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 בעי"ת לש"ב לש"מ ע"ו בר"ה 

ַהִגיד ַעל ַהִצּיּון    ִפּלֹות לְּ  ג'תְּ

ה  ר ַאָתה עֹושֶׂ ל עֹוָלם ָכל ָיכֹול ֲאשֶׂ ִרּבֹונֹו שֶׂ

ר לֹא ִיָּבֵצר ִממְ  ר ֲאשֶׂ  �ִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ֵחקֶׂ

ְמִזָמה ַזֵכִני ְּבָעְמִדי ָכאן ַעל ַהִצּיּון ַהָקדֹוש 

ל  ר ָזָכה ְוַהּנֹוָרא שֶׂ ַרֵּבינּו ַהָקדֹוש ְוַהּנֹוָרא ֲאשֶׂ

ַאְנִפין  �ְלִהָכֵלל ְּבַאָּבא ְוִאָמא ְּבֲאִרי

ְּבַעִתיָקא ַקִדיָשא ְּבָאָדם ַקְדמֹון ְּבֵריָשא ְדָלא 

ִאְתָיַדע ִּבְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין ָהִעֵּור ְוַהֵחֵרש 

ה ַצָּואר ָעקּום ּוַבַעל ַהֲחט ת ְּבִלי ְוַהְכַבד פֶׂ רֶׂ ֹוטֶׂ

ה ַגם אֹוִתי ְלַהִגיַע  ָיַדִים ּוְבִלי ַרְגַלִים ֵכן ְתַזכֶׂ

ְלָכל ַהַמְדֵרגֹות ַהּנֹוָראֹות ָהֵאּלּו ַעל ְיֵדי 

ה ָכֵעת ְלַקֵּבל ֵאיזֶׂה ִנצֹוץ ֵמַהְּנָשָמה  ְזכֶׂ אֶׂ שֶׂ

ר ֵמעֹוָלם לֹא  ָהַאִדיָרה ְוַהּנֹוָרָאה ַהזּו ֲאשֶׂ

ת ֵעינֶׂ  ת ָפְתָחה אֶׂ יָה ּוֵמעֹוָלם לֹא ָרֲאָתה אֶׂ

ָזְכָתה  ף ַעִין ֵמַהְּנָשָמה שֶׂ רֶׂ ָהעֹוָלם ֲאִפילּו ְכהֶׂ

עְנק ָגאר ִניְשט"  �ן ִאיּולֹוַמר "א עדֶׂ גֶׂ

ָזְכָתה לֹא ִלְשֹמַע  ִּנְכְלָלה ְּבַאִין שֶׂ ַהְּנָשָמה שֶׂ

שּום קֹול ִמּקֹולֹות ָהעֹוָלם ֲאִפילּו ִכי הּוא זֶׂה 

ה ַגם אֹוִתי ֵמַעָתה לֹא ִלְשֹמַע שּום ֵכן תְ  ַזכֶׂ

קֹול ִמּקֹולֹות ָהעֹוָלם ַזֵכִני ְלִהָכֵלל ַּבְנָשָמה 

ַבח ְוהֹוָדָיה  יָה ֵהם ַרק שֶׂ ָכל ִדּבּורֶׂ ָזְכָתה שֶׂ שֶׂ

ר ֵמעֹוָלם לֹא הֹוִציָאה  �ְלַהֵשם ִיְתָּבַר  ֲאשֶׂ

ה ְוִדּבּור ְּבִעְנְיֵני ָהעֹולָ  גֶׂ ם ַהְּנָשָמה שּום הֶׂ

ר ָהיּו  ת ָכל ַהִּנגּוִנים ֲאשֶׂ ר ֵיש ָלּה אֶׂ ֲאשֶׂ

ִמימֹות עֹוָלם ַעד ְתִחַּית ַהֵמִתים ְוַאֲחֵרי 

ת ָכל  ר ָיְדָעה ְכָבר ָכאן ָּבעֹוָלם אֶׂ ַהְתִחָּיה ֲאשֶׂ

ר ִיְשְמעּו ְּבַגן  ל ָכל ַהַצִדיִקים ֲאשֶׂ ַהִּנגּוִנים שֶׂ

ן ַהְּנָשָמה ת ַהַמְלאָ  ֵעדֶׂ ר ָזְכָתה ִלְשֹמַע אֶׂ  �ֲאשֶׂ

ף ָראִשים ּוְלָכל רֹאש  לֶׂ ר ֵיש לֹו אֶׂ ַהּנֹוָרא ֲאשֶׂ

ף ְלשֹונֹות ּוְלָכל  לֶׂ ה אֶׂ ף ִפּיֹות ּוְלָכל פֶׂ לֶׂ אֶׂ

ף ִנגּוִנים  לֶׂ ף קֹולֹות ּוְלָכל קֹול אֶׂ לֶׂ ָלשֹון אֶׂ

ת ָכל ֵאּלּו  ר ָזְכָתה ִלְשֹמַע אֶׂ ַהְּנָשָמה ֲאשֶׂ

ר ְּבֹכַח ַהִּנגּוִנים ָהֵאּלּו ִהיא הַ  ִּנגּוִנים ֲאשֶׂ

לֶׂ  �ַתְמִשי ת ִנְשַמת מֶׂ ַהָמִשיַח  �ָלעֹוָלם אֶׂ

ְדָוה ְוִרּקּוד  ר ִיְהיֶׂה כּולֹו ִשיָרה ְוִנגּון חֶׂ ֲאשֶׂ

ר לֹא ִיָּבֵצר  ָאָּנא ַרחּום ְוַחּנּון ָכל ָיכֹול ֲאשֶׂ

ָכאן ַעל ַהִצּיּון  ְמִזָמה ַזֵכִני ְּבָעְמִדי �ִממְ 



ה ַגם ֲאִני ְלִהְתַכֵלל  ְזכֶׂ אֶׂ ַהָקדֹוש ְוַהּנֹוָרא שֶׂ

ְכַלל ָכל ִנְשמֹות  �ִּבְנָשָמה נֹוָרָאה זּו ְּבתֹו

ִיְשָרֵאל ַהזֹוכֹות ָכֵעת ְלִהְתַכֵלל ִּבְנָשָמה 

ה ַגם ֲאִני  ְזכֶׂ ַאִדיָרה ְונֹוָרָאה זֹו ְוַעל ְיֵדי זֶׂה אֶׂ

ת ְיֵמי ְתשּוָבה  ָכֵעת רֶׂ ִּביֵמי רֹאש ַהָשָנה ֲעשֶׂ

כֹות הֹוַשְעָנא ַרָּבא  ְויֹום ַהִכפּוִרים ִויֵמי ַהסֻּ

ת ַהַמְלאָ   �ְוִשְמַחת תֹוָרה ַגם ֲאִני ִלְשֹמַע אֶׂ

ּלֹו  ַהּנֹוָרא ַהזֶׂה ִעם ָכל ֵאין סֹוף ַהִּנגּוִנים שֶׂ

ְּבָכל ְשִנָּיה ּוְשִנָּיה וְ  ַגם ְּבָכל יֹום ָויֹום ִמְּיֵמי שֶׂ

ַגע ּוְבָכל ְשִנָּיה ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם  ַחַיי ְּבָכל רֶׂ

ד.  ָלה ָועֶׂ  ָאֵמן נֶַׂצח סֶׂ


