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ַח ְלָדוִד ִמְזמֹור ִשיר {א}  :יָקּום ֱאֹלִהים יָפּוצּו אֹויְָביו וְיָנּוסּו ְמַשנְָאיו ִמָפנָיו {ב} :ַלְמנַצֵּ

ֹּאְבדּו ְרָשִעים ִמְפנֵּי ֱאֹלִהים {ג} ש י ס דֹונַג ִמְפנֵּי אֵּ ֹּף ְכִהמֵּ ֹּף ָעָשן ִתנְד  {ד} :ְכִהנְד

אֹלִהים ַזְמרּו  {ה} :וְַצִדיִקים יְִשְמחּו יַַעְלצּו ִלְפנֵּי ֱאֹלִהים וְיִָשישּו ְבִשְמָחה ִשירּו לֵּ

ֹּכֵּב בָ  ֹּּלּו ָלר ֲאִבי יְתֹוִמים וְַדיַן ַאְלָמנֹות  {ו} :ֲעָרבֹות ְביָּה ְשמֹו וְִעְלזּו ְלָפנָיוְשמֹו ס

ֱאֹלִהים מֹוִשיב יְִחיִדים ַביְָתה מֹוִציא ֲאִסיִרים ַבכֹוָשרֹות  {ז} :ֱאֹלִהים ִבְמעֹון ָקְדשֹו

ָלה {ח} :ַאְך סֹוֲרִרים ָשְכנּו ְצִחיָחה ָך ְבַצְעְדָך ִביִשימֹון סֶּ  :ֱאֹלִהים ְבצֵּאְתָך ִלְפנֵּי ַעמֶּ

ץ ָרָעָשה  {ט} רֶּ י אֶּ ַאף ָשַמיִם נְָטפּו ִמְפנֵּי ֱאֹלִהים זֶּה ִסינַי ִמְפנֵּי ֱאֹלִהים ֱאֹלהֵּ

ל ם נְָדבֹות ָתנִיף ֱאֹלִהים נֲַחָלְתָך וְנִלְ  {י} :יְִשָראֵּ ַחיְָתָך  {יא} :ָאה ַאָתה כֹונַנְָתּהגֶּשֶּ

ָענִי ֱאֹלִהים ר ַהְמַבְשרֹות ָצָבא ָרב {יב} :יְָשבּו ָבּה ָתִכין ְבטֹוָבְתָך לֶּ ֹּמֶּ ן א ֹּנָי יִתֶּ  :ֲאד

ק ָשָלל {יג} ֹּדּון ּונְוַת ַביִת ְתַחּלֵּ ֹּדּון יִד י ְצָבאֹות יִד ין ְשַפָתיִם {יד} :ַמְלכֵּ  ִאם ִתְשְכבּון בֵּ

יָה ִביַרְקַרק ָחרּוץ ְברֹותֶּ ף וְאֶּ י יֹונָה נְֶּחָפה ַבכֶּסֶּ ש ַשַדי ְמָלִכים ָבּה  {טו} :ַכנְפֵּ ְבָפרֵּ

ג ְבַצְלמֹון ָלָמה ְתַרְצדּון  {יז} :ַהר ֱאֹלִהים ַהר ָבָשן ַהר ַגְבנֻנִים ַהר ָבָשן {טז} :ַתְשלֵּ

ֹּן ָלנֶַּצח כֶּ  {יח} :ָהִרים ַגְבנֻנִים ָהָהר ָחַמד ֱאֹלִהים ְלִשְבתֹו ַאף יְהוָה יְִשכ ב ֱאֹלִהים רֶּ

ש ֹּדֶּ ֹּנָי ָבם ִסינַי ַבק י ִשנְָאן ֲאד ַֹּתיִם ַאְלפֵּ ִבי ָלַקְחָת  {יט} :ִרב ָעִליָת ַלָמרֹום ָשִביָת שֶּ

ֹּן יָּה ֱאֹלִהיםַמָתנֹות ָבָאָדם וְ  ֹּנָי יֹום יֹום יֲַעָמס ָלנּו  {כ} :ַאף סֹוְרִרים ִלְשכ ָברּוְך ֲאד

ָלה נּו סֶּ ל יְשּוָעתֵּ ֹּנָי ַלָמוֶּת תֹוָצאֹות {כא} :ָהאֵּ יהוִה ֲאד ל ְלמֹוָשעֹות וְלֵּ ל ָלנּו אֵּ  :ָהאֵּ

ְך ַבֲאָשָמיו {כב} ָער ִמְתַהּלֵּ ֹּד שֵּ ֹּיְָביו ָקְדק ֹּאש א ֹּנָי  {כג} :ַאְך ֱאֹלִהים יְִמַחץ ר ָאַמר ֲאד

יָך  {כד} :ָאִשיב ִמְמֻצלֹות יָםִמָבָשן ָאִשיב  ְלַמַען ִתְמַחץ ַרְגְלָך ְבָדם ְלשֹון ְכָלבֶּ

ֹּיְִבים ִמנֵּהּו א ש {כה} :מֵּ ֹּדֶּ ִלי ַמְלִכי ַבק יָך ֱאֹלִהים ֲהִליכֹות אֵּ ִקְדמּו  {כו} :ָראּו ֲהִליכֹותֶּ

פֹות ְֹּגנִים ְבתֹוְך ֲעָלמֹות תֹופֵּ לֹות ָבְרכּו ֱאֹלִהים יְהוָה  {כז} :ָשִרים ַאַחר נ ְבַמְקהֵּ

ל י  {כח} :ִמְמקֹור יְִשָראֵּ י ְזֻבלּון ָשרֵּ י יְהּוָדה ִרְגָמָתם ָשרֵּ ם ָשרֵּ ֹּדֵּ ָשם ִבנְיִָמן ָצִעיר ר

יָך ֻעזֶָּך עּוָזה ֱאֹלִהים זּו ָפַעְלָת ָּלנּו {כט} :נְַפָתִלי ָך ַעל מֵּ  {ל} :ִצּוָה ֱאֹלהֶּ יָכלֶּ הֵּ

י ַעִמים  {לא} :יְרּוָשָלִם ְלָך יֹוִבילּו ְמָלִכים ָשי ְגלֵּ ְגַער ַחיַת ָקנֶּה ֲעַדת ַאִביִרים ְבעֶּ

י כָ  ס ְבַרצֵּ ף ִבַזר ַעִמים ְקָרבֹות יְֶּחָפצּוִמְתַרפֵּ יֱֶּאָתיּו ַחְשַמנִים ִמנִי ִמְצָריִם  {לב} :סֶּ

אֹלִהים ָלה {לג} :כּוש ָתִריץ יָָדיו לֵּ ֹּנָי סֶּ אֹלִהים ַזְמרּו ֲאד ץ ִשירּו לֵּ  :ַמְמְלכֹות ָהָארֶּ

ֹּז {לד} ן ְבקֹולֹו קֹול ע ן יִתֵּ ם הֵּ דֶּ י קֶּ י ְשמֵּ ֹּכֵּב ִבְשמֵּ אֹלִהים ַעל  {לה} :ָלר ֹּז לֵּ ְתנּו ע

ל ַגֲאוָתֹו וְֻעזֹו ַבְשָחִקים ן נֹוָרא ֱאֹלִהים ִממִ  {לו} :יְִשָראֵּ ֹּתֵּ ל הּוא נ ל יְִשָראֵּ יָך אֵּ ְקָדשֶּ

ֹּז וְַתֲעֻצמֹות ָלָעם ָברּוְך ֱאֹלִהים  :ע
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