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ַמת ל ִנׁשְ ָבֵרךְ  ַחי ּכָ ְמךָ  ֶאת ּתְ ל ְורּוחַ  ֱאלֵֹהינוּ  ְיֹהָוה ׁשִ ר ּכָ ׂשָ ָפֵאר ּבָ  ּתְ

נוּ  ִזְכְרךָ  ּוְתרֹוֵמם ִמיד ַמְלּכֵ ה ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ִמן, ּתָ , ֵאל ַאּתָ

ְלֲעֶדיךָ  יעַ  ּגֹוֵאל) ֶמֶלךְ ( ָלנוּ  ֵאין ּוִמּבַ יל ּפֹוֶדה, ּומֹוׁשִ , ּוְמַרֵחם ְועֹוֶנה, ּוַמּצִ

ָכל א ְוסֹוֵמךְ  עֹוֵזר ֶמֶלךְ  ָלנוּ  ֵאין, ְוצּוָקה ָצָרה ֵעת ּבְ ה ֶאּלָ  .ָאּתָ

ל ֱאלֹוהַּ , ְוָהַאֲחרֹוִנים ָהִראׁשֹוִנים ֱאלֵֹהי ִרּיֹות ּכָ ל ֲאדֹון, ּבְ , ּתֹוָלדֹות ּכָ

ל ֻהּלָ ָכל ַהּמְ חֹות ּבְ ּבָ ׁשְ ַנֵהג, ַהּתִ ֶחֶסד עֹוָלמוֹ  ַהּמְ ַרֲחִמים ּוְבִרּיֹוָתיו ּבְ . ּבְ

ן ְולֹא ָינּום לֹא, ֱאֶמת ֱאלִֹהים ַוְיֹהָוה ִנים ַהְמעֹוֵרר, ִייׁשָ ִקיץ ְיׁשֵ  ְוַהּמֵ

ִמים ה, ִנְרּדָ פּוִפים ְוזֹוֵקף, ִעְוִרים ּפֹוֵקחַ , חֹוִלים ְורֹוֵפא. ֵמִתים ְמַחּיֶ , ּכְ

יחַ  ׂשִ ִמים ַהּמֵ ךָ  ּוְלךָ , ֶנֱעָלִמים ְוַהְמַפֲעֵנחַ , ִאּלְ  .מֹוִדים ֲאַנְחנוּ  ְלַבּדְ

יָרה ָמֵלא ִפינוּ  ְוִאּלוּ  ם ׁשִ ה ּוְלׁשֹוֵננוּ  ַכּיָ ֲהמֹון ִרּנָ יו ּכַ ּלָ ְפתֹוֵתינוּ  ּגַ ַבח ְוׂשִ  ׁשֶ

ֶמְרֲחֵבי ֶמשׁ  ְמִאירֹות ְוֵעיֵנינוּ  ָרִקיעַ  ּכְ ֶ ׁשּ ֵרחַ  ּכַ ֵרי ְפרּוׂשֹות ְוָיֵדינוּ  ְוַכּיָ ִנׁשְ  ּכְ

ָמִים לֹות ַקּלֹות ְוַרְגֵלינוּ  ׁשָ ַאּיָ יִקין ֲאַנְחנוּ  ֵאין, ּכָ  ְיֹהָוה ְלךָ  ְלהֹודֹות ַמְסּפִ

ְמךָ  ֶאת ּוְלָבֵרךְ  ֱאלֵֹהינוּ  נוּ  ׁשִ  ְורֹוב ֲאָלִפים ַאְלֵפי ףֵמֶאלֶ  ַאַחת ַעל ַמְלּכֵ

י ָעִמים ְרָבבֹות ִרּבֵ ים ַהּטֹובֹות, ּפְ יתָ  ְוִנְפָלאֹות ִנּסִ ָעׂשִ נוּ  ׁשֶ  ְוִעם ִעּמָ

ָפִנים. ֲאבֹוֵתינוּ  ְצַרִים ִמּלְ נוּ  ִמּמִ ַאְלּתָ ית, ֱאלֵֹהינוּ  ְיֹהָוה ּגְ  ֲעָבִדים ִמּבֵ

ִדיָתנוּ  ָרָעב. ּפְ נוּ  ּבְ ָבע, ַזְנּתָ נוּ  ּוְבׂשָ ְלּתָ ְלּכַ נוּ  ֵמֶחֶרב, ּכִ ְלּתָ ֶבר, ִהּצַ  ִמּדֶ

נוּ  ְטּתָ ים ָרִעים ּוֵמֳחָלִאים, ִמּלַ יָתנוּ  ְוַרּבִ ּלִ ה ַעד. ּדִ  ְולֹא ַרֲחֶמיךָ  ֲעָזרּונוּ  ֵהּנָ

ן ַעל. ֲחָסֶדיךָ  ֲעָזבּונוּ  ְגתָּ  ֵאָבִרים ּכֵ ּלַ ּפִ נוּ  ׁשֶ ָמה ְורּוחַ , ּבָ ַפְחתָּ  ּוְנׁשָ ּנָ  ׁשֶ

ינוּ  ַאּפֵ ר ְוָלׁשֹון ,ּבְ ְמתָּ  ֲאׁשֶ ִפינוּ  ׂשַ חוּ , ִויָבְרכוּ  יֹודוּ  ֵהם ֵהן, ּבְ ּבְ , ִויׁשַ

ְמךָ  ֶאת, ִויָפֲארוּ  נוּ  ׁשִ י. ָתִמיד ַמְלּכֵ ה ָכל ּכִ  ְלךָ  ָלׁשֹון ְוָכל, יֹוֶדה ְלךָ  ּפֶ

חַ  ּבֵ ה ְלךָ  ַעִין ְוָכל, ְתׁשַ ֶרךְ  ְוָכל, ְתַצּפֶ  ְלָפֶניךָ  קֹוָמה ְוָכל, ִתְכַרע ְלךָ  ּבֶ

ֲחֶוה ּתַ ָבבֹות, ִתׁשְ ֶרב ִייָראּוךָ  ְוַהּלְ ָליֹות ְוַהּקֶ רוּ  ְוַהּכְ ֶמךָ  ְיַזּמְ ָבר, ִלׁשְ ּדָ  ּכַ

ֱאַמר ּנֶ ל ׁשֶ יל ָכמֹוךָ  ִמי ְיֹהָוה ּתֹאַמְרָנה ַעְצֹמַתי ּכָ ּנוּ  ֵמָחָזק ָעִני ַמּצִ , ִמּמֶ

ְזלוֹ  ְוֶאְביֹון ְוָעִני ְוַעת, ִמּגֹ ים ׁשַ ה ֲעִנּיִ ַמע ַאּתָ ׁשְ ל ַצֲעַקת, ּתִ יב ַהּדַ ְקׁשִ  ּתַ

יעַ  נוּ  ְוָכתּוב. ְותֹוׁשִ יִקים ַרּנְ ְיֹהָוה ַצּדִ ִרים, ּבַ ה ָנאָוה ַלְיׁשָ  .ְתִהּלָ

ִפי ִרים ּבְ ְתרֹוָמם ְיׁשָ ְפֵתי, ּתִ יִקים ּוְבׂשִ ַרךְ  ַצּדִ ְתּבָ  ֲחִסיִדים ּוִבְלׁשֹון, ּתִ

שׁ  ְתַקּדָ ים ּוְבֶקֶרב, ּתִ ל ְקדֹוׁשִ ְתַהּלָ  .ּתִ

ִמְקֲהלֹות ךָ  ִרְבבֹות ּבְ ית ַעּמְ ָרֵאל ּבֵ ן, ִיׂשְ ּכֵ ל חֹוַבת ׁשֶ  ְלָפֶניךָ  ַהְיצּוִרים ּכָ

ל, ְלהֹודֹות ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיֹהָוה חַ , ְלַהּלֵ ּבֵ , ְלרֹוֵמם, ְלָפֵאר, ְלׁשַ

ר חַ , ְלַהּדֵ ל ַעל, ּוְלַנּצֵ ְבֵרי ּכָ ירֹות ּדִ בָּ  ׁשִ ִוד חֹותְוִתׁשְ ן ּדָ י ּבֶ ךָ  ִיׁשַ  ַעְבּדְ

יֶחךָ   .ְמׁשִ

ח, ּוְבֵכן ּבַ ּתַ ְמךָ  ִיׁשְ נוּ  ָלַעד ׁשִ ֶלךְ  ָהֵאל ַמְלּכֵ דֹול ַהּמֶ דֹושׁ  ַהּגָ ַמִים ְוַהּקָ ָ ׁשּ  ּבַ

י, ּוָבָאֶרץ יר. ָוֶעד ְלעֹוָלם ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיֹהָוה ָנֶאה ְלךָ  ּכִ  ׁשִ

ָבָחה ל, ּוׁשְ ָלה, ֹעז, ְוִזְמָרה ַהּלֵ דּוָלה, ֶנַצח, ּוֶמְמׁשָ בּוָרה, ּגְ ה, ּגְ ִהּלָ , ּתְ

ה, ְוִתְפֶאֶרת ָרכֹות, ּוַמְלכּות, ְקֻדׁשָ ְמךָ  ְוהֹוָדאֹות ּבְ דֹול ְלׁשִ דֹושׁ  ַהּגָ , ְוַהּקָ

ה עֹוָלם ְוַעד ּוֵמעֹוָלם רּוךְ . ֵאל ַאּתָ ה ּבָ דֹול ֶמֶלךְ  ַאּתָ ל ּגָ  ּוְמֻהּלָ

חֹות ּבָ ׁשְ ּתִ ְפָלאֹות ֲאדֹון, ַההֹוָדאֹות ֵאל .ּבַ ל ּבֹוֵרא, ַהּנִ מֹות ּכָ ׁשָ  ִרּבֹון, ַהּנְ

ל ים ּכָ ֲעׂשִ יֵרי ַהּבֹוֵחר, ַהּמַ ׁשִ  .ָאֵמן ָהעֹוָלִמים ַחי ֵאל ֶמֶלךְ  ִזְמָרה ּבְ


