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ֵרי ָהִאיש  א,א ָשִעים    --ַאשְׁ ר ֹלא ָהַלְך, ַבֲעַצת רְׁ ֲאשֶׁ ; 

ְך ַחָטִאים, ֹלא ָעָמד,  רֶׁ דֶׁ מֹוַשב ֵלִצים, ֹלא ָיָשב   ּובְׁ ּובְׁ . 

צֹו;   א,ב פְׁ הָוה, חֶׁ תֹוַרת יְׁ גֶׁ    ִכי ִאם בְׁ תֹוָרתֹו יֶׁהְׁ ה, יֹוָמם ּובְׁ
ָלה  .ָוָליְׁ

ָהָיה  א,ג ֵעץ, ָשתּול ַעל    --וְׁ ֵגי-כְׁ ָמִים-ַפלְׁ : 
ִעתוֹ  יֹו, ִיֵתן בְׁ ר ִפרְׁ ָעֵלהּו ֹלא--ֲאשֶׁ ר   ִיבֹול; -וְׁ ֹכל ֲאשֶׁ ה -וְׁ ַיֲעשֶׁ

ִליחַ   .ַיצְׁ
ָשִעים: -ֹלא  א,ד ר-ִכי ִאם   ֵכן ָהרְׁ ּנּו רּוחַ -ַכֹמץ, ֲאשֶׁ פֶׁ ִתדְׁ . 

ָשִעים-ן, ֹלאכֵ -ַעל  א,ה ָפט; --ָיֻקמּו רְׁ ַחָטִאים, ַבֲעַדת    ַבִמשְׁ וְׁ
 .ַצִדיִקים

ְך ַצִדיִקים; -ִכי  א,ו רֶׁ הָוה, דֶׁ ָשִעים ֹתאֵבד   יֹוֵדַע יְׁ ְך רְׁ רֶׁ דֶׁ וְׁ . 

שּו גֹוִים;   ב,א גּו   ָלָמה, ָרגְׁ ֻאִמים, יֶׁהְׁ ִריק-ּולְׁ . 

ֵכי  ב,ב בּו, ַמלְׁ ַיצְׁ ץ-ִיתְׁ רֶׁ דּווְׁ     --אֶׁ ִנים נֹוסְׁ ָיַחד-רֹוזְׁ : 

הָוה, -ַעל ַעל   יְׁ ִשיחוֹ -וְׁ מְׁ . 

ת  ב,ג ָקה, אֶׁ ַנתְׁ רֹוֵתימֹו; -נְׁ ּנּו ֲעֹבֵתימוֹ    מֹוסְׁ ִליָכה ִממֶׁ ַנשְׁ וְׁ . 

ָחק:   ב,ד ַעג   יֹוֵשב ַבָשַמִים ִישְׁ ָלמוֹ -ֲאֹדָני, ִילְׁ . 

ַאפֹו;   ב,ה ַדֵבר ֵאֵלימֹו בְׁ ַבהֲ    ָאז יְׁ ֵלמוֹ ּוַבֲחרֹונֹו יְׁ . 

ִכי:   ב,ו ִתי ַמלְׁ ִשי-ִצּיֹון, ַהר-ַעל   ַוֲאִני, ָנַסכְׁ ָקדְׁ . 

ל  ב,ז ָרה, אֶׁ ִני ַאָתה   ֹחק: -ֲאַספְׁ הָוה, ָאַמר ֵאַלי בְׁ ֲאִני, ַהּיֹום --יְׁ
ִתיָך ִלדְׁ  .יְׁ

ִּני  ב,ח ַאל ִממֶׁ ָך; --שְׁ ָנה גֹוִים, ַנֲחָלתֶׁ תְׁ אֶׁ ֵסי   וְׁ ָך, ַאפְׁ ץ-ַוֲאֻחָזתְׁ ָארֶׁ . 

ל:   ב,ט זֶׁ ט ַברְׁ ֵשבֶׁ ֹרֵעם, בְׁ ֵצם   תְׁ ַנפְׁ ִלי יֹוֵצר תְׁ ִככְׁ . 

ִכילּו;   ב,י ָלִכים ַהשְׁ ַעָתה, מְׁ ץ   וְׁ ֵטי ָארֶׁ רּו, ֹשפְׁ ִהָּוסְׁ . 

ת  ב,יא דּו אֶׁ ָאה; -ִעבְׁ ִירְׁ הָוה בְׁ ָעָדה   יְׁ ִגילּו, ִברְׁ וְׁ . 

קּו  ב,יב ן-ַנשְׁ ְך-ַבר, פֶׁ רֶׁ דּו דֶׁ ֹתאבְׁ ֱאַנף וְׁ ַעט ַאפוֹ -ִכי    --יֶׁ ַער ִכמְׁ ִיבְׁ : 

ֵרי,  חֹוֵסי בוֹ -ָכל   ַאשְׁ . 



ָדִוד:   ג,א מֹור לְׁ נוֹ    ִמזְׁ ָשלֹום בְׁ ֵני ַאבְׁ חֹו, ִמפְׁ ָברְׁ בְׁ . 

הָוה, ָמה  ג,ב ַרִבים, ָקִמים ָעָלי   ַרבּו ָצָרי; -יְׁ . 

ִשי:   ג,ג ַנפְׁ ִרים לְׁ ָלה   ַרִבים, ֹאמְׁ שּוָעָתה ּלֹו ֵבאֹלִהים סֶׁ ֵאין יְׁ . 

הָוה, ָמֵגן ַבֲעִדי;   ג,ד ַאָתה יְׁ בֹוִדי, ּוֵמִרים ֹראִשי   וְׁ כְׁ . 

ל  ג,ה ָרא; -קֹוִלי, אֶׁ קְׁ הָוה אֶׁ ָלה   יְׁ שֹו סֶׁ ַוַּיֲעֵנִני ֵמַהר ָקדְׁ . 

ִתי, ָוִאיָשָנה;   ג,ו ֵכִני--ֱהִקיצֹוִתי   ֲאִני ָשַכבְׁ מְׁ הָוה ִיסְׁ ִכי יְׁ . 

בֹות ָעם-ֹלא  ג,ז ר ָסִביב, ָשתּו ָעָלי    --ִאיָרא, ֵמִרבְׁ ֲאשֶׁ . 

הָוה, הֹוִשיֵעִני ֱאֹלַהי  ג,ח ת-ִכי    --קּוָמה יְׁ ַבי -ָכל-ִהִכיָת אֶׁ ֹאיְׁ
ִחי  ;לֶׁ

ָשִעים  ָת    ִשֵּני רְׁ ִשַברְׁ . 

שּוָעה;   ג,ט ָלה-ַעל   ַליהָוה ַהיְׁ ָך סֶׁ ָכתֶׁ ָך ִברְׁ ַעמְׁ . 

ָדִוד  ד,א מֹור לְׁ ִגינֹות, ִמזְׁ ַנֵצַח ִבנְׁ  .ַלמְׁ

ִקי  ד,ב ִאי, ֲעֵנִני ֱאֹלֵהי ִצדְׁ ָקרְׁ ָת ִּלי; --בְׁ ַחבְׁ ַמע    ַבָצר, ִהרְׁ ָחֵּנִני, ּושְׁ
ִפָּלִתי  .תְׁ

ֵני ִאיש, ַעד  ד,ג ִלָמה-בְׁ בֹוִדי ִלכְׁ ה כְׁ ֱאָהבּון ִריק; --מֶׁ שּו    תֶׁ ַבקְׁ תְׁ
ָלה  .ָכָזב סֶׁ

עּו  ד,ד הָוה, ָחִסיד לֹו; -ִכי--ּודְׁ ָלה יְׁ הָוה    ִהפְׁ ִאי יְׁ ָקרְׁ ַמע, בְׁ ִישְׁ
 .ֵאָליו

ַאל  ד,ה זּו, וְׁ ֱחָטאּו: -ִרגְׁ ם, ַעל   תֶׁ כֶׁ ַבבְׁ רּו ִבלְׁ ֹדמּו -ִאמְׁ ם; וְׁ כֶׁ ַכבְׁ ִמשְׁ
ָלה  .סֶׁ

ֵחי  ד,ו חּו ִזבְׁ ק; -ִזבְׁ דֶׁ ל   צֶׁ חּו, אֶׁ הָוה-ּוִבטְׁ יְׁ . 

ִרים, ִמי  ד,ז ֵאנּו-ַרִבים ֹאמְׁ ָסה ָעֵלינּו, אֹור ָפנֶׁיָך    טֹוב: -ַירְׁ נְׁ
הָוה  .יְׁ

ִלִבי;   ד,ח ָחה בְׁ ִתירֹוָשם ָרבּו   ָנַתָתה ִשמְׁ ָגָנם וְׁ ֵמֵעת דְׁ . 

ִאיָשן:   ד,ט ָבה וְׁ כְׁ שְׁ ָדו, אֶׁ ָשלֹום ַיחְׁ ָבָדד; -ִכי   בְׁ הָוה לְׁ ַאָתה יְׁ
ַטח, תֹוִשיֵבִני  .ָלבֶׁ

ל  ה,א ַנֵצַח אֶׁ ִחילֹות, -ַלמְׁ ָדִוד   ַהּנְׁ מֹור לְׁ ִמזְׁ . 

הָוה; ֲאָמַרי ַהֲאִזינָ   ה,ב ִביָנה ֲהִגיִגי   ה יְׁ . 

ִעי  ה,ג קֹול ַשוְׁ ִשיָבה, לְׁ ִכי ֵואֹלָהי: --ַהקְׁ ַפָּלל-ִכי   ַמלְׁ תְׁ יָך, אֶׁ ֵאלֶׁ . 



הָוה  ה,ד ַמע קֹוִלי; --יְׁ ר, ִתשְׁ ֱעָרְך   ֹבקֶׁ ר אֶׁ ה-ֹבקֶׁ ָך, ַוֲאַצפֶׁ לְׁ . 

ַשע ָאָתה:   ה,ה ָך ָרע   ִכי, ֹלא ֵאל ָחֵפץ רֶׁ ֻגרְׁ ֹלא יְׁ . 

ד ֵעינֶׁיָך; -ֹלא  ה,ו נֶׁגֶׁ ִלים, לְׁ בּו הֹולְׁ ַיצְׁ ן-ָשֵנאָת, ָכל   ִיתְׁ ֹפֲעֵלי ָאוֶׁ . 

ֵרי ָכָזב:   ה,ז ַאֵבד, ֹדבְׁ הָוה-ִאיש   תְׁ ָתֵעב יְׁ ָמה, יְׁ ָדִמים ּוִמרְׁ . 

ָך; --ַוֲאִני  ה,ח ָך, ָאבֹוא ֵביתֶׁ דְׁ ֹרב ַחסְׁ ל   בְׁ ה אֶׁ ַתֲחוֶׁ שְׁ -ֵהיַכל-אֶׁ
ָך ָאתֶׁ ִירְׁ ָך, בְׁ שְׁ  .ָקדְׁ

ָך  ה,ט ָקתֶׁ ִצדְׁ ֵחִני בְׁ הָוה, נְׁ ָרי; --יְׁ ַמַען שֹורְׁ ָפַני    לְׁ ַשר( לְׁ הושר )ַהיְׁ
ָך כֶׁ  .ַדרְׁ

כֹוָנה  ה,י ִפיהּו, נְׁ ָבם ַהּוֹות: --ִכי ֵאין בְׁ ר   ִקרְׁ בֶׁ ֹרָנם; -קֶׁ ָפתּוַח גְׁ
שֹוָנם, ַיֲחִליקּון  .לְׁ

לּו, ִמֹמֲעצֹותֵ     --ַהֲאִשיֵמם, ֱאֹלִהים  ה,יא םִיפְׁ יהֶׁ : 

ם, ַהִדיֵחמוֹ  ֵעיהֶׁ ֹרב ִפשְׁ ָמרּו ָבְך-ִכי    --בְׁ . 

חּו ָכל  ה,יב מְׁ ִישְׁ ַרֵּננּו-וְׁ עֹוָלם יְׁ ָתֵסְך ָעֵלימוֹ     --חֹוֵסי ָבְך, לְׁ וְׁ ; 

ָך,  צּו בְׁ לְׁ ַיעְׁ ָך   וְׁ מֶׁ ֹאֲהֵבי שְׁ . 

ָבֵרְך ַצִדיק: -ִכי  ה,יג הָוה   ַאָתה, תְׁ רֶׁ --יְׁ טְׁ ּנּוַכִצָּנה, ָרצֹון ַתעְׁ . 

ִגינֹות, ַעל  ו,א ַנֵצַח ִבנְׁ ִמיִנית; -ַלמְׁ ָדִוד   ַהשְׁ מֹור לְׁ ִמזְׁ . 

הָוה, ַאל  ו,ב ָך תֹוִכיֵחִני; -יְׁ ַאפְׁ ַאל   בְׁ ֵרִני-וְׁ ַיסְׁ ָך תְׁ ַבֲחָמתְׁ . 

ַלל  ו,ג הָוה, ִכי ֻאמְׁ הָוה   ָאִני: -ָחֵּנִני יְׁ ָפֵאִני יְׁ ֲהלּו ֲעָצָמי--רְׁ ִכי ִנבְׁ . 

ִשי  ו,ד ַנפְׁ ֹאד; וְׁ ֲהָלה מְׁ הָוה, ַעד   , ִנבְׁ ַאָתה( יְׁ ָמָתי-ואת )וְׁ . 

ִשי;   ו,ה ָצה ַנפְׁ הָוה, ַחּלְׁ ָך   שּוָבה יְׁ דֶׁ ַמַען ַחסְׁ הֹוִשיֵעִני, לְׁ . 

ָך;   ו,ו רֶׁ ת ִזכְׁ ה   ִכי ֵאין ַבָמוֶׁ אֹול, ִמי יֹודֶׁ ָּלְך-ִבשְׁ . 

ָחִתי  ו,ז ַאנְׁ ִתי, בְׁ ָכל--ָיַגעְׁ ה בְׁ חֶׁ ָלה, ִמ -ַאשְׁ ָעִתי,    ָטִתי; ַליְׁ ִדמְׁ בְׁ
ה סֶׁ ִשי ַאמְׁ  .ַערְׁ

ָשה ִמַכַעס ֵעיִני;   ו,ח ָכל   ָעשְׁ ָקה, בְׁ ָרי-ָעתְׁ צֹורְׁ . 

ִּני, ָכל  ו,ט ן: -סּורּו ִממֶׁ ִיי-ִכי   ֹפֲעֵלי ָאוֶׁ הָוה, קֹול ִבכְׁ ָשַמע יְׁ . 

ִחָּנִתי;   ו,י הָוה, תְׁ ִפָּלִתי ִיָקח   ָשַמע יְׁ הָוה, תְׁ יְׁ . 

ֹאד  ו,יא ִיָבֲהלּו מְׁ ָבי; -ָכל--ֵיֹבשּו, וְׁ ָיֻשבּו, ֵיֹבשּו ָרַגע   ֹאיְׁ . 

ָדִוד:   ז,א ר   ִשָגיֹון, לְׁ ֵרי-ַעל--ָשר ַליהָוה-ֲאשֶׁ ן-ִדבְׁ ִמיִני-כּוש, בֶׁ יְׁ . 

ָך ָחִסיִתי;   ז,ב הָוה ֱאֹלַהי, בְׁ ַהִציֵלִני-הֹוִשיֵעִני ִמָכל   יְׁ ַפי, וְׁ ֹרדְׁ . 



ן  ז,ג ִשי; ִיטְׁ -פֶׁ ֵיה ַנפְׁ ַארְׁ ֵאין ַמִציל   ֹרף כְׁ ֹפֵרק, וְׁ . 

הָוה ֱאֹלַהי, ִאם  ז,ד ַכָפי-יֶׁש-ִאם   ָעִשיִתי ֹזאת; -יְׁ ל בְׁ ָעוֶׁ . 

ִמי ָרע; -ִאם  ז,ה ִתי, שֹולְׁ ִרי ֵריָקם   ָגַמלְׁ ָצה צֹורְׁ ָוֲאַחּלְׁ . 

ַיֵשג  ז,ו ִשי, וְׁ ץ ַחּיָ --ִיַרֹדף אֹוֵיב ַנפְׁ ֹמס ָלָארֶׁ ִירְׁ ָעָפר    י; וְׁ בֹוִדי, לֶׁ ּוכְׁ
ָלה ֵכן סֶׁ  .ַישְׁ

ָך  ז,ז ַאפֶׁ הָוה, בְׁ ָרי; --קּוָמה יְׁ רֹות צֹורְׁ ַעבְׁ עּוָרה ֵאַלי,    ִהָּנֵשא, בְׁ וְׁ
ָפט ִצִּויתָ   .ִמשְׁ

ָך;   ז,ח בֶׁ סֹובְׁ ֻאִמים, תְׁ יָה, ַלָמרֹום שּוָבה   ַוֲעַדת לְׁ ָעלֶׁ וְׁ . 

הָוה, ָיִדין ַעִמים:   ז,ט ֻתִמי ָעָלישָ    יְׁ ִקי ּוכְׁ ִצדְׁ הָוה; כְׁ ֵטִני יְׁ פְׁ . 

ָשִעים  ז,י ָמר ָנא ַרע, רְׁ כֹוֵנן ַצִדיק    --ִיגְׁ ּותְׁ ; 

ָליֹות ֱאֹלִהים ַצִדיק    --ּוֹבֵחן ִלבֹות, ּוכְׁ . 

ֵרי   ֱאֹלִהים; -ָמִגִּני ַעל  ז,יא ֵלב-מֹוִשיַע, ִישְׁ . 

ֵאל, ֹזעֵ    ֱאֹלִהים, שֹוֵפט ַצִדיק;   ז,יב ָכלוְׁ יֹום-ם בְׁ . 

טֹוש; -ִאם  ז,יג בֹו ִילְׁ נֶׁהָ    ֹלא ָישּוב, ַחרְׁ כֹונְׁ תֹו ָדַרְך, ַויְׁ ַקשְׁ . 

ת;   ז,יד ֵלי ָמוֶׁ לֹו, ֵהִכין כְׁ ָעל   וְׁ ִקים ִיפְׁ ֹדלְׁ ִחָציו, לְׁ . 

ל  ז,טו ַחבֶׁ ן; -ִהֵּנה יְׁ ר   ָאוֶׁ ָיַלד ָשקֶׁ ָהָרה ָעָמל, וְׁ וְׁ . 

ֵר   ז,טז פְׁ ָעל   הּו; בֹור ָכָרה, ַוַּיחְׁ ַשַחת ִיפְׁ ַוִּיֹפל, בְׁ . 

ֹראשֹו;   ז,יז ֳקדֹו, ֲחָמסֹו ֵיֵרד   ָישּוב ֲעָמלֹו בְׁ ַעל ָקדְׁ וְׁ . 

קֹו;   ז,יח ִצדְׁ הָוה כְׁ ה יְׁ ָרה, ֵשם   אֹודֶׁ יֹון-ַוֲאַזמְׁ לְׁ הָוה עֶׁ יְׁ . 

ַנֵצַח ַעל  ח,א ָדִוד   ַהִגִתית, -ַלמְׁ מֹור לְׁ ִמזְׁ . 

הָוה ֲאֹדֵנינּו  ח,ב ָכל-ָמה    --יְׁ ָך, בְׁ ץ-ַאִדיר ִשמְׁ ָהָארֶׁ ; 

ָך,  ָנה הֹודְׁ ר תְׁ ַהָשָמִים-ַעל   ֲאשֶׁ . 

ִקים  ח,ג ֹינְׁ ִלים, וְׁ ָת     --ִמִפי עֹולְׁ ֹעז-ִיַסדְׁ : 

יָך;  רֶׁ ַמַען צֹורְׁ ַנֵקם   לְׁ ִבית אֹוֵיב, ּוִמתְׁ ַהשְׁ לְׁ . 

יָך, -ִכי  ח,ד ה ָשמֶׁ אֶׁ רְׁ יָך   אֶׁ ֹעתֶׁ בְׁ צְׁ ַמֲעֵשה אֶׁ -- 

כֹוָכִבים, ָיֵר  ָתה   ַח וְׁ ר כֹוָננְׁ ֲאשֶׁ . 

ּנּו; -ֱאנֹוש ִכי-ָמה  ח,ה רֶׁ כְׁ ן   ִתזְׁ ּנּו-ּובֶׁ דֶׁ קְׁ ָאָדם, ִכי ִתפְׁ . 

ַעט, ֵמֱאֹלִהים;   ח,ו ֵרהּו מְׁ ַחסְׁ ֵרהּו   ַותְׁ ַעטְׁ ָהָדר תְׁ ָכבֹוד וְׁ וְׁ . 

יָך;   ח,ז ַמֲעֵשי ָידֶׁ ִשיֵלהּו, בְׁ ָליוַר -ֹכל, ַשָתה ַתַחת   ַתמְׁ גְׁ . 



ַגם, ַבֲהמֹות ָשָדי   ֹצנֶׁה ַוֲאָלִפים ֻכָּלם;   ח,ח וְׁ . 

ֵגי ַהָּים;   ח,ט חֹות ַיִמים   ִצפֹור ָשַמִים, ּודְׁ ֹעֵבר, ָארְׁ . 

הָוה ֲאֹדֵנינּו:   ח,י ָכל-ָמה   יְׁ ָך, בְׁ ץ-ַאִדיר ִשמְׁ ָהָארֶׁ . 

ַנֵצַח, ַעל  ט,א ָדִוד   מּות ַלֵבן; -ַלמְׁ מֹור לְׁ ִמזְׁ . 

בט, ָכל   הָוה, בְׁ ה יְׁ ָרה, ָכל   ִלִבי; -אֹודֶׁ יָך-ֲאַספְׁ אֹותֶׁ לְׁ ִנפְׁ . 

ָצה ָבְך;   ט,ג לְׁ עֶׁ אֶׁ ָחה וְׁ מְׁ שְׁ יֹון   אֶׁ לְׁ ָך עֶׁ ָרה ִשמְׁ ֲאַזמְׁ . 

שּוב  ט,ד ַבי ָאחֹור; -בְׁ דּו, ִמָפנֶׁיָך   אֹויְׁ ֹיאבְׁ לּו וְׁ ִיָכשְׁ . 

ִדיִני; -ִכי  ט,ה ָפִטי וְׁ קָיַשבְׁ    ָעִשיָת, ִמשְׁ דֶׁ ִכֵסא, שֹוֵפט צֶׁ ָת לְׁ . 

ָת ָרָשע;   ט,ו ָת גֹוִים, ִאַבדְׁ ד   ָגַערְׁ עֹוָלם ָועֶׁ ָמם ָמִחיָת, לְׁ שְׁ . 

ָת    ָלנֶַׁצח; --ָהאֹוֵיב, ַתמּו ֳחָרבֹות  ט,ז ָעִרים ָנַתשְׁ ָרם --וְׁ ָאַבד ִזכְׁ
 .ֵהָמה

עֹוָלם ֵיֵשב;   ט,ח ָפט ִכסְׁ    ַויהָוה, לְׁ אוֹ כֹוֵנן ַלִמשְׁ . 

ֹפט  ט,ט הּוא, ִישְׁ ק; -וְׁ דֶׁ צֶׁ ֵמיָשִרים   ֵתֵבל בְׁ ֻאִמים, בְׁ ָיִדין לְׁ . 

ָגב ַלָדְך;   ט,י הָוה ִמשְׁ ִעתֹות ַבָצָרה   ִויִהי יְׁ ָגב, לְׁ ִמשְׁ . 

ָך:   ט,יא מֶׁ ֵעי שְׁ ָך, יֹודְׁ חּו בְׁ טְׁ ִיבְׁ הָוה-ִכי ֹלא   וְׁ יָך יְׁ שֶׁ ָת ֹדרְׁ ָעַזבְׁ . 

רּו  ט,יב ַהִגידּו ָבַעִמים, ֲעִלילֹוָתיו   הָוה, ֹיֵשב ִצּיֹון; ַלי--ַזמְׁ . 

ָשַכח, ַצֲעַקת עניים -ֹלא   ֹדֵרש ָדִמים, אֹוָתם ָזָכר; -ִכי  ט,יג
 .()ֲעָנִוים

הָוה  ט,יד ֵנִני יְׁ ָאי; --ָחנְׁ ִיי, ִמשֹנְׁ ֵאה ָענְׁ ת   רְׁ ִמי, ִמַשֲעֵרי ָמוֶׁ רֹומְׁ מְׁ . 

ָרה, כָ   ט,טו ַמַען ֲאַספְׁ יָך: -ללְׁ ִהָּלתֶׁ ַשֲעֵרי ַבת   תְׁ ָאִגיָלה, --ִצּיֹון-בְׁ
ָך  .ִבישּוָעתֶׁ

ַשַחת ָעשּו;   ט,טז עּו גֹוִים, בְׁ ת   ָטבְׁ שֶׁ רֶׁ ָלם-בְׁ ָדה ַרגְׁ כְׁ זּו ָטָמנּו, ִנלְׁ . 

הָוה  ט,יז ָפט ָעָשה: --נֹוַדע, יְׁ ֹפַעל ַכָפיו, נֹוֵקש ָרָשע; ִהָגיֹון    ִמשְׁ בְׁ
ָלה  .סֶׁ

חט,י אֹוָלה:    ָשִעים ִלשְׁ ֵכֵחי ֱאֹלִהים-ָכל   ָישּובּו רְׁ גֹוִים, שְׁ . 

יֹון;   ט,יט בְׁ ַות ענוים )ֲעִנִּיים(, ֹתאַבד    ִכי ֹלא ָלנֶַׁצח, ִיָשַכח אֶׁ ִתקְׁ
 .ָלַעד

הָוה, ַאל  ט,כ טּו גֹוִים, ַעל   ָיֹעז ֱאנֹוש; -קּוָמה יְׁ ָפנֶׁיָך-ִיָשפְׁ . 



הוָ   ט,כא ם: --ה, מֹוָרהִשיָתה יְׁ עּו גֹוִים   ָלהֶׁ ֱאנֹוש ֵהָמה --ֵידְׁ
ָלה  .סֶׁ
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ָרחֹוק;   י,א הָוה, ַתֲעֹמד בְׁ ִעתֹות ַבָצָרה   ָלָמה יְׁ ִלים, לְׁ ַתעְׁ . 

ַלק ָעִני;   י,ב ַגֲאַות ָרָשע, ִידְׁ שּו,    בְׁ ִזמֹות זּו ָחָשבּוִיָתפְׁ ִבמְׁ . 

שֹו; -ִהֵּלל ָרָשע, ַעל-ִכי  י,ג הָוה   ַתֲאַות ַנפְׁ ּוֹבֵצַע ֵבֵרְך, ִנֵאץ יְׁ . 

ֹגַבּה ַאפֹו, ַבל--ָרָשע  י,ד ֹרש; -כְׁ ִזמֹוָתיו-ֵאין ֱאֹלִהים, ָכל   ִידְׁ מְׁ . 

ָכל  י,ה ָרָכו, בְׁ יָך, ִמּנֶׁגְׁ --ֵעת-ָיִחילּו דְׁ ָפטֶׁ -ָכל   דֹו; ָמרֹום ִמשְׁ
ם ָריו, ָיִפיַח ָבהֶׁ  .צֹורְׁ

ִלבֹו, ַבל  י,ו מֹוט; -ָאַמר בְׁ ר ֹלא   אֶׁ ֹדר ָוֹדר, ֲאשֶׁ ָרע-לְׁ בְׁ . 

מֹות ָוֹתְך; --ָאָלה, ִפיהּו ָמֵלא  י,ז ן   ּוִמרְׁ שֹונֹו, ָעָמל ָוָאוֶׁ ַתַחת לְׁ . 

ַרב ֲחֵצִרים  י,ח ַמאְׁ ָתִרים, ַיֲהֹרג ָנִק --ֵיֵשב, בְׁ ֵעיָניו,    י; ַבִמסְׁ
ֹפנּו ָכה ִיצְׁ ֵחלְׁ  .לְׁ

ֻסֹכה  י,ט ֵיה בְׁ ַארְׁ ָתר, כְׁ ֱאֹרב ַבִמסְׁ יֱֶׁאֹרב, ַלֲחטֹוף ָעִני    --יֶׁ ; 

ֹטף ָעִני,  תוֹ    ַיחְׁ ִרשְׁ כֹו בְׁ ָמשְׁ בְׁ . 

ה( ָיֹשַח;   י,י כֶׁ ָנַפל ַבֲעצּוָמיו, חלכאים )ֵחל ָכִאים   ודכה )ִידְׁ וְׁ ). 

ִלבוֹ   י,יא ִתיר ָפָניו, ַבל   , ָשַכח ֵאל; ָאַמר בְׁ ָרָאה ָלנֶַׁצח-ִהסְׁ . 

הָוה  י,יב ָך; --קּוָמה יְׁ ָשא ָידֶׁ ַכח עניים )ֲעָנִוים-ַאל   ֵאל, נְׁ ִתשְׁ ). 

ה, ִנֵאץ ָרָשע ֱאֹלִהים; -ַעל  י,יג ֹרש   מֶׁ ִלבֹו, ֹלא ִתדְׁ ָאַמר בְׁ . 

ָך    --ַאָתה ָעָמל ָוַכַעס ַתִביט-ָרִאָתה, ִכי  י,יד ָידֶׁ ָלֵתת בְׁ : 

יָך, ַיֲעֹזב ֵחֵלָכה;  ָיתֹום, ַאָתה ָהִייָת עֹוֵזר   ָעלֶׁ . 



רֹוַע ָרָשע;   י,טו ֹבר, זְׁ רֹוש   שְׁ עֹו ַבל-ָוָרע, ִתדְׁ ָצא-ִרשְׁ ִתמְׁ . 

ד;   י,טז לְֶׁך, עֹוָלם ָועֶׁ הָוה מֶׁ צוֹ    יְׁ דּו גֹוִים, ֵמַארְׁ ָאבְׁ . 

ָת יְׁ   י,יז נֶָׁך   הָוה; ַתֲאַות ֲעָנִוים ָשַמעְׁ ִשיב ָאזְׁ ָתִכין ִלָבם, ַתקְׁ . 

ֹפט ָיתֹום, ָוָדְך:   י,יח -ַלֲעֹרץ ֱאנֹוש, ִמן--יֹוִסיף עֹוד-ַבל   ִלשְׁ
ץ  .ָהָארֶׁ

ָדִוד  יא,א ַנֵצַח, לְׁ  :ַלמְׁ
ִשי; --ַביהָוה, ָחִסיִתי ַנפְׁ רּו לְׁ ם    ֵאיְך, ֹתאמְׁ כֶׁ נודו )נּוִדי(, ַהרְׁ

 .ִצפֹור

ת, ִכי ִה   יא,ב שֶׁ כּון קֶׁ רְׁ ָשִעים, ִידְׁ נּו ִחָצם ַעל   ֵּנה ָהרְׁ ר-כֹונְׁ יֶׁתֶׁ -- 

מוֹ  ל, -ִלירֹות בְׁ ֵרי   ֹאפֶׁ ִישְׁ ֵלב-לְׁ . 

ָפָעל-ַצִדיק, ַמה    --ִכי ַהָשתֹות, ֵיָהֵרסּון  יא,ג . 

שוֹ   יא,ד ֵהיַכל ָקדְׁ הָוה, בְׁ אוֹ     --יְׁ הָוה, ַבָשַמִים ִכסְׁ יְׁ : 

ֵני ָאָדם    --ֵעיָניו יֱֶׁחזּו ֲחנּו, בְׁ ַעָפיו ִיבְׁ ַעפְׁ . 

ָחן:   יא,ה הָוה, ַצִדיק ִיבְׁ ֹאֵהב ָחָמס   יְׁ ָרָשע, וְׁ שוֹ --וְׁ ָאה ַנפְׁ ָשנְׁ . 

ֵטר ַעל  יא,ו ָשִעים, ַפִחים: -ַימְׁ ָעפֹות   רְׁ רּוַח ִזלְׁ ִרית, וְׁ ָגפְׁ --ֵאש וְׁ
ָנת כֹוָסם  .מְׁ

ָדקֹות ָאֵהב; -ִכי  יא,ז הָוה, צְׁ ָיָשר, יֱֶׁחזּו ָפֵנימוֹ    ַצִדיק יְׁ . 

ַנֵצַח ַעל  יב,א ִמיִנית, -ַלמְׁ ָדִוד   ַהשְׁ מֹור לְׁ ִמזְׁ . 

הָוה, ִכי  יב,ב ֵני -ִכי   ָגַמר ָחִסיד: -הֹוִשיָעה יְׁ ַפסּו ֱאמּוִנים, ִמבְׁ
 .ָאָדם

רּו  יב,ג ַדבְׁ א, יְׁ ת--ָשוְׁ ַפת ֲחָלקֹות   ֵרֵעהּו: -ִאיש אֶׁ ֵלב ָוֵלב --שְׁ בְׁ
ַדבֵ  רּויְׁ . 

הָוה, ָכל  יב,ד ֵרת יְׁ ֵתי ֲחָלקֹות-ַיכְׁ ֹדלֹות    --ִשפְׁ ת גְׁ רֶׁ ַדבֶׁ ָלשֹון, מְׁ . 

ִביר  יב,ה ֹשֵננּו ַנגְׁ רּו, ִללְׁ ר ָאמְׁ ָפֵתינּו ִאָתנּו: --ֲאשֶׁ ִמי ָאדֹון ָלנּו   שְׁ . 

יֹוִנים   ִמֹשד ֲעִנִּיים,   יב,ו בְׁ ַקת אֶׁ נְׁ ֵמאֶׁ : 

הָוה; ֵיַשע, ָיִפיַח לוֹ     ַעָתה ָאקּום, ֹיאַמר יְׁ ָאִשית בְׁ . 

הָוה,   יב,ז רֹות יְׁ ֹהרֹות   ִאמְׁ ֲאָמרֹות טְׁ : 

ץ;  ף ָצרּוף, ַבֲעִליל ָלָארֶׁ סֶׁ ָעָתִים   כֶׁ ֻזָקק, ִשבְׁ מְׁ . 



ֵרם; -ַאָתה  יב,ח מְׁ הָוה ִתשְׁ ּנּו, ִמן   יְׁ רֶׁ עֹוָלם-ִתצְׁ ַהדֹור זּו לְׁ . 

ַהָּלכּון;  יב,ט ָשִעים ִיתְׁ ֵני ָאָדם    ָסִביב, רְׁ ֻרם ֻזּלּות, ִלבְׁ כְׁ . 

ָדִוד  יג,א מֹור לְׁ ַנֵצַח, ִמזְׁ  .ַלמְׁ

ָכֵחִני נֶַׁצח; -ַעד  יג,ב הָוה, ִתשְׁ ת-ַעד   ָאָנה יְׁ ִתיר אֶׁ ָפנֶׁיָך -ָאָנה, ַתסְׁ
ִּני  .ִממֶׁ

ִשי-ַעד  יג,ג ַנפְׁ ָבִבי יֹוָמם    --ָאָנה ָאִשית ֵעצֹות, בְׁ ָיגֹון ִבלְׁ ; 

ִבי ָעָלי   ָאָנה, -ַעד ָירּום ֹאיְׁ . 

הָוה ֱאֹלָהי;   יג,ד ן   ַהִביָטה ֲעֵנִני, יְׁ ת-ָהִאיָרה ֵעיַני, פֶׁ ִאיַשן ַהָמוֶׁ . 

ן  יג,ה ִתיו; -פֶׁ ָכלְׁ ִבי יְׁ מֹוט   ֹיאַמר ֹאיְׁ ָצַרי ָיִגילּו, ִכי אֶׁ . 

ִתי  יג,ו ָך ָבַטחְׁ דְׁ ַחסְׁ ָך    --ַוֲאִני, בְׁ ָיֵגל ִלִבי, ִבישּוָעתֶׁ : 

ִכי ָגַמל ָעָלי   יָרה ַליהָוה, ָאִש  . 

ָדִוד  יד,א ַנֵצַח, לְׁ  :ַלמְׁ

ִלבֹו,  ֵאין ֱאֹלִהים   ָאַמר ָנָבל בְׁ ; 

ִעיבּו ֲעִליָלה ִחיתּו, ִהתְׁ טֹוב-ֵאין ֹעֵשה    --ִהשְׁ . 

הָוה  יד,ב ִקיף ַעל    --יְׁ ֵני-ִמָשַמִים, ִהשְׁ ָאָדם-בְׁ : 

ִכיל אֹות, ֲהֵיש ַמשְׁ תדֹ     --ִלרְׁ ֱאֹלִהים-ֵרש, אֶׁ . 

ָדו נֱֶׁאָלחּו:   יד,ג ָחד-ֵאין, ַגם--טֹוב-ֵאין ֹעֵשה   ַהֹכל ָסר, ַיחְׁ אֶׁ . 

עּו, ָכל  יד,ד ן: -ֹפֲעֵלי-ֲהֹלא ָידְׁ הָוה,    ָאוֶׁ ם; יְׁ לּו לֶׁחֶׁ ֵלי ַעִמי, ָאכְׁ ֹאכְׁ
 .ֹלא ָקָראּו

דֹור ַצִדיק-ִכי   ָשם, ָפֲחדּו ָפַחד:   יד,ה ֱאֹלִהים, בְׁ . 

ֵסהּו   ָעִני ָתִבישּו: -ֲעַצת  יד,ו הָוה ַמחְׁ ִכי יְׁ . 

ָרֵאל   ִמי ִיֵתן ִמִצּיֹון,   יד,ז שּוַעת ִישְׁ יְׁ : 

בּות ַעמֹו;  הָוה, שְׁ שּוב יְׁ ָרֵאל   בְׁ ַמח ִישְׁ ָיֵגל ַיֲעֹקב, ִישְׁ . 

ָדִוד:   טו,א מֹור, לְׁ הָוה, ִמי   ִמזְׁ ָאֳהלֶָׁך; ִמי-יְׁ ֹכן,-ָיגּור בְׁ ַהר  ִישְׁ בְׁ
ָך שֶׁ  .ָקדְׁ

ק;   טו,ב דֶׁ ָבבוֹ    הֹוֵלְך ָתִמים, ּוֹפֵעל צֶׁ ת, ִבלְׁ ֹדֵבר ֱאמֶׁ וְׁ . 

ֹשנוֹ -ָרַגל, ַעל-ֹלא  טו,ג ֵרֵעהּו ָרָעה; -ֹלא--לְׁ ָפה, ֹלא   ָעָשה לְׁ רְׁ חֶׁ -וְׁ
ֹרבוֹ -ָנָשא ַעל קְׁ . 



ָאס  טו,ד ֵעיָניו ִנמְׁ ה, בְׁ זֶׁ ת    --ִנבְׁ אֶׁ ַכֵבד-וְׁ הָוה יְׁ ֵאי יְׁ ִירְׁ ; 

ָהַרע, נִ  ַבע לְׁ ֹלא ָיִמר   שְׁ וְׁ . 

פֹו, ֹלא  טו,ה ְך-ַכסְׁ נֶׁשֶׁ ֹשַחד ַעל    --ָנַתן בְׁ ָנִקי, ֹלא ָלָקח-וְׁ : 

עֹוָלם    --ֵאּלֶׁה-ֹעֵשה ֹלא ִימֹוט לְׁ . 

ָדִוד:   טז,א ָתם לְׁ ֵרִני ֵאל, ִכי   ִמכְׁ ָחִסיִתי ָבְך-ָשמְׁ . 

תְׁ ַליהָוה, ֲאֹדָני ָאָתה;   טז,ב יָך-טֹוָבִתי, ַבל   ָאַמרְׁ ָעלֶׁ . 

ר  טז,ג דֹוִשים, ֲאשֶׁ ץ ֵהָמה; -ִלקְׁ ַאִדיֵרי, ָכל   ָבָארֶׁ ִצי-וְׁ פְׁ ָבם-חֶׁ . 

בֹוָתם,   טז,ד בּו ַעצְׁ ַאֵחר ָמָהרּו   ִירְׁ : 

ם ִמָדם; -ַבל ֵכיהֶׁ ת-ּוַבל   ַאִסיְך ִנסְׁ ָשא אֶׁ מֹוָתם, ַעל-אֶׁ ָפָתי-שְׁ שְׁ . 

ָנת  טז,ה הָוה, מְׁ ִקי -יְׁ לְׁ כֹוִסיחֶׁ ַאָתה, תֹוִמיְך גֹוָרִלי    --וְׁ . 

לּו  טז,ו ִעִמים; -ֲחָבִלים ָנפְׁ ָרה ָעָלי-ַאף   ִלי, ַבּנְׁ ַנֲחָלת, ָשפְׁ . 

ת--ֲאָבֵרְך  טז,ז ָעָצִני; -אֶׁ ר יְׁ הָוה, ֲאשֶׁ רּוִני -ַאף   יְׁ ֵלילֹות, ִיסְׁ
יֹוָתי  .ִכלְׁ

ִדי ָתִמיד:   טז,ח גְׁ נֶׁ הָוה לְׁ מֹוט-יִמיִני, ַבלִכי ִמ    ִשִּויִתי יְׁ אֶׁ . 

בֹוִדי; --ָלֵכן, ָשַמח ִלִבי  טז,ט ל כְׁ ַטח-ַאף   ַוָּיגֶׁ ֹכן ָלבֶׁ ָשִרי, ִישְׁ בְׁ . 

אֹול; -ִכי, ֹלא  טז,י ִשי ִלשְׁ אֹות -ֹלא   ַתֲעֹזב ַנפְׁ ָך, ִלרְׁ ִתֵתן ֲחִסידְׁ
 .ָשַחת

ֹאַרח ַחִּיים   תֹוִדיֵעִני,   טז,יא : 

ת ָמחֹות, אֶׁ ָך נֶַׁצח   נֶׁיָך; פָ -שַֹבע שְׁ ִעמֹות ִביִמינְׁ נְׁ . 

ָדִוד  יז,א ִפָּלה, לְׁ  :תְׁ

ק דֶׁ הָוה, צֶׁ ָעה יְׁ ִפָּלִתי    --ִשמְׁ ִשיָבה ִרָּנִתי, ַהֲאִזיָנה תְׁ ַהקְׁ ; 

ֹלא,  ָמה   בְׁ ֵתי ִמרְׁ ִשפְׁ . 

ָפִטי ֵיֵצא;   יז,ב ָפנֶׁיָך, ִמשְׁ יָנה ֵמיָשִרים   ִמּלְׁ ֱחזֶׁ ֵעינֶׁיָך, תֶׁ . 

ָלהָבַחנְׁ   יז,ג ָת ַּליְׁ ַתִני ַבל    --ָת ִלִבי, ָפַקדְׁ ַרפְׁ ָצא-צְׁ ִתמְׁ ; 

ִפי-ַיֲעָבר-ַבל   ַזֹמִתי,  . 

יָך  יז,ד ָפתֶׁ ַבר שְׁ ֻעּלֹות ָאָדם, ִבדְׁ חֹות     --ִלפְׁ ִתי, ָארְׁ ֲאִני ָשַמרְׁ
 .ָפִריץ

יָך;   יז,ה לֹותֶׁ גְׁ ַמעְׁ ָעָמי-ַבל   ָתֹמְך ֲאֻשַרי, בְׁ ָנמֹוטּו פְׁ . 

ז,וי ָראִתיָך ִכי-ֲאִני   ָרִתי-ַהט   ַתֲעֵנִני ֵאל; -קְׁ ַמע ִאמְׁ ָך ִלי, שְׁ נְׁ ָאזְׁ . 



יָך, מֹוִשיַע חֹוִסים  יז,ז ֵלה ֲחָסדֶׁ ִמים, ִביִמינֶָׁך    --ַהפְׁ קֹומְׁ ִמִמתְׁ . 

ִאישֹון ַבת  יז,ח ֵרִני, כְׁ ִתיֵרִני   ָעִין; -ָשמְׁ יָך, ַתסְׁ ָנפֶׁ ֵצל כְׁ בְׁ . 

ֵני רְׁ   יז,ט ש, ַיִקיפּו ָעָלי   ָשִעים, זּו ַשדּוִני; ִמפְׁ נֶׁפֶׁ ַבי בְׁ ֹאיְׁ . 

רּו;   יז,י ָבמֹו ָסגְׁ לְׁ ֵגאּות   חֶׁ רּו בְׁ ִפימֹו, ִדבְׁ . 

ָבבּונּו(;   יז,יא טֹות    ַאֻשֵרינּו, ַעָתה סבבוני )סְׁ ם ָיִשיתּו, ִלנְׁ ֵעיֵניהֶׁ
ץ  .ָבָארֶׁ

ֹינוֹ   יז,יב סֹוף לִ --ִדמְׁ ֵיה, ִיכְׁ ַארְׁ ֹרף; כְׁ ָתִרים   טְׁ ִמסְׁ ִפיר, ֹיֵשב בְׁ ִככְׁ וְׁ . 

הָוה  יז,יג ִריֵעהּו    --קּוָמה יְׁ ָמה ָפָניו, ַהכְׁ ַקדְׁ ; 

ִשי,  ָטה ַנפְׁ ָך   ַפּלְׁ בֶׁ ֵמָרָשע ַחרְׁ . 

הָוה,   יז,יד ָך יְׁ ִתים ָידְׁ לֶׁד   ִממְׁ ִתים ֵמחֶׁ ִממְׁ -- 

ָקם ַבַחִּיים,  לְׁ ַמֵּלא ִבטְׁ    חֶׁ ָך( תְׁ פּונְׁ ָנםוצפינך )ּוצְׁ : 

עּו ָבִנים בְׁ ם    --ִישְׁ ֵליהֶׁ עֹולְׁ ָרם, לְׁ ִהִּניחּו ִיתְׁ וְׁ . 

ה ָפנֶׁיָך; --ֲאִני  יז,טו ֱחזֶׁ ק, אֶׁ דֶׁ צֶׁ ָך   בְׁ מּוָנתֶׁ ָהִקיץ, תְׁ ָעה בְׁ בְׁ שְׁ אֶׁ . 
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הָוה  יח,א ד יְׁ בֶׁ עֶׁ ַנֵצַח, לְׁ ָדִוד--ַלמְׁ לְׁ : 

ר ִדבֶׁ  ת   ר, ַליהָוה, ֲאשֶׁ ֵרי, ַהִשיָרה ַהֹזאת-אֶׁ ִדבְׁ -- 

יֹום ִהִציל הָוה אֹותֹו ִמַכף ָכל-בְׁ ָביו, -יְׁ ּוִמַּיד ָשאּול   ֹאיְׁ . 

ִקי    --ַוֹּיאַמר  יח,ב הָוה ִחזְׁ ָך יְׁ ָחמְׁ רְׁ אֶׁ . 

צּוָדִתי  יח,ג ִעי ּומְׁ הָוה, ַסלְׁ ִטי    --יְׁ ַפלְׁ ּומְׁ : 

ה ֱחסֶׁ ן   בֹו; -ֵאִלי צּוִרי, אֶׁ רֶׁ קֶׁ ַגִבי-ָמִגִּני וְׁ ִעי, ִמשְׁ ִישְׁ . 



הָוה;   יח,ד ָרא יְׁ קְׁ ֻהָּלל, אֶׁ ַבי, ִאָּוֵשעַ -ּוִמן   מְׁ ֹאיְׁ . 

ֵלי  יח,ה בְׁ ת; -ֲאָפפּוִני חֶׁ ַבֲעתּוִני   ָמוֶׁ ִלַּיַעל יְׁ ַנֲחֵלי בְׁ וְׁ . 

ָבבּוִני;   יח,ו אֹול סְׁ ֵלי שְׁ בְׁ ת   חֶׁ ֵשי ָמוֶׁ מּוִני, מֹוקְׁ ִקדְׁ . 

הָוהלִ -ַבַצר  יח,ז ָרא יְׁ קְׁ ל    --י, אֶׁ אֶׁ ֱאֹלַהי ֲאַשֵּועַ -וְׁ : 

ַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי;  ָניו   ִישְׁ ָאזְׁ ָפָניו ָתבֹוא בְׁ ָעִתי, לְׁ ַשוְׁ וְׁ . 

ץ  יח,ח ַעש, ָהָארֶׁ ַעש ַוִתרְׁ ָגזּו    --ַוִתגְׁ ֵדי ָהִרים ִירְׁ ּומֹוסְׁ ; 

ָגֲעשּו,  ָחָרה לוֹ -ִכי   ַוִּיתְׁ . 

ֵאש    --ַאפוֹ ָעָלה ָעָשן, בְׁ   יח,ט ִמִפיו ֹתאֵכל-וְׁ ; 

ָחִלים,  ּנּו   גֶׁ ָבֲערּו ִממֶׁ . 

ָליו   ַוֵּיט ָשַמִים, ַוֵּיַרד;   יח,י ל, ַתַחת ַרגְׁ ַוֲעָרפֶׁ . 

ַכב ַעל  יח,יא רּוב, ַוָּיֹעף; -ַוִּירְׁ א, ַעל   כְׁ ֵפי-ַוֵּידֶׁ רּוחַ -ַכנְׁ . 

רוֹ   יח,יב ְך, ִסתְׁ ת ֹחשֶׁ ִביבֹותָ     --ָישֶׁ יו ֻסָכתוֹ סְׁ ; 

ַכת שְׁ ָחִקים   ַמִים, -חֶׁ ָעֵבי שְׁ . 

דֹו:   יח,יג רּו   ִמֹּנַגּה, נֶׁגְׁ ַגֲחֵלי--ָעָביו ָעבְׁ ֵאש-ָבָרד, וְׁ . 

הָוה  יח,יד ֵעם ַבָשַמִים, יְׁ יֹון, ִיֵתן ֹקלֹו; --ַוַּירְׁ לְׁ עֶׁ ַגֲחֵלי   וְׁ -ָבָרד, וְׁ
 .ֵאש

ִפיֵצם;   יח,טו ַלח ִחָציו, ַויְׁ ֻהֵמם   ַוִּישְׁ ָרִקים ָרב, ַויְׁ ּובְׁ . 

דֹות ֵתֵבל   ַוֵּיָראּו, ֲאִפיֵקי ַמִים,   יח,טז ַוִּיָגלּו, מֹוסְׁ : 

הָוה ָך יְׁ ָך    --ִמַגֲעָרתְׁ ַמת, רּוַח ַאפֶׁ ִמִּנשְׁ . 

ַלח ִמָמרֹום, ִיָקֵחִני;   יח,יז ֵשִני, ִמַמִים ַרִבים   ִישְׁ ַימְׁ . 

ִבי עָ   יח,יח ַאי, ִכי   ז; ַיִציֵלִני, ֵמֹאיְׁ ִּני-ּוִמשֹנְׁ צּו ִממֶׁ ָאמְׁ . 

יֹום  יח,יט מּוִני בְׁ ַקדְׁ ִהי   ֵאיִדי; -יְׁ ָען ִלי-ַויְׁ ִמשְׁ הָוה לְׁ יְׁ . 

ָחב;   יח,כ רְׁ ֵצִני, ִכי ָחֵפץ ִבי   ַוּיֹוִציֵאִני ַלמֶׁ ַחּלְׁ יְׁ . 

ִקי;   יח,כא ִצדְׁ הָוה כְׁ ֵלִני יְׁ מְׁ ֹבר ָיַדי, ָיִשיב ִלי   ִיגְׁ כְׁ . 

הָוה; -ִכי  יח,כב ֵכי יְׁ ִתי, ַדרְׁ ֹלא   ָשַמרְׁ ִתי, ֵמֱאֹלָהי-וְׁ ָרַשעְׁ . 

ִדי; -ִכי ָכל  יח,כג נֶׁגְׁ ָפָטיו לְׁ ֻחֹקָתיו, ֹלא   ִמשְׁ ִּני-וְׁ ָאִסיר מֶׁ . 

ַתֵמר, ֵמֲעו     ָוֱאִהי ָתִמים ִעמֹו;   יח,כד שְׁ ִֹניָואֶׁ . 

ב  יח,כה ִקי; -ַוָּישֶׁ ִצדְׁ הָוה ִלי כְׁ ֹבר יָ    יְׁ ד ֵעיָניוכְׁ נֶׁגֶׁ ַדי, לְׁ . 

ַחָסד; -ִעם  יח,כו ַבר ָתִמים, ִתַתָמם-ִעם   ָחִסיד ִתתְׁ גְׁ . 

ָבָרר; -ִעם  יח,כז ִעם   ָנָבר ִתתְׁ ַפָתל-וְׁ ִעֵקש, ִתתְׁ . 



ִפיל   ָעִני תֹוִשיַע; -ַאָתה, ַעם-ִכי  יח,כח ֵעיַנִים ָרמֹות ַתשְׁ וְׁ . 

ִכי   ִרי; ַאָתה, ָתִאיר נֵ -ִכי  יח,כט הָוה ֱאֹלַהי, ַיִגיַּה ָחשְׁ יְׁ . 

דּוד; -ִכי  יח,ל ָך, ָאֻרץ גְׁ ג   בְׁ שּור-ּוֵבאֹלַהי, ֲאַדּלֶׁ . 

כוֹ    ָהֵאל,   יח,לא ָתִמים ַדרְׁ : 

ַרת רּוָפה; -ִאמְׁ הָוה צְׁ ֹכל ַהֹחִסים בוֹ    יְׁ ָמֵגן הּוא, לְׁ . 

הָוה;   יח,לב ֲעֵדי יְׁ ִמי צּור, זּוָלִתי ֱאֹלֵהינּוּו   ִכי ִמי ֱאלֹוַּה, ִמַבלְׁ . 

ֵרִני ָחִיל;   יח,לג ַאזְׁ ִכי   ָהֵאל, ַהמְׁ ַוִּיֵתן ָתִמים ַדרְׁ . 

ַלי, ָכַאָּילֹות;   יח,לד ה ַרגְׁ ַשּוֶׁ ַעל ָבֹמַתי, ַיֲעִמיֵדִני   מְׁ וְׁ . 

ָחָמה;   יח,לה ַלֵמד ָיַדי, ַלִמלְׁ ת   מְׁ שֶׁ ִנֲחָתה קֶׁ רֹוֹעָתי-וְׁ חּוָשה, זְׁ נְׁ . 

לויח, ן   ָך: -ַוִתתֶׁ עֶׁ ֵבִני   ִלי, ָמֵגן ִישְׁ ָך ַתרְׁ ַותְׁ ַענְׁ ָעֵדִני; וְׁ ָך ִתסְׁ ִויִמינְׁ . 

ָתי;   יח,לז ִחיב ַצֲעִדי ַתחְׁ ֻסָּלי   ַתרְׁ ֹלא ָמֲעדּו, ַקרְׁ וְׁ . 

ַאִשיֵגם;   יח,לח ַבי, וְׁ דֹוף אֹויְׁ רְׁ ֹלא   אֶׁ ַכּלֹוָתם-ָאשּוב, ַעד-וְׁ . 

ֹלא  יח,לט ָחֵצם, וְׁ מְׁ ָלי   לּו קּום; יֻכְׁ -אֶׁ לּו, ַתַחת ַרגְׁ ִיפְׁ . 

ָחָמה;   יח,מ ֵרִני ַחִיל, ַלִמלְׁ ַאזְׁ ָתי   ַותְׁ ִריַע ָקַמי ַתחְׁ ַתכְׁ . 

ף;   יח,מא ַבי, ָנַתָתה ִּלי ֹערֶׁ ֹאיְׁ ִמיֵתם   וְׁ ַאי, ַאצְׁ ַשנְׁ ּומְׁ . 

ֵאין  יח,מב עּו וְׁ ַשּוְׁ ֹלא ָעָנם-ַעל   מֹוִשיַע; -יְׁ הָוה, וְׁ יְׁ . 

אֶׁ   יח,מג ָעָפר ַעלוְׁ ָחֵקם, כְׁ ֵני-שְׁ ִטיט חּוצֹות ֲאִריֵקם   רּוַח; -פְׁ כְׁ . 

ֵטִני, ֵמִריֵבי  יח,מד ַפּלְׁ ֹראש גֹוִים; ַעם ֹלא   ָעם: -תְׁ ִשיֵמִני, לְׁ -תְׁ
דּוִני ִתי ַיַעבְׁ  .ָיַדעְׁ

עּו ִלי;   יח,מה ן, ִיָשמְׁ ֵשַמע ֹאזֶׁ ֵני   לְׁ ַכֲחשּו-בְׁ ִלי-ֵנָכר, יְׁ . 

ֵני  יח,מו ם   ֵנָכר ִיֹבלּו; -בְׁ רֹוֵתיהֶׁ גְׁ גּו, ִמִמסְׁ רְׁ ַיחְׁ וְׁ . 

הָוה, ּוָברּוְך צּוִרי; -ַחי  יח,מז ִעי   יְׁ ָירּום, ֱאלֹוֵהי ִישְׁ וְׁ . 

ָקמֹות ִלי; --ָהֵאל  יח,מח ָתי   ַהּנֹוֵתן נְׁ ֵבר ַעִמים ַתחְׁ ַוַּידְׁ . 

ָבי:   יח,מט ִטי, ֵמֹאיְׁ ַפּלְׁ ֵמִני-ַאף ִמן   מְׁ רֹומְׁ ; ֵמִאיש ָחָמס, ָקַמי, תְׁ
 .ַתִציֵלִני

הָוה; -ַעל  יח,נ ָך ַבגֹוִים יְׁ ָך ֲאַזֵמָרה   ֵכן, אֹודְׁ ִשמְׁ ּולְׁ . 

ִדל,   יח,נא כוֹ    ַמגְׁ שּועֹות ַמלְׁ יְׁ : 

ִשיחוֹ  ד, ִלמְׁ סֶׁ ה חֶׁ ֹעשֶׁ עֹו; --וְׁ ַזרְׁ ָדִוד ּולְׁ עֹוָלם-ַעד   לְׁ . 



ָדִוד  יט,א מֹור לְׁ ַנֵצַח, ִמזְׁ  .ַלמְׁ

בֹודַהָשמַ   יט,ב ִרים כְׁ ַספְׁ ּוַמֲעֵשה ָיָדיו, ַמִגיד    ֵאל; -ִים, מְׁ
 .ָהָרִקיעַ 

ר;   יט,ג יֹום, ַיִביַע ֹאמֶׁ ה   יֹום לְׁ ַחּוֶׁ ָלה, יְׁ ַליְׁ ָלה ּלְׁ ַליְׁ ָדַעת-וְׁ . 

ָבִרים: -ֵאין  יט,ד ֵאין דְׁ ר, וְׁ ָמע קֹוָלם   ֹאמֶׁ ִלי, ִנשְׁ בְׁ . 

ָכל  יט,ה ץ, ָיָצא ַקָּום, -בְׁ םּובִ    ָהָארֶׁ ֵצה ֵתֵבל, ִמֵּליהֶׁ קְׁ ; 

ש,  מֶׁ ם-ָשם   ַלשֶׁ ל ָבהֶׁ ֹאהֶׁ . 

הּוא  יט,ו ָחָתן, ֹיֵצא ֵמֻחָפתֹו; --וְׁ ִגבֹור, ָלרּוץ ֹאַרח   כְׁ ָיִשיש כְׁ . 

ֵצה ַהָשַמִים, מֹוָצאוֹ   יט,ז קּוָפתֹו ַעל--ִמקְׁ צֹוָתם; -ּותְׁ ֵאין    קְׁ וְׁ
ָתר, ֵמַחָמתוֹ   .ִנסְׁ

הָוה תְׁ   יט,ח ש; תֹוַרת יְׁ ִשיַבת ָנפֶׁ הָוה נֱֶׁאָמָנה,    ִמיָמה, מְׁ ֵעדּות יְׁ
ִתי ִכיַמת פֶׁ  .ַמחְׁ

ֵחי  יט,ט ַשמְׁ ָשִרים, מְׁ הָוה יְׁ הָוה ָבָרה,    ֵלב; -ִפקּוֵדי יְׁ ַות יְׁ ִמצְׁ
ִאיַרת ֵעיָנִים  .מְׁ

הֹוָרה  יט,י הָוה, טְׁ ַאת יְׁ ת ָלַעד: --ִירְׁ דֶׁ ֵטי   עֹומֶׁ פְׁ ת; -ִמשְׁ הָוה ֱאמֶׁ יְׁ
קּו ָדו ָצדְׁ ַיחְׁ . 

ת    ִמָזָהב, ּוִמַפז ָרב; --ַהּנֱֶׁחָמִדים  יט,יא ֹנפֶׁ ַבש, וְׁ תּוִקים ִמדְׁ ּומְׁ
 .צּוִפים

ם; -ַגם  יט,יב ָהר ָבהֶׁ ָך, ִנזְׁ דְׁ ב ָרב   ַעבְׁ ָרם, ֵעקֶׁ ָשמְׁ בְׁ . 

ִגיאֹות ִמי  יט,יג ָתרֹות ַנֵקִני   ָיִבין; -שְׁ ִמִּנסְׁ . 

ָךַגם ִמֵזִדים, ֲחשְֹך   יט,יד דֶׁ לּו-ַאל    --ַעבְׁ שְׁ ִבי ָאז ֵאיָתם-ִימְׁ ; 

ִנֵקיִתי,  ַשע ָרב   וְׁ ִמפֶׁ . 

ֵרי  יט,טו ָרצֹון ִאמְׁ יּו לְׁ יֹון ִלִבי -ִיהְׁ גְׁ הֶׁ ָפנֶׁיָך   ִפי, וְׁ לְׁ : 

הָוה,  ֹגֲאִלי   יְׁ צּוִרי וְׁ . 

ָדִוד  כ,א מֹור לְׁ ַנֵצַח, ִמזְׁ  .ַלמְׁ

יֹום ָצָרה;   כ,ב הָוה, בְׁ ָך יְׁ שַ    ַיַענְׁ ָך, ֵשם ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקביְׁ בְׁ גֶׁ . 

ַלח  כ,ג ש; -ִישְׁ ָך ִמֹקדֶׁ רְׁ זְׁ ךָ    עֶׁ ָעדֶׁ ּוִמִצּיֹון, ִיסְׁ . 

ֹכר ָכל  כ,ד ָך; -ִיזְׁ ֹחתֶׁ ָלה   ִמנְׁ נֶׁה סֶׁ ַדשְׁ ָך יְׁ עֹוָלתְׁ וְׁ . 

ן  כ,ה ָך; -ִיתֶׁ ָבבֶׁ ָך ִכלְׁ ָכל   לְׁ ַמֵּלא-וְׁ ָך יְׁ ֲעָצתְׁ . 



ָך  כ,ו ָנה, ִבישּוָעתֶׁ ַרּנְׁ ֵשםּו    --נְׁ ֹגל-בְׁ ֱאֹלֵהינּו ִנדְׁ ; 

הָוה,  ַמֵּלא יְׁ יָך-ָכל   יְׁ ֲאלֹותֶׁ ִמשְׁ . 

ִתי  כ,ז ִשיחוֹ     --ַעָתה ָיַדעְׁ הָוה, מְׁ ִכי הֹוִשיַע יְׁ : 

שוֹ  ֵמי ָקדְׁ ִמינוֹ     --ַיֲעֵנהּו, ִמשְׁ ֻברֹות, ֵיַשע יְׁ ִבגְׁ . 

ב,   כ,ח כֶׁ ֵאּלֶׁה ַבסּוִסים   ֵאּלֶׁה ָברֶׁ וְׁ ; 

נּו,  ֵשם   ַוֲאַנחְׁ ִכיר-בְׁ הָוה ֱאֹלֵהינּו ַנזְׁ יְׁ . 

ָנָפלּו;   כ,ט עּו וְׁ עֹוָדד   ֵהָמה, ָכרְׁ נּו, ַוִּנתְׁ נּו ַקמְׁ ַוֲאַנחְׁ . 

הָוה הֹוִשיָעה:   כ,י יֹום   יְׁ ְך, ַיֲעֵננּו בְׁ לֶׁ ֵאנּו-ַהמֶׁ ָקרְׁ . 

ָדִוד  כא,א מֹור לְׁ ַנֵצַח, ִמזְׁ  .ַלמְׁ

ַמח  כא,ב ָך ִישְׁ ָעזְׁ הָוה, בְׁ לְֶׁך;-יְׁ ָך, ַמה    מֶׁ ל( -ּוִבישּוָעתְׁ יגיל )ָּיגֶׁ
ֹאד  .מְׁ

ָפָתיו, ַבל   ַתֲאַות ִלבֹו, ָנַתָתה ּלֹו;   כא,ג ת שְׁ שֶׁ ָלה-ַוֲארֶׁ ָת סֶׁ ָמַנעְׁ . 

כֹות טֹוב; -ִכי  כא,ד ּנּו, ִברְׁ מֶׁ ַקדְׁ ת ָפז   תְׁ רֶׁ ֹראשֹו, ֲעטֶׁ ָתִשית לְׁ . 

ָך  כא,ה ד    ָנַתָתה ּלֹו;--ַחִּיים, ָשַאל ִממְׁ ְך ָיִמים, עֹוָלם ָועֶׁ ֹארֶׁ . 

ָך;   כא,ו בֹודֹו, ִבישּוָעתֶׁ ה ָעָליו   ָגדֹול כְׁ ַשּוֶׁ ָהָדר, תְׁ הֹוד וְׁ . 

ָרכֹות ָלַעד; -ִכי  כא,ז ִשיֵתהּו בְׁ ת   תְׁ ָחה, אֶׁ ִשמְׁ ַחֵדהּו בְׁ ָפנֶׁיָך-תְׁ . 

לְֶׁך, ֹבֵטַח ַביהָוה; -ִכי  כא,ח יֹון, בַ    ַהמֶׁ לְׁ ד עֶׁ סֶׁ חֶׁ ִימֹוט-לּובְׁ . 

ָכל  כא,ט ָך, לְׁ ָצא ָידְׁ יָך; -ִתמְׁ בֶׁ יָך   ֹאיְׁ אֶׁ ָצא שֹנְׁ ָך, ִתמְׁ ִמינְׁ יְׁ . 

ַתּנּור ֵאש  כא,י ִשיֵתמֹו, כְׁ ֵעת ָפנֶׁיָך    --תְׁ לְׁ : 

ֵעם;  ַבּלְׁ ַאפֹו יְׁ הָוה, בְׁ ֵלם ֵאש   יְׁ ֹתאכְׁ וְׁ . 

ַאֵבד;   כא,יא ץ תְׁ רֶׁ ָימֹו, ֵמאֶׁ ֵני ָא   ִפרְׁ ָעם, ִמבְׁ ַזרְׁ ָדםוְׁ . 

ִזָמה, ַבל   ָנטּו ָעלֶׁיָך ָרָעה; -ִכי  כא,יב בּו מְׁ יּוָכלּו-ָחשְׁ . 

ם;   כא,יג כֶׁ ִשיֵתמֹו שֶׁ כֹוֵנן ַעל   ִכי, תְׁ יָך, תְׁ ֵמיָתרֶׁ ם-בְׁ ֵניהֶׁ פְׁ . 

ָך;   כא,יד ֻעזֶׁ הָוה בְׁ ָך   רּוָמה יְׁ בּוָרתֶׁ ָרה, גְׁ ַזמְׁ ָנִשיָרה ּונְׁ . 

ַנֵצַח, ַעל  כב,א ָדִוד   ַהַשַחר;  ַאּיֶׁלֶׁת-ַלמְׁ מֹור לְׁ ִמזְׁ . 

ָתִני;   כב,ב ֵרי ַשֲאָגִתי   ֵאִלי ֵאִלי, ָלָמה ֲעַזבְׁ ָרחֹוק ִמישּוָעִתי, ִדבְׁ . 

ֹלא ַתֲענֶׁה; --ֱאֹלַהי  כב,ג ָרא יֹוָמם, וְׁ קְׁ ֹלא   אֶׁ ָלה, וְׁ ַליְׁ ֻדִמָּיה ִלי-וְׁ . 

ַאָתה ָקדֹוש  כב,ד ָרֵאל    --וְׁ ִהּלֹות ִישְׁ יֹוֵשב, תְׁ . 

חּו ֲאֹבֵתינּו;   כב,ה ָך, ָבטְׁ ֵטמוֹ    בְׁ ַפּלְׁ חּו, ַותְׁ ָבטְׁ . 



ָלטּו;   כב,ו ִנמְׁ יָך ָזֲעקּו וְׁ ֹלא   ֵאלֶׁ חּו וְׁ ָך ָבטְׁ בֹושּו-בְׁ . 

ֹלא  כב,ז ָאֹנִכי תֹוַלַעת וְׁ זּוי ָעם   ִאיש; -וְׁ ַפת ָאָדם, ּובְׁ רְׁ חֶׁ . 

ִעגּו ִלי; -ָכל  כב,ח ָשפָ    ֹרַאי, ַילְׁ ִטירּו בְׁ ה, ָיִניעּו ֹראשַיפְׁ . 

ל  כב,ט ֵטהּו; -ֹגל אֶׁ ַפּלְׁ הָוה יְׁ ַיִציֵלהּו, ִכי ָחֵפץ בוֹ    יְׁ . 

ן; -ִכי  כב,י ִטיִחי, ַעל   ַאָתה ֹגִחי ִמָבטֶׁ ֵדי ִאִמי-ַמבְׁ שְׁ . 

ם;   כב,יא ִתי ֵמָרחֶׁ ַלכְׁ יָך, ָהשְׁ ן ִאִמי, ֵאִלי ָאָתה   ָעלֶׁ טֶׁ ִמבֶׁ . 

ּנִ -ַאל  כב,יב ַחק ִממֶׁ רֹוָבה: -י, ִכיִתרְׁ ֵאין עֹוֵזר-ִכי   ָצָרה קְׁ . 

ָבבּוִני, ָפִרים ַרִבים;   כב,יג רּוִני   סְׁ ַאִביֵרי ָבָשן ִכתְׁ . 

ם;   כב,יד ֹשֵאג   ָפצּו ָעַלי ִפיהֶׁ ֵיה, ֹטֵרף וְׁ ַארְׁ . 

ִתי  כב,טו ַפכְׁ דּו, ָכל    --ַכַמִים ִנשְׁ ָפרְׁ ִהתְׁ מֹוָתי-וְׁ ַעצְׁ : 

תֹוְך ֵמָעי   , ַכדֹוָנג; ָהָיה ִלִבי ָנֵמס, בְׁ . 

קֹוָחי;   כב,טז ָבק ַמלְׁ שֹוִני, ֻמדְׁ ש, ֹכִחי, ּולְׁ רֶׁ ַלֲעַפר   ָיֵבש ַכחֶׁ ת -וְׁ ָמוֶׁ
ֵתִני פְׁ  .ִתשְׁ

ָלִבים:   כב,יז ָבבּוִני, כְׁ ֵרִעים, ִהִקיפּוִני; ָכֲאִרי, ָיַדי    ִכי סְׁ ֲעַדת מְׁ
ָלי ַרגְׁ  .וְׁ

מֹוָתי; -לֲאַסֵפר כָ   כב,יח אּו   ַעצְׁ ִבי-ֵהָמה ַיִביטּו, ִירְׁ . 

ם;   כב,יט ָגַדי ָלהֶׁ קּו בְׁ ַחּלְׁ ַעל   יְׁ בּוִשי, ַיִפילּו גֹוָרל-וְׁ לְׁ . 

הָוה, ַאל  כב,כ ַאָתה יְׁ ָחק; -וְׁ ָרִתי חּוָשה   ִתרְׁ זְׁ עֶׁ ֱאָילּוִתי, לְׁ . 

ִשי;   כב,כא ב ַנפְׁ רֶׁ ִחיָדִתי-ִמַּיד   ַהִציָלה ֵמחֶׁ ב, יְׁ לֶׁ כֶׁ . 

ֵיה;   כב,כב ֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני   הֹוִשיֵעִני, ִמִפי ַארְׁ ּוִמַקרְׁ . 

ָחי;   כב,כג אֶׁ ָך לְׁ ָרה ִשמְׁ לֶׁךָ    ֲאַספְׁ תֹוְך ָקָהל ֲאַהלְׁ בְׁ . 

לּוהּו  כב,כד הָוה, ַהלְׁ ֵאי יְׁ דּוהּו-ָכל    --ִירְׁ ַרע ַיֲעֹקב ַכבְׁ זֶׁ ; 

ּנּו,  גּורּו ִממֶׁ ָרֵאל-ָכל   וְׁ ַרע ִישְׁ זֶׁ . 

ֹלא ִשַקץ, ֱענּות ָעִני-ִכי ֹלא  כב,כה ֹלא    --ָבָזה וְׁ ִתיר ָפָניו -וְׁ ִהסְׁ
ּנּו  ;ִממֶׁ

עֹו ֵאָליו  ַשּוְׁ ָשֵמעַ    ּובְׁ . 

ִהָּלִתי:   כב,כו ָך, תְׁ ָקָהל ָרב   ֵמִאתְׁ ֵרָאיו--בְׁ ד יְׁ ָדַרי ֲאַשֵּלם, נֶׁגֶׁ נְׁ . 

ָבעּו  כב,כז ִישְׁ לּו ֲעָנִוים, וְׁ הַ     --ֹיאכְׁ ָשיויְׁ הָוה, ֹדרְׁ לּו יְׁ לְׁ ; 

ם  כֶׁ ַבבְׁ ִחי לְׁ ָלַעד   יְׁ . 

ל  כב,כח ָיֻשבּו אֶׁ רּו, וְׁ כְׁ הָוה-ִיזְׁ ֵסי-ָכל    --יְׁ ץ-ַאפְׁ ָארֶׁ ; 



ָפנֶׁיָך,  ַתֲחוּו לְׁ ִישְׁ חֹות גֹוִים-ָכל   וְׁ פְׁ ִמשְׁ . 

לּוָכה;   כב,כט ּוֹמֵשל, ַבגֹוִים   ִכי ַליהָוה, ַהמְׁ . 

לּו ַוִּישְׁ   כב,ל ֵני-ַתֲחוּו, ָכלָאכְׁ ץ-ִדשְׁ רֶׁ עּו, ָכל    --אֶׁ רְׁ ָפָניו ִיכְׁ ֵדי -לְׁ יֹורְׁ
 ;ָעָפר

שֹו,  ַנפְׁ ֹלא ִחָּיה   וְׁ . 

ּנּו;   כב,לא דֶׁ ַרע ַיַעבְׁ ֻסַפר ַלאֹדָני ַלדֹור   זֶׁ יְׁ . 

ָקתֹו:   כב,לב ַיִגידּו ִצדְׁ ַעם נֹוָלד, ִכי ָעָשה   ָיֹבאּו, וְׁ לְׁ . 
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ָדִוד:   כג,א מֹור לְׁ ָסר   ִמזְׁ חְׁ הָוה ֹרִעי, ֹלא אֶׁ יְׁ . 

ִביֵצִני;   כג,ב א, ַירְׁ שֶׁ אֹות דֶׁ ַנֲהֵלִני-ַעל   ִבנְׁ נֻחֹות יְׁ ֵמי מְׁ . 

שֹוֵבב;   כג,ג ִשי יְׁ ֵלי   ַנפְׁ גְׁ ַמעְׁ ֵחִני בְׁ מוֹ -ַינְׁ ַמַען שְׁ ק, לְׁ דֶׁ צֶׁ . 

ת, ֹלא-יַגם כִ   כג,ד ָמוֶׁ ֵגיא ַצלְׁ ַאָתה -ִכי    --ִאיָרא ָרע-ֵאֵלְך בְׁ
 ;ִעָמִדי

ָך,  תֶׁ ַענְׁ ָך ּוִמשְׁ טְׁ ַנֲחֻמִני   ִשבְׁ ֵהָמה יְׁ . 

ָחן  כג,ה ָפַני, ֻשלְׁ ָרי    --ַתֲעֹרְך לְׁ ד ֹצרְׁ נֶׁגֶׁ ; 

ן ֹראִשי,  מֶׁ ָת ַבשֶׁ ָוָיה   ִדַשנְׁ כֹוִסי רְׁ . 



ד ִירְׁ   כג,ו סֶׁ פּוִניַאְך, טֹוב ָוחֶׁ ֵמי ַחָּיי-ָכל    --דְׁ יְׁ ; 

ֵבית ִתי בְׁ ַשבְׁ הָוה, -וְׁ ְך ָיִמים   יְׁ ֹארֶׁ לְׁ . 

מֹור  כד,א ָדִוד, ִמזְׁ  :לְׁ

לֹוָאּה;  ץ ּומְׁ ֵבי ָבּה   ַליהָוה, ָהָארֶׁ ֹישְׁ ֵתֵבל, וְׁ . 

ָסָדּה; -הּוא, ַעל-ִכי  כד,ב ַעל   ַיִמים יְׁ נֶׁהָ -וְׁ כֹונְׁ ָהרֹות, יְׁ נְׁ . 

הָוה; -ַהרַיֲעלֶׁה בְׁ -ִמי  כד,ג שוֹ -ּוִמי   יְׁ קֹום ָקדְׁ ָיקּום, ִבמְׁ . 

ִקי ַכַפִים,   כד,ד ֵלָבב-ּוַבר   נְׁ : 

ר ֹלא ִשי; -ֲאשֶׁ א ַנפְׁ ָמה   ָנָשא ַלָשוְׁ ִמרְׁ ַבע לְׁ ֹלא ִנשְׁ וְׁ . 

הָוה;   כד,ה ָרָכה, ֵמֵאת יְׁ עוֹ    ִיָשא בְׁ ָדָקה, ֵמֱאֹלֵהי ִישְׁ ּוצְׁ . 

ָשו;   כד,ו ה, דֹור ֹדרְׁ ָלה   זֶׁ ֵשי ָפנֶׁיָך ַיֲעֹקב סֶׁ ַבקְׁ מְׁ . 

ם,   כד,ז ָעִרים, ָראֵשיכֶׁ אּו שְׁ ֵחי עֹוָלם   שְׁ אּו, ִפתְׁ ִהָּנשְׁ וְׁ ; 

ָיבֹוא,  ְך ַהָכבֹוד   וְׁ לֶׁ מֶׁ . 

ה,   כד,ח לְֶׁך ַהָכבֹוד   ִמי זֶׁ מֶׁ : 

ִגבֹור;  הָוה, ִעזּוז וְׁ ָחָמה   יְׁ הָוה, ִגבֹור ִמלְׁ יְׁ . 

ָעִרים, ָר   כד,ט אּו שְׁ ם, שְׁ ֵחי עֹוָלם   אֵשיכֶׁ אּו, ִפתְׁ ּושְׁ ; 

ָיֹבא,  ְך ַהָכבֹוד   וְׁ לֶׁ מֶׁ . 

ה,   כד,י ְך ַהָכבֹוד   ִמי הּוא זֶׁ לֶׁ מֶׁ : 

ָבאֹות הָוה צְׁ ָלה    --יְׁ לְֶׁך ַהָכבֹוד סֶׁ הּוא מֶׁ . 

ָדִוד:   כה,א ָשא   לְׁ ִשי אֶׁ הָוה, ַנפְׁ יָך יְׁ ֵאלֶׁ . 

ִתי, ַאל--ֱאֹלַהי  כה,ב ָך ָבַטחְׁ ַבי ִלי-ַאל   ָשה; ֵאבוֹ -בְׁ צּו אֹויְׁ ַיַעלְׁ . 

יָך, ֹלא ֵיֹבשּו; -ַגם ָכל  כה,ג ִדים ֵריָקם   ֹקוֶׁ ֵיֹבשּו, ַהבֹוגְׁ . 

הָוה, הֹוִדיֵעִני;   כה,ד יָך יְׁ ָרכֶׁ ֵדִני   דְׁ יָך ַלמְׁ חֹותֶׁ ֹארְׁ . 

ֵדִני  כה,ה ַלמְׁ ָך, וְׁ ִריֵכִני ַבֲאִמתֶׁ ִעי-ִכי    --ַהדְׁ ַאָתה, ֱאֹלֵהי ִישְׁ ; 

ָך ִקִּויִתי,  ַהּיֹום-ָכל   אֹותְׁ . 

ֹכר  כה,ו יָך: -זְׁ הָוה, ַוֲחָסדֶׁ יָך יְׁ ִכי ֵמעֹוָלם ֵהָמה   ַרֲחמֶׁ . 

ָשַעי  כה,ז עּוַרי, ּופְׁ ֹכר-ַאל    --ַחֹטאות נְׁ ִתזְׁ : 

ָכר ָך זְׁ דְׁ ַחסְׁ הָוה    --ַאָתה-ִלי-כְׁ ָך יְׁ ַמַען טּובְׁ לְׁ . 

הָוה; -טֹוב  כה,ח ָיָשר יְׁ ְךכֵ -ַעל   וְׁ ה ַחָטִאים ַבָדרֶׁ ן יֹורֶׁ . 

ָפט;   כה,ט ֵרְך ֲעָנִוים, ַבִמשְׁ כוֹ    ַידְׁ ִויַלֵמד ֲעָנִוים ַדרְׁ . 



ת-ָכל  כה,י ֱאמֶׁ ד וֶׁ סֶׁ הָוה, חֶׁ חֹות יְׁ ֵעֹדָתיו    --ָארְׁ ִריתֹו, וְׁ ֵרי בְׁ ֹנצְׁ לְׁ . 

ַמַען  כה,יא הָוה; -לְׁ ָך יְׁ ָת ַלֲעו     ִשמְׁ ָסַלחְׁ הּוא-ִֹני, ִכי ַרבוְׁ . 

הָוה-ִמי  כה,יב ֵרא יְׁ ה ָהִאיש, יְׁ ָחר    --זֶׁ ְך ִיבְׁ רֶׁ דֶׁ ּנּו, בְׁ יֹורֶׁ . 

טֹוב ָתִלין;   כה,יג שֹו, בְׁ ץ   ַנפְׁ עֹו, ִייַרש ָארֶׁ ַזרְׁ וְׁ . 

הָוה, ִליֵרָאיו;   כה,יד הֹוִדיָעם   סֹוד יְׁ ִריתֹו, לְׁ ּובְׁ . 

ל  כה,טו הָוה: -ֵעיַני ָתִמיד, אֶׁ ָלייֹוִציא ֵמרֶׁ -ִכי הּוא   יְׁ ת ַרגְׁ שֶׁ . 

ֵנה  כה,טז ָחֵּנִני: -פְׁ ָעִני ָאִני-ִכי   ֵאַלי וְׁ ָיִחיד וְׁ . 

ִחיבּו;   כה,יז ָבִבי ִהרְׁ צּוקֹוַתי, הֹוִציֵאִני   ָצרֹות לְׁ ִממְׁ . 

ִיי, ַוֲעָמִלי;   כה,יח ֵאה ָענְׁ ָכל   רְׁ ָשא, לְׁ ַחֹטאוָתי-וְׁ . 

ֵאה  כה,יט ַבי ִכי-רְׁ ַאת ָחמָ    ָרבּו; -ֹאיְׁ ִשנְׁ ֵנאּוִניוְׁ ס שְׁ . 

ַהִציֵלִני;   כה,כ ִשי, וְׁ ָרה ַנפְׁ ָחִסיִתי ָבְך-ֵאבֹוש, ִכי-ַאל   ָשמְׁ . 

רּוִני: -ֹתם  כה,כא ר ִיצְׁ ִכי, ִקִּויִתיָך   ָוֹישֶׁ . 

ת  כה,כב ֵדה ֱאֹלִהים, אֶׁ ָרֵאל-פְׁ ִמֹכל, ָצרֹוָתיו    --ִישְׁ . 

ָדִוד:  כו,א הָוה  לְׁ ֵטִני יְׁ ִתיאֲ -ִכי    --ָשפְׁ ֻתִמי ָהַלכְׁ ִני, בְׁ ; 

ִתי,  ָעד   ּוַביהָוה ָבַטחְׁ מְׁ ֹלא אֶׁ . 

ַנֵסִני;   כו,ב הָוה וְׁ ָחֵנִני יְׁ ִלִבי   בְׁ יֹוַתי וְׁ ָפה( ִכלְׁ צרופה )ָצרְׁ . 

ד ֵעיָני; -ִכי  כו,ג נֶׁגֶׁ ָך, לְׁ דְׁ ָך   ַחסְׁ ִתי, ַבֲאִמתֶׁ ַהַּלכְׁ ִהתְׁ וְׁ . 

ִתי, ִעם-ֹלא  כו,ד ֵתי-ָיַשבְׁ א;-מְׁ ִעם ַנֲעָלִמים, ֹלא ָאבֹוא    ָשוְׁ וְׁ . 

ֵרִעים;   כו,ה ַהל מְׁ ִעם   ָשֵנאִתי, קְׁ ָשִעים, ֹלא ֵאֵשב-וְׁ רְׁ . 

ִנָקיֹון ַכָפי;   כו,ו ַחץ בְׁ רְׁ ת   אֶׁ ָבה אֶׁ הָוה-ַוֲאֹסבְׁ ַבֲחָך יְׁ ִמזְׁ . 

קֹול תֹוָדה;   כו,ז ִמַע, בְׁ ַסֵפר, ָכל   ַלשְׁ יָך-ּולְׁ אֹותֶׁ לְׁ ִנפְׁ . 

הָוה  כו,ח ָך; --יְׁ עֹון ֵביתֶׁ ִתי, מְׁ ָך   ָאַהבְׁ בֹודֶׁ ַכן כְׁ קֹום, ִמשְׁ ּומְׁ . 

ֱאֹסף ִעם-ַאל  כו,ט ִשי; -תֶׁ ִעם   ַחָטִאים ַנפְׁ ֵשי ָדִמים ַחָּיי-וְׁ ַאנְׁ . 

ר  כו,י ם ִזָמה; -ֲאשֶׁ ָאה ֹשַחד   ִביֵדיהֶׁ ִויִמיָנם, ָמלְׁ . 

ֻתִמי ֵאֵלְך;   כו,יא ָחּנֵ    ַוֲאִני, בְׁ ֵדִני וְׁ ִניפְׁ . 

ִמישֹור;   כו,יב ָדה בְׁ ִלי, ָעמְׁ הָוה   ַרגְׁ ֵהִלים, ֲאָבֵרְך יְׁ ַמקְׁ בְׁ . 

ָדִוד:   כז,א ִעי   לְׁ ִישְׁ הָוה, אֹוִרי וְׁ ִמִמי ִאיָרא--יְׁ ; 

הָוה ָמעֹוז ָחד   ַחַּיי, -יְׁ פְׁ ִמִמי אֶׁ . 

ֵרִעים  כז,ב ֹרב ָעַלי, מְׁ ת    --ִבקְׁ ֱאֹכל אֶׁ ָשִרי-לֶׁ בְׁ : 



ַבי לִ  ֹאיְׁ ָנָפלּו   י; ָצַרי וְׁ לּו וְׁ ֵהָמה ָכשְׁ . 

ִייָרא ִלִבי-ֹלא    --ַתֲחנֶׁה ָעַלי, ַמֲחנֶׁה-ִאם  כז,ג : 

ָחָמה-ִאם ֹזאת, ֲאִני בֹוֵטחַ     --ָתקּום ָעַלי, ִמלְׁ בְׁ . 

ִתי ֵמֵאת  כז,ד הָוה-ַאַחת, ָשַאלְׁ אֹוָתּה ֲאַבֵקש    --יְׁ : 

ֵבית ִתי בְׁ הָוה, -ִשבְׁ ֵמי ַחּיַ -ָכל   יְׁ ייְׁ ; 

ֹנַעם הָוה, -ַלֲחזֹות בְׁ ֵהיָכלוֹ    יְׁ ַבֵקר בְׁ ּולְׁ . 

ֻסֹכה  כז,ה ֵנִני, בְׁ פְׁ יֹום ָרָעה    --ִכי ִיצְׁ בְׁ : 

ר ָאֳהלֹו;  ֵסתֶׁ ִתֵרִני, בְׁ ֵמִני   ַיסְׁ רֹומְׁ צּור, יְׁ בְׁ . 

ִביבֹוַתי,   כז,ו ַבי סְׁ ַעָתה ָירּום ֹראִשי, ַעל ֹאיְׁ ָאֳהלֹו,    וְׁ ָחה בְׁ בְׁ זְׁ אֶׁ וְׁ
רּוָעהִזבְׁ  ֵחי תְׁ ; 

ָרה,  ַליהָוה   ָאִשיָרה ַוֲאַזמְׁ . 

ַמע  כז,ז ָרא; -שְׁ קְׁ הָוה קֹוִלי אֶׁ ָחֵּנִני ַוֲעֵנִני   יְׁ וְׁ . 

ָך, ָאַמר ִלִבי  כז,ח שּו ָפָני; --לְׁ ת   ַבקְׁ הָוה ֲאַבֵקש-אֶׁ ָפנֶׁיָך יְׁ . 

ִּני-ַאל  כז,ט ֵתר ָפנֶׁיָך, ִממֶׁ דֶׁ -ַאל ַתט    --ַתסְׁ ַאף, ַעבְׁ ָךבְׁ : 

ָרִתי ָהִייָת;  זְׁ ַאל-ַאל   עֶׁ ֵשִני וְׁ ִעי-ִתטְׁ ֵבִני, ֱאֹלֵהי ִישְׁ ַתַעזְׁ . 

ִאִמי ֲעָזבּוִני; -ִכי  כז,י ֵפִני   ָאִבי וְׁ ַויהָוה ַיַאסְׁ . 

ָך:   כז,יא כֶׁ הָוה, ַדרְׁ ֹאַרח ִמישֹור   הֹוֵרִני יְׁ ֵחִני, בְׁ ַמַען, --ּונְׁ לְׁ
ָרי  .שֹורְׁ

ֵנִני-ַאל  כז,יב ש ָצָרי: ִתתְׁ נֶׁפֶׁ ר, ִויֵפַח -ִבי ֵעֵדי-ִכי ָקמּו   , בְׁ קֶׁ שֶׁ
 .ָחָמס

טּוב--לּוֵלא  כז,יג אֹות בְׁ ִתי, ִלרְׁ ֱאַמנְׁ הָוה: -הֶׁ ץ ַחִּיים   יְׁ רֶׁ אֶׁ בְׁ . 

ל  כז,יד הָוה: -ַקֵּוה, אֶׁ ל   יְׁ ַקֵּוה, אֶׁ ָך; וְׁ ַיֲאֵמץ ִלבֶׁ הָוה-ֲחַזק, וְׁ יְׁ . 

ָרא  כח,א קְׁ הָוה אֶׁ יָך יְׁ ָדִוד, ֵאלֶׁ ִּני-צּוִרי, ַאל    --לְׁ ֱחַרש ִממֶׁ תֶׁ : 

ן ִּני; -פֶׁ ה ִממֶׁ ֱחשֶׁ ִתי, ִעם   תֶׁ ַשלְׁ ִנמְׁ ֵדי בֹור-וְׁ יֹורְׁ . 

ַמע קֹול ַתֲחנּוַני,   כח,ב ִעי ֵאלֶׁיָך   שְׁ ַשּוְׁ בְׁ ; 

ִאי ָיַדי,  ָנשְׁ ל   בְׁ ָך-אֶׁ שֶׁ ִביר ָקדְׁ דְׁ . 

ֵכִני ִעם-ַאל  כח,ג שְׁ ָשִעים, -ִתמְׁ ִעם   רְׁ ן-ֲעֵליפֹ -וְׁ ָאוֶׁ : 

ֵרי ָשלֹום, ִעם ם; -ֹדבְׁ ָבָבם   ֵרֵעיהֶׁ ָרָעה, ִבלְׁ וְׁ . 

ן  כח,ד ָפֳעָלם, -תֶׁ ם כְׁ ם   ָלהֶׁ ֵליהֶׁ ֹרַע ַמַעלְׁ ּוכְׁ : 



ם;  ם, ֵתן ָלהֶׁ ֵדיהֶׁ ַמֲעֵשה יְׁ ם   כְׁ מּוָלם ָלהֶׁ ָהֵשב גְׁ . 

ל  כח,ה הָוה-ִכי ֹלא ָיִבינּו, אֶׁ ֻעֹּלת יְׁ ל    --פְׁ אֶׁ וַמֲעֵשה ָיָדי-וְׁ ; 

ֵסם,  רְׁ ֵנם   יֶׁהֶׁ ֹלא ִיבְׁ וְׁ . 

הָוה:   כח,ו ָשַמע, קֹול ַתֲחנּוָני-ִכי   ָברּוְך יְׁ . 

הָוה, ֻעִזי ּוָמִגִּני  כח,ז ִתי    --יְׁ נֱֶׁעָזרְׁ בֹו ָבַטח ִלִבי, וְׁ : 

ּנּו   ַוַּיֲעֹלז ִלִבי;  ּוִמִשיִרי ֲאהֹודֶׁ . 

הָוה ֹעז  כח,ח שּועֹות    ָלמֹו; -יְׁ ִשיחֹו הּואּוָמעֹוז יְׁ מְׁ . 

ת  כח,ט ָך-הֹוִשיָעה, אֶׁ ת    --ַעמֶׁ ָך-ּוָבֵרְך אֶׁ ַנֲחָלתֶׁ ; 

ֵאם,  ַנשְׁ ֵעם וְׁ ָהעֹוָלם-ַעד   ּורְׁ . 
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ָדִוד:   כט,א מֹור, לְׁ ֵני ֵאִלים; ָהבּו ַליהָוה,    ִמזְׁ ָהבּו ַליהָוה, בְׁ
בֹוד ָוֹעזכָ  . 

מֹו;   כט,ב בֹוד שְׁ ַרת   ָהבּו ַליהָוה, כְׁ ַהדְׁ ַתֲחוּו ַליהָוה, בְׁ ש-ִהשְׁ ֹקדֶׁ . 

הָוה,   כט,ג ַהָמִים-ַעל   קֹול יְׁ : 

ִעים; -ֵאל הָוה, ַעל   ַהָכבֹוד ִהרְׁ ַמִים ַרִבים-יְׁ . 

הָוה ַבֹכַח; -קֹול  כט,ד ָהָדר   יְׁ הָוה, בֶׁ קֹול יְׁ . 



הָוה  כט,ה ת   , ֹשֵבר ֲאָרִזים; קֹול יְׁ הָוה, אֶׁ ַשֵבר יְׁ ֵזי -ַויְׁ ַארְׁ
ָבנֹון  .ַהּלְׁ

מוֹ   כט,ו ִקיֵדם כְׁ ל; -ַוַּירְׁ ן   ֵעגֶׁ מֹו בֶׁ ֹין, כְׁ ִשרְׁ ָבנֹון וְׁ ֵאִמים-לְׁ רְׁ . 

הָוה ֹחֵצב; -קֹול  כט,ז ַלֲהבֹות ֵאש   יְׁ . 

ָבר;   כט,ח הָוה, ָיִחיל ִמדְׁ ַבר ָקדֵ    קֹול יְׁ הָוה, ִמדְׁ שָיִחיל יְׁ . 

חֹוֵלל ַאָּילֹות  כט,ט הָוה, יְׁ ָערֹות    --קֹול יְׁ ַוּיֱֶׁחשֹף יְׁ : 

ֵהיָכלוֹ  ֻכּלֹו, ֹאֵמר ָכבֹוד    --ּובְׁ . 

הָוה, ַלַמבּול ָיָשב;   כט,י עֹוָלם   יְׁ לְֶׁך לְׁ הָוה, מֶׁ ב יְׁ ַוֵּישֶׁ . 

הָוה  כט,יא ַעמֹו ִיֵתן; --יְׁ ת   ֹעז, לְׁ ָבֵרְך אֶׁ הָוה, יְׁ לֹוםַעמֹו ַבשָ -יְׁ . 

מֹור:  ל,א ָדִוד-ִשיר  ִמזְׁ ֲחנַֻכת ַהַבִית לְׁ . 

הָוה, ִכי ִדִּליָתִני;   ל,ב ָך יְׁ ֹלא   ֲארֹוִממְׁ ַבי ִלי-וְׁ ָת ֹאיְׁ ִשַמחְׁ . 

הָוה ֱאֹלָהי  ל,ג ָפֵאִני    --יְׁ יָך, ַוִתרְׁ ִתי ֵאלֶׁ ִשַּועְׁ . 

הָוה  ל,ד ֱעִליָת ִמן--יְׁ ִשי; -הֶׁ אֹול ַנפְׁ ִדי -מיורדי ִחִּייַתִני,   שְׁ -)ִמָּירְׁ
 .( בֹור

רּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו;   ל,ה שוֹ    ַזמְׁ ר ָקדְׁ ֵזכֶׁ הֹודּו, לְׁ וְׁ . 

ַאפוֹ   ל,ו ַגע, בְׁ צֹונוֹ     --ִכי רֶׁ ַחִּיים ִברְׁ : 

ִכי;  ב, ָיִלין בֶׁ רֶׁ ר ִרָּנה   ָבעֶׁ ַלֹבקֶׁ וְׁ . 

ִוי  ל,ז ַשלְׁ ִתי בְׁ עֹוָלם-ַבל    --ַוֲאִני, ָאַמרְׁ מֹוט לְׁ אֶׁ . 

הָוה  ל,ח ִרי    --יְׁ ַהרְׁ ָתה לְׁ ֱעַמדְׁ ָך, הֶׁ צֹונְׁ ֹעז-ִברְׁ : 

ָת ָפנֶׁיָך;  ַתרְׁ ָהל   ִהסְׁ ָהִייִתי ִנבְׁ . 

ָרא;   ל,ט קְׁ הָוה אֶׁ יָך יְׁ ל   ֵאלֶׁ אֶׁ ַחָּנן-וְׁ תְׁ ֲאֹדָני, אֶׁ . 

ָדִמי, -ַמה  ל,י ַצע בְׁ ל   בֶׁ ִתי אֶׁ ִרדְׁ ָשַחת-בְׁ : 

ָך ָעָפר;  ָך   ֲהיֹודְׁ ֲהַיִגיד ֲאִמתֶׁ . 

ַמע  ל,יא ָחֵּנִני; -שְׁ הָוה וְׁ הָוה, ֱהֵיה   יְׁ ֹעֵזר ִלי-יְׁ . 

ָמחֹול ִלי:   ל,יב ִדי, לְׁ פְׁ ָת ִמסְׁ ֵרִני    ָהַפכְׁ ַאזְׁ ָת ַשִקי; ַותְׁ ִפַתחְׁ
ָחה  .ִשמְׁ

ָך ָכבֹוד  ל,יג רְׁ ַזמֶׁ ַמַען, יְׁ ֹלא ִיֹדם    --לְׁ וְׁ : 

הָוה ֱאֹלַהי,  ךָ    יְׁ עֹוָלם אֹודֶׁ לְׁ . 



ַנצֵ   לא,א ָדִודַלמְׁ מֹור לְׁ ַח, ִמזְׁ . 

ָך  לא,ב הָוה ָחִסיִתי, ַאל-בְׁ עֹוָלם; -יְׁ ֵטִני   ֵאבֹוָשה לְׁ ָך ַפּלְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ בְׁ . 

ָך  לא,ג נְׁ ֵהָרה ַהִציֵלִני    --ַהֵטה ֵאַלי, ָאזְׁ מְׁ : 

צּור צּודֹות; --ָמעֹוז-ֱהֵיה ִלי, לְׁ ֵבית מְׁ הֹוִשיֵעִני   לְׁ לְׁ . 

צּוָדִתי -ִכי  לא,ד ִעי ּומְׁ ַנֲהֵלִני   ָאָתה; ַסלְׁ ֵחִני ּותְׁ ָך, ַתנְׁ ַמַען ִשמְׁ ּולְׁ . 

נּו ִלי: --תֹוִציֵאִני  לא,ה ת זּו, ָטמְׁ שֶׁ ַאָתה, ָמעּוִזי-ִכי   ֵמרֶׁ . 

ִקיד רּוִחי:   לא,ו ָך, ַאפְׁ ָידְׁ הָוה   בְׁ ת--ָפִדיָת אֹוִתי יְׁ ֵאל ֱאמֶׁ . 

ֵלי  לא,ז ִרים ַהבְׁ א; -ָשֵנאִתי, ַהֹשמְׁ לַוֲאנִ    ָשוְׁ ִתי-י, אֶׁ הָוה ָבָטחְׁ יְׁ . 

ָחה,   לא,ח מְׁ שְׁ אֶׁ ָך   ָאִגיָלה וְׁ דֶׁ ַחסְׁ בְׁ : 

ת ר ָרִאיָת, אֶׁ ִיי; -ֲאשֶׁ ִשי   ָענְׁ ָצרֹות ַנפְׁ ָת, בְׁ ָיַדעְׁ . 

ַיד  לא,ט ַתִני, בְׁ ַגרְׁ ֹלא ִהסְׁ ָלי   אֹוֵיב; -וְׁ ָחב ַרגְׁ רְׁ ָת ַבמֶׁ ֱעַמדְׁ הֶׁ . 

הָוה,   לא,י ִלי-ִכי ַצר   ָחֵּנִני יְׁ : 

ַכַעס ֵעיִני;  ָשה בְׁ ִני   ָעשְׁ ִשי ּוִבטְׁ ַנפְׁ . 

ָיגֹון, ַחַּיי  לא,יא נֹוַתי ַבֲאָנָחה    --ִכי ָכלּו בְׁ ּושְׁ : 

ַוֲעָצַמי ָעֵששּו   ִֹני ֹכִחי; ָכַשל ַבֲעו   . 

ֹאד-ִמָכל  לא,יב ֵכַני מְׁ ִלשְׁ ָפה, וְׁ רְׁ ַרי ָהִייִתי חֶׁ יָֻדָעי    --ֹצרְׁ ּוַפַחד ִלמְׁ : 

ִּני    --ַבחּוץ ֹרַאי דּו ִממֶׁ ָנדְׁ . 

ֵמת ִמֵּלב;   לא,יג ִתי, כְׁ ַכחְׁ ִלי ֹאֵבד   ִנשְׁ ָהִייִתי, ִככְׁ . 

ִתי, ִדַבת ַרִבים  לא,יד ָמגֹור ִמָסִביב    --ִכי ָשַמעְׁ : 

ָדם ַיַחד ָעַלי;  ִהָּוסְׁ ִשי ָזָממּו   בְׁ ָלַקַחת ַנפְׁ . 

ִתי יְׁ   לא,טו יָך ָבַטחְׁ ִתי, ֱאֹלַהי ָאָתה   הָוה; ַוֲאִני, ָעלֶׁ ָאַמרְׁ . 

ָך ִעֹתָתי;   לא,טז ָידְׁ ָפי-ַהִציֵלִני ִמַּיד   בְׁ ַבי, ּוֵמֹרדְׁ אֹויְׁ . 

ָך; -ָהִאיָרה ָפנֶׁיָך, ַעל  לא,יז דֶׁ ָך   ַעבְׁ דֶׁ ַחסְׁ הֹוִשיֵעִני בְׁ . 

הָוה  לא,יח ָראִתיָך; -ַאל--יְׁ מּו   ֵאבֹוָשה, ִכי קְׁ ָשִעים, ִידְׁ  ֵיֹבשּו רְׁ
אֹול  .ִלשְׁ

ֵתי  לא,יט ָנה, ִשפְׁ ר: -ֵתָאַלמְׁ רֹות ַעל   ָשקֶׁ --ַצִדיק ָעָתק-ַהֹדבְׁ
ַגֲאָוה ָובּוז  .בְׁ

ָך, -ָמה ַרב  לא,כ ר   טּובְׁ יָך-ֲאשֶׁ ָת ִּליֵראֶׁ ָצַפנְׁ : 

ָת, ַלֹחִסים ָבְך;  ֵני ָאָדם   ָפַעלְׁ ד, בְׁ נֶׁגֶׁ . 

ר ָפנֶׁיָך  לא,כא ֵסתֶׁ ִתיֵרם, בְׁ ֵסי    --ַתסְׁ ִאיש-ֵמֻרכְׁ : 



ֻסָכה;  ֵנם בְׁ פְׁ ֹשנֹות   ִתצְׁ ֵמִריב לְׁ . 

הָוה:   לא,כב ִעיר ָמצֹור   ָברּוְך יְׁ דֹו ִלי, בְׁ ִליא ַחסְׁ ִכי ִהפְׁ . 

ִזי  לא,כג ָחפְׁ ִתי בְׁ ד ֵעינֶׁיָך    --ַוֲאִני, ָאַמרְׁ ִתי, ִמּנֶׁגֶׁ ַרזְׁ ִנגְׁ : 

ָת, קֹול ַתֲחנּוַני; --ָאֵכן ַשּוְׁ    ָשַמעְׁ ִעי ֵאלֶׁיָךבְׁ . 

ת  לא,כד ֱהבּו אֶׁ הָוה, -אֶׁ ֲחִסיָדיו-ָכל   יְׁ : 

הָוה;  ַשֵּלם ַעל   ֱאמּוִנים, ֹנֵצר יְׁ ר, ֹעֵשה ַגֲאָוה-ּומְׁ יֶׁתֶׁ . 

כֶׁם  לא,כה ַבבְׁ ַיֲאֵמץ לְׁ קּו, וְׁ ַיֲחִלים, ַליהָוה-ָכל    --ִחזְׁ ַהמְׁ . 

ִכיל:   לב,א ָדִוד, ַמשְׁ שּוי   לְׁ ֵרי נְׁ סּו-ַאשְׁ ַשע; כְׁ י ֲחָטָאהפֶׁ . 

ֵרי ָאָדם  לב,ב הָוה לֹו ָעו  --ַאשְׁ ֹשב יְׁ ִמָּיה   ֹן; ֹלא ַיחְׁ רּוחֹו רְׁ ֵאין בְׁ וְׁ . 

ִתי, ָבלּו ֲעָצָמי-ִכי  לב,ג ֱחַרשְׁ ַשֲאָגִתי, ָכל    --הֶׁ ַהּיֹום-בְׁ . 

ָלה  לב,ד ָך    --ִכי, יֹוָמם ָוַליְׁ ַבד ָעַלי, ָידֶׁ ִתכְׁ : 

ַשִדי ַפְך לְׁ ָלהבְׁ     --נֶׁהְׁ ֹבֵני ַקִיץ סֶׁ ַחרְׁ . 

ִכִסיִתי-ִֹני ֹלאַוֲעו     ַחָטאִתי אֹוִדיֲעָך,   לב,ה -- 

ִתי,  ָשַעי ַליהָוה   ָאַמרְׁ ה ֲעֵלי פְׁ אֹודֶׁ ; 

ַאָתה ָנָשאָת ֲעו   ָלה   ֹן ַחָטאִתי וְׁ סֶׁ . 

ַפֵּלל ָכל-ַעל  לב,ו ֹצא    --ָחִסיד ֵאלֶׁיָך-ֹזאת, ִיתְׁ ֵעת מְׁ לְׁ : 

ף מַ  ֵשטֶׁ ֵאָליו, ֹלא ַיִגיעּו    --ִים ַרִביםַרק, לְׁ . 

ר ִלי  לב,ז ֵרִני    --ַאָתה, ֵסתֶׁ ִמַצר ִתצְׁ : 

ָלה   ָרֵּני ַפֵּלט;  ֵבִני סֶׁ סֹובְׁ תְׁ . 

ָך  לב,ח אֹורְׁ ָך, וְׁ ִכילְׁ ְך--ַאשְׁ רֶׁ דֶׁ יָך ֵעיִני   זּו ֵתֵלְך; -בְׁ ִאיֲעָצה ָעלֶׁ . 

ד-ַאל  לב,ט רֶׁ פֶׁ סּוס כְׁ יּו, כְׁ ָהִבין ֵאין    --ִתהְׁ : 

ג תֶׁ מֶׁ לֹום; -בְׁ יֹו ִלבְׁ דְׁ ן עֶׁ סֶׁ יָך   ָורֶׁ ֹרב ֵאלֶׁ ַבל, קְׁ . 

אֹוִבים, ָלָרָשע:   לב,י ַהבֹוֵטַח ַביהָוה   ַרִבים ַמכְׁ ד, --וְׁ סֶׁ חֶׁ
ּנּו בֶׁ סֹובְׁ  .יְׁ

ִגילּו, ַצִדיִקים;   לב,יא חּו ַביהָוה וְׁ ִנינּו, ָכל   ִשמְׁ ַהרְׁ ֵרי-וְׁ ֵלב-ִישְׁ . 

נּו ַצִדי  לג,א ִהָּלה   ִקים, ַביהָוה; ַרּנְׁ ָשִרים, ָנאָוה תְׁ ַליְׁ . 

ִכּנֹור;   לג,ב רּו   הֹודּו ַליהָוה בְׁ ל ָעשֹור, ַזמְׁ ֵנבֶׁ לוֹ -בְׁ . 

רּוָעה   לֹו, ִשיר ָחָדש; -ִשירּו  לג,ג ֵהיִטיבּו ַנֵגן, ִבתְׁ . 

ַבר-ִכי  לג,ד הָוה; -ָיָשר דְׁ ָכל   יְׁ ֱאמּוָנה-וְׁ ַמֲעֵשהּו, בֶׁ . 



ָפט;   לג,ה ָדָקה ּוִמשְׁ ץ   ֹאֵהב, צְׁ ָאה ָהָארֶׁ הָוה, ָמלְׁ ד יְׁ סֶׁ חֶׁ . 

הָוה, ָשַמִים ַנֲעשּו;   לג,ו ַבר יְׁ רּוַח ִפיו, ָכל   ִבדְׁ ָבָאם-ּובְׁ צְׁ . 

הֹומֹות   ֹכֵנס ַכֵּנד, ֵמי ַהָּים;   לג,ז אֹוָצרֹות תְׁ ֹנֵתן בְׁ . 

הָוה, ָכל  לג,ח אּו ֵמיְׁ ץ; -ִיירְׁ ּנ   ָהָארֶׁ ֵבי ֵתֵבל-ּו ָיגּורּו, ָכלִממֶׁ ֹישְׁ . 

ִצָּוה, ַוַּיֲעֹמד-הּוא   ִכי הּוא ָאַמר ַוּיִֶׁהי;   לג,ט . 

הָוה, ֵהִפיר ֲעַצת  לג,י בֹות ַעִמים   גֹוִים; -יְׁ שְׁ ֵהִניא, ַמחְׁ . 

עֹוָלם ַתֲעֹמד;   לג,יא הָוה, לְׁ ֹדר ָוֹדר   ֲעַצת יְׁ בֹות ִלבֹו, לְׁ שְׁ ַמחְׁ . 

ֵרי הַ   לג,יב רַאשְׁ הָוה ֱאֹלָהיו; -גֹוי, ֲאשֶׁ ַנֲחָלה לוֹ    יְׁ ָהָעם, ָבַחר לְׁ . 

הָוה;   לג,יג ת   ִמָשַמִים, ִהִביט יְׁ ֵני ָהָאָדם-ָכל-ָרָאה, אֶׁ בְׁ . 

כֹון  לג,יד ִגיחַ -ִממְׁ תֹו ִהשְׁ ל ָכל    --ִשבְׁ ץ-אֶׁ ֵבי ָהָארֶׁ ֹישְׁ . 

ל   ַהֹּיֵצר ַיַחד ִלָבם;   לג,טו ם-לכָ -ַהֵמִבין, אֶׁ ַמֲעֵשיהֶׁ . 

ָרב-ֵאין  לג,טז לְֶׁך, נֹוָשע בְׁ ָרב-ִגבֹור, ֹלא   ָחִיל; -ַהמֶׁ ֹכחַ -ִיָּנֵצל בְׁ . 

שּוָעה;   לג,יז ר ַהסּוס, ִלתְׁ קֶׁ ַמֵּלט   שֶׁ ֹרב ֵחילֹו, ֹלא יְׁ ּובְׁ . 

ל  לג,יח הָוה, אֶׁ ֵרָאיו; -ִהֵּנה ֵעין יְׁ דוֹ    יְׁ ַחסְׁ ַיֲחִלים לְׁ ַלמְׁ . 

ַהִציל ִמ   לג,יט ָשם; לְׁ ת ַנפְׁ ַחּיֹוָתם, ָבָרָעב   ָמוֶׁ ּולְׁ . 

ָתה ַליהָוה;   לג,כ ֵשנּו, ִחכְׁ ֵרנּו ּוָמִגֵּננּו הּוא   ַנפְׁ זְׁ עֶׁ . 

ַמח ִלֵבנּו: -ִכי  לג,כא נּו   בֹו, ִישְׁ שֹו ָבָטחְׁ ֵשם ָקדְׁ ִכי בְׁ . 

ִהי  לג,כב הָוה ָעֵלינּו: -יְׁ ָך יְׁ דְׁ נּו ָלְך   ַחסְׁ ר, ִיַחלְׁ ַכֲאשֶׁ . 

ד,אל ָדִוד   ת    --לְׁ ַשּנֹותֹו אֶׁ ֵשהּו, -בְׁ ָגרְׁ לְֶׁך; ַויְׁ ֵני ֲאִבימֶׁ מֹו, ִלפְׁ ַטעְׁ
 .ַוֵּיַלְך

ת  לד,ב ָכה אֶׁ ָכל-ֲאָברְׁ הָוה בְׁ ִפי   ֵעת; -יְׁ ִהָּלתֹו בְׁ ָתִמיד, תְׁ . 

ִשי;   לד,ג ַהֵּלל ַנפְׁ ָמחּו   ַביהָוה, ִתתְׁ ִישְׁ עּו ֲעָנִוים וְׁ מְׁ ִישְׁ . 

לּו לַ   לד,ד ָדו   יהָוה ִאִתי; ַגדְׁ מֹו ַיחְׁ ָמה שְׁ רֹומְׁ ּונְׁ . 

ת  לד,ה ִתי אֶׁ ָעָנִני; -ָדַרשְׁ הָוה וְׁ גּורֹוַתי ִהִציָלִני-ּוִמָכל   יְׁ מְׁ . 

ָנָהרּו;   לד,ו ם, ַאל   ִהִביטּו ֵאָליו וְׁ ֵניהֶׁ ָפרּו-ּופְׁ יֶׁחְׁ . 

ה ָעִני ָקָרא, ַויהָוה ָשֵמַע;   לד,ז ִשיעוֹ ָצרֹוָתיו, הוֹ -ּוִמָכל   זֶׁ . 

ַאְך  לד,ח הָוה ָסִביב ִליֵרָאיו; -ֹחנֶׁה ַמלְׁ ֵצם   יְׁ ַחּלְׁ ַויְׁ . 

אּו, ִכי  לד,ט הָוה; -ַטֲעמּו ּורְׁ ה   טֹוב יְׁ ר, יֱֶׁחסֶׁ בֶׁ ֵרי ַהגֶׁ בוֹ -ַאשְׁ . 

ת  לד,י ראּו אֶׁ ֹדָשיו: -יְׁ הָוה קְׁ סֹור, ִליֵרָאיו-ִכי   יְׁ ֵאין ַמחְׁ . 



ָרֵעבּו;   לד,יא ִפיִרים, ָרשּו וְׁ הָוה, ֹלא   כְׁ ֵשי יְׁ ֹדרְׁ רּו ָכל-וְׁ סְׁ טֹוב-ַיחְׁ . 

כּו  לד,יב עּו-לְׁ ם   ִלי; -ָבִנים, ִשמְׁ כֶׁ דְׁ הָוה, ֲאַלמֶׁ ַאת יְׁ ִירְׁ . 

ָחֵפץ ַחִּיים; -ִמי  לד,יג אֹות טֹוב   ָהִאיש, הֶׁ ֹאֵהב ָיִמים, ִלרְׁ . 

ָך ֵמָרע;   לד,יד שֹונְׁ ֹצר לְׁ ָמה   נְׁ יָך, ִמַדֵבר ִמרְׁ ָפתֶׁ ּושְׁ . 

ֵפהּו   טֹוב; -סּור ֵמָרע, ַוֲעֵשה  לד,טו ָרדְׁ ַבֵקש ָשלֹום וְׁ . 

ל  לד,טז הָוה, אֶׁ ל   ַצִדיִקים; -ֵעיֵני יְׁ ָניו, אֶׁ ָאזְׁ ָעָתם-וְׁ ַשוְׁ . 

ֹעֵשי ָרע;   לד,יז הָוה, בְׁ ֵני יְׁ ָרם   פְׁ ץ ִזכְׁ רֶׁ ִרית ֵמאֶׁ ַהכְׁ לְׁ . 

יָלםָצרֹוָתם, ִהצִ -ּוִמָכל   ָצֲעקּו, ַויהָוה ָשֵמַע;   לד,יח . 

ֵרי  לד,יט בְׁ ִנשְׁ הָוה, לְׁ ת   ֵלב; -ָקרֹוב יְׁ אֶׁ ֵאי-וְׁ רּוַח יֹוִשיעַ -ַדכְׁ . 

הָוה   ַרבֹות, ָרעֹות ַצִדיק;   לד,כ ּנּו יְׁ ּוִמֻכָּלם, ַיִצילֶׁ . 

מֹוָתיו; -ֹשֵמר ָכל  לד,כא ָבָרה   ַעצְׁ ַאַחת ֵמֵהָּנה, ֹלא ִנשְׁ . 

מֹוֵתת ָרָשע ָרָעה;   לד,כב ָשמּווְׁ    תְׁ ֵאי ַצִדיק יֶׁאְׁ שֹנְׁ . 

ש ֲעָבָדיו;   לד,כג הָוה, נֶׁפֶׁ ה יְׁ מּו, ָכל   ֹפדֶׁ שְׁ ֹלא יֶׁאְׁ ַהֹחִסים בוֹ -וְׁ . 
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ָדִוד:  לה,א ת  לְׁ הָוה, אֶׁ ִריַבי; -ִריָבה יְׁ ת   יְׁ ַחם, אֶׁ ֹלֲחָמי-לְׁ . 

ָרִתי   ִצָּנה; ַהֲחֵזק ָמֵגן וְׁ   לה,ב זְׁ עֶׁ קּוָמה, בְׁ וְׁ . 

ָפי;   לה,ג ַראת ֹרדְׁ ֹגר, ִלקְׁ ָהֵרק ֲחִנית ּוסְׁ ֻשָעֵתְך    וְׁ ִשי, יְׁ ַנפְׁ ֱאֹמר לְׁ



 .ָאִני

ִשי:   לה,ד ֵשי ַנפְׁ ַבקְׁ מּו, מְׁ ִיָכלְׁ רּו   ֵיֹבשּו וְׁ פְׁ ַיחְׁ --ִיֹסגּו ָאחֹור וְׁ
ֵבי, ָרָעִתי  .ֹחשְׁ

ֵני  לה,ה ֹמץ ִלפְׁ יּו, כְׁ ה   רּוַח; -ִיהְׁ הָוה דֹוחֶׁ ַאְך יְׁ ּוַמלְׁ . 

ִהי  לה,ו ַלֹקת; -יְׁ ְך ַוֲחַלקְׁ ָכם, ֹחשֶׁ ָפם   ַדרְׁ הָוה, ֹרדְׁ ַאְך יְׁ ּוַמלְׁ . 

נּו-ִכי  לה,ז ָתם; -ִחָּנם ָטמְׁ ִשי   ִלי, ַשַחת ִרשְׁ ַנפְׁ רּו לְׁ ִחָּנם, ָחפְׁ . 

בֹוֵאהּו שֹוָאה,   לה,ח ֵיָדע-ֹלא   תְׁ : 

ר תֹו ֲאשֶׁ ִרשְׁ דֹו; טָ -וְׁ כְׁ שֹוָאה, ִיָפל   ַמן ִתלְׁ ָבּה-בְׁ . 

ִשי, ָתִגיל ַביהָוה;   לה,ט ַנפְׁ ָתִשיש, ִבישּוָעתוֹ    וְׁ . 

ָנה  לה,י מֹוַתי, ֹתאַמרְׁ הָוה, ִמי ָכמֹוָך    --ָכל ַעצְׁ יְׁ : 

ּנּו;  לוֹ    ַמִציל ָעִני, ֵמָחָזק ִממֶׁ יֹון, ִמֹגזְׁ בְׁ אֶׁ ָעִני וְׁ וְׁ . 

קּומּו  לה,יא ר ֹלא   ן, ֵעֵדי ָחָמס: יְׁ ָאלּוִני-ֲאשֶׁ ִתי, ִישְׁ ָיַדעְׁ . 

מּוִני ָרָעה, ַתַחת טֹוָבה:   לה,יב ַשּלְׁ ִשי   יְׁ ַנפְׁ כֹול לְׁ שְׁ . 

בּוִשי ָשק  לה,יג ִשי    --ַוֲאִני, ַבֲחלֹוָתם לְׁ ִעֵּניִתי ַבצֹום ַנפְׁ ; 

ִפָּלִתי,  ֵחיִקי ָתשּוב-ַעל   ּותְׁ . 

ֵרעַ   לה,יד ָא-כְׁ ִתי; כְׁ ַהָּלכְׁ ל   ח ִלי, ִהתְׁ ֵאם, ֹקֵדר ַשחֹוִתי-ַכֲאבֶׁ . 

ִעי,   לה,טו ַצלְׁ נֱֶׁאָספּו   ּובְׁ חּו וְׁ ָשמְׁ : 

פּו ָעַלי ֵנִכים,  סְׁ ִתי   נֶׁאֶׁ ֹלא ָיַדעְׁ וְׁ ; 

עּו  ֹלא   ָקרְׁ ָדמּו-וְׁ . 

ֵפי, ַלֲעֵגי ָמעֹוג  לה,טז ַחנְׁ ָחֹרק ָעַלי ִשֵּנימוֹ     --בְׁ . 

ה   ֲאֹדָני,   לה,יז אֶׁ ַכָמה ִתרְׁ : 

ם;  ִשי, ִמֹשֵאיהֶׁ ִחיָדִתי   ָהִשיָבה ַנפְׁ ִפיִרים, יְׁ ִמכְׁ . 

ָקָהל ָרב;   לה,יח ָך, בְׁ ךָ    אֹודְׁ לֶׁ ַעם ָעצּום ֲאַהלְׁ בְׁ . 

חּו-ַאל  לה,יט מְׁ ר; -ִישְׁ קֶׁ ַבי שֶׁ צּו   ִלי ֹאיְׁ רְׁ ַאי ִחָּנם, ִיקְׁ ָעִין-שֹנְׁ . 

ַדֵברּו:   לה,כ ֵעי   ִכי ֹלא ָשלֹום, יְׁ ַעל ִרגְׁ ץ-וְׁ רֶׁ מֹות, --אֶׁ ֵרי ִמרְׁ ִדבְׁ
 .ַיֲחֹשבּון

ם:   לה,כא ִחיבּו ָעַלי, ִפיהֶׁ ָאח; ָרֲאָתה ֵעיֵננּו   ַוַּירְׁ ָאח הֶׁ רּו, הֶׁ ָאמְׁ . 

הָוה, ַאל  לה,כב ֱחַרש; -ָרִאיָתה יְׁ ִּני-ֲאֹדָני, ַאל   תֶׁ ַחק ִממֶׁ ִתרְׁ . 

ָפִטי;   לה,כג ִמשְׁ ָהִקיָצה, לְׁ ִריִבי   ָהִעיָרה וְׁ ֱאֹלַהי ַואֹדָני לְׁ . 

הָוה ֱאֹלָהי;   לה,כד ָך, יְׁ קְׁ ִצדְׁ ֵטִני כְׁ ַאל   ָשפְׁ חּו-וְׁ מְׁ ִלי-ִישְׁ . 



ֵשנּו; -ַאל  לה,כה ָאח ַנפְׁ ִלָבם, הֶׁ רּו בְׁ רּו, ִבַּלֲענּוהּו-ַאל   ֹיאמְׁ ֹיאמְׁ . 

ָדו  לה,כו רּו, ַיחְׁ פְׁ ַיחְׁ ֵמֵחי ָרָעִתי    --ֵיֹבשּו וְׁ שְׁ : 

שּו בְׁ ִלָמהבֹ -ִילְׁ ת ּוכְׁ ִדיִלים ָעָלי    --שֶׁ ַהַמגְׁ . 

חּו,   לה,כז מְׁ ִישְׁ ִקי   ָיֹרּנּו וְׁ ֲחֵפֵצי ִצדְׁ : 

הָוה;  ַדל יְׁ רּו ָתִמיד, ִיגְׁ ֹיאמְׁ דוֹ    וְׁ לֹום ַעבְׁ ָחֵפץ, שְׁ הֶׁ . 

ָך;   לה,כח קֶׁ ה ִצדְׁ גֶׁ הְׁ שֹוִני, תֶׁ ָך-ָכל   ּולְׁ ִהָּלתֶׁ ַהּיֹום, תְׁ . 

ד  לו,א בֶׁ עֶׁ ַנֵצַח לְׁ ָדִוד-ַלמְׁ הָוה לְׁ יְׁ . 

ֻאם  לו,ב ב ִלִבי; -נְׁ רֶׁ קֶׁ ַשע ָלָרָשע, בְׁ ד -ֵאין   פֶׁ נֶׁגֶׁ ַפַחד ֱאֹלִהים, לְׁ
 .ֵעיָניו

ֵעיָניו; -ִכי  לו,ג ֱחִליק ֵאָליו בְׁ ֹצא ֲעו     הֶׁ ֹנאִלמְׁ ֹנֹו ִלשְׁ . 

ֵרי  לו,ד ָמה; -ִדבְׁ ן ּוִמרְׁ ֵהיִטיב   ִפיו, ָאוֶׁ ִכיל לְׁ ַהשְׁ ָחַדל לְׁ . 

ֹשבָאוֶׁ   לו,ה ָכבֹו: -ַעל--ן, ַיחְׁ ַיֵצב, ַעל   ִמשְׁ ְך ֹלא-ִיתְׁ רֶׁ טֹוב; ָרע, -דֶׁ
ָאס  .ֹלא ִימְׁ

ָך;   לו,ו דֶׁ ַהָשַמִים ַחסְׁ הָוה, בְׁ ָך, ַעד   יְׁ ָחִקים-ֱאמּוָנתְׁ שְׁ . 

ֵרי  לו,ז ַהרְׁ ָך, כְׁ ָקתְׁ הֹום ַרָבה; --ֵאל-ִצדְׁ יָך, תְׁ ָפטֶׁ ָאָדם    ִמשְׁ
הָוה ֵהָמה תֹוִשיַע יְׁ  .ּובְׁ

ָך, ֱאֹלִהים: -ַמה  לו,ח דְׁ ֵני ָאָדם   ָּיָקר ַחסְׁ יָך, --ּובְׁ ָנפֶׁ ֵצל כְׁ בְׁ
ֱחָסיּון  .יֶׁ

ָך;   לו,ט ן ֵביתֶׁ שֶׁ יֻן, ִמדֶׁ וְׁ ֵקם   ִירְׁ ַנַחל ֲעָדנֶׁיָך ַתשְׁ וְׁ . 

קֹור ַחִּיים; -ִכי  לו,י ָך, מְׁ ה   ִעמְׁ אֶׁ ָך, ִנרְׁ אֹורְׁ אֹור-בְׁ . 

עֶׁ   לו,יא ֹידְׁ ָך, לְׁ דְׁ ֹשְך ַחסְׁ ֵרי   יָך; מְׁ ִישְׁ ָך, לְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ ֵלב-וְׁ . 

ל ַגֲאָוה; -ַאל  לו,יב גֶׁ בֹוֵאִני, רֶׁ ַיד   תְׁ ָשִעים, ַאל-וְׁ ִנֵדִני-רְׁ תְׁ . 

ן;   לו,יג לּו, ֹפֲעֵלי ָאוֶׁ ֹלא   ָשם ָנפְׁ לּו קּום-ֹדחּו, וְׁ ָיכְׁ . 

ָדִוד:  לז,א ֵרִעים; -ַאל  לְׁ ַחר ַבמְׁ ֹעֵשי ַעוְׁ -ַאל   ִתתְׁ ַקֵּנא, בְׁ ָלהתְׁ . 

ֵהָרה ִיָמלּו;   לז,ב ָחִציר, מְׁ א, ִיבֹולּון   ִכי כֶׁ שֶׁ ק דֶׁ יֶׁרֶׁ ּוכְׁ . 

ַטח ַביהָוה, ַוֲעֵשה  לז,ג ָכן   טֹוב; -בְׁ ֵעה ֱאמּוָנה-שְׁ ץ, ּורְׁ רֶׁ אֶׁ . 

ַעַּנג ַעל  לז,ד ִהתְׁ הָוה; -וְׁ ן   יְׁ ִיתֶׁ ָך-וְׁ ֲאֹלת ִלבֶׁ ָך, ִמשְׁ לְׁ . 

ָך; -גֹול ַעל  לז,ה כֶׁ הָוה ַדרְׁ ה   יְׁ הּוא ַיֲעשֶׁ ַטח ָעָליו, וְׁ ּובְׁ . 

ָך;   לז,ו קֶׁ הֹוִציא ָכאֹור ִצדְׁ ָך, ַכָצֳהָרִים   וְׁ ָפטֶׁ ּוִמשְׁ . 



חֹוֵלל    --דֹום, ַליהָוה  לז,ז ִהתְׁ לוֹ -וְׁ : 

כֹו; -ַאל ִליַח ַדרְׁ ַמצְׁ ַחר, בְׁ ִזמֹות   ִתתְׁ ה מְׁ ִאיש, ֹעשֶׁ בְׁ . 

ף ֵמַאף, ַוֲעֹזב ֵחָמה;   לז,ח רֶׁ ַחר, ַאְך-ַאל   הֶׁ ָהֵרעַ -ִתתְׁ לְׁ . 

ֵרִעים, ִיָכֵרתּון; -ִכי  לז,ט שּו   מְׁ הָוה, ֵהָמה ִיירְׁ ֹקֵוי יְׁ ץ-וְׁ ָארֶׁ . 

ֵאין ָרָשע;   לז,י ַעט, וְׁ עֹוד מְׁ ָת ַעל   וְׁ בֹוַננְׁ ִהתְׁ ֵאינֶּׁנּו-וְׁ קֹומֹו וְׁ מְׁ . 

שּו  לז,יא ץ; -ַוֲעָנִוים ִיירְׁ גּו, ַעל   ָארֶׁ ַעּנְׁ ִהתְׁ ֹרב ָשלֹום-וְׁ . 

ֹחֵרק ָעָליו ִשָּניו   ֹזֵמם ָרָשע, ַלַצִדיק;   לז,יב וְׁ . 

ַחק  לז,יג ָיֹבא יֹומוֹ -ָרָאה, ִכי-ִכי   לֹו: -ֲאֹדָני ִישְׁ . 

ָשִעים  לז,יד חּו רְׁ ב, ָפתְׁ רֶׁ ָתם    --חֶׁ כּו ַקשְׁ ָדרְׁ וְׁ : 

יֹון;  בְׁ אֶׁ ַהִפיל, ָעִני וְׁ ֵרי   לְׁ בֹוַח, ִישְׁ ְך-ִלטְׁ ָדרֶׁ . 

בָ   לז,טו ִלָבם; ַחרְׁ ָנה   ם, ָתבֹוא בְׁ תֹוָתם, ִתָשַברְׁ ַקשְׁ וְׁ . 

ַעט, ַלַצִדיק-טֹוב  לז,טז ָשִעים ַרִבים    --מְׁ ֵמֲהמֹון, רְׁ . 

ָנה;   לז,יז ָשִעים, ִתָשַברְׁ רֹועֹות רְׁ הָוה   ִכי זְׁ סֹוֵמְך ַצִדיִקים יְׁ וְׁ . 

ִמיִמם;   לז,יח ֵמי תְׁ הָוה, יְׁ ַנֲחָלָתם,   יֹוֵדַע יְׁ יֶׁה וְׁ עֹוָלם ִתהְׁ לְׁ . 

ֵעת ָרָעה; -ֹלא  לז,יט ָבעּו   ֵיֹבשּו, בְׁ ָעבֹון ִישְׁ ּוִביֵמי רְׁ . 

הָוה, ִכיַקר ָכִרים;   לז,כ ֵבי יְׁ ֹאיְׁ ָשִעים, ֹיאֵבדּו, וְׁ ָעָשן    ִכי רְׁ ָכלּו בֶׁ
 .ָכלּו

ַשֵּלם;   לז,כא ֹלא יְׁ ה ָרָשע, וְׁ נֹוֵתן   ֹלוֶׁ ַצִדיק, חֹוֵנן וְׁ וְׁ . 

בלז,כ ץ;    שּו ָארֶׁ ֹבָרָכיו, ִיירְׁ ֻקָּלָליו, ִיָכֵרתּו   ִכי מְׁ ּומְׁ . 

ֲעֵדי  לז,כג הָוה, ִמצְׁ ר כֹוָננּו; -ֵמיְׁ בֶׁ ָפץ   גֶׁ כֹו יֶׁחְׁ ַדרְׁ וְׁ . 

הָוה, סֹוֵמְך ָידוֹ -ִכי   יּוָטל: -ִיֹפל ֹלא-ִכי  לז,כד יְׁ . 

ִתי-ַגם    --ַנַער, ָהִייִתי  לז,כה ָזַקנְׁ : 

ֹלא ש   , ַצִדיק נֱֶׁעָזב; ָרִאיִתי-וְׁ ַבקֶׁ עֹו, מְׁ ַזרְׁ ם-וְׁ ָלחֶׁ . 

ה; -ָכל  לז,כו וֶׁ ָרָכה   ַהּיֹום, חֹוֵנן ּוַמלְׁ עֹו, ִלבְׁ ַזרְׁ וְׁ . 

עֹוָלם   טֹוב; -סּור ֵמָרע, ַוֲעֵשה  לז,כז ֹכן לְׁ ּושְׁ . 

ָפט,   לז,כח הָוה, ֹאֵהב ִמשְׁ ֹלא   ִכי יְׁ ת-וְׁ עֹוָלם -ַיֲעֹזב אֶׁ ֲחִסיָדיו, לְׁ
ָמר ּוִנשְׁ ; 

ָשִעים  ַרע רְׁ זֶׁ ָרת   וְׁ ִנכְׁ . 

שּו  לז,כט ץ; -ַצִדיִקים ִיירְׁ יהָ    ָארֶׁ נּו ָלַעד ָעלֶׁ כְׁ ִישְׁ וְׁ . 

ָמה; -ִפי  לז,ל גֶׁה ָחכְׁ ָפט   ַצִדיק, יֶׁהְׁ ַדֵבר ִמשְׁ שֹונֹו, תְׁ ּולְׁ . 



ִלבֹו;   לז,לא ַעד ֲאֻשָריו   תֹוַרת ֱאֹלָהיו בְׁ ֹלא ִתמְׁ . 

ה ָרשָ   לז,לב ַבֵקש, ַלֲהִמיתוֹ    ע, ַלַצִדיק; צֹופֶׁ ּומְׁ . 

הָוה, ֹלא  לז,לג ָידֹו; -יְׁ ּנּו בְׁ בֶׁ טוֹ    ַיַעזְׁ ִהָשפְׁ ּנּו, בְׁ ִשיעֶׁ ֹלא ַירְׁ וְׁ . 

ל  לז,לד כֹו, -ַקֵּוה אֶׁ ֹמר ַדרְׁ הָוה, ּושְׁ ץ   יְׁ ת ָארֶׁ שֶׁ ָך, ָלרֶׁ ִוירֹוִממְׁ ; 

ָשִעים  ִהָכֵרת רְׁ ה   בְׁ אֶׁ ִתרְׁ . 

ָרח ַרֲעָנן   ָרָשע ָעִריץ; ָרִאיִתי,   לז,לה זְׁ אֶׁ ה, כְׁ ָערֶׁ ּוִמתְׁ . 

ִהֵּנה ֵאינֶּׁנּו;   לז,לו ָצא   ַוַּיֲעֹבר, וְׁ ֹלא ִנמְׁ ֵשהּו, וְׁ ָוֲאַבקְׁ . 

ָמר  לז,לז ֵאה ָיָשר: -שְׁ ִאיש ָשלֹום-ִכי   ָתם, ּורְׁ ַאֲחִרית לְׁ . 

ָדו;   לז,לח דּו ַיחְׁ מְׁ ִעים, ִנשְׁ ָשִעים   ּוֹפשְׁ ָרָתה ַאֲחִרית רְׁ ִנכְׁ . 

הָוה;   לז,לט שּוַעת ַצִדיִקים, ֵמיְׁ ֵעת ָצָרה   ּותְׁ ָמעּוָזם, בְׁ . 

ֵטם:   לז,מ ַפּלְׁ הָוה, ַויְׁ ֵרם יְׁ זְׁ יֹוִשיֵעם   ַוַּיעְׁ ָשִעים, וְׁ ֵטם ֵמרְׁ ַפּלְׁ -ִכי--יְׁ
 .ָחסּו בוֹ 

ִכיר  לח,א ַהזְׁ ָדִוד לְׁ מֹור לְׁ  .ִמזְׁ

הָוה  לח,ב ָך תֹוִכיֵחנִ -ַאל--יְׁ פְׁ צְׁ קֶׁ ֵרִני   י; בְׁ ַיסְׁ ָך תְׁ ּוַבֲחָמתְׁ . 

יָך, ִנֲחתּו ִבי; -ִכי  לח,ג ָך   ִחצֶׁ ַחת ָעַלי ָידֶׁ ַוִתנְׁ . 

ָך; -ֵאין  לח,ד מֶׁ ֵני ַזעְׁ ָשִרי, ִמפְׁ ֹתם ִבבְׁ ֵני -ֵאין   מְׁ ָשלֹום ַבֲעָצַמי, ִמפְׁ
 .ַחָטאִתי

רּו ֹראִשי; ִכי ֲעו    לח,ה ַמָשא ָכֵבד, ִיכְׁ    ֹֹנַתי, ָעבְׁ ִּניכְׁ דּו ִממֶׁ בְׁ . 

ִאישּו ָנַמקּו, ַחבּוֹרָתי:   לח,ו ִתי   ִהבְׁ ֵני, ִאַּולְׁ ִמפְׁ . 

ֹאד; -ַנֲעֵויִתי ַשֹחִתי ַעד  לח,ז ִתי-ָכל   מְׁ ַהּיֹום, ֹקֵדר ִהָּלכְׁ . 

לֶׁה; -ִכי  לח,ח אּו ִנקְׁ ָסַלי, ָמלְׁ ָשִרי   כְׁ ֹתם, ִבבְׁ ֵאין מְׁ וְׁ . 

ֵכיִת   לח,ט ִנדְׁ פּוגֹוִתי וְׁ ֹאד; -י ַעדנְׁ ִתי, ִמַּנֲהַמת ִלִבי   מְׁ ָשַאגְׁ . 

ָך ָכל  לח,י דְׁ ָך ֹלא   ַתֲאָוִתי; -ֲאֹדָני, נֶׁגְׁ ָחִתי, ִממְׁ ַאנְׁ ָתָרה-וְׁ ִנסְׁ . 

ַחר, ֲעָזַבִני ֹכִחי;   לח,יא ַחרְׁ אֹור   ִלִבי סְׁ ֵהם, ֵאין ִאִתי-ֵעיַני ַגם-וְׁ . 

ֵרַעי  לח,יב ִעי ַיעֲ --ֹאֲהַבי, וְׁ ד ִנגְׁ רֹוַבי, ֵמָרֹחק ָעָמדּו   ֹמדּו; ִמּנֶׁגֶׁ ּוקְׁ . 

רּו ַהּוֹות;   לח,יג ֵשי ָרָעִתי, ִדבְׁ ֹדרְׁ ִשי, וְׁ ֵשי ַנפְׁ ַבקְׁ שּו, מְׁ ַנקְׁ    ַויְׁ
מֹות, ָכל גּו-ּוִמרְׁ ַהּיֹום יֶׁהְׁ . 

ָמע;   לח,יד שְׁ ֵחֵרש, ֹלא אֶׁ ַתח   ַוֲאִני כְׁ ִאֵּלם, ֹלא ִיפְׁ ִפיו-ּוכְׁ . 

ִאיש--ָוֱאִהי  לח,טו ר ֹלאכְׁ ִפיו, תֹוָכחֹות   ֹשֵמַע; -, ֲאשֶׁ ֵאין בְׁ וְׁ . 



ִתי; -ִכי  לח,טז הָוה הֹוָחלְׁ ָך יְׁ ַאָתה ַתֲענֶׁה, ֲאֹדָני ֱאֹלָהי   לְׁ . 

ן-ִכי  לח,יז ִתי, פֶׁ חּו-ָאַמרְׁ מְׁ ִדילּו   ִלי; -ִישְׁ ִלי, ָעַלי ִהגְׁ מֹוט ַרגְׁ בְׁ . 

ַלע ָנכֹון; -ִכי  לח,יח צֶׁ א   ֲאִני, לְׁ ִדי ָתִמידּוַמכְׁ ֹוִבי נֶׁגְׁ . 

ַאג, ֵמַחָטאִתי   ִֹני ַאִגיד; ֲעו -ִכי  לח,יט דְׁ אֶׁ . 

ַבי, ַחִּיים ָעֵצמּו;   לח,כ ֹאיְׁ ר   וְׁ ַאי ָשקֶׁ ַרבּו שֹנְׁ וְׁ . 

ֵמי ָרָעה, ַתַחת טֹוָבה  לח,כא ַשּלְׁ נּוִני, ַתַחת רדופי    --ּומְׁ טְׁ  -ִישְׁ
ִפי ( טֹוב-)ָרדְׁ . 

ֵבנִ -ַאל  לח,כב הָוה: ַתַעזְׁ ִּני-ֱאֹלַהי, ַאל   י יְׁ ַחק ִממֶׁ ִתרְׁ . 

ָרִתי:   לח,כג זְׁ עֶׁ שּוָעִתי   חּוָשה לְׁ ֲאֹדָני, תְׁ . 
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ַנֵצַח לידיתון )ִלידּותּון(,   לט,א ָדִוד   ַלמְׁ מֹור לְׁ ִמזְׁ . 

ִתי  לט,ב ָרכַ     --ָאַמרְׁ ָרה דְׁ מְׁ שְׁ שֹוִניאֶׁ י, ֵמֲחטֹוא ִבלְׁ : 

סֹום ִפי ַמחְׁ ָרה לְׁ מְׁ שְׁ ִדי    --אֶׁ גְׁ נֶׁ ֹעד ָרָשע לְׁ בְׁ . 

ֱחֵשיִתי ִמטֹוב;   לט,ג ִתי דּוִמָּיה, הֶׁ ָכר   נֱֶׁאַלמְׁ ֵאִבי נֶׁעְׁ ּוכְׁ . 

ִבי-ַחם  לט,ד ִקרְׁ ַער--ִלִבי, בְׁ שֹוִני   ֵאש; -ַבֲהִגיִגי ִתבְׁ ִתי, ִבלְׁ ִדַברְׁ . 

הָוה, ִקִציהֹוִד   לט,ה ה   ִהיא; -ּוִמַדת ָיַמי ַמה--יֵעִני יְׁ ָעה, מֶׁ -ֵאדְׁ
 .ָחֵדל ָאִני

ָפחֹות, ָנַתָתה ָיַמי  לט,ו ָך    --ִהֵּנה טְׁ דֶׁ ַאִין נֶׁגְׁ ִדי כְׁ לְׁ חֶׁ וְׁ ; 

ל ָכל-ַאְך ָכל בֶׁ ָלה   ָאָדם, -הֶׁ ִנָצב סֶׁ . 



ַהּלְֶׁך-ַאְך  לט,ז לֶׁם, ִיתְׁ צֶׁ ל יֱֶׁהמָ -ַאְך    --ִאיש-בְׁ בֶׁ יּוןהֶׁ ; 

ֹבר,  ֹלא   ִיצְׁ ָפם-ֵיַדע ִמי-וְׁ ֹאסְׁ . 

ַעָתה ַמה  לט,ח ָך ִהיא    --ִקִּויִתי ֲאֹדָני-וְׁ ִתי, לְׁ תֹוַחלְׁ . 

ָשַעי ַהִציֵלִני; -ִמָכל  לט,ט ַפת ָנָבל, ַאל   פְׁ רְׁ ִשיֵמִני-חֶׁ תְׁ . 

ַתח  לט,י פְׁ ִתי, ֹלא אֶׁ ִכי ַאָתה ָעִשיתָ    ִפי: -נֱֶׁאַלמְׁ . 

ָך;   לט,יא עֶׁ ָך, ֲאִני ָכִליִתי   ָהֵסר ֵמָעַלי ִנגְׁ ַרת ָידְׁ ִמִתגְׁ . 

תֹוָכחֹות ַעל  לט,יב ָת ִאישָעו  -בְׁ ס ָכָעש ֲחמּודוֹ     --ֹן, ִיַסרְׁ מֶׁ ַותֶׁ ; 

ל ָכל בֶׁ ָלה   ָאָדם -ַאְך הֶׁ סֶׁ . 

הָוה,   לט,יג ִפָּלִתי יְׁ ָעה תְׁ ָעִתי ַהֲאִזיָנה   ִשמְׁ ַשוְׁ וְׁ -- 

ל ָעִתי, -אֶׁ ֱחַרש-ַאל   ִדמְׁ תֶׁ : 

ָכל   ִכי ֵגר ָאֹנִכי ִעָמְך;  ֲאבֹוָתי-תֹוָשב, כְׁ . 

ִליָגה  לט,יד ַאבְׁ ִּני וְׁ ִּני    --ָהַשע ִממֶׁ ֵאינֶׁ ם ֵאֵלְך וְׁ רֶׁ טֶׁ בְׁ . 

מֹור  מ,א ָדִוד ִמזְׁ ַנֵצַח, לְׁ  .ַלמְׁ

הָוה;   מ,ב ָעִתי   ַקֹּוה ִקִּויִתי יְׁ ַמע ַשוְׁ ַוֵּיט ֵאַלי, ַוִּישְׁ . 

ִמִטיט ַהָּיֵון    --ַוַּיֲעֵלִני, ִמבֹור ָשאֹון  מ,ג : 

ם ַעל ַלי; -ַוָּיקֶׁ ַלע ַרגְׁ כֹוֵנן ֲאֻשָרי   סֶׁ . 

ִפי, ִשיר ָחָדש  מ,ד ִהָּלה ֵלאֹלֵהינּו    --ַוִּיֵתן בְׁ תְׁ : 

ִייָראּו;  אּו ַרִבים וְׁ חּו, ַביהָוה   ִירְׁ טְׁ ִיבְׁ וְׁ . 

ר  מ,ה בֶׁ ֵרי ַהגֶׁ ר    --ַאשְׁ ַטחוֹ שָ -ֲאשֶׁ הָוה, ִמבְׁ ם יְׁ ; 

ֹלא ל-וְׁ ָהִבים, -ָפָנה אֶׁ ָשֵטי ָכָזב   רְׁ וְׁ . 

הָוה ֱאֹלַהי   ַרבֹות ָעִשיָת,   מ,ו ַאָתה יְׁ -- 

יָך,  ֹבתֶׁ שְׁ יָך ּוַמחְׁ ֹאתֶׁ לְׁ ֵאֵלינּו   ִנפְׁ : 

מּו, ִמַסֵפר   ַאִגיָדה ַוֲאַדֵבָרה; --ֵאין, ֲעֹרְך ֵאלֶׁיָך ָעצְׁ . 

ָחה, ֹל  מ,ז ַבח ּוִמנְׁ ָת -אזֶׁ ַנִים, ָכִריָת ִּלי    --ָחַפצְׁ ָאזְׁ ; 

ָת    עֹוָלה ַוֲחָטָאה,  ֹלא ָשָאלְׁ . 

ִתי, ִהֵּנה  מ,ח ִגַּלת   ָבאִתי: -ָאז ָאַמרְׁ ר, ָכתּוב ָעָלי-ִבמְׁ ֵספֶׁ . 

ִתי; -ַלֲעשֹות  מ,ט ָך ֱאֹלַהי ָחָפצְׁ צֹונְׁ תֹוְך ֵמָעי   רְׁ ָך, בְׁ תֹוָרתְׁ וְׁ . 

ק,   מ,י דֶׁ ִתי צֶׁ ָקָהל ָרבִבַשרְׁ ָלא    --בְׁ כְׁ ָפַתי, ֹלא אֶׁ ִהֵּנה שְׁ : 

הָוה,  ָת    יְׁ ַאָתה ָיָדעְׁ . 



ָך ֹלא  מ,יא ָקתְׁ תֹוְך ִלִבי-ִצדְׁ ָך     --ִכִסיִתי, בְׁ שּוָעתְׁ ָך ּותְׁ ֱאמּוָנתְׁ
ִתי  ;ָאָמרְׁ

ָך, -ֹלא ָך ַוֲאִמתְׁ דְׁ ִתי ַחסְׁ ָקָהל ָרב   ִכַחדְׁ לְׁ . 

הָוה  מ,יב ִּניִתכְׁ -ֹלא    --ַאָתה יְׁ יָך ִממֶׁ ָלא ַרֲחמֶׁ ; 

ָך,  ָך ַוֲאִמתְׁ דְׁ רּוִני   ַחסְׁ ָתִמיד ִיצְׁ . 

פּו  מ,יג ָפר-ַעד   ָעַלי ָרעֹות, -ִכי ָאפְׁ ֵאין ִמסְׁ -- 

ֹלא   ֹֹנַתי, ִהִשיגּוִני ֲעו   אֹות-וְׁ ִתי ִלרְׁ ָיֹכלְׁ ; 

מּו ִמַשֲערֹות ֹראִשי,  ִלִבי ֲעָזָבִני   ָעצְׁ וְׁ . 

הָוה,  מ,יד ֵצה יְׁ ַהִציֵלִני;  רְׁ ָרִתי חּוָשה   לְׁ זְׁ עֶׁ הָוה, לְׁ יְׁ . 

רּו, ַיַחד  מ,טו פְׁ ַיחְׁ פֹוָתּה    --ֵיֹבשּו וְׁ ִשי, ִלסְׁ ֵשי ַנפְׁ ַבקְׁ מְׁ : 

מּו ִיָכלְׁ ֲחֵפֵצי, ָרָעִתי    --ִיֹסגּו ָאחֹור, וְׁ . 

ָתם-ָיֹשמּו, ַעל  מ,טז ב ָבשְׁ ָאח    --ֵעקֶׁ ָאח הֶׁ ִרים ִלי, הֶׁ ָהֹאמְׁ . 

ָךיָ   מ,יז חּו, בְׁ מְׁ ִישְׁ יָך-ָכל    --ִשישּו וְׁ שֶׁ ַבקְׁ מְׁ : 

הָוה ַדל יְׁ רּו ָתִמיד, ִיגְׁ ָך    --ֹיאמְׁ שּוָעתֶׁ ֹאֲהֵבי, תְׁ . 

יֹון  מ,יח בְׁ אֶׁ ִלי-ֲאֹדָני ַיֲחָשב    --ַוֲאִני, ָעִני וְׁ : 

ִטי ַאָתה;  ַפלְׁ ָרִתי ּומְׁ זְׁ ַאַחר-ֱאֹלַהי, ַאל   עֶׁ תְׁ . 

מוֹ   מא,א ַנֵצַח, ִמזְׁ ָדִודַלמְׁ ר לְׁ . 

ל  מא,ב ִכיל אֶׁ ֵרי, ַמשְׁ הָוה   ָדל; -ַאשְׁ ֵטהּו יְׁ ַמּלְׁ יֹום ָרָעה, יְׁ בְׁ . 

ֵרהּו ִויַחֵּיהּו  מא,ג מְׁ הָוה, ִישְׁ ץ; --יְׁ ֻאַשר( ָבָארֶׁ ַאל   יאשר )וְׁ -וְׁ
ָביו ש ֹאיְׁ נֶׁפֶׁ ֵנהּו, בְׁ  .ִתתְׁ

הָוה  מא,ד ּנּו, ַעל--יְׁ ָעדֶׁ ָוי; -ִיסְׁ ש דְׁ רֶׁ יוֹ ִמשְׁ -ָכל   עֶׁ ָחלְׁ ָת בְׁ ָכבֹו, ָהַפכְׁ . 

הָוה ָחֵּנִני; -ֲאִני  מא,ה ִתי, יְׁ ִשי, ִכי   ָאַמרְׁ ָפָאה ַנפְׁ ָחָטאִתי ָלְך-רְׁ . 

ַבי  מא,ו רּו ַרע ִלי; --אֹויְׁ מוֹ    ֹיאמְׁ ָאַבד שְׁ ָמַתי ָימּות, וְׁ . 

ִאם  מא,ז ַדֵבר-וְׁ א יְׁ אֹות, ָשוְׁ ָבץ--ָבא ִלרְׁ ן לֹו; -ִלבֹו, ִיקְׁ א ֵיצֵ    ָאוֶׁ
ַדֵבר  .ַלחּוץ יְׁ

ַלֲחשּו, ָכל--ַיַחד  מא,ח ָאי; -ָעַלי ִיתְׁ בּו ָרָעה ִלי--ָעַלי   שֹנְׁ שְׁ ַיחְׁ . 

ַבר  מא,ט ִלַּיַעל, ָיצּוק בֹו; -דְׁ ר ָשַכב, ֹלא   בְׁ יֹוִסיף ָלקּום-ַוֲאשֶׁ . 

ר-ַגם  מא,י לֹוִמי, ֲאשֶׁ ִתי בוֹ -ִאיש שְׁ ִמי    --ָבַטחְׁ אֹוֵכל ַלחְׁ ; 

ִד  ָעֵקב   יל ָעַלי ִהגְׁ . 



הָוה, ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני;   מא,יא ַאָתה יְׁ ם   וְׁ ָמה ָלהֶׁ ַוֲאַשּלְׁ . 

ִתי, ִכי  מא,יב ֹזאת ָיַדעְׁ ָת ִבי: -בְׁ ִבי ָעָלי-ִכי ֹלא   ָחַפצְׁ ָיִריַע ֹאיְׁ . 

ָת ִבי; --ַוֲאִני  מא,יג ֻתִמי, ָתַמכְׁ עֹוָלם   בְׁ ָפנֶׁיָך לְׁ ַוַתִציֵבִני לְׁ . 

ָרֵאל  מא,יד הָוה, ֱאֹלֵהי ִישְׁ ַעד ָהעֹוָלם: --ָברּוְך יְׁ ָאֵמן    ֵמָהעֹוָלם, וְׁ
ָאֵמן  .וְׁ

ֵני  מב,א ִכיל ִלבְׁ ַנֵצַח, ַמשְׁ ֹקַרח-ַלמְׁ . 

ַאָּיל, ַתֲעֹרג ַעל  מב,ב יָך     --ָמִים-ֲאִפיֵקי-כְׁ ִשי ַתֲעֹרג ֵאלֶׁ ֵכן ַנפְׁ
 .ֱאֹלִהים

ִשי, ֵלאֹלִה   מב,ג ָאה ַנפְׁ ֵאל ָחי    --יםָצמְׁ לְׁ : 

ֵני ֱאֹלִהים   ָמַתי ָאבֹוא;  ה, פְׁ ֵאָראֶׁ וְׁ . 

ָתה  מב,ד ם, -ָהיְׁ ָעִתי לֶׁחֶׁ ָלה   ִּלי ִדמְׁ יֹוָמם ָוָליְׁ ; 

ֱאֹמר ֵאַלי ָכל יָך   ַהּיֹום, -בֶׁ ַאֵּיה ֱאֹלהֶׁ . 

ָרה,   מב,ה כְׁ זְׁ ִשי   ֵאּלֶׁה אֶׁ ָכה ָעַלי ַנפְׁ פְׁ שְׁ אֶׁ וְׁ -- 

ֱעֹבר ַבָסְך,  ַדֵדם ַעד   ִכי אֶׁ ֵבית ֱאֹלִהים-אֶׁ : 

קֹול תֹוָדה; -בְׁ ָהמֹון חֹוֵגג   ִרָּנה וְׁ . 

ִשי-ַמה  מב,ו תֹוֲחִחי, ַנפְׁ ֱהִמי ָעָלי    --ִתשְׁ ַותֶׁ : 

ּנּו-הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים, ִכי שּועֹות ָפָניו    --עֹוד אֹודֶׁ יְׁ . 

תֹוָחח    --ֱאֹלַהי  מב,ז ִשי ִתשְׁ ָעַלי, ַנפְׁ : 

ֵדן; --ֵכן-ַעל ץ ַירְׁ רֶׁ ָך, ֵמאֶׁ ָכרְׁ זְׁ ָער   אֶׁ מֹוִנים, ֵמַהר ִמצְׁ רְׁ חֶׁ וְׁ . 

הֹום  מב,ח ל-תְׁ הֹום קֹוֵרא, -אֶׁ יָך   תְׁ קֹול ִצּנֹורֶׁ לְׁ ; 

ַגּלֶׁיָך, -ָכל יָך וְׁ ָברֶׁ ָעַלי ָעָברּו   ִמשְׁ . 

דֹו,   מב,ט הָוה ַחסְׁ ה יְׁ ַצּוֶׁ ָלה, ִשיֹרה ִעִמי   יֹוָמם, יְׁ ּוַבַּליְׁ -- 

ִפָּלה,  ֵאל ַחָּיי   תְׁ לְׁ . 

ִעי  מב,י ֵאל ַסלְׁ ָרה, לְׁ ָתִני    --אֹומְׁ ַכחְׁ ָלָמה שְׁ : 

ַלַחץ אֹוֵיב    --ֹקֵדר ֵאֵלְך-ָלָמה בְׁ . 

מֹוַתי  מב,יא ַעצְׁ ַצח, בְׁ רֶׁ ָרי    --בְׁ פּוִני צֹורְׁ ֵחרְׁ ; 

ָרם ֵאַלי ָכל ָאמְׁ יָך   ַהּיֹום, -בְׁ ַאֵּיה ֱאֹלהֶׁ . 

תֹוֲחִחי, ַנפְׁ -ַמה  מב,יב ֱהִמי ָעָלי-ּוַמה    --ִשיִתשְׁ תֶׁ : 

ּנּו-הֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים, ִכי שּוֹעת ָפַני, ֵואֹלָהי    --עֹוד אֹודֶׁ יְׁ . 



ִריָבה ִריִבי  מג,א ֵטִני ֱאֹלִהים, וְׁ ָחִסיד-ִמגֹוי ֹלא    --ָשפְׁ ; 

ָלה  ַעוְׁ ָמה וְׁ ֵטִני   ֵמִאיש ִמרְׁ ַפּלְׁ תְׁ . 

ָתִני    --ַאָתה, ֱאֹלֵהי ָמעּוִזי-ִכי  מג,ב ַנחְׁ ָלָמה זְׁ : 

ַהֵּלְך, -ָלָמה תְׁ ַלַחץ אֹוֵיב   ֹקֵדר אֶׁ בְׁ . 

ַלח  מג,ג ָך, -שְׁ ָך ַוֲאִמתְׁ חּוִני   אֹורְׁ ֵהָמה ַינְׁ ; 

ל ִביאּוִני אֶׁ ָך, -ַהר-יְׁ שְׁ ל   ָקדְׁ אֶׁ יָך-וְׁ נֹותֶׁ כְׁ ִמשְׁ . 

ל  מג,ד ָאבֹוָאה, אֶׁ ַבח ֱאֹלִהים-וְׁ ל    --ִמזְׁ ַחת ִגיִלי-אֶׁ ֵאל, ִשמְׁ : 

ִכּנֹורוְׁ  ָך בְׁ ֱאֹלִהים ֱאֹלָהי    --אֹודְׁ . 

ִשי-ַמה  מג,ה תֹוֲחִחי, ַנפְׁ ֱהִמי ָעָלי-ּוַמה    --ִתשְׁ תֶׁ : 

ּנּו-הֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים, ִכי שּוֹעת ָפַני, ֵואֹלָהי    --עֹוד אֹודֶׁ יְׁ . 
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ַנֵצַח   מד,א ֵניַלמְׁ ִכיל-ִלבְׁ ֹקַרח ַמשְׁ . 

נּו  מד,ב ֵנינּו ָשַמעְׁ ָאזְׁ רּו    --ֱאֹלִהים, בְׁ ָלנּו-ֲאבֹוֵתינּו ִספְׁ : 

ם,  ָת ִביֵמיהֶׁ ם   ֹפַעל ָפַעלְׁ דֶׁ ִביֵמי קֶׁ . 

ָת   מד,ג ָך גֹוִים הֹוַרשְׁ ַוִתָטֵעם    --ַאָתה, ָידְׁ ; 

ֻאִמים,  ֵחם   ָתַרע לְׁ ַשּלְׁ ַותְׁ . 

ץ, ִכי ֹל  מד,ד שּו ָארֶׁ ָבם, ָירְׁ ַחרְׁ רֹוָעם, ֹלא   א בְׁ ָּלמוֹ -הֹוִשיָעה-ּוזְׁ : 

אֹור ָפנֶׁיָך-ִכי רֹוֲעָך, וְׁ ָך ּוזְׁ ִמינְׁ ִציָתם    --יְׁ ִכי רְׁ . 

ִכי ֱאֹלִהים; -ַאָתה  מד,ה שּועֹות ַיֲעֹקב   הּוא ַמלְׁ ַצֵּוה, יְׁ . 

ַנֵגַח;   מד,ו ָך, ָצֵרינּו נְׁ ָך, ָנבּוס ָק    בְׁ ִשמְׁ ֵמינּובְׁ . 



ָטח;   מד,ז בְׁ ִתי אֶׁ ַקשְׁ ִבי, ֹלא תֹוִשיֵעִני   ִכי ֹלא בְׁ ַחרְׁ וְׁ . 

ָתנּו, ִמָצֵרינּו;   מד,ח ֵאינּו ֱהִבישֹותָ    ִכי הֹוַשעְׁ ַשנְׁ ּומְׁ . 

נּו ָכל  מד,ט ָלה   ַהּיֹום; -ֵבאֹלִהים, ִהַּללְׁ ה סֶׁ עֹוָלם נֹודֶׁ ָך, לְׁ ִשמְׁ וְׁ . 

ָת, ַוַתכְׁ -ַאף  מד,י ֹלא   ִליֵמנּו; ָזַנחְׁ אֹוֵתינּו-וְׁ ִצבְׁ ֵתֵצא, בְׁ . 

ִשיֵבנּו ָאחֹור, ִמִּני  מד,יא ֵאינּו, ָשסּו ָלמוֹ    ָצר; -תְׁ ַשנְׁ ּומְׁ . 

ֹצאן ַמֲאָכל;   מד,יב ֵננּו, כְׁ ּוַבגֹוִים, ֵזִריָתנּו   ִתתְׁ . 

ֹכר  מד,יג ֹלא-ִתמְׁ ָך בְׁ ֹלא   הֹון; -ַעמְׁ ם-וְׁ ִחיֵריהֶׁ ִרִביָת, ִבמְׁ . 

ֵכֵנינּו;   מד,יד ָפה, ִלשְׁ רְׁ ִשיֵמנּו חֶׁ ִביבֹוֵתינּו   תְׁ לֶׁס, ִלסְׁ ַלַעג ָוקֶׁ . 

ִשיֵמנּו ָמָשל, ַבגֹוִים;   מד,טו נֹוד   תְׁ ֻאִמים-מְׁ ֹראש, ַבלְׁ . 

ִדי; -ָכל  מד,טז ִלָמִתי נֶׁגְׁ ִני   ַהּיֹום, כְׁ ת ָפַני ִכָסתְׁ ּוֹבשֶׁ . 

גַ   מד,יז ָחֵרף ּומְׁ ַנֵקם   ֵדף; ִמקֹול, מְׁ ֵני אֹוֵיב, ּוִמתְׁ ִמפְׁ . 

ַכֲחנּוָך; -ָכל  מד,יח ֹלא שְׁ נּו, וְׁ ֹלא   ֹזאת ָבַאתְׁ ָך-וְׁ ִריתֶׁ נּו, ִבבְׁ ִשַקרְׁ . 

ָך   ָנסֹוג ָאחֹור ִלֵבנּו; -ֹלא  מד,יט חֶׁ ַוֵתט ֲאֻשֵרינּו, ִמִּני ָארְׁ . 

קֹום ַתִּנים;   מד,כ ַכס   ִכי ִדִכיָתנּו, ִבמְׁ ת ַותְׁ ָמוֶׁ ַצלְׁ ָעֵלינּו בְׁ . 

נּו, ֵשם ֱאֹלֵהינּו; -ִאם  מד,כא ֵאל ָזר   ָשַכחְׁ ֹרש ַכֵפינּו, לְׁ ַוִּנפְׁ . 

הּוא ֹיֵדַע, ַתֲעלֻמֹות ֵלב-ִכי   ֹזאת: -ֲהֹלא ֱאֹלִהים, ַיֲחָקר  מד,כב . 

נּו ָכל-ִכי  מד,כג יָך, ֹהַרגְׁ ָחה   ַהּיֹום; -ָעלֶׁ ֹצאן ִטבְׁ נּו, כְׁ ַשבְׁ נֶׁחְׁ . 

,כדמד ַנח ָלנֶַׁצח-ָהִקיָצה, ַאל   עּוָרה, ָלָמה ִתיַשן ֲאֹדָני;    ִתזְׁ . 

ִתיר; -ָלָמה  מד,כה ַלֲחֵצנּו   ָפנֶׁיָך ַתסְׁ ֵינּו וְׁ ַכח ָענְׁ ִתשְׁ . 

ֵשנּו;   מד,כו ָעָפר ַנפְׁ ֵננּו   ִכי ָשָחה לֶׁ ץ ִבטְׁ ָקה ָלָארֶׁ ָדבְׁ . 

ָרָתה ָּלנּו;   מד,כז זְׁ ֵדנ   קּוָמה, עֶׁ ָךּופְׁ דֶׁ ַמַען ַחסְׁ ּו, לְׁ . 

ַנֵצַח ַעל  מה,א ֵני-ַלמְׁ ִדיֹדת   ֹקַרח; -ֹשַשִּנים, ִלבְׁ ִכיל, ִשיר יְׁ ַמשְׁ . 

לְֶׁך    --ָרַחש ִלִבי, ָדָבר טֹוב  מה,ב מֶׁ ֹאֵמר ָאִני, ַמֲעַשי לְׁ ; 

שֹוִני,  ֵעט סֹוֵפר ָמִהיר   לְׁ . 

ֵני ָאָדם  מה,ג ָיִפיָת, ִמבְׁ יָךהּוַצק ֵחן    --ָיפְׁ תֹותֶׁ ִשפְׁ , בְׁ ; 

ָך ֱאֹלִהים -ַעל עֹוָלם   ֵכן ֵבַרכְׁ לְׁ . 

ָך ַעל-ֲחגֹור  מה,ד בְׁ ָך    --ָיֵרְך ִגבֹור-ַחרְׁ ָך, ַוֲהָדרֶׁ הֹודְׁ . 

ַכב  מה,ה ַלח רְׁ ָך, צְׁ ַבר-ַעל    --ַוֲהָדרְׁ ָוה-דְׁ ַענְׁ ת, וְׁ ק-ֱאמֶׁ דֶׁ צֶׁ ; 

ָך נֹוָראֹות  תֹורְׁ ִמינֶָׁך   וְׁ יְׁ . 



נּו  מה,ו יָך, שְׁ לְֶׁך   ִנים: ִחצֶׁ ֵבי ַהמֶׁ ֵלב, אֹויְׁ לּו; בְׁ יָך ִיפְׁ תֶׁ ַעִמים, ַתחְׁ . 

ד;   מה,ז ֲאָך ֱאֹלִהים, עֹוָלם ָועֶׁ ָך   ִכסְׁ כּותֶׁ ט ַמלְׁ ט ִמיֹשר, ֵשבֶׁ ֵשבֶׁ . 

ק,   מה,ח דֶׁ ָת צֶׁ ָנא   ָאַהבְׁ ַשע-ַוִתשְׁ רֶׁ : 

ן ָששֹון-ַעל מֶׁ יָך, שֶׁ ָשֲחָך ֱאֹלִהים ֱאֹלהֶׁ ָךמֵ     --ֵכן מְׁ ֲחֵברֶׁ . 

ִציעֹות, ָכל-ֹמר  מה,ט יָך; -ַוֲאָהלֹות קְׁ ֹדתֶׁ ֵלי ֵשן, ִמִּני -ִמן   ִבגְׁ ֵהיכְׁ
חּוָך  .ִשמְׁ

יָך;   מה,י רֹותֶׁ ִיקְׁ ָלִכים, בְׁ נֹות מְׁ ם    בְׁ תֶׁ כֶׁ ָך, בְׁ ָבה ֵשַגל ִליִמינְׁ ִנצְׁ
 .אֹוִפיר

ִעי  מה,יא ֵנְך; -ִשמְׁ ַהִטי ָאזְׁ ִאי, וְׁ ִחי    ַבת ּורְׁ ִשכְׁ ַעֵמְך, ּוֵבית ָאִביְךוְׁ . 

ֵיְך:   מה,יב ְך ָיפְׁ לֶׁ ָאו ַהמֶׁ ִיתְׁ ַתֲחִוי-ִכי   וְׁ ִהשְׁ לוֹ -הּוא ֲאֹדַנִיְך, וְׁ . 

ַחּלּו   ֹצר: -ּוַבת  מה,יג ָחה, ָפַנִיְך יְׁ ִמנְׁ ֲעִשיֵרי ָעם--בְׁ . 

בּוָדה ַבת-ָכל  מה,יד ִניָמה; -כְׁ ְך פְׁ לֶׁ בּוָשּה   מֶׁ צֹות ָזָהב לְׁ בְׁ ִמִמשְׁ . 

לְֶׁך:   מה,טו ָקמֹות, תּוַבל ַלמֶׁ יהָ    ִלרְׁ יָה, ֵרעֹותֶׁ תּולֹות ַאֲחרֶׁ --בְׁ
 .מּוָבאֹות ָלְך

ָמֹחת ָוִגיל;   מה,טז ָנה, ִבשְׁ לְֶׁך   תּוַבלְׁ ֵהיַכל מֶׁ יָנה, בְׁ ֹבאֶׁ תְׁ . 

יּו ָבנֶׁיָך;   מה,יז יָך, ִיהְׁ ָכל   ַתַחת ֲאֹבתֶׁ ָשִרים, בְׁ ִשיֵתמֹו לְׁ -תְׁ
ץ  .ָהָארֶׁ

חמה,י ָכל   ָך, בְׁ ִכיָרה ִשמְׁ הֹודּוָך, -ַעל   ֹדר ָוֹדר; -ַאזְׁ ֵכן ַעִמים יְׁ
ד ֹעָלם ָועֶׁ  .לְׁ

ֵני  מו,א ַנֵצַח ִלבְׁ ֲעָלמֹות ִשיר-ַעל    --ֹקַרח-ַלמְׁ . 

ה ָוֹעז;   מו,ב ֹאד   ֱאֹלִהים ָלנּו, ַמֲחסֶׁ ָצא מְׁ ָצרֹות, ִנמְׁ ָרה בְׁ זְׁ עֶׁ . 

ָהִמיר-ֵכן ֹלא-ַעל  מו,ג ץ;  ִניָרא, בְׁ ֵלב ַיִמים   ָארֶׁ מֹוט ָהִרים, בְׁ ּובְׁ . 

רּו ֵמיָמיו;   מו,ד מְׁ ָלה   יֱֶׁהמּו יֶׁחְׁ ַגֲאָותֹו סֶׁ ֲעשּו ָהִרים בְׁ ִירְׁ . 

חּו ִעיר--ָנָהר  מו,ה ַשמְׁ ָלָגיו, יְׁ יֹון   ֱאֹלִהים; -פְׁ לְׁ ֵני עֶׁ כְׁ ֹדש, ִמשְׁ קְׁ . 

ָבּה, ַבל  מו,ו ִקרְׁ רֶׁ    ִתמֹוט; -ֱאֹלִהים בְׁ זְׁ רַיעְׁ נֹות ֹבקֶׁ ָה ֱאֹלִהים, ִלפְׁ . 

ָלכֹות;   מו,ז ץ   ָהמּו גֹוִים, ָמטּו ַממְׁ קֹולֹו, ָתמּוג ָארֶׁ ָנַתן בְׁ . 

ָבאֹות ִעָמנּו;   מו,ח הָוה צְׁ ָגב   יְׁ ָלה-ִמשְׁ ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב סֶׁ . 

כּו  מו,ט הָוה-לְׁ ֲעלֹות יְׁ ר    --ֲחזּו, ִמפְׁ ץ-ֲאשֶׁ ָשם ַשמֹות ָבָארֶׁ . 

ָחמֹות,   מו,י ִבית ִמלְׁ ץ-ַעד   ַמשְׁ ֵצה ָהָארֶׁ קְׁ : 



ִקֵצץ ֲחִנית;  ַשֵבר, וְׁ ת יְׁ שֶׁ ֹרף ָבֵאש   קֶׁ ֲעָגלֹות, ִישְׁ . 

עּו, ִכי  מו,יא פּו ּודְׁ ָארּום ַבגֹוִים, ָארּום    ָאֹנִכי ֱאֹלִהים; -ַהרְׁ
ץ  .ָבָארֶׁ

ָבאֹות ִעָמנּו;   מו,יב הָוה צְׁ ָגב   יְׁ ָלהָלנּו ֱאֹלהֵ -ִמשְׁ י ַיֲעֹקב סֶׁ . 

ֵני  מז,א ַנֵצַח ִלבְׁ מֹור-ַלמְׁ ֹקַרח ִמזְׁ . 

עּו-ָכל  מז,ב קֹול ִרָּנה   ָכף; -ָהַעִמים, ִתקְׁ ָהִריעּו ֵלאֹלִהים, בְׁ . 

יֹון נֹוָרא; -ִכי  מז,ג לְׁ הָוה עֶׁ ְך ָגדֹול, ַעל   יְׁ לֶׁ ץ-ָכל-מֶׁ ָהָארֶׁ . 

ֵתינּו;   מז,ד ֵבר ַעִמים ַתחְׁ ֻאִמ    ַידְׁ ֵלינּוּולְׁ ים, ַתַחת ַרגְׁ . 

ַחר  מז,ה ת-ִיבְׁ ר   ַנֲחָלֵתנּו; -ָלנּו אֶׁ אֹון ַיֲעֹקב ֲאשֶׁ ת גְׁ ָלה-אֶׁ ָאֵהב סֶׁ . 

רּוָעה;   מז,ו קֹול שֹוָפר   ָעָלה ֱאֹלִהים, ִבתְׁ הָוה, בְׁ יְׁ . 

רּו ֱאֹלִהים ַזֵמרּו;   מז,ז ֵכנּו ַזֵמרּו   ַזמְׁ ַמלְׁ רּו לְׁ ַזמְׁ . 

לְֶׁך כָ   מז,ח ץ ֱאֹלִהים-לִכי מֶׁ ִכיל    --ָהָארֶׁ רּו ַמשְׁ ַזמְׁ . 

שוֹ -ֱאֹלִהים, ָיַשב ַעל   גֹוִים; -ָמַלְך ֱאֹלִהים, ַעל  מז,ט ִכֵסא ָקדְׁ . 

ִדיֵבי ַעִמים, נֱֶׁאָספּו  מז,י ָרָהם    --נְׁ ַעם, ֱאֹלֵהי ַאבְׁ : 

ץ-ִכי ֵלאֹלִהים, ָמִגֵּני רֶׁ ֹאד ַנֲעָלה    --אֶׁ מְׁ . 

מוֹ   מח,א ֵניִשיר ִמזְׁ ֹקַרח-ר, ִלבְׁ . 

ֹאד  מח,ב ֻהָּלל מְׁ הָוה ּומְׁ ִעיר ֱאֹלֵהינּו, ַהר    --ָגדֹול יְׁ שוֹ -בְׁ ָקדְׁ . 

ֵפה נֹוף,   מח,ג שֹוש ָכל   יְׁ ץ-מְׁ ָהָארֶׁ : 

ֵתי ָצפֹון; -ַהר כְׁ לְֶׁך ָרב   ִצּיֹון, ַירְׁ ַית, מֶׁ ִקרְׁ . 

יָה,   מח,ד נֹותֶׁ מְׁ ַארְׁ ָגב   ֱאֹלִהים בְׁ ִמשְׁ נֹוַדע לְׁ . 

ָלִכים, נֹוֲעדּו; -ִכי  מח,ה ָדו   ִהֵּנה ַהמְׁ רּו ַיחְׁ ָעבְׁ . 

ָפזּו   ֵהָמה ָראּו, ֵכן ָתָמהּו;   מח,ו ֲהלּו נֶׁחְׁ ִנבְׁ . 

ָעָדה, ֲאָחָזַתם ָשם;   מח,ז ִחיל, ַכּיֹוֵלָדה   רְׁ . 

רּוַח ָקִדים  מח,ח ִשיש    --בְׁ ַשֵבר, ֳאִנּיֹות ַתרְׁ תְׁ . 

ר ָשַמעְׁ   מח,ט ֵכן ָרִאינּו   נּו, ַכֲאשֶׁ -- 

ִעיר ָבאֹות, -בְׁ הָוה צְׁ ִעיר ֱאֹלֵהינּו   יְׁ בְׁ : 

נֶָׁה ַעד כֹונְׁ ָלה   עֹוָלם -ֱאֹלִהים יְׁ סֶׁ . 

ָך  מח,י דֶׁ ב, ֵהיָכלֶָׁך    --ִדִמינּו ֱאֹלִהים ַחסְׁ רֶׁ קֶׁ בְׁ . 

ָך ֱאֹלִהים  מח,יא ִשמְׁ ָך, ַעל    --כְׁ ִהָּלתְׁ ֵוי-ֵכן תְׁ ץ-ַקצְׁ רֶׁ אֶׁ ; 



ק,  דֶׁ ִמינֶָׁך   צֶׁ ָאה יְׁ ָמלְׁ . 

ַמח, ַהר ִצּיֹון  מח,יב הּוָדה: --ִישְׁ נֹות יְׁ ָנה, בְׁ ַמַען,    ָתֵגלְׁ לְׁ
יָך ָפטֶׁ  .ִמשְׁ

ַהִקיפּוָה;   מח,יג יהָ    ֹסבּו ִצּיֹון, וְׁ ָדלֶׁ רּו, ִמגְׁ ִספְׁ . 

ֵחיָלה  מח,יד ם, לְׁ כֶׁ יָה: --ִשיתּו ִלבְׁ נֹותֶׁ מְׁ גּו ַארְׁ רּו,    ַפסְׁ ַספְׁ ַמַען תְׁ לְׁ
דֹור ַאֲחרֹון  .לְׁ

ה, ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו  מח,טו ד; --ִכי זֶׁ ַנֲהֵגנּו ַעל   עֹוָלם ָועֶׁ -הּוא יְׁ
 .מּות
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ֵני  מט,א ַנֵצַח ִלבְׁ מֹור-ַלמְׁ ֹקַרח ִמזְׁ . 

עּו  מט,ב ֵבי ָחלֶׁדֹישְׁ -ַהֲאִזינּו, ָכל   ָהַעִמים; -ֹזאת, ָכל-ִשמְׁ . 

ֵני ָאָדם, ַגם-ַגם  מט,ג ֵני-בְׁ יֹון    --ִאיש-בְׁ בְׁ אֶׁ ַיַחד, ָעִשיר וְׁ . 

מֹות;   מט,ד ַדֵבר ָחכְׁ בּונֹות   ִפי, יְׁ ָהגּות ִלִבי תְׁ וְׁ . 

ִני;   מט,ה ָמָשל ָאזְׁ ה לְׁ ִכּנֹור, ִחיָדִתי   ַאטֶׁ ַתח בְׁ פְׁ אֶׁ . 

סּוֵבִניֲֹעו      --ָלָמה ִאיָרא, ִביֵמי ָרע  מט,ו ן ֲעֵקַבי יְׁ . 

ִחים ַעל  מט,ז ַהָּללּו   ֵחיָלם; -ַהֹבטְׁ ָרם ִיתְׁ ֹרב ָעשְׁ ּובְׁ . 

ה ִאיש; --ָאח  מט,ח דֶׁ רוֹ -ֹלא   ֹלא ָפֹדה ִיפְׁ ִיֵתן ֵלאֹלִהים ָכפְׁ . 

ָשם;   מט,ט יֹון ַנפְׁ ֵיַקר, ִפדְׁ עֹוָלם   וְׁ ָחַדל לְׁ וְׁ . 

ה    עֹוד ָלנֶַׁצח; -ִויִחי  מט,י אֶׁ ַהָשַחתֹלא ִירְׁ . 

ה, ֲחָכִמים ָימּותּו  מט,יא אֶׁ ִסיל ָוַבַער ֹיאֵבדּו    --ִכי ִירְׁ ַיַחד כְׁ ; 

בּו ַלֲאֵחִרים  ָעזְׁ ֵחיָלם   וְׁ . 



עֹוָלם  מט,יב ָבם ָבֵתימֹו, לְׁ דֹור ָוֹדר    --ִקרְׁ ֹנָתם, לְׁ כְׁ ִמשְׁ ; 

מֹוָתם,  אּו ִבשְׁ ֲעֵלי ֲאָדמֹות   ָקרְׁ . 

ָאָדם ִביָקר, בַ   מט,יג מּו   ָיִלין; -לוְׁ ֵהמֹות ִנדְׁ ַשל ַכבְׁ ִנמְׁ . 

ל ָלמֹו;   מט,יד ָכם, ֵכסֶׁ ה ַדרְׁ ָלה   זֶׁ צּו סֶׁ ם ִירְׁ ִפיהֶׁ ם, בְׁ ַאֲחֵריהֶׁ וְׁ . 

אֹול ַשתּו  מט,טו ֵעם    --ַכֹצאן, ִלשְׁ ת ִירְׁ ָמוֶׁ : 
ר ָשִרים, ַלֹבקֶׁ דּו ָבם יְׁ אֹול; --ַוִּירְׁ ַבּלֹות שְׁ צּוָרם(, לְׁ    וצירם )וְׁ

ֻבל לוֹ ִמ  זְׁ . 

ִשי, ִמַּיד--ֱאֹלִהים-ַאְך  מט,טז ה ַנפְׁ דֶׁ אֹול: -ִיפְׁ ָלה   שְׁ ִכי ִיָקֵחִני סֶׁ . 

בֹוד ֵביתוֹ -ִכי   ַיֲעִשר ִאיש: -ִתיָרא, ִכי-ַאל  מט,יז ה, כְׁ בֶׁ ִירְׁ . 

מֹותֹו, ִיַקח ַהֹכל;   מט,יח בֹודוֹ -ֹלא   ִכי ֹלא בְׁ ֵיֵרד ַאֲחָריו כְׁ . 

ָבֵרְך; -ִכי  מט,יט ַחָּייו יְׁ שֹו, בְׁ יֹוֻדָך, ִכי   ַנפְׁ ֵתיִטיב ָלְך-וְׁ . 

אּו-ַעד   דֹור ֲאבֹוָתיו; -ָתבֹוא, ַעד  מט,כ אֹור-ֵנַצח, ֹלא ִירְׁ . 

ֹלא ָיִבין;   מט,כא מּו   ָאָדם ִביָקר, וְׁ ֵהמֹות ִנדְׁ ַשל ַכבְׁ ִנמְׁ . 

ָאָסף  נ,א מֹור, לְׁ  :ִמזְׁ

הָוה ָראִד     --ֵאל, ֱאֹלִהים יְׁ ר ַוִּיקְׁ ץ-בֶׁ ָארֶׁ ; 

ַרח ש, -ִמִמזְׁ מֶׁ ֹבאוֹ -ַעד   שֶׁ מְׁ . 

ַלל  נ,ב ֱאֹלִהים הֹוִפיעַ     --ֹיִפי-ִמִצּיֹון ִמכְׁ . 

ַאל   ָיֹבא ֱאֹלֵהינּו,   נ,ג ֱחַרש-וְׁ יֶׁ : 

ָפָניו ֹתאֵכל; -ֵאש ֹאד   לְׁ ֲעָרה מְׁ ִביָביו, ִנשְׁ ּוסְׁ . 

ל  נ,ד ָרא אֶׁ ל   ַהָשַמִים ֵמָעל; -ִיקְׁ אֶׁ ץ, ָלִדין ַעמוֹ -וְׁ ָהָארֶׁ . 

פּו  נ,ה ִריִתי ֲעֵלי    --ִלי ֲחִסיָדי-ִאסְׁ ֵתי בְׁ ָזַבח-ֹכרְׁ . 

קֹו:   נ,ו ָלה-ִכי   ַוַּיִגידּו ָשַמִים ִצדְׁ ֱאֹלִהים, ֹשֵפט הּוא סֶׁ . 

ָעה ַעִמי, ַוֲאַדֵבָרה  נ,ז ָאִעיָדה ָבְך    --ִשמְׁ ָרֵאל, וְׁ ִישְׁ : 

יָך  ִכיָאנֹ    ֱאֹלִהים ֱאֹלהֶׁ . 

ָך; -ֹלא ַעל  נ,ח יָך, אֹוִכיחֶׁ ָבחֶׁ ִדי ָתִמיד   זְׁ גְׁ נֶׁ יָך לְׁ עֹוֹלתֶׁ וְׁ . 

ָך ָפר; -ֹלא  נ,ט ַקח ִמֵביתְׁ יָך, ַעתּוִדים   אֶׁ ֹאתֶׁ לְׁ ִמִמכְׁ . 

תוֹ -ִלי ָכל-ִכי  נ,י ֵרי   ָיַער; -ַחיְׁ ַהרְׁ ֵהמֹות, בְׁ ָאלֶׁף-בְׁ . 

ִתי, ָכל  נ,יא ִזיז ָשַד    עֹוף ָהִרים; -ָיַדעְׁ י, ִעָמִדיוְׁ . 

ַעב, ֹלא-ִאם  נ,יב רְׁ ֹלָאּה-ִכי   ֹאַמר ָלְך: -אֶׁ ִלי ֵתֵבל, ּומְׁ . 



ַשר ַאִביִרים;   נ,יג ה   ַהאֹוַכל, בְׁ תֶׁ שְׁ ַדם ַעתּוִדים אֶׁ וְׁ . 

ַבח ֵלאֹלִהים תֹוָדה;   נ,יד יָך   זְׁ ָדרֶׁ יֹון נְׁ לְׁ עֶׁ ַשֵּלם לְׁ וְׁ . 

יֹום ָצָרה;   נ,טו ָרֵאִני, בְׁ ֵדִניֲאַחּלֶׁ    ּוקְׁ ַכבְׁ ָך, ּותְׁ צְׁ . 

ָלָרָשע, ָאַמר ֱאֹלִהים, ַמה  נ,טז ַסֵפר ֻחָקי; -וְׁ ָך, לְׁ ִריִתי    ּלְׁ ַוִתָשא בְׁ
ִפיָך-ֲעֵלי . 

ַאָתה, ָשֵנאָת מּוָסר;   נ,יז יָך   וְׁ ָבַרי ַאֲחרֶׁ ֵלְך דְׁ ַוַתשְׁ . 

ץ ִעמֹו; -ִאם  נ,יח לְׁ    ָרִאיָת ַגָּנב, ַוִתרֶׁ ָנֲאִפים חֶׁ ִעם מְׁ ָךוְׁ קֶׁ . 

ָרָעה;   נ,יט ָת בְׁ ָמה   ִפיָך, ָשַלחְׁ ִמיד ִמרְׁ ָך, ַתצְׁ שֹונְׁ ּולְׁ . 

ַדֵבר;   נ,כ ָאִחיָך תְׁ ן   ֵתֵשב, בְׁ בֶׁ ן-בְׁ ָך, ִתתֶׁ ֹדִפי-ִאמְׁ . 

ִתי  נ,כא ֱחַרשְׁ הֶׁ יֶׁה ָכמֹוָך-ִדִמיָת, ֱהיֹות    --ֵאּלֶׁה ָעִשיָת, וְׁ הְׁ אֶׁ ; 

ָכה  רְׁ עֶׁ אֶׁ עֵ    אֹוִכיֲחָך וְׁ ינֶׁיָךלְׁ . 

ֵחי ֱאלֹוַּה: -ִבינּו  נ,כב ן   ָנא ֹזאת, ֹשכְׁ ֵאין ַמִציל-פֶׁ ֹרף, וְׁ טְׁ אֶׁ . 

ִני:   נ,כג ָדנְׁ ַכבְׁ ְך   ֹזֵבַח תֹוָדה, יְׁ רֶׁ ָשם דֶׁ ֵיַשע ֱאֹלִהים--וְׁ ּנּו, בְׁ אֶׁ ַארְׁ . 

ָדִוד  נא,א מֹור לְׁ ַנֵצַח, ִמזְׁ  .ַלמְׁ

בֹוא  נא,ב רכַ     --ֵאָליו, ָנָתן ַהָּנִביא-בְׁ ל-ֲאשֶׁ ָשַבע-ַבת-ָבא, אֶׁ . 

ָך;   נא,ג דֶׁ ַחסְׁ ָשָעי   ָחֵּנִני ֱאֹלִהים כְׁ ֵחה פְׁ יָך, מְׁ ֹרב ַרֲחמֶׁ כְׁ . 

ֵסִני ֵמֲעו    נא,ד ב(, ַכבְׁ רֶׁ ּוֵמַחָטאִתי ַטֲהֵרִני   ִֹני; הרבה )הֶׁ . 

ָשַעי, ֲאִני ֵאָדע; -ִכי  נא,ה ִדי ָתִמיד   פְׁ גְׁ ַחָטאִתי נֶׁ וְׁ . 

ָך לְׁ   נא,ו ָך, ָחָטאִתי, לְׁ ֵעינֶׁיָך, ָעִשיִתי   ַבדְׁ ָהַרע בְׁ וְׁ : 

ָך רֶׁ ָדבְׁ ַדק בְׁ ַמַען, ִתצְׁ ָך    --לְׁ טֶׁ ָשפְׁ ה בְׁ כֶׁ ִתזְׁ . 

ִתי; -ֵהן  נא,ז ָעוֹון חֹוָללְׁ ִני ִאִמי   בְׁ א, יֱֶׁחַמתְׁ ֵחטְׁ ּובְׁ . 

ָת ַבֻטחֹות; -ֵהן  נא,ח ת, ָחַפצְׁ ָמה תֹוִדיֵעִני   ֱאמֶׁ ָסֻתם, ָחכְׁ ּובְׁ . 

טנא, ָהר;    טְׁ אֶׁ ֵאזֹוב וְׁ ֵאִני בְׁ ַחטְׁ ִבין   תְׁ לֶׁג ַאלְׁ ֵסִני, ּוִמשֶׁ ַכבְׁ תְׁ . 

ָחה;   נא,י ִשמְׁ ִמיֵעִני, ָששֹון וְׁ ָנה, ֲעָצמֹות ִדִכיתָ    ַתשְׁ ָתֵגלְׁ . 

ֵתר ָפנֶׁיָך, ֵמֲחָטָאי;   נא,יא ָכל   ַהסְׁ ֵחהֲעו  -וְׁ ֹֹנַתי מְׁ . 

ָרא  נא,יב ִבי   ים; ִלי ֱאֹלִה -ֵלב ָטהֹור, בְׁ ִקרְׁ רּוַח ָנכֹון, ַחֵדש בְׁ וְׁ . 

ָפנֶׁיָך; -ַאל  נא,יג ִליֵכִני ִמּלְׁ ָך, ַאל   ַתשְׁ שְׁ רּוַח ָקדְׁ ִּני-וְׁ ִתַקח ִממֶׁ . 

ָך;   נא,יד עֶׁ שֹון ִישְׁ ֵכִני   ָהִשיָבה ִּלי, שְׁ מְׁ ִדיָבה ִתסְׁ רּוַח נְׁ וְׁ . 

יָך;   נא,טו ָרכֶׁ ִעים דְׁ ָדה ֹפשְׁ ַחָטִא    ֲאַלמְׁ ים, ֵאלֶׁיָך ָישּובּווְׁ . 



שּוָעִתי    --ַהִציֵלִני ִמָדִמים, ֱאֹלִהים  נא,טז ֱאֹלֵהי תְׁ : 

שֹוִני,  ַרֵּנן לְׁ ָך   תְׁ ָקתֶׁ ִצדְׁ . 

ָתח;   נא,יז ָפַתי ִתפְׁ ָך   ֲאֹדָני, שְׁ ִהָּלתֶׁ ּוִפי, ַיִגיד תְׁ . 

ֵתָנה; -ִכי, ֹלא  נא,יח אֶׁ ַבח וְׁ ֹפץ זֶׁ העֹוָלה, ֹלא ִתרְׁ    ַתחְׁ צֶׁ . 

ֵחי ֱאֹלִהים,   נא,יט ָבָרה   ִזבְׁ רּוַח ִנשְׁ : 

ה-ֵלב כֶׁ ִנדְׁ ָבר וְׁ ה    --ִנשְׁ זֶׁ ֱאֹלִהים, ֹלא ִתבְׁ . 

ת  נא,כ ָך, אֶׁ צֹונְׁ ם   ִצּיֹון; -ֵהיִטיָבה ִברְׁ רּוָשָלִ נֶׁה, חֹומֹות יְׁ ִתבְׁ . 

ֵחי  נא,כא ֹפץ ִזבְׁ ק, -ָאז ַתחְׁ דֶׁ ָכִליל   צֶׁ עֹוָלה וְׁ ; 

ַבֲחָך ִמ -ָאז ַיֲעלּו ַעל ָפִרים   זְׁ . 

ָדִוד  נב,א ִכיל לְׁ ַנֵצַח, ַמשְׁ  .ַלמְׁ

בֹוא, דֹוֵאג ָהֲאֹדִמי  נב,ב ָשאּול    --בְׁ ַוַּיֵגד לְׁ : 

ר לוֹ  ל    --ַוֹּיאמֶׁ לְֶׁך-ָבא ָדִוד, אֶׁ ֵבית ֲאִחימֶׁ . 

ָרָעה, ַהִגבֹור; -ַמה  נב,ג ַהֵּלל בְׁ ד ֵאל, ָכל   ִתתְׁ סֶׁ ַהּיֹום-חֶׁ . 

שֹונֶָׁך; ַהּו  נב,ד ֹשב לְׁ ִמָּיה   ֹות, ַתחְׁ לָֻטש, ֹעֵשה רְׁ ַתַער מְׁ כְׁ . 

ָת ָרע ִמטֹוב;   נב,ה ָלה   ָאַהבְׁ ק סֶׁ דֶׁ ר, ִמַדֵבר צֶׁ קֶׁ שֶׁ . 

ָת ָכל  נב,ו ֵרי-ָאַהבְׁ ָמה   ָבַלע; -ִדבְׁ שֹון ִמרְׁ לְׁ . 

ָך ָלנֶַׁצח   ֵאל, -ַגם  נב,ז ִיָתצְׁ : 

ל;  ִיָסֲחָך ֵמֹאהֶׁ ָך וְׁ תְׁ ָלה   ַיחְׁ ץ ַחִּיים סֶׁ רֶׁ ָך ֵמאֶׁ שְׁ ֵשרֶׁ וְׁ . 

ָחקּו  נב,ח ָעָליו ִישְׁ ִייָראּו; וְׁ אּו ַצִדיִקים וְׁ ִירְׁ  .וְׁ
ר  נב,ט בֶׁ ֹלא ָיִשים ֱאֹלִהים, ָמעּוזוֹ     --ִהֵּנה ַהגֶׁ : 

רֹו;  ֹרב ָעשְׁ ַטח, בְׁ ַהָּותוֹ    ַוִּיבְׁ ָיֹעז, בְׁ . 

ַזִית ַרֲעָנן  נב,י ֵבית     --ַוֲאִני, כְׁ ֱאֹלִהיםבְׁ ; 

ד סֶׁ חֶׁ ִתי בְׁ ד   ֱאֹלִהים, -ָבַטחְׁ עֹוָלם ָועֶׁ . 

עֹוָלם, ִכי ָעִשיָת;   נב,יא ָך לְׁ ָך ִכי   אֹודְׁ ה ִשמְׁ ד -ַוֲאַקּוֶׁ טֹוב, נֶׁגֶׁ
יָך  .ֲחִסידֶׁ

ַנֵצַח ַעל  נג,א ָדִוד-ַלמְׁ ִכיל לְׁ ָמֲחַלת, ַמשְׁ . 

ִלבֹו,   נג,ב ֵאין ֱאֹלִהים   ָאַמר ָנָבל בְׁ ; 

ִחיתּו לִהשְׁ ִעיבּו ָעוֶׁ ִהתְׁ טֹוב-ֵאין ֹעֵשה    --, וְׁ . 

ִקיף ַעל    --ֱאֹלִהים  נג,ג ֵני-ִמָשַמִים, ִהשְׁ ָאָדם-בְׁ : 



ִכיל אֹות, ֲהֵיש ַמשְׁ ת    --ִלרְׁ ֱאֹלִהים-ֹדֵרש, אֶׁ . 

ָדו נֱֶׁאָלחּו:   נג,ד ָחד-טֹוב; ֵאין, ַגם-ֵאין ֹעֵשה   ֻכּלֹו ָסג, ַיחְׁ אֶׁ . 

ע  נג,ה ן: -ּו, ֹפֲעֵליֲהֹלא ָידְׁ ם; ֱאֹלִהים,    ָאוֶׁ לּו לֶׁחֶׁ ֵלי ַעִמי, ָאכְׁ ֹאכְׁ
 .ֹלא ָקָראּו

ָפַחד-ָהָיה-ֹלא    --ָשם, ָפֲחדּו ַפַחד  נג,ו : 

מֹות ֹחָנְך; --ֱאֹלִהים-ִכי ָאָסם-ֱהִבֹשָתה, ִכי   ִפַזר, ַעצְׁ ֱאֹלִהים מְׁ . 

ָראֵ    ִמי ִיֵתן ִמִצּיֹון,   נג,ז ֻשעֹות ִישְׁ ליְׁ : 

בּות ַעמֹו;  שּוב ֱאֹלִהים, שְׁ ָרֵאל   בְׁ ַמח ִישְׁ ָיֵגל ַיֲעֹקב, ִישְׁ . 

ָדִוד  נד,א ִכיל לְׁ ִגיֹנת, ַמשְׁ ַנֵצַח ִבנְׁ  .ַלמְׁ

ָשאּול:   נד,ב רּו לְׁ ֹבא ַהִזיִפים, ַוֹּיאמְׁ ַתֵתר ִעָמנּו   בְׁ ֲהֹלא ָדִוד, ִמסְׁ . 

ָך הֹוִשיֵעִני;   נד,ג ִשמְׁ ִדיֵנִני   ֱאֹלִהים, בְׁ ָך תְׁ בּוָרתְׁ ּוִבגְׁ . 

ִפָּלִתי;   נד,ד ַמע תְׁ ֵרי   ֱאֹלִהים, שְׁ ִאמְׁ ִפי-ַהֲאִזיָנה, לְׁ . 

ִשי    --ִכי ָזִרים, ָקמּו ָעַלי  נד,ה שּו ַנפְׁ ָעִריִצים, ִבקְׁ וְׁ ; 

ָדם  נֶׁגְׁ ָלה   ֹלא ָשמּו ֱאֹלִהים לְׁ סֶׁ . 

סֹ    ִהֵּנה ֱאֹלִהים, ֹעֵזר ִלי;   נד,ו ִשיֲאֹדָני, בְׁ ֵכי ַנפְׁ מְׁ . 

ָרי;   נד,ז ֹשרְׁ ִמיֵתם   ישוב )ָיִשיב( ָהַרע, לְׁ ָך, ַהצְׁ ַבֲאִמתְׁ . 

ָחה  נד,ח בְׁ זְׁ ָדָבה אֶׁ הָוה ִכי   ָּלְך; -ִבנְׁ ָך יְׁ ה ִשמְׁ טֹוב-אֹודֶׁ . 

ַבי, ָרֲאָתה ֵעיִני   ָצָרה, ִהִציָלִני; -ִכי ִמָכל  נד,ט ֹאיְׁ ּובְׁ . 
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ָדִוד  נה,א ִכיל לְׁ ִגיֹנת, ַמשְׁ ַנֵצַח ִבנְׁ  .ַלמְׁ

ִפָּלִתי;   נה,ב ַאל   ַהֲאִזיָנה ֱאֹלִהים, תְׁ ִחָּנִתי-וְׁ ַעַּלם, ִמתְׁ ִתתְׁ . 

ִשיָבה ִּלי ַוֲעֵנִני;   נה,ג ָאִהיָמה   ַהקְׁ ִשיִחי וְׁ ָאִריד בְׁ . 

ֵני, ָעַק --ִמקֹול אֹוֵיב  נה,ד ַאף -ִכי   ת ָרָשע: ִמפְׁ ן, ּובְׁ ָיִמיטּו ָעַלי ָאוֶׁ
מּוִני טְׁ  .ִישְׁ

ִבי;   נה,ה ִקרְׁ לּו ָעָלי   ִלִבי, ָיִחיל בְׁ ת, ָנפְׁ ֵאימֹות ָמוֶׁ וְׁ . 

ָאה ָוַרַעד, ָיֹבא ִבי;   נה,ו ַכֵסִני, ַפָּלצּות   ִירְׁ ַותְׁ . 

ן-ִמי--ָוֹאַמר  נה,ז ר, ַכּיֹוָנה: -ִיתֶׁ ֹכָנה ָאעּוָפה   ִלי ֵאבֶׁ שְׁ אֶׁ וְׁ . 

ֹדד;   נה,ח ִחיק נְׁ ָלה   ִהֵּנה, ַארְׁ ָבר סֶׁ ָאִלין ַבִמדְׁ . 

ָלט ִלי  נה,ט ֵמרּוַח ֹסָעה ִמָסַער    --ָאִחיָשה ִמפְׁ . 

שֹוָנם:   נה,י ִריב ָבִעיר-ִכי   ַבַּלע ֲאֹדָני, ַפַּלג לְׁ ָרִאיִתי ָחָמס וְׁ . 

ָלה  נה,יא ֻבָה ַעל--יֹוָמם ָוַליְׁ סֹובְׁ יָה; ח-יְׁ ָעָמל    ֹוֹמתֶׁ ן וְׁ ָאוֶׁ וְׁ
ָבּה ִקרְׁ  .בְׁ

ָבּה;   נה,יב ִקרְׁ ֹלא   ַהּוֹות בְׁ ָמה-וְׁ ֹחָבּה, ֹתְך ּוִמרְׁ ָיִמיש ֵמרְׁ . 

ֵפִני, -ִכי ֹלא  נה,יג ָחרְׁ ָשא   אֹוֵיב יְׁ אֶׁ וְׁ : 

ִדיל; -ֹלא ִאי, ָעַלי ִהגְׁ ַשנְׁ ּנּו   מְׁ ָסֵתר ִממֶׁ אֶׁ וְׁ . 

עֶׁ   נה,יד ַאָתה ֱאנֹוש כְׁ ִכי; וְׁ יָֻדִעי   רְׁ ַאּלּוִפי, ּומְׁ . 

ִתיק סֹוד;   נה,טו ָדו, ַנמְׁ ר ַיחְׁ ָרגֶׁש   ֲאשֶׁ ַהֵּלְך בְׁ ֵבית ֱאֹלִהים, נְׁ בְׁ . 

ת(, ָעֵלימוֹ   נה,טז אֹול ַחִּיים: --ישימות )ַיִשי ָמוֶׁ דּו שְׁ -ִכי   ֵירְׁ
ָבם ִקרְׁ גּוָרם בְׁ  .ָרעֹות ִבמְׁ

ל  נה,יז ָר -ֲאִני, אֶׁ קְׁ ַויהָוה, יֹוִשיֵעִני   א; ֱאֹלִהים אֶׁ . 

ה;   נה,יח ֱהמֶׁ אֶׁ ָצֳהַרִים, ָאִשיָחה וְׁ ר וְׁ ב ָוֹבקֶׁ רֶׁ ַמע קֹוִלי   עֶׁ ַוִּישְׁ . 

ָרב  נה,יט ִשי, ִמקְׁ ָשלֹום ַנפְׁ ַרִבים, ָהיּו ִעָמִדי-ִכי   ִלי: -ָפָדה בְׁ בְׁ . 

ַיֲעֵנם  נה,כ ַמע ֵאל, וְׁ ָלה    --ִישְׁ ם, סֶׁ דֶׁ ֹיֵשב קֶׁ וְׁ : 

ר  אּו ֱאֹלִהים   ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו; ֲאשֶׁ ֹלא ָירְׁ וְׁ . 

ֹלָמיו;   נה,כא ִריתוֹ    ָשַלח ָיָדיו, ִבשְׁ ִחֵּלל בְׁ . 

ָמֹאת ִפיו  נה,כב קּו, ַמחְׁ ָרב    --ָחלְׁ ִלבוֹ -ּוקְׁ : 

ן;  מֶׁ ָבָריו ִמשֶׁ ִתחֹות   ַרכּו דְׁ ֵהָמה פְׁ וְׁ . 

ֵלְך ַעל  נה,כג ָך-ַהשְׁ ָהבְׁ הָוה, יְׁ הּו    --יְׁ לֶָׁךוְׁ כְׁ ַכלְׁ א יְׁ : 

עֹוָלם מֹוט-ֹלא ַלַצִדיק    --ִיֵתן לְׁ . 



ַאָתה ֱאֹלִהים,   נה,כד ֵאר ַשַחת   וְׁ תֹוִרֵדם ִלבְׁ -- 

ָמה,  ֵשי ָדִמים ּוִמרְׁ ם-ֹלא   ַאנְׁ ֵמיהֶׁ יֱֶׁחצּו יְׁ ; 

ַטח   ַוֲאִני,  בְׁ ָבְך-אֶׁ . 

ַנֵצַח, ַעל  נו,א ֹחִקים-ַלמְׁ ָדִוד ִמכְׁ     --יֹוַנת ֵאלֶׁם רְׁ ָתםלְׁ : 

ִתים  ִלשְׁ ֱאֹחז אֹותֹו פְׁ ַגת   בֶׁ בְׁ . 

ָאַפִני ֱאנֹוש; -ָחֵּנִני ֱאֹלִהים, ִכי  נו,ב ָחֵצִני-ָכל   שְׁ ַהּיֹום, ֹלֵחם ִילְׁ . 

ַרי, ָכל  נו,ג ַרִבים ֹלֲחִמים ִלי ָמרֹום-ִכי   ַהּיֹום: -ָשֲאפּו שֹורְׁ . 

ָטח    --יֹום ִאיָרא  נו,ד בְׁ יָך אֶׁ ֲאִני, ֵאלֶׁ . 

ָברוֹ    ֵבאֹלִהים,   נו,ה ֲאַהֵּלל דְׁ : 

ִתי, ֹלא ִאיָרא;  ה ָבָשר ִלי-ַמה   ֵבאֹלִהים ָבַטחְׁ ַּיֲעשֶׁ . 

ַעֵצבּו; -ָכל  נו,ו ָבַרי יְׁ ֹבָתם ָלָרע-ָעַלי ָכל   ַהּיֹום, דְׁ שְׁ ַמחְׁ . 

פֹונּו(  נו,ז ֹמרּו: --ָיגּורּו, יצפינו )ִיצְׁ ר, ִקּוּו ַכֲאשֶׁ    ֵהָמה, ֲעֵקַבי ִישְׁ
ִשי  .ַנפְׁ

ן ַפּלֶׁט-ַעל  נו,ח ַאף, ַעִמים הֹוֵרד ֱאֹלִהים   ָלמֹו; -ָאוֶׁ בְׁ . 

ָתה  נו,ט ָך; ֲהֹלא,    ָאָתה: -ֹנִדי, ָסַפרְׁ ֹנאדֶׁ ָעִתי בְׁ ִשיָמה ִדמְׁ
ָך ָרתֶׁ ִספְׁ  .בְׁ

ָרא;   נו,י קְׁ יֹום אֶׁ ַבי ָאחֹור, בְׁ ה   ָאז ָישּובּו אֹויְׁ ִתי, ִכי-זֶׁ -ָיַדעְׁ
ִהים ִליֱאֹל . 

ַביהָוה, ֲאַהֵּלל ָדָבר   ֵבאֹלִהים, ֲאַהֵּלל ָדָבר;   נו,יא . 

ִתי, ֹלא ִאיָרא;   נו,יב ה ָאָדם ִלי-ַמה   ֵבאֹלִהים ָבַטחְׁ ַּיֲעשֶׁ . 

יָך;   נו,יג ָדרֶׁ ֲאַשֵּלם תֹוֹדת ָלְך   ָעַלי ֱאֹלִהים נְׁ . 

ת  נו,יד ִשי, ִמָמוֶׁ ָת ַנפְׁ ִחיהֲ     --ִכי ִהַצלְׁ ַלי, ִמדֶׁ ֹלא ַרגְׁ : 

ֵני ֱאֹלִהים ַהֵּלְך, ִלפְׁ ִהתְׁ אֹור, ַהַחִּיים    --לְׁ בְׁ . 

ַנֵצַח ַאל  נז,א ָתם-ַלמְׁ ָדִוד ִמכְׁ ֵחת, לְׁ ֵני    --ַתשְׁ חֹו ִמפְׁ ָברְׁ ָשאּול, -בְׁ
ָעָרה  .ַבמְׁ

ִשי    --ָחֵּנִני ֱאֹלִהים, ָחֵּנִני  נז,ב ָך, ָחָסָיה ַנפְׁ ִכי בְׁ : 

ֵצל הכְׁ -ּובְׁ סֶׁ חְׁ יָך אֶׁ ַעד, ַיֲעֹבר ַהּוֹות    --ָנפֶׁ . 

יֹון;   נז,ג לְׁ ָרא, ֵלאֹלִהים עֶׁ קְׁ ָלֵאל, ֹגֵמר ָעָלי   אֶׁ . 

יֹוִשיֵעִני  נז,ד ַלח ִמָשַמִים, וְׁ ָלה    --ִישְׁ ֵחֵרף ֹשֲאִפי סֶׁ ; 



ַלח ֱאֹלִהים,  דֹו ַוֲאִמתוֹ    ִישְׁ ַחסְׁ . 

ָבִאם  נז,ה תֹוְך לְׁ ִשי, בְׁ שְׁ     --ַנפְׁ ָבה ֹלֲהִטיםאֶׁ כְׁ : 

ֵני ִחִצים; --ָאָדם-בְׁ ם, ֲחִנית וְׁ ב ַחָדה   ִשֵּניהֶׁ רֶׁ שֹוָנם, חֶׁ ּולְׁ . 

ָך-ַעל ָכל   ַהָשַמִים ֱאֹלִהים; -רּוָמה ַעל  נז,ו בֹודֶׁ ץ כְׁ ָהָארֶׁ . 

ָעַמי  נז,ז ת, ֵהִכינּו ִלפְׁ שֶׁ ִשי    --רֶׁ ָכַפף ַנפְׁ : 

ָפַני ִשיָחה;  לּו בְׁ    ָכרּו לְׁ ָלהָנפְׁ תֹוָכּה סֶׁ . 

 .ָאִשיָרה, ַוֲאַזֵמָרה    ;ָנכֹון ִלִבי ֱאֹלִהים, ָנכֹון ִלִבי  נז,ח

בֹוִדי  נז,ט ִכּנֹור; --עּוָרה כְׁ ל וְׁ ָאִעיָרה ָשַחר   עּוָרה, ַהֵּנבֶׁ . 

ָך ָבַעִמים ֲאֹדָני;   נז,י ֻאִמים   אֹודְׁ ָך, ַבלְׁ רְׁ ֲאַזמֶׁ . 

ָך; ָשַמִים חַ -ָגֹדל ַעד-ִכי  נז,יא דֶׁ ַעד   סְׁ ָך-וְׁ ָחִקים ֲאִמתֶׁ שְׁ . 

ָך-ַעל ָכל   ָשַמִים ֱאֹלִהים; -רּוָמה ַעל  נז,יב בֹודֶׁ ץ כְׁ ָהָארֶׁ . 

ַנֵצַח ַאל  נח,א ָתם-ַלמְׁ ָדִוד ִמכְׁ ֵחת, לְׁ ַתשְׁ . 

ָנם  נח,ב ַדֵברּון; --ַהֻאמְׁ ק, תְׁ דֶׁ ֵני    ֵאלֶׁם צֶׁ טּו, בְׁ פְׁ ֵמיָשִרים ִתשְׁ
 .ָאָדם

ָעלּון: בְׁ -ַאף  נח,ג ץ   ֵלב, עֹוֹלת ִתפְׁ ַפֵּלסּון--ָבָארֶׁ ם, תְׁ ֵדיכֶׁ ֲחַמס יְׁ . 

ם;   נח,ד ָשִעים ֵמָרחֶׁ ֵרי ָכָזב   ֹזרּו רְׁ ן, ֹדבְׁ טֶׁ ָתעּו ִמבֶׁ . 

מּות ֲחַמת-ֲחַמת  נח,ה מוֹ    ָנָחש; -ָלמֹו, ִכדְׁ ֵטם -כְׁ ן ֵחֵרש, ַיאְׁ תֶׁ פֶׁ
נוֹ   .ָאזְׁ

ר ֹלא  נח,ו קֹול מְׁ -ֲאשֶׁ ַמע, לְׁ ֻחָכם   ַלֲחִשים; ִישְׁ חֹוֵבר ֲחָבִרים מְׁ . 

ִפימֹו; --ֱאֹלִהים  נח,ז ֹתץ    ֲהָרס ִשֵּנימֹו בְׁ ִפיִרים, נְׁ עֹות כְׁ תְׁ ַמלְׁ
הָוה  .יְׁ

מוֹ   נח,ח כּו   ַמִים, -ִיָמֲאסּו כְׁ ַהּלְׁ ָלמוֹ -ִיתְׁ ; 

ֹרְך ִחָצו,  ֹמָללּו   ִידְׁ מֹו ִיתְׁ כְׁ . 

ס ַיֲהֹל  נח,ט מֶׁ לּול, תֶׁ מֹו ַשבְׁ ת, ַבל   ְך; כְׁ ל ֵאשֶׁ ש-ֵנפֶׁ ָחזּו ָשמֶׁ . 

ם ָאָטד;   נח,י ם, ָיִבינּו ִסיֹרֵתכֶׁ רֶׁ טֶׁ מוֹ    בְׁ מוֹ -כְׁ ָחרֹון, -ַחי כְׁ
ּנּו ָערֶׁ  .ִישְׁ

ַמח ַצִדיק, ִכי  נח,יא ַדם ָהָרָשע   ָחָזה ָנָקם; -ִישְׁ ַחץ, בְׁ ָעָמיו ִירְׁ פְׁ . 

ֹיאַמר ָאָדם, ַאְך  נח,יב ִרי ַלַצִדי-וְׁ ִטים -ַאְך ֵיש   ק; פְׁ ֱאֹלִהים, ֹשפְׁ
ץ  .ָבָארֶׁ



ַנֵצַח ַאל  נט,א ָתם: -ַלמְׁ ָדִוד ִמכְׁ ֵחת, לְׁ ֹלַח ָשאּול   ַתשְׁ ִבשְׁ ; 

ת רּו אֶׁ מְׁ ַלֲהִמיתוֹ    ַהַבִית, -ַוִּישְׁ . 

ַבי ֱאֹלָהי;   נט,ב ֵבִני   ַהִציֵלִני ֵמֹאיְׁ ַשגְׁ ַמי תְׁ קֹומְׁ ִמִמתְׁ . 

ן; ַהִציֵלִני, ִמ   נט,ג ֵשי ָדִמים, הֹוִשיֵעִני   ֹפֲעֵלי ָאוֶׁ ּוֵמַאנְׁ . 

ִשי  נט,ד ַנפְׁ בּו, לְׁ ָיגּורּו ָעַלי ַעִזים    --ִכי ִהֵּנה ָארְׁ ; 

ֹלא-ֹלא ִעי וְׁ הָוה   ַחָטאִתי -ִפשְׁ יְׁ . 

ִלי  נט,ה ִיכֹוָננּו; ָעו -בְׁ ֻרצּון וְׁ ֵאה   ֹן, יְׁ ָראִתי ּורְׁ עּוָרה ִלקְׁ . 

הוָ   נט,ו ַאָתה יְׁ ָרֵאל-הוְׁ ָבאֹות, ֱאֹלֵהי ִישְׁ ָהִקיָצה,     --ֱאֹלִהים צְׁ
ֹקד ָכל ַהגֹוִים-ִלפְׁ ; 

ן -ָתֹחן ָכל-ַאל ֵדי ָאוֶׁ ָלה   ֹבגְׁ סֶׁ . 

ב, יֱֶׁהמּו ַכָכלֶׁב;   נט,ז רֶׁ בּו ִעיר   ָישּובּו ָלעֶׁ ִויסֹובְׁ . 

ם  נט,ח ִפיהֶׁ ם: --ִהֵּנה, ַיִביעּון בְׁ תֹוֵתיהֶׁ ִשפְׁ ִמי -ִכי   ֲחָרבֹות, בְׁ
 .ֹשֵמעַ 

ַחק  נט,ט הָוה, ִתשְׁ ַאָתה יְׁ ָכל   ָלמֹו; -וְׁ ַעג, לְׁ גֹוִים-ִתלְׁ . 

ֹמָרה:   נט,י שְׁ יָך אֶׁ ַגִבי-ִכי   ֻעזֹו, ֵאלֶׁ ֱאֹלִהים, ִמשְׁ . 

ֵמִני;   נט,יא ַקדְׁ ִדי( יְׁ ָרי   ֱאֹלֵהי חסדו )ַחסְׁ ֹשרְׁ ֵאִני בְׁ ֱאֹלִהים, ַירְׁ . 

ן -ַאל  נט,יב ֵגם, פֶׁ חּו ַעִמיַתַהרְׁ כְׁ הֹוִריֵדמֹו: --ִישְׁ ָך, וְׁ ֵחילְׁ ֲהִניֵעמֹו בְׁ
ָמִגֵּננּו ֲאֹדָני    . 

ַבר   ִפימֹו, -ַחַטאת  נט,יג ָפֵתימוֹ -דְׁ שְׁ : 

אֹוָנם;  דּו ִבגְׁ ִיָּלכְׁ ַסֵפרּו   וְׁ ּוֵמָאָלה ּוִמַכַחש יְׁ . 

ֵחָמה,   נט,יד ֵאיֵנמוֹ    ַכֵּלה בְׁ ַכֵּלה וְׁ : 

עּו ֵידְׁ ַיֲעֹקב; ֱאֹל-ִכי--וְׁ ָלה   ִהים, ֹמֵשל בְׁ ץ סֶׁ ֵסי ָהָארֶׁ ַאפְׁ לְׁ . 

ב, יֱֶׁהמּו ַכָכלֶׁב;   נט,טו רֶׁ ָיֻשבּו ָלעֶׁ בּו ִעיר   וְׁ ִויסֹובְׁ . 

ֱאֹכל  נט,טז ִניעּון( לֶׁ עּו, ַוָּיִלינּו-ִאם    --ֵהָמה, ינועון )יְׁ בְׁ ֹלא ִישְׁ . 

ָך  נט,יז ר    --ַוֲאִני, ָאִשיר ֻעזֶׁ ָךַוֲאַרֵּנן ַלֹבקֶׁ דֶׁ , ַחסְׁ : 

ָגב ִלי; -ִכי יֹום ַצר   ָהִייָת ִמשְׁ ִלי-ּוָמנֹוס, בְׁ . 

ִדי-ִכי   ֻעִזי, ֵאלֶׁיָך ֲאַזֵמָרה:   נט,יח ַגִבי, ֱאֹלֵהי ַחסְׁ ֱאֹלִהים ִמשְׁ . 
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ַנֵצַח, ַעל  ס,א ַלֵמדִמכְׁ    שּוַשן ֵעדּות; -ַלמְׁ ָדִוד לְׁ ָתם לְׁ . 

ת ֲאַרם ַנֲהַרִים  ס,ב ַהצֹותֹו, אֶׁ ת    --בְׁ אֶׁ ֲאַרם צֹוָבה-וְׁ : 

ת ֵגיא-ַוָּיָשב יֹוָאב, ַוַּיְך אֶׁ ַלח-ֱאדֹום בְׁ ֵנים ָעָשר ָאלֶׁף    --מֶׁ שְׁ . 

ָתנּו;   ס,ג ַרצְׁ ָתנּו פְׁ ַנחְׁ שֹוֵבב ָלנּו   ֱאֹלִהים, זְׁ ָת, תְׁ ָאַנפְׁ . 

ָת   ס,ד ַעשְׁ ָתּה; ִהרְׁ ַצמְׁ ץ פְׁ רֶׁ יָה ִכי   ה אֶׁ ָברֶׁ ָפה שְׁ ָמָטה-רְׁ . 

ָך ָקָשה;   ס,ה ִאיָת ַעמְׁ ֵעָלה   ִהרְׁ ִקיָתנּו, ַיִין ַתרְׁ ִהשְׁ . 

נֹוֵסס  ס,ו ִהתְׁ יָך ֵּנס, לְׁ ָלה    --ָנַתָתה ִּליֵראֶׁ ט סֶׁ ֵני, ֹקשֶׁ ִמפְׁ . 

יָך;   ס,ז ִדידֶׁ צּון יְׁ ַמַען, ֵיָחלְׁ ָך ו   לְׁ ִמינְׁ עננו )ַוֲעֵנִניהֹוִשיָעה יְׁ ). 

שוֹ   ס,ח ָקדְׁ ר בְׁ ֹלָזה: --ֱאֹלִהים, ִדבֶׁ עְׁ ק    אֶׁ ֵעמֶׁ ם; וְׁ כֶׁ ָקה שְׁ ֲאַחּלְׁ
 .ֻסכֹות ֲאַמֵדד

ַרִים, ָמעֹוז ֹראִשי;   ס,ט פְׁ אֶׁ ה, וְׁ ַנשֶׁ ִלי מְׁ ָעד, וְׁ הּוָדה,    ִלי ִגלְׁ יְׁ
ִקי ֹחקְׁ  .מְׁ

ִצי  ס,י ִליְך ַנֲעלִ -ַעל--מֹוָאב, ִסיר ַרחְׁ ת    י; ֱאדֹום, ַאשְׁ לֶׁשֶׁ ָעַלי, פְׁ
רֹוָעִעי  .ִהתְׁ

ֱאדֹום-ִמי ָנַחִני ַעד   ִמי ֹיִבֵלִני, ִעיר ָמצֹור;   ס,יא . 

ָתנּו; -ֲהֹלא  ס,יב ַנחְׁ ֹלא   ַאָתה ֱאֹלִהים זְׁ ֵתֵצא ֱאֹלִהים, -וְׁ
אֹוֵתינּו ִצבְׁ  .בְׁ

ָרת ִמָצר; -ָהָבה  ס,יג זְׁ שּוַעת ָאָדם   ָּלנּו עֶׁ א, תְׁ ָשוְׁ וְׁ . 

ה  ס,יד הּוא, ָיבּוס ָצֵרינּו   ָחִיל; -ֵבאֹלִהים ַנֲעשֶׁ וְׁ . 

ַנֵצַח ַעל  סא,א ָדִוד-ַלמְׁ ִגיַנת לְׁ נְׁ . 

ָעה ֱאֹלִהים, ִרָּנִתי;   סא,ב ִפָּלִתי   ִשמְׁ ִשיָבה, תְׁ ַהקְׁ . 



ָרא  סא,ג קְׁ יָך אֶׁ ץ, ֵאלֶׁ ֵצה ָהָארֶׁ ַבֲעֹטף ִלִבי    --ִמקְׁ ; 

צּור ִּני -בְׁ ֵחנִ    ָירּום ִממֶׁ יַתנְׁ . 

ה ִלי; -ִכי  סא,ד סֶׁ ַדל   ָהִייָת ַמחְׁ ֵני אֹוֵיב-ִמגְׁ ֹעז, ִמפְׁ . 

ָך, עֹוָלִמים;   סא,ה ָאָהלְׁ ָלה   ָאגּוָרה בְׁ יָך סֶׁ ָנפֶׁ ר כְׁ ֵסתֶׁ ה בְׁ ֱחסֶׁ אֶׁ . 

ָדָרי; -ִכי  סא,ו ָת ִלנְׁ ֵאי    ַאָתה ֱאֹלִהים, ָשַמעְׁ ֻרַשת, ִירְׁ ָנַתָת יְׁ
ָך מֶׁ  .שְׁ

ֵמי-ָיִמים ַעל  סא,ז לְֶׁך תֹוִסיף; -יְׁ מוֹ    מֶׁ נֹוָתיו, כְׁ ֹדר ָוֹדר-שְׁ . 

ֵני ֱאֹלִהים;   סא,ח ֻרהּו   ֵיֵשב עֹוָלם, ִלפְׁ צְׁ ת, ַמן ִינְׁ ֱאמֶׁ ד וֶׁ סֶׁ חֶׁ . 

ָך ָלַעד  סא,ט ָרה ִשמְׁ ָדַרי, יֹום יֹום    --ֵכן ֲאַזמְׁ ִמי נְׁ ַשּלְׁ לְׁ . 

ַנֵצַח ַעל  סב,א דּותּון-ַלמְׁ ָדִוד    --יְׁ מֹור לְׁ ִמזְׁ . 

בסב, ל   ִשי; -ַאְך אֶׁ שּוָעִתי   ֱאֹלִהים, דּוִמָּיה ַנפְׁ ּנּו, יְׁ ִממֶׁ . 

ַגִבי, ֹלא   הּוא צּוִרי, ִוישּוָעִתי; -ַאְך  סב,ג מֹוט ַרָבה-ִמשְׁ אֶׁ . 

תּו ַעל-ַעד  סב,ד הֹותְׁ ם    --ִאיש-ָאָנה, תְׁ כֶׁ חּו ֻכּלְׁ ָרצְׁ תְׁ : 

ִקיר ָנטּוי;  חּוָיה   כְׁ ָגֵדר, ַהדְׁ . 

ַהִדיחַ   סב,ה ֵאתֹו, ָיֲעצּו לְׁ צּו ָכָזב    --ַאְך ִמשְׁ ִירְׁ : 

ָבֵרכּו;  ִפיו יְׁ לּו   בְׁ ַקלְׁ ָבם, יְׁ ִקרְׁ ָלה-ּובְׁ סֶׁ . 

ִשי:   סב,ו ָוִתי-ִכי   ַאְך ֵלאֹלִהים, דֹוִמי ַנפְׁ ּנּו, ִתקְׁ ִממֶׁ . 

מֹוט   הּוא צּוִרי, ִוישּוָעִתי; -ַאְך  סב,ז ַגִבי, ֹלא אֶׁ ִמשְׁ . 

בֹוִדי; -ַעל  סב,ח ִעי ּוכְׁ ִסי, ֵבאֹלִהים-צּור   ֱאֹלִהים, ִישְׁ ֻעִזי ַמחְׁ . 

ָכל  סב,ט חּו בֹו בְׁ כּו    --ֵעת, ָעם-ִבטְׁ ם-ִשפְׁ כֶׁ ַבבְׁ ָפָניו לְׁ לְׁ ; 

ה ָלה   ָּלנּו -ֱאֹלִהים ַמֲחסֶׁ סֶׁ . 

ֵני  סב,י ל בְׁ בֶׁ ֵני    --ָאָדם-ַאְך, הֶׁ ִאיש-ָכָזב בְׁ : 

ַנִים ַלֲעלֹות;  ֹמאזְׁ ל ָיַחד   בְׁ בֶׁ ֵהָמה, ֵמהֶׁ . 

ק, -ַאל  סב,יא ֹעשֶׁ חּו בְׁ טְׁ ָגֵזל ַאל   ִתבְׁ ָבלּו-ּובְׁ הְׁ תֶׁ : 

ָתִשיתּו ֵלב-ַאל    --ָינּוב-ַחִיל ִכי . 

ר ֱאֹלִהים  סב,יב ַתִים--ַאַחת, ִדבֶׁ ִתי: -שְׁ ִכי ֹעז,    זּו ָשָמעְׁ
 .ֵלאֹלִהים

ָך  סב,יג ד: -ּולְׁ ַמֲעֵשהּו ַאָתה-ִכי   ֲאֹדָני ָחסֶׁ ִאיש כְׁ ַשֵּלם לְׁ תְׁ . 



ָדִוד;   סג,א מֹור לְׁ הּוָדה   ִמזְׁ ַבר יְׁ ִמדְׁ יֹותֹו, בְׁ ִבהְׁ . 

ךָ     --ֱאֹלִהים, ֵאִלי ַאָתה  סג,ב ֲאַשֲחרֶׁ : 

ִשי ָך, ַנפְׁ ָאה לְׁ ָשִרי    --ָצמְׁ ָך בְׁ ָכַמּה לְׁ ; 

ץ רֶׁ אֶׁ ָעֵיף -בְׁ ִלי   ִצָּיה וְׁ ָמִים-בְׁ . 

ָך    --ש ֲחִזיִתָךֵכן, ַבֹקדֶׁ   סג,ג בֹודֶׁ ָך, ּוכְׁ אֹות ֻעזְׁ ִלרְׁ . 

ָך, ֵמַחִּיים; -ִכי  סג,ד דְׁ ָך   טֹוב ַחסְׁ חּונְׁ ַשבְׁ ָפַתי יְׁ שְׁ . 

ַחָּיי;   סג,ה ָך בְׁ כְׁ ָשא ַכָפי   ֵכן ֲאָברֶׁ ָך, אֶׁ ִשמְׁ בְׁ . 

ִשי;   סג,ו ַבע ַנפְׁ ן, ִתשְׁ שֶׁ מֹו ֵחלֶׁב ָודֶׁ הַ    כְׁ ָננֹות, יְׁ ֵתי רְׁ ִשפְׁ ִפי-ּלֶׁלוְׁ . 

ִתיָך ַעל-ִאם  סג,ז ַכרְׁ צּוָעי-זְׁ ה    --יְׁ גֶׁ הְׁ ֻמרֹות, אֶׁ ַאשְׁ ָבְך-בְׁ . 

ָרָתה ִּלי; -ִכי  סג,ח זְׁ יָך ֲאַרֵּנן   ָהִייָת עֶׁ ָנפֶׁ ֵצל כְׁ ּובְׁ . 

יָך;   סג,ט ִשי ַאֲחרֶׁ ָקה ַנפְׁ ִמינֶָׁך   ָדבְׁ ָכה יְׁ ִבי, ָתמְׁ . 

ֵהָמה  סג,י שּו נַ --וְׁ ַבקְׁ שֹוָאה, יְׁ ִשי; לְׁ ץ   פְׁ ִתּיֹות ָהָארֶׁ ַתחְׁ ָיֹבאּו, בְׁ . 

ֵדי-ַיִגיֻרהּו, ַעל  סג,יא ב; -יְׁ יּו   ָחרֶׁ ָנת ֻשָעִלים ִיהְׁ מְׁ . 

ְך,   סג,יב לֶׁ ַהמֶׁ ַמח ֵבאֹלִהים   וְׁ ִישְׁ : 

ַהֵּלל, ָכל ָבע בוֹ -ִיתְׁ ֵרי    --ַהִּנשְׁ ר-ִכי ִיָסֵכר, ִפי דֹובְׁ ָשקֶׁ . 

מוֹ   סד,א ַנֵצַח, ִמזְׁ ָדִודַלמְׁ ר לְׁ . 

ַמע  סד,ב ִשיִחי; -שְׁ ִמַפַחד אֹוֵיב, ִתֹצר ַחָּיי   ֱאֹלִהים קֹוִלי בְׁ . 

ֵרִעים;   סד,ג ִתיֵרִני, ִמסֹוד מְׁ ן   ַתסְׁ ַשת, ֹפֲעֵלי ָאוֶׁ ֵמִרגְׁ . 

שֹוָנם;   סד,ד ב לְׁ רֶׁ נּו ַכחֶׁ ר ָשנְׁ כּו ִחָצם, ָדָבר ָמר   ֲאשֶׁ ָדרְׁ . 

ָת   סד,ה ֹלא ִייָראּו   ִרים ָתם; ִליֹרת ַבִמסְׁ ֹאם ֹיֻרהּו, וְׁ ִפתְׁ . 

קּו  סד,ו ַחזְׁ ִשים    --ָלמֹו, ָדָבר ָרע-יְׁ מֹון מֹוקְׁ רּו, ִלטְׁ ַספְׁ יְׁ ; 

רּו,  ה   ָאמְׁ אֶׁ ָּלמוֹ -ִמי ִירְׁ . 

שּו עֹוֹלת  סד,ז פְׁ ֻחָפש    --ַיחְׁ ש מְׁ נּו, ֵחפֶׁ ַתמְׁ ; 

ב ִאיש,  רֶׁ קֶׁ ֵלב ָעֹמק   וְׁ וְׁ . 

אֹום   , ֱאֹלִהים: ַוֹּיֵרם  סד,ח ָהיּו, ַמכֹוָתם--ֵחץ ִפתְׁ . 

שֹוָנם;   סד,ט ִשילּוהּו ָעֵלימֹו לְׁ דּו, ָכל   ַוַּיכְׁ ֹנדְׁ ֹרֵאה ָבם-ִיתְׁ . 

אּו, ָכל  סד,י ַוַּיִגידּו, ֹפַעל ֱאֹלִהים; ּוַמֲעֵשהּו    ָאָדם: -ַוִּיירְׁ
ִכילּו  .ִהשְׁ

ָחסָ   סד,יא ַמח ַצִדיק ַביהָוה, וְׁ לּו, ָכל   ה בֹו; ִישְׁ ַהלְׁ ִיתְׁ ֵרי-וְׁ ֵלב-ִישְׁ . 



ָדִוד ִשיר  סה,א מֹור, לְׁ ַנֵצַח ִמזְׁ  .ַלמְׁ

ִצּיֹון;   סה,ב ִהָּלה ֱאֹלִהים בְׁ ָך ֻדִמָּיה תְׁ ֻשַּלם   לְׁ ָך, יְׁ ר-ּולְׁ נֶׁדֶׁ . 

ִפָּלה  סה,ג יָך, ָכל    --ֹשֵמַע תְׁ ָבָשר ָיֹבאּו-ָעדֶׁ . 

ֵרי ֲעו    סה,ד רִדבְׁ ִּני; ֹֹנת, ָגבְׁ ֵרם   ּו מֶׁ ַכפְׁ ָשֵעינּו, ַאָתה תְׁ פְׁ . 

ָקֵרב  סה,ה ַחר ּותְׁ ֵרי, ִתבְׁ יָך    --ַאשְׁ ֹכן ֲחֵצרֶׁ ִישְׁ : 

ָך;  טּוב ֵביתֶׁ ָעה, בְׁ בְׁ ֹדש, ֵהיָכלֶָׁך   ִנשְׁ קְׁ . 

ק ַתֲעֵננּו  סה,ו דֶׁ צֶׁ ֵענּו    --נֹוָראֹות, בְׁ ֱאֹלֵהי ִישְׁ ; 

ָטח ָכל ֵוי-ִמבְׁ ץ, -ַקצְׁ רֶׁ ֹחִקיםוְׁ    אֶׁ ָים רְׁ . 

ֹכחֹו;   סה,ז בּוָרה   ֵמִכין ָהִרים בְׁ ָזר, ִבגְׁ נֶׁאְׁ . 

אֹון ַיִמים  סה,ח ִביַח, שְׁ ם; --ַמשְׁ אֹון ַגֵּליהֶׁ ֻאִמים   שְׁ ַוֲהמֹון לְׁ . 

ָצו    סה,ט ֵבי קְׁ אּו, ֹישְׁ יָך; --ֹתַוִּיירְׁ ב    ֵמאֹוֹתתֶׁ רֶׁ ר ָועֶׁ מֹוָצֵאי ֹבקֶׁ
ִנין  .ַתרְׁ

ָת הָ   סה,י ָּנהָפַקדְׁ רֶׁ שְׁ ָה, ַרַבת ַתעְׁ קֶׁ ֹשקְׁ ץ ַותְׁ ג ֱאֹלִהים,     --ָארֶׁ לֶׁ פֶׁ
 ;ָמֵלא ָמִים

ָגָנם,  ִכינֶׁהָ -ִכי   ָתִכין דְׁ ֵכן תְׁ . 

ָה;   סה,יא דּודֶׁ יָה ַרֵּוה, ַנֵחת גְׁ ָלמֶׁ ָחּה    תְׁ ָּנה, ִצמְׁ גֶׁ ֹמגְׁ ִביִבים תְׁ ִברְׁ
ָבֵרְך  .תְׁ

ָך;   סה,יב ַנת טֹוָבתֶׁ ָת, שְׁ ן   ִעַטרְׁ ֲעפּון ָדשֶׁ ָגלֶׁיָך, ִירְׁ ּוַמעְׁ . 

ָבר;   סה,יג אֹות ִמדְׁ ֲעפּו, נְׁ ָנה   ִירְׁ ֹגרְׁ ָבעֹות ַתחְׁ ִגיל, גְׁ וְׁ . 

שּו ָכִרים, ַהֹצאן  סה,יד פּו    --ָלבְׁ ָבר-ַוֲעָמִקים ַיַעטְׁ ; 

רֹוֲעעּו,  ָיִשירּו-ַאף   ִיתְׁ . 

 

 

 

 

 

 80.70 יום ראשון י"ב אלול

 

 

 סו סז סח

 

 

 

 

 



מֹור: לַ   סו,א ַנֵצַח, ִשיר ִמזְׁ ץ-ָהִריעּו ֵלאֹלִהים, ָכל   מְׁ ָהָארֶׁ . 

בֹוד  סו,ב רּו כְׁ מֹו; -ַזמְׁ ִהָּלתוֹ    שְׁ ִשימּו ָכבֹוד, תְׁ . 

רּו ֵלאֹלִהים, ַמה  סו,ג יָך; -ִאמְׁ ָך    ּנֹוָרא ַמֲעשֶׁ ַכֲחשּו לְׁ ָך, יְׁ ֹרב ֻעזְׁ בְׁ
יָך בֶׁ  .ֹאיְׁ

ַתֲחוּו לְׁ -ָכל  סו,ד ץ, ִישְׁ רּו--ָךָהָארֶׁ ָלה   ָלְך; -ִויַזמְׁ ָך סֶׁ רּו ִשמְׁ ַזמְׁ יְׁ . 

ֲעלֹות ֱאֹלִהים;   סו,ה אּו, ִמפְׁ כּו ּורְׁ ֵני ָאָדם-נֹוָרא ֲעִליָלה, ַעל   לְׁ בְׁ . 

ַיָבָשה  סו,ו ל; --ָהַפְך ָים, לְׁ ָרגֶׁ רּו בְׁ ָחה   ַבָּנָהר, ַיַעבְׁ מְׁ בוֹ -ָשם, ִנשְׁ . 

בּוָרתֹו, עֹוָלם  סו,ז יָנה    --ֹמֵשל ִבגְׁ פֶׁ ֵעיָניו, ַבגֹוִים ִתצְׁ ; 

ִרים,  ָלה-ַאל   ַהסֹורְׁ ירימו )ָירּומּו( ָלמֹו סֶׁ . 

כּו ַעִמים ֱאֹלֵהינּו;   סו,ח ִהָּלתוֹ    ָברְׁ ִמיעּו, קֹול תְׁ ַהשְׁ וְׁ . 

ֵשנּו, ַבַחִּיים;   סו,ט ֹלא   ַהָשם ַנפְׁ ֵלנּו-וְׁ ָנַתן ַלמֹוט ַרגְׁ . 

ָתנּו אֱ -ִכי  סו,י ַחנְׁ ָרף   ֹלִהים; בְׁ ָתנּו, ִכצְׁ ַרפְׁ ף-צְׁ ָכסֶׁ . 

צּוָדה;   סו,יא ֵנינּו   ֲהֵבאָתנּו ַבמְׁ ָמתְׁ ָת מּוָעָקה בְׁ ַשמְׁ . 

ֹראֵשנּו:   סו,יב ָת ֱאנֹוש, לְׁ ַכבְׁ ָבֵאש ּוַבַמִים; ַותֹוִציֵאנּו, -ָבאנּו   ִהרְׁ
ָוָיה  .ָלרְׁ

עֹולֹות;   סו,יג ָך בְׁ ָדָריֲאַשֵּלם לְׁ    ָאבֹוא ֵביתְׁ ָך נְׁ . 

ר  סו,יד ָפָתי; -ֲאשֶׁ ר   ָפצּו שְׁ ִדבֶׁ ִלי-ִפי, ַבַצר-וְׁ . 

ת ֵאיִלים-ִעם   ָּלְך, -ֹעלֹות ֵמיִחים ַאֲעלֶׁה  סו,טו ֹטרֶׁ קְׁ ; 

ה ָבָקר ִעם ֱעשֶׁ ָלה   ַעתּוִדים -אֶׁ סֶׁ . 

כּו  סו,טז ָרה, ָכל-לְׁ עּו ַוֲאַספְׁ ֵאי ֱאֹלִהים: -ִשמְׁ ר ָעָשה    ִירְׁ ֲאשֶׁ
ַנפְׁ  ִשילְׁ . 

שֹוִני   ָקָראִתי; -ֵאָליו ִפי  סו,יז רֹוַמם, ַתַחת לְׁ וְׁ . 

ן, ִאם  סו,יח ִלִבי-ָאוֶׁ ַמע ֲאֹדָני    --ָרִאיִתי בְׁ ֹלא ִישְׁ . 

ִפָּלִתי   ָאֵכן, ָשַמע ֱאֹלִהים;   סו,יט קֹול תְׁ ִשיב, בְׁ ִהקְׁ . 

ר ֹלא    --ָברּוְך ֱאֹלִהים  סו,כ ִפָּלִתי וְׁ -ֲאשֶׁ דֹו, ֵמִאִתיֵהִסיר תְׁ ַחסְׁ . 

מֹור ִשיר  סז,א ִגיֹנת, ִמזְׁ ַנֵצַח ִבנְׁ  .ַלמְׁ

ֵכנּו;   סז,ב ָחֵּננּו ִויָברְׁ ָלה   ֱאֹלִהים, יְׁ ָיֵאר ָפָניו ִאָתנּו סֶׁ . 

ָך;   סז,ג כֶׁ ץ ַדרְׁ ָכל   ָלַדַעת ָבָארֶׁ ָך-בְׁ שּוָעתֶׁ גֹוִים, יְׁ . 

ַעִמים ֻכָּלםיֹודּוָך,    יֹודּוָך ַעִמים ֱאֹלִהים:   סז,ד . 



נּו,   סז,ה חּו ִויַרּנְׁ מְׁ ֻאִמים   ִישְׁ לְׁ : 

ֹפט ַעִמים ִמיֹשר; -ִכי ָלה   ִתשְׁ ֵחם סֶׁ ץ ַתנְׁ ֻאִמים, ָבָארֶׁ ּולְׁ . 

יֹודּוָך, ַעִמים ֻכָּלם   יֹודּוָך ַעִמים ֱאֹלִהים:   סז,ו . 

בּוָלּה;   סז,ז ָנה יְׁ ץ, ָנתְׁ רֶׁ ֵכנּו, ֱאֹלִהים אֱ    אֶׁ ָברְׁ ֹלֵהינּויְׁ . 

ֵכנּו ֱאֹלִהים;   סז,ח ָברְׁ אּו אֹותֹו, ָכל   יְׁ ִיירְׁ ֵסי-וְׁ ץ-ַאפְׁ ָארֶׁ . 

מֹור ִשיר  סח,א ָדִוד, ִמזְׁ ַנֵצַח לְׁ  .ַלמְׁ

ָביו;   סח,ב ָאיו, ִמָפָניו   ָיקּום ֱאֹלִהים, ָיפּוצּו אֹויְׁ ַשנְׁ ָינּוסּו מְׁ וְׁ . 

ֹדף ָעָשן,   סח,ג ִהנְׁ ֹדף   כְׁ ִתנְׁ : 

ִהֵמס ד ֵניכְׁ ֵני ֱאֹלִהים    --ֵאש-ֹוַנג, ִמפְׁ ָשִעים, ִמפְׁ דּו רְׁ ֹיאבְׁ . 

ַצִדיִקים  סח,ד ֵני ֱאֹלִהים; --וְׁ צּו, ִלפְׁ חּו ַיַעלְׁ מְׁ ָיִשישּו    ִישְׁ וְׁ
ָחה ִשמְׁ  .בְׁ

מוֹ     --ִשירּו, ֵלאֹלִהים  סח,ה רּו שְׁ ַזמְׁ : 

מֹו; --ֹסּלּו, ָלֹרֵכב ָבֲעָרבֹות ָיּה שְׁ זּו   בְׁ ִעלְׁ ָפָניו וְׁ לְׁ . 

ָמנֹות  סח,ו ַדַּין ַאלְׁ תֹוִמים, וְׁ שוֹ     --ֲאִבי יְׁ עֹון ָקדְׁ ֱאֹלִהים, ִבמְׁ . 

ָתה  סח,ז ִחיִדים ַביְׁ מֹוִציא ֲאִסיִרים,     --ֱאֹלִהים, מֹוִשיב יְׁ
 ;ַבכֹוָשרֹות

ִרים,  ִחיָחה   ַאְך סֹורְׁ נּו צְׁ ָשכְׁ . 

ָך;--ֱאֹלִהים  סח,ח ֵני ַעמֶׁ ָך, ִלפְׁ ֵצאתְׁ ָלה    בְׁ ָך ִביִשימֹון סֶׁ דְׁ ַצעְׁ בְׁ . 

ץ ָרָעָשה, ַאף  סח,ט רֶׁ פּו-אֶׁ ֵני ֱאֹלִהים    --ָשַמִים ָנטְׁ ִמפְׁ : 

ה ִסיַני ָרֵאל    --זֶׁ ֵני ֱאֹלִהים, ֱאֹלֵהי ִישְׁ ִמפְׁ . 

ָדבֹות, ָתִניף ֱאֹלִהים;   סח,י ם נְׁ שֶׁ ָאה, ַאָתה    גֶׁ ִנלְׁ ָך וְׁ ַנֲחָלתְׁ
ָתּה  .כֹוַננְׁ

בּוַחּיָ   סח,יא ָך ָישְׁ ָעִני ֱאֹלִהים   ָבּה; -תְׁ ָך לֶׁ טֹוָבתְׁ ָתִכין בְׁ . 

ן  סח,יב ר; -ֲאֹדָני ִיתֶׁ רֹות, ָצָבא ָרב   ֹאמֶׁ ַבשְׁ ַהמְׁ . 

ָבאֹות, ִיֹדדּון ִיֹדדּון;   סח,יג ֵכי צְׁ ַות   ַמלְׁ ַחֵּלק ָשָלל-ּונְׁ ַבִית, תְׁ . 

בּון, -ִאם  סח,יד כְׁ ַפָתִים   ִתשְׁ ֵבין שְׁ : 

ף; כַ  סֶׁ ָפה ַבכֶׁ ֵפי יֹוָנה, נֶׁחְׁ ַרק ָחרּוץ   נְׁ יָה, ִביַרקְׁ רֹותֶׁ בְׁ אֶׁ וְׁ . 

ָלִכים ָבּה  סח,טו ָפֵרש ַשַדי מְׁ מֹון    --בְׁ ַצלְׁ ֵלג בְׁ ַתשְׁ . 

נִֻּנים, ַהר   ָבָשן: -ֱאֹלִהים ַהר-ַהר  סח,טז ָבָשן-ַהר ַגבְׁ . 



דּון  סח,יז ַרצְׁ נֻּנִ     --ָלָמה, תְׁ יםָהִרים ַגבְׁ : 

תֹו; --ָהָהר ִשבְׁ ֹכן ָלנֶַׁצח-ַאף   ָחַמד ֱאֹלִהים לְׁ הָוה, ִישְׁ יְׁ . 

ָאן;   סח,יח ֵפי ִשנְׁ ב ֱאֹלִהים, ִרֹבַתִים ַאלְׁ כֶׁ ֲאֹדָני ָבם, ִסיַני    רֶׁ
ש  .ַבֹקדֶׁ

ִבי  סח,יט ָת ַמָתנֹות, ָבָאָדם    --ָעִליָת ַלָמרֹום, ָשִביָת שֶׁ ָלַקחְׁ ; 

ִרים ַאף סֹורְׁ ֹכן ָיּה ֱאֹלִהים   , וְׁ ִלשְׁ . 

ָלה--ָלנּו-ַיֲעָמס   ָברּוְך ֲאֹדָני, יֹום יֹום:   סח,כ שּוָעֵתנּו סֶׁ ָהֵאל יְׁ . 

מֹוָשעֹות:   סח,כא ֵליהִוה ֲאֹדָני   ָהֵאל ָלנּו, ֵאל לְׁ ת, --וְׁ ַלָמוֶׁ
 .ֹתָצאֹות

ָביו: --ֱאֹלִהים-ַאְך  סח,כב ַחץ, ֹראש ֹאיְׁ ֹקד ֵשָער   ִימְׁ --ָקדְׁ
ַהֵּלְך, ַבֲאָשָמיו  .ִמתְׁ

ֻצלֹות ָים   ָאַמר ֲאֹדָני, ִמָבָשן ָאִשיב;   סח,כג ָאִשיב, ִממְׁ . 

ָך  סח,כד לְׁ ַחץ ַרגְׁ ַמַען, ִתמְׁ ָדם: --לְׁ יָך   בְׁ ָלבֶׁ שֹון כְׁ ִבים --לְׁ ֵמֹאיְׁ
 .ִמֵּנהּו

יָך ֱאֹלִהים;   סח,כה ִכי ַבֹקדֶׁ    ָראּו ֲהִליכֹותֶׁ שֲהִליכֹות ֵאִלי ַמלְׁ . 

ִנים;   סח,כו מּו ָשִרים, ַאַחר ֹנגְׁ תֹוְך ֲעָלמֹות, תֹוֵפפֹות   ִקדְׁ בְׁ . 

כּו ֱאֹלִהים;   סח,כז ֵהלֹות, ָברְׁ ַמקְׁ ָרֵאל   בְׁ קֹור ִישְׁ ֲאֹדָני, ִממְׁ . 

ָיִמן, ָצִעיר ֹרֵדם  סח,כח ָמָתם; --ָשם ִבנְׁ הּוָדה, ִרגְׁ ָשֵרי    ָשֵרי יְׁ
ָתלִ  ֻבלּון, ָשֵרי ַנפְׁ יזְׁ . 

ָך:   סח,כט יָך, ֻעזֶׁ ָת ָּלנּו--עּוָזה ֱאֹלִהים   ִצָּוה ֱאֹלהֶׁ זּו, ָפַעלְׁ . 

ם-ֵמֵהיָכלֶָׁך, ַעל  סח,ל רּוָשָלִ ָלִכים ָשי    --יְׁ ָך יֹוִבילּו מְׁ לְׁ . 

ֵלי ַעִמים  סח,לא גְׁ עֶׁ ַער ַחַּית ָקנֶׁה, ֲעַדת ַאִביִרים בְׁ ַרֵפס     --גְׁ ִמתְׁ
ַרֵצי ף-בְׁ ָכסֶׁ ; 

ָפצּו   ר ַעִמים, ִבזַ  ָרבֹות יֶׁחְׁ קְׁ . 

ָרִים;   סח,לב ַמִּנים, ִמִּני ִמצְׁ ֱאָתיּו ַחשְׁ כּוש ָתִריץ ָיָדיו,    יֶׁ
 .ֵלאֹלִהים

ץ, ִשירּו ֵלאֹלִהים;   סח,לג כֹות ָהָארֶׁ לְׁ ָלה   ַממְׁ רּו ֲאֹדָני סֶׁ ַזמְׁ . 

ֵמי  סח,לד ֵמי שְׁ ם-ָלֹרֵכב, ִבשְׁ דֶׁ קוֹ     --קֶׁ לֹו, קֹול ֹעזֵהן ִיֵתן בְׁ . 

נּו ֹעז, ֵלאֹלִהים:   סח,לה ָחִקים-ַעל   תְׁ ֻעזֹו, ַבשְׁ ָרֵאל ַגֲאָותֹו; וְׁ ִישְׁ . 

יָך   נֹוָרא ֱאֹלִהים,   סח,לו ָדשֶׁ ִמִמקְׁ : 



ָרֵאל ַתֲעֻצמֹות ָלָעם    --ֵאל ִישְׁ הּוא ֹנֵתן ֹעז וְׁ ; 

 .ָברּוְך ֱאֹלִהים
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ַנֵצַח ַעל  סט,א ָדִוד-ַלמְׁ שֹוַשִּנים לְׁ . 

ש-ִכי ָבאּו ַמִים ַעד    --הֹוִשיֵעִני ֱאֹלִהים  סט,ב ָנפֶׁ . 

צּוָלה  סט,ג ִתי, ִביֵון מְׁ ֵאין ָמֳעָמד    --ָטַבעְׁ וְׁ ; 

ַמֲעַמֵקי ִני   ַמִים, -ָבאִתי בְׁ ָטָפתְׁ ִשֹבלֶׁת שְׁ וְׁ . 

ִא   סט,ד ָקרְׁ ִתי בְׁ רֹוִני: ָיַגעְׁ ַיֵחל, ֵלאֹלָהי--ָכלּו ֵעיַני   י, ִנַחר גְׁ מְׁ . 

ַאי ִחָּנם    --ַרבּו, ִמַשֲערֹות ֹראִשי  סט,ה שֹנְׁ : 

ר קֶׁ ַבי שֶׁ ִמיַתי, ֹאיְׁ מּו ַמצְׁ ר ֹלא    --ָעצְׁ ִתי, ָאז ָאִשיב-ֲאשֶׁ ָגַזלְׁ . 

ִתי; --ֱאֹלִהים  סט,ו ִאַּולְׁ ָת, לְׁ מֹוַתי,   ַאָתה ָיַדעְׁ ַאשְׁ ָך ֹלא וְׁ -ִממְׁ
ָחדּו  .ִנכְׁ

יָך-ַאל  סט,ז ָבאֹות    --ֵיֹבשּו ִבי, ֹקוֶׁ הִוה, צְׁ ֲאֹדָני יְׁ : 

יָך-ַאל שֶׁ ַבקְׁ מּו ִבי מְׁ ָרֵאל    --ִיָכלְׁ ֱאֹלֵהי, ִישְׁ . 

ָפה; -ִכי  סט,ח רְׁ יָך, ָנָשאִתי חֶׁ ִלָמה ָפָני   ָעלֶׁ ָתה כְׁ ִכסְׁ . 

ָחי;   סט,ט אֶׁ ִר    מּוָזר, ָהִייִתי לְׁ ָנכְׁ ֵני ִאִמיוְׁ י, ִלבְׁ . 

ִני; -ִכי  סט,י ָך ֲאָכָלתְׁ ַאת ֵביתְׁ לּו ָעָלי   ִקנְׁ יָך, ָנפְׁ פֶׁ פֹות חֹורְׁ רְׁ חֶׁ וְׁ . 

ִשי;   סט,יא ה ַבצֹום ַנפְׁ כֶׁ בְׁ ִהי ַלֲחָרפֹות ִלי   ָואֶׁ ַותְׁ . 

בּוִשי ָשק;   סט,יב ָנה לְׁ תְׁ ָמָשל   ָואֶׁ ם לְׁ ָוֱאִהי ָלהֶׁ . 



בֵ   סט,יג ִגינֹות, שֹוֵתי ֵשָכר   י ָשַער; ָיִשיחּו ִבי, ֹישְׁ ּונְׁ . 

ִפָּלִתי  סט,יד הָוה, ֵעת ָרצֹון-ַוֲאִני תְׁ ָך יְׁ ָרב    --לְׁ ָך-ֱאֹלִהים בְׁ דֶׁ ַחסְׁ ; 

ָך   ֲעֵנִני,  עֶׁ ת ִישְׁ ֱאמֶׁ בֶׁ . 

ַאל  סט,טו ָבָעה; -ַהִציֵלִני ִמִטיט, וְׁ טְׁ ַאי,    אֶׁ ָלה ִמשֹנְׁ ִאָּנצְׁ
 .ּוִמַמֲעַמֵקי ָמִים

טזסט, ֵפִני, ִשֹבלֶׁת ַמִים-ַאל   טְׁ ַאל    --ִתשְׁ צּוָלה-וְׁ ָלֵעִני מְׁ ִתבְׁ ; 

ַאל ַטר-וְׁ אְׁ ֵאר -תֶׁ ִפיהָ    ָעַלי בְׁ . 

הָוה, ִכי  סט,יז ָך; -ֲעֵנִני יְׁ דֶׁ ֵנה ֵאָלי   טֹוב ַחסְׁ יָך, פְׁ ֹרב ַרֲחמֶׁ כְׁ . 

ַאל  סט,יח ָך: -וְׁ דֶׁ ֵתר ָפנֶׁיָך, ֵמַעבְׁ ֵהר ֲעֵנִניִלי, מַ -ַצר-ִכי   ַתסְׁ . 

ל  סט,יט ָבה אֶׁ ָאָלּה; -ָקרְׁ ִשי גְׁ ֵדִני   ַנפְׁ ַבי פְׁ ַמַען ֹאיְׁ לְׁ . 

ָת   סט,כ ִלָמִתי; --ַאָתה ָיַדעְׁ ִתי, ּוכְׁ ָפִתי ּוָבשְׁ רְׁ ָך, ָכל   חֶׁ דְׁ ָרי-נֶׁגְׁ צֹורְׁ . 

ָרה ִלִבי  סט,כא ָפה, ָשבְׁ רְׁ ָוָאנּוָשה    --חֶׁ : 

ה ָלנּוד ָוַאִין;  לַ    ָוֲאַקּוֶׁ ֹלא ָמָצאִתיוְׁ ַנֲחִמים, וְׁ מְׁ . 

ָברּוִתי ֹראש;   סט,כב נּו בְׁ ץ   ַוִּיתְׁ קּוִני ֹחמֶׁ ָמִאי, ַישְׁ ִלצְׁ וְׁ . 

ִהי  סט,כג ָפח; -יְׁ ם לְׁ ֵניהֶׁ ָחָנם ִלפְׁ מֹוֵקש   ֻשלְׁ לֹוִמים לְׁ ִלשְׁ וְׁ . 

אֹות;   סט,כד ם, ֵמרְׁ ָנה ֵעיֵניהֶׁ ַשכְׁ חְׁ ַעד   תֶׁ ם, ָתִמיד ַהמְׁ ֵניהֶׁ ּוָמתְׁ . 

ָך; -ָפְךשְׁ   סט,כה מֶׁ ם ַזעְׁ ָך, ַיִשיֵגם   ֲעֵליהֶׁ ַוֲחרֹון ַאפְׁ . 

ִהי  סט,כו ַשָמה; -תְׁ ם, ַאל   ִטיָרָתם נְׁ ָאֳהֵליהֶׁ ִהי ֹיֵשב-בְׁ יְׁ . 

ר-ִכי  סט,כז ל   ִהִכיָת ָרָדפּו; -ַאָתה ֲאשֶׁ אֶׁ ַסֵפרּו-וְׁ אֹוב ֲחָללֶׁיָך יְׁ ַמכְׁ . 

ָנה  סט,כח ַא   ָֹנם; ֲעו  -ֹן, ַעלָעו -תְׁ ָך-לוְׁ ָקתֶׁ ִצדְׁ ָיֹבאּו, בְׁ . 

ר ַחִּיים;   סט,כט ִעם ַצִדיִקים, ַאל   ִיָמחּו, ִמֵספֶׁ ִיָכֵתבּו-וְׁ . 

כֹוֵאב;   סט,ל ֵבִני   ַוֲאִני, ָעִני וְׁ ַשגְׁ ָך ֱאֹלִהים תְׁ שּוָעתְׁ יְׁ . 

ָלה ֵשם  סט,לא ִשיר; -ֲאַהלְׁ תֹוָדה   ֱאֹלִהים בְׁ ּנּו בְׁ לֶׁ ַוֲאַגדְׁ . 

ִתיַטב   סט,לב ִריס   ַליהָוה, ִמשֹור ָפר; וְׁ ִרן ַמפְׁ ַמקְׁ . 

ָמחּו;   סט,לג ם   ָראּו ֲעָנִוים ִישְׁ כֶׁ ַבבְׁ ֵשי ֱאֹלִהים, ִויִחי לְׁ ֹדרְׁ . 

ל-ִכי  סט,לד הָוה; -ֹשֵמַע אֶׁ יֹוִנים יְׁ בְׁ ת   אֶׁ אֶׁ ֲאִסיָריו, ֹלא ָבָזה-וְׁ . 

ץ;   סט,לה לּוהּו, ָשַמִים ָוָארֶׁ ַהלְׁ ָכל   יְׁ ש ָבםֹרמֵ -ַיִמים, וְׁ . 

הּוָדה;   סט,לו נֶׁה, ָעֵרי יְׁ ִיבְׁ בּו ָשם,    ִכי ֱאֹלִהים, יֹוִשיַע ִצּיֹון, וְׁ ָישְׁ וְׁ
 .ִויֵרשּוהָ 

ָחלּוָה;   סט,לז ַרע ֲעָבָדיו, ִינְׁ זֶׁ נּו   וְׁ כְׁ מֹו, ִישְׁ ֹאֲהֵבי שְׁ ָבּה-וְׁ . 



ב-ע,א ִכיר.    ַהזְׁ ָדִוד לְׁ ַנֵצַח, לְׁ ַהִציֵלִני; יְׁ   ַלמְׁ ָרִתי ֱאֹלִהים לְׁ זְׁ עֶׁ הָוה, לְׁ
 .חּוָשה

ִשי:   ע,ג ֵשי ַנפְׁ ַבקְׁ רּו, מְׁ פְׁ ַיחְׁ מּו; ֲחֵפֵצי,    ֵיֹבשּו וְׁ ִיָכלְׁ ִיֹסגּו ָאחֹור, וְׁ
 .ָרָעִתי

ָתם-ָישּובּו, ַעל  ע,ד ב ָבשְׁ ָאח    --ֵעקֶׁ ָאח הֶׁ ִרים, הֶׁ ָהֹאמְׁ . 

ָך  ע,ה חּו, בְׁ מְׁ ִישְׁ יָך-ָכל    --ָיִשישּו וְׁ שֶׁ ַבקְׁ מְׁ : 

ַדל ֱאֹלִהיםוְׁ  רּו ָתִמיד, ִיגְׁ ָך    --ֹיאמְׁ שּוָעתֶׁ ֹאֲהֵבי, יְׁ . 

יֹון  ע,ו בְׁ אֶׁ ִּלי-ֱאֹלִהים חּוָשה    --ַוֲאִני, ָעִני וְׁ : 

ִטי ַאָתה;  ַפלְׁ ִרי ּומְׁ זְׁ הָוה, ַאל   עֶׁ ַאַחר-יְׁ תְׁ . 

ָך  עא,א הָוה ָחִסיִתי; -בְׁ עֹוָלם-ַאל   יְׁ ֵאבֹוָשה לְׁ . 

ָך, ַת   עא,ב ָקתְׁ ִצדְׁ ֵטִני; בְׁ ַפּלְׁ הֹוִשיֵעִני-ַהֵטה   ִציֵלִני ּותְׁ ָך, וְׁ נְׁ ֵאַלי ָאזְׁ . 

צּור ָמעֹון ָלבֹוא  עא,ג הֹוִשיֵעִני    --ֱהֵיה ִלי, לְׁ ָתִמיד, ִצִּויָת לְׁ : 

צּוָדִתי -ִכי ִעי ּומְׁ ָאָתה   ַסלְׁ . 

ֵטִני, ִמַּיד ָרָשע; --ֱאֹלַהי  עא,ד חֹוֵמץ   ַפּלְׁ ַעֵּול וְׁ ִמַכף מְׁ . 

,העא ָוִתי; -ִכי   עּוָרי   ַאָתה ִתקְׁ ַטִחי ִמּנְׁ הִוה, ִמבְׁ ֲאֹדָני יְׁ . 

ן  עא,ו טֶׁ ִתי ִמבֶׁ ַמכְׁ יָך, ִנסְׁ ֵעי ִאִמי, ַאָתה גֹוִזי; --ָעלֶׁ ָך    ִממְׁ בְׁ
ִהָּלִתי ָתִמיד  .תְׁ

ַרִבים;   עא,ז מֹוֵפת, ָהִייִתי לְׁ ַאָתה, ַמֲחִסי   כְׁ ֹעז-וְׁ . 

ִהּלָ   עא,ח ָך; ִיָמֵלא ִפי, תְׁ ָך-ָכל   תֶׁ תֶׁ ַארְׁ ַהּיֹום, ִתפְׁ . 

ָנה; -ַאל  עא,ט ֵעת ִזקְׁ ִליֵכִני, לְׁ לֹות ֹכִחי, ַאל   ַתשְׁ ֵבִני-ִככְׁ ַתַעזְׁ . 

ַבי ִלי; -ִכי  עא,י רּו אֹויְׁ ָדו   ָאמְׁ ִשי, נֹוֲעצּו ַיחְׁ ֵרי ַנפְׁ ֹשמְׁ וְׁ . 

שּוהּו,    ֵלאֹמר, ֱאֹלִהים ֲעָזבֹו;   עא,יא ִתפְׁ פּו וְׁ ֵאין ַמִציל-ִכיִרדְׁ . 

ִּני; -ֱאֹלִהים, ַאל  עא,יב ַחק ִממֶׁ ָרִתי חישה    ִתרְׁ זְׁ עֶׁ ֱאֹלַהי, לְׁ
 .()חּוָשה

ִשי:   עא,יג ֵני ַנפְׁ לּו, שֹטְׁ ִלָמה   ֵיֹבשּו ִיכְׁ ָפה, ּוכְׁ רְׁ ֵשי, --ַיֲעטּו חֶׁ ַבקְׁ מְׁ
 .ָרָעִתי

ִתי, ַעל   ַוֲאִני, ָתִמיד ֲאַיֵחל;   עא,יד הֹוַספְׁ ָך-לכָ -וְׁ ִהָּלתֶׁ תְׁ . 

ָך  עא,טו ָקתֶׁ ַסֵפר ִצדְׁ ָך: -ָכל--ִפי, יְׁ שּוָעתֶׁ ִתי    ַהּיֹום תְׁ ִכי ֹלא ָיַדעְׁ
ֹפרֹות  .סְׁ



הִוה; --ָאבֹוא  עא,טז ֻברֹות, ֲאֹדָני יְׁ ָך   ִבגְׁ ַבדֶׁ ָך לְׁ ָקתְׁ ִכיר ִצדְׁ ַאזְׁ . 

עּוָרי;   עא,יז ַתִני ִמּנְׁ ַעד   ֱאֹלִהים, ִלַמדְׁ יָךֵהָּנה, ַאגִ -וְׁ אֹותֶׁ לְׁ יד ִנפְׁ . 

ַגם ַעד  עא,יח ֵשיָבה-וְׁ ָנה, וְׁ ֵבִני-ֱאֹלִהים ַאל    --ִזקְׁ ַתַעזְׁ : 

דֹור; -ַעד רֹוֲעָך לְׁ ָכל   ַאִגיד זְׁ ָך-לְׁ בּוָרתֶׁ ָיבֹוא, גְׁ . 

ָך ֱאֹלִהים,   עא,יט ָקתְׁ ִצדְׁ ָמרֹום-ַעד   וְׁ : 

ר ֹדלֹות; -ֲאשֶׁ ֱאֹלִהים, ִמי ָכמֹוָך   ָעִשיָת גְׁ . 

ִאיַתִני(, ָצרֹות ַרבֹותֲאשֶׁ   עא,כ ָרעֹות    --ר הראיתנו )ִהרְׁ וְׁ : 

ַחֵּיִני(;  ץ, ָתשּוב ַתֲעֵלִני   ָתשּוב תחינו )תְׁ ֹהמֹות ָהָארֶׁ ּוִמתְׁ . 

ֻדָּלִתי;   עא,כא ב גְׁ רֶׁ ַנֲחֵמִני   תֶׁ ִתֹסב תְׁ וְׁ . 

ִלי-ַגם  עא,כב ָך ִבכְׁ ל-ֲאִני, אֹודְׁ ָך ֱאֹלָהי    --נֶׁבֶׁ ֲאִמתְׁ : 

ִכּנֹורֲאַזמְׁ  ָך בְׁ ָרֵאל    --ָרה לְׁ דֹוש, ִישְׁ קְׁ . 

ָרה  עא,כג ָפַתי, ִכי ֲאַזמְׁ ַרֵּנָּנה שְׁ ר ָפִדיתָ    ָּלְך; -תְׁ ִשי, ֲאשֶׁ ַנפְׁ וְׁ . 

שֹוִני-ַגם  עא,כד ָך-ָכל    --לְׁ ָקתֶׁ גֶׁה ִצדְׁ הְׁ ַהּיֹום, תֶׁ : 

רּו, -ֹבשּו ִכי-ִכי ֵשי ָרָעִתי   ָחפְׁ ַבקְׁ מְׁ . 
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ֹלֹמה:   עב,א ן--ֱאֹלִהים   ִלשְׁ בֶׁ ָך לְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ ְך ֵתן; וְׁ לֶׁ מֶׁ יָך, לְׁ ָפטֶׁ -ִמשְׁ
לְֶׁך  .מֶׁ

ק;   עב,ב דֶׁ צֶׁ ָך בְׁ ָפט   ָיִדין ַעמְׁ ִמשְׁ ַוֲעִנּיֶׁיָך בְׁ . 



אּו ָהִרים ָשלֹום ָלָעם;   עב,ג ָדָקה   ִישְׁ ָבעֹות, ִבצְׁ ּוגְׁ . 

ֹפט, ֲעִנֵּיי  עב,ד יֹון; --ָעם-ִישְׁ בְׁ ֵני אֶׁ ִויַדֵכא עֹוֵשק   יֹוִשיַע, ִלבְׁ . 

ש; -ִייָראּוָך ִעם  עב,ה ֵני ָיֵרַח, דֹור דֹוִרים   ָשמֶׁ ִלפְׁ וְׁ . 

ָמָטר ַעל  עב,ו ץ   ֵגז; -ֵיֵרד, כְׁ ִזיף ָארֶׁ ִביִבים, ַזרְׁ ִכרְׁ . 

ַרח  עב,ז ָיָמיו ַצִדיק; -ִיפְׁ ֹרב   בְׁ ִלי ָיֵרחַ -ָשלֹום, ַעד וְׁ בְׁ . 

, ִמָּים ַעד  עב,ח דְׁ ֵירְׁ ֵסי-ּוִמָּנָהר, ַעד   ָים; -וְׁ ץ-ַאפְׁ ָארֶׁ . 

עּו ִצִּיים;   עב,ט רְׁ ָפָניו, ִיכְׁ ַלֵחכּו   לְׁ ָביו, ָעָפר יְׁ ֹאיְׁ וְׁ . 

ִאִּיים,   עב,י ִשיש וְׁ ֵכי ַתרְׁ ָחה ָיִשיבּו   ַמלְׁ ִמנְׁ ; 

ָבא,  ָבא ּוסְׁ ֵכי שְׁ כָ    ַמלְׁ שְׁ ִריבּואֶׁ ר ַיקְׁ . 

ַתֲחוּו  עב,יא ִישְׁ ָלִכים; -לֹו ָכל-וְׁ דּוהּו-ָכל   מְׁ גֹוִים ַיַעבְׁ . 

ַשֵּוַע; -ִכי  עב,יב יֹון מְׁ בְׁ ֵאין   ַיִציל, אֶׁ ָעִני, וְׁ ֹעֵזר לוֹ -וְׁ . 

יֹון; -ָיֹחס, ַעל  עב,יג בְׁ אֶׁ יֹוִנים יֹוִשיעַ    ַדל וְׁ בְׁ שֹות אֶׁ ַנפְׁ וְׁ . 

ָשם;  ִמתֹוְך ּוֵמָחָמס,  עב,יד ַאל ַנפְׁ ֵעיָניו   ִיגְׁ ֵייַקר ָדָמם בְׁ וְׁ . 

ן    --ִויִחי  עב,טו ִיתֶׁ ָבא-וְׁ ַהב שְׁ לֹו, ִמזְׁ : 

ַפֵּלל ַבֲעדֹו ָתִמיד;  ִיתְׁ הּו-ָכל   וְׁ נְׁ כֶׁ ָברְׁ ַהּיֹום, יְׁ . 

ִהי ִפַסת  עב,טז ץ-יְׁ ֹראש ָהִרים    --ַבר, ָבָארֶׁ בְׁ : 

יֹו;  ָבנֹון ִפרְׁ ַעש ַכּלְׁ ץוְׁ    ִירְׁ ב ָהָארֶׁ ֵעשֶׁ ָיִציצּו ֵמִעיר, כְׁ . 

עֹוָלם  עב,יז מֹו, לְׁ ִהי שְׁ ֵני    --יְׁ מוֹ -ִלפְׁ ש, ינין )ִיּנֹון( שְׁ מֶׁ שֶׁ : 

כּו בֹו;  ָברְׁ ִיתְׁ רּוהּו-ָכל   וְׁ ַאשְׁ גֹוִים יְׁ . 

הָוה ֱאֹלִהים  עב,יח ָרֵאל: --ָברּוְך, יְׁ ָלאֹות    ֱאֹלֵהי ִישְׁ ֹעֵשה ִנפְׁ
ַבדוֹ   .לְׁ

בֹודוֹ   עב,יט עֹוָלם    --ּוָברּוְך, ֵשם כְׁ לְׁ : 

ת בֹודֹו, אֶׁ ִיָמֵלא כְׁ ץ-וְׁ ָאֵמן    --ֹכל ָהָארֶׁ ָאֵמן וְׁ . 

ִפּלֹות  עב,כ ן    --ָכּלּו תְׁ ִיָשי-ָדִוד, בֶׁ . 

ָאָסף  עג,א מֹור, לְׁ  :ִמזְׁ

ָרֵאל ֱאֹלִהים,  ִישְׁ ָבֵרי ֵלָבב   ַאְך טֹוב לְׁ לְׁ . 

ַעט, נטוי )--ַוֲאִני  עג,ב ָלי; ִכמְׁ כּו(    ָנָטיּו( ַרגְׁ ַאִין, שפכה )ֻשפְׁ כְׁ
 .ֲאֻשָרי

ִלים; -ִכי  עג,ג ה   ִקֵּנאִתי, ַבהֹולְׁ אֶׁ רְׁ ָשִעים אֶׁ לֹום רְׁ שְׁ . 



מֹוָתם;   עג,ד ֻצבֹות לְׁ ּוָבִריא אּוָלם   ִכי ֵאין ַחרְׁ . 

ִעם   ַבֲעַמל ֱאנֹוש ֵאיֵנמֹו;   עג,ה נָֻגעּו-וְׁ ָאָדם, ֹלא יְׁ . 

מֹו ַגֲאָוה; ָלכֵ   עג,ו ִשית, ָחָמס ָלמוֹ -ַיֲעָטף   ן, ֲעָנַקתְׁ . 

ִכּיֹות ֵלָבב   ָיָצא, ֵמֵחלֶׁב ֵעיֵנמֹו;   עג,ז רּו, ַמשְׁ ָעבְׁ . 

ק;   עג,ח ָרע ֹעשֶׁ רּו בְׁ ַדֵברּו   ָיִמיקּו, ִויַדבְׁ ִמָמרֹום יְׁ . 

ם;   עג,ט ץ   ַשתּו ַבָשַמִים ִפיהֶׁ שֹוָנם, ִתֲהַלְך ָבָארֶׁ ּולְׁ . 

ּוֵמי ָמֵלא, ִיָמצּו ָלמוֹ    ָלֵכן, ישיב )ָישּוב( ַעמֹו ֲהֹלם;   עג,י . 

רּו, ֵאיָכה ָיַדע  עג,יא ָאמְׁ יֹון   ֵאל; -וְׁ לְׁ עֶׁ ֵיש ֵדָעה בְׁ וְׁ . 

ָשִעים; -ִהֵּנה  עג,יב גּו   ֵאּלֶׁה רְׁ ֵוי עֹוָלם, ִהשְׁ ַשלְׁ ָחִיל-וְׁ . 

ָבִבי; -ַאְך  עג,יג ִנָקיֹון ַכָפיָואֶׁ    ִריק, ִזִכיִתי לְׁ ַחץ בְׁ רְׁ . 

ָקִרים   ַהּיֹום; -ָוֱאִהי ָנגּוַע, ָכל  עג,יד ִתי, ַלבְׁ תֹוַכחְׁ וְׁ . 

מֹו; -ִאם  עג,טו ָרה כְׁ ִתי, ֲאַספְׁ ִתי   ָאַמרְׁ ִהֵּנה דֹור ָבנֶׁיָך ָבָגדְׁ . 

ָבה, ָלַדַעת ֹזאת;   עג,טז ֵעיָני   ָוֲאַחשְׁ ָעָמל היא )הּוא( בְׁ . 

לָאבוֹ -ַעד  עג,יז ֵשי-א, אֶׁ דְׁ ַאֲחִריָתם   ֵאל; -ִמקְׁ ָאִביָנה, לְׁ . 

ַמשּואֹות   ַאְך ַבֲחָלקֹות, ָתִשית ָלמֹו;   עג,יח ָתם, לְׁ ִהַפלְׁ . 

ָרַגע;   עג,יט ַשָמה כְׁ ַבָּלהֹות-ָספּו ַתמּו, ִמן   ֵאיְך ָהיּו לְׁ . 

זֶׁ     --ַכֲחלֹום ֵמָהִקיץ  עג,כ ָמם ִתבְׁ הֲאֹדָני, ָבִעיר ַצלְׁ . 

ָבִבי;   עג,כא ַחֵמץ לְׁ תֹוָנן   ִכי, ִיתְׁ שְׁ יֹוַתי, אֶׁ ִכלְׁ וְׁ . 

ֹלא ֵאָדע; -ַוֲאִני  עג,כב ֵהמֹות, ָהִייִתי ִעָמְך   ַבַער, וְׁ בְׁ . 

ַיד   ַוֲאִני ָתִמיד ִעָמְך;   עג,כג ָת, בְׁ ִמיִני-ָאַחזְׁ יְׁ . 

ֵחִני;   עג,כד ָך ַתנְׁ ַאַחר, ָכבֹוד ִתָקֵחנִ    ַבֲעָצתְׁ יוְׁ . 

ָך, ֹלא   ִלי ַבָשָמִים; -ִמי  עג,כה ִעמְׁ ץ-וְׁ ִתי ָבָארֶׁ ָחַפצְׁ . 

ָבִבי:   עג,כו ֵאִרי, ּולְׁ ִקי-צּור   ָכָלה שְׁ לְׁ חֶׁ ָבִבי וְׁ עֹוָלם--לְׁ ֱאֹלִהים לְׁ . 

יָך ֹיאֵבדּו; -ִכי  עג,כז ֵחקֶׁ ַמָתה, ָכל   ִהֵּנה רְׁ ךָ -ִהצְׁ זֹונֶׁה ִממֶׁ . 

ַבת ֱאֹלִה   עג,כח טֹוב-ִלי    --יםַוֲאִני, ִקרְׁ : 

ִסי;  הִוה ַמחְׁ ַסֵפר, ָכל   ַשִתי, ַבאֹדָני יְׁ יָך-לְׁ ֲאכֹותֶׁ ַמלְׁ . 

ָאָסף  עד,א ִכיל, לְׁ  :ַמשְׁ

ָת ָלנֶַׁצח;  ָך   ָלָמה ֱאֹלִהים, ָזַנחְׁ ִעיתֶׁ ֹצאן ַמרְׁ ָך, בְׁ ַשן ַאפְׁ עְׁ יֶׁ . 

ם  עד,ב דֶׁ ָך, ָקִניָת קֶׁ ֹכר ֲעָדתְׁ ט ַנחֲ     --זְׁ ָת, ֵשבֶׁ ָךָגַאלְׁ ָלתֶׁ ; 



ָת בוֹ    ִצּיֹון, -ַהר ה ָשַכנְׁ זֶׁ . 

ַמֻשאֹות נֶַׁצח;   עד,ג יָך, לְׁ ָעמֶׁ ש-ָכל   ָהִריָמה פְׁ ֵהַרע אֹוֵיב ַבֹקדֶׁ . 

ָך;   עד,ד ב מֹוֲעדֶׁ רֶׁ קֶׁ יָך, בְׁ רֶׁ ָשמּו אֹוֹתָתם ֹאתֹות   ָשֲאגּו ֹצרְׁ . 

ָלה;   עד,ה ָמעְׁ ֵמִביא לְׁ ָבְך   ִיָּוַדע, כְׁ ֻדמֹותֵעץ, ַקרְׁ -ִבסְׁ . 

יָה ָּיַחד  עד,ו ַעָתה(, ִפתּוחֶׁ ֵכיַלפֹות, ַיֲהֹלמּון    --ועת )וְׁ ַכִשיל וְׁ בְׁ . 

ָך;   עד,ז ָדשֶׁ חּו ָבֵאש, ִמקְׁ ַכן   ִשלְׁ לּו ִמשְׁ ץ, ִחּלְׁ ָך-ָלָארֶׁ מֶׁ שְׁ . 

ִלָבם, ִניָנם ָיַחד;   עד,ח רּו בְׁ פּו ָכל   ָאמְׁ ץ-מֹוֲעֵדי-ָשרְׁ ֵאל ָבָארֶׁ . 

ֹלא-ֵאין   ֹוֹתֵתינּו, ֹלא ָרִאינּו: א  עד,ט ִאָתנּו, ֹיֵדַע -עֹוד ָנִביא; וְׁ
ָמה-ַעד . 

ף ָצר; -ַעד  עד,י ָחרֶׁ ָך ָלנֶַׁצח   ָמַתי ֱאֹלִהים, יְׁ ָנֵאץ אֹוֵיב ִשמְׁ יְׁ . 

ָך, ִויִמינֶָׁך;   עד,יא ָך( ַכֵּלה   ָלָמה ָתִשיב ָידְׁ ב חוקך )ֵחיקְׁ רֶׁ ִמקֶׁ . 

ִכי  עד,יב ם;  ֵואֹלִהים, ַמלְׁ דֶׁ ץ   ִמקֶׁ ב ָהָארֶׁ רֶׁ קֶׁ שּועֹות, בְׁ ֹפֵעל יְׁ . 

ָך ָים;   עד,יג ָעזְׁ ָת בְׁ ָת ָראֵשי ַתִּניִנים, ַעל   ַאָתה פֹוַררְׁ -ִשַברְׁ
 .ַהָמִים

ָיָתן;   עד,יד ָת, ָראֵשי ִלוְׁ ִצִּיים   ַאָתה ִרַצצְׁ ָעם לְׁ נֶּׁנּו ַמֲאָכל, לְׁ ִתתְׁ . 

ָת, ַמעְׁ   עד,טו ָת, ַנֲהרֹות ֵאיָתן   ָין ָוָנַחל; ַאָתה ָבַקעְׁ ַאָתה הֹוַבשְׁ . 

ָך יֹום, ַאף  עד,טז ָלה; -לְׁ ָך ָליְׁ ש   לְׁ ַאָתה ֲהִכינֹוָת, ָמאֹור ָוָשמֶׁ . 

ָת, ָכל  עד,יז ץ; -ַאָתה ִהַצבְׁ בּולֹות ָארֶׁ ף, ַאָתה    גְׁ ַקִיץ ָוֹחרֶׁ
ָתם ַצרְׁ  .יְׁ

ָכר  עד,יח הָוה; --ֹזאת-זְׁ ָך   אֹוֵיב, ֵחֵרף יְׁ מֶׁ ַעם ָנָבל, ִנֲאצּו שְׁ וְׁ . 

ָך; -ַאל  עד,יט ש תֹורֶׁ ַחַּית, נֶׁפֶׁ ַכח -ַחַּית ֲעִנּיֶׁיָך, ַאל   ִתֵתן לְׁ ִתשְׁ
 .ָלנֶַׁצח

ִרית:   עד,כ אּו ַמֲחַשֵכי   ַהֵבט ַלבְׁ אֹות ָחָמס-ִכי ָמלְׁ ץ, נְׁ רֶׁ אֶׁ . 

ָלם; -ַאל  עד,כא הַ    ָיֹשב ַדְך ִנכְׁ יֹון, יְׁ בְׁ אֶׁ ָךָעִני וְׁ מֶׁ לּו שְׁ לְׁ . 

ָך;   עד,כב ָך ִמִּני   קּוָמה ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריבֶׁ ָפתְׁ רְׁ ֹכר חֶׁ -ָנָבל, ָכל-זְׁ
 .ַהּיֹום

יָך; -ַאל  עד,כג רֶׁ ַכח, קֹול ֹצרְׁ יָך, ֹעלֶׁה ָתִמיד   ִתשְׁ אֹון ָקמֶׁ שְׁ . 

ַנֵצַח ַאל  עה,א ָאָסף ִשיר-ַלמְׁ מֹור לְׁ ֵחת; ִמזְׁ ַתשְׁ . 

ָך,  עה,ב ָך; --ֱאֹלִהים הֹוִדינּו ּלְׁ מֶׁ ָקרֹוב שְׁ רּו,    הֹוִדינּו, וְׁ ִספְׁ



יָך אֹותֶׁ לְׁ  .ִנפְׁ
ַקח מֹוֵעד;   עה,ג ֹפט   ִכי, אֶׁ שְׁ ֲאִני, ֵמיָשִרים אֶׁ . 

ָכל  עה,ד ץ וְׁ רֶׁ ֹמִגים, אֶׁ יָה; -נְׁ בֶׁ ָלה   ֹישְׁ יָה סֶׁ ִתי ַעמּודֶׁ ָאֹנִכי ִתַכנְׁ . 

ִלים, ַאל  עה,ה ִתי ַלהֹולְׁ ָשִעים, ַאל   ָתֹהּלּו; -ָאַמרְׁ ָלרְׁ ָתִרימּו -וְׁ
ן  .ָקרֶׁ

ם; -ַאל  עה,ו כֶׁ נְׁ ַצָּואר ָעָתק   ָתִרימּו ַלָמרֹום ַקרְׁ רּו בְׁ ַדבְׁ תְׁ . 

ַבר ָהִרים   ִכי ֹלא ִממֹוָצא, ּוִמַמֲעָרב;   עה,ז ֹלא, ִמִמדְׁ וְׁ . 

ה ָיִרים   ֱאֹלִהים ֹשֵפט; -ִכי  עה,ח זֶׁ ִפיל, וְׁ ה ַישְׁ זֶׁ . 

ַידִכי כוֹ   עה,ט ְך-ס בְׁ סֶׁ ַיִין ָחַמר ָמֵלא מֶׁ הָוה, וְׁ ה    --יְׁ ַוַּיֵגר ִמזֶׁ : 

תּו; -ַאְך צּו ִישְׁ יָה, ִימְׁ ָמרֶׁ ֵעי   שְׁ ץ-ֹכל, ִרשְׁ ָארֶׁ . 

ֹעָלם;   עה,י ָרה, ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב   ַוֲאִני, ַאִגיד לְׁ ֲאַזמְׁ . 

ָכל  עה,יא ָשִעים ֲאַגֵדַע; -וְׁ ֵני רְׁ ָנה, ַק    ַקרְׁ רֹוַממְׁ נֹות ַצִדיקתְׁ רְׁ . 

ָאָסף ִשיר  עו,א מֹור לְׁ ִגיֹנת; ִמזְׁ ַנֵצַח ִבנְׁ  .ַלמְׁ

מוֹ    נֹוָדע ִביהּוָדה ֱאֹלִהים;   עו,ב ָרֵאל, ָגדֹול שְׁ ִישְׁ בְׁ . 

ָשֵלם סּוכֹו;   עו,ג ִהי בְׁ ִצּיֹון   ַויְׁ עֹוָנתֹו בְׁ ּומְׁ . 

ֵפי  עו,ד ת; -ָשָמה, ִשַבר ִרשְׁ ב ּו   ָקשֶׁ רֶׁ חֶׁ ָלהָמֵגן וְׁ ָחָמה סֶׁ ִמלְׁ . 

ֵרי    --ָנאֹור, ַאָתה ַאִדיר  עו,ה ף-ֵמַהרְׁ ָטרֶׁ . 

לּו, ַאִביֵרי ֵלב  עו,ו תֹולְׁ שְׁ ָנָתם    --אֶׁ ָנמּו שְׁ ; 

ֹלא אּו ָכל-וְׁ ֵשי-ָמצְׁ ם   ַחִיל -ַאנְׁ ֵדיהֶׁ יְׁ . 

ָך, ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב;   עו,ז ב ָוסּוס   ִמַגֲעָרתְׁ כֶׁ רֶׁ ָדם, וְׁ ִנרְׁ . 

ָפנֶׁיָך; -ּוִמי--ָרא ַאָתהַאָתה, נוֹ   עו,ח ָך   ַיֲעֹמד לְׁ ֵמָאז ַאפֶׁ . 

ָת ִדין;   עו,ט ַמעְׁ ָשָקָטה   ִמָשַמִים, ִהשְׁ ָאה וְׁ ץ ָירְׁ רֶׁ אֶׁ . 

קּום  עו,י ָפט ֱאֹלִהים-בְׁ הֹוִשיַע ָכל    --ַלִמשְׁ ֵוי-לְׁ ָלה-ַענְׁ ץ סֶׁ רֶׁ אֶׁ . 

ָך; -ִכי  עו,יא ֵאִרית ֵחֹמת    ֲחַמת ָאָדם תֹודֶׁ ֹגרשְׁ ַתחְׁ . 

ם:   עו,יב מּו, ַליהָוה ֱאֹלֵהיכֶׁ ַשּלְׁ רּו וְׁ ִביָביו-ָכל   ִנדְׁ ֹיִבילּו ַשי, --סְׁ
 .ַלמֹוָרא

ִגיִדים;   עו,יג ֹצר, רּוַח נְׁ ֵכי   ִיבְׁ ַמלְׁ ץ-נֹוָרא, לְׁ ָארֶׁ . 
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ַנֵצַח ַעל  עז,א דּותּון(; -ַלמְׁ מֹורידיתון )יְׁ ָאָסף ִמזְׁ לְׁ . 

ל  עז,ב ָעָקה; -קֹוִלי אֶׁ צְׁ אֶׁ ל   ֱאֹלִהים וְׁ ַהֲאִזין -קֹוִלי אֶׁ ֱאֹלִהים, וְׁ
 .ֵאָלי

יֹום ָצָרִתי,   עז,ג ִתי   בְׁ ֲאֹדָני ָדָרשְׁ : 

ָרה ָלה ִנגְׁ ֹלא ָתפּוג; --ָיִדי, ַליְׁ ִשי   וְׁ ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנפְׁ . 

ֱהָמָיה;   עז,ד אֶׁ ָרה ֱאֹלִהים וְׁ כְׁ זְׁ ָלה   אֶׁ ַעֵטף רּוִחי סֶׁ ִתתְׁ ָאִשיָחה, וְׁ . 

ֻמרֹות ֵעיָני;   עז,ה ָת, שְׁ ֹלא ֲאַדֵבר   ָאַחזְׁ ִתי, וְׁ ַעמְׁ ִנפְׁ . 

ם  עז,ו דֶׁ ִתי ָיִמים ִמקֶׁ נֹות, עֹוָלִמים    --ִחַשבְׁ שְׁ . 

ָלה:   עז,ז ִגיָנִתי, ַבָּליְׁ ָרה נְׁ כְׁ זְׁ ַחֵפש רּוִחי-ִעם   אֶׁ ָבִבי ָאִשיָחה; ַויְׁ לְׁ . 

ַנח ֲאֹדָני;   עז,ח עֹוָלִמים, ִיזְׁ ֹלא   ַהלְׁ צֹות עֹוד-וְׁ ֹיִסיף ִלרְׁ . 

דֹו;   עז,ט ָאֵפס ָלנֶַׁצח ַחסְׁ ֹדר ָוֹדר   הֶׁ ר, לְׁ ָגַמר ֹאמֶׁ . 

ָלה-ִאם   ֲהָשַכח ַחּנֹות ֵאל;   עז,י ַאף, ַרֲחָמיו סֶׁ ָקַפץ בְׁ . 

יֹון    --ָוֹאַמר, ַחּלֹוִתי ִהיא  עז,יא לְׁ ִמין עֶׁ נֹות, יְׁ שְׁ . 

ֵלי  עז,יב כֹור( ַמַעלְׁ זְׁ ָך-ִכי   ָיּה: -אזכיר )אֶׁ אֶׁ ם ִפלְׁ דֶׁ ָרה ִמקֶׁ כְׁ זְׁ אֶׁ . 

ָכל  עז,יג ָהִגיִתי בְׁ יָך ָאִשיָחה   ָפֳעלֶָׁך; -וְׁ ּוַבֲעִלילֹותֶׁ . 

ָך;   עז,יד כֶׁ ש ַדרְׁ ֵאל ָגדֹול, ֵכאֹלִהים-ִמי   ֱאֹלִהים, ַבֹקדֶׁ . 

לֶׁא;   עז,טו ָך   ַאָתה ָהֵאל, ֹעֵשה פֶׁ ָת ָבַעִמים ֻעזֶׁ הֹוַדעְׁ . 

ָך;   עז,טז רֹוַע ַעמֶׁ ָת ִבזְׁ ֵני   ָגַאלְׁ ָלה-בְׁ יֹוֵסף סֶׁ ַיֲעֹקב וְׁ . 

זּו    ָראּוָך ַמִים ָיִחילּו; --ָראּוָך ַמִים, ֱאֹלִהים  עז,יז גְׁ ַאף, ִירְׁ
ֹהמֹות  .תְׁ



מּו ַמִים, ָעבֹות  עז,יח ָחִקים; --ֹזרְׁ נּו שְׁ יָך, חֲ -ַאף   קֹול, ָנתְׁ ָצצֶׁ
ַהָּלכּו  .ִיתְׁ

ַגל  עז,יט ָך, ַבַגלְׁ ָרִקים ֵתֵבל; --קֹול ַרַעמְׁ ַעש    ֵהִאירּו בְׁ ָזה ַוִתרְׁ ָרגְׁ
ץ  .ָהָארֶׁ

ָך  עז,כ כֶׁ ַמִים ַרִבים; --ַבָּים ַדרְׁ ָך(, בְׁ ִבילְׁ    ושביליך )ּושְׁ
יָך, ֹלא ֹנָדעּו בֹותֶׁ ִעקְׁ  .וְׁ

ָך  עז,כא ַאֲהֹרן-ַידבְׁ     --ָנִחיָת ַכֹצאן ַעמֶׁ ה וְׁ ֹמשֶׁ . 

ָאָסף  עח,א ִכיל, לְׁ  :ַמשְׁ

ֵרי   ַהֲאִזיָנה ַעִמי, תֹוָרִתי;  ִאמְׁ ם, לְׁ כֶׁ נְׁ ִפי-ַהטּו ָאזְׁ . 

ָמָשל ִפי;   עח,ב ָחה בְׁ תְׁ פְׁ ם-ַאִביָעה ִחידֹות, ִמִּני   אֶׁ דֶׁ קֶׁ . 

נּו, ַוֵּנָדֵעם;   עח,ג ר ָשַמעְׁ רּו   ֲאשֶׁ ָלנּו-ַוֲאבֹוֵתינּו, ִספְׁ . 

ח,דע ם   ֵניהֶׁ ַכֵחד, ִמבְׁ ִהּלֹות     --ֹלא נְׁ ִרים תְׁ ַספְׁ דֹור ַאֲחרֹון, מְׁ לְׁ
הָוה  ;יְׁ

ֹאָתיו,  לְׁ ִנפְׁ ֱעזּוזֹו וְׁ ר ָעָשה   וֶׁ ֲאשֶׁ . 

ַיֲעֹקב,   עח,ה ם ֵעדּות, בְׁ ָרֵאל   ַוָּיקֶׁ ִישְׁ תֹוָרה, ָשם בְׁ וְׁ : 

ת ר ִצָּוה, אֶׁ ם    --ֲאבֹוֵתינּו-ֲאשֶׁ ֵניהֶׁ הֹוִדיָעם, ִלבְׁ לְׁ . 

עּו, דֹור ַאֲחרֹון  עח,ו ַמַען ֵידְׁ רּו    ָבִנים ִיָּוֵלדּו; --לְׁ ָיֻקמּו, ִויַספְׁ
ם ֵניהֶׁ  .ִלבְׁ

ָלם:   עח,ז ָיִשימּו ֵבאֹלִהים, ִכסְׁ ֵלי   וְׁ חּו, ַמַעלְׁ כְׁ ֹלא ִישְׁ ֵאל; -וְׁ
ו   ֹצרּוּוִמצְׁ ָֹתיו ִינְׁ . 

יּו, ַכֲאבֹוָתם  עח,ח ֹלא ִיהְׁ ה    --וְׁ דֹור, סֹוֵרר ּוֹמרֶׁ : 

ֹלא   ֵהִכין ִלבֹו; -דֹור, ֹלא ת-וְׁ ָנה אֶׁ מְׁ ֵאל רּוחוֹ -נֶׁאֶׁ . 

ֵני  עח,ט ֵקי רֹוֵמי-בְׁ ַרִים, נֹושְׁ פְׁ ת; -אֶׁ ָרב   ָקשֶׁ יֹום קְׁ כּו, בְׁ ָהפְׁ . 

ִרית ֱאֹלִהים;   עח,י רּו, בְׁ ת   ֹלא ָשמְׁ תֹוָרתֹו, ֵמֲאנּו ָללֶׁכֶׁ ּובְׁ . 

חּו ֲעִלילֹוָתיו;   עח,יא כְׁ ִנפְׁ    ַוִּישְׁ ָאםוְׁ רְׁ ר הֶׁ אֹוָתיו, ֲאשֶׁ לְׁ . 

לֶׁא;   עח,יב ד ֲאבֹוָתם, ָעָשה פֶׁ ֵדה   נֶׁגֶׁ ַרִים שְׁ ץ ִמצְׁ רֶׁ אֶׁ ֹצַען-בְׁ . 

ב   ָבַקע ָים, ַוַּיֲעִביֵרם;   עח,יג מוֹ -ַוַּיצֶׁ ֵנד-ַמִים כְׁ . 

ָעָנן יֹוָמם;   עח,יד ֵחם בֶׁ ָכל   ַוַּינְׁ אֹור ֵאש-וְׁ ָלה, בְׁ ַהַּליְׁ . 

ַבַקע ֻצִרי  עח,טו ָבר; יְׁ ֹהמֹות ַרָבה   ם, ַבִמדְׁ , ִכתְׁ קְׁ ַוַּישְׁ . 



ִלים ִמָסַלע;   עח,טז ָהרֹות ָמִים   ַוּיֹוִצא נֹוזְׁ ד ַכּנְׁ ַוּיֹורֶׁ . 

יֹון, ַבִצָּיה    --לוֹ -ַוּיֹוִסיפּו עֹוד, ַלֲחֹטא  עח,יז לְׁ רֹות עֶׁ ַלמְׁ . 

ַנסּו  עח,יח ָבָבם-ַויְׁ ָאל    --ֵאל ִבלְׁ שָ -ִלשְׁ ַנפְׁ ל לְׁ םֹאכֶׁ . 

רּו, ֵבאֹלִהים:   עח,יט ַדבְׁ רּו, ֲהיּוַכל ֵאל   ַויְׁ ָחן, --ָאמְׁ ַלֲעֹרְך ֻשלְׁ
ָבר  .ַבִמדְׁ

ֹטפּו    --צּור, ַוָּיזּובּו ַמִים-ֵהן ִהָכה  עח,כ ָחִלים ִישְׁ ּונְׁ : 

ם, יּוַכל ֵתת; -ֲהַגם ַעמוֹ -ִאם   לֶׁחֶׁ ֵאר לְׁ ָיִכין שְׁ . 

הָוה  עח,כא ַעָבר    --ָלֵכן, ָשַמע יְׁ ַוִּיתְׁ : 

ַיֲעֹקב;  ָקה בְׁ ֵאש, ִנשְׁ ַגם   וְׁ ָרֵאל-וְׁ ִישְׁ ַאף, ָעָלה בְׁ . 

ֱאִמינּו, ֵבאֹלִהים;   עח,כב חּו, ִבישּוָעתוֹ    ִכי ֹלא הֶׁ ֹלא ָבטְׁ וְׁ . 

ָחִקים ִמָמַעל;   עח,כג ַצו שְׁ ֵתי ָשַמִים ָפָתח   ַויְׁ ַדלְׁ וְׁ . 

ֱאֹכל;   עח,כד ם ָמן לֶׁ ֵטר ֲעֵליהֶׁ ַגן   ַוַּימְׁ ָשַמִים, ָנַתן ָלמוֹ -ּודְׁ . 

ם ַאִביִרים, ָאַכל ִאיש;   עח,כה ם ָלשַֹבע   לֶׁחֶׁ ֵציָדה ָשַלח ָלהֶׁ . 

ֻעזֹו ֵתיָמן   ַיַסע ָקִדים, ַבָשָמִים;   עח,כו ַנֵהג בְׁ ַויְׁ . 

ֵאר;   עח,כז ָעָפר שְׁ ם כֶׁ ֵטר ֲעֵליהֶׁ חֹול ַיִמים, עֹוף ָכָנף   ַוַּימְׁ ּוכְׁ . 

ב ַמֲחֵנהּו;   עח,כח רֶׁ קֶׁ ֹנָתיו   ַוַּיֵפל, בְׁ כְׁ ִמשְׁ ָסִביב, לְׁ . 

ֹאד;   עח,כט עּו מְׁ בְׁ לּו ַוִּישְׁ ם   ַוֹּיאכְׁ ַתֲאָוָתם, ָיִבא ָלהֶׁ וְׁ . 

ם   ָזרּו ִמַתֲאָוָתם; -ֹלא  עח,ל ִפיהֶׁ ָלם בְׁ עֹוד, ָאכְׁ . 

ם,   עח,לא ַאף ֱאֹלִהים, ָעָלה ָבהֶׁ ַמֵּניהֶׁ    וְׁ ִמשְׁ םַוַּיֲהֹרג, בְׁ ; 

ָרֵאל  ִריעַ    ּוַבחּוֵרי ִישְׁ ִהכְׁ . 

ָכל  עח,לב אּו-בְׁ ֹלא   עֹוד; -ֹזאת ָחטְׁ אֹוָתיו-וְׁ לְׁ ִנפְׁ ֱאִמינּו, בְׁ הֶׁ . 

ַכל  עח,לג ם; -ַויְׁ ֵמיהֶׁ ל יְׁ בֶׁ ָהָלה   ַבהֶׁ נֹוָתם, ַבבֶׁ ּושְׁ . 

ָרשּוהּו; -ִאם  עח,לד ִשֲחרּו   ֲהָרָגם ּודְׁ ָשבּו, וְׁ ֵאל-וְׁ . 

רּו  עח,לה כְׁ יֹון, ֹגֲאָלם   ֱאֹלִהים צּוָרם; -, ִכיַוִּיזְׁ לְׁ ֵאל עֶׁ וְׁ . 

ם;   עח,לו ִפיהֶׁ ַפתּוהּו בְׁ בּו   ַויְׁ ַכזְׁ שֹוָנם, יְׁ לוֹ -ּוִבלְׁ . 

ִלָבם, ֹלא  עח,לז ִריתוֹ    ָנכֹון ִעמֹו; -וְׁ נּו, ִבבְׁ מְׁ ֹלא נֶׁאֶׁ וְׁ . 

ַכֵפר ָעו    עח,לח הּוא ַרחּום, יְׁ ֹלא    --ֹןוְׁ ִחית-וְׁ ַישְׁ : 

בָ  ִהרְׁ ָהִשיב ַאפֹו; וְׁ ֹלא   ה, לְׁ ֲחָמתוֹ -ָיִעיר, ָכל-וְׁ . 

ֹכר, ִכי  עח,לט ֹלא ָישּוב   ָבָשר ֵהָמה; -ַוִּיזְׁ רּוַח הֹוֵלְך, וְׁ . 

ָבר;   עח,מ רּוהּו ַבִמדְׁ ַיֲעִציבּוהּו, ִביִשימֹון   ַכָמה, ַימְׁ . 



ַנסּו ֵאל;   עח,מא ָראֵ    ַוָּישּובּו ַויְׁ דֹוש ִישְׁ וּוּוקְׁ ל ִהתְׁ . 

ת-ֹלא  עח,מב רּו אֶׁ ר   ָידֹו; -ָזכְׁ ָצר-ָפָדם ִמִּני-יֹום, ֲאשֶׁ . 

ר  עח,מג ַרִים, ֹאתֹוָתיו; -ֲאשֶׁ ִמצְׁ ֵדה   ָשם בְׁ ָתיו, ִבשְׁ ֹצַען-ּומֹופְׁ . 

ם;   עח,מד ֹאֵריהֶׁ ָדם, יְׁ ם, ַבל   ַוַּיֲהֹפְך לְׁ ֵליהֶׁ ֹנזְׁ ָתיּון-וְׁ ִישְׁ . 

ם ָעֹרב  עח,מה ַשַּלח ָבהֶׁ ֵלם; יְׁ ִחיֵתם   , ַוֹּיאכְׁ ֵדַע, ַוַתשְׁ ַפרְׁ ּוצְׁ . 

בּוָלם;   עח,מו ָחִסיל יְׁ ה   ַוִּיֵתן לֶׁ בֶׁ ִויִגיָעם, ָלַארְׁ . 

ָנם;   עח,מז מֹוָתם, ַבֲחָנַמל   ַיֲהֹרג ַבָבָרד ַגפְׁ ִשקְׁ וְׁ . 

ִעיָרם;   עח,מח ֵגר ַלָבָרד בְׁ ָשִפים   ַוַּיסְׁ ם, ָלרְׁ ֵניהֶׁ ּוִמקְׁ . 

שַ   עח,מט ָצָרה; --ָבם, ֲחרֹון ַאפוֹ -ַּלחיְׁ ָרה ָוַזַעם וְׁ בְׁ ַלַחת,    עֶׁ ִמשְׁ
ֲאֵכי ָרִעים  .ַמלְׁ

ַאפֹו:   עח,נ ַפֵּלס ָנִתיב, לְׁ ַחָּיָתם, -ֹלא   יְׁ ָשם; וְׁ ת ַנפְׁ ָחַשְך ִמָמוֶׁ
ִגיר ר ִהסְׁ בֶׁ  .ַלדֶׁ

ָרִים; -ַוַּיְך ָכל  עח,נא ִמצְׁ כֹור בְׁ ָאֳהלֵ    בְׁ ָחם-יֵראִשית אֹוִנים, בְׁ . 

ָבר   ַוַּיַסע ַכֹצאן ַעמֹו;   עח,נב ר, ַבִמדְׁ ַנֲהֵגם ַכֵעדֶׁ ַויְׁ . 

ֹלא ָפָחדּו;   עח,נג ַטח, וְׁ ֵחם ָלבֶׁ ת   ַוַּינְׁ אֶׁ ם, ִכָסה ַהָּים-וְׁ ֵביהֶׁ אֹויְׁ . 

ל  עח,נד ִביֵאם, אֶׁ שֹו; -ַויְׁ בּול ָקדְׁ ִמינוֹ -ַהר   גְׁ ָתה יְׁ ה, ָקנְׁ זֶׁ . 

נֵ   עח,נה ש ִמפְׁ ָגרֶׁ ם, גֹוִיםַויְׁ ל ַנֲחָלה    --יהֶׁ בֶׁ חֶׁ ַוַּיִפיֵלם, בְׁ ; 

ם,  ָאֳהֵליהֶׁ ֵכן בְׁ ָרֵאל   ַוַּישְׁ ֵטי ִישְׁ ִשבְׁ . 

ת  עח,נו רּו, אֶׁ ַנסּו ַוַּימְׁ יֹון; -ַויְׁ לְׁ ֵעדֹוָתיו, ֹלא ָשָמרּו   ֱאֹלִהים עֶׁ וְׁ . 

דּו, ַכֲאבֹוָתם;   עח,נז גְׁ שֶׁ    ַוִּיֹסגּו ַוִּיבְׁ קֶׁ כּו, כְׁ פְׁ ִמָּיהנֶׁהְׁ ת רְׁ . 

ָבמֹוָתם;   עח,נח ִעיסּוהּו בְׁ ִניאּוהּו   ַוַּיכְׁ ם, ַיקְׁ ִסיֵליהֶׁ ּוִבפְׁ . 

ַעָבר;   עח,נט ָרֵאל   ָשַמע ֱאֹלִהים, ַוִּיתְׁ ִישְׁ ֹאד, בְׁ ַאס מְׁ ַוִּימְׁ . 

ַכן ִשלֹו;   עח,ס ל, ִשֵכן ָבָאָדם   ַוִּיֹטש, ִמשְׁ ֹאהֶׁ . 

ִבי ֻעזוֹ   עח,סא ַיד   ; ַוִּיֵתן ַלשְׁ תֹו בְׁ ַארְׁ ִתפְׁ ָצר-וְׁ . 

ב ַעמֹו;   עח,סב רֶׁ ֵגר ַלחֶׁ ַעָבר   ַוַּיסְׁ ַנֲחָלתֹו, ִהתְׁ ּובְׁ . 

ָלה  עח,סג תּוֹלָתיו, ֹלא הּוָּללּו   ֵאש; -ַבחּוָריו ָאכְׁ ּובְׁ . 

ב ָנָפלּו;   עח,סד רֶׁ יָנה   ֹכֲהָניו, ַבחֶׁ כֶׁ ֹנָתיו, ֹלא ִתבְׁ מְׁ ַאלְׁ וְׁ . 

ָישֵ   עח,סה רֹוֵנן ִמָּיִין   ן ֲאֹדָני; ַוִּיַקץ כְׁ ִגבֹור, ִמתְׁ כְׁ . 

ַפת עֹוָלם, ָנַתן ָלמוֹ    ָצָריו ָאחֹור; -ַוַּיְך  עח,סו רְׁ חֶׁ . 

ל יֹוֵסף;   עח,סז ֹאהֶׁ ַאס, בְׁ ַרִים, ֹלא ָבָחר   ַוִּימְׁ פְׁ ט אֶׁ ֵשבֶׁ ּובְׁ . 



ת  עח,סח ַחר, אֶׁ הּוָדה; -ַוִּיבְׁ ט יְׁ ת   ֵשבֶׁ ר ָאֵהב-אֶׁ ַהר ִצּיֹון, ֲאשֶׁ . 

מוֹ   עח,סט ן כְׁ ָדשֹו; -ַוִּיבֶׁ עֹוָלם   ָרִמים, ִמקְׁ ָסָדּה לְׁ ץ, יְׁ רֶׁ אֶׁ כְׁ . 

דֹו;   עח,ע ָדִוד ַעבְׁ ַחר, בְׁ ֹאת ֹצאן   ַוִּיבְׁ לְׁ ַוִּיָקֵחהּו, ִמִמכְׁ . 

ָרֵאל,    ֵמַאַחר ָעלֹות, ֱהִביאֹו:   עח,עא ִישְׁ ַיֲעֹקב ַעמֹו; ּובְׁ עֹות, בְׁ ִלרְׁ
 .ַנֲחָלתוֹ 

ָבבֹו;   עח,עב ֹתם לְׁ ֵעם, כְׁ ֵחם   ַוִּירְׁ בּונֹות ַכָפיו ַינְׁ ּוִבתְׁ . 
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ָאָסף  עט,א מֹור, לְׁ  :ִמזְׁ

ָך ַנֲחָלתֶׁ ָך    --ֱאֹלִהים, ָבאּו גֹוִים בְׁ שֶׁ ת ֵהיַכל ָקדְׁ אּו, אֶׁ ִטמְׁ ; 

ת ם -ָשמּו אֶׁ רּוָשַלִ ִעִּיים   יְׁ לְׁ . 

ת  עט,ב נּו, אֶׁ יָך-ָנתְׁ ַלת ֲעָבדֶׁ עֹוף ַהָשָמִים    --ִנבְׁ ַמֲאָכל, לְׁ ; 

יָך,  ַשר ֲחִסידֶׁ תוֹ    בְׁ ַחיְׁ ץ-לְׁ ָארֶׁ . 

כּו ָדָמם, ַכַמִים  עט,ג ם; --ָשפְׁ רּוָשָלִ ִביבֹות יְׁ ֵאין קֹוֵבר   סְׁ וְׁ . 

ֵכֵנינּו;   עט,ד ָפה, ִלשְׁ רְׁ ִביבֹותֵ    ָהִיינּו חֶׁ לֶׁס, ִלסְׁ ינּוַלַעג ָוקֶׁ . 

ֱאַנף ָלנֶַׁצח; -ַעד  עט,ה הָוה, תֶׁ מוֹ    ָמה יְׁ ַער כְׁ ָך-ִתבְׁ ָאתֶׁ ֵאש, ִקנְׁ . 

ָך  עט,ו ֹפְך ֲחָמתְׁ ר ֹלא    --שְׁ ל ַהגֹוִים, ֲאשֶׁ ָדעּוָך-אֶׁ יְׁ : 

ָלכֹות ַעל ַממְׁ ָך, ֹלא ָקָראּו    --וְׁ ִשמְׁ ר בְׁ ֲאשֶׁ . 



ת  עט,ז ת   ַיֲעֹקב; -ִכי, ָאַכל אֶׁ אֶׁ ּוָנֵוהּו ֵהַשמ-וְׁ . 

ָכר-ַאל  עט,ח ֹֹנת ִראֹשִניםֲעו     ָלנּו, -ִתזְׁ : 

יָך מּונּו ַרֲחמֶׁ ַקדְׁ ֹאד    --ַמֵהר, יְׁ ִכי ַדּלֹונּו מְׁ . 

ֵענּו  עט,ט ֵרנּו, ֱאֹלֵהי ִישְׁ בֹוד-ַעל    --ָעזְׁ ַבר כְׁ ָך-דְׁ מֶׁ שְׁ ; 

ַכֵפר ַעל ַהִציֵלנּו וְׁ ָך   ַחֹטאֵתינּו, -וְׁ מֶׁ ַמַען שְׁ לְׁ . 

רּו ַהגֹוִיםָלָמה  עט,י ם    --, ֹיאמְׁ ַאֵּיה ֱאֹלֵהיהֶׁ : 

ֵעיֵנינּו;  ַמת, ַדם   ִיָּוַדע ַבֹגִיים לְׁ יָך ַהָשפּוְך-ִנקְׁ ֲעָבדֶׁ . 

ַקת ָאִסיר:   עט,יא נְׁ ָפנֶׁיָך, אֶׁ רֹוֲעָך   ָתבֹוא לְׁ ל זְׁ ֹגדֶׁ ֵני --כְׁ הֹוֵתר, בְׁ
מּוָתה  .תְׁ

ָעַתִים,   עט,יב ֵכֵנינּו ִשבְׁ ָהֵשב ִלשְׁ ֵחיָקם-לאֶׁ    וְׁ ; 

פּוָך  ר ֵחרְׁ ָפָתם ֲאשֶׁ רְׁ ֲאֹדָני   חֶׁ . 

ָך  עט,יג ִעיתֶׁ ֹצאן ַמרְׁ ָך, וְׁ נּו ַעמְׁ עֹוָלם    --ַוֲאַנחְׁ ָך, לְׁ ה ּלְׁ נֹודֶׁ : 

דֹור ָוֹדר ָך    --לְׁ ִהָּלתֶׁ ַסֵפר, תְׁ נְׁ . 

ל  פ,א ַנֵצַח אֶׁ מֹור   ֹשַשִּנים; -ַלמְׁ ָאָסף ִמזְׁ ֵעדּות לְׁ . 

ָרֵאל, הַ   פ,ב ֹנֵהג ַכֹצאן יֹוֵסף    --ֲאִזיָנהֹרֵעה ִישְׁ ; 

רּוִבים  הֹוִפיָעה   ֹיֵשב ַהכְׁ . 

ה  פ,ג ַנשֶׁ ָיִמן ּומְׁ ַרִים, ּוִבנְׁ פְׁ ֵני אֶׁ ת    --ִלפְׁ ָרה אֶׁ ָך-עֹורְׁ בּוָרתֶׁ גְׁ ; 

ָכה ִליֻשָעָתה  ָּלנּו   ּולְׁ . 

ִנָּוֵשָעה   ֱאֹלִהים ֲהִשיֵבנּו;   פ,ד ָהֵאר ָפנֶׁיָך, וְׁ וְׁ . 

הָוה  פ,ה ָבאֹות יְׁ ָך-ַעד    --ֱאֹלִהים צְׁ ִפַּלת ַעמֶׁ ָת, ִבתְׁ ָמַתי ָעַשנְׁ . 

ָעה;   פ,ו ם ִדמְׁ ָתם, לֶׁחֶׁ ֱאַכלְׁ ָמעֹות ָשִליש   הֶׁ ֵקמֹו, ִבדְׁ ַוַתשְׁ . 

ֵכֵנינּו;   פ,ז ִשיֵמנּו ָמדֹון, ִלשְׁ ֲעגּו   תְׁ ֵבינּו, ִילְׁ ֹאיְׁ ָלמוֹ -וְׁ . 

ָבאֹות ֲהִשיֵבנּו;   פ,ח ִנָּוֵשָעה   ֱאֹלִהים צְׁ ָהֵאר ָפנֶׁיָך, וְׁ וְׁ . 

ַרִים ַתִסיַע;   פ,ט ן, ִמִמצְׁ פֶׁ הָ    גֶׁ ָגֵרש גֹוִים, ַוִתָטעֶׁ תְׁ . 

ָפנֶׁיָה;   פ,י ַמֵּלא   ִפִּניָת לְׁ יָה, ַותְׁ ֵרש ָשָרשֶׁ ץ-ַוַתשְׁ ָארֶׁ . 

ֵזי   ָכסּו ָהִרים ִצָּלּה;   פ,יא יָה, ַארְׁ ֵאל-ַוֲעָנפֶׁ . 

ַשַּלח   פ,יב ָה ַעדתְׁ ִצירֶׁ ל   ָים; -קְׁ אֶׁ יהָ -וְׁ קֹותֶׁ ָנָהר, יֹונְׁ . 

יָה;   פ,יג ֵדרֶׁ ָת גְׁ ָארּוָה, ָכל   ָלָמה, ָפַרצְׁ ְך-וְׁ ֵרי ָדרֶׁ ֹעבְׁ . 

ָּנה  פ,יד עֶׁ ִזיז ָשַדי ִירְׁ ָּנה ֲחִזיר ִמּיָ עַ ר;    וְׁ מֶׁ סְׁ ַכרְׁ  .יְׁ



ָבאֹות,   פ,טו ָנא-שּוב   ֱאֹלִהים צְׁ : 

ֵאה;  ן ֹזאת   ַהֵבט ִמָשַמִים ּורְׁ פֶׁ ֹקד, גֶׁ ּופְׁ . 

רכַ וְׁ   פ,טז ִמינֶָׁך; -ָּנה, ֲאשֶׁ ָעה יְׁ ַעל   ָנטְׁ ָתה ָּלְך-וְׁ ֵבן, ִאַמצְׁ . 

סּוָחה;   פ,יז ֻרָפה ָבֵאש כְׁ ִמַגֲעַרת ָפנֶׁיָך ֹיאֵבדּו   שְׁ . 

ִהי  פ,יח ָך, ַעל-תְׁ ִמינֶָׁך; -ָידְׁ ן-ַעל   ִאיש יְׁ ָת ָּלְך-בֶׁ ָאָדם, ִאַמצְׁ . 

ֹלא  פ,יט ָך; -וְׁ ָרא   ָנסֹוג ִממֶׁ ָך ִנקְׁ ִשמְׁ ַחֵּינּו, ּובְׁ תְׁ . 

ָבאֹות ֲהִשיֵבנּו;   פ,כ הָוה ֱאֹלִהים צְׁ ִנָּוֵשָעה   יְׁ ָהֵאר ָפנֶׁיָך, וְׁ . 

ַנֵצַח ַעל  פא,א ָאָסף-ַלמְׁ ַהִגִתית לְׁ . 

ִנינּו, ֵלאֹלִהים עּוֵזנּו;   פא,ב ָהִריעּו, ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב   ַהרְׁ . 

אּו  פא,ג נּו-שְׁ ָרה, ּותְׁ ל-ִכּנֹור ָנִעים ִעם   ֹתף; -ִזמְׁ ָנבֶׁ . 

ש שֹוָפר;   פא,ד עּו ַבֹחדֶׁ יֹום ַחֵגנּו   ִתקְׁ ה, לְׁ ַבֵכסֶׁ . 

ָרֵאל הּוא;   פא,ה ִישְׁ ָפט, ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב   ִכי ֹחק לְׁ ִמשְׁ . 

ֵצאתֹו, ַעל    --ֵעדּות, ִביהֹוֵסף ָשמוֹ   פא,ו ָרִים-בְׁ ץ ִמצְׁ רֶׁ אֶׁ ; 

פַ  ִתי -ת ֹלאשְׁ ָמע   ָיַדעְׁ שְׁ אֶׁ . 

מֹו;   פא,ז ל ִשכְׁ ָנה   ֲהִסירֹוִתי ִמֵסבֶׁ ַכָפיו, ִמדּוד ַתֲעֹברְׁ . 

ךָ    ַבָצָרה ָקָראָת,   פא,ח צֶׁ ָוֲאַחּלְׁ : 

ר ַרַעם;  ֵסתֶׁ ָך, בְׁ נְׁ עֶׁ ָך ַעל   אֶׁ ָחנְׁ בְׁ ָלה-אֶׁ ִריָבה סֶׁ ֵמי מְׁ . 

ָאִעיָדה ָבְך;   פא,ט ַמע ַעִמי, וְׁ ַמע-ָרֵאל, ִאםִישְׁ    שְׁ ִלי-ִתשְׁ . 

ָך, ֵאל ָזר; -ֹלא  פא,י יֶׁה בְׁ ֵאל ֵנָכר   ִיהְׁ ה, לְׁ ַתֲחוֶׁ ֹלא ִתשְׁ וְׁ . 

יָך  פא,יא הָוה ֱאֹלהֶׁ ָרִים    --ָאֹנִכי, יְׁ ץ ִמצְׁ רֶׁ ָך, ֵמאֶׁ ַהַמַעלְׁ ; 

ב חֶׁ ֵאהּו   ִפיָך, -ַהרְׁ ַוֲאַמלְׁ . 

ֹלא  פא,יב קֹוִלי; -וְׁ ָרֵאל,    ָשַמע ַעִמי לְׁ ִישְׁ ָאָבה ִלי-ֹלאוְׁ . 

ִרירּות ִלָבם;   פא,יג ֵחהּו, ִבשְׁ ם   ָוֲאַשּלְׁ מֹוֲעצֹוֵתיהֶׁ כּו, בְׁ ֵילְׁ . 

ַהֵּלכּו   ַעִמי, ֹשֵמַע ִלי; --לּו  פא,יד ָרַכי יְׁ ָרֵאל, ִבדְׁ ִישְׁ . 

ִניַע;   פא,טו ם ַאכְׁ ֵביהֶׁ ַעט, אֹויְׁ ם, ָאִשיב ָיִדי   ִכמְׁ ַעל ָצֵריהֶׁ וְׁ . 

ֵאי יְׁ   פא,טז ַשנְׁ ַכֲחשּומְׁ עֹוָלם   לֹו; -הָוה, יְׁ ִויִהי ִעָתם לְׁ . 

ב ִחָטה;   פא,יז ָך   ַוַּיֲאִכיֵלהּו, ֵמֵחלֶׁ ִביעֶׁ ַבש ַאשְׁ ּוִמצּור, דְׁ . 

ָאָסף  פב,א מֹור, לְׁ  :ִמזְׁ

ֹפט   ֵאל; -ֱאֹלִהים, ִנָצב ַבֲעַדת ב ֱאֹלִהים ִישְׁ רֶׁ קֶׁ בְׁ . 



טּו-ַעד  פב,ב פְׁ ל; -ָמַתי ִתשְׁ אּוּו   ָעוֶׁ ָשִעים, ִתשְׁ ֵני רְׁ ָלה-פְׁ סֶׁ . 

טּו  פב,ג ָיתֹום; -ִשפְׁ ִדיקּו   ַדל וְׁ ָעִני ָוָרש ַהצְׁ . 

טּו  פב,ד יֹון; -ַפּלְׁ בְׁ אֶׁ ָשִעים ַהִצילּו   ַדל וְׁ ִמַּיד רְׁ . 

ֹלא ָיִבינּו  פב,ה עּו, וְׁ ַהָּלכּו    --ֹלא ָידְׁ ַבֲחֵשָכה ִיתְׁ ; 

ץ-ָכל   ִימֹוטּו,  ֵדי ָארֶׁ מֹוסְׁ . 

ב,ופ ם; -ֲאִני   ִתי, ֱאֹלִהים ַאתֶׁ ם   ָאַמרְׁ כֶׁ יֹון ֻכּלְׁ לְׁ ֵני עֶׁ ּובְׁ . 

מּותּון;   פב,ז ָאָדם תְׁ ַאַחד ַהָשִרים ִתֹפלּו   ָאֵכן, כְׁ ּוכְׁ . 

ץ:   פב,ח ָטה ָהָארֶׁ ָכל-ִכי   קּוָמה ֱאֹלִהים, ָשפְׁ ַחל, בְׁ -ַאָתה ִתנְׁ
 .ַהגֹוִים
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ָאָסף  פג,א מֹור לְׁ  .ִשיר ִמזְׁ

ַאל-ַאל   ָלְך; -ֳדִמי-ֱאֹלִהים ַאל  פג,ב ֱחַרש וְׁ ֹקט ֵאל-תֶׁ ִתשְׁ . 

ֱהָמיּון; -ִכי  פג,ג יָך, יֶׁ בֶׁ אּו ֹראש   ִהֵּנה אֹויְׁ יָך, ָנשְׁ אֶׁ ַשנְׁ ּומְׁ . 

ָך, ַיֲעִרימּו סֹוד; -ַעל  פג,ד ָיֲעצּו,   ַעמְׁ ִיתְׁ פּונֶׁיָך-ַעל וְׁ צְׁ . 

רּו  פג,ה ִחיֵדם ִמגֹוי; --ָאמְׁ ַנכְׁ כּו, וְׁ ֹלא   לְׁ ָרֵאל עֹוד-ִיָזֵכר ֵשם-וְׁ ִישְׁ . 

ָדו;   פג,ו ֹרתּו   ִכי נֹוֲעצּו ֵלב ַיחְׁ ִרית ִיכְׁ יָך, בְׁ ָעלֶׁ . 

ֵעאִלים;   פג,ז מְׁ ִישְׁ ִרים   ָאֳהֵלי ֱאדֹום, וְׁ ַהגְׁ מֹוָאב וְׁ . 

ַעמֹון, ַועֲ   פג,ח ָבל וְׁ ת, ִעם   ָמֵלק; גְׁ לֶׁשֶׁ ֵבי צֹור-פְׁ ֹישְׁ . 



ָוה ִעָמם; -ַגם  פג,ט ֵני   ַאשּור, ִנלְׁ רֹוַע ִלבְׁ ָלה-ָהיּו זְׁ לֹוט סֶׁ . 

ָין; -ֲעֵשה  פג,י ִמדְׁ ם כְׁ ַנַחל ִקישֹון   ָלהֶׁ ָיִבין, בְׁ ָרא כְׁ ִסיסְׁ כְׁ . 

ֵעין  פג,יא דּו בְׁ מְׁ ן, ָלֲאָדָמה   ֹדאר; -ִנשְׁ ָהיּו ֹדמֶׁ . 

ֵאב;   פג,יב ִכזְׁ ֹעֵרב וְׁ ִדיֵבימֹו, כְׁ ֻמָּנע, ָכל   ִשיֵתמֹו נְׁ ַצלְׁ ַבח ּוכְׁ זֶׁ -ּוכְׁ
ִסיֵכימוֹ   .נְׁ

ָשה ָּלנּו  פג,יג רּו, ִנירְׁ ר ָאמְׁ אֹות ֱאֹלִהים    --ֲאשֶׁ ֵאת, נְׁ . 

ַגל;   פג,יד ֵני   ֱאֹלַהי, ִשיֵתמֹו ַכַגלְׁ ַקש, ִלפְׁ רּוחַ -כְׁ . 

ַער  פג,טו ֵאש ִתבְׁ ַלֵהט ָהִרים   ָיַער; -כְׁ ָהָבה, תְׁ לֶׁ ּוכְׁ . 

ָך;   פג,טז ַסֲערֶׁ ֵפם בְׁ דְׁ ַבֲהֵלם   ֵכן, ִתרְׁ ָך תְׁ סּוָפתְׁ ּובְׁ . 

ם ָקלֹון;   פג,יז ֵניהֶׁ הָוה   ַמֵּלא פְׁ ָך יְׁ שּו ִשמְׁ ִויַבקְׁ . 

ִיָבֲהלּו ֲעֵדי  פג,יח ֹיאֵבדּו   ַעד; -ֵיֹבשּו וְׁ רּו וְׁ פְׁ ַיחְׁ וְׁ . 

עּו  פג,יט ֵידְׁ ָךאַ -ִכי    --וְׁ ַבדֶׁ הָוה לְׁ ָך יְׁ ָתה ִשמְׁ : 

יֹון,  לְׁ ץ-ָכל-ַעל   עֶׁ ָהָארֶׁ . 

ַנֵצַח ַעל  פד,א ֵני-ַלמְׁ מֹור-ַהִגִתית; ִלבְׁ ֹקַרח ִמזְׁ . 

יָך-ַמה  פד,ב נֹותֶׁ כְׁ ִדידֹות ִמשְׁ ָבאֹות    --ּיְׁ הָוה צְׁ יְׁ . 

ַגם  פד,ג ָפה וְׁ סְׁ ִשי-ִנכְׁ ָתה, ַנפְׁ הָוה    --ָכלְׁ רֹות יְׁ ַחצְׁ לְׁ : 

ל ֵאל    --ָשִריִלִבי ּובְׁ  נּו, אֶׁ ַרּנְׁ ָחי-יְׁ . 

רֹור-ַגם  פד,ד ָאה ַבִית, ּודְׁ ִצפֹור ָמצְׁ ר    --ן ָלּהֵק   ָשָתה -ֲאשֶׁ
יהָ  ֹרחֶׁ פְׁ  :אֶׁ

ת ָבאֹות-אֶׁ הָוה צְׁ יָך, יְׁ חֹותֶׁ בְׁ ִכי, ֵואֹלָהי    --ִמזְׁ ַמלְׁ . 

ָך  פד,ה ֵבי ֵביתֶׁ ֵרי, יֹושְׁ ָלה    --ַאשְׁ לּוָך סֶׁ ַהלְׁ עֹוד, יְׁ . 

ֵרי ָאָדם, עֹוזאַ   פד,ו ָבָבם   לֹו ָבְך; -שְׁ ִסּלֹות, ִבלְׁ מְׁ . 

ק ַהָבָכא  פד,ז ֵעמֶׁ ֵרי, בְׁ ִשיתּוהּו    --ֹעבְׁ ָין יְׁ ַמעְׁ ; 

ָרכֹות, -ַגם ה   בְׁ ה מֹורֶׁ טֶׁ ַיעְׁ . 

ל  פד,ח כּו, ֵמַחִיל אֶׁ ל   ָחִיל; -ֵילְׁ ה אֶׁ ִצּיֹון-ֵיָראֶׁ ֱאֹלִהים בְׁ . 

ָבאֹות,   פד,ט הָוה ֱאֹלִהים צְׁ ִפָּלִתיִש    יְׁ ָעה תְׁ מְׁ ; 

ָלה   ַהֲאִזיָנה ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב  סֶׁ . 

ֵאה ֱאֹלִהים;   פד,י ָך   ָמִגֵּננּו, רְׁ ִשיחֶׁ ֵני מְׁ ַהֵבט, פְׁ וְׁ . 

יָך, -ִכי טֹוב  פד,יא ֵמָאלֶׁף   יֹום ַבֲחֵצרֶׁ : 



ִתי ֵבית ֱאֹלַהי; --ָבַחרְׁ תֹוֵפף, בְׁ ָאֳהֵלי   ִהסְׁ ַשע-ִמדּור, בְׁ רֶׁ . 

ש, ּוָמֵגן ִכי  פד,יב מֶׁ הָוה ֱאֹלִהים    --שֶׁ יְׁ : 

ָכבֹוד,  הָוה   ֵחן וְׁ ִיֵתן יְׁ ; 

ַנע ָתִמים   טֹוב, -ֹלא ִימְׁ ִכים בְׁ ַלֹהלְׁ . 

ָבאֹות  פד,יג הָוה צְׁ ֵרי ָאָדם, ֹבֵטַח ָבְך    --יְׁ ַאשְׁ . 

ֵני  פה,א ַנֵצַח ִלבְׁ מֹור-ַלמְׁ ֹקַרח ִמזְׁ . 

ָך;   פה,ב צֶׁ הָוה ַארְׁ ָת    ָרִציָת יְׁ ִבית( ַיֲעֹקבַשבְׁ , שבות )שְׁ . 

ָך; ָנָשאָת, ֲעו    פה,ג ָלה-ִכִסיָת ָכל   ֹן ַעמֶׁ ַחָטאָתם סֶׁ . 

ָת ָכל  פה,ד ָך; -ָאַספְׁ ָרתֶׁ בְׁ ָך   עֶׁ ֱהִשיבֹוָת, ֵמֲחרֹון ַאפֶׁ . 

ֵענּו;   פה,ה ָך ִעָמנּו   שּוֵבנּו, ֱאֹלֵהי ִישְׁ ָהֵפר ַכַעסְׁ וְׁ . 

ֱאַנף  פה,ו עֹוָלם תֶׁ ֹדר ָוֹדר   נּו; בָ -ַהלְׁ ָך, לְׁ ֹשְך ַאפְׁ ִתמְׁ . 

ַחֵּינּו; -ֲהֹלא  פה,ז חּו   ַאָתה, ָתשּוב תְׁ מְׁ ָך, ִישְׁ ַעמְׁ ָבְך-וְׁ . 

ָך;   פה,ח דֶׁ הָוה ַחסְׁ ֵאנּו יְׁ ן   ַהרְׁ ֲעָך, ִתתֶׁ יֶׁשְׁ ָלנּו-וְׁ . 

ָעה  פה,ט מְׁ שְׁ הָוה-ַמה    --אֶׁ ַדֵבר, ָהֵאל יְׁ יְׁ : 

ַדֵבר ָשלֹום ל-לאֶׁ --ִכי, יְׁ אֶׁ ַאל   ֲחִסיָדיו; -ַעמֹו וְׁ ָלה-וְׁ ִכסְׁ ָישּובּו לְׁ . 

עֹו;   פה,י ֵצנּו   ַאְך ָקרֹוב ִליֵרָאיו ִישְׁ ַארְׁ ֹכן ָכבֹוד בְׁ ִלשְׁ . 

ד  פה,יא סֶׁ ָגשּו; -חֶׁ ת ִנפְׁ ֱאמֶׁ ָשלֹום ָנָשקּו   וֶׁ ק וְׁ דֶׁ צֶׁ . 

ָמח;   פה,יב ץ ִתצְׁ רֶׁ ת, ֵמאֶׁ ָקף   ֱאמֶׁ ק, ִמָשַמִים ִנשְׁ דֶׁ צֶׁ וְׁ . 

הָוה, ִיֵתן ַהטֹוב; -ַגם  פה,יג בּוָלּה   יְׁ ֵצנּו, ִתֵתן יְׁ ַארְׁ וְׁ . 

ַהֵּלְך;   פה,יד ָפָניו יְׁ ק, לְׁ דֶׁ ָעָמיו   צֶׁ ְך פְׁ רֶׁ דֶׁ ָיֵשם לְׁ וְׁ . 

ָדִוד  פו,א ִפָּלה, לְׁ  :תְׁ

ָך ֲעֵנִני-ַהֵטה נְׁ הָוה ָאזְׁ יֹון ָאִני-ִכי    --יְׁ בְׁ אֶׁ ָעִני וְׁ . 

ִשי,   פו,ב ָרה ַנפְׁ ָחִסיד ָאִני-ִכי   ָשמְׁ : 

ָך, ַאָתה ֱאֹלַהי דְׁ יָך    --הֹוַשע ַעבְׁ ַהבֹוֵטַח ֵאלֶׁ . 

ָרא, ָכל   ָחֵּנִני ֲאֹדָני:   פו,ג קְׁ יָך אֶׁ ַהּיֹום-ִכי ֵאלֶׁ . 

ָך:   פו,ד דֶׁ ש ַעבְׁ ָשא   ַשֵמַח, נֶׁפֶׁ ִשי אֶׁ יָך ֲאֹדָני, ַנפְׁ ִכי ֵאלֶׁ . 

סַ -ִכי  פו,ה ַרב   ָּלח; ַאָתה ֲאֹדָני, טֹוב וְׁ ָכל-וְׁ ד, לְׁ סֶׁ יָך-חֶׁ אֶׁ ֹקרְׁ . 

ִפָּלִתי;   פו,ו הָוה, תְׁ קֹול ַתֲחנּונֹוָתי   ַהֲאִזיָנה יְׁ ִשיָבה, בְׁ ַהקְׁ וְׁ . 

ָך:   פו,ז ָראֶׁ קְׁ יֹום ָצָרִתי, אֶׁ ִכי ַתֲעֵנִני   בְׁ . 



יָך   ָכמֹוָך ָבֱאֹלִהים ֲאֹדָני; -ֵאין  פו,ח ַמֲעשֶׁ ֵאין כְׁ וְׁ . 

ר ָעִשיתָ גֹויִ -ָכל  פו,ט ָפנֶׁיָך ֲאֹדָני; --ם, ֲאשֶׁ ַתֲחוּו לְׁ ִישְׁ    ָיבֹואּו וְׁ
ָך מֶׁ דּו ִלשְׁ  .ִויַכבְׁ

ָלאֹות; -ִכי  פו,י ֹעֵשה ִנפְׁ ָך   ָגדֹול ַאָתה, וְׁ ַבדֶׁ ַאָתה ֱאֹלִהים לְׁ . 

ָך  פו,יא כֶׁ הָוה, ַדרְׁ ָך    --הֹוֵרִני יְׁ ֲאַהֵּלְך ַבֲאִמתֶׁ ; 

ָבִבי,  ָא   ַיֵחד לְׁ ִירְׁ ָךלְׁ מֶׁ ה שְׁ . 

ָך, ֲאֹדָני ֱאֹלַהי  פו,יב ָכל--אֹודְׁ ָבִבי; -בְׁ עֹוָלם   לְׁ ָך לְׁ ָדה ִשמְׁ ַוֲאַכבְׁ . 

ָך, ָגדֹול ָעָלי; -ִכי  פו,יג דְׁ ִתָּיה   ַחסְׁ אֹול ַתחְׁ ִשי, ִמשְׁ ָת ַנפְׁ ִהַצלְׁ וְׁ . 

שּו ַנפְׁ    ָעַלי, -ֱאֹלִהים, ֵזִדים ָקמּו  פו,יד ִשיַוֲעַדת ָעִריִצים, ִבקְׁ ; 

ֹלא ָשמּוָך  ָדם   וְׁ נֶׁגְׁ לְׁ . 

ַאָתה ֲאֹדָני, ֵאל  פו,טו ַחּנּון; -וְׁ ַרב   ַרחּום וְׁ ְך ַאַפִים, וְׁ רֶׁ ד -אֶׁ סֶׁ חֶׁ
ת ֱאמֶׁ  .וֶׁ

ָחֵּנִני:   פו,טז ֵנה ֵאַלי, וְׁ ָנה   פְׁ ן-תְׁ בֶׁ הֹוִשיָעה, לְׁ ָך; וְׁ דֶׁ ַעבְׁ ָך לְׁ -ֻעזְׁ
ָך  .ֲאָמתֶׁ

טֹובָ    ִעִמי אֹות, -ֲעֵשה  פו,יז הלְׁ : 

ֵיֹבשּו ַאי וְׁ אּו שֹנְׁ ִירְׁ ָתִני-ִכי    --וְׁ ִנַחמְׁ ַתִני וְׁ הָוה, ֲעַזרְׁ ַאָתה יְׁ . 

ֵני  פז,א מֹור ִשיר: -ִלבְׁ ֵרי   ֹקַרח, ִמזְׁ ַהרְׁ סּוָדתֹו, בְׁ ש-יְׁ ֹקדֶׁ . 

הָוה, ַשֲעֵרי ִצּיֹון  פז,ב נֹות ַיֲעֹקב    --ֹאֵהב יְׁ כְׁ ִמֹכל, ִמשְׁ . 

ֻדבָ   פז,ג ָבדֹות, מְׁ ָלה    --ר ָבְךִנכְׁ ִעיר ָהֱאֹלִהים סֶׁ . 

ל  פז,ד ִכיר, ַרַהב ּוָבבֶׁ ָעי    --ַאזְׁ ֹידְׁ לְׁ : 

ֹצר ִעם ת וְׁ לֶׁשֶׁ ה, יַֻּלד   כּוש; -ִהֵּנה פְׁ ָשם-זֶׁ . 

ִצּיֹון, ֵיָאַמר  פז,ה ִאיש, יַֻּלד    --ּולְׁ ָבּה-ִאיש וְׁ ; 

נֶָׁה  כֹונְׁ הּוא יְׁ יֹון   וְׁ לְׁ עֶׁ . 

הָוה  פז,ו ֹפר, בִ --יְׁ תֹוב ַעִמים: ִיסְׁ ה יַֻּלד   כְׁ ָלה-זֶׁ ָשם סֶׁ . 

ִלים  פז,ז ֹחלְׁ ָשִרים כְׁ ָיַני ָבְך-ָכל    --וְׁ ַמעְׁ . 
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ֵני  פח,א מֹור, ִלבְׁ ֹקַרח-ִשיר ִמזְׁ : 

ַנֵצַח ַעל ַעּנֹות; -ַלמְׁ ָרִחי   ָמֲחַלת לְׁ זְׁ ֵהיָמן ָהאֶׁ ִכיל, לְׁ ַמשְׁ . 

שּוָעִתייְׁ   פח,ב ָך-יֹום    --הָוה, ֱאֹלֵהי יְׁ דֶׁ ָלה נֶׁגְׁ ִתי ַבַּליְׁ ָצַעקְׁ . 

ִפָּלִתי;   פח,ג ָפנֶׁיָך, תְׁ ִרָּנִתי   ָתבֹוא לְׁ ָך, לְׁ נְׁ ַהֵטה ָאזְׁ . 

ִשי; -ִכי  פח,ד ָרעֹות ַנפְׁ ָעה בְׁ אֹול ִהִגיעּו   ָשבְׁ ַחַּיי, ִלשְׁ וְׁ . 

ִתי, ִעם  פח,ה ַשבְׁ ֵדי בֹור; -נֶׁחְׁ ר ֵאין   יֹורְׁ בֶׁ גֶׁ ֱאָיל-ָהִייִתי, כְׁ . 

ִשי   ַבֵמִתים,   פח,ו ָחפְׁ : 

ר בֶׁ ֵבי קֶׁ מֹו ֲחָלִלים, ֹשכְׁ ָתם עֹוד    --כְׁ ַכרְׁ ר ֹלא זְׁ ֲאשֶׁ ; 

ֵהָמה,  ָזרּו   וְׁ ָך ִנגְׁ ִמָּידְׁ . 

ִתּיֹות;   פח,ז בֹור ַתחְׁ ֹצלֹות   ַשַתִני, בְׁ ַמֲחַשִכים, ִבמְׁ בְׁ . 

ָכה חֲ   פח,ח ָך; ָעַלי, ָסמְׁ ָכל   ָמתֶׁ ָלה-וְׁ יָך, ִעִּניָת סֶׁ ָברֶׁ ִמשְׁ . 

ִּני:   פח,ט יָֻדַעי, ִממֶׁ ָת מְׁ ַחקְׁ ֹלא    ִהרְׁ ַשַתִני תֹוֵעבֹות ָלמֹו; ָכלֻא, וְׁ
 .ֵאֵצא

ֹעִני-ִמִּני   ֵעיִני ָדֲאָבה,   פח,י : 

ָכל הָוה בְׁ ָראִתיָך יְׁ יָך ַכָפי   יֹום; -קְׁ ִתי ֵאלֶׁ ִשַטחְׁ . 

הֲהַלמֵ   פח,יא לֶׁא: -ִתים ַתֲעשֶׁ ָלה-ִאם   פֶׁ ָפִאים, ָיקּומּו יֹודּוָך סֶׁ רְׁ . 

ָך;   פח,יב דֶׁ ר ַחסְׁ בֶׁ ֻסַפר ַבקֶׁ ָך, ָבֲאַבדֹון   ַהיְׁ ֱאמּוָנתְׁ . 

ָך;   פח,יג אֶׁ ְך ִפלְׁ ִשָּיה   ֲהִיָּוַדע ַבֹחשֶׁ ץ נְׁ רֶׁ אֶׁ ָך, בְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ וְׁ . 

ִת   פח,יד הָוה ִשַּועְׁ יָך יְׁ ךָ    י; ַוֲאִני, ֵאלֶׁ מֶׁ ַקדְׁ ִפָּלִתי תְׁ ר, תְׁ ּוַבֹבקֶׁ . 

ִשי;   פח,טו ַנח ַנפְׁ הָוה, ִתזְׁ ִּני   ָלָמה יְׁ ִתיר ָפנֶׁיָך ִממֶׁ ַתסְׁ . 

ֹגֵוַע ִמֹּנַער;   פח,טז יָך ָאפּוָנה   ָעִני ֲאִני וְׁ ָנָשאִתי ֵאמֶׁ . 

רּו ֲחרֹונֶׁיָך;   פח,יז תּוֻתִני   ָעַלי, ָעבְׁ יָך, ִצמְׁ ִבעּותֶׁ . 

חפח,י ִהִקיפּו ָעַלי ָיַחד   ַהּיֹום; -ַסבּוִני ַכַמִים, ָכל   . 

ִּני, ֹאֵהב ָוֵרַע;   פח,יט ָת ִממֶׁ ַחקְׁ ָשְך   ִהרְׁ יָֻדַעי ַמחְׁ מְׁ . 



ָרִחי  פט,א זְׁ ֵאיָתן ָהאֶׁ ִכיל, לְׁ  .ַמשְׁ

הָוה, עֹוָלם ָאִשיָרה;   פט,ב ֵדי יְׁ ָך    ַחסְׁ ֹדר ָוֹדר, אֹוִדיַע ֱאמּוָנתְׁ לְׁ
ִפי  .בְׁ

ִתי-ִכי  פט,ג ד ִיָבנֶׁה; --ָאַמרְׁ סֶׁ ָך    עֹוָלם, חֶׁ ָשַמִים, ָתִכן ֱאמּוָנתְׁ
ם  .ָבהֶׁ

ִחיִרי;   פט,ד ִרית, ִלבְׁ ִדי   ָכַרִתי בְׁ ָדִוד ַעבְׁ ִתי, לְׁ ַבעְׁ ִנשְׁ . 

ָך; -ַעד  פט,ה עֶׁ ֹדר   עֹוָלם, ָאִכין ַזרְׁ ָלה-ּוָבִניִתי לְׁ ֲאָך סֶׁ ָודֹור ִכסְׁ . 

יֹודּו שָ   פט,ו הָוה; וְׁ ֲאָך יְׁ ֹדִשים-ַאף   ַמִים ִפלְׁ ַהל קְׁ ָך, ִבקְׁ ֱאמּוָנתְׁ . 

ֵני ֵאִלים   ִכי ִמי ַבַשַחק, ַיֲעֹרְך ַליהָוה;   פט,ז ה ַליהָוה, ִבבְׁ מֶׁ ִידְׁ . 

סֹוד  פט,ח ֹדִשים ַרָבה; -ֵאל ַנֲעָרץ, בְׁ נֹוָרא, ַעל   קְׁ ִביָביו-ָכל-וְׁ סְׁ . 

ָבאֹות  פט,ט הָוה, ֱאֹלֵהי צְׁ ָך,    ָכמֹוָך ֲחִסין ָיּה; -ִמי--יְׁ ֱאמּוָנתְׁ וֶׁ
יָך ִביבֹותֶׁ  .סְׁ

ֵגאּות ַהָּים;   פט,י ֵחם   ַאָתה מֹוֵשל, בְׁ ַשבְׁ שֹוא ַגָּליו, ַאָתה תְׁ בְׁ . 

ָחָלל ָרַהב;   פט,יא יָך   ַאָתה ִדִכאָת כֶׁ בֶׁ ָת אֹויְׁ ָך, ִפַזרְׁ רֹוַע ֻעזְׁ ִבזְׁ . 

ָך ָשַמִים, ַאף  פט,יב ָך ָא-לְׁ ץ; לְׁ ָתם   רֶׁ ַסדְׁ ֹלָאּה, ַאָתה יְׁ ֵתֵבל ּומְׁ . 

ָראָתם;   פט,יג ָיִמין, ַאָתה בְׁ ַרֵּננּו   ָצפֹון וְׁ ָך יְׁ ִשמְׁ מֹון, בְׁ רְׁ חֶׁ ָתבֹור וְׁ . 

רֹוַע, ִעם  פט,יד ָך זְׁ בּוָרה; -לְׁ ִמינֶָׁך   גְׁ ָך, ָתרּום יְׁ ָתֹעז ָידְׁ . 

ָך;   פט,טו אֶׁ כֹון ִכסְׁ ָפט, מְׁ ק ּוִמשְׁ דֶׁ מּו ָפנֶׁיָךחֶׁ    צֶׁ ַקדְׁ ת, יְׁ ֱאמֶׁ ד וֶׁ סֶׁ . 

רּוָעה;   פט,טז ֵעי תְׁ ֵרי ָהָעם, ֹידְׁ אֹור   ַאשְׁ הָוה, בְׁ ַהֵּלכּון-יְׁ ָפנֶׁיָך יְׁ . 

ִגילּון ָכל  פט,יז ָך, יְׁ ִשמְׁ ָך ָירּומּו   ַהּיֹום; -בְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ ּובְׁ . 

ת ֻעָזמֹו ָאָתה; -ִכי  פט,יח רֶׁ אֶׁ ָך, תרים )ָתרּום   ִתפְׁ צֹונְׁ ( ּוִברְׁ
ֵנינּו  .ַקרְׁ

ֵכנּו   ִכי ַליהָוה, ָמִגֵּננּו;   פט,יט ָרֵאל ַמלְׁ דֹוש ִישְׁ ִלקְׁ וְׁ . 

יָך  פט,כ ָחזֹון, ַלֲחִסידֶׁ ָת בְׁ ר ַעל    --ָאז ִדַברְׁ ר, ִשִּויִתי ֵעזֶׁ -ַוֹתאמֶׁ
 ;ִגבֹור

ֵמָעם   ֲהִרימֹוִתי ָבחּור  . 

ִדי;   פט,כא ן ָקדְׁ    ָמָצאִתי, ָדִוד ַעבְׁ מֶׁ שֶׁ ִתיובְׁ ַשחְׁ ִשי מְׁ . 

ר ָיִדי, ִתכֹון ִעמֹו;   פט,כב ּנּו-ַאף   ֲאשֶׁ צֶׁ ַאמְׁ רֹוִעי תְׁ זְׁ . 

ן   ַיִשיא אֹוֵיב בֹו; -ֹלא  פט,כג ַעּנֶּׁנּו-ּובֶׁ ָלה, ֹלא יְׁ ַעוְׁ . 

ַכתֹוִתי ִמָפָניו ָצָריו;   פט,כד גֹוף   וְׁ ָאיו אֶׁ ַשנְׁ ּומְׁ . 



ִדי ִעמוֹ   פט,כה ַחסְׁ ֱאמּוָנִתי וְׁ נוֹ    ; וֶׁ ִמי, ָתרּום ַקרְׁ ּוִבשְׁ . 

ִתי ַבָּים ָידֹו;   פט,כו ַשמְׁ ִמינוֹ    וְׁ ָהרֹות יְׁ ּוַבּנְׁ . 

ָרֵאִני, ָאִבי ָאָתה;   פט,כז שּוָעִתי   הּוא ִיקְׁ צּור יְׁ ֵאִלי, וְׁ . 

ֵנהּו; -ַאף  פט,כח תְׁ כֹור אֶׁ ֵכי   ָאִני, בְׁ ַמלְׁ יֹון, לְׁ לְׁ ץ-עֶׁ ָארֶׁ . 

עֹוָלם, אשמור  פט,כט ָמר -לְׁ שְׁ ִדי; -)אֶׁ נֶׁת    ( לֹו ַחסְׁ ִריִתי, נֱֶׁאמֶׁ ּובְׁ
 .לוֹ 

עֹו;   פט,ל ִתי ָלַעד ַזרְׁ ַשמְׁ אֹו, ִכיֵמי ָשָמִים   וְׁ ִכסְׁ וְׁ . 

בּו ָבָניו, תֹוָרִתי; -ִאם  פט,לא ָפַטי, ֹלא ֵיֵלכּון   ַיַעזְׁ ִמשְׁ ּובְׁ . 

ַחֵּללּו; -ִאם  פט,לב ו     ֻחֹקַתי יְׁ ֹמרּוִמצְׁ ּוַֹתי, ֹלא ִישְׁ . 

ָעם;   פט,לג ט ִפשְׁ ֵשבֶׁ ִתי בְׁ ָגִעים ֲעו     ּוָפַקדְׁ ָֹנםּוִבנְׁ . 

ִדי, ֹלא  פט,לד ַחסְׁ ֹלא   ָאִפיר ֵמִעמֹו; -וְׁ ֱאמּוָנִתי-וְׁ ֲאַשֵקר, בֶׁ . 

ִריִתי; -ֹלא  פט,לה ָפַתי, ֹלא ֲאַשּנֶׁה   ֲאַחֵּלל בְׁ ּומֹוָצא שְׁ . 

ִשי:   פט,לו ָקדְׁ ִתי בְׁ ַבעְׁ ָדִוד ֲאַכֵזב-ִאם   ַאַחת, ִנשְׁ לְׁ . 

יֶׁה;   פט,לז עֹוָלם ִיהְׁ עֹו, לְׁ ִדי   ַזרְׁ ש נֶׁגְׁ מֶׁ אֹו ַכשֶׁ ִכסְׁ וְׁ . 

ָיֵרַח, ִיכֹון עֹוָלם;   פט,לח ָלה   כְׁ ֵעד ַבַשַחק, נֱֶׁאָמן סֶׁ וְׁ . 

ָאס;   פט,לט ָת, ַוִתמְׁ ַאָתה ָזַנחְׁ ָת, ִעם   וְׁ ַעַברְׁ ָך-ִהתְׁ ִשיחֶׁ מְׁ . 

ָתה, בְׁ   פט,מ ָך; ֵנַארְׁ דֶׁ רוֹ    ִרית ַעבְׁ ץ ִנזְׁ ָת ָלָארֶׁ ִחַּללְׁ . 

ָת ָכל  פט,מא ֵדֹרָתיו; -ָפַרצְׁ ִחָתה   גְׁ ָצָריו מְׁ ָת ִמבְׁ ַשמְׁ . 

ְך; -ַשֻסהּו, ָכל  פט,מב ֵרי ָדרֶׁ ֵכָניו   ֹעבְׁ ָפה, ִלשְׁ רְׁ ָהָיה חֶׁ . 

ִמין ָצָריו;   פט,מג ָת, ָכל   ֲהִרימֹוָת, יְׁ ַמחְׁ ָביו-ִהשְׁ אֹויְׁ . 

מדפט, בֹו; -ַאף   ָחָמה   ָתִשיב, צּור ַחרְׁ ֹלא ֲהֵקיֹמתֹו, ַבִמלְׁ וְׁ . 

ָהרֹו;   פט,מה ַבָת ִמטְׁ ָתה   ִהשְׁ ץ ִמַגרְׁ אֹו, ָלָארֶׁ ִכסְׁ וְׁ . 

ֵמי ֲעלּוָמיו;   פט,מו ָת, יְׁ ַצרְׁ ָלה   ִהקְׁ ֱעִטיָת ָעָליו בּוָשה סֶׁ הֶׁ . 

הָוה, ִתָסֵתר ָלנֶַׁצח; -ַעד  פט,מז מוֹ ִת    ָמה יְׁ ַער כְׁ ָך-בְׁ ֵאש ֲחָמתֶׁ . 

ָכר  פט,מח ה-זְׁ א, ָבָראָת ָכל-ַמה-ַעל   ָחלֶׁד; -ֲאִני מֶׁ ֵני-ָשוְׁ ָאָדם-בְׁ . 

ה  פט,מט אֶׁ ֹלא ִירְׁ יֶׁה, וְׁ ר ִיחְׁ בֶׁ ת; -ִמי גֶׁ שֹו ִמַּיד   ָמוֶׁ ַמֵּלט ַנפְׁ אֹול -יְׁ שְׁ
ָלה  .סֶׁ

יָך ָהִראֹשִנים ֲאֹדָני:   פט,נ ָת    ַאֵּיה, ֲחָסדֶׁ ַבעְׁ ָך ִנשְׁ ֱאמּוָנתֶׁ ָדִוד, בֶׁ לְׁ . 

יָך;   פט,נא ַפת ֲעָבדֶׁ רְׁ ֹכר ֲאֹדָני, חֶׁ ֵחיִקי, ָכל   זְׁ ֵאִתי בְׁ ַרִבים -שְׁ
 .ַעִמים



הָוה:   פט,נב יָך יְׁ בֶׁ פּו אֹויְׁ ר ֵחרְׁ ָך   ֲאשֶׁ ִשיחֶׁ בֹות מְׁ פּו, ִעקְׁ ר ֵחרְׁ ֲאשֶׁ . 

עֹוָלם:   פט,נג הָוה לְׁ ָאֵמן   ָברּוְך יְׁ ָאֵמן וְׁ . 
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ה ִאיש  צ,א ֹמשֶׁ ִפָּלה, לְׁ ָהֱאֹלִהים-תְׁ : 

ֹדר ָוֹדר   ָמעֹון ַאָתה, ָהִייָת ָּלנּו; --ֲאֹדָני בְׁ . 

ם, ָהִרים יָֻּלדּו  צ,ב רֶׁ טֶׁ ֵתֵבל    --בְׁ ץ וְׁ רֶׁ חֹוֵלל אֶׁ ַותְׁ ; 

ַאָתה ֵאל   עֹוָלם, -ּוֵמעֹוָלם ַעד . 

ֵני   ַדָכא; -ב ֱאנֹוש, ַעדָתשֵ   צ,ג ר, שּובּו בְׁ ָאָדם-ַוֹתאמֶׁ . 

ֵעינֶׁיָך  צ,ד ף ָשִנים, בְׁ לֶׁ מֹול, ִכי ַיֲעֹבר    --ִכי אֶׁ תְׁ יֹום אֶׁ כְׁ ; 

מּוָרה  ַאשְׁ ָלה   וְׁ ַבָּליְׁ . 

יּו;   צ,ה ָתם, ֵשָנה ִיהְׁ ַרמְׁ ָחִציר ַיֲחֹלף   זְׁ ר, כֶׁ ַבֹבקֶׁ . 

חָ   צ,ו ר, ָיִציץ וְׁ ָיֵבש   ָלף; ַבֹבקֶׁ מֹוֵלל וְׁ ב, יְׁ רֶׁ ָלעֶׁ . 

ָך; -ִכי  צ,ז ַאפֶׁ נּו   ָכִלינּו בְׁ ָהלְׁ ָך ִנבְׁ ּוַבֲחָמתְׁ . 

ָך; שת )ַשָתה( ֲעו    צ,ח דֶׁ נֶׁגְׁ אֹור ָפנֶׁיָך   ֹֹנֵתינּו לְׁ ֲעלֵֻמנּו, ִלמְׁ . 

ָך; -ִכי ָכל  צ,ט ָרתֶׁ בְׁ עֶׁ מוֹ    ָיֵמינּו, ָפנּו בְׁ ה-ִכִּלינּו ָשֵנינּו כְׁ גֶׁ הֶׁ . 

ֵמי  צ,י ִעים ָשָנה, -יְׁ ם ִשבְׁ נֹוֵתינּו ָבהֶׁ מֹוִנים    שְׁ בּוֹרת שְׁ ִאם ִבגְׁ וְׁ
 --ָשָנה

ָבם,  ָרהְׁ ן   וְׁ ָעָמל ָוָאוֶׁ : 

ַוָּנֻעָפה   ָגז ִחיש, -ִכי . 

ָך; -ִמי  צ,יא ָך   יֹוֵדַע, ֹעז ַאפֶׁ ָרתֶׁ בְׁ ָך, עֶׁ ָאתְׁ ִירְׁ ּוכְׁ . 

נֹות ָיֵמינּו, ֵכן הֹוַדע;   צ,יב ָמהוְׁ    ִלמְׁ ַבב ָחכְׁ ָנִבא, לְׁ . 

הָוה, ַעד  צ,יג ִהָּנֵחם, ַעל   ָמָתי; -שּוָבה יְׁ יָך-וְׁ ֲעָבדֶׁ . 



ָך;   צ,יד דֶׁ ר ַחסְׁ ֵענּו ַבֹבקֶׁ ָכל   ַשבְׁ ָחה, בְׁ מְׁ ִנשְׁ ָנה וְׁ ַרּנְׁ ָיֵמינּו-ּונְׁ . 

ֵחנּו, ִכימֹות ִעִּניָתנּו:   צ,טו נֹות, ָרִאינּו ָרָעה   ַשמְׁ שְׁ . 

ל  צ,טז ה אֶׁ יָך ָפֳעלֶָׁך; -ֵיָראֶׁ ָך, ַעל   ֲעָבדֶׁ ם-ַוֲהָדרְׁ ֵניהֶׁ בְׁ . 

ָעֵלינּו    --ִויִהי, ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו  צ,יז : 

ָנה ָעֵלינּו;  ֵנהּו   ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו, כֹונְׁ ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו, כֹונְׁ . 

יֹון;   צא,א לְׁ ר עֶׁ ֵסתֶׁ לֹוָנן   ֹיֵשב, בְׁ ֵצל ַשַדי, ִיתְׁ בְׁ . 

צּוָדִתי; --רֹאמַ   צא,ב ִסי ּומְׁ ַטח   ַליהָוה, ַמחְׁ בְׁ בוֹ -ֱאֹלַהי, אֶׁ . 

ָך, ִמַפח ָיקּוש;   צא,ג ר ַהּוֹות   ִכי הּוא ַיִצילְׁ בֶׁ ִמדֶׁ . 

ְך ָלְך  צא,ד ָרתֹו, ָיסֶׁ בְׁ אֶׁ ַתַחת--בְׁ ה; -וְׁ סֶׁ חְׁ ָנָפיו תֶׁ ֹסֵחָרה    כְׁ ִצָּנה וְׁ
 .ֲאִמתוֹ 

ָלה; -ֹלא  צא,ה ֵמֵחץ, ָיעּוף יֹוָמם   ִתיָרא, ִמַפַחד ָליְׁ . 

ל ַיֲהֹלְך;   צא,ו ר, ָבֹאפֶׁ בֶׁ ב, ָישּוד ָצֳהָרִים   ִמדֶׁ טֶׁ ִמקֶׁ . 

לֶׁף  צא,ז ָך, אֶׁ ָבָבה ִמיִמינֶָׁך: --ִיֹפל ִמִצדְׁ ֵאלֶׁיָך, ֹלא ִיָגש   ּורְׁ . 

ֵעינֶׁיָך ַתִביט;   צא,ח ה   ַרק, בְׁ אֶׁ ָשִעים ִתרְׁ ִשּלַֻמת רְׁ וְׁ . 

ה-ִכי  צא,ט ִסי; ַאָתה יְׁ עֹונֶָׁך   ָוה ַמחְׁ ָת מְׁ יֹון, ַשמְׁ לְׁ עֶׁ . 

יָך ָרָעה; -ֹלא  צא,י ֻאּנֶׁה ֵאלֶׁ נֶַׁגע, ֹלא   תְׁ ָאֳהלֶָׁך-וְׁ ַרב בְׁ ִיקְׁ . 

ה  צא,יא ַצּוֶׁ ָאָכיו, יְׁ ָכל   ָּלְך; -ִכי ַמלְׁ ָך, בְׁ ָמרְׁ יָך-ִלשְׁ ָרכֶׁ דְׁ . 

ָך: -ַעל  צא,יב ן   ַכַפִים ִיָשאּונְׁ ן ַרגְׁ -פֶׁ בֶׁ לֶָׁךִתֹגף ָבאֶׁ . 

ֹרְך; -ַעל  צא,יג ן, ִתדְׁ תֶׁ ַתִּנין   ַשַחל ָופֶׁ ִפיר וְׁ ֹמס כְׁ ִתרְׁ . 

ֵטהּו;   צא,יד ֵבהּו, ִכי   ִכי ִבי ָחַשק, ַוֲאַפּלְׁ ִמי-ֲאַשגְׁ ָיַדע שְׁ . 

ֱעֵנהּו  צא,טו אֶׁ ָרֵאִני, וְׁ ָצָרה; -ִעמוֹ --ִיקְׁ ֵצהּו,    ָאֹנִכי בְׁ ֲאַחּלְׁ
ֵדהּו  .ַוֲאַכבְׁ

ְך  צא,טז ִביֵעהּו;  ֹארֶׁ ֵאהּו, ִבישּוָעִתי   ָיִמים, ַאשְׁ ַארְׁ וְׁ . 

יֹום ַהַשָבת  צב,א מֹור ִשיר, לְׁ  .ִמזְׁ

ֹהדֹות ַליהָוה;   צב,ב יֹון   טֹוב, לְׁ לְׁ ָך עֶׁ ִשמְׁ ַזֵמר לְׁ ּולְׁ . 

ָך;   צב,ג דֶׁ ר ַחסְׁ ַהִגיד ַבֹבקֶׁ ָך, ַבֵּלילֹות   לְׁ ֱאמּוָנתְׁ וֶׁ . 

ל; -יָעשֹור, ַוֲעלֵ -ֲעֵלי  צב,ד ִכּנֹור   ָנבֶׁ ֲעֵלי ִהָגיֹון בְׁ . 

ָפֳעלֶָׁך;   צב,ה הָוה בְׁ ַתִני יְׁ יָך ֲאַרֵּנן   ִכי ִשַמחְׁ ַמֲעֵשי ָידֶׁ בְׁ . 

הָוה; -ַמה  צב,ו יָך יְׁ לּו ַמֲעשֶׁ יָך   ָגדְׁ ֹבתֶׁ שְׁ קּו ַמחְׁ ֹאד, ָעמְׁ מְׁ . 



ִסיל, ֹלא   ַבַער, ֹלא ֵיָדע; -ִאיש  צב,ז ת-ּוכְׁ ֹזאת-ָיִבין אֶׁ . 

ב, ַוָּיִציצּו, ָכל  צב,ח מֹו ֵעשֶׁ ָשִעים, כְׁ ֹרַח רְׁ ן: -ִבפְׁ    ֹפֲעֵלי ָאוֶׁ
ָדם ֲעֵדי ִהָשמְׁ ַעד-לְׁ . 

ַאָתה ָמרֹום  צב,ט הָוה    --וְׁ ֹעָלם יְׁ לְׁ . 

הָוה  צב,י יָך, יְׁ בֶׁ יָך ֹיאֵבדּו-ִכי    --ִכי ִהֵּנה ֹאיְׁ בֶׁ ִהֵּנה ֹאיְׁ : 

דּו,  ָפרְׁ ן-ָכל   ִיתְׁ ֹפֲעֵלי ָאוֶׁ . 

ִני;   צב,יא ֵאים ַקרְׁ ם ִכרְׁ ן ַרֲעָנן   ַוָתרֶׁ מֶׁ שֶׁ ַבֹּלִתי, בְׁ . 

שּוָרי   ַוַתֵבט ֵעיִני,   צב,יב בְׁ : 

ֵרִעים ָני    --ַבָקִמים ָעַלי מְׁ ָנה ָאזְׁ ַמעְׁ ִתשְׁ . 

ָרח;   צב,יג ה   ַצִדיק, ַכָתָמר ִיפְׁ גֶׁ ָבנֹון ִישְׁ ז ַבּלְׁ רֶׁ אֶׁ כְׁ . 

תּוִלים, בְׁ   צב,יד הָוה; שְׁ ִריחּו   ֵבית יְׁ רֹות ֱאֹלֵהינּו ַיפְׁ ַחצְׁ בְׁ . 

ֵשיָבה;   צב,טו נּובּון בְׁ יּו   עֹוד, יְׁ ַרֲעַנִּנים ִיהְׁ ֵשִנים וְׁ דְׁ . 

ַהִגיד, ִכי  צב,טז הָוה; -לְׁ ֹלא   ָיָשר יְׁ עלתה-צּוִרי, וְׁ ָלָתה( בוֹ )   .ַעוְׁ

הָוה ָמָלְך,   צג,א ֵגאּות ָלֵבש   יְׁ : 

הָוה, ַאָזר;  ָלֵבש יְׁ ִתמֹוט-ִתכֹון ֵתֵבל, ַבל-ַאף   ֹעז ִהתְׁ . 

ֲאָך ֵמָאז;   צג,ב ֵמעֹוָלם ָאָתה   ָנכֹון ִכסְׁ . 

הָוה  צג,ג ָהרֹות, יְׁ אּו נְׁ ָהרֹות קֹוָלם; --ָנשְׁ אּו נְׁ ָהרֹות    ָנשְׁ אּו נְׁ ִישְׁ
ָים  .ָדכְׁ

ֵרי--ִמֹקלֹות, ַמִים ַרִבים  צג,ד בְׁ ַאִדיר ַבָמרֹום    ָים; -ַאִדיִרים ִמשְׁ
הָוה  .יְׁ

ֹאד  צג,ה נּו מְׁ מְׁ יָך, נֶׁאֶׁ ָך ַנֲאָוה--ֵעֹדתֶׁ ֵביתְׁ ש: -לְׁ ְך    ֹקדֶׁ ֹארֶׁ הָוה, לְׁ יְׁ
 .ָיִמים

הָוה; -ֵאל  צד,א ָקמֹות יְׁ ָקמֹות הֹוִפיעַ    נְׁ ֵאל נְׁ . 

ץ;   צד,ב מּול, ַעל   ִהָּנֵשא, ֹשֵפט ָהָארֶׁ ֵגִאים-ָהֵשב גְׁ . 

שָ -ַעד  צד,ג הָוה: ָמַתי רְׁ ָשִעים ַיֲעֹלזּו-ַעד   ִעים יְׁ ָמַתי, רְׁ . 

רּו ָעָתק;   צד,ד ַדבְׁ רּו, ָכל   ַיִביעּו יְׁ ַאמְׁ ן-ִיתְׁ ֹפֲעֵלי ָאוֶׁ . 

אּו;   צד,ה ַדכְׁ הָוה יְׁ ָך יְׁ ַעּנּו   ַעמְׁ ָך יְׁ ַנֲחָלתְׁ וְׁ . 

ֵגר ַיֲהֹרגּו;   צד,ו ָמָנה וְׁ ַרֵצחּו   ַאלְׁ ִויתֹוִמים יְׁ . 

רּו  צד,ז הַוֹּיאמְׁ אֶׁ ֹלא   ָּיּה; -, ֹלא ִירְׁ ָיִבין, ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב-וְׁ . 



ִכילּו   ִבינּו, ֹבֲעִרים ָבָעם;   צד,ח ִסיִלים, ָמַתי ַתשְׁ ּוכְׁ . 

ָמע;   צד,ט ן, ֲהֹלא ִישְׁ ֹיֵצר ַעִין, ֲהֹלא ַיִביט-ִאם   ֲהֹנַטע ֹאזֶׁ . 

ַלֵמד ָאָדם    ֲהֹיֵסר גֹוִים, ֲהֹלא יֹוִכיַח:   צד,י ָדַעתַהמְׁ . 

הָוה  צד,יא בֹות ָאָדם: --יְׁ שְׁ ל-ִכי   ֹיֵדַע, ַמחְׁ ֵהָמה ָהבֶׁ . 

ר  צד,יב ר ֲאשֶׁ בֶׁ ֵרי, ַהגֶׁ ּנּו ָּיּה; -ַאשְׁ רֶׁ ַיסְׁ ּנּו   תְׁ דֶׁ ַלמְׁ ָך תְׁ ּוִמתֹוָרתְׁ . 

ִקיט לֹו, ִמיֵמי ָרע  צד,יג ַהשְׁ ה ָלָרָשע ָשַחת    --לְׁ ַעד ִיָכרֶׁ . 

ַנֲחָלתֹו, ֹלא ַיֲעֹזב   הָוה ַעמֹו; ִיֹטש יְׁ -ִכי, ֹלא  צד,יד וְׁ . 

ָפט; -ַעד-ִכי  צד,טו ק, ָישּוב ִמשְׁ דֶׁ ַאֲחָריו, ָכל   צֶׁ ֵרי-וְׁ ֵלב-ִישְׁ . 

ֵרִעים; -ָיקּום ִלי, ִעם-ִמי  צד,טז ַיֵצב ִלי, ִעם-ִמי   מְׁ ן-ִיתְׁ ֹפֲעֵלי ָאוֶׁ . 

ָרָתה ִּלי  צד,יז זְׁ הָוה, עֶׁ ַעט, ָשכְׁ     --לּוֵלי יְׁ ִשיִכמְׁ ָנה דּוָמה ַנפְׁ . 

ִלי; -ִאם  צד,יח ִתי, ָמָטה ַרגְׁ ָעֵדִני   ָאַמרְׁ הָוה, ִיסְׁ ָך יְׁ דְׁ ַחסְׁ . 

ִבי  צד,יט ִקרְׁ ַעַפי בְׁ ֹרב ַשרְׁ ִשי    --בְׁ עּו ַנפְׁ ַשַעשְׁ יָך, יְׁ חּומֶׁ ַתנְׁ . 

ָך, ִכֵסא ַהּוֹות;   צד,כ רְׁ ָחבְׁ ֹחק-ֹיֵצר ָעָמל ֲעֵלי   ַהיְׁ . 

ש ַצִדיק; -ַעלָיגֹודּו,   צד,כא ִשיעּו   נֶׁפֶׁ ָדם ָנִקי ַירְׁ וְׁ . 

ָגב;   צד,כב ִמשְׁ הָוה ִלי לְׁ ִהי יְׁ ִסי   ַויְׁ צּור ַמחְׁ ֵואֹלַהי, לְׁ . 

ת אֹוָנם  צד,כג ם, אֶׁ ב ֲעֵליהֶׁ ִמיֵתם    --ַוָּישֶׁ ָרָעָתם ַיצְׁ ּובְׁ ; 

ִמיֵתם,  הָוה ֱאֹלֵהינּו   ַיצְׁ יְׁ . 

ָנה ַליהָוה;   צה,א ַרּנְׁ כּו, נְׁ ֵענּוָנִר    לְׁ צּור ִישְׁ יָעה, לְׁ . 

תֹוָדה;   צה,ב ָמה ָפָניו בְׁ ַקדְׁ ִמרֹות, ָנִריַע לוֹ    נְׁ ִבזְׁ . 

הָוה;   צה,ג לְֶׁך ָגדֹול, ַעל   ִכי ֵאל ָגדֹול יְׁ ֱאֹלִהים-ָכל-ּומֶׁ . 

ֵרי  צה,ד קְׁ חְׁ ָידֹו, מֶׁ ר בְׁ ץ; -ֲאשֶׁ תֹוֲעֹפת ָהִרים לוֹ    ָארֶׁ וְׁ . 

ר  צה,ה הּו-ֲאשֶׁ ת, ָיָדיו ָיָצרּו   א ָעָשהּו; לֹו ַהָּים, וְׁ שֶׁ ַיבֶׁ וְׁ . 

ָרָעה;   צה,ו ִנכְׁ ה וְׁ ַתֲחוֶׁ ֵני   ֹבאּו, ִנשְׁ ָכה, ִלפְׁ רְׁ הָוה ֹעֵשנּו-ִנבְׁ יְׁ . 

ֹצאן ָידוֹ     --ִכי הּוא ֱאֹלֵהינּו  צה,ז ִעיתֹו, וְׁ נּו ַעם ַמרְׁ ַוֲאַנחְׁ : 

ָמעּו-ִאם   ַהּיֹום,  ֹקלֹו ִתשְׁ בְׁ . 

שּו -ַאל  צה,ח ִריָבה; ַתקְׁ ם, ִכמְׁ כֶׁ ַבבְׁ ָבר   לְׁ יֹום ַמָסה, ַבִמדְׁ כְׁ . 

ם:   צה,ט ר ִנסּוִני, ֲאבֹוֵתיכֶׁ ָחנּוִני, ַגם   ֲאשֶׁ ָראּו ָפֳעִלי-בְׁ . 

דֹור  צה,י ָבִעים ָשָנה, ָאקּוט בְׁ ָוֹאַמר, ַעם ֹתֵעי ֵלָבב ֵהם    --ַארְׁ ; 



ֵהם,  ָרָכי-ֹלא   וְׁ עּו דְׁ ָידְׁ . 

ר  צה,יא ַאִפי; ִנשְׁ -ֲאשֶׁ ִתי בְׁ ל-ִאם   ַבעְׁ ֹבאּון, אֶׁ נּוָחִתי-יְׁ מְׁ . 

ץ-ִשירּו ַליהָוה, ָכל   ִשירּו ַליהָוה, ִשיר ָחָדש;   צו,א ָהָארֶׁ . 

מֹו;   צו,ב כּו שְׁ רּו ִמּיֹום   ִשירּו ַליהָוה, ָברְׁ שּוָעתוֹ -ַבשְׁ יֹום, יְׁ לְׁ . 

רּו  צו,ג בֹודֹו;  ַספְׁ ָכל   ַבגֹוִים כְׁ אֹוָתיוהָ -בְׁ לְׁ ַעִמים, ִנפְׁ . 

ֹאד;   צו,ד ֻהָּלל מְׁ הָוה ּומְׁ ֱאֹלִהים-ָכל-נֹוָרא הּוא, ַעל   ִכי ָגדֹול יְׁ . 

ַויהָוה, ָשַמִים ָעָשה   ֱאֹלֵהי ָהַעִמים ֱאִליִלים; -ִכי, ָכל  צו,ה . 

ָפָניו; -הֹוד  צו,ו ָהָדר לְׁ ָדשוֹ    וְׁ ִמקְׁ ת, בְׁ רֶׁ אֶׁ ִתפְׁ ֹעז וְׁ . 

חֹות ַעִמים; ָהבּו לַ   צו,ז פְׁ ָהבּו ַליהָוה, ָכבֹוד ָוֹעז   יהָוה, ִמשְׁ . 

מֹו;   צו,ח בֹוד שְׁ אּו   ָהבּו ַליהָוה, כְׁ רֹוָתיו-שְׁ ַחצְׁ ָחה, ּוֹבאּו לְׁ ִמנְׁ . 

ַרת  צו,ט ַהדְׁ ַתֲחוּו ַליהָוה, בְׁ ש; -ִהשְׁ ץ-ִחילּו ִמָפָניו, ָכל   ֹקדֶׁ ָהָארֶׁ . 

הָוה   צו,י רּו ַבגֹוִים, יְׁ ִתמֹוט-ִתכֹון ֵתֵבל, ַבל-ַאף    --ָמָלְךִאמְׁ ; 

ֵמיָשִרים   ָיִדין ַעִמים,  בְׁ . 

ץ;   צו,יא ָתֵגל ָהָארֶׁ חּו ַהָשַמִים, וְׁ מְׁ ֹלאוֹ    ִישְׁ ַעם ַהָּים, ּומְׁ ִירְׁ . 

ָכל  צו,יב ר-ַיֲעֹלז ָשַדי, וְׁ נּו, ָכל   בֹו; -ֲאשֶׁ ַרּנְׁ ָיַער-ֲעֵצי-ָאז יְׁ . 

ֵני יְׁ   צו,יג ץ    --הָוה, ִכי ָבאִלפְׁ ֹפט ָהָארֶׁ ִכי ָבא, ִלשְׁ : 

ֹפט ק; -ִישְׁ דֶׁ צֶׁ ֱאמּוָנתוֹ    ֵתֵבל בְׁ ַעִמים, בֶׁ וְׁ . 
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ץ;   צז,א הָוה ָמָלְך, ָתֵגל ָהָארֶׁ חּו, ִאִּיים ַרִבים   יְׁ מְׁ ִישְׁ . 

ִביָבי  צז,ב ל סְׁ אוֹ    ו; ָעָנן ַוֲעָרפֶׁ כֹון ִכסְׁ ָפט, מְׁ ק ּוִמשְׁ דֶׁ צֶׁ . 

ָפָניו ֵתֵלְך;   צז,ג ַלֵהט ָסִביב ָצָריו   ֵאש, לְׁ ּותְׁ . 

ָרָקיו ֵתֵבל;   צז,ד ץ   ֵהִאירּו בְׁ ָרֲאָתה ַוָתֵחל ָהָארֶׁ . 



הָוה: --ָהִרים  צז,ה ֵני יְׁ ֵני, ֲאדֹון ָכל   ַכדֹוַנג, ָנַמסּו ִמִּלפְׁ -ִמִּלפְׁ
ץ  .ָהָארֶׁ

קֹו;   צז,ו ָראּו ָכל   ִהִגידּו ַהָשַמִים ִצדְׁ בֹודוֹ -וְׁ ָהַעִמים כְׁ . 

ל-ֵיֹבשּו, ָכל  צז,ז סֶׁ ֵדי פֶׁ ִלים ָבֱאִליִלים    --ֹעבְׁ ַהלְׁ ַהִמתְׁ ; 

ַתֲחוּו ֱאֹלִהים-ָכל   לֹו, -ִהשְׁ . 

ַמח, ִצּיֹון,   צז,ח ָעה ַוִתשְׁ הּוָדה   ָשמְׁ נֹות יְׁ ָנה, בְׁ ַוָתֵגלְׁ -- 

ַמַען  יָך לְׁ ָפטֶׁ הָוה   ִמשְׁ יְׁ . 

הָוה, -ִכי  צז,ט יֹון ַעל   ַאָתה יְׁ לְׁ ץ-ָכל-עֶׁ ָהָארֶׁ ; 

ֹאד ַנֲעֵליָת,  ֱאֹלִהים-ָכל-ַעל   מְׁ . 

הָוה,   צז,י אּו   ֹאֲהֵבי יְׁ ָרע-ִשנְׁ : 

שֹות ֲחִסיָדיו;  ָשִעים, ַיִציֵלם   ֹשֵמר, ַנפְׁ ִמַּיד רְׁ . 

ֵריּו   אֹור, ָזֻרַע ַלַצִדיק;   צז,יא ִישְׁ ָחה-לְׁ ֵלב ִשמְׁ . 

חּו ַצִדיִקים, ַביהָוה;   צז,יב שוֹ    ִשמְׁ ר ָקדְׁ ֵזכֶׁ הֹודּו, לְׁ וְׁ . 

מֹור, ִשירּו ַליהָוה ִשיר ָחָדש  צח,א ָלאֹות ָעָשה-ִכי    --ִמזְׁ ִנפְׁ ; 

ִמינֹו, -הֹוִשיָעה שוֹ    ּלֹו יְׁ רֹוַע ָקדְׁ ּוזְׁ . 

שּוָעתֹו;   צח,ב הָוה, יְׁ ָקתוֹ    הֹוִדיַע יְׁ ֵעיֵני ַהגֹוִים, ִגָּלה ִצדְׁ לְׁ . 

ֱאמּוָנתוֹ   צח,ג דֹו, וֶׁ ָרֵאל    --ָזַכר ַחסְׁ ֵבית ִישְׁ לְׁ : 

ֵסי-ָראּו ָכל ץ-ַאפְׁ שּוַעת ֱאֹלֵהינּו    --ָארֶׁ ֵאת, יְׁ . 

ץ; -ָהִריעּו ַליהָוה, ָכל  צח,ד ַזֵמרּו   ָהָארֶׁ נּו וְׁ ַרּנְׁ חּו וְׁ ִפצְׁ . 

כִ   צח,ה רּו ַליהָוה בְׁ ָרה   ּנֹור; ַזמְׁ קֹול ִזמְׁ ִכּנֹור, וְׁ בְׁ . 

קֹול שֹוָפר  צח,ו רֹות, וְׁ הָוה    --ַבֲחֹצצְׁ לְֶׁך יְׁ ֵני ַהמֶׁ ָהִריעּו, ִלפְׁ . 

ֹלאֹו;   צח,ז ַעם ַהָּים, ּומְׁ ֵבי ָבּה   ִירְׁ ֹישְׁ ֵתֵבל, וְׁ . 

ֲחאּו  צח,ח ָהרֹות ִימְׁ ַרֵּננּו   ָכף; -נְׁ ַיַחד, ָהִרים יְׁ . 

הָוה  צח,ט ֵני יְׁ ץ    --ִלפְׁ ֹפט ָהָארֶׁ ִכי ָבא, ִלשְׁ : 

ֹפט ק; -ִישְׁ דֶׁ צֶׁ ֵמיָשִרים   ֵתֵבל בְׁ ַעִמים, בְׁ וְׁ . 

זּו ַעִמים;   צט,א גְׁ הָוה ָמָלְך, ִירְׁ ץ   יְׁ רּוִבים, ָתנּוט ָהָארֶׁ ֹיֵשב כְׁ . 

ִצּיֹון ָגדֹול;   צט,ב הָוה, בְׁ ָרם הּוא, ַעל   יְׁ ָהַעִמים-ָכל-וְׁ . 

נֹוָרא; יֹודּו ִשמְׁ   צט,ג ָקדֹוש הּוא   ָך, ָגדֹול וְׁ . 

ְך,   צט,ד לֶׁ ֹעז מֶׁ ָפט ָאֵהב   וְׁ ִמשְׁ : 



ָת ֵמיָשִרים;  ַיֲעֹקב ַאָתה ָעִשיתָ    ַאָתה, כֹוַננְׁ ָדָקה, בְׁ ָפט ּוצְׁ ִמשְׁ . 

ָליו:   צט,ה ַתֲחוּו, ַלֲהֹדם ַרגְׁ ִהשְׁ הָוה ֱאֹלֵהינּו, וְׁ מּו, יְׁ ָקדֹוש    רֹומְׁ
 .הּוא

ֹכֲהָניו,   צט,ו ַאֲהֹרן, בְׁ ה וְׁ מוֹ    ֹמשֶׁ ֵאי שְׁ ֹקרְׁ מּוֵאל, בְׁ ּושְׁ ; 

ל הָוה, -ֹקִראים אֶׁ הּוא ַיֲעֵנם   יְׁ וְׁ . 

ם;   צט,ז ַדֵבר ֲאֵליהֶׁ ַעמּוד ָעָנן, יְׁ ֹחק ָנַתן   בְׁ רּו ֵעֹדָתיו, וְׁ ָלמוֹ -ָשמְׁ . 

הָוה ֱאֹלֵהינּו,   צט,ח ַאָתה ֲעִניָתם   יְׁ : 

ם; ֵאל ֹנֵשא, ָהִייָת לָ  ֹנֵקם, ַעל   הֶׁ ֲעִלילֹוָתם-וְׁ . 

הָוה ֱאֹלֵהינּו,   צט,ט מּו, יְׁ שוֹ    רֹומְׁ ַהר ָקדְׁ ַתֲחוּו, לְׁ ִהשְׁ וְׁ : 

הָוה ֱאֹלֵהינּו   ָקדֹוש, -ִכי יְׁ . 

תֹוָדה:   ק,א מֹור לְׁ ץ-ָהִריעּו ַליהָוה, ָכל   ִמזְׁ ָהָארֶׁ . 

ת  ק,ב דּו אֶׁ ָחה; -ִעבְׁ ִשמְׁ הָוה בְׁ ָפָניו   יְׁ ָנָנהֹבאּו לְׁ , ִברְׁ . 

עּו  ק,ג הָוה, הּוא ֱאֹלִהים    --דְׁ ִכי יְׁ : 

נּו-הּוא לֹו( ֲאַנחְׁ ִעיתוֹ     --ָעָשנּו, ולא )וְׁ ֹצאן ַמרְׁ ַעמֹו, וְׁ . 

תֹוָדה  ק,ד ָעָריו, בְׁ ִהָּלה; --ֹבאּו שְׁ כּו -הֹודּו   ֲחֵצֹרָתיו ִבתְׁ לֹו, ָברְׁ
מוֹ   .שְׁ

ד-ִכי  ק,ה עֹוָלם ַחסְׁ הָוה, לְׁ ַעד   ֹו; טֹוב יְׁ ֹדר ָוֹדר, ֱאמּוָנתוֹ -וְׁ . 

מֹור:   קא,א ָדִוד, ִמזְׁ ד   לְׁ סֶׁ הָוה ֲאַזֵמָרה-חֶׁ ָך יְׁ ָפט ָאִשיָרה; לְׁ ּוִמשְׁ . 

ְך ָתִמים  קא,ב רֶׁ דֶׁ ִכיָלה, בְׁ ָמַתי, ָתבֹוא ֵאָלי    --ַאשְׁ ; 

ָתם ַהֵּלְך בְׁ תְׁ ָבִבי, -אֶׁ ב ֵביִתי   לְׁ רֶׁ קֶׁ בְׁ . 

נֶׁגֶׁ -ֹלא  קא,ג ַבר    --ד ֵעיַניָאִשית, לְׁ ִלָּיַעל-דְׁ בְׁ : 

ַבק ִבי   ֵסִטים ָשֵנאִתי; -ֲעשֹה ֹלא ִידְׁ . 

ִּני;   קא,ד ָרע, ֹלא ֵאָדע   ֵלָבב ִעֵקש, ָיסּור ִממֶׁ . 

ר, ֵרֵעהּו  קא,ה ִני( ַבֵסתֶׁ ָלשְׁ ִמית    --מלושני )מְׁ אֹותֹו ַאצְׁ : 

ַבּה ַחב ֵלָבב-גְׁ ָכלֹאתֹו, ֹלא אּו    --ֵעיַנִים, ּורְׁ . 

ֵני  קא,ו מְׁ נֶׁאֶׁ ץ-ֵעיַני, בְׁ רֶׁ ת ִעָמִדי    --אֶׁ בֶׁ ָלשֶׁ : 

ְך ָתִמים רֶׁ דֶׁ ֵתִני    --ֹהֵלְך, בְׁ ָשרְׁ הּוא, יְׁ . 

ב ֵביִתי-ֹלא  קא,ז רֶׁ קֶׁ ִמָּיה    --ֵיֵשב, בְׁ ֹעֵשה רְׁ : 

ָקִרים ד ֵעיָני-ֹלא    --ֹדֵבר שְׁ נֶׁגֶׁ ִיכֹון, לְׁ . 



ָקִרים,   קא,ח ִמית כָ    ַלבְׁ ֵעי-לַאצְׁ ץ-ִרשְׁ ָארֶׁ ; 

ִרית ֵמִעיר ַהכְׁ הָוה, -לְׁ ן-ָכל   יְׁ ֹפֲעֵלי ָאוֶׁ . 

ָעִני ִכי  קב,א ִפָּלה, לְׁ ֹפְך ִשיחוֹ     --ַיֲעֹטף-תְׁ הָוה, ִישְׁ ֵני יְׁ ִלפְׁ וְׁ . 

ִפָּלִתי;   קב,ב ָעה תְׁ הָוה, ִשמְׁ יָך ָתבֹוא   יְׁ ָעִתי, ֵאלֶׁ ַשוְׁ וְׁ . 

ִּני-ַאל  קב,ג ֵתר ָפנֶׁיָך, ִממֶׁ יֹום ַצר    --ַתסְׁ ִלי-בְׁ : 

נֶָׁך; -ַהֵטה ָרא, ַמֵהר ֲעֵנִני   ֵאַלי ָאזְׁ קְׁ יֹום אֶׁ בְׁ . 

ָעָשן ָיָמי; -ִכי  קב,ד מֹוֵקד ִנָחרּו   ָכלּו בְׁ מֹוַתי, כְׁ ַעצְׁ וְׁ . 

ב ַוִּיַבש ִלִבי: -הּוָכה  קב,ה ִמי-ִכי   ָכֵעשֶׁ ִתי, ֵמֲאֹכל ַלחְׁ ָשַכחְׁ . 

ָחִתי  קב,ו ָשִרי    --ִמקֹול ַאנְׁ ִמי, ִלבְׁ ָקה ַעצְׁ ָדבְׁ . 

ָבר;   קב,ז ַאת ִמדְׁ כֹוס ֳחָרבֹות   ָדִמיִתי, ִלקְׁ ָהִייִתי, כְׁ . 

יֶׁה  קב,ח הְׁ ִתי ָואֶׁ ִצפֹור, בֹוֵדד ַעל    --ָשַקדְׁ ָגג-כְׁ . 

ָבי; -ָכל  קב,ט פּוִני אֹויְׁ ָבעּו   ַהּיֹום, ֵחרְׁ הֹוָלַלי, ִבי ִנשְׁ מְׁ . 

ר, ַכּלֶׁ -ִכי  קב,י ִתי; ֵאפֶׁ ם ָאָכלְׁ ִתי   חֶׁ ִכי ָמָסכְׁ ִשֻקַוי, ִבבְׁ וְׁ . 

ֵני  קב,יא ָך-ִמפְׁ פֶׁ ִקצְׁ ָך וְׁ ִליֵכִני    --ַזַעמְׁ ָשאַתִני, ַוַתשְׁ ִכי נְׁ . 

ֵצל ָנטּוי;   קב,יב ב ִאיָבש   ָיַמי, כְׁ ַוֲאִני, ָכֵעשֶׁ . 

עֹוָלם ֵתֵשב;   קב,יג הָוה, לְׁ ַאָתה יְׁ ֹדר    וְׁ ָך, לְׁ רְׁ ִזכְׁ ָוֹדרוְׁ . 

ַרֵחם ִצּיֹון:   קב,יד ָנּה, ִכי-ִכי   ַאָתה ָתקּום, תְׁ נְׁ חֶׁ ָבא מֹוֵעד-ֵעת לְׁ . 

ת-ִכי  קב,טו יָך, אֶׁ ת   ֲאָבנֶׁיָה; -ָרצּו ֲעָבדֶׁ אֶׁ ֹחֵננּו-וְׁ ֲעָפָרּה, יְׁ . 

ת  קב,טז אּו גֹוִים, אֶׁ ִיירְׁ הָוה; -וְׁ ָכל   ֵשם יְׁ ת-וְׁ ץ, אֶׁ ֵכי ָהָארֶׁ -ַמלְׁ
ָך בֹודֶׁ  .כְׁ

הָוה ִצּיֹון-יכִ   קב,יז בֹודוֹ     --ָבָנה יְׁ ָאה, ִבכְׁ ִנרְׁ . 

ל  קב,יח ָער; -ָפָנה, אֶׁ ִפַּלת ָהַערְׁ ֹלא   תְׁ ת-וְׁ ִפָּלָתם-ָבָזה, אֶׁ תְׁ . 

דֹור ַאֲחרֹון;   קב,יט ב ֹזאת, לְׁ ַהּלֶׁל   ִתָכתֶׁ ָרא, יְׁ ַעם ִנבְׁ ָיּה-וְׁ . 

שֹו; -ִכי  קב,כ רֹום ָקדְׁ ִקיף, ִממְׁ הָוה, ִמשָ    ִהשְׁ ליְׁ ץ -ַמִים אֶׁ רֶׁ אֶׁ
 .ִהִביט

ַקת ָאִסיר;   קב,כא נְׁ ֹמַע, אֶׁ מּוָתה   ִלשְׁ ֵני תְׁ ַפֵתַח, בְׁ לְׁ . 

הָוה;   קב,כב ִצּיֹון, ֵשם יְׁ ַסֵפר בְׁ ם   לְׁ ִהָּלתֹו, ִבירּוָשָלִ ּותְׁ . 

ָדו;   קב,כג ִהָקֵבץ ַעִמים ַיחְׁ ת   בְׁ ָלכֹות, ַלֲעֹבד אֶׁ הָוה-ּוַממְׁ יְׁ . 

ְך כחו )ֹכִחי(; ִעָּנה ַבדֶׁ   קב,כד ִקַצר ָיָמי   רֶׁ . 



דֹור דֹוִרים    ֵאִלי, ַאל ַתֲעֵלִני ַבֲחִצי ָיָמי: --ֹאַמר  קב,כה בְׁ
יָך נֹותֶׁ  .שְׁ

ָת;   קב,כו ץ ָיַסדְׁ ָפִנים, ָהָארֶׁ יָך ָשָמִים   לְׁ ּוַמֲעֵשה ָידֶׁ . 

ַאָתה ַתֲעֹמד    --ֵהָמה, ֹיאֵבדּו  קב,כז וְׁ : 

גֶׁד ֻכָּלם, ַכבֶׁ לּו;  וְׁ ַיֲחֹלפּו   ִיבְׁ בּוש ַתֲחִליֵפם וְׁ ַכּלְׁ . 

ַאָתה  קב,כח יָך, ֹלא ִיָתמּו   הּוא; -וְׁ נֹותֶׁ ּושְׁ . 

ֵני  קב,כט כֹונּו; -בְׁ יָך ִישְׁ ָפנֶׁיָך ִיכֹון   ֲעָבדֶׁ ָעם, לְׁ ַזרְׁ וְׁ . 

ָדִוד:  קג,א ת  לְׁ ִשי, אֶׁ ִכי ַנפְׁ הָוה; -ָברְׁ ָכל   יְׁ ת-וְׁ ָרַבי, אֶׁ ֵשם -קְׁ
ש וֹ ָקדְׁ . 

ת  קג,ב ִשי, אֶׁ ִכי ַנפְׁ הָוה; -ָברְׁ ַאל   יְׁ ִחי, ָכל-וְׁ כְׁ מּוָליו-ִתשְׁ גְׁ . 

ָכל  קג,ג ָכל   ֵֹנִכי; ֲעו  -ַהֹסֵלַח לְׁ ִכי-ָהֹרֵפא, לְׁ ַתֲחלּוָאיְׁ . 

ִכי;   קג,ד ַרֲחִמים   ַהגֹוֵאל ִמַשַחת ַחָּייְׁ ד וְׁ סֶׁ ֵרִכי, חֶׁ ַעטְׁ ַהמְׁ . 

ִביַע ַבטֹוב עֶׁ   קג,ה ֵיְך; ַהַמשְׁ ִכי   דְׁ עּוָריְׁ ר נְׁ ַחֵדש ַכּנֶׁשֶׁ ִתתְׁ . 

הָוה;   קג,ו ָדקֹות יְׁ ָכל   ֹעֵשה צְׁ ָפִטים, לְׁ ֲעשּוִקים-ּוִמשְׁ . 

ה;   קג,ז ֹמשֶׁ ָרָכיו לְׁ ָרֵאל, ֲעִלילֹוָתיו   יֹוִדיַע דְׁ ֵני ִישְׁ ִלבְׁ . 

הָוה;   קג,ח ַחּנּון יְׁ ַרב   ַרחּום וְׁ ְך ַאַפִים וְׁ רֶׁ ד-אֶׁ ָחסֶׁ . 

עֹוָלם ִיטֹור   ָלנֶַׁצח ָיִריב; -ֹלא  קג,ט ֹלא לְׁ וְׁ . 

ֹלא ַכֲעו     ֹלא ַכֲחָטֵאינּו, ָעָשה ָלנּו;   קג,י ֹֹנֵתינּו, ָגַמל ָעֵלינּווְׁ . 

ֹבַּה ָשַמִים, ַעל  קג,יא ץ-ִכי ִכגְׁ דֹו, ַעל    --ָהָארֶׁ ֵרָאיו-ָגַבר ַחסְׁ יְׁ . 

ָרח, ִמַמֲעָרב  קג,יב ֹחק ִמזְׁ ִח     --ִכרְׁ תִהרְׁ ּנּו, אֶׁ ָשֵעינּו-יק ִממֶׁ פְׁ . 

ַרֵחם ָאב, ַעל  קג,יג הָוה, ַעל    --ָבִנים-כְׁ ֵרָאיו-ִרַחם יְׁ יְׁ . 

ֵרנּו; -ִכי  קג,יד נּו-ָזכּור, ִכי   הּוא, ָיַדע ִיצְׁ ָעָפר ֲאָנחְׁ . 

ָחִציר ָיָמיו;   קג,טו ה, ֵכן ָיִציץ   ֱאנֹוש, כֶׁ ִציץ ַהָשדֶׁ כְׁ . 

ָרהִכי רּוַח עָ   קג,טז ֵאינֶּׁנּו; -בְׁ ֹלא   בֹו וְׁ קֹומוֹ -וְׁ ּנּו עֹוד מְׁ ַיִכירֶׁ . 

ַעד  קג,יז הָוה, ֵמעֹוָלם וְׁ ד יְׁ סֶׁ חֶׁ ֵרָאיו-ַעל    --עֹוָלם-וְׁ יְׁ ; 

ָקתֹו,  ִצדְׁ ֵני ָבִנים   וְׁ ִלבְׁ . 

ִריתֹו;   קג,יח ֵרי בְׁ ֹשמְׁ ֵרי ִפֻקָדיו, ַלֲעשֹוָתם   לְׁ ֹזכְׁ ּולְׁ . 

הָוה  קג,יט אֹו; ַבָשַמִים, ֵהכִ --יְׁ כּותֹו, ַבֹכל ָמָשָלה   ין ִכסְׁ ּוַמלְׁ . 

הָוה,   קג,כ כּו יְׁ ָאָכיו   ָברְׁ ַמלְׁ : 



ָברֹו;  ָברוֹ    ִגֹבֵרי ֹכַח, ֹעֵשי דְׁ קֹול דְׁ ֹמַע, בְׁ ִלשְׁ . 

הָוה, ָכל  קג,כא כּו יְׁ ָבָאיו-ָברְׁ צֹונוֹ     --צְׁ ָתיו, ֹעֵשי רְׁ ָשרְׁ מְׁ . 

הָוה, ָכל  קג,כב כּו יְׁ ָכל    --ָשיוַמעֲ -ָברְׁ תוֹ -בְׁ ַשלְׁ מְׁ ֹקמֹות מֶׁ מְׁ ; 

ִשי,  ִכי ַנפְׁ ת   ָברְׁ הָוה-אֶׁ יְׁ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 00.70יום שלישי כ"א אלול 

 

 

 קד קה 

 

 

 

 

 

ִשי,   קד,א ִכי ַנפְׁ ת   ָברְׁ הָוה-אֶׁ  :יְׁ

ֹאד;  ָת מְׁ הָוה ֱאֹלַהי, ָגַדלְׁ ָת    יְׁ ָהָדר ָלָבשְׁ  .הֹוד וְׁ

ה  קד,ב ִריָעה   ָמה; אֹור, ַכַשלְׁ -ֹעטֶׁ ה ָשַמִים, ַכיְׁ  .נֹוטֶׁ

ה ַבַמִים,   קד,ג ָקרֶׁ  :ֲעִלּיֹוָתיו   ַהמְׁ

כּובֹו; -ַהָשם ַהֵּלְך, ַעל   ָעִבים רְׁ ֵפי-ַהמְׁ  .רּוחַ -ַכנְׁ

ָאָכיו רּוחֹות;   קד,ד ה ַמלְׁ ָתיו, ֵאש ֹלֵהט   ֹעשֶׁ ָשרְׁ  .מְׁ

ץ, ַעל-ָיַסד  קד,ה רֶׁ כֹונֶׁיָה; -אֶׁ דִתמֹוט, -ַבל   מְׁ  .עֹוָלם ָועֶׁ

בּוש ִכִסיתֹו;   קד,ו הֹום, ַכּלְׁ דּו ָמִים-ַעל   תְׁ  .ָהִרים, ַיַעמְׁ

נּוסּון; -ִמן  קד,ז ָך יְׁ ָך, ֵיָחֵפזּון-ִמן   ַגֲעָרתְׁ  .קֹול ַרַעמְׁ

ָקעֹות  קד,ח דּו בְׁ ל    --ַיֲעלּו ָהִרים, ֵירְׁ ם-אֶׁ ָת ָלהֶׁ ה ָיַסדְׁ קֹום, זֶׁ  .מְׁ

בּול  קד,ט ָת, בַ -גְׁ ץ-ַבל   ַיֲעֹברּון; -לַשמְׁ ַכסֹות ָהָארֶׁ ֻשבּון, לְׁ  .יְׁ

ָחִלים;   קד,י ָיִנים, ַבּנְׁ ַשֵּלַח ַמעְׁ ַהֵּלכּון   ַהמְׁ  .ֵבין ָהִרים, יְׁ

קּו, ָכל  קד,יא תֹו ָשָדי; -ַישְׁ ָמָאם   ַחיְׁ ָרִאים צְׁ רּו פְׁ בְׁ  .ִישְׁ

ם, עֹוף  קד,יב כֹון; -ֲעֵליהֶׁ נּוִמֵבין עֳ    ַהָשַמִים ִישְׁ  .קֹול-ָפאִים, ִיתְׁ



ה ָהִרים, ֵמֲעִלּיֹוָתיו;   קד,יג קֶׁ ץ   ַמשְׁ ַבע ָהָארֶׁ יָך, ִתשְׁ ִרי ַמֲעשֶׁ  .ִמפְׁ

ֵהָמה,   קד,יד ִמיַח ָחִציר, ַלבְׁ ב, ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם   ַמצְׁ ֵעשֶׁ  ;וְׁ

ם,  הֹוִציא לֶׁחֶׁ ץ-ִמן   לְׁ  .ָהָארֶׁ

ַבב  קד,טו ַשַמח לְׁ ַיִין, יְׁ ןלְׁ     --ֱאנֹוש-וְׁ ִהיל ָפִנים ִמָשמֶׁ  ;ַהצְׁ

ם,  לֶׁחֶׁ ַבב   וְׁ ָעד-לְׁ  .ֱאנֹוש ִיסְׁ

הָוה  קד,טז עּו, ֲעֵצי יְׁ בְׁ ר ָנָטע    --ִישְׁ ָבנֹון, ֲאשֶׁ ֵזי לְׁ  .ַארְׁ

ר  קד,יז ַקֵּננּו; -ֲאשֶׁ רֹוִשים ֵביָתּה   ָשם, ִצֳפִרים יְׁ  .ֲחִסיָדה, בְׁ

ֵעִלים;   קד,יח ֹבִהים, ַלּיְׁ ַפִּניםסְׁ    ָהִרים ַהגְׁ ה ַלשְׁ סֶׁ  .ָלִעים, ַמחְׁ

מֹוֲעִדים;   קד,יט בֹואוֹ    ָעָשה ָיֵרַח, לְׁ ש, ָיַדע מְׁ מֶׁ  .שֶׁ

ת  קד,כ ָלה-ָתשֶׁ ְך, ִויִהי ָליְׁ ֹמש, ָכל-בוֹ     --ֹחשֶׁ תוֹ -ִתרְׁ  .ָיַער-ַחיְׁ

ף;   קד,כא ִפיִרים, ֹשֲאִגים ַלָטרֶׁ ָלם   ַהכְׁ ַבֵקש ֵמֵאל, ָאכְׁ  .ּולְׁ

ַר   קד,כב ש, ֵיָאֵספּון; ִתזְׁ מֶׁ ל   ח ַהשֶׁ אֶׁ ָבצּון-וְׁ עֹוֹנָתם, ִירְׁ  .מְׁ

ָפֳעלֹו;   קד,כג ַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי   ֵיֵצא ָאָדם לְׁ ב-וְׁ  .ָערֶׁ

הָוה-ָמה  קד,כד יָך, יְׁ ָמה ָעִשיתָ     --ַרבּו ַמֲעשֶׁ ָחכְׁ  ;ֻכָּלם, בְׁ

ץ,  ָאה ָהָארֶׁ ָינֶָׁך   ָמלְׁ  .ִקנְׁ

ה, ַהָּים ָגדֹול  קד,כה ַחב ָיָדִים    --זֶׁ  :ּורְׁ

ָפר; -ָשם ֵאין ִמסְׁ ש, וְׁ מֶׁ ַטּנֹות, ִעם   רֶׁ ֹדלֹות-ַחּיֹות קְׁ  .גְׁ

ַהֵּלכּון;   קד,כו ה   ָשם, ֳאִנּיֹות יְׁ ָיָתן, זֶׁ ק-ִלוְׁ ַשחֶׁ ָת לְׁ  .בוֹ -ָיַצרְׁ

ַשֵברּון  קד,כז יָך יְׁ ִעתוֹ     --ֻכָּלם, ֵאלֶׁ ָלם בְׁ  .ָלֵתת ָאכְׁ

ם, ִילְׁ   קד,כח עּון טֹוב   ֹקטּון; ִתֵתן ָלהֶׁ בְׁ ָך, ִישְׁ ַתח ָידְׁ  .ִתפְׁ

ִתיר ָפנֶׁיָך,   קד,כט  :ִיָבֵהלּון   ַתסְׁ

ָועּון;  ל   ֹתֵסף רּוָחם, ִיגְׁ אֶׁ שּובּון-וְׁ  .ֲעָפָרם יְׁ

ַשַּלח רּוֲחָך, ִיָבֵראּון;   קד,ל ֵני ֲאָדָמה   תְׁ ַחֵדש, פְׁ  .ּותְׁ

עֹוָלם;  קד,לא הָוה לְׁ בֹוד יְׁ ִהי כְׁ ַמֲעָשיו    יְׁ הָוה בְׁ ַמח יְׁ  .ִישְׁ

ָעד;   קד,לב ץ, ַוִתרְׁ ֱעָשנּו   ַהַמִביט ָלָארֶׁ יֶׁ ָהִרים וְׁ  .ִיַגע בֶׁ

ַחָּיי;   קד,לג עֹוִדי   ָאִשיָרה ַליהָוה בְׁ ָרה ֵלאֹלַהי בְׁ  .ֲאַזמְׁ

ֱעַרב ָעָליו ִשיִחי;   קד,לד ַמח ַביהָוה   יֶׁ שְׁ  .ָאֹנִכי, אֶׁ

ץ, -ַחָטִאים ִמןִיַתמּו   קד,לה ָשִעים עֹוד ֵאיָנם   ָהָארֶׁ  --ּורְׁ

ִשי,  ִכי ַנפְׁ ת   ָברְׁ הָוה-אֶׁ  ;יְׁ

לּו  .ָיּה-ַהלְׁ



מֹו;   קה,א אּו ִבשְׁ  .הֹוִדיעּו ָבַעִמים, ֲעִלילֹוָתיו   הֹודּו ַליהָוה, ִקרְׁ

רּו-ִשירּו  קה,ב ָכל   לֹו; -לֹו, ַזמְׁ אֹוָתיו-ִשיחּו, בְׁ לְׁ  .ִנפְׁ

הַ   קה,ג שֹו; ִהתְׁ ֵשם ָקדְׁ לּו, בְׁ הָוה   לְׁ ֵשי יְׁ ַבקְׁ ַמח, ֵלב מְׁ  .ִישְׁ

ֻעזֹו;   קה,ד הָוה וְׁ שּו יְׁ שּו ָפָניו ָתִמיד   ִדרְׁ  .ַבקְׁ

רּו  קה,ה ר--ִזכְׁ אֹוָתיו ֲאשֶׁ לְׁ ֵטי   ָעָשה; -ִנפְׁ פְׁ ָתיו, ּוִמשְׁ  .ִפיו-ֹמפְׁ

דֹו:   קה,ו ָרָהם ַעבְׁ ַרע, ַאבְׁ ֵני ַיֲעֹקב בְׁ    זֶׁ  .ִחיָריובְׁ

הָוה ֱאֹלֵהינּו;   קה,ז ָכל   הּוא, יְׁ ָפָטיו-בְׁ ץ, ִמשְׁ  .ָהָארֶׁ

ִריתֹו;   קה,ח עֹוָלם בְׁ לֶׁף דֹור   ָזַכר לְׁ אֶׁ  .ָדָבר ִצָּוה, לְׁ

ת  קה,ט ר ָכַרת, אֶׁ ָרָהם; -ֲאשֶׁ ָחק   ַאבְׁ ִישְׁ בּוָעתֹו לְׁ  .ּושְׁ

ֹחק;   קה,י ַיֲעֹקב לְׁ ָה לְׁ ָרֵאל   ַוַּיֲעִמידֶׁ ִישְׁ ִרית עֹוָלםלְׁ  ., בְׁ

ת--ֵלאֹמר  קה,יא ֵתן אֶׁ ָך, אֶׁ ץ-לְׁ רֶׁ ָנַען: -אֶׁ ם   כְׁ כֶׁ ל, ַנֲחַלתְׁ בֶׁ  .חֶׁ

ָפר;   קה,יב ֵתי ִמסְׁ יֹוָתם, מְׁ ָגִרים ָבּה   ִבהְׁ ַעט, וְׁ  .ִכמְׁ

ל  קה,יג כּו, ִמגֹוי אֶׁ ַהּלְׁ ל   גֹוי; -ַוִּיתְׁ ָלָכה, אֶׁ  .ַעם ַאֵחר-ִמַממְׁ

ָקם; ִהִּניַח ָאָדם לְׁ -ֹלא  קה,יד ָלִכים   ָעשְׁ ם מְׁ  .ַוּיֹוַכח ֲעֵליהֶׁ

ִשיָחי; -ַאל  קה,טו עּו ִבמְׁ ִביַאי, ַאל   ִתגְׁ ִלנְׁ  .ָתֵרעּו-וְׁ

ָרא ָרָעב, ַעל  קה,טז ץ; -ַוִּיקְׁ ם ָשָבר-ַמֵטה-ָכל   ָהָארֶׁ  .לֶׁחֶׁ

ם ִאיש;   קה,יז ֵניהֶׁ ַכר יֹוֵסף   ָשַלח ִלפְׁ ד, ִנמְׁ בֶׁ עֶׁ  .לְׁ

בֶׁ   קה,יח לוֹ ִעּנּו ַבכֶׁ שוֹ  ;(   ל רגליו )ַרגְׁ ל, ָבָאה ַנפְׁ זֶׁ  .ַברְׁ

ָברוֹ -ֵעת ֹבא-ַעד  קה,יט הּו    --דְׁ ָרָפתְׁ הָוה צְׁ ַרת יְׁ  .ִאמְׁ

ְך, ַוַיִתיֵרהּו;   קה,כ לֶׁ ֵחהּו   ָשַלח מֶׁ ַפתְׁ  .ֹמֵשל ַעִמים, ַויְׁ

ֵביתֹו;   קה,כא ָכל   ָשמֹו ָאדֹון לְׁ ָינוֹ -ּוֹמֵשל, בְׁ  .ִקנְׁ

סֹ   קה,כב שֹו; לֶׁאְׁ ַנפְׁ ַחֵכם   ר ָשָריו בְׁ ֵקָניו יְׁ  .ּוזְׁ

ָרִים;   קה,כג ָרֵאל ִמצְׁ ץ   ַוָּיֹבא ִישְׁ רֶׁ אֶׁ ַיֲעֹקב, ָגר בְׁ  .ָחם-וְׁ

ת  קה,כד ר אֶׁ ֹאד; -ַוּיֶׁפֶׁ  .ַוַּיֲעִצֵמהּו, ִמָצָריו   ַעמֹו מְׁ

ֹנא ַעמֹו;   קה,כה ַנֵכל, ַבֲעָבָדיו   ָהַפְך ִלָבם, ִלשְׁ ִהתְׁ  .לְׁ

דֹו;   וקה,כ ה ַעבְׁ ר ָבַחר   ָשַלח, ֹמשֶׁ  .בוֹ -ַאֲהֹרן, ֲאשֶׁ

ֵרי ֹאתֹוָתיו; -ָשמּו  קה,כז ץ ָחם   ָבם, ִדבְׁ רֶׁ אֶׁ ִתים, בְׁ  .ּוֹמפְׁ

ִשְך;   קה,כח ְך, ַוַּיחְׁ ֹלא   ָשַלח ֹחשֶׁ ת-וְׁ ָברוֹ -ָמרּו, אֶׁ  .(דבריו )דְׁ

ת  קה,כט ָדם; -ָהַפְך אֶׁ ם לְׁ ת   ֵמיֵמיהֶׁ ת, אֶׁ  .ָגָתםדְׁ -ַוָּימֶׁ

ִעים;   קה,ל דְׁ ַפרְׁ ָצם צְׁ ם   ָשַרץ ַארְׁ ֵכיהֶׁ ֵרי, ַמלְׁ ַחדְׁ  .בְׁ



ָכל   ָאַמר, ַוָּיֹבא ָעֹרב;   קה,לא בּוָלם-ִכִּנים, בְׁ  .גְׁ

ם ָבָרד;   קה,לב ֵמיהֶׁ ָצם   ָנַתן ִגשְׁ ַארְׁ  .ֵאש לֶָׁהבֹות בְׁ

ֵאָנָתם;   קה,לג ָנם, ּותְׁ ַשֵבר, ֵעץ גְׁ    ַוַּיְך ַגפְׁ  .בּוָלםַויְׁ

ה;   קה,לד בֶׁ ָפר   ָאַמר, ַוָּיֹבא ַארְׁ ֵאין ִמסְׁ יֶׁלֶׁק, וְׁ  .וְׁ

ָצם; -ַוֹּיאַכל ָכל  קה,לה ַארְׁ ב בְׁ ָמָתם   ֵעשֶׁ ִרי ַאדְׁ  .ַוֹּיאַכל, פְׁ

ָצם; -ַוַּיְך ָכל  קה,לו ַארְׁ כֹור בְׁ ָכל   בְׁ  .אֹוָנם-ֵראִשית, לְׁ

ָזָהב;   קה,לז ף וְׁ סֶׁ כֶׁ אֵ    ַוּיֹוִציֵאם, בְׁ ָבָטיו כֹוֵשלוְׁ  .ין ִבשְׁ

ֵצאָתם:   קה,לח ַרִים בְׁ ם-ִכי   ָשַמח ִמצְׁ ָדם ֲעֵליהֶׁ  .ָנַפל ַפחְׁ

ָמָסְך;   קה,לט ָלה   ָפַרש ָעָנן לְׁ ָהִאיר ָליְׁ ֵאש, לְׁ  .וְׁ

ָלו;   קה,מ ִביֵעם   ָשַאל, ַוָּיֵבא שְׁ ם ָשַמִים, ַישְׁ לֶׁחֶׁ  .וְׁ

כּו, ַבִצּיֹות ָנָהר   ִים; ָפַתח צּור, ַוָּיזּובּו מָ   קה,מא  .ָהלְׁ

ת-ִכי  קה,מב שֹו; -ָזַכר, אֶׁ ַבר ָקדְׁ ת   דְׁ דוֹ -אֶׁ ָרָהם ַעבְׁ  .ַאבְׁ

ָששֹון;   קה,מג ת   ַוּיֹוִצא ַעמֹו בְׁ ִרָּנה, אֶׁ ִחיָריו-בְׁ  .בְׁ

צֹות גֹוִים;   קה,מד ם, ַארְׁ ֻאִמים ִייָרשּו   ַוִּיֵתן ָלהֶׁ  .ַוֲעַמל לְׁ

רּו ֻחָקיוַבֲעב  קה,מה מְׁ ֹצרּו    --ּור, ִישְׁ תֹוֹרָתיו ִינְׁ  ;וְׁ

לּו  .ָיּה-ַהלְׁ
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לּו  קו,א ָיּה-ַהלְׁ : 

דוֹ     --טֹוב-הֹודּו ַליהָוה ִכי עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

הָוה; --ִמי  קו,ב בּורֹות יְׁ ַמֵּלל, גְׁ ִמיַע, ָכל   יְׁ ִהָּלתוֹ -ַישְׁ תְׁ . 

ָפט;   קו,ג ֵרי ִמשְׁ ֵרי, ֹשמְׁ ָכל   ַאשְׁ ָדָקה בְׁ ֵעת-ֹעֵשה צְׁ . 

ָך;   קו,ד צֹון ַעמֶׁ הָוה, ִברְׁ ֵרִני יְׁ ָך   ָזכְׁ ֵדִני, ִבישּוָעתֶׁ ָפקְׁ . 



יָך  קו,ה ִחירֶׁ טֹוַבת בְׁ אֹות, בְׁ ַחת גֹויֶָׁך    --ִלרְׁ ִשמְׁ ֹמַח, בְׁ ִלשְׁ ; 

ַהֵּלל,  ִהתְׁ ָך-ִעם   לְׁ ַנֲחָלתֶׁ . 

נּו   ֲאבֹוֵתינּו; -ָטאנּו ִעםחָ   קו,ו ָשעְׁ ֱעִוינּו ִהרְׁ הֶׁ . 

ַרִים,   קו,ז ִמצְׁ יָך-ֹלא   ֲאבֹוֵתינּו בְׁ אֹותֶׁ לְׁ ִכילּו ִנפְׁ ִהשְׁ -- 

רּו,  ת   ֹלא ָזכְׁ יָך-אֶׁ ֹרב ֲחָסדֶׁ ; 

רּו ַעל ַים   ָים -ַוַּימְׁ סּוף-בְׁ . 

מוֹ   קו,ח ַמַען שְׁ ת    --ַוּיֹוִשיֵעם, לְׁ הֹוִדיַע, אֶׁ בּוָר -לְׁ תוֹ גְׁ . 

ַים  קו,ט ַער בְׁ ָבר   סּוף, ַוּיֱֶׁחָרב; -ַוִּיגְׁ ֹהמֹות, ַכִמדְׁ ַוּיֹוִליֵכם ַבתְׁ . 

ָאֵלם, ִמַּיד אֹוֵיב   ַוּיֹוִשיֵעם, ִמַּיד שֹוֵנא;   קו,י ַוִּיגְׁ . 

ַכסּו  קו,יא ם; -ַויְׁ ם, ֹלא נֹוָתר   ַמִים ָצֵריהֶׁ ָחד ֵמהֶׁ אֶׁ . 

ָבָריו;   קו,יב ִהָּלתוֹ    ַוַּיֲאִמינּו ִבדְׁ ָיִשירּו, תְׁ . 

חּו ַמֲעָשיו;   קו,יג ִחכּו, ַלֲעָצתוֹ -ֹלא   ִמֲהרּו, ָשכְׁ . 

ָבר;   קו,יד ַאּוּו ַתֲאָוה, ַבִמדְׁ ַנסּו   ַוִּיתְׁ ֵאל, ִביִשימֹון-ַויְׁ . 

ֱאָלָתם;   קו,טו ם, שֶׁ ָשם   ַוִּיֵתן ָלהֶׁ ַנפְׁ ַשַּלח ָרזֹון בְׁ ַויְׁ . 

אּו לְׁ   קו,טז ַקנְׁ ה, ַבַמֲחנֶׁה; ַויְׁ הָוה   ֹמשֶׁ דֹוש יְׁ ַאֲהֹרן, קְׁ לְׁ . 

ַתח  קו,יז ַלע ָדָתן; -ִתפְׁ ץ, ַוִתבְׁ רֶׁ ַכס, ַעל   אֶׁ ֲעַדת ֲאִביָרם-ַותְׁ . 

ַער  קו,יח ָשִעים   ֵאש ַבֲעָדָתם; -ַוִתבְׁ ַלֵהט רְׁ ָהָבה, תְׁ לֶׁ . 

ֹחֵרב; -ַיֲעשּו  קו,יט ל בְׁ ַמֵסכָ    ֵעגֶׁ ַתֲחוּו, לְׁ הַוִּישְׁ . 

ת  קו,כ בֹוָדם; -ַוָּיִמירּו אֶׁ ב   כְׁ ִנית שֹור, ֹאֵכל ֵעשֶׁ ַתבְׁ בְׁ . 

חּו, ֵאל מֹוִשיָעם  קו,כא ָרִים    --ָשכְׁ ִמצְׁ ֹדלֹות בְׁ ה גְׁ ֹעשֶׁ . 

ץ ָחם;   קו,כב רֶׁ אֶׁ ָלאֹות, בְׁ סּוף-ַים-נֹוָראֹות, ַעל   ִנפְׁ . 

ר,   קו,כג ִמיָדם   ַוֹּיאמֶׁ ַהשְׁ לְׁ : 

ִח  ה בְׁ ָפָניו    --ירוֹ לּוֵלי, ֹמשֶׁ ץ לְׁ רֶׁ ָעַמד ַבפֶׁ ; 

ָהִשיב ֲחָמתֹו,  ִחית   לְׁ ֵמַהשְׁ . 

ָדה;   קו,כד מְׁ ץ חֶׁ רֶׁ אֶׁ ֲאסּו, בְׁ ָברוֹ -ֹלא   ַוִּימְׁ ֱאִמינּו, ִלדְׁ הֶׁ . 

ם;   קו,כה ָאֳהֵליהֶׁ נּו בְׁ הָוה   ַוֵּיָרגְׁ קֹול יְׁ עּו, בְׁ ֹלא ָשמְׁ . 

ם  קו,כו ַהִפיל אוֹ     --ַוִּיָשא ָידֹו ָלהֶׁ ָברלְׁ ָתם, ַבִמדְׁ . 

ָעם, ַבגֹוִים;   קו,כז ַהִפיל ַזרְׁ ָזרֹוָתם, ָבֲאָרצֹות   ּולְׁ ּולְׁ . 

עֹור;   קו,כח ַבַעל פְׁ דּו, לְׁ ֵחי ֵמִתים   ַוִּיָצמְׁ לּו, ִזבְׁ ַוֹּיאכְׁ . 

ם;   קו,כט ֵליהֶׁ ַמַעלְׁ ִעיסּו, בְׁ ָרץ   ַוַּיכְׁ ָבם, ַמֵגָפה-ַוִתפְׁ . 



ָחס,  קו,ל ַפֵּלל;  ַוַּיֲעֹמד ִפינְׁ ַוֵתָעַצר, ַהַמֵגָפה   ַויְׁ . 

ָדָקה;   קו,לא ב לֹו, ִלצְׁ ֹדר ָוֹדר, ַעד   ַוֵתָחשֶׁ עֹוָלם-לְׁ . 

ִציפּו, ַעל  קו,לב ִריָבה; -ַוַּיקְׁ ה, ַבֲעבּוָרם   ֵמי מְׁ ֹמשֶׁ ַוֵּיַרע לְׁ . 

ת-ִכי  קו,לג רּו אֶׁ ָפָתיו   רּוחֹו; -ִהמְׁ ַבֵטא, ִבשְׁ ַויְׁ . 

תִהשְׁ -ֹלא  קו,לד ם    --ָהַעִמים-ִמידּו, אֶׁ הָוה ָלהֶׁ ר ָאַמר יְׁ ֲאשֶׁ . 

בּו ַבגֹוִים;   קו,לה ָערְׁ ם   ַוִּיתְׁ דּו, ַמֲעֵשיהֶׁ מְׁ ַוִּילְׁ . 

ת  קו,לו דּו אֶׁ ם; -ַוַּיַעבְׁ מֹוֵקש   ֲעַצֵביהֶׁ ם לְׁ יּו ָלהֶׁ ַוִּיהְׁ . 

ת  קו,לז חּו אֶׁ בְׁ ת-ַוִּיזְׁ אֶׁ ם, וְׁ ֵניהֶׁ ם-בְׁ נֹוֵתיהֶׁ ַלֵשִדים    --בְׁ . 

כּו ָדם ָנִקי, ַדם  קו,לח פְׁ ם-ַוִּישְׁ נֹוֵתיהֶׁ ם ּובְׁ ֵניהֶׁ חּו,     --בְׁ ר ִזבְׁ ֲאשֶׁ
ָנַען  ;ַלֲעַצֵבי כְׁ

ץ,  ֱחַנף ָהָארֶׁ ַבָדִמים   ַותֶׁ . 

ם;   קו,לט ַמֲעֵשיהֶׁ אּו בְׁ מְׁ ם   ַוִּיטְׁ ֵליהֶׁ ַמַעלְׁ נּו, בְׁ ַוִּיזְׁ . 

ַעמֹו; -ַוִּיַחר  קו,מ הָוה בְׁ ָתֵעב   ַאף יְׁ תַויְׁ ַנֲחָלתוֹ -, אֶׁ . 

ַיד  קו,מא ֵנם בְׁ ם   גֹוִים; -ַוִּיתְׁ ֵאיהֶׁ ם, שֹנְׁ לּו ָבהֶׁ שְׁ ַוִּימְׁ . 

ם;   קו,מב ֵביהֶׁ ָחצּום אֹויְׁ עּו, ַתַחת ָיָדם   ַוִּילְׁ ַוִּיָכנְׁ . 

ָעִמים ַרבֹות,   קו,מג ַיִציֵלם   פְׁ : 

רּו ַבֲעָצָתם;  ֵהָמה, ַימְׁ ָֹנםַוָּיֹמכּו, ַבֲעו     וְׁ . 

מדקו, ם   א, ַבַצר ָלהֶׁ ת    --ַוַּירְׁ עֹו, אֶׁ ָשמְׁ ִרָּנָתם-בְׁ . 

ִריתֹו;   קו,מה ם בְׁ ֹכר ָלהֶׁ ֹרב ֲחָסָדו   ַוִּיזְׁ ַוִּיָּנֵחם, כְׁ . 

ַרֲחִמים  קו,מו ֵני, ָכל    --ַוִּיֵתן אֹוָתם לְׁ ם-ִלפְׁ שֹוֵביהֶׁ . 

הָוה ֱאֹלֵהינּו,   קו,מז ֵצנּו, ִמן   הֹוִשיֵענּו, יְׁ ַקבְׁ גֹוִיםהַ -וְׁ : 

ָך;  שֶׁ ֵשם ָקדְׁ ֹהדֹות, לְׁ ָך   לְׁ ִהָּלתֶׁ ַתֵבַח, ִבתְׁ ִהשְׁ לְׁ . 

ָרֵאל,   קו,מח הָוה ֱאֹלֵהי ִישְׁ ַעד ָהעֹוָלם-ִמן   ָברּוְך יְׁ ָהעֹוָלם וְׁ -- 

ָאַמר ָכל ָאֵמן   ָהָעם -וְׁ : 

לּו ָיּה-ַהלְׁ . 

דוֹ    טֹוב: -ֹהדּו ַליהָוה ִכי  קז,א עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

הָוה  קז,ב אּוֵלי יְׁ רּו, גְׁ ָאָלם, ִמַּיד    --ֹיאמְׁ ר גְׁ ָצר-ֲאשֶׁ . 

ָצם:   קז,ג ָרח ּוִמַמֲעָרב; ִמָצפֹון ּוִמָּים   ּוֵמֲאָרצֹות, ִקבְׁ ִמִמזְׁ . 

ְך;   קז,ד ָבר, ִביִשימֹון ָדרֶׁ ִעיר מֹוָשב, ֹלא ָמָצאּו   ָתעּו ַבִמדְׁ . 



ֵעִבים ַגם  קז,ה ֵמִאים-רְׁ ַעָטףַנפְׁ     --צְׁ ם ִתתְׁ ָשם, ָבהֶׁ . 

ל  קז,ו ֲעקּו אֶׁ ם; -ַוִּיצְׁ הָוה, ַבַצר ָלהֶׁ ם, ַיִציֵלם   יְׁ צּוקֹוֵתיהֶׁ ִממְׁ . 

ָשָרה  קז,ז ְך יְׁ רֶׁ דֶׁ ִריֵכם, בְׁ ל    --ַוַּידְׁ ת, אֶׁ כֶׁ ִעיר מֹוָשב-ָללֶׁ . 

דֹו;   קז,ח ֵני ָאָדם   יֹודּו ַליהָוה ַחסְׁ אֹוָתיו, ִלבְׁ לְׁ ִנפְׁ וְׁ . 

ש ֹשֵקָקה; ִה -ִכי  קז,ט ִביַע, נֶׁפֶׁ ֵעָבה, ִמֵּלא   שְׁ ש רְׁ נֶׁפֶׁ טֹוב-וְׁ . 

ת;   קז,י ָמוֶׁ ַצלְׁ ְך וְׁ ֵבי, ֹחשֶׁ ל   ֹישְׁ זֶׁ ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַברְׁ . 

ֵרי-ִכי  קז,יא רּו ִאמְׁ יֹון ָנָאצּו   ֵאל; -ִהמְׁ לְׁ ַוֲעַצת עֶׁ . 

ָעָמל ִלָבם;   קז,יב ַנע בֶׁ ֵאין ֹעֵזר   ַוַּיכְׁ לּו, וְׁ ָכשְׁ . 

יגקז, ל   ֲעקּו אֶׁ ם; -ַוִּיזְׁ הָוה, ַבַצר ָלהֶׁ ם, יֹוִשיֵעם   יְׁ ֻצקֹוֵתיהֶׁ ִממְׁ . 

ת;   קז,יד ָמוֶׁ ַצלְׁ ְך וְׁ ַנֵתק   יֹוִציֵאם, ֵמֹחשֶׁ ם יְׁ רֹוֵתיהֶׁ ּומֹוסְׁ . 

דֹו;   קז,טו ֵני ָאָדם   יֹודּו ַליהָוה ַחסְׁ אֹוָתיו, ִלבְׁ לְׁ ִנפְׁ וְׁ . 

ת; -ִכי  קז,טז ֹחשֶׁ תֹות נְׁ ל ִגֵדעַ    ִשַבר, ַדלְׁ זֶׁ ִריֵחי ַברְׁ ּובְׁ . 

ָעם;   קז,יז ְך ִפשְׁ רֶׁ ַעּנּוּוֵמֲעו     ֱאִוִלים, ִמדֶׁ ם, ִיתְׁ ֹֹנֵתיהֶׁ . 

ָשם; -ָכל  קז,יח ַתֵעב ַנפְׁ ל, תְׁ ת-ַוַּיִגיעּו, ַעד   ֹאכֶׁ ַשֲעֵרי ָמוֶׁ . 

ל  קז,יט ֲעקּו אֶׁ ם; -ַוִּיזְׁ הָוה, ַבַצר ָלהֶׁ ם יֹוִשיֵעם   יְׁ ֻצקֹוֵתיהֶׁ ִממְׁ . 

ָפֵאם;   קז,כ ִירְׁ ָברֹו, וְׁ ַלח דְׁ ִחיתֹוָתם   ִישְׁ ִויַמֵּלט, ִמשְׁ . 

דֹו;   קז,כא ֵני ָאָדם   יֹודּו ַליהָוה ַחסְׁ אֹוָתיו, ִלבְׁ לְׁ ִנפְׁ וְׁ . 

ֵחי תֹוָדה;   קז,כב חּו, ִזבְׁ בְׁ ִיזְׁ ִרָּנה   וְׁ רּו ַמֲעָשיו בְׁ ִויַספְׁ . 

ֵדי ַהָּים, ָבֳאִנּיֹות;   [ קז,כג ַמִים ַרִביםעֹ    יֹורְׁ ָלאָכה, בְׁ ֵשי מְׁ . 

הָוה;   [ קז,כד צּוָלה   ֵהָמה ָראּו, ַמֲעֵשי יְׁ אֹוָתיו, ִבמְׁ לְׁ ִנפְׁ וְׁ . 

ר  [ קז,כה ָעָרה; --ַוֹּיאמֶׁ רֹוֵמם ַגָּליו   ַוַּיֲעֵמד, רּוַח סְׁ ַותְׁ . 

הֹומֹות;   [ קז,כו דּו תְׁ מֹוגָ    ַיֲעלּו ָשַמִים, ֵירְׁ ָרָעה ִתתְׁ ָשם, בְׁ גַנפְׁ . 

ָינּועּו, ַכִשכֹור;   [ קז,כז ָכל   ָיחֹוגּו וְׁ ַבָּלע-וְׁ ָמָתם, ִתתְׁ ָחכְׁ . 

ל  [ קז,כח ֲעקּו אֶׁ ם; -ַוִּיצְׁ הָוה, ַבַצר ָלהֶׁ ם,    יְׁ צּוֹקֵתיהֶׁ ּוִממְׁ
 .יֹוִציֵאם

ָמָמה;   קז,כט ָעָרה, ִלדְׁ ם   ָיֵקם סְׁ ַוּיֱֶׁחשּו, ַגֵּליהֶׁ . 

חּו ִכי  קז,ל מְׁ תֹ -ַוִּישְׁ ל   קּו; ִישְׁ ֵחם, אֶׁ ָצם-ַוַּינְׁ פְׁ חֹוז חֶׁ מְׁ . 

דֹו;   קז,לא ֵני ָאָדם   יֹודּו ַליהָוה ַחסְׁ אֹוָתיו, ִלבְׁ לְׁ ִנפְׁ וְׁ . 

ַהל  קז,לב מּוהּו, ִבקְׁ לּוהּו   ָעם; -ִוירֹומְׁ ַהלְׁ ֵקִנים יְׁ מֹוַשב זְׁ ּובְׁ . 

ָבר;   קז,לג ִמדְׁ ָהרֹות לְׁ ִצָמאֹון   ָיֵשם נְׁ ּוֹמָצֵאי ַמִים, לְׁ . 



דקז,ל ֵלָחה;    ִרי, ִלמְׁ ץ פְׁ רֶׁ ֵבי ָבּה   אֶׁ ֵמָרַעת, יֹושְׁ . 

ָבר, ַלֲאַגם  קז,לה ֹמָצֵאי ָמִים   ַמִים; -ָיֵשם ִמדְׁ ץ ִצָּיה, לְׁ רֶׁ אֶׁ וְׁ . 

ֵעִבים;   קז,לו ב ָשם רְׁ נּו, ִעיר מֹוָשב   ַוּיֹושֶׁ כֹונְׁ ַויְׁ . 

ָרִמים;   קז,לז עּו כְׁ עּו ָשדֹות, ַוִּיטְׁ רְׁ בּוָאהַוַּיעֲ    ַוִּיזְׁ ִרי תְׁ שּו, פְׁ . 

ֹאד;   קז,לח בּו מְׁ ֵכם ַוִּירְׁ ָברְׁ ִעיט   ַויְׁ ָתם, ֹלא ַימְׁ מְׁ הֶׁ ּובְׁ . 

ֲעטּו ַוָּיֹשחּו  קז,לט ָיגֹון    --ַוִּימְׁ ר ָרָעה וְׁ ֵמֹעצֶׁ . 

ִדיִבים; -ֹשֵפְך בּוז, ַעל  [  קז,מ ֹתהּו ֹלא   נְׁ ֵעם, בְׁ ְך-ַוַּיתְׁ ָדרֶׁ . 

יֹון   קז,מא בְׁ ַשֵגב אֶׁ ָפחֹות   ֵמעֹוִני; ַויְׁ ם ַכֹצאן, ִמשְׁ ַוָּישֶׁ . 

ָמחּו;   קז,מב ִישְׁ ָשִרים וְׁ אּו יְׁ ָכל   ִירְׁ ָצה ִפיהָ -וְׁ ָלה, ָקפְׁ ַעוְׁ . 

ָמר-ִמי  קז,מג ִישְׁ הָוה   ֵאּלֶׁה; -ָחָכם וְׁ ֵדי יְׁ נּו, ַחסְׁ בֹונְׁ ִיתְׁ וְׁ . 
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ב-ח,א ָדִוד.    מֹור לְׁ ָרה,   ִשיר ִמזְׁ ָנכֹון ִלִבי ֱאֹלִהים; ָאִשיָרה ַוֲאַזמְׁ
בֹוִדי-ַאף כְׁ . 

ִכּנֹור;   קח,ג ל וְׁ ָאִעיָרה ָשַחר   עּוָרה, ַהֵּנבֶׁ . 

הָוה;   קח,ד ָך ָבַעִמים יְׁ ֻאִמים   אֹודְׁ ָך, ַבלְׁ רְׁ ַוֲאַזמֶׁ . 

ָך; -ָגדֹול ֵמַעל-ִכי  קח,ה דֶׁ ַעד   ָשַמִים ַחסְׁ ָך-וְׁ ָחִקים ֲאִמתֶׁ שְׁ . 

ַעל ָכל   ָשַמִים ֱאֹלִהים; -רּוָמה ַעל  קח,ו ָך-וְׁ בֹודֶׁ ץ כְׁ ָהָארֶׁ . 

יָך;   קח,ז ִדידֶׁ צּון יְׁ ַמַען, ֵיָחלְׁ ָך ַוֲעֵנִני   לְׁ ִמינְׁ הֹוִשיָעה יְׁ . 

שוֹ   קח,ח ָקדְׁ ר בְׁ ֹלָזה: --ֱאֹלִהים, ִדבֶׁ עְׁ ק    אֶׁ ֵעמֶׁ ם; וְׁ כֶׁ ָקה שְׁ ֲאַחּלְׁ



ת ֲאַמֵדדֻסכוֹ  . 

ַרִים, ָמעֹוז ֹראִשי;   קח,ט פְׁ אֶׁ ה, וְׁ ַנשֶׁ ָעד, ִלי מְׁ הּוָדה,    ִלי ִגלְׁ יְׁ
ִקי ֹחקְׁ  .מְׁ

ִצי  קח,י ִליְך ַנֲעִלי; -ַעל--מֹוָאב, ִסיר ַרחְׁ ת, -ֲעֵלי   ֱאדֹום, ַאשְׁ לֶׁשֶׁ פְׁ
רֹוָעע תְׁ  .אֶׁ

ָצר;   קח,יא ֱאדֹום-ִמי ָנַחִני ַעד   ִמי ֹיִבֵלִני, ִעיר ִמבְׁ . 

יבקח, ָתנּו; -ֲהֹלא   ַנחְׁ ֹלא   ֱאֹלִהים זְׁ ֹאֵתינּו-וְׁ ִצבְׁ ֵתֵצא ֱאֹלִהים, בְׁ . 

ָרת ִמָצר; -ָהָבה  קח,יג זְׁ שּוַעת ָאָדם   ָּלנּו עֶׁ א, תְׁ ָשוְׁ וְׁ . 

ה  קח,יד הּוא, ָיבּוס ָצֵרינּו   ָחִיל; -ֵבאֹלִהים ַנֲעשֶׁ וְׁ . 

מֹור  קט,א ָדִוד ִמזְׁ ַנֵצַח, לְׁ  :ַלמְׁ

ִהּלָ  ֱחַרש-ַאל   ִתי, ֱאֹלֵהי תְׁ תֶׁ . 

ָמה-ִכי ִפי ָרָשע, ּוִפי  קט,ב שֹון    ָעַלי ָפָתחּו; --ִמרְׁ רּו ִאִתי, לְׁ ִדבְׁ
ר  .ָשקֶׁ

ָבבּוִני;   קט,ג ָאה סְׁ ֵרי ִשנְׁ ִדבְׁ ַוִּיָּלֲחמּוִני ִחָּנם   וְׁ . 

נּוִני; -ַתַחת  קט,ד טְׁ ִפָּלה   ַאֲהָבִתי ִישְׁ ַוֲאִני תְׁ . 

ָאה, ַתַחת ַאֲהָבִתי   ָעַלי ָרָעה, ַתַחת טֹוָבה;  ַוָּיִשימּו  קט,ה ִשנְׁ וְׁ . 

ֵקד ָעָליו ָרָשע;   קט,ו ָשָטן, ַיֲעֹמד ַעל   ַהפְׁ ִמינוֹ -וְׁ יְׁ . 

טֹו, ֵיֵצא ָרָשע;   קט,ז ִהָשפְׁ יֶׁה ַלֲחָטָאה   בְׁ ִפָּלתֹו, ִתהְׁ ּותְׁ . 

יּו  קט,ח ַעִטים; -ִיהְׁ ֻקָדתֹו, ִיַקח ַא   ָיָמיו מְׁ ֵחרפְׁ . 

יּו  קט,ט תֹוִמים; -ִיהְׁ ָמָנה   ָבָניו יְׁ תֹו, ַאלְׁ ִאשְׁ וְׁ . 

ִשֵאלּו;   קט,י נֹוַע ָינּועּו ָבָניו וְׁ ם   וְׁ בֹוֵתיהֶׁ שּו, ֵמָחרְׁ ָדרְׁ וְׁ . 

ָכל  קט,יא ה, לְׁ ַנֵקש נֹושֶׁ ר-יְׁ ִגיעוֹ    לֹו; -ֲאשֶׁ ָיֹבזּו ָזִרים יְׁ וְׁ . 

ִהי-ַאל  קט,יב ד; -יְׁ ַא   לֹו, ֹמֵשְך ָחסֶׁ ִהי חֹוֵנן, ִליתֹוָמיו-לוְׁ יְׁ . 

ִהי  קט,יג ִרית; -יְׁ ַהכְׁ ָמם   ַאֲחִריתֹו לְׁ דֹור ַאֵחר, ִיַמח שְׁ בְׁ . 

ל--ֹן ֲאֹבָתיוִיָזֵכר, ֲעו    קט,יד הָוה; -אֶׁ ַחַטאת ִאמֹו, ַאל   יְׁ ִתָמח-וְׁ . 

יּו נֶׁגֶׁד  קט,טו הָוה ָתִמיד; -ִיהְׁ ָרם   יְׁ ץ ִזכְׁ רֶׁ ֵרת ֵמאֶׁ ַיכְׁ וְׁ . 

ד    --ןַיעַ   קט,טז ר ֹלא ָזַכר, ֲעשֹות ָחסֶׁ ֲאשֶׁ : 

ֹדף, ִאיש יֹון-ַוִּירְׁ בְׁ אֶׁ ֵאה ֵלָבב; --ָעִני וְׁ ִנכְׁ מֹוֵתת   וְׁ לְׁ . 

בֹוֵאהּו;   קט,יז ָלָלה, ַותְׁ ֹלא   ַוּיֱֶׁאַהב קְׁ ַחק -וְׁ ָרָכה, ַוִתרְׁ ָחֵפץ ִבבְׁ



ּנּו  .ִממֶׁ

ַמדֹו:   קט,יח ָלָלה, כְׁ ַבש קְׁ ן, ַוָתֹבא ַכַמיִ    ַוִּילְׁ מֶׁ ַכשֶׁ בֹו; וְׁ ִקרְׁ ם בְׁ
מֹוָתיו ַעצְׁ  .בְׁ

ִהי  קט,יט ה; -תְׁ טֶׁ ד ַיעְׁ גֶׁ בֶׁ הָ    לֹו, כְׁ רֶׁ גְׁ ֵמַזח, ָתִמיד ַיחְׁ ּולְׁ . 

הָוה;   קט,כ ַני, ֵמֵאת יְׁ ֻעַּלת שֹטְׁ ִרים ָרע, ַעל   ֹזאת פְׁ ַהֹדבְׁ ִשי-וְׁ ַנפְׁ . 

הִוה ֲאֹדָני  קט,כא ַאָתה, יְׁ ַמעַ -ֲעֵשה    --וְׁ ָךִאִתי, לְׁ מֶׁ ן שְׁ ; 

ָך, -ִכי דְׁ ַהִציֵלִני   טֹוב ַחסְׁ . 

יֹון ָאֹנִכי; -ִכי  קט,כב בְׁ אֶׁ ִבי   ָעִני וְׁ ִקרְׁ ִלִבי, ָחַלל בְׁ וְׁ . 

ֵצל  קט,כג ִתי; -כְׁ טֹותֹו נֱֶׁהָלכְׁ ה   ִכנְׁ בֶׁ ִתי, ָכַארְׁ ַערְׁ ִננְׁ . 

לּו ִמצֹום;   קט,כד ַכי, ָכשְׁ ָשִרי, ָכַחש ִמָשמֶׁ    ִברְׁ ןּובְׁ . 

ם;   קט,כה ָפה ָלהֶׁ רְׁ ִניעּון ֹראָשם   ַוֲאִני, ָהִייִתי חֶׁ אּוִני, יְׁ ִירְׁ . 

הָוה ֱאֹלָהי;   קט,כו ֵרִני, יְׁ ָך   ָעזְׁ דֶׁ ַחסְׁ הֹוִשיֵעִני כְׁ . 

עּו, ִכי  קט,כז ֵידְׁ ָך ֹזאת; -וְׁ הָוה ֲעִשיָתּה   ָידְׁ ַאָתה יְׁ . 

לּו  קט,כח ַקלְׁ ָבֵרְך: -יְׁ ַאָתה תְׁ ָך --מּו, ַוֵּיֹבשּוָק    ֵהָמה, וְׁ דְׁ ַעבְׁ וְׁ
ָמח  .ִישְׁ

ִלָמה;   קט,כט ַני כְׁ שּו שֹוטְׁ בְׁ ָתם   ִילְׁ ִעיל ָבשְׁ ַיֲעטּו ַכמְׁ וְׁ . 

ִפי;   קט,ל ֹאד בְׁ הָוה מְׁ ה יְׁ ּנּו   אֹודֶׁ לֶׁ תֹוְך ַרִבים ֲאַהלְׁ ּובְׁ . 

יֹון-ִכי  קט,לא בְׁ ש    --ַיֲעֹמד, ִליִמין אֶׁ ֵטי ַנפְׁ הֹוִשיַע, ִמֹשפְׁ וֹ לְׁ . 

מֹור  קי,א ָדִוד, ִמזְׁ  :לְׁ
הָוה, ַלאֹדִני ֻאם יְׁ יָך, ֲהֹדם -ַעד   ֵשב ִליִמיִני; --נְׁ בֶׁ ָאִשית ֹאיְׁ

לֶׁיָך ַרגְׁ  .לְׁ

ָך-ַמֵטה  קי,ב הָוה, ִמִצּיֹון; --ֻעזְׁ ַלח יְׁ יָך   ִישְׁ בֶׁ ב ֹאיְׁ רֶׁ קֶׁ ֵדה, בְׁ רְׁ . 

ָדֹבת,   קי,ג ָך נְׁ יֹום ֵחילֶָׁך   ַעמְׁ בְׁ : 

ֵרי ַהדְׁ ש-בְׁ ָחר; ֹקדֶׁ ם ִמשְׁ חֶׁ יָך   , ֵמרֶׁ ֻדתֶׁ ָך, ַטל ַילְׁ לְׁ . 

ֹלא ִיָּנֵחם  קי,ד הָוה, וְׁ ַבע יְׁ עֹוָלם-ַאָתה    --ִנשְׁ ֹכֵהן לְׁ ; 

ָרִתי, -ַעל ִכי   ִדבְׁ ק-ַמלְׁ דֶׁ צֶׁ . 

ָך; -ֲאֹדָני ַעל  קי,ה ִמינְׁ יֹום   יְׁ ָלִכים-ָמַחץ בְׁ ַאפֹו מְׁ . 

ִוּיֹות;   קי,ו ץ ַרָבה-ָמַחץ ֹראש, ַעל   ָיִדין ַבגֹוִים, ָמֵלא גְׁ רֶׁ אֶׁ . 

ה;   קי,ז תֶׁ ְך ִישְׁ רֶׁ ֵכן, ָיִרים ֹראש-ַעל   ִמַּנַחל, ַבדֶׁ . 



לּו  קיא,א ָיּה-ַהלְׁ : 

ָכל הָוה, בְׁ ה יְׁ ֵעָדה   ֵלָבב; -אֹודֶׁ ָשִרים וְׁ סֹוד יְׁ בְׁ . 

הָוה;   קיא,ב ֹדִלים, ַמֲעֵשי יְׁ ָכל   גְׁ רּוִשים, לְׁ ם-דְׁ ֵציהֶׁ פְׁ חֶׁ . 

ָהָדר ָפֳעלֹו; -הֹוד  קיא,ג ת ָלַעד   וְׁ דֶׁ ָקתֹו, ֹעמֶׁ ִצדְׁ וְׁ . 

אֹוָתיו;   קיא,ד לְׁ ִנפְׁ ר ָעָשה, לְׁ הָוה   ֵזכֶׁ ַרחּום יְׁ ַחּנּון וְׁ . 

ף, ָנַתן ִליֵרָאיו;   קיא,ה רֶׁ ִריתוֹ    טֶׁ עֹוָלם בְׁ ֹכר לְׁ ִיזְׁ . 

ַעמוֹ   קיא,ו ם, ַנֲחַלת גֹוִים    --ֹכַח ַמֲעָשיו, ִהִגיד לְׁ ָלֵתת ָלהֶׁ . 

יא,זק ָפט;    ת ּוִמשְׁ ִפקּוָדיו-נֱֶׁאָמִנים, ָכל   ַמֲעֵשי ָיָדיו, ֱאמֶׁ . 

עֹוָלם;   קיא,ח מּוִכים ָלַעד לְׁ ָיָשר   סְׁ ת וְׁ ֱאמֶׁ ֲעשּוִים, בֶׁ . 

ַעמוֹ   קיא,ט דּות, ָשַלח לְׁ ִריתוֹ -ִצָּוה    --פְׁ עֹוָלם בְׁ לְׁ ; 

נֹוָרא  מוֹ    ָקדֹוש וְׁ שְׁ . 

ָמה  קיא,י הָוהֵראִשית ָחכְׁ ַאת יְׁ ָכל    --, ִירְׁ ל טֹוב, לְׁ ם-ֵשכֶׁ ֹעֵשיהֶׁ ; 

ִהָּלתֹו,  ת ָלַעד   תְׁ דֶׁ ֹעמֶׁ . 

לּו  קיב,א ָיּה-ַהלְׁ : 

ֵרי ת-ַאשְׁ הָוה; -ִאיש, ָיֵרא אֶׁ ו     יְׁ ִמצְׁ ֹאדבְׁ ָֹתיו, ָחֵפץ מְׁ . 

עֹו;   קיב,ב יֶׁה ַזרְׁ ץ, ִיהְׁ ֹבָרְך   ִגבֹור ָבָארֶׁ ָשִרים יְׁ דֹור יְׁ . 

ֵביתֹו; וָ -הֹון  קיב,ג ר בְׁ ת ָלַעד   ֹעשֶׁ דֶׁ ָקתֹו, ֹעמֶׁ ִצדְׁ וְׁ . 

ָשִרים;   קיב,ד ְך אֹור, ַליְׁ ַצִדיק   ָזַרח ַבֹחשֶׁ ַרחּום וְׁ ַחּנּון וְׁ . 

ה; -טֹוב  קיב,ה וֶׁ ָפט   ִאיש, חֹוֵנן ּוַמלְׁ ִמשְׁ ָבָריו בְׁ ֵכל דְׁ ַכלְׁ יְׁ . 

עֹוָלם ֹלא-ִכי  קיב,ו יֶׁ    ִימֹוט; -לְׁ ר עֹוָלם, ִיהְׁ ֵזכֶׁ ה ַצִדיקלְׁ . 

מּוָעה ָרָעה, ֹלא ִייָרא;   קיב,ז ָנכֹון ִלבֹו, ָבֻטַח ַביהָוה   ִמשְׁ . 

ר   ָסמּוְך ִלבֹו, ֹלא ִייָרא;   קיב,ח ָצָריו-ַעד ֲאשֶׁ ה בְׁ אֶׁ ִירְׁ . 

יֹוִנים  קיב,ט בְׁ ת ָלַעד    --ִפַזר, ָנַתן ָלאֶׁ דֶׁ ָקתֹו, ֹעמֶׁ ִצדְׁ ; 

נֹו,  ָכבֹוד   ַקרְׁ ָתרּום בְׁ . 

יקיב, ָכָעס   ה, וְׁ אֶׁ ָנָמס    --ָרָשע ִירְׁ ִשָּניו ַיֲחֹרק וְׁ ; 

ָשִעים  ֹתאֵבד   ַתֲאַות רְׁ . 
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לּו  קיג,א  :ָיּה-ַהלְׁ

הָוה;  ֵדי יְׁ לּו, ַעבְׁ ת   ַהלְׁ לּו, אֶׁ הָוה-ַהלְׁ  .ֵשם יְׁ

ֹבָרְך  קיג,ב הָוה מְׁ ִהי ֵשם יְׁ ַעד    --יְׁ  .עֹוָלם-ֵמַעָתה, וְׁ

ַרח  קיג,ג ש ַעד-ִמִמזְׁ מֶׁ בֹואוֹ -שֶׁ הָוה    --מְׁ ֻהָּלל, ֵשם יְׁ  .מְׁ

הָוה; -ָכל-ָרם ַעל  קיג,ד בֹודוֹ    גֹוִים יְׁ  .ַעל ַהָשַמִים כְׁ

ת    --ִמי, ַכיהָוה ֱאֹלֵהינּו  קיג,ה ִביִהי ָלָשבֶׁ  .ַהַמגְׁ

אֹות  קיג,ו ִפיִלי ִלרְׁ ץ    --ַהַמשְׁ  .ַבָשַמִים ּוָבָארֶׁ

ִקיִמי ֵמָעָפר ָדל;   קיג,ז יֹון   מְׁ בְׁ ֹפת, ָיִרים אֶׁ  .ֵמַאשְׁ

הֹוִשיִבי ִעם  קיג,ח ִדיִבים; -לְׁ ִדיֵבי ַעמוֹ    נְׁ  .ִעם, נְׁ

ת ַהַבִית  קיג,ט רֶׁ ֵמָחה-ֵאם    --מֹוִשיִבי, ֲעקֶׁ  :ַהָבִנים שְׁ

לּו  .ָיּה-ַהלְׁ

ָרֵאל, ִמ   קיד,א ֵצאת ִישְׁ ָרִים; בְׁ  .ֵבית ַיֲעֹקב, ֵמַעם ֹלֵעז   ִמצְׁ

שֹו;   קיד,ב ָקדְׁ הּוָדה לְׁ ָתה יְׁ לֹוָתיו   ָהיְׁ שְׁ ָרֵאל, ַממְׁ  .ִישְׁ

ָאחֹור   ַהָּים ָרָאה, ַוָּיֹנס;   קיד,ג ֵדן, ִיֹסב לְׁ  .ַהַּירְׁ

ֵאיִלים;   קיד,ד דּו כְׁ ָהִרים, ָרקְׁ ֵני   הֶׁ ָבעֹות, ִכבְׁ  .ֹצאן-גְׁ

ָך -ַמה  קיד,ה ָאחֹור   ַהָּים, ִכי ָתנּוס; ּלְׁ ֵדן, ִתֹסב לְׁ  .ַהַּירְׁ

ֵאיִלים;   קיד,ו דּו כְׁ קְׁ ָהִרים, ִתרְׁ ֵני   הֶׁ ָבעֹות, ִכבְׁ  .ֹצאן-גְׁ

ץ;   קיד,ז ֵני ָאדֹון, חּוִלי ָארֶׁ ֵני, ֱאלֹוַּה ַיֲעֹקב   ִמִּלפְׁ  .ִמִּלפְׁ

ִכי ַהצּור ֲאַגם  קיד,ח יְׁ    ָמִים; -ַהֹהפְׁ ַמעְׁ  .ָמִים-נוֹ ַחָּלִמיש, לְׁ

הָוה, ֹלא  קטו,א ָך, ֵתן ָכבֹוד-ִכי   ָלנּו: -ֹלא ָלנּו יְׁ ִשמְׁ ָך, -ַעל--לְׁ דְׁ ַחסְׁ
ָך-ַעל  .ֲאִמתֶׁ

רּו ַהגֹוִים:   קטו,ב ם-ַאֵּיה   ָלָמה, ֹיאמְׁ  .ָנא, ֱאֹלֵהיהֶׁ

ר    --ֵואֹלֵהינּו ַבָשָמִים  קטו,ג  .ָחֵפץ ָעָשה-ֹכל ֲאשֶׁ

ם, כֶׁ   קטו,ד ָזָהב; ֲעַצֵביהֶׁ ף וְׁ ֵדי ָאָדם   סֶׁ  .ַמֲעֵשה, יְׁ



ה  קטו,ה ַדֵברּו; -פֶׁ ֹלא יְׁ ם, וְׁ אּו   ָלהֶׁ ֹלא ִירְׁ ם, וְׁ  .ֵעיַנִים ָלהֶׁ

ָמעּו;   קטו,ו ֹלא ִישְׁ ם, וְׁ ַנִים ָלהֶׁ ִריחּון   ָאזְׁ ֹלא יְׁ ם, וְׁ  .ַאף ָלהֶׁ

ִמישּון  קטו,ז ֹלא יְׁ ם, וְׁ ֵדיהֶׁ ַהֵּלכּו; --יְׁ ֹלא יְׁ ם, וְׁ ֵליהֶׁ גּו, -ֹלא   ַרגְׁ יֶׁהְׁ
רֹוָנם  .ִבגְׁ

ם  קטו,ח יּו ֹעֵשיהֶׁ ם, ִיהְׁ מֹוהֶׁ ר    --כְׁ ם-ֹכל ֲאשֶׁ  .ֹבֵטַח ָבהֶׁ

ַטח ַביהָוה;   קטו,ט ָרֵאל, בְׁ ָרם ּוָמִגָּנם הּוא   ִישְׁ זְׁ  .עֶׁ

חּו ַביהָוה;   קטו,י ָרם ּוָמִגָּנם הּוא   ֵבית ַאֲהֹרן, ִבטְׁ זְׁ  .עֶׁ

חּו  קטו,יא הָוה, ִבטְׁ ֵאי יְׁ ָרם ּוָמִגָּנם הּוא   ַביהָוה;  ִירְׁ זְׁ  .עֶׁ

הָוה,   קטו,יב ָבֵרְך   יְׁ ָכָרנּו יְׁ  :זְׁ

ת ָבֵרְך, אֶׁ ָרֵאל; -יְׁ ת   ֵבית ִישְׁ ָבֵרְך, אֶׁ  .ֵבית ַאֲהֹרן-יְׁ

הָוה  קטו,יג ֵאי יְׁ ָבֵרְך, ִירְׁ ַטִּנים, ִעם    --יְׁ ֹדִלים-ַהקְׁ  .ַהגְׁ

ם;   קטו,יד הָוה ֲעֵליכֶׁ ם, וְׁ    ֹיֵסף יְׁ םֲעֵליכֶׁ ֵניכֶׁ  .ַעל בְׁ

ם, ַליהָוה  קטו,טו רּוִכים ַאתֶׁ ץ    --בְׁ  .ֹעֵשה, ָשַמִים ָוָארֶׁ

ֵני   ַהָשַמִים ָשַמִים, ַליהָוה;   קטו,טז ץ, ָנַתן ִלבְׁ ָהָארֶׁ  .ָאָדם-וְׁ

לּו  קטו,יז ַהלְׁ ֹלא, ָכל   ָיּה; -ֹלא ַהֵמִתים, יְׁ ֵדי דּוָמה-וְׁ  .ֹירְׁ

ָבֵרְך   קטו,יח נּו, נְׁ ַעד    --ָיּהַוֲאַנחְׁ  :עֹוָלם-ֵמַעָתה וְׁ

לּו  .ָיּה-ַהלְׁ

ִתי, ִכי  קטז,א הָוה-ָאַהבְׁ ַמע יְׁ ת    --ִישְׁ  .קֹוִלי, ַתֲחנּוָני-אֶׁ

נֹו ִלי; -ִכי  קטז,ב ָרא   ִהָטה ָאזְׁ קְׁ ָיַמי אֶׁ  .ּובְׁ

ֵלי  קטז,ג בְׁ ת-ֲאָפפּוִני, חֶׁ ָצאּוִני; --ָמוֶׁ אֹול מְׁ ָצֵרי שְׁ ָיגֹון    ּומְׁ ָצָרה וְׁ
מְׁ   .ָצאאֶׁ

ֵשם  קטז,ד ָרא: -ּובְׁ קְׁ הָוה אֶׁ ִשי   יְׁ ָטה ַנפְׁ הָוה, ַמּלְׁ  .ָאָּנה יְׁ

ַצִדיק;   קטז,ה הָוה וְׁ ַרֵחם   ַחּנּון יְׁ  .ֵואֹלֵהינּו מְׁ

הָוה;   קטז,ו ָתאִים יְׁ הֹוִשיעַ    ֹשֵמר פְׁ ִלי יְׁ  .ַדֹּלִתי, וְׁ

ִכי:   קטז,ז נּוָחיְׁ ִשי, ִלמְׁ הָוה, גָ -ִכי   שּוִבי ַנפְׁ ִכייְׁ  .ַמל ָעָליְׁ

ת:   קטז,ח ִשי, ִמָמוֶׁ ָת ַנפְׁ ת   ִכי ִחַּלצְׁ ת-ֵעיִני ִמן-אֶׁ ָעה; אֶׁ ִלי -ִדמְׁ ַרגְׁ
ִחי  .ִמדֶׁ

הָוה  קטז,ט ֵני יְׁ ַהֵּלְך, ִלפְׁ תְׁ צֹות, ַהַחִּיים    --אֶׁ ַארְׁ  .בְׁ

ִתי, ִכי ֲאַדֵבר;   קטז,י ֱאַמנְׁ ֹאד   הֶׁ  .ֲאִני, ָעִניִתי מְׁ

ִזי: ֲאִני, ָאַמרְׁ   קטז,יא ָחפְׁ  .ָהָאָדם ֹכֵזב-ָכל   ִתי בְׁ



מּולֹוִהי ָעָלי-ָכל    --ָאִשיב ַליהָוה-ָמה  קטז,יב  .ַתגְׁ

ָשא; -כֹוס  קטז,יג שּועֹות אֶׁ ָרא   יְׁ קְׁ הָוה אֶׁ ֵשם יְׁ  .ּובְׁ

ָדַרי, ַליהָוה ֲאַשֵּלם;   קטז,יד ָדה   נְׁ ָכל-נֶׁגְׁ  .ַעמוֹ -ָּנא, לְׁ

ֵעיֵני יְׁ   קטז,טו ָתה, ַלֲחִסיָדיו    --הָוהָיָקר, בְׁ  .ַהָמוְׁ

הָוה,   קטז,טז ָך-ִכי   ָאָּנה יְׁ דֶׁ  :ֲאִני ַעבְׁ

ן-ֲאִני ָך, בֶׁ דְׁ ָך; -ַעבְׁ מֹוֵסָרי   ֲאָמתֶׁ ָת, לְׁ  .ִפַתחְׁ

ָך  קטז,יז ַבח תֹוָדה; -לְׁ ַבח, זֶׁ זְׁ ָרא   אֶׁ קְׁ הָוה אֶׁ ֵשם יְׁ  .ּובְׁ

ָדַרי, ַליהָוה ֲאַשֵּלם;   קטז,יח ָדה   נְׁ ָכל-נֶׁגְׁ  .ַעמוֹ -ָּנא, לְׁ

הָוה  קטז,יט רֹות, ֵבית יְׁ ַחצְׁ ם    --בְׁ רּוָשָלִ תֹוֵכִכי יְׁ  :בְׁ

לּו  .ָיּה-ַהלְׁ
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ת  קיז,א לּו אֶׁ הָוה, ָכל-ַהלְׁ חּוהּו, ָכל   גֹוִים; -יְׁ ָהֻאִמים-ַשבְׁ . 

דוֹ ִכי ָגַבר ָעלֵ   קיז,ב ת    --ינּו, ַחסְׁ ֱאמֶׁ עֹוָלם-וֶׁ הָוה לְׁ יְׁ : 

לּו ָיּה-ַהלְׁ . 

דוֹ    טֹוב: -הֹודּו ַליהָוה ִכי  קיח,א עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ָרֵאל: -ֹיאַמר  קיח,ב דוֹ    ָנא ִישְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

רּו  קיח,ג דוֹ    ַאֲהֹרן: -ָנא ֵבית-ֹיאמְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

רּו  קיח,ד הָוה:  ָנא-ֹיאמְׁ ֵאי יְׁ דוֹ    ִירְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ָחב ָיּה   ַהֵמַצר, ָקָראִתי ָּיּה; -ִמן  קיח,ה רְׁ ָעָנִני ַבמֶׁ . 

הָוה ִלי, ֹלא ִאיָרא;   קיח,ו ה ִלי ָאָדם-ַמה   יְׁ ַּיֲעשֶׁ . 

ָרי;   קיח,ז ֹעזְׁ הָוה ִלי, בְׁ ָאי   יְׁ שֹנְׁ ה בְׁ אֶׁ רְׁ ַוֲאִני, אֶׁ . 



ֹטַח, ָבָאָדם    --יהָוהטֹוב, ַלֲחסֹות בַ   קיח,ח ִמבְׁ . 

ִדיִבים    --טֹוב, ַלֲחסֹות ַביהָוה  קיח,ט ֹטַח, ִבנְׁ ִמבְׁ . 

ָבבּוִני; -ָכל  קיח,י הָוה, ִכי ֲאִמיַלם   גֹוִים סְׁ ֵשם יְׁ בְׁ . 

ָבבּוִני; -ַסבּוִני ַגם  קיח,יא הָוה, ִכי ֲאִמיַלם   סְׁ ֵשם יְׁ בְׁ . 

בֹוִרים  קיח,יב ֵאש קֹוִצים    --ַסבּוִני ִכדְׁ ֹדֲעכּו, כְׁ ; 

הָוה,  ֵשם יְׁ ִכי ֲאִמיַלם   בְׁ . 

ֹפל;   קיח,יג ִחיַתִני ִלנְׁ ַויהָוה ֲעָזָרִני   ַדֹחה דְׁ . 

ָרת ָיּה;   קיח,יד ִזמְׁ ִהי   ָעִזי וְׁ ִלי, ִלישּוָעה-ַויְׁ . 

ָאֳהֵלי ַצִדיִקים; --קֹול, ִרָּנה ִוישּוָעה  קיח,טו הָוה   בְׁ ִמין יְׁ , ֹעָשה יְׁ
 .ָחִיל

הָוה, רֹוֵמָמה;   קיח,טז ִמין יְׁ הָוה, ֹעָשה ָחִיל   יְׁ ִמין יְׁ יְׁ . 

יֶׁה; -ָאמּות ִכי-ֹלא  קיח,יז חְׁ ַוֲאַסֵפר, ַמֲעֵשי ָיּה   אֶׁ . 

ַרִּני ָּיּה;   קיח,יח ָתָנִני   ַיֹסר ִיסְׁ ת, ֹלא נְׁ ַלָמוֶׁ וְׁ . 

חּו  קיח,יט ק; -ִלי ַשֲעֵרי-ִפתְׁ דֶׁ ה ָיּהבָ -ָאֹבא   צֶׁ ם, אֹודֶׁ . 

ה  קיח,כ ַצִדיִקים, ָיֹבאּו בוֹ    ַהַשַער ַליהָוה; -זֶׁ . 

ָך, ִכי ֲעִניָתִני;   קיח,כא ִהי   אֹודְׁ ִלי, ִלישּוָעה-ַותְׁ . 

ן, ָמֲאסּו ַהבֹוִנים  קיח,כב בֶׁ ֹראש ִפָּנה    --אֶׁ ָתה, לְׁ ָהיְׁ . 

ָתה ֹזאת;   קיח,כג הָוה, ָהיְׁ ָלאת    ֵמֵאת יְׁ ֵעיֵנינּוִהיא ִנפְׁ בְׁ . 

ה  קיח,כד הָוה; -זֶׁ ָחה בוֹ    ַהּיֹום, ָעָשה יְׁ מְׁ ִנשְׁ ָנִגיָלה וְׁ . 

הָוה, הֹוִשיָעה ָּנא;   קיח,כה ִליָחה ָּנא   ָאָּנא יְׁ הָוה, ַהצְׁ ָאָּנא יְׁ . 

הָוה;   קיח,כו ֵשם יְׁ הָוה   ָברּוְך ַהָבא, בְׁ ם, ִמֵבית יְׁ נּוכֶׁ ֵבַרכְׁ . 

הָוה  קיח,כז רַוּיָ --ֵאל, יְׁ רּו   ָלנּו: -אֶׁ נֹות, --ַחג ַבֲעֹבִתים-ִאסְׁ ַעד ַקרְׁ
ֵבחַ   .ַהִמזְׁ

ָך;   קיח,כח אֹודֶׁ ךָ    ֵאִלי ַאָתה וְׁ מֶׁ ֱאֹלַהי, ֲארֹומְׁ . 

דוֹ    טֹוב: -הֹודּו ַליהָוה ִכי  קיח,כט עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ִמיֵמי  קיט,א ֵרי תְׁ ְך-ַאשְׁ הָוה    --ָדרֶׁ תֹוַרת יְׁ ִכים, בְׁ ַהֹהלְׁ . 

ט,בקי ֵרי ֵעֹדָתיו;    ֵרי, ֹנצְׁ ָכל   ַאשְׁ שּוהּו-בְׁ רְׁ ֵלב ִידְׁ . 

ָלה; -ַאף, ֹלא  קיט,ג ָרָכיו ָהָלכּו   ָפֲעלּו ַעוְׁ ִבדְׁ . 

יָך  קיט,ד ֹאד    --ַאָתה, ִצִּויָתה ִפֻקדֶׁ ֹמר מְׁ ִלשְׁ . 



ָרָכי  קיט,ה יָך    --ַאֲחַלי, ִיֹכנּו דְׁ ֹמר ֻחקֶׁ ִלשְׁ . 

ל    --ֵאבֹוש-ָאז ֹלא  קיט,ו ַהִביִטי, אֶׁ ו  -ָכל-בְׁ יָךִמצְׁ ֹתֶׁ . 

ר ֵלָבב  קיט,ז ֹישֶׁ ָך, בְׁ ָך    --אֹודְׁ קֶׁ ֵטי ִצדְׁ פְׁ ִדי, ִמשְׁ ָלמְׁ בְׁ . 

ת  קיט,ח ֹמר; -אֶׁ שְׁ יָך אֶׁ ֵבִני ַעד-ַאל   ֻחקֶׁ ֹאד-ַתַעזְׁ מְׁ . 

ה  קיט,ט ַזכֶׁ ה יְׁ ת-ַבמֶׁ חוֹ -ַּנַער, אֶׁ ָך    --ָארְׁ ָברֶׁ ֹמר, ִכדְׁ ִלשְׁ . 

ִתיָך; -ָכלבְׁ   קיט,י ַרשְׁ ו  -ַאל   ִלִבי דְׁ ֵגִני, ִמִמצְׁ יָךַתשְׁ ֹתֶׁ . 

ָך  קיט,יא ָרתֶׁ ִתי ִאמְׁ ִלִבי, ָצַפנְׁ ֱחָטא    --בְׁ ַמַען, ֹלא אֶׁ ָלְך-לְׁ . 

הָוה  קיט,יב יָך    --ָברּוְך ַאָתה יְׁ ֵדִני ֻחקֶׁ ַלמְׁ . 

ִתי  קיט,יג ָפַתי ִסַפרְׁ ֵטי    --ִבשְׁ פְׁ ִפיָך-ֹכל, ִמשְׁ . 

ו    קיט,יד ְך ֵעדְׁ רֶׁ דֶׁ ִתיבְׁ יָך ַששְׁ ַעל ָכל    --ֹתֶׁ הֹון-כְׁ . 

יָך ָאִשיָחה;   קיט,טו ִפקּודֶׁ יָך   בְׁ ֹחתֶׁ ַאִביָטה, ֹארְׁ וְׁ . 

ַתֲעָשע;   קיט,טז שְׁ יָך אֶׁ ֻחֹקתֶׁ ָך   בְׁ ָברֶׁ ַכח דְׁ שְׁ ֹלא אֶׁ . 

ֹמל ַעל  קיט,יז יֶׁה; -גְׁ חְׁ ָך אֶׁ דְׁ ָך   ַעבְׁ ָברֶׁ ָרה דְׁ מְׁ שְׁ אֶׁ וְׁ . 

ַאִביָטה-ַגל  קיט,יח ָך    --ֵעיַני וְׁ ָלאֹות, ִמתֹוָרתֶׁ ִנפְׁ . 

ץ;   קיט,יט ו  -ַאל   ֵגר ָאֹנִכי ָבָארֶׁ ִּני, ִמצְׁ ֵתר ִממֶׁ יָךַתסְׁ ֹתֶׁ . 

ַתֲאָבה  קיט,כ ִשי לְׁ ָסה ַנפְׁ ל    --ָגרְׁ ָכל-אֶׁ יָך בְׁ ָפטֶׁ ֵעת-ִמשְׁ . 

ָת, ֵזִדים ֲארּוִרים  קיט,כא ו  ַהֹשגִ     --ָגַערְׁ יָךים, ִמִמצְׁ ֹתֶׁ . 

ָפה ָובּוז:   קיט,כב רְׁ ִתי   ַגל ֵמָעַלי, חֶׁ יָך ָנָצרְׁ ִכי ֵעֹדתֶׁ . 

ָברּו  קיט,כג בּו ָשִרים, ִבי ִנדְׁ יָך    --ַגם ָישְׁ ֻחקֶׁ ָך, ָיִשיַח בְׁ דְׁ ַעבְׁ . 

יָך, ַשֲעֻשָעי-ַגם  קיט,כד ֵשי ֲעָצִתי    --ֵעֹדתֶׁ ַאנְׁ . 

ָעפָ   קיט,כה ָקה לֶׁ ִשי; ָדבְׁ ָך   ר ַנפְׁ ָברֶׁ ַחֵּיִני, ִכדְׁ . 

ִתי, ַוַתֲעֵנִני;   קיט,כו ָרַכי ִסַפרְׁ יָך   דְׁ ֵדִני ֻחקֶׁ ַלמְׁ . 

ְך  קיט,כז רֶׁ יָך ֲהִביֵנִני; -דֶׁ יָך   ִפקּודֶׁ אֹותֶׁ לְׁ ִנפְׁ ָאִשיָחה, בְׁ וְׁ . 

ִשי, ִמתּוָגה;   קיט,כח ָפה ַנפְׁ ָך   ָדלְׁ ָברֶׁ ֵמִני, ִכדְׁ ַקּיְׁ . 

ְך  קיט,כט רֶׁ ִּני; -דֶׁ ר, ָהֵסר ִממֶׁ קֶׁ ָך ָחֵּנִני   שֶׁ תֹוָרתְׁ וְׁ . 

ְך  קיט,ל רֶׁ ִתי; -דֶׁ יָך ִשִּויִתי   ֱאמּוָנה ָבָחרְׁ ָפטֶׁ ִמשְׁ . 

ו    קיט,לא ֵעדְׁ ִתי בְׁ יָך; ָדַבקְׁ הָוה, ַאל   ֹתֶׁ ִביֵשִני-יְׁ תְׁ . 

ְך  קיט,לב רֶׁ ו  -דֶׁ יָך ָארּוץ: ִמצְׁ ִחיב ִלִבי   ֹתֶׁ ִכי ַתרְׁ . 



גקיט,ל יָך;    ְך ֻחקֶׁ רֶׁ הָוה, דֶׁ ב   הֹוֵרִני יְׁ ָּנה ֵעקֶׁ רֶׁ צְׁ אֶׁ וְׁ . 

ָך;   קיט,לד ָרה תֹוָרתֶׁ צְׁ אֶׁ ָכל   ֲהִביֵנִני, וְׁ ָּנה בְׁ רֶׁ מְׁ שְׁ אֶׁ ֵלב-וְׁ . 

ו    קיט,לה ִתיב ִמצְׁ ִריֵכִני, ִבנְׁ יָך: ַהדְׁ ִתי-ִכי   ֹתֶׁ בֹו ָחָפצְׁ . 

ל-ַהט  קיט,לו ו  -ִלִבי, אֶׁ יָך; ֵעדְׁ ל   ֹתֶׁ ַאל אֶׁ ַצעבָ -וְׁ . 

א;   קיט,לז אֹות ָשוְׁ ָך ַחֵּיִני   ַהֲעֵבר ֵעיַני, ֵמרְׁ ָרכֶׁ ִבדְׁ . 

ָך  קיט,לח ָרתֶׁ ָך, ִאמְׁ דְׁ ַעבְׁ ָך    --ָהֵקם לְׁ ָאתֶׁ ִירְׁ ר, לְׁ ֲאשֶׁ . 

ִתי:   קיט,לט ר ָיֹגרְׁ ָפִתי, ֲאשֶׁ רְׁ יָך טֹוִבים   ַהֲעֵבר חֶׁ ָפטֶׁ ִכי ִמשְׁ . 

יָך;  קיט,מ ִפֻקדֶׁ ִתי לְׁ ָך ַחֵּיִני    ִהֵּנה, ָתַאבְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ בְׁ . 

הָוה;   קיט,מא ָך יְׁ ָך   ִויֹבֻאִני ֲחָסדֶׁ ָרתֶׁ ִאמְׁ ָך, כְׁ שּוָעתְׁ תְׁ . 

ִפי ָדָבר:   קיט,מב ֱענֶׁה ֹחרְׁ אֶׁ ָך-ִכי   וְׁ ָברֶׁ ִתי, ִבדְׁ ָבַטחְׁ . 

ַאל  קיט,מג ַבר-וְׁ ת ַעד-ַתֵצל ִמִפי דְׁ ֹאד: -ֱאמֶׁ ָך,    מְׁ ָפטֶׁ ִמשְׁ ִכי לְׁ
ִתי  .ִיָחלְׁ

דקיט,מ ָך ָתִמיד   ָרה תֹוָרתְׁ מְׁ שְׁ אֶׁ ד    --וְׁ עֹוָלם ָועֶׁ לְׁ . 

ָחָבה:   קיט,מה ָכה ָברְׁ ַהּלְׁ תְׁ אֶׁ ִתי   וְׁ יָך ָדָרשְׁ ִכי ִפֻקדֶׁ . 

ָלִכים;   קיט,מו ד מְׁ יָך, נֶׁגֶׁ ֵעֹדתֶׁ ָרה בְׁ ֹלא ֵאבֹוש   ַוֲאַדבְׁ וְׁ . 

ו    קיט,מז ִמצְׁ ַתֲעַשע בְׁ שְׁ אֶׁ יָך, וְׁ ִתי   ֹתֶׁ ר ָאָהבְׁ ֲאשֶׁ . 

מחקיט, ָשא   אֶׁ ל--ַכַפי-וְׁ ו  -אֶׁ ִתי; ִמצְׁ ר ָאָהבְׁ יָך, ֲאשֶׁ ָאִשיָחה    ֹתֶׁ וְׁ
יָך ֻחקֶׁ  .בְׁ

ֹכר  קיט,מט ָך-זְׁ דֶׁ ַעבְׁ ָתִני    --ָדָבר, לְׁ ר ִיַחלְׁ ַעל, ֲאשֶׁ . 

ִיי:   קיט,נ ָענְׁ ִני   ֹזאת נֶָׁחָמִתי בְׁ ָך ִחָּיתְׁ ָרתְׁ ִכי ִאמְׁ . 

ֹאד; -ֵזִדים, ֱהִליֻצִני ַעד  קיט,נא ָך, ֹלא ָנִטיִתי   מְׁ ִמתֹוָרתְׁ . 

הָוה;   קיט,נב יָך ֵמעֹוָלם יְׁ ָפטֶׁ ִתי ִמשְׁ נֶָׁחם   ָזַכרְׁ תְׁ ָואֶׁ . 

ָשִעים  קיט,נג ִני, ֵמרְׁ ָעָפה ֲאָחַזתְׁ ָך    --ַזלְׁ ֵבי, תֹוָרתֶׁ ֹעזְׁ . 

ִמרֹות, ָהיּו  קיט,נד יָך-זְׁ גּוָרי    --ִלי ֻחקֶׁ ֵבית מְׁ בְׁ . 

ָלה ִש   קיט,נה ִתי ַבַּליְׁ הָוה; ָזַכרְׁ ָך יְׁ ָך   מְׁ ָרה, תֹוָרתֶׁ מְׁ שְׁ ָואֶׁ . 

ָתה  קיט,נו ִתי   ִּלי: -ֹזאת ָהיְׁ יָך ָנָצרְׁ ִכי ִפֻקדֶׁ . 

ִתי  קיט,נז הָוה ָאַמרְׁ ִקי יְׁ לְׁ יָך    --חֶׁ ָברֶׁ ֹמר דְׁ ִלשְׁ . 

ָכל  קיט,נח ָך   ֵלב; -ִחִּליִתי ָפנֶׁיָך בְׁ ָרתֶׁ ִאמְׁ ָחֵּנִני, כְׁ . 



ָרָכי;   קיט,נט ִתי דְׁ ל   ִחַשבְׁ ַלי, אֶׁ יָך-ָוָאִשיָבה ַרגְׁ ֵעֹדתֶׁ . 

ִתי  קיט,ס ָמהְׁ ַמהְׁ ֹלא ִהתְׁ ִתי, וְׁ ו      --ַחשְׁ ֹמר, ִמצְׁ יָךִלשְׁ ֹתֶׁ . 

ֻדִני;   קיט,סא ָשִעים ִעּוְׁ ֵלי רְׁ בְׁ ִתי   חֶׁ ָך, ֹלא ָשָכחְׁ תֹוָרתְׁ . 

ָלה-ֲחצֹות  קיט,סב הֹודֹות ָלְך: --ַליְׁ ָך   ָאקּום, לְׁ קֶׁ ֵטי ִצדְׁ פְׁ ַעל, ִמשְׁ . 

ָכל  קיט,סג ֵראּוָך; -ָחֵבר ָאִני, לְׁ ר יְׁ יָך   ֲאשֶׁ ֵרי, ִפקּודֶׁ ֹשמְׁ ּולְׁ . 

ץ;   קיט,סד ָאה ָהָארֶׁ הָוה, ָמלְׁ ָך יְׁ דְׁ ֵדִני   ַחסְׁ יָך ַלמְׁ ֻחקֶׁ . 

ָך-טֹוב, ָעִשיָת ִעם  קיט,סה דְׁ ָך    --ַעבְׁ ָברֶׁ הָוה, ִכדְׁ יְׁ . 

ֵדִני:   קיט,סו ִמ    טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלמְׁ ו  ִכי בְׁ ִתיצְׁ ֱאָמנְׁ יָך הֶׁ ֹתֶׁ . 

ֱענֶׁה, ֲאִני ֹשֵגג;   קיט,סז ם אֶׁ רֶׁ ִתי   טֶׁ ָך ָשָמרְׁ ָרתְׁ ַעָתה, ִאמְׁ וְׁ . 

יָך   ַאָתה ּוֵמִטיב; -טֹוב  קיט,סח ֵדִני ֻחקֶׁ ַלמְׁ . 

ר ֵזִדים;   קיט,סט קֶׁ לּו ָעַלי שֶׁ ָכל   ָטפְׁ יָך-ֲאִני, בְׁ ֹצר ִפקּודֶׁ ֵלב אֶׁ . 

ִתי   ִלָבם; ָטַפש ַכֵחלֶׁב   קיט,ע ָך ִשֲעָשעְׁ ֲאִני, תֹוָרתְׁ . 

יָך    --ֻעֵּניִתי-ִלי ִכי-טֹוב  קיט,עא ַמד ֻחקֶׁ לְׁ ַמַען, אֶׁ לְׁ . 

ף    --ִפיָך-ִלי תֹוַרת-טֹוב  קיט,עב ֵפי, ָזָהב ָוָכסֶׁ ֵמַאלְׁ . 
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כוֹ   קיט,עג יָך ָעשּוִני, ַויְׁ נּוִני; ָידֶׁ ו     נְׁ ָדה ִמצְׁ מְׁ לְׁ אֶׁ יָךֲהִביֵנִני, וְׁ ֹתֶׁ . 

ָמחּו:   קיט,עד ִישְׁ אּוִני וְׁ יָך, ִירְׁ ֵראֶׁ ִתי   יְׁ ָך ִיָחלְׁ ָברְׁ ִכי ִלדְׁ . 

הָוה, ִכי  קיט,עה ִתי יְׁ יָך; -ָיַדעְׁ ָפטֶׁ ק ִמשְׁ דֶׁ ֱאמּוָנה, ִעִּניָתִני   צֶׁ וֶׁ . 

ִהי  קיט,עו ַנֲחֵמִני-יְׁ ָך לְׁ דְׁ ָךכְׁ     --ָנא ַחסְׁ דֶׁ ַעבְׁ ָך לְׁ ָרתְׁ ִאמְׁ . 

יֶׁה:   קיט,עז חְׁ אֶׁ יָך וְׁ ֹבאּוִני ַרֲחמֶׁ ָך, ַשֲעֻשָעי-ִכי   יְׁ תֹוָרתְׁ . 



תּוִני; -ֵיֹבשּו ֵזִדים, ִכי  קיט,עח ר ִעּוְׁ קֶׁ יָך   שֶׁ ִפקּודֶׁ ֲאִני, ָאִשיַח בְׁ . 

יָך;   קיט,עט ֵראֶׁ יָך   ָישּובּו ִלי יְׁ ֵעי(, ֵעֹדתֶׁ ֹידְׁ וידעו )וְׁ . 

יָך-ִהייְׁ   קיט,פ ֻחקֶׁ ַמַען, ֹלא ֵאבֹוש    --ִלִבי ָתִמים בְׁ לְׁ . 

ִשי;   קיט,פא ָך ַנפְׁ שּוָעתְׁ ָתה ִלתְׁ ִתי   ָכלְׁ ָך ִיָחלְׁ ָברְׁ ִלדְׁ . 

ָך  קיט,פב ָרתֶׁ ִאמְׁ ַנֲחֵמִני    --ָכלּו ֵעיַני, לְׁ ֵלאֹמר, ָמַתי תְׁ . 

ִקיטֹור-ִכי  קיט,פג ֹנאד בְׁ יָך, ֹלא שָ     --ָהִייִתי, כְׁ ִתיֻחקֶׁ ָכחְׁ . 

ֵמי  קיט,פד ָך; -ַכָמה יְׁ דֶׁ ָפט   ַעבְׁ ַפי ִמשְׁ ֹרדְׁ ה בְׁ ָמַתי ַתֲעשֶׁ . 

ָך    --ִלי ֵזִדים ִשיחֹות-ָכרּו  קיט,פה תֹוָרתֶׁ ר, ֹלא כְׁ ֲאשֶׁ . 

ו  -ָכל  קיט,פו יָך ֱאמּוָנה; ִמצְׁ ֵרִני   ֹתֶׁ ָדפּוִני ָעזְׁ ר רְׁ קֶׁ שֶׁ . 

ץ;   קיט,פז ַעט, ִכּלּוִני ָבָארֶׁ יָך-ַוֲאִני, ֹלא   ִכמְׁ ִתי ִפֻקדֶׁ ָעַזבְׁ . 

ָך ַחֵּיִני;   קיט,פח דְׁ ַחסְׁ ָרה, ֵעדּות ִפיָך   כְׁ מְׁ שְׁ אֶׁ וְׁ . 

הָוה  קיט,פט עֹוָלם יְׁ ָך, ִנָצב ַבָשָמִים    --לְׁ ָברְׁ דְׁ . 

ָך;   קיט,צ ֹדר ָוֹדר, ֱאמּוָנתֶׁ ץ, ַוַתֲעֹמד   לְׁ רֶׁ ָת אֶׁ כֹוַננְׁ . 

יָך, עָ   קיט,צא ָפטֶׁ ִמשְׁ דּו ַהּיֹום: לְׁ יָך   מְׁ ִכי ַהֹכל ֲעָבדֶׁ . 

ָך, ַשֲעֻשָעי  קיט,צב ִיי    --לּוֵלי תֹוָרתְׁ ָענְׁ ִתי בְׁ ָאז, ָאַבדְׁ . 

עֹוָלם, ֹלא  קיט,צג יָך: -לְׁ ַכח ִפקּודֶׁ שְׁ ִכי ָבם, ִחִּייָתִני   אֶׁ . 

ָך  קיט,צד ִתי   ֲאִני, הֹוִשיֵעִני: -לְׁ יָך ָדָרשְׁ ִכי ִפקּודֶׁ . 

הקיט,צ ֵדִני;    ַאבְׁ ָשִעים לְׁ בֹוָנן   ִלי ִקּוּו רְׁ תְׁ יָך, אֶׁ ֵעֹדתֶׁ . 

ָכל  קיט,צו ָלה, ָרִאיִתי ֵקץ; -לְׁ ֹאד   ִתכְׁ ָך מְׁ ָותְׁ ָחָבה ִמצְׁ רְׁ . 

ָך: -ָמה  קיט,צז ִתי תֹוָרתֶׁ ַהּיֹום, ִהיא ִשיָחִתי-ָכל   ָאַהבְׁ . 

ו    קיט,צח ֵמִני ִמצְׁ ַחכְׁ ַבי, תְׁ ָך: ֵמֹאיְׁ ע   ֹתֶׁ ִלי-ֹוָלם ִהיאִכי לְׁ . 

ִתי: -ִמָכל  קיט,צט ַכלְׁ ַדי ִהשְׁ ַלמְׁ ו     מְׁ יָך, ִשיָחה ִליִכי ֵעדְׁ ֹתֶׁ . 

בֹוָנן:   קיט,ק תְׁ ֵקִנים אֶׁ ִתי   ִמזְׁ יָך ָנָצרְׁ ִכי ִפקּודֶׁ . 

ָלי-ִמָכל  קיט,קא ָך    --ֹאַרח ָרע, ָכִלאִתי ַרגְׁ ָברֶׁ ֹמר דְׁ שְׁ ַמַען, אֶׁ לְׁ . 

ָפטֶׁ   קיט,קב ִתי: -יָך ֹלאִמִמשְׁ ַאָתה, הֹוֵרָתִני-ִכי   ָסרְׁ . 

ָך-ַמה  קיט,קג ָרתֶׁ ִחִכי, ִאמְׁ צּו לְׁ לְׁ ִפי    --ִּנמְׁ ַבש לְׁ ִמדְׁ . 

בֹוָנן;   קיט,קד תְׁ יָך אֶׁ ר-ַעל ֵכן, ָשֵנאִתי ָכל   ִמִפקּודֶׁ ֹאַרח ָשקֶׁ . 



ָך; -ֵנר  קיט,קה ָברֶׁ ִלי דְׁ ַרגְׁ ִתיָבִתי   לְׁ אֹור, ִלנְׁ וְׁ . 

ִתי ָוֲאַקֵּיָמהנִ   קיט,קו ַבעְׁ ָך    --שְׁ קֶׁ ֵטי ִצדְׁ פְׁ ֹמר, ִמשְׁ ִלשְׁ . 

ֹאד; -ַנֲעֵניִתי ַעד  קיט,קז ָך   מְׁ ָברֶׁ הָוה, ַחֵּיִני ִכדְׁ יְׁ . 

ֵצה  קיט,קח בֹות ִפי, רְׁ הָוה; -ִנדְׁ ֵדִני   ָנא יְׁ יָך ַלמְׁ ָפטֶׁ ּוִמשְׁ . 

ַכִפי ָתִמיד;   קיט,קט ִשי בְׁ ָך, ֹלא ָשכָ    ַנפְׁ תֹוָרתְׁ ִתיוְׁ חְׁ . 

ָשִעים ַפח ִלי;   קיט,קי נּו רְׁ יָך, ֹלא ָתִעיִתי   ָנתְׁ ּוִמִפקּודֶׁ . 

ו    קיט,קיא ִתי ֵעדְׁ עֹוָלם: ָנַחלְׁ יָך לְׁ שֹון ִלִבי ֵהָמה-ִכי   ֹתֶׁ שְׁ . 

יָך  קיט,קיב ב    --ָנִטיִתי ִלִבי, ַלֲעשֹות ֻחקֶׁ עֹוָלם ֵעקֶׁ לְׁ . 

ת   ֵסֲעִפים ָשֵנאִתי;   קיט,קיג ִתיוְׁ ָך ָאָהבְׁ ֹוָרתְׁ . 

ִרי ּוָמִגִּני ָאָתה;   קיט,קיד ִתי   ִסתְׁ ָך ִיָחלְׁ ָברְׁ ִלדְׁ . 

ֵרִעים; -סּורּו  קיט,קטו ִּני מְׁ ו     ִממֶׁ ָרה, ִמצְׁ צְׁ אֶׁ ֹת ֱאֹלָהיוְׁ . 

יֶׁה;   קיט,קטז חְׁ אֶׁ ָך וְׁ ָרתְׁ ִאמְׁ ֵכִני כְׁ ַאל   ָסמְׁ ִרי-וְׁ ִביֵשִני, ִמִשבְׁ תְׁ . 

ִאּוָ   קיט,קיז ָעֵדִני וְׁ יָך ָתִמיד   ֵשָעה; סְׁ ֻחקֶׁ ָעה בְׁ שְׁ אֶׁ וְׁ . 

יָך: -ָסִליָת, ָכל  קיט,קיח ִמיָתם-ִכי   שֹוִגים ֵמֻחקֶׁ ר, ַתרְׁ קֶׁ שֶׁ . 

ַבָת ָכל--ִסִגים  קיט,קיט ֵעי-ִהשְׁ ץ; -ִרשְׁ יָך   ָארֶׁ ִתי ֵעֹדתֶׁ ָלֵכן, ָאַהבְׁ . 

ָשִרי;   קיט,קכ ָך בְׁ דְׁ יָך יָ    ָסַמר ִמַפחְׁ ָפטֶׁ ֵראִתיּוִמִמשְׁ . 

ק;   קיט,קכא דֶׁ ָפט ָוצֶׁ ָקי-ַבל   ָעִשיִתי, ִמשְׁ ֹעשְׁ ַתִּניֵחִני, לְׁ . 

טֹוב;   קיט,קכב ָך לְׁ דְׁ ֻקִני ֵזִדים-ַאל   ֲעֹרב ַעבְׁ ַיַעשְׁ . 

ָך;   קיט,קכג ָך   ֵעיַני, ָכלּו ִלישּוָעתֶׁ קֶׁ ַרת ִצדְׁ ִאמְׁ ּולְׁ . 

ָך; -ֲעֵשה ִעם  קיט,קכד דֶׁ ַחסְׁ ָך כְׁ דְׁ חֻ    ַעבְׁ ֵדִניוְׁ יָך ַלמְׁ קֶׁ . 

ָך  קיט,קכה דְׁ יָך   ָאִני ֲהִביֵנִני; -ַעבְׁ ָעה, ֵעֹדתֶׁ ֵאדְׁ וְׁ . 

ָך    --ֵעת, ַלֲעשֹות ַליהָוה  קיט,קכו ֵהֵפרּו, תֹוָרתֶׁ . 

ו  -ַעל  קיט,קכז ִתי ִמצְׁ יָךֵכן, ָאַהבְׁ ִמָזָהב ּוִמָפז    --ֹתֶׁ . 

ִת -ֵכן, ָכל-ַעל  קיט,קכח ר ָשֵנאִתי-ָכל   י; ִפקּוֵדי ֹכל ִיָשרְׁ קֶׁ ֹאַרח שֶׁ . 

ו    קיט,קכט ָלאֹות ֵעדְׁ יָך; פְׁ ִשי-ַעל   ֹתֶׁ ָצָרַתם ַנפְׁ ֵכן, נְׁ . 

יָך ָיִאיר;   קיט,קל ָברֶׁ ָתִיים   ֵפַתח דְׁ ֵמִבין פְׁ . 

ָאָפה: -ִפי  קיט,קלא שְׁ ִתי, ָואֶׁ ו     ָפַערְׁ ִמצְׁ ִתיִכי לְׁ יָך ָיָאבְׁ ֹתֶׁ . 

ֵנה  קיט,קלב ָך    --ָחֵּנִניֵאַלי וְׁ -פְׁ מֶׁ ֹאֲהֵבי שְׁ ָפט, לְׁ ִמשְׁ כְׁ . 



ָך;   קיט,קלג ָרתֶׁ ִאמְׁ ָעַמי, ָהֵכן בְׁ ַאל   פְׁ לֶׁט-וְׁ ן-ִבי ָכל-ַתשְׁ ָאוֶׁ . 

ק ָאָדם;   קיט,קלד ֵדִני, ֵמֹעשֶׁ יָך   פְׁ ָרה, ִפקּודֶׁ מְׁ שְׁ אֶׁ וְׁ . 

ָך;   קיט,קלה דֶׁ ַעבְׁ ת   ָפנֶׁיָך, ָהֵאר בְׁ ֵדִני, אֶׁ ַלמְׁ יָך-וְׁ ֻחקֶׁ . 

ֵגי  קיט,קלו דּו ֵעיָני-ַפלְׁ ָך-ַעל, ֹלא    --ַמִים, ָירְׁ רּו תֹוָרתֶׁ ָשמְׁ . 
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הָוה;   קיט,קלז יָך   ַצִדיק ַאָתה יְׁ ָפטֶׁ ָיָשר, ִמשְׁ וְׁ . 

יָך;   קיט,קלח ק ֵעֹדתֶׁ דֶׁ ֹאד   ִצִּויָת, צֶׁ ֱאמּוָנה מְׁ וֶׁ . 

ָאִתי:   קיט,קלט ִני ִקנְׁ ַתתְׁ יָך ָצָרי-ִכי   ִצמְׁ ָברֶׁ חּו דְׁ ָשכְׁ . 

ֹאד;   קיט,קמ ָך מְׁ ָרתְׁ רּוָפה ִאמְׁ ָך ֲאֵהָבּה   צְׁ דְׁ ַעבְׁ וְׁ . 

ה;   קיט,קמא זֶׁ ִנבְׁ ִתי   ָצִעיר ָאֹנִכי וְׁ יָך, ֹלא ָשָכחְׁ ִפֻקדֶׁ . 

עֹוָלם;   קיט,קמב ק לְׁ דֶׁ ָך צֶׁ ָקתְׁ ת   ִצדְׁ ָך ֱאמֶׁ תֹוָרתְׁ וְׁ . 

ָצאּוִני; -רצַ   קיט,קמג ו     ּוָמצֹוק מְׁ יָך, ַשֲעֻשָעיִמצְׁ ֹתֶׁ . 

ו    קיט,קמד ק ֵעדְׁ דֶׁ עֹוָלם; צֶׁ יָך לְׁ יֶׁה   ֹתֶׁ חְׁ אֶׁ ֲהִביֵנִני וְׁ . 

ָכל  קיט,קמה הָוה; -ָקָראִתי בְׁ ֹצָרה   ֵלב, ֲעֵנִני יְׁ יָך אֶׁ ֻחקֶׁ . 

ָראִתיָך הֹוִשיֵעִני;   קיט,קמו יָך   קְׁ ָרה, ֵעֹדתֶׁ מְׁ שְׁ אֶׁ וְׁ . 

ף, ָוֲאַשֵּוָעה; ִק   קיט,קמז ִתי ַבּנֶׁשֶׁ ִתי   ַדמְׁ ָך( ִיָחלְׁ ָברְׁ לדבריך )ִלדְׁ . 



ֻמרֹות  קיט,קמח מּו ֵעיַני, ַאשְׁ ָך    --ִקדְׁ ָרתֶׁ ִאמְׁ ָלִשיַח, בְׁ . 

ָך;   קיט,קמט דֶׁ ַחסְׁ ָעה כְׁ ָך ַחֵּיִני   קֹוִלי, ִשמְׁ ָפטֶׁ ִמשְׁ הָוה, כְׁ יְׁ . 

ֵפי ִזָמה;   קיט,קנ בּו, ֹרדְׁ ָך ָרָחקּוִמת   ָקרְׁ ֹוָרתְׁ . 

הָוה;   קיט,קנא ָכל   ָקרֹוב ַאָתה יְׁ ו  -וְׁ תִמצְׁ יָך ֱאמֶׁ ֹתֶׁ . 

יָך:   קיט,קנב ִתי, ֵמֵעֹדתֶׁ ם ָיַדעְׁ דֶׁ ָתם   קֶׁ ַסדְׁ עֹוָלם יְׁ ִכי לְׁ . 

ֵאה  קיט,קנג ֵצִני: -רְׁ ַחּלְׁ ִיי וְׁ ִתי-ִכי   ָענְׁ ָך, ֹלא ָשָכחְׁ תֹוָרתְׁ . 

ָאֵלִני;  קיט,קנד ָך ַחֵּיִני    ִריָבה ִריִבי, ּוגְׁ ָרתְׁ ִאמְׁ לְׁ . 

שּוָעה:   קיט,קנה ָשִעים יְׁ יָך, ֹלא ָדָרשּו   ָרחֹוק ֵמרְׁ ִכי ֻחקֶׁ . 

הָוה;   קיט,קנו יָך ַרִבים יְׁ יָך ַחֵּיִני   ַרֲחמֶׁ ָפטֶׁ ִמשְׁ כְׁ . 

ָצָרי;   קיט,קנז ַפי וְׁ ו     ַרִבים, ֹרדְׁ יָך, ֹלא ָנִטיִתיֵמֵעדְׁ ֹתֶׁ . 

ִדי  קיט,קנח קֹוָטָטהָרִאיִתי ֹבגְׁ תְׁ ָך, ֹלא     --ם, ָואֶׁ ָרתְׁ ר ִאמְׁ ֲאשֶׁ
 .ָשָמרּו

ֵאה, ִכי  קיט,קנט ִתי; -רְׁ יָך ָאָהבְׁ ָך ַחֵּיִני   ִפקּודֶׁ דְׁ ַחסְׁ הָוה, כְׁ יְׁ . 

ת; -ֹראש  קיט,קס ָך ֱאמֶׁ ָברְׁ עֹוָלם, ָכל   דְׁ ָך-ּולְׁ קֶׁ ַפט ִצדְׁ ִמשְׁ . 

ָדפּוִני ִחָּנם;   קיט,קסא ָך(, ָפַחד ִלִביומדבריך )ּו   ָשִרים, רְׁ ָברְׁ ִמדְׁ . 

ָך-ָשש ָאֹנִכי, ַעל  קיט,קסב ָרתֶׁ מֹוֵצא, ָשָלל ָרב    --ִאמְׁ כְׁ . 

ר ָשֵנאִתי, ַוֲאַתֵעָבה;   קיט,קסג קֶׁ ִתי   שֶׁ ָך ָאָהבְׁ תֹוָרתְׁ . 

ִתיָך  קיט,קסד ַבע ַבּיֹום, ִהַּללְׁ ָך    --שֶׁ קֶׁ ֵטי ִצדְׁ פְׁ ַעל, ִמשְׁ . 

ָך;  ָשלֹום ָרב,  קיט,קסה ֹאֲהֵבי תֹוָרתֶׁ ֵאין   לְׁ שֹול-וְׁ ָלמֹו ִמכְׁ . 

הָוה;   קיט,קסו ָך יְׁ ִתי ִלישּוָעתְׁ ו     ִשַברְׁ יָך ָעִשיִתיּוִמצְׁ ֹתֶׁ . 

יָך;   קיט,קסז ִשי, ֵעֹדתֶׁ ָרה ַנפְׁ ֹאד   ָשמְׁ ָוֹאֲהֵבם מְׁ . 

יָך:   קיט,קסח ֵעֹדתֶׁ יָך, וְׁ ִתי ִפקּודֶׁ דֶׁ -ִכי ָכל   ָשַמרְׁ ָרַכי נֶׁגְׁ ָךדְׁ . 

הָוה;   קיט,קסט ָפנֶׁיָך יְׁ ַרב ִרָּנִתי לְׁ ָך ֲהִביֵנִני   ִתקְׁ ָברְׁ ִכדְׁ . 

ָפנֶׁיָך;   קיט,קע ִחָּנִתי לְׁ ָך, ַהִציֵלִני   ָתבֹוא תְׁ ָרתְׁ ִאמְׁ כְׁ . 

ִהָּלה:   קיט,קעא ָפַתי תְׁ ָנה שְׁ יָך   ַתַבעְׁ ֵדִני ֻחקֶׁ ַלמְׁ ִכי תְׁ . 

ָך:  קיט,קעב ָרתֶׁ שֹוִני, ִאמְׁ ו  -ִכי ָכל    ַתַען לְׁ קִמצְׁ דֶׁ יָך צֶׁ ֹתֶׁ . 

ִהי  קיט,קעג ֵרִני: -תְׁ ָעזְׁ ָך לְׁ ִתי   ָידְׁ יָך ָבָחרְׁ ִכי ִפקּודֶׁ . 

הָוה;   קיט,קעד ָך יְׁ ִתי ִלישּוָעתְׁ ָך, ַשֲעֻשָעי   ָתַאבְׁ תֹוָרתְׁ וְׁ . 



ִחי  קיט,קעה ָך; -תְׁ לֶׁ ַהלְׁ ִשי, ּותְׁ ֻרִני   ַנפְׁ זְׁ ָך ַיעְׁ ָפטֶׁ ּוִמשְׁ . 

ָך    --ִעיִתיָת   קיט,קעו דֶׁ ה ֹאֵבד, ַבֵקש ַעבְׁ שֶׁ כְׁ : 

ו   יָך, ִכי ִמצְׁ ִתי   ֹתֶׁ ֹלא ָשָכחְׁ . 
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 קכ קכא קכב קכג קכד 

 

 

 

 

 :ִשיר, ַהַמֲעלֹות  קכ,א

ל הָוה, ַבָצָרָתה ִּלי-אֶׁ ָקָראִתי, ַוַּיֲעֵנִני    --יְׁ . 

הָוה  קכ,ב ַפתַהִציָלה ַנפְׁ --יְׁ ר: -ִשי, ִמשְׁ קֶׁ ִמָּיה   שֶׁ ִמָּלשֹון רְׁ . 

ָך, ּוַמה-ַמה  קכ,ג ִמָּיה    --ֹּיִסיף ָלְך-ִּיֵתן לְׁ ָלשֹון רְׁ . 

נּוִנים;   קכ,ד ָתִמים   ִחֵצי ִגבֹור שְׁ ִעם, ַגֲחֵלי רְׁ . 

ְך; -ִלי, ִכי-אֹוָיה  קכ,ה שֶׁ ִתי מֶׁ ִתי, ִעם   ַגרְׁ ָאֳהֵלי ֵקָדר-ָשַכנְׁ . 

ָנה  קכ,ו ִשי-ַרַבת, ָשכְׁ ִעם, שֹוֵנא ָשלֹום    --ָּלּה ַנפְׁ . 

ִכי ֲאַדֵבר; -ֲאִני  קכ,ז ָחָמה   ָשלֹום, וְׁ ֵהָמה, ַלִמלְׁ . 

 :ִשיר, ַלַמֲעלֹות  קכא,א

ל ָשא ֵעיַני, אֶׁ ָהִרים-אֶׁ ִרי    --הֶׁ זְׁ ֵמַאִין, ָיֹבא עֶׁ . 

הָוה  קכא,ב ִרי, ֵמִעם יְׁ זְׁ ץ ֹעֵשה, ָשַמִים    --עֶׁ ָוָארֶׁ . 

לֶָׁך; -ַאל  קכא,ג ָך-ַאל   ִיֵתן ַלמֹוט ַרגְׁ רֶׁ ָינּום, ֹשמְׁ . 

ֹלא ִייָשן-ִהֵּנה ֹלא  קכא,ד ָרֵאל    --ָינּום, וְׁ שֹוֵמר, ִישְׁ . 

ָך;   קכא,ה רֶׁ הָוה ֹשמְׁ ָך, ַעל   יְׁ הָוה ִצּלְׁ ִמינֶָׁך-יְׁ ַיד יְׁ . 

ש ֹלא  קכא,ו מֶׁ ָכה; -יֹוָמם, ַהשֶׁ ָיֵרַח בַ    ַיכֶׁ ָלהוְׁ ָּליְׁ . 

ָך ִמָכל  קכא,ז ָמרְׁ הָוה, ִישְׁ ת   ָרע: -יְׁ ֹמר, אֶׁ ָך-ִישְׁ שֶׁ ַנפְׁ . 

ָמר  קכא,ח הָוה, ִישְׁ ָך-יְׁ ָך ּובֹואֶׁ ַעד    --ֵצאתְׁ עֹוָלם-ֵמַעָתה, וְׁ . 



ָדִוד  קכב,א  :ִשיר ַהַמֲעלֹות, לְׁ

ִרים ִלי ֹאמְׁ ִתי, בְׁ הָוה ֵנֵלְך    --ָשַמחְׁ ֵבית יְׁ . 

דֹות,   קכב,ב ֵלינּוֹעמְׁ ם    --ָהיּו ַרגְׁ רּוָשָלִ ָעַרִיְך, יְׁ ִבשְׁ . 

נּוָיה  קכב,ג ם ַהבְׁ רּוָשַלִ ָרה    --יְׁ ֻחבְׁ ִעיר, שֶׁ ָדו-כְׁ ָּלּה ַיחְׁ . 

ֵטי  קכב,ד ָבִטים, ִשבְׁ ָשם ָעלּו שְׁ ָרֵאל: --ָיּה-שֶׁ ִישְׁ ֹהדֹות,    ֵעדּות לְׁ לְׁ
הָוה ֵשם יְׁ  .לְׁ

בּו ִכסְׁ   קכב,ה ָפט: ִכי ָשָמה, ָישְׁ ִמשְׁ ֵבית ָדִוד   אֹות לְׁ אֹות, לְׁ ִכסְׁ . 

ם;   קכב,ו רּוָשָלִ לֹום יְׁ ָליּו, ֹאֲהָבִיְך   ַשֲאלּו, שְׁ ִישְׁ . 

ִהי  קכב,ז ֵחיֵלְך; -יְׁ נֹוָתִיְך   ָשלֹום בְׁ מְׁ ַארְׁ ָוה, בְׁ ַשלְׁ . 

ֵרָעי  קכב,ח ַמַען, ַאַחי וְׁ ָרה    --לְׁ ָּנא ָשלֹום ָבְך-ֲאַדבְׁ . 

מַ   קכב,ט הָוה ֱאֹלֵהינּו-ַען, ֵביתלְׁ ָשה טֹוב ָלְך    --יְׁ ֲאַבקְׁ . 

 :ִשיר, ַהַמֲעלֹות  קכג,א

ת יָך, ָנָשאִתי אֶׁ ִבי, ַבָשָמִים    --ֵעיַני-ֵאלֶׁ ַהֹּישְׁ . 

ֵעיֵני ֲעָבִדים,   קכג,ב ל   ִהֵּנה כְׁ ם-אֶׁ ַיד ֲאדֹוֵניהֶׁ -- 

ָחה,  ֵעיֵני ִשפְׁ ל   כְׁ ָתּה-אֶׁ ִברְׁ ַיד גְׁ : 

לֵכן עֵ  הָוה ֱאֹלֵהינּו-יֵנינּו, אֶׁ ָחֵּננּו    --יְׁ ּיְׁ ַעד, שֶׁ . 

הָוה ָחֵּננּו:   קכג,ג נּו בּוז-ִכי   ָחֵּננּו יְׁ ַרב, ָשַבעְׁ . 

ָעה   ַרַבת,   קכג,ד ֵשנּו-ָשבְׁ ָּלּה ַנפְׁ : 

ֵאי יֹוִנים   ַהַּלַעג ַהַשֲאַנִּנים;  ַהבּוז, לגאיונים )ִלגְׁ ). 

ָדִוד ִשיר ַהַמֲעלֹות,  קכד,א לְׁ : 

ָהָיה ָלנּו הָוה, שֶׁ ָרֵאל-ֹיאַמר    --לּוֵלי יְׁ ָנא, ִישְׁ . 

ָהָיה ָלנּו  קכד,ב הָוה, שֶׁ קּום ָעֵלינּו ָאָדם    --לּוֵלי יְׁ בְׁ . 

ָלעּונּו  קכד,ג ַבֲחרֹות ַאָפם ָבנּו    --ֲאַזי, ַחִּיים בְׁ . 

ָטפּונּו  קכד,ד ָלה, ָעַבר עַ     --ֲאַזי, ַהַמִים שְׁ ֵשנּו-לַנחְׁ ַנפְׁ . 

ֵשנּו-ֲאַזי, ָעַבר ַעל  קכד,ה ַהַמִים, ַהֵזידֹוִנים    --ַנפְׁ . 

הָוה  קכד,ו ם    --ָברּוְך יְׁ ִשֵּניהֶׁ ף, לְׁ רֶׁ ָתָננּו טֶׁ ֹּלא נְׁ שֶׁ . 

ֵשנּו  קכד,ז ִשים    --ַנפְׁ ָטה, ִמַפח יֹוקְׁ לְׁ ִצפֹור ִנמְׁ כְׁ : 

ָבר,  נּו   ַהַפח ִנשְׁ ָלטְׁ נּו ִנמְׁ ַוֲאַנחְׁ . 

הָוה  קכד,ח ֵשם יְׁ ֵרנּו, בְׁ זְׁ ץ    --עֶׁ ֹעֵשה, ָשַמִים ָוָארֶׁ . 
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 :ִשיר, ַהַמֲעלֹות  קכה,א

ִחים ַביהָוה ַהר    --ַהֹבטְׁ עֹוָלם ֵיֵשב-ִצּיֹון ֹלא-כְׁ ִימֹוט, לְׁ . 

ם  קכה,ב רּוָשַלִ ָלּה ָהִרים, ָסִביב    --יְׁ : 

ַעמוֹ  ַעד    --ַויהָוה, ָסִביב לְׁ עֹוָלם-ֵמַעָתה, וְׁ . 

ַשע  קכה,ג ט ָהרֶׁ ַעל, גֹוַרל ַהַצִדיִקים    --ִכי ֹלא ָינּוַח, ֵשבֶׁ : 

ַמַען, ֹלא ָלָתה -לְׁ ַעוְׁ חּו ַהַצִדיִקים בְׁ לְׁ ם   ִישְׁ ֵדיהֶׁ יְׁ . 

הָוה, ַלטֹוִבים;   קכה,ד ִליָשִרים, בְׁ    ֵהיִטיָבה יְׁ ִלבֹוָתםוְׁ . 

ַקּלֹוָתם  קכה,ה ַהַמִטים ֲעַקלְׁ ת    --וְׁ הָוה, אֶׁ ן-יֹוִליֵכם יְׁ ֹפֲעֵלי ָהָאוֶׁ : 

ָרֵאל-ַעל   ָשלֹום,  ִישְׁ . 

 :ִשיר, ַהַמֲעלֹות  קכו,א

ת הָוה, אֶׁ שּוב יְׁ ִמים    --ִשיַבת ִצּיֹון-בְׁ ֹחלְׁ ָהִיינּו, כְׁ . 

חֹוק, ִפינּו  קכו,ב שֹוֵננּו ִרָּנהּו    --ָאז ִיָמֵלא שְׁ לְׁ : 

רּו ַבגֹוִים הָוה, ַלֲעשֹות ִעם    --ָאז, ֹיאמְׁ ִדיל יְׁ ֵאּלֶׁה-ִהגְׁ . 

הָוה, ַלֲעשֹות ִעָמנּו  קכו,ג ִדיל יְׁ ֵמִחים    --ִהגְׁ ָהִיינּו שְׁ . 

ת  קכו,ד הָוה, אֶׁ ִביֵתנּו(-שּוָבה יְׁ ב    --שבותנו )שְׁ ַכֲאִפיִקים ַבּנֶׁגֶׁ . 

ִעים בְׁ   קכו,ה ָעהַהֹזרְׁ ֹצרּו    --ִדמְׁ ִרָּנה ִיקְׁ בְׁ . 

ְך    --ָהלֹוְך ֵיֵלְך, ּוָבֹכה  קכו,ו שֶׁ ַהָזַרע-ֹנֵשא מֶׁ : 

ִרָּנה-ֹבא ֹנֵשא, ֲאלֹֻמָתיו    --ָיֹבא בְׁ . 

ֹלֹמה  קכז,א  :ִשיר ַהַמֲעלֹות, ִלשְׁ

הָוה, ֹלא-ִאם נֶׁה ַבִית-יְׁ לּו בֹוָניו בוֹ     --ִיבְׁ א ָעמְׁ ָשוְׁ ; 

הָוה ֹל-ִאם ָמר-איְׁ א ָשַקד שֹוֵמר   ִעיר, -ִישְׁ ָשוְׁ . 



ִכיֵמי קּום,   קכז,ב ם ַמשְׁ א ָלכֶׁ ַאֲחֵרי   ָשוְׁ ת-מְׁ בֶׁ שֶׁ -- 

ֵלי,  ם ָהֲעָצִבים   ֹאכְׁ לֶׁחֶׁ ; 

ֵשָנא   ֵכן ִיֵתן ִליִדידֹו  . 

הָוה ָבִנים:   קכז,ג ן   ִהֵּנה ַנֲחַלת יְׁ ִרי ַהָבטֶׁ ָשָכר, פְׁ . 

יַ   קכז,ד ִחִצים בְׁ עּוִרים    --ִגבֹור-דכְׁ ֵני ַהּנְׁ ֵכן, בְׁ . 

ר  קכז,ה בֶׁ ֵרי ַהגֶׁ ת    --ַאשְׁ ר ִמֵּלא אֶׁ ם-ֲאשֶׁ ָפתֹו, ֵמהֶׁ ַאשְׁ : 

ת-ִכי    --ֵיֹבשּו-ֹלא רּו אֶׁ ַדבְׁ ִבים ַבָשַער-יְׁ אֹויְׁ . 

 :ִשיר, ַהַמֲעלֹות  קכח,א

ֵרי, ָכל הָוה-ַאשְׁ ֵרא יְׁ ָרָכיו    --יְׁ ַהֹהֵלְך, ִבדְׁ . 

כח,בק יָך, ִכי ֹתאֵכל;    ִגיַע ַכפֶׁ טֹוב ָלְך   יְׁ יָך, וְׁ רֶׁ ַאשְׁ . 

ן ֹפִרָּיה  קכח,ג פֶׁ גֶׁ ָך, כְׁ תְׁ שְׁ ָך    --אֶׁ ֵתי ֵביתֶׁ כְׁ ַירְׁ בְׁ : 

ִתֵלי ֵזיִתים ָחנֶָׁך    --ָבנֶׁיָך, ִכשְׁ ֻשלְׁ ָסִביב, לְׁ . 

ר-ִהֵּנה ִכי  קכח,ד ֹבַרְך ָגבֶׁ הָוה    --ֵכן, יְׁ ֵרא יְׁ יְׁ . 

הָוה, ִמִצּיֹון: יְׁ   קכח,ה ָך יְׁ כְׁ ם   ָברֶׁ רּוָשָלִ טּוב יְׁ ֵאה, בְׁ ֵמי --ּורְׁ ֹכל, יְׁ
 .ַחּיֶׁיָך

ֵאה  קכח,ו ָבנֶׁיָך: -ּורְׁ ָרֵאל-ָשלֹום, ַעל   ָבִנים לְׁ ִישְׁ . 

 :ִשיר, ַהַמֲעלֹות  קכט,א

עּוַרי ָררּוִני ִמּנְׁ ָרֵאל-ֹיאַמר    --ַרַבת, צְׁ ָנא, ִישְׁ . 

ָררּו  קכט,ב עּוָרי; ַרַבת, צְׁ לּו ִלי-ַגם, ֹלא   ִני ִמּנְׁ ָיכְׁ . 

ִשים; -ַעל  קכט,ג שּו ֹחרְׁ ֱאִריכּו, למענותם    ַגִבי, ָחרְׁ הֶׁ
ַמֲעִניָתם  .()לְׁ

הָוה ַצִדיק;   קכט,ד ָשִעים   יְׁ ִקֵצץ, ֲעבֹות רְׁ . 

ִיֹסגּו ָאחֹור  קכט,ה ֵאי ִצּיֹון    --ֵיֹבשּו, וְׁ ֹכל, שֹנְׁ . 

יּו, כַ   קכט,ו ַמת ָשַלף ָיֵבש    --ֲחִציר ַגגֹותִיהְׁ ַקדְׁ שֶׁ . 

ֹּלא ִמֵּלא ַכפֹו קֹוֵצר;   קכט,ז ַעֵמר   שֶׁ נֹו מְׁ ִחצְׁ וְׁ . 

ִרים  קכט,ח רּו, ָהֹעבְׁ ֹלא ָאמְׁ ַכת    --וְׁ ם-ִברְׁ הָוה ֲאֵליכֶׁ יְׁ ; 

ם,  כֶׁ תְׁ נּו אֶׁ הָוה   ֵבַרכְׁ ֵשם יְׁ בְׁ . 
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 :ִשיר ַהַמֲעלֹות  קל,א

ָראִתיָך  הָוה   ִמַמֲעַמִקים קְׁ יְׁ . 

קֹוִלי   ֲאֹדָני,   קל,ב ָעה בְׁ ִשמְׁ : 

נֶׁיָך, ַקֻשבֹות יָנה ָאזְׁ יֶׁ קֹול, ַתֲחנּוָני    --ִתהְׁ לְׁ . 

ָמרֲעו -ִאם  קל,ג ֲאֹדָני, ִמי ַיֲעֹמד    --ָיּה-ֹנֹות ִתשְׁ . 

ָך הַ -ִכי  קל,ד ִליָחהִעמְׁ ַמַען, ִתָּוֵרא    --סְׁ לְׁ . 

ִשי;   קל,ה ָתה ַנפְׁ הָוה, ִקּוְׁ ִתי   ִקִּויִתי יְׁ ָברֹו הֹוָחלְׁ ִלדְׁ וְׁ . 

ִשי ַלאֹדָני  קל,ו ר    --ַנפְׁ ִרים ַלֹבקֶׁ ר, ֹשמְׁ ִרים ַלֹבקֶׁ ִמֹשמְׁ . 

ל  קל,ז ָרֵאל, אֶׁ הָוה: -ַיֵחל ִישְׁ ֵבה -ִעם-ִכי   יְׁ ַהרְׁ ד; וְׁ סֶׁ הָוה ַהחֶׁ יְׁ
דּותעִ  מֹו פְׁ . 

ת  קל,ח ה אֶׁ דֶׁ הּוא, ִיפְׁ ָרֵאל-וְׁ ֹֹנָתיוִמֹכל, ֲעו      --ִישְׁ . 

ָדִוד  קלא,א  :ִשיר ַהַמֲעלֹות, לְׁ

הָוה, ֹלא ֹלא    --ָגַבּה ִלִבי-יְׁ ָרמּו ֵעיַני-וְׁ ; 

ֹלא ִתי, -וְׁ ִּני   ִהַּלכְׁ ָלאֹות ִממֶׁ ִנפְׁ ֹדלֹות ּובְׁ ִבגְׁ . 

דֹומַ -ִאם  קלא,ב ִתיֹלא ִשִּויִתי, וְׁ ִשי    --מְׁ ַנפְׁ : 

ָגֻמל, ֲעֵלי ִאמֹו;  ִשי   כְׁ ַכָגֻמל ָעַלי ַנפְׁ . 

ל  קלא,ג ָרֵאל, אֶׁ הָוה-ַיֵחל ִישְׁ ַעד    --יְׁ עֹוָלם-ֵמַעָתה, וְׁ . 

 :ִשיר, ַהַמֲעלֹות  קלב,א

כֹור ָדִוד-זְׁ הָוה לְׁ ֻעּנֹותוֹ -ֵאת, ָכל    --יְׁ . 

ַבע, ַליהָוה;   קלב,ב ר ִנשְׁ ר, ַלֲאִביר ַיֲעֹקבָנַד    ֲאשֶׁ . 

ל ֵביִתי; -ִאם  קלב,ג ֹאהֶׁ ֱעלֶׁה, ַעל-ִאם   ָאֹבא, בְׁ צּוָעי-אֶׁ ש יְׁ רֶׁ עֶׁ . 



ֵעיָני;   קלב,ד ַנת לְׁ ֵתן שְׁ נּוָמה   ִאם אֶׁ ַעַפי תְׁ ַעפְׁ לְׁ . 

ָצא ָמקֹום, ַליהָוה; -ַעד  קלב,ה מְׁ ָכנֹות, ַלֲאִביר ַיֲעֹקב   אֶׁ ִמשְׁ . 

ַמֲענּוָה בְׁ -ִהֵּנה  קלב,ו ָרָתה; שְׁ פְׁ ֵדי   אֶׁ ָצאנּוָה, ִבשְׁ ָיַער-מְׁ . 

נֹוָתיו;   קלב,ז כְׁ ִמשְׁ ָליו   ָנבֹוָאה לְׁ ה, ַלֲהֹדם ַרגְׁ ַתֲחוֶׁ ִנשְׁ . 

ָך:   קלב,ח נּוָחתֶׁ הָוה, ִלמְׁ ָך   קּוָמה יְׁ ַאָתה, ַוֲארֹון ֻעזֶׁ . 

שּו  קלב,ט בְׁ ק; -ֹכֲהנֶׁיָך ִילְׁ דֶׁ ַרֵּננּו   צֶׁ יָך יְׁ ַוֲחִסידֶׁ . 

ָךבַ   קלב,י דֶׁ ָך-ַאל    --ֲעבּור, ָדִוד ַעבְׁ ִשיחֶׁ ֵני מְׁ ָתֵשב, פְׁ . 

ַבע  קלב,יא ת-ִנשְׁ ָדִוד ֱאמֶׁ הָוה, לְׁ ָּנה-ֹלא    --יְׁ ָישּוב ִממֶׁ : 

ָך נְׁ ִרי ִבטְׁ ִכֵסא    --ִמפְׁ ָלְך-ָאִשית, לְׁ . 

ִריִתי-ִאם  קלב,יב רּו ָבנֶׁיָך, בְׁ מְׁ ֵדם    --ִישְׁ ֵעֹדִתי זֹו, ֲאַלמְׁ וְׁ : 

ם ֲעֵדי-ַגם ֵניהֶׁ ִכֵסא    --ַעד-בְׁ בּו, לְׁ ָלְך-ֵישְׁ . 

ִצּיֹון; -ִכי  קלב,יג הָוה בְׁ מֹוָשב לוֹ    ָבַחר יְׁ ִאָּוּה, לְׁ . 

נּוָחִתי ֲעֵדי-ֹזאת  קלב,יד ֵאֵשב, ִכי ִאִּוִתיהָ -ֹפה   ַעד: -מְׁ . 

ם   ֵציָדּה, ָבֵרְך ֲאָבֵרְך;   קלב,טו ִביַע ָלחֶׁ יֹונֶׁיָה, ַאשְׁ בְׁ אֶׁ . 

ב,טזקל ִביש יֶַׁשע;    ֹכֲהנֶׁיָה, ַאלְׁ ַרֵּננּו   וְׁ יָה, ַרֵּנן יְׁ ַוֲחִסידֶׁ . 

ָדִוד;   קלב,יז ן לְׁ רֶׁ ִמיַח קֶׁ ִשיִחי   ָשם ַאצְׁ ִתי ֵנר, ִלמְׁ ָעַרכְׁ . 

ת;   קלב,יח ִביש ֹבשֶׁ ָביו, ַאלְׁ רוֹ    אֹויְׁ ָעָליו, ָיִציץ ִנזְׁ וְׁ . 

ָדִוד  קלג,א  :ִשיר ַהַמֲעלֹות, לְׁ

ת ַאִחים ַגם    --ָּנִעים-טֹוב, ּוַמה-הִהֵּנה מַ  בֶׁ ָיַחד-שֶׁ . 

ן ַהטֹוב,   קלג,ב מֶׁ ָהֹראש-ַעל   ַכשֶׁ -- 

ַקן-ַעל   ֹיֵרד,  ַאֲהֹרן-ַהָזָקן זְׁ : 

ֹּיֵרד,  ִפי ִמדֹוָתיו-ַעל   שֶׁ . 

ַטל  קלג,ג מֹון-כְׁ רְׁ ֹּיֵרד, ַעל    --חֶׁ ֵרי ִצּיֹון-שֶׁ ַהרְׁ : 

הָוה,  ת   ִכי ָשם ִצָּוה יְׁ ָרָכה-אֶׁ ַהבְׁ -- 

ָהעֹוָלם-ַעד   ַחִּיים,  . 

 :ִשיר, ַהַמֲעלֹות  קלד,א

ת כּו אֶׁ הָוה, -ִהֵּנה ָברְׁ הָוה-ָכל   יְׁ ֵדי יְׁ ַעבְׁ -- 

ֵבית ִדים בְׁ הָוה, -ָהֹעמְׁ ַבֵּלילֹות   יְׁ . 



אּו  קלד,ב ש; -שְׁ ם ֹקדֶׁ ֵדכֶׁ ת   יְׁ כּו, אֶׁ הָוה-ּוָברְׁ יְׁ . 

הָוה, ִמצִ   קלד,ג ָך יְׁ כְׁ ָברֶׁ ץ   ּיֹון: יְׁ ֹעֵשה, ָשַמִים ָוָארֶׁ . 
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 שיר השירים פרק אקלה קלו קלז  

 

 

לּו  קלה,א ָיּה-ַהלְׁ : 

ת לּו, אֶׁ הָוה; -ַהלְׁ הָוה   ֵשם יְׁ ֵדי יְׁ לּו, ַעבְׁ ַהלְׁ . 

הָוה  קלה,ב ֵבית יְׁ ִדים, בְׁ ֹעמְׁ רֹות, ֵבית ֱאֹלֵהינּו    --שֶׁ ַחצְׁ בְׁ . 

הָוה; -ָיּה, ִכי-לּוַהלְׁ   קלה,ג מֹו, ִכי ָנִעים   טֹוב יְׁ רּו ִלשְׁ ַזמְׁ . 

ֻגָּלתוֹ    ַיֲעֹקב, ָבַחר לֹו ָיּה; -ִכי  קלה,ד ָרֵאל, ִלסְׁ ִישְׁ . 

ִתי, ִכי  קלה,ה הָוה; -ִכי ֲאִני ָיַדעְׁ ֱאֹלִהים-ַוֲאֹדֵנינּו, ִמָכל   ָגדֹול יְׁ . 

ר  קלה,ו הָוה, -ֹכל ֲאשֶׁ הָעשָ    ָחֵפץ יְׁ : 

ץ ָכל    --ַבָשַמִים ּוָבָארֶׁ ֹהמֹות-ַבַּיִמים, וְׁ תְׁ . 

ִשִאים,   קלה,ז ץ   ַמֲעלֶׁה נְׁ ֵצה ָהָארֶׁ ִמקְׁ : 

ָרִקים ַלָמָטר ָעָשה;  רֹוָתיו-מֹוֵצא   בְׁ רּוַח, ֵמאֹוצְׁ . 

ָרִים  קלה,ח כֹוֵרי ִמצְׁ ִהָכה, בְׁ ֵהָמה-ֵמָאָדם, ַעד    --שֶׁ בְׁ . 

ִתיםָשַלח, אֹוֹתת ּו  קלה,ט ָרִים: --ֹמפְׁ תֹוֵכִכי ִמצְׁ ֹעה,    בְׁ ַפרְׁ בְׁ
ָכל ֲעָבָדיו-ּובְׁ . 

ִהָכה, גֹוִים ַרִבים;   קלה,י ָלִכים ֲעצּוִמים   שֶׁ ָהַרג, מְׁ וְׁ . 

ְך ַהָבָשן;   קלה,יא לֶׁ עֹוג, מֶׁ ְך ָהֱאֹמִרי, ּולְׁ לֶׁ ִסיחֹון, מֶׁ ֹכל,    לְׁ ּולְׁ
ָנַען כֹות כְׁ לְׁ  .ַממְׁ

ָצם   קלה,יב ָנַתן ַארְׁ ָרֵאל ַעמוֹ     --ַנֲחָלהוְׁ ִישְׁ ַנֲחָלה, לְׁ . 

עֹוָלם;   קלה,יג ָך לְׁ הָוה, ִשמְׁ ֹדר   יְׁ ָך לְׁ רְׁ הָוה, ִזכְׁ ָוֹדר-יְׁ . 

הָוה ַעמֹו; -ִכי  קלה,יד ַעל   ָיִדין יְׁ נֶָׁחם-וְׁ ֲעָבָדיו, ִיתְׁ . 

ָזָהב;   קלה,טו ף וְׁ סֶׁ ֵדי ָאָדם   ֲעַצֵבי ַהגֹוִים, כֶׁ ַמֲעֵשה, יְׁ . 

ַדֵברּו; -הפֶׁ   קלה,טז ֹלא יְׁ ם, וְׁ אּו   ָלהֶׁ ֹלא ִירְׁ ם, וְׁ ֵעיַנִים ָלהֶׁ . 

ֹלא ַיֲאִזינּו;   קלה,יז ם, וְׁ ַנִים ָלהֶׁ ם-יֶׁש-ַאף, ֵאין   ָאזְׁ ִפיהֶׁ רּוַח בְׁ . 



ם  קלה,יח יּו ֹעֵשיהֶׁ ם, ִיהְׁ מֹוהֶׁ ר    --כְׁ ם-ֹכל ֲאשֶׁ ֹבֵטַח ָבהֶׁ . 

ת  קלה,יט כּו אֶׁ ָרֵאל, ָברְׁ הָוה; -ֵבית ִישְׁ ת   יְׁ כּו אֶׁ -ֵבית ַאֲהֹרן, ָברְׁ
הָוה  .יְׁ

ת  קלה,כ כּו אֶׁ הָוה; -ֵבית ַהֵּלִוי, ָברְׁ ת   יְׁ כּו אֶׁ הָוה, ָברְׁ ֵאי יְׁ -ִירְׁ
הָוה  .יְׁ

הָוה, ִמִצּיֹון  קלה,כא ם    --ָברּוְך יְׁ רּוָשָלִ ֹשֵכן יְׁ : 

לּו ָיּה-ַהלְׁ . 

דוֹ    טֹוב: -הֹודּו ַליהָוה ִכי  קלו,א עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

דוֹ    הֹודּו, ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים:   קלו,ב עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

דוֹ    הֹודּו, ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים:   קלו,ג עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ַבדֹו:   קלו,ד ֹדלֹות לְׁ ָלאֹות גְׁ ֹעֵשה ִנפְׁ דוֹ    לְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

בּוָנה:   קלו,ה ֹעֵשה ַהָשַמִים, ִבתְׁ דוֹ ִכי לְׁ    לְׁ עֹוָלם ַחסְׁ . 

ץ, ַעל  קלו,ו ֹרַקע ָהָארֶׁ דוֹ    ַהָמִים: -לְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ֹדִלים:   קלו,ז ֹעֵשה, אֹוִרים גְׁ דוֹ    לְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ת  קלו,ח לֶׁת ַבּיֹום: -אֶׁ שֶׁ מְׁ מֶׁ ש, לְׁ מֶׁ דוֹ    ַהשֶׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ת  קלו,ט מֶׁ -אֶׁ כֹוָכִבים, לְׁ ָלה: ַהָּיֵרַח וְׁ לֹות ַבָּליְׁ שְׁ עֹוָלם    מְׁ ִכי לְׁ
דוֹ   .ַחסְׁ

ם:   קלו,י כֹוֵריהֶׁ ַרִים, ִבבְׁ ַמֵכה ִמצְׁ דוֹ    לְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ָרֵאל, ִמתֹוָכם:   קלו,יא דוֹ    ַוּיֹוֵצא ִישְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

טּוָיה:   קלו,יב רֹוַע נְׁ ָיד ֲחָזָקה, ּוִבזְׁ ד   בְׁ עֹוָלם ַחסְׁ וֹ ִכי לְׁ . 

ֹגֵזר ַים  קלו,יג ָזִרים: -לְׁ דוֹ    סּוף, ִלגְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

תֹוכֹו:   קלו,יד ָרֵאל בְׁ ֱעִביר ִישְׁ הֶׁ דוֹ    וְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ַים  קלו,טו ֵחילֹו בְׁ ֹעה וְׁ ִנֵער ַפרְׁ דוֹ    סּוף: -וְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ָבר:   קלו,טז מֹוִליְך ַעמֹו, ַבִמדְׁ דוֹ כִ    לְׁ עֹוָלם ַחסְׁ י לְׁ . 

ֹדִלים:   קלו,יז ָלִכים גְׁ ַמֵכה, מְׁ דוֹ    לְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ָלִכים ַאִדיִרים:   קלו,יח דוֹ    ַוַּיֲהֹרג, מְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

לְֶׁך ָהֱאֹמִרי:   קלו,יט ִסיחֹון, מֶׁ דוֹ    לְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ְך ַהָבָשן:   קלו,כ לֶׁ עֹוג, מֶׁ דוֹ    ּולְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ַנֲחָלה:   קלו,כא ָצם לְׁ ָנַתן ַארְׁ דוֹ    וְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 



דֹו:   קלו,כב ָרֵאל ַעבְׁ ִישְׁ דוֹ    ַנֲחָלה, לְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ֵלנּו, ָזַכר ָלנּו:   קלו,כג ִשפְׁ בְׁ דוֹ    שֶׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ֵקנּו ִמָצֵרינּו:  קלו,כד רְׁ דוֹ     ַוִּיפְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ָכל  קלו,כה ם, לְׁ דוֹ    ָבָשר: -ֹנֵתן לֶׁחֶׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ֵאל ַהָשָמִים:   קלו,כו דוֹ    הֹודּו, לְׁ עֹוָלם ַחסְׁ ִכי לְׁ . 

ל  קלז,א נּו, ַגם--ַעל ַנֲהרֹות, ָבבֶׁ ת   ָבִכינּו: -ָשם ָיַשבְׁ ֵרנּו, אֶׁ ָזכְׁ -בְׁ
 .ִצּיֹון

תֹוָכּה-ַעל  קלז,ב ָתִלינּו, ִכֹּנרֹוֵתינּו    --ֲעָרִבים בְׁ . 

ֵרי  קלז,ג ֵאלּונּו שֹוֵבינּו, ִדבְׁ ָחה    --ִשיר-ִכי ָשם שְׁ תֹוָלֵלינּו ִשמְׁ וְׁ : 

ִמִשיר ִצּיֹון   ִשירּו ָלנּו,  . 

ת--ֵאיְך  קלז,ד הָוה: -ִשיר-ָנִשיר אֶׁ ַמת ֵנָכר   יְׁ ַעל, ַאדְׁ . 

כָ -ִאם  קלז,ה שְׁ םאֶׁ רּוָשָלִ ִמיִני    --ֵחְך יְׁ ַכח יְׁ ִתשְׁ . 

ַבק  קלז,ו ִחִכי-ִתדְׁ שֹוִני, לְׁ ֵרִכי-ִאם    --לְׁ כְׁ זְׁ ֹלא אֶׁ : 

ת-ִאם ם-ֹלא ַאֲעלֶׁה, אֶׁ רּוָשַלִ ָחִתי    --יְׁ ַעל, ֹראש ִשמְׁ . 

ֵני ֱאדֹום  קלז,ז הָוה, ִלבְׁ ֹכר יְׁ ם    --זְׁ רּוָשָלִ ֵאת, יֹום יְׁ : 

ִרים, ָערּו ָער סֹוד ָבּה    --ּוָהֹאמְׁ ַעד, ַהיְׁ . 

ל, -ַבת  קלז,ח דּוָדה   ָבבֶׁ ַהשְׁ : 

ַשּלֶׁם יְׁ ֵרי שֶׁ ת    --ָלְך-ַאשְׁ תְׁ ָלנּו-אֶׁ ָגַמלְׁ מּוֵלְך, שֶׁ גְׁ . 

ת  קלז,ט ִנֵפץ אֶׁ ֹּיאֵחז וְׁ ֵרי, שֶׁ ל    --ֹעָלַלִיְך-ַאשְׁ ַהָסַלע-אֶׁ . 

 

ֹלֹמהִש  א,א ר ִלשְׁ ִשיקֹות ִפיהּו, יִ  א,ב.  יר ַהִשיִרים, ֲאשֶׁ ָשֵקִני ִמּנְׁ
יָך ִמָּיִין-ִכי ן תּוַרק  א,ג.  טֹוִבים ֹדדֶׁ מֶׁ ָמנֶׁיָך טֹוִבים, שֶׁ ֵריַח שְׁ לְׁ

ָך; ַעל מֶׁ יָך ָּנרּוָצה;  א,ד.  ֵכן, ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוָך-שְׁ ֵכִני, ַאֲחרֶׁ ָמשְׁ
ָחה ָבְך מְׁ ִנשְׁ ְך ֲחָדָריו, ָנִגיָלה וְׁ לֶׁ כִ --ֱהִביַאִני ַהמֶׁ יָך ִמַּיִין, ַנזְׁ יָרה ֹדדֶׁ

 {}פ  ֵמיָשִרים ֲאֵהבּוָך.

ָאֳהֵלי ֵקָדר, ִכיִריעֹות  א,ה ם; כְׁ רּוָשָלִ נֹות יְׁ ָנאָוה, בְׁ חֹוָרה ֲאִני וְׁ שְׁ
ֹלֹמה ֵני -ַאל א,ו.  שְׁ ש; בְׁ ִני ַהָשמֶׁ ָזַפתְׁ שְׁ ת, שֶׁ ֹחרֶׁ ַחרְׁ ֲאִני שְׁ אּוִני שֶׁ ִתרְׁ

תִבי, ָשֻמִני ֹנטֵ -ִאִמי ִנֲחרּו ָרִמים-ָרה אֶׁ ִּלי, ֹלא --ַהכְׁ ִמי שֶׁ ַכרְׁ
ִתי ה, ֵאיָכה  א,ז.  ָנָטרְׁ עֶׁ ִשי, ֵאיָכה ִתרְׁ ָאֲהָבה ַנפְׁ ַהִגיָדה ִּלי, שֶׁ



ֵרי  דְׁ ָיה, ַעל עֶׁ ֹעטְׁ יֶׁה כְׁ הְׁ ִביץ ַבָצֳהָרִים; ַשָּלָמה אֶׁ ַתרְׁ
יָך ִאי-ִאם א,ח.  ֲחֵברֶׁ ִעי ָלְך, ַהָּיָפה ַבָּנִשים; צְׁ ֵבי לָ -ֹלא ֵתדְׁ ִעקְׁ ְך בְׁ

ת ִעי אֶׁ נֹות ָהֹרִעים.-ַהֹצאן, ּורְׁ כְׁ ִדֹּיַתִיְך, ַעל, ִמשְׁ  {}פ  גְׁ

ָיִתי א,ט ֹעה, ִדִמיִתיְך ַרעְׁ ֵבי ַפרְׁ ִרכְׁ ֻסָסִתי בְׁ ָחַיִיְך  א,י.  לְׁ ָנאוּו לְׁ
ה א,יא.  ַבֹתִרים, ַצָּואֵרְך ַבֲחרּוִזים ָּלְך, ִעם -תֹוֵרי ָזָהב ַנֲעשֶׁ

ֻקדֹות ַהכָ  ףנְׁ ִדי, ָנַתן -ַעד א,יב.  סֶׁ ִסבֹו, ִנרְׁ לְֶׁך, ִבמְׁ ַהמֶׁ שֶׁ
רֹור ַהֹמר דֹוִדי ִלי, ֵבין ָשַדי ָיִלין א,יג.  ֵריחוֹ  ר  א,יד.  צְׁ ֹכל ַהֹכפֶׁ שְׁ אֶׁ

ִדי. ֵמי ֵעין גֶׁ ַכרְׁ ָיִתי, ִהָּנְך ָיָפה  א,טו{  }ס  דֹוִדי ִלי, בְׁ ִהָּנְך ָיָפה ַרעְׁ
ה דֹוִדי ַאף ָנִעים, ַאף זא,ט.  ֵעיַנִיְך יֹוִנים ָך ָיפֶׁ ֵשנּו -ִהּנְׁ ַערְׁ

רֹוִתים א,יז.  ַרֲעָנָנה  .ֹקרֹות ָבֵתינּו ֲאָרִזים, רחיטנו )ַרִהיֵטנּו( בְׁ

 

 

 

 

 

 

 70.70 יום שבת ג תשרי

 

 

 שיר השירים פרק ב  קלח  קלט קמ

 

 

 

ָדִוד:  קלח,א ָכל  לְׁ ָך בְׁ ךָ    ִלִבי; -אֹודְׁ רֶׁ ד ֱאֹלִהים ֲאַזמְׁ נֶׁגֶׁ . 

ל  קלח,ב ה אֶׁ ַתֲחוֶׁ שְׁ ָך, -אֶׁ שְׁ ת   ֵהיַכל ָקדְׁ ה אֶׁ אֹודֶׁ ָך-וְׁ מֶׁ שְׁ -- 

ָך -ַעל דְׁ ַעל   ַחסְׁ ָך-וְׁ ֲאִמתֶׁ : 

ָת ַעל-ִכי ַדלְׁ ָך, -ָכל-ִהגְׁ ָך   ִשמְׁ ָרתֶׁ ִאמְׁ . 

יֹום ָקָראִתי, ַוַתֲעֵנִני;   קלח,ג ִשי ֹעז   בְׁ ַנפְׁ ִהֵבִני בְׁ ַתרְׁ . 

הָוה, כָ   קלח,ד ֵכי-ליֹודּוָך יְׁ ץ: -ַמלְׁ ֵרי   ָארֶׁ עּו, ִאמְׁ ִפיָך-ִכי ָשמְׁ . 

הָוה:   קלח,ה ֵכי יְׁ ַדרְׁ ָיִשירּו, בְׁ הָוה-ִכי   וְׁ בֹוד יְׁ ָגדֹול, כְׁ . 

ה; -ִכי  קלח,ו אֶׁ ָשָפל ִירְׁ הָוה, וְׁ ֵיָדע   ָרם יְׁ ָחק יְׁ רְׁ ָגֹבַּה, ִממֶׁ וְׁ . 

ב ָצָרה-ִאם  קלח,ז רֶׁ קֶׁ ַחֵּיִני    --ֵאֵלְך, בְׁ תְׁ : 

ָך;  ַעל ַאף ַלח ָידֶׁ ַבי, ִתשְׁ ִמינֶָׁך   ֹאיְׁ תֹוִשיֵעִני יְׁ וְׁ . 

ֹמר ַבֲעִדי:   קלח,ח הָוה, ִיגְׁ יָך    יְׁ עֹוָלם; ַמֲעֵשי ָידֶׁ ָך לְׁ דְׁ הָוה, ַחסְׁ יְׁ
ף-ַאל רֶׁ תֶׁ . 



מֹור  קלט,א ָדִוד ִמזְׁ ַנֵצַח, לְׁ  :ַלמְׁ

ַתִני,  הָוה ֲחַקרְׁ ַוֵתָדע   יְׁ . 

ִתי  קלט,ב ָת, ִשבְׁ קּוִמי;  ַאָתה ָיַדעְׁ ֵרִעי, ֵמָרחֹוק   וְׁ ָתה לְׁ ַבנְׁ . 

ִעי ֵזִריָת;   קלט,ג ִרבְׁ ִחי וְׁ ָכל   ָארְׁ ָתה-וְׁ ַכנְׁ ָרַכי ִהסְׁ דְׁ . 

שֹוִני;   קלט,ד ָת ֻכָּלּה   ִכי ֵאין ִמָּלה, ִבלְׁ הָוה, ָיַדעְׁ ֵהן יְׁ . 

ָתִני;   קלט,ה ם ַצרְׁ דֶׁ ָכה   ָאחֹור ָוקֶׁ ת ָעַלי ַכפֶׁ ַוָתשֶׁ . 

ִּני; פל  קלט,ו ִליָאה( ַדַעת ִממֶׁ ָבה, ֹלא   איה )פְׁ גְׁ אּוַכל ָלּה-ִנשְׁ . 

ָך;   קלט,ז ָרח   ָאָנה, ֵאֵלְך ֵמרּוחֶׁ בְׁ ָאָנה, ִמָפנֶׁיָך אֶׁ וְׁ . 

ַסק ָשַמִים, ָשם ָאָתה;   קלט,ח אֹול ִהּנֶׁךָ    ִאם אֶׁ ַאִציָעה שְׁ וְׁ . 

ֵפי  קלט,ט ָשא ַכנְׁ ַא   ָשַחר; -אֶׁ ָנה, בְׁ כְׁ שְׁ ֲחִרית ָיםאֶׁ . 

ֵחִני; -ַגם  קלט,י ָך ַתנְׁ ִמינֶָׁך   ָשם, ָידְׁ ֹתאֲחֵזִני יְׁ וְׁ . 

שּוֵפִני; -ָוֹאַמר, ַאְך  קלט,יא ְך יְׁ ָלה, אֹור ַבֲעֵדִני   ֹחשֶׁ ַליְׁ וְׁ . 

ְך, -ַגם  קלט,יב ךָ -ֹלא   ֹחשֶׁ ִשיְך ִממֶׁ ַיחְׁ : 

ָלה, ַכּיֹום ָיִאיר ַליְׁ ַכֲחֵשיָכה, ָכאֹוָרה    --וְׁ . 

ֹיָתי; -ִכי  קלט,יג ן ִאִמי   ַאָתה, ָקִניָת ִכלְׁ טֶׁ בֶׁ ֻסֵכִני, בְׁ תְׁ . 

ָך  קלט,יד ֵליִתי    --אֹודְׁ ַעל ִכי נֹוָראֹות, ִנפְׁ : 

יָך;  ָלִאים ַמֲעשֶׁ ֹאד   ִנפְׁ ִשי, ֹיַדַעת מְׁ ַנפְׁ וְׁ . 

ִמי, -ֹלא  קלט,טו ַחד ָעצְׁ ךָ    ִנכְׁ ִממֶׁ : 

ר ר; -ֲאשֶׁ ץֻרַק    ֻעֵשיִתי ַבֵסתֶׁ ִתּיֹות ָארֶׁ ַתחְׁ ִתי, בְׁ מְׁ . 

ִמי, ָראּו ֵעינֶׁיָך,   קלט,טז ַעל   ָגלְׁ ָך, ֻכָּלם ִיָכֵתבּו-וְׁ רְׁ ִספְׁ : 

ם   ָיִמים יָֻצרּו;  ָחד ָבהֶׁ לֹו( אֶׁ ולא )וְׁ . 

ִלי  קלט,יז יָך ֵאל; -ַמה--וְׁ רּו ֵרעֶׁ ם   ָּיקְׁ מּו, ָראֵשיהֶׁ ה ָעצְׁ מֶׁ . 

בּו  קלט,יח ֵרם, ֵמחֹול ִירְׁ פְׁ סְׁ עֹוִדי ִעָמְך   ן; אֶׁ ֱהִקיֹצִתי, וְׁ . 

ֹטל ֱאלֹוַּה ָרָשע; -ִאם  קלט,יט ִּני   ִתקְׁ ֵשי ָדִמים, סּורּו מֶׁ ַאנְׁ וְׁ . 

ִזָמה;   קלט,כ רּוָך, ִלמְׁ ר ֹימְׁ יָך   ֲאשֶׁ א ָערֶׁ ָנשּוא ַלָשוְׁ . 

ָנא; -ֲהלֹוא  קלט,כא שְׁ הָוה אֶׁ יָך יְׁ אֶׁ ַשנְׁ קֹוָטט   מְׁ תְׁ יָך, אֶׁ מֶׁ קֹומְׁ ּוִבתְׁ . 

ֵנאִתים;   קלט,כב ָאה שְׁ ִלית ִשנְׁ ִבים, ָהיּו ִלי   ַתכְׁ אֹויְׁ לְׁ . 

ָבִבי;   קלט,כג ַדע לְׁ ֵרִני ֵאל, וְׁ ַעָפי   ָחקְׁ ַדע ַשרְׁ ָחֵנִני, וְׁ בְׁ . 

ֵאה, ִאם  קלט,כד ְך-ּורְׁ רֶׁ ב ִבי; -דֶׁ ְך עֹוָלם   ֹעצֶׁ רֶׁ דֶׁ ֵחִני, בְׁ ּונְׁ . 



ָדִוד  קמ,א מֹור לְׁ ַנֵצַח, ִמזְׁ  .ַלמְׁ

הָוה, ֵמָאָדם ָרע; חַ   קמ,ב ֵצִני יְׁ ֵרִני   ּלְׁ צְׁ ֵמִאיש ֲחָמִסים ִתנְׁ . 

ֵלב;   קמ,ג בּו ָרעֹות בְׁ ר ָחשְׁ ָחמֹות-ָכל   ֲאשֶׁ יֹום, ָיגּורּו ִמלְׁ . 

מוֹ   קמ,ד שֹוָנם, כְׁ נּו לְׁ שּוב   ָנָחש: -ָשנְׁ ָפֵתימֹו --ֲחַמת ַעכְׁ ַתַחת שְׁ
ָלה  .סֶׁ

הָוה, ִמיֵדי ָר   קמ,ה ֵרִני יְׁ ֵרִני    --ָשעָשמְׁ צְׁ ֵמִאיש ֲחָמִסים ִתנְׁ : 

בּו,  ר ָחשְׁ ָעָמי   ֲאשֶׁ חֹות פְׁ ִלדְׁ . 

נּו ֵגִאים, ַפח ִלי  קמ,ו ַיד    --ָטמְׁ ת לְׁ שֶׁ שּו רֶׁ ָגל-ַוֲחָבִלים, ָפרְׁ ַמעְׁ ; 

ִשים ָשתּו ָלה   ִלי -ֹמקְׁ סֶׁ . 

ִתי ַליהָוה, ֵאִלי ָאָתה;   קמ,ז הָוה, ק   ָאַמרְׁ ֹול ַתֲחנּוָניַהֲאִזיָנה יְׁ . 

שּוָעִתי;   קמ,ח הִוה ֲאֹדָני, ֹעז יְׁ ק   יְׁ יֹום ָנשֶׁ ֹראִשי, בְׁ ַסֹכָתה לְׁ . 

הָוה, ַמֲאַוֵּיי ָרָשע; -ַאל  קמ,ט ָממֹו ַאל   ִתֵתן יְׁ ָתֵפק, ָירּומּו -זְׁ
ָלה  .סֶׁ

ִסָבי  קמ,י ַכֵסימוֹ     --ֹראש מְׁ ָפֵתימֹו יכסומו )יְׁ ֲעַמל שְׁ ). 

ָחִלים: ימיט  קמ,יא ם, גֶׁ ָבֵאש ַיִפֵלם;    ו )ִימֹוטּו( ֲעֵליהֶׁ
ַמֲהֹמרֹות, ַבל ָיקּומּו-בְׁ . 

ץ: -ִאיש ָלשֹון, ַבל  קמ,יב ּנּו, --ָחָמס ָרע-ִאיש   ִיכֹון ָבָארֶׁ צּודֶׁ יְׁ
ֵחֹפת ַמדְׁ  .לְׁ

ִתי(  קמ,יג הָוה, ִדין ָעִני: -ִכי--ידעת )ָיַדעְׁ ה יְׁ ַפט,    ַיֲעשֶׁ ִמשְׁ
בְׁ  ֹיִניםאֶׁ . 

ָך;   קמ,יד מֶׁ ת   ַאְך ַצִדיִקים, יֹודּו ִלשְׁ ָשִרים, אֶׁ בּו יְׁ ָפנֶׁיָך-ֵישְׁ . 

 

 

 

לֶׁת ַהָשרֹון, שֹוַשַּנת ָהֲעָמִקים ב,א שֹוַשָּנה ֵבין  ב,ב.  ֲאִני ֲחַבצֶׁ כְׁ
ָיִתי ֵבין ַהָבנֹות ַתפּוַח ַבֲעֵצי ַהַּיַער, ֵכן ב,ג.  ַהחֹוִחים, ֵכן ַרעְׁ דֹוִדי  כְׁ

יֹו ָמתֹוק  ִתי, ּוִפרְׁ ָיַשבְׁ ִתי וְׁ ִצּלֹו ִחַמדְׁ ֵבין ַהָבִנים; בְׁ
ִחִכי ל ב,ד.  לְׁ לֹו ָעַלי -ֱהִביַאִני אֶׁ ִדגְׁ ֵבית ַהָּיִין, וְׁ

כּוִני, ָבֲאִשישֹותב,ה.  ַאֲהָבה דּוִני, ַבַתפּוִחים:--ַסמְׁ חֹוַלת -ִכי  ַרפְׁ
ֹמאלוֹ  ב,ו.  ַאֲהָבה, ָאִני ֹראִשי, ִויִמינֹו  שְׁ ַתַחת לְׁ

ֵקִני ַחבְׁ ָבאֹות, אֹו,  ב,ז. תְׁ ם, ִבצְׁ רּוָשַלִ נֹות יְׁ ם בְׁ כֶׁ תְׁ ִתי אֶׁ ַבעְׁ ִהשְׁ



ה: לֹות ַהָשדֶׁ ַאיְׁ ִאם-ִאם  בְׁ ת-ָתִעירּו וְׁ רּו אֶׁ עֹורְׁ ָהַאֲהָבה, ַעד -תְׁ
ָפץ. חְׁ תֶׁ ַדֵּלג, ַעל-קֹול דֹוִדי, ִהֵּנה ב,ח{  }ס  שֶׁ ה ָבא; מְׁ --ָהִריםהֶׁ -זֶׁ

ַקֵפץ, ַעל ָבעֹות-מְׁ ר ָהַאָּיִלים;  ב,ט.  ַהגְׁ ֹעפֶׁ ִבי, אֹו לְׁ ה דֹוִדי ִלצְׁ דֹומֶׁ
ֵלנּו-ִהֵּנה ה עֹוֵמד, ַאַחר ָכתְׁ ִגיַח ִמן--זֶׁ -ַהַחֹּלנֹות, ֵמִציץ ִמן-ַמשְׁ

ָאַמר ִלי: ב,י.  ַהֲחַרִכים ָיִתי ָיָפִתי,   ָעָנה דֹוִדי, וְׁ קּוִמי ָלְך ַרעְׁ
ִכי ם, ָחַלף ָהַלְך -ִכי ב,יא.  ָלְך-ּולְׁ שֶׁ ָתו, ָעָבר; ַהגֶׁ ִהֵּנה ַהסְׁ

קֹול ַהתֹור,  ב,יב.  לוֹ  ץ, ֵעת ַהָזִמיר ִהִגיַע; וְׁ אּו ָבָארֶׁ ַהִּנָצִנים ִנרְׁ
ֵצנּו ַארְׁ ַמע בְׁ נּו  ב,יג.  ִנשְׁ ָמַדר ָנתְׁ ָפִנים סְׁ ַהגְׁ יָה, וְׁ ָטה ַפגֶׁ ֵאָנה ָחנְׁ ַהתְׁ

ִכיֵריַח; קּוִמי לכי )ָלְך( ַר  ָיִתי ָיָפִתי, ּולְׁ יֹוָנִתי  ב,יד{  }ס  ָלְך.-עְׁ
ת ִאיִני אֶׁ ֵרָגה, ַהרְׁ ר ַהַמדְׁ ֵסתֶׁ ַלע, בְׁ ֵוי ַהסֶׁ ַחגְׁ ִמיִעִני -בְׁ ַאִיְך, ַהשְׁ ַמרְׁ

ת ה.-ִכי  קֹוֵלְך:-אֶׁ ֵאיְך ָנאוֶׁ ֱחזּו ב,טו{  }ס  קֹוֵלְך ָעֵרב, ּוַמרְׁ -אֶׁ
ַחבְׁ --ָלנּו, ֻשָעִלים ַטִּנים, מְׁ ָרֵמינּו, ֻשָעִלים קְׁ ָרִמים; ּוכְׁ ִלים כְׁ

ָמַדר ה ַבשֹוַשִּנים ב,טז.  סְׁ ָּיפּוַח  ב,יז.  דֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו, ָהֹרעֶׁ ַעד שֶׁ
ָלִלים: ָנסּו ַהצְׁ ֵמה  ַהּיֹום, וְׁ ר -ֹסב דְׁ ֹעפֶׁ ִבי, אֹו לְׁ ָך דֹוִדי ִלצְׁ לְׁ

ר-ַעל--ָהַאָּיִלים  .  ָהֵרי ָבתֶׁ
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ָדִוד  קמא,א מֹור, לְׁ  :ִמזְׁ

ָראִתיָך, חּוָשה ִּלי;  הָוה קְׁ ִאי   יְׁ ָקרְׁ ָלְך-ַהֲאִזיָנה קֹוִלי, בְׁ . 

ָפנֶׁיָך;   קמא,ב ת לְׁ ֹטרֶׁ ִפָּלִתי קְׁ ַחת   ִתכֹון תְׁ ַאת ַכַפי, ִמנְׁ ב-ַמשְׁ ָערֶׁ . 

ִפי;   קמא,ג ָרה לְׁ הָוה, ָשמְׁ ָפָתי-ָרה, ַעלִנצְׁ    ִשיָתה יְׁ ַדל שְׁ . 

ָדָבר ָרע   ִלִבי -ַתט-ַאל  קמא,ד לְׁ , 

עֹוֵלל ֲעִללֹות  ִהתְׁ ַשע   לְׁ רֶׁ בְׁ -- 

ת ן-ֹפֲעֵלי   ִאיִשים -אֶׁ ָאוֶׁ ; 

ַחם, -ּוַבל לְׁ ם   אֶׁ ַעֵמיהֶׁ ַמנְׁ בְׁ . 

ד,   קמא,ה סֶׁ ֵמִני ַצִדיק חֶׁ לְׁ יֹוִכיֵחִני   יֶׁהֶׁ וְׁ -- 



ן ֹראש,  מֶׁ ָיִני ֹראִשי-ַאל   שֶׁ : 

ִפָּלִתי, -ִכי ם   עֹוד ּותְׁ ָרעֹוֵתיהֶׁ בְׁ . 

טּו ִביֵדי  קמא,ו מְׁ ם; -ִנשְׁ ֵטיהֶׁ ַלע, ֹשפְׁ עּו ֲאָמַרי, ִכי ָנֵעמּו   סֶׁ ָשמְׁ וְׁ . 

ץ  קמא,ז מֹו ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָבָארֶׁ אֹול    --כְׁ ִפי שְׁ רּו ֲעָצֵמינּו, לְׁ זְׁ ִנפְׁ . 

הִוה ֲאֹדָני ֵעיָני;   קמא,ח ַער -ָכה ָחִסיִתי, ַאלבְׁ    ִכי ֵאלֶׁיָך, יְׁ תְׁ
ִשי  .ַנפְׁ

ֵרִני  קמא,ט שּו ִלי; --ָשמְׁ ן   ִמיֵדי ַפח, ָיקְׁ שֹות, ֹפֲעֵלי ָאוֶׁ ּוֹמקְׁ . 

ָשִעים;   קמא,י ֹמָריו רְׁ ַמכְׁ לּו בְׁ ֱעבֹור-ַיַחד ָאֹנִכי, ַעד   ִיפְׁ אֶׁ . 

ָדִוד  קמב,א ִכיל לְׁ  ;ַמשְׁ

ָעָרה  יֹותֹו ַבמְׁ ִפָּלה   ִבהְׁ תְׁ . 

לק  קמב,ב ָעק; -ֹוִלי, אֶׁ זְׁ הָוה אֶׁ ל   יְׁ ַחָּנן-קֹוִלי, אֶׁ תְׁ הָוה אֶׁ יְׁ . 

ָפָניו ִשיִחי;   קמב,ג ֹפְך לְׁ שְׁ ָפָניו ַאִגיד   אֶׁ ָצָרִתי, לְׁ . 

ַעֵטף ָעַלי, רּוִחי  קמב,ד ִהתְׁ ִתיָבִתי    --בְׁ ָת נְׁ ַאָתה, ָיַדעְׁ וְׁ : 

ֹאַרח נּו ַפח ִלי    --זּו ֲאַהֵּלְך-בְׁ ָטמְׁ . 

ֵאהַהבֵ   קמב,ה ֵאין    --יט ָיִמין, ּורְׁ ִלי ַמִכיר-וְׁ : 

ִּני;  ִשי   ָאַבד ָמנֹוס ִממֶׁ ַנפְׁ ֵאין דֹוֵרש לְׁ . 

יָך,   קמב,ו ִתי ֵאלֶׁ הָוה   ָזַעקְׁ יְׁ : 

ִסי;  ִתי, ַאָתה ַמחְׁ ץ ַהַחִּיים   ָאַמרְׁ רֶׁ אֶׁ ִקי, בְׁ לְׁ חֶׁ . 

ל  קמב,ז ִשיָבה, אֶׁ ֹאד-ַדּלֹוִתי-ִכי    --ִרָּנִתי-ַהקְׁ מְׁ : 

ַפיהַ  ִּני    --ִציֵלִני ֵמֹרדְׁ צּו ִממֶׁ ִכי ָאמְׁ . 

ִשי  קמב,ח ֵגר, ַנפְׁ ת    --הֹוִציָאה ִמַמסְׁ הֹודֹות אֶׁ ָך-לְׁ מֶׁ שְׁ : 

ִתרּו ַצִדיִקים ֹמל ָעָלי    --ִבי, ַיכְׁ ִכי ִתגְׁ . 

 

 

ִשי; ִבַקשְׁ -ַעל ג,א  ָאֲהָבה ַנפְׁ ִתי, ֵאת שֶׁ ָכִבי, ַבֵּלילֹות, ִבַקשְׁ ִתיו, ִמשְׁ
ָצאִתיו ֹלא מְׁ ָוִקים  ג,ב.  וְׁ ָבה ָבִעיר, ַבשְׁ ָאקּוָמה ָּנא ַוֲאסֹובְׁ

ֹחבֹות ֹלא --ּוָברְׁ ִתיו, וְׁ ִשי; ִבַקשְׁ ָאֲהָבה ַנפְׁ ָשה, ֵאת שֶׁ ֲאַבקְׁ
ָצאִתיו ִבים, ָבִעיר: ג,ג.  מְׁ ִרים, ַהֹסבְׁ ָצאּוִני, ַהֹשמְׁ ֵאת   מְׁ

ם ִאיתֶׁ ִשי, רְׁ ָאֲהָבה ַנפְׁ ם, ַעד  ג,ד.  שֶׁ ִתי ֵמהֶׁ ָעַברְׁ ַעט, שֶׁ ִכמְׁ
ּנּו פֶׁ ֹלא ַארְׁ ִתיו, וְׁ ִשי; ֲאַחזְׁ ָאֲהָבה ַנפְׁ ָמָצאִתי, ֵאת שֶׁ -ַעד--שֶׁ



ל ֲהֵביאִתיו אֶׁ ל-שֶׁ אֶׁ ר הֹוָרִתי-ֵבית ִאִמי, וְׁ דֶׁ ִתי  ג,ה.  חֶׁ ַבעְׁ ִהשְׁ
ה: לֹות ַהָשדֶׁ ַאיְׁ ָבאֹות, אֹו, בְׁ ם, ִבצְׁ רּוָשַלִ נֹות יְׁ ם בְׁ כֶׁ תְׁ -ִאם  אֶׁ

ִאם ת-ָתִעירּו וְׁ רּו אֶׁ עֹורְׁ ָפץ.-תְׁ חְׁ תֶׁ ִמי  ג,ו{  }ס  ָהַאֲהָבה, ַעד שֶׁ
רֹות, ָעָשן:-ֹזאת, ֹעָלה ִמן ִתימְׁ ָבר, כְׁ בֹוָנה,   ַהִמדְׁ ת ֹמר ּולְׁ רֶׁ ֻקטֶׁ מְׁ

ַקת רֹוֵכל ֹלֹמה ג,ז.  ִמֹכל ַאבְׁ ִּלשְׁ ִשִשים ִגֹבִרים, --ִהֵּנה, ִמָטתֹו שֶׁ
ָרֵאלִמ   ָסִביב ָלּה: ֵדי  ג,ח.  ִגֹבֵרי, ִישְׁ לֻמְׁ ב, מְׁ רֶׁ ֻכָּלם ֲאֻחֵזי חֶׁ

בֹו ַעל ָחָמה; ִאיש ַחרְׁ ֵרכֹו, ִמַפַחד ַבֵּלילֹות.-ִמלְׁ   יְׁ
ֹלֹמה ג,ט{  }ס לְֶׁך שְׁ יֹון, ָעָשה לֹו ַהמֶׁ ֵמֲעֵצי, --ַאִפרְׁ

ָבנֹון כָ  ג,י.  ַהּלְׁ רְׁ ִפיָדתֹו ָזָהב, מֶׁ ף, רְׁ סֶׁ ָגָמן; ַעמּוָדיו, ָעָשה כֶׁ בֹו ַארְׁ
ם רּוָשָלִ נֹות יְׁ נֹות ג,יא.  תֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה, ִמבְׁ יָנה בְׁ אֶׁ ָנה ּורְׁ אֶׁ צְׁ

ֹלֹמה לְֶׁך שְׁ ָרה--ִצּיֹון, ַבמֶׁ ִעטְׁ יֹום ֲחֻתָּנתֹו, -ָבֲעָטָרה, שֶׁ ּלֹו ִאמֹו בְׁ
ַחת ִלבוֹ  יֹום, ִשמְׁ  .ּובְׁ

 

 

 

 70.70יום שני ה תשרי 

 

 

 ק ד שיר השירם פר קמד קמג 

 

 

 

ָדִוד  ; קמג,א מֹור, לְׁ  :ִמזְׁ

ִפָּלִתי ַמע תְׁ הָוה, שְׁ ל    --יְׁ ַתֲחנּוַני-ַהֲאִזיָנה אֶׁ ; 

ָך ֲעֵנִני,  ֱאֻמָנתְׁ ָך   בֶׁ ָקתֶׁ ִצדְׁ בְׁ . 

ַאל  קמג,ב ָפט, -וְׁ ִמשְׁ ת   ָתבֹוא בְׁ ָך-אֶׁ דֶׁ ַעבְׁ : 

ָפנֶׁיָך -ִכי ֹלא ַדק לְׁ ָחי-ָכל   ִיצְׁ . 

ִשיִכי ָרַדף אֹוֵיב, נַ   קמג,ג ץ, ַחָּיִתי    --פְׁ ִדָכא ָלָארֶׁ ; 

ַמֲחַשִכים,  ֵמֵתי עֹוָלם   הֹוִשַבִני בְׁ כְׁ . 

ַעֵטף ָעַלי רּוִחי;   קמג,ד תֹוֵמם ִלִבי   ַוִתתְׁ תֹוִכי, ִישְׁ בְׁ . 

ם  קמג,ה דֶׁ ִתי ָיִמים, ִמקֶׁ ָכל    --ָזַכרְׁ ָפֳעלֶָׁך-ָהִגיִתי בְׁ ; 

יָך  ַמֲעֵשה ָידֶׁ ֲאשֹוֵחחַ    בְׁ . 

יָך;   קמג,ו ִתי ָיַדי ֵאלֶׁ ץ   ֵפַרשְׁ רֶׁ אֶׁ ִשי, כְׁ ָלה-ַנפְׁ ָך סֶׁ ֲעֵיָפה לְׁ . 

הָוה  קמג,ז ָתה רּוִחי    --ַמֵהר ֲעֵנִני, יְׁ ָכלְׁ : 



ִּני; -ַאל ֵתר ָפנֶׁיָך ִממֶׁ ִתי, ִעם   ַתסְׁ ַשלְׁ ִנמְׁ ֵדי בֹור-וְׁ ֹירְׁ . 

ָך  קמג,ח דֶׁ ר, ַחסְׁ ִמיֵעִני ַבֹבקֶׁ ִתיבְׁ -ִכי    --ַהשְׁ ָך ָבָטחְׁ : 

ְך רֶׁ ִשי-ִכי    --זּו ֵאֵלְך-הֹוִדיֵעִני, דֶׁ יָך, ָנָשאִתי ַנפְׁ ֵאלֶׁ . 

הָוה  קמג,ט ַבי יְׁ יָך ִכִסִתי    --ַהִציֵלִני ֵמֹאיְׁ ֵאלֶׁ . 

צֹונֶָׁך  קמג,י ֵדִני, ַלֲעשֹות רְׁ ַאָתה ֱאלֹוָהי-ִכי    --ַלמְׁ : 

ץ ִמיש   רּוֲחָך טֹוָבה;  רֶׁ אֶׁ ֵחִני, בְׁ ֹורַתנְׁ . 

ַמַען  קמג,יא ַחֵּיִני; -לְׁ הָוה תְׁ ָך יְׁ ָך, תֹוִציא ִמָצָרה    ִשמְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ בְׁ
ִשי  .ַנפְׁ

ָבי:   קמג,יב ִמית ֹאיְׁ ָך, ַתצְׁ דְׁ ַחסְׁ ָת, ָכל   ּובְׁ ַהֲאַבדְׁ ִשי-וְׁ ֵרי ַנפְׁ --ֹצרְׁ
ָך דֶׁ  .ִכי, ֲאִני ַעבְׁ

ָדִוד:  קמד,א הָוה, צּוִרי  לְׁ ַלמֵ     --ָברּוְך יְׁ ָרבַהמְׁ ד ָיַדי ַלקְׁ ; 

עֹוַתי,  בְׁ צְׁ ָחָמה   אֶׁ ַלִמלְׁ . 

צּוָדִתי,   קמד,ב ִדי ּומְׁ ִטי   ַחסְׁ ַפלְׁ ַגִבי ּומְׁ ִלי-ִמשְׁ : 

ָתי   ָמִגִּני, ּובֹו ָחִסיִתי;  ָהרֹוֵדד ַעִמי ַתחְׁ . 

הָוה  קמד,ג ן   ָאָדם, ַוֵתָדֵעהּו: -ָמה--יְׁ ֵבהּו-בֶׁ ַחשְׁ ֱאנֹוש, ַותְׁ . 

ל ָדָמה; ָאָדם,   קמד,ד בֶׁ ֵצל עֹוֵבר   ַלהֶׁ ָיָמיו, כְׁ . 

הָוה, ַהט  קמד,ה ֵתֵרד; -יְׁ יָך וְׁ ֱעָשנּו   ָשמֶׁ יֶׁ ָהִרים וְׁ ַגע בֶׁ . 

ִפיֵצם;   קמד,ו רֹוק ָבָרק, ּותְׁ ֻהֵמם   בְׁ יָך, ּותְׁ ַלח ִחצֶׁ שְׁ . 

יָך, ִמָמרֹום:   קמד,ז ַלח ָידֶׁ ַהִציֵלִני, ִמַמִים ַרִבים;   שְׁ ֵצִני וְׁ ִמַּיד,  פְׁ
ֵני ֵנָכר  .בְׁ

ר  קמד,ח ם, ִדבֶׁ ר ִפיהֶׁ א; -ֲאשֶׁ ר   ָשוְׁ ִמין ָשקֶׁ ִויִמיָנם, יְׁ . 

ָרה   ִשיר ָחָדש, ָאִשיָרה ָּלְך; --ֱאֹלִהים  קמד,ט ל ָעשֹור, ֲאַזמְׁ ֵנבֶׁ -בְׁ
 .ָּלְך

ָלִכים:   קמד,י שּוָעה, ַלמְׁ ת   ַהּנֹוֵתן תְׁ ה, אֶׁ דוֹ -ַהפֹוצֶׁ --ָדִוד ַעבְׁ
ב ָרָעהמֵ  רֶׁ חֶׁ . 

ַהִציֵלִני,   קמד,יא ֵצִני וְׁ ֵני   פְׁ ֵנָכר-ִמַּיד בְׁ : 

ר ם, ִדבֶׁ ר ִפיהֶׁ א; -ֲאשֶׁ ר   ָשוְׁ ִמין ָשקֶׁ ִויִמיָנם, יְׁ . 

ִטִעים  קמד,יב ר ָבֵנינּו, ִכנְׁ ם    --ֲאשֶׁ עּוֵריהֶׁ ֻגָדִלים ִבנְׁ מְׁ : 

ָזִוֹּית נֹוֵתינּו כְׁ ִנית הֵ     --בְׁ ֻחָטבֹות, ַתבְׁ יָכלמְׁ . 



ֵלִאים  קמד,יג ָזֵוינּו מְׁ ל    --מְׁ ִפיִקים ִמַזן, אֶׁ ַזן-מְׁ : 

ֻרָבבֹות חּוצֹוֵתינּו    --ֹצאוֵננּו ַמֲאִליפֹות, מְׁ בְׁ . 

ֻסָבִלים:   קמד,יד ֵאין -ֵאין   ַאּלּוֵפינּו, מְׁ ֵאין יֹוֵצאת; וְׁ ץ, וְׁ רֶׁ פֶׁ
ֹחֹבֵתינּו ָוָחה, ִברְׁ  .צְׁ

ָכָכה  קמד,טו ֵרי ָהָעם, שֶׁ הָוה ֱאֹלָהיו   ּלֹו:  ַאשְׁ ֵרי ָהָעם, ֱשיְׁ ַאשְׁ . 

 

ָיִתי, ִהָּנְך ָיָפה ד,א ַצָמֵתְך; --ִהָּנְך ָיָפה ַרעְׁ ֵעיַנִיְך יֹוִנים, ִמַבַעד לְׁ
ָעד שּו ֵמַהר ִגלְׁ ָגלְׁ ר ָהִעִזים, שֶׁ ֵעדֶׁ ֵרְך כְׁ ר  ד,ב.  ַשעְׁ ֵעדֶׁ ִשַּנִיְך כְׁ

ָעלּו ִמן צּובֹות, שֶׁ ָצה:-ַהקְׁ ַשֻכָלה, ֵאין שֶׁ   ָהַרחְׁ ִאימֹות, וְׁ ֻכָּלם, ַמתְׁ
ם ַלח ָהִרמֹון  ד,ג.  ָבהֶׁ פֶׁ ה; כְׁ ָבֵרְך ָנאוֶׁ תֹוַתִיְך, ּוִמדְׁ חּוט ַהָשִני ִשפְׁ כְׁ

ַצָמֵתְך ַדל ָדִויד ַצָּואֵרְך, ָבנּוי  ד,ד.  ַרָקֵתְך, ִמַבַעד לְׁ ִמגְׁ כְׁ
לֶׁף ַהָמֵגן ָתלּוי ָעָליו, כֹ  ִפּיֹות; אֶׁ ַתלְׁ ֵטי ַהִגֹבִריםלְׁ ֵני  ד,ה.  ל ִשלְׁ שְׁ

ִבָּיה, ָהרֹוִעים, ַבשֹוַשִּנים אֹוֵמי צְׁ ֵני ֳעָפִרים, תְׁ ַעד  ד,ו.  ָשַדִיְך ִכשְׁ
ָלִלים ָנסּו ַהצְׁ ָּיפּוַח ַהּיֹום, וְׁ ל--שֶׁ ְך ִלי אֶׁ ל-ֵאלֶׁ אֶׁ ַעת -ַהר ַהמֹור, וְׁ ִגבְׁ

בֹוָנה ָיִתי,  ד,ז.  ַהּלְׁ ִאִתי  ד,ח{  }ס  ּומּום ֵאין ָבְך.ֻכָּלְך ָיָפה ַרעְׁ
ָבנֹון ָתבֹוִאי; ָתשּוִרי ֵמֹראש ֲאָמָנה,  ָבנֹון ַכָּלה, ִאִתי ִמּלְׁ ִמּלְׁ

ֵרי  ֹענֹות ֲאָריֹות, ֵמַהרְׁ מֹון, ִממְׁ רְׁ חֶׁ ִניר וְׁ ֵמֹראש שְׁ
ֵמִרים ַאַחת(  ד,ט.  נְׁ ִתִני באחד )בְׁ ִתִני, ֲאֹחִתי ַכָּלה; ִלַבבְׁ ִלַבבְׁ

ֹרָנִיְךֵמֵעי ַאַחד ֲעָנק ִמַצּוְׁ ָּיפּו ֹדַדִיְך, ֲאֹחִתי ַכָּלה; -ַמה ד,י.  ַנִיְך, בְׁ
ָמַנִיְך ִמָכל-ַמה ֵריַח שְׁ ָשִמים-ֹטבּו ֹדַדִיְך ִמַּיִין, וְׁ ת  ד,יא.  בְׁ ֹנפֶׁ

ֵריַח  שֹוֵנְך, וְׁ ָחָלב ַתַחת לְׁ ַבש וְׁ תֹוַתִיְך, ַכָּלה; דְׁ ָנה ִשפְׁ ִתֹטפְׁ
ֹמַתִיְך ָבנֹון. ַשלְׁ ֵריַח לְׁ ַגן ָנעּול, ֲאֹחִתי ַכָּלה; ַגל ָנעּול,  ד,יב{  }ס  כְׁ

ָין ָחתּום ָגִדים: ד,יג.  ַמעְׁ ִרי מְׁ ֵדס ִרמֹוִנים, ִעם פְׁ ָלַחִיְך ַפרְׁ   שְׁ
ָפִרים, ִעם ָרִדים-כְׁ ִקָּנמֹון, ִעם, ָכל ד,יד.  נְׁ ֹכם, ָקנֶׁה וְׁ ַכרְׁ דְׁ וְׁ ֲעֵצי -ֵנרְׁ

בֹוָנה; ֹמר, ַואֲ  ָשִמים-ָהלֹות, ִעם, ָכללְׁ ַין ַגִּנים,  ד,טו.  ָראֵשי בְׁ ַמעְׁ
ִלים, ִמן ֹנזְׁ ֵאר ַמִים ַחִּיים; וְׁ ָבנֹון-בְׁ עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי  ד,טז.  לְׁ

ִרי  ֹיאַכל פְׁ ַגּנֹו, וְׁ ָשָמיו; ָיֹבא דֹוִדי לְׁ לּו בְׁ ֵתיָמן, ָהִפיִחי ַגִּני ִיזְׁ
ָגָדיו  . מְׁ

 

 

 

  70.87 יום שלישי ו תשרי



 

  קמו שיר השירים פרק ה קמה

 

 

 

 

ָדִוד  קמה,א ִהָּלה, לְׁ  :תְׁ

לְֶׁך;  ָך ֱאלֹוַהי ַהמֶׁ ד   ֲארֹוִממְׁ עֹוָלם ָועֶׁ ָך, לְׁ ָכה ִשמְׁ ַוֲאָברְׁ . 

ָכל  קמה,ב ָך; -בְׁ כֶׁ ד   יֹום ֲאָברְׁ עֹוָלם ָועֶׁ ָך, לְׁ ָלה ִשמְׁ ַוֲאַהלְׁ . 

ֹאד;   קמה,ג ֻהָּלל מְׁ הָוה ּומְׁ דֻ    ָגדֹול יְׁ ִלגְׁ רוְׁ ָּלתֹו, ֵאין ֵחקֶׁ . 

יָך;   קמה,ד ַשַבח ַמֲעשֶׁ דֹור, יְׁ יָך ַיִגידּו   דֹור לְׁ בּוֹרתֶׁ ּוגְׁ . 

ָך  קמה,ה בֹוד הֹודֶׁ יָך ָאִשיָחה    --ֲהַדר, כְׁ ֹאתֶׁ לְׁ ֵרי ִנפְׁ ִדבְׁ וְׁ . 

יָך ֹיאֵמרּו;   קמה,ו ֹאתֶׁ ֱעזּוז נֹורְׁ ָּנה   וֶׁ רֶׁ ָך( ֲאַספְׁ ֻדָּלתְׁ וגדלותיך )ּוגְׁ . 

ָך ַיִביעּו; -ר ַרבֵזכֶׁ   קמה,ז ַרֵּננּו   טּובְׁ ָך יְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ וְׁ . 

הָוה;   קמה,ח ַרחּום יְׁ ָדל   ַחּנּון וְׁ ְך ַאַפִים, ּוגְׁ רֶׁ ד-אֶׁ ָחסֶׁ . 

הָוה ַלֹכל; -טֹוב  קמה,ט ַרֲחָמיו, ַעל   יְׁ ַמֲעָשיו-ָכל-וְׁ . 

הָוה, ָכל  קמה,י יָך; -יֹודּוָך יְׁ כּוָכה   ַמֲעשֶׁ ָברְׁ יָך, יְׁ ַוֲחִסידֶׁ . 

ה,יאקמ ָך ֹיאֵמרּו;    כּותְׁ בֹוד ַמלְׁ ַדֵברּו   כְׁ ָך יְׁ בּוָרתְׁ ּוגְׁ . 

ֵני ָהָאָדם  קמה,יב הֹוִדיַע, ִלבְׁ בּוֹרָתיו; --לְׁ כּותוֹ    גְׁ בֹוד, ֲהַדר ַמלְׁ ּוכְׁ . 

כּות ָכל  קמה,יג ָך, ַמלְׁ כּותְׁ ָכל   ֹעָלִמים; -ַמלְׁ ָך, בְׁ תְׁ ַשלְׁ מְׁ דֹור -ּומֶׁ
 .ָוֹדר

הָוה,  קמה,יד ָכל סֹוֵמְך יְׁ ִלים; -לְׁ ָכל   ַהֹּנפְׁ זֹוֵקף, לְׁ פּוִפים-וְׁ ַהכְׁ . 

ַשֵברּו; -ֵעיֵני  קמה,טו יָך יְׁ ַאָתה נֹוֵתן   ֹכל, ֵאלֶׁ ת-וְׁ ם אֶׁ ָלם -ָלהֶׁ ָאכְׁ
ִעתוֹ   .בְׁ

ת  קמה,טז ָך; -פֹוֵתַח אֶׁ ָכל   ָידֶׁ ִביַע לְׁ ַחי ָרצֹון-ּוַמשְׁ . 

ָכל  קמה,יז הָוה, בְׁ ָרָכיו; -ַצִדיק יְׁ ָחִס    דְׁ ָכלוְׁ ַמֲעָשיו-יד, בְׁ . 

ָכל  קמה,יח הָוה, לְׁ ָאיו-ָקרֹוב יְׁ ת    --ֹקרְׁ ֱאמֶׁ ָרֻאהּו בֶׁ ר ִיקְׁ ֹכל ֲאשֶׁ לְׁ . 

צֹון  קמה,יט ה; -רְׁ ֵרָאיו ַיֲעשֶׁ ת   יְׁ אֶׁ יֹוִשיֵעם-וְׁ ַמע, וְׁ ָעָתם ִישְׁ ַשוְׁ . 

ת  קמה,כ הָוה, אֶׁ ֵאת ָכל   ֹאֲהָביו; -ָכל-שֹוֵמר יְׁ ָשִעים -וְׁ ָהרְׁ
ִמיד  .ַישְׁ

ר  קמה,כא ַדבֶׁ הָוה, יְׁ ִהַּלת יְׁ שוֹ -ִויָבֵרְך ָכל   ִפי: -תְׁ --ָבָשר, ֵשם ָקדְׁ
ד עֹוָלם ָועֶׁ  .לְׁ



לּו  קמו,א ָיּה-ַהלְׁ : 

ִשי,  ִלי ַנפְׁ ת   ַהלְׁ הָוה-אֶׁ יְׁ . 

ַחָּיי;   קמו,ב הָוה בְׁ ָלה יְׁ עֹוִדי   ֲאַהלְׁ ָרה ֵלאֹלַהי בְׁ ֲאַזמְׁ . 

ִדיִבים-ַאל  קמו,ג חּו ִבנְׁ טְׁ ן    --ִתבְׁ בֶׁ שּוָעה-בְׁ ֵאין לֹו תְׁ ָאָדם, שֶׁ . 

ָמתֹו;   קמו,ד ַאדְׁ דּו    ֵתֵצא רּוחֹו, ָיֻשב לְׁ ַבּיֹום ַההּוא, ָאבְׁ
ֹתֹנָתיו שְׁ  .עֶׁ

ֵרי  קמו,ה רֹו: --ַאשְׁ זְׁ עֶׁ ֵאל ַיֲעֹקב בְׁ רֹו, ַעל   שֶׁ הָוה ֱאֹלָהיו-ִשבְׁ יְׁ . 

ץ  קמו,ו ה, ָשַמִים ָוָארֶׁ ת    --ֹעשֶׁ תַהָּים וְׁ -אֶׁ ר-ָכל-אֶׁ ָבם-ֲאשֶׁ ; 

ת  עֹוָלם   ַהֹשֵמר ֱאמֶׁ לְׁ . 

ָפט, ָלֲעשּוִקים  קמו,ז ה ִמשְׁ ֵעִבים; --ֹעשֶׁ ם, ָלרְׁ הָוה,    ֹנֵתן לֶׁחֶׁ יְׁ
 .ַמִתיר ֲאסּוִרים

ִרים  קמו,ח הָוה, ֹפֵקַח ִעוְׁ פּוִפים; --יְׁ הָוה, ֹזֵקף כְׁ הָוה, ֹאֵהב    יְׁ יְׁ
 .ַצִדיִקים

הָוה, ֹשֵמר   קמו,ט תיְׁ עֹוֵדד; --ֵגִרים-אֶׁ ָמָנה יְׁ ַאלְׁ ְך    ָיתֹום וְׁ רֶׁ דֶׁ וְׁ
ַעֵּות ָשִעים יְׁ  .רְׁ

עֹוָלם  קמו,י הָוה, לְׁ ֹלְך יְׁ ֹדר ָוֹדר    --ִימְׁ ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון, לְׁ : 

לּו ָיּה-ַהלְׁ . 

 

 

 

ַגִּני, ֲאֹחִתי ַכָּלה ה,א ִתי -ָאִריִתי מֹוִרי ִעם--ָבאִתי לְׁ ָשִמי, ָאַכלְׁ בְׁ
ִרי ִעם ִשי ָשִתיִתי ֵייִני ִעםִד -ַיעְׁ רּו -בְׁ ִשכְׁ תּו וְׁ לּו ֵרִעים, שְׁ ֲחָלִבי; ִאכְׁ
ִחי ה,ב{  }ס  דֹוִדים. ִלִבי ֵער; קֹול דֹוִדי דֹוֵפק, ִפתְׁ ֵשָנה, וְׁ -ֲאִני יְׁ

ָיִתי יֹוָנִתי ַתָמִתי ָלא--ִלי ֲאֹחִתי ַרעְׁ ֹראִשי ִנמְׁ ֻוצֹוַתי -שֶׁ ָטל, קְׁ
ָלה ִסיֵסי ָליְׁ תפָ  ה,ג.  רְׁ ִתי, אֶׁ ִתי-ַשטְׁ ָּנה; --ֻכָתנְׁ ָבשֶׁ לְׁ ֵאיָכָכה, אֶׁ
ת ִתי אֶׁ ֵפם-ָרַחצְׁ ַלי, ֵאיָכָכה ֲאַטּנְׁ -דֹוִדי, ָשַלח ָידֹו ִמן ה,ד.  ַרגְׁ

ָיַדי  ה,ה.  ַהֹחר, ּוֵמַעי, ָהמּו ָעָליו דֹוִדי; וְׁ ֹתַח לְׁ ִתי ֲאִני, ִלפְׁ ַקמְׁ
פּו ֹעַתי מֹור ֹעֵבר, ַעל, -ָנטְׁ בְׁ צְׁ אֶׁ עּולמֹור, וְׁ ִתי  ה,ו.  ַכפֹות ַהַמנְׁ ָפַתחְׁ

רוֹ  ַדבְׁ ָאה בְׁ ִשי, ָיצְׁ דֹוִדי ָחַמק ָעָבר; ַנפְׁ דֹוִדי, וְׁ ִתיהּו --ֲאִני לְׁ ִבַקשְׁ
ֹלא ָעָנִני ָראִתיו וְׁ ָצאִתיהּו, קְׁ ֹלא מְׁ ִרים  ה,ז.  וְׁ ָצֻאִני ַהֹשמְׁ מְׁ

ת אּו אֶׁ ָצעּוִני; ָנשְׁ ִבים ָבִעיר, ִהכּוִני פְׁ ִד -ַהֹסבְׁ ֵרי רְׁ יִדי ֵמָעַלי, ֹשמְׁ



ם:ה,ח.  ַהֹחמֹות רּוָשָלִ נֹות יְׁ ם, בְׁ כֶׁ תְׁ ִתי אֶׁ ַבעְׁ אּו, -ִאם  ִהשְׁ צְׁ ִתמְׁ
ת חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני-ַמה--דֹוִדי-אֶׁ דֹוֵדְך -ַמה ה,ט.  ַתִגידּו לֹו, שֶׁ

ָכָכה -ַמה  ִמדֹוד, ַהָּיָפה ַבָּנִשים: דֹוֵדְך ִמדֹוד, שֶׁ
ָתנּו ַבעְׁ ָבָבה ה,י.  ִהשְׁ ָאדֹום, ָדגּול ֵמרְׁ ֹראשֹו,  ה,יא.  דֹוִדי ַצח וְׁ

ֹחרֹות, ָכעֹוֵרב ַתִּלים, שְׁ ֻוצֹוָתיו, ַתלְׁ ם ָפז; קְׁ תֶׁ ֵעיָניו,  ה,יב.  כֶׁ
יֹוִנים ַעל ָחָלב-כְׁ בֹות, ַעל--ֲאִפיֵקי ָמִים; ֹרֲחצֹות, בֶׁ -ֹישְׁ

ם, ִמ  ה,יג.  ִמֵּלאת ָחָיו ַכֲערּוַגת ַהֹבשֶׁ ָקִחים; לְׁ רְׁ לֹות מֶׁ דְׁ גְׁ
תֹוָתיו, שֹוַשִּנים פֹות, מֹור ֹעֵבר--ִשפְׁ ִליֵלי ָזָהב,  ה,יד.  ֹנטְׁ ָיָדיו גְׁ

ת  פֶׁ ֻעּלֶׁ ת ֵשן, מְׁ שֶׁ ִשיש; ֵמָעיו עֶׁ ֻמָּלִאים ַבַתרְׁ מְׁ
יָֻסִדים ַעל ה,טו.  ַסִפיִרים ֵני-שֹוָקיו ַעמּוֵדי ֵשש, מְׁ ָפז; -ַאדְׁ

ָבנוֹ  ֵאהּו, ַכּלְׁ ֻכּלֹו,  ה,טז.  ָבחּור, ָכֲאָרִזים--ןַמרְׁ ַתִקים, וְׁ ִחכֹו, ַממְׁ
ם רּוָשָלִ נֹות יְׁ ה ֵרִעי, בְׁ זֶׁ ה דֹוִדי וְׁ  ַמֲחַמִדים; זֶׁ
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לּו  קמז,א  :ָיּה-ַהלְׁ

ָרה ֱאֹלֵהינּו-ִכי ִה -ִכי    --טֹוב, ַזמְׁ  .ָּלהָנִעים, ָנאָוה תְׁ

הָוה;   קמז,ב ם יְׁ רּוָשַלִ ַכֵּנס   בֹוֵנה יְׁ ָרֵאל יְׁ ֵחי ִישְׁ  .ִנדְׁ

בּוֵרי ֵלב;   קמז,ג בֹוָתם   ָהֹרֵפא, ִלשְׁ ַעצְׁ ַחֵבש, לְׁ  .ּומְׁ

ָפר, ַלכֹוָכִבים;   קמז,ד ָרא   מֹונֶׁה ִמסְׁ ֻכָּלם, ֵשמֹות ִיקְׁ  .לְׁ

ַרב  קמז,ה בּו   ֹכַח; -ָגדֹול ֲאדֹוֵנינּו וְׁ ָפרִלתְׁ  .ָנתֹו, ֵאין ִמסְׁ

הָוה;   קמז,ו עֹוֵדד ֲעָנִוים יְׁ ָשִעים ֲעֵדי   מְׁ ִפיל רְׁ ץ-ַמשְׁ  .ָארֶׁ

תֹוָדה;   קמז,ז ִכּנֹור   ֱענּו ַליהָוה בְׁ רּו ֵלאֹלֵהינּו בְׁ  .ַזמְׁ

ָעִבים  קמז,ח ה ָשַמִים, בְׁ ַכסֶׁ ץ ָמָטר    --ַהמְׁ  ;ַהֵמִכין ָלָארֶׁ

ִמיַח ָהִרים   .רָחִצי   ַהַמצְׁ

ָמּה;   קמז,ט ֵהָמה ַלחְׁ ָראּו   נֹוֵתן ִלבְׁ ר ִיקְׁ ֵני ֹעֵרב, ֲאשֶׁ  .ִלבְׁ

ָפץ;   קמז,י בּוַרת ַהסּוס יֶׁחְׁ ה-ֹלא   ֹלא ִבגְׁ צֶׁ שֹוֵקי ָהִאיש ִירְׁ  .בְׁ

ת  קמז,יא הָוה, אֶׁ ה יְׁ ֵרָאיו-רֹוצֶׁ ת    --יְׁ דוֹ -אֶׁ ַחסְׁ ַיֲחִלים לְׁ  .ַהמְׁ



ת  קמז,יב ם, אֶׁ רּוָשַלִ ִחי יְׁ ה-ַשבְׁ ִלי ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון   ָוה; יְׁ  .ַהלְׁ

ָעָרִיְך; -ִכי  קמז,יג ִריֵחי שְׁ ֵבְך   ִחַזק, בְׁ ִקרְׁ  .ֵבַרְך ָבַנִיְך בְׁ

בּוֵלְך ָשלֹום; -ַהָשם  קמז,יד ִביֵעְך   גְׁ ב ִחִטים, ַישְׁ  .ֵחלֶׁ

ץ;   קמז,טו ָרתֹו ָארֶׁ ָברוֹ -ַעד   ַהֹשֵלַח ִאמְׁ ֵהָרה, ָירּוץ דְׁ  .מְׁ

ר;   ,טזקמז ג ַכָצמֶׁ לֶׁ ַפֵזר   ַהֹּנֵתן שֶׁ ר יְׁ פֹור, ָכֵאפֶׁ  .כְׁ

ִפִתים;   קמז,יז חֹו כְׁ ִליְך ַקרְׁ ֵני ָקָרתֹו, ִמי ַיֲעֹמד   ַמשְׁ  .ִלפְׁ

ֵסם;   קמז,יח ַימְׁ ָברֹו וְׁ ַלח דְׁ לּו   ִישְׁ  .ָמִים-ַיֵשב רּוחֹו, ִיזְׁ

ַיֲעֹקב;   קמז,יט ָבָרו לְׁ ָרֵאלֻחָקיו ּוִמ    ַמִגיד דְׁ ִישְׁ ָפָטיו, לְׁ  .שְׁ

ָכל  קמז,כ ָפִטים ַבל    --גֹוי-ֹלא ָעָשה ֵכן, לְׁ ָדעּום-ּוִמשְׁ  :יְׁ

לּו  .ָיּה-ַהלְׁ

לּו  קמח,א  :ָיּה-ַהלְׁ

ת לּו אֶׁ הָוה, ִמן-ַהלְׁ רֹוִמים   ַהָשַמִים; -יְׁ לּוהּו, ַבמְׁ  .ַהלְׁ

לּוהּו ָכל  קמח,ב ָאָכיו; -ַהלְׁ לּוהּו, ָכל   ַמלְׁ בָ -ַהלְׁ  .ָאוצְׁ

ָיֵרַח;   קמח,ג ש וְׁ מֶׁ לּוהּו, שֶׁ לּוהּו, ָכל   ַהלְׁ ֵבי אֹור-ַהלְׁ  .כֹוכְׁ

ֵמי ַהָשָמִים;   קמח,ד לּוהּו, שְׁ ר ֵמַעל ַהָשָמִים   ַהלְׁ ַהַמִים, ֲאשֶׁ  .וְׁ

ת  קמח,ה לּו, אֶׁ ַהלְׁ הָוה: -יְׁ ָראּו   ֵשם יְׁ ִנבְׁ  .ִכי הּוא ִצָּוה וְׁ

ֹלא ַיֲעבֹור-ָחק   עֹוָלם; ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד לְׁ   קמח,ו  .ָנַתן, וְׁ

ת  קמח,ז לּו אֶׁ הָוה, ִמן-ַהלְׁ ץ-יְׁ ָכל    --ָהָארֶׁ ֹהמֹות-ַתִּניִנים, וְׁ  .תְׁ

ִקיטֹור;   קמח,ח ג וְׁ לֶׁ ָברוֹ    ֵאש ּוָבָרד, שֶׁ ָעָרה, ֹעָשה דְׁ  .רּוַח סְׁ

ָכל  קמח,ט ָהִרים וְׁ ָבעֹות; -הֶׁ ָכל   גְׁ ִרי, וְׁ  .ֲאָרִזים-ֵעץ פְׁ

ָכל  קמח,י ֵהָמה; -ַהַחָּיה וְׁ ִצפֹור ָכָנף   בְׁ ש, וְׁ מֶׁ  .רֶׁ

ֵכי  קמח,יא ָכל-ַמלְׁ ץ, וְׁ רֶׁ ֻאִמים; -אֶׁ ָכל   לְׁ ץ-ָשִרים, וְׁ ֵטי ָארֶׁ  .ֹשפְׁ

ַגם  קמח,יב תּולֹות; -ַבחּוִרים וְׁ ֵקִנים, ִעם   בְׁ ָעִרים-זְׁ  .נְׁ

ת  קמח,יג לּו, אֶׁ ַהלְׁ הָוה-יְׁ מֹו לְׁ -ִכי    --ֵשם יְׁ ָגב שְׁ  :ַבדוֹ ִנשְׁ

ָשָמִים-ַעל   הֹודֹו,  ץ וְׁ רֶׁ  .אֶׁ

ַעמֹו,   קמח,יד ן לְׁ רֶׁ ם קֶׁ ָכל   ַוָּירֶׁ ִהָּלה לְׁ  --ֲחִסיָדיו-תְׁ

ָרֵאל,  ֵני ִישְׁ ֹרבוֹ    ִלבְׁ  :ַעם קְׁ

לּו  .ָיּה-ַהלְׁ

 

 

 



 

 

ּנּו  ו,א  שֶׁ ַבקְׁ ָאָנה ָהַלְך דֹוֵדְך, ַהָּיָפה ַבָּנִשים; ָאָנה ָפָנה דֹוֵדְך, ּונְׁ
ם ו,ב.  ִעָמְך ַגּנֹו, ַלֲעֻרגֹות ַהֹבשֶׁ עֹות, ַבַגִּנים, --דֹוִדי ָיַרד לְׁ ִלרְׁ

ֹקט, שֹוַשִּנים ִללְׁ ה ַבשֹוַשִּנים. ו,ג.  וְׁ דֹוִדי ִלי, ָהֹרעֶׁ דֹוִדי וְׁ   ֲאִני לְׁ
ם; ֲאיָֻמה,  ו,ד{  }ס ָצה, ָנאָוה ִכירּוָשָלִ ִתרְׁ ָיִתי כְׁ ָיָפה ַאתְׁ ַרעְׁ

ָגלֹות ר  ,הו.  ַכִּנדְׁ ֵעדֶׁ ֵרְך כְׁ ִהיֻבִני; ַשעְׁ ֵהם ִהרְׁ ִדי, שֶׁ ָהֵסִבי ֵעיַנִיְך ִמּנֶׁגְׁ
שּו ִמן ָגלְׁ ָעד-ָהִעִזים, שֶׁ ָעלּו ִמן ו,ו.  ַהִגלְׁ ֵחִלים, שֶׁ ר ָהרְׁ ֵעדֶׁ -ִשַּנִיְך כְׁ

ָצה: ם  ָהַרחְׁ ַשֻכָלה, ֵאין ָבהֶׁ ִאימֹות, וְׁ ֻכָּלם, ַמתְׁ ַלח ו,ז.  שֶׁ פֶׁ כְׁ
ַצָמֵתְךָהִרמֹון ַרָק  ָלכֹות,  ו,ח.  ֵתְך, ִמַבַעד לְׁ ִשִשים ֵהָמה מְׁ

ָפר ִשים; ַוֲעָלמֹות, ֵאין ִמסְׁ ֹמִנים ִפיַלגְׁ ַאַחת ִהיא, יֹוָנִתי ו,ט.  ּושְׁ
ָתּה; ָראּוָה ָבנֹות --ַתָמִתי יֹוַלדְׁ ִאָמּה, ָבָרה ִהיא לְׁ ַאַחת ִהיא לְׁ

ִשים וַ  ָלכֹות ּוִפיַלגְׁ רּוָה, מְׁ ַאשְׁ לּוָה.ַויְׁ ַהלְׁ ֹזאת -ִמי ו,י{  }ס  יְׁ
מוֹ  ָקָפה, כְׁ ָבָנה, ָבָרה ַכַחָמה  ָשַחר:-ַהִּנשְׁ ֲאיָֻמה, --ָיָפה ַכּלְׁ

ָגלֹות. לו,יא{  }ס  ַכִּנדְׁ ִאֵבי ַהָּנַחל; -אֶׁ אֹות בְׁ ִתי, ִלרְׁ ִגַּנת ֱאגֹוז ָיַרדְׁ
ן, ֵהֵנצּו ָהִרֹמִנים פֶׁ ָחה ַהגֶׁ אֹות ֲהָפרְׁ ִתי ֹלא ו,יב.  ִלרְׁ ִשי --ָיַדעְׁ ַנפְׁ

בֹות ַעִמי ָנִדיב כְׁ ִני, ַמרְׁ  .ָשַמתְׁ
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לּו  קמט,א  :ָיּה-ַהלְׁ

ַהל ֲחִסיִדים   ִשירּו ַליהָוה, ִשיר ָחָדש;  ִהָּלתֹו, ִבקְׁ  .תְׁ

ֹעָשיו;   קמט,ב ָרֵאל בְׁ ַמח ִישְׁ ֵני   ִישְׁ ָכםִצּי-בְׁ ַמלְׁ  .ֹון, ָיִגילּו בְׁ

ָמחֹול;   קמט,ג מֹו בְׁ לּו שְׁ ַהלְׁ רּו   יְׁ ַזמְׁ ִכּנֹור, יְׁ ֹתף וְׁ  .לוֹ -בְׁ

ַעמֹו; -ִכי  קמט,ד הָוה בְׁ ה יְׁ ָפֵאר ֲעָנִוים, ִבישּוָעה   רֹוצֶׁ  .יְׁ

ָכבֹוד;   קמט,ה זּו ֲחִסיִדים בְׁ לְׁ נּו, ַעל   ַיעְׁ ַרּנְׁ בֹוָתם-יְׁ כְׁ  .ִמשְׁ

מוֹ   קמט,ו רֹוָנם; רֹומְׁ ָיָדם   ת ֵאל, ִבגְׁ ב ִפיִפּיֹות בְׁ רֶׁ חֶׁ  .וְׁ



ָקָמה, ַבגֹוִים;   קמט,ז ֻאִמים   ַלֲעשֹות נְׁ  .תֹוֵכחֹות, ַבלְׁ

ִזִקים;   קמט,ח ם בְׁ ֵכיהֶׁ ֹסר ַמלְׁ אְׁ ל   לֶׁ זֶׁ ֵלי ַברְׁ ַכבְׁ ם, בְׁ ֵדיהֶׁ בְׁ ִנכְׁ  .וְׁ

ָפט ָכתּוב  קמט,ט ם, ִמשְׁ ָכלָהָדר הּו    --ַלֲעשֹות ָבהֶׁ  :ֲחִסיָדיו-א, לְׁ

לּו  .ָיּה-ַהלְׁ

 

 

 

 

 

ה ז,א  נֱֶׁחזֶׁ ֱחזּו, -ָבְך; ַמה-שּוִבי שּוִבי ַהשּוַלִמית, שּוִבי שּוִבי וְׁ תֶׁ
ֹחַלת, ַהַמֲחָנִים ָעִלים, ַבת-ַמה ז,ב.  ַבשּוַלִמית, ִכמְׁ ָעַמִיְך ַבּנְׁ -ָּיפּו פְׁ

ֵרַכִיְך מֹו ֲחָלִאי--ָנִדיב; ַחמּוֵקי יְׁ ֵדי ָאָמןכְׁ ֵרְך  ז,ג.  ם, ַמֲעֵשה יְׁ ָשרְׁ
ֵנְך ֲעֵרַמת ִחִטים, סּוָגה -ַאַגן ַהַסַהר, ַאל ג; ִבטְׁ ַסר ַהָמזֶׁ יֶׁחְׁ

ֵני ֳעָפִרים, ָתֳאֵמי  ז,ד.  ַבשֹוַשִּנים ֵני ָשַדִיְך ִכשְׁ שְׁ
ִבָּיה שְׁ ז,ה.  צְׁ חֶׁ ֵרכֹות בְׁ ַדל ַהֵשן; ֵעיַנִיְך בְׁ ִמגְׁ ַשַער -בֹון, ַעלַצָּואֵרְך, כְׁ

ק--ַרִבים-ַבת ֵני ַדָמשֶׁ ה פְׁ ָבנֹון, צֹופֶׁ ַדל ַהּלְׁ ִמגְׁ ֹראֵשְך ז,ו.  ַאֵפְך כְׁ
ָגָמן: ַדַּלת ֹראֵשְך ָכַארְׁ ל, וְׁ מֶׁ לְֶׁך, ָאסּור   ָעַלִיְך ַכַכרְׁ מֶׁ

ָהִטים תְׁ -ָּיִפית, ּוַמה-ַמה ז,ז.  ָברְׁ ַאֲהָבה, --ָּנַעמְׁ
ָשַדִיְך  ז,ח.  ַבַתֲענּוִגים ָתָמר, וְׁ ָתה לְׁ ֹזאת קֹוָמֵתְך ָדמְׁ
ֹכלֹות ַאשְׁ יּו ז,ט.  לְׁ ִיהְׁ ִסָּניו; וְׁ ַסנְׁ ָתָמר, ֹאֲחָזה בְׁ ֱעלֶׁה בְׁ ִתי אֶׁ -ָאַמרְׁ

ֵריַח ַאֵפְך ַכַתפּוִחים ן, וְׁ פֶׁ לֹות ַהגֶׁ כְׁ שְׁ אֶׁ ֵיין  ז,י.  ָנא ָשַדִיְך כְׁ ִחֵכְך, כְׁ וְׁ
ֵמישָ  דֹוִדי לְׁ ֵשִניםַהטֹוב הֹוֵלְך לְׁ ֵתי יְׁ ֲאִני  ז,יא.  ִרים; דֹוֵבב, ִשפְׁ

שּוָקתֹו. ָעַלי תְׁ דֹוִדי, וְׁ ה, ָנִליָנה  ז,יב{  }ס  לְׁ ָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָשדֶׁ לְׁ
ָפִרים ָרִמים ז,יג.  ַבכְׁ ִכיָמה, ַלכְׁ ה ִאם--ַנשְׁ אֶׁ ן ִפַתח -ִנרְׁ פֶׁ ָחה ַהגֶׁ ָפרְׁ

ָמַדר, ֵהֵנצּו ָהִרמֹוִנים; ָשם אֶׁ  תַהסְׁ ַהדּוָדִאים  ז,יד.  ֹדַדי, ָלְך-ֵתן אֶׁ
נּו ַעל-ָנתְׁ ָתֵחינּו ָכל-ֵריַח, וְׁ ָגִדים-פְׁ ָשִנים; דֹוִדי, -ֲחָדִשים, ַגם--מְׁ יְׁ

ִתי ָלְך  ָצַפנְׁ
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לּו  קנ,א  :ָיּה-ַהלְׁ

לּו שֹו; -ַהלְׁ ָקדְׁ ִקיַע ֻעזוֹ הַ    ֵאל בְׁ לּוהּו, ִברְׁ  .לְׁ

בּוֹרָתיו;   קנ,ב לּוהּו ִבגְׁ לוֹ    ַהלְׁ ֹרב ֻגדְׁ לּוהּו, כְׁ  .ַהלְׁ

ֵתַקע שֹוָפר;   קנ,ג לּוהּו, בְׁ ִכּנֹור   ַהלְׁ ל וְׁ ֵנבֶׁ לּוהּו, בְׁ  .ַהלְׁ

ֹתף ּוָמחֹול;   קנ,ד לּוהּו, בְׁ ֻעָגב   ַהלְׁ ִמִּנים וְׁ לּוהּו, בְׁ  .ַהלְׁ

צִ   קנ,ה לּוהּו בְׁ ֵליַהלְׁ צְׁ רּוָעה   ָשַמע; -לְׁ ֵלי תְׁ צְׁ ִצלְׁ לּוהּו, בְׁ  .ַהלְׁ

ַהֵּלל ָיּה:   קנ,ו ָשָמה, תְׁ לּו           ֹכל ַהּנְׁ  .ָיּה-ַהלְׁ

 

 

 

ָך,  ח,א   ָשקְׁ ָצֲאָך ַבחּוץ אֶׁ מְׁ ֵדי ִאִמי; אֶׁ ָאח ִלי, יֹוֵנק שְׁ ָך כְׁ נְׁ ִמי ִיתֶׁ
ָך, ֲאִביֲאָך אֶׁ  ח,ב.  ָיֻבזּו ִלי-ַגם ֹלא ָהגְׁ נְׁ ֵדִני; --ֵבית ִאִמי-לאֶׁ ַלמְׁ תְׁ

ַקח, ֵמֲעִסיס ִרֹמִני ָך ִמַּיִין ָהרֶׁ קְׁ ֹמאלֹו ַתַחת ֹראִשי,  ח,ג.  ַאשְׁ שְׁ
ֵקִני ַחבְׁ ם: ח,ד.  ִויִמינֹו תְׁ רּוָשָלִ נֹות יְׁ ם, בְׁ כֶׁ תְׁ ִתי אֶׁ ַבעְׁ -ַמה  ִהשְׁ

ת-ָתִעירּו ּוַמה רּו אֶׁ ֹערְׁ ָפץ.-תְׁ חְׁ תֶׁ ִמי  ח,ה{  }ס  ָהַאֲהָבה, ַעד שֶׁ
ת, ַעל-ֹזאת, ֹעָלה ִמן קֶׁ ַרפֶׁ ָבר, ִמתְׁ דֹוָדּה; ַתַחת ַהַתפּוַח, -ַהִמדְׁ

ִתיָך ָך--עֹוַררְׁ ָלַדתְׁ ָלה יְׁ ָך, ָשָמה ִחבְׁ ָך ִאמֶׁ ַלתְׁ ִשיֵמִני  ח,ו.  ָשָמה ִחבְׁ
ָך, ַכחֹוָתם ַעל-ַכחֹוָתם ַעל ָך-ִלבֶׁ רֹועֶׁ ת ַאֲהָבה, -ִכי--זְׁ ַעָזה ַכָמוֶׁ

ָאה:ָקשָ  אֹול ִקנְׁ יהָ   ה ִכשְׁ ָשפֶׁ ָיה--רְׁ תְׁ בֶׁ הֶׁ ֵפי, ֵאש ַשלְׁ ַמִים  ח,ז.  ִרשְׁ
ת ַכבֹות אֶׁ לּו לְׁ פּוָה; -ַרִבים, ֹלא יּוכְׁ טְׁ ָהרֹות, ֹלא ִישְׁ ָהַאֲהָבה, ּונְׁ

ת-ִאם   בֹוז, ָיבּוזּו לֹו.--הֹון ֵביתֹו, ָבַאֲהָבה-ָכל-ִיֵתן ִאיש אֶׁ
ַטּנָ  ח,ח{  }ס ָשַדִים ֵאין ָלּה; ַמהָאחֹות ָלנּו קְׁ ה -ה, וְׁ ַּנֲעשֶׁ

ֻדַבר ּיְׁ יָה -ִאם ח,ט.  ָבּה-ַלֲאֹחֵתנּו, ַבּיֹום שֶׁ נֶׁה ָעלֶׁ חֹוָמה ִהיא, ִנבְׁ
ִאם ף; וְׁ ז-ִטיַרת ָכסֶׁ יָה לּוַח ָארֶׁ לֶׁת ִהיא, ָנצּור ָעלֶׁ ֲאִני  ח,י.  דֶׁ

מוֹ  ֵעיָניו, כְׁ ָדלֹות; ָאז ָהִייִתי בְׁ ָשַדי ַכִמגְׁ ֵאת ָשלֹום.חֹוָמה, וְׁ   צְׁ
 {}פ

ת ח,יא ַבַעל ָהמֹון, ָנַתן אֶׁ ֹלֹמה בְׁ ם ָהָיה ִלשְׁ רֶׁ ִרים:-כֶׁ ם ַלֹּנטְׁ רֶׁ   ַהכֶׁ
ף ף ָכסֶׁ לֶׁ יֹו, אֶׁ ִפרְׁ ָך  ח,יב.  ִאיש ָיִבא בְׁ ף לְׁ לֶׁ ָפָני; ָהאֶׁ ִּלי, לְׁ ִמי שֶׁ ַכרְׁ

ת ִרים אֶׁ ֹנטְׁ ֹלֹמה, ּוָמאַתִים לְׁ יוֹ -שְׁ ת ַבַגּנִ  ח,יג.  ִפרְׁ בֶׁ ים, ַהּיֹושֶׁ
קֹוֵלְך ִשיִבים לְׁ ִמיִעִני--ֲחֵבִרים ַמקְׁ ֵמה ח,יד.  ַהשְׁ ַרח דֹוִדי, ּודְׁ -בְׁ

ר ָהַאָּיִלים ֹעפֶׁ ִבי אֹו לְׁ ָך ִלצְׁ ָשִמים--לְׁ  .  ַעל, ָהֵרי בְׁ


