו ,ְוָעִני ְוֶאְביֹון   ; ֵמָחָזק ִמֶּמּנּו, ַמִּציל ָעִני:ִמי ָכמֹוךָ  ,ְיהָוה    -- ּתֹאַמְרָנה, ָּכל ַעְצמֹוַתי) י

  .ִיְׁשָאלּוִני, ָיַדְעִּתי-לֹא ֲאֶׁשר   : ֵעֵדי ָחָמס, ְיקּומּון) יא

  .ְׁשכֹול ְלַנְפִׁשי    : ַּתַחת טֹוָבה, ְיַׁשְּלמּוִני ָרָעה) יב

  .ֵחיִקי ָתׁשּוב-ַעל    , ּוְתִפָּלִתי;ִעֵּניִתי ַבּצֹום ַנְפִׁשי     -- ָׂשק ַּבֲחלֹוָתם ְלבּוִׁשי, ַוֲאִני) יג

  .קֵֹדר ַׁשחֹוִתי, ֵאם-ַּכֲאֶבל    ; ִהְתַהָּלְכִּתי, ְּכָאח ִלי-ְּכֵרעַ ) יד

  .ָדּמּו- ְולֹא    ָקְרעּו ;ְולֹא ָיַדְעִּתי   , ֶנֶאְספּו ָעַלי ֵנִכים:ְוֶנֱאָספּו ָׂשְמחּו    , ּוְבַצְלִעי) טו
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  .ָעַלי ִׁשֵּנימֹו ָחרֹק    -- ַלֲעֵגי ָמעֹוג, ְּבַחְנֵפי) טז

  .ְיִחיָדִתי, ִמְּכִפיִרים    ; ִמּׁשֵֹאיֶהם, ַנְפִׁשי ָהִׁשיָבה:ַּכָּמה ִּתְרֶאה   , ֲאדָֹני) יז

  .ֲאַהְלֶלּךָ  ְּבַעם ָעצּום    ; ְּבָקָהל ָרב, אֹוְדךָ ) יח

  .ָעִין- ִיְקְרצּו, ׂשְֹנַאי ִחָּנם   ; ַבי ֶׁשֶקרִלי אֹיְ -ִיְׂשְמחּו-ַאל) יט

  .ַיֲחׁשֹבּון, ִּדְבֵרי ִמְרמֹות--ֶאֶרץ- ִרְגֵעי ְוַעל    : ְיַדֵּברּו, ִּכי לֹא ָׁשלֹום) כ

  .ָרֲאָתה ֵעיֵננּו; ֶהָאח ֶהָאח ,ָאְמרּו   : ִּפיֶהם, ַוַּיְרִחיבּו ָעַלי) כא

  .ִּתְרַחק ִמֶּמִּני- ַאל, ֲאדָֹני    ;ֶּתֱחַרׁש- ַאל, ָרִאיָתה ְיהָוה) כב

  .ֱאלַֹהי ַואדָֹני ְלִריִבי   ; ְלִמְׁשָּפִטי, ָהִעיָרה ְוָהִקיָצה) כג

  .ִלי-ִיְׂשְמחּו- ְוַאל    ; ְיהָוה ֱאלָֹהי, ָׁשְפֵטִני ְכִצְדְקךָ ) כד

  .ִּבַּלֲענּוהּו, יֹאְמרּו-ַאל ;ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו, יֹאְמרּו ְבִלָּבם-ַאל) כה

  .ַהַּמְגִּדיִלים ָעָלי    --בֶֹׁשת ּוְכִלָּמה-ִיְלְּבׁשּו:ְׂשֵמֵחי ָרָעִתי     -- ַיְחָּדו, ֵיבֹׁשּו ְוַיְחְּפרּו) כו

  .ְׁשלֹום ַעְבּדֹו, ֶהָחֵפץ    ; ִיְגַּדל ְיהָוה, ְויֹאְמרּו ָתִמיד:ִצְדִקי ֲחֵפֵצי   , ָירֹּנּו ְוִיְׂשְמחּו) כז

  .ְּתִהָּלֶתךָ , ַהּיֹום-ָּכל    ; ֶּגה ִצְדֶקךָ ֶּתְה , ּוְלׁשֹוִני) כח

  36ִמְזמֹור 

  .ְלָדִוד ְיהָוה-ַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד) א

  .ְלֶנֶגד ֵעיָניו, ַּפַחד ֱאלִֹהים-ֵאין   ; ְּבֶקֶרב ִלִּבי, ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע- ְנֻאם) ב

  .ֹנֹו ִלְׂשנֹא ֲעו ִלְמצֹא    ; ֶהֱחִליק ֵאָליו ְּבֵעיָניו- ִּכי) ג

  .ְלַהְׂשִּכיל ְלֵהיִטיב ָחַדל   ; ָאֶון ּוִמְרָמה, ִפיו-ִּדְבֵרי) ד

  .לֹא ִיְמָאס, ָרע; טֹוב- ֶּדֶרְך לֹא- ַעל, ִיְתַיֵּצב   : ִמְׁשָּכבֹו-ַעל-- ַיְחׁשֹב, ָאֶון) ה

  .ְׁשָחִקים-ַעד, ֱאמּוָנְתךָ    ; ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדךָ , ְיהָוה) ו

  .ָאָדם ּוְבֵהָמה תֹוִׁשיַע ְיהָוה    ; ְּתהֹום ַרָּבה ,ִמְׁשָּפֶטיךָ -- ֵאל-ְרֵריְּכהַ , ִצְדָקְתךָ ) ז

  .ֶיֱחָסיּון, ְּבֵצל ְּכָנֶפיךָ --ָאָדם ּוְבֵני    : ֱאלִֹהים, ָּיָקר ַחְסְּדךָ -ַמה) ח

  .ֲעָדֶניָך ַתְׁשֵקם ְוַנַחל   ; ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתךָ , ִיְרְוֻין) ט

  .אֹור-ִנְרֶאה, ְּבאֹוְרךָ     ; ר ַחִּייםְמקֹו, ִעְּמךָ -ִּכי) י

  .ֵלב-ְלִיְׁשֵרי, ְוִצְדָקְתךָ    ; ְליְֹדֶעיךָ , ְמׁשְֹך ַחְסְּדךָ ) יא

  .ְּתִנֵדִני-ַאל, ְרָׁשִעים-ְוַיד   ; ֶרֶגל ַּגֲאָוה, ְּתבֹוֵאִני-ַאל) יב

  .ָיְכלּו קּום- ְולֹא ,ּדֹחּו   ; ּפֲֹעֵלי ָאֶון, ָׁשם ָנְפלּו) יג
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  37ִמְזמֹור 

  .ְּבעֵֹׂשי ַעְוָלה, ְּתַקֵּנא-ַאל    ; ַּבְּמֵרִעים ִּתְתַחר- ַאל  :ְלָדִוד) א

  .ִיּבֹולּון, ּוְכֶיֶרק ֶּדֶׁשא   ; ְמֵהָרה ִיָּמלּו, ִּכי ֶכָחִציר) ב

  .ּוְרֵעה ֱאמּוָנה, ֶאֶרץ-ְׁשָכן   ; טֹוב-ַוֲעֵׂשה, ְּבַטח ַּביהָוה) ג

  .ִמְׁשֲאלֹת ִלֶּבךָ  ,ְלךָ -ְוִיֶּתן   ; ְיהָוה-ְוִהְתַעַּנג ַעל) ד

  .ְוהּוא ַיֲעֶׂשה, ָעָליו ּוְבַטח   ; ְיהָוה ַּדְרֶּכךָ -ּגֹול ַעל) ה

  .ַּכָּצֳהָרִים, ּוִמְׁשָּפֶטךָ    ; ְוהֹוִציא ָכאֹור ִצְדֶקךָ ) ו

  .ְמִזּמֹות עֶֹׂשה, ְּבִאיׁש   ; ּכֹוְּבַמְצִליַח ַּדְר , ִּתְתַחר-ַאל:לֹו-ְוִהְתחֹוֵלל     -- ַליהָוה, ּדֹום) ז

  .ְלָהֵרעַ -ַאְך  ,ִּתְתַחר-ַאל    ; ַוֲעזֹב ֵחָמה, ֶהֶרף ֵמַאף) ח

  .ָאֶרץ- ֵהָּמה ִייְרׁשּו, ְיהָוה ְוקֵֹוי   ; ִיָּכֵרתּון, ְמֵרִעים- ִּכי) ט

  .ּוְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנ- ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל    ; ְוֵאין ָרָׁשע, ְועֹוד ְמַעט) י

  .רֹב ָׁשלֹום-ַעל, ְוִהְתַעְּנגּו   ; ָאֶרץ-ַוֲעָנִוים ִייְרׁשּו) יא

  .ָעָליו ִׁשָּניו ְוחֵֹרק    ; ַלַּצִּדיק, זֵֹמם ָרָׁשע) יב

  .ָיבֹא יֹומֹו- ִּכי ,ָרָאה- ִּכי   : לֹו- ֲאדָֹני ִיְׂשַחק) יג

  .ָדֶרְך -ִיְׁשֵרי, ִלְטבֹוחַ     ; ָעִני ְוֶאְביֹון, ִּפילְלהַ :ַקְׁשָּתם ְוָדְרכּו     -- ָּפְתחּו ְרָׁשִעים, ֶחֶרב) יד

  .ִּתָּׁשַבְרָנה, ְוַקְּׁשתֹוָתם    ; ָּתבֹוא ְבִלָּבם, ַחְרָּבם) טו

  .ְרָׁשִעים ַרִּבים ,ֵמֲהמֹון    -- ַלַּצִּדיק, ְמַעט-טֹוב) טז

  .ם ְיהָוהְוסֹוֵמְך ַצִּדיִקי ;ִּתָּׁשַבְרָנה, ִּכי ְזרֹועֹות ְרָׁשִעים) יז

  .ְלעֹוָלם ִּתְהֶיה, ְוַנֲחָלָתם    ; ְיֵמי ְתִמיִמם, יֹוֵדַע ְיהָוה) יח

  .ְרָעבֹון ִיְׂשָּבעּו ּוִביֵמי    ; ְּבֵעת ָרָעה, ֵיבֹׁשּו-לֹא) יט

  .ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו    ; ִּכיַקר ָּכִרים ,ְואְֹיֵבי ְיהָוה, יֹאֵבדּו, ִּכי ְרָׁשִעים) כ

  .חֹוֵנן ְונֹוֵתן, ְוַצִּדיק    ; ְולֹא ְיַׁשֵּלם, ָרָׁשעלֶֹוה ) כא

  .ִיָּכֵרתּו, ּוְמֻקָּלָליו   ; ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ִּכי ְמבָֹרָכיו) כב

  .ְוַדְרּכֹו ֶיְחָּפץ   ; ֶגֶבר ּכֹוָננּו-ִמְצֲעֵדי, ֵמְיהָוה) כג

  .סֹוֵמְך ָידֹו ,ְיהָוה- ִּכי   : יּוָטל- ִיּפֹל לֹא-ִּכי) כד

  .ָלֶחם-ְמַבֶּקׁש ,ְוַזְרעֹו    ; ַצִּדיק ֶנֱעָזב, ָרִאיִתי- ְולֹא:ָזַקְנִּתי-ַּגם    -- ָהִייִתי, ַנַער) כה

  .ִלְבָרָכה, ְוַזְרעֹו    ; חֹוֵנן ּוַמְלֶוה, ַהּיֹום-ָּכל) כו

  .ְלעֹוָלם ּוְׁשכֹן   ; טֹוב-ַוֲעֵׂשה, סּור ֵמָרע) כז
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  .ִנְכָרת    ְוֶזַרע ְרָׁשִעים ;ְלעֹוָלם ִנְׁשָמרּו, ֲחִסיָדיו-ַיֲעזֹב ֶאת-ְולֹא    , טאֵֹהב ִמְׁשּפָ , ִּכי ְיהָוה) כח

  .ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליהָ     ; ָאֶרץ- ַצִּדיִקים ִייְרׁשּו) כט

  .ְּתַדֵּבר ִמְׁשָּפט, ּוְלׁשֹונֹו    ; ֶיְהֶּגה ָחְכָמה, ַצִּדיק-ִּפי) ל

  .ֲאֻׁשָריו לֹא ִתְמַעד   ; ּתֹוַרת ֱאלָֹהיו ְּבִלּבֹו) לא

  .ַלֲהִמיתֹו ,ּוְמַבֵּקׁש   ; ַלַּצִּדיק, צֹוֶפה ָרָׁשע) לב

  .ְּבִהָּׁשְפטֹו, ַיְרִׁשיֶעּנּו ְולֹא   ; ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו- לֹא, ְיהָוה) לג

  .ִּתְרֶאה   ֵרת ְרָׁשִעים ְּבִהּכָ ;ָלֶרֶׁשת ָאֶרץ, ִוירֹוִמְמךָ    , ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו, ְיהָוה-ַקֵּוה ֶאל) לד

  .ְּכֶאְזָרח ַרֲעָנן ,ּוִמְתָעֶרה    ; ָרָׁשע ָעִריץ, ָרִאיִתי) לה

  .ְולֹא ִנְמָצא, ָוֲאַבְקֵׁשהּו    ; ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו, ַוַּיֲעבֹר) לו

  .ַאֲחִרית ְלִאיׁש ָׁשלֹום-ִּכי    : ּוְרֵאה ָיָׁשר, ָּתם-ְׁשָמר) לז

  .ַאֲחִרית ְרָׁשִעים ִנְכָרָתה   ; ְׁשְמדּו ַיְחָּדונִ , ּופְֹׁשִעים) לח

  .ְּבֵעת ָצָרה, ָמעּוָּזם    ; ֵמְיהָוה, ּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים) לט

  .ָחסּו בֹו-ִּכי-- ְויֹוִׁשיֵעם, ְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים    : ַוְיַפְּלֵטם, ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה) מ

   38 ִמְזמֹור

  .ְזִּכירִמְזמֹור ְלָדִוד ְלהַ ) א

  .ּוַבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני    ; ְּבֶקְצְּפָך תֹוִכיֵחִני- ַאל--ְיהָוה) ב

  .ָעַלי ָיֶדךָ  ַוִּתְנַחת    ; ִנֲחתּו ִבי, ִחֶּציךָ - ִּכי) ג

  .ִמְּפֵני ַחָּטאִתי, ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי-ֵאין ;ִמְּפֵני ַזְעֶמךָ , ְמתֹם ִּבְבָׂשִרי-ֵאין) ד

  .ִיְכְּבדּו ִמֶּמִּני, ְּכַמָּׂשא ָכֵבד   ; ָעְברּו רֹאִׁשי, יֹנַֹת  ִּכי ֲעו) ה

  .ִאַּוְלִּתי, ִמְּפֵני   : ַחּבּורָֹתי, ִהְבִאיׁשּו ָנַמּקּו) ו

  .קֵֹדר ִהָּלְכִּתי, ַהּיֹום-ָּכל   ; ְמאֹד-ַנֲעֵויִתי ַׁשחִֹתי ַעד) ז

  .ְבָׂשִריִּב , ְמתֹם ְוֵאין   ; ָמְלאּו ִנְקֶלה, ְכָסַלי- ִּכי) ח

  .ִמַּנֲהַמת ִלִּבי, ָׁשַאְגִּתי   ; ְמאֹד-ְנפּוגֹוִתי ְוִנְדֵּכיִתי ַעד) ט

  .ִנְסָּתָרה- ִמְּמָך לֹא, ְוַאְנָחִתי   ; ַּתֲאָוִתי-ֶנְגְּדָך ָכל, ֲאדָֹני) י

  .ֵאין ִאִּתי, ֵהם-ֵעיַני ַּגם- ְואֹור   ; ֲעָזַבִני כִֹחי, ִלִּבי ְסַחְרַחר) יא

  .ֵמָרחֹק ָעָמדּו, ּוְקרֹוַבי   ; ַיֲעמֹדּו ִמֶּנֶגד ִנְגִעי-- ְוֵרַעי, ֲהַביאֹ) יב

  .ַהּיֹום ֶיְהּגּו- ָּכל, ּוִמְרמֹות    ; ִּדְּברּו ַהּוֹות, ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ,ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי, ַוְיַנְקׁשּו) יג

  .ִּפיו- ַּתחלֹא ִיפְ , ּוְכִאֵּלם    ; לֹא ֶאְׁשָמע, ַוֲאִני ְכֵחֵרׁש) יד

  .ּתֹוָכחֹות, ְוֵאין ְּבִפיו   ; ׁשֵֹמעַ -ֲאֶׁשר לֹא, ְּכִאיׁש-- ָוֱאִהי) טו
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  .ֲאדָֹני ֱאלָֹהי, ַתֲעֶנה ַאָּתה    ; ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי-ִּכי) טז

  .ָעַלי ִהְגִּדילּו, ְּבמֹוט ַרְגִלי   ; ִלי- ִיְׂשְמחּו- ֶּפן, ָאַמְרִּתי- ִּכי) יז

  .ּוַמְכאֹוִבי ֶנְגִּדי ָתִמיד    ; ְלֶצַלע ָנכֹון, ִניאֲ -ִּכי) יח

  .ֵמַחָּטאִתי ,ֶאְדַאג   ; ִֹני ַאִּגיד ֲעו-ִּכי) יט

  .ׂשְֹנַאי ָׁשֶקר ְוַרּבּו   ; ַחִּיים ָעֵצמּו, ְואְֹיַבי) כ

  .טֹוב) -ָרְדִפי( - ַּתַחת רדופי, ִיְׂשְטנּוִני    --ַּתַחת טֹוָבה, ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה) כא

  .ִּתְרַחק ִמֶּמִּני-ַאל ,ֱאלַֹהי   : ַּתַעְזֵבִני ְיהָוה- ַאל) כב

  .ְּתׁשּוָעִתי ,ֲאדָֹני   : חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי) כג

  39ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור ְלָדִוד    , )ִלידּותּון( ַלְמַנֵּצַח לידיתון) א

  .ְּבעֹד ָרָׁשע ְלֶנְגִּדי     -- ֶאְׁשְמָרה ְלִפי ַמְחסֹום:ִניִבְלׁשֹו ֵמֲחטֹוא, ֶאְׁשְמָרה ְדָרַכי     -- ָאַמְרִּתי) ב

  .ּוְכֵאִבי ֶנְעָּכר ;ֶהֱחֵׁשיִתי ִמּטֹוב, ֶנֱאַלְמִּתי דּוִמָּיה) ג

  .ִּבְלׁשֹוִני, ִּדַּבְרִּתי   ; ֵאׁש-ִתְבַער ַּבֲהִגיִגי-- ְּבִקְרִּבי, ִלִּבי-ַחם) ד

  .ָחֵדל ָאִני-ֶמה, ֵאְדָעה   ; ִהיא- ַמה ַּדת ָיַמיּוִמ -- ִקִּצי, הֹוִדיֵעִני ְיהָוה) ה

  .ִנָּצב ֶסָלה   , ָאָדם- ֶהֶבל ָּכל-ַאְך ָּכל;ְוֶחְלִּדי ְכַאִין ֶנְגֶּדךָ     -- ָנַתָּתה ָיַמי, ִהֵּנה ְטָפחֹות) ו

  .אְֹסָפם- ִמיֵיַדע - ְולֹא   , ִיְצּבֹר;ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון- ַאְך     --ִאיׁש- ִיְתַהֶּלְך , ְּבֶצֶלם- ַאְך ) ז

  .ְלָך ִהיא, ּתֹוַחְלִּתי    -- ִּקִּויִתי ֲאדָֹני-ְוַעָּתה ַמה) ח

  .ְּתִׂשיֵמִני-ַאל, ָנָבל ֶחְרַּפת   ; ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלִני- ִמָּכל) ט

  .ַאָּתה ָעִׂשיָת  ִּכי   : ִּפי-לֹא ֶאְפַּתח, ֶנֱאַלְמִּתי) י

  .ֲאִני ָכִליִתי, ָיְדךָ  תִמִּתְגרַ    ; ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעךָ ) יא

  .ֶסָלה    ָאָדם -ַאְך ֶהֶבל ָּכל;ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש ֲחמּודֹו    -- ִאיׁש ִיַּסְרָּת , ֹן ָעו- ְּבתֹוָכחֹות ַעל) יב

  .ֲאבֹוָתי-ְּכָכל, ּתֹוָׁשב   ; ָאנִֹכי ִעָּמְך  ִּכי ֵגר:ֶּתֱחַרׁש-ַאל    , ִּדְמָעִתי- ֶאל--ְוַׁשְוָעִתי ַהֲאִזיָנה   , ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ְיהָוה) יג

  .ְּבֶטֶרם ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני    -- ָהַׁשע ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה) יד

  40ִמְזמֹור 

  .ְלָדִוד ִמְזמֹור, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .ַוִּיְׁשַמע ַׁשְוָעִתי ,ַוֵּיט ֵאַלי   ; ַקּוֹה ִקִּויִתי ְיהָוה) ב

  .ּכֹוֵנן ֲאֻׁשָרי   ; ֶסַלע ַרְגַלי- ַוָּיֶקם ַעל:ַהָּיֵון ִמִּטיט    -- ןִמּבֹור ָׁשאֹו, ַוַּיֲעֵלִני) ג

  .ַּביהָוה, ְוִיְבְטחּו   ; ִיְראּו ַרִּבים ְוִייָראּו:ְּתִהָּלה ֵלאלֵֹהינּו    --ִׁשיר ָחָדׁש, ַוִּיֵּתן ְּבִפי) ד

  .ְוָׂשֵטי ָכָזב    , ְרָהִבים-ָנה ֶאלפָ -ְולֹא;ִמְבַטחֹו ,ָׂשם ְיהָוה-ֲאֶׁשר     -- ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר) ה
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, ָעְצמּו   ; ַאִּגיָדה ַוֲאַדֵּבָרה--ֵאֶליךָ  ֲערְֹך , ֵאין:ֵאֵלינּו    , ִנְפְלאֶֹתיָך ּוַמְחְׁשבֶֹתיךָ --ֱאלַֹהי ַאָּתה ְיהָוה    , ַרּבֹות ָעִׂשיָת ) ו
  .ִמַּסֵּפר

  .לֹא ָׁשָאְלָּת    , עֹוָלה ַוֲחָטָאה;יָת ִּליָּכִר , ָאְזַנִים    -- ָחַפְצּתָ - לֹא, ֶזַבח ּוִמְנָחה) ז

  .ָּכתּוב ָעָלי, ֵסֶפר- ִּבְמִגַּלת   : ָבאִתי- ִהֵּנה, ָאז ָאַמְרִּתי) ח

  .ְּבתֹוְך ֵמָעי, ְותֹוָרְתךָ    ; ְרצֹוְנָך ֱאלַֹהי ָחָפְצִּתי- ַלֲעׂשֹות) ט

  .ַאָּתה ָיָדְעָּת    , ְיהָוה:לֹא ֶאְכָלא ,ִהֵּנה ְׂשָפַתי     -- ְּבָקָהל ָרב, ִּבַּׂשְרִּתי ֶצֶדק) י

  .ְלָקָהל ָרב   , ַוֲאִמְּתךָ  ִכַחְדִּתי ַחְסְּדךָ -לֹא;ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך ָאָמְרִּתי    -- ִלִּבי ְּבתֹוְך , ִכִּסיִתי- ִצְדָקְתָך לֹא) יא

  .ָּתִמיד ִיְּצרּוִני    , ֲאִמְּתךָ ַחְסְּדָך וַ ;ִמֶּמִּני ִתְכָלא ַרֲחֶמיךָ -לֹא     -- ַאָּתה ְיהָוה) יב

ְוִלִּבי    , ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי ָעְצמּו;ָיכְֹלִּתי ִלְראֹות-ְולֹא   , ֹנַֹתי ִהִּׂשיגּוִני ֲעו-- ִמְסָּפר ֵאין-ַעד    , ָעַלי ָרעֹות- ִּכי ָאְפפּו) יג
  .ֲעָזָבִני

  .חּוָׁשהְלֶעְזָרִתי  ,ְיהָוה   ; ְלַהִּציֵלִני, ְרֵצה ְיהָוה) יד

  .ָרָעִתי, ֲחֵפֵצי    --ְוִיָּכְלמּו, ִיּסֹגּו ָאחֹור:ִלְסּפֹוָתּה, ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי     -- ַיַחד, ֵיבֹׁשּו ְוַיְחְּפרּו) טו

  .ֶהָאח ֶהָאח, ָהאְֹמִרים ִלי    -- ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם-ַעל, ָיׁשֹּמּו) טז

  .ְּתׁשּוָעֶתךָ  ,אֲֹהֵבי     -- ִיְגַּדל ְיהָוה, יֹאְמרּו ָתִמיד:ַבְקֶׁשיךָ ְמ -ָּכל    -- ְּבךָ , ָיִׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו) יז

  .ְּתַאַחר-ַאל, ֱאלַֹהי   : ֶעְזָרִתי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה:ִלי- ַיֲחָׁשב ֲאדָֹני    -- ָעִני ְוֶאְביֹון, ַוֲאִני) יח

  41ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור ְלָדִוד, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .ְיַמְּלֵטהּו ְיהָוה, ָרָעה ְּביֹום    ; ָּדל- ִּכיל ֶאלַמְׂש , ַאְׁשֵרי) ב

  .ְּבֶנֶפׁש אְֹיָביו, ִּתְּתֵנהּו-ְוַאל    ; ָּבָאֶרץ) ְוֻאַּׁשר( יאשר-- ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו, ְיהָוה) ג

  .ָהַפְכָּת ְבָחְליֹו, ִמְׁשָּכבֹו- ָּכל    ; ֶעֶרׂש ְּדָוי-ַעל, ִיְסָעֶדּנּו--ְיהָוה) ד

  .ָחָטאִתי ָלְך -ִּכי, ְרָפָאה ַנְפִׁשי   ; ְיהָוה ָחֵּנִני, ָאַמְרִּתי-ֲאִני )ה

  .ְוָאַבד ְׁשמֹו ,ָמַתי ָימּות    ; יֹאְמרּו ַרע ִלי-- אֹוְיַבי) ו

  .ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדֵּבר    ; ָאֶון לֹו-ִיְקָּבץ, ִלּבֹו-- ְיַדֵּבר ָׁשְוא, ָּבא ִלְראֹות-ְוִאם) ז

  .ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי-- ָעַלי   ; ׂשְֹנָאי-ָּכל, י ִיְתַלֲחׁשּוָעלַ -- ַיַחד) ח

  .יֹוִסיף ָלקּום-לֹא, ָׁשַכב ַוֲאֶׁשר    ; ָיצּוק ּבֹו, ְּבִלַּיַעל- ְּדַבר) ט

  .ָעֵקב   ִהְגִּדיל ָעַלי ;אֹוֵכל ַלְחִמי    --בֹו ָּבַטְחִּתי-ֲאֶׁשר, ִאיׁש ְׁשלֹוִמי- ַּגם) י

  .ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם    ; ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני, הְוַאָּתה ְיהוָ ) יא

  .ָיִריַע אְֹיִבי ָעָלי-ִּכי לֹא :ָחַפְצָּת ִּבי-ִּכי, ְּבזֹאת ָיַדְעִּתי) יב

  .ַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם    ; ָּתַמְכָּת ִּבי, ְּבֻתִּמי--ַוֲאִני) יג

  .ָאֵמן ְוָאֵמן    : ְוַעד ָהעֹוָלם, ָהעֹוָלםֵמ -- ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי, ָּברּוְך ְיהָוה) יד
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  42ִמְזמֹור 

  .קַֹרח-ִלְבֵני ַמְׂשִּכיל, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהים    --ָמִים-ֲאִפיֵקי-ַּתֲערֹג ַעל, ְּכַאָּיל) ב

  .ְּפֵני ֱאלִֹהים, ְוֵאָרֶאה   ; ָמַתי ָאבֹוא:ָחי ְלֵאל     -- ֵלאלִֹהים, ָצְמָאה ַנְפִׁשי) ג

  .ַאֵּיה ֱאלֶֹהיךָ     , ַהּיֹום-ֶּבֱאמֹר ֵאַלי ָּכל;ָוָלְיָלה יֹוָמם    , ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם-ָהְיָתה) ד

  .ָהמֹון חֹוֵגג   ; ָּנה ְותֹוָדהִר -ְּבקֹול:ֱאלִֹהים ֵּבית-ֶאַּדֵּדם ַעד   , ִּכי ֶאֱעבֹר ַּבָּסְך -- ַנְפִׁשי ְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי   , ֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה) ה

  .ָּפָניו ְיׁשּועֹות    --עֹוד אֹוֶדּנּו-ִּכי, הֹוִחִלי ֵלאלִֹהים:ַוֶּתֱהִמי ָעָלי    --ַנְפִׁשי, ִּתְׁשּתֹוֲחִחי-ַמה) ו

  .ֵמַהר ִמְצָער ,יםְוֶחְרמֹונִ    ; ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן, ֶאְזָּכְרךָ -- ֵּכן-ַעל:ִתְׁשּתֹוָחח ַנְפִׁשי, ָעַלי    --ֱאלַֹהי) ז

  .ָעַלי ָעָברּו    , ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליךָ -ָּכל;ִצּנֹוֶריךָ  ְלקֹול   , ְּתהֹום קֹוֵרא-ֶאל-ְּתהֹום) ח

  .ְלֵאל ַחָּיי    , ְּתִפָּלה-- ִׁשירֹה ִעִּמי, ּוַבַּלְיָלה   , ְיַצֶּוה ְיהָוה ַחְסּדֹו, יֹוָמם) ט

  .ְּבַלַחץ אֹוֵיב    -- קֵֹדר ֵאֵלְך -ָלָּמה:ְׁשַכְחָּתִני ָלָמה     -- ְלֵאל ַסְלִעי, אֹוְמָרה) י

  .ַאֵּיה ֱאלֶֹהיךָ     , ַהּיֹום-ְּבָאְמָרם ֵאַלי ָּכל;צֹוְרָרי ֵחְרפּוִני    -- ְּבַעְצמֹוַתי, ְּבֶרַצח) יא

  .ֵואלָֹהי, ָּפַני ְיׁשּועֹת    -- עֹוד אֹוֶדּנּו-יִּכ , הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים:ֶּתֱהִמי ָעָלי-ּוַמה     -- ַנְפִׁשי, ִּתְׁשּתֹוֲחִחי-ַמה) יב

  43ִמְזמֹור 

  .ְתַפְּלֵטִני   ֵמִאיׁש ִמְרָמה ְוַעְוָלה ;ָחִסיד- ִמּגֹוי לֹא    -- ִריִבי ְוִריָבה, ָׁשְפֵטִני ֱאלִֹהים) א

  .ְּבַלַחץ אֹוֵיב    , קֵֹדר ֶאְתַהֵּלְך - ָלָּמה:ְזַנְחָּתִני ָלָמה     -- ֱאלֵֹהי ָמעּוִּזי, ַאָּתה-ִּכי) ב

  .ִמְׁשְּכנֹוֶתיךָ - ְוֶאל   , ָקְדְׁשךָ -ַהר-ְיִביאּוִני ֶאל;ַיְנחּוִני ֵהָּמה   , אֹוְרָך ַוֲאִמְּתךָ -ְׁשַלח) ג

  .ֱאלִֹהים ֱאלָֹהי    -- ְואֹוְדָך ְבִכּנֹור:ִׂשְמַחת ִּגיִלי, ֵאל-ֶאל    -- ִמְזַּבח ֱאלִֹהים-ֶאל, ְוָאבֹוָאה) ד

  .ֵואלָֹהי, ָּפַני ְיׁשּועֹת    -- עֹוד אֹוֶדּנּו-ִּכי, הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים:ֶּתֱהִמי ָעָלי-ּוַמה     -- ַנְפִׁשי, ִּתְׁשּתֹוֲחִחי-ַמה) ה

  44ִמְזמֹור 

  .ַמְׂשִּכיל קַֹרח-ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני) א

  .ִּביֵמי ֶקֶדם   , ַעל ָּפַעְלָּת ִביֵמיֶהםּפֹ:ָלנּו- ֲאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו    --ְּבָאְזֵנינּו ָׁשַמְענּו, ֱאלִֹהים) ב

  .ַוְּתַׁשְּלֵחם   , ָּתַרע ְלֻאִּמים;ַוִּתָּטֵעם    -- ָיְדָך ּגֹוִים הֹוַרְׁשּתָ , ַאָּתה) ג

  .ִּכי ְרִציָתם     -- ֶניךָ ּפָ  ְואֹור, ְיִמיְנָך ּוְזרֹוֲעךָ - ִּכי:ָּלמֹו-הֹוִׁשיָעה- לֹא, ּוְזרֹוָעם    , ָיְרׁשּו ָאֶרץ, ִּכי לֹא ְבַחְרָּבם) ד

  .ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב ,ַצֵּוה    ; הּוא ַמְלִּכי ֱאלִֹהים-ַאָּתה) ה

  .ָנבּוס ָקֵמינּו ,ְּבִׁשְמךָ    ; ָצֵרינּו ְנַנֵּגחַ , ְּבךָ ) ו

  .לֹא תֹוִׁשיֵעִני ,ְוַחְרִּבי    ; ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח) ז
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  .ּוְמַׂשְנֵאינּו ֱהִביׁשֹוָת    ; ֵרינּוִמּצָ , ִּכי הֹוַׁשְעָּתנּו) ח

  .ְלעֹוָלם נֹוֶדה ֶסָלה, ְוִׁשְמךָ     ; ַהּיֹום- ִהַּלְלנּו ָכל, ֵּבאלִֹהים) ט

  .ְּבִצְבאֹוֵתינּו, ֵתֵצא- ְולֹא    ; ַוַּתְכִליֵמנּו, ָזַנְחָּת - ַאף) י

  .ָלמֹוָׁשסּו , ּוְמַׂשְנֵאינּו   ; ָצר- ִמִּני, ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור) יא

  .ֵזִריָתנּו, ּוַבּגֹוִים   ; ְּכצֹאן ַמֲאָכל, ִּתְּתֵננּו) יב

  .ִּבְמִחיֵריֶהם, ִרִּביָת -ְולֹא   ; הֹון- ַעְּמָך ְבלֹא-ִּתְמּכֹר) יג

  .ִלְסִביבֹוֵתינּו, ַלַעג ָוֶקֶלס    ; ִלְׁשֵכֵנינּו, ְּתִׂשיֵמנּו ֶחְרָּפה) יד

  .ַּבְלֻאִּמים, רֹאׁש-ְמנֹוד   ; ִיםַּבּגֹו, ְּתִׂשיֵמנּו ָמָׁשל) טו

  .ּובֶֹׁשת ָּפַני ִּכָּסְתִני   ; ְּכִלָּמִתי ֶנְגִּדי, ַהּיֹום- ָּכל) טז

  .ּוִמְתַנֵּקם, אֹוֵיב ִמְּפֵני   ; ְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף, ִמּקֹול) יז

  .ךָ ִּבְבִריֶת , ִׁשַּקְרנּו-ְולֹא ;ְולֹא ְׁשַכֲחנּוךָ , זֹאת ָּבַאְתנּו- ָּכל) יח

  .ִמִּני ָאְרֶחךָ , ֲאֻׁשֵרינּו ַוֵּתט   ; ָנסֹוג ָאחֹור ִלֵּבנּו-לֹא) יט

  .ַוְּתַכס ָעֵלינּו ְבַצְלָמֶות    ; ִּבְמקֹום ַּתִּנים, ִּכי ִדִּכיָתנּו) כ

  .ְלֵאל ָזר, ַוִּנְפרֹׂש ַּכֵּפינּו   ; ֵׁשם ֱאלֵֹהינּו, ָׁשַכְחנּו- ִאם) כא

  .ַּתֲעֻלמֹות ֵלב, יֵֹדעַ  הּוא- ִּכי   : זֹאת- ֲחָקריַ , ֲהלֹא ֱאלִֹהים) כב

  .ְּכצֹאן ִטְבָחה, ֶנְחַׁשְבנּו    ; ַהּיֹום-הַֹרְגנּו ָכל, ָעֶליךָ - ִּכי) כג

  .ִּתְזַנח ָלֶנַצח-ַאל, ָהִקיָצה    ; ָלָּמה ִתיַׁשן ֲאדָֹני, עּוָרה) כד

  .ְוַלֲחֵצנּוָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח    ; ָפֶניָך ַתְסִּתיר- ָלָּמה) כה

  .ָּדְבָקה ָלָאֶרץ ִּבְטֵננּו   ; ִּכי ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו) כו

  .ְלַמַען ַחְסֶּדךָ  ,ּוְפֵדנּו    ; ֶעְזָרָתה ָּלנּו, קּוָמה) כז

  45ִמְזמֹור 

  .ִׁשיר ְיִדידֹת, ַמְׂשִּכיל   ; קַֹרח- ִלְבֵני ,ׁשַֹׁשִּנים- ַלְמַנֵּצַח ַעל) א

  .ֵעט סֹוֵפר ָמִהיר   , ְלׁשֹוִני;ַמֲעַׂשי ְלֶמֶלְך  ,אֵֹמר ָאִני     -- ָּדָבר טֹוב, יָרַחׁש ִלִּב ) ב

  .ְלעֹוָלם   ֵּכן ֵּבַרְכָך ֱאלִֹהים -ַעל;ְּבִׂשְפתֹוֶתיךָ  ,הּוַצק ֵחן    -- ִמְּבֵני ָאָדם, ָיְפָיִפיָת ) ג

  .ֶרךָ ַוֲהדָ , הֹוְדךָ     --ָיֵרְך ִּגּבֹור- ַחְרְּבָך ַעל-ֲחגֹור) ד

  .ְיִמיֶנךָ     ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ;ֶצֶדק- ְוַעְנָוה, ֱאֶמת- ְּדַבר-ַעל     -- ְצַלח ְרַכב, ַוֲהָדְרךָ ) ה

  .אֹוְיֵבי ַהֶּמֶלְך , ְּבֵלב; ַּתְחֶּתיָך ִיְּפלּו ,ַעִּמים    : ְׁשנּוִנים, ִחֶּציךָ ) ו

  .ֶבט ַמְלכּוֶתךָ ֵׁש , ִמיׁשֹר ֵׁשֶבט    ; עֹוָלם ָוֶעד, ִּכְסֲאָך ֱאלִֹהים) ז

  .ֵמֲחֵבֶרךָ  -- ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון, ֵּכן ְמָׁשֲחָך ֱאלִֹהים ֱאלֶֹהיךָ - ַעל:ֶרַׁשע- ַוִּתְׂשָנא    , ָאַהְבָּת ֶּצֶדק) ח
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  .ִמִּני ִׂשְּמחּוךָ , ֵהיְכֵלי ֵׁשן-ִמן ;ִּבְגדֶֹתיךָ -ָּכל, ַוֲאָהלֹות ְקִציעֹות-מֹר) ט

  .ְּבֶכֶתם אֹוִפיר, ִנְּצָבה ֵׁשַגל ִליִמיְנךָ     ; ֶתיךָ ְּבִיְּקרֹו, ְּבנֹות ְמָלִכים) י

  .ּוֵבית ָאִביְך , ְוִׁשְכִחי ַעֵּמְך  ;ְוַהִּטי ָאְזֵנְך , ַבת ּוְרִאי-ִׁשְמִעי) יא

  .לֹו-ְוִהְׁשַּתֲחִוי, ֲאדַֹנִיְך  הּוא- ִּכי   : ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך ָיְפֵיְך ) יב

  .ֲעִׁשיֵרי ָעם-- ְיַחּלּו ַנִיְך ּפָ , ְּבִמְנָחה    : צֹר-ּוַבת) יג

  .ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה    ; ֶמֶלְך ְּפִניָמה- ְּכבּוָּדה ַבת-ָּכל) יד

  .מּוָבאֹות ָלְך -- ֵרעֹוֶתיהָ , ְּבתּולֹות ַאֲחֶריהָ    : ּתּוַבל ַלֶּמֶלְך , ִלְרָקמֹות) טו

  .ְּבֵהיַכל ֶמֶלְך , ְּתבֶֹאיָנה   ; ִּבְׂשָמחֹת ָוִגיל, ּתּוַבְלָנה) טז

  .ָהָאֶרץ- ְּבָכל, ְּתִׁשיֵתמֹו ְלָׂשִרים   ; ִיְהיּו ָבֶניךָ , ַּתַחת ֲאבֶֹתיךָ ) יז

  .ְלעָֹלם ָוֶעד, ֵּכן ַעִּמים ְיהֹודּוךָ -ַעל    ; ּדֹר ָודֹר-ְּבָכל, ַאְזִּכיָרה ִׁשְמךָ ) יח

  46ִמְזמֹור 

  .ת ִׁשירֲעָלמֹו- ַעל    -- קַֹרח-ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני) א

  .ִנְמָצא ְמאֹד, ְבָצרֹות ֶעְזָרה   ; ַמֲחֶסה ָועֹז, ֱאלִֹהים ָלנּו) ב

  .ְּבֵלב ַיִּמים, ּוְבמֹוט ָהִרים    ; ְּבָהִמיר ָאֶרץ, ִניָרא- ֵּכן לֹא-ַעל) ג

  .ָהִרים ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה ִיְרֲעׁשּו   ; ֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו ֵמיָמיו) ד

  .ִמְׁשְּכֵני ֶעְליֹון, ְקדֹׁש ;ֱאלִֹהים-ְיַׂשְּמחּו ִעיר ,ְּפָלָגיו-- ָנָהר) ה

  .ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ַיְעְזֶרָה ֱאלִֹהים   ; ִּתּמֹוט- ַּבל, ֱאלִֹהים ְּבִקְרָּבּה) ו

  .ָּתמּוג ָאֶרץ, ְּבקֹולֹו ָנַתן    ; ָמטּו ַמְמָלכֹות, ָהמּו גֹוִים) ז

  .ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה ָלנּו- בִמְׂשּגָ    ; ְיהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו) ח

  .ָׂשם ַׁשּמֹות ָּבָאֶרץ- ֲאֶׁשר    -- ִמְפֲעלֹות ְיהָוה, ֲחזּו-ְלכּו) ט

  .ִיְׂשרֹף ָּבֵאׁש, ֲעָגלֹות    ; ְוִקֵּצץ ֲחִנית, ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר:ָהָאֶרץ ְקֵצה- ַעד   , ַמְׁשִּבית ִמְלָחמֹות) י

  .ָארּום ָּבָאֶרץ, ָארּום ַּבּגֹוִים ;לִֹהיםָאנִֹכי אֱ -ִּכי, ַהְרּפּו ּוְדעּו) יא

  .ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה- ִמְׂשָּגב    ; ְיהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו) יב

  47ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור קַֹרח-ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני) א

  .ְּבקֹול ִרָּנה, ֵלאלִֹהים ָהִריעּו    ; ָכף-ִּתְקעּו, ָהַעִּמים- ָּכל) ב

  .ָהָאֶרץ-ָּכל-ַעל, ָּגדֹול ֶמֶלְך     ; ְיהָוה ֶעְליֹון נֹוָרא- ִּכי) ג

  .ַּתַחת ַרְגֵלינּו, ּוְלֻאִּמים    ; ַיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו) ד

  .ָאֵהב ֶסָלה- ְּגאֹון ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ֶאת    ; ַנֲחָלֵתנּו- ָלנּו ֶאת- ִיְבַחר) ה
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  .ְּבקֹול ׁשֹוָפר ,ְיהָוה    ; ִּבְתרּוָעה, ָעָלה ֱאלִֹהים) ו

  .ְלַמְלֵּכנּו ַזֵּמרּו ַזְּמרּו   ; ַזְּמרּו ֱאלִֹהים ַזֵּמרּו) ז

  .ַזְּמרּו ַמְׂשִּכיל     -- ָהָאֶרץ ֱאלִֹהים-ִּכי ֶמֶלְך ָּכל) ח

  .ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו- ָיַׁשב ַעל ,ֱאלִֹהים   ; ּגֹוִים-ַעל, ָמַלְך ֱאלִֹהים) ט

  .ְמאֹד ַנֲעָלה     -- ֶאֶרץ- ָמִגֵּני, ִּכי ֵלאלִֹהים:ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ,ַעם    -- פּוֶנֱאָס , ְנִדיֵבי ַעִּמים) י

  48ִמְזמֹור 

  .קַֹרח- ִלְבֵני, ִׁשיר ִמְזמֹור) א

  .ָקְדׁשֹו-ַהר, ֱאלֵֹהינּו ְּבִעיר    -- ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמאֹד) ב

  .ֶמֶלְך ָרב, ִקְרַית   ; ַיְרְּכֵתי ָצפֹון, ּיֹוןִצ -ַהר:ָהָאֶרץ- ָּכל ְמׂשֹוׂש   , ְיֵפה נֹוף) ג

  .ְלִמְׂשָּגב נֹוַדע   , ֱאלִֹהים ְּבַאְרְמנֹוֶתיהָ ) ד

  .ָעְברּו ַיְחָּדו   ; נֹוֲעדּו, ִהֵּנה ַהְּמָלִכים-ִּכי) ה

  .ֶנְחָּפזּו ִנְבֲהלּו   ; ֵּכן ָּתָמהּו, ֵהָּמה ָראּו) ו

  .ַּכּיֹוֵלָדה ,ִחיל     ;ֲאָחָזַתם ָׁשם, ְרָעָדה) ז

  .ַּתְרִׁשיׁש ֳאִנּיֹות, ְּתַׁשֵּבר    -- ְּברּוַח ָקִדים) ח

  .ֶסָלה    עֹוָלם -ְיכֹוְנֶנָה ַעד ֱאלִֹהים:ְּבִעיר ֱאלֵֹהינּו   , ְיהָוה ְצָבאֹות- ְּבִעיר-- ָרִאינּו ֵּכן    , ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו) ט

  .ֵהיָכֶלךָ , ְּבֶקֶרב    -- ִּדִּמינּו ֱאלִֹהים ַחְסֶּדךָ ) י

  .ָמְלָאה ְיִמיֶנךָ    , ֶצֶדק;ֶאֶרץ-ַקְצֵוי-ַעל, ְּתִהָּלְתךָ  ֵּכן     -- ְּכִׁשְמָך ֱאלִֹהים) יא

  .ִמְׁשָּפֶטיךָ , ְלַמַען   : ְיהּוָדה ְּבנֹות, ָּתֵגְלָנה-- ַהר ִצּיֹון, ִיְׂשַמח) יב

  .ִמְגָּדֶליהָ  ,ִסְפרּו    ; ְוַהִּקיפּוהָ , סֹּבּו ִצּיֹון) יג

  .ְלדֹור ַאֲחרֹון, ְלַמַען ְּתַסְּפרּו    : ַאְרְמנֹוֶתיהָ  ַּפְּסגּו-- ְלֵחיָלה, ִׁשיתּו ִלְּבֶכם) יד

  .מּות-הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל   ; ָוֶעד עֹוָלם-- ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהינּו, ִּכי ֶזה) טו

  49ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור קַֹרח-ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני) א

  .יְֹׁשֵבי ָחֶלד- ָּכל, ַהֲאִזינּו   ; ָהַעִּמים-ָּכל, זֹאת-ְמעּוִׁש ) ב

  .ָעִׁשיר ְוֶאְביֹון, ַיַחד    -- ִאיׁש- ְּבֵני-ַּגם, ְּבֵני ָאָדם-ַּגם) ג

  .ְתבּונֹות ְוָהגּות ִלִּבי   ; ְיַדֵּבר ָחְכמֹות, ִּפי) ד

  .יָדִתיִח , ְּבִכּנֹור ֶאְפַּתח    ; ַאֶּטה ְלָמָׁשל ָאְזִני) ה

  .ֲעֵקַבי ְיסּוֵּבִני ֹן ֲעו    -- ִּביֵמי ָרע, ָלָּמה ִאיָרא) ו

  .ִיְתַהָּללּו ּוְברֹב ָעְׁשָרם    ; ֵחיָלם-ַהּבְֹטִחים ַעל) ז
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  .ֵלאלִֹהים ָּכְפרֹו ִיֵּתן-לֹא   ; לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה ִאיׁש-- ָאח) ח

  .ָלםְלעֹו ְוָחַדל   ; ִּפְדיֹון ַנְפָׁשם, ְוֵיַקר) ט

  .ַהָּׁשַחת לֹא ִיְרֶאה   ; עֹוד ָלֶנַצח- ִויִחי) י

  .ֵחיָלם   ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים ;ְּכִסיל ָוַבַער יֹאֵבדּו ַיַחד     -- ֲחָכִמים ָימּותּו, ִּכי ִיְרֶאה) יא

  .ֲעֵלי ֲאָדמֹות   , ָקְראּו ִבְׁשמֹוָתם;ְלדֹור ָודֹר, ִמְׁשְּכנָֹתם     -- ְלעֹוָלם, ִקְרָּבם ָּבֵּתימֹו) יב

  .ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו ִנְמַׁשל   ; ָיִלין-ַּבל, ְוָאָדם ִּביָקר) יג

  .ְּבִפיֶהם ִיְרצּו ֶסָלה, ְוַאֲחֵריֶהם    ; ֵּכֶסל ָלמֹו, ֶזה ַדְרָּכם) יד

  .ִמְּזֻבל לֹו    ; ְׁשאֹול ְלַבּלֹות, )ְוצּוָרם(ם וציר-- ַלּבֶֹקר, ַוִּיְרּדּו ָבם ְיָׁשִרים:ִיְרֵעם ָמֶות    --ִלְׁשאֹול ַׁשּתּו, ַּכּצֹאן) טו

  .ִּכי ִיָּקֵחִני ֶסָלה   : ְׁשאֹול-ִמַּיד ,ִיְפֶּדה ַנְפִׁשי-- ֱאלִֹהים-ַאְך ) טז

  .ְּכבֹוד ֵּביתֹו, ִיְרֶּבה-ִּכי    : ַיֲעִׁשר ִאיׁש-ִּכי, ִּתיָרא- ַאל) יז

  .ֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹויֵ - לֹא   ; ִיַּקח ַהּכֹל, ִּכי לֹא ְבמֹותֹו) יח

  .ֵתיִטיב ָלְך -ִּכי, ְויֹוֻדךָ     ; ְּבַחָּייו ְיָבֵרְך , ַנְפׁשֹו-ִּכי) יט

  .אֹור-לֹא ִיְראּו ,ֵנַצח-ַעד   ; ּדֹור ֲאבֹוָתיו-ַעד, ָּתבֹוא) כ

  .ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו ִנְמַׁשל   ; ְולֹא ָיִבין, ָאָדם ִּביָקר) כא

  50ִמְזמֹור 

  .ְמבֹאֹו- ַעד    , ֶׁשֶמׁש-ִמִּמְזַרח;ָאֶרץ- ִּדֶּבר ַוִּיְקָרא    -- ֱאלִֹהים ְיהָוה ,ֵאל:ְלָאָסף, מֹורִמזְ ) א

  .הֹוִפיעַ  ֱאלִֹהים    --יִֹפי-ִמִּצּיֹון ִמְכַלל) ב

  .ִנְׂשֲעָרה ְמאֹד, ּוְסִביָביו    ; ְלָפָניו ּתֹאֵכל- ֵאׁש:ֶיֱחַרׁש-ְוַאל   , ָיבֹא ֱאלֵֹהינּו) ג

  .ָלִדין ַעּמֹו, ָהָאֶרץ-ְוֶאל   ; ַהָּׁשַמִים ֵמָעל-ִיְקָרא ֶאל) ד

  .ָזַבח- ֲעֵלי ּכְֹרֵתי ְבִריִתי    -- ִלי ֲחִסיָדי-ִאְספּו) ה

  .ׁשֵֹפט הּוא ֶסָלה, ֱאלִֹהים-ִּכי    : ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים ִצְדקֹו) ו

  .ָאנִֹכי   ֱאלִֹהים ֱאלֶֹהיָך :ָאִעיָדה ָּבְך וְ , ִיְׂשָרֵאל     -- ַוֲאַדֵּבָרה, ִׁשְמָעה ַעִּמי) ז

  .ְועֹולֶֹתיָך ְלֶנְגִּדי ָתִמיד    ; אֹוִכיֶחךָ , ְזָבֶחיךָ -לֹא ַעל) ח

  .ַעּתּוִדים, ִמִּמְכְלאֶֹתיךָ    ; ֶאַּקח ִמֵּביְתָך ָפר-לֹא) ט

  .ָאֶלף-ְּבַהְרֵרי ,ְּבֵהמֹות   ; ָיַער-ַחְיתֹו-ִלי ָכל-ִּכי) י

  .ִעָּמִדי, ָׂשַדי ְוִזיז    ; עֹוף ָהִרים-ָּכל, ְעִּתיָידַ ) יא

  .ּוְמלָֹאּה, ֵתֵבל ִלי- ִּכי   : אַֹמר ָלְך - לֹא, ֶאְרַעב-ִאם) יב

  .ַעּתּוִדים ֶאְׁשֶּתה ְוַדם    ; ְּבַׂשר ַאִּביִרים, ַהאֹוַכל) יג

  .ְלֶעְליֹון ְנָדֶריךָ  ְוַׁשֵּלם    ; ְזַבח ֵלאלִֹהים ּתֹוָדה) יד
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.ּוְתַכְּבֵדִני, ֲאַחֶּלְצךָ    ; ְּביֹום ָצָרה, ּוְקָרֵאִני)טו

  .ִפיךָ - ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי ֲעֵלי   ; ְלַסֵּפר ֻחָּקי,ְּלךָ -ַמה, ָאַמר ֱאלִֹהים, ְוָלָרָׁשע)טז

.ְּדָבַרי ַאֲחֶריךָ ַוַּתְׁשֵלְך    ; ָׂשֵנאָת מּוָסר, ְוַאָּתה)יז

.ְוִעם ְמָנֲאִפים ֶחְלֶקךָ   ; ַוִּתֶרץ ִעּמֹו ,ָרִאיָת ַגָּנב-ִאם)יח

.ַּתְצִמיד ִמְרָמה, ּוְלׁשֹוְנךָ     ; ָׁשַלְחָּת ְבָרָעה, ִּפיךָ )יט

.ּדִֹפי-ִּתֶּתן, ִאְּמךָ -ְּבֶבן    ; ְּבָאִחיָך ְתַדֵּבר, ֵּתֵׁשב)כ

 .ְלֵעיֶניךָ    אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ;ה ָכמֹוךָ ֶאְהיֶ -ֱהיֹות, ִּדִּמיָת     -- ְוֶהֱחַרְׁשִּתי, ֵאֶּלה ָעִׂשיָת )כא

.ְוֵאין ַמִּציל, ֶאְטרֹף-ֶּפן   : ׁשְֹכֵחי ֱאלֹוּהַ , ָנא זֹאת- ִּבינּו)כב

.ְּבֵיַׁשע ֱאלִֹהים, ַאְרֶאּנּו--ֶּדֶרְך ְוָׂשם    : ְיַכְּבָדְנִני, זֵֹבַח ּתֹוָדה)כג

  51ִמְזמֹור

  .ִודִמְזמֹור ְלדָ , ַלְמַנֵּצחַ )א

.ָׁשַבע- ַּבת-ֶאל, ָּבא- ַּכֲאֶׁשר   -- ָנָתן ַהָּנִביא, ֵאָליו-ְּבבֹוא)ב

.ְמֵחה ְפָׁשָעי, ַרֲחֶמיךָ ְּכרֹב   ; ָחֵּנִני ֱאלִֹהים ְּכַחְסֶּדךָ )ג

.ּוֵמַחָּטאִתי ַטֲהֵרִני  ; ִֹני ַּכְּבֵסִני ֵמֲעו, )ֶהֶרב(הרבה )ד

.ֶנְגִּדי ָתִמידְוַחָּטאִתי   ; עֲאִני ֵאדָ , ְפָׁשַעי-ִּכי)ה

 .ְבָׁשְפֶטךָ  ִּתְזֶּכה     -- ִּתְצַּדק ְּבָדְבֶרךָ , ְלַמַען:ָעִׂשיִתי, ְּבֵעיֶניךָ ְוָהַרע    , ָחָטאִתי, ְלָך ְלַבְּדךָ )ו

.ֶיֱחַמְתִני ִאִּמי,ּוְבֵחְטא   ; ְּבָעוֹון חֹוָלְלִּתי- ֵהן)ז

.ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני, ּוְבָסֻתם  ; חֹותָחַפְצָּת ַבּטֻ , ֱאֶמת-ֵהן)ח

.ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין, ְּתַכְּבֵסִני  ; ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר)ט

.ֲעָצמֹות ִּדִּכיָת , ָּתֵגְלָנה   ; ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה, ַּתְׁשִמיֵעִני)י

.ֵחהֹנַֹתי ְמ ֲעו- ְוָכל   ; ֵמֲחָטָאי, ַהְסֵּתר ָּפֶניךָ )יא

.ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי, ְורּוַח ָנכֹון   ; ִלי ֱאלִֹהים- ְּבָרא, ֵלב ָטהֹור)יב

.ִּתַּקח ִמֶּמִּני-ַאל, ְורּוַח ָקְדְׁשךָ    ; ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניךָ -ַאל)יג

.ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני  ; ְׂשׂשֹון ִיְׁשֶעךָ , ָהִׁשיָבה ִּלי)יד

.ֵאֶליָך ָיׁשּובּו, ְוַחָּטִאים  ; ָדה פְֹׁשִעים ְּדָרֶכיךָ ֲאַלְּמ )טו

  .ִצְדָקֶתךָ    , ְּתַרֵּנן ְלׁשֹוִני:ֱאלֵֹהי ְּתׁשּוָעִתי    -- ֱאלִֹהים, ַהִּציֵלִני ִמָּדִמים)טז

.ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתךָ ,ּוִפי    ; ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח, ֲאדָֹני)יז

.לֹא ִתְרֶצה, עֹוָלה   ; ח ְוֶאֵּתָנהַתְחּפֹץ ֶזבַ -לֹא, ִּכי)יח

  .לֹא ִתְבֶזה, ֱאלִֹהים    --ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה-ֵלב:ִנְׁשָּבָרה רּוחַ    , ִזְבֵחי ֱאלִֹהים)יט

.חֹומֹות ְירּוָׁשָלִם, ִּתְבֶנה  ; ִצּיֹון-ֶאת, ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנךָ )כ

.ָפִרים   ִמְזַּבֲחָך - ָאז ַיֲעלּו ַעל;ְוָכִלילהעֹולָ    , ֶצֶדק- ָאז ַּתְחּפֹץ ִזְבֵחי)כא
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  52ִמְזמֹור 

  .ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .ֵּבית ֲאִחיֶמֶלְך -ֶאל, ָּבא ָדִוד    -- ַוּיֹאֶמר לֹו:ְלָׁשאּול ַוַּיֵּגד    --ּדֹוֵאג ָהֲאדִֹמי, ְּבבֹוא) ב

  .ַהּיֹום-ָּכל, ֶחֶסד ֵאל   ; ַהִּגּבֹור, ִּתְתַהֵּלל ְּבָרָעה- ַמה) ג

  .עֵֹׂשה ְרִמָּיה, ְמֻלָּטׁש ְּכַתַער   ; ַּתְחׁשֹב ְלׁשֹוֶנךָ , ַהּוֹות) ד

  .ֶצֶדק ֶסָלה ִמַּדֵּבר, ֶׁשֶקר   ; ָאַהְבָּת ָּרע ִמּטֹוב) ה

  .ִמְרָמה ְלׁשֹון    ; ָבַלע-ִּדְבֵרי-ָאַהְבָּת ָכל) ו

  .ְוֵׁשֶרְׁשָך ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ֶסָלה   ; ְוִיָּסֲחָך ֵמאֶֹהל ַיְחְּתךָ :ִיָּתְצָך ָלֶנַצח    , ֵאל- ַּגם) ז

  .ִיְׂשָחקּו ְוָעָליו; ְוִיְראּו ַצִּדיִקים ְוִייָראּו) ח

  .ְּבַהָּותֹו, ָיעֹז   ; ְּברֹב ָעְׁשרֹו, ַוִּיְבַטח:ָמעּוּזֹו ,לֹא ָיִׂשים ֱאלִֹהים    --ִהֵּנה ַהֶּגֶבר) ט

  .עֹוָלם ָוֶעד    , ֱאלִֹהים- ָּבַטְחִּתי ְבֶחֶסד;ֱאלִֹהים ְּבֵבית     -- ַזִית ַרֲעָנןְּכ , ַוֲאִני) י

  .ֶנֶגד ֲחִסיֶדיךָ , טֹוב- ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי   ; ִּכי ָעִׂשיָת , אֹוְדָך ְלעֹוָלם) יא

  53ִמְזמֹור 

  .ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד ,ָמֲחַלת- ַלְמַנֵּצַח ַעל) א

  .טֹוב-ֵאין עֵֹׂשה    --ְוִהְתִעיבּו ָעֶול, ִהְׁשִחיתּו;ֱאלִֹהים ֵאין    , ִלּבֹוָאַמר ָנָבל ְּב ) ב

  .ֱאלִֹהים-ֶאת, ּדֵֹרׁש     -- ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל, ִלְראֹות:ָאָדם- ְּבֵני-ַעל ִהְׁשִקיף, ִמָּׁשַמִים    -- ֱאלִֹהים) ג

  .ֶאָחד- ַּגם, יןֵא ; טֹוב-עֵֹׂשה ֵאין   : ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו, ֻּכּלֹו ָסג) ד

  .לֹא ָקָראּו, ֱאלִֹהים; ָאְכלּו ֶלֶחם, ַעִּמי אְֹכֵלי   : ָאֶון-ּפֲֹעֵלי, ֲהלֹא ָיְדעּו) ה

  .ֱאלִֹהים ְמָאָסם-ִּכי ,ֱהִבׁשָֹתה    ; ַעְצמֹות חָֹנְך , ִּפַּזר-- ֱאלִֹהים-ִּכי:ָפַחד-ָהָיה- לֹא    --ָּפֲחדּו ַפַחד, ָׁשם) ו

  .ִיְׂשָרֵאל ִיְׂשַמח, ָיֵגל ַיֲעקֹב   ; ְׁשבּות ַעּמֹו, ְּבׁשּוב ֱאלִֹהים:ִיְׂשָרֵאל ְיֻׁשעֹות   , ּיֹוןִמי ִיֵּתן ִמִּצ ) ז

  54ִמְזמֹור 

.ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד ,ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת)א

.ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו, ֲהלֹא ָדִוד   : ַוּיֹאְמרּו ְלָׁשאּול, ְּבבֹא ַהִּזיִפים)ב

.ּוִבְגבּוָרְתָך ְתִדיֵנִני  ; ְּבִׁשְמָך הֹוִׁשיֵעִני, ֱאלִֹהים)ג

.ִפי-ְלִאְמֵרי,ַהֲאִזיָנה    ; ְׁשַמע ְּתִפָּלִתי, ֱאלִֹהים)ד

  .ֶסָלה    לֹא ָׂשמּו ֱאלִֹהים ְלֶנְגָּדם ;ִּבְקׁשּו ַנְפִׁשי,ְוָעִריִצים     -- ָקמּו ָעַלי, ִּכי ָזִרים)ה

.ְּבסְֹמֵכי ַנְפִׁשי,ֲאדָֹני    ; עֵֹזר ִלי, ִהיםִהֵּנה ֱאלֹ)ו

.ַהְצִמיֵתם, ַּבֲאִמְּתךָ    ; ְלׁשְֹרָרי, ָהַרע) ָיִׁשיב(ישוב )ז

.טֹוב-ִּׁשְמָך ְיהָוה ִּכיאֹוֶדה   ; ָּלְך - ִּבְנָדָבה ֶאְזְּבָחה)ח
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.יָרֲאָתה ֵעינִ , ּוְבאְֹיַבי   ; ִהִּציָלִני, ָצָרה- ִּכי ִמָּכל)ט

  55ִמְזמֹור 

  .ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד ,ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת) א

  .ִמְּתִחָּנִתי, ִּתְתַעַּלם-ְוַאל   ; ְּתִפָּלִתי, ַהֲאִזיָנה ֱאלִֹהים) ב

  .ְּבִׂשיִחי ְוָאִהיָמה ָאִריד   ; ַהְקִׁשיָבה ִּלי ַוֲעֵנִני) ג

  .ּוְבַאף ִיְׂשְטמּוִני, ָיִמיטּו ָעַלי ָאֶון- ִּכי   : ָעַקת ָרָׁשע, ִמְּפֵני-- ִמּקֹול אֹוֵיב) ד

  .ָנְפלּו ָעָלי, ָמֶות ְוֵאימֹות   ; ָיִחיל ְּבִקְרִּבי, ִלִּבי) ה

  .ַּפָּלצּות, ַוְּתַכֵּסִני    ; ָיבֹא ִבי, ִיְרָאה ָוַרַעד) ו

  .ָאעּוָפה ְוֶאְׁשּכָֹנה :ַּכּיֹוָנה, ִלי ֵאֶבר-ִיֶּתן- ִמי--ָואַֹמר) ז

  .ַּבִּמְדָּבר ֶסָלה ָאִלין    ; ַאְרִחיק ְנדֹד, ִהֵּנה) ח

  .ִמָּסַער ֵמרּוַח סָֹעה     -- ָאִחיָׁשה ִמְפָלט ִלי) ט

  .ָרִאיִתי ָחָמס ְוִריב ָּבִעיר-ִּכי    : ַּפַּלג ְלׁשֹוָנם, ַּבַּלע ֲאדָֹני) י

  .ָעָמל ְּבִקְרָּבּהְוָאֶון וְ    ; חֹומֶֹתיהָ -ַעל ְיסֹוְבֻבהָ --יֹוָמם ָוַלְיָלה) יא

  .ּתְֹך ּוִמְרָמה, ֵמְרחָֹבּה ָיִמיׁש-ְולֹא    ; ַהּוֹות ְּבִקְרָּבּה) יב

  .ְוֶאָּסֵתר ִמֶּמּנּו   ; ָעַלי ִהְגִּדיל, ְמַׂשְנִאי-לֹא:ְוֶאָּׂשא    , אֹוֵיב ְיָחְרֵפִני- ִּכי לֹא) יג

  .ָּדִעיּוְמיֻ , ַאּלּוִפי    ; ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי) יד

  .ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש, ְּבֵבית ֱאלִֹהים   ; ַנְמִּתיק סֹוד, ֲאֶׁשר ַיְחָּדו) טו

  .ָרעֹות ִּבְמגּוָרם ְּבִקְרָּבם- ִּכי   : ְׁשאֹול ַחִּיים ֵיְרדּו-- ָעֵלימֹו, )ַיִּׁשי ָמֶות(ישימות ) טז

  .יֹוִׁשיֵעִני ,ַויהָוה   ; ֱאלִֹהים ֶאְקָרא- ֶאל, ֲאִני) יז

  .ַוִּיְׁשַמע קֹוִלי    ; ְוֶאֱהֶמה ָאִׂשיָחה, ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים) יח

  .ָהיּו ִעָּמִדי, ְבַרִּבים- ִּכי :ִלי-ִמְּקָרב, ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי) יט

  .ֱאלִֹהים ְולֹא ָיְראּו   ; ֲאֶׁשר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו:ֶסָלה, ֶקֶדם ְויֵֹׁשב     -- ְוַיֲעֵנם, ִיְׁשַמע ֵאל) כ

  .ְּבִריתֹו ִחֵּלל   ; ִּבְׁשלָֹמיו, ָׁשַלח ָיָדיו) כא

  .ְוֵהָּמה ְפִתחֹות   ; ַרּכּו ְדָבָריו ִמֶּׁשֶמן:ִלּבֹו- ּוְקָרב    -- ַמְחָמאֹת ִּפיו, ָחְלקּו) כב

  .ַלַּצִּדיק     - -ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט-לֹא:ְיַכְלְּכֶלךָ  ְוהּוא    --ְיָהְבךָ , ְיהָוה-ַהְׁשֵלְך ַעל) כג

  .ָּבְך - ֶאְבַטח   , ַוֲאִני;ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם-לֹא   , ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה-- ַׁשַחת ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר    , ְוַאָּתה ֱאלִֹהים) כד
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  56ִמְזמֹור 

  .ְּבַגת    ים ֶּבֱאחֹז אֹותֹו ְפִלְׁשִּת :ְלָדִוד ִמְכָּתם    -- ְרחִֹקים יֹוַנת ֵאֶלם-ַעל, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .לֵֹחם ִיְלָחֵצִני, ַהּיֹום-ָּכל ;ְׁשָאַפִני ֱאנֹוׁש-ִּכי, ָחֵּנִני ֱאלִֹהים) ב

  .ַרִּבים לֲֹחִמים ִלי ָמרֹום-ִּכי   : ַהּיֹום- ָּכל, ָׁשֲאפּו ׁשֹוְרַרי) ג

  .ֵאֶליָך ֶאְבָטח, ֲאִני     --יֹום ִאיָרא) ד

  .ַּיֲעֶׂשה ָבָׂשר ִלי-ַמה    ; לֹא ִאיָרא, ֵּבאלִֹהים ָּבַטְחִּתי:ְּדָברֹו ֲאַהֵּלל    , ֵּבאלִֹהים) ה

  .ַמְחְׁשבָֹתם ָלָרע-ָּכל ָעַלי   ; ְּדָבַרי ְיַעֵּצבּו, ַהּיֹום-ָּכל) ו

  .ִקּוּו ַנְפִׁשי, ַּכֲאֶׁשר   : ֲעֵקַבי ִיְׁשמֹרּו ,ֵהָּמה-- )ִיְצּפֹונּו(יצפינו , ָיגּורּו) ז

  .הֹוֵרד ֱאלִֹהים ַעִּמים, ְּבַאף   ; ָלמֹו- טָאֶון ַּפּלֶ - ַעל) ח

  .ְּבִסְפָרֶתךָ , ֲהלֹא; ִדְמָעִתי ְבנֹאֶדךָ  ִׂשיָמה   : ָאָּתה-ָסַפְרָּתה, נִֹדי) ט

  .ֱאלִֹהים ִלי- ִּכי, ָיַדְעִּתי-ֶזה    ; ֶאְקָרא ְּביֹום, ָאז ָיׁשּובּו אֹוְיַבי ָאחֹור) י

  .ֲאַהֵּלל ָּדָבר ,ַּביהָוה   ; ֲאַהֵּלל ָּדָבר, ֵּבאלִֹהים) יא

  .ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ִלי- ַמה   ; לֹא ִאיָרא, ֵּבאלִֹהים ָּבַטְחִּתי) יב

  .ּתֹודֹת ָלְך  ֲאַׁשֵּלם    ; ָעַלי ֱאלִֹהים ְנָדֶריךָ ) יג

  .ַהַחִּיים ,ְּבאֹור    --ִהיםִלְפֵני ֱאלֹ, ְלִהְתַהֵּלְך :ִמֶּדִחי, ֲהלֹא ַרְגַלי    --ִמָּמֶות, ִּכי ִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי) יד

  57ִמְזמֹור 

  .ַּבְּמָעָרה, ָׁשאּול- ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני     -- ְלָדִוד ִמְכָּתם ,ַּתְׁשֵחת- ַלְמַנֵּצַח ַאל) א

  .תַיֲעבֹר ַהּוֹו, ַעד    -- ְּכָנֶפיָך ֶאְחֶסה- ּוְבֵצל:ָחָסָיה ַנְפִׁשי ,ִּכי ְבךָ     -- ָחֵּנִני, ָחֵּנִני ֱאלִֹהים) ב

  .ּגֵֹמר ָעָלי ,ָלֵאל    ; ֵלאלִֹהים ֶעְליֹון, ֶאְקָרא) ג

  .ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו    , ִיְׁשַלח ֱאלִֹהים;ֵחֵרף ׁשֲֹאִפי ֶסָלה     -- ְויֹוִׁשיֵעִני, ִיְׁשַלח ִמָּׁשַמִים) ד

  .ַחָּדה ֶחֶרב, ּוְלׁשֹוָנם   ; ֲחִנית ְוִחִּצים, ִׁשֵּניֶהם--ָאָדם- ְּבֵני:לֲֹהִטים ֶאְׁשְּכָבה    -- ְּבתֹוְך ְלָבִאם, ַנְפִׁשי) ה

  .ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדךָ - ָּכל ַעל   ; ַהָּׁשַמִים ֱאלִֹהים-רּוָמה ַעל) ו

  .ָנְפלּו ְבתֹוָכּה ֶסָלה    ; ָּכרּו ְלָפַני ִׁשיָחה:ַנְפִׁשי ָּכַפף     -- ֵהִכינּו ִלְפָעַמי, ֶרֶׁשת) ז

  .ַוֲאַזֵּמָרה, ָאִׁשיָרה   ; ן ִלִּביָנכֹו, ָנכֹון ִלִּבי ֱאלִֹהים) ח

  .ָאִעיָרה ָּׁשַחר ;ַהֵּנֶבל ְוִכּנֹור, עּוָרה-- עּוָרה ְכבֹוִדי) ט

  .ַּבְלֻאִּמים ,ֲאַזֶּמְרךָ    ; אֹוְדָך ָבַעִּמים ֲאדָֹני) י

  .ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתךָ -ְוַעד   ; ָׁשַמִים ַחְסֶּדךָ -ָגדֹל ַעד-ִּכי) יא

  .ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדךָ - ָּכל ַעל   ; ָׁשַמִים ֱאלִֹהים- רּוָמה ַעל) יב
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  58ִמְזמֹור 

  .ְלָדִוד ִמְכָּתם ,ַּתְׁשֵחת- ַלְמַנֵּצַח ַאל) א

  .ְּבֵני ָאָדם, ֵמיָׁשִרים ִּתְׁשְּפטּו    ; ְּתַדֵּברּון, ֵאֶלם ֶצֶדק-- ַהֻאְמָנם) ב

  .ְּתַפֵּלסּון, ְיֵדיֶכםֲחַמס -- ָּבָאֶרץ   : עֹולֹת ִּתְפָעלּון, ְּבֵלב-ַאף) ג

  .ּדְֹבֵרי ָכָזב ,ָּתעּו ִמֶּבֶטן   ; זֹרּו ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם) ד

  .ַיְאֵטם ָאְזנֹו, ֶפֶתן ֵחֵרׁש-ְּכמֹו    ; ָנָחׁש-ִּכְדמּות ֲחַמת, ָלמֹו-ֲחַמת) ה

  .חֹוֵבר ֲחָבִרים ְמֻחָּכם    ; ְלקֹול ְמַלֲחִׁשים, ִיְׁשַמע- ֲאֶׁשר לֹא) ו

  .ְנתֹץ ְיהָוה, ַמְלְּתעֹות ְּכִפיִרים   ; ֲהָרס ִׁשֵּנימֹו ְּבִפימֹו-- ִהיםֱאלֹ) ז

  .ְּכמֹו ִיְתמָֹללּו    , ִיְדרְֹך ִחָּצו;ָלמֹו-ִיְתַהְּלכּו    , ַמִים-ִיָּמֲאסּו ְכמֹו) ח

  .ָחזּו ָׁשֶמׁש-ַּבל, ֵאֶׁשת ֵנֶפל   ; ֶּתֶמס ַיֲהלְֹך , ְּכמֹו ַׁשְּבלּול) ט

  .ִיְׂשָעֶרּנּו, ָחרֹון-ַחי ְּכמֹו- ְּכמֹו   ; ָיִבינּו ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד, םְּבֶטרֶ ) י

  .ְּבַדם ָהָרָׁשע, ְּפָעָמיו ִיְרַחץ    ; ָחָזה ָנָקם- ִּכי, ִיְׂשַמח ַצִּדיק) יא

  .ׁשְֹפִטים ָּבָאֶרץ, ֱאלִֹהים-ַאְך ֵיׁש   ; ְּפִרי ַלַּצִּדיק-ַאְך , ְויֹאַמר ָאָדם) יב

  59 ִמְזמֹור

  .ַלֲהִמיתֹו   , ַהַּבִית-ַוִּיְׁשְמרּו ֶאת;ִּבְׁשלַֹח ָׁשאּול   : ְלָדִוד ִמְכָּתם ,ַּתְׁשֵחת- ַלְמַנֵּצַח ַאל) א

  .ִמִּמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבִני    ; ַהִּציֵלִני ֵמאְֹיַבי ֱאלָֹהי) ב

  .ֵעִניהֹוִׁשי, ּוֵמַאְנֵׁשי ָדִמים   ; ִמּפֲֹעֵלי ָאֶון, ַהִּציֵלִני) ג

  .ְיהָוה   ַחָּטאִתי - ִפְׁשִעי ְולֹא-לֹא;ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים    --ְלַנְפִׁשי, ִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו) ד

  .עּוָרה ִלְקָראִתי ּוְרֵאה    ; ְיֻרצּון ְוִיּכֹוָננּו, ֹן ָעו- ְּבִלי) ה

  .ֶסָלה   ָאֶון  ּבְֹגֵדי-ָּתחֹן ָּכל-ַאל;ַהּגֹוִים-ִלְפקֹד ָּכל, הָהִקיצָ     -- ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי, ֱאלִֹהים ְצָבאֹות-ְוַאָּתה ְיהָוה) ו

  .ִויסֹוְבבּו ִעיר   ; ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב, ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב) ז

  .ִמי ׁשֵֹמעַ -ִּכי    : ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם ,ֲחָרבֹות-- ַיִּביעּון ְּבִפיֶהם, ִהֵּנה) ח

  .ּגֹוִים-ְלָכל, ִּתְלַעג   ; ָלמֹו-ִּתְׂשַחק, ְוַאָּתה ְיהָוה) ט

  .ִמְׂשַּגִּבי, ֱאלִֹהים-ִּכי   : ֵאֶליָך ֶאְׁשמָֹרה, ֻעּזֹו) י

  .ַיְרֵאִני ְבׁשְֹרָרי, ֱאלִֹהים   ; ְיַקְּדֵמִני) ַחְסִּדי(ֱאלֵֹהי חסדו ) יא

  .ָמִגֵּננּו ֲאדָֹני   : ְוהֹוִריֵדמֹו, ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלךָ -- ַעִּמי ֶּפן ִיְׁשְּכחּו, ַּתַהְרֵגם-ַאל) יב

  .ְיַסֵּפרּו ּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש   ; ְוִיָּלְכדּו ִבְגאֹוָנם:ְׂשָפֵתימֹו-ְּדַבר    , ִּפימֹו- ַחַּטאת) יג

  .ֶסָלה ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ   ; מֵֹׁשל ְּבַיֲעקֹב, ֱאלִֹהים- ִּכי--ְוֵיְדעּו:ְוֵאיֵנמֹו ַּכֵּלה   , ַּכֵּלה ְבֵחָמה) יד

  .ִויסֹוְבבּו ִעיר   ; ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב, ֻׁשבּו ָלֶעֶרבְויָ ) טו
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  .ַוָּיִלינּו, לֹא ִיְׂשְּבעּו-ִאם    --ֶלֱאכֹל) ְיִניעּון(ינועון , ֵהָּמה) טז

  .ִלי- ַצר ְּביֹום, ּוָמנֹוס   ; ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי- ִּכי:ַחְסֶּדךָ , ַלּבֶֹקר ַוֲאַרֵּנן    -- ָאִׁשיר ֻעֶּזךָ , ַוֲאִני) יז

  .ֱאלֵֹהי ַחְסִּדי, ֱאלִֹהים ִמְׂשַּגִּבי-ִּכי   : ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה, ֻעִּזי) יח

  60ִמְזמֹור 

  .ִמְכָּתם ְלָדִוד ְלַלֵּמד   ; ֵעדּות ׁשּוַׁשן-ַעל, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף    --ֶמַלח- ֱאדֹום ְּבֵגיא-ְך ֶאתַוּיַ , ַוָּיָׁשב יֹוָאב:ֲאַרם צֹוָבה-ְוֶאת     -- ֶאת ֲאַרם ַנֲהַרִים, ְּבַהּצֹותֹו) ב

  .ְּתׁשֹוֵבב ָלנּו, ָאַנְפָּת     ; ְזַנְחָּתנּו ְפַרְצָּתנּו, ֱאלִֹהים) ג

  .ָמָטה-ְׁשָבֶריָה ִכי ְרָפה   ; ִהְרַעְׁשָּתה ֶאֶרץ ְּפַצְמָּתּה) ד

  .ְרֵעָלהַיִין ַּת  ,ִהְׁשִקיָתנּו   ; ִהְרִאיָת ַעְּמָך ָקָׁשה) ה

  .קֶֹׁשט ֶסָלה, ִמְּפֵני     -- ְלִהְתנֹוֵסס, ָנַתָּתה ִּליֵרֶאיָך ֵּנס) ו

  ).ַוֲעֵנִני(הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ועננו     ; ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיךָ , ְלַמַען) ז

  .דְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמּדֵ ; ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם    : ֶאְעלָֹזה-- ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשֹו, ֱאלִֹהים) ח

  .ְמחְֹקִקי, ְיהּוָדה   ; ָמעֹוז רֹאִׁשי ,ְוֶאְפַרִים, ְוִלי ְמַנֶּׁשה, ִלי ִגְלָעד) ט

  .ְּפֶלֶׁשת ִהְתרֹוָעִעי, ָעַלי   ; ַאְׁשִליְך ַנֲעִלי ,ֱאדֹום-ַעל-- ִסיר ַרְחִצי, מֹוָאב) י

  .ֱאדֹום-ַעד ִמי ָנַחִני    ; ִעיר ָמצֹור, ִמי יִֹבֵלִני) יא

  .ְּבִצְבאֹוֵתינּו, ֵתֵצא ֱאלִֹהים-ְולֹא   ; ַאָּתה ֱאלִֹהים ְזַנְחָּתנּו-ֲהלֹא) יב

  .ְּתׁשּוַעת ָאָדם ,ְוָׁשְוא   ; ָּלנּו ֶעְזָרת ִמָּצר- ָהָבה) יג

  .ָיבּוס ָצֵרינּו ,ְוהּוא    ; ָחִיל-ֵּבאלִֹהים ַנֲעֶׂשה) יד

  61ִמְזמֹור 

  .ְלָדִוד ְנִגיַנת- ַלְמַנֵּצַח ַעל) א

  .ְּתִפָּלִתי ,ַהְקִׁשיָבה    ; ִרָּנִתי, ִׁשְמָעה ֱאלִֹהים) ב

  .ַתְנֵחִני   ָירּום ִמֶּמִּני -ְּבצּור;ַּבֲעטֹף ִלִּבי     -- ֵאֶליָך ֶאְקָרא, ִמְקֵצה ָהָאֶרץ) ג

  .ִמְּפֵני אֹוֵיב ,עֹז-ִמְגַּדל   ; ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי-ִּכי) ד

  .ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ֶּסָלה ֶאֱחֶסה    ; יםעֹוָלִמ , ָאגּוָרה ְבָאָהְלךָ ) ה

  .ִיְרֵאי ְׁשֶמךָ , ָנַתָּת ְיֻרַּׁשת ;ָׁשַמְעָּת ִלְנָדָרי, ַאָּתה ֱאלִֹהים-ִּכי) ו

  .דֹר ָודֹר-ְּכמֹו, ְׁשנֹוָתיו    ; ֶמֶלְך ּתֹוִסיף-ְיֵמי-ָיִמים ַעל) ז

  .ן ִיְנְצֻרהּוַמ , ֶוֱאֶמת ֶחֶסד   ; ִלְפֵני ֱאלִֹהים, ֵיֵׁשב עֹוָלם) ח

  .יֹום יֹום, ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי     -- ֵּכן ֲאַזְּמָרה ִׁשְמָך ָלַעד) ט
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  62ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור ְלָדִוד    --ְידּותּון- ַלְמַנֵּצַח ַעל) א

  .ְיׁשּוָעִתי, ִמֶּמּנּו    ; ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי, ֱאלִֹהים-ַאְך ֶאל) ב

  .ֶאּמֹוט ַרָּבה-לֹא, ִמְׂשַּגִּבי   ; ּוָעִתיִויׁש, הּוא צּוִרי-ַאְך ) ג

  .ַהְּדחּוָיה, ָּגֵדר   ; ְּכִקיר ָנטּוי:ְּתָרְּצחּו ֻכְּלֶכם    -- ִאיׁש- ְּתהֹוְתתּו ַעל, ָאָנה- ַעד) ד

  .ֶסָלה- ְיַקְללּו, ּוְבִקְרָּבם   ; ְּבִפיו ְיָבֵרכּו:ִיְרצּו ָכָזב    --ָיֲעצּו ְלַהִּדיחַ , ַאְך ִמְּׂשֵאתֹו) ה

  .ִּתְקָוִתי, ִמֶּמּנּו-ִּכי    : ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי, ַאְך ֵלאלִֹהים) ו

  .לֹא ֶאּמֹוט, ִמְׂשַּגִּבי   ; ִויׁשּוָעִתי, הּוא צּוִרי- ַאְך ) ז

  .ֵּבאלִֹהים, ֻעִּזי ַמְחִסי- צּור    ; ִיְׁשִעי ּוְכבֹוִדי, ֱאלִֹהים- ַעל) ח

  .ֶסָלה   ָּלנּו -ֱאלִֹהים ַמֲחֶסה;ְלָפָניו ְלַבְבֶכם- ִׁשְפכּו    - -ָעם, ֵעת-ִּבְטחּו בֹו ְבָכל) ט

  .ֵמֶהֶבל ָיַחד, ֵהָּמה    ; ְּבמֹאְזַנִים ַלֲעלֹות:ִאיׁש-ְּבֵני ָּכָזב     -- ָאָדם-ֶהֶבל ְּבֵני, ַאְך ) י

  .ָּתִׁשיתּו ֵלב-לַא     --ָינּוב-ַחִיל ִּכי:ֶּתְהָּבלּו- ַאל ּוְבָגֵזל    , ִּתְבְטחּו ְבעֶֹׁשק- ַאל) יא

  .ֵלאלִֹהים, ִּכי עֹז   : ָׁשָמְעִּתי זּו-ְׁשַּתִים--ִּדֶּבר ֱאלִֹהים, ַאַחת) יב

  .ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו ַאָּתה- ִּכי   : ֲאדָֹני ָחֶסד- ּוְלךָ ) יג

  63ִמְזמֹור 

  .ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדה, ִּבְהיֹותֹו   ; ִמְזמֹור ְלָדִוד) א

  .ָמִים- ְּבִלי    ִצָּיה ְוָעֵיף -ְּבֶאֶרץ;ְבָׂשִרי ָּכַמּה ְלךָ      -- ַנְפִׁשי, ָצְמָאה ְלךָ :ֲאַׁשֲחֶרּךָ      -- ֵאִלי ַאָּתה, ֱאלִֹהים) ב

  .ּוְכבֹוֶדךָ , ֻעְּזךָ  ִלְראֹות    -- ַּבּקֶֹדׁש ֲחִזיִתךָ , ֵּכן) ג

  .חּוְנךָ ְיַׁשְּב  ְׂשָפַתי    ; ֵמַחִּיים, טֹוב ַחְסְּדךָ -ִּכי) ד

  .ֶאָּׂשא ַכָּפי ,ְּבִׁשְמךָ     ; ֵּכן ֲאָבֶרְכָך ְבַחָּיי) ה

  .ִּפי-ְיַהֶּלל, ְוִׂשְפֵתי ְרָננֹות ;ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי, ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן) ו

  .ָּבְך -ֶאְהֶּגה, ְּבַאְׁשֻמרֹות    -- ְיצּוָעי- ְזַכְרִּתיָך ַעל-ִאם) ז

  .ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן ּוְבֵצל    ; ִּלי ָהִייָת ֶעְזָרָתה- ִּכי) ח

  .ָּתְמָכה ְיִמיֶנךָ  ,ִּבי   ; ָּדְבָקה ַנְפִׁשי ַאֲחֶריךָ ) ט

  .ְּבַתְחִּתּיֹות ָהָאֶרץ, ָיבֹאּו ;ְיַבְקׁשּו ַנְפִׁשי, ְלׁשֹוָאה-- ְוֵהָּמה) י

  .ֻׁשָעִלים ִיְהיּו ְמָנת   ; ָחֶרב- ְיֵדי-ַעל, ַיִּגיֻרהּו) יא

  .ָׁשֶקר-דֹוְבֵרי ִּפי, ִּכי ִיָּסֵכר   : ַהִּנְׁשָּבע ּבֹו-ָּכל, ִיְתַהֵּלל:ֵּבאלִֹהים ִיְׂשַמח    , ֶּמֶלְך ְוהַ ) יב
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  64ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור ְלָדִוד, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .ִּתּצֹר ַחָּיי, ִמַּפַחד אֹוֵיב   ; ֱאלִֹהים קֹוִלי ְבִׂשיִחי- ְׁשַמע) ב

  .ּפֲֹעֵלי ָאֶון, ֵמִרְגַׁשת    ; ּסֹוד ְמֵרִעיםִמ , ַּתְסִּתיֵרִני) ג

  .ָּדָבר ָמר, ָּדְרכּו ִחָּצם   ; ֲאֶׁשר ָׁשְננּו ַכֶחֶרב ְלׁשֹוָנם) ד

  .ְולֹא ִייָראּו, יֹֻרהּו ִּפְתאֹם   ; ִלירֹת ַּבִּמְסָּתִרים ָּתם) ה

  .ָּלמֹו-ִמי ִיְרֶאה   , ָאְמרּו;ִׁשיםִלְטמֹון מֹוְק , ְיַסְּפרּו    -- ָּדָבר ָרע, ָלמֹו- ְיַחְּזקּו) ו

  .ְוֵלב ָעמֹק    , ְוֶקֶרב ִאיׁש;ְמֻחָּפׂש ֵחֶפׂש, ַּתְמנּו     -- ַיְחְּפׂשּו עֹולֹת) ז

  .ַמּכֹוָתם ,ָהיּו--ֵחץ ִּפְתאֹום    : ֱאלִֹהים, ַוּיֵֹרם) ח

  .ָבםרֵֹאה -ָּכל, ִיְתנְֹדדּו    ; ַוַּיְכִׁשילּוהּו ָעֵלימֹו ְלׁשֹוָנם) ט

  .ּוַמֲעֵׂשהּו ִהְׂשִּכילּו; ּפַֹעל ֱאלִֹהים ,ַוַּיִּגידּו   : ָאָדם- ָּכל, ַוִּייְראּו) י

  .ֵלב-ִיְׁשֵרי-ָּכל, ְוִיְתַהְללּו    ; ְוָחָסה בֹו, ִיְׂשַמח ַצִּדיק ַּביהָוה) יא

  65ִמְזמֹור 

  .ִׁשיר ְלָדִוד, ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור) א

  .ֶנֶדר-ְיֻׁשַּלם, ּוְלךָ  ;ָּלה ֱאלִֹהים ְּבִצּיֹוןְלָך ֻדִמָּיה ְתִה ) ב

  .ָיבֹאּו ָּבָׂשר-ָּכל, ָעֶדיךָ      -- ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה) ג

  .ַאָּתה ְתַכְּפֵרם, ְּפָׁשֵעינּו    ; ָּגְברּו ֶמִּני, ֹנֹת ִּדְבֵרי ֲעו) ד

  .ֵהיָכֶלךָ , ְקדֹׁש   ; ְּבטּוב ֵּביֶתךָ , הִנְׂשְּבעָ :ֲחֵצֶריךָ  ִיְׁשּכֹן     -- ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב, ַאְׁשֵרי) ה

  .ְוָים ְרחִֹקים    , ֶאֶרץ-ַקְצֵוי-ִמְבָטח ָּכל;ִיְׁשֵענּו ֱאלֵֹהי    -- ְּבֶצֶדק ַּתֲעֵננּו, נֹוָראֹות) ו

  .ִּבְגבּוָרה ,ֶנְאָזר   ; ֵמִכין ָהִרים ְּבכֹחֹו) ז

  .ַוֲהמֹון ְלֻאִּמים   ; םַּגֵּליהֶ  ְׁשאֹון-- ְׁשאֹון ַיִּמים, ַמְׁשִּביחַ ) ח

  .מֹוָצֵאי בֶֹקר ָוֶעֶרב ַּתְרִנין    ; ֵמאֹותֶֹתיךָ -- ֹת ְקָצו יְֹׁשֵבי, ַוִּייְראּו) ט

  .ֵכן ְּתִכיֶנהָ -ִּכי    , ָּתִכין ְּדָגָנם;ָמֵלא ָמִים, ֶּפֶלג ֱאלִֹהים     -- ַּתְעְׁשֶרָּנה ַרַּבת, ָּפַקְדָּת ָהָאֶרץ ַוְּתׁשְֹקֶקהָ ) י

  .ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך , ִּבְרִביִבים ְּתמְֹגֶגָּנה   ; ַנֵחת ְּגדּוֶדהָ , ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה) אי

  .ִיְרֲעפּון ָּדֶׁשן, ּוַמְעָּגֶליךָ     ; ְׁשַנת טֹוָבֶתךָ , ִעַּטְרָּת ) יב

  .ְּגָבעֹות ַּתְחּגְֹרָנה ,ְוִגיל    ; ְנאֹות ִמְדָּבר, ִיְרֲעפּו) יג

  .ָיִׁשירּו-ַאף   , ִיְתרֹוֲעעּו;ָבר-ַיַעְטפּו ַוֲעָמִקים    -- ַהּצֹאן, םָלְבׁשּו ָכִרי) יד
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.ָהָאֶרץ-ָּכל, ָהִריעּו ֵלאלִֹהים    : ִׁשיר ִמְזמֹור, ַלְמַנֵּצחַ )א

.ְּתִהָּלתֹו,ִׂשימּו ָכבֹוד    ; ְׁשמֹו-ַזְּמרּו ְכבֹוד)ב

.ְיַכֲחׁשּו ְלָך אְֹיֶביךָ , ְּברֹב ֻעְּזךָ ;ַמֲעֶׂשיךָ ּנֹוָרא - ַמה, ִאְמרּו ֵלאלִֹהים)ג

.ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה   ; ָלְך -ִויַזְּמרּו-- ְלךָ  ִיְׁשַּתֲחוּו, ָהָאֶרץ- ָּכל)ד

.ְּבֵני ָאָדם- ַעל, נֹוָרא ֲעִליָלה   ; ִמְפֲעלֹות ֱאלִֹהים, ְלכּו ּוְראּו)ה

.ּבֹו-ִנְׂשְמָחה, ָׁשם    ; ַיַעְברּו ְבָרֶגל ,ָהרַּבּנָ -- ְלַיָּבָׁשה, ָהַפְך ָים)ו

  .ָלמֹו ֶסָלה) ָירּומּו(ירימו - ַאל   , ַהּסֹוְרִרים;ַּבּגֹוִים ִּתְצֶּפיָנה,ֵעיָניו    -- עֹוָלם, מֵֹׁשל ִּבְגבּוָרתֹו)ז

.קֹול ְּתִהָּלתֹו, ְוַהְׁשִמיעּו    ; ָּבְרכּו ַעִּמים ֱאלֵֹהינּו)ח

.ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו-ְולֹא   ; ַּבַחִּיים, ַנְפֵׁשנּוַהָּׂשם )ט

.ָּכֶסף- ִּכְצָרף, ְצַרְפָּתנּו    ; ְבַחְנָּתנּו ֱאלִֹהים-ִּכי)י

.מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּוַׂשְמָּת    ; ֲהֵבאָתנּו ַבְּמצּוָדה)יא

.ָלְרָוָיה, ַוּתֹוִציֵאנּו; ִיםָבֵאׁש ּוַבַּמ - ָּבאנּו  : ְלרֹאֵׁשנּו, ִהְרַּכְבָּת ֱאנֹוׁש)יב

.ְלָך ְנָדָריֲאַׁשֵּלם   ; ָאבֹוא ֵביְתָך ְבעֹולֹות)יג

.ִלי- ַּבַּצר,ִּפי-ְוִדֶּבר    ; ָּפצּו ְׂשָפָתי-ֲאֶׁשר)יד

  .ֶסָלה   ַעּתּוִדים -ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם;ְקטֶֹרת ֵאיִלים-ִעם  , ָּלְך -עֹלֹות ֵמיִחים ַאֲעֶלה)טו

.ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַנְפִׁשי   : ֱאלִֹהיםִיְרֵאי- ָּכל, ִׁשְמעּו ַוֲאַסְּפָרה- ְלכּו)טז

.ְלׁשֹוִניַּתַחת, ְורֹוַמם   ; ָקָראִתי-ֵאָליו ִּפי)יז

.ִיְׁשַמע ֲאדָֹנילֹא    -- ָרִאיִתי ְבִלִּבי-ִאם, ָאֶון)יח

.ִפָּלִתיְּבקֹול ְּת ,ִהְקִׁשיב    ; ָׁשַמע ֱאלִֹהים, ָאֵכן)יט

.ֵמִאִּתי, ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹוֵהִסיר- ֲאֶׁשר לֹא    -- ָּברּוְך ֱאלִֹהים)כ

  67ִמְזמֹור

.ִמְזמֹור ִׁשיר ,ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת)א

.ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלהָיֵאר   ; ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו, ֱאלִֹהים)ב

.ְיׁשּוָעֶתךָ , ּגֹוִים-ְּבָכל    ; ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכךָ )ג

.ַעִּמים ֻּכָּלם,יֹודּוךָ     : יֹודּוָך ַעִּמים ֱאלִֹהים)ד

  .ֶסָלה ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם, ּוְלֻאִּמים   ; ִתְׁשּפֹט ַעִּמים ִמיׁשֹר-ִּכי:ְלֻאִּמים   , ִיְׂשְמחּו ִויַרְּננּו)ה

.ַעִּמים ֻּכָּלם,יֹודּוךָ     : יֹודּוָך ַעִּמים ֱאלִֹהים)ו

.ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהינּו,ְיָבְרֵכנּו   ; ָנְתָנה ְיבּוָלּה, ֶאֶרץ)ז

.ָאֶרץ-ַאְפֵסי-ָּכל,ְוִייְראּו אֹותֹו   ; ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים)ח
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  .ִׁשיר ִמְזמֹור, ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד) א

  .ִמָּפָניו, ָינּוסּו ְמַׂשְנָאיווְ    ; ָיפּוצּו אֹוְיָביו, ָיקּום ֱאלִֹהים) ב

  .ֱאלִֹהים ִמְּפֵני, יֹאְבדּו ְרָׁשִעים    -- ֵאׁש-ִמְּפֵני, ְּכִהֵּמס ּדֹוַנג:ִּתְנּדֹף    , ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן) ג

  .ְוָיִׂשיׂשּו ְבִׂשְמָחה   ; ֱאלִֹהים ִלְפֵני, ִיְׂשְמחּו ַיַעְלצּו-- ְוַצִּדיִקים) ד

  .ְוִעְלזּו ְלָפָניו    ; ְּבָיּה ְׁשמֹו-- ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות, סֹּלּו:ְׁשמֹו ַזְּמרּו     -- יםֵלאלִֹה , ִׁשירּו) ה

  .ִּבְמעֹון ָקְדׁשֹו, ֱאלִֹהים     -- ְוַדַּין ַאְלָמנֹות, ֲאִבי ְיתֹוִמים) ו

  .ָׁשְכנּו ְצִחיָחה   , סֹוְרִרים ַאְך ;ַּבּכֹוָׁשרֹות, מֹוִציא ֲאִסיִרים    --מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּבְיָתה, ֱאלִֹהים) ז

  .ְּבַצְעְּדָך ִביִׁשימֹון ֶסָלה   ; ִלְפֵני ַעֶּמךָ , ְּבֵצאְתךָ --ֱאלִֹהים) ח

  .ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל, ִמְּפֵני ֱאלִֹהים     -- ֶזה ִסיַני:ִמְּפֵני ֱאלִֹהים     -- ָׁשַמִים ָנְטפּו- ַאף, ֶאֶרץ ָרָעָׁשה) ט

  .ַאָּתה כֹוַנְנָּתּה, ַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאה    ; ָּתִניף ֱאלִֹהים, ֶּגֶׁשם ְנָדבֹות) י

  .ְּבטֹוָבְתָך ֶלָעִני ֱאלִֹהים ָּתִכין   ; ָבּה-ַחָּיְתָך ָיְׁשבּו) יא

  .ָצָבא ָרב ,ַהְמַבְּׂשרֹות    ; אֶֹמר- ֲאדָֹני ִיֶּתן) יב

  .ְּתַחֵּלק ָׁשָלל, תַּביִ -ּוְנַות    ; ִיּדֹדּון ִיּדֹדּון, ַמְלֵכי ְצָבאֹות) יג

  .ִּביַרְקַרק ָחרּוץ ,ְוֶאְברֹוֶתיהָ     ; ֶנְחָּפה ַבֶּכֶסף, ַּכְנֵפי יֹוָנה:ְׁשַפָּתִים ֵּבין   , ִּתְׁשְּכבּון-ִאם) יד

  .ַּתְׁשֵלג ְּבַצְלמֹון    --ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים ָּבּה) טו

  .ָּבָׁשן-ַהר, יםַּגְבֻנּנִ  ַהר    : ָּבָׁשן-ֱאלִֹהים ַהר- ַהר) טז

  .ָלֶנַצח ִיְׁשּכֹן, ְיהָוה- ַאף   ; ָחַמד ֱאלִֹהים ְלִׁשְבּתֹו-- ָהָהר:ַּגְבֻנִּנים ָהִרים    -- ְּתַרְּצדּון, ָלָּמה) יז

  .ִסיַני ַּבּקֶֹדׁש, ֲאדָֹני ָבם   ; ִׁשְנָאן ִרּבַֹתִים ַאְלֵפי, ֶרֶכב ֱאלִֹהים) יח

  .ִלְׁשּכֹן ָיּה ֱאלִֹהים    , ְוַאף סֹוְרִרים;ָּבָאָדם, ָלַקְחָּת ַמָּתנֹות     -- יָת ֶּׁשִביָׁשִב , ָעִליָת ַלָּמרֹום) יט

  .ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה-- ָלנּו- ַיֲעָמס    : יֹום יֹום, ָּברּוְך ֲאדָֹני) כ

  .ּתָֹצאֹות, ַלָּמֶות-- ְוֵליהִוה ֲאדָֹני    : ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות, ָהֵאל ָלנּו) כא

  .ַּבֲאָׁשָמיו, ִמְתַהֵּלְך -- ָקְדקֹד ֵׂשָער   : רֹאׁש אְֹיָביו, ִיְמַחץ-- ֱאלִֹהים-ַאְך  )כב

  .ִמְּמֻצלֹות ָים, ָאִׁשיב    ; ִמָּבָׁשן ָאִׁשיב, ָאַמר ֲאדָֹני) כג

  .ֵמאְֹיִבים ִמֵּנהּו-- ְלׁשֹון ְּכָלֶביךָ     : ְּבָדם--ִּתְמַחץ ַרְגְלךָ , ְלַמַען) כד

  .ֵאִלי ַמְלִּכי ַבּקֶֹדׁש ֲהִליכֹות   ; ִליכֹוֶתיָך ֱאלִֹהיםָראּו הֲ ) כה

  .ּתֹוֵפפֹות, ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות   ; ַאַחר נְֹגִנים, ִקְּדמּו ָׁשִרים) כו

  .ִמְּמקֹור ִיְׂשָרֵאל, ֲאדָֹני   ; ָּבְרכּו ֱאלִֹהים, ְּבַמְקֵהלֹות) כז

  .ָׂשֵרי ַנְפָּתִלי, ָׂשֵרי ְזֻבלּון   ; ִרְגָמָתם, ּוָדהְיה ָׂשֵרי--ָצִעיר רֵֹדם, ָׁשם ִּבְנָיִמן) כח
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  .ָּפַעְלָּת ָּלנּו, זּו-- ֱאלִֹהים עּוָּזה    : ֻעֶּזךָ , ִצָּוה ֱאלֶֹהיךָ ) כט

  .יֹוִבילּו ְמָלִכים ָׁשי ְלךָ      -- ְירּוָׁשָלִם-ַעל, ֵמֵהיָכֶלךָ ) ל

  .ְקָרבֹות ֶיְחָּפצּו   , ִּבַּזר ַעִּמים;ָכֶסף-ִמְתַרֵּפס ְּבַרֵּצי    --ֵלי ַעִּמיםְּבֶעגְ  ֲעַדת ַאִּביִרים, ְּגַער ַחַּית ָקֶנה) לא

  .ֵלאלִֹהים, ּכּוׁש ָּתִריץ ָיָדיו ;ִמִּני ִמְצָרִים, ֶיֱאָתיּו ַחְׁשַמִּנים) לב

  .ַזְּמרּו ֲאדָֹני ֶסָלה    ; ִׁשירּו ֵלאלִֹהים, ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ) לג

  .קֹול עֹז, ִיֵּתן ְּבקֹולֹו ֵהן    --ֶקֶדם- ְׁשֵמי ְׁשֵמיִּב , ָלרֵֹכב) לד

  .ַּבְּׁשָחִקים, ְוֻעּזֹו; ַּגֲאָותֹו ִיְׂשָרֵאל-ַעל    : ֵלאלִֹהים, ְּתנּו עֹז) לה

  .ָּברּוְך ֱאלִֹהים;ָלָעם הּוא נֵֹתן עֹז ְוַתֲעֻצמֹות     -- ֵאל ִיְׂשָרֵאל:ִמִּמְקָּדֶׁשיךָ    , נֹוָרא ֱאלִֹהים) לו

  69ִמְזמֹור 

  .ְלָדִוד ׁשֹוַׁשִּנים- ַלְמַנֵּצַח ַעל) א

  .ָנֶפׁש-ַעד ִּכי ָבאּו ַמִים     -- הֹוִׁשיֵעִני ֱאלִֹהים) ב

  .ְוִׁשּבֶֹלת ְׁשָטָפְתִני   , ַמִים- ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי;ָמֳעָמד ְוֵאין    -- ִּביֵון ְמצּוָלה, ָטַבְעִּתי) ג

  .ֵלאלָֹהי, ְמַיֵחל-- ָּכלּו ֵעיַני    : ִנַחר ְּגרֹוִני ,ָיַגְעִּתי ְבָקְרִאי) ד

  .ָאִׁשיב ָאז, ָגַזְלִּתי- ֲאֶׁשר לֹא    -- אְֹיַבי ֶׁשֶקר, ָעְצמּו ַמְצִמיַתי:ִחָּנם ׂשְֹנַאי    -- ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי, ַרּבּו) ה

  .ִנְכָחדּו-לֹא ִמְּמךָ , ְוַאְׁשמֹוַתי ;ְלִאַּוְלִּתי, ַאָּתה ָיַדְעָּת -- ֱאלִֹהים) ו

  .ִיְׂשָרֵאל, ֱאלֵֹהי    -- ִיָּכְלמּו ִבי ְמַבְקֶׁשיךָ - ַאל:ְצָבאֹות, ְיהִוה ֲאדָֹני     -- קֶֹויךָ , ֵיבֹׁשּו ִבי-ַאל) ז

  .ִּכְּסָתה ְכִלָּמה ָפָני   ; ָנָׂשאִתי ֶחְרָּפה, ָעֶליךָ - ִּכי) ח

  .ִאִּמיִלְבֵני  ,ְוָנְכִרי    ; ָהִייִתי ְלֶאָחי, מּוָזר) ט

  .ָנְפלּו ָעָלי, ְוֶחְרּפֹות חֹוְרֶפיךָ    ; ִקְנַאת ֵּביְתָך ֲאָכָלְתִני-ִּכי) י

  .ַלֲחָרפֹות ִלי ַוְּתִהי   ; ָוֶאְבֶּכה ַבּצֹום ַנְפִׁשי) יא

  .ָלֶהם ְלָמָׁשל ָוֱאִהי    ; ָוֶאְּתָנה ְלבּוִׁשי ָׂשק) יב

  .ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר, ְנִגינֹותּו    ; יְֹׁשֵבי ָׁשַער, ָיִׂשיחּו ִבי) יג

  .ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעךָ    , ֲעֵנִני;ַחְסֶּדךָ -ֱאלִֹהים ְּבָרב    --ָרצֹון ֵעת, ְלָך ְיהָוה-ַוֲאִני ְתִפָּלִתי) יד

  .ּוִמַּמֲעַמֵּקי ָמִים, ִאָּנְצָלה ִמּׂשְֹנַאי   ; ֶאְטָּבָעה-ְוַאל, ַהִּציֵלִני ִמִּטיט) טו

  .ִּפיהָ    ָעַלי ְּבֵאר -ֶּתְאַטר-ְוַאל;ִּתְבָלֵעִני ְמצּוָלה- ְוַאל     -- ִׁשּבֶֹלת ַמִים, יִּתְׁשְטֵפנִ -ַאל) טז

  .ְּפֵנה ֵאָלי, ְּכרֹב ַרֲחֶמיךָ    ; טֹוב ַחְסֶּדךָ -ִּכי, ֲעֵנִני ְיהָוה) יז

  .ַמֵהר ֲעֵנִני, ִלי-ַצר-ִּכי   : ֵמַעְבֶּדךָ , ַּתְסֵּתר ָּפֶניךָ - ְוַאל) יח

  .אְֹיַבי ְּפֵדִני ְלַמַען   ; ַנְפִׁשי ְגָאָלּה-ָבה ֶאלָקְר ) יט

  .צֹוְרָרי- ָּכל, ֶנְגְּדךָ    ; ּוְכִלָּמִתי ,ֶחְרָּפִתי ּוָבְׁשִּתי-- ַאָּתה ָיַדְעָּת ) כ
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  .ְולֹא ָמָצאִתי, ְוַלְמַנֲחִמים    ; ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד ָוַאִין:ָוָאנּוָׁשה     -- ָׁשְבָרה ִלִּבי, ֶחְרָּפה) כא

  .ַיְׁשקּוִני חֶֹמץ, ְוִלְצָמִאי    ; ַוִּיְּתנּו ְּבָברּוִתי רֹאׁש) כב

  .ְוִלְׁשלֹוִמים ְלמֹוֵקׁש    ; ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח-ְיִהי) כג

  .ָּתִמיד ַהְמַעד, ּוָמְתֵניֶהם   ; ֵמְראֹות, ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם) כד

  .ַיִּׂשיֵגם, ַאְּפךָ  ֲחרֹוןוַ     ; ֲעֵליֶהם ַזְעֶמךָ - ְׁשָפְך ) כה

  .ְיִהי יֵֹׁשב- ַאל, ְּבָאֳהֵליֶהם    ; ִטיָרָתם ְנַׁשָּמה-ְּתִהי) כו

  .ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו-ְוֶאל   ; ִהִּכיָת ָרָדפּו-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִּכי) כז

  .ְּבִצְדָקֶתךָ , ָיבֹאּו-ְוַאל   ; ָֹנם ֲעו- ַעל, ֹן ָעו-ְּתָנה) כח

  .ִיָּכֵתבּו-ַאל, ַצִּדיִקים ְוִעם   ; ִמֵּסֶפר ַחִּיים, ָּמחּויִ ) כט

  .ֱאלִֹהים ְּתַׂשְּגֵבִני ְיׁשּוָעְתךָ    ; ָעִני ְוכֹוֵאב, ַוֲאִני) ל

  .ַוֲאַגְּדֶלּנּו ְבתֹוָדה   ; ֱאלִֹהים ְּבִׁשיר-ֲאַהְלָלה ֵׁשם) לא

  .ִריסַמְקִרן ַמפְ    ; ִמּׁשֹור ָּפר, ְוִתיַטב ַליהָוה) לב

  .ִויִחי ְלַבְבֶכם, ֱאלִֹהים ּדְֹרֵׁשי    ; ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו) לג

  .לֹא ָבָזה, ֲאִסיָריו-ְוֶאת    ; ֶאְביֹוִנים ְיהָוה-ׁשֵֹמַע ֶאל-ִּכי) לד

  .רֵֹמׂש ָּבם- ְוָכל, ַיִּמים   ; ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ְיַהְללּוהּו) לה

  .ִויֵרׁשּוהָ , ְוָיְׁשבּו ָׁשם    ; ָעֵרי ְיהּוָדה, ְוִיְבֶנה ,ּיֹוןיֹוִׁשיַע ִצ , ִּכי ֱאלִֹהים) לו

  .ָבּה-ִיְׁשְּכנּו, ְואֲֹהֵבי ְׁשמֹו   ; ִיְנָחלּוהָ , ְוֶזַרע ֲעָבָדיו) לז

  70ִמְזמֹור 

   . ְלַהְזִּכיר ְלָדִוד, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי, ְיהָוה; ֱאלִֹהים ְלַהִּציֵלִני )ב

  .ָרָעִתי, ֲחֵפֵצי; ְוִיָּכְלמּו, ִיּסֹגּו ָאחֹור :ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי, ֵיבֹׁשּו ְוַיְחְּפרּו) ג

  .ֶהָאח ֶהָאח, ָהאְֹמִרים    -- ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם- ַעל, ָיׁשּובּו) ד

  .ְיׁשּוָעֶתךָ  ,אֲֹהֵבי    --יםִיְגַּדל ֱאלִֹה , ְויֹאְמרּו ָתִמיד:ְמַבְקֶׁשיךָ -ָּכל    -- ְּבךָ , ָיִׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו) ה

  .ְּתַאַחר-ַאל, ְיהָוה   ; ֶעְזִרי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה:ִּלי-חּוָׁשה ֱאלִֹהים    --ָעִני ְוֶאְביֹון, ַוֲאִני) ו

  71ִמְזמֹור 

  .ֵאבֹוָׁשה ְלעֹוָלם-ַאל   ; ְיהָוה ָחִסיִתי- ְּבךָ ) א

  .ְוהֹוִׁשיֵעִני, ֵאַלי ָאְזְנךָ -ַהֵּטה ;יַּתִּציֵלִני ּוְתַפְּלֵטנִ , ְּבִצְדָקְתךָ ) ב

  .ָאָּתה    ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי - ִּכי:ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני, ָּתִמיד     --ְלצּור ָמעֹון ָלבֹוא, ֱהֵיה ִלי) ג

  .ִמַּכף ְמַעֵּול ְוחֹוֵמץ   ; ִמַּיד ָרָׁשע, ַּפְּלֵטִני-- ֱאלַֹהי) ד
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  .ִמְבַטִחי ִמְּנעּוָרי ,ֲאדָֹני ְיהִוה   ; ַאָּתה ִתְקָוִתי-ִּכי) ה

  .ְּבָך ְתִהָּלִתי ָתִמיד   ; ַאָּתה גֹוִזי, ִאִּמי ִמְּמֵעי--ִנְסַמְכִּתי ִמֶּבֶטן, ָעֶליךָ ) ו

  .עֹז-ַמֲחִסי ,ְוַאָּתה    ; ָהִייִתי ְלַרִּבים, ְּכמֹוֵפת) ז

  .ְרֶּתךָ ִּתְפַא ,ַהּיֹום- ָּכל    ; ְּתִהָּלֶתךָ , ִיָּמֵלא ִפי) ח

  .ַּתַעְזֵבִני-ַאל, ִּכְכלֹות ּכִֹחי    ; ְלֵעת ִזְקָנה, ַּתְׁשִליֵכִני- ַאל) ט

  .נֹוֲעצּו ַיְחָּדו, ַנְפִׁשי ְוׁשְֹמֵרי    ; ָאְמרּו אֹוְיַבי ִלי-ִּכי) י

  .ֵאין ַמִּציל-ִּכי, ְוִתְפׂשּוהּו ִרְדפּו   ; ֱאלִֹהים ֲעָזבֹו, ֵלאמֹר) יא

  ).חּוָׁשה(ְלֶעְזָרִתי חישה , ֱאלַֹהי   ; ִּתְרַחק ִמֶּמִּני-ַאל, ֱאלִֹהים) יב

  .ָרָעִתי, ְמַבְקֵׁשי-- ּוְכִלָּמה, ַיֲעטּו ֶחְרָּפה    : ׂשְֹטֵני ַנְפִׁשי, ֵיבֹׁשּו ִיְכלּו) יג

  .ְּתִהָּלֶתךָ -ָּכל-ַעל, ְוהֹוַסְפִּתי    ; ָּתִמיד ֲאַיֵחל, ַוֲאִני) יד

  .ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי ְספֹרֹות   : ְּתׁשּוָעֶתךָ  ַהּיֹום-ָּכל-- ְדָקֶתךָ ְיַסֵּפר ִצ , ִּפי) טו

  .ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדךָ     ; ֲאדָֹני ְיהִוה, ִּבְגֻברֹות-- ָאבֹוא) טז

  .ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתיךָ , ֵהָּנה-ְוַעד   ; ִלַּמְדַּתִני ִמְּנעּוָרי, ֱאלִֹהים) יז

  .ְּגבּוָרֶתךָ  ,ָיבֹוא-ְלָכל   ; ַאִּגיד ְזרֹוֲעָך ְלדֹור-ַעד:ַּתַעְזֵבִני-ַאל ֱאלִֹהים    -- ְוֵׂשיָבה, הִזְקנָ -ְוַגם ַעד) יח

  .ִמי ָכמֹוךָ , ֱאלִֹהים    ; ָעִׂשיָת ְגדֹלֹות- ֲאֶׁשר:ָמרֹום-ַעד    , ְוִצְדָקְתָך ֱאלִֹהים) יט

  .ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני, ָהָאֶרץ ּוִמְּתהֹמֹות    ; )ְּתַחֵּיִני(ָּתׁשּוב תחינו :ְוָרעֹות     -- ַרּבֹות ָצרֹות, )ִהְרִאיַתִני(ֲאֶׁשר הראיתנו ) כ

  .ְּתַנֲחֵמִני ְוִתּסֹב   ; ֶּתֶרב ְּגֻדָּלִתי) כא

  .ִיְׂשָרֵאל, ְקדֹוׁש     -- ֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור:ֲאִמְּתָך ֱאלָֹהי    --ֶנֶבל-אֹוְדָך ִבְכִלי, ֲאִני-ַּגם) כב

  .ֲאֶׁשר ָּפִדיָת , ְוַנְפִׁשי   ; ָּלְך -ֲאַזְּמָרה ִּכי, ְּתַרֵּנָּנה ְׂשָפַתי) גכ

  .ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי    , ָחְפרּו-בֹׁשּו ִכי- ִּכי:ֶּתְהֶּגה ִצְדָקֶתךָ  ,ַהּיֹום-ָּכל    --ְלׁשֹוִני-ַּגם) כד

  72ִמְזמֹור 

  .ֶמֶלְך -ְוִצְדָקְתָך ְלֶבן; ֵּתן ְלֶמֶלְך , ִמְׁשָּפֶטיךָ -- ֱאלִֹהים    : ִלְׁשלֹמֹה) א

  .ְבִמְׁשָּפט ַוֲעִנֶּייךָ    ; ָיִדין ַעְּמָך ְבֶצֶדק) ב

  .ִּבְצָדָקה, ּוְגָבעֹות   ; ִיְׂשאּו ָהִרים ָׁשלֹום ָלָעם) ג

  .ִויַדֵּכא עֹוֵׁשק    ; ֶאְביֹון ִלְבֵני, יֹוִׁשיעַ -- ָעם-ֲעִנֵּיי, ִיְׁשּפֹט) ד

  .ּדֹור ּדֹוִרים ,ְוִלְפֵני ָיֵרחַ    ; ָׁשֶמׁש-ִייָראּוָך ִעם) ה

  .ַזְרִזיף ָאֶרץ ,ִּכְרִביִבים   ; ֵּגז- ְּכָמָטר ַעל, ֵיֵרד) ו

  .ְּבִלי ָיֵרחַ - ַעד ,ְורֹב ָׁשלֹום   ; ְּבָיָמיו ַצִּדיק-ִיְפַרח) ז

  .ָאֶרץ- ַאְפֵסי-ַעד ,ּוִמָּנָהר    ; ָים-ִמָּים ַעד, ְוֵיְרְּד ) ח
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  .ָעָפר ְיַלֵחכּו ,ְואְֹיָביו    ; ִיְכְרעּו ִצִּיים, יוְלָפנָ ) ט

  .ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּו    , ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא;ָיִׁשיבּו ִמְנָחה   , ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים) י

  .ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו- ָּכל    ; ְמָלִכים- לֹו ָכל-ְוִיְׁשַּתֲחוּו) יא

  .עֵֹזר לֹו-ְוֵאין, ְוָעִני   ; ן ְמַׁשֵּועַ ֶאְביֹו, ַיִּציל-ִּכי) יב

  .ֶאְביֹוִנים יֹוִׁשיעַ  ְוַנְפׁשֹות    ; ַּדל ְוֶאְביֹון- ַעל, ָיחֹס) יג

  .ְוֵייַקר ָּדָמם ְּבֵעיָניו    ; ִיְגַאל ַנְפָׁשם, ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס) יד

  .ְיָבְרֶכְנהּו, ַהּיֹום-ָּכל   ; ֲעדֹו ָתִמידְוִיְתַּפֵּלל ּבַ :ְׁשָבא ִמְּזַהב, לֹו-ְוִיֶּתן    -- ִויִחי) טו

  .ָהָאֶרץ ְּכֵעֶׂשב, ְוָיִציצּו ֵמִעיר    ; ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו:ָהִרים ְּברֹאׁש    -- ָּבָאֶרץ, ַּבר- ְיִהי ִפַּסת) טז

  .ְיַאְּׁשרּוהּו ּגֹוִים-ָּכל   ; ְרכּו בֹוְוִיְתּבָ :ְׁשמֹו) ִיּנֹון(ינין , ֶׁשֶמׁש-ִלְפֵני    -- ְלעֹוָלם, ְיִהי ְׁשמֹו) יז

  .עֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו   : ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי-- ְיהָוה ֱאלִֹהים, ָּברּוְך ) יח

  .ָאֵמן ְוָאֵמן    -- ּכֹל ָהָאֶרץ- ֶאת, ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו:ְלעֹוָלם    -- ֵׁשם ְּכבֹודֹו, ּוָברּוְך ) יט

  .ִיָׁשי-ֶּבן, ָּדִוד     -- ָּכּלּו ְתִפּלֹות) כ

  73ִמְזמֹור 

  .ְלָבֵרי ֵלָבב    -- ְלִיְׂשָרֵאל ֱאלִֹהים ,ַאְך טֹוב:ְלָאָסף, ִמְזמֹור) א

  .ֲאֻׁשָרי) ֻׁשְּפכּו(שפכה , ְּכַאִין ;ַרְגָלי) ָנָטיּו(נטוי , ִּכְמַעט-- ַוֲאִני) ב

  .ְרֶאהְרָׁשִעים ֶא  ְׁשלֹום   ; ַּבהֹוְלִלים, ִקֵּנאִתי- ִּכי) ג

  .אּוָלם ּוָבִריא   ; ִּכי ֵאין ַחְרֻצּבֹות ְלמֹוָתם) ד

  .לֹא ְיֻנָּגעּו ,ָאָדם-ְוִעם   ; ַּבֲעַמל ֱאנֹוׁש ֵאיֵנמֹו) ה

  .ָחָמס ָלמֹו, ִׁשית-ַיֲעָטף   ; ֲעָנַקְתמֹו ַגֲאָוה, ָלֵכן) ו

  .ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב ,ָעְברּו   ; ֵמֵחֶלב ֵעיֵנמֹו, ָיָצא) ז

  .ִמָּמרֹום ְיַדֵּברּו   ; ִויַדְּברּו ְבָרע עֶֹׁשק, ָיִמיקּו) ח

  .ִּתֲהַלְך ָּבָאֶרץ ,ּוְלׁשֹוָנם   ; ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם) ט

  .ִיָּמצּו ָלמֹו, ּוֵמי ָמֵלא   ; ַעּמֹו ֲהלֹם) ָיׁשּוב(ישיב , ָלֵכן) י

  .ָעה ְבֶעְליֹוןּדֵ  ְוֵיׁש    ; ֵאל- ֵאיָכה ָיַדע, ְוָאְמרּו) יא

  .ָחִיל-ִהְׂשּגּו, עֹוָלם ְוַׁשְלֵוי   ; ֵאֶּלה ְרָׁשִעים- ִהֵּנה) יב

  .ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי ָוֶאְרַחץ    ; ִזִּכיִתי ְלָבִבי, ִריק- ַאְך ) יג

  .ַלְּבָקִרים, ְותֹוַכְחִּתי   ; ַהּיֹום-ָּכל, ָוֱאִהי ָנגּועַ ) יד

  .ִהֵּנה דֹור ָּבֶניָך ָבָגְדִּתי   ; ה ְכמֹוֲאַסְּפרָ , ָאַמְרִּתי-ִאם) טו

  .ְבֵעיָני) הּוא( ָעָמל היא    ; ָלַדַעת זֹאת, ָוֲאַחְּׁשָבה) טז



  44  
  

  .ְלַאֲחִריָתם, ָאִביָנה    ; ֵאל- ִמְקְּדֵׁשי-ֶאל, ָאבֹוא-ַעד) יז

  .ְלַמּׁשּואֹות, ִהַּפְלָּתם    ; ָּתִׁשית ָלמֹו, ַאְך ַּבֲחָלקֹות) יח

  .ַּבָּלהֹות-ִמן, ַתּמּו ָספּו   ; יְך ָהיּו ְלַׁשָּמה ְכָרַגעֵא ) יט

  .ַצְלָמם ִּתְבֶזה ָּבִעיר, ֲאדָֹני    --ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ) כ

  .ֶאְׁשּתֹוָנן ,ְוִכְליֹוַתי   ; ִיְתַחֵּמץ ְלָבִבי, ִּכי) כא

  .ָהִייִתי ִעָּמְך  ,ְּבֵהמֹות   ; ְולֹא ֵאָדע, ַבַער- ַוֲאִני) כב

  .ְיִמיִני-ְּבַיד ,ָאַחְזָּת    ; ַוֲאִני ָתִמיד ִעָּמְך ) כג

  .ִּתָּקֵחִני ָּכבֹוד, ְוַאַחר   ; ַּבֲעָצְתָך ַתְנֵחִני) כד

  .ָחַפְצִּתי ָבָאֶרץ- לֹא ,ְוִעְּמךָ     ; ִלי ַבָּׁשָמִים-ִמי) כה

  .ְלעֹוָלם ֱאלִֹהים-- ְלָבִבי ְוֶחְלִקי-צּור    : ּוְלָבִבי, ָּכָלה ְׁשֵאִרי) כו

  .זֹוֶנה ִמֶּמּךָ -ָּכל, ִהְצַמָּתה   ; ִהֵּנה ְרֵחֶקיָך יֹאֵבדּו-ִּכי) כז

  .ַמְלֲאכֹוֶתיךָ -ָּכל ,ְלַסֵּפר    ; ַּבאדָֹני ְיהִוה ַמְחִסי, ַׁשִּתי:טֹוב- ִלי    -- ִקְרַבת ֱאלִֹהים, ַוֲאִני) כח

  74ִמְזמֹור 

  .ְּבצֹאן ַמְרִעיֶתךָ , ֶיְעַׁשן ַאְּפךָ     ; ַנְחָּת ָלֶנַצחזָ , ֱאלִֹהים ָלָמה:ְלָאָסף, ַמְׂשִּכיל) א

  .ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו   , ִצּיֹון-ַהר;ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתךָ , ָּגַאְלָּת      -- ָקִניָת ֶּקֶדם, ְזכֹר ֲעָדְתךָ ) ב

  .ֵהַרע אֹוֵיב ַּבּקֶֹדׁש-ָּכל   ; ְלַמֻּׁשאֹות ֶנַצח, ָהִריָמה ְפָעֶמיךָ ) ג

  .ָׂשמּו אֹותָֹתם אֹתֹות   ; ְּבֶקֶרב מֹוֲעֶדךָ , גּו צְֹרֶריךָ ָׁשאֲ ) ד

  .ַקְרֻּדּמֹות, ֵעץ- ִּבְסָבְך    ; ְּכֵמִביא ְלָמְעָלה, ִיָּוַדע) ה

  .ַיֲהלֹמּון, ְּבַכִּׁשיל ְוֵכיַלּפֹות    --ִּפּתּוֶחיָה ָּיַחד, )ְוַעָּתה(ועת ) ו

  .ְׁשֶמךָ -ִחְּללּו ִמְׁשַּכן ,ֶרץָלָא    ; ִמְקָּדֶׁשךָ , ִׁשְלחּו ָבֵאׁש) ז

  .ֵאל ָּבָאֶרץ-מֹוֲעֵדי- ָכל ָׂשְרפּו   ; ִניָנם ָיַחד, ָאְמרּו ְבִלָּבם) ח

  .ָמה- יֵֹדַע ַעד, ִאָּתנּו- ְולֹא; ָנִביא עֹוד-ֵאין   : לֹא ָרִאינּו, אֹותֵֹתינּו) ט

  .ָך ָלֶנַצחאֹוֵיב ִׁשְמ  ְיָנֵאץ   ; ְיָחֶרף ָצר, ָמַתי ֱאלִֹהים-ַעד) י

  .ַכֵּלה) ֵחיְקךָ (ִמֶּקֶרב חוקך     ; ִויִמיֶנךָ , ָלָּמה ָתִׁשיב ָיְדךָ ) יא

  .ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ, ְיׁשּועֹות ּפֵֹעל   ; ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם, ֵואלִֹהים) יב

  .ַהָּמִים-ַעל, ִׁשַּבְרָּת ָראֵׁשי ַתִּניִנים   ; ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּזָך ָים) יג

  .ְלָעם ְלִצִּיים, ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל   ; ָראֵׁשי ִלְוָיָתן, ַאָּתה ִרַּצְצָּת ) יד

  .ַנֲהרֹות ֵאיָתן, ַאָּתה הֹוַבְׁשָּת    ; ַמְעָין ָוָנַחל, ַאָּתה ָבַקְעָּת ) טו

  .ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש, ֲהִכינֹוָת  ַאָּתה   ; ְלָך ָלְיָלה-ַאף, ְלָך יֹום) טז
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  .ַאָּתה ְיַצְרָּתם, ַקִיץ ָוחֶֹרף ;ְּגבּולֹות ָאֶרץ-ָּכל, ְבָּת ַאָּתה ִהּצַ ) יז

  .ִנֲאצּו ְׁשֶמךָ , ָנָבל ְוַעם    ; ֵחֵרף ְיהָוה, אֹוֵיב--זֹאת-ְזָכר) יח

  .ִּתְׁשַּכח ָלֶנַצח-ַאל, ַחַּית ֲעִנֶּייךָ    ; ֶנֶפׁש ּתֹוֶרךָ , ִּתֵּתן ְלַחַּית-ַאל) יט

  .ְנאֹות ָחָמס, ֶאֶרץ- ַמֲחַׁשֵּכי י ָמְלאּוִּכ    : ַהֵּבט ַלְּבִרית) כ

  .ְיַהְללּו ְׁשֶמךָ , ְוֶאְביֹון ָעִני    ; ָיׁשֹב ַּדְך ִנְכָלם-ַאל) כא

  .ַהּיֹום-ָּכל, ָנָבל-ֶחְרָּפְתָך ִמִּני ְזכֹר   ; ִריָבה ִריֶבךָ , קּוָמה ֱאלִֹהים) כב

  .עֶֹלה ָתִמיד, יךָ ָקֶמ  ְׁשאֹון   ; קֹול צְֹרֶריךָ , ִּתְׁשַּכח- ַאל) כג

  75ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור ְלָאָסף ִׁשיר ;ַּתְׁשֵחת- ַלְמַנֵּצַח ַאל) א

  .ִנְפְלאֹוֶתיךָ , ִסְּפרּו   ; ְוָקרֹוב ְׁשֶמךָ  ,הֹוִדינּו-- ֱאלִֹהים, הֹוִדינּו ְּלךָ ) ב

  .ֶאְׁשּפֹט ֵמיָׁשִרים, ֲאִני    ; ֶאַּקח מֹוֵעד, ִּכי) ג

  .ִתַּכְנִּתי ַעּמּוֶדיָה ֶּסָלה ָאנִֹכי    ; יְֹׁשֶביהָ - ץ ְוָכלֶארֶ , ְנמִֹגים) ד

  .ָּתִרימּו ָקֶרן-ַאל, ְוָלְרָׁשִעים    ; ָּתהֹּלּו- ַאל, ָאַמְרִּתי ַלהֹוְלִלים) ה

  .ְּתַדְּברּו ְבַצָּואר ָעָתק   ; ָּתִרימּו ַלָּמרֹום ַקְרְנֶכם-ַאל) ו

  .ִמִּמְדַּבר ָהִרים ,ְולֹא    ;ּוִמַּמֲעָרב, ִּכי לֹא ִמּמֹוָצא) ז

  .ְוֶזה ָיִרים ,ֶזה ַיְׁשִּפיל   ; ֱאלִֹהים ׁשֵֹפט- ִּכי) ח

  .ָאֶרץ-ִרְׁשֵעי ,ּכֹל   ; ִיְמצּו ִיְׁשּתּו, ְׁשָמֶריהָ -ַאְך :ַוַּיֵּגר ִמֶּזה    -- ֶמֶסְך  ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא, ְיהָוה-ִּכי כֹוס ְּבַיד) ט

  .ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב ,ֲאַזְּמָרה   ; ָלםַאִּגיד ְלעֹ, ַוֲאִני) י

  .ַקְרנֹות ַצִּדיק, ְּתרֹוַמְמָנה   ; ַקְרֵני ְרָׁשִעים ֲאַגֵּדעַ -ְוָכל) יא

  76ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור ְלָאָסף ִׁשיר ;ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת) א

  .ָּגדֹול ְׁשמֹו, ְּבִיְׂשָרֵאל   ; נֹוָדע ִּביהּוָדה ֱאלִֹהים) ב

  .ְבִצּיֹון ּוְמעֹוָנתֹו   ; ְיִהי ְבָׁשֵלם סּוּכֹווַ ) ג

  .ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶסָלה ָמֵגן    ; ָקֶׁשת- ִׁשַּבר ִרְׁשֵפי, ָׁשָּמה) ד

  .ָטֶרף-ֵמַהְרֵרי     -- ַאָּתה ַאִּדיר, ָנאֹור) ה

  .ְיֵדיֶהם    ַחִיל -יַאְנֵׁש - ָמְצאּו ָכל-ְולֹא;ְׁשָנָתם ָנמּו    -- ַאִּביֵרי ֵלב, ֶאְׁשּתֹוְללּו) ו

  .ְוֶרֶכב ָוסּוס ,ִנְרָּדם    ; ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב, ִמַּגֲעָרְתךָ ) ז

  .ֵמָאז ַאֶּפךָ     ; ְלָפֶניךָ  ַיֲעמֹד-ּוִמי-- נֹוָרא ַאָּתה, ַאָּתה) ח

  .ָיְרָאה ְוָׁשָקָטה ֶאֶרץ    ; ִהְׁשַמְעָּת ִּדין, ִמָּׁשַמִים) ט
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  .ֶאֶרץ ֶסָלה-ַעְנֵוי- ְלהֹוִׁשיַע ָּכל    -- ִהיםַלִּמְׁשָּפט ֱאלֹ-ְּבקּום) י

  .ֵחמֹת ַּתְחּגֹר ְׁשֵאִרית   ; ֲחַמת ָאָדם ּתֹוֶדּךָ -ִּכי) יא

  .ַלּמֹוָרא, יִֹבילּו ַׁשי-- ְסִביָביו-ָּכל :ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ִנְדרּו ְוַׁשְּלמּו) יב

  .ֶרץָא- ְלַמְלֵכי ,נֹוָרא    ; רּוַח ְנִגיִדים, ִיְבצֹר) יג

  77ִמְזמֹור 

  .ְלָאָסף ִמְזמֹור; )ְידּותּון( ידיתון- ַלְמַנֵּצַח ַעל) א

  .ְוַהֲאִזין ֵאָלי, ֱאלִֹהים- ֶאל קֹוִלי    ; ֱאלִֹהים ְוֶאְצָעָקה- קֹוִלי ֶאל) ב

  .ַנְפִׁשי ֵחםֵמֲאָנה ִהּנָ    ; ְולֹא ָתפּוג--ַלְיָלה ִנְּגָרה, ָיִדי:ָּדָרְׁשִּתי ֲאדָֹני    , ְּביֹום ָצָרִתי) ג

  .ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי ֶסָלה, ָאִׂשיָחה    ; ֶאְזְּכָרה ֱאלִֹהים ְוֶאֱהָמָיה) ד

  .ְולֹא ֲאַדֵּבר, ִנְפַעְמִּתי    ; ְׁשֻמרֹות ֵעיָני, ָאַחְזָּת ) ה

  .עֹוָלִמים ,ְׁשנֹות     -- ִחַּׁשְבִּתי ָיִמים ִמֶּקֶדם) ו

  .ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי; ְלָבִבי ָאִׂשיָחה- ִעם    : ָלהַּבָּליְ , ֶאְזְּכָרה ְנִגיָנִתי) ז

  .יִֹסיף ִלְרצֹות עֹוד-ְולֹא   ; ִיְזַנח ֲאדָֹני, ַהְלעֹוָלִמים) ח

  .ְלדֹר ָודֹר ,ָּגַמר אֶֹמר    ; ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו) ט

  .ַרֲחָמיו ֶסָלה ,ָקַפץ ְּבַאף- ִאם   ; ֲהָׁשַכח ַחּנֹות ֵאל) י

  .ְיִמין ֶעְליֹון ,ְׁשנֹות    -- ַחּלֹוִתי ִהיא, ָואַֹמר) יא

  .ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאךָ -ִּכי    : ָיּה-ַמַעְלֵלי) ֶאְזּכֹור(אזכיר ) יב

  .ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה    ; ָּפֳעֶלךָ -ְוָהִגיִתי ְבָכל) יג

  .ֵּכאלִֹהים, לֵאל ָּגדֹו-ִמי    ; ַּבּקֶֹדׁש ַּדְרֶּכךָ , ֱאלִֹהים) יד

  .ָבַעִּמים ֻעֶּזךָ  הֹוַדְעָּת    ; עֵֹׂשה ֶפֶלא, ַאָּתה ָהֵאל) טו

  .ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף ֶסָלה-ְּבֵני    ; ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמךָ ) טז

  .ִיְרְּגזּו ְתהֹמֹות, ַאף   ; ָיִחילּו ָראּוָך ַּמִים--ֱאלִֹהים, ָראּוָך ַּמִים) יז

  .ִיְתַהָּלכּו, ֲחָצֶציךָ -ַאף   ; ְׁשָחִקים ָנְתנּו, קֹול-- ָעבֹות, םזְֹרמּו ַמיִ ) יח

  .ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ    ; ְבָרִקים ֵּתֵבל ֵהִאירּו-- ַּבַּגְלַּגל, קֹול ַרַעְמךָ ) יט

  .עּולֹא נֹדָ , ְוִעְּקבֹוֶתיךָ     ; ְּבַמִים ַרִּבים ,)ּוְׁשִביְלךָ (ושביליך --ַּבָּים ַּדְרֶּכךָ ) כ

  .ְוַאֲהרֹן מֶֹׁשה-ְּבַיד     -- ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמךָ ) כא
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   78ִמְזמֹור 

  .ִפי- ְלִאְמֵרי, ַהּטּו ָאְזְנֶכם   ; ּתֹוָרִתי, ַהֲאִזיָנה ַעִּמי:ְלָאָסף ,ַמְׂשִּכיל) א

  .ֶקֶדם- ִמִּני, ִחידֹות ַאִּביָעה   ; ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל ִּפי) ב

  .ָלנּו- ִסְּפרּו, ַוֲאבֹוֵתינּו   ; ַוֵּנָדֵעם, ְענּוֲאֶׁשר ָׁשַמ ) ג

  .ָעָׂשה ֲאֶׁשר    , ֶוֱעזּוזֹו ְוִנְפְלאָֹתיו;ְמַסְּפִרים ְּתִהּלֹות ְיהָוה, ַאֲחרֹון ְלדֹור     -- ִמְּבֵניֶהם, לֹא ְנַכֵחד) ד

  .ִלְבֵניֶהם ,ְלהֹוִדיָעם    -- ֲאבֹוֵתינּו-ֶאת, ָּוהֲאֶׁשר ִצ :ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל ,ְותֹוָרה    , ְּבַיֲעקֹב, ַוָּיֶקם ֵעדּות) ה

  .ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהם, ָיֻקמּו    ; ִיָּוֵלדּו ָּבִנים-- ּדֹור ַאֲחרֹון, ְלַמַען ֵיְדעּו) ו

  .ָֹתיו ִיְנצֹרּו ּוִמְצו; ֵאל-ַמַעְלֵלי, ִיְׁשְּכחּו ְולֹא   : ִּכְסָלם, ְוָיִׂשימּו ֵבאלִֹהים) ז

  .ֵאל רּוחֹו- ֶנֶאְמָנה ֶאת-ְולֹא    ; ֵהִכין ִלּבֹו- לֹא, ּדֹור:סֹוֵרר ּומֶֹרה ,ּדֹור     -- ַּכֲאבֹוָתם, ִיְהיּו ְולֹא) ח

  .ְּביֹום ְקָרב, ָהְפכּו ;ָקֶׁשת-נֹוְׁשֵקי רֹוֵמי, ֶאְפַרִים-ְּבֵני) ט

  .ֵמֲאנּו ָלֶלֶכת, ּוְבתֹוָרתֹו    ; ְּבִרית ֱאלִֹהים, לֹא ָׁשְמרּו) י

  .ֲאֶׁשר ֶהְרָאם, ְוִנְפְלאֹוָתיו    ; ַוִּיְׁשְּכחּו ֲעִלילֹוָתיו) אי

  .צַֹען- ִמְצַרִים ְׂשֵדה ְּבֶאֶרץ   ; ָעָׂשה ֶפֶלא, ֶנֶגד ֲאבֹוָתם) יב

  .ֵנד-ַמִים ְּכמֹו-ַוַּיֶּצב   ; ַוַּיֲעִביֵרם, ָּבַקע ָים) יג

  .ְּבאֹור ֵאׁש, הַהַּלְילָ -ְוָכל    ; ַוַּיְנֵחם ֶּבָעָנן יֹוָמם) יד

  .ִּכְתהֹמֹות ַרָּבה, ַוַּיְׁשְק    ; ַּבִּמְדָּבר, ְיַבַּקע ֻצִרים) טו

  .ַּכְּנָהרֹות ָמִים ַוּיֹוֶרד   ; ַוּיֹוִצא נֹוְזִלים ִמָּסַלע) טז

  .ַּבִּצָּיה, ַלְמרֹות ֶעְליֹון     -- לֹו-ַלֲחטֹא, ַוּיֹוִסיפּו עֹוד) יז

  .אֶֹכל ְלַנְפָׁשם-ִלְׁשָאל    -- ָבָבםֵאל ִּבלְ - ַוְיַנּסּו) יח

  .ַּבִּמְדָּבר, ַלֲערְֹך ֻׁשְלָחן--ֲהיּוַכל ֵאל ,ָאְמרּו    : ֵּבאלִֹהים, ַוְיַדְּברּו) יט

  .ְלַעּמֹו ָיִכין ְׁשֵאר- ִאם    ; יּוַכל ֵּתת, ֶלֶחם- ֲהַגם:ּוְנָחִלים ִיְׁשטֹפּו    --ַוָּיזּובּו ַמִים, צּור-ֵהן ִהָּכה) כ

  .ָעָלה ְבִיְׂשָרֵאל, ַאף-ְוַגם   ; ִנְּׂשָקה ְבַיֲעקֹב, ְוֵאׁש:ַוִּיְתַעָּבר     -- ָׁשַמע ְיהָוה, ָלֵכן) כא

  .ִּביׁשּוָעתֹו, ָבְטחּו ְולֹא   ; ֵּבאלִֹהים, ִּכי לֹא ֶהֱאִמינּו) כב

  .ָׁשַמִים ָּפָתח ְוַדְלֵתי    ; ַוְיַצו ְׁשָחִקים ִמָּמַעל) כג

  .ָנַתן ָלמֹו, ָׁשַמִים- ּוְדַגן   ; ֵטר ֲעֵליֶהם ָמן ֶלֱאכֹלַוַּיְמ ) כד

  .ָׁשַלח ָלֶהם ָלׂשַֹבע ֵציָדה   ; ָאַכל ִאיׁש, ֶלֶחם ַאִּביִרים) כה

  .ְּבֻעּזֹו ֵתיָמן ַוְיַנֵהג   ; ַּבָּׁשָמִים, ַיַּסע ָקִדים) כו

  .עֹוף ָּכָנף, יםּוְכחֹול ַיִּמ    ; ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר ְׁשֵאר) כז
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  .ְלִמְׁשְּכנָֹתיו ,ָסִביב    ; ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו, ַוַּיֵּפל) כח

  .ָיִבא ָלֶהם, ְוַתֲאָוָתם   ; ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו ְמאֹד) כט

  .ְּבִפיֶהם ָאְכָלם, עֹוד   ; ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם- לֹא) ל

  .ִהְכִריעַ    ּוַבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל ;ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם, גַוַּיֲהרֹ   , ָעָלה ָבֶהם, ְוַאף ֱאלִֹהים) לא

  .ְּבִנְפְלאֹוָתיו, ֶהֱאִמינּו-ְולֹא    ; עֹוד-זֹאת ָחְטאּו-ְּבָכל) לב

  .ַּבֶּבָהָלה ,ּוְׁשנֹוָתם   ; ַּבֶהֶבל ְיֵמיֶהם- ַוְיַכל) לג

  .ֵאל-ְוִׁשֲחרּו ,ְוָׁשבּו   ; ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו- ִאם) לד

  .ּגֲֹאָלם, ְוֵאל ֶעְליֹון   ; ֱאלִֹהים צּוָרם-ִּכי, ַוִּיְזְּכרּו) לה

  .לֹו-ְיַכְּזבּו ,ּוִבְלׁשֹוָנם    ; ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם) לו

  .ִּבְבִריתֹו, ֶנֶאְמנּו ְולֹא    ; ָנכֹון ִעּמֹו-לֹא, ְוִלָּבם) לז

  .ֲחָמתֹו-ָּכל, ָיִעיר- ְולֹא   ; ְלָהִׁשיב ַאּפֹו, ְוִהְרָּבה:יתַיְׁשִח - ְולֹא    -- ֹן ְיַכֵּפר ָעו, ְוהּוא ַרחּום) לח

  .ְולֹא ָיׁשּוב, הֹוֵלְך  רּוחַ    ; ָבָׂשר ֵהָּמה-ִּכי, ַוִּיְזּכֹר) לט

  .ִּביִׁשימֹון, ַיֲעִציבּוהּו   ; ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר, ַּכָּמה) מ

  .ְׂשָרֵאל ִהְתוּויִ  ּוְקדֹוׁש   ; ַוָּיׁשּובּו ַוְיַנּסּו ֵאל) מא

  .ָצר-ָּפָדם ִמִּני-ֲאֶׁשר ,יֹום    ; ָידֹו- ָזְכרּו ֶאת-לֹא) מב

  .צַֹען- ִּבְׂשֵדה, ּומֹוְפָתיו   ; אֹתֹוָתיו, ָׂשם ְּבִמְצַרִים-ֲאֶׁשר) מג

  .ִיְׁשָּתיּון- ַּבל, ְונְֹזֵליֶהם    ; ְיאֵֹריֶהם, ַוַּיֲהפְֹך ְלָדם) מד

  .ַוַּתְׁשִחיֵתם, ּוְצַפְרֵּדעַ     ; ַוּיֹאְכֵלם, רֹבְיַׁשַּלח ָּבֶהם עָ ) מה

  .ָלַאְרֶּבה ,ִויִגיָעם   ; ַוִּיֵּתן ֶלָחִסיל ְיבּוָלם) מו

  .ַּבֲחָנַמל, ְוִׁשְקמֹוָתם   ; ַיֲהרֹג ַּבָּבָרד ַּגְפָנם) מז

  .ָלְרָׁשִפים, ּוִמְקֵניֶהם    ; ַוַּיְסֵּגר ַלָּבָרד ְּבִעיָרם) מח

  .ַמְלֲאֵכי ָרִעים, ִמְׁשַלַחת    ; ָוַזַעם ְוָצָרה ֶעְבָרה-- ֲחרֹון ַאּפֹו, ָּבם- ַּלחְיַׁש ) מט

  .ַלֶּדֶבר ִהְסִּגיר, ְוַחָּיָתם; ִמָּמֶות ַנְפָׁשם ָחַׂשְך -לֹא   : ְלַאּפֹו, ְיַפֵּלס ָנִתיב) נ

  .םחָ - ְּבָאֳהֵלי, ֵראִׁשית אֹוִנים    ; ְּבכֹור ְּבִמְצָרִים- ַוַּיְך ָּכל) נא

  .ַּבִּמְדָּבר, ַּכֵעֶדר ַוְיַנֲהֵגם    ; ַוַּיַּסע ַּכּצֹאן ַעּמֹו) נב

  .ִּכָּסה ַהָּים, אֹוְיֵביֶהם-ְוֶאת   ; ְולֹא ָפָחדּו, ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח) נג

  .ָקְנָתה ְיִמינֹו, ֶזה- ַהר    ; ְּגבּול ָקְדׁשֹו-ֶאל, ַוְיִביֵאם) נד

  .ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבֵטי   , ַוַּיְׁשֵּכן ְּבָאֳהֵליֶהם;ְּבֶחֶבל ַנֲחָלה, ַוַּיִּפיֵלם     -- ֹוִיםּג, ַוְיָגֶרׁש ִמְּפֵניֶהם) נה

  .לֹא ָׁשָמרּו, ְוֵעדֹוָתיו    ; ֶעְליֹון ֱאלִֹהים- ֶאת, ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו) נו

  .ְּכֶקֶׁשת ְרִמָּיה, ֶנְהְּפכּו   ; ַּכֲאבֹוָתם, ַוִּיּסֹגּו ַוִּיְבְּגדּו) נז
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  .ַיְקִניאּוהּו, ּוִבְפִסיֵליֶהם   ; ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם) נח

  .ְּבִיְׂשָרֵאל, ַוִּיְמַאס ְמאֹד   ; ַוִּיְתַעָּבר, ָׁשַמע ֱאלִֹהים) נט

  .ִׁשֵּכן ָּבָאָדם ,אֶֹהל   ; ִמְׁשַּכן ִׁשלֹו, ַוִּיּטֹׁש) ס

  .ָצר- ּתֹו ְבַידְוִתְפַאְר     ; ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו) סא

  .ִהְתַעָּבר, ּוְבַנֲחָלתֹו   ; ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו) סב

  .לֹא הּוָּללּו ,ּוְבתּולָֹתיו    ; ֵאׁש- ַּבחּוָריו ָאְכָלה) סג

  .לֹא ִתְבֶּכיָנה, ְוַאְלְמנָֹתיו    ; ַּבֶחֶרב ָנָפלּו ,ּכֲֹהָניו) סד

  .ִמְתרֹוֵנן ִמָּיִין ,ִגּבֹורְּכ    ; ַוִּיַקץ ְּכָיֵׁשן ֲאדָֹני) סה

  .ָנַתן ָלמֹו ,ֶחְרַּפת עֹוָלם    ; ָצָריו ָאחֹור- ַוַּיְך ) סו

  .לֹא ָבָחר, ֶאְפַרִים ּוְבֵׁשֶבט   ; ְּבאֶֹהל יֹוֵסף, ַוִּיְמַאס) סז

  .ֲאֶׁשר ָאֵהב, ַהר ִצּיֹון-ֶאת   ; ֵׁשֶבט ְיהּוָדה- ֶאת, ַוִּיְבַחר) סח

  .ְיָסָדּה ְלעֹוָלם, ְּכֶאֶרץ   ; ִמְקָּדׁשֹו, ָרִמים-ַוִּיֶבן ְּכמֹו) סט

  .ִמִּמְכְלאֹת צֹאן, ַוִּיָּקֵחהּו    ; ְּבָדִוד ַעְבּדֹו, ַוִּיְבַחר) ע

  .ַנֲחָלתֹו, ּוְבִיְׂשָרֵאל; ְּבַיֲעקֹב ַעּמֹו ,ִלְרעֹות    : ֱהִביאֹו, ֵמַאַחר ָעלֹות) עא

  .ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם   ; ְּכתֹם ְלָבבֹו, ַוִּיְרֵעם) עב

  79ִמְזמֹור 

  .ְלִעִּיים   ְירּוָׁשַלִם -ֶאת ָׂשמּו;ֶאת ֵהיַכל ָקְדֶׁשךָ , ִטְּמאּו     -- ָּבאּו גֹוִים ְּבַנֲחָלֶתךָ  ,ֱאלִֹהים:ְלָאָסף, ִמְזמֹור) א

  .ָאֶרץ-ְלַחְיתֹו   , ֲחִסיֶדיךָ  ְּבַׂשר;ְלעֹוף ַהָּׁשָמִים ,ַמֲאָכל    --ִנְבַלת ֲעָבֶדיךָ -ֶאת, ָנְתנּו) ב

  .ְוֵאין קֹוֵבר    ; ְירּוָׁשָלִם ְסִביבֹות-- ַּכַּמִים, ָׁשְפכּו ָדָמם) ג

  .ִלְסִביבֹוֵתינּו, ָוֶקֶלס ַלַעג    ; ִלְׁשֵכֵנינּו, ָהִיינּו ֶחְרָּפה) ד

  .ִקְנָאֶתךָ , ֵאׁש-ִּתְבַער ְּכמֹו   ; ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח, ָמה ְיהָוה- ַעד) ה

  .לֹא ָקָראּו, ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמךָ      -- ְוַעל ַמְמָלכֹות:ְיָדעּוךָ - לֹא ֲאֶׁשר, ֶאל ַהּגֹוִים     -- ְׁשפְֹך ֲחָמְתךָ ) ו

  .ֵהַׁשּמּו ָנֵוהּו-ְוֶאת    ; ַיֲעקֹב-ָאַכל ֶאת, ִּכי) ז

  .ִּכי ַדּלֹונּו ְמאֹד     -- ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיךָ , ַמֵהר:ִראׁשִֹנים ֹנֹת ֲעו    , ָלנּו-ִּתְזָּכר-ַאל) ח

  .ְלַמַען ְׁשֶמךָ    , ַחּטֹאֵתינּו-ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל;ְׁשֶמךָ - ְּדַבר ְּכבֹוד-ַעל    --ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵענּו, ָעְזֵרנּו) ט

  .ַהָּׁשפּוְך  ֲעָבֶדיךָ -ַּדם, ִנְקַמת    ; ִיָּוַדע ַּבּגִֹיים ְלֵעיֵנינּו:ֱאלֵֹהיֶהם ַאֵּיה    --יֹאְמרּו ַהּגֹוִים, ָלָּמה) י

  .ְּבֵני ְתמּוָתה, הֹוֵתר--ְּכגֶֹדל ְזרֹוֲעךָ    : ֶאְנַקת ָאִסיר, ָּתבֹוא ְלָפֶניךָ ) יא

  .ֲאדָֹני   ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּוָך ;ֵחיָקם- ֶאל   , ְוָהֵׁשב ִלְׁשֵכֵנינּו ִׁשְבָעַתִים) יב

  .ְּתִהָּלֶתךָ , ְנַסֵּפר     -- ְלדֹור ָודֹר:ְלעֹוָלם, נֹוֶדה ְּלךָ  -- ךָ ְוצֹאן ַמְרִעיֶת , ַוֲאַנְחנּו ַעְּמךָ ) יג
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  80ִמְזמֹור 

  .ֵעדּות ְלָאָסף ִמְזמֹור   ; ׁשַֹׁשִּנים- ַלְמַנֵּצַח ֶאל) א

  .הֹוִפיָעה   יֵֹׁשב ַהְּכרּוִבים ;ַּכּצֹאן יֹוֵסף נֵֹהג    -- ַהֲאִזיָנה, רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל) ב

  .ָּלנּו    ּוְלָכה ִליֻׁשָעָתה ;ְּגבּוָרֶתךָ -עֹוְרָרה ֶאת --ּוִבְנָיִמן ּוְמַנֶּׁשה, ֶאְפַרִיםִלְפֵני ) ג

  .ְוִנָּוֵׁשָעה ,ְוָהֵאר ָּפֶניךָ     ; ֱאלִֹהים ֲהִׁשיֵבנּו) ד

  .ִּבְתִפַּלת ַעֶּמךָ , ָעַׁשְנָּת  ָמַתי-ַעד    -- ְיהָוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹות) ה

  .ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש, ַוַּתְׁשֵקמֹו   ; ֶחם ִּדְמָעהלֶ , ֶהֱאַכְלָּתם) ו

  .ָלמֹו-ִיְלֲעגּו, ְואְֹיֵבינּו    ; ִלְׁשֵכֵנינּו, ְּתִׂשיֵמנּו ָמדֹון) ז

  .ְוִנָּוֵׁשָעה, ָּפֶניךָ  ְוָהֵאר   ; ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו) ח

  .ַוִּתָּטֶעהָ , םּגֹויִ  ְּתָגֵרׁש    ; ִמִּמְצַרִים ַּתִּסיעַ , ֶּגֶפן) ט

  .ָאֶרץ-ַוְּתַמֵּלא, ָׁשָרֶׁשיהָ  ַוַּתְׁשֵרׁש   ; ִּפִּניָת ְלָפֶניהָ ) י

  .ֵאל- ַאְרֵזי ,ַוֲעָנֶפיהָ    ; ָּכּסּו ָהִרים ִצָּלּה) יא

  .יֹוְנקֹוֶתיהָ , ָנָהר-ְוֶאל    ; ָים- ְּתַׁשַּלח ְקִציֶרָה ַעד) יב

  .עְֹבֵרי ָדֶרְך - ָּכל, ְוָארּוהָ     ; ָּפַרְצָּת ְגֵדֶריהָ , ָלָּמה) יג

  .ְוִזיז ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה ;רעַ ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמּיָ ) יד

  .ֶּגֶפן זֹאת, ּוְפקֹד    ; ִמָּׁשַמִים ּוְרֵאה ַהֵּבט:ָנא-ׁשּוב    , ֱאלִֹהים ְצָבאֹות) טו

  .ָּלְך  ִאַּמְצָּתה, ֵּבן- ְוַעל   ; ְיִמיֶנךָ  ָנְטָעה-ֲאֶׁשר, ְוַכָּנה) טז

  .ָּפֶניָך יֹאֵבדּו ִמַּגֲעַרת    ; ְׂשֻרָפה ָבֵאׁש ְּכסּוָחה) יז

  .ִאַּמְצָּת ָּלְך , ָאָדם-ֶּבן- ַעל   ; ִאיׁש ְיִמיֶנךָ - ַעל, ָיְדךָ - ְּתִהי) יח

  .ּוְבִׁשְמָך ִנְקָרא ,ְּתַחֵּינּו    ; ָנסֹוג ִמֶּמּךָ -ְולֹא) יט

  .ְוִנָּוֵׁשָעה, ָהֵאר ָּפֶניךָ     ; נּוְיהָוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיבֵ ) כ

  81ִמְזמֹור 

  .ְלָאָסף ַהִּגִּתית- ַלְמַנֵּצַח ַעל) א

  .ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב, ָהִריעּו    ; ֵלאלִֹהים עּוֵּזנּו, ַהְרִנינּו) ב

  .ָנֶבל- ָנִעים ִעם ִּכּנֹור   ; תֹף-ּוְתנּו, ִזְמָרה- ְׂשאּו) ג

  .ְליֹום ַחֵּגנּו ,ַּבֵּכֶסה   ; רִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹופָ ) ד

  .ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב ,ִמְׁשָּפט    ; ִּכי חֹק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא) ה

  .ֶאְׁשָמע   ָיַדְעִּתי -ְׂשַפת לֹא;ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַעל ,ְּבֵצאתֹו     -- ִּביהֹוֵסף ָׂשמֹו, ֵעדּות) ו
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  .ד ַּתֲעבְֹרָנהִמּדּו ,ַּכָּפיו   ; ֲהִסירֹוִתי ִמֵּסֶבל ִׁשְכמֹו) ז

  .ֶסָלה ֵמי ְמִריָבה- ֶאְבָחְנָך ַעל   ; ְּבֵסֶתר ַרַעם, ֶאֶעְנךָ :ָוֲאַחְּלֶצּךָ     , ַּבָּצָרה ָקָראָת ) ח

  .ִלי-ִּתְׁשַמע- ִאם, ִיְׂשָרֵאל    ; ְוָאִעיָדה ָּבְך , ְׁשַמע ַעִּמי) ט

  .ֵנָכרְלֵאל , ִתְׁשַּתֲחֶוה ְולֹא   ; ֵאל ָזר, ִיְהֶיה ְבךָ - לֹא) י

  .ַוֲאַמְלֵאהּו   , ִּפיךָ -ַהְרֶחב;ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ַהַּמַעְלךָ     --ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ָאנִֹכי) יא

  .ָאָבה ִלי- לֹא, ְוִיְׂשָרֵאל   ; ָׁשַמע ַעִּמי ְלקֹוִלי-ְולֹא) יב

  .ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם, ֵיְלכּו   ; ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם, ָוֲאַׁשְּלֵחהּו) יג

  .ִּבְדָרַכי ְיַהֵּלכּו ,ִיְׂשָרֵאל    ; ׁשֵֹמַע ִלי, ַעִּמי-- לּו) די

  .ָאִׁשיב ָיִדי, ָצֵריֶהם ְוַעל    ; אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניעַ , ִּכְמַעט) טו

  .ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם    ; לֹו-ְיַכֲחׁשּו, ְמַׂשְנֵאי ְיהָוה) טז

  .ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעךָ , ּורּוִמּצ   ; ֵמֵחֶלב ִחָּטה, ַוַּיֲאִכיֵלהּו) יז

  82ִמְזמֹור 

  .ְּבֶקֶרב ֱאלִֹהים ִיְׁשּפֹט    ; ֵאל-ִנָּצב ַּבֲעַדת ,ֱאלִֹהים:ְלָאָסף, ִמְזמֹור) א

  .ֶסָלה-ִּתְׂשאּו, ְרָׁשִעים ּוְפֵני    ; ָעֶול- ָמַתי ִּתְׁשְּפטּו- ַעד) ב

  .ַהְצִּדיקּו ָעִני ָוָרׁש    ; ַדל ְוָיתֹום-ִׁשְפטּו) ג

  .ְרָׁשִעים ַהִּצילּו ִמַּיד    ; ַדל ְוֶאְביֹון-ַּפְּלטּו) ד

  .מֹוְסֵדי ָאֶרץ-ָּכל    , ִיּמֹוטּו;ִיְתַהָּלכּו ַּבֲחֵׁשָכה    -- ְולֹא ָיִבינּו, לֹא ָיְדעּו) ה

  .ּוְבֵני ֶעְליֹון ֻּכְּלֶכם   ; ֱאלִֹהים ַאֶּתם, ָאַמְרִּתי-ֲאִני) ו

  .ַהָּׂשִרים ִּתּפֹלּו ּוְכַאַחד   ; מּותּוןְּכָאָדם ְּת , ָאֵכן) ז

  .ַהּגֹוִים- ְּבָכל, ַאָּתה ִתְנַחל-ִּכי    : ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ, קּוָמה ֱאלִֹהים) ח

  83ִמְזמֹור 

  .ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָאָסף) א

  .ִּתְׁשקֹט ֵאל- ְוַאל ֶּתֱחַרׁש-ַאל    ; ָלְך - ֳּדִמי-ֱאלִֹהים ַאל) ב

  .ָנְׂשאּו רֹאׁש, ּוְמַׂשְנֶאיךָ    ; ֶיֱהָמיּון, ֹוְיֶביךָ ִהֵּנה א- ִּכי) ג

  .ְצפּוֶניךָ -ַעל, ְוִיְתָיֲעצּו   ; ַיֲעִרימּו סֹוד, ַעְּמךָ -ַעל) ד

  .ִיְׂשָרֵאל עֹוד-ִיָּזֵכר ֵׁשם-ְולֹא   ; ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי, ְלכּו-- ָאְמרּו) ה

  .ִרית ִיְכרֹתּוְּב  ,ָעֶליךָ     ; ִּכי נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחָּדו) ו

  .ְוַהְגִרים מֹוָאב    ; ְוִיְׁשְמֵעאִלים, ָאֳהֵלי ֱאדֹום) ז

  .יְֹׁשֵבי צֹור- ִעם ,ְּפֶלֶׁשת    ; ַוֲעָמֵלק, ְּגָבל ְוַעּמֹון) ח
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  .לֹוט ֶסָלה- ְזרֹוַע ִלְבֵני ָהיּו    ; ִנְלָוה ִעָּמם, ַאּׁשּור-ַּגם) ט

  .ְּבַנַחל ִקיׁשֹון, ְכָיִבין יְסָראְּכִס    ; ָלֶהם ְּכִמְדָין-ֲעֵׂשה) י

  .ָלֲאָדָמה ,ָהיּו ּדֶֹמן    ; ּדֹאר-ִנְׁשְמדּו ְבֵעין) יא

  .ְנִסיֵכימֹו- ָּכל, ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ;ְּכעֵֹרב ְוִכְזֵאב, ִׁשיֵתמֹו ְנִדיֵבימֹו) יב

  .ְנאֹות ֱאלִֹהים ,ֵאת    --ִניְרָׁשה ָּלנּו, ֲאֶׁשר ָאְמרּו) יג

  .רּוחַ -ִלְפֵני, ְּכַקׁש    ; ִׁשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל, ֱאלַֹהי) יד

  .ְּתַלֵהט ָהִרים ,ּוְכֶלָהָבה   ; ָיַער-ְּכֵאׁש ִּתְבַער) טו

  .ּוְבסּוָפְתָך ְתַבֲהֵלם   ; ִּתְרְּדֵפם ְּבַסֲעֶרךָ , ֵּכן) טז

  .ִׁשְמָך ְיהָוה ִויַבְקׁשּו    ; ַמֵּלא ְפֵניֶהם ָקלֹון) יז

  .ְוַיְחְּפרּו ְויֹאֵבדּו   ; ַעד-ֵיבֹׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי) חי

  .ָהָאֶרץ- ָּכל- ַעל   , ֶעְליֹון:ְלַבֶּדךָ  ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה-ִּכי    -- ְוֵיְדעּו) יט

  84ִמְזמֹור 

  .קַֹרח ִמְזמֹור-ִלְבֵני ;ַהִּגִּתית- ַלְמַנֵּצַח ַעל) א

  .ְצָבאֹות ְיהָוה    -- יךָ ְּיִדידֹות ִמְׁשְּכנֹוֶת - ַמה) ב

  .ָחי-ֶאל ֵאל, ְיַרְּננּו    --ִלִּבי ּוְבָׂשִרי:ְלַחְצרֹות ְיהָוה    --ַנְפִׁשי, ָּכְלָתה- ִנְכְסָפה ְוַגם) ג

  .ֵואלָֹהי, ַמְלִּכי     - -ְיהָוה ְצָבאֹות ,ִמְזְּבחֹוֶתיךָ - ֶאת:ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיהָ -ֲאֶׁשר     -- ֵקן ָלּה ּוְדרֹור, ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית-ַּגם) ד

  .ְיַהְללּוָך ֶּסָלה ,עֹוד     -- יֹוְׁשֵבי ֵביֶתךָ , ַאְׁשֵרי) ה

  .ִּבְלָבָבם ,ְמִסּלֹות    ; לֹו ָבְך -עֹוז, ַאְׁשֵרי ָאָדם) ו

  .ַיְעֶטה מֹוֶרה    , ְּבָרכֹות-ַּגם;ְיִׁשיתּוהּו ַמְעָין     -- ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא, עְֹבֵרי) ז

  .ֱאלִֹהים ְּבִצּיֹון-ֶאל ֵיָרֶאה    ; ָחִיל-ֵמַחִיל ֶאל, ֵיְלכּו) ח

  .ֶסָלה    ַהֲאִזיָנה ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ;ְתִפָּלִתי ִׁשְמָעה   , ְיהָוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹות) ט

  .ְּפֵני ְמִׁשיֶחךָ  ,ְוַהֵּבט    ; ְרֵאה ֱאלִֹהים, ָמִגֵּננּו) י

  .ֶרַׁשע-ְּבָאֳהֵלי ,ִמּדּור   ; ְּבֵבית ֱאלַֹהי, ִהְסּתֹוֵפף-- ָּבַחְרִּתי:ףֵמָאלֶ     , יֹום ַּבֲחֵצֶריךָ -ִּכי טֹוב) יא

  .ְּבָתִמים ַלהְֹלִכים    , טֹוב-לֹא ִיְמַנע;ִיֵּתן ְיהָוה   , ֵחן ְוָכבֹוד:ֱאלִֹהים ְיהָוה     -- ּוָמֵגן, ִּכי ֶׁשֶמׁש) יב

  .ּבֵֹטַח ָּבְך  ,ַאְׁשֵרי ָאָדם     -- ְיהָוה ְצָבאֹות) יג

  85ִמְזמֹור 

  .ִמְזמֹור קַֹרח-ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני) א

  .ַיֲעקֹב) ְׁשִבית( שבות, ַׁשְבָּת    ; ָרִציָת ְיהָוה ַאְרֶצךָ ) ב

  .ַחָּטאָתם ֶסָלה-ָכל ִּכִּסיָת     ; ֹן ַעֶּמךָ  ֲעו, ָנָׂשאָת ) ג
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  .ֵמֲחרֹון ַאֶּפךָ  ,ֱהִׁשיבֹוָת    ; ֶעְבָרֶתךָ -ָאַסְפָּת ָכל) ד

  .ַּכַעְסָך ִעָּמנּו ְוָהֵפר    ; ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵענּו, ׁשּוֵבנּו) ה

  .ְלדֹר ָודֹר, ַאְּפךָ  ִּתְמׁשְֹך    ; ָּבנּו-ַהְלעֹוָלם ֶּתֱאַנף) ו

  .ָבְך -ִיְׂשְמחּו, ְוַעְּמךָ    ; ָּתׁשּוב ְּתַחֵּינּו, ַאָּתה-ֲהלֹא) ז

  .ָלנּו- ֶּתןִּת  ,ְוֶיְׁשֲעךָ     ; ַהְרֵאנּו ְיהָוה ַחְסֶּדךָ ) ח

  .ָיׁשּובּו ְלִכְסָלה-ְוַאל    ; ֲחִסיָדיו- ַעּמֹו ְוֶאל-ֶאל-- ְיַדֵּבר ָׁשלֹום, ִּכי:ְיהָוה ָהֵאל, ְיַדֵּבר- ַמה    -- ֶאְׁשְמָעה) ט

  .ִלְׁשּכֹן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו   ; ַאְך ָקרֹוב ִליֵרָאיו ִיְׁשעֹו) י

  .ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו ֶצֶדק   ; ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו-ֶחֶסד) יא

  .ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף ,ְוֶצֶדק    ; ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח, ֱאֶמת) יב

  .ִּתֵּתן ְיבּוָלּה, ְוַאְרֵצנּו   ; ִיֵּתן ַהּטֹוב, ְיהָוה- ַּגם) יג

  .ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו ְוָיֵׂשם   ; ְלָפָניו ְיַהֵּלְך , ֶצֶדק) יד

  86ִמְזמֹור 

  .ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני-ִּכי     -- ְיהָוה ָאְזְנָך ֲעֵנִני-ַהֵּטה:דְלָדוִ  ,ְּתִפָּלה) א

  .ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליךָ      -- ַאָּתה ֱאלַֹהי, הֹוַׁשע ַעְבְּדךָ :ָאִני ָחִסיד- ִּכי   , ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי) ב

  .ַהּיֹום-ָּכל ,ִּכי ֵאֶליָך ֶאְקָרא   : ָחֵּנִני ֲאדָֹני) ג

  .ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא, ֲאדָֹני ִּכי ֵאֶליךָ     : ְבֶּדךָ ֶנֶפׁש עַ , ַׂשֵּמחַ ) ד

  .קְֹרֶאיךָ - ְלָכל, ֶחֶסד-ְוַרב   ; טֹוב ְוַסָּלח, ַאָּתה ֲאדָֹני-ִּכי) ה

  .ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוָתי, ְוַהְקִׁשיָבה   ; ְּתִפָּלִתי, ַהֲאִזיָנה ְיהָוה) ו

  .יַתֲעֵננִ  ִּכי   : ֶאְקָרֶאּךָ , ְּביֹום ָצָרִתי) ז

  .ְּכַמֲעֶׂשיךָ  ְוֵאין   ; ָּכמֹוָך ָבֱאלִֹהים ֲאדָֹני- ֵאין) ח

  .ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמךָ     ; ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹני ָיבֹואּו-- ֲאֶׁשר ָעִׂשיתָ , ּגֹוִים-ָּכל) ט

  .ַאָּתה ֱאלִֹהים ְלַבֶּדךָ    ; ְועֵֹׂשה ִנְפָלאֹות, ָגדֹול ַאָּתה-ִּכי) י

  .ְלִיְרָאה ְׁשֶמךָ     , ַיֵחד ְלָבִבי;ַּבֲאִמֶּתךָ  ֲאַהֵּלְך     -- ַּדְרֶּכךָ , הֹוֵרִני ְיהָוה) יא

  .ַוֲאַכְּבָדה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ;ְלָבִבי- ְּבָכל--ֲאדָֹני ֱאלַֹהי, אֹוְדךָ ) יב

  .הִמְּׁשאֹול ַּתְחִּתּיָ , ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי   ; ָּגדֹול ָעָלי, ַחְסְּדךָ -ִּכי) יג

  .ְלֶנְגָּדם   ְולֹא ָׂשמּוָך ;ִּבְקׁשּו ַנְפִׁשי, ָעִריִצים ַוֲעַדת   , ָעַלי- ֵזִדים ָקמּו, ֱאלִֹהים) יד

  .ֶחֶסד ֶוֱאֶמת- ְוַרב, ֶאֶרְך ַאַּפִים   ; ַרחּום ְוַחּנּון- ֵאל, ְוַאָּתה ֲאדָֹני) טו

  .ֲאָמֶתךָ -ְלֶבן, ְוהֹוִׁשיָעה; ךָ ֻעְּזָך ְלַעְבּדֶ -ְּתָנה   : ְוָחֵּנִני, ְּפֵנה ֵאַלי) טז

  .ְוִנַחְמָּתִני ֲעַזְרַּתִני, ַאָּתה ְיהָוה- ִּכי    -- ְוִיְראּו ׂשְֹנַאי ְוֵיבֹׁשּו:ְלטֹוָבה    , ִעִּמי אֹות- ֲעֵׂשה) יז
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  87ִמְזמֹור 

  .קֶֹדׁש-ְּבַהְרֵרי, ְיסּוָדתֹו :ִמְזמֹור ִׁשיר, קַֹרח-ִלְבֵני) א

  .ִמְׁשְּכנֹות ַיֲעקֹב ,ִמּכֹל    -- ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון, אֵֹהב ְיהָוה) ב

  .ָהֱאלִֹהים ֶסָלה ִעיר     -- ְמֻדָּבר ָּבְך , ִנְכָּבדֹות) ג

  .ָׁשם- ֻיַּלד, ֶזה    ; ּכּוׁש-ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר ִעם:ְליְֹדָעי    -- ַרַהב ּוָבֶבל, ַאְזִּכיר) ד

  .ֶעְליֹון   ְוהּוא ְיכֹוְנֶנָה ;ָּבּה-ֻיַּלד ,ִאיׁש ְוִאיׁש     -- ֵיָאַמר, ּוְלִצּיֹון) ה

  .ָׁשם ֶסָלה- ֻיַּלד ֶזה   : ִּבְכתֹוב ַעִּמים, ִיְסּפֹר-- ְיהָוה) ו

  .ָּבְך  ַמְעָיַני-ָּכל     -- ְוָׁשִרים ְּכחְֹלִלים) ז

  88ִמְזמֹור 

  .ָהֶאְזָרִחי ְלֵהיָמן, ַמְׂשִּכיל    ; ָמֲחַלת ְלַעּנֹות-ַלְמַנֵּצַח ַעל:קַֹרח-ִלְבֵני ,ִׁשיר ִמְזמֹור) א

  .ָצַעְקִּתי ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדךָ -יֹום     -- ֱאלֵֹהי ְיׁשּוָעִתי, ְיהָוה) ב

  .ְלִרָּנִתי, ָאְזְנךָ  ַהֵּטה    ; ְּתִפָּלִתי, ָּתבֹוא ְלָפֶניךָ ) ג

  .ִלְׁשאֹול ִהִּגיעּו, ְוַחַּיי   ; ָׂשְבָעה ְבָרעֹות ַנְפִׁשי-ִּכי) ד

  .ֱאָיל-ְּכֶגֶבר ֵאין, ָהִייִתי   ; יֹוְרֵדי בֹור-ִעם, ֶנְחַׁשְבִּתי) ה

  .ִנְגָזרּו ִמָּיְדךָ    , ְוֵהָּמה;ֲאֶׁשר לֹא ְזַכְרָּתם עֹוד    --ׁשְֹכֵבי ֶקֶבר ,ְּכמֹו ֲחָלִלים:ָחְפִׁשי    , ַּבֵּמִתים) ו

  .ְמצֹלֹותִּב , ְּבַמֲחַׁשִּכים   ; ְּבבֹור ַּתְחִּתּיֹות, ַׁשַּתִני) ז

  .ִעִּניָת ֶּסָלה, ִמְׁשָּבֶריךָ -ְוָכל   ; ָסְמָכה ֲחָמֶתךָ , ָעַלי) ח

  .ְולֹא ֵאֵצא, ָּכֻלא; ַׁשַּתִני תֹוֵעבֹות ָלמֹו    : ִמֶּמִּני, ִהְרַחְקָּת ְמֻיָּדַעי) ט

  .ֵאֶליָך ַכָּפי ִׁשַּטְחִּתי    ; יֹום-ְקָראִתיָך ְיהָוה ְּבָכל:עִֹני- ִמִּני   , ֵעיִני ָדֲאָבה) י

  .ָיקּומּו יֹודּוָך ֶּסָלה, ְרָפִאים-ִאם   : ֶּפֶלא- ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה) יא

  .ָּבֲאַבּדֹון, ֱאמּוָנְתךָ    ; ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדךָ ) יב

  .ְּבֶאֶרץ ְנִׁשָּיה, ְוִצְדָקְתךָ     ; ֲהִיָּוַדע ַּבחֶֹׁשְך ִּפְלֶאךָ ) יג

  .ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדֶמּךָ , ּוַבּבֶֹקר   ; ֶליָך ְיהָוה ִׁשַּוְעִּתיֵא , ַוֲאִני) יד

  .ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני   ; ִּתְזַנח ַנְפִׁשי, ָלָמה ְיהָוה) טו

  .ָנָׂשאִתי ֵאֶמיָך ָאפּוָנה    ; ָעִני ֲאִני ְוגֵֹוַע ִמּנַֹער) טז

  .ִצְּמתּוֻתִני ,ִּבעּוֶתיךָ    ; ָעְברּו ֲחרֹוֶניךָ , ָעַלי) יז

  .ִהִּקיפּו ָעַלי ָיַחד   ; ַהּיֹום- ָּכל, ַסּבּוִני ַכַּמִים) יח

  .ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך    ; אֵֹהב ָוֵרעַ , ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני) יט
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  89ִמְזמֹור 

  .ָהֶאְזָרִחי ְלֵאיָתן, ַמְׂשִּכיל) א

  .אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי, דֹרוָ  ְלדֹר   ; עֹוָלם ָאִׁשיָרה, ַחְסֵדי ְיהָוה) ב

  .ָּתִכן ֱאמּוָנְתָך ָבֶהם, ָׁשַמִים    ; ֶחֶסד ִיָּבֶנה, עֹוָלם--ָאַמְרִּתי- ִּכי) ג

  .ְלָדִוד ַעְבִּדי, ִנְׁשַּבְעִּתי   ; ִלְבִחיִרי, ָּכַרִּתי ְבִרית) ד

  .ֲאָך ֶסָלהָודֹור ִּכְס -ְלדֹר ּוָבִניִתי    ; ָאִכין ַזְרֶעךָ , עֹוָלם- ַעד) ה

  .ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים, ֱאמּוָנְתךָ - ַאף    ; ְויֹודּו ָׁשַמִים ִּפְלֲאָך ְיהָוה) ו

  .ִּבְבֵני ֵאִלים, ִיְדֶמה ַליהָוה    ; ַיֲערְֹך ַליהָוה, ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק) ז

  .ְסִביָביו- ָּכל- ַעל, ְונֹוָרא    ; ְקדִֹׁשים ַרָּבה-ְּבסֹוד, ֵאל ַנֲעָרץ) ח

  .ְסִביבֹוֶתיךָ , ֶוֱאמּוָנְתךָ    ; ָיּה ָכמֹוָך ֲחִסין-ִמי-- ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות, ְיהָוה) ט

  .ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם, ְּבׂשֹוא ַגָּליו   ; ְּבֵגאּות ַהָּים, ַאָּתה מֹוֵׁשל) י

  .ִּפַּזְרָּת אֹוְיֶביךָ , ִּבְזרֹוַע ֻעְּזךָ    ; ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב) יא

  .ַאָּתה ְיַסְדָּתם, ּוְמלָֹאּה ֵּתֵבל   ; ְלָך ָאֶרץ- ַאף, ָך ָׁשַמִיםלְ ) יב

  .ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּו, ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון   ; ַאָּתה ְבָראָתם, ָצפֹון ְוָיִמין) יג

  .ָּתרּום ְיִמיֶנךָ , ָיְדךָ  ָּתעֹז   ; ְּגבּוָרה-ִעם, ְלָך ְזרֹועַ ) יד

  .ְיַקְּדמּו ָפֶניךָ , ֶחֶסד ֶוֱאֶמת   ; ֹון ִּכְסֶאךָ ְמכ, ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט) טו

  .ָּפֶניָך ְיַהֵּלכּון-ְּבאֹור, ְיהָוה    ; יְֹדֵעי ְתרּוָעה, ַאְׁשֵרי ָהָעם) טז

  .ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו   ; ַהּיֹום-ְיִגילּון ָּכל, ְּבִׁשְמךָ ) יז

  .ַקְרֵנינּו) ָּתרּום(תרים , ךָ ּוִבְרצֹונְ    ; ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו ָאָּתה-ִּכי) יח

  .ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵּכנּו ְוִלְקדֹוׁש    ; ָמִגֵּננּו, ִּכי ַליהָוה) יט

  .ֵמָעם    ֲהִרימֹוִתי ָבחּור ;ִּגּבֹור-ִׁשִּויִתי ֵעֶזר ַעל, ַוּתֹאֶמר     -- ַלֲחִסיֶדיךָ , ָאז ִּדַּבְרָּת ְבָחזֹון) כ

  .ָקְדִׁשי ְמַׁשְחִּתיו ְּבֶׁשֶמן    ; ָּדִוד ַעְבִּדי, ָמָצאִתי) כא

  .ְזרֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּו-ַאף    ; ִּתּכֹון ִעּמֹו, ֲאֶׁשר ָיִדי) כב

  .לֹא ְיַעֶּנּנּו, ַעְוָלה-ּוֶבן   ; ַיִּׁשיא אֹוֵיב ּבֹו-לֹא) כג

  .ּוְמַׂשְנָאיו ֶאּגֹוף    ; ְוַכּתֹוִתי ִמָּפָניו ָצָריו) כד

  .ָּתרּום ַקְרנֹו, ּוִבְׁשִמי    ; י ִעּמֹוֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּד ) כה

  .ְיִמינֹו ּוַבְּנָהרֹות    ; ְוַׂשְמִּתי ַבָּים ָידֹו) כו

  .ְוצּור ְיׁשּוָעִתי ,ֵאִלי   ; ָאִבי ָאָּתה, הּוא ִיְקָרֵאִני) כז
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  .ָאֶרץ-ְלַמְלֵכי, ֶעְליֹון   ; ְּבכֹור ֶאְּתֵנהּו, ָאִני-ַאף) כח

  .ֶנֱאֶמֶנת לֹו, ּוְבִריִתי ;לֹו ַחְסִּדי) -ֶאְׁשָמר( -מוראש, ְלעֹוָלם) כט

  .ִּכיֵמי ָׁשָמִים ,ְוִכְסאֹו    ; ְוַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעֹו) ל

  .לֹא ֵיֵלכּון, ּוְבִמְׁשָּפַטי   ; ּתֹוָרִתי, ַיַעְזבּו ָבָניו-ִאם) לא

  .לֹא ִיְׁשמֹרּו ,ַֹתי ּוִמְצו    ; ֻחּקַֹתי ְיַחֵּללּו- ִאם) לב

  .ָֹנם ּוִבְנָגִעים ֲעו   ; ּוָפַקְדִּתי ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם) לג

  .ֶּבֱאמּוָנִתי, ֲאַׁשֵּקר- ְולֹא   ; ָאִפיר ֵמִעּמֹו- לֹא, ְוַחְסִּדי) לד

  .לֹא ֲאַׁשֶּנה, ְׂשָפַתי ּומֹוָצא   ; ֲאַחֵּלל ְּבִריִתי-לֹא) לה

  .ְלָדִוד ֲאַכֵּזב-ִאם    : ִנְׁשַּבְעִּתי ְבָקְדִׁשי, ַאַחת) לו

  .ַכֶּׁשֶמׁש ֶנְגִּדי ְוִכְסאֹו   ; ְלעֹוָלם ִיְהֶיה, ַזְרעֹו) לז

  .ֶנֱאָמן ֶסָלה, ַּבַּׁשַחק ְוֵעד   ; ִיּכֹון עֹוָלם, ְּכָיֵרחַ ) לח

  .ְמִׁשיֶחךָ -ִעם, ִהְתַעַּבְרָּת    ; ַוִּתְמָאס, ְוַאָּתה ָזַנְחָּת ) לט

  .ִחַּלְלָּת ָלָאֶרץ ִנְזרֹו   ; ֶּדךָ ְּבִרית ַעְב , ֵנַאְרָּתה) מ

  .ִמְבָצָריו ְמִחָּתה ַׂשְמָּת    ; ְּגֵדרָֹתיו-ָּפַרְצָּת ָכל) מא

  .ִלְׁשֵכָניו, ֶחְרָּפה ָהָיה    ; עְֹבֵרי ָדֶרְך -ָּכל, ַׁשֻּסהּו) מב

  .אֹוְיָביו- ָּכל, ִהְׂשַמְחָּת     ; ְיִמין ָצָריו, ֲהִרימֹוָת ) מג

  .ַּבִּמְלָחָמה, ֲהֵקימֹתֹו ְולֹא   ; צּור ַחְרּבֹו, יבָּתִׁש -ַאף) מד

  .ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה ,ְוִכְסאֹו    ; ִהְׁשַּבָּת ִמְּטָהרֹו) מה

  .ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה ֶהֱעִטיָת    ; ְיֵמי ֲעלּוָמיו, ִהְקַצְרָּת ) מו

  .ֲחָמֶתךָ  ֵאׁש-ִּתְבַער ְּכמֹו    ; ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח, ָמה ְיהָוה-ַעד) מז

  .ָאָדם- ְּבֵני- ָּבָראָת ָכל ,ָּׁשְוא- ַמה-ַעל    ; ָחֶלד-ֲאִני ֶמה- ְזָכר) מח

  .ְׁשאֹול ֶסָלה-ְיַמֵּלט ַנְפׁשֹו ִמַּיד ;ָּמֶות-ְולֹא ִיְרֶאה, ִמי ֶגֶבר ִיְחֶיה) מט

  .ֶתךָ ֶּבֱאמּונָ , ִנְׁשַּבְעָּת ְלָדִוד   : ֲחָסֶדיָך ָהִראׁשִֹנים ֲאדָֹני, ַאֵּיה) נ

  .ַרִּבים ַעִּמים-ָּכל, ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי    ; ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיךָ , ְזכֹר ֲאדָֹני) נא

  .ִעְּקבֹות ְמִׁשיֶחךָ , ֲאֶׁשר ֵחְרפּו    : ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ְיהָוה) נב

  .ְוָאֵמן ָאֵמן    : ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם) נג

  90ִמְזמֹור 

  .ְּבדֹר ָודֹר    ; ָהִייָת ָּלנּו, ָמעֹון ַאָּתה-- ֲאדָֹני:ָהֱאלִֹהים- ִאיׁש הְלמֶֹׁש , ְּתִפָּלה) א

  .ַאָּתה ֵאל   , עֹוָלם-ּוֵמעֹוָלם ַעד;ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ַוְּתחֹוֵלל     -- ָהִרים ֻיָּלדּו, ְּבֶטֶרם) ב
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.ָאָדם-ׁשּובּו ְבֵני,ַוּתֹאֶמר   ; ַּדָּכא-ַעד, ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש)ג

  .ַבָּלְיָלה   ְוַאְׁשמּוָרה ;ִּכי ַיֲעבֹר, ֶאְתמֹולְּכיֹום    -- ְּבֵעיֶניךָ , י ֶאֶלף ָׁשִניםִּכ )ד

.ֶּכָחִציר ַיֲחלֹף,ַּבּבֶֹקר   ; ֵׁשָנה ִיְהיּו, ְזַרְמָּתם)ה

.ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש,ָלֶעֶרב   ; ָיִציץ ְוָחָלף, ַּבּבֶֹקר)ו

.ִנְבָהְלנּוּוַבֲחָמְתךָ     ; ָכִלינּו ְבַאֶּפךָ -ִּכי)ז

.ִלְמאֹור ָּפֶניךָ , ֲעֻלֵמנּו  ; ֹנֵֹתינּו ְלֶנְגֶּדךָ  ֲעו) ַׁשָּתה(שת )ח

.ֶהֶגה- ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו ְכמֹו  ; ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתךָ , ָיֵמינּו-ִּכי ָכל)ט

  .ַוָּנֻעָפה    , ָגז ִחיׁש-ִּכי:ָוָאֶון ָעָמל   , ְוָרְהָּבם-- ֹוִנים ָׁשָנהְוִאם ִּבְגבּורֹת ְׁשמ,ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה-ְיֵמי)י

.ֶעְבָרֶתךָ , ּוְכִיְרָאְתךָ    ; עֹז ַאֶּפךָ , יֹוֵדעַ -ִמי)יא

.ְלַבב ָחְכָמה, ְוָנִבא  ; ֵּכן הֹוַדע, ִלְמנֹות ָיֵמינּו)יב

.ָבֶדיךָ עֲ -ַעל,ְוִהָּנֵחם   ; ָמָתי- ַעד, ׁשּוָבה ְיהָוה)יג

.ָיֵמינּו-ְּבָכל, ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה   ; ַׂשְּבֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסֶּדךָ )יד

.ָרִאינּו ָרָעה, ְׁשנֹות   : ִּכימֹות ִעִּניָתנּו, ַׂשְּמֵחנּו)טו

.ְּבֵניֶהם-ַעל, ַוֲהָדְרךָ   ; ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלךָ -ֵיָרֶאה ֶאל)טז

  .ּכֹוְנֵנהּו ,ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו    ; ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו:ָעֵלינּו   --ָני ֱאלֵֹהינּונַֹעם ֲאדֹ, ִויִהי)יז
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.ִיְתלֹוָנן, ְּבֵצל ַׁשַּדי   ; ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון, יֵֹׁשב)א

.ּבֹו-ֶאְבַטח, ֱאלַֹהי  ; ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי, ַליהָוה-- אַֹמר)ב

.ִמֶּדֶבר ַהּוֹות  ; ִמַּפח ָיקּוׁש, ִּכי הּוא ַיִּציְלךָ )ג

.ִצָּנה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו    ; ֶּתְחֶסהְּכָנָפיו-ְוַתַחת-- ָיֶסְך ָלְך , ְּבֶאְבָרתֹו)ד

.ָיעּוף יֹוָמם,ֵמֵחץ   ; ִמַּפַחד ָלְיָלה, ִתיָרא-לֹא)ה

.ָיׁשּוד ָצֳהָרִים,ִמֶּקֶטב   ; ָּבאֶֹפל ַיֲהלְֹך , ִמֶּדֶבר)ו

.לֹא ִיָּגׁש, ֵאֶליךָ    : ִמיִמיֶנךָ ּוְרָבָבה-- ֶאֶלף, ִיּפֹל ִמִּצְּדךָ )ז

.ְרָׁשִעים ִּתְרֶאהְוִׁשֻּלַמת    ; ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט, ַרק)ח

.ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנךָ ,ֶעְליֹון    ; ַאָּתה ְיהָוה ַמְחִסי- ִּכי)ט

.ִיְקַרב ְּבָאֳהֶלךָ -לֹא,ְוֶנַגע   ; ָרָעהְתֻאֶּנה ֵאֶליָך - לֹא)י

.ְּדָרֶכיךָ - ְּבָכל, ִלְׁשָמְרךָ    ; ָּלְך -ְיַצֶּוה, ִּכי ַמְלָאָכיו)יא

.ִּתּגֹף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלךָ - ֶּפן    : ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנךָ - ַעל)יב

.ְּכִפיר ְוַתִּניןִּתְרמֹס    ; ִּתְדרְֹך , ַׁשַחל ָוֶפֶתן- ַעל)יג

.ָיַדע ְׁשִמי-ִּכי, ֲאַׂשְּגֵבהּו  ; ַוֲאַפְּלֵטהּו, ִּכי ִבי ָחַׁשק)יד

.ַוֲאַכְּבֵדהּו, ֲאַחְּלֵצהּו    ; ְבָצָרהָאנִֹכי-ִעּמֹו-- ְוֶאֱעֵנהּו, ִיְקָרֵאִני)טו

.ִּביׁשּוָעִתי, ְוַאְרֵאהּו  ; ַאְׂשִּביֵעהּו, אֶֹרְך ָיִמים)טז
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  .ַהַּׁשָּבת ְליֹום, ֹור ִׁשירִמְזמ) א

  .ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון ּוְלַזֵּמר   ; ְלהֹדֹות ַליהָוה, טֹוב) ב

  .ַּבֵּלילֹות, ֶוֱאמּוָנְתךָ    ; ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדךָ ) ג

  .ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור ֲעֵלי    ; ָנֶבל-ַוֲעֵלי, ָעׂשֹור-ֲעֵלי) ד

  .ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן   ; ה ְּבָפֳעֶלךָ ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ְיהוָ ) ה

  .ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶֹתיךָ  ,ְמאֹד    ; ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה-ַמה) ו

  .זֹאת- ָיִבין ֶאת-לֹא ,ּוְכִסיל   ; לֹא ֵיָדע, ַּבַער-ִאיׁש) ז

  .ַעד-ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי    : ּפֲֹעֵלי ָאֶון- ָּכל, ַוָּיִציצּו ,ְּכמֹו ֵעֶׂשב, ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים) ח

  .ְלעָֹלם ְיהָוה    -- ְוַאָּתה ָמרֹום) ט

  .ּפֲֹעֵלי ָאֶון-ָּכל    , ִיְתָּפְרדּו:ִהֵּנה אְֹיֶביָך יֹאֵבדּו-ִּכי    -- ְיהָוה, ִּכי ִהֵּנה אְֹיֶביךָ ) י

  .ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן ,ַּבּלִֹתי   ; ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני) יא

  .ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני    -- ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים:ְּבׁשּוָרי    , ַּתֵּבט ֵעיִניוַ ) יב

  .ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה ְּכֶאֶרז    ; ַּכָּתָמר ִיְפָרח, ַצִּדיק) יג

  .ֱאלֵֹהינּו ַיְפִריחּו ְּבַחְצרֹות   ; ְּבֵבית ְיהָוה, ְׁשתּוִלים) יד

  .ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו ְּדֵׁשִנים    ; הְינּובּון ְּבֵׂשיבָ , עֹוד) טו

  .ּבֹו) ַעְוָלָתה(עלתה -ְולֹא ,צּוִרי   ; ָיָׁשר ְיהָוה-ִּכי, ְלַהִּגיד) טז

  93ִמְזמֹור 

  .ִּתּמֹוט-ַּבל, ִּתּכֹון ֵּתֵבל-ַאף   ; עֹז ִהְתַאָּזר, ָלֵבׁש ְיהָוה:ָלֵבׁש ֵּגאּות   , ְיהָוה ָמָלְך ) א

  .ֵמעֹוָלם ָאָּתה    ; ֲאָך ֵמָאזָנכֹון ִּכְס ) ב

  .ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים   ; קֹוָלם ָנְׂשאּו ְנָהרֹות-- ְיהָוה, ָנְׂשאּו ְנָהרֹות) ג

  .ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ְיהָוה    ; ָים-ִמְׁשְּבֵרי ַאִּדיִרים-- ַמִים ַרִּבים, ִמּקֹלֹות) ד

  .ְלאֶֹרְך ָיִמים, ְיהָוה   : קֶֹדׁש-ָוהַנאֲ  ְלֵביְתךָ -- ֶנֶאְמנּו ְמאֹד, ֵעדֶֹתיךָ ) ה
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  .ְנָקמֹות הֹוִפיעַ  ֵאל   ; ְנָקמֹות ְיהָוה-ֵאל) א

  .ֵּגִאים-ַעל, ְּגמּול ָהֵׁשב   ; ׁשֵֹפט ָהָאֶרץ, ִהָּנֵׂשא) ב

  .ְרָׁשִעים ַיֲעלֹזּו ,ָמַתי-ַעד    : ָמַתי ְרָׁשִעים ְיהָוה- ַעד) ג

  .ּפֲֹעֵלי ָאֶון- ָּכל ,ִיְתַאְּמרּו   ; ְּברּו ָעָתקַיִּביעּו ְידַ ) ד
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.ְיַעּנּוְוַנֲחָלְתךָ    ; ַעְּמָך ְיהָוה ְיַדְּכאּו)ה

.ְיַרֵּצחּוִויתֹוִמים   ; ַאְלָמָנה ְוֵגר ַיֲהרֹגּו)ו

.ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב, ָיִבין- ְולֹא  ; ָּיּה-לֹא ִיְרֶאה, ַוּיֹאְמרּו)ז

.ָמַתי ַּתְׂשִּכילּו,ּוְכִסיִלים    ; ֲעִרים ָּבָעםּבֹ, ִּבינּו)ח

.ֲהלֹא ַיִּביט, ַעִיןיֵֹצר- ִאם    ; ֲהלֹא ִיְׁשָמע, ֲהנַֹטע אֶֹזן)ט

.ַהְמַלֵּמד ָאָדם ָּדַעת   : ֲהלֹא יֹוִכיחַ , ֲהיֵֹסר ּגֹוִים)י

.ֵהָּמה ָהֶבל-ִּכי   : ַמְחְׁשבֹות ָאָדם, יֵֹדעַ --ְיהָוה)יא

.ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלְּמֶדּנּו   ; ָּיּהְּתַיְּסֶרּנּו- ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר, ַאְׁשֵרי)בי

.ִיָּכֶרה ָלָרָׁשע ָׁשַחתַעד    -- ִמיֵמי ָרע, ְלַהְׁשִקיט לֹו)יג

.לֹא ַיֲעזֹב, ְוַנֲחָלתֹו  ; ִיּטֹׁש ְיהָוה ַעּמֹו-לֹא, ִּכי)יד

.ֵלב-ִיְׁשֵרי-ָּכל, ְוַאֲחָריו  ; ָּפטָיׁשּוב ִמְׁש , ֶצֶדק-ַעד-ִּכי)טו

.ּפֲֹעֵלי ָאֶון-ִעם, ִיְתַיֵּצב ִלי- ִמי  ; ְמֵרִעים-ִעם, ָיקּום ִלי-ִמי)טז

.ָׁשְכָנה דּוָמה ַנְפִׁשי, ִּכְמַעט    -- ֶעְזָרָתה ִּלי, לּוֵלי ְיהָוה)יז

.ְסָעֵדִנייִ , ַחְסְּדָך ְיהָוה  ; ָמָטה ַרְגִלי, ָאַמְרִּתי-ִאם)יח

.ְיַׁשַעְׁשעּו ַנְפִׁשי, ַּתְנחּוֶמיךָ    -- ְּברֹב ַׂשְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי)יט

.חֹק- ָעָמל ֲעֵלייֵֹצר   ; ִּכֵּסא ַהּוֹות, ַהְיָחְבְרךָ )כ

.ָנִקי ַיְרִׁשיעּוְוָדם   ; ֶנֶפׁש ַצִּדיק- ַעל, ָיגֹוּדּו)כא

.ְלצּור ַמְחִסי, ֵואלַֹהי   ;ַוְיִהי ְיהָוה ִלי ְלִמְׂשָּגב)כב

  .ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו   , ַיְצִמיֵתם;ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם    -- ֶאת אֹוָנם, ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם)כג
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.ְלצּור ִיְׁשֵענּו, ָנִריָעה    ; ְנַרְּנָנה ַליהָוה, ְלכּו)א

.ָנִריַע לֹו,ִּבְזִמרֹות   ; ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה)ב

.ֱאלִֹהים-ָּכל-ַעל, ָּגדֹולּוֶמֶלְך    ; ִּכי ֵאל ָּגדֹול ְיהָוה)ג

.ְותֹוֲעפֹת ָהִרים לֹו  ; ָאֶרץ-ֶמְחְקֵרי, ֲאֶׁשר ְּבָידֹו)ד

.ָיָדיו ָיָצרּו, ְוַיֶּבֶׁשת  ; ְוהּוא ָעָׂשהּו, לֹו ַהָּים-ֲאֶׁשר)ה

.ְיהָוה עֵֹׂשנּו-ִלְפֵני, ִנְבְרָכה  ; ָעהִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכרָ , ּבֹאּו)ו

  .ְּבקֹלֹו ִתְׁשָמעּו-ִאם   , ַהּיֹום:ְוצֹאן ָידֹו, ַמְרִעיתֹוַוֲאַנְחנּו ַעם     -- ִּכי הּוא ֱאלֵֹהינּו)ז

.ַּבִּמְדָּבר, ְּכיֹום ַמָּסה   ; ִּכְמִריָבה, ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם-ַאל)ח

.ָראּו ָפֳעִלי- ַּגם, ְּבָחנּוִני  : ֵתיֶכםֲאבֹו, ֲאֶׁשר ִנּסּוִני)ט

 .ָיְדעּו ְדָרָכי- לֹא    , ְוֵהם;ַעם ּתֵֹעי ֵלָבב ֵהם, ָואַֹמר    -- ָאקּוט ְּבדֹור, ַאְרָּבִעים ָׁשָנה)י

.ְמנּוָחִתי-ֶאל, ְיבֹאּון-ִאם   ; ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי-ֲאֶׁשר)יא
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  .ָהָאֶרץ-ָּכל, ִׁשירּו ַליהָוה ;ִׁשיר ָחָדׁש ,ִׁשירּו ַליהָוה) א

  .ְיׁשּוָעתֹו, ְליֹום-ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום   ; ָּבְרכּו ְׁשמֹו, ִׁשירּו ַליהָוה) ב

  .ִנְפְלאֹוָתיו, ָהַעִּמים-ְּבָכל   ; ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ְּכבֹודֹו) ג

  .ֱאלִֹהים- ָּכל- ַעל ,נֹוָרא הּוא   ; ִּכי ָגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמאֹד) ד

  .ָׁשַמִים ָעָׂשה, ַויהָוה   ; ֱאלֵֹהי ָהַעִּמים ֱאִליִלים- ָּכל, ִּכי) ה

  .ְּבִמְקָּדׁשֹו ,עֹז ְוִתְפֶאֶרת   ; ְוָהָדר ְלָפָניו- הֹוד) ו

  .ָּכבֹוד ָועֹז, ָהבּו ַליהָוה    ; ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים, ָהבּו ַליהָוה) ז

  .ּובֹאּו ְלַחְצרֹוָתיו, ִמְנָחה-ְׂשאּו   ; בֹוד ְׁשמֹוְּכ , ָהבּו ַליהָוה) ח

  .ָהָאֶרץ-ָּכל, ִחילּו ִמָּפָניו    ; קֶֹדׁש- ְּבַהְדַרת, ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהָוה) ט

  .ְּבֵמיָׁשִרים    , ָיִדין ַעִּמים;ִּתּמֹוט- ַּבל, ִּתּכֹון ֵּתֵבל- ַאף    -- ְיהָוה ָמָלְך , ִאְמרּו ַבּגֹוִים) י

  .ּוְמלֹאֹו, ִיְרַעם ַהָּים ;ְוָתֵגל ָהָאֶרץ, ְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִיםיִ ) יא

  .ָיַער- ֲעֵצי-ָּכל, ְיַרְּננּו ָאז   ; ּבֹו-ֲאֶׁשר- ְוָכל, ַיֲעלֹז ָׂשַדי) יב

  .ּוָנתֹוֶּבֱאמ, ְוַעִּמים    ; ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק-ִיְׁשּפֹט:ִלְׁשּפֹט ָהָאֶרץ ,ִּכי ָבא    --ִּכי ָבא, ִלְפֵני ְיהָוה) יג

  97ִמְזמֹור 

  .ִאִּיים ַרִּבים, ִיְׂשְמחּו ;ָּתֵגל ָהָאֶרץ, ְיהָוה ָמָלְך ) א

  .ְמכֹון ִּכְסאֹו, ּוִמְׁשָּפט ֶצֶדק    ; ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו) ב

  .ָצָריו ּוְתַלֵהט ָסִביב    ; ְלָפָניו ֵּתֵלְך , ֵאׁש) ג

  .ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ ָרֲאָתה    ; ֵהִאירּו ְבָרָקיו ֵּתֵבל) ד

  .ָהָאֶרץ- ֲאדֹון ָּכל, ִמִּלְפֵני    : ְיהָוה ָנַמּסּו ִמִּלְפֵני, ַּכּדֹוַנג-- ָהִרים) ה

  .ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו-ָכל ְוָראּו    ; ִהִּגידּו ַהָּׁשַמִים ִצְדקֹו) ו

  .ֱאלִֹהים-ָּכל   , לֹו-ֲחוּוִהְׁשַּת ;ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים    --עְֹבֵדי ֶפֶסל- ָּכל, ֵיבֹׁשּו) ז

  .ְיהָוה   ְלַמַען ִמְׁשָּפֶטיָך --ְּבנֹות ְיהּוָדה, ַוָּתֵגְלָנה    , ִצּיֹון, ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח) ח

  .ֱאלִֹהים-ָּכל-ַעל   , ְמאֹד ַנֲעֵליָת ;ָהָאֶרץ-ָּכל-ַעל ֶעְליֹון   , ַאָּתה ְיהָוה- ִּכי) ט

  .ַיִּציֵלם, ִמַּיד ְרָׁשִעים    ; ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ,ׁשֵֹמר:ָרע-ּוִׂשְנא    , אֲֹהֵבי ְיהָוה) י

  .ֵלב ִׂשְמָחה-ּוְלִיְׁשֵרי   ; ָזֻרַע ַלַּצִּדיק, אֹור) יא

  .ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו, ְוהֹודּו   ; ַּביהָוה, ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים) יב
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  98ִמְזמֹור 

  .ָקְדׁשֹו ּוְזרֹועַ     , ּלֹו ְיִמינֹו-הֹוִׁשיָעה;ִנְפָלאֹות ָעָׂשה-ִּכי     - -ָחָדׁש ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר, ִמְזמֹור) א

  .ִּגָּלה ִצְדָקתֹו, ַהּגֹוִים ְלֵעיֵני   ; ְיׁשּוָעתֹו, הֹוִדיַע ְיהָוה) ב

  .לֵֹהינּוְיׁשּוַעת אֱ , ֵאת    -- ָאֶרץ- ַאְפֵסי-ָראּו ָכל:ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית    -- ֶוֱאמּוָנתֹו, ָזַכר ַחְסּדֹו) ג

  .ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו ִּפְצחּו   ; ָהָאֶרץ- ָּכל, ָהִריעּו ַליהָוה) ד

  .ְוקֹול ִזְמָרה ,ְּבִכּנֹור    ; ַזְּמרּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור) ה

  .ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְיהָוה ,ָהִריעּו     -- ְוקֹול ׁשֹוָפר, ַּבֲחצְֹצרֹות) ו

  .ְויְֹׁשֵבי ָבּה ,ֵּתֵבל   ; ּוְמלֹאֹו, ִיְרַעם ַהָּים) ז

  .ְיַרֵּננּו ָהִרים, ַיַחד    ; ָכף-ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו) ח

  .ְּבֵמיָׁשִרים, ְוַעִּמים   ; ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק- ִיְׁשּפֹט:ָהָאֶרץ ִלְׁשּפֹט, ִּכי ָבא    --ִלְפֵני ְיהָוה) ט

  99ִמְזמֹור 

  .ָּתנּוט ָהָאֶרץ, ב ְּכרּוִביםיֵֹׁש     ; ַעִּמים ִיְרְּגזּו, ְיהָוה ָמָלְך ) א

  .ָהַעִּמים-ָּכל-ַעל ,ְוָרם הּוא   ; ְּבִצּיֹון ָּגדֹול, ְיהָוה) ב

  .הּוא ָקדֹוׁש    ; ָּגדֹול ְונֹוָרא, יֹודּו ִׁשְמךָ ) ג

  .קֹב ַאָּתה ָעִׂשיָת ְּבַיעֲ , ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה    ; ּכֹוַנְנָּת ֵמיָׁשִרים ,ַאָּתה:ִמְׁשָּפט ָאֵהב    , ְועֹז ֶמֶלְך ) ד

  .ָקדֹוׁש הּוא   : ַלֲהדֹם ַרְגָליו, ְוִהְׁשַּתֲחוּו ,ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו, רֹוְממּו) ה

  .ְוהּוא ַיֲעֵנם    , ְיהָוה-קִֹראים ֶאל;ְּבקְֹרֵאי ְׁשמֹו, ּוְׁשמּוֵאל   , ְּבכֲֹהָניו, מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן) ו

  .ָלמֹו- ְוחֹק ָנַתן, ָׁשְמרּו ֵעדָֹתיו   ; ְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם, ְּבַעּמּוד ָעָנן) ז

  .ֲעִלילֹוָתם- ַעל, ְונֵֹקם    ; ָהִייָת ָלֶהם, ֵאל נֵֹׂשא:ֲעִניָתם ַאָּתה   , ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו) ח

  .ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו   , ָקדֹוׁש- ִּכי:ְלַהר ָקְדׁשֹו, ְוִהְׁשַּתֲחוּו    , ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו, רֹוְממּו) ט

  100ר ִמְזמֹו

  .ָהָאֶרץ-ָּכל, ַליהָוה ָהִריעּו    : ִמְזמֹור ְלתֹוָדה) א

  .ִּבְרָנָנה, ְלָפָניו ּבֹאּו   ; ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה-ִעְבדּו ֶאת) ב

  .ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן, ַעּמֹו     -- ֲאַנְחנּו) ְולֹו(ולא , ָעָׂשנּו- הּוא:ֱאלִֹהים הּוא, ִּכי ְיהָוה     -- ְּדעּו) ג

  .ָּבְרכּו ְׁשמֹו, לֹו-הֹודּו   ; ִּבְתִהָּלה ֲחֵצרָֹתיו-- ְּבתֹוָדה, ְׁשָעָריו ּבֹאּו) ד

  .ֱאמּוָנתֹו, ּדֹר ָודֹר- ְוַעד   ; ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, טֹוב ְיהָוה-ִּכי) ה
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  101ִמְזמֹור 

  .ְלָך ְיהָוה ֲאַזֵּמָרה; ּוִמְׁשָּפט ָאִׁשיָרה-ֶחֶסד   : ִמְזמֹור, ְלָדִוד) א

  .ְּבֶקֶרב ֵּביִתי   , ְלָבִבי-ֶאְתַהֵּלְך ְּבָתם;ָּתבֹוא ֵאָלי ,ָמַתי     -- ְּבֶדֶרְך ָּתִמים, ַאְׂשִּכיָלה) ב

  .לֹא ִיְדַּבק ִּבי   ; ֵסִטים ָׂשֵנאִתי-ֲעׂשֹה:ְּבִלָּיַעל- ְּדַבר     -- ְלֶנֶגד ֵעיַני, ָאִׁשית-לֹא) ג

  .ֵאָדע לֹא ,ָרע    ; ָיסּור ִמֶּמִּני, ֵלָבב ִעֵּקׁש) ד

  .לֹא אּוָכל, אֹתֹו    --ּוְרַחב ֵלָבב, ֵעיַנִים-ְּגַבּה:אֹותֹו ַאְצִמית     -- ֵרֵעהּו, ַבֵּסֶתר) ְמָלְׁשִני(מלושני ) ה

  .ְיָׁשְרֵתִני, הּוא    --ְּבֶדֶרְך ָּתִמים, הֵֹלְך :ִעָּמִדי ָלֶׁשֶבת     -- ֶאֶרץ-ְּבֶנֶאְמֵני, ֵעיַני) ו

  .ְלֶנֶגד ֵעיָני, ִיּכֹון- לֹא    -- ּדֵֹבר ְׁשָקִרים:ְרִמָּיה עֵֹׂשה     -- ֶקֶרב ֵּביִתיְּב , ֵיֵׁשב- לֹא) ז

  .ּפֲֹעֵלי ָאֶון-ָּכל   , ְיהָוה-ְלַהְכִרית ֵמִעיר;ָאֶרץ- ִרְׁשֵעי-ָּכל ַאְצִמית   , ַלְּבָקִרים) ח

  102ִמְזמֹור 

  .ִיְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו, ְוִלְפֵני ְיהָוה -- ַיֲעטֹף-ְלָעִני ִכי, ְּתִפָּלה) א

  .ֵאֶליָך ָתבֹוא, ְוַׁשְוָעִתי   ; ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי, ְיהָוה) ב

  .ַמֵהר ֲעֵנִני, ְּביֹום ֶאְקָרא   ; ֵאַלי ָאְזֶנךָ - ַהֵּטה:ִלי- ְּביֹום ַצר     -- ִמֶּמִּני, ַּתְסֵּתר ָּפֶניךָ - ַאל) ג

  .ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו ,ְוַעְצמֹוַתי    ; ָכלּו ְבָעָׁשן ָיָמי-ִּכי) ד

  .ֵמֲאכֹל ַלְחִמי, ָׁשַכְחִּתי-ִּכי    : ָכֵעֶׂשב ַוִּיַבׁש ִלִּבי-הּוָּכה) ה

  .ִלְבָׂשִרי ,ָּדְבָקה ַעְצִמי    -- ִמּקֹול ַאְנָחִתי) ו

  .ְּככֹוס ֳחָרבֹות ,ָהִייִתי   ; ִלְקַאת ִמְדָּבר, ָּדִמיִתי) ז

  .ָּגג- ּבֹוֵדד ַעל ,ּפֹורְּכִצ      -- ָׁשַקְדִּתי ָוֶאְהֶיה) ח

  .ִּבי ִנְׁשָּבעּו, ְמהֹוָלַלי    ; ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי, ַהּיֹום-ָּכל) ט

  .ִּבְבִכי ָמָסְכִּתי, ְוִׁשֻּקַוי    ; ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי, ֵאֶפר-ִּכי) י

  .ַוַּתְׁשִליֵכִני, ְנָׂשאַתִני ִּכי    --ַזַעְמָך ְוִקְצֶּפךָ -ִמְּפֵני) יא

  .ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁש ,ַוֲאִני   ; ְּכֵצל ָנטּוי, ָיַמי) יב

  .ְלדֹר ָודֹר, ְוִזְכְרךָ    ; ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב, ְוַאָּתה ְיהָוה) יג

  .ָבא מֹוֵעד- ִּכי, ֵעת ְלֶחְנָנּה-ִּכי   : ְּתַרֵחם ִצּיֹון, ַאָּתה ָתקּום) יד

  .ְיחֵֹננּו, ֲעָפָרּה-ְוֶאת    ; ֲאָבֶניהָ - ֶאת, ָרצּו ֲעָבֶדיךָ -ִּכי) טו

  .ְּכבֹוֶדךָ -ֶאת, ַמְלֵכי ָהָאֶרץ-ְוָכל    ; ֵׁשם ְיהָוה- ֶאת, ְוִייְראּו גֹוִים) טז

  .ִּבְכבֹודֹו ,ִנְרָאה     -- ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון- ִּכי) יז

  .ְּתִפָּלָתם- ֶאת, ָבָזה-ְולֹא    ; ְּתִפַּלת ָהַעְרָער-ֶאל, ָּפָנה) יח
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  .ָיּה-ְיַהֶּלל, ִנְבָרא ְוַעם   ; ְלדֹור ַאֲחרֹון, ִּתָּכֶתב זֹאת) יט

  .ֶאֶרץ ִהִּביט-ִמָּׁשַמִים ֶאל, ְיהָוה   ; ִמְּמרֹום ָקְדׁשֹו, ִהְׁשִקיף-ִּכי) כ

  .ְּבֵני ְתמּוָתה ,ְלַפֵּתחַ    ; ֶאְנַקת ָאִסיר, ִלְׁשמֹעַ ) כא

  .ִּבירּוָׁשָלִם, ּוְתִהָּלתֹו   ; ֵׁשם ְיהָוה, ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון) כב

  .ְיהָוה-ַלֲעבֹד ֶאת, ּוַמְמָלכֹות    ; ְּבִהָּקֵבץ ַעִּמים ַיְחָּדו) כג

  .ָיָמי ִקַּצר    ; )ּכִֹחי(ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו ) כד

  .ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיךָ    : ָיָמי ַאל ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי, ֵאִלי--אַֹמר) כה

  .ָיֶדיָך ָׁשָמִים ּוַמֲעֵׂשה   ; ָּת ָהָאֶרץ ָיַסְד , ְלָפִנים) כו

  .ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם ְוַיֲחלֹפּו   ; ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו, ְוֻכָּלם:ַתֲעמֹד ְוַאָּתה    -- יֹאֵבדּו, ֵהָּמה) כז

  .ִיָּתּמּו לֹא, ּוְׁשנֹוֶתיךָ    ; הּוא- ְוַאָּתה) כח

  .ְלָפֶניָך ִיּכֹון ,ְוַזְרָעם    ; ֲעָבֶדיָך ִיְׁשּכֹונּו- ְּבֵני) כט
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  .ֵׁשם ָקְדׁשֹו- ֶאת, ְקָרַבי- ְוָכל    ; ְיהָוה- ֶאת ,ָּבְרִכי ַנְפִׁשי  :ְלָדִוד) א

  .ְּגמּוָליו-ָּכל, ִּתְׁשְּכִחי-ְוַאל   ; ְיהָוה-ֶאת, ָּבְרִכי ַנְפִׁשי) ב

  .ִכיַּתֲחלּוָאיְ - ְלָכל ,ָהרֵֹפא    ; ֵֹנִכי ֲעו- ַהּסֵֹלַח ְלָכל) ג

  .ֶחֶסד ְוַרֲחִמים, ַהְמַעְּטֵרִכי   ; ַהּגֹוֵאל ִמַּׁשַחת ַחָּיְיִכי) ד

  .ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי    ; ַהַּמְׂשִּביַע ַּבּטֹוב ֶעְדֵיְך ) ה

  .ֲעׁשּוִקים- ְלָכל ,ּוִמְׁשָּפִטים    ; עֵֹׂשה ְצָדקֹות ְיהָוה) ו

  .ֲעִלילֹוָתיו, ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני    ; היֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁש ) ז

  .ָחֶסד- ְוַרב ֶאֶרְך ַאַּפִים   ; ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה) ח

  .ִיּטֹור ְולֹא ְלעֹוָלם   ; ָלֶנַצח ָיִריב-לֹא) ט

  .ָּגַמל ָעֵלינּו, ֹנֵֹתינּו ַכֲעו ְולֹא   ; ָעָׂשה ָלנּו, לֹא ַכֲחָטֵאינּו) י

  .ְיֵרָאיו- ַעל, ָּגַבר ַחְסּדֹו    --ָהָאֶרץ-ַעל, ַמִיםִּכי ִכְגבַֹּה ָׁש ) יא

  .ְּפָׁשֵעינּו- ֶאת, ִמֶּמּנּו ִהְרִחיק    -- ִמַּמֲעָרב, ִּכְרחֹק ִמְזָרח) יב

  .ְיֵרָאיו-ַעל, ְיהָוה ִרַחם     -- ָּבִנים- ַעל, ְּכַרֵחם ָאב) יג

  .ֲאָנְחנּוָעָפר -ִּכי ,ָזכּור   ; ָיַדע ִיְצֵרנּו, הּוא-ִּכי) יד

  .ֵּכן ָיִציץ, ַהָּׂשֶדה ְּכִציץ    ; ֶּכָחִציר ָיָמיו, ֱאנֹוׁש) טו

  .ַיִּכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹו- ְולֹא   ; ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו-ִּכי רּוַח ָעְבָרה) טז

  .ִלְבֵני ָבִנים   , ְוִצְדָקתֹו;ְיֵרָאיו-ַעל     -- עֹוָלם-ֵמעֹוָלם ְוַעד, ְוֶחֶסד ְיהָוה) יז
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  .ַלֲעׂשֹוָתם, ִפֻּקָדיו ּוְלזְֹכֵרי   ; ְלׁשְֹמֵרי ְבִריתֹו) חי

  .ַּבּכֹל ָמָׁשָלה, ּוַמְלכּותֹו   ; ֵהִכין ִּכְסאֹו, ַּבָּׁשַמִים-- ְיהָוה) יט

  .ְּבקֹול ְּדָברֹו, ִלְׁשמֹעַ    ; עֵֹׂשי ְדָברֹו, ִּגּבֵֹרי כֹחַ :ַמְלָאָכיו    , ָּבְרכּו ְיהָוה) כ

  .עֵֹׂשי ְרצֹונֹו, ְמָׁשְרָתיו     -- ְצָבָאיו- ָּכל, ְיהָוה ָּבְרכּו) כא

  .ְיהָוה- ֶאת    , ָּבְרִכי ַנְפִׁשי;ְמקֹמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו-ְּבָכל    --ַמֲעָׂשיו- ָּכל, ָּבְרכּו ְיהָוה) כב
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  .הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת     ; ָּגַדְלָּת ְּמאֹד, ְיהָוה ֱאלַֹהי:ְיהָוה- ֶאת    , ָּבְרִכי ַנְפִׁשי) א

  .ַּכְיִריָעה, ָׁשַמִים נֹוֶטה   ; ַּכַּׂשְלָמה, אֹור- עֶֹטה) ב

  .רּוחַ -ַּכְנֵפי- ַעל, ַהְמַהֵּלְך     ; ָעִבים ְרכּובֹו-ַהָּׂשם:ֲעִלּיֹוָתיו   , ַהְמָקֶרה ַבַּמִים) ג

  .ֵאׁש לֵֹהט ,ְמָׁשְרָתיו    ; עֶֹׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות) ד

  .עֹוָלם ָוֶעד, ִּתּמֹוט-ַּבל   ; ְמכֹוֶניהָ - ַעל, ֶאֶרץ-ָיַסד )ה

  .ַיַעְמדּו ָמִים, ָהִרים-ַעל   ; ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו, ְּתהֹום) ו

  .ֵיָחֵפזּון, ַרַעְמךָ  קֹול-ִמן    ; ַּגֲעָרְתָך ְינּוסּון-ִמן) ז

  .ָיַסְדָּת ָלֶהם ֶזה, ְמקֹום- ֶאל     -- ֵיְרדּו ְבָקעֹות, ַיֲעלּו ָהִרים) ח

  .ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ, ְיֻׁשבּון-ַּבל    ; ַיֲעבֹרּון-ַּבל, ַׂשְמָּת - ְּגבּול) ט

  .ְיַהֵּלכּון, ֵּבין ָהִרים    ; ַּבְּנָחִלים, ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים) י

  .ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם    ; ַחְיתֹו ָׂשָדי-ָּכל, ַיְׁשקּו) יא

  .קֹול-ִיְּתנּו, ִמֵּבין ֳעָפאִים    ; ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון-עֹוף, ֲעֵליֶהם) יב

  .ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ, ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשיךָ     ; ֵמֲעִלּיֹוָתיו, ַמְׁשֶקה ָהִרים) יג

  .ָהָאֶרץ-ִמן   , ְלהֹוִציא ֶלֶחם;ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם ,ְוֵעֶׂשב   , ַלְּבֵהָמה, ַמְצִמיַח ָחִציר) יד

  .ֱאנֹוׁש ִיְסָעד- ְלַבב   , ְוֶלֶחם;ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן     --ֱאנֹוׁש-ְיַׂשַּמח ְלַבב, ַיִיןוְ ) טו

  .ֲאֶׁשר ָנָטע, ְלָבנֹון ַאְרֵזי     -- ֲעֵצי ְיהָוה, ִיְׂשְּבעּו) טז

  .ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה, ֲחִסיָדה   ; ִצֳּפִרים ְיַקֵּננּו, ָׁשם- ֲאֶׁשר) יז

  .ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים, ְסָלִעים   ; ַלְּיֵעִלים, ם ַהְּגבִֹהיםָהִרי) יח

  .ָיַדע ְמבֹואֹו ,ֶׁשֶמׁש   ; ְלמֹוֲעִדים, ָעָׂשה ָיֵרחַ ) יט

  .ָיַער-ַחְיתֹו-ָּכל, ִתְרמֹׂש-ּבֹו     -- ִויִהי ָלְיָלה, חֶֹׁשְך -ָּתֶׁשת) כ

  .ָאְכָלם, ֵמֵאל ּוְלַבֵּקׁש   ; ׁשֲֹאִגים ַלָּטֶרף, ַהְּכִפיִרים) כא

  .ִיְרָּבצּון, ְמעֹונָֹתם-ְוֶאל   ; ֵיָאֵספּון, ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש) כב

  .ָעֶרב-ֲעֵדי ְוַלֲעבָֹדתֹו   ; ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו) כג
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  .ִקְנָיֶנךָ     , ָמְלָאה ָהָאֶרץ;ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת , ֻּכָּלם    -- ְיהָוה, ַרּבּו ַמֲעֶׂשיךָ -ָמה) כד

  .ְּגדֹלֹות-ִעם, ַחּיֹות ְקַטּנֹות   ; ְוֵאין ִמְסָּפר, ֶרֶמׂש- ָׁשם:ָיָדִים ּוְרַחב     -- ַהָּים ָּגדֹול, ֶזה )כה

  .ּבֹו- ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק- ֶזה ,ִלְוָיָתן   ; ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון, ָׁשם) כו

  .ָאְכָלם ְּבִעּתֹו ָלֵתת    --ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּון, ֻּכָּלם) כז

  .ִיְׂשְּבעּון טֹוב, ָיְדךָ  ִּתְפַּתח   ; ִיְלקֹטּון, ִּתֵּתן ָלֶהם) חכ

  .ֲעָפָרם ְיׁשּובּון-ְוֶאל   ; ִיְגָועּון, ּתֵֹסף רּוָחם:ִיָּבֵהלּון   , ַּתְסִּתיר ָּפֶניךָ ) כט

  .ְּפֵני ֲאָדָמה, ּוְתַחֵּדׁש   ; ִיָּבֵראּון, ְּתַׁשַּלח רּוֲחךָ ) ל

  .ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיו ִיְׂשַמח   ; ְיהָוה ְלעֹוָלם ְיִהי ְכבֹוד) לא

  .ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו ִיַּגע   ; ַוִּתְרָעד, ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ) לב

  .ֵלאלַֹהי ְּבעֹוִדי ֲאַזְּמָרה    ; ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי) לג

  .ֶאְׂשַמח ַּביהָוה ,ָאנִֹכי   ; ֶיֱעַרב ָעָליו ִׂשיִחי) לד

  .ָיּה- ַהְללּו;ְיהָוה- ֶאת    , ָּבְרִכי ַנְפִׁשי-- ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם    , ָהָאֶרץ- ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן) הל
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  .ֲעִלילֹוָתיו, הֹוִדיעּו ָבַעִּמים   ; ִבְׁשמֹו ִקְראּו, הֹודּו ַליהָוה) א

  .ְלאֹוָתיוִנפְ -ְּבָכל ,ִׂשיחּו   ; לֹו-ַזְּמרּו, לֹו- ִׁשירּו) ב

  .ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה ,ִיְׂשַמח    ; ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו, ִהְתַהְללּו) ג

  .ָפָניו ָּתִמיד ַּבְּקׁשּו   ; ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו) ד

  .ִפיו-ּוִמְׁשְּפֵטי, מְֹפָתיו    ; ָעָׂשה- ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר--ִזְכרּו) ה

  .ְּבִחיָריו ְּבֵני ַיֲעקֹב    : ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו, ֶזַרע) ו

  .ִמְׁשָּפָטיו ,ָהָאֶרץ-ְּבָכל   ; ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו, הּוא) ז

  .ְלֶאֶלף ּדֹור ,ָּדָבר ִצָּוה   ; ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו) ח

  .ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק   ; ַאְבָרָהם- ֶאת, ֲאֶׁשר ָּכַרת) ט

  .ְּבִרית עֹוָלם, ְלִיְׂשָרֵאל   ; ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלחֹק) י

  .ַנֲחַלְתֶכם, ֶחֶבל :ְּכָנַען-ֶאֶרץ-ֶאֵּתן ֶאת, ְלךָ -- ֵלאמֹר) יא

  .ְוָגִרים ָּבּה ,ִּכְמַעט    ; ְמֵתי ִמְסָּפר, ִּבְהיֹוָתם) יב

  .ַעם ַאֵחר-ֶאל, ִמַּמְמָלָכה    ; ּגֹוי- ִמּגֹוי ֶאל, ַוִּיְתַהְּלכּו) יג

  .ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים    ; ָאָדם ְלָעְׁשָקם ִהִּניחַ - לֹא) יד

  .ָּתֵרעּו-ַאל, ְוִלְנִביַאי   ; ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי-ַאל) טו

  .ֶלֶחם ָׁשָבר- ַמֵּטה-ָּכל   ; ָהָאֶרץ- ַעל, ַוִּיְקָרא ָרָעב) טז
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  .ִנְמַּכר יֹוֵסף ,ְלֶעֶבד    ; ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש) יז

  .ָּבָאה ַנְפׁשֹו, ַּבְרֶזל   ; )ַרְגלֹו(ֶּכֶבל רגליו ִעּנּו בַ ) יח

  .ְצָרָפְתהּו ִאְמַרת ְיהָוה    --ְדָברֹו- ֵעת ּבֹא- ַעד) יט

  .ַוְיַפְּתֵחהּו, ַעִּמים מֵֹׁשל   ; ַוַיִּתיֵרהּו, ָׁשַלח ֶמֶלְך ) כ

  .ִקְנָינֹו-ְּבָכל ,ּומֵֹׁשל    ; ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו) כא

  .ְיַחֵּכם ּוְזֵקָניו   ; ר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹוֶלְאסֹ) כב

  .ָחם-ָּגר ְּבֶאֶרץ, ְוַיֲעקֹב    ; ַוָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים) כג

  .ִמָּצָריו, ַוַּיֲעִצֵמהּו    ; ַעּמֹו ְמאֹד-ַוֶּיֶפר ֶאת) כד

  .ַּבֲעָבָדיו, ְלִהְתַנֵּכל   ; ִלְׂשנֹא ַעּמֹו, ָהַפְך ִלָּבם) כה

  .ּבֹו-ֲאֶׁשר ָּבַחר ,ַאֲהרֹן    ; מֶֹׁשה ַעְבּדֹו, ַלחָׁש ) כו

  .ְּבֶאֶרץ ָחם, ּומְֹפִתים    ; ִּדְבֵרי אֹתֹוָתיו, ָבם-ָׂשמּו) כז

  ).ְּדָברֹו(דבריו -ֶאת, ָמרּו- ְולֹא   ; ַוַּיְחִׁשְך , ָׁשַלח חֶֹׁשְך ) כח

  .ְּדָגָתם- ֶאת ,ַוָּיֶמת    ; ֵמיֵמיֶהם ְלָדם- ָהַפְך ֶאת) כט

  .ַמְלֵכיֶהם, ְּבַחְדֵרי    ; ָׁשַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְּדִעים) ל

  .ְּגבּוָלם- ְּבָכל ,ִּכִּנים    ; ַוָּיבֹא ָערֹב, ָאַמר) לא

  .ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם ֵאׁש    ; ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרד) לב

  .ֵעץ ְּגבּוָלם, ַוְיַׁשֵּבר   ; ּוְתֵאָנָתם, ַוַּיְך ַּגְפָנם) לג

  .ְוֵאין ִמְסָּפר ,ְוֶיֶלק    ; ַוָּיבֹא ַאְרֶּבה, ָאַמר) לד

  .ְּפִרי ַאְדָמָתם, ַוּיֹאַכל    ; ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם-ַוּיֹאַכל ָּכל) לה

  .אֹוָנם- ְלָכל, ֵראִׁשית   ; ְּבכֹור ְּבַאְרָצם- ַוַּיְך ָּכל) לו

  .ו ּכֹוֵׁשלִּבְׁשָבָטי ְוֵאין   ; ְּבֶכֶסף ְוָזָהב, ַוּיֹוִציֵאם) לז

  .ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם ָנַפל- ִּכי    : ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם) לח

  .ְלָהִאיר ָלְיָלה ,ְוֵאׁש    ; ָּפַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך ) לט

  .ַיְׂשִּביֵעם, ָׁשַמִים ְוֶלֶחם    ; ַוָּיֵבא ְׂשָלו, ָׁשַאל) מ

  .ִּצּיֹות ָנָהרּבַ , ָהְלכּו    ; ַוָּיזּובּו ָמִים, ָּפַתח צּור) מא

  .ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו-ֶאת   ; ְּדַבר ָקְדׁשֹו- ֶאת, ָזַכר-ִּכי) מב

  .ְּבִחיָריו-ֶאת ,ְּבִרָּנה    ; ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון) מג

  .ַוֲעַמל ְלֻאִּמים ִייָרׁשּו    ; ַאְרצֹות ּגֹוִים, ַוִּיֵּתן ָלֶהם) מד

  .ָיּה-ַהְללּו;ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו    --ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו, ַּבֲעבּור) מה



  67  
  

  106ִמְזמֹור 

  .ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו     -- טֹוב- ִּכי הֹודּו ַליהָוה:ָיּה-ַהְללּו) א

  .ְּתִהָּלתֹו- ָּכל, ַיְׁשִמיעַ    ; ְּגבּורֹות ְיהָוה, ְיַמֵּלל--ִמי) ב

  .ֵעת-לְצָדָקה ְבכָ  עֵֹׂשה   ; ׁשְֹמֵרי ִמְׁשָּפט, ַאְׁשֵרי) ג

  .ִּביׁשּוָעֶתךָ , ָּפְקֵדִני   ; ִּבְרצֹון ַעֶּמךָ , ָזְכֵרִני ְיהָוה) ד

  .ַנֲחָלֶתךָ -ִעם   , ְלִהְתַהֵּלל;ְּבִׂשְמַחת ּגֹוֶיךָ , ִלְׂשמֹחַ     -- ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריךָ , ִלְראֹות) ה

  .ִהְרָׁשְענּו ֶהֱעִוינּו    ; ֲאבֹוֵתינּו- ָחָטאנּו ִעם) ו

  .סּוף- ְּבַים   ָים -ַוַּיְמרּו ַעל;רֹב ֲחָסֶדיךָ -ֶאת   , לֹא ָזְכרּו-- ִנְפְלאֹוֶתיךָ  ִהְׂשִּכילּו- לֹא    , ֵתינּו ְבִמְצַרִיםֲאבֹו) ז

  .ְּגבּוָרתֹו- ֶאת, ְלהֹוִדיעַ     --ְלַמַען ְׁשמֹו, ַוּיֹוִׁשיֵעם) ח

  .ַּכִּמְדָּבר, הֹמֹותַוּיֹוִליֵכם ַּבְּת     ; ַוֶּיֱחָרב, סּוף-ַוִּיְגַער ְּבַים) ט

  .ִמַּיד אֹוֵיב, ַוִּיְגָאֵלם    ; ִמַּיד ׂשֹוֵנא, ַוּיֹוִׁשיֵעם) י

  .לֹא נֹוָתר ,ֶאָחד ֵמֶהם   ; ַמִים ָצֵריֶהם- ַוְיַכּסּו) יא

  .ְּתִהָּלתֹו ,ָיִׁשירּו    ; ַוַּיֲאִמינּו ִבְדָבָריו) יב

  .ַלֲעָצתֹו, ּכּוִח -לֹא   ; ָׁשְכחּו ַמֲעָׂשיו, ִמֲהרּו) יג

  .ִּביִׁשימֹון, ֵאל-ַוְיַנּסּו   ; ַּבִּמְדָּבר, ַוִּיְתַאּוּו ַתֲאָוה) יד

  .ַוְיַׁשַּלח ָרזֹון ְּבַנְפָׁשם    ; ֶׁשֱאָלָתם, ַוִּיֵּתן ָלֶהם) טו

  .ְקדֹוׁש ְיהָוה, ְלַאֲהרֹן   ; ַּבַּמֲחֶנה, ַוְיַקְנאּו ְלמֶֹׁשה) טז

  .ֲעַדת ֲאִביָרם-ַעל, ַוְּתַכס   ; ַוִּתְבַלע ָּדָתן ,ֶאֶרץ-ִּתְפַּתח) יז

  .ְּתַלֵהט ְרָׁשִעים ,ֶלָהָבה    ; ֵאׁש ַּבֲעָדָתם- ַוִּתְבַער) יח

  .ְלַמֵּסָכה, ַוִּיְׁשַּתֲחוּו   ; ֵעֶגל ְּבחֵֹרב-ַיֲעׂשּו) יט

  .אֵֹכל ֵעֶׂשב, ׁשֹור ְּבַתְבִנית    ; ְּכבֹוָדם-ַוָּיִמירּו ֶאת) כ

  .ְגדֹלֹות ְּבִמְצָרִים עֶֹׂשה     -- ֵאל מֹוִׁשיָעם, ָׁשְכחּו )כא

  .סּוף-ַים-ַעל ,נֹוָראֹות    ; ְּבֶאֶרץ ָחם, ִנְפָלאֹות) כב

  .ֵמַהְׁשִחית    , ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו;ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו    -- מֶֹׁשה ְבִחירֹו ,לּוֵלי:ְלַהְׁשִמיָדם    , ַוּיֹאֶמר) כג

  .ִלְדָברֹו, ֶהֱאִמינּו-לֹא   ; ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה, ֲאסּוַוִּיְמ ) כד

  .ְּבקֹול ְיהָוה, ָׁשְמעּו לֹא    ; ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם) כה

  .ַּבִּמְדָּבר, אֹוָתם ְלַהִּפיל     -- ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם) כו

  .ָּבֲאָרצֹות, ּוְלָזרֹוָתם   ; ַּבּגֹוִים, ּוְלַהִּפיל ַזְרָעם) כז

  .ִזְבֵחי ֵמִתים, ַוּיֹאְכלּו    ; ְלַבַעל ְּפעֹור, ַוִּיָּצְמדּו) כח
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  .ַמֵּגָפה, ָּבם- ַוִּתְפָרץ   ; ְּבַמַעְלֵליֶהם, ַוַּיְכִעיסּו) כט

  .ַהַּמֵּגָפה, ַוֵּתָעַצר    ; ַוְיַפֵּלל, ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס) ל

  .עֹוָלם- ַעד ,ָודֹר ְלדֹר   ; ִלְצָדָקה, ַוֵּתָחֶׁשב לֹו) לא

  .ַּבֲעבּוָרם, ַוֵּיַרע ְלמֶֹׁשה    ; ֵמי ְמִריָבה- ַעל, ַוַּיְקִציפּו) לב

  .ִּבְׂשָפָתיו ,ַוְיַבֵּטא   ; רּוחֹו- ִהְמרּו ֶאת-ִּכי) לג

  .ָאַמר ְיהָוה ָלֶהם ֲאֶׁשר    -- ָהַעִּמים- ֶאת, ִהְׁשִמידּו- לֹא) לד

  .ַמֲעֵׂשיֶהם ,ְלְמדּוַוּיִ    ; ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים) לה

  .ַוִּיְהיּו ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש   ; ֲעַצֵּביֶהם-ַוַּיַעְבדּו ֶאת) לו

  .ַלֵּׁשִדים     -- ְּבנֹוֵתיֶהם-ְוֶאת ,ְּבֵניֶהם-ַוִּיְזְּבחּו ֶאת) לז

  .ַּבָּדִמים ,ַוֶּתֱחַנף ָהָאֶרץ;ָנַעןַלֲעַצֵּבי ְכ , ֲאֶׁשר ִזְּבחּו     -- ּוְבנֹוֵתיֶהם ְּבֵניֶהם-ַּדם, ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי) לח

  .ְּבַמַעְלֵליֶהם ,ַוִּיְזנּו    ; ַוִּיְטְמאּו ְבַמֲעֵׂשיֶהם) לט

  .ַנֲחָלתֹו- ֶאת, ַוְיָתֵעב   ; ַאף ְיהָוה ְּבַעּמֹו- ַוִּיַחר) מ

  .ׂשְֹנֵאיֶהם, ַוִּיְמְׁשלּו ָבֶהם   ; ּגֹוִים-ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד) מא

  .ַּתַחת ָיָדם, ַוִּיָּכְנעּו   ; ּום אֹוְיֵביֶהםַוִּיְלָחצ) מב

  .ָֹנם ַּבֲעו, ַוָּימֹּכּו    ; ַיְמרּו ַבֲעָצָתם, ְוֵהָּמה:ַיִּציֵלם    , ְּפָעִמים ַרּבֹות) מג

  .ִרָּנָתם-ֶאת ,ְּבָׁשְמעֹו     -- ַּבַּצר ָלֶהם, ַוַּיְרא) מד

  .ְּכרֹב ֲחָסָדו, ַוִּיָּנֵחם   ; ַוִּיְזּכֹר ָלֶהם ְּבִריתֹו) מה

  .ׁשֹוֵביֶהם-ָּכל ,ִלְפֵני    -- ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים) מו

  .ִּבְתִהָּלֶתךָ  ,ְלִהְׁשַּתֵּבחַ     ; ְלֵׁשם ָקְדֶׁשךָ , ְלהֹדֹות:ַהּגֹוִים- ִמן, ְוַקְּבֵצנּו   , ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו, הֹוִׁשיֵענּו) מז

  .ָיּה-ַהְללּו:ָאֵמן   ָהָעם -ְוָאַמר ָּכל--ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם- ִמן   , לָּברּוְך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵא ) מח

  107ִמְזמֹור 

  .ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִּכי    : טֹוב- הֹדּו ַליהָוה ִּכי) א

  .ָצר-ִמַּיד, ְּגָאָלם ֲאֶׁשר    --ְּגאּוֵלי ְיהָוה, יֹאְמרּו) ב

  .ִמָּצפֹון ּוִמָּים; ּוִמַּמֲעָרב ִמִּמְזָרח    : ִקְּבָצם, ּוֵמֲאָרצֹות) ג

  .לֹא ָמָצאּו, ִעיר מֹוָׁשב   ; ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך , ָּתעּו ַבִּמְדָּבר) ד

  .ִּתְתַעָּטף ָּבֶהם, ַנְפָׁשם    --ְצֵמִאים- ְרֵעִבים ַּגם) ה

  .ַיִּציֵלם, ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם    ; ַּבַּצר ָלֶהם, ְיהָוה-ַוִּיְצֲעקּו ֶאל) ו

  .ִעיר מֹוָׁשב- ֶאל, ָלֶלֶכת    --ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה, ַוַּיְדִריֵכם) ז

  .ִלְבֵני ָאָדם ,ְוִנְפְלאֹוָתיו   ; יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו) ח
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  .טֹוב-ִמֵּלא, ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה   ; ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקה, ִהְׂשִּביעַ - ִּכי) ט

  .ִני ּוַבְרֶזלעֳ  ֲאִסיֵרי   ; חֶֹׁשְך ְוַצְלָמֶות, יְֹׁשֵבי) י

  .ֶעְליֹון ָנָאצּו ַוֲעַצת    ; ֵאל- ִהְמרּו ִאְמֵרי-ִּכי) יא

  .ְוֵאין עֵֹזר ,ָּכְׁשלּו   ; ַוַּיְכַנע ֶּבָעָמל ִלָּבם) יב

  .יֹוִׁשיֵעם, ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם    ; ַּבַּצר ָלֶהם, ְיהָוה-ַוִּיְזֲעקּו ֶאל) יג

  .ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנֵּתק    ; ֵמחֶֹׁשְך ְוַצְלָמֶות, יֹוִציֵאם) יד

  .ִלְבֵני ָאָדם, ְוִנְפְלאֹוָתיו    ; יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו) טו

  .ּוְבִריֵחי ַבְרֶזל ִּגֵּדעַ     ; ַּדְלתֹות ְנחֶֹׁשת, ִׁשַּבר-ִּכי) טז

  .ִיְתַעּנּו, ֹנֵֹתיֶהם ּוֵמֲעו   ; ִמֶּדֶרְך ִּפְׁשָעם, ֱאִוִלים) יז

  .ַׁשֲעֵרי ָמֶות- ַעד, ַוַּיִּגיעּו   ; ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם, לאֹכֶ - ָּכל) יח

  .ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם    ; ַּבַּצר ָלֶהם, ְיהָוה-ַוִּיְזֲעקּו ֶאל) יט

  .ִמְּׁשִחיתֹוָתם, ִויַמֵּלט   ; ְוִיְרָּפֵאם, ִיְׁשַלח ְּדָברֹו) כ

  .ִלְבֵני ָאָדם ,ְוִנְפְלאֹוָתיו    ; יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו) כא

  .ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה    ; ִזְבֵחי תֹוָדה, ְוִיְזְּבחּו) כב

  .ְּבַמִים ַרִּבים, ְמָלאָכה עֵֹׂשי   ; ָּבֳאִנּיֹות, יֹוְרֵדי ַהָּים) כג

  .ִּבְמצּוָלה, ְוִנְפְלאֹוָתיו   ; ַמֲעֵׂשי ְיהָוה, ֵהָּמה ָראּו) כד

  .ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו    ; רּוַח ְסָעָרה, ֵמדַוַּיעֲ -- ַוּיֹאֶמר) כה

  .ְּבָרָעה ִתְתמֹוָגג, ַנְפָׁשם   ; ֵיְרדּו ְתהֹומֹות, ַיֲעלּו ָׁשַמִים) כו

  .ִּתְתַּבָּלע, ָחְכָמָתם-ְוָכל    ; ַּכִּׁשּכֹור, ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו) כז

  .יֹוִציֵאם, ֵתיֶהםּוִמְּמצּוקֹ ;ַּבַּצר ָלֶהם, ְיהָוה-ַוִּיְצֲעקּו ֶאל) כח

  .ַּגֵּליֶהם ,ַוֶּיֱחׁשּו   ; ִלְדָמָמה, ָיֵקם ְסָעָרה) כט

  .ְמחֹוז ֶחְפָצם- ֶאל, ַוַּיְנֵחם   ; ִיְׁשּתֹקּו- ַוִּיְׂשְמחּו ִכי) ל

  .ִלְבֵני ָאָדם, ְוִנְפְלאֹוָתיו    ; יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו) לא

  .ּוְבמֹוַׁשב ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו   ; ָעם- ִּבְקַהל, ִוירֹוְממּוהּו) לב

  .ְלִצָּמאֹון, ַמִים ּומָֹצֵאי   ; ָיֵׂשם ְנָהרֹות ְלִמְדָּבר) לג

  .יֹוְׁשֵבי ָבּה ,ֵמָרַעת    ; ִלְמֵלָחה, ֶאֶרץ ְּפִרי) לד

  .ְלמָֹצֵאי ָמִים, ִצָּיה ְוֶאֶרץ   ; ַמִים-ַלֲאַגם, ָיֵׂשם ִמְדָּבר) לה

  .ִעיר מֹוָׁשב ,ַוְיכֹוְננּו   ; ְרֵעִבים ַוּיֹוֶׁשב ָׁשם) לו

  .ְּפִרי ְתבּוָאה, ַוַּיֲעׂשּו    ; ְכָרִמים ַוִּיְּטעּו, ַוִּיְזְרעּו ָׂשדֹות) לז

  .לֹא ַיְמִעיט, ּוְבֶהְמָּתם   ; ַוְיָבְרֵכם ַוִּיְרּבּו ְמאֹד) לח
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  .ָרָעה ְוָיגֹון ֵמעֶֹצר    --ַוִּיְמֲעטּו ַוָּיׁשֹחּו) לט

  .ָדֶרְך - ְּבתֹהּו לֹא, ַוַּיְתֵעם   ; ְנִדיִבים- ַעל, ׁשֵֹפְך ּבּוז) ]  מ

  .ִמְׁשָּפחֹות, ַוָּיֶׂשם ַּכּצֹאן   ; ַוְיַׂשֵּגב ֶאְביֹון ֵמעֹוִני) מא

  .ָקְפָצה ִּפיהָ , ַעְוָלה- ְוָכל   ; ִיְראּו ְיָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו) מב

  .ַחְסֵדי ְיהָוה, ִיְתּבֹוְננּווְ     ; ֵאֶּלה-ָחָכם ְוִיְׁשָמר-ִמי) מג

  108ִמְזמֹור 

   . ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָדִוד) א

  .ְּכבֹוִדי- ַאף, ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה; ָנכֹון ִלִּבי ֱאלִֹהים )ב

  .ָּׁשַחר ָאִעיָרה   ; ַהֵּנֶבל ְוִכּנֹור, עּוָרה) ג

  .יםַּבְלֻאִּמ  ,ַוֲאַזֶּמְרךָ    ; אֹוְדָך ָבַעִּמים ְיהָוה) ד

  .ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתךָ -ְוַעד   ; ָׁשַמִים ַחְסֶּדךָ -ָגדֹול ֵמַעל-ִּכי) ה

  .ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדךָ -ָּכל ְוַעל   ; ָׁשַמִים ֱאלִֹהים-רּוָמה ַעל) ו

  .הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני    ; ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיךָ , ְלַמַען) ז

  .ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד; ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם    : ְעלָֹזהֶא -- ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשֹו, ֱאלִֹהים) ח

  .ְמחְֹקִקי, ְיהּוָדה   ; ָמעֹוז רֹאִׁשי ,ְוֶאְפַרִים, ִלי ְמַנֶּׁשה, ִלי ִגְלָעד) ט

  .ֶאְתרֹוָעע, ְפֶלֶׁשת- ֲעֵלי   ; ַאְׁשִליְך ַנֲעִלי ,ֱאדֹום-ַעל-- ִסיר ַרְחִצי, מֹוָאב) י

  .ֱאדֹום-ָנַחִני ַעד ִמי    ; יר ִמְבָצרעִ , ִמי יִֹבֵלִני) יא

  .ְּבִצְבאֵֹתינּו, ֵתֵצא ֱאלִֹהים-ְולֹא   ; ֱאלִֹהים ְזַנְחָּתנּו-ֲהלֹא) יב

  .ְּתׁשּוַעת ָאָדם ,ְוָׁשְוא   ; ָּלנּו ֶעְזָרת ִמָּצר- ָהָבה) יג

  .ָיבּוס ָצֵרינּו ,ְוהּוא    ; ָחִיל-ֵּבאלִֹהים ַנֲעֶׂשה) יד

  109ִמְזמֹור 

  .ֶּתֱחַרׁש-ַאל    , ֱאלֵֹהי ְתִהָּלִתי:ִמְזמֹור ְלָדִוד, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .ְלׁשֹון ָׁשֶקר, ִּדְּברּו ִאִּתי    ; ָּפָתחּו ָעַלי-- ִמְרָמה- ּוִפי, ִּכי ִפי ָרָׁשע) ב

  .ַוִּיָּלֲחמּוִני ִחָּנם    ; ְוִדְבֵרי ִׂשְנָאה ְסָבבּוִני) ג

  .ְתִפָּלה ַוֲאִני    ; ְטנּוִניַאֲהָבִתי ִיְׂש -ַּתַחת) ד

  .ַּתַחת ַאֲהָבִתי, ְוִׂשְנָאה    ; ַּתַחת טֹוָבה, ַוָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה) ה

  .ְיִמינֹו- ַעל ַיֲעמֹד, ְוָׂשָטן    ; ַהְפֵקד ָעָליו ָרָׁשע) ו

  .ִּתְהֶיה ַלֲחָטָאה, ּוְתִפָּלתֹו    ; ֵיֵצא ָרָׁשע, ְּבִהָּׁשְפטֹו) ז

  .ִיַּקח ַאֵחר ,ְּפֻקָּדתֹו    ; ָיָמיו ְמַעִּטים- ִיְהיּו) ח
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  .ַאְלָמָנה ,ְוִאְׁשּתֹו   ; ָבָניו ְיתֹוִמים-ִיְהיּו) ט

  .ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם, ְוָדְרׁשּו   ; ְונֹוַע ָינּועּו ָבָניו ְוִׁשֵאלּו) י

  .ְוָיבֹּזּו ָזִרים ְיִגיעֹו    ; לֹו- ֲאֶׁשר-ְלָכל, ְיַנֵּקׁש נֹוֶׁשה) יא

  .ִליתֹוָמיו, ְיִהי חֹוֵנן-ְוַאל    ; מֵֹׁשְך ָחֶסד, לֹו-ְיִהי-ַאל) יב

  .ִיַּמח ְׁשָמם, ַאֵחר ְּבדֹור    ; ַאֲחִריתֹו ְלַהְכִרית- ְיִהי) יג

  .ִּתָּמח-ַאל, ְוַחַּטאת ִאּמֹו   ; ְיהָוה-ֶאל-- ֹן ֲאבָֹתיו ֲעו, ִיָּזֵכר) יד

  .ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם ְוַיְכֵרת    ; ְיהָוה ָּתִמיד- ִיְהיּו ֶנֶגד) טו

  .ְלמֹוֵתת    ; ְוִנְכֵאה ֵלָבב-- ָעִני ְוֶאְביֹון- ִאיׁש, ַוִּיְרּדֹף:ָחֶסד ֲעׂשֹות, ֲאֶׁשר לֹא ָזַכר     -- ַיַען) טז

  .ַוִּתְרַחק ִמֶּמּנּו, ָחֵפץ ִּבְבָרָכה-ְולֹא    ; ַוְּתבֹוֵאהּו, ַוֶּיֱאַהב ְקָלָלה) יז

  .ְּבַעְצמֹוָתיו, ְוַכֶּׁשֶמן; ַוָּתבֹא ַכַּמִים ְּבִקְרּבֹו    : ְּכַמּדֹו, ָלהַוִּיְלַּבׁש ְקלָ ) יח

  .ָּתִמיד ַיְחְּגֶרהָ , ּוְלֵמַזח   ; ְּכֶבֶגד ַיְעֶטה, לֹו- ְּתִהי) יט

  .ַנְפִׁשי-ַעל, ְוַהּדְֹבִרים ָרע   ; ֵמֵאת ְיהָוה, זֹאת ְּפֻעַּלת ׂשְֹטַני) כ

  .ַהִּציֵלִני    , טֹוב ַחְסְּדךָ - ִּכי;ְלַמַען ְׁשֶמךָ , ִאִּתי- ֲעֵׂשה     -- ָניְיהִוה ֲאדֹ, ְוַאָּתה) כא

  .ָחַלל ְּבִקְרִּבי, ְוִלִּבי   ; ָעִני ְוֶאְביֹון ָאנִֹכי-ִּכי) כב

  .ָּכַאְרֶּבה, ִנְנַעְרִּתי    ; ִּכְנטֹותֹו ֶנֱהָלְכִּתי-ְּכֵצל) כג

  .ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן, ְבָׂשִריּו   ; ָּכְׁשלּו ִמּצֹום, ִּבְרַּכי) כד

  .ְיִניעּון רֹאָׁשם, ִיְראּוִני   ; ָהִייִתי ֶחְרָּפה ָלֶהם, ַוֲאִני) כה

  .ְכַחְסֶּדךָ  הֹוִׁשיֵעִני    ; ְיהָוה ֱאלָֹהי, ָעְזֵרִני) כו

  .ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה ַאָּתה   ; ָיְדָך ּזֹאת-ִּכי, ְוֵיְדעּו) כז

  .ְוַעְבְּדָך ִיְׂשָמח-- ַוֵּיבֹׁשּו, ָקמּו   : ַאָּתה ְתָבֵרְך וְ , ֵהָּמה- ְיַקְללּו) כח

  .ְוַיֲעטּו ַכְמִעיל ָּבְׁשָּתם    ; ִיְלְּבׁשּו ׂשֹוְטַני ְּכִלָּמה) כט

  .ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו ּוְבתֹוְך     ; אֹוֶדה ְיהָוה ְמאֹד ְּבִפי) ל

  .ִמּׁשְֹפֵטי ַנְפׁשֹו, ְלהֹוִׁשיעַ     -- ִליִמין ֶאְביֹון, ַיֲעמֹד-ִּכי) לא

  110ִמְזמֹור 

  .ֲהדֹם ְלַרְגֶליךָ , ָאִׁשית אְֹיֶביךָ -ַעד    ; ֵׁשב ִליִמיִני-- ַלאדִֹני, ְיהָוה ְנֻאם:ִמְזמֹור, ְלָדִוד) א

  .ְּבֶקֶרב אְֹיֶביךָ , ְרֵדה ;ִמִּצּיֹון, ִיְׁשַלח ְיהָוה--ֻעְּזךָ -ַמֵּטה) ב

  .ַטל ַיְלֻדֶתיךָ , ְלךָ     ; ֵמֶרֶחם ִמְׁשָחר, קֶֹדׁש-ְּבַהְדֵרי:ֵחיֶלךָ  ְּביֹום   , ַעְּמָך ְנָדבֹת) ג

  .ֶצֶדק- ַמְלִּכי    , ִּדְבָרִתי-ַעל;כֵֹהן ְלעֹוָלם-ַאָּתה    --ְולֹא ִיָּנֵחם, ִנְׁשַּבע ְיהָוה) ד

  .ַאּפֹו ְמָלִכים- ְּביֹום ָמַחץ   ; ְיִמיְנךָ - ֲאדָֹני ַעל) ה
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  .ֶאֶרץ ַרָּבה-ַעל, רֹאׁש ָמַחץ   ; ָמֵלא ְגִוּיֹות, ָיִדין ַּבּגֹוִים) ו

  .ָיִרים רֹאׁש ,ֵּכן-ַעל    ; ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה, ִמַּנַחל) ז

  111ִמְזמֹור 

  .ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה    ; ֵלָבב-ְּבָכל ,אֹוֶדה ְיהָוה:ָיּה-ַהְללּו) א

  .ֶחְפֵציֶהם- ְלָכל ,ְּדרּוִׁשים    ; ַמֲעֵׂשי ְיהָוה, ְּגדִֹלים) ב

  .עֶֹמֶדת ָלַעד ,ְוִצְדָקתֹו   ; ְוָהָדר ָּפֳעלֹו-הֹוד) ג

  .ְוַרחּום ְיהָוה ַחּנּון   ; ְלִנְפְלאֹוָתיו, ֵזֶכר ָעָׂשה) ד

  .ְּבִריתֹו ִיְזּכֹר ְלעֹוָלם    ; ָנַתן ִליֵרָאיו, ֶטֶרף) ה

  .ַנֲחַלת ּגֹוִים, םָלהֶ  ָלֵתת     -- ִהִּגיד ְלַעּמֹו, ּכַֹח ַמֲעָׂשיו) ו

  .ִּפּקּוָדיו-ָּכל, ֶנֱאָמִנים   ; ֱאֶמת ּוִמְׁשָּפט, ַמֲעֵׂשי ָיָדיו) ז

  .ֶּבֱאֶמת ְוָיָׁשר ,ֲעׂשּוִים    ; ְסמּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם) ח

  .ְׁשמֹו   ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ;ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו-ִצָּוה     -- ָׁשַלח ְלַעּמֹו, ְּפדּות) ט

  .עֶֹמֶדת ָלַעד   , ְּתִהָּלתֹו;עֵֹׂשיֶהם- ְלָכל, ֵׂשֶכל טֹוב    --ִיְרַאת ְיהָוה, ִׁשית ָחְכָמהֵרא) י

  112ִמְזמֹור 

  .ָחֵפץ ְמאֹד, ָֹתיו ְּבִמְצו   ; ְיהָוה-ָיֵרא ֶאת ,ִאיׁש-ַאְׁשֵרי:ָיּה-ַהְללּו) א

  .ָרְך ְיָׁשִרים ְיבֹ ּדֹור   ; ִיְהֶיה ַזְרעֹו, ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ) ב

  .עֶֹמֶדת ָלַעד ,ְוִצְדָקתֹו   ; ָועֶֹׁשר ְּבֵביתֹו-הֹון) ג

  .ַחּנּון ְוַרחּום ְוַצִּדיק    ; ַלְיָׁשִרים, ָזַרח ַּבחֶֹׁשְך אֹור) ד

  .ְּדָבָריו ְּבִמְׁשָּפט ְיַכְלֵּכל    ; חֹוֵנן ּוַמְלֶוה, ִאיׁש-טֹוב) ה

  .ִיְהֶיה ַצִּדיק, עֹוָלם ְלֵזֶכר    ; ִיּמֹוט- ְלעֹוָלם לֹא-ִּכי) ו

  .ָּבֻטַח ַּביהָוה, ִלּבֹו ָנכֹון   ; לֹא ִייָרא, ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה) ז

  .ִיְרֶאה ְבָצָריו-ֲאֶׁשר ַעד   ; לֹא ִייָרא, ָסמּוְך ִלּבֹו) ח

  .ָּתרּום ְּבָכבֹוד   , ַקְרנֹו;עֶֹמֶדת ָלַעד ,ִצְדָקתֹו     -- ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים, ִּפַּזר) ט

  .ּתֹאֵבד   ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ;ַיֲחרֹק ְוָנָמס ִׁשָּניו    --ְוָכָעס, ָרָׁשע ִיְרֶאה) י

  113ִמְזמֹור 

  .ֵׁשם ְיהָוה- ֶאת, ַהְללּו    ; ַעְבֵדי ְיהָוה ,ַהְללּו:ָיּה-ַהְללּו) א

  .עֹוָלם-ְוַעד ,ֵמַעָּתה    --ְיִהי ֵׁשם ְיהָוה ְמבָֹרְך ) ב

  .ֵׁשם ְיהָוה, ְמֻהָּלל     -- ְמבֹואֹו-ֶמׁש ַעדֶׁש -ִמִּמְזַרח) ג
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  .ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו ַעל   ; ּגֹוִים ְיהָוה-ָּכל-ָרם ַעל) ד

  .ָלָׁשֶבת ַהַּמְגִּביִהי     -- ַּכיהָוה ֱאלֵֹהינּו, ִמי) ה

  .ּוָבָאֶרץ ַּבָּׁשַמִים     -- ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות) ו

  .ָיִרים ֶאְביֹון ,ֵמַאְׁשּפֹת   ; לְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ ) ז

  .ַעּמֹו ְנִדיֵבי, ִעם    ; ְנִדיִבים-ְלהֹוִׁשיִבי ִעם) ח

  .ָיּה-ַהְללּו:ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה-ֵאם     -- ֲעֶקֶרת ַהַּבִית, מֹוִׁשיִבי) ט

  114ִמְזמֹור 

  .ֵמַעם לֵֹעז, ֵּבית ַיֲעקֹב    ; ִמִּמְצָרִים ,ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל) א

  .ַמְמְׁשלֹוָתיו ,ִיְׂשָרֵאל   ; ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו) ב

  .ִיּסֹב ְלָאחֹור ,ַהַּיְרֵּדן   ; ַוָּינֹס, ַהָּים ָרָאה) ג

  .צֹאן-ִּכְבֵני ,ְּגָבעֹות    ; ָרְקדּו ְכֵאיִלים, ֶהָהִרים) ד

  .ִּתּסֹב ְלָאחֹור, ַהַּיְרֵּדן   ; ִּכי ָתנּוס, ְּלָך ַהָּים-ַמה) ה

  .צֹאן-ִּכְבֵני, ְּגָבעֹות   ; ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים, ֶהָהִרים) ו

  .ֱאלֹוַּה ַיֲעקֹב, ִמִּלְפֵני   ; חּוִלי ָאֶרץ, ִמִּלְפֵני ָאדֹון) ז

  .ָמִים-ְלַמְעְינֹו, ַחָּלִמיׁש   ; ָמִים-ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם) ח

  115ִמְזמֹור 

  .ֲאִמֶּתךָ - ַעל, ַחְסְּדךָ -ַעל-- ֵּתן ָּכבֹוד, ְלִׁשְמךָ -ִּכי     :ָלנּו-לֹא, לֹא ָלנּו ְיהָוה) א

  .ֱאלֵֹהיֶהם ,ָנא-ַאֵּיה    : יֹאְמרּו ַהּגֹוִים, ָלָּמה) ב

  .ָחֵפץ ָעָׂשה-ֲאֶׁשר ּכֹל    -- ֵואלֵֹהינּו ַבָּׁשָמִים) ג

  .ְיֵדי ָאָדם ,ַמֲעֵׂשה   ; ֶּכֶסף ְוָזָהב, ֲעַצֵּביֶהם) ד

  .ְולֹא ִיְראּו, ָלֶהם ֵעיַנִים   ; ְולֹא ְיַדֵּברּו, ֶהםלָ -ֶּפה) ה

  .ְולֹא ְיִריחּון, ָלֶהם ַאף   ; ְולֹא ִיְׁשָמעּו, ָאְזַנִים ָלֶהם) ו

  .ִּבְגרֹוָנם, ֶיְהּגּו- לֹא   ; ְולֹא ְיַהֵּלכּו ,ַרְגֵליֶהם--ְולֹא ְיִמיׁשּון, ְיֵדיֶהם) ז

  .ּבֵֹטַח ָּבֶהם-ֲאֶׁשר ּכֹל    -- ִיְהיּו עֵֹׂשיֶהם, ְּכמֹוֶהם) ח

  .ּוָמִגָּנם הּוא ֶעְזָרם   ; ְּבַטח ַּביהָוה, ִיְׂשָרֵאל) ט

  .ּוָמִגָּנם הּוא ֶעְזָרם   ; ִּבְטחּו ַביהָוה, ֵּבית ַאֲהרֹן) י

  .ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא   ; ִּבְטחּו ַביהָוה, ִיְרֵאי ְיהָוה) יא

  .ֵּבית ַאֲהרֹן- ֶאת, ְיָבֵרְך     ; ֵּבית ִיְׂשָרֵאל- ֶאת, ְיָבֵרְך :ָבֵרְך יְ  ְזָכָרנּו    , ְיהָוה) יב

  .ַהְּגדִֹלים-ִעם, ַהְּקַטִּנים     -- ִיְרֵאי ְיהָוה, ְיָבֵרְך ) יג
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  .ְּבֵניֶכם ְוַעל, ֲעֵליֶכם    ; יֵֹסף ְיהָוה ֲעֵליֶכם) יד

  .ֶרץָׁשַמִים ָוָא ,עֵֹׂשה    --ַליהָוה, ְּברּוִכים ַאֶּתם) טו

  .ָאָדם- ָנַתן ִלְבֵני, ְוָהָאֶרץ   ; ַליהָוה, ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים) טז

  .יְֹרֵדי דּוָמה-ָּכל ,ְולֹא   ; ָיּה- ְיַהְללּו, לֹא ַהֵּמִתים) יז

  .ָיּה-ַהְללּו:עֹוָלם- ְוַעד ֵמַעָּתה    -- ְנָבֵרְך ָיּה, ַוֲאַנְחנּו) יח

  116ִמְזמֹור 

  .ַּתֲחנּוָני, קֹוִלי- ֶאת     -- ְיהָוה ִיְׁשַמע-ִּכי, ָאַהְבִּתי) א

  .ֶאְקָרא ּוְבָיַמי   ; ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי-ִּכי) ב

  .ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא   ; ְמָצאּוִני ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול-- ָמֶות- ֶחְבֵלי, ֲאָפפּוִני) ג

  .ַמְּלָטה ַנְפִׁשי ,ָאָּנה ְיהָוה   : ְיהָוה ֶאְקָרא-ּוְבֵׁשם) ד

  .ְמַרֵחם ֵואלֵֹהינּו    ; ַחּנּון ְיהָוה ְוַצִּדיק) ה

  .ְיהֹוִׁשיעַ  ְוִלי, ַּדּלִֹתי   ; ׁשֵֹמר ְּפָתאִים ְיהָוה) ו

  .ָּגַמל ָעָלְיִכי, ְיהָוה-ִּכי    : ִלְמנּוָחְיִכי, ׁשּוִבי ַנְפִׁשי) ז

  .ַרְגִלי ִמֶּדִחי-ֶאת; ִּדְמָעה- ֵעיִני ִמן- ֶאת    : ִמָּמֶות, ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי) ח

  .ַהַחִּיים, ְּבַאְרצֹות     -- ִלְפֵני ְיהָוה, ֶאְתַהֵּלְך ) ט

  .ָעִניִתי ְמאֹד ,ֲאִני    ; ִּכי ֲאַדֵּבר, ֶהֱאַמְנִּתי) י

  .ָהָאָדם ּכֵֹזב-ָּכל   : ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי, ֲאִני) יא

  .ָעָליַּתְגמּולֹוִהי -ָּכל    --ָאִׁשיב ַליהָוה-ָמה) יב

  .ְיהָוה ֶאְקָרא ּוְבֵׁשם    ; ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא-ּכֹוס) יג

  .ַעּמֹו- ְלָכל, ָּנא-ֶנְגָדה   ; ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם, ְנָדַרי) יד

  .ַלֲחִסיָדיו ,ַהָּמְוָתה     -- ְּבֵעיֵני ְיהָוה, ָיָקר) טו

  .ְלמֹוֵסָרי, ִּפַּתְחָּת    ; ֲאָמֶתךָ -ןּבֶ , ַעְבְּדךָ - ֲאִני:ַעְבֶּדךָ  ֲאִני-ִּכי    , ָאָּנה ְיהָוה) טז

  .ְיהָוה ֶאְקָרא ּוְבֵׁשם    ; ֶזַבח ּתֹוָדה, ֶאְזַּבח-ְלךָ ) יז

  .ַעּמֹו- ְלָכל, ָּנא-ֶנְגָדה   ; ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם, ְנָדַרי) יח

  .ָיּה-ַהְללּו:ְירּוָׁשָלִם ְּבתֹוֵכִכי     -- ֵּבית ְיהָוה, ְּבַחְצרֹות) יט

  117 ִמְזמֹור

  .ָהֻאִּמים-ָּכל, ַׁשְּבחּוהּו    ; ּגֹוִים-ָּכל ,ְיהָוה-ַהְללּו ֶאת) א

  .ָיּה- ַהְללּו:ְיהָוה ְלעֹוָלם-ֶוֱאֶמת    --ַחְסּדֹו, ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו) ב
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  118ִמְזמֹור

.ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  : טֹוב-הֹודּו ַליהָוה ִּכי)א

.ַחְסּדֹוִּכי ְלעֹוָלם    : ָנא ִיְׂשָרֵאל- יֹאַמר)ב

.ַחְסּדֹוִּכי ְלעֹוָלם    : ַאֲהרֹן-ָנא ֵבית-יֹאְמרּו)ג

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי   : ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה- יֹאְמרּו)ד

.ַבֶּמְרָחב ָיּהָעָנִני   ; ָקָראִתי ָּיּה, ַהֵּמַצר-ִמן)ה

.ָאָדםִליַּיֲעֶׂשה -ַמה    ; לֹא ִאיָרא, ְיהָוה ִלי)ו

.ְבׂשְֹנָאיֶאְרֶאה, ַוֲאִני   ; ְּבעְֹזָרי, ְיהָוה ִלי)ז

.ָּבָאָדם,ִמְּבטֹחַ      -- ַלֲחסֹות ַּביהָוה, טֹוב)ח

.ִּבְנִדיִבים,ִמְּבטֹחַ      -- ַלֲחסֹות ַּביהָוה, טֹוב)ט

.ִּכי ֲאִמיַלם,ְּבֵׁשם ְיהָוה    ; ּגֹוִים ְסָבבּוִני-ָּכל)י

.ִּכי ֲאִמיַלם, ְיהָוהְּבֵׁשם    ; ְסָבבּוִני-ַסּבּוִני ַגם)יא

  .ִּכי ֲאִמיַלם   , ְּבֵׁשם ְיהָוה;ְּכֵאׁש קֹוִצים,ּדֲֹעכּו    -- ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים)יב

.ֲעָזָרִניַויהָוה    ; ַּדחֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל)יג

.יׁשּוָעהלִ ,ִלי- ַוְיִהי    ; ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה)יד

.עָֹׂשה ָחִיל, ְיִמין ְיהָוה    ; ַצִּדיִקיםְּבָאֳהֵלי-- ִרָּנה ִויׁשּוָעה, קֹול)טו

.עָֹׂשה ָחִיל,ְיִמין ְיהָוה   ; רֹוֵמָמה, ְיִמין ְיהָוה)טז

.ַמֲעֵׂשי ָיּה,ַוֲאַסֵּפר    ; ֶאְחֶיה-ָאמּות ִּכי-לֹא)יז

.לֹא ְנָתָנִני,ַלָּמֶותוְ     ; ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה)יח

.אֹוֶדה ָיּה,ָבם-ָאבֹא    ; ֶצֶדק- ִלי ַׁשֲעֵרי-ִּפְתחּו)יט

.ָיבֹאּו בֹו,ַצִּדיִקים   ; ַהַּׁשַער ַליהָוה- ֶזה)כ

.ִליׁשּוָעה,ִלי-ַוְּתִהי   ; ִּכי ֲעִניָתִני, אֹוְדךָ )כא

.ׁש ִּפָּנהְלרֹא,ָהְיָתה     -- ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים, ֶאֶבן)כב

.ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּוִהיא   ; ָהְיָתה ּזֹאת, ֵמֵאת ְיהָוה)כג

.ְוִנְׂשְמָחה בֹוָנִגיָלה   ; ָעָׂשה ְיהָוה, ַהּיֹום- ֶזה)כד

.ַהְצִליָחה ָּנא, ְיהָוהָאָּנא   ; הֹוִׁשיָעה ָּנא, ָאָּנא ְיהָוה)כה

.ִמֵּבית ְיהָוה, ֵּבַרְכנּוֶכם  ; ְּבֵׁשם ְיהָוה, ָּברּוְך ַהָּבא)כו

  .ַהִּמְזֵּבחַ , ַעד ַקְרנֹות-- ַחג ַּבֲעבִֹתים- ִאְסרּו  : ָלנּו- ַוָּיֶאר--ְיהָוה, ֵאל)כז

.ֲארֹוְמֶמּךָ ,ֱאלַֹהי   ; ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדּךָ )כח

.ַחְסּדֹוִּכי ְלעֹוָלם   : טֹוב-הֹודּו ַליהָוה ִּכי)כט
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  119ִמְזמֹור 

  .ְּבתֹוַרת ְיהָוה, ַההְֹלִכים    --ָדֶרְך -ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי) א

  .ִיְדְרׁשּוהּו ֵלב-ְּבָכל   ; נְֹצֵרי ֵעדָֹתיו, ַאְׁשֵרי) ב

  .ָהָלכּו ִּבְדָרָכיו   ; ָפֲעלּו ַעְוָלה-לֹא, ַאף) ג

  .ְמאֹד ִלְׁשמֹר    --ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיךָ , ַאָּתה) ד

  .ֻחֶּקיךָ  ִלְׁשמֹר     -- ּו ְדָרָכיִיּכֹנ, ַאֲחַלי) ה

  .ֶֹתיךָ  ִמְצו-ָּכל-ֶאל ,ְּבַהִּביִטי    -- ֵאבֹוׁש-ָאז לֹא) ו

  .ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקךָ  ,ְּבָלְמִדי    -- ְּביֶֹׁשר ֵלָבב, אֹוְדךָ ) ז

  .ְמאֹד-ַעד ַּתַעְזֵבִני-ַאל    ; ֻחֶּקיָך ֶאְׁשמֹר-ֶאת) ח

  .ִּכְדָבֶרךָ , ִלְׁשמֹר     -- ָאְרחֹו-ֶאת, ַּנַער-ַּבֶּמה ְיַזֶּכה) ט

  .ֶֹתיךָ  ִמִּמְצו, ַּתְׁשֵּגִני-ַאל   ; ִלִּבי ְדַרְׁשִּתיךָ -ְּבָכל) י

  .ָלְך - לֹא ֶאֱחָטא, ְלַמַען    -- ָצַפְנִּתי ִאְמָרֶתךָ , ְּבִלִּבי) יא

  .ֻחֶּקיךָ  ַלְּמֵדִני     -- ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה) יב

  .ִפיךָ - ִמְׁשְּפֵטי ,ּכֹל     -- ִסַּפְרִּתיִּבְׂשָפַתי ) יג

  .הֹון-ְּכַעל ָּכל    -- ֶֹתיָך ַׂשְׂשִּתי ְּבֶדֶרְך ֵעְדו) יד

  .אְֹרחֶֹתיךָ  ,ְוַאִּביָטה   ; ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה) טו

  .ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרךָ  לֹא   ; ְּבֻחּקֶֹתיָך ֶאְׁשַּתֲעָׁשע) טז

  .ְוֶאְׁשְמָרה ְדָבֶרךָ     ; ֶאְחֶיה ַעְבְּדךָ - ְּגמֹל ַעל) יז

  .ִמּתֹוָרֶתךָ  ,ִנְפָלאֹות    -- ֵעיַני ְוַאִּביָטה-ַּגל) יח

  .ֶֹתיךָ  ִמְצו, ִמֶּמִּני ַּתְסֵּתר-ַאל    ; ֵּגר ָאנִֹכי ָבָאֶרץ) יט

  .ֵעת-ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל-ֶאל    --ָּגְרָסה ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה) כ

  .ֶֹתיךָ  ִמִּמְצו, ַהּׁשִֹגים    -- ים ֲארּוִריםֵזִד , ָּגַעְרָּת ) כא

  .ֵעדֶֹתיָך ָנָצְרִּתי ִּכי    : ֶחְרָּפה ָובּוז, ַּגל ֵמָעַלי) כב

  .ָיִׂשיַח ְּבֻחֶּקיךָ , ַעְבְּדךָ  -- ִּבי ִנְדָּברּו, ַּגם ָיְׁשבּו ָׂשִרים) כג

  .ֲעָצִתי ַאְנֵׁשי    --ַׁשֲעֻׁשָעי, ֵעדֶֹתיךָ -ַּגם) כד

  .ִּכְדָבֶרךָ  ,ַחֵּיִני   ; ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי )כה

  .ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיךָ    ; ַוַּתֲעֵנִני, ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי) כו

  .ְּבִנְפְלאֹוֶתיךָ , ְוָאִׂשיָחה   ; ִּפּקּוֶדיָך ֲהִביֵנִני- ֶּדֶרְך ) כז
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  .ִּכְדָבֶרךָ , ַקְּיֵמִני   ; ִמּתּוָגה, ָּדְלָפה ַנְפִׁשי) כח

  .ְותֹוָרְתָך ָחֵּנִני   ; ָהֵסר ִמֶּמִּני, ֶׁשֶקר-ֶּדֶרְך ) כט

  .ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי   ; ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי- ֶּדֶרְך ) ל

  .ְּתִביֵׁשִני- ַאל ,ְיהָוה   ; ֶֹתיךָ  ָּדַבְקִּתי ְבֵעְדו) לא

  .ַתְרִחיב ִלִּבי ִּכי   : ֶֹתיָך ָארּוץ ִמְצו- ֶּדֶרְך ) לב

  .ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב    ; ֶּדֶרְך ֻחֶּקיךָ , הֹוֵרִני ְיהָוה) לג

  .ֵלב-ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְבָכל   ; ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתךָ , ֲהִביֵנִני) לד

  .בֹו ָחָפְצִּתי-ִּכי   : ֶֹתיךָ  ִּבְנִתיב ִמְצו, ַהְדִריֵכִני) לה

  .ָּבַצע-ֶאל ְוַאל   ; ֶֹתיךָ  ֵעְדו-ֶאל, ִלִּבי- ַהט) לו

  .ִּבְדָרֶכָך ַחֵּיִני    ; ֵמְראֹות ָׁשְוא, ַהֲעֵבר ֵעיַני) לז

  .ְלִיְרָאֶתךָ  ,ֲאֶׁשר    -- ִאְמָרֶתךָ , ָהֵקם ְלַעְבְּדךָ ) לח

  .ִּכי ִמְׁשָּפֶטיָך טֹוִבים   : ֲאֶׁשר ָיגְֹרִּתי, ַהֲעֵבר ֶחְרָּפִתי) לט

  .ָך ַחֵּיִניְּבִצְדָקְת     ; ָּתַאְבִּתי ְלִפֻּקֶדיךָ , ִהֵּנה) מ

  .ְּכִאְמָרֶתךָ , ְּתׁשּוָעְתךָ     ; ִויבֹֻאִני ֲחָסֶדָך ְיהָוה) מא

  .ִּבְדָבֶרךָ , ָבַטְחִּתי-ִּכי    : ְוֶאֱעֶנה חְֹרִפי ָדָבר) מב

  .ִיָחְלִּתי, ִּכי ְלִמְׁשָּפֶטךָ     : ְמאֹד-ַעד ֱאֶמת-ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר- ְוַאל) מג

  .ְלעֹוָלם ָוֶעד    --ָך ָתִמידְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְת ) מד

  .ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי ִּכי   : ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְרָחָבה) מה

  .ְולֹא ֵאבֹוׁש ;ֶנֶגד ְמָלִכים, ַוֲאַדְּבָרה ְבֵעדֶֹתיךָ ) מו

  .ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי    , ֶֹתיךָ  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע ְּבִמְצו) מז

  .ְוָאִׂשיָחה ְבֻחֶּקיךָ    ; ָאָהְבִּתי ֲאֶׁשר, יךָ ֶֹת  ִמְצו- ֶאל-- ַכַּפי- ְוֶאָּׂשא) מח

  .ִיַחְלָּתִני ֲאֶׁשר, ַעל     -- ְלַעְבֶּדךָ , ָּדָבר-ְזכֹר) מט

  .ִאְמָרְתָך ִחָּיְתִני ִּכי    : זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי) נ

  .לֹא ָנִטיִתי, ִמּתֹוָרְתךָ    ; ְמאֹד- ֱהִליֻצִני ַעד, ֵזִדים) נא

  .ָוֶאְתֶנָחם ;ִּתי ִמְׁשָּפֶטיָך ֵמעֹוָלם ְיהָוהָזַכְר ) נב

  .ּתֹוָרֶתךָ , עְֹזֵבי     -- ֵמְרָׁשִעים, ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני) נג

  .ְמגּוָרי ְּבֵבית    --ִלי ֻחֶּקיךָ -ָהיּו, ְזִמרֹות) נד

  .ּתֹוָרֶתךָ , ָוֶאְׁשְמָרה   ; ָזַכְרִּתי ַבַּלְיָלה ִׁשְמָך ְיהָוה) נה

  .ָנָצְרִּתי ִּכי ִפֻּקֶדיךָ     : ִּלי-ת ָהְיָתהזֹא) נו

  .ְּדָבֶריךָ  ִלְׁשמֹר    -- ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי) נז
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  .ְּכִאְמָרֶתךָ  ,ָחֵּנִני   ; ֵלב-ִחִּליִתי ָפֶניָך ְבָכל) נח

  .ֵעדֶֹתיךָ - ֶאל, ַרְגַלי ָוָאִׁשיָבה   ; ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי) נט

  .ֶֹתיךָ  ִמְצו, ִלְׁשמֹר    --ִהְתַמְהָמְהִּתי ְולֹא, ַחְׁשִּתי) ס

  .לֹא ָׁשָכְחִּתי, ּתֹוָרְתךָ     ; ֶחְבֵלי ְרָׁשִעים ִעְּוֻדִני) סא

  .ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקךָ , ַעל    : ְלהֹודֹות ָלְך , ָאקּום-- ַלְיָלה-ֲחצֹות) סב

  .ּוֶדיךָ ִּפּק, ּוְלׁשְֹמֵרי   ; ֲאֶׁשר ְיֵראּוךָ - ְלָכל, ָחֵבר ָאִני) סג

  .ֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני    ; ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ַחְסְּדָך ְיהָוה) סד

  .ִּכְדָבֶרךָ  ,ְיהָוה    -- ַעְבְּדךָ -ָעִׂשיָת ִעם, טֹוב) סה

  .ֶֹתיָך ֶהֱאָמְנִּתי ְבִמְצו ִּכי   : טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני) סו

  .ִאְמָרְתָך ָׁשָמְרִּתי ,ְוַעָּתה    ; ֲאִני ׁשֵֹגג, ֶטֶרם ֶאֱעֶנה) סז

  .ֻחֶּקיךָ  ַלְּמֵדִני   ; ַאָּתה ּוֵמִטיב-טֹוב) סח

  .ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיךָ - ְּבָכל ,ֲאִני   ; ָטְפלּו ָעַלי ֶׁשֶקר ֵזִדים) סט

  .ּתֹוָרְתָך ִׁשֲעָׁשְעִּתי ,ֲאִני    ; ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם) ע

  .ֶאְלַמד ֻחֶּקיךָ  ,ַמַעןלְ     -- ֻעֵּניִתי-ִלי ִכי- טֹוב) עא

  .ָזָהב ָוָכֶסף ,ֵמַאְלֵפי     -- ִּפיךָ - ִלי תֹוַרת-טֹוב) עב

  .ֶֹתיךָ  ְוֶאְלְמָדה ִמְצו, ֲהִביֵנִני    ; ַוְיכֹוְננּוִני, ָיֶדיָך ָעׂשּוִני) עג

  .ִּכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי   : ִיְראּוִני ְוִיְׂשָמחּו, ְיֵרֶאיךָ ) עד

  .ִעִּניָתִני, ֶוֱאמּוָנה    ; ִמְׁשָּפֶטיךָ  ֶצֶדק- ִּכי, י ְיהָוהָיַדְעִּת ) עה

  .ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדךָ      -- ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני- ְיִהי) עו

  .ַׁשֲעֻׁשָעי, תֹוָרְתךָ -ִּכי    : ְיבֹאּוִני ַרֲחֶמיָך ְוֶאְחֶיה) עז

  .ָאִׂשיַח ְּבִפּקּוֶדיךָ , יֲאנִ  ;ֶׁשֶקר ִעְּותּוִני-ִּכי, ֵיבֹׁשּו ֵזִדים) עח

  .ֵעדֶֹתיךָ , )ְויְֹדֵעי( וידעו   ; ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיךָ ) עט

  .לֹא ֵאבֹוׁש, ְלַמַען    -- ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקיךָ -ְיִהי) פ

  .ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי   ; ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי) פא

  .ָמַתי ְּתַנֲחֵמִני ,ֵלאמֹר     - -ְלִאְמָרֶתךָ , ָּכלּו ֵעיַני) פב

  .לֹא ָׁשָכְחִּתי, ֻחֶּקיךָ      -- ְּכנֹאד ְּבִקיטֹור, ָהִייִתי-ִּכי) פג

  .ַּתֲעֶׂשה ְברְֹדַפי ִמְׁשָּפט ָמַתי    ; ַעְבֶּדךָ - ַּכָּמה ְיֵמי) פד

  .לֹא ְכתֹוָרֶתךָ  ,ֲאֶׁשר     -- ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות- ָּכרּו) פה

  .ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני ֶׁשֶקר   ; ֶֹתיָך ֱאמּוָנה ִמְצו- ָּכל) פו

  .ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיךָ -לֹא ,ַוֲאִני    ; ִּכּלּוִני ָבָאֶרץ, ִּכְמַעט) פז
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  .ֵעדּות ִּפיךָ  ,ְוֶאְׁשְמָרה    ; ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני) פח

  .ַּבָּׁשָמִים ִנָּצב, ְּדָבְרךָ     -- ְלעֹוָלם ְיהָוה) פט

  .ַוַּתֲעמֹד, ֶאֶרץ ּכֹוַנְנָּת    ; ֱאמּוָנֶתךָ , דֹרְלדֹר וָ ) צ

  .ַהּכֹל ֲעָבֶדיךָ  ִּכי   : ָעְמדּו ַהּיֹום, ְלִמְׁשָּפֶטיךָ ) צא

  .ָאַבְדִּתי ְבָעְנִיי ,ָאז    -- ַׁשֲעֻׁשָעי, לּוֵלי תֹוָרְתךָ ) צב

  .ִחִּייָתִני, ִּכי ָבם   : ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדיךָ - לֹא, ְלעֹוָלם) צג

  .ִפּקּוֶדיָך ָדָרְׁשִּתי ִּכי    : הֹוִׁשיֵעִני, ֲאִני- ְלךָ ) צד

  .ֶאְתּבֹוָנן, ֵעדֶֹתיךָ    ; ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים ְלַאְּבֵדִני) צה

  .ִמְצָוְתָך ְמאֹד ְרָחָבה   ; ָרִאיִתי ֵקץ, ִּתְכָלה- ְלָכל) צו

  .יָחִתיִהיא ִׂש  ,ַהּיֹום-ָּכל    : ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתךָ -ָמה) צז

  .ִלי-ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא   : ֶֹתךָ  ְּתַחְּכֵמִני ִמְצו, ֵמאְֹיַבי) צח

  .ִׂשיָחה ִלי, ֶֹתיךָ  ֵעְדו ִּכי   : ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי- ִמָּכל) צט

  .ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרִּתי ִּכי    : ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן) ק

  .ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרךָ , ְלַמַען    -- יָּכִלאִתי ַרְגלָ , אַֹרח ָרע- ִמָּכל) קא

  .הֹוֵרָתִני, ַאָּתה-ִּכי   : ָסְרִּתי- ִמִּמְׁשָּפֶטיָך לֹא) קב

  .ִמְּדַבׁש ְלִפי     -- ִאְמָרֶתךָ , ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי-ַמה) קג

  .אַֹרח ָׁשֶקר-ָׂשֵנאִתי ָּכל ,ַעל ֵּכן   ; ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן) קד

  .ִלְנִתיָבִתי ,ְואֹור   ; ִלי ְדָבֶרךָ ְלַרגְ -ֵנר) קה

  .ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקךָ , ִלְׁשמֹר     -- ִנְׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקֵּיָמה) קו

  .ִכְדָבֶרךָ  ַחֵּיִני, ְיהָוה   ; ְמאֹד-ַנֲעֵניִתי ַעד) קז

  .ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני   ; ָנא ְיהָוה-ְרֵצה, ִנְדבֹות ִּפי) קח

  .לֹא ָׁשָכְחִּתי ,ְותֹוָרְתךָ     ; ְבַכִּפי ָתִמידַנְפִׁשי ) קט

  .לֹא ָתִעיִתי, ּוִמִּפּקּוֶדיךָ    ; ָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי) קי

  .ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּמה-ִּכי    : ֶֹתיָך ְלעֹוָלם ָנַחְלִּתי ֵעְדו) קיא

  .ְלעֹוָלם ֵעֶקב    -- ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיךָ , ָנִטיִתי ִלִּבי) קיב

  .ָאָהְבִּתי ְותֹוָרְתךָ    ; ֵסֲעִפים ָׂשֵנאִתי) קיג

  .ִיָחְלִּתי ִלְדָבְרךָ     ; ִסְתִרי ּוָמִגִּני ָאָּתה) קיד

  .ֹת ֱאלָֹהי ִמְצו, ְוֶאְּצָרה    ; ִמֶּמִּני ְמֵרִעים-סּורּו) קטו

  .ִמִּׂשְבִרי, ְּתִביֵׁשִני- ְוַאל    ; ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה) קטז

  .ְבֻחֶּקיָך ָתִמיד ְוֶאְׁשָעה    ; ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה) קיז
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  .ַּתְרִמיָתם, ֶׁשֶקר-ִּכי   : ׁשֹוִגים ֵמֻחֶּקיךָ -ָּכל, ָסִליָת ) קיח

  .ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיךָ , ָלֵכן ;ָאֶרץ- ִרְׁשֵעי-ִהְׁשַּבָּת ָכל-- ִסִגים) קיט

  .ִּמְׁשָּפֶטיָך ָיֵראִתיּוִמ    ; ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי) קכ

  .ְלעְֹׁשָקי, ַּתִּניֵחִני-ַּבל   ; ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק, ָעִׂשיִתי) קכא

  .ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים-ַאל   ; ֲערֹב ַעְבְּדָך ְלטֹוב) קכב

  .ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקךָ    ; ָּכלּו ִליׁשּוָעֶתךָ , ֵעיַני) קכג

  .ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני   ; ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדךָ -ֲעֵׂשה ִעם) קכד

  .ֵעדֶֹתיךָ , ְוֵאְדָעה   ; ָאִני ֲהִביֵנִני-ַעְבְּדךָ ) קכה

  .ּתֹוָרֶתךָ  ,ֵהֵפרּו    -- ַלֲעׂשֹות ַליהָוה, ֵעת) קכו

  .ִמָּזָהב ּוִמָּפז     -- ֶֹתיךָ  ָאַהְבִּתי ִמְצו, ֵּכן- ַעל) קכז

  .אַֹרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי-ָּכל   ; יִיָּׁשְרִּת  ִּפּקּוֵדי כֹל-ָּכל, ֵּכן-ַעל) קכח

  .ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי ,ֵּכן-ַעל   ; ֶֹתיךָ  ְּפָלאֹות ֵעְדו) קכט

  .ְּפָתִיים ֵמִבין   ; ֵּפַתח ְּדָבֶריָך ָיִאיר) קל

  .ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי ְלִמְצו ִּכי   : ָוֶאְׁשָאָפה, ָפַעְרִּתי- ִּפי) קלא

  .ְלאֲֹהֵבי ְׁשֶמךָ , ְּכִמְׁשָּפט     -- ֵאַלי ְוָחֵּנִני- ְּפֵנה) קלב

  .ָאֶון-ִּבי ָכל-ַּתְׁשֶלט-ְוַאל   ; ָהֵכן ְּבִאְמָרֶתךָ , ְּפָעַמי) קלג

  .ִּפּקּוֶדיךָ , ְוֶאְׁשְמָרה    ; ֵמעֶֹׁשק ָאָדם, ְּפֵדִני) קלד

  .ֻחֶּקיךָ -ֶאת, ְוַלְּמֵדִני   ; ָהֵאר ְּבַעְבֶּדךָ , ָּפֶניךָ ) קלה

  .ָׁשְמרּו תֹוָרֶתךָ -לֹא ,ַעל    -- ָיְרדּו ֵעיָני, ַמִים- ֵגיַּפלְ ) קלו

  .ִמְׁשָּפֶטיךָ  ,ְוָיָׁשר   ; ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה) קלז

  .ְמאֹד ֶוֱאמּוָנה    ; ֶצֶדק ֵעדֶֹתיךָ , ִצִּויָת ) קלח

  .ְדָבֶריָך ָצָרי ָׁשְכחּו-ִּכי    : ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי) קלט

  .ֲאֵהָבּה ְוַעְבְּדךָ     ; ָרְתָך ְמאֹדְצרּוָפה ִאְמ ) קמ

  .לֹא ָׁשָכְחִּתי, ִּפֻּקֶדיךָ     ; ָצִעיר ָאנִֹכי ְוִנְבֶזה) קמא

  .ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת    ; ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם) קמב

  .ַׁשֲעֻׁשָעי, ֶֹתיךָ  ִמְצו   ; ּוָמצֹוק ְמָצאּוִני-ַצר) קמג

  .ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה   ; םֶֹתיָך ְלעֹולָ  ֶצֶדק ֵעְדו) קמד

  .ֻחֶּקיָך ֶאּצָֹרה   ; ֲעֵנִני ְיהָוה, ֵלב-ָקָראִתי ְבָכל) קמה

  .ֵעדֶֹתיךָ , ְוֶאְׁשְמָרה    ; ְקָראִתיָך הֹוִׁשיֵעִני) קמו

  .ִיָחְלִּתי) ִלְדָבְרךָ (לדבריך     ; ָוֲאַׁשֵּוָעה, ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף) קמז
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  .ְּבִאְמָרֶתךָ , ָלִׂשיחַ     --ַאְׁשֻמרֹות, ִקְּדמּו ֵעיַני) קמח

  .ְּכִמְׁשָּפֶטָך ַחֵּיִני ,ְיהָוה   ; ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדךָ , קֹוִלי) קמט

  .ָרָחקּו ִמּתֹוָרְתךָ     ; רְֹדֵפי ִזָּמה, ָקְרבּו) קנ

  .ֶֹתיָך ֱאֶמת ִמְצו-ְוָכל   ; ָקרֹוב ַאָּתה ְיהָוה) קנא

  .ְלעֹוָלם ְיַסְדָּתם ִּכי   : ֵמֵעדֶֹתיךָ  ,ֶקֶדם ָיַדְעִּתי) קנב

  .לֹא ָׁשָכְחִּתי, תֹוָרְתךָ -ִּכי    : ָעְנִיי ְוַחְּלֵצִני-ְרֵאה) קנג

  .ְלִאְמָרְתָך ַחֵּיִני    ; ּוְגָאֵלִני, ִריָבה ִריִבי) קנד

  .לֹא ָדָרׁשּו, ֻחֶּקיךָ  ִּכי   : ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה) קנה

  .ְּכִמְׁשָּפֶטיָך ַחֵּיִני   ; יָך ַרִּבים ְיהָוהַרֲחֶמ ) קנו

  .לֹא ָנִטיִתי, ֶֹתיךָ  ֵמֵעְדו   ; רְֹדַפי ְוָצָרי, ַרִּבים) קנז

  .לֹא ָׁשָמרּו, ֲאֶׁשר ִאְמָרְתךָ      -- ָוֶאְתקֹוָטָטה, ָרִאיִתי בְֹגִדים) קנח

  .ְּדָך ַחֵּיִניְּכַחְס , ְיהָוה   ; ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי-ִּכי, ְרֵאה) קנט

  .ִמְׁשַּפט ִצְדֶקךָ - ָּכל ,ּוְלעֹוָלם   ; ְּדָבְרָך ֱאֶמת-רֹאׁש) קס

  .ָּפַחד ִלִּבי, )ּוִמְּדָבְרךָ ( ומדבריך    ; ְרָדפּוִני ִחָּנם, ָׂשִרים) קסא

  .ָׁשָלל ָרב, ְּכמֹוֵצא    --ִאְמָרֶתךָ -ַעל, ָׂשׂש ָאנִֹכי) קסב

  .ּתֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי   ; ֲאַתֵעָבהוַ , ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי) קסג

  .ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקךָ  ,ַעל    --ִהַּלְלִּתיךָ , ֶׁשַבע ַּבּיֹום) קסד

  .ָלמֹו ִמְכׁשֹול- ְוֵאין   ; ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶתךָ , ָׁשלֹום ָרב) קסה

  .ֶֹתיָך ָעִׂשיִתי ּוִמְצו   ; ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה) קסו

  .ָואֲֹהֵבם ְמאֹד   ; ֵעדֶֹתיךָ , ְמָרה ַנְפִׁשיָׁש ) קסז

  .ְּדָרַכי ֶנְגֶּדךָ -ִּכי ָכל   : ְוֵעדֶֹתיךָ , ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיךָ ) קסח

  .ִּכְדָבְרָך ֲהִביֵנִני    ; ִּתְקַרב ִרָּנִתי ְלָפֶניָך ְיהָוה) קסט

  .ִניַהִּצילֵ , ְּכִאְמָרְתךָ    ; ָּתבֹוא ְּתִחָּנִתי ְלָפֶניךָ ) קע

  .ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיךָ  ִּכי   : ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה) קעא

  .ֶֹתיָך ֶּצֶדק ִמְצו- ָכל ִּכי    : ִאְמָרֶתךָ , ַּתַען ְלׁשֹוִני) קעב

  .ִפּקּוֶדיָך ָבָחְרִּתי ִּכי   : ָיְדָך ְלָעְזֵרִני- ְּתִהי) קעג

  .ַׁשֲעֻׁשָעי, ְותֹוָרְתךָ    ; ָּתַאְבִּתי ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה) קעד

  .ּוִמְׁשָּפֶטָך ַיְעְזֻרִני   ; ּוְתַהְלֶלּךָ , ַנְפִׁשי-ְּתִחי) קעה

  .לֹא ָׁשָכְחִּתי    , ֶֹתיךָ  ִּכי ִמְצו:ַעְבֶּדךָ  ַּבֵּקׁש, ְּכֶׂשה אֵֹבד    -- ָּתִעיִתי) קעו
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  120ִמְזמֹור 

  .ַוַּיֲעֵנִני, ָקָראִתי     -- יַּבָּצָרָתה ּלִ , ְיהָוה- ֶאל:ַהַּמֲעלֹות ,ִׁשיר) א

  .ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה    : ֶׁשֶקר- ִמְּׂשַפת ,ַהִּציָלה ַנְפִׁשי--ְיהָוה) ב

  .ָלׁשֹון ְרִמָּיה     -- ּיִֹסיף ָלְך -ּוַמה, ִּיֵּתן ְלךָ - ַמה) ג

  .ְרָתִמים ַּגֲחֵלי, ִעם   ; ִחֵּצי ִגּבֹור ְׁשנּוִנים) ד

  .ָאֳהֵלי ֵקָדר- ִעם, ָׁשַכְנִּתי   ; ְרִּתי ֶמֶׁשְך גַ -ִּכי, ִלי- אֹוָיה) ה

  .ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום ,ִעם    -- ָּלּה ַנְפִׁשי-ָׁשְכָנה, ַרַּבת) ו

  .ַלִּמְלָחָמה ,ֵהָּמה   ; ְוִכי ֲאַדֵּבר, ָׁשלֹום-ֲאִני) ז

  121ִמְזמֹור 

  .ָיבֹא ֶעְזִרי ,ֵמַאִין    -- ֶהָהִרים-ֶאל, ֵעיַני ֶאָּׂשא:ַלַּמֲעלֹות, ִׁשיר) א

  .ָוָאֶרץ ָׁשַמִים, עֵֹׂשה    -- ֵמִעם ְיהָוה, ֶעְזִרי) ב

  .ׁשְֹמֶרךָ  ,ָינּום-ַאל    ; ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלךָ - ַאל) ג

  .ִיְׂשָרֵאל, ׁשֹוֵמר    -- ְולֹא ִייָׁשן, ָינּום- ִהֵּנה לֹא) ד

  .ְיִמיֶנךָ  ַיד- ַעל, ְיהָוה ִצְּלךָ    ; ְיהָוה ׁשְֹמֶרךָ ) ה

  .ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה   ; ַיֶּכָּכה- ַהֶּׁשֶמׁש לֹא, יֹוָמם) ו

  .ַנְפֶׁשךָ -ֶאת ,ִיְׁשמֹר   : ָרע-ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל, ְיהָוה) ז

  .עֹוָלם-ְוַעד, ֵמַעָּתה     -- ֵצאְתָך ּובֹוֶאךָ -ִיְׁשָמר, ְיהָוה) ח

  122ִמְזמֹור 

  .ֵּבית ְיהָוה ֵנֵלְך     -- ְּבאְֹמִרים ִלי, יָׂשַמְחִּת :ְלָדִוד ,ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות) א

  .ְירּוָׁשָלִם, ִּבְׁשָעַרִיְך     --ָהיּו ַרְגֵלינּו, עְֹמדֹות) ב

  .ָּלּה ַיְחָּדו- ֶׁשֻחְּבָרה ,ְּכִעיר     -- ְירּוָׁשַלִם ַהְּבנּוָיה) ג

  .ְלֵׁשם ְיהָוה, הֹדֹותלְ     : ֵעדּות ְלִיְׂשָרֵאל-- ָיּה-ִׁשְבֵטי ,ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים) ד

  .ְלֵבית ָּדִוד, ִּכְסאֹות :ָיְׁשבּו ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט, ִּכי ָׁשָּמה) ה

  .אֲֹהָבִיְך , ִיְׁשָליּו   ; ְׁשלֹום ְירּוָׁשָלִם, ַׁשֲאלּו) ו

  .ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך  ,ַׁשְלָוה   ; ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך - ְיִהי) ז

  .ָׁשלֹום ָּבְך  ָּנא-ֲאַדְּבָרה     - -ַאַחי ְוֵרָעי, ְלַמַען) ח

  .ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך      -- ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו-ֵּבית, ְלַמַען) ט
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  123ִמְזמֹור 

  .ַּבָּׁשָמִים, ַהּיְֹׁשִבי    -- ֵעיַני-ָנָׂשאִתי ֶאת ,ֵאֶליךָ :ַהַּמֲעלֹות, ִׁשיר) א

, ַעד     -- ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו-ֶאל ,ֵּכן ֵעיֵנינּו:ַיד ְּגִבְרָּתּה-ֶאל   , ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה-- ֲאדֹוֵניֶהם ַיד-ֶאל    , ִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים) ב
  .ֶׁשְּיָחֵּננּו

  .ָׂשַבְענּו בּוז ,ַרב- ִּכי   : ָחֵּננּו ְיהָוה ָחֵּננּו) ג

  ).ִלְגֵאי יֹוִנים(ם לגאיוני, ַהּבּוז    ; ַהַּלַעג ַהַּׁשֲאַנִּנים:ַנְפֵׁשנּו ָּלּה- ָׂשְבָעה   , ַרַּבת) ד

  124ִמְזמֹור 

  .ִיְׂשָרֵאל, ָנא-יֹאַמר    --ֶׁשָהָיה ָלנּו, לּוֵלי ְיהָוה:ְלָדִוד ,ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות) א

  .ָעֵלינּו ָאָדם ְּבקּום     -- ֶׁשָהָיה ָלנּו, לּוֵלי ְיהָוה) ב

  .ַאָּפם ָּבנּו ַּבֲחרֹות    -- ַחִּיים ְּבָלעּונּו, ֲאַזי) ג

  .ַנְפֵׁשנּו-ָעַבר ַעל ,ַנְחָלה     -- ַהַּמִים ְׁשָטפּונּו, ֲאַזי )ד

  .ַהֵּזידֹוִנים ,ַהַּמִים    -- ַנְפֵׁשנּו-ָעַבר ַעל, ֲאַזי) ה

  .ְלִׁשֵּניֶהם, ֶטֶרף ֶׁשּלֹא ְנָתָננּו    --ָּברּוְך ְיהָוה) ו

  .ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו   , ַּפח ִנְׁשָּברהַ :יֹוְקִׁשים ִמַּפח, ְּכִצּפֹור ִנְמְלָטה    -- ַנְפֵׁשנּו) ז

  .ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ,עֵֹׂשה    -- ְּבֵׁשם ְיהָוה, ֶעְזֵרנּו) ח

  125ִמְזמֹור 

  .ֵיֵׁשב ְלעֹוָלם, ִיּמֹוט- ִצּיֹון לֹא- ְּכַהר    -- ַהּבְֹטִחים ַּביהָוה:ַהַּמֲעלֹות ,ִׁשיר) א

  .עֹוָלם-ְוַעד, ֵמַעָּתה     -- ָסִביב ְלַעּמֹו, ַויהָוה:ָלּה ָסִביב, ָהִרים    -- ְירּוָׁשַלִם) ב

  .ְיֵדיֶהם   ִיְׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה - לֹא, ְלַמַען:ּגֹוַרל ַהַּצִּדיִקים ,ַעל    --ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע, ִּכי לֹא ָינּוחַ ) ג

  .ְּבִלּבֹוָתם, ְוִליָׁשִרים    ; ַלּטֹוִבים, ֵהיִטיָבה ְיהָוה) ד

  .ִיְׂשָרֵאל- ַעל    , ָׁשלֹום:ּפֲֹעֵלי ָהָאֶון- ֶאת, ְיהָוה יֹוִליֵכם     -- ְוַהַּמִּטים ֲעַקְלַקּלֹוָתם) ה

  126ִמְזמֹור 

  .ְּכחְֹלִמים, ָהִיינּו    --ִׁשיַבת ִצּיֹון- ֶאת, ְיהָוה ְּבׁשּוב:ַהַּמֲעלֹות, ִׁשיר) א

  .ֵאֶּלה-ַלֲעׂשֹות ִעם ,ִהְגִּדיל ְיהָוה    -- יֹאְמרּו ַבּגֹוִים, ָאז:ֹוֵננּו ִרָּנהּוְלׁש    -- ִּפינּו, ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק) ב

  .ָהִיינּו ְׂשֵמִחים    --ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו, ִהְגִּדיל ְיהָוה) ג

  .ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב -- )ְׁשִביֵתנּו(שבותנו - ֶאת, ׁשּוָבה ְיהָוה) ד

  .ִיְקצֹרּו ְּבִרָּנה    -- ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה) ה

  .ֲאֻלּמָֹתיו, נֵֹׂשא     -- ָיבֹא ְבִרָּנה- ּבֹא:ַהָּזַרע-ֶמֶׁשְך  נֵֹׂשא     -- ּוָבכֹה, ָהלֹוְך ֵיֵלְך ) ו
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  127ִמְזמֹור 

 ָׁשְוא ָׁשַקד   , ִעיר-ְׁשָמריִ -ְיהָוה לֹא- ִאם;ּבֹו ָׁשְוא ָעְמלּו בֹוָניו    -- ִיְבֶנה ַבִית- לֹא, ְיהָוה-ִאם:ִלְׁשלֹמֹה ,ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות) א
  .ׁשֹוֵמר

  .ֵׁשָנא   ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו ;ֶלֶחם ָהֲעָצִבים    , אְֹכֵלי--ֶׁשֶבת-ְמַאֲחֵרי   , ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמי קּום) ב

  .ְּפִרי ַהָּבֶטן ,ָׂשָכר   : ִהֵּנה ַנֲחַלת ְיהָוה ָּבִנים) ג

  .ַהְּנעּוִרים ְּבֵני, ֵּכן    -- ִּגּבֹור-ְּכִחִּצים ְּבַיד) ד

  .ַּבָּׁשַער אֹוְיִבים-ְיַדְּברּו ֶאת- ִּכי    --ֵיבֹׁשּו- לֹא:ֵמֶהם, ַאְׁשָּפתֹו-ֶאת ֲאֶׁשר ִמֵּלא     -- ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר) ה

  128ִמְזמֹור 

  .ִּבְדָרָכיו, ַההֵֹלְך      -- ְיֵרא ְיהָוה-ָּכל ,ַאְׁשֵרי:ַהַּמֲעלֹות, ִׁשיר) א

  .ְוטֹוב ָלְך , ַאְׁשֶריךָ     ; ִּכי תֹאֵכל, ִגיַע ַּכֶּפיךָ יְ ) ב

  .ְלֻׁשְלָחֶנךָ  ,ָסִביב    -- ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים, ָּבֶניךָ :ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתךָ     --ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה, ֶאְׁשְּתךָ ) ג

  .ְיהָוה ְיֵרא     -- ְיבַֹרְך ָּגֶבר, ֵכן-ִהֵּנה ִכי) ד

  .ְיֵמי ַחֶּייךָ , ּכֹל-- ְּבטּוב ְירּוָׁשָלִם ,ּוְרֵאה   : ִמִּצּיֹון, הְיָבֶרְכָך ְיהוָ ) ה

  .ִיְׂשָרֵאל-ַעל ,ָׁשלֹום   : ָבִנים ְלָבֶניךָ -ּוְרֵאה) ו

  129ִמְזמֹור 

  .ִיְׂשָרֵאל, ָנא-יֹאַמר     -- ְצָררּוִני ִמְּנעּוַרי ,ַרַּבת:ַהַּמֲעלֹות, ִׁשיר) א

  .ָיְכלּו ִלי-לֹא ,ַּגם    ; עּוָריְצָררּוִני ִמּנְ , ַרַּבת) ב

  ).ְלַמֲעִניָתם(למענותם , ֶהֱאִריכּו   ; ָחְרׁשּו חְֹרִׁשים, ַּגִּבי-ַעל) ג

  .ֲעבֹות ְרָׁשִעים, ִקֵּצץ   ; ְיהָוה ַצִּדיק) ד

  .ׂשְֹנֵאי ִצּיֹון ,ּכֹל    -- ְוִיּסֹגּו ָאחֹור, ֵיבֹׁשּו) ה

  .ָׁשַלף ָיֵבׁש ֶׁשַּקְדַמת     -- תַּכֲחִציר ַּגּגֹו, ִיְהיּו) ו

  .ְמַעֵּמר ְוִחְצנֹו    ; ֶׁשּלֹא ִמֵּלא ַכּפֹו קֹוֵצר) ז

  .ְּבֵׁשם ְיהָוה    , ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם;ְיהָוה ֲאֵליֶכם- ִּבְרַּכת    -- ָהעְֹבִרים, ְולֹא ָאְמרּו) ח

  130ִמְזמֹור 

  .ְיהָוה   ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך :ַהַּמֲעלֹות ִׁשיר) א

  .ַּתֲחנּוָני, ְלקֹול    -- ַקֻּׁשבֹות, ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניךָ :ְבקֹוִלי ִׁשְמָעה   , ֲאדָֹני) ב

  .ִמי ַיֲעמֹד ,ֲאדָֹני     -- ָיּה- ֹנֹות ִּתְׁשָמר ֲעו-ִאם) ג



  85  
  

  .ִּתָּוֵרא ,ְלַמַען    --ִעְּמָך ַהְּסִליָחה-ִּכי) ד

  .ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי   ; ְפִׁשיִקְּוָתה נַ , ִקִּויִתי ְיהָוה) ה

  .ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר, ַלּבֶֹקר ִמּׁשְֹמִרים     -- ַנְפִׁשי ַלאדָֹני) ו

  .ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות; ְיהָוה ַהֶחֶסד-ִעם-ִּכי    : ְיהָוה-ֶאל, ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל) ז

  .וֹנָֹתי ֲעו ,ִמּכֹל    --ִיְׂשָרֵאל- ִיְפֶּדה ֶאת, ְוהּוא) ח

  131ִמְזמֹור 

  .ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני   , ִהַּלְכִּתי-ְולֹא;ֵעיַני ָרמּו- ְולֹא    --ָגַבּה ִלִּבי- לֹא, ְיהָוה:ְלָדִוד ,ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות) א

  .ְפִׁשיַּכָּגֻמל ָעַלי נַ    ; ֲעֵלי ִאּמֹו, ְּכָגֻמל:ַנְפִׁשי    --ְודֹוַמְמִּתי, לֹא ִׁשִּויִתי-ִאם) ב

  .עֹוָלם-ְוַעד ,ֵמַעָּתה     -- ְיהָוה-ֶאל, ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל) ג

  132ִמְזמֹור 

  .ֻעּנֹותֹו-ָּכל, ֵאת    -- ְיהָוה ְלָדִוד- ְזכֹור:ַהַּמֲעלֹות ,ִׁשיר) א

  .ַלֲאִביר ַיֲעקֹב ,ָנַדר    ; ַליהָוה, ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע) ב

  .ֶעֶרׂש ְיצּוָעי-ַעל ,ֶאֱעֶלה-םִא    ; ְּבאֶֹהל ֵּביִתי, ָאבֹא-ִאם) ג

  .ְּתנּוָמה ְלַעְפַעַּפי   ; ִאם ֶאֵּתן ְׁשַנת ְלֵעיָני) ד

  .ַלֲאִביר ַיֲעקֹב, ִמְׁשָּכנֹות    ; ַליהָוה, ֶאְמָצא ָמקֹום- ַעד) ה

  .ָיַער-ִּבְׂשֵדי, ְמָצאנּוהָ     ; ְׁשַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה-ִהֵּנה) ו

  .ַלֲהדֹם ַרְגָליו, ִנְׁשַּתֲחֶוה    ; נֹוָתיוָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכ ) ז

  .ַוֲארֹון ֻעֶּזךָ  ,ַאָּתה    : ִלְמנּוָחֶתךָ , קּוָמה ְיהָוה) ח

  .ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵּננּו   ; ֶצֶדק-ּכֲֹהֶניָך ִיְלְּבׁשּו) ט

  .ְּפֵני ְמִׁשיֶחךָ , ָּתֵׁשב-ַאל    --ָּדִוד ַעְבֶּדךָ , ַּבֲעבּור) י

  .ָלְך -ְלִכֵּסא, ָאִׁשית     -- ִמְּפִרי ִבְטְנךָ :ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה- לֹא    --ְלָדִוד ֱאֶמת, ְיהָוה-עִנְׁשּבַ ) יא

  .ָלְך - ְלִכֵּסא ,ֵיְׁשבּו    --ַעד-ְּבֵניֶהם ֲעֵדי- ַּגם:ֲאַלְּמֵדם, ְוֵעדִֹתי זֹו    --ְּבִריִתי, ִיְׁשְמרּו ָבֶניךָ -ִאם) יב

  .ְלמֹוָׁשב לֹו ,ִאָּוּה   ; ןָבַחר ְיהָוה ְּבִצּיֹו-ִּכי) יג

  .ִּכי ִאִּוִתיהָ  ,ֵאֵׁשב-ּפֹה    : ַעד-ְמנּוָחִתי ֲעֵדי-זֹאת) יד

  .ַאְׂשִּביַע ָלֶחם, ֶאְביֹוֶניהָ     ; ָּבֵרְך ֲאָבֵרְך , ֵציָדּה) טו

  .ַרֵּנן ְיַרֵּננּו, ַוֲחִסיֶדיהָ    ; ַאְלִּביׁש ֶיַׁשע, ְוכֲֹהֶניהָ ) טז

  .ִלְמִׁשיִחי, ָעַרְכִּתי ֵנר    ; יַח ֶקֶרן ְלָדִודָׁשם ַאְצִמ ) יז

  .ָיִציץ ִנְזרֹו, ְוָעָליו   ; ַאְלִּביׁש ּבֶֹׁשת, אֹוְיָביו) יח
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  133ִמְזמֹור 

  .ָיַחד-ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם     -- ָּנִעים-ּוַמה, ּטֹוב-ִהֵּנה ַמה:ְלָדִוד ,ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות) א

  .ִמּדֹוָתיו ִּפי-ַעל   , ֶׁשּיֵֹרד:ַאֲהרֹן-ַהָּזָקן ְזַקן-ַעל   , יֵֹרד-- ָהרֹאׁש-ַעל    , ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב) ב

  .ָהעֹוָלם-ַעד   , ַחִּיים--ַהְּבָרָכה- ֶאת    , ִּכי ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה:ִצּיֹון ַהְרֵרי-ַעל, ֶׁשּיֵֹרד     -- ֶחְרמֹון- ְּכַטל) ג

  134ִמְזמֹור 

  .ַּבֵּלילֹות    , ְיהָוה-ָהעְֹמִדים ְּבֵבית--ַעְבֵדי ְיהָוה-ָּכל   , ְיהָוה- ָּבְרכּו ֶאת הִהּנֵ :ַהַּמֲעלֹות, ִׁשיר) א

  .ְיהָוה- ֶאת ,ּוָבְרכּו    ; ְיֵדֶכם קֶֹדׁש- ְׂשאּו) ב

  .ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ,עֵֹׂשה    : ִמִּצּיֹון, ְיָבֶרְכָך ְיהָוה) ג

  135ִמְזמֹור 

  .ַעְבֵדי ְיהָוה, ַהְללּו   ; ם ְיהָוהֵׁש - ֶאת ,ַהְללּו:ָיּה-ַהְללּו) א

  .ֵּבית ֱאלֵֹהינּו, ְּבַחְצרֹות     -- ְּבֵבית ְיהָוה, ֶׁשעְֹמִדים) ב

  .ִּכי ָנִעים, ִלְׁשמֹו ַזְּמרּו    ; טֹוב ְיהָוה-ִּכי, ָיּה- ַהְללּו) ג

  .ִלְסֻגָּלתֹו, ִיְׂשָרֵאל   ; ָּבַחר לֹו ָיּה, ַיֲעקֹב-ִּכי) ד

  .ֱאלִֹהים-ִמָּכל, ַוֲאדֵֹנינּו ;ָגדֹול ְיהָוה-ִּכי, ִני ָיַדְעִּתיִּכי אֲ ) ה

  .ְּתהֹמֹות-ְוָכל, ַּבַּיִּמים    --ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:ָעָׂשה   , ָחֵפץ ְיהָוה- ּכֹל ֲאֶׁשר) ו

  .אֹוְצרֹוָתיוֵמ , רּוחַ -מֹוֵצא    ; ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה:ָהָאֶרץ ִמְקֵצה   , ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים) ז

  .ְּבֵהָמה-ַעד ,ֵמָאָדם    --ְּבכֹוֵרי ִמְצָרִים, ֶׁשִהָּכה) ח

  .ֲעָבָדיו-ּוְבָכל, ְּבַפְרעֹה   : ִמְצָרִים ְּבתֹוֵכִכי-- אֹותֹת ּומְֹפִתים, ָׁשַלח) ט

  .ְמָלִכים ֲעצּוִמים ,ְוָהַרג    ; ּגֹוִים ַרִּבים, ֶׁשִהָּכה) י

  .ַמְמְלכֹות ְּכָנַען, ּוְלכֹל   ; ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ,ּוְלעֹוג, ֱאמִֹריֶמֶלְך הָ , ְלִסיחֹון) יא

  .ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ,ַנֲחָלה    -- ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה) יב

  .ָודֹר-ִזְכְרָך ְלדֹר ,ְיהָוה    ; ִׁשְמָך ְלעֹוָלם, ְיהָוה) יג

  .ֶנָחםִיְת , ֲעָבָדיו-ְוַעל   ; ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו-ִּכי) יד

  .ְיֵדי ָאָדם, ַמֲעֵׂשה   ; ֶּכֶסף ְוָזָהב, ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים) טו

  .ְולֹא ִיְראּו, ָלֶהם ֵעיַנִים   ; ְולֹא ְיַדֵּברּו, ָלֶהם-ֶּפה) טז

  .רּוַח ְּבִפיֶהם-ֶיׁש- ֵאין ,ַאף   ; ְולֹא ַיֲאִזינּו, ָאְזַנִים ָלֶהם) יז

  .ּבֵֹטַח ָּבֶהם- ֲאֶׁשר ּכֹל    --ִיְהיּו עֵֹׂשיֶהם, ְּכמֹוֶהם) יח
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.ְיהָוה-ָּבְרכּו ֶאת, ֵּבית ַאֲהרֹן  ; ְיהָוה- ָּבְרכּו ֶאת, ֵּבית ִיְׂשָרֵאל)יט

.ְיהָוה- ָּבְרכּו ֶאת, ִיְרֵאי ְיהָוה   ; ְיהָוה-ָּבְרכּו ֶאת, ֵּבית ַהֵּלִוי)כ

.ָיּה-ַהְללּו:םְירּוָׁשָלִׁשֵֹכן     -- ִמִּצּיֹון, ָּברּוְך ְיהָוה)כא

  136ִמְזמֹור

.ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  : טֹוב-הֹודּו ַליהָוה ִּכי)א

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי   : ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים, הֹודּו)ב

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי    : ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים, הֹודּו)ג

.ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו   :ְלעֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות ְלַבּדֹו)ד

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי    : ִּבְתבּוָנה, ְלעֵֹׂשה ַהָּׁשַמִים)ה

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי   : ַהָּמִים-ַעל, ְלרַֹקע ָהָאֶרץ)ו

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי   : אֹוִרים ְּגדִֹלים, ְלעֵֹׂשה)ז

.ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו   : ּיֹוםְלֶמְמֶׁשֶלת ּבַ , ַהֶּׁשֶמׁש-ֶאת)ח

.ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו   : ַּבָּלְיָלהְלֶמְמְׁשלֹות, ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים-ֶאת)ט

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי    : ִּבְבכֹוֵריֶהם, ְלַמֵּכה ִמְצַרִים)י

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי   : ִמּתֹוָכם, ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל)יא

.ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  : ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ְּבָיד ֲחָזָקה)יב

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי    : ִלְגָזִרים, סּוף- ְלגֵֹזר ַים)יג

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי   : ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו)יד

.ם ַחְסּדֹוִּכי ְלעֹולָ   : סּוף- ְוִנֵער ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים)טו

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי    : ַּבִּמְדָּבר, ְלמֹוִליְך ַעּמֹו)טז

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי   : ְמָלִכים ְּגדִֹלים, ְלַמֵּכה)יז

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי   : ְמָלִכים ַאִּדיִרים, ַוַּיֲהרֹג)יח

.ָלם ַחְסּדֹוְלעֹוִּכי   : ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי, ְלִסיחֹון)יט

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי   : ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן, ּוְלעֹוג)כ

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי   : ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה)כא

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי   : ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו, ַנֲחָלה)כב

.ּדֹוְלעֹוָלם ַחְס ִּכי    : ָזַכר ָלנּו, ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו)כג

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי   : ַוִּיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו)כד

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי    : ָּבָׂשר- ְלָכל, נֵֹתן ֶלֶחם)כה

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי    : ְלֵאל ַהָּׁשָמִים, הֹודּו)כו
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  137ִמְזמֹור 

  .ִצּיֹון-ֶאת, ְּבָזְכֵרנּו   : ינּוָּבִכ -ַּגם, ָיַׁשְבנּו ָׁשם--ָּבֶבל, ַעל ַנֲהרֹות) א

  .ִּכּנֹרֹוֵתינּו ,ָּתִלינּו    -- ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה-ַעל) ב

  .ִצּיֹון ִמִּׁשיר   , ִׁשירּו ָלנּו:ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה    -- ִׁשיר-ִּדְבֵרי ,ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו) ג

  .ַאְדַמת ֵנָכר ,ַעל   : ְיהָוה- ִׁשיר- ָנִׁשיר ֶאת-- ֵאיְך ) ד

  .ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני    -- ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִם-ִאם) ה

  .רֹאׁש ִׂשְמָחִתי, ַעל    -- ְירּוָׁשַלִם-ֶאת, לֹא ַאֲעֶלה- ִאם:ֶאְזְּכֵרִכי לֹא-ִאם    -- ְלִחִּכי, ְלׁשֹוִני- ִּתְדַּבק) ו

  .ַהְיסֹוד ָּבּה, ַעד     -- ָערּו ָערּו, ָהאְֹמִרים:רּוָׁשָלִםיְ  יֹום, ֵאת     -- ִלְבֵני ֱאדֹום, ְזכֹר ְיהָוה) ז

  .ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו, ְּגמּוֵלְך - ֶאת     --ָלְך -ֶׁשְיַׁשֶּלם ַאְׁשֵרי:ַהְּׁשדּוָדה   , ָּבֶבל- ַּבת) ח

  .ַהָּסַלע- ֶאל    -- עָֹלַלִיְך - ֶאת ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ, ַאְׁשֵרי) ט
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  .ֶנֶגד ֱאלִֹהים ֲאַזְּמֶרּךָ  ;ִלִּבי-אֹוְדָך ְבָכל  :ִודְלדָ ) א

  .ִאְמָרֶתךָ     , ִׁשְמךָ -ָּכל-ַעל ִהְגַּדְלָּת - ִּכי:ֲאִמֶּתךָ -ְוַעל    ַחְסְּדָך -ַעל-- ְׁשֶמךָ -ְואֹוֶדה ֶאת    , ֵהיַכל ָקְדְׁשךָ -ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל) ב

  .ִני ְבַנְפִׁשי עֹזַּתְרִהבֵ    ; ַוַּתֲעֵנִני, ְּביֹום ָקָראִתי) ג

  .ִפיךָ - ִאְמֵרי, ָׁשְמעּו ִּכי   : ָאֶרץ-ַמְלֵכי-ָּכל, יֹודּוָך ְיהָוה) ד

  .ְּכבֹוד ְיהָוה, ָגדֹול-ִּכי   : ְּבַדְרֵכי ְיהָוה, ְוָיִׁשירּו) ה

  .ִמֶּמְרָחק ְיֵיָדע, ְוָגבֹּהַ    ; ְוָׁשָפל ִיְרֶאה, ָרם ְיהָוה-ִּכי) ו

  .ְותֹוִׁשיֵעִני ְיִמיֶנךָ    ; ִּתְׁשַלח ָיֶדךָ , ַעל ַאף אְֹיַבי:ְּתַחֵּיִני    -- ְּבֶקֶרב ָצָרה, ֵאֵלְך -ִאם) ז

  .ֶּתֶרף-ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל; ַחְסְּדָך ְלעֹוָלם ,ְיהָוה    : ִיְגמֹר ַּבֲעִדי, ְיהָוה) ח
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  .ַוֵּתָדע    ,ְיהָוה ֲחַקְרַּתִני:ִמְזמֹור ְלָדִוד, ַלְמַנֵּצחַ ) א

  .ֵמָרחֹוק, ַּבְנָּתה ְלֵרִעי   ; ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי, ַאָּתה ָיַדְעָּת ) ב

  .ִהְסַּכְנָּתה ְּדָרַכי- ְוָכל   ; ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריָת ) ג

  .ָיַדְעָּת ֻכָּלּה, ְיהָוה ֵהן   ; ִּבְלׁשֹוִני, ִּכי ֵאין ִמָּלה) ד

  .ָעַלי ַּכֶּפָכה ַוָּתֶׁשת     ;ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרָּתִני) ה

  .אּוַכל ָלּה- לֹא, ִנְׂשְּגָבה   ; ַדַעת ִמֶּמִּני) ְּפִליָאה(פלאיה ) ו

  .ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח ,ְוָאָנה    ; ֵאֵלְך ֵמרּוֶחךָ , ָאָנה) ז

  .ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנּךָ    ; ָׁשם ָאָּתה, ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים) ח
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.ְּבַאֲחִרית ָים,ֶאְׁשְּכָנה    ; ָׁשַחר-ֵפיֶאָּׂשא ַכנְ )ט

.ְותֹאֲחֵזִני ְיִמיֶנךָ    ; ָיְדָך ַתְנֵחִני, ָׁשם- ַּגם)י

.אֹור ַּבֲעֵדִני, ְוַלְיָלה   ; חֶֹׁשְך ְיׁשּוֵפִני-ַאְך , ָואַֹמר)יא

  .ָּכאֹוָרה, ַּכֲחֵׁשיָכה    -- ַּכּיֹום ָיִאיר, ְוַלְיָלה:ִמֶּמּךָ ַיְחִׁשיְך -לֹא   , חֶֹׁשְך - ַּגם)יב

.ְּבֶבֶטן ִאִּמי, ְּתֻסֵּכִני  ; ָקִניָת ִכְליָֹתי, ַאָּתה-ִּכי)יג

  .יַֹדַעת ְמאֹד, ְוַנְפִׁשי    ; ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיךָ :ִנְפֵליִתי,ַעל ִּכי נֹוָראֹות     -- אֹוְדךָ )יד

  .ְּבַתְחִּתּיֹות ָאֶרץ, ֻרַּקְמִּתי    ; ַבֵּסֶתר ֻעֵּׂשיִתי-ֲאֶׁשר:ִמֶּמּךָ     , ִנְכַחד ָעְצִמי-לֹא)טו

.ָּבֶהם ֶאָחד) ְולֹו(ולא    ; ָיִמים ֻיָּצרּו:ֻּכָּלם ִיָּכֵתבּו, ִסְפְרךָ -ְוַעל    , ָראּו ֵעיֶניךָ , ָּגְלִמי)טז

.ָראֵׁשיֶהם, ָעְצמּוֶמה   ; ָּיְקרּו ֵרֶעיָך ֵאל- ַמה--ְוִלי)יז

.ְועֹוִדי ִעָּמְך , ֱהִקיצִֹתי  ; ל ִיְרּבּוןֵמחֹו, ֶאְסְּפֵרם)יח

.סּורּו ֶמִּני, ְוַאְנֵׁשי ָדִמים  ; ִּתְקטֹל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע-ִאם)יט

.ַלָּׁשְוא ָעֶריךָ ָנׂשּוא    ; ִלְמִזָּמה, ֲאֶׁשר יְֹמרּוךָ )כ

.טֶאְתקֹוָט , ּוִבְתקֹוְמֶמיךָ   ; ְמַׂשְנֶאיָך ְיהָוה ֶאְׂשָנא-ֲהלֹוא)כא

.ָהיּו ִלי, ְלאֹוְיִבים  ; ַּתְכִלית ִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים)כב

.ְוַדע ַׂשְרַעָּפי, ְּבָחֵנִני  ; ְוַדע ְלָבִבי, ָחְקֵרִני ֵאל)כג

.ְּבֶדֶרְך עֹוָלם, ּוְנֵחִני   ; עֶֹצב ִּבי-ֶּדֶרְך -ִאם, ּוְרֵאה)כד
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.דִמְזמֹור ְלָדוִ , ַלְמַנֵּצחַ )א

.ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִניֵמִאיׁש   ; ֵמָאָדם ָרע, ַחְּלֵצִני ְיהָוה)ב

.ָיגּורּו ִמְלָחמֹות,יֹום-ָּכל    ; ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו ָרעֹות ְּבֵלב)ג

.ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו ֶסָלה-- ַעְכׁשּובֲחַמת    : ָנָחׁש- ְּכמֹו, ָׁשְננּו ְלׁשֹוָנם)ד

.ִלְדחֹות ְּפָעָמי    , ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו:ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני    -- יֵדי ָרָׁשעִמ , ָׁשְמֵרִני ְיהָוה)ה

 .ֶסָלה   ִלי - מְֹקִׁשים ָׁשתּו;ַמְעָּגל-ָּפְרׂשּו ֶרֶׁשת ְלַיד,ַוֲחָבִלים     -- ַּפח ִלי, ָטְמנּו ֵגִאים)ו

.קֹול ַּתֲחנּוָני, ַהֲאִזיָנה ְיהָוה   ; ֵאִלי ָאָּתה, ָאַמְרִּתי ַליהָוה)ז

.ְּביֹום ָנֶׁשק, ְלרֹאִׁשיַסּכָֹתה    ; עֹז ְיׁשּוָעִתי, ְיהִוה ֲאדָֹני)ח

.ָירּומּו ֶסָלה, ָּתֵפק-ְזָממֹו ַאל   ; ַמֲאַוֵּיי ָרָׁשע, ִּתֵּתן ְיהָוה- ַאל)ט

).ְיַכֵּסימֹו(יכסומו ֲעַמל ְׂשָפֵתימֹו     -- רֹאׁש ְמִסָּבי)י

  .ָיקּומּו-ַּבל, ְּבַמֲהמֹרֹות; ָּבֵאׁש ַיִּפֵלם   : ֶּגָחִלים, ֲעֵליֶהם) ִיּמֹוטּו( ימיטו)יא

 .ְלַמְדֵחפֹת, ְיצּוֶדּנּו--ָחָמס ָרע-ִאיׁש  : ִיּכֹון ָּבָאֶרץ-ַּבל, ִאיׁש ָלׁשֹון)יב

.יםֶאְביֹנִ , ִמְׁשַּפט    : ִּדין ָעִני,ַיֲעֶׂשה ְיהָוה-ִּכי-- )ָיַדְעִּתי(ידעת )יג

.ָּפֶניךָ - ֶאת, ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים  ; יֹודּו ִלְׁשֶמךָ , ַאְך ַצִּדיִקים)יד
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  .ָלְך -ְּבָקְרִאי, ַהֲאִזיָנה קֹוִלי   ; חּוָׁשה ִּלי, ְקָראִתיךָ  ְיהָוה:ְלָדִוד, ִמְזמֹור) א

  .ָעֶרב-ִמְנַחת, ַמְׂשַאת ַּכַּפי   ; ִּתּכֹון ְּתִפָּלִתי ְקטֶֹרת ְלָפֶניךָ ) ב

  .ַּדל ְׂשָפָתי-ַעל ,ִנְּצָרה   ; ָׁשְמָרה ְלִפי, ִׁשיָתה ְיהָוה) ג

  .ְּבַמְנַעֵּמיֶהם    , ֶאְלַחם- ּוַבל;ָאֶון-ּפֲֹעֵלי    ִאיִׁשים - ֶאת--ְּבֶרַׁשע    ְלִהְתעֹוֵלל ֲעִללֹות ,ָרע ְלָדָבר    ִלִּבי - ַּתט- ַאל) ד

  .ְּבָרעֹוֵתיֶהם    , ּוְתִפָּלִתי עֹוד-ִּכי:ָיִני רֹאִׁשי-ַאל   , ֶׁשֶמן רֹאׁש-- ְויֹוִכיֵחִני     ,ֶיֶהְלֵמִני ַצִּדיק ֶחֶסד) ה

  .ִּכי ָנֵעמּו, ְוָׁשְמעּו ֲאָמַרי    ; ׁשְֹפֵטיֶהם, ֶסַלע-ִנְׁשְמטּו ִביֵדי) ו

  .ְלִפי ְׁשאֹול, ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו    -- ְּכמֹו פֵֹלַח ּובֵֹקַע ָּבָאֶרץ) ז

  .ְּתַער ַנְפִׁשי-ַאל, ְּבָכה ָחִסיִתי   ; ְיהִוה ֲאדָֹני ֵעיָני, ִּכי ֵאֶליךָ ) ח

  .ּפֲֹעֵלי ָאֶון, ּומְֹקׁשֹות   ; ָיְקׁשּו ִלי, ִמיֵדי ַפח-- ָׁשְמֵרִני) ט

  .ֶאֱעבֹור- ַעד, ָאנִֹכי ַיַחד   ; ִיְּפלּו ְבַמְכמָֹריו ְרָׁשִעים) י
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  .ְתִפָּלה   ִּבְהיֹותֹו ַבְּמָעָרה ;ְלָדִוד לַמְׂשִּכי) א

  .ְיהָוה ֶאְתַחָּנן-ֶאל ,קֹוִלי   ; ְיהָוה ֶאְזָעק-ֶאל, קֹוִלי) ב

  .ְלָפָניו ַאִּגיד ,ָצָרִתי   ; ֶאְׁשּפְֹך ְלָפָניו ִׂשיִחי) ג

  .ָטְמנּו ַפח ִלי    --ּו ֲאַהֵּלְך ז-ְּבאַֹרח:ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי ,ְוַאָּתה    -- רּוִחי, ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי) ד

  .ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי   ; ָאַבד ָמנֹוס ִמֶּמִּני:ַמִּכיר ִלי-ְוֵאין    -- ּוְרֵאה, ַהֵּביט ָיִמין) ה

  .ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים, ֶחְלִקי   ; ַאָּתה ַמְחִסי, ָאַמְרִּתי:ְיהָוה    , ָזַעְקִּתי ֵאֶליךָ ) ו

  .ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּני     -- ַהִּציֵלִני ֵמרְֹדַפי:ְמאֹד-ַדּלֹוִתי-ִּכי    -- ִרָּנִתי-לאֶ , ַהְקִׁשיָבה) ז

  .ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי     -- ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים, ִּבי:ְׁשֶמךָ - ְלהֹודֹות ֶאת    -- ַנְפִׁשי, הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר) ח
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  .ְּבִצְדָקֶתךָ     , ֶּבֱאֻמָנְתָך ֲעֵנִני;ַּתֲחנּוַני-ַהֲאִזיָנה ֶאל    --ְּתִפָּלִתי ְׁשַמע ,ְיהָוה:ְלָדִוד, ִמְזמֹור) א

  .ָחי-ָכל   ִיְצַּדק ְלָפֶניָך -ִּכי לֹא:ַעְבֶּדךָ -ֶאת   , ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט- ְוַאל) ב

  .ְּכֵמֵתי עֹוָלם    , ַׁשִּכיםהֹוִׁשַבִני ְבַמחֲ ;ַחָּיִתי, ָלָאֶרץ ִּדָּכא     -- ַנְפִׁשי, ִּכי ָרַדף אֹוֵיב) ג

  .ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי ,ְּבתֹוִכי   ; ַוִּתְתַעֵּטף ָעַלי רּוִחי) ד

  .ֲאׂשֹוֵחחַ     ְּבַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ;ָּפֳעֶלךָ -ְבָכל ָהִגיִתי     -- ִמֶּקֶדם, ָזַכְרִּתי ָיִמים) ה

  .ָפה ְלָך ֶסָלהֲעיֵ -ְּכֶאֶרץ ,ַנְפִׁשי    ; ֵּפַרְׂשִּתי ָיַדי ֵאֶליךָ ) ו

  .בֹור יְֹרֵדי- ִעם, ְוִנְמַׁשְלִּתי   ; ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני-ַאל:רּוִחי ָּכְלָתה     -- ְיהָוה, ַמֵהר ֲעֵנִני) ז
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  .אִתי ַנְפִׁשיָנָׂש  ,ֵאֶליךָ - ִּכי     -- זּו ֵאֵלְך -ֶּדֶרְך , הֹוִדיֵעִני:ְבָך ָבָטְחִּתי- ִּכי    --ַחְסֶּדךָ , ַהְׁשִמיֵעִני ַבּבֶֹקר) ח

  .ִכִּסִתי ֵאֶליךָ     -- ַהִּציֵלִני ֵמאְֹיַבי ְיהָוה) ט

  .ְּבֶאֶרץ ִמיׁשֹור, ַּתְנֵחִני    ; רּוֲחָך טֹוָבה:ַאָּתה ֱאלֹוָהי-ִּכי    --ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנךָ , ַלְּמֵדִני) י

  .ָּצָרה ַנְפִׁשיּתֹוִציא ִמ , ְּבִצְדָקְתךָ     ; ִׁשְמָך ְיהָוה ְּתַחֵּיִני-ְלַמַען) יא

  .ֲאִני ַעְבֶּדךָ , ִּכי--צְֹרֵרי ַנְפִׁשי-ָּכל, ְוַהֲאַבְדָּת    : ַּתְצִמית אְֹיָבי, ּוְבַחְסְּדךָ ) יב
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  .ַלִּמְלָחָמה   , ֶאְצְּבעֹוַתי;ַהְמַלֵּמד ָיַדי ַלְקָרב    --צּוִרי ,ָּברּוְך ְיהָוה  :ְלָדִוד) א

  .ָהרֹוֵדד ַעִּמי ַתְחָּתי    ; ּובֹו ָחִסיִתי, ָמִגִּני:ִלי- ּוְמַפְלִטי ִמְׂשַּגִּבי    , ּוָדִתיַחְסִּדי ּוְמצ) ב

  .ַוְּתַחְּׁשֵבהּו, ֱאנֹוׁש-ֶּבן   : ַוֵּתָדֵעהּו, ָאָדם- ָמה--ְיהָוה) ג

  .עֹוֵבר ְּכֵצל, ָיָמיו   ; ַלֶהֶבל ָּדָמה, ָאָדם) ד

  .ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו ַּגע   ; ָׁשֶמיָך ְוֵתֵרד-ַהט, ְיהָוה) ה

  .ּוְתֻהֵּמם, ִחֶּציךָ  ְׁשַלח   ; ּוְתִפיֵצם, ְּברֹוק ָּבָרק) ו

  .ְּבֵני ֵנָכר, ִמַּיד; ִמַּמִים ַרִּבים, ְוַהִּציֵלִני ְּפֵצִני   : ִמָּמרֹום, ְׁשַלח ָיֶדיךָ ) ז

  .ָׁשֶקרְיִמין , ִויִמיָנם    ; ָׁשְוא- ִּדֶּבר, ֲאֶׁשר ִּפיֶהם) ח

  .ָּלְך -ֲאַזְּמָרה, ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור    ; ָאִׁשיָרה ָּלְך , ִׁשיר ָחָדׁש-- ֱאלִֹהים) ט

  .ֵמֶחֶרב ָרָעה--ָּדִוד ַעְבּדֹו- ֶאת, ַהּפֹוֶצה   : ַלְּמָלִכים, ַהּנֹוֵתן ְּתׁשּוָעה) י

  .ְיִמין ָׁשֶקר, ִויִמיָנם   ; ָׁשְוא-רִּדּבֶ , ֲאֶׁשר ִּפיֶהם:ֵנָכר-ְּבֵני ִמַּיד    , ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני) יא

  .ַּתְבִנית ֵהיָכל ,ְמֻחָּטבֹות     -- ְּבנֹוֵתינּו ְכָזִוּיֹת:ְמֻגָּדִלים ִּבְנעּוֵריֶהם     -- ִּכְנִטִעים, ֲאֶׁשר ָּבֵנינּו) יב

  .ְּבחּוצֹוֵתינּו    --בֹותְמֻרּבָ , צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות:ַזן- ֶאל ,ְמִפיִקים ִמַּזן    -- ְמָזֵוינּו ְמֵלִאים) יג

  .ִּבְרחֹבֵֹתינּו, ְוֵאין ְצָוָחה; ְוֵאין יֹוֵצאת ,ֶּפֶרץ-ֵאין    : ְמֻסָּבִלים, ַאּלּוֵפינּו) יד

  .ֱׁשְיהָוה ֱאלָֹהיו, ַאְׁשֵרי ָהָעם   : ֶׁשָּכָכה ּלֹו, ַאְׁשֵרי ָהָעם) טו
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  .ָוֶעד ְלעֹוָלם, ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמךָ    ; ַהי ַהֶּמֶלְך ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹו:ְלָדִוד ,ְּתִהָּלה) א

  .ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִׁשְמךָ  ַוֲאַהְלָלה   ; יֹום ֲאָבְרֶכּךָ - ְּבָכל) ב

  .ֵאין ֵחֶקר, ְוִלְגֻדָּלתֹו   ; ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמאֹד) ג

  .ִּגידּוּוְגבּורֶֹתיָך יַ    ; ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיךָ , ּדֹור ְלדֹור) ד

  .ִנְפְלאֶֹתיָך ָאִׂשיָחה ְוִדְבֵרי    --ְּכבֹוד הֹוֶדךָ , ֲהַדר) ה

  .ֲאַסְּפֶרָּנה) ּוְגֻדָּלְתךָ ( וגדלותיך    ; ֶוֱעזּוז נֹוְראֶֹתיָך יֹאֵמרּו) ו

  .ְיַרֵּננּו ְוִצְדָקְתךָ     ; טּוְבָך ַיִּביעּו- ֵזֶכר ַרב) ז
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  .ָחֶסד-ּוְגָדל ,ְך ַאַּפִיםֶארֶ    ; ַחּנּון ְוַרחּום ְיהָוה) ח

  .ַמֲעָׂשיו-ָּכל-ַעל ,ְוַרֲחָמיו    ; ְיהָוה ַלּכֹל- טֹוב) ט

  .ְיָבְרכּוָכה, ַוֲחִסיֶדיךָ     ; ַמֲעֶׂשיךָ -ָּכל, יֹודּוָך ְיהָוה) י

  .ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּברּו    ; ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו) יא

  .ֲהַדר ַמְלכּותֹו, ּוְכבֹוד ;ְּגבּורָֹתיו--ִלְבֵני ָהָאָדם, ְלהֹוִדיעַ ) יב

  .ּדֹור ָודֹר-ְּבָכל, ּוֶמְמַׁשְלְּתךָ     ; עָֹלִמים-ַמְלכּות ָּכל, ַמְלכּוְתךָ ) יג

  .ַהְּכפּוִפים-ְלָכל, ְוזֹוֵקף    ; ַהּנְֹפִלים-ְלָכל, סֹוֵמְך ְיהָוה) יד

  .ָאְכָלם ְּבִעּתֹו-ָלֶהם ֶאת-ֵתןְוַאָּתה נֹו   ; ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו, כֹל-ֵעיֵני) טו

  .ַחי ָרצֹון-ְלָכל ּוַמְׂשִּביעַ    ; ָיֶדךָ -ּפֹוֵתַח ֶאת) טז

  .ַמֲעָׂשיו- ְּבָכל, ְוָחִסיד   ; ְּדָרָכיו-ְּבָכל, ַצִּדיק ְיהָוה) יז

  .ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת ְלכֹל     -- קְֹרָאיו-ְלָכל, ָקרֹוב ְיהָוה) יח

  .ְויֹוִׁשיֵעם, ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע- ְוֶאת   ; ֵרָאיו ַיֲעֶׂשהיְ -ְרצֹון) יט

  .ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד-ָּכל ְוֵאת    ; אֲֹהָביו- ָּכל- ֶאת, ׁשֹוֵמר ְיהָוה) כ

  .ְלעֹוָלם ָוֶעד-- ֵׁשם ָקְדׁשֹו, ָּבָׂשר-ִויָבֵרְך ָּכל   : ִּפי- ְיַדֶּבר, ְּתִהַּלת ְיהָוה) כא
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  .ְיהָוה- ֶאת    , ַנְפִׁשי ַהְלִלי:ָיּה-ְללּוהַ ) א

  .ֵלאלַֹהי ְּבעֹוִדי ֲאַזְּמָרה   ; ֲאַהְלָלה ְיהָוה ְּבַחָּיי) ב

  .ֶׁשֵאין לֹו ְתׁשּוָעה, ָאָדם-ְּבֶבן     -- ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים- ַאל) ג

  .ּתֹנָֹתיוָאְבדּו ֶעְׁש , ַּבּיֹום ַההּוא    ; ָיֻׁשב ְלַאְדָמתֹו, ֵּתֵצא רּוחֹו) ד

  .ְיהָוה ֱאלָֹהיו-ַעל, ִׂשְברֹו   : ֶׁשֵאל ַיֲעקֹב ְּבֶעְזרֹו--ַאְׁשֵרי) ה

  .ְלעֹוָלם    ַהּׁשֵֹמר ֱאֶמת ;ָּבם-ֲאֶׁשר-ָּכל- ְוֶאת ַהָּים-ֶאת    -- ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, עֶֹׂשה) ו

  .ַמִּתיר ֲאסּוִרים, הְיהוָ     ; ָלְרֵעִבים ,נֵֹתן ֶלֶחם--ָלֲעׁשּוִקים, עֶֹׂשה ִמְׁשָּפט) ז

  .אֵֹהב ַצִּדיִקים, ְיהָוה    ; ְּכפּוִפים זֵֹקף, ְיהָוה-- ּפֵֹקַח ִעְוִרים, ְיהָוה) ח

  .ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ְיַעֵּות   ; ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד ָיתֹום-- ֵּגִרים-ׁשֵֹמר ֶאת, ְיהָוה) ט

  .ָיּה-ַהְללּו:ְלדֹר ָודֹר, ןִצּיֹו ֱאלַֹהִיְך     --ְלעֹוָלם, ִיְמלְֹך ְיהָוה) י

  147ִמְזמֹור 

  .ָנאָוה ְתִהָּלה, ָנִעים-ִּכי     -- ַזְּמָרה ֱאלֵֹהינּו ,טֹוב-ִּכי:ָיּה-ַהְללּו) א

  .ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס ִנְדֵחי   ; ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִם ְיהָוה) ב

  .ְלַעְּצבֹוָתם ,ּוְמַחֵּבׁש    ; ִלְׁשבּוֵרי ֵלב, ָהרֵֹפא) ג
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  .ֵׁשמֹות ִיְקָרא ,ְלֻכָּלם   ; ַלּכֹוָכִבים, מֹוֶנה ִמְסָּפר) ד

  .ֵאין ִמְסָּפר, ִלְתבּוָנתֹו   ; ּכֹחַ -ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב) ה

  .ָאֶרץ-ְרָׁשִעים ֲעֵדי ַמְׁשִּפיל   ; ְמעֹוֵדד ֲעָנִוים ְיהָוה) ו

  .ְבִכּנֹור ֵלאלֵֹהינּו ַזְּמרּו    ; ֱענּו ַליהָוה ְּבתֹוָדה) ז

  .ָחִציר    ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ;ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר     -- ְּבָעִבים, ַהְמַכֶּסה ָׁשַמִים) ח

  .ֲאֶׁשר ִיְקָראּו ,ִלְבֵני עֵֹרב   ; נֹוֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה) ט

  .ְבׁשֹוֵקי ָהִאיׁש ִיְרֶצה- לֹא    ; לֹא ִבְגבּוַרת ַהּסּוס ֶיְחָּפץ) י

  .ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו-ֶאת    --ְיֵרָאיו-ֶאת, ֶצה ְיהָוהרֹו) יא

  .ַהְלִלי ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון    ; ְיהָוה-ֶאת, ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלִם) יב

  .ֵּבַרְך ָּבַנִיְך ְּבִקְרֵּבְך    ; ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך , ִחַּזק-ִּכי) יג

  .ַיְׂשִּביֵעְך , יםִחִּט  ֵחֶלב   ; ְּגבּוֵלְך ָׁשלֹום- ַהָּׂשם) יד

  .ָירּוץ ְּדָברֹו, ְמֵהָרה-ַעד   ; ַהּׁשֵֹלַח ִאְמָרתֹו ָאֶרץ) טו

  .ָּכֵאֶפר ְיַפֵּזר ,ְּכפֹור   ; ַהּנֵֹתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר) טז

  .ִמי ַיֲעמֹד, ָקָרתֹו ִלְפֵני   ; ַמְׁשִליְך ַקְרחֹו ְכִפִּתים) יז

  .ָמִים-ִיְּזלּו, רּוחֹו ַיֵּׁשב   ; ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם) יח

  .ְלִיְׂשָרֵאל, ּוִמְׁשָּפָטיו ֻחָּקיו    ; ַמִּגיד ְּדָבָרו ְלַיֲעקֹב) יט

  .ָיּה- ַהְללּו:ְיָדעּום- ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל    -- ּגֹוי- ְלָכל, לֹא ָעָׂשה ֵכן) כ

  148ִמְזמֹור 

  .ַּבְּמרֹוִמים, ַהְללּוהּו   ; םַהָּׁשַמיִ - ִמן, ְיהָוה- ֶאת ַהְללּו:ָיּה-ַהְללּו) א

  .ְצָבָאו-ָּכל ,ַהְללּוהּו   ; ַמְלָאָכיו-ַהְללּוהּו ָכל) ב

  .ּכֹוְכֵבי אֹור-ָּכל ,ַהְללּוהּו    ; ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרחַ , ַהְללּוהּו) ג

  .ֲאֶׁשר ֵמַעל ַהָּׁשָמִים, ְוַהַּמִים    ; ְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים, ַהְללּוהּו) ד

  .ִצָּוה ְוִנְבָראּו ִּכי הּוא   : ֵׁשם ְיהָוה-ֶאת, ּוְיַהְלל) ה

  .ְולֹא ַיֲעבֹור ,ָנַתן- ָחק    ; ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם) ו

  .ְּתהֹמֹות- ְוָכל, ַּתִּניִנים    --ָהָאֶרץ- ִמן, ְיהָוה- ַהְללּו ֶאת) ז

  .רֹועָֹׂשה ְדבָ , ְסָעָרה רּוחַ    ; ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור, ֵאׁש ּוָבָרד) ח

  .ֲאָרִזים-ְוָכל ,ֵעץ ְּפִרי   ; ְּגָבעֹות-ֶהָהִרים ְוָכל) ט

  .ְוִצּפֹור ָּכָנף ,ֶרֶמׂש    ; ְּבֵהָמה- ַהַחָּיה ְוָכל) י

  .ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ-ְוָכל, ָׂשִרים    ; ְלֻאִּמים- ְוָכל, ֶאֶרץ- ַמְלֵכי) יא
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  .יםְנָעִר -ִעם ,ְזֵקִנים   ; ְּבתּולֹות-ַּבחּוִרים ְוַגם) יב

  .ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים- ַעל    , הֹודֹו:ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו-ִּכי     -- ֵׁשם ְיהָוה-ֶאת, ְיַהְללּו) יג

  .ָיּה-ַהְללּו:ַעם ְקרֹבֹו   , ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל--ֲחִסיָדיו- ְלָכל ְּתִהָּלה    , ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו) יד

  149ִמְזמֹור 

  .ִּבְקַהל ֲחִסיִדים, ְּתִהָּלתֹו    ; ִׁשיר ָחָדׁש, ַליהָוה ִׁשירּו:ָיּה-ַהְללּו) א

  .ָיִגילּו ְבַמְלָּכם, ִצּיֹון-ְּבֵני    ; ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעָֹׂשיו) ב

  .לֹו-ְיַזְּמרּו, ְוִכּנֹור ְּבתֹף   ; ְיַהְללּו ְׁשמֹו ְבָמחֹול) ג

  .ִּביׁשּוָעה, ִויםֲענָ  ְיָפֵאר    ; רֹוֶצה ְיהָוה ְּבַעּמֹו-ִּכי) ד

  .ִמְׁשְּכבֹוָתם-ַעל, ְיַרְּננּו   ; ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד) ה

  .ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם ְוֶחֶרב   ; ִּבְגרֹוָנם, רֹוְממֹות ֵאל) ו

  .ַּבְלֻאִּמים, ּתֹוֵכחֹות    ; ַּבּגֹוִים, ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה) ז

  .ְּבַכְבֵלי ַבְרֶזל, ְוִנְכְּבֵדיֶהם    ;ֶלְאסֹר ַמְלֵכיֶהם ְּבִזִּקים) ח

  .ָיּה-ַהְללּו:ֲחִסיָדיו- ְלָכל, ָהָדר הּוא     -- ִמְׁשָּפט ָּכתּוב, ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם) ט

  150ִמְזמֹור 

  .ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו, ַהְללּוהּו   ; ְּבָקְדׁשֹו ֵאל-ַהְללּו:ָיּה-ַהְללּו) א

  .ְּכרֹב ֻּגְדלֹו ,ְללּוהּוהַ    ; ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו) ב

  .ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור ,ַהְללּוהּו   ; ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר, ַהְללּוהּו) ג

  .ְּבִמִּנים ְוֻעָגב ,ַהְללּוהּו   ; ְּבתֹף ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו) ד

  .ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה, ַהְללּוהּו    ; ָׁשַמע-ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי) ה

  .ָיּה-ַהְללּו             : ְּתַהֵּלל ָיּה, ָמהּכֹל ַהְּנָׁש ) ו

 


