
 
 תהילים פרק יג

  .ִמְזמֹור ְלָדִוד, ַלְמַנֵּצַח  א
ָּפֶניָך -ַּתְסִּתיר ֶאת, ָאָנה-  ַעד  ; ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח, ָאָנה ְיהָוה-ַעד  ב

  .ִמֶּמִּני
  ; ָיגֹון ִּבְלָבִבי יֹוָמם   -- ְּבַנְפִׁשי, ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות-ַעד  ג

  . ָירּום אְֹיִבי ָעָלי  , ָאָנה- ַעד
  .ִאיַׁשן ַהָּמֶות- ֶּפן,  ָהִאיָרה ֵעיַני  ; ְיהָוה ֱאלָֹהי, ַהִּביָטה ֲעֵנִני  ד
  .ִּכי ֶאּמֹוט,  ָצַרי ָיִגילּו  ; יֹאַמר אְֹיִבי ְיָכְלִּתיו-ֶּפן  ה
  :ִּביׁשּוָעֶתָך,  ָיֵגל ִלִּבי   --ְּבַחְסְּדָך ָבַטְחִּתי, ַוֲאִני  ו

  .י ִּכי ָגַמל ָעָל  , ָאִׁשיָרה ַליהָוה

 
 

 תהילים פרק כ
  .ִמְזמֹור ְלָדִוד, ַלְמַנֵּצַח  א
  .ֵׁשם ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב,  ְיַׂשֶּגְבָך  ; ְּביֹום ָצָרה, ַיַעְנָך ְיהָוה  ב
  .ִיְסָעֶדָּך,  ּוִמִּצּיֹון  ; ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש-ִיְׁשַלח  ג
  . ְועֹוָלְתָך ְיַדְּׁשֶנה ֶסָלה  ; ִמְנחֶֹתָך-ִיְזּכֹר ָּכל  ד
  .ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא- ְוָכל  ; ְלָך ִכְלָבֶבָך-ִיֶּתן  ה
  ;ֱאלֵֹהינּו ִנְדּגֹל- ּוְבֵׁשם   -- ִּביׁשּוָעֶתָך, ְנַרְּנָנה  ו

  .ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך- ָּכל  , ְיַמֵּלא ְיהָוה
  :ְמִׁשיחֹו,  ִּכי הֹוִׁשיַע ְיהָוה   --ַעָּתה ָיַדְעִּתי  ז

  .ֵיַׁשע ְיִמינֹו, ִּבְגֻברֹות    -- ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו, ַיֲעֵנהּו
  ; ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים  , ֵאֶּלה ָבֶרֶכב  ח

  .ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַנְזִּכיר-  ְּבֵׁשם  , ַוֲאַנְחנּו
  .ַוִּנְתעֹוָדד,  ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו  ; ָּכְרעּו ְוָנָפלּו, ֵהָּמה  ט
  .נּוָקְרֵא- ַיֲעֵננּו ְביֹום,  ַהֶּמֶלְך  : ְיהָוה הֹוִׁשיָעה  י

 
 
 
 
 
 
 

 



 תהילים פרק כז
  ;ִמִּמי ִאיָרא-- אֹוִרי ְוִיְׁשִעי,  ְיהָוה  : ְלָדִוד  א

  . ִמִּמי ֶאְפָחד  , ַחַּיי-ְיהָוה ָמעֹוז
  :ְּבָׂשִרי- ֶלֱאכֹל ֶאת   -- ְמֵרִעים, ִּבְקרֹב ָעַלי  ב

  . ֵהָּמה ָכְׁשלּו ְוָנָפלּו  ; ָצַרי ְואְֹיַבי ִלי
  :ִייָרא ִלִּבי- לֹא   -- ַמֲחֶנה, ַּתֲחֶנה ָעַלי-ִאם  ג

  .ֲאִני בֹוֵטַח,  ְּבזֹאת   -- ִמְלָחָמה, ָּתקּום ָעַלי- ִאם
  : אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש   --ְיהָוה-ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת, ַאַחת  ד

  ;ְיֵמי ַחַּיי-  ָּכל  , ְיהָוה-ִׁשְבִּתי ְּבֵבית
  . ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו  , ְיהָוה-ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם

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

ִזְבֵחי ,  ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו  , ַעל אְֹיַבי ְסִביבֹוַתי, ְוַעָּתה ָירּום רֹאִׁשי  ו
  ;ְתרּוָעה

  . ַליהָוה  , ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה
  . ְוָחֵּנִני ַוֲעֵנִני  ; ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא-ְׁשַמע  ז
  .ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש-  ֶאת  ; ַּבְּקׁשּו ָפָני--ָאַמר ִלִּבי, ְלָך  ח
  :ַעְבֶּדָך, ְּבַאף- ַאל ַּתט   -- ִמֶּמִּני, ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך- ַאל  ט

  .ֱאלֵֹהי ִיְׁשִעי, ַּתַעְזֵבִני-ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל- ַאל  ; ֶעְזָרִתי ָהִייָת
  . ַויהָוה ַיַאְסֵפִני  ; ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני-ִּכי  י

  .ׁשֹוְרָרי, ְלַמַען--ְּבאַֹרח ִמיׁשֹור,  ּוְנֵחִני  : ַּדְרֶּכָך, הֹוֵרִני ְיהָוה  יא
  .ִויֵפַח ָחָמס, ֶׁשֶקר- ִבי ֵעֵדי- ִּכי ָקמּו  : ָצָריְּבֶנֶפׁש , ִּתְּתֵנִני-ַאל  יב
  . ְּבֶאֶרץ ַחִּיים  : ְיהָוה-ִלְראֹות ְּבטּוב, ֶהֱאַמְנִּתי--לּוֵלא  יג
  .ְיהָוה-ֶאל, ְוַקֵּוה; ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך,  ֲחַזק  : ְיהָוה-ֶאל, ַקֵּוה  יד

 

 תהילים פרק ע
ְלֶעְזָרִתי , ְיהָוה;  ֱאלִֹהים ְלַהִּציֵלִני . ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר, ַלְמַנֵּצַח  ב-א

  .חּוָׁשה
, ֲחֵפֵצי; ְוִיָּכְלמּו,  ִיּסֹגּו ָאחֹור  : ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי, ֵיבֹׁשּו ְוַיְחְּפרּו  ג

  .ָרָעִתי
  .ֶהָאח ֶהָאח,  ָהאְֹמִרים   -- ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם-ַעל, ָיׁשּובּו  ד
  :ְמַבְקֶׁשיָך- ָּכל   --ְּבָך, ָיִׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו  ה

  .ְיׁשּוָעֶתָך,  אֲֹהֵבי   -- ִיְגַּדל ֱאלִֹהים, ְויֹאְמרּו ָתִמיד
  :ִּלי-  ֱאלִֹהים חּוָׁשה   --ָעִני ְוֶאְביֹון, ַוֲאִני  ו

  .ְּתַאַחר-ַאל,  ְיהָוה  ; ַפְלִטי ַאָּתהֶעְזִרי ּוְמ



 
 תהילים פרק צא

  .ִיְתלֹוָנן,  ְּבֵצל ַׁשַּדי  ; ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון, יֵֹׁשב  א
  .ּבֹו-ֶאְבַטח,  ֱאלַֹהי  ; ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי, ַליהָוה--אַֹמר  ב
  . ִמֶּדֶבר ַהּוֹות  ; ִמַּפח ָיקּוׁש, ִּכי הּוא ַיִּציְלָך  ג
  . ִצָּנה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו  ; ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה-ְוַתַחת-- ָיֶסְך ָלְך, ְּבֶאְבָרתֹו  ד
  .ָיעּוף יֹוָמם,  ֵמֵחץ  ; ִמַּפַחד ָלְיָלה, ִתיָרא- לֹא  ה
  .ָיׁשּוד ָצֳהָרִים,  ִמֶּקֶטב  ; ָּבאֶֹפל ַיֲהלְֹך, ִמֶּדֶבר  ו
  .לֹא ִיָּגׁש,  ֵאֶליָך  : ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך-- ֶאֶלף, ִיּפֹל ִמִּצְּדָך  ז
  . ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה  ; ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט, ַרק  ח
  .ְמעֹוֶנָךַׂשְמָּת ,  ֶעְליֹון  ; ַאָּתה ְיהָוה ַמְחִסי-ִּכי  ט
  .ִיְקַרב ְּבָאֳהֶלָך-לֹא,  ְוֶנַגע  ; ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה-לֹא  י

  .ְּדָרֶכיָך-ְּבָכל,  ִלְׁשָמְרָך  ; ָּלְך-ְיַצֶּוה, ִּכי ַמְלָאָכיו  יא
  .ִּתּגֹף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך- ֶּפן  : ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך-ַעל  יב
  . ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתִּנין  ; ִּתְדרְֹך, ַׁשַחל ָוֶפֶתן-ַעל  יג
  .ָיַדע ְׁשִמי- ִּכי,  ֲאַׂשְּגֵבהּו  ; ַוֲאַפְּלֵטהּו, ִּכי ִבי ָחַׁשק  יד
  .ַוֲאַכְּבֵדהּו,  ֲאַחְּלֵצהּו  ; ָאנִֹכי ְבָצָרה-ִעּמֹו-- ְוֶאֱעֵנהּו, ִיְקָרֵאִני  טו
  .ִּביׁשּוָעִתי,  ְוַאְרֵאהּו  ; ַאְׂשִּביֵעהּו, אֶֹרְך ָיִמים  טז

 

 תהילים פרק קכא
  :ַלַּמֲעלֹות, ִׁשיר  א

  .ָיבֹא ֶעְזִרי,  ֵמַאִין   --ֶהָהִרים-ֶאל, ֶאָּׂשא ֵעיַני
  .ָׁשַמִים ָוָאֶרץ,  עֵֹׂשה   -- ֵמִעם ְיהָוה, ֶעְזִרי  ב
  .ׁשְֹמֶרָך, ָינּום-  ַאל  ; ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך- ַאל  ג
  .ִיְׂשָרֵאל,  ׁשֹוֵמר   -- ְולֹא ִייָׁשן, ָינּום- ִהֵּנה לֹא  ד
  .ַיד ְיִמיֶנָך-ַעל,  ְיהָוה ִצְּלָך  ; ְיהָוה ׁשְֹמֶרָך  ה
  . ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה  ; ַיֶּכָּכה-ַהֶּׁשֶמׁש לֹא, יֹוָמם  ו
  .ַנְפֶׁשָך-ֶאת,  ִיְׁשמֹר  : ָרע- ָמְרָך ִמָּכלִיְׁש, ְיהָוה  ז
  .עֹוָלם-ְוַעד,  ֵמַעָּתה   -- ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך-ִיְׁשָמר, ְיהָוה  ח

 
 
 
 
 



 
 תהילים פרק קכד

  :ְלָדִוד, ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות  א
  .ִיְׂשָרֵאל, ָנא- יֹאַמר   -- ֶׁשָהָיה ָלנּו, לּוֵלי ְיהָוה

  . ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם   -- ֶׁשָהָיה ָלנּו, לּוֵלי ְיהָוה  ב
  . ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו   -- ַחִּיים ְּבָלעּונּו, ֲאַזי  ג
  .ַנְפֵׁשנּו- ָעַבר ַעל,  ַנְחָלה   -- ַהַּמִים ְׁשָטפּונּו, ֲאַזי  ד
  .ַהֵּזידֹוִנים,  ַהַּמִים   -- ַנְפֵׁשנּו-ָעַבר ַעל, ֲאַזי  ה
  .ְלִׁשֵּניֶהם,  ֶׁשּלֹא ְנָתָננּו ֶטֶרף   --ָּברּוְך ְיהָוה  ו
  :ִמַּפח יֹוְקִׁשים,  ְּכִצּפֹור ִנְמְלָטה   -- ַנְפֵׁשנּו  ז

  . ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו  , ַהַּפח ִנְׁשָּבר
  .ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, עֵֹׂשה    -- ְּבֵׁשם ְיהָוה, ֶעְזֵרנּו  ח

 

 תהילים פרק קכה
  :ַהַּמֲעלֹות, ִׁשיר  א

  .ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב, ִיּמֹוט-ִצּיֹון לֹא- ְּכַהר   --ַהּבְֹטִחים ַּביהָוה
  :ָסִביב ָלּה,  ָהִרים   -- ְירּוָׁשַלִם  ב

  .עֹוָלם-ְוַעד,  ֵמַעָּתה   --ָסִביב ְלַעּמֹו, ַויהָוה
  :ַרל ַהַּצִּדיִקיםּגֹו,  ַעל   --ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע, ִּכי לֹא ָינּוַח  ג

  . ְיֵדיֶהם  ִיְׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה - לֹא, ְלַמַען
  .ְּבִלּבֹוָתם,  ְוִליָׁשִרים  ; ַלּטֹוִבים, ֵהיִטיָבה ְיהָוה  ד
  :ּפֲֹעֵלי ָהָאֶון-ֶאת,  יֹוִליֵכם ְיהָוה   -- ְוַהַּמִּטים ֲעַקְלַקּלֹוָתם  ה

  .ִיְׂשָרֵאל- ַעל  , ָׁשלֹום

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 תהילים פרק קכח

  :ַהַּמֲעלֹות, ִׁשיר  א
  .ִּבְדָרָכיו,  ַההֵֹלְך   -- ְיֵרא ְיהָוה-ָּכל, ַאְׁשֵרי

  .ְוטֹוב ָלְך,  ַאְׁשֶריָך  ; ִּכי תֹאֵכל, ְיִגיַע ַּכֶּפיָך  ב
  : ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך   -- ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה, ֶאְׁשְּתָך  ג

  .ְלֻׁשְלָחֶנָך, ִביב ָס   -- ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים, ָּבֶניָך
  . ְיֵרא ְיהָוה   -- ְיבַֹרְך ָּגֶבר, ֵכן-ִהֵּנה ִכי  ד
  .ְיֵמי ַחֶּייָך, ּכֹל-- ְּבטּוב ְירּוָׁשָלִם,  ּוְרֵאה  : ִמִּצּיֹון, ְיָבֶרְכָך ְיהָוה  ה
  .ִיְׂשָרֵאל-ַעל,  ָׁשלֹום  : ָבִנים ְלָבֶניָך- ּוְרֵאה  ו

 
 
 

 תהילים פרק קל
  :ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות  א

  . ְיהָוה  ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך 
  : ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי  , ֲאדָֹני  ב

  .ַּתֲחנּוָני,  ְלקֹול   -- ַקֻּׁשבֹות, ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך
  .ִמי ַיֲעמֹד,  ֲאדָֹני   -- ָיּה- ֹנֹות ִּתְׁשָמר ֲעו-ִאם  ג
  .ִּתָּוֵרא,  ְלַמַען   -- ִעְּמָך ַהְּסִליָחה-ִּכי  ד
  . ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי  ; ִקְּוָתה ַנְפִׁשי, ִקִּויִתי ְיהָוה  ה
  .ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר,  ִמּׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר   -- ַנְפִׁשי ַלאדָֹני  ו
ֵּבה ִעּמֹו ְוַהְר; ְיהָוה ַהֶחֶסד-ִעם-  ִּכי  : ְיהָוה-ֶאל, ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל  ז

  .ְפדּות
  וֹנָֹתי ֲעו,  ִמּכֹל   -- ִיְׂשָרֵאל-ִיְפֶּדה ֶאת, ְוהּוא  ח

 


