
 

 

 ונתנה תוקף

 

ף ּונְַתנֶּה  ַהּיום ְקֻדַשת ּתקֶּ

 וְָאיום נוָרא הּוא כִּי

א ּובו נָשֵׂ ָך תִּ  ַמְלכּותֶּ

ד וְיִּכון סֶּ ָך ְבחֶּ  כְִּסאֶּ

ב שֵׂ ת ָעָליו וְתֵׂ ֱאמֶּ  .בֶּ

ת  ַדּיָן הּוא ַאָּתה כִּי ֱאמֶּ

יחַ  עַ  ּומוכִּ ד וְיודֵׂ  וָעֵׂ

ב ם וְכותֵׂ ר וְחותֵׂ  .ּומונֶּה וְסופֵׂ

ְזכר  ,ַהנְִּשָכחות ָכל וְתִּ

ְפַּתח ת וְתִּ ר אֶּ פֶּ ְכרונות סֵׂ  .ַהזִּ

ָליו אֵׂ א ּומֵׂ  .יִָּקרֵׂ

 .בו ָאָדם ָכל יַד וְחוָתם

 .יִָּּתַקע ָגדול ּוְבשוָפר

 .יִָּשַמע ַדָקה ְדָמָמה וְקול

ים זּו ּוַמְלָאכִּ  .ןיֵָׂחפֵׂ

יל זּון ּוְרָעָדה וְחִּ  .יאחֵׂ

נֵׂה וְיאְמרּו ין יום הִּ  .ַהדִּ

ְפקד ין ָמרום ְצָבא ַעל לִּ  .ַבדִּ

ינֶּיָך יְִּזכּו לא כִּי ין ְבעֵׂ  .ַבדִּ

י וְָכל  ְלָפנֶּיָך יַַעְברּון עוָלם ָבאֵׂ

 .ָמרון כְִּבנֵׂי

ה ְכַבָקַרת ְדרו רועֶּ  .עֶּ

יר ְבטו ַּתַחת צאנו ַמֲעבִּ  .שִּ

ְסּפר ירַּתֲעבִּ  כֵׂן ְמנֶּה וְתִּ  וְתִּ

ְפקד ש וְתִּ  .ָחי ָכל נֶּפֶּ

ְצָבה וְַתְחּתְך יָך ְלָכל קִּ ּיותֶּ  .ְברִּ

ְכּתב ת וְתִּ ינָם ְגַזר אֶּ  :דִּ

 

 

בּון ַהָשנָה ְבראש  יִָּכתֵׂ

מּון כִּּפּור צום ּוְביום  יֵָׂחתֵׂ

אּון וְַכָמה יַַעְברּון ַכָמה  יִָּברֵׂ

י י יְִּחיֶּה מִּ  .יָמּות ּומִּ

י ּצובְ  מִּ י קִּ ּצו לא ּומִּ  ְבקִּ

י י. ַבַמיִּם מִּ ש ּומִּ  ָבאֵׂ

י ב מִּ רֶּ י. ַבחֶּ  ַבַחּיָה ּומִּ

י י. ָבָרָעב מִּ  ַבָּצָמא ּומִּ

י י. ָבַרַעש מִּ  ַבַמגֵָׂפה ּומִּ

י י ַבֲחנִּיָקה מִּ יָלה ּומִּ  ַבְסקִּ

י י יָנּוחַ  מִּ  יָנּועַ  ּומִּ

י ט מִּ י יִָּשקֵׂ ף ּומִּ  יִָּטרֵׂ

י ו מִּ י. יִָּשלֵׂ  ָסריְִּתיַ  ּומִּ

י י. יֵָׂענִּי מִּ ר ּומִּ  יֵָׂעשֵׂ

י ל מִּ י. יִָּשפֵׂ  יָרּום ּומִּ

ָלה ּוְתשּוָבה  ּוְצָדָקה ּוְתפִּ

ין ירִּ ת ַמֲעבִּ  ַהְגזֵָׂרה רעַ  אֶּ

ְמָך כִּי ָך כֵׂן ְכשִּ ָלתֶּ  ְּתהִּ

ה ְכעס ָקשֶּ ְרצות וְנוחַ  לִּ  לִּ

ת ְבמות ַתְחּפץ לא כִּי  ַהמֵׂ

ם כִּי ַדְרכו ְבשּובו אִּ  וְָחיָה מִּ

 לו ְּתַחכֶּה מותו יום וְַעד

ם ּיַד יָשּוב אִּ  .ְּתַקְבלו מִּ

ת  יוְצָרם הּוא ַאָּתה כִּי ֱאמֶּ

עַ  וְַאָּתה  יְִּצָרם יודֵׂ

ם כִּי  .וָָדם ָבָשר הֵׂ

 

 

ָעָפר יְסודו ָאָדם  וְסופו, מֵׂ

ָעָפר  לֶּ

יא ְבנְַפשו  ַלְחמו יָבִּ

ס ָמשּול רֶּ  ַהנְִּשָבר ְכחֶּ

יר יץ יָבֵׂש ְכָחצִּ ל ּוְכצִּ  נובֵׂ

ל ר ְכצֵׂ  ָכָלה ּוְכָענָן עובֵׂ

חַ  ּוְכָאָבק נוָשבֶּת ּוְכרּוחַ   ּפורֵׂ

 .יָעּוף וְַכֲחלום

ְך הּוא וְַאָּתה לֶּ ל מֶּ  וְַקּיָם ַחי אֵׂ

 


