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 תורה  –הקפה א' 
ם1 ירּוָשָליִּ א תוָֹרה ּוְדַבר ה' מִּ צֵּ ּצּיוֹן תֵּ י מִּ  . כִּ

Ki mitziyon tezei Torah  
u'dvar Hashem miyerushalayim 

ֶפש 2 יַבת ָנִֽׁ יָמה ְמשִִּֽׁ  . תוַֹרת ה' ְתמִּ
י תִּ יַמת ֶפִֽׁ דּות ה' ֶנֱאָמָנה ַמְחכִִּֽׁ  עֵּ

Torat Hashem temimah meshivat nafesh 
eidut Hashem ne'emanah machkimat peti  

ַלת ַיֲעֹקב3 נּו ֹמֶשה, מוָֹרָשה ְקהִּ ָּוה ָלִֽׁ  . תוָֹרה צִּ

Torah tzivah lanu Moshe 
morasha kehillat ya'akov 

 שמחת החג –' הקפה ב

חַ 4 יָת ַאְך ָשמִֵּֽׁ ַמְחָת ְבַחֶגָך ְוָהיִּ  . ְוָשִֽׁ

Vesamachta be-chagecha  
ve'hayita ach sameach 

 

ּיוֹן 5 ם צִּ  . ַאָתה ָתקּום ְתַרחֵּ
ד י ָבא מוֹעֵּ ת ְלֶחְנָנּה כִּ י עֵּ  כִּ

Atah takum teracheim tziyom 
ki et lechenenah ki va mo'ed  

ְבדּו ֶאת6 ְמָחה' ה-. עִּ ְרָנָנה, ְבשִּ  ֹבאּו ְלָפָניו בִּ

Ivdu et hashem besimcha bo'u lefanav birnana 

ישּו 7 ְמח. שִּ ְמַחת תוָֹרהְושִּ  בוֹד ַלתוָֹרהּוְתנּו כָ  ּו ְבשִּ

Sissu vesimchu besimhat torah ut'nu kavod la-Torah 
 

מלכות –הקפה ג'   
ים8  . ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכל ֹעָלמִּ

 ּוֶמְמַשְלְתָך ְבָכל ּדוֹר ָודוֹר 

Malchutcha malchut kol olamim 
u-memshaltecha bekhol dor vador 

י ָעם9 ף ָראשֵּ ְתַאסֵּ רּון ֶמֶלְך ְבהִּ ישֻׁ י בִּ   . ַוְיהִּ
ל ְשָראֵּ י יִּ ְבטֵּ  ַיַחד שִּ
י יְ  ָשַמע ְבָערֵּ םעוֹד יִּ צוֹת ְירּוָשַלִּ  הּוָדה ּוְבחֻׁ

ְמָחה קוֹל ָחָתן ְוקוֹל ַכָלה   קוֹל ָששוֹן ְוקוֹל שִּ

Vayehi bi'yeshurun melech be-hitasef roshei am  
yachad shivtei yisrael  

Od yishama be-arei yehuda uvechutzot yerushalayim 
Kol sasson ve-kol simha kol hatan ve-kol kallah 

ל ַחי ְוַקָּים11 ְשָראֵּ יד ֶמֶלְך יִּ . ָּדוִּ  
ן ל ֲאמֵּ ְשָראֵּ א ָלנּו ּוְלכו  ל יִּ יַמן טו  ב וָמָזל טו  ב ְיהֵּ  סִּ

 
David melech yisrael chai ve-kayam 

Siman tov umazal tov yehei lanu ulechol yisrael amen 

 

מסורה –הקפה ד'   
 ְותו  ָרתו   ֱאֶמת . מ  ֶשה ֱאֶמת11

Moshe emet ve-Torato emet 

ל12 י אֵּ פִּ  . מִּ

ל י אֵּ פִּ ל, מִּ י אֵּ פִּ ל, מִּ ְשָראֵּ ב  ַרְך יִּ  2x .יִּ
Mi-pi el, mi-pi el, yevorach Yisrael 

יר ַכה ם', ֵאין ַאדִּ רּוְך ְכֶבן ַעְמרָּ   .ְוֵאין בָּ
ה ֵאל, ֵאין ְגֻדלָּה ַכּתֹורָּ ְשרָּ   .ְוֵאין דֹוְרֶשיהָּ ְכיִּ

ל י אֵּ פִּ ל, מִּ י אֵּ פִּ ל, מִּ ְשָראֵּ ב  ַרְך יִּ  2x .יִּ
דּור ַכה ם', ֵאין הָּ יק ְכֶבן ַעְמרָּ תִּ   .ְוֵאין וָּ

ה יַ ַ  ה ַכּתֹורָּ ֵאל, ֵאין ְזכִּ ְשרָּ ֶמיהָּ ְכיִּ   .ְוֵאין ֲחכָּ
ל י אֵּ פִּ ל, מִּ י אֵּ פִּ ל, מִּ ְשָראֵּ ב  ַרְך יִּ  2x .יִּ

הֹור ַכה ם', ֵאין טָּ ר ְכֶבן ַעְמרָּ   .ְוֵאין יָּשָּ
ה ה ַכּתֹורָּ ֵאל, ֵאין ְכֻבדָּ ְשרָּ   .ְוֵאין לֹוְמֶדיהִּ ְכיִּ

ל י אֵּ פִּ ל, מִּ י אֵּ פִּ ל, מִּ ְשָראֵּ ב  ַרְך יִּ  2x .יִּ
ם', ֵאין ֶמֶלְך ַכה יא ְכֶבן ַעְמרָּ   .ְוֵאין נָּבִּ

ה ֵאל, ֵאין ְסֻגלָּה ַכּתֹורָּ ְשרָּ   .ְוֵאין ע  ְסֶקיהָּ ְכיִּ
ל י אֵּ פִּ ל, מִּ י אֵּ פִּ ל, מִּ ְשָראֵּ בוַֹרְך יִּ  2x .יִּ

ם', ֵאין ּפֹוֶדה ַכה יק ְכֶבן ַעְמרָּ   .ְוֵאין ַצדִּ
ה ה ַכּתֹורָּ ֵאל, ֵאין ְקֻדשָּ ְשרָּ   .ְוֵאין רֹוְמֶמיהָּ ְכיִּ

ל י אֵּ פִּ ל, מִּ י אֵּ פִּ ב  ַרְך , מִּ ליִּ ְשָראֵּ  2x .יִּ
דו  ש ַכה ם', ֵאין קָּ   .ְוֵאין ַרחּום ְכֶבן ַעְמרָּ

ה ה ַכּתֹורָּ ירָּ ֵאל, ֵאין ְשמִּ ְשרָּ   .ְוֵאין ּתֹוְמֶכיהָּ ְכיִּ
ל י אֵּ פִּ ל, מִּ י אֵּ פִּ ל, מִּ ְשָראֵּ ב  ַרְך יִּ  2X .יִּ
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 גדלת ה' –הקפה ה' 
ל ָהָאֶרץ13 ם ְוָתגֵּ ְשְמחּו ַהָשַמיִּ  . יִּ

ְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאוֹ   יִּ

Yismechu hashamayim ve-tagel ha'aretz 
yir'am ha-yam umlo'oh 

ש 14 ת ה' אוָֹתּה ֲאַבקֵּ אֵּ י מֵּ  . ַאַחת ָשַאְלתִּ
ר  י ַחַּיי ַלֲחזוֹת ְבֹנַעם ה' ּוְלַבקֵּ ית ה' ָכל ְימֵּ י ְבבֵּ ְבתִּ שִּ

יָכלוֹ   ְבהֵּ

Achat sha'alti me'eit Hashem otah avakesh, shivti be-veit 
Hashem kol yemei chayai lachazot  

beno'am Hashem u-levakeir beheichalo 

י ֶזה הּוא?15 י הּוא ֶזה ְואֵּ  . מִּ
הּו!  י ְוַאְנוֵּ לִּ  ֶזה אֵּ

Mi hu zeh, ve-ei zeh hu? Zeh keili v'anveihu! 

ֱאמּונָּה  ַאֶדֶרת ְוהָּ ים -הָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
ה  כָּ ינָּה ְוַהְברָּ ים -ַהבִּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
ה ְוַהְגֻדלָּה  ים -ַהַגֲאוָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
בּור  ה ְוַהדִּ ים -ַהֵדעָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
ר  דָּ ים -ַההֹוד ְוֶההָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ

יקּות  תִּ ים -ַהַּוַעד ְוַהּוָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
ְך ְוַהֹזַהר  ים -ַהזָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ

ל ְוַהֹחֶסן  ים -ַהַחיִּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
ים -ַהֶטֶכס ְוַהֹטַהר   ְלַחי עֹולָּמִּ
ְרָאה  חּוד ְוַהיִּ ים -ַהיִּ  ְלַחי עֹולָּמִּ

בֹוד  ים -ַהֶכֶתר ְוַהכָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
בּוב  ים -ַהֶלַקח ְוַהלִּ  ְלַחי עֹולָּמִּ

לָּה  ה ְוַהֶמְמשָּ ים -ַהְמלּוכָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
מִּ  -ַהּנֹוי ְוַהֵּנַצח   יםְלַחי עֹולָּ

גּוי ְוַהֶשֶגב  ים -ַהשִּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
ה  וָּ ֲענָּ ֹעז ְוהָּ ים -הָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ

ים -ַהְּפדּות ְוַהְּפֵאר   ְלַחי עֹולָּמִּ
י ְוַהֶצֶדק  ים -ַהְצבִּ  ְלַחי עֹולָּמִּ

ה  יָאה ְוַהְקֻדשָּ ים -ַהְקרִּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
רֹוְממּות  רֹון ְוהָּ ים -הָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
יר ְוַהֶשַבח  ים -ַהשִּ  ְלַחי עֹולָּמִּ

ְפֶאֶרת  ה ְוַהּתִּ לָּ ים -ַהְּתהִּ  ְלַחי עֹולָּמִּ

 עם וארץ \ישראל  –הקפה ו' 

ל ַחי16 ְשָראֵּ ינּו ַחי, . ַעם יִּ  עוֹד ָאבִּ

Am yisrael chai, od avinu chai 

ְך17 יַריִּ ְשלוֹם ֲאסִּ י לִּ ְשֲאלִּ ּיוֹן ֲהֹלא תִּ  . צִּ

Tziyon halo tishal li lishlom asira'ich 

ְך ֶאת ַנֲחָלֶתָך18 יָעה ֶאת ַעֶמָך ּוָברֵּ  . הוֹשִּ
ם ַעד ָהעוָֹלם  ם ְוַנְשאֵּ  ּוְרעֵּ

Hoshi'a et amecha uvareich et nachaltecha 
 u're'eim ve'nase'eim ad ha'olam 

 

 ירושלים וסיום –הקפה ז' 
ים ְבֶאֶרץ אַ 19 ְבדִּ ים ְבֶאֶרץשּור . ּוָבאּו ָהֹאִֽׁ ָּדחִּ  ְוַהנִּ

ֲחוּו ַלה' ְשַתִֽׁ ם ְוהִּ ְצָריִּ ם מִּ ירּוָשָלִֽׁ .ְבַהר ַהֹקֶדש בִּ  

Uva'u ha'ovedim b'eretz ashur ve'hanidachim b'eretz 
Mitzrayim, ve'hishtachavu la-Hashem  

be'har ha-kodesh bi-yerushalayim 

ם 21 ירוָשַליִּ  ַהְבנּוָיה. ְלָשָנה ַהָבָאה בִּ

Leshana haba'ah bi-yerushalayim ha-benuyah 

י עוָֹלם 21 ְתחֵּ ָנְשאּו פִּ יֶכם ְוהִּ ים ָראשֵּ . ְשאּו ְשָערִּ
 ֶסָלה ְוָיבוֹא ֶמֶלְך ַהָכבוֹד

Se'u she'arim rasheichem ve-hinase'u pitchei olam  
ve-yavo melech ha-kavod selah 


