ּומז ֶֻמנֶה
ִהנְ נִ י מּו ָכנֶה ְ

ּומז ֶֻמנֶת
… ִהנְ נִ י מּו ָכנָה ְ

ּומז ַֻמן
… ִהנְ נִ י מּוכָן ְ

ּוספַ ְר ֶּתם לָ כֶם ִמ ָמחֳ ַרת הַ ַשבָ ת
ּתֹורה ְ
ֲשה ֶשל ְס ִפ ַירת הָ עֹמֶ ר כְ מֹו ֶשכָתּוב בַ ָ
ְל ַקיֵּם ִמצְ וַת ע ֵּ
ִמיֹום הַ ִביאֳ כֶם אֶ ת עֹמֶ ר הַ ְּתנּופָ ה ֶשבַ ע ַשבָ תֹות ְּת ִמימֹות ִּת ְה ֶינָה עַ ד ִמ ָמחֳ ַרת הַ ַשבָ ת
יעית ִּת ְס ְפרּו חֲ ִמ ִשים יֹום ו ְִה ְק ַר ְב ֶתם ִמנְ חָ ה חֲ ָד ָשה לַ יי
הַ ְש ִב ִ

ֲשה י ֵֵָּ֗דינּו כֹונְ נֵּהּו׃
ֲשה י ֵָּדינּו כֹונְ נָה עָ לֵּ ינּו ּּֽומַ ע ֵּ
ִיהי נֹעַ ם יי א ֹלהֵּ ינּו עָ לֵּ ֵ֥ינּו ּומַ ע ֵּ
ו ִ

ְברּוכָה אַ ְּת ָי ּה א ֹלהֵּ ינּו רּוחַ הָ עֹולָ ם אֲ ֶשר ִק ְד ָשנּו ְב ִמצְ ּוְ ָתּה וְצִ ּוָנּו עַ ל ְס ִפ ַירת הָ עֹ ֶמר

ֹותיו וְצִ ּוָנּו עַ ל ְס ִפ ַירת הָ עֹ ֶמר
בָ רּוְך אַ ָּתה יי א ֹלהֵּ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עֹולָ ם אֲ ֶשר ִק ְד ָשנּו ְב ִמצְ ָ

ְברּוכֶה אַ ֶּתה יי א ֹלהֵּ ינּו חֵּ י הָ עֹולָ ִמים אֲ ֶשר ִק ְד ֶשנּו ְב ִמצַ ּוְ ֶתּה וְצִ ּוֶנּו עַ ל ְס ִפ ַירת הָ עֹ ֶמר

לַ ְמנַצֵּ ח ִבנְ גִ ינֹת ִמזְ מֹור ִשיר׃
ֹלהים יְחָ נֵּנּו וִיבָ ְרכֵּנּו יָאֵּ ר פָ נָיו ִא ָּתנּו סֶ לָ ה׃
א ִ
לָ ַדעַ ת בָ אָ ֶרץ ַד ְרכֶָך ְבכָל־ּגֹויִם יְשּועָ ֶתָך׃
ֹלהים יֹודּוָך עַ ִמים כֻלָ ם׃
יֹודּוָך עַ ִמים א ִ
ּולאֻ ִמים בָ אָ ֶרץ ַּתנְ חֵּ ם סֶ לָ ה׃
י־ת ְשפֹ ט עַ ִמים ִמישֹור ְ
ִירנְ נּו ְלאֻ ִמים כִ ִ
י ְִש ְמחּו ו ַ
ֹלהים יֹודּוָך עַ ִמים כֻלָ ם׃
יֹודּוָך עַ ִמים א ִ
ֹלהים אֹלהֵּ ינּו׃
אֶ ֶרץ נ ְָתנָה יְבּולָ ּה יְבָ ְרכֵּנּו א ִ
ֹלהים ְוי ְִיראּו אֹתֹו כָל־אַ ְפסֵּ י־אָ ֶרץ׃
יְבָ ְרכֵּנּו א ִ

