
תהילים פרק קה
, הֹוִדיעּו ָבַעִּמים;  ִקְראּו ִבְׁשמֹו, הֹודּו ַליהָוה  א

  .ֲעִלילֹוָתיו
  .ִנְפְלאֹוָתיו-ְּבָכל,  ִׂשיחּו  ; לֹו- ַזְּמרּו, לֹו-ִׁשירּו  ב
  .ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה, ִיְׂשַמח;  ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו, ִהְתַהְללּו  ג
  .ׁשּו ָפָניו ָּתִמיד ַּבְּק  ; ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו  ד
,  מְֹפָתיו  ; ָעָׂשה-ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר-- ִזְכרּו  ה

  .ִפיו-ּוִמְׁשְּפֵטי
  . ְּבֵני ַיֲעקֹב ְּבִחיָריו  : ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו, ֶזַרע  ו
  .ִמְׁשָּפָטיו, ָהָאֶרץ- ְּבָכל  ; ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו, הּוא  ז
  .ְלֶאֶלף ּדֹור,  ִצָּוה ָּדָבר  ; ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו  ח
  . ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק  ; ַאְבָרָהם- ֶאת, ֲאֶׁשר ָּכַרת  ט
  .ְּבִרית עֹוָלם,  ְלִיְׂשָרֵאל  ; ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלחֹק  י
  .ַנֲחַלְתֶכם,  ֶחֶבל :ְּכָנַען-ֶאֶרץ- ֶאֵּתן ֶאת, ְלָך- ֵלאמֹר יא
  .ְוָגִרים ָּבּה, ְמַעט ִּכ  ; ְמֵתי ִמְסָּפר, ִּבְהיֹוָתם  יב
  .ַעם ַאֵחר-ֶאל, ִמַּמְמָלָכה; ּגֹוי- ִמּגֹוי ֶאל, ַהְּלכּוַוִּיְת  יג
  .ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים;  ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם- לֹא  יד
  .ָּתֵרעּו-ַאל,  ְוִלְנִביַאי  ; ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי-ַאל  טו
  .ֶלֶחם ָׁשָבר- ַמֵּטה-  ָּכל  ; ָהָאֶרץ- ַעל, ַוִּיְקָרא ָרָעב  טז
  .ִנְמַּכר יֹוֵסף,  ְלֶעֶבד  ; ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש  יז
  .ָּבָאה ַנְפׁשֹו,  ַּבְרֶזל  ; )ַרְגלֹו(ִעּנּו ַבֶּכֶבל רגליו   יח
  . ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתהּו   -- ְדָברֹו- ֵעת ּבֹא-ַעד  יט
  .ַוְיַפְּתֵחהּו, ִּמים מֵֹׁשל ַע  ; ַוַיִּתיֵרהּו, ָׁשַלח ֶמֶלְך  כ
  .ִקְנָינֹו- ְּבָכל,  ּומֵֹׁשל  ; ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו  כא
  . ּוְזֵקָניו ְיַחֵּכם  ; ֶלְאסֹר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו  כב
  .ָחם-ָּגר ְּבֶאֶרץ,  ְוַיֲעקֹב  ; ַוָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים  כג
  . ִמָּצָריו, ַוַּיֲעִצֵמהּו  ; ַעּמֹו ְמאֹד-ַוֶּיֶפר ֶאת  כד
  .ַּבֲעָבָדיו,  ְלִהְתַנֵּכל  ; ִלְׂשנֹא ַעּמֹו, ָהַפְך ִלָּבם  כה
  .ּבֹו-ֲאֶׁשר ָּבַחר,  ַאֲהרֹן  ; מֶֹׁשה ַעְבּדֹו, ָׁשַלח  כו
  .ְּבֶאֶרץ ָחם,  ּומְֹפִתים ;ִּדְבֵרי אֹתֹוָתיו, ָבם-ָׂשמּו  כז
  .ָברֹוְּד ֶאת, ָמרּו-ְולֹא ; ַוַּיְחִׁשְך, ָׁשַלח חֶֹׁשְך  כח
  .ְּדָגָתם-ֶאת,  ַוָּיֶמת  ; ֵמיֵמיֶהם ְלָדם-ָהַפְך ֶאת  כט
  .ַמְלֵכיֶהם,  ְּבַחְדֵרי  ; ָׁשַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְּדִעים  ל
  .ְּגבּוָלם- ְּבָכל,  ִּכִּנים  ; ַוָּיבֹא ָערֹב, ָאַמר  לא
ד  לב ָ   . ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם  ; ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם ּב
  .ֵעץ ְּגבּוָלם,  ַוְיַׁשֵּבר  ; ּוְתֵאָנָתם,  ַּגְפָנםַוַּיְך  לג
  .ְוֵאין ִמְסָּפר,  ְוֶיֶלק  ; ַוָּיבֹא ַאְרֶּבה, ָאַמר  לד
  .ְּפִרי ַאְדָמָתם,  ַוּיֹאַכל ;ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם- ַוּיֹאַכל ָּכל  לה
  .אֹוָנם- ְלָכל,  ֵראִׁשית  ; ְּבכֹור ְּבַאְרָצם- ַוַּיְך ָּכל  לו
  . ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל  ; ְּבֶכֶסף ְוָזָהב, ִציֵאםַוּיֹו  לז
  .ָנַפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם-  ִּכי: ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם  לח
  .ְלָהִאיר ָלְיָלה,  ְוֵאׁש  ; ָּפַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך  לט
  .ַיְׂשִּביֵעם,  ְוֶלֶחם ָׁשַמִים  ; ַוָּיֵבא ְׂשָלו, ָׁשַאל  מ
  .ַּבִּצּיֹות ָנָהר,  ָהְלכּו  ; ַוָּיזּובּו ָמִים, רָּפַתח צּו  מא
  .ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו- ֶאת  ; ְּדַבר ָקְדׁשֹו- ֶאת, ָזַכר- ִּכי  מב
  .ְּבִחיָריו-ֶאת,  ְּבִרָּנה  ; ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון  מג
  .ַוֲעַמל ְלֻאִּמים ִייָרׁשּו;  ַאְרצֹות ּגֹוִים, ַוִּיֵּתן ָלֶהם  מד
  ; ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו   -- ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו, ֲעבּורַּב  מה
  .ָיּה-ַהְללּו

ר ָ

 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו- טֹוב- הֹודּו ַליהָוה ִּכי:ָיּה-ַהְללּו  קו
  .ְּתִהָּלתֹו-ָּכל,  ַיְׁשִמיַע  ; ְּגבּורֹות ְיהָוה, ְיַמֵּלל-- ִמי  ב
  .ֵעת- ה ְבָכל עֵֹׂשה ְצָדָק  ; ׁשְֹמֵרי ִמְׁשָּפט, ַאְׁשֵרי  ג
  .ִּביׁשּוָעֶתָך,  ָּפְקֵדִני  ; ִּבְרצֹון ַעֶּמָך, ָזְכֵרִני ְיהָוה  ד
  ;ְּבִׂשְמַחת ּגֹוֶיָך, ִלְׂשמַֹח -ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריָך, ֹותִלְרא  ה

.ַנֲחָלֶתָך-  ִעם  , ְלִהְתַהֵּלל
  . ֶהֱעִוינּו ִהְרָׁשְענּו  ; ֲאבֹוֵתינּו-ָחָטאנּו ִעם  ו
  --ִהְׂשִּכילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך- לֹא  , ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים  ז

  .סּוף- ְּבַים  ָים -ַוַּיְמרּו ַעל;רֹב ֲחָסֶדיָך- ֶאת לֹא ָזְכרּו
  .ְּגבּוָרתֹו-ֶאת,  ְלהֹוִדיַע   --ְלַמַען ְׁשמֹו, ַוּיֹוִׁשיֵעם  ח
  ַּכִּמְדָּבר תסּוף ַוֶּיֱחָרב ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתהֹמֹו-ְגַער ְּבַיםַוִּי ט
  .ִמַּיד אֹוֵיב,  ַוִּיְגָאֵלם  ; ִמַּיד ׂשֹוֵנא, ַוּיֹוִׁשיֵעם  י
  .לֹא נֹוָתר,  ֶאָחד ֵמֶהם  ; ַמִים ָצֵריֶהם-ַוְיַכּסּו  יא
  .ְּתִהָּלתֹו,  ָיִׁשירּו  ; ַוַּיֲאִמינּו ִבְדָבָריו  יב
  .ַלֲעָצתֹו, ִחּכּו- לֹא  ; ָׁשְכחּו ַמֲעָׂשיו, ִמֲהרּו  יג
  .ִּביִׁשימֹון, ֵאל- ַוְיַנּסּו  ; ַּבִּמְדָּבר, ַוִּיְתַאּוּו ַתֲאָוה  יד
  . ַוְיַׁשַּלח ָרזֹון ְּבַנְפָׁשם  ; ֶׁשֱאָלָתם, ַוִּיֵּתן ָלֶהם  טו
  .ְקדֹוׁש ְיהָוה,  ְלַאֲהרֹן  ; ַּבַּמֲחֶנה, ַוְיַקְנאּו ְלמֶֹׁשה  טז
  .ֲעַדת ֲאִביָרם-ַעל, סַוְּתַכ ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן-ַּתחִּתְפ  יז
  .ְּתַלֵהט ְרָׁשִעים,  ֶלָהָבה  ; ֵאׁש ַּבֲעָדָתם-ַוִּתְבַער  יח
  .ְלַמֵּסָכה,  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ; ֵעֶגל ְּבחֵֹרב-ַיֲעׂשּו  יט
  .אֵֹכל ֵעֶׂשב,  ְּבַתְבִנית ׁשֹור  ; ְּכבֹוָדם-ַוָּיִמירּו ֶאת  כ
  . ְגדֹלֹות ְּבִמְצָרִים עֶֹׂשה   --ֵאל מֹוִׁשיָעם, ָׁשְכחּו  כא
  .סּוף-ַים-ַעל,  נֹוָראֹות  ; ְּבֶאֶרץ ָחם, ִנְפָלאֹות  כב
 ָעַמד     --מֶֹׁשה ְבִחירֹו, לּוֵלי  :ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם  כג

  . ֵמַהְׁשִחית  , ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו;ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו
  .ִלְדָברֹו, ֶהֱאִמינּו- לֹא  ; ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה, ַוִּיְמֲאסּו  כד
  .ְּבקֹול ְיהָוה,  לֹא ָׁשְמעּו  ; ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם  כה
  .ַּבִּמְדָּבר,  ְלַהִּפיל אֹוָתם   --ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם  כו
  .ָּבֲאָרצֹות,  ּוְלָזרֹוָתם  ; ַּבּגֹוִים, ּוְלַהִּפיל ַזְרָעם  כז
  .ִזְבֵחי ֵמִתים, ּו ַוּיֹאְכל  ; ְלַבַעל ְּפעֹור, ַוִּיָּצְמדּו  כח
ץ  ; ְּבַמַעְלֵליֶהם, ַוַּיְכִעיסּו  כט ָ   .ַמֵּגָפה, ָּבם- ַוִּתפ
  .ַהַּמֵּגָפה,  ַוֵּתָעַצר  ; ַוְיַפֵּלל, ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס  ל
  .עֹוָלם-ַעד,  ְלדֹר ָודֹר  ; ִלְצָדָקה, ַוֵּתָחֶׁשב לֹו  לא
  .ַּבֲעבּוָרם,  ְלמֶֹׁשהַוֵּיַרע; ֵמי ְמִריָבה-ַעל, ַוַּיְקִציפּו  לב
  .ִּבְׂשָפָתיו,  ַוְיַבֵּטא  ; רּוחֹו-ִהְמרּו ֶאת-ִּכי  לג
לֹא לד

ר ְ

  .ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָוה ָלֶהם-ָהַעִּמים-ִהְׁשִמידּו ֶאת 
  .ַמֲעֵׂשיֶהם,  ַוִּיְלְמדּו  ; ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים  לה
  .ְלמֹוֵקׁש ַוִּיְהיּו ָלֶהם   ; ֲעַצֵּביֶהם-ַוַּיַעְבדּו ֶאת  לו
  . ַלֵּׁשִדים   --ְּבנֹוֵתיֶהם-ְוֶאת, ְּבֵניֶהם-ַוִּיְזְּבחּו ֶאת  לז
 ֲאֶׁשר    --ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם-ַּדם, ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי  לח

  . ַּבָּדִמים  , ַוֶּתֱחַנף ָהָאֶרץ;ַלֲעַצֵּבי ְכָנַען, ִזְּבחּו
  .ְּבַמַעְלֵליֶהם, נּו ַוִּיְז  ; ַוִּיְטְמאּו ְבַמֲעֵׂשיֶהם  לט
  .ַנֲחָלתֹו-ֶאת,  ַוְיָתֵעב  ; ַאף ְיהָוה ְּבַעּמֹו-ַוִּיַחר  מ
  .ׂשְֹנֵאיֶהם,  ַוִּיְמְׁשלּו ָבֶהם  ; ּגֹוִים-ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד  מא
  .ַּתַחת ָיָדם,  ַוִּיָּכְנעּו  ; ַוִּיְלָחצּום אֹוְיֵביֶהם  מב
ִמים ַרּבֹות מג ָ    ; ַיְמרּו ַבֲעָצָתם, הְוֵהָּמ: ַיִּציֵלם,ּפ

  .ִרָּנָתם-ֶאת, ְּבָׁשְמעֹו-- ַּבַּצר ָלֶהם, ַוַּיְרא .ָֹנם ַּבֲעו, ַוָּימֹּכּו
  .ְּכרֹב ֲחָסָדו,  ַוִּיָּנֵחם  ; ַוִּיְזּכֹר ָלֶהם ְּבִריתֹו  מה
  .ׁשֹוֵביֶהם- ָּכל,  ִלְפֵני   -- ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים  מו
  :ַהּגֹוִים- ִמן,  ְוַקְּבֵצנּו  ,  ֱאלֵֹהינּוְיהָוה, הֹוִׁשיֵענּו  מז

  .ִּבְתִהָּלֶתָך,  ְלִהְׁשַּתֵּבַח  ; ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך, ְלהֹדֹות

ע ְ



ָהעֹוָלם ְוַעד -ִמן ּוְך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאלָּברמח
ָהעֹוָלם
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