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י ְהוָה ,מָ ה ַר צ ָָריַ ,ר ִים קָ מִ ים עָ לָי:
ק מָ ה י ְהו ָה ה ִ#$יעֵ נִי אֱ הַ יִ* ,י הִ *ִיתָ אֶ ת *ָל אֹיְבַי לֶחִ יֵ' ִ# ,י ְר ָ#עִ ים ְַ ִ#ר ָ&:
לַיהו ָה הַ י ְ #עָ ה ,עַ ל עַ  - ְ.ב ְִרכָתֶ  ֶ, -לָה:
ְקָ ְראִ י עֲ נֵנִי אֱ הֵ י צִדְ קִ יָ0 ַ ,ר הִ ְרחַ בְ&ָ ִ/י ,חָ 'ֵנִי  ְ#מַ ע &ְ פִ ָ/תי:
אֲ מָ ַרי הַ אֲ זִינָה י ְהו ָה ִינָה הֲ גִיגִי:
הַ קְ  ִ#יבָה לְק$ל  ַ#ו ְעִ י מַ ְל*ִי ו ֵא הָ י *ִי אֵ לֶי -אֶ תְ ָ/ ַ2ל:
$#ר ָרי ,הַ י ְ ַ#ר )הושר( לְפָ נַי ְ ַ3ר*ֶ:-
י ְהו ָה ,נְחֵ נִי ְבצִדְ קָ תֶ  -לְמַ עַ ן ְ
י ְהו ָה6 ,ל ְאַ  -ְ2ת$כִיחֵ נִי ,ו ְ6ל ַחֲ מָ תְ  -תְ י ֵַ ְ,רנִי:
חָ 'ֵנִי י ְהו ָה *ִי אֻ מְ לַל 7נִיְ ,רפָ אֵ נִי י ְהו ָה *ִי נִבְהֲ ל עֲ צָמָ י:
וְנַפְ  ִ#י נִבְהֲ לָה מְ א ֹד ,ו ְאַ &ָ ה )ואת( י ְהו ָה עַ ד מָ ָתי:
 #בָה י ְהו ָה חַ ְ/צָה נַפְ  ִ#י ,ה ִ#$יעֵ נִי לְמַ עַ ן חַ סְ :- ֶ3
ס ר מִ ִ' ֶ.יָ* ,ל ֹ 2עֲ לֵי 7ו ֶןִ* ,י  ָ#מַ ע י ְהו ָה ,ק$ל ִ ְכי ִי:
 ָ#מַ ע י ְהו ָה ְ&חִ 'ָתִ י ,י ְהו ָה &ְ פִ ִ /
ָתי י ִ ָ9ח:
י ְהו ָה אֱ הַ י ְ -חָ סִ ִ
יתי ,ה ִ#$יעֵ נִי מִ *ָל ר ֹדְ פַ י ו ְהַ ִ0י ֵלנִי:
ִית:
צ$ר ָרי ,ו ְע ָרה אֵ לַי ,מִ  ָ2 ְ#ט ִצ ָ
ק מָ ה י ְהו ָה ְאַ  ,-ֶ2הִ 'ָ ֵ:א ְ עַ בְר$ת ְ
י ְהו ָה ,י ָדִ ין עַ  ִ.ים ָ# ,פְ טֵ נִי י ְהו ָה ְ*צִדְ קִ י כְתֻ  ִ.י עָ לָי:
צ$ר ָרי ,ו ְע ָרה אֵ לַי מִ  ָ2 ְ#ט ִצ ִיתָ  :חָ נְנֵנִי י ְהו ָהְ ,ראֵ ה עָ נְי ִי מִ < ֹנְ7י,
ק מָ ה י ְהו ָה ְאַ  - ֶ2הִ 'ָ ֵ:א ְעַ בְר$ת ְ
מְ ר$מְ מִ י מִ =ַ עֲ ֵרי מָ ו ֶת:
ק מָ ה י ְהו ָה 6ל י ָע ֹז אֱ נ ,#$י ִ=ָ פְ ט ג$י ִם עַ ל  ָ2נֶי:-
לָמָ ה י ְהו ָה ַ&עֲ מ ֹד ְָרח$ק&ַ ,עְ לִים לְעִ &$ת ַ ָָ 0רה:
ק מָ ה י ְהו ָה אֵ ל נְ ָ:א י ָדֶ 6 ,-ל ִ&ַ* ְ#ח עֲ נָו ִים )עניים(:
ה ִ#$יעָ ה י ְהו ָה*ִ ,י גָמַ ר חָ סִ ידִ*,י פַ ,אֱ מ נִים ,מִ ְ נֵי 7דָ ם:
עַ ד 7נָה י ְהו ָה ִ&ָ* ְ#חֵ נִי נֶצַח ,עַ ד 7נָה ַ&סְ &ִ יר אֶ ת  ָ2נֶי -מִ ִ' ֶ.י:
עַ ד 7נָה אָ  ִ#ית עֵ צ$ת ְ נַפְ  ִ#י י ָג$ן ִ ְל ָבבִי י$מָ ם ,עַ ד 7נָה י ָר ם אֹיְבִי עָ לָי:
ירה עֵ ינַי  ֶ2ן אִ י ַ#ן הַ  ָ.ו ֶת:
הַ ִיטָ ה עֲ נֵנִי י ְהו ָה אֱ הָ י ,הָ אִ ָ
מִ ְכ ָ ם לְדָ ו ִד  ָ#מְ ֵרנִי אֵ ל *ִי חָ סִ יתִ י בָ>:
7מַ ְר&ְ לַיהו ָה אֲ דֹנָי אָ &ָ ה ,ט$ב ִ
ָתי ַל עָ לֶי:-
?$רלִי:
י ְהו ָה מְ נָת חֶ לְקִ י ו ְכ$סִ י אַ ָ&ה &$מִ י> ָ
*ִי א ַתעֲ ז ֹב נַפְ  ִ#י לִ ְ#א$ל א תִ &ֵ ן חֲ סִ ידְ  ,-ל ְִרא$ת  ָ#חַ ת:
&$דִ יעֵ נִי א ַֹרח חַ @ִים ֹ:בַע  ְ:מָ ח$ת אֶ ת  ָ2נֶי ,-נְעִ מ$ת ִימִ ינְ -נֶצַח:
ְ פִ ָ ה לְדָ ו ִד ִ# ,מְ עָ ה י ְהו ָה צֶדֶ ק הַ קְ  ִ#יבָה ִר'ָתִ י הַ אֲ זִינָה תְ פִ ִ /
ָתי ְ ,א  ִ:פְ תֵ י מִ ְרמָ ה:
אֲ נִי קְ ָר ִ
אתי -כִי ַתעֲ נֵנִי אֵ ל ,הַ ט ְ 7זנְ -לִי  ְ#מַ ע אִ מְ ָרתִ י:
הַ פְ לֵה חֲ סָ דֶ י -מ ִ#$יעַ ח$סִ ים מִ  ִ.תְ ק$מְ מִ ים ִימִ ינֶ:-
 ָ#מְ ֵרנִי *ְאִ י$#ן ַת עָ י ִן ְ ,צֵל ְ*נָפֶ י ַ& -סְ &ִ ֵ
ירנִי:
ק מָ ה י ְהו ָה קַ  ְ3מָ ה פָ נָיו הַ כ ְִריעֵ ה /ְ ַ2 ,טָ ה נַפְ  ִ#י מֵ ָר ָ#ע חַ ְר ֶ:-
ַ ַ0ר לִי אֶ קְ ָרא י ְהו ָה ,ו ְאֶ ל אֱ הַ י אֲ ֵ ַ#עַ  ,י ִ ְ#מַ ע מֵ הֵ יכָל $ק$לִי ,ו ְ ַ#ו ְעָ ִתי לְפָ נָיו &ָ ב$א בְְ 7זנָיו:
מְ פַ ְ/טִ י מֵ אֹיְבָי6 ,ף מִ ן קָ מַ י &ְ ר$מְ מֵ נִי ,מֵ אִ י #חָ מָ ס ַ&ִ0י ֵלנִי:
 ְ#גִיא$ת מִ י י ָ ִבין ,מִ 'ִסְ &ָ ר$ת נַ ֵ9נִי:
אֵיתם ,וְנִ ֵ9יתִ י מִ  ַ# ֶ2ע ָרב:
ָ
?ַם מִ ֵBדִ ים חֲ  >ֹ :עַ בְ6 - ֶ3ל י ִמְ  ְ#ל בִי 7ז
י ִהְ י ל ְָרצ$ן אִמְ ֵרי פִ י ו ְהֶ גְי$ן ִל ִי לְפָ נֶי -י ְהו ָה צ ִרי ו ְג ֹאֲ לִי:
י ְהו ָה ה ִ#$יעָ ה הַ  ֶ.לֶ> י ַעֲ נֵנ בְי$ם קָ ְראֵ נ :
ירה נְזַָ ְ.רה ?ְב ָרתֶ :-
ר מָ ה י ְהו ָה בְעֻ  ,-ֶBנָָ ִ#

ְ&נִיָ ,רח$ק מִ י #עָ תִ י  ִ3ב ְֵרי  ַ#אֲ גָתִ י:
אֵ לִ י אֵ לִי לָמָ ה עֲ זַב ָ
אֱ הַ י אֶ קְ ָרא י$מָ ם ו ְ א תַ עֲ נֶה ,ו ְ ַליְלָה ו ְ א דֻ מִ @ָה לִי:
6ל ִ& ְרחַ ק מִ ִ' ֶ.י *ִי צ ָָרה קְ ר$בָה *ִי אֵ ין ע$זֵר:
ו ְאַ &ָ ה י ְהו ָה 6ל &ִ ְרחָ ק ,אֱ י ָל ִתי לְעֶ ז ְָר ִתי ח  ָ#ה:
הַ ִ0ילָה מֵ חֶ ֶרב נַפְ  ִ#י ,מִ @ַד ֶ*לֶב י ְחִ ידָ ִתי:
6רי ֵה ,מִ ְ ַ9רנֵי ֵרמִ ים עֲ נִיתָ נִי:
ה ִ#$יעֵ נִי מִ  ִ2י ְ
אֱ הַ י ְ -בָטַ חְ ִ&י 6ל אֵ ב ָ#$ה6 ,ל י ַעַ לְצ א$יְבַי לִי:
ָ ְ3רכֶי -י ְהו ָה ה$דִ יעֵ נִי ,א ְֹרח$תֶ י -לַ ְ.דֵ נִי:
הַ ְד ִרי ֵכנִי בַאֲ מִ &ֶ  -וְלַ ְ.דֵ נִי *ִי אַ ָ&ה אֱ הֵ י י ִ ְ#עִ י ,א$תְ  -קִ ִ
ִיתי *ָל הַ @$ם:
זְכ ֹר ַרחֲ מֶ י -י ְהו ָה ו ַחֲ סָ דֶ יִ* -י מֵ ע$לָם הֵ  ָ.ה:
חַ Cא$ת נְע ַרי פְ ָ#עַ י 6ל &ִ זְ* ֹר *ְחַ סְ ְ - ְ3זכָר לִי אַ &ָ ה לְמַ עַ ן ט בְ -י ְהו ָה:
לְמַ עַ ן  ִ#מְ  -י ְהו ָה ,ו ְסָ לַחְ &ָ לַעֲ וֹנִי *ִי ַרב ה א:
עֵ ינַי ָ&מִ יד אֶ ל י ְהו ָה *ִי ה א י$צִיא מֵ ֶר ֶ#ת ַר ְגלָי:
 ְ2נֵה אֵ ַלי ו ְחָ 'ֵנִי *ִי י ָחִ יד ו ְעָ נִי 7נִי:
ַ
ק$תי ה$צִיאֵ נִי:
צָר$ת ְל ָבבִי הִ ְרחִ יב  ,מִ  ְ.צ
ְראֵ ה עָ נְי ִי ו ַעֲ מָ לִי ,ו ְ ָ:א ְלכָל חַ ֹ Cאותָ י:
ְראֵ ה אֹיְבַי *ִי ָר  ,ו ְ ִ:נְ6ת חָ מָ ס  ְ:נֵא נִי:
 ָ#מְ ָרה נַפְ  ִ#י ו ְהַ ִ0י ֵלנִי6 ,ל אֵ בִ* #$י חָ סִ ִ
יתי בָ>:
& ֹם ו ָי ֹ ֶ#ר יְִ0ר נִי *ִי קִ ִיתִ י:-
 ְ2דֵ ה אֱ הִ ים אֶ ת י ִָ ְ:ראֵ ל מִ * ֹל צָר$תָ יו:
6ל ֶ&אֱ ס ֹף עִ ם חַ  ָCאִ ים נַפְ  ִ#י ו ְעִ ם 6נְ ֵ#י דָ מִ ים חַ @ָי:
ְת ִ.י אֵ לֵ>  ְ2דֵ נִי ו ְחָ 'ֵנִי:
ו ַאֲ נִיֻ ,
"חַ ת 6 ָ#ל ִ
א$ת Dאֲ בַ:# ֵ9
ָ
ְ&י מֵ אֵ ת י ְהו ָה
 ִ#בְ&ִ י ְ בֵית י ְהו ָהָ* ,ל י ְמֵ י חַ @ַי לַחֲ ז$ת ְנ ֹעַ ם י ְהו ָהְ ,לבַ ֵ9ר ְהֵ יכָל:$
אֵ לֶי -י ְהו ָה אֶ קְ ָרא ו ְאֶ ל אֲ דֹנָי ,אֶ תְ חַ 'ָן:
מַ ה ֶ צַע ְדָ מִ יְִ ,רדְ ִ&י אֶ ל  ָ#חַ ת ,הֲ י$דְ  -עָ פָ ר הֲ יַ?ִיד אֲ מִ &ֶ :-
 ְ#מַ ע י ְהו ָה ו ְחָ 'ֵנִי ,י ְהו ָה ,הֱ י ֵה עֹזֵר לִי:
ְ -י ְהו ָה חָ סִ ִ
יתי6 ,ל אֵ ב ָ#$ה לְע$לָם ְ צִדְ קָ תְ  -פַ ְ/טֵ נִי:
הַ  ֵCה אֵ לַיְ 7 ,זנְ -מְ הֵ ָרה הַ ִ0י ֵלנִי ,הֱ י ֵה לִי ,לְצ ר מָ ע$ז ְלבֵית מְ צ ד$ת לְה ִ#$יעֵ נִי:
*ִי סַ לְעִ י מְ צ דָ תִ י אָ &ָ ה ,לְמַ עַ ן  ִ#מְ  ַ& -נְחֵ נִי ְתנַהֲ ֵלנִי:
&$צִיאֵ נִי מֵ ֶר ֶ#ת ז  ,טָ מְ נ לִיִ* ,י אַ ָ&ה ,מָ ע ִBי:
חָ ֵ#נִי י ְהו ָהִ* ,י צַר לִי ,עָ  ָ# ְ#ה ְבכַעַ ס עֵ ינִי נַפְ  ִ#י בִטְ נִי:
*ִי כָל ְבי ָג$ן ,חַ @ַי  ְ#נ$תַ י ַאֲ נָחָ ה:
*ָ ַ#ל ַעֲ וֹנִי כ ֹחִ י ו ַעֲ צָמַ י עָ : # ֵ#
ו ַאֲ נִי ,עָ לֶי -בָטַ חְ ִ&י י ְהו ָה 7מַ ְר&ִ י ,אֱ הַ י אָ &ָ ה:
ְ י ָדְ  -עִ & ֹתָ י הַ ִ0י ֵלנִי מִ @ַד א$יְבַי ,מֵ ר ֹדְ פָ י:
ירה פָ נֶי ,-עַ ל עַ בְ - ֶ3ה ִ#$יעֵ נִי בְחַ סְ :- ֶ3
הָ אִ ָ
י ְהו ָה 6ל אֵ ב ָ#$הִ* ,י קְ ָראתִ י -י ֵב ְֹ #ר ָ#עִ ים ,י ִ ְ3מ לִ ְ#א$ל:
&ֵ 7לַמְ נָה ִ: ,פְ ֵתי  ָ#קֶ ר הַ ֹ3בְר$ת עַ ל צַ ִ3יק עָ תָ ק ְ גַאֲ ו ָה ו ָב ז:
מָ ה ַרב ט בְ ,-אֲ  ֶ#ר צָפַ נְ&ָ ֵ /
ִיראֶ י ָ2,-עַ לְ&ָ לַח ֹסִ ים ָ> נֶגֶד ְ ,נֵי 7דָ ם:
&ַ סְ ִ& ֵ
ירם ְסֵ תֶ ר  ָ2נֶי -מֵ ֻרכְסֵ י אִ י ִ& ,#צְ ְ2נֵם ְסֻ *ָה מֵ ִריב לְֹ #נ$ת:
אַ &ָ ה סֵ ֶתר לִי ,מִ ַ0ר &ִ ְֵ 0רנִיָ ,ר'ֵי פַ ֵ/ט &ְ סְ $ב ֵבנִי סֶ לָה:

י ְהִ י חַ סְ  - ְ3י ְהו ָה עָ לֵינ ַ* ,אֲ  ֶ#ר ,י ִחַ לְנ לָ>:
לְ ָדוִד ִריבָה י ְהו ָה ,אֶ ת י ְִריבַי לְחַ ם ,אֶ ת חֲ מָ י:
הַ חֲ זֵק מָ ֵגן ו ְ ִצ'ָה ,ו ְק מָ ה ְעֶ ז ְָרתִ י:
ו ְהָ ֵרק חֲ נִית סְ ג ֹר ,לִקְ ַראת ר ֹדְ פָ י אֱ מ ֹר ְלנַפְ  ִ#י ,י ְ ֻ#עָ תֵ > 7נִי:
יתה י ְהו ָה6 ,ל &ֶ חֱ ַר #אֲ דֹנָי6 ,ל ִ& ְרחַ ק מִ ִ' ֶ.י:
ָראִ ָ
י ֵב ֹ #וְי ַחְ ְ2ר  ,י ַחְ  ָ3ו  ְ:מֵ חֵ י ָרעָ ִתי:
י ִ ְל ְ #ב ֹ ֶ#ת ְכלִ ָ.ה הַ  ַ.גְ ִ3ילִים עָ לָי:
י ָר ֹ' וְי ִ ְ:מְ ח  ,חֲ פֵ צֵי צִדְ קִ י ,ו ְי ֹאמְ ר תָ מִ יד ,יִגְ ַ3ל י ְהו ָה הֶ חָ פֵ ץ  ְ#ל$ם עַ בְ:$3
מְ  >ֹ #חַ סְ  ,- ְ3לְי ֹדְ עֶ י -וְצִדְ קָ תְ ְ ,-לי ִֵ ְ#רי לֵב:
י ְהו ָה 6ל ְקֶ צְ -ְ2ת$כִיחֵ נִי בַחֲ מָ תְ  -תְ י ֵַ ְ,רנִי:
"ל ַ&עַ זְ ֵבנִי י ְהו ָה ,אֱ הַ י6 ,ל &ִ ְרחַ ק מִ ִ' ֶ.י:
ח  ָ#ה לְעֶ ז ְָרתִ י ,אֲ דֹנָי # ְ& ,עָ ִתי:
ה$דִ יעֵ נִי י ְהו ָה ,קִ ִ0י מִ  ַ3ת י ָמַ י מַ ה הִ יא אֵ דְ עָ ה ,מֶ ה חָ דֵ ל 7נִי:
ו ְעַ ָ&ה מַ ה ִ ִ9יתִ י אֲ דֹנָי &$חַ לְ&ִ י ,לְ -הִ יא:
מִ *ָל  ָ#ְ2עַ י הַ ִ0י ֵלנִי חֶ ְר ַ2ת נָבָל6 ,ל &ְ  ִ:ימֵ נִי:
הָ סֵ ר מֵ עָ לַי נִגְעֶ  -מִ &ִ ג ְַרת י ָדְ  ,-אֲ נִי ָכלִיתִ י:
 ִ#מְ עָ ה תְ פִ ִ /
ָתי י ְהו ָה ,ו ְ ַ#ו ְעָ ִתי הַ אֲ זִינָה אֶ ל  ִ3מְ עָ תִ י6 ,ל &ֶ חֱ ַר:#
אַ &ָ ה י ְהו ָה א ִת ְכלָא ַרחֲ מֶ י -מִ ִ' ֶ.י ,חַ סְ  - ְ3ו ַאֲ מִ &ְ &ָ ,-מִ יד יְִ0ר נִי:
ְרצֵה י ְהו ָה לְהַ ִ0י ֵלנִי ,י ְהו ָה ,לְעֶ ז ְָרתִ י ח  ָ#ה:
ו ַאֲ נִי ,עָ נִי ו ְאֶ בְי$ן אֲ דֹנָי י ַחֲ  ָ#ב לִי ,עֶ ז ְָר ִתי מְ פַ לְטִ י אַ &ָ ה ,אֱ הַ י6 ,ל ְ&6חַ ר:
 ָ#פְ טֵ נִי אֱ הִ ים ,ו ְִריבָה ִריבִי מִ ?$י א חָ סִ יד מֵ אִ י #מִ ְרמָ ה ו ְעַ וְלָה תְ פַ ְ/טֵ נִי:
*ִי אַ &ָ ה ,אֱ הֵ י מָ ע ִBי לָמָ ה ְזנַחְ &ָ נִי ,לָ ָ.ה ק ֹדֵ ר אֶ תְ הַ  ְ ,>ֵ/לַחַ ץ א$י ֵב:
ְנ$תי:-
 ְ#לַח ְ
א$ר -ו ַאֲ מִ &ְ  ,-הֵ  ָ.ה יַנְח נִי יְבִיא נִי אֶ ל הַ ר קָ דְ  ,- ְ#ו ְאֶ ל מִ ֶ * ְ#
אַ &ָ ה ה א מַ ְל*ִי אֱ הִ ים ַצ ֵה ,י ְ #ע$ת י ַעֲ ק ֹב:
ע ָרה ,לָ ָ.ה ִתי ַ#ן אֲ דֹנָי הָ קִ יצָה6 ,ל ִ& ְזנַח ָלנֶצַח:
לָ ָ.ה פָ נֶיַ -תסְ ִ&יר ִ&ַ* ְ#ח עָ נְי ֵנ וְלַחֲ צֵנ :
ק מָ ה ,עֶ ז ְָר ָתה ָ/נ פְ דֵ נ  ,לְמַ עַ ן חַ סְ :- ֶ3
אַ > אֱ הִ ים י ִפְ  ֶ3ה נַפְ  ִ#י מִ @ַד  ְ#א$לִ* ,י י ִ ָ9חֵ נִי סֶ לָה:
חָ 'ֵנִי אֱ הִ ים *ְחַ סְ ְ* ,- ֶ3ר ֹב ַרחֲ מֶ י -מְ חֵ ה פְ  ָ#עָ י:
הֶ ֶרב )הרבה( ַ* ְסֵ נִי מֵ עֲ וֹנִי ,מֵ חַ ִ ָC
אתי טַ הֲ ֵרנִי:
לְְ -לבַ - ְ3חָ טָ אתִ י ו ְהָ ַרע ְעֵ ינֶי -עָ  ִ:יתִ י ,לְמַ עַ ן &ִ צְ ַ3ק ְדָ ב ְֶרְ ִ& -ז*ֶה בְ ָ#פְ טֶ :-
&ְ חַ  ְCאֵ נִי בְאֵ ז$ב ו ְאֶ טְ הָ רַ ְ& ,כ ְסֵ נִי מִ =ֶ לֶג ְ 6ל ִין:
ִית:
ַ& ְ#מִ יעֵ נִי $: ָ:ן ו ְ ִ:מְ חָ הֵ &ָ ,ג ְלנָה עֲ צָמ$ת ָ * ִ3
הַ סְ ֵ&ר  ָ2נֶי -מֵ חֲ טָ 7י ,וְכָל עֲ וֹנ ֹתַ י מְ חֵ ה:
לֵב טָ ה$ר ְָרא לִי אֱ הִ ים ,ו ְר חַ נָכ$ן חַ ְ # ֵ3קִ ְר ִי:
6ל ַ& ְ#לִי ֵכנִי מִ ְ/פָ נֶי ,-ו ְר חַ קָ דְ 6 - ְ#ל ִ& ַ9ח מִ ִ' ֶ.י:
הָ  ִ#יבָה ִ/י $: ְ:ן י ִ ְ#עֶ  ,-ו ְר חַ נְדִ יבָה תִ סְ מְ ֵכנִי:
הַ ִ0י ֵלנִי מִ  ָ3מִ ים אֱ הִ ים אֱ הֵ י &ְ  #עָ תִ יַ ְ& ,ר'ֵן לְ$#נִי צִדְ קָ תֶ :-
ָת:-
אֲ דֹנָי  ְ:פָ ַתי ִ&פְ &ָ ח ,פִ י יַ?ִיד ְ&הִ ֶ /
ִזבְחֵ י אֱ הִ ים ר חַ נִָָ ְ#רה ,לֵב נִָ ְ#ר וְנִדְ *ֶה אֱ הִ ים א ִת ְבזֶה:
הֵ יטִ יבָה ב ְִרצ$נְ -אֶ ת צִ@$ןְ ִ& ,בנֶה ח$מ$ת י ְר ִ ָ#לָם:
אֱ הִ ים ְ ִ#מְ  -ה ִ#$יעֵ נִיִ ,בגְב ָרתְ  -תְ דִ ינֵנִי:
אֱ הִ ים  ְ#מַ ע &ְ פִ ִ /
ָתי ,הַ אֲ זִינָה לְאִ מְ ֵרי פִי:

הִ 'ֵה אֱ הִ ים עֹזֵר לִי ,אֲ דֹנָי ְס ֹמְ כֵי נַפְ ִ#י:
י ָ ִ#יב )ישוב( הָ ַרע לְְֹ #ר ָריַ ,אֲ מִ &ְ  -הַ צְמִ ֵ
יתם:
הַ אֲ זִינָה אֱ הִ ים ְ&פִ ָ/תִ י ,ו ְ6ל &ִ ְתעַ ַ/ם מִ ְ&חִ ' ִָתי:
הַ קְ  ִ#יבָה ִ/י ו ַעֲ נֵנִיִ ,
7ריד ְ ִ:יחִ י ו ְ7הִ ימָ ה:
אֲ נִי אֶ ל אֱ הִ ים אֶ קְ ָרא ,ו ַיהו ָה י ִ#$יעֵ נִי:
ו ְאַ ָ&ה אֱ הִ ים ִ
&$רדֵ ם ִל ְבאֵ ר  ַ#חַ ת 6נְ ֵ#י דָ מִ ים מִ ְרמָ ה א י ֶחֱ צ י ְמֵ יהֶ ם ,ו ַאֲ נִי אֶ בְטַ ח ָ>:
חָ ֵ#נִי אֱ הִ ים *ִי 7 ְ#פַ נִי אֱ נָ* ,#$ל הַ @$ם חֵ ם יִלְחָ ֵצנִי:
חָ 'ֵנִי אֱ הִ ים חָ 'ֵנִי *ִי בְ -חָ סָ י ָה נַפְ  ִ#יְ ,בצֵל ְ*נָפֶי -אֶ חְ סֶ ה עַ ד י ַעֲ ב ֹר הַ $ת:
7רץ *ְב$דֶ :-
ר מָ ה עַ ל  ָ#מַ י ִם אֱ הִ ים ,עַ ל *ָל הָ ֶ
הַ ִ0י ֵלנִי מֵ אֹיְבַי אֱ הָ י ,מִ ְ ִ.תק$מְ מַ י &ְ ֵ ?ְ ַ:בנִי:
הַ ִ0י ֵלנִי מִ ֹ 2עֲ לֵי 7ו ֶן ,מֵ 6נְ ֵ#י דָ מִ ים ה ִ#$יעֵ נִי:
ְ לִי עָ וֹן י ְֻרצ ן וְי ִ*$נָנ  ,ע ָרה לִקְ ָר ִ
אתי ְראֵ ה:
ו ְאַ &ָ ה י ְהו ָה אֱ הִ ים ְצבָא$ת אֱ הֵ י י ִָ ְ:ראֵ ל הָ קִ יצָה לִפְ ק ֹד *ָל הַ ?$י ִם,
6ל ָ&ח ֹן *ָל ֹגְדֵ י 7ו ֶן סֶ לָה:
אֱ הֵ י חַ סְ  ִ3י )חסדו( י ְקַ  ְ3מֵ נִי ,אֱ הִ ים י ְַראֵ נִי בְְֹ #ר ָרי:
הִ ְרעַ &ָ ְ#ה אֶ ֶרץ  ְ2צַמְ ָ&ְ ,Dרפָ ה  ְ#ב ֶָריהָ כִי מָ טָ ה:
לְמַ עַ ן י ֵחָ לְצ ן י ְדִ ידֶ י ,-ה ִ#$יעָ ה י ְמִ ינְ -ו ַעֲ נֵנִי)ועננו(:
הָ בָ ה ָ/נ עֶ ז ְָרת מִ ָ0ר ,ו ְ ָ#ו ְא &ְ  #עַ ת 7דָ ם:
 ִ#מְ עָ ה אֱ הִ ים ִר' ִָתי ,הַ קְ  ִ#יבָה &ְ פִ ָ/תִ י:
7ג ָרה בְ7הָ לְ -ע$לָמִ ים ,אֶ חֱ סֶ ה בְסֵ תֶ ר ְ*נָפֶ י ֶ, -לָה:
אֱ הִ ים אֵ לִי אַ ָ&ה אֲ  ַ#חֲ ֶר ,ָFצָמְ 7ה לְ -נַפְ  ִ#י *ָמַ  Dלְ -בְִ ָ:ריְ ,אֶ ֶרץ ִצ@ָה ו ְעָ י ֵף ְ לִי מָ י ִם:
 ְ#מַ ע אֱ הִ ים ק$לִי בְ ִ:יחִ י ,מִ  ַ2חַ ד א$י ֵב ִ&ֹ 0ר חַ @ָי:
&ַ סְ ִ& ֵ
ירנִי מִ $,ד מְ ֵרעִ ים ,מֵ ִרגְ ַ#ת ֹ 2עֲ לֵי 7ו ֶן:
אֱ הִ ים י ְחָ 'ֵנ ו ִיב ְָרכֵנ  ,י ָאֵ ר  ָ2נָיו אִ ָ&נ סֶ לָה:
ה ִ#$יעֵ נִי אֱ הִ ים *ִי בָא מַ י ִם עַ ד נָפֶ:#
ִ
ָאתי בְמַ עֲ מַ  ֵ9י מַ י ִם ו ְֶ ֹ ִ#לת  ְ#טָ פָ ְתנִי:
טָ בַעְ &ִ י ִיו ֵן מְ צ לָה ו ְאֵ ין מָ עֳ מָ ד,
יָגַעְ ִ&י בְקָ ְראִ י נִחַ ר ?ְר$נִיָ* ,ל עֵ ינַי מְ י ַחֵ ל לֵא הָ י:
6ל י ֵב ֹ #בִי קֹו ֶי -אֲ דֹנָי י ְהו ִה )קרי אלהים( ְצבָא$ת6 ,ל י ִ ָ*לְמ בִי מְ בַקְ  ֶ#י -אֱ הֵ י י ִָ ְ:ראֵ ל:
ו ַאֲ נִי תְ פִ ִ /
ָתי לְ -י ְהו ָה עֵ ת ָרצ$ן אֱ הִ ים ְָרב חַ סְ  ,- ֶ3עֲ נֵנִי ֶאֱ מֶ ת י ִ ְ#עֶ :-
הַ ִ0י ֵלנִי מִ  ִCיט ו ְ6ל אֶ טְ ָעָה ,אִ 'ָ ְצלָה מִ <ֹנְ6י מִ  ַ.עֲ מַ  ֵ9י מָ י ִם:
6ל ִ& ְ#טְ פֵ נִי ֹ ִ#לֶת מַ י ִם ו ְ6ל &ִ ְבלָעֵ נִי מְ צ לָה ,ו ְ6ל &ֶ אְ טַ ר עָ לַי ְאֵ ר  ִ2יהָ :
עֲ ֵננִי י ְהו ָה *ִי ט$ב חַ סְ ְ* ,- ֶ3ר ֹב ַרחֲ מֶ י ְ2 -נֵה אֵ לָי:
ו ְ6ל &ַ סְ &ֵ ר  ָ2נֶי -מֵ עַ בְִ* ,- ֶ3י צַר לִי מַ הֵ ר עֲ נֵנִי:
קָ ְרבָה אֶ ל נַפְ  ִ#י גְ7לָ ,Dלְמַ עַ ן אֹיְבַי  ְ2דֵ נִי:
ו ַאֲ נִי עָ נִי ו ְכ$אֵ ב ,י ְ #עָ תְ  -אֱ הִ ים &ְ ֵ ?ְ ַ:בנִי:
אֱ הִ ים לְהַ ִ0י ֵלנִי ,י ְהו ָה לְעֶ ְז ָר ִתי ח  ָ#ה:
י ֵב ֹ #וְי ַחְ ְ2ר מְ בַקְ  ֵ#י נַפְ  ִ#י ,י ִֹ ,ג 7ח$ר וְי ִ ָ*לְמ  ,חֲ פֵ צֵי ָרעָ תִ י:
י ָ #ב עַ ל עֵ קֶ ב ָ&ָ ְ#ם הָ א ֹמְ ִרים הֶ 7ח הֶ 7ח:
ו ַאֲ נִיעָ נִי ו ְאֶ בְי$ן אֱ הִ ים ח  ָ#ה ִ/י ,עֶ ז ְִרי מְ פַ לְטִ י אַ ָ&ה ,י ְהו ָה 6ל &ְ 6חַ ר:
'ְ& י ְהו ָה חָ סִ ִ
יתי6 ,ל אֵ ב ָ#$ה לְע$לָם:
ְ צִדְ קָ ְתִ0&ַ -י ֵלנִי תְ פַ ְ/טֵ נִי ,הַ  ֵCה אֵ לַי ְ 7זנְ -ו ְה ִ#$יעֵ נִי:
הֱ י ֵה לִי לְצ ר מָ ע$ן לָב$א ָ&מִ יד ִצ ִיתָ לְה ִ#$יעֵ נִיִ* ,י סַ לְעִ י מְ צ דָ תִ י אָ &ָ ה:

אֱ הַ י ְ/ ַ2טֵ נִי מִ @ַד ָר ָ#ע ,מִ *ַף מְ עַ ֵל ו ְח$מֵ ץ:
6ל ַ& ְ#לִי ֵכנִי לְעֵת זִקְ נָה*ִ ,כְל$ת * ֹחִ י 6ל ַ&עַ ְז ֵבנִי:
אֱ הִ ים 6ל &ִ ְרחַ ק מִ ִ' ֶ.י ,אֱ הַ י לְעֶ ז ְָר ִתי חישה )ח  ָ#ה(:
ו ַאֲ נִי &ָ מִ יד אֲ י ַחֵ ל ,ו ְה$סַ פְ ִ&י עַ ל *ָל &ְ הִ ָ/תֶ :-
וְגַם עַ ד זִקְ נָה ו ְ ֵ:יבָה אֱ הִ ים 6ל &ַ עַ זְ ֵבנִי ,עַ ד אַ ?ִיד זְר$עֲ  -לְד$רְ ,לכָל י ָב$א ?ְב ָרתֶ :-
7רץ &ָ  #ב &ַ עֲ ֵלנִי:
אֲ  ֶ#ר הִ ְראִ יתַ נִי )הראיתנו( צָר$ת ַר $ת ו ְָרע$ת # ָ& ,ב &ְ חַ @ֵינִי )תחיינו( ,מִ &ְ ה ֹמ$ת הָ ֶ
&ֶ ֶרב ?ְדֻ ִ /
ָתי ,ו ְִתֹ ,ב ְ&נַחֲ מֵ נִי:
ַעֲ צָתְ  -תַ נְחֵ נִי ,ו ְ6חַ ר *ָב$ד &ִ  ָ9חֵ נִי:
ו ַאֲ נִי קִ ְרבַת אֱ הִ ים לִי ט$ב&ִ ַ# ,י ַאדֹנָי י ְהו ִה מַ חְ סִ י ,לְסַ  ֵ2ר *ָל מַ לְאֲ כ$תֶ י:-
עִית:-
מַ )ְ (ִיל לְ7סָ ף ,לָמָ ה אֱ הִ ים ָזנַחְ &ָ ָלנֶצַח ,י ֶעְ  ַ#ן אַ ְ -ְ2צ ֹאן מַ ְר ֶ
זְכ ֹר עֲ דָ תְ  -קָ נִיתָ  ֶ9דֶ ם ?ָ6לְ&ָ  ֵ#בֶט נַחֲ לָתֶ  ,-הַ ר צִ@$ן זֶה ַ ָ#כנ ְָ& :$
הָ ִרימָ ה פְ עָ מֶ י -לְמַ =ֻ א$ת נֶצַחָ* ,ל הֵ ַרע א$י ֵב ַֹ 9דֶ :#
עַ ד מָ תַ י אֱ הִ ים י ְחָ ֶרף צָר ,יְנָאֵ ץ א$י ֵב  ִ#מְ ָ -לנֶצַח:
לָ ָ.ה תָ  ִ#יב י ָדְ  -ו ִימִ ינֶ ,-מִ ֶ ֶ9רב חֵ יקְ ) -חוקך( ַכֵ/ה:
ְזכָר ז ֹאת א$י ֵב חֵ ֵרף י ְהו ָה ,ו ְעַ ם נָבָל נִאֲ צ  ְ#מֶ :-
&$ר ,-חַ @ַת עֲ נִ@ֶי6 -ל ִ&ַ* ְ#ח ָלנֶצַח:
6ל &ִ &ֵ ן לְחַ @ַת נֶפֶ ֶ #
הַ ֵט ַל ְִריתִ* ,י מָ לְא מַ חֲ ֵ* ַ#י אֶ ֶרץ נְא$ת חָ מָ ס:
6ל י ָֹ #ב  > ַ3נִ ְכלָם ,עָ נִי ו ְאֶ בְי$ן י ְהַ לְל  ְ#מֶ :-
ק מָ ה אֱ הִ ים ִריבָה ִריבֶ ,-זְכ ֹר חֶ ְר ָ2תְ  -מִ 'ִי נָבָל *ָל הַ @$ם:
ק$לִי אֶ ל אֱ הִ ים ו ְאֶ צְעָ קָ ה ,ק$לִי אֶ ל אֱ הִ ים ו ְהַ אֲ זִין אֵ לָי:
עַ ד מָ ה י ְהו ָה &ֶ אֱ נַף ָלנֶ ַצח ִ& ,בְעַ ר *ְמ $אֵ  #קִ נְ7תֶ :-
 ְ#פ ֹ> חֲ מָ תְ  -אֶ ל הַ ?$י ִם אֲ  ֶ#ר א י ְדָ ע  ,-ו ְעַ ל מַ מְ לָכ$ת אֲ  ֶ#ר ְ ִ#מְ  -א קָ ָרא :
*ִי 7כַל אֶ ת י ַעֲ ק ֹב ,ו ְאֶ ת נָו ֵה הֵ : . ַ#
"ל ִ&זְ*ָר לָנ עֲ וֹנ ֹת ִראֹ#נִים ,מַ הֵ ר י ְקַ  ְ3מ נ ַרחֲ מֶ יִ* -י דַ $/נ מְ א ֹד:
עָ ז ְֵרנ אֱ הֵ י י ִ ְ#עֵ נ עַ ל  ְ3בַר *ְב$ד  ְ#מֶ  ,-ו ְהַ ִ0ילֵנ וְכַ ֵ2ר עַ ל חַ ֹ Cאתֵ ינ לְמַ עַ ן  ְ#מֶ :-
לָ ָ.ה י ֹאמְ ר הַ ?$י ִם אַ @ֵה אֱ הֵ יהֶ ם ,י ִ ָדַ ע ַ?ֹי ִים לְעֵ ינֵינ  ,נִקְ מַ ת  ַ3ם עֲ בָדֶ י -הַ =ָ פ >:
&ָ ב$א לְפָ נֶי -אֶ נְקַ ת 7סִ ירְ* ,ג ֹדֶ ל זְר$עֲ  -ה$תֵ ר ְ נֵי ְתמ ָתה:
ו ְהָ  ֵ#ב לִֵ ְ#כנֵינ  ִ#בְעָ תַ י ִם אֶ ל חֵ יקָ ם ,חֶ ְר ָ2תָ ם אֲ  ֶ#ר חֵ ְרפ  -אֲ דֹנָי:
ר ֹעֵה י ִָ ְ:ראֵ ל הַ אֲ זִינָה נ ֹהֵ ג *ַֹ 0אן י$סֵ ף ,י ֹ ֵ#ב הַ *ְר בִים ה$פִיעָ ה:
אֱ הִ ים הֲ  ִ#יבֵנ  ,ו ְהָ אֵ ר  ָ2נֶי -וְנִ ָ ֵ#עָ ה:
י ְהוָה אֱ הִ ים ְצ ָבא$ת עַ ד מָ תַ י עָ  ַ#נְ&ָ ִתְ פִ ַ/ת עַ :- ֶ.
אֱ הִ ים ְצבָא$ת הֲ  ִ#יבֵנ  ,ו ְהָ אֵ ר  ָ2נֶי -וְנִ ָ ֵ#עָ ה:
?ֶפֶן מִ  ִ.צ ְַרי ִם ַ& ִ,יעַ &ְ ,ג ֵָר$? #י ִם ו ִַ& ָCעֶ הָ :
אֱ הִ ים ְצבָא$ת  #ב נָא ,הַ ֵט מִ =ָ מַ י ִם ְראֵ ה ,פְ ק ֹד ?ֶפֶ ן ז ֹאת:
ְ&ה :>ָ/
ו ְ ַכ'ָה אֲ  ֶ#ר נָטְ עָ ה י ְמִ ינֶ ,-ו ְעַ ל ֵן אִ  ַ.צ ָ
&ְ הִ י י ָדְ  -עַ ל אִ י #י ְמִ ינֶ ,-עַ ל ֶן 7דָ ם אִ  ַ.צְ&ָ :>ָ/
ו ְ א נָס$ג מִ  ְ& ,ָF ֶ.חַ @ֵנ בְ ִ#מְ  -נִקְ ָרא:
י ְהו ָה אֱ הִ ים ְצבָא$ת הֲ  ִ#יבֵנ  ,הָ אֵ ר  ָ2נֶי -וְנִ ָ ֵ#עָ ה:
7רץִ*,י אַ &ָ ה ִתנְחַ ל ְ כָל הַ ?$י ִם:
ק מָ ה אֱ הִ ים  ָ#פְ טָ ה הָ ֶ
אֱ הִ ים 6ל  ֳ3מִ י לָ>6 ,ל &ֶ חֱ ַר #ו ְ6ל ִ& ְ#ק ֹט אֵ ל:
ְתה נַפְ  ִ#י לְחַ צְר$ת י ְהו ָהִ ,ל ִי בְִ ָ:רי י ְַר'ְנ אֶ ל אֵ ל חָ י:
מַ ה @ְדִ יד$ת מִ ְ* ְ#נ$תֶ י -י ְהו ָה ְצ ָבא$ת:נִכְסְ פָ ה וְגַם ָ*ל ָ
י ְהו ָה אֱ הִ ים ְצבָא$ת  ִ#מְ עָ ה ְתפִ ָ/תִ י ,הַ אֲ זִינָה אֱ הֵ י י ַעֲ ק ֹב סֶ לָה:

 #בֵנ אֱ הֵ י י ִ ְ#עֵ נ  ,ו ְהָ פֵר *ַעַ סְ  -עִ  ָ.נ :
הַ לְע$לָם ֶ&אֱ נַף ָנ &ִ ,מְ  >ֹ #אַ  - ְ2לְד ֹר ו ָד ֹר:
הַ ְראֵ נ י ְהו ָה חַ סְ  ,- ֶ3וְי ֶ ְ#עֲ  ֶ& ִ& -ן לָנ :
ְ פִ ָ ה לְדָ ו ִד ,הַ  ֵCה י ְהו ָה ְ 7זנְ -עֲ נֵנִי *ִי עָ נִי ו ְאֶ בְי$ן 7נִי:
 ָ#מְ ָרה נַפְ  ִ#י *ִי חָ סִ יד 7נִי ,ה ַ#$ע עַ בְ - ְ3אַ &ָ ה אֱ הַ י הַ $טֵ חַ אֵ לֶי:-
חָ 'ֵנִי אֲ דֹנָיִ* ,י אֵ לֶי -אֶ קְ ָרא *ָל הַ @$ם:
 ֵ. ַ:חַ נֶפֶ  #עַ בְִ* ,- ֶ3י אֵ לֶי -אֲ דֹנָי נַפְ  ִ#י אֶ <ָ א:
*ִי אַ &ָ ה אֲ דֹנָי ט$ב ו ְסַ ָ/ח ,ו ְַרב חֶ סֶ ד ְלכָל ק ְֹראֶ י:-
הַ אֲ זִינָה י ְהו ָה &ְ פִ ִ /
ָתי ,ו ְהַ קְ  ִ#יבָה ְק$ל &ַ חֲ נ נ$תָ י:
ְי$ם צ ָָר ִתי אֶ קְ ָראֶ ִ* ,ָFי ַתעֲ נֵנִי:
ֵ
ה$רנִי י ְהו ָה ְ ַ3ר*ֶ -אֲ הַ ַ >ֵ/אֲ מִ ֶ& ,-י ַחֵ ד ְל ָבבִי ְלי ְִר7ה  ְ#מֶ :-
אֱ הִ ים זֵדִ ים קָ מ עָ לַי ו ַעֲ דַ ת עָ ִריצִים ִקְ  #נַפְ ִ#י ,ו ְ א  ָ:מ ְ -לנֶגְ ָ3ם:
ו ְאַ &ָ ה אֲ דֹנָי אֵ ל ַרח ם ו ְחַ ' ן ,אֶ ֶר> אַ  ַ2י ִם ו ְַרב חֶ סֶ ד ו ֶאֱ מֶ ת:
 ְ2נֵה אֵ לַי ו ְחָ 'ֵנִי ְ& ,נָה עֻ  -ְBלְעַ בְ ,- ֶ3ו ְה ִ#$יעָ ה ְלבֶן אֲ מָ תֶ :-
עֲ  ֵ:ה עִ  ִ.י א$ת לְט$בָה ,וְי ְִרא ֹ:נְ6י וְי ֵב ִֹ* #י אַ &ָ ה י ְהו ָה עֲ ז ְַר&ַ נִי וְנִחַ מְ &ָ נִי:
י ְהוָה אֱ הֵ י י ְ #עָ תִ י י$ם צָעַ קְ ִ&י ַב ַ/יְלָה נֶגְ:- ֶ3
&ָ ב$א לְפָ נֶי ְ& -פִ ִ /
ָתי ,הַ  ֵCה 7זְנְ -ל ְִר'ָתִ י:
*ִי  ָ:בְעָ ה ב ְָרע$ת נַפְ  ִ#י ,ו ְחַ @ַי לִ ְ#א$ל הִ ?ִיע :
עֵ ינִי דָ אֲ בָה מִ 'ִי עֹנִי ,קְ ָראתִ י -י ְהו ָה ְ כָל י$ם ַC ִ# ,חְ &ִ י אֵ ֶלי -כַָ2י:
ו ַאֲ נִי אֵ לֶי -י ְהו ָה ַ ִ#עְ &ִ יַ ,ב ֹקֶ ר &ְ פִ ָ/תִ י ְתקַ  ְ3מֶ :ָF
לָמָ ה י ְהו ָה ִ& ְזנַח נַפְ  ִ#י ַ& ,סְ ִ&יר  ָ2נֶי -מִ ִ' ֶ.י:
עַ ד מָ ה י ְהו ָה ִ& ָ,תֵ ר ָלנֶצַח ִ& ,בְעַ ר *ְמ $אֵ  #חֲ מָ תֶ :-
ְזכָר אֲ נִי מֶ ה חָ לֶד ,עַ ל מַ ה =ָ ו ְא ָ ָראתָ כָל ְ נֵי 7דָ ם:
אַ @ֵה חֲ סָ דֶ י -הָ ִראֹ#נִים אֲ דֹנָי ,נִַ ְ#עְ &ָ לְדָ ו ִד ֶאֱ מ נָתֶ :-
 #בָה י ְהו ָה עַ ד מָ ָתי ,ו ְהִ 'ָחֵ ם עַ ל עֲ בָדֶ י:-
ְ ַ:עֵ נ ַב ֹקֶ ר חַ סְ  ,- ֶ3נ ְַר'ְנָה וְנִ ְ:מְ חָ ה ְ כָל י ָמֵ ינ :
 ְ. ַ:חֵ נ *ִימ$ת עִ 'ִיתָ נ  ְ# ,נ$ת ָראִ ינ ָרעָ ה:
י ֵָראֶ ה אֶ ל עֲ בָדֶ י -פָ עֳ לֶ ,-ו ַהֲ דָ ְר -עַ ל ְ נֵיהֶ ם:
ו ִיהִ י נ ֹעַ ם אֲ דֹנָי אֱ הֵ ינ עָ לֵינ  ,מַ עֲ  ֵ:ה י ָדֵ ינ *$נְנָה עָ לֵינ  ,מַ עֲ  ֵ:ה י ָדֵ ינ *$נְנֵה :
אֵ ל נְקָ מ$ת י ְהו ָה ,אֵ ל נְקָ מ$ת ה$פִ יעַ :
7רץ ,הָ  ֵ#ב ?ְמ ל עַ ל ?ֵאִ ים:
הִ 'ָ ֵ:א ֹ #פֵ ט הָ ֶ
עַ ד מָ תַ י ְר ָ#עִ ים י ְהו ָה ,עַ ד מָ תַ י ְר ָ#עִ ים י ַעֲ ז :
אַ ִ* ְ:ילָה ְדֶ ֶר> ָ&מִ ים מָ ַתי &ָ ב$א אֵ לָי ,אֶ ְתהַ ְ >ֵ/תָ ם ְל ָבבִי ְקֶ ֶרב ֵיתִ י:
ְ פִ ָ ה לְעָ נִי כִי י ַעֲ ט ֹף וְלִפְ נֵי י ְהו ָה י ִ ִ: >ֹ 2 ְ#יח:$
י ְהו ָה  ִ#מְ עָ ה תְ פִ ָ/תִ י ,ו ְ ַ#ו ְעָ ִתי אֵ לֶי -תָ ב$א:
6ל ַ&סְ &ֵ ר  ָ2נֶי -מִ ִ' ֶ.י ְי$ם צַר לִי ,הַ  ֵCה אֵ לַי ְ 7זנְֶ ,-י$ם אֶ קְ ָרא מַ הֵ ר עֲ נֵנִי:
מִ $9ל 6נְחָ ִתי  ָ3בְקָ ה עַ צְמִ י ִלבְִ ָ:רי:
אַ &ָ ה ָתק ם &ְ ַרחֵ ם צִ@$ן*ִ ,י עֵ ת לְחֶ נְנִָ* Dי בָא מ$עֵ ד:
א ֹמַ ר אֵ לִי 6ל &ַ עֲ ֵלנִי ַחֲ צִי י ָמָ יְ ,ד$ר ִ
נ$תי:-
$3רים ֶ ְ#
ָזכ ְֵרנִי י ְהו ָה ְִרצ$ן עַ  ָ2 ,- ֶ.קְ דֵ נִי ִי #עָ תֶ :-
ירי -לִ ְ:מ ֹחַ ְ ִ:מְ חַ ת ?$י ֶ ,-לְהִ ְתהַ ֵ/ל עִ ם נַחֲ לָתֶ :-
ל ְִרא$ת ְט$בַת ְחִ ֶ
ה ִ#$יעֵ נ י ְהו ָה אֱ הֵ ינ ו ְקַ ְ צֵנ מִ ן הַ ?$י ִם ,לְה ֹד$ת לְ ֵ#ם קָ דְ  ,- ֶ#לְהִ ֵ ַ& ְ#חַ ִתְ הִ ָ/תֶ :-
לְמַ עַ ן י ֵחָ לְצ ן י ְדִ ידֶ י ,-ה ִ#$יעָ ה י ְמִ ינְ -ו ַעֲ נֵנִי:
מִ י י ֹ ִב ֵלנִי עִ יר מִ ְבצָר ,מִ י נָחַ נִי עַ ד אֱ ד$ם:

הָ בָה ָ/נ עֶ ז ְָרת מִ ָ0ר ,ו ְ ָ#ו ְא ְ& #עַ ת 7דָ ם:
לַ מְ נַ*ֵחַ לְדָ ו ִד מִ זְמ$ר ,אֱ הֵ י תְ הִ ָ/תִ י 6ל ֶ&חֱ ַר:#
*ִי פִי ָר ָ#ע פִ י מִ ְרמָ ה עָ לַי ָ ָ2תח ְ ִ3 ,ר אִ &ִ י לְ$#ן  ָ#קֶ ר:
ו ְדִ ב ְֵרי  ִ:נְ7ה סְ בָב נִי ,וַ@ִָ/חֲ מ נִי חִ 'ָם:
ַ&חַ ת 6הֲ ב ִ
ָתי י ִ ְ:טְ נ נִי ,ו ַאֲ נִי ְתפִ ָ/ה:
וַ@ָ ִ:ימ עָ לַי ָרעָ ה ַ&חַ ת ט$בָה ,ו ְ ִ:נְ7ה ַ&חַ ת 6הֲ ב ִ
ָתי:
ו ְאַ ָ&ה י ְהו ִה אֲ דֹנָי עֲ  ֵ:ה אִ &ִ י לְמַ עַ ן  ְ#מֶ ִ* ,-י ט$ב חַ סְ  - ְ3הַ ִ0י ֵלנִי:
עָ ז ְֵרנִי י ְהו ָה אֱ הָ י ,ה ִ#$יעֵ נִי כְחַ סְ :- ֶ3
א לָנ י ְהו ָה א לָנ ִ* ,י לְ ִ#מְ &ֵ -ן *ָב$ד עַ ל חַ סְ  - ְ3עַ ל אֲ מִ &ֶ :-
אֲ פָ פ נִי חֶ ְבלֵי מָ ו ֶת מְ ָצ ֵרי  ְ#א$ל מְ צָא נִי ,צ ָָרה וְי ָג$ן אֶ מְ צָא:
בְ ֵ#ם י ְהו ָה אֶ קְ ָרא ,אָ 'ָה י ְהו ָה מַ ְ/טָ ה נַפְ  ִ#י:
אָ ָ#ה י ְהו ָה *ִי אֲ נִי עַ בְ ,- ֶ3אֲ נִי עַ בְֶ - ְ3ן אֲ מָ תֶ &ַ ִ2 ,-חְ &ָ לְמ$סֵ ָרי:
 ִ2תְ ח לִי  ַ#עֲ ֵרי צֶדֶ ק7 ,ב ֹא בָם א$דֶ ה י ָ:D
אָ 'ָא י ְהו ָה ה ִ#$יעָ ה 'ָא ,אָ 'ָא י ְהו ָה הַ ְצלִיחָ ה 'ָא:
אֶ ת חֻ  ֶ9י -אֶ  ְ#מ ֹר6 ,ל &ַ עַ זְ ֵבנִי עַ ד מְ א ֹד:
ְ כָל ִל ִי דְ ַר ִ& ְ#י6 ,-ל &ַ ?ֵ ְ#נִי מִ  ִ.צְוֹתֶ י:-
ָר > אַ &ָ ה י ְהו ָה ,לַ ְ.דֵ נִי חֻ  ֶ9י:-
?ְמ ֹל עַ ל עַ בְ - ְ3אֶ חְ י ֶה ,ו ְאֶ  ְ#מְ ָרה דְ ב ֶָר:-
&$רתֶ :-
?ַל עֵ ינַי ו ְאַ ִיטָ ה נִפְ לָא$ת מִ ָ
ָ7רץ6 ,ל ַ&סְ &ֵ ר מִ ִ' ֶ.י מִ צְוֹ ֶתי:-
?ֵר 7נֹכִי ב ֶ
?ַל מֵ עָ לַי חֶ ְר ָ2ה ו ָב זִ* ,י עֵ ד ֹתֶ י -נָצ ְָר&ִ י:
 ָ3בְקָ ה לֶעָ פָ ר נַפְ  ִ#י ,חַ @ֵנִי *ִדְ ב ֶָר:-
ַ2ר ִ&י ו ַַ&עֲ נֵנִי ,לַ ְ.דֵ נִי חֻ  ֶ9י:-
ָ ְ3רכַי סִ ְ
ֶ ֶ3ר>  9ִ2דֶ י -הֲ בִינֵנִי ,ו ְאָ  ִ:יחָ ה ְ נִפְ לְא$תֶ י:-
 ָ3לְפָ ה נַפְ  ִ#י מִ & גָה ,קַ @ְמֵ נִי *ִדְ ב ֶָר:-
ְת$ר ְת -חָ 'ֵנִי:
ֶ ֶ3ר>  ֶ#קֶ ר הָ סֵ ר מִ ִ' ֶ.י ,ו ָ
 ָ3בַקְ &ִ י בְעֵ דְ וֹ ֶתי ,-י ְהו ָה 6ל &ְ בִי ֵ#נִי:
ֶ ֶ3ר> מִ צְוֹתֶ י7 -ר ץִ* ,י תַ ְרחִ יב ִל ִי:
ֵ
ה$רנִי י ְהו ָה ֶ ֶ3ר> חֻ  ֶ9י ,-ו ְאֶ ְֶ 0ר'ָה עֵ קֶ ב:
ת$רתֶ  ,-ו ְאֶ  ְ#מְ ֶר'ָה ְבכָל לֵב:
הֲ בִינֵנִי ו ְאֶ ְָ 0רה ָ
הַ דְ ִרי ֵכנִי ִ נְתִ יב מִ צְוֹתֶ יִ* ,-י ב $חָ פָ צְ&ִ י:
הַ ט ִל ִ י אֶ ל עֵ דְ וֹ ֶתי ,-ו ְ6ל אֶ ל ָ צַע:
הַ עֲ בֵר עֵ ינַי מֵ ְרא$ת  ָ#ו ְאִ ,דְ ָרכֶ -חַ @ֵנִי:
הָ קֵ ם לְעַ בְ - ְ3אִ מְ ָרתֶ  -אֲ  ֶ#ר ְלי ְִר7תֶ :-
הַ עֲ בֵר חֶ ְר ָ2תִ י אֲ  ֶ#ר י ָג ְֹר ִ&יִ* ,י מִ  ָ2 ְ#טֶ י -ט$בִים:
הִ 'ֵה &ָ 6בְ&ִ י לְפִ  ֻ9דֶ י ְ ,-צִדְ קָ ְת -חַ @ֵנִי:
ו ִיב ֹאֻ נִי חֲ סָ דֶ  -י ְהו ָה #&ְ ,עָ ְתְ* -אִ מְ ָרתֶ :-
ו ְ6ל &ַ ֵ0ל מִ  ִ2י דְ בַר אֱ מֶ ת עַ ד מְ א ֹדִ* ,י לְמִ  ָ2 ְ#טֶ  -י ִחָ לְ&ִ י:
ְ&נִי:
זְכ ֹר  ָ3בָר לְעַ בְ - ֶ3עַ ל אֲ  ֶ#ר י ִחַ ל ָ
חִ ִ/יתִ י פָ נֶיְ -בכָל לֵב ,חָ 'ֵנִי *ְאִ מְ ָרתֶ :-
7רץ ,חֻ  ֶ9י -לַ ְ.דֵ נִי:
חַ סְ  - ְ3י ְהו ָה מָ לְ7ה הָ ֶ
ט ב טַ עַ ם ו ָדַ עַ ת לַ ְ.דֵ נִיִ* ,י בְמִ צְוֹ ֶתי -הֶ אֱ מָ נְ&ִ י:
ט$ב אַ ָ&ה מֵ טִ יב ,לַ ְ.דֵ נִי חֻ  ֶ9י:-

י ָדֶ י -עָ  :נִי וַי ְכ$נְנ נִי ,הֲ בִינֵנִי ו ְאֶ לְמְ דָ ה מִ צְוֹתֶ י:-
ִיתנִי:
י ָדַ עְ ִ&י י ְהו ָה ִ*י צֶדֶ ק מִ  ָ2 ְ#טֶ י ,-ו ֶאֱ מ נָה עִ ' ָ
י ְהִ י נָא חַ סְ ְ - ְ3לנַחֲ מֵ נִי *ְאִ מְ ָר ְת -לְעַ בְ:- ֶ3
ת$ר ְת ַ# -עֲ  ֻ#עָ י:
י ְב ֹא נִי ַרחֲ מֶ י -ו ְאֶ חְ י ֶהִ* ,י ָ
י ֵב ֹ #זֵדִ ים *ִי  ֶ#קֶ ר עִ ְת נִי ,אֲ נִי אָ  ִ:יחַ ְפִ  9דֶ י:-
י ָ #ב לִי י ְֵראֶ י ,-וידעו )ו ְי ֹדְ עֵ י( עֵ ד ֶֹתי:-
י ְהִ י ִל ִי ָתמִ ים ְחֻ  ֶ9י -לְמַ עַ ן א אֵ ב:#$
ִת #עָ תְ  -נַפְ  ִ#י ,לִדְ ב ְָר -י ִחָ ל ִ
ְ&י:
ְתה ל ְ
ָ*ל ָ
*ָל עֵ ינַי לְאִ מְ ָרתֶ  -לֵאמ ֹר מָ ַתי ְ&נַחֲ מֵ נִי:
*ַ ָ.ה י ְמֵ י עַ בְ ,- ֶ3מָ תַ י &ַ עֲ  ֶ:ה בְר ֹדְ פַ י מִ  ָ2 ְ#ט:
*ָל מִ צְוֹתֶ י -אֱ מ נָה ֶ# ,קֶ ר ְרדָ פ נִי עָ ז ְֵרנִי:
*ְחַ סְ  - ְ3חַ @ֵנִי ,ו ְאֶ  ְ#מְ ָרה עֵ ד ת  ִ2י:-
לְ -אֲ נִי ה ִ#$יעֵ נִיִ* ,י פִ 9דֶ י -דָ ָר ִ& ְ#י:
נַעֲ נ ִ
ֵיתי עַ ד מְ א ֹד ,י ְהו ָה חַ @ֵנִי כִדְ ב ֶָר:-
נִדְ ב$ת ִ2י ְרצֵה נָא י ְהו ָה ,מִ  ָ2 ְ#טֶ י -לַ ְ.דֵ נִי:
סִ תְ ִרי מָ ִג'ִי אָ &ָ ה ,לִדְ ב ְָר -י ִחָ ל ִ
ְ&י:
סָ מְ ֵכנִי כְאִ מְ ָר ְת -ו ְאֶ חְ י ֶה ,ו ְ6ל ְ&בִי ֵ#נִי מִ <ִ ב ְִרי:
סְ עָ דֵ נִי ו ְאִ ָ ֵ#עָ ה ,ו ְאֶ  ְ#עָ ה בְחֻ  ֶ9יָ -תמִ יד:
עָ  ִ:יתִ י מִ  ָ2 ְ#ט וָצֶדֶ קַ ,ל &ַ 'ִיחֵ נִי לְע ֹ ְ#קָ י:
עֲ ר ֹב עַ בְ - ְ3לְט$ב6 ,ל י ַעַ  ְ#קֻ נִי זֵדִ ים:
עֵ ינַי *ָל לִי #עָ ֶת ,-לְאִ מְ ַרת צִדְ קֶ :-
עֲ  ֵ:ה עִ ם עַ בְ - ְ3כְחַ סְ  ,- ֶ3ו ְחֻ  ֶ9י -לַ ְ.דֵ נִי:
עַ בְ7 - ְ3נִי הֲ בִינֵנִי ,ו ְאֵ דְ עָ ה עֵ ד ֹתֶ י:-
 ְ2נֵה אֵ לַי ו ְחָ 'ֵנִי *ְמִ  ָ2 ְ#ט לְא ֹהֲ בֵי  ְ#מֶ :-
 ְ2עָ מַ י הָ כֵן ְאִ מְ ָרתֶ  ,-ו ְ6ל &ַ  ְ#לֶט ִי כָל 7ו ֶן:
 ְ2דֵ נִי מֵ ע ֹ ֶ#ק 7דָ ם ,ו ְאֶ  ְ#מְ ָרה  9 ִ2דֶ י:-
 ָ2נֶי -הָ אֵ ר ְעַ בְ ,- ֶ3וְלַ ְ.דֵ נִי אֶ ת חֻ  ֶ9י:-
צֶדֶ ק עֵ דְ וֹתֶ י -לְע$לָם ,הֲ בִינֵנִי ו ְאֶ חְ י ֶה:
קָ ָר ִ
אתי ְבכָל לֵב עֲ נֵנִי י ְהו ָה ,חֻ  ֶ9י -אֶ ָֹ 0רה:
קְ ָר ִ
אתי -ה ִ#$יעֵ נִי ,ו ְאֶ  ְ#מְ ָרה עֵ ד ֶֹתי:-
ק$לִי  ִ#מְ עָה כְחַ סְ  ,- ֶ3י ְהו ָה *ְמִ  ָ2 ְ#טֶ  -חַ @ֵנִי:
ת$ר ְת -א  ָ#כָחְ &ִ י:
ְראֵ ה עָ נְי ִי ו ְחַ ְֵ /צנִיִ* ,י ָ
ִריבָה ִריבִי גְֵ 7לנִי ,לְאִ מְ ָר ְת -חַ @ֵנִי:
ַרחֲ מֶ יַ -ר ִים י ְהו ָהְ* ,מִ  ָ2 ְ#טֶ י -חַ @ֵנִי:
ְראֵ ה *ִי פִ  9דֶ י7 -הָ בְ&ִ י ,י ְהו ָה *ְחַ סְ  - ְ3חַ @ֵנִי:
&ִ קְ ַרב ִר'ָתִ י לְפָ נֶי -י ְהו ָהִ* ,דְ ב ְָר -הֲ בִינֵנִי:
&ָ ב$א &ְ חִ ' ִָתי לְפָ נֶיְ* ,-אִ מְ ָרתְ  -הַ ִ0י ֵלנִי:
&ְ הִ י י ָדְ  -לְעָ ז ְֵרנִיִ* ,י פִ  9דֶ י -בָחָ ְר ִ&י:
&ָ 6ב ִ
ְת$ר ְת ַ# -עֲ  ֻ#עָ י:
ְ&י לִי #עָ תְ  -י ְהו ָה ,ו ָ
ְ&חִ י נַפְ  ִ#י ְתהַ ְל ֶל ,ָFמִ  ָ2 ְ#טֶ  -י ַעְ ז ְֻרנִי:
ָ&עִ יתִ י *ְ ֶ:ה אֹבֵד ַ # ֵ9עַ בְִ* ,- ֶ3י מִ צְוֹתֶ י -א  ָ#כָחְ &ִ י:
ִ
+יר הַ  ַ.עֲ ל$ת ,אֶ ל י ְהו ָה ַ ָָ 0ר ָתה ִ/י קָ ָראתִ י וַ@ַעֲ נֵנִי:
י ְהו ָה הַ ִ0ילָה נַפְ ִ#י מִ <ְ פַ ת  ֶ#קֶ ר ,מִ $#ָ/ן ְרמִ @ָה:
 ִ#יר לַ ַ.עֲ ל$ת ,אֶ <ָ א עֵ ינַי אֶ ל הֶ הָ ִרים מֵ 6י ִן י ָב ֹא עֶ ז ְִרי:

ָ7רץ:
עֶ ז ְִרי מֵ עִ ם י ְהו ָה ע ֹ ֵ:ה  ָ#מַ י ִם ו ֶ
הִ 'ֵה כְעֵ ינֵי עֲ בָדִ ים אֶ ל י ַד אֲ ד$נֵיהֶ ם *ְעֵ ינֵי  ִ#פְ חָ ה אֶ ל י ַד ְ?ב ְִר&ָ ֵ* ,Dן עֵ ינֵינ אֶ ל י ְהו ָה אֱ הֵ ינ עַ ד ְ@ ֶ#חָ 'ֵנ :
חָ 'ֵנ י ְהו ָה חָ 'ֵנ ִ* ,י ַרב ַ ָ:בעְ נ ב ז:
הֵ יטִ יבָה י ְהו ָה לַ$Cבִים ,וְלִיִ ָ#רים ְ ִל $תָ ם:
 #בָה י ְהו ָה אֶ ת  ְ#ב ֵ
ִיתנ )שבותנו( *ַאֲ פִ יקִ ים ַ 'ֶגֶב:
ִ
+יר הַ  ַ.עֲ ל$ת ,מִ  ַ.עֲ מַ  ִ9ים קְ ָראתִ י -י ְהו ָה:
אֲ דֹנָי  ִ#מְ עָ ה בְק$לִי ִ& ,הְ י ֶינָה ְ 7זנֶי -קַ =ֻ ב$ת לְק$ל &ַ חֲ נ נָי:
אִ ם עֲ וֹנ$ת ִ& ְ#מָ ר י ָ Dאֲ דֹנָי מִ י י ַעֲ מ ֹד:
*ִי עִ  - ְ.הַ  ְ,לִיחָ ה לְמַ עַ ן &ִ ֵָרא:
קִ ִ
ִיתי י ְהו ָה קִ ְָתה נַפְ  ִ#י ,וְלִדְ בָר $ה$חָ לְ&ִ י:
ִ
+יר הַ  ַ.עֲ ל$ת ,זְכ$ר י ְהו ָה לְדָ ו ִד אֵ ת *ָל עֻ '$ת:$
ק מָ ה י ְהו ָה לִמְ נ חָ ֶת ,-אַ ָ&ה ו ַאֲ ר$ן עֻ :-ֶB
* ֹהֲ נֶי -י ִ ְל ְ #צֶדֶ ק ,ו ַחֲ סִ ידֶ י -י ְַר'ֵנ :
ַעֲ ב ר  ָ3ו ִד עַ בְ6 - ֶ3ל &ָ  ֵ#ב  ְ2נֵי מְ  ִ#יחֶ :-
זְכ ֹר י ְהו ָה ִל ְבנֵי אֱ ד$ם אֵ ת י$ם י ְר ִ ָ#לָם ,הָ א ֹמְ ִרים עָ ר עָ ר עַ ד הַ י ְס$ד ָ:D
ַת ָ בֶל הַ =ְ ד דָ ה ,אַ ֵ ְ#רי  ֶ#י ְֶ/ ַ#ם לָ> אֶ ת ?ְמ לֵ> ָ? ֶ#מַ לְ&ְ לָנ :
אַ ֵ ְ#רי ֹ @ ֶ#אחֵ ז וְנִ ֵ2ץ אֶ ת ע ֹ ָל ַלי ִ> אֶ ל הַ  ָ,לַע:
י ְהו ָה יִגְמ ֹר ַעֲ דִ י ,י ְהו ָה חַ סְ  - ְ3לְע$לָם ,מַ עֲ  ֵ:י י ָדֶ י6 -ל &ֶ ֶרף:
חָ קְ ֵרנִי אֵ ל ו ְדַ ע ְל ָבבִיְ ,חָ נֵנִי ו ְדַ ע ְ ַ:רעַ  ָ2י:
ְראֵ ה אִ ם ֶ ֶ3ר> עֹצֶב ִי ,נְחֵ נִי ְדֶ ֶר> ע$לָם:
חַ ְֵ /צנִי י ְהו ָה מֵ 7דָ ם ָרע ,מֵ אִ י #חֲ מָ סִ ים &ִ נְצ ְֵרנִי:
 ָ#מְ ֵרנִי י ְהו ָה מִ ידֵ י ָר ָ#ע מֵ אִ י #חֲ מָ סִ ים &ִ נְצ ְֵרנִי ,אֲ  ֶ#ר חָ  ְ#ב לִדְ ח$ת ְ2עָ מָ י:
7מַ ְר&ִ י לַיהו ָה אֵ לִי אָ &ָ ה ,הַ אֲ זִינָה י ְהו ָה ק$ל ַ&חֲ נ נָי:
6ל &ִ ֵ&ן י ְהו ָה מַ אֲ וַ@ֵי ָר ָ#ע ,זְמָ מ6 $ל &ָ פֵ ק י ָר מ סֶ לָה:
מִ זְמ,ר לְדָ ו ִד ,י ְהו ָה קְ ָר ִ
אתי -ח  ָ#ה ִ/י ,הַ אֲ זִינָה ק$לִי ְקָ ְראִ י לָ>:
ִ&*$ן &ְ פִ ָ/תִ י קְ ט ֶֹרת לְפָ נֶי ,-מַ 6 ְ:ת *ַַ2י מִ נְחַ ת עָ ֶרב:
יתה י ְהו ָה  ָ#מְ ָרה לְפִ י ,נְִָ 0רה עַ ל  ַ3ל  ְ:פָ ָתי:
ָ ִ#
6ל ַ&ט ִל ִי לְדָ בָר ָרע לְהִ ְתע$לֵל עֲ לִל$ת ְֶר ַ#ע אֶ ת אִ י ִ#ים ֹ 2עֲ לֵי 7ו ֶן ,בַל אֶ לְחַ ם ְמַ נְעַ  ֵ.יהֶ ם:
*ִי אֵ לֶי -י ְהו ִה אֲ דֹנָי עֵ ינָי ְ ,כָה חָ סִ יתִ י 6ל &ְ עַ ר נַפְ  ִ#י:
+מְ ֵרנִי מִ ידֵ י פַ ח י ָקְ  #לִי ,מ ֹקְ $#ת ֹ 2עֲ לֵי 7ו ֶן:
ָ
ק$לִי אֶ ל י ְהו ָה אֶ זְעָ ק ,ק$לִי אֶ ל י ְהו ָה אֶ תְ חַ 'ָן:
אֶ  >ֹ 2 ְ#לְפָ נָיו  ִ:יחִ י ,צ ָָרתִ י לְפָ נָיו אַ ?ִיד:
זָעַ קְ ִ&י אֵ לֶי -י ְהו ָה7 ,מַ ְר ִ&י אַ ָ&ה מַ חְ סִ י ,חֶ לְקִ י ְאֶ ֶרץ הַ חַ @ִים:
הַ קְ  ִ#יבָה אֶ ל ִר'ָתִ י *ִי דַ ִ
$/תי מְ א ֹד ,הַ ִ0י ֵלנִי מֵ ר ֹדְ פַ י *ִי 7מְ צ מִ ִ' ֶ.י:
ה$צִי7ה מִ  ַ.סְ ?ֵר נַפְ  ִ#י לְה$ד$ת אֶ ת  ְ#מֶ ִ ,-י יַכְ&ִ ר צַ ִ3יקִ ים *ִי ִתגְמ ֹל עָ לָי:
מִ זְמ,ר לְדָ ו ִד ,י ְהו ָה  ְ#מַ ע &ְ פִ ִ /
ָתי הַ אֲ זִינָה אֶ ל &ַ חֲ נ נַיֶ ,אֱ מֻ נ ְָת -עֲ נֵנִי ְ צִדְ קָ ֶת:-
ו ְ6ל &ָ ב$א בְמִ  ָ2 ְ#ט אֶ ת עַ בְִ* ,- ֶ3י א יִצְ ַ3ק לְפָ נֶי -כָל חָ י:
ַ ֵ2ר&ִ ְ:י י ָדַ י אֵ לֶי ,-נַפְ  ִ#י *ְאֶ ֶרץ עֲ י ֵפָ ה לְ -סֶ לָה:
ְתה ר חִ י6 ,ל &ַ סְ &ֵ ר  ָ2נֶי -מִ ִ' ֶ.י ,וְנִמְ  ַ#לְ&ִ י עִ ם י ְֹרדֵ י ב$ר:
מַ הֵ ר עֲ נֵנִי י ְהו ָה ָ*ל ָ

הַ  ְ#מִ יעֵ נִי ַב ֹקֶ ר חַ סְ ִ* - ֶ3י בְ -בָטָ חְ &ִ י ,ה$דִ יעֵ נִי ֶ ֶ3ר> ז אֵ לֵ> *ִי אֵ לֶי -נִָ ָ:
אתי נַפְ  ִ#י:
הַ *ִילֵ נִי מֵ אֹיְבַי י ְהו ָה אֵ לֶי -כִ ִ,תִ י:
לַ ְ.דֵ נִי לַעֲ $:ת ְרצ$נִֶ* -י אַ ָ&ה אֱ ל$הָ י ,ר חֲ  -ט$בָה ַ& ,נְחֵ נִי ְאֶ ֶרץ מִ י$#ר:
לְמַ עַ ן  ִ#מְ  -י ְהו ָה &ְ חַ @ֵנִי ְ ,צִדְ קָ תְ $& -צִיא מִ ָָ 0רה נַפְ  ִ#י:
בְחַ סְ  ַ& - ְ3צְמִ ית אֹיְבָי ,ו ְהַ אֲ בַדְ ָ& *ָל צ ְֹר ֵרי נַפְ  ִ#י *ִי אֲ נִי עַ בְ:- ֶ3
 ְ+לַ ח י ָדֶ י -מִ  ָ.ר$םֵ ְ2 ,צנִי ו ְהַ ִ0י ֵלנִי מִ  ַ.י ִם ַר ִים ,מִ @ַד ְ נֵי נֵכָר:
אֲ  ֶ#ר  ִ2יהֶ ם ֶ ִ3ר  ָ#ו ְא ,ו ִימִ ינָם י ְמִ ין  ָ#קֶ ר:
ֵ ְ2צנִי ו ְהַ ִ0י ֵלנִי מִ @ַד ְ נֵי נֵכָר ,אֲ  ֶ#ר ִ2יהֶ ם ֶ ִ3ר  ָ#ו ְא ,ו ִימִ ינָם י ְמִ ין  ָ#קֶ ר:
אַ ֵ ְ+רי הָ עָ ם (ָ ֶ+כָה  ,,אַ ֵ ְ+רי הָ עָ ם  ֱ+י ְהוָה אֱ .הָ יו:
תהלים של רבי נחמן מברסלב הוצא לאור ע"י "ברסלב מאיר"
אנחנו מחפשים תורם להדפסה והפצת אלפים של קונטרס זה לזיכוי הרבים ,..רוצה לזכות בזכות הרבים שגדולתה עד אין סוף ?
עלות משוערת לעריכה והדפסה כ2,250 -ש"ח לאלף קונטרסים אז אם אתה מחפש זכות לדורות ולעולם הבא צלצל 050-4161022
למעוניינים לזכות בהדפסת והפצת ספרי רבינו נחמן מברסלב ותלמידיו ,בספרים קונטרסים אתרים ושאר עלונים ]ניתן למסור שמות להנצחה
)לע"נ( ,הצלחה ושאר שמחות[

זכות הרבים תעמוד לתורמים יקוים בהם דברי רבינו ז"ל "מי שנותן לי לו אני נותן
050-4161022

"

ספר "יש מאין" – הערות והארות על הליקוטי מוהר"ן ,ובנוסף – מכתבים מעוררים לעבודת ה' .ספר "שי למורא" –
הרגשות ומחשבות בעת אמירת ה"תיקון הכללי" .ספר "שי עולמות" – אוסף עלונים שבועים ,על פרשת השבוע.
קונטרס "צאן קדושים" – על חינוך ילדים .קונטרס "אורחות חיים" )מנוקד( – לרבינו הרא"ש .עם כללי ברזל לנכנסים
לעבודת ה' ,ע"פ דרך רבינו ז"ל .קונטרס "סדר וידוי" – )לומר אצל רבינו הק' ,כנודע מדבריו( נוסח וידוי מהגה"ק ר'
אברהם אביו של השל"ה הק' זצ"ל ,ונוסח וידוי מספר "כף אחת" להרה"ק החיד"א זי"ע.
ניתן להשיג ב050-4161022 -

