
ֵרי  ִהָּלה לְׁ    ַאשְׁ יו, תְׁ הָֹוה ֱאֹלָהְֽ יְׁ ֵרי ָהָעם ֶשְֽ ֵרי ָהָעם ֶשָכָכה ּלֹו ַאשְׁ ָלה, ַאשְׁ לּוָך ֶסְֽ ַהלְׁ ְֽ ֵבי ֵביֶתָך עֹוד יְׁ ָך ָדוִ יֹושְׁ ְִׁ ִִ רֹו ד אר
גָ  ד,  ָוֶעְֽ עֹוָלם  ָך לְׁ ְִׁ ִש ָלה  ַהלְׁ אר ַוְֽ ֶכָך   רר ָבְֽ ָכל יֹום אר בְׁ ד,  ָוֶעְֽ עֹוָלם  לְׁ ָך  ְִׁ ִש ָכה  רר ָבְֽ אר ַוְֽ ַהֶמֶלְך  הָֹוה דֹוֱאלֹוַהי  יְׁ ל 

בֹוד הֹודֶ  ַדר כְׁ ידּו, הר בּוֹרֶתיָך ַיִגְֽ ערֶשיָך ּוגְׁ ְֽ ִַ ַשַבח  דֹור יְׁ ֶקר, ּדֹור לְׁ ֻדָּלתֹו ֵאין ֵחְֽ ִלגְׁ ֹאד וְׁ ְִׁ ֻהָּלל  ְִׁ יָחה,   ָךּו אֹוֶתיָך ָאִשְֽ לְׁ ֵרי ִנפְׁ ִדבְׁ וְׁ
ַרֵנְֽנּו, ַחנּון וְׁ  ָך יְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ ָך ַיִביעּו וְׁ ָנה, ֵזֶכר ַרב טּובְׁ ֶרְֽ ַספְׁ ָך אר דּוָּלתְׁ רּו ּוגְׁ ִֵ ֹאֶתיָך יֹא ָדל ַר ֶוֱעזּוז נֹורְׁ הָֹוה ֶאֶרְך ַאַפִים ּוגְׁ חּום יְׁ

ּוָכה כְֽ רר ָבְֽ ִסיֶדיָך יְׁ חר ערֶשיָך ַוְֽ ְֽ ִַ הָֹוה ָכל  יו, יֹודּוָך יְׁ ָשְֽ ער ְֽ ִַ יו ַעל ָכל  ִָ חר ַרְֽ הָֹוה ַלֹכל וְׁ ֹוב יְׁ ֶסד, טְֽ ָך , כְׁ ָחְֽ בּוָרתְׁ רּו ּוגְׁ ִֵ ָך יֹא כּותְׁ לְׁ ִַ בֹוד 
 ְִׁ ְֽ ִֶ ים ּו ִִ ָל כּות ָכל ֹעְֽ לְׁ ִַ ָך  ּותְׁ כְֽ לְׁ ִַ ֹו,  כּותְֽ לְׁ ִַ ַדר  בֹוד הר בּוֹרָתיו ּוכְׁ ֵני ָהָאָדם גְׁ הֹוִדיַע ִלבְׁ רּו, לְׁ ַדֵבְֽ ְך שֶ יְׁ ִֵ ֹור, סֹו ָכל ּדֹור ָודְֽ ָך בְׁ תְׁ לְׁ

ָלם בְׁ  ן ָלֶהם ֶאת ָאכְׁ ַאָתה נֹוֵתְֽ ַשֵברּו וְׁ ים, ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך יְׁ פּוִפְֽ ָכל ַהכְׁ זֹוֵקף לְׁ וְׁ ִלים  ָכל ַהֹנפְׁ הָֹוה לְׁ ָיֶדָך ִעתְֽ יְׁ ֹו, פֹוֵתַח ֶאת 
ָאיו   ָכל ֹקרְׁ הָֹוה לְׁ יו, ָקרֹוב יְׁ ָשְֽ ער ְֽ ִַ ָכל  ָחִסיד בְׁ ָרָכיו וְׁ ָכל ּדְׁ הָֹוה בְׁ ֹון, ַצִּדיק יְׁ ָכל ַחי ָרצְֽ ִביַע לְׁ שְׁ ִַ כֹ ּו ת, לְׁ ְֽ ִֶ ָרֻאהּו ֶבֱא ֶשר ִיקְׁ ל אר

ָשִעים  ֵאת ָכל ָהרְׁ ָביו וְׁ הר הָֹוה ֶאת ָכל ֹאְֽ ר יְׁ ִֵ ם, שֹו יֹוִשיֵעְֽ ע וְׁ ִַ ָעָתם ִישְׁ ֶאת ַשוְׁ ֵרָאיו ַיְֽערֶשה וְׁ ֹון יְׁ צְֽ הָֹוה יַ   רְׁ ִהַּלת יְׁ יד, תְׁ ְֽ ִִ שְׁ
ל לְׁ ַעד עֹוָלם ַהְֽ ַעָתה וְׁ ְֽ ִֵ ָבֵרְך ָיּה  נּו נְׁ ַנחְׁ אר ד, ַוְֽ עֹוָלם ָוֶעְֽ שֹו לְׁ ַדֶבר ִפי ִויָבֵרְך ָכל ָבָשר ֵשם ָקדְׁ ְֽ  ּה.ּוָיְֽ יְׁ

ַנֵצַח  מְׁ ִצּי   ַלַֽ ִִ ֹקֶדש ּו ִִ ָך  רְׁ ח ֶעזְׁ ַלְֽ ב, ִישְׁ ֹקְֽ ָך ֵשם ֱאֹלֵהי ַיְֽער ַשֶגבְׁ יֹום ָצָרה יְׁ הָֹוה בְׁ ָך יְׁ ד, ַיְַֽענְׁ ָדִוְֽ ִֹור לְׁ זְׁ ֹכר ֹוִִ ָך, ִיזְׁ ָעֶדְֽ ן ִיסְׁ
ָנה ִבישּוָעֶתָך  ַרנְׁ א, נְׁ ֵּלְֽ ִַ ָך יְׁ תְׁ ָצְֽ ָכל ער ְֽ ָבֶבָך וְׁ ָך ִכלְׁ ָלה, ִיֶתן לְׁ ֶנה ֶסְֽ ַדשְׁ ָך יְׁ עֹוָלתְׁ ֹחֶתָך וְׁ נְׁ ִִ ֹגל ּובְׁ ָכל  ם ֱאֹלֵהינּו ִנדְׁ ֵשְֽ

שֹו בִ  י ָקדְׁ ִֵ שְׁ ִִ ֵנְֽהּו  ִשיחֹו ַיְֽער ְִׁ הָֹוה  ִתי ִכי הֹוִשיַע יְׁ יָך, ַעָתה ָיַדעְׁ לֹוֶתְֽ אר ְֽ שְׁ ִִ הָֹוה ָכל  ֵּלא יְׁ ִַ ֹו, ֵאֶּלה ָבֶרֶכב גְׁ יְׁ ינְֽ ִִ ֻברֹות ֵיַשע יְׁ
נּו ַונִ  ְִׁ נּו ַק ַנחְׁ אר ָנָפלּו ַוְֽ עּו וְׁ יר, ֵהָמה ָכרְׁ ִכְֽ הָֹוה ֱאֹלֵהינּו ַנזְׁ ם יְׁ ֵשְֽ נּו בְׁ ַנחְׁ אר ֵאֶּלה ַבסּוִסים ַוְֽ ֵננּו תְׁ וְׁ הָֹוה הֹוִשיָעה ַהֶמֶלְך ַיְֽער ד, יְׁ עֹוָדְֽ

נּו. ֵאְֽ ֹום ָקרְׁ יְֽ  בְׁ

ִצּיֹון  ָבַר    ּוָבא לְׁ ֶשר ָעֶליָך ּודְׁ הָֹוה רּוִחי אר ר יְׁ ִַ ִריִתי אֹוָתם ָא ִני זֹאת בְׁ הָֹוה, ַואר ֻאם יְׁ ַיערֹקב נְׁ ָשֵבי ֶפַשע בְׁ י גֹוֵאל ּולְׁ
ַעד עֹוָלם,   ַעָתה וְׁ ִֵ ָי  ר יְׁ ִַ ערָך ָא ִפי ֶזַרע ַזרְׁ ִִ ערָך ּו ִפי ַזרְׁ ִִ ִפיָך ּו ִִ ִפיָך לֹא ָיִּושּו  ִתי בְׁ ְִׁ ֶשר ַש ַא אר ָתה וְׁ

ר,   ִַ ָא ָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה וְׁ ָרֵאל וְׁ ִהּלֹות ִישְׁ בֹודֹוָקדוש יֹוֵשב תְׁ לֹא ָכל ָֹהָאֶרץ כְׁ ָבאֹות מְׁ ֹהָֹוֹה צְׁ ִלין ָקדֹוש ָקדֹוש ָקדֹוש יְׁ ַקבְׁ ְִׁ , ּו
ֵתּה בּורְׁ ָעא עֹוַבד גְׁ ֵתה, ַקִּדיש ַעל ַארְׁ ִכינְׁ א ִעָּלָאה ֵבית שְׁ ִָ רֹו ְִׁ י  ִֵ ִרין ַקִּדיש ִבשְׁ ְִׁ ָא ן ֵּדין וְׁ ִִ י , ַק ֵּדין  ִֵ ָעלְׁ ָעַלם ּולְׁ ִּדיש לְׁ

ָגדֹול,   ַרַעש  ַרי קֹול  ע ַאחר ִַ ָוֶאשְׁ ַוִתָשֵאִני רּוַח  ָקֵרּה,  יְׁ ִזיו  ָעא  ָיא ָכל ַארְׁ לְׁ ִַ ָבאֹות  הָֹוה צְׁ יְׁ ָּיא,  ִַ ֹהָֹוֹה ָעלְׁ יְׁ בוד  ָברּוְך כְׁ
קֹומֹו ַתר  ִממְׁ אר ִֵ הָֹוה  ָקָרא ַדיְׁ ִריְך יְׁ ִרין, בְׁ ְִׁ ָא ִחין וְׁ ַשבְׁ ְִׁ ַרי ָקל ִזיַע ַסִגיא ִּד ִעית ַבתְׁ ִָ ִני רּוָחא ּושְׁ ָטַלתְׁ ֵתּה, בֵ , ּונְׁ ִכינְׁ ית שְׁ

ָוֶעד  ֹעָלם  ֹלְך לְׁ ֹהָֹוֹה ִימְׁ בֹוֵתינּו יְׁ ָרֵאל אר ִישְׁ ָחק וְׁ ִיצְׁ ָרָהם  הָֹוה ֱאלֵהי ַאבְׁ ָּיא, יְׁ ִַ י ָעלְׁ ִֵ ָעלְׁ ָעַלם ּולְׁ כּוֵתּה ָקֵאם לְׁ לְׁ ִַ הָֹוה  , יְׁ
ַכֵפר ָעֹו הּוא ַרחּום יְׁ ָבָבם ֵאֶליָך, וְׁ ָהֵכן לְׁ ַבב ַעֶמָך וְׁ ָשבֹות לְׁ חר ִַ ֵיֶצר  עֹוָלם לְׁ ָרה ּזאת לְׁ ְִׁ ִחית  ָש לֹא ַישְׁ ָהִשיב ַאפֹו ן וְׁ ָבה לְׁ ִהרְׁ וְׁ

ַאבְׁ  ַיערֹקב ֶחֶסד לְׁ ת לְׁ ִֶ ֶאיָך, ִתֵתן ֱא ָכל ֹקרְׁ ַרב ֶחֶסד לְׁ ַסָּלח וְׁ ֹדָני טֹוב וְׁ תֹו, ִכי ַאָתה אר ִָ לֹא ָיִעיר ָכל חר ָת ָר וְׁ ַבעְׁ ֶשר ִנשְׁ ָהם אר
תֹו עֹוָלם וְׁ ָך ֶצֶדק לְׁ ָקתְׁ שּוָעֵתנּו ֶסָלה, ִצדְׁ ס ָלנּו ָהֵאל יְׁ ִָ ֹדָני יֹום יֹום ַיער י ֶקֶדם, ָברּוְך אר ִֵ י ִִ ֹבֵתינּו  הָֹוה ָר ַלאר ת. יְׁ ִֶ ָך ֱא תְׁ

הָֹוה הֹוִשיָעה הַ  ֵרי ָאָדם ֹבֵטַח ָבְך, יְׁ ָבאֹות ַאשְׁ הָֹוה צְׁ ָגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיערֹקב ֶסָלה, יְׁ שְׁ ִִ ָבאֹות ִעָמנּו  ֵאנּו, מֶ צְׁ יֹום ָקרְׁ ֵננּו בְׁ ֶלְך ַיער
ַחֵּיי עֹוָלם   ת וְׁ ִֶ ָנַתן ָלנּו תֹוַרת ֱא ן ַהתֹוִעים וְׁ ִִ ִּדיָלנּו  ִהבְׁ בֹודֹו וְׁ ָרָאנּו ִלכְׁ ַתח ָנטַ ָברּוְך הּוא ֱאֹלֵהינּו ֶשבְׁ תֹוֵכנּו, הּוא ִיפְׁ ע בְׁ

ַען לֹא   ִַ ֵלָבב ָשֵלם לְׁ דֹו בְׁ ָעבְׁ צֹונֹו ּולְׁ ַלערשֹות רְׁ ָאתֹו וְׁ ִירְׁ ָבתֹו וְׁ ִלֵבנּו ַאהר ָיֵשם בְׁ תֹוָרתֹו וְׁ לֹא ֵנֵלד ַלֶבָהָלה, ִני ִלֵבנּו בְׁ ַגע ָלִריק וְׁ
יֶ  ִנחְׁ ֶכה וְׁ ִנזְׁ ִֹר ֻחֶקיָך ָבעֹוָלם ַהֶּזה וְׁ בֹוֵתינּו, ֶשִנשְׁ הָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי אר ָפֶניָך יְׁ ּלְׁ ִִ ִהי ָרצֹון  ָרָכה ה וְׁ יְׁ ִניַרש טֹוָבה ּובְׁ ֶאה וְׁ ִנרְׁ

עֹוָלם אֹודֶ  הָֹוה ֱאֹלַהי לְׁ לֹא ִיֹּדם יְׁ ָך ָכבֹוד וְׁ ַזֶמרְׁ ַען יְׁ ִַ ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָבא, לְׁ ִֹות ַהָמִשיַח ּולְׁ ֵני יְׁ ַטח ךָ ִלשְׁ ֶשר ִיבְׁ , ָברּוְך ַהֶגֶבר אר
ָך יֹודְׁ  חּו בְׁ טְׁ ִיבְׁ ים, וְׁ ִִ הָֹוה צּור עֹוָל ָיּה יְׁ ֵדי ַעד ִכי בְׁ הָֹוה ער חּו ַביְׁ ַטחֹו, ִבטְׁ בְׁ ִִ הָֹוה  ָהָיה יְׁ הָֹוה וְׁ ָת עֵ ַביְׁ ָך ִכי לֹא ָעַזבְׁ ִֶ י שְׁ

ִּדיר.   ַיאְׁ ִּדיל תֹוָרה וְׁ קֹו ַיגְׁ ַען ִצדְׁ ִַ הָֹוה ָחֵפץ לְׁ הָֹוה, יְׁ ֶשיָך יְׁ קּו   :יש ִוסיפים ֹדרְׁ ָכל ָהָאֶרץ, ִחזְׁ ָך בְׁ ְִׁ ה ַאִּדיר ִש ִָ דֹוֵננּו  הָֹוה אר יְׁ
הָֹוה. ִלים ַליְׁ ַיחר ְִׁ ֶכם ָכל ַה ַבבְׁ ץ לְׁ ִֵ ַיאר  וְׁ

ַבּדֹו. מֹו לְׁ ָגב שְׁ ֹהָֹוֹה ִכי ִנשְׁ לּו ֶאת ֵשם יְׁ ַֹהלְׁ   יְׁ
לּוָיּה. ֹרבֹו ַהלְׁ ֵני ִישָרֵאל ַעם קְׁ ִסיָדיו ִלבְׁ ָכל חר ִהָּלה לְׁ ַעמֹו תְׁ ִים, ַוָּיֶרם ֶקֶרן לְׁ ִָ ָש  הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ וְׁ

ָדִוד  ילְׁ ִִ ֶנָה,  כֹונְׁ ָהרֹות יְׁ ַעל נְׁ ָסָדּה וְׁ ֵבי ָבּה, ִכי הּוא ַעל ַיִמים יְׁ ֹישְׁ לֹוָאּה ֵתֵבל וְׁ ְִׁ הָֹוה ָהָאֶרץ ּו ִֹור ַליְׁ זְׁ י יַ  ִִ ִִ הָֹוה ּו ַהר יְׁ ערֶלה בְׁ
ה, ִיָשא  ִָ רְׁ ִִ ַבע לְׁ לֹא ִנשְׁ ִשי וְׁ א ַנפְׁ ֶשר לֹא ָנָשא ַלָשוְׁ ִקי ַכַפִים ּוַבר ֵלָבב אר שֹו, נְׁ קֹום ָקדְׁ ְִׁ ָדָקה בְׁ   ָיקּום ִב הָֹוה ּוצְׁ ֵאת יְׁ ִֵ ָרָכה 
ֵחי  אּו ִפתְׁ ִהָנשְׁ ָעִרים ָראֵשיֶכם וְׁ אּו שְׁ ֵשי ָפֶניָך ַיערֹקב ֶסָלה, שְׁ ַבקְׁ ְִׁ ָשיו  עֹו, ֶזה ּדֹור ֹּדרְׁ ֱאֹלֵהי ִישְׁ ֶלְך ַהָכבוד, עֹו  ִֵ ִֶ ָיבֹוא  ָלם וְׁ

ֵחי   אּו ִפתְׁ ָעִרים ָראֵשיֶכם ּושְׁ אּו שְׁ ה, שְׁ ִָ ָח לְׁ ִִ הָֹוה ִגבֹור  ִגבֹור יְׁ הָֹוה ִעּזּוז וְׁ ֶלְך ַהָכבֹוד יְׁ ִֶ י ֶזה  ֶלְך ַהָכבֹוד, עֹוִִ ִֶ ָיבֹא  ָלם וְׁ
ֶלְך ַהָכבֹוד ֶסָלה.  ִֶ ָבאֹות הּוא  הָֹוה צְׁ ֶלְך ַהָכבֹוד יְׁ ִֶ י הּוא ֶזה  ִִ 

נֹֻחֹה   שּובְׁ בְׁ ֶניָך ִילְׁ רֹון ֻעֶּזָך, ֹכהר נּוָחֶתָך ַאָתה ַואר ְִׁ הָֹוה ִל ה יְׁ ִָ ָרֵאל, קּו ֵפי ִישְׁ בֹות ַאלְׁ הָֹוה ִרבְׁ ר שּוָבה יְׁ ִַ ִסיֶדיָך   ּויֹא ֶצֶדק ַוחר
ֹזבּו ִשיֶחָך, ִכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִתי ָלֶכם תֹוָרִתי ַאל ַתער ְִׁ ֵני  ֶּדָך ַאל ָתֵשב פְׁ ַרֵננּו, ַבערבּור ָּדִוד ַעבְׁ ִזיִקים ָבּה , עֵ יְׁ ץ ַחִּיים ִהיא ַלַמחר

ָנשּוָבה ַחֵּדש  הָֹוה ֵאֶליָך וְׁ ִשיֵבנּו יְׁ ִתיבֹוֶתיָה ָשלֹום, הר ָכל נְׁ ֵכי ֹנַעם וְׁ ָרֶכיָה ַדרְׁ ֻאָשר, ּדְׁ ְִׁ ֶכיָה  ְִׁ ֹת ִֵ וְׁ ֶקֶדם.ָי  ינּו כְׁ


