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ימה.
קו ָמה  /אֲ ַק ֶּדּ ְׁמ ָך בְּׁ רֹב ּ ַפ ַחד ְׁו ֵא ָ
ְׁשפַ ל רו ַּחְׁ ,שפַ ל ֶּ ּב ֶּר ְׁך ְׁו ֹ
ְׁלפָ נ ָ
ֶּיך אֲ נִ י נ ְֶּׁח ָשב בְּׁ ֵעינַי ּ ְׁ /כתוֹ לַ ַעת ְׁק ַט ּנָה ָבאֲ ָד ָמה.
לו ֲ /הכָ מֹנִ י יְׁ ַה ֶּּל ְׁל ָך ,ו ַּב ּ ֶּמה?
עולָ ם ,אֲ ֶּשר ֵאין ֵקץ ְׁלגָ ְׁד ֹ
ְׁמל ֹא ֹ
רום ‑ ְׁ /ו ַעל ַא ַחת אֲ נִ י ַ ּכ ָּמה ְׁוכַ ָּמה!
ֲה ָד ְׁר ָך ל ֹא יְׁ ִכילוֹ ן ַמ ְׁלאֲ כֵ י‑ ֹ
מו ְׁת ַה ֵּלל כּ ֹל נְׁ ָש ָמה.
אשית ַרעֲ ֹיונַי  /אֲ שר ִל ְׁש ֹ
אֲ ַש ֵחר ֵאל בְּׁ ֵר ִ
נשמת כל חי (נוסח ע"מ)
נִ ְׁש ַמת ָּכל חַ י ְׁתבָּ ֵר ְׁך אֶ ת ִש ְׁמ ָּך ד' ֱאל ֹהֵ ינו וְׁ רוחַ ָּכל ָּב ָּשר ְׁת ָּפאֵ ר ו ְׁתרוֹ ֵמם זִ ְׁכ ְׁר ָּך ַמ ְׁל ֵכנו ָּת ִמידִ ,מן הָּ עוֹ ָּלם וְׁ ַעד הָּ עוֹ ָּלם אַ ָּתה אֵ -ל,
ו ִמ ַב ְׁלעֲ ֶד ָּ
יע ,פוֹ ֶדה ו ַמ ִציל ,וְׁ עוֹ נֶה ו ְׁמ ַרחֵ םְׁ ,בכָּ ל ֵעת ָּצ ָּרה וְׁ צו ָּקה ,אֵ ין ָּלנו ֶמלֶ ְׁך עוֹ זֵר וְׁ סוֹ ֵמ ְׁך אֶ ָּלא אָּ ָּתה.
(מלֶ ְׁך) גוֹ אֵ ל ומוֹ ִש ַ
יך אֵ ין ָּלנו ֶ
ֱאל ֹהֵ י ָּה ִראשוֹ נִ ים וְׁ ָּהאַ חֲרוֹ נִ ים ,אֱלוֹ ַה ָּכל ְׁב ִריוֹ ת ,אֲדוֹ ן ָּכל תוֹ לָּ דוֹ ת ,הַ ְׁמהֻ ָּלל ְׁבכָּ ל הַ ִת ְׁש ָּבחוֹ ת ,הַ ְׁמנַהֵ ג עוֹ ָּלמוֹ ְׁבחֶ ֶסד ו ְׁב ִריוֹ ָּתיו
ְׁשנִ ים וְׁ הַ ֵמ ִקיץ נִ ְׁר ָּד ִמיםְׁ ,מחַ יֶה ֵמ ִתים .וְׁ רוֹ פֵ א חוֹ ִלים ,פוֹ ֵקחַ ִעוְׁ ִרים ,וְׁ זוֹ ֵקף
ִישן ,הַ ְׁמעוֹ ֵרר י ֵ
ְׁב ַרח ֲִמיםַ .וד' ֱאל ֹקים א ֱֶמת ,ל ֹא יָּנום וְׁ ל ֹא י ָּ
ָּ
ָּ
ְׁכפו ִפים ,הַ ֵמ ִשיחַ ִא ְׁל ִמים ,וְׁ הַ ְׁמ ַפעֲ נֵחַ נֶעֱ ָּל ִמים ,ו ְׁלך ְׁלבַ ְׁדך ֲאנ ְַׁחנו מוֹ ִדים.
יע וְׁ ֵעינֵינו ְׁמ ִאירוֹ ת ַכ ֶש ֶמש וְׁ כַ י ֵָּרחַ וְׁ י ֵָּדינו
וְׁ ִאלו ִפינו ָּמלֵ א ִש ָּירה כַ יָּם ו ְׁלשוֹ נֵנו ִרנָּה ַכהֲ מוֹ ן ַג ָּליו וְׁ ִש ְׁפתוֹ ֵתינו ֶשבַ ח ְׁכ ֶמ ְׁרחֲבֵ י ָּר ִק ַ
ָּ
ְׁ
ְׁפרושוֹ ת ְׁכנִ ְׁש ֵרי ָּש ָּמיִם וְׁ ַרגְׁ לֵ ינו ַקלוֹ ת ָּכאַ יָּלוֹ ת ,אֵ ין ֲאנ ְַׁחנו ַמ ְׁס ִפ ִיקין ְׁלהוֹ דוֹ ת ְׁל ָּך ד' ֱאל ֹקינו ו ְׁלבָּ ֵרך אֶ ת ִש ְׁמך ַמ ְׁל ֵכנו ַעל אַ חַ ת ֵמאֶ לֶ ף
ית ִע ָּמנו וְׁ ִעם אֲבוֹ ֵתינוִ .מ ְׁל ָּפנִ ים ִמ ִמ ְׁצ ַריִם ְׁגאַ ְׁל ָּתנו ד'
אַ ְׁלפֵ י א ֲָּל ִפים וְׁ רוֹ ב ִר ֵבי ְׁרבָּ בוֹ ת ְׁפ ָּע ִמים ,הַ טוֹ בוֹ ת נִ ִסים וְׁ נִ ְׁפ ָּלאוֹ ת ֶש ָּע ִש ָּ
יתנו.
יתנוְׁ .ב ָּר ָּעב זַנְׁ ָּתנו ,ו ְׁב ָּשבָּ ע ִכ ְׁל ַכ ְׁל ָּתנוֵ ,מחֶ ֶרב ִה ַצ ְׁל ָּתנוִ ,מ ֶדבֶ ר ִמ ַל ְׁט ָּתנו ,ו ֵמח ֳָּל ִאים ָּר ִעים וְׁ ַר ִבים ִד ִל ָּ
ֱאל ֹקינוִ ,מ ֵבית עֲ בָּ ִדים ְׁפ ִד ָּ
ָּ
ַעד הֵ ָּנה עֲ זָּרונו ַרח ֲֶמ ָּ
ֲשר ַש ְׁמ ָּת ְׁב ִפינו,
יך וְׁ ל ֹא עֲ זָּבונו ח ֲָּס ֶדיךַ .על ֵכן אֵ בָּ ִרים ֶש ִפ ַלגְׁ ָּת ָּבנו ,וְׁ רוחַ ונְׁ ָּש ָּמה ֶש ָּנ ַפ ְׁח ָּת ְׁבאַ ֵפינו ,וְׁ ָּלשוֹ ן א ֶ
ָּ
ָּ
ָּ
ָּ
יפאֲרו ,אֶ ת ִש ְׁמך ַמ ְׁל ֵכנו ָּת ִמידִ .כי כָּ ל ֶפה ְׁלך יוֹ ֶדה ,וְׁ כָּ ל ָּלשוֹ ן ְׁלך ְׁת ַש ֵבחַ  ,וְׁ כָּ ל ַעיִן ְׁלך ְׁתצַ ֶפה ,וְׁ כָּ ל
יש ְׁבחו ,וִ ָּ
הֵ ן הֵ ם יוֹ דו וִ יבָּ ְׁרכו ,וִ ַ
ָּ
ָּ
ָּ
ֹאמ ְׁרנ
ֶב ֶר ְׁך ְׁל ָּך ִת ְׁכ ַרע ,וְׁ כָּ ל קוֹ ָּמה ְׁל ָּפ ֶניך ִת ְׁש ַת ֲחוֶה ,וְׁ הַ ְׁלבָּ בוֹ ת י ִָּיראוך וְׁ הַ ֶק ֶרב וְׁ הַ ְׁכ ָּליוֹ ת ְׁיז ְַׁמרו ִל ְׁש ֶמךַ ,כ ָּדבָּ ר ֶש ֶנא ֱַמר ָּכל ַע ְׁצמ ַֹתי ת ַ
יע .וְׁ כָּ תוב ַר ְׁננו
ד' ִמי כָּ מוֹ ָּך ַמ ִציל ָּענִ י ֵמחָּ זָּק ִמ ֶמנו ,וְׁ ָּענִ י וְׁ אֶ ְׁביוֹ ן ִמגֹזְׁלוֹ ַ ,שוְׁ ַעת עֲ נִ יִים אַ ָּתה ִת ְׁש ַמע ,צַ עֲ ַקת הַ ַדל ַת ְׁק ִשיב וְׁ תוֹ ִש ַ
ְׁש ִרים נָּאוָּה ְׁת ִה ָּלה.
צַ ִד ִיקים ַבד' ,לַ י ָּ
ְׁש ִרים ִת ְׁתרוֹ ָּמם ,ו ְׁב ִש ְׁפ ֵתי צַ ִד ִיקים ִת ְׁת ָּב ַר ְׁך ,ו ִב ְׁלשוֹ ן ח ֲִס ִידים ִת ְׁת ַק ָּדש ,ו ְׁב ֶק ֶרב ְׁקדוֹ ִשים ִת ְׁתהַ ָּלל.
ְׁב ִפי י ָּ
ְׁב ִמ ְׁקהֲ לוֹ ת ִר ְׁבבוֹ ת ַע ְׁמ ָּך ֵבית י ְִׁש ָּראֵ לֶ ,ש ֵכן חוֹ בַ ת ָּכל הַ יְׁצו ִרים ְׁל ָּפנ ָּ
ֶיך ד' ֱאל ֹקינו וֵאל ֹהֵ י אֲבוֹ ֵתינו ְׁלהוֹ דוֹ תְׁ ,להַ ֵללְׁ ,ל ַש ֵבחַ ְׁ ,ל ָּפאֵ ר,
ִשי ַע ְׁב ְׁד ָּך ְׁמ ִשיחֶ ָּך.
ְׁלרוֹ ֵמםְׁ ,להַ ֵדר ,ו ְׁלנ ֵַצחַ ַ ,על ָּכל ִד ְׁב ֵרי ִשירוֹ ת וְׁ ִת ְׁש ָּבחוֹ ת ָּדוִ ד ֶבן י ַ
ו ְׁבכֵ ן ,י ְִׁש ַת ַבח ִש ְׁמ ָּך ָּל ַעד ַמ ְׁל ֵכנו ָּהאֵ -ל הַ ֶמלֶ ְׁך הַ ָּגדוֹ ל וְׁ הַ ָּקדוֹ ש ַב ָּש ַמיִם ובָּ אָּ ֶרץִ ,כי ְׁל ָּך נָּ אֶ ה ד' ֱאל ֹקינו וֵאל ֹקי אֲבוֹ ֵתינו ְׁלעוֹ לָּ ם ו ֶָּעד.
ִשיר ו ְׁשבָּ חָּ ה ,הַ ֵלל וְׁ ִז ְׁמ ָּרה ,עֹז ,ו ֶמ ְׁמ ָּש ָּלה ,נֶצַ חְׁ ,גדו ָּלהְׁ ,גבו ָּרהְׁ ,ת ִה ָּלה ,וְׁ ִת ְׁפאֶ ֶרתְׁ ,ק ֻד ָּשה ,ו ַמ ְׁלכותְׁ ,ב ָּרכוֹ ת וְׁ הוֹ ָּדאוֹ ת ְׁל ִש ְׁמ ָּך הַ ָּגדוֹ ל
וְׁ הַ ָּקדוֹ ש ,ו ֵמעוֹ ָּלם וְׁ ַעד עוֹ ָּלם אַ ָּתה אֵ -לָּ .ברו ְׁך אַ ָּתה ֶמלֶ ְׁך ָּגדוֹ ל ו ְׁמהֻ ָּלל ַב ִת ְׁש ָּבחוֹ ת .אֵ ל הַ הוֹ ָּדאוֹ ת ,אֲדוֹ ן הַ ִנ ְׁפ ָּלאוֹ ת ,בוֹ ֵרא ָּכל
הַ ְׁנ ָּשמוֹ תִ ,רבוֹ ן ָּכל הַ ַמעֲ ִשים ,הַ בוֹ חֵ ר ְׁב ִש ֵירי ִז ְׁמ ָּרה ֶמלֶ ְׁך אֵ -ל חַ י ָּהעוֹ ָּל ִמים אָּ ֵמן.
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