
  לב-א, תהלים פרק כב

 

ַח ַעל ַאיֶּלֶּת ַהַשַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד( א)  : ַלְמַנצֵּ

י ( ב) ִלי ָלָמה ֲעַזְבָתִני ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי ִדְברֵּ ִלי אֵּ אֵּ

ְקָרא יֹוָמם ְוֹלא ַתֲענֶּה ְוַלְיָלה ְוֹלא ( ג: )ַׁשֲאָגִתי ֱאֹלַהי אֶּ

ל( ד: )דּוִמָיה ִלי ב ְתִהּלֹות ִיְשָראֵּ ( ה) :ְוַאָתה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵּ

מוֹ  ינּו ָבְטחּו ַוְתַפְּלטֵּ יָך ָזֲעקּו ( ו: )ְבָך ָבְטחּו ֲאֹבתֵּ לֶּ אֵּ

ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְוֹלא ( ז: )ְוִנְמָלטּו ְבָך ָבְטחּו ְוֹלא בֹוׁשּו

ְרַפת ָאָדם ּוְבזּוי ָעם ָכל ֹרַאי ַיְלִעגּו ִלי ( ח: )ִאיׁש חֶּ

ל הֹגל ( ט: )ַיְפִטירּו ְבָשָפה ָיִניעּו ֹראׁש הּו ' אֶּ ְיַפְּלטֵּ

ץ בוֹ  ן ַמְבִטיִחי ַעל ( י: )ַיִצילֵּהּו ִכי ָחפֵּ ִכי ַאָתה ֹגִחי ִמָבטֶּ

י ִאִמי ִלי ( יא: )ְׁשדֵּ ן ִאִמי אֵּ טֶּ ם ִמבֶּ ָרחֶּ יָך ָהְׁשַלְכִתי מֵּ ָעלֶּ

ין ( יב: )ָאָתה ִני ִכי ָצָרה ְקרֹוָבה ִכי אֵּ ַאל ִתְרַחק ִממֶּ

י ָבָׁשן ִכְתרּוִני ְסָבבּוִני( יג: )עֹוזֵּר ( יד: )ָפִרים ַרִבים ַאִבירֵּ

ג ף ְוֹׁשאֵּ ם ַאְריֵּה ֹטרֵּ ַכַמִים ִנְׁשַפְכִתי ( טו: )ָפצּו ָעַלי ִפיהֶּ

ָעי ס ְבתֹוְך מֵּ : ְוִהְתָפְרדּו ָכל ַעְצמֹוָתי ָהָיה ִלִבי ַכדֹוָנג ָנמֵּ

ש ֹכִחי ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָבק מַ ( טז) רֶּ ׁש ַכחֶּ ת ָיבֵּ ְלקֹוָחי ְוַלֲעַפר ָמוֶּ

ִני ִעים ִהִקיפּוִני ( יז: )ִתְׁשְפתֵּ ִכי ְסָבבּוִני ְכָלִבים ֲעַדת ְמרֵּ



ָמה ַיִביטּו ( יח: )ָכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי ר ָכל ַעְצמֹוָתי הֵּ ֲאַספֵּ

ם ְוַעל ְלבּוִׁשי ַיִפילּו גֹוָרל( יט: )ִיְראּו ִבי : ְיַחְּלקּו ְבָגַדי ָלהֶּ

ְזָרִתי חּוָׁשה' ַאָתה הוְ ( כ) ( כא: )ַאל ִתְרָחק ֱאָילּוִתי ְלעֶּ

ב ְיִחיָדִתי לֶּ ב ַנְפִׁשי ִמַיד כֶּ רֶּ חֶּ ִני ( כב: )ַהִציָלה מֵּ הֹוִׁשיעֵּ

ִמים ֲעִניָתִני ֲאַסְפָרה ִׁשְמָך ( כג: )ִמִפי ַאְריֵּה ּוִמַקְרנֵּי רֵּ

ךָ  ָחי ְבתֹוְך ָקָהל ֲאַהְללֶּ י ה( כד: )ְלאֶּ ְללּוהּו ָכל זֶַּרע הַ ' ִיְראֵּ

ל ַרע ִיְשָראֵּ נּו ָכל זֶּ ִכי ֹלא ( כה: )ַיֲעֹקב ַכְבדּוהּו ְוגּורּו ִממֶּ

נּו  ָבָזה ְוֹלא ִׁשַקץ ֱענּות ָעִני ְוֹלא ִהְסִתיר ָפָניו ִממֶּ

עַ  ָליו ָׁשמֵּ ִאְתָך ְתִהָּלִתי ְבָקָהל ָרב ְנָדַרי ( כו: )ּוְבַׁשְּועֹו אֵּ מֵּ

גֶּ  ָאיוֲאַׁשּלֵּם נֶּ ' ֹיאְכלּו ֲעָנִוים ְוִיְשָבעּו ְיַהְללּו ה( כז: )ד ְירֵּ

ם ָלַעד ל ה( כח: )ֹדְרָׁשיו ְיִחי ְלַבְבכֶּ ָכל ' ִיְזְכרּו ְוָיֻׁשבּו אֶּ

ץ ְוִיְׁשַתֲחוּו ְלָפנֶּיָך ָכל ִמְׁשְפחֹות גֹוִים י ָארֶּ ִכי ( כט: )ַאְפסֵּ

ל ַבגֹוִים' ַלה ְכלּו ַוִיְׁשַתֲחוּו ָכל ִדְׁשנֵּי ָא( ל: )ַהְמלּוָכה ּוֹמׁשֵּ

י ָעָפר ְוַנְפׁשֹו ֹלא ִחָיה ץ ְלָפָניו ִיְכְרעּו ָכל יֹוְרדֵּ רֶּ ( לא: )אֶּ

נּו ְיֻסַפר ַלאֹדָני ַלדֹור ַרע ַיַעְבדֶּ ָיֹבאּו ְוַיִגידּו ִצְדָקתֹו ( לב: )זֶּ

 :ְלַעם נֹוָלד ִכי ָעָשה


