תהלי!
ספר תהילי! פרק קכ"א
)א ֶעְזִרי:
)א( ִ9יר ַלֲַ8על6ת ֶאָ4א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִריֵ 0מַא ִיָ ,יב
)ֵ<ה ַָ9מ ִיָ 0וָאֶר::
)ב( ֶעְזִרי ֵמִע 0ה‘ ע
)ְמֶרָ=:
)ג( ַאל ִיֵַ ,Aל68ט ַר ְגֶלָ= ַאל ָינ>9 0
)ד( ִהֵCה Bא ָינ>ְ 0וBא ִייֵָ69 ,9מר ִיְ<ָרֵאל:
ְ9מֶרָ= ה‘ ִצְַ =ָEעל ַיד ְיִמיֶנָ=:
)ה( ה‘ )
)ו( יָ6מַ 0הֶֶJמB 9א ַיֶIָIה ְוָיֵרַח ְַ EָGיָלה:
)ר ֶאת ַנְפֶ:=ָ9
)ז( ה‘ ִיְָ9מְרָ= ִמָIל ָרע ִיְ9מ
)ח( ה‘ ִיְָ9מר ֵצאְתָ= >בֶ6אָ= ֵמַעָAה ְוַעד עָ6ל:0
ספר תהילי! פרק ק"ל
)א( ִ9יר ַהֲַ8על6ת ִמֲַ8עַמִMיְ 0קָראִתיָ= ה‘:
)ָני ְִ9מָעה ְבקִ6לי ְִAהֶייָנה ָאְזֶניָ= ַקJNב6ת ְלק6ל ֲַAחנ>ָני:
)ב( ֲאד
)ד:
)ָני ִמי ַיֲעמ
)ג( ִאֲ 0ע6נ6ת ִָ9ְAמר ָיֲ Oאד
)ד( ִIי ִעְַ =ָ8הְִPליָחה ְלַמַעֵ>ָAִ ,רא:
)ה( ִק ִ>יִתי ה‘ ִק ְ>ָתה ַנְפִ9י ְוִלְדָבר 6הָ6חְלִAי:
)ֶקר:
)ְמִריַ 0לG
)ֶקר 9
ְJמִריַ 0לG
)ָני ִמ)
)ו( ַנְפִ9י ַלאד
)ז( ַיֵחל ִיְ<ָרֵאל ֶאל ה‘ ִIי ִע 0ה‘ ַהֶחֶסד ְוַהְרֵGה ִעְ 68פד>ת:
)ל ֲע6נ)ָתיו:
)ח( ְוה>א ִיְפֶRה ֶאת ִיְ<ָרֵאל ִמI
ספר תהילי! פרק פ"ג
)א( ִ9יר ִמְזמ6ר ְלָאָס:S
)ט ֵאל:
)ב( ֱאִBהיַ 0אל ֳִRמי ָלְ= ַאל ֱֶAחַרְ 9וַאל ִ9ְAק
)א:9
)ג( ִIי ִהֵCה אְ 6יֶביָ= ֶיֱהָמי>ְ> ,מַ< ְנֶאיָ= ָנְ<א> ר
)ד( ַעל ַעְַ =ָ8יֲעִרימ> ס6ד ְו ִיְתָיֲעצ> ַעל ְצפ>ֶניָ=:
)ה( ָאְמר> ְלכ> ְוַנְכִחיֵדִ 0מ6Xי ְוBא ִיֵָWכר ִֵ 09יְ<ָרֵאל ע6ד:
)ת>:
)ו( ִIי נֲ6עצ> ֵלב ַיְחָRו ָעֶליָ= ְִGרית ִיְכר
)ז( ָאֳהֵלי ֱאדְ 06ו ִיְְ9מֵעאִלי 0מָ6אב ְוַה ְגִרי:0
)ח( ְָXבל ְוַעַ ,68וֲעָמֵלק ְֶYלֶ9ת ִע 0י)ְֵ9בי צ6ר:
)ט( ַַ 0Xא>Jר ִנְלָוה ִעָָ 08הי> ְזרַ6ע ִלְבֵני ל6ט ֶסָלה:
)י( ֲעֵ<ה ָלֶהִIְ 0מְדָיִIְ ,סיְסָרא ְכָיִביַGְ ,נַחל ִקי:,69
)ֶמָ ,לֲאָדָמה:
)אר ָהי> ד
)יא( ִנְְ9מד> ְבֵעיR ,
)ֵרב ְוִכְזֵאב >ְכֶזַבח >ְכַצְלNמָCע ָIל ְנִסיֵכימ:6
)יב( ִ9יֵתמְ 6נִדיֵבימIְ 6ע
)יג( ֲאֶ9ר ָאְמר> ִניְרָ9ה ָEנ> ֵאת ְנא6ת ֱאִBהי:0
)יד( ֶאַBהי ִ9יֵתמַ 6כְַXלַXל ְַIקִ 9לְפֵני ר>ַח:
)טו( ְֵIאְAִ 9בַער ָיַער >ְכֶלָהָבה ְַAלֵהט ָהִרי:0
)טז( ְֵAִ ,IרְֵRפַGְ 0סֲעֶרָ= >ְבס>ָפְתָ= ְתַבֲהֵל:0
)יז( ַמֵEא ְפֵניֶהָ 0קלִ ,6ויַבְקְ9ִ >9מָ= ה‘:
)ְ >9ו ִיֲָGהל> ֲעֵדי ַעד ְוַיְחְYר> ְוי)אֵבד>:
)יח( ֵיב
)יט( ְוֵיְדע> ִIי ַאָAה ְִ9מָ= ה‘ ְלַבֶֶ =ָRעְליַ ,6על ָIל ָהָאֶר::

