Aleinu leshabeach la-Adon haKol, laTet g'dulah
l'yotzer b'reshit
She'lo asanu k'goyei haAratzot, ve'lo samanu
k'mishpchot haAdama
She'lo sam chelkeinu kahem
VeGoraleinu k'chol hamonam
VaAnachnu korim uMistachavim uModim
Lifnei Melech Malchei haM'lachim haKadosh
Baruch Hu.

 שֶׁ ל ֹּא,אשית
ִׁ  לָתֵ ת גְ ֻדלָה לְ יֹוצֵ ר בְ ֵר,עָ לֵינּו לְ שַׁ בֵ חַׁ ַׁל ֲאדֹון הַׁ כֹּ ל
 שֶׁ ל ֹּא. וְ ל ֹּא שָ מָ נּו כְ ִׁמ ְשפְ חֹות הָ אֲדָ מָ ה,עָשָ נּו כְ גֹויֵי הָ א ֲָרצֹות
כֹורעִׁ ים
ְ  ַׁו ֲאנַׁחְ נּו.הֲמֹונָם-וגֹורלֵנּו כְ כָל
ָ ,שָ ם חֶׁ לְ קֵ נּו כָהֶׁ ם
ּומֹודים לִׁ פְ נֵי מֶׁ לְֶׁך מַׁ לְ כֵי הַׁ ְםלָכִׁ ים הַׁ קָ דֹוש בָ רּוְך
ִׁ
ּומ ְשתַׁ חֲוִׁ ים
ִׁ
 ּומֹושַׁ ב יְ קָ רֹו בַׁ שָ מַׁ יִׁ ם, שֶׁ הּוא נֹוטֶׁ ה שָ מַׁ יִׁ ם וְ יֹּ סֵ ד אָ ֶׁרץ,הּוא
, אֵ ין עֹוד, הּוא אֱֹלהֵ ינּו.רֹומים
ִׁ ּושכִׁ ינַׁת עֻּזֹו בְ גָבְ הֵ י ְמ
ְ ,ִׁמםַׁ עַׁל
תֹורתֹו וְ יָדַׁ עְ תָ הַׁ ּיֹום
ָ ְ ַׁככָתּוב ב. אֶׁ ֶׁפס זּולָתֹו,אֱ מֶׁ ת מַׁ לְ כֵנּו
ַׁוהֲשֵ בֹּ תָ אֶׁ ל לְ בָ בֶׁ ָך כִׁ י יְ ָי הּוא הָ אֱֹלהִׁ ים בַׁ שָ מַׁ יִׁ ם ִׁמםַׁ עַׁל וְ עַׁל
:הָ אָ ֶׁרץ ִׁמתָ חַׁ ת אֵ ין עֹוד

She hu note shamaim veYosed aretz
UMoshav yekarov bashamaim mima'al
USh'chinat uzo b'govhei m'romim
Hu Eloheinu ein od
Emet Malkenu efes zulato
KaKatuv B'Torato v'yadata hayom vahashevotah
el levav'cha
Ki Adonai Hu HaElohim
BaShamaim MiMaal VeAlHaaretz Mitachat Ein
Od.

, לִׁ ְראֹות ְמהֵ ָרה בְ ִׁתפְ אֶׁ ֶׁרת ֻעּזֶָׁך,וְ עַׁל כֵן נְ קַׁ ּוֶׁה לְ ָך יְ ָי אֱֹלהֵ ינּו
 לְ תַׁ קֵ ן, וְ הָ אֱלִׁ ילִׁ ים כָרֹות יִׁ כ ֵָרתּון,לְ הַׁ עֲבִׁ יר גִׁ לּולִׁ ים ִׁמן הָ אָ ֶׁרץ
 לְ הַׁ פְ נֹות, וְ כָל בְ נֵי בָ שָ ר יִׁ קְ ְראּו בִׁ ְשמֶׁ ָך,עֹולָם בְ מַׁ לְ כּות שַׁ דַׁ י
 כִׁ י לְ ָך,יֹושבֵ י תֵ בֵ ל
ְ  יַׁכִׁ ירּו וְ י ְֵדעּו כָל.אֵ לֶׁיָך כָל ִׁר ְש ֵעי אָ ֶׁרץ
 לְ ָפנֶׁיָך יְ ָי אֱֹלהֵ ינּו יִׁ כְ ְרעּו. ִׁתשָ בַׁ ע כָל לָשֹון,ִׁתכְ ַׁרע כָל בֶׁ ֶׁרְך
 וִׁ יקַׁ בְ לּו ֻכלָם אֶׁ ת עֹּ ל, וְ לִׁ כְ בֹוד ִׁש ְמָך יְ קָ ר יִׁ תֵ נּו,וְ יִׁ פֹּ לּו
 כִׁ י הַׁ םַׁ לְ כּות. וְ ִׁת ְמֹלְך ֲעלֵיהֶׁ ם ְמהֵ ָרה לְ עֹולָם ָועֶׁד,מַׁ לְ כּותֶׁ ָך
 יְ ָי:תֹורתֶׁ ָך
ָ ְ ַׁככָתּוב ב. ּולְ עֹולְ מֵ י עַׁד ִׁת ְמֹלְך בְ כָבֹוד,שֶׁ לְ ָך הִׁ יא
 וְ הָ יָה יְ ָי לְ מֶׁ לְֶׁך עַׁל כָל הָ אָ ֶׁרץ בַׁ ּיֹום: וְ ֶׁנ ֱאמַׁ ר.יִׁ ְמֹלְך לְ עֹּ לָם ָועֶׁד
.ּושמֹו אֶׁ חָ ד
ְ הַׁ הּוא יִׁ הְ יֶׁה יְ הוָה אֶׁ חָ ד

Ve'al ken nekaveh lecha adonai eloheinu, lirot
mehera betiferet uzecha, leha'avir gilulim min
ha'aretz, ve'haelilim karot yikaretun, letaken olam
bemalchut shadai, vechol benei vasar yikru
vishmecha, lehfnot eleicha kol rishei aretz.
Yakiru ve'yeidu kol yoshvei tevel, ki lecha tichra
kol berech, tishava kol lashon. Lefanecha adonai
eloheinu yikaru ve'yipolu, ve'lichvod shimcha
yekar yiteinu, vikablu chulam et ol malchutecha,
vetimloch aleihem meherah leolam vaed. Ki
hamalchut shelcha hi, uleolmei ad, timloch
bechavod. Kakatuv betoratecha: adonai yimloch
leolam vaed. Vene'emar: vehayah adonai lemelech
al kol ha'aretz, bayom hahu yiheyeh adonai echad
u'shemo echad.

