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How do the Psalms Read Biblical Narratives? 

 

 
 
1) Psalm 78 

י( א) ִֽ ֵרי־פִּ מְׂ אִּ ם לְׂ כ ִּ֗ נְׂ זְׂ ּו ָאָ֝ י ַהטָ֥ ִ֑ י ּתֹוָרתִּ מִּ יָנה ַעַ֭ ִ֣ ף ַהֲאזִּ ָסָ֥ ָאָ֫ יל לְׂ כִִּּ֗  :ַמשְׂ

ם( ב) ד  ִֽ י־ק  נִּ ֹות מִּ ידִּ֗ יָעה חִָּ֝ ָ֥ י ַאבִּ ִ֑ ל פִּ ָמָשִ֣ ה בְׂ ָחִ֣ ּתְׂ פְׂ  :א 

נּו ( ג) ַמעְׂ ר ָשַ֭ ִ֣ נּוֲאש  רּו־ָלִֽ פְׂ ינּו סִּ ֲאבֹוֵתִּ֗ ם ַוָ֝  :ַוֵנָדֵעִ֑

ר ָעָשִֽ ( ד) ִ֣ יו ֲאש  אֹוָתִּ֗ לְׂ פְׂ נִּ ֹו וְָׂ֝ ֹקָוִ֑ק ו ֱעזּוזָ֥ ֹות יְׂ לִ֣ הִּ ים ּתְׂ רִּ ַספְׂ ִַֽ֭ ֹון מְׂ ֹור ַאֲחרִּ֗ דָ֥ ם לְׂ ֵניה ִּ֗ בְׂ ד׀ מִּ ַכֵחֵ֨ א נְׂ ֹֹ֤  :הל

ר צִַּ֭ ( ה) ִ֣ ל ֲאש  ֵאָ֥ ָרָ֫ שְׂ יִּ ם בְׂ תֹוָר֮ה ָשֹ֤ ב וְׂ ַיֲעֹקִּ֗ ִֽ ּות׀ בְׂ ם ֵעדֵ֨ ָּ֤ק  םַוָיֹ֤ ִֽ ֵניה  בְׂ ם לִּ יָעִּ֗ הֹודִּ ינּו לְָׂ֝ ת־ֲאבֹוֵתִ֑  :ָּוה א 

ם( ו) ִֽ ֵניה  בְׂ ּו לִּ רָ֥ יַספְׂ ִֽ מּו וִּ ק ִּ֗ דּו ָיָ֝ ָּוֵלִ֑ ים יִּ ִ֣ ֲחרֹון ָבנִּ ֹור ַאַ֭ ּו׀ דִ֣ עֵ֨ ַען ֵידְׂ ַמֹ֤  :לְׂ

רּו( ז) ֹצִֽ נְׂ יו יִּ ֹוָתָ֥ צְׂ ל ּומִּ ֵלי־ֵאִ֑ ַעלְׂ חּו ַמִֽ כְׂ שְׂ א יִַּ֭ ִֹ֣ ל ם וְׂ ָלָ֥ סְׂ ים כִָּ֫ אֹלהִִּּ֗ ימּו ֵבִֽ ָ֥ ָישִּ  :וְׂ

ֹֹ֤ ( ח) ל ֹווְׂ ל רּוחִֽ ת־ֵאִ֣ ָנָ֖ה א  מְׂ לֹא־נ א  ֹו וְׂ בִ֑ ין לִּ ִ֣ ֹור לֹא־ֵהכִּ ה דַ֭ ָ֥ ר  ר ּוֹמָ֫ ם דֹו֘ר סֹוֵרֵ֪ ּו׀ ַכֲאבֹוָתִּ֗ יֵ֨ הְׂ  :א יִּ

... 

ֹו( לז) יתִֽ רִּ בְׂ ּו בִּ נִּ֗ מְׂ א  א נ ָ֝ ָֹ֥ ל ֹו וְׂ מִ֑ ֹון עִּ ָבם לֹא־ָנכִ֣ לִּ  :וְַׂ֭

ָבה ( לח) רְׂ הִּ ית וְַׂ֭ ָ֥ חִּ שְׂ לֹא־ַיָ֫ ִֽ ר ָעֹו֘ן וְׂ ַכֵפָ֥ ּום׀ יְׂ ּוא ַרחֵ֨ הֹ֤ ֹווְׂ יר ָכל־ֲחָמתִֽ עִּ א־ָיָ֝ ִֹֽ ל ֹו וְׂ יב ַאפִ֑ ִ֣ ָהשִּ  :לְׂ

ּוב( לט) א ָישִֽ ִֹ֣ ל ְך וְׂ ֹוֵלִּ֗ ּוַח הָ֝ ָמה רָ֥ ר ֵהִ֑ י־ָבָשִ֣ ֹכר כִּ זְׂ יִּ  :ַוַ֭

ֹון( מ) ימִֽ ישִּ ִֽ ּוהּו בִּ יבִּ֗ ֲעצִּ ר ַיָ֝ ָבִ֑ דְׂ ּוהּו ַבמִּ רִ֣ ָמה ַימְׂ  :ַכַ֭

ו( מא) תְׂ ל הִּ ָרֵאִ֣ שְׂ ֹוש יִּ דָ֖ ל ּוקְׂ ּו ֵאִ֑ ַנסִ֣ ּובּו ַויְׂ  :ּוַוָישִ֣

ר( מב) י־ָצִֽ נִּ ם מִּ ר־ָפָדָ֥ ֹום אֲֽש  ֹו יִָּ֝֗ ת־ָידִ֑ ּו א  רָ֥  :לֹא־ָזכְׂ

ַען( מג) ֵדה־ֹצִֽ שְׂ יו בִּ ָתִּ֗ מֹופְׂ יו ּוָ֝ תֹוָתִ֑ ם ֹאִֽ ַריִּ צְׂ מִּ ם בְַׂ֭ ר־ָשִ֣  :ֲאש 

ּון( מד) ָּתיִֽ שְׂ ם ַבל־יִּ ֵליה ִּ֗ ֹנזְׂ ם וְָׂ֝ ִ֑ ֹאֵריה  ָדם יְׂ ְך לְַׂ֭  :ַוַיֲהֹפִ֣

ֹרב ַויֹאכְׂ ( מה) ם ָעַ֭ ִ֣ ח ָבה  ַשַלַּ֬ םיְׂ יֵתִֽ חִּ ַע ַוַּתשְׂ ֵדִּ֗ ַפרְׂ צְׂ ם ּוָ֝  :ֵלִ֑

ה( מו) ִֽ ב  ם ָלַארְׂ יָעִּ֗ יגִּ ִָֽ֝ ם וִּ בּוָלִ֑ יל יְׂ ִ֣ ָחסִּ ן ל  ֵּתִ֣  :ַויִּ

ל( מז) ֲחָנַמִֽ ם ַבִֽ מֹוָתִּ֗ קְׂ שִּ ָנִ֑ם וְָׂ֝ ד ַגפְׂ ג ַבָבָרִ֣  :ַיֲהֹרִ֣

ים( מח) ִֽ ָשפִּ ם ָלרְׂ ֵניה ִּ֗ קְׂ מִּ ם ּוָ֝ יָרִ֑ עִּ ד בְׂ ר ַלָבָרִ֣ ֵגִ֣  :ַוַיסְׂ

ם׀ ( מט) ַשַלח־ָבֵ֨ יםיְׂ ִֽ י ָרעִּ ֲאֵכָ֥ ַחת ַמלְׂ ַלִּ֗ שְׂ ה מִָּ֝ ָצָרִ֑ ה ָוַזִַ֣עם וְׂ ָרִ֣ בְׂ ֹו ע  ֹון ַאפִּ֗  :ֲחרַּ֬

יר( נ) ִֽ גִּ סְׂ ר הִּ ב  ָ֥ ם ַלד  ַחָיָתִּ֗ ם וְָׂ֝ ָשִ֑ ו ת ַנפְׂ ָמִ֣ ְך מִּ ֹו לֹא־ָחַשִ֣ פָ֥ ַאָ֫ יב לְׂ ס ָנתִִּּ֗ ַפֵלָ֥  :יְׂ

ם( נא) ָאֳהֵלי־ָחִֽ ים בְׂ ֹונִִּּ֗ ית אָ֝ ָ֥ ם ֵראשִּ יִּ ָרִ֑ צְׂ מִּ ֹור בְׂ כִ֣  :ַוַיְִָּ֣֤ך ָכל־בְׂ
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ר( נב) ָבִֽ דְׂ ר ַבמִּ ד  ֵעִּ֗ ם ַכָ֝ ַנֲהֵגָ֥ ָּ֤יְׂ ֹו ַוִֽ אן ַעמִ֑ ִֹ֣ ע ַכצ  :ַוַיַסִ֣

ם( נג) ה ַהָיִֽ ָסָ֥ ם כִּ ֵביה ִּ֗ ֹויְׂ ת־אָ֝ א  דּו וְׂ א ָפָחִ֑ ִֹ֣ ל ַטח וְׂ ב  ם ָלַ֭ ֵחִ֣  :ַוַינְׂ

ֹו( נד) ינִֽ מִּ ה יְׂ ָתָ֥ ה ָקנְׂ ִּ֗ ֹו ַהר־ז ָ֝ שִ֑ ּול ָקדְׂ בִ֣ ל־גְׂ יֵאם א  בִּ יְׂ  :ַוַ֭

ם׀ ג( נה) ֵניה ֵ֨ פְׂ ש מִּ ָּ֤ר  ָגֹ֤ לַויְׂ ָרֵאִֽ שְׂ י יִּ ֵטָ֥ בְׂ ם שִּ ָאֳהֵליה ִּ֗ ן בְָׂ֝ ֵכָ֥ ה ַוַישְׂ ל ַנֲחָלִ֑ ב  ִ֣ ח  יֵלם בְׂ ַיפִּ ם ַוִַֽ֭  :ֹויִִּּ֗

רּו( נו) א ָשָמִֽ ִֹ֣ יו ל ֵעדֹוָתִּ֗ ֹון וְָׂ֝ יִ֑ לְׂ ים ע  ִ֣ ת־ֱאֹלהִּ רּו א  ַימְׂ ּו ַוַ֭ ַנסִ֣  :ַויְׂ

ָיִֽ ( נז) מִּ ת רְׂ ש  ִ֣ ק  ּו כְׂ כִּ֗ פְׂ הְׂ ם נ ָ֝ דּו ַכֲאבֹוָתִ֑ גְׂ בְׂ יִּ גּו ַוִַֽ֭ ֹסִ֣  :הַויִּ

ּוהּו( נח) יאִֽ נִּ ם ַיקְׂ יֵליה ִּ֗ סִּ פְׂ בִּ ם ּוָ֝ ָבמֹוָתִ֑ ּוהּו בְׂ יסָ֥ עִּ  :ַוַיכְׂ

ל( נט) ָרֵאִֽ שְׂ יִּ ד בְׂ ֹאִּ֗ ס מְָׂ֝ ַאָ֥ מְׂ ר ַויִּ ַעָבִ֑ תְׂ ָּ֤יִּ ים ַוִֽ ֹלהִּ ע ֱאַ֭  :ָשַמִ֣

ם( ס) ן ָבָאָדִֽ ֵכָ֥ ל שִּ ה  ִּ֗ ֹו ֹאָ֝ לִ֑ ן שִּ ַכִ֣ שְׂ ֹטש מִּ יִּ  :ַוַ֭

אַ ( סא) פְׂ תִּ ִֽ ֹו וְׂ זִ֑ י ע  ִ֣ בִּ ן ַלשְׂ ֵּתִ֣ רַויִּ ַיד־ָצִֽ ֹו בְׂ ּתָ֥  :רְׂ

ר( סב) ַעָבִֽ תְׂ ֹו הִּ ַנֲחָלתִּ֗ בְׂ ֹו ּוָ֝ ב ַעמִ֑ ר  ִ֣ ר ַלח  ֵגִ֣  :ַוַיסְׂ

לּו( סג) א הּוָלִֽ ִֹ֣ יו ל תּוֹלָתִּ֗ בְׂ ש ּוָ֝ ָלה־ֵאִ֑ כְׂ יו ָאִֽ  :ַבחּוָרָ֥

יָנה( סד) ִֽ כ  בְׂ א תִּ ִֹ֣ יו ל ֹנָתִּ֗ מְׂ ַאלְׂ לּו וְָׂ֝ ב ָנָפִ֑ ר  ִ֣ ֲהָניו ַבח   :ֹכַ֭

ן׀ ֲאֹדָנִ֑י ( סה) ָיֵשָ֥ ץ כְׂ ַקָ֖ ןַויִּ ָּ֤יִּ ָיִֽ ָּ֤ן מִּ רֹוֵנָ֥ תְׂ ֹור מִּ בִּ֗ גִּ  :כְָׂ֝

מֹו( סו) ם ָנִַ֣תן ָלִֽ ֹוָלִּ֗ ת עָ֝ ַפָ֥ רְׂ ֹור ח  יו ָאחִ֑  :ַוַיְך־ָצָרָ֥

ר( סז) א ָבָחִֽ ִֹ֣ ם ל יִּ ַרִּ֗ פְׂ ט א ָ֝ ב  ֵשָ֥ בְׂ ף ּוִֽ ל יֹוֵסִ֑ ה  ֹאִ֣ ַאס בְׂ מְׂ יִּ  :ַוַ֭

ב( סח) ר ָאֵהִֽ ִ֣ ֹון ֲאש  יִּ֗ ר צִָּ֝ ת־ַהָ֥ ִֽ ה א  הּוָדִ֑ ט יְׂ ב  ת־ֵשִ֣ ַחר א  בְׂ יִּ  :ַוַ֭

ִ֣ ( סט) םַויִּ עֹוָלִֽ ּה לְׂ ָסָדָ֥ ץ יְׂ ר  א ִּ֗ ֹו כְָׂ֝ ָדשִ֑ קְׂ ים מִּ מִּ מֹו־ָרַ֭ ן כְׂ  :ב 

אן( ע) ִֹֽ ת צ ֹאָ֥ לְׂ כְׂ מִּ ִֽ הּו מִּ ָקֵחִּ֗ יִּ ֹו ַוָ֝ דִ֑ ד ַעבְׂ ִ֣ ָדוִּ ַחר בְׂ בְׂ יִּ  :ַוַ֭

ֹו( עא) ל ַנֲחָלתִֽ ָרֵאִּ֗ שְׂ יִּ בְׂ ֹו ּוָ֝ ב ַעמִ֑ ַיֲעֹקִ֣ עֹות בְׂ רְׂ ֹו לִַּ֭ יאָ֥ בִּ ֹות ֱהָ֫ ר ָעלִּ֗  :ֵמַאַחָ֥

ם( עב) ֹתִ֣ ֵעם כְׂ רְׂ יִּ ם ַוַ֭ ֵחִֽ יו ַינְׂ ֹות ַכָפִ֣ בּונָ֖ תְׂ ֹו ּובִּ ָבבִ֑  :לְׂ

 

2) Psalm 135 

ֹקָוִֽק( א)  י יְׂ ֵדָ֥ לּו ַעבְׂ לְׂ ֹקָוִ֑ק ַהִָֽ֝ ם יְׂ ת־ֵשִ֣ לּו א  לְׂ ּה׀ ַהִַֽ֭ לּו ָיֵ֨ לְׂ  :ַהָ֥

ינּו( ב) ית ֱאֹלֵהִֽ ֹות ֵבִ֣ רִּ֗ ַחצְׂ ֹקָוִ֑ק בְָׂ֝ ית יְׂ ֵבִ֣ ים בְׂ דִּ מְׂ ֹעִֽ ִַ֣֭  :ש 

ֹקָוִ֑ק ( ג) ֹוב יְׂ י־טִ֣ לּו־ָיּה כִּ לְׂ יםַהִַֽ֭ ִֽ י ָנעִּ ִ֣ ֹו כִּ מִּ֗ שְׂ ּו לִָּ֝ רָ֥  :ַזמְׂ

ֹו( ד) ג ָלתִֽ סְׂ ל לִּ ָרֵאִּ֗ שְׂ ֹו ָיִּ֑ה יִָּ֝ ר לִ֣ ב ָבַחִ֣ י־ַיֲעֹקִּ֗ ִֽ  :כִּ

ים( ה) ִֽ ָכל־ֱאֹלהִּ ינּו מִּ ֲאֹדֵנִּ֗ ֹקָוִ֑ק ַוָ֝ ֹול יְׂ י־ָגדִ֣ י כִּ ּתִּ ַדעְׂ י ָיַ֭ ִ֣ י ֲאנִּ ֹ֤  :כִּ

ץ ַבָ֝ ( ו) ר  ם ּוָבָאִ֑ יִּ ה ַבָשַמָ֥ ָשָ֥ ק ָעָ֫ ֹקָוִּ֗ ץ יְׂ ר־ָחֵפָ֥ ל ֲאש  ֹותֹכֹ֤ הֹומִֽ ָכל־ּתְׂ ים וְׂ  :ַימִִּּ֗

יו( ז) רֹוָתִֽ ֹוצְׂ ּוַח ֵמאִֽ ֹוֵצא־רָ֝ ה מִֽ ר ָעָשִ֑ ים ַלָמָטִ֣ ִ֣ ָרקִּ ץ בְׂ ר  ָאָ֥ ה ָהָ֫ ֵצֵ֪ קְׂ י֘ם מִּ אִּ שִּ ִ֣ה נְׂ ֲעל   :ַמִֽ

ה( ח) ֵהָמִֽ ם ַעד־בְׂ ָאָדִּ֗ ם ֵמָ֝ יִּ ָרִ֑ צְׂ י מִּ כֹוֵרִ֣ ָכה בְׂ הִּ ִַֽ֭  :ש 

ם ( ט) יִּ ָרִ֑ צְׂ י מִּ כִּ תֹוֵכִ֣ ים בְׂ תִּ ֹמפְׂ ֹות ּוַ֭ ח׀ ֹאתִ֣ יוָשַלֹ֤ ָכל־ֲעָבָדִֽ ה ּובְׂ ֹעִּ֗ ַפרְׂ  :בְָׂ֝

ים( י) ִֽ ים ֲעצּומִּ ָ֥ ָלכִּ ג מְׂ ָהַרִּ֗ ים וְָׂ֝ ִ֑ ִ֣ם ַרבִּ ָכה גֹויִּ הִּ ִַֽ֭  :ש 

ַען( יא) ָנִֽ ֹות כְׂ כָ֥ לְׂ ל ַממְׂ ֹכִּ֗ לְׂ ן ּוָ֝ ְך ַהָבָשִ֑ ל  ִ֣ עֹוג מ  לְׂ י ּוַ֭ ִּ֗ ְך ָהֱאֹמרִּ ל  ֹ֤ ֹון׀ מ  יחֹ֤ סִּ  :לְׂ

ל ַעמִֽ ( יב) ָרֵאָ֥ שְׂ יִּ ה לְׂ ֲחָלִּ֗ ה ַנָ֝ ם ַנֲחָלִ֑ ָצִ֣ ן ַארְׂ ָנַתִ֣  :ֹווְׂ

 

3) Psalm 105 

מֹו ( א) שְׂ אּו בִּ רְׂ  :ֲעִלילֹוָתיו הֹוִדיעּו ָבַעִמיםהֹודּו ַליֹקָוק קִּ

ָכל ( ב) יחּו בְׂ רּו לֹו שִּ ירּו לֹו ַזמְׂ  :ִנְפְלאֹוָתיושִּ

ַמח ֵלב ( ג) שְׂ שֹו יִּ ֵשם ָקדְׂ לּו בְׂ ַהלְׂ תְׂ י ְיֹקָוקהִּ  :ְמַבְקשֵׁ

זֹוִדְרשּו ְיֹקָוק ( ד) ע  יד ַבְקשּו ָפָניו וְׂ  :ָּתמִּ

רּו ( ה) כְׂ יו ִנְפְלאֹוָתיוזִּ ֵטי פִּ פְׂ שְׂ ָתיו ּומִּ ר ָעָשה ֹמפְׂ  :ֲאש 
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יָריו( ו) חִּ ֵני ַיֲעֹקב בְׂ דֹו בְׂ ָרָהם ַעבְׂ ַרע ַאבְׂ  :ז 

ֹקָוק ֱאֹלֵהינּו ( ז)  :ְבָכל ָהָאֶרץ ִמְשָפָטיוהּוא יְׂ

... 

לֹא ( כח) ְך וְׂ שִּ ְך ַוַיחְׂ ת ָשַלח ֹחש  ָברֹו< דבריו>ָמרּו א   :דְׂ

ָגָתם( כט) ת דְׂ ת א  ָדם ַוָימ  ם לְׂ ת ֵמיֵמיה   :ָהַפְך א 

ם ַאְרָצם ָשַרץ( ל) ֵכיה  ֵרי ַמלְׂ ַחדְׂ ים בְׂ עִּ דְׂ ַפרְׂ  :צְׂ

ים ( לא) נִּ  :ְבָכל ְגבּוָלםָאַמר ַוָיבֹא ָעֹרב כִּ

ָהבֹות ב( לב) ם ָבָרד ֵאש ל  ֵמיה  שְׂ  :ְַאְרָצםָנַתן גִּ

ָנָתםַוַיְך ( לג) ַשֵבר ֵעץ ג ַגְפָנם ּוְתאֵׁ  :ְּבּוָלםַויְׂ

ָפר( לד) סְׂ ֵאין מִּ ק וְׂ י ל  ה וְׂ ב   :ָאַמר ַוָיבֹא ַארְׂ

ב ב( לה) י ְַאְרָצםַויֹאַכל ָכל ֵעש  רִּ  :ַאְדָמָתם ַויֹאַכל פְׂ

כֹור ב( לו) ָכל אֹוָנם ְַאְרָצםַוַיְך ָכל בְׂ ית לְׂ  ֵראשִּ

י( לז) יֹוצִּ לַוִַֽ֭ יו כֹוֵשִֽ ָבָטִ֣ שְׂ ין בִּ ֵאָ֖ ב וְׂ ָזָהִ֑ ף וְׂ ִ֣ס  כ   :ֵאם בְׂ

ם( לח) ִֽ ם ֲעֵליה  ָדִ֣ ל ַפחְׂ י־ָנַפָ֖ ִֽ ם כִּ ֵצאָתִ֑ ם בְׂ יִּ ַרִ֣ צְׂ ח מִּ  :ָשַמִ֣

ֵאש ( לט) ָמָסְך וְׂ ָלה ְלָהִאירָפַרש ָעָנן לְׂ  :ָליְׂ

יֵעם ְוֶלֶחם ְשָלוָשַאל ַוָיֵבא ( מ) בִּ ם ַישְׂ  :ָשַמיִּ

יֹות ָנָהר ָמִיםָפַתח צּור ַוָיזּובּו ( מא) כּו ַבצִּ  :ָהלְׂ

דֹו( מב) ָרָהם ַעבְׂ ת ַאבְׂ שֹו א  ַבר ָקדְׂ ת דְׂ י ָזַכר א   :כִּ

יָריו( מג) חִּ ת בְׂ ָנה א  רִּ ָששֹון בְׂ א ַעמֹו בְׂ  :ַויֹוצִּ

ם ( מד) ֵּתן ָלה  יָרשּו ַאְרצֹותַויִּ ים יִּ מִּ א  ם ַוֲעַמל לְׂ  :גֹויִּ

לּו־ָיִּֽהבַ ( מה) לְׂ רּו ַהִֽ ֹצִּ֗ נְׂ יו יִּ תֹוֹרָתָ֥ ָקיו וְׂ ּו ח ַ֭ רִ֣ מְׂ שְׂ ּור׀ יִּ  :ֲעבֹ֤

 

4) Psalm 106 

ֹו( א) דִֽ ם ַחסְׂ עֹוָלִ֣ י לְׂ ָ֖ ֹוב כִּ י־טִ֑ ּו ַליֹקָוִ֣ק כִּ ּה׀ הֹודִ֣ לּו ָיֵ֨ לְׂ  :ַהָ֥

ֹו( ב) ָלתִֽ הִּ יַע ָכל־ּתְׂ מִִּּ֗ שְׂ ֹקָוִ֑ק ַיָ֝ ֹות יְׂ בּורִ֣ ַמֵלל גְׂ י יְַׂ֭  :מִִּּ֗

י ( ג) ֵרִ֣ ֵרי ֹשמְׂ שְׂ תַאַ֭ ָכל־ֵעִֽ ה בְׂ ָדָקִ֣ ה צְׂ ט ֹעֵשָ֖ ָפִ֑ שְׂ  :מִּ

י ( ד) נִּ ֵדִּ֗ קְׂ ָך ָפָ֝ ִ֑ ֹון ַעמ  צִ֣ רְׂ ֹקָוק בִּ י יְַׂ֭ נִּ ֵרִ֣ ָךָזכְׂ  :ִבישּוָעֶתֶֽ

ָך( ה) ִֽ ם־ַנֲחָלת  ל עִּ ַהֵלִּ֗ תְׂ הִּ ִָָּ֑֤ך לְָׂ֝ ת גֹוי  ַחִ֣ מְׂ שִּ ֹמַח בְׂ שְׂ יָך לִַּ֭ ִּ֗ יר  חִּ ת בְׂ ֮טֹוַבֹ֤ ֹות׀ בְׂ אֹ֤ רְׂ  :לִּ

ינּו ( ו) ם־ֲאבֹוֵתִּ֗ אנּו עִּ נּוָחָטָ֥ עְׂ ָשִֽ רְׂ ינּו הִּ ָ֥ ֱעוִּ  :ה 

ַים־ ( ז) ּו ַעל־ָיִ֣ם בְׂ רָ֖ יָך ַוַימְׂ ִ֑ ב ֲחָסד  ת־ֹרִ֣ רּו א  כְׂ א ָזַ֭ ִֹ֣ יָך ל אֹות ִּ֗ לְׂ פְׂ ילּו נִּ כִַּּ֬ שְׂ ם׀ לֹא־הִּ יִּ ַרֵ֨ צְׂ מִּ ינּו בְׂ ּוףֲא֮בֹוֵתֹ֤  :סִֽ

ם( ח) ּיֹוִשיעֵׁ ֹו ַוֶַֽֽ֭ בּוָרתִֽ ת־גְׂ יַע א  ִּ֗ הֹודִּ ֹו לְָׂ֝ מִ֑ ַען שְׂ ַמִ֣  :לְׂ

ַים־סַ֭ ( ט) ר בְׂ ַעִ֣ גְׂ רַויִּ ָבִֽ דְׂ ֹות ַכמִּ ֹהמִּ֗ ּתְׂ ם ַבָ֝ יֵכָ֥ ב ַויֹולִּ ֱחָרִ֑ ָּ֤י   :ּוף ַוִֽ

ם( י) ּיֹוִשיעֵׁ ַיָ֥ד אֹוֵיִֽב ַוֶַֽֽ֭ ם מִּ ָאֵלִּ֗ גְׂ יִּ ַיִ֣ד שֹוֵנִ֑א ַוָ֝  :מִּ

... 

ם( מג) כּו ַבֲעֹוָנִֽ ָיֹמִּ֗ ם ַוָ֝ ּו ַבֲעָצָתִ֑ רִ֣ ֵהָמה ַימְׂ ם וְַׂ֭ יֵלָ֥ ֹות ַיצִָּ֫ ים ַרבִּ֗ ָ֥ ָעמִּ  :פְׂ

ִ֑ ( מד) ר ָלה  א ַבַצִ֣ ַירְׂ םַוַ֭ ָנָתִֽ ת־רִּ ֹו א  עִּ֗ ָשמְׂ  :ם בְָׂ֝

יו( מה) ב חסדו ֲחָסָדִֽ ֹרִ֣ ם כְׂ ָנֵחִּ֗ יִּ ֹו ַוָ֝ יתִ֑ רִּ ם בְׂ ִ֣ ר ָלה  ֹכִ֣ זְׂ  :ַויִּ

ם( מו) ִֽ י ָכל־שֹוֵביה  ֵנִּ֗ פְׂ ים לִָּ֝ ִ֑ ַרֲחמִּ ם לְׂ ן אֹוָתִ֣ ֵּתִ֣  :ַויִּ

נּו׀( מז) ֵשִ֣  הֹוִשיעֵֵׁ֨ ֹהדֹות לְׂ ָ֥ם לְַׂ֭ ֹויִּ ן־ַהגָ֫ ִֽ ֵצנּ֘ו מִּ ַקבְׂ ינּו וְׂ ָוֹ֤ק ֱאֹלֵהִּ֗ ֹק֮ ָךיְׂ ִֽ ָלת  הִּ תְׂ ַח בִּ ַּתֵבִּ֗ שְׂ הִּ ָך לְָׂ֝ ִ֑ ש   :ם ָקדְׂ

 

5) Shemot 7 
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י ַעל־ַהַמ  ( יז) ִּ֗ ָידִּ ר־בְׂ ה ֲאש  ִ֣ ִ֣ה׀ ַבַמט  י ַמכ  ה ָאֹנכִִּ֜ ֵנֵ֨ ֹקָוִ֑ק הִּ י יְׂ ִ֣ י ֲאנִּ ָ֖ ע כִּ את ֵּתַדָ֔ ִֹ֣ ז ק בְׂ ֹקָוָ֔ ר יְׂ ה ָאַמִ֣ ר ֹכֹּ֚ ָ֥ ם ֲאש  ריִּ ּו  ַבְיֹאֹ֖ כָ֥ פְׂ נ ה  וְׂ

ם ה ( יח) :ְלָדֶֽ רְוַהָדָגָ֧ ִים ִמן־ַהְיֹאֶֽ ֹות ַמֹ֖ ִים ִלְשתּ֥ ּו ִמְצַרַ֔ ר ְוִנְלאַ֣ ש ַהְיֹאֹ֑ ּות ּוָבַאַ֣ ר ָתמֹ֖ ר ( יט) ס :ֲאֶשר־ַבְיֹאֹ֛ אמ  ֵֹ֨ ַוי

ָךִ֣  ח ַמטְׂ ן ַקִ֣ ל־ַאֲהֹרֹ֡ ִֽ ר א  ה ֱאֹמִ֣ ל־ֹמש ִּ֗ ק א  ֹקָוִ֜ ם יְׂ יֶהַ֣ ם׀ ַעל־ְיֹארֵׁ ל־ַנֲהֹרָתַ֣ ִים ַעֶֽ י ִמְצַרַ֜ ימֵֵׁ֨ ה־ָיְדָךָ֩ ַעל־מֵׁ ֶֽ ּוְנטֵׁ

יםְוַעל־ַאגְ  ים ּוָבֲאָבִנֶֽ ִצֹ֖ ִים ּוָבעֵׁ ֶרץ ִמְצַרַ֔ ָיה ָד֙ם ְבָכל־ֶאַ֣ ם ְוָהָ֤ ְהיּו־ָדֹ֑ ם ְוִיֶֽ יֶהֹ֖ ימֵׁ ּ֥ה מֵׁ ל ָכל־ִמְקוֵׁ ם ְוַעֹ֛ יֶהֶ֗ ( כ) :מֵׁ

ר ַביְׂ  ִ֣ ֙ם ֲאש  יִּ ת־ַהַמ֙ ְָּ֤ך א  ֙ה ַוַיֹ֤ ם ַבַמט  ָּ֤ר  ק ַוָיֹ֤ ֹקָוִּ֗ ָּוִ֣ה יְׂ ר׀ צִּ ִ֣ ן ַכֲאש  ַאֲהֹרִ֜ ה וְׂ ֲעשּו־ֵכ֩ן ֹמש ֵ֨ רַוַיִֽ יו  ֹאָ֔ ֵעיֵנָ֖י ֲעָבָדִ֑ ה ּולְׂ ֹעָ֔ ֵעיֵנִ֣י ַפרְׂ לְׂ

ם ָדִֽ ר לְׂ ֹאָ֖ ר־ַביְׂ ם ֲאש  יִּ ּו ָכל־ַהַמָ֥ כ  פְׂ ר ( כא) :ַוֵיָהִֽ ֹאָ֔ ש ַהיְׂ ַאִ֣ בְׂ ָת֙ה ַויִּ ר ֵמ֙ ֹאָ֥ ר־ַביְׂ ה ֲאש  ַהָדָגֵ֨ ֹות וְׂ ִים ִלְשתּ֥ ּו ִמְצַרַ֔ ְולֹא־ָיְכלַ֣

ר ִים ִמן־ַהְיֹאֹ֑ ָרִֽ  ַמֹ֖ צְׂ ץ מִּ ר  ָ֥ ָכל־א  ם בְׂ י ַהָדָ֖ ָ֥ הִּ םַויְׂ ֹע֙ה ( כב) :יִּ ֱחַזֹ֤ק ֵלב־ַפרְׂ ם ַוי  ִ֑ ָלֵטיה  ם בְׂ יִּ ַרָ֖ צְׂ י מִּ ֵמָ֥ ט  ן ַחרְׂ ֲעשּו־ֵכ  ַוַיִֽ

ק ֹקָוִֽ ר יְׂ ָ֥ ב  ר דִּ ָ֖ ם ַכֲאש  ע ֲאֵלה ָ֔ לֹא־ָשַמִ֣ את( כג) :וְׂ ִֹֽ ֹו ַגם־ָלז בָ֖ ת לִּ לֹא־ָשָ֥ ֹו וְׂ ל־ֵביתִ֑ א א  ָֹ֖ ה ַוָיב ֹעָ֔ ן ַפרְׂ פ  ִ֣ ּו ( כד) :ַויִּ ַוַּיְחְפרָ֧

רָכל־ִמְצַרֹ֛  י ַהְיֹאֶֽ ֹ֖ ימֵׁ ת ִממֵׁ ְכלּ֙ו ִלְשֹתַ֔ א ָיֶֽ ָֹ֤ י ל ֹות ִכַ֣ ִים ִלְשתֹ֑ ר ַמַ֣ ת ַהְיֹאֹ֖  :ִים ְסִביֹבּ֥

 

Rashi Shemot 7:19 

 : אף במרחצאות ובאמבטאות שבבתים .בכל ארץ מצרים

 : מים שבכלי עץ ובכלי אבן .ובעצים ובאבנים

 

6) Shemot 7:28-29 

ה ( כז) ן ַאָּתָ֖ ם־ָמֵאָ֥ אִּ יםוְׂ ִֽ עִּ דְׂ ַפרְׂ צְׂ ָךָ֖ ַבִֽ בּולְׂ ת־ָכל־גְׂ ָּ֤ף א  י ֹנֵג  ֵנִ֣ה ָאֹנכִִּּ֗ ַח הִּ ַשֵלִ֑ אּו ( כח) לְׂ ָעלּ֙ו ּוָבִ֣ י֒ם וְׂ עִּ דְׂ ַפרְׂ ֹא֘ר צְׂ ץ ַהיְׂ ָשַרִ֣ וְׂ

ָך יֶתַ֔ ית  ְבבֵׁ ֵבֹ֤ ָך ּובְׂ ִ֑ ָטת  ַעל־מִּ ָךָ֖ וְׂ ָכבְׂ שְׂ ר מִּ יָך֙ ּוַבֲחַדָ֥ ָך ֲעָבֶד֙ ִֽ  ּוְבַעֶמַ֔ ֲארֹות  שְׂ מִּ יָך ּובְׂ ָ֖ ַתנּור  ָךָ֖ ( כט) :יָךּובְׂ ַעמְׂ בְׂ ָכָ֥ה ּוִֽ ּובְׂ

ים ִֽ עִּ דְׂ ַפרְׂ צְׂ ּו ַהִֽ יָך ַיֲעלָ֖ ִ֑ ָכל־ֲעָבד   :ּובְׂ

Shemot 8:17 

ָךִ֜ ( יז) יַח בְׂ לִֵּ֨ ֩י ַמשְׂ נִּ נְׂ ֒י הִּ ת־ַעמִּ ַח א  ַשֵלִ֣ ָ֘ך מְׂ ם־ֵאינְׂ י אִּ ִ֣ יָךכִּ ְבַעְמָךֹ֛  ּוַבֲעָבֶדָ֧ יָך ּוֶֽ ם֙  ּוְבָבֶתֹ֖ יִּ ַר֙ צְׂ י מִּ ּו ָבֵּתֹ֤ אִ֜ לְׂ ב ּוָמֵ֨ ָעֹרִ֑ ת־ה   א 

יהָ  ִֽ ם ָעל  ר־ֵהָ֥ ה ֲאש  ַגָ֥ם ָהֲאָדָמָ֖ ב וְׂ ָעֹרָ֔ ִ֣ ת־ה   :א 

 

7) Ibn Ezra Shemot 7:27 

והמפרשים נחלקו במלת (. מה, עח' תה)וכן כתיב וצפרדע ותשחיתם , וטעם נגף כמו משחית( ...כז)

 ויוצא מן הנהר וחוטף בני, ורבים אמרו שהוא מין דג נמצא במצרים יקרא בלשון ערב אלתמסח, צפרדעים

 :והוא הידוע, והוא הנכון בעיני, כי הם הנמצאים ברובי הנהרות שמשמיעים קול, ואחרים אמרו. אדם

 

Midrash Tehillim 78:13 

שהיתה בוקעת ועולה לעשות , (שמות ח ב)שנאמר ותעל הצפרדע , זה צפרדע. וצפרדע ותשחיתם[ יג]

כענין שנאמר כי , ת אותםשהיתה מסרס, מאי ותשחיתם, לכך נאמר וצפרדע ותשחיתם, שליחותא

 (. ויקרא כב כה)משחתם בהם מום בם 

 

8) Radak Tehillim 78:50 

 :על מות המקנה, ויש מפרשים חיתם לדבר הסגיר. כמו נפשם, וחיתם

 

9) Psalm 89 

י( א) ָרחִּ זְׂ ֵאיָתן ָהא  יל לְׂ כִּ  :ַמשְׂ

ֹקָוק ַחְסדֵׁ ( ב) יַע  עֹוָלםי יְׂ ֹדר ָוֹדר אֹודִּ יָרה לְׂ יֱאמּונָ ָאשִּ פִּ ָך בְׂ  :תְׂ

י ( ג) ּתִּ י ָאַמרְׂ ָבנ ה  ֶחֶסד עֹוָלםכִּ םֱאמּונָ  ָתִכן ָשַמִיםיִּ ָך ָבה   :תְׂ

י ( ד) י  בריתָכַרּתִּ ירִּ חִּ בְׂ ד ִנְשַבְעִתי לִּ ָדוִּ  :יַעְבִד לְׂ

ֹדר ָודֹור  ָאִכין עֹוָלםַעד ( ה) י לְׂ יתִּ ָך ּוָבנִּ ע  ָלהִכְסאֲ ַזרְׂ  :ָך ס 

... 
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ד ( כא) י ָדוִּ י ַעְבִד ָמָצאתִּ שִּ ן ָקדְׂ מ  ש  יוְמַשחְ י בְׂ  :ּתִּ

י ( כב) ר ָידִּ מֹו ַאף  ִתכֹוןֲאש  נּוְזרֹועִ עִּ צ  ַאמְׂ  :י תְׂ

א ( כג) ַענ נּו אֹויֵׁבלֹא ַישִּ ָלה לֹא יְׂ ן ַעוְׂ  :בֹו ּוב 

ָפָניו ( כד) י מִּ ַכּתֹותִּ גֹוףָצָר וְׂ ָאיו א  ַשנְׂ  :יו ּומְׂ

י וְׂ ( כה) מֹוַחְסִד ו ֱאמּוָנתִּ נֹו ָתרּוםי ִבְשִמ ּו י עִּ  :ַקרְׂ

י בַ ( כו) ּתִּ ַשמְׂ ינֹו ָּיםוְׂ מִּ ָהרֹות יְׂ  :ָידֹו ּוַבנְׂ

י( כז) שּוָעתִּ צּור יְׂ י וְׂ י ָאָּתה ֵאלִּ י ָאבִּ ָרֵאנִּ קְׂ  :הּוא יִּ

יֹון לְׂ ( כח) לְׂ ֵנהּו ע  ּתְׂ כֹור א  י בְׂ יַאף ָאנִּ ץ ַמְלכֵׁ  :ָאר 

ָמר לֹו < אשמור> עֹוָלםלְׂ ( כט) שְׂ נ ת לֹוי בריתי ּוַחְסִד א   :נ ֱאמ 

עֹו וְׂ ( ל) י ָלַעד ַזרְׂ ּתִּ ַשמְׂ יֵמי ִכְסאוְׂ  :ָשָמִיםֹו כִּ

ָפַטי לֹא ֵיֵלכּון( לא) שְׂ מִּ י ּובְׂ בּו ָבָניו ּתֹוָרתִּ ם ַיַעזְׂ  :אִּ

ֹמרּו( לב) שְׂ ֹוַתי לֹא יִּ צְׂ ַחֵללּו ּומִּ ֹקַתי יְׂ ם ח   :אִּ

ים ֲעֹוָנם( לג) ָגעִּ נְׂ ָעם ּובִּ שְׂ ט פִּ ֵשב  י בְׂ ּתִּ  :ּוָפַקדְׂ

יַחְסִד וְׂ ( לד) ֱאמּוָנתִּ לֹא ֲאַשֵקר ב  מֹו וְׂ יר ֵמעִּ  :י לֹא ָאפִּ

ָפַתי לֹא ֲאַשנ הְבִריִת לֹא ֲאַחֵלל ( לה)  :י ּומֹוָצא שְׂ

ד ֲאַכֵזבִנְשַבעְ ַאַחת ( לו) ָדוִּ ם לְׂ י אִּ שִּ ָקדְׂ י בְׂ  :ּתִּ

עֹו לְׂ ( לז) י ה וְׂ  עֹוָלםַזרְׂ הְׂ יִכְסאיִּ דִּ ש נ גְׂ מ   :ֹו ַכש 

ָיֵרַח ( לח) ֵעד  עֹוָלם ִיכֹוןכְׂ ָלה ַבַשַחקוְׂ  :נ ֱאָמן ס 

ָך( לט) יח  שִּ ם מְׂ ָּת עִּ ַעַברְׂ תְׂ ָאס הִּ מְׂ ָּת ַוּתִּ ַאָּתה ָזַנחְׂ  :וְׂ

ָּתה ( מ) רֹוַעְבדֶ  ְבִריתֵנַארְׂ זְׂ ץ נִּ ָּת ָלָאר  ַללְׂ  :ָך חִּ

ָּתה( מא) חִּ ָצָריו מְׂ בְׂ ָּת מִּ ֵדֹרָתיו ַשמְׂ ָּת ָכל גְׂ  :ָפַרצְׂ

ֵכָניו( מב) שְׂ ָפה לִּ רְׂ ְך ָהָיה ח  ֵרי ָדר  הּו ָכל ֹעבְׂ  :ַשס 

ין  ֲהִרימֹותָ ( מג) מִּ ָּת ָכל ָצָר יְׂ ַמחְׂ שְׂ  :יואֹוְיבָ יו הִּ

ָחָמה( מד) לְׂ לֹא ֲהֵקיֹמתֹו ַבמִּ בֹו וְׂ יב צּור ַחרְׂ  :ַאף ָּתשִּ

ָהרֹו וְׂ ( מה) טְׂ ַבָּת מִּ שְׂ ָּתהִכְסאהִּ ַגרְׂ ץ מִּ  :ֹו ָלָאר 

ּתָ ( מו) ַצרְׂ קְׂ ָלה הִּ יָת ָעָליו בּוָשה ס  ֱעטִּ ֵמי ֲעלּוָמיו ה   :יְׂ

ָך( מז) מֹו ֵאש ֲחָמת  ַער כְׂ בְׂ ָסֵתר ָלנ ַצח ּתִּ ֹקָוק ּתִּ  :ַעד ָמה יְׂ

ֵני ָאָדם( מח) א ָבָראָת ָכל בְׂ ד ַעל ַמה ָשוְׂ ה ָחל  י מ  ָכר ֲאנִּ  :זְׂ

יַ ( מט) שֹו מִּ ַמֵלט ַנפְׂ ה ָמו ת יְׂ א  רְׂ לֹא יִּ י ה וְׂ חְׂ ר יִּ ב  י ג  ָלהמִּ אֹול ס   :ד שְׂ

ים ֲאֹדָני ֲחָסדֶ ַאֵיה ( נ) אֹשנִּ ָךִנְשַבעְ יָך ָהרִּ ֱאמּוָנת  ד ב  ָדוִּ  :ָּת לְׂ

ַפת ( נא) רְׂ ֹכר ֲאֹדָני ח  יםֲעָבדֶ זְׂ ים ַעמִּ י ָכל ַרבִּ ֵחיקִּ י בְׂ ֵאתִּ  :יָך שְׂ

פּו ( נב) ר ֵחרְׂ בֹות אֹוְיבֶ ֲאש  קְׂ פּו עִּ ר ֵחרְׂ ֹקָוק ֲאש   :בריתיָך יְׂ

 

II Samuel 7 

ם( יג) ֹו ַעד־עֹוָלִֽ ּתָ֖ ַלכְׂ א ַממְׂ ֵסָ֥ ת־כִּ י א  ּתִּ  ֹכַננְׂ י וְׂ ִ֑ מִּ שְׂ ת לִּ יִּ נ ה־ַבָ֖ בְׂ ּוא יִּ ן ( יד) :הָ֥ ֵבִ֑ י לְׂ ִ֣ י ה־לִּ הְׂ ּוא יִּ הָ֖ ב וְׂ ָאָ֔ ֹו לְׂ י ה־לִ֣ הְׂ ֙י א  ֲאנִּ

ם ֵנָ֥י ָאָדִֽ י בְׂ ֵעָ֖ גְׂ נִּ ים ּובְׂ ט ֲאָנשִָּ֔ ב  ֵשִ֣ י֙ו בְׂ ּתִּ ַכחְׂ ֹהִֽ ֹו וְׂ ֲעֹותָ֔ ַהִ֣ ֙ר בְׂ ַחסְׂ ( טו) :ֲאש  ם וְׂ ִ֣ ֙י ֵמעִּ תִּ ֹרֵ֨ ר ֲהסִּ ֹ֤ נּו ַכֲאש  ִ֑ מ  ּור מִּ י לֹא־ָיסִ֣ ָ֖ דִּ

יָך ִֽ ָפנ  לְׂ י מִּ תִּ ֹרָ֖ ר ֲהסִּ ָ֥ ּול ֲאש  ם( טז) :ָשאָ֔ ֹון ַעד־עֹוָלִֽ ָ֥ה ָנכָ֖ י  הְׂ ֲאָךָ֔ יִּ סְׂ ִֽ ִ֑יָך כִּ ָפנ  ם לְׂ ָך  ַעד־עֹוָלָ֖ ּתְׂ ַלכְׂ מְׂ ָךָ֧ ּוַמִֽ ן ֵביתְׂ ַמֵ֨ נ אְׂ  :וְׂ

 

Psalm 89 and II Samuel 7 

Psalm 89: II Samuel 7: 

י ( ד) ּתִּ ַבעְׂ שְׂ י נִּ ירִּ חִּ בְׂ ית לִּ רִּ י בְׂ  :ַעְבִדי ְלָדִודָכַרּתִּ

י ( כא) יו ַעְבִדי ָדִודָמָצאתִּ ּתִּ ַשחְׂ י מְׂ שִּ ן ָקדְׂ מ  ש   :בְׂ

ל ( ה) ָּת א  ָאַמרְׂ ל  ַעְבִדיֵלְך וְׂ  ָדִודא 

ַעָּתה ֹכה תֹאַמר ( ח)  ְלָדִוד ְלַעְבִדיוְׂ
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ית ( מ) רִּ ָּתה בְׂ רֹו ַעְבֶדָךֵנַארְׂ זְׂ ץ נִּ ָּת ָלָאר  ַללְׂ  :חִּ

ַפת ( נא) רְׂ ֹכר ֲאֹדָני ח  י ָכל  ֲעָבֶדיָךזְׂ ֵחיקִּ י בְׂ ֵאתִּ שְׂ

ים ים ַעמִּ  :ַרבִּ

ל ֵבית ( יט) ַדֵבר ַגם א  ֵמָרחֹוק ַעְבְדָךַוּתְׂ  לְׂ

ַעָּתה ה( כה) ָּת ַעל ' וְׂ ַברְׂ ר דִּ ים ַהָדָבר ֲאש   ַעְבְדָךֱאֹלהִּ

ַעל ּתָ  וְׂ ַברְׂ ר דִּ  :ֵביתֹו ָהֵקם ַעד עֹוָלם ַוֲעֵשה ַכֲאש 

ָפנ יָך ָדִוד ַעְבְדָךּוֵבית ( כו) י ה ָנכֹון לְׂ הְׂ  :יִּ

ת ֵבית ( כט) ַעָּתה הֹוֵאל ּוָבֵרְך א    ַעְבְדָךוְׂ

י( ב) יַע ' ה ַחְסדֵׁ ֹדר ָוֹדר אֹודִּ יָרה לְׂ עֹוָלם ָאשִּ

י ֱאמּוָנְתָך פִּ  :בְׂ

י( ג) ּתִּ י ָאַמרְׂ ן  ֶחֶסדעֹוָלם  כִּ ם ָּתכִּ ָבנ ה ָשַמיִּ  ֱאמּוָנְתָךיִּ

ם  :ָבה 

ָך ( טו) א  סְׂ כֹון כִּ ָפט מְׂ שְׂ ק ּומִּ ד  מּו  ֶחֶסדצ  ַקדְׂ ת יְׂ ו ֱאמ 

 :ָפנ יָך

נֹו ְוַחְסִדי ֶוֱאמּוָנִתי( כה) י ָּתרּום ַקרְׂ מִּ שְׂ מֹו ּובִּ  :עִּ

ָמר לֹו ( כט) שְׂ עֹוָלם אשמור א  י  ַחְסִדילְׂ יתִּ רִּ ּובְׂ

 :לֹו ֶנֱאֶמֶנת

לֹא ֲאַשֵקר  ְוַחְסִדי( לד) מֹו וְׂ יר ֵמעִּ  ֶבֱאמּוָנִתילֹא ָאפִּ

 

ד  ֲחָסֶדיָךַאֵיה ( נ) ָדוִּ ָּת לְׂ ַבעְׂ שְׂ ים ֲאֹדָני נִּ אֹשנִּ ָהרִּ

 :ֶבֱאמּוָנֶתָך

ם  ְוַחְסִדי( טו) י ֵמעִּ ֹרתִּ ר ֲהסִּ נּו ַכֲאש  מ  לֹא ָיסּור מִּ

פָ  לְׂ י מִּ ֹרתִּ ר ֲהסִּ  :נ יָךָשאּול ֲאש 

ֲאָך  ְוֶנְאַמן( טז) סְׂ ָפנ יָך כִּ ָך ַעד עֹוָלם לְׂ ּתְׂ ַלכְׂ ָך ּוַממְׂ ֵביתְׂ

י ה ָנכֹון ַעד עֹוָלם הְׂ  :יִּ

 

ֹדר ָודֹור ( ה) י לְׂ יתִּ ָך ּוָבנִּ ע  ין ַזרְׂ  ִכְסֲאָךַעד עֹוָלם ָאכִּ

ָלה  :ס 

כֹון ( טו) ָפט מְׂ שְׂ ק ּומִּ ד  מּו  ִכְסֶאָךצ  ַקדְׂ ת יְׂ ד ו ֱאמ  ס  ח 

 :ָפנ יָך

עֹו ( ל) י ָלַעד ַזרְׂ ּתִּ ַשמְׂ ם ְוִכְסאֹווְׂ יֵמי ָשָמיִּ  :כִּ

י ה ( לז) הְׂ עֹוָלם יִּ עֹו לְׂ י ְוִכְסאֹוַזרְׂ דִּ ש נ גְׂ מ   :ַכש 

 

ָהרֹו ( מה) טְׂ ַבָּת מִּ שְׂ ָּתה ְוִכְסאֹוהִּ ַגרְׂ ץ מִּ  :ָלָאר 

ת ( יג) י א  ּתִּ ֹכַננְׂ י וְׂ מִּ שְׂ ת לִּ נ ה ַביִּ בְׂ אהּוא יִּ ּתֹו  ִכסֵׁ ַלכְׂ ַממְׂ

 :ַעד עֹוָלם

ָפנ יָך ( טז)  ָך ַעד עֹוָלם לְׂ ּתְׂ ַלכְׂ ָך ּוַממְׂ ַמן ֵביתְׂ נ אְׂ וְׂ

י ה ָנכֹון ַעד עֹוָלם ִכְסֲאָך הְׂ  :יִּ

 

ֲאָך  ָאִכיןַעד עֹוָלם ( ה) סְׂ ֹדר ָודֹור כִּ י לְׂ יתִּ ָך ּוָבנִּ ע  ַזרְׂ

ָלה  :ס 

ָיֵרַח ( לח) ָלה ִיכֹוןכְׂ ֵעד ַבַשַחק נ ֱאָמן ס   :עֹוָלם וְׂ

 

יָך ( יב) ֵמע  ר ֵיֵצא מִּ יָך ֲאש  ֲעָך ַאֲחר  ת ַזרְׂ י א  יֹמתִּ וֲהקִּ

ּתֹו ַוֲהִכיֹנִתי ַלכְׂ ת ַממְׂ י ( יג) :א  מִּ שְׂ ת לִּ נ ה ַביִּ בְׂ הּוא יִּ

ּתֹו ַעד עֹוָלם ְוֹכַנְנִתי ַלכְׂ ֵסא ַממְׂ ת כִּ  :א 

ּתְׂ ( טז) ַלכְׂ ָך ּוַממְׂ ַמן ֵביתְׂ נ אְׂ ֲאָך וְׂ סְׂ ָפנ יָך כִּ ָך ַעד עֹוָלם לְׂ

י ה  הְׂ  :ַעד עֹוָלם ָנכֹוןיִּ

י ה ( כו) הְׂ ד יִּ ָך ָדוִּ דְׂ ָפנ יָך ָנכֹוןּוֵבית ַעבְׂ  :לְׂ

ין ( ה) ֲאָך  ַזְרֶעָךַעד עֹוָלם ָאכִּ סְׂ ֹדר ָודֹור כִּ י לְׂ יתִּ ּוָבנִּ

ָלה  :ס 

י ָלַעד ( ל)  ּתִּ ַשמְׂ ם ַזְרעֹווְׂ יֵמי ָשָמיִּ אֹו כִּ סְׂ כִּ  :וְׂ

י עֹוַזְר ( לז) דִּ ש נ גְׂ מ  אֹו ַכש  סְׂ כִּ י ה וְׂ הְׂ עֹוָלם יִּ  :לְׂ

ת ( יב) י א  יֹמתִּ יָך  ַזְרֲעָךוֲהקִּ ֵמע  ר ֵיֵצא מִּ יָך ֲאש  ַאֲחר 

ּתֹו ַלכְׂ ת ַממְׂ י א  יֹנתִּ  :ַוֲהכִּ

ֲאָך  עֹוָלם ַעד( ה) סְׂ ֹדר ָודֹור כִּ י לְׂ יתִּ ָך ּוָבנִּ ע  ין ַזרְׂ  ָאכִּ

ָלה   :ס 

נ ת  ְלעֹוָלם( כט י נ ֱאמ  יתִּ רִּ י ּובְׂ דִּ ָמר לֹו ַחסְׂ שְׂ אשמור א 

 :לֹו

י ( ל) ּתִּ ַשמְׂ ם ָלַעדוְׂ יֵמי ָשָמיִּ אֹו כִּ סְׂ כִּ עֹו וְׂ  :ַזרְׂ

עֹו ( לז) י ְלעֹוָלםַזרְׂ דִּ ש נ גְׂ מ  אֹו ַכש  סְׂ כִּ י ה וְׂ הְׂ  :יִּ

ָך ( טז) ּתְׂ ַלכְׂ ָך ּוַממְׂ ַמן ֵביתְׂ נ אְׂ ֲאָך  עֹוָלם ַעדוְׂ סְׂ ָפנ יָך כִּ לְׂ

י ה ָנכ הְׂ  :ֹון ַעד עֹוָלםיִּ

ַעָּתה ה( כה) ָך ' וְׂ דְׂ ָּת ַעל ַעבְׂ ַברְׂ ר דִּ ים ַהָדָבר ֲאש  ֱאֹלהִּ

ַעל ֵביתֹו ָהֵקם  ּתָ  עֹוָלם ַעדוְׂ ַברְׂ ר דִּ  :ַוֲעֵשה ַכֲאש 

יֹות ( כט) הְׂ ָך לִּ דְׂ ת ֵבית ַעבְׂ ַעָּתה הֹוֵאל ּוָבֵרְך א  וְׂ

ָפנ יָך ְלעֹוָלם  לְׂ
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לֹא ( מד) בֹו וְׂ יב צּור ַחרְׂ יֹמתֹוַאף ָּתשִּ ָחָמה ֲהקֵׁ לְׂ  ַבמִּ

יָך  וֲהִקיֹמִתי( יב)  ֵמע  ר ֵיֵצא מִּ יָך ֲאש  ֲעָך ַאֲחר  ת ַזרְׂ א 

ּתֹו ַלכְׂ ת ַממְׂ י א  יֹנתִּ  ַוֲהכִּ

ַעָּתה ה( כה) ָך ' וְׂ דְׂ ָּת ַעל ַעבְׂ ַברְׂ ר דִּ ים ַהָדָבר ֲאש  ֱאֹלהִּ

ַעל ֵביתֹו  םוְׂ  ַעד עֹוָלם ָהקֵׁ

י ( כז) ָרֵאנִּ קְׂ י ָאִביהּוא יִּ שּוָעתִּ צּור יְׂ י וְׂ  :ָאָּתה ֵאלִּ

י ( כח) ץ ְבכֹורַאף ָאנִּ ֵכי ָאר  ַמלְׂ יֹון לְׂ לְׂ ֵנהּו ע  ּתְׂ  :א 

ֹמרּו( לב) שְׂ ֹוַתי לֹא יִּ צְׂ ַחֵללּו ּומִּ ֹקַתי יְׂ ם ח   :אִּ

י ( לג) ּתִּ ֶבטּוָפַקדְׂ ָעם  ְבשֵׁ שְׂ  :ֲעֹוָנם ּוִבְנָגִעיםפִּ

לֹא ֲאַשֵקר  ְוַחְסִדי( לד) מֹו וְׂ יר ֵמעִּ  :ֶבֱאמּוָנִתילֹא ָאפִּ

י ה לֹו ( יד) הְׂ י א  י  ְלָאבֲאנִּ י ה לִּ הְׂ הּוא יִּ ןוְׂ ר  ְלבֵׁ ֲאש 

יו  ּתִּ ֹהַכחְׂ ַהֲעֹותֹו וְׂ ֶבטבְׂ ים  ְבשֵׁ יֲאָנשִּ ֵני ָאָדם ּוְבִנְגעֵׁ  :בְׂ

 

10) Psalm 48 

ַרח( א) ֵני־ֹקִֽ בְׂ מֹור לִּ זְׂ יר מִָּ֝ ָ֥  :שִּ

ֹול ( ב) דֹ֤ ֹוָג֮ שִֽ ינּו ַהר־ָקדְׂ ֹלֵהִּ֗ יר ֱאָ֝ ָ֥ עִּ ד בְׂ ֹאִ֑ ל מְׂ ָלִ֣ ה  ֹקָוִ֣ק ּומְׂ  :יְׂ

ב( ג) ְך ָרִֽ ל  ִ֣ ת מ  ַיִּ֗ רְׂ ֹון קִָּ֝ י ָצפִ֑ ֵתִ֣ כְׂ יֹון ַירְׂ ץ ַהר־צִַּ֭ ר  ָאָ֥ ֹוש ָכל־ָהָ֫ שֵ֪ ה נֹו֘ף מְׂ ֵפָ֥  :יְׂ

ב( ד) ָגִֽ שְׂ מִּ ע לְׂ יָה נֹוַדָ֥ נֹות ִּ֗ מְׂ ַארְׂ ים בְׂ ָ֥  :ֱאֹלהִּ

ֹועֲ ( ה) ים נִֽ ָלכִּ מְׂ ֵנִ֣ה ַהַ֭ י־הִּ ִֽ וכִּ ָדִֽ ּו ַיחְׂ רָ֥ ּו ָעבְׂ  :דִ֑

זּו( ו) ָפִֽ ּו נ חְׂ ֲהלָ֥ בְׂ הּו נִּ ן ָּתָמִ֑ אּו ֵכִ֣ ָמה ָרַ֭  :ֵהִ֣

ָדה( ז) יל ַכיֹוֵלִֽ ִּ֗ ם חִָּ֝ ָעָדה ֲאָחָזִַ֣תם ָשִ֑  :רְַׂ֭

יש( ח) ִֽ שִּ ֹות ַּתרְׂ יָ֥ ר ֳאנִּ ַשֵבִּ֗ ים ּתְָׂ֝ ִ֑ ּוַח ָקדִּ רָ֥  :בְׂ

ֹקָוִ֣ק( ט) יר־יְׂ עִּ ינּו בְׂ ן ָראִִּּ֗ נּו׀ ֵכֹ֤ עְׂ ר ָשַמֵ֨ ֹ֤ ָלה ַכֲאש  ִֽ ם ס  ָָ֖ה ַעד־עֹוָלִ֣ נ  כֹונְׂ ים יְׂ ֹ֤ ינּו ֱאֹל֮הִּ יר ֱאֹלֵהִ֑ ִ֣ עִּ ָבאֹות בְׂ  :צְַׂ֭

ים ( י) ִ֣ ינּו ֱאֹלהִּ ִ֣ מִּ ָךדִּ ָך ַחְסֶדֹ֑ ִֽ ב ֵהיָכל  ר  ק ִּ֗  :בְָׂ֝

ץ ( יא) ר  ִ֑ ֵוי־א  ָך ַעל־ַקצְׂ ָלתְׂ הִּ ן ּתְַׂ֭ ים ֵכִ֣ ָךֹ֤ ֱאֹלהִִּּ֗ מְׂ שִּ ֶדקכְׂ ֶ֗ ָָּ֤ך ֶצ  ִֽ ינ  מִּ ה יְׂ ָאָ֥  :ָמלְׂ

יִּ֗ ( יב) ח׀ ַהר־צִּ ַמֹ֤ שְׂ ַען יִּ ַמִּ֗ ה לְָׂ֝ הּוָדִ֑ ֹות יְׂ נִ֣ ָנה בְׂ ֵגלְׂ יָךֹון ָּתַ֭  :ִמְשָפֶטֶֽ

יהָ ( יג) ִֽ ָדל  גְׂ ּו מִּ רִּ֗ פְׂ ּוָה סִָּ֝ יפִ֑ ַהקִּ יֹון וְׂ בּו צִַּ֭  :ֹסִ֣

ֹון( יד) ֹור ַאֲחרִֽ דִ֣ ּו לְׂ רִּ֗ ַספְׂ ַען ּתְָׂ֝ ַמָ֥ יָה לְׂ ִ֑ נֹות  מְׂ ּו ַארְׂ גָ֥ ה ַפסְׂ ֵחיָלִּ֗ ִֽ ם׀ לְׂ כ ֵ֨ בְׂ יתּו לִּ ֹ֤  :שִּ

ים ֱאַ֭ ( טו) ִ֣ ה׀ ֱאֹלהִּ י ז ֵ֨ ֹ֤ ּותכִּ נּו ַעל־מִֽ ַנֲהֵגִ֣ ּוא יְׂ ד הָ֖ ִ֑ ם ָוע   :ֹלֵהינּו עֹוָלִ֣


