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“Picasso”  Prayers – Prayer as a Patchwork of Verses 

Romemu and Yehi Khavod 

Romemu… 

------------------ 

ְגָליו' ה רוְממּו ֲהדם רַּ ֲחוּו לַּ :ָקדוש הּוא. ֱאלֵהינּו וְִהְשתַּ                              ps. 99:5  

ר ָקְדשו' ה רוְממּו ֲחוּו ְלהַּ :ֱאלֵהינּו' ִכי ָקדוש ה. ֱאלֵהינּו וְִהְשתַּ                     ps. 99:9 

 ------------------ 

פו וְלא יִָעיר ָכל ֲחָמתו. יְכֵַּפר ָעון וְלא יְַּשִחית ַרחּום וְהּוא : וְִהְרָבה ְלָהִשיב אַּ   ps. 73:38  

ָתה ה נִיַרֲחֶמיךלא ִתְכָלא ' אַּ ְסְדָך וֲַּאִמְתָך ָתִמיד יְִצרּונִי. ָָ ִממֶּ : חַּ    ps. 40:12 

יָך'. ה ַרֲחֶמיָךְזכר  :ִכי ֵמעוָלם ֵהָמה. וֲַּחָסדֶּ       ps. 25:6 

 ------------------- 

ל יִשָרֵאל גֲַּאוָתו עזְתנּו  ְשָחִקים וְֻעּזו. ֵלאלִהים עַּ : בַּ     ps.68:35-36 

יָך . ֵאל יִשָרֵאל. נוָרא ֱאלִהים ִמִמְקָדשֶּ  

ֲעֻצמות ָלָעם עזהּוא נוֵתן  :ָברּוְך ֱאלִהים. וְתַּ  

 --------------------- 

: הוִפיעַּ ֵאל נְָקמות '. הֵאל ְנָקמות         ps. 94:1-2 

ל ֵגִאים ץ ָהֵשב ְגמּול עַּ :ִהנָשא שֵפט ָהָארֶּ  

 --------------------- 

ָלה. ַהיְׁשּוָעה' לה ָך סֶּ ְמָך ִבְרָכתֶּ ל עַּ : עַּ       ps.3:9 

ָלה. ְצָבאות ִעָמנּו' ה : ִמשָגב ָלנּו ֱאלֵהי יֲַּעקב סֶּ      ps. 46:8 

: ְשֵרי ָאָדם בֵטחַּ ָבְךאַּ . ְצָבאות' ה        ps. 84:13 

יָעה' ה ְך יֲַּענֵנּו ְביום ָקְרֵאנּו. הוׁשִׁ לֶּ מֶּ : הַּ       ps. 20:10 

יָעה ָך הוׁשִׁ ת נֲַּחָלתֶּ ָך ּוָבֵרְך אֶּ מֶּ ת עַּ ד ָהעוָלם. אֶּ :ּוְרֵעם וְנַּּשֵאם עַּ    ps. 28:9 

 ----------------------- 

זְֵרנּו ּוָמִגנֵנּו הּוא'. נְַּפֵשנּו ִחְכָתה לה : עֶּ       ps. 33:20-22 

ח ִלֵבנּו : ִכי ְבֵשם ָקְדשו ָבָטְחנּו. ִכי בו יִשמַּ  

ְלנּו ָלְך. ָעֵלינּו' הַחְסְדָך יְִהי  ר יִחַּ : כֲַּאשֶּ  

ְרֵאנּו ה ן ָלנּו. ַחְסֶדָך' הַּ : וְיְֶּשֲעָך ִתתֶּ        ps. 85:8 

זְָרָתה ָלנּו ן ּופְ . קּוָמה עֶּ עַּ :ַחְסֶדָךֵדנּו ְלמַּ       ps. 44:27 
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--------------------  

ץ ִמְצָריִםֱאלֶהיָך ' הָאנִכי  רֶּ ְלָך ֵמאֶּ עַּ מַּ ְלֵאהּו. הַּ ב ִפיָך וֲַּאמַּ ְרחֶּ :הַּ    ps. 81:11 

 -------------------- 

ָכָכה ּלו ְשֵרי ָהָעם שֶּ ְשֵרי ָהָעם . אַּ :ֱאלָהיו' ֶׁשהאַּ      ps. 144:15 

 --------------------- 

ְחִתי ְבַחְסְדָךוֲַּאנִי  ל ָעָלי' ָאִשיָרה לה. יׁשּוָעֶתָךיֵָגל ִלִבי בִ . ָבטַּ : ִכי ָגמַּ   ps. 13:6 

 

 

ץ' ָהִריעּו לה. ִמְזמור ְלתוָדה : ָכל ָהָארֶּ  

ת ה : באּו ְלָפנָיו ִבְרנָנָה. ְבשְמָחה' ִעְבדּו אֶּ  

ְרִעיתו. הּוא ָעשנּו .הּוא ֱאלִהים' ְדעּו ִכי ה מו וְצאן מַּ : וְלו ֲאנְַּחנּו עַּ  

: הודּו לו ָבְרכּו ְשמו. ֲחֵצרָתיו ִבְתִהָּלה. באּו ְשָעָריו ְבתוָדה  

ְסדו'. ִכי טוב ה ד דר וָדר ֱאמּונָתו. ְלעוָלם חַּ :וְעַּ  

 

Yehi Khevod 

------------------- 

ֲעשיו:  ח ה' ְבמַּ י ְכבוד ה' ְלעוָלם. יִשמַּ  ps. 104:31     יְהִׁ

ד עוָלם:  ָתה וְעַּ  ps. 113:2     יְִהי ֵׁשם ה' ְמבָרְך. ֵמעַּ

ד ְמבואו. ְמֻהָּלל ֵׁשם ה':  ש עַּ מֶּ ח שֶּ  ps. 113:3     ִמִמְזרַּ

יִם ְכבודו:  ָשמַּ ל הַּ ל ָכל גויִם ה'. עַּ  ps. 113:4     ָרם עַּ

ְמָך ְלעוָלם. ה' זְִכְרָך ְלדור וָדור:   ps. 135:13     ה' ׁשִׁ

--------------------- 

כל ָמָשָלה:  יִם ֵהִכין ִכְסאו. ּוַמְלכּותו בַּ ָשמַּ  ps. 103:9    ה' בַּ

גויִם ה' ָמָלְך:  ץ. וְיאְמרּו בַּ יִם וְָתֵגל ָהָארֶּ ָשמַּ  chron. 16:31 1   יִשְמחּו הַּ

 ?     ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' יְִׁמלְך ְלעוָלם וֶָעד: 

ד. ָאְבדּו גויִם ֵמַאְרצו:   ps. 10:16     ה' ֶמֶלְך עוָלם וָעֶּ

-------------------- 

ִמים:  ְחְשבות עַּ  ps.33:10    ה' ֵהִפיר ֲעַצת ּגויִׁם. ֵהנִיא מַּ

ב ִאיש. וֲַעַצת ה' ִהיא ָתקּום:  ֲחָשבות ְבלֶּ בות מַּ  mishlei 19:21    רַּ

ְחְשבות ִלבו ְלדר וָדר: ֲעמד. מַּ  ps. 33:11    ֲעַצת ה' ְלעוָלם תַּ
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 -------------------- 

י ר וַּיִֶּהי כִׁ : הּוא ִצּוָה וַּיֲַּעמד. הּוא ָאמַּ       ps. 33:9 

ר ה' ְבִציון. ִאּוָּה ְלמוָשב לו:  י ָבחַּ  ps. 132:13      כִׁ

יכ ִּׁ ר לו יָּה ּ  : יִשָרֵאל ִלְסֻגָּלתו. יֲַּעקב ָבחַּ      ps. 135:4 

מו. וְנֲַּחָלתו לא יֲַּעזב: י לא יִּטש ה' עַּ  ps. 94:14     כִׁ

 --------------------- 

. יְכֵַּפר ָעון וְלא יְַּשִחיתוְהּוא ַרחּום        ps. 78:38 

פו : וְלא יִָעיר ָכל ֲחָמתו. וְִהְרָבה ְלָהִשיב אַּ  

ְך יֲַּענֵנּו ְביום ָקְרֵאנּו: לֶּ מֶּ יָעה. הַּ  ps. 20:10     ה' הוׁשִׁ

  

    Tehillim Chapter 99 

רּוִבים   ; ְיהָוה ָמָלְך, ִיְרְגזּו ַעִמים  א ב כְּ , ֹישֵׁ
 ָתנּוט ָהָאֶרץ. 

1 The LORD reigneth; let the peoples 

tremble; He is enthroned upon the 
cherubim; let the earth quake. 

ִצּיוֹן ְיהָוה  ב ָרם    ָגדֹול; , בְּ -ָכל-הּוא, ַעלוְּ
 . ָהַעִמים

2 The LORD is great in Zion; and He 
is high above all the peoples. 

 Let them praise Thy name as great 3 הּוא. ָקדוֹש    יֹודּו ִשְמָך, ָגדֹול ְונֹוָרא;   ג
and awful; Holy is He. 

 ִמְשָפט ָאֵהב:   ְוֹעז ֶמֶלְך,   ד
ִמְשָפט ּוְצָדָקה,    ַאָתה, ּכֹוַנְנָת ֵמיָשִרים; 

 ְבַיֲעֹקב ַאָתה ָעִשיָת. 

4 The strength also of the king who 
loveth justice-- {N} 
Thou hast established equity, Thou 
hast executed justice and 
righteousness in Jacob. 

ינ  ה הָוה ֱאֹלהֵׁ מּו, יְּ ַתֲחוּו, ַלֲהֹדם רוֹמְּ ִהשְּ ּו, וְּ
ָליו:   ָקדוֹש הּוא.    ַרגְּ

5 Exalt ye the LORD our God, and 
prostrate yourselves at His footstool; 
Holy is He. 

ּוְשמּוֵאל, ְבֹקְרֵאי    ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן, ְבֹכֲהָניו,   ו
 ְשמֹו;

 . ְוהּוא ַיֲעֵנם   ְיהָוה, -ֹקִראים ֶאל

6 Moses and Aaron among His 
priests, and Samuel among them that 
call upon His name, {N} 
did call upon the LORD, and He 
answered them. 
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ָשְמרּו    ; ְבַעמּוד ָעָנן, ְיַדֵבר ֲאֵליֶהם  ז
 ָלמֹו. -ֵעֹדָתיו, ְוֹחק ָנַתן

7 He spoke unto them in the pillar of 
cloud; they kept His testimonies, and 
the statute that He gave them. 

 ַאָתה ֲעִניָתם:   ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו,   ח
 ֲעִלילֹוָתם. -ְוֹנֵקם, ַעל    ֵאל ֹנֵשא, ָהִייָת ָלֶהם;

8 O LORD our God, Thou didst 
answer them; {N} 
a forgiving God wast Thou unto them, 
though Thou tookest vengeance of 
their misdeeds. 

ינּו,   ט הָוה ֱאֹלהֵׁ מּו, יְּ ַהר    רוֹמְּ ַתֲחוּו, לְּ ִהשְּ וְּ
שוֹ:  ָקדְּ

ינּו.   ָקדוֹש, -ִכי הָוה ֱאֹלהֵׁ   יְּ

9 Exalt ye the LORD our God, and 
worship at His holy hill; {N} 
for the LORD our God is holy. {P}  

 

Tehillim 33:16-22 

ין  טז ָרב-אֵׁ ְך, נוָֹשע בְּ לֶּ -ַהמֶּ
ָרב-ִגבוֹר, ֹלא   ָחִיל;  ל בְּ  ֹכַח. -ִיָנצֵׁ

16 A king is not saved by the multitude of a host; 
a mighty man is not delivered by great strength. 

שּוָעה;   יז ר ַהּסּוס, ִלתְּ קֶּ    שֶּ
ַמלֵׁט.  ילוֹ, ֹלא יְּ ֹרב חֵׁ  ּובְּ

17 A horse is a vain thing for safety; neither doth 
it afford escape by its great strength. 

ל  יח הָוה, אֶּ ין יְּ ָאיו; -ִהנֵׁה עֵׁ רֵׁ    יְּ
ּדוֹ.  ַחסְּ ַיֲחִלים לְּ  ַלמְּ

18 Behold, the eye of the LORD is toward them 
that fear Him, toward them that wait for His 
mercy; 

   ְלַהִציל ִמָמֶות ַנְפָשם;   יט
 ּוְלַחּיֹוָתם, ָבָרָעב. 

19 To deliver their soul from death, and to keep 
them alive in famine. 

ֶעְזֵרנּו    ַנְפֵשנּו, ִחְּכָתה ַליהָוה;   כ
 ּוָמִגֵננּו הּוא. 

20 Our soul hath waited for the LORD; He is our 
help and our shield. 

ִּכי    בֹו, ִיְשַמח ִלֵבנּו: -ִּכי  כא
 ְבֵשם ָקְדשֹו ָבָטְחנּו. 

21 For in Him doth our heart rejoice, because we 
have trusted in His holy name. 

   ַחְסְדָך ְיהָוה ָעֵלינּו: -ְיִהי  כב
 ַּכֲאֶשר, ִיַחְלנּו ָלְך. 

22 Let Thy mercy, O LORD, be upon us, 
according as we have waited for Thee. {P} 

 

Tehillim 10:16 
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לְֶּךְיהָוה   טז    , עֹוָלם ָוֶעד; מֶּ
 ָאְבדּו גֹוִים, ֵמַאְרצֹו. 

16 The LORD is King for ever and ever; the 
nations are perished out of His land. 
 

Tehillim 93:1 

ֵגאּות    , ָמָלְךְיהָוה   א
 ָלֵבש:

   ָלֵבש ְיהָוה, ֹעז ִהְתַאָזר; 
 ִתמֹוט. -ִתּכֹון ֵתֵבל, ַבל-ַאף

       17 The LORD reigneth; He is clothed in majesty;       
{N} 
        the LORD is clothed, He hath girded Himself with 
strength; yea, the world is established, that it cannot 
be moved. 

  

Shemot 15:18 

ֹלְךְיהָוה   יח  The LORD shall reign for ever and ever 18 }ס{   , ְלֹעָלם ָוֶעד.ִימְּ

 

Pesukei De-zimrah 

Barukh she-Amar 

ר וְָהיָה ָהעוָלם ָאמַּ ָברּוְך גוֵזר . ָברּוְך אוֵמר וְעושה. ָברּוְך עושה ְבֵראִשית. ָברּוְך הּוא .ָברּוְך שֶּ

יֵם ץ. ּוְמקַּ ל ָהָארֶּ ֵחם עַּ ל . ָברּוְך ְמרַּ ֵחם עַּ ְבִריותָברּוְך ְמרַּ ֵּלם שָכר טוב ִליֵרָאיו. הַּ ָברּוְך . ָברּוְך ְמשַּ

יָם ָלנֶּצַּח ד וְקַּ י ָלעַּ ִציל. חַּ ה ּומַּ : ָברּוְך ְשמו. ָברּוְך פודֶּ  

ָתה ה ְך ָהעוָלם' ָברּוְך אַּ לֶּ מו. ֱאלֵהינּו מֶּ ְמֻהָּלל ְבִפי עַּ ֲחָמן הַּ ְמֻשָבח ּוְמפָאר ִבְלשון . ָהֵאל ָהָאב ָהרַּ

ָך. ִסיָדיו וֲַּעָבָדיוחֲ  ְבדֶּ ְלָך ה. ּוְבִשיֵרי ָדוִד עַּ ּלֶּ ֵבֲחָך . ֱאלֵהינּו ִבְשָבחות ּוִבְזִמירות' נְהַּ ְלָך ּונְשַּ נְגַּדֶּ

ְלֵכנּו ֱאלֵהינּו ְרָך וְנְַּזִכיר ִשְמָך וְנְַּמִליְכָך מַּ יםיִָחיד . ּונְָפאֶּ ד . ֵחי ָהעוָלמִׁ ְך ְמֻשָבח ּוְמפָאר ֲעֵדי עַּ לֶּ מֶּ

ָגדולשְ  : מו הַּ  

ָתה ה ִתְשָבחות' ָברּוְך אַּ ְך ְמֻהָּלל בַּ לֶּ :מֶּ  

Yishtabach 

ְלֵכנּו ד מַּ ח ִשְמָך ָלעַּ בַּ ץ. יְִשתַּ יִם ּוָבָארֶּ ָשמַּ ָקדוש בַּ ָגדול וְהַּ ְך הַּ לֶּ מֶּ ה ה. ָהֵאל הַּ ֱאלֵהינּו ' ִכי ְלָך נָאֶּ

: וֵאלֵהי ֲאבוֵתינּו  

ֵּלל  ְלכּותִשיר ּוְשָבָחה הַּ ת ְקֻדָשה ּומַּ רֶּ ְמָשָלה נֶּצַּח ְגֻדָּלה ּוְגבּוָרה ְתִהָּלה וְִתְפאֶּ : וְזְִמָרה עז ּומֶּ  

ד עוָלם ָתה וְעַּ ָתה ה. ְבָרכות וְהוָדאות ֵמעַּ ִתְשָבחות', ָברּוְך אַּ ְך ָגדול בַּ לֶּ הוָדאות ֲאדון . ֵאל מֶּ ֵאל הַּ

נְִפָלאות בוֵחר ְבִשיֵרי זְִמָרה. הַּ ְך ֵאל  .הַּ לֶּ יםמֶּ :ֵחי ָהעוָלמִׁ  


