םָשבת ָ
יָּה אָכְ סֹף נָֹעַ ַ
הַ מַ ְתאמתָּו ִמ ְתַאחדתָבִ ְסגֻלתָך
ָאתָךָלְ עַ ם ְמבַ ְק ֵׁשיָ ְרצוֹנָך
ְמשְֹךָנֹ עַ םָי ְִר ְ
ַק ְד ֵׁשםָבִ ְקדֻ ַשתָהַ ַשבתָהַ ִמ ְתַאחדת בְ תוֹרתָך
ָשעֲ ֵׁרי ְרצוֹנָך
פְ ַתחָלהםָנֹ עַ םָוְ רצוֹןָלִ פְ ּתוֹחַ ַ
ּומצַ פִ יםָ ַשבַ תָקָ ְדשָך
הוָה שְָמוֹרָשו ְֹמ ֵׁריָ ְ
הָיה ָֹ
יקיָמיִם
כְ אַ ילָ ַּתעֲ רֹגָעַ לָאֲ פִ ֵׁ
םָשבתָהַ ִמ ְתַאחדתָבְ ֵׁשםָקָ ְדשָך
כֵׁןָנַפְ שםָ ַּתעֲ רֹגָלְ ַקבֵׁ ל נֹ עַ ַ
רשָמן הַ ַשבת
ִ
לָמַאחֲ ֵׁריָלִ פְ
הַ צֵׁ ְ
יָּת ְהיהָסגּורָמֵׁ הם
לְ בִ לְ ִּת ִ
הָמ ַשבַ תָקָ ְדשָך
ִששהָי ִמיםָהַ ְמ ַקבְ לִ ים ְקדֻ ש ִ
וְ טַ הֵׁ רָלִ בםָבאֱ מתָּובאֱ מּונה לְָעָבְ דָך
לָמדוֹתיָךָָ/עַ לָעַ ם קָ ְדשָך
וְָי ְִהיּו רַָחֲ מיָך מִָ ְתּגוֹלְ לִ יםָעַ ִ
ָךָמנהרָהַ יוֹצֵׁ אָמֵׁ עֵׁ דן
ֹתָצמֵׁ אֵׁ יָחַ ְסד ִ
לְ הַ ְשקו ְ
יָשבַ תָקָ ְדשָך
לְ עַ טֵׁ רָאת י ְִשראֵׁ לָבְ ִתפְָארתָהַ ְמפאֲ ִריםָאו ְֹתָךָעַ לָיְדֵׁ ַ
כל ִששהָי ִמיםָלְ הַ נְ ִחילםָנַחֲ לַתָיַעֲ קֹבָבְ ִחירָך
הַָ ַשבתָנָֹעַ ם הַָנְ שמוֹת
יעיָעֹנגָהרּוחוֹתָוְ עֵׁ דןָהַ נְ פשוֹתָלְ ִה ְתעַ דֵׁ ן בְ ַאהֲ ב ְתָךָוְ י ְִרָאתָך
וְ הַ ְשבִ ִ
ַשבתָקוֹדשָנַפְ ִשיָח ֹולַת ַאהֲ בתָך
ַשבתָקוֹדשָנַפְ שוֹתָי ְִשראֵׁ לָבְ צֵׁ לָכְ נפיָך יחֱ סיּון
ֻןָמדשןָבֵׁ יתָך
י ְִרוְ י ִ
ָ

ָ

זְ כּותוָֹיגֵׁןָעלֵׁינוָ
וְ עַ לָכלָי ְִשראֵׁ לַָאחֵׁ ינּוָ
ָצ ְד ֵׁקנּוָ
דָמ ִשיחַ ִ
בןָדּוִ ְ
בִ ְמהֵׁ רהָיבוֹאָוְ יִגְ ָאלֵׁנּו
אַָ ְש ֵׁריָי ֹול ְַדּתָךָ
אַ ְש ֵׁריָהעםָהֵׁ םָלו ְֹמדָךָ
וְ אַ ְש ֵׁריָהָעו ְֹמ ִדיםָעַ לָסוֹדָךָ
בּושיָחשןָּתֻ מיָךָוְ אּוריָך
לְ ֵׁ
אוֹרָמֻ פְ לאָרוֹםָמַ ְעלהָ
יָרבָלּהָ
ָמלְ הַ בִ יטָכִ ַ
י ֵׁראת ִ
ַּתעֲ לּומהָוְ ַאיִןָקוֹראָלּהָ
ִןָֹלאָתשּורָך
ְ
נ ְַמּתָעַ י
הָקדּומהָ
יּודָחכְ מ ְ
ִה ְש ַקפְ ּתָלִ כְ בּודהָפְ נִ ימהָ
יתָּתרּומהָ
אש ְ
ֹתָר ִ
לֵׁבָנְ ִתיבו ֵׁ
רּובָמ ְמ ַשחָזִ יוָאוֹרָך
ִ
אַ ְּתָכְ

בְָקֹדשָהַָקָד ִשיםָ
חד ִשיםָ
ַקוָירוֹקָ ְמחַ דֵׁ שָ ָ
שבַ עָ ַשבתוֹתָסוֹדָחֲ ִמ ִשיםָ
יָשיןָ ְקשריָך
ק ַש ְרּתָ ִק ְש ֵׁר ִ

ֵׁיָשיִשָ
לִָ ְמקוֹםַָאבְ נ ַ
ַאריֵׁהָ ַליִשָ
ִהּג ְַעּתָלִ פְ נֵׁיָ ְ
ּגַםָּגֻלַתָכוֹתרתָעַ לָעַ ִישָ
יָּומיָיְשּורָך
שּור ִ
ּת ִ

נָאֱ ז ְַרּתָבִ גְ בּורהָ
ּובְ ִמלְ חמתָאֵׁ ש דתָהַ ַש ְערהָ
ָמ ַּת ְערּהָ
וְ חרבָהוֹצֵׁ את ִ
שלַפְ ּתָנגדָצו ְֹרריָך
הָּתפּו ִחיםָ
וְָלִָ ְשדֵׁ ַ
עלִ יתָלִ לְ קֹטָבוָֹמ ְרק ִחיםָ
יםָּופר ִחיםָ
ְ
יצ
סוֹדָּתוֹרהָכְ ִצ ִ
נַעֲ שהָָאדםָנאֱ מַ רָבַ עֲ בּורָך
ּתָ
מו ַֹשבָטוֹבָי ַשבְָ ָ
יוֹםָנ ְַחּתָיוֹםָאֲ שרָב ַר ְחּתָָ
ּתָ
ֹתָצּוריםָשעמַ ְד ָ
ִ
בִָ ְמערו
שםָקנִ יתָהו ְֹדָךָוַ הֲ דרָך

יָש ִטיםָעו ְֹמ ִדיםָ
עֲָצֵׁ ִ
לִ מּודֵׁ יָיהוהָהֵׁ םָלו ְֹמ ִדיםָ
אוֹרָמֻ פְ לאָאוֹרָהַ יְקוֹדָהֵׁ םָיו ְֹק ִדיםָ
הֲ ֹלאָהֵׁ מהָיוֹרּוָךָמוֹרָך
ןָמ ְשחַ תָקֹדשָ
שָמ ִ
נִ ְמ ַש ְחּתָמִָ ִמ ַדתָהַ קֹדשָ
נשאתָ ִציץָנזרָהַ קֹדשָ
ֹאשָךָפְ אֵׁ רָך
חבּושָעַ לָר ְ
בַ ר יוֹחַ איָ
נִ ְמ ַש ְחּתָאַ ְשריָךָ
שמןָששוֹןָמֵׁ חֲ בֵׁ ריָך

ָ
ָ
ָ
ָ

ְָי ִדידָנפשָָאבָה ַר ְחמן
שְךָעַ בְ דְךָאלָ ְרצ ָֹונְך
ְמ ָֹ
ירּוץָעַ בְ דְךָכְ מָֹוַָאיל
יִשְָ ַתחֲ והָמּולָהֲ דרְך
כִָיָי ְע ַרבָלָֹוָי ְִדידּותְך
ִמנָֹפתָצּוףָוְ כלָטעַ ם
הָדּורָנאהָזִ יוָהעָֹולם
נַפְ שִָיָחָֹולַתַָאהֲ בתְך
ָאנאָאֵׁ לָנאָ ְרפאָנאָלּה
בְ הַ ְראָֹותָלּהָנָֹעַ םָזִ יוְך
ָאזָ ִת ְתחַָזֵׁקָוְ ִת ְת ַרפֵָׁא
וְ היְתהָלְךָשִָפְ חַ תָעָֹולם
וָ ִתיקָי ְהמּוָ ַרחֲ מיָך
וְ חּוסָנאָעַ לָבֵָׁןָאָֹוהֲ בְך
סףָנִ כְ סַ ף
כִָיָזהָ ַכָמהָנִ כְ ָֹ
לִ ְראָֹותָבְָ ִתפְ ארתָעֻ זְך
ָאנאָאֵׁ לִ יָמַ ְחמדָלִ בִָי
חּושָהָנאָוְ ַאלָ ִת ְתעַ לם
הִָגלֵׁהָנאָּופְ ָֹרשָחבִ יב עלַי
אתָסֻ ַכָתָשְָלָֹומְָך
ץָמכְ בָֹודְך
ת ִאירָאר ִ
נגִ ילהָוְ נִ ְש ְמחהָבְָך
מַ הֵׁ רָָאהּובָכִָיָבָאָמָֹועֵׁ ד
וְָחָנֵׁנִ יָכִָימֵׁ יָעָֹולם
ָ

ָ
ָ

ָ

אשיתָּתוֹר ְתָךָהַ ְקדּומה
בְָ ֵׁר ִ
ְרשּומהָחכְ מ ְתָךָהַ ְסתּומה
מֵׁ ַאיִןָ ִּתמצֵׁ אָוְ הִָיאָנ ְעלמה
אשיתָחכְ מהָי ְִרַאתַָָיהַָוַָהַָ ָ
ֵׁר ִ
ָ
הָאֵׁ לָהַ ּגדוֹלָעֵׁ ינֵׁיָכלָנגְ דָך
ַרבָחסדָּגָדוֹלָמֵׁ עַ לָשמַ יִםָחַ ְסדָךָ
אֱ ֹלהֵׁ יַָאבְ רהםָזְ כֹרָדברָלְ עַ בְ דָךָ
חַ ְסדֵׁ יָיהוהַָאזְ כִ ירָ ְּת ִהלוֹתָיָהָוָהָ ָ
ָ

יָּהָזְ כּותָָאבוֹתָיגֵׁןָעלֵׁינּו
נֵׁצַ חָי ְִשראֵׁ לָ ִמצרו ֵֹׁתינּוָגְ ָאלֵׁנּו
לּותָדלֵׁנּוָוְ הַ עֲ לֵׁנּו
ְ
ּומבוֹרָּגָ
ִ
לָמלאכתָבֵׁ יתָ ִיָהִָוִָהִָ ָ
לְ נַצֵׁ חַָָעַ ְ
ָ

ָ
ָ

ָ
ָ
ָ

ָ

אֵָׁלָ ִמ ְס ַּת ֵּׁתרָבְ ַשפְ ִרירָחבְ יוֹן
הַ ֵׁשכלָהַ נ ְעלםָ ִמכלָ ַר ְעיוֹן
ִעלַתָה ִעלוֹתָמֻ כְ ּתרָבְ כתרָעלְ יוֹןָ
כתרָי ְִּתנּוָלְ ָךָיָהָוָהָ ָ
ָ

ָ
ָ

מִָיָאֵׁ לָכמוָֹךָעוֹשהָגְ דוֹלוֹת
אֲ בִ ירָיַעֲ קֹבָנוֹראָ ְת ִהלוֹת
ָּתפִ לוֹתָ
ִּתפְ ארתָי ְִשראֵׁ לָשֹמֵׁ עַ ְ
כִ יָשֹמֵׁ עַ ָאלָאבְ יוֹנִ יםָָֹי ֹהָ ָֹו ֹהָ ָ
ָ

ְָיסוֹדָצַ ִדיקָבְ ִשבְ עהָנ ְעלם
אוֹתָבְ ִריתָ ִהיאָלְ עוֹלם
מַ ְעיַןָהַ בְ רכוֹתָצַ ִדיקָיְסוֹדָעוֹלם
צַ ִדיקָאַ ּתהָיּוהּווּוהּו ָ
ָ
דָּושֹלמֹ ה
ְ
נָאָה ֵׁקםָמַ לְ כּותָדוִ
ָֹאמָֹו
בַָעֲ טרהָשָ ִע ְטרהָלו ִ
כְ נסתָי ְִשראֵׁ לָכַלהָ ְקרּוָאהָבִָנְ ִעימָֹוָ
תָּתפְ ארתָבְ ַָידָיהוה ָ
עֲ טר ִ
ָ
ָ
רָספִ ירוֹת
חזקָ ְמיַחֵׁ דָכְ אחדָעש ְ
מַ פְ ִרידָאַ לּוףָֹלאָי ְִראהָ ְמאוֹרוֹת
סַ פִ ירָּגִ זְ רתםָיַחַ דָ ְמ ִאירוֹת
בָרנ ִתיָלְ פניָךָיהוה ָ
ִּת ְק ַר ִ

ָ

ְָרחוֹבוֹתָהַ נהרָנַחֲ לֵׁיָאֱ מּונה
מַ יִםָעֲ מֻ ִקיםָי ְִדלֵׁםָ ִאישָ ְּתבּונה
יםָשעֲ ֵׁריָבִ ינה
ַ
ּתו ְֹצאוֹתיהָחֲ ִמ ִש
אֱ מּונִ יםָנוֹצֵׁ רֵָָׁיהֵָׁ ֵָׁוהֵָׁ ָ
ָ
מָרוֹםָנ ְאדרָבְ כֹחַָָּוגְ בּורה
יןָּתמּורה
מו ִֹציאָאוֹרהָמֵׁ אֵׁ ְ
פַ חַ דָי ְִצחקָ ִמ ְשפטֵׁ נּוָה ִאירה
אַ ּתהָּגִ בוֹרָלְ עוֹלםְָָיהְָוְָהְָ ָ
ָ

יאים
יקתָהַ נְ בִ ִ
יןָּומ ְשמֹ אלָיְנִ ַ
מִָי ִמ ִ
נצַ חָוהוֹדָבהםָנִ ְמצ ִאים
יכִ יןָּובֹעַ זָבְ ֵׁשםָנִ ְקר ִאים
וְ כלָב ַניְִךָלִ מּודֵׁ יָָיֻהָֻ ָֻוהָֻ ָ
ָ

ָ
ָ

ָ
ָ
ָ

