
 

 



 

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

 
יָך ַיֲעֹקב לֶׁ  ַמה ֹּטבּו ֹאהָּ

ל אֵּ רָּ יָך ִישְׁ ֹנתֶׁ כְׁ  .ִמשְׁ

 

ה נֶׁיָך  /מֹודֶׁ פָּ ה ֲאִני לְׁ  מֹודָּ
ם  ַקיָּ ְך ַחי וְׁ לֶׁ   מֶׁ

ִתי   מָּ תָּ ִבי ִנשְׁ ֱחַזרְׁ הֶׁ ה שֶׁ לָּ מְׁ חֶׁ  בְׁ
ָך ה ֱאמּונָּתֶׁ  .ַרבָּ



 

 

ם  עֹולָּ ְך הָּ לֶׁ ינּו מֶׁ יָּ ֱאֹלהֵּ ה יְׁ רּוְך ַאתָּ  בָּ
ַשִני עָּ צֶׁ  שֶׁ ם ֱאֹלִהים בְׁ  לֶׁ

ְך רּובָּ  לֶׁ ינּו מֶׁ יָּ ֱאֹלהֵּ ה יְׁ ְך ַאתָּ
ם עֹולָּ ִרים  ,הָּ ַח ִעוְׁ  ּפֹוקֵּ

ינ  יָּ ֱאֹלהֵּ ה יְׁ רּוְך ַאתָּ ְך בָּ לֶׁ ּו מֶׁ
ם עֹולָּ ִביש ֲעֻרִמים  ,הָּ  ַמלְׁ

ר ינּו מֶׁ בָּ יָּ ֱאֹלהֵֵּֽ ה יְׁ ְך ּוְך ַאתָּ לֶׁ
ם עֹולָּ  ים ַמִתיר ֲאסּוִר  ,הָּ



 

ר ינּו מֶׁ בָּ יָּ ֱאֹלהֵֵּֽ ה יְׁ ְך ּוְך ַאתָּ לֶׁ
ם עֹולָּ פּוִפים  ,הָּ ף כְׁ  זֹוקֵּ

ר ינּו מֶׁ בָּ יָּ ֱאֹלהֵֵּֽ ה יְׁ ְך ּוְך ַאתָּ לֶׁ
ם עֹולָּ ר  ,הָּ בֶׁ י גֵָּֽ ֲעדֵּ ִכין ִמצְׁ  ַהמֵּ

ם  עֹולָּ ְך הָּ לֶׁ ינּו מֶׁ יָּ ֱאֹלהֵּ ה יְׁ רּוְך ַאתָּ  בָּ
ף ֹכחַ  עֵּ ן ַליָּ  ַהנֹותֵּ

ם   עֹולָּ ְך הָּ לֶׁ ינּו מֶׁ יָּ ֱאֹלהֵּ ה יְׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
ה   נּומָּ ינָּי ּותְׁ עֵּ נָּה מֵּ ַהַמֲעִביר שֵּ

י  ַעּפָּ ַעפְׁ  מֵּ



 

ח,   רָּ ר ִיפְׁ מָּ  ַצִדיק ַכתָּ
אֶׁ  ז כְׁ ה. רֶׁ גֶׁ נֹון ִישְׁ בָּ  ַבלְׁ

 

 

לּויָּּה       ַהלְׁ
שֹו   דְׁ קָּ ל בְׁ לּו אֵּ  ַהלְׁ

וֹ  ִקיַע ֻעזֵֽ לּוהּו ִברְׁ   ַהלְׁ
יו   בּוֹרתָּ לּוהּו ִבגְׁ  ַהלְׁ
וֹ  לֵֽ ֹרב ֻגדְׁ לּוהּו כְׁ   ַהלְׁ

ר   ַקע שֹופָּ תֵּ לּוהּו בְׁ  ַהלְׁ
ֹור ִכנֵֽ ל וְׁ נֵּבֶׁ לּוהּו בְׁ  ַהלְׁ

חֹול  ֹתף ּומָּ לּוהּו בְׁ  ַהלְׁ
עּוגָּב ִמִנים וְׁ לּוהּו בְׁ  ַהלְׁ

לּוהּו צְׁ ַהלְׁ ִצלְׁ ַמע   בְׁ י שָּ  לֵּ
ה רּועָּ י תְׁ לֵּ צְׁ ִצלְׁ לּוהּו בֵֽ   ַהלְׁ

ליָּּה  ַהלֵּ ה תְׁ מָּ שָּ  ֹכל ַהנְׁ
לּויָּה   ַהלְׁ

 



 

יָּ ַהמְׁ  ת יְׁ כּו אֶׁ רְׁ ְךבָּ  ֹברָּ
  

ד: עֶׁ ם וָּ עֹולָּ ְך לְׁ ֹברָּ יָּ ַהמְׁ רּוְך יְׁ   בָּ

  

ה ַרבּו   מָּ
ה ַרבּו   מָּ

יָך יהוה. ה ַרבּו ַמֲעשֶׁ    מָּ
ִשיתָּ  ה עָּ מָּ כְׁ חָּ ם בְׁ  ֻכלָּ

 

 



 

מַ  ה  עשְׁ הוָּ ינּו יְׁ ל יהוה ֱאֹלהֵּ אֵּ רָּ חָּ ִישְׁ  : דאֶׁ

 

ד: עֶׁ ם וָּ עֹולָּ כּותֹו לְׁ בֹוד ַמלְׁ ם כְׁ רּוְך שֵּ  בָּ

  

ל־ כָּ ֶ֑יָך בְׁ ֵ֖ת יהוָ֣ה ֱאֹלהֶׁ ָ֔ אֵּ תָּ ַָ֣הבְׁ אָּ וְׁ
ָךָ֥ בְׁ בֵָּֽ ֹאדֶׁ  לְׁ ל־מְׁ כָּ ָךֵ֖ ּובְׁ שְׁ ל־ַנפְׁ כָּ  ָך: ּובְׁ

ֹנִכִ֧ ֶ֨ר אֵָּֽ ה ֲאשֶׁ ֵ֗לֶׁ אֵּ ִרָ֣ים הָּ בָּ יּ֞ו ַהדְׁ הָּ י  וְׁ
בֶׁ  בָּ ָךָ֛ ַהיֵֹ֖ום ַעל־לְׁ ַצּוְׁ  ָך: מְׁ

ָ֣ם לְׁ  תָּ ִשַננְׁ ֶ֑ם  וְׁ ֵ֖ בָּ תָּ ִדַברְׁ נֶָׁ֔יָך וְׁ בָּ
ָךָ֣ תְׁ כְׁ לֶׁ ֶָ֨ךָ֙ ּובְׁ יתֶׁ בֵּ ָךָ֤ בְׁ תְׁ ִשבְׁ ְך   בְׁ ָ֔רֶׁ ַבדֶׁ

קּובְׁ  ָךֵ֖ ּובְׁ בְׁ כְׁ ָ֥ם  ּומֶׁ שָּ תָּ ַשרְׁ ָך: ּוקְׁ
ֶָ֑ך אֵֹ֖ות ַעל־יָּדֶׁ ָ֥ין   לְׁ ֹפֵ֖ת בֵּ ֹטטָּ יָּ֥ו לְׁ הָּ וְׁ

ינֶׁ   יָך:  עֵּ
ָ֛ם  תָּ ַתבְׁ ֵָ֖ך  ּוכְׁ יתֶׁ זֻזָֹ֥ות בֵּ ַעל־מְׁ

רֶׁ  עָּ  יָך: ּוִבשְׁ

 



 

 

ר:   אֹמֵֽ לֵּ ָ֥ה  ל־ֹמשֶׁ אֶׁ יהוֵ֖ה  ר  ַוֹיָ֥אמֶׁ
וְׁ  לָ֙  אֵּ רָּ ִישְׁ נֵָּ֤י  ל־בְׁ אֶׁ ֞ר  ָ֣  ַדבֵּ תָּ ַמרְׁ אֵָּֽ

ָ֥י   פֵּ ָ֥ם ִציִצָ֛ת ַעל־ַכנְׁ הֶׁ שֶּ֨ו לָּ עָּ ָ֔ם וְׁ הֶׁ ֲאלֵּ
נָּ֛ו ַעל־ִציִצָ֥ת   תְׁ נֵָּֽ וְׁ ֶ֑ם  ֹרתָּ ֹדֵֽ ֵ֖ם לְׁ יהֶׁ דֵּ ִבגְׁ

יָָּ֣ה   הָּ וְׁ ת:  לֶׁ כֵֵּֽ תְׁ ִתָ֥יל  ּפְׁ נֵָּ֖ף  ם֘  ַהכָּ כֶׁ לָּ
םָ֙   תֶׁ ַכרְׁ ּוזְׁ ֹאתֵֹ֗ו  ָ֣ם  ִאיתֶׁ ּורְׁ ִציִצת֒  לְׁ
ֵ֖ם   ֲעִשיתֶׁ ַוֵֽ יהוָ֔ה  ֹוָ֣ת  ל־ִמצְׁ ת־כָּ אֶׁ

בַ  לְׁ ָ֤י  ֲחרֵּ ַאֵֽ תּ֜ורּו  תָּ ֹלֶ֨א  וְׁ ֶ֑ם  םָ֙  ֹאתָּ כֶׁ בְׁ
ֹזִנֵ֖ים   ָ֥ם  ר־ַאתֶׁ ֲאשֶׁ ָ֔ם  ינֵּיכֶׁ עֵֵּֽ ָ֣י  ֲחרֵּ ַאֵֽ וְׁ

ם: יהֵֶֽׁ ֲחרֵּ  ַאֵֽ
 

ת־  ֵ֖ם אֶׁ ֲעִשיתֶׁ רָּ֔ו ַוֵֽ כְׁ ַמַָ֣ען ִתזְׁ  לְׁ
ֹדִשֵ֖ ָ֥ם קְׁ ִייתֶׁ הְׁ ֶ֑י ִוֵֽ ֹותָּ ל־ִמצְׁ ים  כָּ
ם: ֲאִנ֞י יהוָ֣ה אֱ  יכֵֶֽׁ הֵּ אֹלֵֽ ֵ֗ם  לֵּ יכֶׁ הֵּ ֹלֵֽ

ץ   ָ֣רֶׁ אֶׁ םָ֙ מֵּ כֶׁ תְׁ ָ֤אִתי אֶׁ ֶ֨ר הֹוצֵּ ֲאשֶׁ
ֵ֖ם   כֶׁ יָֹ֥ות לָּ ַרִָ֔ים ִלהְׁ אֹלִהֶ֑ים ֲאִנֵ֖י  ִמצְׁ לֵֵּֽ

ם  יכֵֶֽׁ הֵּ    יהוָ֥ה ֱאֹלֵֽ

  



 

  

 

ַרֵֽ  יָּ ֱאֹלהֵּ ִמִמצְׁ נּו, יְׁ תָּ ַאלְׁ ּו,  ינִים גְׁ
ִדיתָּ  ִדים ּפְׁ ית ֲעבָּ  נּו. ּוִמבֵּ

 

ה ּוִמ  יָּםֹמשֶׁ ָך   רְׁ ל לְׁ אֵּ רָּ נֵּי ִישְׁ ּובְׁ
ה,   ה ַרבָּ חָּ ִשמְׁ ה בְׁ נּו ִשירָּ  עָּ

ם רּו ֻכלָּ ָאמְׁ  וְׁ

 

מֹ  מֹ ִמי כָּ יָּ, ִמי כָּ ִלם יְׁ אֵּ ה בָּ ה  כָּ כָּ
ש,   ר ַבֹקדֶׁ דָּ  נֶׁאְׁ

ה פֶׁ  שֵּ ִהֹּלת, ֹעֵֽ א תְׁ א.  נֹורָּ  לֶׁ
 

אּוִלים  חּו גְׁ ה ִשבְׁ שָּ ה ֲחדָּ ִשירָּ
ם,  ַפת ַהיָּ ָך ַעל שְׁ ִשמְׁ ַחד  לְׁ ַיֵֽ

לִ  ִהמְׁ ם הֹודּו וְׁ רּו:ֻכלָּ ָאמְׁ   יכּו וְׁ
 

ד. עֶׁ ם וָּ עֹולָּ ֹלְך לְׁ יָּ ִימְׁ  יְׁ
  
  
  



 

ָך:   תֶׁ ִהלָּ ַתח ּוִפי ַיִגיד תְׁ ַתי ִתפְׁ פָּ  ֲאֹדנָּי שְׁ
 

  

  

יָּ ֱאֹלהֵּ  ה יְׁ רּוְך ַאתָּ י  בָּ אֹלהֵּ ינּו וֵּ
י  ינּו ֲאבֹותֵּ  אֹלהֵּ ינּו,  וֵּ  ִאמֹותֵּ

ק,   חָּ י ִיצְׁ ם, ֱאֹלהֵּ הָּ רָּ י ַאבְׁ ֱאֹלהֵּ
י ַיֲעֹקב,   אֹלהֵּ  וֵּ

י ֹשָּ  י  ֱאֹלהֵּ ה, אֹלהֵּ קָּ י ִרבְׁ ה, ֱאֹלהֵּ רָּ
ָאה.   י לֵּ אֹלהֵּ ל וֵּ חֵּ  רָּ

ל   א, אֵּ ַהנֹורָּ דֹול ַהִגבֹור וְׁ ל ַהגָּ אֵּ הָּ
ל  יֹון, גֹומֵּ לְׁ ִדים טֹוִבים,  עֶׁ ֲחסָּ

י ָאבֹות   דֵּ ר ַחסְׁ זֹוכֵּ ֹקנֵּה ַהֹכל, וְׁ
ִאמָּ  נֵּי  וְׁ ל ִלבְׁ ִביא גֹואֵּ הֹות, ּומֵּ

ה.   ַאֲהבָּ מֹו בְׁ ַען שְׁ ַמֵֽ ם, לְׁ נֵּיהֶׁ בְׁ
ְך עֹוזֵּ  לֶׁ ן: מֶׁ גֵּ  ר ומֹוִשיַע ומָּ

ה רּוְך ַאתָּ ם    בָּ הָּ רָּ ן ַאבְׁ גֵּ יָּ, מָּ יְׁ
ד  ה:ֹשָּ ּפֹוקֵּ  רָּ

  

 
  



 

 

ה   ַחיֶׁ ם ֲאֹדנָּי, מְׁ עֹולָּ ה ִגבֹור לְׁ ַאתָּ
הֹוִשיע: ה. ַרב לְׁ ִתים ַאתָּ  מֵּ

 

    
ל   מֹוִריד ַהּטָּ

    

ם  שֶׁ ּוַח ּומֹוִריד ַהגֵָּֽ רֵֽ  ַמִשיב הָּ
 

ה   ַחיֶׁ ד, מְׁ סֶׁ חֶׁ ל ַחִיים בְׁ כֵּ ַכלְׁ מְׁ
ִתים  ְך  מֵּ ַרֲחִמים ַרִבים, סֹומֵּ בְׁ

א חֹולִ  רֹופֵּ ִלים, וְׁ ים, ּוַמִתיר  נֹופְׁ
ַקיֵּם ֱאמּונָּתֹו ִלישֵּ  נֵּי  ֲאסּוִרים, ּומְׁ

בּורֹות ּוִמי   מֹוָך ַבַעל גְׁ ר, ִמי כָּ פָּ עָּ
ה   ַחיֶׁ ִמית ּומְׁ ְך מֵּ לֶׁ ְך, מֶׁ ה לָּ דֹומֶׁ

ה:  שּועָּ ִמיַח יְׁ  ּוַמצְׁ
ִתים.   ַהֲחיֹות מֵּ ה לְׁ ן ַאתָּ נֱֶׁאמָּ וְׁ

רּו ִתים: בָּ ה ַהמֵּ ַחיֶׁ יָּ, מְׁ ה יְׁ ְך ַאתָּ  

  

  



 

 
 

 

דֹוש  ָך קָּ ִשמְׁ דֹוש וְׁ ה קָּ ַאתָּ
לּוקְׁ  כָּ ַהֲללּוָך -דֹוִשים בְׁ יֹום יְׁ

ה.  לָּ  סֶׁ
דֹוש.  ל ַהקָּ אֵּ ה. הָּ ֹהוָּ ה יְׁ רּוְך ַאתָּ  בָּ

  

 

נֵּי רּו בְׁ מְׁ שָּ ת-וְׁ ל אֶׁ אֵּ רָּ ת  ַהשַ -ִישְׁ בָּ
תלַ  ם  -ֲעשֹות אֶׁ ֹדֹרתָּ ת לְׁ ַהַשבָּ

ם   ִרית עֹולָּ  בְׁ
ל אֹות ִהיא   אֵּ רָּ נֵּי ִישְׁ ין בְׁ יִני ּובֵּ בֵּ

ם   ֹעלָּ  לְׁ
ת-ִכי ה יהוה אֶׁ שָּ ת יִָּמים עָּ שֶׁ -שֵּ
תהַ  אֶׁ ַמִים וְׁ ץ  -שָּ ָארֶׁ  הָּ

ַבת ַוִינַָּפשּוַביֹום ַהשְׁ   .ִביִעי שָּ

 



 

נּו לָּ  נּו צּור  מֹוִדים ֲאַנחְׁ ד. צּורֵּ עֶׁ ם וָּ עֹולָּ ינּו לְׁ י ֲאבֹותֵּ אֹלהֵּ ינּו וְׁ יָּ ֱאֹלהֵּ ה הּוא יְׁ ַאתָּ ְך שֶׁ
ינּו  ָך ַעל ַחיֵּ תֶׁ ִהלָּ ר תְׁ ַסּפֵּ ָך ּונְׁ ה לְׁ דֹור: נֹודֶׁ דֹור וָּ ה הּוא לְׁ נּו ַאתָּ עֵּ ן ִישְׁ גֵּ ינּו ּומָּ סּוִרים  ַחיֵּ ַהמְׁ

נּו  מֹותֵּ ַעל ִנשְׁ ָך. וְׁ יָּדֶׁ לבְׁ כָּ בְׁ יָך שֶׁ ַעל ִנסֶׁ ְך. וְׁ קּודֹות לָּ יָך י-ַהּפְׁ אֹותֶׁ לְׁ ַעל ִנפְׁ נּו. וְׁ ֹום ִעמָּ
ל כָּ בְׁ יָך שֶׁ טֹובֹותֶׁ ם ִכי ֹלא  -וְׁ ַרחֵּ יָך. ַהמְׁ לּו ַרֲחמֶׁ ֳהַרִים: ַהּטֹוב ִכי ֹלא כָּ צָּ ר וְׁ ֹבקֶׁ ב וָּ רֶׁ ת עֶׁ עֵּ
יָך. ִכי דֶׁ ְך:  ַתמּו ֲחסָּ ם ִקִּוינּו לָּ עֹולָּ מֵּ  

  

ם ִיתְׁ  ַעל ֻכלָּ רוֹ וְׁ ִיתְׁ ַרְך וְׁ לבָּ כָּ ד: וְׁ ם ַועֶׁ עֹולָּ נּו לְׁ כֵּ לְׁ ָך מָּ ִמיד ִשמְׁ א תָּ ַנשֵּ ִיתְׁ ם וְׁ ַהַחִיים  -מֵּ
ת כּו אֶׁ רְׁ לּו ִויבָּ ה. ִויַהלְׁ לָּ ה:  -יֹודּוָך סֶׁ לָּ נּו סֶׁ תֵּ רָּ זְׁ עֶׁ נּו וְׁ תֵּ שּועָּ ל יְׁ אֵּ ת. הָּ ֱאמֶׁ דֹול בֶׁ ָך ַהגָּ ִשמְׁ

ָך נָּאֶׁ בָּ  ָך ּולְׁ ה יהוה. ַהּטֹוב ִשמְׁ הֹודֹות:  רּוְך ַאתָּ ה לְׁ  
  

 

נּו   נּו ָאִבינּו ֻכלָּ כֵּ רְׁ ינּו. ּובָּ לֵּ ַרֲחִמים עָּ ה וְׁ קָּ דָּ ד צְׁ סֶׁ חֶׁ ן וְׁ ה ַחִיים חֵּ כָּ רָּ ה ּובְׁ לֹום טֹובָּ ִשים שָּ
ד.  סֶׁ חֶׁ ה וְׁ ַחִיים. ַאֲהבָּ ה וְׁ ינּו תֹורָּ ה ֱאֹלהֵּ ֹהוָּ נּו יְׁ נֶׁיָך נַָּתתָּ לָּ אֹור ּפָּ נֶׁיָך. ִכי בְׁ אֹור ּפָּ ַיַחד בְׁ

ה וְׁ  כָּ רָּ ַרֲחִמים. בְׁ ה וְׁ קָּ דָּ תצְׁ ְך אֶׁ רֵּ בָּ ינֶׁיָך לְׁ עֵּ טֹוב בְׁ לֹום. וְׁ ב-שָּ רָּ ל בְׁ אֵּ רָּ ָך ִישְׁ ֹעז  -ַעמְׁ
ת ְך אֶׁ רֵּ בָּ ה יהוה. ַהמְׁ רּוְך ַאתָּ לֹום: בָּ שָּ לֹום: -ּובְׁ ל ַבשָּ אֵּ רָּ ַעמֹו ִישְׁ  

 

 



 

   

י־ִפי.   רֵּ צֹון ִאמְׁ רָּ יּו לְׁ  ִיהְׁ
יָך.   נֵֶֽׁ פָּ יֹון ִלִבי לְׁ גְׁ הֶׁ  וְׁ

גֹוֲאִלי:     יהוה צּוִרי וְׁ
 

יו. הּוא   רֹומָּ לֹום ִבמְׁ ה שָּ ֹעשֶׁ
ינּו   לֵּ לֹום עָּ ה שָּ  ַיֲעשֶׁ

ם.   עֹולָּ ל־הָּ ַעל־כָּ ל וְׁ אֵּ רָּ ל־ִישְׁ ַעל כָּ וְׁ
רּו. ָאמֵּ  ִאמְׁ ן: וְׁ  



 

 

 

ה יהוה רּוְך ַאתָּ ך  בָּ לֶׁ ינּו מֶׁ   ֱאלהֵּ
ם עולָּ יו  הָּ ותָּ ִמצְׁ נּו בְׁ שָּ ר ִקדְׁ   ֲאשֶׁ

נּו ִצּוָּ י  ַלֲעסק וְׁ רֵּ ִדבְׁ ה - בְׁ  תורָּ
 

 
 

 

ל טֹוב   ִסיַמן טֹוב ּוַמזָּ

נּו יֶׁה לָּ  ִיהְׁ

כָּל ל ּולְׁ אֵּ רָּ  ־ִישְׁ
 



 

ת   תֵּ ַח ַלֲאדֹון ַהֹכל, לָּ ַשבֵּ ינּו לְׁ לֵּ עָּ
אשִ  רֵּ ר בְׁ יֹוצֵּ ה לְׁ ֻדלָּ ית גְׁ  

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

ַתֲחִוים   ִעים ּוִמשְׁ נּו ֹכרְׁ ַוֲאַנחְׁ
ים ּומֹוִד   

ִכים,   לָּ י ַהמְׁ כֵּ ְך ַמלְׁ לֶׁ נֵּי מֶׁ ִלפְׁ
רּוְך הּוא.  דֹוש בָּ  ַהקָּ

ץ,   ד ָארֶׁ יֹוסֵּ ַמִים וְׁ ה שָּ הּוא נֹוטֶׁ שֶׁ
ַמִים ִממַ  רֹו ַבשָּ קָּ ב יְׁ ַעל,  ּומֹושָּ

רֹוִמים,   י מְׁ הֵּ בְׁ גָּ ִכיַנת ֻעזֹו בְׁ ּושְׁ
ת   ין עֹוד. ֱאמֶׁ ינּו אֵּ הּוא ֱאֹלהֵּ

תֹו, ַככָּת ס זּולָּ פֶׁ נּו, אֶׁ כֵּ ּוב  ַמלְׁ
ֹבת   תָּ ַהיֹום ַוֲהשֵּ יַָּדעְׁ תֹו: וְׁ תֹורָּ בְׁ
ֱאֹלִהים   יָּ הּוא הָּ ָך ִכי יְׁ בֶׁ בָּ ל לְׁ אֶׁ

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

 
  

 
  



 

 

 

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

  
ְך ַעל־  לֶׁ מֵֶֽׁ יָּה יהוה לְׁ הָּ נֱֶׁאַמר. וְׁ וְׁ

ץ.   רֶׁ אֵָּֽ ל־הָּ  כָּ
יֶׁה יה  ד  ַביֹום ַההּוא ִיהְׁ חָּ וה אֶׁ

ד: חָּ מֹו אֶׁ  ּושְׁ

 



 

א.   ּה ַרבָּ מֵּ ַקַדש שְׁ ִיתְׁ ַגַדל וְׁ ִיתְׁ
א ִדי מָּ לְׁ עָּ ּה.  -בְׁ עּותֵּ א ִכרְׁ רָּ  בְׁ

יכֹון   ַחיֵּ ּה בְׁ כּותֵּ ִליְך ַמלְׁ ַימְׁ וְׁ
י ִדי ַחיֵּ יכֹון ּובְׁ יֹומֵּ ית  -ּובְׁ ל בֵּ כָּ

ל ַבעֲ  אֵּ רָּ רּו  ִישְׁ ִאמְׁ ִריב וְׁ ַמן קָּ א ּוִבזְׁ לָּ גָּ
ן   ָאמֵּ

ַרְך. לְׁ  בָּ א מְׁ ּה ַרבָּ מֵּ א שְׁ הֵּ ַלם  יְׁ עָּ
א  ַמיָּ לְׁ י עָּ מֵּ לְׁ עָּ  ּולְׁ

ַאר.   ּפָּ ִיתְׁ ַתַבח. וְׁ ִישְׁ ַרְך. וְׁ בָּ ִיתְׁ
ַהַדר.   ִיתְׁ א. וְׁ ַנשֵּ ִיתְׁ רֹוַמם. וְׁ ִיתְׁ וְׁ

ּה ִדי מֵּ ַהַלל שְׁ ִיתְׁ ה. וְׁ ַעלֶׁ ִיתְׁ א  -וְׁ שָּ ֻקדְׁ
ִריְך הּוא.     בְׁ

עֵּ  א ִמןלְׁ ל-לָּ א  -כָּ תָּ ִשירָּ א וְׁ תָּ כָּ ִברְׁ
א ִדי תָּ נֱֶׁחמָּ א וְׁ תָּ חָּ בְׁ ן  -ֻתשְׁ ֲאִמירָּ

רּו   ִאמְׁ א וְׁ מָּ לְׁ עָּ  ן. ָאמֵּ בְׁ
א ִמן  א ַרבָּ מָּ לָּ א שְׁ הֵּ ַחִיים  -יְׁ א וְׁ ַמיָּ שְׁ

ל עָּ ינּו וְׁ לֵּ ל-עָּ רּו  -כָּ ִאמְׁ ל. וְׁ אֵּ רָּ ִישְׁ
ן.    ָאמֵּ

ה   יו. הּוא ַיֲעשֶׁ רֹומָּ לֹום ִבמְׁ ה שָּ ֹעשֶׁ
לֵּ  לֹום עָּ ַעלשָּ ל-ינּו וְׁ ל -כָּ אֵּ רָּ ַעל־  ִישְׁ וְׁ

ם עֹולָּ ל־הָּ רּו   כָּ ִאמְׁ ן.וְׁ    ָאמֵּ

 
 



 

 
 

ם כָּל רֶׁ ַלְך, ַבּטֶׁ ר מָּ ם ֲאשֶׁ -ָאדֹון עֹולָּ
א. יְׁ  רָּ ִציר ִנבְׁ  

ְך   לֶׁ צֹו ֹכל, ֲאַזי מֶׁ פְׁ חֶׁ ה כְׁ ת ַנֲעשָּ עֵּ לְׁ
א.  רָּ מֹו ִנקְׁ  שְׁ

  

לֹוְך   ַבדֹו ִימְׁ לֹות ַהֹכל, לְׁ י ִככְׁ ַאֲחרֵּ וְׁ
א.   נֹורָּ

הּוא הֹ  יָּה, וְׁ הּוא הָּ יֶׁה,  וְׁ הּוא ִיהְׁ ה, וְׁ וֶׁ
ה.  ָארָּ ִתפְׁ  בְׁ

  

י אֵּ ד וְׁ חָּ הּוא אֶׁ ִשילֹו  וְׁ ַהמְׁ ִני, לְׁ ן שֵּ
ה.  ִבירָּ ַהחְׁ  לְׁ

ֹעז   לֹו הָּ ִלית, וְׁ ִלי ַתכְׁ אִשית בְׁ ִלי רֵּ בְׁ
ה.  רָּ ַהִמשְׁ  וְׁ

  

ִלי   בְׁ צּור חֶׁ ַחי גֹוֲאִלי, וְׁ ִלי וְׁ הּוא אֵּ וְׁ
ה.  רָּ יֹום צָּ  בְׁ

ַנת כֹוִסי בְׁ  נּוִסי מְׁ הּוא ִנִסי ּומָּ יֹום  וְׁ
א.  רָּ קְׁ  אֶׁ

  

ִקיד רּוִחי,  יָּדֹו ַאפְׁ ת ִאיַשן  בְׁ עֵּ בְׁ
ה.  ָאִעירָּ  וְׁ

א.   ֹלא ִאירָּ יָּ ִלי וְׁ ִתי, יְׁ ִויָּ ִעם רּוִחי גְׁ  וְׁ

 



 


