
Psalm 18 & 2 Samuel 22 

Psalm 18 2 Samuel 22 

ה1 ֶבד ְיהָוָ֗ ַח׀ ְלֶףֶ֥ ֵּ֤  ַלְמַנצ 

ה  יָשָ֣ י ַהשִּ ְבש  ִּ֭ ה ֶאת־דִּ ש׀ ַליהָוָ֗ ֶבָ֙ ש דִּ ד ֲאֶשֵּ֤ ֶ֥ וִּ ְלָדָ֫

יו  ְיָבָ֗ פ ָכל־א ֹ֜ ַכֶ֥ ֹו מִּ ה אֹותֶ֥ יל־ְיהָוָ֨ צִּ ִֽ ֹום הִּ את ְביֵּ֤ ַהז ֹּ֑

ּול׃ ַיֶ֥ד ָשאִֽ  ּומִּ

ש  ַוי אַמַ֡

י׃ֶאְשָחְמךָ֖  ִֽ ְזְרִּ  ְיהָוָ֣ה חִּ

 
ה1 יהָוָ֔ דָ֙ ַלִֽ ש ָדוִּ ֵּ֤  ַוְיַדב 

ה א ֛תֹו יל ְיהָוֶ֥ צִָּ֙ את ְביֹו֩ם הִּ ה ַהז ֹּ֑ יָשָ֣ י ַהשִּ ָ֖ ְבש   ֶאת־דִּ

ּול׃ פ ָשאִֽ ַכֶ֥ יו ּומִּ פ ָכל־א ְיָבָ֖ ַכֶ֥  מִּ
ש 2  ַוי אַמֹּ֑

י ּוְמ  3  ֶ֥ ְלףִּ י קּוְיהָוֵּ֤ה׀ ַסִֽ ֶ֥ ְלטִּ י ּוְמַץָ֫ יָדתִָּ֗ ָ֣ לִּ  א 

ֹו  ֱחֶסה־בֹּ֑ י ֶאִֽ ּושִּ י׃קִּ֭ ִֽ ְשַגבִּ י מִּ ְשףִָּ֗ ֶשן־יִֹּ֜ י ְוְֶרִֽ ֶ֥ נִּ גִּ  ָמִֽ

 
א ְיהָוֹּ֑ה  4  ֻהָלל ֶאְרָשָ֣ ןְמִּ֭ ַע׃ּומִּ ִֽ ָּוש  י אִּ ְיַבָ֗  ־א ֹ֜

ּוֲאץָ  5  י ץֶ֥ ינִּ ֶות ֶחְבל  ףֲ ְוִֽ ־ָמֹּ֑ ַיַָ֣ףל ְיַבִֽ י ְבלִּ ָ֖ ּוַנֲחל  י׃תִֽ  נִּ

ֹול  6  י ְשאָ֣ ָ֣ יֶחְבל  ּונִּ ְד  ְסָבבֹּ֑ ּורִֹּ֜ י מָ֗ ֹונִּ ֶות׃מָ֣ י ָמִֽ  ְרש 

י  7  א ְיהָוהָ֘ ְוֶאל־ֱאֹלַהַ֪ ְרָשָ֣ י׀ ֶאִֽ ֵּ֤ ַע ַבַצש־לִּ ֶ֥ ּו   ֲאַשָ֫

ע ְשַמָ֣ י  יִּ ַשְוָףתִָּ֗ י ְוֹ֜ ֹּ֑ ֹו רֹולִּ יָכלָ֣ ה   ְלָץָנֵּ֤יו׀ ָת֬בֹואמ 

יו׃  ְבָאְזָנִֽ

ֶשצ  8  ש׀ ָהָאָ֗ ְשַףָ֙ ש ַותִּ ְגַף֬ יַותִּ ָ֣  ּומֹוְסד 

ים ָ֣ ֹו׃ ָהשִּ ָשה לִֽ י־ָחֶ֥ ּו כִּ ֲףשָ֗ ְתָגִֽ יִּ ְשָגֹּ֑זּו ַוֹ֜  יִּ

ָלֵּ֤  9  ים ָףָ֨ ָחלִָּ֗ ל ֶגֹ֜ ֹּ֑ יו ת אכ  ֶ֥ פִּ ש־מִּ ֹו ְוא  ן׀ ְבַאפָ֗ ה ָףָשָ֙

נּו׃ ֶמִֽ ּו מִּ  ָבֲףשֶ֥

יו׃ 10  ַחת ַשְגָלִֽ ל ַתָ֣ ֲףָשֶץָ֗ ד ַוֹ֜ ַשֹּ֑ ם ַוי  ַמיִּ ָ֣ט ָשִּ֭  ַוי 

פ  11  שּוב ַוָיף ֹּ֑ ב ַףל־ְכִּ֭ ְשַכָ֣ ֶדאַויִּ י ָ֗ ּוַח׃ ַוֹ֜ י־שִֽ  ַףל־ַכְנץ 

ֶשְך׀  ָיֵֶּ֤שת 12  ֹוח ָ֙ ְתשָ֗ יב סִּ ִֽ יו ֹוְסבִּ ֹוָתֶ֥  ֻסָכתֹּ֑

ים׃ֶחְשַכת  ִֽ י ְשָחְרִּ ֶ֥ ם ָףב  יִּ ֹ֜  ־ַמָ֗

ֹו  13  ְגדֶ֥ ַגּה ֶנָ֫ נ ָ֗ דמִּ ָשָ֗ ּו ָבֹ֜ יו ָףְבשֹּ֑ ש׃וְ  ָףָבֶ֥ ִֽ י־א  ֲחל   ַגִֽ

ם 14  יִּ ם ַבָשַמָ֙ ן ַוַיְשף ֬ ָ֣ ת  ֶףְליֹון יִּ ה ְוִּ֭ הָוָ֗ ֹו׀ ְיִֽ ד  ר לֹּ֑ ָשָ֗ ָבֹ֜

ש ִֽ י־א  ֲחל   ׃ְוַגִֽ
ח  15  ְשַלָ֣ ָציוַויִּ ִּ֭ ם  חִּ ֹּ֑ יק  בַוְיץִּ ים ָשֹ֜ ֶ֥ ם׃ ּוְבָשְרִּ ִֽ  ַוְיֻהמ 

י ּוְמ  ֶ֥ ְלףִּ י־ קֻ ְיהָו֛ה ַסִֽ י ּוְמַץְלטִּ ָ֖ יָדתִּ ִֽ  ׃לִּ
י 3  ֶ֥ יָ֙  ֱאֹלה  ְשַגבִּ י מִּ ְשףִָּ֗ ֶשן יִּ י ְוְֶרָ֣ נִִּּ֞ ֹו ָמגִּ י ֶאֱחֶסה־בֹּ֑ ָ֖ קּושִּ

י׃ נִּ ִֽ ף  ס ת שִּ ָחָמָ֖ י מ  ףִִּ֕ י מ שִּ  ּוְמנּוסִָּ֔

א ְיהָוֹּ֑ה  4  ל ֶאְרָשָ֣ ַע׃ּומ  ְמֻהָלָ֖ ִֽ ָּוש  י אִּ  א ְיַבָ֖

י 5  ֶ֥ י ֻץָ֖ ֲאץָ  כִּ ינִּ ְשְבש  ַיַָ֖ףל ְיַבףֲ מִּ י ְבלִּ ֶ֥ ֶות ַנֲחל  י׃ֻתִֽ ־ָמֹּ֑  נִּ

ֹול  6  י ְשאָ֖ ֶ֥ יֶחְבל  נִּ ְד  ַסֻבֹּ֑ י ֻמָ֖ רִּ ֶות׃מ ִֽ נִּ י־ָמִֽ  ְרש 

י  7  ה ְוֶאל־ֱאֹלַהָ֖ א ְיהָוָ֔ יָ֙ ֶאְרָשָ֣ אַבַצש־לִּ  ֶאְרָשֹּ֑

ע ְשַמֵּ֤ י ַויִּ ָ֖ י ְוַשְוָףתִּ יָכלֹוָ֙ רֹולִָּ֔ ִֽ ה   מ 

יו׃  ְבָאְזָנִֽ

 )
ְגַףש8  ש) [ַותִּ ְתָגַףֵּ֤ ֶשצ  ]ַויִּ ְשַףשָ֙ ָהָאָ֔ ֹותַותִּ  מֹוְסדֶ֥

ם יִּ ֹו׃ ַהָשַמָ֖ ָשה לִֽ י־ָחֶ֥ ִֽ ּו כִּ ְתָגֲףשָ֖ ִֽ ְשָגֹּ֑זּו ַויִּ  יִּ

ים  9  ָ֖ ל ֶגָחלִּ ֹּ֑ יו ת אכ  ָ֖ פִּ ש מִּ ֶ֥ ֹו ְוא  ה ָףָשןָ֙ ְבַאפָ֔ ָףָלֵּ֤

נּו׃ ֶמִֽ ּו מִּ  ָבֲףשֶ֥

ַחת ַשגְ  10  ל ַתֶ֥ ד ַוֲףָשֶץָ֖ ַשֹּ֑ ם ַוי  יִּ ֶ֥ט ָשַמָ֖ יו׃ַוי   ָלִֽ

פ  11  ּוב ַוָיף ֹּ֑ ב ַףל־ְכשָ֖ ְשַכֶ֥ אַויִּ ָשָ֖ ּוַח׃ ַוי  י־שִֽ  ַףל־ַכְנץ 

יו  ַוָיֶֶ֥שת 12  יב ָתָ֖ ֶשְך ְסבִּ ֹותח ֛  ֻסכֹּ֑

ְשַשת  ים׃ַחִֽ ִֽ י ְשָחְרִּ ֶ֥ ם ָףב  יִּ  ־ַמָ֖

ֹו  13  ַגּה ֶנְגדֹּ֑ נ ָ֖ ּומִּ ש׃ ָבֲףשָ֖ ִֽ י־א   ַגֲחל 

ם 14  יִּ ן־ָשַמָ֖ ם מִּ ֶ֥ ן  ַיְשף  ֶ֥ ת  ֹון יִּ ֹוְיהָוֹּ֑ה ְוֶףְליָ֖  ׃רֹולִֽ

 
ח  15  ְשַלֶ֥ יםַויִּ ָ֖ צִּ ם  חִּ ֹּ֑ יק  רַוְיץִּ ם(ָבָשָ֖ ם) [ַוְיֻהמ   ׃]ַוָיה ִֽ



 16  ֶ֥ ּו׀ ֲאץִּ ֵֵָּּ֤֤שאָ֙ י יַוי  םר  יִּ ָגלּוָ֘ מֹו ַמָ֗ ֵּ֤יִּ ל ַוִֽ ֶ֥ ב  ֹות ת ָ֫ ְסדַ֪

ְתךָ֣  ַגֲףָשָ֣ ּוַח  מִּ ת שָ֣ ְשַמָ֗ נִּ ךְיהָוֹּ֑ה מִֹּ֜  ׃ַאֶפִֽ
ים׃ 17  ִֽ ם ַשבִּ יִּ ַמֶ֥ י מִּ נִּ ְמש ָ֗ י ַיִֹֽ֜ נִּ ֹּ֑ ָקח  ָמשֹום יִּ ִּ֭ ח מִּ ְשַלָ֣  יִּ

י ָףֹּ֑  18  ֶ֥ א ְיבִּ י מ  נִּ יל ָ֗ י׃ּוֹ֜ ז ַיצִּ נִּ ֶמִֽ ּו מִּ י־ָאְמקֶ֥ ִֽ י כִּ ש ְנַאָ֗  מִּ

ּוְיַרְד  19  י־ְיהָוָ֖ה מֶ֥ ְֵּ֤יהִּ י ַוִֽ ֹּ֑ ידִּ י ְביֹום־א  י׃לְ נִּ ִֽ ן לִּ ְשָףָ֣  מִּ

י 20  נִּ ֶ֥ יא  י׃ ַויֹוקִּ ִֽ צ בִּ ִֽ ץ  י ָחֶ֥ י כִָּ֨ נִּ ַחְלק ָ֗ ב ְיֹ֜  ַלֶמְשָחֹּ֑

י ְיהָוָ֣ה  21  נִּ ָ֣ ְגְמל  ייִּ ֹּ֑ ְדְרִּ י׃ ְכקִּ ִֽ יב לִּ ֶ֥ י ָישִּ ַדָ֗ ש ָיֹ֜  ְכב ֶ֥

 22  ִֽ י׃כִּ ֱאֹלָהִֽ י מ  ְףתִּ ַשָ֗ א־ָשֹ֜ י ְיהָוֹּ֑ה ְול ִֽ ָ֣ י ַדְשכ  ַמְשתִּ  י־ָשִּ֭

יו 23  ֻחק ָתָ֗ י ְוֹ֜ ֹּ֑ יו ְלֶנְגדִּ ְשָפָטָ֣ י ָכל־מִּ ָ֣  כִּ

יל א־ נִּ יש ֶמִֽ ֶ֥  ׃ָאסִּ
י 24  ָ֣ ים  ָוֱאהִּ ָ֣ ֹוָתמִּ מֹּ֑ ש ףִּ ֶאְשַתמ ָ֗ י׃ ָוֹ֜ ִֽ ֲףֹונִּ  מ 

י  25  ָ֣ ֶשב־ְיהָוָ֣ה לִּ יַוָיִֽ ֹּ֑ ְדְרִּ י ְכקִּ ַדָ֗ ש ָיֹ֜ יו׃ ְכב ֶ֥ יָנִֽ  ְלֶנֵֶָּ֣֤גד ף 

ם־ 26  ד ףִּ ְתַחָסֹּ֑ יד תִּ ֶ֥ ם־ָחסִּ שףִּ ם׃ ְגַבֶ֥ ַתָמִֽ ים תִּ מִָּ֗  ָתֹ֜

ש  27  ם־ָנָבֶ֥ שףִּ ְתָבָשֹּ֑ ש  תִּ ָ֗ ק  ם־ףִֹּ֜ לְוףִּ ְתַפָתִֽ  ׃תִּ
ָתה 28  י־ַאִּ֭ ִֽ יַע  כִּ ֹּ֑ ָ֣י תֹושִּ םַףם־ָףנִּ ֵּ֤יִּ יַנָ֖ ֹות ְוף   ָשמָ֣

יל׃ ִֽ  ַתְשפִּ

ָתה  29  י־ַאִּ֭ ִֽ יכִּ ֹּ֑ שִּ יש נ  ָ֣ יה ְיהָוֶ֥  ָתאִּ ֹלַהָ֗ י׃ ֱאֹ֜ ִֽ יַה ָחְשכִּ ֶ֥  ַיגִּ

י־  30  ִֽ ךכִּ ּוד ֻשָ֣ ָא  ְבִּ֭ ּוש׃ּוֹ֜ צ ְגדֹּ֑ י ֲאַדֶלג־שִֽ אֹלַהָ֗ ִֽ  ב 

ֵּ֤ן  31  ֶ֥ ה ָמג  ה ְקשּוָץֹּ֑ ת־ְיהָוֶ֥ ְמַשִֽ ֹו אִּ ְשכֶ֥ ים ַדָ֫ ַ֪ לָ֘ ָתמִּ ָהא 

ֹו׃ ים בִֽ ל׀ ַהח סִּ֬ ּוא ְלכ ֵּ֤ ָ֗  הֹ֜

י  32  ָ֣ י מִּ ֵּ֤ לֹוַה כִּ ּוש  ֱאִּ֭ ָ֗ י קֹ֜ ֶ֥ י ְיהָוֹּ֑ה ּומִּ ָ֣ ַבְלֲףד  ימִּ ֶ֥  זּוָלתִּ

ינּו׃ ִֽ  ֱאֹלה 

ל  33  א  יָהִּ֭ נִּ ָ֣ ל  ַהְמַאְזש  יִּ ןָחֹּ֑ ָ֖ ת  י׃ ַויִּ ִֽ ים ַדְשכִּ ָ֣  ָתמִּ

ל ָבֹ֜  34  ֹות ְוַףֶ֥ ְגַלי ָכַאָילֹּ֑ ימ  ְמַשֶּוָ֣ה ַשִּ֭  ַתָ֗

יַיףֲ  י׃מִּ נִּ ִֽ  ד 

ה  35  ְלָחָמֹּ֑ ַדי ַלמִּ ד ָיִּ֭ ָ֣ הְמַלמ  ֲחָתֶ֥ נִּ ה  ְוִֽ חּוָשָ֗ ֶשת־ְנֹ֜ ֶרִֽ

י׃שֹוזְ   ע ָתִֽ

ך  36  ְשֶףֶ֥ ֵּ֤ן יִָּ֫ ַ֪ יָ֘ ָמג  ֶתן־לִּ יַותִּ נִּ ֹּ֑ ְסָףד  יְנךֶ֥ תִּ ימִּ ִֽ ַףְנַוְתךֶ֥  וִּ  ְוִֽ

י׃ נִּ ִֽ  ַתְשב 

י  16  ר  ָ֣ ִֵָּֽ֤שאּוָ֙ ֲאץִּ םַוי  ּו מ   ָיָ֔ ָגלָ֖ ל יִּ ֹּ֑ ב  ֹות ת  תְסדָ֣  ְבַגֲףַשָ֣

ּוַח  ת שֶ֥ ְשַמָ֖ נִּ ה מִּ ֹוְיהָוָ֔  ׃ַאפִֽ
י  17  נִּ ֹּ֑ ָקח  ֹום יִּ ָמשָ֖ ח מִּ ְשַלֶ֥ ים׃יִּ ִֽ ם ַשבִּ יִּ ַמֶ֥ י מִּ נִּ ָ֖  ַיְִֽמש 

י׃ 18  נִּ ֶמִֽ ּו מִּ י ָאְמקָ֖ ֶ֥ י כִּ ְנַאָ֔ ש ָ֣ ז מִּ י ָףֹּ֑ ָ֖ א ְיבִּ י מ  נִּ יל ִ֕  ַיצִּ

י׃ֻמָ֖ ְיַרְד  19  ִֽ ן לִּ ְשָףָ֖ י ְיהָו֛ה מִּ ִ֧ י ַוְיהִּ ֹּ֑ ידִּ ֹום א  י ְביָ֣  נִּ

א 20  ֶ֥ ב  ַוי ק  יַלֶמְשָחָ֖ ֹּ֑ י׃ א תִּ ִֽ צ בִּ ִֽ ץ  י־ָחֶ֥ י כִּ נִּ ָ֖  ְיַחְלק 

י ְיהָוָ֖ה  21  נִּ ֶ֥ ְגְמל  ייִּ ֹּ֑ ְדָרתִּ י׃ ְכקִּ ִֽ יב לִּ ֶ֥ י ָישִּ ש ָיַדָ֖  ְכב ֶ֥

י׃ 22  ֱאֹלָהִֽ י מ  ְףתִּ א ָשַשָ֖ י ְיהָוֹּ֑ה ְול ֶ֥ ָ֣ י ַדְשכ  ְשתִּ י ָשַמָ֖ ֶ֥  כִּ

י ָכל־ 23  ֶ֥ ְשָפָטו(כִּ יו) [מִּ ְשָפָטָ֖ יו  ]מִּ י ְוֻחק ָתָ֖ ֹּ֑ ְלֶנְגדִּ

ָנהל א־ ֶמִֽ ּוש מִּ  ׃ָאסֶ֥
ים  ָוֶאְהֶיֶ֥ה 24  ָ֖ ה ֹולֹּ֑ ָתמִּ י׃ ָוֶאְשַתְמָשָ֖ ִֽ ֲףֹונִּ  מ 

י  25  ָ֖ יַוָיִֶ֧שב ְיהָו֛ה לִּ ֹּ֑ ְדָרתִּ י ְכקִּ ָ֖ יו׃ ְכב שִּ יָנִֽ ֵֶּ֤גד ף   ְלֶנֶ֥

ם־ 26  ד ףִּ ְתַחָסֹּ֑ יד תִּ ָ֖ ם־ָחסִּ ֹושףִּ בֶ֥ ם׃ גִּ ַתָמִֽ ים תִּ ָ֖  ָתמִּ

ש  27  ם־ָנָבָ֖ שףִּ ָתָבֹּ֑ ש  תִּ ָ֖ ק  ם־ףִּ לְוףִּ ַתָפִֽ  ׃תִּ
יַע ְוֶאת  28  ֹּ֑ י תֹושִּ ָ֖ ם ָףנִּ יֶנָ֖יך־ַףֶ֥ ים ְוף  ֶ֥  ַףל־ָשמִּ

יל׃ ִֽ  ַתְשפִּ
ה  29  י־ַאָתֶ֥ ִֽ יכִּ ָ֖ ישִּ י׃ ַויהָוָ֖הְיהָוֹּ֑ה  נ  ִֽ יַה ָחְשכִּ ֶ֥  ַיגִּ

י  30  ֶ֥ הכִּ ּוָא  ְבָכָ֖ ּוש׃שָ֣ י ֲאַדֶלג־שִֽ אֹלַהָ֖ ּוד ב   צ ְגדֹּ֑

ֵָּ֣֤ן  31  ה ָמג  ת ְיהָוהָ֙ ְקשּוָץָ֔ ְמַשֵּ֤ ֹו אִּ ים ַדְשכֹּ֑ ָ֣ ל ָתמִּ ָ֖ ָהא 

ֹו׃ ים בִֽ ֶ֥ ל ַהח סִּ ּוא ְלכ ָ֖  הָ֔

י־ 32  י מִּ ֶ֥ לכִּ ָ֖ ּוש  א  י קָ֖ ֶ֥ י ְיהָוֹּ֑ה ּומִּ ָ֣ ַבְלֲףד  ימִּ ֶ֥ ַבְלֲףד  ִֽ  מִּ

ינּו׃ ִֽ  ֱאֹלה 

ל  33  ֶ֥ יָהא  ָ֖ ל  ָמעּוזִּ יִּ שָחֹּ֑ ֶ֥ ים ַוַית  ָ֖ י) [ַדְשכֹו( ָתמִּ ִֽ  ׃]ַדְשכִּ
י) [ַשְגָליו( ְמַשֶּוֶ֥ה 34  ל בָ  ]ַשְגַלָ֖ ֹות ְוַףֶ֥ י מֹוָכַאָילֹּ֑ ַתָ֖

י׃מִּ ַיףֲ  נִּ ִֽ  ד 

ה  35  ְלָחָמֹּ֑ י ַלמִּ ד ָיַדָ֖ ֶ֥ תְמַלמ  ַחֶ֥ ה  ְונִּ ֶשת־ְנחּוָשָ֖ ֶרִֽ

י׃ש  זְ   ע ָתִֽ

ך  36  ְשֶףֹּ֑ ֵָּ֣֤ן יִּ י ָמג  ָ֖ ֶתן־לִּ  ַוֲףנ ְתךָ֖ ַותִּ

י׃ נִּ ִֽ  ַתְשב 



י ַתְח  37  ָ֣ יב ַקֲףדִּ ָ֣ יַתְשחִּ י׃ ָתֹּ֑ ּו ַרְשֻסָלִֽ ֲףדָ֗ א ָמֹ֜  ְול ֶ֥

ֹופ 38  ֹו ֶאְשדָ֣ ֹּ֑םְיַבי אִּ֭ יג  שּוב ְוַאשִּ א־ָאֹ֜  ְול ִֽ

ם׃ַףד־ַכלֹו  ָתִֽ

ם ְול א־  39  ְמָחק  ּוםֶאִּ֭ ְָ֣כלּו רֹּ֑ ַחת ֻי ּו ַתָ֣ ְפלָ֗  יִֹּ֜

י׃  ַשְגָלִֽ
י 40  נִּ ָ֣ י  ַוְתַאְזש  יַע ָרַמָ֣ ָ֖ ה ַתְכשִּ ְלָחָמֹּ֑ ל ַלמִּ יִּ יַחִּ֭  ׃ַתְחָתִֽ
י  41  א ְיַבָ֗ ָתהְוִֽ ֶשפ  ָנַתָ֣ י ף ֹּ֑ ָ֣ ם׃ּוֹ֜ לִּ ִֽ ית  י ַאְקמִּ  ְמַשְנַאָ֗

ּו 42  ין־ ְיַשְּוףֶ֥ יַע מֹוְוא  ֹּ֑ ם׃ַףלשִּ א ָףָנִֽ ה ְול ָ֣ הָוָ֗  ־ְיֹ֜

ם  43  ָ֗ ֶאְשָחר  שְוִֽ ּוַח  ְכָףָץֶ֥ י־שֹּ֑ ֹות  ַףל־ְפנ  יט חּוקָ֣ ָ֖ ְכטִּ

ם ִֽ יְר   ׃ֲאשִּ
י  44  יב ָ֫ ַ֪ שִּ יָ֘ מ  נִּ םְתַץְלט  י ָףֶ֥ נִּ ימ  שִּ ם  ְתִּ֭ ֹּ֑ם ַףָ֖ אש גֹויִּ ְלש ָ֣

ַףבְ  י ַיִֽ ְףתִּ ּול א־ָיַדָ֣ י׃דִֽ  נִּ

ע  45  ַמִֽ ָ֣ ֶזןְלש  י א ִּ֭ ֹּ֑ ְמעּו לִּ ָשָ֣  1יִּ

ִֽי־נ ֹ֜  שְבנ  יְיַכֲחשּו ָכָ֗ ִֽ  ׃־לִּ
ַיְח  46  לּו ְוֹ֜ ב ֹּ֑ ש יִּ ָכֶ֥ י־נ  ֹוְשגָ֗ ְבנ  ְסְגשִֽ מִּ ִֽ םּו מִּ יֶהִֽ  ׃ת 
יָ  47  י ְוֹ֜ ֹּ֑ ּוְך קּושִּ ּוַחי־ְיִּ֭הָוה ּוָבשָ֣ י׃לֹום ֱא שָ֗ ִֽ ְשףִּ י יִּ ֶ֥  ה 
ל ַה  48  ן ְנָר נֹוָהא ָ֗ ָ֣ ֹות  י מָ֣ ֹּ֑ שת לִּ ָ֖ ים ַתְח  ַוַיְדב  ָ֣ יַףמִּ  ׃ָתִֽ
י 49  י  ְמַץְלטִָּ֗ ְיָבֶ֥ א ָ֫ ַמימ  ן־ָרִּ֭ פ מִּ יש  ַאָ֣ ֶ֥ אִּ י מ  נִּ ֹּ֑ ְתשֹוְממ 

ס ָמָ֗ י׃ ָחֹ֜ נִּ ִֽ יל   ַתצִּ

ן׀ אֹוְדךָ֖  50  ֵּ֤ ֶ֥ם׀ ְיהָוֹּ֑הַףל־כ  ָש  ַבגֹויִּ ִֽ ְמךֶ֥ ֲאַזמ   ׃הּוְלשִּ

 )
ל51  ילָ֘ ) [ַמְגדִּ ֶסד׀  ]ַמְגדִּ ֶשה ֶחָ֙ ֹו ְוף ֵּ֤ ְלכֶ֥ ֹות ַמָ֫ ְישּוףַ֪

ם׃ ֹו ַףד־עֹוָלִֽ ד ּוְלַזְשעָ֗ ֶ֥ ֹו ְלָדוִּ יחָ֗ ְמשִּ  לִּ

י ַתְח  37  ָ֖ יב ַקֲףדִּ ֶ֥ יַתְשחִּ נִּ ֹּ֑ י׃ ת  ּו ַרְשֻסָלִֽ א ָמֲףדָ֖  ְול ֶ֥

ה 38  י א   ֶאְשְדָץֶ֥ םְיַבָ֖ ֹּ֑ יד  ּוב  ָוַאְשמִּ א ָאשָ֖ ְול ֶ֥

ם׃  ַףד־ַכלֹוָתִֽ

ם 39  ֶ֥ א וָ  ָוֲאַכל  ם ְול ָ֣ ָ֖ ֵֶּ֤אְמָחק  ּון ַוִֽ ַחת ְירּומֹּ֑ ּו ַתֶ֥ ְפלָ֖ יִּ

י׃  ַשְגָלִֽ

י 40  נִּ ֶ֥ י  ַוַתְזש  יַע ָרַמָ֖ ֶ֥ ה ַתְכשִּ ְלָחָמֹּ֑ ל ַלמִּ יִּ יַחָ֖ נִּ ִֽ  ׃ַתְחת 
י  41  ְיַבָ֔ ָתהְוא ָ֣ י  ַתֶ֥ ֶשפ ְמַשְנַאָ֖ י ף ֹּ֑ ָ֖ ם׃ַאְקמִּ וָ לִּ ִֽ  ית 

ּו 42  ְשףָ֖ ין  יִּ ָ֣ יַע מ ְוא  ֹּ֑ ם׃ֶאלשִּ א ָףָנִֽ  ־ְיהָוָ֖ה ְול ֶ֥

ם  43  ָ֖ ֶשצְוֶאְשָחְר  ֹות  ַכֲףַץש־ָאֹּ֑ יט־חּוקֶ֥ םְכטִּ ָ֖ ק   ֲאדִּ

ם ִֽ  ׃ֶאְשָרף 
י ַוִֽ  44  ָ֖ יב  שִּ י מ  נִּ יְתַץְלט ָ֔ ֹּ֑ יָ֙  ַףמִּ נִּ ָ֙ ְשְמש  ם  תִּ ם ַףֶ֥ אש גֹויִָּ֔ ְלש ָ֣

י ַיַףבְ  ְףתִּ י׃ֻדִֽ ל א־ָיַדָ֖  נִּ

ש 45  ָכָ֖ ֶ֥י נ  ֲחשּו ְבנ  ְתַכִֽ ייִּ ֹּ֑  ־לִּ

ֹוַע  ְשמֶ֥ ֶזןלִּ י א ָ֖ ִֽ ְמעּו לִּ ָשֶ֥  ׃יִּ
לּו ְוַיְח  46  ב ֹּ֑ ש יִּ ָכָ֖ ֶ֥י נ  ְסְגשֹוְגשָ֖ ְבנ  מִּ םּו מִּ  ׃ָתִֽ
י ְויָ  47  ֹּ֑ ּוְך קּושִּ י ֹל ם ֱא ֻשִ֕ ַחי־ְיהָוָ֖ה ּוָבשָ֣ ָ֖ ּושה  י׃ קֶ֥ ִֽ ְשףִּ  יִּ

ל ַה  48  ן ְנָר נ  ָהא ִ֕ ֶ֥ י מ ָ֖ ת  ֹּ֑ ידת לִּ ֶ֥ ָ֖  ּומֹושִּ יים ַתְח ַףמִּ נִּ ִֽ  ׃ת 
י 49  ָ֖ יאִּ י  ּומֹוקִּ ְיָבֹּ֑ א ִֽ ָקַמיָ֙ מ  יש  ּומִּ ֶ֥ אִּ י מ  נִּ ֹוְממ ָ֔ ְתשָ֣

ים ָ֖ י׃ ֲחָמסִּ נִּ ִֽ יל   ַתצִּ

ן אֹוְדךֶ֥  50  ֛ ֹּ֑םַףל־כ  ש׃ ְיהָוָ֖ה ַבגֹויִּ ִֽ ְמךָ֖ ֲאַזמ   ּוְלשִּ

 )
יל51  ֹול) [ַמְגדִּ ְגדָ֖ ֶסד  ]מִּ ֶשה־ֶחִ֧ ֹו ְוף ִֽ ֹות ַמְלכֹּ֑ ְישּוףָ֣

ם׃ ץ ֹו ַףד־עֹוָלִֽ ד ּוְלַזְשףָ֖ ֶ֥ י֛חֹו ְלָדוִּ ְמשִּ  לִּ

 

                                                           
1
 These verses are reversed. 


