
 

 

תהלי! 
 
 

ספר תהילי! פרק קכ"א  
(א)  9ִיר ַל 8ֲַעל6 ת ֶא  4ָא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרי0 ֵמַאִי, ָיב(א ֶעְזִרי: 

(ב) ֶעְזִרי ֵמִע0 ה� ע( ֵ>ה  9ַָמִי0 ָוָאֶר:: 
(ג) ַאל ִי Aֵ, ַל8 6 ט ַרְגֶלָ= ַאל ָינ< 0  (9ְמֶרָ=: 

(ד) ִה Cֵה B א ָינ< 0 ְוB א ִיי 9ָ, 9 6 ֵמר ִי ְ>ָרֵאל: 
(ה) ה�  9(ְמֶרָ= ה� ִצ Eְָ= ַעל ַיד ְיִמיֶנָ=: 

(ו) י6 ָמ0 ַה  JֶֶמB  9 א ַי Iָ Iֶה ְוָיֵרַח  Eָ Gְַיָלה: 
(ז) ה� ִי 9ְָמְרָ= ִמ Iָל ָרע ִי 9ְמ(ר ֶאת ַנְפ 9ֶָ=: 

(ח) ה� ִי 9ְָמר ֵצאְתָ= < ב6 ֶאָ= ֵמַע Aָה ְוַעד ע6 ָל0: 
 

ספר תהילי! פרק ק"ל  
(א)  9ִיר ַה 8ֲַעל6 ת ִמ 8ֲַעַמ Mִי0 ְקָראִתיָ= ה�: 

(ב) ֲאד(ָני  9ְִמָעה ְבק6 ִלי  Aְִהֶייָנה ָאְזֶניָ= ַק  JNב6 ת ְלק6 ל  Aֲַחנ< ָני: 
(ג) ִא0 ֲע6 נ6 ת  Aִ 9ְָמר ָיO  ֲאד(ָני ִמי ַיֲעמ(ד: 

(ד)  Iִי ִע 8ְָ= ַה Pְִליָחה ְלַמַע,  Aִ ָ<ֵרא: 
(ה) ִק ִ<יִתי ה� ִק ְ<ָתה ַנְפ 9ִי ְוִלְדָבר6  ה6 ָחְל Aִי: 

(ו) ַנְפ 9ִי ַלאד(ָני ִמ  J(ְמִרי0 ַל G(ֶקר  (9ְמִרי0 ַל G(ֶקר: 
(ז) ַיֵחל ִי ְ>ָרֵאל ֶאל ה�  Iִי ִע0 ה� ַהֶחֶסד ְוַהְר Gֵה ִע8 6  ְפד< ת: 

(ח) ְוה< א ִיְפ Rֶה ֶאת ִי ְ>ָרֵאל ִמ I(ל ֲע6 נ(ָתיו: 
 

ספר תהילי! פרק פ"ג  
 :S(א)  9ִיר ִמְזמ6 ר ְלָאָס

(ב) ֱאB ִהי0 ַאל  Rֳִמי ָלְ= ַאל  Aֱֶחַר9  ְוַאל  Aִ 9ְק(ט ֵאל: 
(ג)  Iִי ִה Cֵה א6 ְיֶביָ= ֶיֱהָמי< , < ְמ ַ>ְנֶאיָ= ָנ ְ>א<  ר(א9 : 

(ד) ַעל ַע 8ְָ= ַיֲעִרימ<  ס6 ד ְוִיְתָיֲעצ<  ַעל ְצפ< ֶניָ=: 
(ה) ָאְמר<  ְלכ<  ְוַנְכִחיֵד0 ִמX 6 י ְוB א ִי Wֵָכר  09ֵ ִי ְ>ָרֵאל ע6 ד: 

(ו)  Iִי נ6 ֲעצ<  ֵלב ַיְח Rָו ָעֶליָ=  Gְִרית ִיְכר(ת< : 
(ז) ָאֳהֵלי ֱאד6 0 ְוִי 9ְְמֵעאִלי0 מ6 ָאב ְוַהְגִרי0: 
(ח)  Xְָבל ְוַע8 6 , ַוֲעָמֵלק  Yְֶל 9ֶת ִע0 י( 9ְֵבי צ6 ר: 

(ט)  0Xַ ַאJ  < ר ִנְלָוה ִע 08ָ ָהי<  ְזר6 ַע ִלְבֵני ל6 ט ֶסָלה: 
(י) ֲע ֵ>ה ָלֶהIְ  0ִמְדָי,  Iְִסיְסָרא ְכָיִבי,  Gְַנַחל ִקי9 6 ,: 

(יא) ִנ 9ְְמד<  ְבֵעי,  R(אר ָהי<  ד(ֶמ, ָלֲאָדָמה: 
Nמ Cָע  Iָל ְנִסיֵכימ6 :  (יב)  9ִיֵתמ6  ְנִדיֵבימIְ   6ע(ֵרב ְוִכְזֵאב < ְכֶזַבח < ְכַצְל

(יג) ֲא 9ֶר ָאְמר<  ִניְר 9ָה  Eָנ<  ֵאת ְנא6 ת ֱאB ִהי0: 
(יד) ֶאB ַהי  9ִיֵתמ6  ַכ Xְַל Xַל  Iְַק9  ִלְפֵני ר< ַח: 

(טו)  IְֵאAִ   9ְבַער ָיַער < ְכֶלָהָבה  Aְַלֵהט ָהִרי0: 
(טז)  Aִ  ,Iְֵר RְֵפGְ  0ַסֲעֶרָ= < ְבס< ָפְתָ= ְתַבֲהֵל0: 

(יז) ַמ Eֵא ְפֵניֶה0 ָקל6 , ִויַבְק9 <   9ְִמָ= ה�: 
(יח) ֵיב(9 <  ְוִי Gֲָהל<  ֲעֵדי ַעד ְוַיְח Yְר<  ְוי(אֵבד< : 

(יט) ְוֵיְדע<   Iִי ַא Aָה  9ְִמָ= ה� ְלַב Rֶָ= ֶעְלי6 , ַעל  Iָל ָהָאֶר:: 
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