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צבע כתום = חפיפה מלאה.
צבע ורוד = חפיפה למעט האותיות ]וי[.
סה"כ נמצאו  (30+) 113חפיפות.
ָשׂא".
ֹאמר ה' ַעתָּה אֵרוֹמָם ַעתָּה ֶאנּ ֵ
]יש' ַ " [10 33עתָּה אָקוּם י ַ
ֵשׁע יָפִי ַח לוֹ".
אָשׁית ְבּי ַ
אמר ה' ִ
]תה' ִ " [6 12משֹּׁד ֲענִיִּים ֵמ ֶאנְקַת ֶאבְיוֹנִים ַעתָּה אָקוּם יֹ ַ
ַשּׁירָה ַהזֹּאת בְּיוֹם ִהצִּיל ה' אֹתוֹ ִמכַּף כָּל
ַשּׁירָה ַהזֹּאת בְּיוֹם ִהצִּיל ה' ]שמואל ב " [1 22וַיְַדבֵּר ָדּוִד לַה' אֶת ִדּ ְברֵי ה ִ
ֲשׁר ִדּבֶּר לַה' אֶת ִדּ ְברֵי ה ִ
]תה' ַ " [1 18ל ְמנַ ֵצּ ַח ְל ֶעבֶד ה' ְל ָדוִד א ֶ
אֹיְבָיו וּ ִמכַּף ָשׁאוּל".
אוֹתוֹ ִמכַּף כָּל אֹיְבָיו וּ ִמיַּד ָשׁאוּל".
וּמ ַפ ְלטִי לִי".
וּמ ֻצ ָדתִי ְ
]שמואל ב " [2 22וַיֹּאמַר ה' ַס ְלעִי ְ
ִשׁעִי ִמ ְשׂגַּבִּי".
]תה' " [3 18ה' ַס ְלעִי וּ ְמצוּ ָדתִי וּ ְמ ַפ ְלטִי ֵאלִי צוּרִי ֶא ֱחסֶה בּוֹ ָמִגנִּי וְ ֶקרֶן י ְ
ֹשׁעִי ֵמ ָחמָס
ִשַׂגּבִּי וּמְנוּסִי מ ִ
ִשׁעִי מ ְ
]שמואל ב ֱ " [3 22אלֹהֵי צוּרִי ֶא ֱחסֶה בּוֹ ָמִגנִּי וְ ֶק ֶרן י ְ
שַׂגּבִּי".
ִשׁעִי ִמ ְ
]תה' " [3 18ה' ַס ְלעִי וּמְצוּ ָדתִי וּ ְמ ַפ ְלטִי ֵאלִי צוּרִי ֶא ֱחסֶה בּוֹ ָמִגנִּי וְ ֶקרֶן י ְ
ֹשׁ ֵענִי".
תִּ
ִשׁ ְבּרֵי ָמוֶת נַ ֲחלֵי ְב ִליַּעַל יְ ַב ֲע ֻתנִי".
]שמואל ב " [5 22כִּי ֲא ָפ ֻפנִי מ ְ
]תה' ֲ " [5 18אפָפוּנִי ֶח ְבלֵי ָמוֶת וְנַ ֲחלֵי ְב ִליַּעַל יְ ַבעֲתוּנִי".
ְשׁוְ ָעתִי
ִשׁמַע ֵמהֵיכָלוֹ קוֹלִי ו ַ
]שמואל ב ַ " [7 22בּצַּר לִי ֶא ְקרָא ה' וְאֶל ֱאלֹהַי ֶא ְקרָא וַיּ ְ
ְשׁוְ ָעתִי ְל ָפנָיו תָּבוֹא
ִשׁמַע ֵמהֵיכָלוֹ קוֹלִי ו ַ
ֲשׁוֵּ ַע י ְ
]תה' ַ " [7 18בּצַּר לִי ֶא ְקרָא ה' וְאֶל ֱאלֹהַי א ַ
בְּאָזְנָיו".
בְאָזְנָיו".
ַשּׁ ַמיִם יִ ְרגָּזוּ וַיִּ ְתָגּעֲשׁוּ כִּי ָחרָה לוֹ".
]שמואל ב " [8 22וַיִּ ְתגָּעַשׁ וַ ִתּ ְרעַשׁ הָאָרֶץ מוֹסְדוֹת ה ָ
]תה' " [8 18וַ ִתּגְעַשׁ וַ ִתּ ְרעַשׁ הָאָרֶץ וּמוֹ ְסדֵי ָהרִים יִ ְרגָּזוּ וַיִּ ְתָגּעֲשׁוּ כִּי ָחרָה לוֹ".
ָשׁן בְּאַפּוֹ וְאֵשׁ ִמפִּיו תֹּאכֵל ֶגּ ָחלִים ָבּעֲרוּ ִממֶּנּוּ".
]שמואל ב ָ " [9 22עלָה ע ָ
ָשׁן בְּאַפּוֹ וְאֵשׁ ִמפִּיו תֹּאכֵל ֶגּ ָחלִים ָבּעֲרוּ ִממֶּנּוּ".
]תה' ָ " [9 18עלָה ע ָ
שׁ ַמיִם וַיֵּרַד וַ ֲע ָרפֶל ַתּחַת ַרְגלָיו".
]שמואל ב " [10 22וַיֵּט ָ
שׁ ַמיִם וַיֵּרַד וַ ֲע ָרפֶל ַתּחַת ַרְגלָיו".
]תה' " [10 18וַיֵּט ָ
]שמואל ב " [14 22יַ ְרעֵם מִן ָשׁ ַמיִם ה' וְ ֶעלְיוֹן יִתֵּן קוֹלוֹ".
ַשּׁ ַמיִם ה' וְ ֶעלְיוֹן יִתֵּן קֹלוֹ ָבּרָד וְַג ֲחלֵי אֵשׁ".
]תה' " [14 18וַיַּ ְרעֵם בּ ָ
ְשׁנִי ִמ ַמּיִם ַרבִּים".
ִשׁלַח ִממָּרוֹם יִ ָקּ ֵחנִי יַמ ֵ
]שמואל ב " [17 22י ְ
ִמּיִם ַרבִּים".
שׁנִי מ ַ
ִשׁלַח ִממָּרוֹם יִ ָקּ ֵחנִי יַ ְמ ֵ
]תה' " [17 18י ְ
אָמצוּ ִמ ֶמּנִּי".
]שמואל ב " [18 22יַצִּי ֵלנִי ֵמאֹיְבִי עָז ִמשֹּׂנְאַי כִּי ְ
אָמצוּ ִמ ֶמּנִּי".
]תה' " [18 18יַצִּי ֵלנִי ֵמאֹיְבִי עָז וּ ִמשֹּׂנְאַי כִּי ְ
ִשׁעָן לִי".
ְמנִי בְּיוֹם אֵידִי וַיְהִי ה' מ ְ
]שמואל ב " [19 22יְ ַקדּ ֻ
ִשׁעָן לִי".
]תה' " [19 18יְ ַקדְּמוּנִי בְיוֹם אֵידִי וַיְהִי ה' ְלמ ְ
ָשׁיב לִי".
]שמואל ב " [21 22יִגְ ְמ ֵלנִי ה' ְכּ ִצ ְד ָקתִי ְכּבֹר יָדַי י ִ
ָשׁיב לִי".
]תה' " [21 18יִגְ ְמ ֵלנִי ה' ְכּ ִצ ְדקִי ְכּבֹר יָדַי י ִ
ָשׁ ְעתִּי ֵמ ֱאלֹהָי".
שׁ ַמ ְרתִּי ַדּ ְרכֵי ה' וְלֹא ר ַ
]שמואל ב " [22 22כִּי ָ
ָשׁ ְעתִּי ֵמ ֱאלֹהָי".
שׁ ַמ ְר ִתּי ַדּ ְרכֵי ה' וְלֹא ר ַ
]תה' " [22 18כִּי ָ
ִשׁ ָפּטָו ְלנְֶגדִּי וְ ֻחקֹּתָיו לֹא אָסוּר ִמ ֶמּנָּה".
]שמואל ב " [23 22כִּי כָל מ ְ
שׁ ָפּטָיו ְלנְֶגדִּי וְ ֻחקֹּתָיו לֹא אָסִיר ֶמנִּי".
]תה' " [23 18כִּי כָל ִמ ְ
]שמואל ב " [26 22עִם ָחסִיד ִתּ ְת ַחסָּד עִם גִּבּוֹר תָּמִים ִתּ ַתּמָּם".
]תה' " [26 18עִם ָחסִיד ִתּ ְת ַחסָּד עִם ְגּבַר ָתּמִים ִתּ ַתּמָּם".
]שמואל ב ִ " [30 22כּי ְבכָה אָרוּץ גְּדוּד בֵּאלֹהַי ֲא ַדלֶּג שׁוּר".
]תה' " [30 18כִּי ְב ָך אָרֻץ גְּדוּד וּבֵאלֹהַי ֲא ַדלֶּג שׁוּר".
ִמרַת ה' צְרוּפָה ָמגֵן הוּא ְלכֹל ַהחֹסִים בּוֹ".
]שמואל ב ָ " [31 22האֵל תָּמִים ַדּרְכּוֹ א ְ
ִמרַת ה' צְרוּפָה ָמגֵן הוּא ְלכֹל ַהחֹסִים בּוֹ".
]תה' ָ " [31 18האֵל תָּמִים ַדּרְכּוֹ א ְ
]שמואל ב " [32 22כִּי מִי אֵל ִמ ַבּ ְל ֲעדֵי ה' וּמִי צוּר ִמ ַבּ ְל ֲעדֵי ֱאלֹהֵינוּ".
]תה' " [32 18כִּי ִמי אֱלוֹ ַהּ ִמ ַבּ ְל ֲעדֵי ה' וּמִי צוּר זוּ ָלתִי ֱאלֹהֵינוּ".
שׁוֶּה ַרְגלַי ָכּאַיָּלוֹת וְעַל ָבּמֹתַי יַ ֲע ִמ ֵדנִי".
]שמואל ב ְ " [34 22מ ַ
שׁוֶּה ַרְגלַי כָּאַיָּלוֹת וְעַל ָבּמֹתַי יַעֲמִי ֵדנִי".
]תה' ְ " [34 18מ ַ
ִשׁ ֶע ָך וַ ֲענֹ ְת ָך ַתּ ְר ֵבּנִי".
]שמואל ב " [36 22וַ ִתּתֶּן לִי ָמגֵן י ְ
ִשׁ ֶע ָך וִימִינְ ָך ִת ְס ָע ֵדנִי וְ ַענְוַ ְת ָך ַת ְר ֵבּנִי".
]תה' " [36 18וַ ִתּתֶּן לִי ָמגֵן י ְ
ָאַשׁמִידֵם וְלֹא אָשׁוּב עַד כַּלּוֹתָם".
]שמואל ב ֶ " [38 22א ְר ְדּפָה אֹיְבַי ו ְ
ְאַשּׂיגֵם וְלֹא אָשׁוּב עַד כַּלּוֹתָם".
]תה' ֶ " [38 18ארְדּוֹף אוֹיְבַי ו ִ
]שמואל ב " [40 22וַ ַתּזְ ֵרנִי ַחיִל ַל ִמּ ְל ָחמָה ַתּ ְכרִי ַע קָמַי ַתּ ְח ֵתּנִי".
]תה' " [40 18וַתְּאַזְּ ֵרנִי ַחיִל ַל ִמּ ְל ָחמָה ַתּ ְכרִי ַע קָמַי ַתּ ְחתָּי".
שׂנְאַי וָאַצְמִיתֵם".
]שמואל ב " [41 22וְאֹיְבַי ַתּתָּה לִּי עֹרֶף ְמ ַ
שׂנְאַי אַצְמִיתֵם".
]תה' " [41 18וְאֹיְבַי נָ ַתתָּה לִּי עֹרֶף וּ ְמ ַ
ִשׁ ְמ ֵרנִי ְלרֹאשׁ גּוֹיִם עַם לֹא יָ ַד ְעתִּי יַ ַע ְב ֻדנִי".
]שמואל ב " [44 22וַ ְתּ ַפ ְלּ ֵטנִי ֵמרִיבֵי ַעמִּי תּ ְ
ְשׂי ֵמנִי ְלרֹאשׁ גּוֹיִם עַם לֹא יָ ַד ְעתִּי יַ ַעבְדוּנִי".
]תה' ְ " [44 18תּ ַפ ְלּ ֵטנִי ֵמרִיבֵי עָם תּ ִ
ִשּׁ ְמעוּ לִי".
ִשׁמוֹ ַע אֹזֶן י ָ
]שמואל ב ְ " [45 22בּנֵי נֵכָר יִ ְת ַכּחֲשׁוּ לִי ל ְ
ִשּׁמְעוּ לִי ְבּנֵי נֵכָר יְַכחֲשׁוּ לִי".
ְשׁמַע אֹזֶן י ָ
]תה' " [45 18ל ֵ
ִשׁעִי".
]שמואל ב " [47 22חַי ה' וּבָרוּ ְך צוּרִי וְיָרֻם ֱאלֹהֵי צוּר י ְ
ִשׁעִי".
]תה' " [47 18חַי ה' וּבָרוּ ְך צוּרִי וְיָרוּם אֱלוֹהֵי י ְ
]שמואל ב ָ " [48 22האֵל ַהנֹּתֵן נְ ָקמֹת לִי וּמֹרִיד ַעמִּים ַתּ ְח ֵתּנִי".
]תה' ָ " [48 18האֵל הַנּוֹתֵן נְקָמוֹת לִי וַיְַּדבֵּר ַעמִּים ַתּ ְחתָּי".
שׁיחוֹ ְל ָדוִד וּ ְלזַרְעוֹ עַד עוֹלָם".
ֹשׂה ֶחסֶד ִל ְמ ִ
]שמואל ב ִ " [51 22מגְדּוֹל יְשׁוּעוֹת ַמלְכּוֹ וְע ֶ
שׁיחוֹ ְל ָדוִד וּ ְלזַרְעוֹ עַד עוֹלָם".
ֹשׂה ֶחסֶד ִל ְמ ִ
]תה' ַ " [51 18מְגדִּל יְשׁוּעוֹת ַמלְכּוֹ וְע ֶ
ִשׁפְּחוֹת ַעמִּים הָבוּ לַה' כָּבוֹד וָעֹז".
]דה"י א " [28 16הָבוּ לַה' מ ְ
]תה' ִ " [1 29מזְמוֹר ְל ָדוִד הָבוּ לַה' ְבּנֵי ֵאלִים הָבוּ לַה' כָּבוֹד וָעֹז".
ִשׁ ַתּחֲווּ לַה' ְבּ ַה ְדרַת קֹדֶשׁ".
שׁמוֹ ְשׂאוּ ִמנְחָה וּבֹאוּ ְל ָפנָיו ה ְ
]דה"י א " [29 16הָבוּ לַה' כְּבוֹד ְ
ִשׁ ַתּחֲווּ לַה' ְבּ ַה ְדרַת קֹדֶשׁ".
שׁמוֹ ה ְ
]תה' " [2 29הָבוּ לַה' כְּבוֹד ְ
שׁ ַמ ְעתִּי ִדּבַּת ַרבִּים מָגוֹר ִמ ָסּבִיב ַהגִּידוּ וְנַגִּידֶנּוּ כֹּל אֱנוֹשׁ ְשׁלֹמִי שֹׁ ְמרֵי
]יר' " [10 20כִּי ָ
ְשׁי זָמָמוּ".
שׁ ַמ ְעתִּי ִדּבַּת ַרבִּים מָגוֹר ִמ ָסּבִיב ְבּ ִהוָּ ְסדָם יַחַד ָעלַי ָל ַקחַת נַפ ִ
]תה' " [14 31כִּי ָ
ַצ ְלעִי אוּלַי יְֻפתֶּה וְנוּ ְכלָה לוֹ וְנִ ְקחָה נִ ְק ָמתֵנוּ ִממֶּנּוּ".
ֲשׁר ְשׁ ָל ֵח ְך הַיּוֹם ַהזֶּה
ִשׂ ָראֵל א ֶ
]שמואל א " [32 25וַיֹּאמֶר ָדּוִד ַל ֲאבִיגַל בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׂ ָראֵל ֵמהָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן".
]תה' " [14 41בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִל ְקרָאתִי".
ֹשׁב עַל
ֲשׁר נָתַן הַיּוֹם י ֵ
ִשׂ ָראֵל א ֶ
]מלכים א " [48 1וְגַם ָכּכָה אָמַר ַה ֶמּ ֶל ְך בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׂ ָראֵל ֵמהָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן".
]תה' " [14 41בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִכּ ְסאִי וְעֵינַי רֹאוֹת".
ֲשׁר ִדּבֶּר ְבּפִיו אֵת ָדּוִד אָבִי וּ ְביָדוֹ ִמלֵּא
ִשׂ ָראֵל א ֶ
]מלכים א " [15 8וַיֹּאמֶר בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׂ ָראֵל ֵמהָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן".
]תה' " [14 41בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
לֵאמֹר".
ִשׂ ָראֵל מִן הָעוֹלָם וְעַד ָהעֹלָם וַיֹּאמְרוּ כָל ָהעָם אָמֵן וְ ַהלֵּל
]דה"י א " [36 16בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׂ ָראֵל ֵמהָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן".
]תה' " [14 41בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
לַה'".
ַשּׁ ַמיִם וְאֶת הָאָרֶץ
ָשׂה אֶת ה ָ
ֲשׁר ע ָ
ִשׂ ָראֵל א ֶ
]דה"י ב " [11 2וַיֹּאמֶר חוּרָם בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׂ ָראֵל ֵמהָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן".
]תה' " [14 41בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ֲשׁר יְִבנֶה ַבּיִת לַה' וּ ַביִת ְל ַמלְכוּתוֹ".
ֲשׁר נָתַן ְל ָדוִיד ַה ֶמּ ֶל ְך בֵּן ָחכָם יוֹ ֵד ַע ֵשׂכֶל וּבִינָה א ֶ
אֶ
ֲשׁר ִדּבֶּר ְבּפִיו אֵת ָדּוִיד אָבִי וּ ְביָדָיו ִמלֵּא
ִשׂ ָראֵל א ֶ
]דה"י ב " [4 6וַיֹּאמֶר בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׂ ָראֵל ֵמהָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן".
]תה' " [14 41בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
לֵאמֹר".
שׁ ָבּרֶי ָך וְַגלֶּי ָך ָעלַי ָעבָרוּ".
ַשׁלִי ֵכנִי מְצוּלָה ִבּ ְלבַב יַמִּים וְנָהָר יְסֹ ְב ֵבנִי כָּל ִמ ְ
]יונה " [4 2וַתּ ְ
שׁ ָבּרֶי ָך וְַגלֶּי ָך ָעלַי ָעבָרוּ".
]תה' " [8 42תְּהוֹם אֶל תְּהוֹם קוֹרֵא לְקוֹל צִנּוֹרֶי ָך כָּל ִמ ְ
]דה"י א " [25 16כִּי גָדוֹל ה' וּ ְמ ֻהלָּל ְמאֹד וְנוֹרָא הוּא עַל כָּל ֱאלֹהִים".
]תה' " [2 48גָּדוֹל ה' וּ ְמ ֻהלָּל ְמאֹד ְבּעִיר ֱאלֹ ֵהינוּ הַר ָקדְשׁוֹ".
שׁ ֶמשׁ וְעַד מְבוֹאוֹ גָּדוֹל ְשׁמִי בַּגּוֹיִם וּ ְבכָל מָקוֹם ֻמ ְקטָר ֻמגָּשׁ
]מלאכי " [11 1כִּי ִמ ִמּזְרַח ֶ
שׁ ֶמשׁ עַד ְמבֹאוֹ".
]תה' ִ " [1 50מזְמוֹר לְאָסָף אֵל ֱאלֹהִים ה' ִדּבֶּר וַיִּ ְקרָא אָרֶץ ִמ ִמּזְרַח ֶ
ִשׁמִי וּ ִמנְחָה טְהוֹרָה כִּי גָדוֹל ְשׁמִי בַּגּוֹיִם אָמַר ה' ְצבָאוֹת".
לְ
]שמואל א " [19 23וַיַּעֲלוּ זִפִים אֶל ָשׁאוּל ַהִגּ ְב ָעתָה לֵאמֹר הֲלוֹא ָדוִד ִמ ְס ַתּתֵּר ִעמָּנוּ
ְשׁאוּל ֲהלֹא ָדוִד ִמ ְס ַתּתֵּר ִעמָּנוּ".
]תה' ְ " [2 54בּבֹא ַהזִּיפִים וַיֹּאמְרוּ ל ָ
ְשׁימוֹן".
ֲשׁר מִימִין ַהי ִ
ְשׁה ְבּגִ ְבעַת ַה ֲחכִילָה א ֶ
ַב ְמּצָדוֹת ַבּחֹר ָ
ֶשׁת ִמ ְל ָחמָה וְִדבֶּר ָשׁלוֹם
ִירוּשׁלִַם וְנִ ְכ ְרתָה ק ֶ
]זכריה " [10 9וְ ִה ְכ ַרתִּי ֶרכֶב ֵמ ֶא ְפ ַריִם וְסוּס מ ָ
וּמנָּהָר עַד אַ ְפסֵי אָרֶץ".
]תה' " [8 72וְיֵ ְר ְדּ ִמיָּם עַד יָם ִ
וּמנָּהָר עַד אַ ְפסֵי אָרֶץ".
ָשׁלוֹ ִמיָּם עַד יָם ִ
לַגּוֹיִם וּמ ְ
ְשׁ ְמ ָך לֹא ָקרָאוּ
ֲשׁר בּ ִ
ִשׁפָּחוֹת א ֶ
ֲשׁר לֹא יְדָעוּ ָך וְעַל מ ְ
ְשׁ ְמ ָך לֹא ָקרָאוּ"] .יר' ְ " [25 10שׁפֹ ְך ֲח ָמ ְת ָך עַל הַגּוֹיִם א ֶ
ֲשׁר בּ ִ
ֲשׁר לֹא יְדָעוּ ָך וְעַל ַמ ְמלָכוֹת א ֶ
]תה' ְ " [6 79שׁפֹ ְך ֲח ָמ ְת ָך אֶל הַגּוֹיִם א ֶ
ֵשׁמּוּ".
כִּי אָכְלוּ אֶת יֲַעקֹב וַ ֲא ָכלֻהוּ וַיְַכלֻּהוּ וְאֶת נָוֵהוּ ה ַ
ַשׂכִּיל ִלבֹּתָם".
]יש' " [18 44לֹא יָדְעוּ וְלֹא יָבִינוּ כִּי טַח ֵמרְאוֹת עֵינֵיהֶם ֵמה ְ
ֲשׁכָה יִ ְת ַהלָּכוּ יִמּוֹטוּ כָּל מוֹ ְסדֵי אָרֶץ".
]תה' " [5 82לֹא יָדְעוּ וְלֹא יָבִינוּ ַבּח ֵ
]שמ' " [6 34וַיֲַּעבֹר ה' עַל ָפּנָיו וַיִּ ְקרָא ה' ה' אֵל רַחוּם וְחַנּוּן ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד וֶ ֱאמֶת".
]תה' " [15 86וְאַתָּה ֲאדֹנָי אֵל רַחוּם וְחַנּוּן ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד וֶ ֱאמֶת".
ָשׁע וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה פֹּקֵד ֲעוֹן אָבוֹת עַל
ֹשׂא עָוֹן וָפ ַ
]במ' " [18 14ה' ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד נ ֵ
]תה' " [15 86וְאַתָּה ֲאדֹנָי אֵל רַחוּם וְחַנּוּן ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד וֶ ֱאמֶת".
ֵשׁים וְעַל ִר ֵבּעִים".
ָבּנִים עַל ִשׁלּ ִ
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]תה' " [15 86וְאַתָּה ֲאדֹנָי אֵל רַחוּם וְחַנּוּן ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד וֶ ֱאמֶת".
]תה' " [15 86וְאַתָּה ֲאדֹנָי אֵל רַחוּם וְחַנּוּן ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד וֶ ֱאמֶת".
]תה' " [15 86וְאַתָּה ֲאדֹנָי אֵל רַחוּם וְחַנּוּן ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד וֶ ֱאמֶת".
]תה' " [1 93ה' ָמ ָל ְך גֵּאוּת ָלבֵשׁ ָלבֵשׁ ה' עֹז ִהתְאַזָּר אַף תִּכּוֹן ֵתּבֵל בַּל תִּמּוֹט".
שׁיר ָחדָשׁ ִשׁירוּ לַה' כָּל הָאָרֶץ".
שׁירוּ לַה' ִ
]תה' ִ " [1 96
]תה' " [4 96כִּי גָדוֹל ה' וּ ְמ ֻהלָּל ְמאֹד נוֹרָא הוּא עַל כָּל ֱאלֹהִים".
ָשׂה".
שׁ ַמיִם ע ָ
]תה' " [5 96כִּי כָּל ֱאלֹ ֵהי ָהעַמִּים ֱאלִילִים וַה' ָ
]תה' " [6 96הוֹד וְ ָהדָר ְל ָפנָיו עֹז וְ ִת ְפ ֶארֶת ְבּ ִמ ְקדָּשׁוֹ".
שׁפְּחוֹת עַמִּים הָבוּ לַה' כָּבוֹד וָעֹז".
]תה' " [7 96הָבוּ לַה' ִמ ְ
שׂאוּ ִמנְחָה וּבֹאוּ ְל ַחצְרוֹתָיו".
שׁמוֹ ְ
]תה' " [8 96הָבוּ לַה' כְּבוֹד ְ
ִשׁ ַתּחֲווּ לַה' ְבּ ַה ְדרַת קֹדֶשׁ חִילוּ ִמ ָפּנָיו כָּל הָאָרֶץ".
]תה' " [9 96ה ְ
ֵישׁרִים".
]תה' ִ " [10 96אמְרוּ בַגּוֹיִם ה' ָמ ָל ְך אַף תִּכּוֹן ֵתּבֵל בַּל תִּמּוֹט יָדִין ַעמִּים ְבּמ ָ
ֵישׁרִים".
]תה' ִ " [10 96א ְמרוּ בַגּוֹיִם ה' ָמ ָל ְך אַף תִּכּוֹן ֵתּבֵל בַּל תִּמּוֹט יָדִין ַעמִּים ְבּמ ָ
ַשּׁ ַמיִם וְ ָתגֵל הָאָרֶץ יִ ְרעַם ַהיָּם וּ ְמלֹאוֹ".
ִשׂ ְמחוּ ה ָ
]תה' " [11 96י ְ
הוֹשׁיעָה לּוֹ יְמִינוֹ וּזְרוֹ ַע ָקדְשׁוֹ".
ָשׂה ִ
שׁיר ָחדָשׁ כִּי נִ ְפלָאוֹת ע ָ
שׁירוּ לַה' ִ
]תה' ִ " [1 98מזְמוֹר ִ
ִשׂ ָראֵל רָאוּ כָל אַ ְפסֵי אָרֶץ אֵת יְשׁוּעַת ֱאלֹהֵינוּ".
]תה' " [3 98זָכַר ַחסְדּוֹ וֶאֱמוּנָתוֹ ְלבֵית י ְ
ֵשׁב וְזְִכ ְר ָך ְלדֹר וָדֹר".
]תה' " [13 102וְאַתָּה ה' לְעוֹלָם תּ ֵ
]תה' " [8 103רַחוּם וְחַנּוּן ה' ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ָחסֶד".
]תה' " [8 103רַחוּם וְחַנּוּן ה' ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ָחסֶד".
]תה' " [16 103כִּי רוּ ַח ָע ְברָה בּוֹ וְאֵינֶנּוּ וְלֹא יַכִּירֶנּוּ עוֹד ְמקוֹמוֹ".
ִשׁמוֹ הוֹדִיעוּ ָבעַמִּים ֲעלִילוֹתָיו".
]תה' " [1 105הוֹדוּ לַה' ִקרְאוּ ב ְ
ִשׁמוֹ הוֹדִיעוּ ָבעַמִּים ֲעלִילוֹתָיו".
]תה' " [1 105הוֹדוּ לַה' ִקרְאוּ ב ְ
שׂיחוּ ְבּכָל נִ ְפלְאוֹתָיו".
שׁירוּ לוֹ זַמְּרוּ לוֹ ִ
]תה' ִ " [2 105
ְשׁי ה'".
ִשׂ ַמח לֵב ְמ ַבק ֵ
ְשׁם ָקדְשׁוֹ י ְ
]תה' ִ " [3 105ה ְת ַהלְלוּ בּ ֵ
]תה' ִ " [4 105דּרְשׁוּ ה' וְעֻזּוֹ ַבּקְּשׁוּ ָפנָיו ָתּמִיד".
שׁ ְפּטֵי פִיו".
ָשׂה מֹ ְפתָיו וּ ִמ ְ
ֲשׁר ע ָ
]תה' " [5 105זִכְרוּ נִ ְפלְאוֹתָיו א ֶ
]תה' " [6 105זֶרַע אַ ְב ָרהָם ַעבְדּוֹ ְבּנֵי יַ ֲעקֹב ְבּחִירָיו".
שׁ ָפּטָיו".
]תה' " [7 105הוּא ה' ֱאלֹהֵינוּ ְבּכָל הָאָרֶץ ִמ ְ
]תה' " [8 105זָכַר לְעוֹלָם ְבּרִיתוֹ ָדּבָר ִצוָּה ְל ֶאלֶף דּוֹר".
ִשׂחָק".
וּשׁבוּעָתוֹ ְלי ְ
ֲשׁר ָכּרַת אֶת אַ ְב ָרהָם ְ
]תה' " [9 105א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּרִית עוֹלָם".
]תה' " [10 105וַיַּעֲמִי ֶד ָה ְליַ ֲעקֹב ְלחֹק ְלי ְ
]תה' " [11 105לֵאמֹר ְל ָך ֶאתֵּן אֶת ֶארֶץ ְכּנָעַן ֶחבֶל נַ ֲח ַל ְתכֶם".
]תה' ִ " [12 105בּהְיוֹתָם ְמתֵי ִמ ְספָּר ִכּ ְמעַט וְָגרִים בָּהּ".
]תה' " [13 105וַיִּ ְת ַהלְּכוּ מִגּוֹי אֶל גּוֹי ִמ ַמּ ְמ ָלכָה אֶל עַם אַחֵר".
ָשׁקָם וַיּוֹכַח ֲעלֵיהֶם ְמ ָלכִים".
]תה' " [14 105לֹא ִהנִּי ַח אָדָם ְלע ְ
]תה' ַ " [1 106הלְלוּ יָהּ הוֹדוּ לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ".
]תה' ַ " [1 106הלְלוּ יָהּ הוֹדוּ לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ".
]תה' ַ " [1 106הלְלוּ יָהּ הוֹדוּ לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ".
]תה' ַ " [1 106הלְלוּ יָהּ הוֹדוּ לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ".
שׁמְעוּ בְּקוֹל ה'".
]תה' " [25 106וַיֵּ ָרגְנוּ בְאָ ֳהלֵיהֶם לֹא ָ
שׁמְעוּ בְּקוֹל ה'".
]תה' " [25 106וַיֵּ ָרגְנוּ בְאָ ֳהלֵיהֶם לֹא ָ
שׁמְעוּ בְּקוֹל ה'".
]תה' " [25 106וַיֵּ ָרגְנוּ בְאָ ֳהלֵיהֶם לֹא ָ
שׁמְעוּ בְּקוֹל ה'".
]תה' " [25 106וַיֵּ ָרגְנוּ בְאָ ֳהלֵיהֶם לֹא ָ
אָמר ה' ָלהֶם".
ֲשׁר ַ
ִשׁמִידוּ אֶת ָה ַעמִּים א ֶ
]תה' " [34 106לֹא ה ְ
אָמר ה' ָלהֶם".
ֲשׁר ַ
ִשׁ ִמידוּ אֶת ָה ַעמִּים א ֶ
]תה' " [34 106לֹא ה ְ
ִשׁ ַתּ ֵבּ ַח
ְשׁ ָך ְלה ְ
ְשׁם ָקד ֶ
הוֹשׁיעֵנוּ ה' ֱאלֹהֵינוּ וְ ַק ְבּצֵנוּ מִן הַגּוֹיִם ְלהֹדוֹת ל ֵ
]תה' ִ " [47 106
ִבּ ְת ִה ָלּ ֶת ָך".
ִשׂ ָראֵל מִן הָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם וְאָמַר ָכּל ָהעָם אָמֵן ַהלְלוּ
]תה' " [48 106בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
יָהּ".
ִשׂ ָראֵל מִן הָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם וְאָמַר כָּל ָהעָם אָמֵן ַהלְלוּ
]תה' " [48 106בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
יָהּ".
ְאָמר כָּל ָהעָם אָמֵן ַהלְלוּ
ִשׂ ָראֵל מִן הָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם ו ַ
]תה' " [48 106בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
יָהּ".

]יואל " [13 2וְ ִקרְעוּ ְל ַב ְבכֶם וְאַל ִבְּגדֵיכֶם וְשׁוּבוּ אֶל ה' ֱאלֹהֵיכֶם כִּי חַנּוּן וְרַחוּם הוּא ֶא ֶר ְך
אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד וְנִחָם עַל ָה ָרעָה".
]יונה " [2 4וַיִּ ְת ַפּלֵּל אֶל ה' וַיֹּאמַר אָנָּה ה' הֲלוֹא זֶה ְד ָברִי עַד הֱיוֹתִי עַל אַ ְד ָמתִי עַל כֵּן ִק ַדּ ְמ ִתּי
ישׁה כִּי יַָד ְעתִּי כִּי אַתָּה אֵל חַנּוּן וְרַחוּם ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד וְנִחָם עַל ָה ָרעָה".
ְשׁ ָ
ִל ְברֹ ַח ַתּר ִ
ָשׂי ָת ִע ָמּהֶם וַיַּקְשׁוּ אֶת ָע ְרפָּם
ֲשׁר ע ִ
ִשׁמֹ ַע וְלֹא זָכְרוּ נִ ְפ ְלאֹתֶי ָך א ֶ
]נחמיה " [17 9וַיְ ָמאֲנוּ ל ְ
וַיִּתְּנוּ רֹאשׁ לָשׁוּב ְל ַע ְב ֻדתָם ְבּ ִמ ְריָם וְאַתָּה אֱלוֹ ַהּ ְסלִיחוֹת חַנּוּן וְרַחוּם ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד
וְלֹא ֲעזַ ְבתָּם".
]דה"י א " [30 16חִילוּ ִמ ְלּ ָפנָיו כָּל הָאָרֶץ אַף תִּכּוֹן ֵתּבֵל בַּל תִּמּוֹט".
שׁיר ָחדָשׁ ְתּ ִהלָּתוֹ ִמ ְקצֵה הָאָרֶץ יוֹ ְרדֵי ַהיָּם וּ ְמלֹאוֹ ִאיִּים
שׁירוּ לַה' ִ
]יש' ִ " [10 42
ֹשׁבֵיהֶם".
וְי ְ
]דה"י א " [25 16כִּי גָדוֹל ה' וּ ְמ ֻהלָּל ְמאֹד וְנוֹרָא הוּא עַל כָּל ֱאלֹהִים".
ָשׂה".
שׁ ַמיִם ע ָ
]דה"י א " [26 16כִּי כָּל ֱאלֹהֵי ָהעַמִּים ֱאלִילִים וַה' ָ
]דה"י א " [27 16הוֹד וְ ָהדָר ְל ָפנָיו עֹז וְ ֶח ְדוָה ִבּ ְמקֹמוֹ".
ִשׁפְּחוֹת עַמִּים הָבוּ לַה' כָּבוֹד וָעֹז".
]דה"י א " [28 16הָבוּ לַה' מ ְ
ִשׁ ַתּחֲווּ לַה' ְבּ ַה ְדרַת
שׂאוּ ִמנְחָה וּבֹאוּ ְל ָפנָיו ה ְ
שׁמוֹ ְ
]דה"י א " [29 16הָבוּ לַה' כְּבוֹד ְ
קֹדֶשׁ".
ִשׁ ַתּחֲווּ לַה' ְבּ ַה ְדרַת קֹדֶשׁ".
]דה"י א " [29 16הָבוּ לַה' כְּבוֹד ְשׁמוֹ ְשׂאוּ ִמנְחָה וּבֹאוּ ְל ָפנָיו ה ְ
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ַשּׁ ַמיִם וְ ָתגֵל הָאָרֶץ וְיֹא ְמרוּ בַגּוֹיִם ה' ָמ ָל ְך".
ִשׂמְחוּ ה ָ
]דה"י א " [31 16י ְ
ַשּׁ ַמיִם וְ ָתגֵל הָאָרֶץ וְיֹאמְרוּ בַגּוֹיִם ה' ָמ ָל ְך".
ִשׂמְחוּ ה ָ
]דה"י א " [31 16י ְ
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ָשׂף ה' אֶת זְרוֹ ַע ָקדְשׁוֹ ְלעֵינֵי כָּל הַגּוֹיִם וְרָאוּ כָּל אַ ְפסֵי אָרֶץ אֵת יְשׁוּעַת
]יש' " [10 52ח ַ
ֱאלֹהֵינוּ".
ֵשׁב ִכּ ְס ֲא ָך לְדוֹר וָדוֹר".
]איכה " [19 5אַתָּה ה' לְעוֹלָם תּ ֵ
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ָשׁע וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה פֹּקֵד עֲוֹן אָבוֹת עַל
ֹשׂא עָוֹן וָפ ַ
]במ' " [18 14ה' ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְרַב ֶחסֶד נ ֵ
ֵשׁים וְעַל ִר ֵבּעִים".
ָבּנִים עַל ִשׁלּ ִ
]איוב " [10 7לֹא יָשׁוּב עוֹד ְלבֵיתוֹ וְלֹא יַכִּירֶנּוּ עוֹד ְמקֹמוֹ".
ִשׁמוֹ הוֹדִיעוּ ָבעַמִּים ֲעלִילֹתָיו ַהזְכִּירוּ
]יש' " [4 12וַ ֲא ַמ ְרתֶּם בַּיּוֹם הַהוּא הוֹדוּ לַה' ִקרְאוּ ב ְ
ִשׂגָּב ְשׁמוֹ".
כִּי נ ְ
ִשׁמוֹ הוֹדִיעוּ ָבעַמִּים ֲעלִילֹתָיו".
]דה"י א " [8 16הוֹדוּ לַה' ִקרְאוּ ב ְ
שׂיחוּ ְבּכָל נִ ְפ ְלאֹתָיו".
שׁירוּ לוֹ זַמְּרוּ לוֹ ִ
]דה"י א ִ " [9 16
ְשׁי ה'".
ִשׂ ַמח לֵב ְמ ַבק ֵ
ְשׁם ָקדְשׁוֹ י ְ
]דה"י א ִ " [10 16ה ְת ַהלְלוּ בּ ֵ
]דה"י א ִ " [11 16דּרְשׁוּ ה' וְעֻזּוֹ ַבּקְּשׁוּ ָפנָיו תָּמִיד".
שׁ ְפּטֵי פִיהוּ".
ָשׂה מֹ ְפתָיו וּ ִמ ְ
ֲשׁר ע ָ
]דה"י א " [12 16זִכְרוּ נִ ְפ ְלאֹתָיו א ֶ
ִשׂ ָראֵל ַעבְדּוֹ ְבּנֵי יַ ֲעקֹב ְבּחִירָיו".
]דה"י א " [13 16זֶרַע י ְ
שׁ ָפּטָיו".
]דה"י א " [14 16הוּא ה' ֱאלֹהֵינוּ ְבּכָל הָאָרֶץ ִמ ְ
]דה"י א " [15 16זִכְרוּ לְעוֹלָם ְבּרִיתוֹ ָדּבָר ִצוָּה ְל ֶאלֶף דּוֹר".
וּשׁבוּעָתוֹ ְליִ ְצחָק".
ֲשׁר ָכּרַת אֶת אַ ְב ָרהָם ְ
]דה"י א " [16 16א ֶ
ִשׂ ָראֵל ְבּרִית עוֹלָם".
]דה"י א " [17 16וַיַּעֲמִי ֶד ָה ְליַ ֲעקֹב ְלחֹק ְלי ְ
]דה"י א " [18 16לֵאמֹר ְל ָך ֶאתֵּן ֶארֶץ ְכּנָעַן ֶחבֶל נַ ֲח ַל ְתכֶם".
]דה"י א ִ " [19 16בּהְיוֹ ְתכֶם ְמתֵי ִמ ְספָּר ִכּ ְמעַט וְָגרִים בָּהּ".
]דה"י א " [20 16וַיִּ ְת ַהלְּכוּ מִגּוֹי אֶל גּוֹי וּ ִמ ַמּ ְמ ָלכָה אֶל עַם אַחֵר".
ָשׁקָם וַיּוֹכַח ֲעלֵיהֶם ְמ ָלכִים".
]דה"י א " [21 16לֹא ִהנִּי ַח ְלאִישׁ ְלע ְ
ִשׂ ָראֵל וְכָל ָהעָם
]עזרא " [11 3וַיַּעֲנוּ ְבּ ַהלֵּל וּבְהוֹדֹת לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ עַל י ְ
ֵהרִיעוּ תְרוּעָה גְדוֹלָה ְב ַהלֵּל לַה' עַל הוּסַד בֵּית ה'".
]דה"י א " [34 16הוֹדוּ לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ".
ַשׁמִי ַע קוֹל ֶאחָד ְל ַהלֵּל וּ ְלהֹדוֹת לַה'
]דה"י ב " [13 5וַיְהִי ְכ ֶאחָד ַל ְמ ַח ְצּרִים וְַל ְמשֹׁ ְררִים ְלה ְ
ַשּׁיר וּ ְב ַהלֵּל לַה' ִכּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ וְ ַה ַבּיִת
וּ ְכ ָהרִים קוֹל ַבּ ֲחצֹצְרוֹת וּ ִב ְמ ִצ ְל ַתּיִם וּ ִב ְכלֵי ה ִ
ָמלֵא ָענָן בֵּית ה'".
ִשׂ ָראֵל רֹאִים ְבּ ֶרדֶת ָהאֵשׁ וּכְבוֹד ה' עַל ַה ָבּיִת וַיְִּכרְעוּ אַ ַפּיִם אַ ְרצָה
]דה"י ב " [3 7וְכֹל ְבּנֵי י ְ
ִשׁ ַתּחֲווּ וְהֹדוֹת לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ".
עַל ָה ִר ְצפָה וַיּ ְ
ְשׁי ַה ִמּ ְל ָחמָה
ִשׂ ָראֵל ַבּ ִמּ ְדבָּר עַד תֹּם כָּל הַגּוֹי אַנ ֵ
]יהושע " [6 5כִּי אַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ָהלְכוּ ְבנֵי י ְ
ִשׁבַּע ה' ָלהֶם ְל ִב ְלתִּי ַהרְאוֹתָם אֶת הָאָרֶץ
ֲשׁר נ ְ
שׁ ְמעוּ בְּקוֹל ה' א ֶ
ֲשׁר לֹא ָ
ַהיֹּ ְצאִים ִמ ִמּ ְצ ַריִם א ֶ
ִשׁבַּע ה' ַלאֲבוֹתָם ָלתֶת לָנוּ ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ֲשׁר נ ְ
אֶ
ֲשׁר
שׁמְעוּ בְּקוֹל ה' ֱאלֹהֵיהֶם וַיַַּעבְרוּ אֶת ְבּרִיתוֹ אֵת כָּל א ֶ
ֲשׁר לֹא ָ
]מלכים ב " [12 18עַל א ֶ
ֹשׁה ֶעבֶד ה' וְלֹא ָשׁמְעוּ וְלֹא עָשׂוּ".
ִצוָּה מ ֶ
שׁמְעוּ בְּקוֹל ה' ֱאלֹהָיו וְלֹא ָלקְחוּ מוּסָר
ֲשׁר לוֹא ָ
]יר' " [28 7וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם זֶה הַגּוֹי א ֶ
אָ ְבדָה ָהאֱמוּנָה וְנִ ְכ ְרתָה ִמפִּיהֶם".
שׁמְעוּ ְבּקוֹל ה' וַיָּבֹאוּ עַד ַתּ ְח ַפּנְחֵס".
]יר' " [7 43וַיָּבֹאוּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם כִּי לֹא ָ
ִשׂ ָראֵל ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם
אָמר ה' ָלהֶם הוֹצִיאוּ אֶת ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר ַ
ֹשׁה א ֶ
]שמ' " [26 6הוּא אַ ֲהרֹן וּמ ֶ
עַל ִצ ְבאֹתָם".
אָמר ה' ָלהֶם לֹא ַתעֲשׂוּ אֶת ַה ָדּבָר ַהזֶּה".
ֲשׁר ַ
]מלכים ב " [12 17וַיַַּעבְדוּ ַהִגּ ֻלּלִים א ֶ
ְשׁם
ִשׁעֵנוּ וְ ַק ְבּצֵנוּ וְ ַהצִּילֵנוּ מִן הַגּוֹיִם ְלהֹדוֹת ל ֵ
הוֹשׁיעֵנוּ ֱאלֹהֵי י ְ
]דה"י א " [35 16וְ ִאמְרוּ ִ
ִשׁ ַתּ ֵבּ ַח ִבּ ְת ִה ָלּ ֶת ָך".
ְשׁ ָך ְלה ְ
ָקד ֶ
]תה' .[14 41
ֲשׁ ְבנְיָה ֵשׁ ֵר ְביָה הוֹ ִדיָּה ְשׁ ַבנְיָה ְפ ַת ְחיָה
]נחמיה " [5 9וַיֹּאמְרוּ ַה ְלוִיִּם יֵשׁוּ ַע וְ ַק ְדמִיאֵל ָבּנִי ח ַ
קוּמוּ ָבּרְכוּ אֶת ה' ֱאלֹהֵיכֶם מִן הָעוֹלָם עַד הָעוֹלָם וִי ָברְכוּ ֵשׁם ְכּבֹ ֶד ָך וּמְרוֹמַם עַל כָּל ְבּ ָרכָה
וּ ְת ִהלָּה".
ִשׂ ָראֵל ִמן הָעוֹלָם וְעַד ָהעֹלָם וַיֹּא ְמרוּ כָל ָהעָם אָמֵן
]דה"י א " [36 16בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
וְ ַהלֵּל לַה'".

3
]תה' " [1 107הֹדוּ לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ".
ָשׂם ִמ ְדבָּר ַל ֲאגַם ַמיִם וְ ֶארֶץ ִציָּה ְלמֹ ָצאֵי ָמיִם".
]תה' " [35 107י ֵ
]תה' " [40 107שֹׁ ֵפ ְך בּוּז עַל נְדִיבִים וַיַּ ְתעֵם ְבּתֹהוּ לֹא ָד ֶר ְך".
ֲשׁר יִ ְראֶה ְב ָצרָיו".
]תה' " [8 112סָמוּ ְך לִבּוֹ לֹא יִירָא עַד א ֶ
שׁם ה' ְמבֹ ָר ְך ֵמ ַעתָּה וְעַד עוֹלָם".
]תה' " [2 113יְהִי ֵ
שׁמֶשׁ עַד ְמבוֹאוֹ ְמ ֻהלָּל ֵשׁם ה'".
]תה' ִ " [3 113מ ִמּזְרַח ֶ
ֵאַשׁפֹּת יָרִים ֶאבְיוֹן".
]תה' ְ " [7 113מקִימִי ֵמ ָעפָר דָּל מ ְ
]תה' " [5 115פֶּה ָלהֶם וְלֹא יְַדבֵּרוּ עֵינַיִם ָלהֶם וְלֹא יִרְאוּ".
ִשׁמָעוּ אַף ָלהֶם וְלֹא יְרִיחוּן".
]תה' " [6 115אָזְנַיִם ָלהֶם וְלֹא י ְ
]תה' " [1 118הוֹדוּ לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ".
ִמרָת יָהּ וַיְהִי לִי לִישׁוּעָה".
]תה' ָ " [14 118עזִּי וְז ְ
]תה' " [29 118הוֹדוּ לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ".
ִשׂ ָראֵל".
ִישׁן שׁוֹמֵר י ְ
]תה' ִ " [4 121הנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא י ָ
ִשׂ ָראֵל אֶל ה' ֵמ ַעתָּה וְעַד עוֹלָם".
]תה' " [3 131יַחֵל י ְ
ָשׂה מוֹצֵא רוּ ַח מֵאוֹצְרוֹתָיו".
ְשׂאִים ִמ ְקצֵה הָאָרֶץ ְבּ ָרקִים ַל ָמּטָר ע ָ
]תה' ַ " [7 135מ ֲעלֶה נ ִ
]תה' ֶ " [8 135שׁ ִהכָּה בְּכוֹרֵי ִמ ְצ ָריִם מֵאָדָם עַד ְבּ ֵהמָה".
]תה' " [14 135כִּי יָדִין ה' עַמּוֹ וְעַל ֲע ָבדָיו יִ ְתנֶחָם".
]תה' " [16 135פֶּה ָלהֶם וְלֹא יְַדבֵּרוּ עֵינַיִם ָלהֶם וְלֹא יִרְאוּ".
]תה' " [1 136הוֹדוּ לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ".
]תה' ְ " [12 136בּיָד ֲחזָקָה וּ ִבזְרוֹ ַע נְטוּיָה כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ".
]תה' ְ " [12 136בּיָד ֲחזָקָה וּ ִבזְרוֹ ַע נְטוּיָה כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ".
]תה' ְ " [12 136בּיָד ֲחזָקָה וּ ִבזְרוֹ ַע נְטוּיָה כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ".
]תה' ְ " [12 136בּיָד ֲחזָקָה וּ ִבזְרוֹ ַע נְטוּיָה כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ".
]תה' ְ " [12 136בּיָד ֲחזָקָה וּ ִבזְרוֹ ַע נְטוּיָה כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ".
]תה' " [3 145גָּדוֹל ה' וּ ְמ ֻהלָּל ְמאֹד וְִלְג ֻדלָּתוֹ אֵין ֵחקֶר".
]תה' " [8 145חַנּוּן וְרַחוּם ה' ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְּגדָל ָחסֶד".
שׁיר ָחדָשׁ ְתּ ִהלָּתוֹ ִבּ ְק ַהל ֲחסִידִים".
שׁירוּ לַה' ִ
]תה' ַ " [1 149הלְלוּ יָהּ ִ

]תה' .[1 106
אָשׂים ִמ ְדבָּר ַל ֲאגַם ַמיִם
]יש' ֶ " [18 41א ְפתַּח עַל ְשׁ ָפיִים נְהָרוֹת וּבְתוֹ ְך ְבּקָעוֹת ַמ ְעיָנוֹת ִ
וְ ֶארֶץ ִציָּה לְמוֹ ָצאֵי ָמיִם".
ָאשׁי עַם הָאָרֶץ וַיַּ ְתעֵם ְבּתֹהוּ לֹא ָד ֶר ְך".
]איוב ֵ " [24 12מ ִסיר לֵב ר ֵ
ֲשׁר נָבוֹא אֶל תּוֹכָם וַ ֲה ַרגְנוּם
]נחמיה " [5 4וַיֹּאמְרוּ ָצרֵינוּ לֹא יֵדְעוּ וְלֹא יִרְאוּ עַד א ֶ
ִשׁ ַבּתְנוּ אֶת ַה ְמּלָאכָה".
וְה ְ
שׁם ה'
]איוב " [21 1וַיֹּאמֶר ָערֹם יָ ָצתִי ִמ ֶבּטֶן ִאמִּי וְ ָערֹם אָשׁוּב ָשׁמָּה ה' נָתַן וַה' ָלקָח יְהִי ֵ
ְמבֹ ָר ְך".
]תה' .[1 50
ְהוֹשׁיב עִם נְדִיבִים וְ ִכסֵּא כָבוֹד
ֵאַשׁפֹּת יָרִים ֶאבְיוֹן ל ִ
]שמואל א ֵ " [8 2מקִים ֵמ ָעפָר דָּל מ ְ
ָשׁת ֲעלֵיהֶם ֵתּבֵל".
יַנְ ִחלֵם כִּי לַה' ְמ ֻצקֵי ֶארֶץ וַיּ ֶ
]יר' ִ " [21 5שׁמְעוּ נָא זֹאת עַם ָסכָל וְאֵין לֵב עֵינַיִם ָלהֶם וְלֹא יִרְאוּ אָזְנַיִם ָלהֶם וְלֹא
ִשׁמָעוּ".
יְ
]יר' ִ " [21 5שׁמְעוּ נָא זֹאת עַם ָסכָל וְאֵין לֵב עֵינַיִם ָלהֶם וְלֹא יִרְאוּ אָזְנַיִם ָלהֶם וְלֹא
ִשׁמָעוּ".
יְ
]תה' .[1 106
ִמרָת יָהּ וַיְהִי לִי לִישׁוּעָה זֶה ֵאלִי וְאַנְוֵהוּ ֱאלֹהֵי אָבִי וַ ֲארֹ ְמ ֶמנְהוּ".
]שמ' ָ " [2 15עזִּי וְז ְ
]תה' .[1 106
ִישׁן וְלֹא נִ ְפתַּח אֵזוֹר ֲח ָלצָיו וְלֹא נִתַּק
כּוֹשׁל בּוֹ לֹא יָנוּם וְלֹא י ָ
]יש' " [27 5אֵין ָעיֵף וְאֵין ֵ
ְשׂרוֹ ְך נְ ָעלָיו".
ֲשׁר ַשׂ ְמתִּי ְבּפִי ָך לֹא
ֲשׁר ָעלֶי ָך וּ ְד ָברַי א ֶ
]יש' " [21 59וַ ֲאנִי זֹאת ְבּרִיתִי אוֹתָם אָמַר ה' רוּחִי א ֶ
יָמוּשׁוּ ִמפִּי ָך וּ ִמפִּי זַ ְר ֲע ָך וּ ִמפִּי זֶרַע זַ ְר ֲע ָך אָמַר ה' ֵמ ַעתָּה וְעַד עוֹלָם".
ְשׂאִים ִמ ְקצֵה הָאָרֶץ ְבּ ָרקִים ַל ָמּטָר
ַשּׁ ַמיִם וַיֲַּעלֶה נ ִ
]יר' ְ " [13 10לקוֹל תִּתּוֹ הֲמוֹן ַמיִם בּ ָ
ָשׂה וַיּוֹצֵא רוּ ַח ֵמאֹ ְצרֹתָיו".
עָ
]שמ' " [12 12וְ ָע ַב ְרתִּי ְב ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ַבּ ַלּיְלָה ַהזֶּה וְ ִהכֵּיתִי כָל בְּכוֹר ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם מֵאָדָם
ֱשׂה ְשׁ ָפטִים ֲאנִי ה'".
וְעַד ְבּ ֵהמָה וּ ְבכָל ֱאלֹהֵי ִמ ְצ ַריִם ֶאע ֶ
]דב' " [36 32כִּי יָדִין ה' עַמּוֹ וְעַל ֲע ָבדָיו יִ ְתנֶחָם ִכּי יִ ְראֶה כִּי אָזְלַת יָד וְ ֶאפֶס עָצוּר וְעָזוּב".
]תה' .[5 115
]תה' .[1 106
]דב' " [34 4אוֹ ֲהנִסָּה ֱאלֹהִים לָבוֹא ָל ַקחַת לוֹ גוֹי ִמ ֶקּרֶב גּוֹי ְבּ ַמסֹּת ְבּאֹתֹת וּבְמוֹ ְפתִים
ָשׂה ָלכֶם ה' ֱאלֹהֵיכֶם
ֲשׁר ע ָ
וּ ְב ִמ ְל ָחמָה וּ ְביָד ֲחזָקָה וּ ִבזְרוֹ ַע נְטוּיָה וּבְמוֹ ָראִים ְגּדֹלִים ְכּכֹל א ֶ
ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְלעֵינֶי ָך".
ִשּׁם ְבּיָד ֲחזָקָה וּ ִבזְרֹ ַע
]דב' " [14 5וְזַָכ ְר ָתּ כִּי ֶעבֶד ָהיִי ָת ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם וַיֹּ ִצ ֲא ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך מ ָ
ַשּׁבָּת".
נְטוּיָה עַל כֵּן ִצוְּ ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך ַלעֲשׂוֹת אֶת יוֹם ה ַ
]דב' " [8 26וַיּוֹ ִצאֵנוּ ה' ִמ ִמּ ְצ ַריִם ְבּיָד ֲחזָקָה וּ ִבזְרֹ ַע נְטוּיָה וּ ְבמֹרָא ָגּדֹל וּ ְבאֹתוֹת וּ ְבמֹ ְפתִים".
]יח' " [33 20חַי אָנִי נְאֻם ֲאדֹנָי ה' אִם לֹא ְבּיָד ֲחזָקָה וּ ִבזְרוֹ ַע נְטוּיָה וּ ְב ֵחמָה ְשׁפוּכָה ֶאמְלוֹ ְך
ֲעלֵיכֶם".
ֲשׁר נְפוֹצֹתֶם בָּם ְבּיָד
]יח' " [34 20וְהוֹצֵאתִי ֶא ְתכֶם מִן ָה ַעמִּים וְ ִק ַבּ ְצתִּי ֶא ְתכֶם מִן ָה ֲארָצוֹת א ֶ
ֲחזָקָה וּ ִבזְרוֹ ַע נְטוּיָה וּ ְב ֵחמָה ְשׁפוּכָה".
]תה' .[2 48
ִשׂ ָערָה ַדּרְכּוֹ וְ ָענָן ֲאבַק
]נחום " [3 1ה' ֶא ֶר ְך אַ ַפּיִם וְּגדָל כֹּ ַח וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה ה' בְּסוּפָה וּב ְ
ַרְגלָיו".
שׁיר ָחדָשׁ ְתּ ִהלָּתוֹ ִמ ְקצֵה הָאָרֶץ יוֹ ְרדֵי ַהיָּם וּ ְמלֹאוֹ ִאיִּים
שׁירוּ לַה' ִ
]יש' ִ " [10 42
ֹשׁבֵיהֶם".
וְי ְ

