
Hebrew -  מתפלל תהילים - Praying WP Psalms 2017 

68:1 תהילים 

למנצח לדוד מזמור שיר יקום אלהים יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו׃

5:9,10 תהילים   

כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון׃

האשימם אלהים יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו כי מרו בך׃

7:1,2 תהילים

שגיון לדוד אשר שר ליהוה על דברי כוש בן ימיני יהוה אלהי בך חסיתי 
הושיעני מכל רדפי והצילני׃

11:6 תהילים פן יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל׃ 2  

ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם׃

18:2 תהילים

יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃ 

18:14 תהילים   

וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם׃

18:17 תהילים   

יצילני מאיבי עז ומשנאי כי אמצו ממני׃

18:39 תהילים   

ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי׃

18:45 תהילים   

בני נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם׃

18:48 תהילים

מפלטי מאיבי אף מן קמי תרוממני מאיש חמס תצילני׃

23:3 תהילים



נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו׃

27:11 תהילים   

הורני יהוה דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי׃

31:15 תהילים

 בידך עתתי הצילני מיד אויבי ומרדפי׃

34:4 תהילים

דרשתי את יהוה וענני ומכל מגורותי הצילני׃

34:7 תהילים

חנה מלאך יהוה סביב ליראיו ויחלצם׃

34:13 תהילים

 נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה׃

34:17-19 תהילים

 צעקו ויהוה שמע ומכל צרותם הצילם׃ 

  קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע׃

 רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃

35:1-8 תהילים

לדוד ריבה יהוה את יריבי לחם את לחמי׃

החזק מגן וצנה וקומה בעזרתי׃

והרק חנית וסגר לקראת רדפי אמר לנפשי ישעתך אני׃

יבשו ויכלמו מבקשי נפשי יסגו אחור ויחפרו חשבי רעתי׃

יהיו כמץ לפני רוח ומלאך יהוה דוחה׃

יהי דרכם חשך וחלקלקות ומלאך יהוה רדפם׃

כי חנם טמנו לי שחת רשתם חנם חפרו לנפשי׃

תבואהו שואה לא ידע ורשתו אשר טמן תלכדו בשואה יפל בה׃

35:10 תהילים



 כל עצמותי תאמרנה יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו׃

36:7-9 תהילים  

מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון׃

ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם׃

כי עמך מקור חיים באורך נראה אור׃

37:5 תהילים  

גול על יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה׃

37:23,24 תהילים  

מיהוה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ׃ 

כי יפל לא יוטל כי יהוה סומך ידו׃ 

37:40 תהילים  

ויעזרם יהוה ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו׃ 

39:1 תהילים

למנצח לידיתון מזמור לדוד אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי 
 מחסום בעד רשע לנגדי׃

41:4 תהילים  

אני אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך׃

42:5 תהילים

מה תשתוחחי נפשי ותהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועות פניו׃ 

42:11 תהילים

מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני
ואלהי׃

( 43:5 תהילים )

43:1 תהילים

 שפטני אלהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד מאיש מרמה ועולה תפלטני׃

44:4 תהילים



אתה הוא מלכי אלהים צוה ישועות יעקב׃

51:4 תהילים

לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך׃

52:5 תהילים

גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה׃

54:7 תהילים

 כי מכל צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני׃

55:18 תהילים

פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי׃

59:2 תהילים

הצילני מפעלי און ומאנשי דמים הושיעני׃

60:12 תהילים   

באלהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו׃

63:11 תהילים

והמלך ישמח באלהים יתהלל כל הנשבע בו כי יסכר פי דוברי שקר׃

66:3 תהילים   

אמרו לאלהים מה נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך׃

68:6 תהילים  

 אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה׃

68:35 תהילים   

נורא אלהים ממקדשיך אל ישראל הוא נתן עז ותעצמות לעם ברוך אלהים׃

70:1 תהילים   

למנצח לדוד להזכיר אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה׃

71:4 תהילים

אלהי פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ׃



71:13 תהילים   

יבשו יכלו שטני נפשי יעטו חרפה וכלמה מבקשי רעתי׃

72:12 תהילים

כי יציל אביון משוע ועני ואין עזר לו׃

76:12 תהילים   

יבצר רוח נגידים נורא למלכי ארץ׃

79:9 תהילים  

 עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך׃

86:17 תהילים

עשה עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי אתה יהוה עזרתני ונחמתני׃

91:14,15 תהילים

כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי׃

יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו׃ 

92:11 תהילים

ותבט עיני בשורי בקמים עלי מרעים תשמענה אזני׃

103:10 תהילים

לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו׃

104:9 תהילים

גבול שמת בל יעברון בל ישובון לכסות הארץ׃

107:6 תהילים

ויצעקו אל יהוה בצר להם ממצוקותיהם יצילם׃

118:10 תהילים

כל גוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃

118:12 תהילים 

סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם׃



121:7,8 תהילים

 יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך׃

יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃

138:3 תהילים

ביום קראתי ותענני תרהבני בנפשי עז׃

140:1 תהילים

למנצח מזמור לדוד חלצני יהוה מאדם רע מאיש חמסים תנצרני׃

140:4,5 תהילים

שמרני יהוה מידי רשע מאיש חמסים תנצרני אשר חשבו לדחות פעמי׃

טמנו גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד מעגל מקשים שתו לי סלה׃

142:6 תהילים

הקשיבה אל רנתי כי דלותי מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני׃

143:9 תהילים

 הצילני מאיבי יהוה אליך כסתי׃

147:14 תהילים

השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך׃

149:6-9 תהילים

רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם׃

 לעשות נקמה בגוים תוכחת בל אמים׃

לאסר מלכיהם בזקים ונכבדיהם בכבלי ברזל׃

לעשות בהם משפט כתוב הדר הוא לכל חסידיו הללו יה׃
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