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יהי רצון שקודם אמירת תהלים
בשבת ויו”ט אין אומרים אותו

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַהּבֹוֵחר ְּבָדִוד ַעְבּדֹו 
ּוְבַזְרעֹו ַאֲחָריו, ְוַהּבֹוֵחר ְּבִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות, ֶׁשֵּתֶפן ְּבַרֲחִמים ֶאל 
ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ֲאָמָרם  ְּכִאּלּו  ֶׁשֶאְקָרא  ְתִהִּלים  ִמְזמֹוֵרי  ְקִריַאת 
ַהָּׁשלֹום ְּבַעְצמֹו, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. ְוַיֲעָמד ָלנּו ְזכּות ְּפסּוֵקי ְתִהִּלים 
ְוַהֵּׁשמֹות  ְוַטֲעֵמיֶהם  ּוְנֻקּדֹוֵתיֶהם  ְואֹוִתּיֹוֵתיֶהם  ֵּתבֹוֵתיֶהם  ּוְזכּות 
ְּפָׁשֵעינּו  ְלַכֵּפר  ֵתבֹות,  ּוִמּסֹוֵפי  ֵתבֹות  ֵמָראֵׁשי  ֵמֶהם  ַהּיֹוְצִאים 
ַהחֹוִחים  ָּכל  ּוְלַהְכִרית  ָעִריִצים  ּוְלַזֵּמר  ְוַחֹּטאֵתינּו,  ַוֲעוֹנֹוֵתינּו 
ְוַהּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבים ֶאת ַהּׁשֹוַׁשָּנה ָהֶעְליֹוָנה, ּוְלַחֵּבר ֵאֶׁשת ְנעּוִרים 
ִעם ּדֹוָדּה ְּבַאֲהָבה ְוַאְחָוה ְוֵרעּות, ּוִמָּׁשם ִיָּמֵׁשְך ָלנּו ֶׁשַפע ְלֶנֶפׁש 
רּוַח ּוְנָׁשָמה, ְלַטֲהֵרנּו ֵמֲעוֹנֹוֵתינּו ְוִלְסֹלַח ַחּטֹאֵתינּו ּוְלַכֵּפר ְּפָׁשֵעינּו, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ְלָפֶניָך,  ֵאּלּו  ִמְזמֹוִרים  ֶׁשָאַמר  ְלָדִוד  ֶׁשָּסַלְחָּת  ְּכמֹו 
ַּגם ְיָי ֶהֱעִביר ַחָּטאְתָך ֹלא ָתמּות. ְוַאל ִּתָּקֵחנּו ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה ֹקֶדם 
ְזַמֵּננּו, ַעד ְמֹלאת ְׁשנֹוֵתינּו ָּבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה. ְּבֹאֶפן ֶׁשּנּוַכל ְלַתֵּקן 
ֵאת ֲאֶׁשר ִׁשַחְתנּו, ּוְזכּות ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָיֵגן ָעֵלינּו ּוַבֲעֵדנּו 
ֶׁשַּתֲאִריְך ַאְּפָך ַעד ׁשּוֵבנּו ֵאֶליָך ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך, ּוֵמאֹוַצר 
ַמְּתַנת ִחָּנם ָחֵּננּו, ְּכִדְכִתיב ְוַחֹּנִתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאֹחן ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר 
ֲאַרֵחם. ּוְכֵׁשם ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְלָפֶניָך ִׁשיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּכְך ִנְזֶּכה 
לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִׁשיר ּוְׁשָבָחה ָלעֹוָלם ַהָּבא. ְוַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת 
ְּתִהִּלים ִּתְתעֹוֵרר ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון ְוָלִׁשיר ְּבקֹול ָנִעים ְּבִגיַלת ְוַרֵּנן 
ְּכבֹוד ַהְּלָבנֹון ִנַּתן ָלּה הֹוד ְוָהָדר ְּבֵבית ֱאֹלֵהינּו ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. 

ָאֵמן ֶסָלה:

לפני התהילים יאמר פסוקים אלו:

ְּבתֹוָדה  ָפָניו  ְנַקְּדָמה  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור  ָנִריָעה  ַליָי  ְנַרְּנָנה  ְלכּו 
ִּבְזִמירֹות ָנִריַע לֹו: ִּכי ֵאל ָּגדֹול ְיָי ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱאֹלִהים:
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לא ילבין פני חבירו ולא יקנא ברשעים שמצליחים בעולם הזה:

א  ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב  ְּבָקְרִאי ֲעֵנִני ֱאֹלֵהי ִצְדִקי, ַּבָּצר ד 

ִהְרַחְבָּת ִּלי, ָחֵּנִני ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִתי: ג  ְּבֵני-ִאיׁש, ַעד-ֶמה ְכבֹוִדי ִלְכִלָּמה 
ֶּתֱאָהבּון ִריק, ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: ד  ּוְדעּו ִּכי-ִהְפָלה ְיֹהָוה ָחִסיד לֹו, ְיֹהָוה 
ִיְׁשַמע ְּבָקְרִאי ֵאָליו: ה  ִרְגזּו ְוַאל-ֶּתֱחָטאּו, ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל-ִמְׁשַּכְבֶכם 
ְודֹּמּו ֶסָלה: ו  ִזְבחּו ִזְבֵחי-ֶצֶדק, ּוִבְטחּו ֶאל ְיֹהָוה: ז  ַרִּבים ֹאְמִרים ִמי-ַיְרֵאנּו 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי,  ִׂשְמָחה  ח  ָנַתָּתה  ְיֹהָוה:  ָּפֶניָך  ְנָסה-ָעֵלינּו אֹור  טֹוב, 
ְלָבָדד  ְיֹהָוה  ִּכי-ַאָּתה  ְוִאיָׁשן,  ֶאְׁשְּכָבה  ַיְחָּדו  ט  ְּבָׁשלֹום  ָרּבּו:  ְוִתירֹוָׁשם 

ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני:
תפלה שהרשעים יאבדו בשביל מעשיהם והצדיקים ישמחו במעשיהם הטובים:

א  ַלְמַנֵּצַח ֶאל-ַהְּנִחילֹות ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב  ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְיֹהָוה, ִּביָנה ה 

ֶאְתַּפָּלל:  ִּכי-ֵאֶליָך  ֵואֹלָהי,  ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ג  ַהְקִׁשיָבה  ֲהִגיִגי: 
ָחֵפץ  ה  ִּכי ֹלא-ֵאל  ַוֲאַצֶּפה:  ֶאֱעָרְך-ְלָך  ֹּבֶקר  קֹוִלי,  ִּתְׁשַמע  ֹּבֶקר  ד  ְיֹהָוה, 

ֶרַׁשע, ָאָּתה, ֹלא ְיֻגְרָך ָרע: ו  ֹלא-ִיְתַיְּצבּו הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך, ָׂשֵנאָת ָּכל-
ֹּפֲעֵלי ָאֶון: ז  ְּתַאֵּבד ּדְֹבֵרי ָכָזב, ִאיׁש-ָּדִמים ּוִמְרָמה ְיָתֵעב, ְיֹהָוה: ח  ַוֲאִני 
ְּברֹב ַחְסְּדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך, ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל-ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך: ט  ְיֹהָוה 
ְנֵחִני ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי, ַהְיַׁשר ְלָפַני ַּדְרֶּכָך: י  ִּכי ֵאין ְּבִפיהּו ְנכֹוָנה, 
ֱאֹלִהים,  יא  ַהֲאִׁשיֵמם  ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם  ְּגֹרָנם,  ֶקֶבר-ָּפתּוַח  ַהּוֹות,  ִקְרָּבם 
ִיְּפלּו ִמֹּמֲעצֹוֵתיֶהם, ְּברֹב ִּפְׁשֵעיֶהם ַהִּדיֵחמֹו ִּכי ָמרּו ָבְך: יב  ְוִיְׂשְמחּו ָכל-

חֹוֵסי ָבְך, ְלעֹוָלם ְיַרֵּננּו, ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו, ְוַיְעְלצּו ְבָך ֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: יג  ִּכי-ַאָּתה 
ְּתָבֵרְך ַצִּדיק ְיֹהָוה, ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו:

תפלה נוראה להתפלל בחליו שהשי”ת ירפא אותו:

ַאל-ְּבַאְּפָך ו  ב  ְיֹהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַעל-ַהְּׁשִמיִנית  ִּבְנִגינֹות  א  ַלְמַנֵּצַח 

תֹוִכיֵחִני, ְוַאל-ַּבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני: ג  ָחֵּנִני ְיֹהָוה ִּכי ֻאְמַלל ָאִני, ְרָפֵאִני 
ְיֹהָוה ִּכי ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: ד  ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה ְמֹאד, ְוַאָּת ְיֹהָוה ַעד-ָמָתי: ה  ׁשּוָבה 
ְיֹהָוה ַחְּלָצה ַנְפִׁשי, הֹוִׁשיֵעִני ְלַמַען ַחְסֶּדָך: ו  ִּכי ֵאין ַּבָּמֶות ִזְכֶרָך, ִּבְׁשאֹול 
ִמי יֹוֶדה-ָּלְך: ז  ָיַגְעִּתי ְּבַאְנָחִתי, ַאְׂשֶחה ְבָכל-ַלְיָלה ִמָּטִתי, ְּבִדְמָעִתי ַעְרִׂשי 
ַאְמֶסה: ח  ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני, ָעְתָקה ְּבָכל-צֹוְרָרי: ט  סּורּו ִמֶּמִּני ָּכל-ֹּפֲעֵלי 
ָאֶון, ִּכי-ָׁשַמע ְיֹהָוה קֹול ִּבְכִיי: י  ָׁשַמע ְיֹהָוה ְּתִחָּנִתי, ְיֹהָוה ְּתִפָּלִתי ִיָּקח: 

יא  ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל-ֹאְיָבי, ָיֻׁשבּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע:

ספר ראשון
יום ראשון

א לחודש
התעוררות לעסוק בתורה ואז יהא בטוח שמעשי ידיו מצליחים ולהיפך הרשעים:

ַחָּטִאים א  ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים,  ַּבֲעַצת  ָהַלְך  ֲאֶׁשר ֹלא  ָהִאיׁש  א  ַאְׁשֵרי 

ֹלא ָעָמד, ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים ֹלא ָיָׁשב: ב  ִּכי ִאם-ְּבתֹוַרת ְיֹהָוה ֶחְפצֹו, 
ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה: ג  ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל-ַּפְלֵגי ָמִים, ֲאֶׁשר ִּפְריֹו 
ִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו ֹלא ִיּבֹול, ְוֹכל ֲאֶׁשר-ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח: ד  ֹלא-ֵכן ָהְרָׁשִעים, ִּכי 
ִאם-ַּכֹּמץ ֲאֶׁשר-ִּתְּדֶפּנּו רּוַח: ה  ַעל-ֵּכן ֹלא ָיֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט, ְוַחָּטִאים 

ַּבֲעַדת ַצִּדיִקים: ו  ִּכי-יֹוֵדַע ְיֹהָוה ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים, ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
מדבר לכל אדם שלא יתחכמו על מדותיו של הקב”ה:

א  ָלָּמה ָרְגׁשּו גֹוִים, ּוְלֻאִּמים ֶיְהּגּו-ִריק: ב  ִיְתַיְּצבּו ַמְלֵכי-ֶאֶרץ, ְורֹוְזִנים ב 

ֶאת-מֹוְסרֹוֵתימֹו,  ג  ְנַנְּתָקה  ְוַעל-ְמִׁשיחֹו:  ַעל-ְיֹהָוה  נֹוְסדּו-ָיַחד, 
ְוַנְׁשִליָכה ִמֶּמּנּו ֲעֹבֵתימֹו: ד  יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ִיְׂשָחק, ֲאדָֹני ִיְלַעג-ָלמֹו: ה  ָאז 
ְיַדֵּבר ֵאֵלימֹו ְבַאּפֹו, ּוַבֲחרֹונֹו ְיַבֲהֵלמֹו: ו  ַוֲאִני ָנַסְכִּתי ַמְלִּכי, ַעל-ִצּיֹון ַהר-

ָקְדִׁשי: ז  ֲאַסְּפָרה ֶאל ֹחק, ְיֹהָוה ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה, ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתיָך: 
ח  ְׁשַאל ִמֶּמִּני ְוֶאְּתָנה גֹוִים ַנֲחָלֶתָך, ַוֲאֻחָּזְתָך ַאְפֵסי-ָאֶרץ: ט  ְּתֹרֵעם ְּבֵׁשֶבט 

ַּבְרֶזל, ִּכְכִלי יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם: י  ְוַעָּתה ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו, ִהָּוְסרּו ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ: 
יא  ִעְבדּו ֶאת-ְיֹהָוה ְּבִיְרָאה, ְוִגילּו ִּבְרָעָדה: יב  ַנְּׁשקּו-ַבר, ֶּפן-ֶיֱאַנף ְוֹתאְבדּו 

ֶדֶרְך, ִּכי-ִיְבַער ִּכְמַעט ַאּפֹו, ַאְׁשֵרי ָּכל-חֹוֵסי בֹו:
אל יקוץ בתוכחתו של הקב”ה שמא לפי חטאו חייב יותר:

ָצָרי, ג  ָמה-ַרּבּו  ב  ְיֹהָוה  ְּבנֹו:  ַאְבָׁשלֹום  ִמְּפֵני  ְּבָבְרחֹו  ְלָדִוד,  א  ִמְזמֹור 

ַרִּבים ָקִמים ָעָלי: ג  ַרִּבים ֹאְמִרים ְלַנְפִׁשי, ֵאין ְיׁשּוָעָתה ּלֹו ֵבאֹלִהים 
ֶאל-ְיֹהָוה  ה  קֹוִלי  ֹראִׁשי:  ּוֵמִרים  ְּכבֹוִדי  ַּבֲעִדי,  ָמֵגן  ְיֹהָוה  ד  ְוַאָּתה  ֶסָלה: 
ִּכי  ֱהִקיצֹוִתי  ָוִאיָׁשָנה,  ָׁשַכְבִּתי  ו  ֲאִני  ֶסָלה:  ָקְדׁשֹו  ֵמַהר  ַוַּיֲעֵנִני  ֶאְקָרא, 
ְיֹהָוה ִיְסְמֵכִני: ז  ֹלא-ִאיָרא ֵמִרְבבֹות ָעם, ֲאֶׁשר ָסִביב ָׁשתּו ָעָלי: ח  קּוָמה 
ְיֹהָוה הֹוִׁשיֵעִני ֱאֹלַהי, ִּכי-ִהִּכיָת ֶאת-ָּכל-ֹאְיַבי ֶלִחי, ִׁשֵּני ְרָׁשִעים ִׁשַּבְרָּת: 

ט  ַליֹהָוה ַהְיׁשּוָעה, ַעל-ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה:
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ָאַבד ִזְכָרם ֵהָּמה: ח  ַויֹהָוה ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב, ּכֹוֵנן ַלִּמְׁשָּפט ִּכְסאֹו: ט  ְוהּוא 
ִיְׁשֹּפט-ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק, ָיִדין ְלֻאִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: י  ִויִהי ְיֹהָוה ִמְׂשָּגב ַלָּדְך, 
ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: יא  ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך, ִּכי ֹלא-ָעַזְבָּת ֹדְרֶׁשיָך 
ְיֹהָוה: יב  ַזְּמרּו ַליֹהָוה ֹיֵׁשב ִצּיֹון, ַהִּגידּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו: יג  ִּכי ֹדֵרׁש 
ָּדִמים אֹוָתם ָזָכר, ֹלא-ָׁשַכח ַצֲעַקת ֲעָנִוים: יד  ָחְנֵנִני ְיֹהָוה, ְרֵאה ָעְנִיי 
ִמּׂשְנָאי, ְמרֹוְמִמי ִמַּׁשֲעֵרי-ָמֶות: טו  ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל-ְּתִהָּלֶתיָך ְּבַׁשֲעֵרי 
ְּבֶרֶׁשת-זּו  ָעׂשּו,  ְּבַׁשַחת  גֹוִים  טז  ָטְבעּו  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה  ַבת-ִצּיֹון, 
נֹוֵקׁש  ַּכָּפיו  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה,  ִמְׁשָּפט  ְיֹהָוה  יז  נֹוַדע  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה  ָטָמנּו 
ָרָׁשע, ִהָּגיֹון ֶסָלה: יח  ָיׁשּובּו ְרָׁשִעים ִלְׁשאֹוָלה, ָּכל-ּגֹוִים ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים: 
יט  ִּכי ֹלא ָלֶנַצח ִיָּׁשַכח ֶאְביֹון, ִּתְקַות ֲעִנִּיים ֹּתאַבד ָלַעד: כ  קּוָמה ְיֹהָוה 

ָלֶהם,  מֹוָרה  ְיֹהָוה  כא  ִׁשיָתה  ַעל-ָּפֶניָך:  גֹוִים  ִיָּׁשְפטּו  ֱאנֹוׁש,  ַאל-ָיֹעז 
ֵיְדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:

ב לחודש
בו מבואר שהרשע מתגאה בהצלחתו ואומר לית דין ודיין:

א  ָלָמה ְיֹהָוה ַּתֲעֹמד ְּבָרחֹוק, ַּתְעִלים ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: ב  ְּבַגֲאַות-ָרָׁשע י 

ִיְדַלק ָעִני, ִיָּתְפׂשּו ִּבְמִזּמֹות זּו ָחָׁשבּו: ג  ִּכי-ִהֵּלל ָרָׁשע ַעל-ַּתֲאַות ַנְפׁשֹו, 
ְיֹהָוה: ד  ָרָׁשע ְּכֹגַבּה ַאּפֹו ַּבל-ִיְדֹרׁש, ֵאין ֱאֹלִהים ָּכל- ּוֹבֵצַע ֵּבֵרְך ִנֵאץ, 

ְמִזּמֹוָתיו: ה  ָיִחילּו ְדָרָכו ְּבָכל-ֵעת, ָמרֹום ִמְׁשָּפֶטיָך ִמֶּנְגּדֹו, ָּכל-צֹוְרָריו ָיִפיַח 
ָּבֶהם: ו  ָאַמר ְּבִלּבֹו ַּבל-ֶאּמֹוט, ְלדֹר ָודֹר ֲאֶׁשר ֹלא-ְבָרע: ז  ָאָלה ִּפיהּו ָמֵלא 
ּוִמְרמֹות ָוֹתְך, ַּתַחת ְלׁשֹונֹו ָעָמל ָוָאֶון: ח  ֵיֵׁשב ְּבַמְאַרב ֲחֵצִרים, ַּבִּמְסָּתִרים 
ַיֲהרֹג ָנִקי, ֵעיָניו ְלֵחְלָכה ִיְצֹּפנּו: ט  ֶיֱארֹב ַּבִּמְסָּתר ְּכַאְרֵיה ְבֻסֹּכה, ֶיֱארֹב 
ַּבֲעצּוָמיו  ְוָנַפל  ָיֹׁשַח,  י  ִיְדֶּכה  ְבִרְׁשּתֹו:  ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני  ַיְחֹטף  ָעִני,  ַלֲחטֹוף 
ֵחלָּכִאים: יא  ָאַמר ְּבִלּבֹו ָׁשַכח ֵאל, ִהְסִּתיר ָּפָניו ַּבל-ָרָאה ָלֶנַצח: יב  קּוָמה 
ְיֹהָוה, ֵאל ְנָׂשא ָיֶדָך, ַאל-ִּתְׁשַּכח ֲעָנִוים: יג  ַעל-ֶמה ִנֵאץ ָרָׁשע, ֱאֹלִהים, ָאַמר 
ְּבִלּבֹו ֹלא ִתְדֹרׁש: יד  ָרִאָתה ִּכי-ַאָּתה ָעָמל ָוַכַעס ַּתִּביט, ָלֵתת ְּבָיֶדָך, ָעֶליָך 
ַיֲעזֹב ֵחֶלָכה, ָיתֹום ַאָּתה ָהִייָת עֹוֵזר: טו  ְׁשֹבר ְזרֹוַע ָרָׁשע, ָוָרע ִּתְדרֹוׁש-
ִרְׁשעֹו ַבל-ִּתְמָצא: טז  ְיֹהָוה ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד, ָאְבדּו גֹוִים ֵמַאְרצֹו: יז  ַּתֲאַות 
ֲעָנִוים ָׁשַמְעָּת ְיֹהָוה, ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך: יח  ִלְׁשֹּפט ָיתֹום ָוָדְך, ַּבל-

יֹוִסיף עֹוד ַלֲעֹרץ ֱאנֹוׁש ִמן-ָהָאֶרץ:

אם הקב”ה מייסר שונאיך אל תשמח:

א  ִׁשָּגיֹון ְלָדִוד ֲאֶׁשר-ָׁשר ַליֹהָוה ַעל-ִּדְבֵרי-כּוׁש ֶּבן-ְיִמיִני: ב  ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ז 

ְּבָך ָחִסיִתי, הֹוִׁשיֵעִני ִמָּכל-ֹרְדַפי ְוַהִּציֵלִני: ג  ֶּפן-ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי, 
ְּבַכָּפי:  ִאם-ֶיׁש-ָעֶול  זֹאת,  ִאם-ָעִׂשיִתי  ֱאֹלַהי,  ד  ְיֹהָוה  ַמִּציל:  ְוֵאין  ֹּפֵרק 
ה  ִאם-ָּגַמְלִּתי ׁשֹוְלִמי ָרע, ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי ֵריָקם: ו  ִיַרּדֹף אֹוֵיב ַנְפִׁשי ְוַיֵּׂשג 

ְוִיְרֹמס ָלָאֶרץ ַחָּיי, ּוְכבֹוִדי ֶלָעָפר ַיְׁשֵּכן ֶסָלה: ז  קּוָמה ְיֹהָוה ְּבַאֶּפָך, ִהָּנֵׂשא 
ְּתסֹוְבֶבָּך,  ְלֻאִּמים  ח  ַוֲעַדת  ִצִּויָת:  ִמְׁשָּפט  ֵאַלי,  ְועּוָרה  צֹוְרָרי,  ְּבַעְברֹות 
ְוָעֶליָה ַלָּמרֹום ׁשּוָבה: ט  ְיֹהָוה ָיִדין ַעִּמים, ָׁשְפֵטִני ְיֹהָוה ְּכִצְדִקי ּוְכֻתִּמי ָעָלי: 
י  ִיְגָמר-ָנא ַרע ְרָׁשִעים, ּוְתכֹוֵנן ַצִּדיק, ּוֹבֵחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱאֹלִהים ַצִּדיק: 

יא  ָמִגִּני ַעל-ֱאֹלִהים, מֹוִׁשיַע ִיְׁשֵרי-ֵלב: יב  ֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט ַצִּדיק, ְוֵאל זֵֹעם 

ְּבָכל-יֹום: יג  ִאם-ֹלא ָיׁשּוב, ַחְרּבֹו ִיְלטֹוׁש, ַקְׁשּתֹו ָדַרְך ַוְיכֹוְנֶנָה: יד  ְולֹו ֵהִכין 
ְּכֵלי-ָמֶות, ִחָּציו ְלֹדְלִקים ִיְפָעל: טו  ִהֵּנה ְיַחֶּבל-ָאֶון, ְוָהָרה ָעָמל ְוָיַלד ָׁשֶקר: 
ְוַעל- ִיְפָעל: יז  ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ְבֹראׁשֹו,  ַוִּיֹּפל ְּבַׁשַחת  ַוַּיְחְּפֵרהּו,  טז  ּבֹור ָּכָרה 

ָקְדֳקדֹו ֲחָמסֹו ֵיֵרד: יח  אֹוֶדה ְיֹהָוה ְּכִצְדקֹו, ַוֲאַזְּמָרה ֵׁשם-ְיֹהָוה ֶעְליֹון:

שבח להקב”ה על החסדים שעושה עם אדם השפל:

א  ַלְמַנֵּצַח ַעל-ַהִּגִּתית ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב  ְיֹהָוה ֲאדֵֹנינּו, ָמה-ַאִּדיר ִׁשְמָך ח 

ְּבָכל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר-ְּתָנה הֹוְדָך ַעל-ַהָּׁשָמִים: ג  ִמִּפי עֹוְלִלים ְויְֹנִקים 
ָׁשֶמיָך  ד  ִּכי-ֶאְרֶאה  ּוִמְתַנֵּקם:  ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב  צֹוְרֶריָך,  ְלַמַען  ֹעז,  ִיַּסְדָּת 
ַמֲעֵׂשה ֶאְצְּבעֶֹתיָך, ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה: ה  ָמה-ֱאנֹוׁש ִּכי-ִתְזְּכֶרּנּו, 
ּוֶבן-ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו: ו  ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט ֵמֱאֹלִהים, ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו: 
ֻּכָּלם,  ַוֲאָלִפים  ח  ֹצֶנה  ַתַחת-ַרְגָליו:  ַׁשָּתה  ֹּכל  ָיֶדיָך,  ְּבַמֲעֵׂשי  ז  ַּתְמִׁשיֵלהּו 

ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: ט  ִצּפֹור ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים, עֵֹבר ָאְרחֹות ַיִּמים: י  ְיֹהָוה 
ֲאדֵֹנינּו, ָמה-ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ:

הודאה להקב”ה ששופט לצדיק כצדקתו ולרשע כרשעתו:

ְיֹהָוה ְּבָכל-ִלִּבי, ט  א  ַלְמַנֵּצַח ַעל-מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב  אֹוֶדה 

ֲאַזְּמָרה  ָבְך,  ְוֶאֶעְלָצה  ג  ֶאְׂשְמָחה  ָּכל-ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה 
ִׁשְמָך ֶעְליֹון: ד  ְּבׁשּוב אֹוְיַבי ָאחֹור, ִיָּכְׁשלּו ְוֹיאְבדּו ִמָּפֶניָך: ה  ִּכי-ָעִׂשיָת 
ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני, ָיַׁשְבָּת ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: ו  ָּגַעְרָּת גֹוִים, ִאַּבְדָּת ָרָׁשע, 
ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם ָוֶעד: ז  ָהאֹוֵיב ַּתּמּו ֳחָרבֹות ָלֶנַצח, ְוָעִרים ָנַתְׁשָּת, 


