
  Parallel to Bereshit 1   קד פרק תהלים
  ְידָֹוד ֶאת ַנְפִׁשי ָּבֲרִכי)   א  (

 (Introduction)  :ָלָבְׁשָּת ְוָהָדר הֹוד   ְּמאֹד ָּגַדְלָּת ֱאלַֹהי ְידָֹוד
  First Day   ַּכַּׂשְלָמה אֹור עֶֹטה)   ב  (

: ַּכְיִריָעה ָׁשַמִים נֹוֶטה
 ְרכּובֹו ָעִבים ַהָּׂשם   ִלּיֹוָתיוֲע ַבַּמִים ַהְמָקֶרה)   ג  (

 : רּוַח ַּכְנֵפי ַעל ַהְמַהֵּלְך  
  : לֵֹהט ֵאׁש ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות ַמְלָאָכיו עֶֹׂשה)   ד  (

Second Day  

 : ָוֶעד עֹוָלם ִּתּמֹוט ַּבל ְמכֹוֶניָה ַעל ֶאֶרץ ָיַסד)   ה  (
 : ָמִים ַיַעְמדּו ָהִרים ַעל ִּכִּסיתֹו ַּכְּלבּוׁש ְּתהֹום)   ו  (
 : ֵיָחֵפזּון ַרַעְמָך קֹול ִמן ְינּוסּון ַּגֲעָרְתָך ִמן)   ז  (
 : ָלֶהם ָיַסְדָּת ֶזה ְמקֹום ֶאל ְבָקעֹות ֵיְרדּו ָהִרים ַיֲעלּו)   ח  (
 : ָהָאֶרץ ְלַכּסֹות ְיׁשּובּון ַּבל ַיֲעבֹרּון ַּבל ַׂשְמָּת ְּגבּול)   ט  (
 : ְיַהֵּלכּון ָהִרים ֵּבין ַּבְּנָחִלים ְעָיִניםַמ ַהְמַׁשֵּלַח)   י  (
 : ְצָמָאם ְפָרִאים ִיְׁשְּברּו ָׂשָדי ַחְיתֹו ָּכל ַיְׁשקּו)   יא  (
  : קֹול ִיְּתנּו ֳעָפאִים ִמֵּבין ִיְׁשּכֹון ַהָּׁשַמִים עֹוף ֲעֵליֶהם)   יב  (

Third Day – Part 1 
(Adds that even though God 
made a boundary for the sea, 

there are still rivers which 
provide water for animals and 

birds.)  

 : ָהָאֶרץ ִּתְׂשַּבע ַמֲעֶׂשיָך ִמְּפִרי ֵמֲעִלּיֹוָתיו ָהִרים ַמְׁשֶקה)   יג  (
 ֶלֶחם ְלהֹוִציא ָהָאָדם ַלֲעבַֹדת ְוֵעֶׂשב ַלְּבֵהָמה ָחִציר ַמְצִמיַח)   יד  (
 : ץָהָאֶר ִמן
 ְלַבב ְוֶלֶחם ִמָּׁשֶמן ָּפִנים ְלַהְצִהיל ֱאנֹוׁש ְלַבב ְיַׂשַּמח ְוַיִין)   טו  (

 : ִיְסָעד ֱאנֹוׁש
 : ָנָטע ֲאֶׁשר ְלָבנֹון ַאְרֵזי ְידָֹוד ֲעֵצי ִיְׂשְּבעּו)   טז  (
 : ֵּביָתּה ְּברֹוִׁשים ֲחִסיָדה ְיַקֵּננּו ִצֳּפִרים ָׁשם ֲאֶׁשר)   יז  (
 : ַלְׁשַפִּנים ַמְחֶסה ְסָלִעים ַלְּיֵעִלים ַהְּגבִֹהים ָהִרים)   יח  (
  

Third Day – Part 2 
(Rivers water ground which 

produces vegetation for animals 
and man to consume and trees 
for birds to live in. Once on the 
subject of habitat, mountains 
provide homes for animals.) 

 : ְמבֹואֹו ָיַדע ֶׁשֶמׁש ְלמֹוֲעִדים ָיֵרַח ָעָׂשה)   יט  (
 : ָיַער ַחְיתֹו ָּכל ִתְרמֹׂש ּבֹו ָלְיָלה ִויִהי חֶֹׁשְך ָּתֶׁשת)   כ  (
 : ָאְכָלם ֵמֵאל ּוְלַבֵּקׁש ַלָּטֶרף ׁשֲֹאִגים ַהְּכִפיִרים)   כא  (
 : ִיְרָּבצּון ְמעֹונָֹתם ְוֶאל ֵיָאֵספּון ַהֶּׁשֶמׁש ִּתְזַרח)   כב  (
  : ָעֶרב ֲעֵדי ְוַלֲעבָֹדתֹו ְלָפֳעלֹו ָאָדם ֵיֵצא)   כג  (

Fourth Day 
(Adds the way that the day and 
night cycle effects animals and 

humans.)  
 ָהָאֶרץ ָמְלָאה ָעִׂשיָת ְּבָחְכָמה ֻּכָּלם ְידָֹוד ַמֲעֶׂשיָך ַרּבּו ָמה)   כד  (
 : ָיֶנָךִקְנ
 ַחּיֹות ִמְסָּפר ְוֵאין ֶרֶמׂש ָׁשם ָיָדִים ּוְרַחב ָּגדֹול ַהָּים ֶזה)   כה  (

 : ְּגדֹלֹות ִעם ְקַטּנֹות
  : ּבֹו ְלַׂשֶחק ָיַצְרָּת ֶזה ִלְוָיָתן ְיַהֵּלכּון ֳאִנּיֹות ָׁשם)   כו  (

Fifth Day  

 : ִעּתֹוְּב ָאְכָלם ָלֵתת ְיַׂשֵּברּון ֵאֶליָך ֻּכָּלם)   כז  (
 : טֹוב ִיְׂשְּבעּון ָיְדָך ִּתְפַּתח ִיְלקֹטּון ָלֶהם ִּתֵּתן)   כח  (
 ֲעָפָרם ְוֶאל ִיְגָועּון רּוָחם ּתֵֹסף ִיָּבֵהלּון ָּפֶניָך ַּתְסִּתיר)   כט  (

 : ְיׁשּובּון
  : ֲאָדָמה ְּפֵני ּוְתַחֵּדׁש ִיָּבֵראּון רּוֲחָך ְּתַׁשַּלח)   ל  (

Sixth Day 
(Already mentioned animals 
and humans, so focuses on 

God’s blessing of sustenance.) 
 : ְּבַמֲעָׂשיו ְידָֹוד ִיְׂשַמח ְלעֹוָלם ְידָֹוד ְכבֹוד ְיִהי)   לא  (
 : ְוֶיֱעָׁשנּו ֶּבָהִרים ִיַּגע ַוִּתְרָעד ָלָאֶרץ ַהַּמִּביט)   לב  (
 : ְּבעֹוִדי ֵלאלַֹהי ֲאַזְּמָרה ָּייְּבַח ַלידָֹוד ָאִׁשיָרה)   לג  (
 : ַּבידָֹוד ֶאְׂשַמח ָאנִֹכי ִׂשיִחי ָעָליו ֶיֱעַרב)   לד  (
  ֵאיָנם עֹוד ּוְרָׁשִעים ָהָאֶרץ ִמן ַחָּטִאים ִיַּתּמּו)   לה  (

  :ָיּה ַהְללּו ְידָֹוד ֶאת ַנְפִׁשי ָּבֲרִכי

(Conclusion) 

 


