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Edot ha Mizrach

אַ הֲבַ ת עולָ ם אֲהַ ְבתָּ נוּ
ה' אֱלהֵ ינוּ.
חֶ ְמלָ ה גְּ דולָ ה וִ יתֵ ָרה חָ מַ ְלתָּ
עָ לֵ ינוּ.
אָ ִבינוּ מַ ְלכֵּ נוּ
בַּ עֲבוּר
ִשׁ ְמָך הַ גָּדול וּבַ עֲבוּר
אֲבותֵ ינוּ שֶׁ בָּ ְטחוּ בָ ְך
ו ְַתּלַ ְמּ ֵדמו חֻ קֵּ י חַ יִּ ים
לַ עֲשׂות ְרצונְ ָך ְבּלֵ בָ ב שָׁ לֵ ם.
כֵּ ן ְתּחָ נֵּנוּ
אָ ִבינוּ אָ ב הָ ַרחֲמָ ן.
הַ ְמ ַרחֵ ם
ַרחֵ ם
נָא
עָ לֵ ינוּ
וְ תֵ ן ְבּ ִלבֵּ נוּ ִבינָה ְלהָ ִבין.

Sfard

Aschkenas

אַ הֲבָ ה ַרבָּ ה אֲהַ ְבתָּ נוּ,
ה' אֱלהֵ ינוּ.
חֶ ְמלָ ה גְּ דולָ ה וִ יתֵ ָרה חָ מַ ְלתָּ
עָ לֵ ינוּ:
אָ ִבינוּ מַ ְלכֵּ נוּ.
בַּ עֲבוּר

אַ הֲבַ ת עולָ ם אֲהַ ְבתָּ נוּ
ה' אֱלהֵ ינוּ.
חֶ ְמלָ ה גְּ דולָ ה וִ יתֵ ָרה חָ מַ ְלתָּ
עָ לֵ ינוּ:
אָ ִבינוּ מַ ְלכֵּ נוּ.
בַּ עֲבוּר
ִשׁ ְמָך הַ גָּדול וּבַ עֲבוּר
אֲבותֵ ינוּ שֶׁ בָּ ְטחוּ ְבָך.
ו ְַתּלַ ְמּ ֵדם חֻ קֵּ י חַ יִּ ים
לַ עֲשות ְרצונְ ָך ְבּלֵ בָ ב שָׁ לֵ ם.
כֵּ ן ְתּחָ נֵּנוּ
וּתלַ ְמּ ֵדנוּ:
ְ
אָ ִבינוּ אָ ב הָ ַרחֲמָ ן.
הַ ְמ ַרחֵ ם.
ַרחֵ ם

כֵּ ן ְתּחָ נֵּנוּ
וּתלַ ְמּ ֵדנוּ:
ְ
אָ ִבינוּ הָ אָ ב הָ ַרחֲמָ ן.
הַ ְמ ַרחֵ ם.
ַרחֵ ם

עָ לֵ ינוּ.
וְ תֵ ן ְבּ ִלבֵּ נוּ ִבּינָה ְלהָ ִבין

עָ לֵ ינוּ.
וְ תֵ ן ְבּ ִלבֵּ נוּ ְלהָ ִבין

אֲבותֵ ינוּ שֶׁ בָּ ְטחוּ ְבָך.
ו ְַתּלַ ְמּ ֵדם חֻ קֵּ י חַ יִּ ים
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ְלהַ ְשׂ ִכּילִ .ל ְשׁמועַ .
וּללַ מֵּ ד.
ִל ְלמוד ְ
וּלקַ יֵּם אֶ ת כָּ ל
ִל ְשׁמור וְ לַ עֲשׂות ְ
תּור ְתָך ְבּאַ הֲבָ ה.
ָ
ִדּ ְב ֵרי תַ ְלמוּד
תורתֶ ָך.
וְ הָ אֵ ר עֵ ינֵינוּ ְבּ ָ
וְ ַדבֵּ ק ִלבֵּ נוּ ְבּ ִמ ְצותֶ יָך.
וּליִ ְראָ ה
וְ יַחֵ ד ְלבָ בֵ נוּ ְלאַ הֲבָ ה ְ
אֶ ת ְשׁמֶ ָך.
לא נֵבושׁ
וְ לא נִ כָּ לֵ ם וְ לא נִ כָּ שֵׁ ל
ְלעולָ ם וָעֶ ד.
ִכּי ְבשֵׁ ם קָ ְד ְשָׁך
הַ גָּדול
הַ גִּ בּור
נּורא בָ טָ ְחנוּ.
וְ הַ ָ
נָגִ ילָ ה וְ נִ ְשׂ ְמחָ ה ִבישׁוּעָ תֶ ָך.

Sfard

שכּילִ .ל ְשׁמעַ .
וּלהַ ִ
ְ
וּללַ מֵּ ד.
ִל ְלמד ְ
וּלקַ יֵּם אֶ ת כָּ ל
ִל ְשׁמר וְ לַ עֲשות ְ
תּורתֶ ָך ְבּאַ הֲבָ ה:
ָ
ִדּ ְב ֵרי תַ ְלמוּד
תורתֶ ָך.
וְ הָ אֵ ר עֵ ינֵינוּ ְבּ ָ
וְ ַדבֵּ ק ִלבֵּ נוּ ְבּ ִמ ְצותֶ יָך.
וּליִ ְראָ ה
וְ יַחֵ ד ְלבָ בֵ נוּ ְלאַ הֲבָ ה ְ
אֶ ת ְשׁמֶ ָך.
ְלמַ עַ ן
לא נֵבושׁ
וְ לא נִ כָּ לֵ ם וְ לא נִ כָּ שֵׁ ל
ְלעולָ ם וָעֶ ד:
ִכּי ְבשֵׁ ם קָ ְד ְשָׁך
הַ גָּדול
הַ גִ בּור
נּורא בָּ טָ ְחנוּ.
וְ הַ ָ
שמחָ ה ִבּישׁוּעָ תֶ ָך:
נָגִ ילָ ה וְ נִ ְ

Aschkenas

שכּילִ .ל ְשׁמעַ .
וּלהַ ִ
ְ
וּללַ מֵּ ד.
ִל ְלמד ְ
וּלקַ יֵּם אֶ ת כָּ ל
ִל ְשׁמר וְ לַ עֲשות ְ
תּורתֶ ָך ְבּאַ הֲבָ ה:
ָ
ִדּ ְב ֵרי תַ ְלמוּד
תורתֶ ָך.
וְ הָ אֵ ר עֵ ינֵינוּ ְבּ ָ
וְ ַדבֵּ ק ִלבֵּ נוּ ְבּ ִמ ְצותֶ יָך.
וּליִ ְראָ ה
וְ יַחֵ ד ְלבָ בֵ נוּ ְלאַ הֲבָ ה ְ
אֶ ת ְשׁמֶ ָך.
וְ לא נֵבושׁ
ְלעולָ ם וָעֶ ד:
ִכּי ְבשֵׁ ם קָ ְד ְשָׁך
הַ גָּדול
נּורא בָּ טָ ְחנוּ.
וְ הַ ָ
שמחָ ה ִבּישׁוּעָ תֶ ָך:
נָגִ ילָ ה וְ נִ ְ
ֲביאֵ נוּ ְלשָׁ לום
ַוה ִ
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וְ ַרחֲמֶ יָך ה' אֱלהֵ ינוּ ַוחֲסָ ֶדיָך
הָ ַר ִבּים
אַ ל יַעַ זְ בוּנוּ נֶצַ ח סֶ לָ ה וָעֶ ד.
מַ הֵ ר וְ הָ בֵ א עָ לֵ ינוּ ְבּ ָרכָ ה וְ שָׁ לום
ְמהֵ ָרה
מֵ אַ ְרבַּ ע כַּ נְ פות
כָּ ל
הָ אָ ֶרץ.
וּשׁבור
ְ
עול הַ גּויִ ם
ָארנוּ
מֵ עַ ל צַ וּ ֵ
הוליכֵ נוּ
ִ
וְ
ְמהֵ ָרה
קומ ִמיּוּת ְלאַ ְרצֵ נוּ.
ְ
ִכּי אֵ ל פּועֵ ל יְ שׁוּעות אַ תָּ ה
וּבָ נוּ בָ חַ ְרתָּ ִמכָּ ל עַ ם וְ לָ שׁון.

Sfard

וְ ַרחֲמֶ יָך ה' אֱלהֵ ינוּ ַוחֲסָ ֶדיָך
הָ ַר ִבּים.
אַ ל יַעַ זְ בוּנוּ נֶצַ ח סֶ לָ ה וָעֶ ד:
מַ הֵ ר וְ הָ בֵ א עָ לֵ ינוּ ְבּ ָרכָ ה וְ שָׁ לום
ְמהֵ ָרה
מֵ אַ ְרבַּ ע כַּ נְ פות
כָּ ל
הָ אָ ֶרץ.
ְ
וּשׁבור
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מֵ אַ ְרבַּ ע כַּ נְ פות
הָ אָ ֶרץ.

עֻ לֵּ נוּ
ָארנוּ.
מֵ עַ ל צַ וּ ֵ
תוליכֵ נוּ
ִ
וְ

תוליכֵ נוּ
ִ
וְ

ְמהֵ ָרה
קומ ִמיּוּת ְלאַ ְרצֵ נוּ:
ְ
ִכּי אֵ ל פּועֵ ל יְ שׁוּעות אָ תָּ ה.
וּבָ נוּ בָ חַ ְרתָּ ִמכָּ ל עַ ם וְ לָ שׁון.

קומ ִמיּוּת ְלאַ ְרצֵ נוּ:
ְ
ִכּי אֵ ל פּועֵ ל יְ שׁוּעות אָ תָּ ה.
וּבָ נוּ בָ חַ ְרתָּ ִמכָּ ל עַ ם וְ לָ שׁון.
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וְ קֵ ַר ְבתָּ נוּ
ְל ִשׁ ְמָך
הַ גָּדול
סֶ לָ ה
:בֶּ אֱמֶ ת

וּליַחֶ ְדָך
ְ ְלהודות ְלָך
:ְבּאַ הֲבָ ה
,'בָּ רוְּך אַ תָּ ה ה
:שראֵ ל ְבּאַ הֲבָ ה
ָ ִהַ בּוחֵ ר ְבּעַ מּו י
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וְ קֵ ַר ְבתָּ נוּ
מַ ְלכֵּ נוּ
ְל ִשׁ ְמָך
הַ גָּדול
.סֶ לָ ה
בֶּ אֱמֶ ת
:ְבּאַ הֲבָ ה
וּליַחֶ ְדָך
ְ ְלהודות ְלָך
ְבּאַ הֲבָ ה
:וּלאַ הֲבָ ה אֶ ת ְשׁמֶ ָך
ְ
.'בָּ רוְּך אַ תָּ ה ה
:שראֵ ל ְבּאַ הֲבָ ה
ָ ִהַ בּוחֵ ר ְבּעַ מּו י
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וְ קֵ ַר ְבתָּ נוּ
מַ ְלכֵּ נוּ
ְל ִשׁ ְמָך
הַ גָּדול

ְבּאַ הֲבָ ה
וּליַחֶ ְדָך
ְ ְלהודות לָ ְך
ְליִ ְראָ ה
:וּ ְלאַ הֲבָ ה אֶ ת ִשׁ ְמָך
'בָּ רוְּך אַ תָּ ה ה
:הַ בּוחֵ ר ְבּעַ מּו יִ ְשׂ ָראֵ ל ְבּאַ הֲבָ ה
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