תהלים PSALMI
ֵ֥ ַ 1 1א ָֽשרי־ ָּהאיש א ֶשר׀ ֵ֥לא ָּה ַלְך ַבע ַצת ר ָָּׁ֫ש ֵ֥עים וב ֶ ָ֣ד ֶרְך ַ ַ֭ח ָּטאים ֵ֥לא
מושב לצים ָ֣לא יָּ ָּ ָֽשב׃
ָּע ָּ ִ֑מד וב ַ ֵ֥
2כי ֵ֥אם בתו ַ ֵ֥רת יהוָּ ה ֶָׁ֫חפ ֵ֥צו וָֽ בתו ָּר ֵ֥תו יֶ הגֶ ה יו ָּ ֵ֥מם וָּ ָּ ָֽלי ָּלה׃
ָֽ 3ו ָּהיָּ ה כעץ ָּשתול ַ ָֽעל־ ַפל ָׁ֫גי ָּ ֵ֥מים א ֶשר פריו׀ י ֵּ֬תן בעתו ו ָּעלֵ֥הו
ׂשה יַ צ ָֽל ַיח׃
ָֽלא־י ִ֑בול וכל א ֶשר־יַ ע ֶ ָ֣
ם־כמץ ָֽא ֶשר־תד ֶ ֵ֥פנו ָֽר ַוח׃
4לא־ ֵ֥כן ָּהר ָּש ִ֑עים ֵ֥כי א ַ
ַ 5על־כן׀ לא־יָּ ָ ָ֣קמו ַ֭ר ָּשעים ַבמש ָּ ִ֑פט ו ַח ָּטאים ַבע ַ ֵ֥דת ַצדי ָָֽקים׃
ָֽ 6כי־יו ָ֣ד ַע ַ֭יהוָּ ה ֶ ָ֣ד ֶרְך ַצדיָ ִ֑קים ו ֶד ֶרְך ר ָּש ָ֣עים תא ָֽבד׃
ַ֭ ָּ 1 2ל ָּמה ָּרג ָ֣שו גו ִ֑ים ולאמים יֶ הגו־ ָֽריק׃
יחו ׃
ֵ֥ 2יתיַ צבו׀ ַמלכי־ ֶא ֶרץ ורוז ֵ֥נים נָֽ וסדו־ ָּ ִ֑י ַחד ַעל־יהוָּ ה ו ַעל־מש ָֽ
ַָֽ֭ 3ננַ ת ָּקה ֶאת־ ָֽמוסרו ִ֑תימו ונַ שלי ָּכה מ ֶ ָ֣מנו עב ָֽתימו׃
ג־למו׃
שב ַב ָּש ַ ָ֣מים יׂש ָּ ִ֑חק אדנָּ י יל ַע ָּ ָֽ
4יו ָ֣
ָּ 5אז י ַד ָ֣בר א ָ֣לימו ב ַא ִ֑פו וָֽ ַבחרונֵ֥ ו י ַבהלָֽמו׃
ר־קד ָֽשי׃
ַ֭ ַ 6ואני נָּ ַ ָ֣סכתי ַמל ִ֑כי ַעל־ציון ַה ָּ
7א ַספ ָּרה ֶ ָׁ֫ ָֽאל ֵ֥חק יָֽהוָּ ה ָּא ַֹ֘מר א ַ ֵ֥לי בנֵ֥י ַ ִ֑א ָּתה אני ַהיֵ֥ ום ילד ָֽתיך׃
י־א ֶרץ׃
8ש ַאל מ ֶמני ו ֶאת ָּ ָ֣נה גַ֭וים נַ ח ָּל ֶ ִ֑תך וַ אחזָּ תך ַאפס ָּ ָֽ
ש ֶבט ַבר ֶזִ֑ל ככלי יוצָ֣ר תנַ פ ָֽצם׃
ַ֭ 9תרעם ב ָ֣
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ַ֭ 11ו ַע ָּתה מ ָּל ָ֣כים ַהׂש ִ֑כילו הוָּ סרו ָ֣שפטי ָּ ָֽא ֶרץ׃
11עב ָ֣דו ֶאת־יהָּ ָ֣וה ביר ָּ ִ֑אה וגילו בר ָּע ָּ ָֽדה׃
12נַ שקו־ ַבר ֶפן־יֶ ֱא ַנַֽף׀ ו ֵּ֬תאבדו ֶד ֶרְך ָֽכי־יב ַעָ֣ר כמ ַעָ֣ט ַא ִ֑פו ַאשרי
ל־חוסי ָֽבו׃
ָּכ ֵ֥
1 3מז ֵ֥מור ל ָּד ִ֑וד ב ָּברחו מפני׀ ַאב ָּש ֵּ֬לום בנָֽ ו׃
ַ֭ 2יהוָּ ה ָּ ָֽמה־ ַר ָ֣בו ָּצ ָּ ִ֑רי ַרבים ָּק ֵ֥מים ָּע ָּ ָֽלי׃
אֹלהים ֶ ָֽס ָּלה׃
ַ 3רבים אמרים ל ָׁ֫ ַנפ ֵ֥שי אין ָֽישו ָּע ָּתה ֵּ֬לו ָֽב ֵּ֬
אשי׃
4ו ַא ָּ ָ֣תה ַ֭יהוָּ ה ָּמ ָ֣גַֽן ַבע ִ֑די כבודי ומ ֵ֥רים ר ָֽ
5קַ֭ ולי ֶאל־יהָּ ָ֣וה ֶאק ָּ ִ֑רא וַ ַ ָֽיענני מ ַהר ָּקד ָ֣שו ֶ ָֽס ָּלה׃
6א ֵ֥ני ָּש ַכבתי ָּ ָֽו ָׁ֫אי ָּ ֵ֥שנָּ ה ֱהקי ִ֑צותי כי יהָּ ָ֣וה יסמ ָֽכני׃
ָֽ 7לא־ ַ֭אי ָּרא מרב ֵ֥בות ָּ ִ֑עם א ֶ ֵ֥שר ָּסביב ָּ ָ֣שתו ָּע ָּ ָֽלי׃
־כל־אי ַבָ֣י ֶלִ֑חי שני ר ָּש ָ֣עים
ֹ֘ 8קו ָּמה יהוָּ ה׀ הו ֹ֘שיעני ֱאֹל ַהי ָֽכי־ה ָ֣כי ָּת ֶאת ָּ
ש ַ ָֽבר ָּת׃
־עמך בר ָּכ ֶ ָ֣תך ֶ ָֽס ָּלה׃
ַ 9ליהָּ ֵ֥וה ַהישו ָּ ִ֑עה ַ ָֽעל ַ
ַ 1 4למנַ ֵ֥צ ַח בנגינות מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
2ב ָּקראי ענני׀ ֱא ֹֹ֘להי צדקי ַ ַ֭ב ָּצר הר ַ ָ֣חב ָּת ִ֑לי ָּחנני וש ַ ֵ֥מע תפ ָּל ָֽתי׃
בודי לַ֭כל ָּמה ֶת ֱא ָּה ָ֣בון ִ֑ריק ת ַבקשו ָּכ ָּזָ֣ב ֶ ָֽס ָּלה׃
3ב ֵ֥ני איש ַעד־ ֵֶּ֬מה כ ָ֣
הוֵ֥ה יש ַמע ב ָּקר ֵ֥אי א ָּ ָֽליו׃
4ודעו ָֽכי־הפ ָּ ָ֣לה יַ֭הוָּ ה ָּח ָ֣סיד לִ֑ ו י ָּ
ל־ת ֱח ָּ ֵ֥טאו אמ ָ֣רו ַ֭בל ַבב ֶכם ַ ָֽעל־מש ַכב ֶכם ו ָ֣דמו ֶ ָֽס ָּלה׃
5רגזו ָֽו ַא ֶָׁ֫
6זב ֵ֥חו זבחי־ ֶ ִ֑צ ֶדק ובטחו ֶאל־יהָּ ָֽוה׃
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הוָֽה׃
־עלינו אור ָּפ ֵּ֬ ֶניך י ָּ
ַ 7ר ֵ֥בים אמרים ָֽמי־יַ ראנוָׁ֫ ֵ֥טוב נ ָָּֽסה ָּ ַ֭
ירושם ָּ ָֽרבו׃
8נָּ ַ ָ֣ת ָּתה ׂשמ ָּ ָ֣חה בל ִ֑בי מ ֵּ֬עת דגָּ ָּנם ו ָֽת ָּ ָ֣
יבני׃
9ב ָּשלָ֣ ום יַ ח ָּדו ֶאשכ ָּבה ו ָׁ֫אי ָּ ֵ֥שן ָֽכי־ ַא ָּ ָ֣תה יהָּ ָ֣וה ל ָּב ָּ ִ֑דד ָּל ֶב ַטח תוש ָֽ
־הנחילות מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
ַ 1 5למנַ ֵ֥צ ַח ֶ ָֽאל ַ
2א ָּמ ַרי ַהא ֵ֥זינָּ ה׀ יהוָּ ה ָ֣בינָּ ה ה ָֽגיגי׃
ַ 3הקשי ָּבה׀ ל ֵּ֬קול ַשועי ַמל ֵ֥כי ואֹל ָּ ִ֑הי ָֽכי־א ֶליך ֶאת ַפ ָּ ָֽלל׃
קולי ֵ֥ב ֶקר ֶ ָֽא ֱע ָּרְך־לך וַ א ַצ ֶ ָֽפה׃
ָֽ 4יהוָּ ה ב ֶקר תש ַ ָ֣מע ִ֑
־ח ֹ֘פץ ֶ ֵ֥ר ַשע׀ ָּ ִ֑א ָּתה לא יגרךָ֣ ָּ ָֽרע׃
5כי׀ לא ָֽאל ָּ
ָֽ 6לא־יתיַ צ ָ֣בו ָֽ ַ֭הוללים ל ֶ ָ֣נַֽגֶ ד עי ֶ ִ֑ניך ָּׂשנא ָּת ָּכל־ ֵ֥פעלי ָּ ָֽאוֶ ן׃
הוָֽה׃
יש־ד ֵ֥מים ומר ָּמה י ָֹּ֘ת ֵ֥עב׀ י ָּ
7ת ַאבד דברי ָָּׁ֫כ ָּזֵ֥ב א ָּ
8וַ אני ב ָ֣רב ַ ַ֭חסדך ָּא ָ֣בוא בי ֶ ִ֑תך ֶאש ַתחֶ ֵ֥וה ֶאל־ ָֽהי ַכל־ ָּקדשך ביר ָּא ֶ ָֽתך׃
9יהָּוה׀ נ ֵּ֬חני בצד ָּק ֶתך ל ַ ֵ֥מ ַען שור ָּ ִ֑רי ַהו ַשר ל ָּפ ַנָ֣י ַדר ֶ ָֽכך׃
רונִ֑ם לשונָּ ם יַ ח ָֽליקון׃
ר־פ ֵ֥ת ַוח ג ָּ
11כי אין בפיהו נכונָּ ה קר ָּבם ַָׁ֫הוֵ֥ ות ֶ ָֽק ֶב ָּ
יחמו
יהם ַהד ִ֑
ָֽ ַ 11האשימם׀ ֱ ָֽאֹלהים יפלו ָֽממעצו ָׁ֫תי ֶ ֵ֥הם ב ָ֣רב ַ֭פשע ֶ
י־מרו ָּ ָֽבְך׃
כ ָּ ֵ֥
12ויׂשמחו ָּכל־חוסי ָּבְך לעו ָּ ָ֣לם ַ֭י ַרננו ו ָּת ָ֣סְך ָּעלִ֑ימו ָֽוַֽיַ על ֵ֥צו בך אה ֵ֥בי
ש ֶ ָֽמך׃
ָֽ 13כי־ ַא ָּתה ת ָּברְך ַָׁ֫צ ֵ֥דיק יהָּ ִ֑וה ַכצנָּ ה ָּר ֵ֥צון ַתעט ֶ ָֽרנו׃
ַ 1 6למנַ ָ֣צ ַח ַ֭בנגינות ַ ָֽעל־ ַהשמינית מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
ָֽ 2יהוָּ ה ַאל־ב ַאפךֵ֥ תוכי ִ֑חני ָֽו ַאל־ ַבח ָּמתךֵ֥ תיַ ס ָֽרני׃
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הוִ֑ה כי נבהלָ֣ ו ע ָּצ ָּ ָֽמי׃
ָּ 3ח ֵ֥נני יהוָּ ה כי אמ ָׁ֫ ַלל ָּ ֵ֥אני ר ָּפ ֵ֥אני י ָּ
ד־מ ָּ ָֽתי׃
ַ֭ 4ונַ פשי נבה ָּ ָ֣לה מ ִ֑אד ו ַא ָּ ֵ֥ת יהוָּ ה ַע ָּ
5שו ָּ ָ֣בה ַ֭יהוָּ ה ַחל ָּ ָ֣צה נַ פ ִ֑שי הושיעני ל ַ ָ֣מ ַען ַחס ֶ ָֽדך׃
ה־לְך׃
6כי ָ֣אין ַב ָּ ָ֣מוֶ ת זכ ֶ ִ֑רך בשאול ָ֣מי יָֽ ֶוד ָּ ָֽ
ל־לי ָּלה מ ָּט ִ֑תי בדמ ָּעתי ַער ֵׂ֥שי ַאמ ֶ ָֽסה׃
7יָּ ַגעתי׀ ָֽב ַאנ ָּחתי ַאׂש ֶ ָ֣חה ב ָּכ ַ ַ֭
ָֽ ָּ 8עש ָּ ָ֣שה מ ַ ָ֣כ ַעס עי ִ֑ני ָּ ָֽעת ָּקה ב ָּכל־צור ָּ ָֽרי׃
ָ֣ 9סורו ַ֭מ ֶמני ָּכל־ ָ֣פעלי ָּ ִ֑אוֶ ן ָֽכי־ ָּש ַ ֵ֥מע יהוָּ ה ָ֣קול בכ ָֽיי׃
ָּ 11ש ַ ָ֣מע ַ֭יהוָּ ה תחנָּ ִ֑תי יהוָּ ה ָֽתפ ָּל ֵ֥תי י ָּ ָֽקח׃
11יבשו׀ וי ָּבהלָ֣ ו ַ֭מאד ָּכל־אי ָּ ִ֑בי יָּ שבו י ֵ֥בשו ָּ ָֽרגַ ע׃
1 7שגָּ יון ל ָּ ָׁ֫ד ֵ֥וד א ֶשר־ ָּ ֵ֥שר ַליהָּ ִ֑וה ַעל־דברי־כוש ֶבן־ימינָֽי׃
ילני׃
2יהָּ ָ֣וה ַ֭ ֱאֹל ַהי בךָ֣ ָּח ִ֑סיתי הושי ֵ֥עני מ ָּכל־רד ַפי ו ַהצ ָֽ
ֶ 3פן־יט ָ֣רף כ ַארי ָ֣ה נַ פ ִ֑שי פרק ו ָ֣אין ַמ ָֽציל׃
4יהָּ ָ֣וה ַ֭ ֱאֹל ַהי אם־ ָּע ָׂ֣שיתי ִ֑זאת ָֽאם־יֶ ש־ ָּ ֵ֥עוֶ ל ב ַכ ָּ ָֽפי׃
5אם־ ָּ ַ֭ג ַמלתי ָֽשול ֵ֥מי ָּ ִ֑רע וָּ א ַחל ָּצה צור ָ֣רי רי ָּ ָָֽקם׃
6יַָֽֽ ַר ֵ֥דף אויב׀ נַ פשי ויַ שג ויר ָ֣מס ָּל ָּ ָ֣א ֶרץ ַח ָּיִ֑י וכבודי׀ ֶל ָּע ָּפר יַ שכָ֣ן ֶ ָֽס ָּלה׃
ית ׃
ֹ֘ 7קו ָּמה יהוָּ ה׀ ב ַא ֶפך ַ֭הנָּ ׂשא ב ַעב ָ֣רות צור ָּ ִ֑רי ו ֵ֥ע ָּורה א ַלי מש ָּ ֵ֥פט צ ָֽו ָּ
8וַ ע ַ ָ֣דת ַ֭לאמים תסוב ֶ ִ֑בךָּ ו ָּע ֶלי ָּה ַל ָּמ ֵ֥רום ָֽשו ָּבה׃
הוִ֑ה כצדָקי וכת ָ֣מי ָּע ָּ ָֽלי׃
9יהוָּ ה יָּ דין ָׁ֫ ַע ֵ֥מים ָּשפ ֵ֥טני י ָּ
ֹלהים
־נא ַרע׀ ר ָּשעים ותכונַֽן ַָׁ֫צ ֵ֥דיק וב ָ֣חן לַ֭בות וכ ָּליות ֱא ֵ֥
11יג ָּמר ֵּ֬ ָּ
ַצ ָֽדיק׃
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ֹלהים מוש ַיע ישרי־לָֽב׃
־א ִ֑
ָֽ ָּ 11מג ֵ֥ני ַעל ֱ
ֱ ַ֭ 12אֹלהים שו ָ֣פט ַצ ִ֑דיק ואל ז ֵ֥עם ב ָּכל־יָֽ ום׃
ם־לא ָּיַ֭שוב ַחר ָ֣בו יל ִ֑טוש ַקש ֵ֥תו ָּד ַרְך ַוַָֽֽיכונ ֶנ ָָּֽה׃
13א ָ֣
ַ֭ 14ולו ה ָ֣כין כלי־ ָּ ִ֑מוֶ ת ח ָּציו ָֽלדל ֵָ֥קים יפ ָּ ָֽעל׃
15ה ֵ֥נה י ַח ֶבל־ ָּ ִ֑אוֶ ן ו ָּה ָּ ֵ֥רה ָּע ָּמל ו ָּי ַָ֣לד ָּ ָֽש ֶקר׃
ָ֣ 16בור ָּ ַ֭כ ָּ ָֽרה ַוַָֽֽיַ חפ ִ֑רהו וַ יפל ב ַ ָ֣ש ַחת יפ ָּ ָֽעל׃
17יָּ ָ֣שוב ע ָּמלָ֣ ו ברא ִ֑שו ו ַ ֵ֥על ָּקד ֳקדו ח ָּמ ֵ֥סו י ָֽרד׃
הוֵ֥ה ֶעליָֽ ון׃
18או ֶ ָ֣דה יהָּ ָ֣וה כצד ִ֑קו וַ אזַ מ ָּרה ָֽשם־י ָּ
ַ 1 8למנַ ֵ֥צ ַח ַ ָֽעל־ ַהגתית מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
2יהָּוה אדנינו ָּ ָֽמה־ ַא ָ֣דיר ַ֭שמך ב ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ א ֶ ֵ֥שר ת ָּנֵ֥ה הודך
ל־ה ָּש ָּ ָֽמים׃
ַע ַ
3מפי ָֽעוללים׀ ָֽוינקים י ַסד ָָּׁ֫ת ֵ֥עז ל ַ ֵ֥מ ַען צור ֶ ִ֑ריך ל ַהש ֵ֥בית אויב ומתנַ ָֽקם׃
כונָֽנ ָּתה׃
שר ָּ
כוכבים א ֶ ָ֣
ׂשי ֶאצבע ֶ ִ֑תיך יָּ ֵ֥ר ַח ו ָּ
ָֽ 4כי־ ֶאר ֶ ָ֣אה ָּ ַ֭ש ֶמיך ַמע ָ֣
ָֽ ָּ 5מה־ ֱאנֵ֥ וש ָֽכי־תזכ ֶ ִ֑רנו ו ֶבן־ ָּא ָּדם ָ֣כי תפק ֶ ָֽדנו׃
6וַ ת ַחס ָ֣רהו ַ֭מ ַעט מ ֱאֹל ִ֑הים ו ָּכבוד ו ָּה ָּ ָ֣דר ת ַעט ָֽרהו׃
ת־רג ָּ ָֽליו׃
ׂשי יָּ ֶ ִ֑דיך כל ַ ָ֣ש ָּתה ַ ָֽת ַח ַ
ַ֭ ַ 7תמשילהו ב ַמע ָ֣
8צ ֶ ָ֣נה וַ א ָּל ָ֣פים כ ָּלִ֑ם וגַ ם ַבה ֵ֥מות ָּׂש ָּ ָֽדי׃
9צ ָ֣פור ָּ ַ֭ש ַמים וד ָ֣גי ַה ָּ ִ֑ים עבר ָּאר ֵ֥חות יַ ָֽמים׃
11יהָּ ֵ֥וה אד ִ֑נינו ָּ ָֽמה־ ַא ֵ֥דיר שמך ב ָּכל־ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַ֭ ַ 1 9למנַ צ ַח ַעל ֵ֥מות ַלבן מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
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2או ֶ ָ֣דה ַ֭יהוָּ ה ב ָּכל־ל ִ֑בי א ַספ ָּרה ָּכל־נפלאו ֶ ָֽתיך׃
ֶ 3אׂשמ ָּ ָ֣חה ו ֶא ֶעל ָּ ָ֣צה ָּ ִ֑בְך אזַ מ ָּרה שמךָ֣ ֶעליָֽ ון׃
4בשוב־אוי ַ ֵ֥בי ָּא ִ֑חור י ָּכשלֵ֥ ו ויאבדו מ ָּפ ֶ ָֽניך׃
ָֽ 5כי־ ָּ ַ֭עׂשי ָּת מש ָּפ ָ֣טי ודי ִ֑ני יָּ ַ ֵ֥שב ָּת לכסא שו ֵ֥פט ֶ ָֽצ ֶדק׃
עולם וָּ ֶ ָֽעד׃
ית ל ָּ ֵ֥
6גָּ ַ ָ֣ער ָּת ַ֭גוים א ַ ָ֣בד ָּת ָּר ָּ ִ֑שע ש ָּ ֵ֥מם ָּמח ָּ
ָֽ ָּ 7האויב׀ ַ ֵ֥תמו ֳח ָּרבות ָׁ֫ ָּל ֶנ ֵַ֥צח ו ָּע ֵ֥רים נָּ ַ ִ֑תש ָּת ָּא ַבד זכ ָּ ָ֣רם ָֽה ָּמה׃
שב כונַֽן ַלמש ָּ ָ֣פט כס ָֽאו׃
עולָ֣ם י ִ֑
8וַ ַָֽ֭ יהוָּ ה ל ָּ
יש ָֽרים׃
9והוא יש ָֽפט־ת ֵ֥בל ב ֶ ִ֑צ ֶדק יָּ ֵ֥דין לאמים במ ָּ
הוָ֣ה מׂש ָּגָ֣ב ַל ָּ ִ֑דְך מׂשגָּ ב לע ֵ֥תות ַב ָּצ ָּ ָֽרה׃
ֹ֘ 11ויהי י ָּ
שיך יהָּ ָֽוה׃
11ויבט ָ֣חו ַ֭בך יוד ָ֣עי ש ֶ ִ֑מך כי ָֽלא־ ָּע ַזב ָּת דר ֶ ָ֣
ילותיו׃
שב ציִ֑ ון ַהגֵ֥ידו ָּב ַעמים ע ָֽל ָּ ָֽ
12זַ מרו ַ ַ֭ליהוָּ ה י ָ֣
־ש ַכח ַצע ַ ֵָ֥קת ענָּ יָֽים׃
ָֽ 13כי־ד ָ֣רש ָּ ַ֭דמים או ָּ ָ֣תם זָּ ָּ ִ֑כר ָֽלא ָּ
ָֽ ָּ 14חנ ֵּ֬נני יהוָּ ה ר ָ֣אה ָּ ַ֭עניי משנ ָּ ִ֑אי מרוממי מ ַ ֵ֥שערי ָּ ָֽמוֶ ת׃
ישוע ֶ ָֽתך׃
15ל ַ ֵ֥מ ַען א ַספ ָּרה ָּ ָֽכל־תה ָׁ֫ ָּל ֶ ֵ֥תיך ב ַ ָֽשע ֵ֥רי ַבת־ציִ֑ ון ָּאג ָּילה ב ָּ
ָּ 16טב ָ֣עו ַ֭גוים ב ַ ָ֣ש ַחת ָּע ִׂ֑שו ב ֶ ָֽר ֶשת־זֵ֥ ו ָּט ָּמנו נלכ ָּ ֵ֥דה ַרג ָּ ָֽלם׃
17נו ַדע׀ יהוָּ ה מש ָּפט ָׁ֫ ָּע ָּ ֵׂ֥שה ב ָ֣פ ַעל ַ ַ֭כ ָּפיו נו ָָ֣קש ָּר ָּ ִ֑שע הגָּ יֵ֥ ון ֶ ָֽס ָּלה׃
18יָּ ָ֣שובו ר ָּש ָ֣עים לש ִ֑או ָּלה ָּכל־גוים שכ ֵ֥חי ֱאֹל ָֽהים׃
אבד ָּל ַ ָֽעד׃
19כי ָ֣לא ָּ ַ֭לנֶ ַצח י ָּש ַ ָ֣כח ֶאביִ֑ ון תקַ ֵ֥ות ענוים ת ַ ֵ֥
21קו ָּ ָ֣מה ַ֭יהוָּ ה ַאל־יָּ ָ֣עז ֱאנִ֑ וש י ָּשפ ֵ֥טו גוים ַעל־ ָּפ ֶ ָֽניך׃
ֹ֘ 21שי ָּתה יהוָּ ה׀ מו ָּרה ָׁ֫ ָּל ֶ ֵ֥הם יד ֵ֥עו גויִ֑ם ֱאנוש ָ֣ה ָּמה ֶ ָֽס ָּלה׃

1442

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ָּ 1 10ל ָּ ָ֣מה יַ֭הוָּ ה ַתע ָ֣מד ב ָּר ִ֑חוק ַתעלים לע ֵ֥תות ַב ָּצ ָּ ָֽרה׃
2בגַ אַ ָ֣ות ָּ ַ֭ר ָּשע יד ַלָ֣ק ָּענִ֑י י ָּתפׂשו׀ במזמות זָ֣ ו ָּח ָּ ָֽשבו׃
הוָֽה׃
־תאַוָ֣ת נַ פ ִ֑שו וב ֵ֥צ ַע ברְך ֹ֘נ ֵ֥אץ׀ י ָּ
ָֽ 3כי־הלָ֣ל ָּ ַ֭ר ָּשע ַעל ַ
מותיו׃
ָּ 4ר ָּשע כ ָ֣ג ַבּה ַ ַ֭אפו ַבל־יד ִ֑רש ֵ֥אין ֱאֹלהים ָּכל־מז ָּ ָֽ
יָּפ ַיח ָּב ֶ ָֽהם׃
ָֹּ֘ 5יחילו ד ָּר ָּכו׀ ב ָּכל־עת ָּמ ָ֣רום ַ֭מש ָּפ ֶטיך מנֶ ג ִ֑דו ָּכל־צור ָּריו ֵ֥
שר ָֽלא־ב ָּ ָֽרע׃
ָּ 6א ַ ָ֣מר ַ֭בלבו ַבל־ ֶא ִ֑מוט ל ֵ֥דר וָּ דר א ֶ ָ֣
ָּ 7א ָּלה ָ֣פיהו ָּ ַ֭מלא ומר ָ֣מות וָּ ִ֑תְך ַ ֵ֥ת ַחת לשונו ָּע ָּ ֵ֥מל וָּ ָּ ָֽאוֶ ן׃
8ישב׀ ב ַמא ַ ֵּ֬רב חצרים ַ ַָֽ֭במס ָּתרים יַ ה ָ֣רג נָּ ִָ֑קי עינָּ יו ָֽלחל ָּ ֵ֥כה יצ ָֽפנו׃
9יֶ ֱא ֵּ֬רב ַבמס ָּתר׀ כ ַאר ֵּ֬יה בסכה ֶי ֱַ֭ארב ַלח ָ֣טוף ָּענִ֑י יַ ח ֵ֥טף ָּעני ב ָּמש ֵ֥כו
ברש ָֽתו׃
לכ ָֽאים׃
צומיו ָ֣ח ָּ
11וד ֶ ֵ֥כה יָּ ִ֑ש ַח ונָּ ַ ֵ֥פל ַבע ָּ
ָּ 11א ַ ָ֣מר ַ֭בלבו ָּ ָ֣ש ַ ָֽכח ִ֑אל הס ֵ֥תיר ָּפנָּ יו ַבל־ ָּר ָּ ֵ֥אה ָּל ֶ ָֽנ ַצח׃
12קו ָּמה יהוָּ ה ַ֭אל נ ָּ ָׂ֣שא יָּ ֶ ִ֑דך ַאל־תש ַ ֵ֥כח ענָּ יָֽים׃
ַ 13על־ ֶמה׀ נאץ ָּר ָּ ֵ֥שע׀ ֱאֹל ִ֑הים ָּא ַ ֵ֥מר בלבו ָ֣לא תד ָֽרש׃
י־א ָּתה׀ ָּע ָֹּ֘מל וָּ ַכ ַעס׀ ַתביט ָּלתת ב ָָּׁ֫י ֶ ֵ֥דך ָּ ַ֭ע ֶליך יַ ע ָ֣זב ח ֶל ִָּ֑כה
ָּ 14רא ָּתה ָֽכ ַ
ית עוזָֽר׃
יָּ תום ַא ָּתה׀ ָּה ֵּ֬י ָּ
ַ֭ 15שבר ז ָ֣רו ַע ָּר ָּ ִ֑שע וָּ ָּרע ָֽתדרוש־רש ֵ֥עו ַבל־תמ ָּ ָֽצא׃
עולָ֣ם וָּ ֶעִ֑ד ָּאב ֵ֥דו גוים ָֽמ ַאר ָֽצו׃
16יהָּ ָ֣וה ֶַ֭מ ֶלְך ָּ
הוִ֑ה ָּת ֵ֥כין ל ָּבם ַתק ֵ֥שיב ָּאז ֶנַָֽֽך׃
ַ 17תא ֵַּ֬ות ענָּ ָ֣וים ָּש ַ ָ֣מע ָּת י ָּ
ן־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
18לש ֵ֥פט יָּ תום ָָּׁ֫ו ָּ ֵ֥דְך ַבל־יו ֵ֥סיף ִ֑עוד ַלע ֵ֥רץ ֱאנוש מ ָּ
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ַ 1 11למנַ צ ַח ל ָּ ָׁ֫ד ֵ֥וד ַ ָֽביהוָּ ה׀ ָּחסיתי ַ֭איְך תאמ ָ֣רו לנַ פ ִ֑שי נודו ַהר ֶ ֵ֥כם
צ ָֽפור׃
ל־י ִֶ֑תר ל ֵ֥ירות במו־א ֶפל
2כי הנה ָּהר ָּשעים ידר ֵּ֬כון ֶק ֶשת כוננָ֣ ו ח ָּ ָ֣צם ַע ֶ
לישרי־לָֽב׃
ה־פ ָּ ָֽעל׃
ָ֣ 3כי ַ ַ֭ה ָּשתות י ָָּֽהר ִ֑סון ַצדיק ַמ ָּ
4יהָּוה׀ ָֽב ֹ֘הי ַכל ָּקדשו יהוָּ ה ַב ָּש ַמים ָׁ֫כס ֵ֥או ע ָּינֵ֥יו יֶ ֱחזִ֑ ו ַעפ ַע ָּ ֵ֥פיו יבחנו
בנָ֣י ָּא ָּ ָֽדם׃
5יהוָּ ה ַצדיק ָׁ֫יב ָּ ֵ֥חן ו ַָּ֭ר ָּשע וא ָ֣הב ָּח ָּ ִ֑מס ָּ ָֽׂשנ ָּ ֵ֥אה נַ פ ָֽשו׃
כוסם׃
6יַ מ ֵ֥טר ַעל־ר ָּשעים ָׁ֫ ַפ ֵ֥חים ָ֣אש וַ֭גָּ פרית ו ֵ֥ר ַוח זל ָּעפות מ ָּנָ֣ת ָּ ָֽ
ָֽ 7כי־ ַצ ָ֣דיק ַ֭יהוָּ ה צ ָּד ָ֣קות ָּא ִ֑הב יָּ ָּשר יֶ ֱחזֵ֥ ו ָּפנָֽימו׃
ַ 1 12למנַ ֵ֥צ ַח ַ ָֽעל־ ַהשמינית מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
י־פסו ֱאמונים מבנֵ֥י ָּא ָּ ָֽדם׃
2הו ָ֣שי ָּעה יַ֭הוָּ ה כי־גָּ ַ ָ֣מר ָּח ִ֑סיד כ ַ ֵ֥
־ר ֵ֥עהו ׂש ַ ֵ֥פת ח ָּל ִ֑קות בלב וָּ לָ֣ב י ַד ָֽברו׃
ָּ 3שוא׀ יַָֽֽ ַדברו איש ֶאת ָׁ֫
4יַ כ ָ֣רת ַ֭יהוָּ ה ָּכל־ׂשפ ָ֣תי ח ָּל ִ֑קות ָּלשון מ ַד ֶ ֵ֥ב ֶרת גד ָֽלות׃
5א ֶשר ָּ ָֽאמרו׀ ללש ָ֣ננו ַ ַ֭נגביר ׂש ָּפ ָ֣תינו א ָּ ִ֑תנו מי ָּא ָ֣דון ָּ ָֽלנו׃
הוִ֑ה ָּא ֵ֥שית בי ַשע
אמר י ָּ
6מ ֵ֥שד עניים מ ַאנ ַָקת ֶאביָׁ֫ ונֵ֥ים ַע ָּ ָ֣תה ָּ ַ֭אקום י ַ ָ֣
יח ָֽלו׃
יָּפ ַ ָֽ
ֵ֥
ָֽ 7אמ ָ֣רות יהוָּ ה א ָּמרות ט ָׁ֫ה ֵ֥רות ֶ ָ֣כ ֶסף ָּ ַ֭צרוף ַבע ָ֣ליל ָּל ָּ ִ֑א ֶרץ מז ָּקק
שב ָּע ָּ ָֽתים׃
עולם׃
ן־הדור זָ֣ ו ל ָּ ָֽ
ַ 8א ָּ ָֽתה־יהָּ ֵ֥וה תשמ ִ֑רם תצ ֶרנו׀ מ ַ
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ָּ 9סביב ר ָּש ֵ֥עים ית ַה ָּל ִ֑כון כ ֵ֥רם זלות לבנֵ֥י ָּא ָּ ָֽדם׃
ַ 1 13למנַ צ ַח מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
ַ 2עד־ ָּ ָ֣אנָּ ה ַ֭יהוָּ ה תש ָּכ ָ֣חני ֶ ִ֑נ ַצח ַעד־ ָּאנָּ ה׀ ַתסתיר ֶאת־ ָּפ ֶ ָ֣ניך מ ֶ ָֽמני׃
ד־אנָּ ה׀ יָּ רום אי ָ֣בי
יומם ַע ָּ
ַ 3עד־ ָּאנָּ ה ָּאשית עצות בנַ פשי יָּ גָ֣ ון בל ָּב ָ֣בי ָּ ִ֑
ָּע ָּ ָֽלי׃
ישן ַה ָּ ָֽמוֶ ת׃
ֹלהי ָּה ֵ֥א ָּירה עינַ י ֶפן־א ַ ֵ֥
הוָ֣ה ֱא ָּ ִ֑
ַ 4ה ָ֣בי ָּ ָֽטה ַ֭ענני י ָּ
ֶ 5פן־יא ַ ָ֣מר אי ָ֣בי י ָּכל ִ֑תיו ָּצ ַ ֵ֥רי יָּ גילו ָ֣כי ֶא ָֽמוט׃
6וַ אני׀ ב ַחסדךָ֣ ָּב ַטחתי ָּיַֽ ֵ֥גל לבי ָֽבישו ָׁ֫ ָּע ֶ ֵ֥תך ָּא ֵ֥שי ָּרה ַליהָּ ִ֑וה כי גָּ ַ ָ֣מל ָּע ָּ ָֽלי׃
ֹלהים ָֽהשחיתו ָֽהת ֵ֥עיבו
ַ 1 14למנַ צ ַח ל ָּ ָׁ֫ד ֵ֥וד ָֹּ֘א ַמר נָּ ָּבָ֣ל ַ֭בלבו ָ֣אין ֱא ִ֑
ה־טוב׃
על ָּילה ָ֣אין ָֽעׂש ָֽ
י־א ָּ ֵ֥דם ַ֭לראות הי ָ֣ש ַמׂש ִ֑כיל דרש
ָֽ 2יהוָּ ה מ ָּש ַמים השָקיף ַ ָֽעל־בנ ָָּׁ֫
ֹלהים׃
ת־א ָֽ
ֶא ֱ
ם־א ָּ ָֽחד׃
ה־טוב אין גַ ֶ
ַ 3ה ֵ֥כל ָּסר יַ ח ָּדו ָׁ֫ ֶנ ֱא ָּ ֵ֥לחו אין ָֽעׂש ִ֑
4ה ֵ֥לא יָּ דעו ָּכל־פע ָׁ֫לי ָּ ֵ֥אוֶ ן אכלָ֣י ַ ַ֭עמי ָּ ָ֣אכלו ֶל ִֶ֑חם יהוָּ ה ָ֣לא ָּק ָּ ָֽראו׃
י־אֹלהים ב ָ֣דור ַצ ָֽדיק׃
ָּ 5שם׀ ָּ ָ֣פחדו ָּ ִ֑פ ַחד ָֽכ ֱ
הוָ֣ה ַמח ָֽסהו׃
6ע ַצת־ ָּע ֵ֥ני ָּת ִ֑בישו כי י ָּ
ֵ֥ 7מי י ָ֣תן מציון ישו ַעת יׂש ָּ ָׁ֫ר ֵ֥אל ב ָ֣שוב יַ֭הוָּ ה ש ָ֣בות ַע ִ֑מו יָּ גֵ֥ל יַ עקב
יׂש ַ ֵ֥מח יׂש ָּ ָֽראל׃
1 15מזמור ל ָּ ָׁ֫ד ֵ֥וד ַ֭יהוָּ ה מי־יָּ גָ֣ ור ב ָּא ֳה ֶ ִ֑לך ָֽמי־ישכן ב ַ ָ֣הר ָּקד ֶ ָֽשך׃
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2הו ָ֣לְך ָּ ַ֭תמים ופ ֵ֥על ֶ ִ֑צ ֶדק וד ֵ֥בר ֱא ֶמת בל ָּב ָֽבו׃
־ע ָּ ָׂ֣שה לרעָ֣הו ָּר ָּ ִ֑עה ו ֶחר ָּפה לא־נָּ ָּ ֵׂ֥שא
ָֽ 3לא־ ָּרגַ ל׀ ַעל־לשנו לא ָּ
ַעל־ק ָֽרבו׃
הוָ֣ה י ַכבִ֑ד נש ַ ֵ֥בע ל ָּה ַרע ו ָ֣לא יָּ ָֽמר׃
4נב ֶזה׀ ָֽבע ָֹּ֘יניו נמ ָּאס ו ֶאת־יר ָ֣אי י ָּ
ַ 5כספו׀ לא־נָּ ַ ָ֣תן בנֶ ֶשְך ו ֵ֥ש ַחד ַעל־נָּ קי ֵ֥לא ָׁ֫ ָּל ָּ ֵ֥קח ָֽעׂשה־ ִ֑א ֶלה לא י ָ֣מוט
עולם׃
ל ָּ ָֽ
1 16מכ ָּ ֵ֥תם ל ָּד ִ֑וד ָּ ָֽשמ ֵ֥רני אל ָֽכי־ ָּח ֵ֥סיתי ָּ ָֽבְך׃
ל־ע ֶ ָֽליך׃
ובתי ַב ָּ
ָּ 2א ַ ָ֣מרת ַ ַ֭ ָֽליהוָּ ה אד ָּנָ֣י ָּ ִ֑א ָּתה ט ָּ
־בם׃
ל־חפצי ָּ ָֽ
ר־ב ָּ ָ֣א ֶרץ ִ֑ה ָּמה ו ַאדירי ָּכ ֶ
ַ֭ 3לקדושים א ֶש ָּ
ל־א ָּ ֵ֥שא
יהם מ ָּ ִ֑דם וָֽ ַב ֶ
ל־א ָ֣סיְך נסכ ֶ ָ֣
בותם ַאחר ָָּׁ֫מ ָּ ֵ֥הרו ַב ַ
4יר ֵ֥בו ַעצ ָּ
מותם ַעל־ׂש ָּפ ָּ ָֽתי׃
ֶאת־ש ָּ
גור ָֽלי׃
ָֽ 5יהוָּ ה מנָּ ת־ ֶחלָ ֵ֥קי וכו ִ֑סי ַא ָּתה תו ֵ֥מיְך ָּ
6ח ָּב ָ֣לים ָּ ָֽנפלו־ ַ֭לי ַבנע ִ֑מים ַאף־נַ ח ָּלת ָּ ָֽשפ ָּ ֵ֥רה ָּע ָּ ָֽלי׃
יותי׃
שר י ָּע ָּ ִ֑צני ַאף־לילות יס ֵ֥רוני כל ָּ ָֽ
7א ָּברְך ֶאת־ ַ֭יהוָּ ה א ֶ ָ֣
ל־א ָֽמוט׃
8ש ֵּ֬ויתי יהָּ ָ֣וה לנֶ ג ָ֣די ָּת ִ֑מיד ֵ֥כי ָֽמימיני ַב ֶ
בודי ַאף־ב ָּׂשרי יש ֵ֥כן ָּל ֶ ָֽב ַטח׃
ָּ 9לכן׀ ָּׂש ַ ָ֣מח לַ֭בי וַ ָּיַָֽ֣גֶ ל כ ִ֑
11כי׀ לא־ ַתע ָ֣זב נַ פ ָ֣שי לש ִ֑אול ָֽלא־ת ֵ֥תן חסידך לר ֵ֥אות ָּ ָֽש ַחת׃
ת־פ ֶנִ֑יך נעמות בימינךָ֣ ֶנ ַָֽצח׃
ָֽ 11תודיעני א ַרח ַָׁ֫ח ֵ֥יים ָׂ֣ש ַבע ַׂ֭ש ָּמחות ֶא ָּ
1 17תפ ָּלה ל ָּ ָׁ֫ד ֵ֥וד שמ ָּעה יהוָּ ה׀ ֶצ ֶדק ַהק ֵ֥ש ָּיבה רנָּ תי ַהא ֵ֥זינָּ ה תפ ָּל ִ֑תי
בלא ׂשפ ֵ֥תי מר ָּ ָֽמה׃
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יש ָֽרים׃
ַ֭ 2מל ָּפנֶ יך מש ָּפ ָ֣טי י ִ֑צא עינֶ יך ֶת ֱח ֶזֵ֥ינָּ ה מ ָּ
ר־פי׃
ָֹּ֘ 3ב ַחנ ָּת לבי׀ ֹ֘ ָּפ ַקד ָּת ַלי ָּלה צ ַרפ ַ ֵ֥תני ַבל־תמ ָּ ִ֑צא זַ מתי ַבל־יַ ע ָּב ָֽ
4לפעלָ֣ ות ָּ ַ֭א ָּדם בד ַ ָ֣בר ׂש ָּפ ֶ ִ֑תיך א ֵ֥ני ָּש ַמרתי ָּאר ֵ֥חות ָּפ ָֽריץ׃
לותיך ַבל־נָּ ֵ֥מוטו פ ָּע ָּ ָֽמי׃
ָּ 5ת ָ֣מְך ַ֭אש ַרי ב ַמעג ֶ ִ֑
6א ָֽני־ק ָּרא ָ֣תיך ָֽכי־ ַתע ָ֣נני ִ֑אל ַ ָֽהט־ ָּאזנךֵ֥ לי ש ַ ָ֣מע אמ ָּר ָֽתי׃
חוסים ממתקוממים ָֽבימ ֶינַָֽֽך׃
מוש ַיע ִ֑
ָ֣
ַ 7הפ ָ֣לה ַ֭ח ָּס ֶדיך
ירני׃
־עין ב ֵ֥צל כנָּ ֶפיך ַתסת ָֽ
ַ֭ ָּ 8שמרני כאי ָ֣שון ַבת ָּ ִ֑
9מפ ָ֣ני ַ֭ר ָּשעים זָ֣ ו ַש ִ֑דוני אי ַ ֵ֥בי בנֶ ֶפש יַ ֵ֥קיפו ָּע ָּ ָֽלי׃
ֶ 11חל ָּ ֵ֥במו ָּסג ִ֑רו פימו דב ֵ֥רו בג ָֽאות׃
יהם יָּ שיתו לנ ֵ֥טות ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַ֭ ַ 11אשרינו ַע ָּ ָ֣תה ס ָּב ִ֑בוני עינ ֶ ֵ֥
12דמינו ַ֭כ ַאריה יכ ָ֣סוף לט ִ֑רוף וככפיר י ֵ֥שב במס ָּת ָֽרים׃
13קו ָּמה יהוָּ ה ַקד ָּ ָ֣מה ָּ ַ֭פנָּ יו ַהכרי ִ֑עהו ַפל ָּ ֵ֥טה נַ פשי מ ָּר ָּ ֵ֥שע ַחר ֶ ָֽבך׃
ָֽ 14ממ ֵ֥תים יָּ דך׀ יהוָּ ה ָֽממ ֵּ֬תים מ ֶח ֶלד ֶחל ָּ ֵָ֥קם ַ ָֽב ַחיים וָֽ צפינך ת ַמלא
יהם׃
ָׁ֫בט ָּנֵ֥ם יׂשב ֵ֥עו ָּבנִ֑ים והנֵ֥יחו ית ָּרם לעולל ֶ ָֽ
15אני ַ֭ב ֶצ ֶדק ֶא ֱח ֶזָ֣ה ָּפ ֶ ִ֑ניך ֶאׂשב ָּ ֵ֥עה ב ָּהקיץ תמונָּ ֶ ָֽתך ׃
ַ 1 18למנַ צ ַח׀ ל ֶ ֵ֥ע ֶבד יהוָּ ה ל ָּ ָׁ֫ד ֵ֥וד א ֶשר ד ֶבר׀ ַליהוָּ ה ֶאת־ ַ֭דברי ַהשי ָּ ָ֣רה
ַה ִ֑זאת ביום ָֽהציל־יה ָֹּ֘וה או ֵ֥תו מ ַ ֵ֥כף ָּכל־אי ָּביו ומיַ ֵ֥ד ָּש ָֽאול׃
הוָ֣ה חז ָָֽקי׃
2וַ יא ַמר ֶאר ָּחמך י ָּ
ה־בו ָּ ָֽמגנֵ֥י ו ֶ ָָֽק ֶרן־ישעי
3יהָּוה׀ ַ ָֽסל ֵ֥עי ומצו ָּדתי ומ ָׁ֫ ַפל ֵ֥טי א ָ֣לי צַ֭ ורי ֶ ָֽא ֱח ֶס ִ֑
מׂשגַ ָֽבי׃
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הוִ֑ה ומן־אי ַבי אוָּ ָֽש ַע׃
ַ֭ 4מה ָּלל ֶאק ָּ ָ֣רא י ָּ
־מוֶ ת ָֽונַ חלי בל ַי ַָ֣על י ַ ָֽבע ָֽתוני׃
5א ָּפ ֵ֥פוני ֶחבלי ָּ ִ֑
ֶ 6חב ָ֣לי ש ָ֣אול ס ָּב ִ֑בוני קדמוני ָ֣מוקשי ָּ ָֽמוֶ ת׃
קולי ו ַשו ָּעתי
יכלָ֣ ו ִ֑
ַ 7ב ַצר־לי׀ ֶ ָֽאק ָּ ָ֣רא יהוָּ ה ו ֶאל־ ֱאֹל ַהי א ַָׁ֫ש ֵ֥ו ַע יש ַ ָ֣מע מה ָּ
ל ָּפ ָּניו׀ ָּת ֵּ֬בוא ב ָּאז ָּנָֽיו׃
י־ח ָּרה ָֽלו׃
8וַ תג ֵּ֬ ַעש וַ תר ַעש׀ ָּה ָּא ֶרץ ומוס ָ֣די ָּה ָ֣רים יר ָּגִ֑זו וַ ית ָּגָֽעשו כ ָּ ֵ֥
ע ָּלה ָּע ָּשן׀ ב ַאפו ואש־מ ֵ֥פיו תאכִ֑ל גֶ ָּחלים ָּבע ֵ֥רו מ ֶ ָֽמנו׃
ֹ֘ ָּ 9
11וַ י ָ֣ט ָּ ַ֭ש ַמים וַ י ַ ִ֑רד וַ ע ָּר ֶפל ַ ָ֣ת ַחת ַרג ָּ ָֽליו׃
י־ר ַוח׃
ל־כנפ ָֽ
11וַ יר ַ ָ֣כב ַעל־ ַ֭כרוב וַ יָּ ִ֑עף וַ י ֶדא ַע ַ
־מים ָּע ֵ֥בי ש ָּח ָָֽקים׃
יבותיו ס ָּכ ִ֑תו ֶחש ַכת ַ
ָּ 12י ֶשת ח ֶשְך׀ סתרו ס ָֽב ָּ ֵ֥
י־אש׃
13מנגַ ּה ָׁ֫ ֶנג ֵ֥דו ָּע ָּ ֵ֥ביו ָּעב ִ֑רו ָּב ָּרד ו ַגָֽחל ָֽ
י־אש׃
14וַ יַ ר ֵּ֬עם ַב ָּש ַמים׀ יָֽהוָּ ה ו ֶַ֭עליון י ָ֣תן קלִ֑ ו ָּב ָּרד ו ַגָֽחל ָֽ
15וַ יש ַ ָ֣לח ַ֭ח ָּציו וַ יפיצִ֑ם וב ָּר ֵָ֥קים ָּרב וַ יה ָֽמם׃
הוִ֑ה מנש ַמת ָ֣ר ַוח
16וַ יַֽ ָּראו׀ א ֵ֥פיקי ַמים ַוַָֽֽיגָּ לו מוסדות ָׁ֫ת ֵ֥בל מגַ ע ָּ ָ֣רתךָ֣ י ָּ
ַא ֶ ָֽפך׃
17יש ַ ָ֣לח ַ֭מ ָּמרום י ָּק ִ֑חני ַ ָֽימשני מ ַ ֵ֥מים ַר ָֽבים׃
י־אמ ֵ֥צו מ ֶ ָֽמני׃
18יַ צילני מאי ֵ֥בי ָּ ִ֑עז ומשנ ַאי ָֽכ ָּ
הוה למש ָּעָ֣ן ָֽלי׃
19י ַקד ֵ֥מוני ביום־אי ִ֑די ַוַָֽֽיהי־י ָּ
יאני ַל ֶמר ָּ ִ֑חב י ַחלצני ֹ֘כי ָּ ֵ֥ח ָֽפץ ָֽבי׃
21וַ יוצ ֵ֥
הוָ֣ה כצד ִָ֑קי כ ֵ֥בר יָּ ַדי יָּ ֵ֥שיב ָֽלי׃
21יגמ ָ֣לני י ָּ
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ָֽ 22כי־ ָּ ַ֭ש ַמרתי ַדר ָ֣כי יהָּ ִ֑וה ו ָֽלא־ ָּר ַשעתי מ ֱאֹל ָּ ָֽהי׃
ָ֣ 23כי ָּכל־מש ָּפ ָּ ָ֣טיו לנֶ ג ִ֑די וחק ָּתיו לא־ ָּא ֵ֥סיר ֶ ָֽמני׃
24וָּ ֱא ָ֣הי ָּת ָ֣מים ע ִ֑מו וָּ ֶאש ַתמר מעונָֽי׃
25וַ ָּ ָֽי ֶשב־יהָּ ָ֣וה ָ֣לי כצדָ ִ֑קי כ ֵ֥בר יָּ ַדי ל ֶ ָ֣נַֽגֶ ד ע ָּינָֽיו׃
־ח ֵ֥סיד תת ַח ָּ ִ֑סד עם־ג ַ ֵ֥בר ָּתמים ת ַת ָּ ָֽמם׃
26עם ָּ
27עם־נָּ ָּ ֵ֥בר תת ָּב ָּ ִ֑רר ועם־עקש תת ַפ ָּ ָֽתל׃
תוש ַיע וע ַינַֽים ָּר ָ֣מות ַתש ָֽפיל׃
ִ֑
ם־ענָ֣י
י־א ָּתה ַע ָּ
ָֽ 28כ ַ ַ֭
ֹלהי יַ ג ֵַ֥יה ָּחש ָֽכי׃
הוֵ֥ה ֱא ַ
ָֽ 29כי־ ַ ַ֭א ָּתה ָּת ָ֣איר נ ִ֑רי י ָּ
ג־שור׃
אֹלהי א ַד ֶל ָֽ
ָֽ 31כי־ ַ֭בך ָּא ָ֣רץ ג ִ֑דוד ו ָֽב ַ
רופה ָּמגֵַֽ֥ן הוא לכל׀ ַהח ֵּ֬סים ָֽבו׃
הוֵ֥ה צ ָּ ִ֑
ָּ 31האל ָּתמים ַ ָׁ֫דר ֵ֥כו אמ ַ ָֽרת־י ָּ
ֹלהינו׃
זול ֵ֥תי ֱא ָֽ
ומי צור ָּ
הוִ֑ה ֵ֥
32כי ָ֣מי ַ֭ ֱאלו ַה מ ַבלע ָ֣די י ָּ
ַ֭ ָּ 33האל ַהמ ַאז ָ֣רני ָּ ִ֑חיל וַ יתן ָּת ָ֣מים ַדר ָֽכי׃
ידני׃
34מ ַשֶ ָ֣וה ַ ַ֭רג ַלי ָּכ ַאיָּ לִ֑ ות ו ַ ֵ֥על ָּבמ ַתי יַ עמ ָֽ
חושה זרוע ָּ ָֽתי׃
35מ ַל ָ֣מד ָּ ַ֭י ַדי ַלמל ָּח ָּ ִ֑מה ָֽונח ָּ ֵ֥תה ֶ ָֽק ֶשת־נ ָּ
36וַ ת ֶתן־לי ָּמגַֽן ָׁ֫יש ֶ ֵ֥עך ָֽוימינךֵ֥ תס ָּע ִ֑דני ָֽו ַענוַ תךֵ֥ ַתר ָֽבני׃
ַ 37תר ָ֣חיב ַצע ָ֣די ַתח ָּ ִ֑תי ו ֵ֥לא ָּמעדו ַקרס ָּ ָֽלי׃
לותם׃
ד־כ ָּ ָֽ
א־אשוב ַע ַ
ֶ 38אר ָ֣דוף ַ֭אוי ַבי ו ַאשיגִ֑ם ו ָֽל ָּ
ֶַ֭ 39אמ ָּחצם ולא־י ָ֣כלו ִ֑קום יפלו ַ ָ֣ת ַחת ַרג ָּ ָֽלי׃
41וַ ת ַאז ָ֣רני ַ ַ֭חיל ַלמל ָּח ָּ ִ֑מה ַתכר ַיע ָּק ַ ָ֣מי ַתח ָּ ָֽתי׃
יתם ׃
ָֽ 41ואי ַבי נָּ ַ ָ֣ת ָּתה ָ֣לי ִ֑ע ֶרף ומ ַׂשנ ַאי ַאצמ ָֽ

1449

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ין־מוש ַיע ַעל־יהוָּ ה ו ָ֣לא ָּע ָּנָֽם׃
ִ֑
42י ַשו ֵ֥עו וא
חוצות ארי ָָֽקם׃
י־ר ַוח כטיט ָ֣
ָֽ 43ו ֶאש ָּחקם כ ָּע ָּ ֵ֥פר ַעל־פנ ִ֑
44ת ַפלטני מר ָׁ֫יבי ָּ ֵ֥עם ַ֭תׂשימני ל ָ֣ראש גויִ֑ם ַעם לא־יָּ ַ ָ֣דעתי יַ ַָֽעב ָֽדוני׃
־לי׃
שמעו ִ֑לי בנָֽי־נ ָּכר י ַכחשו ָֽ
ש ַ ָֽמע ַ֭אזֶ ן י ָּ ָ֣
45ל ָ֣
יהם׃
46בני־נ ָּ ֵ֥כר י ִ֑בלו ויַ חרגו ָֽממסג ָֽרות ֶ ָֽ
לוהי יש ָֽעי׃
ַ 47חי־ ַ֭יהוָּ ה ו ָּב ָ֣רוְך צו ִ֑רי ויָּ רום ֱא ֵ֥
ָּ 48האל ַהנו ָ֣תן נ ָּק ָ֣מות ִ֑לי וַ יַ דבר ַע ָ֣מים ַתח ָּ ָֽתי׃
ילני׃
ן־ק ַמי תרומ ִ֑מני מ ֵ֥איש ָּח ָּמס ַתצ ָֽ
49מ ַפלטי מ ָׁ֫אי ָּ ֵ֥בי ַ ָ֣אף מ ָּ ַ֭
הוִ֑ה ולשמךֵ֥ אזַ ָֽמ ָּרה׃
ַ 51על־כן׀ אודך ַבגויֵ֥ם׀ י ָּ
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
ַ 51מגדל ישועות ַָׁ֫מל ֵ֥כו וע ֶׂשה ֶח ֶסד׀ למשיחו ל ָּד ֵ֥וד ולזַ רעו ַע
ַ 1 19למנַ צ ַח מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
ַ 2ה ָּש ַמים ָֽמ ַספ ֵ֥רים כ ָֽבוד־ ִ֑אל וָֽ ַמע ֵׂ֥שה יָּ ָּדיו ַמגֵ֥יד ָּה ָּר ָָֽק ַיע׃
ה־ד ַעת׃
3יָ֣ ום ַ֭ליום יַ ָ֣בי ַ ָֽע ִ֑א ֶמר ו ַ ֵ֥לי ָּלה ל ַלי ָּלה י ַחוֶ ָּ ָֽ
ָֽ 4אין־ ַ֭א ֶמר ו ָ֣אין ד ָּב ִ֑רים בלי נש ָּ ֵ֥מע קו ָּ ָֽלם׃
ם־א ֶהל ָּב ֶ ָֽהם׃
יהם ַל ֶש ֶמש ָּ ָֽׂש ֵ֥
5ב ָּכל־ ָּה ָּא ֶרץ׀ ָֹּ֘י ָּצא ַקוָּ ם ובקצָ֣ה ַ֭תבל מל ֶ ִ֑
6והוא ַ֭כ ָּח ָּתן י ָ֣צא מח ָּפ ִ֑תו יָּ ֵׂ֥שיׂש כגבור ָּל ֵ֥רוץ ָֽא ַרח׃
צותם ו ֵ֥אין נס ָּתר ָֽמ ַח ָּמתו׃
7מקצה ַה ָּש ַמים׀ ָֽמו ָּצאו ותקו ָּפ ֵ֥תו ַעל־ק ָּ ִ֑
ֹ֘ 8תו ַרת יהָּ ָ֣וה ַ֭תמי ָּמה מ ָ֣שי ַבת ָּ ִ֑נ ֶפש ע ֵ֥דות יהָּ ֵ֥וה נֶ ֱא ָּמנָּ ה ַמח ֵ֥כי ַמת ֶ ָֽפתי׃
9פ ֹ֘קודי יהָּ ָ֣וה ַ֭י ָּשרים מ ַׂשמחי־ ִ֑לב מצַ ֵ֥ות יהָּ ֵ֥וה ָּב ָּרה מאי ַ ֵ֥רת עי ָּנַָֽֽים׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ִ֑מת ָּ ָֽצד ֵ֥קו יַ ח ָּ ָֽדו׃
עומ ֶדת ָׁ֫ ָּל ַ ֵ֥עד ָֽמשפטי־י ָּ
הורה ֶ
11יר ַאת יהוָּ ה׀ ט ָּ
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ָֽ ַ 11הנֶ ֱח ָּמדים ַ֭מזָּ ָּהב ומ ַ ָ֣פז ָּ ִ֑רב ומתוָ ֵ֥קים מד ַבש ו ָ֣נ ֶפת צו ָֽפים׃
־עבדך נז ָּ ָ֣הר ָּב ֶ ִ֑הם ב ָּשמ ָּרם ָ֣ע ֶקב ָּ ָֽרב׃
ָֽ ַ 12גם ַ ַ֭
13שגי ֵ֥אות ָֽמי־יָּ ִ֑בין ָֽמנס ָּת ֵ֥רות נַ ָֽקני׃
יתם ונקיתי מ ֶ ֵ֥פ ַ ָֽשע ָּ ָֽרב׃
לו־בי ָּ ָ֣אז א ָּ ִ֑
ַ 14גם מזדים׀ ח ֵּׂ֬שְך ַעב ֶדך ַ ָֽאל־ימש ָ֣
צורי וגא ָֽלי׃
ָֽ 15יהיֵ֥ ו ל ָּרצון׀ אמרי־פי ו ֶהגיָ֣ ון ל ָ֣בי ל ָּפ ֶנִ֑יך יהוָּ ה ֵ֥
ַ 1 20למנַ צ ַח מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
ָֽ ַ 2י ַענךָ֣ ַ֭יהוָּ ה ביָ֣ ום ָּצ ָּ ִ֑רה י ַׂשגֶ בך שם׀ ֱאֹל ֵּ֬הי יַ ע ָֽקב׃
3יש ַ ָֽלח־ ֶעזרךֵ֥ מ ִ֑ק ֶדש ומציון יס ָּע ֶ ָֽדךָּ ׃
עולתך י ַדש ֶנָ֣ה ֶ ָֽס ָּלה׃
4יז ֵ֥כר ָּכל־מנח ֶ ִ֑תך ו ָּ
ָֽ 5י ֶתן־לךֵ֥ כל ָּב ֶבִ֑ך ָֽו ָּכל־ע ָּצתךֵ֥ י ַמ ָֽלא׃
לותיך׃
6נ ַרנ ָּנה׀ ֹ֘בישו ָּע ֶתך וב ָֽשם־ ֱאֹל ֵ֥הינו נד ִ֑גל י ַמ ֵ֥לא יהוָּ ה ָּכל־משא ֶ ָֽ
יחו ַיַ֭ענהו משמָ֣י ָּקד ִ֑שו בגברות
הוש ַיע׀ יהוָּ ה מ ָׁ֫ש ֵ֥
ַ 7ע ָּתה יָּ ַדעתי כי ֵ֥
י ַָ֣שע ימינָֽ ו׃
ֹלהינו נַ ז ָֽכיר׃
ָ֣ 8א ֶלה ָּ ַ֭ב ֶר ֶכב ו ָ֣א ֶלה ַבסו ִ֑סים וַ אנַ חנו׀ בשם־יהָּוה ֱא ָ֣
עודד׃
ַ֭ 9ה ָּמה ָּכר ָ֣עו ונָּ ָּ ִ֑פלו וַ א ַ ֵ֥נחנו ַקמנו וַ נת ָּ ָֽ
יום־קר ָֽאנו׃
ָּ
11יהָּ ֵ֥וה הו ִ֑שי ָּעה ַה ֶמ ֶלְך יַ ענֵ֥נו ב
ַ 1 21למנַ צ ַח מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
־יַֽגֶ יל מ ָֽאד׃
ָֽ 2יהוָּ ה ב ָּעזךֵ֥ יׂש ַמח־ ֶ ִ֑מ ֶלְך ובי ֵ֥שו ָּעתך ַמה ָּ ֵ֥
ַ 3תאַ ָ֣ות ַ֭לבו נָּ ַ ָ֣ת ָּתה לִ֑ ו וַ א ֶ ֵ֥ר ֶשת ׂש ָּפ ָּתיו ַבל־ ָּמ ַ ֵ֥נע ָּת ֶ ָֽס ָּלה׃
ָֽ 4כי־ ַ֭ת ַקד ֶמנו בר ָ֣כות ִ֑טוב ָּת ֵ֥שית לראשו ע ֶ ָ֣ט ֶרת ָּ ָֽפז׃
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עולם וָּ ֶ ָֽעד׃
ַ 5חיים׀ ָּש ַ ָ֣אל ַ֭ממך נָּ ַ ָ֣ת ָּתה לִ֑ ו ֵ֥א ֶרְך יָּ מים ָּ ֵ֥
6גָּ ָ֣דול ַ֭כבודו בישו ָּע ֶ ִ֑תך ֵ֥הוד ו ָּה ָּדר ת ַשֶוֵ֥ה ָּע ָּ ָֽליו׃
־פ ֶנָֽיך׃
ָֽ 7כי־תשי ָ֣תהו ב ָּר ָ֣כות ָּל ַ ִ֑עד ת ַח ֵ֥דהו בׂשמ ָּחה ֶאת ָּ
ָֽ 8כי־ ַ ַ֭ה ֶמ ֶלְך ב ָ֣ט ַח ַביהָּ ִ֑וה וב ֶ ֵ֥ח ֶסד ֶעליון ַבל־י ָֽמוט׃
9תמ ָּ ָ֣צא ָּ ַ֭ידך ל ָּכל־אי ֶ ִ֑ביך י ָֽמינך תמ ָּ ֵ֥צא ׂשנ ֶ ָֽאיך׃
11תשיתמו׀ כ ַתנֵ֥ ור אש לעת ָׁ֫ ָּפ ֶנֵ֥יך יַ֭הוָּ ה ב ַא ָ֣פו י ַבלעִ֑ם ָֽותאכלֵ֥ם ָֽאש׃
ַ֭ 11פריָּ מו מ ֶ ָ֣א ֶרץ ת ַא ִ֑בד וזַ ר ָּעם מב ֵ֥ני ָּא ָּ ָֽדם׃
ל־יוכלו׃
12כי־נָּ ָ֣טו ָּע ֶ ָ֣ליך ָּר ָּ ִ֑עה ָּ ָֽחש ֵ֥בו מז ָּמה ַב ָּ ָֽ
יהם׃
כונַֽן ַעל־פנ ֶ ָֽ
ַ֭ 13כי תשי ָ֣תמו ֶ ִ֑ש ֶכם ב ָֽמי ָּת ֶריך ת ֵ֥
ָ֣ 14רו ָּמה יהָּ ָ֣וה בע ֶ ִ֑זַֽך נָּ ֵ֥שי ָּרה וָֽ נזַ מ ָּרה גבו ָּר ֶ ָֽתך׃
ַ֭ ַ 1 22למנַ צ ַח ַעל־ ַא ֶ ֵ֥י ֶלת ַה ַש ַחר מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
ישועתי דב ֵ֥רי ַשאגָּ ָֽתי׃
2א ָ֣לי ַ֭אלי ָּל ָּ ָ֣מה עזַ ב ָּ ִ֑תני ָּר ֵ֥חוק ָֽמ ָּ
ָֽ ֱ 3אֹל ַהי ֶאק ָּ ָ֣רא יו ָּמם ו ָ֣לא ַתע ֶ ִ֑נה ו ַלי ָּלה ָֽולא ָֽ־דומ ָּיֵ֥ה ָֽלי׃
4ו ַא ָּ ֵ֥תה ָּק ִ֑דוש יושב תהלֵ֥ ות יׂש ָּר ָֽאל׃
ַ֭ 5בך ָּבט ָ֣חו אב ִ֑תינו ָּבטחו ַ ָֽות ַפל ָֽטמו׃
6א ֶ ָ֣ליך זָּ ע ָ֣קו ונמ ָּ ִ֑לטו בך ָּבט ָ֣חו ולא־ ָֽבושו׃
7ו ָּאנ ָ֣כי תו ַ ָ֣ל ַעת ולא־ ִ֑איש ֶחר ַ ֵ֥פת ָּא ָּדם ובזֵ֥ וי ָּ ָֽעם׃
ָּ 8כל־ ַ֭ר ַאי יַ ל ָ֣עגו ִ֑לי יַ פ ֵ֥טירו ב ָּׂש ָּפה יָּ ֵ֥ניעו ָֽראש׃
הוָ֣ה י ַפל ִ֑טהו יַ צילהו ֹ֘כי ָּ ֵ֥ח ָֽפץ ָֽבו׃
ָ֣ 9גל ֶאל־י ָּ
ָֽ 11כי־ ַא ָּ ָ֣תה ג ָ֣חי מ ָּ ִ֑ב ֶטן ַמבטיחי ַעל־ש ֵ֥די א ָֽמי׃
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ַ֭ ָּ 11ע ֶליך ָּהש ַ ָ֣לכתי מ ָּ ִ֑ר ֶחם מ ֶ ֵ֥ב ֶטן אמי ָ֣אלי ָּ ָֽא ָּתה׃
ַ 12אל־תר ַ ָ֣חק ַ֭מ ֶמני כי־ ָּצ ָּ ָ֣רה קרו ָּ ִ֑בה כי־ ֵ֥אין עו ָֽזר׃
ַ֭ 13ס ָּבבוני ָּפ ָ֣רים ַר ִ֑בים ַאבירי ָּב ָּ ָ֣שן כת ָֽרוני׃
ָּ 14פ ָ֣צו ָּע ַ ָ֣לי פי ֶ ִ֑הם ַאריה ט ֵ֥רף וש ָֽאג׃
ַ 15כ ַ ֵ֥מים נש ַפכתי והת ָּ ָֽפרדו ָּ ָֽכל־ ַעצ ָׁ֫מו ָּ ֵ֥תי ָּה ָּיָ֣ה ַ֭לבי ַכדו ָּ ִ֑נג נָּ מס ב ָ֣תוְך
מ ָּ ָֽעי׃
ר־מוֶ ת תשפ ָֽתני׃
קוחי ָֽו ַלע ַפ ָּ ֵ֥
ָֹּ֘ 16יבש ַכ ֶח ֶרׂש׀ כחי ולשוני מד ָּבָ֣ק ַמל ָּ ִ֑
יפוני ָּכארי יָּ ַ ֵ֥די ו ַרג ָּ ָֽלי׃
ֵ֥ 17כי ס ָּבבוני כ ָׁ֫ ָּל ֵ֥בים ע ַ ָ֣דת ַ֭מרעים הק ִ֑
18א ַס ֵ֥פר ָּכל־ ַעצמו ָּ ִ֑תי ֵ֥ה ָּמה יַ ביטו יראו־ ָֽבי׃
19י ַחל ָ֣קו בגָּ ַ ָ֣די ָּל ֶ ִ֑הם ו ַעל־לבושי יַ ֵ֥פילו גו ָּ ָֽרל׃
21ו ַא ָּ ָ֣תה ַ֭יהוָּ ה ַאל־תר ָּ ִ֑חק ֱאיָּ לותי ל ֶעז ָּ ֵ֥רתי ָֽחו ָּשה׃
ַ 21ה ָ֣צי ָּלה מ ֶ ָ֣ח ֶרב נַ פ ִ֑שי מיַ ד־ ֶכ ֶלב יחי ָּד ָֽתי׃
יתני׃
ַ֭ 22הושיעני מ ָ֣פי ַאריִ֑ה ומ ַקרני ר ָ֣מים ענ ָּ ָֽ
23א ַספ ָּ ָ֣רה שמךָ֣ ל ֶא ָּ ִ֑חי בתוְך ָּק ָּ ָ֣הל א ַהל ֶ ָֽלךָּ ׃
ל־ז ַַֽרע
24יראי יהוָּ ה׀ ַ ָֽהללוהו ָּכל־ ֶזַָֽ֣ ַרע יַ ע ָ֣קב ַכב ִ֑דוהו וגֵ֥ ורו מ ֶמנו ָּכ ֶ ֵ֥
יׂש ָּר ָֽאל׃
25כי ָֽלא־ ָּבזָּ ה ולא ש ַקץ ֱענֵּ֬ ות ָּעני ולא־הס ָ֣תיר ָּפ ָּנָ֣יו מ ֶ ִ֑מנו וָֽ ב ַשועו א ָּלָ֣יו
ָּש ָֽמ ַע׃
ֵ֥ 26מאתך ָֽתה ָׁ֫ ָּל ֵ֥תי ב ָּק ָּ ֵ֥הל ָּ ִ֑רב נ ָּד ַ ֵ֥רי א ַשלם ֶ ָ֣נַֽגֶ ד יר ָּ ָֽאיו׃
27יאכ ֵּ֬לו ענָּ וים׀ ויׂש ָּבעו י ַ ָֽהללָ֣ ו ַ֭יהוָּ ה ָ֣דר ָּ ִ֑שיו יחי ל ַבב ֶ ָ֣כם ָּל ַ ָֽעד׃
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שבו ֶאל־ ַ֭יהוָּ ה ָּכל־ ַאפסי־ ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָֽיש ַתחוֵ֥ ו ל ָּפנֶ יך
28יזכרו׀ ויָּ ָ֣
ָּ ָֽכל־משפ ֵ֥חות גויָֽם׃
ָ֣ 29כי ַ ַ֭ליהוָּ ה ַהמלו ָּ ִ֑כה ומשל ַבגויָֽם׃
־א ֶרץ ל ָּפ ָּנָ֣יו יַ֭כרעו ָּכל־יור ָ֣די ָּע ָּ ִ֑פר ונַ פשו
ָּ 31אכ ֵּ֬לו וַ ָֽיש ַתחוו ׀ ָּ ָֽכל־דשני ֶ
ָ֣לא ח ָּיָֽה׃
ֵ֥ ֶ 31זַֽ ַרע ַי ַָֽעב ֶ ִ֑דנו יס ַפר ַ ָֽלאד ָּנָ֣י ַל ָֽדור׃
ולד ָ֣כי ָּע ָּ ָֽׂשה׃
ַ֭ ָּ 32יבאו ויַ גָ֣ידו צד ָּק ִ֑תו ל ַ ֵ֥עם נ ָּ
1 23מז ֵ֥מור ל ָּד ִ֑וד יהָּ ֵ֥וה רעי ָ֣לא ֶאח ָּ ָֽסר׃
2בנ ָ֣אות ֶַ֭ד ֶשא יַ רבי ִ֑צני ַעל־מי מנ ָ֣חות ינַ ה ָֽלני׃
3נַ פ ֵ֥שי ישו ִ֑בב ַ ָֽינ ֵ֥חני ב ַמעגלי־ ֶצ ֶדק ל ַ ָ֣מ ַען ש ָֽמו׃
ַ 4גם ָֽכי־אלְך בגיא ַצל ָּמוֶ ת לא־ ֹ֘אי ָּרא ָּרע כי־ ַא ָּ ֵ֥תה ע ָּמ ִ֑די שבטךֵ֥
ומש ַענ ֶתך ָ֣ה ָּמה י ַ ָֽנח ָֽמני׃
כוסי רוָּ ָּיָֽה׃
ַ 5תע ֵּ֬רְך ל ָּפנַ י׀ של ָּחן ֶ ֵ֥נַֽגֶ ד צר ָּ ִ֑רי ד ַשנ ָּת ַב ֶ ֵ֥ש ֶמן ראשי ֵ֥
ַ 6אְך׀ טוב וָּ ֶ ָ֣ח ֶסד יַ֭רדפוני ָּכל־י ָ֣מי ַחיָּ ִ֑י ו ַשב ֵ֥תי בבית־יהוָּ ה ל ָ֣א ֶרְך יָּ ָֽמים׃
1 24ל ָּדוד ָׁ֫מז ֵ֥מור ַ ַ֭ ָֽליהוָּ ה ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ומלו ָּ ִ֑אּה תבל ו ָ֣ישבי ָּ ָֽבּה׃
ל־יַמים י ָּס ָּ ִ֑דּה ו ַעל־נ ָּהרות יכונ ֶנ ָָּֽה׃
2כי־הוא ַע ָ֣
ָֽ 3מי־יַ ע ֶ ֵ֥לה ב ַהר־יהָּ ִ֑וה ומי־יָּ קום במ ֵ֥קום ָּקד ָֽשו׃
ׂשא ַל ָּ ָ֣שוא נַ פ ִ֑שי ולא נש ַבָ֣ע למר ָּ ָֽמה׃
4נָ ֵ֥קי ַכ ַפים וָֽ ַבר־ ָׁ֫ל ָּ ֵ֥בב א ֶשר׀ לא־נָּ ָּ ָ֣
5י ָּ ָ֣שא ַ֭ב ָּר ָּכה מ ָ֣את יהָּ ִ֑וה וצ ָּד ָּקה מ ֱאֹל ֵ֥הי יש ָֽעו׃
ֶַ֭ 6זה ָ֣דור דר ָּ ִ֑שו מ ַבקשי ָּפ ֶניך יַ ע ָ֣קב ֶ ָֽס ָּלה׃
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ׂ7שאו ש ָּערים׀ ָּ ָֽראשי ֶכם ַָֽ֭והנָּ ׂשאו פת ָ֣חי עו ָּ ִ֑לם ויָּ בוא ֶ ָ֣מ ֶלְך ַה ָּכ ָֽבוד׃
ֵ֥ 8מי זֶ ה ֶמ ֶלְך ַה ָָּׁ֫כ ֵ֥בוד ַ֭יהוָּ ה עזָ֣ וז וג ִ֑בור יהוָּ ה ג ֵ֥בור מל ָּח ָּ ָֽמה׃
עולִ֑ם ויָּבא ֶ ָ֣מ ֶלְך ַה ָּכ ָֽבוד׃
ׂ9שאו ש ָּערים׀ ָּ ָֽראשי ֶכם ַ֭וׂשאו פת ָ֣חי ָּ
11מי ָ֣הוא זֶ ה ֶמ ֶלְך ַה ָָּׁ֫כ ֵ֥בוד יהָּ ֵ֥וה צ ָּב ִ֑אות הוא ֶמ ֶלְך ַה ָּכ ָ֣בוד ֶ ָֽס ָּלה׃
1 25ל ָּדוד א ֶ ֵ֥ליך יהוָּ ה נַ פ ֵ֥שי ֶא ָּ ָֽשא׃
ל־י ַָֽעלצו אי ַבָ֣י ָֽלי׃
ושה ַא ַ
ָֽ ֱ 2אֹל ַהי בךָ֣ ָּ ַ֭ב ַטחתי ַאל־א ִ֑ב ָּ
ָ֣ ַ 3גם ָּכל־ ַ֭קוֶ יך ָ֣לא י ִ֑בשו יבשו ַהבוג ֵ֥דים רי ָּ ָָֽקם׃
4ד ָּר ֶ ָ֣כיך ַ֭יהוָּ ה הודי ִ֑עני ארחו ֶ ָ֣תיך ַלמ ָֽדני׃
ַ 5הד ֹ֘ריכני ַבאמ ֶתך׀ ָֽו ַלמדני ָֽכי־ ַ ַ֭א ָּתה ֱאֹל ָ֣הי יש ִ֑עי אותךֵ֥ קויתי
ל־היָֽ ום׃
ָּכ ַ
עולָ֣ם ָֽה ָּמה׃
6זכר־ ַרח ֶ ָ֣מיך ַ֭יהוָּ ה וַ ח ָּס ֶ ִ֑דיך כי מ ָּ
י־א ָּתה ל ַמ ַען טובךָ֣
ל־תז ֵ֥כר כ ַחסדךֵ֥ ז ָּכר־ל ַ ִ֑
ַ 7חטאות נעו ַרי׀ ופ ָּש ַעי ַא ָׁ֫
הוָֽה׃
י ָּ
יורה ַח ָּט ָ֣אים ַב ָּ ָֽד ֶרְך׃
8טוב־ויָּ ָּ ֵ֥שר יהָּ ִ֑וה ַעל־כן ֶ
9יַ ד ָ֣רְך ַ֭ענָּ וים ַבמש ָּ ִ֑פט ָֽוי ַלמד ענָּ ָ֣וים ַדר ָֽכו׃
ָּ 11כל־ ָּאר ָ֣חות יַ֭הוָּ ה ֶ ָ֣ח ֶסד וֶ ֱא ֶ ִ֑מת לנצ ֵ֥רי בריתו ועד ָּ ָֽתיו׃
11ל ַ ָֽמ ַען־שמךֵ֥ יהָּ ִ֑וה ָֽו ָּס ַלח ָּ ֵ֥ת ַלעוני ָ֣כי ַרב־ ָֽהוא׃
12מי־ ֶזָ֣ה ָּ ַ֭האיש י ָ֣רא יהָּ ִ֑וה יו ֶרנו ב ֶ ָ֣ד ֶרְך יב ָּ ָֽחר׃
ַ֭ ַ 13נפשו ב ָ֣טוב ָּת ִ֑לין וזַ רעו ָ֣יי ַרש ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָ֣ 14סוד ַ֭יהוָּ ה ליר ָּ ִ֑איו ובריתו להודי ָּ ָֽעם׃
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15עי ַ ָ֣ני ָּ ַ֭תמיד ֶאל־יהָּ ִ֑וה כי ָֽהוא־יוציא מ ֶ ָ֣ר ֶשת ַרג ָּ ָֽלי׃
16פנה־א ַ ֵ֥לי ו ָּח ִ֑נני ָֽכי־יָּ חיד ו ָּע ָ֣ני ָּ ָֽאני׃
יאני׃
וקותי הוצ ָֽ
ָּ 17צ ָ֣רות ל ָּב ָ֣בי הר ִ֑חיבו ממ ָֽצ ַ
אותי׃
ל־חט ָּ ָֽ
18ר ָ֣אה ָּ ַ֭עניי וַ ע ָּמ ִ֑לי ו ָּׂשא ל ָּכ ַ
19ר ָֽאה־אוי ַ ֵ֥בי כי־ ָּ ִ֑רבו וׂשנ ַאת ָּח ָּ ָ֣מס ׂשנ ָֽאוני׃
י־ח ֵ֥סיתי ָּ ָֽבְך׃
ָּ 21שמ ָּ ָ֣רה ַ ַ֭נפשי ו ַהצי ִ֑לני ַאל־אבוש ָֽכ ָּ
21תם־וָּ ֵ֥י ֶשר יצ ִ֑רוני כי קוי ָֽתיך׃
22פ ָ֣דה ַ֭ ֱאֹלהים ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל מכל ָּ ָֽצרו ָּתיו׃
יהוֵ֥ה ָּב ַטחתי ָ֣לא
וב ָּ
1 26ל ָּדוד׀ ָּשפטני יהוָּ ה ָֽכי־ ַ֭אני בת ָ֣מי ָּה ַ ִ֑לכתי ַ
ֶאמ ָּ ָֽעד׃
יותי ול ָֽבי׃
2ב ָּח ָ֣נני יהָּ ָ֣וה ונַ ִ֑סני ָּצרו ָּפה כל ַ ָ֣
ָֽ 3כי־ ַ ַ֭חסדך ל ֶ ָ֣נַֽגֶ ד עי ָּ ִ֑ני והת ַה ַלכתי ַבאמ ֶ ָֽתך׃
4לא־ ָּ ַ֭י ַשבתי עם־מתי־ ָּ ִ֑שוא ו ֵ֥עם נַ ע ָּלמים ָ֣לא ָּא ָֽבוא׃
ַׂ֭ ָּ 5שנאתי ק ַ ָ֣הל מר ִ֑עים ועם־ר ָּשעים ָ֣לא א ָֽשב׃
ֶ 6אר ַ ָ֣חץ בנ ָּקיָ֣ ון ַכ ָּ ִ֑פי וַ אסב ָּבה ֶאת־מז ַבחךָ֣ יהָּ ָֽוה׃
אותיך׃
תודה ול ַספר ָּכל־נפל ֶ ָֽ
ַ֭ ַ 7לשמ ַע ב ָ֣קול ָּ ִ֑
בודך׃
יתך ומקום מש ַ ֵ֥כן כ ֶ ָֽ
ָֽ 8יהוָּ ה ָּ ַ֭א ַהבתי מ ָ֣עון ב ֶ ִ֑
ַ 9אל־ ֶת ֱא ָ֣סף עם־ ַח ָּט ָ֣אים נַ פ ִ֑שי ועם־ ַאנשי ָּד ָ֣מים ַח ָּ ָֽיי׃
11א ֶשר־בידי ֶ ֵ֥הם ז ָּ ִ֑מה ָֽוימינָּ ם ָּ ָ֣מל ָּאה ָֽש ַחד׃
ַ֭ ַ 11ואני בת ֵ֥מי אלְך פ ָ֣דני ו ָּחנָֽני׃
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הוָֽה׃
ַ֭ ַ 12רגלי ָּ ָֽעמ ָּ ָ֣דה במי ִ֑שור ב ַמקהלים א ָּב ֵ֥רְך י ָּ
1 27ל ָּדוד׀ יהָּוה׀ או ָ֣רי ַ֭וישעי מ ָ֣מי אי ָּ ִ֑רא יהָּ ֵ֥וה ָּ ָֽמעוז־ ַחיַ י מ ֵ֥מי ֶאפ ָּ ָֽחד׃
2בקרב ָּע ַלי׀ מרעים ֶל ֱאכל ֶאת־ב ָָּׁׂ֫ש ֵ֥רי ָּצ ַ ָ֣רי ואי ַ ָ֣בי ִ֑לי ה ָּמה ָּכשלָ֣ ו
ונָּ ָּ ָֽפלו׃
ם־ת ָ֣קום ָּ ַ֭ע ַלי מל ָּח ָּ ִ֑מה בזאת
3אם־ ַתח ֵּ֬ ֶנה ָּע ַלי׀ ַמחנֶ ה ָֽלא־יי ָּרא ָׁ֫ל ֵ֥בי א ָּ
בוט ַח׃
אנָ֣י ָֽ
ַ 4א ַחת׀ ָּש ַ ָ֣אלתי ָֽמאת־יהוָּ ה או ָּתּה א ַָׁ֫ב ֵ֥קש שב ָ֣תי בבית־יַ֭הוָּ ה ָּכל־ימָ֣י
יכ ָֽלו׃
ַח ַיִ֑י ַלחזֵ֥ ות ב ָֽנ ַעם־יהוָּ ה ול ַב ֵ֥קר בה ָּ
5כי יצפנני׀ בסכה ביום ָּ ָׁ֫ר ָּ ֵ֥עה ַיַ֭סתרני ב ָ֣ס ֶתר ָּא ֳהלִ֑ ו בצור ירומ ָֽמני׃
רועה
יבותי ו ֶאזב ָּ ָ֣חה ַ֭ב ָּא ֳהלו זב ָ֣חי ת ָּ ִ֑
6ו ַע ָּתה יָּ רום ראשי ַעל ָֽאי ֵַּ֬בי ָֽסב ַ
יהוָֽה׃
ָּא ֵ֥ש ָּירה וַ אזַ מ ָּרה ַל ָּ
7ש ַמע־יהָּוה קו ֵ֥לי ֶאק ָּרא ו ָּח ֵ֥נני וַ ענָֽני׃
הוָ֣ה א ַב ָֽקש׃
ת־פ ֶניך י ָּ
8לךָֽ ׃ ָּא ַ ָ֣מר ַ֭לבי ַבק ָ֣שו ָּפ ָּנִ֑י ֶא ָּ
ִ֑ית ַ ָֽאל־תט ֵ֥שני
ל־תט־ב ַאף ָׁ֫ ַעב ֶ ֵ֥דך ֶעז ָּר ֵ֥תי ָּהי ָּ
ַ 9אל־ ַתס ֵּ֬תר ָּפנֶ יך׀ מ ֶמני ַ ָֽא ַ
ֹלהי יש ָֽעי׃
ל־ת ַעזבני ֱא ֵ֥
ו ַא ַ ָֽ
ָֽיהוָ֣ה ַי ַָֽאס ָֽפני׃
11כי־ ָּא ָ֣בי וא ָ֣מי עזָּ ִ֑בוני ַו ָּ
ישור ל ַמ ַען שור ָּ ָֽרי ׃
11הו ֵ֥רני יהוָּ ה ַ ָׁ֫דר ֶ ֵ֥כך וַ֭נחני ב ָ֣א ַרח מ ִ֑
יפ ַח ָּח ָּ ָֽמס׃
י־ש ֶקר ו ֵ֥
מו־בי ָֽעד ֶ
ָֽ ַ 12אל־ ַ֭תתנני ב ֶנ ֶָ֣פש ָּצ ָּ ִ֑רי ֵ֥כי ָּ ָֽק ֵ֥
13לולא ֶַ֭ה ֱא ַמנתי לר ֵ֥אות ָֽבטוב־יהוָּ ה ב ֶ ָ֣א ֶרץ ַחיָֽים׃
הוָֽה׃
ַ 14קוה ֶאל־י ָׁ֫הָּוֵ֥ה ַ֭חזַ ק ויַ אמָ֣ץ ל ֶבִ֑ך ו ַקוה ֶאל־י ָּ
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ן־ת ֱח ֶ ֵ֥שה מ ֶ ִ֑מני
1 28ל ָּדוד ֹ֘א ֶליך יהוָּ ה׀ ֶאק ָּרא צורי ַ ָֽאל־ ֶת ֱח ַרש ָׁ֫מ ֶ ֵ֥מני ֶפ ֶ ָֽ
ונמ ַשלתי עם־יֵ֥ ורדי ָֽבור׃
2ש ַמע ָ֣קול ַ ַ֭תחנונַ י ב ַשו ָ֣עי א ֶלִ֑יך בנָּ ׂש ֵ֥אי יָּ ַדי ֶאל־ד ֵ֥ביר ָּקד ֶ ָֽשך׃
יהם
ם־רע ֶ ִ֑
ַ 3אל־תמש ָ֣כני עם־ר ָּשעים ועם־פע ָׁ֫לי ָּ ֵ֥אוֶ ן דב ָ֣רי ָּ ַ֭שלום ע ָֽ
ו ָּר ָּעה בל ָּב ָּ ָֽבם׃
יהם ָ֣תן ָּל ֶ ִ֑הם ָּהשב
ׂשה יַ֭ד ֶ
ֶ 4תן־ ָּל ֶ ָ֣הם כ ָּפ ֳע ָּלם וכר ַע ַ ָֽמ ַעל ָׁ֫לי ֶ ֵ֥הם כ ַמע ָ֣
מולָ֣ם ָּל ֶ ָֽהם׃
ג ָּ
ׂשה יָּ ָּ ִ֑דיו יֶ ֶהרסם ו ָ֣לא יבנָֽם׃
ל־מע ָ֣
5כי לא יָּ בינו ֶאל־פעלָ֣ ת יַ֭הוָּ ה ו ֶא ַ
נונָֽי׃
ָּ 6ב ֵ֥רוְך יהָּ ִ֑וה כי־ ָּש ַמע ָ֣קול ַתח ָּ
הודנו׃
7יהָּוה׀ ע ֵ֥זי ו ָּמגני בו ָּב ַ ֵ֥טח לבי ָֽו ָׁ֫ ֶנ ֱע ָּ ֵ֥זַֽרתי וַ יַ עֹלֵ֥ ז ל ִ֑בי וָֽ מש ֵ֥ירי א ֶ ָֽ
יחו ָֽהוא׃
ומעוז ישועות מש ָ֣
8יהָּ ֵ֥וה ָֽעז־ ָּ ִ֑למו ָֹּ֘
9הושי ָּעה׀ ֶאת־ ַע ֶמך ו ָּב ֵ֥רְך ֶאת־נַ ח ָּל ֶ ִ֑תך וָֽ ר ֵ֥עם ונַ שאם ַעד־ ָּהעו ָּ ָֽלם׃
1 29מזמור ל ָּ ָׁ֫ד ֵ֥וד ָּה ָ֣בו ַ ַ֭ ָֽליהוָּ ה בנָ֣י א ִ֑לים ָּה ֵ֥בו ַליהוָּ ה ָּכ ֵ֥בוד וָּ ָֽעז׃
־ק ֶדש׃
ָּ 2ה ָ֣בו ַ ַ֭ ָֽליהוָּ ה כ ָ֣בוד ש ִ֑מו הש ַתחוֵ֥ ו ַליהוָּ ה ב ַהד ַרת ָֽ
ל־מים ַר ָֽבים׃
ל־ה ָּכ ֵ֥בוד הר ִ֑עים יהוָּ ה ַע ַ ֵ֥
ֵ֥ 3קול יהוָּ ה ַעל־ ַָׁ֫ה ָּ ֵ֥מים ָֽא ַ
4קול־יהָּ ֵ֥וה ַב ִ֑כ ַח ֵ֥קול יהוָּ ה ֶב ָּה ָּ ָֽדר׃
ָ֣ 5קול ַ֭יהוָּ ה ש ָ֣בר א ָּר ִ֑זים וַ י ַש ֵ֥בר יהוָּ ה ֶאת־ ַאר ֵ֥זי ַהל ָּבנָֽ ון׃
6וַ יַ רקי ֵ֥דם כמו־ ִ֑עגֶ ל ל ָּבנֵ֥ ון וׂשרין כ ָ֣מו ֶבן־רא ָֽמים׃
הוֵ֥ה חצב ַלה ֵ֥בות ָֽאש׃
7קול־י ָּ
ָ֣ 8קול ַ֭יהוָּ ה יָּ ָ֣חיל מד ָּ ִ֑בר יָּ ֵ֥חיל יהוָּ ה מד ַ ֵ֥בר ָּק ָֽדש׃
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יכלִ֑ ו כלו א ֵ֥מר ָּכ ָֽבוד׃
9קול יהוָּ ה׀ יחו ָ֣לל ַאיָּ לות ַוַָֽֽיֶ ֱחׂשף י ָׁ֫ ָּע ֵ֥רות ובה ָּ
ַ֭ 11יהוָּ ה ַל ַמ ָ֣בול יָּ ָּ ִ֑שב וַ ֵ֥י ֶשב יהוָּ ה ֶ ָ֣מ ֶלְך לעו ָּ ָֽלם׃
ָֽ 11יהוָּ ה עז ל ַע ָ֣מו י ִ֑תן יהוָּ ה׀ י ָּברְך ֶאת־ ַע ָ֣מו ַב ָּש ָֽלום׃
1 30מזמור שיר־חנ ַכת ַה ַבָ֣ית ל ָּד ָֽוד׃
2ארוממךָ֣ ַ֭יהוָּ ה ָ֣כי דלי ָּ ִ֑תני ולא־ׂש ַמח ָּת אי ַ ָ֣בי ָֽלי׃
3יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ָּ ִ֑הי שַ ֵ֥ועתי א ֶליך וַ תר ָּפ ָֽאני׃
יתני מ ָּיָֽורדי־ ָֽבור׃
ָֽ 4יהוָּ ה ֶ ָֽה ֱע ָ֣לי ָּת מן־ש ָ֣אול נַ פ ִ֑שי חי ַ
5זַ מ ָ֣רו ַליהָּ ָ֣וה חסי ָּ ִ֑דיו והודו לזָ֣ ֶכר ָּקד ָֽשו׃
6כי ֶרגַ ע׀ ב ַאפו ַחיים בר ָׁ֫צונֵ֥ ו ָּ ַ֭ב ֶע ֶרב יָּ ֵ֥לין ֶבכי ו ַל ֵ֥ב ֶקר ר ָּנָֽה׃
ַ֭ ַ 7ואני ָּא ַ ָ֣מרתי ב ַשל ִ֑וי ַבל־ ֶא ֵ֥מוט לעו ָּ ָֽלם׃
ָֽ 8יהוָּ ה ברצונך ֶה ֱע ַמד ָּתה ָֽל ַהר ָׁ֫רי ֵ֥עז הס ַ ֵ֥תר ָּת ָּפנֶ יך ָּהיֵ֥יתי נב ָּ ָֽהל׃
9א ֶ ָ֣ליך יהָּ ָ֣וה ֶאק ָּ ִ֑רא ו ֶאל־אדנָּ י ֶאת ַח ָּנַָֽֽן׃
ַ 11מה־ ֶ ֵ֥ב ַצע ב ָּדמי ברדתי ֶָׁ֫אל־ ָּ ֵ֥ש ַחת היודךֵ֥ ָּע ָּ ִ֑פר היַ ֵ֥גיד אמ ֶ ָֽתך׃
הוֵ֥ה ו ָּחנִ֑ני יהוָּ ה ֱ ָֽהיה־עזֵ֥ר ָֽלי׃
11ש ַמע־י ָּ
ָּ 12ה ַ ָ֣פכ ָּת מספדי ל ָּמחול ֵ֥לי פ ַ ֵ֥תח ָּת ַׂש ִ֑קי ַ ָֽות ַאז ֵ֥רני ׂשמ ָּ ָֽחה׃
אודךָּ ׃
עולם ֶ ָֽ
ֹלהי ל ָּ ֵ֥
הוֵ֥ה ֱא ַ
13ל ַמ ַען׀ יזַ ֶמרךָ֣ ָּ ַ֭כבוד ו ָ֣לא י ִ֑דם י ָּ
ַ 1 31למנַ צ ַח מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
2בך יהָּ ָ֣וה ָּ ַ֭חסיתי ַאל־א ָ֣בו ָּשה לעו ָּ ִ֑לם בצד ָּקתךֵ֥ ַפל ָֽטני׃
צור־מעוז ל ֵ֥בית מצודות
ָּ ַ֭
ַ 3הטה א ַלי׀ ָּאזנך מה ָּרה ַה ָׁ֫צי ֵ֥לני ֱהיה לי׀ ָֽל
יעני׃
להוש ָֽ
1459

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ָֽ 4כי־ ַסל ָ֣עי ומצו ָּד ָ֣תי ָּ ִ֑א ָּתה ול ַ ֵ֥מ ַען שמך ַ ָֽתנ ֵ֥חני וָֽ תנַ ה ָֽלני׃
עוזי׃
5תוציאני מ ֶ ָ֣ר ֶשת ז ַ֭ו ָּ ָ֣טמנו ִ֑לי ָֽכי־ ַא ָּתה ָּ ָֽמ ָֽ
6ביָּ דך ַאפָקיד ָׁ֫רו ֵ֥חי ָּפדי ָּתה או ֵ֥תי יהוָּ ה ָ֣אל ֱא ֶ ָֽמת׃
הוֵ֥ה ָּב ָּ ָֽטחתי׃
י־שוא וַ אני ֶאל־י ָּ
ָּׂ 7שנאתי ַהשמ ֵ֥רים ַהבל ָּ ִ֑
שר ָּ ַ֭ראי ָּת ֶאת־ ָּענ ִ֑יי יָּ ַדע ָּת ב ָּצ ֵ֥רות נַ פ ָֽשי׃
ָּ 8א ֵ֥גי ָּלה ו ֶאׂשמ ָּחה ב ַָׁ֫חס ֶ ֵ֥דך א ֶ ָ֣
9ו ָ֣לא ַ֭הסגַ ר ַתני ביַ ד־אויִ֑ב ֶ ָֽה ֱע ַמד ָּת ַב ֶמר ָּ ָ֣חב ַרג ָּ ָֽלי׃
ָּ 11ח ֵ֥נני יהוָּ ה כי ַָׁ֫צר־ ֵ֥לי ָּעש ָּשה ב ַ ֵ֥כ ַעס עיני נַ פ ֵ֥שי ובטנָֽי׃
11כי ָּכלו ביָּ גון ַחיַ י ושנו ַתי ַבא ָׁ֫ ָּנ ָּ ֵ֥חה ָּכ ַ ָ֣של ַבעו ָ֣ני כ ִ֑חי וַ ע ָּצ ַ ֵ֥מי ָּע ָֽששו׃
12מ ָּכל־צר ַרי ָּהייתי ֶחר ָּפה ולשכנַ י׀ מאד ַופ ַחד ָֽלמי ָּ ָׁ֫ד ָּ ֵ֥עי ר ַ ֵ֥אי ַב ִ֑חוץ
נָּ ד ֵ֥דו מ ֶ ָֽמני׃
ַ֭ 13נש ַכחתי כ ָ֣מת מ ִ֑לב ָּהייתי ככ ֵ֥לי א ָֽבד׃
14כי ָּש ַמעתי׀ ד ַ ֵ֥בת ַרבים ָּמגור מ ָָּׁ֫ס ֵ֥ביב בהוָּ ס ָּדָ֣ם ַי ַָ֣חד ָּע ַלִ֑י ָּל ַָק ַחת
נַ פ ָ֣שי זָּ ָּ ָֽממו׃
15וַ אני׀ ָּע ֶ ָ֣ליך ָּב ַ ָ֣טחתי יהָּ ִ֑וה ָּא ַמרתי ֱאֹל ַ ֵ֥הי ָּ ָֽא ָּתה׃
16ביָּ דךֵ֥ עת ָּ ִ֑תי ַה ֹ֘צילני מיַ ד־אוי ַבי ומרד ָּ ָֽפי׃
ָּ 17ה ָ֣אי ָּרה ָּ ַ֭פנֶ יך ַעל־ ַעב ֶ ִ֑דך הושי ָ֣עני ב ַחס ֶ ָֽדך׃
ָֽ 18יהוָּ ה ַאל־ ַ֭אבו ָּשה ָ֣כי ק ָּרא ִ֑תיך י ֵ֥בשו ר ָּשעים יד ֵ֥מו לש ָֽאול׃
ל־צ ֵ֥דיק ָּע ָּתק בגַ אָּוֵ֥ה וָּ ָֽבוז׃
ֵ֥ 19ת ָּא ַלמנָּ ה ׂשפ ָׁ֫תי ָּ ֵ֥ש ֶקר ַהדברות ַע ַ
יר ֶ ֵ֥איך ָּ ַ֭פ ַעל ָּת ַלח ָ֣סים ָּ ִ֑בְך נֶ גֶ ד בנָ֣י ָּא ָּדם׃
ר־צ ַפנ ָּת ָֽל ָׁ֫
ָּ 21מה ַ ָֽרב־טובך א ֶש ָּ
ַ 21תסתירם׀ ב ֵ֥ס ֶתר ָּפנֶ יך ָֽמרכ ָׁ֫סי ֵ֥איש תצפנֵ֥ם בס ָּכה מ ֵ֥ריב לשנָֽ ות׃
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ָּ 22ב ֵ֥רוְך יהָּ ִ֑וה ֵ֥כי הפ ֹ֘ליא ַחס ֵ֥דו לי ב ָ֣עיר ָּמ ָֽצור׃
23וַ אני׀ ָֹּ֘א ַמרתי ב ָּחפזי נג ַרזתי מ ֶנַֽגֶ ד ָׁ֫ע ֶינֵ֥יך ָּאכן ָּ ַ֭ש ַמע ָּת ֵ֥קול ַתחנונַ י
ב ַשו ֵ֥עי א ֶ ָֽליך׃
הוִ֑ה ומ ַשלֵ֥ם ַעל־יֶ ֶתר
ידיו ַ֭ ֱאמונים נצָ֣ר י ָּ
ָֽ ֶ 24א ֱה ֵ֥בו ֶאת־יהוָּ ה ָּ ָֽכל־ח ָׁ֫ס ָּ ֵ֥
ע ֵׂ֥שה גַ אָּוָֽה׃
ַ֭ 25חזקו ויַ א ָ֣מץ ל ַבב ֶ ִ֑כם ָּכל־ ַהמיַ חלים ַליהָּ ָֽוה׃
־פ ַשע כ ָ֣סוי ח ָּט ָּ ָֽאה׃
1 32ל ָּדוד ַָׁ֫מׂש ֵ֥כיל ַאש ֵ֥רי ָֽנׂשוי ֶ
רוחו רמיָּ ה׃
ֵ֥ ַ 2א ָֽשרי ָּא ָּדם לא יַ ח ֵּ֬שב יהָּ ָ֣וה לָ֣ ו ָּעוִ֑ ן ואין ב ָ֣
ל־היָֽ ום׃
ָֽ 3כי־ ֶַ֭ה ֱח ַרשתי ָּבלָ֣ ו ע ָּצ ָּ ִ֑מי ב ַשאגָּ תי ָּכ ַ
4כי׀ יו ָּ ָ֣מם וָּ ַלי ָּלה תכ ַ ֵ֥בד ָּע ַלי ָָּׁ֫י ֶ ֵ֥דך נֶ ה ַ ֵ֥פְך ל ַש ִ֑די ב ַחרבני ַ ָ֣קיץ ֶ ָֽס ָּלה׃
יהוִ֑ה
ַ 5ח ָּטאתי אודיעך וַ ע ֹ֘וני ָֽלא־כסיתי ָּא ַמרתי או ֶדה ע ָ֣לי ַ֭פ ָּש ַעי ַל ָּ
אתי ֶ ָֽס ָּלה׃
את עון ַח ָּט ָ֣
ו ַא ָּתה ֹ֘ ָּנ ָּׂש ָּ
ַ 6על־זאת ית ַפ ֵּ֬לל ָּכל־ ָּחסיד׀ א ֶליך לעת ָׁ֫מ ֵ֥צא ַרק ַ֭לש ֶטף ַ ָ֣מים ַר ִ֑בים
א ָּליו ָ֣לא יַ ָֽגיעו׃
ַ 7א ָּתה׀ ֵ֥ס ֶתר לי מ ַצר ָׁ֫תצ ֵ֥רני ָּר ֵ֥ני ַפלִ֑ט תסובבָ֣ני ֶ ָֽס ָּלה׃
ַ 8אׂש ָֽכילך׀ ָֽואורך ב ֶ ָֽד ֶרְך־זֵ֥ ו תלְִ֑ך ָֽאיע ָּצה ָּע ֶלָ֣יך עינָֽי׃
ַ 9אל־ ָֽתהיו׀ כ ֵ֥סוס כ ֶפ ֶרד אין ָָּׁ֫ה ֵ֥בין ב ֶ ָֽמ ֶתג־וָּ ֶ ָ֣ר ֶסן ֶעדיָ֣ ו לבלִ֑ ום ַבל ק ָ֣רב
א ֶ ָֽליך׃
ַ 11ר ֵ֥בים ַמכאובים ָּל ָּ ָׁ֫ר ָּ ֵ֥שע ו ַהבו ֵ֥ט ַח ַביהָּ ִ֑וה ֶח ֶסד יסוב ֶ ָֽבנו׃
ׂ11שמ ֵּ֬חו ַ ָֽביהָּ ָ֣וה ַ֭וגילו ַצדיָ ִ֑קים ו ַהרנינו ָּכל־ישרי־ ָֽלב׃
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אוֵ֥ה תה ָּ ָֽלה׃
יהוִ֑ה ַלי ָּשרים נָּ ָּ
ַ 1 33רננָ֣ ו ַ ַ֭צדיקים ַ ָֽב ָּ
2הו ָ֣דו ַליהָּ ָ֣וה בכנִ֑ ור ב ֵ֥נ ֶבל ָּעׂשור זַ מרו־ ָֽלו׃
רועה׃
יטיבו נַ גן בת ָּ ָֽ
ָֽ 3שירו־לו ָ֣שיר ָּח ָּ ִ֑דש ה ֵ֥
ָֽ 4כי־יָּ ָּ ֵ֥שר ד ַבר־יהָּ ִ֑וה ו ָּכל־ ַמעׂשהו ֶב ֱאמו ָּ ָֽנה׃
ַ֭ 5אהב צ ָּדָ ָּ ָ֣קה ומש ָּ ִ֑פט ֶ ֵ֥ח ֶסד יהוָּ ה ָּמל ָּ ֵ֥אה ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
6בד ַ ָ֣בר ַ֭יהוָּ ה ָּש ַ ָ֣מים נַ ע ִׂ֑שו וב ֵ֥רו ַח פיו ָּכל־צ ָּב ָּ ָֽאם׃
הומות׃
7כ ָ֣נס ַ ַ֭כנד ָ֣מי ַה ָּיִ֑ם נתן בא ָּצ ָ֣רות ת ָֽ
ָֽ 8ייר ָ֣או ַ֭מיהוָּ ה ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ מ ֶ ֵ֥מנו יָּ גורו ָּכל־יש ֵ֥בי ת ָֽבל׃
9כי ָ֣הוא ָּא ַ ָ֣מר וַ ֶיִ֑הי ָֽהוא־צוָּ ה ַוַָֽֽיַ ע ָֽמד׃
ָֽ 11יהוָּ ה ה ֵ֥פיר ע ַצת־גו ִ֑ים הניא ַמחש ֵ֥בות ַע ָֽמים׃
11ע ַ ָ֣צת ַ֭יהוָּ ה לעו ָּ ָ֣לם ַתע ִ֑מד ַמחש ֵ֥בות לבו ל ָ֣דר וָּ ָֽדר׃
ֹלהיו ָּה ָּעם׀ ָּב ַחר לנַ ח ָּלָ֣ה ָֽלו׃
הוָ֣ה ֱא ָּ ִ֑
ַ 12אש ָ֣רי ַ ַ֭הגוי א ֶשר־י ָּ
־כל־בנֵ֥י ָּה ָּא ָּ ָֽדם׃
ַ֭ 13מ ָּש ַמים ה ָ֣ביט יהָּ ִ֑וה ָּר ָּאה ֶ ָֽאת ָּ
ָֽ 14ממכון־שב ֵ֥תו השג ִַ֑יח ֶאל ָּכל־ישבָ֣י ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
יהם׃
ל־מעׂש ֶ ָֽ
ל־כ ַ
ַ 15הי ָ֣צר ַיָ֣ ַחד ל ָּ ִ֑בם ַהמבין ֶא ָּ
ב־כ ַח׃
ָֽ 16אין־ ַ ַ֭ה ֶמ ֶלְך נו ָּ ָ֣שע ב ָּרב־ ָּ ִ֑חיל גבור ָֽלא־ינָּ ֵ֥צל ב ָּר ָֽ
ש ֶקר ַ ַ֭הסוס לתשו ָּ ִ֑עה וב ֵ֥רב חילו ָ֣לא י ַמ ָֽלט׃
ָ֣ ֶ 17
18הנה ָ֣עין יַ֭הוָּ ה ֶאל־יר ָּ ִ֑איו ַ ָֽלמיַ ח ֵ֥לים ל ַחס ָֽדו׃
19ל ַה ָ֣ציל מ ָּ ָ֣מוֶ ת נַ פ ָּ ִ֑שם ול ַחיו ָּתם ָּב ָּר ָּ ָֽעב׃
ומגנָ֣נו ָֽהוא׃
ַ֭ ַ 21נפשנו חכ ָּ ָ֣תה ַ ָֽליהָּ ִ֑וה ֶעזרנו ָּ
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21כי־ ַ֭בו יׂש ַ ָ֣מח ל ִ֑בנו כי בשם ָּקד ָ֣שו ָּב ָּ ָֽטחנו׃
22י ָֽהי־ ַחסדךָ֣ יהָּ ָ֣וה ָּע ִ֑לינו ַכא ֶשר י ַ ֵ֥חלנו ָּ ָֽלְך׃
1 34ל ָּדוד ב ַשנו ָ֣תו ֶאת־ ַ ַ֭טעמו לפ ָ֣ני אבי ֶ ִ֑מ ֶלְך ַ ָֽויגָּ רשהו וַ י ַ ָֽלְך׃
2א ָּבר ָּ ָ֣כה ֶאת־יהָּ ָ֣וה ב ָּכל־ ִ֑עת ָּתמיד ָֽתה ָּל ֵ֥תו ב ָֽפי׃
ַ֭ ַ 3ביהוָּ ה תת ַה ָ֣לל נַ פ ִ֑שי ישמעו ענָּ ָ֣וים ויׂש ָּ ָֽמחו׃
4גַ דלָ֣ ו ַליהָּ ָ֣וה א ִ֑תי ונרומ ָּמה ש ָ֣מו יַ ח ָּ ָֽדו׃
ָּ 5ד ַ ָ֣רשתי ֶאת־יהָּ ָ֣וה ו ָּע ָּ ִ֑נני ומ ָּכל־מגורו ַתי הצי ָּ ָֽלני׃
יהם ַאל־יֶ ח ָּ ָֽפרו׃
6ה ָ֣ביטו א ָּלָ֣יו ונָּ ָּ ִ֑הרו ופנ ֶ
יעו׃
רותיו הוש ָֽ
ל־צ ָּ
יהוָ֣ה ָּש ִ֑מ ַע ומ ָּכ ָּ
ֶ 7זה ָּענָ֣י ָּ ַ֭ק ָּרא וַ ָּ
8ח ֶנה ַמל ַאְך־יהוָּ ה ָֹּ֘סביב ָֽליר ָּאיו ַוַָֽֽי ַחל ָֽצם׃
ַ 9טע ָ֣מו ַ֭וראו כי־ ָ֣טוב יהָּ ִ֑וה ַ ָֽאש ֵ֥רי ַהגֶ ֶבר יֶ ֱח ֶסה־ ָֽבו׃
י־אין ַמחסור ליר ָּ ָֽאיו׃
הוָ֣ה קד ָּ ִ֑שיו כ ֵ֥
11י ָ֣ראו ֶאת־י ָּ
ל־טוב׃
ַ֭ 11כפירים ָּר ָ֣שו ו ָּרעִ֑בו ודר ֵ֥שי יהוָּ ה לא־יַ חס ֵ֥רו ָּכ ָֽ
ָֽ 12לכו־ ָּ ַ֭בנים שמעו־ ִ֑לי יַָֽֽר ַ ֵ֥את יהוָּ ה א ַל ֶמד ֶ ָֽכם׃
ָֽ 13מי־ ָּ ַ֭האיש ֶה ָּח ָ֣פץ ַח ִ֑יים א ֵ֥הב יָּ מים לר ֵ֥אות ָֽטוב׃
14נ ָ֣צר לשונךָ֣ מ ָּ ִ֑רע וׂש ָּפ ֶתיך מ ַד ֵ֥בר מר ָּ ָֽמה׃
ָ֣ 15סור ַ֭מ ָּרע וַ עׂשה־ ִ֑טוב ַבקש ָּשלָ֣ ום ו ָּרד ָֽפהו׃
ל־שו ָּע ָּ ָֽתם׃
ל־צדי ִָ֑קים ו ָּאזנָּ יו ֶא ַ
16עינָ֣י יַ֭הוָּ ה ֶא ַ
17פנָ֣י יַ֭הוָּ ה ב ָ֣עׂשי ָּ ִ֑רע ל ַהכרית מ ֶ ָ֣א ֶרץ זכ ָּ ָֽרם׃
ילם׃
רותם הצ ָּ ָֽ
ל־צ ָּ
יהוָ֣ה ָּש ִ֑מ ַע ומ ָּכ ָּ
ָּ 18צע ָ֣קו וַ ָּ
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ָּ 19ק ָ֣רוב ַ֭יהוָּ ה לנשברי־ ִ֑לב ָֽו ֶאת־ ַדכאי־ ֵ֥רו ַח יו ָֽשי ַע׃
ַ֭ ַ 21רבות ָּר ָ֣עות ַצ ִ֑דיק ומכ ָּלם יַ צי ֶ ֵ֥לנו יהָּ ָֽוה׃
מותיו ַא ַ ֵ֥חת מהנָּ ה ָ֣לא נש ָּ ָֽב ָּרה׃
ל־עצ ָּ ִ֑
21ש ֵ֥מר ָּכ ַ
22תמו ָ֣תת ָּר ָּ ָ֣שע ָּר ָּ ִ֑עה וׂשנאי ַצ ָ֣דיק יֶ א ָּ ָֽשמו׃
23פו ֶ ָ֣דה ַ֭יהוָּ ה ֶ ָ֣נ ֶפש ע ָּב ָּ ִ֑דיו ו ֵ֥לא יֶ אשמו ָּ ָֽכל־ ַהח ֵ֥סים ָֽבו׃
ת־ֹלח ָּ ָֽמי׃
יבי ל ַחם ֶא ָֽ
יבה יַ֭הוָּ ה ֶאת־יר ַ ִ֑
1 35ל ָּדוד׀ ר ָּ ָ֣
ַ 2החזָ֣ק ָּמ ָ֣גַֽן וצ ָּ ִ֑נה וקו ָּמה ב ֶעז ָּר ָֽתי׃
3ו ָֹּ֘הרק ח ָ֣נית ַ֭וסגר לק ַ ָ֣ראת רד ָּ ִ֑פי ֱא ֵ֥מר לנַ פשי יָֽש ָּע ֵ֥תְך ָּ ָֽאני׃
4י ָ֣בשו וי ָּכלמו מ ַבקשי ָׁ֫ ַנפ ֵ֥שי י ָ֣סגו ָּא ָ֣חור ויַ חפ ִ֑רו חשבי ָּר ָּע ָֽתי׃
ָֽ 5יהיו כ ֵ֥מץ לפני־ ִ֑רו ַח ו ַמל ַאְך יהָּ ָ֣וה דו ֶ ָֽחה׃
ָֽ 6יהי־ ַדר ָּכם ֵ֥ח ֶשְך וַ ח ַלק ַל ִ֑קות ו ַמל ַ ֵ֥אְך יהוָּ ה רד ָּ ָֽפם׃
נו־לי ַ ָ֣ש ַחת רש ָּ ִ֑תם חנָּ ם ָּחפ ֵ֥רו לנַ פ ָֽשי׃
ָֽ 7כי־ח ָּ ָ֣נם ָּ ָֽטמ ַ֭
ל־בּה׃
8תבו ָ֣אהו שו ָּאה ָֽלא־ ָׁ֫י ָּ ֵ֥דע ורש ָ֣תו א ֶשר־ ָּט ַ ָ֣מן תלכ ִ֑דו בשו ָּאה י ָּפ ָּ ָֽ
ישוע ָֽתו׃
ַ֭ 9ונַ פשי ָּת ָ֣גיל ַביהָּ ִ֑וה ָּתׂשיׂש ב ָּ
ֵ֥ ָּ 11כל ַעצמו ַתי׀ תא ַמרנָּ ה יהוָּ ה ֵ֥מי ָָּׁ֫כ ֵ֥מוך ַמ ָ֣ציל ָּ ַ֭עני מ ָּח ָּ ָ֣זק מ ֶ ִ֑מנו ו ָּע ֵ֥ני
ו ֶאביון מגז ָֽלו׃
ַ֭ 11יקומון ע ָ֣די ָּח ָּ ִ֑מס א ֶ ֵ֥שר לא־יָּ ַדעתי יש ָּא ָֽלוני׃
12י ַשל ָ֣מוני ָּ ַ֭ר ָּעה ַ ֵ֥ת ַחת טו ָּבה ש ָ֣כול לנַ פ ָֽשי׃
13וַ אני׀ ַבחלו ָּתם ל ֵּ֬בושי ָּׂשק ע ָ֣ניתי ַב ָ֣צום נַ פ ִ֑שי ותפ ָּלתי ַעל־חי ֵָ֥קי
ָּת ָֽשוב׃
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14כ ָֽר ַע־כ ָּ ָ֣אח ַ֭לי הת ַה ָּלִ֑כתי ַכא ֶבל־אם ק ֵ֥דר ַש ָֽחותי׃
א־דמו׃
15וב ַצלעי ָּׂשמחו ָֽונֶ ֱָׁ֫א ָּ ֵ֥ספו נֶ ֶאס ֵּ֬פו ָּע ַ ָ֣לי ַ֭נכים ו ָ֣לא יָּ ַ ִ֑דעתי ָּ ָֽקר ֵ֥עו ול ָּ ָֽ
ַ֭ 16ב ַחנפי ַלעגָ֣י ָּמ ִ֑עוג ָּחרק ָּע ַלָ֣י שנָֽימו׃
17אדנָּ י ַכ ָּמה ָׁ֫תר ֶ ֵ֥אה ָּה ָ֣שי ָּבה ַ ַ֭נפשי משאי ֶ ִ֑הם מכפירים יח ָּיד ָֽתי׃
ַ֭ 18אודך ב ָּק ָּ ָ֣הל ָּ ִ֑רב ב ַעם ָּע ָ֣צום א ַ ָֽהל ֶ ָֽלךָּ ׃
ָֽ ַ 19אל־יׂשמחו־ ָ֣לי אי ַ ָ֣בי ֶ ִ֑ש ֶקר ׂשנ ַ ֵ֥אי חנָּ ם יקרצו־ ָּ ָֽעין׃
21כי ֵ֥לא ָּשלום י ַ ָׁ֫ד ֵ֥ברו ו ַ ֵ֥על רגעי־ ֶ ִ֑א ֶרץ דב ֵ֥רי מרמות יַ חש ָֽבון׃
21וַ יַ ר ֵ֥חיבו ָּע ַלי ָׁ֫פי ֶ ֵ֥הם ָּ ַ֭אמרו ֶה ָּ ָ֣אח׀ ֶה ָּ ִ֑אח ָּרא ָּ ֵ֥תה עי ָֽנינו׃
ָּ 22ר ָ֣אי ָּתה ַ֭יהוָּ ה ַ ָֽאל־ ֶת ֱח ַ ִ֑רש אדנָּ י אל־תר ַ ֵ֥חק מ ֶ ָֽמני׃
ָּ 23ה ָ֣עי ָּרה ַ֭ו ָּהקי ָּצה למש ָּפ ִ֑טי ֱאֹל ַהי ַ ָֽואד ָּ ָ֣ני לרי ָֽבי׃
חו־לי׃
ֹלהי ו ַאל־יׂשמ ָֽ
הוֵ֥ה ֱא ָּ
ָּ 24שפ ָ֣טני ַ֭כצדקך י ָּ
ַ 25אל־יאמ ָ֣רו ַ֭בל ָּבם ֶה ָּ ָ֣אח נַ פ ִ֑שנו ַאל־יאמרו ָֽב ַלענָֽ והו׃
ֹ֘ 26יבשו ויַ חפרו׀ יַ ח ָּדו ׂשמחי ָּר ָׁ֫ ָּע ֵ֥תי ָֽילבשו־ ֵ֥ב ֶשת וכל ָּ ִ֑מה ַ ָֽה ַמגדי ֵ֥לים
ָּע ָּ ָֽלי׃
27יָּ ָ֣רנו ויׂשמחו חפצי ָׁ֫צדָ ֵ֥קי ויאמ ָ֣רו ָּ ַ֭תמיד יג ַ ָ֣דל יהָּ ִ֑וה ֶה ָּחפץ שלָ֣ ום
ַעב ָֽדו׃
ַ֭ 28ולשוני ֶתה ֶ ָ֣גה צדָ ֶ ִ֑קך ָּכל־ ַהיום תה ָּל ֶ ָֽתך׃
ַ 1 36למנַ ֵּ֬צ ַח׀ ל ֶ ָֽע ֶבד־יה ֵָּּ֬וה ל ָּד ָֽוד׃
ין־פ ַחד ֱאֹלהים ל ֶ ָ֣נַֽגֶ ד ע ָּינָֽיו׃
2נ ָֽאם־ ֶפ ַָ֣שע ָּ ַ֭ל ָּר ָּשע ב ֶ ָָ֣ק ֶרב ל ִ֑בי ָֽא ַ ֵ֥
ָֽ 3כי־ ֶה ֱח ָ֣ליק א ָּ ָ֣ליו בעי ָּ ִ֑ניו למצא עונָ֣ ו לׂש ָֽנא׃
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4דברי־ ַ֭פיו ָּ ָ֣אוֶ ן ומר ָּ ִ֑מה ָּח ַדל ל ַהׂש ָ֣כיל להי ָֽטיב׃
א־טוב ָּרע ָ֣לא ימ ָּ ָֽאס׃
ל־ד ֶרְך ל ִ֑
ָּ 5אוֶ ן׀ יַ חשב ַ ָֽעל־מש ָָּׁ֫כ ֵ֥בו ַ֭יתיַ צב ַע ֶ ָ֣
ַ֭ 6יהוָּ ה ב ַה ָּש ַ ָ֣מים ַחס ֶ ִ֑דך ֱא ָֽמונָּ תך ַעד־ש ָּח ָָֽקים׃
תוש ַיע
ָ֣
7צדָ ָּ ָֽקתך׀ ָֽכ ַהררי־אל ַ֭מש ָּפ ֶטך ת ָ֣הום ַר ָּ ִ֑בה ָּא ָּ ָֽדם־ובה ָּמה
הוָֽה׃
י ָּ
ַ 8מה־יָּ ָ ָּ ֵ֥קר ַחסדך ֱא ָֹׁ֫ל ֵ֥הים ובנֵ֥י ָּא ָּ ִ֑דם ב ֵ֥צל כנָּ ֶפיך יֶ ֱח ָּסיָֽ ון׃
ַ֭ 9ירוין מ ֶ ָ֣ד ֶשן בי ֶ ִ֑תך ו ַנ ַחל ע ָּד ֶנָ֣יך ַתשָ ָֽקם׃
ָֽ 11כי־ ַ֭עמך מ ָ֣קור ַח ִ֑יים באורך נר ֶאה־ ָֽאור׃
11מ ָ֣שְך ַ ַ֭חסדך ליד ֶ ִ֑עיך וצדָ ָּ ָֽקתך לישרי־ ָֽלב׃
ַ 12אל־ ַ֭תבואני ֶ ָ֣רגֶ ל גַ אָּ ִ֑וה ויַ ד־ר ָּשעים ַאל־תנ ָֽדני׃
ָ֣ ָּ 13שם ָּ ַ֭נפלו ָ֣פעלי ָּ ִ֑אוֶ ן דחו ולא־יָּ ֵ֥כלו ָֽקום׃
1 37ל ָּדוד׀ ַאל־תת ַ ֵ֥חר ַבמר ִ֑עים ַאל־ת ַקנא בע ֵׂ֥שי ַעו ָּ ָֽלה׃
ָ֣ 2כי ֶַ֭כ ָּחציר מה ָּ ָ֣רה י ָּ ִ֑מלו וכ ֶ ֵ֥יַֽ ֶרק ֶד ֶשא יבו ָֽלון׃
3ב ַ ָ֣טח ַ ַָֽ֭ביהוָּ ה וַ עׂשה־ ִ֑טוב ש ָּכן־ ֶא ֶרץ ור ֵ֥עה ֱאמו ָּ ָֽנה׃
4והת ַע ַ ֵ֥נג ַעל־יהָּ ִ֑וה ו ָֽי ֶתן־לך משאֹלֵ֥ ת ל ֶ ָֽבך׃
הוָ֣ה ַדר ֶכִ֑ך וב ַ ֵ֥טח ָּע ָּליו ו ָ֣הוא יַ ע ֶ ָֽׂשה׃
5גָ֣ ול ַעל־י ָּ
6והו ָ֣ציא ָּכ ָ֣אור צדָ ֶ ִ֑קך ומש ָּפ ֶטך ַ ָֽכ ָּצ ֳה ָּ ָֽרים׃
ל־תת ַחר ב ַמצ ָ֣ל ַיח ַדר ִ֑כו באיש ע ֶ ֵׂ֥שה
7דום׀ ַליהוָּ ה והתחו ָׁ֫לל לֵ֥ ו ַא ַ֭
מז ָֽמות׃
ָ֣ ֶ 8ה ֶרף ַ֭מ ַאף וַ ע ָ֣זב ח ָּ ִ֑מה ַאל־תת ַחר ַאְך־ל ָּה ָֽר ַע׃
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שו־א ֶרץ׃
ָֽ 9כי־ ַ֭מרעים י ָּכר ִ֑תון וק ֵ֥וי יהוָּ ה ָ֣ה ָּמה יָֽיר ָּ ָֽ
11ו ָ֣עוד ַ֭מ ַעט ו ָ֣אין ָּר ָּ ִ֑שע והתבו ַננ ָּת ַעל־מקו ָ֣מו ואי ֶ ָֽננו׃
11וַ ענָּ ֵ֥וים ָֽיירשו־ ָּ ִ֑א ֶרץ והת ַענגו ַעל־ ֵ֥רב ָּש ָֽלום׃
12ז ָ֣מם ָּ ַ֭ר ָּשע ַל ַצ ִ֑דיק וחרק ָּע ָּ ָ֣ליו ש ָּ ָֽניו׃
יומו׃
13אד ָּ ֵ֥ני יׂש ַחק־לִ֑ ו ָֽכי־ ָּר ָּאה ָֽכי־יָּ ֵ֥בא ָֽ
ֶ 14ח ֶרב׀ ָּ ָֽפת ָ֣חו ר ָּשעים ו ָּדרכו ַ ָׁ֫קש ָּ ֵ֥תם ַ֭ל ַהפיל ָּע ָ֣ני ו ֶאביִ֑ ון לטב ַוח
י־ד ֶרְך ׃
ישר ָּ ָֽ
ַ֭ ַ 15חר ָּבם ָּת ָ֣בוא בל ָּ ִ֑בם ו ַקשתו ָּתם ת ָּש ַ ָֽברנָּ ה׃
16טוב־ ַ֭מ ַעט ַל ַצ ִ֑דיק מהמון ר ָּש ֵ֥עים ַר ָֽבים׃
17כי זרו ָ֣עות ַ֭ר ָּשעים ת ָּש ַ ִ֑ברנָּ ה וסומְך ַצדיָ ָ֣קים יהָּ ָֽוה׃
עולם תה ֶיָֽה׃
ימם ונַ ח ָּל ָּתם ל ָּ ֵ֥
18יו ָ֣ד ַע ַ֭יהוָּ ה י ָ֣מי תמ ִ֑
ָֽ 19לא־ ַ֭יבשו ב ָ֣עת ָּר ָּ ִ֑עה ובימי ר ָּע ָ֣בון יׂש ָּ ָֽבעו׃
21כי ר ָּשעים׀ יאבדו ואי ָ֣בי ַ֭יהוָּ ה כי ַ ָָ֣קר ָּכ ִ֑רים ָּכלו ֶב ָּע ָּ ָ֣שן ָּ ָֽכלו׃
ֹ21לֶ ָ֣וה ָּ ַ֭ר ָּשע ו ָ֣לא י ַש ִ֑לם ו ַצדיק חו ֵ֥נַֽן ונו ָֽתן׃
ָ֣ 22כי ַ֭מב ָּר ָּכיו יָ֣ירשו ָּ ִ֑א ֶרץ ומק ָּל ָּליו י ָּכ ָֽרתו׃
ַ֭ 23מיהוָּ ה ָֽמצעדי־ ֶ ֵ֥ג ֶבר כונָּ נו ו ַדר ֵ֥כו יֶ ח ָּ ָֽפץ׃
ָֽ 24כי־י ֵ֥פל ָֽלא־יו ָּ ִ֑טל ָֽכי־יהוָּ ה סו ֵ֥מְך יָּ ָֽדו׃
ש־ל ֶחם׃
א־ראיתי ַצ ָ֣דיק נֶ ֱע ָּזִ֑ב וזַ רעו מ ַב ֶק ָּ ָֽ
ַ 25נ ַער׀ ָּהייתי גַ ם ָָּׁ֫־ז ַ ֵ֥קנתי ָֽול ָּ ַ֭
ָּ 26כל־ ַ ַ֭היום חו ָ֣נַֽן ו ַמלֶ ִ֑וה וזַ רעו לב ָּר ָּ ָֽכה׃
ָ֣ 27סור ַ֭מ ָּרע וַ עׂשה־טוב וש ֵ֥כן לעו ָּ ָֽלם׃
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עולָ֣ם נש ָּ ִ֑מרו ו ֶז ַַֽרע
28כי יהוָּ ה׀ ֹ֘אהב מש ָּפט ולא־יַ ע ָ֣זב ֶאת־ ַ֭חסי ָּדיו ל ָּ
ר ָּש ָ֣עים נכ ָּ ָֽרת׃
ַ 29צדיָ ֵ֥קים ָֽיירשו־ ָּ ִ֑א ֶרץ וישכנו ָּל ַ ָ֣עד ָּע ֶ ָֽלי ָּה׃
ָֽ 31פי־ ַ ַ֭צדיק יֶ ה ֶ ָ֣גה ָּחכ ָּ ִ֑מה ולשונו ת ַד ֵ֥בר מש ָּ ָֽפט׃
31תו ַ ָ֣רת ֱאֹל ָּ ָ֣היו בל ִ֑בו לא תמ ַעָ֣ד אש ָּ ָֽריו׃
32צו ֶ ָ֣פה ָּ ַ֭ר ָּשע ַל ַצ ִ֑דיק ומ ַבקש ַלהמיתו׃
ַ֭ 33יהוָּ ה לא־יַ ַעז ֶ ָ֣בנו ביָּ ִ֑דו ו ֵ֥לא יַ רשי ֶענו בה ָּשפ ָֽטו׃
ַ 34קוה ֶאל־יהוָּ ה׀ וש ֵּ֬מר ַדרכו ַָֽ֭וירוממך ָּל ֶ ָ֣ר ֶשת ָּ ִ֑א ֶרץ בה ָּכרת ר ָּש ָ֣עים
תר ֶ ָֽאה׃
ַ֭ ָּ 35ראיתי ָּר ָּ ָ֣שע ָּע ִ֑ריץ ומת ָּע ֶרה כ ֶאז ָּ ֵ֥רח ַרע ָּנַָֽֽן׃
ַ֭ ַ 36ו ַ ָֽיעבר והנָ֣ה א ֶינִ֑נו ָּ ָֽוא ַבקשהו ו ָ֣לא נמ ָּ ָֽצא׃
י־אחרית ל ָ֣איש ָּש ָֽלום׃
37ש ָּמר־ ָּ ַ֭תם ור ָ֣אה יָּ ָּ ִ֑שר ָֽכ ַ
38וָֽ ַ֭ פשעים נשמ ָ֣דו יַ ח ָּ ִ֑דו ַאחרית ר ָּש ָ֣עים נכ ָּ ָֽר ָּתה׃
הוִ֑ה ָּ ָֽמעוזָּ ם בעָ֣ת ָּצ ָּ ָֽרה׃
39ותשו ַ ָ֣עת ַ ַ֭צדיקים מי ָּ
י־חסו ָֽבו׃
ַ41וַָֽֽיַ עז ֵ֥רם יהוָּ ה ַוַָֽֽי ָׁ֫ ַפל ֵ֥טם י ַפל ָ֣טם ַ֭מר ָּשעים ויושיעִ֑ם כ ָּ ֵ֥
1 38מזמור ל ָּד ָ֣וד ל ַהז ָֽכיר׃
ָֽ 2יהוָּ ה ַאל־ב ֶקצפךֵ֥ תוכי ִ֑חני וָֽ ַבח ָּמתךֵ֥ תיַ ס ָֽרני׃
ָֽ 3כי־ ַ֭ח ֶציך ָ֣נחתו ִ֑בי וַ תנ ַחת ָּע ַלָ֣י יָּ ֶ ָֽדך׃
אתי׃
־שלֵ֥ ום ַבע ָּצ ַמי מפנֵ֥י ַח ָּט ָֽ
4אין־מ ָ֣תם ַ֭בב ָּׂשרי מפנָ֣י זַ ע ֶ ִ֑מך אין ָּ
ָ֣ 5כי ַ֭עונ ַתי ָּעב ָ֣רו רא ִ֑שי כ ַמ ָּ ֵ֥שא ָּכבד יכב ֵ֥דו מ ֶ ָֽמני׃
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6הב ָ֣אישו ָּ ַ֭נ ַמקו ַחבור ָּ ִ֑תי מפני אוַ ל ָֽתי׃
ל־היום ק ֵ֥דר ה ָּ ָֽלכתי׃
7נַ ע ָ֣ויתי ַש ָ֣חתי ַעד־מ ִ֑אד ָּכ ַ
ָֽ 8כי־ ַ֭כ ָּס ַלי ָּמל ָ֣או נק ֶ ִ֑לה ו ֵ֥אין מתם בב ָּׂש ָֽרי׃
9נפוגָ֣ ותי ונד ָ֣כיתי ַעד־מ ִ֑אד ָּש ַאגתי ָֽמנַ ה ַ ֵ֥מת ל ָֽבי׃
ל־תאוָּ ִ֑תי ו ַאנ ָּחתי ממךֵ֥ לא־נס ָּ ָֽת ָּרה׃
ָֽ 11אדנָּ י נֶ גדךֵ֥ ָּכ ַ
11ל ָ֣בי ַ֭ס ַחר ַחר עזָּ ַ ָ֣בני כ ִ֑חי ָֽואור־עי ַ ֵ֥ני גַ ם־הם ָ֣אין א ָֽתי׃
רובי מ ָּר ֵ֥חק ָּע ָּ ָֽמדו׃
ָֽ 12אה ַבי׀ ור ַעי מ ֶ ָ֣נַֽגֶ ד נג ָ֣עי יַ ע ִ֑מדו וק ַ
ל־היֵ֥ ום
שי ָּ ַ֭ר ָּעתי דב ָ֣רו ַהוִ֑ ות ומרמות ָּכ ַ
13וַ ינַ קשו׀ מ ַבק ֵּ֬שי נַ פשי ודר ָ֣
יֶ הגָֽ ו׃
־פיו׃
14וַ א ָ֣ני ַ֭כחרש ָ֣לא ֶאש ָּ ִ֑מע וכאלם ָ֣לא יפ ַתח ָֽ
תוכ ָֽחות׃
שר לא־ש ִ֑מ ַע ו ֵ֥אין בפיו ָּ
15וָּ ֱאהי ַ֭כאיש א ֶ ָ֣
ֹלהי׃
ָֽ 16כי־לךָ֣ יהָּ ָ֣וה הו ָּ ִ֑חלתי ַא ָּ ֵ֥תה ַתענֶ ה אד ָּנֵ֥י ֱא ָּ ָֽ
ָֽ 17כי־ ָּ ַ֭א ַמרתי ֶפן־יׂשמחו־ ִ֑לי ב ֵ֥מוט ַרגלי ָּע ַ ֵ֥לי הג ָֽדילו׃
ָֽ 18כי־ ַ֭אני ל ֶ ָ֣צ ַלע נָּ ִ֑כון ו ַמכאובי נֶ ג ָ֣די ָּת ָֽמיד׃
ָֽ 19כי־עו ֵ֥ני ַא ִ֑גיד ֶאד ַאג ָֽמ ַח ָּטא ָֽתי׃
ַָֽ֭ 21ואי ַבי ַח ָ֣יים ָּעצִ֑מו ו ַרבו ׂשנ ַ ָ֣אי ָּ ָֽש ֶקר׃
21ומ ַשל ָ֣מי ָּ ַ֭ר ָּעה ַ ָ֣ת ַחת טו ָּ ִ֑בה יׂשטנוני ַ ָ֣ת ַחת ָּ ָֽרדופי־ ָֽטוב׃
ַ 22אל־ ַ ָֽת ַעז ֵ֥בני יהָּ ִ֑וה ֱאֹל ַהי ַאל־תר ַ ֵ֥חק מ ֶ ָֽמני׃
ֵ֥ 23חו ָּשה ל ֶעז ָּר ִ֑תי אדנָּ י תשו ָּע ָֽתי׃
ַ 1 39למנַ ֵ֥צ ַח ָֽלידיתון מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
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ָּ 2א ַמרתי ֶ ָֽאשמ ָּ ָ֣רה ד ָּר ַכי מחטוא בל ָׁ֫שו ֵ֥ני ֶאשמ ָּ ֵ֥רה ל ֵ֥פי ַמח ִ֑סום בעד
ָּר ָּ ָ֣שע לנֶ ג ָֽדי׃
שיתי מ ִ֑טוב וכא ֵ֥בי נֶ ע ָּ ָֽכר׃
3נֶ ֱא ַ ָ֣למתי דַ֭ ומיָּ ה ֶה ֱח ָ֣
ר־אש ד ַברתי בל ָֽשוני׃
ַ 4חם־לבי׀ בקרבי ַבהגיגֵ֥י תב ַע ִ֑
ה־ח ֵ֥דל ָּ ָֽאני׃
5הו ֹ֘דיעני יהוָּ ה׀ קצי ומ ַ ָ֣דת יָּ ַ ָ֣מי ַמה־ ִ֑היא אד ָּעה ֶמ ָּ
ל־א ָּדם
6הנה ט ָּפחות׀ ֹ֘ ָּנ ַת ָּתה יָּ ַמי ו ֶחל ָ֣די כ ַ ָ֣אין נֶ ג ֶ ִ֑דך ַ ֵ֥אְך ָּ ָֽכל־ ֶ ֵ֥ה ֶבל ָּכ ָּ
נ ָּ ֵ֥צב ֶ ָֽס ָּלה׃
ַ 7אְך־ב ֶצ ֶלם׀ ָֽית ַה ֶלְך־איש ַאְך־ ֶ ֵ֥ה ֶבל יֶ ֱה ָּמיִ֑ ון יצבר ָֽולא־י ַ ֵ֥דע מי־אס ָּ ָֽפם׃
וחלתי לךָ֣ ָֽהיא׃
8ו ַע ָּ ָ֣תה ַמה־ק ָ֣ויתי אד ָּנִ֑י ת ַ
ימני׃
9מ ָּכל־פ ָּש ַ ֵ֥עי ַהצילִ֑ני ֶחר ַ ֵ֥פת נָּ ָּבל ַאל־תׂש ָֽ
ית׃
ח־פי כי ַא ָּ ָ֣תה ָּע ָֽׂש ָּ
ֶַ֭ 11נ ֱא ַלמתי ָ֣לא ֶאפ ַת ִ֑
ָּ 11ה ָ֣סר מ ָּע ַ ָ֣לי נג ֶ ִ֑עך מתג ַ ֵ֥רת יָּ דך אנָ֣י ָּכ ָֽליתי׃
ל־א ָּדָ֣ם
ָֽ 12בתו ָֹּ֘כחות ַעל־ ָּעון׀ י ֵַּ֬סר ָּת איש וַ ֶ ָ֣ת ֶמס ָּכ ָּ ָ֣עש חמו ִ֑דו ַאְך ֶה ֶבל ָּכ ָּ
ֶ ָֽס ָּלה׃
ל־ת ֱח ַ ֵ֥רש כי
ָֽ 13שמ ָּ ֵ֥עה־תפ ָּלתי׀ יהוָּ ה ו ַשו ָּעתי׀ ַהאזינָּ ה ֶ ָֽאל־דמ ָּעתי ַ ָֽא ֶָׁ֫
בותי׃
ושב כ ָּכל־א ָּ ָֽ
גָ֣ר ָּאנ ָ֣כי ע ָּ ִ֑מְך ת ָּ
ָּ 14ה ַ ָ֣שע מ ֶ ָ֣מני ו ַאב ִ֑ליגָּ ה ב ֶט ֶרם אלְָ֣ך וא ֶינָֽני׃
ַ 1 40למנַ צ ַח ל ָּד ֵ֥וד מז ָֽמור׃
הוִ֑ה וַ יֵ֥ט א ַלי וַ יש ַ ֵ֥מע ַשו ָּע ָֽתי׃
ַ 2ק ָ֣וה ק ָ֣ויתי י ָּ
ל־ס ַלע ַרג ַלי כונֵַֽ֥ן אש ָּ ָֽרי׃
3וַ יַ עלני׀ מ ֵ֥בור ָּשאון מטיט ַה ָָּׁ֫יוֵַֽ֥ן וַ ָּי ֶַֽקם ַע ֶ ֵ֥
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4וַ י ֵּ֬תן בפי׀ ֵ֥שיר ָּח ָּדש תה ָּלה ָֽלא ָֹׁ֫ל ֵ֥הינו יר ָ֣או ַר ָ֣בים ויי ָּ ִ֑ראו ויבטחו
יהוה׃
ַב ָּ ָֽ
א־פ ָּנֵ֥ה ֶאל־ר ָּהבים ו ָּׂש ֵ֥טי
ֵ֥ ַ 5א ָֽשרי ַהגֶ ֶבר א ֶשר־ ָּ ָׂ֣שם יַ֭הוָּ ה מב ַט ִ֑חו ָֽול ָּ
ָּכ ָּזָֽב׃
ומחשב ֶתיך ָׁ֫א ֵ֥לינו אין׀
ַ 6רבות ָּעׂשי ָּת׀ ַא ָּתה׀ יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ַהי ָֽנפלא ֶ ֵ֥תיך ַ
ע ֵּ֬רְך א ֶליך ַאג ֵָּ֥ידה וַ א ַד ִ֑ב ָּרה ָּעצמו מ ַס ָֽפר׃
ֶ 7ז ַבח ומנ ָּחה׀ ָֽלא־ ָּח ַפצ ָּת ָּ ַ֭אזנַ ים ָּכ ָ֣רי ָּת ִ֑לי עו ָּ ֵ֥לה וַ ח ָּט ָּאה ָ֣לא ָּש ָּ ָֽאל ָּת׃
ָ֣ ָּ 8אז ָּ ַ֭א ַמרתי הנה־ ָּ ִ֑באתי במג ַלת־ס ֶפר ָּכ ֵ֥תוב ָּע ָּ ָֽלי׃
ֹלהי ָּח ָּ ִ֑פצתי ו ֵ֥ת ָּורתך ב ָ֣תוְך מ ָּ ָֽעי׃
ָֽ ַ 9לע ָֽׂשות־רצונךָ֣ ֱא ַ ָ֣
11ב ַשרתי ֶצ ֶדק׀ ב ָּ ֹ֘ק ָּהל ָּרב ה ָ֣נה ַׂ֭ש ָּפ ַתי ָ֣לא ֶאכ ָּ ִ֑לא יהוָּ ה ַא ָּ ֵ֥תה יָּ ָּ ָֽדע ָּת׃
11צד ָּקת ֵּ֬ך לא־כסיתי׀ ב ֵּ֬תוְך לבי ֱאמונָּ תךָ֣ ותשו ָּעתךָ֣ ָּא ָּ ִ֑מרתי
לא־כ ַ ֵ֥חדתי ַחסדךֵ֥ וַ אמתך ל ָּק ָּ ֵ֥הל ָּ ָֽרב׃
ַ 12א ָּתה יהוָּ ה לא־תכ ָּ ָ֣לא ַרח ֶ ָ֣מיך מ ֶ ִ֑מני ַחסדךֵ֥ וַ אמתך ָּת ֵ֥מיד יצ ָֽרוני׃
13כי ָּאפ ֵ֥פו־ ָּע ַלי׀ ָּרעות ַעד־ ֵּ֬אין מס ָּפר השיגָ֣ וני ַ֭עונ ַתי ולא־יָּ ָ֣כלתי
לר ִ֑אות ָּעצ ֵ֥מו מ ַ ָֽשע ֵ֥רות ראשי ול ֵ֥בי עזָּ ָּ ָֽבני׃
ושה׃
14ר ָ֣צה ַ֭יהוָּ ה ל ַהצי ִ֑לני יהוָּ ה ל ֶעז ָּ ֵ֥רתי ָֽח ָּ
ותּה י ָ֣סגו ָּ ַ֭אחור וי ָּכל ִ֑מו חפצי
ֹ֘ 15יבשו ויַ חפרו׀ יַ ַחד מ ַבק ֵ֥שי נַ פשי לס ָׁ֫פ ָּ ֵ֥
ָּר ָּע ָֽתי׃
ַ֭ ָּ 16ישמו ַעל־ע ֶָ֣קב ָּבש ָּ ִ֑תם ָּהאמ ֵ֥רים לי ֶה ָּ ֵ֥אח׀ ֶה ָּ ָֽאח׃
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הוִ֑ה ָֽאהבי
ָֹּ֘ 17יׂשיׂשו ויׂשמחו׀ בך ָּ ָֽכל־מ ַָׁ֫בק ֶ ֵ֥שיך יאמ ָ֣רו ָּ ַ֭תמיד יג ַ ָ֣דל י ָּ
שוע ֶ ָֽתך׃
ת ָּ
ֹלהי
18וַ אני׀ ָּע ָ֣ני ו ֶאביון אד ָּני יַ ח ָָּׁ֫שב ֵ֥לי ֶעז ָּר ָ֣תי ומ ַפל ָ֣טי ַ ִ֑א ָּתה ֱא ַ
ַאל־ת ַא ַ ָֽחר׃
ַ 1 41למנַ צ ַח מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
הוָֽה׃
ַ֭ ַ 2אשרי ַמׂש ָ֣כיל ֶאל־ ָּ ִ֑דל ביֵ֥ ום ָּר ָּעה י ַָֽמל ֵ֥טהו י ָּ
ַ֭יחיהו יא ַ ָ֣שר ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ו ַ ָֽאל־תתנהו ב ֶנ ֶָ֣פש אי ָּ ָֽביו׃
3יהָּוה׀ ישמ ָ֣רהו ָֽו ַ
ָֽ 4יהוָּ ה ַ֭יס ָּע ֶדנו ַעל־ ֶ ָ֣ע ֶרׂש דָּ ִ֑וי ָּכל־מש ָּכבו ָּה ַ ֵ֥פכ ָּת ב ָּחליָֽ ו׃
ָֽ 5אני־ ָּ ַ֭א ַמרתי יהָּ ָ֣וה ָּח ִ֑נני ר ָּפ ָּ ֵ֥אה נַ פשי כי־ ָּח ָּ ֵ֥טאתי ָּ ָֽלְך׃
6אוי ַבי יאמ ָ֣רו ַ ָ֣רע ִ֑לי ָּמ ַ ֵ֥תי יָּ מות ו ָּא ַ ֵ֥בד ש ָֽמו׃
ץ־אוֶ ן לִ֑ ו יצא ַל ָ֣חוץ י ַד ָֽבר׃
7ואם־ ָּבא לראות׀ ָּשוא י ַדבר לבו יק ָּב ָּ ֵ֥
8יַ ַחד ָּע ַ ָ֣לי ַ֭ית ַלחשו ָּכל־ׂשנ ָּ ִ֑אי ָּע ַלי׀ יַ חשבו ָּר ָּעָ֣ה ָֽלי׃
א־יוסיף ָּל ָֽקום׃
ֵ֥
ָֽ 9ד ַבר־ ַ֭בליַ ַעל יָּ ָ֣צוק ִ֑בו וַ א ֶ ֵ֥שר ָּש ַכב ל
11גַ ם־איש שלומי׀ א ֶשר־ ָּב ַ ָ֣טחתי בו או ָ֣כל ַלח ִ֑מי הגדיל ָּע ַלָ֣י ָּע ָָֽקב ׃
11ו ַא ָּתה יהוָּ ה ָּח ֵ֥נני וַ הקי ִ֑מני ַ ָֽוא ַשל ָּ ֵ֥מה ָּל ֶ ָֽהם׃
12ב ָ֣זאת ָּ ַ֭י ַדעתי ָֽכי־ ָּח ַ ָ֣פצ ָּת ִ֑בי כי ָֽלא־יָּ רי ַע אי ָ֣בי ָּע ָּ ָֽלי׃
13וַ אני ַ֭בתמי ָּת ַ ָ֣מכ ָּת ִ֑בי וַ ַתציבני ל ָּפ ֶנָ֣יך לעו ָּ ָֽלם׃
ָֹּ֘ 14ברוְך יהוָּ ה׀ ֱא ֹֹ֘להי יׂש ָּראל ַָֽ֭מ ָּהעו ָּלם ו ַ ֵ֥עד ָּהעו ָּלם ָֹּ֘א ֵ֥מן׀ ו ָּא ָֽמן׃
ַ 1 42למנַ צ ַח ַמׂש ֵ֥כיל לבני־ ָֽק ַרח׃
ֹלהים׃
י־מים כן נַ פשי ַתערג א ֶלָ֣יך ֱא ָֽ
2כ ַאיָּ ל ַתע ֵ֥רג ַעל־א ָֽפיק ָּ ִ֑
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ֹלהים׃
ָּ 3צמ ֵָּּ֬אה נַ פשי׀ לאֹלהים לאל ָּ ֵ֥חי ָּמ ַ ֵ֥תי ָּא ִ֑בוא וא ָּר ֶאה פנָ֣י ֱא ָֽ
ֹלהיך׃
ל־היום ַאיֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
ָֽ ָּ 4הי ָּתה־ ֵּ֬לי דמ ָּע ָ֣תי ֶַ֭ל ֶחם יו ָּ ָ֣מם וָּ ָּ ִ֑לי ָּלה ֶב ֱא ֵ֥מר א ַ ֵ֥לי ָּכ ַ
ד־בית
5א ֶלה ֶאזכ ָּרה׀ ו ֶאשפ ֵָּּ֬כה ָּע ַלי׀ נַ פשי כי ֶ ָֽא ֱעבר׀ ַב ָּסְך ֶא ַדדם ַע ֵ֥
תודה ָּה ֵ֥מון חוגָֽג׃
ֱא ָֹׁ֫ל ֵ֥הים בקול־ר ָּנֵ֥ה ו ָּ
אודנו
י־עוד ֶ
הוחילי ַ֭ ָֽלאֹלהים כ ֵ֥
ַ 6מה־תש ֵּ֬תוחחי׀ נַ פשי וַ ֶת ֱהמי ָׁ֫ ָּע ָּ ֵ֥לי ָ֣
שועות ָּפ ָּנָֽיו׃
י ֵ֥
וחח ַעל־כן ֶַ֭אז ָּכרך מ ֶ ָ֣א ֶרץ יַ ר ִ֑דן ו ֶחרמונים
ָֽ ֱ 7אֹל ַהי ָּע ַלי נַ פשי תש ָׁ֫ת ָּ ֵ֥
מ ַ ֵ֥הר מצ ָּ ָֽער׃
8ת ָֽהום־ ֶאל־ת ָ֣הום קַ֭ ורא ל ָ֣קול צנו ֶ ִ֑ריך ָּ ָֽכל־מש ָּב ֶ ֵ֥ריך וגַ ֶליך ָּע ַ ֵ֥לי ָּע ָּ ָֽברו׃
9יו ָּמם׀ י ַצ ֶ ֵּ֬וה יהוָּ ה׀ ַחסדו ַ֭ו ַב ַלי ָּלה שי ָ֣רה ע ִ֑מי תפ ָּלה ל ָ֣אל ַח ָּיָֽי׃
11אומ ָּרה׀ ל ֵ֥אל ַסלעי ָּל ָּמה ש ַָׁ֫כח ָּ ֵ֥תני ָּ ָֽל ָּמה־ק ֵ֥דר אלְך ב ַל ַָ֣חץ אויָֽב׃
ֹלהיך׃
ל־היום ַאיֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
מותי חר ֵ֥פוני צור ָּ ִ֑רי ב ָּאמ ָּ ֵ֥רם א ַ ֵ֥לי ָּכ ַ
11ב ֶר ַצח׀ ָֽב ַעצ ַ
ַ 12מה־תש ֵּ֬תוחחי׀ נַ פשי וָֽ ַמה־ ֶת ֱהמי ָׁ֫ ָּע ָּ ֵ֥לי הו ָ֣חילי ַ֭ ָֽלאֹלהים כי־ ָ֣עוד
ָֽאֹלהי׃
או ֶ ִ֑דנו ישו ֵ֥עת ָּפנַ י ו ָּ ָֽ
א־ח ִ֑סיד מאיש־מר ָּמה ו ַעו ָּלָ֣ה
ָּ 1 43שפטני ֱאֹלהים׀ ו ֹ֘ר ָּיבה ריבי מגֵ֥ וי ל ָּ
ת ַפל ָֽטני׃
ֹלהי ָּ ָֽמעוזי ָּל ָּמה ז ָׁ֫ ַנח ָּ ֵ֥תני ָּ ָֽל ָּמה־ק ֵ֥דר ֶאת ַהלְך ב ַל ַָ֣חץ אויָֽב׃
ָֽ 2כי־ ַא ָּתה׀ ֱא ָ֣
ר־קדשך
ל־ה ָּ
יאוני ֶא ַ ָֽ
3ש ַלח־אורךָ֣ ַ ַ֭ואמתך ָ֣ה ָּמה יַ נ ִ֑חוני יב ֵ֥
נותיך׃
ו ֶאל־משכ ֶ ָֽ
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ילי ואודךֵ֥ בכנור
4ו ָּאבו ָּאה׀ ֶאל־מז ֵַּ֬בח ֱאֹלהים ֶאל־אל ׂשמ ַחת ָׁ֫ג ֵ֥
ֹלהי׃
ֹלהים ֱא ָּ ָֽ
ֱא ֵ֥
ַ 5מה־תש ֵּ֬תוחחי׀ נַ פשי וָֽ ַמה־ ֶת ֱהמי ָׁ֫ ָּע ָּ ֵ֥לי הו ָ֣חילי ַ֭ ָֽלאֹלהים כי־ ָ֣עוד או ֶ ִ֑דנו
ָֽאֹלהי׃
ישו ֵ֥עת ָּפנַ י ו ָּ ָֽ
ַ 1 44למנַ ֵּ֬צ ַח לבני־ ֵּ֬ק ַרח ַמׂש ָֽכיל׃
ֱ 2אֹלהים׀ ב ָּאז ֵּ֬נינו ָּש ַמענו אבו ֵ֥תינו ספרו־ ָּ ִ֑לנו ֵ֥פ ַעל ָּפ ַ ֵ֥על ָּת ָֽבימי ֶהם
ָ֣בימי ֶ ָֽק ֶדם׃
ַ 3א ָּתה׀ יָּ דך גויָ֣ם ַ֭ה ַורש ָּת וַ ת ָּטעִ֑ם ָּת ַ ֵ֥רע לאמים ַוָֽת ַשל ָֽחם׃
4כי לא ב ַחר ָּבם ָּ ֵ֥יַֽרשו ָּא ֶרץ וזרו ָּעם לא־הושי ָׁ֫ ָּעה ָּ ֵ֥למו ָֽכי־י ָֽמינךָ֣ ַ֭וזרועך
ו ֵ֥אור ָּפנֶ יך ָ֣כי רצי ָּ ָֽתם׃
שועות יַ ע ָֽקב׃
ַ 5א ָּתה־ ָ֣הוא ַמל ָ֣כי ֱאֹל ִ֑הים ַצוה י ֵ֥
ַ֭ 6בך ָּצ ָ֣רינו ננַ ִ֑ג ַח בשמך נָּ ֵ֥בוס ָּק ָֽמינו׃
7כי ָ֣לא ב ַקש ָ֣תי ֶאב ָּ ִ֑טח ו ַחרבי ָ֣לא תושי ָֽעני׃
ָ֣ 8כי ַ֭הו ַשע ָּתנו מ ָּצ ִ֑רינו ומ ַׂשנ ֵ֥אינו ֱהבי ָֽשו ָּת׃
נודה ֶ ָֽס ָּלה׃
עולם ֶ ָ֣
ל־היִ֑ ום ושמך׀ ל ָּ
ַָֽ֭ 9באֹלהים ה ַל ָ֣לנו ָּכ ַ
אותינו׃
ימנו ולא־תצא בצב ָֽ
־זנַ ח ָּת וַ ַתכל ִ֑
ַ 11אף ָּ ַ֭
י־צר ומ ַׂשנאינו ָּ ָ֣שסו ָּ ָֽלמו׃
11תשי ָ֣בנו ָּ ַ֭אחור מנ ָּ ִ֑
ַ֭ 12תתננו כ ָ֣צאן ַמא ָּ ִ֑כל ו ַבגוים זרי ָּ ָֽתנו׃
13תמ ָֽכר־ ַעמךֵ֥ בלא־ ִ֑הון ו ֵ֥לא־רבי ָּת במחירי ֶ ָֽהם׃
14תׂשי ָ֣מנו ֶַ֭חר ָּפה לשכ ִ֑נינו ַ ֵ֥ל ַעג וָּ ֶק ֶלס לסביבו ָֽתינו׃
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15תׂשי ָ֣מנו ָּ ַ֭מ ָּשל ַבגו ִ֑ים מנָֽ וד־ראש ַבל־א ָֽמים׃
ָּ 16כל־ ַ ַ֭היום כל ָּמ ָ֣תי נֶ ג ִ֑די וב ֶשת ָּפ ַ ָ֣ני כ ָּ ָֽסתני׃
ַ֭ 17מקול מ ָּח ָ֣רף ומגַ ִ֑דף מפ ֵ֥ני אויב ומתנַ ָֽקם׃
ָּ 18כל־ ָ֣זאת ָּ ַ֭ב ַאתנו ו ָ֣לא ש ַכחנִ֑ וך ו ָֽלא־ש ַקרנו בברי ֶ ָֽתך׃
19לא־נָּ ָ֣סוג ָּא ָ֣חור ל ִ֑בנו וַ ֵ֥תט אשרינו מנֵ֥י ָּאר ֶ ָֽחך׃
ָ֣ 21כי ַ֭דכי ָּתנו במ ָ֣קום ַת ִ֑נים וַ ת ַכס ָּעלָ֣ינו ב ַצל ָּ ָֽמוֶ ת׃
שם ֱאֹל ִ֑הינו וַ נפ ֵ֥רׂש ַכפינו ל ָ֣אל ָּ ָֽזר׃
21אם־ ָּ ַ֭ש ַכחנו ָ֣
22ה ָ֣לא ַ֭ ֱאֹלהים ַ ָֽיח ָּקר־ ִ֑זאת ָֽכי־ ֵ֥הוא יד ַע ַתעל ֵ֥מות ָֽלב׃
ָֽ 23כי־ ָּ ַ֭ע ֶליך ה ַ ָ֣רגנו ָּכל־ ַהיִ֑ ום נֶ ח ַשבנו כ ָ֣צאן טב ָּ ָֽחה׃
יצה ַאל־תז ַנֵ֥ח ָּל ֶנ ַָֽצח׃
24עו ָּרה׀ ָּל ָּמה תי ַ ֵ֥שן׀ אד ָּ ִ֑ני ָּהק ָּ
ָֽ ָּ 25ל ָּמה־ ָּפ ֶ ֵ֥ניך ַתס ִ֑תיר תש ַכח ָּעני ָ֣נו ָֽו ַלח ָֽצנו׃
26כי ָּ ָ֣ש ָּחה ֶל ָּע ָּ ָ֣פר נַ פ ִ֑שנו ָּדבָ ָּקה ָּל ָּ ָ֣א ֶרץ בט ָֽננו׃
27קַ֭ ו ָּ ָֽמה ֶעז ָּ ָ֣ר ָּתה ָּלִ֑נו ופדנו ל ַ ָ֣מ ַען ַחס ֶ ָֽדך׃
י־ק ַרח ַמׂשכיל ָ֣שיר יד ָֽידת׃
ַ 1 45למנַ ָ֣צ ַח ַעל־ ַ֭ש ַשנים לבנ ִ֑
סופר ָּמ ָֽהיר׃
ֹ֘ ָּ 2ר ַחש לבי׀ ָּ ֹ֘ד ָּבר טוב א ָ֣מר ָּ ַ֭אני ַמע ַ ָׂ֣שי ל ֶ ִ֑מ ֶלְך לשוני עט׀ ֵּ֬
ֹלהים
תותיך ַעל־כן ָֽב ַרכך ֱא ָ֣
וצק ַ֭חן בׂשפ ֶ ִ֑
3יָּ פיָּ פי ָּת מב ֵּ֬ני ָּא ָּדם ָ֣ה ַ
עולם׃
ל ָּ ָֽ
4חגָֽ ור־ ַחרבךָ֣ ַעל־יָּ ָ֣רְך ג ִ֑בור הודך וַ ה ָּד ֶ ָֽרך׃
נור ָ֣אות ימ ֶינַָֽֽך׃
ה־צ ִֶ֑דק ותורך ָּ
ר־א ֶמת ו ַענוָּ ֶ
5וַ ה ָּ ֵּ֬דרך׀ צ ֵּ֬ ַלח ר ַכב ַ ָֽעל־ד ַב ַ֭ ֱ
6ח ֶציך שנָׁ֫ ונֵ֥ים ַ ַ֭עמים ַתח ֶ ָ֣תיך יפלִ֑ ו בלב אוי ֵ֥בי ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
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כותך׃
ש ֶבט ַמל ֶ ָֽ
7כסאךָ֣ ַ֭ ֱאֹלהים עו ָּ ָ֣לם וָּ ֶעִ֑ד ֵ֥ש ֶבט מישר ָ֣
ֹלהיך ֶ ֵ֥ש ֶמן ָּׂשׂשון
ָּ 8א ַ ָ֣הב ָּת ֶצ ֶדק וַ תׂש ָׁ֫ ָּנא ֶ ֵ֥ר ַשע ַעל־כן׀ מ ָּשחך ֱאֹל ָ֣הים ַ֭ ֱא ֶ
ָֽמחב ֶ ָֽריך׃
ן־היכלי שן מנֵ֥י ׂשמ ָֽחוך׃
9מר־וַ א ָּהלָ֣ ות ַ֭קציעות ָּכל־בגד ֶ ִ֑תיך ָֽמ ֵ֥
אופיר׃
רותיך נצ ָּ ֵ֥בה ש ַגֵ֥ל ָֽלימינך ב ֶכ ֶָ֣תם ָֽ
11בנָ֣ ות ַ֭מ ָּלכים ביק ֶ ִ֑
ובית ָּא ָֽביְך׃
11שמעי־ ַ ָ֣בת ַ֭וראי ו ַה ָ֣טי ָּאז ִ֑נְַֽך ושכ ֵ֥חי ַעמְך ֵ֥
־לו׃
י־הוא אדנַ יְך והש ַ ָֽתחוי ָֽ
12וית ָּ ָ֣או ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך יָּ פיְִַֽ֑ך כ ֵ֥
13ו ַ ָֽבת־צר׀ ַ֭במנ ָּחה ָּפ ַנֵַֽ֥יְך י ַחלו ע ָ֣שירי ָּ ָֽעם׃
בושּה׃
ִ֑ימה ָֽממשבצות זָּ ָּ ָ֣הב ל ָּ ָֽ
ת־מ ֶלְך פנ ָּ
ָּ 14כל־כבו ָּ ָ֣דה ַב ֶ ָ֣
וב ָ֣אות ָּ ָֽלְך׃
יה מ ָּ
עות ָּ
יה ר ֶ ִ֑
תובל ָׁ֫ ַל ֶ ֵ֥מ ֶלְך בתולָ֣ ות ַ ַ֭אח ֶר ָּ
15לר ָּקמות ַ
יכל ֶ ָֽמ ֶלְך׃
16תו ַבלנָּ ה בׂש ָּמ ָ֣חת וָּ גִ֑יל תב ֶאינָּ ה ב ָ֣ה ַ
ָ֣ ַ 17ת ַחת ַ֭אב ֶתיך יהיָ֣ ו ָּב ֶ ִ֑ניך תשי ֵ֥תמו ל ָּׂשרים ב ָּכל־ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל־כן ַע ֵ֥מים יהודך לע ָּלֵ֥ם וָּ ֶ ָֽעד׃
ל־דר וָּ ִ֑דר ַע ֵ֥
ַ 18אז ָ֣כי ָּרה ַ֭שמך ב ָּכ ָ֣
ַ 1 46למנַ ֵ֥צ ַח לבני־ ִ֑ק ַרח ַ ָֽעל־ע ָּל ֵ֥מות ָֽשיר׃
ֱ 2אֹל ָ֣הים ָּ ַ֭לנו ַמח ֶ ָ֣סה וָּ ִ֑עז ֶעז ָּ ֵ֥רה ב ָּצרות נמ ָּ ֵ֥צא מ ָֽאד׃
יַמים׃
ַ 3על־ ָ֣כן לא־ ַ֭ני ָּרא ב ָּה ָ֣מיר ָּ ִ֑א ֶרץ וב ֵ֥מוט ָּהרים בלָ֣ב ָֽ
ו־הרים בגַ אוָּ ָ֣תו ֶ ָֽס ָּלה׃
ימיו יַָֽֽרע ָֽש ָּ
4יֶ ֱה ָ֣מו יֶ חמ ָ֣רו מ ָּ ִ֑
5נָּ ָּהר פ ָּלגָּ יו י ַׂשמ ֵ֥חו עיר־ ֱאֹל ִ֑הים קדש משכנֵ֥י ֶעליָֽ ון׃
ֱ 6אֹל ָ֣הים ַ֭בקר ָּבּה ַבל־ת ִ֑מוט יַ עז ֶ ֵ֥ר ָּה ֱאֹלהים לפנֵ֥ ות ָֽב ֶקר׃
ָּ 7ה ָ֣מו גוים ָּ ָ֣מטו ַממ ָּל ִ֑כות נָּ ַ ֵ֥תן בקולו ָּת ֵ֥מוג ָּ ָֽא ֶרץ׃
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8יהָּ ָ֣וה צ ָּב ָ֣אות ע ָּ ִ֑מנו מׂש ָּ ָֽגב־ ָּלנו ֱאֹלהי יַ ע ָ֣קב ֶ ָֽס ָּלה׃
ר־ׂשם ַש ָ֣מות ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָֽ 9לכו־ ַ֭חזו מפעלָ֣ ות יהָּ ִ֑וה א ֶש ָּ
ַ 11מש ֵ֥בית מל ָּחמות ַעד־קצה ָָּׁ֫ה ָּ ֵ֥א ֶרץ ֶ ָ֣ק ֶשת ַ֭י ַשבר וק ָ֣צץ ח ִ֑נית עגָּ לות
יׂש ֵ֥רף ָּב ָֽאש׃
ַ 11הר ָ֣פו ַ֭ודעו כי־ ָּאנ ָ֣כי ֱאֹל ִ֑הים ָּא ֵ֥רום ַבגוים ָּא ֵ֥רום ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
12יהָּ ָ֣וה צ ָּב ָ֣אות ע ָּ ִ֑מנו מׂש ָּ ָֽגב־ ָּלנו ֱאֹלהי יַ ע ָ֣קב ֶ ָֽס ָּלה׃
ַ 1 47למנַ ֵּ֬צ ַח׀ לבני־ ֵּ֬ק ַרח מז ָֽמור׃
ָֽ ָּ 2כל־ ָּ ַ֭ה ַעמים תקעו־ ָּ ִ֑כף ָּה ֵ֥ריעו לאֹלהים ב ָ֣קול ר ָּנָֽה׃
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל־כ ָּ
ָֽ 3כי־יהָּ ָ֣וה ֶעליָ֣ ון נו ָּ ִ֑רא ֶ ֵ֥מ ֶלְך גָּ דול ַע ָּ
4יַ ד ָ֣בר ַע ָ֣מים ַתח ִ֑תינו ולאמים ַ ָ֣ת ַחת ַרג ָֽלינו׃
ר־א ָ֣הב ֶ ָֽס ָּלה׃
5יב ַחר־ ָּ ֵ֥לנו ֶאת־נַ ח ָּל ִ֑תנו ֶ ֵ֥את גאון יַ עקב א ֶש ָּ
ָּ 6ע ָּ ָ֣לה ַ֭ ֱאֹלהים בתרו ָּ ִ֑עה יהוָּ ה ב ָ֣קול שו ָּ ָֽפר׃
7זַ מ ָ֣רו ֱאֹל ָ֣הים זַ ִ֑מרו זַ מרו ל ַמלכָ֣נו זַ ָֽמרו׃
ל־ה ָּ ֵ֥א ֶרץ ֱאֹלהים זַ מ ֵ֥רו ַמׂש ָֽכיל׃
8כי ֶמ ֶלְך ָּכ ָּ
ָּ 9מ ַ ָ֣לְך ַ֭ ֱאֹלהים ַעל־גויִ֑ם ֱאֹלהים יָּ ַשב׀ ַעל־כ ֵּ֬סא ָּקד ָֽשו׃
־א ֶרץ מ ָ֣אד
11נ ֹ֘דיבי ַעמים׀ נֶ ֱא ָּספו ַעם ֱאֹלהי ַאב ָּ ָׁ֫ר ָּ ֵ֥הם ָ֣כי ַ֭ ָֽלאֹלהים ָּ ָֽמגני ֶ
נַ ע ָּ ָֽלה׃
י־ק ַרח׃
ֵ֥ 1 48שיר מזמור לבנ ָֽ
ר־קד ָֽשו׃
ָּ ֹ֘ 2גדול יהָּ ָ֣וה ומה ָּ ָ֣לל מ ִ֑אד ב ֵ֥עיר ֱאֹלהינו ַה ָּ
3י ֵ֥פה נוף מׂשוׂש ָּכל־ ָָּׁ֫ה ָּ ֵ֥א ֶרץ ַהר־ ַ֭ציון יַ רכ ָ֣תי ָּצ ִ֑פון קריַ ת ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּ ָֽרב׃
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ֱ 4אֹל ֵ֥הים ב ַארמנו ֶתי ָּה נו ַ ֵ֥דע למׂש ָּ ָֽגב׃
ָֽ 5כי־ה ָ֣נה ַ ַ֭המ ָּלכים נָֽ וע ִ֑דו ָּעב ֵ֥רו יַ ח ָּ ָֽדו׃
ָ֣ 6ה ָּמה ָּ ַ֭ראו ָ֣כן ָּת ָּ ִ֑מהו נבהלֵ֥ ו נֶ ח ָּ ָֽפזו׃
יול ָּדה׃
ַ֭ 7ר ָּע ָּדה א ָּח ָּ ָ֣ז ַתם ָּ ִ֑שם חיל ַכ ָֽ
8ב ֵ֥רו ַח ָּק ִ֑דים ת ַשבר ֳאניֵ֥ ות ַתר ָֽשיש׃
ֹלהינו ֱא ֹֹ֘להים
הוָ֣ה ַ֭צ ָּבאות ב ָ֣עיר ֱא ִ֑
ַ 9כא ֶשר ָּש ַמענו׀ כן ָּראינו בעיר־י ָּ
ד־עולָ֣ם ֶ ָֽס ָּלה׃
ָּ
יכונ ֶנ ָּה ַע
11ד ָ֣מינו ֱאֹל ָ֣הים ַחס ֶ ִ֑דך ב ֶק ֶרב הי ָּכ ֶ ָֽלך׃
י־א ֶרץ ֶצ ֶדק ָּמל ָּ ֵ֥אה ימ ֶינַָֽֽך׃
־קצו ֶ ִ֑
11כשמך ֱאֹלהים ָ֣כן ַ֭תה ָּלתך ַעל ַ
הודה ל ַמ ַען מש ָּפ ֶ ָֽטיך׃
12יׂש ַמח׀ ַהר־ציון ָּ ַ֭תגלנָּ ה בנָ֣ ות י ָּ ִ֑
ָ֣ 13סבו ַ֭ציון ו ַהקי ִ֑פו ָּה ספרו מג ָּד ֶ ָֽלי ָּה׃
יה ל ַ ֵ֥מ ַען ת ַספרו ל ָ֣דור ַאח ָֽרון׃
נות ָּ
14שיתו לב ֶכם׀ ָֽלחי ָּלה ַפסגֵ֥ ו ַארמ ֶ ִ֑
־מות׃
15כי זֶ ה׀ ֱאֹל ָ֣הים ַ֭ ֱאֹלהינו עו ָּ ָ֣לם וָּ ֶעִ֑ד הוא ינַ הגָ֣נו ַעל ָֽ
ַ 1 49למנַ ֵּ֬צ ַח׀ לבני־ ֵּ֬ק ַרח מז ָֽמור׃
2שמעו־זַ֭את ָּכל־ ָּ ָֽה ַע ִ֑מים ַהאזינו ָּכל־ ֵ֥ישבי ָּ ָֽח ֶלד׃
3גַ ם־ב ָ֣ני ָּ ַ֭א ָּדם גַ ם־בני־ ִ֑איש יַ ַחד ָּע ֵ֥שיר ו ֶאביָֽ ון׃
ַ֭ 4פי י ַד ָ֣בר ָּחכ ִ֑מות ו ָּהגות ל ָ֣בי תבונָֽ ות׃
ַ 5א ֶ ָ֣טה ל ָּמ ָּ ָ֣של ָּאז ִ֑ני ֶאפ ַ ֵ֥תח בכנור חי ָּד ָֽתי׃
סובני׃
ָ֣ ָּ 6ל ָּמה ַ֭אי ָּרא ָ֣בימי ָּ ִ֑רע עון עק ַ ָ֣בי י ָֽ
ַ 7הבט ֵ֥חים ַעל־חי ָּ ִ֑לם וב ֵ֥רב ָּעש ָּרם ית ַה ָּ ָֽללו׃
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אֹלהים ָּכפ ָֽרו׃
א־פ ָ֣דה יפ ֶ ָ֣דה ִ֑איש לא־יתן ל ָ֣
ָּ 8אח ל ָּ
עולם׃
9וַ֭י ַקר פדיֵ֥ ון נַ פ ָּשם ו ָּח ַ ֵ֥דל ל ָּ ָֽ
ָֽ 11ויחי־ ֵ֥עוד ָּל ֶ ִ֑נ ַצח לא יר ֶ ָ֣אה ַה ָּ ָֽש ַחת׃
11כי יר ֶאה׀ ח ָֹּ֘כמים יָּ מותו ַי ַחד כ ָ֣סיל וָּ ַ ָ֣ב ַער יא ִ֑בדו ו ָּעזבו ַלאח ָ֣רים
ילם׃
ח ָּ ָֽ
מותם עלָ֣י
עולם ַ֭משכנ ָּתם ל ָ֣דר וָּ ִ֑דר ָּ ָֽקר ֵ֥או בש ָּ
12קר ָּבם ָּבתימו׀ ָֽל ָּ
א ָּד ָֽמות׃
13ו ָּא ָּ ָ֣דם ַ֭בי ָּקר ַבל־יָּ ִ֑לין נמ ַשל ַכבה ָ֣מות נד ָֽמו׃
יהם׀ בפ ֶיהם יר ָ֣צו ֶ ָֽס ָּלה׃
ֶ 14זָ֣ה ַ ַ֭דר ָּכם ָ֣כ ֶסל ָּלִ֑מו ו ַאחר ֶ
ַ֭צירם
ַ 15כצאן׀ ָֽלש ָ֣אול ַשתו ָּמוֶ ת ָׁ֫יר ֵ֥עם וַ יר ֹ֘דו ָּבם י ָּשרים׀ ַלב ֶקר ו ָּ
ל ַבלֵ֥ ות שאול מז ֵ֥בל ָֽלו׃
ַ 16אְך־ ֱאֹלהים יפ ֶ ָ֣דה ַ ַ֭נפשי ָֽמיַ ד־ש ִ֑אול כי י ָּק ָ֣חני ֶ ָֽס ָּלה׃
יתו׃
ַ 17אל־ ַ֭תי ָּרא ָֽכי־יַ ע ָ֣שר ִ֑איש ָֽכי־יר ֶבה כ ָ֣בוד ב ָֽ
בודו׃
18כי ָ֣לא ַ֭במותו י ַ ָ֣קח ַה ִ֑כל לא־ירד ַאח ָּ ָ֣ריו כ ָֽ
יטיב ָּ ָֽלְך׃
ָֽ 19כי־ ַ ַ֭נפשו ב ַח ָּיָ֣יו י ָּב ִ֑רְך ויודך כי־ת ֵ֥
־אור׃
בותיו ַעד־נ ַצח ָ֣לא יראו ָֽ
ד־דור א ָּ ִ֑
ַ֭ ָּ 21תבוא ַע ָ֣
יָּבין נמ ַשל ַכבה ָ֣מות נד ָֽמו׃
ָּ 21א ָּ ָ֣דם ַ֭ב ָּיקר ו ָ֣לא ִ֑
1 50מזמור ל ָָּׁ֫א ָּ ֵ֥סף אל׀ ֱ ָֽאֹלהים ָֽיהוָּ ה ד ֶ ֵ֥בר וַ יק ָּרא־ ָּ ִ֑א ֶרץ ממז ַרח־ ֶש ֶמש
ַעד־מב ָֽאו׃
2מציֵ֥ ון מכ ַלל־יפי ֱאֹל ֵ֥הים הו ָֽפי ַע׃
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ל־י ֱח ַ ֵ֥רש אש־ל ָּפ ָּנֵ֥יו תאכִ֑ל וסב ָּיביו נׂשע ָּ ֵ֥רה מ ָֽאד׃
ָּ 3י ֵ֥בא ֱאֹלהינו ָֽו ַא ֶָׁ֫
ל־ה ָּא ֶרץ ָּל ֵ֥דין ַע ָֽמו׃
4יק ָּ ָ֣רא ֶאל־ ַה ָּש ַ ָ֣מים מ ָּ ִ֑על ו ֶא ָּ
י־ז ַָֽבח׃
יתי על ָּ
ידי כרתי בר ָ֣
5אספו־ ֵ֥לי חס ָּ ִ֑
6וַ יַ ָ֣גידו ָּש ַ ָ֣מים צד ִ֑קו ָֽכי־ ֱאֹלהים׀ שפט ָ֣הוא ֶ ָֽס ָּלה׃
7שמ ָּעה ַעמי׀ וַ א ַדב ָּרה ַ֭יׂש ָּראל ו ָּא ָ֣עי ָּדה ָּ ִ֑בְך ֱאֹלהים ֱאֹל ֶ ָ֣היך ָּא ָֽנכי׃
ָ֣ 8לא ַעל־ ַ֭ז ָּב ֶחיך אוכי ֶ ִ֑חך ועוֹל ֶתיך לנֶ ג ָ֣די ָּת ָֽמיד׃
9לא־ ֶא ַ ָ֣קח מביתךָ֣ ָּ ִ֑פר ממכלא ֶתיך ַעתו ָֽדים׃
י־א ֶלף׃
11כי־ ֵ֥לי ָּכל־ ַחיתו־יָּ ִ֑ ַער בהמות ב ַהרר ָּ ָֽ
ַ֭ ָּ 11י ַדעתי ָּכל־ ָ֣עוף ָּה ִ֑רים ו ֵ֥זיז ָּׂש ַדי ע ָּמ ָֽדי׃
12אם־ ֶַ֭אר ַעב לא־ ָ֣א ַמר ָּ ִ֑לְך כי־ ֵ֥לי תבל ומֹל ָּ ָֽאּה׃
ַָֽ֭ ַ 13האו ַכל ב ַ ָׂ֣שר ַאבי ִ֑רים ו ַדם ַעתו ָ֣דים ֶאש ֶ ָֽתה׃
14ז ַ ָ֣בח לאֹל ָ֣הים תו ָּ ִ֑דה ו ַשלם ל ֶעליָ֣ ון נ ָּד ֶ ָֽריך׃
ַ֭ 15וק ָּראני ביָ֣ ום ָּצ ָּ ִ֑רה א ַח ֶלצך וָֽ ת ַכב ָֽדני׃
י־פיך׃
יתי על ָֽ
ה־לך ל ַספָ֣ר ח ָּ ִ֑קי וַ ת ָּשא בר ָ֣
16ו ָּל ָּר ָּשע׀ ָֹּ֘א ַמר ֱאֹלהים ַמ ַ֭
ַ֭ 17ו ַא ָּתה ָּׂש ָ֣נא ָּת מו ָּ ִ֑סר וַ ַתשלְך ד ָּב ַ ָ֣רי ַאח ֶ ָֽריך׃
18אם־ ָּר ָ֣אי ָּת ַ ַ֭גנָּ ב וַ ָ֣ת ֶרץ ע ִ֑מו ועם מנָּ א ָ֣פים ֶחל ֶ ָָֽקך׃
ַ֭ 19פיך ָּש ַ ָ֣לח ָּת ב ָּר ָּ ִ֑עה ולשונך ַתצ ֵ֥מיד מר ָּ ָֽמה׃
ן־דפי׃
ַ֭ 21תשב ב ָּא ָ֣חיך ת ַד ִ֑בר ב ֶ ָֽבן־אמך ת ֶת ָֽ
־אה ֶיֵ֥ה ָּכ ִ֑מוך אוכיחך ו ֶ ָֽא ֶער ָּכָ֣ה
21א ֶלה ָּעׂשי ָּת׀ ָֽו ֶה ֱח ַרשתי דמי ָּת ֱ ָֽהיות ֶ ָֽ
לע ֶינָֽיך׃
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ן־אטרף ו ָ֣אין ַמ ָֽציל׃
ָֽ 22בינו־ ָּ ָ֣נא זַ֭את שכ ָ֣חי ֱאלִ֑ ַוה ֶפ ֶ
ֹלהים׃
23ז ֵ֥ב ַח תו ָּדה ָֽי ַָׁ֫כב ָּ ֵ֥דנני ו ָּ ֵׂ֥שם ֶ ִ֑ד ֶרְך ַאר ֶאנו בי ַָ֣שע ֱא ָֽ
ַ 1 51למנַ צ ַח מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
ָֽ 2בבוא־ ַ֭א ָּליו נָּ ָּ ָ֣תן ַהנָּ ִ֑ביא ַ ָֽכא ֶשר־ ָּבא ֶאל־ ַבת־ ָּ ָֽש ַבע׃
ָּ 3ח ָ֣נני ֱאֹל ָ֣הים כ ַחס ֶ ִ֑דך כ ֵ֥רב ַרח ֶמיך מ ָ֣חה פ ָּש ָּ ָֽעי׃
אתי ַטה ָֽרני׃
ֶַ֭ 4ה ֶרבה ַכב ָ֣סני מעונִ֑י וָֽ מ ַח ָּט ֵ֥
ָֽ 5כי־ ַ֭פ ָּש ַעי אנָ֣י א ָּ ִ֑דע ו ַח ָּטאתי נֶ ג ָ֣די ָּת ָֽמיד׃
6לך ל ַבדך׀ ָּח ָּטאתי ו ָּה ַ ֵ֥רע בעינֶ יך ָׁ֫ ָּע ֵׂ֥שיתי ַ֭ל ַמ ַען תצ ַ ֵ֥דק ב ָּדב ֶרך תז ֶ ֵ֥כה
ב ָּשפ ֶ ָֽטך׃
7הן־ב ָּעוֵ֥ ון חו ָּ ִ֑ללתי ובחטא ֶ ָֽי ֱח ַ ֵ֥מתני א ָֽמי׃
יעני׃
8הן־ ַ֭ ֱא ֶמת ָּח ַ ָ֣פצ ָּת ַבט ִ֑חות וב ָּסתם ָּחכ ָּ ֵ֥מה תוד ָֽ
9ת ַחט ָ֣אני באזָ֣ וב ו ֶאט ָּ ִ֑הר ת ַכבסני ומ ֶ ֵ֥ש ֶלג ַאל ָֽבין׃
ית׃
ַ֭ ַ 11תשמיעני ָּׂש ָׂ֣שון וׂשמ ָּ ִ֑חה ָּתגלנָּ ה ע ָּצ ֵ֥מות ד ָֽכ ָּ
ַ 11הס ָ֣תר ָּ ַ֭פנֶ יך מח ָּט ָּ ִ֑אי ָֽו ָּכל־עונ ַ ָ֣תי מ ָֽחה׃
ָ֣ 12לב ָּ ַ֭טהור ב ָּרא־ ָ֣לי ֱאֹל ִ֑הים ו ֵ֥רו ַח נָּ כון ַח ֵ֥דש בקר ָֽבי׃
ַ 13אל־ ַתשלי ֵ֥כני מל ָּפ ֶ ִ֑ניך ו ֵ֥רו ַח ָּקדשך ַאל־ת ַ ֵ֥קח מ ֶ ָֽמני׃
ָּ 14ה ָ֣שי ָּבה ַ֭לי ׂש ָׂ֣שון יש ֶ ִ֑עך ורו ַח נדי ָּ ָ֣בה תסמ ָֽכני׃
15א ַלמ ָּ ָ֣דה פש ָ֣עים ד ָּר ֶ ִ֑כיך ו ַח ָּטאים א ֶ ֵ֥ליך יָּ ָֽשובו׃
שוע ִ֑תי ת ַרנֵַֽ֥ן לשוני צד ָּק ֶ ָֽתך׃
ֹלהי ת ָּ
ַ 16ה ֹ֘צילני מ ָּדמים׀ ֱ ָֽאֹלהים ֱא ֵ֥
ַ֭ 17אדנָּ י ׂש ָּפ ַ ָ֣תי תפ ָּ ִ֑תח ופי יַ ֵ֥גיד תה ָּל ֶ ָֽתך׃
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ולה ָ֣לא תר ֶ ָֽצה׃
־תח ָ֣פץ ֶז ַָ֣בח ו ֶא ִ֑תנָּ ה ע ָּ
18כי׀ לא ַ
ָֽ 19זב ָ֣חי ֱאֹלהים ר ַוח נש ָָּׁ֫ב ָּ ֵ֥רה לב־נש ָּ ֵ֥בר ונד ֶכִ֑ה ֱאֹלהים ָ֣לא תב ֶזָֽה׃
רוש ָּ ָֽלם׃
חומות י ָּ
21הי ָ֣טי ָּבה ַ֭ברצונך ֶאת־ציִ֑ ון תבנֶ ה ֵ֥
עולָ֣ה ו ָּכ ִ֑ליל ָּאז יַ עלו ַעל־מז ַבחךָ֣ ָּפ ָֽרים׃
ָּ 21אז ַתח ָ֣פץ זבחי־ ֶַ֭צ ֶדק ָּ
ַ 1 52למנַ צ ַח ַמׂש ֵ֥כיל ל ָּד ָֽוד׃
2בבוא׀ דו ָ֣אג ָּהאדמי וַ יַ גד ל ָָּׁ֫ש ֵ֥אול וַ ֵ֥יא ֶמר לִ֑ ו ָּ ֵ֥בא ָּדוד ֶאל־ ֵ֥בית
אחי ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ל־היָֽ ום׃
ַ 3מה־תת ַה ָ֣לל ַ֭ב ָּר ָּעה ַהג ִ֑בור ֶ ֵ֥ח ֶסד אל ָּכ ַ
ַ֭ ַ 4הוות ַתח ָ֣שב לשו ֶ ִ֑נַֽך כ ַ ֵ֥ת ַער מל ָּטש ע ֵׂ֥שה רמ ָּיָֽה׃
ָּ 5א ַ ָ֣הב ָּת ָּ ָ֣רע מ ִ֑טוב ֶש ֶקר׀ מ ַדבר ֶצ ֶָ֣דק ֶ ָֽס ָּלה׃
־ב ַלע ל ָ֣שון מר ָּ ָֽמה׃
ָּ 6א ַ ֵ֥הב ָּת ָּ ָֽכל־דברי ָּ
7גַ ם־אל י ָּתצך ָׁ֫ ָּל ֶ ֵ֥נ ַצח יַ חתךָ֣ וי ָּסחךָ֣ מ ִ֑א ֶהל ו ָֽש ֶרשך מ ֶא ֶרץ ַחיָ֣ים ֶ ָֽס ָּלה׃
8ויראו ַצדיָ ֵ֥קים ויי ָּראו ו ָּע ָּ ֵ֥ליו יׂש ָּ ָֽחקו׃
9הנה ַהגֶ ֶבר לא יָּ ֵׂ֥שים ֱאֹלהים ָּ ָֽמ ָׁ֫עוזֵ֥ ו ַ ַ֭ויב ַטח ב ָ֣רב ָּעש ִ֑רו יָּ עז ב ַהוָּ ָֽתו׃
11וַ אני׀ כ ַ ָ֣זַֽית ַ ַ֭רענָּ ן ב ָ֣בית ֱאֹל ִ֑הים ָּב ַ ֵ֥טחתי ב ֶ ָֽח ֶסד־ ֱאֹלהים עו ָּ ֵ֥לם וָּ ֶ ָֽעד׃
ידיך׃
ית וַ א ַקֶוה שמךֵ֥ ָֽכי־טוב ֶ ָ֣נַֽגֶ ד חס ֶ ָֽ
עולם ָ֣כי ָּע ִׂ֑ש ָּ
11אודךָ֣ ַ֭ל ָּ
ַ 1 53למנַ ֵ֥צ ַח ַ ָֽעל־ ָּמח ַלת ַמׂש ֵ֥כיל ל ָּד ָֽוד׃
ה־טוב׃
ָֹּ֘ 2א ַמר נָּ ָּ ָ֣בל ַ֭בלבו ָ֣אין ֱאֹל ִ֑הים ָֽהשחיתו ו ָֽהת ֵ֥עיבו ָּעוֶ ל ָ֣אין ָֽעׂש ָֽ
ָֽ ֱ 3אֹלהים מ ָּש ַמים השָקיף ַ ָֽעל־ב ָׁ֫ני ָּא ָּ ֵ֥דם ַ֭לראות הי ָ֣ש ַמׂש ִ֑כיל דרש
־אֹל ָֽהים׃
ֶאת ֱ
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ם־א ָּ ָֽחד׃
ה־טוב אין גַ ֶ
4כלֵ֥ ו ָּסג יַ ח ָּדו ָׁ֫ ֶנ ֱא ָּ ֵ֥לחו אין ָֽעׂש ִ֑
5ה ֵ֥לא יָּ דעו פע ָׁ֫לי ָּ ֵ֥אוֶ ן אכלָ֣י ַ ַ֭עמי ָּ ָ֣אכלו ֶל ִֶ֑חם ֱאֹלהים ָ֣לא ָּק ָּ ָֽראו׃
י־אֹלהים ַ֭פזַ ר ַעצ ָ֣מות ח ָּ ִ֑נְַֽך
א־היָּ ָׁ֫ה ָּ ֵ֥פ ַחד ָֽכ ֱ
ָּ 6שם׀ ָּ ָֽפחדו־ ַפ ַחד ל ָּ
ֹלהים מ ָּא ָּ ָֽסם׃
י־א ֵ֥
ֱהבש ָּתה ָֽכ ֱ
ֵ֥ 7מי י ָ֣תן מציון ישעות יׂש ָּ ָׁ֫ר ֵ֥אל ב ָ֣שוב ַ֭ ֱאֹלהים ש ָ֣בות ַע ִ֑מו יָּ גֵ֥ל יַ עקב
יׂש ַ ֵ֥מח יׂש ָּר ָֽאל׃
ַ 1 54למנַ ֵ֥צ ַח בנגינת ַמׂש ֵ֥כיל ל ָּד ָֽוד׃
2ב ָ֣בוא ַ ַ֭הזיפים וַ יאמ ָ֣רו ל ָּש ִ֑אול ה ֵ֥לא ָּדוד מס ַת ֵ֥תר ע ָּ ָֽמנו׃
ֱ ַ֭ 3אֹלהים בשמךָ֣ הושי ִ֑עני ובגבו ָּרתךֵ֥ תדי ָֽנני׃
ֱ ַ֭ 4אֹלהים ש ַ ָ֣מע תפ ָּל ִ֑תי ַהאזינָּ ה לאמרי־ ָֽפי׃
5כי זָּ רים ׀ ָּקמו ָּע ַלי ָֽו ַָּ֭עריצים בק ָ֣שו נַ פ ִ֑שי לא ָּׂשמו ֱאֹלהים לנֶ ג ָּ ָ֣דם
ֶ ָֽס ָּלה׃
6ה ָ֣נה ַ֭ ֱאֹלהים עזָ֣ר ִ֑לי אדנָּ י ָֽבסמ ֵ֥כי נַ פ ָֽשי׃
יתם׃
7יָּ ָ֣שוב ָּ ַ֭ה ַרע לשר ָּ ִ֑רי ַבאמתך ַהצמ ָֽ
י־טוב׃
8בנ ָּד ָּ ֵ֥בה ֶאזב ָּחה־ ָּ ִ֑לְך או ֶדה שמך יהָּ ָ֣וה כ ָֽ
ָ֣ 9כי מ ָּכל־ ָּ ַ֭צ ָּרה הצי ָּ ִ֑לני ובאי ַבי ָּרא ָּ ֵ֥תה עי ָֽני׃
ַ 1 55למנַ ֵ֥צ ַח בנגינת ַמׂש ֵ֥כיל ל ָּד ָֽוד׃
ַ 2הא ָ֣זינָּ ה ַ֭ ֱאֹלהים תפ ָּל ִ֑תי ו ַאל־תת ַע ַלם מתחנָּ ָֽתי׃
ימה׃
יחי ו ָּא ָֽה ָּ
ַ 3הק ָ֣שי ָּבה ָ֣לי וַ ע ִ֑נני ָּאריד בׂש ָ֣
י־יָּמיטו ָּע ַ ֵ֥לי ָּאוֶ ן וב ַ ֵ֥אף יׂשט ָֽמוני׃
4מקול אויב מפ ָ֣ני ָּע ַ ָָ֣קת ָּר ָּ ִ֑שע כ ֵ֥
1483

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ימות ָּמוֶ ת נָּ פלֵ֥ ו ָּע ָּ ָֽלי׃
5לַ֭בי יָּ ָ֣חיל בקר ִ֑בי וא ֵ֥
6יר ָּ ָ֣אה ָּ ַ֭ו ַר ַעד ָּיָ֣בא ִ֑בי וַ ת ַכסני ַפ ָּל ָֽצות׃
7וָּ א ַמר ָֽמי־י ֶתן־ ָ֣לי ַ֭א ֶבר ַכיונָּ ה ָּא ֵ֥עו ָּפה ו ֶאש ָֽכנָּ ה׃
ַ֭ 8הנה ַאר ָ֣חיק נ ִ֑דד ָּאלין ַבמד ָּ ָ֣בר ֶ ָֽס ָּלה׃
ישה מפ ָּלָ֣ט ִ֑לי מר ַוח ס ָּעָ֣ה מ ָּ ָֽס ַער׃
ָּ 9א ָ֣ח ָּ
י־ראיתי ָּח ָּמס ו ָ֣ריב ָּב ָֽעיר׃
שונִ֑ם ָֽכ ָּ
ַ 11ב ַלָ֣ע ַ֭אדנָּ י ַפ ַלָ֣ג ל ָּ
יה ו ָּאוֶ ן ו ָּע ָּ ָ֣מל בקר ָּ ָֽבּה׃
11יו ָּמם וָּ ַלי ָּלה יסוב ֵ֥ב ָּה ַעל־חומ ֶ ִ֑ת ָּ
ַ 12הוֵ֥ ות בקר ָּ ִ֑בּה ָֽולא־יָּ ֵ֥מיש מרח ָּבּה ָ֣תְך ומר ָּ ָֽמה׃
־מ ַׂשנאי ָּע ַלָ֣י הג ִ֑דיל ו ֶא ָּס ֵ֥תר מ ֶ ָֽמנו׃
13כי ָֽלא־אויֵ֥ב י ָּ ָֽחרפני ו ֶָׁ֫א ָּ ֵ֥שא ָֽלא ַ֭
14ו ַא ָּ ָ֣תה ֱאנָ֣ וש כ ֶער ִ֑כי ַאלופי ומי ָּ ָֽדעי׃
שר ַ ַ֭יח ָּדו נַ מ ָ֣תיק ִ֑סוד ב ֵ֥בית ֱאֹלהים נ ַה ֵ֥לְך ב ָּ ָֽרגֶ ש׃
15א ֶ ָ֣
גורם בקר ָּ ָֽבם׃
י־רעות במ ָּ ָ֣
ימוֶ ת׀ ָּעלימו יר ָ֣דו ש ָ֣אול ַחיִ֑ים ָֽכ ָּ
16יַ ש ָּ
ַ֭ 17אני ֶאל־ ֱאֹל ָ֣הים ֶאק ָּ ִ֑רא וַ יהוָּ ה יושי ָֽעני׃
קולי׃
ֶ 18ע ֶרב וָּ ָ֣ב ֶקר ַ֭ו ָּצ ֳה ַרים ָּא ָׂ֣שי ָּחה ו ֶא ֱה ֶ ִ֑מה וַ יש ַ ֵ֥מע ָֽ
־לי ָֽכי־ב ַרבים ָּהיֵ֥ ו ע ָּמ ָֽדי׃
ָֹּ֘ 19פ ָּדה ב ָּשלָ֣ ום ַ ַ֭נפשי מק ָּרב ִ֑
יפות ָּלִ֑מו ולא
21יש ַמע׀ אל׀ ָֽוַֽיַ ענם וי ֵ֥שב ֶק ֶדם ֶ ֵ֥ס ָּלה א ֶשר ָ֣אין חל ָ֣
ֹלהים׃
יָּ ר ָ֣או ֱא ָֽ
יתו׃
ֹלמיו ח ֵ֥לל בר ָֽ
ָּ 21ש ַלָ֣ח ָּי ַָּ֭דיו בש ָּ
ב־ל ֵ֥בו ַרכו ד ָּב ָּ ֵ֥ריו מ ֶש ֶמן ו ָ֣ה ָּמה פת ָֽחות׃
ָּ 22חלקו׀ ַמח ָּמ ָ֣את פיו וָֽ ק ָּר ָׁ֫
עולֵ֥ם מוט ַל ַצ ָֽדיק׃
ַ 23השלְך ַעל־יהוָּ ה׀ י ָּהבך והוא י ַָׁ֫כלכ ֶ ֵ֥לך לא־יתן ל ָּ
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24ו ַא ָּתה ֱאֹלהים׀ תור ֵּ֬דם׀ לב ֵּ֬אר ַש ַחת ַאנשי ָּד ָ֣מים וַ֭מר ָּמה לא־יֶ ֱח ָ֣צו
ח־בְך׃
יהם וַ אני ֶאב ַט ָּ ָֽ
ימ ֶ ִ֑
ַ 1 56למנַ צ ַח׀ ַעל־יֵּ֬ ונַ ת ָ֣א ֶלם ַ֭רחקים ל ָּדוָ֣ד מכ ָּ ִ֑תם ֶ ָֽב ֱאחז אתו פלש ָ֣תים
ב ַ ָֽגת׃
ֹלחם יל ָּח ָֽצני׃
ל־היום ֵ֥
ָּ 2ח ָ֣נני ַ֭ ֱאֹלהים ָֽכי־ש ָּא ַפָ֣ני ֱאנִ֑ וש ָּכ ַ
י־רבים ֹלחמים ָ֣לי ָּמ ָֽרום ׃
ל־היִ֑ ום ָֽכ ַ
ָּ 3שא ָ֣פו ַ֭שור ַרי ָּכ ַ
ירא אני א ֶ ֵ֥ליך ֶאב ָּ ָֽטח׃
4יֵ֥ ום א ָּ ִ֑
ירא ַמה־יַ ע ֶׂשה ָּב ָּ ָׂ֣שר
אֹלהים ָּ ַ֭ב ַטחתי ָ֣לא א ָּ ִ֑
5באֹלהים א ַהלל ד ָָּׁ֫ב ֵ֥רו ב ָ֣
ָֽלי׃
ל־מחשב ָּ ָ֣תם ָּל ָּ ָֽרע׃
ָּ 6כל־ ַ ַ֭היום ד ָּב ַ ָ֣רי י ַעצִ֑בו ָּע ַלי ָּכ ַ
7יָּ גורו׀ יצפינו ַ֭ה ָּמה עק ַבָ֣י יש ִ֑מרו ַכא ֶשר קוֵ֥ ו נַ פ ָֽשי׃
ֹלהים׃
הורד ֱא ָֽ
ט־לִ֑מו ב ַאף ַעמים׀ ֵּ֬
ַ 8על־ ָּ ֵ֥אוֶ ן ַפ ֶל ָּ
9נדי ָּס ַפר ָָּׁ֫תה ָּ ֵ֥א ָּתה ָׂ֣שי ָּמה דמ ָּע ָ֣תי בנא ֶ ִ֑דך הלא בספ ָּר ֶ ָֽתך׃
ֹלהים ָֽלי׃
י־א ֵ֥
ֵ֥ ָּ 11אז ָֹּ֘ישובו אוי ַבָ֣י ָּ ַ֭אחור ביָ֣ ום ֶאק ָּ ִ֑רא זֶ ה־יָּ ַדעתי ָֽכ ֱ
ַָֽ֭ 11באֹלהים א ַה ָ֣לל ָּד ָּ ִ֑בר ַביהוָּ ה א ַה ֵ֥לל ָּד ָּ ָֽבר ׃
ָֽ 12באֹל ָ֣הים ָּ ַ֭ב ַטחתי ָ֣לא אי ָּ ִ֑רא ַמה־יַ ע ֶׂשה ָּא ָּ ָ֣דם ָֽלי׃
ָּ 13ע ַ ָ֣לי ֱאֹל ָ֣הים נ ָּד ֶ ִ֑ריך א ַשלם תו ָ֣דת ָּ ָֽלְך׃
ֹלהים באור
14כי ה ַצל ָּת נַ פשי מ ָּמוֶ ת ה ֵ֥לא ַרג ַלי ָׁ֫מ ֶ ֵ֥דחי ַ֭ל ָֽהת ַהלְך לפנָ֣י ֱא ִ֑
ַ ָֽה ַחיָֽים׃
־שאול ַבמ ָּע ָּ ָֽרה׃
ַ 1 57למנַ ָ֣צ ַח ַאל־ ַ ַ֭תשחת ל ָּד ָ֣וד מכ ָּ ִ֑תם ב ָּבר ֵ֥חו מפני ָּ
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ָּ 2חנני ֱאֹלהים׀ ָּחנני ֵ֥כי בך ָּח ָּסיָּ ה ָׁ֫ ַנפ ֵ֥שי וב ָֽצל־כנָּ ֶ ֵ֥פיך ֶאח ֶ ִ֑סה ַעד יַ ע ֵ֥בר
ַהוָֽ ות׃
ֶַ֭ 3אק ָּרא ָֽלאֹל ָ֣הים ֶעליִ֑ ון ָּלאל ג ֵ֥מר ָּע ָּ ָֽלי׃
4יש ַלח מ ָּש ַמים׀ ָֽויושיעני ח ָ֣רף שא ָ֣פי ֶ ִ֑ס ָּלה יש ַ ֵ֥לח ֱאֹלהים ַחס ֵ֥דו
וַ אמ ָֽתו׃
יהם חנָ֣ית וח ִ֑צים
י־א ָּדם ַ֭שנ ֶ
5נַ פשי׀ ב ֵ֥תוְך ל ָּבאם ֶאשכ ָּבה ָֹׁ֫לה ֵ֥טים ָֽבנ ָּ
ולשונָּ ם ֶ ָ֣ח ֶרב ַח ָּ ָֽדה׃
בודך׃
ל־ה ָּ ָ֣א ֶרץ כ ֶ ָֽ
ָ֣ 6רו ָּמה ַעל־ ַה ָּש ַ ָ֣מים ֱאֹל ִ֑הים ַעל ָּכ ָּ
תוכָּ֣ה ֶ ָֽס ָּלה׃
יחה נָּ פלו ב ָּ
ֶ 7ר ֶשת׀ ה ָ֣כינו לפ ָּע ַמי ָּכ ַפף ָׁ֫ ַנפ ֵ֥שי ָּכ ָ֣רו ל ָּפ ַנָ֣י ש ָּ ִ֑
ָּ ֹ֘ 8נכון ל ָ֣בי ַ֭ ֱאֹלהים נָּ ָ֣כון ל ִ֑בי ָּאש ָּירה וַ אזַ ָֽמ ָּרה׃
ורה ַהנ ֵֶ֥בל וכנור ָּא ֵ֥ע ָּירה ָּ ָֽש ַחר׃
9עו ָּרה כבודי עַ֭ ָּ ָֽ
11אודך ָּב ַע ֵ֥מים׀ אד ָּ ִ֑ני אזַ ֶמרך ַבל־א ָֽמים׃
־ש ַ ָ֣מים ַחס ֶ ִ֑דך ָֽו ַעד־ש ָּח ֵָ֥קים אמ ֶ ָֽתך׃
ָֽ 11כי־גָּ ָ֣דל ַעד ָּ
בודך׃
ל־ה ָּ ָ֣א ֶרץ כ ֶ ָֽ
ָ֣ 12רו ָּמה ַעל־ ָּש ַ ָ֣מים ֱאֹל ִ֑הים ַעל ָּכ ָּ
ַ 1 58למנַ ֵ֥צ ַח ַאל־ ַתשחת ל ָּד ֵ֥וד מכ ָּ ָֽתם׃
יש ֵ֥רים תשפטו בנָ֣י ָּא ָּ ָֽדם׃
ָֽ ַ 2האמנָּ ם ָ֣א ֶלם ֶַ֭צ ֶדק ת ַדב ִ֑רון מ ָּ
יכם ת ַפל ָָֽֽסון׃
ַ 3אף־בלב עוֹלת תפ ָׁ֫ ָּעלֵ֥ ון ָּב ָּא ֶרץ ח ַ ֵ֥מס יד ֶ
ָ֣ 4זרו ר ָּש ָ֣עים מ ָּ ִ֑ר ֶחם ָּת ֵ֥עו מ ֶב ֶטן דב ֵ֥רי ָּכ ָּזָֽב׃
מו־פ ֶתן חרש יַ א ֵ֥טם ָּאזנָֽ ו׃
5ח ַמת־ ָּלמו כד ֵ֥מות ח ַמת־נָּ ָּ ִ֑חש כ ֶ ֵ֥
שר לא־ ַ֭יש ַמע ל ָ֣קול מ ַלח ִ֑שים חובר ח ָּב ָ֣רים מח ָּ ָֽכם׃
6א ֶ ָ֣
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הוָֽה׃
ָֽ ֱ 7אֹלהים ה ָּרס־שנֵ֥ימו ב ִ֑פימו ַמלת ֵ֥עות כפירים נ ָ֣תץ׀ י ָּ
8י ָּמא ָ֣סו כמו־ ַ ַ֭מים ית ַהלכו־ ָּ ִ֑למו יד ֵ֥רְך ח ָּצו כ ָ֣מו יתמ ָּ ָֽללו׃
ל־חזו ָּ ָֽש ֶמש׃
9כ ָ֣מו ַ ַ֭שבלול ֶ ָ֣ת ֶמס יַ הֹלִ֑ ְך ֵ֥נ ֶפל א ֶשת ַב ָּ ֵ֥
מו־חרון יׂש ָּע ֶ ָֽרנו׃
מו־חי כ ָּ
יָּבינו ָֽסירת ֶיכָ֣ם ָּא ָּ ִ֑טד כ ַ ֵ֥
11ב ֶט ֶרם ָ֣
11יׂש ַ ָ֣מח ַ ַ֭צדיק כי־ ָּח ָּ ָ֣זה נָּ ָ ָּ ִ֑קם פ ָּע ָּ ֵ֥מיו יר ַחץ ב ַ ָ֣דם ָּה ָּר ָּ ָֽשע׃
12ויא ַ ָ֣מר ָּ ַ֭א ָּדם ַאְך־פ ָ֣רי ַל ַצ ִ֑דיק ַ ֵ֥אְך יש־ ֱאֹלהים שפ ֵ֥טים ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַ 1 59למנַ ָ֣צ ַח ַאל־ ַתשחת ל ָּדוד ָׁ֫מכ ָּ ֵ֥תם בשֹלֵ֥ ַח ָּש ִ֑אול ַוַָֽֽישמ ֵ֥רו
יתו׃
ת־ה ַבית ַלהמ ָֽ
ֶא ַ
ַ 2הצילני מאי ַ ֵ֥בי׀ ֱאֹל ָּ ִ֑הי ממתקומ ַ ֵ֥מי ת ַׂשג ָֽבני׃
ַ֭ ַ 3הצילני מ ָ֣פעלי ָּ ִ֑אוֶ ן וָֽ מ ַאנ ֵ֥שי ָּדמים הושי ָֽעני׃
הוָֽה׃
אתי י ָּ
א־ח ָּט ָ֣
4כי הנה ָּ ָֽארבו לנַ פשי יָּ גָ֣ ורו ָּע ַלָ֣י ַעזִ֑ים לא־פשעי ול ַ
אתי וראה׃
כונִ֑נו ע ָּורה לק ָּר ָ֣
רוצון וי ָּ
ָֽ 5בלי־ ָּ ַ֭עון י ָ֣
ל־הגויִ֑ם
יצה לפ ֵ֥קד ָּ ָֽכ ַ
6ו ַא ָּתה יהָּ ָֽוה־ ֱאֹל ֵ֥הים׀ צ ָּבאות ֱא ֹֹ֘להי יׂש ָּראל ָּהק ָּ
ל־תחן ָּכל־בגדי ָּ ָ֣אוֶ ן ֶ ָֽס ָּלה׃
ַא ָּ
יסובבו ָֽעיר׃
7יָּ ָ֣שובו ָּ ַ֭ל ֶע ֶרב יֶ ֱה ֵ֥מו ַכ ָּכ ֶלב ו ֵ֥
י־מי ש ָֽמ ַע׃
8הנה׀ יַ ֹ֘ביעון בפי ֶהם ַ֭ח ָּרבות בׂשפתותי ֶ ִ֑הם כ ֵ֥
9ו ַא ָּ ָ֣תה ַ֭יהוָּ ה תׂש ַחק־ ָּ ִ֑למו תל ַעג ל ָּכל־גו ָֽים׃
י־אֹלהים מׂשגַ ָֽבי׃
ַ֭ 11עזו א ֶלָ֣יך ֶאש ִ֑מ ָּרה ָֽכ ֱ
ֱ 11אֹל ָ֣הי ַחס ָ֣דו י ַקד ִ֑מני ֱאֹלהים יַ ר ֵ֥אני בשר ָּ ָֽרי׃
ַ 12אל־ ַת ַהרגם׀ ֶ ָֽפן־ישכ ֵּ֬חו ַעמי הני ָ֣עמו ַ֭בחילך והורידִ֑מו ָּ ָֽמגנָ֣נו אד ָּנָֽי׃
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ַ 13ח ַטאת־פימו ָֽד ַבר־ׂש ָׁ֫ ָּפ ֵ֥תימו וי ָּלכ ֵ֥דו בגאו ָּ ִ֑נם ומ ָּא ָּלה ומ ַ ָ֣כ ַחש י ַס ָֽפרו׃
של ביַ ע ִ֑קב ל ַאפסי
י־אֹלהים מ ָ֣
ַ 14כ ֵ֥לה בח ָּמה ַכלה ָֽו ָׁ֫אינֵ֥מו ָֽוַֽידעו ָֽכ ַ֭ ֱ
ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ֶ ָֽס ָּלה׃
יסובבו ָֽעיר׃
15ויָּ ָ֣שובו ָּ ַ֭ל ֶע ֶרב יֶ ֱה ֵ֥מו ַכ ָּכ ֶלב ו ֵ֥
ם־לא יׂשבעו וַ יָּ ָֽלינו׃
ַ֭ 16ה ָּמה ינו ָ֣עון ֶל ֱא ִ֑כל א ֵ֥
17וַ אני׀ ָּא ָ֣שיר עזֶ ך וַ א ַר ֵ֥נַֽן ַלב ֶקר ַָׁ֫חס ֶ ֵ֥דך ָֽכי־ ָּה ָ֣יי ָּת מׂש ָּ ָ֣גב ִ֑לי ו ָּמנוס ביָ֣ ום
ַצר־ ָֽלי׃
ֹלהי ַחס ָֽדי׃
ֹלהים מׂשגַ בי ֱא ֵ֥
י־א ֵ֥
ַ֭ 18עזי א ֶלָ֣יך אזַ ִ֑מ ָּרה ָֽכ ֱ
ל־שושן ע ִ֑דות מכ ָּתם ל ָּדוָ֣ד ל ַל ָֽמד׃
ַ ָ֣
ַ֭ ַ 1 60למנַ צ ַח ַע
יואב וַ ַיְַָֽ֣ך ֶאת־ ֱא ָ֣דום
ובה וַ ָּי ָּשב ָּ
2ב ַהצותו׀ ֶ ֵ֥את א ַ ָ֣רם נַ ה ַרים ו ֶאת־א ַרם ָׁ֫צ ָּ ֵ֥
יא־מ ַלח שנים ָּע ָּ ָׂ֣שר ָּ ָֽא ֶלף׃
בג ֶ ִ֑
ובב ָּ ָֽלנו׃
ֱ ַ֭ 3אֹלהים זנַ ח ָּ ָ֣תנו פ ַרצ ָּ ִ֑תנו ָּאנַ פ ָּת ת ָ֣ש ֵ֥
י־מ ָּטה׃
יה כ ָּ ָֽ
4הר ַ ָ֣עש ָּתה ֶ ָ֣א ֶרץ פ ַצמ ָּ ִ֑תּה ר ָּפה ש ָּב ֶ ָ֣ר ָּ
יתנו ַיַָֽ֣ין ַתרע ָּ ָֽלה׃
5הר ָ֣אי ָּתה ַעמךָ֣ ָּק ָּ ִ֑שה השק ָּ
נוסס מפני ָ֣ק ֶשט ֶ ָֽס ָּלה׃
ָּ ֹ֘ 6נ ַת ָּתה ליר ֶ ָ֣איך נַ֭ס להת ִ֑
ַ֭ 7ל ַמ ַען י ָּחל ָ֣צון ידי ֶ ִ֑דיך הושי ָּעה י ָֽמינךָ֣ וַ ע ָֽננו׃
ֱ 8אֹלהים׀ ד ֶ ֵ֥בר ב ָּקדשו ֶָׁ֫אעֹלֵ֥ זָּ ה א ַחל ָּ ֵָ֥קה ש ֶכִ֑ם וע ֶמק ס ָ֣כות א ַמ ָֽדד׃
הודה מ ָֽחקקי׃
אשי י ָּ
9לי גל ָּעד׀ ו ֵּ֬לי מנַ ֶשה ו ֶַ֭אפ ַרים ָּמ ָ֣עוז ר ִ֑
11מו ָּאב׀ ֵּ֬סיר ַרחצי ַעל־ ַ֭ ֱאדום ַאש ָ֣ליְך נַ ע ִ֑לי ָּע ַלי פ ֶל ֶָ֣שת התר ָּ ָֽע ָֽעי׃
ד־א ָֽדום׃
ָ֣ 11מי י ַ֭בלני ָ֣עיר ָּמ ִ֑צור מי נָּ ַ ָ֣חני ַע ֱ
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אותינו׃
ֹלהים זנַ ח ָּ ִ֑תנו ָֽולא־ת ֵ֥צא ֱאֹלהים בצב ָֽ
12ה ָֽלא־ ַא ָּ ָ֣תה ֱא ָ֣
שועת ָּא ָּדם׃
ָֽ ָּ 13ה ָּבה־ ָּ ָ֣לנו ֶעז ָּ ָ֣רת מ ָּ ִ֑צר ו ָּשוא ת ַ ֵ֥
ה־חיל והוא ֵ֥יָּבוס ָּצ ָֽרינו׃
אֹלהים נַ ע ֶׂש ָּ ִ֑
ָֽ 14ב ֵ֥
ַ 1 61למנַ ֵּ֬צ ַח׀ ַ ָֽעל־נגי ֵּ֬ ַנת ל ָּד ָֽוד׃
2שמ ָּ ָ֣עה ַ֭ ֱאֹלהים רנָּ ִ֑תי ַהקש ָּיבה תפ ָּל ָֽתי׃
3מקצה ָּה ָּא ֶרץ׀ א ֶ ָ֣ליך ֶַ֭אק ָּרא ַבע ָ֣טף ל ִ֑בי בצור־יָּ רום מ ֶ ָ֣מני ַתנ ָֽחני׃
ָֽ 4כי־ ָּה ָ֣יי ָּת ַמח ֶ ָ֣סה ִ֑לי מג ַדל־עז מפ ֵ֥ני או ָֽיב׃
ָּ 5אגָ֣ ו ָּרה ַ֭ב ָּא ָּהלך עו ָּל ִ֑מים ֶ ָֽא ֱח ֶסה בס ֶתר כנָּ ֶ ָ֣פיך ֶ ָֽס ָּלה׃
ָֽ 6כי־ ַא ָּ ָ֣תה ַ֭ ֱאֹלהים ָּש ַ ָ֣מע ָּת לנ ָּד ָּ ִ֑רי נָּ ַ ֵ֥ת ָּת יר ַשת יר ֵ֥אי ש ֶ ָֽמך׃
7יָּ ָ֣מים ַעל־ימי־ ֶ ָ֣מ ֶלְך תו ִ֑סיף שנו ָּתיו כמו ֵ֥־דר וָּ ָֽדר׃
שב עַ֭ ו ָּלם לפ ָ֣ני ֱאֹל ִ֑הים ֶ ֵ֥ח ֶסד וֶ ֱא ֶמת ַ ָ֣מן ינצ ָֽרהו׃
8י ָ֣
9כן אזַ מ ָּ ָ֣רה שמךָ֣ ָּל ַ ִ֑עד ָֽל ַשל ֵ֥מי נ ָּד ַרי יָ֣ ום׀ יָֽ ום׃
ַ 1 62למנַ ֵ֥צ ַח ַ ָֽעל־ידותון מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
שוע ָֽתי׃
ָ֣ ַ 2אְך ֶאל־ ַ֭ ֱאֹלהים ָֽדומ ָּיָ֣ה נַ פ ִ֑שי מ ֶמנו י ָּ
ַ 3אְך־ ָ֣הוא צַ֭ ורי ָֽוישו ָּע ִ֑תי מׂשגַ בי לא־ ֶא ֵ֥מוט ַר ָּ ָֽבה׃
חויָֽה׃
ַ 4עד־ ָּאנָּ ה׀ ת ָֽהות ָ֣תו ַעל איש ת ָּרצחו ָׁ֫כל ֶ ֵ֥כם כ ֵָ֥קיר נָּ ִ֑טוי גָּ דר ַהד ָּ
ַ 5אְך משאתו׀ יָּ ע ָ֣צו ל ַהד ַיח ירצו ָָּׁ֫כ ָּ ֵ֥זב ב ֵ֥פיו י ָּב ִ֑רכו ובקר ָּבם
לו־ס ָּלה׃
י ַקל ֶ ָֽ
ָ֣ ַ 6אְך ַ֭לאֹלהים ָ֣דומי נַ פ ִ֑שי כי־מ ֶמנו תקוָּ ָֽתי׃
ַ 7אְך־ ָ֣הוא צַ֭ ורי ָֽוישו ָּע ִ֑תי מׂשגַ בי ָ֣לא ֶא ָֽמוט׃
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אֹלהים׃
ַ 8על־ ַ֭ ֱאֹלהים יש ָ֣עי וכבו ִ֑די צור־ע ֵ֥זי ַמחסי ָֽב ָֽ
ה־לָ֣נו
9בט ֹ֘חו בו ב ָּכל־עת׀ ָּעם שפ ָֽכו־ל ָּפ ָּנֵ֥יו ל ַבב ֶכִ֑ם ֱאֹלהים ַמח ֶס ָּ
ֶ ָֽס ָּלה׃
ַ 11אְך׀ ֶ ֵ֥ה ֶבל ב ָֽני־ ָּא ָּדם ָּכ ָּזב ב ָׁ֫ני ֵ֥איש במאז ַנֵַֽ֥ים ַלעלִ֑ ות ה ָּמה מ ֶ ֵ֥ה ֶבל
ָּי ַָֽחד׃
ל־ת ֵ֥שיתו לָֽב׃
ַ 11אל־תבט ָ֣חו בע ֶשק ובגָּ זל ַאל־ ֶָׁ֫תה ָּ ֵ֥בלו ַחיל׀ ָֽכי־יָּ נִ֑ וב ַא ָּ
אֹלהים׃
ַ 12א ַחת׀ ד ֵֶּ֬בר ֱאֹלהים ש ַ ָֽתים־זֵ֥ ו ָּש ָּ ִ֑מעתי ֵ֥כי עז ל ָֽ
13ולךָֽ ־אד ָּ ֵ֥ני ָּ ִ֑ח ֶסד ָֽכי־ ַא ָּתה ת ַשלם ל ָ֣איש ָֽכ ַמע ָֽׂשהו׃
1 63מז ֵ֥מור ל ָּד ִ֑וד בהיותו במד ַ ֵ֥בר יהו ָּ ָֽדה׃
ֱ 2אֹלהים׀ א ֵ֥לי ַא ָּתה ָֽא ַש ָׁ֫ח ֶ ֵ֥רךָּ ָּצמ ֵָּּ֬אה לך׀ נַ פשי ָּכ ַ ָ֣מּה לךָ֣ ב ָּׂש ִ֑רי
י־מים׃
ב ֶ ָֽא ֶרץ־צ ָּיה ו ָּעיַָֽ֣ף בל ָּ ָֽ
ַ֭ 3כן ַב ָ֣ק ֶדש חזי ִ֑תיך לר ֵ֥אות עזך וכבו ֶ ָֽדך׃
4כי־ ָ֣טוב ַ ַ֭חסדך ָֽמ ַחיים ׂש ָּפ ַ ֵ֥תי י ַשב ָֽחונך׃
ָ֣ 5כן א ָּב ֶרכךָ֣ ב ַח ָּ ִ֑יי בשמך ֶא ָּ ֵ֥שא ַכ ָּ ָֽפי׃
6כמו ָ֣ח ֶלב ָּ ַ֭ו ֶד ֶשן תׂש ַ ָ֣בע נַ פ ִ֑שי וׂשפ ֵ֥תי רנָּ נות י ַה ֶלל־ ָֽפי׃
7אם־ז ַכר ֵ֥תיך ַעל־יצו ָּ ִ֑עי ב ַאשמרות ֶאהגֶ ה־ ָּ ָֽבְך׃
ָֽ 8כי־ ָּה ָ֣יי ָּת ֶעז ָּ ָ֣ר ָּתה ִ֑לי ובצל כנָּ ֶ ָ֣פיך א ַרנַָֽֽן׃
ָּ 9דבָ ָּ ָ֣קה נַ פ ָ֣שי ַאח ֶ ִ֑ריך בי ָּתמ ָּ ֵ֥כה ימי ֶנַָֽֽך׃
11וה ָּמה ַ֭לשו ָּאה י ַבק ָ֣שו נַ פ ִ֑שי יָּ באו ָֽב ַתחתיֵ֥ ות ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
י־ח ֶרב מ ָּנת ש ָּע ָ֣לים יהיָֽ ו׃
11יַ גי ֵ֥רהו ַעל־יד ָּ ִ֑
1490

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

12ו ַה ֶמ ֶלְך יׂש ַמח בא ָֹׁ֫ל ֵ֥הים ַ֭ית ַהלל ָּכל־ ַהנש ָּ ָ֣בע ִ֑בו ֵ֥כי י ָּסכר ָ֣פי
ָֽדוברי־ ָּ ָֽש ֶקר׃
ַ 1 64למנַ צ ַח מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
2ש ַמע־ ֱאֹל ָ֣הים קו ָ֣לי בׂשי ִ֑חי מ ַ ֵ֥פ ַחד אויב ת ֵ֥צר ַחיָּ ָֽי ׃
ַ֭ ַ 3תסתירני מ ָ֣סוד מר ִ֑עים מרג ַשת ָ֣פעלי ָּ ָֽאוֶ ן׃
4א ֶשר ָּשננָ֣ ו ַכ ֶ ָ֣ח ֶרב לשו ָּ ִ֑נם ָּדר ֵ֥כו ח ָּצם ָּד ָּ ֵ֥בר ָּ ָֽמר׃
5לי ָ֣רות ַבמס ָּת ָ֣רים ָּ ִ֑תם פת ֵ֥אם ירהו ו ָ֣לא יי ָּ ָֽראו׃
ה־למו׃
6י ַחזקו־ ָּלמו׀ ָּ ֹ֘ד ָּבר ָּרע ַָֽ֭י ַספרו לט ָ֣מון מוק ִ֑שים ָּאמרו ָ֣מי יר ֶא ָּ ָֽ
ָֽ ַ 7יח ָֽפׂשו־עוֹלת ַ ַ֭תמנו ָ֣ח ֶפׂש מח ָּ ִ֑פׂש ו ֶ ֵָ֥ק ֶרב איש ולָ֣ב ָּע ָֽמק׃
כותם׃
8וַ ירם ֱא ָֹׁ֫ל ֵ֥הים ֵ֥חץ פת ִ֑אום ָּהיו ַמ ָּ ָֽ
ל־ראה ָּ ָֽבם׃
שונִ֑ם יתנדדו ָּכ ֵ֥
9וַ יַ כשילָ֣ והו ָּעלָ֣ימו ל ָּ
ל־א ָּ ֵ֥דם ַ ַ֭ויַ גידו ֵ֥פ ַעל ֱאֹלהים וָֽ ַמע ֵׂ֥שהו הׂש ָֽכילו׃
11וַ ָֽייראו ָּכ ָָּׁ֫
11יׂש ֵַּ֬מח ַצ ָ֣דיק ַ ַ֭ביהוָּ ה ו ָּ ָ֣ח ָּסה ִ֑בו וית ַ ָֽהללו ָּכל־ישרי־ ָֽלב׃
ַ 1 65למנַ ֵ֥צ ַח מזמור ל ָּד ֵ֥וד ָֽשיר׃
ם־נ ֶַָֽֽדר׃
2לך ָֽדמ ֵָּּ֬יה תה ָּלה ֱא ֹֹ֘ל ֵ֥הים בציִ֑ ון ולך יש ַל ֶ
ל־ב ָּ ֵׂ֥שר ָֽיָּבאו׃
3ש ֵ֥מ ַע תפ ָּלִ֑ה ָּע ֶדיך ָּכ ָּ
4דב ָ֣רי ַ֭עונת ָּגָ֣ברו ֶ ִ֑מני פ ָּשעינו ַא ָּ ֵ֥תה ת ַכפ ָֽרם׃
יתך קדש
ַ 5אשרי׀ ָֽתב ַ ָ֣חר ות ָּקרב ישכן ח ָׁ֫צ ֶ ֵ֥ריך נַׂ֭שב ָּעה ב ָ֣טוב ב ֶ ִ֑
יכ ֶ ָֽלך׃
ה ָּ
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י־א ֶרץ ו ָּיָ֣ם
ל־קצו ֶ
ֹלהי ישעִ֑נו מב ָּ ֵ֥טח ָּכ ַ
6נו ָּראות׀ ב ֶצ ֶָ֣דק ַ ַ֭תעננו ֱא ָ֣
רח ָֽקים׃
בורה׃
7מ ָ֣כין ָּה ָ֣רים בכ ִ֑חו נֶ אזָּ ר בג ָּ ָֽ
ַ 8משבי ַח׀ ש ָ֣און ַ ַ֭ימים ש ֵ֥און גַ לי ֶהם וַ ה ֵ֥מון לא ָֽמים׃
9וַ ייראו׀ יש ָ֣בי ַ֭ק ָּצות מאות ֶ ִ֑תיך מו ָּ ָֽצאי־ב ֶקר וָּ ֶ ָ֣ע ֶרב ַתר ָֽנין׃
ָּ 11פָ ַ ֵ֥קד ָּת ָּה ָּא ֶרץ׀ וַ תשק ֶק ָּה ַר ֵַּ֬בת ַתעש ֶרנָּ ה ֶפ ֶָ֣לג ַ֭ ֱאֹלהים ָּ ָ֣מלא ָּ ִ֑מים ָּת ֵ֥כין
י־כן תכ ֶינ ָָּֽה׃
דגָּ נָּ ם כ ֵ֥
11ת ָּל ֶ ָ֣מי ָּה ַ ַ֭רוה נַ ָ֣חת גדו ֶ ִ֑די ָּה ברבי ֵ֥בים תמגגֶ נָּ ה צמ ָּ ֵ֥חּה ת ָּב ָֽרְך׃
ַ֭ 12ע ַטר ָּת ש ַ ָ֣נת טו ָּב ֶ ִ֑תך ו ַמעגָּ ֶליך ירע ֵ֥פון ָּ ָֽד ֶשן׃
ַ֭ 13ירעפו נ ָ֣אות מד ָּ ִ֑בר וגיל ג ָּב ֵ֥עות ַתח ָֽגרנָּ ה׃
פו־בר יתרועעו ַאף־יָּ ָֽשירו׃
ָּ 14לב ֵּ֬שו ָּכרים׀ ַהצאן וַ ע ָּמ ֵָ֥קים ַי ַָֽעט ָּ ִ֑
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַ֭ ַ 1 66למנַ צ ַח ָ֣שיר מז ִ֑מור ָּה ֵ֥ריעו לאֹלהים ָּכ ָּ
2זַ מ ֵ֥רו כ ָֽבוד־ש ִ֑מו ֵׂ֥שימו ָּכבוד תה ָּל ָֽתו׃
ׂשיך ב ֵ֥רב עזך ָֽי ַכחשו לךָ֣ אי ֶ ָֽביך׃
3אמ ָ֣רו ַ֭לאֹלהים ַמה־נו ָּ ָ֣רא ַמע ֶ ִ֑
רו־לְִ֑ך יזַ מרו שמךָ֣ ֶ ָֽס ָּלה׃
ָּ 4כל־ ָּה ָּא ֶרץ׀ יש ַתחוָ֣ ו ַ֭לך ָֽויזַ מ ָּ
5ל ָ֣כו ַ֭וראו מפעלָ֣ ות ֱאֹל ִ֑הים נו ָּ ֵ֥רא עלי ָּלה ַעל־בנֵ֥י ָּא ָּ ָֽדם׃
ה־בו׃
ָּ 6ה ַפְך יָּ ם׀ ָֽל ָּיַב ָּשה ַ ַ֭בנָּ ָּהר יַ ַָֽעב ָ֣רו ב ָּ ִ֑רגֶ ל ָּשם נׂשמ ָּח ָֽ
ֹ֘ 7משל בגבו ָּרתו׀ עו ָּלם ַ֭עינָּ יו ַבגו ָ֣ים תצ ֶ ִ֑פינָּ ה ַהסוררים׀ ַאל־יָּ רימו ָּלָ֣מו
ֶ ָֽס ָּלה׃
ָּ 8ברכו ַע ֵ֥מים׀ ֱאֹל ִ֑הינו ו ַהשמיעו ָ֣קול תה ָּל ָֽתו׃
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ַ 9ה ָּ ָ֣שם ַ ַ֭נפשנו ַ ָֽב ַחיִ֑ים ו ָֽלא־נָּ ַתן ַל ָ֣מוט ַרג ָֽלנו׃
ָֽ 11כי־ב ַחנ ָּ ֵ֥תנו ֱאֹל ִ֑הים צ ַרפ ָּתנו כצ ָּרף־ ָּ ָֽכ ֶסף׃
מוע ָּ ָָ֣קה ב ָּמתנָֽינו׃
11הבא ָּ ֵ֥תנו ַבמצו ָּ ִ֑דה ַׂשמ ָּת ָּ
וב ַ ִ֑מים וַ תוציאנו ָּ ָֽלרוָּ ָּיָֽה׃
אנו־ב ֵ֥אש ַ
ָּ
12הר ַ ֵ֥כב ָּת ֱאנוש ל ָׁ֫רא ֵ֥שנו ָּ ָֽב
ָּ 13א ָ֣בוא ביתךָ֣ בעולִ֑ ות א ַשלם לךָ֣ נ ָּד ָּ ָֽרי׃
14א ֶשר־ ָּפ ֵ֥צו ׂש ָּפ ָּ ִ֑תי וד ֶבר־פי ַב ַצר־ ָֽלי׃
תודים
ם־ע ָ֣
ֹ֘ 15עלות מ ָ֣חים ַאע ֶלה־ ָּ ַ֭לְך עם־ק ָ֣ט ֶרת אי ִ֑לים ֶ ֵ֥א ֱע ֶ ָֽׂשה ָּב ָָּקר ע ַ
ֶ ָֽס ָּלה׃
16ל ָֽכו־שמ ָ֣עו ַ ַ֭וא ַספ ָּרה ָּכל־יר ָ֣אי ֱאֹל ִ֑הים א ֶשר ָּע ָּ ָׂ֣שה לנַ פ ָֽשי׃
17א ָּ ֵ֥ליו ָֽפי־ ָּק ָּ ִ֑ראתי ורו ַמם ַ ָ֣ת ַחת לשונָֽי׃
ַ֭ ָּ 18אוֶ ן אם־ ָּר ָ֣איתי בל ִ֑בי לא יש ַ ָ֣מע׀ אד ָּנָֽי׃
ַ֭ ָּ 19אכן ָּש ַ ָ֣מע ֱאֹל ִ֑הים הקשיב ב ָ֣קול תפ ָּל ָֽתי׃
ָּ 21ב ֵ֥רוְך ֱאֹל ִ֑הים א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־ה ֹ֘סיר תפ ָּל ֵ֥תי ו ַחסדו מא ָֽתי׃
ַ 1 67למנַ ֵ֥צח בנגינת מז ֵ֥מור ָֽשיר׃
ֱ 2אֹלהים י ָּח ֵ֥ננו ָֽוי ָּבר ִ֑כנו ָּי ֵ֥אר ָּפ ָּניו א ָּ ָ֣תנו ֶ ָֽס ָּלה׃
שוע ֶ ָֽתך׃
ָּ 3ל ַ ָ֣ד ַעת ָּב ָּ ָ֣א ֶרץ ַדר ֶ ִ֑כך ב ָּכל־גוים י ָּ
4יודוך ַע ֵ֥מים׀ ֱאֹל ִ֑הים יודוך ַע ֵ֥מים כ ָּ ָֽלם׃
ישור ולאמים׀ ָּב ָּא ֶרץ
ָֽ 5יׂשמ ֵ֥חו ָֽוי ַרננו ל ָׁ֫א ֵ֥מים ָֽכי־תש ָ֣פט ַע ָ֣מים מ ִ֑
ַתנ ָ֣חם ֶ ָֽס ָּלה׃
6יודוך ַע ֵ֥מים׀ ֱאֹל ִ֑הים יודוך ַע ֵ֥מים כ ָּ ָֽלם׃
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ֶַ֭ 7א ֶרץ נָּ ת ָּ ָ֣נה יבו ָּ ִ֑לּה י ָּברכנו ֱאֹל ֵ֥הים ֱאֹל ָֽהינו׃
8י ָּבר ֵ֥כנו ֱאֹל ִ֑הים ו ָֽייר ֵ֥או אתו ָּכל־ ַאפסי־ ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַ 1 68למנַ ֵ֥צ ַח ל ָּדוד מז ֵ֥מור ָֽשיר׃
2יָּ ָ֣קום ַ֭ ֱאֹלהים יָּ ָ֣פוצו אוי ָּ ִ֑ביו ויָּ נֵ֥ וסו מ ַׂשנ ָּאיו מ ָּפ ָּנָֽיו׃
י־אש יאב ֵ֥דו ר ָּשעים מפנֵ֥י
3כהנ ֵ֥דף ָּע ָּשן ָׁ֫תנ ֵ֥דף כה ָ֣מס דַ֭ ונַ ג מפנ ִ֑
ֹלהים׃
ֱא ָֽ
ָֽ 4ו ַצדיקים יׂשמ ָ֣חו יַ ַָֽ֭ ַעלצו לפנֵ֥י ֱאֹלהים ויָּ ֵׂ֥שיׂשו בׂשמ ָּ ָֽחה׃
5שירו׀ ָֽלאֹלהים זַ מרו ָׁ֫ש ֵ֥מו סלו ָּלרכָ֣ב ָּ ַ֭בע ָּרבות ב ָּיֵּ֥ה שמו ועלזֵ֥ ו
ל ָּפ ָּנָֽיו׃
6א ָ֣בי ַ֭יתומים ו ַד ַיַָֽ֣ן ַאל ָּמנִ֑ ות ֱאֹלהים במ ֵ֥עון ָּקד ָֽשו׃
ֱ 7אֹלהים׀ ֹ֘מושיב יחידים׀ ַבי ָּתה מו ָ֣ציא ַ֭אסירים ַבכו ָּש ִ֑רות ַ ֵ֥אְך
יחה׃
סוררים ָּשכנֵ֥ ו צח ָּ ָֽ
ָֽ ֱ 8אֹלהים ַ֭בצאתך לפנָ֣י ַע ֶ ִ֑מך ב ַצעדך ָֽבישי ָ֣מון ֶ ָֽס ָּלה׃
ֶ 9א ֶרץ ָּר ָּע ָּשה׀ ַאף־ ָּש ַ ָ֣מים נָּ טפו מפני ֱא ָֹׁ֫ל ֵ֥הים ֶזֵ֥ה ס ַינִ֑י מפנֵ֥י ֱאֹלהים
ֹלהי יׂש ָּר ָֽאל׃
ֱא ֵ֥
ָ֣ ֶ 11ג ֶשם ַ֭נ ָּדבות ָּת ָ֣ניף ֱאֹל ִ֑הים נַ ח ָּלתךֵ֥ ונל ָּאה ַא ָּ ֵ֥תה ָֽכונַ נ ָּ ָֽתּה׃
ֹלהים׃
טובתך ֶל ָּענָ֣י ֱא ָֽ
־בּה ָּת ֵ֥כין ב ָּ
ַ 11חיָּ תךֵ֥ יָּ ָֽ שבו ָּ ִ֑
12אד ָּ ֵ֥ני י ֶתן־ ִ֑א ֶמר ַ ָֽהמ ַבשרות ָּצ ָּ ֵ֥בא ָּ ָֽרב׃
ַ 13מל ָ֣כי ַ֭צ ָּבאות יד ָ֣דון יד ִ֑דון ונוַ ת ַבית ת ַחלֵ֥ק ָּש ָּ ָֽלל׃
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יה
רות ָּ
ָֽ 14אם־תשכבון בין ש ָׁ֫ ַפ ָּ ֵ֥תים ַכנפָ֣י י ַ֭ונָּ ה נֶ ח ָּפָ֣ה ַב ֶכ ִֶ֑סף ו ֶאב ֶ
ָֽב ַירק ַ ֵ֥רק ָּח ָֽרוץ׃
15ב ָֹּ֘פרׂש ַש ַדי מ ָֹּ֘לכים ָּבּה ַתשלֵ֥ג ב ַצל ָֽמון׃
ַ 16הר־ ַ֭ ֱאֹלהים ַהר־ ָּב ָּ ִ֑שן ַ ֵ֥הר גַ בננים ַהר־ ָּב ָּ ָֽשן׃
ָּ 17ל ָּמה׀ ָֽת ַרצדון ָּהרים גַ ב ָׁ֫נ ֵ֥נים ָּה ָּהר ָּח ַ ָ֣מד ֱאֹל ָ֣הים לשב ִ֑תו ַאף־יהוָּ ה
יש ֵ֥כן ָּל ֶ ָֽנ ַצח׃
ֶ 18ר ֶכב ֱאֹלהים רב ַ ָ֣תים ַאל ָ֣פי שנ ָּ ִ֑אן אד ָּנֵ֥י ָּבם ס ַינֵ֥י ַב ָֽק ֶדש׃
עלי ָּת ַל ָּמרום׀ ָֹּ֘שבי ָּת ֶשבי ָּלָ ַ ָ֣קח ָּת ַ ַ֭מ ָּתנות ָּב ָּא ָּ ִ֑דם ו ַ ֵ֥אף סוררים לשכן׀
ֹ֘ ָּ 19
ֹלהים׃
ֵָּּ֬יּה ֱא ָֽ
ָֽשוע ֵּ֬תנו ֶ ָֽס ָּלה׃
־לנו ָֹּ֘האל י ָּ
ָּ 21ב ָ֣רוְך אדנָּ י יום׀ יֵ֥ ום ַ ָֽיע ָּמס ָּ
ָּ 21ה ָ֣אל׀ ָּלנו אל ָֽלמו ָָּׁ֫ש ֵ֥עות וליה ֵ֥וה אד ָּ ִ֑ני ַל ָּמוֶ ת תו ָּצ ָֽאות׃
ַ 22אְך־ ֱאֹלהים ימ ַחץ ראש ָׁ֫אי ָּ ֵ֥ביו ָּקד ֵ֥קד ׂש ָּ ִ֑ער מת ַהלְך ַבא ָּש ָּ ָֽמיו׃
שן ָּא ִ֑שיב ָּאשיב ָֽממצלֵ֥ ות ָּיָֽם׃
ָּ 23א ַ ָ֣מר ַ֭אדנָּ י מ ָּב ָּ ָ֣
24ל ַמ ַען׀ ָֽתמ ַ ֵ֥חץ ַרגלך ָׁ֫ב ָּ ֵ֥דם ל ֵ֥שון כ ָּל ֶבִ֑יך מאי ֵ֥בים מנָֽהו׃
ֹלהים ה ֹ֘ליכות אלי ַמל ָ֣כי ַב ָֽק ֶדש׃
יכותיך ֱא ִ֑
ָּ 25ר ָ֣או הל ֶ ָ֣
26קד ָ֣מו ָּ ַ֭שרים ַא ַ ָ֣חר נגנִ֑ים ב ֵ֥תוְך ע ָּלמות תופ ָֽפות׃
ֹלהים יהוָּ ה ממ ֵ֥קור יׂש ָּר ָֽאל׃
ַָֽ֭ 27ב ַמקהלות ָּבר ָ֣כו ֱא ִ֑
ַ֭הודה רג ָּמ ָּ ִ֑תם ָּׂש ֵ֥רי זבלון ָּׂש ֵ֥רי נַ פ ָּת ָֽלי׃
ָּ 28שם בניָּ מן׀ ָּצעיר רדם ָּׂש ָ֣רי י ָּ
ֹלהים זו ָּפ ַ ֵ֥על ָּת ָּ ָֽלנו׃
עוזֵ֥ה ֱא ִ֑
ֹלהיך ָׁ֫ע ֶזֵַֽ֥ך ָּ
29צָּ ֵ֥וה ֱא ֶ
ַָֽ֭ 31מהי ָּכ ֶלך ַעל־ירו ָּש ָּ ִ֑לם לך יובילו מ ָּל ָ֣כים ָּ ָֽשי׃
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־כ ִֶ֑סף ב ַזֵ֥ר
31ג ַער ַח ַית ָּקנֶ ה ע ַדת ַאבירים׀ ב ֶעג ֵּ֬לי ַעמים מת ַר ֵ֥פס ב ַרצי ָּ
ַעמים ק ָּר ֵ֥בות יֶ ח ָּ ָֽפצו׃
אֹלהים׃
32יֶ ֱא ָּ ָ֣תיו ַ ַ֭חש ַמנים מנָ֣י מצ ָּ ִ֑רים ֵ֥כוש ָּת ֵ֥ריץ יָּ ָּדיו ל ָֽ
ַ 33ממל ָ֣כות ָּ ַ֭ה ָּא ֶרץ ָ֣שירו לאֹל ִ֑הים זַ מרו אד ָּ ָ֣ני ֶ ָֽס ָּלה׃
י־ק ֶדם ֵ֥הן י ֵ֥תן בקולו ָ֣קול ָֽעז׃
ַ֭ ָּ 34לרכב בש ָ֣מי שמ ֶ ִ֑
35תנֵ֥ ו עז ָֽלא ָֹׁ֫ל ֵ֥הים ַ ָֽעל־יׂש ָּר ֵ֥אל גַ אוָּ ִ֑תו ועזו ַבש ָּחָ ָֽקים׃
36נו ָּ ֵ֥רא ֱאֹלהים ָֽממק ָּ ָׁ֫ד ֶ ֵ֥שיך אל יׂש ָּראל הוא נתן׀ עז ו ַתעצ ֵ֥מות ָּל ָּעם
ֹלהים׃
ָּב ֵ֥רוְך ֱא ָֽ
ַ 1 69למנַ ֵּ֬צ ַח ַ ָֽעל־שו ַש ֵּ֬נים ל ָּד ָֽוד׃
2הושי ֵ֥עני ֱאֹל ִ֑הים כי ָּבאו ַ ָ֣מים ַעד־ ָּ ָֽנ ֶפש׃
ָּ 3ט ַבעתי׀ בי ָ֣וַֽן ַ֭מצו ָּלה ו ָ֣אין ָּמ ֳע ָּ ִ֑מד ָּ ֵ֥באתי ב ַמע ַמקי־ ַמים וש ֵ֥ב ֶלת
ש ָּט ָּ ָֽפתני׃
אֹלהי׃
4יָּ ַ ָ֣געתי ב ָּקראי נ ַחר ג ָׁ֫רו ֵ֥ני ָּכלֵ֥ ו עי ַ ִ֑ני מיַ חל ל ָּ ָֽ
ַ 5רבו׀ מ ַשע ָ֣רות ראשי ׂשנ ַאי ָׁ֫ח ָּ ֵ֥נם ָּעצ ָ֣מו ַ ַ֭מצמי ַתי אי ַבָ֣י ֶ ִ֑ש ֶקר א ֶ ֵ֥שר
לא־גָּ זַ לתי ָּ ָ֣אז ָּא ָֽשיב׃
ָֽ ֱ 6אֹלהים ַא ָּ ָ֣תה ָּ ַ֭י ַדע ָּת לאוַ ל ִ֑תי ו ַאשמו ַתי ממךֵ֥ לא־נכ ָּ ָֽחדו׃
ַ 7אל־ ֹ֘יבשו בי׀ קוֶ יך אד ָּנֵ֥י יהוה צ ָָּׁ֫ב ֵ֥אות ַאל־י ָּכָ֣למו ָ֣בי מ ַבק ֶ ִ֑שיך ֱאֹלהי
יׂש ָּר ָֽאל׃
ָֽ 8כי־ ָּ ַ֭ע ֶליך נָּ ָּ ָׂ֣שאתי ֶחר ָּ ִ֑פה כס ָּתה כל ָּ ָ֣מה ָּפ ָּ ָֽני׃
9מוזָּ ר ָּה ָ֣ייתי ל ֶא ָּ ִ֑חי ונָּ כרי לב ֵ֥ני א ָֽמי׃
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ָֽ 11כי־קנ ַ ָ֣את ביתךָ֣ א ָּכ ָּ ִ֑לתני ו ֶחר ֵ֥פות חור ֶפיך נָּ פלֵ֥ ו ָּע ָּ ָֽלי׃
11וָּ ֶאב ֶ ָ֣כה ַב ָ֣צום נַ פ ִ֑שי וַ תהי ַלח ָּר ָ֣פות ָֽלי׃
12וָּ ֶאת ָּ ָ֣נה לבו ָ֣שי ָּ ִׂ֑שק וָּ ֱאהי ָּל ֶ ָ֣הם ל ָּמ ָּ ָֽשל׃
שותי ש ָּ ָֽכר׃
ֵ֥
13יָּ ָׂ֣שיחו ַ֭בי ָ֣ישבי ָּ ִ֑ש ַער ונגינות
14וַ אני תפ ָּל ָֽתי־לך׀ יהוָּ ה עת ָּרצון ֱאֹל ֵ֥הים ב ָּרב־ ַחס ֶ ִ֑דך ענני ֶב ֱא ֶ ֵ֥מת
יש ֶ ָֽעך׃
י־מים׃
ַ 15הצי ָ֣לני ַ֭מטיט ו ַאל־ ֶאט ָּ ִ֑ב ָּעה אנָּ צ ָּ ֵ֥לה מ ָֽשנ ַאי ומ ַ ָֽמע ַמק ָּ ָֽ
ַ 16אל־תשטפני׀ ש ָ֣ב ֶלת ַ ַ֭מים ו ַאל־תב ָּל ָ֣עני מצו ָּ ִ֑לה ו ַאל־ ֶתא ַטר־ ָּע ַלי
יה׃
ב ָ֣אר ָֽפ ָּ
י־טוב ַחס ֶ ִ֑דך כ ֵ֥רב ַרח ֶמיך פנָ֣ה א ָּ ָֽלי׃
17ענָ֣ני ַ֭יהוָּ ה כ ָ֣
י־צר־לי ַמ ֵ֥הר ענָֽני׃
־תס ָ֣תר ָּ ַ֭פנֶ יך ָֽמ ַעב ֶ ִ֑דך ָֽכ ַ
18ו ַאל ַ
ָּ 19קר ָּ ָ֣בה ֶאל־נַ פ ָ֣שי ג ָּא ָּ ִ֑לּה ל ַמ ַען אי ַ ָ֣בי פ ָֽדני׃
ַ 21א ָּתה יָּ ַדע ָּת ֶחר ָּפ ָ֣תי ו ַָּ֭בשתי וכל ָּמ ִ֑תי נֶ גדך ָּכל־צור ָּ ָֽרי׃
ושה וָּ א ַקֶוָ֣ה ָּלנָ֣ וד וָּ ַ ִ֑אין ו ַלמנַ חמים ו ָ֣לא
ֶ 21חר ָּפה׀ ָּ ָֽשב ָּ ֵ֥רה לבי ָּו ָָָּֽׁ֫אנֵ֥ ָּ
ָּמ ָּ ָֽצאתי׃
22וַ יתנָ֣ ו ב ָּברו ָ֣תי ִ֑ראש ולצ ָּמאי יַ ש ֵ֥קוני ָֽח ֶמץ׃
23י ָֽהי־של ָּח ָּ ָ֣נם לפני ֶ ָ֣הם ל ָּ ִ֑פח ולשלו ֵ֥מים למו ָָֽקש׃
שכנָּ ה ַ֭עיני ֶהם מר ִ֑אות ו ָּמתני ֶהם ָּת ֵ֥מיד ַהמ ַ ָֽעד׃
ֶ 24תח ַ ָ֣
25ש ָּפְך־עלי ֶ ֵ֥הם זַ ע ֶ ִ֑מך וַ ח ֵ֥רון ַאפך יַ שי ָֽגם׃
יהם ַאל־י ֵ֥הי י ָֽשב׃
26תהי־ ָֽטי ָּר ָּ ֵ֥תם נ ַש ָּ ִ֑מה ב ָּא ֳהל ֶ
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ל־מכאוב ח ָּל ֶלָ֣יך י ַס ָֽפרו׃
ית ָּר ָּ ִ֑דפו ו ֶא ַ
ָֽ 27כי־ ַא ָּ ָ֣תה א ֶשר־ה ָ֣כ ָּ
ָֽ 28תנָּ ה־ ָּ ַ֭עון ַעל־עו ָּ ִ֑נם ו ַאל־יָּ באו בצד ָּק ֶ ָֽתך׃
ַ֭ 29י ָּמ ָֽחו מ ָ֣ס ֶפר ַח ִ֑יים ו ֵ֥עם ַצדיקים ַאל־י ָּכ ָֽתבו׃
ֹלהים ת ַׂשג ָֽבני׃
ַ֭ ַ 31ואני ָּע ָ֣ני וכו ִ֑אב ישו ָּעתך ֱא ָ֣
תודה׃
31א ַ ָֽהל ָּ ָ֣לה שם־ ֱאֹל ָ֣הים ב ִ֑שיר וַ אגַ ד ֶ ֵ֥לנו ב ָּ ָֽ
32ותי ַ ָ֣טב ַ ַ֭ ָֽליהוָּ ה מ ֵ֥שור ָּפר ַמק ֵ֥רן ַמפ ָֽריס׃
יחי ל ַבב ֶ ָֽכם׃
ָּ 33ר ָ֣או ענָּ וָ֣ים יׂש ָּ ִ֑מחו דר ֵ֥שי ֱאֹלהים ו ֵ֥
הוִ֑ה ו ֶאת־אס ָּיריו ָ֣לא ָּב ָּזָֽה׃
ל־אביונָ֣ים י ָּ
ָֽ 34כי־ש ָ֣מ ַע ֶא ֶ
ַָֽ֭ 35י ַהללוהו ָּש ַ ָ֣מים וָּ ָּ ִ֑א ֶרץ יַ מים ָֽו ָּכל־ר ֵ֥מׂש ָּ ָֽבם׃
36כי ֱאֹלהים׀ יֹ֘ ושי ַע ציון ַ֭ויבנֶ ה ָּע ָ֣רי יהו ָּ ִ֑דה ויָּ ֵ֥ שבו ָּשם ויר ָֽשו ָּה׃
37ו ֶזַָֽ֣ ַרע ַ֭ע ָּב ָּדיו ינ ָּחלִ֑ ו ָּה ואה ֵ֥בי שמו ישכנו־ ָּ ָֽבּה׃
ַ 1 70למנַ צ ַח ל ָּד ֵ֥וד ל ַהז ָֽכיר׃
ושה׃
ֱ 2אֹל ֵ֥הים ל ַהצילִ֑ני יהוָּ ה ל ֶעז ָּ ֵ֥רתי ָֽח ָּ ָֽ
3י ָ֣בשו ויַ חפרו מ ַבקשי ָׁ֫ ַנפ ֵ֥שי י ָ֣סגו ָּ ַ֭אחור וי ָּכל ִ֑מו חפצי ָּר ָּע ָֽתי׃
ַ֭ ָּ 4ישובו ַעל־ע ֶָ֣קב ָּבש ָּ ִ֑תם ָּהאמרים ֶֹ֘ה ָּ ֵ֥אח׀ ֶה ָּ ָֽאח׃
ֹלהים אהבי
ָֹּ֘ 5יׂשיׂשו ויׂשמחו׀ בך ָּ ָֽכל־מ ַָׁ֫בק ֶ ֵ֥שיך ויאמ ָ֣רו ָּ ַ֭תמיד יג ַ ָ֣דל ֱא ִ֑
שוע ֶ ָֽתך׃
י ָּ
6וַ אני׀ ָּע ָ֣ני ו ֶאביון ֱאֹלהים ָֽחו ָָּׁ֫שה־ ֵ֥לי ֶעז ָ֣רי ומ ַפל ָ֣טי ַ ִ֑א ָּתה יהוָּ ה
ַאל־ת ַא ַ ָֽחר׃
עולם׃
ושה ל ָּ ָֽ
הוֵ֥ה ָּח ִ֑סיתי ַאל־א ֵ֥ב ָּ
1 71בךָֽ ־י ָּ
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יעני׃
2בצד ָּקתך ַתצי ֵ֥לני וָֽ ת ַפל ִ֑טני ַה ָֽטה־א ַ ֵ֥לי ָּאזנך והוש ָֽ
צוד ָ֣תי
י־סלעי ומ ָּ
ית להושיעִ֑ני ָֽכ ַ
ֱ 3היה לי׀ ל ֵ֥צור ָּמעון ָּלבוא ָּתמיד צ ֵ֥ו ָּ
ָּ ָֽא ָּתה׃
ָֽ ֱ 4אֹל ַהי ַ ַ֭פלטני מ ַיָ֣ד ָּר ָּ ִ֑שע מ ַכף מ ַעוָ֣ל וחומץ׃
עורי׃
ָֽ 5כי־ ַא ָּ ֵ֥תה תקוָּ ִ֑תי אד ָּ ֵ֥ני יהוה מב ַט ֵ֥חי מנ ָּ ָֽ
ָּ 6ע ֶליך׀ נס ֵַּ֬מכתי מ ֶב ֶטן ממ ָ֣עי ַ֭אמי ַא ָּ ָ֣תה גו ִ֑זי בך תה ָּל ָ֣תי ָּת ָֽמיד׃
ַ֭ 7כמופת ָּה ָ֣ייתי ל ַר ִ֑בים ו ַא ָּתה ַ ָֽמחסי־ ָֽעז׃
8י ָּ ָ֣מלא ַ֭פי תה ָּל ֶ ִ֑תך ָּכל־ ַהיום תפ ַאר ֶ ָֽתך׃
ָֽ ַ 9אל־ ַ ַ֭תשליכני ל ָ֣עת זק ָּ ִ֑נה ככלֵ֥ ות כחי ַ ָֽאל־ ַת ַעז ָֽבני׃
ָֽ 11כי־ ָּאמ ָ֣רו אוי ַ ָ֣בי ִ֑לי ושמ ֵ֥רי נַ פשי נוע ֵ֥צו יַ ח ָּ ָֽדו׃
י־אין ַמ ָֽציל׃
ֹלהים עזָּ ִ֑בו ָֽרד ֵ֥פו ותפׂשוהו כ ֵ֥
ַ֭ 11לאמר ֱא ָ֣
ֱ ַ֭ 12אֹלהים ַאל־תר ַ ָ֣חק מ ֶ ִ֑מני ֱאֹל ַהי ל ֶעז ָּ ֵ֥רתי ָֽחי ָּשה׃
13י ָ֣בשו יכלו ׂשטני ָׁ֫ ַנפ ֵ֥שי ַיָֽע ָ֣טו ֶַ֭חר ָּפה וכל ָּ ִ֑מה מ ַבקשי ָּר ָּע ָֽתי׃
ַ֭ ַ 14ואני ָּת ָ֣מיד איַ ִ֑חל והו ַספתי ַעל־ ָּכל־תה ָּל ֶ ָֽתך׃
15פי׀ י ַס ֵּ֬פר צד ָּק ֶתך ָּכל־ ַהיֵ֥ ום תשו ָּע ֶ ִ֑תך כי לא יָּ ַ ָ֣דעתי ספ ָֽרות׃
ָּ 16אבוא ַ֭בגברות אד ָּנָ֣י יהוִ֑ה ַאזכיר צד ָּקתךָ֣ ל ַב ֶ ָֽדך׃
ָֽ ֱ 17אֹלהים ל ַמד ַ ֵ֥תני מנעו ָּ ִ֑רי ו ַעד־הנָּ ה ַא ֵ֥גיד נפלאו ֶ ָֽתיך׃
18ו ַגם ַעד־זקנָּ ה׀ וׂשי ָּבה ֱאֹלהים ַ ָֽאל־ ַת ָׁ֫ ַעז ֵ֥בני ַעד־ ַא ָ֣גיד זרועךָ֣ ל ִ֑דור
בור ֶ ָֽתך׃
ל ָּכל־יָּ בוא ג ָּ
19וצד ָּקתךֵ֥ ֱאֹלהים ַעד־ ָָּׁ֫מ ֵ֥רום א ֶשר־ ָּע ֵׂ֥שי ָּת גדלִ֑ ות ֱאֹלהים ָ֣מי ָּכ ָֽמוך׃
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יתנו׀ ָּצ ֵ֥רות ַרבות ו ָּ ָׁ֫ר ֵ֥עות ָּת ֵ֥שוב ת ַחיִ֑ינו וָֽ מתה ֵ֥מות ָּה ָּא ֶרץ
21א ֶשר הרא ַ
ָּת ֵ֥שוב ַתע ָֽלני׃
ֶ 21ת ֶרב׀ ָֽגַֽד ָּלתי ות ֵ֥סב ָֽתנַ ח ָֽמני׃
22גַ ם־אני׀ אודךָ֣ בכלי־נֶ ֶבל אמתך ֱא ָֹׁ֫ל ָּ ֵ֥הי אזַ מ ָּ ָ֣רה לךָ֣ בכנִ֑ ור קדוש
יׂש ָּר ָֽאל׃
ית׃
שר ָּפ ָֽד ָּ
ה־לְִ֑ך ונַ פשי א ֶ ָ֣
23ת ַר ָ֣נ ָּ ָ֣נה ַׂ֭ש ָּפ ַתי ָ֣כי אזַ מ ָּר ָּ
24גַ ם־לשוני ָּכל־ ַ ַ֭היום ֶתה ֶ ָ֣גה צד ָּק ֶ ִ֑תך כי־ ֵ֥בשו ָֽכי־ ָּחפרו מ ַבק ֵ֥שי ָּר ָּע ָֽתי׃
ן־מ ֶלְך׃
1 72לשֹלמה׀ ֱ ָֽאֹלהים ַ֭מש ָּפ ֶטיך ל ֶ ָ֣מ ֶלְך ִ֑תן וצד ָּקתךֵ֥ ל ֶב ֶ ָֽ
2יָּ ָ֣דין ַעמךָ֣ ב ֶצ ִֶ֑דק וַ ענֶיֵ֥יך במש ָּ ָֽפט׃
3יׂשאו ָּהרים ָֹּ֘שלֵ֥ ום ָּל ָּ ִ֑עם וג ָּבעות בצ ָּד ָּ ָָֽקה׃
4ישפט׀ ָֽעניי־ ָּעם י ַ֭ושי ַע לב ָ֣ני ֶאביִ֑ ון ָֽוי ַד ָ֣כא עו ָֽשק׃
דורים׃
ם־ש ֶמש ולפנֵ֥י יָּ ר ַח ָ֣דור ָֽ
ָֽ 5יי ָּר ֵ֥אוך ע ָּ ִ֑
ַ֭ 6ירד כ ָּמ ָּ ָ֣טר ַעל־ ִ֑גז כרביבים זַ ר ֵ֥זיף ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָֽ 7יפ ַרח־ביָּ ָּ ֵ֥מיו ַצ ִ֑דיק ו ֵ֥רב ָּשלום ַעד־ב ֵ֥לי יָּ ָֽר ַח׃
ַ֭ 8וירד מ ָּיָ֣ם ַעד־ ָּ ִ֑ים ומנָּ ָּהר ַעד־ ַאפסי־ ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַ֭ 9ל ָּפנָּ יו יכר ָ֣עו צ ִ֑יים ואי ָּביו ָּע ָּ ֵ֥פר י ַל ָֽחכו׃
ַ 11מל ֵּ֬כי ַתר ָ֣שיש ַ֭ואיים מנ ָּ ָ֣חה יָּ ִ֑שיבו ַמל ֵ֥כי ש ָּ ֵ֥בא וס ָּבא ֶאש ָּ ֵ֥כר יַ ק ָֽריבו׃
11ויש ַתחוו־לֵ֥ ו ָּכל־מ ָּל ִ֑כים ָּכל־גו ֵ֥ים יַ ָֽ ַעב ָֽדוהו׃
ָֽ 12כי־ ַ ַ֭יציל ֶאביָ֣ ון מ ַש ִ֑ו ַע ו ָּעני ָֽואין־עזֵ֥ר ָֽלו׃
ַ֭ ָּ 13יחס ַעל־ ַ ָ֣דל ו ֶאביִ֑ ון ונַ פשות ֶאביו ָ֣נים יו ָֽשי ַע׃
1500

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

14מ ָ֣תוְך ַ֭ומ ָּח ָּמס יג ַ ָ֣אל נַ פ ָּ ִ֑שם וייָ ַקר ָּד ָּ ָ֣מם בע ָּינָֽיו׃
ל־היום י ָּבר ֶ ָֽכנ ָֽהו׃
15ויחי וי ֶתן־לו מז ַהב ָׁ֫ש ָּ ֵ֥בא וית ַפלָ֣ל ַבע ָ֣דו ָּת ִ֑מיד ָּכ ַ
־בר׀ ָּב ָּא ֶרץ בראש ָָּׁ֫ה ֵ֥רים יר ַעָ֣ש ַכל ָּבנָ֣ ון פריִ֑ ו ויָּ ֵ֥ציצו מעיר
16יהי פ ַסת ַ
כע ֶָׂ֣שב ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
י־ש ֶמש ינין ָׁ֫ש ֵ֥מו וית ָּ ֵ֥ברכו ִ֑בו ָּכל־גויֵ֥ם
עולם לפנ ֶ
17יהי שמו ָֽל ָּ
י ַאש ָֽרוהו׃
ֹלהי יׂש ָּר ִ֑אל עׂשה נפ ָּל ָ֣אות ל ַב ָֽדו׃
ָּ 18ברוְך׀ יהָּ ָ֣וה ַ֭ ֱאֹלהים ֱא ָ֣
ת־כל ָּה ָּא ֶרץ ָֹּ֘א ֵ֥מן׀ ו ָּא ָֽמן׃
19ו ָּברוְך׀ ֵ֥שם כבודו ל ָׁ֫עו ָּ ֵ֥לם וי ָּמ ָ֣לא ַ֭כבודו ֶא ֵ֥
ָּ 21כלֵ֥ ו תפלִ֑ ות ָּדוד ֶבן־י ָּ ָֽשי׃
1 73מזמור ל ָָּׁ֫א ָּ ֵ֥סף ַאְך ַ֭טוב ליׂש ָּר ֵ֥אל ֱאֹלהים ל ָּב ֵ֥רי ל ָּ ָֽבב׃
2וַ אני ַ֭כמ ַעט נָּ ָּ ָ֣טוי ַרג ָּלִ֑י כ ַאין שפ ֵ֥כה אש ָּ ָֽרי׃
ָֽ 3כי־ ַ֭קנאתי ַ ָֽבהול ִ֑לים שלום ר ָּש ָ֣עים ֶאר ֶ ָֽאה׃
אולם׃
וב ֵ֥ריא ָּ ָֽ
4כי אין ַחרצ ֵ֥בות למו ָּתם ָּ
ַ 5בע ַ ָ֣מל ֱאנָ֣ וש אי ִ֑נמו ועם־ ָּא ָּדם ָ֣לא ינ ָּ ָֽגעו׃
ַ֭ ָּ 6לכן ענָּ ָ ַ ָ֣קתמו גַ אָּ ִ֑וה יַ ע ָּטף־שית ָּח ָּ ֵ֥מס ָּ ָֽלמו׃
ַ֭ ָּ 7י ָּצא מ ָ֣ח ֶלב עי ִ֑נמו ָּעברו ַמׂשכיֵ֥ ות ל ָּ ָֽבב׃
8יָּ מיקו׀ ו ַידב ָ֣רו ב ָּ ָ֣רע ִ֑ע ֶשק מ ָּמ ֵ֥רום י ַד ָֽברו׃
ַ 9ש ָ֣תו ַב ָּש ַ ָ֣מים פי ֶ ִ֑הם ולשונָּ ם ָֽתה ַ ֵ֥לְך ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
ומי ָּמלא י ָּ ֵ֥מצו ָּ ָֽלמו׃
ָּ 11לכן׀ יָּ ָ֣שיב ַע ָ֣מו הֹלִ֑ ם ֵ֥
ָֽ 11ו ָּאמרו אי ָּ ֵ֥כה יָּ ַ ָֽדע־ ִ֑אל ויש ד ָּ ָ֣עה ב ֶעליָֽ ון׃
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גו־חיל׃
ולם הׂש ָּ ָֽ
12הנה־ ֵ֥א ֶלה ר ָּש ִ֑עים ו ַשלוֵ֥י ע ָּ
ַ 13אְך־ ַ֭ריק ז ָ֣כיתי ל ָּב ִ֑בי וָּ ֶאר ַחץ בנ ָּקיָ֣ ון ַכ ָּ ָֽפי׃
14וָּ ֱא ָ֣הי ָּ ַ֭נגו ַע ָּכל־ ַהיִ֑ ום ותו ַכחתי ַלב ָּק ָֽרים׃
15אם־ ָּ ַ֭א ַמרתי א ַספ ָּ ֵ֥רה כ ִ֑מו הנה דַ֭ ור ָּב ֶנָ֣יך ָּב ָּגַָֽֽדתי׃
16וָּ ַָֽ֭ א ַחש ָּבה ָּל ַ ָ֣ד ַעת ִ֑זאת ָּע ָּמל ָ֣היא בע ָּינָֽי׃
יתם׃
־אל ָּאבינָּ ה ל ַאחר ָּ ָֽ
ַ 17עד־ ָּ ַ֭אבוא ֶאל־מקדשי ִ֑
ָ֣ ַ 18אְך ַ ַ֭בח ָּלקות ָּת ָ֣שית ָּ ִ֑למו ה ַפל ָּתם ל ַמשו ָֽאות׃
ן־ב ָּל ָֽהות׃
19איְך ָּהיָ֣ ו ל ַש ָּ ָ֣מה כ ָּ ִ֑רגַ ע ָּ ֵ֥ספו ַתמו מ ַ
ַ 21כחלֵ֥ ום מ ָּהָ ִ֑קיץ אדנָּ י ָּבעיר׀ ַצל ֵָּּ֬מם תב ֶזָֽה׃
ַ֭ 21כי ית ַח ָ֣מץ ל ָּב ִ֑בי וכליו ַתי ֶאשתו ָּנַָֽֽן׃
22וַ אני־ ַ ַ֭ב ַער ו ָ֣לא א ָּ ִ֑דע בהמות ָּהיֵ֥יתי ע ָּ ָֽמְך׃
23וַ א ָ֣ני ָּת ָ֣מיד ע ָּ ִ֑מְך ָּא ַחז ָּת ביַ ד־ימי ָֽני׃
ַ 24בע ָּצתךֵ֥ ַתנ ִ֑חני ו ַא ַחר ָּכ ֵ֥בוד ת ָּק ָֽחני׃
־ח ַ ֵ֥פצתי ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
25מי־ ֵ֥לי ַב ָּש ָּ ִ֑מים ועמך לא ָּ
ָּ 26כ ָּ ֵ֥לה שארי ול ָָּׁ֫ב ֵ֥בי צור־ל ָּב ֵ֥בי ו ֶחלקי ֱאֹל ֵ֥הים לעו ָּ ָֽלם׃
ָֽ 27כי־ה ָ֣נה רחָ ֶ ָ֣קיך יא ִ֑בדו הצ ַמ ָּתה ָּכל־זו ֶ ֵ֥נה מ ֶ ָֽמךָּ ׃
י־טוב ַשתי׀ ַבאד ָּנָ֣י יהוָ֣ה ַמח ִ֑סי ל ַספר
28וַ אני׀ ָֽקר ַ ֵ֥בת ֱאֹלהים ָׁ֫ל ֵ֥
כותיך׃
ל־מלא ֶ ָֽ
ָּכ ַ
ַ 1 74מׂשכיל ל ָָּׁ֫א ָּ ֵ֥סף ָּל ָּ ָ֣מה ַ֭ ֱאֹלהים זָּ ַ ָ֣נח ָּת ָּל ֶ ִ֑נ ַצח יֶ ע ַ ֵ֥שן ַאפך ב ָ֣צאן
ַמרעי ֶ ָֽתך׃
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ש ֶבט נַ ח ָּל ֶ ִ֑תך ַהר־ציון ֶזה׀ ָּש ֵַּ֬כנ ָּת ָֽבו׃
2זכר ע ָּדתך׀ ָּ ֹ֘קני ָּת ֶק ֶדם ָּ ַ֭ג ַאל ָּת ָ֣
ָּ 3ה ָ֣רי ָּמה ַ֭פ ָּע ֶמיך ל ַמש ָ֣אות ֶנ ִַ֑צח ָּכל־ה ַרע אוי ָ֣ב ַב ָֽק ֶדש׃
ָּ 4שאגָ֣ ו ַ֭צר ֶריך בָ ֶ ָ֣ק ֶרב מוע ֶ ִ֑דך ָּׂשמו אות ָּ ָ֣תם א ָֽתות׃
ַ֭ 5יוָּ ַדע כמ ָ֣ביא ל ָּ ִ֑מע ָּלה ָֽבס ָּבְך־עץ ַקרד ָֽמות׃
ֹלמון׃
יה ָּי ִַ֑חד ב ַכ ֵ֥שיל ו ָֽכ ַילפת יַ ה ָֽ
תוח ָּ
ַ֭ 6ו ַע ָּת פ ֶ ָ֣
7של ָ֣חו ָּ ַ֭באש מק ָּד ֶ ִ֑שך ָּל ָּא ֶרץ חללֵ֥ ו ָֽמש ַכן־ש ֶ ָֽמך׃
י־אל ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָּ 8אמ ָ֣רו ַ֭בל ָּבם ני ָּ ָ֣נם ָּי ִַ֑חד ָּׂשרפו ָּכל־מועד ָ֣
ָֽ 9אותתינו ֵ֥לא ָּ ָׁ֫ר ֵ֥אינו ָֽאין־ ֵ֥עוד נָּ ִ֑ביא ו ָֽלא־א ָּתנו י ֵ֥ד ַע ַעד־ ָּ ָֽמה׃
ַ 11עד־ ָּמ ַ ָ֣תי ַ֭ ֱאֹלהים י ָּ ָ֣ח ֶרף ָּ ִ֑צר י ֹ֘ ָּנאץ אויב שמךָ֣ ָּל ֶ ָֽנ ַצח׃
ינַֽך מ ֶק ֶרב ָֽחוקךָ֣ ַכלָֽה׃
ָּ 11ל ָּמה ָּת ָ֣שיב ָּ ַ֭ידך ָֽוימ ֶ ִ֑
ַ֭ 12ואֹלהים ַמל ָ֣כי מ ֶ ִ֑ק ֶדם פ ֵ֥על ישועות ב ֶ ָָ֣ק ֶרב ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַ 13א ָּתה פו ַ ָ֣רר ָּת ב ָּעזךָ֣ ָּ ִ֑ים ש ַבר ָּת ָּרא ֵ֥שי ַתנינים ַעל־ ַה ָּ ָֽמים׃
שי לויָּ ָּ ִ֑תן תת ֶ ֵ֥ננו ַמא ָּכל ל ָּעָ֣ם לציָֽים ׃
ַ 14א ָּ ָ֣תה ַ֭ר ַצצ ָּת ָּרא ָ֣
ַ 15א ָּ ָ֣תה ָּ ַ֭ב ַקע ָּת ַמעיָּ ַָֽ֣ן וָּ ָּ ִ֑נ ַחל ַא ָּ ֵ֥תה הו ַבש ָּת נַ ה ֵ֥רות אי ָּ ָֽתן׃
16לךָ֣ י ַ֭ום ַאף־לךֵ֥ ָּ ִ֑לי ָּלה ַא ָּ ֵ֥תה הכינו ָּת ָּמ ֵ֥אור וָּ ָּ ָֽש ֶמש׃
ַ 17א ָּ ָ֣תה ַ֭ה ַצב ָּת ָּכל־גבולָ֣ ות ָּ ִ֑א ֶרץ ַ ֵ֥קיץ וָּ ח ֶרף ַא ָּ ֵ֥תה י ַצר ָּתם׃
18ז ָּכר־זאת ַ֭אויב ח ָ֣רף׀ יהָּ ִ֑וה ו ַ ֵ֥עם נָּ ָּבל ָֽנא ֵ֥צו ש ֶ ָֽמך׃
תורך ַח ַיֵ֥ת עניֶ יך ַאל־תש ַ ֵ֥כח ָּל ֶנ ַָֽצח׃
ַ 19אל־ת ָ֣תן ַ֭ל ַחיַ ת ֶנ ֶָ֣פש ֶ ִ֑
י־א ֶרץ נ ָ֣אות ָּח ָּ ָֽמס׃
ַ 21ה ֵ֥בט ַלב ִ֑רית ֵ֥כי ָּמל ֵ֥או ַמח ַשכ ֶ
ַ 21אל־יָּ ָ֣שב ַ ָ֣דְך נכ ָּלִ֑ם ָּענֵ֥י ו ֶאביון י ַָֽהללֵ֥ ו ש ֶ ָֽמך׃
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ל־היָֽ ום׃
22קו ָּ ָ֣מה ַ֭ ֱאֹלהים רי ָּ ָ֣בה רי ֶ ִ֑בך ז ֵ֥כר ֶחר ָּפתךֵ֥ מני־נָּ ָּבל ָּכ ַ
ַ 23אל־ ַ֭תש ַכח ָ֣קול צר ֶ ִ֑ריך ש ֵ֥און ָּק ֶמיך ע ֶ ֵ֥לה ָּת ָֽמיד׃
ַ 1 75למנַ ֵ֥צ ַח ַאל־ ַתש ִ֑חת מזמור ל ָּא ָּ ָ֣סף ָֽשיר׃
אותיך׃
ֹ֘ 2הודינו לך׀ ֱ ָֽאֹלהים ַ֭הודינו ו ָּק ָ֣רוב ש ֶ ִ֑מך ספרו נפל ֶ ָֽ
ַ֭ 3כי ֶא ַ ָ֣קח מו ִ֑עד אני מי ָּש ֵ֥רים ֶאש ָֽפט׃
יה ֶ ָֽס ָּלה׃
מוד ָּ
ָֽ 4נמגים ֶ ֵ֥א ֶרץ ו ָּכל־יש ֶ ִ֑בי ָּה ָּאנכי ת ַכנתי ַע ֶ ָ֣
ל־ת ֵ֥רימו ָּ ָֽק ֶרן׃
ל־ת ִ֑הלו ו ָּלר ָּשעים ַא ָּ
ָּ 5א ַ ָ֣מרתי ַ ַ֭ ָֽלהוללים ַא ָּ
ַ 6אל־ ָּת ָ֣רימו ַל ָּמ ָ֣רום ַקרנ ֶ ִ֑כם ת ַדברו ב ַצָּ ָ֣ואר ָּע ָּ ָֽתק׃
ומ ַמע ָּ ִ֑רב ולא ממד ַ ֵ֥בר ָּה ָֽרים׃
מוצא ָֽ
7כי ָ֣לא ַ֭מ ָּ
ָֽ 8כי־ ֱאֹל ֵ֥הים ש ִ֑פט ֶ ֵ֥זה יַ שפיל ו ֶזָ֣ה יָּ ָֽרים׃
יה ימ ָ֣צו
ְך־ש ָּמ ֶר ָּ
9כי כוס ָֽביַ ד־יהוָּ ה ו ַיַֽין ָּח ַמר׀ ָּ ֵ֥מלא ֶמ ֶסְך וַ יַ גר ָׁ֫מ ֶ ֵ֥זה ַא ַ֭
י־א ֶרץ׃
יש ִ֑תו כל רשע ָּ ָֽ
אֹלהי יַ ע ָֽקב׃
ַ֭ ַ 11ואני ַא ָ֣גיד לע ָּלִ֑ם אזַ מ ָּרה ל ֵ֥
רוממנָּ ה ַ ָֽקרנֵ֥ ות ַצ ָֽדיק׃
11ו ָּכל־ ַקר ָ֣ני ר ָּש ָ֣עים אגַ ִ֑ד ַע ת ַ
ַ 1 76למנַ ֵ֥צ ַח בנגי ִ֑נת מזמור ל ָּא ָּ ָ֣סף ָֽשיר׃
2נו ָּ ָ֣דע ָֽביהו ָּ ָ֣דה ֱאֹל ִ֑הים ביׂש ָּראל גָּ ֵ֥דול ש ָֽמו׃
3וַ י ָ֣הי ב ָּש ָ֣לם ס ִ֑כו ומעונָּ ָ֣תו בציָֽ ון׃
ַ֭ ָּ 4ש ָּמה ש ַ ָ֣בר רשפי־ ָּ ִ֑ק ֶשת ָּמ ֵּ֬גן ו ֶח ֶרב ומל ָּח ָּ ָ֣מה ֶ ָֽס ָּלה׃
י־ט ֶרף׃
ַ֭ ָּ 5נאור ַא ָּ ֵ֥תה ַאדיר ָֽמ ַהרר ָּ ָֽ
יהם׃
י־חיל יד ֶ ָֽ
ל־אנש ַ ָ֣
א־מצאו ָּכ ַ
ֶ 6אשתוללו׀ ַא ָ֣בירי ַ֭לב נָּ ָ֣מו שנָּ ָּ ִ֑תם ול ָּ
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ַ֭ 7מגַ ע ָּ ָ֣רתך ֱאֹל ָ֣הי יַ ע ִ֑קב נר ָּדם ו ֶ ָ֣ר ֶכב וָּ ָֽסוס׃
ומי־יַ ע ֵ֥מד ל ָּפנֶ יך מ ָּ ֵ֥אז ַא ֶ ָֽפך׃
ַ 8א ָּתה׀ נֵ֥ ָּורא ַא ָּתה ָֽ
ַ֭ 9מ ָּש ַמים הש ַ ָ֣מע ָּת ִ֑דין ֶא ֶרץ ָּ ָֽיַֽר ָּ ָ֣אה ו ָּשָ ָּ ָֽק ָּטה׃
11בקום־ ַלמש ָּ ֵ֥פט ֱאֹל ִ֑הים להושי ַע ָּכל־ ַענוי־ ֶ ָ֣א ֶרץ ֶ ָֽס ָּלה׃
תודךָּ שארית ח ָ֣מת ַתח ָֽגר׃
ָֽ 11כי־ח ַ ָ֣מת ָּא ָּ ָ֣דם ֶ ִ֑
ָֽ 12נַֽד ָ֣רו ו ַשלמו ַליהָּוה ֱ ָֽאֹל ָׁ֫הי ֶ ֵ֥כם ָּכל־סבי ָּ ִ֑ביו יו ֵ֥בילו ַשי ַלמו ָּ ָֽרא׃
ַ֭ 13יבצר ָ֣רו ַח נגי ִ֑דים נו ָּרא ל ַמלכי־ ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַ 1 77למנַ ֵ֥צ ַח ַ ָֽעל־ידיתון ל ָּא ָּ ֵ֥סף מז ָֽמור׃
ל־אֹלהים ו ַהא ֵ֥זין א ָּ ָֽלי׃
קולי ֶא ֱ
2קו ָ֣לי ֶאל־ ֱאֹל ָ֣הים ו ֶאצ ָּ ִ֑ע ָּקה ֵ֥
3ביֵ֥ ום ָּצ ָּרתי אד ָּני ָּ ָׁ֫ד ָּ ֵ֥רשתי יָּ די׀ ַלָ֣י ָּלה נַ֭ג ָּרה ו ָ֣לא ָּת ִ֑פוג מא ָּנה הנָּ ָ֣חם
נַ פ ָֽשי׃
ֶ 4אזכ ָּ ָ֣רה ֱאֹל ָ֣הים ו ֶ ָֽא ֱה ָּמ ָּ ִ֑יה ָּאׂשי ָּחה׀ ותת ַעטף רו ָ֣חי ֶ ָֽס ָּלה׃
ַ֭ ָּ 5א ַחז ָּת שמ ָ֣רות ע ָּינִ֑י נפ ַעמתי ו ָ֣לא א ַד ָֽבר׃
6ח ַ ָ֣שבתי יָּ ָ֣מים מ ֶ ִ֑ק ֶדם שנות עו ָּל ָֽמים׃
רוחי׃
יחה וַ י ַח ֵ֥פׂש ָֽ
ָֽ ֶ 7אזכ ָּ ֵ֥רה נגינָּ תי ַָׁ֫ב ָּ ֵ֥לי ָּלה עם־ל ָּב ֵ֥בי ָּא ִׂ֑ש ָּ
ַָֽ֭ ַ 8הלעו ָּלמים יז ַ ֵ֥נח׀ אד ָּ ִ֑ני ו ָֽלא־יסיף לר ָ֣צות ָֽעוד׃
ֶ 9ה ָּא ָ֣פס ָּל ֶ ָ֣נ ַצח ַחס ִ֑דו ָּג ֵַ֥מר א ֶמר ל ָ֣דר וָּ ָֽדר׃
11ה ָּש ַ ָ֣כח ַחנָ֣ ות ִ֑אל אם־ ָּק ַ ֵ֥פץ ב ַאף ַרח ָּ ֵ֥מיו ֶ ָֽס ָּלה׃
ַ֭ ָּ 11וא ַמר ַחלָ֣ ותי ִ֑היא שנות י ָ֣מין ֶעליָֽ ון׃
י־אזכ ָּרה מ ֶ ָ֣ק ֶדם פל ֶ ָֽאך׃
ֶ 12אז ֵ֥כיר ַ ָֽמ ַעללי־יָּ ִּ֑ה ָֽכ ֶ
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יחה׃
ילותיך ָּא ָֽׂש ָּ
13ו ָּה ֵ֥גיתי ב ָּכל־ ָּפ ֳע ֶ ִ֑לך וָֽ ַבעל ֶ ָ֣
ֱ ַ֭ 14אֹלהים ַב ָ֣ק ֶדש ַדר ֶ ִ֑כך מי־ ֵ֥אל גָּ דול ָֽכאֹל ָֽהים׃
ַ 15א ָּ ָ֣תה ָּ ַ֭האל ָ֣עׂשה ֶ ִ֑פ ֶלא הו ַדע ָּת ָּב ַע ָ֣מים ע ֶזַָֽֽך׃
יוסף ֶ ָֽס ָּלה׃
16גָּ ַ ָ֣אל ָּת בז ָ֣רו ַע ַע ֶ ִ֑מך בני־יַ עקב ו ָ֣
ֹ֘ ָּ 17ראוך ַמים׀ ֱ ָֽאֹלהים ָּר ָ֣אוך ַ ָ֣מים יָּ ִ֑חילו ַאף ירגזֵ֥ ו תה ָֽמות׃
18זרמו ַמים׀ ָּעבות קול נָּ תנָ֣ ו ש ָּח ִָ֑קים ַאף־ח ָּצ ֶציך ית ַה ָּ ָֽלכו׃
19קול ַר ַעמך׀ ַבגַ לגַ ל ה ָ֣אירו ב ָּרָ ָ֣קים תבִ֑ל ָּרגָּזה וַ תר ַעָ֣ש ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
בותיך ָ֣לא נ ָּ ָֽדעו׃
ַ 21ב ָּים ַדר ֶכך וָֽ ַ֭ ש ָֽביליך ב ַ ָ֣מים ַר ִ֑בים ועק ֶ
21נָּ ָ֣חי ָּת ַכ ָ֣צאן ַע ֶ ִ֑מך ָֽביַ ד־מ ֶ ֵ֥שה ו ַאה ָֽרן׃
י־פי׃
ַ 1 78מׂשכיל ל ָָּׁ֫א ָּ ֵ֥סף ַהא ָ֣זינָּ ה ַ ַ֭עמי תו ָּר ִ֑תי ַה ֵ֥טו ָּאזנ ֶכם לאמר ָֽ
ֶ 2אפת ָּ ָ֣חה ב ָּמ ָּ ָ֣של ִ֑פי ַא ֵ֥בי ָּעה חידות מני־ ֶ ָֽק ֶדם׃
שר ָּ ַ֭ש ַמענו וַ נ ָּד ִ֑עם וַ אבותינו ספרו־ ָּ ָֽלנו׃
3א ֶ ָ֣
הוִ֑ה וֶ ֱעזוזֵ֥ ו
יהם ל ֵ֥דור ַאחרון ַ֭ ָֽמ ַספרים תהלָ֣ ות י ָּ
4לא נ ַכחד׀ מבנ ֶ
שר ָּע ָּ ָֽׂשה׃
אותיו א ֶ ָ֣
ונפל ָּ
שר ַ֭צוָּ ה ֶאת־אבו ִ֑תינו
5וַ ָּיַֽ ֶקם עדות׀ ָֽביַ עקב ותו ָּרה ָּׂשם ביׂש ָּ ָׁ֫ר ֵ֥אל א ֶ ָ֣
יהם׃
יעם לבנ ֶ ָֽ
להוד ָּ
יהם׃
יספ ֵ֥רו לבנ ֶ ָֽ
6ל ַמ ַען ידעו׀ ָ֣דור ַ ַ֭אחרון ָּב ָ֣נים יוָּ ִ֑לדו יָּ קמו ָֽו ַ
7ויָּ ֵׂ֥שימו ָֽבאֹלהים ָׁ֫כס ָּ ֵ֥לם ו ָ֣לא ַ֭ישכחו ַ ָֽמ ַעללי־ ִ֑אל ומצו ָּ ֵ֥תיו ינ ָֽצרו׃
8ולא יהיו׀ ַכאבו ָּתם דור סורר ו ָׁ֫מ ֶ ֵ֥רה דַ֭ ור לא־ה ָ֣כין ל ִ֑בו ולא־נֶ ֶאמ ָּנה
רוחו׃
־אל ָֽ
ֶאת ָ֣
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י־ק ֶשת ָּהפכו ביָ֣ ום ק ָּ ָֽרב׃
י־אפ ַרים נוש ֵָ֥קי רומ ָּ ִ֑
ָֽ 9בנ ֶ
ָ֣ 11לא ָּ ַ֭שמרו ב ָ֣רית ֱאֹל ִ֑הים ובתו ָּרתו מאנֵ֥ ו ָּל ֶ ָֽל ֶכת׃
שר ֶהר ָּ ָֽאם׃
11וַ ישכ ֵ֥חו עלילו ָּ ִ֑תיו ונפלאו ָּתיו א ֶ ָ֣
ָ֣ ֶ 12נַֽגֶ ד ַ֭אבו ָּתם ָּ ָ֣ע ָּׂשה ֶ ִ֑פ ֶלא ב ֶא ֶרץ מצ ַ ָ֣רים ׂשדה־ ָֽצ ַען׃
ָ֣ ָּ 13ב ַקע ָּ ַ֭ים וַ ַ ָֽיעבי ִ֑רם ַוַָֽֽיַ ֶצב־ ַ ֵ֥מים כמו־ ָֽנד׃
־ה ַלי ָּלה ב ָ֣אור ָֽאש׃
14וַ יַ נ ָ֣חם ֶב ָּע ָּ ָ֣נַֽן יו ָּ ִ֑מם ו ָּכל ַ
15י ַב ַ ָ֣קע ַ֭צרים ַבמד ָּ ִ֑בר וַ יַ שק כתה ֵ֥מות ַר ָּ ָֽבה׃
16וַ יו ָ֣צא נוז ָ֣לים מ ָּ ִ֑ס ַלע וַ יו ֶרד ַכנ ָּה ָ֣רות ָּ ָֽמים׃
17וַ יו ָ֣סיפו עוד ַלחטא־לִ֑ ו ַ ָֽלמ ֵ֥רות ֶעליון ַבצ ָּ ָֽיה׃
18וַ ינַ סו־ ֵ֥אל בל ָּב ָּ ִ֑בם ָֽלש ָּאל־ ֵ֥א ֶכל לנַ פ ָּ ָֽשם׃
וכל ִ֑אל ַלע ֵ֥רְך של ָּחן ַבמד ָּ ָֽבר׃
אֹל ֵ֥הים ָּ ַ֭אמרו היָ֣ ַ
ַ19וַָֽֽי ַדברו ָֽב ָׁ֫
21הן ה ָּכה־צור׀ וַ יָּ זָ֣ ובו ַמים ונ ָּחלים ָׁ֫יש ֵ֥טפו הגַ ם־ ֶַ֭ל ֶחם יָ֣ ו ַכל ִ֑תת
אם־יָּ כין ש ָ֣אר ל ַע ָֽמו׃
ם־אף ָּע ָּ ֵ֥לה
ָּ 21לכן׀ ָּש ַ ֵ֥מע יהוָּ ה ַוַָֽֽית ַע ָּ ֵ֥בר וַ֭אש נש ָּ ָָ֣קה ביַ ע ִ֑קב וגַ ַ
ביׂש ָּר ָֽאל׃
22כי ָ֣לא ֶַ֭ה ֱאמינו באֹל ִ֑הים ו ֵ֥לא ָּבטחו ָֽבישו ָּע ָֽתו׃
23וַ י ַ ָ֣צו ש ָּחָ ָ֣קים מ ָּ ִ֑מ ַעל ו ַדלתי ָּש ַ ָ֣מים ָּפ ָּ ָֽתח׃
ן־ש ַמים ָּנ ַָ֣תן ָּ ָֽלמו׃
24וַ יַ מ ֵּ֬טר עלי ֶ ָ֣הם ָּ ָ֣מן ֶל ֱא ִ֑כל ודגַ ָּ
ָ֣ ֶ 25ל ֶחם ַ ַ֭אבירים ָּ ָ֣א ַכל ִ֑איש צי ָּ ֵּ֬דה ָּש ַלח ָּל ֶ ָ֣הם ָּל ָֽׂש ַבע׃
ימן׃
26יַ ַ ָ֣סע ָּ ַ֭קדים ַב ָּש ָּ ִ֑מים וַ ינַ הג בעזָ֣ ו ת ָּ ָֽ
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27וַ יַ מ ֵּ֬טר עלי ֶ ָ֣הם ֶכ ָּע ָּ ָ֣פר ש ִ֑אר וָֽ כ ֵ֥חול יַ מים ָ֣עוף ָּכ ָּנַָֽֽף׃
ַ֭ ַ 28ויַ פל ב ֶ ָָ֣ק ֶרב ַמחנִ֑הו ָּסביב למשכנ ָּ ָֽתיו׃
29וַ יאכלָ֣ ו וַ יׂשב ָ֣עו מ ִ֑אד ו ַ ָֽתאוָּ ָּתם יָּ ֵ֥בא ָּל ֶ ָֽהם׃
31לא־זָּ ֵ֥רו מ ַתאוָּ ָּ ִ֑תם עוד ָּאכ ָּ ֵ֥לם בפי ֶ ָֽהם׃
ע ָּלה ָּב ֶהם וַ ַָֽ֭ יַ הרג במש ַמני ֶ ִ֑הם ו ַבחורי יׂש ָּר ָ֣אל הכ ָֽרי ַע׃
31ו ַאף ֱאֹלהים׀ ָּ ֹ֘
32ב ָּכל־זַ֭את ָּ ָֽחטאו־ ִ֑עוד ו ָֽלא־ ֶה ֱאמינו בנפלאו ָּ ָֽתיו׃
33וַ י ַכל־ ַב ֶ ֵ֥ה ֶבל ימי ֶ ִ֑הם ושנו ָּתם ַב ֶב ָּה ָּ ָֽלה׃
34אם־ה ָּר ָּ ֵ֥גם וד ָּר ִ֑שוהו ו ָּשבו ו ָֽשחרו־ ָֽאל׃
35וַ ַָֽ֭ יזכרו ָֽכי־ ֱאֹל ָ֣הים צו ָּ ִ֑רם ו ֵ֥אל ֶעליון גא ָּ ָֽלם׃
36וַ י ַפ ֵ֥תוהו בפי ֶ ִ֑הם ובלשונָּ ם י ַכזבו־ ָֽלו׃
ַ֭ 37ול ָּבם לא־נָּ ָ֣כון ע ִ֑מו ו ֵ֥לא נֶ ֶאמנו בברי ָֽתו׃
38והוא ַרחום׀ י ַכ ֵ֥פר ָּעון ָֽולא־ ַָׁ֫יש ֵ֥חית ַ֭והר ָּבה ל ָּה ָ֣שיב ַא ִ֑פו ו ָֽלא־יָּ עיר
ָּכל־ח ָּמ ָֽתו׃
ַ֭ ַ 39ויזכר כי־ ָּב ָּ ָׂ֣שר ִ֑ה ָּמה ֵ֥רו ַח הולְך ו ָ֣לא יָּ ָֽשוב׃
ימון׃
ַ֭ ַ 41כ ָּמה יַ מ ָ֣רוהו ַבמד ָּ ִ֑בר יַ עציבוהו ָֽביש ָֽ
41וַ יָּ ָ֣שובו וַ ינַ ָ֣סו ִ֑אל וקדוש יׂש ָּר ָ֣אל התוו׃
־צר׃
42לא־זָּ כ ֵ֥רו ֶאת־יָּ ִ֑דו יום ָֽא ֶשר־ ָּפ ָּ ֵ֥דם מני ָּ ָֽ
43א ֶשר־ ָּ ָׂ֣שם ַ֭במצ ַרים ָֽאתו ָּ ִ֑תיו ומופ ָּתיו בׂשדה־ ָֽצ ַען׃
44וַ יַ ה ָ֣פְך ַ֭ל ָּדם יארי ֶ ִ֑הם ונזלי ֶהם ַבל־יש ָּתיָֽ ון׃
יתם׃
45י ַש ֵּ֬ ַלח ָּב ֶ ָ֣הם ָּ ַ֭ערב וַ יאכלִ֑ם וצ ַפרד ַע וַ ַתשח ָֽ
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46וַ י ָ֣תן ֶל ָּח ָ֣סיל יבו ָּ ִ֑לם ָֽויגי ָּעם ָּל ַאר ֶ ָֽבה׃
47יַ ה ָ֣רג ַב ָּב ָּ ָ֣רד גַ פ ָּ ִ֑נם ושקמו ָּתם ַ ָֽבחנָּ ַ ָֽמל׃
יהם ָּלר ָּש ָֽפים׃
ירם ומקנ ֶ
48וַ יַ ס ָ֣גר ַל ָּב ָּ ָ֣רד בע ָּ ִ֑
49י ַש ַלח־ ָּבם׀ ח ֵּ֬רון ַאפו ֶעב ָּ ָ֣רה וָּ ַ ָ֣ז ַעם ו ָּצ ָּ ִ֑רה מש ַל ַחת ַמלא ֵ֥כי ָּר ָֽעים׃
־ח ַ ָׂ֣שְך מ ָּ ָ֣מוֶ ת נַ פ ָּ ִ֑שם ו ַחיָּ ָּתם ַל ֶ ֵ֥ד ֶבר הסגָֽיר׃
51י ַפ ֵ֥לס נָּ תיב ל ַָׁ֫א ֵ֥פו לא ָּ
י־חם׃
אשית אונים ב ָּא ֳהל ָּ ָֽ
51וַ ַיְַָֽ֣ך ָּכל־ב ָ֣כור במצ ָּ ִ֑רים ר ֵ֥
52וַ יַ ַ ָ֣סע ַכ ָ֣צאן ַע ִ֑מו ַוַָֽֽינַ ה ֵ֥גם ַכע ֶדר ַבמד ָּ ָֽבר׃
53וַ יַ נ ָ֣חם ָּ ַ֭ל ֶב ַטח ו ָ֣לא ָּפ ָּ ִ֑חדו ו ֶאת־אויבי ֶהם כ ָּ ֵ֥סה ַה ָּ ָֽים׃
ַ֭ ַ 54ויביאם ֶאל־ג ָ֣בול ָּקד ִ֑שו ַהר־זֶ ה ָּקנ ָּ ֵ֥תה ימינָֽ ו׃
55וַ י ָּגַֽ ֶרש מפני ֶהם׀ גוים וַ ַָֽ֭ יַ פילם ב ֶ ָ֣ח ֶבל נַ ח ָּ ִ֑לה וַ יַ ש ֵ֥כן ב ָּא ֳהלי ֶהם שב ֵ֥טי
יׂש ָּר ָֽאל׃
56וַ ינַ ָ֣סו ַ ַ֭ויַ מרו ֶאת־ ֱאֹל ָ֣הים ֶעליִ֑ ון ועדו ָּתיו ָ֣לא ָּש ָּ ָֽמרו׃
57וַ י ָ֣סגו וַ ַָֽ֭ יבגדו ַכאבו ָּ ִ֑תם נֶ הפכו כָ ֶ ָ֣ק ֶשת רמ ָּיָֽה׃
58וַ יַ כעי ֵ֥סוהו ב ָּבמו ָּ ִ֑תם ובפסילי ֶהם יַ קני ָֽאוהו׃
ָּ 59ש ַ ָ֣מע ַ֭ ֱאֹלהים ַוַָֽֽית ַע ָּ ִ֑בר וַ ימ ַ ֵ֥אס מאד ביׂש ָּר ָֽאל׃
ַ֭ ַ 61ויטש מש ַ ָ֣כן שלִ֑ ו א ֶהל ש ֵ֥כן ָּב ָּא ָּ ָֽדם׃
ד־צר׃
61וַ י ָ֣תן ַלש ָ֣בי עזִ֑ ו ָֽותפ ַאר ֵ֥תו ביַ ָּ ָֽ
62וַ יַ ס ָ֣גר ַל ֶ ָ֣ח ֶרב ַע ִ֑מו ובנַ ח ָּלתו הת ַע ָּ ָֽבר׃
ַ 63בחו ָּ ֵ֥ריו ָּ ָֽאכ ָּלה־ ִ֑אש ובתוֹל ָּתיו ָ֣לא הו ָּ ָֽללו׃
ַ֭ 64כהנָּ יו ַב ֶ ָ֣ח ֶרב נָּ ָּ ִ֑פלו ו ַאלמנ ָּתיו ָ֣לא תב ֶ ָֽכינָּ ה׃

1509

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

65וַ יָ ַקץ כיָּ ֵ֥שן׀ אד ָּ ִ֑ני כגבור מתרו ֵ֥נַֽן מ ָּ ָֽיַֽין׃
66וַ יַ ְך־ ָּצ ָּ ֵ֥ריו ָּא ִ֑חור ֶחר ַ ֵ֥פת עו ָּלם ָּ ָ֣נ ַתן ָּ ָֽלמו׃
ַ֭ ַ 67וימ ַאס ב ָ֣א ֶהל יו ִ֑סף וָֽ ב ֵ֥ש ֶבט ֶאפ ַרים ָ֣לא ָּב ָּ ָֽחר׃
שר ָּא ָֽהב׃
ש ֶבט יהו ָּ ִ֑דה ֶ ָֽאת־ ַ ֵ֥הר ציון א ֶ ָ֣
ַ֭ ַ 68ויב ַחר ֶאת־ ָ֣
עולם׃
־רמים מק ָּד ִ֑שו כ ֶא ֶרץ י ָּס ָּ ֵ֥דּה ל ָּ ָֽ
69וַ ָ֣י ֶבן כמו ָּ ַ֭
ַ֭ ַ 71ויב ַחר ב ָּד ָ֣וד ַעב ִ֑דו וַ י ָּקחהו ָֽממכל ֵ֥את ָֽצאן׃
71מ ַא ַ ֵ֥חר ָּעלות ֱָׁ֫הבי ֵ֥או ַ֭לרעות ביַ ע ָ֣קב ַע ִ֑מו וביׂש ָּראל נַ ח ָּל ָֽתו׃
ַ֭ ַ 72וירעם כ ָ֣תם ל ָּב ִ֑בו ובתבונות ַכ ָּפָ֣יו יַ נ ָֽחם׃
1 79מזמור ל ָָּׁ֫א ָּ ֵ֥סף ֱ ָֽאֹלהים ָּבאו גוים׀ ָֽבנַ ח ָּל ֶתך ַ֭טמאו ֶאת־הי ַ ָ֣כל
רוש ַ ָ֣לם לע ָֽיים׃
ָּקד ֶ ִ֑שך ָּׂשמו ֶאת־י ָּ
ָֽ ָּ 2נתנו ֶאת־נב ֵּ֬ ַלת ע ָּב ֶדיך ַ ַ֭מא ָּכל ל ָ֣עוף ַה ָּש ָּ ִ֑מים ב ַ ֵׂ֥שר חסי ֶדיך
תו־א ֶרץ׃
ל ַחי ָּ ָֽ
ָּ 3שפ ֵּ֬כו ָּד ָּמם׀ ַכ ַמים ָֽס ֹ֘ביבות ָֽירו ָּש ָּלם ו ָ֣אין קו ָֽבר׃
ָּ 4ה ָ֣יינו ֶַ֭חר ָּפה לשכ ִ֑נינו ַ ֵ֥ל ַעג וָּ ֶק ֶלס לסביבו ָֽתינו׃
ַ 5עד־ ָּ ָ֣מה ַ֭יהוָּ ה ֶת ֱא ַ ָ֣נַֽף ָּל ֶ ִ֑נ ַצח תב ַ ֵ֥ער כמו־אש קנ ָּא ֶ ָֽתך׃
־הגוים א ֶשר לא־י ָּ ָׁ֫ד ֵ֥עוך ו ַ ֵ֥על ַממ ָּל ִ֑כות א ֶ ֵ֥שר בשמך
6שפְך ח ָּמתך ֶ ָֽאל ַ
ָ֣לא ָּק ָּ ָֽראו׃
ַ֭ 7כי ָּא ַ ָ֣כל ֶ ָֽאת־יַ ע ִ֑קב ָֽו ֶאת־נָּ וֵ֥הו ה ַ ָֽשמו׃
ָֽ ַ 8אל־תז ָּכר־ ָּלנו עונת רא ָׁ֫ש ֵ֥נים ַ ַ֭מהר י ַקד ָ֣מונו ַרח ֶ ִ֑מיך כי ַדלָ֣ ונו מ ָֽאד׃
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ילנו ו ַכ ֵ֥פר
ָּ 9עזרנו׀ ֱא ֹֹ֘להי ישענו ַעל־ד ַ ֵ֥בר כ ָֽבוד־ש ֶ ִ֑מך ו ַהצ ֵ֥
ל־חטאתינו ל ַ ָ֣מ ַען ש ֶ ָֽמך׃
ַע ַ
יהם יוָּ ַ ָ֣דע ַבגייָ֣ם לעינִ֑ינו נק ַמת
ֹלה ֶ ֵ֥
ָּ 11ל ָּמה׀ יאמ ָ֣רו ַהגוים ַאיה ֱ ָֽא ָׁ֫
ַ ָֽדם־ע ָּב ֶ ֵ֥דיך ַה ָּש ָֽפוְך׃
מותה׃
ָּ 11ת ָ֣בוא ל ָּפנֶ יך ֶאנָ ַקת ָָּׁ֫א ֵ֥סיר כ ֵ֥ג ֶדל זרועךִ֑ הותר בנָ֣י ת ָּ ָֽ
12ו ָֹּ֘השב לשכ ָ֣נינו ַ֭שב ָּע ַתים ֶאל־חיָ ָּ ִ֑קם ֶחר ֹ֘ ָּפ ָּתם א ֶשר חר ָ֣פוך אד ָּ ָֽני׃
13וַ א ַנחנו ַעמך׀ ו ֵ֥צאן ַמרעי ֶתך נו ֶ ֵ֥דה לך ל ָׁ֫עו ָּ ֵ֥לם ל ֵ֥דר וָּ ִ֑דר נ ַספר
תה ָּל ֶ ָֽתך׃
ַ 1 80למנַ ֵ֥צ ַח ֶאל־ש ַשנִ֑ים עדות ל ָּא ָּ ָ֣סף מז ָֽמור׃
ֹ֘ 2רעה יׂש ָּראל׀ ַהאזינָּ ה נ ָ֣הג ַכ ָ֣צאן יו ִ֑סף ישב ַהכרו ָ֣בים הו ָֽפי ָּעה׃
3לפני ֶאפ ַרים׀ ובנ ָֹּ֘ימן ומנַ ֶשה עור ָּ ֵ֥רה ֶאת־ג ָֽב ָּור ֶ ִ֑תך ול ָּכה ליש ָּע ָָּ֣תה
ָּ ָֽלנו׃
יבנו ו ָּה ֵ֥אר ָּפנֶ יך ונוָּ ָֽש ָּעה׃
ֱ 4אֹל ֵ֥הים הש ִ֑
ד־מ ַ ֵ֥תי ָּע ַשנ ָּת בתפ ַ ֵ֥לת ַע ֶ ָֽמך׃
5יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ָ֣הים צ ָּב ִ֑אות ַע ָּ
ֶַ֭ 6ה ֱא ַכל ָּתם ֶל ֶָ֣חם דמ ָּ ִ֑עה וַ ַתשקמו בד ָּמ ֵ֥עות ָּש ָֽליש׃
7תׂשי ָ֣מנו ָּ ַ֭מדון לשכ ִ֑נינו ואיבינו ילעגו־ ָּ ָֽלמו׃
יבנו ו ָּה ֵ֥אר ָּפנֶ יך ונוָּ ָֽש ָּעה׃
ֱ 8אֹל ָ֣הים צ ָּב ָ֣אות הש ִ֑
ֶַ֭ 9ג ֶפן ממצ ַ ָ֣רים ַת ִ֑סי ַע תגָּ ֵ֥רש גוים וַ ת ָּט ֶ ָֽע ָּה׃
־א ֶרץ׃
11פ ֵ֥ני ָּת ל ָּפ ֶ ִ֑ני ָּה וַ ַתש ֵ֥רש ָּש ָּר ֶשי ָּה וַ ת ַמלא ָּ ָֽ
י־אל׃
יה ַ ָֽארז ָֽ
ָּ 11כ ָ֣סו ָּה ָ֣רים צ ָּלִּ֑ה וַ ענָּ ֶפ ָּ
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יה׃
קות ָּ
ד־יִ֑ם ו ֶאל־נָּ ָּהר יָֽ ונ ֶ ָֽ
יר ָּה ַע ָּ
12ת ַש ַלָ֣ח קצ ֶ ָ֣
ַ֭ ָּ 13ל ָּמה ָּפ ַ ָ֣רצ ָּת גד ֶ ִ֑רי ָּה ו ָּארו ָּה ָּכל־ ֵ֥עברי ָּ ָֽד ֶרְך׃
14י ַכרס ֶ ָ֣מ ָּ ָֽנה ח ָ֣זיר מ ָּ ִ֑י ַער וזיז ָּׂש ַ ָ֣די יר ֶ ָֽענָּ ה׃
ֱ 15אֹל ָ֣הים צ ָּבאות ָָֽׁ֫שוב־ ָּ ֵ֥נא ַה ָ֣בט מ ָּש ַ ָ֣מים ור ִ֑אה ופקד ֶ ָ֣ג ֶפן ָֽזאת׃
ינַֽך ו ַעל־בן א ַ ֵ֥מצ ָּתה ָּ ָֽלְך׃
ַ֭ 16ו ַכנָּ ה א ֶשר־נָּ ט ָּעָ֣ה ימ ֶ ִ֑
אבדו׃
סוחה מגַ ע ַרת ָּפ ֶנָ֣יך י ָֽ
ׂ17שר ָּ ָ֣פה ָּב ָ֣אש כ ָּ ִ֑
ן־א ָּדם א ַ ֵ֥מצ ָּת ָּ ָֽלְך׃
־ב ָּ
ָֽ 18תהי־ ָּ ַ֭ידך ַעל־ ָ֣איש ימי ֶ ִ֑נַֽך ַעל ֶ
19ולא־נָּ ֵ֥סוג מ ֶ ִ֑מךָּ ת ַחינו ובשמךֵ֥ נק ָּ ָֽרא׃
יבנו ָּה ֵ֥אר ָּפנֶ יך ונוָּ ָֽש ָּעה׃
21י ֹ֘הָּוה ֱאֹל ָ֣הים צ ָּב ָ֣אות הש ִ֑
ַ 1 81למנַ ֵּ֬צ ַח׀ ַ ָֽעל־ ַהג ֵּ֬תית ל ָּא ָּ ָֽסף׃
ַ֭ ַ 2הרנינו לאֹל ָ֣הים עו ִ֑זנו ָּהריעו לאֹל ֵ֥הי יַ ע ָֽקב׃
ָֽׂ 3שאו־ ַ֭זמ ָּרה ותנו־ ִ֑תף כנור נָּ ָ֣עים עם־ ָּ ָֽנ ֶבל׃
4תק ָ֣עו ַב ָ֣ח ֶדש שו ָּ ִ֑פר ַבכ ֶסה ליָ֣ ום ַחגָֽנו׃
אֹלהי יַ ע ָֽקב׃
5כי ָ֣חק ליׂש ָּר ָ֣אל ִ֑הוא מש ָּפט ל ֵ֥
ל־א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ׂש ַפת לא־יָּ ַ ָ֣דעתי
6עדות׀ ָֽבי ֹ֘הוסף ָּׂשמו ַ֭בצאתו ַע ֶ ָ֣
ֶאש ָּ ָֽמע׃
7הסי ָ֣רותי מ ָ֣ס ֶבל שכ ִ֑מו ַכ ָּפיו מ ֵ֥דוד ַתע ָֽברנָּ ה׃
יבה
ַ 8ב ָּצ ָּ ֵ֥רה ָּק ָּרא ָּת וָּ א ַָׁ֫חל ֶ ֵ֥צךָּ ֶַ֭א ֶענך ב ָ֣ס ֶתר ַ ִ֑ר ַעם ֶאב ָּ ָֽחנך ַעל־מי מר ָּ ָ֣
ֶ ָֽס ָּלה׃
ע־לי׃
ם־תש ַ ָֽמ ָֽ
9ש ַ ָ֣מע ַ ַ֭עמי ו ָּא ָ֣ע ָּידה ָּ ִ֑בְך יׂש ָּראל א ָֽ
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ָֽ 11לא־יה ֶי ָ֣ה ַ֭בך ָ֣אל ָּ ִ֑זר ו ֵ֥לא תש ַתחוֶ ה ל ָ֣אל נ ָּ ָֽכר׃
ָּ 11אנכי׀ י ֹ֘הָּוה ֱאֹל ֶהיך ַ ַָֽ֭ה ַמ ַעלך מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ַהר ֶחב־פיך וַ א ַמל ָֽאהו׃
12ולא־ ָּש ַ ָ֣מע ַע ָ֣מי לקו ִ֑לי ויׂש ָּראל לא־ ָּ ֵ֥א ָּבה ָֽלי׃
יהם׃
13וָּ ַָֽ֭ א ַשלחהו בשר ָ֣ירות ל ָּ ִ֑בם ילכו ָֽבמועצות ֶ ָֽ
14לו ַ ַ֭עמי ש ָ֣מ ַ ָֽע ִ֑לי יׂש ָּראל בד ָּר ַ ֵ֥כי י ַהלָֽכו׃
ַ֭ 15כמ ַעט אויבי ֶ ָ֣הם ַאכ ִ֑ני ַע ו ַ ֵ֥על ָּצרי ֶהם ָּא ֵ֥שיב יָּ ָֽדי׃
עולם׃
16מ ַׂשנ ָ֣אי יַ֭הוָּ ה י ַ ָֽכחשו־לִ֑ ו ויהי ע ָּ ָ֣תם ל ָּ ָֽ
יעך׃
17וַ ַָֽ֭ יַ אכילהו מ ָ֣ח ֶלב ח ָּ ִ֑טה ומצור ד ַבָ֣ש ַאׂשב ֶ ָֽ
1 82מזמור ל ָָּׁ֫א ָּ ֵ֥סף ֱ ָֽאֹלהים נ ָּ ֵ֥צב ַבע ַדת־ ִ֑אל בָ ֶק ֶרב ֱאֹל ָ֣הים יש ָֽפט׃
ַ 2עד־ ָּמ ַ ֵ֥תי תשפטו־ ָּ ִ֑עוֶ ל ופ ֵ֥ני ר ָּשעים תׂשאו־ ֶ ָֽס ָּלה׃
3שפטו־ ַ ֵ֥דל ויָּ ִ֑תום ָּעני וָּ ָּ ָ֣רש ַהצ ָֽדיקו׃
ַ 4פלטו־ ַ ֵ֥דל ו ֶאביִ֑ ון מ ַיד ר ָּש ָ֣עים ַה ָֽצילו׃
ל־מוסדי ָּ ָֽא ֶרץ׃
5לא ָּ ָֽיַֽדעו׀ ו ֵ֥לא יָּבינו ַבחש ָּ ֵ֥כה ית ַה ָּלִ֑כו ימוטו ָּכ ֵ֥
ָֽ 6אני־ ָּ ַ֭א ַמרתי ֱאֹל ָ֣הים ַא ֶ ִ֑תם ובני ֶעליָ֣ ון כל ֶ ָֽכם׃
ַ֭ ָּ 7אכן כ ָּא ָּ ָ֣דם תמו ִ֑תון וכ ַא ַחד ַה ָּש ָ֣רים ת ָֽפלו׃
ל־הגויָֽם׃
8קו ָּ ָ֣מה ַ֭ ֱאֹלהים ָּשפ ָּ ָ֣טה ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ָֽכי־ ַא ָּ ֵ֥תה תנ ַחל ב ָּכ ַ
1 83שיר מז ָ֣מור ל ָּא ָּ ָֽסף׃
ֱ 2אֹל ֵ֥הים ַאל־ ֳדמי־ ָּ ִ֑לְך ַאל־ ֶת ֱח ַרש ו ַאל־תש ָ֣קט ָֽאל׃
ָֽ 3כי־ה ָ֣נה ַ֭אוי ֶביך יֶ ֱה ָּמיִ֑ ון ומ ַׂשנ ֶאיך ָּ ָ֣נׂשאו ָֽראש׃
ָֽ ַ 4על־ ַ ַ֭עמך יַ ע ָ֣רימו ִ֑סוד ויתיָּ עצו ַעל־צפו ֶ ָֽניך׃
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ָּ 5אמרו לַ֭כו ונַ כחידָ֣ם מגִ֑ וי ו ָֽלא־יזָּ כר ָֽשם־יׂש ָּר ָ֣אל ָֽעוד׃
6כי נוע ָ֣צו ָ֣לב יַ ח ָּ ִ֑דו ָּע ֶליך ב ָ֣רית יכ ָֽרתו׃
מואב ו ַהג ָֽרים׃
ָּ 7א ֳה ָ֣לי ַ֭ ֱאדום וישמעאלים ָּ ֵ֥
ם־ישבי ָֽצור׃
8ג ָּבָ֣ל ו ַַ֭עמון וַ ע ָּמלִ֑ק פ ֶל ֶשת ע ֵ֥
9גַ ם־ ַ ַ֭אשור נלָּ ָ֣וה ע ָּ ִ֑מם ָּהיֵ֥ ו זרו ַע לבני־לָ֣ וט ֶ ָֽס ָּלה׃
ישון׃
11ע ָֽׂשה־ ָּל ֶ ֵ֥הם כמדיָּ ִַֽ֑ן ָֽכ ָֽסיס ָּ ֵ֥רא כיָּבין ב ַנ ַָ֣חל ק ָֽ
ין־דאר ָּ ֵ֥היו ד ֶמן ָּלא ָּד ָּ ָֽמה׃
11נשמ ֵ֥דו ָֽבע ִ֑
יכמו׃
12שי ָ֣תמו נַ֭דיבמו כע ָ֣רב וכז ִ֑אב וָֽ כ ֶז ֵַ֥בח וכ ַצלמנָּ ע ָּכל־נס ָֽ
ֹלהים׃
שר ָּ ַ֭אמרו ָ֣ניר ָּשה ָּ ִ֑לנו את נ ָ֣אות ֱא ָֽ
13א ֶ ָ֣
י־ר ַוח׃
ָֽ ֱ 14אֹל ַהי שי ֵ֥תמו ַכגַ ל ַ ִ֑גל כ ַקש לפנ ָֽ
15כ ֵ֥אש תב ַער־יָּ ִ֑ ַער וכ ֶל ָּה ָּבה ת ַל ֵ֥הט ָּה ָֽרים׃
ַ֭ 16כן תרד ָ֣פם ב ַסע ֶ ִ֑רך ובסו ָּפתךֵ֥ ת ַבה ָֽלם׃
ַ 17מ ָ֣לא פני ֶ ָ֣הם ָּקלִ֑ ון ָֽוי ַבקשו שמךָ֣ יהָּ ָֽוה׃
18יבשו וי ָּבהלֵ֥ ו עדי־ ַעד ָֽוַֽיַ חפ ֵ֥רו ויא ָֽבדו׃
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל־כ ָּ
הוָ֣ה ל ַב ֶ ִ֑דך ֶעליון ַע ָּ
י־א ֵָּּ֬תה שמךָ֣ י ָּ
ָֽ 19וַֽידעו ָֽכ ַ
י־ק ַרח מז ָֽמור׃
ַ 1 84למנַ ֵ֥צ ַח ַ ָֽעל־ ַהג ִ֑תית לבנ ֵ֥
ַ 2מה־ידי ֵ֥דות משכנו ֶתיך יהָּ ֵ֥וה צ ָּב ָֽאות׃
ם־כל ָּתה׀ נַ פשי ל ַחצרות י ָׁ֫הָּוֵ֥ה ל ֵ֥בי וב ָּׂש ִ֑רי י ַרננו ֶ ָ֣אל
3נכס ֵּ֬ ָּפה וגַ ָּ
ל־חי׃
ָֽא ָּ ָֽ
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4גַ ם־צפור׀ ָּמצ ָּאה ַבית ודרור׀ ֵ֥קן ָּלּה א ֶשר־ ָּש ָּתה ֶאפ ָׁ֫ר ֶ ֵ֥חי ָּה
אֹלהי׃
הוָ֣ה צ ָּב ִ֑אות ַמלכי ו ָּ ָֽ
חותיך י ָּ
־מזב ֶ
ֶ ָֽאת ַ֭
ַ֭ ַ 5אשרי יוש ָ֣בי בי ֶ ִ֑תך עוד י ַָֽהללֵ֥ וך ֶ ָֽס ָּלה׃
ַ 6אש ָ֣רי ָּ ַ֭א ָּדם ָֽעוז־לֵ֥ ו ָּ ִ֑בְך מסלות בל ָּב ָּ ָֽבם׃
מורה ׃
יתוהו גַ ם־ב ָּרכות יַ ע ֶ ֵ֥טה ֶ ָֽ
7עברי׀ בע ֶָ֣מק ַ ַ֭ה ָּב ָּכא ַמע ָּיַָֽ֣ן יש ִ֑
ֹלהים בציָֽ ון׃
ל־א ָ֣
ַ֭ 8ילכו מ ַ ָ֣חיל ֶאל־ ָּ ִ֑חיל י ָּר ֶאה ֶא ֱ
9י ֹ֘הָּוה ֱאֹל ָ֣הים ַ֭צ ָּבאות שמ ָּעָ֣ה תפ ָּל ִ֑תי ַהאזינָּ ה ֱאֹלהי יַ ע ָ֣קב ֶ ָֽס ָּלה׃
ַ֭ ָּ 11מגננו ר ָ֣אה ֱאֹל ִ֑הים ו ַהבט פ ָ֣ני משי ֶ ָֽחך׃
ֹלהי מדור
11כי ָֽטוב־יֵ֥ ום ַבחצ ֶריך ָׁ֫מ ָּ ֵ֥א ֶלף ָּב ַחרתי ַ֭הסתופף בבָ֣ית ֱא ַ ִ֑
י־ר ַשע׃
ב ָּא ֳהל ֶ ָֽ
הוִ֑ה ֵ֥לא ימנַ ע־טוב
הוה ֱא ָֹׁ֫ל ֵ֥הים ָ֣חן ו ַָּ֭כבוד י ָ֣תן י ָּ
ומגן י ָּ
12כי ֶש ֶמש׀ ָּ
ַ ָֽלהל ֵ֥כים ב ָּת ָֽמים׃
13יהָּ ֵ֥וה צ ָּב ִ֑אות ַ ָֽאש ֵ֥רי ָּא ָּדם ב ֵ֥ט ַח ָּ ָֽבְך׃
ַ 1 85למנַ ֵּ֬צ ַח׀ לבני־ ֵּ֬ק ַרח מז ָֽמור׃
ָּ 2ר ָ֣צי ָּת יהָּ ָ֣וה ַאר ֶ ִ֑צך ַשב ָּת ש ָ֣בות יַ ע ָֽקב׃
אתם ֶ ָֽס ָּלה׃
ל־ח ָּט ָּ ָ֣
ית ָּכ ַ
ַ֭ ָּ 3נ ָּׂשא ָּת עוָ֣ ן ַע ֶ ִ֑מך כס ָּ
ָּ 4א ַ ֵ֥ספ ָּת ָּכל־ ֶעב ָּר ֶ ִ֑תך ֱהשיבו ָּת מח ֵ֥רון ַא ֶ ָֽפך׃
ֹלהי ישעִ֑נו ו ָּהפר ַ ָֽכ ַעסךָ֣ ע ָּ ָֽמנו׃
ַ֭ 5שובנו ֱא ָ֣
ַ 6הלעו ָּ ֵ֥לם ֶ ָֽת ֱאנַ ף־ ָּ ִ֑בנו תמ ֵ֥שְך ַאפך ל ָ֣דר וָּ ָֽדר׃
חו־בְך׃
־א ָּתה ָּת ָ֣שוב ת ַחיִ֑נו ו ַעמך יׂשמ ָּ ָֽ
ָֽ 7הלא ַ ַ֭
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ַ 8הר ָ֣אנו יהָּ ָ֣וה ַחס ֶ ִ֑דך ויֶ שעך ת ֶתן־ ָּ ָֽלנו׃
ידיו
ל־ע ֵ֥מו ו ֶאל־חס ָּ ִ֑
ֶ 9אשמ ָּעה ַמה־י ַדבר ָּהאל׀ י ָׁ֫הָּוֵ֥ה כי׀ י ַד ֵּ֬בר ָּשלום ֶא ַ
ָֽו ַאל־יָּ ֵ֥שובו לכס ָּ ָֽלה׃
ַ 11אְך׀ ָּק ָ֣רוב ליר ָּ ָ֣איו יש ִ֑עו לשכן ָּכ ָ֣בוד ב ַאר ָֽצנו׃
ָֽ ֶ 11ח ֶסד־וֶ ֱא ֶ ֵ֥מת נפ ָּ ִ֑גשו ֶצ ֶדק ו ָּשלָ֣ ום נָּ ָּ ָֽשקו׃
ֱ ַ֭ 12א ֶמת מ ֶ ָ֣א ֶרץ תצ ָּ ִ֑מח ו ֶצ ֶדק מ ָּש ַ ֵ֥מים נשָ ָּ ָֽקף׃
בולּה׃
13גַ ם־ ַ֭יהוָּ ה י ָ֣תן ַה ִ֑טוב ו ַארצנו ת ֵ֥תן י ָּ ָֽ
ֶַ֭ 14צ ֶדק ל ָּפ ָּנָ֣יו י ַהלְִ֑ך ויָּ ׂשם ל ֶ ָ֣ד ֶרְך פ ָּע ָּ ָֽמיו׃
י־עני ו ֶאביָ֣ ון ָּ ָֽאני׃
1 86תפ ָּלה ל ָּ ָׁ֫ד ֵ֥וד ַה ָֽטה־יהָּ ָ֣וה ָּאזנךָ֣ ע ִ֑נני ָֽכ ָּ
בוט ַח א ֶ ָֽליך׃
ֹלהי ַה ֵ֥
הושע ַ ַ֭עבדך ַא ָּ ָ֣תה ֱא ַ ִ֑
ָֽ ָּ 2שמ ָּ ָ֣רה נַ פשי ָֽכי־ ָּחסיד ָּ ֵ֥אני ַ ָ֣
ל־היָֽ ום׃
ָּ 3ח ֵ֥נני אד ָּ ִ֑ני ֵ֥כי א ֶ ֵ֥ליך ֶאק ָּרא ָּכ ַ
ַׂ֭ ַ 4שמ ַח ֶ ָ֣נ ֶפש ַעב ֶ ִ֑דך ֵ֥כי א ֶ ֵ֥ליך אדנָּ י נַ פ ֵ֥שי ֶא ָּ ָֽשא׃
ב־ח ֶסד ל ָּכל־קר ֶ ָֽאיך׃
ָֽ 5כי־ ַא ָּ ָ֣תה ַ֭אדנָּ י ָ֣טוב ו ַס ָּלִ֑ח ו ַר ֶ
נונותי׃
ַ 6הא ָ֣זינָּ ה ַ֭יהוָּ ה תפ ָּל ִ֑תי ו ַהקשי ָּבה ב ָ֣קול ַתח ָּ ָֽ
7ביָ֣ ום ָּ ַ֭צ ָּר ֵ֥תי ֶאק ָּר ֶאךָּ ָ֣כי ַתע ָֽנני׃
ֹלהים׀ אדנָּ י ו ָ֣אין ָֽכ ַמע ֶ ָֽׂשיך׃
8אין־ ָּכמוך ָּב ֱא ֵ֥
יכב ָ֣דו לש ֶ ָֽמך׃
ית יָּבואו׀ ויש ַתחוָ֣ ו ל ָּפ ֶנָ֣יך אד ָּנִ֑י ָֽו ַ
ָּ 9כל־גוים׀ א ֶ ֵ֥שר ָּעׂש ָּ
ׂשה נפ ָּל ִ֑אות ַא ָּתה ֱאֹל ָ֣הים ל ַב ֶ ָֽדך׃
ָֽ 11כי־גָּ ָ֣דול ַ ַ֭א ָּתה וע ָ֣
ֹ֘ 11הורני יהוָּ ה׀ ַדר ֶכך א ַה ֵ֥לְך ַבאמ ֶ ִ֑תך יַ ֵ֥חד ל ָּבבי ליר ָּ ֵ֥אה ש ֶ ָֽמך׃
עולם׃
ֹלהי ב ָּכל־ל ָּב ִ֑בי וַ א ַכב ָּדה שמךָ֣ ל ָּ ָֽ
12אודךָֽ ׃אד ָּ ָ֣ני ַ֭ ֱא ַ
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ָֽ 13כי־ ַ ַ֭חסדך גָּ ָ֣דול ָּע ָּ ִ֑לי וה ַ ֵ֥צל ָּת נַ פשי מש ֵ֥אול ַתחתָּ ָֽיה׃
מו־ע ַלי וַ ע ַ ָ֣דת ָּ ַ֭עריצים בק ָ֣שו נַ פ ִ֑שי ולא ָּׂש ָ֣מוך
ֱ 14אֹלהים׀ ֹ֘זדים ָּ ָֽק ָּ
לנֶ ג ָּ ָֽדם׃
ב־ח ֶסד וֶ ֱא ֶ ָֽמת׃
ל־ר ָ֣חום ו ַחנִ֑ ון ֶ ֵ֥א ֶרְך ַא ַפים ו ַר ֶ ֵ֥
15ו ַא ָּ ָ֣תה ַ֭אדנָּ י א ַ
יעה ל ֶבן־א ָּמ ֶ ָֽתך׃
16פנֵ֥ה א ַלי ו ָָּׁ֫חנֵ֥ני ת ָּנָֽה־עזךֵ֥ ל ַעב ֶ ִ֑דך והוש ָּ
י־א ָּ ֵ֥תה יהוָּ ה עזַ ר ַ ֵ֥תני
ובה ויר ָ֣או ׂשנ ַ ָ֣אי וי ִ֑בשו ָֽכ ַ
17ע ָֽׂשה־ע ֵ֥מי אות ל ָׁ֫ט ָּ ֵ֥
ונ ַחמ ָּ ָֽתני׃
י־ק ֶדש ׃
סודתו ב ַהרר ָֽ
1 87לבני־ק ַרח מז ָ֣מור ִ֑שיר י ָּ
2א ָ֣הב ַ֭יהוָּ ה ַשע ָ֣רי ציִ֑ ון מכל משכנֵ֥ ות יַ ע ָֽקב׃
ֹלהים ֶ ָֽס ָּלה׃
ַ֭ 3נכ ָּבדות מד ָּ ָ֣בר ָּ ִ֑בְך עיר ָּה ֱא ָ֣
ד־שם׃
־כוש זֶ ה י ַל ָּ ָֽ
ַ 4אזכיר׀ ַ ֵ֥ר ַהב ו ָּב ֶבל ָֽלַֽ ָׁ֫יד ָּ ֵ֥עי הנה פ ֶל ֶָ֣שת ו ָ֣צור עם ִ֑
5וָֽ לציון׀ י ָּא ַמר ָ֣איש ַ֭ואיש י ַלד־ ָּ ִ֑בּה והוא יכונ ֶנ ָָּ֣ה ֶעליָֽ ון׃
ד־שם ֶ ָֽס ָּלה׃
6יָֽהוָּ ה יַ֭ספר בכ ָ֣תוב ַע ִ֑מים ֶזה י ַל ָּ ָ֣
ל־מעיָּ ַנֵ֥י ָּ ָֽבְך׃
7ו ָּש ֵ֥רים כחל ִ֑לים ָּ ָֽכ ַ
ימן
ֵ֥ 1 88שיר מזמור לב ָׁ֫ני ֵ֥ק ַרח ַלמנַ ָ֣צ ַח ַעל־ ָּמח ַ ָ֣לת ל ַענִ֑ ות ַמׂשכיל לה ָּ ֵ֥
ָּה ֶאז ָּר ָֽחי׃
־צ ַעקתי ַב ַלָ֣י ָּלה נֶ ג ֶ ָֽדך׃
שוע ִ֑תי יום ָּ
ֹלהי י ָּ
ַ֭ 2יהוָּ ה ֱא ָ֣
ָּ 3ת ָ֣בוא ַ֭ל ָּפנֶ יך תפ ָּל ִ֑תי ַה ָֽטה־ ָּאזנך לרנָּ ָֽתי׃
ָֽ 4כי־ ָּ ָֽׂשב ָּ ָ֣עה ב ָּר ָ֣עות נַ פ ִ֑שי ו ַחיַ י לש ֵ֥אול ה ָֽגיעו׃
ֶַ֭ 5נח ַשבתי עם־יָ֣ ורדי ִ֑בור ָּהייתי כ ֶ ָ֣ג ֶבר ָֽאין־ ֱאָּ ָֽיל׃
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ַ 6במתים ָָּׁ֫חפ ֵ֥שי כמו ח ָּללים׀ ֵ֥שכבי ֶק ֶבר א ֶשר ָ֣לא ז ַכר ָּ ָ֣תם ִ֑עוד וה ָּמה
מיָּ דךֵ֥ נגָּזָֽרו׃
ַ֭ ַ 7ש ַתני ב ָ֣בור ַתחתיִ֑ ות ב ַמח ַשכים במצ ָֽלות׃
ַ֭ ָּ 8ע ַלי ָּסמ ָּ ָ֣כה ח ָּמ ֶ ִ֑תך ו ָּכל־מש ָּב ֶריך ע ֵ֥ני ָּת ֶ ָֽס ָּלה׃
9הר ַ ֵ֥חק ָּת מי ָּד ַעי ָׁ֫מ ֶ ֵ֥מני ַש ַ ָ֣תני תוע ָ֣בות ָּלִ֑מו ָּכלא ו ָ֣לא א ָֽצא׃
11עי ֵ֥ני ָּדא ָּבה מ ָׁ֫ני ֵ֥עני ק ָּרא ָ֣תיך יהָּ ָ֣וה ב ָּכל־יִ֑ ום ש ַטחתי א ֶ ָ֣ליך ַכ ָּ ָֽפי׃
11ה ַלמ ֵ֥תים ַתע ֶׂשה־ ֶ ִ֑פ ֶלא אם־ר ָּפאים יָּ קומו׀ יו ֵּ֬דוך ֶ ָֽס ָּלה׃
ַ 12היס ַ ָ֣פר ַב ֶ ָ֣ק ֶבר ַחס ֶ ִ֑דך ֱא ָֽמונָּ תך ָּבא ַב ָֽדון׃
13היוָּ ַ ָ֣דע ַב ָ֣ח ֶשְך פל ֶ ִ֑אך וצד ָּקתך ב ֶ ָ֣א ֶרץ נש ָּיָֽה׃
14וַ אני׀ א ֶ ָ֣ליך יהָּ ָ֣וה שַ ִ֑ועתי ו ַבב ֶקר ָֽתפ ָּל ֵ֥תי ת ַקד ֶ ָֽמךָּ ׃
ָּ 15ל ָּ ָ֣מה ַ֭יהוָּ ה תז ַ ָ֣נח נַ פ ִ֑שי ַתסתיר ָּפ ֶ ָ֣ניך מ ֶ ָֽמני׃
ָּ 16עֹ֘ני א ָ֣ני וג ָ֣ו ַע מ ִ֑נ ַער נָּ ָּׂשאתי א ֶ ָ֣מיך ָּא ָֽפונָּ ה׃
ַ֭ ָּ 17ע ַלי ָּעב ָ֣רו חרו ֶ ִ֑ניך בעו ֶתיך צמתו ָֽתני׃
ַ 18ס ָ֣בוני ַ ַ֭כ ַמים ָּכל־ ַהיִ֑ ום הקיפו ָּע ַ ָ֣לי יָּ ָֽ ַחד׃
19הר ַ ָ֣חק ָּת ַ֭מ ֶמני א ָ֣הב וָּ ִ֑ר ַע ָֽמי ָּד ַ ֵ֥עי ַמח ָּ ָֽשְך׃
ַ 1 89מׂשכיל לאי ָּ ֵ֥תן ָּ ָֽה ֶאז ָּר ָֽחי׃
עולָ֣ם ָּא ִ֑ש ָּירה ל ֵ֥דר וָּ דר׀ אוד ַיע ֱאמונָּ תךָ֣ ב ָֽפי׃
ָֽ ַ 2חס ָ֣די יַ֭הוָּ ה ָּ
ולם ֶ ָ֣ח ֶסד י ָּב ֶנִ֑ה ָּש ַמים׀ ָּתכן ֱאמונָּ תךָ֣ ָּב ֶ ָֽהם׃
י־א ַמרתי עַ֭ ָּ
ָֽ 3כ ָּ
ירי נש ַבעתי ל ָּד ֵ֥וד ַעב ָֽדי׃
ָּ 4כ ַ ָ֣ר ָֽתי ַ֭ברית לבח ִ֑
ַ 5עד־עַ֭ ו ָּלם ָּא ָ֣כין זַ ר ֶ ִ֑עך ו ָּבניתי לדר־וָּ דור כסאךָ֣ ֶ ָֽס ָּלה׃
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ף־א ָֽמונָּ תך בק ַ ֵ֥הל קד ָֽשים׃
הוִ֑ה ַא ֱ
6ויֹ֘ ודו ָּש ַ ָ֣מים פלאךָ֣ י ָּ
7כי ָ֣מי ַ ַ֭ב ַש ַחק יַ ע ָ֣רְך ַליהָּ ִ֑וה יד ֶ ֵ֥מה ַליהוָּ ה בב ֵ֥ני אלים׃
יביו׃
ל־כל־סב ָּ ָֽ
נורא ַע ָּ
ָ֣ 8אל ַ ַ֭נע ָּרץ בסוד־קד ָ֣שים ַר ָּ ִ֑בה ו ָּ
יבותיך׃
י־כמוך ח ֵ֥סין׀ ָּיִּ֑ה וֶ ֱא ָֽמונָּ תך סב ֶ ָֽ
9יהָּוה׀ ֱא ֹֹ֘להי צ ָּבאות ָֽמ ָּ ָֽ
ַ 11א ָּ ָ֣תה ַ֭מושל בג ָ֣אות ַה ָּ ִ֑ים ב ֵׂ֥שוא גַ ָּליו ַא ָּ ֵ֥תה ת ַשב ָֽחם׃
ַ 11א ָּתה ד ָ֣כא ָּת ֶכ ָּח ָּלָ֣ל ָּ ִ֑ר ַהב בז ֵ֥ר ַוע עזך פ ַזֵַֽ֥ר ָּת אוי ֶ ָֽביך׃
12לךָ֣ ָּ ַ֭ש ַמים ַאף־לךֵ֥ ָּ ִ֑א ֶרץ ת ֵ֥בל ומֹל ָּאּה ַא ָּ ֵ֥תה י ַסד ָּ ָֽתם׃
אתם ָּת ֵ֥בור ו ֶחרמון בשמךֵ֥ י ַרנָֽנו׃
ָּ 13צ ָ֣פון ַ֭ויָּ מין ַא ָּ ָ֣תה ב ָּר ָּ ִ֑
בורה ָּת ֵ֥עז יָּ דך ָּת ֵ֥רום ימ ֶינַָֽֽך׃
14לךָ֣ ַ֭זרו ַע עם־ג ָּ ִ֑
ָ֣ ֶ 15צ ֶדק ַ֭ומש ָּפט מ ָ֣כון כס ֶ ִ֑אך ֶ ֵ֥ח ֶסד וֶ ֱא ֶמת יַָֽֽ ַקד ֵ֥מו ָּפ ֶ ָֽניך׃
ַ 16אש ָ֣רי ָּ ַ֭ה ָּעם יוד ָ֣עי תרו ָּ ִ֑עה יהוָּ ה ָֽבאור־ ָּפ ֶ ֵ֥ניך י ַהל ָֽכון׃
ַ֭ 17בשמך יגילָ֣ ון ָּכל־ ַהיִ֑ ום ובצד ָּקתךֵ֥ יָּ ָֽרומו׃
ָֽ 18כי־תפ ֶ ָ֣א ֶרת ע ָּ ָ֣זמו ָּ ִ֑א ָּתה וברצנך ָּת ֵ֥רים ַקרנָֽנו׃
ָ֣ 19כי ַ ַ֭ ָֽליהוָּ ה ָּ ָֽמגנִ֑נו ולקדוש יׂש ָּר ָ֣אל ַמל ָֽכנו׃
אמר שוָ֣יתי ַ֭עזֶ ר ַעל־ג ִ֑בור הרימותי
ָּ 21אז ד ַ ֵ֥בר ָּ ָֽת־ב ָּחזון ַ ָֽלחסי ֶדיך וַ ת ֶ
ָּב ָ֣חור מ ָּ ָֽעם׃
ַ֭ ָּ 21מ ָּצאתי ָּד ָ֣וד ַעב ִ֑די ב ֶש ֶמן ָּקד ָ֣שי מ ַשח ָֽתיו׃
שר ָּ ַ֭ידי ת ָ֣כון ע ִ֑מו ַאף־זרו ֵ֥עי ת ַאמ ֶ ָֽצנו׃
22א ֶ ָ֣
ָֽ 23לא־יַ ָ֣שא אוי ָ֣ב ִ֑בו ו ֶבן־ ַעו ָּלה ָ֣לא י ַע ֶ ָֽננו׃
24ו ַכתו ָ֣תי מ ָּפ ָּ ָ֣ניו ָּצ ָּ ִ֑ריו ומ ַׂשנ ָּ ֵ֥איו ֶאגָֽ וף׃
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ָֽ ֶ25ו ֶ ָֽאמונָּ ָ֣תי ו ַחס ָ֣די ע ִ֑מו ובשמי ָּת ֵ֥רום ַקרנָֽ ו׃
26ו ַׂשמ ָ֣תי ַב ָּיָ֣ם יָּ ִ֑דו וָֽ ַבנ ָּה ֵ֥רות ימינָֽ ו׃
ָ֣ 27הוא ַ֭יק ָּראני ָּ ָ֣אבי ָּ ִ֑א ָּתה אלי ו ָ֣צור ישו ָּע ָֽתי׃
ַ 28אף־ ָּ ַ֭אני ב ָ֣כור ֶאת ִ֑נהו ֶעליון ל ַמלכי־ ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַ֭ 29לעו ָּלם ֶאש ָּמור־ לָ֣ ו ַחס ִ֑די ובריתי נֶ ֱא ֶ ֵ֥מנֶ ת ָֽלו׃
31ו ַׂשמ ָ֣תי ָּל ַ ָ֣עד זַ ר ִ֑עו וכסאו כי ֵ֥מי ָּש ָּ ָֽמים׃
31אם־ ַ ָֽי ַעז ָ֣בו ָּ ַ֭בנָּ יו תו ָּר ִ֑תי ובמש ָּפ ַטי ָ֣לא יל ָֽכון׃
ותי ָ֣לא יש ָֽמרו׃
32אם־חק ַ ֵ֥תי י ַחלִ֑לו ומצ ַ
ש ֶבט פש ָּ ִ֑עם ובנגָּ ֵ֥עים ע ָּונָֽם׃
33ו ָּפ ַקד ָ֣תי ב ָ֣
ַ֭ 34ו ַחסדי ָֽלא־ ָּא ָ֣פיר ָֽמע ִ֑מו ו ָֽלא־א ַשקר ֶב ֱאמונָּ ָֽתי׃
ומוצא ׂש ָּפ ַתי ָ֣לא א ַש ֶנָֽה׃
ָּ ֵ֥
יתי
35לא־א ַח ֵ֥לל בר ִ֑
ַ֭ ַ 36א ַחת נש ַ ָ֣בעתי ב ָּקד ִ֑שי ָֽאם־ל ָּד ֵ֥וד א ַכ ָֽזב׃
ש ֶמש נֶ ג ָֽדי׃
ַ֭ ַ 37זרעו לעו ָּ ָ֣לם יהיֶ ִ֑ה וכסאו ַכ ֶ ָ֣
ַ֭ 38כיָּ ר ַח י ָ֣כון עו ָּ ִ֑לם ו ֵ֥עד ַב ַש ַחק נֶ ֱא ָּ ֵ֥מן ֶ ָֽס ָּלה׃
יחך׃
39ו ַא ָּ ָ֣תה ָּ ַ֭זנַ ח ָּת וַ תמ ָּ ִ֑אס הת ַע ַבר ָּת עם־מש ֶ ָֽ
ַ֭ 41נ ַאר ָּתה ב ָ֣רית ַעב ֶ ִ֑דך ח ַלל ָּת ָּל ָּ ָ֣א ֶרץ נז ָֽרו׃
ָּ 41פ ַ ֵ֥רצ ָּת ָּכל־גדר ָּ ִ֑תיו ַׂשמ ָּת מב ָּצ ָּ ָ֣ריו מח ָּתה׃
ַ֭ ַ 42שסהו ָּכל־ ָ֣עברי ָּ ִ֑ד ֶרְך ָּה ָּ ֵ֥יה ֶחר ָּפה לשכ ָּ ָֽניו׃
ַ֭ 43הרימו ָּת י ָ֣מין ָּצ ָּ ִ֑ריו הׂש ַמח ָּת ָּכל־אוי ָּ ָֽביו׃
ַ 44אף־ ָּ ַ֭תשיב ָ֣צור ַחר ִ֑בו ו ֵ֥לא הקימתו ַבמל ָּח ָּ ָֽמה׃
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45הש ַ ֵ֥ב ָּת מט ָּה ִ֑רו וכסאו ָּל ָּ ֵ֥א ֶרץ מ ַגַָֽֽר ָּתה׃
ַ֭ 46הק ַצר ָּת י ָ֣מי עלו ָּ ִ֑מיו ֶ ָֽה ֱעטי ָּת ָּע ָּליו בו ָּ ָ֣שה ֶ ָֽס ָּלה׃
מו־אש ח ָּמ ֶ ָֽתך׃
ָ֣
ַ 47עד־ ָּ ָ֣מה ַ֭יהוָּ ה ת ָּס ָ֣תר ָּל ֶנ ִַ֑צח תב ַער כ
י־א ָּ ָֽדם׃
את ָּכל־בנ ָּ
ה־שוא ָּב ָּ ֵ֥ר ָּ
ל־מ ָּ
ה־ח ֶלד ַע ַ
48ז ָּכר־אנֵ֥י ֶמ ָּ ִ֑
49מי ֶ ָ֣ג ֶבר ַָֽ֭יחיֶ ה ו ָ֣לא יר ֶאה־ ָּ ִ֑מוֶ ת י ַמלט נַ פשו מיַ ד־ש ָ֣אול ֶ ָֽס ָּלה׃
ַ 51איה׀ ח ָּס ֶדיך ָּהראש ֵ֥נים׀ אד ָּ ִ֑ני נש ַ ֵ֥בע ָּת ל ָּדוד ֶב ֱאמונָּ ֶ ָֽתך׃
ל־ר ֵ֥בים ַע ָֽמים׃
51ז ָ֣כר ַ֭אדנָּ י ֶחר ַפָ֣ת ע ָּב ֶ ִ֑דיך ׂשא ֵ֥תי בחיקי ָּכ ַ
52א ֶשר חרפו אוי ֶ ֵ֥ביך׀ יהָּ ִ֑וה א ֶ ֵ֥שר חרפו עק ֵ֥בות משי ֶ ָֽחך׃
עולם ָֹּ֘א ֵ֥מן׀ ו ָּא ָֽמן׃
הוֵ֥ה ל ָּ
ָּ 53ברוְך י ָּ
ֵ֥ית ָּלנו ב ָ֣דר
1 90תפ ָּלה למ ֶשה ָֽאיש־ ָּה ֱא ָֹׁ֫ל ֵ֥הים ָֽאדנָּ י ָּמ ָ֣עון ַ ַ֭א ָּתה ָּהי ָּ
וָּ ָֽדר׃
ולם ַא ָּ ֵ֥תה ָֽאל׃
עולֵ֥ם ַעד־ע ָּ
2ב ֶט ֶרם׀ ָֹּ֘הרים י ָּלדו וַ ת ָ֣חו ָֽלל ֶ ָ֣א ֶרץ ותבִ֑ל וָֽ מ ָּ
י־א ָּ ָֽדם׃
שב ַ֭ ֱאנוש ַעד־ ַד ָּ ִ֑כא וַ תא ֶמר ָ֣שובו בנ ָּ
ָּ 3ת ָ֣
מורה ַב ָּ ָֽלי ָּלה׃
4כי ֶא ֶלף ָּשנים ָֽבעינֶ יך כיָ֣ ום ֶַ֭אתמול ָ֣כי יַ ע ִ֑בר ו ַאש ָּ ֵ֥
ַ֭ 5ז ַרמ ָּתם ש ָּנָ֣ה יהיִ֑ ו ַבב ֶקר ֶכ ָּח ֵ֥ציר יַ ח ָֹֽלף׃
יָּבש׃
ַ֭ ַ 6בב ֶקר יָּ ָ֣ציץ ו ָּח ָּ ִ֑לף ָּל ֶע ֶרב ימולֵ֥ל ו ָֽ
ָֽ 7כי־ ָּכ ֵ֥לינו ב ַא ֶ ִ֑פך וָֽ ַבח ָּמתךֵ֥ נב ָּ ָֽהלנו׃
ַ 8ש ָּ ָ֣ת עונ ָ֣תינו לנֶ ג ֶ ִ֑דך עלמנו למ ֵ֥אור ָּפ ֶנָֽיך׃
מו־הגֶ ה ׃
ָ֣ 9כי ָּכל ָּ־יַ֭מינו ָּפנָ֣ ו ב ֶעב ָּר ֶ ִ֑תך כלינו ָּשנָ֣ינו כ ֶ ָֽ
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11י ָֽמי־שנותינו ָּב ֶ ֵ֥הם שבעים ָּשנָּ ה ואם בגבורת׀ ש ֹ֘מונים ָּשנָּ ה ו ַָּ֭רה ָּבם
י־גֵ֥ז חיש וַ נָּ ָֽע ָּפה׃
ָּע ָּ ָ֣מל וָּ ָּ ִ֑אוֶ ן כ ָּ
ָֽ 11מי־י ַ֭וד ַע ָ֣עז ַא ֶ ִ֑פך וכיר ָּאתך ֶעב ָּר ֶ ָֽתך׃
12למנָ֣ ות ָּ ַ֭ימינו ָ֣כן הו ַ ִ֑דע ונָּ בא ל ַבָ֣ב ָּחכ ָּ ָֽמה׃
13שו ָּ ָ֣בה ַ֭יהוָּ ה ַעד־ ָּמ ָּ ִ֑תי והנָּ חם ַעל־ע ָּב ֶ ָֽדיך׃
ל־יָּמינו׃
ַׂ 14שב ָ֣ענו ַב ָ֣ב ֶקר ַחס ֶ ִ֑דך וָֽ נ ַרנ ָּנֵ֥ה ונׂשמ ָּחה ב ָּכ ָֽ
יתנו שנות ָּר ֵ֥אינו ָּר ָּ ָֽעה׃
ימות ענ ָּ ִ֑
ַׂ֭ ַ 15שמחנו כ ָ֣
יהם׃
16י ָּר ֶ ָ֣אה ֶאל־ע ָּב ֶ ָ֣דיך ָּפ ֳע ֶלִ֑ך וַ ה ָּדרך ַעל־בנ ֶ ָֽ
ׂשה ָּיַ֭דינו כונ ָּנֵ֥ה ָּעלִ֑ינו וָֽ ַמע ֵׂ֥שה
ומע ָ֣
17ויהי׀ נ ַעם אד ָּ ֵ֥ני ֱאֹלהינו ָׁ֫ ָּע ֵ֥לינו ַ
יָּ דינו כוננָֽהו׃
לונַָֽֽן׃
1 91י ַ֭שב ב ָ֣ס ֶתר ֶעליִ֑ ון ב ֵ֥צל ַש ַדי ית ָּ
ח־בו׃
ֹלהי ֶאב ַט ָֽ
צוד ִ֑תי ֱא ַ
2א ַמר ַ ַ֭ ָֽליהוָּ ה ַמח ָ֣סי ומ ָּ
3כי ָ֣הוא ַ ַ֭י ָֽצילך מ ַ ֵ֥פח יָּ קוש מ ֶ ֵ֥ד ֶבר ַהוָֽ ות׃
4ב ֶאב ָּרתו׀ ָּי ֶָ֣סְך ָּ ַ֭לְך ו ַ ָֽת ַחת־כנָּ ָּפָ֣יו ֶתח ֶ ִ֑סה צ ָּנה ָֽוסח ָּ ָ֣רה אמ ָֽתו׃
יומם׃
5לא־ ַ֭תי ָּרא מ ַ ָ֣פ ַחד ָּ ִ֑לי ָּלה מחץ יָּ ֵ֥עוף ָּ ָֽ
ַ֭ 6מ ֶד ֶבר ָּב ָ֣א ֶפל יַ הֹלִ֑ ְך מ ֶק ֶטב יָּ ֵ֥שוד ָּצ ֳה ָּ ָֽרים׃
7יפל מצדך׀ ֶא ֶלף ור ָּב ָּ ֵ֥בה מימי ֶ ִ֑נַֽך א ֶליך ָ֣לא י ָּ ָֽגש׃
ַ֭ ַ 8רק בעי ֶנָ֣יך ַת ִ֑ביט ושל ַמת ר ָּש ָ֣עים תר ֶ ָֽאה׃
עונַָֽֽך׃
ָֽ 9כי־ ַא ָּ ָ֣תה יהָּ ָ֣וה ַמח ִ֑סי ֶעליון ַ ָׂ֣שמ ָּת מ ֶ
ָֽ 11לא־תא ֶ ָ֣נה א ֶ ָ֣ליך ָּר ָּ ִ֑עה ונֶ גַ ע לא־יק ַ ֵ֥רב ב ָּא ֳה ֶ ָֽלך׃
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ָ֣ 11כי ַ ַ֭מל ָּא ָּכיו י ַצוֶ ה־ ָּ ִ֑לְך לש ָּמרך ב ָּכל־ד ָּר ֶ ָֽכיך׃
ַ 12על־ ַכ ַ ֵ֥פים י ָּש ִ֑אונך ֶפן־תגף ָּב ֶ ָ֣א ֶבן ַרג ֶ ָֽלך׃
ַ 13על־ ַ ָ֣ש ַחל וָּ ֶפ ֶָ֣תן תד ִ֑רְך תרמס כ ָ֣פיר ו ַתנָֽין׃
14כי ָ֣בי ָּ ַ֭ח ַשק וַ א ַפל ִ֑טהו א ַׂשגבהו ָֽכי־יָּ ַ ֵ֥דע ש ָֽמי׃
15יק ָּראני׀ ָֽו ֶא ֱענהו ע ָֽמו־ ָּאנ ֵ֥כי ב ָּצ ָּ ִ֑רה א ַחלצהו ַ ָֽוא ַכב ָֽדהו׃
ישוע ָֽתי׃
ָ֣ 16א ֶרְך ָּ ַ֭ימים ַאׂשבי ִ֑עהו ו ַאראהו ָֽב ָּ
1 92מז ֵ֥מור שיר ליָ֣ ום ַה ַש ָּ ָֽבת׃
2טוב לה ֵ֥דות ַליהָּ ִ֑וה ולזַ מר לשמךָ֣ ֶעליָֽ ון׃
3ל ַה ָ֣גיד ַב ָ֣ב ֶקר ַח ָֽס ֶ ִ֑דך וֶ ֱא ָֽמונָּ תך ַבלי ָֽלות׃
ָֽ 4עלי־ ָּ ַ֭עׂשור וַ עלי ָּ־נ ִֶ֑בל עלי הגָּ יָ֣ ון בכנָֽ ור׃
5כי ׂש ַמח ַ ָ֣תני יהָּ ָ֣וה ב ָּפ ֳע ֶלִ֑ך ָֽב ַמעׂשי יָּ ֶ ָ֣דיך א ַרנַָֽֽן׃
ׂשיך יהָּ ִ֑וה מאד ָּעמ ֵ֥קו ַמחשב ֶ ָֽתיך׃
ַ 6מה־גָּ דלָ֣ ו ַמע ֶ ָ֣
ת־זאת׃
א־יָּבין ֶא ָֽ
ָֽ 7איש־ ַ ַ֭ב ַער ָ֣לא י ָּ ִ֑דע וכסיל ל ֵ֥
8בפר ַח ר ָּשעים׀ כ ֵ֥מו ע ֶׂשב ַ ַ֭ויָּ ציצו ָּכל־ ָ֣פעלי ָּ ִ֑אוֶ ן לה ָּ ָֽשמ ָּ ֵ֥דם עדי־ ַ ָֽעד׃
הוָֽה׃
9ו ַא ָּ ֵ֥תה ָּמרום לע ָּ ֵ֥לם י ָּ
ל־פעלי ָּ ָֽאוֶ ן׃
11כי הנה אי ֶביך׀ יָֽהוָּ ה ָֽכי־הנָ֣ה אי ֶבָ֣יך יאבִ֑דו ית ָּפרדו ָּכ ֵ֥
ש ֶמן ַרע ָּנַָֽֽן׃
11וַ ָּ ָ֣ת ֶרם כר ָ֣אים ַקרנִ֑י ַבלתי ב ֶ ָ֣
12וַ ַת ֵ֥בט עיני ב ָׁ֫שו ָּ ֵ֥רי ַב ָּקמים ָּע ַ ֵ֥לי מרעים תש ַ ֵ֥מענָּ ה ָּאז ָּנָֽי׃
ַ֭ ַ 13צדיק ַכ ָּת ָּ ָ֣מר יפ ָּ ִ֑רח כ ֶא ֶרז ַבל ָּבנָ֣ ון יׂש ֶ ָֽגה׃
ֹלהינו יַפ ָֽריחו׃
ַ֭ 14שתולים ב ָ֣בית יהָּ ִ֑וה ב ַחצרות ֱא ָ֣
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יבה דשנים ו ַ ָֽרענַ נָ֣ים יהיָֽ ו׃
15עוד ינו ָ֣בון בׂש ָּ ִ֑
ַ֭ 16ל ַהגיד ָֽכי־יָּ ָּ ָ֣שר יהָּ ִ֑וה צורי ָֽולא־ ַע ָּ ֵ֥ל ָּתה ָֽבו׃
הוָ֣ה ָּמ ָּלְך גאות ָׁ֫ ָּל ֵ֥בש ָּלבָ֣ש יַ֭הוָּ ה ָ֣עז הת ַא ָּזִ֑ר ַאף־ת ֵ֥כון תבל
1 93י ָּ
ַבל־ת ָֽמוט׃
2נָּ ָ֣כון כסאךָ֣ מ ָּ ִ֑אז ָֽמעו ָּ ָ֣לם ָּ ָֽא ָּתה׃
3נָּ ׂשאו נ ָּהרות׀ ָֽיהוָּ ה נָּ ׂש ָ֣או נ ָּה ָ֣רות קו ָּ ִ֑לם יׂשאו נ ָּה ָ֣רות ָּדכ ָּיָֽם׃
הוָֽה׃
ירים משברי ָּ־יִ֑ם ַאדיר ַב ָּמ ָ֣רום י ָּ
4מקלות׀ ַמים ַרבים ַאד ָ֣
יָּמים׃
־ק ֶדש יהוָּ ה ל ָ֣א ֶרְך ָֽ
ָֽ 5עד ֶתיך׀ נֶ ֶאמנֵּ֬ ו מאד לביתךֵ֥ נַ אוָּ ה ִ֑
1 94אל־נ ָּק ֵ֥מות יהָּ ִ֑וה אל נ ָּק ָ֣מות הו ָֽפיַ ע׃
ַ֭ 2הנָּ ׂשא ש ָ֣פט ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ָּה ֵ֥שב גמול ַעל־ג ָֽאים׃
ַ 3עד־ ָּמ ַתי ר ָּש ֵ֥עים׀ יהָּ ִ֑וה ַעד־ ָּמ ַתי ר ָּש ֵ֥עים יַ ע ָֹֽלזו׃
ל־פעלי ָּ ָֽאוֶ ן׃
4יַ ָ֣ביעו י ַדב ָ֣רו ָּע ָּ ִ֑תק ָֽית ַאמרו ָּכ ֵ֥
ַ 5עמךָ֣ יהָּ ָ֣וה י ַדכ ִ֑או ָֽונַ ח ָּלתךֵ֥ י ַענָֽ ו׃
ַ֭ ַ 6אל ָּמנָּ ה ו ָ֣גר יַ ה ִ֑רגו ָֽויתו ָ֣מים י ַר ָֽצחו׃
ַ֭ ַ 7ו ָ֣יאמרו ָ֣לא יר ֶאה־ ָּ ִ֑יּה ולא־יָּ בין ֱאֹל ֵ֥הי יַ ע ָֽקב׃
ַ֭ 8בינו בע ָ֣רים ָּב ָּ ִ֑עם וכסילים ָּמ ַ ֵ֥תי ַתׂש ָֽכילו׃
9ה ָ֣נ ַ ָֽטע אזֶ ן ה ָ֣לא יש ָּ ִ֑מע ָֽאם־ ֵ֥י ָֽצר ַעין ה ָ֣לא יַ ָֽביט׃
יוכ ַיח ַ ָֽהמ ַלמד ָּא ָּ ָ֣דם ָּ ָֽד ַעת׃
11הי ָ֣סר גַ֭וים ה ָ֣לא ִ֑
ָֽ 11יהוָּ ה י ַ֭ד ַע ַמחש ָ֣בות ָּא ָּ ִ֑דם כי־ ֵ֥ה ָּמה ָּ ָֽה ֶבל׃
תורתךֵ֥ ת ַלמ ֶ ָֽדנו׃
ַ 12אשרי׀ ַה ֶ ָ֣ג ֶבר א ֶשר־תיַ ס ֶ ָ֣רנו ָּיִּ֑ה וָֽ מ ָּ
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13ל ַהשָ ָ֣קיט לו ָ֣מימי ָּ ִ֑רע ַעד י ָּכ ֶרה ָּל ָּר ָּ ָ֣שע ָּ ָֽש ַחת׃
14כי׀ לא־י ָ֣טש יהָּ ָ֣וה ַע ִ֑מו ונַ ח ָּלתו ָ֣לא יַ ע ָֽזב׃
ָֽ 15כי־ ַעד־ ֶַ֭צ ֶדק יָּ ָ֣שוב מש ָּ ִ֑פט ו ַאח ָּריו ָּכל־ישרי־לָֽב׃
־פעלי ָּ ָֽאוֶ ן׃
ָֽ 16מי־יָּ ָ֣קום ַ֭לי עם־מר ִ֑עים ָֽמי־יתיַ ֵ֥צב לי עם ֵ֥
17לו ָ֣לי ַ֭יהוָּ ה ֶעז ָּ ָ֣ר ָּתה ִ֑לי כמ ַעט׀ ָּ ָֽשכ ָּנה דו ָּ ָ֣מה נַ פ ָֽשי׃
18אם־ ָּ ַ֭א ַמרתי ָּ ָ֣מ ָּטה ַרג ִ֑לי ַחסדךֵ֥ יהוָּ ה יס ָּע ָֽדני׃
חומיך י ַָֽש ַעש ֵ֥עו נַ פ ָֽשי׃
19ב ָ֣רב ַׂשר ַע ַ ָ֣פי בקר ִ֑בי ַתנ ֶ
ַָֽ֭ ַ 21הי ָּחברך כ ָ֣סא ַהוִ֑ ות יצר ָּע ָּ ָ֣מל עלי־ ָֽחק׃
ל־נ ֶָ֣פש ַצ ִ֑דיק ו ָּדם נָּ ָָ֣קי יַ ר ָֽשיעו׃
ַ֭ ָּ 21יגודו ַע ֶ
22וַ י ֵּ֬הי יהָּ ָ֣וה ָ֣לי למׂש ָּ ִ֑גב ואֹל ַהי ל ָ֣צור ַמח ָֽסי׃
ֹלהינו׃
הוֵ֥ה ֱא ָֽ
יתם יַ צמיתם י ָּ
יהם׀ ֶאת־אונָּ ם וב ָּר ָּע ָּ ֵ֥תם יַ צמ ִ֑
23וַ ָּי ֶשב על ֶ
ַ֭ 1 95לכו נ ַרנ ָּ ָ֣נה ַליהָּ ִ֑וה נָּ רי ָּעה ל ָ֣צור יש ָֽענו׃
יע ָֽלו׃
2נ ַקד ָּ ָ֣מה ָּפ ָּ ָ֣ניו בתו ָּ ִ֑דה בזמרות נָּ ֵ֥ר ַ ָֽ
ֹלהים׃
ל־א ָֽ
ל־כ ֱ
3כי ָ֣אל גָּ ָ֣דול יהָּ ִ֑וה ו ֶ ֵ֥מ ֶלְך גָּ דול ַע ָּ
־א ֶרץ ותועפות ָּה ָ֣רים ָֽלו׃
שר ַ֭ביָּ דו ֶמחקרי ָּ ִ֑
4א ֶ ָ֣
5א ֶשר־לָ֣ ו ַ ַ֭היָּ ם ו ָ֣הוא ָּע ָּ ִׂ֑שהו ו ֶיַב ֶשת יָּ ָּ ֵ֥דיו יָּ ָּ ָֽצרו׃
הוֵ֥ה ע ָֽׂשנו׃
ַ֭ 6באו נש ַתחֶ ָ֣וה ונכ ָּ ִ֑ר ָּעה נבר ָּכה ָֽלפני־י ָּ
ֹ֘ 7כי הוא ֱאֹלהינו וַ א ַנחנו ַעָ֣ם ַ ַ֭מרעיתו ו ָ֣צאן יָּ ִ֑דו ַהיום ָֽאם־בקלֵ֥ ו
תש ָּ ָֽמעו׃
ַ 8אל־ ַתק ָ֣שו ַ֭ל ַבב ֶכם כמרי ָּ ִ֑בה כיֵ֥ ום ַמ ָּסה ַבמד ָּ ָֽבר׃
1525

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

שר ַ֭נסוני אבותי ֶ ִ֑כם ב ָּחנוני גַ ם־ ָּר ֵ֥או ָּפ ֳע ָֽלי׃
9א ֶ ָ֣
ַ 11אר ָֹּ֘בעים ָּשנָּ ה׀ ָֹּ֘אקוט בדור וָּ א ַמר ַעם תעָ֣י ל ָּ ָ֣בב ִ֑הם והם לא־יָּ ד ֵ֥עו
ד ָּר ָּ ָֽכי׃
נוח ָֽתי׃
11א ֶשר־נש ַ ֵ֥בעתי ב ַא ִ֑פי אם־יבאון ֶאל־מ ָּ
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָ֣ 1 96שירו ַ ַ֭ליהוָּ ה ָ֣שיר ָּח ָּ ִ֑דש ֵ֥שירו ַליהוָּ ה ָּכ ָּ
שוע ָֽתו׃
ָ֣ 2שירו ַ ַ֭ליהוָּ ה ָּבר ָ֣כו ש ִ֑מו ַבש ֵ֥רו מיָֽ ום־ליום י ָּ
אותיו׃
ל־ה ַעמים נפל ָּ ָֽ
בודו ב ָּכ ָּ ָֽ
ַ 3ספ ָ֣רו ַבגויָ֣ם כ ִ֑
ֹלהים׃
ל־א ָֽ
ל־כ ֱ
ֵ֥ 4כי ֹ֘ ָּגדול יהָּ ָ֣וה ומה ָּ ָ֣לל מ ִ֑אד נו ָּ ֵ֥רא הוא ַע ָּ
5כי׀ ָּכל־ ֱאֹל ָ֣הי ָּה ַע ָ֣מים ֱאלי ִ֑לים ַ ָֽויהוָּ ה ָּש ַ ֵ֥מים ָּע ָּ ָֽׂשה׃
6הוד־ו ָּה ָּ ֵ֥דר ל ָּפ ָּ ִ֑ניו ֵ֥עז ותפ ֶא ֶרת במק ָּד ָֽשו׃
ָּ 7ה ָ֣בו ַ ַ֭ליהוָּ ה משפ ָ֣חות ַע ִ֑מים ָּה ֵ֥בו ַליהוָּ ה ָּכ ֵ֥בוד וָּ ָֽעז׃
ָּ 8ה ָ֣בו ַ ַ֭ליהוָּ ה כ ָ֣בוד ש ִ֑מו ׂש ָֽאו־מנ ָּחה ו ֵ֥באו ל ַחצרו ָּ ָֽתיו׃
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
־ק ֶדש ֵ֥חילו מ ָּפנָּ יו ָּכ ָּ
9הש ַתחוָ֣ ו ַ ַ֭ליהוָּ ה ב ַהד ַרת ִ֑
11אמרו ַבגוים׀ י ֹ֘הָּוה ָּמ ָּלְך ַאף־ת ָ֣כון ַ֭תבל ַבל־ת ִ֑מוט יָּ ֵ֥דין ַעמים
יש ָֽרים׃
במ ָּ
11יׂשמ ָ֣חו ַ ַ֭ה ָּש ַמים ו ָּת ָ֣גל ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ יַָֽֽר ַ ֵ֥עם ַהיָּ ם ומל ָֽאו׃
י־י ַָֽער׃
ר־בו ָּ ֵ֥אז י ַרננו ָּכל־עצ ָּ
12יַ עֹלָ֣ ז ָּ ַׂ֭ש ַדי ו ָּכל־א ֶש ִ֑
13לפני יהוָּ ה׀ ֵּ֬כי ָּבא ֵ֥כי ָּבא לשפט ָָּׁ֫ה ָּ ֵ֥א ֶרץ יש ָֽפט־ת ֵ֥בל ב ֶצ ִֶ֑דק ו ַעמים
ֶב ֱאמונָּ ָֽתו׃
1 97יהָּ ָ֣וה ָּ ַ֭מ ָּלְך ָּת ָ֣גל ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ יׂשמחו א ֵ֥יים ַר ָֽבים׃
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ָּ 2ע ָּ ָ֣נַֽן וַ ע ָּר ֶ ָ֣פל סבי ָּ ִ֑ביו ֶ ֵ֥צ ֶדק ומש ָּפט מ ָ֣כון כס ָֽאו׃
ַ֭ 3אש ל ָּפ ָּ ָ֣ניו ת ִ֑לְך ות ַלהט ָּס ָ֣ביב ָּצ ָּ ָֽריו׃
4ה ָ֣אירו ב ָּרָ ָּ ָ֣קיו ת ִ֑בל ָּרא ָּתה וַ ָּת ָ֣חל ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
הוִ֑ה מלפני א ָ֣דון ָּכ ָּ
ָּ 5הרים ַכדונַ ג ָּ ַ֭נ ַמסו מלפנָ֣י י ָּ
6ה ָ֣גידו ַה ָּש ַ ָ֣מים צד ִ֑קו ו ָּראו ָּכל־ ָּה ַע ָ֣מים כבו ָֽדו׃
ֹלהים׃
ל־א ָֽ
7יבשו׀ ָּכל־ ֵּ֬עבדי ֶפ ֶסל ַה ָֽמת ַהל ֵ֥לים ָּב ֱאלי ִ֑לים הש ַתחוו־לו ָּכ ֱ
ָּ 8שמ ֵּ֬ ָּעה וַ תׂש ַמח׀ ציון ַ ַ֭ו ָּתגלנָּ ה בנָ֣ ות יהו ָּ ִ֑דה ל ַמ ַען מש ָּפ ֶ ָ֣טיך יהָּ ָֽוה׃
ֹלהים׃
ל־א ָֽ
ל־כ ֱ
ית ַע ָּ
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ מ ֵ֥אד נַ על ָּ
ל־כ ָּ
ָֽ 9כי־ ַא ָּתה יהוָּ ה ֶעליֵ֥ ון ַע ָּ
ידיו מיַ ֵ֥ד ר ָּשעים יַ צילָֽם׃
11אה ֵ֥בי יהוָּ ה ׂשנ ָׁ֫או ָּ ֵ֥רע ַ֭שמר נַ פ ָ֣שות חס ָּ ִ֑
11אור זָּ ָ֣ר ַע ַל ַצ ִ֑דיק וָֽ לישרי־לֵ֥ב ׂשמ ָּ ָֽחה׃
ׂ12שמ ָ֣חו ַ ַ֭צדיקים ַ ָֽביהָּ ִ֑וה והודו לזָ֣ ֶכר ָּקד ָֽשו׃
יעה־לֵ֥ ו
הוש ָּ
1 98מזמור שירו ַ ָֽליהוָּ ה׀ ָ֣שיר ָּ ַ֭ח ָּדש ָֽכי־נפ ָּל ָ֣אות ָּע ָּ ִׂ֑שה ָֽ
ימינו וז ֵ֥ר ַוע ָּקד ָֽשו׃
2הו ָ֣די ַע ַ֭יהוָּ ה ישו ָּע ִ֑תו לעינֵ֥י ַהגוים ג ָּ ֵ֥לה צד ָּק ָֽתו׃
שועת
י־א ֶרץ את י ַ ֵ֥
ל־אפס ָּ ִ֑
ָֽאמונָּ תו לבית יׂש ָּ ָׁ֫ר ֵ֥אל ָּר ֵ֥או ָּכ ַ
ָֹּ֘ 3ז ַכר ַחסדו׀ ֶו ֱ ָֽ
ֹלהינו׃
ֱא ָֽ
ָּ 4ה ָ֣ריעו ַ ַ֭ ָֽליהוָּ ה ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ פצחו ו ַרננָ֣ ו וזַ ָֽמרו׃
5זַ מ ָ֣רו ַליהָּ ָ֣וה בכנִ֑ ור בכנור ו ָ֣קול זמ ָּ ָֽרה׃
הוָֽה׃
שופר ָּהריעו לפני׀ ַה ֵֶּ֬מ ֶלְך י ָּ
ַ֭ ַ 6בח ָ֣צצרות ו ָ֣קול ָּ ִ֑
7יר ַ ָ֣עם ַ ַ֭היָּ ם ומל ִ֑או תבל ו ָ֣ישבי ָּ ָֽבּה׃
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8נ ָּה ֵ֥רות ימחאו־ ָּ ִ֑כף יַ ַחד ָּה ֵ֥רים י ַר ָֽננו׃
ָֽ 9ל ָֽפני־יהוָּ ה ֵ֥כי ָּבא לשפט ָָּׁ֫ה ָּ ֵ֥א ֶרץ יש ָֽפט־ת ֵ֥בל ב ֶ ִ֑צ ֶדק ו ַעמים
יש ָֽרים׃
במ ָּ
1 99יהָּ ָ֣וה ָּ ַ֭מ ָּלְך ירגזָ֣ ו ַע ִ֑מים י ֵ֥שב כרובים ָּתנֵ֥ וט ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַ֭ 2יהוָּ ה בציָ֣ ון גָּ ִ֑דול ו ָּ ֵ֥רם הוא ַעל־ ָּכל־ ָּ ָֽה ַע ָֽמים׃
3יו ָ֣דו ַ֭שמך גָּ ֵ֥דול ונו ָּרא ָּק ֵ֥דוש ָֽהוא׃
4ו ֵ֥עז ֶמ ֶלְך מש ָּפט ָָּׁ֫א ֵ֥הב ַ ַ֭א ָּתה כו ַ ָ֣ננ ָּת מי ָּש ִ֑רים מש ָּ ֵ֥פט וצ ָּד ָּקה ביַ עקב׀
ַא ֵָּּ֬תה ָּע ָֽׂשי ָּת׃
ָֽ 5רוממו י ֹ֘הָּוה ֱאֹלהינו ַָֽ֭והש ַתחוו ַלה ֵ֥דם ַרג ָּליו ָּק ֵ֥דוש ָֽהוא׃
ֹ֘ 6מ ֶשה ו ַאהרן׀ ָֽבכהנָּ יו ַ֭ושמואל בקר ָ֣אי ש ִ֑מו ק ֵ֥ראים ֶאל־יהוָּ ה ו ָ֣הוא
יַ ע ָֽנם׃
ן־למו׃
7ב ַע ָ֣מוד ָּ ַ֭ענָּ ן י ַד ָ֣בר אלי ֶ ִ֑הם ָּשמ ֵ֥רו עד ָּתיו ו ָ֣חק ָּנ ַָֽת ָּ ָֽ
8יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהינו ַא ָּתה ע ָׁ֫ני ָּ ֵ֥תם ָ֣אל ַ֭נׂשא ָּה ָ֣יי ָּת ָּל ֶ ִ֑הם ונקם ַעל־עלילו ָּ ָֽתם׃
ָֽ 9רוממו י ֹ֘הָּוה ֱאֹלהינו ַ֭ו ָֽהש ַתחוו ל ַ ָ֣הר ָּקד ִ֑שו ָֽכי־ ָּקדוש יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ָֽהינו׃
1 100מז ֵ֥מור לתו ָּ ִ֑דה ָּה ֵ֥ריעו ַליהוָּ ה ָּכל־ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
2עב ָ֣דו ֶאת־יהָּ ָ֣וה בׂשמ ָּ ִ֑חה ֵ֥באו ל ָּפנָּ יו ברנָּ ָּ ָֽנה׃
יתו׃
3דעו ָֽכי־יהוָּ ה הוא ֱא ָֹׁ֫ל ֵ֥הים ָֽהוא־ ָּ ַ֭ע ָּׂשנו ו ָ֣לא א ַנִ֑חנו ַעמו ו ָ֣צאן ַמרע ָֽ
4באו ש ָּע ָּריו׀ בתו ָּדה חצר ָּ ֵ֥תיו בתה ָּ ִ֑לה ָֽהודו־לו ָּבר ֵ֥כו ש ָֽמו׃
5כי־ ָ֣טוב ַ֭יהוָּ ה לעו ָּ ָ֣לם ַחס ִ֑דו ו ַעד־ ֵ֥דר וָּ דר ֱאמונָּ ָֽתו׃
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1 101ל ָּדוד ָׁ֫מז ֵ֥מור ֶ ָֽח ֶסד־ומש ָּ ֵ֥פט ָּא ִ֑שי ָּרה לך יהָּ ָ֣וה אזַ ָֽמ ָּרה׃
ַ 2אׂשכי ָּלה׀ ב ֶ ֵּ֬ד ֶרְך ָּתמים ָּ ַ֭מ ַתי ָּת ָ֣בוא א ָּלִ֑י ֶאת ַה ֵ֥לְך ב ָּתם־ל ָּבבי ב ֶ ָָ֣ק ֶרב
יתי׃
ב ָֽ
ָֽ 3לא־ ָּאשית׀ ל ֶ ֵ֥נַֽגֶ ד עינַ י ָֽד ַבר־ב ָׁ֫ליָּ ֵ֥ ַעל ע ָֽׂשה־ס ֵ֥טים ָּׂשנִ֑אתי לא יד ַבָ֣ק ָֽבי׃
4ל ָּ ָ֣בב ַ֭עקש יָּ ָ֣סור מ ֶ ִ֑מני ָּרע ָ֣לא א ָּ ָֽדע׃
ּה־עינַ ים ור ַ ָ֣חב ל ָּ ִ֑בב אתו ָ֣לא
5מ ָּלוש ֵּ֬ני ַבס ֶתר׀ רעהו אותו ַָׁ֫אצ ֵ֥מית ָֽג ַב ַ֭
אוכל׃
ָּ ָֽ
6עי ַני׀ ב ֶ ָֽנ ֶאמני־ ֶא ֶרץ ָּל ֶש ֶבת ע ָָּׁ֫מ ֵ֥די ַ֭הלְך ב ֶ ָ֣ד ֶרְך ָּת ִ֑מים הוא י ָּשר ָֽתני׃
ָֽ 7לא־ישב׀ בָ ֶ ֵ֥ק ֶרב ביתי עׂשה ר ָׁ֫מ ָּ ֵ֥יה ד ֵ֥בר ש ָּק ִ֑רים ָֽלא־יכון ל ֶ ָ֣נַֽגֶ ד עי ָּ ָֽני׃
ל־פעלי ָּ ָֽאוֶ ן׃
י־א ֶרץ ל ַהכ ֵ֥רית ָֽמעיר־יהוָּ ה ָּכ ֵ֥
ַ 8לב ָּקרים ַאצ ֵ֥מית ָּכל־רשע ָּ ִ֑
ַ֭ 1 102תפ ָּלה ל ָּע ָ֣ני ָֽכי־יַ ע ִ֑טף ולפ ֵ֥ני יהוָּ ה יש ֵ֥פְך ׂשי ָֽחו׃
ַ֭ 2יהוָּ ה שמ ָּ ָ֣עה תפ ָּל ִ֑תי ו ַשו ָּעתי א ֶ ֵ֥ליך ָּת ָֽבוא׃
ַ 3אל־ ַתס ֵּ֬תר ָּפנֶ יך׀ מ ֶמני ביום ַָׁ֫צר ֵ֥לי ַה ָֽטה־א ַ ֵ֥לי ָּאז ֶ ִ֑נַֽך ביֵ֥ ום ֶאק ָּרא
ַמ ֵ֥הר ע ָֽנני׃
מו־קד נ ָּ ָֽחרו׃
מותי כ ֵ֥
שן יָּ ָּ ִ֑מי ו ַעצ ַ
ָֽ 4כי־ ָּכלָ֣ ו ב ָּע ָּ ָ֣
י־ש ַכחתי מא ֵ֥כל ַלח ָֽמי׃
5הו ָּ ָֽכה־ ָּ ַ֭כע ֶׂשב וַ י ַ ָ֣בש ל ִ֑בי ָֽכ ָּ
6מ ֵ֥קול ַאנ ָּח ִ֑תי ָּדב ָּ ֵָ֥קה ַעצמי לב ָּׂש ָֽרי׃
ַ֭ ָּ 7דמיתי לק ַ ָ֣את מד ָּ ִ֑בר ָּהייתי כ ָ֣כוס ֳח ָּר ָֽבות׃
ל־גג׃
ָּ 8שָ ַ ֵ֥קדתי וָּ ֶ ָֽאה ֶיִ֑ה כצפור בו ֵ֥דד ַע ָּ ָֽ
ָּ 9כל־ ַ ַ֭היום חר ָ֣פוני אוי ָּ ִ֑בי מהו ָּל ַלי ָ֣בי נש ָּ ָֽבעו׃
1529

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

11כי־ ַ֭א ֶפר ַכ ֶ ָ֣ל ֶחם ָּא ָּכִ֑לתי ושקוַ י בב ֵ֥כי ָּמ ָּ ָֽסכתי׃
11מפ ָֽני־ ַ ָֽז ַעמךֵ֥ וקצ ֶ ִ֑פך ֵ֥כי נ ָּׂשא ַתני וַ ַתשלי ָֽכני׃
יבש׃
ַ֭ ָּ 12י ַמי כ ָ֣צל נָּ ִ֑טוי וַ אני ָּכ ֵ֥ע ֶׂשב א ָּ ָֽ
שב וזכרך ל ָ֣דר וָּ ָֽדר׃
13ו ַא ָּ ָ֣תה ַ֭יהוָּ ה לעו ָּ ָ֣לם ת ִ֑
מועד׃
י־בא ָֽ
־עת ל ֶ ָֽחננָּ ּה כ ָּ ֵ֥
ַ 14א ָּ ָ֣תה ָּ ַ֭תקום ת ַר ָ֣חם ציִ֑ ון כי ֵ֥
ָֽ 15כי־ ָּר ָ֣צו ַ֭ע ָּב ֶדיך ֶאת־א ָּב ֶ ִ֑ני ָּה ָֽו ֶאת־ע ָּפ ָּ ֵ֥רּה יח ָֽננו׃
בודך׃
ל־מל ֵ֥כי ָּה ָּא ֶרץ ֶאת־כ ֶ ָֽ
הוִ֑ה ָֽו ָּכ ַ
ת־שם י ָּ
16ו ָֽייר ָ֣או גַ֭וים ֶא ָ֣
בודו׃
ָֽ 17כי־ ָּב ָּ ָ֣נה יהָּ ָ֣וה ציִ֑ ון נר ָּאה בכ ָֽ
א־בזָּ ה ֶאת־תפ ָּל ָּ ָֽתם׃
ַ֭ ָּ 18פנָּ ה ֶאל־תפ ַ ָ֣לת ָּה ַער ָּ ִ֑ער ו ָֽל ָּ
19ת ָּ ָ֣כ ֶתב זַ֭את ל ָ֣דור ַאח ִ֑רון ו ַ ֵ֥עם נב ָּרא י ַה ֶלל־ ָּ ָֽיּה׃
ל־א ֶרץ ה ָֽביט׃
ָֽ 21כי־ ַ֭השקיף ממ ָ֣רום ָּקד ִ֑שו יהוָּ ה מ ָּש ַמים׀ ֶא ֵֶּ֬
ַ֭ 21לשמ ַע ֶאנָ ַ ָ֣קת ָּא ִ֑סיר ל ַפת ַח בנָ֣י תמו ָּ ָֽתה׃
שם יהָּ ִ֑וה ותה ָּלתו בירו ָּש ָּ ָֽלם׃
22ל ַס ָ֣פר ַ֭בציון ָ֣
23בה ָּק ָ֣בץ ַע ָ֣מים יַ ח ָּ ִ֑דו ו ַממ ָּלכות ַלע ֵ֥בד ֶאת־יהָּ ָֽוה׃
24ע ָּנה ַב ֶ ֵ֥ד ֶרְך כחו ק ַ ֵ֥צר יָּ ָּ ָֽמי׃
נותיך׃
דורים ש ֶ ָֽ
יָּמי בדור ָ֣
ל־תעלני ַבח ָ֣צי ָּ ִ֑
25א ַמר אלי ַ ָֽא ַ ַ֭
ַ֭ 26ל ָּפנים ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ יָּ ַ ִ֑סד ָּת וָֽ ַמעׂשה יָּ ֶ ָ֣דיך ָּש ָּ ָֽמים׃
27ה ָּמה׀ יאבדו ו ַא ָּתה ַָׁ֫תע ֵ֥מד ַ֭וכ ָּלם ַכ ֶ ָ֣בגֶ ד יבלִ֑ ו ַכלבוש ַתחליפָ֣ם
ָֽוַֽיַ ח ָֹֽלפו׃
28ו ַא ָּתה־ ִ֑הוא ושנו ֶתיך ָ֣לא י ָּ ָֽתמו׃
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29ב ָֽני־ע ָּב ֶ ֵ֥דיך יש ִ֑כונו וזַ ר ָּעם ל ָּפ ֶ ֵ֥ניך י ָֽכון׃
ת־שם ָּקד ָֽשו׃
1 103ל ָּדוד׀ ָּבר ָ֣כי ַ ַ֭נפשי ֶאת־יהָּ ִ֑וה ו ָּכל־ק ָּר ַבי ֶא ֵ֥
ָּ 2בר ָ֣כי ַ ַ֭נפשי ֶאת־יהָּ ִ֑וה ו ַאל־תשכחי ָּכל־גמו ָּ ָֽליו׃
ל־תחל ָּ ָֽאיכי׃
ַ 3הס ֵ֥ל ַח ל ָּכל־עו ִ֑נכי ָּהרפא ל ָּכ ַ
ַ 4הגו ָ֣אל מ ַ ָ֣ש ַחת ַח ָּ ִ֑יַֽיכי ַ ָֽהמ ַעטרכי ֶ ָ֣ח ֶסד ו ַרח ָֽמים׃
עוריכי׃
ַ 5ה ַמׂש ָ֣ביַ ע ַב ָ֣טוב ֶעדיְִַֽ֑ך תת ַחדש ַכ ֶנ ֶָ֣שר נ ָּ ָֽ
הוִ֑ה ומש ָּפטים ל ָּכל־עשו ָָֽקים׃
ׂשה צ ָּד ָ֣קות י ָּ
6ע ָ֣
ותיו׃
7יו ָ֣די ַע ד ָּר ָּ ָ֣כיו למ ֶ ִ֑שה לב ֵ֥ני יׂש ָּראל על ָֽיל ָּ
ַ 8ר ָ֣חום ו ַחנָ֣ ון יהָּ ִ֑וה ֶא ֶרְך ַא ַ ָ֣פים ו ַרב־ ָּ ָֽח ֶסד׃
עולָ֣ם י ָֽטור׃
־ל ֶנ ֵַ֥צח יָּ ִ֑ריב ולא ל ָּ
ָֽ 9לא ָּ
ָ֣ 11לא ַ ַ֭כח ָּטאינו ָּ ָ֣ע ָּׂשה ָּ ִ֑לנו ו ֵ֥לא ַכעונתינו גָּ ַ ֵ֥מל ָּע ָֽלינו׃
־ה ָּ ִ֑א ֶרץ גָּ ַ ֵ֥בר ַחסדו ַעל־יר ָּ ָֽאיו׃
11כי כג ָ֣ב ַה ָּ ַ֭ש ַמים ַעל ָּ
12כר ָ֣חק ַ֭מז ָּרח ָֽמ ַ ָֽמע ָּ ִ֑רב ָֽהר ֵ֥חיק מ ֶמנו ֶאת־פ ָּש ָֽעינו׃
13כ ַר ָ֣חם ָּ ַ֭אב ַעל־ ָּב ִ֑נים ר ַ ֵ֥חם יהוָּ ה ַעל־יר ָּ ָֽאיו׃
י־ע ָּ ֵ֥פר א ָּנָֽחנו׃
14כי־הוא יָּ ַ ָ֣דע יצ ִ֑רנו זָּ כור כ ָּ
ֱ ַ֭ 15אנוש ֶכ ָּח ָ֣ציר יָּ ָּ ִ֑מיו כ ֵ֥ציץ ַה ָּש ֶדה ָ֣כן יָּ ָֽציץ׃
16כי ָ֣רו ַח ָּ ָֽעב ָּרה־ ָ֣בו ואי ֶ ִ֑ננו ולא־יַ כי ֶרנו ָ֣עוד מקו ָֽמו׃
ולם ַעל־יר ָּ ִ֑איו וצד ָּקתו לבנֵ֥י ָּבנָֽים׃
עולָ֣ם ו ַעד־עַ֭ ָּ
17ו ֶח ֶסד יהוָּ ה׀ מ ָּ
ׂשותם׃
יתו ולזכ ֵ֥רי פק ָּדיו ַלע ָּ ָֽ
18לשמ ֵ֥רי בר ִ֑
ָֽ 19יהוָּ ה ַ ַ֭ב ָּש ַמים ה ָ֣כין כס ִ֑או ו ַמלכותו ַב ֵ֥כל ָּמ ָּ ָֽש ָּלה׃
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ׂשי ד ָּב ִ֑רו לשמ ַע ב ָ֣קול ד ָּב ָֽרו ׃
ָּ 21בר ֵ֥כו יהוָּ ה ַמל ָָּׁ֫א ָּ ֵ֥כיו ג ָ֣ברי ַ֭כ ַח ע ָ֣
ָּ 21בר ָ֣כו ַ֭יהוָּ ה ָּכל־צ ָּב ָּ ִ֑איו מ ָּשר ָּתיו ע ֵׂ֥שי רצונָֽ ו׃
ָּ 22ברכו יהוָּ ה׀ ָּ ָֽכל־ ַמע ָּׂשיו ב ָּכל־מק ֵ֥מות ֶממ ַשל ִ֑תו ָּבר ֵ֥כי נַ פשי
הוָֽה׃
ֶאת־י ָּ
ֹלהי גָּ ַ ָ֣דל ָּת מ ִ֑אד ַ֭הוד ו ָּה ָּ ָ֣דר
הוָ֣ה ַ֭ ֱא ַ
ָּ 1 104בר ֵ֥כי נַ פשי ֶאת־י ָׁ֫הָּוֵ֥ה י ָּ
ָּל ָּ ָֽבש ָּת׃
יעה׃
נוטה ָּש ַמים ַכיר ָּ ָֽ
־אור ַכ ַשל ָּ ִ֑מה ֶ ֵ֥
ָֽ 2ע ֶטה ַ֭
ֵ֥ ַ 3המ ָּק ֶ ָֽרה ַב ַמים ָֽעליָׁ֫ ו ָּ ֵ֥תיו ַה ָּשם־ ָּע ֵ֥בים רכו ִ֑בו ַ ָֽהמ ַהלְך ַעל־ ַכנפי־ ָֽרו ַח׃
ֹלהט׃
ׂשה ַמל ָּא ָּ ָ֣כיו רו ִ֑חות מ ָּשר ָּתיו ָ֣אש ָֽ
4ע ֶ ָ֣
עולם וָּ ֶ ָֽעד׃
כונ ִָּ֑יה ַבל־תמוט ָּ ֵ֥
־א ֶרץ ַעל־מ ֶ
ָֽ ָּ 5י ַסד ֶַ֭
דו־מים׃
ל־הרים יַ ַָֽעמ ָּ ָֽ
ַ֭ 6תהום ַכל ָ֣בוש כסי ִ֑תו ַע ָּ
7מן־גַ ע ָּ ָ֣רתךָ֣ ינו ִ֑סון מן־ ֵ֥קול ַ ָֽר ַעמך י ָּחפזָֽ ון׃
8יַ עלָ֣ ו ָּ ַ֭הרים יר ָ֣דו ב ָּק ִ֑עות ֶאל־מקום ֶזה׀ יָּ ֵַּ֬סד ָּת ָּל ֶ ָֽהם׃
ָֽ 9גבול־ ַ ַׂ֭שמ ָּת ַבל־יַ ָֽ עב ִ֑רון ַבל־ישובון ל ַכ ֵ֥סות ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָֽ ַ 11המ ַש ָ֣ל ַח ַ ַ֭מעיָּ נים ַבנ ָּח ִ֑לים ֵ֥בין ָּהרים י ַהל ָֽכון׃
ַ֭ ַ 11ישקו ָּכל־ ַחי ָ֣תו ָּׂש ָּ ִ֑די ישברו פ ָּר ָ֣אים צ ָּמ ָּ ָֽאם׃
נו־קול׃
ַ֭ 12עלי ֶהם עוף־ ַה ָּש ַ ָ֣מים יש ִ֑כון מ ֵ֥בין ֳע ָּפאים ית ָֽ
ַ 13משָ ֶ ָ֣קה ָּ ַ֭הרים מעליו ָּ ִ֑תיו מפ ֵ֥רי ַמע ֶׂשיך תׂש ַ ֵ֥בע ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַ 14מצמי ַח ָּחציר׀ ַלבה ָּמה ַ֭וע ֶׂשב ַלעב ַ ָ֣דת ָּה ָּא ָּ ִ֑דם ל ֵ֥הוציא ֶל ֶחם
ן־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
מ ָּ
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ב־אנֵ֥ וש
15ו ַיַֽין׀ י ַׂש ֵַּ֬מח ָֽל ַבב־ ֱאנוש ל ַהצ ָ֣היל ָּפ ָ֣נים מ ָּ ִ֑ש ֶמן ו ֶל ֶחם ָֽל ַב ֱ
יס ָּ ָֽעד׃
שר נָּ ָּ ָֽטע׃
ַ֭ 16יׂשבעו ע ָ֣צי יהָּ ִ֑וה ַ ָֽארזֵ֥י ל ָּבנון א ֶ ָ֣
יתּה׃
רושים ב ָּ ָֽ
־שם צ ֳפ ָ֣רים י ַקנִ֑נו חס ָּידה ב ֵ֥
17א ֶשר ָּ ַ֭
ָּ 18ה ָ֣רים ַ ַ֭הגבהים ַליע ִ֑לים ס ָּלעים ַמח ֶ ֵ֥סה ַ ָֽלש ַפנָֽים׃
בואו׃
ָּ 19ע ָּ ָׂ֣שה ָּיַ֭ר ַח למוע ִ֑דים ֶש ֶמש יָּ ַ ֵ֥דע מ ָֽ
תו־י ַָֽער׃
ל־חי ָּ
־ח ֶשְך וָ֣יהי ָּלִ֑י ָּלה ָֽבו־תרמׂש ָּכ ַ
ָֽ ָּ 21ת ֶשת ַ֭
ַ֭ ַ 21הכפירים שא ָ֣גים ַל ָּ ִ֑ט ֶרף ול ַבקש מ ָ֣אל ָּאכ ָּ ָֽלם׃
22תז ַ ָ֣רח ַ ַ֭ה ֶש ֶמש י ָּאס ִ֑פון ו ֶאל־מעונ ָּתם יר ָּב ָֽצון׃
23י ָ֣צא ָּא ָּ ָ֣דם ל ָּפ ֳעלִ֑ ו ָֽו ַלעב ָּד ָ֣תו עדי־ ָּ ָֽע ֶרב׃
ית ָּמל ָּ ֵ֥אה ָּה ָּא ֶרץ קניָּ ֶנַָֽֽך׃
ָֽ ָּ 24מה־ ַר ֵּ֬בו ַמע ֶׂשיך׀ ָֽיהוָּ ה ַ֭כ ָּלם ב ָּחכ ָּ ָ֣מה ָּע ִׂ֑ש ָּ
ם־ר ֶמׂש ו ָ֣אין מס ָּ ִ֑פר ַחיֵ֥ ות ק ַטנות
ֶ 25זה׀ ַה ָּיֵ֥ם גָּ דול ור ַחב ָָּׁ֫י ָּ ֵ֥דים ָּ ָֽש ֶַ֭
עם־גד ָֽלות׃
ַ֭ ָּ 26שם ֳאניָ֣ ות י ַהל ִ֑כון לויָּ ָּתן ֶ ָֽזה־יָּ ַ ֵ֥צר ָּת ל ַ ָֽׂש ֶחק־ ָֽבו׃
ַ֭ 27כ ָּלם א ֶ ָ֣ליך י ַׂשב ִ֑רון ָּלתת ָּאכ ָּלָ֣ם בע ָֽתו׃
28ת ָ֣תן ָּ ַ֭ל ֶהם ילק ִ֑טון תפ ַ ֵ֥תח ָּ ָֽידך יׂשב ֵ֥עון ָֽטוב׃
שובון׃
וחם יגוָּ ִ֑עון ָֽו ֶאל־ע ָּפ ָּ ֵ֥רם י ָֽ
ַ 29תס ֵ֥תיר ָּפנֶ יך י ָָּֽב ָׁ֫הלֵ֥ ון ת ָ֣סף ַ֭ר ָּ
31ת ַש ַ ָ֣לח ַ֭רוחך י ָּבר ִ֑און ות ַחדש פנָ֣י א ָּד ָּ ָֽמה׃
הוָ֣ה ב ַמע ָּ ָֽׂשיו׃
עולִ֑ם יׂש ַמח י ָּ
הוָ֣ה ל ָּ
31יהי כ ָ֣בוד י ָּ
ַ 32ה ַמ ָ֣ביט ָּ ַ֭ל ָּא ֶרץ וַ תר ָּ ִ֑עד י ַגע ֶב ָּה ָ֣רים ָֽוַֽיֶ ֱע ָּ ָֽשנו׃
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ָּ 33א ָ֣שי ָּרה ַליהָּ ָ֣וה ב ַח ָּ ִ֑יי אזַ מ ָּרה לאֹל ַ ָ֣הי בעו ָֽדי׃
34יֶ ֱע ַ ָ֣רב ָּע ָּ ָ֣ליו ׂשי ִ֑חי ָּאנכי ֶאׂש ַ ֵ֥מח ַביהָּ ָֽוה׃
ן־ה ָּא ֶרץ ור ָּשעים׀ עוד אינָּ ם ָּבר ָ֣כי ַ ַ֭נפשי ֶאת־יהוָּ ה
35י ַתמו ַח ָּטאים׀ מ ָּ
לו־יָּֽה׃
ַ ָֽהל ָּ
ילותיו׃
הודיעו ָּב ַעמים על ָּ ָֽ
1 105הו ָ֣דו ַ ַ֭ליהוָּ ה קר ָ֣או בש ִ֑מו ֵ֥
אותיו׃
ָֽ 2שירו־לו זַ מרו־לִ֑ ו ׂשיחו ב ָּכל־נפל ָּ ָֽ
הוָֽה׃
שם ָּקד ִ֑שו יׂש ַמח לב׀ מ ַבק ֵּ֬שי י ָּ
ַָֽ֭ 3הת ַהללו ב ָ֣
4דר ָ֣שו יהָּ ָ֣וה ועזִ֑ ו ַבקשו ָּפ ָּנָ֣יו ָּת ָֽמיד׃
5זכרו נפלאו ָּ ֵ֥תיו א ֶשר־ ָּע ָּ ִׂ֑שה מפ ָּתיו ומשפטי־ ָֽפיו׃
יריו׃
ֶַ֭ 6ז ַרע ַאב ָּר ָּ ָ֣הם ַעב ִ֑דו בני יַ ע ָ֣קב בח ָּ ָֽ
ל־ה ָּא ֶרץ מש ָּפ ָּ ָֽטיו׃
ֹלהינו ב ָּכ ָּ
הוָ֣ה ֱא ִ֑
ַ֭ 7הוא י ָּ
יתו ָּד ָּ ֵ֥בר צוָּ ה ל ֶ ָ֣א ֶלף ָֽדור׃
עולָ֣ם בר ִ֑
8זָּ ַ ָ֣כר ל ָּ
וע ָ֣תו ליׂש ָּ ָֽחק׃
־אב ָּר ָּ ִ֑הם ושב ָּ
שר ָּ ַ֭כ ַרת ֶאת ַ
9א ֶ ָ֣
עולם׃
11וַ ַ ָֽיעמי ֶ ָ֣ד ָּה ליַ ע ָ֣קב ל ִ֑חק ליׂש ָּראל ב ָ֣רית ָּ ָֽ
־א ֶרץ־כ ָּנ ִַ֑ען ֶח ֶבל נַ ח ַלת ֶ ָֽכם׃
11לאמר לך ֶא ֵ֥תן ֶאת ֶ ָֽ
ַָֽ֭ 12בהיו ָּתם מ ָ֣תי מס ָּ ִ֑פר כמ ַעט וגָּ ֵ֥רים ָּ ָֽבּה׃
ל־עם ַא ָֽחר׃
13וַ ַָֽ֭ ית ַהלכו מגָ֣ וי ֶאל־גִ֑ וי מ ַממ ָּל ָּכה ֶא ַ ֵ֥
יהם מ ָּל ָֽכים׃
וכח על ֶ ָ֣
ָֽ 14לא־ה ָ֣ני ַח ָּא ָּ ָ֣דם ל ָּעש ָּ ִָ֑קם וַ י ַ
ל־ת ָֽרעו׃
ָֽ ַ 15אל־תג ֵ֥עו במשי ָּ ִ֑חי ולנבי ַאי ַא ָּ
ה־ל ֵֶ֥חם ָּש ָּ ָֽבר׃
־מט ֶ
16וַ יק ָּ ָ֣רא ָּ ַ֭ר ָּעב ַעל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ָּ ָֽכל ַ
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ָּ 17ש ַ ָ֣לח לפני ֶ ָ֣הם ִ֑איש ל ֶע ֶבד נמ ַ ֵ֥כר יו ָֽסף׃
18ענָ֣ ו ַב ֶ ָ֣כ ֶבל ַרגֹלִ֑ יו ַברזֶ ל ָּ ָ֣ב ָּאה נַ פ ָֽשו׃
ַ 19עד־ ֵ֥עת ָֽבא־ד ָּב ִ֑רו אמ ַרת יהָּ ָ֣וה צ ָּר ָּ ָֽפתהו׃
ָ֣ ָּ 21ש ַלח ֶַ֭מ ֶלְך וַ יַ תי ִ֑רהו מ ֵ֥של ַעמים ַוַָֽֽי ַפת ָֽחהו׃
ָּׂ 21ש ָ֣מו ָּא ָ֣דון לבי ִ֑תו ומשל ב ָּכל־קניָּ נָֽ ו׃
ֶ 22לא ָ֣סר ָּׂש ָּ ָ֣ריו בנַ פ ִ֑שו וזק ָּנֵ֥יו י ַח ָֽכם׃
23וַ יָּ ָ֣בא יׂש ָּר ָ֣אל מצ ָּ ִ֑רים ויַ עקב ָּ ָ֣גר ב ֶ ָֽא ֶרץ־ ָּ ָֽחם׃
24וַ ֶי ָ֣ ֶפר ֶאת־ ַע ָ֣מו מ ִ֑אד וַ ַ ָֽיעצמהו מ ָּצ ָּ ָֽריו׃
ָּ 25ה ַ ָ֣פְך ַ֭ל ָּבם לׂש ָ֣נא ַע ִ֑מו להתנַ כל ַבע ָּב ָּ ָֽדיו׃
ר־בו׃
שר ָּ ָֽב ַח ָֽ
שה ַעב ִ֑דו ַאהרן א ֶ ָ֣
ַ֭ ָּ 26ש ַלח מ ֶ ָ֣
תותיו ומפתים ב ֶ ָ֣א ֶרץ ָּ ָֽחם׃
ָֽׂ ָּ 27שמו־ ָּ ַ֭בם דב ָ֣רי א ָּ ִ֑
־מרו ֶאת־ד ָּב ָֽרוו׃
ָ֣ ָּ 28ש ַ ָֽלח ַ֭ח ֶשְך וַ יַ ח ִ֑שְך ו ָֽלא ָּ
ָּ 29ה ַ ָ֣פְך ֶאת־מימי ֶ ָ֣הם ל ָּ ִ֑דם וַ יָּ ֶמת ֶאת־דגָּ ָּ ָֽתם׃
יהם׃
ָּ 31ש ַ ָ֣רץ ַאר ָּצָ֣ם צ ַפרד ִ֑עים ב ַחדרי ַמלכ ֶ ָֽ
בולם׃
ַ֭ ָּ 31א ַמר וַ יָּ ָ֣בא ָּע ִ֑רב כנים ב ָּכל־ג ָּ ָֽ
32נָּ ַ ָ֣תן גשמי ֶ ָ֣הם ָּב ָּ ִ֑רד אש ֶל ָּה ָ֣בות ב ַאר ָּ ָֽצם׃
בולם׃
33וַ ַיְַָֽ֣ך ַ ַ֭גפנָּ ם ותאנָּ ָּ ִ֑תם וַ י ַשבר עָ֣ץ ג ָּ ָֽ
ַ֭ ָּ 34א ַמר וַ יָּ ָ֣בא ַאר ֶבִ֑ה ויֶ ֶלק ו ָ֣אין מס ָּ ָֽפר׃
35וַ ָ֣יא ַכל ָּכל־ ָ֣ע ֶׂשב ב ַאר ָּ ִ֑צם וַ יא ַכל פ ָ֣רי ַאד ָּמ ָּ ָֽתם׃
ל־אונָֽם׃
ָּ
36וַ ַיְַָֽ֣ך ָּכל־ב ָ֣כור ב ַאר ָּ ִ֑צם ראשית ל ָּכ
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כושל׃
37וַ ַָֽ֭ יוציאם ב ֶ ָ֣כ ֶסף וזָּ ָּ ִ֑הב ואין בש ָּב ָּ ָ֣טיו ָֽ
ָּׂ 38ש ַ ָ֣מח מצ ַ ָ֣רים בצא ָּ ִ֑תם ָֽכי־נָּ ַפל ַפח ָּ ָ֣דם עלי ֶ ָֽהם׃
ָּ 39פ ַ ָ֣רׂש ָּע ָּ ָ֣נַֽן ל ָּמ ָּ ִ֑סְך ואש ל ָּה ֵ֥איר ָּ ָֽלי ָּלה׃
יעם׃
ָּ 41ש ַ ָ֣אל וַ יָּבָ֣א ׂש ָּלִ֑ו ו ֶל ֵֶ֥חם ָּש ַמים יַ ׂשב ָֽ
ָ֣ ָּ 41פ ַתח צַ֭ ור וַ יָּ זָ֣ ובו ָּ ִ֑מים ָּהלכו ַבציֵ֥ ות נָּ ָּ ָֽהר׃
ָֽ 42כי־ ָּ ַ֭ז ַכר ֶאת־ד ַ ָ֣בר ָּקד ִ֑שו ֶ ָֽאת־ ַאב ָּר ָּ ֵ֥הם ַעב ָֽדו׃
יריו׃
43וַ יו ָ֣צא ַע ָ֣מו ב ָּׂש ִׂ֑שון ברנָּ ה ֶאת־בח ָּ ָֽ
44וַ י ָ֣תן ָּ ַ֭ל ֶהם ַאר ָ֣צות גו ִ֑ים וַ ע ַמל לא ָ֣מים יי ָּ ָֽרשו׃
לו־יָּֽה׃
ַ 45בעבור׀ ישמ ָ֣רו ַ֭ח ָּקיו ותור ָּ ֵ֥תיו ינצרו ַ ָֽהל ָּ
עולָ֣ם ַחס ָֽדו׃
י־טוב כי ל ָּ
יהוָ֣ה כ ִ֑
הודו ַל ָּ
ָֽ ַ 1 106הללויָּ ּה׀ ָ֣
2מי ַ֭י ַמלל גבו ָ֣רות יהָּ ִ֑וה יַ שמי ַע ָּכל־תה ָּל ָֽתו׃
ל־עת׃
ַ֭ ַ 3אשרי שמ ָ֣רי מש ָּ ִ֑פט עׂשה צ ָּד ָּ ָָ֣קה ב ָּכ ָֽ
ישוע ֶ ָֽתך׃
4זָּ כ ָ֣רני יַ֭הוָּ ה בר ָ֣צון ַע ֶ ִ֑מך ָּפקדני ב ָּ
גויִַֽ֑ך להת ַהלל
5לראות׀ ב ֹ֘טו ַבת בחי ֶריך ַ֭לׂשמ ַח בׂשמ ַ ָ֣חת ֶ
עם־נַ ח ָּל ֶ ָֽתך׃
ָּ 6ח ָּ ֵ֥טאנו עם־אבותינו ֶה ֱע ֵ֥וינו הר ָּ ָֽשענו׃
ת־רב ח ָּס ֶ ִ֑דיך
7א ֹ֘בותינו במצ ַרים׀ לא־הׂש ֵּ֬כילו נפלאו ֶתיך ָ֣לא ָּ ַ֭זכרו ֶא ָ֣
־סוף׃
ל־יָ֣ם ביַם ָֽ
וַ יַ מרו ַע ָּ
8וַ ַָֽ֭ יושיעם ל ַ ָ֣מ ַען ש ִ֑מו להודי ַע ֶאת־גבו ָּר ָֽתו׃
9וַ יג ַ ָ֣ער ביַ ם־ ַ֭סוף ַוַָֽֽיֶ ֱח ָּ ִ֑רב וַ יולי ֵ֥כם ַבתהמות ַכמד ָּ ָֽבר׃
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11וַ ַָֽ֭ יושיעם מ ַיָ֣ד ׂשו ִ֑נא וַ יג ָּאלם מ ַ ֵ֥יד או ָֽיב׃
11וַ י ַכסו־ ַ ֵ֥מים ָּצרי ֶ ִ֑הם ֶא ָּ ֵ֥חד מ ֶהם ָ֣לא נו ָּ ָֽתר׃
12וַ יַ א ֵ֥מינו בד ָּב ָּ ִ֑ריו יָּ שירו תה ָּל ָֽתו׃
ַָֽ֭ 13מהרו ָּשכ ָ֣חו ַמע ָּ ִׂ֑שיו ָֽלא־חכו ַלע ָּצ ָֽתו׃
14וַ ית ַאוָ֣ ו ַ ַ֭תאוָּ ה ַבמד ָּ ִ֑בר וַ ינַ סו־אל ָֽבישי ָֽמון׃
15וַ י ָ֣תן ָּ ַ֭ל ֶהם ֶש ֱא ָּל ָּ ִ֑תם וַ י ַש ַלח ָּרזָ֣ ון בנַ פ ָּ ָֽשם׃
הוָֽה׃
16וַ י ַקנ ָ֣או לַ֭מ ֶשה ַ ָֽב ַמח ֶנִ֑ה ל ַאהרן ק ָ֣דוש י ָּ
ירם׃
־א ֶרץ וַ תב ַלָ֣ע ָּד ָּ ִ֑תן וַ ת ַכס ַעל־ע ַ ֵ֥דת אב ָּ ָֽ
17תפ ַתח ֶַ֭
18וַ תב ַער־ ֵ֥אש ַבע ָּד ָּ ִ֑תם ֶל ָּה ָּבה ת ַל ֵ֥הט ר ָּש ָֽעים׃
־עגֶ ל בח ִ֑רב וַ יש ַתחוו ל ַמס ָּ ָֽכה׃
19יַ עׂשו ֵ֥
21וַ יָּ ֵ֥מירו ֶאת־כבו ָּ ִ֑דם ב ַתבנֵ֥ית שור א ֵ֥כל ָֽע ֶׂשב׃
ַ֭ ָּ 21שכחו ָ֣אל מושי ָּ ִ֑עם ע ֶׂשה גדלָ֣ ות במצ ָּ ָֽרים׃
ַ֭ 22נפ ָּלאות ב ֶ ָ֣א ֶרץ ָּ ִ֑חם נו ָּראות ַעל־יַ ם־ ָֽסוף׃
23וַ יא ֶמר ָֽל ַהש ָׁ֫מי ָּ ֵ֥דם לולי ֹ֘מ ֶשה בחירו ָּע ַ ָ֣מד ַב ֶ ָ֣פ ֶרץ ל ָּפ ָּ ִ֑ניו ל ָּה ֵ֥שיב
ח ָּמתו ָֽמ ַהש ָֽחית׃
־ה ֱאמינו לד ָּב ָֽרו׃
24וַ ַָֽ֭ ימאסו ב ֶ ָ֣א ֶרץ ֶחמ ָּ ִ֑דה ָֽלא ֶ
הוָֽה׃
25וַ י ָּרגנֵ֥ ו ב ָּא ֳהלי ֶ ִ֑הם ֵ֥לא ָּשמעו ב ָ֣קול י ָּ
26וַ י ָּ ָ֣שא יָּ ָ֣דו ָּל ֶ ִ֑הם ל ַה ֵ֥פיל או ָּתם ַבמד ָּ ָֽבר׃
רותם ָּבא ָּר ָֽצות׃
27ול ַה ָ֣פיל ַ ַ֭זר ָּעם ַבגויִ֑ם ולזָּ ָּ
ַ֭ ַ 28וי ָּ ָ֣צמדו ל ַ ָ֣ב ַעל פ ִ֑עור וַ יאכלו זב ֵ֥חי מ ָֽתים׃
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ץ־בם ַמג ָּ ָֽפה׃
יהם וַ תפ ָּר ָּ
ַ֭ ַ 29ויַ כעיסו ב ַ ָֽמ ַעלל ֶ ִ֑
31וַ יַ ע ָ֣מד ַָֽ֭פינ ָּחס וַ י ַפ ִ֑לל וַ ת ָּע ַצר ַה ַמג ָּ ָֽפה׃
31וַ ת ָּ ָ֣ח ֶשב לַ֭ ו לצ ָּדָ ָּ ִ֑קה ל ֵ֥דר וָּ דר ַעד־עו ָּ ָֽלם׃
בורם׃
יבה וַ ֵ֥י ַַֽרע למ ֶשה ַבע ָּ ָֽ
ל־מי מר ָּ ִ֑
ַ֭ ַ 32ויַ קציפו ַע ֵ֥
ת־רוחו וַ י ַבטא בׂש ָּפ ָּ ָֽתיו׃
ִ֑
ָֽ 33כי־המ ֵ֥רו ֶא
ָֽ 34לא־ ַ֭השמידו ֶאת־ ָּ ָֽה ַע ִ֑מים א ֶשר ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה ָּל ֶ ָֽהם׃
35וַ ית ָּער ֵ֥בו ַבגו ִ֑ים ַ ָֽוילמדו ַ ָֽמעׂשי ֶ ָֽהם׃
36וַ יַ ַעב ֵ֥דו ֶאת־ע ַצבי ֶ ִ֑הם וַ יהיו ָּל ֶ ָ֣הם למו ָָֽקש׃
37וַ יזב ָ֣חו ֶאת־ ַ֭בני ֶהם ו ֶאת־בנָֽ ותי ֶהם ַל ָֽשדים׃
שר זַ֭בחו ַלע ַצבָ֣י כ ָּנ ִַ֑ען
יהם א ֶ ָ֣
38וַ ָֽישפכו ָּדם נָּ קי ַדם־ב ֹ֘נ ֶיהם וָֽ בנות ֶ
וַ ֶת ֱח ַנֵַֽ֥ף ָּה ָּא ֶרץ ַב ָּד ָֽמים׃
39וַ יטמ ֵ֥או ב ַמעׂשי ֶ ִ֑הם וַ יזנו ב ַ ָֽמ ַעללי ֶ ָֽהם׃
41וַ ָֽי ַחר־ ַ ָ֣אף יהָּ ָ֣וה ב ַע ִ֑מו וַ י ָּתעב ֶאת־נַ ח ָּל ָֽתו׃
41וַ ית ֵ֥נם ביַ ד־גו ִ֑ים ַוַָֽֽימשלֵ֥ ו ָּב ֶהם ׂשנאי ֶ ָֽהם׃
42וַ יל ָּח ֵ֥צום אויבי ֶ ִ֑הם וַ י ָּכנעו ַ ָ֣ת ַחת יָּ ָּ ָֽדם׃
43פ ָּע ֵ֥מים ַרבות יַ ָׁ֫צי ֵ֥לם ַ֭וה ָּמה יַ מ ָ֣רו ַבע ָּצ ָּ ִ֑תם וַ יָּ מכו ַבע ָּונָֽם׃
ַ֭ ַ 44ויַ רא ַב ַצָ֣ר ָּל ֶ ִ֑הם ב ָּשמעו ֶאת־רנָּ ָּ ָֽתם׃
45וַ יז ָ֣כר ָּל ֶ ָ֣הם ברי ִ֑תו וַ ינָּ חם כ ָ֣רב ח ָּס ָּ ָֽדו׃
46וַ י ָ֣תן או ָּ ָ֣תם ל ַרח ִ֑מים לפני ָּכל־שובי ֶ ָֽהם׃
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שם ָּקד ֶ ִ֑שך
ן־ה ָׁ֫גויֵ֥ם ַ֭להדות ל ָ֣
47הושיענו׀ י ֹ֘הָּוה ֱאֹלהינו ו ַקבצנו ָֽמ ַ
להש ַתב ַח בתה ָּל ֶ ָֽתך׃
ָּ 48ברוְך־יהוָּ ה ֱאֹלהי יׂש ָּראל מן־ ָּהעו ָּלם׀ ו ֵּ֬ ַעד ָּהעו ָּלם ו ָּא ַמר ָּכל־ ָּה ָּ ֵ֥עם
לו־יָּֽה׃
ָּאמן ַ ָֽהל ָּ
1 107ה ָ֣דו ַליהָּ ָ֣וה כי־ ִ֑טוב כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
2י ַ֭אמרו גאו ָ֣לי יהָּ ִ֑וה א ֶ ֵ֥שר ג ָּא ָּלם מיַ ד־ ָּ ָֽצר׃
ומ ַמע ָּ ִ֑רב מ ָּצ ֵ֥פון ומ ָּיָֽם׃
3וָֽ מא ָּרצות ָׁ֫קב ָּ ֵ֥צם ממז ָּ ֵ֥רח ָֽ
ושב ָ֣לא ָּמ ָּ ָֽצאו׃
ימון ָּ ִ֑ד ֶרְך ֵ֥עיר מ ָּ
ָּ 4ת ָ֣עו ַ ַ֭במד ָּבר ביש ָ֣
5רע ֵ֥בים גַ ם־צמ ִ֑אים נַ פ ָּשם ָּב ֶ ֵ֥הם תת ַע ָּ ָֽטף׃
6וַ יצע ָ֣קו ֶאל־ ַ֭יהוָּ ה ַב ַ ָ֣צר ָּל ֶ ִ֑הם ממ ָֽצוקותי ֶהם יַ צילָֽם׃
ַ֭ ַ 7ו ַ ָֽיַֽדריכם ב ֶ ָ֣ד ֶרְך י ָּש ָּ ִ֑רה ָּל ֶל ֶכת ֶאל־ ֵ֥עיר מו ָּ ָֽשב׃
אותיו לבנֵ֥י ָּא ָּ ָֽדם׃
8יו ָ֣דו ַליהָּ ָ֣וה ַחס ִ֑דו ונפל ָּ
א־טוב׃
9כי־ ַ֭הׂשבי ַע ֶ ָ֣נ ֶפש שקָ ָּ ִ֑קה ו ֶ ֵ֥נ ֶפש רע ָּבה מל ָֽ
11י ַ֭שבי ָ֣ח ֶשְך ו ַצל ָּ ִ֑מוֶ ת אסירי ֳע ָ֣ני ו ַבר ֶ ָֽזל׃
ָֽ 11כי־המ ֵ֥רו אמרי־ ִ֑אל וַ ע ַצת ֶעליָ֣ ון נָּ ָּ ָֽאצו׃
12וַ יַ כ ַ ָ֣נע ֶב ָּע ָּ ָ֣מל ל ָּ ִ֑בם ָּכשלו ו ָ֣אין עזָֽר׃
יעם׃
13וַ יזע ָ֣קו ֶאל־ ַ֭יהוָּ ה ַב ַ ָ֣צר ָּל ֶ ִ֑הם ממ ָֽצקותי ֶהם יוש ָֽ
14יָֽ ַ֭וציאם מ ָ֣ח ֶשְך ו ַצל ָּ ִ֑מוֶ ת ומוסרותי ֶ ָ֣הם ינַ ָֽתק׃
אותיו לבנֵ֥י ָּא ָּ ָֽדם׃
15יו ָ֣דו ַליהָּ ָ֣וה ַחס ִ֑דו ונפל ָּ
ָֽ 16כי־ ַ֭ש ַבר ַדל ָ֣תות נ ִ֑ח ֶשת ובריחי ַבר ֶזָ֣ל ג ָֽד ַע׃
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יהם ית ַענָֽ ו׃
ֱ ַ֭ 17אולים מ ֶ ָ֣ד ֶרְך פש ָּ ִ֑עם וָֽ מעוָֽ נת ֶ
ָּ 18כל־ ַ֭א ֶכל ת ַת ָ֣עב נַ פ ָּ ִ֑שם וַ יַ גיעו ַעד־ ַ ֵ֥שערי ָּ ָֽמוֶ ת׃
יעם׃
19וַ יזע ָ֣קו ֶאל־ ַ֭יהוָּ ה ַב ַ ָ֣צר ָּל ֶ ִ֑הם ממ ָֽצקותי ֶהם יוש ָֽ
יתותם נ׃
21יש ַ ָ֣לח ַ֭ד ָּברו ויר ָּפ ִ֑אם ָֽוי ַמלט משח ָּ ָֽ
אותיו לבנֵ֥י ָּא ָּ ָֽדם נ׃
21יו ָ֣דו ַליהָּ ָ֣וה ַחס ִ֑דו ונפל ָּ
ַ֭ 22ויזבחו זב ָ֣חי תו ָּ ִ֑דה ָֽוי ַספרו ַמע ָּ ָׂ֣שיו בר ָּ ָֽנה נ׃
אכה ב ַ ָ֣מים ַר ָֽבים נ׃
23יור ָ֣די ַ ַ֭היָּ ם ָּב ֳאניִ֑ ות ע ֵׂ֥שי מ ָּל ָּ
צולה נ׃
אותיו במ ָּ ָֽ
הוִ֑ה ונפל ָּ
ׂשי י ָּ
ָ֣ 24ה ָּמה ָּ ַ֭ראו ַמע ָ֣
רומם גַ ָּ ָֽליו נ׃
25וַ יא ֶמר וַ ַָֽ֭ יַ עמד ָ֣ר ַוח ס ָּע ָּ ִ֑רה וַ ת ֵ֥
מוגָֽג׃
הומות נַ פ ָּשם ב ָּר ָּ ֵ֥עה תת ָּ
26יַ עלָ֣ ו ָּ ַ֭ש ַמים יר ָ֣דו ת ִ֑
27יָּ ָ֣חוגו ַ֭ויָּ נועו ַכש ִ֑כור ו ָּכל־ ָּחכ ָּמ ָּתם תת ַב ָּ ָֽלע׃
28וַ יצע ָ֣קו ֶאל־ ַ֭יהוָּ ה ַב ַ ָ֣צר ָּל ֶ ִ֑הם וָֽ ממ ָֽצוקתי ֶהם יוצי ָֽאם׃
29יָּ ָ ָ֣קם ַ֭ס ָּע ָּרה לד ָּמ ָּ ִ֑מה וַ יֶ ֱחשו גַ לי ֶ ָֽהם׃
31וַ יׂשמ ֵ֥חו ָֽכי־יש ִ֑תקו וַ יַ נחם ֶאל־מ ֵ֥חוז ֶחפ ָּ ָֽצם׃
אותיו לבנֵ֥י ָּא ָּ ָֽדם׃
31יו ָ֣דו ַליהָּ ָ֣וה ַחס ִ֑דו ונפל ָּ
ַָֽ֭ 32וירממוהו בק ַהל־ ָּ ִ֑עם ובמו ַשב זק ָ֣נים י ַהל ָֽלוהו׃
ׂשם נ ָּה ָ֣רות למד ָּ ִ֑בר ומ ָּ ֵ֥צאי ַמים לצ ָּמ ָֽאון׃
33יָּ ָ֣
ָ֣ ֶ 34א ֶרץ ַ֭פרי למל ָּ ִ֑חה מ ָּר ַעת ָ֣ישבי ָּ ָֽבּה׃
ׂשם ַ֭מד ָּבר ַ ָֽלאגַ ם־ ַ ִ֑מים ו ֶ ֵ֥א ֶרץ ציָּ ה למ ָּ ֵ֥צאי ָּ ָֽמים׃
35יָּ ָ֣
36וַ יָ֣ ו ֶשב ָּ ָ֣שם רע ִ֑בים וַ יכוננו ָ֣עיר מו ָּ ָֽשב׃
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37וַ יזר ָ֣עו ָּ ַׂ֭שדות וַ יט ָ֣עו כ ָּר ִ֑מים וַ יַ עׂשו פ ָ֣רי ת ָֽבו ָּאה׃
38וַ י ָּבר ָ֣כם וַ יר ָ֣בו מ ִ֑אד וב ֶהמ ָּתם ָ֣לא יַ מ ָֽעיט׃
39וַ ימע ֵ֥טו וַ יָּ ִ֑שחו מע ֶצר ָּר ָּעָ֣ה ויָּ גָֽ ון נ׃
א־ד ֶרְך׃
יבים וַ יַתעם ב ָ֣תהו ל ָּ ָֽ
41ש ָ֣פְך ַ֭בוז ַעל־נד ִ֑
41וַ י ַׂש ָ֣גב ֶאביָ֣ ון מ ִ֑עוני וַ ָּי ֵֶׂ֥שם ַכצאן מש ָּפ ָֽחות׃
42יר ָ֣או י ָּש ָ֣רים ויׂש ָּ ִ֑מחו ו ָּכל־ ַעו ָּלה ָּ ָ֣קפ ָּצה ָֽפי ָּה׃
הוָֽה׃
43מי־ ָּח ָּ ֵ֥כם ויש ָּמר־ ִ֑א ֶלה וית ָֽבוננו ַ ָֽחס ֵ֥די י ָּ
1 108שיר מז ָ֣מור ל ָּד ָֽוד׃
בודי׃
2נָּ ָ֣כון ל ָ֣בי ֱאֹל ִ֑הים ָּא ֵ֥ש ָּירה וַ אזַ מ ָּרה ַאף־כ ָֽ
3עַ֭ ו ָּ ָֽרה ַה ֵ֥נ ֶבל וכנור ָּא ֵ֥עי ָּרה ָּ ָֽש ַחר׃
4אודך ָּב ַע ֵ֥מים׀ יהָּ ִ֑וה וַ אזַ ֶמרך ַבל־א ָֽמים׃
־ש ַ ָ֣מים ַחס ֶ ִ֑דך ָֽו ַעד־ש ָּח ֵָ֥קים אמ ֶ ָֽתך׃
ָֽ 5כי־גָּ ָ֣דול ָֽמ ַעל ָּ
בודך׃
ל־ה ָּ ָ֣א ֶרץ כ ֶ ָֽ
ָ֣ 6רו ָּמה ַעל־ ָּש ַ ָ֣מים ֱאֹל ִ֑הים ו ַעל ָּכ ָּ
ַ֭ 7ל ַמ ַען י ָּחל ָ֣צון ידי ֶ ִ֑דיך הושי ָּעה י ָֽמינךָ֣ וַ ע ָֽנני׃
ֱ 8אֹלהים׀ ד ֶ ֵ֥בר ב ָּקדשו ֶאעֹלֵ֥ זָּ ה א ַחל ָּ ֵָ֥קה ש ֶכִ֑ם וע ֶמק ס ָ֣כות א ַמ ָֽדד׃
הודה מחק ָָֽקי׃
אשי י ָּ
9לי גל ָּעד׀ לי מנַ ֶשה ו ֶַ֭אפ ַרים ָּמ ָ֣עוז ר ִ֑
רועע׃
11מו ָּאב׀ ֵּ֬סיר ַרחצי ַעל־ ַ֭ ֱאדום ַאש ָ֣ליְך נַ ע ִ֑לי ע ָֽלי־פ ֶל ֶשת ֶאת ָּ ָֽ
ד־א ָֽדום׃
ָ֣ 11מי י ַ֭בלני ָ֣עיר מב ָּ ִ֑צר מי נָּ ַ ָ֣חני ַע ֱ
ֹלהים זנַ ח ָּ ִ֑תנו ָֽולא־ת ֵ֥צא ֱאֹלהים בצבא ָֽתינו׃
־א ֵ֥
12ה ָֽלא ֱ
שועת ָּא ָּ ָֽדם׃
ָֽ ָּ 13ה ָּבה־ ָּ ָ֣לנו ֶעז ָּ ָ֣רת מ ָּ ִ֑צר ו ָּשוא ת ַ ֵ֥
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ָֽ 14באֹל ֵ֥הים נַ ע ֶׂשה־ ָּ ִ֑חיל והוא יָּ ֵ֥בוס ָּצ ָֽרינו׃
ל־ת ֱח ַ ָֽרש׃
ַ֭ ַ 1 109למנַ צ ַח ל ָּד ָ֣וד מז ִ֑מור ֱאֹל ֵ֥הי תה ָּלתי ַ ָֽא ֶ
י־מר ָּמה ָּע ַלָ֣י ָּפ ָּ ִ֑תחו דב ֵ֥רו אתי ל ָ֣שון ָּ ָֽש ֶקר׃
2כי פי ָּר ָּשע וָֽ פ ַ֭
3ודב ָ֣רי ׂשנ ָּ ָ֣אה ס ָּב ִ֑בוני וַ י ָָּֽלח ֵ֥מוני ח ָּנָֽם׃
ת־אה ָּב ֵ֥תי יׂשטנוני וַ אנֵ֥י תפ ָּ ָֽלה׃
ָֽ ַ 4ת ַח ַ
טובה וׂשנ ָּאה ַ ָ֣ת ַחת ַאה ָּב ָֽתי׃
5וַ ָֹּ֘יׂשימו ָּע ַלָ֣י ָּ ַ֭ר ָּעה ַ ָ֣ת ַחת ָּ ִ֑
ַ 6הפָ ָ֣קד ָּע ָּ ָ֣ליו ָּר ָּ ִ֑שע ו ָּׂש ָּטן יַ ע ֵ֥מד ַעל־ימינָֽ ו׃
ַ֭ 7בה ָּ ָ֣שפטו י ָ֣צא ָּר ָּ ִ֑שע ותפ ָּלתו תהיֶ ֵ֥ה ַ ָֽלח ָּט ָּ ָֽאה׃
ָֽ 8יהיָֽ ו־יָּ ָּ ֵ֥מיו מ ַע ִ֑טים פק ָּדתו י ַ ֵ֥קח ַא ָֽחר׃
ָֽ 9יהיו־ ָּב ָּ ֵ֥ניו יתו ִ֑מים ואשתו ַאל ָּמ ָּנָֽה׃
יהם׃
11ונו ַע יָּ נָ֣ ועו ָּב ָּ ָ֣ניו וש ִ֑אלו ו ָּדרשו מ ָּחרבות ֶ ָֽ
יעו׃
ַ֭ושה ל ָּכל־א ֶשר־לִ֑ ו ויָּבזו זָּ ָ֣רים יג ָֽ
11ינַ ָ֣קש נ ֶ
שְך ָּ ִ֑ח ֶסד ָֽו ַאל־י ֵ֥הי חונן ליתו ָּ ָֽמיו׃
ַ 12אל־יהי־לו מ ָ֣
13י ָֽהי־ ַאחרי ֵ֥תו ל ַהכ ִ֑רית ב ֵ֥דור ַאחר י ַ ֵ֥מח ש ָּ ָֽמם׃
הוִ֑ה ו ַח ַ ֵ֥טאת אמו ַאל־ת ָּ ָֽמח׃
14יזָּ כר׀ עוָ֣ ן ַ֭אב ָּתיו ֶאל־י ָּ
15יהיָ֣ ו ֶנַָֽֽגֶ ד־יהָּ ָ֣וה ָּת ִ֑מיד ויַ כרת מ ֶ ָ֣א ֶרץ זכ ָּ ָֽרם׃
־ענָ֣י ו ֶַ֭אביון ונכאה ל ֵָּּ֬בב
16יַ ַען א ֶשר׀ ֵ֥לא זָּ ַכר עׂשות ָּ ֵ֥ח ֶסד וַ ירדף איש ָּ
מותת׃
ל ָֽ
א־ח ֵ֥פץ בב ָּר ָּכה וַ תר ַ ֵ֥חק מ ֶ ָֽמנו׃
17וַ יֶ ֱא ַ ָ֣הב ַ֭ק ָּל ָּלה וַ תבו ִ֑אהו ָֽול ָּ
מותיו׃
18וַ יל ַ ֵ֥בש ק ָּל ָּלה כ ַָׁ֫מ ֵ֥דו וַ ָּת ָ֣בא ַכ ַ ָ֣מים בקר ִ֑בו ו ַכ ֶש ֶמן ב ַעצ ָּ ָֽ
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19תהי־לו כ ֶ ָ֣בגֶ ד יַ ע ֶ ִ֑טה ולמזַ ח ָּת ֵ֥מיד יַ חג ֶ ָֽר ָּה׃
הוִ֑ה ו ַהדב ֵ֥רים ָּרע ַעל־נַ פ ָֽשי׃
21זאת פע ַ ָ֣לת ַׂ֭שטנַ י מ ָ֣את י ָּ
ילני׃
י־טוב ַחסדך ַהצ ָֽ
21ו ַא ָּתה׀ י ֹ֘הוה אדנָּ י ָֽעׂשה־ ַ֭אתי ל ַ ָ֣מ ַען ש ֶ ִ֑מך כ ֵ֥
ָֽ 22כי־ ָּע ָ֣ני ו ֶאביָ֣ ון ָּא ִ֑נכי ולבי ָּח ַ ֵ֥לל בקר ָֽבי׃
23כצל־כנטו ֵ֥תו נֶ ֱה ָּלִ֑כתי ננ ַערתי ָּ ָֽכ ַאר ֶ ָֽבה׃
ַ֭ 24בר ַכי ָּכשלָ֣ ו מ ִ֑צום וב ָּׂשרי ָּכ ַ ֵ֥חש מ ָּ ָֽש ֶמן׃
25וַ אני׀ ָּה ָ֣ייתי ֶחר ָּ ָ֣פה ָּל ֶ ִ֑הם יראוני יני ֵ֥עון רא ָּ ָֽשם׃
ַ֭ ָּ 26עזרני יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ָּ ִ֑הי ַ֭הושי ָ֣עני כ ַחס ֶ ָֽדך׃
יתּה׃
הוָ֣ה עׂש ָּ ָֽ
ַָֽ֭ 27וידעו כי־ ָּיַָֽ֣דך ִ֑זאת ַא ָּתה י ָּ
28יָ ַ ָֽקללו־ה ָּמה ו ַא ָּתה ת ָָּׁ֫ב ֵ֥רְך ָּקמו׀ וַ יבשו ָֽו ַעבדךֵ֥ יׂש ָּ ָֽמח׃
29ילב ָ֣שו ׂשוט ַ ָ֣ני כל ָּ ִ֑מה ויַ עטו ַכמ ָ֣עיל ָּבש ָּ ָֽתם׃
ֹ֘ 31או ֶדה יהָּ ָ֣וה מ ָ֣אד ב ִ֑פי ובתוְך ַר ָ֣בים א ַ ָֽהל ֶ ָֽלנו׃
ימין ֶאביִ֑ ון להוש ַיע משפ ֵ֥טי נַ פ ָֽשו׃
ָֽ 31כי־ ַ ַ֭יעמד ל ָ֣
1 110ל ָּדוד ָׁ֫מז ֵ֥מור נאם יהוָּ ה׀ ַ ָֽלאדני ֵ֥שב ָֽלימי ִ֑ני ַעד־ ָּא ֵ֥שית אי ֶביך
ה ָ֣דם ל ַרג ֶ ָֽליך׃
ַ 2מ ָֽטה־עזך יש ַ ָ֣לח יַ֭הוָּ ה מציִ֑ ון רדה ב ֶ ָָ֣ק ֶרב אי ֶ ָֽביך׃
ילך ָֽב ַהדרי־ק ֶדש מ ֶ ָ֣ר ֶחם מש ָּ ִ֑חר לך ַ ָ֣טל יַ לד ֶ ָֽתיך׃
ַ 3עמךָ֣ נ ָּדבת ביום ָׁ֫ח ֶ ֵ֥
י־צ ֶדק׃
4נש ַבע יהוָּ ה׀ ו ֵ֥לא ינָּ חם ַא ָּ ָֽתה־כ ֵ֥הן לעו ָּ ִ֑לם ַעל־דב ָּרתי ַמלכ ֶ ָֽ
יום־א ָ֣פו מ ָּל ָֽכים׃
ַ
5אד ָּ ֵ֥ני ַעל־י ָֽמינךִ֑ ָּמ ַחץ ב
ל־א ֶרץ ַר ָּ ָֽבה׃
6יָּ ָ֣דין ַ ַ֭בגוים ָּמ ָ֣לא גויִ֑ ות ָּ ֵ֥מ ַחץ ראש ַע ֶ ֵ֥
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ַ֭ 7מנַ ַחל ַב ֶ ָ֣ד ֶרְך יש ֶ ִ֑תה ַעל־כן יָּ ֵ֥רים ָֽראש׃
ֵ֥ ַ 1 111הללו יָּ ּה׀ או ֶ ָ֣דה ַ֭יהוָּ ה ב ָּכל־ל ָּ ִ֑בב בסוד י ָּש ָ֣רים וע ָּ ָֽדה׃
יהם׃
־חפצ ֶ ָֽ
הוִ֑ה דרושים ל ָּכל ֶ
ׂשי י ָּ
ַ֭ 2גדלים ַמע ָ֣
3הוד־ו ָּה ָּ ֵ֥דר ָּ ָֽפ ֳעלִ֑ ו וצד ָּקתו ע ֶ ֵ֥מ ֶדת ָּל ַ ָֽעד׃
4זָ֣ ֶכר ָּ ַ֭ע ָּׂשה לנפלא ָּ ִ֑תיו ַחנון ו ַר ָ֣חום יהָּ ָֽוה׃
ֶַ֭ 5ט ֶרף נָּ ַ ָ֣תן ָֽליר ָּ ִ֑איו יזכר לעו ָּ ָ֣לם ברי ָֽתו׃
ָ֣ 6כ ַח ַ ַ֭מע ָּׂשיו ה ָ֣גיד ל ַע ִ֑מו ָּל ֵ֥תת ָּל ֶהם נַ ח ַ ֵ֥לת גו ָֽים׃
קודיו׃
ׂשי ָּי ַָּ֭דיו ֱא ֶ ָ֣מת ומש ָּ ִ֑פט נֶ ֱא ָּמנים ָּכל־פ ָּ ָֽ
ַ 7מע ָ֣
8סמו ָ֣כים ָּל ַ ָ֣עד לעו ָּ ִ֑לם עׂשוים ֶב ֱא ֶ ֵ֥מת ויָּ ָּ ָֽשר׃
9פדות׀ ָֹּ֘ש ַלח ל ַעמו צָּ ָֽוה־לעו ָּ ֵ֥לם ברי ִ֑תו ָּקדוש ונו ָּ ָ֣רא ש ָֽמו׃
ׂש ֶכל טוב ל ָּכל־עׂשי ֶ ִ֑הם תה ָּלתו ע ֶ ֵ֥מ ֶדת
ֹ֘ 11ראשית ָּחכ ָּמה׀ יר ֵַּ֬את יהוָּ ה ָ֣
ָּל ַ ָֽעד׃
ותיו ָּח ֵ֥פץ מ ָֽאד׃
הוִ֑ה במצ ָּ
ֵ֥ ַ 1 112הללו יָּ ּה׀ ַאשרי־ ַ֭איש יָּ ָ֣רא ֶאת־י ָּ
2ג ָ֣בור ָּ ַ֭ב ָּא ֶרץ יה ֶי ָ֣ה זַ ר ִ֑עו דַ֭ ור י ָּש ָ֣רים יב ָּ ָֽרְך׃
3הון־וָּ ֵ֥ע ֶשר בבי ִ֑תו וצד ָּקתו ע ֶ ֵ֥מ ֶדת ָּל ַ ָֽעד׃
ָֹּ֘ 4ז ַרח ַב ָ֣ח ֶשְך אור ַלי ָּש ִ֑רים ַחנון ו ַר ָ֣חום ו ַצ ָֽדיק׃
ָֽ 5טוב־ ַ֭איש חו ָ֣נַֽן ו ַמלֶ ִ֑וה י ַכלכל ד ָּב ָּ ָ֣ריו במש ָּ ָֽפט׃
ָֽ 6כי־לעו ָּ ֵ֥לם לא־י ִ֑מוט ל ֵ֥ז ֶכר עו ָּלם יה ֶ ֵ֥יה ַצ ָֽדיק׃
7משמו ָּ ָ֣עה ָּ ַ֭ר ָּעה ָ֣לא יי ָּ ִ֑רא נָּ ֵ֥כון לבו ָּב ֵ֥ט ַח ַביהָּ ָֽוה׃
ָּ 8ס ָ֣מוְך ַ֭לבו ָ֣לא יי ָּ ִ֑רא ַעד א ֶשר־יר ֶ ָ֣אה ב ָּצ ָּ ָֽריו׃
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9פ ַזר׀ ֹ֘ ָּנ ַתן ָּל ֶאביונים ַ֭צד ָּקתו ע ֶ ָ֣מ ֶדת ָּל ַ ִ֑עד ַקרנו ָּת ֵ֥רום ב ָּכ ָֽבוד׃
ֹ֘ ָּ 11ר ָּשע יר ֶאה׀ ו ָּכ ָּעס ש ָּ ָ֣ניו יַ ח ָ֣רק ונָּ ָּ ִ֑מס ַתאַות ר ָּש ָ֣עים תא ָֽבד׃
הוָֽה׃
ת־שם י ָּ
הוִ֑ה ַ ָֽהללו ֶא ֵ֥
ֵ֥ ַ 1 113הללו יָּ ּה׀ ַ ַ֭הללו ַעב ָ֣די י ָּ
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
שם יהָּ ָ֣וה מב ָּ ִ֑רְך ָֽמ ַע ָּתה ו ַע
2יהי ָ֣
הוָֽה׃
שם י ָּ
בואו מה ָּלל ָ֣
3ממז ַרח־ ֶ ֵ֥ש ֶמש ַעד־מ ִ֑
ָּ 4רם ַעל־ ָּכל־גו ֵ֥ים׀ יהָּ ִ֑וה ַעל ַה ָּש ַ ָ֣מים כבו ָֽדו׃
ַ֭ 5מי ַכיהָּ ָ֣וה ֱאֹל ִ֑הינו ַ ָֽה ַמגבי ֵ֥הי ָּל ָּ ָֽש ֶבת׃
וב ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָֽ ַ 6ה ַמשפי ֵ֥לי לר ִ֑אות ַב ָּש ַ ֵ֥מים ָּ
ימי מ ָּע ָּ ָ֣פר ָּ ִ֑דל ָֽמ ַאשפת יָּ ֵ֥רים ֶאביָֽ ון׃
7מ ָָֽק ָ֣
יבי ַע ָֽמו׃
יבים עם נד ֵ֥
8להושי ֵ֥בי עם־נד ִ֑
לו־יָּֽה׃
ָֽ 9מושיבי׀ ע ֶ ֵּ֬ק ֶרת ַה ַבית ָֽאם־ ַה ָּב ֵ֥נים ׂשמ ָּחה ַ ָֽהל ָּ
1 114ב ָ֣צאת ַ֭יׂש ָּראל ממצ ָּ ִ֑רים ֵ֥בית יַ עקב מ ַ ֵ֥עם ֹל ָֽעז׃
ָּ 2הי ָּ ָ֣תה יהו ָּ ָ֣דה ל ָּקד ִ֑שו יׂש ָּראל ַממשלו ָּ ָֽתיו׃
ַ 3ה ָּיָ֣ם ָּ ַ֭ר ָּאה וַ יָּ ִ֑נס ַהיַ רדן י ֵ֥סב ל ָּא ָֽחור׃
י־צאן׃
ַָֽ֭ ֶ 4ה ָּהרים ָּרק ָ֣דו כאי ִ֑לים ג ָּבעות כבנ ָֽ
ַ 5מה־לךָ֣ ַ ַ֭היָּ ם ָ֣כי ָּתנִ֑ וס ַהיַ רדן ת ֵ֥סב ל ָּא ָֽחור׃
י־צאן׃
ילים ג ָּבעות כבנ ָֽ
ַָֽ֭ ֶ 6ה ָּהרים תרק ָ֣דו כא ִ֑
7מלפנָ֣י ָּ ַ֭אדון ָ֣חולי ָּ ִ֑א ֶרץ מלפני ֱאלָ֣ ַוה יַ ע ָֽקב׃
נו־מים׃
ַ 8ההפ ָ֣כי ַה ָ֣צור אגַ ם־ ָּ ִ֑מים ַח ָּלמיש ל ַמעי ָּ ָֽ

1545

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ל־חסדך ַעל־אמ ֶ ָֽתך׃
י־לשמך ָ֣תן ָּכ ִ֑בוד ַע ַ
1 115לא ָּ ֵ֥לנו יהוָּ ה ָׁ֫לא ָּ ֵ֥לנו ָֽכ ַ֭
יהם׃
ַ֭ ָּ 2ל ָּמה יאמ ָ֣רו ַהגו ִ֑ים ַאיה־נָּ א ֱאֹלה ֶ ָֽ
ָֽ 3ואֹל ֵ֥הינו ַב ָּש ָּ ִ֑מים ַ֭כל א ֶשר־ ָּח ָ֣פץ ָּע ָּ ָֽׂשה׃
ָֽ ַ֭ 4ע ַצבי ֶהם ֶכ ֶָ֣סף וזָּ ָּ ִ֑הב ַמעׂשה י ָ֣די ָּא ָּ ָֽדם׃
ָֽ ֶ 5פה־ ָּ ַ֭ל ֶהם ו ָ֣לא י ַד ִ֑ברו עי ַנֵַֽ֥ים ָּל ֶהם ו ָ֣לא יר ָֽאו׃
ָּ 6אז ַ ָ֣נַֽים ָּ ַ֭ל ֶהם ו ָ֣לא יש ָּ ִ֑מעו ַ ֵ֥אף ָּל ֶהם ו ָ֣לא ירי ָֽחון׃
רונָֽם׃
יהם ו ָ֣לא י ַהלִ֑כו ָֽלא־יֶ הגו בג ָּ
7ידי ֶהם׀ ו ֵּ֬לא ימישון ַ ַ֭רגל ֶ
ַ֭ 8כמו ֶהם יהיָ֣ ו עׂשי ֶ ִ֑הם ַ֭כל א ֶשר־ב ָ֣ט ַח ָּב ֶ ָֽהם׃
ומג ָּנָ֣ם ָֽהוא׃
יהוִ֑ה ֶעז ָּרם ָּ
ַ֭ 9יׂש ָּראל ב ַ ָ֣טח ַב ָּ
ומג ָּנָ֣ם ָֽהוא׃
יהוִ֑ה ֶעז ָּרם ָּ
ָ֣ 11בית ַ ַ֭אהרן בט ָ֣חו ַב ָּ
ומג ָּנָ֣ם ָֽהוא׃
יהוִ֑ה ֶעז ָּרם ָּ
11יר ָ֣אי ַ֭יהוָּ ה בט ָ֣חו ַב ָּ
ת־בית ַאה ָֽרן׃
12יהוָּ ה ז ָּכ ָּרנו י ָָּׁ֫ב ֵ֥רְך י ַָּ֭ברְך ֶאת־בָ֣ית יׂש ָּר ִ֑אל י ָּברְך ֶא ֵ֥
ם־הגד ָֽלים׃
הוִ֑ה ַהק ַטנים ע ַ
ַ֭ 13י ָּברְך יר ָ֣אי י ָּ
14י ָ֣סף יהָּ ָ֣וה עלי ֶ ִ֑כם עלי ֶכם ו ַעל־בני ֶ ָֽכם׃
15ברו ָ֣כים ַ ַ֭א ֶתם ַליהָּ ִ֑וה עׂשה ָּש ַ ֵ֥מים וָּ ָּ ָֽא ֶרץ׃
י־א ָּ ָֽדם׃
יהוִ֑ה ו ָּה ָּא ֶרץ נָּ ַ ֵ֥תן לבנ ָּ
ַ 16ה ָּש ַ ָ֣מים ָּ ַ֭ש ַמים ַל ָּ
דומה׃
ָ֣ 17לא ַ ַ֭המתים י ַ ָֽהללו ָּ־יִּ֑ה ולא ָּכל־יר ֵ֥די ָּ ָֽ
לו־יָּֽה׃
ד־עולם ַ ָֽהל ָּ
ָּ
18וַ א ַנחנו׀ נ ָֹּ֘ברְך יָּ ּה ָֽמ ַע ָּ ֵ֥תה ו ַע
נונָֽי׃
הוִ֑ה ֶאת־קולי ַתח ָּ
ַ֭ ָּ 1 116א ַהבתי ָֽכי־יש ַ ֵ֥מע׀ י ָּ
ָֽ 2כי־ה ָּ ָ֣טה ָּאזנָ֣ ו ִ֑לי וביָּ ַ ֵ֥מי ֶאק ָּ ָֽרא׃
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3א ָּפפוני׀ ֶחבלי־ ָּמוֶ ת ומ ָּצ ָ֣רי ש ָ֣אול מ ָּצ ִ֑אוני ָּצ ָּרה ויָּ גָ֣ ון ֶאמ ָּ ָֽצא׃
4וב ָֽשם־יהָּ ֵ֥וה ֶאק ָּ ִ֑רא ָּא ָּ ֵ֥נה יהוָּ ה ַמל ָּ ֵ֥טה נַ פ ָֽשי׃
ַ 5חנָ֣ ון יהָּ ָ֣וה ו ַצ ִ֑דיק ואֹל ָ֣הינו מ ַר ָֽחם׃
הוש ַיע׃
הוִ֑ה ַדלותי ו ָ֣לי י ָֽ
6ש ָ֣מר פ ָּתא ָ֣ים י ָּ
7שו ָ֣בי ַ ַ֭נפשי למנו ָּ ִ֑חיכי ָֽכי־יהוָּ ה גָּ ַ ֵ֥מל ָּע ָּ ָֽליכי׃
8כי ח ַ ֵ֥לצ ָּת נַ פשי ָׁ֫מ ָּ ֵ֥מוֶ ת ֶאת־עינֵ֥י מן־דמ ָּ ִ֑עה ֶאת ַ־רג ֵ֥לי מ ֶ ָֽדחי׃
ֶַ֭ 9את ַהלְך לפנָ֣י יהָּ ִ֑וה ב ַארצות ַ ָֽה ַחיָֽים׃
ֶַ֭ 11ה ֱא ַמנתי ָ֣כי א ַדבִ֑ר אני ָּענֵ֥יתי מ ָֽאד׃
ַ֭ 11אני ָּא ַ ָ֣מרתי ב ָּחפ ִ֑זי ָּ ָֽכל־ ָּה ָּא ָּ ֵ֥דם כ ָֽזב׃
ָֽ ָּ 12מה־ ָּא ֵ֥שיב ַליהָּ ִ֑וה ָּ ָֽכל־ ַתגמולֵ֥ והי ָּע ָּ ָֽלי׃
13כוס־ישו ֵ֥עות ֶא ָּ ִ֑שא ובשם יהָּ ָ֣וה ֶאק ָּ ָֽרא׃
־ע ָֽמו׃
יהוָ֣ה א ַשלִ֑ם נֶ ג ָּדה־נָּ א ל ָּכל ַ
14נ ַָּ֭ד ַרי ַל ָּ
ידיו׃
הוִ֑ה ַה ָּמו ָּתה ַלחס ָּ ָֽ
ָּ 15י ַָּ֭קר בעינָ֣י י ָּ
י־עבדך ֶבן־א ָּמ ֶ ִ֑תך פ ַתח ָּת למוס ָּ ָֽרי׃
ָֽ ָּ 16א ָּנָ֣ה יהוָּ ה ָֽכי־אני ָׁ֫ ַעב ֶ ֵ֥דך ָֽאנ ַ ַ֭
הוָ֣ה ֶאק ָּ ָֽרא׃
תודה ובשם י ָּ
ך־אז ַבח ֶז ַָ֣בח ָּ ִ֑
ָֽ 17ל ֶַ֭
־ע ָֽמו׃
יהוָ֣ה א ַשלִ֑ם נֶ ג ָּדה־נָּ א ל ָּכל ַ
18נ ַָּ֭ד ַרי ַל ָּ
לו־יָּֽה׃
19ב ַחצרות׀ בית יהוָּ ה ָֽב ֹ֘תוככי ָֽירו ָּש ָּלם ַ ָֽהל ָּ
ל־הא ָֽמים׃
ָֽ ַ 1 117הללָ֣ ו ֶאת־יַ֭הוָּ ה ָּכל־גויִ֑ם ַשבחוהו ָּכ ָּ
לו־יָּֽה׃
ֵ֥ 2כי ֹ֘ ָּג ַבר ָּעלינו׀ ַחסדו ֶ ָֽו ֱא ֶמת־יהָּ ֵ֥וה לעו ָּלם ַ ָֽהל ָּ
עולָ֣ם ַחס ָֽדו׃
י־טוב כי ל ָּ
יהוָ֣ה כ ִ֑
הודו ַל ָּ
ָ֣ 1 118
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עולָ֣ם ַחס ָֽדו׃
ָֽ 2יא ַמר־ ָּ ֵ֥נא יׂש ָּר ִ֑אל כי ל ָּ
עולָ֣ם ַחס ָֽדו׃
ָֽ 3יאמרו־ ָּ ֵ֥נא ָֽבית־ ַאה ִ֑רן כי ל ָּ
עולָ֣ם ַחס ָֽדו׃
הוִ֑ה כי ל ָּ
ָֽ 4יאמרו־ ָּ ַ֭נא יר ָ֣אי י ָּ
ן־המ ַ ֵ֥צר ָּק ָּ ָ֣ראתי ָּיִּ֑ה ָּע ָּנני ַב ֶמר ָּ ָ֣חב ָּיָּֽה ׃
ָֽ 5מ ַ ַ֭
ירא ַמה־יַ ע ֶׂשה ָ֣לי ָּא ָּ ָֽדם׃
6יהָּ ָ֣וה ַ֭לי ָ֣לא א ָּ ִ֑
7יהָּ ָ֣וה ַ֭לי בעז ָּ ִ֑רי וַ אני ֶאר ֶ ֵ֥אה בׂשנ ָּ ָֽאי׃
יהוִ֑ה מבט ַח ָּב ָּא ָּ ָֽדם׃
8טוב ַלח ֵ֥סות ַב ָּ
9טוב ַלח ֵ֥סות ַביהָּ ִ֑וה מבט ַח בנדי ָֽבים׃
ילם׃
ָּ 11כל־גויֵ֥ם ס ָּב ִ֑בוני ב ֵ֥שם יהוָּ ה ָ֣כי אמ ַ ָֽ
ילם׃
ַ 11ס ֵ֥בוני גַ ם־ס ָּב ִ֑בוני ב ֵ֥שם יהוָּ ה ָ֣כי אמ ַ ָֽ
ילם׃
קוצים ב ֵ֥שם יהוָּ ה ָ֣כי אמ ַ ָֽ
ַ 12סבוני כדבורים ַ֭דעכו כ ָ֣אש ִ֑
יהוָ֣ה עזָּ ָּ ָֽרני׃
ַ 13ד ָ֣חה דחי ַ ָ֣תני לנ ִ֑פל ַו ָּ
ישועה׃
ָּ 14ע ָ֣זי וזמ ָּ ָ֣רת ָּיִּ֑ה ַוַָֽֽיהי־לי ָֽל ָּ ָֽ
15קול׀ ר ֵּ֬ ָּנה ָֽוישו ָּעה ב ָּא ֳה ֵ֥לי ַצדיָ ִ֑קים י ֵ֥מין יהוָּ ה ָ֣ע ָּׂשה ָּ ָֽחיל׃
16י ָ֣מין ַ֭יהוָּ ה רומ ָּ ִ֑מה י ֵ֥מין יהוָּ ה ָ֣ע ָּׂשה ָּ ָֽחיל׃
ָֽ 17לא ָּא ֵ֥מות כי־ ֶ ָֽאח ֶיִ֑ה וַ א ַספר ַ ָֽמע ֵׂ֥שי ָּיָּֽה׃
18יַ ָ֣סר יס ַ ָ֣רני ָּ ִ֑יּה ו ַל ָּמוֶ ת ָ֣לא נ ָּת ָּ ָֽנני׃
אודה ָּיָּֽה׃
־בם ֶ ֵ֥
19פתחו־ ֵ֥לי ַשערי־ ֶ ִ֑צ ֶדק ָּ ָֽאבא ָּ
ָֽ ֶ 21זה־ ַה ַ ֵ֥ש ַער ַליהָּ ִ֑וה ַצדיקים יָּ ֵ֥באו ָֽבו׃
ישועה׃
ַ֭ 21אודך ָ֣כי עני ָּ ִ֑תני וַ תהי־לי ָֽל ָּ ָֽ
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ֶַ֭ 22א ֶבן ָּמא ָ֣סו ַהבו ִ֑נים ָּהי ָּתה ל ָ֣ראש פ ָּ ָֽנה׃
23מ ָ֣את ַ֭יהוָּ ה ָּ ָ֣הי ָּתה ִ֑זאת היא נפ ָּלָ֣את בעינָֽינו׃
24זֶ ה־ ַ ַ֭היום ָּע ָּ ָׂ֣שה יהָּ ִ֑וה נָּ גי ָּלה ונׂשמ ָּ ָ֣חה ָֽבו׃
יחה ָּנָֽא׃
יעה ָּנִ֑א ָּ ָֽא ָּנֵ֥א יהוָּ ה ַהצ ֹ֘ל ָּ ֵ֥
הוש ָּ ֵ֥
ָּ 25א ָּנָ֣א יַ֭הוָּ ה ֹ֘
הוָֽה׃
שם יהָּ ִ֑וה ב ַ ָֽרכנו ֶכם מ ֵ֥בית י ָּ
ָּ 26ב ָ֣רוְך ַ ַ֭ה ָּבא ב ָ֣
־קרנות ַהמז ָֽב ַח׃
־חג ַבעב ִ֑תים ַעד ַ
27אל׀ יהוָּ ה וַ ָּי ֶאר ָּ ֵ֥לנו אסרו ַ ֵ֥
28א ָ֣לי ַא ָּ ָ֣תה ואו ֶ ִ֑דךָּ ֱאֹל ַהי ארומ ֶ ָֽמךָּ ׃
29הו ָ֣דו ַליהָּ ָ֣וה כי־ ִ֑טוב כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
ַ 1 119אש ֵ֥רי ת ָֽמימי־ ָּ ִ֑ד ֶרְך ַ ָֽההלכים בתו ַ ֵ֥רת יהָּ ָֽוה׃
ַ֭ ַ 2אשרי נצ ֵ֥רי עד ָּתיו ב ָּכל־ ֵ֥לב ידר ָֽשוהו׃
ַ֭ ַ 3אף ָֽלא־ ָּפעלָ֣ ו ַעו ָּלִ֑ה בד ָּר ָּ ֵ֥כיו ָּה ָּ ָֽלכו׃
ַ֭ ַ 4א ָּתה צ ֵ֥וי ָּתה פק ֶדיך לש ֵ֥מר מ ָֽאד׃
ַ֭ ַ 5אח ַלי י ֵ֥כנו ד ָּר ָּכי לש ֵ֥מר ח ֶ ָֽקיך׃
ֵ֥ ָּ 6אז לא־א ִ֑בוש ב ַהביטי ֶאל־ ָּכל־מצו ֶ ָֽתיך׃
ַ֭ 7אודך ב ָ֣י ֶשר ל ָּ ִ֑בב ב ָּלמדי משפ ֵ֥טי צדָ ֶ ָֽקך׃
ֶ 8את־ח ֶ ֵ֥קיך ֶאש ִ֑מר ַ ָֽאל־ ַת ַעז ֵ֥בני ַעד־מ ָֽאד׃
ַ 9ב ֶ ָ֣מה יזַ ֶכה־ ַ ַ֭נ ַער ֶאת־ ָּאר ִ֑חו לשמר כד ָּב ֶ ָֽרך׃
ותיך׃
ל־תשגני ממצ ֶ ָֽ
11ב ָּכל־ל ֵ֥בי ד ַרש ִ֑תיך ַא ַ
א־לְך׃
ַ֭ 11בלבי ָּצ ַ ָ֣פנתי אמ ָּר ֶ ִ֑תך ל ַמ ַען ָ֣לא ֶ ָֽא ֱח ָּט ָּ ָֽ
ָּ 12ברוְך ַא ָּ ֵ֥תה יהוָּ ה ַלמ ֵ֥דני ח ֶ ָֽקיך׃
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13בׂש ָּפ ַ ֵ֥תי ס ַ ִ֑פרתי כל משפטי־ ָֽפיך׃
ל־הון׃
14ב ֶד ֶרְך עדו ֶ ֵ֥תיך ַׂשׂשתי כ ַ ָ֣על ָּכ ָֽ
15בפק ֶ ֵ֥דיך ָּא ִׂ֑שי ָּחה ו ַאבי ָּטה ארח ֶ ָֽתיך׃
16בחק ֶ ֵ֥תיך ֶ ָֽאש ַתע ָּ ִ֑שע ַ֭לא ֶאש ַכָ֣ח ד ָּב ֶ ָֽרך׃
17גמל ַ ָֽעל־ ַעבדךֵ֥ ֶ ָֽאחיֶ ה ו ֶאשמ ָּ ֵ֥רה ד ָּב ֶ ָֽרך׃
18גַ ל־עי ַ ֵ֥ני ו ַא ִ֑בי ָּטה נפ ָּלאות מתו ָּר ֶ ָֽתך׃
ותיך׃
ל־תס ֵ֥תר מ ֶמני מצ ֶ ָֽ
ָ֣ 19גר ָּאנ ָ֣כי ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ַא ַ
21גָּ ר ָּ ָ֣סה נַ פ ָ֣שי ל ַתא ָּ ִ֑בה ֶ ָֽאל־מש ָּפ ֶ ֵ֥טיך ב ָּכל־ ָֽעת׃
ותיך׃
רורים ַהשגים ממצ ֶ ָֽ
ַ֭ ָּ 21ג ַער ָּת ז ָ֣דים א ִ֑
ָ֣ ַ 22גל ַָֽ֭מ ָּע ַלי ֶחר ָּפָ֣ה וָּ ִ֑בוז כי עד ֶ ָ֣תיך נָּ ָּ ָֽצרתי׃
ַ 23גם ָּ ָֽיש ָ֣בו ָּ ַׂ֭שרים ָ֣בי נד ָּ ִ֑ברו ַעבדך יָּ ֵׂ֥ש ַיח בח ֶ ָֽקיך׃
ָֽ ַ 24גם־ ַ֭עד ֶתיך ַשעש ָּעי ַאנ ֵ֥שי ע ָּצ ָֽתי׃
ָֽ ָּ 25דבָ ָּ ָ֣קה ֶל ָּע ָּ ָ֣פר נַ פ ִ֑שי ַחיני כד ָּב ֶ ָֽרך׃
26ד ָּר ַ ָ֣כי ַ֭ס ַפרתי ַו ַָֽתענני ַלמ ֵ֥דני ח ֶ ָֽקיך׃
ָֽ ֶ 27ד ֶרְך־פקו ֶ ֵ֥דיך הבי ִ֑נני ו ָּאׂשי ָּחה בנפלאו ֶ ָֽתיך׃
תוגִ֑ה ַקימני כד ָּב ֶ ָֽרך׃
ָּ 28דל ָּ ָ֣פה ַ ַ֭נפשי מ ָּ
ָֽ ֶ 29ד ֶרְך־ ֶַ֭ש ֶקר ָּה ָ֣סר מ ֶ ִ֑מני ָֽותו ָּרתךֵ֥ ָּח ָֽנני׃
ָֽ ֶ 31ד ֶרְך־ ֱאמו ָּ ֵ֥נה ָּב ָּ ִ֑חרתי מש ָּפ ֶ ֵ֥טיך ש ָֽויתי׃
ָּ 31ד ַ ֵ֥בקתי ב ָֽעדו ֶ ִ֑תיך יהוָּ ה ַאל־תבי ָֽשני׃
ָֽ ֶ 32ד ֶרְך־מצו ֶ ֵ֥תיך ָּא ִ֑רוץ כי ַתר ָ֣חיב ל ָֽבי׃
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33הו ָ֣רני ַ֭יהוָּ ה ֶ ֵ֥ד ֶרְך ח ֶקיך ו ֶאצ ֶ ֵ֥רנָּ ה ָֽע ֶקב׃
ַ֭ 34הבינני ו ֶאצ ָּ ֵ֥רה ָֽתו ָּר ֶתך ו ֶאשמ ֶ ֵ֥רנָּ ה ב ָּכל־ ָֽלב׃
ַ֭ ַ 35הדריכני בנ ָ֣תיב מצו ֶ ִ֑תיך כי־ ֵ֥בו ָּח ָּ ָֽפצתי׃
ַ 36הט־ ַ֭לבי ֶאל־עדו ֶתיך ו ַ ָ֣אל ֶאל־ ָּ ָֽב ַצע׃
ַ 37הע ָ֣בר ַ֭עינַ י מר ָ֣אות ָּ ִ֑שוא בד ָּר ֶ ֵ֥כך ַחיָֽני׃
ָּ 38הָ ָ֣קם ַ֭ל ַעבדך אמ ָּר ֶ ִ֑תך א ֶשר ליר ָּא ֶ ָֽתך׃
טובים׃
שר יָּ ִ֑גרתי כי מש ָּפ ֶ ָ֣טיך ָֽ
ַ 39הע ָ֣בר ֶַ֭חר ָּפתי א ֶ ָ֣
ַ֭ 41הנה ָּת ַ ָ֣אבתי לפק ֶ ִ֑דיך בצד ָּקתךֵ֥ ַח ָֽיני׃
ועתך כאמ ָּר ֶ ָֽתך׃
הוִ֑ה ת ָֽש ָּ
ָֽ 41ויב ָ֣אני ח ָּס ֶ ָ֣דך י ָּ
י־ב ַטחתי בד ָּב ֶ ָֽרך׃
42ו ֶ ָֽא ֱע ֶ ָ֣נה חר ָ֣פי ָּד ָּ ִ֑בר ָֽכ ָּ
ר־א ֶ ָ֣מת ַעד־מ ִ֑אד כי למש ָּפ ֶ ָ֣טך י ָּ ָֽחלתי׃
ָֽ 43ו ַאל־ ַת ֵּ֬צל מ ָ֣פי ד ַב ֱ
44ו ֶאשמ ָּרה תו ָּרתךֵ֥ ָּתמיד לעו ָּ ֵ֥לם וָּ ֶ ָֽעד׃
45ו ֶאת ַהל ָּ ֵ֥כה ָּבר ָּח ָּ ִ֑בה כי פק ֶ ָ֣דיך ָּד ָּ ָֽרשתי׃
46וַ א ַדב ָּ ָ֣רה ַ֭בעד ֶתיך ֶ ֵ֥נַֽגֶ ד מ ָּלכים ו ָ֣לא א ָֽבוש׃
שר ָּא ָּ ָֽהבתי׃
47ו ֶאש ַ ָֽתע ַ ֵ֥שע במצו ֶתיך א ֶ ָ֣
יחה בח ֶ ָֽקיך׃
ותיך א ֶ ֵ֥שר ָּא ָּהבתי ו ָּא ֵׂ֥ש ָּ
48ו ֶא ָּ ָֽשא־ ַכ ַפי ֶ ָֽאל־ ַ֭מצ ֶ
שר י ַָֽחל ָּ ָֽתני׃
49זכר־ ָּד ָּ ֵ֥בר ל ַעב ֶ ִ֑דך ַעל א ֶ ָ֣
ָ֣ 51זאת נֶ ָּח ָּמ ָ֣תי ב ָּעניִ֑י כי אמ ָּרתךָ֣ ח ָּיָֽתני׃
ַ֭ 51זדים ֱהלי ָ֣צני ַעד־מ ִ֑אד מ ָֽת ָּורתך ָ֣לא נָּ ָֽטיתי׃
ָֹּ֘ 52ז ַכרתי מש ָּפ ֶטיך מעו ָּ ֵ֥לם׀ יהוָּ ה ָּ ָֽו ֶאתנֶ ָּ ָֽחם׃
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53זַ ל ָּע ָּ ָ֣פה ַ֭א ָּחזַ תני מר ָּש ִ֑עים עזבי תו ָּר ֶ ָֽתך׃
ַ֭ 54זמרות ָּ ָֽהיו־ ֵ֥לי ח ֶקיך ב ָ֣בית מגו ָּ ָֽרי׃
ָֹּ֘ 55ז ַכרתי ַב ַ ָ֣לי ָּלה שמךָ֣ יהָּ ִ֑וה ָּ ָֽו ֶאשמ ָּרה תו ָּר ֶ ָֽתך׃
ֵ֥ 56זאת ָּ ָֽהי ָּתה־ ִ֑לי כי פק ֶ ָ֣דיך נָּ ָּ ָֽצרתי׃
ֶ 57חלָקי יהָּ ֵ֥וה ָּא ַמרתי לש ֵ֥מר ד ָּב ֶ ָֽריך׃
58ח ָ֣ליתי ָּפ ֶ ָ֣ניך ב ָּכל־ ִ֑לב ָּחנני כאמ ָּר ֶ ָֽתך׃
59ח ַ ֵ֥שבתי ד ָּר ָּ ִ֑כי וָּ ָּא ֵ֥ש ָּיבה ַרג ַלי ֶאל־עד ֶ ָֽתיך׃
ַ֭ ַ 61חשתי ו ָ֣לא הת ַמה ָּ ִ֑מהתי לשמר מצו ֶ ָֽתיך׃
ֶ 61חב ָ֣לי ר ָּש ָ֣עים עו ִ֑דני ָֽת ָּורתך ָ֣לא ָּש ָּ ָֽכחתי׃
62ח ָֽצות־ ַלי ָּלה ָּ ַ֭אקום להו ָ֣דות ָּ ִ֑לְך ַעל משפ ֵ֥טי צדָ ֶ ָֽקך׃
שר יר ִ֑אוך ולשמרי פקו ֶ ָֽדיך׃
ָּ 63ח ָ֣בר ָּ ַ֭אני ל ָּכל־א ֶ ָ֣
ַ 64חסדךָ֣ ַ֭יהוָּ ה ָּמל ָּ ֵ֥אה ָּה ָּא ֶרץ ח ֶ ֵ֥קיך ַלמ ָֽדני׃
ַ֭ 65טוב ָּע ָׂ֣שי ָּת ָֽעם־ ַעבדךִ֑ יהוָּ ה כד ָּב ֶ ָֽרך׃
ותיך ֶה ֱא ָּ ָֽמנתי׃
66טוב ַ ָ֣ט ַעם וָּ ַ ָ֣ד ַעת ַלמ ִ֑דני כי במצ ֶ ָ֣
ָ֣ ֶ 67ט ֶרם ֶַ֭א ֱענֶ ה אנָ֣י שגִ֑ג ו ַע ָּתה אמ ָּרתךֵ֥ ָּש ָּ ָֽמרתי׃
68טוב־ ַא ָּ ֵ֥תה ומטיב ַלמ ֵ֥דני ח ֶ ָֽקיך׃
קודיך׃
ש ֶקר ז ִ֑דים אני ב ָּכל־לב׀ ֱא ֵּ֬צר פ ֶ ָֽ
ָּ 69טפ ֵּ֬לו ָּע ַ ָ֣לי ֶ ָ֣
תורתךֵ֥ ָֽשע ָּ ָֽשעתי׃
ָּ 71ט ַ ָ֣פש ַכ ָ֣ח ֶלב ל ָּ ִ֑בם אני ָּ
ָֽ 71טוב־ ֵ֥לי ָֽכי־ע ִ֑ניתי ל ַמ ַען ֶאל ַ ֵ֥מד ח ֶ ָֽקיך׃
ָֽ 72טוב־ ֵ֥לי ָֽתו ַרת־ ִ֑פיך מ ַאלפי זָּ ָּ ֵ֥הב וָּ ָּ ָֽכ ֶסף׃
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ותיך׃
73יָּ ֶ ָ֣דיך ָּ ַ֭עׂשוני ַוַָֽֽיכוננִ֑ וני הבינני ו ֶאלמ ָּ ֵ֥דה מצ ֶ ָֽ
ַ֭ 74יר ֶאיך יר ָ֣אוני ויׂש ָּ ִ֑מחו כי לד ָּברךָ֣ י ָּ ָֽחלתי׃
יתני׃
75יָּ ַ ָ֣דעתי ַ֭יהוָּ ה כי־ ֶ ָ֣צ ֶדק מש ָּפ ֶ ִ֑טיך וֶ ֱאמונָּ ה ענ ָּ ָֽ
76יהי־ ָּ ָ֣נא ַחסדךָ֣ לנַ ח ִ֑מני כאמ ָּרתךֵ֥ ל ַעב ֶ ָֽדך׃
77יב ָ֣אוני ַרח ֶ ָ֣מיך ו ֶ ָֽאח ֶיִ֑ה כי־ ָֽתו ָּרתך ַ ָֽשעש ָּ ָֽעי׃
ש ֶקר עו ִ֑תוני אני ָּא ֵׂ֥שי ַח בפקו ֶ ָֽדיך׃
78י ָ֣בשו ַ֭זדים כי־ ֶ ָ֣
79יָּ ָ֣שובו ָ֣לי יר ֶ ִ֑איך וידעו עד ֶ ָֽתיך׃
81י ָֽהי־ל ָ֣בי ָּת ָ֣מים בח ֶ ִ֑קיך ל ַמ ַען ָ֣לא א ָֽבוש׃
ָּ 81כל ָּ ָ֣תה לתשו ָּעתךָ֣ נַ פ ִ֑שי לד ָּברךֵ֥ י ָּ ָֽחלתי׃
ָּ 82כלָ֣ ו ַ֭עינַ י לאמ ָּר ֶ ִ֑תך לאמר ָּמ ַ ֵ֥תי ָֽתנַ ח ָֽמני׃
ָֽ 83כי־ ָּ ַ֭הייתי כ ָ֣נאד בקי ִ֑טור ח ֶקיך ָ֣לא ָּש ָּ ָֽכחתי׃
ַ 84כ ָּ ֵ֥מה י ָֽמי־ ַעב ֶ ִ֑דך ָּמ ֵַּ֬תי ַתע ֶׂשה ברד ַ ָ֣פי מש ָּ ָֽפט׃
ָֽ ָּ 85כרו־ ָ֣לי ז ָ֣דים שי ִ֑חות א ֶשר ָ֣לא כתו ָּר ֶ ָֽתך׃
ָּ 86כל־מצו ֶ ֵ֥תיך ֱאמו ָּ ִ֑נה ֶש ֶקר ר ָּד ָ֣פוני ָּעז ָֽרני׃
ודיך׃
א־ע ַזֵ֥בתי פק ֶ ָֽ
ַ֭ 87כמ ַעט כלָ֣ וני ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ וַ אני ל ָּ
88כ ַחסדךֵ֥ ַחיִ֑ני ו ֶאשמ ָּרה ע ֵ֥דות ָֽפיך׃
הוִ֑ה ד ָּברך נ ָּ ֵ֥צב ַב ָּש ָּ ָֽמים׃
89לעו ָּ ֵ֥לם י ָּ
91ל ָ֣דר ָּ ַ֭ודר ֱא ָֽמונָּ ֶ ִ֑תך כו ַ ֵ֥ננ ָּת ֶא ֶרץ ַ ָֽו ַתע ָֽמד׃
ָֽ 91לַ֭מש ָּפ ֶטיך ָּעמ ָ֣דו ַהיִ֑ ום כי ַה ָ֣כל ע ָּב ֶ ָֽדיך׃
92לו ָ֣לי ַ֭תו ָּרתך ַשעש ָּ ִ֑עי ָּאז ָּא ַ ֵ֥בדתי ב ָּענ ָֽיי׃
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ַ֭ 93לעו ָּלם לא־ ֶאש ַ ָ֣כח פקו ֶ ִ֑דיך ֵ֥כי ָּבם חיי ָּ ָֽתני׃
ָֽ 94לך־ ַ֭אני הושי ִ֑עני כי פקו ֶ ָ֣דיך ָּד ָּ ָֽרשתי׃
בונַָֽֽן׃
95לי קוָ֣ ו ר ָּש ָ֣עים ל ַאב ִ֑דני עד ֶתיך ֶאת ָּ
ָֽ 96ל ָּכל ַ֭תכ ָּלה ָּר ָ֣איתי ִ֑קץ ר ָּח ָּבה מצוָּ תךָ֣ מ ָֽאד׃
יח ָֽתי׃
ל־היום ָ֣היא ׂש ָּ
ָֽ ָּ 97מה־ ָּא ַ ֵ֥הבתי תו ָּר ֶ ִ֑תך ָּכ ַ
יא־לי׃
עולָ֣ם ה ָֽ
ַ֭ 98מ ָ֣אי ַבי ת ַחכ ָ֣מני מצו ֶ ִ֑תך כי ל ָּ
יחה ָֽלי׃
99מ ָּכל־מ ַלמ ַ ֵ֥די הׂש ַ ִ֑כלתי ֵ֥כי עדו ֶתיך ָׂ֣ש ָּ
111מזק ֵ֥נים ֶאתבו ָּ ִ֑נַֽן כי פקו ֶ ָ֣דיך נָּ ָּ ָֽצרתי׃
111מ ָּכל־ ָ֣א ַרח ָּ ַ֭רע ָּכ ָ֣לאתי ַרג ָּ ִ֑לי ל ַמ ַען ֶאש ֵ֥מר ד ָּב ֶ ָֽרך׃
112ממש ָּפ ֶ ֵ֥טיך לא־ ָּ ִ֑סרתי ָֽכי־ ַא ָּתה הור ָּ ָֽתני׃
ַ 113מה־נמל ָ֣צו ַ֭לחכי אמ ָּר ֶתך מד ַ ֵ֥בש ל ָֽפי׃
ל־א ַרח ָּ ָֽש ֶקר׃
בונַֽן ַעל־כן ָּׂשנאתי׀ ָּכ ֵּ֬
114מפקו ֶ ֵ֥דיך ֶאת ָּ ִ֑
115נר־ל ַרג ֵ֥לי ד ָּב ֶ ִ֑רך ואור לנת ָּיב ָֽתי׃
116נש ַ ֵ֥בעתי וָּ א ַקיִ֑ ָּמה לשמר משפ ֵ֥טי צדָ ֶ ָֽקך׃
117נַ ע ֵ֥ניתי ַעד־מ ִ֑אד יהוָּ ה ַח ֵ֥יני כד ָּב ֶ ָֽרך׃
118נד ָ֣בות ַ֭פי רצה־ ָּ ָ֣נא יהָּ ִ֑וה וָֽ מש ָּפ ֶ ֵ֥טיך ַלמ ָֽדני׃
119נַ פ ָ֣שי ב ַכ ָ֣פי ָּת ִ֑מיד ו ָֽת ָּורתך ָ֣לא ָּש ָּ ָֽכחתי׃
111נָּ תנֵּ֬ ו ר ָּש ָ֣עים ַ ָ֣פח ִ֑לי ומפקו ֶדיך ָ֣לא ָּת ָֽעיתי׃
עולִ֑ם ָֽכי־ׂשׂשון ל ָ֣בי ָֽה ָּמה׃
ותיך ל ָּ
111נָּ ַ ָ֣חלתי עד ֶ ָ֣
112נָּ ָ֣טיתי ַ֭לבי ַלע ֵׂ֥שות ח ֶקיך לעו ָּ ֵ֥לם ָֽע ֶקב׃
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113סע ֵ֥פים ָּׂש ִ֑נאתי ָֽותו ָּרתךֵ֥ ָּא ָּ ָֽהבתי׃
114סת ָ֣רי ו ָּמג ָ֣ני ָּ ִ֑א ָּתה לד ָּברךֵ֥ י ָּ ָֽחלתי׃
ָֽ 115סורו־מ ֶ ֵ֥מני מר ִ֑עים ו ֶאצ ָּרה מצוֵ֥ ת ֱאֹל ָּ ָֽהי׃
ָּ 116סמ ָ֣כני כאמ ָּרתךָ֣ ו ֶ ָֽאח ֶיִ֑ה ו ַאל־תבישני משב ָֽרי׃
117ס ָּע ֵ֥דני ואוָּ ִ֑ש ָּעה ו ֶאש ָּעה בח ֶ ָ֣קיך ָּת ָֽמיד׃
ַ֭ ָּ 118סלי ָּת ָּכל־שו ָ֣גים מח ֶ ִ֑קיך כי־ ֶש ֶקר ַתרמי ָּ ָֽתם׃
י־א ֶרץ ָּלכן ָּא ַ ֵ֥הבתי עד ֶ ָֽתיך׃
119סגים הש ַ ֵ֥ב ָּת ָּכל־רשע ָּ ִ֑
ָּ 121ס ַ ָ֣מר מ ַפחדךָ֣ ב ָּׂש ִ֑רי וָֽ ממש ָּפ ֶ ֵ֥טיך יָּ ָֽראתי׃
ל־תניחני ל ָֽעש ָּ ָָֽקי׃
ַ֭ ָּ 121עׂשיתי מש ָּפָ֣ט וָּ ֶצ ִֶ֑דק ַב ַ
122ע ָ֣רב ַעבדךָ֣ ל ִ֑טוב ַ ָֽאל־יַ ַעש ֵָ֥קני ז ָֽדים׃
ַ֭ 123עינַ י ָּכלָ֣ ו ָֽלישו ָּע ֶ ִ֑תך ולאמ ַ ֵ֥רת צדָ ֶ ָֽקך׃
124עׂשה עם־ ַעבדךֵ֥ כ ַחס ֶדך וח ֶ ֵ֥קיך ַלמ ָֽדני׃
ַ 125עבדך־ ָּ ֵ֥אני הבי ִ֑נני ואד ָּעה עד ֶ ָֽתיך׃
תור ֶ ָֽתך׃
ַ֭ 126עת ַלע ָׂ֣שות ַליהָּ ִ֑וה הפרו ָּ
ותיך מזָּ ָּ ֵ֥הב ומ ָּ ָֽפז׃
ַ 127על־ ַ֭כן ָּא ַ ָ֣הבתי מצ ֶ ִ֑
ש ֶקר ָּׂשנָֽאתי׃
ַ 128על־כן׀ ָּכל־פ ָ֣קודי ָ֣כל י ָּ ִ֑שרתי ָּכל־א ַרח ֶ ָ֣
129פ ָּל ֵ֥אות עדו ֶ ִ֑תיך ַעל־כן נ ָּצ ָּ ֵ֥ר ַתם נַ פ ָֽשי׃
131פ ַתח ד ָּב ֶ ֵ֥ריך יָּ איר מ ֵ֥בין פ ָּתיָֽים׃
ָֽ 131פי־ ָּ ַ֭פ ַערתי וָּ ֶאש ָּ ִ֑א ָּפה כי למצו ֶ ָ֣תיך יָּ ָּ ָֽאבתי׃
132פנה־א ַ ֵ֥לי ו ָּח ִ֑נני כמש ָּפט לאה ֵ֥בי ש ֶ ָֽמך׃
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ל־אוֶ ן׃
־בי ָּכ ָּ ָֽ
ל־תש ֶלט ֵ֥
ַ֭ 133פ ָּע ַמי ָּה ָ֣כן באמ ָּר ֶ ִ֑תך ָֽו ַא ַ
ַ֭ 134פדני מ ָ֣ע ֶשק ָּא ָּ ִ֑דם ו ֶאשמ ָּרה פקו ֶ ָֽדיך׃
ַ֭ ָּ 135פנֶ יך ָּה ָ֣אר ב ַעב ֶ ִ֑דך ו ַלמדני ֶאת־ח ֶ ָֽקיך׃
ַ 136פלגי־ ַ ַ֭מים יָּ ר ָ֣דו עי ָּ ִ֑ני ַעל לא־ ָּשמ ֵ֥רו תו ָּר ֶ ָֽתך׃
ַ 137צ ָ֣דיק ַא ָּ ָ֣תה יהָּ ִ֑וה ויָּ ָּשר מש ָּפ ֶ ָֽטיך׃
ַ֭ 138צוי ָּת ֶ ָ֣צ ֶדק עד ֶ ִ֑תיך ֶ ָֽו ֱאמו ָּ ֵ֥נה מ ָֽאד׃
י־שכחו ד ָּב ֶ ָ֣ריך ָּצ ָּ ָֽרי׃
139צמ ַ ֵ֥תתני קנ ָּא ִ֑תי ָֽכ ָּ
141צרו ָּפה אמ ָּרתךֵ֥ מאד ָֽו ַעבדךֵ֥ אה ָּ ָֽבּה׃
ָּ 141צ ָ֣עיר ָּאנ ָ֣כי ונב ֶזִ֑ה פק ֶדיך ָ֣לא ָּש ָּ ָֽכחתי׃
142צד ָּקתךָ֣ ֶ ָ֣צ ֶדק לעו ָּ ִ֑לם ָֽותו ָּרתךֵ֥ ֱא ֶ ָֽמת׃
ַ 143צר־ו ָּמ ֵ֥צוק מ ָּצ ִ֑אוני מצו ֶתיך ַשעש ָּ ָֽעי׃
עולם הבינֵ֥ני ו ֶאחיֶ ָֽה׃
ֶ 144צ ֶדק עדו ֶ ֵ֥תיך ל ָּ
ָּ 145ק ָּ ָ֣ראתי ב ָּכל־ ַ֭לב ע ֵ֥נני יהוָּ ה ח ֶ ֵ֥קיך ֶא ָֽצ ָּרה׃
146ק ָּרא ֵ֥תיך הושי ִ֑עני ו ֶאשמ ָּרה עד ֶ ָֽתיך׃
147ק ַ ָ֣דמתי ַ ַ֭בנֶ ֶשף וָּ א ַש ִ֑ו ָּעה לד ָּבריךֵ֥ י ָּ ָֽחלתי׃
148קד ָ֣מו ַ֭עינַ י ַאשמ ִ֑רות ָּלׂשי ַח באמ ָּר ֶ ָֽתך׃
149קַ֭ ולי שמ ָּ ָ֣עה כ ַחס ֶ ִ֑דך יהוָּ ה ָֽכמש ָּפ ֶ ֵ֥טך ַחיָֽני׃
תורתךֵ֥ ָּר ָּ ָֽחקו׃
ַ֭ ָּ 151קרבו רד ָ֣פי ז ָּ ִ֑מה מ ָּ
ָּ 151ק ָ֣רוב ַא ָּ ָ֣תה יהָּ ִ֑וה ָֽו ָּכל־מצו ֶ ֵ֥תיך ֱא ֶ ָֽמת׃
עולָ֣ם י ַסד ָּ ָֽתם׃
ָ֣ ֶ 152ק ֶדם ָּ ַ֭י ַדעתי מעד ֶ ִ֑תיך כי ל ָּ
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153ר ָֽאה־ ָּענ ֵ֥יי ו ַחל ִ֑צני כי־ ָֽתו ָּרתך ָ֣לא ָּש ָּ ָֽכחתי׃
154רי ָּ ָ֣בה ַ֭ריבי וג ָּא ִ֑לני לאמ ָּרתךֵ֥ ַח ָֽיני׃
ָּ 155ר ָ֣חוק מר ָּש ָ֣עים ישו ָּ ִ֑עה ָֽכי־ח ֶקיך ָ֣לא ָּד ָּ ָֽרשו׃
ַ 156רח ֶמיך ַר ֵ֥בים׀ יהָּ ִ֑וה ָֽכמש ָּפ ֶ ֵ֥טיך ַחיָֽני׃
ַ֭ ַ 157רבים רד ַ ָ֣פי ו ָּצ ָּ ִ֑רי מעדו ֶתיך ָ֣לא נָּ ָֽטיתי׃
ָּ 158ר ָ֣איתי ַ֭בגדים ָּ ָֽו ֶאתקו ָּ ִ֑ט ָּטה א ֶ ֵ֥שר אמ ָּרתך ָ֣לא ָּש ָּ ָֽמרו׃
ַ֭ 159ראה כי־פקו ֶ ָ֣דיך ָּא ָּ ִ֑הבתי יהוָּ ה ָֽכ ַחסדךֵ֥ ַחיָֽני׃
עולם ָּכל־מש ַ ֵ֥פט צד ֶ ָָֽקך׃
161ראש־ד ָּברךֵ֥ ֱא ֶ ִ֑מת ול ָּ
ַׂ֭ ָּ 161שרים ר ָּד ָ֣פוני ח ָּ ִ֑נם ומד ָּבריך ָּפ ַ ֵ֥חד ל ָֽבי׃
ָׂ֣ ָּ 162שׂש ָּ ַ֭אנ ָֽכי ַעל־אמ ָּר ֶ ִ֑תך כמוצא ָּש ָּ ֵ֥לל ָּ ָֽרב׃
תורתךֵ֥ ָּא ָּ ָֽהבתי׃
ש ֶקר ָּ ַׂ֭שנאתי וַ א ַת ִ֑ע ָּבה ָּ
ָ֣ ֶ 163
ש ַבע ַ ַ֭ביום ה ַלל ִ֑תיך ַעל משפ ֵ֥טי צדָ ֶ ָֽקך׃
ָ֣ ֶ 164
ָּ 165שלָ֣ ום ָּ ַ֭רב לאה ָ֣בי תו ָּר ֶ ִ֑תך ו ָֽאין־ ָּ ֵ֥למו מכ ָֽשול׃
ׂ166ש ַ ָ֣ברתי ָֽלישו ָּעתךָ֣ יהָּ ִ֑וה וָֽ מצו ֶ ֵ֥תיך ָּע ָֽׂשיתי׃
ָֽ ָּ 167שמ ָּ ָ֣רה ַ ַ֭נפשי עד ֶ ִ֑תיך וָּ אה ֵ֥בם מ ָֽאד׃
ָּ 168ש ַ ָ֣מרתי ַ֭פקו ֶדיך ועד ֶ ִ֑תיך כי ָּכל־ד ָּר ַ ָ֣כי נֶ ג ֶ ָֽדך׃
169תק ַרב רנָּ ָ֣תי ל ָּפ ֶנָ֣יך יהָּ ִ֑וה כד ָּברךֵ֥ הבינָֽני׃
ילני׃
ָּ 171ת ָ֣בוא תחנָּ ָ֣תי ל ָּפ ֶ ִ֑ניך כאמ ָּרתך ַהצ ָֽ
ַ 171ת ַבָ֣ענָּ ה ׂש ָּפ ַ ָ֣תי תה ָּלִ֑ה כי ת ַלמ ָ֣דני ח ֶ ָֽקיך׃
ותיך ֶ ָֽצ ֶדק׃
ָ֣ ַ 172ת ַען ַ֭לשוני אמ ָּר ֶ ִ֑תך כי ָּכל־מצ ֶ ָ֣
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173ת ָֽהי־יָּ דךֵ֥ ל ָּעז ִ֑רני כי פקו ֶ ָ֣דיך ָּב ָּ ָֽחרתי׃
ָּ 174ת ַ ָ֣אבתי ָֽלישו ָּעתךָ֣ יהָּ ִ֑וה ו ָֽתו ָּרתך ַשעש ָּ ָֽעי׃
ָֽ 175תחי־ ַ ַ֭נפשי וָֽ ת ַ ָֽהל ֶ ִ֑לךָּ וָֽ מש ָּפ ֶ ֵ֥טך יַ עז ָֽרני׃
ׂשה ַ֭אבד ַב ָ֣קש ַעב ֶ ִ֑דך ֵ֥כי מצו ֶתיך ָ֣לא ָּש ָּ ָֽכחתי׃
ָּ 176תעיתי כ ֶ ָ֣
1 120שיר ַ ָֽה ַָׁ֫מעלֵ֥ ות ֶאל־ ַ֭יהוָּ ה ַב ָּצ ָּ ָ֣ר ָּתה ִ֑לי ָּק ָּראתי ַוַָֽֽיַ ע ָֽנני׃
ָֽ 2יהוָּ ה ַה ָ֣צי ָּלה ַ ַ֭נפשי מש ַפת־ ֶ ִ֑ש ֶקר מ ָּל ֵ֥שון רמ ָּיָֽה׃
ומה־י ֵ֥סיף ָּלְך ָּל ֵ֥שון רמיָּ ָֽה׃
ַ 3מה־י ָ֣תן ַ֭לך ַ
4ח ָ֣צי ג ָ֣בור שנו ִ֑נים עם גַ ח ֵ֥לי ר ָּת ָֽמים׃
ָֽ 5אויָּ ה־ ַ֭לי כי־ ַ ָ֣גַֽרתי ֶ ִ֑מ ֶשְך ָּש ַכנתי ָֽעם־ ָּא ֳה ֵ֥לי ק ָּ ָֽדר׃
ַ֭ ַ 6ר ַבת ָּ ָֽשכנָּ ה־ ָּ ָ֣לּה נַ פ ִ֑שי עם ׂשו ֵ֥נא ָּש ָֽלום׃
ָֽ 7אני־ ָּ ַ֭שלום ו ָ֣כי א ַדבִ֑ר ה ָּמה ַלמל ָּח ָּ ָֽמה׃
ל־ה ָּה ִ֑רים מ ַאין ֵ֥יָּבא ֶעז ָֽרי׃
1 121שיר ַ ָֽל ַָׁ֫מעלֵ֥ ות ֶא ָּ ָ֣שא ַ֭עינַ י ֶא ֶ
ֶַ֭ 2עזרי מ ָ֣עם יהָּ ִ֑וה עׂשה ָּש ַ ֵ֥מים וָּ ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַ 3אל־י ָ֣תן ַל ָ֣מוט ַרג ֶלִ֑ך ַאל־יָּ נום ָֽשמ ֶ ָֽרך׃
4ה ָ֣נה ָֽלא־ ָּ ַ֭ינום ו ָ֣לא יי ָּ ִ֑שן שומר יׂש ָּר ָֽאל׃
הוֵ֥ה צלך ַעל־יַ ֵ֥ד ימ ֶינַָֽֽך׃
5יהָּ ֵ֥וה שמ ֶ ִ֑רך י ָּ
6יו ָּמם ַה ֶ ֵ֥ש ֶמש ָֽלא־יַ ֶכ ָּכה ויָּ ֵ֥ר ַח ַב ָּ ָֽלי ָּלה׃
ָֽ 7יהוָּ ה יש ָּמרךֵ֥ מ ָּכל־ ָּ ִ֑רע ישמר ֶאת־נַ פ ֶ ָֽשך׃
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
ובואך ָֽמ ַע ָּתה ו ַע
ֶ ִ֑
ָֽ 8יהוָּ ה יש ָּמר־צאתךֵ֥

1558

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

הוָ֣ה נ ָֽלְך׃
ֵ֥ 1 122שיר ַ ָֽה ַמעלות ל ָּ ָׁ֫ד ֵ֥וד ָּ ַׂ֭ש ַמחתי באמ ָ֣רים ִ֑לי בית י ָּ
רוש ָּ ָֽלם׃
ַ֭ 2עמדות ָּהיָ֣ ו ַרג ִ֑לינו בש ָּע ַריְך י ָּ
־לּה יַ ח ָּ ָֽדו׃
3ירו ָּש ַ ֵ֥לם ַהבנו ָּ ִ֑יה כעיר ֶשחב ָּרה ָּ ֵ֥
הוָֽה׃
שם י ָּ
י־יַּ֭ה ע ָ֣דות ליׂש ָּר ִ֑אל להדות ל ָ֣
ֶ 4ש ָּשם ָּעלו ש ָּבטים שבט ָּ
5כי ָּש ָּמה׀ יָּ ש ָ֣בו כס ָ֣אות למש ָּ ִ֑פט כסאות לבָ֣ית ָּד ָֽויד׃
ַ֭ ַ 6שאלו שלָ֣ ום ירו ָּש ָּ ִ֑לם יש ָּליו אה ָּ ָֽביְך ׃
נותיְך׃
7י ָֽהי־ ָּשלֵ֥ ום בחי ִ֑לְך ַשלוָּ ה ב ַארמ ָּ ָֽ
ַ֭ 8ל ַמ ַען ַא ַ ָ֣חי ור ָּ ִ֑עי א ַדב ָּרה־ ָּנא ָּשלָ֣ ום ָּ ָֽבְך׃
ַ֭ 9ל ַמ ַען בית־יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ִ֑הינו א ַבק ָּשה ָ֣טוב ָּ ָֽלְך׃
1 123שיר ַ ָֽה ַָׁ֫מעלֵ֥ ות ַ֭א ֶליך נָּ ָּ ָׂ֣שאתי ֶאת־עי ַ ִ֑ני ַהישבי ַב ָּש ָּ ָֽמים׃
2הנה כעיני ע ָּבדים ֶאל־ ַיד ָֽאדוני ֶהם כעינָ֣י שפ ָּחה ֶאל־ ַיד ג ָׁ֫בר ָּ ֵ֥תּה ָ֣כן
הוה ֱאֹל ִ֑הינו ַעד ֶשי ָּח ָֽננו׃
ַ֭עינינו ֶאל־י ָּ ָ֣
ָּ 3ח ָ֣ננו יהָּ ָ֣וה ָּח ִ֑ננו ָֽכי־ ַרב ָּׂש ַ ֵ֥בענו ָֽבוז׃
ַ 4ר ַבת ָּ ָֽׂשב ָּעה־ ָּלּה ָׁ֫ ַנפ ֵ֥שנו ַה ַ ֵ֥ל ַעג ַה ַשאנַ נִ֑ים ַהבוז לגַ איונים
אמר־נָּ א יׂש ָּר ָֽאל׃
ֵ֥ 1 124שיר ַ ָֽה ַמעלות ל ָּ ָׁ֫ד ֵ֥וד לולָ֣י יַ֭הוָּ ה ֶש ָּ ָ֣היָּ ה ָּלִ֑נו ָֽי ַ
2לו ָ֣לי ַ֭יהוָּ ה ֶש ָּ ָ֣היָּ ה ָּ ִ֑לנו בקום ָּע ָ֣לינו ָּא ָּ ָֽדם׃
ַ֭ 3אזַ י ַח ָ֣יים ב ָּל ִ֑עונו ַבחרות ַא ָּ ָ֣פם ָּ ָֽבנו׃
ַ֭ 4אזַ י ַה ַ ָ֣מים ש ָּט ִ֑פונו נַ ח ָּלה ָּע ַ ֵ֥בר ַעל־נַ פ ָֽשנו׃
ַ֭ 5אזַ י ָּע ַ ָ֣בר ַעל־נַ פ ִ֑שנו ַה ַמים ַה ָֽזידו ָֽנים׃
ָּ 6ב ֵ֥רוְך יהָּ ִ֑וה ֶש ֵ֥לא נ ָּת ָּ ֵ֥ננו ֶט ֶרף לשני ֶ ָֽהם׃
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7נַ פשנו כצ ֵ֥פור נמל ָּטה מ ַפח יָׁ֫ וק ֵ֥שים ַה ַ ֵ֥פח נש ָּבר וַ א ַ ֵ֥נחנו נמ ָּ ָֽלטנו׃
שם יהָּ ִ֑וה עׂשה ָּש ַ ֵ֥מים וָּ ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֶַ֭ 8עזרנו ב ָ֣
עולם י ָֽשב׃
1 125שיר ַ ָֽה ַָׁ֫מעלֵ֥ ות ַהבט ֵ֥חים ַביהָּ ִ֑וה ָֽכ ַהר־ציֵ֥ ון לא־ימוט ל ָּ ֵ֥
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
ָֽ 2ירו ָּש ַלם ָּהרים ָּסביב ָּ ֵ֥לּה ַ ַ֭ויהוָּ ה ָּס ָ֣ביב ל ַע ִ֑מו מ ַע ָּתה ו ַע
גורל ַ ָֽה ַצ ָׁ֫די ֵָ֥קים ל ַמ ַען לא־ישלחו
3כי לא יָּ נ ַוח ש ֶבט ָּה ֶר ַשע ַעל ַ
יהם׃
ַה ַצדיקים ב ַעו ֵּ֬ ָּל ָּתה יד ֶ ָֽ
4הי ָ֣טי ָּבה ַ֭יהוָּ ה ַלטו ִ֑בים ו ָֽלי ָּשרים בלבו ָּ ָֽתם׃
5ו ַה ַמטים ַ ָֽע ַקל ַקלו ָּתם יולי ָ֣כם ַ֭יהוָּ ה ֶאת־פע ָ֣לי ָּה ָּ ִ֑אוֶ ן ָּשלום ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
1 126שיר ַ ָֽה ַָׁ֫מעלֵ֥ ות ב ָ֣שוב ַ֭יהוָּ ה ֶאת־שי ַ ָ֣בת ציִ֑ ון ָּהיינו כחל ָֽמים׃
ָּ 2אז י ָּמלא ׂשחוק פינו ולשוננו ָׁ֫ר ָּ ֵ֥נה ָּ ַ֭אז יאמ ָ֣רו ַבגו ִ֑ים הג ֵ֥דיל יהוָּ ה
ם־א ֶלה׃
ַלע ֵׂ֥שות ע ָֽ
3הג ָ֣דיל ַ֭יהוָּ ה ַלע ֵׂ֥שות ע ָּמנו ָּה ֵ֥יינו ׂשמ ָֽחים׃
4שו ָּ ָ֣בה ַ֭יהוָּ ה ֶאת־שבו ִ֑תנו ַכאפי ֵָ֥קים ַב ֶנַָֽֽגֶ ב׃
ַ 5הזר ֵ֥עים בדמ ָּעה בר ָּ ֵ֥נה יק ָֽצרו׃
א־יָּבוא בר ָּנִ֑ה נׂשא אלמ ָּ ָֽתיו׃
־ה ָּז ֵַַֽ֥רע ָֽב ֵ֥
ָֹּ֘ 6הלוְך ילְך׀ ו ָּבכה נׂשא ֶ ָֽמ ֶשְך ַָׁ֫
הוה׀ לא־יב ֵּ֬ ֶנה ַבית ָּשוא׀ ָּעמלָ֣ ו
ֵ֥ 1 127שיר ַ ָֽה ַ ָֽמעלות לש ָֹׁ֫ל ֵ֥מה אם־י ָּ
שומר׃
ָֽ
הוֵ֥ה ָֽלא־יש ָּמר־עיר ָּשוא׀ ָּש ַ ֵּ֬קד
בונָ֣יו ִ֑בו אם־י ָּ
ָּ
־ש ֶבת ַ֭אכלי ֶל ֶָ֣חם ָּהע ָּצ ִ֑בים כן יתן
ָּ 2שוא ָּל ֶכם׀ ַמשכימי קום מ ַ ָֽאחרי ֶ
ָֽליד ָ֣ידו ש ָּנָֽא׃
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3הנה נַ ח ַ ָ֣לת יהָּ ָ֣וה ָּב ִ֑נים ָּׂש ָּכר פ ָ֣רי ַה ָּ ָֽב ֶטן׃
4כח ֵ֥צים ביַ ד־ג ִ֑בור כן ב ָ֣ני ַהנעו ָֽרים׃
ת־אש ָּפתו ָׁ֫מ ֶ ֵ֥הם ָֽלא־י ִ֑בשו ָֽכי־י ַדברו
ַ 5אשרי ַהגֶ ֶבר א ֶשר מ ֵ֥לא ֶא ַ
ֶאת־אוי ָ֣בים ַב ָּ ָֽש ַער׃
1 128שיר ַ ָֽה ַָׁ֫מעלֵ֥ ות ַ ַ֭אשרי ָּכל־י ָ֣רא יהָּ ִ֑וה ַההלְך בד ָּר ָּ ָֽכיו׃
2י ָ֣גי ַע ַ ַ֭כ ֶפיך ָ֣כי תאכִ֑ל ַאש ֶריך ו ָ֣טוב ָּ ָֽלְך׃
יתים ָּסביב
יתך ָּ ַ֭בנֶ יך כשתלָ֣י ז ִ֑
ֶ 3אשתךָֽ ׃כ ֶ ֵ֥ג ֶפן פריָּ ה ביַ רכתי ָׁ֫ב ֶ ֵ֥
לשל ָּח ֶנַָֽֽך׃
הוָֽה׃
־כן י ֵ֥ב ַרְך גָּ ֶבר י ָ֣רא י ָּ
4ה ָ֣נה כי ַ֭
רוש ָּלִ֑ם כל י ָ֣מי ַחיֶ ָֽיך׃
5י ָּב ֶרכךֵ֥ יהוָּ ה מ ָׁ֫ציֵ֥ ון וַ֭ראה ב ָ֣טוב י ָּ
6ור ָֽאה־ ָּב ֵ֥נים ל ָּב ֶ ִ֑ניך ָּשלום ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
1 129שיר ַ ָֽה ַָׁ֫מעלֵ֥ ות ַ ַ֭ר ַבת צ ָּר ָ֣רוני מנעו ַ ִ֑רי ָֽיא ַמר־נָּ א יׂש ָּר ָֽאל׃
א־יֵ֥כלו ָֽלי׃
ַ֭ ַ 2ר ַבת צ ָּר ָ֣רוני מנעו ָּ ִ֑רי גַ ם ל ָּ
ותם׃
ַ 3על־ ַ ַ֭גבי ָּחר ָ֣שו חר ִ֑שים ֶה ֱאריכו ל ַמענ ָּ ָֽ
4יהָּ ֵ֥וה ַצ ִ֑דיק קצץ ע ָ֣בות ר ָּש ָֽעים׃
ַ֭ 5יבשו וי ָ֣סגו ָּא ִ֑חור כל ׂשנ ֵ֥אי ציָֽ ון׃
יָּבש׃
ַ֭ 6יהיו ַכח ָ֣ציר גַ גִ֑ ות ֶש ַקד ַמת ָּש ַלָ֣ף ָֽ
ֶ 7שלא מלא ַכ ֵ֥פו קוצר וחצנֵ֥ ו מ ַע ָֽמר׃
הוָֽה׃
שם י ָּ
8ולא ָּ ָֽאמרו׀ ָּהעברים בר ַ ָֽכת־יהָּ ֵ֥וה אלי ֶ ִ֑כם ב ַ ֵ֥רכנו ֶאת ֶכם ב ָ֣
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ֵ֥ 1 130שיר ַ ָֽה ַמעלִ֑ ות מ ַמע ַמקים ק ָּרא ָ֣תיך יהָּ ָֽוה׃
נונָֽי׃
ולי תהיֶ ָ֣ינָּ ה ָּ ַ֭אזנֶ יך ַקש ִ֑בות לקול ַתח ָּ
2אדנָּ י שמ ָּעה ב ָׁ֫ק ֵ֥
3אם־עונֵ֥ ות תש ָּמר־ ָּ ִ֑יּה אדנָּ י ָ֣מי יַ ע ָֽמד׃
ָֽ 4כי־עמךֵ֥ ַהסלי ָּ ִ֑חה ל ַמ ַען תוָּ ָֽרא׃
הוחלתי׃
5ק ָ֣ויתי ַ֭יהוָּ ה קו ָּ ָ֣תה נַ פ ִ֑שי ָֽולד ָּב ֵ֥רו ָּ ָֽ
6נַ פ ֵ֥שי ַ ָֽלאד ָּ ִ֑ני משמ ֵ֥רים ַלב ֶקר שמ ֵ֥רים ַל ָֽב ֶקר׃
הוֵ֥ה ַה ֶ ִ֑ח ֶסד ו ַהרבה ע ָ֣מו פ ָֽדות׃
7יַ ֵ֥חל יׂש ָּראל ֶאל־י ָׁ֫הוָּ ה ָֽכי־עם־י ָּ
ַ֭ 8והוא יפ ֶ ָ֣דה ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל מכל עונ ָּ ָֽתיו׃
א־ר ָ֣מו ע ַינִ֑י
הוה׀ לא־גָּ ַ ָ֣בּה לַ֭בי ול ָּ
ֵ֥ 1 131שיר ַ ָֽה ַ ָֽמעלות ל ָּ ָׁ֫ד ֵ֥וד י ָּ
ו ָֽלא־ה ַלכתי׀ בגדלות ובנפ ָּל ָ֣אות מ ֶ ָֽמני׃
2אם־לא שויתי׀ ודו ַממתי ָׁ֫ ַנפ ֵ֥שי ַ֭כגָּ מל עלָ֣י א ִ֑מו ַכגָּ מל ָּע ַלָ֣י נַ פ ָֽשי׃
3יַ ָ֣חל יׂש ָּראל ֶאל־יהָּ ִ֑וה ָֽמ ַע ָּתה ו ַעד־עו ָּ ָֽלם׃
נותו׃
1 132שיר ַ ָֽה ַָׁ֫מעלֵ֥ ות זכור־יהָּ ֵ֥וה ל ָּד ִ֑וד את ָּכל־ע ָֽ
שר ַ֭נש ַבע ַליהָּ ִ֑וה נָּ ַדר ַלא ֵ֥ביר יַ ע ָֽקב׃
2א ֶ ָ֣
3אם־ ָּ ַ֭אבא ב ָ֣א ֶהל בי ִ֑תי אם־ ֶא ֱע ֶלה ַעל־ ֶ ֵ֥ע ֶרׂש יצו ָּ ָֽעי׃
נומה׃
4אם־ ֶא ָ֣תן ש ַ ָ֣נת לע ָּינִ֑י ָֽל ַעפ ַע ַ ֵ֥פי ת ָּ ָֽ
ַ 5עד־ ֶאמ ָּ ָ֣צא ָּ ַ֭מקום ַליהָּ ִ֑וה מש ָּכנות ַלא ֵ֥ביר יַ ע ָֽקב׃
וה בׂשדי ָּ־י ַָֽער׃
6ה ָֽנה־ש ַ ָֽמענֵ֥ ו ָּה ב ֶאפ ָּ ִ֑ר ָּתה מ ָּצאנ ָּ
7נָּ ֵ֥בו ָּאה למשכנו ָּ ִ֑תיו נש ַתחוֶ ה ַלה ֵ֥דם ַרג ָּ ָֽליו׃
8קו ָּ ָ֣מה ַ֭יהוָּ ה למנו ָּח ֶ ִ֑תך ַא ָּתה וַ א ֵ֥רון ע ֶזַָֽֽך׃
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ידיך י ַרנָֽנו׃
9כה ֶ ֵ֥ניך ילבשו־ ֶ ִ֑צ ֶדק וַ חס ֶ ֵ֥
יחך׃
־תשב פנָ֣י מש ֶ ָֽ
ַ֭ ַ 11בעבור ָּד ָ֣וד ַעב ֶ ִ֑דך ַאל ָּ
11נש ַ ָֽבע־יהוָּ ה׀ ל ָּדוד ֱא ֶמת ָֽלא־יָּ שוב ָׁ֫מ ֶ ֵ֥מנָּ ה מפ ֵ֥רי בטנךִ֑ ָּאשית
א־לְך׃
לכס ָּ ָֽ
י־עד ישבו
יהם עד ַ ִ֑
ָֽ 12אם־ישמ ֵּ֬רו ָּבנֶ יך׀ בריתי ועד ֵ֥תי זו א ָׁ֫ ַלמ ֵ֥דם גַ ם־בנ ֶ ֵ֥
א־לְך׃
לכס ָּ ָֽ
ָֽ 13כי־ ָּב ַ ָ֣חר יהָּ ָ֣וה בציִ֑ ון אוָּ ּה למו ָּ ֵ֥שב ָֽלו׃
14זאת־מנו ָּח ֵ֥תי עדי־ ַ ִ֑עד ָֽפה־אשב ָ֣כי או ָֽתי ָּה׃
יע ָּ ָֽל ֶחם׃
ַ֭ 15צי ָּדּה ָּב ָ֣רְך א ָּב ִ֑רְך ֶאביונֶ י ָּה ַאׂש ֵ֥ב ַ ָֽ
יה ַר ֵ֥נַֽן י ַרנָֽנו׃
ַָֽ֭ 16וכהנֶ י ָּה ַאל ָ֣ביש יֶ ִַ֑שע וַ חס ֶיד ָּ
ָּ 17שם ַאצ ָ֣מי ַח ֶ ָ֣ק ֶרן ל ָּד ִ֑וד ָּע ַ ֵ֥רכתי נר למשי ָֽחי׃
ַ֭ 18אוי ָּביו ַאל ָ֣ביש ִ֑ב ֶשת ו ָּע ָּליו יָּ ֵ֥ציץ נז ָֽרו׃
ומה־נָּ ִ֑עים ֶש ֶבת ַא ָ֣חים
ה־טוב ַ
ֵ֥ 1 133שיר ַ ָֽה ַמעלות ל ָּ ָׁ֫ד ֵ֥וד הנָ֣ה ַמ ַ֭
ם־י ַָֽחד׃
גַ ָּ
ל־פי
ן־אה ִ֑רן ֶשירד ַע ֵ֥
ל־הזָּ ָּ ֵָ֥קן ז ַ ָָֽק ַ
ַ 2כ ֶש ֶמן ַהטוב׀ ַעל־ ָּהראש ירד ַ ָֽע ַ
דותיו׃
מ ָּ ָֽ
ת־הב ָּר ָּ ִ֑כה
3כ ַטל־ ֶחרמון ֶשירד ַעל־ ַהררי ָׁ֫ציֵ֥ ון כי ָּשם׀ צָּוָ֣ה יַ֭הוָּ ה ֶא ַ
עולם׃
ד־ה ָּ ָֽ
ַחיים ַע ָּ
1 134שיר ַ ָֽה ַָׁ֫מעלֵ֥ ות הנה׀ ָּבר ָ֣כו ֶאת־ ַ֭יהוָּ ה ָּכל־ ַעב ָ֣די יהָּ ִ֑וה ָּהעמ ֵ֥דים
בבית־יהוָּ ה ַבל ָֽילות׃
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הוָֽה׃
ׂ2ש ָֽאו־יד ֶ ֵ֥כם ִ֑ק ֶדש ו ָּברכו ֶאת־י ָּ
3י ָּב ֶרכךָ֣ ַ֭יהוָּ ה מציִ֑ ון עׂשה ָּש ַ ֵ֥מים וָּ ָּ ָֽא ֶרץ׃
הוָֽה׃
שם יהָּ ִ֑וה ַ ָֽהללו ַעב ֵ֥די י ָּ
ֵ֥ ַ 1 135הללו יָּ ּה׀ ַ ַָֽ֭הללו ֶאת־ ָ֣
ַָ֣֭ ֶ 2ש ָֽעמדים ב ָ֣בית יהָּ ִ֑וה ב ַחצרות ָ֣בית ֱאֹל ָֽהינו׃
ַָֽ֭ ַ 3הללו־יָּ ּה כי־ ָ֣טוב יהָּ ִ֑וה זַ מ ֵ֥רו לשמו ָ֣כי נָּ ָֽעים׃
ָֽ 4כי־יַ עקב ָּב ַ ָ֣חר לָ֣ ו ָּ ִ֑יּה יׂש ָּראל לסג ָּל ָֽתו׃
ֹלהים׃
־א ָֽ
5כי א ָ֣ני ָּ ַ֭י ַדעתי כי־גָּ ָ֣דול יהָּ ִ֑וה וַ אדנינו מ ָּכל ֱ
הומות׃
6כל א ֶשר־ ָּח ֵ֥פץ יהוָּ ה ָׁ֫ ָּע ָּ ֵׂ֥שה ַב ָּש ַ ֵ֥מים ו ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ַביַ מים ו ָּכל־ת ָֽ
ָֽ ַ 7מע ֶ ָ֣לה נׂשאים מקצה ָָּׁ֫ה ָּ ֵ֥א ֶרץ ב ָּרָ ָ֣קים ַל ָּמ ָּ ָ֣טר ָּע ָּ ִׂ֑שה ָֽמוצא־ר ַוח
רותיו׃
מ ָֽאוצ ָּ ָֽ
ַָֽ֭ ֶ 8שה ָּכה בכו ָ֣רי מצ ָּ ִ֑רים מ ָּא ָּדם ַעד־בה ָּ ָֽמה׃
ָּ 9ש ַלח׀ א ָ֣תות ַ֭ומפתים בתוכָ֣כי מצ ָּ ִ֑רים ב ַפרעה וב ָּכל־ע ָּב ָּ ָֽדיו׃
ַָֽ֭ ֶ 11שה ָּכה גו ָ֣ים ַר ִ֑בים ו ָּה ַרג מ ָּל ֵ֥כים עצו ָֽמים׃
11לסיחון׀ ֶמ ֶלְך ָּה ֱאמרי ַ֭ולעוג ֶ ָ֣מ ֶלְך ַה ָּב ָּ ִ֑שן ולכל ַממל ֵ֥כות כ ָּ ָֽנ ַען׃
12ונָּ ַ ָ֣תן ַאר ָּ ָ֣צם נַ ח ָּ ִ֑לה נַ ח ָּלה ליׂש ָּר ֵ֥אל ַע ָֽמו׃
ַ֭ 13יהוָּ ה שמךָ֣ לעו ָּ ִ֑לם יהוָּ ה זכרךֵ֥ לדר־וָּ ָֽדר׃
ָֽ 14כי־יָּ ָ֣דין יהָּ ָ֣וה ַע ִ֑מו ו ַעל־ע ָּב ָּדיו יתנֶ ָּ ָֽחם׃
15ע ַצ ָ֣בי ַ ַ֭הגוים ֶ ָ֣כ ֶסף וזָּ ָּ ִ֑הב ַמעׂשה י ָ֣די ָּא ָּ ָֽדם׃
ָֽ ֶ 16פה־ ָּ ַ֭ל ֶהם ו ָ֣לא י ַד ִ֑ברו עי ַנֵַֽ֥ים ָּל ֶהם ו ָ֣לא יר ָֽאו׃
יהם׃
ָּ 17אז ַ ָ֣נַֽים ָּ ַ֭ל ֶהם ו ָ֣לא יַ א ִ֑זינו ַאף אין־יֶ ש ֵ֥־ר ַוח בפ ֶ ָֽ
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ַ֭ 18כמו ֶהם יהיָ֣ ו עׂשי ֶ ִ֑הם ַ֭כל א ֶשר־ב ָ֣ט ַח ָּב ֶ ָֽהם׃
ָ֣ 19בית ַ֭יׂש ָּראל ָּבר ָ֣כו ֶאת־יהָּ ִ֑וה ֵ֥בית ַאהרן ָּבר ֵ֥כו ֶאת־יהָּ ָֽוה׃
ָ֣ 21בית ַ ַ֭הלוי ָּבר ָ֣כו ֶאת־יהָּ ִ֑וה יַָֽֽר ֵ֥אי יהוָּ ה ָּבר ֵ֥כו ֶאת־יהָּ ָֽוה׃
לו־יָּֽה׃
ָֹּ֘ 21ברוְך יהוָּ ה׀ מציון ֹ֘שכן ָֽירו ָּש ָּלם ַ ָֽהל ָּ
1 136הו ָ֣דו ַליהָּ ָ֣וה כי־ ִ֑טוב כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
ַ֭ 2הודו ָֽלאֹל ָ֣הי ָּה ֱאֹל ִ֑הים כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
ַ֭ 3הודו ַלאד ָ֣ני ָּהאד ִ֑נים כי לע ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
עולָ֣ם ַחס ָֽדו׃
4ל ֹ֘עׂשה נפ ָּל ָ֣אות גדלָ֣ ות ל ַב ִ֑דו כי ל ָּ
ׂשה ַ ַ֭ה ָּש ַמים בתבו ָּ ִ֑נה כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
5לע ָ֣
6לר ַ ָ֣קע ָּ ַ֭ה ָּא ֶרץ ַעל־ ַה ָּ ִ֑מים כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
ַ֭ 7לעׂשה או ָ֣רים גד ִ֑לים כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
ש ֶלת ַביִ֑ ום כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
ֶ 8את־ ַ ַ֭ה ֶש ֶמש ל ֶממ ֶ ָ֣
עולָ֣ם ַחס ָֽדו׃
ֶ 9את־ ַהיָּ ָ֣ר ַח ַ֭וכו ָּכבים ל ֶממשלָ֣ ות ַב ָּלִ֑י ָּלה כי ל ָּ
11ל ַמ ָ֣כה ַ֭מצ ַרים בבכורי ֶ ִ֑הם כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
11וַ יו ָ֣צא ַ֭יׂש ָּראל מתו ָּ ִ֑כם כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
12ב ָּיָ֣ד ַ֭חזָּ ָּקה ובז ָ֣רו ַע נטו ָּ ִ֑יה כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
13לגזָ֣ר יַ ם־ ַ֭סוף לגזָּ ִ֑רים כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
14ו ֶה ֱע ָ֣ביר יׂש ָּר ָ֣אל בתו ִ֑כו כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
עולָ֣ם ַחס ָֽדו׃
ם־סוף כי ל ָּ
15ו ֹ֘נער ַפר ָ֣עה וחילָ֣ ו ביַ ִ֑
16למו ָ֣ליְך ַ ַ֭עמו ַבמד ָּ ִ֑בר כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
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ַ֭ 17ל ַמכה מ ָּל ָ֣כים גד ִ֑לים כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
18וַ ַָֽ֭ יַ הרג מ ָּל ָ֣כים ַאדי ִ֑רים כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
ַ֭ 19לסיחון ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּה ֱאמ ִ֑רי כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
ַ֭ 21ולעוג ֶ ָ֣מ ֶלְך ַה ָּב ָּ ִ֑שן כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
עולָ֣ם ַחס ָֽדו׃
21ונָּ ַ ָ֣תן ַאר ָּ ָ֣צם לנַ ח ָּ ִ֑לה כי ל ָּ
ַ֭ ַ 22נח ָּלה ליׂש ָּר ָ֣אל ַעב ִ֑דו כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
עולָ֣ם ַחס ָֽדו׃
ֶַ֭ 23שבשפלנו ָּז ַָ֣כר ָּלִ֑נו כי ל ָּ
24וַ יפרָ ֵ֥קנו מ ָּצ ִ֑רינו כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
25נ ָ֣תן ֶַ֭ל ֶחם ל ָּכל־ ָּב ָּ ִׂ֑שר כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
ַ֭ 26הודו ל ָ֣אל ַה ָּש ָּ ִ֑מים כי לעו ָּ ָ֣לם ַחס ָֽדו׃
ם־ב ִ֑כינו בזָּ כרנו ֶאת־ציָֽ ון׃
ֵ֥ ַ 1 137על נַ הרות׀ ָּב ֶבל ָּ ָ֣שם ָּי ַַ֭שבנו גַ ָּ
ָֽ ַ 2על־ע ָּר ֵ֥בים בתו ָּ ִ֑כּה ָּתלינו כנרו ָֽתינו׃
3כי ָּשם ָֽשאלונו שובינו דברי־ ַ֭שיר ותו ָּל ָ֣לינו ׂשמ ָּ ִ֑חה ֵ֥שירו ָּלנו מ ֵ֥שיר
ציָֽ ון׃
4איְך נָּ ֵ֥שיר ֶאת־שיר־יהָּ ִ֑וה ַעל ַאד ַ ֵ֥מת נ ָּ ָֽכר׃
ָֽ 5אם־ ֶאש ָּכ ֵ֥חְך ָֽירו ָּש ָּלם תש ַ ֵ֥כח ימינָֽי׃
6תד ַ ֵ֥בק־לשוני׀ לחכי אם־לא ֶָׁ֫אזכ ֵ֥רכי אם־ ָ֣לא ַ ַ֭אע ֶלה ֶאת־ירו ָּש ַ ִ֑לם ַעל
ָ֣ראש ׂשמ ָּח ָֽתי׃
7זכר יהוָּ ה׀ לב ֵּ֬ני ֱאדום את יום ָֽירו ָָּׁ֫ש ָּ ֵ֥לם ָּ ַ֭ה ָ֣אמרים ָּערו׀ ָּ ִ֑ערו ַעד
ַהי ֵ֥סוד ָּ ָֽבּה׃
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ם־לְִ֑ך ֶאת־גמולְך ֶשגָּ ַ ֵ֥מלת ָּ ָֽלנו׃
ַ 8בת־ ָּב ֶבל ַהש ָׁ֫דו ָּ ֵ֥דה ַאש ֵ֥רי ֶשי ַש ֶל ָּ
ַ 9אשרי׀ ֶשיאחז ונ ֵּ֬פץ ֶ ָֽאת־ע ָּל ַליְך ֶאל־ ַה ָּ ָֽס ַלע׃
ֹלהים אזַ מ ֶ ָֽרךָּ ׃
1 138ל ָּדוד׀ אודךֵ֥ ב ָּכל־ל ִ֑בי ֶנַֽגֶ ד ֱא ָ֣
ֶ 2אש ַתחוֶ ה ֶאל־הי ַכל ָּקדשך ו ֹ֘או ֶדה ֶאת־ש ֶמך ַעל־ ַחסדךֵ֥ ו ַעל־אמ ֶ ִ֑תך
ָֽכי־הג ַ ֵ֥דל ָּת ַעל־ ָּכל־שמך אמ ָּר ֶ ָֽתך׃
3ביָ֣ ום ָּ ַ֭ק ָּ ָֽראתי ַ ָֽו ַתע ִ֑נני ַתרהבני בנַ פ ָ֣שי ָֽעז׃
4יו ָ֣דוך ַ֭יהוָּ ה ָּכל־ ַמלכי־ ָּ ִ֑א ֶרץ ֵ֥כי ָּשמעו אמרי־ ָֽפיך׃
ַ֭ 5ויָּ שירו ב ַדר ָ֣כי יהָּ ִ֑וה ֵ֥כי גָּ דול כ ָ֣בוד יהָּ ָֽוה׃
6כי־ ָּ ָ֣רם ַ֭יהוָּ ה ו ָּש ָּ ָ֣פל יר ֶ ִ֑אה וגָּ ב ַה מ ֶמר ָּ ֵ֥חק יי ָּ ָֽדע׃
7אם־אלְך׀ בָ ֶ ֵ֥ק ֶרב ָּצ ָּרה ת ַָׁ֫ח ֵ֥יני ַעל ַ ָ֣אף אי ַבי תש ַלָ֣ח יָּ ֶ ִ֑דך ותושיעָ֣ני
ימ ֶינַָֽֽך׃
ל־ת ֶרף׃
8יהוָּ ה יגמר ַָׁ֫בע ֵ֥די ַ֭יהוָּ ה ַחסדךָ֣ לעו ָּ ִ֑לם ַמעׂשי יָּ ֶ ָ֣דיך ַא ֶ ָֽ
ַ֭ ַ 1 139למנַ צ ַח ל ָּד ָ֣וד מז ִ֑מור יהָּ ֵ֥וה ח ַקר ַתני וַ ת ָּ ָֽדע׃
ַ 2א ָּ ָ֣תה ָּ ַ֭י ַדע ָּת שב ָ֣תי וקו ִ֑מי ַ ֵ֥בנ ָּתה לרעי מ ָּר ָֽחוק׃
ָּ 3אר ָ֣חי ורב ָ֣עי ז ִ֑רי ָּת ָֽו ָּכל־ד ָּר ַ ֵ֥כי הס ַ ָֽכנ ָּתה׃
4כי ָ֣אין ַ֭מ ָּלה בלשו ִ֑ני ֵ֥הן יהוָּ ה יָּ ַ ֵ֥דע ָּת כ ָּ ָֽלּה׃
ָּ 5א ָ֣חור וָּ ֶ ָָ֣ק ֶדם ַצר ָּ ִ֑תני וַ ָּת ֶשת ָּע ַלָ֣י ַכ ֶ ָֽפ ָּכה׃
וכל ָּ ָֽלּה׃
א־א ַ ָֽ
6פ ָ֣ל ָּ ָֽאיה ַ ָ֣ד ַעת מ ֶ ִ֑מני נׂשג ָּבה ל ֵ֥
ַ֭ ָּ 7א ָּ ֵ֥נה א ָ֣לְך מרו ֶ ִ֑חך ו ָּאנָּ ה מ ָּפ ֶ ֵ֥ניך ֶאב ָּ ָֽרח׃
8אם־ ֶא ַ ָ֣סק ָּ ַ֭ש ַמים ָּ ָ֣שם ָּ ִ֑א ָּתה ו ַאצי ָּעה ש ָ֣אול ה ֶנַָֽֽךָּ ׃
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־ש ַחר ֶאשכנָּ ה ב ַאח ֵ֥רית ָּיָֽם׃
ֶ 9א ָּ ֵ֥שא ַכנפי ָּ ִ֑
11גַ ם־ ָּ ַ֭שם יָּ דךָ֣ ַתנ ִ֑חני ָֽותאחזֵ֥ני ימ ֶינַָֽֽך׃
ְך־ח ֶשְך ישופִ֑ני ו ַלי ָּלה ָ֣אור ַבע ָֽדני׃
ַ֭ ָּ 11וא ַמר ַא ָ֣
אורה׃
יכה ָּכ ָּ ָֽ
12גַ ם־ח ֶשְך ָֽלא־יַ חשיְך ָׁ֫מ ֶ ֵ֥מך ַ֭ו ַלי ָּלה ַכיָ֣ ום יָּ ִ֑איר ַכחש ָּ
ָֽ 13כי־ ַ ַ֭א ָּתה ָּק ָ֣ני ָּת כלי ָּ ִ֑תי תסכני ב ֶ ָ֣ב ֶטן א ָֽמי׃
ָֽ 14אודך ַעל ֵ֥כי נו ָּראות ָׁ֫נפ ֵ֥ליתי נפ ָּל ֵ֥אים ַמע ֶ ִׂ֑שיך ונַ פשי י ַ ֵ֥ד ַעת מ ָֽאד׃
15לא־נכ ַ ֵ֥חד ָּעצמי ָׁ֫מ ֶ ֵ֥מךָּ א ֶשר־ע ֵ֥שיתי ַב ִ֑ס ֶתר ר ַקמתי ָֽב ַתחתיֵ֥ ות ָּ ָֽא ֶרץ׃
יָּמים י ָּ ִ֑צרו ולא ֶא ָּ ָ֣חד ָּב ֶ ָֽהם׃
16גָּ למי׀ ָּ ֹ֘ראו עינֶ יך ו ַ ָֽעל־ספרך כ ָּלם י ָָּׁ֫כ ֵ֥תבו ֵ֥
יהם׃
17ולי ַמה־יָּ ק ָ֣רו ר ֶ ָ֣עיך ִ֑אל ֶ ֵ֥מה ָּעצמו ָּראש ֶ ָֽ
עודי ע ָּ ָֽמְך׃
ֶַ֭ 18אספרם מ ָ֣חול יר ִ֑בון ֱהקיצתי ו ֵ֥
19אם־תקטל ֱאלֵ֥ ו ַה׀ ָּר ָּ ִ֑שע ו ַאנ ֵ֥שי ָּדמים ָ֣סורו ֶ ָֽמני׃
שר י ַ֭אמרך למז ָּ ִ֑מה נָּ ׂשא ַל ָּ ָ֣שוא ָּע ֶ ָֽריך׃
21א ֶ ָ֣
קוטט׃
21ה ָֽלוא־מ ַׂשנ ֶאיך יהָּ ֵ֥וה׀ ֶאׂש ָּנִ֑א ובתקומ ֶמיך ֶאת ָּ ָֽ
ַ 22תכ ָ֣לית ׂשנ ָּ ָ֣אה ׂשנא ִ֑תים לאויבים ָּ ָ֣היו ָֽלי׃
ָּ 23חק ָ֣רני ַ֭אל ו ַ ָ֣דע ל ָּב ִ֑בי ב ָּחנני ו ַ ָ֣דע ַׂשר ַע ָּ ָֽפי׃
עולם׃
24וראה אם־ ֶ ָֽד ֶרְך־ ֵ֥ע ֶצב ִ֑בי ונחני ב ֶ ָ֣ד ֶרְך ָּ ָֽ
ַ 1 140למנַ צ ַח מז ֵ֥מור ל ָּד ָֽוד׃
ַ 2חל ָ֣צני ַ֭יהוָּ ה מ ָּא ָּ ָ֣דם ָּ ִ֑רע מאיש ח ָּמ ָ֣סים תנצ ָֽרני׃
3א ֶשר ָּחש ָ֣בו ָּר ָ֣עות ב ִ֑לב ָּכל־יום יָּ גֵ֥ ורו מל ָּח ָֽמות׃
ָֽ ָּ 4שננָ֣ ו לשונָּ ם ָֽכמו־ ָׁ֫ ָּנ ָּ ֵ֥חש ח ַ ֵ֥מת ַעכ ִ֑שוב ַת ַחת ׂש ָּפ ָ֣תימו ֶ ָֽס ָּלה׃
1568

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ָּ 5שמרני יהוָּ ה׀ ֹ֘מידי ָּר ָּשע מ ָ֣איש ח ָּמ ָ֣סים תנצ ִ֑רני א ֶ ֵ֥שר ָּחשבו לד ֵ֥חות
פ ָּע ָּ ָֽמי׃
תו־לי
ָ֣
ד־מע ָּגִ֑ל מקשים ָּ ָֽש
ָֽ ָּ 6טמנָֽ ו־גאים׀ ַפח לי וַ ח ָּבלים ָּ ָ֣פרׂשו ֶַ֭ר ֶשת ליַ ַ
ֶ ָֽס ָּלה׃
נונָֽי׃
ָּ 7א ַ ָ֣מרתי ַ ַ֭ליהוָּ ה ָ֣אלי ָּ ִ֑א ָּתה ַהא ֵ֥זינָּ ה יהוָּ ה ָ֣קול ַתח ָּ
8יה ָ֣וה ַ֭אדנָּ י ָ֣עז ישו ָּע ִ֑תי ַס ֵ֥כ ָּתה לראשי ביָ֣ ום ָּ ָֽנ ֶשק׃
ל־תפק יָּ ֵ֥רומו ֶ ָֽס ָּלה׃
ַ 9אל־ת ָ֣תן ַ֭יהוָּ ה ַמאוַ י ָ֣י ָּר ָּ ִ֑שע ז ָּמ ֵ֥מו ַא ָּ
ֵ֥ 11ראש מס ָּ ִ֑בי ע ַמל ׂש ָּפ ָ֣תימו י ַכ ָֽסומו׃
יהם ֶג ָָָּֽׁ֫ח ֵ֥לים ָּב ֵ֥אש יַ פלִ֑ם ב ַמהמרות ַ ָֽבל־יָּ ָֽקומו׃
11י ֵ֥מיטו על ֶ
צודנו ל ַמדח ָֽפת׃
ֵ֥ 12איש ָּלשון ַבל־יכון ָָּׁ֫ב ָּ ֵ֥א ֶרץ איש־ ָּח ָּ ֵ֥מס ָּ ִ֑רע י ֶ
ׂשה יַ֭הוָּ ה ָ֣דין ָּענִ֑י מש ַפט ֶאבינָֽים׃
13יָּ ַדעת ָֽכי־יַ ע ֶ ָ֣
ת־פ ֶנָֽיך׃
ָ֣ ַ 14אְך ַ ַ֭צדיקים יו ָ֣דו לש ֶ ִ֑מך יש ֵ֥בו י ָּשרים ֶא ָּ
י־לְך׃
ושה ִ֑לי ַהא ֵ֥זינָּ ה קולי ב ָּקרא ָּ ָֽ
1 141מזמור ל ָּ ָׁ֫ד ֵ֥וד יהָּ ָ֣וה ַ֭ק ָּראתיך ָ֣ח ָּ
2תכון תפ ָּל ָ֣תי ק ָ֣ט ֶרת ל ָּפ ֶ ִ֑ניך ַ ָֽמׂש ַ ֵ֥את ַכ ַפי מנ ַחת־ ָּ ָֽע ֶרב׃
ל־דל ׂש ָּפ ָּ ָֽתי׃
3שי ָּ ָ֣תה ַ֭יהוָּ ה ָּשמ ָּ ָ֣רה ל ִ֑פי נצ ָּרה ַע ַ ֵ֥
ישים
ַ 4אל־ ַתט־לבי ל ָּד ָּבר׀ ָּרע להת ֹ֘עולל עללות׀ ב ֶר ַשע ֶאת־א ֵ֥
יהם׃
ל־אל ַחם ב ַמנ ַעמ ֶ ָֽ
וב ֶ
י־אוֶ ן ַ
ָֽפעל ָּ ִ֑
אשי כי־ ֵ֥עוד
ש ֶמן ַ֭ראש ַאל־יָּ נָ֣י ר ִ֑
ָֽ ֶ 5י ֶהל ָֽמני־ ַצדיק׀ ֶח ֶסד ָֽויוכיחני ֶ ָ֣
יהם׃
ותפ ָּלתי ב ָּרעות ֶ ָֽ
יהם ו ָּשמ ֵ֥עו א ָּמ ַרי ָ֣כי נָּ ָֽעמו׃
י־ס ַלע שפט ֶ ִ֑
6נשמ ָ֣טו ָֽביד ֶַ֭
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7כמו פל ַָ֣ח וב ָ֣ק ַע ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ נפז ֵ֥רו ע ָּצמינו ל ָ֣פי ש ָֽאול׃
8כי א ֶליך׀ יהוָ֣ה אד ָּנָ֣י ע ָּינִ֑י ב ָּ ֵ֥כה ָּחסיתי ַאל־ת ַ ֵ֥ער נַ פ ָֽשי׃
ָּ 9שמרני ָ֣מידי ַ ַ֭פח ָּיַָֽ֣קשו ִ֑לי ומקשות ָ֣פעלי ָּ ָֽאוֶ ן׃
ד־א ֱע ָֽבור׃
11יפלָ֣ ו ב ַמכמ ָּ ָ֣ריו ר ָּש ִ֑עים ַי ֵַ֥חד ָּאנכי ַ ָֽע ֶ
ַ 1 142מׂש ֵ֥כיל ל ָּד ִ֑וד בהיותו ַבמ ָּע ָּ ָ֣רה תפ ָּ ָֽלה׃
2קַ֭ ולי ֶאל־יהָּ ָ֣וה ֶאז ָּ ִ֑עק קולי ֶאל־יהָּ ֵ֥וה ֶאת ַח ָּנַָֽֽן׃
ֶ 3אש ָ֣פְך ל ָּפ ָּ ָ֣ניו ׂשי ִ֑חי ָּצ ָּרתי ל ָּפ ָּנֵ֥יו ַאגָֽיד׃
4בהת ַע ֵּ֬טף ָּע ַלי׀ רוחי ו ַא ָּתה יָּ ַדע ָּת ָֽנת ָָּׁ֫יב ֵ֥תי ב ָֽא ַרח־זֵ֥ ו א ַהלְִ֑ך ָּטמנו ַפָ֣ח
ָֽלי׃
דורש לנַ פ ָֽשי׃
ַ 5הביט יָּ מין׀ וראה ו ָֽאין־לי ַָׁ֫מ ֵ֥כיר ָּא ַבָ֣ד ָּמנָ֣ וס מ ֶ ִ֑מני אין ָ֣
6זָּ ַ ֵ֥עקתי א ֶליך י ָׁ֫הָּ ֵ֥וה ָּ ַ֭א ַמרתי ַא ָּ ָ֣תה ַמח ִ֑סי ֶחלקי ב ֶ ָ֣א ֶרץ ַ ָֽה ַחיים׃
ַ 7הקשי ָּבה׀ ֶ ָֽאל־רנָּ תי ָֽכי־ ַדלו ָׁ֫תי מ ֵ֥אד ַהצי ֵ֥לני מרד ַ ִ֑פי כי ָּאמ ָ֣צו מ ֶ ָֽמני׃
ֹ֘ 8הוצי ָּאה מ ַמסגר׀ נַ פשי להודות ֶאת־ ָׁ֫ש ֶ ֵ֥מך ַ֭בי יַכ ָ֣תרו ַצדי ִָ֑קים כי
תג ָ֣מל ָּע ָּ ָֽלי׃
1 143מזמור ל ָּ ָׁ֫ד ֵ֥וד יהָּוה׀ ש ֵַּ֬מע תפ ָּלתי ַהא ֵ֥זינָּ ה ֶאל־ ַתחנו ַ ִ֑ני ֶב ֱאמנָּ תךֵ֥
ענני בצד ָּק ֶ ָֽתך׃
ל־חי׃
ת־עב ֶ ִ֑דך כי ָֽלא־יצ ַדק ל ָּפ ֶנָ֣יך ָּכ ָּ ָֽ
2ו ַאל־ ָּת ָ֣בוא ַ֭במש ָּפט ֶא ַ
ֵ֥ 3כי ָּ ֹ֘ר ַדף אויב׀ נַ פשי ד ָּ ָ֣כא ָּ ַ֭ל ָּא ֶרץ ַחיָּ ִ֑תי הושי ַ ֵ֥בני ב ַמח ַשכים כמ ֵ֥תי
עולם׃
ָּ ָֽ
תומם ל ָֽבי׃
4וַ תת ַע ָ֣טף ָּע ַ ָ֣לי רו ִ֑חי בתוכי יש ֵ֥
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ׂשוח ַח׃
ל־פ ֳע ֶלִ֑ך ָֽב ַמעׂשה יָּ ֶ ָ֣דיך א ָֽ
ָֹּ֘ 5ז ַכרתי יָּמים׀ מ ֶק ֶדם ָּהגֵ֥יתי ב ָּכ ָּ
6פ ַ ָ֣רׂשתי יָּ ַ ָ֣די א ֶ ִ֑ליך נַ פשי׀ כ ֶ ָֽא ֶרץ־עי ָּפה לךָ֣ ֶ ָֽס ָּלה׃
ל־תס ָ֣תר ָּפ ֶנָ֣יך מ ֶ ִ֑מני ונמ ַשלתי
וחי ַא ַ
ַֹ֘ 7מהר ענני׀ יהוָּ ה ָּכל ָּתה ָׁ֫ר ֵ֥
ם־ירדי ָֽבור׃
ע ֵ֥
ַ 8הש ֹ֘מיעני ַבב ֶקר׀ ַחס ֶדך ָֽכי־בך ָָּׁ֫ב ָּ ֵ֥טחתי הודיעני ֶ ָֽד ֶרְך־זֵ֥ ו אלְִ֑ך
ָֽכי־א ֶליך נָּ ָּ ֵׂ֥שאתי נַ פ ָֽשי׃
ַ 9הצילני מאי ַ ֵ֥בי׀ יהוָּ ה א ֶ ֵ֥ליך כ ָֽסתי ׃
ַ 11למדני׀ ַ ָֽלע ָׂ֣שות רצונֶ ך ָֽכי־ ַא ָּתה ֱא ָׁ֫לו ָּ ֵ֥הי רוחךֵ֥ טו ָּ ִ֑בה ַתנחני ב ֶ ָ֣א ֶרץ
ישור׃
מ ָֽ
11ל ַ ָֽמ ַען־שמךָ֣ יהָּ ָ֣וה ת ַחיִ֑ני בצד ָּקתך׀ תוציא מ ָּצ ָּ ָ֣רה נַ פ ָֽשי׃
12וָֽ ב ַחסדך ַתצמית ָׁ֫אי ָּ ֵ֥בי ַָֽ֭ו ַהא ַבד ָּת ָּכל־צר ָ֣רי נַ פ ִ֑שי כי א ָ֣ני ַעב ֶ ָֽדך׃
עותי
1 144ל ָּדוד׀ ָֹּ֘ברוְך יהוָּ ה׀ צורי ַ ָֽהמ ַל ָ֣מד יָּ ַ ָ֣די ַלק ָּ ִ֑רב ֶאצב ַ
ַלמל ָּח ָּ ָֽמה׃
ובו ָּח ִ֑סיתי ָּהרודד ַע ָ֣מי
צודתי מׂשגַ בי וָֽ מ ַפל ָׁ֫טי ֵ֥לי ָּ ַ֭מגני ָ֣
ַ 2חס ֵ֥די ומ ָּ
ַתח ָּ ָֽתי׃
־אנוש ַוָֽת ַחש ָֽבהו׃
ָֽ 3יהוָּ ה ָּמה־ ָּ ַ֭א ָּדם וַ ת ָּד ִ֑עהו ֶבן ֱ
ַ֭ ָּ 4א ָּדם ַל ֶ ָ֣ה ֶבל ָּד ָּ ִ֑מה יָּ ָּמיו כ ָ֣צל עו ָֽבר׃
ַ֭ 5יהוָּ ה ַהט־ ָּש ֶ ָ֣מיך ות ִ֑רד ַגע ֶב ָּה ָ֣רים ָֽוַֽיֶ ֱע ָּ ָֽשנו׃
6ב ָ֣רוק ָּ ַ֭ב ָּרק ותפי ִ֑צם ש ַ ֵ֥לח ח ֶציך ותה ָֽמם׃
7ש ַ ֵ֥לח יָּ ֶדיך מ ָָּׁ֫מ ֵ֥רום פצָ֣ני ו ַַ֭הצילני מ ַ ָ֣מים ַר ִ֑בים מיַ ד בנָ֣י נ ָּ ָֽכר׃
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שר ַ֭פי ֶהם ד ֶבר־ ָּ ִ֑שוא ָֽוימינָּ ם י ָ֣מין ָּ ָֽש ֶקר׃
8א ֶ ָ֣
ָֽ ֱ 9אֹלהים ָ֣שיר ָּ ַ֭ח ָּדש ָּא ָ֣שי ָּרה ָּ ִ֑לְך ב ֵ֥נ ֶבל ָּעׂשור אזַ מ ָּרה־ ָּ ָֽלְך׃
ַ 11הנו ֵ֥תן תשו ָּעה ַלמ ָׁ֫ ָּל ֵ֥כים ַ ַ֭הפו ֶצה ֶאת־ ָּד ֵ֥וד ַעבדו מ ֶ ֵ֥ח ֶרב ָּר ָּ ָֽעה׃
ר־שוא ָֽוימינָּ ם י ָ֣מין ָּ ָֽש ֶקר׃
יהם ד ֶב ָּ ִ֑
שר ַ֭פ ֶ
י־נ ָּ ֵ֥כר א ֶ ָ֣
11פ ֵ֥צני ו ַהצילני מיַ ד ָֽבנ ָׁ֫
נותינו כזָּ ו ִ֑ית מח ָּטבות
יהם ב ֵ֥
עור ֶ ֵ֥
12א ֶשר ָּבנינו׀ כנטעים מג ָּדלים ָֽבנ ָׁ֫
יכל׃
ַתבנֵ֥ית ה ָּ ָֽ
ל־זַֽן צאונָ֣נו ַ ַ֭מאליפות מר ָּבבות
13מזָּ ָ֣וינו מלאים מפי ֵָ֥קים מזַ ן ֶָׁ֫א ַ ֵ֥
חוצותינו׃
ָֽ
ב
ין־פ ֶרץ ו ָ֣אין יוצִ֑את ו ֵ֥אין צוָּ ָּחה ברחב ָֽתינו׃
ַ 14אלופינו ָֽמס ָָּׁ֫ב ֵ֥לים ָֽא ֶַ֭
ַ 15אש ָ֣רי ָּ ַ֭ה ָּעם ֶש ָּ ָ֣כ ָּכה לִ֑ ו ַ ָֽאש ֵ֥רי ָּה ָּעם ֶשיהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ָּ ָֽהיו׃
1 145תה ָּלה ל ָּ ָׁ֫ד ֵ֥וד ארוממךָ֣ ֱאלו ַ ָ֣הי ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ א ָּבר ָּ ֵ֥כה שמך לעו ָּ ֵ֥לם וָּ ֶ ָֽעד׃
2ב ָּכל־יֵ֥ ום א ָּבר ֶ ִ֑כךָּ וַ א ַהל ָּ ֵ֥לה שמך לעו ָּ ֵ֥לם וָּ ֶ ָֽעד׃
ָּ ֹ֘ 3גדול יהָּ ָ֣וה ומה ָּ ָ֣לל מ ִ֑אד ולגד ָּלתו ָ֣אין ָֽח ֶקר׃
ָ֣ 4דור ַ֭לדור י ַש ַ ָ֣בח ַמע ֶ ִׂ֑שיך וגבור ֶ ָ֣תיך יַ ָֽגידו׃
יחה׃
אותיך ָּא ָֽׂש ָּ
הודך ודברי נפל ֶ ָ֣
ַ֭ 5ה ַדר כ ָ֣בוד ֶ ִ֑
6וֶ ֱעזָ֣ וז נורא ֶ ָ֣תיך יא ִ֑מרו וגדו ָּלתיךֵ֥ א ַספ ֶ ָֽרנָּ ה׃
יַביעו וצד ָּקתךֵ֥ י ַרנָֽנו׃
7זָ֣ ֶכר ַרב־טובךָ֣ ִ֑
ַ 8חנָ֣ ון ו ַר ָ֣חום יהָּ ִ֑וה ֶ ֵ֥א ֶרְך ַא ַפים וג ָּדל־ ָּ ָֽח ֶסד׃
ל־מע ָּ ָֽׂשיו׃
ל־כ ַ
9טוב־יהָּ ֵ֥וה ַל ִ֑כל ו ַרח ָּמיו ַע ָּ
11יו ָ֣דוך ַ֭יהוָּ ה ָּכל־ ַמע ֶ ִׂ֑שיך וַ חסי ֶדיך י ָּבר ָֽכו ָּכה׃
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11כ ָ֣בוד ַמלכותךָ֣ יא ִ֑מרו וגבו ָּרתךֵ֥ י ַד ָֽברו׃
כותו׃
12להודי ַע׀ לבנָ֣י ָּ ַ֭ה ָּא ָּדם גבור ָּ ִ֑תיו וכבוד ה ַ ָ֣דר ַמל ָֽ
ָֽ ַ 13מלכותך ַמל ֵ֥כות ָּכל־ ָֽע ָּל ִ֑מים ו ֶ ָֽממ ֶשלתך ב ָּכל־ ֵ֥דור וָּ ָֽדור׃
14סו ָ֣מְך ַ֭יהוָּ ה ל ָּכל־ ַהנפ ִ֑לים וזוקף ל ָּכל־ ַהכפו ָֽפים׃
ת־אכ ָּלָ֣ם בע ָֽתו׃
ָֽ 15עיני־ ַ֭כל א ֶ ָ֣ליך י ַׂש ִ֑ברו ו ַא ָּתה נָֽ ותן־ ָּל ֶהם ֶא ָּ
ל־חי ָּר ָֽצון׃
ומׂשב ַיע ל ָּכ ַ ָ֣
16פו ֵ֥ת ַח ֶאת־יָּ ֶ ִ֑דך ַ
־מע ָּ ָֽׂשיו׃
ַ 17צ ָ֣דיק ַ֭יהוָּ ה ב ָּכל־ד ָּר ָּ ִ֑כיו ו ָּחסיד ב ָּכל ַ
ָּ 18ק ָ֣רוב ַ֭יהוָּ ה ל ָּכל־קר ָּ ִ֑איו לכל א ֶשר יק ָּר ָ֣אהו ֶב ֱא ֶ ָֽמת׃
ׂשה ָֽו ֶאת־ ַשו ָּע ָּ ֵ֥תם יש ַמע ויושי ָֽעם׃
19רצון־יר ָּ ֵ֥איו יַ ע ֶ ִ֑
21שו ָ֣מר ַ֭יהוָּ ה ֶאת־ ָּכל־אה ָּ ִ֑ביו ואת ָּכל־ ָּהר ָּש ָ֣עים יַ ש ָֽמיד׃
עולם וָּ ֶ ָֽעד׃
21תה ַ ֵ֥לת יהוָּ ה יַָֽֽ ַד ֶָׁ֫בר־ ֵ֥פי וי ָּב ָ֣רְך ָּכל־ ָּ ַ֭ב ָּׂשר ֵ֥שם ָּקדשו ל ָּ ֵ֥
הוָֽה׃
ָֽ ַ 1 146הללו־יָּ ּה ַהל ֵ֥לי נַ פשי ֶאת־י ָּ
2א ַהל ָּ ָ֣לה יהָּ ָ֣וה ב ַח ָּ ִ֑יי אזַ מ ָּרה ָֽלאֹל ַ ָ֣הי בעו ָֽדי׃
שועה׃
־א ָּדם׀ ֶש ָֽאין לֵ֥ ו ת ָּ ָֽ
ַ 3אל־תבט ֵ֥חו בנדי ִ֑בים ב ֶבן ָּ
שב ל ַאד ָּמ ִ֑תו ַביֵ֥ ום ַההוא ָּאב ֵ֥דו ֶעשתנ ָּ ָֽתיו׃
4ת ָ֣צא ַ֭רוחו יָּ ָ֣
ֹלהיו׃
הוֵ֥ה ֱא ָּ ָֽ
ַ 5אשרי ֶש ָ֣אל יַ ע ָ֣קב ב ֶעז ִ֑רו ׂשברו ַעל־י ָּ
עולם׃
6ע ֶׂשה׀ ָֹּ֘ש ַמים וָּ ָּא ֶרץ ֶאת־ ַה ָּ ֵ֥ים ו ֶאת־ ָּכל־א ֶשר־ ָּ ִ֑בם ַהשמר ֱא ֶ ָ֣מת ל ָּ ָֽ
7ע ֶׂשה מש ָּפט׀ ָּלעשוקים נ ָ֣תן ֶַ֭ל ֶחם ָּלרע ִ֑בים יהוָּ ה ַמ ֵ֥תיר אסו ָֽרים׃
8יהָּוה׀ ֹ֘פק ַח עורים ַ֭יהוָּ ה ז ָ֣קף כפו ִ֑פים יהוָּ ה א ֵ֥הב ַצדי ָָֽקים׃
9יהָּוה׀ ֹ֘שמר ֶאת־גרים יָּ ָ֣תום ו ַאל ָּמ ָּ ָ֣נה יעו ִ֑דד ו ֶד ֶרְך ר ָּש ָ֣עים י ַע ָֽות׃
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לו־יָּֽה׃
11ימֹלְך יהוָּ ה׀ לעו ָּלם ֱאֹל ַ ָ֣היְך ַ֭ציון ל ֵ֥דר וָּ דר ַ ָֽהל ָּ
אוֵ֥ה תה ָּ ָֽלה׃
ֹלהינו ָֽכי־נָּ עים נָּ ָּ
ֵ֥ ַ 1 147הללו יָּ ּה׀ כי־טוב זַ מ ָּ ָ֣רה ֱא ִ֑
2בו ָ֣נה ירו ָּש ַ ָ֣לם יהָּ ִ֑וה נדחי יׂש ָּר ָ֣אל י ַכנָֽס׃
ַ֭ ָּ 3הרפא לש ָ֣בורי ִ֑לב ומ ַחבש ל ַעצבו ָּ ָֽתם׃
4מו ֶ ָ֣נה ַ֭מס ָּפר ַלכו ָּכ ִ֑בים לכ ָּלם ש ֵ֥מות יק ָּ ָֽרא׃
5גָּ ָ֣דול אדונָ֣ינו ו ַרב־ ִ֑כ ַח לתבונָּ תו ָ֣אין מס ָּ ָֽפר׃
6מעו ָ֣דד ענָּ ָ֣וים יהָּ ִ֑וה ַמשפיל ר ָּש ָ֣עים עדי־ ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֱ 7ענָ֣ ו ַליהָּ ָ֣וה בתו ָּ ִ֑דה זַ מרו לאֹל ָ֣הינו בכנָֽ ור׃
ָֽ ַ 8המ ַכ ֵֶּ֬סה ָּש ַמים׀ ב ָּעבים ַהמ ָ֣כין ָּל ָּ ָ֣א ֶרץ ָּמ ָּ ִ֑טר ַה ַמצמי ַח ָּה ָ֣רים ָּח ָֽציר׃
שר יק ָּ ָֽראו׃
9נו ָ֣תן לבה ָּ ָ֣מה ַלח ָּ ִ֑מּה לב ֵ֥ני ערב א ֶ ָ֣
11לא בגבו ַ ָ֣רת ַה ָ֣סוס יֶ ח ָּ ִ֑פץ ָֽלא־בשוָקי ָּה ָ֣איש יר ֶ ָֽצה׃
־המיַ ח ֵ֥לים ל ַחס ָֽדו׃
11רו ֶ ָ֣צה ַ֭יהוָּ ה ֶאת־יר ָּ ִ֑איו ֶאת ַ ָֽ
ֹלהיְך ציָֽ ון׃
הוִ֑ה ַ ָֽהללי ֱא ַ ָ֣
ַ֭רוש ַלם ֶאת־י ָּ
ַ 12שב ָ֣חי י ָּ
ָֽ 13כי־ ַ֭חזַ ק ברי ָ֣חי ש ָּע ָּ ִ֑ריְך ב ַרְך ָּב ַ ָ֣נַֽיְך בקר ָֽבְך׃
ַ 14ה ָּשם־גבו ֵ֥לְך ָּשלִ֑ ום ֵ֥ח ֶלב חטים יַ ׂשבי ָֽעְך׃
ַ 15הש ָ֣ל ַח אמ ָּר ָ֣תו ָּ ִ֑א ֶרץ ַעד־מה ָּרה יָּ ֵ֥רוץ ד ָּב ָֽרו׃
ש ֶלג ַכ ָּ ִ֑צ ֶמר כפור ָּכ ֵ֥א ֶפר י ַפ ָֽזר׃
ַ 16הנ ָ֣תן ֶ ָ֣
ַ 17מש ָ֣ליְך ַ ָֽקר ָ֣חו כפ ִ֑תים לפ ֵ֥ני ָּק ָּרתו ָ֣מי יַ ע ָֽמד׃
18יש ַ ָ֣לח ד ָּב ָ֣רו ויַ מ ִ֑סם יַ ֵ֥שב רוחו יזלו־ ָּ ָֽמים׃
ַ 19מ ָ֣גיד ד ָּב ָּ ָ֣רו ליַ ע ִ֑קב ח ָּ ֵ֥קיו ומש ָּפ ָּטיו ליׂש ָּר ָֽאל׃
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לו־יָּֽה׃
ֹ֘ 21לא ָּע ָּׂשה כן׀ ל ָּכל־גוי ומש ָּפ ֵ֥טים ַבל־י ָּדעום ַ ָֽהל ָּ
רומים׃
ן־ה ָּש ַ ִ֑מים ַ ָֽהללוהו ַבמ ָֽ
ֵ֥ ַ 1 148הללו יָּ ּה׀ ַ ָֽהללָ֣ ו ֶאת־יַ֭הוָּ ה מ ַ
ָֽ ַ 2הללֵ֥ והו ָּכל־ ַמל ָּא ָּ ִ֑כיו ַ ָֽהללוהו ָּכל־צ ָּב ָּ ָֽאו׃
ש ֶמש ויָּ ִ֑ר ַח ַהללוהו ָּכל־ ֵ֥כוכבי ָֽאור׃
ַָֽ֭ ַ 3הללוהו ֶ ָ֣
ַָֽ֭ ַ 4הללוהו ש ָ֣מי ַה ָּש ָּ ִ֑מים ו ַה ַמים א ֶשר׀ מ ֵּ֬ ַעל ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
שם יהָּ ִ֑וה כי ַ֭הוא צָּוָ֣ה ונב ָּ ָֽראו׃
ַָֽ֭ 5יַֽ ַ ָֽהללו ֶאת־ ָ֣
6וַ יַ עמי ָ֣דם ָּל ַ ָ֣עד לעו ָּ ִ֑לם ָּחק־נָּ ַתן ו ָ֣לא יַ ע ָֽבור׃
ָֽ ַ 7הללָ֣ ו ֶאת־ ַ֭יהוָּ ה מן־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ַתנינים ו ָּכל־תה ָֽמות׃
ש ֶלג וקי ִ֑טור ֵ֥רו ַח ס ָּע ָּרה ע ָּ ֵׂ֥שה ד ָּב ָֽרו׃
ָ֣ 8אש ַ֭ו ָּב ָּרד ֶ ָ֣
ֶ 9ה ָּה ֵ֥רים ו ָּכל־ג ָּב ִ֑עות ֵ֥עץ פרי ו ָּכל־א ָּר ָֽזים׃
ָֽ ַ 11ה ַח ָּ ֵ֥יה ו ָּכל־בה ָּ ִ֑מה ֶר ֶמׂש וצ ֵ֥פור ָּכ ָּנַָֽֽף׃
ַ 11מלכי־ ֶַ֭א ֶרץ ו ָּכל־לא ִ֑מים ָּׂשרים ו ָּכל־ ֵ֥שפטי ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַ 12בחו ֵ֥רים וגַ ם־בתולִ֑ ות זקנים עם־נ ָּע ָֽרים׃
13י ַהללו׀ ֶאת־ ֵּ֬שם יהוָּ ה ָֽכי־נׂש ָּ ָ֣גב ש ָ֣מו ל ַב ִ֑דו הודו ַעל־ ֶ ֵ֥א ֶרץ ו ָּש ָּ ָֽמים׃
14וַ ָּיַֽ ֶרם ֶק ֶרן׀ ל ַעמו תה ָּלה ָֽל ָּכל־חס ָּידיו לבנָ֣י יַׂ֭ש ָּראל ַ ָֽעם־קרבו
לו־יָּֽה׃
ַ ָֽהל ָּ
ֵ֥ ַ 1 149הללו יָּ ּה׀ ָ֣שירו ַ ַ֭ ָֽליהוָּ ה ָ֣שיר ָּח ָּ ִ֑דש תה ָּלתו בק ַ ֵ֥הל חסי ָֽדים׃
2יׂש ַ ָ֣מח יׂש ָּר ָ֣אל בע ָּ ִׂ֑שיו בנָֽי־ציון יָּ גֵ֥ילו ב ַמל ָּ ָֽכם׃
3י ַ ָֽהללָ֣ ו ש ָ֣מו ב ָּמ ִ֑חול ב ֵ֥תף וכנור יזַ מרו־ ָֽלו׃
ישועה׃
ָֽ 4כי־רו ֶ ָ֣צה יהָּ ָ֣וה ב ַע ִ֑מו י ָּפ ֵ֥אר ענָּ וים ב ָּ ָֽ
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בותם׃
5יַ עלזָ֣ ו חסי ָ֣דים ב ָּכ ִ֑בוד י ַרננו ַעל־משכ ָּ ָֽ
6רומ ָ֣מות ַ֭אל בגרו ָּ ִ֑נם ו ֶח ֶרב ָֽפיפיָ֣ ות ביָּ ָּ ָֽדם׃
ַ 7לע ָׂ֣שות ַ֭נ ָּק ָּמה ַבגו ִ֑ים ָֽתוכחת ַבל־א ָֽמים׃
ֶ 8לא ָ֣סר ַמלכי ֶ ָ֣הם בז ִ֑קים ונכבדי ֶהם ב ַכב ֵ֥לי ַבר ֶ ָֽזל׃
לו־יָּֽה׃
ַ 9לעׂשות ָּב ֶהם׀ מש ֵּ֬ ָּפט ָּכתוב ָּה ָּ ָ֣דר ַ֭הוא ל ָּכל־חסי ָּדיו ַ ָֽהל ָּ
לו־אל ב ָּקד ִ֑שו ַ ָֽהללוהו בר ֵָ֥ק ַיע עזָֽ ו׃
ֵ֥ ַ 1 150הללו יָּ ּה׀ ַ ָֽהל ֵ֥
ָֽ ַ 2הללֵ֥ והו בגבור ָּ ִ֑תיו ַ ָֽהללוהו כ ָ֣רב גד ָֽלו׃
ַָֽ֭ ַ 3הללוהו ב ָ֣ת ַקע שו ָּ ִ֑פר ַ ָֽהללוהו בנָ֣ ֶבל וכנָֽ ור׃
עוגב׃
ַָֽ֭ ַ 4הללוהו ב ָ֣תף ו ָּמ ִ֑חול ַ ָֽהללוהו במנֵ֥ים ו ָּ ָֽ
ָֽ ַ 5הללֵ֥ והו בצלצלי־ ָּ ִ֑ש ַמע ַ ָֽהללוהו ָֽבצלצ ֵ֥לי תרו ָּ ָֽעה׃
לו־יָּֽה׃
ָ֣ 6כל ַ ַ֭הנ ָּש ָּמה ת ַה ֵ֥לל יָּ ּה ַ ָֽהל ָּ
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