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ר  ים ֲאֶשׁ }ג{ ִלְקדֹוִשׁ ל ָעֶליָך:  ה טֹוָבִתי ַבּ י ָחִסיִתי ָבְך: }ב{ ָאַמְרְתּ ַליהָוה ֲאדָֹני ָאָתּ ִכּ ְמֵרִני ֵאל  ם ְלָדִוד שָׁ }א{ ִמְכָתּ

מֹוָתם  א ֶאת שְׁ ׂ ם ּוַבל ֶאָשּ יֶהם ִמָדּ יְך ִנְסֵכּ ל ַאִסּ בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ַבּ ל ֶחְפִצי ָבם: }ד{ ִיְרּבּו ַעְצּ יֵרי ָכּ ה ְוַאִדּ ָאֶרץ ֵהָמּ ָבּ

ְפָרה ָעָלי: }ז{  ִעִמים ַאף ַנֲחָלת שָׁ ְנּ ה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: }ו{ ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ַבּ ָפָתי: }ה{ ְיהָוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָתּ ַעל ְשׂ

ל ֶאּמֹוט: }ט{ ָלֵכן  י ִמיִמיִני ַבּ י ָתִמיד ִכּ יִתי ְיהָוה ְלֶנְגִדּ ִוּ רּוִני ִכְליֹוָתי: }ח{ ִשׁ ר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות ִיְסּ ֲאָבֵרְך ֶאת ְיהָוה ֲאֶשׁ

ַחת: }יא{  ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות שָׁ אֹול לֹא ִתֵתּ י ִלשְׁ י לֹא ַתֲעזֹב ַנְפִשׁ ן ָלֶבַטח: }י{ ִכּ כֹּ ִרי ִישְׁ שָׂ בֹוִדי ַאף ְבּ ֶגל ְכּ י ַוָיּ ַמח ִלִבּ שָׂ

יִמיְנָך ֶנַצח: ֶניָך ְנִעמֹות ִבּ ָמחֹות ֶאת ָפּ ַבע ְשׂ ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחִיּים שֹׂ

טז.

ל אְֹיָביו  ף ּכָ יל ְיהָוה אֹותֹו ִמּכַ יֹום ִהּצִ יָרה ַהּזֹאת ּבְ ִ ְבֵרי ַהׁשּ ר ַליהָוה ֶאת ּדִ ּבֶ ר ּדִ ַח ְלֶעֶבד ְיהָוה ְלָדִוד ֲאׁשֶ }א{ ַלְמַנּצֵ

י ְוֶקֶרן  ַוּיֹאַמר ֶאְרָחְמָך ְיהָוה ִחְזִקי: }ג{ ְיהָוה ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה ּבֹו ָמִגּנִ אּול: }ב{  ד ׁשָ ּוִמּיַ

ַעל ְיַבֲעתּוִני: }ו{ ֶחְבֵלי  ַע: }ה{ ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ְוַנֲחֵלי ְבִלּיַ ׁשֵ ל ֶאְקָרא ְיהָוה ּוִמן אְֹיַבי ִאּוָ י: }ד{ ְמֻהּלָ ּבִ ּגַ ִעי ִמׂשְ ִיׁשְ

ְוָעִתי  ְוׁשַ ַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי  ִיׁשְ ַע  ּוֵ ֲאׁשַ ְוֶאל ֱאלַֹהי  ִלי ֶאְקָרא ְיהָוה  ר  ּצַ ּבַ }ז{  י ָמֶות:  מּוִני מֹוְקׁשֵ אֹול ְסָבבּוִני ִקּדְ ׁשְ

ַאּפֹו  ן ּבְ י ָחָרה לֹו: }ט{ ָעָלה ָעׁשָ ֲעׁשּו ּכִ ְתּגָ זּו ַוּיִ ְרַעׁש ָהָאֶרץ ּומֹוְסֵדי ָהִרים ִיְרּגָ ְגַעׁש ַוּתִ בֹוא ְבָאְזָניו: }ח{ ַוּתִ ְלָפָניו ּתָ

ֶדא  ַוּיֵ עֹף  ַוּיָ רּוב  ב ַעל ּכְ ְרּכַ ַוּיִ ַחת ַרְגָליו: }יא{  ַרד ַוֲעָרֶפל ּתַ ַוּיֵ ַמִים  ט ׁשָ ַוּיֵ }י{  ּנּו:  ֲערּו ִמּמֶ ָחִלים ּבָ ּגֶ יו ּתֹאֵכל  ְוֵאׁש ִמּפִ

ָרד  ָחִקים: }יג{ ִמּנַֹגּה ֶנְגּדֹו ָעָביו ָעְברּו ּבָ ַכת ַמִים ָעֵבי ׁשְ תֹו ֶחׁשְ ְך ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו ֻסּכָ ת חֹׁשֶ ְנֵפי רּוַח: }יב{ ָיׁשֶ ַעל ּכַ

ָרב  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם  יו  ִחּצָ ַלח  ׁשְ ַוּיִ }טו{  ֵאׁש:  ְוַגֲחֵלי  ָרד  ּבָ קֹלֹו  ן  ִיּתֵ ְוֶעְליֹון  ְיהָוה  ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ ְרֵעם  ַוּיַ }יד{  ֵאׁש:  ְוַגֲחֵלי 

ֵחִני  רֹום ִיּקָ ַלח ִמּמָ ָך: }יז{ ִיׁשְ ַמת רּוַח ַאּפֶ ׁשְ ֲעָרְתָך ְיהָוה ִמּנִ ֵבל ִמּגַ לּו מֹוְסדֹות ּתֵ ּגָ ָראּו ֲאִפיֵקי ַמִים ַוּיִ ם: }טז{ ַוּיֵ ַוְיֻהּמֵ

ָען ִלי: מּוִני ְביֹום ֵאיִדי ַוְיִהי ְיהָוה ְלִמׁשְ י: }יט{ ְיַקּדְ ּנִ י ָאְמצּו ִמּמֶ ְֹנַאי ּכִ יֵלִני ֵמאְֹיִבי ָעז ּוִמׂשּ ים: }יח{ ַיּצִ ִים ַרּבִ ִני ִמּמַ ַיְמׁשֵ

יח.
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ְרֵכי ְיהָוה  י ּדַ ַמְרּתִ י ׁשָ יב ִלי: }כב{ ּכִ בֹר ָיַדי ָיׁשִ ִצְדִקי ּכְ י: }כא{ ִיְגְמֵלִני ְיהָוה ּכְ י ָחֵפץ ּבִ ֵצִני ּכִ ְרָחב ְיַחּלְ }כ{ ַוּיֹוִציֵאִני ַלּמֶ

ר ֵמֲעֹוִני:  ּמֵ ּתַ י: }כד{ ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו ָוֶאׁשְ י ְוֻחּקָֹתיו לֹא ָאִסיר ֶמּנִ ָטיו ְלֶנְגּדִ ּפָ י ָכל ִמׁשְ י ֵמֱאלָֹהי: }כג{ ּכִ ְעּתִ ְולֹא ָרׁשַ

ָרר  ְתּבָ ם: }כז{ ִעם ָנָבר ּתִ ּמָ ּתַ ִמים ּתִ ַבר ּתָ ד ִעם ּגְ ְתַחּסָ בֹר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: }כו{ ִעם ָחִסיד ּתִ ב ְיהָוה ִלי ְכִצְדִקי ּכְ ׁשֶ }כה{ ַוּיָ

יּהַ  ִאיר ֵנִרי ְיהָוה ֱאלַֹהי ַיּגִ ה ּתָ י ַאּתָ יל: }כט{ ּכִ ּפִ ׁשְ יַע ְוֵעיַנִים ָרמֹות ּתַ ה ַעם ָעִני תֹוׁשִ י ַאּתָ ל: }כח{ ּכִ ּתָ ְתּפַ ׁש ּתִ ְוִעם ִעּקֵ

ְרּכֹו ִאְמַרת ְיהָוה ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ְלכֹל ַהחִֹסים  ִמים ּדַ ג ׁשּור: }לא{ ָהֵאל ּתָ דּוד ּוֵבאלַֹהי ֲאַדּלֶ י ְבָך ָאֻרץ ּגְ י: }ל{ ּכִ ּכִ ָחׁשְ

ה  ּוֶ י: }לד{ ְמׁשַ ְרּכִ ִמים ּדַ ן ּתָ ּתֵ ֵרִני ָחִיל ַוּיִ ְלֲעֵדי ְיהָוה ּוִמי צּור זּוָלִתי ֱאלֵֹהינּו: }לג{ ָהֵאל ַהְמַאּזְ י ִמי ֱאלֹוּהַ ִמּבַ ּבֹו: }לב{ ּכִ

ָמֵגן  ִלי  ן  ּתֶ ַוּתִ }לו{  ְזרֹועָֹתי:  ה  ְנחּוׁשָ ת  ֶקׁשֶ ְוִנֲחָתה  ְלָחָמה  ַלּמִ ָיַדי  ד  ְמַלּמֵ }לה{  ַיֲעִמיֵדִני:  מַֹתי  ּבָ ְוַעל  לֹות  ַאּיָ ּכָ ַרְגַלי 

יֵגם  ִ י: }לח{ ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאׂשּ י ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסּלָ ְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחּתָ ִני: }לז{ ּתַ ֶעָך ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני ְוַעְנַוְתָך ַתְרּבֵ ִיׁשְ

ְכִריַע ָקַמי  ְלָחָמה ּתַ ֵרִני ַחִיל ַלּמִ ַאּזְ ַחת ַרְגָלי: }מ{ ַוּתְ לּו ּתַ ּלֹוָתם: }לט{ ֶאְמָחֵצם ְולֹא ֻיְכלּו קּום ִיּפְ ְולֹא ָאׁשּוב ַעד ּכַ

ָחֵקם  יַע ַעל ְיהָוה ְולֹא ָעָנם: }מג{ ְוֶאׁשְ עּו ְוֵאין מֹוׁשִ ּוְ ְנַאי ַאְצִמיֵתם: }מב{ ְיׁשַ י עֶֹרף ּוְמׂשַ ה ּלִ י: }מא{ ְואְֹיַבי ָנַתּתָ ְחּתָ ּתַ

י ַיַעְבדּוִני:  יֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם לֹא ָיַדְעּתִ ׂשִ ֵטִני ֵמִריֵבי ָעם ּתְ ַפּלְ ִטיט חּוצֹות ֲאִריֵקם: }מד{ ּתְ ֵני רּוַח ּכְ ָעָפר ַעל ּפְ ּכְ

רֹוֵתיֶהם: }מז{ ַחי ְיהָוה ּוָברּוְך צּוִרי  ְסּגְ ֵני ֵנָכר ִיּבֹלּו ְוַיְחְרגּו ִמּמִ ֵני ֵנָכר ְיַכֲחׁשּו ִלי: }מו{ ּבְ ְמעּו ִלי ּבְ ָ ַמע אֶֹזן ִיׁשּ }מה{ ְלׁשֵ

רֹוְמֵמִני  ִטי ֵמאְֹיָבי ַאף ִמן ָקַמי ּתְ י: }מט{ ְמַפּלְ ְחּתָ ים ּתַ ר ַעּמִ ְדּבֵ ִעי: }מח{ ָהֵאל ַהּנֹוֵתן ְנָקמֹות ִלי ַוּיַ ְוָירּום ֱאלֹוֵהי ִיׁשְ

ה ֶחֶסד  יל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֹׂשֶ ָרה: }נא{ )מגדל( ַמְגּדִ ְמָך ֲאַזּמֵ ן אֹוְדָך ַבּגֹוִים ְיהָוה ּוְלׁשִ יֵלִני: }נ{ ַעל ּכֵ ּצִ ֵמִאיׁש ָחָמס ּתַ

יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ִלְמׁשִ

ַמע קֹול  ׁשְ }ב{  יֹוְרֵדי בֹור:  י ִעם  ְלּתִ ְוִנְמׁשַ י  ּנִ ִמּמֶ ה  ֱחׁשֶ ּתֶ ן  ּפֶ י  ּנִ ִמּמֶ ֱחַרׁש  ּתֶ ַאל  ֶאְקָרא צּוִרי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  }א{ 

לֹום ִעם  ִעים ְוִעם ּפֲֹעֵלי ָאֶון ּדְֹבֵרי ׁשָ ֵכִני ִעם ְרׁשָ ְמׁשְ ָך: }ג{ ַאל ּתִ ִביר ָקְדׁשֶ ִאי ָיַדי ֶאל ּדְ ָנׂשְ ִעי ֵאֶליָך ּבְ ּוְ ׁשַ ֲחנּוַני ּבְ ּתַ

י  מּוָלם ָלֶהם: }ה{ ּכִ ב ּגְ ן ָלֶהם ָהׁשֵ ה ְיֵדיֶהם ּתֵ ַמֲעׂשֵ ָפֳעָלם ּוְכרַֹע ַמַעְלֵליֶהם ּכְ ן ָלֶהם ּכְ ְלָבָבם: }ד{ ּתֶ ֵרֵעיֶהם ְוָרָעה ּבִ

י  ֲחנּוָני: }ז{ ְיהָוה ֻעּזִ ַמע קֹול ּתַ י ׁשָ רּוְך ְיהָוה ּכִ ה ָיָדיו ֶיֶהְרֵסם ְולֹא ִיְבֵנם: }ו{ ּבָ ֻעּלֹת ְיהָוה ְוֶאל ַמֲעׂשֵ לֹא ָיִבינּו ֶאל ּפְ

יָעה  יחֹו הּוא: }ט{ הֹוׁשִ יִרי ֲאהֹוֶדּנּו: }ח{ ְיהָוה עֹז ָלמֹו ּוָמעֹוז ְיׁשּועֹות ְמׁשִ ִ י ּוִמׁשּ ֲעלֹז ִלּבִ י ַוּיַ י ְוֶנֱעָזְרּתִ י ּבֹו ָבַטח ִלּבִ ּוָמִגּנִ

ֵאם ַעד ָהעֹוָלם: ְ ָך ּוָבֵרְך ֶאת ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנׂשּ ֶאת ַעּמֶ

כח.

יר ָחָדׁש  ירּו לֹו ׁשִ רּו לֹו: }ג{ ׁשִ ֵנֶבל ָעׂשֹור ַזּמְ ִכּנֹור ּבְ ה: }ב{ הֹודּו ַליהָוה ּבְ ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ יהָוה ַלְיׁשָ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ }א{ ַרּנְ

ט ֶחֶסד ְיהָוה ָמְלָאה  ּפָ ֱאמּוָנה: }ה{ אֵֹהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ הּו ּבֶ ַבר ְיהָוה ְוָכל ַמֲעׂשֵ ר ּדְ י ָיׁשָ ְתרּוָעה: }ד{ ּכִ ן ּבִ ַנּגֵ ֵהיִטיבּו 

הֹומֹות: }ח{ ִייְראּו  אָֹצרֹות ּתְ ם נֵֹתן ּבְ ד ֵמי ַהּיָ ּנֵ ל ְצָבָאם: }ז{ ּכֵֹנס ּכַ יו ּכָ ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ּפִ ְדַבר ְיהָוה ׁשָ ָהָאֶרץ: }ו{ ּבִ

ֲעמֹד: }י{ ְיהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים  ה ַוּיַ ִהי הּוא ִצּוָ י הּוא ָאַמר ַוּיֶ ֵבי ֵתֵבל: }ט{ ּכִ ל יֹׁשְ ּנּו ָיגּורּו ּכָ ל ָהָאֶרץ ִמּמֶ ֵמְיהָוה ּכָ

לג.
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ר ְיהָוה ֱאלָֹהיו  ֵרי ַהּגֹוי ֲאׁשֶ בֹות ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר: }יב{ ַאׁשְ ֲעמֹד ַמְחׁשְ ים: }יא{ ֲעַצת ְיהָוה ְלעֹוָלם ּתַ בֹות ַעּמִ ֵהִניא ַמְחׁשְ

ֵבי  ל יֹׁשְ יַח ֶאל ּכָ ּגִ ְבּתֹו ִהׁשְ כֹון ׁשִ ֵני ָהָאָדם: }יד{ ִמּמְ ל ּבְ יט ְיהָוה ָרָאה ֶאת ּכָ ַמִים ִהּבִ ָ ַחר ְלַנֲחָלה לֹו: }יג{ ִמׁשּ ָהָעם ּבָ
ָרב ּכַֹח: }יז{  ֵצל ּבְ ּבֹור לֹא ִיּנָ ָרב ָחִיל ּגִ ע ּבְ ֶלְך נֹוׁשָ יֶהם: }טז{ ֵאין ַהּמֶ ל ַמֲעׂשֵ ִבין ֶאל ּכָ ם ַהּמֵ ָהָאֶרץ: }טו{ ַהּיֵֹצר ַיַחד ִלּבָ

ֶות  יל ִמּמָ ה ֵעין ְיהָוה ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: }יט{ ְלַהּצִ ט: }יח{ ִהּנֵ ֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו לֹא ְיַמּלֵ ׁשֶ

ם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו:  י ְבׁשֵ נּו ּכִ ַמח ִלּבֵ י בֹו ִיׂשְ נּו הּוא: }כא{ ּכִ ָתה ַליהָוה ֶעְזֵרנּו ּוָמִגּנֵ נּו ִחּכְ ָרָעב: }כ{ ַנְפׁשֵ ם ּוְלַחּיֹוָתם ּבָ ַנְפׁשָ

ר ִיַחְלנּו ָלְך: ֲאׁשֶ ָך ְיהָוה ָעֵלינּו ּכַ }כב{ ְיִהי ַחְסּדְ

ן לֹא ִניָרא  יר: }ב{ ֱאלִֹהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָועֹז ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמאֹד: }ג{ ַעל ּכֵ ַח ִלְבֵני קַֹרח ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ }א{ ַלְמַנּצֵ

חּו  ּמְ ָלָגיו ְיׂשַ ַגֲאָותֹו ֶסָלה: }ה{ ָנָהר ּפְ ים: }ד{ ֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו ֵמיָמיו ִיְרֲעׁשּו ָהִרים ּבְ ֵלב ַיּמִ ָהִמיר ָאֶרץ ּוְבמֹוט ָהִרים ּבְ ּבְ

}ז{ ָהמּו גֹוִים ָמטּו  ַיְעְזֶרָה ֱאלִֹהים ִלְפנֹות ּבֶֹקר:  ּמֹוט  ל ּתִ ּה ּבַ ִקְרּבָ ּבְ }ו{ ֱאלִֹהים  ֵני ֶעְליֹון:  ּכְ ִעיר ֱאלִֹהים ְקדֹׁש ִמׁשְ

ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: }ט{ ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ְיהָוה  ּגָ נּו ִמׂשְ מּוג ָאֶרץ: }ח{ ְיהָוה ְצָבאֹות ִעּמָ קֹולֹו ּתָ ַמְמָלכֹות ָנַתן ּבְ

ֵאׁש:  רֹף ּבָ ץ ֲחִנית ֲעָגלֹות ִיׂשְ ר ְוִקּצֵ ּבֵ ת ְיׁשַ ית ִמְלָחמֹות ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ ֶקׁשֶ ּבִ ָאֶרץ: }י{ ַמׁשְ ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ ֲאׁשֶ

ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: ּגָ נּו ִמׂשְ ָאֶרץ: }יב{ ְיהָוה ְצָבאֹות ִעּמָ ּגֹוִים ָארּום ּבָ י ָאנִֹכי ֱאלִֹהים ָארּום ּבַ }יא{ ַהְרּפּו ּוְדעּו ּכִ

מו.

אּו ָהִרים  ט: }ג{ ִיׂשְ ּפָ יָך ְבִמׁשְ ָך ְבֶצֶדק ַוֲעִנּיֶ ן ְוִצְדָקְתָך ְלֶבן ֶמֶלְך: }ב{ ָיִדין ַעּמְ ֶטיָך ְלֶמֶלְך ּתֵ ּפָ לֹמֹה ֱאלִֹהים ִמׁשְ }א{ ִלׁשְ

ֶמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח  ק: }ה{ ִייָראּוָך ִעם ׁשָ א עֹוׁשֵ יַע ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדּכֵ י ָעם יֹוׁשִ ּפֹט ֲעִנּיֵ ְצָדָקה: }ד{ ִיׁשְ לֹום ָלָעם ּוְגָבעֹות ּבִ ׁשָ

ם  ִלי ָיֵרַח: }ח{ ְוֵיְרּדְ ִמּיָ לֹום ַעד ּבְ יק ְורֹב ׁשָ ָיָמיו ַצּדִ ְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ: }ז{ ִיְפַרח ּבְ ז ּכִ ָמָטר ַעל ּגֵ ּדֹור ּדֹוִרים: }ו{ ֵיֵרד ּכְ

יבּו  ים ִמְנָחה ָיׁשִ יׁש ְוִאּיִ ים ְואְֹיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו: }י{ ַמְלֵכי ַתְרׁשִ ָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ: }ט{ ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִצּיִ ַעד ָים ּוִמּנָ

ַע ְוָעִני  ּוֵ יל ֶאְביֹון ְמׁשַ י ַיּצִ ל ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו: }יב{ ּכִ ֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים ּכָ ּתַ ר ַיְקִריבּו: }יא{ ְוִיׁשְ ּכָ ָבא ּוְסָבא ֶאׁשְ ַמְלֵכי ׁשְ

ֵעיָניו:  ָמם ּבְ ם ְוֵייַקר ּדָ יַע: }יד{ ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפׁשָ ל ְוֶאְביֹון ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוׁשִ ְוֵאין עֵֹזר לֹו: }יג{ ָיחֹס ַעל ּדַ

רֹאׁש ָהִרים ִיְרַעׁש  ָאֶרץ ּבְ ר ּבָ ת ּבַ ל ַהּיֹום ְיָבֲרֶכְנהּו: }טז{ ְיִהי ִפּסַ ֲעדֹו ָתִמיד ּכָ ל ּבַ ּלֵ ָבא ְוִיְתּפַ ַהב ׁשְ ן לֹו ִמּזְ }טו{ ִויִחי ְוִיּתֶ

ל ּגֹוִים  ְרכּו בֹו ּכָ מֹו ְוִיְתּבָ ֶמׁש )ינין( ִיּנֹון ׁשְ מֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני ׁשֶ ב ָהָאֶרץ: }יז{ ְיִהי ׁשְ ֵעׂשֶ ְריֹו ְוָיִציצּו ֵמִעיר ּכְ ָבנֹון ּפִ ּלְ ּכַ

ֵלא ְכבֹודֹו  בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: }יט{ ּוָברּוְך ׁשֵ ָרֵאל עֹׂשֵ רּוְך ְיהָוה ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיׂשְ רּוהּו: }יח{ ּבָ ְ ְיַאׁשּ

י: ן ִיׁשָ ִוד ּבֶ ּלּו ְתִפּלֹות ּדָ ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: }כ{ ּכָ

עב.
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יָת  ּסִ ּכִ ָך  ַעּמֶ ֲעֹון  אָת  ָנׂשָ }ג{  ַיֲעקֹב:  ִבית  ׁשְ )שבות(  ְבּתָ  ׁשַ ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  }ב{  ִמְזמֹור:  קַֹרח  ִלְבֵני  ַח  ַלְמַנּצֵ }א{ 

נּו: }ו{  ַעְסָך ִעּמָ ֵענּו ְוָהֵפר ּכַ ָך: }ה{ ׁשּוֵבנּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ יבֹוָת ֵמֲחרֹון ַאּפֶ אָתם ֶסָלה: }ד{ ָאַסְפּתָ ָכל ֶעְבָרֶתָך ֱהׁשִ ָכל ַחּטָ

ָך  ְמחּו ָבְך: }ח{ ַהְרֵאנּו ְיהָוה ַחְסּדֶ ָך ִיׂשְ נּו ְוַעּמְ ַחּיֵ ׁשּוב ּתְ ה ּתָ ָך ְלדֹר ָודֹר: }ז{ ֲהלֹא ַאּתָ ְמׁשְֹך ַאּפְ נּו ּתִ ֱאַנף ּבָ ַהְלעֹוָלם ּתֶ
לֹום ֶאל ַעּמֹו ְוֶאל ֲחִסיָדיו ְוַאל ָיׁשּובּו ְלִכְסָלה: }י{  ר ׁשָ י ְיַדּבֵ ר ָהֵאל ְיהָוה ּכִ ְמָעה ַמה ְיַדּבֵ ן ָלנּו: }ט{ ֶאׁשְ ּתֶ ֲעָך ּתִ ְוֶיׁשְ

ְצָמח  קּו: }יב{ ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ לֹום ָנׁשָ ׁשּו ֶצֶדק ְוׁשָ ַאְרֵצנּו: }יא{ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפּגָ בֹוד ּבְ ּכֹן ּכָ עֹו ִלׁשְ ַאְך ָקרֹוב ִליֵרָאיו ִיׁשְ

ָעָמיו: ם ְלֶדֶרְך ּפְ ְך ְוָיׂשֵ ן ְיבּוָלּה: }יד{ ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהּלֵ ּתֵ ן ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנּו ּתִ ם ְיהָוה ִיּתֵ ָקף: }יג{ ּגַ ַמִים ִנׁשְ ָ ְוֶצֶדק ִמׁשּ

פה.

ְיִריָעה:  ַמִים ּכַ ְלָמה נֹוֶטה ׁשָ ַ ׂשּ : }ב{ עֶֹטה אֹור ּכַ ּתָ אֹד הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ַדְלּתָ ּמְ י ֶאת ְיהָוה ְיהָוה ֱאלַֹהי ּגָ ְרִכי ַנְפׁשִ }א{ ּבָ

ְרָתיו ֵאׁש  ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמׁשָ }ד{ עֹׂשֶ ְנֵפי רּוַח:  ּכַ ְך ַעל  ם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהּלֵ ָ ֲעִלּיֹוָתיו ַהׂשּ ִים  ַבּמַ }ג{ ַהְמָקֶרה 

ִמן  }ז{  ָמִים:  ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  יתֹו  ּסִ ּכִ בּוׁש  ּלְ ּכַ הֹום  ּתְ }ו{  ָוֶעד:  עֹוָלם  ּמֹוט  ּתִ ל  ּבַ ְמכֹוֶניָה  ַעל  ֶאֶרץ  ָיַסד  }ה{  לֵֹהט: 

ְמּתָ  ׂשַ בּול  ּגְ }ט{  ָלֶהם:  ָיַסְדּתָ  ֶזה  ְמקֹום  ֶאל  ְבָקעֹות  ֵיְרדּו  ָהִרים  ַיֲעלּו  }ח{  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  ִמן קֹול  ְינּוסּון  ֲעָרְתָך  ּגַ

ָדי  ל ַחְיתֹו ׂשָ קּו ּכָ כּון: }יא{ ַיׁשְ ין ָהִרים ְיַהּלֵ ָחִלים ּבֵ ּנְ ַח ַמְעָיִנים ּבַ ּלֵ ל ְיׁשּובּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: }י{ ַהְמׁשַ ל ַיֲעבֹרּון ּבַ ּבַ

ִרי  ֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמּפְ נּו קֹול: }יג{ ַמׁשְ ין ֳעָפאִים ִיּתְ ּכֹון ִמּבֵ ַמִים ִיׁשְ ָ רּו ְפָרִאים ְצָמָאם: }יב{ ֲעֵליֶהם עֹוף ַהׁשּ ּבְ ִיׁשְ

ח  ּמַ ב ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: }טו{ ְוַיִין ְיׂשַ ֵהָמה ְוֵעׂשֶ ע ָהָאֶרץ: }יד{ ַמְצִמיַח ָחִציר ַלּבְ ּבַ ׂשְ יָך ּתִ ַמֲעׂשֶ

ר  ר ָנָטע: }יז{ ֲאׁשֶ עּו ֲעֵצי ְיהָוה ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ ּבְ ֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: }טז{ ִיׂשְ ָ ִנים ִמׁשּ ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ּפָ

ה ָיֵרַח  ים: }יט{ ָעׂשָ ַפּנִ ֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלׁשְ בִֹהים ַלּיְ יָתּה: }יח{ ָהִרים ַהּגְ ים ּבֵ רֹוׁשִ נּו ֲחִסיָדה ּבְ ִרים ְיַקּנֵ ם ִצּפֳ ׁשָ

ֶרף  ִפיִרים ׁשֲֹאִגים ַלּטָ ל ַחְיתֹו ָיַער: }כא{ ַהּכְ ְך ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש ּכָ ת חֹׁשֶ ׁשֶ ֶמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו: }כ{ ּתָ ְלמֹוֲעִדים ׁשֶ

צּון: }כג{ ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב:  ֶמׁש ֵיָאֵספּון ְוֶאל ְמעֹונָֹתם ִיְרּבָ ֶ ְזַרח ַהׁשּ ׁש ֵמֵאל ָאְכָלם: }כב{ ּתִ ּוְלַבּקֵ

ם ֶרֶמׂש ְוֵאין  דֹול ּוְרַחב ָיָדִים ׁשָ ם ּגָ יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: }כה{ ֶזה ַהּיָ ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ יָך ְיהָוה ּכֻ }כד{ ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ

רּון ָלֵתת  ּבֵ ם ֵאֶליָך ְיׂשַ ּלָ ֶחק ּבֹו: }כז{ ּכֻ כּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ם ֳאִנּיֹות ְיַהּלֵ דֹלֹות: }כו{ ׁשָ ר ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ִמְסּפָ

ֵהלּון ּתֵֹסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל  ֶניָך ִיּבָ יר ּפָ ְסּתִ עּון טֹוב: }כט{ ּתַ ּבְ ח ָיְדָך ִיׂשְ ְפּתַ ן ָלֶהם ִיְלקֹטּון ּתִ ּתֵ ִעּתֹו: }כח{ ּתִ ָאְכָלם ּבְ

יו:  ַמֲעׂשָ ַמח ְיהָוה ּבְ ֵני ֲאָדָמה: }לא{ ְיִהי ְכבֹוד ְיהָוה ְלעֹוָלם ִיׂשְ ׁש ּפְ ֵראּון ּוְתַחּדֵ ח רּוֲחָך ִיּבָ ּלַ ׁשַ ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: }ל{ ּתְ

עֹוִדי: }לד{ ֶיֱעַרב ָעָליו  ָרה ֵלאלַֹהי ּבְ י ֲאַזּמְ ַחּיָ יָרה ַליהָוה ּבְ נּו: }לג{ ָאׁשִ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ע ּבֶ ִיּגַ ְרָעד  יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ }לב{ ַהּמַ

י ֶאת ְיהָוה ַהְללּוָיּה: ְרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ ּמּו ַחּטָ יהָוה: }לה{ ִיּתַ ַמח ּבַ יִחי ָאנִֹכי ֶאׂשְ ׂשִ

קד.
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ן ַלּמֹוט  ַמִים ָוָאֶרץ: }ג{ ַאל ִיּתֵ ה ׁשָ א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי: }ב{ ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָוה עֹׂשֵ ָ ֲעלֹות ֶאׂשּ יר ַלּמַ }א{ ׁשִ

}ו{  ְיִמיֶנָך:  ָך ַעל ַיד  ָרֵאל: }ה{ ְיהָוה ׁשְֹמֶרָך ְיהָוה ִצּלְ ִיׂשְ ן ׁשֹוֵמר  ִייׁשָ ָינּום ְולֹא  ה לֹא  }ד{ ִהּנֵ ָינּום ׁשְֹמֶרָך:  ַרְגֶלָך ַאל 

ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך  ָך: }ח{ ְיהָוה ִיׁשְ מֹר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ ָמְרָך ִמּכָ ְיָלה: }ז{ ְיהָוה ִיׁשְ ּלָ ה ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש לֹא ַיּכֶ ֶ יֹוָמם ַהׁשּ

ה ְוַעד עֹוָלם: ֵמַעּתָ

קכא.

ֲחנּוָני: }ג{  בֹות ְלקֹול ּתַ ֻ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקׁשּ ְמָעה ְבקֹוִלי ּתִ ים ְקָראִתיָך ְיהָוה: }ב{ ֲאדָֹני ׁשִ ֲעַמּקִ ֲעלֹות ִמּמַ יר ַהּמַ }א{ ׁשִ

י ְוִלְדָברֹו  ָתה ַנְפׁשִ יִתי ְיהָוה ִקּוְ ֵרא: }ה{ ִקּוִ ּוָ ּתִ ִליָחה ְלַמַען  ָך ַהּסְ י ִעּמְ ּכִ ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד: }ד{  ָמר  ׁשְ ִאם ֲעֹונֹות ּתִ

ה  י ִעם ְיהָוה ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ ָרֵאל ֶאל ְיהָוה ּכִ ְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר: }ז{ ַיֵחל ִיׂשְ י ַלאדָֹני ִמׁשּ י: }ו{ ַנְפׁשִ הֹוָחְלּתִ

ָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונָֹתיו: ה ֶאת ִיׂשְ ִעּמֹו ְפדּות: }ח{ ְוהּוא ִיְפּדֶ

קל.


