♥

ד'
ְׂשפָ ַתי ִּתפְׂ ָתח
ופִּ י יַ ִּגיד ְׂת ִּה ָל ֶת ָך

א

♥

ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
להינו ֵוא־ל ֵהי ֲאבו ֵתינו
א־ ֵ
להי יַ עֲ קב
להי יִּ ְׂצ ָחק וֵ א־ ֵ
להי ַא ְׂב ָר ָהם א־ ֵ
א־ ֵ
ָה ֵא־ל ַה ָגדול ַה ִּגבור ְׂו ַהנ ָורא ֵא־ל עֶ לְׂ יון
ג ֵומל ֲח ָס ִּדים טו ִּבים קונֵ ה ַהכל
ְׂוזוכֵ ר ַח ְׂס ֵדי ָאבות
ו ֵמבִּ יא גו ֵאל לִּ ְׂבנֵ י ְׂבנֵ ֶיהם לְׂ ַמעַ ן ְׂשמו ְׂב ַא ֲהבָ ה
בעשרת ימי תשובה אומרים:

מעֲנ ָך ְ אֱ־להִּים חַי ִּּים:
ספֶר חַי ִּּים .ל ְ ַ
תבֵנו ּ בְ ּ ֵ
חפֵץ בַ ּחַי ִּּים .ו ְכ ָ ְ
מל ֶך ְ ָ
זָכְרֵנו ּ לְחַי ִּּיםֶ .

מושיעַ ו ָמגֵ ן
ֶמלֶ ְׂך עוזֵ ר ו ִּ
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
ָמגֵ ן ַא ְׂב ָר ָהם

ב

♥

ַא ָתה ִּגבור לְׂ עולָ ם ד'
הושיעַ
ְׂמ ַח ֶיה ֵמ ִּתים ַא ָתה ַרב לְׂ ִּ
בקיץ אומר – מו ִּריד ַה ָטל
מוריד ַה ֶג ֶשם
בחורף ַ -מ ִּשיב ָהרו ַח ו ִּ
ְׂמכַ לְׂ ֵכל ַח ִּיים ְׂב ֶח ֶסד
ְׂמ ַח ֶיה ֵמ ִּתים ְׂב ַר ֲח ִּמים ַר ִּבים
ישנֵ י עָ פָ ר
סו ֵמ ְׂך נופְׂ לִּ ים ְׂורופֵ א חולִּ ים ו ַמ ִּתיר ֲאסו ִּרים ו ְׂמ ַק ֵים אמונָ תו לִּ ֵ
ִּמי כָ ָ
מוך ַבעַ ל ְׂגבורות ו ִּמי דו ֶמה לָ ְׂך
ֶמלֶ ְׂך ֵמ ִּמית ו ְׂמ ַח ֶיה ו ַמ ְׂצ ִּמ ַיח יְׂ שועָ ה
בעשרת ימי תשובה אומרים:

חמִּים:
חמָן זוכ ֵר י ְצוּרָ יו לְחַי ִּּים בְ ּ ַר ֲ
מִּי כ ָמוך ָ אָב הָ ַר ְ

ְׂונֶ א ָמן ַא ָתה לְׂ ַה ֲחיות ֵמ ִּתים
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
ְׂמ ַח ֶיה ַה ֵמ ִּתים

ג

♥

בחזרת הש"ץ:

קדש ַה ְׂמ ַש ְׂל ִּשים לְׂ ָך ְׂק ֻד ָשה .וְׂ כֵ ן ָכתוב עַ ל יַ ד
יש ְׂך וְׂ נַ עֲ ִּריצָ ְׂךְׂ .כנעַ ם ִּש ַיח סוד ַש ְׂרפֵ י ֶ
נַ ְׂק ִּד ָ
נְׂ בִּ ָיא ְׂךְׂ .ו ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְׂ ָא ַמרָ .קדוש ָקדוש ָקדוש ה' צְׂ בָ אותְׂ .מלא כָ ל ָה ָא ֶרץ ְׂכבודו:
אומ ִּרים ָ -ברו ְׂך ְׂכבוד ה' ִּמ ְׂמקומו:
לְׂ עֻ ָמ ָתם ְׂמ ַש ְׂב ִּחים וְׂ ְׂ
ובְׂ ִּדבְׂ ֵרי ָק ְׂד ָש ְׂך ָכתוב לֵ אמר  -יִּ ְׂמ ְׂ
להיִּ ְׂך צִּ יון לְׂ דר וָ דר ַהלְׂ לויָ ה:
לך ה' ְׂלעולָ ם א־ ַ

ַא ָתה ָקדוש
ְׂו ִּש ְׂמ ָך ָקדוש
דושים ְׂבכָ ל יום יְׂ ַהלְׂ לו ָך ֶסלָ ה
ו ְׂק ִּ
ִּכי ֵאל ֶמלֶ ְׂך ָגדול וְׂ ָקדוש ָא ָתה
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
ָה ֵא־ל ַה ָקדוש
ַמלֶּך ְ הַקָּדוש
בעשרת ימי תשובה אומרים  -ה ֶּ

ד

♥

ַא ָתה חונֵ ן לְׂ ָא ָדם ַדעַ ת
ו ְׂמלַ ֵמד לֶ אנוש ִּבינָ ה
ְׂו ָח ֵננו ֵמ ִּא ְׂת ָך
ָחכְׂ ָמה ִּבינָ ה ָו ָדעַ ת
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
חונֵ ן ַה ָדעַ ת

ה

♥

ֲה ִּשיבֵ נו ָא ִּבינו לְׂ תו ָר ֶת ָך
וְׂ ָק ְׂרבֵ נו ַמלְׂ ֵכנו לַ עֲ בו ָד ֶת ָך
ְׂו ַה ֲחזִּ ֵירנו ִּב ְׂתשובָ ה ְׂשלֵ ָמה לְׂ פָ נֶ ָיך
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
ָהרו ֶצה ִּב ְׂתשובָ ה

ו

♥

ְׂסלַ ח לָ נו ָאבִּ ינו ִּכי ָח ָטאנו
ְׂמחל לָ נו ַמלְׂ ֵכנו ִּכי פָ ָשעְׂ נו
ִּכי ֵא־ל טוב ְׂו ַס ָלח ָא ָתה
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
ַחנון ַה ַמ ְׂר ֶבה לִּ ְׂסלו ַח

ז

♥

ְׂר ֵאה נָ א ְׂבעָ נְׂ יֵ נו ְׂו ִּר ָיבה ִּריבֵ נו
וגְׂ ָאלֵ נו ְׂג ֻא ָלה ְׂשלֵ ָמה ְׂמ ֵה ָרה
לְׂ ַמעַ ן ְׂש ֶמ ָך
ִּכי ֵא־ל גו ֵאל ָחזָ ק ָא ָתה
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
גו ֵאל יִּ ְׂש ָר ֵאל

ח

♥

ְׂרפָ ֵאנו ה' וְׂ נֵ ָרפֵ א
הושיעֵ נו ְׂונִּ ָו ֵשעָ ה
ִּ
ִּכי ְׂת ִּה ָל ֵתנו ָא ָתה
ְׂו ַהעֲ לֵ ה ְׂרפו ָאה ְׂשלֵ ָמה לְׂ כָ ל ַמכו ֵתינו
ִּכי ֵא־ל ֶמלֶ ְׂך רופֵ א נֶ א ָמן ְׂו ַר ֲח ָמן ָא ָתה
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
רופֵ א חולֵ י עַ מו יִּ ְׂש ָר ֵאל

ט

♥

ָב ֵר ְׂך עָ לֵ ינו ה' א־ל ֵהינו
ֶאת ַה ָשנָ ה ַהזאת ְׂו ֶאת ָכל ִּמינֵ י ְׂתבו ָא ָתה לְׂ טובָ ה
ְׂו ֵתן
בקיץְׂ :ב ָרכָ ה
בחורףַ :טל ו ָמ ָטר לִּ בְׂ ָרכָ ה
עַ ל ְׂפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה
וְׂ ַש ְׂבעֵ נו ִּמטו ָבה ִּ(מטובֶ ָך)
ובָ ֵר ְׂך ְׂשנָ ֵתנו ַכ ָשנִּ ים ַהטובות לִּ בְׂ ָרכָ ה
יש אומרים בקיץ:
מעֲשֵי יָדֵינוּ ,וּבָרֵך ְ שְנָתֵנו ּ בְ ּטַלְל ֵי ָרצו ֹן בְ ּ ָרכ ָה וּנ ְ ָדבָה,
בָ ּ ְרכ ֵנו ּ יְי ָ אֱלֹהֵינו ּ בְ ּכ ָל ַ
טו ֹבו ֹת לִּבְ ָרכ ָה,
חרִּי ָ
תהִּי אַ ֲ
וּ ְ
ת ּ
ה חַי ִּּים ו ְשֹבַע ו ְשָלו ֹם כ ּ ַּשָנ ִּים הַ ּ

ִּכי ֵאל טוב ו ֵמ ִּטיב ָא ָתה ו ְׂמ ָב ֵר ְׂך ַה ָשנִּ ים
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
ְׂמבָ ֵר ְׂך ַה ָשנִּ ים

י

♥

ְׂת ַקע ְׂבשופָ ר ָגדול לְׂ ֵחרו ֵתנו
וְׂ ָשא נֵ ס לְׂ ַק ֵבץ ָגלֻ י ֵותינו
ְׂו ַק ְׂבצֵ נו יַ ַחד ְׂמ ֵה ָרה ֵמ ַא ְׂר ַבע ַכנְׂ פות ָה ָא ֶרץ
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
ְׂמ ַק ֵבץ נִּ ְׂד ֵחי עַ מו יִּ ְׂש ָר ֵאל

יא

♥

ָה ִּש ָיבה שופְׂ ֵטינו ְׂכבָ ִּראשונָ ה
ְׂויועֲ צֵ ינו ְׂכ ַב ְׂת ִּח ָלה
וְׂ ָה ֵסר ִּמ ֶמנו יָ גון וַ ֲאנָ ָחה
ו ְׂמ ְׂ
לוך עָ לֵ ינו ְׂמ ֵה ָרה ַא ָתה ה' לְׂ בַ ְׂד ָך
ְׂב ֶח ֶסד ו ְׂב ַר ֲח ִּמים
וְׂ ַצ ְׂד ֵקנו ְׂבצֶ ֶדק ובְׂ ִּמ ְׂש ָפט
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
אוהב ְׂצ ָד ָקה ו ִּמ ְׂש ָפט
ֶמלֶ ְׂך ֵ
ִּש ּ
פָט
מ ְ
בעשרת ימי תשובה אומרים  -הַ ֶּ
מל ֶך ְ הַ ּ

יב

♥

ְׂולַ ַמלְׂ ִּשינִּ ים
ַאל ְׂת ִּהי ִּת ְׂק ָוה
ְׂוכָ ל ַה ִּמינִּ ים ְׂכ ֶרגַ ע יאבֵ דו
ְׂוכָ ל איְׂ בֵ י עַ ְׂמ ָך ְׂמ ֵה ָרה יִּ ָכ ֵרתו
ְׂו ַה ֵז ִּדים ְׂמ ֵה ָרה ְׂתעַ ֵקר ו ְׂת ַש ֵבר ו ְׂת ַמ ֵגר וְׂ ַת ְׂש ִּפילֵ ם וְׂ ַתכְׂ נִּ יעֵ ם
ִּב ְׂמ ֵה ָרה ְׂביָ ֵמינו
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
שו ֵבר אויְׂ בִּ ים ו ַמכְׂ נִּ יעַ זֵ ִּדים

יג

♥

עַ ל ַה ַצ ִּד ִּיקים
ְׂועַ ל ַה ֲח ִּס ִּידים
ְׂועַ ל זִּ ְׂקנֵ י ְׂש ֵא ִּרית עַ ְׂמ ָך ֵבית יִּ ְׂש ָר ֵאל
ְׂועַ ל ְׂפלֵ ַיטת ֵבית סופְׂ ֵר ֶיהם
ְׂועַ ל ֵג ֵרי ַה ֶצ ֶדק
ְׂועָ לֵ ינו
להינו
יֶ המו נָ א ַר ֲח ֶמ ָיך ה' א־ ֵ
ְׂו ֵתן ָשכָ ר טוב
לְׂ כָ ל ַהב ְׂוט ִּחים ְׂב ִּש ְׂמ ָך ֶבא ֶמת
וְׂ ִּשים ֶחלְׂ ֵקנו עִּ ָמ ֶהם
ולְׂ עולָ ם לא נֵ בוש ִּכי ְׂב ָך ָב ָט ְׂחנו
ְׂועַ ל ַח ְׂס ְׂד ָך ַה ָגדול ֶבא ֶמת נִּ ְׂשעָ נְׂ נו
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
ִּמ ְׂשעָ ן ו ִּמבְׂ ָטח לַ ַצ ִּד ִּיקים

יד

♥

וְׂ לִּ ירו ָשלַ יִּ ם עִּ ְׂיר ָך ְׂב ַר ֲח ִּמים ָתשוב
ְׂו ִּת ְׂשכן ְׂבתוכָ ה ַכ ֲא ֶשר ִּד ַב ְׂר ָת
ובְׂ נֵ ה או ָתה ְׂב ָקרוב ְׂביָ ֵמינו ִּבנְׂ יַ ן עולָ ם
ְׂוכִּ ֵסא ָד ִּוד עַ בְׂ ְׂד ָך ְׂמ ֵה ָרה לְׂ תוכָ ה ָתכִּ ין
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
בונֵ ה יְׂ רו ָשלָ יִּ ם

טו

♥

ֶאת ֶצ ַמח ָד ִּוד עַ ְׂב ְׂד ָך
ְׂמ ֵה ָרה ַת ְׂצ ִּמ ַיח
וְׂ ַק ְׂרנו ָתרום ִּבישועָ ֶת ָך
ִּכי לִּ ישועָ ְׂת ָך ִּק ִּוינו
ָכל ַהיום
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
ַמ ְׂצ ִּמ ַיח ֶק ֶרן יְׂ שועָ ה

טז

♥

ָאב ָה ַר ֲח ָמן
להינו
ְׂש ַמע קולֵ נו ה' א־ ֵ
חוס ַר ֵחם עָ לֵ ינו
ְׂו ַק ֵבל ְׂב ַר ֲח ִּמים ובְׂ ָרצון ֶאת ְׂתפִּ ָל ֵתנו
ִּכי ֵא־ל שו ֵמעַ ְׂתפִּ לות וְׂ ַת ֲחנונִּ ים ָא ָתה
ו ִּמ ְׂלפָ נֶ ָיך ַמלְׂ ֵכנו
ֵר ָיקם ַאל ְׂת ִּשיבֵ נו
ָח ֵננו ַועֲ נֵ נו ו ְׂש ַמע ְׂתפִּ ָל ֵתנו
ִּכי ַא ָתה שו ֵמעַ ְׂתפִּ ַלת ָכל ֶפה
עַ ְׂמ ָך יִּ ְׂש ָר ֵאל ְׂב ַר ֲח ִּמים
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
שו ֵמעַ ְׂתפִּ ָלה

יז

♥

להינו
ְׂר ֵצה ה' א־ ֵ
ְׂבעַ ְׂמ ָך יִּ ְׂש ָר ֵאל
ְׂולִּ ְׂתפִּ ָל ָתם ְׂשעֵ ה
ְׂו ָה ֵשב ֶאת ָהעֲ בו ָדה לִּ ְׂדבִּ יר ֵב ֶית ָך
וְׂ ִּא ֵשי יִּ ְׂש ָר ֵאל
ו ְׂתפִּ ָל ָתם
ְׂב ַא ֲה ָבה ְׂת ַק ֵבל ְׂב ָרצון
ו ְׂת ִּהי לְׂ ָרצון ָת ִּמיד
בודת יִּ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶמ ָך
עֲ ַ
בראש חודש ובחול המועד אומרים כאן "יעלה ויבוא"

וְׂ ֶתחזֶ ינָ ה עֵ ינֵ ינו
ְׂבשובְׂ ָך לְׂ ִּציון ְׂב ַר ֲח ִּמים
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
ַה ַמ ֲחזִּ יר ְׂשכִּ ינָ תו לְׂ ִּציון

יח

♥

מודים ֲאנַ ְׂחנו לָ ְׂך
ִּ
בותינו
להי ֲא ֵ
להינו ֵוא־ ֵ
ֶש ַא ָתה הוא ה' א־ ֵ
לְׂ עולָ ם ָועֶ ד
צור ַח ֵיינו ָמגֵ ן יִּ ְׂשעֵ נו ַא ָתה הוא
לְׂ דר ָודר
נודה לְׂ ָך ונְׂ ַס ֵפר ְׂת ִּה ָל ֶת ָך
ֶ
עַ ל ַח ֵיינו ַה ְׂמסו ִּרים ְׂביָ ֶד ָך
מותינו ַה ְׂפקודות לָ ְׂך
ְׂועַ ל נִּ ְׂש ֵ
וְׂ עַ ל נִּ ֶס ָיך ֶש ְׂבכָ ל יום עִּ ָמנו
ְׂועַ ל נִּ פְׂ לְׂ או ֶת ָיך ְׂוטובו ֶת ָיך ֶש ְׂבכָ ל עֵ ת
עֶ ֶרב ָוב ֶקר ְׂו ָצ ֳה ָריִּ ם
ַהטוב ִּכי לא כָ לו ַר ֲח ֶמ ָיך
ַה ְׂמ ַר ֵחם ִּכי לא ַתמו ֲח ָס ֶד ָיך
ִּכי ֵמעולָ ם ִּק ִּוינו לָ ְׂך
בחנוכה ופורים אומרים כאן "על הניסים"

וְׂ עַ ל ֻכ ָלם
רומם ְׂויִּ ְׂתנַ ֵשא ָת ִּמיד
יִּ ְׂת ָב ַר ְׂך ְׂויִּ ְׂת ָ
ִּש ְׂמ ָך ַמלְׂ ֵכנו ָת ִּמיד לְׂ עולָ ם וָ עֶ ד
וְׂ כָ ל ַה ַח ִּיים יודו ָך ֶסלָ ה
ִּו ַיהלְׂ לו ִּו ָיב ְׂרכו ֶאת ִּש ְׂמ ָך ַה ָגדול ֶבא ֶמת לְׂ עולָ ם ִּכי טוב
ָה ֵא־ל יְׂ שועָ ֵתנו ְׂועֶ זְׂ ָר ֵתנו ֶסלָ ה ָה ֵא־ל ַהטוב
ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
ַהטוב ִּש ְׂמ ָך ולְׂ ָך נָ ֶאה לְׂ הודות

יט

♥

ִּשים ָשלום
טו ָבה ובְׂ ָרכָ ה
ַח ִּיים ֵחן וָ ֶח ֶסד וְׂ ַר ֲח ִּמים
עָ לֵ ינו ְׂועַ ל ָכל יִּ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶמ ָך
ָב ְׂרכֵ נו ָאבִּ ינו ֻכ ָלנו ְׂכ ֶא ָחד יַ ַחד ְׂבאור ָפנֶ ָיך
להינו תו ַרת ַח ִּיים
ִּכי ְׂבאור ָפנֶ ָיך נָ ַת ָת לָ נו ה' א־ ֵ
ְׂו ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד
ו ְׂצ ָד ָקה ובְׂ ָרכָ ה ְׂו ַר ֲח ִּמים
ְׂו ַח ִּיים ְׂו ָשלום
ְׂוטוב ְׂבעֵ ינֶ ָיך לְׂ בָ ְׂרכֵ נו ולְׂ ָב ֵר ְׂך ֶאת ָכל עַ ְׂמ ָך יִּ ְׂש ָר ֵאל
ְׂבכָ ל עֵ ת ו ְׂבכָ ל ָשעָ ה ִּב ְׂשלו ֶמ ָך
ְׂברוב עז ְׂו ָשלום
ספֶר חַי ִּּים ,בְ ּ ָרכ ָה ו ְשָלו ֹם ,וּפַרְנָסָה טוֹבָה ,וּגְז ֵרו ֹת טו ֹבו ֹת י ְשוּעו ֹת ו ְנֶחָמו ֹת נִּזָּכ ֵר ו ְנִּכ ָ ּתֵב לְפָנ ֶיךָ,
בעשרת ימי תשובה אומרים :בְ ּ ֵ
ָ
ִּש ָראֵל ,לְחַי ִּּים טוֹבִּים וּל ְשָלו ֹם:
מְך בֵּית י ְ
אֲנַחְנו ּ וְכ ָל עַ ּ

ָברו ְׂך ַא ָתה ה'
ַה ְׂמבָ ֵר ְׂך ֶאת עַ מו יִּ ְׂש ָר ֵאל ַב ָשלום
ָא ֵמן

יִּ ְׂהיו לְׂ ָרצון ִּא ְׂמ ֵרי פִּ י
ְׂו ֶהגְׂ יון לִּ ִּבי לְׂ פָ נֶ ָיך
ה' צו ִּרי וְׂ ג ֲאלִּ י

כ

♥

א־ל ַהי
נְׂ צור לְׂ שונִּ י ֵמ ָרע
ו ְׂשפָ ַתי ִּמ ַד ֵבר ִּמ ְׂר ָמה
ְׂולִּ ְׂמ ַקלְׂ לַ י נַ פְׂ ִּשי ִּתדום
ְׂונַ פְׂ ִּשי ֶכעָ פָ ר לַ כל ִּת ְׂהיֶ ה
ְׂפ ַתח לִּ ִּבי ְׂבתו ָר ֶת ָך
ְׂו ַא ֲח ֵרי ִּמ ְׂצו ֶת ָיך ִּת ְׂרדוף נַ פְׂ ִּשי
בותם
ְׂוכָ ל ַה ָק ִּמים ְׂו ַהחו ְׂש ִּבים עָ לַ י לְׂ ָרעָ ה ְׂמ ֵה ָרה ָהפֵ ר עֲ צָ ָתם וְׂ ַקלְׂ ֵקל ַמ ְׂח ְׂש ָ
עֲ ֵשה לְׂ ַמעַ ן ְׂש ֶמ ָך
עֲ ֵשה לְׂ ַמעַ ן יְׂ ִּמינֶ ָך
עֲ ֵשה לְׂ ַמעַ ן תו ָר ֶת ָך
עֲ ֵשה לְׂ ַמעַ ן ְׂק ֻד ָש ֶת ָך
לְׂ ַמעַ ן יֵ ָחלְׂ צון יְׂ ִּד ֶיד ָיך
הושיעָ ה יְׂ ִּמינְׂ ָך ַועֲ נֵ נִּ י
ִּ
יִּ ְׂהיו לְׂ ָרצון ִּא ְׂמ ֵרי פִּ י ְׂו ֶהגְׂ יון לִּ ִּבי לְׂ פָ נֶ ָיך ה' צו ִּרי וְׂ ג ֲאלִּ י
עושה ָשלום (בעשרת ימי תשובה אומר  -ה ַּשָלום) ִּב ְׂמרו ָמיו
ֶ
הוא יַ עֲ ֶשה ָשלום עָ לֵ ינו
ְׂועַ ל ָכל יִּ ְׂש ָר ֵאל
וְׂ ִּא ְׂמרו ָא ֵמן
יְׂ ִּהי ָרצון ִּמ ְׂלפָ נֶ ָיך
בותינו
להי ֲא ֵ
להינו וֵ א־ ֵ
ה' א־ ֵ
ֶש ִּי ָבנֶ ה ֵבית ַה ִּמ ְׂק ָדש ִּב ְׂמ ֵה ָרה בְׂ יָ ֵמינו
תור ֶת ָך
וְׂ ֵתן ֶחלְׂ ֵקנו בְׂ ָ
וְׂ ָשם נַ עֲ בָ ְׂד ָך ְׂביִּ ְׂר ָאה ִּכ ֵימי עולָ ם וכְׂ ָשנִּ ים ַק ְׂדמונִּ יות
ְׂעָ ְׂרבָ ה לַ ה' ִּמנְׂ ַחת יְׂ הו ָדה וִּ ירו ָש ְִּׂלָם ִּכ ֵימי עולָ ם וכְׂ ָשנִּ ים ַק ְׂדמנִּ יות
כא

