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תֹורה
ָ אֹוהבֹות
ֲ מֹודנָ ה נָ ִׁשים
ְ ֲמֹודנָ ה ע
ְ ֲע
!נֹורא
ָ ְְּותנּו כָ בֹוד לְ ֵאל גָ דֹול ו
Rise up, Rise up, Women who love the Torah,

And give honor to the great and awesome Gd!

נֹורא
ָ ִּוב ְׂשכָ ר זֶ ה ִתזְ ּכֵ נָ ה ֵמ ֵאל
תֹורה
ָ עֹוסקֹות ַּב
ְ לִ ְראֹות ָּבנֹות ְּובנֹות ָּבנֹות
For this, may the Awesome Gd find you deserving

To have daughters and granddaughters busy with the Torah

ּומ ַקיְ מֹות ִמצְ וֹות ְבתֹוְך עַ ם יָ ֶפה ָמלֵ א ָט ֲה ָרה
ְ
מֹוח ְּב ִׂש ְמ ַחת ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה
ַ וְ ִתזְ ּכּו לִ ְׂש
Fullfilling Mitzvot amidst a beautiful and pure people,
May you be worthy to rejoice in Gd's chosen House!

 וְ גִ ילּו ָבה ִּב ְמ ֵה ָרה,רּושלַ יִ ם
ָ ְַׂש ְמחּו ֶאת י
אֹותה ְּבתֹוְך ּכָ ל ַה ִמ ְת ַא ְּבלִ ים עָ לֵ ָיה ְּב ֶא ְבלָ ה וְ צָ ָרה
ָ ִׂשיׂשּו
May Jerusalem rejoice, may you be happy in her soon,

May all those who mourned for her sadness and hardship, make her glad!

תֹורה
ָ אֹוהבֹות
ֲ מֹודנָ ה נָ ִׁשים
ְ ֲמֹודנָ ה ע
ְ ֲע
תֹורה ִּב ְרשּות ּכָ ל ַה ֶח ְב ָרה ַה ָּב ָרה
ָ לִ לְ מֹוד יַ ַחד
Rise up, Rise up, Women who love the Torah,

With permission from this holy gathering, let us learn Torah!
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ֶא ְפ ַתח ִּפי ְּב ִׁשיר ְּובזִ ְמ ָרה
הֹורה
ָ ְלְ הֹודֹות ּולְ ַהלֵ ל לָ ַדר ִּבנ
I sing aloud with melody and song,

Thanks and praise to the One who dwell in light

הֹורה
ָ ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקיְ ָמנּו ְּביִ ְר ָאתֹו ַה ְט
תֹורה
ָ מֹוח ְּב ִׂש ְמ ַחת
ַ וְ ִהגִ יעָ נּו לִ ְׂש
Who kept us alive and sustained us in His pure awe

And brought us to celebrate Simchat Torah

בּורה
ָ ְְּובכֵ ן יְ ִהי ָרצֹון ִמלִ ְפנֵ י ַהג
תֹורה
ָ לָ ֵתת ַחייִ ם וָ ֶח ֶסד וַ עֲ ָט ָרה לַ נָ ִׁשים ַה ְׂש ֵמחֹות ַּב
Therefore may it be the Mighty One's will
To give life, kindness, and a crown

to the women who rejoice with the Torah

תֹורה
ָ לְ ַא ְמצָ ן ּולְ ַב ְרכָ ן ּולְ גַ ְדלָ ן ְּב ַתלְ מּוד
לְ ַד ְר ָׁשן לְ ַחייִ ם ּולְ ַה ְד ָרן ַּב ְק ִהילָ ה ַהיְ ָק ָרה
To strengthen them, to bless them, to increase their study of Torah
To seek them out of life, and to adorn their gathering in splendor!

