
תהילים פרק-כ:
ֲא-דָֹני  ַיַֽעְנָך  ב(  ד:  ְלָדִוֽ ִמְזמֹור  ַח  ַלְמַנּצֵ א( 

ג(  ב:  ַיֲעקֹֽ ֱא-לֵֹהי   | ם  ׁשֵ ְבָך  ּגֶ ְיׂשַ ָצָרה  יֹום  ּבְ

ִיְזּכֹר  : ד(  ּךָ ִיְסָעֶדֽ ּיֹון  ּוִמּצִ ִמּקֶֹדׁש  ַלֽח-ֶעְזְרָך  ִיׁשְ

ן- ּתֶ ִיֽ ה(  ָלה:  ֶסֽ ֶנה  ְ ְיַדׁשּ ְועֹוָלְתָך  ל-ִמְנֹחֶתָך  ּכָ

 | ָנה  ְנַרּנְ ו(  ֽא:  ְיַמּלֵ ָכל-ֲעָצְתָך  ְוֽ ִכְלָבֶבָך  ְלָך 

א ֲא-דָֹני  ל ְיַמּלֵ ם-ֱא-לֵֹהינּו ִנְדּגֹ ֽ יׁשּוָעֶתָך ּוְבׁשֵ ּבִ

יַע |  י הֹוׁשִ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ יָך: ז( ַעּתָ ֲאלֹוֶתֽ ל-ִמׁשְ ּכָ

ְגֻברֹות  ּבִ ָקְדׁשֹו  ֵמי  ְ ִמׁשּ ַיֲעֵנהּו  יחֹו  ְמׁשִ ֲא-דָֹני 

ַבּסּוִסים  ה  ְוֵאּלֶ ָבֶרֶכב  ה  ֵאּלֶ ח(  ְיִמיֽנֹו:  ע  ֵיׁשַ

ט(  יר:  ֽ ַנְזּכִ ֱא-לֵֹהינּו  ם-ֲא-דָֹני  ׁשֵ ּבְ  | ַוֲאַנְחנּו 

ד: י(  ְתעֹוָדֽ ְמנּו ַוּנִ ְרעּו ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ּקַ ה ּכָ ֵהּמָ

נּו:  ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום-ָקְרֵאֽ יָעה ַהּמֶ ֲא-דָֹני הֹוׁשִ

תהילים פרק-כב
ד:  ְלָדִוֽ ִמְזמֹור  ַחר  ַ ַהׁשּ ֶלת  ַעל-ַאּיֶ ַח  ַלְמַנּצֵ א( 

יׁשּוָעִתי  ִני ָרחֹוק ִמֽ ב( ֵא-ִלי ֵא-ִלי ָלָמה ֲעַזְבּתָ

ְולֹא  יֹוָמם  ֶאְקָרא  -לַֹהי  אֱֽ ג(  י:  ֲאָגִתֽ ׁשַ ְבֵרי  ּדִ

ה ָקדֹוׁש  י: ד( ְוַאּתָ ה ִלֽ לֹא-ֽדּוִמּיָ ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְוֽ

ְטחּו ֲאבֵֹתינּו  ָך ּבָ ל: ה( ּבְ ָרֵאֽ ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ יֹוׁשֵ

ָך  ּבְ ְוִנְמָלטּו  ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  ו(  מֹו:  ֵטֽ ַפּלְ ּתְ ַוֽ ְטחּו  ּבָ

ְולֹא- תֹוַלַעת  ְוָאנִֹכי  ז(  ְולֹא-ֽבֹוׁשּו:  ָבְטחּו 

ל-רַֹאי  ּכָ ח(  ם:  ָעֽ ּוְבזּוי  ָאָדם  ת  ֶחְרּפַ ִאיׁש 

ל  ּגֹ ט(  אׁש:  רֹֽ ָיִניעּו  ָפה  ְבׂשָ ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו 

י(  ֹו:  ּבֽ ץ  ָחֵפֽ י  ּכִ יֵלהּו  ַיּצִ ֵטהּו  ְיַפּלְ ֲא-דָֹני  ֶאל- 

י:  ֽ ִאּמִ ֵדי  ַעל-ׁשְ ַמְבִטיִחי  ֶטן  ִמּבָ ֹגִחי  ה  י-ַאּתָ ֽ ּכִ

ֵא-ִלי  י  ִאּמִ ֶטן  ִמּבֶ ֵמָרֶחם  י  ַלְכּתִ ָהׁשְ ָעֶליָך  יא( 

ְקרֹוָבה  י-ָצָרה  ּכִ י  ּנִ ִמּמֶ ְרַחק  ַאל-ּתִ יב(  ה:  ּתָ ָאֽ

יֵרי  ַאּבִ ים  ַרּבִ ִרים  ּפָ ְסָבבּוִני  יג(  י-ֵאין עֹוֵזֽר:  ּכִ

יֶהם ַאְרֵיה טֵֹרף  צּו ָעַלי ּפִ ֽרּוִני: יד( ּפָ ּתְ ן ּכִ ָבׁשָ

ל- ֽ ּכָ ְרדּו  ֽ ְוִהְתּפָ י  ְכּתִ ּפַ ִנׁשְ ִים  ּמַ ּכַ טו(  ג:  ְוׁשֵֹאֽ

י:  ֵמָעֽ תֹוְך  ּבְ ָנֵמס  ּדֹוָנג  ּכַ י  ִלּבִ ָהָיה  ַעְצמֹוָתי 

ק ַמְלקֹוָחי  ֶחֶרׂש | ּכִֹחי ּוְלׁשֹוִני ֻמְדּבָ טז( ָיֵבׁש ּכַ

ָלִבים  י ְסָבבּוִני ּכְ ִני: יז( ּכִ ֵתֽ ּפְ ׁשְ ַלֲעַפר-ָמֶות ּתִ ְוֽ

יח(  י:  ְוַרְגָלֽ ָיַדי  ֲאִרי  ּכָ יפּוִני  ִהּקִ ְמֵרִעים  ֲעַדת 

י: יט(  יטּו ִיְראּו-ִבֽ ה ַיּבִ ל-ַעְצמֹוָתי ֵהּמָ ר ּכָ ֲאַסּפֵ

ל:  גֹוָרֽ ילּו  ַיּפִ י  ְוַעל-ְלבּוׁשִ ָלֶהם  ְבָגַדי  קּו  ְיַחּלְ

ְלֶעְזָרִתי  ֱאָילּוִתי  ְרָחק  ַאל-ּתִ ֲא-דָֹני  ה  ְוַאּתָ כ( 

ֶלב  ד-ּכֶ ִמּיַ י  ַנְפׁשִ ֵמֶחֶרב  יָלה  ַהּצִ כא(  ה:  ֽחּוׁשָ

ְרֵני  ּוִמּקַ ַאְרֵיה  י  ִמּפִ יֵעִני  הֹוׁשִ כב(  י:  ְיִחיָדִתֽ

תֹוְך  ְמָך ְלֶאָחי ּבְ ָרה ׁשִ ִני: כג( ֲאַסּפְ ֵרִמים ֲעִניָתֽ

ְללּוהּו  ַהֽ  | ֲא-דָֹני  ִיְרֵאי  כד(   : ּךָ ֲאַהְלֶלֽ ָקָהל 

ל-ֶזַרע  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ְוגּורּו  דּוהּו  ּבְ ּכַ ַיֲעקֹב  ל-ֶזַרע  ּכָ

ץ ֱענּות ָעִני  ּקַ א-ָבָזה ְולֹא ׁשִ י לֹֽ ל: כה( ּכִ ָרֵאֽ ִיׂשְ

ַע:  ֵמֽ ׁשָ עֹו ֵאָליו  ּוְ ְבׁשַ ּוֽ ּנּו  ִמּמֶ ָניו  ּפָ יר  ְולֹא-ִהְסּתִ

ם  ּלֵ ֲאׁשַ ְנָדַרי  ָרב  ָקָהל  ּבְ ִתי  ִהּלָ ְתֽ ָך  ֵמִאּתְ כו( 

ְללּו  עּו ְיַהֽ ּבָ יו: כז( יֹאְכלּו ֲעָנִוים | ְוִיׂשְ ֶנֶגד ְיֵרָאֽ

רּו  ִיְזּכְ כח(  ד:  ָלַעֽ ְלַבְבֶכם  ְיִחי  יו  ּדְֹרׁשָ ֲא-דָֹני 

ֲחוּו  ּתַ ׁשְ ְוִיֽ ל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ  ּכָ ֶאל-ֲא-דָֹני  בּו  ְוָיׁשֻ  |

ַלֲא-דָֹני  י  ּכִ כט(  ּגֹוִיֽם:  חֹות  ּפְ ל-ִמׁשְ ֽ ּכָ ְלָפֶניָך 

 | ֲחּוּו  ּתַ ׁשְ ֽ ַוּיִ ָאְכלּו  ל(  ּגֹוִיֽם:  ּבַ ל  ּוֹמשֵׁ לּוָכה  ַהּמְ

ָעָפר  ל-יֹוְרֵדי  ּכָ ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  ֵני-ֶאֶרץ  ׁשְ ל-ּדִ ֽ ּכָ



ר ַלֽא- ֽה: לא( ֶזַרע ַיַֽעְבֶדּנּו ְיֻסּפַ ְוַנְפׁשֹו לֹא ִחּיָ

ידּו ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד  ֹור: לב( ָיבֹאּו ְוַיּגִ דָֹני ַלּדֽ

ה: )פ(  ֽ י ָעׂשָ ּכִ

תהילים פרק-סט
יֵעִני  הֹוׁשִ ב(  ד:  ְלָדִוֽ ים  ּנִ ל-ׁשֹוׁשַ ַעֽ ַח  ַלְמַנּצֵ א( 

י |  י ָבאּו ַמִים ַעד-ָנֶֽפׁש: ג( ָטַבְעּתִ ּכִ ֱא-לִֹהים 

י-ַמִים  אִתי ְבַמֲעַמּקֵ יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ּבָ ּבִ

רֹוִני  י ְבָקְרִאי ִנַחר ּגְ ְתִני: ד( ָיַגְעּתִ ָטָפֽ ּבֶֹלת ׁשְ ְוׁשִ

ֲערֹות  ַ י: ה( ַרּבּו | ִמׂשּ לּו ֵעיַני ְמַיֵחל ֵלא-לָֹהֽ ּכָ

ֶקר  ׁשֶ ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי  ָעְצמּו  ם  ִחּנָ ׂשְֹנַאי  י  רֹאׁשִ

ה  -לִֹהים ַאּתָ יב: ו( אֱֽ ֽ י ָאז ָאׁשִ ר לֹא-ָגַזְלּתִ ֲאׁשֶ

דּו: ז(  ָך לֹא-ִנְכָחֽ מֹוַתי ִמּמְ י ְוַאׁשְ ְלּתִ ָיַדְעּתָ ְלִאּוַ

ְצָבאֹות  ֱא-לִֹהים  ֲא-דָֹני  יָך  קֹוֶ  | ִבי  ַאל-ֵיבֹשּׁו 

ח(  ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ ֱא-לֵֹהי  יָך  ְמַבְקׁשֶ ִבי  ְלמּו  ַאל-ִיּכָ

ָפָנֽי:  ה  ְכִלּמָ ָתה  ּסְ ּכִ ה  ֶחְרּפָ אִתי  ָנׂשָ י-ָעֶליָך  ֽ ּכִ

י- ֽ י: י( ּכִ ֽ ט( מּוָזר ָהִייִתי ְלֶאָחי ְוָנְכִרי ִלְבֵני ִאּמִ

ָנְפלּו  ְוֶחְרּפֹות חֹוְרֶפיָך  ֲאָכָלְתִני  יְתָך  ּבֵ ִקְנַאת 

ִהי ַלֲחָרפֹות  י ַוּתְ ה ַבּצֹום ַנְפׁשִ י: יא( ָוֶאְבּכֶ ָעָלֽ

ל:  ֽ ק ָוֱאִהי ָלֶהם ְלָמׁשָ י ׂשָ ָנה ְלבּוׁשִ י: יב( ָוֶאּתְ ִלֽ

ר:  ָכֽ ַער ּוְנִגינֹות ׁשֹוֵתי ׁשֵ ֵבי ׁשָ יחּו ִבי יֹשְׁ יג( ָיׂשִ

ֱא- ָרצֹון  ֵעת  ֲא-דָֹני   | י-ְלָך  ִתֽ ְתִפּלָ ַוֲאִני  יד( 

טו(  ָך:  ֶעֽ ִיׁשְ ֱאֶמת  ּבֶ ֲעֵנִני  ָך  ָרב-ַחְסּדֶ ּבְ לִֹהים 

ְנַאי  ֹֽ ִמׂשּ ְצָלה  ִאּנָ ָעה  ְוַאל-ֶאְטּבָ יט  ִמּטִ יֵלִני  ַהּצִ

ּבֶֹלת  ׁשִ  | ְטֵפִני  ׁשְ ַאל-ּתִ טז(  ִים:  י-ָמֽ ֲעַמּקֵ ֽ ּוִמּמַ

ְאַטר-ָעַלי  ְוַאל-ּתֶ ְמצּוָלה  ְבָלֵעִני  ְוַאל-ּתִ ַמִים 

ָך  ַחְסּדֶ י-טֹוב  ּכִ ֲא-דָֹני  ֲעֵנִני  יז(  יָה:  ֽ ּפִ ֵאר  ּבְ

ֶניָך  ר ּפָ ְסּתֵ י: יח( ְוַאל-ּתַ ֵנה ֵאָלֽ רֹב ַרֲחֶמיָך ּפְ ּכְ

י-ַצר-ִלי ַמֵהר ֲעֵנִֽני: יט( ָקְרָבה ֶאל- ֽ ָך ּכִ ַעְבּדֶ ֵמֽ

ה ָיַדְעּתָ  ִני: כ( ַאּתָ ֵדֽ י ְגָאָלּה ְלַמַען ֹאְיַבי ּפְ ַנְפׁשִ

י: כא(  ל-צֹוְרָרֽ ָך ּכָ ִתי ֶנְגּדְ י ּוְכִלּמָ ּתִ ִתי ּוָבׁשְ ֶחְרּפָ

ה ָלנּוד ָוַאִין  ה ָוֲאַקּוֶ ָאנּוׁשָ י ָוֽ ְבָרה ִלּבִ ֽ ה | ׁשָ ֶחְרּפָ

ָברּוִתי  ּבְ נּו  ּתְ ַוּיִ אִתי: כב(  ָמָצֽ ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים 

ְלָחָנם  י-ׁשֻ ֶמץ: כג( ְיִהֽ קּוִני ֹחֽ רֹאׁש ְוִלְצָמִאי ַיׁשְ

כד(  ׁש:  ְלמֹוֵקֽ לֹוִמים  ְוִלׁשְ ְלָפח  ִלְפֵניֶהם 

ִמיד  ּתָ ּוָמְתֵניֶהם  ֵמְראֹות  ֵעיֵניֶהם  ְכָנה  ְחׁשַ ּתֶ

ָך  ָפְך-ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאּפְ ד: כה( ׁשְ ַהְמַעֽ

ָאֳהֵליֶהם  ּבְ ה  ּמָ ְנׁשַ יָרָתם  ִהי-ִטֽ ּתְ כו(  יֵגֽם:  ִ ַיׂשּ

יָת ָרָדפּו  ר-ִהּכִ ה ֲאׁשֶ י-ַאּתָ ֽ ב: כז( ּכִ ֽ ַאל-ְיִהי יֹשֵׁ

ָנה-ָעֹון  ֽ ּתְ כח(  רּו:  ֽ ְיַסּפֵ ֲחָלֶליָך  ְוֶאל-ַמְכאֹוב 

ֽחּו  ִיּמָ כט(  ָך:  ִצְדָקֶתֽ ּבְ ְוַאל-ָיבֹאּו  ַעל-ֲעֹוָנם 

בּו: ל( ַוֲאִני  ֵתֽ יִקים ַאל-ִיּכָ ים ְוִעם ַצּדִ ֶפר ַחּיִ ִמּסֵ

לא(  ִני:  ֵבֽ ּגְ ׂשַ ּתְ ֱא-לִֹהים  ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב  ָעִני 

ה:  ֶלּנּו ְבתֹוָדֽ יר ַוֲאַגּדְ ׁשִ ם-ֱא-לִֹהים ּבְ ְלָלה ׁשֵ ֲאַהֽ

יס:  ר ַמְקִרן ַמְפִרֽ ֹור ּפָ ֲא-דָֹני ִמׁשּ לב( ְוִתיַטב ַלֽ

ִויִחי  ֱא-לִֹהים  י  ּדְֹרׁשֵ ָמחּו  ִיׂשְ ֲעָנִוים  ָראּו  לג( 

ֲא-דָֹני  ֶאל-ֶאְביֹוִנים  י-ׁשֵֹמַע  ֽ ּכִ לד(  ְלַבְבֶכֽם: 

ַמִים  ׁשָ ְיַֽהְללּוהּו  לה(  ָבָזֽה:  לֹא  ְוֶאת-ֲאִסיָריו 

ֱא-לִֹהים  י  ּכִ לו(  ם:  ֽ ּבָ ָכל-רֵֹמׂש  ְוֽ ים  ַיּמִ ָוָאֶרץ 

ם  ׁשָ בּו  ְוָיׁשְ ְיהּוָדה  ָעֵרי  ְוִיְבֶנה  ִצּיֹון  יַע  יֹוׁשִ  |

מֹו  ּוָה: לז( ְוֶזַרע ֲעָבָדיו ִיְנָחלּוָה ְוֹאֲהֵבי ׁשְ ִויֵרׁשֽ

ּה: )פ(  נּו-ָבֽ ּכְ ִיׁשְ

תהילים פרק-קנ
ְללּוהּו  ַהֽ ָקְדׁשֹו  ּבְ ְללּו-ֵא-ל  ַהֽ  | ַהְללּוי'ָּה  א( 

ְללּוהּו  ַהֽ ִבְגבּורָֹתיו  ְללּוהּו  ַהֽ ב(  ֹו:  ֻעּזֽ ְרִקיַע  ּבִ

ְללּוהּו  ֵתַקע ׁשֹוָפר ַהֽ ְללּוהּו ּבְ ְדֽלֹו: ג( ַהֽ רֹב ּגֻ ּכְ

ְללּוהּו  ְללּוהּו ְבֹתף ּוָמחֹול ַהֽ ֹור: ד( ַהֽ ֵנֶבל ְוִכּנֽ ּבְ

ַמע  ְבִצְלְצֵלי-ׁשָ ְללּוהּו  ַהֽ ה(  ְועּוָגֽב:  ים  ִמּנִ ּבְ

ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּכֹל  ו(  ה:  ְתרּוָעֽ ִצְלְצֵלי  ֽ ּבְ ְללּוהּו  ַהֽ

ְללּוָיֽ'ּה: ל ָי-ּה ַהֽ ַהּלֵ ּתְ

"כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר 
ישר בעיניו . . ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו"

)רש"י הראשון על התורה(

נא לשמור על קדושת הדף!


