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  פרק לתהילים *
 ֲאדָֹני ִׁשְמָעה ב:  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ְיהָֹוהא

ֲעֹונֹות - ִאםג: ְבקֹוִלי ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲחנּוָני
 ה:  ְלַמַען ִּתָּוֵראְּמָך ַהְּסִליָחִע- ִּכיד: ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד-ִּתְׁשָמר

 ַנְפִׁשי ַלאדָֹני ו: ִקִּויִתי ְיהָֹוה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי
-ְיהָוה ִּכי-ַיֵחל ִיְשָֹרֵאל ֶאלז : ִמּׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר

-ה ֶאת ְוהּוא ִיְפֶּדח: ְיהָֹוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות-ִעם
  ִיְשָֹרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹת

  
  
  פרק קמבתהילים *
ְיהָֹוה - קֹוִלי ֶאלב : ַמְשִֹּכיל ְלָדִוד ִּבְהיֹותֹו ַבְּמָעָרה ְתִפָּלהא

ֶאְׁשּפְֹך ְלָפָניו ִשֹיִחי ָצָרִתי  ג: ְיהָֹוה ֶאְתַחָּנן-ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל
ָּתה ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי רּוִחי ְוַא|  ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי ד: ְלָפָניו ַאִּגיד

ִלי -ּוְרֵאה ְוֵאין|  ַהֵּביט ָיִמין ה: זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו ַפח ִלי-ְּבאַֹרח
 ָזַעְקִּתי ֵאֶליָך ְיהָוה ו: ַמִּכיר ָאַבד ָמנֹוס ִמֶּמִּני ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי
-ֶאל| ה  ַהְקִׁשיָבז: ָאַמְרִּתי ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים

 ח: ַדּלֹוִתי ְמאֹד ַהִּציֵלִני ֵמרְֹדַפי ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּני-ִרָּנִתי ִּכי
ְׁשֶמָך ִּבי ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים -ַנְפִׁשי ְלהֹודֹות ֶאת| הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר 

  : ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי
  

  פרק כתהילים 
| יֹום ָצָרה ְיַשֶֹּגְבָך ֵׁשם  ַיַעְנָך ְיהָֹוה ְּבב:  ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִודא

- ִיְזּכֹר ָּכלד: ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך- ִיְׁשַלחג: ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב
ֲעָצְתָך -ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל- ִיֶּתןה: ִמְנחֶֹתָך ְועֹוָלְתָך ְיַדְּׁשֶנה ֶסָלה

ֵהינּו ִנְדּגֹל ְיַמֵּלא ְיהָֹוה ֱאלֹ-ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם|  ְנַרְּנָנה ו: ְיַמֵּלא
ְיהָֹוה ְמִׁשיחֹו ַיֲעֵנהּו |  ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע ז: ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך-ָּכל

 ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ח: ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו ִּבְגֻברֹות ֵיַׁשע ְיִמינֹו
 ֵהָּמה ָּכְרעּו ט: ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַנְזִּכיר-ְּבֵׁשם| ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו 

 ְיהָֹוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו י: ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו ַוִּנְתעֹוָדד
  ָקְרֵאנּו-ְביֹום

  
  פרק פגתהילים *

-ֶּתֱחַרׁש ְוַאל-ָלְך ַאל-ֳּדִמי- ֱאלִֹהים ַאלב: ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָאָסף
ָמיּון ּוְמַשְֹנֶאיָך ָנְשֹאּו ִהֵּנה אֹוְיֶביָך ֶיֱה- ִּכיג: ִּתְׁשקֹט ֵאל

 ה: ְצפּוֶניָך-ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוד ְוִיְתָיֲעצּו ַעל- ַעלד: רֹאׁש
 ִּכי ו: ִיְשָֹרֵאל עֹוד-ִיָּזֵכר ֵׁשם-ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי ְולֹא

 ָאֳהֵלי ֱאדֹום ז: נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית ִיְכרֹתּו
 ְּגָבל ְוַעּמֹון ַוֲעָמֵלק ְּפֶלֶׁשת ח: אִלים מֹוָאב ְוַהְגִריםְוִיְׁשְמֵע

לֹוט -ַאּׁשּור ִנְלָוה ִעָּמם ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני- ַּגםט: יְׁשֵבי צֹור-ִעם
 יא: ָלֶהם ְּכִמְדָין ְּכִסיְסָרא ְכָיִבין ְּבַנַחל ִקיׁשֹון- ֲעֵשֹהי: ֶסָלה

  ִׁשיֵתמֹו ְנִדיֵבמֹו יב: ָדָמהּדֹאר ָהיּו ּדֶֹמן ָלֲא-ִנְׁשְמדּו ְבֵעין

 ֲאֶׁשר ָאְמרּו יג: ְנִסיֵכמֹו-ְּכעֵֹרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל
 ֱאלַֹהי ִׁשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל יד: ִניֲרָׁשה ָּלנּו ֵאת ְנאֹות ֱאלִֹהים

ָיַער ּוְכֶלָהָבה ְּתַלֵהט - ְּכֵאׁש ִּתְבַערטו: רּוַח-ְּכַקׁש ִלְפֵני
 ַמֵּלא יז:  ֵּכן ִּתְרְּדֵפם ְּבַסֲעֶרָך ּוְבסּוָפְתָך ְתַבֲהֵלםטז: יםָהִר

ַעד - ֵיבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדייח: ְפֵניֶהם ָקלֹון ִויַבְקׁשּו ִׁשְמָך ְיהָֹוה
ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָֹוה ְלַבֶּדָך - ְוֵיְדעּו ִּכייט: ְוַיְחְּפרּו ְויֹאֵבדּו

  :ָהָאֶרץ-ָּכל-ֶעְליֹון ַעל

  א"ילים פרק קכתה
 ב: ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי- ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאלא

ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך - ַאלג: ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָֹוה עֵֹשֹה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ
:  ִהֵּנה לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְשָֹרֵאלד: ָינּום ׁשְֹמֶרָך-ַאל
 יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש ו: ַיד ְיִמיֶנָך-ָך ְיהָֹוה ִצְּלָך ַעל ְיהָֹוה ׁשְֹמֶרה
ָרע ִיְׁשמֹר - ְיהָוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכלז: ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה-לֹא
  :עֹוָלם-ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד-ְׁשָמרִי ְיהָוה ח: ַנְפֶׁשָך-ֶאת

ָהעֹוְמִדים , ָצָרה ּוְבִׁשְבָיהַהְּנתּוִנים ְּב, ַאֵחינּו ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
ַהָּמקֹום ְיַרֵחם ַעֵליֶהם ְויֹוִציֵאם ִמָּצָרה , ֵּבין ַּבָּים ּוֵבין ַּבַּיָּבָׁשה

  ַהְׁשָּתא , ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָלה, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה, ִלְרָוָחה
 .ָאֵמן: ְונֹאַמר. ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב

 
If you do not have enough time,  

say the tehillim that are marked with an *. 
 

Compliments of She’arim College of Jewish Studies for Women 

   
  

Pocket-Sized Printable Tehillim  


