פסוקי

בס"ד

פתיחה בסידור

ַ 3xא ְש ֵרי

דזמרא (תהלים קמ"ה -ק"ן)

וַאֲ ב ְרכה ִּש ְמָך לְעֹולם ועֶ ד:
וַאֲ הַ לְלה ִּש ְמָך לְעֹולם ועֶ ד:

( ג)
(ד)

ּומהֻ לל ְמאֹד
ג דֹול ה' ְ
ּד ֹור לְדֹור יְשַ ּבַ ח מַ עֲשֶ יָך
הֹודֶ ָךָך
בֹוד הֹודֶ
הֲהֲ דַדַ רר כְכְ בֹוד
נֹורא ֶֹתיָך י ֹאמֵ רּו
וֶ עזּוז ְ

תֹו ֵא ֵאיןין ֵח ֵח ֶק ֶקרר.:
וְ וְלִּגְלִּגְדדֻלֻלתֹו
ידּו.:
יָךיַגִּיַגִּידּו
ּוגְּוגְבּובּורר ֶֹת ֶֹתיָך
יחהה.:
יָךאא ִּשִּשיח
וְ וְ ִּדִּדְב ְ ֵב ֵרריי ִּנ ִּנפְפְ ְל ְלאא ֶֹת ֶֹתיָך
ּוגְ דֻל ְתָך אֲ ַספְ ֶרנה.

(ז )

זֵ כֶר ַרב טּובְ ָך יַּבִּ יעּו
חַ נּון וְ ַרחּום ה'
ט ֹוב ה' ַלכֹל

וְ ִּצ ְדק ְתָך י ְַרנֵנּו:
ֶא ֶרְך ַא ַפיִּם ּוגְ דל ח ֶסד.
וְ ַרחֲ מיו עַ ל כל ַמעֲשיו.

טוב ה'

ברכת החסידים

(י )

י ֹודּוָך ה' כל מַ עֲשֶ יָך

וַחֲ ִּסידֶ יָך יְב ְרכּוכה:

יְב ְרכּוכה

בית שלישי
(יא-יג)

(יא)
(יב)
(יג)

כּותָך י ֹאמֵ רּו
כְ בֹוד מַ ְל ְ
הֹודיעַ לִּבְ נֵי האדם גְ בּורֹתיו
לְ ִּ
כּותָך מַ ְלכּות כל עֹל ִּמים
מַ ְל ְ

ּוגְּוגְבּור
תתָךָך ְי ְיַד ַדּבֵּבֵרּורּו.:
בּורְ ְ
בֹודהֲהֲ ַד ַדרר ַמ ַמללְכּותֹו
ּוכְּוכְבֹוד
ְכּותֹו::
ְתְתָךָך ְּב ְּבככללּדֹור
ֶ
ּדֹורוודדֹרֹר.:
ּומ ְמְמ ַש ַשלל ְ ְ
ּומ ֶ

מלכות ה'

יד)
((יד)

ִּים
ססֹומֵֹומְֵךְךהה''ללְכְכללהַהַננֹפְֹפְללִּים
רּו
עֵעֵ ייננֵיֵיככֹלֹל ֵ ֵ
ֶיָךייְשְַשַּבֵּבֵרּו
אאללֶיָך
אאתתיידֶדֶָךָך
ֹותחַחַ ֶ ֶ
פפ ֵ ֵ
ֹות
יקהה''ּבְּבְככלל ְ ְּדּדררככיויו
צַצַ ִּ ִּּדּדיק
ק ְֹרֹראאיויו
רֹובהה''ללְכְכללק ְ
קקרֹוב
ְרְראאיויו ַי ַיעעֲשֲֶשֶהה
צֹוןי ֵי ֵ
ְ ְררצֹון
שֹומֵֹומֵררהה'' ֶאֶאתתככללאאֹהֲֹהֲבביויו
ש

פּופִּים
זֹוקףףללְכְכלל ַה ַהכְכְפּופִּ
וְ וְ ֵ
ים.:
זֹוק ֵ
:
תֹו
עִּ
ּב
ְ
ם
ל
כְ
א
ת
א
ֶ
ם
ה
ֶ
ל
ן
נֹות
ֵ
ה
ת
נֹותן ל ֶהם ֶאת אכְ לם ְּבעִּ תֹו.
וְ וְ ַא ַאתה ֵ
ּומ ְשְשִּּב ִּּביעַיעַ ללְכְכלל ַח ַחייררצֹון
ַ
צֹון.:
ּומ ַ
וְ וְחח ִּסִּסיד
יד ְּב ְּבככלל ַמ ַמעעֲשֲשיויו.:
ְל ְלככֹלֹלאֲאֲ ֶש ֶשרריי ְִּקְִּקרראֻאֻהּו
הּובֶבֶאא ֶמ ֶמתת.:
:
ם
יעֵ
יֹוש
ִּ
וְ
ע
שוְעעתתםםיי ְ
וְ וְ ֶא ֶאתת ַש ַוְ
יֹושיעֵ ם.
ִּש ַמ ַמע וְ ִּ
ִּשְ
יםיי ְַשְַש ִּמִּמיד
וְ וְ ֵא ֵאתתככללה ְה ְררששעִּעִּים
יד.:

(כא)

ְת ִּה ַלת ה' יְדַ ּבֶ ר פִּ י

וִּ יב ֵרְך כל ּבשר שֵ ם ק ְדשֹו לְעֹולם ועֶ ד:

וִּ יב ֵרְך

ברכת
המשורר

(ב)

פתיחת חגיגית לכל היחידה (קמ"ה-ק"נ) על ידי " ְת ִּהלה לְדוִּ ד" האישית (קמ"ה):
 קבלת מלכות ה' עם החסידים  תהילת ה' של "כל ּבשר"

חלק
ראשון
(ג-ט)

בית שני
(ז-ט)

חלק
שני
(יא-כ)

(ה )
(ה )
(ו)

(ח )
(ט)

מ

בית ראשון
(ג-ו)

טו)
((טו)
בית רביעי
(יד-כ)

טז)
((טז)
יז)
((יז)
יח)
((יח)
יט)
((יט)
( (כ)כ)

ברכת כל בשר

חתימה בסידור

וַאֲ נ ְַחנּו נְב ֵרְך יּ-ה מֵ עַ תה וְ עַ ד עֹולם הַ לְלּו יּ-ה:

תהילת הנפש  אמונה רק בה' עושה
שמים וארץ  מלכות ה' בציון
תהילת ירושלים  קיבוץ גלויות ,בניין העיר
 בחירת ישראל בשילוב עם תיאור הטבע

גדֹול ה' .וְ לִּגְ דֻלתֹוּ .וגְ דּול ְתָךּ .וגְ דל חסֶ ד
(ג.ו.ח)  גדֹול אֲ דֹונֵינּו  ...הַ ְמיַחֲ לִים לְחַ ְסּדֹו
(ה.יא); ְרצֹון י ְֵראיו ַיעֲשֶׂ ה (יט) רֹוצֶ ה ה'
ֶׂאת י ְֵראיו (יא); ְלכֹל אֲ שֶ ר י ְִּקראֻ הּו בֶׂ אֱ מֶׂ ת
(יח) לִבְ נֵי ע ֵֹרב אֲ שֶ ר י ְִּקראּו (ט); ּדֹור לְדֹור
יְשַ ּבַ ח מַ עֲשֶׂ יָך (ד)  שַ ּבְ ִּחי יְרּושָׁ ַל ִם ֶׂאת ה'
(יב); ּוגְ בּור ֶֹתיָך יַגִ ידּו (ד) ל ֹא בִּ גְ ַ
בּורת
הַ ּסּוס י ְֶׂחפָׁץ (י); ּומַ ְשּבִּ יעַ ְלכָׁל חַ י ָׁרצֹון (טז)
 חֵ לֶׂב ִח ִטים י ְ
ַשּבִּ יעֵ ְך (יד)

(א) הַ לְלּו יּ-ה כִּ י טֹוב ז ְַמרה אֹ-להֵ ינּו כִּ י נעִּ ים נאוה ְת ִּהלה( :ב) ּבֹונֵה
ּומחַ ּבֵ ש
בּורי לֵב ְ
יְרּוש ַל ִּם ה' נ ְִּדחֵ י ִּי ְשר ֵאל ְי ַכנֵס( :ג) ה ֹרפֵא ִּל ְש ֵ
לְעַ צְ בֹותם( :ד) מֹונֶה ִּמ ְספר לַכֹוכבִּ ים ְלכֻלם שֵ מֹות י ְִּקרא( :ה) גדֹול
אֲ דֹונֵינּו וְ ַרב כֹחַ ל ְִּתבּונתֹו ֵאין ִּמ ְספר( :ו) ְמעֹודֵ ד עֲנוִּ ים ה' מַ ְשפִּ יל ְרשעִּ ים
עֲדֵ י א ֶרץ( :ז) ענּו לַה' ּבְ תֹודה ז ְַמרּו לֵאֹ-להֵ ינּו בְ כִּ נֹור( :ח) הַ ְמכַסֶ ה שמַ יִּם
נֹותן לִּבְ הֵ מה ל ְַחמּה
ּבְ עבִּ ים הַ מֵ כִּ ין לא ֶרץ מטר הַ מַ צְ ִּמיחַ ה ִּרים חצִּ יר( :ט) ֵ
שֹוקי ה ִּאיש
ֵ
בּורת הַ סּוס י ְֶחפץ ל ֹא בְ
לִּבְ נֵי ע ֵֹרב אֲ שֶ ר י ְִּקראּו( :י) ל ֹא בִּ גְ ַ
י ְִּרצֶ ה( :יא) רֹוצֶ ה ה' ֶאת י ְֵראיו ֶאת הַ ְמיַחֲ ִּלים לְחַ ְסּדֹו( :יב) שַ ּבְ ִּחי יְרּוש ַל ִּם
ֶאת ה' הַ ְל ִּלי אֹ-להַ יְִּך צִּ ּיֹון( :יג) כִּ י ִּחזַק ּבְ ִּריחֵ י ְשעריְִּך ּבֵ ַרְך ּב ַניְִּך ּבְ ִּק ְרּבֵ ְך:
שלֵחַ ִּא ְמרתֹו א ֶרץ עַ ד
(יד) הַ שם גְ בּולְֵך שלֹום חֵ לֶב ִּח ִּטים י ְַשּבִּ יעֵ ְך( :טו) הַ ֹ
ְמהֵ רה ירּוץ ְּדברֹו( :טז) הַ נ ֵֹתן שֶ לֶג כַצמֶ ר כְ פֹור כ ֵאפֶר ְי ַפזֵר( :יז) מַ ְשלִּיְך
ִּשלַח ְּדברֹו וְ י ְַמסֵ ם יַשֵ ב רּוחֹו
ַק ְרחֹו כְ פִּ ִּתים לִּפְ נֵי קרתֹו ִּמי ַי ֲעמֹד( :יח) י ְ
ּומ ְשפטיו ְל ִּי ְשר ֵאל( :כ) ל ֹא עשה
ִּיזְ לּו מיִּם( :יט) מַ גִּ יד ְּדבריו ְל ַי ֲעקֹב חֻ קיו ִּ
ּומ ְשפ ִּטים ּבַ ל יְדעּום הַ לְלּו יּ-ה:
כֵן לְכל גֹוי ִּ

וַאֲ הַ לְלה ִש ְמָך (ב) אהַ ְללִּי נַפְ ִשי ...אֲ הַ לְלה ה' (א-ב);
א-לֹוהַ י הַ מֶ לְֶך (ב) אֲ ז ְַמ ָׁרה לֵאֹ-להַ י (ב)ִ ,שבְ רֹו עַ ל ה'
אֹ-להיו (ו) ,י ְִּמֹלְך ה' לְעֹולם אֹ-להַ יְִּך צִ ּיֹון (י); ּדֹור
ְל\ודֹור (ד.יג) ְ לדֹר ודֹר (י); ל ִ
ְהֹודיעַ לִּבְ נֵי האדם...
וְ ִּ
יֹושיעֵ ם (יב.יט) ּבְ בֶ ן אדם שֶׂ ֵאין לֹו ְתשּועה (ד); ֵאלֶׂיָך
יְשַ ּבֵ רּו (טו) ִּ שבְ רֹו עַ ל ה' אֱ ֹ-להָׁ יו (ה); שֹומֵ ר ה' ֶׂאת כָׁל
אֹהֲ ביו וְ ֵאת כָׁל ה ְרשעִּ ים י ְַש ִמיד (כ)  הַ שֹמֵ ר אֱ מֶׂ ת
לְעֹולָׁם (ו) ,ה' אֹהֵ ב צַ ִּד ִ
יקים  ...ה' שֹמֵ ר ...וְ דֶׂ ֶׂרְך ְרשעִּ ים
יְעַ ּוֵת (ט); וְ ֵ
זֹוקף ְלכָׁל הַ כְ פּופִּ ים (ט)  ה' ז ֵֹקף כְ פּופִּ ים
(ח); וְ צִּ ְדק ְתָך (ז) ,צַ ִּּדיק ה' בְ כָׁל ְּד ָׁרכָׁיו (יז)  ה' אֹהֵ ב
צַ ִּּד ִּ
יקים (ח); י ְִק ָׁראֻ הּו בֶ אמֶ ת (יח)  הַ שֹמֵ ר אמֶ ת (ז)

(א) הַ לְלּו יּ-ה הַ ְל ִּלי נַפְ ִּשי ֶאת ה'( :ב) אֲ הַ לְלה ה' ּבְ חַ ּיי אֲ ז ְַמרה לֵאֹ-להַ י
עֹודי( :ג) ַאל ִּתבְ ְטחּו בִּ נ ְִּדיבִּ ים ּבְ בֶ ן אדם שֶ ֵאין לֹו ְתשּועה( :ד) ֵתצֵ א רּוחֹו
ּבְ ִּ
תנֹתיו( :ה) ַא ְש ֵרי שֶ ֵא-ל ַי ֲעקֹב ּבְ עֶ זְ רֹו
ישֻ ב ל ְַא ְדמתֹו ּבַ ּיֹום הַ הּוא אבְ דּו עֶ ְש ֹ
ִּשבְ רֹו עַ ל ה' אֹ-להיו( :ו) עֹשֶ ה שמַ יִּם וא ֶרץ ֶאת הַ ּים וְ ֶאת כל אֲ שֶ ר ּבם
ֲשּוקים נ ֵֹתן לֶחֶ ם ל ְרעֵ בִּ ים ה'
הַ שֹמֵ ר אמֶ ת לְעֹולם( :ז) עֹשֶ ה ִּמ ְשפט לע ִּ
יקים( :ט)
סּורים( :ח) ה' פ ֵֹקחַ עִּ וְ ִּרים ה' ז ֵֹקף כְ פּופִּ ים ה' אֹהֵ ב צַ ִּּד ִּ
מַ ִּתיר אֲ ִּ
ה' שֹמֵ ר ֶאת ג ִֵּרים יתֹום וְ ַאלְמנה יְעֹודֵ ד וְ דֶ ֶרְך ְרשעִּ ים יְעַ ּוֵת( :י) י ְִּמֹלְך ה'
לְעֹולם אֹ-להַ יְִּך צִּ ּיֹון ְלדֹר ודֹר הַ לְלּו יּ-ה:
עֹודד ְ -רשעִּ ים  -רּוחֹו  -ל ֶֶחם -
ֹלהינּו  -ל ֶֶחם ְמ ֵ
ֹלהי  ז ְַמרה אֵ -
ַה ְללִּי  -אֲ ז ְַמרה לֵאַ -
ַי ֲעקֹב  -ש ַמיִּם וא ֶרץ

קמ"ז

ְת ִּהלַת ה'
שֵ ם ק ְדשֹו
לְעֹולם ועֶ ד

(תהילים קט"ו ,יח)

ּומהֻ לל ְ ...ת ִּהלַת ה' (קמ"ה)  תהלה לדוד היא פתיחה לתהלים קמ"ו -ק"ן
ְת ִּהלה לְדוִּ ד  ...וַאֲ הַ לְלה ְ ...
עם קריאת "הַ לְלּו יּ-ה" (כמסגרת לכל הפרקים) ,ורעיונות יסוד שמפורטים בהם מחדש

קמ"ו

גדולת ה'

( א)

ְת ִּהלה לְדוִּ ד
רֹומ ְמָך א-לֹוהַ י הַ מֶ לְֶך
אֲ ִּ
ּבְ כל יֹום אֲ ב ְרכֶך

השגחה על ה"כל"

ְת ִּהלה לְדוִּ ד
וַאֲ ב ְרכה ִּש ְמָך
אֲ ב ְרכֶך לְעֹולם ועֶ ד

ל

יתָך
יֹושבֵ י בֵ ֶ
ַא ְש ֵרי ְ
ַא ְש ֵרי העם שֶ ככה לֹו

עֹוד יְהַ לְלּוָך סֶ לה( :תהילים פ"ד ,ה)
ש ֵרי העם שה' אֹ-להיו( :תהילים קמ"ד ,טו)
ַא ְ

ך

תהלים קמ"ה

www.tefilah.org
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ִּשר ֵאל – ל ְִּב ֵהמה  -ש ַמיִּם וא ֶרץ ְּ -דברֹו  -מיִּם
כֹוכ ִּבים ֶ -שלֶג  -חֻ קיו\חק – ְלי ְ
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ִּשר ֵאל  -עַ ם\ ְּבעַ מֹו
י ְַהלְלּו ֶאת ֵשם ה'\ ְשמֹו – ְת ִּהלה  -חֲ ִּסידיו  -י ְ

קמ"ט

ידים( :ב) ִּי ְשמַ ח
(א) הַ לְלּויּ-ה ִּשירּו לַה' ִּשיר חדש ְת ִּהלתֹו ּבִּ ְקהַ ל חֲ ִּס ִּ
ִּי ְשר ֵאל ּבְ עֹשיו ּבְ נֵי צִּ ּיֹון יגִּ ילּו בְ מַ לְכם( :ג) יְהַ לְלּו ְשמֹו בְ מחֹול ּבְ תֹף וְ כִּ נֹור
ידים
ְיז ְַמרּו לֹו( :ד) כִּ י רֹוצֶ ה ה' ּבְ עַ מֹו יְפ ֵאר עֲנוִּ ים ּבִּ ישּועה( :ה) יַעְ ְלזּו חֲ ִּס ִּ
רֹוממֹות ֵא-ל ּבִּ גְ רֹונם וְ חֶ ֶרב פִּ יפִּ ּיֹות ּבְ ידם:
ּבְ כבֹוד י ְַר ְננּו עַ ל ִּמ ְשכְ בֹותם( :ו) ְ
(ז) ַלעֲשֹות נְקמה ּבַ גֹויִּם תֹו ֵכחֹת ּבַ לאֻ ִּמים( :ח) ל ְֶאסֹר מַ ְל ֵכיהֶ ם ּבְ זִּ ִּקים
וְ נִּכְ ּבְ דֵ יהֶ ם ּבְ כַבְ ֵלי בַ ְרזֶל( :ט) ַלעֲשֹות ּבהֶ ם ִּמ ְשפט כתּוב הדר הּוא לְכל
חֲ ִּסידיו הַ לְלּו יּ-ה:

תהילה פיוטית של כל הבריאה
" כֹל הַ נְשמה ְתהַ לֵל יּ-ה"

ְבמחֹול ְּבתֹף וְ כִּ נֹור

ק"ן

(א) הַ לְלּו יּ-ה
הַ לְלּו ֵא-ל ּבְ ק ְדשֹו
(ב) הַ לְלּוהּו בִּ גְ בּורֹתיו
(ג) הַ לְלּוהּו ּבְ ֵת ַקע שֹופר
(ד) הַ לְלּוהּו ּבְ תֹף ּומחֹול
(ה) הַ לְלּוהּו בְ צִּ לְצְ ֵלי שמַ ע
(ו) כֹל הַ נְשמה ְתהַ לֵל יּ-ה

הַ לְלּוהּו ּבִּ ְר ִּקיעַ עֻזֹו:
הַ לְלּוהּו כְ רֹב ג ְֻדלֹו:
הַ לְלּוהּו ּבְ נֵבֶ ל וְ כִּ נֹור:
הַ לְלּוהּו ּבְ ִּמ ִּנים וְ עּוגב:
הַ לְלּוהּו ּבְ צִּ לְצְ ֵלי ְתרּועה:
הַ לְלּו יּ-ה:

וִ יבָׁ ֵרְך כָׁל בָׁ שָׁ ר שֵ ם ק ְדשֹו
לְעֹולָׁם וָׁעֶׂ ד (כא)  הַ לְלּו ֵא-ל
ּבְ ק ְדשֹו (א); גדֹול ה' ְ
ּומהֻ לל
ְמאֹד וְ לִגְ ֻד ָׁלתֹו ֵאין חֵ ֶׂקר ...
ּוגְ בּור ֶֹׂתיָך יַגִ ידּו (ג-ד) הַ לְלּוהּו
בִּ גְ בּורֹתיו הַ לְלּוהּו כְ רֹב ג ְֻדלֹו (ב)

הַ לְלּוהּו הַ לְלּוהּו הַ לְלּוהּו

תהלת קהל החסידים :מלכות ה'
בציון ומשפט כל מלכי הגוים

(יד)

רֹומ ְמָך (א) ְ 
אֲ ִּ
רֹוממֹות ֵא-ל בִ גְ רֹונָׁם
(ו); י ְִשמַ ע וְ ִּ
יֹושיעֵ ם (יט) ְ יפ ֵָׁאר
ֲענָׁוִ ים ּבִּ ישּועה (ד); וַחֲ ִּסידֶ יָך יְבָׁ רֲ כּוכָׁה
(י) ,הֲ דַ ר כְ בֹוד הֹודֶׂ ָך ...כְ בֹוד ַמל ְ
ְכּותָך
י ֹאמֵ רּו (ה.יא)  יַעְ לְזּו חֲ ִּס ִּ
ידים ּבְ כבֹוד
(ה) ,הדר הּוא ְלכָׁל חֲ ִּסידיו (ט)

הַ לְלּוהּו הַ לְלּוהּו ַהלְלּוהּו ַהלְלּוהּו הַ לְלּוהּו הַ לְלּוהּו הַ לְלּוהּו

תהילה פיוטית של השמים והארץ
 תהילת ישראל עם קרובו

קמ"ח

הַ לְלּו יּה
רֹומים:
הַ לְלּו ֶאת ה' ִּמן הַ שמַ יִּם הַ לְלּוהּו ּבַ ְמ ִּ
הַ לְלּוהּו כל צְ באיו:
הַ לְלּוהּו כל מַ לְאכיו
הַ לְלּוהּו כל כֹוכְ בֵ י אֹור:
הַ לְלּוהּו שֶ מֶ ש וְ י ֵרחַ
הַ לְלּו ֶאת ה' ִּמן הַ שמַ ִּים
הַ לְלּוהּו ְשמֵ י הַ שמיִּם וְ הַ מַ יִּם אֲ שֶ ר מֵ עַ ל הַ שמיִּם:
 ...יְהַ לְלּו ֶאת שֵ ם ה' כִּ י
כִּ י הּוא צִּ ּוה וְ נִּבְ ראּו:
יְהַ לְלּו ֶאת שֵ ם ה'
חק נ ַתן וְ ל ֹא ַיעֲבֹור:
ַו ַּיע ֲִּמידֵ ם לעַ ד לְעֹולם
הַ לְלּו ֶאת ה' ִּמן הא ֶרץ ַת ִּני ִּנים וְ כל ְתהֹמֹות:
ֵאש ּוברד שֶ לֶג וְ ִּקיטֹור רּוחַ ְסערה עֹשה ְדברֹו:
עֵ ץ פְ ִּרי וְ כל אֲ רזִּ ים:
הֶ ה ִּרים וְ כל גְ בעֹות
הַ לְלּו ֶאת ה' ִּמן הא ֶרץ
ֶרמֶ ש וְ צִּ פֹור כנף:
הַ חַ ּיה וְ כל ּבְ הֵ מה
 ...יְהַ לְלּו ֶאת שֵ ם ה' כִּ י
מַ ְל ֵכי ֶא ֶרץ וְ כל לְאֻ ִּמים ש ִּרים וְ כל שֹפְ טֵ י א ֶרץ:
זְ ֵק ִּנים עִּ ם נְע ִּרים:
חּורים וְ גַם ּבְ תּולֹות
ּבַ ִּ
ִּשגב ְשמֹו לְבַ ּדֹו
כִּ י נ ְ
יְהַ לְלּו ֶאת שֵ ם ה'
הֹודֹו עַ ל ֶא ֶרץ וְ שמיִּם:
הֹודֹו עַ ל ֶא ֶרץ ושמ ִּים:
ְת ִּהלה לְכל חֲ ִּסידיו
ַוּי ֶרם ֶק ֶרן לְעַ מֹו
ַוּי ֶרם ֶק ֶרן לְעַ מֹו
:
ּה
י
ְלּו
ל
הַ
ֹבֹו
ר
ק
ְ
ם
ִּשר ֵאל עַ
לִּבְ נֵי י ְ
הַ לְלּויּ-ה

וַאֲ הַ לְלה ִּש ְמָך לְעֹולָׁם וָׁעֶׂ ד (ב) ְַ הלְלּו ֶאת ֵשם ה' (ה.יג);
רֹומ ְמָך אֱ ַ -
אֲ ִּ
לֹוהי הַ ֶׂמלְֶׂך (א)  הַ לְלּוהּו ּבַ ְמ ִּ
רֹומים (א) ,וַּי ֶרם
ֶׂק ֶׂרן לְעַ מֹו (יד); ְת ִּהלה לְדָׁ וִ ד ְ ...ת ִּהלַת ה' י ְַדבֶׂ ר פִ י (א.כא) 
ְת ִּהלה ְלכָׁל חֲ ִסידָׁ יו (יד); וַחֲ ִּס ֶ
ידיָך יְבָׁ רֲ כּוכָׁה (י) ְ ת ִהלָׁה ְלכָׁל
חֲ ִּסידיו (יד); קרֹוב ה' ְלכָׁל ק ְֹר ָׁאיו (יח)  ל ְִבנֵי י ְִש ָׁר ֵאל עַ ם
ְקרֹבֹו (יד); הֲ דַ ר כְ בֹוד הֹודֶ ָך (ה)  הֹודֹו עַ ל ֶׂא ֶׂרץ וְ ָׁשמָׁ יִם (יג)

ִּמ ְשפט
עֲנוִּ ים
רֹוצֶ ה ה'
ציון\
ירושלים

( א)

הַ לְלּויּ-ה
רֹומים
הַ לְלּוהּו ּבַ ְמ ִּ

