
Tehillim 105 – An early version of MAGID 
 thanking Hashem for Brit Bein ha'Btarim 

תהילים פרק קה
   ;ִקְראּו ִבְׁשמֹו, הֹודּו ַליהָוה   א 

o  ֲעִלילֹוָתיו,  הֹוִדיעּו ָבַעִּמים. 
 .ִנְפְלאֹוָתיו-ְּבָכל,  ִׂשיחּו  ; לֹו- ַזְּמרּו, לֹו-ִׁשירּו  ב 
 .ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה,  ִיְׂשַמח   ; ם ָקְדׁשֹוְּבֵׁש, ִהְתַהְללּו  ג 
 . ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד  ; ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו  ד 
 .ִפיו-ּוִמְׁשְּפֵטי,  מְֹפָתיו   ; ָעָׂשה-ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר-- ִזְכרּו   ה 

. ְּבֵני ַיֲעקֹב ְּבִחיָריו  : ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו, ֶזַרע  ו

.ִמְׁשָּפָטיו, ָהָאֶרץ- ְּבָכל  ; ָוה ֱאלֵֹהינּוְיה, הּוא  ז

.ְלֶאֶלף ּדֹור, ָּדָבר ִצָּוה  ;ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו   ח

 . ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק  ; ַאְבָרָהם-ֶאת, ֲאֶׁשר ָּכַרת  ט
 .ְּבִרית עֹוָלם,  ְלִיְׂשָרֵאל  ; ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלחֹק  י
  : ְּכָנַען-ֶאֶרץ-ֵּתן ֶאתֶא, ְלָך-רֵלאמ  יא

.ַנֲחַלְתֶכם,ֶחֶבל

.ְוָגִרים ָּבּה,  ִּכְמַעט  ; ְמֵתי ִמְסָּפר, ִּבְהיֹוָתם  יב

-ֶאל,  ִמַּמְמָלָכה  ; ּגֹוי-ִמּגֹוי ֶאל, ַוִּיְתַהְּלכּו  
   ; ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם-לֹא  יד .ַעם ַאֵחר

ְּגעּו ִּת-ַאל  טו .ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים
 .ָּתֵרעּו-ַאל,  ְוִלְנִביַאי  ; ִבְמִׁשיָחי

-ַמֵּטה- ָּכל  ; ָהָאֶרץ-ַעל, ַוִּיְקָרא ָרָעב  טז 
   ; ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש  יז .ֶלֶחם ָׁשָבר

ִעּנּו ַבֶּכֶבל רגליו   יח .ִנְמַּכר יֹוֵסף, ְלֶעֶבד
ֵעת -ַעד  יט .ָּבָאה ַנְפׁשֹו,  ַּבְרֶזל  ; )ַרְגלֹו(

   . ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתהּו   --ְדָברֹו-ּבֹא
,  מֵֹׁשל ַעִּמים  ; ַוַיִּתיֵרהּו, ָׁשַלח ֶמֶלְך  כ 

,  ּומֵֹׁשל  ; ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו  כא .ַוְיַפְּתֵחהּו
   ; ֶלְאסֹר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו  כב .ִקְנָינֹו-ְּבָכל

 .ּוְזֵקָניו ְיַחֵּכם
  
ָּגר ,  ְוַיֲעקֹב  ; ַוָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים  כג 

   ; ַעּמֹו ְמאֹד-ַוֶּיֶפר ֶאת  כד .ָחם-ְּבֶאֶרץ
 .ִמָּצָריו, ַוַּיֲעִצֵמהּו

,  ְלִהְתַנֵּכל  ; ִלְׂשנֹא ַעּמֹו, ָהַפְך ִלָּבם  כה 
 .ַּבֲעָבָדיו

-ֲאֶׁשר ָּבַחר,  ַאֲהרֹן  ; מֶֹׁשה ַעְבּדֹו, ָׁשַלח  כו 
   ; ִּדְבֵרי אֹתֹוָתיו, ָבם-ָׂשמּו  זכ  .ּבֹו

 .ְּבֶאֶרץ ָחם, ּומְֹפִתים
   

  ְּדָברֹו-ָמרּו ֶאת-ְולֹא; ַוַּיְחִׁשְךחֶֹׁשְךָׁשַלח  כח
-ֶאת,  ַוָּיֶמת  ;  ְלָדםֵמיֵמיֶהם-ָהַפְך ֶאת  כט

  .ְּדָגָתם
,  ְּבַחְדֵרי ;ְצַפְרְּדִעים ָׁשַרץ ַאְרָצם  ל

  .ַמְלֵכיֶהם
  .ְּגבּוָלם-ְּבָכל, ִּכִּנים   ; ָערֹב אַוָּיבֹ, ָאַמר   לא
  . ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם  ; ָּבָרדָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם   לב
  .ֵעץ ְּגבּוָלם,  ַוְיַׁשֵּבר   ; ּוְתֵאָנָתם, ַוַּיְך ַּגְפָנם  לג
  .ְוֵאין ִמְסָּפר,  ְוֶיֶלק   ; ַאְרֶּבה ַוָּיבֹא, ָאַמר   לד
ְּפִרי ,  ַוּיֹאַכל  ; ָצםֵעֶׂשב ְּבַאְר-ַוּיֹאַכל ָּכל   לה

  .ַאְדָמָתם
                    ; ְּבַאְרָצםְּבכֹור-ַוַּיְך ָּכל   לו

 .אֹוָנם-ְלָכל, ֵראִׁשית  -            
  
 ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ;ְּבֶכֶסף ְוָזָהב, ַוּיֹוִציֵאם  לז 

- ִּכי  : ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם  לח  .ּכֹוֵׁשל
   . ֲעֵליֶהםָנַפל ַּפְחָּדם

  .ְלָהִאיר ָלְיָלה,  ְוֵאׁש  ; ָּפַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך  לט 
,  ְוֶלֶחם ָׁשַמִים  ; ַוָּיֵבא ְׂשָלו, ָׁשַאל  מ

   ; ַוָּיזּובּו ָמִים, ָּפַתח צּור  מא .ַיְׂשִּביֵעם
 .ַּבִּצּיֹות ָנָהר, ָהְלכּו

                    ;ְּדַבר ָקְדׁשֹו-ֶאת, ָזַכר-ִּכי  מב
  .ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו-ֶאת        -   
  .ְּבִחיָריו-ֶאת,  ְּבִרָּנה  ; ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון  מג
ַוֲעַמל ְלֻאִּמים    ; ַאְרצֹות ּגֹוִים, ַוִּיֵּתן ָלֶהם  מד

  .ִייָרׁשּו
 ְותֹורָֹתיו    --ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו, ַּבֲעבּור  מה

  .ָיּה-ַהְללּו     ;ִיְנצֹרּו



 


	תהילים פרק קה 

