
  



 
  



 

 

 



ֲעַמִּקִ֖ים  ֲעלֹ֑ות ִמַּמַֽ ַּמַֽ ה ִׁשִ֥יר ַהַֽ ְקָראִתִ֣יָך ְיֹהָוַֽ  
י   ֲחנּוָנַֽ ֲאֹדָני֘ ִׁשְמָעָ֢ה ְבקֹ֫וִלִ֥י ִּתְהֶיִ֣יָנה ָאְָ֭זֶניָך ַקֻּׁשבֹ֑ות ְלְ֝קֹ֗ול ַּתַֽ  
ד  ֲעֹמַֽ ְׁשָמר־ָיּ֑ה ֲאְֹ֝דָנ֗י ִמִ֣י ַיַֽ ִאם־ֲעֹונִֹ֥ות ִּתַֽ  

א   ִּכי־ִעְּמָךִ֥ ַהְּסִליָח֑ה ְלְַ֝מַע֗ן ִּתָּור ַֽ
לְ  ִלְדָב֘רִֹ֥ו הֹוָחַֽ ִּתיִקִּוִ֣יִתי ְיָֹ֭הָוה ִקְּוָתִ֣ה ַנְפִׁש֑י ְוַֽ  

ֶקר  אֹדָנ֑י ִמֹּׁשְמִרִ֥ים ַלְֹּ֝בֶ֗קר ֹׁשְמִרִ֥ים ַלֹּבַֽ ַנְפִׁשִ֣י ַלַֽ  
ּות: ח  ִ֖ה ִעּמִֹ֣ו ְפדַֽ י־ִעם־ְיֹהָוִ֥ה ַהֶחֶ֑סד ְוַהְרּב  ֗ל ֶאל־ְיהָ֫וה ִּכַֽ ִ֥ל ִיְׂשָרא  ְוָ֭הּוא ִיְפֶּדִ֣ה ֶאת־  ַיח 

יו ֑ל ִמְֹּ֝כ֗ל ֲעֹוֹנָתַֽ  ִיְׂשָרא 

  



ֹו:  א־ָיְִ֝עיר ָּכל־ֲחָמתַֽ לָ֢א ַיְׁ֫שִחִ֥ית ְוִהְרָּבִ֣ה ְלָהִׁשִ֣יב ַאּפֹ֑ו ְולַֽ ִ֥ר ָעֹו֘ן ְוַֽ  ְוהּ֤וא ַרחּ֨ום ׀ ְיַכּפ 
 

 

נּו:  ֹום־ָקְרא ַֽ ֲ֘ענ ִ֥נּו ְביַֽ  ְיֹהָוִ֥ה הֹוִׁש֑יָעה ַהְֶּ֝מֶ֗לְך ַיַֽ

ְרכּו ֶאת ְייָּ  ְךבָּ ַהְמֹברָּ  
 

ֶעד:  ם וָּ ְך ְלעֹולָּ רּוְך ְייָּ ַהְמֹברָּ  בָּ

. 

 

ֶלְך ָהעֹוָלם.   ינּו ֶמַֽ ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאלה ַֽ
ֲאֶׁשר ִּבְדָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים. ְּבח ְׇ֯כָמה 

ַח ְׁשָעִרים. ּוִבְתבּוָנה ְמַׁשֶּנה ִעִּתים.  ּפֹות ַֽ
ר ֶאת־ַהּכֹוָכִבי ם ּוַמֲחִליף ֶאת־ַהְּזַמִּנים. ּוְמַסּד 
א יֹום   יַע ִּכְרצֹונֹו: ּבֹור  יֶהם ָּבָרִקַֽ ְּבִמְׁשְמרֹות 
ֶׁשְך ִמְּפנ י  ֶׁשְך ְוֹחַֽ ל אֹור ִמְּפנ י ֹחַֽ ְיָלה. ּגֹול  ָוָלַֽ
ְיָלה. ּוַמְבִּדיל  ִביא ָלַֽ אֹור: ַהַּמֲעִביר יֹום ּומ 
ְיָלה. יהוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו:    ין ָלַֽ ין יֹום ּוב  ּב 

 ָּברּוְך ַאָּתה יהוה. ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים:

 



 

ְבָּת.  ל ַעְּמָך ָאָהַֽ ית ִיְׂשָרא  ַאֲהַבת עֹוָלם ּב 
נּו   ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים אֹוָתַֽ
נּו  ינּו. ְּבׁש ְׇ֯כּב ַֽ ן יהוה ֱאלה ַֽ ְדָּת: ַעל־ּכ  ִלַּמַֽ
יָך. ְוִנְׂשַמח ְוַנֲעלֹוז   יַח ְּבֻחֶּקַֽ נּו ָנִׂשַֽ ּוְבקּומ ַֽ

יָך יָך ְוֻחּקֹוֶתַֽ ָך ּוִמְצֹוֶתַֽ י תֹוָרֶתַֽ  ְּבִדְבר 
ינּו.  ֶרְך ָימ ַֽ ינּו ְוֹאַֽ ם ַחּי ַֽ ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִּכי ה 
ְיָלה. ְוַאֲהָבְתָך ַאל־ ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוָלַֽ

ּנּו ְלעֹוָלִמים: ָּברּוְך ַאָּתה   ָּתִסיר ִמֶּמַֽ
ל:        ב ֶאת־ַעּמֹו ִיְׂשָרא   יהוה. אֹוה 

 



 

ה ֶאחָּ  עְשמַ  ֵאל יהוה ֱאֹלֵהינּו ְיהוָּ : ד ִיְשרָּ  

ֶעד: ם וָּ רּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָּ  בָּ

 

 

ל  -ְוָאַהְבתָּ ֵאת יהוה ֱאֹלֶהיָך ְבכָּ
ְבָך לְ  לבָּ ל-ּוְבכָּ ְמֹאֶדָך: -ַנְפְשָך ּוְבכָּ

ֵאֶלה ֲאֶשר ָאֹנִכי  ִרים הָּ יּו ַהְדבָּ ְוהָּ
ם  -ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל ֶבָך: ְוִשַנְנתָּ ְלבָּ

ם ְבִשְבְתָך ְבֵביֶתָך  ֶניָך ְוִדַבְרתָּ בָּ ְלבָּ
ְכְבָך ּוְבקּוֶמָך:  ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבשָּ

ם ְלאֹות ַעל יּו  -ּוְקַשְרתָּ יֶָּדָך ְוהָּ
ם ַעל פת ֵבין ֵעיֶניָך: ּוְכַתְבתָּ  -ְלֹטטָּ

ֶריָך  ְמזֻזֹות ֵביֶתָך ּוִבְשעָּ
 

 

  



 

 

 

 



 

 

ְוָהָי֗ה ִאם־ָׁשֹמַ֤ע ִּתְׁשְמעּו֙ ֶאל־
ֹנִכִ֛י ְמַצֶּוִ֥ה   ִמְצֹוַתַ֔י ֲאֶׁשֶ֧ר ָאַֽ

ֲהָבָ֞ה ֶאת־ ֶאְתֶכִ֖ם ַהּיֹ֑ו  ם ְלַאַֽ
יֶכם֙ ּוְלע ְׇ֯בדַֹ֔ו ְּבכ ׇ֯ל־ ה  יהו֚ה ֱאלַֽ
ם:  ְלַבְבֶכִ֖ם ּוְבכ ׇ֯ל־ַנְפְׁשֶכַֽ
ר־ַאְרְצֶכִ֛ם ְּבִעּתִֹ֖ו  ַתִּתֶ֧י ְמַטַֽ ְוָנַֽ

ַסְפָּתִ֣ ְדָגֶנַָ֔ך  יֹוֶרִ֣ה ּוַמְלקֹ֑וׁש  ְוָאַֽ
ַתִּתִ֛י   ָך: ְוָנַֽ ְׁשָךִ֖ ְוִיְצָהֶרַֽ ְוִתירַֽ
ְדָךִ֖ ִלְבֶהְמֶּתָ֑ך   ִֶׂ֥שב ְּבָׂשַֽ ע 

ַכְלָּתִ֖ ְוָׂשָבַֽ    ְעָּת: ְוָאַֽ

ְמרִּ֣ו ָלֶכַ֔ם ֶּפן־ִיְפֶּתִ֖ה  ִהָּׁשַֽ
ֲעַבְדֶּתם֙  ְלַבְבֶכ֑ם ְוַסְרֶּת֗ם ַוַֽ
ֲחִויֶתִ֖ם   ִרַ֔ים ְוִהְׁשַּתַֽ ֱאלִהִ֣ים ֲאח 
ם: ְוָחָר֨ה ַאף־יהו֜ה ָּבֶכ֗ם  ָלֶהַֽ
ְהֶיִ֣ה  ְוָעַצ֤ר ֶאת־ַהָּׁשַמִ֨ים֙ ְולא־ִיַֽ
ִ֖ן ֶאת־  ָמָטַ֔ר ְוָהֲִ֣אָדָמַ֔ה לִ֥א ִתּת 

ָר֗ ֲאַבְדֶּתִ֣ם ְמה  ַעל֙ ְיבּוָלּ֑ה ַוַֽ ה מ 
ִ֥ן   ָהָאִֶ֣רץ ַהֹּטָבַ֔ה ֲאֶׁשִ֥ר יהוִ֖ה ֹנת 
ם: ְוַׂשְמֶּתם֙ ֶאת־ְּדָבַרִ֣י  ָלֶכַֽ

ל־ ֶַּ֔לה ַעל־ְלַבְבֶכִ֖ם ְוַעַֽ  א 

ַנְפְׁשֶכ֑ם ּוְקַׁשְרֶּת֨ם ֹאָת֤ם ְלאֹות֙  
 ַעל־

ִ֥ין  ֹוָטֹפִ֖ת ּב  ֶיְדֶכַ֔ם ְוָהיִּ֥ו ְלטַֽ
ם: ְוִלַּמְדֶּתִ֥ם ֹאָתִ֛ם ֶאת־  ינ יֶכַֽ ע ַֽ

ִ֣ר  ְּבנ יֶכִ֖ם ְלַדּב 

יֶתָ֨ך֙ ּוְבֶלְכְּתָךִ֣  ְּבִׁשְבְּתָך֤ ָּב֑ם   ְּבב 
ָך:   ְבׁש ְׇ֯כְּבָךִ֖ ּוְבקּוֶמַֽ ַבֶּדֶַ֔רְך ּוַֽ

 ּוְכַתְבָּתִ֛ם ַעל־ 

יָך:   יֶתִָ֖ך ּוִבְׁשָעֶרַֽ  ְמזּוזִֹ֥ות ּב 
ִ֣י  יֶכם֙ ִוימ  ְלַמַ֨ען ִיְרּבּ֤ו ְימ 

ֲאָדָמַ֔ה ֲאֶׁש֨ר ְבנ יֶכַ֔ם ַע֚ ל ָהַֽ
ִ֣ת   יֶכִ֖ם ָלת  ת  ֲאֹבַֽ ִנְׁשַּבֶ֧ע יהוִ֛ה ַלַֽ

ִ֥י ַהָּׁשַמִִ֖ים ַעל־ ָלֶה֑ם ִּכימ 
ֶרץ: ָהָאַֽ   



 

 

ר: ַדֵבֵ֞ר  ַוֹּיֹ֥אֶמר יהו֖ה ֶאל־ֹמֶשֹ֥ה ֵלאֹמֹֽ
שּ֨ו   ָ֣ ֲאֵלֶהֶ֔ם ְועָּ ַמְרתָּ ֵא֙ל ְואָֹּֽ ֶאל־ְבֵנֵ֤י ִיְשרָּ
ָ֑ם   ֹרתָּ ֶהֹ֥ם ִציִצִ֛ת ַעל־ַכְנֵפֹ֥י ִבְגֵדיֶה֖ם ְלֹדֹֽ לָּ
ֶלת:   נָּ֖ף ְּפִתֹ֥יל ְתֵכֹֽ ְתנִּ֛ו ַעל־ִציִצֹ֥ת ַהכָּ ְונָֹּֽ

יָָּ֣ה  ֶכם֘ ְלִציִצ֒ת ּוְרִאיֶתָ֣ם ֹאתֹ֗ו  ְוהָּ לָּ
ֲעִשיֶת֖ם   ל־ִמְצֹוָ֣ת יהוֶ֔ה ַוֹֽ ּוְזַכְרֶתם֙ ֶאת־כָּ
ֲחֵרָ֣י  ֲחֵרֵ֤י ְלַבְבֶכם֙ ְוַאֹֽ תּ֜ורּו ַאֹֽ ָ֑ם ְוֹל֨א תָּ ֹאתָּ

ם:  ֲחֵריֶהֹֽ יֵניֶכֶ֔ם ֲאֶשר־ַאֶתֹ֥ם ֹזִנ֖ים ַאֹֽ  ֵעֹֽ
ֲעִשיֶת֖ם ֶאת־   ְלַמַָ֣ען ִתְזְכרֶּ֔ו ַוֹֽ

ְהִייֶתֹ֥ם ְקֹדִש֖ ָ֑י ִוֹֽ ל־ִמְצֹותָּ ים כָּ
ֵהיֶכ֗ם ֲאֶש֨ר  ם: ֲאִנֵ֞י יהוָ֣ה ֱאֹלֹֽ ֵהיֶכֹֽ ֵלאֹלֹֽ

הֹוֵצֵ֤אִתי ֶאְתֶכם֙ ֵמֶאֶָ֣רץ ִמְצַרִֶ֔ים ִלְהיֹֹ֥ות  
ם ֵהיֶכֹֽ אֹלִהָ֑ים ֲאִנ֖י יהוֹ֥ה ֱאֹלֹֽ ֶכ֖ם ֵלֹֽ    לָּ

 

 



 

ר   ה ֶנְאדָּ כָּ ֹמֹֽ ֵאִלם ְייָּ, ִמי כָּ ה בָּ כָּ ֹמֹֽ ִמי כָּ
ֶדש,   ַבֹקֹֽ

ֶלא.  ֵשה ֶפֹֽ א ְתִהֹּלת, ֹעֹֽ  נֹורָּ
 

ינּו    ַמְלכּוְתָך יהוה ֱאלה ַֽ
יָך ַעל  ַהָּים.   ָראּו ָבֶנַֽ

רּו.  כּו ְוָאָמַֽ ַחד ֻּכָּלם הֹודּו  ְוִהְמִלַֽ  ַיַֽ
 

ֶעד. ם וָּ  ְייָּ ִיְמֹלְך ְלעֹולָּ

ינּו ְלָׁשלֹום   נּו יהוה ֱאלה  ַהְׁשִּכיב 
נּו ְלַחִּיים נּו ַמְלּכ  ְוַהֲעִמיד 

ׂש ֻסַּכת ָׁשלֹום  ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ַהּפֹור 
ל ְוַעל־ָּכל־ ינּו ְוַעל־ַעּמֹו ִיְׂשָרא  ָעל 

ָהעֹוָלם: 



רּו:  יֶכַ֔ם ִלְפנ ִ֥י ְיהָֹוִ֖ה ִּתְטָהַֽ ִ֣ר ֶאְתֶכ֑ם ִמֹּכל֙ ַחֹּטִ֣את  יֶכִ֖ם ְלַטה  ִ֥ר ֲעל  י־ַבּיִֹ֥ום ַהֶּזִ֛ה ְיַכּפ   ִּכַֽ

 

 

ֶתָך:   ַתי ִתְפַתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהלָּ  ֲאֹדנָּי ְשפָּ
 



ֵפץ ַבַחִּיים,   ְכֵרנּו ְלַחִּיים, ֶמֶלְך חָּ זָּ
ְתֵבינּו ְבֵסֶפר ַהַחִּיים.  ְלַמֲענְָּך   ְוכָּ

 ֱאֹלִהים ַחִּיים 
 

רּוְך  ֵגן: בָּ ֶמֶלְך עֹוֵזר ומֹוִשיַע ומָּ
ם ּפֹוֵקד הָּ ֵגן ַאְברָּ ה ְייָּ, מָּ  ַאתָּ

ה: רָּ  ֹשָּ
  



יו   ַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּורָּ מֹוָך ָאב הָּ ִמי כָּ
 ַלַחִּיים ְבַרֲחִמים 

רּוְך  ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. בָּ ן ַאתָּ ְוֶנֱאמָּ
ה ְייָּ, ְמַחֶּיה ַהֵמִתים:  ַאתָּ



 ָּברּוְך ַאָּתה יהוה.  
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש:  ַהֶּמַֽ

.

 



ַח   ל ְוסֹול ַֽ ֶלְך מֹוח  ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֶמַֽ
ינּוַלֲעו ֹ ית ַעּמוֹ  נֹותְוַלֲעו ֹ נֹות ַֽ ל ּב  . ִיְׂשָרא 

ינּו ּוַמֲעִביר . ְוָׁשָנה ָׁשָנה ְּבָכל ַאְׁשמֹות ַֽ
ֶלְך ֶרץ ָּכל ַעל ֶמַֽ ׁש ָהָאַֽ ל ְויֹום  ְמַקּד  ִיְׂשָרא 

 ַהִּכֻּפִרים

 



ָּברּוְך ַאָּתה יהוה. ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו  
 ְלִצּיֹון.

 

 



 

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה. ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה  
 ְלהֹודֹות 
 

 



 

ל ַעְּמָך ָּתִׂשים ְלעֹוָלם.  ָׁשלֹום ָרב ַעל ִיְׂשָרא 
ֶלְך ָאדֹון ְלכ ׇ֯ל־ַהָּׁשלֹום.  ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמַֽ

יָך ְלבָ  יֶנַֽ ל ְוטֹוב ְּבע  ְך ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרא  ר 
ָך. ת ּוְבכ ׇ֯ל־ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמַֽ  ְּבכ ׇ֯ל־ע 

ְך ֶאת ַעּמֹו   ָּברּוְך ַאָּתה יהוה. ַהְמָבר 
ל ַּבָּׁשלֹום:  ִיְׂשָרא 

 

 



צֹון ִאְמֵרי־ִפי.   ִיְהיּו ְלרָּ
יָך.  ֶנֹֽ  ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלפָּ

 יהוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:   
 

יו. הּוא ַיֲעֶשה   לֹום ִבְמרֹומָּ ֹעֶשה שָּ
ֵלינּו  לֹום עָּ  שָּ

ם.  עֹולָּ ל־הָּ ֵאל ְוַעל־כָּ ל־ִיְשרָּ ְוַעל כָּ
 ְוִאְמרּו. ָאֵמן: 

 



 



ִפי ְרנּו ֹדֹֽ ְלנּו. ִדַבֹֽ ַזֹֽ ְדנּו. גָּ ַגֹֽ ְמנּו. בָּ ַשֹֽ  אָּ
 

ֶקר.  ְלנּו ֶשֹֽ ַפֹֽ ְסנּו. טָּ ַמֹֽ ְדנּו. חָּ ְענּו. ַזֹֽ ינּו. ְוִהְרַשֹֽ  ֶהֱעִוֹֽ
 

ְדנּו. ִנַאֹֽ  ַרֹֽ ְצנּו. מָּ ְבנּו. ַלֹֽ ע. ִכַזֹֽ ְצנּו רָּ ְצנּו.  יַָּעֹֽ  
 

ֶרף.  ינּו ֹעֹֽ ְרנּו. ִקִשֹֽ ַרֹֽ ְענּו. צָּ ַשֹֽ ינּו. ּפָּ ִוֹֽ ְרנּו. עָּ ַרֹֽ  סָּ
 

ְענּו  ינּו. ִתְעתָֹּֽ ִעֹֽ ְבנּו. תָּ ְתנּו. ִתַעֹֽ ְענּו. ִשַחֹֽ ַשֹֽ רָּ



 

ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה      ָאָנא א 

 



 

ִ֣י ָמרֹ֑ום  אלה  ִ֣ם ְיֹהָוַ֔ה ִאַּכִ֖ף ל ַֽ  ַּבָּמה֙ ֲאַקּד 

י: ְֶ֝֗פר ָּכ֘תִּ֥וב ָעָלַֽ  ִהּנ ה־ָב֑אִתי ִּבְמִגַּלת־ס 

 

 



ר, ָלנּו ְמַחל, ָלנּו ְסַלח, ְסִליחֹות ֱאלֹוּהַ , ֻּכָּלם ְוַעל ָלנּו ַּכּפ   

ר, ָלנּו ְמַחל, ָלנּו ְסַלח, ְסִליחֹות ֱאלֹוּהַ , ֻּכָּלם ְוַעל ָלנּו ַּכּפ   

ר, ָלנּו ְמַחל, ָלנּו ְסַלח, ְסִליחֹות ֱאלֹוּהַ , ֻּכָּלם ְוַעל ָלנּו ַּכּפ   

ר, ָלנּו ְמַחל, ָלנּו ְסַלח, ְסִליחֹות ֱאלֹוּהַ , ֻּכָּלם ְוַעל ָלנּו ַּכּפ   



ר, ָלנּו ְמַחל, ָלנּו ְסַלח, ְסִליחֹות ֱאלֹוּהַ , ֻּכָּלם ְוַעל ָלנּו ַּכּפ   

ר, ָלנּו ְמַחל, ָלנּו ְסַלח, ְסִליחֹות ֱאלֹוּהַ , ֻּכָּלם ְוַעל ָלנּו ַּכּפ   

 

  



 

ל  ל ֲעו ֹא  ג ַּבֲחִסידּות. מֹוח  א ַרֲחִמים. ִמְתַנה  ב ַעל ִּכּס  ֶלְך. יֹוׁש  ַעּמֹו. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה   נֹותֶמַֽ
ּוַח. לא ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול   ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ְלפֹוְׁשִעים. עֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ָורַֽ

 
 

 

ֶסד  ר ֶחַֽ ֱאֶמת: ֹנצ  ֶסד ֶוַֽ ִים ְוַרב ֶחַֽ ֶרְך ַאַּפַֽ ל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאַֽ א ָעו ְֹיֹהָוה ְיֹהָוה א    ןָלֲאָלִפים ֹנׂש 
ה:  ַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנּק   ָוֶפַֽ

 



ינּו.   ָך ְוַאָּתה ֱאלה ַֽ נּו ַעֶּמַֽ  ִּכי ָאַֽ

ינּו:  יָך ְוַאָּתה ָאִבַֽ נּו ָבֶנַֽ  ָאַֽ

נּו.   יָך ְוַאָּתה ֲאדֹונ ַֽ נּו ֲעָבֶדַֽ  ָאַֽ

נּו:   ָך ְוַאָּתה ֶחְלק ַֽ נּו ְקָהֶלַֽ  ָאַֽ

נּו.   ָך ְוַאָּתה גֹוָרל ַֽ נּו ַנֲחָלֶתַֽ  ָאַֽ

נּו: ָך ְוַאָּתה רֹוע ַֽ נּו ֹצאֶנַֽ  ָאַֽ

נּו.    ָך ְוַאָּתה נֹוְטר ַֽ נּו ַכְרֶּמַֽ ָאַֽ  

נּו:   ָך ְוַאָּתה יֹוְצר ַֽ נּו ְפֻעָּלֶתַֽ  ָאַֽ

נּו.  ָך ְוַאָּתה דֹוד ַֽ נּו ַרְעָיֶתַֽ  ָאַֽ

ָך ְוַאָּתה  נּו ְסֻגָּלֶתַֽ נּוָאַֽ . ְקרֹוב   

נּו ַעֶּמַֽ  נּו: ָאַֽ ָך ְוַאָּתה ַמְלּכ ַֽ  

נּו  יָך ְוַאָּתה ַמֲאִמיר ַֽ נּו ַמֲאִמיֶרַֽ  ָאַֽ


