
ף ּוְנַתנֶּה קֶּ י תֹּ ם כִּ ָך   ְקֻדַשת ַהּיוֹּ ְסאֶּ ד כִּ סֶּ כון ְבחֶּ ָך ְויִּ א ַמְלכּותֶּ ָנשֵׂ ם ּובו תִּ ָרא ְוָאיוֹּ הּוא נוֹּ
ר   פֵׂ ם ְוסוֹּ תֵׂ ב ְוחוֹּ תֵׂ ד ְוכוֹּ ַע ָועֵׂ דֵׂ יַח ְויוֹּ כִּ י ַאָתה הּוא ַדָּין ּומוֹּ ת כִּ ת. ֱאמֶּ ֱאמֶּ ב ָעָליו בֶּ שֵׂ ְותֵׂ

כְ  ר ַהזִּ פֶּ ת סֵׂ ְפַתח אֶּ ְשָכחות, ְותִּ ר ָכל ַהנִּ ְזכֹּ נֶּה. ְותִּ ָתם ַיד ָכל  ּומוֹּ א. ְוחוֹּ ָקרֵׂ ָליו יִּ אֵׂ ת. ּומֵׂ נוֹּ רוֹּ
ָתַקע.   ל יִּ ָפר ָגדוֹּ ל ְדָמָמה ַדָקהָאָדם בו. ּוְבשוֹּ יל ּוְרָעָדה    ְוקוֹּ זּון. ְוחִּ ים יֵָׂחפֵׂ ָשַמע. ּוַמְלָאכִּ יִּ

זְ  י ֹלא יִּ ין. כִּ ם ַבדִּ ְפקד ַעל ְצָבא ָמרוֹּ ין. לִּ ם ַהדִּ נֵׂה יוֹּ אְמרּו הִּ זּון. ְויֹּ אחֵׂ ין יֹּ ינֶּיָך ַבדִּ  כּו ְבעֵׂ



ֹּ֗א ִ֨ים ַוּיֹּ ק֩ ָהרִּ ָלָ֡ה ְוָחָזָ֞ק ְמָפרֵׂ ֹּ֗ר ְורֵּ֣וַח ְגדוֹּ בֵׂ נֵֵּׂ֧ה ְיהָוֵ֣ה עֹּ ְפנֵֵׂ֣י ְיהָוה֒ ְוהִּ ֵ֣א ְוָעַמְדָתֵ֣ ָבָהר֮ לִּ ר צֵׂ מֶּ
ה׃ ְפנֵֵׂ֣י ְיהָוָ֔ה ֹלֹ֥א ָברּ֖וַח ְיהָוָ֑ה ְוַאַחֵּ֤ר ָהרִּ֨וַח ַרַָ֔עש ֹלֹ֥א ָבַרַ֖עש ְיהָוָֽ ים֙ לִּ ֵּ֤ר ְסָלעִּ   ּוְמַשבֵׂ

ָ֔ש  ָ֔ש  ְוַאַחֵּ֤ר ָהַרַ֙עש֙ אֵׂ ֖ש ְיהָוָ֑ה ְוַאַחֵ֣ר ָהאֵׂ הֹלֹ֥א ָבאֵׂ ל ְדָמָמֹ֥ה ַדָקָֽ   ׃ק֖וֹּ

נֵֵּׂ֤ה אֵׂ  ֵַ֣תח ַהְמָעָרָ֑ה ְוהִּ ֖ד פֶּ ַּיֲעמֹּ ֵ֕א ַוָֽ צֵׂ ט ָפָניו֙ ְבַאַדְרתָ֔וֹּ ַוּיֵׂ ָּיֹּ֗הּו ַוָּיֵּ֤לֶּ לִּ ֵַ֣ע אֵׂ ְשמֹּ ֵ֣י ׀ כִּ ל  ַוְיהִּ ָליו֙ קָ֔וֹּ
הּו׃  ָּיָֽ לִּ ֖ה אֵׂ ר ַמה־ְלָךֹ֥ פֹּ ֵ֕אמֶּ ַוּיֹּ

ּו ְנהָֽ ֶּ ץ מָֽ ֵ֣מֶּ ֹּ֗י שֵׂ ַקֹ֥ח ָאְָ֝זנִּ ַלי ָדָבֵ֣ר ְיגָֻנָ֑ב ַותִּ נְ  ְוְ֭אֵׂ ת ָלְָ֑יָלה בִּ נֵ֣וֹּ ְזיֹּ חֶּ ים מֵׂ פִּ ְְ֭שעִּ ָמֹּ֗ה ַעל־בִּ ֹ֥ל ַתְָ֝רדֵׂ פֹּ
ים׃ יד׃ ֲאָנשִָּֽ ְפחִָּֽ ַתֵ֣י הִּ ֖ב ַעְצמוֹּ י ּוְרָעָדָ֑ה ְורֹּ ֲעַרֹ֥ת   ַפֵַ֣חד ְקְָ֭רַאנִּ ֹּ֗ר ַשָֽ ְוְ֭רּוַח ַעל־ָפַנֵ֣י ַיֲחֹלָ֑ף ְתַָ֝סמֵׂ
י׃ יָנָ֑י ְדָמָמ֖ה ָוקֵ֣ ְבָשרִָּֽ ד עֵׂ ֹּ֗הּו ְתְ֭מּוָנה ְלנֵֶּ֣גֶּ ִּ֬יר ַמְראֵׂ ֹלא־ַאכִּ ֵּ֤ד ׀ ְוָֽ ע׃ ַיֲעמֹּ ְשָמָֽ ל אֶּ ש   וֹּ ְֱ֭אנוֹּ ַהָֽ

ר׃ בֶּ ְטַהר־ָגָֽ ֹּ֗הּו יִּ שֵׂ ָ֝עֹּ ֹ֥ם מֵׂ ְצָדָ֑ק אִּ ַה יִּ ֱאלֵ֣וֹּ  מֵׂ



ר ֹלא ָצַוח,   פוֹּ ָרה, צִּ ת ַהתוֹּ ָנַתן ַהָקדוֹּש ָברּוְך הּוא אֶּ ָחָנן, ְכשֶּ י יוֹּ ם ַרבִּ י ַאָבהּו ְבשֵׂ ָאַמר ַרבִּ
ים ֹלא ָעפּו,   ַפנִּ ר ֹלא ָגָעה, אוֹּ ף ֹלא ָפַרח, שוֹּ ש, ַהָּים ֹלא  עוֹּ ש ָקדוֹּ ים ֹלא ָאְמרּו ָקדוֹּ ְשָרפִּ

ָלם ָלא ָהעוֹּ ְברּו, אֶּ ת ֹלא דִּ ּיוֹּ ְזַדֲעָזע, ַהְברִּ יש נִּ ק ּוַמֲחרִּ תֵׂ יָך  ,שוֹּ י יי ֱאֹלקֶּ כִּ ל: ָאנֹּ  ְוָיָצא ַהקוֹּ


