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�ו"צ�מזמור �� �ן"ק�מזמור� �

  ׁש יר ָחָד֑ יהָֹוה ִׁש֣ ירּו לַֽ֭ ִׁש֣    1
ֶרץ׃ יהֹוָ֗ ירּו ַלֽ֝ ִׁש֥    ה ָּכל־ָהָאֽ

ְרכ֣ ירּו לַֽ֭ ִׁש֣    2   ֹו ּו ְׁשמ֑ יהָֹוה ָּבֽ
  ֹום ְיֽׁשּוָעֽתֹו׃ י֗ ּו ִמּֽיֹום־לְ֝ ַּבְּׂש֥ר 

  ֹו ם ְּכבֹו֑ד ּו ַבּגֹויִ֣ ַסְּפ֣ר    3
יו׃ ים ִנפְ ַעִּמ֗ ְּבָכל־ָהֽ֝    ְלאֹוָתֽ

 ד ל ְמֹא֑ ה ּוְמֻהָּל֣ ֹול ְיהֹוָ֣ ֤ד י גָ֘ ִּכ֥    4

ים׃ א ֗ה֝ נֹוָר֥    ּוא ַעל־ָּכל־ֱא6ִהֽ
ַעִּמ֣ י ׀ ָּכל־ֱא6ֵה֣ ִּכ֤    5   ים ים ֱאִליִל֑ י ָהֽ

ה׃ ה ָׁשַמ֥ יהֹוָ֗ וַֽ֝    ִים ָעָׂשֽ
    יו ר ְלָפנָ֑ הֹוד־ְוָהָד֥    6

  ֶרת ְּבִמְקָּדֽׁשֹו׃ִתְפֶא֗ ז וְ֝ עֹ֥                      
  ים ֹות ַעִּמ֑ ֣ח יהָֹוה ִמְׁשּפְ ּו לַֽ֭ ָהב֣    7

ז׃ ה ָּכב֥ יהֹוָ֗ ּו ַלֽ֝ ָהב֥    ֹוד ָועֹֽ
  ֹו ֹוד ְׁש֑מ יהָֹוה ְּכב֣ ּו לַֽ֭ ָהב֣    8

יו׃ ה ּובֹ֥ ְנָח֗ ְׂשֽאּו־ִמ֝    אּו ְלַחְצרֹוָתֽ
ֲחו֣    9   ֶדׁש יהָֹוה ְּבַהְדַרת־קֹ֑ ּו לַֽ֭ ִהְׁשַּתֽ

ֶרץ׃ ָּפנָ֗ ילּו ִמ֝ ִח֥    יו ָּכל־ָהָאֽ
  H ה ָמלָ֗ וָ֤ ם ׀ ְיהֹ֘ ּו ַבּגֹויִ֨ ִאְמ֤ר    10

  ֹוט ֵבל ַּבל־ִּתּמ֑ ֹון ֵּת֭ ף־ִּתּכ֣ ַא 
ים׃ ִּמ֗ ין ַע֝ ָיִד֥             יָׁשִרֽ   ים ְּבֵמֽ

  ֶרץ ל ָהָא֑ ָּׁשַמִים ְוָתגֵ֣ ּו ַה֭ ִיְׂשְמ֣ח    11
 ְרַע֥    ם ּוְמלֹֽאֹו׃ ּיָ֗ ם ַה֝ ִיֽ

  ֹו ַדי ְוָכל־ֲאֶׁשר־ּב֑ ז ָׂש֭ ַיֲֽע6֣    12
  ּו ָּכל־ֲעֵצי־ָיַֽער׃ ַרְּננ֗ ז יְ֝ ָא֥ 

   אי בָ֗ ה ׀ ּכִ֬ י ְיהֹוָ֨ ִלְפנֵ֤    13
  ֶרץ ָא֥ ט ָה֫ ִלְׁשּפֹ֪  י ָבא֮ ִּכ֥ 
ט־ֵּתֵב֥    ֶדק ל ְּבֶצ֑ ִיְׁשֹּפֽ
  ים ֶּבֱאֽמּוָנֽתֹו׃ַעִּמ֗ וְ֝ 

  

  ּה ׀ ְללּו יָ֨ ַה֥    1  
ְללּו־ֵא֥    ֹו ל ְּבָקְדׁ֑ש ַהֽ

  יַע ֻעּֽזֹו׃ ּוהּו ִּבְר ִק֥ ְלל֗ ַהֽ֝ 

ְלל֥    2   יו ּוהּו ִבְגֽבּורָֹת֑ ַהֽ
  ב ֻּגְדֽלֹו׃ ּוהּו ְּכרֹ֣ ְלל֗ ַהֽ֝ 

  ר ַקע ׁשֹוָפ֑ ְללּוהּו ְּבֵת֣ ַהֽ֭    3
  ֶבל ְוִכּֽנֹור׃ ּוהּו ְּבֵנְ֣לל֗ ַהֽ֝ 

  ֹול ף ּוָמ֑ח ְללּוהּו ְּבֹת֣ ַהֽ֭    4
ב׃ ּוהּו ְּבִמּנִ֥ ְלל֗ ַהֽ֝    ים ְוֻעָגֽ

ְלל֥    5   ַמע ּוהּו ְבִצְלְצֵלי־ָׁש֑ ַהֽ
ִצְלְצֵל֥ ְלל֗ ַהֽ֝  ה׃ ּוהּו ְּבֽ   י ְתרּוָעֽ

  ּה ל יָ֗ ְּנָׁשָמה ְּתַהֵּל֥ ל ַה֭ ּכֹ֣    6

ְללּו־ָיּֽה׃  ַהֽ
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��4Q403 1i 31-40:�נוסח�הפנים

��4Q405 C [=frgs. 4+5+6]; 4-4Q404 3:�יד�מקבילים-כתבי

  

 

  ֯ש הללו אלוהי מרומים הרמים בכולר לחודלמשכיל שיר עולת השבת ה֗שביע֗ית בששעש   30

  דיש בקודעו לכול קדושו ראשי תושבחותלך הכבוד המק֗הים למאלי דעת יקדילו קדושי אלו   31

  שבחות הוד כי בהדר תשבחות כבוד מלכותו בה תשבחות כול][כול אלוהים שבחו לאלו֗ה    32

  ים מ֗אלי רום ואלוהות כבודו מעלמרום אלוה ל  ?}ו{֯רוממו רוממ][אלוהים עם הדר כול מלכ   33

  }ברצון{֗לכול סודי עולמים ] [ך מלכ֯ י מרומים ומלשלכול רא ] [רום כיא ֗הו֯  ל מרו֗מילכו   34

  כול מעשיו עתוון דצ]בר[י עול֗מ֗י֗ם ל֗מוצא שפתיו כול רוח] [֯ו ֯מ פיהו יהילאמרי } דעתו{   35

  דעת רנות פלאוהי פל֗א ֯וה֗גו כבודֿו בלשון כול הוגי נן באלור֗ ] [ננירננו ֯מרבמשל֯חם    36

  עד ושופט בגבורתו לכול רוחי בין} דעת{ל מרנני ֗אלוהי֗ם לכו] [בפי כול הוגי    37

   ל רו֗חות צדק יודו באמתול֗י דעת וכו֯ך ההוד כיא לכבודו יודו כול אי][הוד ֗ל֯מ  הודו ֗כ֯ול אלי   38

   עז} י{זמרו ל֗אלוה *לומיםש} י{וירצו דעתם במ֗ש֯פטי פיהו והודותם במשוב יד גבורתו למשפט   39

   ][ת ֗ע֯ו֯ל א בשמחאלוהים וגיל בכול קדושים לזמרות פל בשמחתר ][במנת רוח רו֗ש ל֗    40

    ...ת מבניתו ים וכול פנום רומ זבול רול משאעמודי  ים֯ש קודש][באלה יהללו כול י   41

  

  4Q404ומם ֗ל ]ש[ ]]]] שלומים*   

  

Sigla 

 A partially preserved letter ֗א 

 A heavily damaged letter of which only a tiny trace is preserved ֯א 

יֿ  ,וֿ   A letter that materially can be read in more than one way (e.g., as either wāw or yod), and its 

decipherment depends on grammatical or contextual considerations 

]אבג[  A certain restoration, based on an overlapping manuscript 

][  A conjectural restoration 

}אבג{  A deletion made by the ancient scribe 
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�מחזור�הזימונים�:שיר�ז �

i לך הכבוד ֗הים למדילו קדושי אלו›ג‹י  
  לכול קדושו ›שו‹המקדיש בקוד

ii   כול אלוהים  32 |ראשי תושבחות  
  שבחות הוד ][שבחו לאלוה

   כי בהדר תשבחות כבוד מלכותו
  אלוהים  33 |בה תשבחות כול 
  ][עם הדר כול מלכ

iii   ים מ֗אלי רוםמרום אלוה ֯רוממו רוממו ל  
  רום ל מרומילכו 34 |ואלוהות כבודו מעל 

   שי מרומיםלכול רא ] [כיא ֗הו֯ 
   ֗לכול סודי עולמים] [ך מלכ֯ ומל

iv  
  ][י֯ו ֯מ פיהו יה לאמרי  35

  י עול֗מ֗י֗ם וחל֗מוצא שפתיו כול ר
  במשל֯חם 36 |כול מעשיו  עתוצון ד]בר[

v  הי פל֗א נן באלור֗ ] [֯מרנני רננו  
   דעת֯וה֗גו כבודֿו בלשון כול הוגי 

   [בפי כול הוגי  37 | רנות פלאו
  עד  ל מרנני֗אלוהי֗ם לכו] 

  |ושופט בגבורתו לכול רוחי בֿין 

vi  
  ד֯ך ההו][הוד ֗ל֯מ  הודו ֗כל אלי 38

  ל֗י דעתכיא לכבודו יודו כול אי
  |ל רו֗חות צדק יודו באמתו וכו
  וירצו דעתם במ֗ש֯פטי פיהו  39

  והודותם במשוב יד גבורתו 
  לומיםלמשפט ש

vii   במנת רוח  40 |זמרו ל֗אלוה עז  
  אלוהים בשמחתר ][רו֗ש ל֗ 

  וגיל בכול קדושים 
  |] [ת ֗ע֯ו֯ל א בשמחלזמרות פל

  

  

קמח�'תה                  �

  
  ַהְללּו ָיּה  1

i 

  

  ַהְללּו ֶאת ְיהָֹוה ִמן ַהָּׁשַמִים 
  ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמים

  ַהְללּוהּו ָכל ַמְלָאָכיו  2
  ַהְללּוהּו ָּכל ְצָבָאו

  ַהְללּוהּו ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח  3
  ַהְללּוהּו ָּכל ּכֹוְכֵבי אֹור

  ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים  4
  ְוַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ַהָּׁשָמִים

ii  
  ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָֹוה  5

  ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו
  ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם  6

  ָחק ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור

iii  
  ַהְללּו ֶאת ְיהָֹוה ִמן ָהָאֶרץ  7

  ַּתִּניִנים ְוָכל ְּתהֹמֹות
  ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור  8

  רּוַח ְסָעָרה עָֹׂשה ְדָברֹו
  ֶהָהִרים ְוָכל ְּגָבעֹות  9

  ֵעץ ְּפִרי ְוָכל ֲאָרִזים
  ַהַחָּיה ְוָכל ְּבֵהָמה  10

  ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף
  ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאִּמים  11

  ָׂשִרים ְוָכל ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ
  ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולֹות  12

  ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים

iv  
  ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָֹוה  13

  ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו
  הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים

  ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו  14
  ְּתִהָּלה ְלָכל ֲחִסיָדיו 

  ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו

  ַהְללּו ָיּה  


