
ְזמֹור ְלָדוִׁד  ב-א,קח יר מִׁ ;  נָכֹון ִלִבי ֱאֹלִהים  . שִׁ

ָרה ָלנּו  -ָהָבה  יג,קח .כְּבֹוִדי-ַאף, ָאִשיָרה וֲַאַזמְּ

שּוַעת ָאָדם, וְָּשוְּא   ; ֶעזְָּרת ִמָצר  .תְּ
ינּו, וְּהּוא   ; ָחיִל-בֵּאֹלִהים נֲַעֶשה  יד,קח  .יָבּוס ָצרֵּ

חַ   א,קט ְזמֹור, ַלְמַנצֵּ  :ְלָדוִׁד מִׁ
ִהָלִתי י תְּ -ּוִפי, ִכי ִפי ָרָשע  ב,קטֶתֱחַרש -ַאל   , ֱאֹלהֵּ

ָמה רּו ִאִתי   ; ָעַלי ָפָתחּו--ִמרְּ שֹון ָשֶקר, ִדבְּ -ִכי  לא,קט .לְּ

יֹון, יֲַעמֹד הֹוִשיעַ     --ִליִמין ֶאבְּ שֹו, לְּ י נַפְּ טֵּ  ִמשֹפְּ

 :יָּה-ַהְללּו  א,קיא .
ָכל', אֹוֶדה ה ָבב-בְּ ָדה   ; לֵּ  .בְּסֹוד יְָּשִרים וְּעֵּ

אִשית ָחכְָּמה  י,קיא ַאת ה, רֵּ ֶכל     -'יִרְּ שֵּ

ָכל, טֹוב יֶהם-לְּ  ;עֹשֵּ
 

ְזמֹור, ְלָדוִׁד  א,קי .  :מִׁ
ב ִליִמינִי--ַלאדֹנִי', נְֻּאם ה ָאִשית  -ַעד   ; שֵּ
ְֶּביָך ַרגְֶּליָך, אֹי א  , יִָדין ַבּגֹויִם  ו,קי .ֲהדֹם לְּ ָמלֵּ

 .ֶאֶרץ ַרָבה-ַעל, ָמַחץ רֹאש   ; גְּוִּיֹות

 :יָּה-ַהְללּו  א,קיב
י רֵּ א ֶאת, ִאיש-ַאשְּ ו ָֹתיו   '; ה-יָרֵּ ִמצְּ ץ  , בְּ ָחפֵּ
אֹד ֶאה  י,קיב .מְּ ִשנָיו      --וְָּכָעס, ָרָשע יִרְּ

ָשִעים ;יֲַחרֹק וְּנָָמס ד   ַתֲאוַת רְּ  תֹאבֵּ

 :יָּה-ַהְללּו  א,קיג
י ה, ַהְללּו דֵּ לּו   '; ַעבְּ ם ה-ֶאת, ַהלְּ  .'שֵּ

ם    --ֲעֶקֶרת ַהַביִת, מֹוִשיִבי  ט,קיג ַהָבנִים  -אֵּ

ָחה מֵּ  .יָּה-ַהְללּו :שְּ

ל  א,קיד ָראֵּ צֵּאת יִשְּ ,  בְּ

ָריִם ית יֲַעקֹב   ; ִמִמצְּ ַעם , בֵּ מֵּ
ז ִכי ַהצּור   ח,קיד .ֹלעֵּ ַההֹפְּ

יְּנֹו, ַחָלִמיש   ; ָמיִם-ֲאַגם ַמעְּ -לְּ
 .ָמיִם

ָך-ִכי   : ָלנּו-ֹלא', ֹלא ָלנּו ה  א,קטו ִשמְּ ן  , לְּ תֵּ

ָך-ַעל--ָכבֹוד דְּ נּו  יח,קטו.ֲאִמֶתָך-ַעל, ַחסְּ ,  וֲַאנַחְּ

ְך יָּה ַעָתה וְַּעד    --נְָּברֵּ  :עֹוָלם-מֵּ
 .יָּה-ַהְללּו

י  א,קטז ַמע ה-ִכי, ָאַהְבתִׁ -'יִשְּ

 .ַתֲחנּונָי, קֹוִלי-ֶאת    
ַחצְּרֹות  יט,קטז ית ה, בְּ -'בֵּ

ִכי יְּרּוָשָלִם      יָּה-ַהְללּו :בְּתֹוכֵּ

-ָכל', ה-ֶאת ַהְללּו  א,קיז .

 .ָהֻאִמים-ָכל, ַשבְּחּוהּו   ; ּגֹויִם
ינּו  ב,קיז דֹו, ִכי ָגַבר ָעלֵּ --ַחסְּ

עֹוָלם' ה-וֱֶאֶמת       .יָּה-ַהְללּו :לְּ

דֹו   : טֹוב-ִכי' ַלה הֹודּו  א,קיח . עֹוָלם ַחסְּ  .ִכי לְּ
דֹו   : טֹוב-ִכי' הֹודּו ַלה  כט,קיח עֹוָלם ַחסְּ  .ִכי לְּ

דֹו   : טֹוב-ִכי' ַלה הֹדּו  א,קז עֹוָלם ַחסְּ  .ִכי לְּ
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 :יָּה-ַהְללּו  א,קיא

ָכל', האֹוֶדה  ָבב-בְּ ָדה   ; לֵּ סֹוד יְָּשִרים וְּעֵּ  .בְּ

י ה, ּגְּדִֹלים  ב,קיא רּוִשים   '; ַמֲעשֵּ ָכל, דְּ יֶהם-לְּ צֵּ  .ֶחפְּ

ְדָקתֹו   ; וְָּהָדר ָפֳעלֹו-הֹוד  ג,קיא  .עֶֹמֶדת ָלַעד, וְצִׁ

אֹוָתיו, זֵֶּכר ָעָשה  ד,קיא לְּ נִפְּ  .'ַחנּון וְַּרחּום ה   ; לְּ

ָאיו, ֶטֶרף  ה,קיא יתֹו   ; נַָתן ִלירֵּ  .יְִׁזכֹר ְלעֹוָלם ְברִׁ

ַעמֹו, כַֹח ַמֲעָשיו  ו,קיא ת ָלֶהם    --ִהִּגיד לְּ  .נֲַחַלת ּגֹויִם, ָלתֵּ

י יָָדיו  ז,קיא ָפט, ַמֲעשֵּ  .ִפּקּוָדיו-ָכל, נֱֶאָמנִים   ; ֱאֶמת ּוִמשְּ

מּוִכים   ח,קיא  .ֶבֱאֶמת וְּיָָשר, ֲעשּויִם   ; ָלַעד ְלעֹוָלםסְּ

דּות  ט,קיא ַעמֹו, פְּ ָּוה    --ָשַלח לְּ יתֹו-צִׁ  ;ְלעֹוָלם ְברִׁ

מֹו   ָקדֹוש וְּנֹוָרא   .שְּ

אִשית ָחכְָּמה  י,קיא ַאת ה, רֵּ ֶכל טֹוב    -'יִרְּ ָכל, שֵּ יֶהם-לְּ  ;עֹשֵּ
ָלתֹו  .עֶֹמֶדת ָלַעד   , ְתהִׁ

 :יָּה-ַהְללּו  א,קיב

י רֵּ יש-ַאשְּ א ֶאת, אִׁ ו ָֹתיו   '; ה-יָרֵּ ִמצְּ אֹד, בְּ ץ מְּ  .ָחפֵּ

עֹו, ִּגבֹור ָבָאֶרץ  ב,קיב יֶה ַזרְּ  .דֹור יְָּשִרים יְּבָֹרְך   ; יִהְּ

יתֹו-הֹון  ג,קיב בֵּ ְדָקתֹו   ; וָעֶֹשר בְּ  .עֶֹמֶדת ָלַעד, וְצִׁ

 .ַחנּון וְַּרחּום וְַּצִדיק   ; ַליְָּשִרים, ָזַרח ַבחֶֹשְך אֹור  ד,קיב

וֶה, ִאיש-טֹוב  ה,קיב ָפט   ; חֹונֵּן ּוַמלְּ ִמשְּ ָבָריו בְּ כֵּל דְּ  .יְַּכלְּ

י  ו,קיב זֵֶּכר עֹוָלם   ; יִּׁמֹוט-ְלעֹוָלם ֹלא-כִׁ יֶה ַצִדיק, לְּ  .יִהְּ

מּוָעה ָרָעה  ז,קיב  .'ָבֻטַח ַבה, נָכֹון ִלבֹו   ; ֹלא יִיָרא, ִמשְּ

ֶאה -ַעד ֲאֶשר   ; ֹלא יִיָרא, ָסמּוְך ִלבֹו  ח,קיב  .ְבָצָריויִרְּ

יֹונִים, ִפַזר  ט,קיב ְדָקתֹו    --נַָתן ָלֶאבְּ  ;עֶֹמֶדת ָלַעד, צִׁ

נֹו ָכבֹוד   , ַקרְּ  .ָתרּום בְּ

ָניו יֲַחרֹק וְָנָמס    --וְָכָעס, ָרָשע יְִׁרֶאה  י,קיב  ;שִׁ

ים  ד   ַתֲאוַת ְרָשעִׁ  .תֹאבֵּ

 :יָּה-ַהְללּו  א,קיג

לּו י ה, ַהלְּ לּו   ; 'ַעְבדֵּ ם -ֶאת, ַהלְּ  .'השֵּ

ם ה  ב,קיג בָֹרְך' יְִּהי שֵּ ַעָתה    --מְּ  .עֹוָלם-וְַּעד, מֵּ

בֹואֹו-ֶשֶמש ַעד-ִמִמזְַּרח  ג,קיג ֻהָלל    --מְּ ם ה, מְּ  .'שֵּ

 .ַעל ַהָשַמיִם כְּבֹודֹו   '; ּגֹויִם ה-ָכל-ָרם ַעל  ד,קיג

ינּו' ַכה, ִמי  ה,קיג י    --ֱאֹלהֵּ יהִׁ  .ָלָשֶבת ַהַּמְגבִׁ

י  ו,קיג ילִׁ אֹות ַהַּמְשפִׁ  .ַבָשַמיִם ּוָבָאֶרץ    --ִלרְּ

י  ז,קיג ימִׁ ָעָפר ָדל ְמקִׁ פֹת   ; מֵּ ַאשְּ יֹון, מֵּ  .יִָרים ֶאבְּ

י  ח,קיג יבִׁ י ַעמֹו, ִעם   ; נְִּדיִבים-ִעם ְלהֹושִׁ  .נְִּדיבֵּ

ם    --ֲעֶקֶרת ַהַביִת, מֹוִשיִבי  ט,קיג ָחה-אֵּ מֵּ  :ַהָבנִים שְּ
 .יָּה-ַהְללּו
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