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  תהילים פרק קיג 
ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ) ג: (ְיִהי ֵׁשם ְיהָֹוה ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם) ב: (ָוה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָֹוה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהֹ)ַהְללּוָיּה() א(

: ִמי ַּכיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת) ה: (ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיהָֹוה ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו) ד: (ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיהָֹוה
ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ) ח: (ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון) ז: (ְראֹות ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץַהַּמְׁשִּפיִלי ִל) ו(

  :)ַהְללּוָיּה(מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ) ט: (ַעּמֹו
  תהילים פרק קיד 

ַהָּים ָרָאה ַוָּינֹס ) ג: (ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו) ב: (ִים ֵּבית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֵֹעזְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָר) א(
) ו: (ָאחֹורַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתּסֹב ְל) ה: (ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן) ד: (ַהַּיְרֵּדן ִיּסֹב ְלָאחֹור

ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ) ח: (ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעקֹב) ז: (ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן
  :ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים
  תהילים פרק קטו 

) ג: (ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ַאֵּיה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם) ב: ( ֵּתן ָּכבֹוד ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָךלֹא ָלנּו ְיהָֹוה לֹא ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמָך) א(
ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ) ה: (ַעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם) ד: (ֵואלֵֹהינּו ַבָּׁשָמִים ּכֹל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה

ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהֵּלכּו לֹא ֶיְהּגּו ) ז: (ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון) ו: ( ִיְראּוְולֹא
 :ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו עֵֹׂשיֶהם ּכֹל ֲאֶׁשר ּבֵֹטַח ָּבֶהם) ח: (ִּבְגרֹוָנם

  

  :ְזָרם ּוָמִגָּנם הּואֶע  ְּבַטח ַּביהָֹוה     ִיְׂשָרֵאל ) ט(
  :ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא  ִּבְטחּו ַביהָֹוה   ֵּבית ַאֲהרֹן ) י(
  :ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא  ִּבְטחּו ַביהָֹוה   ִיְרֵאי ְיהָֹוה ) יא(

 

) יד: ( ִיְרֵאי ְיהָֹוה ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדִֹליםְיָבֵרְך) יג: (ְיהָֹוה ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן) יב(
ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַליהָֹוה ) טז: (ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליהָֹוה עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ) טו: (יֵֹסף ְיהָֹוה ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניֶכם

ַהְללּו (ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ) יח: ( ְולֹא ָּכל יְֹרֵדי דּוָמהלֹא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה) יז: (ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם
  :)ָיּה

  תהילים פרק קטז 
ֵרי ְׁשאֹול ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצ) ג: (ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא) ב: (ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ְיהָֹוה ֶאת קֹוִלי ַּתֲחנּוָני) א(

) ו: (ַחּנּון ְיהָֹוה ְוַצִּדיק ֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחם) ה: (ּוְבֵׁשם ְיהָֹוה ֶאְקָרא ָאָּנה ְיהָֹוה ַמְּלָטה ַנְפִׁשי) ד: (ְמָצאּוִני ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא
ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות ֶאת ) ח: (ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי ִּכי ְיהָֹוה ָּגַמל ָעָלְיִכי) ז: (ׁשֵֹמר ְּפָתאִים ְיהָֹוה ַּדּלִֹתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע

) יא: (ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד) י: (ִּייםֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיהָֹוה ְּבַאְרצֹות ַהַח) ט: (ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִחי
ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם ְיהָֹוה ) יג: (ָמה ָאִׁשיב ַליהָֹוה ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי) יב: (ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם ּכֵֹזב

ָאָּנה ְיהָֹוה ִּכי ֲאִני ) טז: (ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָֹוה ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו) טו: (ְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹוְנָדַרי ַליהָֹוה ֲאַׁשֵּלם ֶנ) יד: (ֶאְקָרא
ַׁשֵּלם ֶנְגָדה ְנָדַרי ַליהָֹוה ֲא) יח: (ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם ְיהָֹוה ֶאְקָרא) יז: (ַעְבֶּדָך ַאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי

  :)ַהְללּו ָיּה(ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיהָֹוה ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִם ) יט: (ָּנא ְלָכל ַעּמֹו
  תהילים פרק קיז 

  :)ּהַהְללּוָי(ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ְיהָֹוה ְלעֹוָלם ) ב: (ַהְללּו ֶאת ְיהָֹוה ָּכל ּגֹוִים ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים) א(
  תהילים פרק קיח 

 :הֹודּו ַליהָֹוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו) א(
  

  :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ִיְׂשָרֵאל    יֹאַמר ָנא ) ב(
  :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ֵבית ַאֲהרֹן   יֹאְמרּו ָנא ) ג(
  :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ִיְרֵאי ְיהָֹוה   יֹאְמרּו ָנא ) ד(

 

ְיהָֹוה ִלי ְּבעְֹזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ) ז: (ְיהָֹוה ִלי לֹא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם) ו: (ֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּהִמן ַה) ה(
 ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם )י: (טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהָֹוה ִמְּבטַֹח ִּבְנִדיִבים) ט: (טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהָֹוה ִמְּבטַֹח ָּבָאָדם) ח: (ְבׂשְנָאי

ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ְיהָֹוה ) יב: (ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָֹוה ִּכי ֲאִמיַלם) יא: (ְיהָֹוה ִּכי ֲאִמיַלם
קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ) טו: ( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה)יד: (ַּדחֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל ַויהָֹוה ֲעָזָרִני) יג: (ִּכי ֲאִמיַלם

לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ) יז: (ְיִמין ְיהָֹוה רֹוֵמָמה ְיִמין ְיהָֹוה עָֹׂשה ָחִיל) טז: (ַצִּדיִקים ְיִמין ְיהָֹוה עָֹׂשה ָחִיל
ֶזה ַהַּׁשַער ַליהָֹוה ) כ (: ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם אֹוֶדה ָיּה) יט: (ַרִּני ָּיּה ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִניַיּסֹר ִיְּס) יח: (ָיּה

ֵמֵאת ) כג(: ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה) כב: (אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה) כא: (ַצִּדיִקים ָיבֹאּו בֹו
ָאָּנא ְיהָֹוה הֹוִׁשיָעה ָּנא ָאָּנא ) כה: (ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָֹוה ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו) כד: (ְיהָֹוה ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו

ֵאל ְיהָֹוה ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים ַעד ) כז(: ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיהָֹוה ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיהָֹוה) כו: (ְיהָֹוה ַהְצִליָחה ָּנא
 :הֹודּו ַליהָֹוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו) כט: (ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמָּך) כח: (ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח
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