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ש ַמיִ םַ .ה ְללוּהוּ ַּב ְּמרוֹ ִמיםַ :ה ְללוּהוּ ָָּכל ַמ ְל ָא ָכיוַ .ה ְללוּהוּ ָָּכל ְצ ָב ָאיו:
לויָ ּהַ .ה ְללוּ ֶאת יְ ה ָֹו֊ ִמן ַה ּ ָ ׁ
ַה ְל ּ
ש ָמיִ םְ .ו ַה ַּמיִ ם ֲא ֶ�ׁשר ֵמ ַעל ַה ּ ָ ׁ
ַה ְללוּהוּ ֶ�ׁש ֶמ�ׁש ְויָ ֵר ַחַ .ה ְללוּהוּ ָָּכל ּכוֹ ְכ ֵבי אוֹ רַ :ה ְללוּהוּ ְ�ׁש ֵמי ַה ּ ָ ׁ
ש ָמיִ ם :יְ ַה ְללוּ
ֶאת ֵ�ׁשם יְ ה ָֹו֊ִּ .כי הוּא ִצ ָּוה ְונִ ְב ָראוַּ .ו ַ ּי ֲע ִמ ֵידם ָל ַעד ְלעוֹ ָלםָ .חק נָ ַתן ְולֹא יַ ֲעבוֹ ר:

ש ַמיִ םַ .ה ְללוּהוּ ַּב ְּמרוֹ ִמיםַ :ה ְללוּהוּ ָָּכל ַמ ְל ָא ָכיוַ .ה ְללוּהוּ ָָּכל ְצ ָב ָאיו:
לויָ ּהַ .ה ְללוּ ֶאת יְ ה ָֹו֊ ִמן ַה ּ ָ ׁ
ַה ְל ּ
ש ָמיִ םְ .ו ַה ַּמיִ ם ֲא ֶ�ׁשר ֵמ ַעל ַה ּ ָ ׁ
ַה ְללוּהוּ ֶ�ׁש ֶמ�ׁש ְויָ ֵר ַחַ .ה ְללוּהוּ ָָּכל ּכוֹ ְכ ֵבי אוֹ רַ :ה ְללוּהוּ ְ�ׁש ֵמי ַה ּ ָ ׁ
ש ָמיִ ם :יְ ַה ְללוּ
ֶאת ֵ�ׁשם יְ ה ָֹו֊ִּ .כי הוּא ִצ ָּוה ְונִ ְב ָראוַּ .ו ַ ּי ֲע ִמ ֵידם ָל ַעד ְלעוֹ ָלםָ .חק נָ ַתן ְולֹא יַ ֲעבוֹ ר:

�יםָּ .ברוּ ְך וּ ְמבוֹ ָר ְך ְּב ִפי ָָכל ַה ְּנ ָ�ׁש ָמהּ ָ :ג ְדלוֹ ְוטוּ בוֹ ָמ ֵלא עוֹ ָלם .דַּ ַעת
ֵאל ָאדוֹ ן ַעל ָָּכל ַה ַּמ ֲע ִ ׂש
וּ ְתבוּ נָ ה סוֹ ְב ִבים הוֹ דוֹ ַ :ה ִּמ ְת ָ ּג ֶאה ַעל ַחיּוֹ ת ַה ּק ֶֹד�ׁשְ .ונֶ ְה ָּדר ְּב ָכבוֹ ד ַעל ַה ֶּמ ְר ָּכ ָבה :זְ כוּ ת וּ ִמי�ׁשוֹ ר ִל ְפנֵ י
� ֵּכל:
ִכ ְסאוֹ ֶ .ח ֶסד ְו ַר ֲח ִמים ָמ ֵלא ְכבוֹ דוֹ  :טוֹ ִבים ְמאוֹ רוֹ ת ֶ�ׁש ְּב ָר ָאם ֱאל ֵֹהינוּ  .יְ ָצ ָרם ְּב ַד ַעת ְּב ִבינָ ה וּ ְב ַה ְ ׂש
ּכ ַֹח וּ גְ בוּ ָרה נָ ַתן ָּב ֶהםִ .ל ְהיוֹ ת מוֹ ְ�ׁש ִלים ְּב ֶק ֶרב ֵּת ֵבלְ :מ ֵל ִאים זִ יו וּ ְמ ִפ ִ
יקים נוֹ גַ ּה .נָ ֶאה זִ ָיום ְְּב ָָכל ָהעוֹ ָלם:
יהםְ ּ :פ ֵאר ְו ָכבוֹ ד נוֹ ְתנִ ים ִל ְ�ׁשמוֹ ָ .צ ֳה ָלה
ימה ְרצוֹ ן קוֹ נֵ ֶ
�ים ְּב ֵא ָ
� ֵמ ִחים ְּב ֵצ ָ
�ים ְּבבוֹ ָאם .עוֹ ִ ׂש
� ִ ׂש
אתם ָ ׂש
ְ ׂש
ש ֶמ�ׁש ַו ִ ּיזְ ַרח אוֹ רָ .ר ָאה ְו ִה ְת ִקין צוּ ַרת ַה ְּל ָבנָ הׁ�ֶ :ש ַבח נוֹ ְתנִ ים לוֹ ָָּכל ְצ ָבא
ְו ִר ָּנה ְלזֵ ֶכר ַמ ְלכוּ תוֹ ָ :ק ָרא ַל ּ ֶׁ
� ָר ִפים ְו ַחיּוֹ ת ְואוֹ ַפ ֵּני ַה ּק ֶֹד�ׁש:
ָמרוֹ םִּ .ת ְפ ֶא ֶרת וּ גְ ֻד ָּלה ְ ׂש
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יע :יוֹ ם ְליוֹ ם יַ ִּב ַ
�ה יָ ָדיו ַמ ִ ּגיד ָה ָר ִק ַ
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�ם א ֶֹהל ָּב ֶהםְ :והוּ א ְּכ ָח ָתן י ֵֹצא ֵמ ֻח ּ ָפתוֹ יָ ִ ׂש
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יבת נָ ֶפ�ׁש ֵעדוּ ת
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ש ַמיִ ם מוֹ ָצאוֹ וּ ְתקוּ ָפתוֹ ַעל ְקצוֹ ָתם ְו ֵאין נִ ְס ָּתר ֵמ ַח ָּמתוֹ ּ :תוֹ ַרת יְ ה ָֹו֊ ְּת ִמ ָ
ַה ּ ָ ׁ
� ְּמ ֵחי ֵלב ִמ ְצ ַות יְ ה ָֹו֊ ָּב ָרה ְמ ִא ַירת ֵעינָ יִ ם:
יְ ה ָֹו֊ נֶ ֱא ָמנָ ה ַמ ְח ִּכ ַ
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יִ ְר ַאת יְ ה ָֹו֊ ְטהוֹ ָרה עוֹ ֶמ ֶדת ָל ַעד ִמ ְ�ׁש ּ ְפ ֵטי יְ ה ָֹו֊ ֱא ֶמת ָצ ְדקוּ יַ ְח ָּדוַ :ה ֶּנ ֱח ָמ ִדים ִמ ָּז ָהב וּ ִמ ּ ַפז ָרב
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�ׁש ֵּב ַח ַל ֲאדוֹ ן ַה ּכֹלָ .ל ֵתת ְ ּג ֻד ָּלה ְליוֹ ֵצר ְּב ֵר ִ
�נוּ ְּכגוֹ יֵ י ָה ֲא ָרצוֹ ת ְולֹא
ינו ְל ַ
א�ׁשיתׁ�ֶ .ש ּלֹא ָע ָ ׂש
ָע ֵל ּ
�ם ֶח ְל ֵקנוּ ָּכ ֶהם ְולֹא גוֹ ָר ֵלנוּ ְּכ ָָכל ֲהמוֹ נָ םׁ�ֶ .ש ֵהם ִמ ְ�ׁש ַּת ֲח ִוים
ָ ׂש
� ָמנוּ ְּכ ִמ ְ�ׁש ּ ְפחוֹ ת ָה ֲא ָד ָמהׁ�ֶ .ש ּלֹא ָ ׂש
יעַ  .ו ֲאנַ ְחנוּ ִמ ְ�ׁש ַּת ֲח ִוים ִל ְפנֵ י ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים
ָל ֶה ֶבל ָו ִריק וּ ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ֶאל ֵאל לֹא יוֹ ִ�ׁש ַ
ש ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעל .וּ ְ�ׁש ִכינַ ת
ַה ָּקדוֹ �ׁש ָּברוּ ְך הוּ אׁ�ֶ .שהוּ א נוֹ ֶטה ָ�ׁש ַמיִ ם ְויוֹ ֵסד ָא ֶרץ .וּ מוֹ ַ�ׁשב יְ ָקרוֹ ַּב ּ ָ ׁ
ֻעזּוֹ ְּבגָ ְב ֵהי ְמרוֹ ִמים .הוּ א ֱאל ֵֹהינוּ ְו ֵאין עוֹ ד ַא ֵחרֱ .א ֶמת ַמ ְל ֵּכנוּ ְו ֶא ֶפס זוּ ָלתוֹ ַּ .כ ָּכתוּ ב ַּב ּתוֹ ָרהְ :ויָ ַד ְע ָּת
ש ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעל ְו ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחתֵ .אין עוֹ דַ :על
ַהיּוֹ ם ַו ֲה ֵ�ׁשב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָךִּ ,כי יְ ה ָֹו֊ הוּ א ָה ֱאל ִֹהים ַּב ּ ָ ׁ
ְ
ילים
ֵּכן נְ ַק ֶּוה ָל ְך יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ִל ְראוֹ ת ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ָּזך ְל ַה ֲע ִביר ִ ּג ּלוּ ִלים ִמן ָה ָא ֶרץ ְו ָה ֱא ִל ִ
�ר יִ ְק ְראוּ ִב ְ�ׁש ֶמ ָך ְל ַה ְפנוֹ ת ֵא ֶל ָ
יך ָָּכל ִר ְ�ׁש ֵעי
ָּכרוֹ ת יִ ָּכ ֵרתוּ ןְ .ל ַת ֵּקן עוֹ ָלם ְּב ַמ ְלכוּ ת ַ�ׁש ַּדיְְ .ו ָָכל ְּבנֵ י ָב ָ ׂש
ְ
ָ
ָא ֶרץ .יַ ִּכירוּ ְויֵ ְדעוּ ָָּכל יוֹ ְ�ׁש ֵבי ֵת ֵבלִּ .כי ְל ָך ִת ְכ ַרע ָָּכל ֶּב ֶרך ִּת ּ ָ ׁ
ש ַבע ָָּכל ָל�ׁשוֹ ןְ .ל ָפנֶ יך יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ
יִ ְכ ְרעוּ ְויִ ּפֹלוּ ְו ִל ְכבוֹ ד ִ�ׁש ְמ ָך יְ ָקר יִ ֵּתנוּ ִ .ו ַ
יהם ְמ ֵה ָרה ְלעוֹ ָלם
יק ְּבלוּ ֻכ ָּלם ֶאת עוֹ ל ַמ ְלכוּ ֶת ָךְ .ו ִת ְמלוֹ ְך ֲע ֵל ֶ
ְ
ְ
ְ
ָו ֶעדִּ .כי ַה ַּמ ְלכוּ ת ֶ�ׁש ְּל ָך ִהיא .וּ ְלעוֹ ְל ֵמי ַעד ִּת ְמלוֹ ך ְּב ָכבוֹ דַּ .כ ָּכתוּ ב ְּבתוֹ ָר ָתך :יְ ה ָֹו֊ יִ ְמלֹך ְלע ָֹלם
ָו ֶעדְ :ונֶ ֱא ַמרְ :ו ָהיָ ה יְ ה ָֹו֊ ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָָּכל ָה ָא ֶרץַּ .ביּוֹ ם ַההוּ א יִ ְהיֶ ה יְ ה ָֹו֊ ֶא ָחד וּ ְ�ׁשמוֹ ֶא ָחד:

�ׁש ֵּב ַח ַל ֲאדוֹ ן ַה ּכֹלָ .ל ֵתת ְ ּג ֻד ָּלה ְליוֹ ֵצר ְּב ֵר ִ
�נוּ ְּכגוֹ יֵ י ָה ֲא ָרצוֹ ת ְולֹא
ינו ְל ַ
א�ׁשיתׁ�ֶ .ש ּלֹא ָע ָ ׂש
ָע ֵל ּ
�ם ֶח ְל ֵקנוּ ָּכ ֶהם ְולֹא גוֹ ָר ֵלנוּ ְּכ ָָכל ֲהמוֹ נָ םׁ�ֶ .ש ֵהם ִמ ְ�ׁש ַּת ֲח ִוים
ָ ׂש
� ָמנוּ ְּכ ִמ ְ�ׁש ּ ְפחוֹ ת ָה ֲא ָד ָמהׁ�ֶ .ש ּלֹא ָ ׂש
יעַ  .ו ֲאנַ ְחנוּ ִמ ְ�ׁש ַּת ֲח ִוים ִל ְפנֵ י ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים
ָל ֶה ֶבל ָו ִריק וּ ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ֶאל ֵאל לֹא יוֹ ִ�ׁש ַ
ש ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעל .וּ ְ�ׁש ִכינַ ת
ַה ָּקדוֹ �ׁש ָּברוּ ְך הוּ אׁ�ֶ .שהוּ א נוֹ ֶטה ָ�ׁש ַמיִ ם ְויוֹ ֵסד ָא ֶרץ .וּ מוֹ ַ�ׁשב יְ ָקרוֹ ַּב ּ ָ ׁ
ֻעזּוֹ ְּבגָ ְב ֵהי ְמרוֹ ִמים .הוּ א ֱאל ֵֹהינוּ ְו ֵאין עוֹ ד ַא ֵחרֱ .א ֶמת ַמ ְל ֵּכנוּ ְו ֶא ֶפס זוּ ָלתוֹ ַּ .כ ָּכתוּ ב ַּב ּתוֹ ָרהְ :ויָ ַד ְע ָּת
ש ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעל ְו ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחתֵ .אין עוֹ דַ :על
ַהיּוֹ ם ַו ֲה ֵ�ׁשב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָךִּ ,כי יְ ה ָֹו֊ הוּ א ָה ֱאל ִֹהים ַּב ּ ָ ׁ
ְ
ילים
ֵּכן נְ ַק ֶּוה ָל ְך יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ִל ְראוֹ ת ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ָּזך ְל ַה ֲע ִביר ִ ּג ּלוּ ִלים ִמן ָה ָא ֶרץ ְו ָה ֱא ִל ִ
�ר יִ ְק ְראוּ ִב ְ�ׁש ֶמ ָך ְל ַה ְפנוֹ ת ֵא ֶל ָ
יך ָָּכל ִר ְ�ׁש ֵעי
ָּכרוֹ ת יִ ָּכ ֵרתוּ ןְ .ל ַת ֵּקן עוֹ ָלם ְּב ַמ ְלכוּ ת ַ�ׁש ַּדיְְ .ו ָָכל ְּבנֵ י ָב ָ ׂש
ְ
ָ
ָא ֶרץ .יַ ִּכירוּ ְויֵ ְדעוּ ָָּכל יוֹ ְ�ׁש ֵבי ֵת ֵבלִּ .כי ְל ָך ִת ְכ ַרע ָָּכל ֶּב ֶרך ִּת ּ ָ ׁ
ש ַבע ָָּכל ָל�ׁשוֹ ןְ .ל ָפנֶ יך יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ
יִ ְכ ְרעוּ ְויִ ּפֹלוּ ְו ִל ְכבוֹ ד ִ�ׁש ְמ ָך יְ ָקר יִ ֵּתנוּ ִ .ו ַ
יהם ְמ ֵה ָרה ְלעוֹ ָלם
יק ְּבלוּ ֻכ ָּלם ֶאת עוֹ ל ַמ ְלכוּ ֶת ָךְ .ו ִת ְמלוֹ ְך ֲע ֵל ֶ
ְ
ְ
ְ
ָו ֶעדִּ .כי ַה ַּמ ְלכוּ ת ֶ�ׁש ְּל ָך ִהיא .וּ ְלעוֹ ְל ֵמי ַעד ִּת ְמלוֹ ך ְּב ָכבוֹ דַּ .כ ָּכתוּ ב ְּבתוֹ ָר ָתך :יְ ה ָֹו֊ יִ ְמלֹך ְלע ָֹלם
ָו ֶעדְ :ונֶ ֱא ַמרְ :ו ָהיָ ה יְ ה ָֹו֊ ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָָּכל ָה ָא ֶרץַּ .ביּוֹ ם ַההוּ א יִ ְהיֶ ה יְ ה ָֹו֊ ֶא ָחד וּ ְ�ׁשמוֹ ֶא ָחד:

א�ׁשית:
�ה ְּב ֵר ִ
�ה ַמ ֲע ֵ ׂש
ינו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם עוֹ ֶ ׂש
רו ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹו֊ֱ ,א ֹל ֵה ּ
ָּב ּ

א�ׁשית:
�ה ְּב ֵר ִ
�ה ַמ ֲע ֵ ׂש
ינו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם עוֹ ֶ ׂש
רו ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹו֊ֱ ,א ֹל ֵה ּ
ָּב ּ

