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 ט"ז  תהילים

 ג "תהילים פרק ל
ים   א יקִּ נּו ַצדִּ ה ַרנְּ לַָּ הִּ ה תְּ אוַָּ ים נַָּ רִּ שַָּ ה' ַליְּ  .ַבַָּ
רּו   ב ׂשֹור ַזמְּ ֵנֶבל עַָּ נֹור בְּ כִּ  .לֹו הֹודּו ַלה' בְּ
ירּו   ג ה שִּ רּועַָּ תְּ יבּו ַנֵגן בִּ ש; ֵהיטִּ דַָּ יר חַָּ  .לֹו שִּ
י  ד ר  כִּ ַבר יַָּשַָּ ל דְּ כַָּ ה; וְּ הוַָּ ה-יְּ  .ַמֲעֵׂשהּו ֶבֱאמּונַָּ
ה   ה הוַָּ ט; ֶחֶסד יְּ פַָּ שְּ ה ּומִּ קַָּ דַָּ ֶרץ ֹאֵהב, צְּ אַָּ ה הַָּ אַָּ לְּ  .מַָּ
ל   ו יו כַָּ רּוַח פִּ ם ַנֲעׂשּו; ּובְּ ַמיִּ ה, שַָּ הוַָּ ַבר יְּ דְּ ם בִּ אַָּ בַָּ  .צְּ
הֹומֹות  ז רֹות תְּ אֹוצַָּ  .ֹכֵנס ַכֵנד, ֵמי ַהיַָּם; ֹנֵתן בְּ
אּו    ח ירְּ ליִּ ה, כַָּ הוַָּ ל -ֵמיְּ גּורּו כַָּ ֶמנּו יַָּ ֶרץ; מִּ אַָּ ֵבי ֵתֵבל הַָּ  .ֹישְּ
י; הּוא   ט ַמר ַוֶיהִּ י הּוא אַָּ ה, ַוַיֲעֹמד כִּ ּוַָּ  .צִּ
יר ֲעַצת   י ה, ֵהפִּ הוַָּ ים יְּ בֹות ַעמִּ שְּ יא, ַמחְּ ם; ֵהנִּ  .גֹויִּ

ֹדר  יא ֹדר וַָּ בֹו, לְּ בֹות לִּ שְּ ם ַתֲעֹמד; ַמחְּ עֹולַָּ ה לְּ הוַָּ  .ֲעַצת יְּ
ה לֹו ֵרי ַהגֹוי ֲאֶשר ַאשְּ   יב ַנֲחלַָּ ַחר לְּ ם, בַָּ עַָּ יו; הַָּ ה ֱאֹלהַָּ הוַָּ  .יְּ
ה, ֶאת   יג אַָּ ה; רַָּ הוַָּ יט יְּ בִּ ם, הִּ ַמיִּ שַָּ ל-מִּ ם-כַָּ דַָּ אַָּ ֵני הַָּ  .בְּ
כֹון  יד מְּ ל-מִּ יַח ֶאל כַָּ גִּ שְּ תֹו הִּ בְּ ֶרץ-שִּ אַָּ ֵבי הַָּ  .ֹישְּ
ין ֶאל  טו ם; ַהֵמבִּ בַָּ ל-ַהֹיֵצר ַיַחד לִּ  .ַמֲעֵׂשיֶהם- כַָּ
ב-ֵאין  טז רַָּ ע בְּ ל; -ַהֶמֶלְך, נֹושַָּ יִּ בֹור לֹא  חַָּ ב גִּ רַָּ ֵצל בְּ נַָּ  .ֹכחַ  יִּ
ַמֵלט  יז ֹרב ֵחילֹו, לֹא יְּ ה; ּובְּ שּועַָּ תְּ  .ֶשֶקר ַהּסּוס, לִּ
ה, ֶאל  יח הוַָּ ֵנה ֵעין יְּ דֹו-הִּ ַחסְּ ים לְּ ַיֲחלִּ יו; ַלמְּ ֵראַָּ  .יְּ
ם;   יט שַָּ ֶות ַנפְּ מַָּ יל מִּ ַהצִּ בלְּ עַָּ רַָּ ם, בַָּ ַחיֹותַָּ  .ּולְּ
ֵננּו הּוא  כ גִּ ֵרנּו ּומַָּ ה; ֶעזְּ ה ַליהוַָּ תַָּ כְּ ֵשנּו, חִּ  .ַנפְּ

י  כא נּו כִּ חְּ טַָּ שֹו בַָּ דְּ ֵשם קַָּ י בְּ ֵבנּו: כִּ ַמח לִּ ׂשְּ  .בֹו, יִּ
י  כב הִּ ָך ה יְּ דְּ ְך ' ַחסְּ נּו לַָּ ַחלְּ ֵלינּו: ַכֲאֶשר, יִּ  . עַָּ

. 

ם תַָּ כְּ ד מִּ וִּ דַָּ י  לְּ ֵרנִּ מְּ י  ֵאל  שַָּ י  כִּ סִּ י חַָּ ְך תִּ  :בַָּ
תְּ  ַמרְּ י ַלֲאֹדַני  אַָּ ה   ֲאֹדנַָּ תַָּ י  אַָּ תִּ ֶליָך  ַבל טֹובַָּ  :עַָּ

ים דֹושִּ קְּ ֶרץ ֲאֶשר  לִּ אַָּ ה בַָּ יֵרי  ֵהמַָּ ַאדִּ ל  וְּ י  כַָּ צִּ ם ֶחפְּ  :בַָּ
בּו  רְּ ם יִּ בֹותַָּ רּו   ַאֵחר ַעצְּ הַָּ יְך  ַבל מַָּ ֵכיֶהם   ַאּסִּ סְּ ם נִּ דַָּ א  ּוַבל  מִּ ם ֶאת   ֶאשַָּ מֹותַָּ י ַעל שְּ תַָּ פַָּ  :ׂשְּ
ת ֲאֹדַני  נַָּ י  מְּ קִּ י  ֶחלְּ כֹוסִּ ה וְּ יְך  ַאתַָּ י  תֹומִּ לִּ  :גֹורַָּ

ים לִּ לּו  ֲחבַָּ פְּ י נַָּ ים  לִּ מִּ עִּ ת ַאף  ַבנְּ ה ַנֲחלַָּ רַָּ פְּ י שַָּ לַָּ  :עַָּ
ֵרְך י  ֲאֶשר  ֲאֹדַני ֶאת   ֲאבַָּ נִּ צַָּ עַָּ י ֵלילֹות ַאף  יְּ רּונִּ ּסְּ י  יִּ יֹותַָּ לְּ  :כִּ
י  יתִּ ּוִּ י ֲאֹדַני שִּ דִּ ֶנגְּ יד  לְּ מִּ י תַָּ י   כִּ ינִּ ימִּ  :ֹוטֶאמ  ַבל  מִּ
ֵכן ַמח  לַָּ י ׂשַָּ בִּ ֶגל  לִּ י  ַויַָּ בֹודִּ י  ַאף כְּ רִּ ׂשַָּ ֹכן  בְּ שְּ ֶבַטח יִּ  :לַָּ
י י ַתֲעֹזב  לֹא  כִּ שִּ אֹול ַנפְּ שְּ ֵתן  לֹא לִּ ָך   תִּ ידְּ אֹות ֲחסִּ רְּ ַחת לִּ  :שַָּ

י יֵענִּ ים  ֹאַרח   תֹודִּ חֹות ׂשַבע ַחיִּ מַָּ ֶניָך ֶאת  ׂשְּ מֹות פַָּ עִּ ָך נְּ ינְּ ימִּ  :ֶנַצח   בִּ
 

 י"ז  תהלים
ה לַָּ פִּ ד  תְּ וִּ דַָּ ה לְּ עַָּ מְּ ה ֶצֶדק   ֲאֹדַני  שִּ יבַָּ שִּ י ַהקְּ תִּ נַָּ ה  רִּ ינַָּ י   ַהֲאזִּ תִּ לַָּ פִּ לֹא  תְּ   בְּ
ֵתי פְּ ה ׂשִּ מַָּ רְּ  :מִּ

ֶניָך  פַָּ לְּ י  מִּ טִּ פַָּ שְּ ה   ֵעיֶניָך ֵיֵצא  מִּ ים  ֶתֱחֶזינַָּ רִּ  :ֵמישַָּ
תַָּ  ַחנְּ י בַָּ בִּ תַָּ  לִּ ַקדְּ ה פַָּ לַָּ י   ַליְּ ַתנִּ ַרפְּ א  ַבל צְּ צַָּ מְּ י  תִּ י רַיֲעבַָּ   ַבל ַזֹמתִּ  :פִּ

ֻעלֹות פְּ ם  לִּ דַָּ ַבר  אַָּ דְּ ֶתיָך  בִּ פַָּ י ׂשְּ י ֲאנִּ תִּ ַמרְּ חֹות  שַָּ רְּ יץ אַָּ רִּ  :פַָּ
ֹמְך לֹוֶתיָך ֲאֻשַרי   תַָּ גְּ ַמעְּ מֹוּטּו ַבל  בְּ י נַָּ מַָּ עַָּ  :פְּ
י  יָך ֲאנִּ אתִּ רַָּ י קְּ י  כִּ ָך  ַהט  ֵאל  ַתֲעֵננִּ נְּ זְּ י אַָּ ַמע  לִּ י  שְּ תִּ רַָּ מְּ  :אִּ

ֵלה ֶדיָך ַהפְּ יעַ   ֲחסַָּ ים מֹושִּ ים חֹוסִּ מִּ קֹומְּ תְּ מִּ יֶנָך מִּ ימִּ  :בִּ
י ֵרנִּ מְּ ישֹון  שַָּ אִּ ן ַבת  כְּ יִּ ֵצל  עַָּ ֶפיָך   בְּ נַָּ י כְּ יֵרנִּ תִּ  :ַתסְּ
ֵני פְּ ים  מִּ עִּ שַָּ י זּו  רְּ ַבי  ַשדּונִּ ֶנֶפש ֹאיְּ יפּו  בְּ י ַיקִּ לַָּ  :עַָּ

מֹו בַָּ רּו  ֶחלְּ גְּ ימֹו ּסַָּ רּו פִּ בְּ ֵגאּות  דִּ  :בְּ
ה  ַאֻשֵרינּו  בּונּו ַעתַָּ בַָּ יתּו   ֵעיֵניֶהם סְּ טֹות יַָּשִּ נְּ ֶרץ  לִּ אַָּ  :בַָּ
ֹינֹו מְּ ֵיה  דִּ ַארְּ סֹוף  כְּ כְּ ֹרף  יִּ טְּ יר לִּ פִּ כְּ כִּ ים ֹיֵשב  וְּ רִּ תַָּ סְּ מִּ  :בְּ
ה  ה   י-ֲאֹדנַ  קּומַָּ מַָּ יו ַקדְּ נַָּ יֵעהּו  פַָּ רִּ ה ַהכְּ טַָּ י  ַפלְּ שִּ ע ַנפְּ שַָּ ֶבָך ֵמרַָּ  :ַחרְּ

ים תִּ מְּ ָך מִּ ים  י-ֲאֹדנַ  יַָּדְּ תִּ מְּ ם ֵמֶחֶלד  מִּ קַָּ ים ֶחלְּ ָך  ַבַחיִּ פּונְּ ַמֵלא ּוצְּ   תְּ
ם נַָּ טְּ עּו בִּ בְּ ׂשְּ ים יִּ נִּ יחּו  בַָּ נִּ הִּ ם  וְּ רַָּ תְּ ֵליֶהם יִּ עֹולְּ  :לְּ
י  ֶצֶדק ֲאנִּ ֶניָך  ֶאֱחֶזה  בְּ ה פַָּ עַָּ בְּ יץ  ֶאׂשְּ קִּ הַָּ ֶתך בְּ מּונַָּ  :ַָּתְּ
 

 ב "תהילים ע
ים   ֱאֹלהִּ ֹלֹמה  שְּ לֹולִּ שַָּ ים  רִּ הַָּ אּו  ׂשְּ יִּ ט:  פַָּ שְּ מִּ בְּ ֶייָך  ַוֲענִּ ֶצֶדק  בְּ ָך  ַעמְּ ין  יַָּדִּ ֶמֶלְך:  ֶבן  לְּ ָך  תְּ קַָּ דְּ צִּ וְּ ֵתן  ֶמֶלְך  לְּ ֶטיָך  פַָּ שְּ עֹות מִּ בַָּ ּוגְּ ם  עַָּ לַָּ ם 

נֵ  פְּ לִּ ֶמש וְּ ם שַָּ אּוָך עִּ ירַָּ יַדֵכא עֹוֵשק: יִּ יֹון וִּ ֵני ֶאבְּ בְּ יַע לִּ ם יֹושִּ ֵיי עַָּ ֹפט ֲענִּ שְּ ה: יִּ קַָּ דַָּ צְּ ים בִּ יבִּ בִּ רְּ ר ַעל ֵגז כִּ טַָּ מַָּ ים: ֵיֵרד כְּ ֵרַח דֹור דֹורִּ י יַָּ
ֵסי אַָּ  ר ַעד ַאפְּ הַָּ נַָּ יַָּם ַעד יַָּם ּומִּ דְּ מִּ ֵירְּ ֵרַח: וְּ י יַָּ לִּ לֹום ַעד בְּ ֹרב שַָּ יק וְּ יו ַצדִּ יַָּמַָּ ַרח בְּ פְּ ֶרץ: יִּ יף אַָּ זִּ ר  ַזרְּ פַָּ יו עַָּ בַָּ ֹאיְּ ים וְּ יִּ עּו צִּ רְּ כְּ יו יִּ נַָּ פַָּ ֶרץ: לְּ

ֵכי  ַלֵחכּו: ַמלְּ ֵכייְּ יבּו ַמלְּ ה יַָּשִּ חַָּ נְּ ים מִּ יִּ אִּ יש וְּ שִּ יל  ַתרְּ י ַיצִּ דּוהּו: כִּ ם ַיַעבְּ ל גֹויִּ ים כַָּ כִּ לַָּ ל מְּ ַתֲחוּו לֹו כַָּ שְּ יִּ יבּו: וְּ רִּ ר ַיקְּ כַָּ א ֶאשְּ בַָּ א ּוסְּ בַָּ שְּ
שֹות  ַנפְּ יֹון וְּ ֶאבְּ ֵאין ֹעֵזר לֹו: יַָֹּחס ַעל ַדל וְּ י וְּ נִּ עַָּ ַשֵּוַע וְּ יֹון מְּ י  ֶאבְּ יחִּ יו: וִּ ֵעינַָּ ם בְּ מַָּ ֵייַקר דַָּ ם וְּ שַָּ ַאל ַנפְּ גְּ ס יִּ מַָּ תֹוְך ּוֵמחַָּ יַע: מִּ ים יֹושִּ יֹונִּ ֶאבְּ

רִּ  רֹאש הַָּ ֶרץ בְּ אַָּ ַּסת ַבר בַָּ י פִּ הִּ הּו: יְּ ֶכנְּ רְּ בַָּ ל היֹום יְּ יד כַָּ מִּ ַפֵלל ַבֲעדֹו תַָּ תְּ יִּ א וְּ בַָּ ַהב שְּ זְּ ֶתן לֹו מִּ יִּ יֹו וְּ וְּ רְּ נֹון פִּ בַָּ ַעש ַכלְּ רְּ יר  ים יִּ יצּו ֵמעִּ יַָּצִּ
רּו ֻרהּו: בַָּ ַאשְּ ם יְּ ל גֹויִּ כּו בֹו כַָּ רְּ בַָּ תְּ יִּ מֹו וְּ נֹון שְּ ֵני ֶשֶמש יִּ פְּ ם לִּ עֹולַָּ מֹו לְּ י שְּ הִּ ֶרץ: יְּ אַָּ ֵעֶׂשב הַָּ אֹות  כְּ לַָּ פְּ ֵאל ֹעֵׂשה נִּ רַָּ ׂשְּ ים ֱאֹלֵהי יִּ יַָּ ֱאֹלהִּ ְך יְּ

בֹוד ֵלא כְּ מַָּ יִּ ם וְּ עֹולַָּ בֹודֹו לְּ רּוְך ֵשם כְּ ַבדֹו: ּובַָּ י:לְּ שַָּ ד ֶבן יִּ וִּ לֹות דַָּ פִּ לּו תְּ ֵמן: כַָּ אַָּ ֵמן וְּ ֶרץ אַָּ אַָּ ל הַָּ  ֹו ֶאת כַָּ
  

 א "תהילים צ
ילְּ  י הּוא ַיצִּ ַטח בֹו: כִּ י ֱאֹלַהי ֶאבְּ תִּ צּודַָּ י ּומְּ סִּ ן: ֹאַמר ַליַָּי ַמחְּ לֹונַָּ תְּ ֵצל ַשַדי יִּ יֹון בְּ ֵסֶתר ֶעלְּ רַָּ ֹיֵשב בְּ ֶאבְּ ֶדֶבר ַהּוֹות: בְּ ַפח יַָּקּוש מִּ תֹו  ָך מִּ

ֶדֶבר בַָּ  ם: מִּ ה ֵמֵחץ יַָּעּוף יֹומַָּ לַָּ יְּ ַפַחד לַָּ א מִּ ירַָּ תֹו: לֹא תִּ ה ֲאמִּ ֹסֵחרַָּ ה וְּ נַָּ ֶסה צִּ יו ֶתחְּ פַָּ נַָּ ַתַחת כְּ ְך וְּ ם:  יֶַָּסְך לַָּ יִּ ֳהרַָּ ֶקֶטב יַָּשּוד צַָּ ֹאֶפל ַיֲהֹלְך מִּ
ֵעיֶניָך   גַָּש: ַרק בְּ יֶנָך ֵאֶליָך לֹא יִּ ימִּ ה מִּ בַָּ בַָּ ָך ֶאֶלף ּורְּ דְּ צִּ ֹפל מִּ עֹוֶנָך: יִּ תַָּ מְּ יֹון ַׂשמְּ י ֶעלְּ סִּ יַָּ ַמחְּ ה יְּ י ַאתַָּ ֶאה: כִּ רְּ ים תִּ עִּ שַָּ ֻלַמת רְּ שִּ יט וְּ ַתבִּ

ֶכיָך: ַעל רַָּ ל דְּ כַָּ ָך בְּ רְּ מַָּ שְּ ְך לִּ ַצֶּוה לַָּ יו יְּ כַָּ אַָּ י ַמלְּ ֳהֶלָך: כִּ אַָּ ַרב בְּ קְּ ֶנַגע לֹא יִּ ה וְּ עַָּ ֻאֶנה ֵאֶליָך רַָּ ֹגף  לֹא תְּ ָך ֶפן תִּ אּונְּ שַָּ ם יִּ ֶלָך:   ַכַפיִּ ֶאֶבן ַרגְּ בַָּ
קְּ  י: יִּ מִּ י יַַָּדע שְּ ֵבהּו כִּ ֵטהּו ֲאַׂשגְּ ַשק ַוֲאַפלְּ י חַָּ י בִּ ין: כִּ ַתנִּ יר וְּ פִּ ֹמס כְּ רְּ ֹרְך תִּ דְּ ֶפֶתן תִּ ֵצהּו ַעל ַשַחל וַָּ ה ֲאַחלְּ רַָּ צַָּ י בְּ ֹנכִּ מֹו אַָּ ֶאֱעֵנהּו עִּ י וְּ ֵאנִּ רַָּ

ֵאהּו ַארְּ יֵעהּו וְּ בִּ ים ַאׂשְּ ֵדהּו: ֹאֶרְך יַָּמִּ י: ַוֲאַכבְּ תִּ ישּועַָּ   בִּ
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ם כַ  ַמיִּ ה נֹוֶטה שַָּ מַָּ : ֹעֶטה אֹור ַכַשלְּ תַָּ שְּ בַָּ ר לַָּ דַָּ הַָּ ֹאד הֹוד וְּ תַָּ מְּ ַדלְּ יַָּ ֱאֹלַהי גַָּ יַָּ יְּ י ֶאת יְּ שִּ י ַנפְּ כִּ רְּ ם בַָּ יו ַהשַָּ יֹותַָּ ם ֲעלִּ ֶרה ַבַמיִּ קַָּ ה: ַהמְּ יעַָּ רִּ יְּ
ֵפי   ַהֵלְך ַעל ַכנְּ כּובֹו ַהמְּ ים רְּ בִּ הֹום עַָּ ֶעד: תְּ ם וַָּ מֹוט עֹולַָּ כֹוֶניהַָּ ַבל תִּ יו ֵאש ֹלֵהט: יַַָּסד ֶאֶרץ ַעל מְּ תַָּ רְּ שַָּ יו רּוחֹות מְּ כַָּ אַָּ רּוַח: ֹעֶׂשה ַמלְּ

ים ֵירְּ  רִּ ֵפזּון: ַיֲעלּו הַָּ ָך ֵיחַָּ ן קֹול ַרַעמְּ נּוסּון מִּ ָך יְּ תְּ ַגֲערַָּ ן  ם: מִּ יִּ דּו מַָּ ים ַיַעמְּ רִּ יתֹו ַעל הַָּ ּסִּ בּוש כִּ עֹוַכלְּ קַָּ תַָּ  דּו בְּ קֹום ֶזה יַַָּסדְּ ת ֶאל מְּ
ים יְּ  רִּ ים ֵבין הַָּ לִּ חַָּ ים ַבנְּ נִּ יַָּ ַשֵלַח ַמעְּ ֶרץ: ַהמְּ אַָּ ַכּסֹות הַָּ ֻשבּון לְּ תַָּ ַבל ַיֲעֹברּון ַבל יְּ בּול ַׂשמְּ ֶהם: גְּ רּו לַָּ בְּ שְּ י יִּ דַָּ תֹו שַָּ ל ַחיְּ קּו כַָּ ַהֵלכּון: ַישְּ

שְּ  ם יִּ ַמיִּ ם: ֲעֵליֶהם עֹוף ַהשַָּ אַָּ מַָּ ים צְּ אִּ רַָּ יַח פְּ מִּ ֶרץ: ַמצְּ אַָּ ֶׂשַבע הַָּ י ַמֲעֶׂשיָך תִּ רִּ פְּ יו מִּ יֹותַָּ ים ֵמֲעלִּ רִּ ֶקה הַָּ נּו קֹול: ַמשְּ תְּ ם יִּ איִּ ֵבין ֳעפַָּ כֹון מִּ
ים   נִּ יל פַָּ הִּ ַהצְּ ַבב ֱאנֹוש לְּ ַׂשַמח לְּ ן יְּ ַייִּ ֶרץ: וְּ אַָּ ן הַָּ יא ֶלֶחם מִּ הֹוצִּ ם לְּ דַָּ אַָּ ֵעֶׂשב ַלֲעֹבַדת הַָּ ה וְּ ֵהמַָּ יר ַלבְּ צִּ ֶמן וְּ חַָּ שַָּ ד: מִּ עַָּ סְּ ַבב ֱאנֹוש יִּ ֶלֶחם לְּ
ים   רִּ ּה: הַָּ ים ֵביתַָּ רֹושִּ ה בְּ ידַָּ ַקֵננּו ֲחסִּ ים יְּ ֳפרִּ ם צִּ ע: ֲאֶשר שַָּ טַָּ נֹון ֲאֶשר נַָּ בַָּ ֵזי לְּ יַָּ ַארְּ יְּ עּו ֲעֵצי  בְּ ׂשְּ ֶסה  יִּ ים ַמחְּ עִּ לַָּ ים סְּ ֵעלִּ ַליְּ ים  ֹבהִּ ַהגְּ

בֹואֹו ים ֶשֶמש יַַָּדע מְּ מֹוֲעדִּ ֵרַח לְּ ה יַָּ ׂשַָּ ים: עַָּ ַפנִּ ַבֵקש  ַלשְּ ֶרף ּולְּ ים ַלּטַָּ ים ֹשֲאגִּ ירִּ פִּ תֹו יַַָּער: ַהכְּ ל ַחיְּ ֹמש כַָּ רְּ ה בֹו תִּ לַָּ יְּ י לַָּ יהִּ ֶשת ֹחֶשְך וִּ : תַָּ
ֶרב:   תֹו ֲעֵדי עַָּ ַלֲעֹבדַָּ ֳעלֹו וְּ פַָּ ם לְּ דַָּ צּון: ֵיֵצא אַָּ בַָּ רְּ ם יִּ עֹוֹנתַָּ ֶאל מְּ ֵספּון וְּ ַרח ַהֶשֶמש ֵיאַָּ זְּ ם: תִּ לַָּ כְּ ה ַרבּו ַמֲעֶׂשיֵמֵאל אַָּ ה  מַָּ מַָּ כְּ חַָּ ם בְּ יַָּ ֻכלַָּ ָך יְּ
ם גְּ  ַטנֹות עִּ ר ַחיֹות קְּ פַָּ סְּ ֵאין מִּ ם ֶרֶמׂש וְּ ם שַָּ ַדיִּ ַחב יַָּ דֹול ּורְּ ֶניָך: ֶזה ַהיַָּם גַָּ יַָּ נְּ ֶרץ קִּ אַָּ ה הַָּ אַָּ לְּ יתַָּ מַָּ ׂשִּ ן  עַָּ יַָּתַָּ וְּ ַהֵלכּון לִּ יֹות יְּ ם ֳאנִּ ֹדלֹות: שַָּ

ַׂשֵברּון לַָּ  ם ֵאֶליָך יְּ ַׂשֶחק בֹו: ֻכלַָּ תַָּ לְּ ַצרְּ ֵהלּון  ֶזה יַָּ בַָּ ֶניָך יִּ יר פַָּ תִּ עּון טֹוב: ַתסְּ בְּ ׂשְּ ָך יִּ ַתח יַָּדְּ פְּ ֹקטּון תִּ לְּ ֶהם יִּ ֵתן לַָּ תֹו: תִּ עִּ ם בְּ לַָּ כְּ ֵתת אַָּ
בֹוד יְּ  י כְּ הִּ ה: יְּ מַָּ ֵני ֲאדַָּ ַחֵדש פְּ ֵראּון ּותְּ בַָּ ַשַלח רּוֲחָך יִּ שּובּון: תְּ ם יְּ רַָּ ֶאל ֲעפַָּ עּון וְּ וַָּ גְּ ם יִּ ם יִּ ֹתֵסף רּוחַָּ עֹולַָּ יט  יַָּ לְּ יו: ַהַמבִּ ַמֲעׂשַָּ יַָּ בְּ ַמח יְּ ׂשְּ

יו ׂשִּ  לַָּ י: ֶיֱעַרב עַָּ עֹודִּ ה ֵלאֹלַהי בְּ רַָּ י ֲאַזמְּ ַחיַָּ י בְּ ה ַליַָּ ירַָּ שִּ נּו: אַָּ ֶיֱעשַָּ ים וְּ רִּ ַגע ֶבהַָּ ד יִּ עַָּ רְּ ֶרץ ַותִּ אַָּ ן  לַָּ ים מִּ אִּ ַתמּו ַחּטַָּ ַמח ַביַָּי: יִּ י ֶאׂשְּ ֹנכִּ י אַָּ יחִּ
י כִּ רְּ ים עֹוד ֵאינַָּם בַָּ עִּ שַָּ ֶרץ ּורְּ אַָּ לּויַָּּה:  הַָּ יַָּ ַהלְּ י ֶאת יְּ שִּ  ַנפְּ

  
 ל "תהילים ק

קֹול ַתֲחנּונַָּ  ֶניָך ַקֻשבֹות לְּ זְּ ה אַָּ ֶיינַָּ הְּ י תִּ קֹולִּ ה בְּ עַָּ מְּ י שִּ יַָּ: ֲאֹדנַָּ יָך יְּ אתִּ רַָּ ים קְּ ַמֲעַמקִּ יר ַהַמֲעלֹות מִּ י  שִּ י מִּ ר יַָּּה ֲאֹדנַָּ מַָּ שְּ ם ֲעֹונֹות תִּ י: אִּ
ַמַען  ה לְּ יחַָּ לִּ ָך ַהּסְּ מְּ י עִּ ים ַלֹבקֶ ַיֲעֹמד: כִּ רִּ ים ַלֹבֶקר ֹשמְּ רִּ ֹשמְּ י מִּ י ַלאֹדנַָּ שִּ י: ַנפְּ תִּ לְּ רֹו הֹוחַָּ בַָּ דְּ לִּ י וְּ שִּ ה ַנפְּ תַָּ ּוְּ יַָּ קִּ י יְּ יתִּ ּוִּ ֵרא: קִּ ּוַָּ ר: ַיֵחל  תִּ

יו:  ֲֹונֹותַָּ ֹכל ע  ֵאל מִּ רַָּ ׂשְּ ֶדה ֶאת יִּ פְּ הּוא יִּ דּות: וְּ מֹו פְּ ֵבה עִּ ַהרְּ יַָּ ַהֶחֶסד וְּ ם יְּ י עִּ יַָּ כִּ ֵאל ֶאל יְּ רַָּ ׂשְּ  יִּ
  

 אותיות "שלמה"  ט"תהילים פרק קי 
נַָּםש    קסא י חִּ פּונִּ דַָּ ים, רְּ י רִּ בִּ ַחד לִּ ָך פַָּ רְּ בַָּ דְּ  .ּומִּ
י, ַעל  קסב ֹנכִּ ׂש אַָּ ב ׂשַָּ ל רַָּ לַָּ מֹוֵצא, שַָּ ֶתָך כְּ רַָּ מְּ  .אִּ
ה  קסג י, ַוֲאַתֵעבַָּ ֵנאתִּ י ,ֶשֶקר ׂשַָּ תִּ בְּ הַָּ ָך אַָּ תְּ  .תֹורַָּ
יָך  קסד תִּ ַללְּ ֶקָך ,ֶשַבע ַביֹום, הִּ דְּ ֵטי צִּ פְּ שְּ  .ַעל מִּ
ֵאין  קסה ֶתָך; וְּ ֹאֲהֵבי תֹורַָּ ב, לְּ לֹום רַָּ שֹול-שַָּ כְּ מֹו מִּ  .לַָּ
ָך   קסו תְּ ישּועַָּ י לִּ תִּ ַברְּ י  ה',ׂשִּ יתִּ ׂשִּ ֹוֶתיָך עַָּ צְּ  .ּומִּ
ֹאֲהֵבם  קסז י, ֵעֹדֶתיָך; וַָּ שִּ ה ַנפְּ רַָּ מְּ ֹאד  שַָּ  .מְּ
ל  קסח י כַָּ ֵעֹדֶתיָך כִּ קּוֶדיָך, וְּ י פִּ תִּ ַמרְּ ֶדָך-שַָּ ַכי ֶנגְּ רַָּ  .דְּ

 
ם הל   פט ם' עֹולַָּ יִּ מַָּ ב ַבשַָּ צַָּ ָך, נִּ רְּ בַָּ  .דְּ
תַָּ ֶאֶרץ, ַוַתֲעֹמד   צ ֶתָך; כֹוַננְּ ֹדר ֱאמּונַָּ ֹדר וַָּ  .לְּ

ֶדיָך צא י ַהֹכל ֲעבַָּ דּו ַהיֹום כִּ מְּ ֶטיָך עַָּ פַָּ שְּ מִּ  .לְּ
י  צב ָך ַשֲעֻשעַָּ תְּ י ,לּוֵלי תֹורַָּ יִּ נְּ עַָּ י בְּ תִּ ַבדְּ ז אַָּ  .אַָּ
ם לֹא  צג עֹולַָּ קּוֶדיָך לְּ ַכח פִּ י , ֶאשְּ נִּ יתַָּ יִּ ם חִּ י בַָּ  .כִּ
ָך   צד י לְּ יֵענִּ י הֹושִּ י, ֲאנִּ תִּ שְּ רַָּ קּוֶדיָך דַָּ י פִּ  .כִּ
ן  צה בֹונַָּ י; ֵעֹדֶתיָך ֶאתְּ ֵדנִּ ַאבְּ ים לְּ עִּ שַָּ ּוּו רְּ י קִּ  .לִּ
ל   צו כַָּ לַָּ  לְּ כְּ י ֵקץתִּ יתִּ אִּ ֹאד,ה, רַָּ ָך מְּ תְּ וַָּ צְּ ה מִּ בַָּ חַָּ  .רְּ
 
ל המ    צז ֶתָך: כַָּ י תֹורַָּ תִּ ַהבְּ י אַָּ תִּ יחַָּ יא ׂשִּ  .ַהיֹום הִּ
יא צח ם הִּ עֹולַָּ י לְּ ֹוֶתָך: כִּ צְּ י מִּ ֵמנִּ ַחכְּ ַבי תְּ י ֵמֹאיְּ  .לִּ
ל צט כַָּ י מִּ ה לִּ יחַָּ ֹוֶתיָך ׂשִּ י ֵעדְּ י: כִּ תִּ ַכלְּ ׂשְּ ַדי הִּ ַלמְּ  .מְּ
י   ק תִּ רְּ צַָּ קּוֶדיָך נַָּ י פִּ ן: כִּ בֹונַָּ ים ֶאתְּ ֵקנִּ זְּ  .מִּ

ל   קא כַָּ י מִּ לַָּ י ַרגְּ אתִּ לִּ ע כַָּ ֶרָך ’ֹאַרח רַָּ בַָּ ֹמר דְּ ַמַען ֶאשְּ  .לְּ
ֶטיָך לֹא  קב פַָּ שְּ מִּ י מִּ י: כִּ תִּ רְּ י סַָּ נִּ ה הֹוֵרתַָּ  .ַאתַָּ
ֶתָך ַמה   קג רַָּ מְּ י אִּ כִּ חִּ צּו לְּ לְּ מְּ י, נִּ פִּ ַבש לְּ דְּ  .מִּ
ל  קד י כַָּ ֵנאתִּ ן; ַעל ֵכן ׂשַָּ בֹונַָּ קּוֶדיָך ֶאתְּ פִּ ֶקר-מִּ  .ֹאַרח שַָּ

 
י הה   לג ה ֵעֶקב ֶדֶרְך ֻחֶקיָך; ' ֹוֵרנִּ ֶרנַָּ ֶאצְּ  .וְּ
ל לד כַָּ ה בְּ ֶרנַָּ מְּ ֶאשְּ ֶתָך; וְּ ה תֹורַָּ רַָּ ֶאצְּ י וְּ יֵננִּ  .ֵלב ֲהבִּ
י  לה ֹוֶתיָך: כִּ צְּ יב מִּ תִּ נְּ י בִּ יֵכנִּ רִּ י ַהדְּ תִּ צְּ פַָּ  .בֹו חַָּ
י ֶאל ַהט   לו בִּ ַאל ֶאל לִּ ֹוֶתיָך; וְּ ַצע  ֵעדְּ  .בַָּ
י  לז ֶכָך ַחֵינִּ רַָּ דְּ א; בִּ וְּ אֹות שַָּ  .ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמרְּ
ֶתָך  לח רַָּ מְּ ָך אִּ דְּ ַעבְּ ֵקם לְּ ֶתָך  ,הַָּ אַָּ רְּ יִּ  .ֲאֶשר לְּ
ים  לט ֶטיָך טֹובִּ פַָּ שְּ י מִּ י: כִּ תִּ ֹגרְּ י ֲאֶשר יַָּ תִּ פַָּ  .ַהֲעֵבר ֶחרְּ
ֻקדֶ   מ פִּ י לְּ תִּ ַאבְּ ֵנה תַָּ יהִּ ָך ַחֵינִּ תְּ קַָּ דְּ צִּ  .יָך; בְּ

 "נשמה"  אותיות  ט"תהילים פרק קי 
ֵצהנ    קח י רְּ בֹות פִּ י ',נַָּא ה דְּ ֵדנִּ ֶטיָך ַלמְּ פַָּ שְּ  .ּומִּ
י  קט תִּ חְּ כַָּ ָך לֹא שַָּ תְּ תֹורַָּ יד; וְּ מִּ י תַָּ ַכפִּ י בְּ שִּ  .ַנפְּ
י   קי יתִּ עִּ קּוֶדיָך לֹא תַָּ פִּ י; ּומִּ ים ַפח לִּ עִּ שַָּ נּו רְּ תְּ  .נַָּ

י  קיא ם: כִּ עֹולַָּ ֹוֶתיָך לְּ י ֵעדְּ תִּ ַחלְּ ה  נַָּ י ֵהמַָּ בִּ ׂשֹון לִּ  .ׂשְּ
ם ֵעֶקב  קיב עֹולַָּ י ַלֲעׂשֹות ֻחֶקיָך לְּ בִּ י לִּ יתִּ טִּ  .נַָּ

 
נַָּםש    קסא י חִּ פּונִּ דַָּ ים, רְּ י רִּ בִּ ַחד לִּ ָך פַָּ רְּ בַָּ דְּ  .ּומִּ
י, ַעל  קסב ֹנכִּ ׂש אַָּ ב ׂשַָּ ל רַָּ לַָּ מֹוֵצא, שַָּ ֶתָך כְּ רַָּ מְּ  .אִּ
הֶשֶקר   קסג י, ַוֲאַתֵעבַָּ ֵנאתִּ י ,ׂשַָּ תִּ בְּ הַָּ ָך אַָּ תְּ  .תֹורַָּ
יָך  קסד תִּ ַללְּ ֶקָך ,ֶשַבע ַביֹום, הִּ דְּ ֵטי צִּ פְּ שְּ  .ַעל מִּ
ֵאין  קסה ֶתָך; וְּ ֹאֲהֵבי תֹורַָּ ב, לְּ לֹום רַָּ שֹול-שַָּ כְּ מֹו מִּ  .לַָּ
ָך   קסו תְּ ישּועַָּ י לִּ תִּ ַברְּ י  ה',ׂשִּ יתִּ ׂשִּ ֹוֶתיָך עַָּ צְּ  .ּומִּ
שִּ   קסז ה ַנפְּ רַָּ מְּ ֹאדשַָּ ֹאֲהֵבם מְּ  .י, ֵעֹדֶתיָך; וַָּ
ל  קסח י כַָּ ֵעֹדֶתיָך כִּ קּוֶדיָך, וְּ י פִּ תִּ ַמרְּ ֶדָך-שַָּ ַכי ֶנגְּ רַָּ  .דְּ

 
ל ה מ    צז ֶתָך: כַָּ י תֹורַָּ תִּ ַהבְּ י אַָּ תִּ יחַָּ יא ׂשִּ  .ַהיֹום הִּ
יא צח ם הִּ עֹולַָּ י לְּ ֹוֶתָך: כִּ צְּ י מִּ ֵמנִּ ַחכְּ ַבי תְּ י ֵמֹאיְּ  .לִּ
ל צט כַָּ ַדי  מִּ ַלמְּ ימְּ ה לִּ יחַָּ ֹוֶתיָך ׂשִּ י ֵעדְּ י: כִּ תִּ ַכלְּ ׂשְּ  .הִּ
י   ק תִּ רְּ צַָּ קּוֶדיָך נַָּ י פִּ ן: כִּ בֹונַָּ ים ֶאתְּ ֵקנִּ זְּ  .מִּ

ל  קא כַָּ י מִּ לַָּ י ַרגְּ אתִּ לִּ ע כַָּ ֶרָך ’ֹאַרח רַָּ בַָּ ֹמר דְּ ַמַען ֶאשְּ  .לְּ
ֶטיָך לֹא  קב פַָּ שְּ מִּ י מִּ י: כִּ תִּ רְּ י סַָּ נִּ ה הֹוֵרתַָּ  .ַאתַָּ
כִּ  ַמה  קג חִּ צּו לְּ לְּ מְּ ֶתָךנִּ רַָּ מְּ י, י אִּ פִּ ַבש לְּ דְּ  .מִּ
ל  קד י כַָּ ֵנאתִּ ן; ַעל ֵכן ׂשַָּ בֹונַָּ קּוֶדיָך ֶאתְּ פִּ ֶקר-מִּ  .ֹאַרח שַָּ

 
י ההו  לג ה ֵעֶקב  ֶדֶרְך ֻחֶקיָך;' ֵֹרנִּ ֶרנַָּ ֶאצְּ  .וְּ
ל לד כַָּ ה בְּ ֶרנַָּ מְּ ֶאשְּ ֶתָך; וְּ ה תֹורַָּ רַָּ ֶאצְּ י וְּ יֵננִּ  .ֵלב ֲהבִּ
יב הַ  לה תִּ נְּ י בִּ יֵכנִּ רִּ י דְּ ֹוֶתיָך: כִּ צְּ י מִּ תִּ צְּ פַָּ  .בֹו חַָּ
י ֶאל ַהט   לו בִּ ַאל ֶאל לִּ ֹוֶתיָך; וְּ ַצע  ֵעדְּ  .בַָּ
י  לז ֶכָך ַחֵינִּ רַָּ דְּ א; בִּ וְּ אֹות שַָּ  .ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמרְּ
ֶתָך לח רַָּ מְּ ָך אִּ דְּ ַעבְּ ֵקם לְּ ֶתָך   ,הַָּ אַָּ רְּ יִּ  .ֲאֶשר לְּ
ֶטיָך לט פַָּ שְּ י מִּ י: כִּ תִּ ֹגרְּ י ֲאֶשר יַָּ תִּ פַָּ ים ַהֲעֵבר ֶחרְּ  .טֹובִּ
י  מ ָך ַחֵינִּ תְּ קַָּ דְּ צִּ ֻקֶדיָך; בְּ פִּ י לְּ תִּ ַאבְּ ֵנה תַָּ  .הִּ
 


