
ָרה קֹול ִזמְּ ִכּנֹור, וְּ ִכּנֹור; בְּ רּו ַליהָוה בְּ ַזמְּ

 

ן;   ַעמֹו ִיתֵּ הָוה עֹז, לְּ יְּ
ְך ֶאת ָברֵּ הָוה, יְּ ַעמֹו ַבָשלֹום -יְּ

 

ר ֶׁשל ַׁשָבת  ייָברּוְך ַאָתה  ִליק נֵּ ַהדְּ ִצָּוָֽנּו לְּ ֹוָתיו וְּ ִמצְּ ָׁשָֽנּו בְּ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקדְּ  ֱאלֹהֵּ

ַחִיים       נּו לְּ כֵּ נּו ַמלְּ ַהֲעִמידֵּ ָׁשלֹום וְּ ינּו לְּ נּו יהוה ֱאלֹהֵּ ִכיבֵּ  ַהׁשְּ

 

ָֽינּו  ׂש ֻסַכת ָׁשלֹום ָעלֵּ ַעל־ָכל־ָהעֹוָלם: ָברּוְך ַאָתה יהוה. ַהּפֹורֵּ ל וְּ ָראֵּ ַעל־ַעמֹו ִיׂשְּ  וְּ

עֹוָלם ֶחֶסד ִיָבֶנה 
 

 

ה ַמה־ּטֹוב ּוַמה־ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם־ָיַחד:  ִהּנֵּ

אמָֹֽר:   י ָיָ֖ ֶאל־מֶֹׁשֵ֥ה ּלֵּ ֵ֥ר יְּ ַדבֵּ ָעָזָ֜ יאַויְּ ָחָ֨ס ֶבן־ֶאלְּ ַעֹ֣ל  ִּפָֽינְּ ִׁשִ֤יב ֶאת־ֲחָמִתי֙ מֵּ ֵ֗ן הֵּ ר ֶבן־ַאֲָֽהרֹֹ֣ן ַהכֹהֵּ
ָאִתָֽי:   ִקנְּ בְּ ָ֖ל  ָראֵּ ָֽי־ִיׂשְּ נֵּ ֶאת־בְּ לָֹֽא־ִכִּלֵ֥יִתי  וְּ תֹוָכָ֑ם  בְּ ָאִתָ֖י  ֶאת־ִקנְּ אֵֹ֥ו  ַקנְּ בְּ ֵ֔ל  ָראֵּ ָֽי־ִיׂשְּ נֵּ ָ֖ן  יבבְּ ָלכֵּ

ִריִתָ֖י ָׁשלָֹֽום:   ֵ֥ן לֹ֛ו ֶאת־בְּ ֹנתֵּ ִנָ֨י  ִהנְּ ַאֲָֽחָרֵ֔יו יגֱאמָֹ֑ר  עֹֹ֣ו  ַזרְּ ָתה ּלֹו֙ ּולְּ ָהִ֤יְּ ֻהַּנֹ֣ת עֹוָלָ֑ם    וְּ ִרָ֖ית כְּ בְּ
ָֽל:   ָראֵּ ֵ֥י ִיׂשְּ נֵּ ָ֖ר ַעל־בְּ ַכּפֵּ ָֽאלָֹהֵ֔יו ַויְּ א֙ לֵּ ָ֜ל ַהֻמֶכֵ֗ה ֲאֶׁשִ֤ר ֻהָכה֙   ידַתֵַ֗חת ֲאֶׁשִ֤ר ִקּנֵּ ָראֵּ ם֩ ִאָ֨יׁש ִיׂשְּ ׁשֵּ וְּ

עִֹנָֽי:   ית־ָאָ֖ב ַלִשמְּ ִׂשֵ֥יא בֵּ ִרָ֖י ֶבן־ָסלָּ֑וא נְּ ָיִנֵ֔ית ִזמְּ ָיִנָ֖ית   טו ֶאת־ַהִמדְּ ָ֨ם ָהִָֽאָשָ֧ה ַהֻמָכ֛ה ַהִמדְּ ׁשֵּ וְּ
ָיָ֖ן הָּֽוא:  כָ  ִמדְּ ית־ָא֛ב בְּ ִבֹ֣י ַבת־צָּ֑ור רֹֹ֣אׁש ֻאמֵֹ֥ות בֵּ אמָֹֽר:   טז  זְּ ָיָ֖ ֶאל־מֶֹׁשֵ֥ה ּלֵּ ֵ֥ר יְּ ַדבֵּ ָצרָֹ֖ור   יזַויְּ

ִהִכיֶתָ֖ם אֹוָתָֽם:   ָיִנָ֑ים וְּ ַבֹ֣ר   יחֶאת־ַהִמדְּ לֵּ֥ו ָלֶכָ֖ם ַעל־ּדְּ יֶה֛ם ֲאֶׁשר־ִנכְּ לֵּ ִנכְּ ם֙ ָלֶכֵ֔ם בְּ ִכי־צֲָֹֽרִרֵ֥ים הֵּ
ִבָ֨י  ַבַ֞ר ָכזְּ ַעל־ּדְּ עָֹ֑ור וְּ עָֹֽור: ּפְּ ַבֵ֥ר ּפְּ ָפָ֖ה ַעל־ּדְּ יֹום־ַהַמּגֵּ ָין֙ ֲאחָֹתֵ֔ם ַהֻמָכֵ֥ה בְּ ִׂשִ֤יא ִמדְּ ַבת־נְּ

ָפָ֑ה  א ֹ֣י ַהַמּגֵּ ַאֲָֽחרֵּ ִהָ֖י  אמָֹֽר:  ַויְּ ָ֖ן לֵּ ָעָז֛ר ֶבן־ַאֲָֽהרֵֹ֥ן ַהכֹהֵּ ֶאָ֧ל ֶאלְּ וְּ ָי֙ ֶאל־מֶֹׁשֵ֔ה  יְּ אַּ֞ו   בַויִֹ֤אֶמר  ׂשְּ
ֵ֗ל ִמֶבָ֨ ָראֵּ ָֽי־ִיׂשְּ נֵּ ֵ֥א ָצָבָ֖א  ֶאת־רֹֹ֣אׁש ׀ ָכל־ֲעַדֹ֣ת בְּ ֹ֣ית ֲאבָֹתָ֑ם ָכל־יֹצֵּ בֵּ ָלה לְּ ִרֵ֥ים ָׁשָנ֛ה ָוַמָ֖עְּ ן ֶעׂשְּ

ָֽל:   ָראֵּ ִיׂשְּ אמָֹֽר:   גבְּ חָֹ֖ו לֵּ רֵּ ֵ֥ן יְּ ּדֵּ בֹֹ֣ת מֹוָאָ֑ב ַעל־ַירְּ ַעָֽרְּ ֛ן ֹאָתָ֖ם בְּ ָעָזָ֧ר ַהכֹהֵּ ֶאלְּ ָ֨ר מֶֹׁשָ֜ה וְּ ַדבֵּ ִמֶב֛ן   ד ַויְּ
ֹ֣י נֵּ ָיִ֤ ֶאת־מֶֹׁשה֙ ּובְּ ָלה ַכֲָֽאֶׁשר֩ ִצָּוָ֨ה יְּ ִרֵ֥ים ָׁשָנָ֖ה ָוָמָ֑עְּ ָרִָֽים:  ֶעׂשְּ ֶאֵֶ֥רץ ִמצְּ ִאָ֖ים מֵּ ֵ֔ל ַהיָֹֽצְּ ָראֵּ ִיׂשְּ

ַהַּפֻּלִאָֽי:   ה ַּפַָ֖חת  ִמׁשְּ ַפּלּ֕וא  לְּ ַהֲָֽחֹנִכֵ֔י  ַּפַֹ֣חת  ִמׁשְּ ֲחנֹוְך֙  ֵ֗ן  אּובֵּ רְּ ֹ֣י  נֵּ בְּ ָ֑ל  ָראֵּ ִיׂשְּ כֹֹ֣ור  בְּ ָ֖ן  אּובֵּ רְּ
ִמָֽי:   ו ַהַכרְּ ַּפַָ֖חת  ִמׁשְּ ִמ֕י  ַכרְּ לְּ רֹוִנָ֑י  ַהֶָֽחצְּ ַּפַָ֖חת  ִמׁשְּ רֹ֕ן  ֶחצְּ יֹּ֣ו   ז לְּ ַוִיָֽהְּ ִנָ֑י  ָהרָֽאּובֵּ חֹֹ֣ת  ּפְּ ִמׁשְּ ֶָּ֖לה  אֵּ

ֻקָֽ לִֹׁשָֽים: פְּ אָֹ֖ות ּוׁשְּ ַבֵ֥ע מֵּ ָבִעים֙ ֶאֵֶ֔לף ּוׁשְּ ַארְּ לָֹׁשִ֤ה וְּ יֶהֵ֗ם ׁשְּ ֵ֥י ַפּלָּ֖וא ֱאִליָאָֽב:   חדֵּ נֵּ ּובְּ



   


