
G’vurot                                            תIרUבDְ
       ַאָּתהַא        ָּת        ַאָּת        

  ICDִרIC       IC         Dִר       

ְלעIָלםְל        עI       Iָל         ָלם      עIָלם        

     ֲאדָֹניֲא       דI        דֹ          ָני       דָֹני         

 ְמַחHֵהְמ       ַח        ְמַח        ַחHֵ       Hֵה       ַחHֵה        

ַהּכֹלַה       ּכI        ַהּכֹ        ּכֹל        

   ַאָּֽתהַאֽ       ָּת        ַאָּֽת       ָּתה       

ַרבַר       ב        

ְלהIִׁשֽיַעְל      הI      ִׁשי      ַע      ִׁשֽיַע     הIִׁש     ְלהIִׁשֽי     

ַאָּתה ICDִר ְלעIָלם ֲאדָֹני' ְמַחHֵה ַהּכֹל  ַאָּֽתה' ַרב ְלהIִׁשֽיַע/

Summer

ַמִּׁשיבַמ     ִּׁש        ַמּׁש      ִּׁשיב       

ָהרUַֽחָה       ָהר       רUֽ       ָהרUֽ       רUַֽח     

UמIִרידU      מ      Uמ      מIר      ִריד      מIִריד      

     ַהDֶֶֽׁשםַה      Dֶ      Dֽׁש      ַהDֶֽׁש      ֶׁשם      Dֶֶֽׁשם      

ַמִּׁשיב ָהרUַֽח UמIִריד ַהDֶֶֽׁשם/



Winter

 מIִרידמI     ר      מIר      ִרי      ִריד      

      Yַל      ַהYַ      Yַ     לַה      ַהטYַַה           

מIִריד ַהYַל/

ְמַכְלֵּכלְמ      ְמַכ      ַכְל      ֵּכל       ְמַכְל      ַכְלֵּכל      

       ַחHִיםַח       Hִ         ַחHִ       ם       

CְֶחֶֽסדCְ       ֶחֽ       Cְֶחֽ       ֶס        ֶסד       ֶחֶֽסד       

ְמַחHֵהְמ      ַח        ַחHֵ        ְמַח        ַחHֵה       

ַהּכֹלַה      ּכI      ַהּכֹ        ּכֹל         

Cְ      ַר     Cְַר      ֲח      ַרֲח      ֲחִמ      ִמים      ַרֲחִמים   

Cְַרֲחִמים

ַרCִיםַר      Cִ      Cִים      

ְמַכְלֵּכל ַחHִים Cְֶחֶֽסד' ְמַחHֵה ַהּכֹל Cְַרֲחִמים ַרCִים

     Qֵמ     ֵמ      IסQֵמIס   

נIְפִליםנI       ְפ      נIְפ     ְפִל      ִלים     ְפִלים     

ְורIֵפאְו        רI     ֵפ      ְורIפ      רIֵפ      



חIִליםחI      ִל      חIִל      ִלים      

UַמִּתירUַמ     ִּת      ַמִּת      Uַמִּתי      ִּתיר      

ֲאסUִריםֲא      סU     סUר     ִרים      סUִרי      סUִרים      

סIֵמQ נIְפִלים' ְורIֵפא חIִלים Uַמִּתיר ֲאסUִרים

UְמַקHֵםUְמ     ַק      ְמַק      Uְמַק       ַקHֵ      ַקHֵם    ְמַקHֵם    

     IָנתUמ      Iָנ      ָנתUמ     Uֱא      מIָנתUֱאמ

ִליֵׁשֵניִל      ִלי       ֵׁש       ִליֵׁש      ֵני      ֵׁשֵני      

ָעָפרָע      ָפ       ָעָפ      ָפר     

ִמיִמ     ִמי       

     Iָֽכמ     WIֽמ     Iָֽכ      מֽ       ָכמֽ      מWIָֽכמ

CַַֽעלCַֽ      ַע       Cַַֽע        ַעל      

DְבUרIתDְ      בDְ     UבU      רI     רIת     בUרIת      

 UִמיU      ִמ      Uִמ      

IֽSֶמהIֽS     ֽS      ֶמ      ֶמה      IֽSמ     

      Q     ָּלQָּל

UְמַקHֵם ֱאמUָנתI ִליֵׁשֵני ָעָפר ִמי ָכמCַ WIַֽֽעל DְבUרIת Uִמי 

'Qֶמה ָּלIֽS



     Qֶמֽ     ֶל       ֶמֶֽל       ֶלQֶמֶֽל

ֵמִמיתֵמ     ִמ      ֵמִמ       ִמית      

UְמַחHֶהU      Uְמ     ְמַח       Hֶ      ְמַחU      Hְֶמַח    

UַמְצִמֽיַחU      ַמ      ַמְצ     ִמֽ     Uַמְצִמֽ     ִמֽיַח     ַמְצִמֽיַח    

ְיׁשUָעהְיׁש    ׁשU      ָעה      ְיׁשU      ׁשUָע       

ְוֶנֱאָמןְוֶנ       ֱא       ְוֶנֱא      ָמן     ֱאָמן      ֶנֱאָמן      

ַאָּתהַא        ָּת      ַאָּת      

ְלַהֲחיIתְל     ְלַה      ֲח     ַהֲח     ְלַהֲח    יI    יIת    ֲחיIת    

ַהּכֹלַה     ּכI      ַהּכֹ      

ֶמֶֽלQ ֵמִמית UְמַחHֶה Uַמְצִמֽיַח ְיׁשUָעה/ ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיIת 

ַהּכֹל/

      QUר      Q     UרCָ     Uר     רCָQUרCָ

ַאָּתהַא       ָּת     ַאָּת      ָּתה      

ְמַחHֵהְמ      ַח      ְמַח       Hֵה      ַחHֵה     

ַהּכֹלַה      ּכI    ַהּכֹ       

CָרQU ַאָּתה ְיָי' ְמַחHֵה ַהּכֹל/
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