
 א
ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת  ָהַלְך  ֹלא  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ַאְׁשֵרי 
ֹלא  ֵלִצים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעָמד  ֹלא  ַחָּטִאים  ּוְבֶדֶרְך 
ָיָׁשב: ִּכי ִאם ְּבתֹוַרת ה' ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶּגה יֹוָמם 
ֲאֶׁשר  ָמִים  ַּפְלֵגי  ַעל  ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה  ָוָלְיָלה: 
ִּפְריֹו ִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו ֹלא ִיּבֹול ְוכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה 
ַיְצִליַח: ֹלא ֵכן ָהְרָׁשִעים ִּכי ִאם ַּכּמֹץ ֲאֶׁשר ִּתְּדֶפּנּו 
ְוַחָּטִאים  ָיֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט  ֵּכן ֹלא  רּוַח: ַעל 
ְוֶדֶרְך  ַצִּדיִקים  ֶּדֶרְך  ה'  יֹוֵדַע  ִּכי  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת 

ְרָׁשִעים ּתֹאֵבד:

 כ 
ְיַׂשֶּגְבָך  ַיַעְנָך ה' ְּביֹום ָצָרה  ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: 
ּוִמִּצּיֹון  ִמּקֶֹדׁש  ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  ַיֲעקֹב:  ֱאֹלֵהי  ֵׁשם 
ֶנה  ְיַדּׁשְ ְועֹוָלְתָך  ִמְנחֶֹתָך  ָּכל  ִיְזּכֹר  ִיְסָעֶדּךָ: 
ְנַרְּנָנה  ְיַמֵּלא:  ֲעָצְתָך  ְוָכל  ִכְלָבֶבָך  ְלָך  ִיֶּתן  ֶסָלה: 
ָּכל  ה'  ְיַמֵּלא  ִנְדּגֹל  ֱאֹלֵהינּו  ּוְבֵׁשם  ִּביׁשּוָעֶתָך 
ְמִׁשיחֹו  ה'  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: 
ֵאֶּלה  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות  ָקְדׁשֹו  ֵמי  ִמּׁשְ ַיֲעֵנהּו 
ֱאֹלֵהינּו  ה'  ְּבֵׁשם  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב 
ַוִּנְתעֹוָדד:  ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו  ֵהָּמה  ַנְזִּכיר: 

ה' הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו:

 כג 
ֶּדֶׁשא  ִּבְנאֹות  ֶאְחָסר:  ֹלא  רִֹעי  ה'  ְלָדִוד  ִמְזמֹור 
ַיְרִּביֵצִני ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני: ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני 
ְבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמֹו: ַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות 
ּוִמְׁשַעְנֶּתָך  ִׁשְבְטָך  ִעָּמִדי  ַאָּתה  ִּכי  ָרע  ִאיָרא  ֹלא 
ְנָּת  ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני: ַּתֲערְֹך ְלָפַני ֻׁשְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי ִּדּׁשַ
ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  ַאְך טֹוב  ְרָוָיה:  ֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי  ַבּׁשֶ

ָּכל ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית ה' ְלאֶֹרְך ָיִמים:

 כה 
א: ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל  ַנְפִׁשי ֶאּׂשָ ְלָדִוד ֵאֶליָך ה' 
ֵאבֹוָׁשה ַאל ַיַעְלצּו אְֹיַבי ִלי: ַּגם ָּכל קֶֹויָך ֹלא ֵיבֹׁשּו 
ֵיבֹׁשּו ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם: ְּדָרֶכיָך ה' הֹוִדיֵעִני אְֹרחֹוֶתיָך 
ֱאֹלֵהי  ַאָּתה  ִּכי  ְוַלְּמֵדִני  ַבֲאִמֶּתָך  ַהְדִריֵכִני  ַלְּמֵדִני: 
ִיְׁשִעי אֹוְתָך ִקּוִיִתי ָּכל ַהּיֹום: ְזכֹר ַרֲחֶמיָך ה' ַוֲחָסֶדיָך 
ִּתְזּכֹר  ּוְפָׁשַעי ַאל  ְנעּוַרי  ֵהָּמה: ַחּטֹאות  ִּכי ֵמעֹוָלם 
ְּכַחְסְּדָך ְזָכר ִלי ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ה': טֹוב ְוָיָׁשר ה' 
ַּבִּמְׁשָּפט  ֲעָנִוים  ַיְדֵרְך  ַּבָּדֶרְך:  ַחָּטִאים  יֹוֶרה  ֵּכן  ַעל 
ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ה'  ָאְרחֹות  ָּכל  ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד 
ְלנְֹצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו: ְלַמַען ִׁשְמָך ה' ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוִני 
ִּכי ַרב הּוא: ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ה' יֹוֶרּנּו ְּבֶדֶרְך ִיְבָחר: 
ַנְפׁשֹו ְּבטֹוב ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ: סֹוד ה' ִליֵרָאיו 
ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם: ֵעיַני ָּתִמיד ֶאל ה' ִּכי הּוא יֹוִציא 
ָאִני:  ְוָעִני  ָיִחיד  ִּכי  ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת 
ְרֵאה  הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי  ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות 
ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ְוָׂשא ְלָכל ַחּטֹאוָתי: ְרֵאה אֹוְיַבי ִּכי ָרּבּו 
ַאל  ְוַהִּציֵלִני  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  ְׂשֵנאּוִני:  ָחָמס  ְוִׂשְנַאת 
ִקּוִיִתיָך:  ִּכי  ִיְּצרּוִני  ָויֶֹׁשר  ִּכי ָחִסיִתי ָבְך: ּתֹם  ֵאבֹוׁש 

ְּפֵדה ֱאֹלִהים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמּכֹל ָצרֹוָתיו:

 נא 
ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְּבבֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהָּנִביא ַּכֲאֶׁשר 
ָּבא ֶאל ַּבת ָׁשַבע: ָחֵּנִני ֱאֹלִהים ְּכַחְסֶּדָך ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך 
ַּכְּבֵסִני ֵמֲעֹוִני ּוֵמַחָּטאִתי  ְמֵחה ְפָׁשָעי: הרבה ֶהֶרב 
ַטֲהֵרִני: ִּכי ְפָׁשַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחָּטאִתי ֶנְגִּדי ָתִמיד: ְלָך 
ְלַבְּדָך ָחָטאִתי ְוָהַרע ְּבֵעיֶניָך ָעִׂשיִתי ְלַמַען ִּתְצַּדק 
ְּבָדְבֶרָך ִּתְזֶּכה ְבָׁשְפֶטָך: ֵהן ְּבָעוֹון חֹוָלְלִּתי ּוְבֵחְטא 
ּוְבָסֻתם  ַבֻּטחֹות  ָחַפְצָּת  ֱאֶמת  ֵהן  ִאִּמי:  ֶיֱחַמְתִני 
ְוֶאְטָהר ְּתַכְּבֵסִני  ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני: ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב 
ָּתֵגְלָנה  ְוִׂשְמָחה  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני  ַאְלִּבין:  ֶלג  ּוִמּׁשֶ

פרקי תהלים
לאמרם בעת מגפת הקורונה
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ֲעֹונַֹתי  ְוָכל  ֵמֲחָטָאי  ָּפֶניָך  ַהְסֵּתר  ִּדִּכיָת:  ֲעָצמֹות 
ַחֵּדׁש  ָנכֹון  ְורּוַח  ֱאֹלִהים  ִלי  ְּבָרא  ָטהֹור  ֵלב  ְמֵחה: 
ַאל  ָקְדְׁשָך  ְורּוַח  ִמְּלָפֶניָך  ַּתְׁשִליֵכִני  ַאל  ְּבִקְרִּבי: 
ְנִדיָבה  ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך  ְׂשׂשֹון  ִּלי  ָהִׁשיָבה  ִמֶּמִּני:  ִּתַּקח 
ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים  ְּדָרֶכיָך  פְֹׁשִעים  ֲאַלְּמָדה  ִתְסְמֵכִני: 
ְּתׁשּוָעִתי  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים  ִמָּדִמים  ַהִּציֵלִני  ָיׁשּובּו: 
ַיִּגיד  ְּתַרֵּנן ְלׁשֹוִני ִצְדָקֶתָך: ֲאדָֹני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי 
ֹלא  עֹוָלה  ְוֶאֵּתָנה  ֶזַבח  ַתְחּפֹץ  ֹלא  ִּכי  ְּתִהָּלֶתָך: 
ִתְרֶצה: ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה ֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה 
ֱאֹלִהים ֹלא ִתְבֶזה: ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון ִּתְבֶנה 
ם: ָאז ַּתְחּפֹץ ִזְבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל  חֹומֹות ְירּוָׁשלִָ

ָאז ַיֲעלּו ַעל ִמְזַּבֲחָך ָפִרים:

 סז 
ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת ִמְזמֹור ִׁשיר: ֱאֹלִהים ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו 
ְּבָכל  ַּדְרֶּכָך  ָּבָאֶרץ  ָלַדַעת  ֶסָלה:  ִאָּתנּו  ָּפָניו  ָיֵאר 
ַעִּמים  יֹודּוָך  ֱאֹלִהים  ַעִּמים  יֹודּוָך  ְיׁשּוָעֶתָך:  ּגֹוִים 
ַעִּמים  ִתְׁשּפֹט  ִּכי  ְלֻאִּמים  ִויַרְּננּו  ִיְׂשְמחּו  ֻּכָּלם: 
ִמיׁשֹור ּוְלֻאִּמים ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה: יֹודּוָך ַעִּמים 
ְיבּוָלּה  ָנְתָנה  ֶאֶרץ  ֻּכָּלם:  ַעִּמים  יֹודּוָך  ֱאֹלִהים 
ְוִייְראּו  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו  ֱאֹלֵהינּו:  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו 

אֹתֹו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ:

 קיח 
ָנא  יֹאַמר  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַלה'  הֹודּו 
ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ה'  ִיְרֵאי  ָנא  יֹאְמרּו  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ה'  ָיּה:  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה  ָקָראִתי  ַהֵּמַצר  ִמן  ַחְסּדֹו: 
ִלי ֹלא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם: ה' ִלי ְּבעְֹזָרי ַוֲאִני 
ָּבָאָדם:  ִמְּבטַֹח  ַּבה'  ַלֲחסֹות  טֹוב  ְבׂשְֹנָאי:  ֶאְרֶאה 
טֹוב ַלֲחסֹות ַּבה' ִמְּבטַֹח ִּבְנִדיִבים: ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני 
ה'  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני  ַגם  ַסּבּוִני  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ה'  ְּבֵׁשם 
קֹוִצים  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו  ִכְדבֹוִרים  ַסּבּוִני  ֲאִמיַלם:  ִּכי 
ְּבֵׁשם ה' ִּכי ֲאִמיַלם: ַּדחֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל ַוה' ֲעָזָרִני: 
ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה 
ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים ְיִמין ה' עָֹׂשה ָחִיל: ְיִמין ה' רֹוֵמָמה 
ַוֲאַסֵּפר  ֶאְחֶיה  ִּכי  ָאמּות  ֹלא  ָחִיל:  עָֹׂשה  ה'  ְיִמין 

ְנָתָנִני: ִּפְתחּו  ְוַלָּמֶות ֹלא  ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיּסֹר  ָיּה:  ַמֲעֵׂשי 
ַער  ַהּׁשַ ֶזה  ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאבֹא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי  ִלי 
ִלי  ַוְּתִהי  ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  בֹו:  ָיבֹאּו  ַצִּדיִקים  ַלה' 
ִּפָּנה:  ְלרֹאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  ִליׁשּוָעה: 
ֵמֵאת ה' ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו: ֶזה ַהּיֹום 
ָּנא  ָאָּנא ה' הֹוִׁשיָעה  ְוִנְׂשְמָחה בֹו:  ָנִגיָלה  ָעָׂשה ה' 
ָאָּנא ה' ַהְצִליָחה ָּנא: ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ה' ֵּבַרְכנּוֶכם 
ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים ַעד  ִמֵּבית ה': ֵאל ה' 
ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדּךָ ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמּךָ: 

הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

 קכא 
ָיבֹא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני  א  ֶאּׂשָ ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר 
ִיֵּתן  ַאל  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֵמִעם ה' עֵֹׂשה  ֶעְזִרי  ֶעְזִרי: 
ְוֹלא  ָינּום  ֹלא  ִהֵּנה  ׁשְֹמֶרָך:  ָינּום  ַאל  ַרְגֶלָך  ַלּמֹוט 
ַיד  ַעל  ִצְּלָך  ה'  ׁשְֹמֶרָך  ה'  ִיְׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן 
ה'  ַּבָּלְיָלה:  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה  ֹלא  ֶמׁש  ַהּׁשֶ יֹוָמם  ְיִמיֶנָך: 
ִיְׁשָמר  ה'  ַנְפֶׁשָך:  ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע  ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך 

ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:

 קל 
ֲאדָֹני  ה':  ְקָראִתיָך  ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר 
ְלקֹול  בֹות  ַקּׁשֻ ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי  ִׁשְמָעה 
ַיֲעמֹד:  ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ִּתְׁשָמר  ֲעֹונֹות  ִאם  ַּתֲחנּוָני: 
ִקּוְָתה  ה'  ִקּוִיִתי  ִּתּוֵָרא:  ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי 
ִמּשְֹׁמִרים  ַלאדָֹני  ַנְפִׁשי  הֹוָחְלִּתי:  ְוִלְדָברֹו  ַנְפִׁשי 
ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר: ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה' ִּכי ִעם 
ֶאת  ִיְפֶּדה  ְוהּוא  ְפדּות:  ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה  ַהֶחֶסד  ה' 

ִיְׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונָֹתיו:

 קנ 
ֻעּזֹו:  ִּבְרִקיַע  ַהְללּוהּו  ְּבָקְדׁשֹו  ֵאל  ַהְללּו  ָיּה  ַהְללּו 
ַהְללּוהּו  ֻּגְדלֹו:  ְּכרֹב  ַהְללּוהּו  ִבְגבּורָֹתיו  ַהְללּוהּו 
ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור: ַהְללּוהּו ְּבתֹף 
ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו  ְועּוָגב:  ְּבִמִּנים  ַהְללּוהּו  ּוָמחֹול 
ַהְּנָׁשָמה  ּכֹל  ְתרּוָעה:  ְּבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו  ָׁשַמע 

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּו ָיּה:
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