TEHILLIM SAID AT A CEMETERY

פרק ל״ג
א ַרּנְ נּו ַצ ִּד ִיקים ַּביהוָ ה ַליְ ָׁש ִרים נָ אוָ ה ְת ִה ָּלה:
ב הֹודּו ַליהוָ ה ְּבכִ ּנֹור ְּבנֵ ֶבל ָעׂשֹור זַ ְּמרּו לֹו:
רּועה:
יטיבּו נַ ּגֵ ן ִּב ְת ָ
ג ִׁשירּו לֹו ִׁשיר ָח ָדׁש ֵה ִ
ד ּכִ י יָ ָׁשר ְּד ַבר יְ הוָ ה וְ כָ ל ַמ ֲע ֵׂשהּו ֶּב ֱאמּונָ ה:
ּומ ְׁש ָּפט ֶח ֶסד יְ הוָ ה ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ:
ה א ֵֹהב ְצ ָד ָקה ִ
רּוח ִּפיו ּכָ ל ְצ ָב ָאם:
ּוב ַ
ו ִּב ְד ַבר יְ הוָ ה ָׁש ַמיִ ם נַ ֲעׂשּו ְ
ז ּכֹנֵ ס ּכַ ּנֵ ד ֵמי ַהּיָ ם נ ֵֹתן ְּבא ָֹצרֹות ְּתהֹומֹות:
ח יִ ְיראּו ֵמיְ הוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ִמ ֶּמּנּו יָ גּורּו ּכָ ל י ְֹׁש ֵבי ֵת ֵבל:
ט ּכִ י הּוא ָא ַמר וַ ּיֶ ִהי הּוא ִצּוָה וַ ּיַ ֲעמֹד:
י יְ הוָ ה ֵה ִפיר ֲע ַצת ּגֹויִ ם ֵהנִ יא ַמ ְח ְׁשבֹות ַע ִּמים:
עֹולם ַּת ֲעמֹד ַמ ְח ְׁשבֹות ִלּבֹו ְלדֹר וָ דֹר:
יא ֲע ַצת יְ הוָ ה ְל ָ
ֹלהיו ָה ָעם ָּב ַחר ְלנַ ֲח ָלה לֹו:
יב ַא ְׁש ֵרי ַהּגֹוי ֲא ֶׁשר יְ הוָ ה ֱא ָ
יג ִמ ָׁשּ ַמיִ ם ִה ִּביט יְ הוָ ה ָר ָאה ֶאת ּכָ ל ְּבנֵ י ָה ָא ָדם:
יח ֶאל ּכָ ל י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ:
יד ִמ ְּמכֹון ִׁש ְבּתֹו ִה ְׁשּגִ ַ
טו ַהּי ֵֹצר יַ ַחד ִל ָּבם ַה ֵּמ ִבין ֶאל ּכָ ל ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם:
נֹוׁשע ְּב ָרב ָחיִ ל ּגִ ּבֹור ֹלא יִ ּנָ ֵצל ְּב ָרב ּכ ַֹח:
טז ֵאין ַה ֶּמ ֶלְך ָ
ּוברֹב ֵחילֹו ֹלא יְ ַמ ֵּלט:
יז ֶׁש ֶקר ַהּסּוס ִל ְת ָ
ׁשּועה ְ
יח ִהּנֵ ה ֵעין יְ הוָ ה ֶאל יְ ֵר ָאיו ַל ְמיַ ֲח ִלים ְל ַח ְסּדֹו:
ּיֹותם ָּב ָר ָעב:
ּול ַח ָ
יט ְל ַה ִּציל ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפ ָׁשם ְ
ּומגִ ּנֵ נּו הּוא:
כ נַ ְפ ֵׁשנּו ִחּכְ ָתה ַליהוָ ה ֶעזְ ֵרנּו ָ
כא ּכִ י בֹו יִ ְׂש ַמח ִל ֵּבנּו ּכִ י ְב ֵׁשם ָק ְדׁשֹו ָב ָט ְחנּו:
כב יְ ִהי ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה ָע ֵלינּו ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ַח ְלנּו ָלְך:

פרק ט״ז
א ִמכְ ָּתם ְל ָדוִ ד ָׁש ְמ ֵרנִ י ֵאל ּכִ י ָח ִס ִיתי ָבְך:
טֹוב ִתי ַּבל ָע ֶליָך:
ב ָא ַמ ְר ְּת ַליהוָ ה ֲאדֹנָ י ָא ָּתה ָ
דֹוׁשים ֲא ֶׁשר ָּב ָא ֶרץ ֵה ָּמה וְ ַא ִּד ֵירי ּכָ ל ֶח ְפ ִצי ָבם:
ג ִל ְק ִ
ּובל ֶא ָׂשּא ֶאת
בֹותם ַא ֵחר ָמ ָהרּו ַּבל ַא ִּסיְך נִ ְסּכֵ ֶיהם ִמ ָּדם ַ
ד יִ ְרּבּו ַע ְּצ ָ
מֹותם ַעל ְׂש ָפ ָתי:
ְׁש ָ
ּגֹור ִלי:
ּתֹומיְך ָ
כֹוסי ַא ָּתה ִ
ה יְ הוָ ה ְמנָ ת ֶח ְל ִקי וְ ִ
ו ֲח ָב ִלים נָ ְפלּו ִלי ַּבּנְ ִע ִמים ַאף נַ ֲח ָלת ָׁש ְפ ָרה ָע ָלי:
יֹותי:
ז ֲא ָב ֵרְך ֶאת יְ הוָ ה ֲא ֶׁשר יְ ָע ָצנִ י ַאף ֵלילֹות יִ ְּסרּונִ י כִ ְל ָ

1

ימינִ י ַּבל ֶאּמֹוט:
ח ִׁשּו ִִיתי יְ הוָ ה ְלנֶ גְ ִּדי ָת ִמיד ּכִ י ִמ ִ
בֹודי ַאף ְּב ָׂש ִרי יִ ְׁשּכֹן ָל ֶב ַטח:
ט ָלכֵ ן ָׂש ַמח ִל ִּבי וַ ּיָ גֶ ל ּכְ ִ
י ּכִ י ֹלא ַת ֲעזֹב נַ ְפ ִׁשי ִל ְׁשאֹול ֹלא ִת ֵּתן ֲח ִס ְידָך ִל ְראֹות ָׁש ַחת:
ימינְ ָך נֶ ַצח:
יענִ י א ַֹרח ַחּיִ ים ׂש ַֹבע ְׂש ָמחֹות ֶאת ָּפנֶ יָך נְ ִעמֹות ִּב ִ
ּתֹוד ֵ
יא ִ

פרק י״ז
א ְּת ִפ ָּלה ְל ָדוִ ד ִׁש ְמ ָעה יְ הוָ ה ֶצ ֶדק ַה ְק ִׁש ָיבה ִרּנָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ְת ִפ ָּל ִתי ְּבֹלא
ִׂש ְפ ֵתי ִמ ְר ָמה:
יׁש ִרים:
ב ִמ ְּל ָפנֶ יָך ִמ ְׁש ָּפ ִטי יֵ ֵצא ֵעינֶ יָך ֶּת ֱחזֶ ינָ ה ֵמ ָ
ג ָּב ַחנְ ָּת ִל ִּבי ָּפ ַק ְד ָּת ַּליְ ָלה ְצ ַר ְפ ַּתנִ י ַבל ִּת ְמ ָצא זַ ּמ ִֹתי ַּבל יַ ֲע ָבר ִּפי:
ד ִל ְפ ֻעּלֹות ָא ָדם ִּב ְד ַבר ְׂש ָפ ֶתיָך ֲאנִ י ָׁש ַמ ְר ִּתי ָא ְרחֹות ָּפ ִריץ:
לֹותיָך ַּבל נָ מֹוּטּו ְפ ָע ָמי:
ה ָּתמְֹך ֲא ֻׁש ַרי ְּב ַמ ְעּגְ ֶ
אתיָך כִ י ַת ֲענֵ נִ י ֵאל ַהט ָאזְ נְ ָך ִלי ְׁש ַמע ִא ְמ ָר ִתי:
ו ֲאנִ י ְק ָר ִ
ימינֶ ָך:
קֹומ ִמים ִּב ִ
יע ִ
מֹוׁש ַ
ז ַה ְפ ֵלה ֲח ָס ֶדיָך ִ
חֹוסים ִמ ִּמ ְת ְ
ח ָׁש ְמ ֵרנִ י ּכְ ִאיׁשֹון ַּבת ָעיִ ן ְּב ֵצל ּכְ נָ ֶפיָך ַּת ְס ִּת ֵירנִ י:
ט ִמ ְּפנֵ י ְר ָׁש ִעים זּו ַׁשּדּונִ י אֹיְ ַבי ְּבנֶ ֶפׁש יַ ִּקיפּו ָע ָלי:
י ֶח ְל ָּבמֹו ָּסגְ רּו ִּפימֹו ִּד ְּברּו ְבגֵ אּות:
יא ַא ֻׁשּ ֵרינּו ַע ָּתה (סבבוני) ְס ָבבּונּו ֵעינֵ ֶיהם יָ ִׁשיתּו ִלנְ טֹות ָּב ָא ֶרץ:
יב ִּד ְמיֹנֹו ּכְ ַא ְריֵ ה יִ כְ סֹוף ִל ְטרֹוף וְ כִ כְ ִפיר י ֵֹׁשב ְּב ִמ ְס ָּת ִרים:
יעהּו ַּפ ְּל ָטה נַ ְפ ִׁשי ֵמ ָר ָׁשע ַח ְר ֶּבָך:
קּומה יְ הוָ ה ַק ְּד ָמה ָפנָ יו ַהכְ ִר ֵ
יג ָ
ּוצפּונְ ָך
יד ִמ ְמ ִתים יָ ְדָך יְ הוָ ה ִמ ְמ ִתים ֵמ ֶח ֶלד ֶח ְל ָקם ַּב ַחּיִ ים (וצפינך) ְ
עֹול ֵל ֶיהם:
ְּת ַמ ֵּלא ִב ְטנָ ם יִ ְׂש ְּבעּו ָבנִ ים וְ ִהּנִ יחּו יִ ְת ָרם ְל ְ
טו ֲאנִ י ְּב ֶצ ֶדק ֶא ֱחזֶ ה ָפנֶ יָך ֶא ְׂש ְּב ָעה ְב ָה ִקיץ ְּתמּונָ ֶתָך:

פרק פ״ב
ֹלהים יִ ְׁשּפֹט:
ֹלהים נִ ָּצב ַּב ֲע ַדת ֵאל ְּב ֶק ֶרב ֱא ִ
א ִמזְ מֹור ְל ָא ָסף ֱא ִ
ּופנֵ י ְר ָׁש ִעים ִּת ְׂשאּו ֶס ָלה:
ב ַעד ָמ ַתי ִּת ְׁש ְּפטּו ָעוֶ ל ְ
ג ִׁש ְפטּו ַדל וְ יָ תֹום ָענִ י וָ ָרׁש ַה ְצ ִּדיקּו:
ד ַּפ ְּלטּו ַדל וְ ֶא ְביֹון ִמּיַ ד ְר ָׁש ִעים ַה ִּצילּו:
מֹוס ֵדי ָא ֶרץ:
ה ֹלא יָ ְדעּו וְ ֹלא יָ ִבינּו ַּב ֲח ֵׁשכָ ה יִ ְת ַה ָּלכּו יִ ּמֹוטּו ּכָ ל ְ
ּובנֵ י ֶע ְליֹון ּכֻ ְּלכֶ ם:
ו ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ֱא ִ
ֹלהים ַא ֶּתם ְ
ז ָאכֵ ן ּכְ ָא ָדם ְּתמּותּון ּוכְ ַא ַחד ַה ָׂשּ ִרים ִּתּפֹלּו:
ֹלהים ָׁש ְפ ָטה ָה ָא ֶרץ ּכִ י ַא ָּתה ִתנְ ַחל ְּבכָ ל ַהּגֹויִ ם:
קּומה ֱא ִ
ח ָ
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פרק צ״א
א י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר ֶע ְליֹון ְּב ֵצל ַׁש ַּדי יִ ְתלֹונָ ן:
ֹלהי ֶא ְב ַטח ּבֹו:
צּוד ִתי ֱא ַ
ּומ ָ
ב א ַֹמר ַליהוָ ה ַמ ְח ִסי ְ
ג ּכִ י הּוא יַ ִּצ ְילָך ִמ ַּפח יָ קּוׁש ִמ ֶּד ֶבר ַהּוֹות:
ד ְּב ֶא ְב ָרתֹו יָ ֶסְך ָלְך וְ ַת ַחת ּכְ נָ ָפיו ֶּת ְח ֶסה ִצּנָ ה וְ ס ֵֹח ָרה ֲא ִמּתֹו:
יֹומם:
ה ֹלא ִת ָירא ִמ ַּפ ַחד ָליְ ָלה ֵמ ֵחץ יָ עּוף ָ
ו ִמ ֶּד ֶבר ָּבא ֶֹפל יַ ֲהֹלְך ִמ ֶּק ֶטב יָ ׁשּוד ָצ ֳה ָריִ ם:
ימינֶ ָך ֵא ֶליָך ֹלא יִ ּגָ ׁש:
ז יִ ּפֹל ִמ ִּצ ְּדָך ֶא ֶלף ְּור ָב ָבה ִמ ִ
ח ַרק ְּב ֵעינֶ יָך ַת ִּביט וְ ִׁש ֻּל ַמת ְר ָׁש ִעים ִּת ְר ֶאה:
ט ּכִ י ַא ָּתה יְ הוָ ה ַמ ְח ִסי ֶע ְליֹון ַׂש ְמ ָּת ְמעֹונֶ ָך:
י ֹלא ְת ֻאּנֶ ה ֵא ֶליָך ָר ָעה וְ נֶ גַ ע ֹלא יִ ְק ַרב ְּב ָא ֳה ֶלָך:
יא ּכִ י ַמ ְל ָאכָ יו יְ ַצּוֶה ָּלְך ִל ְׁש ָמ ְרָך ְּבכָ ל ְּד ָרכֶ יָך:
יב ַעל ּכַ ַּפיִ ם יִ ָׂשּאּונְ ָך ֶּפן ִּתּגֹף ָּב ֶא ֶבן ַרגְ ֶלָך:
יג ַעל ַׁש ַחל וָ ֶפ ֶתן ִּת ְדרְֹך ִּת ְרמֹס ּכְ ִפיר וְ ַתּנִ ין:
יד ּכִ י ִבי ָח ַׁשק וַ ֲא ַפ ְּל ֵטהּו ֲא ַׂשּגְ ֵבהּו ּכִ י יָ ַדע ְׁש ִמי:
טו יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶא ֱענֵ הּו ִעּמֹו ָאנֹכִ י ְב ָצ ָרה ֲא ַח ְּל ֵצהּו וַ ֲאכַ ְּב ֵדהּו:
יׁשּוע ִתי:
יעהּו וְ ַא ְר ֵאהּו ִּב ָ
טז א ֶֹרְך יָ ִמים ַא ְׂש ִּב ֵ

פרק ק״ד
ֹלהי ּגָ ַד ְל ָּת ְּמאֹד הֹוד וְ ָה ָדר ָל ָב ְׁש ָּת:
א ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה יְ הוָ ה ֱא ַ
יעה:
נֹוטה ָׁש ַמיִ ם ּכַ יְ ִר ָ
ב ע ֶֹטה אֹור ּכַ ַׂשּ ְל ָמה ֶ
רּוח:
ׂשם ָע ִבים ְרכּובֹו ַה ְמ ַה ֵּלְך ַעל ּכַ נְ ֵפי ַ
ּיֹותיו ַה ָ ּ
ג ַה ְמ ָק ֶרה ַב ַּמיִ ם ֲע ִל ָ
ֹלהט:
ד ע ֶֹׂשה ַמ ְל ָאכָ יו רּוחֹות ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵאׁש ֵ
עֹולם וָ ֶעד:
ה יָ ַסד ֶא ֶרץ ַעל ְמכֹונֶ ָיה ַּבל ִּתּמֹוט ָ
ו ְּתהֹום ּכַ ְּלבּוׁש ּכִ ִּסיתֹו ַעל ָה ִרים יַ ַע ְמדּו ָמיִ ם:
ז ִמן ּגַ ֲע ָר ְתָך יְ נּוסּון ִמן קֹול ַר ַע ְמָך יֵ ָח ֵפזּון:
ח יַ ֲעלּו ָה ִרים יֵ ְרדּו ְב ָקעֹות ֶאל ְמקֹום זֶ ה יָ ַס ְד ָּת ָל ֶהם:
ט ּגְ בּול ַׂש ְמ ָּת ַּבל יַ ֲעבֹרּון ַּבל יְ ׁשּובּון ְלכַ ּסֹות ָה ָא ֶרץ:
י ַה ְמ ַׁש ֵּל ַח ַמ ְעיָ נִ ים ַּבּנְ ָח ִלים ֵּבין ָה ִרים יְ ַה ֵּלכּון:
יא יַ ְׁשקּו ּכָ ל ַחיְ תֹו ָׂש ָדי יִ ְׁש ְּברּו ְפ ָר ִאים ְצ ָמ ָאם:
יב ֲע ֵל ֶיהם עֹוף ַה ָׁשּ ַמיִ ם יִ ְׁשּכֹון ִמ ֵּבין ֳע ָפאיִ ם יִ ְּתנּו קֹול:
ּיֹותיו ִמ ְּפ ִרי ַמ ֲע ֶׂשיָך ִּת ְׂש ַּבע ָה ָא ֶרץ:
יג ַמ ְׁש ֶקה ָה ִרים ֵמ ֲע ִל ָ
הֹוציא ֶל ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ:
יח ָח ִציר ַל ְּב ֵה ָמה וְ ֵע ֶׂשב ַל ֲעב ַֹדת ָה ָא ָדם ְל ִ
יד ַמ ְצ ִמ ַ
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טו וְ יַ יִ ן יְ ַׂש ַּמח ְל ַבב ֱאנֹוׁש ְל ַה ְצ ִהיל ָּפנִ ים ִמ ָׁשּ ֶמן וְ ֶל ֶחם ְל ַבב ֱאנֹוׁש יִ ְס ָעד:
טז יִ ְׂש ְּבעּו ֲע ֵצי יְ הוָ ה ַא ְרזֵ י ְל ָבנֹון ֲא ֶׁשר נָ ָטע:
רֹוׁשים ֵּב ָיתּה:
יז ֲא ֶׁשר ָׁשם ִצ ֳּפ ִרים יְ ַקּנֵ נּו ֲח ִס ָידה ְּב ִ
יח ָה ִרים ַהּגְ ב ִֹהים ַלּיְ ֵע ִלים ְס ָל ִעים ַמ ְח ֶסה ַל ְׁש ַפּנִ ים:
מֹוע ִדים ֶׁש ֶמׁש יָ ַדע ְמבֹואֹו:
יט ָע ָׂשה יָ ֵר ַח ְל ֲ
כ ָּת ֶׁשת ח ֶֹׁשְך וִ ִיהי ָליְ ָלה ּבֹו ִת ְרמֹׂש ּכָ ל ַחיְ תֹו יָ ַער:
ּול ַב ֵּקׁש ֵמ ֵאל ָאכְ ָלם:
כא ַהּכְ ִפ ִירים ׁש ֲֹאגִ ים ַל ָּט ֶרף ְ
כב ִּתזְ ַרח ַה ֶׁשּ ֶמׁש יֵ ָא ֵספּון וְ ֶאל ְמעֹונ ָֹתם יִ ְר ָּבצּון:
כג יֵ ֵצא ָא ָדם ְל ָפ ֳעלֹו וְ ַל ֲעב ָֹדתֹו ֲע ֵדי ָע ֶרב:
כד ָמה ַרּבּו ַמ ֲע ֶׂשיָך יְ הוָ ה ּכֻ ָּלם ְּב ָחכְ ָמה ָע ִׂש ָית ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ָך:
כה זֶ ה ַהּיָ ם ּגָ דֹול ְּור ַחב יָ ָדיִ ם ָׁשם ֶר ֶמׂש וְ ֵאין ִמ ְס ָּפר ַחּיֹות ְק ַטּנֹות ִעם
ּגְ דֹלֹות:
כו ָׁשם ֳאנִ ּיֹות יְ ַה ֵּלכּון ִלוְ יָ ָתן זֶ ה יָ ַצ ְר ָּת ְל ַׂש ֶחק ּבֹו:
כז ּכֻ ָּלם ֵא ֶליָך יְ ַׂש ֵּברּון ָל ֵתת ָאכְ ָלם ְּב ִעּתֹו:
כח ִּת ֵּתן ָל ֶהם יִ ְלקֹטּון ִּת ְפ ַּתח יָ ְדָך יִ ְׂש ְּבעּון טֹוב:
רּוחם יִ גְ וָ עּון וְ ֶאל ֲע ָפ ָרם יְ ׁשּובּון:
כט ַּת ְס ִּתיר ָּפנֶ יָך יִ ָּב ֵהלּון ּת ֵֹסף ָ
ּות ַח ֵּדׁש ְּפנֵ י ֲא ָד ָמה:
ל ְּת ַׁש ַּלח ֲ
רּוחָך יִ ָּב ֵראּון ְ
עֹולם יִ ְׂש ַמח יְ הוָ ה ְּב ַמ ֲע ָׂשיו:
לא יְ ִהי כְ בֹוד יְ הוָ ה ְל ָ
לב ַה ַּמ ִּביט ָל ָא ֶרץ וַ ִּת ְר ָעד יִ ּגַ ע ֶּב ָה ִרים וְ יֶ ֱע ָׁשנּו:
עֹודי:
אֹלהי ְּב ִ
לג ָא ִׁש ָירה ַליהוָ ה ְּב ַחּיָ י ֲאזַ ְּמ ָרה ֵל ַ
יחי ָאנֹכִ י ֶא ְׂש ַמח ַּביהוָ ה:
לד יֶ ֱע ַרב ָע ָליו ִׂש ִ
לה יִ ַּתּמּו ַח ָּט ִאים ִמן ָה ָא ֶרץ ְּור ָׁש ִעים עֹוד ֵאינָ ם ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה
ַה ְללּויָ ּה:

פרק ק״ל
אתיָך יְ הוָ ה:
א ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים ְק ָר ִ
קֹולי ִּת ְהיֶ ינָ ה ָאזְ נֶ יָך ַק ֻׁשּבֹות ְלקֹול ַּת ֲחנּונָ י:
ב ֲאדֹנָ י ִׁש ְמ ָעה ְב ִ
ג ִאם ֲעֹונֹות ִּת ְׁש ָמר יָ ּה ֲאדֹנָ י ִמי יַ ֲעמֹד:
יחה ְל ַמ ַען ִּתּו ֵָרא:
ד ּכִ י ִע ְּמָך ַה ְּס ִל ָ
הֹוח ְל ִּתי:
ה ִקּו ִִיתי יְ הוָ ה ִקּו ְָתה נַ ְפ ִׁשי וְ ִל ְד ָברֹו ָ
ו נַ ְפ ִׁשי ַלאדֹנָ י ִמׁשּ ְֹמ ִרים ַלּב ֶֹקר ׁש ְֹמ ִרים ַלּב ֶֹקר:
ז יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הוָ ה ּכִ י ִעם יְ הוָ ה ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵּבה ִעּמֹו ְפדּות:
ח וְ הּוא יִ ְפ ֶּדה ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל ֲעֹונ ָֹתיו:
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