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  - Psalms 20 פרק כ'

ַלח ֶעְזְרָך   ם ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב. (ג) ִיׁשְ ְבָך ׁשֵ ּגֶ יֹום ָצָרה ְיׂשַ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד. (ב) ַיַעְנָך ְיהָוה ּבְ (א) ַלְמַנּצֵ
ל ִמְנחֶֹתָך ְועֹוָלְתָך  . (ד) ִיְזּכֹר ּכָ יֹּון ִיְסָעֶדּךָ ן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל  ִמּקֶֹדׁש ּוִמּצִ ֶנה ֶסָלה. (ה) ִיּתֶ ְ ְיַדׁשּ

ֲאלֹוֶתיָך. (ז) ַעּתָ  ל ִמׁשְ א ְיהָוה ּכָ ם ֱאלֵֹהינּו ִנְדּגֹל ְיַמּלֵ יׁשּוָעֶתָך ּוְבׁשֵ ָנה ּבִ א. (ו) ְנַרּנְ ה  ֲעָצְתָך ְיַמּלֵ
גְ  ֵמי ָקְדׁשֹו ּבִ ְ יחֹו ַיֲעֵנהּו ִמׁשּ יַע ְיהָוה ְמׁשִ י הֹוׁשִ י ּכִ ה  ָיַדְעּתִ ה ָבֶרֶכב ְוֵאּלֶ ע ְיִמינֹו. (ח) ֵאּלֶ ֻברֹות ֵיׁשַ

ְתעֹוָדד.  ְמנּו ַוּנִ ְרעּו ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ּקַ ה ּכָ יר. (ט) ֵהּמָ ם ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַנְזּכִ ׁשֵ (י) ְיהָוה    ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ּבְ
ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו.  יָעה ַהּמֶ  הֹוׁשִ

ְנסַֹע  יךָ ַוְיִהי ּבִ ֶנֽ ְנֶאיָך ִמּפָ ְיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמׂשַ ה קּוָמה ְיָי ְוָיֻפצּו ֹאֽ  :ָהָארֹן ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ

ְבָעה ְדָרִכים ָינּוסוּ  ֶדֶרְך ֶאָחד ֵיְצאּו ֵאֶליָך ּוְבׁשִ ִפים ְלָפֶניָך ּבְ ִמים ָעֶליָך ִנּגָ ן ְיָי ֶאת ֹאְיֶביָך ַהּקָ   ִיּתֵ
 :ְלָפֶניךָ 

ב ִאיׁש בִּ  ְדְרכּו  לֹא ִיְתַיּצֵ ר ּתִ ֵני ָכל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ן ְיָי ֱאלֹוֵהיֶכם ַעל ּפְ ֶכם ּומֹוַרֲאֶכם ִיּתֵ ְחּדְ ְפֵניֶכם ּפַ
ר ָלֶכם ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ  :ָבּה ּכַ

ְגדֹל ָוַפַחד ֵאיָמָתה  מּו ְזרֹוֲעָך ּבִ ָאֶבן ִיּדְ ָאֶבן: ּכָ מּו ּכָ ְגדֹל ְזרֹוֲעָך ִיּדְ ּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ּבִ   ּתִ
ּפֹלעֲ   :ֵליֶהם ּתִ

ין   ר ַיְפֶלה ְיָי ּבֵ ְדעּון ֲאׁשֶ ֵהָמה ְלַמַען ּתֵ ֶלב ְלׁשֹנֹו ְלֵמִאיׁש ְוַעד ּבְ ָרֵאל לֹא ֶיֱחַרץ ּכֶ ֵני ִיׂשְ ּוְלכֹל ּבְ
ָרֵאל   :ִמְצַרִים ּוֵבין ִיׂשְ

מֹו  י ֵתֵלְך ּבְ ְטפּוָך ּכִ ָהרֹות לֹא ִיׁשְ ָך ָאִני ּוַבּנְ ִים ִאּתְ ּמַ י ַתֲעֹבר ּבַ ֶוה ְוֶלָהָבה לֹא  ּכִ ֵאׁש לֹא ִתּכָ
ךְ   :ִתְבַער ּבָ

יִעי זֹאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ְיָי   ְרׁשִ ט ּתַ ּפָ ׁשְ ְך ַלּמִ קּום ִאּתָ ִלי יּוַצר ָעַלִיְך לֹא ִיְצָלח ְוָכל ָלׁשֹון ּתָ ל ּכְ ּכָ
י ְנֻאם ְייָ   :ְוִצְדָקָתם ֵמִאּתִ

ַמע ְיָי  י ׁשָ ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון ּכִ י ּכָ ּנִ ְכִייסּורּו ִמּמֶ  :קֹול ּבִ

ח  ִתי ִיּקָ ִפּלָ ִתי ְיָי ּתְ ִחּנָ ַמע ְיָי ּתְ  :ׁשָ

בּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע  ל ֹאְיָבי ָיׁשֻ ֲהלּו ְמֹאד ּכָ  :ֵיֹבׁשּו ְוִיּבָ

ֵני ס ּדֹוַנג ִמּפְ ִהּמֵ ְנּדֹף ּכְ ן ּתִ ִהְנּדֹף ָעׁשָ ָניו: ּכְ ְנָאיו ִמּפָ ֵאׁש   ָיקּום ֱאלֹוִהים ָיפּוצּו אֹוְיָביו ְוָינּוסּו ְמׂשַ
ֵני ֱאלֹוִהים  ִעים ִמּפְ  :יֹאְבדּו ְרׁשָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  :ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֹוֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
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   - Psalms 91 'צאפרק 

י ִיְתלֹוָנן  א ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון ּבְ ב ּבְ י   ג : ַליהָוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבוֹ ֹאַמר   ב : יֹׁשֵ ּכִ
ֶבר ַהּוֹות ח ָיקּוׁש ִמּדֶ יְלָך ִמּפַ ה ְוסֵֹחָרה   ד : הּוא ַיּצִ ְחֶסה ִצּנָ ָנָפיו ּתֶ ֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ּכְ ּבְ

ַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם ה: ֲאִמּתוֹ  ֹאפֶ  ו : לֹא ִתיָרא ִמּפַ ֶבר ּבָ ֶטב ָיׁשּוד  ִמּדֶ ל ַיֲהלְֹך ִמּקֶ
שׁ  ז: ָצֳהָרִים ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיּגָ ּדְ ַמת   ח: ִיּפֹל ִמּצִ ּלֻ יט ְוׁשִ ֵעיֶניָך ַתּבִ ַרק ּבְ

ְרֶאה  ִעים ּתִ ְמּתָ ְמעֹוֶנךָ  ט: ְרׁשָ ה ְיהָוה ַמְחִסי ֶעְליֹון ׂשַ י ַאּתָ ַגע לֹא  לֹא ְתֻאּנֶה ֵאֶליָך ָרָעה ְונֶ  י: ּכִ
ָאֳהֶלךָ  ָרֶכיךָ  יא: ִיְקַרב ּבְ ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ְך ִלׁשְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ּגֹף   יב: ּכִ ן ּתִ אּוְנָך ּפֶ ָ ִים ִיׂשּ ּפַ ַעל ּכַ

ֶאֶבן ַרְגֶלךָ  ין יג: ּבָ ִפיר ְוַתּנִ ְרֹמס ּכְ ְדרְֹך ּתִ ַחל ָוֶפֶתן ּתִ ק  יד: ַעל ׁשַ י ִבי ָחׁשַ ֵבהּו  ּכִ ּגְ ֵטהּו ֲאׂשַ ַוֲאַפּלְ
ִמי  י ָיַדע ׁשְ ֵדהוּ  טו: ּכִ ֵצהּו ַוֲאַכּבְ ֹאֶרְך ָיִמים   טז: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחּלְ

יׁשּוָעִתי יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ּבִ ּבִ  :ַאׂשְ
 

יר ְצרּוָרה ּתִ ת ְיִמיֶנָך, ּתַ ֻדּלַ כַֹח, ּגְ א ּבְ  (אבג יתץ) : ָאּנָ
ֵבנּו ַטֲהֵרנּו נוָרא:ַק  ּגְ ָך. ׂשַ ת ַעּמְ ל ִרּנַ  (קרע שטן)  ּבֵ

ְמֵרם:  ָבַבת ׁשָ י ִיחּוְדָך, ּכְ  (נגד יכש) ָנא ִגּבור, ּדוְרׁשֵ
ְמֵלם:  ִמיד ּגָ ְרֵכם ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך, ּתָ  (בטר צתג)ּבָ

רֹב טּוְבָך, ַנֵהל ֲעָדֶתָך:   (בטר צתג) ֲחִסין ָקדוׁש, ּבְ
ֶתָך:  ָ ֵנה, זֹוְכֵרי ְקֻדׁשּ ָך ּפְ ֶאה, ְלַעּמְ  יגל פזק) (ָיִחיד ּגֵ

ֲעלּומות:  ַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ּתַ ל, ּוׁשְ ְוָעֵתנּו ַקּבֵ  (שקו צית)ׁשַ

 ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
 

   - Psalms 83 'פגפרק 

יר ִמְזמֹור ְלָאָסף א קֹט ֵאל ב: ׁשִ ׁשְ ֱחַרׁש ְוַאל ּתִ ִמי ָלְך ַאל ּתֶ י ִהּנֵה אֹוְיֶביָך   ג: ֱאלִֹהים ַאל ּדֳ ּכִ
אּו רֹאשׁ  ְנֶאיָך ָנׂשְ ָך ַיֲעִרימּו סֹוד ְוִיְתָיֲעצּו ַעל ְצפּוֶניךָ  ד: ֶיֱהָמיּון ּוְמׂשַ ָאְמרּו ְלכּו   ה: ַעל ַעּמְ

ָרֵאל עֹוד ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי ְולֹא ם ִיׂשְ ִרית ִיְכרֹתוּ  ו: ִיזֵָּכר ׁשֵ ו ָעֶליָך ּבְ י נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחּדָ ָאֳהֵלי   ז: ּכִ
ְמֵעאִלים מֹוָאב ְוַהְגִרים ֵבי צֹור ח: ֱאדֹום ְוִיׁשְ ת ִעם יֹׁשְ ֶלׁשֶ ָבל ְוַעּמֹון ַוֲעָמֵלק ּפְ ּור   ט: ּגְ ם ַאׁשּ ּגַ

ם ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני לֹוט  ַנַחל   י: ֶסָלה ִנְלָוה ִעּמָ ִסיְסָרא ְכָיִבין ּבְ ִמְדָין ּכְ ה ָלֶהם ּכְ ֲעׂשֵ
ְמדּו ְבֵעין ּדֹאר ָהיּו ּדֶֹמן ָלֲאָדָמה יא: ִקיׁשֹון עֵֹרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח   יב: ִנׁשְ יֵתמֹו ְנִדיֵבמֹו ּכְ ׁשִ

ל ְנִסיֵכמוֹ  ע ּכָ נּו ֵאת ְנאֹות  יג: ּוְכַצְלֻמּנָ ה ּלָ ר ָאְמרּו ִניֲרׁשָ ל   יד: ֱאלִֹהיםֲאׁשֶ ְלּגַ יֵתמֹו ַכּגַ ֱאלַֹהי ׁשִ
ַקׁש ִלְפֵני רּוחַ  ַלֵהט ָהִרים טו : ּכְ ְבַער ָיַער ּוְכֶלָהָבה ּתְ ֵאׁש ּתִ ַסֲעֶרָך ּוְבסּוָפְתָך   טז: ּכְ ֵפם ּבְ ְרּדְ ן ּתִ ּכֵ

ְמָך ְיהָוה  יז: ְתַבֲהֵלם א ְפֵניֶהם ָקלֹון ִויַבְקׁשּו ׁשִ ֲהלוּ  יח: ַמּלֵ רּו   ֵיֹבׁשּו ְוִיּבָ ֲעֵדי ַעד ְוַיְחּפְ
ל ָהָאֶרץ יט: ְויֹאֵבדוּ  ָך ֶעְליֹון ַעל ּכָ ְמָך ְיהָוה ְלַבּדֶ ה ׁשִ י ַאּתָ  :ְוֵיְדעּו ּכִ
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