תהלים פרק כז ,א-יד
(א) לְ דָ וִ ד ה' או ִֹרי וְ י ְִש ִעי ִמ ִמי ִא ָירא ה' מָ עוֹז חַ יַי ִמ ִמי אֶ פְ חָ ד( :ב) בִ ְקרֹב עָ לַי ְמ ֵר ִעים
ִירא
לֶאֱ כֹל אֶ ת בְ ָש ִרי צָ ַרי וְ ֹאיְבַ י לִ י הֵ מָ ה כ ְָשלּו וְ נָפָ לּו( :ג) ִאם ַתחֲ נֶה עָ לַי מַ חֲ נֶה ֹלא י ָ
לִ בִ י ִאם ָתקּום עָ לַי ִמלְ חָ מָ ה בְ זֹאת אֲ נִ י בוֹטֵ חַ :
(ד) ַאחַ ת ָשַאלְ ִתי מֵ אֵ ת ה' או ָֹתּה אֲ בַ ֵקש ִשבְ ִתי בְ בֵ ית ה' כָל יְמֵ י חַ יַי לַחֲ זוֹת בְ נֹ עַ ם ה'
ּולְ בַ ֵקר בְ הֵ יכָל ֹו( :ה) כִ י י ְִצפְ נֵנִ י בְ סֻ כֹה בְ יוֹם ָרעָ ה י ְַס ִת ֵרנִ י בְ סֵ ֶתר ָאהֳ ל ֹו בְ צּור
ֹאשי עַ ל ֹאיְבַ י ְסבִ יבו ַֹתי וְ אֶ זְ בְ חָ ה בְ ָאהֳ ל ֹו זִ בְ חֵ י ְתרּועָ ה
יְרו ְֹממֵ נִ י( :ו) וְ עַ ָתה יָרּום ר ִ
אָ ִש ָירה וַ אֲ ז ְַמ ָרה לַה':
(ז) ְשמַ ע ה' קוֹלִ י אֶ ְק ָרא וְ חָ נֵנִ י וַ עֲ נֵנִ י( :ח) לְ ָך ָאמַ ר לִ בִ י בַ ְקשּו פָ נָי אֶ ת פָ נֶיָך ה'
ִית ַאל ִת ְט ֵשנִ י וְ ַאל
אֲ בַ ֵקש( :ט) ַאל ַת ְס ֵתר פָ נֶיָך ִממֶ נִ י ַאל ַתט בְ ַאף עַ בְ דֶ ָך עֶ זְ ָר ִתי הָ י ָ
ַַאספֵ נִ י( :יא) הו ֵֹרנִ י ה' דַ ְרכֶָך ּונְ חֵ נִי
ַתעַ זְ בֵ נִ י אֱ ֹלהֵ י י ְִש ִעי( :י) כִ י ָאבִ י וְ ִא ִמי עֲ זָבּונִ י וַ ה' י ְ
בְ א ַֹרח ִמישוֹר לְ מַ עַ ן שו ְֹר ָרי( :יב) ַאל ִת ְת נֵנִ י בְ נֶפֶ ש צָ ָרי כִ י ָקמּו בִ י עֵ דֵ י ֶש ֶקר וִ יפֵ חַ
חָ מָ ס( :יג) לּולֵא הֶ אֱ מַ נְ ִתי לִ ְראוֹת בְ טּוב ה' בְ אֶ ֶרץ חַ יִים( :יד) ַקּוֵה אֶ ל ה' חֲ זַק וְ יַאֲ מֵ ץ
לִ בֶ ָך וְ ַקּוֵה אֶ ל ה':

