
ה'  ובעדות  בטבע,  התבוננות  מתוך  ה'  מלכות 
הנאמנה בבית ה' לאורך ימים. צ"ג מבטיח  ה'  בו;  לבוטחים  מחסה  מהווה  עליון  בסתר  ה' 

לקוראים בשמו שמירה ואריכות ימים. צ"א שיבה לתורת משה: חיי אדם אפסיים וחולפים בגלל חמת 
ה', אך יש לשפר מעשי אדם לשם ה'. המשורר שוב בוטח בה' מתוך אמונה בחסדיו;צ'

השמדת הרשעים והצלחת הצדיקים בבית ה'. ה' שופט הארץ מעניש את הרשעים ודואג לחלשים;צ"ב
גם הכסילים והבוערים יבואו לידי הכרה בתורת ה'. צ"ד

תיקון העולם לקראת עולם שכולו שבת,  מזמורים צ' - צ"ד • שיקום לאחר החורבן, שמירת ה',  פ"ט • חורבן מלכות בית דוד

צ"ח )ג( ָזַכר ַחְסּדוֹ ֶוֱאמּוָנתו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ֹ)ג( ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילוֹת:
ק' )ה( ִּכי טוֹב ה' ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתוֹ: )י( ִּכי ִהֵּנה אְֹיֶביָך ה' ִּכי ִהֵּנה אְֹיֶביָך יֹאֵבדּו ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון:פ"ט )נב(  ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אוְֹיֶביָך ה' ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבוֹת ְמִׁשיֶחָך:

צ"ה )א( ְלכּו ְנַרְּנָנה ַלה' ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו:)כב( ַוְיִהי ה' ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי:)טז( ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ה' צּוִרי ְוֹלא ַעְוָלָתה ּבוֹ:)טו( ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמוֹ ָאנִֹכי ְבָצָרהפ"ט )כז( הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵא-ִלי ְוצּור ְיׁשּוָעִתי:

פ"ט )יח( ּוִבְרצְֹנָך ָּתרּום ַקְרֵננּו: )כא( ָמָצאִתי ָּדִוד ַעְבִּדי 
ְּבֶׁשֶמן ָקְדִׁשי ְמַׁשְחִּתיו )כה( ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנוֹ:

ה' )ד( ַאִּדיר ַּבָּמרוֹם ה':)ט( ְוַאָּתה ָמרוֹם ְלעָֹלם ה' )יא( ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן: רוְֹממּו  )ה.ט(  ָהַעִּמים  ָּכל  ַעל  הּוא  ְוָרם  )ב(  צ"ט 
ֱאֹלֵהינּו:

ָהָאֶרץ )ד( ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליוֹן:)א( יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליוֹן )ט( ַמְחִסי ֶעְליוֹן:פ"ז )ה( ְוהּוא ְיכוְֹנֶנָה ֶעְליוֹן: פ"ט )כח( ֶאְּתֵנהּו ֶעְליוֹן ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: ָּכל  ַעל  ֶעְליוֹן  ה'  ַאָּתה  ִּכי  )ט(  צ"ט 
ְמאֹד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: )י( ַאָּתה מוֵֹׁשל ְּבֵגאּות פ"ט 

ַהָּים )כו( ְוַׂשְמִּתי ַבָּים ָידוֹ ּוַבְּנָהרוֹת ְיִמינוֹ:  
)א( ה' ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש:

)ג( ָנְׂשאּו ְנָהרוֹת .ּ. ְנָהרוֹת קוָֹלם ִיְׂשאּו ְנָהרוֹת )ד( ִמְׁשְּבֵרי ָים:

)ב( ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל ֵּגִאים:

צ"ו )ח( ְנָהרוֹת ִיְמֲחאּו ָכף:

)י(ַהְמַלֵּמד ָאָדם ָּדַעת )יא( ה' יֵֹדַע ַמְחְׁשבוֹת ָאָדם:)ג( ָּתֵׁשב ֱאנוֹׁש ַעד ַּדָּכא ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם:פ"ט )מח( ְזָכר ֲאִני ֶמה ָחֶלד ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת ָכל ְּבֵני ָאָדם:

)א( יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליוֹן ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלוָֹנן:פ"ח )טו( ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני: פ"ט )מז( ָמה ה' ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח:

צ"ז )ב( ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכוֹן ִּכְסאוֹ:)כ( ַהְיָחְבְרָך ִּכֵּסא ַהּווֹת יֵֹצר ָעָמל ֲעֵלי חֹק:)ב( ָנכוֹן ִּכְסֲאָך ֵמָאז ֵמעוָֹלם ָאָּתה:

ַׂשְּבֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה ְּבָכל ָיֵמינּו )טו( ַׂשְּמֵחנּו )ג( ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך )ה( ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ה' ְּבָפֳעֶלָך ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן:)טז( אֶֹרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו)יד( 

)ח( ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמוֹ ֵעֶׂשב ַוָּיִציצּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד:)ו( ַּבּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף:  

ָאֶון )ח( ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמוֹ ֵעֶׂשב ַוָּיִציצּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון )י( ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון:)י( ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון: ּפֲֹעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו  ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  ה'  ְרָׁשִעים  ָמַתי  )ג(ַעד 
)טז( ּפֲֹעֵלי ָאֶון )כ( יֵֹצר ָעָמל )כג( ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ה' ֱאֹלֵהינּו:

ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָּכל  ַאְצִמית  ַלְּבָקִרים  )ח(  ק"א 
ְלַהְכִרית ֵמִעיר ה' ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון:

)ה( ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ה' ְּבָפֳעֶלָך ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן:)טז( ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך )יז( ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו... ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּו:

)ה( ַעְּמָך ה' ְיַדְּכאּו ְוַנֲחָלְתָך ְיַעּנּו:)ג( ָנְׂשאּו ְנָהרוֹת ה' ָנְׂשאּו ְנָהרוֹת קוָֹלם ִיְׂשאּו ְנָהרוֹת ָּדְכָים:)ג( ָּתֵׁשב ֱאנוֹׁש ַעד ַּדָּכא ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם:

)יד(  ָיֵמינּו  ִלְמנוֹת  )יב(  ְׁשנוֵֹתינּו  ְיֵמי  )י(  ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  )ט( 
ְוִנְׂשְמָחה ְּבָכל ָיֵמינּו )טו( ַׂשְּמֵחנּו ִּכימוֹת ִעִּניָתנּו ְׁשנוֹת ָרִאינּו ָרָעה:

)יג( ְלַהְׁשִקיט לוֹ ִמיֵמי ָרע:

)יח( ִאם ָאַמְרִּתי ָמָטה ַרְגִלי ַחְסְּדָך ה' ִיְסָעֵדִני:)יב( ַעל ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך ֶּפן ִּתּגֹף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך:

)ד( ּפֲֹעֵלי ָאֶון )טז( יֵֹצר ָעָמל ֲעֵלי חֹק )כ( ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אוָֹנם:)י( ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון:

)ג( ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ה' ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ַיֲעֹלזּו:)יג( ׁשּוָבה ה' ַעד ָמָתי ְוִהָּנֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך: 

)ט( ִאם יֵֹצר ַעִין ֲהֹלא ַיִּביט:)יב( ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי:)ח( ַרק ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט:

)ה( ה' ְלאֶֹרְך ָיִמים: )טז( אֶֹרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו:

ַזְרֶעָך )כב( ֲאֶׁשר  )ג( ָׁשַמִים ָּתִכן )ה( ַעד עוָֹלם ָאִכין  פ"ט 
ָיִדי ִּתּכוֹן ִעּמוֹ

)ב( אַֹמר ַלה' ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי ֶאְבַטח ּבוֹ )ד( ֶּתְחֶסה )ט( ַמְחִסי )יד( )יז( ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכוְֹנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּו
ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע ְׁשִמי:

)כב( ַוְיִהי ה' ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי:

)ב( ֵמעוָֹלם )ה( ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו ְמאֹד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה קֶֹדׁש:)ט( ְלעָֹלם )ג( ֶוֱאמּוָנְתָך )ו( ְמאֹד )יד( ְּבֵבית ה':

אוֹר ָּפֶניָך ְיַהֵּלכּון )לט( ִהְקַצְרָּת ְיֵמי ֲעלּוָמיו )ח( ִּבינּו ּבֲֹעִרים ָּבָעם ּוְכִסיִלים ָמַתי ַּתְׂשִּכילּו:)ז( ִאיׁש ַּבַער ֹלא ֵיָדע ּוְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת זֹאת:)ח( ֲעֻלֵמנּו ִלְמאוֹר ָּפֶניָך)טז( ְבּ

)ט( ֲהנַֹטע אֶֹזן ֲהֹלא ִיְׁשָמע:)יב( ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני: )ז( ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו )ט( ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך)לט( ִהְתַעַּבְרָּת ִעם ְמִׁשיֶחָך )מז( ִּתְבַער ְּכמוֹ ֵאׁש ֲחָמֶתָך

ָּסֵתר ָלֶנַצח צ"ו )ח( ּובֹאּו ְלַחְצרוָֹתיו: ק' )ד( ֲחֵצרָֹתיו ִּבְתִהָּלה: )יד( ְּבַחְצרוֹת ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו:)יג( ׁשּוָבה ה' ַעד ָמָתי)מז( ַעד ָמה ה' ִתּ

)ד( ִנְׁשַּבְעִּתי ְלָדִוד ַעְבִּדי )כא( ָמָצאִתי ָּדִוד ַעְבִּדי )מ( ֵנַאְרָּתה 
ְּבִרית ַעְבֶּדָך )נא( ְזכֹר ֲאדָֹני ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך

צ"ו )י( ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: צ"ז )יא( ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: )טו( ִּכי ַעד ֶצֶדק ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב:)טז( ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ה' צּוִרי ְוֹלא ַעְוָלָתה ּבוֹ:)יג( ְוִהָּנֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך )טז( ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך
צ"ח )ט( ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: צ"ט )ד( ֵמיָׁשִרים: )יא( ה' יֵֹדַע ַמְחְׁשבוֹת ָאָדם:)ו( בְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶֹתיָך:

צ"ו )י( צ"ז )א( צ"ח )א()יח( ִאם ָאַמְרִּתי ָמָטה ַרְגִלי ַחְסְּדָך ה' ִיְסָעֵדִני:)א( ה' ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ַאף ִּתּכוֹן ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמוֹט:)ג( ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם)מח( ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת ָכל ְּבֵני ָאָדם
ִאְמרּו ַבּגוִֹים ה' ָמָלְך... ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמוֹט:

)ב( ְּבֶטֶרם ָהִרים יָֻּלדּו ַוְּתחוֵֹלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעוָֹלם ַעד עוָֹלם ַאָּתה ֵאל)יב( ְלָך ָׁשַמִים ַאף ְלָך ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם

צ"ז )יא( אוֹר ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה:)טו( ִּכי ַעד ֶצֶדק ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב:

פ"ח )יב( ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך ָּבֲאַבּדוֹן:
אוִֹדיַע  ָודֹר  ְלדֹר  ָאִׁשיָרה  עוָֹלם  ה'  ַחְסֵדי  )ב(  פ"ט 
ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עוָֹלם  )ג(  ְּבִפי  ֱאמּוָנְתָך 
ָבֶהם )כה( ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמוֹ )כט( ְלעוָֹלם ֶאְׁשָמר לוֹ 
ֵמִעּמוֹ  ָאִפיר  ֹלא  ְוַחְסִּדי  )לד(  לוֹ  ֶנֱאֶמֶנת  ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי 
ְוֹלא ֲאַׁשֵּקר ֶּבֱאמּוָנִתי )נ( ַאֵּיה ֲחָסֶדיָך ָהִראׁשִֹנים ֲא-דָֹני 

ִנְׁשַּבְעָּת ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך:

ֶצֶדק  )טו(  ֶסָלה  ִּכְסֲאָך  ָודוֹר  ְלדֹר  ּוָבִניִתי  )ה(  פ"ט 
ּוִמְׁשָּפט ְמכוֹן ִּכְסֶאָך )ל( ְוַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעוֹ ְוִכְסאוֹ ִּכיֵמי 
ָׁשָמִים )לז( ַזְרעוֹ ְלעוָֹלם ִיְהֶיה ְוִכְסאוֹ ַכֶּׁשֶמׁש ֶנְגִּדי )מה( 

ְוִכְסאוֹ ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה:

ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלוָֹנן: יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליוֹן  )א( 

ֱאֹלַהי ֶאְבַטח ּבוֹ: אַֹמר ַלה' ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי  )ב( 

ִמֶּדֶבר ַהּווֹת: ִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש  )ג( 

ֶּתְחֶסה ְּכָנָפיו  ְוַתַחת  ְּבֶאְבָרתוֹ ָיֶסְך ָלְך  )ד( 

ִצָּנה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתוֹ:  

ֵמֵחץ ָיעּוף יוָֹמם: ֹלא ִתיָרא ִמַּפַחד ָלְיָלה  )ה( 

ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל ַיֲהֹלְך  )ו( 

ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ִיּפֹל ִמִּצְּדָך ֶאֶלף  )ז( 

ֵאֶליָך ֹלא ִיָּגׁש:  

ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: ַרק ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט  )ח( 

ַׂשְמָּת ְמעוֶֹנָך: ִּכי ַאָּתה ה' ַמְחִסי ֶעְליוֹן  )ט( 

ְוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב ְּבָאֳהֶלָך: ֹלא ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה  )י( 

ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיָך: ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָּלְך  )יא( 

ֶּפן ִּתּגֹף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך: ַעל ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך  )יב( 

ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתִּנין: ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך  )יג( 

ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע ְׁשִמי: ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו  )יד( 

ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמוֹ ָאנִֹכי ְבָצָרה )טו( 

ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו:  

ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: אֶֹרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו  )טז( 

ִמְזמוֹר ִׁשיר ְליוֹם ַהַּׁשָּבת: )א( 

ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליוֹן: טוֹב ְלהֹדוֹת לה'  )ב( 

ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילוֹת: ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך  )ג( 

ֲעֵלי ִהָּגיוֹן ְּבִכּנוֹר: ַעֵלי ָעׂשוֹר ַוֲעֵלי ָנֶבל  )ד( 

ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן: ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ה' ְּבָפֳעֶלָך  )ה( 

ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶֹתיָך: ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ה'  )ו( 

ּוְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת זֹאת: ִאיׁש ַּבַער ֹלא ֵיָדע  )ז( 

ַוָּיִציצּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמוֹ ֵעֶׂשב  )ח( 

ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד:  

ְוַאָּתה ָמרוֹם ְלעָֹלם ה': )ט( 

ִּכי ִהֵּנה אְֹיֶביָך יֹאֵבדּו ִּכי ִהֵּנה אְֹיֶביָך ה'  )י( 

ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון:  

ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן: ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני  )יא( 

ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי  )יב( 

ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני:  

ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנוֹן ִיְׂשֶּגה: ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח  )יג( 

ְּבַחְצרוֹת ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ה'  )יד( 

ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו: עוֹד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה  )טו( 

צּוִרי ְוֹלא ַעְוָלָתה ּבוֹ: ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ה'  )טז( 

ָלֵבׁש ה' עֹז ִהְתַאָּזר ה' ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש  )א( 

ַאף ִּתּכוֹן ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמוֹט:  

ֵמעוָֹלם ָאָּתה: ָנכוֹן ִּכְסֲאָך ֵמָאז  )ב( 

ָנְׂשאּו ְנָהרוֹת קוָֹלם ָנְׂשאּו ְנָהרוֹת ה'  )ג( 

ִיְׂשאּו ְנָהרוֹת ָּדְכָים:  

ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים ִמּקֹלוֹת ַמִים ַרִּבים  )ד( 

ַאִּדיר ַּבָּמרוֹם ה':  

ְלֵביְתָך ַנֲאָוה קֶֹדׁש ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו ְמאֹד  )ה( 

ה' ְלאֶֹרְך ָיִמים:  

ֵאל ְנָקמוֹת הוִֹפיַע: ֵאל ְנָקמוֹת ה'  )א( 

ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל ֵּגִאים: ִהָּנֵׂשא ׁשֵֹפט ָהָאֶרץ  )ב( 

ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ַיֲעֹלזּו: ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ה'  )ג( 

ִיְתַאְּמרּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון: ַיִּביעּו ְיַדְּברּו ָעָתק  )ד( 

ְוַנֲחָלְתָך ְיַעּנּו: ַעְּמָך ה' ְיַדְּכאּו  )ה( 

ִויתוִֹמים ְיַרֵּצחּו: ַאְלָמָנה ְוֵגר ַיֲהרֹגּו  )ו( 

ְוֹלא ָיִבין ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב: ַוּיֹאְמרּו ֹלא ִיְרֶאה ָּיּה  )ז( 

ּוְכִסיִלים ָמַתי ַּתְׂשִּכילּו: ִּבינּו ּבֲֹעִרים ָּבָעם  )ח( 

ִאם יֵֹצר ַעִין ֲהֹלא ַיִּביט: ֲהנַֹטע אֶֹזן ֲהֹלא ִיְׁשָמע  )ט( 

ַהְמַלֵּמד ָאָדם ָּדַעת: ֲהיֵֹסר ּגוִֹים ֲהֹלא יוִֹכיחַ  )י( 

ִּכי ֵהָּמה ָהֶבל: ה' יֵֹדַע ַמְחְׁשבוֹת ָאָדם  )יא( 

ּוִמּתוָֹרְתָך ְתַלְּמֶדּנּו: ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ְּתַיְּסֶרּנּו ָּיּה  )יב( 

ַעד ִיָּכֶרה ָלָרָׁשע ָׁשַחת: ְלַהְׁשִקיט לוֹ ִמיֵמי ָרע  )יג( 

ְוַנֲחָלתוֹ ֹלא ַיֲעזֹב: ִּכי ֹלא ִיּטֹׁש ה' ַעּמוֹ  )יד( 

ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב: ִּכי ַעד ֶצֶדק ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט  )טו( 

ִמי ִיְתַיֵּצב ִלי ִעם ּפֲֹעֵלי ָאֶון: ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים  )טז( 

ִּכְמַעט ָׁשְכָנה דּוָמה ַנְפִׁשי: לּוֵלי ה' ֶעְזָרָתה ִּלי  )יז( 

ַחְסְּדָך ה' ִיְסָעֵדִני: ִאם ָאַמְרִּתי ָמָטה ַרְגִלי  )יח( 

ַּתְנחּוֶמיָך ְיַׁשַעְׁשעּו ַנְפִׁשי: ְּברֹב ַׂשְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי  )יט( 

יֵֹצר ָעָמל ֲעֵלי חֹק: ַהְיָחְבְרָך ִּכֵּסא ַהּווֹת  )כ( 

ְוָדם ָנִקי ַיְרִׁשיעּו: )כא( ָיגוֹּדּו ַעל ֶנֶפׁש ַצִּדיק 

ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי: ַוְיִהי ה' ִלי ְלִמְׂשָּגב  )כב( 

ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אוָֹנם  )כג( 

ַיְצִמיֵתם ה' ֱאֹלֵהינּו:  

ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים )א( 

ֲאדָֹני ָמעוֹן ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר ָודֹר:  

ַוְּתחוֵֹלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ְּבֶטֶרם ָהִרים יָֻּלדּו  )ב( 

ַאָּתה ֵאל: ּוֵמעוָֹלם ַעד עוָֹלם   

ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: ָּתֵׁשב ֱאנוֹׁש ַעד ַּדָּכא  )ג( 

ְּכיוֹם ֶאְתמוֹל ִּכי ַיֲעבֹר ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך  )ד( 

ְוַאְׁשמּוָרה ַבָּלְיָלה:  

ַּבּבֶֹקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו  )ה( 

ָלֶעֶרב ְימוֵֹלל ְוָיֵבׁש: ַּבּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף  )ו( 

ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו: ִּכי ָכִלינּו ְבַאֶּפָך  )ז( 

ֲעֻלֵמנּו ִלְמאוֹר ָּפֶניָך: ַׁשָּתה ֲעוֹנֵֹתינּו ְלֶנְגֶּדָך  )ח( 

ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו ְכמוֹ ֶהֶגה: ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך  )ט( 

ְיֵמי ְׁשנוֵֹתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה )י( 

ְוִאם ִּבְגבּורֹת ְׁשמוִֹנים ָׁשָנה  

ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון   

ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: ִמי יוֵֹדַע עֹז ַאֶּפָך  )יא( 

ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה: ִלְמנוֹת ָיֵמינּו ֵּכן הוַֹדע  )יב( 

ְוִהָּנֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך: ׁשּוָבה ה' ַעד ָמָתי  )יג( 

ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה ְּבָכל ָיֵמינּו: ַׂשְּבֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך  )יד( 

ְׁשנוֹת ָרִאינּו ָרָעה: ַׂשְּמֵחנּו ִּכימוֹת ִעִּניָתנּו  )טו( 

ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם: ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך  )טז( 

ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו )יז( 

ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכוְֹנָנה ָעֵלינּו  

ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּו:  

b.gesund@gmail.com  ׀  www.tehillim.org.il

מקבילות לאורך המזמורים:

)א( ַאדָֹני ָמעוֹן ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר  )ט( ַׂשְמָּת ְמעוֶֹנָך;
)טז( אֶֹרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו  )יד( ַׂשְּבֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך;

)יד( ָיַדע ְׁשִמי  )ב( ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליוֹן;
)א( יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליוֹן )ט( ַמְחִסי ֶעְליוֹן  )ב( ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליוֹן

)ט( ְוַאָּתה ָמרוֹם ְלעָֹלם )יא( ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני  )ד( ַאִּדיר ַּבָּמרוֹם ה'; )ט( ְלעָֹלם  )ב( ֵמָאז ֵמעוָֹלם 
ַנֲאָוה קֶֹדׁש ְלֵביְתָך  ְמאֹד  ֶנֶאְמנּו  ֵעדֶֹתיָך  )ה(    ה'  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים  )יד(  ְמאֹד  )ו(  ֶוֱאמּוָנְתָך  )ג(  ָאָּתה; 

)ה( ַעְּמָך ה' ְיַדְּכאּו  )ג( ִיְׂשאּו ְנָהרוֹת ָּדְכָים; )ב( ָנכוֹן ִּכְסֲאָך  )כ( ַהְיָחְבְרָך ִּכֵּסא ַהּווֹת; 
)א( ה' ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש  )ב( ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל ֵּגִאים; )א( ַּבל ִּתּמוֹט  )יח( ָמָטה ַרְגִלי

 כב( ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי(
)א( ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו;

צ"הפ"ט

שרשורים בין מזמורים סמוכים׃

054-5494668    zohar.std@gmail.com    שולמית אברהמי



דברים ל"ג, א: ְוזֹאת ַהּבָרָכה ֲאׁשר ּבַרְך מׁשה ִאיׁש ָהֱא-ֹלִהים

צ', א: ּתִפּלה ְלמׁשה ִאיׁש ָהֱא-ֹלִהים

דברים כ"ו, טו: ַהׁשִקיָפה ִמּמעוֹן ָקְדׁשָך...

דברים ל"ג, כז: ְמעָֹנה ֱא-ֹלֵהי ֶקֶדם ּוִמּתַחת ְזרֹעֹת עוָֹלם

צ', א: ַא-דָֹני ָמעוֹן ַאּתה ָהִייָת ּלנּו ּבדֹר ָודֹר;

צ"א, ט: ׂשְמּת ְמעוֶֹנָך

דברים ל"ג, טו-יח: ּוֵמרֹאׁש ַהְרֵרי ֶקֶדם ּוִמּמֶגד ּגְבעוֹת עוָֹלם: ּוִמּמֶגד ֶאֶרץ

ּוְמֹלָאּה... צּור ְיָלְדָך ּתׁשי ַוּתׁשּכח ֵא-ל ְמחְֹלֶלָך

צ', ב: ּבֶטֶרם ָהִרים יּלדּו ַוּתחוֵֹלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל

דברים ל"ב, ח ּבַהְנֵחל ֶעְליוֹן ּגוִֹים ּבַהְפִרידוֹ ּבֵני ָאָדם

ל"ב, כו: ָאַמְרּתי ַאְפֵאיֶהם ַאׁשּביָתה ֵמֱאנוׁש ִזְכָרם

צ', ג: ּתׁשב ֱאנוׁש ַעד ּדּכא ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם

שמות ל"ב, יב: ׁשּוב ֵמֲחרוֹן ַאּפָך  ְוִהּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעּמָך:

צ', יג: ׁשּוָבה ה' ַעד ָמָתי ְוִהּנֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך:

דברים ל"ב,יא: ּכֶנׁשר ָיִעיר ִקּנוֹ ַעל ּגוָֹזָליו ְיַרֵחף

 ִיְפרׂש ּכָנָפיו ִיּקֵחהּו ִיּׂשֵאהּו ַעל ֶאְבָרתוֹ:

צ"א, ד.יב: ּבֶאְבָרתוֹ ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ּכָנָפיו ּתְחֶסה... ַעל ּכּפִים 

ִיּׂשאּוְנָך

דברים ל"ב,כד: ּוְלֻחֵמי ֶרׁשף ְוֶקֶטב ְמִריִרי

צ"א, ו: ִמּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים

דברים ל"ב, לה.מא: ִלי ָנָקם ְוׁשּלם... ְוִלְמׂשְנַאי ֲאׁשּלם:

צ"א, ח: ְוׁשּלַמת ְרׁשִעים ּתְרֶאה:

דברים ל"ב, לג: ֲחַמת ּתּניִנם ֵייָנם ְורֹאׁש ּפָתִנים ַאְכָזר:

 צ"א, יג: ַעל ׁשַחל ָוֶפֶתן ּתְדרְך ּתְרמֹס ּכִפיר ְוַתּנין

דברים ל"ב,ד: ַהּצּור ּתִמים ּפֳעלוֹ ּכי ָכל ּדָרָכיו ִמׁשּפט 

ֵא-ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצּדיק ְוָיׁשר הּוא:

צ"ב, ג.ה.טז: ֶוֱאמּוָנְתָך ּבּלילוֹת; ּכי ׂשּמְחּתִני ה' ּבָפֳעֶלָך;

 ְלַהּגיד ּכי ָיׁשר ה' צּוִרי ְוֹלא ַעְוָלָתה ּבוֹ

דברים ל"ג, כז: ַוְיָגֶרׁש ִמּפֶניָך אוֵֹיב ַוּיֹאֶמר ַהׁשֵמד

צ"ב, ח.י: ְלִהּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד; ּכי ִהּנה אְֹיֶביָך ה' ּכי ִהּנה אְֹיֶביָך 

יֹאֵבדּו

דברים ל"ג, יא: ּבֵרְך ה' ֵחילוֹ ּופַֹעל ָיָדיו ּתְרֶצה

צ"ב, ה: ּכי ׂשּמְחּתִני ה' ּבָפֳעֶלָך ּבַמֲעׂשי ָיֶדיָך ֲאַרּנן:

במדבר י"ז )כג( ַוּיֵֹצא ֶפַרח ַוּיֵצץ ִציץ

צ"ב, ח: ּבְפרַֹח ְרׁשִעים ּכמוֹ ֵעׂשב ַוּיִציצּו ּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון

דברים ל"ג, יז: ּבכוֹר ׁשוֹרוֹ ָהָדר לוֹ ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו

צ"ב, יא: ַוּתֶרם ּכְרֵאים ַקְרִני

שמות ט"ו:

)א( ָאׁשיָרה ַלה' ּכי ָגאֹה ּגָאה )י( ָצֲללּו ּכעוֶֹפֶרת ּבַמִים ַאּדיִרים

)יא( ִמי ּכמָֹכה ֶנְאּדר ּבּקֶֹדׁש נוָֹרא ְתִהֹּלת )יג( ֵנַהְלּת ְבָעּזָך ֶאל

ְנֵוה ָקְדׁשָך )יח( ה' ִיְמֹלְך ְלעָֹלם ָוֶעד

צ"ג:
)א( ה' ָמָלְך ּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ה' עֹז ִהְתַאּזר

)ד( ִמּקֹלוֹת ַמִים ַרּבים ַאּדיִרים ִמׁשּבֵרי ָים ַאּדיר ּבּמרוֹם ה' 
)ה( ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו ְמאֹד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה קֶֹדׁש

שמות ט"ו, יח.כא: ה' ִיְמֹלְך ְלעָֹלם ָוֶעד ... ַוּתַען ָלֶהם ִמְרָים

ׁשירּו ַלה' ּכי ָגאֹה ּגָאה

צ"ג, א; ה' ָמָלְך ּגאּות ָלֵבׁש )צ"ו, י; צ"ז, א; צ"ט, א(;
צ"ו, א: ׁשירּו ַלה' ׁשיר ָחָדׁש )צ"ו, ב; צ"ח, א(

דברים ל"ג, ב: הוִֹפיַע ֵמַהר ּפאָרן ְוָאָתה ֵמִרְבבֹת קֶֹדׁש

צ"ד, א: ֵא-ל ְנָקמוֹת הוִֹפַיע:

דברים י', יח )כד,יז; כז, יט(: עׂשה ִמׁשּפט ָיתוֹם ְוַאְלָמָנה ְואֵֹהב ּגר

ָלֶתת לוֹ ֶלֶחם ְוׂשְמָלה

צ"ד, ו: ַאְלָמָנה ְוֵגר ַיֲהרֹגּו ִויתוִֹמים ְיַרּצחּו

דברים ל"ב, לז: ְוָאַמר ֵאי ֱאֹלֵהימוֹ צּור ָחָסיּו בוֹ 

צ"ד, כב: ַוְיִהי ה' ִלי ְלִמׂשּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי

לאחר חורבן מלכות בית דוד )פ"ט(, המשורר מתבונן בתורת ה' ומצטט פסוקים רבים בבחינת "ֵעֹדֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד" )צ"ג, ה(, "ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלּמֶדּנּו" )צ"ד, יב(


