ֲא דוֹ ן עוֹ ָל ם
ֲאדוֹ ן עוֹ ָלם ֲא ֶשׁר ָמ ַל ְךְּ ,ב ֶ ֽט ֶרם ָָּכל יְ ִציר נִ ְב ָרא.
ְל ֵעת נַ ֲע ָשׂה ְּב ֶח ְפצוֹ כֹלֲ ,אזַ י ֶ ֽמ ֶל ְך ְ�ׁשמוֹ נִ ְק ָרא.
ְו ַא ֲח ֵרי ִּכ ְכ ּּלוֹ ת ַה ּכֹלְ ,ל ַב ּדוֹ יִ ְמל ְײך נוֹ ָרא.
הוא יִ ְהיֶ ה ְּב ִת ְפ ֲא ָרה.
הוא ה ֶֹוהְ ,ו ּ
הוא ָהיָ ה ְו ּ
ְו ּ
הוא ֶא ָחד ְו ֵאין ֵשׁנִ יְ ,ל ַה ְמ ִשׁילוֹ ּו ְל ַה ְח ִּב ָירה.
ְו ּ
אשׁית ְּב ִלי ַּת ְכ ִליתְ ,ולוֹ ָהעֹז ְו ַה ִּמ ְ�ׂש ָרה.
ְּב ִלי ֵר ִ
מו ָרה.
ְּב ִלי ֶ ֽע ֶר ְך ְּב ִלי ִ ּד ְמיוֹ ןְּ ,ב ִלי ִשׁנּּ ּוי ּו ְת ּ
בו ָרה.
רודּ ְ ,גדוֹ ל ּכ ַֹח ּוגְ ּ
ְּב ִלי ִח ּב ּור ְּב ִלי ּ ֵפ ּ
צור ֶח ְב ִלי ְּביוֹ ם ָצ ָרה.
הוא ֱא ִלי ְו ַחי גּ וֹ ֲא ִליְ ,ו ּ
ְו ּ
הוא נִ ִּסי ּו ָמנֻ ִּסיְ ,מנַ ת ּכוֹ ִסי ְּב ּּיוֹ ם ֶא ְק ָרא.
ְו ּ
הוא ֶעזְ ָרה.
הוא צוֹ ֶפה ְו ּ
הוא ַמ ְר ּ ֵפאְ ,ו ּ
הוא רוֹ ֵפא ְו ּ
ְו ּ
ישׁן ְו ָא ִע ָירה.
רו ִחיְּ ,ב ֵעת ִא ַ
ְּביָ דוֹ ַא ְפ ִקיד
ּ
רו ִחי ְ ּג ִו ָ ּי ִתיֲ ,אדֹנָ י ִלי ְולײא ִא ָירא.
ְו ִעם
ּ
נו יִ ְ�ׁש ַלח ְמ ֵה ָרה.
ְּב ִמ ְק ָ ּד�ׁשוֹ ָ ּ ֽתגֶ ל נַ ְפ ִשׁי ְמ ִ�ׁש ֵ ֽ
יח ּ
ְו ָאז נָ ִ�ׁשיר ְּב ֵבית ָק ְד ִ�ׁשיָ ,א ֵמן ָא ֵמן ֵ�ׁשם ַהנּ וֹ ָרא:
דקה  -הוצאה לאושר
ציון ,יוֹ ֵ
בחיוך ובשמחה מסידורי שיר ציון

