
                                                                    
 

 [translation based on JPS, 1917 and Anchor Bible] Isaiah Chapter 6          
6:1 In the year of the death of king Uzziah—  
I saw the Lord sitting on a throne raised up on high,  
with his train filling the heichal.  

 הּוֶלְך ֻעִּזּיָ֔  ַהֶּמ֣ ִּבְׁשַנת־מֹו֙ת  א
ֶאְרֶא֧   א ם ְוִנָּׂש֑ א ָר֣ ב ַעל־ִּכֵּס֖ י יֵֹׁש֥ נָ֛ -- דֹ  ֶאת־ֲא  הָוֽ
ל׃  יםיו ְמֵלִא֥ ְוׁשּוָל֖  ֵהיָכֽ   ֶאת־ַהֽ

6:2 Seraphim were stationed above him;  
each with six wings:  
with two he covered his face  
and with two he covered his feet,  
and with two he hovered. 

ְמִד֤ ְׂשָרפִ֨  ב   ֹו  ל֔ ַעל֙ ׀ ִמַּמ֨  יםים עֹֽ
  ד ִים ְלֶאָח֑ ׁש ְּכָנַפ֖ ֵׁש֥  ִיםׁש ְּכָנַפ֛ ֵׁש֧ 

   יוה ָפנָ֗ ׀ ְיַכֶּס֣  ִיםִּבְׁשַּת֣ 
  יוה ַרְגָל֖ ִים ְיַכֶּס֥ ּוִבְׁשַּת֛ 
ף׃ ּוִבְׁשַּת֥    ִים ְיעֹוֵפֽ

6:3 And each called to the other, and said:  
Holy, holy, holy is the LORD of hosts;  
all the earth is full of his glory.  

 ר  ְוָאַמ֔ ה ֶאל־ֶז֙ה א ֶזְ֤וָקָר֨  ג
 וֹת  --  ְצָב֑א דוָ֣ דֹוׁש יֹוׁש ָק֖ד ׀ ָק֛ד  ֹוׁשָק֧ד 
 ֹ֥   ֶרץ ְּכבֹוֽדֹו׃ א ָכל־ָהָא֖ ְמל

6:4 And the doorposts shook at the voice that called,  
and the house was filling with smoke.  

 א ֹול ַהּקֹוֵר֑ ים ִמּ֖ק ֹות ַהִּסִּפ֔  ַאּ֣מ עּו֙ ַוָּינֻ֨  ד
ן׃ ִית ִיָּמֵל֥ ְוַהַּב֖    א ָעָׁשֽ

6:5 And I said: Woe is me! for I am undone;  
for a man impure of lips am I,  
and among a people impure of lips I do sit;  
for the King, the LORD of hosts my eyes have seen.  

ֹאַמ֞  ה י־ִנְדֵמ֗ ר ֽאֹוי־ִל֣ ָוֽ  יִתי י ִכֽ
א־ְׂשָפַת֨  יׁשי ִא֤ ִּכ֣  ֹ֔ ִי֙ם ְטֵמֽ  ִכי ָאנ

ֹנִכ֖  ִיםא ְׂשָפַת֔  ַעם־ְטֵמ֣ ּוְבתֹוְך֙   ב י יֹוֵׁש֑ ָאֽ
  ֵעיָנֽי׃  ּווֹת ָר֥א  --  ְצָב֖א דו֥ דֶלְך יי ֶאת־ַהֶּמ֛ ּכִ֗ 

6:6 Then flew to me one of the seraphim,  
and in his hand— a glowing coal,  
(that) he had taken from the altar with a pair of tongs. 

֣  ו  ים  ִמן־ַהְּׂשָרפִ֔ י ֶאָחד֙ ָעף ֵאלַ֗ ַוָּי
 הֹו ִרְצָּפ֑ ּוְבָי֖ד 
ַח׃ ח ֵמַע֥ ִים ָל ַק֖ ְלַקַח֔ ְּבֶמ֨    ל ַהִּמְזֵּבֽ

6:7 And he touched (it) on my mouth,  
and he said:‘Hineh, this has touched your lips;  
and your iniquity is taken away, and your sin purged.’  

 יע ַעל־ִּפ֔ ַוַּיּגַ֣  ז
 ֹ֕  יָך ה ַעל־ְׂשָפֶת֑ ע זֶ֖ ה ָנגַ֥ אֶמר ִהּנֵ֛ ַוּי

אְתָך֖ ר ֲעוֹ◌ֹנֶ֔ ְוָס֣  ר׃ ָך ְוַחָּטֽ    ְּתֻכָּפֽ
6:8 And I heard the voice of the Lord, saying:  
‘Whom shall I send, and who will go for us?’ 
And I said: 'Here am I; send me.'  

ֶאְׁשַמ֞  ח  ר  ֹאֵמ֔ ָני֙  - - ֹול ֲאדֹ ע ֶאת־֤ק ָוֽ
 נּוי ֵיֶֽלְך־ָל֑ ח ּוִמ֣ י ֶאְׁשַל֖ ֶאת־ִמ֥ 
ֹאַמ֖  ִני׃ ר ִהְננִ֥  ָוֽ   י ְׁשָלֵחֽ

6:9 And He said: 'Go, and tell this people:  
hear— indeed hear, but understand not;  
and see— indeed see, but perceive not.  

ֹ֕  ט ַמְרָּת֖ ֵל֥  אֶמרַוּי  ה ם ַהּזֶ֑  ָלָע֣ ְך ְוָאֽ
 ינּו  ְוַאל־ָּתבִ֔ ֹוַע֙ ּו ָׁש֨מ ִׁשְמע֤ 
עּו׃ ּו ָר֖א ּוְר֥א    ֹו ְוַאל־ֵּתָדֽ

6:10 Make the heart of this people fat,  
and make its ears heavy, and shut its eyes;  
lest it see with its eyes, and hear with its ears,  
and its heart will grasp, and it will repent, and be healed.'  

 ה ם ַהּזֶ֔  ֵלב־ָהָע֣ ַהְׁשֵמן֙  י
 ע ָהַׁש֑  ְוֵעיָניו דיו ַהְכֵּב֖ ְוָאְזנָ֥ 
 ע ְׁשָמ֗ יו יִ יו ּוְבָאְזנָ֣ ה ְבֵעינָ֜ ־ִיְרֶא֨ ֶּפן

  ָפא ֽלֹו׃ ב ְוָר֥ ָוָׁש֖  יןָיִב֛  ֹוּוְלָבב֥ 
6:11 And I said: 'Until when Lord?'  
And He said: 'Until cities be waste—  without inhabitants,  
and houses— without persons,  
and the land become waste, desolation.  

ֹאַמ֕  יא  ינָ֑  -- י ֲאדֹ ר ַעד־ָמַת֖ ָוֽ
 ֹ֡  ב ין יֹוֵׁש֗ ים ֵמֵא֣ ּו ָעִר֜ ִאם־ָׁש֨א  ד ֲאֶׁשר֩ אֶמר ַע֣ ַוּי

 םין ָאָד֔  ֵמֵא֣ ּוָבִּתי֙ם 
ֲאָדָמ֖  ה׃ ה ִּתָּׁשֶא֥ ְוָהֽ   ה ְׁשָמָמֽ

6:12 And the LORD has banished the persons,  
and great shall be the forsakenness in the midst of the land.  

ָאָד֑  ֶא דו֖ ד יקְוִרַח֥  יב  ם ת־ָהֽ
ֲעזּוָב֖ ְוַרָּב֥  ֶרץ׃ ה ְּב ֶק֥ ה ָהֽ   ֶרב ָהָאֽ

6:13 And if there be yet a tenth in it, it shall again be eaten up;  
as a terebinth, and as an oak,  
that, when they cast their leaves, the stump remains 
so the holy seed shall be its stump.'  

ְיָת֣ ה ְוָׁש֖ ִרּיָ֔  ֲעִׂש֣ ֹוד ָּבּ֙ה ע֥ וְ  גי   רה ְלָבֵע֑ ָבה ְוָהֽ
ֵאָל֣  ַאּל֗ ָּכֽ  ֹון ה ְוָכֽ
 ם ֶבת ּבָ֔  ַמֶּצ֣ ֶכ֙ת ר ְּבַׁשּלֶ֨ ֲאֶׁש֤ 
  ּה׃ קֹ֖  ַרעֶז֥   ֶדׁש ַמַּצְבָּתֽ

{P} }פ{  
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          ָוֶעד ְלעֹוָלם ִיְמֹלְך 'ה   ָמָלְך 'ה   ֶמֶלְך 'ה  
  : ָוֶעד ְלעָֹלם ִיְמלֹךְ  'ה  )יח:טו שמות( •

  : ֵמַאְרצֹו גֹוִים ָאְבדּו ָוֶעד עֹוָלם ֶמֶלךְ ' ה  )טז:י תהלים( •

  : ֹוטִּתּמ ַּבל ֵּתֵבל ִּתּכֹון ַאף ִהְתַאָּזר עֹז ְיקָֹוק ָלֵבׁש ָלֵבׁש ֵּגאּות ָמָלךְ  'ה  )א:צג תהלים( •

  : ְּבֵמיָׁשִרים ַעִּמים ָיִדין ִּתּמֹוט ַּבל ֵּתֵבל ִּתּכֹון ַאף ָמָלךְ ' ה ַבּגֹוִים ִאְמרּו  )י:צו תהלים( •

  : ָהָאֶרץ ָּתנּוט ְּכרּוִבים יֵֹׁשב ַעִּמים ִיְרְּגזּו ָמָלךְ  'ה  )א:צט תהלים( •

  : ָמָלךְ ' ה ַבּגֹוִים רּוְויֹאְמ  ָהָאֶרץ ְוָתֵגל ַהָּׁשַמִים ִיְׂשְמחּו  )לא:טז א הימים דברי( •
  

  
  
  

    ֶמֶלְך 'ה     :ְבקֹול ַיְאִּדירּו    ֲאֻיָּמה ַאִּדיֵרי  .1  
  . ָיָפה ַאְּת ַרְעָיִתי ְּכִתְרָצה ָנאָוה ִּכירּוָׁשָלִם ֲאֻיָּמה ַּכִּנְדָּגלֹות  )ד:שיר השירים ו(
  .ֶדׁש נֹוָרא ְתִהּלֹת עֵֹׂשה ֶפֶלאִמי ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר ַּבּקֹ' ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלם ה  )יא:שמות טו(

    ָמָלְך 'ה     :ְבקֹול ְיָבְרכּו     ָבָרק ְּברּוֵאי    
עושה מלאכיו 'שנאמר , פעמים שהמלאך נעשה רוח )כב, פרשת וישלח, בובר' מהד(מדרש תנחומא 

  ) לה:איוב לח(' התשלח ברקים וילכו'שנאמר , פעמים שהוא נעשה ברק, )ד:תהלים קד(' רוחות

    ִיְמֹלְך 'ה     :ְבקֹול ַיְגִּבירּו     גַֹבּה ֹוֵריִּגּב  
  ...  ַמְרֵאה ָהאֹוַפִּנים ּוַמֲעֵׂשיֶהם ְּכֵעין ַּתְרִׁשיׁש ּוְדמּות ֶאָחד ְלַאְרַּבְעָּתן)יח-טז:יחזקאל א(

  .ְוַגֵּביֶהן ְוגַֹבּה ָלֶהם ְוִיְרָאה ָלֶהם ְוַגּבָֹתם ְמֵלאֹת ֵעיַנִים ָסִביב ְלַאְרַּבְעָּתן
          ָוֶעד ְלעֹוָלם ִיְמֹלְך 'ה   ָמָלְך 'ה   ֶמֶלְך 'ה  

  
  

    ֶמֶלְך 'ה     :ְבקֹול ְידֹוְבבּו   דֹוְלִקים ּדֹוֲהֵרי .2  
  
  

    ָמָלְך 'ה     :ְבקֹול ְיַהְללּו   ֲהֻמָּלה ֲהמֹוֵני  
ְכָּתם קֹול ֲהֻמָּלה ְּכקֹול ַי ְּבלֶ  ּ-   ָוֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ַּכְנֵפיֶהם ְּכקֹול ַמִים ַרִּבים ְּכקֹול ַׁשד)כד:יחזקאל א(

  ַכְנֵפיֶהןַמֲחֶנה ְּבָעְמָדם ְּתַרֶּפיָנה 

    ִיְמֹלְך 'ה      :ְבקֹול ְיַוֲעדּו   ְוַחּיֹות ְוַחָּיִלים  
  )ח- ה:יחזקאל א(

          ָוֶעד ְלעֹוָלם ִיְמֹלְך 'ה   ָמָלְך 'ה   ֶמֶלְך 'ה  
  
  

    ְךֶמלֶ  'ה        :ְבקֹול ְיַזְּמרּו   ְזִמירֹות זֹוְכֵרי  .3  
  
  
  
  

    ָמָלְך 'ה       :ְבקֹול ְיַחְּסנּו   ִחידֹות ַחְכֵמי  

   ְלָהִבין ָמָׁשל ּוְמִליָצה ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְוִחידָֹתם)ו:משלי א( 
  ּה ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיךָ  ָ- אֹות ִמי ָכמֹוָך ֲחִסין י - י ְצבָ קֵ ֱאלֹ'  ה)ט:תהלים פט( 

    ִיְמֹלְך 'ה       :קֹולבְ  ְיַטְּכסּו   ְטפּוִחים ַטְפְסֵרי  
   ִמְּנָזַרִיְך ָּכַאְרֶּבה ְוַטְפְסַרִיְך ְּכגֹוב ּגָֹבי)יז:נחום ג(
   ַאף ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ ִויִמיִני ִטְּפָחה ָׁשָמִים קֵֹרא ֲאִני ֲאֵליֶהם ַיַעְמדּו ַיְחָּדו)יג:ישעיהו מח(

           ָוֶעד ְלעֹוָלם ִיְמֹלְך 'ה   ָמָלְך 'ה   ֶמֶלְך 'ה  
  
  

    ֶמֶלְך 'ה       :ְבקֹול ַיְיִׁשירּו    ְיָקָרה יֹוְרֵׁשי  .4  
   ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעקֹב )ד:דברים לג(
   ְיָקָרה ִהיא ִמְּפִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציָך לֹא ִיְׁשוּו ָבּה)טו:משלי ג(

    ָמָלְך 'ה     :ְבקֹול ַיְכִּתירּו     כֹחַ  ַּכִּביֵרי  
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    ִיְמֹלְך 'ה       :ְבקֹול ְיַלְּבבּו   ֶלָהבֹות ְלבּוֵׁשי  

  ִלַּבְבִּתִני ֲאחִֹתי ַכָּלה) ט:ד שיר השירים(
  ְּבַלַהב ַהִּמְזֵּבַח '  ַוְיִהי ַבֲעלֹות ַהַּלַהב ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהָּׁשַמְיָמה ַוַּיַעל ַמְלַאְך ה)כ:שופטים יג(

  ְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ָאְרָצהּוָמנֹוַח ְוִאְׁשּתֹו רִֹאים ַוּיִ 

          ָוֶעד ְלעֹוָלם ִיְמֹלְך 'ה   ָמָלְך 'ה   ֶמֶלְך 'ה  
  
  

   ֶמֶלְך 'ה     :ְבקֹול ְיַמְּללּו    ֶמֶלל ַמְנִעיֵמי  .5  
   

  

    ָמָלְך 'ה     :ְבקֹול ְיַנְּצחּו    נַֹגּה נֹוְצֵצי 
  .ף ֶרֶגל ֵעֶגל ְונְֹצִצים ְּכֵעין ְנחֶֹׁשת ָקָלל ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיָׁשָרה ְוַכף ַרְגֵליֶהם ְּככַ )ז:יחזקאל א(

    ִיְמֹלְך 'ה      :ְבקֹול ְיַסְלְסלּו   סֹוְבִבים ְׂשָרִפים  
  ים ַזְּמרּו ְׁשמֹו סֹּלּו ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות ְּבָיּה ְׁשמֹו ְוִעְלזּו ְלָפָניוקִ  ִׁשירּו ֵלאלֹ)ה:תהלים סח(

          ָוֶעד ָלםְלעֹו ִיְמֹלְך 'ה   ָמָלְך 'ה   ֶמֶלְך 'ה  
  

  

    ֶמֶלְך 'ה      :ְבקֹול ַיֲענּו     עֹז עֹוְרֵכי  .6  
  .ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום' עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ה'  ה)יא:תהלים כט(

    ָמָלְך 'ה      :ְבקֹול ִיְפְצחּו    ִפְלֲאךָ  ְּפחּוֵדי  
  
  
  
  

    ִיְמֹלְך 'ה      :ְבקֹול ְיַצְלְצלּו   צֹאְנךָ  ִצְבאֹות    
  .  ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה)ה:לים קנתה(
   ְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶּתם)לא:יחזקאל לד(

          ָוֶעד ְלעֹוָלם ִיְמֹלְך 'ה   ָמָלְך 'ה   ֶמֶלְך 'ה  
  
  

    ֶמֶלְך 'ה    :ְבקֹול ַיְקִּדיׁשּו   קֶֹדׁש ְקִהּלֹות  .7  
  ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים'  ְויֹודּו ָׁשַמִים ִּפְלֲאָך ה)ו:תהלים פט(

    ָמָלְך 'ה      :ְבקֹול ְיַרְּננּו   ְרָבָבה ִרְבבֹות  
  ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל'  ּוְבֻנחֹה יֹאַמר ׁשּוָבה ה)לו:במדבר י(
  ִּתְגְּדִלי ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתיְך ַוִּתְרִּבי וַ )ז:יחזקאל טז(

    ִיְמֹלְך 'ה      :ְבקֹול ְיַׁשְּננּו   ַׁשְלָהבֹות ְׁשִביֵבי  
ָחֵזה ֲהֵוית ַעד ִּדי ָכְרָסָון ְרִמיו ְוַעִּתיק יֹוִמין ְיִתב ְלבּוֵׁשּה ִּכְתַלג ִחָּור ּוְׂשַער ֵראֵׁשּה ַּכֲעַמר  )ט:דניאל ז(

  ּור ָּדִלקְנֵקא ָּכְרְסֵיּה ְׁשִביִבין ִּדי נּור ַּגְלִּגּלֹוִהי נ

          ָוֶעד ְלעֹוָלם ִיְמֹלְך 'ה   ָמָלְך 'ה   ֶמֶלְך 'ה  
  
  

    ֶמֶלְך 'ה    :ְבקֹול ַיְתִמידּו   ְתִהּלֹות ּתֹוְמֵכי  .8  
   ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה ְותְֹמֶכיָה ְמֻאָּׁשר)יח:משלי ג(

    ָמָלְך 'ה    :ְבקֹול ַיְתִמימּו   ִתְפַאְרְּתךָ  ּתֹוְקֵפי  
  
  
  
  

    ִיְמֹלְך 'ה       :ְבקֹול ְיַתּנּו   ְתעּוָדה ְּתִמיֵמי  
  . ְלתֹוָרה ְוִלְתעּוָדה ִאם לֹא יֹאְמרּו ַּכָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ָׁשַחר)כ:ישעיהו ח(

          ָוֶעד ְלעֹוָלם ִיְמֹלְך 'ה   ָמָלְך 'ה   ֶמֶלְך 'ה  
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 ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד' ה  ָמָלְך ' ה  ֶמֶלְך ' ה  

   
   

  

 .ֶמֶלךְ ' ה    :ַמְאִּדיִרים ְּבאֶֹֽמר     ַׁשַֽחק ִׁשְנַאֵּני ָּכל  .1  
 .ָמָלךְ ' ה    :ְמָבְרִכים ִּבְבָרָכה     ֶׁשֶֽקט ֽׁשֹוְכֵני ָּכל

  .ִיְמלֹךְ ' ה    :ַמְגִּדיִלים ְּבגַֹֽבּה    ָוֵאּֽלּו ֵאּֽלּו  
    

   .ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד' ה  ָמָלְך ' ה   ֶמֶלךְ ' ה  
 

  

 .ֶמֶלךְ ' ה     :ַמְדִּגיִלים ְּבֵדָעה     ַמֲעָלה ַמְלֲאֵכי ָּכל  .2  
 .ָמָלךְ ' ה     :ְמַהְלִלים ְּבַהֵּלל     ָּטהמַ  ֽמֹוְׁשֵלי ָּכל

  .ִיְמלֹךְ ' ה     :מֹוִדים ְּבַוַּדאי    ָוֵאּֽלּו ֵאּֽלּו  
    

   .ְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעדיִ ' ה  ָמָלְך ' ה  ֶמֶלְך ' ה  
 

   

 .ֶמֶלךְ ' ה    :ְמַזְּמִרים ְּבֶזֶֽמר   ֶעְליֹוִנים ָעִריֵצי ָּכל  .3  
 .ָמָלךְ ' ה    :ְמַחְּסִנים ְּבַחִֽיל   עֹוָלִמים עֹוְבֵרי ָּכל

  .ִיְמלֹךְ ' ה     :ְמַטְּכִסים ְּבַטַֽעם    ָוֵאּֽלּו ֵאּֽלו  
 

   .ָוֶעדִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ' ה   ָמָלךְ ' ה   ֶמֶלךְ ' ה  
 
 

 .ֶמֶלךְ ' ה      :ְמַיִּפים ְּביֶֹֽׁשר     ַוַֽעד ְוֽעּוֵדי ָּכל  .4  
 .ָמָלךְ ' ה    :ְמַכְלִלים ְּבכֶֹֽׁשר     ֶוֶֽסת ָוִתֽיֵקי ָּכל

  .ִיְמלֹךְ ' ה     :ְמַלֲהִגים ְּבַלַֽהג     ָוֵאּלו ֵאּֽלּו  
 

   .ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד' ה  ָמָלְך ' ה  ֶמֶלְך ' ה  
 
 

 .ֶמֶלךְ ' ה    :ְמַמְלִלים ְּבַמֲאָמר     ְנָדבֹות ִדיֵבינְ  ָּכל  .5  
 .ָמָלךְ ' ה     :ְמַנְּצִחים ְּבִנּֽצּוחַ     נַֹֽעם ִנְכַּבֵּדי ָּכל

  .ִיְמלֹךְ ' ה    :ְמׂשֹוֲחִחים ְּבִׂשֽיחַ      ָוֵאּֽלּו ֵאּֽלּו  
 

   .ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד' ה  ָמָלְך ' ה  ֶמֶלְך ' ה  
 
 

 .ֶמֶלךְ ' ה      :ְמַעִּלים ְּבִעּלּוי     יָנהבִ  ַּבֲעֵלי ָּכל  .6  
 .ָמָלךְ ' ה     :ְמַפְּצִחים ְּבֶפַֽצח     ְבִרָּיה ְּברּוֵאי ָּכל

  .ִיְמלֹךְ ' ה  : ְמַצְפְצִפים ְּבִצְפצּוף     ָוֵאּֽלּו ֵאּֽלּו  
 

   .ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד' ה  ָמָלְך ' ה  ֶמֶלְך ' ה  
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 .ֶמֶלךְ ' ה     :ַמְקִּדיִׁשים ְּבקֹול     ָמהרֹו ִרְׁשֵּפי ָּכל  .7  
 .ָמָלךְ ' ה     :ְמַרְנִנים ְּבֶרֶֽנן     רֹן ָרֽאֵׁשי ָּכל

  .ִיְמלֹךְ ' ה   :ְמׁשֹוְרִרים ְּבִׁשיָרה     ָוֵאּֽלּו ֵאּֽלּו  
 

   .ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד' ה  ָמָלְך ' ה  ֶמֶלְך ' ה  
 
 

 .ֶמֶלךְ ' ה     :ְמַתִּנים ְּבתֶֹֽקף     ייֹֽפִ  ַיִּקיֵרי ָּכל  .8  
 .ָמָלךְ ' ה     :ְמַיֲחִדים ְּבִיחּוד     ִיּׁשּוב יֹוְׁשֵבי ָּכל

  .ִיְמלֹךְ ' ה     :ְמַאְּדִרים ְּבֶאֶֽדר     ָוֵאּֽלּו ֵאּֽלּו  
 

 .ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד' ה  ָמָלְך ' ה  ֶמֶלְך ' ה  
   

  

 .ךְ ֶמלֶ ' ה     :ְמַלְמִדים ְּבֶלֶֽמד     ָצָבא צֹוְבֵאי ָּכל  .9  
 .ָמָלךְ ' ה     :ַמְצִּדיִקים ְּבֶצֶֽדק     ְצִפיָרה ְצנּוֵפי ָּכל

  .ִיְמלֹךְ ' ה    :ְמַחְּזִרים ְּבַחִֽיל    ָוֵאּֽלּו ֵאּֽלּו  
 

 .ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד' ה  ָמָלְך ' ה  ֶמֶלְך ' ה  
   

 

  .ֶמֶלךְ ' ה     :ְמַחִּלים ַּבֲחָרָדה     חֶֹֽסן ֲחָיֵֽלי ָּכל  .10  
 .ָמָלךְ ' ה     :ְמַחְּזִקים ְּבָחְזָקה     ֶחֶֽמד יֲחֽׁשּוקֵ  ָּכל

  .ִיְמלֹךְ ' ה    :ְמַנְּגִנים ְּבִנּגּון     ָוֵאּֽלּו ֵאּֽלּו  
 

   .ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד' ה  ָמָלְך ' ה  ֶמֶלְך ' ה  
 
 

 .ֶמֶלךְ ' ה   :ַמְקִּדיִׁשים ִּבְקֻדָּׁשה     ָקדֹוׁש ְקדֹוֵׁשי ָּכל  .11  
 .ָמָלךְ ' ה    :ְמַקְּׁשִטים ְּבקֶֹֽׁשט     ָקָהל ְקבּוֵצי ָּכל

  .ִיְמלֹךְ ' ה     :ַמְנִעיִמים ְּבנַֹֽעם     ָוֵאּֽלּו ֵאּֽלּו  
 

   .ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד' ה  ָמָלְך ' ה  ֶמֶלְך ' ה  
 
  

 .ֶמֶלךְ ' ה   :ִמְתַחְּדִׁשים ַלְּבָקִרים     ִזִּקים ַחְׁשַמֵּלי ָּכל  .12  
 .ָמָלךְ ' ה   :ְמַלֲחִׁשים ְדָמָמהּבִ      גַֹֽבּה ַּתְרִׁשֽיֵׁשי ָּכל

  .ִיְמלֹךְ ' ה   :ְמַׁשְּלִׁשים ְּבִׁשּלּוׁש     ָוֵאּֽלּו ֵאּֽלּו  

 

   .ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד' ה  ָמָלְך ' ה  ֶמֶלְך ' ה  
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