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  .חפיפה מלאה = כתוםצבע 
  ].וי[חפיפה למעט האותיות  = ורודצבע 
  .חפיפות )30(+ 113נמצאו כ "סה

  
  ". ַעָּתה ֵארֹוָמם ַעָּתה ֶאָּנֵׂשא'ַעָּתה ָאקּום יֹאַמר ה "]10 33 'יש[  ". ָאִׁשית ְּבֵיַׁשע ָיִפיַח לֹו'אַמר הַעָּתה ָאקּום יִֹמּׁשֹד ֲעִנִּיים ֵמֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים  "]6 12 'תה[
' ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְּביֹום ִהִּציל ה' ַלהְלָדִוד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ' ַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד ה "]1 18 'תה[

  ".ִמַּיד ָׁשאּול ּואֹותֹו ִמַּכף ָּכל אְֹיָביו
אֹתֹו ִמַּכף ָּכל ' ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְּביֹום ִהִּציל ה' ַלהַוְיַדֵּבר ָּדִוד  "]1 22 ב שמואל[

  ". ּוִמַּכף ָׁשאּולאְֹיָביו
  ". ִליַסְלִעי ּוְמֻצָדִתי ּוְמַפְלִטי' הַוּיֹאַמר  "]2 22 ב שמואל[  ".ְׂשַּגִּבי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה ּבֹו ָמִגִּני ְוֶקֶרן ִיְׁשִעי מִ ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ּוְמַפְלִטי' ה "]3 18 'תה[
 ּוְמנּוִסי מִֹׁשִעי ֵמָחָמס ן ִיְׁשִעי ִמְׂשַּגִּביצּוִרי ֶאֱחֶסה ּבֹו ָמִגִּני ְוֶקרֶ ֱאלֵֹהי  "]3 22 ב שמואל[  ".צּוִרי ֶאֱחֶסה ּבֹו ָמִגִּני ְוֶקֶרן ִיְׁשִעי ִמְׂשַּגִּביַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ּוְמַפְלִטי ֵאִלי ' ה "]3 18 'תה[

  ".ּתִֹׁשֵעִני
  ".ָמֶות ַנֲחֵלי ְבִלַּיַעל ְיַבֲעֻתִניִּכי ֲאָפֻפִני ִמְׁשְּבֵרי  "]5 22 ב שמואל[  ".ָמֶות ְוַנֲחֵלי ְבִלַּיַעל ְיַבֲעתּוִניֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי  "]5 18 'תה[
 ֲאַׁשֵּוַע ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי ְוַׁשְוָעִתי ְלָפָניו ָּתבֹוא ְוֶאל ֱאלַֹהי' ַּבַּצר ִלי ֶאְקָרא ה "]7 18 'תה[

  ".ְבָאְזָניו
 ֶאְקָרא ַוִּיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי ְוַׁשְוָעִתי ְוֶאל ֱאלַֹהי' ַּבַּצר ִלי ֶאְקָרא ה "]7 22 ב שמואל[

  ".ְּבָאְזָניו
  ".ִיְרָּגזּו ַוִּיְתָּגֲעׁשּו ִּכי ָחָרה לֹוַוִּיְתָּגַעׁש ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ מֹוְסדֹות ַהָּׁשַמִים  "]8 22 ב שמואל[  ".ִיְרָּגזּו ַוִּיְתָּגֲעׁשּו ִּכי ָחָרה לֹוֶרץ ּומֹוְסֵדי ָהִרים ַוִּתְגַעׁש ַוִּתְרַעׁש ָהָא "]8 18 'תה[
  ".ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו ְוֵאׁש ִמִּפיו ּתֹאֵכל ֶּגָחִלים ָּבֲערּו ִמֶּמּנּו "]9 22 ב שמואל[  ".ֲערּו ִמֶּמּנּוָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו ְוֵאׁש ִמִּפיו ּתֹאֵכל ֶּגָחִלים ּבָ  "]9 18 'תה[
  ".ַוֵּיט ָׁשַמִים ַוֵּיַרד ַוֲעָרֶפל ַּתַחת ַרְגָליו "]10 22 ב שמואל[  ".ַוֵּיט ָׁשַמִים ַוֵּיַרד ַוֲעָרֶפל ַּתַחת ַרְגָליו "]10 18 'תה[
  ".ְוֶעְליֹון ִיֵּתן קֹולֹו' הַיְרֵעם ִמן ָׁשַמִים  "]14 22 ב שמואל[  ". ָּבָרד ְוַגֲחֵלי ֵאׁשְוֶעְליֹון ִיֵּתן קֹלֹו' הַוַּיְרֵעם ַּבָּׁשַמִים  "]14 18 'תה[
  ".ֹום ִיָּקֵחִני ַיְמֵׁשִני ִמַּמִים ַרִּביםִיְׁשַלח ִמָּמר "]17 22 ב שמואל[  ".ִיְׁשַלח ִמָּמרֹום ִיָּקֵחִני ַיְמֵׁשִני ִמַּמִים ַרִּבים "]17 18 'תה[
  ".ַיִּציֵלִני ֵמאְֹיִבי ָעז ִמּׂשְֹנַאי ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּני "]18 22 ב שמואל[  ".ַיִּציֵלִני ֵמאְֹיִבי ָעז ּוִמּׂשְֹנַאי ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּני "]18 18 'תה[
  ". ִמְׁשָען ִלי'ְיַקְּדֻמִני ְּביֹום ֵאיִדי ַוְיִהי ה "]19 22 ב שמואל[  ". ְלִמְׁשָען ִלי'ְיַקְּדמּוִני ְביֹום ֵאיִדי ַוְיִהי ה "]19 18 'תה[
  ".ְּכבֹר ָיַדי ָיִׁשיב ִליְּכִצְדָקִתי ' ִיְגְמֵלִני ה "]21 22 ב שמואל[  ".ְּכבֹר ָיַדי ָיִׁשיב ִליְּכִצְדִקי ' ִיְגְמֵלִני ה "]21 18 'תה[
  ".ְולֹא ָרַׁשְעִּתי ֵמֱאלָֹהי' ִּכי ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ה "]22 22 ב שמואל[  ".ְולֹא ָרַׁשְעִּתי ֵמֱאלָֹהי' י ַּדְרֵכי הִּכי ָׁשַמְרּתִ  "]22 18 'תה[
  ". ִמֶּמָּנהָתיו לֹא ָאסּורִּכי ָכל ִמְׁשָּפָטו ְלֶנְגִּדי ְוֻחּקֹ "]23 22 ב שמואל[  ". ֶמִּניִּכי ָכל ִמְׁשָּפָטיו ְלֶנְגִּדי ְוֻחּקָֹתיו לֹא ָאִסיר "]23 18 'תה[
  ".ִעם ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם ִּגּבֹור ָּתִמים ִּתַּתָּמם "]26 22 ב שמואל[  ".ִעם ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם ְּגַבר ָּתִמים ִּתַּתָּמם "]26 18 'תה[
  ".ָארּוץ ְּגדּוד ֵּבאלַֹהי ֲאַדֶּלג ׁשּורי ְבָכה ּכִ  "]30 22 ב שמואל[  ".ָאֻרץ ְּגדּוד ּוֵבאלַֹהי ֲאַדֶּלג ׁשּורִּכי ְבָך  "]30 18 'תה[
  ".ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ְלכֹל ַהחִֹסים ּבֹו' ָהֵאל ָּתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת ה "]31 22 ב שמואל[  ".ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ְלכֹל ַהחִֹסים ּבֹו' ָהֵאל ָּתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת ה "]31 18 'תה[
  ". ִמַּבְלֲעֵדי ֱאלֵֹהינּוּוִמי צּור' ִמַּבְלֲעֵדי הִּכי ִמי ֵאל  "]32 22 ב שמואל[  ". זּוָלִתי ֱאלֵֹהינּוּוִמי צּור' ִמַּבְלֲעֵדי הי ֱאלֹוַּה ִּכי מִ  "]32 18 'תה[
  ".ַאָּילֹות ְוַעל ָּבמַֹתי ַיֲעִמֵדִניְמַׁשֶּוה ַרְגַלי ּכָ  "]34 22 ב שמואל[  ".ְמַׁשֶּוה ַרְגַלי ָּכַאָּילֹות ְוַעל ָּבמַֹתי ַיֲעִמיֵדִני "]34 18 'תה[
  ". ַוֲענְֹתָך ַּתְרֵּבִניַוִּתֶּתן ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶעךָ  "]36 22 ב שמואל[  ". ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני ְוַעְנַוְתָך ַתְרֵּבִניַוִּתֶּתן ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶעךָ  "]36 18 'תה[
  ".ְולֹא ָאׁשּוב ַעד ַּכּלֹוָתםֶאְרְּדָפה אְֹיַבי ָוַאְׁשִמיֵדם  "]38 22 ב שמואל[  ". ָאׁשּוב ַעד ַּכּלֹוָתםְולֹאֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגם  "]38 18 'תה[
  ".ֵּתִני ַּתחְ ַחִיל ַלִּמְלָחָמה ַּתְכִריַע ָקַמיַוַּתְזֵרִני  "]40 22 ב שמואל[  ". ַּתְחָּתיַחִיל ַלִּמְלָחָמה ַּתְכִריַע ָקַמיַוְּתַאְּזֵרִני  "]40 18 'תה[
  ".ִּלי עֶֹרף ְמַׂשְנַאי ָוַאְצִמיֵתםְואְֹיַבי ַּתָּתה  "]41 22 ב שמואל[  ".ִּלי עֶֹרף ּוְמַׂשְנַאי ַאְצִמיֵתםְואְֹיַבי ָנַתָּתה  "]41 18 'תה[
  ".ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם לֹא ָיַדְעִּתי ַיַעְבֻדִניַוְּתַפְּלֵטִני ֵמִריֵבי ַעִּמי ִּתְׁשְמֵרִני  "]44 22 ב שמואל[  ".ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם לֹא ָיַדְעִּתי ַיַעְבדּוִניְּתַפְּלֵטִני ֵמִריֵבי ָעם ְּתִׂשיֵמִני  "]44 18 'תה[
  ".ְמעּו ִליִלְׁשמֹוַע אֶֹזן ִיּׁשָ ְּבֵני ֵנָכר ִיְתַּכֲחׁשּו ִלי  "]45 22 ב שמואל[  ". ְּבֵני ֵנָכר ְיַכֲחׁשּו ִליְלֵׁשַמע אֶֹזן ִיָּׁשְמעּו ִלי "]45 18 'תה[
  ". צּור ִיְׁשִעיּוָברּוְך צּוִרי ְוָיֻרם ֱאלֵֹהי' ַחי ה "]47 22 ב שמואל[  ". ִיְׁשִעיּוָברּוְך צּוִרי ְוָירּום ֱאלֹוֵהי' ַחי ה "]47 18 'תה[
  ". ּומִֹריד ַעִּמים ַּתְחֵּתִניֵתן ְנָקמֹת ִליָהֵאל ַהּנֹ "]48 22 ב שמואל[  ". ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחָּתיָהֵאל ַהּנֹוֵתן ְנָקמֹות ִלי "]48 18 'תה[
  ".ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם "]51 22 ב שמואל[  ".ַמְגִּדל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם "]51 18 'תה[
  ".ָּכבֹוד ָועֹז' ָהבּו ַלהִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים ' ָהבּו ַלה "]28 16 א י"דה[  ".ָּכבֹוד ָועֹז' ָהבּו ַלהְּבֵני ֵאִלים ' ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלה "]1 29 'תה[
 ".ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש'  ְׂשאּו ִמְנָחה ּובֹאּו ְלָפָניו ִהְׁשַּתֲחוּו ַלהְּכבֹוד ְׁשמֹו'  ַלהָהבּו "]29 16 א י"דה[  ".ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש'  ִהְׁשַּתֲחוּו ַלהְּכבֹוד ְׁשמֹו' ָהבּו ַלה "]2 29 'תה[
 ַהִּגידּו ְוַנִּגיֶדּנּו ּכֹל ֱאנֹוׁש ְׁשלִֹמי ׁשְֹמֵרי ָמגֹור ִמָּסִביבִּכי ָׁשַמְעִּתי ִּדַּבת ַרִּבים  "]10 20 'יר[  ". ְּבִהָּוְסָדם ַיַחד ָעַלי ָלַקַחת ַנְפִׁשי ָזָממּוִּכי ָׁשַמְעִּתי ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב "]14 31 'תה[

  ".ַצְלִעי אּוַלי ְיֻפֶּתה ְונּוְכָלה לֹו ְוִנְקָחה ִנְקָמֵתנּו ִמֶּמּנּו
 ֲאֶׁשר ְׁשָלֵחְך ַהּיֹום ַהֶּזה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ָּברּוְך הֶמר ָּדִוד ַלֲאִביַגל ַוּיֹא "]32 25 א שמואל[  ". ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמןֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ָּברּוְך ה "]14 41 'תה[

  ".ִלְקָראִתי
 ֲאֶׁשר ָנַתן ַהּיֹום יֵֹׁשב ַעל ֵאלֱאלֵֹהי ִיְׂשרָ ' ָּברּוְך הְוַגם ָּכָכה ָאַמר ַהֶּמֶלְך  "]48 1 א מלכים[  ". ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמןֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ָּברּוְך ה "]14 41 'תה[

  ".ִּכְסִאי ְוֵעיַני רֹאֹות
 ִמֵּלא  ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבִפיו ֵאת ָּדִוד ָאִבי ּוְבָידֹוֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ָּברּוְך הַוּיֹאֶמר  "]15 8 א מלכים[  ". ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמןֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ָּברּוְך ה "]14 41 'תה[

  ".ֵלאמֹר
 ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעָֹלם ַוּיֹאְמרּו ָכל ָהָעם ָאֵמן ְוַהֵּלל ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ָּברּוְך ה "]36 16 א י"דה[  ". ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמןֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ָּברּוְך ה "]14 41 'תה[

  ".'ַלה
 ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ָּברּוְך הַוּיֹאֶמר חּוָרם  "]11 2 ב י"דה[  ". ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְׂשָרֵאלֱאלֵֹהי' ָּברּוְך ה "]14 41 'תה[

  ".ַבִית ְלַמְלכּותֹוּו' ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָדִויד ַהֶּמֶלְך ֵּבן ָחָכם יֹוֵדַע ֵׂשֶכל ּוִביָנה ֲאֶׁשר ִיְבֶנה ַּבִית ַלה
 ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבִפיו ֵאת ָּדִויד ָאִבי ּוְבָיָדיו ִמֵּלא ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ָּברּוְך הַוּיֹאֶמר  "]4 6 ב י"דה[  ". ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמןֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ָּברּוְך ה "]14 41 'תה[

  ".ֵלאמֹר
  ".ָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּוַוַּתְׁשִליֵכִני ְמצּוָלה ִּבְלַבב ַיִּמים ְוָנָהר ְיסְֹבֵבִני  "]4 2 יונה[  ".ָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך ְּתהֹום ֶאל "]8 42 'תה[
  ". ְונֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאלִֹהיםּוְמֻהָּלל ְמאֹד' ָגדֹול הִּכי  "]25 16 א י"דה[  ".ינּו ַהר ָקְדׁשֹו ְּבִעיר ֱאלֹהֵ ּוְמֻהָּלל ְמאֹד' ָּגדֹול ה "]2 48 'תה[
 ָּגדֹול ְׁשִמי ַּבּגֹוִים ּוְבָכל ָמקֹום ֻמְקָטר ֻמָּגׁש אֹוִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ְוַעד ְמבֹוִּכי  "]11 1 מלאכי[  ".ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹאֹוִּדֶּבר ַוִּיְקָרא ָאֶרץ ' ִמְזמֹור ְלָאָסף ֵאל ֱאלִֹהים ה "]1 50 'תה[

  ".ְצָבאֹות' ִלְׁשִמי ּוִמְנָחה ְטהֹוָרה ִּכי ָגדֹול ְׁשִמי ַּבּגֹוִים ָאַמר ה
 ֲהלֹוא ָדִוד ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּוִפים ֶאל ָׁשאּול ַהִּגְבָעָתה ֵלאמֹר ַוַּיֲעלּו זִ  "]19 23 א שמואל[  ".ֲהלֹא ָדִוד ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּוְּבבֹא ַהִּזיִפים ַוּיֹאְמרּו ְלָׁשאּול  "]2 54 'תה[

  ".ַבְּמָצדֹות ַּבחְֹרָׁשה ְּבִגְבַעת ַהֲחִכיָלה ֲאֶׁשר ִמיִמין ַהְיִׁשימֹון
ַרִים ְוסּוס ִמירּוָׁשַלִם ְוִנְכְרָתה ֶקֶׁשת ִמְלָחָמה ְוִדֶּבר ָׁשלֹום ְוִהְכַרִּתי ֶרֶכב ֵמֶאפְ  "]10 9 זכריה[  ".ִמָּים ַעד ָים ּוִמָּנָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץְוֵיְרְּד  "]8 72 'תה[

  ".ִמָּים ַעד ָים ּוִמָּנָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץַלּגֹוִים ּוָמְׁשלֹו 
 ִמְׁשָּפחֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעלְׁשפְֹך ֲחָמְתָך ַעל  "]25 10 'רי[ ". ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּוַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעלְׁשפְֹך ֲחָמְתָך ֶאל  "]6 79 'תה[

  ".ִּכי ָאְכלּו ֶאת ַיֲעקֹב ַוֲאָכֻלהּו ַוְיַכֻּלהּו ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו
  ". ִּכי ַטח ֵמְראֹות ֵעיֵניֶהם ֵמַהְׂשִּכיל ִלּבָֹתםלֹא ָיְדעּו ְולֹא ָיִבינּו "]18 44 'יש[  ".ֹוטּו ָּכל מֹוְסֵדי ָאֶרץ ַּבֲחֵׁשָכה ִיְתַהָּלכּו ִיּמלֹא ָיְדעּו ְולֹא ָיִבינּו "]5 82 'תה[
  ".ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת' ה' ָרא הַעל ָּפָניו ַוִּיקְ ' ַוַּיֲעבֹר ה "]6 34 'שמ[  ".ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתְוַאָּתה ֲאדָֹני  "]15 86 'תה[
ֹון ָאבֹות ַעל  נֵֹׂשא ָעֹון ָוָפַׁשע ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה ּפֵֹקד עֲ ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד' ה "]18 14 'במ[  ". ֶוֱאֶמתֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסדְוַאָּתה ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון  "]15 86 'תה[

  ".ָּבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים
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ְך ֶארֶ ֱאלֵֹהיֶכם ִּכי ַחּנּון ְוַרחּום הּוא ' ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל ִּבְגֵדיֶכם ְוׁשּובּו ֶאל ה "]13 2 יואל[  ". ֶוֱאֶמתֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסדְוַאָּתה ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון  "]15 86 'תה[
  ". ְוִנָחם ַעל ָהָרָעהַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד

י ֲהלֹוא ֶזה ְדָבִרי ַעד ֱהיֹוִתי ַעל ַאְדָמִתי ַעל ֵּכן ִקַּדְמּתִ ' ַוּיֹאַמר ָאָּנה ה' ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל ה "]2 4 יונה[  ". ֶוֱאֶמתֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסדְוַאָּתה ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון  "]15 86 'תה[
  ". ְוִנָחם ַעל ָהָרָעהֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסדִלְברַֹח ַּתְרִׁשיָׁשה ִּכי ָיַדְעִּתי ִּכי ַאָּתה ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום 

ָזְכרּו ִנְפְלאֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמֶהם ַוַּיְקׁשּו ֶאת ָעְרָּפם ַוְיָמֲאנּו ִלְׁשמַֹע ְולֹא  "]17 9 נחמיה[  ". ֶוֱאֶמתֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסדְוַאָּתה ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון  "]15 86 'תה[
 ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסדַוִּיְּתנּו רֹאׁש ָלׁשּוב ְלַעְבֻדָתם ְּבִמְרָים ְוַאָּתה ֱאלֹוַּה ְסִליחֹות ַחּנּון ְוַרחּום 

  ".ְולֹא ֲעַזְבָּתם
  ".ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוטִחילּו ִמְּלָפָניו ָּכל ָהָאֶרץ  "]30 16 א י"דה[  ".ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוטעֹז ִהְתַאָּזר '  הָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש' ה "]1 93 'תה[
 ִמְקֵצה ָהָאֶרץ יֹוְרֵדי ַהָּים ּוְמלֹאֹו ִאִּיים  ְּתִהָּלתֹוִׁשיר ָחָדׁש' ִׁשירּו ַלה "]10 42 'יש[  ".ָּכל ָהָאֶרץ'  ִׁשירּו ַלהִׁשיר ָחָדׁש' ִׁשירּו ַלה "]1 96 'תה[

  ".ְויְֹׁשֵביֶהם
  ".ּוְמֻהָּלל ְמאֹד ְונֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאלִֹהים' ִּכי ָגדֹול ה "]25 16 א י"דה[  ".ּוְמֻהָּלל ְמאֹד נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאלִֹהים' ִּכי ָגדֹול ה "]4 96 'תה[
  ".ָׁשַמִים ָעָׂשה' ִּכי ָּכל ֱאלֵֹהי ָהַעִּמים ֱאִליִלים ַוה "]26 16 א י"דה[  ".ָׁשַמִים ָעָׂשה' י ָהַעִּמים ֱאִליִלים ַוהִּכי ָּכל ֱאלֹהֵ  "]5 96 'תה[
  ". ְוֶחְדָוה ִּבְמקֹמֹוהֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו עֹז "]27 16 א י"דה[  ". ְוִתְפֶאֶרת ְּבִמְקָּדׁשֹוהֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו עֹז "]6 96 'תה[
  ".ָּכבֹוד ָועֹז' ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים ָהבּו ַלה' ָהבּו ַלה "]28 16 א י"דה[  ".ָּכבֹוד ָועֹז' ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים ָהבּו ַלה' ָהבּו ַלה "]7 96 'תה[
ְּבַהְדַרת '  ְלָפָניו ִהְׁשַּתֲחוּו ַלהד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמְנָחה ּובֹאּוְּכבֹו' ָהבּו ַלה "]29 16 א י"דה[  ". ְלַחְצרֹוָתיוְּכבֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמְנָחה ּובֹאּו' ָהבּו ַלה "]8 96 'תה[

  ".קֶֹדׁש
 ".ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש' ִהְׁשַּתֲחוּו ַלהְּכבֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמְנָחה ּובֹאּו ְלָפָניו ' ָהבּו ַלה "]29 16 א י"דה[  ". ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץְּבַהְדַרת קֶֹדׁש' ִהְׁשַּתֲחוּו ַלה "]9 96 'תה[
  .]1 93 'תה[  ". ָיִדין ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִריםַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוטָמָלְך ' ִאְמרּו ַבּגֹוִים ה "]10 96 'תה[

  ".ָמָלךְ ' ְויֹאְמרּו ַבּגֹוִים הִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ  "]31 16 א י"דה[  ". ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט ָיִדין ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִריםָמָלךְ ' ִאְמרּו ַבּגֹוִים ה "]10 96 'תה[
  ".ָמָלךְ '  ְויֹאְמרּו ַבּגֹוִים הִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ "]31 16 א י"דה[  ". ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹוִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ "]11 96 'תה[
  .]1 96 'תה[ ". ִּכי ִנְפָלאֹות ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹוִׁשיר ָחָדׁש' ִׁשירּו ַלהִמְזמֹור  "]1 98 'תה[

ְוָראּו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת  ֶאת ְזרֹוַע ָקְדׁשֹו ְלֵעיֵני ָּכל ַהּגֹוִים 'ָחַׂשף ה "]10 52 'יש[  ".ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאלֵֹהינּוָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל  "]3 98 'תה[
  ".ֱאלֵֹהינּו

  ". ִּכְסֲאָך ְלדֹור ָודֹורְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב' ַאָּתה ה "]19 5 איכה[  ". ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹרְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב' ְוַאָּתה ה "]13 102 'תה[
  .]15 86 'תה[  ".ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ָחֶסד' ְוַחּנּון הַרחּום  "]8 103 'תה[

 נֵֹׂשא ָעֹון ָוָפַׁשע ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד' ה "]18 14 'במ[  ".ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ָחֶסד' הַרחּום ְוַחּנּון  "]8 103 'תה[
  ".ְוַעל ִרֵּבִעיםָּבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים 

  ".ְולֹא ַיִּכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹמֹולֹא ָיׁשּוב עֹוד ְלֵביתֹו  "]10 7 איוב[  ".ְולֹא ַיִּכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹוִּכי רּוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו  "]16 103 'תה[
 ַהְזִּכירּו ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילָֹתיו' הֹודּו ַלהַוֲאַמְרֶּתם ַּבּיֹום ַההּוא  "]4 12 'יש[  ".ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו' הֹודּו ַלה "]1 105 'תה[

  ".ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו
  ".ֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילָֹתיוִקְראּו ִבְׁשמ' הֹודּו ַלה "]8 16 א י"דה[  ".ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו' הֹודּו ַלה "]1 105 'תה[
  ".ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו לֹו ִׂשיחּו ְּבָכל ִנְפְלאָֹתיו "]9 16 א י"דה[  ".ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו לֹו ִׂשיחּו ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו "]2 105 'תה[
  ".'ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ה "]10 16  אי"דה[  ".'ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ה "]3 105 'תה[
  ".ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד' ִּדְרׁשּו ה "]11 16 א י"דה[  ".ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד' ִּדְרׁשּו ה "]4 105 'תה[
  ". ִפיהּוִזְכרּו ִנְפְלאָֹתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה מְֹפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי "]12 16 א י"דה[  ". ִפיוּוִמְׁשְּפֵטיִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה מְֹפָתיו  "]5 105 'תה[
  ".ַעְבּדֹו ְּבֵני ַיֲעקֹב ְּבִחיָריוֶזַרע ִיְׂשָרֵאל  "]13 16 א י"דה[  ".ַעְבּדֹו ְּבֵני ַיֲעקֹב ְּבִחיָריוֶזַרע ַאְבָרָהם  "]6 105 'תה[
  ".ֱאלֵֹהינּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיו' הּוא ה "]14 16 א י"דה[  ".ֱאלֵֹהינּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיו' ּוא הה "]7 105 'תה[
  ".ִזְכרּו ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדֹור "]15 16 א י"דה[  ".ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדֹור "]8 105 'תה[
  ". ְלִיְצָחקֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו "]16 16 א י"דה[  ". ְלִיְׂשָחקֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו "]9 105 'תה[
  ".חֹק ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלםַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב לְ  "]17 16 א י"דה[  ".ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלחֹק ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם "]10 105 'תה[
  ".ֶאֶרץ ְּכָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכםֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן  "]18 16 א י"דה[  ".ֶאֶרץ ְּכָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכםֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת  "]11 105 'תה[
  ".ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים ָּבּהִּבְהיֹוְתֶכם  "]19 16 א י"דה[  ".ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים ָּבּהִּבְהיֹוָתם  "]12 105 'תה[
  ".ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי ּוִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר "]20 16 א י"דה[  ".ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר "]13 105 'תה[
  ".ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכיםלֹא ִהִּניַח ְלִאיׁש  "]21 16 א י"דה[  ".ָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכיםלְ לֹא ִהִּניַח ָאָדם  "]14 105 'תה[
 ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ָהָעם ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי טֹוב ִּכי ' ַלהַוַּיֲענּו ְּבַהֵּלל ּוְבהֹודֹת  "]11 3 עזרא[  ".ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו' ַלהַהְללּו ָיּה הֹודּו  "]1 106 'תה[

  ".'ַעל הּוַסד ֵּבית ה' ֵהִריעּו ְתרּוָעה ְגדֹוָלה ְבַהֵּלל ַלה
  ".ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו' הֹודּו ַלה "]34 16 א י"דה[  ".ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו' הֹודּו ַלהַהְללּו ָיּה  "]1 106 'תה[
' ַוְיִהי ְכֶאָחד ַלְמַחְּצִרים ְוַלְמׁשְֹרִרים ְלַהְׁשִמיַע קֹול ֶאָחד ְלַהֵּלל ּוְלהֹדֹות ַלה "]13 5 ב י"דה[  ".ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו' ַלהַהְללּו ָיּה הֹודּו  "]1 106 'תה[

 ְוַהַּבִית י טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוּכִ ' ַלהּוְכָהִרים קֹול ַּבֲחצְֹצרֹות ּוִבְמִצְלַּתִים ּוִבְכֵלי ַהִּׁשיר ּוְבַהֵּלל 
  ".'ָמֵלא ָעָנן ֵּבית ה

ַעל ַהָּבִית ַוִּיְכְרעּו ַאַּפִים ַאְרָצה ' ְוכֹל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל רִֹאים ְּבֶרֶדת ָהֵאׁש ּוְכבֹוד ה "]3 7 ב י"דה[  ".ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו' ַלהַהְללּו ָיּה הֹודּו  "]1 106 'תה[
  ".ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו' ַלהַעל ָהִרְצָפה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְוהֹדֹות 

ְלָחָמה ִּכי ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָהְלכּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַעד ּתֹם ָּכל ַהּגֹוי ַאְנֵׁשי ַהּמִ  "]6 5 יהושע[  ".'לֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹול הַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם  "]25 106 'תה[
ָלֶהם ְלִבְלִּתי ַהְראֹוָתם ֶאת ָהָאֶרץ '  ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה'לֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹול הַהּיְֹצִאים ִמִּמְצַרִים ֲאֶׁשר 

  ".ַלֲאבֹוָתם ָלֶתת ָלנּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש' ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה
 ֱאלֵֹהיֶהם ַוַּיַעְברּו ֶאת ְּבִריתֹו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר 'לֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹול הַעל ֲאֶׁשר  "]12 18 ב מלכים[  ".'ֹול הלֹא ָׁשְמעּו ְּבקַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם  "]25 106 'תה[

  ".ְולֹא ָׁשְמעּו ְולֹא ָעׂשּו' ִצָּוה מֶֹׁשה ֶעֶבד ה
 ֱאלָֹהיו ְולֹא ָלְקחּו מּוָסר 'לֹוא ָׁשְמעּו ְּבקֹול ה ֲאֵליֶהם ֶזה ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ְוָאַמְרּתָ  "]28 7 'יר[  ".'לֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹול הַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם  "]25 106 'תה[

  ".ָאְבָדה ָהֱאמּוָנה ְוִנְכְרָתה ִמִּפיֶהם
  ". ַוָּיבֹאּו ַעד ַּתְחַּפְנֵחס'קֹול הלֹא ָׁשְמעּו ּבְ ַוָּיבֹאּו ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּכי  "]7 43 'יר[  ".'לֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹול הַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם  "]25 106 'תה[
 הֹוִציאּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלֶהם' ֲאֶׁשר ָאַמר ההּוא ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה  "]26 6 'שמ[  ".ָלֶהם' ֲאֶׁשר ָאַמר הלֹא ִהְׁשִמידּו ֶאת ָהַעִּמים  "]34 106 'תה[

  ".ַעל ִצְבאָֹתם
  ". לֹא ַתֲעׂשּו ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזהָלֶהם' ֲאֶׁשר ָאַמר הַוַּיַעְבדּו ַהִּגֻּלִלים  "]12 17 ב מלכים[  ".ָלֶהם' ֲאֶׁשר ָאַמר הידּו ֶאת ָהַעִּמים לֹא ִהְׁשמִ  "]34 106 'תה[
ִמן ַהּגֹוִים ְלהֹדֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך ְלִהְׁשַּתֵּבַח ֱאלֵֹהינּו ְוַקְּבֵצנּו ' הֹוִׁשיֵענּו ה "]47 106 'תה[
  ".ְתִהָּלֶתךָ ּבִ 

ִמן ַהּגֹוִים ְלהֹדֹות ְלֵׁשם ְוִאְמרּו הֹוִׁשיֵענּו ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵענּו ְוַקְּבֵצנּו ְוַהִּציֵלנּו  "]35 16 א י"דה[
  ".ָקְדֶׁשָך ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתךָ 

ל ָהָעם ָאֵמן ַהְללּו  ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ּכָ ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ָּברּוְך ה "]48 106 'תה[
  ".ָיּה

  .]14 41 'תה[

 ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן ַהְללּו ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלםֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ' ָּברּוְך ה "]48 106 'תה[
  ".ָיּה

 ְׁשַבְנָיה ְפַתְחָיה ַוּיֹאְמרּו ַהְלִוִּים ֵיׁשּוַע ְוַקְדִמיֵאל ָּבִני ֲחַׁשְבְנָיה ֵׁשֵרְבָיה הֹוִדָּיה "]5 9 נחמיה[
 ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֶֹדָך ּוְמרֹוַמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ִמן ָהעֹוָלם ַעד ָהעֹוָלםֱאלֵֹהיֶכם ' קּומּו ָּבְרכּו ֶאת ה

  ".ּוְתִהָּלה
 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן ַהְללּו' ָּברּוְך ה "]48 106 'תה[
  ".ָיּה

ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעָֹלם ַוּיֹאְמרּו ָכל ָהָעם ָאֵמן ' ָּברּוְך ה "]36 16 א י"דה[
  ".' ַלהְוַהֵּלל
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  .]1 106 'תה[  ".ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו' ַלההֹדּו  "]1 107 'תה[

ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים ֶאְפַּתח ַעל ְׁשָפִיים ְנָהרֹות ּוְבתֹוְך ְּבָקעֹות ַמְעָינֹות ָאִׂשים  "]18 41 'יש[  ".ה ְלמָֹצֵאי ָמִיםִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצּיָ ָיֵׂשם  "]35 107 'תה[
  ".ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלמֹוָצֵאי ָמִים

  ".ַוַּיְתֵעם ְּבתֹהּו לֹא ָדֶרךְ יר ֵלב ָראֵׁשי ַעם ָהָאֶרץ ֵמסִ  "]24 12 איוב[  ".ַוַּיְתֵעם ְּבתֹהּו לֹא ָדֶרךְ ׁשֵֹפְך ּבּוז ַעל ְנִדיִבים  "]40 107 'תה[
 ָנבֹוא ֶאל ּתֹוָכם ַוֲהַרְגנּום ְולֹא ִיְראּו ַעד ֲאֶׁשרַוּיֹאְמרּו ָצֵרינּו לֹא ֵיְדעּו  "]5 4 נחמיה[  ". ִיְרֶאה ְבָצָריולֹא ִייָרא ַעד ֲאֶׁשרָסמּוְך ִלּבֹו  "]8 112 'תה[

  ".ָלאָכהְוִהְׁשַּבְתנּו ֶאת ַהּמְ 
' ְיִהי ֵׁשם הָלָקח ' ָנַתן ַוה' ַוּיֹאֶמר ָערֹם ָיָצִתי ִמֶּבֶטן ִאִּמי ְוָערֹם ָאׁשּוב ָׁשָּמה ה "]21 1 איוב[  ". ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלםְמבָֹרךְ ' ְיִהי ֵׁשם ה "]2 113 'תה[

  ".ְמבָֹרךְ 
  .]1 50 'תה[  ".' ְמֻהָּלל ֵׁשם הִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו "]3 113 'תה[

 ְלהֹוִׁשיב ִעם ְנִדיִבים ְוִכֵּסא ָכבֹוד ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשּפֹת ָיִרים ֶאְביֹוןֵמִקים  "]8 2 א שמואל[  ".ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשּפֹת ָיִרים ֶאְביֹוןְמִקיִמי  "]7 113 'תה[
  ".ְמֻצֵקי ֶאֶרץ ַוָּיֶׁשת ֲעֵליֶהם ֵּתֵבל' ַיְנִחֵלם ִּכי ַלה

 ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּוִׁשְמעּו ָנא זֹאת ַעם ָסָכל ְוֵאין ֵלב  "]21 5 'יר[  ".ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּוֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו  "]5 115 'תה[
  ".ִיְׁשָמעּו

ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִׁשְמעּו ָנא זֹאת ַעם ָסָכל ְוֵאין ֵלב ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו  "]21 5 'רי[  ". ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּוןָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו "]6 115 'תה[
  ".ִיְׁשָמעּו

  .]1 106 'תה[  ".ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו' ַלההֹודּו  "]1 118 'תה[

  ". ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאלֵֹהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהּוָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה "]2 15 'שמ[  ".ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה "]14 118 'תה[
  .]1 106 'תה[  ".ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו' ַלההֹודּו  "]29 118 'תה[

 ְולֹא ִנְפַּתח ֵאזֹור ֲחָלָציו ְולֹא ִנַּתק לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשןֵאין ָעֵיף ְוֵאין ּכֹוֵׁשל ּבֹו  "]27 5 'יש[  ". ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאללֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשןִהֵּנה  "]4 121 'תה[
  ".ְׂשרֹוְך ְנָעָליו

ָך ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיָך לֹא רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶלי' ַוֲאִני זֹאת ְּבִריִתי אֹוָתם ָאַמר ה "]21 59 'יש[  ".ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם' הַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל  "]3 131 'תה[
  ".ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם' הָימּוׁשּו ִמִּפיָך ּוִמִּפי ַזְרֲעָך ּוִמִּפי ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר 

ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְּבָרִקים ַלָּמָטר קֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים ַּבָּׁשַמִים ַוַּיֲעֶלה לְ  "]13 10 'יר[  ". מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיוְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשהַמֲעֶלה  "]7 135 'תה[
  ". ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמאְֹצרָֹתיוָעָׂשה

ִמְצַרִים ֵמָאָדם ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה  "]12 12 'שמ[  ".ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמהֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי  "]8 135 'תה[
  ".' ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני הְוַעד ְּבֵהָמה

  ".י ִיְרֶאה ִּכי ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב ּכִ ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם' ִּכי ָיִדין ה "]36 32 'דב[  ".ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם' ִּכי ָיִדין ה "]14 135 'תה[
  .]5 115 'תה[  ".ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּוֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו  "]16 135 'תה[

  .]1 106 'תה[  ".ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו' ַלההֹודּו  "]1 136 'תה[

אֹו ֲהִנָּסה ֱאלִֹהים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי ְּבַמּסֹת ְּבאֹתֹת ּוְבמֹוְפִתים  "]34 4 'דב[  ". ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוְנטּוָיהְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע  "]12 136 'תה[
ֱאלֵֹהיֶכם '  ּוְבמֹוָרִאים ְּגדִֹלים ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם הּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיהּוְבִמְלָחָמה 

  ".ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניךָ 
ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ֱאלֶֹהיָך ִמָּׁשם ' ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהיִיָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוּיִֹצֲאָך ה "]14 5 'דב[  ". ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה "]12 136 'תה[

  ".ֶהיָך ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבתֱאלֹ'  ַעל ֵּכן ִצְּוָך הְנטּוָיה
 ". ּוְבמָֹרא ָּגדֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתיםְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיהִמִּמְצַרִים ' ַוּיֹוִצֵאנּו ה "]8 26 'דב[  ". ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה "]12 136 'תה[
 ּוְבֵחָמה ְׁשפּוָכה ֶאְמלֹוְך ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיהִאם לֹא ' ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני ה "]33 20 'יח[  ". ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיהְּבָיד  "]12 136 'תה[

  ".ֲעֵליֶכם
ְּבָיד ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמן ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ְנפֹוצֶֹתם ָּבם  "]34 20 'יח[  ". ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה "]12 136 'תה[

  ". ּוְבֵחָמה ְׁשפּוָכהֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה
  .]2 48 'תה[  ". ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקרּוְמֻהָּלל ְמאֹד' ָּגדֹול ה "]3 145 'תה[

ְּבסּוָפה ּוִבְׂשָעָרה ַּדְרּכֹו ְוָעָנן ֲאַבק '  ּכַֹח ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה הֶאֶרְך ַאַּפִים ּוְגָדל' ה "]3 1 נחום[  ". ָחֶסדֶאֶרְך ַאַּפִים ּוְגָדל' הַחּנּון ְוַרחּום  "]8 145 'תה[
  ".ַרְגָליו

 ִמְקֵצה ָהָאֶרץ יֹוְרֵדי ַהָּים ּוְמלֹאֹו ִאִּיים ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלתֹו' ִׁשירּו ַלה "]10 42 'יש[  ".ל ֲחִסיִדים ִּבְקהַ ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלתֹו' ִׁשירּו ַלהַהְללּו ָיּה  "]1 149 'תה[
  ".ְויְֹׁשֵביֶהם

  


