
  

 
The 72 names prayer 
by Rabbi Menachem Azaria of Pano 

 
72 verses from Psalms where each one of 

them have the YHVH name and a three 
letters name in the squence of the 72 

names. 
 

 ע"ב שמותתפלה ה
 מרבי מנחם עזריה מפאנו (הרמ"ע מפאנו)

 
 

 

 

 

This doc has Holy names.  
Please do not dispose as trash.  

 

 

 

Prepared by: Zion Nefesh 

© Copyrights 2019 DailyZohar.com 



  

 והו ילי סיט עלם מהש ללה אכא כהת

 הזי אלד לאו ההע יזל מבה הרי הקם
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 ההה מיכ וול ילה סאל ערי עשל מיה

 והו דני החש עמם ננא נית מבה פוי

 נמם ייל הרח מצר ומב יהה ענו מחי

 דמב מנק איע חבו ראה יבם היי מום
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The 72 names prayer in one paragraph 

 יוד הי ויו הי
Meditate on the name of 72, world of Atzilut 

 

בֹוִדי  הַאּתָ וְ  ֲעִדי ּכְ י. ְוַאּתָ֣ה ְיֹהָוה וּ ְיֹהָוה ָמֵגן ּבַ ק אֱ ֵמִרים רֹאׁשִ ְרָח֑  יּוִת֗ ָילַאל־ּתִ
ְיֹהָוה ַמחְ  ר ַלֽ ה. ֹאַמ֗ ִתי ֽחּוׁשָ יְלֶעְזָר֥ ֹו. טַ ּוְמצּוָדתִ֑י ֱאלַֹהי ֶאבְ  ִס֣ י ְיֹהָוה אֶ עֵ ח־ּבֽ ־ליֵנ֣

י יִק֑ ְוָעָתֽם. ְיֹהָוה ֱאלִֹהי  םַצּדִ יו ֶאל־ׁשַ ָאְזָנ֗ ָֽעה. ֲהׁשִ ְצָב֣אֹות    םְו֝ ׁשֵ ֶניָך ְוִנּוָ יֵב֑נּו ָהֵא֥ר ּפָ֝

נִ  ֥ ֥י אֵ ָחּנֵ י ּכִ ֹום. ל הַ יָך ֶאְקָרא כָּ לֶ֥ י ֲאֹדָנ֑ י שָׁ אֲ יּֽ י וָֽ כַ֗ ִנ֥ ֖י ְיֹהָוה אִ֫ ְבּתִ ָ֥נה ֱהִקי֑צֹוִתי ּכִ יׁשָ

י ְיֹהָוה   ְעּתִ ִני. ָיַד֣ ֱאמּונָ֗ כִּ ִיְסְמֵכֽ יָך ֶו֝ ֶט֑ ּפָ ֶדק ִמׁשְ י  ה י־ֶצ֣ ֑ ּתִ ְיֹהָוה    הִני. ָלמָ֣ תִָֽעּנִ ח ַנְפׁשִ  יַנ֣
יָך  ֶנ֣ ְסּתִ֖יר ּפָ י. ְיֹהָוה ּתַ ּנִ ֽ י בַ אֱ ִמּמֶ ּוֵלא לָך. דֶּֽ ְיָלה ֶנגְ לַּ֣ לֵֹהי ְיׁשּוָעִתי יֹום־ָצַעְקּתִ

י ִלְרא֥ אֱ ֶה֭  ים. ׁשּובָ֣ תוֹ ַמְנּתִ ֽ ֶרץ ַחיִּ ֶא֣ טּוב ְיֹהָוה ּבְ ֽ ָצ֣  הּבְ י הְיֹהָוה ַחּלְ י ֝הֹוׁשִ ִני  עֵ֗ ַנְפׁשִ

ָך.  ֽ ַען ַחְסּדֶ י ְיֹהָוה ִי֭ ְלַמ֣ עּו ֲעֵצ֣ ּבְ ְר ׂשְ י ְיֹהָוה ְל֝ י זֵ֥ ַאֽ ע. ִויִה֤ ֣ר ָנָטֽ ְך ִמ ָב֗נֹון ֲאׁשֶ ֑ ב ַלּדָ ֣ ּגָ ׂשְ

גָּ֗  ׂשְ ָרֽ  בִמ֝ ּצָ ֹות ּבַ ן ְיבֹ֥ הִ . הְלִעּת֥ ה ִכי־ֵכ֭ ֣ ֶבר ַר ּנֵ ד  הֵרא ְיֹהָוה. ָלָמ֣ יְ ְך ּגָ ֲעֹמ֣ ְיֹהָוה ּתַ

ָר֑חוֹ  יק ּבְ ְעִל֗ ָרה. הֹודּו  םּתַ ֽ ּצָ ֹות ּבַ ים  וֹ מּו ִבשְׁ אְיֹהָוה ִקְר לַ ְלִעּת֥ הֹוִדיעּו ָבַעּמִ

ֲרכּו ְיֹהָוה   לֲעִלילֹוָתיו. ּבָ ְרָתיו עֹשֵׂ ּכָ יִתי ְיֹהָוה ַויֵּט אֵ   י־ְצָבָאיו ְמׁשָ י לַ ְרצֹונֹו. ַקּוֹה ִקּוִ

ַמע שַׁ וַ  ׁשְ ֶטיָך הי ְרצֵ פִּ ָעִתי. ִנְדבֹות וְ יִּ ּפָ ֵדִני. ַעל־כֵּ לַ ־ָנא ְיֹהָוה ּוִמׁשְ אֹוְדָך ַבּגֹוִים  ןּמְ

ְמ לְ ְיֹהָוה וּ  ָרה. רֹוֶצה ְיֹהָוה ֶאת־ ךָ ׁשִ ֹו. ֶזה־ַהיּ יַ ו ֶאת־ַהְמ יֵראָ יְ ֲאַזּמֵ  םֹוֲחִלים ְלַחְסּדֽ
ה ְיֹהָוה ָנִגי ְמחָ לָ ָעׂשָ ּתַ   הה ְוִנׂשְ נּו. וְ   הוֶ חֲ בֹו. ּבֹאּו ִנׁשְ ִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני־ְיֹהָוה עֹׂשֵ

י ֶאת־ְיֹהָוה  ּתִ ַרׁשְ ל־ְמגּורוֹ נָ֑ ְועָ ּדָ ֵגל הִ י  תַ ִני ּוִמּכָ יָלִני. ְיֹהָוה ָמָלְך ּתָ ְמחּו  ָהָא֑ ּצִ ֶרץ ִיׂשְ

ֵצנִ אִ  ים. ַחּלְ ים ַרּבִ ְפֵטִני ְכִצְדְקָך ׁשָ ְנְצֵרִני. ּתִ ע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ָר ְיֹהָוה ֵמָאָדם  ייִּ

ְמחּו ִלי. ַזּמְ הָ לֹ אֱ ְיֹהָוה  ּו לַ רי ְוַאל־ִיׂשְ    ֹב צִ י ים ֲעִלילֹוָתיו. יּ ׁשֵ ידּו ָבַעּמִ ֹון ַהּגִ

ִצְדקֹו א ָרה שֵׁ וַ ֹוֶדה ְיֹהָוה ּכְ י בָ  ךָ ילֶ ־ְיֹהָוה ֶעְליֹון. ַוֲאִני עָ םֲאַזּמְ י ְיֹהָוה ָאַמְרּתִ ַטְחּתִ



ה.   ְדלּו ַמֲעשֶׂ ָר ם־ְיֹהָוה ֶאְק ׁשֵ בְ וּ ֱאלַֹהי ָאּתָ י. ַמה־ּגָ ָטה ַנְפׁשִ ה ְיֹהָוה ַמּלְ ְיֹהָוה ָך  יא ָאּנָ

ד ָעְמקּו מַ  בֹ חְ ְמֹא֗ ל־לַ ֶתיָך. ָהִריעּו וׁשְ צְ הָ ְיֹהָוה ּכָ רּו. ַוֲאִני  חָאֶרץ ּפִ נּו ְוַזּמֵ ּו ְוַרּנְ

י י ּוַבבֹּ וַּ ְיֹהָוה שִׁ  ךָ ֵאֶל֣ י ֶק ְעּתִ ַהְבּתִ . ְיֹהָוה ָא֭ ֶמּךָ ִתי ְתַקּדְ יתֶָ֑ך ּוְמקֹום  ן֣עוֹ ְמ ר ּתְִֽפּלָ ּבֵ

בוֹ  ן ּכְ ּכַ ָך ְיֹהָוה ִיְסָעֵד אָ ָך. ִאם־דֶֽ ִמׁשְ י ָמָטה ַרְגִלי ַחְסּדְ ה ְיֹהָוה . ִניַמְרּתִ י־ַאּתָ ּכִ

ה ָחִיל.  עֹ֣ ְיִמין ְיֹהָוה    הֹוֵממָ רּתָ ְמעֹוֶנָך. ְיִמין ְיֹהָוה  ְמ ְליֹון שַׂ עֶ ִסי  חְ מַ  הָֹוהיְ ְרֵאי  יִ ׂשָ

ְטחּו ַבְיֹהָוה עֶ  ם הּוא. ְיֹהָוה  זְ ּבִ ילָ הַ ָרם ּוָמִגּנָ ׁשֹון ְרִמיָּ   הּצִ ֶקר ִמּלָ ַפת־ׁשֶ ְ י ִמׂשּ . הַנְפׁשִ
ל־ָרע מָ ְיֹהָוה ִישְׁ  ֹמר ֶאת־ַנְפשֶׁ יִ ְרָך ִמּכָ מֹ . ךָ ׁשְ ה וֹ ר־ֵצאְתָך ּובוְיֹהָוה ִיׁשְ ַעּתָ ֶאָך ֵמֽ

ִמיַע כָּ יְ ם. ִמי לָ ְוַעד־עוֹ  בּורֹות ְיֹהָוה ַיׁשְ ל ּגְ ָך ְיֹהָוה ָעֵלינּו ְס תֹו. ְיִהי־חַ לָּ הִ ־ּתְ לַמּלֵ ּדְ

ר ִיַחְלנּו אֲ כַּ  נִּ ְר ְזֵבִני ְיֹהָוה ֱאלַֹהי ַאל־ּתִ עַ ְך. ַאל־ּתַ לָ ׁשֶ ְבדּו ֶאת ְיֹהָוה עִ . יַחק ִמּמֶ

ְרָנָנה. אֹוֶדה ְיֹהָוה  לְ ְמָחה ּבֹאּו  ׂשִ בְּ  פִ ְמ ָפָניו ּבִ ים אֲ   יֹאד ּבְ דֹול הַ ּוְבתֹוְך ַרּבִ ְלֶלּנּו. ּגָ

ֶקר. אוֹ ֻהוְמ וּ ְיֹהָוה  תֹו ֵאין ֵחֽ ל ְמֹאד ְוִלְגֻדּלָ ל־ֶד ּלָ ָרה ּכָ י ֲאַסּפְ ָכל־ִלּבִ ה ְיֹהָוה ּבְ

מַ הִ ָך. יְ יְפְלאֹוֶת נִ  ַמעֲ  חי ְכבֹוד ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ִיׂשְ יו. ְזֹכר־ַרֲחֶמיָך ְיֹהָוה שָׂ ְיֹהָוה ּבְ

י מֵ  ל־ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו. ְיֹהָוה אֶ ְיֹהָוה ן ה ֵעינֵּ ה. הִ מָּ הֵ  םֹולָ עַוֲחָסֶדיָך ּכִ

ה  ית־ֶחְלִקי ְוכֹוסִ נָ ְמ  ְס֑אֹו וּ ּת ַאּתָ ין ּכִ ַמִים ֵהִכ֣ ָ ׁשּ ּכֹל בַּ ְלכּותֹו מַ ֹוֵמְך ּגֹוָרִלי. ְיֹהָוה ּבַ

לָ  ַעּמֹו יְ . הָמׁשָ י־רֹוֶצה ְיֹהָוה ּבְ ם ְפִליּנֹ ה ְלָכל־הַ ׁשּוָעה. סֹוֵמְך ְיֹהוָ יים בִּ וִ ֵאר ֲענָ פָ ּכִ
פּוִפי  .םְוזֹוֵקף ְלָכל־ַהּכְ

 -ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד  -
 

  



 

בֹוִדי   הַאּתָ וְ  ֲעִדי ּכְ יוּ ְיהָֹוה ָמֵגן ּבַ ֵמִרים רֹאׁשִ  תהלים  
 1 והו פרק ג ד

ק אֱ  ְרָח֑ ה   יּוִת֗ ָילְוַאּתָ֣ה ְיהָֹוה ַאל־ּתִ ִתי ֽחּוׁשָ ְלֶעְזָר֥  2 ילי  פרק כב כ 

ְיהָֹוה ַמחְ  ר ַלֽ י ֹאַמ֗ וֹ טַ ּוְמצּוָדתִ֑י ֱאלַֹהי ֶאבְ  ִס֣ ח־ּבֽ  3 סיט פרק צא ב 

י ְיהֹעֵ  ילָוה אֶ יֵנ֣ יִק֑ ְוָעתָֽם  ם־ַצּדִ יו ֶאל־ׁשַ ָאְזָנ֗ ְו֝  4 עלם פרק לד טז 

ָֽעה ֲהׁשִ ְצָב֣אֹות   םְיהָֹוה ֱאלִֹהי ׁשֵ ֶניָך ְוִנּוָ יֵב֑נּו ָהֵא֥ר ּפָ֝  5 מהש פרק פ כ 

֥י אֵ  י ּכִ ִני ֲאדָֹנ֑ ֥ ֹום ל הַ יָך ֶאְקָרא כָּ לֶ֥ ָחּנֵ יּֽ  6 ללה פרק פו ג 

י שָׁ אֲ  י וָֽ כַ֗ ִנ֥ ֥ אִ֫ ְבּתִ ִנייׁשָ ֖י ְיהָֹוה ִיְסְמֵכֽ ָנה ֱהִקי֑צֹוִתי ּכִ  7 אכא פרק ג ו 

י ְיהָֹוה   ְעּתִ ֱאמּונָ֗ כִּ ָיַד֣ יָך ֶו֝ ֶט֑ ּפָ ֶדק ִמׁשְ י ה י־ֶצ֣ ִני תִָֽעּנִ  8 כהת פרק קיט עה 

֑ ּתִ ְיהָֹוה  הָלָמ֣  ח ַנְפׁשִ י    י ְזַנ֣ ּנִ ֽ יָך ִמּמֶ ֶנ֣ ְסּתִ֖יר ּפָ ּתַ  9 הזי פרק פח טו  

י בַ י לֹהֵ אֱ ְיהָֹוה  ךָ דֶּֽ ְיָלה ֶנגְ לַּ֣ ְיׁשּוָעִתי יֹום־ָצַעְקּתִ  10 דאל שם שם ב 

י ִלְרא֥ אֱ ּוֵלא ֶה֭ ל יםתוֹ ַמְנּתִ ֽ ֶרץ ַחיִּ ֶא֣ טּוב ְיהָֹוה ּבְ ֽ ּבְ  11 לאו שם כז יג

ָצ֣  הׁשּובָ֣  י הְיהָֹוה ַחּלְ י ֝הֹוׁשִ ךָ עֵ֗ ַנְפׁשִ ֽ ַען ַחְסּדֶ ִני ְלַמ֣  12 ההע שם ו ה

עּו עֲ יִ  ּבְ י ְיהָֹוהׂשְ ְר  ֵצ֣ ע ְל֝ י  זֵ֥ ַאֽ ֣ר ָנָטֽ ָב֗נֹון ֲאׁשֶ  13 יזל  שם קד טז

י ְיהָֹוה  גָּ֗ ִמ ִויִה֤ ׂשְ ְך ִמ֝ ֑ ב ַלּדָ ֣ ּגָ ָרֽ  בׂשְ ּצָ ֹות ּבַ הְלִעּת֥  14 מבה שם ט י

ן ְיבֹ֥ הִ  ה ִכי־ֵכ֭ ֣ ֶבר ַר ּנֵ ֵרא ְיהָֹוה יְ ְך ּגָ  15 הרי שם קכח ד

ָר֑חוֹ  הָלָמ֣  ד ּבְ ֲעֹמ֣ ְע ק ְיהָֹוה ּתַ ָרה םילִ֗ ּתַ ֽ ּצָ ֹות ּבַ ְלִעּת֥  16 הקם  פרק י א 



מאְיהָֹוה ִקְר לַ הֹודּו  ים ֲעִלילֹוָתיו   וֹ ּו ִבׁשְ הֹוִדיעּו ָבַעּמִ  17 לאו פרק קה א

ֲרכּו ְיהָֹוה  לּבָ ְרָתיו עֹשֵׂ   ־ְצָבָאיוּכָ ְרצֹונֹו   יְמׁשָ  18 כלי פרק קג כא

יִתי ְיהָֹוה ַויֵּט אֵ  מַ וַ י לַ ַקּוֹה ִקּוִ ׁשְ ָעִתי  וְ ע שַׁ יִּ  19 לוו  פרק מ  ב

ֶטיָך הי ְרצֵ פִּ ִנְדבֹות  ּפָ ֵדִני לַ ־ָנא ְיהָֹוה ּוִמׁשְ ּמְ  20 פהל פרק קיט קח

ְמ לְ אֹוְדָך ַבּגֹוִים ְיהָֹוה וּ  ןַעל־כֵּ  ָרה   ךָ ׁשִ ֲאַזּמֵ  21 נלך פרק יח נ 

ֹו  יַ ו ֶאת־ַהמְ יֵראָ יְ רֹוֶצה ְיהָֹוה ֶאת־  ֲחִלים ְלַחְסּדֽ  22 י יי פרק קמז יא

ה ְיהָֹוה ָנִגי םֹוֶזה־ַהיּ  ְמחָ לָ ָעׂשָ בֹו    הה ְוִנׂשְ  23 מלה פרק קיח כד

ּתַ  נּו  וְ  הוֶ חֲ ּבֹאּו ִנׁשְ ִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני־ְיהָֹוה עֹׂשֵ  24 חהו פרק צה ו  

י ֶאת־ְיהָֹוה ְועָ  ּתִ ַרׁשְ ל־ְמגּורוֹ נָ֑ ּדָ יָלִני  הִ י תַ ִני ּוִמּכָ ּצִ  25 נתה פרק לד ה

ֵגל הֹיְ  ְמחּו ָהָא֑ ָוה ָמָלְך ּתָ ים  אִ ֶרץ ִיׂשְ ים ַרּבִ יִּ  26 האא פרק צז א

ֵצנִ  ְנְצֵרִני  ּתִ ע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים  ָר ְיהָֹוה ֵמָאָדם  יַחּלְ  27 ירת פרק קמ ב

ְמחּו ִלי  הָ לֹ אֱ ְפֵטִני ְכִצְדְקָך ְיהָֹוה ׁשָ  י ְוַאל־ִיׂשְ  28 שאה פרק לה כד

ּו לַ רַזּמְ      ֹבי ים ֲעִלילֹוָתיו  יּ צִ  ׁשֵ ידּו ָבַעּמִ ֹון ַהּגִ  29 ריי  פרק ט יב

ִצְדקֹו א ָרה שֵׁ וַ ֹוֶדה ְיהָֹוה ּכְ ־ְיהָֹוה ֶעְליֹון  םֲאַזּמְ  30 אום פרק ז יח

ה  בָ  ךָ ילֶ ַוֲאִני עָ  י ֱאלַֹהי ָאּתָ י ְיהָֹוה ָאַמְרּתִ ַטְחּתִ  31 לכב פרק לא טו

ה ְיהֹוָ ָר ם־ְיהָֹוה ֶאְק ׁשֵ בְ וּ  ָטה נַ א ָאּנָ י  ה ַמּלְ ְפׁשִ  32 ושר פרק קטז ד



ְדלּו ַמֲעשֶׂ  ד ָעְמקּו מַ יַמה־ּגָ בֹ חְ ָך ְיהָֹוה ְמֹא֗ ֶתיָך ו ׁשְ  33 יחו  פרק צב ו

ל־לַ ָהִריעּו  צְ הָ ְיהָֹוה ּכָ רּו  חָאֶרץ ּפִ נּו ְוַזּמֵ ּו ְוַרּנְ  34 להח פרק צח ד

י י ּוַבבֹּ וַּ ְיהָֹוה שִׁ  ךָ ַוֲאִני ֵאֶל֣ ִתיר ּתְֽפִ ֶק ְעּתִ ֶמּךָ   ּלָ ְתַקּדְ  35 כוק פרק פח יד

י  ַהְבּתִ בוֹ  ן֣עוֹ ְמ ְיהָֹוה ָא֭ ן ּכְ ּכַ יתֶָ֑ך ּוְמקֹום ִמׁשְ ָך  דֶֽ ּבֵ  36 דמנ פרק כו ח

יאָ ִאם־ ָך ְיהָֹוה ִיְסָעֵד  ַמְרּתִ ִני  ָמָטה ַרְגִלי ַחְסּדְ  37 אני פרק צד יח

ה ְיהָֹוה מַ  י־ַאּתָ ּתָ ְמעֹוֶנָך  ְמ ְליֹון שַׂ עֶ ִסי חְ ּכִ  38 מחע פרק צא ט

ה ָחִיל  עֹ֣ ְיִמין ְיהָֹוה  ה ֹוֵממָ רְיִמין ְיהָֹוה  ׂשָ  39 רהע פרק קיח טז

ְטחּו ַבְיהָֹוה עֶ הָֹוה יְ ְרֵאי יִ  ם הּוא  זְ ּבִ ָרם ּוָמִגּנָ  40 ייז  פרק קטו יא

ילָ הַ ְיהָֹוה  ׁשֹון ְרִמיָּ  הּצִ ֶקר ִמּלָ ַפת־ׁשֶ ְ י ִמׂשּ   ה ַנְפׁשִ  41 ההה ב  פרק קכ 

ל־ָרע  מָ ְיֹהָוה ִישְׁ  ֹמר ֶאת־ַנְפשֶׁ יִ ְרָך ִמּכָ   ךָ ׁשְ  42 כמי פרק קכא ז

מֹ  ה ְוַעד־עוֹ וֹ ר־ֵצאְתָך ּובוְיהָֹוה ִיׁשְ ַעּתָ ם לָ ֶאָך ֵמֽ  43 וול  שם ח

ִמיַע כָּ יְ ִמי  בּורֹות ְיהָֹוה ַיׁשְ ל ּגְ תֹו  הִ ־ּתְ לַמּלֵ ּלָ  44 ילה פרק קו ב

ָך ְיהֹוָ ְס ְיִהי־חַ  ר ִיַחְלנּו אֲ ה ָעֵלינּו כַּ ּדְ ְך  לָ ׁשֶ  45 סאל פרק לג כב

נִּ ְר ְזֵבִני ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ַאל־ּתִ עַ ַאל־ּתַ  י  ַחק ִמּמֶ  46 ערי פרק לח כב

ְרָנָנה  לְ ְמָחה ּבֹאּו ׂשִ ְבדּו ֶאת ְיהָֹוה בְּ עִ  ָפָניו ּבִ  47 עשל פרק ק ב

פִ ְמ אֹוֶדה ְיהָֹוה  ים אֲ  י ֹאד ּבְ ְלֶלּנּו  הַ ּוְבתֹוְך ַרּבִ  48 מיה פרק קט ל  



דֹול ְיהָֹוה   ל ְמֹאד ְוִלְגדֻ ֻהוְמ וּ ּגָ ֶקר  ּלָ תֹו ֵאין ֵחֽ ּלָ  49 והו פרק קמה ג

ל־ֶד אוֹ  ָרה ּכָ י ֲאַסּפְ ָכל־ִלּבִ ָך  יְפְלאֹוֶת נִ ה ְיהָֹוה ּבְ  50 דני פרק ט ב  

מַ הִ יְ  ַמעֲ  חי ְכבֹוד ְיהָֹוה ְלעֹוָלם ִיׂשְ יו  שָׂ ְיהָֹוה ּבְ  51 החש לא פרק קד

י מֵ  ה  מָּ הֵ  םֹולָ עְזכֹר־ַרֲחֶמיָך ְיהָֹוה ַוֲחָסֶדיָך ּכִ  52 עמם פרק כה ו

ל־ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו  אֶ ְיהָֹוה ן ה ֵעינֵּ הִ   53 ננא פרק לג יח

ה    ית־ֶחְלִקי ְוכֹוסִ נָ ְיהָֹוה ְמ  ֹוֵמְך ּגֹוָרִלי  ּת ַאּתָ  54 נית פרק טז ה

ַמיִ  ָ ׁשּ ְס֑אֹו וּ ְיהָֹוה ּבַ ין ּכִ לָ בַּ ְלכּותֹו מַ ם ֵהִכ֣ ה ּכֹל ָמׁשָ  55 מבה פרק קג יט

ַעּמֹו יְ  י־רֹוֶצה ְיהָֹוה ּבְ ׁשּוָעה  יים בִּ וִ ֵאר ֲענָ פָ ּכִ  56 יופ פרק קמט ד

פּוִפי ם ְפִלי ּנֹ סֹוֵמְך ְיהָֹוה ְלָכל־הַ  ם ְוזֹוֵקף ְלָכל־ַהּכְ  57 נמם פרק קמה יד

ם ְיהָֹוה ְמֹבָרךְ  י הִ יְ  ה ְוַעד־עו ׁשֵ ַעּתָ ם  ֹלָ  ֵמֽ  58 ייל  פרק קיג ב

ב ֵואלַֹהי ְלצוּ הִ ַויְ  ּגָ ִסי  חְ מַ   רי ְיהָֹוה ִלי ְלִמׂשְ  59 הרח פרק צד כב

י ָרע ְלַהְכִרית  עֹׂשֵ ֵני ְיהָֹוה ּבְ ם  ָר ִזכְ  ץֶאֶר מֵ ּפְ  60 מצר פרק לד יז

ְמָך ּו מָ ְיהָֹוה ֲאדֵֹנינ יר ׁשִ ָכל־ָהָאֶרץ  בְּ ה־ַאּדִ  61 ומב פרק ח י

א ְבָרכָ יִ  ָ עֹו   ה ֵמֵאת ְיהָֹוה ּוְצָדקָ  ה ׂשּ ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ  62 יהה פרק כד ה

ג ַעל ְיהָֹוה ְוִיּתֶ עַ ְוִהְת  ֲאלֹ ־ְלָך֗ ןּנַ ָך  ו ִמׁשְ ת ִלּבֶ  63 ענו פרק לז ד

ִני ְיהָֹוה ֶהֵיה עֵֹזר לִ חָ ע ְיהָֹוה וְ מַ שְׁ  י ּנֵ  64 מחי פרק ל יא



֑ מָ ־דׁשּוָבה ְיהָֹוה עַ  ֵחם ַעל־עֲ תָ ֶדיָך  בָ י ְוִהּנָ  56 דמב פרק צ יג

ֲעֵרי ִציֹּון  כְּ ִמ ֹאֵהב ְיהָֹוה ׁשַ ב  קֹ ֹות ַיעֲ נ ּכֹל ִמׁשְ  66 מנק פרק פז ב

י  עִ שְׁ יִ לֹוֵהי  אֱ ַחי ְיהָֹוה ּוָב֣רּוְך צּוִרי ְוָירּום   67 איע פרק יח מז

י־בָ  ב לֹו  וָּ ִציֹּון ִא בְּ ר ְיהָֹוה חַ ּכִ ּה ְלמֹוׁשָ  68 חבו לב יגפרק ק

יָך ֶאּצָֹר ָראקָ  ה  ִתי ְבָכל־ֵלב ֲעֵנִני ְיהָֹוה ֻחּקֶ פרק קיט 
 69 ראה קמה

ָכל־בְּ ק ְיהָֹוה יַצּדִ  ָרָכיו ְוָחִסיד ּבְ יו  מַ ָכל־ּדְ ֲעׂשָ  70 יבם  פרק קמה יז

ָך ַעל־ַיד  ה ְיהֹוָ  ֶנָך  ימִ יְ ׁשְֹמֶרָך ְיהָֹוה ִצּלְ  71 היי פרק קכא ה

ָרֵאל אֶ  ה מֵ ל ְיהָֹוה  ַיֵחל ִיׂשְ   םַעד־עֹולָ וְ ַעּתָ  72 מום פרק קלא ג
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