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ד� א �ר ְלָדִו� ַח ִמְזמ�  ַלְמַנֵּצ�

To the conductor: A song of David. 

ִני: ב ים ִּתְנְצֵר� יׁש ֲחָמִס� �#הָוה ֵמָאָד�ם ָר!ע ֵמִא   ַחְּלֵצ�ִני ְי

Extricate me, O Hashem, from a wicked person. Protect me from a 

man of depravities.  

�ת ּבְ  ג ּו ָרע� �ת:ֲאֶׁש(ר ָחְׁשב� �ם ָיג�ּורּו ִמְלָחמ�  ֵל!ב ָּכל-י,�

Who scheme evil in their heart; every day they have war 

within their dwelling places (Rashi). 

ָלה: ד ַחת ְׂשָפֵת�ימ� ֶס� �ּוב ַּת ת ַעְכׁש! ׁש ֲחַמ� ָח� מ�-ָנ2 ּו ְלׁש�ָנם3 ְּכ� נֲנ�  ָׁש�

They sharpen their tongue as a snake; venom of vipers is 

constantly under their lips (as they foam at the mouth spewing their rhetoric – Radak). 

ּו לִ  ה ְׁשב� ר ָח, ִני ֲאֶׁש� ים ִּתְנְצֵר! יׁש ֲחָמִס� ע ֵמִא� י ָרָׁש� יֵד( ה5 ִמ4 ִני ְיהָו6 י:ָׁשְמֵר( �ת ְּפָעָמ�  ְדח�

Keep me, Hashem, from the hand of an evildoer, protect me from a man of depravity; those 

who scheme to make my steps falter (and fall into their traps – Malbim). 
ָלה: ו תּו-ִל�י ֶס� ים ָׁש� �!ל ֹמְקִׁש ֶׁשת ְלַיד-ַמְעָּג ים ָּפ�ְרׂשּו ֶר# י ַוֲחָבִל� ח ִל� ים5 ַּפ; ּו-ֵגִא6 ְמנ�  ָט�

The haughty have set snares before me, and cords. They have spread out nets on the pathways 

on which I tread. They have incessantly placed stumbling blocks before me (even after multiple 

failures, they try again and again – Metzudos). 
�ל ַּתֲחנּוָנ�י: ז ה ק�  ָאַמ�ְרִּתי ַל#יהָוה ֵא�ִלי ָא!ָּתה ַהֲאִז�יָנה ְי,הָו�

I say unto Hashem, You are my Almighty! Hearken, Hashem, to the voice of my supplication! 
�ה ֲא#דֹ  ח  י ְּבי��ם ָנ�ֶׁשק:ְיהִ� רֹאִׁש� ָתה ְל, י ַסֹּכ� ז ְיׁשּוָעִת!  ָני ֹע�

The Almighty, Hashem, is the strength of my salvation. You 

have provided a shield over my head on a day of 

armaments. (On the day they attack me with lances, 

arrows, and all manner of weaponry, You are a helmet of 

salvation over my head – Radak.) 
ָלה: ט ּומּו ֶס� ק ָיר� ֵפ� � ַאל-ָּת, �י ָרָׁש!ע ְזָממ� #הָוה ַמֲאַוֵּי  ַאל-ִּתֵּת�ן ְי

Do not grant, Hashem, the desires of the evildoers. Do not 

allow his plots to come forth – may they elude him forever! 
 

 

 

 

ְנְצֵרִני ֲחָמִסים ֵמִאיש�   ּתִ

ִקים ּוָ�ִתי ֹעז ה� ֹ�ֱ  ְיש�

י ַסּכָֹתה ִ יֹום ְלֹראש� ק ּבְ ֶ  ָנש�



ל ְׂשָפֵת�ימ� יכסומו  י �אׁש ְמִסָּב!י ֲעַמ �ֹ   :]יְַכֵּסמֹו[ר

The leader of those who surround me, may the toil of 

his lips engulf them.  
ם  ]יִּ֥מֹוטּו[ימיטו  יא �ת ֲעֵליֶה� ַמֲהֹמר� ׁש ַיִּפֵל!ם ְּב, ים ָּבֵא� ִל� ָח2 ֶּג�

ּומּו: ל-ָיק�   ַּב�

May coals rain down upon them – may it cause their 

downfall in fire, in deep ditches from which they will 

never arise. (The ditches themselves will be full of fire, 

from the coals that rain down on them from above – Malbim) 

ת: יב ּנּו ְלַמְדֵחֹפ� ס ָר!ע ְי,צּוֶד� ֶרץ ִאיׁש-ָחָמ� ָא� �ן ָּב2 Aן3 ַּבל-ִיּכ�יׁש ָלׁש  ִא�

A man of evil tongue shall not have a foothold in the land – evil will hunt down a man of 

depravity for endless jostling. 
ְעִּתי]ידעת  יג ט  [יַָד֗ ְׁשַּפ� !י ִמ, ין ָעִנ #הָוה ִּד� י-ַיֲעֶׂש�ה ְי ִּכ�

ים:  ֶאְבֹיִנ�

I know that Hashem will maintain the cause of the 

poor, uphold justice for the destitute.  
ים ֶאת-ָּפֶנ�יָך� יד ּו ְי,ָׁשִר� ּו ִלְׁשֶמ!ָך ֵיְׁשב�  ַא�ְך ַצ#ִּדיִקים י�ד�

Make haste! (Rashi) The righteous will give thanks to 

Your Name – the upright shall sit before You (as they appreciate and recognize Your 

Hashgachah Peratis – Malbim). 

 

ְׂשָרֵאל, ַהְּנתּוִנים ְּבָצָרה ּוַבִּׁשְבָיהַאֵחינּו  ים ֵּבין ַּבָּים ּוֵבין ַּבַּיָּבָׁשה, ,ָ�ל ֵּבית יִ  ָהעֹוְמדִ

ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה,  ,ַהָ)�ֹום ְיַרֵחם ֲעֵליֶהם, ְויֹוִציֵאם ִמָּצָרה ִלְרָוָחה, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה

יב  .ַהְׁשָּתא ַּבֲעָגָלא ּוִבְ,ַמן ָ�רִ

  

ל ָיקּומּו ַמֲהֹמרֹות ּבַ  ּבְ

%י ֹר$אש�  ָפֵת'ימוֹ  ֲ�ַמ&ל ְמִסּבָ מוֹ  ש(ְ  ְיַכּסֵ



 שמות פצועים מהלחימהמ
ל"ע

 
  אביב ב� סימא

  חי ב� אריאלה	 אביב אל
  אביעד ב� סימה
  אביר� ב� רבקה

  *אבישי ב� סיגל
  אהרו� יוס� ב� ציפורה ורדה

  אודי ב� נחמה
  אוהד ב� אליס גנו� ישי

  סרייאוהד ב� א
    אוהד ב� אריקה

  אוהד ב� רות
  צופיה רחלב� יהודה אוהד 

  אושרי ב� חיה
  אוריתאור ב� 
  אסתראור ב� 

 *אור ב� חיה
  אורי ב� סגלית

  אוריאל ב� חגית
  איל ב� נטע
  הנאיל� ב� ח

  איתי אהרו� ב� אילנה
  איתי ב� אילנה

  מזלאיתי ב� 
  אליאל ב� אריאלה

  אליהו ב� חווה
  ה יהודיתחיי� ב� חי	 אליוס�

  ארד ב� ליאורה
  ארז ב� שרית

 *בועז ב� פריי
  ב� ציו� ב� רחל

  רוזית שושנהבר ב� 
  ברק ב� שרה

  ברק ב� אניטה
  גיל ב� מיכל
  גל ב� סגלית

  גבריאל ב� גלי
  דביר ב� יעל

 *דביר ב� רחל
  ב� איריסדוד 

  דוד ב� מיכל
  דוד ב� רחל

  דוד בניהו ב� שיינדל גיטל
  דוד חיי� ב� רונית
  דור יצחק ב� סוזי

  דורו� ב� מלכה גולדה אסתר
  דניאל מנדס ב� מרי�

  רחלב�  שהדניאל מ
  ורדחגי ב� 

  חגי ב� שרה
  ח� ישראל ב� רחל

  ח� ישראל ב� שושנה
  טל ב� אדני

  טל ב� אורנה
  טל ב� ירדנה
  טל ב� עדי
  טל ב� שרה
  טל ב� רחל
  יאיר ב� רות
  יגאל ב� יעל

  יואב אביעד חיי� ב� הדסה אסתר
  יואב ב� גילה
  יואב ב� מיכל
  יובל ב� נורית
  יוגב ב� אורלי
  יוני ב� שרה

  אביגיליונת� ב� חגית 
  יונת� שמעו� ב� גיטל

  יונת� שמעו� ב� מסעוד
  אהובהיוס� ב� 

  יוס� ב� חיה
  בההזב� חיי� יוס� 

  ינאי ב� עליזה
  יניב ב� יונית

  יחזקאל ב� עליזה
  יעקב ב� לאפו

  רחליעקב ב� 
  ישי דב הלוי ב� נרי

  ליאל ב� אילנית
  ליר� ב� אורלי

  מור מורדכי ב� שרית
  מיכאל ב� נטלי

  מיכאל ב� פרידה

  *מרדכי ב� ברכה

  מרדכי חי ב� ברכה יהודית
  משה אלעד ב� עתיאל

  חנהמשה ב� 
  מתיה ב� רחל
  מת� ב� יעל

  ניסי� ב� יהודית
  ניב ב� אורנית
  ניר ב� כרמל
  נמרוד ב� עדי
  נמרוד ב� תמר
  נריה ב� חווה
  סטיב ב� ברכה

  סיו� ב� טל
  עד� ב� רחל

  עובדיה ב� אורטל
  עומר ב� ברוריה
  עזריאל ב� רחל
  עמוס ב� סיגל
  עמית ב� חגית
  עמית ב� מרי�

  אילנהעמית ב� 
  עמית ב� תרצה
  רוח� ב� נתיבה

  ביבהרועי ב� א

 *רועי ב� איריס
  רועי יוס� ב� יהודית

  רמי ב� רמונד
  אביבהר� ב� 

  ר� ב� ציפורה
  רסא� ב� רפיקה

  שוה� ב� יפה פלורה
  שי ב� גליה

  דקלי�שי ב� 
  שרהשי ב� 

  נאווהשלו� מיכאל יצחק ב� נטלי 
  שלמה ב� חנה
  שלמה ב� מזל

  שמואל ירוח� ב� רבקה
  שקד ב� אורה
  תו� ב� לאה

 

* These six soldiers arrived to the Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer this morning 

“needing great rachamei Shamayim” according to a volunteer there. (Other sources of 

information didn’t provide the same detail.) 


