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ק"ו

ילֹותיו:
ֲל ָ
הֹודיעּו ָב ַע ִּמים ע ִ
ִ
(א) הֹודּו ַלה' ִק ְראּו ִב ְׁשמֹו
אֹותיו:
ִׂשיחּו ְּב ָכל ִנ ְפ ְל ָ
ַּמרּו לֹו
(ב) ִׁשירּו לֹו ז ְ
ִי ְׂש ַמח ֵלב ְמ ַב ְק ֵׁשי ה':
(ג) ִה ְת ַה ְללּו ְּב ֵׁשם ָק ְדׁשֹו
ַּב ְּקׁשּו ָפנָיו ָּת ִמיד:
(ד) ִּד ְרׁשּו ה' וְ עֻּזֹו
ּומ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיו:
אֹותיו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה מ ְֹפ ָתיו ִ
(ה) ִז ְכרּו ִנ ְפ ְל ָ
יריו:
ְּבנֵי ַי ֲעקֹב ְּב ִח ָ
ַאב ָר ָהם ַע ְבּדֹו
ֶרע ְ
(ו) ז ַ
ָארץ ִמ ְׁש ָּפ ָטיו:
ְּב ָכל ָה ֶ
ֹלהינּו(ז) הּוא ה' ֱא ֵ
ָּד ָבר ִצּוָה ְל ֶא ֶלף ּדֹור:
עֹולם ְּב ִריתֹו
ָכר ְל ָ
(ח) ז ַ
בּועתֹו ְל ִי ְׂש ָחק:
ּוׁש ָ
ְ
ַאב ָר ָהם
(ט) ֲא ֶׁשר ָּכ ַרת ֶאת ְ
עֹולם:
ְל ִי ְׂש ָר ֵאל ְּב ִרית ָ
יד ָה ְל ַי ֲעקֹב ְלחֹק
ֲמ ֶ
(י) ַו ַּיע ִ
ַח ַל ְת ֶכם:
ָען ֶח ֶבל נ ֲ
(יא) ֵלאמֹר ְלָך ֶא ֵּתן ֶאת ֶא ֶרץ ְּכנ ַ
ָרים ָּבּה:
ִּכ ְמ ַעט וְ ג ִ
יֹותם ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר
(יב) ִּב ְה ָ
ַאחר:
ִמ ַּמ ְמ ָל ָכה ֶאל ַעם ֵ
(יג) ו ִַּי ְת ַה ְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי
יהם ְמ ָל ִכים:
ֲל ֶ
ַּיֹוכח ע ֵ
ו ַ
ָאדם ְל ָע ְׁש ָקם
יח ָ
(יד) ֹלא ִה ִּנ ַ
וְ ִל ְנ ִביַאי ַאל ָּת ֵרעּו:
יחי
(טו) ַאל ִּת ְּגעּו ִב ְמ ִׁש ָ
ָּכל ַמ ֵּטה ֶל ֶחם ָׁש ָבר:
ָארץ
(טז) ו ִַּי ְק ָרא ָר ָעב ַעל ָה ֶ
יֹוסף:
ְל ֶע ֶבד ִנ ְמ ַּכר ֵ
ֵיהם ִאיׁש
(יז) ָׁש ַלח ִל ְפנ ֶ
ַפׁשֹו:
ַּב ְרזֶל ָּבָאה נ ְ
(יח) ִעּנּו ַב ֶּכ ֶבל ַר ְגלֹו
ִא ְמ ַרת ה' ְצ ָר ָפ ְתהּו:
(יט) ַעד ֵעת ּבֹא ְד ָברֹו
מ ֵֹׁשל ַע ִּמים ו ְַי ַפ ְּת ֵחהּו:
ירהּו
ַּת ֵ
(כ) ָׁש ַלח ֶמ ֶלְך ַוּי ִ
ּומ ֵֹׁשל ְּב ָכל ִק ְניָנֹו:
(כא) ָׂשמֹו ָאדֹון ְל ֵביתֹו
ְּוז ֵקנָיו ְי ַח ֵּכם:
ַפׁשֹו
(כב) ֶל ְאסֹר ָׂש ָריו ְּבנ ְ
וְ ַי ֲעקֹב ּגָר ְּב ֶא ֶרץ ָחם:
(כג) ַו ָּיבֹא ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ְצ ָר ִים
ֲצ ֵמהּו ִמ ָּצ ָריו:
ַו ַּיע ִ
ֶפר ֶאת ַעּמֹו ְמאֹד
(כד) ַוּי ֶ
ֲב ָדיו:
ַּכל ַּבע ָ
ְל ִה ְתנ ֵ
(כה) ָה ַפְך ִל ָּבם ִל ְׂשנֹא ַעּמֹו
ַאהרֹן ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ּבֹו:
ֲ
(כו) ָׁש ַלח מ ֶֹׁשה ַע ְבּדֹו
ּומ ְֹפ ִתים ְּב ֶא ֶרץ ָחם:
ֹתֹותיו
(כז) ָׂשמּו ָבם ִּד ְב ֵרי א ָ
וְ ֹלא ָמרּו ֶאת ְּד ָברֹו:
ַח ִׁשְך
(כח) ָׁש ַלח ח ֶֹׁשְך ַוּי ְ
ָתם:
ָמת ֶאת ְּדג ָ
ַוּי ֶ
יהם ְל ָדם
ימ ֶ
(כט) ָה ַפְך ֶאת ֵמ ֵ
יהם:
ְּב ַח ְד ֵרי ַמ ְל ֵכ ֶ
ַאר ָצם ְצ ַפ ְר ְּד ִעים
(ל) ָׁש ַרץ ְ
בּולם:
ִּכ ִּנים ְּב ָכל ְּג ָ
ָאמר ַו ָּיבֹא ָערֹב
(לא) ַ
ַאר ָצם:
ֵאׁש ֶל ָהבֹות ְּב ְ
יהם ָּב ָרד
ָתן ִּג ְׁש ֵמ ֶ
(לב) נ ַ
בּולם:
ו ְַי ַׁש ֵּבר ֵעץ ְּג ָ
ָתם
ּות ֵאנ ָ
ַפנָם ְ
(לג) ַוּיְַך ּג ְ
וְ ֵאין ִמ ְס ָּפר:
ֶלק
ַאר ֶּבה וְ י ֶ
ָאמר ַו ָּיבֹא ְ
(לד) ַ
ַאד ָמ ָתם:
ֹאכל ְּפ ִרי ְ
ַוּי ַ
ַאר ָצם
ֹאכל ָּכל ֵע ֶׂשב ְּב ְ
(לה) ַוּי ַ
אׁשית ְל ָכל אֹונָם:
ֵר ִ
ַאר ָצם
(לו) ַוּיְַך ָּכל ְּבכֹור ְּב ְ
ּכֹוׁשל:
וְ ֵאין ִּב ְׁש ָב ָטיו ֵ
ָהב
יאם ְּב ֶכ ֶסף וְ ז ָ
ַּיֹוצ ֵ
(לז) ו ִ
יהם:
ֲל ֶ
ָפל ַּפ ְח ָּדם ע ֵ
ִּכי נ ַ
אתם
(לח) ָׂש ַמח ִמ ְצ ַר ִים ְּב ֵצ ָ
וְ ֵאׁש ְל ָה ִאיר ָל ְי ָלה:
(לט) ָּפ ַרׂש ָענָן ְל ָמ ָסְך
יעם:
ַׂש ִּב ֵ
וְ ֶל ֶחם ָׁש ַמ ִים י ְ
ָבא ְׂש ָלו
(מ) ָׁשַאל ַוּי ֵ
ָהר:
ָה ְלכּו ַּב ִּצּיֹות נ ָ
(מא) ָּפ ַתח צּור ַוּיָזּובּו ָמ ִים
ַאב ָר ָהם ַע ְבּדֹו:
ֶאת ְ
ָכר ֶאת ְּד ַבר ָק ְדׁשֹו
(מב) ִּכי ז ַ
יריו:
ְּב ִרּנָה ֶאת ְּב ִח ָ
ַּיֹוצא ַעּמֹו ְב ָׂשׂשֹון
(מג) ו ִ
ירׁשּו:
ֲמל ְל ֻא ִּמים ִי ָ
ַוע ַ
ּגֹוים
ַארצֹות ִ
(מד) ו ִַּי ֵּתן ָל ֶהם ְ
וְ תֹור ָֹתיו ִי ְנצֹרּו ַה ְללּו יָּה:
(מה) ַּבעֲבּור ִי ְׁש ְמרּו ֻח ָּקיו

עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
(א) ַה ְללּויָּה הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב
יע ָּכל ְּת ִה ָּלתֹו:
ַׁש ִמ ַ
יְ
(ב) ִמי ְי ַמ ֵּלל ְּגבּורֹות ה'
ע ֵֹׂשה ְצ ָד ָקה ְב ָכל ֵעת:
ַאׁש ֵרי ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁש ָּפט
ְ
(ג)
יׁשּוע ֶתָך:
ָּפ ְק ֵד ִני ִּב ָ
ָכ ֵר ִני ה' ִּב ְרצֹון ַע ֶּמָך
(ד) ז ְ
ַח ָל ֶתָך:
ִל ְׂשמ ַֹח ְּב ִׂש ְמ ַחת ּגֹויֶָך ְל ִה ְת ַה ֵּלל ִעם נ ֲ
יריָך
טֹובת ְּב ִח ֶ
(ה) ִל ְראֹות ְּב ַ
ֶהעֱוִ ינּו ִה ְר ָׁש ְענּו:
בֹותינּו
(ו) ָח ָטאנּו ִעם ֲא ֵ
אֹותיָך
בֹותינּו ְב ִמ ְצ ַר ִים ֹלא ִה ְׂש ִּכילּו ִנ ְפ ְל ֶ
(ז) ֲא ֵ
ַמרּו ַעל יָם ְּביַם סּוף:
ָכרּו ֶאת רֹב ֲח ָס ֶדיָך ַוּי ְ
ֹלא ז ְ
בּורתֹו:
יע ֶאת ְּג ָ
הֹוד ַ
ְל ִ
יעם ְל ַמ ַען ְׁשמֹו
ַּיֹוׁש ֵ
(ח) ו ִ
יכם ַּב ְּתהֹמֹות ַּכ ִּמ ְד ָּבר:
ַּיֹול ֵ
ו ִ
ֶח ָרב
(ט) ו ִַּי ְג ַער ְּביַם סּוף ַוּי ֱ
ָאלם ִמּיַד אֹויֵב:
ו ִַּי ְג ֵ
יעם ִמּיַד ׂשֹונֵא
ַּיֹוׁש ֵ
(י) ו ִ
נֹותר:
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֹלא ָ
יהם
(יא) ו ְַי ַכּסּו ַמ ִים ָצ ֵר ֶ
ָׁשירּו ְּת ִה ָּלתֹו:
יִ
ַא ִמינּו ִב ְד ָב ָריו
(יב) ַוּי ֲ
ֲצתֹו:
ֹלא ִחּכּו ַלע ָ
ֲׂשיו
(יג) ִמ ֲהרּו ָׁש ְכחּו ַמע ָ
יׁשימֹון:
ו ְַינַּסּו ֵאל ִּב ִ
(יד) ו ִַּי ְתַאּוּו ַת ֲאוָה ַּב ִּמ ְד ָּבר
ַפ ָׁשם:
ו ְַי ַׁש ַּלח ָרזֹון ְּבנ ְ
(טו) ו ִַּי ֵּתן ָל ֶהם ֶׁש ֱא ָל ָתם
ַאהרֹן ְקדֹוׁש ה':
ְל ֲ
(טז) ו ְַי ַק ְנאּו ְלמ ֶֹׁשה ַּב ַּמ ֲחנֶה
ירם:
ֲדת ֲא ִב ָ
ַּת ַכס ַעל ע ַ
וְ
ַּת ְב ַלע ָּד ָתן
(יז) ִּת ְפ ַּתח ֶא ֶרץ ו ִ
ֶל ָה ָבה ְּת ַל ֵהט ְר ָׁש ִעים:
ֲד ָתם
ַּת ְב ַער ֵאׁש ַּבע ָ
(יח) ו ִ
ו ִַּי ְׁש ַּת ֲחוּו ְל ַמ ֵּס ָכה:
(יט) ַיעֲׂשּו ֵעגֶל ְּבח ֵֹרב
ׁשֹור א ֵֹכל ֵע ֶׂשב:
בֹודם ְּב ַת ְב ִנית
ָמירּו ֶאת ְּכ ָ
(כ) ַוּי ִ
ע ֶֹׂשה ְגדֹלֹות ְּב ִמ ְצ ָר ִים:
יעם
מֹוׁש ָ
(כא) ָׁש ְכחּו ֵאל ִ
נֹוראֹות ַעל יַם סּוף:
ָ
(כב) ִנ ְפ ָלאֹות ְּב ֶא ֶרץ ָחם
לּולי מ ֶֹׁשה ְב ִחירֹו ָע ַמד ַּב ֶּפ ֶרץ ְל ָפנָיו ְל ָה ִׁשיב ֲח ָמתֹו ֵמ ַה ְׁש ִחית:
ידם ֵ
ֹאמר ְל ַה ְׁש ִמ ָ
(כג) ַוּי ֶ
ֹלא ֶה ֱא ִמינּו ִל ְד ָברֹו:
(כד) ו ִַּי ְמ ֲאסּו ְּב ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה
ֹלא ָׁש ְמעּו ְּבקֹול ה':
יהם
ָאה ֵל ֶ
ֵר ְגנּו ְב ֳ
(כה) ַוּי ָ
אֹותם ַּב ִּמ ְד ָּבר:
ְל ַה ִּפיל ָ
(כו) ו ִַּי ָּׂשא יָדֹו ָל ֶהם
ָרֹותם ָּב ֲא ָרצֹות:
ּולז ָ
ְ
ּגֹוים
ַר ָעם ַּב ִ
ּול ַה ִּפיל ז ְ
(כז) ְ
ֹאכלּו ִז ְב ֵחי ֵמ ִתים:
ַוּי ְ
(כח) ו ִַּי ָּצ ְמדּו ְל ַב ַעל ְּפעֹור
ֵפה:
ַּת ְפ ָרץ ָּבם ַמּג ָ
וִ
יהם
ַכ ִעיסּו ְּב ַמ ַע ְל ֵל ֶ
(כט) ַוּי ְ
ֵפה:
ַּת ָע ַצר ַה ַּמּג ָ
וֵ
ינ ָחס ו ְַי ַפ ֵּלל
(ל) ַו ַּי ֲעמֹד ִּפ ְ
עֹולם:
ְלדֹר ָודֹר ַעד ָ
ַּת ָח ֶׁשב לֹו ִל ְצ ָד ָקה
(לא) ו ֵ
ֲבּורם:
ֵרע ְלמ ֶֹׁשה ַּבע ָ
ַוּי ַ
יבה
ַק ִציפּו ַעל ֵמי ְמ ִר ָ
(לב) ַוּי ְ
ו ְַי ַב ֵּטא ִּב ְׂש ָפ ָתיו:
(לג) ִּכי ִה ְמרּו ֶאת רּוחֹו
ָאמר ה' ָל ֶהם:
ֲא ֶׁשר ַ
(לד) ֹלא ִה ְׁש ִמידּו ֶאת ָה ַע ִּמים
יהם:
ֲׂש ֶ
ו ִַּי ְל ְמדּו ַמע ֵ
ּגֹוים
(לה) ו ִַּי ְת ָע ְרבּו ַב ִ
מֹוקׁש:
ו ִַּי ְהיּו ָל ֶהם ְל ֵ
יהם
ֲצ ֵּב ֶ
ַע ְבדּו ֶאת ע ַ
(לו) ַוּי ַ
יהם ַל ֵּׁש ִדים:
נֹות ֶ
וְ ֶאת ְּב ֵ
ֵיהם
(לז) ו ִַּי ְז ְּבחּו ֶאת ְּבנ ֶ
ָארץ ַּב ָּד ִמים:
ַּת ֱחנַף ָה ֶ
ָען ו ֶ
ֲצ ֵּבי ְכנ ַ
יהם ֲא ֶׁשר ִז ְּבחּו ַלע ַ
נֹות ֶ
ּוב ֵ
ֵיהם ְ
ָקי ַּדם ְּבנ ֶ
(לח) ו ִַּי ְׁש ְּפכּו ָדם נ ִ
יהם:
ו ִַּי ְזנּו ְּב ַמ ַע ְל ֵל ֶ
יהם
ֲׂש ֶ
(לט) ו ִַּי ְט ְמאּו ְב ַמע ֵ
ַח ָלתֹו:
ו ְַי ָת ֵעב ֶאת נ ֲ
(מ) ו ִַּי ַחר ַאף ה' ְּב ַעּמֹו
יהם:
ו ִַּי ְמ ְׁשלּו ָב ֶהם ׂש ְֹנ ֵא ֶ
ּגֹוים
(מא) ו ִַּי ְּתנֵם ְּביַד ִ
ָדם:
ו ִַּי ָּכ ְנעּו ַּת ַחת י ָ
יהם
אֹוי ֵב ֶ
(מב) ו ִַּי ְל ָחצּום ְ
ֲצ ָתם ַו ָּימֹּכּו ַּבעֲֹונָם:
ַמרּו ַבע ָ
וְ ֵה ָּמה י ְ
ילם
ַּצ ֵ
(מג) ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות י ִ
ָתם:
ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִרּנ ָ
ַרא ַּב ַּצר ָל ֶהם
(מד) ַוּי ְ
ָחם ְּכרֹב חסדו ֲח ָס ָדיו:
ו ִַּיּנ ֵ
(מה) ו ִַּי ְזּכֹר ָל ֶהם ְּב ִריתֹו
יהם:
ׁשֹוב ֶ
ִל ְפנֵי ָּכל ֵ
אֹותם ְל ַר ֲח ִמים
(מו) ו ִַּי ֵּתן ָ
ּגֹוים ְלהֹדֹות ְל ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָך ְל ִה ְׁש ַּת ֵּב ַח ִּב ְת ִה ָּל ֶתָך:
ֹלהינּו וְ ַק ְּב ֵצנּו ִמן ַה ִ
יענּו ה' ֱא ֵ
הֹוׁש ֵ
(מז) ִ
ָאמן ַה ְללּו יָּה:
ָאמר ָּכל ָה ָעם ֵ
עֹולם וְ ַ
עֹולם וְ ַעד ָה ָ
ֹלהי ִי ְׂש ָר ֵאל ִמן ָה ָ
(מח) ָּברּוְך ה' ֱא ֵ

(א) הֹודּו ַלה' ִק ְראּו ִב ְׁשמֹו( :ג) ִה ְת ַה ְללּו ְּב ֵׁשם ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ַמח ֵלב ְמ ַב ְק ֵׁשי ה':
(מה) ַּבעֲבּור יִ ְׁש ְמרּו ֻח ָּקיו וְ תֹור ָֹתיו יִ נְ צֹרּו ַה ְללּו יָּ-ה:

ַח ָל ֶתָך( :מז) ְלהֹדֹות ְל ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָך
עֹולם ַח ְסּדֹו( :ה) ְל ִה ְת ַה ֵּלל ִעם נ ֲ
(א) ַה ְללּויָּ-ה הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְל ָ
ָאמן ַה ְללּו יָּ-ה:
ָאמר ָּכל ָה ָעם ֵ
ְל ִה ְׁש ַּת ֵּב ַח ִּב ְת ִה ָּל ֶתָך( :מח) וְ ַ

ילֹותיו:
ֲל ָ
הֹודיעּו ָב ַע ִּמים ע ִ
(א) הֹודּו ַלה' ִק ְראּו ִב ְׁשמֹו ִ

יהם:
יהם וַּיִ ְזנּו ְּב ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ֲׂש ֶ
ֵפה ...וַּיִ ְט ְמאּו ְב ַמע ֵ
ַּת ְפ ָרץ ָּבם ַמּג ָ
יהם ו ִ
ַכ ִעיסּו ְּב ַמ ַע ְל ֵל ֶ
(כט.לט) ַוּי ְ

ָכר ֶאת ְּד ַבר ָק ְדׁשֹו:
עֹולם( :מב) ִּכי ז ַ
עֹולם ְּב ִריתֹו( :י) ְליִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִרית ָ
ָכר ְל ָ
(ח) ז ַ

ָחם ְּכרֹב ֲח ָס ָדיו:
(מה) וַּיִ ְזּכֹר ָל ֶהם ְּב ִריתֹו וַּיִ ּנ ֵ

אֹותיו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה:
אֹותיו( :ה) ִז ְכרּו נִ ְפ ְל ָ
(ב) ִׂשיחּו ְּב ָכל נִ ְפ ְל ָ

ָכרּו(  :כב) נִ ְפ ָלאֹות ְּב ֶא ֶרץ ָחם :
אֹותיָך ֹלא ז ְ
בֹותינּו ְב ִמ ְצ ַריִ ם ֹלא ִה ְׂש ִּכילּו נִ ְפ ְל ֶ
(ז) ֲא ֵ

(כג) וְ ַי ֲעקֹב ּגָר ְּב ֶא ֶרץ ָחם(:כז) ּומ ְֹפ ִתים ְּב ֶא ֶרץ ָחם:

נֹוראֹות ַעל יַם סּוף:
(כב) נִ ְפ ָלאֹות ְּב ֶא ֶרץ ָחם ָ

יריו:
ַאהרֹן ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ּבֹו( :מג) ְּב ִרּנָה ֶאת ְּב ִח ָ
יריו(  :כו) ֲ
(ו) ְּבנֵי ַי ֲעקֹב ְּב ִח ָ

לּולי מ ֶֹׁשה ְב ִחירֹו:
ידם ֵ
ֹאמר ְל ַה ְׁש ִמ ָ
יריָך( :כג) ַוּי ֶ
טֹובת ְּב ִח ֶ
(ה) ִל ְראֹות ְּב ַ

ָארץ ִמ ְׁש ָּפ ָטיו:
ֹלהינּו ְּב ָכל ָה ֶ(ז) הּוא ה' ֱא ֵ

ֹלהינּו וְ ַק ְּב ֵצנּו ִמן ַהּגֹויִ ם ְלהֹדֹות ְל ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָך ְל ִה ְׁש ַּת ֵּב ַח ִּב ְת ִה ָּל ֶתָך:
יענּו ה' ֱא ֵ
הֹוׁש ֵ
(מז) ִ

ַח ַל ְת ֶכם:
ָען ֶח ֶבל נ ֲ
(יא) ֵלאמֹר ְלָך ֶא ֵּתן ֶאת ֶא ֶרץ ְּכנ ַ

ַח ָלתֹו:
ַח ָל ֶתָך( :מ) וַיְ ָת ֵעב ֶאת נ ֲ
יריָך ִל ְׂשמ ַֹח ְּב ִׂש ְמ ַחת ִעם נ ֲ
טֹובת ְּב ִח ֶ
(ה) ִל ְראֹות ְּב ַ

(כה) ָה ַפְך ִל ָּבם ִל ְׂשנֹא ַעּמֹו

יהם:
יעם ִמּיַד ׂשֹונֵא  (מא) וַּיִ ְמ ְׁשלּו ָב ֶהם ׂשֹנְ ֵא ֶ
ַּיֹוׁש ֵ
(י) ו ִ

(כ.כא) מ ֵֹׁשל ַע ִּמים וַיְ ַפ ְּת ֵחהּוָׂ ...שמֹו ָאדֹון ְל ֵביתֹו ּומ ֵֹׁשל ְּב ָכל ִקנְ יָנֹו:

יהם:
(מא) וַּיִ ְּתנֵם ְּביַד ּגֹויִ ם וַּיִ ְמ ְׁשלּו ָב ֶהם ׂשֹנְ ֵא ֶ

ירׁשּו:
ֲמל ְל ֻא ִּמים יִ ָ
ַארצֹות ּגֹויִ ם ַוע ַ
(מד) וַּיִ ֵּתן ָל ֶהם ְ

ָרֹותם ָּב ֲא ָרצֹות:
ּולז ָ
ַר ָעם ַּבּגֹויִ ם ְ
ּול ַה ִּפיל ז ְ
(כז) ְ

ק"ז
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(יא)
(יב)
(יג)
(יד)
(טו)
(טז)
(יז)
(יח)
(יט)
(כ)
(כא)
(כב)
(כג)
(כד)
(כה)
(כו)
(כז)
(כח)
(כט)
(ל)
(לא)
(לב)
(לג)
(לד)
(לה)
(לו)
(לז)
(לח)
(לט)
(מ)
(מא)
(מב)
(מג)

עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
הֹדּו ַלה' ִּכי טֹוב
ָאלם ִמּיַד ָצר:
ֲא ֶׁשר ְּג ָ
אּולי ה'
ֹאמרּו ְּג ֵ
י ְ
ּומּיָם:
ֲרב ִמ ָּצפֹון ִ
ּומ ַּמע ָ
ִמ ִּמ ְז ָרח ִ
ּומ ֲא ָרצֹות ִק ְּב ָצם
ֵ
מֹוׁשב ֹלא ָמ ָצאּו:
יׁשימֹון ָּד ֶרְך ִעיר ָ
ָּתעּו ַב ִּמ ְד ָּבר ִּב ִ
ַפ ָׁשם ָּב ֶהם ִּת ְת ַע ָּטף:
נְ
ְר ֵע ִבים ּגַם ְצ ֵמ ִאים
ילם:
ַּצ ֵ
יהם י ִ
צּוקֹות ֶ
ֵ
ִמ ְּמ
ו ִַּי ְצעֲקּו ֶאל ה' ַּב ַּצר ָל ֶהם
מֹוׁשב:
ָל ֶל ֶכת ֶאל ִעיר ָ
יכם ְּב ֶד ֶרְך ְי ָׁש ָרה
ַד ִר ֵ
ַוּי ְ
ָאדם:
אֹותיו ִל ְבנֵי ָ
וְ ִנ ְפ ְל ָ
יֹודּו ַלה' ַח ְסּדֹו
ֶפׁש ְר ֵע ָבה ִמ ֵּלא טֹוב:
וְ נ ֶ
ֶפׁש ׁש ֵֹק ָקה
יע נ ֶ
ִּכי ִה ְׂש ִּב ַ
ּוב ְרזֶל:
ֳני ַ
ירי ע ִ
ֲא ִס ֵ
י ְֹׁש ֵבי ח ֶֹׁשְך וְ ַצ ְל ָמוֶת
ֲצת ֶע ְליֹון נָָאצּו:
ַוע ַ
ִּכי ִה ְמרּו ִא ְמ ֵרי ֵאל
ָּכ ְׁשלּו וְ ֵאין עֹזֵר:
ַכנַע ֶּב ָע ָמל ִל ָּבם
ַוּי ְ
יעם:
יֹוׁש ֵ
יהם ִ
ֻקֹות ֶ
ִמ ְּמצ ֵ
ו ִַּי ְזעֲקּו ֶאל ה' ַּב ַּצר ָל ֶהם
ַּתק:
יהם ְינ ֵ
רֹות ֶ
ּומֹוס ֵ
ְ
יאם ֵמח ֶֹׁשְך וְ ַצ ְל ָמוֶת
יֹוצ ֵ
ִ
ָאדם:
אֹותיו ִל ְבנֵי ָ
וְ ִנ ְפ ְל ָ
יֹודּו ַלה' ַח ְסּדֹו
יחי ַב ְרזֶל ִּג ֵּד ַע:
ּוב ִר ֵ
ְ
ִּכי ִׁש ַּבר ַּד ְלתֹות ְנח ֶֹׁשת
יהם ִי ְת ַעּנּו:
ּומעֲֹונ ֵֹת ֶ
ֵ
ֱאוִ ִלים ִמ ֶּד ֶרְך ִּפ ְׁש ָעם
ֲרי ָמוֶת:
ַוּי ִַּגיעּו ַעד ַׁשע ֵ
ַפ ָׁשם
ָּכל א ֶֹכל ְּת ַת ֵעב נ ְ
יעם:
יֹוׁש ֵ
יהם ִ
ֻקֹות ֶ
ִמ ְּמצ ֵ
ו ִַּי ְזעֲקּו ֶאל ה' ַּב ַּצר ָל ֶהם
יתֹותם:
ימ ֵּלט ִמ ְּׁש ִח ָ
וִ ַ
ִי ְׁש ַלח ְּד ָברֹו וְ ִי ְר ָּפ ֵאם
ָאדם:
אֹותיו ִל ְבנֵי ָ
וְ ִנ ְפ ְל ָ
יֹודּו ַלה' ַח ְסּדֹו
ֲׂשיו ְּב ִרּנָה:
יס ְּפרּו ַמע ָ
וִ ַ
תֹודה
וְ ִי ְז ְּבחּו ִז ְב ֵחי ָ
אכה ְּב ַמ ִים ַר ִּבים:
ע ֵֹׂשי ְמ ָל ָ
יֹור ֵדי ַהּיָם ָּב ֳא ִנּיֹות
ְ
צּולה:
אֹותיו ִּב ְמ ָ
וְ ִנ ְפ ְל ָ
ֲׂשי ה'
ֵה ָּמה ָראּו ַמע ֵ
ַּליו:
רֹומם ּג ָ
ַּת ֵ
רּוח ְס ָע ָרה ו ְ
ֲמד ַ
ֹאמר ַו ַּיע ֵ
ַוּי ֶ
ַפ ָׁשם ְּב ָר ָעה ִת ְתמֹוגָג:
ֵרדּו ְתהֹומֹות נ ְ
ַיעֲלּו ָׁש ַמ ִים י ְ
וְ ָכל ָח ְכ ָמ ָתם ִּת ְת ַּב ָּלע:
יָחֹוּגּו וְ יָנּועּו ַּכ ִּׁשּכֹור
יאם:
יֹוצ ֵ
יהם ִ
ּומ ְּמצּוק ֵֹת ֶ
ִ
ו ִַּי ְצעֲקּו ֶאל ה' ַּב ַּצר ָל ֶהם
יהם:
ַּל ֶ
ֶחׁשּו ּג ֵ
ַוּי ֱ
ָקם ְס ָע ָרה ִל ְד ָמ ָמה
יֵ
ַוּי ְַנ ֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶח ְפ ָצם:
ו ִַּי ְׂש ְמחּו ִכי ִי ְׁשּתֹקּו
ָאדם:
אֹותיו ִל ְבנֵי ָ
וְ ִנ ְפ ְל ָ
יֹודּו ַלה' ַח ְסּדֹו
מֹוׁשב ְז ֵק ִנים ְי ַה ְללּוהּו:
ּוב ַ
ְ
וִ יר ְֹממּוהּו ִּב ְק ַהל ָעם
ּומ ָֹצ ֵאי ַמ ִים ְל ִצ ָּמאֹון:
ָׂשם ְנ ָהרֹות ְל ִמ ְד ָּבר
יֵ
ֵמ ָר ַעת י ְֹׁש ֵבי ָבּה:
ֶא ֶרץ ְּפ ִרי ִל ְמ ֵל ָחה
וְ ֶא ֶרץ ִצּיָה ְלמ ָֹצ ֵאי ָמ ִים:
ָׂשם ִמ ְד ָּבר ַל ֲאגַם ַמ ִים
יֵ
מֹוׁשב:
כֹוננּו ִעיר ָ
ו ְַי ְ
ַּיֹוׁשב ָׁשם ְר ֵע ִבים
ו ֶ
ו ִַּי ְז ְרעּו ָׂשדֹות ו ִַּי ְּטעּו ְכ ָר ִמים ַו ַּיעֲׂשּו ְּפ ִרי ְתבּוָאה:
ַמ ִעיט:
ּוב ֶה ְמ ָּתם ֹלא י ְ
ְ
ֲכם ו ִַּי ְרּבּו ְמאֹד
ו ְַי ָבר ֵ
ֵמע ֶֹצר ָר ָעה וְ יָגֹון:
ו ִַּי ְמעֲטּו ַו ָּיׁשֹחּו
ַת ֵעם ְּבתֹהּו ֹלא ָד ֶרְך:
ַוּי ְ
יבים
ׁש ֵֹפְך ּבּוז ַעל ְנ ִד ִ
ָׂשם ַּכּצֹאן ִמ ְׁש ָּפחֹות:
ַוּי ֶ
עֹוני
ו ְַי ַׂשּגֵב ֶא ְביֹון ֵמ ִ
יה:
וְ ָכל ַעוְ ָלה ָק ְפ ָצה ִּפ ָ
ִי ְראּו ְי ָׁש ִרים וְ ִי ְׂש ָמחּו
ּבֹוננּו ַח ְס ֵדי ה':
וְ ִי ְת ְ
ִמי ָח ָכם וְ ִי ְׁש ָמר ֵא ֶּלה

ָאמן ַה ְללּו יָּה
ָאמר ָּכל ָה ָעם ֵ
ָאלם ִמּיַד אֹויֵב (מז) וְ ַק ְּב ֵצנּו ִמן ַהּגֹויִ ם( :מח) ...וְ ַ
(י) וַּיִ ְג ֵ

ּומ ֲא ָרצֹות ִק ְּב ָצם
ָאלם ִמּיַד ָצר  (ג) ֵ
אּולי ה' ֲא ֶׁשר ְּג ָ
ֹאמרּו ְּג ֵ
(ב) י ְ

יׁשימֹון
(יד) וַּיִ ְתַאּוּו ַת ֲאוָה ַּב ִּמ ְד ָּבר וַיְ נַּסּו ֵאל ִּב ִ

יׁשימֹון ָּד ֶרְך
(ד) ָּתעּו ַב ִּמ ְד ָּבר ִּב ִ

ָתם
ַרא ַּב ַּצר ָל ֶהם ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִרּנ ָ
(מד) ַוּי ְ

(ו) וַּיִ ְצעֲקּו ֶאל ה' ַּב ַּצר ָל ֶהם

ֲצ ָתם ַו ָּימֹּכּו ַּבעֲֹונָם
ַמרּו ַבע ָ
ילם וְ ֵה ָּמה י ְ
ַּצ ֵ
(מג) ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות י ִ

ילם (≈ יג יט כח)
ַּצ ֵ
יהם י ִ
צּוקֹות ֶ
ֵ
ִמ ְּמ

ָחם ְּכרֹב ֲח ָס ָדיו
(מה) וַּיִ ְזּכֹר ָל ֶהם ְּב ִריתֹו וַּיִ ּנ ֵ

(ל) וַּיִ ְׂש ְמחּו ִכי יִ ְׁשּתֹקּו ַוּיַנְ ֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶח ְפ ָצם

(לג) ִּכי ִה ְמרּו ֶאת רּוחֹו

(יא) ִּכי ִה ְמרּו ִא ְמ ֵרי ֵאל

ָדם:
יהם וַּיִ ָּכנְ עּו ַּת ַחת י ָ
(מב) וַּיִ ְל ָחצּום אֹויְ ֵב ֶ

ַכנַע ֶּב ָע ָמל ִל ָּבם ָּכ ְׁשלּו וְ ֵאין עֹזֵר:
(יב) ַוּי ְ

ָען
ֲצ ֵּבי ְכנ ַ
ֵיהם( :לח) ֲא ֶׁשר ִז ְּבחּו ַלע ַ
ֹאכלּו ִז ְב ֵחי ֵמ ִתים(   :לז) וַּיִ ְז ְּבחּו ֶאת ְּבנ ֶ
(כח) ַוּי ְ

ֲׂשיו ְּב ִרּנָה:
יס ְּפרּו ַמע ָ
תֹודה וִ ַ
(כב) וְ יִ ְז ְּבחּו ִז ְב ֵחי ָ
ּוב ְרזֶל:
ירי עֳנִ י ַ
ֶת  א ִס ֵ
(י) י ְֹׁש ֵבי ח ֶֹׁשְך וְ ַצ ְל ָמו ֲ

ּוז ֵקנָיו יְ ַח ֵּכם
ַפׁשֹו ְ
ַפׁשֹוֶ ...ל ְאסֹר ָׂש ָריו ְּבנ ְ
(יח.כב) ִעּנּו ַב ֶּכ ֶבל ַר ְגלֹו ַּב ְרזֶל ָּבָאה נ ְ
ילֹותיו
ֲל ָ
הֹודיעּו ָב ַע ִּמים ע ִ
(א) הֹודּו ַלה' ִק ְראּו ִב ְׁשמֹו ִ

עֹולם ַח ְסּדֹו
(א) ַה ְללּויָּה הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְל ָ

עֹולם ַח ְסּדֹו (ח.טו.כא.לא) יֹודּו ַלה' ַח ְסּדֹו (לב) יְ ַה ְללּוהּו
(א) הֹדּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְל ָ

יריו
ַּיֹוצא ַעּמֹו ְב ָׂשׂשֹון ְּב ִרּנָה ֶאת ְּב ִח ָ
(מג) ו ִ

ָתם
ַרא ַּב ַּצר ָל ֶהם ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִרּנ ָ
(מד) ַוּי ְ

ֲׂשיו ְּב ִרּנָה
יס ְּפרּו ַמע ָ
תֹודה וִ ַ
(כב) וְ יִ ְז ְּבחּו ִז ְב ֵחי ָ

ירׁשּו
ֲמל ְל ֻא ִּמים יִ ָ
ַארצֹות ּגֹויִ ם ַוע ַ
(מד) וַּיִ ֵּתן ָל ֶהם ְ

ָרֹותם ָּב ֲא ָרצֹות
ּולז ָ
ַר ָעם ַּבּגֹויִ ם ְ
ּול ַה ִּפיל ז ְ
(כז) ְ

ּומּיָם
ֲרב ִמ ָּצפֹון ִ
ּומ ַּמע ָ
ּומ ֲא ָרצֹות ִק ְּב ָצם ִמ ִּמ ְז ָרח ִ
(ג) ֵ

ּומ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיו
אֹותיו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה מ ְֹפ ָתיו ִ
אֹותיו  (ה) ִז ְכרּו נִ ְפ ְל ָ
(ב) ִׂשיחּו ְּב ָכל נִ ְפ ְל ָ

נֹוראֹות ַעל יַם סּוף
אֹותיָך   (כב) נִ ְפ ָלאֹות ְּב ֶא ֶרץ ָחם ָ
בֹותינּו ְב ִמ ְצ ַריִ ם ֹלא ִה ְׂש ִּכילּו נִ ְפ ְל ֶ
(ז) ֲא ֵ

צּולה
אֹותיו ִּב ְמ ָ
ָאדם  (כד) וְ נִ ְפ ְל ָ
אֹותיו ִל ְבנֵי ָ
(ח.טו.כא.לא) יֹודּו ַלה' ַח ְסּדֹו וְ נִ ְפ ְל ָ

