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אמז ְֵּ֥מֹור ִ ִֽׁשיר׃
ל ְַמנַצֵּ֥חַ לְ דָ ִִ֗וד ִ
יָקּום אֹלהִ ים יָפּוצּו אֹויְ ָבָ֑יו
וְ יָנּוסּו ְמשַ נְ אָ יו ִמפ ָָנִֽׁיו׃
י־אש
כְ הִ נְ ֵּ֥דף עָשִָ֗ ן ִתנְ ֵּ֥דף כְ הִ ֵּ֣מס ּ֭דֹונַג ִמפְ נ ָ֑
ֹלהים׃
יאבְ ֵּ֥דּו ְְ֝רשָ ִ֗ ִעים ִמפְ נֵּ֥י א ִ ִֽׁ
ֹלהים
יקים יִ ְש ְמ ֵּ֣חּו ּ֭ ַ ִֽׁיעַלְ צּו לִ פְ נֵּ֥י א ִִ֗
ְ ִֽׁוצַ ִד ִ֗ ִ
וְ י ִ ֵָּ֥שישּו בְ ִש ְמ ָ ִֽׁחה׃
ִ ִׁ֤שירּו ׀ ִֽׁלאֹלהִ ים֮ ז ְַמ ֪רּו ְש ֵּ֥מֹו
ֹ֡סּלּו לָרכֵּ֣ב בָּ֭ ע ֲָרבֹות בְ יָ ֵּּ֥ה ְש ִ֗מֹו וְ עִ לְ זֵּ֥ ּו לְ פ ָָנִֽׁיו׃
תֹומים וְ דַ יַ ֵַּּ֣֣ן אַ לְ מָ נָ֑ ֹות
א ִ ֲֵּ֣בי ּ֭ ְי ִ
ֹלהים בִ ְמעֵּ֥ ֹון קָ ְד ִֽׁשֹו׃
ְ֝א ִִ֗
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ֹושיב יְ חִ ִִ֨ידים ׀ ִ֗ ַביְ תָ ה
ֹלהים ׀ ֘מ ִ ִׁ֤
א ִ ִׁ֤
מֹוציא ּ֭ ֲא ִס ִירים בַ כֹושָ ָ֑רֹות
ִ ֵּ֣
יחה׃
ַ ֵּ֥אְך ְ֝סֹורֲ ִ ִ֗רים שָ כְ נֵּ֥ ּו צְ ִח ָ ִֽׁ
אתָך לִ פְ נֵּ֣י ַע ָ֑מָך
ֱֹֽלהים ּ֭ ְבצ ְ
א ִִ֗
ימֹון ִֽׁסלָה׃
יש ֵּ֣
בְ צַ עְ ְדָךָ֖ ִ ִֽׁב ִ
ִׁ֤ארץ ָר ִָ֨עשָ ה ׀ אַ ף־שָ ַ ֵּ֣מיִ ם נ ְָטפּו֮ ִמפְ נ֪י אֹל ִ ֵּ֥הים זֵּ֥ה ִסינַ ָ֑י
ֹלהים אֹלהֵּ֥י יִ ְש ָר ִֽׁאל׃
ִמפְ נֵּ֥י ְ֝א ִִ֗
ֹלהים
גֵּ֣שם ּ֭ ְנדָ בֹות תָ ִנֵּ֣יף א ִ ָ֑
ַנ ֲחל ְָתָךֵּ֥ ְְ֝ונִ לְ ִ֗ ָאה אַ ָ ֵּ֥תה כִֽׁ ֹונַנְ ִֽׁ ָתּה׃
בּו־בָּ֑ה
חַ י ְָתָךֵּ֥ ָי ְִֽׁש ָ
ָ ִׁ֤ת ִ ֵּ֥כין בְ טֹובָ ְתָךָ֖ לע ִָנֵּ֣י אֹל ִ ִֽׁהים׃
ן־אמר
אֲדנָ ֵּ֥י יִ ת ָ֑
ְִֽׁ֝ ַה ְמבַ ְש ִ֗רֹות צָ ָבֵּ֥א ָ ִֽׁרב׃
מַ לְ כֵּ֣י ּ֭ ְצבָ אֹות יִ ד ֵּ֣דּון יִ ד ָ֑דּון
ּונְ וַת ְ֝ ִ֗בַ יִ ת ְתחַ ּלֵּ֥ק שָ ָ ִֽׁלל׃
ם־ת ְשכְ בּון֮ ב֪ין ְש ַפ ָ ֵּ֥תיִ ם כַנְ פֵּ֣י יּ֭ ֹונָה נחְ ָפֵּ֣ה בַ כָ֑סף
ִ ִֽׁא ִ
רֹותיהָ ִ ִֽׁב ַירקְ ַ ֵּ֥רק חָ ִֽׁרּוץ׃
ְְ֝ואבְ ִ֗
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בְ ָ֘פ ִׁ֤רש שַ ַּ֓ ַדי ְמ ָ֘ל ִ ִׁ֤כים ִ֗ ָבּה תַ ְשלֵּ֥ג בְ צַ לְ ִֽׁמֹון׃
ר־אֹלהִ ים הַ ר־בָ ָ ָ֑שן
הַ ּ֭
ַהֵּ֥ר ְ֝ ַגבְ נ ִ֗ ִֻנים הַ ר־בָ ָ ִֽׁשן׃
לָ ִׁ֤מָ ה ׀ ְ ִֽׁת ַרצְ דּון֮ הָ ִ ֪רים גַבְ נֻ ִנֵּ֥ים הָ ִ֗ ָהר
ף־יה ִ֗ ָוה יִ ְש ֵּ֥כן לָנִֽׁצַ ח׃
ֹלהים לְ ִשבְ ָ֑תֹו אַ ְְ֝
חָ ַ ֵּ֣מד א ִ ֵּ֣
ֹלהים ִרב ַ ֵּ֣תיִ ם אַ לְ פֵּ֣י ִשנְ ָ ָ֑אן
ִׁ֤רכב א ִִ֗
אֲדנָ ֵּ֥י ְ֝ ִ֗בָ ם ִסינַ ֵּ֥י בַ ִֽׁקדש׃
ָ֘ע ִ ִׁ֤ליתָ לַמָ ִ֨רֹום ׀ שָ֘ ִ ִׁ֤ביתָ ִ֗שבִ י ל ַ ֵָּ֣קחְ תָ מַּ֭ תָ נֹות בָ אָ ָ ָ֑דם
ֹלהים׃
וְ ַ ֵּ֥אף ְ֝ס ְֹור ִ ִ֗רים לִ ְש ִׁ֤כן ׀ ָָ֬יּה א ִ ִֽׁ
ָב ִֵּׁ֣֤רּוְך אֲדנָי֮ יִׁ֤ ֹום ׀ יֵּ֥ ֹום ַ ִֽׁיעֲמָ ס־ ִָ֗לנּו
֘ ָה ִׁ֤אל ְ ִֽׁישּוע ָָ֬תנּו ִֽׁסלָה׃

יהוה אֲדנָ ָ֑י
ָ 21ה ִֵּׁ֣֤אל ׀ לָנּו֮ ִׁ֤אל ְ ִֽׁלמֹושָ עֵּ֥ ֹות וְ ל ִ ֵּ֥
ְ֝ ַל ִ֗ ָמות תֹוצָ ִֽׁאֹות׃
22

23

ֹלהים יִ ְמחַ ץ֮ ִׁ֤ראש איְ ָבֵּ֥יו קָ ְד ֵּ֥קד ש ָעָ֑ר
אַ ְך־א ִִ֗
ְִ֝מ ְתהַ ִּ֗לְך בַ ֲאשָ ָ ִֽׁמיו׃
אָ ַ ֵּ֣מר ּ֭ ֲאדנָי ִמבָ ָ ֵּ֣שן אָ ִ ָ֑שיב
אְָ֝ ִ֗ ִשיב ִ ִֽׁמ ְמצֻלֵּ֥ ֹות ָיִֽׁם׃
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לְ ַ ִׁ֤מעַן ׀ ִ ִֽׁת ְמ ַחֵּ֥ץ ַרגְ לְ ִָ֗ך בְ ָ ֵּ֥דם לְ ֵּ֥שֹון כְ לָבָ֑יָך
מאיְ ִ ֵּ֥בים ִמנִֽׁהּו׃
ֹלהים
יכֹותיָך א ִ ָ֑
ָר ֵּ֣אּו הֲלִ ֵּ֣
הֲלִ֘ יכִׁ֤ ֹות א ִ ָ֖לי מַ לְ ִ ֵּ֣כי בַ ִֽׁקדש׃
קִ ְד ֵּ֣מּו שָּ֭ ִרים אַ ַחֵּ֣ר נגְ ִנָ֑ים
ָמֹות תֹופ ִֽׁפֹות׃
בְ ֵּ֥תֹוְך ְ֝ ֲעל ִ֗
ֹלהים
ִּֽׁ֭ ְבמַ קְ הלֹות בָ ְרכֵּ֣ ּו א ִ ָ֑
אל׃
ְְ֝יה ִ֗ ָוה ִמ ְמ ֵּ֥קֹור יִ ְש ָר ִֽׁ
ָ ִׁ֤שם בִ נְ י ִִָ֨מן ׀ צָ ֹ֡ ִעיר ר ִ֗דם שָ ֵּ֣רי ּ֭ ְיהּודָ ה ִרגְ מָ ָ ָ֑תם
שָ ֵּ֥רי ְ֝ ְזב ִֻ֗לּון שָ ֵּ֥רי נַפְ תָ ִ ִֽׁלי׃
ֹלהים
ֹלהיָך ֻע ֵּ֥זַָּ֣ך עּוזָ ֵּ֥ה א ִ ָ֑
צִ ּוָ ֵּ֥ה א ִ֗
ְִ֝֗זּו פָעַ ֵּ֥לְ תָ ָ ִּֽׁלנּו׃
ּ֭ ִֽׁמהיכָלָך עַל־יְ רּושָ לָ ָ֑ ִם
יֹובילּו ְמל ִ ֵָּ֣כים ָ ִֽׁשי׃
לְ ָךִׁ֤ ִ ָ֖
ירים
גְ ִַ֨ער חַ יַ ֪ת קָ ֹ֡נה ע ַ ֲִׁ֤דת אַ בִ ִ ִ֨
בְ עגְ ָ֬לי ע ִִַ֗מים ִמ ְת ַרפֵּ֥ס בְ ַרצי־כָ ָ֑סף
בִ זַ ֵּ֥ר ְ֝ ַע ִִ֗מים קְ ָר ֵּ֥בֹות יחְ ָ ִֽׁפצּו׃
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יא ָ ֵּ֣תיּו חַּ֭ ְשמַ נִ ים ִמ ִנֵּ֣י ִמצְ ָ ָ֑ריִ ם
אֹלהים׃
כֵּ֥ ּוש תָ ִ ֵּ֥ריץ ְָ֝י ִ֗ ָדיו ל ִ ִֽׁ
אֹלהים
מַ ְמלְ כֵּ֣ ֹות הָּ֭ אָ רץ ִ ֵּ֣שירּו ל ִ ָ֑
ז ְַמ ָ֖רּו אֲדנָ ֵּ֣י ִֽׁסלָה׃
י־קדם
ָּ֭לרכב בִ ְש ֵּ֣מי ְשמ ָ֑
דקֹול ִֽׁעז׃
הֵּ֥ן גיִ ֵּ֥תן ְְ֝בקֹולֹו ֵּ֣
ְתנֵּ֥ ּו ִ֗עז ִֽׁלאֹל ִ ֵּ֥הים ַ ִֽׁעל־יִ ְש ָר ֵּ֥אל ַג ֲאו ָָ֑תֹו
ְְ֝ועֻזִ֗ ֹו בַ ְשחָ ִ ִֽׁקים׃
ֹלהים ִ ִֽׁמ ִמקְ דָ ֵּ֥שיָך ִׁ֤אל יִ ְש ָר ִ֗אל
ֹורא א ִִ֗
נִׁ֤ ָ ֵּ֥
ֹלהים׃
ִׁ֤הּוא נ ִ֨תן ׀ ָ֖עז וְ תַ ֲעצ ֵֻּ֥מֹות ָל ִָ֗עם גבָ ֵּ֥רּוְך א ִ ִֽׁ
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