
  ע"ב שמות מתוך תהלים
 
בֹוִדי  הַאּתָ וְ  ֲעִדי ּכְ יוּ ְיֹהָוה ָמֵגן ּבַ ְוַאּתָ֣ה ְיֹהָוה . ֵמִרים ֹראׁשִ

ְרָח֑ק אֱ  ה יּוִת֗ ָילַאל־ּתִ ִתי ֽחּוׁשָ ְיֹהָוה ַמחְ . ְלֶעְזָר֥ ר ַלֽ יֹאַמ֗  ִס֣

וֹ טַ ּוְמצּוָדתִ֑י ֱאלַֹהי ֶאבְ  י ְיֹהָוה אֶ עֵ . ח־ּבֽ יליֵנ֣ יִק֑ יו  ם־ַצּדִ ָאְזָנ֗ ְו֝

ְוָעתָֽם ֶניָך ֲהׁשִ ְצָב֣אֹות  םְיֹהָוה ֱאלִֹהי. ֶאל־ׁשַ יֵב֑נּו ָהֵא֥ר ּפָ֝

ָֽעה ׁשֵ ֥י אֵ . ְוִנּוָ י ּכִ ִני ֲאֹדָנ֑ ֥ ֹוםל הַ יָך ֶאְקָרא כָּ לֶ֥ ָחּנֵ י ׁשָ אֲ . ּיֽ י כַ֗ ִנ֥ ְבּתִ

ִניאִ֫ וָֽ  ֖י ְיֹהָוה ִיְסְמֵכֽ ָ֥נה ֱהִקי֑צֹוִתי ּכִ י ְיֹהָוה . יׁשָ ְעּתִ ֶדק כִּ ָיַד֣ י־ֶצ֣

ֱאמּונָ֗  יָך ֶו֝ ֶט֑ ּפָ י הִמׁשְ ֑ ּתִ ְיֹהָוה  הָלמָ֣ . ִניתִָֽעּנִ ח ַנְפׁשִ ְסּתִ֖יר  יְזַנ֣ ּתַ

י ּנִ ֽ יָך ִמּמֶ ֶנ֣ י בַ אֱ ְיֹהָוה . ּפָ . ךָ דֶּֽ ְיָלה ֶנגְ לַּ֣ לֵֹהי ְיׁשּוָעִתי יֹום־ָצַעְקּתִ

י ִלְרא֥ אֱ ּוֵלא הֶ֭ ל טּוב ְיֹהוָ  תוֹ ַמְנּתִ יםּבְֽ ֽ ֶרץ ַחּיִ ֶא֣  הׁשּובָ֣ . ה ּבְ
צָ֣  י הְיֹהָוה ַחּלְ י ֝הֹוׁשִ ךָ עֵ֗ ַנְפׁשִ ַען ַחְסּדֶֽ י ְיֹהָוה ִי֭ . ִני ְלַמ֣ עּו ֲעֵצ֣ ּבְ ׂשְ

ְר  עְל֝ י זֵ֥ ַאֽ ֣ר ָנָטֽ י ְיֹהָוה . ָב֗נֹון ֲאׁשֶ גָּ֗ ִמ ִויִה֤ ׂשְ ְך ִמ֝ ֑ ב ַלּדָ ּגָ֣  בׂשְ
רָֽ  ּצָ ֹות ּבַ ן ְיבֹ֥ הִ . הְלִעּת֥ ה ִכי־ֵכ֭ ֶבר ַר ּנֵ֣  הָלמָ֣ . ֵרא ְיֹהָוהיְ ְך ּגָ

ָר֑חוֹ  ד ּבְ ֲעֹמ֣ יק ְיֹהָוה ּתַ ְעִל֗ ָרה םּתַ ֽ ּצָ ֹות ּבַ ְיֹהָוה לַ הֹודּו . ְלִעּת֥

מאִקְר  ים ֲעִלילֹוָתיו וֹ ּו ִבׁשְ ֲרכּו ְיֹהָוה . הֹוִדיעּו ָבַעּמִ לּבָ ־ּכָ

ְרָתיו ֹעשֵׂ  יִתי ְיֹהָוה ַוּיֵט אֵ . ְרצֹונוֹ  יְצָבָאיו ְמׁשָ ַמע וַ י לַ ַקּוֹה ִקּוִ ׁשְ ּיִ

ֶטיָך הי ְרצֵ פִּ ִנְדבֹות . ָעִתיוְ ׁשַ  ּפָ ֵדִנילַ ־ָנא ְיֹהָוה ּוִמׁשְ  ןַעל־כֵּ . ּמְ
ְמ לְ אֹוְדָך ַבּגֹוִים ְיֹהָוה וּ  ָרה ךָ ׁשִ ו יֵראָ יְ רֹוֶצה ְיֹהָוה ֶאת־. ֲאַזּמֵ

וֹ יַ ֶאת־ַהְמ  ה ְיֹהָוה ָנִגי םֹוֶזה־ַהיּ . ֲחִלים ְלַחְסּדֽ ְמחָ לָ ָעׂשָ  הה ְוִנׂשְ
ּתַ . בוֹ  נוּ וְ  הוֶ חֲ ּבֹאּו ִנׁשְ . ִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני־ְיֹהָוה ֹעׂשֵ



י ֶאת־ְיֹהָוה ְועָ  ּתִ ַרׁשְ ל־ְמגּורוֹ נָ֑ ּדָ יָלִניהִ י תַ ִני ּוִמּכָ ְיֹהָוה ָמָלְך . ּצִ

ֵגל  ְמחּו ָהָא֑ ּתָ יםאִ ֶרץ ִיׂשְ ים ַרּבִ ֵצנִ . ּיִ ע ָר ְיֹהָוה ֵמָאָדם  יַחּלְ

י ְוַאל־הָ לֹ אֱ ְפֵטִני ְכִצְדְקָך ְיֹהָוה ׁשָ . ְנְצֵרִניּתִ ֵמִאיׁש ֲחָמִסים 

ְמחּו ִלי ב צִ יֹ  ְיֹהָוהּו לַ רַזּמְ . ִיׂשְ ים ֲעִלילֹוָתיויּ ׁשֵ ידּו ָבַעּמִ . ֹון ַהּגִ

ִצְדקֹו א ָרה ׁשֵ וַ ֹוֶדה ְיֹהָוה ּכְ  ךָ ילֶ ַוֲאִני עָ . ־ְיֹהָוה ֶעְליֹוןםֲאַזּמְ
י ֱאלַֹהי אָ בָ  י ְיֹהָוה ָאַמְרּתִ הַטְחּתִ א ָר ם־ְיֹהָוה ֶאְק ׁשֵ בְ וּ . ּתָ

י ָטה ַנְפׁשִ ה ְיֹהָוה ַמּלְ ְדלּו ַמֲעשֶׂ . ָאּנָ ד ָעְמקּו יַמה־ּגָ ָך ְיֹהָוה ְמֹא֗

בֹ חְ מַ  ל־לַ ָהִריעּו . ֶתיךָ וׁשְ צְ הָ ְיֹהָוה ּכָ רוּ חָאֶרץ ּפִ נּו ְוַזּמֵ . ּו ְוַרּנְ

י י ּוַבּבֹוַּ ְיֹהָוה ׁשִ  ךָ ַוֲאִני ֵאֶל֣ ִתי ֶק ְעּתִ ֶמךָּ ר ּתְִֽפּלָ ְיֹהָוה . ְתַקּדְ

י  ַהְבּתִ בוֹ  ן֣עוֹ ְמ ָא֭ ן ּכְ ּכַ יתֶָ֑ך ּוְמקֹום ִמׁשְ י אָ ִאם־. ךָ דֶֽ ּבֵ ַמְרּתִ

ָך ְיֹהָוה ִיְסָעֵד  ה ְיֹהָוה מַ . ִניָמָטה ַרְגִלי ַחְסּדְ י־ַאּתָ ְליֹון עֶ ִסי חְ ּכִ

ה ָחִילעֹ֣ ְיִמין ְיֹהָוה  הֹוֵממָ רְיִמין ְיֹהָוה . ּתָ ְמעֹוֶנךָ ְמ שַׂ  ְרֵאי יִ . ׂשָ

ְטחּו ַבְיֹהָוה עֶ  הָֹוהיְ  ם הּואזְ ּבִ ילָ הַ ְיֹהָוה . ָרם ּוָמִגּנָ י  הּצִ ַנְפׁשִ

ׁשֹון ְרִמיָּ  ֶקר ִמּלָ ַפת־ׁשֶ ְ ל־ָרע מָ ְיֹהָוה ִיׁשְ . הִמׂשּ ֹמר יִ ְרָך ִמּכָ ׁשְ

מֹ . ךָ ֶאת־ַנְפׁשֶ  ה ְוַעד־עוֹ וֹ ר־ֵצאְתָך ּובוְיֹהָוה ִיׁשְ ַעּתָ . םלָ ֶאָך ֵמֽ

ִמיַע כָּ יְ ִמי  בּורֹות ְיֹהָוה ַיׁשְ ל ּגְ תוֹ הִ ־ּתְ לַמּלֵ ָך ְס ְיִהי־חַ . ּלָ ּדְ

ר ִיַחְלנּו אֲ ְיֹהָוה ָעֵלינּו כַּ  ְזֵבִני ְיֹהָוה ֱאלַֹהי ַאל־עַ ַאל־ּתַ . ךְ לָ ׁשֶ

נִּ ְר ּתִ  ְרָנָנהלְ ְמָחה ּבֹאּו ׂשִ ְבדּו ֶאת ְיֹהָוה בְּ עִ . יַחק ִמּמֶ . ָפָניו ּבִ

פִ ֹאד ְמ אֹוֶדה ְיֹהָוה  ים אֲ  יּבְ דֹול ְיֹהָוה . ְלֶלּנוּ הַ ּוְבתֹוְך ַרּבִ ּגָ

ֶקרֻהוְמ וּ  תֹו ֵאין ֵחֽ ל ְמֹאד ְוִלְגֻדּלָ י ֶד אוֹ . ּלָ ָכל־ִלּבִ ה ְיֹהָוה ּבְ

ל־ ָרה ּכָ מַ הִ יְ . ךָ יְפְלאֹותֶ נִ ֲאַסּפְ  חי ְכבֹוד ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ִיׂשְ



ַמעֲ  י מֵ ְזֹכר־ַרֲחֶמיָך ְיֹהָוה ַוֲחָסֶדי. יושָׂ ְיֹהָוה ּבְ  םֹולָ עָך ּכִ
ְיֹהָוה . ל־ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדוֹ אֶ ְיֹהָוה ן ה ֵעינֵּ הִ . המָּ הֵ 

ה  ית־ֶחְלִקי ְוכֹוִס נָ ְמ  ין . ֹוֵמְך ּגֹוָרִליּת ַאּתָ ַמִים ֵהִכ֣ ָ ׁשּ ְיֹהָוה ּבַ

ְס֑אֹו וּ  לָ בַּ ְלכּותֹו מַ ּכִ ַעּמֹו יְ . הּכֹל ָמׁשָ י־רֹוֶצה ְיֹהָוה ּבְ ֵאר פָ ּכִ

ְוזֹוֵקף ְלָכל־ם ְפִליּנֹ סֹוֵמְך ְיֹהָוה ְלָכל־הַ . ׁשּוָעהיים בִּ וִ ֲענָ 

פּוִפי ה ְוַעד־עו יהִ יְ . םַהּכְ ַעּתָ ם ְיֹהָוה ְמֹבָרְך ֵמֽ י הִ ַויְ . םֹלָ ׁשֵ

ב ֵואלַֹהי ְלצוּ  ּגָ י ָרע . ִסיחְ מַ  רְיֹהָוה ִלי ְלִמׂשְ ֹעׂשֵ ֵני ְיֹהָוה ּבְ ּפְ

ְמָך ּו מָ ֲאֹדֵנינְיֹהָוה . םָר ִזכְ  ץֶאֶר מֵ ְלַהְכִרית  יר ׁשִ ה־ַאּדִ

א ְבָרכָ יִ . ָכל־ָהָאֶרץבְּ  ָ ֵמֱאלֵֹהי  הֵמֵאת ְיֹהָוה ּוְצָדָק  הׂשּ

עוֹ  ג ַעל ְיֹהָוה ְוִיּתֶ עַ ְוִהְת . ִיׁשְ ֲאלֹ ןּנַ ךָ ו־ְלָך֗ ִמׁשְ ע מַ ׁשְ . ת ִלּבֶ

ִני ְיֹהָוה ֶהֵיה ֹעֵזר לִ חָ ְיֹהָוה וְ  ֵחםמָ ־דׁשּוָבה ְיֹהָוה עַ . יּנֵ  תָ֑י ְוִהּנָ

ֲעֵרי ִצּיֹון . ֶדיךָ בָ ַעל־עֲ  כְּ ִמ ֹאֵהב ְיֹהָוה ׁשַ . בקֹ ֹות ַיעֲ נּכֹל ִמׁשְ

י־בָ . יעִ ׁשְ יִ לֹוֵהי אֱ ַחי ְיֹהָוה ּוָב֣רּוְך צּוִרי ְוָירּום  ר ְיֹהָוה חַ ּכִ

ב לוֹ וָּ ִצּיֹון אִ בְּ  יָך ָראָק . ּה ְלמֹוׁשָ ִתי ְבָכל־ֵלב ֲעֵנִני ְיֹהָוה ֻחּקֶ

ָכל־בְּ ק ְיֹהָוה יַצּדִ . הֶאּצָֹר  ָרָכיו ְוָחִסיד ּבְ יומַ ָכל־ּדְ . ֲעׂשָ

ָך ַעל־ַיד ה ְיֹהוָ  ָרֵאל ֶאל ְיֹהָוה . ֶנךָ יִמ יְ ׁשְֹמֶרָך ְיֹהָוה ִצּלְ ַיֵחל ִיׂשְ

ה מֵ    .םַעד־עֹולָ וְ ַעּתָ
  
  
  

 


