תהלים פרק כב ,א-לב

(א) ל ְַמנַצֵּ חַ עַ ל אַ ֶּילֶּת הַ ַשחַ ר ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד:
(ב) אֵּ לִ י אֵּ לִ י לָמָ ה עֲ זַבְ ָת ִני ָרחוֹק ִמיׁשּועָ ִתי ִדבְ ֵּרי
ַׁשאֲ ג ִָתי( :ג) אֱ ֹלהַ י אֶּ ְק ָרא יוֹמָ ם וְ ֹלא ַתעֲ נֶּה וְ ַל ְילָה וְ ֹלא
דּומיָה לִ י( :ד) וְ אַ ָתה ָקדוֹׁש יו ֵֹּׁשב ְת ִהּלוֹת י ְִש ָראֵּ ל( :ה)
ִ
בְ ָך בָ ְטחּו אֲ ב ֵֹּתינּו בָ ְטחּו וַ ְתפַ ּלְ טֵּ מ ֹו( :ו) אֵּ לֶּיָך זָעֲ קּו
וְ נ ְִמלָטּו בְ ָך בָ ְטחּו וְ ֹלא בוֹׁשּו( :ז) וְ ָאנֹ כִ י ת ֹולַעַ ת וְ ֹלא
ָאדם ּובְ זּוי עָ ם( :ח) כָל רַֹאי יַלְ ִעגּו לִ י
ִאיׁש חֶּ ְרפַ ת ָ
יַפְ ִטירּו בְ ָשפָ ה ָינִיעּו רֹאׁש( :ט) גֹ ל אֶּ ל ה' יְפַ ּלְ טֵּ הּו
יחי עַ ל
י ִַצילֵּהּו כִ י חָ פֵּ ץ ב ֹו( :י) כִ י אַ ָתה גֹ ִחי ִמבָ טֶּ ן מַ בְ ִט ִ
ְׁשדֵּ י ִא ִמי( :יא) עָ לֶּיָך הָ ְׁשלַכְ ִתי מֵּ ָרחֶּ ם ִמבֶּ טֶּ ן ִא ִמי אֵּ לִ י
אָ ָתה( :יב) ַאל ִת ְרחַ ק ִממֶּ ִני כִ י צָ ָרה ְקרוֹבָ ה כִ י אֵּ ין
ע ֹוזֵּר( :יג) ְסבָ בּו ִני פָ ִרים ַרבִ ים אַ בִ ֵּירי בָ ָׁשן כִ ְתרּונִ י( :יד)
נִׁשפַ כְ ִתי
ַאריֵּה ט ֵֹּרף וְ ׁשֹאֵּ ג( :טו) כַמַ יִם ְ
פָ צּו עָ לַי פִ יהֶּ ם ְ
וְ ִה ְתפָ ְרדּו כָל עַ ְצמו ָֹתי הָ יָה לִ בִ י כַד ֹונָג נָמֵּ ס בְ תוְֹך מֵּ עָ י:
(טז) יָבֵּ ׁש כַחֶּ ֶּרש כ ִֹחי ּולְ ׁש ֹו ִני מֻ ְדבָ ק מַ לְ קוֹחָ י וְ לַעֲ פַ ר מָ וֶּת
ִת ְׁשפְ ֵּתנִי( :יז) כִ י ְסבָ בּו ִני כְ לָבִ ים עֲ ַדת ְמ ֵּר ִעים ִה ִקיפּונִ י

כָאֲ ִרי י ַָדי וְ ַר ְגלָי( :יח) אֲ סַ פֵּ ר כָל עַ ְצמו ָֹתי הֵּ מָ ה יַבִ יטּו
בּוׁשי יַפִ ילּו גו ָֹרל:
י ְִראּו בִ י( :יט) יְחַ ּלְ קּו בְ ג ַָדי לָהֶּ ם וְ עַ ל לְ ִ
חּוׁשה( :כא)
ָ
ָלּותי לְ עֶּ זְ ָר ִתי
(כ) וְ אַ ָתה ה' ַאל ִת ְרחָ ק אֱ י ִ
יד ִתי( :כב) הו ִֹׁשיעֵּ נִי
הַ ִצילָה מֵּ חֶּ ֶּרב נַפְ ִׁשי ִמיַד ֶּכלֶּב י ְִח ָ
ִיתנִי( :כג) אֲ סַ פְ ָרה ִׁש ְמָך
ּומ ַק ְרנֵּי ֵּר ִמים עֲ נ ָ
ַאריֵּה ִ
ִמפִ י ְ
לְ אֶּ חָ י בְ תוְֹך ָקהָ ל אֲ הַ לְ ֶּל ָך( :כד) י ְִראֵּ י ה' הַ לְ לּוהּו כָל ז ֶַּרע
יַעֲ ֹקב כַבְ דּוהּו וְ גּורּו ִממֶּ נּו כָל ז ֶַּרע י ְִש ָראֵּ ל( :כה) כִ י ֹלא
בָ זָה וְ ֹלא ִׁש ַקץ עֱנּות עָ נִי וְ ֹלא ִה ְס ִתיר פָ נָיו ִממֶּ נּו
ּובְ ַׁשּוְ ע ֹו אֵּ לָיו ָׁשמֵּ עַ ( :כו) מֵּ ִא ְתָך ְת ִהּל ִָתי בְ ָקהָ ל ָרב נְ דָ ַרי
אֲ ַׁשּלֵּם ֶּנ ֶּגד י ְֵּרָאיו( :כז) יֹאכְ לּו עֲ נָוִ ים וְ י ְִשבָ עּו יְהַ לְ לּו ה'
ד ְֹר ָׁשיו י ְִחי לְ בַ בְ כֶּם לָעַ ד( :כח) יִזְ כְ רּו וְ יָׁשֻ בּו אֶּ ל ה' כָל
ָארץ וְ י ְִׁש ַתחֲ וּו לְ פָ נֶּיָך כָל ִמ ְׁשפְ חוֹת ג ֹויִם( :כט) כִ י
ַאפְ סֵּ י ֶּ
ֹׁשל בַ ג ֹויִם( :ל) ָאכְ לּו וַ י ְִׁש ַתחֲ וּו כָל ִד ְׁשנֵּי
לַה' הַ ְמלּוכָה ּומ ֵּ
אֶּ ֶּרץ לְ פָ נָיו יִכְ ְרעּו כָל יו ְֹרדֵּ י עָ פָ ר וְ נַפְ ׁש ֹו ֹלא ִחיָה( :לא)
ז ֶַּרע יַעַ בְ דֶּ נּו יְסֻ פַ ר לַא ֹדנָי לַדוֹר( :לב) ָיבֹאּו וְ יַגִ ידּו ִצ ְד ָקת ֹו
לְ עַ ם נ ֹולָד כִ י עָ ָשה:

