
ֵאר ּוְתרֹוֵמם ִנְׁשַמת ָּכל ַחי ְּתָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו. ְורּוַח ָּכל ָּבָׂשר ְּתפָ 
נּו ֶמֶלְך ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל. ּוִמַּבְלָעֶדיָך ֵאין לָ  ִזְכְרָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד:

ֶמֶלְך  ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּוּגֹוֵאל ּומֹוִׁשיַע. ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרֵנס 
ת. ֲאדֹון ֱאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים. ֱאלֹוַּה ָּכל ְּבִריֹו עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך ֶאָּלא ָאָּתה:

ּיֹוָתיו ָּכל ּתֹוָלדֹות. ַהְּמֻהָּלל ְּברֹוב ַהִּתְׁשָּבחֹות. ַהְּמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד ּוְברִ 
ים. ַויהָֹוה לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן. ַהְמעֹוֵרר ְיֵׁשִנים. ְוַהֵּמִקיץ ִנְרָּדִמ  ְּבַרֲחִמים:

ים. ְלָך ְוַהֵּמִׂשיַח ִאְלִמים. ְוַהַּמִּתיר ֲאסּוִרים. ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים. ְוַהּזֹוֵקף ְּכפּוִפ 
ו. ָּים. ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּליִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ּכַ  ְלַבְּדָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים:

ָּיֵרַח. ְוָיֵדינּו ְוִׂשְפתֹוֵתינּו ֶׁשַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע. ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַּכֶּׁשֶמׁש ְוכַ 
 יִקים ְלהֹודֹותְפרּוׂשֹות ְּכִנְׁשֵרי ָׁשָמִים. ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָּכַאָּילֹות. ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפ 

ף ַאְלֵפי ְלָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. ּוְלָבֵרְך ֶאת ְׁשֶמָך ַעל ַאַחת ֵמֶאלֶ 
ִמִּמְצַרִים  ּו:ֲאָלִפים ְוִרֵּבי ְרָבבֹות ְּפָעִמים. ַהּטֹובֹות ֶׁשָעִׂשיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָּמנ

ְלָּתנּו. יָתנּו. ְּבָרָעב ַזְנָּתנּו. ּוְבָׂשָבע ִּכְלּכַ ְּגַאְלָּתנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו. ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפדִ 
ַעד ֵהָּנה  ּו:ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָּתנּו. ּוִמֶּדֶבר ִמַּלְטָּתנּו. ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ִּדִּליָתנ
ח: ַעל ֵּכן ֶנצַ ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך. ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך ְוַאל ִּתְּטֵׁשנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו לָ 

נּו. ֶׁשר ַׂשְמָּת ְּבִפיֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלְגָּת ָּבנּו. ְורּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפְחָּת ְּבַאֵּפינּו. ְוָלׁשֹון אֲ 
ְמִליכּו ֶאת ֵהן ֵהם. יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִּדיׁשּו ְויַ 

ָך ִתְכַרע. ִּכי ָכל ֶּפה ְלָך יֹוֶדה. ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתָּׁשַבע. ְוָכל ֶּבֶרְך לְ  ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו:
ְיַזְּמרּו  ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתְׁשַּתֲחֶוה. ְוָכל ְּלָבבֹות ִייָראּוָך. ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות

 י ָכמֹוָך. ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזקִלְׁשֶמָך. ַּכָּדָבר ֶׁשָּכתּוב. ָּכל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ְיהָֹוה ִמ 
ְך. ָהֵאל ִמֶּמּנּו. ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו. ִמי ִיְדֶמה ָּלְך. ּוִמי ִיְׁשֶוה ָּלְך. ּוִמי ַיֲעָרְך לָ 

 ֶאְרךָ ְנַהֶּלְלָך ּוְנַׁשֵּבֲחָך ּוְנפָ  ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון. קֹוֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
 ל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשםּוְנָבֵרְך ֶאת ֵׁשם ָקְדֶׁשָך. ָּכָאמּור, ְלָדִוד, ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָֹוה. ְוכָ 

ַהּנֹוָרא ָהֵאל ְּבַתֲעֻצמֹות ֻעֶּזָך. ַהָּגדֹול ִּבְכבֹוד ְׁשֶמָך. ַהִּגּבֹור ָלֶנַצח וְ  ָקְדׁשֹו:
מֹו. ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ְׁש  ָרם ְוִנָּׂשא:ַהֶּמֶלְך ַהּיֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא  ְּבנֹוְראֹוֶתיָך:

ְבֵרי ְּבִפי ְיָׁשִרים ִּתְתַהָּלל. ּוְבדִ  ְוָכתּוב ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּביהָֹוה. ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה:
: ָּדׁשַצִּדיִקים ִּתְתָּבַרְך. ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִּתְתרֹוָמם. ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתקַ 

  ְּבָכל ּדֹור ָודֹור.ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ְּבִרָּנה ִיְתָּפַאר ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו
ֹודֹות ְלַהֵּלל ֶׁשֵּכן חֹוַבת ָּכל ַהְיצּוִרים. ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. ְלה

ֵרְך ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס. ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ִׁשירֹות ְלַׁשֵּבַח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ְלבָ 
ַהֶּמֶלְך  ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכנּו. ָהֵאל ְוִתְׁשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ַעְבְּדָך ְמִׁשיֶחָך:

 ֲאבֹוֵתינּו ִׁשירֵהי ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ִּכי ְלָך ָנֶאה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֹ
ִתְפֶאֶרת. ּוְׁשָבָחה. ַהֵּלל ְוִזְמָרה. עֹוז ּוֶמְמָׁשָלה. ֶנַצח ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה. ְּתִהָּלה וְ 

 ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: ְקֻדָּׁשה ּוַמְלכּות:


