
Avot v’Imahot                       תIת ְוִאָמהIָאב
ֲאדָֹני      דֹ       ֲאדֹ       ָנ    דָֹנ       י     דָֹני     Iֲא      ד

ְׂשָפַתיְׂש      ָפ        ְׂשָפ        ַת       ַתי      ְׂשָפַתי     

    ִּתְפָּתחִּת       ְפ      ִּתְפ     ָּת    ָּתח     ִּתְפָּת    ח      

UִפיUִפ      ִפי      Uִפי       

ַיDִידַי     Dִ      ַיDִ      Dִיד     ַיDִיד     

      Wְּֽת    ִה     ְּתִה      ָּל     ָּלֶתֽ     ְּתִהָּל   ֶתֽ     ֶתWְּֽתִהָּלֶת   

/Wֽיד ְּתִהָּלֶתDִִפי ַיU ֲאדָֹני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח

      QUרCָ     Uר     רCָQUרCָ

ַאָּתהַא      ָּת      ַאָּת      ָּתה     ַאָּתה       

     O      ֵה     Oֵהֽ     ֱאOֵהֽ      ֵהֽינ      נU     ֱאOֵהֽינIֱא      ל

UֵהֽינOֱא

ֵואOֵהי      O     Oֵהי      ֵואOֵהי      Iֵו      ֵוא     ל

    ֲאבIֵתֽינUֲא     ֲאב    ֲאבI     ֵתֽי     נU      ֲאבIֵתֽי      

       Uֵתינ     Uֵתי     נ     Iְוִאמ     Iִאמ    Iְוִא     מUֵתינIְוִאמ 

UֵתינIְוִאמ UֵתֽינIֵהי ֲאבOֵוא UֵהֽינOַאָּתה ְיָי ֱא QUרCָ



   ֱאOֵהי      O     ֱאO     ֵה      י      ֵהי      Iֱא      ֱאל      ל

ַא      ְב      ַאְב     ָר      ָה      ָרָה      ם      ָהם      ָרָהם     

     ַאְבָרָהםַאְבָר    ַאְבָרָה     

     ִיְצָחקִי       ְצ      ִיְצ        ָח     ק      ָחק     

      ַיֲעקֹב       קֹ       ב        ַיֲעקֹ      Iַי       ֲע       ק

     ָשָֹרהָשֹ       ָר      ָשָֹר      ה      

        ִרְבָקהִר       ְב       ִרְב       ָק      ָקה       ִרְב      

  ָרֵחלָר       ֵח      ל        ֵחל       

        ֵואOֵהי      O      Oֵה       ֵואOֵה        Iֵו       ֵוא     ל

      ֵלָאהֵל      ָא      ָאה       

ֱאOֵהי ַאְבָרָהם' ֱאOֵהי ִיְצָחק' ֵוֶאOֵהי ַיֲעקֹב' ֶאOֵהי ָשָֹרה' 

ֶאOֵהי ִרְבָקה' ֶאOֵהי ָרֵחל' ֵואOֵהי ֵלָאה/

ָהֵאלָה       ֵא       ל      ֵאל      

       ַהDָדIלַה       Dָ       ַהDָ       דI       דIל       

ַהICDִרַה       Dִ       ַהIC       ICDִ      CDִ       Dִר     ICDִר     

ְוַהּנIָראְוַה     ּנI      ְוַהּנI      ּנIָר        ָרא        ְוַהּנIָרא        

ֵאלֵא      ל       ֵאל       



ֶעְליIןֶעְל     ְליI     יIן       ֶעְליIן      

IDֵמלID      ֵמ       IDֵמ       ֵמל       

ֲחָסִדיםֲח      ָס       ֲחָס      ִדי      ִדים      ָסִדים     

טIִביםטI     ִב       ִבי      ם        ִבים      טIִב     

ְוקֵֹנהְוקI      ְוקֹ       ֵנ      ֵנה      קֵֹנה      ְוקֵֹנ       

ַהּכֹלַה        ּכI       ַהּכֹ       ּכֹל        

ָהֵאל ַהDָדIל ַהICDִר ְוַהּנIָרא' ֵאל ֶעְליIן' IDֵמל ֲחָסִדים 

טIִבים' ְוקֵֹנה ַהּכֹל

        ְוזIֵכרְו         זI        ְוזI       ֵכ       ר        ֵכר        

       ַחְסֵדיַח        ְס       ַחְס       ֵד      ֵדי       ְסֵדי      

ָאבIתָא      בI      ָאבI      ת       בIת      

ְוִאָמהIתְוִא     ִאָמה      ְוִאָמה     הIת      ִאָמהIת      

UֵמִביאU        ֵמ       Uֵמ      ִב       ִבי       ִביא    Uֵמִבי     

DְֻאָּלהDְ       ֻא       Dְֻא      ָּלה       ֻאָּלה      

ִלְבֵניִל       ְב        ִלְב        ֵני       

ְבֵניֶהםְב      ְבֵנ       ֵני        ְבֵני        ֶהם        

     ְלַמַֽעןְל       ַמֽ       ַע        ַמַֽע       ַען       ַמַֽען       



      Iְׁש      מ       מIְׁשמ   

CְַאֲהָבהCְ       ַא      ַאֲה       ָבה      ַאֲהָבה      Cְַאֲה      

ְוזIֵכר ַחְסֵדי ָאבIת ְוִאָמהIת' Uֵמִביא גIֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם' 

ְלַמַֽען ְׁשמCְ Iַאֲהָבה/

       Q        ֶמֽ        ֶל        ֶמֶֽלQֶמֶֽל

     עIֵזרעI       ז        עIז        ֵזר      

     UמIִׁשֽיַעUמ     UמI       ִׁש        ִׁשי       ַע       ִׁשֽיַע       

UָמֵגןU        ָמ       Uָמ       ֵג         ֵגן       ָמֵגן       

       QU       Uר      רCָ       CָQUרCָ

  ַאָּתהַא        ָּת       ַאָּת      ָּתה      

ָמֵגןָמ        ֵג        ָמֵג          ֵגן       

ַא       ְב        ַאְב       ָר       ָה      ָרָה     ָהם     ָרָהם        
 ַאְבָרָהםַאְבָר   ַאְבָרָה    

 ְוֶעְזַרתְוֶע       ֶעְז       ְזַר        ֶעְזַר       ְוֶעְזַר      ת       

ָר       ָרה       ָרהשָֹ         ָר       שָֹ  שָֹ

ֶמֶֽלQ עIֵזר UמIִׁשֽיַע Uָמֵגן/ CָרQU ַאָּתה ְיָי' ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוֶעְזַרת

ָרה שָֹ



ֲאדָֹני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח 

/Wֽיד ְּתִהָּלֶתDִִפי ַיU

1 UֵהֽינOַאָּתה ְיָי ֱא QUרCָ

2'UֵתינIְוִאמ UֵתֽינIֵהי ֲאבOֵוא

ֱאOֵהי ַאְבָרָהם' ֱאOֵהי ִיְצָחק' 3

ָרה' 4 ֵואOֵהי ַיֲעקֹב' ֱאOֵהי שָֹ

ֱאOֵהי ִרְבָקה' ֱאOֵהי ָרֵחל 5

ֵואOֵהי ֵלָאה/ ָהֵאל ַהDָדIל 6

ַהICDִר ְוַהּנIָרא' ֵאל ֶעְליIן' 7

IDֵמל ֲחָסִדים טIִבים' 8

ְוקֵֹנה ַהּכֹל' ְוזIֵכר 9

ַחְסֵדי ָאבIת ְוִאָמהIת' 10

Uֵמִביא גIֵאל 11

ִלְבֵני ְבֵניֶהם' 12

ְלַמַֽען ְׁשמCְ Iַאֲהָבה/13

ֶמֶֽלQ עIֵזר UמIִׁשֽיַע Uָמֵגן/ 14

CָרQU ַאָּתה ְיָי' 15

ָרה/16 ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוֶעְזַרת שָֹ


