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  תהילים 

  - 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
ֶנה ֶסָלה. (ה)  ְ ל ִמְנחֶֹתָך ְועֹוָלְתָך ְיַדׁשּ . (ד) ִיְזּכֹר ּכָ יֹּון ִיְסָעֶדּךָ ן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל  ִמּקֶֹדׁש ּוִמּצִ ִיּתֶ

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

ְ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

 

 Psalms 130 –  ק"ל פרק

ֲעלוֹ  יר ַהּמַ בֹות  (א) ׁשִ ֻ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקׁשּ ְמָעה ְבקֹוִלי ּתִ ים ְקָראִתיָך ְיהָוה. (ב) ֲאדָֹני ׁשִ ֲעַמּקִ ת ִמּמַ
ֲחנּוָני. (ג) ִאם ֲעוֹ   ֵרא. (ה)  ְלקֹול ּתַ ּוָ ִליָחה ְלַמַען ּתִ ָך ַהּסְ י ִעּמְ ָמר ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעֹמד. (ד) ּכִ ׁשְ נֹות ּתִ

ָתה ַנפְ  יִתי ְיהָוה ִקּוְ ְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר. (ז)  ִקּוִ י ַלאדָֹני ִמׁשּ י. (ו) ַנְפׁשִ י ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלּתִ ׁשִ
ָרֵאל ִמּכֹל   ה ֶאת ִיׂשְ ה ִעּמֹו ְפדּות. (ח) ְוהּוא ִיְפּדֶ י ִעם ְיהָוה ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ ָרֵאל ֶאל ְיהָוה ּכִ ַיֵחל ִיׂשְ

 ֹנָתיו. ֲעוֹ 

 

  – Psalms 142קמ"ב   פרק

ן. (ג)   ה. (ב) קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ֶאְתַחּנָ ָעָרה ְתִפּלָ ְהיֹותֹו ַבּמְ יל ְלָדִוד ּבִ ּכִ (א) ַמׂשְ
ֹאַרח ז  ה ָיַדְעּתָ ְנִתיָבִתי ּבְ ף ָעַלי רּוִחי ְוַאּתָ ִהְתַעּטֵ יד. (ד) ּבְ יִחי ָצָרִתי ְלָפָניו ַאּגִ ּפְֹך ְלָפָניו ׂשִ ּו  ֶאׁשְ

ךְ  י. (ו)  ֲאַהּלֵ י ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפׁשִ ּנִ יר ָאַבד ָמנֹוס ִמּמֶ יט ָיִמין ּוְרֵאה ְוֵאין ִלי ַמּכִ  ָטְמנּו ַפח ִלי. (ה) ַהּבֵ
י ַדּלֹוִתי   ִתי ּכִ יָבה ֶאל ִרּנָ ים. (ז) ַהְקׁשִ ֶאֶרץ ַהַחיִּ ה ַמְחִסי ֶחְלִקי ּבְ י ַאּתָ י ֵאֶליָך ְיהָוה ָאַמְרּתִ ָזַעְקּתִ

ילֵ  רּו  ְמֹאד ַהּצִ י ַיְכּתִ ֶמָך ּבִ י ְלהֹודֹות ֶאת ׁשְ ר ַנְפׁשִ ְסּגֵ י. (ח) הֹוִציָאה ִמּמַ ּנִ י ָאְמצּו ִמּמֶ ִני ֵמרְֹדַפי ּכִ
י ִתְגֹמל ָעָלי.  יִקים ּכִ  ַצּדִ
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