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, אֵ ל נו ָֹרא עֲלִ ילָה,אֵ ל נו ָֹרא עֲלִ ילָה
. ִב ְשעַ ת הַ נְעִ ילָה,הַ ְמ ִציא לָנו ְמ ִחילָה
, לְ ָך עַ יִ ן נו ְֹש ִאים,רואים
ִ ְמ ֵתי ִמ ְספָ ר ְק
. בִ ְשעַ ת הַ ְנעִ ילָה,ומסַ לְ ִדים בְ ִחילָה
ְ
, ְמחֵ ה פִ ְשעָ ם וְ ַכ ְח ַשם,שוֹפְ כִ ים לְ ָך נַפְ ָשם
. בִ ְשעַ ת הַ ְנעִ ילָה,וְ הַ ְמ ִציאֵ ם ְמ ִחילָה
, וְ הַ ִצילֵם ִמ ְמאֵ ָרה,הֱ יֵה לָהֶ ם לְ ִס ְת ָרה
. בִ ְשעַ ת הַ נְעִ ילָה,וְ חָ ְתמֵ ם לְ הוֹד ולְ גִ ילָה
, וְ כָל לוֹחֵ ץ וְ לוֹחֵ ם,חוֹן אוֹתָ ם וְ ַרחֵ ם
. בִ ְשעַ ת הַ ְנעִ ילָה,ע ֲֵשה בָ הֶ ם פְ לִ ילָה
, וְ חַ ֵדש אֶ ת יְ מֵ יהֶ ם,זְ כֹר ִצ ְד ַקת אֲ בִ יהֶ ם
. בִ ְשעַ ת הַ נְעִ ילָה,ות ִחלָה
ְ כְ ֶק ֶדם
, וְ הָ ֵשב ְשָאר הַ צֹאן,ְק ָרא נָא ְשנַת ָרצוֹן
. בִ ְשעַ ת הַ ְנעִ ילָה,לְ ָאהֳ לִ יבָ ה וְ ָאהֳ לָה
, הַ בָ נִים וְ הָ ָאבוֹת,ִתזְ כו לְ ָשנִים ַרבוֹת
. בִ ְשעַ ת הַ ְנעִ ילָה,בְ ִדיצָ ה ובְ צָ הֳ לָה
, ֵאלִ יָהו וְ גַבְ ִריאֵ ל,ִמיכָאֵ ל ַשר יִ ְש ָראֵ ל
 בִ ְשעַ ת הַ ְנעִ ילָה,בַ ְשרו נָא הַ גְ אֺ לָה
, אֵ ל נו ָֹרא עֲלִ ילָה,אֵ ל נו ָֹרא עֲלִ ילָה
. ִב ְשעַ ת הַ נְעִ ילָה,הַ ְמ ִציא לָנו ְמ ִחילָה
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