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פרק ל״ג 
א ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה:

ב הֹודּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור ַזְּמרּו לֹו:

ג ִׁשירּו לֹו ִׁשיר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנֵּגן ִּבְתרּוָעה:

ד ִּכי ָיָׁשר ְּדַבר ְיהָוה ְוָכל ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּוָנה:

ה ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחֶסד ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ:

ו ִּבְדַבר ְיהָוה ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל ְצָבָאם:

ז ֹּכֵנס ַּכֵּנד ֵמי ַהָּים ֹנֵתן ְּבֹאָצרֹות ְּתהֹומֹות:

ח ִייְראּו ֵמְיהָוה ָּכל ָהָאֶרץ ִמֶּמּנּו ָיגּורּו ָּכל ֹיְׁשֵבי ֵתֵבל:

ט ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי הּוא ִצָּוה ַוַּיֲעֹמד:

י ְיהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים:

יא ֲעַצת ְיהָוה ְלעֹוָלם ַּתֲעֹמד ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו ְלדֹר ָוֹדר:

יב ַאְׁשֵרי ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאֹלָהיו ָהָעם ָּבַחר ְלַנֲחָלה לֹו:

ַמִים ִהִּביט ְיהָוה ָרָאה ֶאת ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם: יג ִמּׁשָ

יד ִמְּמכֹון ִׁשְבּתֹו ִהְׁשִּגיַח ֶאל ָּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ:

טו ַהֹּיֵצר ַיַחד ִלָּבם ַהֵּמִבין ֶאל ָּכל ַמֲעֵׂשיֶהם:

טז ֵאין ַהֶּמֶלְך נֹוָׁשע ְּבָרב ָחִיל ִּגּבֹור ֹלא ִיָּנֵצל ְּבָרב ֹּכַח:

יז ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו ֹלא ְיַמֵּלט:

יח ִהֵּנה ֵעין ְיהָוה ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו:

יט ְלַהִּציל ִמָּמֶות ַנְפָׁשם ּוְלַחּיֹוָתם ָּבָרָעב:

כ ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה ֶעְזֵרנּו ּוָמִגֵּננּו הּוא:

כא ִּכי בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו:

כב ְיִהי ַחְסְּדָך ְיהָוה ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך:

פרק ט״ז 
א ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי ָחִסיִתי ָבְך:

ב ָאַמְרְּת ַליהָוה ֲאֹדָני ָאָּתה טֹוָבִתי ַּבל ָעֶליָך:

ג ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ָּכל ֶחְפִצי ָבם:

א ֶאת  ד ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ַּבל ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם ּוַבל ֶאּׂשָ

ְׁשמֹוָתם ַעל ְׂשָפָתי:

ה ְיהָוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי:

ו ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ַּבְּנִעִמים ַאף ַנֲחָלת ָׁשְפָרה ָעָלי:

ז ֲאָבֵרְך ֶאת ְיהָוה ֲאֶׁשר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי:

ח ִׁשִּויִתי ְיהָוה ְלֶנְגִּדי ָתִמיד ִּכי ִמיִמיִני ַּבל ֶאּמֹוט:

ט ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי ַאף ְּבָׂשִרי ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח:

י ִּכי ֹלא ַתֲעֹזב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול ֹלא ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחת:

יא ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִּיים ֹׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח:

פרק י״ז 
א ְּתִפָּלה ְלָדִוד ִׁשְמָעה ְיהָוה ֶצֶדק ַהְקִׁשיָבה ִרָּנִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי ְּבֹלא 

ִׂשְפֵתי ִמְרָמה:

ב ִמְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטי ֵיֵצא ֵעיֶניָך ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים:

ג ָּבַחְנָּת ִלִּבי ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל ִּתְמָצא ַזֹּמִתי ַּבל ַיֲעָבר ִּפי:

ד ִלְפֻעּלֹות ָאָדם ִּבְדַבר ְׂשָפֶתיָך ֲאִני ָׁשַמְרִּתי ָאְרחֹות ָּפִריץ:

ה ָּתמְֹך ֲאֻׁשַרי ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך ַּבל ָנמֹוּטּו ְפָעָמי:

ו ֲאִני ְקָראִתיָך ִכי ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט ָאְזְנָך ִלי ְׁשַמע ִאְמָרִתי:

ז ַהְפֵלה ֲחָסֶדיָך מֹוִׁשיַע חֹוִסים ִמִּמְתקֹוְמִמים ִּביִמיֶנָך:

ח ָׁשְמֵרִני ְּכִאיׁשֹון ַּבת ָעִין ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵרִני:

ט ִמְּפֵני ְרָׁשִעים זּו ַׁשּדּוִני ֹאְיַבי ְּבֶנֶפׁש ַיִּקיפּו ָעָלי:

י ֶחְלָּבמֹו ָּסְגרּו ִּפימֹו ִּדְּברּו ְבֵגאּות:

ֵרינּו ַעָּתה )סבבוני( ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם ָיִׁשיתּו ִלְנטֹות ָּבָאֶרץ: יא ַאּׁשֻ

יב ִּדְמֹינֹו ְּכַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטרֹוף ְוִכְכִפיר ֹיֵׁשב ְּבִמְסָּתִרים:

יג קּוָמה ְיהָוה ַקְּדָמה ָפָניו ַהְכִריֵעהּו ַּפְּלָטה ַנְפִׁשי ֵמָרָׁשע ַחְרֶּבָך:

יד ִמְמִתים ָיְדָך ְיהָוה ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם ַּבַחִּיים )וצפינך( ּוְצפּוְנָך 

ְּתַמֵּלא ִבְטָנם ִיְׂשְּבעּו ָבִנים ְוִהִּניחּו ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם:

טו ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:

פרק פ״ב 
א ִמְזמֹור ְלָאָסף ֱאֹלִהים ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵאל ְּבֶקֶרב ֱאֹלִהים ִיְׁשֹּפט:

ב ַעד ָמַתי ִּתְׁשְּפטּו ָעֶול ּוְפֵני ְרָׁשִעים ִּתְׂשאּו ֶסָלה:

ג ִׁשְפטּו ַדל ְוָיתֹום ָעִני ָוָרׁש ַהְצִּדיקּו:

ד ַּפְּלטּו ַדל ְוֶאְביֹון ִמַּיד ְרָׁשִעים ַהִּצילּו:

ה ֹלא ָיְדעּו ְוֹלא ָיִבינּו ַּבֲחֵׁשָכה ִיְתַהָּלכּו ִיּמֹוטּו ָּכל מֹוְסֵדי ָאֶרץ:

ו ֲאִני ָאַמְרִּתי ֱאֹלִהים ַאֶּתם ּוְבֵני ֶעְליֹון ֻּכְּלֶכם:

ִרים ִּתֹּפלּו: ז ָאֵכן ְּכָאָדם ְּתמּותּון ּוְכַאַחד ַהּׂשָ

ח קּוָמה ֱאֹלִהים ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים:

TEHILLIM SAID AT A CEMETERY
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פרק צ״א 
א ֹיֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן:

ב ֹאַמר ַליהָוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי ֶאְבַטח ּבֹו:

ג ִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּוֹות:

ד ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתֹו:

ה ֹלא ִתיָרא ִמַּפַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם:

ו ִמֶּדֶבר ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים:

ז ִיֹּפל ִמִּצְּדָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך ֹלא ִיָּגׁש:

ח ַרק ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה:

ט ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ַמְחִסי ֶעְליֹון ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך:

י ֹלא ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב ְּבָאֳהֶלָך:

יא ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָּלְך ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיָך:

אּוְנָך ֶּפן ִּתֹּגף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך: יב ַעל ַּכַּפִים ִיּׂשָ

יג ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך ִּתְרֹמס ְּכִפיר ְוַתִּנין:

יד ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע ְׁשִמי:

טו ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו:

טז ֹאֶרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי:

פרק ק״ד 
א ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְיהָוה ֱאֹלַהי ָּגַדְלָּת ְּמֹאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת:

ְלָמה נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: ב ֹעֶטה אֹור ַּכּׂשַ

ם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: ג ַהְמָקֶרה ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהּׂשָ

ד ֹעֶׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש ֹלֵהט:

ה ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה ַּבל ִּתּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד:

ו ְּתהֹום ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים:

ז ִמן ַּגֲעָרְתָך ְינּוסּון ִמן קֹול ַרַעְמָך ֵיָחֵפזּון:

ח ַיֲעלּו ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה ָיַסְדָּת ָלֶהם:

ט ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל ַיֲעֹברּון ַּבל ְיׁשּובּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ:

י ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים ֵּבין ָהִרים ְיַהֵּלכּון:

יא ַיְׁשקּו ָּכל ַחְיתֹו ָׂשָדי ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם:

ַמִים ִיְׁשּכֹון ִמֵּבין ֳעָפאִים ִיְּתנּו קֹול: יב ֲעֵליֶהם עֹוף ַהּׁשָ

יג ַמְׁשֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשיָך ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ:

יד ַמְצִמיַח ָחִציר ַלְּבֵהָמה ְוֵעֶׂשב ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ:

ֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: טו ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמּׁשָ

טז ִיְׂשְּבעּו ֲעֵצי ְיהָוה ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע:

יז ֲאֶׁשר ָׁשם ִצֳּפִרים ְיַקֵּננּו ֲחִסיָדה ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה:

יח ָהִרים ַהְּגֹבִהים ַלְּיֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים:

יט ָעָׂשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ֶׁשֶמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו:

כ ָּתֶׁשת ֹחֶׁשְך ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרֹמׂש ָּכל ַחְיתֹו ָיַער:

כא ַהְּכִפיִרים ֹׁשֲאִגים ַלָּטֶרף ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵאל ָאְכָלם:

ֶמׁש ֵיָאֵספּון ְוֶאל ְמעֹוֹנָתם ִיְרָּבצּון: כב ִּתְזַרח ַהּׁשֶ

כג ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב:

כד ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך:

כה ֶזה ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָדִים ָׁשם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָּפר ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם 

ְּגֹדלֹות:

כו ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו:

כז ֻּכָּלם ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו:

כח ִּתֵּתן ָלֶהם ִיְלקֹטּון ִּתְפַּתח ָיְדָך ִיְׂשְּבעּון טֹוב:

כט ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִיָּבֵהלּון ֹּתֵסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון:

ל ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך ִיָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה:

לא ְיִהי ְכבֹוד ְיהָוה ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיו:

לב ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו:

לג ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי:

לד ֶיֱעַרב ָעָליו ִׂשיִחי ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּביהָוה:

לה ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה 

ַהְללּוָיּה:

פרק ק״ל 
א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ְיהָוה:

בֹות ְלקֹול ַּתֲחנּוָני: ב ֲאֹדָני ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקּׁשֻ

ג ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר ָיּה ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד:

ד ִּכי ִעְּמָך ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרא:

ה ִקִּויִתי ְיהָוה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי:

ו ַנְפִׁשי ַלאֹדָני ִמׁשְֹּמִרים ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר:

ז ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ִּכי ִעם ְיהָוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות:

ח ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ֲעֹוֹנָתיו:

TEHILLIM SAID AT A CEMETERY


