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,ֲאַהְבָּתנּו ַרָּבה ַאֲהָבה ֲאַהְבָּתנּועוָלם ַאֲהַבת  ֲאַהְבָּתנּועוָלםַאֲהַבת
.ֱאלֵהינּו'ה . ֱאלֵהינּו'ה  .ֱאלֵהינּו'ה

 ָחַמְלּתָ ִויֵתָרה ְּגדוָלה ֶחְמָלה
  : ָעֵלינּו

ָחַמְלָּתִויֵתָרהְּגדוָלה ֶחְמָלה
 : ָעֵלינּו

ָחַמְלָּתִויֵתָרהְּגדוָלהֶחְמָלה
  . ָעֵלינּו

 . ַמְלֵּכנּוָאִבינּו
   ַּבֲעבּור

.ַמְלֵּכנּו ָאִבינּו
  ַּבֲעבּור
  ּוַבֲעבּור ַהָּגדול ִׁשְמָך

ַמְלֵּכנּוָאִבינּו
  ַּבֲעבּור
   ּוַבֲעבּור ַהָּגדול ִׁשְמָך

.ְבָך ֶׁשָּבְטחּו ֲאבוֵתינּו
  ַחִּיים ֻחֵּקי ַוְּתַלְּמֵדם

  

.ְבָךֶׁשָּבְטחּו ֲאבוֵתינּו
  ַחִּיים ֻחֵּקי ַוְּתַלְּמֵדם
 .ָׁשֵלם ְּבֵלָבב ְרצוְנָך ַלֲעשות

ָבְךֶׁשָּבְטחּוֲאבוֵתינּו
  ַחִּיים ֻחֵּקי וַוְּתַלְּמֵדמ
  .ָׁשֵלם ְּבֵלָבב ְרצוְנָך ַלֲעׂשות

  ְּתָחֵּננּוֵּכן
 : ּוְתַלְּמֵדנּו
 . ָהַרֲחָמן ָאבהָ  ָאִבינּו

 .ַהְמַרֵחם
  ַרֵחם

 
 . ָעֵלינּו
  ְלָהִבין ְּבִלֵּבנּו ְוֵתן

ְּתָחֵּננּוֵּכן
 : ּוְתַלְּמֵדנּו
 . ָהַרֲחָמן ָאב ָאִבינּו

 . ַהְמַרֵחם
  ַרֵחם

 
 . ָעֵלינּו
 ְלָהִבין ִּביָנה ְּבִלֵּבנּו ְוֵתן

ְּתָחֵּננּוֵּכן
 

 . ָהַרֲחָמן ָאב ָאִבינּו
  ַהְמַרֵחם
  ַרֵחם
  ָנא

  ָעֵלינּו
. ְלָהִבין ִביָנה ְּבִלֵּבנּו ְוֵתן
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.ִלְׁשמַע. ּוְלַהשִּכיל
 . ּוְלַלֵּמד ִלְלמד
 ָּכל ֶאת ּוְלַקֵּים ְוַלֲעשות ִלְׁשמר
 : ְּבַאֲהָבה ּתוָרֶתָך ַתְלמּוד ִּדְבֵרי
 . ְּבתוָרֶתָך ֵעיֵנינּו ְוָהֵאר
 . ְּבִמְצוֶתיָך ִלֵּבנּו ְוַדֵּבק
 ּוְלִיְרָאה ְלַאֲהָבה ְלָבֵבנּו ְוַיֵחד
 . ְׁשֶמָך ֶאת

  

.ִלְׁשמַע.ּוְלַהשִּכיל
 . ּוְלַלֵּמד ִלְלמד
 ָּכל ֶאת ּוְלַקֵּים ְוַלֲעשות ִלְׁשמר
 : ְּבַאֲהָבה ּתוָרֶתָך ַתְלמּוד ִּדְבֵרי
 . ְּבתוָרֶתָך ֵעיֵנינּו ְוָהֵאר
 . ְּבִמְצוֶתיָך ִלֵּבנּו ְוַדֵּבק
 ּוְלִיְרָאה ְלַאֲהָבה ְלָבֵבנּו ְוַיֵחד
 . ְׁשֶמָך ֶאת

  ְלַמַען

.ִלְׁשמוַע.ְלַהְׂשִּכיל
 . ּוְלַלֵּמד ִלְלמוד
 ָּכל ֶאת ּוְלַקֵּים ְוַלֲעׂשות ִלְׁשמור
. ְּבַאֲהָבה ּתוָרְתָך ַתְלמּוד ִּדְבֵרי
 . ְּבתוָרֶתָך ֵעיֵנינּו ְוָהֵאר
 . ְּבִמְצוֶתיָך ִלֵּבנּו ְוַדֵּבק
 ּוְלִיְרָאה ְלַאֲהָבה ְלָבֵבנּו ְוַיֵחד
 . ְׁשֶמָך ֶאת

  
  ֵנבוׁשלאְו
 

  : ָוֶעד ְלעוָלם

ֵנבוׁשלא
  ִנָּכֵׁשל ְולא ִנָּכֵלם ְולא

 : ָוֶעד ְלעוָלם

ֵנבוׁשלא
  ִנָּכֵׁשל ְולא ִנָּכֵלם ְולא

  .ָוֶעד ְלעוָלם
 ָקְדְׁשָך ְבֵׁשםִּכי

  ַהָּגדול
  

ָקְדְׁשָךְבֵׁשםִּכי
  ַהָּגדול
 ַהִגּבור

ָקְדְׁשָךְבֵׁשםִּכי
  ַהָּגדול
   ַהִּגּבור

. ָּבָטְחנּו ְוַהּנוָרא
  : ִּביׁשּוָעֶתָך ְוִנשְמָחה ָנִגיָלה

.ָּבָטְחנּו ְוַהּנוָרא
 :ִּביׁשּוָעֶתָך ְוִנשְמָחה ָנִגיָלה

.ָבָטְחנּוְוַהּנוָרא
  . ִביׁשּוָעֶתָך ְוִנְׂשְמָחה ָנִגיָלה

  ְלָׁשלום ַוֲהִביֵאנּו
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ַוֲחָסֶדיָךֱאלֵהינּו'הְוַרֲחֶמיָך 
 . ָהַרִּבים

 : ָוֶעד ֶסָלה ֶנַצח ַיַעְזבּונּו ַאל
 ְוָׁשלום ְּבָרָכה ָעֵלינּו ְוָהֵבא ַמֵהר
  ְמֵהָרה

ַוֲחָסֶדיָךֱאלֵהינּו'הְוַרֲחֶמיָך
  ָהַרִּבים

 . ָוֶעד ֶסָלה ֶנַצח ַיַעְזבּונּו ַאל
 ְוָׁשלום ְּבָרָכה ָעֵלינּו ְוָהֵבא ַמֵהר
  ְמֵהָרה

  ַּכְנפות ֵמַאְרַּבע
 

  . ָהָאֶרץ

ַּכְנפות ֵמַאְרַּבע
  ָּכל

  . ָהָאֶרץ

ַּכְנפותֵמַאְרַּבע
  ָּכל

  . ָהָאֶרץ
 ּוְׁשבור   ּוְׁשבור 
 ַהּגוִיםעול  
    ֻעֵּלנּו 
 ַצָּואֵרנּוֵמַעל .ַצָּואֵרנּו ֵמַעל 

   ְותוִליֵכנּו   ְותוִליֵכנּו
 ְוהוִליֵכנּו  
 ְמֵהָרה   ְמֵהָרה 

 .ְלַאְרֵצנּוקוְמִמּיּות :ְלַאְרֵצנּוקוְמִמּיּות :ְלַאְרֵצנּו קוְמִמּיּות
 . ָאָּתהְיׁשּועות ּפוֵעל ֵאלִּכי
. ְוָלׁשון ַעם ִמָּכל ָבַחְרּתָ  ּוָבנּו

.ָאָּתהְיׁשּועותּפוֵעל ֵאלִּכי
. ְוָלׁשון ַעם ִמָּכל ָבַחְרּתָ  ּוָבנּו

ַאָּתהְיׁשּועותּפוֵעלֵאלִּכי
. ְוָלׁשון ַעם ִמָּכל ָבַחְרּתָ  ּוָבנּו
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  ְוֵקַרְבָּתנּו
 

  ְלִׁשְמָך
  ַהָּגדול
  ֶסָלה
 : ֶּבֱאֶמת

 
  ּוְלַיֶחְדָך ְלָך ְלהודות

 
 : ְּבַאֲהָבה

  

ְוֵקַרְבָּתנּו
  ַמְלֵּכנּו
  ְלִׁשְמָך
  ַהָּגדול
 . ֶסָלה
  ֶּבֱאֶמת
 : ְּבַאֲהָבה
  ּוְלַיֶחְדָך ְלָך ְלהודות

 
  ְּבַאֲהָבה
  :ְׁשֶמָך ֶאת ּוְלַאֲהָבה

ְוֵקַרְבָּתנּו
  ַמְלֵּכנּו
  ְלִׁשְמָך
  ַהָּגדול

 
 

  ְּבַאֲהָבה
  ּוְלַיֶחְדָך ָלְך ְלהודות
  ְלִיְרָאה

 
  : ִׁשְמָך ֶאת ְלַאֲהָבהּו

 ', ה ַאָּתהָּברּוְך
  :ְּבַאֲהָבה ִישָרֵאל ְּבַעּמו ַהּבוֵחר

.'הַאָּתה ָּברּוְך
  :ְּבַאֲהָבה ִישָרֵאל ְּבַעּמו ַהּבוֵחר

'הַאָּתהָּברּוְך
  :ְּבַאֲהָבה ִיְׂשָרֵאל ְּבַעּמו ַהּבוֵחר
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