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 תהילים מזמור קיד  יט פרק שמות
 ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְלֵצאת ַהְּׁשִליִׁשי ַּבחֶֹדׁש)   א  (

 : ִסיָני ִמְדַּבר ָּבאּו ַהֶּזה ַּבּיֹום ִמְצָרִים
 ּוַוַּיֲחנ ִסיַני ִמְדַּבר ַוָּיבֹאּו ֵמְרִפיִדים ַוִּיְסעּו)   ב  (

 : ָהָהר ֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל ָׁשם ַוִּיַחן ַּבִּמְדָּבר
 ִמן ְידָֹוד ֵאָליו ַוִּיְקָרא ָהֱאלִֹהים ֶאל ָעָלה ּומֶֹׁשה)   ג  (

 ִלְבֵני ְוַתֵּגיד ַיֲעקֹב ְלֵבית  תֹאַמר ּכֹה ֵלאמֹר ָהָהר
 :ִיְׂשָרֵאל

  : ֵמַעם לֵֹעזֵּבית ַיֲעקֹב ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים) א(
 

 ָוֶאָּׂשא ְלִמְצָרִים ָעִׂשיִתי ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ַאֶּתם)   ד  (
 : ֵאָלי ֶאְתֶכם ָוָאִבא ְנָׁשִרים ַּכְנֵפי ַעל ֶאְתֶכם

 ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם ְּבקִֹלי ִּתְׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ִאם ְוַעָּתה)   ה  (
 ָּכל ִלי ִּכי ָהַעִּמים ִמָּכל ְסֻגָּלה ִלי ִוְהִייֶתם ְּבִריִתי

 : ָאֶרץָה
 ֵאֶּלה ָקדֹוׁש ְוגֹוי ּכֲֹהִנים ַמְמֶלֶכת ִלי ִּתְהיּו ְוַאֶּתם)   ו  (

 : ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ְּתַדֵּבר ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים

 :ַמְמְׁשלֹוָתיו ִיְׂשָרֵאל ְלָקְדׁשֹו ְיהּוָדה ָהְיָתה) ב(

  יד פרק שמות
 ֶאת ְידָֹוד ֹוֶלְךַוּי ַהָּים ַעל ָידֹו ֶאת מֶֹׁשה ַוֵּיט)   כא   (
 ַהָּים ֶאת ַוָּיֶׂשם ַהַּלְיָלה ָּכל ַעָּזה ָקִדים ְּברּוַח ַהָּים

 : ַהָּמִים ַוִּיָּבְקעּו ֶלָחָרָבה
 ְוַהַּמִים ַּבַּיָּבָׁשה ַהָּים ְּבתֹוְך ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַוָּיבֹאּו)   כב  (

 : ּוִמְּׂשמֹאָלם ִמיִמיָנם חָֹמה ָלֶהם
     

  ג פרק יהושע
 ַהּכֲֹהִנים ְוַרְגֵלי ַהַּיְרֵּדן ַעד ָהָארֹון נְֹׂשֵאי ּוְכבֹוא)   טו  (

 ָּכל ַעל ָמֵלא ְוַהַּיְרֵּדן ַהָּמִים ִּבְקֵצה ִנְטְּבלּו ָהָארֹון נְֹׂשֵאי
 : ָקִציר ְיֵמי ּכֹל ְּגדֹוָתיו

 ֶאָחד ֵנד ָקמּו ִמְלַמְעָלה ַהּיְֹרִדים ַהַּמִים ַוַּיַעְמדּו)   טז  (
 ָצְרָתן ִמַּצד ֲאֶׁשר ָהִעיר  ֵמָאָדם>  באדם <ְמאֹד ַהְרֵחק

 ְוָהָעם ִנְכָרתּו  ַּתּמּו ַהֶּמַלח ָים ָהֲעָרָבה ָים ַעל ְוַהּיְֹרִדים
 : ְיִריחֹו ֶנֶגד ָעְברּו

 ְידָֹוד ְּבִרית ָהָארֹון נְֹׂשֵאי ַהּכֲֹהִנים ַוַּיַעְמדּו)   יז  (
 ֶּבָחָרָבה עְֹבִרים ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ָהֵכן ַהַּיְרֵּדן ְּבתֹוְך ֶּבָחָרָבה

 : ַהַּיְרֵּדן ֶאת ַלֲעבֹר ַהּגֹוי ָּכל ַּתּמּו ֲאֶׁשר ַעד
 

  יט פרק שמות
 ְידָֹוד ָעָליו ָיַרד ֲאֶׁשר ִמְּפֵני ֻּכּלֹו ָעַׁשן ִסיַני ְוַהר)   יח   (

  :ְמאֹד ָהרָה ָּכל ַוֶּיֱחַרד ַהִּכְבָׁשן ְּכֶעֶׁשן ֲעָׁשנֹו ַוַּיַעל ָּבֵאׁש

  : ִיּסֹב ְלָאחֹורַהַּיְרֵּדן ָרָאה ַוָּינֹס ַהָּים) ג(
  : ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאןֶהָהִרים) ד(
  :ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתּסֹב ְלָאחֹור) ה(
  :ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן) ו(
  :ֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעקֹבִמִּלְפ) ז(

  

  יז פרק שמות
 ְוַקח ָהָעם ִלְפֵני ֲעבֹר מֶֹׁשה ֶאל ְידָֹוד ַוּיֹאֶמר)   ה  (

 ַהְיאֹר ֶאת ּבֹו ִהִּכיָת ֲאֶׁשר ּוַמְּטָך ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְקֵני ִאְּתָך
 : ְוָהָלְכָּת ְּבָיְדָך ַקח

 ְוִהִּכיָת ְּבחֵֹרב ַהּצּור ַעל ָּׁשם ָפֶניָךְל עֵֹמד ִהְנִני)   ו  (
 מֶֹׁשה ֵּכן ַוַּיַעׂש ָהָעם ְוָׁשָתה ַמִים ִמֶּמּנּו ְוָיְצאּו ַבּצּור
 : ִיְׂשָרֵאל ִזְקֵני ְלֵעיֵני
  ח פרק דברים

 ָׂשָרף ָנָחׁש ְוַהּנֹוָרא ַהָּגדֹל ַּבִּמְדָּבר ַהּמֹוִליֲכָך)   טו   (
  ִמּצּור ַמִים ְלָך ַהּמֹוִציא ָמִים ֵאין ֶׁשרֲא ְוִצָּמאֹון ְוַעְקָרב

   :ַהַחָּלִמיׁש

  : ְלַמְעְינֹו ָמִיםַחָּלִמיׁש ָמִיםַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ) ח(

 


