
  דברי הימים א פרק טז
 
  :עֹלֹות ּוְׁשָלִמים ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים לֹו ָּדִויד ַוַּיְקִריבּו-ַוַּיִּציגּו אֹתֹו ְּבתֹוְך ָהאֶֹהל ֲאֶׁשר ָנָטה ֲארֹון ָהֱאלִֹהים-ַוָּיִביאּו ֶאת א
  :הָֹוהָהָעם ְּבֵׁשם ְי-ָּדִויד ֵמַהֲעלֹות ָהעָֹלה ְוַהְּׁשָלִמים ַוְיָבֶרְך ֶאת ַוְיַכל ב
  :ֶלֶחם ְוֶאְׁשָּפר ַוֲאִׁשיָׁשה-ִאָּׁשה ְלִאיׁש ִּכַּכר-ְוַעד ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיׁש-ַוְיַחֵּלק ְלָכל ג
  :ּוְלַהְזִּכיר ּוְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ַליהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַהְלִוִּים ְמָׁשְרִתים-ַוִּיֵּתן ִלְפֵני ֲארֹון ְיהָֹוה ִמן ד
  :ָהֱאלִֹהים-ִלְפֵני ֲארֹון ְּבִרית  ָּתִמיד...אׁש ּוִמְׁשֵנהּו ְזַכְרָיה ְיִעיֵאל ּוְׁשִמיָרמֹותָאָסף ָהרֹ ה
  :ָאָסף ְוֶאָחיו-ָאז ָנַתן ָּדִויד ָּברֹאׁש ְלהֹדֹות ַליהָֹוה ְּבַיד ַּבּיֹום ַההּוא ז
  :ֲעִלילָֹתיו הֹודּו ַליהָֹוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ח
  :ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָֹוה ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו י  :ִנְפְלאָֹתיו-ְּבָכל לֹו ִׂשיחּו-ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו ט
  :ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד ִּדְרׁשּו ְיהָֹוה יא
  :ִפיהּו-ִנְפְלאָֹתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה מְֹפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי ִזְכרּו יב
  : ִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ְּבֵני ַיֲעקֹב ְּבִחיָריוֶזַרע יג
  :ִמְׁשָּפָטיו ָהָאֶרץ-הּוא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְּבָכל יד
  :ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדֹור ִזְכרּו ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר טו
  :ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלםְלחֹק  ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב יז :ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְצָחק ַאְבָרָהם-ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת טז
  :ִּבְהיֹוְתֶכם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים ָּבּה יט :ְּכָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם-ֶאֵּתן ֶאֶרץ ֵלאמֹר ְלָך יח
 :ֲעֵליֶהם ְמָלִכים ִהִּניַח ְלִאיׁש ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח-לֹא כא :ַאֵחר ַעם-ּגֹוי ּוִמַּמְמָלָכה ֶאל-ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל כ
  :ָּתֵרעּו-ּוִבְנִביַאי ַאל ִּתְּגעּו ִּבְמִׁשיָחי-ַאל כב
  :יֹום ְיׁשּוָעתֹו-ֶאל-ָהָאֶרץ ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום-ָּכל ִׁשירּו ַליהָֹוה כג
  :ִנְפְלאָֹתיו ָהַעִּמים-ְּכבֹודֹו ְּבָכל-ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ֶאת כד
  :ֱאלִֹהים-ָּכל-ְונֹוָרא הּוא ַעל אֹד ָגדֹול ְיהָֹוה ּוְמֻהָּלל ְמ-ִּכי כה
  :ָהַעִּמים ֱאִליִלים ַויהָֹוה ָׁשַמִים ָעָׂשה ֱאלֵֹהי-ִּכי ָּכל כו
  :ְוָהָדר ְלָפָניו עֹז ְוֶחְדָוה ִּבְמקֹמֹו הֹוד כז
  :ַליהָֹוה ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים ָהבּו ַליהָֹוה ָּכבֹוד ָועֹז ָהבּו כח
  :קֶֹדׁש-ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהָֹוה ְּבַהְדַרת מֹו ְׂשאּו ִמְנָחה ּובֹאּו ְלָפָניוָהבּו ַליהָֹוה ְּכבֹוד ְׁש כט
  :ִּתּמֹוט-ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל-ָהָאֶרץ ַאף-ִמְּלָפָניו ָּכל ִחילּו ל
  :ְיהָֹוה ָמָלְך ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ְויֹאְמרּו ַבּגֹוִים לא
  :ּבֹו-ֲאֶׁשר-ַהָּׂשֶדה ְוָכל אֹו ַיֲעלֹץִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹו לב
  :ָהָאֶרץ-ָבא ִלְׁשּפֹוט ֶאת-ַהָּיַער ִמִּלְפֵני ְיהָֹוה ִּכי ָאז ְיַרְּננּו ֲעֵצי לג
  :הֹודּו ַליהָֹוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו לד
  :ִּבְתִהָּלֶתָך ַהּגֹוִים ְלהֹודֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך ְלִהְׁשַּתֵּבַח-ןְוַהִּציֵלנּו ִמ ְוִאְמרּו הֹוִׁשיֵענּו ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵענּו ְוַקְּבֵצנּו לה
  :ָהָעם ָאֵמן ְוַהֵּלל ַליהָֹוה-ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעָֹלם ַוּיֹאְמרּו ָכל-ִמן ָּברּוְך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל לו
  :יֹום ְּביֹומֹו-ָׁשֵרת ִלְפֵני ָהָארֹון ָּתִמיד ִלְדַברְלָאָסף ּוְלֶאָחיו ְל ְיהָֹוה-ָׁשם ִלְפֵני ֲארֹון ְּבִרית-ַוַּיֲעָזב לז
 


