
 

 



 

 

 



 

ת  -ּטֹוב ּוַמה-ִהנֵּה ַמה בֶׁ נִָּעים שֶׁ
 יַָּחד-ַאִחים ַגם

ה ה  /מֹודֶׁ נֶׁיָך   מֹודָּ ֲאִני ְלפָּ
ֱחַזְרתָּ   הֶׁ ם, שֶׁ ְך ַחי ְוַקיָּ לֶׁ מֶׁ
ה   ה, ַרבָּ ְמלָּ ִתי ְבחֶׁ ִבי ִנְשמָּ

ָך   ֱאמּונָּתֶׁ



 

 

ב ָהֶליָך ַיֲעקֹּ בּו אֹּ  ַמה טֹּ

ָרֵאל  ֶתיָך ִישְׁ נֹּ כְׁ  ִמשְׁ

 

ר.   ׂשָּ א כ ׇ֯ל־בָּ ה יהוה. רֹופֵּ רּוְך ַאתָּ בָּ
 ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות: 
 



 

ָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  ָברּוְך ַאָתה יְׁ
נוֹּ  צוֹּ ָלם, ֶשָעַשִני ִכרְׁ  ָהעוֹּ

ָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  ָברּוְך ַאָתה יְׁ
ִרים  ֵקַח ִעוְׁ ָלם, ּפוֹּ  ָהעוֹּ

 
ָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  ָברּוְך ַאָתה יְׁ

ִביש ֲעֻרִמים  ָלם, ַמלְׁ  ָהעוֹּ

 
ֶלְך ינּו ֶמֵֽ ָי ֱאֹלֵהֵֽ  ָברּוְך ַאָתה יְׁ

ָלם, ַמִתיר ֲאסּוִרים   ָהעוֹּ

ֶלְך ינּו ֶמֵֽ ָי ֱאֹלֵהֵֽ  ָברּוְך ַאָתה יְׁ
פּוִפים  ֵקף כְׁ ָלם, זוֹּ  ָהעוֹּ

ֶלְך ינּו ֶמֵֽ ָי ֱאֹלֵהֵֽ  ָברּוְך ַאָתה יְׁ
ֶבר  ֲעֵדי ָגֵֽ ָלם, ַהֵמִכין ִמצְׁ  ָהעוֹּ



 

ָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  ָברּוְך ַאָתה יְׁ
ָלם   ָהעוֹּ

חַ  ֵתן ַלָיֵעף כֹּ  ַהּנוֹּ

ָלם ָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוֹּ  ָברּוְך ַאָתה יְׁ
נּוָמה   ַהַמֲעִביר ֵשָנה ֵמֵעיָני ּותְׁ

ַעָּפי   ֵמַעפְׁ

 

ְך   לֶׁ ינּו מֵֶֽׁ ה יהוה ֱאֹלהֵֵּֽ רּוְך ַאתָּ בָּ
יו.   נּו ְבִמְצֹותָּ ר ִקְדשֵָּֽ ם. ֲאשֶׁ עֹולָּ הָּ

ה: י תֹורָּ נּו ַלֲעסֹוק ְבִדְברֵּ  ְוִצּוֵָּֽ
 



 

ר ַצר ְמֹאד  ם כֻּלֹו גֶׁשֶׁ עֹולָּ ל הָּ כָּ
ד ְכַלל ר ֹלא ְלַפחֵּ ִעיקָּ  ְוהָּ

 ַהְללּויָּּה     
ְדשֹו   ל ְבקָּ  ַהְללּו אֵּ

וֹ  זֵֽ   ַהְללּוהּו ִבְרִקיַע עֻּ
יו    ַהְללּוהּו ִבְגבּוֹרתָּ
וֹ    ַהְללּוהּו ְכֹרב גְֻּדלֵֽ

ר   ַקע שֹופָּ  ַהְללּוהּו ְבתֵּ
ֹור ל ְוִכנֵֽ  ַהְללּוהּו ְבנֵּבֶׁ
חֹול   ַהְללּוהּו ְבֹתף ּומָּ
 ַהְללּוהּו ְבִמִנים ְועּוגָּב

ַמע   י שָּ  ַהְללּוהּו ְבִצְלְצלֵּ
ה י ְתרּועָּ ִצְלְצלֵּ   ַהְללּוהּו בֵֽ

ליָּּה  ה ְתַהלֵּ מָּ  ֹכל ַהְנשָּ
 ַהְללּויָּה 

 



 

ְך  ת ְייָּ ַהְמֹברָּ ְרכּו אֶׁ  בָּ
ד:   עֶׁ ם וָּ ְך ְלעֹולָּ רּוְך ְייָּ ַהְמֹברָּ  בָּ

ה ַרבּו    מָּ
יָך יהוה . ַמֲעׂשֶׁ  

 
ִׂשיתָּ  ה עָּ ְכמָּ ם ְבחָּ  כֻּלָּ

  

 



 

ר ְבַעמֹו   ה יהוה ַהבֹוחֵּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ה:  ל ְבַאֲהבָּ אֵּ  ִיְׂשרָּ

 



 

חָּ  ע ְשמַ  ה אֶׁ ינּו ְיהוָּ ל יהוה ֱאֹלהֵּ אֵּ : דִיְׂשרָּ  

 

ד: עֶׁ ם וָּ ם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָּ רּוְך שֵּ  בָּ

  

יָך ְבכָּל  ת יהוה ֱאֹלהֶׁ - ְוָאַהְבתָּ אֵּ
ללְ  ְבָך ּוְבכָּ ל-בָּ -ַנְפְשָך ּוְבכָּ
יּו ְמ  ָך: ְוהָּ ה  ֹאדֶׁ לֶׁ אֵּ ִרים הָּ ַהְדבָּ

ר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהיֹום ַעל - ֲאשֶׁ
נֶׁיָך ְוִדַבְרתָּ  לְ  ם ְלבָּ ָך: ְוִשַנְנתָּ בֶׁ בָּ

ְכְתָך   ָך ּוְבלֶׁ יתֶׁ ם ְבִשְבְתָך ְבבֵּ בָּ
ָך:  ְכְבָך ּוְבקּומֶׁ ְך ּוְבשָּ רֶׁ ַבדֶׁ

ם ְלאֹות ַעל יּו  -ּוְקַשְרתָּ ָך ְוהָּ יָּדֶׁ
ינֶׁיָך: ּוכְ  ין עֵּ פת בֵּ ם  ְלֹטטָּ ַתְבתָּ

יָך  -ַעל רֶׁ ָך ּוִבְשעָּ יתֶׁ ְמזֻּזֹות בֵּ  

 

  



 

 

 

ר:   אֹמֵֽ ֹ֥ה לֵּ ל־ֹמשֶׁ ר יהו֖ה אֶׁ ַוֹיֹ֥אמֶׁ
ל־ְבנֵֵּ֤י  ֵ֞ר אֶׁ ָ֣  ַדבֵּ ַמְרתָּ ל֙ ְואֵָּֽ אֵּ ִיְׂשרָּ

ֹ֥י   ֹ֥ם ִציִצִ֛ת ַעל־ַכְנפֵּ הֶׁ ׂשּ֨ו לָּ ֶ֔ם ְועָּ הֶׁ ֲאלֵּ
ְתנִּ֛ו ַעל־ִציִצֹ֥ת   ָ֑ם ְונֵָּֽ ֹרתָּ ֖ם ְלֹדֵֽ יהֶׁ ִבְגדֵּ
ם֘   כֶׁ יָָּ֣ה לָּ ת: ְוהָּ לֶׁ נָּ֖ף ְּפִתֹ֥יל ְתכֵֵּֽ ַהכָּ
ם֙   ָ֣ם ֹאתֹ֗ו ּוְזַכְרתֶׁ ְלִציִצת֒ ּוְרִאיתֶׁ
֖ם   ֲעִׂשיתֶׁ ל־ִמְצֹוָ֣ת יהוֶ֔ה ַוֵֽ ת־כָּ אֶׁ

תּ֜ורּו  ָ֑ם ְוֹל֨א תָּ ם֙  ֹאתָּ ֵ֤י ְלַבְבכֶׁ ֲחרֵּ ַאֵֽ
ֹ֥ם ֹזִנ֖ים   ר־ַאתֶׁ ֶ֔ם ֲאשֶׁ ינֵּיכֶׁ ָ֣י עֵֵּֽ ֲחרֵּ ְוַאֵֽ

ם: יהֵֶֽׁ ֲחרֵּ  ַאֵֽ
 

ת־  ֖ם אֶׁ ֲעִׂשיתֶׁ  ְלַמַָ֣ען ִתְזְכרֶּ֔ו ַוֵֽ
ֹ֥ם ְקֹדִש֖ים   ְהִייתֶׁ ָ֑י ִוֵֽ ל־ִמְצֹותָּ כָּ

ם: ֲאִנֵ֞ יכֵֶֽׁ הֵּ אֹלֵֽ ֗ם  לֵּ יכֶׁ הֵּ י יהוָ֣ה ֱאֹלֵֽ
ץ   ָ֣רֶׁ אֶׁ ם֙ מֵּ ְתכֶׁ ֵ֤אִתי אֶׁ ֨ר הֹוצֵּ ֲאשֶׁ

֖ כֶׁ אֹלִהָ֑ים ֲאִנ֖י  ִמְצַרִֶ֔ים ִלְהיֹֹ֥ות לָּ ם לֵֵּֽ
ם  יכֵֶֽׁ הֵּ    יהוֹ֥ה ֱאֹלֵֽ

  



 

 

ה   כָּ ֹמֵֽ ִלם ְייָּ, ִמי כָּ אֵּ ה בָּ כָּ ֹמֵֽ ִמי כָּ
ש,   דֶׁ ר ַבֹקֵֽ  נְֶׁאדָּ

א.   לֶׁ ה פֵֶֽׁ ׂשֵּ א ְתִהֹּלת, ֹעֵֽ  נֹורָּ
 

ה ִשְבחּו ְגאּוִלים   שָּ ה ֲחדָּ ִשירָּ
ַחד   ם, ַיֵֽ ְלִשְמָך ַעל ְׂשַפת ַהיָּ
יכּו ְוָאְמרּו: ם הֹודּו ְוִהְמִלֵֽ   כֻּלָּ

 

 
ד.  עֶׁ ם וָּ  ְייָּ ִיְמֹלְך ְלעֹולָּ

  

 



 

 

 

  

ַתי ִתְפַתח ּוִפי ַיִגיד    ֲאֹדנָּי ְׂשפָּ
ָך: תֶׁ  ְתִהלָּ

 



 

י   אֹלהֵּ ינּו וֵּ ה ְייָּ ֱאֹלהֵֵּֽ רּוְך ַאתָּ בָּ
י   ינּו, ֱאֹלהֵּ ינּו ְוִאמֹותֵּ ֲאבֹותֵֵּֽ

י   אֹלהֵּ ק, וֵּ י ִיְצחָּ ם, ֱאֹלהֵּ הָּ ַאְברָּ
ה,   י ִרְבקָּ ה, ֱאֹלהֵּ רָּ י שָּ ַיֲעֹקב, ֱאֹלהֵּ

ל   אֵּ ָאה. הָּ י לֵּ אֹלהֵּ ל וֵּ חֵּ י רָּ אֹלהֵּ
ל   א, אֵּ דֹול ַהִגבֹור ְוַהנֹורָּ ַהגָּ

ִדים   ל ֲחסָּ ְליֹון, גֹומֵּ טֹוִבים,  עֶׁ
י ָאבֹות   ר ַחְסדֵּ ְוֹקנֵּה ַהֹכל, ְוזֹוכֵּ
ל ִלְבנֵּי   ִביא גֹואֵּ הֹות, ּומֵּ ְוִאמָּ
ה.   ַען ְשמֹו ְבַאֲהבָּ ם, ְלַמֵֽ  ְבנֵּיהֶׁ

 

ץ ַבַחִיים,   פֵּ ְך חָּ לֶׁ נּו ְלַחִיים, מֶׁ ְכרֵּ זָּ
ר ַהַחִיים.  ְלַמֲענְָּך   פֶׁ ינּו ְבסֵּ ְתבֵּ ְוכָּ

 ֱאֹלִהים ַחִיים 
 

ר  ְך עֹוזֵּ לֶׁ רּוְך מֶׁ ן: בָּ גֵּ ומֹוִשיַע ומָּ
ד   ם ּפֹוקֵּ הָּ ן ַאְברָּ גֵּ ה ְייָּ, מָּ ַאתָּ

ה:  רָּ  ֹשָּ
  

 
  



 

ם ֲאֹדנָּי,   ה ִגבֹור ְלעֹולָּ ַאתָּ
ה. ַרב   ִתים ַאתָּ ה מֵּ ְמַחיֶׁ

 ְלהֹוִשיע: 

ל   מֹוִריד ַהּטָּ

ה   ד, ְמַחיֶׁ סֶׁ ל ַחִיים ְבחֶׁ ְמַכְלכֵּ
ְך   ִתים ְבַרֲחִמים ַרִבים, סֹומֵּ מֵּ

א חֹוִלים,   נֹוְפִלים, ְורֹופֵּ
ם  ּוַמִתיר ֲאסּוִרים, ּוְמקַ  יֵּ

ר, ִמי   פָּ נֵּי עָּ ֱאמּונָּתֹו ִלישֵּ
מֹוָך ַבַעל ְגבּורֹות ּוִמי   כָּ
ִמית   ְך מֵּ לֶׁ ְך, מֶׁ ה לָּ דֹומֶׁ

ה: ה ּוַמְצִמיַח ְישּועָּ  ּוְמַחיֶׁ

ר   ַרֲחִמים זֹוכֵּ מֹוָך ָאב הָּ ִמי כָּ
יו ַלַחִיים ְבַרֲחִמים   ְיצּורָּ

ִתים.  ְונֶׁ  ה ְלַהֲחיֹות מֵּ ן ַאתָּ ֱאמָּ
ה  ה ְייָּ, ְמַחיֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

ִתים:   ַהמֵּ
  

  



 

דֹוש  דֹוש ְוִשְמָך קָּ ה קָּ ַאתָּ
ל יֹום ְיַהֲללּוָך -ּוְקדֹוִשים ְבכָּ

ה.  לָּ  סֶׁ
ה. ה ְיֹהוָּ רּוְך ַאתָּ ְך   בָּ לֶׁ ַהמֵֶֽׁ

דֹוש . ַהקָּ  
  

 

ה   ַאתָּ ְך שֶׁ מֹוִדים ֲאַנְחנּו לָּ
י   ינּו ְואֹלהֵּ הּוא ְייָּ ֱאֹלהֵּ

נּו   ד. צּורֵּ עֶׁ ם וָּ ינּו ְלעֹולָּ ֲאבֹותֵּ
ה   נּו ַאתָּ ן ִיְשעֵּ גֵּ ינּו ּומָּ צּור ַחיֵּ
ה ְלָך   דֹור: נֹודֶׁ הּוא ְלדֹור וָּ
ינּו   ָך ַעל ַחיֵּ תֶׁ ר ְתִהלָּ ּוְנַסּפֵּ

ָך. ְוַעל  ַהְמסּוִרים ְביָּדֶׁ
נּו  ְך. ִנְשמֹותֵּ ַהְּפקּודֹות לָּ

בְ  יָך שֶׁ לְוַעל ִנסֶׁ נּו.  -כָּ יֹום ִעמָּ
יָך   יָך ְוטֹובֹותֶׁ ְוַעל ִנְפְלאֹותֶׁ

ל ְבכָּ ר  -שֶׁ ֹבקֶׁ ב וָּ רֶׁ ת עֶׁ עֵּ
לּו   ֳהַרִים: ַהּטֹוב ִכי ֹלא כָּ ְוצָּ

ם ִכי ֹלא   יָך. ַהְמַרחֵּ ַרֲחמֶׁ
ם   עֹולָּ יָך. ִכי מֵּ דֶׁ ַתמּו ֲחסָּ
ם ִיְתבָּ  ְך:ְוַעל כֻּלָּ ַרְך  ִקִּוינּו לָּ



 

ִמיד   א תָּ ם ְוִיְתַנשֵּ ְוִיְתרֹומֵּ
ד:  ם ַועֶׁ נּו ְלעֹולָּ ְלכֵּ ִשְמָך מָּ

ל ה.  -ְוכָּ לָּ ַהַחִיים יֹודּוָך סֶׁ
ת ְרכּו אֶׁ ִשְמָך - ִויַהְללּו ִויבָּ

ל   אֵּ ת. הָּ ֱאמֶׁ דֹול בֶׁ ַהגָּ
ה:   לָּ נּו סֶׁ תֵּ ְזרָּ נּו ְועֶׁ תֵּ ְישּועָּ
ה יהוה. ַהּטֹוב   רּוְך ַאתָּ בָּ

ה  ְלהֹודֹות:ִשְמָך ּוְלָך נָּאֶׁ  

ינּו.  לֵּ ה ְוַרֲחִמים עָּ קָּ ד ְצדָּ סֶׁ ן ְוחֶׁ ה ַחִיים חֵּ כָּ ה ּוְברָּ לֹום טֹובָּ ִׂשים שָּ
ה   נּו ְיֹהוָּ נֶׁיָך נַָּתתָּ לָּ נֶׁיָך. ִכי ְבאֹור ּפָּ נּו ַיַחד ְבאֹור ּפָּ נּו ָאִבינּו כֻּלָּ ְרכֵּ ּובָּ

ה וְ  כָּ ה ְוַרֲחִמים. ְברָּ קָּ ד. ְצדָּ סֶׁ ה ְוחֶׁ ה ְוַחִיים. ַאֲהבָּ ינּו תֹורָּ לֹום. ֱאֹלהֵּ שָּ
ת ְך אֶׁ רֵּ ינֶׁיָך ְלבָּ ב-ְוטֹוב ְבעֵּ ל ְברָּ אֵּ ה -ַעְמָך ִיְׂשרָּ רּוְך ַאתָּ לֹום: בָּ ֹעז ּוְבשָּ

ת ְך אֶׁ רֵּ לֹום: -יהוה. ַהְמבָּ ל ַבשָּ אֵּ ַעמֹו ִיְׂשרָּ  
  

 



 

םכֻּ  ְוַעל נּו ְסַלח , ְסִליחֹות ֱאלֹוּהַ ,  לָּ נּו ְמַחל , לָּ ר , לָּ נּו ַכּפֵּ לָּ  



 

 

יו. הּוא   לֹום ִבְמרֹומָּ ה שָּ ֹעׂשֶׁ
ינּו   לֵּ לֹום עָּ ה שָּ  ַיֲעׂשֶׁ

ם.   עֹולָּ ל־הָּ ל ְוַעל־כָּ אֵּ ל־ִיְׂשרָּ ְוַעל כָּ
ן:   ְוִאְמרּו. ָאמֵּ



 

ה.  ִכי   א תֹורָּ צֵּ ִמִציּון תֵּ
ַלִים: -ּוְדַבר ה ִמירּושָּ ְיֹהוָּ  

ל   אֵּ ה ְלַעמֹו ִיְׂשרָּ נַָּתן תֹורָּ רּוְך שֶׁ בָּ
תֹו: שָּ  ִבְקדֻּ

  

 

נָּיו ִבְרנָּנָּה  ה ֹבאּו ְלפָּ ה ְבִׂשְמחָּ ת־ְיֹהוָּ  ִעְבדּו אֶׁ
ה ְך גָּדֹול ְיֹהוָּ לֶׁ ל מֶׁ  ִכי אֵּ

ְך   רֶׁ ל ַרחּום ְוַחנּון, אֶׁ ְייָּ, ְייָּ, אֶׁ
ת  ד ְוֱאמֶׁ סֶׁ  ַאַּפִים ְוַרב חֶׁ



 

ם    ר־ׂשָּ ה ֲאשֶׁ ְוֹזאת ַהתֹורָּ
ל: אֵּ ה ִלְפנֵּי ְבנֵּי ִיְׂשרָּ  ֹמשֶׁ

ה ִצּוָּ  ה  תֹורָּ שָּ ה. מֹורָּ נּו ֹמשֶׁ ה־לֵָּֽ
 ְקִהַלת ַיֲעֹקב:

ִמים ַדְרכֹו. ִאְמַרת יהוה   ל תָּ אֵּ הָּ
ה.    ְצרּופָּ

ן הּוא ְלֹכל ַהחֹוִסים בֹו:  גֵּ  מָּ
  

ְך:  ת ְייָּ ַהְמֹברָּ ְרכּו אֶׁ  בָּ
 

ם   ְך ְלעֹולָּ רּוְך ְייָּ ַהְמֹברָּ בָּ
ד:   עֶׁ  וָּ

 

ְך  לֶׁ ינּו מֶׁ ה ְייָּ ֱאֹלהֵּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ם,  עֹולָּ ַחר הָּ ר בָּ נּו ִמֹכל- ֲאשֶׁ -בָּ

תֹו:  -ַעִמים ְונַָּתןהָּ  ת תֹורָּ ַלנּו אֶׁ
ה ְייָּ, נֹותֵּ  רּוְך ַאתָּ ה:  בָּ ן ַהתֹורָּ  

  



 

יאבָּ ֹלא,  ִתְגֹנבּו; ְוֹלא-
תְ ַכֲחשּו ְוֹלא- ְתַשְקרּו, ִאיש  
ְבעּו    .ַבֲעִמיתוֹ  יב  ְוֹלא- ִתשָּ
ר:  ְוִחַלְלתָּ   קֶׁ ִבְשִמי, ַלשָּ

יָך, ֲאִני  ם ֱאֹלהֶׁ ת-שֵּ אֶׁ
ה ת-   .ְיהוָּ יג ֹלא-ַתֲעֹשק אֶׁ

ִלין   רֵּ ֲעָך, ְוֹלא ִתְגֹזל; ֹלא-תָּ
ִכיר, ִאְתָך--ַעד- ַלת ׂשָּ ְּפעֻּ

ר ש--  .בֹ קֶׁ רֵּ ל חֵּ יד  ֹלא- ְתַקלֵּ
ן ִמְכֹשל;  ר, ֹלא ִתתֵּ וְ ִלְפנֵּי ִעּוֵּ

יָך, ֲאִני  ֱאֹלהֶׁ אתָּ מֵּ ְויָּרֵּ
ה ל,   .ְיהוָּ וֶׁ טו  ֹלא-ַתֲעׂשּו עָּ
א ְפנֵּי- ט--ֹלא-ִתשָּ ַבִמְשּפָּ

ְהַדר ְּפנֵּי   דָּ ל, ְוֹלא תֶׁ
ק, ִתְשֹּפט  דֶׁ דֹול:  ְבצֶׁ גָּ

ָך ִכיל    .ֲעִמיתֶׁ ְך רָּ לֵּ טז ֹלא-תֵּ
יָך, ֹלא ַתֲעֹמד ַעל-ַדם  ְבַעמֶׁ
ה ָך:   ֲאִני, ְיהוָּ עֶׁ יז ֹלא-  .רֵּ

ָך;  בֶׁ ת-ָאִחיָך, ִבְלבָּ תִ ְׂשנָּא אֶׁ
ָך,   ת-ֲעִמיתֶׁ ַח תֹוִכיַח אֶׁ הֹוכֵּ

יו   לָּ א עָּ ְוֹלא-ִתשָּ
ְטא יח  ֹלא- ִתֹקם ְוֹלא-  .חֵּ

ָך, ְוָאַהְבתָּ   ת-ְבנֵּי ַעמֶׁ תִ ֹּטר אֶׁ
ה מֹוָך:   ֲאִני, ְיהוָּ ֲעָך כָּ   .ְלרֵּ

 



 

 

ְך  לֶׁ ינּו מֶׁ ה ְייָּ ֱאֹלהֵּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ר נַָּתן ם, ֲאשֶׁ עֹולָּ נּו תֹוַרת  -הָּ לָּ

נּו:   ם נַָּטע ְבתֹוכֵּ י עֹולָּ ת ְוַחיֵּ  ֱאמֶׁ
ה:   ן ַהתֹורָּ ה ְייָּ, נֹותֵּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

  

 

 

 

ּה.   ץ־ַחִיים ִהיא ַלַמֲחִזִקים בָּ עֵּ
ר:  שָּ יהָּ ְמאֻּ  ְוֹתְמכֶׁ

ל־ י־ֹנַעם. ְוכָּ יהָּ ַדְרכֵּ כֶׁ ְדרָּ
לֹום: יהָּ שָּ  ְנִתיבֹותֶׁ

  

ה.   יָך ְונָּשּובָּ לֶׁ נּו יהוה אֵּ ֲהִשיבֵּ
ם:  דֶׁ ינּו ְכקֶׁ ש יָּמֵּ  ַחדֵּ

  

 



 

בּון ּוְביֹום    תֵּ נָּה ִיכָּ ְברֹאש ַהשָּ
מּון  תֵּ  צֹום ִכּפּור יֵּחָּ

 
ה   ה ּוְתִפלָּ ּוְתשּובָּ

ה קָּ ה  ּוְצדָּ רָּ ת רַע ַהְגזֵּ ַמֲעִביִרין אֶׁ  



 

 



 

 

ְרנּו   ְלנּו. ִדַבֵֽ ַזֵֽ ְדנּו. גָּ ַגֵֽ ְמנּו. בָּ ַשֵֽ אָּ
ְדנּו.  ְענּו. ַזֵֽ ינּו. ְוִהְרַשֵֽ ֱעִוֵֽ ִפי.הֶׁ ֹדֵֽ

ע.   ְצנּו רָּ ר. יַָּעֵֽ קֶׁ ְלנּו שֵֶֽׁ ַפֵֽ ְסנּו. טָּ ַמֵֽ חָּ
ְצנּו.   ְדנּו. ִנַאֵֽ ַרֵֽ ְצנּו. מָּ ְבנּו. ַלֵֽ ִכַזֵֽ

עְ  ַשֵֽ ינּו. ּפָּ ִוֵֽ ְרנּו. עָּ ַרֵֽ ְרנּו.  סָּ ַרֵֽ נּו. צָּ
ְתנּו.   ְענּו. ִשַחֵֽ ַשֵֽ ף. רָּ רֶׁ ינּו ֹעֵֽ ִקִשֵֽ

ְענּו ינּו. ִתְעתֵָּֽ ִעֵֽ ְבנּו. תָּ  :ִתַעֵֽ

 



 

 

נֶׁיָך  אנּו ְלפָּ טָּ נּו. חָּ ְלכֵּ  ָאִבינּו מָּ

ְלכֵּ  ְך ָאִבינּו מָּ לֶׁ נּו מֶׁ ין לָּ נּו. אֵּ
ָך תֶׁ  זּולָּ

נּו  ה ִעמָּ נּו. ֲעׂשֵּ ְלכֵּ ָאִבינּו מָּ
ָך  ְלַמַען ְשמֶׁ

נָּה   ינּו שָּ לֵּ ש עָּ דֵּ נּו. חָּ ְלכֵּ ָאִבינּו מָּ
ה   טֹובָּ

נֵּנּו ַוֲענֵּנּו ִכי   נּו. חָּ ְלכֵּ ָאִבינּו מָּ
נּו   ה ִעמָּ נּו ַמֲעִׂשים ֲעׂשֵּ ין בָּ אֵּ

נּו  ד ְוהֹוִשיעֵּ סֶׁ חֶׁ ה וָּ קָּ  ְצדָּ
 

 



 

ת   תֵּ ַח ַלֲאדֹון ַהֹכל, לָּ ינּו ְלַשבֵּ לֵּ עָּ
אִשית  ר ְברֵּ ה ְליֹוצֵּ לָּ  ְגדֻּ

ַחר ר בָּ ל -ֲאשֶׁ נּו ִמכָּ ַעִמים.  -בָּ הָּ
תֹו. -ְונַָּתן ת תֹורָּ נּו אֶׁ לָּ  

ַוֲאַנְחנּו ֹכְרִעים ּוִמְשַתֲחִוים  
 ּומֹוִדים 

ִכים,   י ַהְמלָּ ְך ַמְלכֵּ לֶׁ ִלְפנֵּי מֶׁ
רּוְך הּוא.  דֹוש בָּ  ַהקָּ

ץ,   ד ָארֶׁ ַמִים ְויֹוסֵּ ה שָּ הּוא נֹוטֶׁ שֶׁ
ַמִים ִמַמַעל,  ּומֹושָּ  רֹו ַבשָּ ב ְיקָּ

י ְמרֹוִמים,   ְבהֵּ זֹו ְבגָּ ּוְשִכיַנת עֻּ
ת   ין עֹוד. ֱאמֶׁ ינּו אֵּ הּוא ֱאֹלהֵּ
תּוב   תֹו, ַככָּ ס זּולָּ פֶׁ נּו, אֶׁ ַמְלכֵּ

ֹבת   תֹו: ְויַָּדְעתָּ ַהיֹום ַוֲהשֵּ ְבתֹורָּ
ֱאֹלִהים   ָך ִכי ְייָּ הּוא הָּ בֶׁ ל ְלבָּ אֶׁ

ַמִים ִמַמַעל ְוַעל ץ  - ַבשָּ ָארֶׁ הָּ
ין עֹוד.  ַחת אֵּ  ִמתָּ

  

 



 

 

ָך. ִכי יהוה    בֵֶֽׁ ל ְלבָּ ֹבתָּ אֶׁ ַוֲהשֵּ
ֱאֹלִהים:   הּוא הָּ

  

ְך ַעל־  לֶׁ יָּה יהוה ְלמֵֶֽׁ ְונֱֶׁאַמר. ְוהָּ
ץ.   רֶׁ אֵָּֽ ל־הָּ  כָּ

ד   חָּ ַביֹום ַההּוא ִיְהיֶׁה יהוה אֶׁ
ד: חָּ  ּוְשמֹו אֶׁ



 

א.   ּה ַרבָּ ִיְתַגַדל ְוִיְתַקַדש ְשמֵּ
א ִדי ְלמָּ ּה.  -ְבעָּ א ִכְרעּותֵּ ְברָּ  

יכֹון   ּה ְבַחיֵּ ְוַיְמִליְך ַמְלכּותֵּ
יכֹון  י ִדיּוְביֹומֵּ ית  -ּוְבַחיֵּ ל בֵּ כָּ

ִריב ְוִאְמרּו   א ּוִבְזַמן קָּ לָּ ל ַבֲעגָּ אֵּ ִיְׂשרָּ
ן  ָאמֵּ

ַלם   ַרְך. ְלעָּ א ְמבָּ ּה ַרבָּ א ְשמֵּ ְיהֵּ
א  ְלַמיָּ י עָּ ְלמֵּ  ּוְלעָּ

ַאר.   ַרְך. ְוִיְשַתַבח. ְוִיְתּפָּ ִיְתבָּ
א. ְוִיְתַהַדר.   ְוִיְתרֹוַמם. ְוִיְתַנשֵּ

ה. ְוִיְתַהַלל שְ  ּה ִדיְוִיְתַעלֶׁ א  -מֵּ ְדשָּ קֻּ
 ְבִריְך הּוא.  
א ִמן לָּ ל-ְלעֵּ א  -כָּ תָּ א ְוִשירָּ תָּ ִבְרכָּ

א ִדי תָּ א ְונֱֶׁחמָּ תָּ ְשְבחָּ ן  -תֻּ ֲאִמירָּ
ן.  א ְוִאְמרּו ָאמֵּ ְלמָּ  ְבעָּ
א ִמן  א ַרבָּ מָּ א ְשלָּ א ְוַחִיים  -ְיהֵּ ְשַמיָּ

ל ינּו ְועָּ לֵּ ל-עָּ ל. ְוִאְמרּו  -כָּ אֵּ ִיְׂשרָּ
לֹום בִ  ה שָּ ן. ֹעׂשֶׁ יו. הּוא  ָאמֵּ ְמרֹומָּ

ינּו ְוַעל לֵּ לֹום עָּ ה שָּ ל-ַיֲעׂשֶׁ -כָּ
ן. יִ  ל ְוִאְמרּו ָאמֵּ אֵּ   ְׂשרָּ

 



 

ַלְך ר מָּ ם ֲאשֶׁ ם כָּלָאדֹון עֹולָּ רֶׁ -, ַבּטֶׁ
א. יְ  ִציר ִנְברָּ  

ְך   לֶׁ ְפצֹו ֹכל, ֲאַזי מֶׁ ה ְכחֶׁ ת ַנֲעׂשָּ ְלעֵּ
א.   ְשמֹו ִנְקרָּ

  

י ִכְכלֹות ַהֹכל, ְלַבדֹו ִיְמלֹוְך   ְוַאֲחרֵּ
א.   נֹורָּ

ה, ְוהּוא ִיְהיֶׁה,   יָּה, ְוהּוא ֹהוֶׁ ְוהּוא הָּ
ה.   ְבִתְפָארָּ

  

ִני,  ין שֵּ ד ְואֵּ חָּ ְלַהְמִשילֹו  ְוהּוא אֶׁ
ה.   ְלַהְחִבירָּ

ֹעז   אִשית ְבִלי ַתְכִלית, ְולֹו הָּ ְבִלי רֵּ
ה.   ְוַהִמְׂשרָּ

  

ְבִלי   ִלי ְוַחי גֹוֲאִלי, ְוצּור חֶׁ ְוהּוא אֵּ
ה.  רָּ  ְביֹום צָּ

נּוִסי ְמַנת כֹוִסי ְביֹום   ְוהּוא ִנִסי ּומָּ
א.  ְקרָּ  אֶׁ

  

ת ִאיַשן   ְביָּדֹו ַאְפִקיד רּוִחי, ְבעֵּ
ה.   ְוָאִעירָּ

א.   ִתי, ְייָּ ִלי ְוֹלא ִאירָּ  ְוִעם רּוִחי ְגִויָּ

 



 

 

 

 

 

 

 



 

נֶׁה  ד ִיבָּ סֶׁ ם חֶׁ  עֹולָּ

 

  



 

 


