לְ כוּ ְנ ַר ְנּנָה לַי ָי ,נ ִִָֽריעָ ה לְ צוּר יִ ְשׁ ִֽענוּ.
תוֹדה ,בִּ זְ ִמרוֹת נ ִִָֽריעַ
נ ְַק ְדּמָ ה פָ נָיו בְּ ָ
וּמלְֶך גָּדוֹל עַ ל כָּל
לוֹ .כִּ י אל גָּדוֹל יְ ָיֶ ִֽ ,
ֹלהים .אֲ ֶשׁר בְּ יָדוֹ מֶ ְח ְקרי ִֽ ָא ֶרץ,
אֱ ִ
וְ תוֹעֲפוֹת הָ ִרים לוֹ .אֲ ֶשׁר לוֹ הַ יָּם
וְ הוּא עָ ִֽ ָשׂהוּ ,וְ י ִֽ ֶַבּ ֶשׁת ָיָדיו י ִֽ ָָצרוִּֽ .בּאוּ
נ ְִשׁ ַתּחֲ וֶ ה וְ נִכְ ִֽ ָרעָ ה ,נִ בְ ְרכָה לִ פְ ני יְ ָי
ֹלהינוּ וַ אֲ ִֽ ַנ ְחנוּ עַ ם
ע ִֽשׂנוּ .כִּ י הוּא אֱ ִֽ
מַ ְרעִ יתוֹ וְ צאן יָדוֹ ,הַ יּוֹם ִאם בְּ קלוֹ
ִת ְשׁ ִֽ ָמעוּ.

זַ ְמּרוּ לַי ָי בְּ כִ נּוֹר ,בְּ כִ נּוֹר וְ קוֹל זִ ְמ ָרה.
בַּ חֲ צ ְצרוֹת וְ קוֹל שׁוֹפָ ר ,הָ ִִֽריעוּ לִ פְ ני
וּמֹלאוֹ ,תּבל
הַ ִֽ ֶמּלְֶך יְ ָי .יִ ְרעַ ם הַ יָּם ְ
יִמחֲ אוּ כָ ףַ ִֽ ,יחַ ד
וְ ִֽי ְשׁבי בָ הּ .נְהָ רוֹת ְ
הָ ִרים יְ ַר ִֽנּנוּ.

ִִֽשׁירוּ לַי ָי ִשׁיר חָ ָדשִִֽׁ ,שׁירוּ לַי ָי כָּל
הָ ִֽ ָא ֶרץִִֽ .שׁירוּ לַי ָי בָּ ְרכוּ ְשׁמוֹ ,בַּ ְשּׂרוּ
ִמיּוֹם לְ יוֹם יְ שׁוּעָ תוֹ .סַ פְּ רוּ בַ גּוֹיִ ם
כְּ בוֹדוֹ ,בְּ כָל הָ עַ ִמּים נִפְ לְ אוֹתָ יו .כִּ י
נוֹרא הוּא עַ ל
וּמהֻ לָּל ְמאדָ ,
גָדוֹל יְ ָי ְ
ֹלהים .כִּ י כָּל אֱ ֹלהי הָ עַ ִמּים
כָּל אֱ ִ
אֱ לִ ילִ ים ,וַ י ָי ָשׁ ִֽ ַמיִ ם עָ ָשׂה .הוֹד וְ הָ ָדר
לְ פָ נָיו ,עז וְ ִתפְ ִֽ ֶא ֶרת בְּ ִמ ְק ָדּשׁוֹ .יִ ְשׂ ְמחוּ
הַ ָשּׁ ִֽ ַמיִ ם וְ תָ גל הָ ִֽ ָא ֶרץ ,יִ ְרעַ ם הַ יָּם
וּמֹלאוַֹ .יעֲֹלז ָשׂ ַדי וְ כָל אֲ ֶשׁר בּוֹ.
ְ

ִִֽשׁירוּ לַי ָי ִשׁיר חָ ָדשִִֽׁ ,שׁירוּ לַי ָי כָּל
הָ ִֽ ָא ֶרץִִֽ .שׁירוּ לַי ָי בָּ ְרכוּ ְשׁמוֹ ,בַּ ְשּׂרוּ
ִמיּוֹם לְ יוֹם יְ שׁוּעָ תוֹ .סַ פְּ רוּ בַ גּוֹיִ ם
כְּ בוֹדוֹ ,בְּ כָל הָ עַ ִמּים נִפְ לְ אוֹתָ יו .כִּ י
נוֹרא הוּא עַ ל
וּמהֻ לָּל ְמאדָ ,
גָדוֹל יְ ָי ְ
ֹלהים.
כָּל אֱ ִ

דוֹדי לִ ְק ַראת כַּ לָּה ,פְּ ני ַשׁבָּ ת
לְ כָה ִ
נ ְַקבְּ לָה.
יענוּ
ָשׁמוֹר וְ זָ כוֹר בְּ ִדבּוּר אֶ חָ דִ ,ה ְש ִמ ִֽ ָ
וּשׁמוֹ אֶ חָ ד,
אל הַ ְמּיֻחָ ד ,יְ ָי אֶ חָ ד ְ
לְ שׁם וּלְ ִתפְ ִֽ ֶא ֶרת וְ לִ ְת ִהלָּה.
לִ ְק ַראת ַשׁבָּ ת לְ כוּ וְ נלְ כָה ,כִּ י ִהיא
ְמקוֹר הַ בְּ ָרכָה ,מראשׁ ִמ ִֽ ֶקּ ֶדם
ְנסוּכָה ,סוֹף מַ ע ֲֶשׂה בְּ מַ חֲ ָשׁבָ ה
ְתּ ִחלָּה.
עוֹר ִרי ,כִּ י בָ א אוֹרְך
עוֹר ִרי ִה ְת ְ
ִה ְת ְ
וּמי ִֽא ִוֹרי ,עִֽ ִוּרי עִֽ ִוּרי ִשׁיר ַדּ ִֽבּ ִרי,
ִֽק ִ
כְּ בוֹד יְ ָי עָ ִֽ ַליִ ְך נִ גְ לָה.
וֹצי ,וְ אֶ ת יְ ָי
וּשׂמאל ִתּפְ ִֽר ִ
י ִָמין ְ
יצי ,עַ ל יַד ִאישׁ בֶּ ן פַּ ְר ִצי,
ַתּע ֲִִֽר ִ
וְ נ ְִשׂ ְמחָ ה וְ נ ִִָֽגילָה.
וֹאי בְ ָשׁלוֹם ע ִֽ ֲֶט ֶרת בַּ עְ לָהּ ,גַּם
ִֽבּ ִ
בְּ ִשׂ ְמחָ ה וּבְ צָ הֳ לָה ,תּוְֹך אֱ מוּני עַ ם
וֹאי כַ לָּה.
וֹאי כַ לָּהִֽ ,בּ ִ
ְס ֻגלָּהִֽ ,בּ ִ

בָּ ְרכוּ אֶ ת יְ ָי הַ ְמב ָרְך.
בָּ רוְּך יְ ָי הַ ְמּב ָרְך לְ עוֹלָם וָ עֶ ד.

כָּמכָ ה נ ְֶא ָדּר
ִמי כ ִָֽמכָה בָּ אלִ ם יְ ָיִ ,מי ִֽ
נוֹרא ְת ִהלּתִֽ ,עשׂה ִֽ ֶפלֶא.
בַּ ִֽקּ ֶדשָׁ ,

ֹלהינוּ לְ ָשׁלוֹם,
יבנוּ יְ ָי אֱ ִֽ
הַ ְשׁכִּ ִֽ
וְ הַ ע ֲִמ ִֽידנוּ מַ לְ ִֽכּנוּ לְ חַ יִּ ים ,וּפְ רוֹשׂ
לוֹמָך.
עָ ִֽלינוּ סֻ כַּת ְשׁ ִֽ ֶ

הֲ ִשׁיבנוּ יְהוָ ה אלֶיָך וְ נָשׁוּבָ ה חַ דּשׁ
יָמינוּ כְּ ִֽ ֶק ֶדם:

אֲ דנָי ְשׂפָ תַ י ִתּפְ ָתּח וּפִ י יַגִּ יד ְתּ ִהלּ ִֽ ֶָתָך.

ע ֶשׂה ָשׁלוֹם בִּ ְמרוֹמָ יו ,הוּא ַיע ֲֶשׂה
ָשׁלוֹם עָ ִֽלינוּ ,וְ עַ ל כָּ ל יִ ְשׂ ָראל.

יִ ְהיוּ לְ ָרצוֹן ִא ְמרי פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִּ י
צוּרי וְ גוֹאֲ לִ י.
לְ פָ ִֽ ֶניָך ,יְ ָי ִ

ָשׁלוֹם עֲליכֶם ,מַ לְ אֲ כי הַ ָשּׁרת ,מַ לְ אֲ כי
עֶ לְ יוֹןִ ,מ ִֽ ֶמּלְֶך מַ לְ כי הַ ְמּלָכִ ים ,הַ ָקּדוֹשׁ
בָּ רוְּך הוּא.
בּוֹאֲ כֶם לְ ָשׁלוֹםַ ,מלְ אֲ כי הַ ָשּׁלוֹם,
מַ לְ אֲ כי עֶ לְ יוֹןִ ,מ ִֽ ֶמּלְֶך מַ לְ כי הַ ְמּלָכִ ים,
הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא.
בָּ ְרכִֽ וּ ִני לְ ָשׁלוֹם ,מַ לְ אֲ כי הַ ָשּׁלוֹם,
מַ לְ אֲ כי עֶ לְ יוֹןִ ,מ ִֽ ֶמּלְֶך מַ לְ כי הַ ְמּלָכִ ים,
הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא.
שוּבְ כם לְ ָשׁלוֹםַ ,מלְ אֲ כי הַ ָשּׁלוֹם,
הַ ְמּלָכִ ים ,מַ לְ אֲ כי עֶ לְ יוֹןִ ,מ ִֽ ֶמּ ֶלְך מַ לְ כי
הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא.

אֲ דוֹן עוֹלָם אֲ ֶשׁר מָ לְַך ,בְּ ִֽ ֶט ֶרם כָּל יְ ִציר
ִנבְ ָרא .לְ עת ַנע ֲָשׂה ְבחֶ פְ צוֹ כּל ,אֲ זַ י ִֽ ֶמלְֶך
ְשׁמוֹ נ ְִק ָרא .וְ ַאחֲ רי כִּ כְ לוֹת הַ כּל ,לְ בַ דּוֹ
נוֹרא .וְ הוּא הָ יָה ,וְ הוּא הוֶ ה,
יִ ְמלוְֹך ָ
ָארה .וְ הוּא אֶ חָ ד וְ אין
וְ הוּא יִ ְהיֶה ,בְּ ִתפְ ָ
ירה .בְּ לִ י
שׁ ִני ,לְ הַ ְמ ִשׁיל לוֹ לְ הַ ְח ִִֽבּ ָ
אשׁית בְּ לִ י תַ כְ לִ ית ,וְ לוֹ הָ עז
ר ִ
וְ הַ ִמּ ְשׂ ָרה .וְ הוּא אלִ י וְ חַ י גּאֲ לִ י ,וְ צוּר
נִסּי וּמָ נוֹס לִ י,
חֶ בְ לִ י בְּ עת צָ ָרה .וְ הוּא ִ
כּוֹסי בְּ יוֹם אֶ ְק ָרא .בְּ יָדוֹ ַאפְ ִקיד
ְמנָת ִ
רוּחי
ירה .וְ עִ ם ִ
ָאע ָ
ישׁן וְ ִִֽ
רוּחי ,בְּ עת ִא ַ
ִ
ירא.
גְּ וִ יּ ִָתי ,יְ ָי לִ י וְ ֹלא ִא ָ

כָּל עוד בַּ לּבָ ב פְּ נִ ימָ ה
הוּדי הו ִמיָּה.
נֶפֶ שׁ יְ ִ
וּלְ פַ אֲ תי ִמזְ ָרחָ ,ק ִדימָ ה
עַ יִ ן לְ ִציּון צופִ יָּה.
עוד ֹלא ָאבְ ָדה ִתּ ְקוָ תנוּ.
הַ ִתּ ְקוָ ה בַּ ת ְשׁנות ַאלְ פַּ יִ ם
ַארצנוּ.
לִ ְהיות עַ ם חָ פְ ִשׁי בְּ ְ
ירוּשׁלַיִם.
ָ
אֶ ֶרץ ִציּון וִ

