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  פרק כ 

ַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד ם אֱ ד'ַיַעְנָך    .ַלְמַנּצֵ ְבָך, ׁשֵ ּגֶ יֹום ָצָרה;  ְיׂשַ  .י ַיֲעֹקבקלֹ -, ּבְ
ַלח  ּיֹון, ִיְסָעֶדךָּ -ִיׁשְ  .ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש;  ּוִמּצִ
ל  ִיְזּכֹר ֶנה ֶסָלה-ּכָ ְ  .ִמְנֹחֶתָך;  ְועֹוָלְתָך ְיַדׁשּ
ן  .ֲעָצְתָך ְיַמּלֵא- ְלָך ִכְלָבֶבָך;  ְוָכל-ִיּתֶ

ם יׁשּוָעֶתָך ּוְבׁשֵ ָנה, ּבִ לד'ְיַמּלֵא  ;ינּו ִנְדּגֹלקלֹ -אֱ -ְנַרּנְ ֲאלֹוֶתיךָ -,  ּכָ  .ִמׁשְ
יַע   י הֹוׁשִ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ יחוֹ ד'ַעּתָ ע ְיִמינוֹ   :, ְמׁשִ ְגֻברֹות, ֵיׁשַ ֵמי ָקְדׁשֹו ּבִ ְ  .ַיֲעֵנהּו, ִמׁשּ

ם  ;ֵאּלֶה ָבֶרֶכב,  ְוֵאּלֶה ַבּסּוִסים ׁשֵ ירקלֹה-אֱ  ד' -ַוֲאַנְחנּו,  ּבְ  .ינּו ַנְזּכִ
ְתעוֹ  ְמנּו, ַוּנִ ְרעּו ְוָנָפלּו;  ַוֲאַנְחנּו ּקַ ה, ּכָ  .ָדדֵהּמָ

ֶלְך, ַיֲעֵננּו ְביֹום ד' יָעה:  ַהּמֶ   .ָקְרֵאנוּ -הֹוׁשִ
 

 פרק קכ  
ֲעלֹות יר, ַהּמַ יד'-ֶאל :ׁשִ ָרָתה ּלִ ּצָ  .ַוּיֲַעֵנִני,  ָקָראִתי    --, ּבַ

ַפת--ד' ְ י, ִמׂשּ יָלה ַנְפׁשִ ֶקר: -ַהּצִ  .ְרִמּיָה ִמּלָׁשֹון     ׁשֶ
ן ְלָך, ּוַמה -ַמה ּתֵ  .ְרִמּיָה ָלׁשֹון    --ָלךְ  ּיִֹסיף-ּיִ

נּוִנים;  י ִגּבֹור ׁשְ ֲחֵלי, ִעם   ִחּצֵ  .ְרָתִמים  ּגַ
י -אֹוָיה ְך; -ִלי, ּכִ י ֶמׁשֶ י    ַגְרּתִ ַכְנּתִ  .ֵקָדר ָאֳהֵלי-ִעם, ׁשָ

ְכָנה ת, ׁשָ י -ַרּבַ לֹום ׂשֹוֵנא,  ִעם    --ּלָּה ַנְפׁשִ  .ׁשָ
ר;  -ֲאִני לֹום, ְוִכי ֲאַדּבֵ ה   ׁשָ ְלָחָמהלַ , ֵהּמָ  .ּמִ

 

 פרק קכא
ֲעלֹות יר, ַלּמַ א ֵעיַני, ֶאל :ׁשִ ָ  .ֶהָהִרים ֵמַאִין, ָיבֹא ֶעְזִרי-ֶאׂשּ

ַמִים ָוָאֶרץ ד'ֶעְזִרי, ֵמִעם   ה, ׁשָ  .עֹׂשֵ
ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך;  ַאל-ַאל ְמֶרךָ -ִיּתֵ  .ָינּום, ׁשֹ

ָרֵאל-ִהּנֵה לֹא  ן ׁשֹוֵמר, ִיׂשְ  .ָינּום, ְולֹא ִייׁשָ
ְמֶרָך;    ד' ָך, ַעל  ד'ׁשֹ  .ַיד ְיִמיֶנךָ -ִצּלְ

ֶמׁש לֹא ֶ ּלְָיָלה-יֹוָמם, ַהׁשּ ה;  ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ  .ַיּכֶ
לד' ָמְרָך ִמּכָ מֹר, ֶאת-, ִיׁשְ ךָ -ָרע:  ִיׁשְ  .ַנְפׁשֶ
ָמרד' ה, ְוַעד-, ִיׁשְ  עֹוָלם -ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ



  

 פרק קל 
ֲעלֹות יר ַהּמַ ים ְקָראִתיָך    :ׁשִ ֲעַמּקִ  .ד'ִמּמַ

ְמָעה ְבקֹוִליד' ֲחנּוָני :,  ׁשִ בֹות ְלקֹול, ּתַ ֻ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך, ַקׁשּ  .ּתִ
ָמרֲעֺונֹות  -ִאם ׁשְ  ., ִמי ַיֲעמֹדד', ּה - יָ  ־ ּתִ
י ֵרא-ּכִ ּוָ ִליָחה ְלַמַען, ּתִ ָך ַהּסְ  .ִעּמְ

יִתי  ָתהד'ִקּוִ י , ִקּוְ י;  ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלּתִ  .ַנְפׁשִ
י לַ  ְמִרים ַלּבֶֹקר ד'ַנְפׁשִ ְמִרים ַלּבֶֹקר, ׁשֹ ֹ  .ִמׁשּ

ָרֵאל, ֶאל י ד'-ַיֵחל ִיׂשְ ה ִעּמֹו ְפדּות ד'-ִעם-:  ּכִ  .ַהֶחֶסד; ְוַהְרּבֵ
ה ֶאת ָרֵאל ִמּכֹל, ֲעֺוֹנָתיו-ְוהּוא, ִיְפּדֶ  .ִיׂשְ

  
  
 

 פרק קמב
יל ְלָדִוד ּכִ ָעָרה  ;ַמׂשְ ְהיֹותֹו ַבּמְ  .ְתִפּלָה  ּבִ
 .ֶאְתַחּנָן ד'-ֶאל, קֹוִלי ֶאְזָעק;  ד' -קֹוִלי, ֶאל

יִחי;   ּפְֹך ְלָפָניו ׂשִ יד ְלָפָניו, ָצָרִתי ֶאׁשְ  .ַאּגִ
ף ָעַלי, רּוִחי ִהְתַעּטֵ ה    --ּבְ ֹאַרח  :ְנִתיָבִתי ָיַדְעּתָ , ְוַאּתָ  .ִלי ַפח  ָטְמנוּ     --זּו ֲאַהּלֵךְ -ּבְ

יט ָיִמין, ּוְרֵאה  יר ִלי-ְוֵאין     --ַהּבֵ י;  :ַמּכִ ּנִ יֵאי    ָאַבד ָמנֹוס ִמּמֶ  .ן ּדֹוֵרׁש ְלַנְפׁשִ
י ֵאֶליָך,   ה ַמְחִסי;   :ד'ָזַעְקּתִ י, ַאּתָ ֶאֶרץ, ֶחְלִקי    ָאַמְרּתִ ים  ּבְ  .ַהַחּיִ
יָבה, ֶאל י     --ִרּנִָתי-ַהְקׁשִ יֵלִני ֵמרְֹדַפי :ְמֹאד-ַדּלֹוִתי -ּכִ י     --ַהּצִ י ָאְמצוּ  ּכִ ּנִ  .ִמּמֶ

י ר, ַנְפׁשִ ְסּגֵ ֶמךָ -ֶאת ְלהֹודֹות    --הֹוִציָאה ִמּמַ יִקים :ׁשְ רּו ַצּדִ י, ַיְכּתִ י     --ּבִ  .ָעָלי ִתְגמֹל ּכִ

 ַהְּנתּוִנים ַּבָּצָרה ּוַבִּׁשְבָיה ֵּבית ִיְׂשָרֵאלַאֵחינּו ָּכל 

 ָהעֹוְמִדים ֵּבין ַּבָּים ּוֵבין ַּבַּיָּבָׁשה

 ְויֹוִציֵאם ִמָּצָרה ִלְרָוָחה  ַהָּמקֹום ְיַרֵחם ֲעֵליֶהם

 ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה

 ָהָׁשָתא ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב

 ֵמןְוִאְמרּו ָא


