
סדר ההבדלה כמנהג ק"ק קטלוניא

ה  ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. ָהֵחל ָעֵלינּו ֶאת ׁשֵ
ע.  ל ֵחְטא ָוֶפׁשַ לֹום. ֲחׂשּוִכים ִמּכָ ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ ַהּבָ  
ַתְלמּוד  ּוּבְ ִיְרָאֶתָך  ּבְ ִקים  ּוְמֻדּבָ ע.  ָוֶרׁשַ ְוָעֹון  ָמה  ַאׁשְ ל  ִמּכָ ים  ּוְמֻנּקִ
ֲעֶלה  ּתֹוָרֶתָך. ְולֹא ַתֲעֶלה ָעֵלינּו ִקְנַאת ָאָדם ְולֹא ִקְנַאת ָאָדם ּתַ
ֵאיָנּה טֹוָבה  ָרֵאל ֵעָצה ׁשֶ ָך ִיׂשְ נּו.  ְוָכל ַהּיֹוֵעץ ָעֵלינּו ְוַעל ַעּמְ ַעל ִלּבֵ
עֹו. ָהֵפרֹו.  ּדְ לֹו. ּגַ ּטְ דֹו. ּבַ ֵאיָנּה טֹוָבה. ַאּבְ ָבה ׁשֶ ב ָעֵלינּו ַמֲחׁשָ ְוחֹוֵשׁ
נּו  י ִעּמָ רּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום ּכִ ּבְ ָהֵפר ֲעָצתֹו. ְוֶנֱאַמר ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר. ּדַ
ָבה  ּוַמֲחׁשָ ֵעָצה טֹוָבה  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ְוַעל  ָעֵלינּו  ַהּיֹוֵעץ  ְוָכל  ֵאל: 
ן  ִיּתֶ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָבר  ּדָ ּכַ ֲעָצתֹו.  ם  ַקּיֵ מֹו.  ַקּיְ לֹו.  ּדְ ּגַ ְרכֹו.  ּבָ צֹו.  ַאּמְ טֹוָבה 
א: ְוֶנֱאַמר ְוִתְגַזר ֹאֶמר ְוָיָקם ָלְך. ְוַעל  ְלָך ִכְלָבֶבָך. ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמּלֵ

ָרֶכיָך ָנַגּה אֹור:   ּדְ
ְמֵהָרה ָיֹבא  ִביא . ִבּ הּו ַהָנּ ִביא . ֵאִלָיּ הּו ַהָנּ ִביא . ֵאִלָיּ הּו ַהָנּ  ֵאִלָיּ
ַח  ֵל֣ ֹשׁ ָאֹנִכ֙י  ֤ה  ִהֵנּ תּוב:  ּכָ ּכַ ִוד:  ָדּ ן  ֶבּ יַח  ָמִשׁ ִעם   ֵאֵלינּו 
יב  ֤ א׃ ְוֵהִשׁ ֖דֹול ְוַהּנֹורָֽ ֹוא ֣יֹום ֳ֔ ַהָגּ י ּב֚ יא ִלְפֵנ֗ ִב֑ ֣ה ַהָנּ ת ֵאִלָיּ ם ֵא֖ ָלֶכ֔
א֨וּו ַעל־ ם: ְוֶנֱאָמר: ַמה־ָנּ ִנ֖ים ַעל־ֲאבֹוָת֑ ב ָבּ ים ְוֵל֥ ִנ֔ ֵלב־ָאבֹו֙ת ַעל־ָבּ
ה  יַע ְיׁשּוָע֑ ִמ֣ ר ֖טֹוב ַמְשׁ ֥ ׂ ֛לֹום ְמַבֵשּ יַע ָשׁ ִמ֧ ר ַמְשׁ ׂ֗ י ְמַבֵשּ ים ַרְגֵל֣ ֶהָהִר֜
ְמָצ֛א  וא ַוִיּ ֶרץ ַהִה֔ ָא֣ ע ִיְצָח֙ק ָבּ ְזַר֤ ִיְך׃ ְוֶנֱאָמר: ַוִיּ ְך ֱאלֹהָֽ ֹון ָמַל֥ ר ְלִצּי֖ ֹאֵמ֥
ן  ֵח֖ ָצא  ָמ֥ ַח  ְוֹנ֕ ְוֶנֱאָמר:  ֳֽ׃  הּו  ְיָבְרֵכ֖ וַֽ ים  ָעִר֑ ְשׁ ה  ֵמָא֣ וא  ַהִה֖ ָנ֥ה  ָשּׁ ַבּ
יב ֶאת־ ֤ ן ֵהִשׁ ֵה֗ ן ַהֹכּ ן־ַאֲהֹר֣ ר ֶבּ ן־ֶאְלָעָז֜ ס  ֶבּ יְנָח֨ ֽ ֵעיֵנ֥י ֳֽ׃ ְוֶנֱאָמר: ִפּ ְבּ
יִתי  ֥ ְולֹא־ִכִלּ ם  תֹוָכ֑ ְבּ י  ֶאת־ִקְנָאִת֖ ַקְנ֥אֹו  ְבּ ל  ָרֵא֔ י־ִיְשׂ נֵֽ ְבּ ל  ֵמַע֣ ֲחָמִת֙י 
י  ִריִת֖ ֶאת־ְבּ ֛לֹו  ן  ֹנֵת֥ י  ִהְנִנ֨ ר  ֱאמֹ֑ ן  ָלֵכ֖ י׃  ִקְנָאתִֽ ְבּ ל  ָרֵא֖ י־ִיְשׂ נֵֽ ֶאת־ְבּ

ֽלֹום ׃ ָשׁ



ומבדיל
ַסְבִרי ָמַרַנן

ֶפן: ִרי ַהּגֶ ה ֳ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִמים: ה ֳ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ֲעֵצי ְבׂשָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה ֳ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש: רּוְך ַאּתָ ּבָ

קֹוֶדׁש  ין  ּבֵ יל  ְבּדִ ַהּמַ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו   ֳ ה  ַאּתָ רּוְך   ּבָ
ִביִעי  ְ ָרֵאל ַלּגֹוִים ּוֵבין יֹום ַהּשׁ ְך ּוֵבין ִיׂשְ ְלחֹול ּוֵבין אֹור ְלחֹוׁשֶ   
ין קֹוֶדׁש ְלחֹול:  יל ּבֵ ְבּדִ ה ֳ ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ  ְלׁשֵ

 

 וקודם שיבדיל לוקח הכוס בידו .. אם אין לו הדס מברך על תפוח או על קנמון אבל 
לא על בושם כי טעות הוא. ומברך כך בפ"ה, ועצי בשמים ומריח .. ומביט צפרניו   
והטעם שמבדילין  כך.  ומברך  בביתו  כל המבדיל  זו  והבדלה  והמבדיל.  הנר,  לאור 
אותה בבית הכנסת מפני האורחים והעניים שאין להם יין כמו שאמרו בקדוש. .. על היין 
מה שאין כן בקדוש אבל לא בדבר אחר .. מיהו אם השכר חמר מדינה שאינו שותין .. 
זה רשאי להבדיל עליו ואין צריך דוקא שיבדיל על הסעודה כמו שאמרו בקדוש שאין 
קדוש אלא במקום סעודה אלא בכל שעה שירצה רשאי להבדיל: מי שהתפלל ושכח 
ולא הבדיל באתה חונן אינו חוזר שהרי מבדיל על הכוס, שכח ולא הבדיל על הכוס 
מחזירין אותו, ואם עבר הלילה ולא הבדיל הרי זה רשאי למחר להבדיל כל היום כולו. 

וכשישלים החזן להבדיל אומר הוא וכל הקהל בקול רם ובנעינה:

ן  ָג֖ ָדּ ב  ְוֹר֥ ֶרץ  ָהָא֑ ֖י  ַמֵנּ ּוִמְשׁ ִים  ַמ֔ ַהָשּׁ ל֙  ִמַטּ ים  ָהֱאלִֹה֔ ן־ְלָ֙ך  ֶתּ  ְויִֽ
ֱהֵו֤ה  ים  ְלֻאִמּ֔ ְלָ֙ך  ֲח֤וּו  ַתּ ְשׁ ְויִֽ ים  ַעִמּ֗ ַעְב֣דּוָך  יַֽ ׁש׃  ְוִתיֹרֽ  
יָך  ְמָבְרֶכ֖ ּוֽ ָא֔רּור  יָך  ֹאְרֶר֣ ָך  ֑ ִאֶמּ ֵנ֣י  ְבּ ְלָ֖ך  ֲח֥וּו  ַתּ ְוִיְשׁ יָך  ְלַאֶח֔ ְגִבי֙ר 
ים׃  ַעִמּֽ ל  ִלְקַה֥ יָת  ְוָהִי֖ ָך  ֑ ְוַיְרֶבּ ְוַיְפְרָ֖ך  ְתָ֔ך  ֹאֽ ְך  ְיָבֵר֣ ֙י  ַדּ ַשׁ ל  ְוֵא֤ ֽרּוְך׃  ָבּ



ֶרץ  ָ֙ך ֶאת־ֶא֣ ְתּ ְך ְלִרְשׁ ֑ ם ְלָ֖ך ּוְלַזְרֲעָ֣ך ִאָתּ ת ַאְבָרָה֔ ֣ ְרַכּ ן־ְלָ֙ך ֶאת־ִבּ ֶתּ ְויִֽ
ת  ְוֵא֤ ָּך  ְוַיְעְזֶר֗ יָך  ָאִב֜ ל  ֵמֵא֨ ם׃  ְלַאְבָרהָֽ ים  ֱאלִֹה֖ ן  ר־ָנַת֥ ֲאֶשׁ יָך  ְמֻגֶר֔
ת  ְרֹכ֥ ַחת ִבּ ֑ ֶצת ָתּ ֖הֹום ֹרֶב֣ ת ְתּ ְרֹכ֥ ל ִבּ ִי֙ם ֵמָע֔ ַמ֙ ת ָשׁ ְרֹכ֤ ָּך ִבּ ְרֶכ֔ ֙י ִויָב֣ ַדּ ַשׁ
ת  ְבֹע֣ ת ִגּ ֲאַו֖ ד־ַתּ י עַֽ ת הֹוַר֔ ְרֹכ֣ ְברּו֙ ַעל־ִבּ יָך ָגּֽ ת ָאִב֗ ְרֹכ֣ ַחם׃ ִבּ ִים ָורָֽ ַד֖ ָשׁ
י  ל ֹאִת֜ ֵא֨ ְלָאְ֩ך ַהֹגּ יו׃ ַהַמּ ד ְנִז֥יר ֶאחָֽ ף ּוְלׇקְדֹק֖ אׁש יֹוֵס֔ ָ֙ ְלֹר֣ ין ְהֶי֙ ם ִתּֽ עֹוָל֑
ם  י ַאְבָרָה֣ ם ֲאֹבַת֖ ֥ י ְוֵשׁ ִמ֔ א ָבֶה֙ם ְשׁ ֵר֤ ָעִרי֒ם ְוִיָקּ ע ְיָבֵרְ֮ך ֶאת־ַהְנּ ל־ָר֗ ִמׇכּ
ִלי ְוׇכל־ַמְדֵו֩י  ל־ֹח֑ ָ֖ך ׇכּ יר֛ ֳ ִמְמּ ֶרץ׃ ְוֵהִס֧ ֶרב ָהאָֽ ֶק֥ ב ְבּ ּו ָלֹר֖ ק ְוִיְדּג֥ ְוִיְצָח֑
יָך׃  ְנאֶֽ ׇכל־ֹשׂ ְך ּוְנָתָנ֖ם ְבּ יָמ֙ם ָבּ֔ א ְיִשׂ ְעָתּ לֹ֤ ר ָיַד֗ ֣ ים ֲאֶשׁ ִים ָהָרִע֜ ִמְצַר֨
ָך׃  ה ּוִבְבֶהְמֶתּֽ ֲעָקָר֖ ר וַֽ ים לֹא־ִיְהֶי֥ה ְבָ֛ך ָעָק֥ ֑ ל־ָהַעִמּ ְהֶי֖ה ִמׇכּ ֥רּוְך ִתּֽ ָבּ
ָך ּוָב֥רּוְך  ֹבֶא֑ ה ְבּ ֖ ֥רּוְך ַאָתּ ה׃ ָבּ דֶֽ ׂ ָשּ ה ַבּ ֖ יר ּוָב֥רּוְך ַאָתּ ִע֑ ה ָבּ ֖ ֥רּוְך ַאָתּ ָבּ
י  י־ִבְטְנָ֛ך ּוְפִר֥ רִֽ ֧רּוְך ְפּ ָך׃ ָבּ ַאְרֶתּֽ ֥רּוְך ַטְנֲאָ֖ך ּוִמְשׁ ָך׃ ָבּ ֵצאתֶֽ ה ְבּ ֖ ַאָתּ
ָ֙ך  ו ֳ֤ ִאְתּ ָך׃ ְיַצ֨ ֥רֹות צֹאנֶֽ ְתּ יָך ְוַעְשׁ ַג֥ר ֲאָלֶפ֖ ָך ְשׁ ֑ י ְבֶהְמֶתּ ַאְדָמְתָ֖ך ּוְפִר֣
 ֳ֥ר־ ֶרץ ֲאֶשׁ ָא֕ ַרְכָ֔ך ָבּ ָך ּוֵב֣ ח ָיֶד֑ ַל֣ ל ִמְשׁ יָך ּוְבֹכ֖ ֲאָסֶמ֕ ה ַבּ ָרָכ֔ ֶאת־ַהְבּ
ת  ִים ָלֵת֤ ַמ֗ ֹוב ֶאת־ַהָשּׁ ָ֠ך ֶאת־אֹוָצ֨רֹו ַהּט֜ ח֣ ֳ ׀ ְל֠ ֣ ְך׃ ִיְפַתּ ן לָֽ יָך ֹנֵת֥ ֱאלֶֹה֖
ים  יָת֙ ּגֹוִי֣ם ַרִבּ֔ ָך ְוִהְלִו֙ ה ָיֶד֑ ֣ ל־ַמֲעֵשׂ ת ׇכּ ְך ֵא֖ ֹו ּוְלָבֵר֕ ִעּת֔ ר־ַאְרְצָ֙ך ְבּ ְמטַֽ
ן  ָמֵג֣  ֳ֔ ַבּ ע  ֣ נֹוַשׁ ם  ַע֚ ָכ֗מֹוָך  י  ִמ֣ ל  ָרֵא֜ ִיְשׂ יָך  ֶר֨ ַאְשׁ ה׃  ִתְלוֶֽ א  לֹ֥ ה  ֖ ְוַאָתּ
ימֹו  מֹוֵת֥ ה ַעל־ָבּ ֖ ְך ְוַאָתּ יָ֙ך ָל֔ ּו ֹאְיֶב֙ ֲחׁש֤ ָך ְוִיָכּ ֲאָוֶת֑ ֶרב ַגּ ר־ֶח֖ ָך ַוֲאֶשׁ ֶעְזֶר֔
ָיּ֣ה   ְוִזְמָר֙ת  י־ׇעִזּ֤י  ִכּֽ ד  ֶאְפָח֑ א  ְולֹ֣ ח  ֶאְבַט֖ י  ְיׁשּוָעִת֛ ל  ֵא֧ ה  ִהֵנּ֨ ְך׃  ִתְדֹרֽ
ה׃  ַהְיׁשּועָֽ ַעְיֵנ֖י  ִמַמּ ֹון  ׂש֑ ָשׂ ְבּ ִים  ם־ַמ֖ ַאְבֶתּ ּוְשׁ ה׃  יׁשּועָֽ לִֽ י  ְיִהי־ִל֖ וַֽ  ֳ֔
ים  ֖ ָבַעִמּ יעּו  הֹוִד֥ ֔מֹו  ִבְשׁ ִקְר֣אּו   ֳ֙ לַֽ הֹו֤דּו  ַה֗הּוא  ֹום  ּי֣ ַבּ ם  ַוֲאַמְרֶתּ֞
ַעת  ה מּוַד֥ ָעָשׂ֑ ֵג֖אּות  י  ֥ ִכּ  ֳ֔ ֣רּו  ַזְמּ ֽמֹו׃  ְשׁ ב  ֖ ָגּ ִנְשׂ י  ֥ ִכּ ירּו  ַהְזִכּ֕ יו  ֲעִלילָֹת֑
ְך ְק֥דֹוׁש  ֖ ִקְרֵבּ י־ָג֥דֹול ְבּ ֹון ִכּ ֶבת ִצּי֑ ֣ י יֹוֶשׁ ִנּ י ָוֹר֖ ֶרץ׃ ַצֲהִל֥ ׇכל־ָהאָֽ את ְבּ ֹז֖
נּו ֶז֤ה  יֵע֑ ינּו ֖לֹו ְויֹוִשׁ ֥ ינּו ֶז֛ה ִקִוּ ה ֱאלֵֹה֥ ֹום ַה֔הּוא ִהֵנּ֨ ּי֣ ל׃ ְוָאַמ֙ר ַבּ ָראֵֽ ִיְשׂ



י  ִד֮י ְלָמ֢חֹול ִל֥֫ ְכָתּ ִמְסְפּ יׁשּוָעֽתֹו׃ ָהַפ֣ ה ִבּ ְמָח֖ ִג֥יָלה ְוִנְשׂ ינּו ֔לֹו ָנ ֣ ְיֹהָו֙ה ִקִוּ
ים  ָמ֔חֹול ּוַבֻחִר֥ תּוָל֙ה ְבּ ח ְבּ ַמ֤ ְשׂ ז ִתּ ה׃ ָא֣ ְמחָֽ ִני ִשׂ ַאְזֵּר֥ ְתּ י וַֽ ֑ ִקּ ְחָתּ ַשׂ ֥ ַתּ ִפּ
ם׃  ים ִמיגֹונָֽ ֖ ְחִתּ ַמּ ים ְוִשׂ ׂשֹו֙ן ְוִנַ֣חְמִתּ֔ ם ְלָשׂ י ֶאְבָל֤ ֨ ו ְוָהַפְכִתּ ים ַיְחָדּ֑ ּוְזֵקִנ֖
ָ֛ך  ְלּ יָך  ֱאלֶֹה֧  ֳ֨ ֲהֹפְ֩ך  ַוַיּ ם  ְלָע֔ ֶאל־ִבּ ַע  מֹ֣ ִלְשׁ יָ֙ך  ֱאלֶֹה֙  ֳ֤ ה  א־ָאָב֞ ְולֹֽ
י  ְפִשׁ ֣לֹום ַנ֭ ה ְבָשׁ ָד֤ ֘ יָך׃ ָפּ ְבָ֖ך ֳ֥ ֱאלֹהֶֽ י ֲאהֵֽ ֥ ה ִכּ ה ִלְבָרָכ֑ ָלָל֖ ֶאת־ַהְקּ
ה  ִרָנּ֔ אּו ִצּיֹו֙ן ְבּ י ֳ֜ ְיׁשּו֗בּון ּוָב֤ י׃ ּוְפדּוֵי֨ דִֽ ים ָה֥יּו ִעָמּ ַרִבּ֗ י־ְב֝ י ִכּֽ ׇרב־ִל֑ ִמְקּ
ה׃  י֔גּון ָנ֖סּו ָי֥גֹון ַוֲאָנחָֽ ׂ ְמָח֙ה ַיִשּ ֹון ְוִשׂ ׂש֤ ם ָשׂ ֑ ם ַעל־ֹראָשׁ ת עֹוָל֖ ְמַח֥ ְוִשׂ
ה  ַהְיׁשּוָע֨ ה  ָשׂ֠ ָע֠ ר  ֣ ֲאֶשׁ ן ׀ ָימּו֙ת  יֹוָנָת֤ הֲֽ ֗אּול  ֶאל־ָשׁ ם  ָהָע֜ אֶמר  ַוֹיּ֨
ת ֹראׁשֹו֙  ֲעַר֤ ׂ ל ִמַשּ ֞ יָלה ַחי־ֳ֙ ִאם־ִיֹפּ ָרֵאל֒ ָחִל֗ ִיְשׂ ה ַהֹֹּזא֮ת ְבּ דֹוָל֣ ַהְגּ
ן  ֶאת־יֹוָנָת֖ ם  ָהָע֛ ּו  ְפּד֥ ַוִיּ ַהֶזּ֑ה  ֹום  ַהּי֣ ה  ָעָשׂ֖ ים  י־ִעם־ֱאלִֹה֥ ִכּֽ ְרָצה  ַא֔
ר  ָאַמ֥ ֛רֹוב  ְוַלָקּ ָלָר֧חֹוק  ֜לֹום  ֨לֹום ׀ ָשׁ ָשׁ ִים  ָפָת֑ ְשׂ ִנ֣יב  א  ּבֹוֵר֖ ת׃  ְולֹא־מֵֽ
י֒ם ְלָ֤ך ָדִוי֙ד  ִליִשׁ אׁש ַהָשּׁ ֮י ֹר֣ ה ֶאת־ֲעָמַשׂ ֗ ְבָשׁ ְו֣רּוַח לָֽ יו׃  ֳ֖ ּוְרָפאתִֽ
יָך  ְרָ֖ך ֱאלֶֹה֑ ֲעזָֽ י  ֥ ִכּ ָך  ְזֶר֔ ְלֹע֣ לֹו֙ם  ְוָשׁ ֜לֹום ְלָ֗ך  ֨לֹום ׀ ָשׁ י ָשׁ ֔ ָ֣ך ֶבן־ִיַשׁ ְוִעְמּ
ה  ֤ ְוַאָתּ י  ֶלָח֑ ה  ֹכּ֖ ם  ֥ ַוֲאַמְרֶתּ ֽדּוד׃  ַהְגּ י  ֥ ָראֵשׁ ְבּ ֵנ֖ם  ְתּ ִיּ וַֽ יד  ִו֔ ָדּ ם  ֵל֣ ַוְיַקְבּ
ָ֗ך ַעל־ ְלּ ָך ֳ֥ ִצ֝ ְמֶר֑ ֽלֹום׃ ֳ֥ ֹשׁ ר־ְלָ֖ך ָשׁ ל ֲאֶשׁ ֔לֹום ְוֹכ֥ לֹו֙ם ּוֵביְתָ֣ך ָשׁ ָשׁ
ל־ ׇמְרָ֥ך ִמׇכּ ְיָלה׃ ֳ֗ ִיְשׁ ָלּֽ ַח ַבּ ה ְוָיֵר֥ ָכּ א־ַיֶכּ֗ ֶמׁש לֹֽ ֥ ם ַהֶשּׁ ָך׃ יֹוָמ֗ ַי֥ד ְיִמינֶֽ
ם׃  ה ְוַעד־עֹולָֽ ַעָתּ֗ ָך ֵמ֝ ׇמר־ֵצאְתָ֥ך ּובֹוֶא֑ ָך׃ ֳ֗ ִיְשׁ ר ֶאת־ַנְפשֶֽׁ מֹ֗ ְשׁ ע ִי֝ ָר֑
ל־ ְואַֽ נּו  ַאל־ַיַעְזֵב֖ ינּו  ִעם־ֲאֹבֵת֑ ָהָי֖ה  ר  ֥ ֲאֶשׁ ַכּ נּו  ִעָמּ֔ ינּו֙  ֱאלֵֹה֙  ֳ֤ י  ְיִה֨
יו  ר ִמְצו ָת֤ מֹ֨ יו ְוִלְשׁ ָרָכ֗ ׇכל־ְדּ ֶכת ְבּ יו ָלֶל֣ נּו ֵאָל֑ ֹות ְלָבֵב֖ נּו׃ ְלַהּט֥ שֵֽׁ ִיְטּ
ר  ֤ ה ֲאֶשׁ ֶלּ י ֵא֗ ְה֨יּו ְדָבַר֜ ְויִֽ ינּו׃  ֖ה ֶאת־ֲאֹבתֵֽ ר ִצָוּ ֥ יו ֲאֶשׁ ָט֔ ָפּ י֙ו ּוִמְשׁ ְוֻחָקּ
ֹות ׀  ְיָלה ַלֲעׂש֣ ם ָוָל֑ ינּו יֹוָמ֣ ים ֶאל־ ֳ֥ ֱאלֵֹה֖ ֙י ִלְפֵנ֣י ֳ֔ ְקֹרִב֛ ְנִתּ ִהְתַחַנּ֙
ַעת  ַדּ֚ ַען  ְלַמ֗ יֹוֽמֹו׃  ְבּ ַבר־֥יֹום  ְדּ ל  ָרֵא֖ ִיְשׂ ֹו  ַעּמ֥ ט  ֛ ַפּ ּוִמְשׁ ֹו  ַעְבּד֗ ט  ֣ ַפּ ִמְשׁ

ין ֽעֹוד׃ ים ֵא֖ י  ֳ֖ ֣הּוא ָהֱאלִֹה֑ ֥ ֶרץ ִכּ י ָהָא֔ ֣ ל־ַעֵמּ ׇכּ


