Psalm 42

תהלים

ספר שני מזמור מב

י־ק ַרח׃
ַל ְמנַ ֵּ֗צ ַח ַמ ְש ִּ֥כיל ל ְבנ ֹֽ

ֹוחח
ֹלהי ע ַלי נַ ְפ ֵ֪שי ת ְש ֹ֫ת ִּ֥
א ֵַּ֗
ל־כן ֶ֭אזְ כ ְרָך מ ֶ֣ארץ יַ ְר ָ֑דן
ַע ֵּ֗
מֹונים מ ַ ִּ֥הר מ ְצ ֹֽער׃
וְ ְ֝ח ְר ֵּ֗

י־מים
ל־א ֹֽפיק ָ֑
ְכ ַא ֵּ֗יל ַת ֲע ִּ֥רג ַע ֲ
ֹלהים׃
כֵּ֤ן נַ ְפ ִׁ֨שי ַת ֲע ֹ֖רג אלֶ֣יָך ֱא ֹֽ

נֹוריָך
ל־ת ֶ֣הֹום קֶ֭ ֹורא ְל ֶ֣קֹול צ ָ֑
ְת ֹֽהֹום־א ְ
ֹֽכל־מ ְשב ִּ֥ריָך וְ ְ֝גַ ֵּ֗ליָך ע ַ ִּ֥לי ע ֹֽברּו׃

צ ְמ ָ֬אה נַ ְפ ִׁ֨שי ׀ לאֹלהים ְל ֵ֪אל ִּ֥חי
ֹלהים׃
מ ַ ִּ֥תי א ָ֑בֹוא וְ ְ֝אר ֵּ֗אה ְפנֶ֣י ֱא ֹֽ

הוה ׀ ַח ְס ֵּ֗דֹו
יֹומם ׀ יְ ַצ ָּ֬וה יְ ִׁ֨
ֵּ֤
ּו ֶַ֭ב ַליְ לה ש ֶ֣ירֹו ע ָ֑מי

יֹומם ולָ֑יְ לה
ה־לי ד ְמע ֶ֣תי ֶ֭לחם ֶ֣
ֹֽהיְ ת ָ֬

ְְ֝תפ ֵּ֗לה ְל ֶ֣אל ַחיֹֽי׃

ֹלהיָך׃
ל־היֵּ֗ ֹום ַאיִּ֥ה ֱא ֹֽ
ב ֱא ִּ֥מר א ַ ִּ֥לי כ ְַ֝
אֹומ ֵּ֤רה ׀ ְל ִּ֥אל ַס ְלעי
ְ
ֵּ֤אלה אזְ ְכ ִׁ֨רה ׀ וְ א ְש ְפ ָ֬כה ע ִׁ֨ ַלי ׀ נַ ְפ ֵּ֗שי
ֵּ֤כי ֹֽא ֱע ִׁ֨בר ׀ ַבסך

ד־בית
א ַד ֵּ֗דם ַע ִּ֥

ל ֵ֪מה ְש ַֹ֫כ ְח ִּ֥תני
ֹֽלמה־ק ִּ֥דר א ֵּ֗לך ְב ַל ֶַ֣חץ אֹויֹֽב׃

ֱא ֹֹ֫ל ִּ֥הים
תֹודה
ְבקֹול־רנִּ֥ה וְ ֵּ֗

ה ִּ֥מֹון חֹוגֹֽג׃

צֹור ָ֑רי
מֹותי ח ְר ִּ֥פּוני ְ
ְב ֵּ֤ר ַצח ׀ ְ ֹֽב ַע ְצ ֵַּ֗
ֹלהיָך׃
ל־היֵּ֗ ֹום ַאיִּ֥ה ֱא ֹֽ
ְבא ְמ ִּ֥רם א ַ ִּ֥לי כ ְַ֝

ֹוח ִׁ֨חי ׀ נַ ְפשי
ַמה־ת ְש ָ֬ת ֲ
וַ ת ֱה ֵ֪מי ֹ֫ע ִּ֥לי

ֹוח ִׁ֨חי ׀ נַ ְפשי
ַמה־ת ְש ָ֬ת ֲ

אֹודנּו
י־עֹוד ֵּ֗
הֹוחילי ֶ֭ ֹֽלאֹלהים כ ִּ֥
ֶ֣

ּוֹֽ ַמה־ת ֱה ֵ֪מי ֹ֫ע ִּ֥לי

שּועֹות פנֹֽיו׃
יְ ִּ֥

אֹודנּו
י־עֹוד ָ֑
הֹוחילי ֹֽ ֶ֭לאֹלהים כ ֶ֣
ֶ֣
ֹֽאֹלהי׃
ּועת ְ֝פ ֵּ֗ ַני ו ֹֽ
יְ ש ִּ֥

