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1) Psalm 78
י־פי:
ּתֹור ִּ ִ֑תי הַ ָ֥טּו ָ֝אָ זְׂ נְׂ ִּ֗כם ְׂל ִּא ְׂמ ֵר ִּ ִֽ
(א) מַ ְׂש ִּ֗ ִּכיל ְׂל ָ֫ ָא ָ ָ֥סף הַ אֲ ִּ ִ֣זינָה עַַ֭ ִּמי ָ
י־קדם:
ידֹות ִּמנִּ ִֽ
(ב) א ְׂפ ְּׂת ָ ִ֣חה ְׂבמָ ָ ִ֣של ִּ ִ֑פי אַ ִּ ָ֥ביעָ ה ִָּ֝ח ִּ֗
רּו־לנּו:
בֹותינּו ִּס ְׂפ ָ ִֽ
(ג) אֲ ִ֣שר ַָ֭שמַ ְׂענּו ַונ ֵָד ֵ ִ֑עם ָ֝ ַואֲ ִּ֗ ֵ
אֹותיו אֲ ִ֣שר עָ ָ ִֽשה:
ֵיהם ְׂל ָ֥דֹור אַ חֲ ִּ֗רֹון ִַֽ֭ ְׂמסַ ְׂפ ִּרים ְּׂת ִּה ִ֣לֹות יְׂקֹ וָ ִ֑ק ועֱזּוזָ֥ ֹו ָ֝ ְׂונִּ ְׂפ ְׂל ִּ֗ ָ
(ד) ֹ֤ל ֹא נְׂ כ ֵ֨ ֵַחד׀ ִּמ ְׂבנ ִּ֗
ֵיהם:
הֹודיעִָּ֗ ם ִּל ְׂבנ ִֽ
בֹותינּו ָ֝ ְׂל ִּ
ְׂתֹורה֮ ָ ֹ֤שם ְׂבי ְִּׂש ָ ָ֫ר ֵ ָ֥אל אֲ ִ֣שר ַ֭ ִּצּוָה את־אֲ ֵ ִ֑
(ה) וַיָ ֹ֤ ָּ֤קם עֵ ֵ֨דּות׀ ְׂ ִֽב ַיעֲקִֹּ֗ ב ו ָ
ֵיהם:
(ו) ְׂל ַ ֹ֤מעַ ן י ְֵׂד ֵ֨עּו׀ ִ֣דֹור אַַ֭ חֲ רֹון בָ ִּנִ֣ים ִּיּוָלֵ ִ֑דּו ָ֝ ָי ִּ֗קמּו ִּ ִֽויסַ ְׂפ ָ֥רּו ִּל ְׂבנ ִֽ
ֹותיו יִּנְׂ ִֹֽצרּו:
ּומצְׂ ָ ָ֥
י־אל ִּ
אֹלהים ָ֫ ִּכ ְׂסלָ ָ֥ם ו ְִׂ֣ל ֹא ַ֭ ִּי ְׂשכְׂ חּו ַ ִֽמעַ ְׂללֵ ֵ ִ֑
(ז) ְׂוי ִּ ָָ֥שימּו ֵ ִֽב ִּ֗ ִּ
רּוחֹו:
ת־אל ִֽ
סֹורר ּו ָֹ֫מ ָ֥רה ַ֭דֹור ל ֹא־הֵ ִּ ִ֣כין ִּל ִ֑בֹו ְׂול ֹא־נא ְׂמנָ ָ֖ה א ֵ ִ֣
דֹור ֵ ֵ֪
בֹותם ֘
(ח) ְׂו ֹ֤ל ֹא י ְִּׂהיֵ֨ ּו׀ כַאֲ ִּ֗ ָ
...
יתֹו:
(לז) ַ֭ ְׂו ִּלבָ ם ל ֹא־נָכִ֣ ֹון ִּע ִ֑מֹו ו ְָׂ֥ל ֹא ָ֝נא ְׂמנִּ֗ ּו ִּב ְׂב ִּר ִֽ
(לח) ו ְֹׂ֤הּוא ַר ֵ֨חּום׀ ְׂיכ ֵ ַָ֥פר עָ ֹון֘ ְׂ ִֽול ֹא־ ָ֫ ַי ְׂש ִּ ָ֥חית ַ֭ ְׂו ִּה ְׂרבָ ה ְׂלהָ ִּ ִ֣שיב אַ ִ֑פֹו ְׂו ִֽל ֹא־ ָ֝ ָי ִּעיר כָל־חֲ ָמ ִֽתֹו:
ֹולְך ְׂו ִ֣ל ֹא י ִָֽשּוב:
(לט) ַַ֭ויִּ זְׂ כֹר כִּ י־בָ ָ ִ֣שר ֵ ִ֑המָ ה ָ֥רּוחַ ָ֝ה ִּ֗ ֵ
ימֹון:
יש ִֽ
יבּוהּו ִּ ִֽב ִּ
(מ) ַַ֭כמָ ה י ְַׂמ ִ֣רּוהּו בַ ִּמ ְׂד ָ ִ֑בר ָ֝ ַיעֲצִּ ִּ֗
ּוק ָ֖דֹוש י ְִּׂש ָר ֵ ִ֣אל ִּה ְׂתוּו:
(מא) ַוי ִָ֣שּובּו ַו ְׂינ ִַ֣סּו ֵ ִ֑אל ְׂ
נִּי־צר:
(מב) ל ֹא־זָכְׂ ָ֥רּו את־י ִָ֑דֹו ִָּ֗֝יֹום אֲֽשר־פָ ָ ָ֥דם ִּמ ָ ִֽ
מֹופ ִּ֗ ָתיו ִּב ְׂש ֵדה־ ִֹֽצעַ ן:
תֹותיו ּוָ֝ ְׂ
ר־שם ַ֭ ְׂב ִּמצְׂ ַריִּם אִֹֽ ָ ִ֑
(מג) אֲ ש ָ ִ֣
יהם בַ ל־י ְִּׂש ָּתיִֽ ּון:
יהם ָ֝ ְׂונֹזְׂ לֵ ִּ֗
(מד) ַויַהֲ פִֹ֣ ְך ַ֭ ְׂל ָדם יְׂאֹ ֵר ִ֑
יתם:
ְׂש ַּ֬ ַלח בָ ִ֣הם עַָ֭ רֹב וַי ֹאכְׂ לֵ ִ֑ם ּוָ֝ צְׂ פַ ְׂר ִֵּ֗דעַ ו ַַּת ְׂש ִּח ֵ ִֽ
(מה) י ַ
(מו) וַיִּ ֵ ִּ֣תן לחָ ִּ ִ֣סיל יְׂבּולָ ִ֑ם ִּ ִָֽ֝ויגִּ יעִָּ֗ ם לָ אַ ְׂר ִֽבה:
מֹותם ַ ִֽבחֲ נ ַ ִָֽמל:
(מז) יַהֲ ִ֣ ֹרג בַ בָ ָ ִ֣רד ג ְַׂפנָ ִ֑ם ָ֝ ְׂו ִּש ְׂק ִּ֗ ָ
ֵיהם לָ ְׂר ָש ִּ ִֽפים:
ירם ּוָ֝ ִּמ ְׂקנ ִּ֗
(מח) ַוי ְַׂסגֵ ִ֣ר לַ בָ ָ ִ֣רד ְׂב ִּע ָ ִ֑
ח־בם׀ חֲ ַּ֬רֹון אַ ִּ֗פֹו ע ְׂב ָ ִ֣רה וָזַ ִ֣עַ ם וְׂצָ ָ ִ֑רה ִָּ֝מ ְׂש ִּ֗ ַלחַ ת מַ ְׂלאֲ כֵ ָ֥י ָר ִּ ִֽעים:
ְׂשלַ ֵ֨ ָ
(מט) י ַ
(נ) יְׂפַ ֵלָ֥ס נ ִּ֗ ִָּתיב ְׂל ָ֫ ַא ָ֥פֹו ל ֹא־חָ ַ ִ֣שְך ִּמ ָ ִ֣מות נ ְַׂפ ָ ִ֑שם ָ֝ ְׂוחַ י ִּ֗ ָָתם לַ ָ֥דבר ִּה ְׂס ִּ ִֽגיר:
י־חם:
אשית ָ֝א ִּ֗ ִֹּונים ְׂבאָ הֳ לֵ ָ ִֽ
ָל־בכִ֣ ֹור ְׂב ִּמצְׂ ָ ִ֑ריִּם ֵר ִּ ָ֥
(נא) וַיַ ְִָּ֣֤ך כ ְׂ
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(נב) ַוי ַ ִַ֣סע כ ִַ֣צ ֹאן עַ ִ֑מֹו ַ ִֽוָּ֤ ְׂינַהֲ גֵ ָ֥ם ָ֝ ַכעִֵּ֗ דר בַ ִּמ ְׂד ָ ִֽבר:
יהם כִּ ָ ָ֥סה הַ ָיִֽם:
ת־אֹויְׂבֵ ִּ֗
(נג) ַויַנְׂ ֵ ִ֣חם לַָ֭ בטַ ח ו ְִׂ֣ל ֹא פָ ָ ִ֑חדּו וְׂא ָ֝
ר־זה ָקנְׂ ָ ָ֥תה י ְִּׂמינִֽ ֹו:
(נד) ַַ֭וי ְִּׂביאֵ ם אל־גְׂ ִ֣בּול ָק ְׂד ִ֑שֹו הַ ָ֝ ִּ֗
יהם ִּש ְׂב ֵ ָ֥טי י ְִּׂש ָר ֵ ִֽאל:
ֵיהם׀ ג ֹו ִּ֗ ִּים ַ֭ ַ ִֽוי ִַּפילֵ ם ְׂב ִ֣חבל נַחֲ לָ ִ֑ה ַוי ְַׂשכֵ ָ֥ן ָ֝ ְׂבאָ הֳ לֵ ִּ֗
(נה) ַויְׂגָ ָֹּ֤֤רש ִּמ ְׂפנ ֵ֨
דֹותיו ִ֣ל ֹא ָש ָ ִֽמרּו:
ֹלהים ע ְׂליִ֑ ֹון ָ֝ ְׂועֵ ִּ֗ ָ
(נו) ַו ְׂינ ִַ֣סּו ַַ֭וי ְַׂמרּו את־אֱ ִּ ִ֣
בֹותם ָ֝נ ְׂה ְׂפכִּ֗ ּו כְׂ ִ֣קשת ְׂר ִּמ ָ ִֽיה:
(נז) וַיִּ סִֹ֣ גּו ַ֭ ַ ִֽויִּ ְׂבגְׂ דּו כַאֲ ָ ִ֑
יאּוהּו:
יהם י ְַׂקנִּ ִֽ
מֹותם ּוָ֝ ִּב ְׂפ ִּסילֵ ִּ֗
יסּוהּו ְׂבבָ ָ ִ֑
(נח) ַויַכְׂ ִּע ָ֥
ֹלהים ַ ִֽוָּ֤יִּ ְׂתעַ ָ ִ֑בר וַיִּ ְׂמ ַ ָ֥אס ְָׂ֝מאִֹּ֗ ד ְׂבי ְִּׂש ָר ֵ ִֽאל:
(נט) ָש ַ ִ֣מע ַ֭אֱ ִּ
(ס) ַַ֭ויִּ טֹ ש ִּמ ְׂשכַ ִ֣ן ִּש ִ֑לֹו ָ֝ ִּ֗אֹ הל ִּשכֵ ָ֥ן בָ אָ ָ ִֽדם:
ַד־צר:
(סא) וַיִּ ֵ ִּ֣תן לַ ְׂש ִּ ִ֣בי ע ִ֑זֹו ְׂ ִֽו ִּת ְׂפאַ ְׂר ָּ֥תֹו ְׂבי ָ ִֽ
(סב) ַוי ְַׂסגֵ ִ֣ר לַ ִ֣חרב עַ ִ֑מֹו ּוָ֝ ְׂבנַחֲ לָ ִּ֗תֹו ִּה ְׂתעַ ָ ִֽבר:
הּוללּו:
תּוֹלתיו ִ֣ל ֹא ָ ִֽ
ִּ֗ ָ
ה־אש ּוָ֝ ְׂב
חּוריו ָ ִֽאכְׂ לָ ֵ ִ֑
(סג) בַ ָ ָ֥
(סד) ַ֭ ֹכהֲ נָיו בַ ִ֣חרב נ ָ ִָ֑פלּו ָ֝ ְׂואַ ְׂל ְׂמנ ִּ֗ ָֹתיו ִ֣ל ֹא ִּת ְׂב ִֽכינָה:
(סה) וַיִּ ַ ָ֖קץ כְׂ י ֵ ָָ֥שן׀ אֲ דֹנָ ִ֑י כְָׂ֝ גִּ ִּ֗בֹור ִּמ ְׂתרֹונֵ ָ֥ ָּ֤ן ִּמ ָיִָּֽ֤יִּן:
ֹולם נָ ִַ֣תן ָ ִֽלמֹו:
(סו) ַויְַך־צָ ָ ָ֥ריו אָ ִ֑חֹור ח ְׂר ַ ָ֥פת ָ֝ע ִּ֗ ָ
יֹוסף ּוִֽ ְׂב ֵ ָ֥שבט ָ֝א ְׂפ ַ ִּ֗ריִּם ִ֣ל ֹא בָ ָ ִֽחר:
(סז) ַַ֭ויִּ ְׂמאַ ס ְׂבאִֹ֣ הל ֵ ִ֑
ת־הר צִָּ֝ יִּ֗ ֹון אֲ ִ֣שר אָ ֵ ִֽהב:
ְׂהּודה ִֽא ַ ָ֥
ת־שבט י ָ ִ֑
(סח) ַַ֭ויִּ ְׂבחַ ר א ֵ ִ֣
עֹולם:
מֹו־ר ִּמים ִּמ ְׂק ָד ִ֑שֹו כְָׂ֝ ִּ֗ארץ יְׂסָ ָ ָ֥דּה ְׂל ָ ִֽ
ַָ֭
(סט) ו ִּ ִַ֣יבן כְׂ
(ע) ַַ֭ויִּ ְׂבחַ ר ְׂב ָדוִּ ִ֣ד עַ ְׂב ִ֑דֹו ָ֝ ַויִּ ָק ִּ֗ ֵחהּו ִּ ִֽמ ִּמכְׂ ְׂלאָֹ֥ ת ִֽצ ֹאן:
יאֹו ַ֭ ִּל ְׂרעֹות ְׂב ַיע ֲִ֣קֹ ב עַ ִ֑מֹו ּוָ֝ ְׂבי ְִּׂש ָר ִּ֗ ֵאל נַחֲ לָ ִֽתֹו:
(עא) מֵ אַ ַ ָ֥חר עָ ִּ֗לֹות הֱָ֫ ִּב ָ֥
ּוב ְׂתבּונָ֖ ֹות כ ָ ִַ֣פיו יַנְׂ ֵ ִֽחם:
תם ְׂלבָ ִ֑בֹו ִּ
(עב) ַַ֭ויִּ ְׂרעֵ ם כְׂ ִ֣ ֹ
2) Psalm 135
ת־שם יְׂקֹ וָ ִ֑ק ִָֽ֝ ַה ְׂללּו עַ ְׂב ֵ ָ֥די יְׂקֹ ָוִֽק:
(א) ַ ָ֥ה ְׂללּו ֵ֨ ָיּה׀ ַ֭ ַ ִֽה ְׂללּו א ֵ ִ֣
ֹלהינּו:
(ב) ַ֭ ִ֣שעִֹֽ ְׂמ ִּדים ְׂב ֵ ִ֣בית יְׂקֹ וָ ִ֑ק ָ֝ ְׂבחַ צְׂ ִּ֗רֹות ֵ ִ֣בית אֱ ֵ ִֽ
י־טֹוב יְׂקֹ וָ ִ֑ק ז ְַׂמ ָ֥רּו ָ֝ ִּל ְׂש ִּ֗מֹו ִּ ִ֣כי נ ִּ ִָֽעים:
(ג) ַ֭ ַ ִֽה ְׂללּו־יָּה כִּ ִ֣
(ד) ִּ ִֽכי־ ַיעֲקִֹּ֗ ב בָ ַ ִ֣חר ִ֣לֹו יָ ִּ֑ה ָ֝ ִּי ְׂש ָר ִּ֗ ֵאל ִּל ְׂסגלָ ִֽתֹו:
ֹלהים:
(ה) ִּ ֹ֤כי אֲ ִּנִ֣י ַָ֭י ַד ְׂע ִּּתי כִּ י־ג ִָ֣דֹול יְׂקֹ וָ ִ֑ק ָ֝ ַואֲ ֹד ִֵּ֗נינּו ִּמכָל־אֱ ִּ ִֽ
הֹומֹות:
ָל־ּת ִֽ
(ו) ֹ֤ ֹכל אֲ שר־חָ ֵ ָ֥פץ יְׂקֹ ִּ֗ ָוק עָָ֫ ָ ָ֥שה בַ ָש ַ ָ֥מיִּם ּובָ ָ ִ֑ארץ בַָ֝ י ִִַּּ֗מים ְׂוכ ְׂ
רֹותיו:
א־רּוחַ מֵ ִֽאֹוצְׂ ָ ִֽ
ים ִּמ ְׂק ֵצֵ֪ה ָ֫ ָה ָ ָ֥ארץ ְׂב ָר ִּ ִ֣קים לַ מָ ָ ִ֣טר עָ ָ ִ֑שה ִֽמֹוצֵ ָ֝
(ז) ַ ִֽמעֲלִ֣ה נְׂ ִּש ִּא ֘
ד־בהֵ ָ ִֽמה:
כֹורי ִּמצְׂ ָ ִ֑ריִּם ָ֝ ֵמאָ ִָּ֗דם עַ ְׂ
(ח) ַ֭ ִֽש ִּהכָה ְׂב ֵ ִ֣
ּובכָל־עֲבָ ָ ִֽדיו:
(ט) ָשלַ ֹ֤ח׀ אֹ ִ֣תֹות ּוַ֭ מ ְֹׂפ ִּתים ְׂבתֹוכֵ ִ֣כִּ י ִּמצְׂ ָ ִ֑ריִּם ָ֝ ְׂבפַ ְׂרעִֹּ֗ ה ְׂ
ֲצּומים:
(י) ַ֭ ִֽש ִּהכָה גֹויִּ ִ֣ם ַר ִּ ִ֑בים ָ֝ ְׂוהָ ַ ִּ֗רג ְׂמלָ ִּ ָ֥כים ע ִּ ִֽ
יחֹון׀ ֹ֤מלְך הָ אֱ מ ִּ ִֹּ֗רי ּוַ֭ ְׂלעֹוג ִ֣מלְך הַ בָ ָ ִ֑שן ּוָ֝ ְׂל ִּ֗ ֹכל מַ ְׂמ ְׂלכָ֥ ֹות כְׂ ָנִֽעַ ן:
(יא) ְׂל ִּס ֹ֤
(יב) ְׂונ ַ ִָ֣תן אַ ְׂר ָצִ֣ם נַחֲ לָ ִ֑ה ַָ֝נחֲ ִּ֗ ָלה ְׂלי ְִּׂש ָר ֵ ָ֥אל עַ ִֽמֹו:
3) Psalm 105
ילֹותיו:
הֹודיעּו בָ עַ ִמים ֲע ִל ָ
(א) הֹודּו לַ יקֹ וָק ִּק ְׂראּו ִּב ְׂשמֹו ִ
אֹותיו:
(ב) ִּשירּו לֹו ז ְַׂמרּו לֹו ִּשיחּו ְׂבכָל נִ ְפ ְל ָ
(ג) ִּה ְׂתהַ ְׂללּו ְׂב ֵשם ָק ְׂדשֹו י ְִּׂשמַ ח לֵ ב ְמבַ ְק ֵׁשי יְקֹ וָק:
(ד) ִד ְרשּו יְקֹ וָק וְׂעזֹו בַ ְקשּו פָ נָיו ָּת ִּמיד:
ּומ ְׂש ְׂפטֵ י ִּפיו:
אֹותיו אֲ שר עָ ָשה מ ְֹׂפ ָתיו ִּ
(ה) זִּ כְׂ רּו נִ ְפ ְל ָ
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(ו) ז ַרע אַ ְׂב ָרהָ ם עַ ְׂבדֹו ְׂבנֵי ַיעֲקֹ ב ְׂב ִּח ָיריו:
(ז) הּוא יְׂקֹ וָק אֱ ֹלהֵ ינּו ְבכָל הָ אָ ֶרץ ִמ ְשפָ טָ יו:
...
(כח) ָשלַ ח חֹ שְך ַוי ְַׂח ִּשְך וְׂל ֹא מָ רּו את <דבריו> ְׂדבָ רֹו:
ימיהם ְׂל ָדם ַויָמת את ְׂדג ָָתם:
(כט) הָ פַ ְך את מֵ ֵ
(ל) ָש ַרץ אַ ְרצָ ם צְׂ פַ ְׂר ְׂד ִּעים ְׂבחַ ְׂד ֵרי מַ ְׂלכֵיהם:
(לא) אָ מַ ר ַויָב ֹא עָ רֹב כִּ נִּ ים ְבכָל גְ בּולָ ם:
(לב) נ ַָתן גִּ ְׂש ֵמיהם בָ ָרד אֵ ש להָ בֹות בְאַ ְרצָ ם:
ְׂשבֵ ר עֵ ץ גְּבּולָ ם:
ָתם ַוי ַ
ּותאֵׁ נ ָ
(לג) ַויְַך ַג ְפנָם ְ
(לד) אָ מַ ר ַויָב ֹא אַ ְׂרבה וְׂילק וְׂאֵ ין ִּמ ְׂספָ ר:
(לה) וַי ֹאכַל כָל עֵ שב בְאַ ְרצָ ם וַי ֹאכַל ְׂפ ִּרי אַ ְד ָמ ָתם:
אשית ְׂלכָל אֹונָם
(לו) ַויְַך כָל ְׂבכֹור בְאַ ְרצָ ם ֵר ִּ
כֹושל:
ָהב ו ֵ ְָׂ֖אין ִּב ְׂשבָ ָ ִ֣טיו ֵ ִֽ
(לז) ַ֭ ַ ִֽויֹוצִּ יאֵ ם ְׂבכִ֣סף ְׂוז ָ ִ֑
יהם:
אתם ִּ ִֽכי־נ ַ ָָ֖פל פַ ְׂח ָ ִ֣דם עֲלֵ ִֽ
(לח) ָש ַ ִ֣מח ִּמצְׂ ַ ִ֣ריִּם ְׂבצֵ ָ ִ֑
(לט) פָ ַרש עָ נָן ְׂל ָמסָ ְך וְׂאֵ ש ְלהָ ִאיר לָ יְׂלָ ה:
(מ) ָשאַ ל ַויָבֵ א ְשלָ ו וְלֶ חֶ ם ָשמַ יִּם י ְַׂש ִּביעֵ ם:
(מא) פָ ַתח צּור ַויָזּובּו ָמיִם הָ ְׂלכּו בַ צִּ יֹות נָהָ ר:
(מב) כִּ י ָזכַר את ְׂדבַ ר ָק ְׂדשֹו את אַ ְׂב ָרהָ ם עַ ְׂבדֹו:
(מג) וַיֹוצִּ א עַ מֹו ְׂב ָששֹון ְׂב ִּרנָה את ְׂב ִּח ָיריו:
ִּירשּו:
(מד) וַיִּ ֵּתן לָ הם אַ ְרצֹות גֹויִּם ַועֲמַ ל ְׂלא ִּמים י ָ
לּו־יִּֽה:
ֹתיו יִּנְׂ ִֹּ֗צרּו ַ ִֽה ְׂל ָ
(מה) בַ ע ֲֹ֤בּור׀ י ְִּׂש ְׂמ ִ֣רּו ַ֭ח ָקיו וְׂתֹור ָ ָ֥
4) Psalm 106
י־טֹוב ִּ ָ֖כי ְׂלעֹולָ ִ֣ם חַ ְׂס ִֽדֹו:
הֹודּו לַ יקֹ וָ ִ֣ק כִּ ִ֑
(א) ַ ָ֥ה ְׂללּו ֵ֨ ָיּה׀ ִ֣
ָל־ּת ִּהלָ ִֽתֹו:
בּורֹות יְׂקֹ וָ ִ֑ק ָ֝ ַי ְׂש ִִּּ֗מיעַ כ ְׂ
(ב) ִִּּ֗מי ַ֭ ְׂימַ לֵ ל גְׂ ִ֣
ָל־עת:
(ג) אַַ֭ ְׂש ֵרי ש ְֹׂמ ֵ ִ֣רי ִּמ ְׂש ָ ִ֑פט עֹ ֵ ָ֖שה צְׂ ָד ָ ִ֣קה ְׂבכ ֵ ִֽ
(ד) זָכְׂ ֵ ִ֣רנִּ י ַ֭ ְׂיקֹ וָק ִּב ְׂר ִ֣צֹון עַ ִ֑מָך ָ֝פָ ְׂק ִֵּ֗דנִּ י ִבישּועָ ֶ ֶֽתָך:
גֹויָָּ֤ך ָ֝ ְׂל ִּה ְׂתהַ ִּ֗ ֵלל ִּעם־נַחֲ לָ ִֽתָך:
יריָך ַ֭ ִּל ְׂשמֹחַ ְׂב ִּש ְׂמ ַ ִ֣חת ִ֑
ֹובת ְׂב ִּח ִּ֗
(ה) ִּל ְׂר ֹ֤אֹות׀ ְׂבט֮ ַ ֹ֤
בֹותינּו העֱוִּ ָ֥ינּו ִּה ְׂר ָ ִֽש ְׂענּו:
(ו) חָ ָ ָ֥טאנּו ִּעם־אֲ ִּ֗ ֵ
אֹותיָך ִ֣ל ֹא ַָ֭זכְׂ רּו את־ ִ֣ ֹרב חֲ סָ ִ֑דיָך ַוי ְַׂמ ָ֖רּו עַ ל־יָ ִ֣ם ְׂביַם־ ִֽסּוף:
ֹא־ה ְׂש ַּ֬ ִּכילּו נִּ ְׂפ ְׂל ִּ֗
ֹותינּו ְׂב ִּמצְׂ ַ ֵ֨ריִּם׀ ל ִּ
(ז) אֲ ב֮ ֵ ֹ֤
בּור ִֽתֹו:
הֹודיעַ את־גְׂ ָ
ּיֹושיעֵׁ ם ְׂל ַ ִ֣מעַ ן ְׂש ִ֑מֹו ָ֝ ְׂל ִּ ִּ֗
(ח) ַֽ֭ ַ ֶֽו ִ
ַיֹוליכֵ ָ֥ם בַָ֝ ְּׂתהֹ ִּ֗מֹות כ ִַּמ ְׂד ָ ִֽבר:
ַם־סּוף ַ ִֽוָּ֤יחֱ ָ ִ֑רב ו ִּ
(ט) וַיִּ גְׂ ַ ִ֣ער ְׂבי ַ֭
אֹויִֽב:
ּיֹושיעֵׁ ם ִּמיַ ִ֣ד שֹונֵ ִ֑א ָ֝ ַויִּ גְׂ אָ ִּ֗ ֵלם ִּמיַ ָ֥ד ֵ
(י) ַֽ֭ ַ ֶֽו ִ
...
ֲֹונִֽם:
(מג) ְׂפעָ ִּ ָ֥מים ַר ִּ֗בֹות י ָ֫ ִַּצילֵ ָ֥ם ַ֭ ְׂוהֵ מָ ה י ְַׂמ ִ֣רּו בַ עֲצָ ָ ִ֑תם ָ֝ ַו ָי ִֹּ֗מכּו בַ ע ָ
ת־רנ ָ ִָֽתם:
(מד) ַַ֭וי ְַׂרא בַ ַצִ֣ר לָ ִ֑הם ָ֝ ְׂב ָש ְׂמ ִּ֗עֹו א ִּ
יתֹו ָ֝ ַויִּ נ ִּ֗ ֵָחם כְׂ ִ֣ ֹרב חסדו חֲ סָ ָ ִֽדיו:
(מה) וַיִּ זְׂ ִ֣ ֹכר לָ ִ֣הם ְׂב ִּר ִ֑
יהם:
אֹותם ְׂל ַרחֲ ִּ ִ֑מים ָ֝ ִּל ְׂפ ִֵּ֗ני כָל־שֹובֵ ִֽ
(מו) וַיִּ ֵ ִּ֣תן ָ ִ֣
ֹלהינּו ו ְַׂק ְׂבצֵ נּו֘ ִּ ִֽמן־הַ ָ֫גֹויִּ ָ֥ם ַ֭ ְׂלהֹ דֹות ְׂל ֵ ִ֣שם ָק ְׂד ִ֑שָך ָ֝ ְׂל ִּה ְׂש ַּת ִּ֗ ֵבחַ ִּב ְׂת ִּהלָ ִֽתָך:
ְׂקוָ ֹ֤ק אֱ ִּ֗ ֵ
הֹושיעֵֵׁ֨ נּו׀ י ֮ ֹ
ִ
(מז)
5) Shemot 7
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ר־בי ִּ ִָּ֗די עַ ל־הַ ַמיִּם אֲ ָ֥שר בַ יְאֹֹ֖ ר וְׂנה ְׂפכָ֥ ּו
(יז) ֹּ֚ ֹכה אָ ַ ִ֣מר יְׂקֹ ָ֔ ָוק ְׂב ִ֣ז ֹאת ֵּת ַָ֔דע ִּ ָ֖כי אֲ ִּנִ֣י יְׂקֹ וָ ִ֑ק ִּה ֵֵ֨נה אָ נ ִ֜ ִֹּכי ַמכִ֣ה׀ בַ מַ ִ֣טה אֲ ש ְׂ
ן־היְאֶֹֽ ר :ס (יט) ו ֵַ֨י ֹאמר
ְל ָ ֶֽדם (:יח) וְהַ ָד ָגָ֧ה אֲ ֶשר־בַ יְאֹֹ֛ ר ָת ֹ֖מּות ּובָ ַ ַ֣אש הַ יְאֹֹ֑ ר וְנִ ְל ַ֣אּו ִמצְ ַ ַ֔ריִם ִל ְש ּ֥תֹות ַ ֹ֖מיִם ִמ ַ
יהם
ֹתם׀ עַ ל־יְאֹ ֵׁר ֶ ַ֣
ימי ִמ ְצ ַ ַ֜ריִם ַ ֶֽעל־נַהֲ ר ָ ַ֣
ל־מ ֵ֨ ֵׁ
ֵׁ
מר ִֽאל־אַ הֲ ֹֹ֡רן ַ ִ֣קח מַ ְׂטָךִ֣ ּונְ ֵׁ ֶֽטה־י ְָד ָָ֩ך עַ
יְׂקֹ ִָ֜וק אל־מ ִֹּ֗שה אֱ ִ֣ ֹ
ָל־א ֶרץ ִמ ְצ ַ ַ֔ריִם ּובָ עֵׁ ִ ֹ֖צים ּובָ אֲ בָ ִ ֶֽנים (:כ)
יּו־דם ו ָ ְָ֤היָה ָדם֙ ְבכ ֶ ַ֣
יהם ו ִ ְֶֽי ְה ָ ֹ֑
ימ ֶ ֹ֖
ָל־מ ְקוֵׁ ּ֥ה ֵׁמ ֵׁ
ְעל כ ִ
יהם ו ַ ֹ֛
וְעַ ל־אַ גְ ֵׁמ ֶ֗ ֶ
ּולעֵ ינֵ ָ֖י עֲבָ ָ ִ֑דיו
ו ַ ִַֽיעֲשּו־ ֵכ ֩ן מ ֵֹ֨שה וְׂאַ הֲ ִֹ֜רן כַאֲ ִ֣שר׀ צִּ ּוָ ִ֣ה יְׂקֹ ִּ֗ ָוק וַיָ ֹ֤ ָּ֤רם בַ מַ טה֙ וַיַ ֹ֤ ְָּ֤ך את־הַ ַ ֙מיִּם֙ אֲ ִ֣שר בַ ְׂיאָֹ֔ ר ְׂלעֵ ינֵ ִ֣י פַ ְׂרעָֹ֔ ה ְׂ
ַוי ָ ִֵֽה ְׂפכּו כָל־הַ ַ ָ֥מיִּם אֲ שר־בַ יְׂאָֹ֖ ר ְׂל ָ ִֽדם (:כא) וְׂהַ ָד ֵָ֨גה אֲ שר־בַ יְׂאָֹ֥ ר ֵ ֙מ ָתה֙ וַיִּ ְׂב ַ ִ֣אש ַהיְׂאָֹ֔ ר וְל ֹא־יָכְ ַ֣לּו ִמ ְצ ַ ַ֔ריִם ִל ְש ּ֥תֹות
יהם וַיחֱ זַ ֹ֤ק לֵ ב־פַ ְׂרעֹ ֙ה
ָל־ארץ ִּמצְׂ ָ ִֽריִּם (:כב) ו ַ ִַֽיעֲשּו־כֵ ן חַ ְׂרט ֵ ָ֥מי ִּמצְׂ ַ ָ֖ריִּם ְׂבלָ טֵ ִ֑
ַ ֹ֖מיִם ִמן־הַ יְאֹֹ֑ ר ַוי ִּ ְָׂ֥הי הַ ָ ָ֖דם ְׂבכ ָ֥
ֹא־שת ִּל ָ֖בֹו גַם־לָ ִֽז ֹאת (:כד) ַוּי ְַח ְפ ָ֧רּו
יתֹו וְׂל ָ ָ֥
ֹא־ש ַ ִ֣מע אֲ לֵ ָ֔הם כַאֲ ָ֖שר ִּד ָ֥בר יְׂקֹ ָוִֽק (:כג) ו ִּ ִַ֣יפן פַ ְׂרעָֹ֔ ה ַוי ָָ֖ב ֹא אל־בֵ ִ֑
וְׂל ָ
ימי ַהיְאֶֹֽ ר:
תת ִמ ֵׁמ ֵׁ ֹ֖
ָל־מצְ ַ ֹ֛ר יִם ְס ִבי ּ֥ ֹבת הַ יְאֹֹ֖ ר ַ ַ֣מיִם ִל ְש ֹ֑תֹות ִ ַ֣כי ָ֤ל ֹא ָיֶֽכְ לּו֙ ִל ְש ַ֔ ֹ
כ ִ
Rashi Shemot 7:19
בכל ארץ מצרים .אף במרחצאות ובאמבטאות שבבתים:
ובעצים ובאבנים .מים שבכלי עץ ובכלי אבן:
6) Shemot 7:28-29
ּובאּו
ְׂש ַ ִ֣רץ ַהיְׂאֹ ֘ר צְׂ פַ ְׂר ְׂד ִּעים֒ וְׂעָ לּו֙ ָ ִ֣
בּולָךָ֖ ַ ִֽבצְׂ פַ ְׂר ְׂד ִּ ִֽעים (כח) ו ָ
(כז) ו ְִּׂאם־מָ ֵ ָ֥אן אַ ָ ָּ֖תה ְׂל ַשלֵ ִ֑חַ ִּהנֵ ִ֣ה אָ נ ִּ֗ ִֹּכי נֹגֵ ָּ֤ף את־כָל־גְׂ ְׂ
ּובכָ ָ֥ה ּוִֽ ְׂבעַ ְׂמָךָ֖
רֹותיָך (:כט) ְׂ
ּוב ִּמ ְׂשאֲ ִֽ
נּוריָך ְׂ
ּוב ַת ָ֖
ּובעַ ַ֔ ֶמָך ְׂ
ּוב ֵ ֹ֤בית עֲ בָ ֶ ֙דיָך֙ ְ
ל־מטָ ִ֑תָך ְׂ
יתָך ּובַ חֲ ַ ָ֥דר ִּמ ְׂשכ ְָׂבָךָ֖ וְׂעַ ִּ
ְבבֵׁ ֶַ֔
ּובכָל־עֲבָ ִ֑דיָך ַיע ֲָ֖לּו ַ ִֽהצְׂ פַ ְׂר ְׂד ִּ ִֽעים:
ְׂ
Shemot 8:17
ּומ ְׂל ִ֜אּו בָ ֵ ֹּ֤תי ִּמצְׂ ַ ֙רי ִּ֙ם
ּובבָ ֶ ֹ֖תיָך את־העָ ִ֑ ֹרב ֵ֨ ָ
(יז) ִּ ִ֣כי ִּאם־אֵ ינְׂ ָ֘ך ְׂמ ַשלֵ ִ֣חַ את־עַ ִּמ ֒י ִּהנְׂ נִּ ֩י מַ ְׂש ֵ֨ ִּליחַ ְׂב ִָ֜ך ּובַ עֲ בָ ֶ ָ֧דיָך ּוֶֽ ְבעַ ְמָךֹ֛ ְ
ר־הם עָ ִֽליהָ :
ת־העָ ָֹ֔רב וְׂגַ ָ֥ם הָ אֲ ָד ָ ָ֖מה אֲ ש ֵ ָ֥
א ִ֣
7) Ibn Ezra Shemot 7:27
(כז) ...וטעם נגף כמו משחית ,וכן כתיב וצפרדע ותשחיתם (תה' עח ,מה) .והמפרשים נחלקו במלת
צפרדעים ,ורבים אמרו שהוא מין דג נמצא במצרים יקרא בלשון ערב אלתמסח ,ויוצא מן הנהר וחוטף בני
אדם .ואחרים אמרו ,כי הם הנמצאים ברובי הנהרות שמשמיעים קול ,והוא הנכון בעיני ,והוא הידוע:
Midrash Tehillim 78:13
[יג] וצפרדע ותשחיתם .זה צפרדע ,שנאמר ותעל הצפרדע (שמות ח ב) ,שהיתה בוקעת ועולה לעשות
שליחותא ,לכך נאמר וצפרדע ותשחיתם ,מאי ותשחיתם ,שהיתה מסרסת אותם ,כענין שנאמר כי
משחתם בהם מום בם (ויקרא כב כה).
8) Radak Tehillim 78:50
וחיתם ,כמו נפשם .ויש מפרשים חיתם לדבר הסגיר ,על מות המקנה:
9) Psalm 89
יתן הָ אזְׂ ָר ִּחי:
(א) מַ ְׂשכִּ יל ְׂלאֵ ָ
אֹודיעַ אֱ מּו ָנ ְׂתָך ְׂב ִּפי:
(ב) חַ ְס ֵׁדי יְׂקֹ וָק עֹולָ ם אָ ִּש ָירה ְׂלדֹר ָודֹר ִּ
(ג) כִּ י אָ מַ ְׂר ִּּתי עֹולָ ם חֶ סֶ ד יִּבָ נה ָש ַמיִם ָתכִ ן אֱ מּו ָנ ְׂתָך בָ הם:
(ד) כ ַָר ִּּתי ברית ִּל ְׂב ִּח ִּירי נִ ְשבַ ְע ִתי ְׂל ָדוִּד עַ ְב ִדי:
יתי ְׂלדֹר וָדֹור כִ ְסאֲ ָך סלָ ה:
(ה) עַ ד עֹולָ ם אָ כִ ין ז ְַׂרעָך ּובָ נִּ ִּ
...
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אתי ָדוִּד עַ ְב ִדי ְׂבשמן ָק ְׂד ִּשי ְמ ַש ְח ִּּתיו:
(כא) מָ צָ ִּ
רֹועי ְׂתאַ ְׂמצנּו:
(כב) אֲ שר י ִָּדי ִתכֹון ִּעמֹו אַ ף זְ ִ
(כג) ל ֹא י ִַּשא אֹויֵׁב בֹו ּובן עַ וְׂלָ ה ל ֹא יְׂעַ ננּו:
ּומ ַשנְׂ אָ יו אגֹוף:
ַּתֹותי ִּמפָ נָיו צָ ָריו ְׂ
(כד) ְׂוכ ִּ
(כה) ואֱ מּונ ִָּתי ְׂוחַ ְס ִדי ִּעמֹו ּו ִב ְש ִמי ָתרּום ַק ְׂרנֹו:
ְׂש ְׂמ ִּּתי בַ ּיָם יָדֹו ּובַ נְׂ הָ רֹות י ְִּׂמינֹו:
(כו) ו ַ
(כז) הּוא י ְִּׂק ָראֵ נִּ י אָ ִּבי אָ ָּתה אֵ ִּלי וְׂצּור יְׂשּועָ ִּתי:
(כח) אַ ף אָ נִּ י ְׂבכֹור א ְּׂתנֵהּו ע ְׂליֹון ְׂל ַמ ְלכֵׁי אָ רץ:
(כט) ְׂלעֹולָ ם <אשמור> א ְׂשמָ ר לֹו חַ ְס ִדי ּובריתי נאֱ מנת לֹו:
ְׂש ְׂמ ִּּתי לָ עַ ד ז ְַׂרעֹו ְׂוכִ ְסאֹו כִּ ימֵ י ָש ָמיִם:
(ל) ו ַ
ּוב ִּמ ְׂשפָ טַ י ל ֹא יֵלֵ כּון:
ּתֹור ִּתי ְׂ
(לא) ִּאם יַעַ זְׂ בּו בָ נָיו ָ
ֹותי ל ֹא י ְִּׂשמֹרּו:
ּומצְׂ ַ
(לב) ִּאם חקֹ ַתי יְׂחַ לֵ לּו ִּ
ּובנְׂ ג ִָּעים עֲֹונָם:
(לג) ּופָ ַק ְׂד ִּּתי ְׂב ֵשבט ִּפ ְׂשעָ ם ִּ
(לד) ְׂוחַ ְס ִדי ל ֹא אָ ִּפיר מֵ ִּעמֹו וְׂל ֹא אֲ ַש ֵקר באֱ מּונ ִָּתי:
יתי ּומֹוצָ א ְׂשפָ ַתי ל ֹא אֲ ַשנה:
(לה) ל ֹא אֲ חַ לֵ ל ְב ִר ִ
(לו) אַ חַ ת נִ ְשבַ ְע ִּּתי ְׂב ָק ְׂד ִּשי ִּאם ְׂל ָדוִּד אֲ כַזֵ ב:
(לז) ז ְַׂרעֹו ְׂלעֹולָ ם י ְִּׂהיה ְׂוכִ ְסאֹו כַשמש נגְׂ ִּדי:
(לח) כְׂ י ֵָרחַ יִכֹון עֹולָ ם וְׂעֵ ד בַ ַשחַ ק נאֱ מָ ן סלָ ה:
(לט) וְׂאַ ָּתה ָזנ ְַׂח ָּת ו ִַּּת ְׂמאָ ס ִּה ְׂתעַ בַ ְׂר ָּת ִּעם ְׂמ ִּשיחָך:
(מ) נֵאַ ְׂר ָּתה ְב ִרית עַ ְב ֶדָך ִּחלַ ְׂל ָּת לָ אָ רץ נִּ זְׂ רֹו:
(מא) פָ ַרצְׂ ָּת כָל גְׂ ֵדר ָֹתיו ַש ְׂמ ָּת ִּמ ְׂבצָ ָריו ְׂמ ִּח ָּתה:
(מב) ַשסהּו כָל עֹ ְׂב ֵרי ָדרְך הָ יָה ח ְׂרפָ ה ִּל ְׂש ֵכנָיו:
ימֹות י ְִּׂמין צָ ָריו ִּה ְׂשמַ ְׂח ָּת כָל אֹויְבָ יו:
ָ
(מג) הֲ ִר
(מד) אַ ף ָּת ִּשיב צּור חַ ְׂרבֹו וְׂל ֹא הֲ ֵקימֹתֹו בַ ִּמ ְׂלחָ מָ ה:
(מה) ִּה ְׂשבַ ָּת ִּמ ְׂטהָ רֹו ְׂוכִ ְסאֹו לָ אָ רץ ִּמג ְַׂר ָּתה:
בּושה סלָ ה:
ָ
ית עָ לָ יו
(מו) ִּה ְׂקצַ ְׂר ָּת י ְֵׂמי עֲלּומָ יו הע ֱִּט ָ
(מז) עַ ד מָ ה יְׂקֹ וָק ִּּתסָ ֵתר לָ נצַ ח ִּּת ְׂבעַ ר כְׂ מֹו אֵ ש חֲ מָ תָך:
את כָל ְׂבנֵי אָ ָדם:
(מח) זְׂ כָר אֲ נִּ י מה חָ לד עַ ל מַ ה ָשוְׂא בָ ָר ָ
(מט) ִּמי גבר י ְִּׂחיה וְׂל ֹא י ְִּׂראה מָ ות יְׂמַ לֵ ט נ ְַׂפשֹו ִּמ ַיד ְׂשאֹול סלָ ה:
(נ) אַ יֵה חֲ סָ ֶדיָך הָ ִּראשֹנִּ ים אֲ ֹדנָי נִ ְשבַ ְע ָּת ְׂל ָדוִּד באֱ מּונָתָך:
(נא) זְׂ כֹר אֲ ֹדנָי ח ְׂרפַ ת עֲ בָ ֶדיָך ְׂשאֵ ִּתי ְׂבחֵ ִּיקי כָל ַר ִּבים עַ ִּמים:
(נב) אֲ שר חֵ ְׂרפּו אֹויְבֶ יָך יְׂקֹ וָק אֲ שר חֵ ְׂרפּו ִּע ְׂקבֹות ברית:
II Samuel 7
ה־לי ְׂל ֵ ִ֑בן
ה־לֹו ְׂל ָ֔ ָאב ו ְָׂ֖הּוא י ְִּׂהי ִּ ִ֣
ד־עֹולם (:יד) אֲ נִּ י֙ א ְׂהי ִ֣
ָ ִֽ
ה־ביִּת ִּל ְׂש ִּ ִ֑מי ְׂו ֹכנַנְׂ ִּּתי את־כִּ ֵ ָ֥סא מַ ְׂמלַ כְׂ ָּ֖תֹו עַ
(יג) ָ֥הּוא י ְִּׂבנ ַ ָ֖
ּובנִּ גְׂ ֵ ָ֖עי ְׂבנֵ ָ֥י אָ ָ ִֽדם (:טו) וְׂחַ ְׂס ִּ ָ֖די ל ֹא־י ִָ֣סּור ִּמ ִ֑מנּו כַאֲ ֹ֤שר הֲ ִּס ֵֹ֨ר ִּתי֙ ֵמ ִּ ִ֣עם
ֲֹותֹו וְׂהִֹֽ כ ְַׂח ִּּתיו֙ ְׂב ֵ ִ֣שבט אֲ נ ָ֔ ִָּשים ְׂ
אֲ שר֙ ְׂב ַ ִ֣הע ָ֔
ד־עֹולם:
ָ ִֽ
ּומ ְׂמלַ כְׂ ְּׂתָך עַ ד־עֹולָ ָ֖ם ְׂלפָ נִ֑יָך ִּ ִֽכ ְׂסאֲ ָָ֔ך י ְִּׂהיָ֥ה נָכָ֖ ֹון עַ
יתָךָ֧ ַ ִֽ
ָש ָ֔אּול אֲ ָ֥שר הֲ ִּס ָ֖ ֹר ִּתי ִּמ ְׂלפָ נִֽיָך (:טז) וְׂנ ְׂא ֵ֨ ַמן בֵ ְׂ
Psalm 89 and II Samuel 7
Psalm 89:
II Samuel 7:
(ד) כ ַָר ִּּתי ְׂב ִּרית ִּל ְׂב ִּח ִּירי נִּ ְׂשבַ ְׂע ִּּתי ְל ָדוִד עַ ְב ִדי:
(ה) לֵ ְך וְׂאָ מַ ְׂר ָּת אל עַ ְב ִדי אל ָדוִד
אתי ָדוִד עַ ְב ִדי ְׂבשמן ָק ְׂד ִּשי ְׂמ ַש ְׂח ִּּתיו:
(כא) מָ צָ ִּ
(ח) וְׂעַ ָּתה כֹה ת ֹאמַ ר ְלעַ ְב ִדי ְל ָדוִד
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(יט) ו ְַּׂת ַדבֵ ר גַם אל בֵ ית עַ ְב ְדָך ְׂלמֵ ָרחֹוק
ֹלהים הַ ָדבָ ר אֲ שר ִּדבַ ְׂר ָּת עַ ל עַ ְב ְדָך
(כה) וְׂעַ ָּתה ה' אֱ ִּ
ֲשה כַאֲ שר ִּדבַ ְׂר ָּת:
וְׂעַ ל בֵ יתֹו הָ ֵקם עַ ד עֹולָ ם ַוע ֵ
(כו) ּובֵ ית עַ ְב ְדָך ָדוִד י ְִּׂהיה נָכֹון ְׂלפָ ניָך:
(כט) וְׂעַ ָּתה הֹואֵ ל ּובָ ֵרְך את בֵ ית עַ ְב ְדָך
(טו) וְחַ ְס ִדי ל ֹא יָסּור ִּממנּו כַאֲ שר הֲ ִּסר ִֹּתי מֵ ִּעם
ָשאּול אֲ שר הֲ ִּסר ִֹּתי ִּמ ְׂלפָ ניָך:
יתָך ּומַ ְׂמלַ כְׂ ְּׂתָך עַ ד עֹולָ ם ְׂלפָ ניָך כִּ ְׂסאֲ ָך
(טז) ְונ ְֶא ַמן בֵ ְׂ
י ְִּׂהיה נָכֹון עַ ד עֹולָ ם:

(מ) נֵאַ ְׂר ָּתה ְׂב ִּרית עַ ְב ֶדָך ִּחלַ ְׂל ָּת לָ אָ רץ נִּ זְׂ רֹו:
(נא) זְׂ כֹר אֲ ֹדנָי ח ְׂרפַ ת עֲ בָ ֶדיָך ְׂשאֵ ִּתי ְׂבחֵ ִּיקי כָל
ַר ִּבים עַ ִּמים:
אֹודיעַ
ִּ
(ב) חַ ְס ֵׁדי ה' עֹולָ ם אָ ִּש ָירה ְׂלדֹר ָודֹר
אֱ מּונ ְָתָך ְׂב ִּפי:
(ג) כִּ י אָ ַמ ְׂר ִּּתי עֹולָ ם ֶח ֶסד יִּבָ נה ָש ַמיִּם ָּתכִּ ן אֱ מּונ ְָתָך
בָ הם:
ּומ ְׂשפָ ט ְׂמכֹון כִּ ְׂסאָך ֶח ֶסד ואֱ מת י ְַׂק ְׂדמּו
(טו) צדק ִּ
פָ ניָך:
ּוב ְׂש ִּמי ָּתרּום ַק ְׂרנֹו:
(כה) וֶאֱ מּונ ִָתי ו ְַח ְס ִדי ִּעמֹו ִּ
יתי
ּוב ִּר ִּ
(כט) ְׂלעֹולָ ם אשמור א ְׂש ָמר לֹו ַח ְס ִדי ְׂ
נֶאֱ ֶמנֶת לֹו:
(לד) וְחַ ְס ִדי ל ֹא אָ ִּפיר ֵמ ִּעמֹו וְׂל ֹא אֲ ַש ֵקר בֶ אֱ מּונ ִָתי

(נ) אַ יֵה חֲ ָס ֶדיָך הָ ִּראשֹנִּ ים אֲ ֹדנָי נִּ ְׂשבַ ְׂע ָּת ְׂל ָדוִּד
ָתָך:
בֶ אֱ מּונ ֶ
יתי ְׂלדֹר וָדֹור כִ ְסאֲ ָך
(יג) הּוא י ְִּׂבנה בַ יִּת ִּל ְׂש ִּמי ְׂו ֹכנַנְׂ ִּּתי את כִ סֵׁ א מַ ְׂמלַ כְׂ ּתֹו (ה) עַ ד עֹולָ ם אָ כִּ ין ז ְַׂרעָך ּובָ נִּ ִּ
סלָ ה:
עַ ד עֹולָ ם:
ּומ ְׂשפָ ט ְׂמכֹון כִ ְסאֶ ָך חסד ואֱ מת י ְַׂק ְׂדמּו
יתָך ּומַ ְׂמלַ כְׂ ְּׂתָך עַ ד עֹולָ ם ְׂלפָ ניָך (טו) צדק ִּ
(טז) וְׂנ ְׂא ַמן בֵ ְׂ
פָ ניָך:
כִ ְסאֲ ָך י ְִּׂהיה נָכֹון עַ ד עֹולָ ם:
ימי ָש ָמיִּם:
ְׂש ְׂמ ִּּתי לָ עַ ד ז ְַׂרעֹו וְכִ ְסאֹו כִּ ֵ
(ל) ו ַ
(לז) ז ְַׂרעֹו ְׂלעֹולָ ם י ְִּׂהיה וְכִ ְסאֹו כַשמש נגְׂ ִּדי:
(מה) ִּה ְׂשבַ ָּת ִּמ ְׂטהָ רֹו וְכִ ְסאֹו לָ אָ רץ ִּמג ְַׂר ָּתה:
יתי ְׂלדֹר וָדֹור כִּ ְׂסאֲ ָך
(יב) והֲ ִּקימ ִֹּתי את ז ְַׂרעֲָך אַ חֲ ריָך אֲ שר יֵצֵ א ִּממֵ עיָך (ה) עַ ד עֹולָ ם אָ כִ ין ז ְַׂרעָך ּובָ נִּ ִּ
וַהֲ כִ ינ ִֹתי את מַ ְׂמלַ כְׂ ּתֹו (:יג) הּוא י ְִּׂבנה בַ יִּת ִּל ְׂש ִּמי סלָ ה:
(לח) כְׂ י ֵָרחַ יִכֹון עֹולָ ם וְׂעֵ ד בַ ַשחַ ק נאֱ ָמן סלָ ה:
ְו ֹכנַנְ ִתי את כִּ סֵ א מַ ְׂמלַ כְׂ ּתֹו עַ ד עֹולָ ם:
יתָך ּומַ ְׂמלַ כְׂ ְּׂתָך עַ ד עֹולָ ם ְׂלפָ ניָך כִּ ְׂסאֲ ָך
(טז) וְׂנ ְׂא ַמן בֵ ְׂ
י ְִּׂהיה נָכֹון עַ ד עֹולָ ם:
(כו) ּובֵ ית עַ ְׂב ְׂדָך ָדוִּד י ְִּׂהיה נָכֹון ְׂלפָ ניָך:
יתי ְׂלדֹר וָדֹור כִּ ְׂסאֲ ָך
(יב) והֲ ִּקימ ִֹּתי את ז ְַרעֲ ָך אַ חֲ ריָך אֲ שר יֵצֵ א ִּממֵ עיָך (ה) עַ ד עֹולָ ם אָ כִּ ין ז ְַרעֶ ָך ּובָ נִּ ִּ
סלָ ה:
וַהֲ כִּ ינ ִֹּתי את מַ ְׂמלַ כְׂ ּתֹו:
ימי ָש ָמיִּם:
ְׂש ְׂמ ִּּתי לָ עַ ד ז ְַרעֹו וְׂכִּ ְׂסאֹו כִּ ֵ
(ל) ו ַ
(לז) ז ְַרעֹו ְׂלעֹולָ ם י ְִּׂהיה וְׂכִּ ְׂסאֹו כַשמש נגְׂ ִּדי:
יתי ְׂלדֹר וָדֹור כִּ ְׂסאֲ ָך
יתָך ּומַ ְׂמלַ כְׂ ְּׂתָך עַ ד עֹולָ ם ְׂלפָ ניָך כִּ ְׂסאֲ ָך (ה) עַ ד עֹולָ ם אָ כִּ ין ז ְַׂרעָך ּובָ נִּ ִּ
(טז) וְׂנ ְׂא ַמן בֵ ְׂ
סלָ ה:
י ְִּׂהיה נָכֹון עַ ד עֹולָ ם:
יתי נאֱ מנת
ּוב ִּר ִּ
ֹלהים הַ ָדבָ ר אֲ שר ִּדבַ ְׂר ָּת עַ ל עַ ְׂב ְׂדָך כט) ְלעֹולָ ם אשמור א ְׂש ָמר לֹו חַ ְׂס ִּדי ְׂ
(כה) וְׂעַ ָּתה ה' אֱ ִּ
לֹו:
ֲשה כַאֲ שר ִּדבַ ְׂר ָּת:
וְׂעַ ל בֵ יתֹו הָ ֵקם עַ ד עֹולָ ם ַוע ֵ
ימי ָש ָמיִּם:
ְׂש ְׂמ ִּּתי לָ עַ ד ז ְַׂרעֹו וְׂכִּ ְׂסאֹו כִּ ֵ
(כט) וְׂעַ ָּתה הֹואֵ ל ּובָ ֵרְך את בֵ ית עַ ְׂב ְׂדָך ִּל ְׂהיֹות (ל) ו ַ
(לז) ז ְַׂרעֹו ְלעֹולָ ם י ְִּׂהיה וְׂכִּ ְׂסאֹו כַשמש נגְׂ ִּדי:
ְלעֹולָ ם ְׂלפָ ניָך
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(יב) והֲ ִקימ ִֹתי את ז ְַׂרעֲָך אַ חֲ ריָך אֲ שר יֵצֵ א ִּממֵ עיָך
(מד) אַ ף ָּת ִּשיב צּור חַ ְׂרבֹו וְׂל ֹא הֲ ֵׁקימֹתֹו בַ ִּמ ְׂלחָ ָמה
וַהֲ כִּ ינ ִֹּתי את מַ ְׂמלַ כְׂ ּתֹו
ֹלהים הַ ָדבָ ר אֲ שר ִּדבַ ְׂר ָּת עַ ל עַ ְׂב ְׂדָך
(כה) וְׂעַ ָּתה ה' אֱ ִּ
וְׂעַ ל בֵ יתֹו ָה ֵׁקם עַ ד עֹולָ ם
(יד) אֲ נִּ י א ְׂהיה לֹו ְלאָ ב וְׂהּוא י ְִּׂהיה ִּלי ְלבֵׁ ן אֲ שר (כז) הּוא י ְִּׂק ָראֵ נִּ י אָ ִבי אָ ָּתה אֵ ִּלי וְׂצּור יְׂשּועָ ִּתי:
ּובנִ גְ עֵׁ י ְׂבנֵי אָ ָדם( :כח) אַ ף אָ נִּ י ְבכֹור א ְּׂתנֵהּו ע ְׂליֹון ְׂל ַמ ְׂלכֵי אָ רץ:
ְׂבהַ עֲֹותֹו וְׂהֹ כ ְַׂח ִּּתיו ְב ֵׁשבֶ ט אֲ נ ִָּשים ְ
ֹותי ל ֹא י ְִּׂשמֹרּו:
ּומצְׂ ַ
(לב) ִּאם חקֹ ַתי יְׂחַ לֵ לּו ִּ
ּובנְ ג ִָעים עֲֹונָם:
(לג) ּופָ ַק ְׂד ִּּתי ְב ֵׁשבֶ ט ִּפ ְׂשעָ ם ִ
(לד) וְחַ ְס ִדי ל ֹא אָ ִּפיר ֵמ ִּעמֹו וְׂל ֹא אֲ ַש ֵקר בֶ אֱ מּונ ִָתי:
10) Psalm 48
ֵי־קֹ ַרח:
(א) ִּ ָ֥שיר ִָּ֝מזְׂ מֹור ִּל ְׂבנ ִֽ
ר־ק ְׂד ִֽשֹו:
ֹלהינּו הַ ָ
ּומה ָלִ֣ל ְׂמאִֹ֑ ד ְׂב ִּ ָ֥עיר ָ֝אֱ ִּ֗ ֵ
(ב) ֮ ָג ֹ֤דֹול יְׂקֹ וָ ִ֣ק ְׂ
ר־ציֹון י ְַׂרכְׂ ֵ ִ֣תי צָ ִ֑פֹון ָ֝ ִּק ְׂר ִּ֗ ַית ִ֣מלְך ָ ִֽרב:
ָל־ה ָ ָ֥ארץ הַ ַ֭ ִּ
נֹוף ְׂמ ֵ֪שֹוש כ ָ֫ ָ
(ג) י ֵ ְָׂ֥פה ֘
נֹודע ְׂל ִּמ ְׂש ָ ִֽגב:
נֹותיהָ ַ ָ֥
ֹלהים ְׂבאַ ְׂר ְׂמ ִּ֗
(ד) אֱ ִּ ָ֥
י־הנֵ ִ֣ה הַַ֭ ְׂמלָ כִּ ים נִֽ ֹו ֲע ִ֑דּו עָ ְׂב ָ֥רּו י ְַׂח ָ ִֽדו:
(ה) ִּ ִֽכ ִּ
(ו) ֵ ִ֣ה ָמה ַָ֭ראּו כֵ ִ֣ן ָּת ָ ִ֑מהּו נִּ ְׂבהֲ ָ֥לּו נ ְׂח ָ ִֽפזּו:
ַיֹול ָדה:
(ז) ַ֭ ְׂרעָ ָדה אֲ חָ זָ ִַ֣תם ָ ִ֑שם ִָּ֝ ִּ֗חיל כ ֵ ִֽ
(ח) ְׂב ָ֥רּוחַ ָק ִּ ִ֑דים ְָּׂ֝ת ַש ִּ֗ ֵבר אֳ נִּ יָ֥ ֹות ַּת ְׂר ִּ ִֽשיש:
ד־עֹולִ֣ם ִֽסלָ ה:
ָ
ֹלהינּו אֱ ֹל֮ ִּ ֹ֤הים יְׂכֹונְׂ נָ֖הָ עַ
(ט) כַאֲ ֹ֤שר ָש ֵ֨ ַמ ְׂענּו׀ ֵכֹ֤ן ָר ִּ֗ ִּאינּו ְׂב ִּעיר־יְׂקֹ וָ ִ֣ק ַ֭ ְׂצבָ אֹות ְׂב ִּ ִ֣עיר אֱ ֵ ִ֑
ֹלהים חַ ְס ֶ ֹ֑דָך ָ֝ ְׂב ִּ֗קרב הֵ יכ ִָֽלָך:
(י) ִּד ִּ ִ֣מינּו אֱ ִּ ִ֣
ֵי־ארץ ֶ֗צֶ ֶדק מָ ְׂל ָ ָ֥אה י ְִּׂמינִָָּֽ֤ך:
ל־קצְׂ ו ִ֑
ֹלהים כֵ ִ֣ן ַ֭ ְּׂת ִּהלָ ְׂתָך עַ ַ
(יא) כְׂ ִּש ְׂמָךֹ֤ אֱ ִּ֗ ִּ
ְׂהּודה ָ֝ ְׂל ִּ֗ ַמעַ ן ִמ ְשפָ ֶ ֶֽטיָך:
(יב) י ְִּׂש ַ ֹ֤מח׀ הַ ר־צִּ יִּ֗ ֹון ַָּ֭תג ְֵׂלנָה ְׂבנִ֣ ֹות י ָ ִ֑
יפּוהָ ִָּ֝ס ְׂפ ִּ֗רּו ִּמגְׂ ָד ִֽליהָ :
(יג) סִֹ֣ בּו ַ֭ ִּציֹון וְׂהַ ִּק ִ֑
נֹותיהָ ְׂל ַ ָ֥מעַ ן ְָּׂ֝תסַ ְׂפ ִּ֗רּו ְׂל ִ֣דֹור אַ חֲ ִֽרֹון:
ילה פַ ְׂסגָ֥ ּו אַ ְׂר ְׂמ ִ֑
(יד) ִּ ֹ֤שיתּו ִּל ְׂב ֵ֨כם׀ ְׂ ִֽלחֵ ִּ֗ ָ
ל־מּות:
ֹלהים ַ֭אֱ ֹלהֵ ינּו עֹולָ ִ֣ם ו ִָ֑עד ָ֖הּוא ְׂינַהֲ גֵ ִ֣נּו עַ ִֽ
(טו) ִּ ֹ֤כי ֵ֨זה׀ אֱ ִּ ִ֣

