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לֹעֹוָלםֲֹהֵריִניִֹֹרּבֹונוֹֹ ְגִדיֵֹּביןְֹּבגּוִפיֵֹּביןְֹּבָממֹוִניֵֹּביןִֹּבְכבֹוִדיֹּבֵֹשֶׁ ָחָטאְֹכנֶׁ ִהְכִעיסְֹוִהְקִניטֹאֹוִתיֹאֹוֹשֶׁ יןְֹּבָכלֹמֹוֵחלְֹלָכלִֹמיֹשֶׁ
רִֹליֵֹּביןְֹּבאֹונֶׁסֵֹּביןְֹּבָרצֹוןֵֹּביןְֹּבשֹוֵגגֵֹּביןְֹּבֵמִזי ה.ֹֹדֲאשֶׁ ְֹוֹלאֵֹיָעֵנשֹשּוםָֹאָדםְֹּבִסָּבִתי.ֵֹּביןְֹּבִדּבּורֵֹּביןְֹּבַמֲעשֶׁ

ֹ
ַמע ָרֵאל.  שְׁ  ֶאָחד: ייֱאֹלֵהינּו.  ייִישְׁ
ד:ֹ-ֹבלחש ָֹּברּוְךֵֹשםְֹכבֹודַֹמְלכּותֹוְֹלעֹוָלםָֹועֶׁ

ֹ
ָך:ֹיֵאתֹיְְֹֹוָאַהְבָתֹ יָךְֹּבָכלְֹלָבְבָךֹּוְבָכלַֹנְפְשָךֹּוְבָכלְֹמֹאדֶׁ ָך:ַהְדְֹֹוָהיּוֱֹאֹלהֶׁ רָֹאֹנִכיְֹמַצְּוָךַֹהּיֹום.ַֹעלְֹלָבבֶׁ ְֹוִשַנְנָתםָֹבִריםָֹהֵאלֶׁהֲֹאשֶׁ

ָך: ֹּוְבקּומֶׁ ֹּוְבָשְכְּבָך ְך רֶׁ ַֹבדֶׁ ְכְתָך ֹּוְבלֶׁ ָך ְֹּבֵביתֶׁ ְֹּבִשְבְתָך ָֹּבם. ְֹוִדַּבְרָת ֵֹעינֶׁיָך:ֹּוְקַשְרָתםְֹלָבנֶׁיָך ְֹלֹטָטֹפתֵֹּבין ְֹוָהיּו ָך. ָֹידֶׁ ַֹעל ְֹלאֹות
יָך:ַֹתְבָתםּוכְֹ ָךֹּוִבְשָערֶׁ ַֹעלְֹמֻזזֹותֵֹּביתֶׁ
ֹ

ְליֹון.ְֹּבֵצלַֹשַדיִֹיְתלֹוָנן:ֹֹיֵשבֹּוַמֲעֵשהָֹיֵדינּוֹכֹוְנָנהָֹעֵלינּו.ֹּוַמֲעֵשהָֹיֵדינּוֹכֹוְנֵנהּו:ֹֹנַעםֲֹאֹדָניֱֹאֹלֵהינּוָֹעֵלינּו.ִֹויִהי רֹעֶׁ ֹֹאַמרְֹּבֵסתֶׁ
ְבַטחֹּבֹו:ֹיַלי רַֹהּוֹות:ִֹכיַֹמְחִסיֹּוְמצּוָדִתי.ֱֹאֹלַהיֹאֶׁ בֶׁ ְבָרתוֹֹֹהּואַֹיִציְלָךִֹמַפחָֹיקּוש.ִֹמדֶׁ ה.ִֹצָנהְֹֹּבאֶׁ ְחסֶׁ ְךָֹלְךְֹוַתַחתְֹכָנָפיוֹתֶׁ ָיסֶׁ

רִֹתיָראִֹמַפַחדָֹלְיָלה.ֵֹמֵחץָֹיעּוףֹיֹוָמם:ֹֹלאְֹוֹסֵחָרהֲֹאִמתֹו: בֶׁ בָֹישּודָֹצֳהָרִים:ִֹמדֶׁ טֶׁ לַֹיֲהֹלְך.ִֹמקֶׁ ףֹּוְרָבָבהִֹֹיֹפלָֹּבֹאפֶׁ לֶׁ ִמִצְדָךֹאֶׁ
יָךֹֹלאִֹיָגש: ה:ְֹּבֵעינֶׁיָךַֹרקִֹמיִמינֶָׁך.ֵֹאלֶׁ ְליֹוןַֹשְמָתְֹמעֹונֶָׁך:ֹיַאָתהֹיִֹכיַֹתִּביט.ְֹוִשֻלַמתְֹרָשִעיםִֹתְראֶׁ יָךֹֹֹלאַֹמְחִסי.ֹעֶׁ ְתֻאנֶׁהֵֹאלֶׁ

ָך: ַגעֹֹלאִֹיְקַרבְֹּבָאֳהלֶׁ יָך:ִֹכיָֹרָעה.ְֹונֶׁ הָֹלְךִֹלְשָמְרָךְֹּבָכלְֹדָרכֶׁ ןַֹעלַֹמְלָאָכיוְֹיַצּוֶׁ ָך:ַֹכַפִיםִֹיָשאּוְנָך.ֹפֶׁ ןַֹרְגלֶׁ בֶׁ ַשַחלַֹֹעלִֹתגֹוףָֹּבאֶׁ
ןִֹתְדֹרְך.ִֹתְרֹמסְֹכִפירְֹוַתִנין: תֶׁ ֱעֵנהּו.ִֹעּמֹוָֹאֹנִכיְֹבָצָרה.ֲֹאַחְלֵצהּוִֹֹיְקָרֵאִניִֹביָֹחַשקַֹוֲאַפְלֵטהּו.ֲֹאַשְגֵבהּוִֹכיָֹיַדעְֹשִמי:ִֹכיָֹופֶׁ ְואֶׁ

ְךַֹוֲאַכְּבֵדהּו: ְךָֹיִמיםַֹאְשִּביֵעהּוְֹוַאְרֵאהּוִֹּבישּוָעִתי:ֹֹארֶׁ ָֹיִמיםַֹאְשִּביֵעהּוְֹוַאְרֵאהּוִֹּבישּוָעִתי:ֹֹארֶׁ
ֹ
ָלה:ַֹרִּביםָֹמהַֹרּבּוָֹצָרי.ַֹרִּביםָֹקִמיםָֹעָלי:ֹיי בֹוִדיֹּוֵמִריםָֹמֵגןַֹּבֲעִדי.ֹכְֹֹייְְֹֹוַאָתהֹֹאְמִריםְֹלַנְפִשיֵֹאיןְֹישּוָעָתהֹלֹוֵֹבאֹלִהים.ֹסֶׁ

לֹיְֹֹקֹוִליֹֹראִשי: ָלה:ֹיאֶׁ ְקָרא.ַֹוַּיֲעֵנִניֵֹמַהרָֹקְדשֹו.ֹסֶׁ ִאיָראֵֹמִרְבבֹותָֹעם.ֹֹֹלאִֹיְסְמֵכִני:ֹיָשַכְבִתיָֹוִאיָשָנה.ֱֹהִקיצֹוִתיִֹכיֹיֲֹאִניֹאֶׁ
ָֹעָלי: רָֹסִביבָֹשתּו ֹכִֹייֹקּוָמהֲֹאשֶׁ ֱֹאֹלַהי. ֹהֹוִשיֵעִני ְֹרָשִעיםִֹשַּבְרָת:. ִֹשֵני ִחי. ֹלֶׁ תָֹכלֹֹאְיַבי ֹאֶׁ ִֹהִכיָת ַֹעְּמָךֹֹיַליֹי ַֹעל ַהְישּוָעה.

ָלה: ָךֹסֶׁ ִֹבְרָכתֶׁ
ֹ

ָךֹייְַֹֹהְשִכיֵבנּו ְֹשלֹומֶׁ ֹֻסַכת ָֹעֵלינּו ֹּוְפרֹוש ְֹלַחִּייםֹטֹוִביםֹּוְלָשלֹום. ַֹמְלֵכנּו ְֹוַהֲעִמיֵדנּו ְֹלָשלֹום. ֹטֹוָבהֱֹאֹלֵהינּו ְֹּבֵעָצה ְֹוַתְקֵננּו .
ַֹּבעֲֹ ְֹוָהֵגן ָך. ְֹשמֶׁ ְֹלַמַען ְֹמֵהָרה ְֹוהֹוִשיֵענּו ִֹמְלָפֵנינּוֵֹדנּוִמְלָפנֶׁיָך. ָֹשָטן ְֹוָהֵסר ְֹוָיגֹון. ְֹוָרָעב ב רֶׁ ְֹוחֶׁ ר בֶׁ ֹדֶׁ ֹאֹוֵיב ֵֹמָעֵלינּו ְֹוָהֵסר .

ֹש ֵֹאל ִֹכי ַֹתְסִתיֵרנּו. יָך ְֹכָנפֶׁ ֹּוְבֵצל ֹּובֹואֵֹּוֵמַאֲחֵרינּו. ֵֹצאֵתנּו ֹּוְשמֹור ְֹוַרחּוםָֹאָתה. ַֹחנּון ְך לֶׁ ֹמֶׁ ֵֹאל ִֹכי ָֹאָתה. ֹּוַמִציֵלנּו ֹנּוֹוְמֵרנּו
ְֹלַחִּייםֹּוְלָשלֹוםֵֹמַעָתהְֹוַעדֹעֹוָלם:

ֹ
שָֹכלָֹחיִֹֹכיֹקּוֵמנּו:ּבְֹֹיְּבָשְכֵבנּו.ָֹּברּוְךֹיְֹֹיַּבָלְיָלה.ָֹּברּוְךֹיְֹֹיַּבּיֹום.ָֹּברּוְךֹיְֹֹייְָֹֹּברּוְך רְֹּבָידֹוֹנֶׁפֶׁ ְבָיְדָךַֹנְפשֹותַֹהַחִּייםְֹוַהֵּמִתים.ֲֹאשֶׁ

ָֹכלְֹּבַשרִֹאיש: ֹיְְֹֹּבָיְדָךְֹורּוַח ָֹפִדיָתהֹאֹוִתי ת:ֹיַאְפִקידֹרּוִחי. ַֹיֵחדִֹשְמָךְֹוַקֵּיםַֹמְלכּוְתָךָֹתִמיד.ֱֹֹאֹלֵהינּוֵֹאלֱֹאמֶׁ ַּבָשַמִים. שֶׁ
ד:ּוְמֹ ֹלֹוְךָֹעֵלינּוְֹלעֹוָלםָֹועֶׁ
ֹ

ֱאמֹורְֹלִצּיֹוןָֹמַלְךֱֹאֹלָהִיְך.ֹיְִֹֹיְראּו ת.ֹּבֶׁ ֱאמֶׁ ְך.ֹיְֹֹיֵעיֵנינּוְֹוִיְשַמחִֹלֵּבנּוְֹוָתֵגלַֹנְפֵשנּוִֹּבישּוָעְתָךֹּבֶׁ לֶׁ ד:ֹיָמָלְך.ֹיְֹֹימֶׁ ִֹיְמלֹוְךְֹלעֹוָלםָֹועֶׁ
ְלָךִֹהיאֹּוְלעוִֹֹֹכי ָלאָֹאָתה:ַהַּמְלכּותֹשֶׁ לְֶׁךֹאֶׁ ְֹלֵמיַֹעדִֹתְמלֹוְךְֹּבָכבֹוד.ִֹכיֵֹאיןָֹלנּוֹמֶׁ
ֹ

םְֹשִמיְֹוֵשםֲֹאבֹוַתיַֹאְבָרָהםְֹוִיְצָחק.ְֹוִיְדגּוֹלַָֹֹהַּמְלָאְך תַֹהְנָעִרים.ְֹוִיָקֵראָֹבהֶׁ ץ:ַהֹגֵאלֹֹאִתיִֹמָכלָֹרעְֹיָבֵרְךֹאֶׁ בָֹהָארֶׁ רֶׁ ֹֹרבְֹּבקֶׁ
ֹ

ר ִֹתַֹֹוֹּיאמֶׁ ֹיְִֹאםָֹשמֹוַע ְֹלקֹול רֹֹיְשַמע ֲֹאשֶׁ ַֹהַּמֲחָלה ָֹכל ֹֻחָקיו. ָֹכל ְֹוָשַמְרָת ְֹלִמְצֹוָתיו ְֹוַהֲאַזְנָת ה. ַֹתֲעשֶׁ ְֹּבֵעיָניו ְֹוַהָּיָשר יָך ֱאֹלהֶׁ
יָך.ִֹכיֲֹאִניֹיְֹ רֹ:ָךֹרְפאֶֹֹׁיַשְמִתיְֹבִמְצַרִיםֹֹלאָֹאִשיםָֹעלֶׁ לַֹהָשָטן.ִֹיְגַערֹייְַֹֹוֹּיאמֶׁ ְּבָךַֹהֹּבֵחרִֹּבירּוָשָלִים.ֹֹיְּבָךַֹהָשָטן.ְֹוִיְגַערֹיְֹֹייְֹֹאֶׁ

הֹאּודֹֻמָצלֵֹמֵאש: ִלְשֹלֹמה.ִֹשִשיםִֹגֹּבִריםָֹסִביבָֹלּהִֹמִגֹּבֵריִֹיְשָרֵאל:ִֹהֵנהֲֹהלֹואֹזֶׁ ב.ְֹמֻלְּמֵדיִֹמְלָחָמה.ֹֹֻכָלםִֹמָטתֹוֹשֶׁ רֶׁ ֲאֻחֵזיֹחֶׁ
ַֹעלְֹיֵרכֹוִֹמַפַחדַֹּבֵלילֹות:ִאישַֹחְרּבֹוֹ

ְכָך ָך:ֹייְְֹֹיָברֶׁ יָךִֹויֻחנֶָׁך:ֹייְָֹֹיֵארְֹוִיְשְמרֶׁ יָךְֹוָיֵשםְֹלָךָֹשלֹום.ֹֹייְִֹֹיָשאָֹפָניוֵֹאלֶׁ ֹ'ֹפעמיםגָפָניוֵֹאלֶׁ

ֹֹ'ֹפעמיםגֹלאָֹינּוםְֹוֹלאִֹייָשןֹשֹוֵמרִֹיְשָרֵאל.ִֹֹהֵנה

ֹ'ֹפעמיםגִלישּוָעְתָךִֹקִּויִתי.ֹֹיִלישּוָעְתָך.ֹיְֹֹי.ִֹקִּויִתיֹיְֹיִקִּויִתיֹיְִֹֹלישּוָעְתָך

ֹ'ֹפעמיםגיְֹשִכיַנתֵֹאל.ֱֹאֹלֵהיִֹיְשָרֵאל.ִֹמיִמיִניִֹמיָכֵאל.ֹּוִמְשֹמאִליַֹגְבִריֵאל.ֹּוִמְלָפַניֹאֹוִריֵאל.ֹּוֵמֲאחֹוַריְֹרָפֵאל.ְֹוַעלֹֹראִשֹֹייְֹּבֵשם

יָךְֹוטֹובָֹלְך:ְֹיִגיעַֹֹ.ַֹהֹהֵלְךִֹּבְדָרָכיו:יַהַּמֲעלֹות.ַֹאְשֵריָֹכלְֹיֵראֹיְִֹֹשיר יָךִֹכיֹֹתאֵכלַֹאְשרֶׁ ְשְתָךַֹכפֶׁ ָךֹֹאֶׁ ןֹפֹוִרָּיהְֹּבַיְרְכֵתיֵֹביתֶׁ פֶׁ ְכגֶׁ
רְֹיֵראֹיְִֹֹהֵנהָֹּבנֶׁיָךִֹכְשִתיֵליֵֹזיִתיםָֹסִביבְֹלֻשְלָחנֶָׁך: ְכָךֹ:יִכיֵֹכןְֹיֹבַרְךָֹגבֶׁ ִֹמִצּיֹון.ֹּוְרֵאהְֹּבטּובְֹירּוָשָלִיםֹֹכלְֹיֵמיַֹחּיֶׁיָך:יֹיְְֹֹיָברֶׁ

ָֹבִניםְֹלָבנֶׁיָך.ָֹשלֹוםַֹעלִֹיְשָרֵאל:ֹּוְרֵאה

ָלה:ִֹרְגזּו םְֹוֹדּמּוֹסֶׁ םַֹעלִֹמְשַכְבכֶׁ ֱחָטאּו.ִֹאְמרּוִֹבְלַבְבכֶׁ ֹ'ֹפעמיםגְֹוַאלֹתֶׁ
ֹ

ֹיְָֹֹּברּוְך ֹֹיַאָתה ַֹּבת ְֹלִאישֹון ֹּוֵמִאיר ַֹעְפַעָפי. ַֹעל ֹּוְתנּוָמה ֵֹעיָני ַֹעל ֵֹשָנה ְבֵלי ֹחֶׁ ַֹהַּמִפיל ָֹהעֹוָלם. ְך לֶׁ ֹמֶׁ ָֹרצֹוןֱֹאֹלֵהינּו ִֹויִהי ָעִין.
ַתְשִכיֵבִניְֹלָשלוֹֹֹיִמְלָפנֶׁיָךֹי ָך.ְֹוַתְרִגיֵלִניִֹלְדַברֹֹםֱאֹלַהיֵֹואֹלֵהיֲֹאבֹוַתי.ֹשֶׁ ְלִקיְֹּבתֹוָרתֶׁ ְוַתֲעִמיֵדִניְֹלַחִּייםֹטֹוִביםֹּוְלָשלֹום.ְֹוֵתןֹחֶׁ

רַֹהטֹובְֹוַאִמְצָוה.ְֹוַאלַֹתְרִגיֵלִניִֹלְדַברֲֹעֵבָרהְֹוַאלְֹתִביֵאנִֹ ִיְשלֹוטֹֹליִֹליֵדיֵֹחְטאְֹוֹלאִֹליֵדיִֹנָסיֹוןְֹוֹלאִֹליֵדיִֹבָזיֹון,ְֹוִיְשלֹוטִֹּביֵֹיצֶׁ
ַגעָֹרעֹּוֵמֳחָלִיםָֹרִעים.ְֹוַאלְֹיַבֲהלּוִניַֹרְעיֹוַניַֹוֲחלֹומֹותָֹרִעיםֹ רָֹהָרע.ְֹוַתִציֵלִניִֹמָשָטןֹּוִמפֶׁ ְתִהיִֹמָטִתיְֹוִהְרהּוִריםָֹרִעים.ֹּוִּביֵֹיצֶׁ

ת: ןִֹאיַשןַֹהָּמוֶׁ  .ַֹהֵּמִאירְֹלעֹוָלםֹֻכלֹוִֹּבְכבֹודֹו:יַאָתהֹיְָֹֹּברּוְךְֹשֵלָמהְֹלָפנֶׁיָך.ְֹוָהֵארֵֹעיַניֹפֶׁ


