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*תהילים פרק ל
יך יְ הֹוָה :ב ֲאדֹנָי ִשׁ ְמ ָעה
את ָ
א ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ִמ ַמּ ֲע ַמ ִקּים ְק ָר ִ
ֶיך ַק ֻשּׁבוֹת ְלקוֹל ַתּ ֲחנוּנָי :ג ִאםֲ -עוֹנוֹת
קוֹלי ִתּ ְהיֶינָה אָזְ נ ָ
ְב ִ
ַעמֹד :ד ִכּיִ -ע ְמּ ָך ַה ְסּ ִל ָ
ִתּ ְשׁ ָמר-יָהּ ֲאדֹנָי ִמי י ֲ
ָרא :ה
יח ְל ַמ ַען ִתּוּ ֵ
ַפ ִשׁי ַלאדֹנָי
הוֹח ְל ִתּי :ו נ ְ
ַפ ִשׁי וְ ִל ְד ָברוֹ ָ
יתי יְ הֹוָה ִקוְּ ָתה נ ְ
ִקוִּ ִ
ַחל יִ ְש ָֹר ֵאל ֶאל-יְ הוָה ִכּי-
ִמשּׁ ְֹמ ִרים ַלבּ ֶֹקר שׁ ְֹמ ִרים ַלבּ ֶֹקר :ז י ֵ
יִפ ֶדּה ֶאת-
ִעם-יְ הֹוָה ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵבּה ִעמּוֹ ְפדוּת :ח וְ הוּא ְ
יִ ְש ָֹר ֵאל ִמכֹּל ֲעוֹנֹת
*תהילים פרק קמב
קוֹלי ֶאל-יְ הֹוָה
ִ
א ַמ ְש ִֹכּיל ְל ָדוִ ד ִבּ ְהיוֹתוֹ ַב ְמּ ָע ָרה ְת ִפ ָלּה :ב
ִ
ֶאזְ ָעק
ֹיחי ָצ ָר ִתי
קוֹלי ֶאל-יְ הֹוָה ֶא ְת ַחנָּן :ג ֶא ְשׁפּ ְֹך ְל ָפנָיו ִש ִ
יב ִתי
ָד ְע ָתּ נְ ִת ָ
רוּחי וְ אַ ָתּה י ַ
אַגּיד :ד ְבּ ִה ְת ַע ֵטּף ָע ַלי | ִ
ְל ָפנָיו ִ
וּר ֵאה וְ ֵאיןִ -לי
ָמין | ְ
ְבּא ַֹרח-זוּ ֲא ַה ֵלּ ְך ָט ְמנוּ ַפח ִלי :ה ַה ֵבּיט י ִ
דּוֹרשׁ ְלנ ְ
ָע ְק ִתּי ֵא ֶלי ָך יְ הוָה
ַפ ִשׁי :ו ז ַ
אָבד ָמנוֹס ִמ ֶמּ ִנּי ֵאין ֵ
ַמ ִכּיר ַ
יבה | ֶאל-
אַתּה ַמ ְח ִסי ֶח ְל ִקי ְבּ ֶא ֶרץ ַה ַחיִּ ים :ז ַה ְק ִשׁ ָ
אָמ ְר ִתּי ָ
ַ
יל ִני ֵמר ְֹד ַפי ִכּי ְ
לּוֹתי ְמאֹד ַה ִצּ ֵ
ִרנּ ִ
אָמצוּ ִמ ֶמּ ִנּי :ח
ָתי ִכּיַ -ד ִ
יקים
ַפ ִשׁי ְלהוֹדוֹת ֶאתְ -שׁ ֶמ ָך ִבּי י ְַכ ִתּרוּ ַצ ִדּ ִ
הוֹציאָה ִמ ַמּ ְסגֵּר | נ ְ
ִ
ִכּי ִת ְגמֹל ָע ָלי:
תהילים פרק כ
ַע ְנ ָך יְ הֹוָה ְבּיוֹם ָצ ָרה יְ ַשֹגּ ְ
ַצּ ַח ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ ד :ב י ַ
א ַל ְמנ ֵ
ֶב ָך ֵשׁם |
וּמ ִצּיּוֹן יִ ְס ָע ֶד ָךּ :ד יִזְ כֹּר ָכּל-
יִשׁ ַלחֶ -עזְ ְר ָך ִמקּ ֶֹדשׁ ִ
ַעקֹב :ג ְ
ֱאל ֵֹהי י ֲ
עוֹל ְת ָך יְ ַד ְשּׁנֶה ֶס ָלה :ה יִ ֶתּןְ -ל ָך ִכ ְל ָב ֶב ָך וְ ָכלֲ -ע ָצ ְת ָך
ִמ ְנח ֶֹת ָך וְ ָ
וּב ֵשׁםֱ -אלֹ ֵהינוּ ִנ ְדגֹּל יְ ַמ ֵלּא יְ הֹוָה
ישׁוּע ֶת ָך ְ
יְ ַמ ֵלּא :ו ְנ ַרנְּ נָה | ִבּ ָ
ַענֵהוּ
יע | יְ הֹוָה ְמ ִשׁיחוֹ י ֲ
הוֹשׁ ַ
ָד ְע ִתּי ִכּי ִ
יך :ז ַע ָתּה י ַ
לוֹת ָ
ָכּלִ -מ ְשׁ ֲא ֶ
ֵשׁע יְ ִמינוֹ :ח ֵא ֶלּה ָב ֶר ֶכב וְ ֵא ֶלּה
ִמ ְשּׁ ֵמי ָק ְדשׁוֹ ִבּגְ בֻרוֹת י ַ
ַאנ ְ
ַחנוּ | ְבּ ֵשׁם-יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ נַזְ ִכּיר :ט ֵה ָמּה ָכּ ְרעוּ
סּוּסים ו ֲ
ַב ִ
ַענֵנוּ
יעה ַה ֶמּ ֶל ְך י ֲ
הוֹשׁ ָ
ִ
עוֹדד :י יְ הֹוָה
ַחנוּ ַקּ ְמנוּ ו ִַנּ ְת ָ
ַאנ ְ
ָפלוּ ו ֲ
וְ נ ָ
ְביוֹםָ -ק ְר ֵאנוּ
*תהילים פרק פג
אָסף :ב ֱאל ִֹהים אַל-דּ ִ
ִשׁיר ִמזְ מוֹר ְל ָ
ֳמיָ -ל ְך אַלֶ -תּ ֱח ַרשׁ ְואַל-
ָשֹאוּ
יך נ ְ
וּמ ַש ְֹנ ֶא ָ
ֶה ָמיוּן ְ
יך י ֱ
אוֹי ֶב ָ
ְ
ִתּ ְשׁקֹט ֵאל :ג ִכּיִ -הנֵּה
ֶיך :ה
ָעצוּ ַעלְ -צפוּנ ָ
ַע ִרימוּ סוֹד ְו ִי ְתי ֲ
רֹאשׁ :ד ַעלַ -ע ְמּ ָך י ֲ
ַכ ִח ֵ
אָמרוּ ְלכוּ ְונ ְ
ְ
ָכר ֵשׁםִ -י ְש ָֹר ֵאל עוֹד :ו ִכּי
ידם ִמגּוֹי ְולֹאִ -יזּ ֵ
אָה ֵלי ֱאדוֹם
יך ְבּ ִרית ִי ְכרֹתוּ :ז ֳ
ַח ָדּו ָע ֶל ָ
נוֹעצוּ ֵלב י ְ
ֲ
ַע ָמ ֵלק ְפּ ֶל ֶשׁת
אלים מוֹאָב ְו ַה ְג ִרים :ח ְגּ ָבל ְו ַעמּוֹן ו ֲ
ְו ִי ְשׁ ְמ ֵע ִ
רוֹע ִל ְבנֵי-לוֹט
ישׁ ֵבי צוֹר :ט ַגּם-אַשּׁוּר ִנ ְלוָה ִע ָמּם ָהיוּ זְ ַ
ִעםְ -
ַחל ִקישׁוֹן :יא
ָבין ְבּנ ַ
יס ָרא ְכי ִ
ֶס ָלה :י ֲע ֵשֹהָ -ל ֶהם ְכּ ִמ ְדיָן ְכּ ִס ְ
יבמוֹ
יתמוֹ ְנ ִד ֵ
ִנ ְשׁ ְמדוּ ְב ֵעין-דֹּאר ָהיוּ דּ ֶֹמן ָל ֲא ָד ָמה :יב ִשׁ ֵ
ֶבח ְ
אָמרוּ
יכמוֹ :יג ֲא ֶשׁר ְ
וּכ ַצ ְל ֻמנָּע ָכּלְ -נ ִס ֵ
וּכז ַ
ְכּע ֵֹרב ְו ִכזְ ֵאב ְ
יתמוֹ ַכ ַגּ ְל ַגּל
ֲשׁה ָלּנוּ ֵאת נְ אוֹת ֱאל ִֹהים :יד ֱאל ַֹהי ִשׁ ֵ
ִניר ָ
וּכ ֶל ָה ָבה ְתּ ַל ֵהט
ָער ְ
רוּח :טו ְכּ ֵאשׁ ִתּ ְב ַער-י ַ
ְכּ ַקשׁ ִל ְפנֵיַ -
סוּפ ְת ָך ְת ַב ֲה ֵלם :יז ַמ ֵלּא
וּב ָ
ָה ִרים :טז ֵכּן ִתּ ְר ְדּ ֵפם ְבּ ַס ֲע ֶר ָך ְ
יב ְקשׁוּ ִשׁ ְמ ָך ְיהֹוָה :יח יֵבשׁוּ וְ ִי ָבּ ֲהלוּ ֲע ֵדיַ -עד
ֵיהם ָקלוֹן ִו ַ
ְפנ ֶ
אַתּה ִשׁ ְמ ָך ְיהֹוָה ְל ַב ֶדּ ָך
ֹאבדוּ :יט ְוי ְ
ַח ְפּרוּ ְוי ֵ
ְוי ְ
ֵדעוּ ִכּיָ -
אָרץ:
ֶע ְליוֹן ַעלָ -כּלָ -ה ֶ
תהילים פרק קכ"א
אַין ָיבֹא ֶעזְ ִרי :ב
א ִשׁיר ַל ַמּ ֲעלוֹת ֶא ָשּׂא ֵעינַי ֶאלֶ -ה ָה ִרים ֵמ ִ
ָאָרץ :ג אַלִ -י ֵתּן ַלמּוֹט ַר ְג ֶל ָך
ֶעזְ ִרי ֵמ ִעם ְיהֹוָה ע ֵֹשֹה ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
שׁוֹמר ִי ְש ָֹר ֵאל:
ישׁן ֵ
אַל-יָנוּם שׁ ְֹמ ֶר ָך :ד ִהנֵּה לֹא יָנוּם וְ לֹא ִי ָ
יוֹמם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
ֶך :ו ָ
ה ְיהֹוָה שׁ ְֹמ ֶר ָך יְ הֹוָה ִצ ְלּ ָך ַעל-יַד ְי ִמינ ָ
ַכּ ָכּה ְוי ֵ
לֹא-י ֶ
ָר ַח ַבּ ָלּ ְי ָלה :ז ְיהוָה ִי ְשׁ ָמ ְר ָך ִמ ָכּלָ -רע ִי ְשׁמֹר
עוֹלם:
וּבוֹא ָך ֵמ ַע ָתּה ְו ַעדָ -
ֶ
את ָך
ַפ ֶשׁ ָך :ח ְיהוָה ִי ְשׁ ָמרֵ -צ ְ
ֶאת-נ ְ
עוֹמ ִדים
וּב ִשׁ ְביָהָ ,ה ְ
תוּנים ְבּ ָצ ָרה ְ
אַחינוּ ָכּל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,ה ְנּ ִ
ֵ
וּבין ַבּיּ ָ
ֵבּין ַבּיָּם ֵ
יאם ִמ ָצּ ָרה
יוֹצ ֵ
יהם וְ ִ
ַבּ ָשׁהַ ,ה ָמּקוֹם יְ ַר ֵחם ַע ֵל ֶ
וּמ ִשּׁ ְעבּוּד ִל ְג ֻא ָלהַ ,ה ְשׁ ָתּא
אוֹרהִ ,
וּמ ֲא ֵפ ָלה ְל ָ
ָחהֵ ,
ִל ְרו ָ
אָמן.
ֹאמרֵ :
וּבזְ ַמן ָק ִריב .וְ נ ַ
ָלא ִ
ַבּ ֲעג ָ
If you do not have enough time,
say the tehillim that are marked with an *.
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