
L’ultra MINISIDOUR  

 

  ה   בי  לי  לו  כל  ךל   מה  עת  לא  אם  בם  על  שם  את  אל

 נו...   רב  חג  אב  בה   עם  הר  יד  בן  זה  ו כ  מ    ב   ל

  אלישר  עלם  מלך   נוהיאל    יהוה האת  ברוך  פי  טוב  ...י  ...ו  ך... 
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 אלישרך ותימשכנ יעקבך יאהלו טב מה

5 

 ְיֻרָשֵתנּו;  יפה מהו יפה מהו יפה מהו יפה מהו יפה מהּו ּגֹוָרֵלנּו נעיםמה  נעיםמה   ֶחְלֵקנּו טבמה  טבמה  טבמה   ינּואשר  ינּואשר

6 

ָאַמר ברוך ית.ב עושה רוךב .הוא רוךב .עולםה ָהָיהו שֶׁ  רוךב ָאֶרץ.ה ַעלַרֵחם מ רוךב ְמַקֵים.ו ּגוֵזר רוךב .עושהו אומר רוךב ֵראשִׁ

יות.ה ַעלַרֵחם מ יל.ו ּפוֶדה רוךב ֶנַצח.ל ַקָיםו ַעדל ַחי רוךב ֵרָאיו.לי טובַשֵלם שָכר מ רוךב ְברִׁ  : ושמ רוךב ַמצִׁ
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ִקיַע ֻעּזוב הּולול  ה ו.קדשב ֵאל לול  ה ָיּה.לוַהל    : רנוכִׁ ו ֶבלנב הּולולְ ה ֵתַקע שוָפר.ב הּולוַהלְ :  לוֻּגדְ  רבכ הּולולְ ה ְגבּורָתיו.ב הּולוַהלְ :  ר 

יםב הּולולְ ה ָמחול.ו תףב הּולוַהלְ  נִׁ ְלצְ ב הּולוַהלְ :  ֻעָגבו מִׁ ְלצְ ב הּולולְ ה ע.שמ ליצִׁ  : ָיּהלולְ ה ְתַהֵלל ָיּה. מהשנְ ה כל:  ְתרּוָעה ליצִׁ

 : ָיּהלולְ ה ְתַהֵלל ָיּה. מהשנְ ה כל
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 : עדו עולםך לְמבָר ה  והיה רוךב:  ךְמבָר ה  יהוה ֶאתּו ברכ

 : כלה ֶאתוֵרא וב שלום עשה. ךוֵרא חשֶ וב . יוֵצר אורעולםה לךנו מֵהיֶאל  יהוה האת ברוך
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ל  יהוה אלישרע שמ  : אחד  יהוה נוֵהיאֶׁ

 : עדו עולםל ּותומְלכ בודכ שם רוךב

 

ָת ו   ל  יהוה אתָאַהב  יאֶׁ  : ךאדֶ מ כלך ובַנְפשְ  כלך ובבְ לבָ  כלך בהֶׁ

יםה ּוָהיוְ  יֵאלֶ ה ְדָברִׁ  : ךבֶ לבָ  ַעליום ְוך הצַ מ ה ֲאֶשר ָאנכִׁ

ַנְנָתםוְ  ַבְרתָ ך וינלב שִׁ ְבתְ ב בם דִׁ  : ךקּומֶ ך ובָשְכבְ ך ובֶדֶר ך בֶלְכתְ ך ובתֶ ביך בשִׁ

 : ךֵעיֶני בין טָטפתל ָהיּווך יד ַעלות לא ּוְקַשְרָתם

 : ךְשָעֶריך ובתֶ בי זֻזותמ ַעלּוְכַתְבָתם 
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ְפָתח ָלתֶ  ידַיּגִׁ פי ו ֲאדָני שָפַתי תִׁ  : ךְתהִׁ

ְצָחק.ֶאלָרָהם. אבֵהי ֶאל. נווֵתיאבֵהי אלו  נוהיאל   יהוה האת ברוך בורה ָּגדולה ֵאלה ֵהי ַיֲעקב.אלו ֵהי יִׁ ים יעל ֵאלָרא נווה ּגִׁ ון. ּגוֵמל ֲחָסדִׁ

 : ַאֲהָבהב ושמַמַען ל יֶהםבנ ינלב ֵאלא גובימֵ ו ות.אבזוֵכר ַחְסֵדי ו .כלה קוֵנהו ם.יטוב

יעַ ו עוֵזר מלך  : ָרָהםאבֵגן מ .יהוה האת ברוך : ָמֵגןו מושִׁ

11 

ישִׁ שמ שםכ .עולםך בשמ ֶאת קדשנְ   : ָאַמרו זה ֶאל זהָקָרא ו .ךאֶ בינְ  יד ַעלָכתּוב כ רום.מ ישמב ים אותוְקדִׁ

 : בודוכ ָאֶרץה כל לאמ ְצָבאות.  יהוה קדוש קדוש קדוש

 : ְמקומומ  יהוהבוד כ רוךב : ּואמרי רוךב םתעמל

יון ךַהיִׁ ֶאל. עולםל  יהוה מלךיִׁ   : דשך כתוב לאמרובדברי ק  ָיּהלולְ ה דר.ו דרל צִׁ

12 

לֶׁ  ידדור ַנגִ ו דורל ים ולְ  ךָגד  ישנַ  ךתְ קֻדשֵנַצח ְנָצחִׁ ְבחֲ ו .ְקדִׁ  :   האת קדושו ָּגדול לךמ ֵאלכי  .עדו עולםל ָימּוש לאנו פימ  נוהיאל  ךשִׁ

 : קדושה ֵאלה  יהוה האת ברוך
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ים ו ֶחֶסדו ֵחן. הברכו הטוב שלוםשים     יהוה לנו ָנַתתָ  ךאור ָּפֶניבכי  .ךאור ָּפֶניב אחדנו ככלנו יאב נוברכ .ךעמ אלישר כל ַעלנו ויָעלַרֲחמִׁ

ים  נוהיאל יו הברכו ְצָדָקהו ַאֲהַבת ֶחֶסד.ו תוַרת ַחיִׁ יםו םַרֲחמִׁ  ָשָעה כלוב עת כלב אלישר ךעמ ֶאת ברךלך ֵעיֶניב טובו .שלוםו ַחיִׁ

 : ךמֶ לושְ ב

 :שלוםב אלישרו עמ ֶאת ברךמְ ה .יהוה האת ברוך
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י. יהוהל לוַּגדְ :  ושמ קדוש. נוֲאדוֵני. ָּגדול נוֵהיֶאל אחד:  אחד יהוה נוהיאל יהוה אלישרע שמ תִׁ  : וְחדָ ו יַ שמ מהְנרומְ ו אִׁ

17 

יֵענּוכמלֵהינּו. ֵאין ַכאדֹוֵנינּו. ֵאין ְכמאלֵאין כֵ  י כֵ  :נּו. ֵאין ְכמֹושִׁ י כְ אלמִׁ י ַכאדֹוֵנינּו. מִׁ יֵענּוכמלֵהינּו. מִׁ י ְכמֹושִׁ  :נּו. מִׁ

יֵענּוכמלֵהינּו. נֹוֶדה ַלאדֹוֵנינּו. נֹוֶדה לְ אללֵ נֹוֶדה  יֵענּו ברוך נּוכמל ברוך ֲאדֹוֵנינּו ברוךינּו. הֵ אל ברוך :ּו. נֹוֶדה ְלמֹושִׁ  :מֹושִׁ

 .יֵענּוהּוא מֹושִׁ  אתהנּו. כמלהּוא  אתההּוא ֲאדֹוֵנינּו.  אתהֵהינּו. אלהּוא  אתה


