
שלם מהדורת    קורן  תהלים 

ירושלים קֹוֵרן 



תוכן
א דבר העורך הראשי   

ב מבוא: ספר תהלים כספר    

ג מבוא לספר הראשון    

1 ספר ראשון   

87 מבוא לספר השני   

89 ספר שני    

157 מבוא לספר השלישי   

159 ספר שלישי   

203 מבוא לספר הרביעי   

205 ספר רביעי   

247 מבוא לספר החמישי   

249 ספר חמישי    

341 הוספות   



119    י דוחל       במ  פו     יבמ רפס   תהדים  תהדים   יבמ רפס     במ  פפקפו      י דוחל    118

ו::  ָטֽ י ֵאֶד֥יָך ֶאבְְְ ִנ֗ א ֲא֝ ֥יֹום ִאיָר֑

֥רֹו  ָב֫ ֪ד ּלְְ ֽאדִֹהי֮ם ֲאַהּדֵ ּבֵ

א  י ֣דֹא ִאיָר֑ ּתִ ַטוְְְ ים ּבָ֭ ֽאדִֹה֣  ּבֵ

י::  ר ִדֽ ֣ ה ָבׂ ָ ֖  ַמה־ַּיֲֽעׂ ֶ

֑בּח  ַעּצֵ י יְְ ָבַר֣ ּיֹום ּלְְ ד־ַה֭ ּכָָ

ע::  ם ָדָרֽ בָֹת֣ ְְ ׁ ד־ַמוְְְ י ּכָָ  ָעַד֖

ה  ּמָ ֹנחּ    ֵה֭ ּפ֗ ָי֤גּחרּח ׀ ִיצְְְ

י::  ֽ ִ ׁ ּח ַנפְְְ ר ִקּח֥ ֲאׁ ֶ֗ ֽ ַ ֑מֹרּח ּכ֝ י ִיׁ ְְְ  ֲעֵקַב֣

ט־ָד֑מֹו  ּדֶ ֶחן ּפַ ַעד־ָא֥

ים::  ל ֱאדִֹהֽ ים ׀ הֹוֵר֬ ֤ ף ַעּמִ ַא֗  ּבְְ֝

ה  ּתָ ה ָא֥ ּתָ֫ רְְְ נִֹל֮י ָסַפ֪

ָך  ֹנאֶל֑ י בְְ ָעִת֣ יָמה ִלמְְְ ֣ ִ ׂ 

ָך::  ָרֶתֽ ִספְְְ ֗דֹא ּבְְ  ֲה֝

וֹור  י ָא֭ ַב֣ ּחבּח ֽאֹויְְ ֤ ׁ ָא֤  ׀ ָי֘

י  ּתִ עְְְ ַל֗ א ֶ ֽה־ָי֝ ָר֑ ֣יֹום ֶאקְְְ  ּבְְ

י::  ים ִדֽ י־ֱאדִֹה֥ ֽ  ּכִ

ָב֑ר  ֣ד ּלָ אדִֹהים ֲאַהּדֵ ֽ֭ ּבֵ

ר::  ָבֽ ֥ד ּלָ יה֗חה ֲאַהּדֵ ֽ֝  ּבַ

א  י ֣דֹא ִאיָר֑ ּתִ ַטוְְְ ים ּבָ֭ ֽאדִֹה֣ ּבֵ

י::  ם ִדֽ ה ָאָל֣ ֖ ַמה־ַּיֲֽעׂ ֶ
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  ָך֮ בְְ ָהֽ  ַעד־יה֨חה ׀ יְְ ֵד֤ךְְְ ַהׁ ְְְ

ָך  ֶד֥ ּכְְ דְְְ ַכ֫ ֪הּחא יְְ  חְְ

יק::  ֽ ּלִ ֹוט ַדּצַ עֹוָד֥ם ֝מ֗ ן דְְ ֖  ֽדֹא־ִיּתֵ

ים ׀  ה ֱאדִֹה֨ ֤ ַאּתָ חְְ

ַות  ר ׁ ַ֗ ֵא֬ ם ִדבְְְ ֵל֤ ֹוִר֘  ּתֽ

ָמה  ִמרְְְ ים ּח֭ ֤י ָלִמ֣ ֵ ׁ  ַאנְְְ

ֵמיֶה֑ם  ֱו֣צּח יְְ  דֹא־יֶֽ

:: ךְְְ ֽ ַטו־ּבָ י ֶאבְְְ ֲאִנ֗ ַחֽ֝

וִֹקים  ֶדם רְְ֭ ַ֤ו ׀ ַעד־֬יֹוַנת ֵא֣ ַנּצֵ ַדֽמְְ

המשורר מבקש הצלה מידי האויבים; המשורר בוטח בה', נודר להודות לו על ישועתו 
ולהתהלך לפניו.

ַגֽת:: ים ּבְְ ֣ ּתִ ִדׁ ְְְ ֱא֨וֹ  אֹו֖תֹו פְְ ֽ ם ּבֶ ֑ ּתָ ל ִמכְְְ ָלִח֣ דְְ

דִֹהים  ִ֣ני ֱא֭ ּנֵ וָָ

ִני ֱא֑נֹוׁ   ָאַפ֣ י־ׁ ְְ ֽ  ּכִ

ָוֵצִֽני::  ם ִידְְְ ּ֗יֹום דֵֹו֥ ד־ַה֝  ּכָָ

ד־ַהּ֑יֹום  ַרי ּכָָ ֹורְְ ֲא֣פּח ׁ ֽ֭ ֽ ָ ׁ

י ָמֽרֹום::  ים ִד֣ ים ֽדֲֹוִמ֖ י־ַרּבִ֨ ֽ  ּכִ
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ָבִא֮ם   דְְ ֥תֹוךְְְ י ׀ ּבְְ ֤ ִ ׁ ַנפְְְ

ם  ֵני־ָאָל֗ ֽ ים ּבְְ ֲֹהִט֥ ָב֪ה ֽד֫ ּכְְ  ֶאׁ ְְְ

ים  ֑ ִוּצִ יֶהם ֲוִנ֣ית חְְ ּנֵ ִ֭ ׁ 

ה::  ֽ ֶרב ַוּלָ ם ֶו֣ ׁ ֹוָנ֗ דְְְ  ּח֝

ים  ִים ֱאדִֹה֑ ַמ֣ ָ ֣רּחָמה ַעד־ַהׁ ּ

ָך::  בֹוֶלֽ ֶרץ ּכְְ ד־ָהָא֣  ַע֖ד ּכָָ

ָעַמ֮י  ינּח ִדפְְְ ת ׀ ֵהִכ֣ ֶ ׁ ֶר֤

ה  יָו֑ ָפַנ֣י ׁ ִ ֣רּח דְְ י ּכָ ֥ ִ ׁ פְְְ ף ַנ֫ ַפ֪  ּכָ

ָדה::  תֹוָכּ֣ה ֶסֽ ֖דּח בְְ  ָנֽפְְ

דִֹהים  י ֱא֭ ֣ ֤כֹון ִדּבִ ָנ֘

ָרה::  ֽ יָרה ַחֲֽאַ ּמֵ ִ֗ ׁ י ָא֝ ֑  ָנ֣כֹון ִדּבִ

י  בֹוִל֗ ֤עּחָרה כְְ

ֹור  ִכּנ֗ ֶ֥בד חְְ֝ ה ַהּנֵ  ֭עּחָרֽ

ַור::  ֽ ָ יָרה ׁ ּ  ָאִע֥

ים ׀ ֲאלָֹנ֑י  ֥ ַעּמִ ָך֖ ָבֽ ֽאֹולְְ

ים::  ֽ ֻאּמִ דְְ ֽ  ּבַ ָך֗ רְְְ ַ ּמֶ  ֲא֝

ָך  ֑ ּלֶ ִים ַוסְְְ ַמ֣ י־ָג֣לֹד ַעל־ׁ ָ ֽ ּכִ

ָך::  ֽ ים ֲאִמּתֶ ָוִק֥ ַעל־ׁ ְְ ֽ  חְְ

ים  ִים ֱאדִֹה֑ ַמ֣ ֣רּחָמה ַעד־ׁ ָ

ָך:: בֹוֶלֽ ֶרץ ּכְְ ד־ָהָא֣ ַע֖ד ּכָָ
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יָך  ָלֶר֑ ים נְְ י ֱאדִֹה֣ ָעַד֣

 :: ֖ם ּתֹו֣לֹת ָדֽךְְְ ּדֵ  ֲאׁ ַ

ֶח֮ת  י ִמּמָ ִ֡ ׁ  ַנפְְְ ּתָ ֪דְְְ ֤י ִהּצַ ּכִ

ִוי  ֥ ּלֶ י ִמ֫ ַד֗  ֲה֥דֹא ַרגְְְ

ים  ֵנ֣י ֱאדִֹה֑  ִדפְְְ ךְְְ ַהּדֵ תְְְ ִהֽ  דְְ֭

ַוִּיֽים:: ֗אֹור ַהֽ ּבְְ֝

ֵות  ְְְ ׁ ַו ַאד־ּתַ֭ ֣ ַנּצֵ מְְ ַדֽ

המשורר מתפלל לה' שיושיע אותו מאויביו ומודה לו על התשועה )מקבילה במזמור קח(. 

ם  ֑ ּתָ ל ִמכְְְ ָלִח֣  דְְ

ה::  ָעָרֽ ּמְְ ֗אּחד ּבַ ֵנֽי־ׁ ָ֝ ֥וֹו ִמּפְְ רְְְ בָָ ּבְְ

ִני  ּנֵ֗ ים ׀ וָָ ִ֤ני ֱאדִֹה֨ ּנֵ וָָ

י  ֥ ִ ׁ פְְְ  ָוָסָ֪יה ַנ֫ ָך֮ י בְְ ֥  ּכִ

ֶס֑ה  ָנֶפ֥יָך ֶאוְְְ ֵצֽד־ּכְְ  ּחבְְְ

ֹות::  ל ַיֲֽע֥בֹר ַהּחֽ  ַע֗֝

֑יֹון  ים ֶעדְְְ ָרא ֵדֽאדִֹה֣ קְְְ ֶא֭

ר ָעָדֽי::  ד ּגֵֹמ֥ ֵא֗  ָד֝

ִני  יֵע֗ ֽיֹוׁ ִ ֽ ִים ׀ חְְ ַמ֨ ָ ַד֤ו ִמׁ ּ ִיׁ ְְְ

י ֶסָ֑דה  ֲֹאִפ֣ ף ׁ ֽ  ֵוֵר֣

ֹו::  ֹו ַחֲֽאִמּתֽ ּל֥ ים ַוסְְְ דִֹה֗ ַד֥ו ֱא֝  ִיׁ ְְְ
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ל  ינּח ִסיֽרֵֹתיֶכ֣ם ָאָט֑ ֶרם ָיִב֣ ֶט֤ ּבְְ

ּנּח::  ָעֶרֽ ֗רֹון ִיׂ ְְְ ֽמֹו־ָו֝ י ּכְְ מֹו־ַו֥  ּכְְ

ם  י־ָוָ ֣ה ָנָק֑ ֽ יק ּכִ ּלִ ו ַצ֭ ַמ֣ ִיׂ ְְְ

ע::  ֽ ָרׁ ָ ם ָהֽ ַל֣ ץ ּבְְ ַו֗ רְְְ יח ִי֝ ָעָמ֥  ּפְְ

יק  ֑ ּלִ י ַדּצַ ִר֣ ־ּפְְ ָלם ַאךְְְ ר ָא֭ יֹאַמ֣ חְְ

ֶרץ:: ָאֽ ים ּבָ ִט֥ ֹפְְ ים ׁ ֽ דִֹה֗  ֵיֽׁ ־ֱא֝ ךְְְ ַא֥

ם  ֥ ּתָ כְְְ ָלִח֪ל ִמ֫ ֵו֮ת דְְ ְְְ ׁ ַו ַאד־ּתַ ֣ ַנּצֵ ַדֽמְְ

המשורר מתפלל לה' שיציל אותו מהרשעים כיוון שלא חטא; עונשם יוכיח את השגחת 
ה' על ישראל, והם ישמחו בה'.

֑אּחד  ֥דַֹו ׁ ָ ְְְ ׁ  ּבִ

ֲהִמיֽתֹו:: ִית ַדֽ ּבַ֗ ֥רּח ֶאת־ַה֝ מְְ ַחִּֽיׁ ְְְ

י  י ׀ ֱאדָֹה֑ ַב֥ יֵדִ֖ני ֵמֽאֹיְְ ַהּצִ

ִני::  ֵבֽ ּגְְ ַ ׂ י ּתְְ ַמ֥ ֽקֹומְְ תְְְ ּמִ  ִמֽ

ֶחן  ֲֹעֵדי ָא֑ יֵדִני ִמּפ֣ ּצִ ַה֭

ִני::  יֵעֽ ים ֽהֹוׁ ִ ִמ֗ י ָל֝ ֥ ֵ ׁ ַאנְְְ  ּחֵמֽ

י  ִ֗ ׁ ַנפְְְ ֡בּח דְְ רְְ ֪ה ָאֽ ֤י ִהּנֵ ּכִ

י ַעִּז֑ים   ָי֣גּחרּח ָעַד֣

י יהֽחה::  אִת֣ ֽדֹא־ַוּטָ י חְְ ִע֖ ֽדֹא־ִפׁ ְְְ
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ם::  ֽ ּתָ ל ִמכְְְ ָלִח֥ ת דְְ ֵו֗ ְְְ ׁ ַו ַאד־ּתַ֝ ֥ ַנּצֵ ַדֽמְְ

המשורר מתלונן על רשעות השופטים ומתפלל שהצדיקים יצאו זכאים בדין, כדי שכולם 
ֶרץ' )סוף המזמור(. ָאֽ יראו 'ֵיׁש ֱאלִֹהים ׁשְֹפִטים ּבָ

֑רּחן  ַלּבֵ ֶלק ּתְְ ֶדם ֶצ֭ ם ֵא֣ ָנ֗ ֻאמְְְ ַהֽ

ם::  ֵנ֣י ָאָלֽ ֗טּח ּבְְ ּפְְ ְְְ ׁ ים ּתִ֝ ִר֥ יׁ ָ  ֵמֽ

֥דּחן  ָע֫ פְְְ ֵד֮ב עֹו֪דֹת ּתִ ַאף־ּבְְ

ֽסּחן::  ַפּדֵ ם ּתְְ ֵליֶכ֗ ס יְְ֝ ֶרץ ֲוַמ֥ ָא֡  ּבָ

ֶום  ים ֵמָר֑ ִע֣ ָ ׁ ֣ ֹרּח רְְ

י ָכָ ֽב::  ֵר֥ ֹבְְ ֶטן ּלֽ ּבֶ֗ ֥עּח ִמ֝  ּתָ

  ׁ ֥מּחת ֲוַמת־ָנָו֑ לְְְ מֹו ּכִ ֲוַמת־ָד֗

ֽנֹו::  ם אָָ ְְְ ֵט֥ ׁ  ַיאְְְ ֵר֗ מֹו־ֶפֶ֥תן ֵו֝  ּכְְ

ים  ֑ ֲוׁ ִ ַדֽ ֣קֹוד מְְ ַמע דְְ ְְְ ׁ ר ֽדֹא־ִי֭ ֣ ֲאׁ ֶ

ֽם::  ֻוּכָ ים מְְ ר ֲוָבִר֣  וֹוֵב֖

ימֹו  ִפ֑ ֥ימֹו ּבְְ ּנֵ ס־ׁ ִ ים ֲהרָָ דִֹה֗ אֱֽ

֣תֹץ ׀ יהֽחה::  ים נְְ ִפיִר֗ ֥עֹות ּכְְ֝ ּתְְ  ַמדְְְ

ִים  מֹו־ַמ֭ ֲא֣סּח כְְ ֽ ִיּמָ

כּח־ָד֑מֹו  ַהּדְְ  ִיתְְְ

ח  ּצָ֗  ִו֝ ֥רֹךְְְ  ִילְְְ

מָֹדֽדּח::  ֣מֹו ִיתְְְ  ּכְְ

  ֶמס ַיֲֽה֑דֹךְְְ ֣ דּחד ּתֶ ּבְְ ֣מֹו ׁ ַ֭ ּכְְ

ֶמׁ ::  ֽ ד־ָו֥ ּח ׁ ָ ת ּבַ ֶ ׁ ֗ ֵנֶ֥פד ֵא֝

א נו

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט



125    י דוחל       במ  פפ     יבמ רפס   תהדים  תהדים   יבמ רפס     במ  פפ      י דוחל    124

ימֹו  ֵת֥ ָפ֫ ַבר־־ׂ ְְ ֽ ימֹו ּלְְ את־־ּפִ֗ ַוּטַ

אֹוָנ֑ם  ֥לּח ִבגְְְ ֽכְְ ִיּדָ  חְְ

ֽרּח::  ַסּפֵ ַוׁ  יְְ ֣ ָאָד֖ה ּחִמּכַ  ּחֵמֽ

יֵנ֥מֹו  ֵא֫ ֽ ֪ה חְְ ּדֵ ֵוָמ֮ה ּכַ ֥ה בְְ ּדֵ ּכַ

ַיֲֽע֑קֹב  ד ּבְְ ֣ דִֹהים מֹׁ ֵ י־ֱא֭ ֽ ֗עּח ּכִ ֵיֽלְְ ֽ  חְְ

ָדה::  ֶרץ ֶסֽ י ָהָא֣ ֵס֖ ַאפְְְ  דְְ

ֶעֶרב  בּח ָד֭ ֣ ָיׁ ֻ חְְ

ֶדב  ּכָ֗  ֶיֱֽה֥מּח ַכ֝

יר::  בּח ִעֽ  ִחי֥סֹובְְ

ִני֣עּחן    ֶדֱֽא֑כֹד  ה יְְ ּמָ ֵה֭

ינּח::  ֗עּח ַחָּיִדֽ ּבְְ ְְְ ׂ  ִאם־֥דֹא ִי֝

  יר ֻעֶּזָך֮ ֣ ַחֲֽאִנ֤י ׀ ָאׁ ִ

ָך  ֥ ּלֶ סְְְ ֶֹקר ַו֫ ֥ן ַדּב֗  ַחֲֽאַרּנֵ

י  ֣ב ִד֑ ּגָ י־ָהִי֣יָת ִמׂ ְְְ ֽ  ּכִ

י::  ֣יֹום ַצר־ִדֽ ָמ֗נֹוס ּבְְ  ּח֝

ָרה  ֑ ִּזי ֵאֶד֣יָך ֲאַ ּמֵ ֻע֭

י  ּבִ֗ ּגַ ְְְ ׂ ים ִמ֝ י־ֱאדִֹה֥ ֽ  ּכִ

י:: ֽ ּלִ י ַוסְְְ ֱאדֵֹה֥

ינח֣עחן    

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ִיּכֹוָנ֑נּח  ֻר֣צּחן חְְ חֹן יְְ ִדי־ָע֭ ֽ ּבְְ

ה::  ֵאֽ י ּחרְְְ ָראִת֣  ֖עּחָרה ִדקְְְ

ד  ָרֵא֗ ָב֡אֹות ֱא֘דֵֹה֤י ִיׂ ְְְ ים ׀ צְְ ה יהֽחה־ֱאדִֹה֥ ֤ ַאּתָ חְְ

ֽד־ַהּגֹוִי֑ם  ֥קֹל ּכָָ יָצה ִדפְְְ  ָהִק֗

ָדה::  ֶחן ֶסֽ ֵלי ָא֣ ֹגְְ ד־ּב֖ ֨וֹן ּכָָ  ַאד־ּתָ

ֶעֶרב  ּחבּח ָד֭ ָיׁ ֣

ֶדב  ּכָ֗  ֶיֱֽה֥מּח ַכ֝

יר::  בּח ִעֽ  ִחי֥סֹובְְ

ם  ִפיֶה֗ י֤עּחן ּבְְ ֤ה ׀ ַיּבִ֘ ִהּנֵ

ֽתֹוֵתיֶה֑ם  פְְְ ִ ׂ ָרבֹות ּבְְ  ֲו֭

ַע::  י ׁ ֵֹמֽ י־ִמ֥  ּכִ

ַוק־ָד֑מֹו  ְְְ ׂ ה ֭יהחה ּתִ ֣ ַאּתָ חְְ

ד־ּגֹוִיֽם::  כָָ ג דְְ ַע֗ דְְְ  ּתִ֝

֑מָֹרה  ּזֹו ֵאֶד֣יָך ֶאׁ ְְְ ֻע֭

י::  ֽ ּבִ ּגַ ים ִמׂ ְְְ דִֹה֗ י־ֱא֝ ֽ  ּכִ

ִני  ֵמ֑ ַקּלְְ י    יְְ ֣ ּלִ י ַוסְְְ ֱאדֵֹה֣

י::  ָרֽ ֹרְְ ֽ ׁ ִני בְְ ֵא֥ ים ַירְְְ דִֹה֗  ֱא֝

י  ֬וּח ַעּמִ֗ ּכְְ ן־־ִיׁ ְְְ ֵג֤ם ׀ ּפֶ ַהרְְְ ַאד־־ּתַ

מֹו  ֽהֹוִריֵל֑ ָך חְְ ידְְ ֵוֽ  ֲהִניֵע֣מֹו בְְ֭

֣נּח ֲאלָֹנֽי::  ִגּנֵ  ָמ֖

 וס֣לח
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ֱע֥דָֹ ה  ֹו ֶאֽ֫ ֗ ׁ לְְְ קָָ ר ּבְְ ֥ ּבֶ ים ׀ ּלִ ֱאדִֹה֤

ֶכ֑ם  ה ׁ ְְ ָק֥  ֲאַוּדְְ

ל::  ֽ ֹות ֲאַמּלֵ ֵעֶ֖מק ֻסּכ֣  חְְ

ה  ֶ֗ ַנׁ ּ י מְְ ִד֬ ל ׀ חְְ ָע֨ ִד֤י ִגדְְְ

י  ֑ ַרִים ָמ֣עֹו  רֹאׁ ִ ֶאפְְְ  חְְ֭

י::  ִקֽ ֽוֹקְְ ה מְְ הּחָל֗  יְְ֝

י  ִצ֗ יר ַרוְְְ מֹוָא֤ב ׀ ִס֬

י   ַנֲֽעִד֑ יךְְְ ִד֣ לֹום ַאׁ ְְְ  ַעד־ֱא֭

רֹוָעִֽעי::  ת ִהתְְְ ֶדׁ֣ ֶ י ּפְְ ַד֗  ָע֝

יר ָמ֑צֹור  ֹוִבֵדִני ִע֣ י ֽי֭ ִמ֣

ִני ַעל־ֱאֽלֹום::  י ָנַו֣  ִמ֖

נּח  ֑ ּתָ ַנוְְְ ים  ְְ ה ֱאדִֹה֣ ֣ ֲהֽדֹא־ַאּתָ

ינּח::  אֹוֵתֽ ִצבְְְ ים ּבְְ דִֹה֗ ֽדֹא־ֵתֵצ֥א ֱא֝  חְְ

֑ר  ת ִמּצָ ָר֣ ֣נּח ֶע ְְְ ָבה־ּדָ ָהֽ

ם::  ת ָאָלֽ ׁ ּחַע֥ א ּתְְ חְְְ ָ֗ ׁ  חְְ֝

ִיד  ה־ָו֑ ים ַנֲֽעׂ ֶ ֽאדִֹה֥ ּבֵ

ינּח:: ֗הּחא ָי֥בּחס ָצֵרֽ חְְ֝

ח

ט

י

יא

יב

יג

יד

ם  ֖ ּתָ ן ֵע֑לּחת ִמכְְְ ֣ ַו ַעד־ׁ ּחׁ ַ ַנּצֵ מְְ ַדֽ֭

המשורר מקונן על תבוסתו ומתפלל לקיום ההבטחה להושיע את ישראל; המשורר בוטח 
בישועת ה' )מקבילה במזמור קח(.

ל::  ֽ ַדּמֵ ל דְְ ָלִח֣  דְְ

ם ֫צֹוָב֥ה  ֶאת־ֲאַר֪ ם ַנֲֽהַרִי֮ם חְְ ת ֲאַר֣ ַהּצֹו֨תֹו ׀ ֶא֥ ּבְְ

ַדו  ֵגיא־ֶמ֑  ֶאת־ֱא֣לֹום ּבְְ ב ַחַּי֣ךְְְ ב יֹוָא֗  ַחָּיׁ֤ ָָ

ֶדף::  ר ָאֽ ֣ ֵנ֖ים ָעׂ ָ ְְ ׁ

נּח  ֑ ּתָ ַרצְְְ נּח פְְ ֣ ּתָ ַנוְְְ דִֹהים  ְְ ֱא֭

ב ָדֽנּח::  ֹוֵב֥ ֣ ׁ  ּתְְ ּתָ פְְְ ַנ֗  ָא֝

ּה  ֑ ּתָ ַצמְְְ ֶרץ ּפְְ ה ֶא֣ ּתָ ְְְ ׁ ַע֣ ִהרְְְ

ָטה::  יָה ִכי־ָמֽ ָבֶר֣ ָפ֖ה ׁ ְְ  רְְ

ה  ֑ ָך֣ ָקׁ ָ יָת ַעּמְְ ִא֣ ִהרְְְ

ֵעָדֽה::  רְְְ נּח ַיִ֣ין ּתַ ִקיָת֗ ְְְ ׁ  ִה֝

נֹוֵס֑ס  ִהתְְְ ס דְְ יָך ּנֵ֭ יֵרֶא֣ ֽ ה ּדִ ּתָ ַת֤ ָנ֘

ָדה::  ט ֶסֽ ֵנ֖י ֣קֹׁ ֶ  ִמּפְְ

יָך  ִליֶל֑ ֣צּחן יְְ דְְ ַמַען ֵיָוֽ דְְ֭

ָך֣ ַחֲֽעֵנִֽני   ::  ינְְ ִמֽ יָעה יְְ ֖  הֹוׁ ִ

 ספ לחופר  חעֽננח
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ל::  ָלִחֽ ֥מֹור דְְ לּח֗תּחן ִמ ְְְ ַו ַעֽד־יְְ֝ ֥ ַנּצֵ ַדֽמְְ

פזמון ביטחון בה': המשורר מוכיח את האויבים על מעשיהם הרעים ומטיף להם לבטוח 
הּו. ַמֲעׂשֵ בה', וה׳ ישלם ְלִאיׁש ּכְ

י  ֑ ִ ׁ ּחִמָּי֣ה ַנפְְְ דִֹהים ּלֽ  ֶאד־ֱא֭ ךְְְ ַא֣

י::  ּחָעִתֽ ֽ ׁ ּנּח יְְ ּמֶ֗  ִמ֝

י  ּחָעִת֑ ־֣הּחא ֭צּחִרי ִחיׁ ֽ ַאךְְְ

ֽה::  ֹוט ַרּבָ י ֽדֹא־ֶאּמ֥ ּבִ֗ ּגַ ְְְ ׂ  ִמ֝

  ֣תּח ַעד־ִאיׁ ֮ ֽהֹותְְ ַעל־ָאָ֤נה ׀ ּתְְ

ֶכ֥ם  ּדְְ ֪וּח ֻכ֫ ּצְְ רָָ  ּתְְ

יר ָנ֑טּחי  ִק֥  ּכְְ

וּחָיֽה::  ר ַהּלְְ ֵל֗  ּגָ֝

  יַו֮ ַהּלִ ֵא֨תֹו ׀ ָיֲֽע֣צּח דְְ ְְ  ִמׂ ּ ךְְְ ַא֤

כּח  ָבֵר֑ יח יְְ ִפ֥ ָ ֥ב ּבְְ ֪צּח ָכ֫  ִירְְְ

ָדה::  דּח־ֶסֽ דְְ קַֽ ם יְְ ּבָ֗ ִקרְְְ בְְְ  ּח֝

י  ֑ ִ ׁ י ַנפְְְ ֹוּמִ אדִֹהים ּל֣  ֵדֽ֭ ךְְְ ַא֣

י::  ָחִתֽ קְְְ ּנּח ּתִ ּמֶ֗ י־ִמ֝ ֽ  ּכִ

י  ּחָעִת֑ ־֣הּחא ֭צּחִרי ִחיׁ ֽ ַאךְְְ

ֹוט::  י ֣דֹא ֶאּמֽ ּבִ֗ ּגַ ְְְ ׂ  ִמ֝

י  בֹוִל֑ י ּחכְְְ ִע֣ דִֹהים ִיׁ ְְְ ַעד־ֱא֭

ים::  ֽאדִֹהֽ י ּבֵ ִס֗ וְְְ י ַמ֝  ֽצּחר־ֻעִּז֥

א סב

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ל::  ָלִחֽ ת דְְ ִגיַנ֬ ַו ׀ ַעֽד־נְְ ַנּצֵ֬ ַדֽמְְ

המשורר מבקש להינצל מפני האויבים, ומתפלל להצלחת המלך; המלך ישלם את נדריו 
לה'.

י  ִת֑ דִֹהים ִרּנָ ָע֣ה ֱא֭ מְְְ ִ ׁ

י::  ִתֽ ִפּדָ יָבה ּתְְ ִ֗ ׁ קְְְ  ַה֝

ָרא  קְְְ ֶרץ ׀ ֵאֶד֣יָך ֶא֭ ֵצ֤ה ָהָא֨ ִמקְְְ

י  ֑ ֲע֣טֹף ִדּבִ ֽ  ּבַ

ִני::  ֵוֽ י ַתנְְְ ּנִ ֣ ֽצּחר־ָי֖רּחם ִמּמֶ  ּבְְ

י  ה ִד֑ ֶס֣ י־ָהִי֣יָת ַמוְְְ ֽ ּכִ

ֵנ֥י אֹוֵיֽב::  ֹ  ִמּפְְ ד־֝ע֗ ּלַ  ִמגְְְ

ים  ָך ֽעֹוָדִמ֑ דְְְ הָָ ֽֽ אָָ ָא֣גּחָרה בְְ֭

ָדה::  ֽ ָנֶפ֣יָך ּסֶ ֶתר ּכְְ ֵס֖ ה בְְ ֱוֶס֨  ֶאֽ

י  ָלָר֑  ִדנְְְ ּתָ עְְְ ַמ֣ דִֹהים ׁ ָ ה ֱא֭ ֣ י־ַאּתָ ֽ ּכִ

ָך::  ֶמֽ י ׁ ְְ ֵא֥ ת ִירְְְ ַ֗ ֻרׁ ּ  יְְ֝ ּתָ  ָנַת֥

יף   ּתֹוִס֑ ֶדךְְְ ֵמי־ֶמ֣ ים ַעד־יְְ ָיִמ֣

מֹו־֥לֹר ָחֽלֹר::  יח ּכְְ נֹוָת֗ ְְ֝ ׁ 

ים  ֵנ֣י ֱאדִֹה֑ ב ֭עֹוָדם ִדפְְְ ֣ ֵיׁ ֵ

הּח::  ֻרֽ צְְ ן ִינְְְ ת ַמ֣ ֱאֶמ֗ ֶסל ֶחֽ֝  ֶו֥

ָך֣ ָדַע֑ל  מְְְ ה ׁ ִ ָר֣ ֤ן ֲאַ ּמְְ ּכֵ

י ֣יֹום ׀ ֽיֹום:: ָלַר֗ י נְְ֝ ִמ֥ ּדְְ ַ ׁ ֽ דְְ
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ה::  הּחָלֽ ר יְְ ֥ ּבַ ִמלְְְ יֹו֗תֹו ּבְְ הְְְ ֽ֝ ל ּבִ ָלִח֑ ֥מֹור דְְ ִמ ְְְ

המשורר כוסף לקרבת א־להים; הוא מקלל את הרשעים ומברך את המלך ואת הבוטחים 
בה'.

ה  י ַאּתָ֗ ים ׀ ֵאִד֥ ֱאדִֹה֤

  ּךָ ֲוֶר֥ ֽ֫ ַ ׁ  אֲֽ

י  ִ֗ ׁ  ׀ ַנפְְְ ָך֨ ה דְְ ָא֬  ָצֽמְְ

י  ִר֑ ָ ׂ ָך֣ בְְ ּה דְְ ַמ֣  ּכָ

ִים::  ִדי־ָמֽ ָעֵי֣ף ּבְְ ֶרץ־ִצָּי֖ה חְְ ֶאֽ  ּבְְ

ָך  ֶֹלׁ  ֲוִ יִת֑ ּק֣ ן ּבַ ּכֵ֭

ָך::  בֹוֶלֽ  ּחכְְְ ָך֗ ּזְְ ֥אֹות ֻע֝  ִדרְְְ

ים  ַוִּי֗ ָך ֵמֽ֝ ּלְְ סְְְ י־־֣טֹוב ַו֭ ּכִ

ָך::  ֽוּחנְְ ּבְְ ַ ׁ י יְְ ָפַת֥ ְְ ׂ 

ַוָּי֑י  ָך֣ בְְ ֶרכְְְ ן ֲאָבֽ ּכֵ֭

ֽי::  א ַכּפָ ֥ ָ  ֶאׂ ּ ָך֗ מְְְ ִ ׁ  ּבְְ֝

י  ֑ ִ ׁ ע ַנפְְְ ֣ ּבַ ְְְ ׂ ן ּתִ ֶלׁ ֶ ֶדב ָח֭ ֤מֹו ֵו֣ ּכְְ

י::  ֽ ד־ּפִ ַהּדֶ ָנ֗נֹות יְְ י רְְ֝ ֵת֥ פְְְ ִ ׂ  חְְ

צּחָע֑י  יָך ַעד־יְְ ֥ ּתִ ַכרְְְ ִאם־ ְְ

 :: ךְְְ ֽ ה־־ּבָ ּגֶ ֻמ֗רֹות ֶאהְְְ ַאׁ ְְְ  ּבְְ֝

י  ֑ ָתה ּדִ ָר֣ י־־ָהִי֣יָת ֶע ְְְ ֽ ּכִ

ֽן::  ָנֶפ֣יָך ֲאַרּנֵ ֵצ֖ד ּכְְ ּחבְְְ

א סג

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ם  ת ׀ ָע֗ ד־ֵע֨ כָָ ֘וּח ֤בֹו בְְ טְְְ ּבִ

ֶכ֑ם  ַבבְְְ ָפָנ֥יח דְְ ֽכּח־דְְ פְְְ ִ ׁ 

ָדה::  ֣נּח ֶסֽ ֲוֶסה־ּדָ ים ַמֽ  ֱאדִֹה֖

ֵנֽי־ָאָל֮ם  ֶבד ּבְְ  ׀ ֶה֥ ךְְְ ַא֤

יׁ   י ִא֥ ֵנ֫ ָ ֪ב ּבְְ  ּכָ

ֲע֑דֹות  ַנִ֥ים ַדֽ ֽמֹא ְְ  ּבְְ

ֶבד ָיַֽול::  ה ֵמֶה֥ ּמָ ֗  ֵה֝

֮ק  עֹׁ ֶ ֣וּח בְְ טְְ בְְְ ַאד־ּתִ

֥דּח  ּבָ הְְְ ָגֵ ֪ד ַאד־ּתֶ֫  ּחבְְְ

י־ָי֑נּחב  ֽ  ַוִ֤יד ׀ ּכִ

יתּח ֵדֽב::  ֥ ִ ׁ  ַאד־ּתָ

ים  ר ֱאדִֹה֗ ּבֶ֬ ַאַו֤ת ׀ ּלִ

י  ּתִ עְְְ ָמ֑ ִים־֥ ּח ׁ ָ ֽ ּתַ ְְ ׁ 

ים::  ֹ  ֵדֽאדִֹהֽ י ֝ע֗ ֥  ּכִ

ֶסל  ָךֽ־ֲאלָֹנ֥י ָו֑ ּחדְְְ

֖ם  ּדֵ ַ ׁ ה תְְ י־ַאּתָ֨ ֽ  ּכִ

הּח:: ֽ ֲעׂ ֵ ַמֽ ֽ יׁ  ּכְְ ִא֣ דְְ

ט

י

יא

יב

יג
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ם  ֑ ים ּתָ ִר֣ ּתָ סְְְ ּמִ ִדי֣רֹות ּבַ

אּח::  ֣דֹא ִייָרֽ הּח חְְ ֥אֹם ֝יֹֻר֗ תְְְ  ּפִ

ע  ָב֤ר ָר֗ ֘ מֹו ׀ ּלָ קּח־ָד֨ ַוּזְְ יְְ

ים  ֑ ִ ׁ ֣מֹון ֽמֹוקְְ רּח ִדטְְְ ַסּפְְ ֽ֭  יְְ

ֽמֹו::  ֶאה־ּדָ י ִירְְְ ֗רּח ִמ֣ מְְ  ָאֽ֝

ׂ ּח־עֹו֗דֹת  ֽ ּפְְ ַיֽוְְְ

  ׂ֑ ֻוּפָ ֶפׂ  מְְ נּח ֵו֣ מְְְ  ּתַ֭

ֵד֣ב ָעֽמֹק::  יׁ  חְְ ֗ ֶרב ִא֝ ֶק֥  חְְ

ים  ם ֱא֫דִֹה֥ ַחּיֵֹר֗

ם::  ֗יּח ַמּכָֹתֽ ֑אֹום ָה֝ תְְְ ץ ּפִ  ֵו֥

ׁ ֹוָנ֑ם  הּח ָעֵד֣ימֹו דְְ יֻד֣ ִ ׁ ַחַּיכְְְ

ם::  ד־֥רֵֹאה ָבֽ ֗לּח ּכָָ ֽנֹולְְ תְְְ  ִי֝

ם  ָל֥ ל־ָא֫ ֗אּח ּכָָ ַחִּיֽירְְ

ים  דִֹה֗ ַֹעד ֱא֝ ילּח ּפ֥ ַּיּגִ  ַח֭

ידּח::  ֽ ּכִ הּח ִהׂ ְְְ ֥ ֲעׂ ֵ  ּחַמֽ

יהחה  ֽ֭ יק ּבַ ֣ ַמ֤ו ַצּלִ ִיׂ ְְְ

ָסה ֑בֹו  ָו֣  חְְ

ֵרי־ֵדֽב:: ד־ִיׁ ְְְ ֗דּח ּכָָ דְְ ַהֽ ִיֽתְְְ חְְ֝

ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

יָך  ֲוֶר֑ י ַאֽ ֣ ִ ׁ ה ַנפְְְ ָק֣ בְְ ֽ ּלָ

ִמיֶנָֽך::  ָכ֥ה יְְ מְְ ֽ י ּתָ ֗  ּבִ֝

י  ֑ ִ ׁ ּח ַנפְְְ ֣ ׁ ַבקְְְ ׁ ֹוָאה יְְ ה דְְ֭ ּמָ ֵה֗ חְְ

ֶרץ::  ּ֥יֹות ָהָאֽ ּתִ ַתוְְְ ֽ ֗בֹאּח ּבְְ  ָי֝

ֶרב  ֵלי־ָו֑ הּח ַעד־יְְ יֻר֥ ַיּגִ

ֽיּח::  ים ִיֽהְְְ ָעִד֣ ֽ ָנ֖ת ׁ ֻ  מְְ

ים  א֫דִֹה֥ ֽ ו ּבֵ ַמ֪  ִיׂ ְְְ ֶדךְְְ֮ ַהּמֶ חְְ

ֹו  ֣ע ּב֑ ּבָ ְְְ ׁ ד־ַהּנִ ד ּכָָ ַהּדֵ תְְְ  ִי֭

ֶקר:: ֽ ֵרי־ׁ ָ י ֽלֹובְְ ֣ ר ּפִ ֵכ֗ ּסָ י ִי֝ ֥ ּכִ

ל:: ָלִחֽ ֥מֹור דְְ ַו ִמ ְְְ ַנּצֵ֗ ַדֽמְְ

המשורר מבקש להינצל מהאויבים; הוא מתאר את עונשם ואת שמחת הצדיק בה'.

י  יִו֑ ִ ׂ י בְְ ים קֹוִד֣ ַמע־ֱאדִֹה֣ ְְ ׁ

ֹר ַוָּיֽי::  ּצ֥ ב ּתִ ַ֥ול ֝אֹוֵי֗  ִמּפַ

ים  ֵרִע֑ ֹול מְְ יֵרִני ִמּס֣ ּתִ סְְְ ּתַ֭

ֶחן::  ֲֹעֵדי ָאֽ ת ּפ֣ ַ֗ ׁ ִרגְְְ  ֵמֽ֝

ׁ ֹוָנ֑ם  ֶרב דְְ ֣נּח ַכֶו֣ נְְ ֽ ֤ר ׁ ָ ֲאׁ ֶ

ר::  ר ָמֽ ָב֥ ם ּלָ ּצָ֗ ֥כּח ִו֝ רְְ ֽ  ּלָ
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ים  ּמִ ֣אֹון ַי֭ ֤יַו ׀ ׁ ְְ ּבִ ַמׁ ְְְ

ים::  ֽ ֻאּמִ ם ַחֲֽה֥מֹון דְְ יֶה֗ ּדֵ ֥אֹון ּגַ֝ ְְ ׁ 

יָך  ָצחֹת ֵמֽאֹוֹתֶת֑ י קְְ֭ ֵב֣ ֨אּח ׀ ֽיֹׁ ְְ ַחִּי֤ירְְ

ִנֽין::  רְְְ ֶרב ּתַ  ֤מֹוָצֵֽאי־֖בֶֹקר ָחֶע֣

ָה  ֶק֡ ֹקְְ ֪ ׁ ֶרץ ׀ ַחּתְְ  ָהָא֨ ּתָ לְְְ ַק֤ ּפָ֘

ה  ּנָ ֶר֗ ְְ ׁ עְְְ ת ּתַ  ַרּבַ֬

ִים  ֵדא ָמ֑ דִֹהים ָמ֣ ֶ֣דג ֱא֭  ּפֶ

ם  ָגָנ֗ ין ּלְְ֝ ִכ֥  ּתָ

ִכיֶנָֽה::  י־ֵכ֥ן ּתְְ  ּכִ

ָה  לּחֶל֑ ת ּגְְ ה ַנֵו֣ ּחֵ יָה ַר֭ ָדֶמ֣ ּתְְ

ה  ּנָ ֶג֗ ֽמֹגְְ ים ּתְְ֝ ִביִב֥ רְְְ  ּבִ

 :: ךְְְ ָבֵרֽ ּה ּתְְ ָו֥  ִצמְְְ

ָך  ַנ֣ת ֽטֹוָבֶת֑ ְְ ׁ  ּתָ רְְְ ּטַ ִע֭

ן::  ֶ ׁ ֽ ֲע֥פּחן ּלָ יָך ִירְְְ ֶד֗ ּגָ ַמעְְְ  ּח֝

֑ר  ּבָ ֣אֹות ִמלְְְ ֲעפּח נְְ רְְְ ִי֭

ָנה::  ֹרְְְ ּגֽ וְְְ ָב֥עֹות ּתַ יד ּגְְ ִג֗  חְְ֝

ֹאן  ים ׀ ַהּצ֗ ּח ָכִר֨ ֬ ׁ ָדֽבְְ

פּח־ָב֑ר  ים ַיַֽעטְְְ  ַחֲֽעָמִק֥

ירּח:: ֽ ֽרֹוֲע֗עּח ַאף־ָיׁ ִ תְְְ ִי֝

ח

ט

י

יא

יב

יג

יד

יר::  ֽ ל ׁ ִ ָלִח֥ ֗מֹור דְְ ַו ִמ֝ ְְְ ֥ ַנּצֵ ַדֽמְְ

ִצּיֹון על כפרת העוונות, בריאת העולם והורדת הגשמים;  המשורר מהלל את ֱא־לִֹהים ּבְ
הברואים שרים לה'. 

ה  ִהּדָ֓ ה תְְ ִמָּי֬ ָך֤ ֻלֽ דְְ

ִצּ֑יֹון  ים ּבְְ  ֱא֘דִֹה֥

ם־ֶנֶֽלר::  ּדַ ֻ ׁ  יְְ ָך֗ דְְְ  ּח֝

֑ה  ִפּדָ ַע ּתְְ ׁ ֵֹמ֥

ר ָיֽבֹאּח::  ֥ ָ ׂ ד־ּבָ יָך ּכָָ ֶל֗  ָע֝

י  ּנִ רּח ֶמ֑ ֣בְְ חֹֹנת ּגָ י ֲע֭ ֵר֣ בְְְ ּלִ

ם::  ֵרֽ ַכּפְְ ה תְְ ֥ ינּח ַאּתָ ֵע֗ ָ ׁ  ּפְְ֝

ָקֵר֮ב  ר ּחתְְְ ַו֣ בְְ ֽ י ׀ ּתִ ֵר֤ ַאׁ ְְְ

יָך  ֶר֥ ֹן ֲוֵצ֫ ּכ֪  ִיׁ ְְְ

ָך  יֶת֑ ֣טּחב ּבֵ ָעה ּבְְ ּבְְ ְְְ ׂ  ִנ֭

ָך::  יָכֶדֽ ֗לֹׁ  ֵהֽ  קְְ֝

ֲעֵננּח  ֽ֭ ֶלק ּתַ ֶצ֣ ֽנֹוָר֨אֹות ׀ ּבְְ

ֵע֑נּח  י ִיׁ ְְְ  ֱאדֵֹה֣

ֶרץ  ֗ ֵחי־ֶא֝ ד־ַקצְְְ ו ּכָָ ָט֥  ִמבְְְ

ים::  וִֹקֽ ָי֣ם רְְ  חְְ

כֹ֑וֹו  ים ּבְְ ין ָהִר֣ ֵמִכ֣

ה::  בּחָרֽ גְְְ ר ּבִ ֗ ָ אְְְ  ֶנ֝
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ינּח  ים ׀ ֱאדֵֹה֑ ֥ ֖כּח ַעּמִ רְְ ֽ ּבָ

ֽתֹו::  ִהּדָ יעּח ֣קֹוד ּתְְ ִמ֗ ַהׁ ְְְ  חְְ֝

ַוִּי֑ים  ֽ נּח ּבַ ֵ ׁ פְְְ ם ַנ֭ ֣ ָ ַהׂ ּ

ֵדֽנּח::  ֹוט ַרגְְְ ן ַדּמ֣ ֽדֹא־ָנַת֖  חְְ

ים  נּח ֱאדִֹה֑ ֥ ּתָ ַונְְְ י־בְְ ֽ ּכִ

ֶֽסף::  ף־ּכָ רָָ צְְְ נּח ּכִ ּתָ֗ ַרפְְְ  צְְ֝

ה  צּחָל֑ נּח ַבּמְְ ֲהֵבאָת֥

ֵנֽינּח::  תְְְ מָָ ה בְְ  ֽמּחָעָק֣ ּתָ מְְְ ֖ ַ ׂ 

נּח  ֥ ֫רֹאׁ ֵ  ֱא֗נֹוׁ  דְְ ּתָ בְְְ ֥ ּכַ ִהרְְְ

ִים  ֑ ׁ  ּחַבּמַ אנּח־ָבֵא֥ ֽ  ּבָ

ָחָיֽה::  נּח ָדֽרְְ ֹוִציֵא֗ ּתֽ  ַח֝

עֹו֑דֹות  ָך֣ בְְ יתְְ ָא֣בֹוא ֵבֽ

י::  ָלָרֽ ָך֣ נְְ ֖ם דְְ ּדֵ  ֲאׁ ַ

י  ָפָת֑ ֥צּח ׂ ְְ ר־ּפָ ֲאׁ ֶ

י::  ר־ִדֽ ּצַ י ּבַ ֗ ר־ּפִ֝ ִלּבֶ  חְְ

  ךְְְ ֲעֶדה־ּדָ֭ ים ַאֽ ֘עֹ֤דֹות ֵמִו֣

ים  ֣טֶֹרת ֵאיִד֑  ִעם־קְְ

ָדה::  ים ֶסֽ ר ִעם־ַעּתּחִל֣ ה ָבָק֖ ֱעׂ ֶ֨  ֶאֽ

ָרה  ֲאַסּפְְ ֣עּח ַחֽ֭ מְְְ ֽכּח־ׁ ִ דְְ

י::  ֽ ִ ׁ ַנפְְְ ה דְְ ֣ ר ָעׂ ָ ֖ ים ֲאׁ ֶ י ֱאדִֹה֑ ֵא֣ ד־ִירְְְ ּכָָ

ח
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֑מֹור  יר ִמ ְְְ ֣ ַו ׁ ִ ַנּצֵ מְְ ַדֽ֭

ל ָהָאֶרץ מודה לה' על נפלאותיו לישראל; המשורר נודר להודות לה' על ההצלה לפני  ּכָ
ל ִיְרֵאי ֱאלִֹהים. ּכָ

ֶרץ::  ד־ָהָאֽ ים ּכָָ אדִֹה֗ יעּח ֵדֽ֝  ָהִר֥

֑מֹו  ֽבֹול־ׁ ְְ ֥רּח כְְ ַ ּמְְ

ֽתֹו::  ִהּדָ ֗בֹול ּתְְ ימּח ָכ֝ ֥ ִ ׂ 

אדִֹהים  ֣רּח ֵדֽ֭ ִאמְְְ

  ָך֗ ּזְְ ֥רֹב ֻע֝ יָך ּבְְ ֑ ֲעׂ ֶ א ַמֽ  ַמה־ּנֹוָר֣

יָך::  ֶבֽ ָך֥ ֽאֹיְְ ּח־דְְ ֲוׁ ֽ ַֽכֽ  יְְ

ָך  ֲו֣חּח דְְ֭ ֽ ּתַ ֶרץ ׀ ִיׁ ְְְ ד־ָהָא֤ ּכָָ

  ךְְְ רּח־ָד֑ יַ ּמְְ  ִחֽ

ָדה::  ָך֣ ֶסֽ מְְְ ֖רּח ׁ ִ ַ ּמְְ  יְְ

ים  ֲע֣דֹות ֱאדִֹה֑ אּח ִמפְְְ רְְְ ֣כּח ּח֭ דְְ

ם::  ֵנ֥י ָאָלֽ ה ַעד־ּבְְ ִדיָד֗ א ֲע֝  נֹוָר֥

ה  ָ֗ ׁ ַיּבָ ֽ ם ׀ דְְ  ָי֨ ָהַ֤פךְְְ

ֶגד  ָר֑ ֣רּח בְְ ָהר ַיַֽעבְְְ ּנָ  ּבַ֭

ֹו::  ָוה־ּבֽ מְְ ם ִנׂ ְְְ ֗ ָ֝ ׁ 

ם  ֽבּחָר֨תֹו ׀ עֹוָד֗ גְְְ ֤ד ּבִ ֘מֹׁ ֵ

֑יָנה  ּפֶ צְְְ ּגֹוִי֣ם ּתִ יָניח ּבַ  ֵע֭

ָדה::  ים ׀ ַאד־ָי֖רּחמחּ    ָד֣מֹו ֶסֽ ִר֓ ֹורְְ  ַהּסֽ
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ים  ים ׀ ֱאדִֹה֑ ֥ יֹו֖לּחָך ַעּמִ

ֽם::  ּדָ ים ּכֻ ֥  ֝יֹו֗לּחָך ַעּמִ

בּחָדּ֑ה  ָנ֣ה יְְ ֶרץ ָנֽתְְ ֶא֭

ינּח::  ים ֱאדֵֹהֽ נּח ֱאדִֹה֥ ֵכ֗ רְְ ָבֽ  יְְ֝

ים  ֵכ֥נּח ֱאדִֹה֑ רְְ ָבֽ יְְ

ֶרץ:: ֵסי־ָאֽ ד־ַאפְְְ ֥אּח ֝אֹו֗תֹו ּכָָ ִיֽירְְ חְְ

יר::  ֽ ֥מֹור ׁ ִ ל ִמ ְְְ ָלִח֗ ַו דְְ֝ ֥ ַנּצֵ ַדֽמְְ

המשורר מזמין את העם להודות לה' על התגלותו, על נפלאותיו ועל ההצלה מהאויבים; 
ַמְקֵהלֹות ישראל וַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ישירו לה' בירושלים.  ּבְ

דִֹהים  ָי֣קּחם ֱא֭

ָב֑יח   ָי֣פּחצּח ֽאֹויְְ

ָנֽיח::  יח ִמּפָ ָא֗ נְְְ ַ ׂ ָי֥נּחסּח מְְ֝  חְְ

ֹף  ּל֥ נְְְ ן ּתִ֫ ֹף ָעׁ ָ֗ ּל֥ ִהנְְְ ּכְְ

  ׁ ֵני־ֵא֑ ֹוַנג ִמּפְְ ס ּל֭ ֣ ִהּמֵ  ּכְְ

ים::  ֵנ֥י ֱאדִֹהֽ ים ִמּפְְ ִע֗ ָ ׁ ֥לּח רְְ֝  ֽיֹאבְְ

֣וּח  מְְ ים ִיׂ ְְְ יִק֗ ַצּלִ ֽ חְְ

ים  דִֹה֗ ֵנ֥י ֱא֝ צּח ִדפְְְ ַעדְְְ ֽ֭  ַי

ה::  ָוֽ מְְְ ִ ׂ יׂ ּח בְְ ֥ ָיׂ ִ  חְְ

ו

ז

ח
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ב

ג
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אִתי  י־ָקָר֑ ֽ ֵאָד֥יח ּפִ

ׁ ֹוִנֽי::  ַות דְְ ֣ ם ּתַ רֹוַמ֗  חְְ֝

י  ֑ ִדּבִ יִתי בְְ ֶחן ִאם־ָרִא֣ ָא֭

ע ׀ ֲאלָֹנֽי::  ַמ֥  ֖דֹא ִיׁ ְְְ

ים  ע ֱאדִֹה֑ ַמ֣ ֵכן ׁ ָ ָא֭

י::  ִתֽ ִפּדָ ֣קֹוד ּתְְ יב ּבְְ ִ֗ ׁ קְְְ  ִה֝

ים   ֱאדִֹה֑ ֥רּחךְְְ ּבָ

י:: ֽ ִאּתִ ֹו ֵמֽ ּל֗ ַוסְְְ י חְְ֝ ִת֥ ִפּדָ יר ּתְְ ֤ר ֽדֹא־ֵהִס֖ ֲאׁ ֶ

יר:: ֽ ֥מֹור ׁ ִ ִגי֗נֹת ִמ ְְְ נְְְ ַו ּבִ֝ ֥ ַנּצֵ ַדֽמְְ

ברכת א־להים לישראל מתגלה לעיני כל העולם ביבול הארץ ובמשפט ה' בכל הארץ.

ֵכ֑נּח  רְְ ֥נּח ִחיָבֽ ּנֵ וָָ ים יְְ ֱאדִֹה֗

ָדה::  נּח ֶסֽ ֣ ָנ֖יח ִאּתָ ר ּפָ  ָיֵ֤א֥

ָ֑ך  ּכֶ רְְְ ֶרץ ּלַ ָא֣ ַעת ּבָ ָדַל֣

ָך::  ּחָעֶתֽ ֽ ׁ ם יְְ ֹוִי֗ ד־ּג֝ כָָ  ּבְְ

ים  ים ׀ ֱאדִֹה֑ ֥ יֹו֖לּחָך ַעּמִ

ֽם::  ּדָ ים ּכֻ ֥  ֝יֹו֗לּחָך ַעּמִ

ים  ֥ ּמִ ֻא֫ ֗נּח דְְ יַרּנְְ ֥וּח ִחֽ מְְ ִיֽׂ ְְְ

ֹר  ים ִמיׁ ֑ ֣ ֹט ַעּמִ ּפ֣ י־ִתׁ ְְְ ֽ  ּכִ

ָדה::  ם ֶסֽ ֵו֣ נְְְ ֶרץ ּתַ ָא֖ ים ׀ ּבָ ֻאּמִ֓  ּחדְְְ
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