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ג"תהילים ל
ה ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ יהָוה ַלְיׁשָ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ ,ַרּנְ

רוּ לוֹ  ֵנֶבל ָעׂשֹור ַזּמְ ִכּנֹור ּבְ ,הֹודּו ַליהָוה ּבְ
ְתרּוָעה ן ּבִ יר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנּגֵ ירּו לֹו ׁשִ ,ׁשִ
ֱאמּוָנה הוּ ּבֶ ַבר ְיהָוה ְוָכל ַמֲעׂשֵ ר ּדְ י ָיׁשָ ,ּכִ

ט ֶחֶסד ְיהָוה ָמְלָאה ֹאֵהב ְצָדָקה  ּפָ ּוִמׁשְ
,ָהָאֶרץ

ל  יו ּכָ ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ּפִ ְדַבר ְיהָוה ׁשָ ּבִ
,ְצָבָאם

הֹומֹות ֹאָצרֹות ּתְ ּנֵד ֵמי ַהיָּם ֹנֵתן ּבְ ,ּכֵֹנס ּכַ
ֵבי  ל יֹׁשְ ּנּו ָיגּורוּ ּכָ ל ָהָאֶרץ ִמּמֶ ִייְראּו ֵמְיהָוה ּכָ

,ֵתֵבל
ֶּ י הּוא ָאַמר ַוי ה ַויֲַּעֹמדּכִ ,ִהי הּוא ִצּוָ

ים בֹות ַעּמִ ,ְיהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחׁשְ
בֹות ִלּבֹו ְלדֹר  ֲעמֹד ַמְחׁשְ ֲעַצת ְיהָוה ְלעֹוָלם ּתַ

,ָודֹר
ַחר  ר ְיהָוה ֱאלָֹהיו ָהָעם ּבָ ֵרי ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ַאׁשְ

,ְלַנֲחָלה לוֹ 
יט ְיהָוה ָרָאה אֶ  ַמִים ִהּבִ ָ ֵני ָהָאָדםִמׁשּ ל ּבְ ,ת ּכָ

ֵבי ָהָאֶרץ ל יֹׁשְ יַח ֶאל ּכָ ּגִ ְבּתֹו ִהׁשְ כֹון ׁשִ ,ִמּמְ
יֶהם ל ַמֲעׂשֵ ִבין ֶאל ּכָ ם ַהּמֵ ,ַהיֵֹּצר ַיַחד ִלּבָ

ֵצל  ּבֹור לֹא ִיּנָ ָרב ָחִיל ּגִ ע ּבְ ֶלְך נֹוׁשָ ֵאין ַהּמֶ
ָרב ּכֹחַ  ,ּבְ

ֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו לֹ  טׁשֶ ,א ְיַמּלֵ
,ִהּנֵה ֵעין ְיהָוה ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדוֹ 

ָרָעב ם ּוְלַחיֹּוָתם ּבָ ֶות ַנְפׁשָ יל ִמּמָ ,ְלַהּצִ
נּו הּוא ָתה ַליהָוה ֶעְזֵרנּו ּוָמִגּנֵ נּו ִחּכְ ,ַנְפׁשֵ

ם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנוּ  י ְבׁשֵ נוּ ּכִ ַמח ִלּבֵ י בֹו ִיׂשְ ,ּכִ
ָך  ר ִיַחְלנוּ ָלךְ ְיִהי ַחְסּדְ ֲאׁשֶ .ְיהָוה ָעֵלינּו ּכַ

א"תהילים נ
ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ,ַלְמַנּצֵ

ת  א ֶאל ּבַ ר ּבָ ֲאׁשֶ ִביא ּכַ בֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהּנָ ּבְ
ַבע ,ׁשָ

רֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה  ָך ּכְ ַחְסּדֶ ִני ֱאלִֹהים ּכְ ָחּנֵ
ָעי ,ְפׁשָ

ֵסִני ֵמֲעו ֹ ] ֶהֶרב[הרבה  ּבְ אִתי ַטֲהֵרִניִני ּוֵמחַ ּכַ ,ּטָ
י ָתִמיד אִתי ֶנְגּדִ ַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחּטָ י ְפׁשָ ,ּכִ

יִתי  ֵעיֶניָך ָעׂשִ ָך ָחָטאִתי ְוָהַרע ּבְ ְלָך ְלַבּדְ
ְפֶטךָ  ה ְבׁשָ ְזּכֶ ָדְבֶרָך ּתִ ק ּבְ ְצּדַ ,ְלַמַען ּתִ

י י ּוְבֵחְטא יֱֶחַמְתִני ִאּמִ ָעוֹון חֹוָלְלּתִ ֵהן ּבְ
חֹות ּוְבָסֻתם ָחְכָמה ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצּתָ   ַבּטֻ

,תֹוִדיֵעִני
ֶלג  ֶ ֵסִני ּוִמׁשּ ַכּבְ ֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ּתְ ַחּטְ ּתְ

ין ,ַאְלּבִ
ֵגְלָנה ֲעָצמֹות  ְמָחה ּתָ ׂשֹון ְוׂשִ ִמיֵעִני ׂשָ ׁשְ ּתַ

יָת  ּכִ ,ּדִ
ֶניָך ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעו ֹ ר ּפָ ֹנַתי ְמֵחהַהְסּתֵ

ָרא ִלי אֱ  ׁש ֵלב ָטהֹור ּבְ לִֹהים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ
י ִקְרּבִ ,ּבְ

ח  ּקַ ָך ַאל ּתִ ָפֶניָך ְורּוַח ָקְדׁשְ ִליֵכִני ִמּלְ ׁשְ ַאל ּתַ
י ּנִ ,ִמּמֶ

ֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני ׂשֹון ִיׁשְ י ׂשְ יָבה ּלִ ,ָהׁשִ
ִאים ֵאֶליָך  ָרֶכיָך ְוַחּטָ ִעים ּדְ ָדה ֹפׁשְ ֲאַלּמְ

,ָיׁשּובוּ 
ילֵ  ִמים אֱ  ַהּצִ ן ִני ִמּדָ ַרּנֵ ׁשּוָעִתי ּתְ לִֹהים ֱאלֵֹהי ּתְ

,ְלׁשֹוִני ִצְדָקֶתךָ 
ֶתךָ  ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ,ֲאדָֹני ׂשְ

ָנה עֹוָלה לֹא ִתְרֶצה י לֹא ַתְחּפֹץ זֶַבח ְוֶאּתֵ ּכִ
ה  ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה ֵלב ִנׁשְ ּבָ ִזְבֵחי ֱאלִֹהים רּוַח ִנׁשְ

,לֹא ִתְבֶזהֱאלִֹהים 
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ְבֶנה חֹומֹות  ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִציֹּון ּתִ
לָ ִ  ,םְירּוׁשָ

ְחּפֹץ ִזְבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו  ָאז ּתַ
ֲחָך ָפִרים .ַעל ִמְזּבַ

'תהילים כ
ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ,ַלְמַנּצֵ

ם ֱאלֹהֵ  ְבָך ׁשֵ ּגֶ יֹום ָצָרה ְיׂשַ י ַיַעְנָך ְיהָוה ּבְ
,ַיֲעקֹב

יֹּון ִיְסָעֶדךָּ  ַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש ּוִמּצִ ,ִיׁשְ
ֶנה ֶסָלה ְ ל ִמְנחֶֹתָך ְועֹוָלְתָך ְיַדׁשּ ִיְזּכֹר ּכָ

א ן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמּלֵ ,ִיּתֶ
א  ם ֱאלֵֹהינּו ִנְדּגֹל ְיַמּלֵ יׁשּוָעֶתָך ּוְבׁשֵ ָנה ּבִ ְנַרּנְ

ֲאלוֹ  ל ִמׁשְ ,ֶתיךָ ְיהָוה ּכָ
יחֹו ַיֲעֵנהּו  יַע ְיהָוה ְמׁשִ י הֹוׁשִ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ַעּתָ

ע ְיִמינוֹ  ְגֻברֹות יֵׁשַ ֵמי ָקְדׁשֹו ּבִ ְ ,ִמׁשּ
ם ְיהָוה  ׁשֵ ה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ּבְ ה ָבֶרֶכב ְוֵאּלֶ ֵאּלֶ

יר ,ֱאלֵֹהינּו ַנְזּכִ
ְת  ְמנּו ַוּנִ ְרעּו ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ּקַ ה ּכָ ,עֹוָדדֵהּמָ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנוּ  יָעה ַהּמֶ .ְיהָוה הֹוׁשִ

'תהילים ל
ִית ְלָדִוד ת ַהּבַ יר ֲחֻנּכַ ,ִמְזמֹור ׁשִ

ְחּתָ ֹאְיַבי  ּמַ יָתִני ְולֹא ׂשִ י ִדּלִ ֲארֹוִמְמָך ְיהָוה ּכִ
,ִלי

ֵאִני ְרּפָ י ֵאֶליָך ַוּתִ ְעּתִ ּוַ ,ְיהָוה ֱאלָֹהי ׁשִ
יַתִני מיורדי ְיהָוה ֶהֱעִליָת  י ִחיִּ אֹול ַנְפׁשִ  ִמן ׁשְ

ְרִדי( ,בֹור) ִמיָּ
רּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו ְלזֵֶכר ָקְדׁשוֹ  ַזּמְ

ִכי  ֶעֶרב ָיִלין ּבֶ ְרצֹונֹו ּבָ ים ּבִ ַאּפֹו ַחיִּ י ֶרַגע ּבְ ּכִ
,ְוַלּבֶֹקר ִרּנָה

ל ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם ְלִוי ּבַ י ְבׁשַ ַוֲאִני ָאַמְרּתִ

ְרּתָ ְיהוָ  ה ְלַהְרִרי עֹז ִהְסּתַ ְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדּתָ ה ּבִ
,ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל

ן ,ֵאֶליָך ְיהָוה ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאדָֹני ֶאְתַחּנָ
ַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר  י ֶאל ׁשָ ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ ַמה ּבֶ

ךָ  יד ֲאִמּתֶ ,ֲהַיּגִ
ִני ְיהָוה הֱ  ַמע ְיהָוה ְוָחּנֵ ,ר ִלייֵה עֹזֵ ׁשְ

י  ּקִ ְחּתָ ׂשַ ּתַ ִדי ְלָמחֹול ִלי ּפִ ָהַפְכּתָ ִמְסּפְ
ְמָחה ֵרִני ׂשִ ְּ ַאז ,ַוּתְ

ְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם ְיהָוה ֱאלַֹהי  ְלַמַען ְיַזּמֶ
.ְלעֹוָלם אֹוֶדךָּ 

ג"תהילים ק
י ֶאת ְיהָוה ְוָכל ְקָרַבי ֶאת  ְרִכי ַנְפׁשִ ְלָדִוד ּבָ

ם ָקְדׁשוֹ  ,ׁשֵ
ְרִכי ַנפְ  ל ּבָ ִחי ּכָ ּכְ ׁשְ י ֶאת ְיהָוה ְוַאל ּתִ ׁשִ

מּוָליו ,ּגְ
ֲחלּוָאְיִכי ,ַהּסֵֹלַח ְלָכל ֲעֹוֵנִכי ָהרֵֹפא ְלָכל ּתַ

ֵרִכי ֶחֶסד  ְיִכי ַהְמַעּטְ ַחת ַחיָּ ַ ַהּגֹוֵאל ִמׁשּ
,ְוַרֲחִמים

ר  ׁשֶ ּנֶ ׁש ּכַ ְתַחּדֵ ּטֹוב ֶעְדֵיְך ּתִ יַע ּבַ ּבִ ׂשְ ַהּמַ
,ְנעּוָרְיִכי
ה צְ  ִטים ְלָכל ֲעׁשּוִקיםעֹׂשֵ ּפָ ,ָדקֹות ְיהָוה ּוִמׁשְ

ָרֵאל ֲעִלילֹוָתיו ה ִלְבֵני ִיׂשְ ָרָכיו ְלֹמׁשֶ ,יֹוִדיַע ּדְ
ִים ְוַרב ָחֶסד ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה ֶאֶרְך ַאּפַ

,לֹא ָלֶנַצח ָיִריב ְולֹא ְלעֹוָלם ִיּטֹור
ה ָלנּו ְולֹא ַכֲעֹוֹנֵתינוּ  ַמל לֹא ַכֲחָטֵאינּו ָעׂשָ  ּגָ

,ָעֵלינוּ 
ַבר ַחְסּדֹו ַעל  ַמִים ַעל ָהָאֶרץ ּגָ י ִכְגבֹּהַ ׁשָ ּכִ

,ְיֵרָאיו
ּנּו ֶאת  ֲעָרב ִהְרִחיק ִמּמֶ ְרחֹק ִמְזָרח ִמּמַ ּכִ

ֵעינוּ  ׁשָ ,ּפְ
ִנים ִרַחם ְיהָוה ַעל ְיֵרָאיו ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ּכְ



ע" לפי הרב יעקב אדלשטיין זי- פרקי תהילים המסוגלים לרפואה שלימה 
)מתוך אתר מרכז התהילים(

, בני ברק53רבי עקיבא , נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה
com.Shop-Kodesh://http5700075-03 ,5299989-052

biz.MisterMedia://http,  מיסטר מדיה- אלי כהן : עיצוב

3

י הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו זָ  י ָעָפר ֲאָנְחנוּ ּכִ ,כּור ּכִ
ן ָיִציץ ֶדה ּכֵ ָ ִציץ ַהׂשּ ָחִציר ָיָמיו ּכְ ֱאנֹוׁש ּכֶ

י רּוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו וְ  יֶרּנוּ עֹוד ּכִ לֹא ַיּכִ
,ְמקֹומוֹ 

ְוֶחֶסד ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו 
,ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים

ָדיו ַלֲעׂשוֹ  ,ָתםְלׁשְֹמֵרי ְבִריתֹו ּוְלזְֹכֵרי ִפּקֻ
ּכֹל  ְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ּבַ ַמִים ֵהִכין ּכִ ָ ׁשּ ְיהָוה ּבַ

ָלה  ָמׁשָ
י ְדָברֹו  ּבֵֹרי כַֹח עֹׂשֵ ְרכּו ְיהָוה ַמְלָאָכיו ּגִ ּבָ

ָברֹו  קֹול ּדְ ֹמַע ּבְ ִלׁשְ
י ְרצֹונֹו  ְרָתיו עֹׂשֵ ל ְצָבָאיו ְמׁשָ ְרכּו ְיהָוה ּכָ ּבָ

ָכל ְמ  יו ּבְ ל ַמֲעׂשָ ְרכּו ְיהָוה ּכָ קֹמֹות ּבָ
י ֶאת ְיהָוה ְרִכי ַנְפׁשִ ְלּתֹו ּבָ .ֶמְמׁשַ

א"תהילים קכ
א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין  ָ ֲעלֹות ֶאׂשּ יר ַלּמַ ׁשִ

,ָיבֹא ֶעְזִרי
ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ ,ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָוה עֹׂשֵ

ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרךָ  ,ַאל ִיּתֵ
ָרֵאלִהּנֵה לֹא ָינּום ְולֹא ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ , ִייׁשָ

ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנךָ  ,ְיהָוה ׁשְֹמֶרָך ְיהָוה ִצּלְ
ְיָלה ּלָ ה ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש לֹא ַיּכֶ ֶ ,יֹוָמם ַהׁשּ

ָמְרָך ִמ  ךָ ְיהָוה ִיׁשְ ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ ּכָ
ה ְוַעד עֹוָלם ָמר ֵצאְתָך וּבֹוֶאָך ֵמַעּתָ .ְיהָוה ִיׁשְ

ל"תהילים ק
ֲעלֹות ִמ  יר ַהּמַ ים ְקָראִתיָך ְיהָוהׁשִ ֲעַמּקִ ּמַ

בֹות  ֻ ְהיֶיָנה ָאְזֶניָך ַקׁשּ ְמָעה ְבקֹוִלי ּתִ ֲאדָֹני ׁשִ
,ֲחנּוָניְלקֹול ּתַ 

ָמר יָּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעֹמדִאם ֲעו ֹ ׁשְ ,נֹות ּתִ
ךָ  י ִעּמְ ֵראּכִ ּוָ ִליָחה ְלַמַען ּתִ , ַהּסְ

יִתי ְיהָוה ִקוְּ  יָתה נַ ִקּוִ י ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלּתִ ְפׁשִ
ְֹמִר  י ַלאדָֹני ִמׁשּ ים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקרַנְפׁשִ

י ִעם ְיהָוה הַ  ָרֵאל ֶאל ְיהָוה ּכִ ֶחֶסד ַיֵחל ִיׂשְ
ה ִעּמֹו ְפדּות ְוַהְרּבֵ

ָרֵאל ִמּכֹל ֲעו ֹ ה ֶאת ִיׂשְ .ֹנָתיוְוהּוא ִיְפּדֶ

ליו עהפרטיאותיות השם יש לומר את 
,  פרטיםרק ש(ט "מתוך פרק קימבקשים
משה בן מרים יאמר אותיות : לדוגמא

)ה,ש,מ

:ט" מתוך תהילים קיקרע שטןאותיות 
קאות 

יָך ֶאּצָֹרה :ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיהָוה ֻחּקֶ
ְמָרה ֵעדֶֹתיךָ  יֵעִני ְוֶאׁשְ : ְקָראִתיָך הֹוׁשִ

ָעה  ּוֵ ף ָוֲאׁשַ י ַבּנֶׁשֶ ְמּתִ ִלְדָבְרָך ) לדבריך(ִקּדַ
י : ִיָחְלּתִ

ִאְמָרֶתךָ  יַח ּבְ ֻמרֹות ָלׂשִ מּו ֵעיַני ַאׁשְ : ִקּדְ
ֶטָך ַחיִֵּני ּפָ ִמׁשְ ָך ְיהָוה ּכְ ְמָעה ְכַחְסּדֶ : קֹוִלי ׁשִ

ה ִמּתֹוָרְתָך ָרָחקוּ  : ָקְרבוּ רְֹדֵפי ִזּמָ
ה ְיהָוה ְוָכל ִמְצֹוֶתיָך ֱאֶמת ֶקֶדם : ָקרֹוב ַאּתָ

י םָיַדְעּתִ י ְלעֹוָלם ְיַסְדּתָ :  ֵמֵעדֶֹתיָך ּכִ
ראות 

י ָכְחּתִ י תֹוָרְתָך לֹא ׁשָ ֵצִני ּכִ : ְרֵאה ָעְנִיי ְוַחּלְ
:ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך ַחיִֵּני

יָך לֹא ָדָרׁשוּ  י ֻחּקֶ ִעים ְיׁשּוָעה ּכִ : ָרחֹוק ֵמְרׁשָ
ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ ים ְיהָוה ּכְ :ַחיִֵּניַרֲחֶמיָך ַרּבִ

ים רְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹוֶתיָך לֹא ָנִטיִתי :ַרּבִ
ר ִאְמָרְתָך לֹא  ָרִאיִתי ֹבְגִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאׁשֶ

ָמרוּ  : ׁשָ
ָך ַחיִֵּני ַחְסּדְ י ְיהָוה ּכְ י ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבּתִ : ְרֵאה ּכִ

ט ִצְדֶקךָ  ּפַ ל ִמׁשְ ָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ּכָ .רֹאׁש ּדְ
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:עאות 
ָקי יֵחִני ְלעֹׁשְ ּנִ ל ּתַ ט ָוֶצֶדק ּבַ ּפָ יִתי ִמׁשְ :ָעׂשִ

ֻקִני ֵזִדים ָך ְלטֹוב ַאל ַיַעׁשְ : ֲערֹב ַעְבּדְ
לּו ִליׁשּוָעֶתָך ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקךָ  :ֵעיַני ּכָ

ֵדִני יָך ַלּמְ ָך ְוֻחּקֶ ָך ְכַחְסּדֶ ה ִעם ַעְבּדְ :ֲעׂשֵ
ָך ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה ֵעדֹ  : ֶתיךָ ַעְבּדְ

: ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתךָ 
ז י ִמְצֹוֶתיָך ִמזָָּהב ּוִמּפָ ן ָאַהְבּתִ :ַעל ּכֵ

ֶקר  ל ֹאַרח ׁשֶ י ּכָ ְרּתִ ָ ּקּוֵדי כֹל ִיׁשּ ל ּפִ ן ּכָ ַעל ּכֵ
ֵנאִתי .ׂשָ

:שאות 
ִרים ְרָדפּוִני ִחּנָם  ַחד ) ומדבריך(ׂשָ ָבְרָך ּפָ ּוִמּדְ

י : ִלּבִ
ׂש ָאנֹ  ָלל ָרבׂשָ מֹוֵצא ׁשָ : ִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ּכְ

י ֵנאִתי ַוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך ָאָהְבּתִ ֶקר ׂשָ : ׁשֶ
ֵטי ִצְדֶקךָ  ּפְ יָך ַעל ִמׁשְ ְלּתִ יֹּום ִהּלַ ַבע ּבַ : ׁשֶ

לֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול : ׁשָ
י ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה ּוִמְצֹוֶתיךָ  ְרּתִ ּבַ יִתיׂשִ :  ָעׂשִ

י ֵעדֶֹתיָך ָואֲֹהֵבם ְמֹאד ְמָרה ַנְפׁשִ :ׁשָ
ךָ  ָרַכי ֶנְגּדֶ י ָכל ּדְ י ִפּקוֶּדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ּכִ ַמְרּתִ .ׁשָ

טאות 
ְדָבֶרךָ  ָך ְיהָוה ּכִ יָת ִעם ַעְבּדְ :טֹוב ָעׂשִ

י ְבִמְצֹוֶתיָך  ֵדִני ּכִ טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלּמְ
י : ֶהֱאָמְנּתִ

יֶטֶרם ֶאֱעֶנה ָמְרּתִ ה ִאְמָרְתָך ׁשָ :  ֲאִני ׁשֵֹגג ְוַעּתָ
יךָ  ֵדִני ֻחּקֶ ה ּוֵמִטיב ַלּמְ : טֹוב ַאּתָ

ָכל ֵלב ֱאּצֹר  ֶקר זִֵדים ֲאִני ּבְ ָטְפלּו ָעַלי ׁשֶ
ּקּוֶדיךָ  : ּפִ

י ְעּתִ ֲעׁשָ ם ֲאִני ּתֹוָרְתָך ׁשִ ֵחֶלב ִלּבָ :ָטַפׁש ּכַ
יִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחקֶּ  : יךָ טֹוב ִלי ִכי ֻעּנֵ

יָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף .טֹוב ִלי תֹוַרת ּפִ

 ןאות
: ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי

ֵטי ִצְדֶקךָ  ּפְ מֹר ִמׁשְ י ָוֲאַקיֵָּמה ִלׁשְ ְעּתִ ּבַ : ִנׁשְ
:ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיהָוה ַחיִֵּני ִכְדָבֶרךָ 

י ְרֵצה ָנא ְיה ֵדִניָוה ּוִמשְׁ ִנְדבֹות ּפִ ֶטיָך ַלּמְ :ּפָ
י ָכְחּתִ י ָתִמיד ְותֹוָרְתָך לֹא ׁשָ י ְבַכּפִ : ַנְפׁשִ

ּקּוֶדיָך לֹא ָתִעיִתי ח ִלי ּוִמּפִ ִעים ּפַ : ָנְתנּו ְרׁשָ
ה י ֵהּמָ ׂשֹון ִלּבִ י ׂשְ י ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ּכִ : ָנַחְלּתִ

יָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב י ַלֲעׂשֹות ֻחּקֶ .ָנִטיִתי ִלּבִ

ט"רפואה מתוך תהילים קיאותיות 
ראות 

י ָכְחּתִ י תֹוָרְתָך לֹא ׁשָ ֵצִני ּכִ : ְרֵאה ָעְנִיי ְוַחּלְ
:ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך ַחיִֵּני

יָך לֹא ָדָרׁשוּ  י ֻחּקֶ ִעים ְיׁשּוָעה ּכִ :ָרחֹוק ֵמְרׁשָ
ֶטיָך ַחיִֵּני ּפָ ִמׁשְ ים ְיהָוה ּכְ : ַרֲחֶמיָך ַרּבִ

ים : רְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹוֶתיָך לֹא ָנִטיִתיַרּבִ
ר ִאְמָרְתָך לֹא  ָרִאיִתי ֹבְגִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאׁשֶ

ָמרוּ  : ׁשָ
ָך ַחיִֵּני ַחְסּדְ י ְיהָוה ּכְ י ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבּתִ : ְרֵאה ּכִ

ט ִצְדֶקךָ  ּפַ ל ִמׁשְ ָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ּכָ .רֹאׁש ּדְ
פאות 

ָלאֹות ֵעְד  יּפְ ן ְנָצָרַתם ַנְפׁשִ :ֹוֶתיָך ַעל ּכֵ
ָתִיים ָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין ּפְ ַתח ּדְ : ּפֵ

י י ְלִמְצֹוֶתיָך ָיָאְבּתִ ָאָפה ּכִ י ָוֶאׁשְ י ָפַעְרּתִ : ּפִ
ֶמךָ  ט ְלֹאֲהֵבי ׁשְ ּפָ ִמׁשְ ִני ּכְ ֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ : ּפְ

י ָכל ָאוֶ  ֶלט ּבִ ׁשְ ִאְמָרֶתָך ְוַאל ּתַ ָעַמי ָהֵכן ּבְ : ןּפְ
ּקּוֶדיךָ  ְמָרה ּפִ ק ָאָדם ְוֶאׁשְ ֵדִני ֵמעֹׁשֶ :ּפְ

יךָ  ֵדִני ֶאת ֻחּקֶ ָך ְוַלּמְ ַעְבּדֶ ֶניָך ָהֵאר ּבְ : ּפָ
ְמרּו תֹוָרֶתךָ  ְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ַעל לֹא ׁשָ .ּפַ
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ואות 
ִאְמָרֶתךָ  ׁשּוָעְתָך ּכְ : ִויֹבֻאִני ֲחָסֶדָך ְיהָוה ּתְ

ְדָבֶרךָ ְוֶאֱעֶנה חְֹרִפי ָד  י ּבִ י ָבַטְחּתִ :ָבר ּכִ
י  י ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד ּכִ ל ִמּפִ ּצֵ ְוַאל ּתַ

י ֶטָך ִיָחְלּתִ ּפָ : ְלִמׁשְ
ְמָרה תֹוָרְתָך ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד : ְוֶאׁשְ

י ּתִ ֶדיָך ָדָרׁשְ י ִפּקֻ ָכה ָבְרָחָבה ּכִ ) מו: (ְוֶאְתַהּלְ
ָרה ְבֵעדֶֹתיָך ֶנֶגד ְמָלִכים וְ  : לֹא ֵאבֹושׁ ַוֲאַדּבְ

י ר ָאָהְבּתִ ִמְצֹוֶתיָך ֲאׁשֶ ע ּבְ ֲעׁשַ ּתַ : ְוֶאׁשְ
י ) מח( ר ָאָהְבּתִ י ֶאל ִמְצֹוֶתיָך ֲאׁשֶ א ַכּפַ ָ ְוֶאׂשּ

יךָ  יָחה ְבֻחּקֶ .ְוָאׂשִ
אאות 

תֹוַרת ְיהָוה ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַההְֹלִכים ּבְ : ַאׁשְ
ָכל ֵלב ִיְדְרׁשוּ  ֵרי ֹנְצֵרי ֵעדָֹתיו ּבְ :הוּ ַאׁשְ
ְדָרָכיו ָהָלכוּ  : ַאף לֹא ָפֲעלּו ַעְוָלה ּבִ
ֹמר ְמֹאד ֶדיָך ִלׁשְ יָתה ִפּקֻ ה ִצּוִ : ַאּתָ

יךָ  ֹמר ֻחּקֶ : ַאֲחַלי ִיּכֹנּו ְדָרָכי ִלׁשְ
ל ִמְצֹוֶתיךָ  יִטי ֶאל ּכָ ַהּבִ :ָאז לֹא ֵאבֹוׁש ּבְ

ֵטי ִצְדֶקךָ  ּפְ ָלְמִדי ִמׁשְ ר ֵלָבב ּבְ יֹׁשֶ : אֹוְדָך ּבְ
ַעְזֵבִני ַעד ְמאֹדֶאת חֻ  ֹמר ַאל ּתַ יָך ֶאׁשְ .ּקֶ

 האות
ה ֵעֶקב ֶרּנָ יָך ְוֶאּצְ ֶרְך ֻחּקֶ : הֹוֵרִני ְיהָוה ּדֶ

ה ְבָכל ֵלב ְמֶרּנָ ָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאׁשְ :ֲהִביֵנִני ְוֶאּצְ
י י בֹו ָחָפְצּתִ ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ּכִ : ַהְדִריֵכִני ּבִ

י ֶאל ֵעְדֹוֶתיָך ְוַאל  ַצעַהט ִלּבִ : ֶאל ּבָ
ְדָרֶכָך ַחיִֵּני ְוא ּבִ : ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ
ר ְלִיְרָאֶתךָ  ָך ִאְמָרֶתָך ֲאׁשֶ : ָהֵקם ְלַעְבּדְ

ֶטיָך  ּפָ י ִמׁשְ י ּכִ ר ָיגְֹרּתִ ִתי ֲאׁשֶ ַהֲעֵבר ֶחְרּפָ
: טֹוִבים

ִצְדָקְתָך ַחיִֵּני ֶדיָך ּבְ י ְלִפּקֻ ַאְבּתִ .ִהּנֵה ּתָ

.יץמותר ומצווה להפ


