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 אריאל כפ"ג

ן "אמת מארץ תצמח"  חודש ארגו

 אמתותורתו  אמתמשה 
 

 באמתוטהר ליבינו לעובדך 
 

 אמתצדקתך צדק לעולם ותורתך 

גדולות  וצדקתך אלוקים עד מרום אשר עשית

 אלוקים מי כמוך

ל ומשפטיך תהום רבה אדם ובהמה -צדקתך כהררי א

 תושיע ה'
 

 כי לא תחפוץ במות המת

 אם בשובו מדרכו וחיה כי

 עד יום מותו תחכה לו

 אם ישוב מיד תקבלו

 

 כי אתה הוא יוצרם אמת

 ואתה יודע יצרם

 כי הם בשר ודם

 כי אתה הוא יוצרם אמת

ֵֹּהן גָּדֹול ֱאֶמת יָּה כ ר הָּ  ַמה נְֶּהדָּ

ַגע לֹום ְבִלי פֶּ ִשים ְבשָּ דָּ ְדֵשי ַהקָּ  ְבֵצאתֹו ִמֵבית קָּ

 

ֵֹּהן ה ַמְרֵאה כ ֵרי ַמְעלָּ ל ַהנְִמַתח ְבדָּ ֹּהֶּ  ְכא

ֵֹּהן ִקים ַהּיֹוְצִאים ִמִזיו ַהַחּיֹות ַמְרֵאה כ  ִכְברָּ

ֵֹּהן וֹות ַמְרֵאה כ ל ְגִדיִלים ְבַאְרַבע ְקצָּ ֹּדֶּ  ְכג

 אמת...

ֵֹּהן נָּן ַמְרֵאה כ עָּ ת ְבתֹוְך הֶּ שֶּ  ִכְדמּות ַהקֶּ

ר ִהְלִביש צּור  ֵֹּהןְכהֹוד ֲאשֶּ  ִליצּוִרים ַמְרֵאה כ

ֵֹּהן ד ַמְרֵאה כ מֶּ ד ַהנָּתּון ְבתֹוְך ִגנַת חֶּ  ְכוֶּרֶּ

ֵֹּהן ְך ַמְרֵאה כ לֶּ  ְכֵזר ַהנָּתּון ַעל ֵמַצח מֶּ

 אמת...

ֵֹּהן ן ַמְרֵאה כ תָּ ן ַעל ְפנֵי חָּ ד ַהנִתָּ סֶּ  ְכחֶּ

ֵֹּהן הֹור ַמְרֵאה כ נִיף טָּ ַֹּהר ַהנָּתּון ְבצָּ  ְכט

ר  ֵֹּהןְכיֹוֵשב ְבֵסתֶּ ְך ַמְרֵאה כ לֶּ  ְלַחּלֹות ְפנֵי מֶּ

ֵֹּהן ח ַמְרֵאה כ ַֹּגּה ִבְגבּול ִמְזרָּ  ְככֹוַכב ַהנ

 אמת...

ֵֹּהן ה ַמְרֵאה כ קָּ  ִכְלבּוש ְמִעיל ּוְכִשְריַן ְצדָּ

ֵֹּהן ְך ַמְרֵאה כ רֶּ ֹּאש דֶּ ְך ַהנִצָּב ַעל ר  ְכַמְלאָּ

ֵֹּהן  ְכנֵר ַהֵמִציץ ִמֵבין ַהַחּלֹונֹות ַמְרֵאה כ

ֵֹּהן ש ַמְרֵאה כ ֹּדֶּ ֹּאש ַעם ק ֵרי ְצבָּאֹות ְבר  ְכשָּ

 אמת...

ֵֹּהן הֹור ַלִמַטֵהר ַמְרֵאה כ ר ִהְלִביש טָּ ֹּז ֲאשֶּ  ְכע

ֹּהֵ  ב ְבשּוֵלי ַהְמִעיל ַמְרֵאה כ  ןְכַפֲעמֹונֵי זָּהָּ

ֵֹּהן ֵעדּות ַמְרֵאה כ ֹּכֶּת הָּ ר  ְכצּוַרת ַהַביִת ּופָּ

ת וְ  ה ְתֵכלֶּ ה ְמֻכסָּ ֵֹּהןִכְקִהּלָּ ן ַמְרֵאה כ  ַאְרגָּמָּ

 אמת...

ֵֹּהן ץ ַמְרֵאה כ ָארֶּ ש ַעל הָּ מֶּ  ְכרֹוֵאי ְזִריַחת שֶּ

ֵֹּהן  ְכשֹוַשנַת ַגן ֵבין ַהחֹוִחים ַמְרֵאה כ

ֵֹּהן ן ַמְרֵאה כ ה ִמֵתימָּ  ְכַתְבנִית ְכִסיל וְִכימָּ

 אמת...

אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד 

ועטרת ישועה יום מנוחה בארץ תפארת גדולה 

 וקדושה לעמך נתת

אברהם יגל יצחק ירנן יעקב ובניו ינוחו בו מנוחת  

ואמונה מנוחת שלום  אמתאהבה ונדבה מנוחת 

 ושלווה והשקט בבטח

מנוחה שלמה שאתה רוצה  בה יכירו בניך וידעו כי  

 מאיתך היא מנוחתם ועל מנוחתם יקדישו את שמך

 אתה הוא ראשון אמת, אמת, אמת

 אתה הוא אחרון  אמת, אמת, אמת

 ומבלעדייך אין לנו מלך גואל ומושיע

 ומבלעדייך אין לנו מלך גואל ומושיע

 מלך גואל ומושיע

 מלך גואל ומושיע!

 


