
 

נּו, ְלכּו ְנַרְּנָנה ַלייָ  יָעה ְלצּור ִיְׁשע ִֽ . ָנִרִֽ
יַע , ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִרִֽ

ל ָּגדֹול ְייָ . לֹו ֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל , ִּכי א  ּוֶמִֽ
ֶרץ. ֱאֹלִהים י ָאִֽ , ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶמְחְקר 

ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים . ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו
הּו ֶׁשת יָ ָדיו ָיָצִֽ , ְוהּוא ָעָׂשִֽ אּו . רּוְוַיֶּבִֽ ּב ִֽ

ָעה י ְיָי , ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרִֽ ִנְבְרָכה ִלְפנ 
נּו ְחנּו ַעם . ע ׂש ִֽ ינּו ַוֲאַנִֽ ִּכי הּוא ֱאֹלה ִֽ

אן ָידֹו לֹו , ַמְרִעיתֹו ְוצ  ַהּיֹום ִאם ְּבק 
עּו .ִתְׁשָמִֽ  

  
. ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה, ַזְּמרּו ַליָי ְּבִכּנֹור

ְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר י , ַּבֲחצ  יעּו ִלְפנ  ָהִרִֽ
ֶלְך ְייָ  ל , ִיְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאֹו. ַהֶּמִֽ ב  ּת 
י ָבּה ְׁשב  ַחד , ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף. ְוי ִֽ ַיִֽ

נּו .ָהִרים ְיַרּנ ִֽ  

 



  

ירּו ַליָי ִׁשיר ָחָדׁש ירּו ַליָי ָּכל , ִׁשִֽ ִׁשִֽ
ֶרץ ירּו ַליָי ָּבְרכּו ְׁשמֹו. ָהָאִֽ ַּבְּׂשרּו , ִׁשִֽ

ַסְּפרּו ַבּגֹוִים . ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו
ִּכי . ְּבָכל ָהַעִּמים ִנְפְלאֹוָתיו, ְּכבֹודֹו

ד נֹוָרא הּוא ַעל , ָגדֹול ְיָי ּוְמֻהָּלל ְמא 
י ָהַעִּמים . ָּכל ֱאֹלִהים ִּכי ָּכל ֱאֹלה 

ִים ָעָׂשהוַ , ֱאִליִלים הֹוד ְוָהָדר . יָי ָׁשַמִֽ
ֶרת ְּבִמְקָּדׁשֹו, ְלָפָניו ִיְׂשְמחּו . ע ז ְוִתְפֶאִֽ

ֶרץ ל ָהָאִֽ ִים ְוָתג  ִיְרַעם ַהָּים , ַהָּׁשַמִֽ
.ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר ּבֹו. ּוְמֹלאֹו  

 

  

ירּו ַליָי ִׁשיר ָחָדׁש ירּו ַליָי ָּכל , ִׁשִֽ ִׁשִֽ
ֶרץ ירּו ַליָי ָּבְרכּו ְׁשמֹו. ָהָאִֽ ַּבְּׂשרּו , ִׁשִֽ

ַסְּפרּו ַבּגֹוִים . ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו
ִּכי . ְּבָכל ָהַעִּמים ִנְפְלאֹוָתיו, ְּכבֹודֹו

ד נֹוָרא הּוא ַעל , ָגדֹול ְיָי ּוְמֻהָּלל ְמא 
.ָּכל ֱאֹלִהים  

 



 
 

ְּפנ י ַׁשָּבת , ִלְקַראת ַּכָּלה ְלָכה דֹוִדי
.ְנַקְּבָלה

נּו , ָׁשמֹור ְוָזכֹור ְּבִדּבּור ֶאָחד ִהְשִמיָעִֽ
ל ַהְּמיָֻחד , ְיָי ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד, א 

ֶרת ְוִלְתִהָּלה ם ּוְלִתְפֶאִֽ .ְלׁש 
ִּכי ִהיא , ִלְקַראת ַׁשָּבת ְלכּו ְונ ְלָכה

ֶדם , ְמקֹור ַהְּבָרָכה ר אׁש ִמֶּקִֽ מ 
ָבה סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחׁשָ , ְנסּוָכה
.ְּתִחָּלה  

ְך , ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי ִּכי ָבא אֹור 
ֹוִרי ּוִמי אִֽ ִרי, קִֽ ּוִרי ִׁשיר ַּדּב ִֽ ּוִרי עִֽ , עִֽ

ִיְך ִנְגָלה .ְּכבֹוד ְיָי ָעַלִֽ  

ֹוִצי ְוֶאת ְיָי , ָיִמין ּוְׂשמ אל ִּתְפרִֽ
יִצי , ַעל ַיד ִאיׁש ֶּבן ַּפְרִצי, ַּתֲעִרִֽ

יָלה .ְוִנְׂשְמָחה ְוָנִגִֽ  

ֶרת ַּבעְ  ֹוִאי ְבָׁשלֹום ֲעֶטִֽ ַּגם , ָלּהּבִֽ
ּתֹוְך ֱאמּונ י ַעם , ְּבִׂשְמָחה ּוְבָצֳהָלה

ֹוִאי ַכָּלה, ְסֻגָּלה ֹוִאי ַכָּלה, ּבִֽ .ּבִֽ  

 

 
 

.ּו ֶאת ְיָי ַהְמב ָרְךָּבְרכ
.ָּברּוְך ְיָי ַהְּמב ָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד  

 



  

ִלם ְייָ  ָכה ָּבא  ָכה ֶנְאָּדר , ִמי ָכמ ִֽ ִמי ָּכמ ִֽ
ֶדׁש ֶלא, נֹוָרא ְתִהּל ת, ַּבּק ִֽ ה ֶפִֽ ׂש  .ע ִֽ  

 

 
 

ינּו ְלָׁשלֹום נּו ְיָי ֱאֹלה ִֽ , ַהְׁשִּכיב ִֽ
נּו ְלַחִּיים נּו ַמְלּכ ִֽ ּוְפרֹוׂש , ְוַהֲעִמיד ִֽ

ָך ינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמִֽ .ָעל ִֽ  
 

  

ׁש  ֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחּד  נּו ְיה ָוה א  ֲהִׁשיב 
ֶדם ינּו ְּכֶקִֽ :ָימ 

 

  
ָך ָני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתִֽ .ֲאד   

 
 

הּוא ַיֲעֶׂשה , ע ֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו
ינּו ל, ָׁשלֹום ָעל ִֽ .ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרא   



 
 

י ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמר 
יָך .ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי, ְלָפֶנִֽ  

 
 

 

 
 

יֶכם ת, ָׁשלֹום ֲעל  י ַהָּׁשר  י , ַמְלֲאכ  ַמְלֲאכ 
י ַהְּמָלִכים, ֶעְליֹון ֶלְך ַמְלכ  ַהָּקדֹוׁש , ִמֶּמִֽ

. ָּברּוְך הּוא

י ַהָּׁשלֹוםַמלְ , ּבֹוֲאֶכם ְלָׁשלֹום , ֲאכ 
י ֶעְליֹון י ַהְּמָלִכים, ַמְלֲאכ  ֶלְך ַמְלכ  , ִמֶּמִֽ

. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

ּוִני ְלָׁשלֹום י ַהָּׁשלֹום, ָּבְרכִֽ , ַמְלֲאכ 
י ֶעְליֹון י ַהְּמָלִכים, ַמְלֲאכ  ֶלְך ַמְלכ  , ִמֶּמִֽ

. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

ם י ַהָּׁשלֹום, ְלָׁשלֹום שּוְבכ  , ַמְלֲאכ 
י ֶעְליֹון לֶ , ַמְלֲאכ  יִמֶּמִֽ ְך ַמְלכ  , ַהְּמָלִכים

.ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  



  
ֶר , ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַלְך ם ָּכל ְיִציר ְּבֶטִֽ

ת ַנֲעָׂשה ְבֶחְפצֹו ּכ ל. ִנְבָרא ֶלְך , ְלע  ֲאַזי ֶמִֽ
י ִּכְכלֹות ַהּכ ל. ְׁשמֹו ִנְקָרא ְלַבּדֹו , ְוַאֲחר 
, ְוהּוא ה ֶוה, ְוהּוא ָהָיה. ִיְמלֹוְך נֹוָרא
ין . ְּבִתְפָאָרה, ְוהּוא ִיְהֶיה ְוהּוא ֶאָחד ְוא 

ִני יָרה, ׁש  ְּבִלי . ְלַהְמִׁשיל לֹו ְלַהְחִּבִֽ
אִׁשית ְּבִלי  ְולֹו ָהע ז , ַתְכִליתר 

ֲאִלי. ְוַהִּמְׂשָרה ִלי ְוַחי ּג  ְוצּור , ְוהּוא א 
ת ָצָרה , ְוהּוא ִנִּסי ּוָמנֹוס ִלי. ֶחְבִלי ְּבע 

ְּבָידֹו ַאְפִקיד . ְמָנת ּכֹוִסי ְּביֹום ֶאְקָרא
יָרה, רּוִחי ת ִאיַׁשן ְוָאִעִֽ ְוִעם רּוִחי . ְּבע 
.ְיָי ִלי ְוֹלא ִאיָרא, ְּגִוָּיִתי  

 

 
 

 

  

ָבב ְּפִניָמה ד ַּבּל   ָּכל עו 
ִמָּיה .ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הו   

י ִמְזָרח ָקִדיָמה, ּוְלַפֲאת   
ִפָּיה ן צו  .ַעִין ְלִצּיו    

נּו .עו ד ֹלא ָאְבָדה ִּתְקָות   
 ַהִּתְקָוה ַּבת ְׁשנו ת ַאְלַּפִים
נּו .ִלְהיו ת ַעם ָחְפִׁשי ְּבַאְרצ   

ן ִוירּוָׁשַלִים .ֶאֶרץ ִצּיו   

 


