ברכון

Birkon

1

ברכת הבנים (Bircas HaBanim
לבנים  -יייבך אלםים כאפרים וכבנים
לבנות  -יייבב ך אלוםים כירםש רב םש ר-ל ולאם
יברכך ם וייברךשיאר ם פניו אליך וי-ונך ש ייא ם פניו אליך ויים לך
ילום
For boys: May G-d make you like Ephraim and like Menashe
For girls: May G-d make you like Sarah, Rebecca, Rachel and Leah.
For Everyone: May G-d bless you and watch over you. May G-d
shine His face toward you and show you favor. May G-d be favorably
disposed to you and grant you peace
שלום עליכםם
שׁד לוֹם ֵע בליכְם בקּ ללאֵ בכי םקּ שּׁד ברת בקּ ללאֵ בכי עְ לליוֹן יב ְ ֶבלְך בקּ לל בכי םקּ למּלדכי ים םקּ דקּדוֹשׁ
בּד רוּך םוּאא
שׁד לוֹם ֵע בליכְם בקּ ללאֵ בכי םקּ שּׁד ברת בקּ ללאֵ בכי עְ לליוֹן יב ְ ֶבלְך בקּ לל בכי םקּ למּלדכי ים םקּ דקּדוֹשׁ
בּד רוּך םוּאא
שׁד לוֹם ֵע בליכְם בקּ ללאֵ בכי םקּ שּׁד ברת בקּ ללאֵ בכי עְ לליוֹן יב ְ ֶבלְך בקּ לל בכי םקּ למּלדכי ים םקּ דקּדוֹשׁ
בּד רוּך םוּאא
בּוֹאֵ כְם ללשׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי םקּ שּׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי עְ לליוֹן יב ְ ֶבלְך בקּ לל בכי םקּ למּלדכי ים םקּ דקּדוֹשׁ
בּד רוּך םוּאא
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בּוֹאֵ כְם ללשׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי םקּ שּׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי עְ לליוֹן יב ְ ֶבלְך בקּ לל בכי םקּ למּלדכי ים םקּ דקּדוֹשׁ
בּד רוּך םוּאא
בּוֹאֵ כְם ללשׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי םקּ שּׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי עְ לליוֹן יב ְ ֶבלְך בקּ לל בכי םקּ למּלדכי ים םקּ דקּדוֹשׁ
בּד רוּך םוּאא
בּד לרכֶ וּ יני ללשׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי םקּ שּׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי עְ לליוֹן יב ְ ֶבלְך בקּ לל בכי םקּ למּלדכי ים םקּ דקּדוֹשׁ
בּד רוּך םוּאא
בּד לרכֶ וּ יני ללשׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי םקּ שּׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי עְ לליוֹן יב ְ ֶבלְך בקּ לל בכי םקּ למּלדכי ים םקּ דקּדוֹשׁ
בּד רוּך םוּאא
בּד לרכֶ וּ יני ללשׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי םקּ שּׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי עְ לליוֹן יב ְ ֶבלְך בקּ לל בכי םקּ למּלדכי ים םקּ דקּדוֹשׁ
בּד רוּך םוּאא
אתכְם ללשׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי םקּ שּׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי עְ לליוֹן יב ְ ֶבלְך בקּ לל בכי םקּ למּלדכי ים םקּ דקּדוֹשׁ
צב ל
בּד רוּך םוּאא
אתכְם ללשׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי םקּ שּׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי עְ לליוֹן יב ְ ֶבלְך בקּ לל בכי םקּ למּלדכי ים םקּ דקּדוֹשׁ
צב ל
בּד רוּך םוּאא
אתכְם ללשׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי םקּ שּׁד לוֹם בקּ ללאֵ בכי עְ לליוֹן יב ְ ֶבלְך בקּ לל בכי םקּ למּלדכי ים םקּ דקּדוֹשׁ
צב ל
בּד רוּך םוּאא
Shalom Aleychem
(3x) Peace upon you, ministering angels, messengers of the Most
High, of the Supreme King of Kings, the Holy One, blessed be He.
(3x) Come in peace, messengers of peace, messengers of the Most
High, of the Supreme King of Kings, the Holy One, blessed be He.
(3x) Bless me with peace, messengers of peace, messengers of the
Most High, of the Supreme King of Kings, the Holy One, blessed be
He.
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(3x) May your departure be in peace, messengers of peace, messengers
of the Most High, of the Supreme King of Kings, the Holy One,
blessed be He.

אשת חילם
 יבְל יני ינים יבכל דרׁאֶש שְׁ ת--קּ יילש יבי יי לבצד א; ול דר י
בחַט טקּ  -בּד ׁש לבב בּקּ על לדׁ; ול שׁד לדלש ל יא י לְָ-ד ר
גמּ בד קּל לתםוּ טוֹב ול ל יא דרעש ְילש ליבב י -קּ ְֹיםד
דחַט לרשׁד םש צְ בְ ר וּפי לשׁ יוים; קּו קּועקּ שש בּל -ב ְפ קְּ ְְיםד
החַט לי דתםש דְאמ ינֹוֹת ָוֹ-ב ר; יבמְּ לר-ד ש דובי יא ל לקּ-בד ׁ
 ש לל קּנ ֵער ְיתיםדיתׁ; ול י
וָת דו ד םש בּל עוֹד קּל לילדםש קּו יו בון טְ ְרף ללבב ד
זחַט לבבד ם שד דְ םש קּו יו דקּ-ב םוּ; יבְל ירי קּכ ְְיםד ש נ לדטעד ם ְ ְדרם
חחַט גל דרם בל עוֹֹ בד לתנְיםד ; קּו לו קּאמּב ש ֹל רוֹע ְיתיםד
טחַט עֵבד םש ְי י טוֹב ָקּ ל -דרׁ; ל יא ייכל בְּ ם בקּ קְּ לילדם נ דברׁ
יחַט דְ יםד ש ישְׁל-ד ם בקּ ְי ישׁוֹר; ול קּכ ְְיםד ש דו לבכוּ דפלְך
כָת ְדׁש ְ לדרשד ם לְעד יני; ול ידדְ יםד ש ישְׁל-ד ם דל ְאבל יוֹן
יתׁש לדבשׁ שׁד ינים
יתׁ יבשּׁד לְגא ְי י כדל בּב ד
לֹא ית דירא ללבב ד
מָת לרבקּ ידים עד לש דתם ְדׁ; שׁב שׁ ול קּא לרעדבד ן ללבוּשׁד ׁ
נ וֹדד ע בּקּ לשּׁעד ירים בּקּ על לדׁ; בּל ישׁבל ווֹש עי ם ֹי ל נבי דא ְר
סחַט ידין עד לש דתםש קּו יו לבְיר; וקּ ֵ-גוֹרש נ לדתנדם לקְּל קּנ ֵע יני
עֹ ֹ ול םד דד ר ללבוּשׁד ׁ; קּו יו לש-קּ ש לליוֹם קּא ֵ-רוֹן
תוֹרת  ְָ ְ-דש עקּ ל-ללשׁוֹנדׁ
פיּ יםד ש דְ לת-ד ם בל -ד כל בד ם; ול קּ
יתׁ; ול לְ ְ-ם עקּ צל לוּתש ל יא ת יאכבל
צ וֹפי ֹדםש םֵ יליכוֹת בּב ד
קחַט בוּ בד נְיםד ש קּו לי קּא לשּׁרוּםד ; בּקּ על לדׁש קּוילםקּ לללדׁ
רָת בּוֹת בּד נוֹתש עד שוּ -ד ייל; ול קּא לוש עד ילית עקּ ל ְ-דְנדם
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ם ש יםיא ית לתםקּ ְדל-ב ןש ול םְ בְ ל םקּ ֹיפי יא יאשּׁד ם י ליר קּאת- שקׁ ְ ר םקּ
לדׁש יבְל ירי ידדְ יםד ; וי יםקּ לללוּםד בקּ לשּׁעד ירים בקּ עֵשְ יםד-תמּ נוּ
Eshes Chayil
A woman of valor, who can find? Far beyond pearls is her value.
Her husband's heart trusts in her, and he shall lack no fortune.
She repays his good, but never his harm, all the days of her life.
She seeks out wool and linen, and her hands work willingly.
She is like a merchant's ships; from afar she brings her sustenance
She rises while it is still nighttime, and gives food to her household
and a ration to her maids
She considers a field and buys it; from the fruit of her handiwork she
plants a vineyard. She girds her loins with might and strengthens her
arms.
She senses that her enterprise is good, so her lamp is not extinguished
at night.
She puts her hand to the distaff, and her palms support the spindle
She spreads out her palm to the poor and extends her hands to the
destitute.
She fears not snow for her household, for her entire household is
clothed with scarlet wool.
Bedspreads she makes herself; linen and purple wool are her clothing.
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Well-known at the gates is her husband as he sits with the elders of the
land
Garments she makes and sells, and she delivers a belt to the peddler.
Strength and splendor are her clothing, and smilingly she awaits her
last day
She opens her mouth with Wisdom, and the teaching of kindness is on
her tongue.
She anticipates the needs of her household, and the bread of idleness,
she does not eat.
Her children rise and celebrate her; and her husband, he praises her:
"Many daughters have attained valor, but you have surpassed them
all."
False is grace, and vain is beauty; a G-d-fearing woman, she should
be praised.
Give her the fruit of her hands, and she will be praised at the gates by
her very own deeds.
קדוש ליל שבת
 קּוי ילםי עְ ְרב קּוי ילםי ב ְ רא- י-בל
לםים בּקּ ֹום
 יום םקּ ישּׁ ישּׁי קּוילכְוּ םקּ שּׁד בקּ יים ול םד דא ְר ול כדל צל בד דאםא קּוילכקּל אה י- ב ול
םקּ לשּׁבי יעי י לב קּלאכל וו אֵ שְׁ ר עד שד ם קּוֹי לשׁבּת בּקּ ֹום םקּ לשּׁבי יעי י יבְדל לב קּלאכל וו אֵ שְׁ ר עד שד םא
לםים ְאת יום םקּ לשּׁבי יעי י קּו לי קּ דב שׁ אתו ְי י בו שׁד בקּ ת יבְדל לבלקּ אכל וו אֵ שְׁ ר
קּוילבד ְרך אה י
לםים קּלעֵשותא
בּד דרא אה י
בּותיא
ָקּ בל ירי בד דרנדן ול קּרבּד נדן ול קּר קּ
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בּורא ְל ירי םקּ דע ְפןא
בּד רוּך קּא דום ם אה לםב ינוּ בְ לְך םד עולדם ב
ותיו ול דרצד ם בד נוּ ול שׁקּ בּקּ ת
בּד רוּך קּא דום ם אה לםב ינוּ בְ לְך םד עולדם אֵ שְׁ ר י לדשׁד נוּ בּל יבצל ד
ְדם-אשׁית ְַי י םוּא יוםָ לו י
י דלנוּ ֹי ְדרון ללבקּ עֵשב ם בל בר י-ד לדשׁו בּל קּאםֵ בד ם וּבל דרצון יםנ יל
אותנוּ י דקּ לשׁ דו יבְדל
קּ לר דו ול ד- יאת יבצל דריים ְַי י בד נוּ בד
לל יב ל דר באי דְ שׁ בֹכְר יליצי קּ
קּ לל דונוּא-םד עקּ ימּיםָ ול שׁקּ בּקּ ת ד לד לשׁך בּל קּאםֵ בד ם וּבל דרצון יםנל
בּד רוּך קּא דום ם לב קּ דב שׁ םקּ שּׁקּ בּד תא
Friday night Kiddush
[Evening became morning]: The sixth day. And the heavens and the
earth and all that filled them were complete.
And on the seventh day God completed the labor He had performed,
and He refrained on the seventh day from all the labor which He had
performed. And God blessed the seventh day and He sanctified it, for
He then refrained from all his labor - from the act of creation that God
had performed.
Permit me, distinguished ones, rabbis, guests and colleagues:
Blessed are You, the Lord our God, King of the Universe, Creator of
the fruit of the vine. (Amen)
Blessed are You, Lord our God, King of the Universe, Who sanctified
us with His commandments, and hoped for us, and with love and
intent invested us with His sacred Sabbath, as a memorial to the deed
of Creation. It is the first among the holy festivals, commemorating
the exodus from Egypt. For You chose us, and sanctified us, out of all
nations, and with love and intent You invested us with Your Holy
Sabbath.
Blessed are You, Sanctifier of the Sabbath. (Amen)
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קדוש ליום שבת
ול שׁד לברוּ בל נבי י ליש דר באלש ְאת םקּ שּׁקּ בּד תש קּלעֵשוֹת ְא םקּ שּׁקּ בּד ת לל ידר דיתםש בּל ירית עוֹלדם בּב יני יש
וּבב ין בּל נבי י ליש דר באל אוֹת יםיאש לל יעלדםא ְי י שׁב שְׁ ת י ידביםש עד שד ם ילםודם ְאת םקּ שּׁד בקּ יים
ול ְאת םד דא ְר ש וּבקּ ֹוֹם םקּ לשּׁבי יעי יש שׁד בקּ ת קּו יֹ דָפקּשׁ
ית ְדל לבלקּ אכל ְוך ול יוֹםש
ֹדכוֹר ְאת יוֹם םקּ שּׁקּ בּד תש לל קּ לדשׁוֹ שׁב שְׁ ת י ידבים קּו ֵעבידש ול עד יש ד
םקּ לשּׁבי יעי י שׁקּ בּד תש קּליםודם אה לםְ יךא ל יא קּתעֵשְ ם כדל לב דלאכדם קּא דום וּבי נלך וּבי ְוךש עקּ בל לדך
קּואֵ בד לתך וּבל םְ לב ְוךש ול ג לברךש אֵ שְׁ ר בּי לשׁעד ְריך ְי י שׁב שְׁ ת י ידבים עד שד ם ילםודם ְאת םקּ שּׁד בקּ יים
ש בּקּ ֹוֹם םקּ לשּׁבי יעי י; עקּ ל ְב ןש בּב קּרך-ול ְאת םד דא ְר ש ְאת םקּ ֹדם ול ְאת ְדל אֵ שְׁ ר בּד םש קּו דֹנקּ
ילםודם ְאת יוֹם םקּ שּׁקּ בּד ת קּו לי קּ לדשׁב םוּ
בּוֹרא ְל ירי םקּ עדפְ ן
בּותיא בּד רוּך קּא דום לי די אה לםב ינוּ בְ לְך םד עוֹלדם ב
ָקּ בל ירי בד דרנדן ול קּרבּד נדן ול קּר קּ

Shabbat morning Kiddush

And the Children of Israel shall observe the Shabbat, by establishing
the Shabbat for their generations as an eternal covenant. Between Me
and the Children of Israel it is an eternal sign, that [in] six days the
LORD made the heavens and the earth, and on the seventh day He
ceased from work and rested.
Remember the Shabbat day to sanctify it. Six days you shall labor and
do all your work, but the seventh day is Shabbat for the LORD your
God; you shall not do any work — you, your son and your daughter,
your manservant and your maidservant, and your cattle, and the
stranger who is in your gates. For [in] six days the LORD made the
heavens, the earth, the sea, and all that is in them, and rested on the
seventh day. Therefore the LORD blessed the Shabbat day and made
it holy.
Attention, gentlemen, [rabbis, and my teachers]
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Blessed are You, LORD our God, King of the universe, who creates
)the fruit of the vine. (Amen
קדוש לשלוש רגלים ערבםם
כי-ל יו"ט ביבת בת-ילין כאןא
בל-י  -קּוי ילםי עְ ְרב קּוי ילםי ב ְ רא
לםים בּקּ ֹום
ב ול  -יום םקּ ישּׁ ישּׁיא קּוילכְוּ םקּ שּׁד בקּ יים ול םד דא ְר ול כדל צל בד דאםא קּוילכקּל אה י
םקּ לשּׁבי יעי י לב קּלאכל וו אֵ שְׁ ר עד יםא קּוֹי לשׁבּת בּקּ ֹום םקּ לשּׁבי יעי י יבְדל לב קּלאכל וו אֵ שְׁ ר עד יםא
לםים ְאת יום םקּ לשּׁבי יעי י קּו לי קּ דב שׁ אותו כי י בו שׁד בקּ ת יבְדל לבלקּ אכל וו אֵ שְׁ ר
קּוילבד ְרך אה י
לםים קּלעֵיותא
בּד דרא אה י
כי-ל יו"ט ב-ול בת-ילין כאןא
בּורא ְל ירי
בּותיא בּד רוּך קּא דום ם אה לםב ינוּ בְ לְך םד עולדם ב
ָקּ בל ירי בד דרנדן ול קּרבּד נדן ול קּר קּ
םקּ דע ְפןא
רובבד נוּ יבְדל לדשׁון
בּד רוּך קּא דום ם אה לםב ינוּ בְ לְך םד עולדם אֵ שְׁ ר בּד -קּ ר בּד נוּ יבְדל עד ם ול ל
ותיו קּו יו ְון דלנוּ ם אה לםב ינוּ בּל קּאםֵ בד ם ַליבת שׁקּ בּד תות לי לבנוּ-ד ם וּ
ול י לדשׁד נוּ בּל יבצל ד
ליב-ד ם -קּ עי ים וֹּל בקּ יָים ללייון ְאת יום ַליבת םקּ שּׁקּ בּד ת םקּ חְם ול ְאת
וּ ָבוע יֵדים ל ל
יוםָא
רוּתנוּא
לפָ- - -קּ ג םקּ מּקּ צות םקּ חְם ֹל בקּ ן -ב ב
וור בתינוּא
ליבועות - -קּ ג םקּ שׁד בוּעות םקּ חְם ֹל בקּ ן בקּ קּון ד
יב-ד בתנוּא
לָוכות - -קּ ג םקּ סְות םקּ חְם ֹל בקּ ן ל
יב-ד בתנוּא
ליב"ע ולי"ת  -לשׁ יבי יני עֵצְ ְרת םקּ חְם ֹל בקּ ן ל
אותנוּ
יאת יבצל דריים ְי י בד נוּ בד -קּ לר דו ול ד
ַליבת בּל קּאםֵ בד םָ יב ל דרא דְ שׁ בֹכְר יליצי קּ
י דקּ לשׁ דו יבְדל םד עקּ ימּים ַליבת  -ול שׁקּ בּד תָ וּבועֵדב י ד לדשְׁ ך ַליבת  -בּל קּאםֵ בד ם וּבל דרצוןָ
יב-ד ם וּבל ייון יםנל-קּ לל דונוּא
בּל ל
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ייר באל ול םקּ חל בקּ יָיםא
 םקּ שּׁקּ בּד ת ול ָ י ד- בּד רוּך קּא דום ם לב קּ דב שׁ ַליבת
ינוא-"כ ים-לם לייב בָוכם וא-בליל ראיון יל ָוכות אוברים ת
 בּד רוּך קּא דום ם אה לםב ינוּ בְ לְך- -ָרונים יל פ-ו ביובים א- בליל יום טוב
ה ידנוּ ול י לֹבד נוּ ול יםעי יעד נוּ לקּחל בקּ ן םקּ חְםא- ְםד עולדם שְׁ ם
ותיו ול צי וּד נוּ
 בּד רוּך קּא דום ם אה לםב ינוּ בְ לְך םד עולדם אֵ שְׁ ר י לדשׁד נוּ בּל יבצל ד- בָוכות
בלישׁב ב בּקּ סְדםא

Holiday eve Kiddush

(When the holiday coincides with Shabbat, begin here:)
[Evening became morning]: The sixth day. And the heavens and the
earth and all that filled them were complete.
And on the seventh day God completed the labor He had performed,
and He refrained on the seventh day from all the labor which He had
performed. And God blessed the seventh day and He sanctified it, for
He then refrained from all his labor - from the act of creation that God
had performed.
(When the holiday is on a weekday, begin here:)
Attention, gentlemen, [rabbis, and my teachers]! Blessed are You,
Lord our God, King of the universe, who creates the fruit of the vine.
(Amen)
Blessed are You, Lord our God, King of the universe, Who chose us
from all the nations, and elevated us above all tongues, and sanctified
10

us with His commandments. And You gave us, Lord our God, with
love, [Sabbaths for rest and] festivals for happiness, holidays and
times for joy, this day [of Shabbat and this day of
(on Passover): the Festival of Matzos, the time of our freedom
(on Shavuot): the Festival of Weeks, the time of the giving of our
Torah
(on Sukkot): the Festival of Succos, the time of our happiness
(on Shemini Atzeret/Simchat Torah): the eighth day, the Festival of
Assembly, the time of our happiness
[With love], a holy convocation, a remembrance of the Exodus from
Egypt. Because You chose us, and sanctified us from all the nations,
[and Shabbat] and Your holy festivals [in love and in favor] in
happiness and in joy You have given us as a heritage. Blessed are
You, God, Who sanctifies [the Shabbat and] Israel and the holiday
seasons. (Amen)
(On Sukkot, the following blessing is added immediately after
kiddush when the meal takes place in a kosher sukkah:)
Blessed are You, Lord our God, King of the universe, Who has
sanctified us with His commandments and commanded us to dwell in
the sukkah. (Amen)

(On all the holidays, this blessing is recited after the nighttime
Kiddush, except on the last two nights of Passover, when it is
omitted:)
Blessed are You, Lord our God, King of the universe, Who has kept
us alive and sustained us and brought us to this season. (Amen)
11

קדוש לשלוש רגלים יוםם
אתם בּל בועֵדד םא וקּ ילדקּ בּב ר בשְׁ ם ְאת
באְְם בועֵדב י ם יב ל דר באי דְ שׁ אֵ שְׁ ר יו ל לראוּ ד
ייר באלא
בועֵדב י ם ְאל בּל נבי י ד
בּורא ְל ירי
בּותיא בּד רוּך קּא דום ם אה לםב ינוּ בְ לְך םד עולדם ב
ָקּ בל ירי בד דרנדן ול קּרבּד נדן ול קּר קּ
םקּעדפְןא
Holiday morning Kiddush
These are the festivals of God, holy convocations, that you should
announce at their appointed times.
And Moses declared the festivals of the Lord to the Children of Israel
!Attention, Gentlemen
Blessed are You, Lord our God, King of the universe, who creates the
)fruit of the vine. (Amen

זמירות לערב שבת (Zemiros for Friday evening
םוּדיםש
לבנוּ-ד ם ול יש לב-ד ם אוֹר קּל לֹ י
יוֹם שׁקּ בּד תוֹן יוֹם בקּ  ֵ-בקּ ידיםש
ידיםש
שׁוֹב דריו ול ֹוֹכל דריו ב ֶםמּד ם לבעי י
ל
עוֹב ידים
רוּאים ול ל
ְי י ל ילשׁשּׁד ם ְיל בּל י
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לשׁבב י שׁד קּ ֶביים ְ ֶא ְר ול י יקּמּיםש
בוֹםים ול דר יביםש
ְדל צל בד א בד רוֹם על י
קּו יָין ול דאדד ם ול -קּ ֹקּת לר בא יביםש
ְי י בּל ידׁ לי די צוּר עוֹ דל יבים
םוּא אֵ שְׁ ר ידבְּ ר ללעקּ ם לָג דְתוֹש
שׁד בוֹר לל קּ לדשׁוֹ יבבּוֹאוֹ ול עקּ ד צב אתוֹש
שׁקּ בּקּ ת ֶ י דְ שׁ יוֹם  ְ-לבדד תוֹש
ְי י בוֹ ד ֶשׁבקּ ת באל יבְדל לב קּלאכל ווֹ
בּל יבצל קּות שׁקּ בּד ת באל יקּ ֵ-יליצד ךש
וּם ל דרא בא דליו י יד-ישׁ לל קּא למּצד ךש
נ לישׁבקּ ת ְדל -קּ י ול גקּם קּנע יֵריצד ךש
אה כוֹל בּל יש לב-ד ם ְי י כל בד ר דרצד ך
בּל יב לשׁנְם ְ ֶל ְ-ם ול י דוּשׁ קּרבּד םש
בּל ריב בקּ לטעקּ ימּים ול ֶרוּ-קּ נ ילדיבד םש
ייֹל ְוּ ל קּלרב טוּב םקּ ימּ לתעקּ ָלגי ים בּד ׁש
עוֹאל לל-קּ ֹבי םד עוֹלדם םקּ בּד א
יאת ב
בּל בי קּ
O light of gladness, Peace unto Israel,
Sabbath day of bliss, weave thy magic spell,
All they who guard thee, With raised cup do tell,
Tell of six days toil, earth from chaos raised builded firm and well.
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Blue skies and green fields, Ocean's unceasing tide.
Glorious hosts of heaven, beaming far and wide.
Mighty whales and dragons fierce, Then man, to tame their pride:
God's hand formed them all, sure His works abide.

He spake to Israel, Chosen for this behest,
'Till night's stars shine bright guard My Sabbath blest,'
O day delightful, Day which our God loved best,
God Himself on thee from His toil did rest.

Ye faint and wearied, Sabbath soon make you strong!
Call on God, to Him strength and might belong.
Sing loud His praises, Sing mid the Angel throng,
Then go, eat in peace, He hath heard your song.

Twin loaves and good cheer, Goblets of ruby wine,
Bid thy guests sing loud, praise His gifts divine.
His grace will bless thee, True Sabbath bliss be thine
Soon to greet our King, sprung from David's line.
14

בקּ ם לֹ ידידוּת לבנוּ-ד בתךש קּא לו שׁקּ בּד ת םקּ מּקּ ללְדםש
וֹאי קּכְדם לנָוּכדםש
אתךש ֶבּ י
בּל בכן נדרוּ יל ל דר ב
ללבוּשׁ בּי גל דב י  ֵ-בוּדוֹתש ללםקּ לד ילי נבר בּי בל דרכדםש
קּו ב ֶוכְל ְדל םד עֵבוֹדוֹתש ל יא קּתעֵשוּ לב דלאכדם
וּש דלו ול דד גי ים
בּוּרים ל
ל ילם לתעקּ ָבג בּל קּתעֵנוּגי ים בּקּ לר י
בב ְע ְֶרב בקּ ֹל יבי יניםש ְדל יבינבי בקּ לטעקּ ימּיםש
יבבּל עוֹד יוֹם בוּ דכ יניםש קּו לרנלגוֹ ילים לבפוד יביםש
ול קּל ֵעריך קְּמּד ם יבי יניםש לשׁתוֹת יבינוֹת לבב ד יביםש
ול קּתפל נוּ ב י בקּ עֵדקּ יָיםש בּל כדל שׁד לשׁ ְל עד יבים
וּש דלו ול דד גי ים
בּוּרים ל
ל ילם לתעקּ ָבג בּל קּתעֵנוּגי ים בּקּ לר י
נקּ ֵ-קּלת קּי ֵע יב יי דירשׁש בּל ילי לבצד ירים נקּ ֵ-לדםש
וי יכקּבּל ֶדוּםוּ עד ישׁיר ו דדרשׁש ול יתֹל ְוּ ליגל אְדםש
יתם ילי לָגְדםש
ברוּש וי לם י ֶי ְ
יוֹם שׁקּ בּד ת יאם יו לשׁ ֶ י
ב ֶשׁשְׁ ת י ידבים קּו ֵע יֶבדוּש וּבקּ לשּׁבי יעי י נ י ֶדגילדם
וּש דלו ול דד גי ים
בּוּרים ל
ל ילם לתעקּ ָבג בּל קּתעֵנוּגי ים בּקּ לר י
ָוּריםש ול גקּם לקּ ֵ-שׁיב  ְ-לשׁבּוֹנוֹתש
ֵ דפ ְ ֶציך בּוֹ אֵ יםוּרים ב דו יריםש וּללשׁקּ דב ך םקּ בּד נוֹתש
ים לר י
ול יתינוֹ לל קּל למּדוֹ ב ֶָפְרש קּל לבנ ב ֶקּצ-קּ בּי נלגי ינוֹתש
ול לקּםֵ גוֹת בּל יא לב ברי ְ ֶשׁפְרש בּל כדל ְי ָוֹת וּבקּ  ֵ-נוֹת
וּש דלו ול דד גי ים
בּוּרים ל
ל ילם לתעקּ ָבג בּל קּתעֵנוּגי ים בּקּ לר י
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יםְוּכדך לוםב א בל נקּ ֶ-קּ תש יֶענְג ל דרא לקּשּׁקּ בּד תש
ול םקּ שּׁב נדם לבשׁ קּ ֶבּ-קּ תש ְל דד ת נְ ֶפְשׁ לב ישׁיבקּ תש
בּל בכן נקּפל ישׁי ללך עד לרגדםש ול דלנֶ וּ-קּ בּל י-בּקּ תש
ְקּשּׁוֹשׁקּ יָים ָוּגדםש בּוֹ ידנֶ וּ-וּ בּב ן וּבקּ ת
וּש דלו ול דד גי ים
בּוּרים ל
ל ילם לתעקּ ָבג בּל קּתעֵנוּגי ים בּקּ לר י
בב עב ין עוֹלדם םקּ בּד אש יוֹם שׁקּ בּד ת לבנוּ-ד םש
ְדל םקּ ימּ לתעקּ ָלגי ים בּד ׁש ייֹל ְוּ ללריב יש לב-ד םש
בב  ְ-בל בלי בד י ֶשׁי-קּ ש י ד ֶצלוּ ל לירוד-ד םש
דוּתנוּ קּתצל י ֶבי-קּ ש ול נדָ ידגוֹן קּואֵ נד-ד ם
ְל ב ֶ
וּש דלו ול דד גי ים
בּוּרים ל
ל ילם לתעקּ ָבג בּל קּתעֵנוּגי ים בּקּ לר י

How sweet thy precious gift of rest
!Queen Sabbath, cherished far and wide
Let us speed in thy quest,
Haste, we'll greet our pure bride
Decked in splendid robes to meet her.
To our homes the lamp shall be her sure guide.
Labour o'er, we will greet her,
Cease your toil, at home in peace abide.
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Let's rejoice to-day with viands fairest
Set in choice array, with morsels rarest,
Fat capons, quails and fish,
Each upon a lordly dish.

Each Friday busy housewives all
Bake dainties for the Sabbath fare.
Ere the evening shades fall;
Plumpest fowls, deft, they prepare ;
Crispest pie and sweetest pasty,
Spiced hippocras to drink and wines rare,
Morsels rich, comfits tasty,
Thrice the poor our Sabbath feasts shall share.

Let's rejoice to-day with viands fairest
Set in choice array, with morsels rarest,
Fat capons, quails and fish,
Each upon a lordly dish.
17

Gain Jacob's heritage divine,
From sorrow set thy spirit free
And redemption be thine;
Rich or poor though thou be
Keep thy Sabbath God ordained.
Mid his chosen folk He sure will bless thee.
Six days' toil not disdained,
Take thy Sabbath rest in joyous glee,

Let's rejoice to-day with viands fairest
Set in choice array, with morsels rarest,
Fat capons, quails and fish,
Each upon a lordly dish.

From week-day needs thou shalt refrain,
O Merchant, pondering o'er thy schemes ;
Soft thoughts be thy gain,
Daughter's bridal thy dreams;
18

Teach thy son our ancient glory;
(Israel's minstrel-king shall chaunt him sweet themes)
Israel's wanderings thy story,
Till thy boy with emulation gleams,

Let's rejoice to-day with viands fairest
Set in choice array, with morsels rarest,
Fat capons, quails and fish,
Each upon a lordly dish.

Tread softly, woo the Sabbath's calm,
Queen Sabbath, happiness her name;
Yield to slumber's rare balm
So His Law heals thy frame
For her rest my soul is pining,
Sweet repose I seek, engirt with love's flame,
Mid white lilies reclining;
Lads and lasses, Sabbath peace acclaim!
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Let's rejoice to-day with viands fairest
Set in choice array, with morsels rarest,
Fat capons, quails and fish,
Each upon a lordly dish.

True vision of Paradise to be,
Thrice welcome, restful Sabbath day,
All whose hearts beat for thee,
Time unending shall play,
Earth's sore travail never heeding,
Save us ere we perish in the dense fray,
Our redemption soon speeding,
Then will tears and sighings fade away.

Let's rejoice to-day with viands fairest
Set in choice array, with morsels rarest,
Fat capons, quails and fish,
Each upon a lordly dish.

20

צוּר יבשְּׁ ְוֹ דא קּ ֶכ ללנוּ בּד לרכוּ אה בוּנקּיש
םוֹת לרנוּ ְי לדבקּ ר לי די
שד קּ ֶבעל נוּ ול קּ ֶ
רוֹעֶנוּ דא י ֶבינוּש
םקּ דחן ְאת עוֹ דלבוֹ ב
דא קּ ֶכ ללנוּ ְאת ל לקּ-בוֹ ול יבינוֹ שׁד י ֶתינוּש
עקּ ל בְן נוֹדְ ם ל לישׁבוֹ וּנלםקּ ְללוֹ בּל י ֶפינוּש
דא קּ ֶב לרנוּ ול עד ני ֶינוּ באין ד דוֹשׁ קְּי די
םוֹת לרנוּ ְי לדבקּ ר לי די
צוּר יבשְּׁ ְוֹ דא קּ ֶכ ללנוּ בּד לרכוּ אה בוּנקּיש שד קּ ֶבעל נוּ ול קּ ֶ
אלםינוּש
בּל ישׁיר ול וֹל ווֹדד ם נלבד ברך בל ב ֶ
בוֹתינוּש
עקּ ל ְ ֶא ְר  ְ-לבדד ם טוֹבד ם שְׁ יםנ יל-יל קּלאֵ ב ֶ
בד ֹוֹן ול צב דד ם ים לש י ֶבּיעקּ ללנקּפל ב ֶשׁנוּש
קּ לָדוֹ עדבקּ ר עד ב ֶלינוּ ְואה בְ ת לי דיםוֹת לרנוּ ְי לדבקּ ר לי די
צוּר יבשְּׁ ְוֹ דא קּ ֶכ ללנוּ בּד לרכוּ אה בוּנקּיש שד קּ ֶבעל נוּ ול קּ ֶ
צוּרנוּש
קּר-ב ם בּל -קּ לָ ְ ֶדך עקּ ל עקּ למּך ב ֶ
בוֹדך ֹל בוּל בּב ית יופל קּא לר ב ֶונוּש
עקּ ל צי ֹוֹן יב לשׁ קְּן ְל ְ ֶ
בְּ ן דד וי ד עקּ בל ְ ֶדך ידבוֹא ול ייגל דא ב ֶלנוּש
ֶרוּ-קּ קּא ב ְֶינוּ לב י ֶשׁי-קּ לי די
םוֹת לרנוּ ְי לדבקּ ר לי די
צוּר יבשְּׁ ְוֹ דא קּ ֶכ ללנוּ בּד לרכוּ אה בוּנקּיש שד קּ ֶבעל נוּ ול קּ ֶ
ייבּד נְם םקּ ימּ ל דד שׁש עי יר צי ֹוֹן לובקּ בְאש
ול שׁד ם נ ידשׁיר ישׁיר -ד דד שׁ וּבי לר דננדם קּנ ֵעלְםש
םד קּר ֵ-בד ן םקּ יָ ל דד שׁ יי לתבּד קּרך ול יי לתעקּ ְְםש
עקּ ל ְוָֹ יקּ ֶי יין בד בלא ְל בי לר קְּת לי די
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םוֹת לרנוּ ְי לדבקּ ר לי די
ֶ צוּר יבשְּׁ ְוֹ דא קּ ֶכ ללנוּ בּד לרכוּ אה בוּנקּיש שד קּ ֶבעל נוּ ול קּ

Come, friends, in grateful strains
Give thanks and bless ye our Lord!
Rock, Whose store our life sustains!
Whose sure bounty still remains
According to His word.

Thy bounty mankind feeds,
Thy flock, O Pastor, guiding;
Thine the bread that we have eaten,
Thy rich grace our drink did sweeten,
All our wants providing,
For all our daily needs,
Father, e'er abiding,
Let us praise thy name again,
Let us sing with loud refrain
"None holy like our King."
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To God our voice we raise
In songs of jubilation,
For the land of His bestowing,
Land with milk and honey flowing,
He gave our ancient nation.
His food our hunger stays;
His grace our soul's salvation.
Strong above us mortals frail
God's sure mercies shall prevail
His truth shall watch our ways.

Have mercy on Thy flock,
On Zion desolated;
Zion, once Thy glory's throne,
There Thy presence dwelt alone,
Our splendour, now abated.
O Thou eternal Rock,
For Thee our hearts have waited;
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Our life's breath, Messiah, speed,
Wandering exiles home to lead,
Born of David's stock.

Our hearts, now mute, shall sing
New songs, before unspoken,
When we see with marvelling eyes
Salem's throngs once more arise
To build her ramparts broken.
Loud let your voices ring!
In pledge and grateful token
Raise your cups, His grace confessing!
Raise your cups, accept His blessing,
Israel's God and King.
(Zemiros for Shabbat day זמירות ליום שבת
ד ם-בּד רוּך באל עְ לליוֹן ָ אֵ שְׁ ר נ קּדתן לבנוּ
ד ם-ללנקּפל שׁב נוּ ְי לדיוֹן ָ יב לשּׁ באת קּואֵ נד
ד ם- ול םוּא י לידרשׁ ללצי ֹוֹן ָ עי יר םקּ ָידד
ד ם-אנדם ווּגל יוֹן ָ ְנפְשׁ נְאה נד-ד
עקּ ד
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םקּ שּׁוֹבב ר שׁקּ בּד ת ָ םקּ בּב ן עי ם םקּ בּקּ ת
דל באל י דברצוּ ָ ְל יבנל-ד ם עקּ ל-בקּ  ֵ-בקּ ת
רוֹכבב בּד ע דֵרבוֹת ָ בְ לְך עוֹ דל יבים
יבים
ְאת-עקּ בוֹ ל לישׁבּית ָ יא בחן בּקּ ָלעי י
בּל בקּ אֵ כדלוֹת ע בֵרבוֹת ָ בּל יבינבי בקּ לטעקּ יבים
בּל בקּ ללבּוּשׁב י כדבוֹד ָ ְֹבקּ  -יב לשְׁד-ד ם
םקּ שּׁוֹבב ר שׁקּ בּד ת ָ םקּ בּב ן עי ם םקּ בּקּ ת
דל באל י דברצוּ ָ ְל יבנל-ד ם עקּ ל-בקּ  ֵ-בקּ ת
ול קּא לשׁ ברי ְדל--וֹכְם ָ לל קּת לשׁלוּבב י בכפְל
בב באת ְדל ָוֹכְם ָ שׁוֹ בכן בּד ע דֵרפְל
נקּ ֵ-לדם לוֹ ייֹל ְְם ָ בּד םד ר וּבקּ שׁד פְל
וּבנוּ-ד ם ָ ְקּשְׁ בְ שׁ לוֹ ֹ לדר-ד ם
נקּ ֵ-לדם ל
םקּ שּׁוֹבב ר שׁקּ בּד ת ָ םקּ בּב ן עי ם םקּ בּקּ ת
דל באל י דברצוּ ָ ְל יבנל-ד ם עקּ ל-בקּ  ֵ-בקּ ת
ְדל-שׁוֹבב ר שׁקּ בּד ת ָ ְקּדד ת בב  ֵ-לדלוֹ
עוֹרלוֹ
םב ן םקּ כל שְׁ ר י-בּקּ ת ָ ידְ שׁ ד
ול יאם יבצב א -וֹבקּ ת ָ םקּ ֹוֹם קּא לשׁ ברי לוֹ
לל באל דאדוֹן לב-וֹלללוֹ ָ יבנל-ד ם יםיא לשׁלוּ-ד ם
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םקּ שּׁוֹבב ר שׁקּ בּד ת ָ םקּ בּב ן עי ם םקּ בּקּ ת
דל באל י דברצוּ ָ ְל יבנל-ד ם עקּ ל-בקּ  ֵ-בקּ ת
ְ לבדקּ ת םקּ ֹ ידבים ָ ל דראוֹ בא ילי צוּריבים ָ יאם-י ליםיְם נדצוּר
ול קּא לשׁ ברי יל לת יב י
ְוֹבים ָ עקּ ל-ר יאשׁד ם ידצוּר
ְְ ְתר ים י
צוּר םד עוֹ דל יבים ָ רוּ-וֹ בּד ם נד-ד ם
םקּ שּׁוֹבב ר שׁקּ בּד ת ָ םקּ בּב ן עי ם םקּ בּקּ ת
דל באל י דברצוּ ָ ְל יבנל-ד ם עקּ ל-בקּ  ֵ-בקּ ת
ֹדכוֹר ְאת-יוֹם םָשׁקּ בּד ת לל קּ לדשׁוֹ
קּ לרנוֹ ְי י עדבל םד ם ָ בנְֹר עקּ ל-ר יאשׁוֹ
עקּ ל -בְן יי בון ָ םקּ דאדד ם ללנקּפל שׁוֹ
קּם-ש לב-ד ם ָ בּד םְ ם לוֹ ללבד לשׁ-ד ם
יענְג ול ג י
םקּ שּׁוֹבב ר שׁקּ בּד ת ָ םקּ בּב ן עי ם םקּ בּקּ ת
דל באל י דברצוּ ָ ְל יבנל-ד ם עקּ ל-בקּ  ֵ-בקּ ת
ידְ שׁ יםיא דלכְם ָ שׁקּ בּד ת םקּ מּקּ ללְדם
ְאל-ווֹך בּד בתיכְם ָ ללםד יני-קּ בּל דרכדם
בוֹתיכְם ָ ל יא קּתעֵשוּ לב דלאכדם
דל-בוֹשׁ ב
ל
בּל כ
קּם-שׁפל -ד ם
נוֹתיכְם ָ עְ בְ ד ול ג י
בּל נביכְם וּבל ב
םקּ שּׁוֹבב ר שׁקּ בּד ת ָ םקּ בּב ן עי ם םקּ בּקּ ת
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ֵ בקּ ת- בקּ-ד ם עקּ ל-דל באל י דברצוּ ָ ְל יבנל

God on high be bless'd Who gives our soul repose.
When anguish mars our rest He healeth all our woes
To Zion sore distressed He his tender mercy shows,
"How long have ye oppressed?" He rebukes her raging foes
Keep the day divine,
Sons and daughters mine,
For He will then accept you
As gifts before His shrine.

Time's eternal Lord, Whose chariot spans the spheres,
Pleasantness His word, King of all the years,
Gave us rest outpoured ; then drink the wine that cheers,
Bring thy dainties stored, to feast with all thy peers.
Keep the day divine,
Sons and daughters mine,
For He will then accept you
As gifts before His shrine.
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Blest band, whose twofold wage, God's promise shall assure;
A faithful heritage, for ever to endure.
Above the clouds that rage His throne abideth sure,
As doth the sun assuage so His gifts our rest secure.
Keep the day divine,
Sons and daughters mine,
For He will then accept you
As gifts before His shrine.

Stand ye fast and true, Sabbath's laws obey.
Her love will strengthen you, she will your love repay.
Your loyal duty do, 'tis your Maker's happy day.
He blessings doth renew, then this gift before Him lay,
Keep the day divine,
Sons and daughters mine,
For He will then accept you
As gifts before His shrine.
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Day of pure delights, thee did our Lord acclaim,
Thrice happy be thy knights, thy guardians free from blame.
Their helmets gleam with lights, with a halo-crown of flame;
His Spirit from the heights comes to rest upon their name,
Keep the day divine,
Sons and daughters mine,
For He will then accept you
As gifts before His shrine.

Greet the Sabbath morn, mindful of the bride;
Exalted is her horn, a diadem of pride.
With joy your hearts adorn, aye, with Sabbath sanctified;
A new twin soul reborn comes to bless each Sabbath-tide,
Keep the day divine,
Sons and daughters mine,
For He will then accept you
As gifts before His shrine.

Day of holiness, Sabbath bridal queen,
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! O deign our homes to bless and leave a gift unseen
The great thy sway confess, thou dost not disdain the mean,
Boys and girls fresh happiness, new rest, from labour glean,
Keep the day divine,
Sons and daughters mine,
For He will then accept you
As gifts before His shrine.
-קּ שיוֹם שׁקּ בּד תוֹן באין ל לישְֶׁ וֹ-קּ ש ֹי כל רוֹ ְל ב ֶרי-קּ םקּ יָי ֶ י
יוֹנדם בד צל דאם בוֹ בד נֶ וֹ-קּ ש ול שׁד ם ידנֶ וּ-וּ י י ֶלגיעב י יֶכ-קּ
םיוֹם ניכל בּד ד ליבל נבי אה בוּ יניםש ֹל ים יירים ללשׁד לברוֹ דאבוֹת וּבד יניםש
ד וּ בּי לשׁנבי ל-וֹת אֵ בד יניםש בב ריב אוֹ ינים ול קּא ימּי יְֶ-קּיוֹנדם בד צל דאם בוֹ בד נֶ וֹ-קּ ש ול שׁד ם ידנֶ וּ-וּ י י ֶלגיעב י יֶכ-קּ
וּבאוּ כְדם בּי בל ירית יקּ ֶ-קּ דש קּנעֵשְ ם ול נ לישׁבד ע דא לברוּ ְל ְא-ד דש
דֶ
ָוֹתן קּלֹדעב ף יְֶ-
וּ דפ לת-וּ ול עד נוּ לי די ְא-ד דש בּד רוּך םקּ ב
יוֹנדם בד צל דאם בוֹ בד נֶ וֹ-קּ ש ול שׁד ם ידנֶ וּ-וּ י י ֶלגיעב י יֶכ-קּ
ידבְּ ר בּל ד לדשׁוֹ בּל םקּ ר םקּ מּוֹרש יוֹם םקּ לשּׁבי יעי י ֹדכוֹר ול שׁד בוֹרש
ול כדל ְי קּוּדד יו יקּ ֶ-קּ ד ליגל בוֹרש -קּ בח בד לתנקּ ֶייים ול קּאמּב יְֶ-
יוֹנדם בד צל דאם בוֹ בד נֶ וֹ-קּ ש ול שׁד ם ידנֶ וּ-וּ י י ֶלגיעב י יֶכ-קּ
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וּשׁבוּעד םש
םד עד ם אֵ שְׁ ר נדע קְּצ יאן דועד םש ייֹל ְוֹר לל דפ ל דוֹ בּל ירית ל
קּ-ללבקּ ל קּיעֵבד ר בּד ם יב ל ברם דרעד םש קְּאֵ שְׁ ר נ לישׁ קּ ֶבּעל דו עקּ ל בב י ֶ ינ
קּ-וּ י י ֶלגיעב י יֶכ-קּ ש ול שׁד ם ידנֶ וּ-יוֹנדם בד צל דאם בוֹ בד נֶ וֹ

Fragrant thy memories, O sweet Sabbath day,
Fragrant as incense, never to fade away;
The wandering dove doth find her nest
In thee, the toilers cease their weary quest.

Deep in thy children's hearts enshrined lies thy fame.
Sires and sons faithful, linked, thy love proclaim,
Linked thy love proclaim.
Strong, in ne'er-waning might, He graved thy name;
Graved on twin tablets, still stands His sure behest.

The wandering dove doth find her nest
In thee, the toilers cease their weary quest.

Then to His covenant, abiding in stone,
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'We will swear fealty' answered they all as one,
Answered they all as one.
'He is our Lord' they cried, 'eternal His throne,'
Peace to all care-worn He granteth, His name be blest.

The wandering dove doth find her nest
In thee, the toilers cease their weary quest.

Once on Moriah's peak He bade His folk heed;
'Keep ye my Sabbaths, hallowed in word and deed,
Hallowed in word and deed.
Sacred her precepts all, for you, for your seed,
Strengthen the feeble, comfort my folk oppressed.'

The wandering dove doth find her nest
In thee, the toilers cease their weary quest.

We are Thy chosen flock, remember us still.
Long have we wandered, O soon Thine oath fulfil,
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O soon Thine oath fulfil.
Thou who did'st calm the flood, preserve us from ill,
Safe in green pastures, safe by the brooks to rest.

The wandering dove doth find her nest
In thee, the toilers cease their weary quest.

.
(Additional songs שירים נוספים
עוֹב ידים בּב ין בּקּ ֹדם וּבב ין
ב ינוּ ְדל בּב ית י ליש דר באלש םקּ לָתוּ ינים בּל צד דרם וּבקּ ישּׁבל ידםש םד ל-קּא
אוֹרםש
ד םש וּבב אֵ פבלדם לל ד-יאם יבצד דרם ל לירוד
ב ם ֵע בליםְ םש ול יוֹצי ב-בּקּ ֹקּבּד שׁד םש םקּ מּד וֹם י קּלר
וּב ישּׁעל בּוּד ליגל אְדםש םקּ לשׁ דוא בּקּ ֵע דג דלא וּבי ֹל בקּ ן ד יריב
י
As for our brothers, the whole house of Israel, who are given over to
trouble or captivity, whether they abide on the sea or on the dry land:
May the All-present have mercy upon them, and bring them forth
from trouble to enlargement, from darkness to light, and from
subjection to redemption, now speedily and at a near time; and let us
say, Amen.
םקּ ָלעד יריםש-רעש ילבד ברך ְאת-דל
םקּ מּקּ לל דאך םקּ ע ביאל א ייתי יבְ ד
ול יי דקּ ברא בד םְ ם לשׁ יביש
ד ש ול י לידעוּ דלריב בּל ְ ְרב םד דא ְר- ול שׁב ם אֵ ב קּיתי קּאבל דרםד ם ול ייצל
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May the angel who hath redeemed me from all evil, bless the lads;
and let my name be named in them, and the name of my fathers
Abraham and Isaac; and let them grow into a multitude in the midst of
the earth.
ב ד ְל לקּל-א ללפקּ
ְדל םד עוֹלדם ְלוּ גְשְׁ ר צקּ ר למּאיד ול םד עי י ד ר ל י
The whole world is a very narrow bridge, but the important thing is
not to fear at all
קּ דב שׁ בּל י לרבּי י- קּ נדכוֹןש-לםים; ול רוּ
 ילי אה י-לבב טד םוֹרש בּל דרא
 יבמְּ יָי-ו קּקּ-ל
קּ ד לד לשׁךש קּא י-ו לשׁ ילי בכ יני יב לְ דפנְיך; ול רוּ-ל
קּא קּ
Create me a clean heart, O God; and renew a s1teadfast spirit within
me.
Cast me not away from Thy presence; and take not Thy holy spirit
from me.
נוֹתייך
ב ילבך שׁקּ ללודם בּל קּא לר לב ד- י ילםי שׁד לוֹם בּל
קּ י ול ברעד י אֵ דקּ בּל דרם ָדא שׁד לוֹם בּד ך-ללבקּ עקּ ן קּא
ללבקּ עקּ ן בּב ית ילםודם אה לםב ינוּ אֵ בקּ ל שׁד ם טוֹב לדך
ילםודם עיֹ ללעקּ מּוֹ יי בון ילםודם ילבד ברך ְאת עקּ מּוֹ בקּ שּׁד לוֹם
Peace be within thy rampart, prosperity within thy palaces. For my
brethren and companions’ sake, I would fain speak peace concerning
thee. For the sake of the house of the Lord our God I would seek thy
good. The Lord will give strength unto his people; the Lord will bless
his people with peace.
קּ לָ ְ ֶדךש ְואה בוּנ לדתך בּקּ ְב ילוֹת- טוֹב ללםידוֹת לקּם ש וּ לל קֹּמּב ר ל ילשׁ לבך עְ לליוֹן ללםקּ עי יד בּקּ יֶבּ ְ ר
1
34

It is a good thing to give thanks unto the LORD, and to sing praises
;unto Thy name, O Most High
To declare Thy loving kindness in the morning, and Thy faithfulness
in the night seasons.
ברכת המזוןם
ביום חולם עָת ל נָתהח רלת בּד בְ ל שׁד ם ידשׁקּ בל נוּ עקּם בּד כי ינוּש בּל ֹדכל ברנוּ ְאת צי ֹוֹןא עקּ ל ע דֵרבי ים
ָרוֹתינוּא ְי י שׁד ם לשׁ באלוּנוּ שׁוֹבב ינוּ ידבל ברי ישׁיר ול תוֹלדלב ינוּ יש לב-ד םש
ב
בּל תוֹכדׁש דו ילינוּ ְי
ישׁירוּ דלנוּ יב ישּׁיר צי ֹוֹןא באיך נ ידשׁיר ְאת ישׁיר ייש עקּ ל קּא לדבקּ ת נבכדרא יאם ְא לשְׁד-ב ך
ילרוּשׁד דל יםש יו לשְׁקּ -לי יבי יניא יו לדבּקּ ללשׁוֹ יני ל ילְ-י י יאם לא ְאֹל ְל ברכי יש יאם לא קּאעֵלְם
אב ירים
ְאת ילרוּשׁד קּל ים עקּ ל ראשׁ יש לב-ד יתיא ֹל כר יי ליבל נבי אה דוֹם באת יוֹם ילרוּשׁד לד יםש םד ל
עד רוּ עד רוּ עקּ ד םקּ ליָוֹד בּד ׁא בּקּ ת בּד בְ ל םקּ לשּׁדוּדד םש קּא לשׁ ברי שְׁ ֹל שׁקּ ְְם לדך ְאת על בוּלבך
שְׁ גדבקּ לל לו דלנוּא קּא לשׁ ברי שְׁ ֹא-ב ֹ ול ינ בְ ְאת ע דל קּלייך ְאל םקּ סד לקּעא
בשבתם יּשיר הָת (ָת עחללת בּל שׁוּב יי ְאת ישׁיבקּ ת צי ֹוֹן םד ייינוּ ְל -ילל יביםא דאֹ יי מּד לב א
יאברוּ בקּ עוֹיים יםגל ידיל יי קּלעֵשׁוֹת עי ם באְְםא יםגל ידיל
ל
לש-וֹ ְי ינוּ וּללשׁוֹנבנוּ ירָדם דאֹ
יתנוּ ְקּ אֵ פי י י ים בּקּ ְָגְבא
יי קּלעֵשׁוֹת עי מּד נוּ םד ייינוּ לשבב י-יםא שׁוּבד ם יי ְאת לשׁבי ב
חדרע בּא ידבא
חרעי ים בּל יד לבעד ם בּל ירָדם יי ל צרוּא םד לוֹך בילבך וּבד כם נשב א בְ שְׁ ך םקּ קּ
םקּ ל
מּתיוא
בל ירָדם נשב א אֵ ל ד
בּוֹתי נלבד ברךא
אם בברכים בֹיבון םבברך אוברא קּר קּ
םבָובים עוניםא י ילםי שׁב ם יי לבב דירך בב עקּ דום ול עקּ ד עוֹלדםא
בּוֹתי נלבד ברך ַבעירםא אה לםב ינוָּ שְׁ דאכקּלל נוּ
םבברך אוברא בּי לרשׁוּת בד דרנדן ול קּרבּד נדן ול קּר קּ
בישְּׁלוֹא
םבָובים עוניםא בּד רוּך ַבעירםא אה לםב ינוָּ שְׁ דא קּכ ללנוּ יבשְּׁ לוֹ וּבל טוּבוֹ -ד יי ינוּא
בחַט רוך קּא דום ילםוֹדם אה לםב ינוּ בְ לְך םד עוֹלדם םקּ דחן ְאת םד עוֹלדם ְְוֹ בּל טוּבוֹ בּל -ב ן בּל  ְָ ְ-ד
וּבל קּר ֵ-יבים ש םוּא נ ביתן לְ ְ-ם ללכדל-בּד שד ר ְי י ללעוֹלדם -קּ לָדוֹ וּבל טוּבוֹ םקּ עדדוֹל דו יביד ל יא
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ַו יבידָ ללעוֹלדם ודעְ ד בּקּ עֵבוּר לשׁבוֹ םקּ עדדוֹל ְי י םוּא
ד ָקּ ר דלנוּ ול קּאל י לְָ-קּ ר דלנוּ בד ֹוֹן דֹוֹתיו אֵ שְׁ ר בּד דרא בּד רוּך
וּבפ לקּרנבָ קּלְיל וּבב יטיב קּלְיל וּבב כי ין בד ֹוֹן ללכדל-בּל יר ד
באל דֹן ל
קּא דום לי די םקּ דחן ְאת םקּ ְיל
בוֹתינוּ ְא ְר  ְ-לבדד ם טוֹבד ם לוּר-ד בד ם ול עקּ ל
נלדקׁה ְלך ילםוֹדם אה לםב ינוּ עקּ ל שְׁ יםנל-קּ לל דו קּלאֵ ב
יתך
יתנוּ יבבּב ית עֵבד ידים ול עקּ ל בּל יר ל
אתנוּ לי די אה לםב ינוּ בב ְא ְר יבצל קּריים וּפל יד ד
שְׁ םוֹצב ד
ווֹר לתך שְׁ יְמּקּ לד דונוּ ול עקּ ל ְ -קּיך שְׁ םוֹדקּ על דונוּ ול עקּ ל -קּ ֹי ים -ב ן
שְׁ -ד קּת לב דו בּי בל שד ברנוּ ול עקּ ל ד
אוֹתנוּ דו יבידש בּל כדל יוֹם
ד
וּבפ לקּרנבָ
וד ְָ ְ-ד שְׁ -וֹ קּנ לנ דונוּש ול עקּ ל אֵ כי י קּלת בד ֹוֹן שׁד קּא דום דֹן ל
וּבל כדל עב ת וּבל כדל שׁד עד ם
בחנוכה ובפורים אומרים כאן על הניסים
ית
עָת ל הָת נ יּיּסים ול עקּ ל םקּ ְ לר ד ן ול עקּ ל םקּ על בוּרוֹת ול עקּ ל םקּ לושׁוּעוֹת ול עקּ ל םקּ בל-בות שְׁ עד יש ד
בוֹתינוּ בּקּ ֹ ידבים םד םב ם בּקּ חל בקּ ן םקּ חְם
קּלאֵ ב
ל-נוכם
בּי יבב י בקּ יו לתידםו בְ ן יוֹ-ד נדן ְיםב ן עדדוֹל -קּ לשׁבוֹנ ידאי וּבד נדיו ְל שְׁ עד לבדד ם בקּ ללכוּת ידוד ן
ירם בב  -בקּי לרצוֹנדך ול קּא דום
ווֹר דתך וּללםקּ עֵבי ד
םד לרשׁד עד ם עקּ ל עקּ למּך י ליש דר באל ללםשׁקּ ְי י-ד ם יב ד
בּל קּר ֵ-בְ יך םד קּרבּי ים עד בקּ לד דו לדםְ ם בּל עב ת צד דר דתם קּרבל דו ְאת יריבד ם דקּ לנ דו ְאת ידינדם דנ קּ לב דו
וּטבב יאים בּל יקּד
בּוֹרים בּל יקּד -קּ ְ ידשׁים ול קּרבּי ים בּל יקּד לבעקּ יוים ל
ְאת ינ ל בד דתם בד ָקּ לר דו גי י
ית שׁב ם עדדוֹל
תוֹר ְתך וּללך עד יש ד
עוָֹ ב י ד
םוֹרים לוּרשׁד עי ים בּל יקּד צקּ ידי י ים ול ֹ יבדים בּל יקּד ל
לט י
ית לושׁוּעד ם גל דוֹלדם וּפ לר ד ן ְל םקּ ֹוֹם םקּ חְם ול קּא-קּ ר
ול ד דוֹשׁ בּל עוֹ דלבד ך וּללעקּ למּך י ליש דר באל עד יש ד
ת-ב ל דד שְׁ ך ול ים לדלי י וּ נברוֹת
יתך וּפי ָוּ ְאת םב י דכלְך ול יטםֵ רוּ ְא י
ְדך בּד אוּ בד נְיך ל לידבי יר בּב ְ
ללשׁ לבך םקּ עדדוֹל
בּל -קּ צל רוֹת ד לדשְׁ ך ול ד בל עוּ לשׁבוֹנקּת ליבב י  ֵ-נְדם באְוּ ללםוֹדוֹת וּללםקּ ְבל י
לפורים
ירם ְל שְׁ עד בקּ ד ֵע בליםְ ם םד בד ן םד דרשׁד ע בּי בקּשׁ
בּי יבב י בד לר לד קּכי ול ְא לָ בור בּל שׁוּשׁקּ ן םקּ בּי ד
םוּדים יבָקּעקּ ר ול עקּ ד דֹ ב ן טקּ ף ול נ ידשׁים בּל יוֹם ְא-ד ד
ללםקּ לשׁ יביד לקּםֵ רוֹג וּ לל קּאבּב ד ְאתְ-דל-םקּ ֹל י
וּשׁ דללדם לדבוֹֹ ול קּא דום בּל קּר ֵ-בְ יך
בּי לשׁלשׁד ם עד שד ר לל-ידְ שׁ לשׁנבים עד שד ר םוּא -ידְ שׁ אֵ דד ר ל
בוֹת לוֹ גל בוּלוֹ בל ר יאשׁוֹ
םד קּרבּי ים םב פ לקּר דו ְאת עֵצד תוֹ ול י לל קּ לל דו ְאת בקּ  ֵ-שׁקּ בל ווֹ וקּםֵ שׁב ד
ול דתלוּ אוֹתוֹ ול ְאת בּד נדיו עקּ ל םד עב ָ
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אוֹתךש יי לתבּד קּרך ישׁ לבך בּל פי י ְדל -קּ י
וּבבד לרכי ים ד
בוֹדים לדך ל
ומּ עָת ל הָת כֹל לי די אה לםב ינוּ אֵ נ לקּ-נוּ י
דו יביד ללעוֹלדם ודעְ דש קְּ דְתוּבא ול דא קּכ לל דו ול שד בקּ על דוש וּבב קּרכל דו ְאת לי די אה לםְ יך עקּ ל םד דא ְר
םקּ ווֹבד ם אֵ שְּׁ ר נ קּדתן לדך בּד רוּך קּא דום ליידש עקּ ל םד דא ְר ול עקּ ל םקּ מּד ֹוֹן
ירךש ול עקּ ל צי ֹוֹן יב לשְׁקּ ן
ָתרחקׁ ם נחַטא לי די אה לםב ינוּ עקּ ל י ליש דר באל עקּ מְּ ךש ול עקּ ל ילרוּשׁד קּליים עי ְ
ְל בוֹדְ ךש ול עקּ ל בקּ ללכוּת בּב ית דד וי ד לב ישׁי ְ-ךש ול עקּ ל םקּ בּקּ יית םקּ גדדוֹל ול םקּ ד דוֹשׁ שְׁ ָי ל דרא ישׁ לבך
עד דליו אה לםב ינוּש דאבי ינוּש לרעב נוּש ֹוּנבנוּש פ לקּר לנָב נוּ ול קּכללְל בלנוּ ול םקּ לרוי י-ב נוּש ול םקּ לרוקּ -לד נוּ יל די
רוֹתינוּ ול נדא קּאל קּוצל ירי בכנוּ לי די אה לםב ינוּש ל יא לי ידב י בקּ לונקּת
אה לםב ינוּ לבםב דרם יבְדל צד ב
בּד שד ר ודדד ם ול ל יא ילידב י םקּ לל דו דא דתםש ְי י יאם ללי לדדך םקּ למּ בל דאם םקּ ְל תוּ-ד ם םקּ לקּדוֹשׁד ם
ול םד לר-ד בד םש שְׁ ל יא נבבוֹשׁ ול ל יא ינ דְלבם ללעוֹלדם ודעְ ד
בשבת קודש מוסיפים כאן רצה והחליצנו
וֹתיך וּבל יבצל קּות יוֹם םקּ לשׁבי יעי י םקּ שׁקּ בּד ת םקּ עדדוֹל
לרצב ם ול םקּ  ֵ-יליצב נוּ לי די אה לםב ינוּ בּל יבצל ְ
ול םקּ ד דוֹש םקּ חְם ְי י יוֹם ְֹם עדדוֹל ול ד דוֹשׁ םוּא לל דפנְיך ל לישׁבּד ת בּוֹ ול לד נוּ-קּ בּוֹ בּל קּאםֵ בד ם
ְל יבצל קּות לרצוֹנְך וּבי לרצוֹנלך םד יני-קּ דלנוּ לי די אה לםב ינוּ שְׁ ְ יא לתםב א צד דרם ול ידגוֹן וקּ אֵ נד-ד ם
בּל יוֹם לבנוּ-ד בתנוּ ול םקּ לר באנוּ לי די אה לםב ינוּ בּל נְ-ד בקּ ת צי יוֹן עי ְירך וּבל בי לניקּן ילרוּשׁד לקּ יים עי יר
ד לדשְׁ ך ְי י קּא דום םוּא בּקּ עקּ ל םקּ ילשׁוּעוֹת וּבקּ עקּ ל םקּ ְָ-ד בוֹת
בראש חודש ובמועדים מוסיפים כאן יעלה ויבוא
בוֹתינוּש קּי ֵעלְם ול ידב יא יקּעי יעקּ י דבר ְאם ול י דברצְ ם יישּׁד בקּ ע ייְד ב ד ול ייחדכבר
אה לםב ינוּ בואלםב י אֵ ב
ירךש ול ֹי כל רוֹן בד ישׁי-קּ בְּ ן דד וי ד עקּ בל דד ךש
בוֹתינוּש ֹי כל רוֹן ילרוּשׁד קּליים עי ד
ֹי כל רוֹנבנוּ ול ֹי כל רוֹן אֵ ב
וּללר ֵ-יבים
ול ֹי כל רוֹן ְדל-עקּ למּך בּב ית י ליש דר באל לל דפנְיךש ליפל בלטד ם ללטוֹבד ם לל-ב ן לל ְָ ְ-ד קּ
לל-קּ יֹים וּללשׁד לוֹם בּל יוֹם
ְוֹתָשׁ יבי יני עֵצְ ְרת םקּ -קּ גָםקּ חי ְדרוֹן
ל
ר יאשׁ -ידְ שָׁ-קּ ג םקּ מּקּ צוֹתָ-קּ ג םקּ שּׁד בוּעוֹתָ-קּ ג םקּ ס
םקּ ְֹםש
םוֹשׁיעב נוּ בוֹ לל-קּ ֹי ים ש
ֹדכל ברנוּ ילםוֹדם אה לםב ינוּ בּוֹ ללטוֹבד םש וּ דְ ל דב נוּ בוֹ ליבל דרכדםש ול י
םוֹשׁיעב נוּ ְי י באלְ יך עב ינבינוּש ְי י
בּי לדבקּ ר ילשׁוּעד ם ול קּר ֵ-יבים; -וָּ ול -ד ָבנוּש ול קּר-ב ם עד בלינוּש ול י
באל בְ לְך -קּ ָוּן ול קּר-וּם דא דום
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ובמּנֶשה ילרוּשׁד קּליים עי יר םקּ קּידְ שׁ בּי לבםב דרם בל ידבב ינוּ בּד רוּך קּא דום ליידש בּוֹנבם בל קּר ֵ-בד יו
ילרוּשׁד קּליים דאבב ן
בּוֹר באנוּש
ירנוּש ל
בּד רוּך קּא דום לי די אה לםב ינוּש בְ לְך םד עוֹלדםש םד באל דאבי ינוּש בקּ לל בְנוּש קּא יד ב
עיאֵ בלנוּש יוֹצל ברנוּש ל דוֹשׁב נוּ ל דוֹשׁ קּי ֵע יבש רוֹעב נוּ רוֹעב ם י ליש דר קּאלש םקּ מְּ לְך םקּ ווֹב
ביטיב לד נוּש םוּא
יטיבש םוּא י י
יטיבש םוּא בב י
יטיב קּלְילש שְׁ בּל כדל יוֹם דויוֹם םוּא םב י
ול םקּ מּב י
וּללרוקּ -םקּ צד לדם
גוֹב בלנוּש םוּא ייגל לב בלנוּ לדעקּ דש לל-ב ן וּלל ְָ ְ-ד וּל קּלר ֵ-יבים ְ
גל בד דלנוּש םוּא ל
ול םקּ צל לד-ד םש בּל דרכדם וי ישׁוּעד םש נְ-ד בד ם ְ לקּרנדָד ם ול קּכ לל דְלדם ול קּר ֵ-יבים ול -קּ ֹי ים ול שׁד לוֹםש ול כדל
וּבְדל טוּב ללעוֹלדם קּאל יל-קּ לס ברנוּ
טוֹב; י
םד קּר ֵ-בד ן םוּא יי לבלוֹך עד בלינוּ ללעוֹלדם ודעְ ד םד קּר ֵ-בד ן םוּא יי לתבּד קּרך בּקּ שּׁד בקּ יים וּבד דא ְר
דוֹריםש ול יי לת דְ קּאר בּד נוּ לדעקּ ד וּ ללנבצקּ  -נל צד י-יםש ול יי לתםקּ דקּ ר
םד קּר ֵ-בד ן םוּא י לישׁ קּובּקּ  -ללדוֹר י
בּד נוּ לדעקּ ד וּללעוֹ ללבב י עוֹ דל יבים
ארנוּש ול םוּא
םד קּר ֵ-בד ן םוּא ליפ לקּר לנָב נוּ בּל כדבוֹד םד קּר ֵ-בד ן םוּא י לישׁבּוֹר ע בְנוּ בב עקּ ל צקּ וּד ב
וֹב יביוּת לל קּא לרצב נוּ םד קּר ֵ-בד ן םוּא י לישׁלקּ -דלנוּ בּל דרכדם לברבּד ם בּקּ בּקּ יי ת םקּ חְםש
ל
יוֹ ילי בכנוּ
ול עקּ ל שׁלל-ד ן ְֹם שְׁ דא קּכ ללנוּ עד דליו םד קּר ֵ-בד ן םוּא י לישׁלקּ -דלנוּ ְאת בא ילֹדםוּ םקּ ָדבי יא ֹדכוּר
קּלווֹבש וי יבקּ ב ר דלנוּ בּל שוֹרוֹת טוֹבוֹת ילשׁוּעוֹת ול נְ-ד בוֹת
בוֹרי בּקּ עקּ ל םקּ בּקּ יי ת םקּ חְםש ול ְאת
בבית אביו אוברא םד קּר ֵ-בד ן םוּא ילבד ברך ְאת דאבי י י
בוֹר יתי בּקּ ֵע קּלת םקּ בּקּ יית םקּ חְם
יא ימּי ד
בוֹריש
אוֹתיש ַאם אביו ואבו ב-ייםא ול ְאת דאבי י י
ניוי אוברא םד קּר ֵ-בד ן םוּא ילבד ברך י
בוֹר יתישָ ול ְאת יא לשׁ יויש ול ְאת ֹ לקּרעי יש ול ְאת ְדל אֵ שְׁ ר ילי
ול ְאת יא ימּי ד
אוֹתיש ַאם אבים ואבם ב-ייםא ול ְאת דאבי י
ניואם אוברתא םד קּר ֵ-בד ן םוּא ילבד ברך י
בוֹר יתישָ ול ְאת בּקּ ֵע יליש ול ְאת ֹ לקּרעי יש ול ְאת ְדל אֵ שְׁ ר לי י
בוֹריש ול ְאת יא ימּי ד
י
אור -אוברא םד קּר ֵ-בד ן םוּא ילבד ברך ְאת בּקּ עקּ ל םקּ בּקּ יית םקּ חְם ול ְאת בּקּ עֵלקּ ת םקּ בּקּ יי ת םקּ חְםש
יתם ול ְאת ֹ לקּרעד ם ול ְאת ְדל אֵ שְׁ ר לדםְ ם י ילםי דרצוֹןש שְׁ ְ יא יבבוֹשׁ בּקּ עקּ ל
אוֹתם ול ְאת בּב ד
ד
ייםיוּ
םקּ בּקּ יית בּד עוֹלדם םקּ חְםש ול ל יא יי דְלבם לדעוֹלדם םקּ בּד אש ול ייצל לקּ -לבאיד בּל כדל נלכד ָד יוש ול ל
לנ דכָד יו וּ לנ דכָב ינוּ בצל ל יד-ים וּ ל רוֹבי ים לדעי ירש ול קּאל י לישׁלט שד טד ן ל יא בּל בקּ עֵשב י ידדד יו ול ל יא
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בּל בקּ עֵשב י ידדב ינוּש ול קּאל ייֹל דקּ בקּ ל יא לל דפנדיו ול ל יא לל דפנבינוּ שׁוּם לדבקּ ר םקּ לרםוֹר -ב לטא וקּ עֵבב דרם
ול עד וֹן בב עקּ דום ול עקּ ד עוֹלדם
אוֹתנוּ ול ְאת ְדל אֵ שְׁ ר לד נוּש
ד
יתם ול ְאת ֹ לקּרעד ם ול ְאת ְדל אֵ שְׁ ר לדםְ םש
אוֹתם ול ְאת בּב ד
ד
אוֹתנוּ
ד
בוֹתינוּ קּאבל דרםד ם ייצל -ד ול קּי ֵע יב בּקּ ְיל יבְיל ְיל ק ְב ן ילבד ברך
ְל בוֹ שְׁ יָ לתבּד לרכוּ אֵ ב
ְ דְנוּ יקּ-קּ ד בּי בל דרכדם לשׁ בלבד ם ול נ יאבקּ רא דאבב ן
בָת מחַט רלם לי קּל למּדוּ ֵע בליםְ ם ול עד בלינוּ ֹל כוּת שְׁ לוםב א לל יב לשׁבְ ְרת שׁד לוֹם ול נישד א בל דרכדם בב באת
לםים ול דאדד ם
ליידש וּצל דד ד ם בב אה לםב י י לישׁעב נוּש ול ינ לבצד א -ב ן ול שב כְל טוֹב בּל עב ינבי אה י
וּבנוּ-ד ם לל-קּ ֹבי םד עוֹלד יבים
ביבתא םקּ דר ֵ-בד ן םוּא קּינ יל-י בלנוּ יוֹם שְׁ ְלוֹ שׁקּ בּד ת ל
ביום טובא םקּ דר ֵ-בד ן םוּא קּינ יל-י בלנוּ יוֹם שְׁ ְלוֹ טוֹב
בראי -ודיא םקּ דר ֵ-בד ן םוּא יל-קּ דב שׁ עד בלינוּ ְאת םד -ידְ שׁ םקּ חְם ללטוֹבד ם ול ליבל דרכדם
בראי םינםא םקּ דר ֵ-בד ן םוּא יל-קּ דב שׁ עד בלינוּ ְאת םקּ שּׁד נדם םקּ ח יאת ללטוֹבד ם ול ליבל דרכדם
בָוכותא םקּ דר ֵ-בד ן םוּא די י ים דלנוּ ְאת ָ קְּת דד וי ד םקּ ָוֹ ְפ ְלת
החַט ָתרחח מחַט ן םוּא לי קֹּ בְנוּ יליבוֹת םקּ מּד ישׁי-קּ וּלל-קּ ֹבי םד עוֹלדם םקּ בּד א בקּ גל ידיל ַביום
יבתפללים בו בוָף ובבלוום בלכםא יבגל דוֹלָ ילשׁוּעוֹת בקּ ללְוֹש ול עישְ ם  ְָ ְ-ד
יל לב ישׁי-וֹש ללדד וי ד וּ ללֹ לקּרעוֹ עקּ ד עוֹלדם עישְ ם שׁד לוֹם בּי לברוֹבד יוש םוּא קּיעֵשְ ם שׁד לוֹם
שאבב ןַ
עד בלינוּ ול עקּ ל ְדל י ליש דר קּאל ול יא לברוּא ד
יר דאיו ְל פי יירים דרשׁוּ ול דרעב בוּש ול ד לירשׁב י יל די ל יא
ימּראו ְאת לי די ל דישׁד יוש ְי י באין בקּ לָ-וֹר יל ב
ְוֹת-קּ ְאת ידדְ ךש וּבקּ לשבּי יעקּ
ב
י לקּ -לָרוּ כדל טוֹב םוֹדוּ קּל לי די ְי י טוֹבש ְי י ללעוֹלדם -קּ לָדוֹ
יתי עקּם
ללכדל -קּ י דרצוֹן בּד רוּך םקּ עְבְ ר אֵ שְׁ ר ייבל טקּ  -בּקּ ליידש ול םד ידם לי די יבבל טקּ -וֹ נקּעקּ ר םד יי י
יתי צקּ ידי ְנ העֹדבש ול ֹ לקּרעוֹ לבבקּ ְקּשׁ לד ְ-ם לי די עיֹ ללעקּ מּוֹ יי בוןש יל די ילבד ברך
דֹ קּ לנ יויש ול ל יא דר יא י
ְאת עקּ מּוֹ בקּ שּׁד לוֹם
Birkat HaMazon
On days when Tachnun is recited:
Al Naharos Bavel
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By the rivers of Babylon, there we sat and wept as we remembered
Zion. There, upon the willows we hung our harps. For there our
captors demanded of us songs, and those who scorned us—rejoicing,
[saying,] “Sing to us of the songs of Zion.” How can we sing the song
of the L-rd on alien soil? If I forget you, Jerusalem, let my right hand
forget its dexterity. Let my tongue cleave to my palate if I will not
remember you, if I will not bring to mind Jerusalem during my
greatest joy! Remember, O L-rd, against the Edomites the day of the
destruction of Jerusalem, when they said, “Raze it, raze it to its very
foundation!” O Babylon, who are destined to be laid waste, happy is
he who will repay you in retribution for what you have inflicted on us.
Happy is he who will seize and crush your infants against the rock!
On days when Tachnun is not recited:
Shir Hamaalos
A song of ascents. When the L-rd will return the exiles of Zion, we
will have been like dreamers. Then our mouth will be filled with
laughter, and our tongue with songs of joy; then will they say among
the nations, “The L-rd has done great things for these.” The L-rd has
done great things for us; we were joyful. L-rd, return our exiles as
streams to arid soil. Those who sow in tears will reap with songs of
joy. He goes along weeping, carrying the bag of seed; he will surely
return with songs of joy, carrying his sheaves.
Zimmun - Invitation
When three or more men eat together, one of them leads the rest in the
blessing. When ten or more eat together, add 'elo-haynu' as indicated.
Leader: Rabosai mir vel’n bentsh’n.
Others: Y’hi shaym Ado-nöy m’voröch may-atöh v’ad olöm.
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Leader: Y’hi shaym Ado-nöy m’voröch may-atöh v’ad olöm.
Bir’shus mörönön v’rabönön v’rabosai, n’vöraych (elo-haynu) sheöchalnu mi-shelo.
Others who have eaten: Böruch (elo-haynu) she-öchalnu mi-shelo
uv’tuvo chö-yinu.
Those who have not eaten respond: Böruch (elo-haynu) u-m’voröch
sh’mo tömid l’olöm vö-ed.
Leader: Böruch (elo-haynu) she-öchalnu mi-shelo uv’tuvo chö-yinu.
Blessed are You, L-rd our G-d, King of the universe, who, in His
goodness, provides sustenance for the entire world with grace, with
kindness, and with mercy. He gives food to all flesh, for His kindness
is everlasting. Through His great goodness to us continuously we do
not lack [food], and may we never lack food, for the sake of His great
Name. For He, benevolent G-d, provides nourishment and sustenance
for all, does good to all, and prepares food for all His creatures whom
He has created, as it is said: You open Your hand and satisfy the
desire of every living thing. Blessed are You, L-rd, who provides food
for all.
We offer thanks to You, L-rd our G-d, for having given as a heritage
to our ancestors a precious, good and spacious land; for having
brought us out, L-rd our G-d, from the land of Egypt, and redeemed us
from the house of bondage; for Your covenant which You have sealed
in our flesh; for Your Torah which You have taught us; for Your
statutes which You have made known to us; for the life, favor, and
kindness which You have graciously bestowed upon us; and for the
food we eat with which You constantly nourish and sustain us every
day, at all times, and at every hour.
(For Chanukah and Purim: And [we thank You] for the miracles, for
the redemption, for the mighty deeds, for the saving acts, and for the
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wonders which You have wrought for our ancestors in those days, at
this time.
For Chanukah:
In the days of Matityahu, the son of Yochanan the High Priest, the
Hasmonean and his sons, when the wicked Hellenistic government
rose up against Your people Israelto make them forget Your Torah
and violate the decrees of Your will. But You, in Your abounding
mercies, stood by them in the time of their distress. You waged their
battles, defended their rights, and avenged the wrong done to them.
You delivered the mighty into the hands of the weak, the many into
the hands of the few, the impure into the hands of the pure, the wicked
into the hands of the righteous, and the wanton sinners into the hands
of those who occupy themselves with Your Torah. You made a great
and holy name for Yourself in Your world, and effected a great
deliverance and redemption for Your people Israel to this very day.
Then Your children entered the shrine of Your House, cleansed Your
Temple, purified Your Sanctuary, kindled lights in Your holy
courtyards, and instituted these eight days of Chanukah to give thanks
and praise to Your great Name.
For Purim:
In the days of Mordechai andEsther, in Shushan the capital, when the
wicked Haman rose up against them and sought to destroy and
annihilate all the Jews, young and old, infants and women, in one day,
on the thirteenth day of the twelfth month, the month of Adar, and to
take their spoil for plunder. But You, in Your abounding mercies
foiled his counsel and frustrated his intention, and recoiled the evil he
planned on his own head, and they hanged him and his sons upon the
gallows.)
For all this, L-rd our G-d, we give thanks to You and bless You. May
Your Name be blessed by the mouth of every living being, constantly
and forever, as it is written: When you have eaten and are satiated,
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you shall bless the L-rd your G-d for the good land which He has
given you. Blessed are You, L-rd, for the land and for the sustenance.
Have mercy, L-rd our G-d, upon Israel Your people, upon Jerusalem
Your city, upon Zion the abode of Your glory, upon the kingship of
the house ofDavid Your anointed, and upon the great and holy House
over which Your Name was proclaimed. Our G-d, our Father, our
Shepherd: nourish us, sustain us, feed us, and provide us with plenty;
and speedily, L-rd our G-d, grant us relief from all our afflictions. Lrd our G-d, please do not make us dependent upon the gifts of mortal
men nor upon their loans, but only upon Your full, open, holy, and
generous hand, that we may never be shamed or disgraced.
On Shabbat:
May it please You, L-rd our G-d, to strengthen us through
Your mitzvot, and through the mitzvah of the Seventh Day, this great
and holy Shabbat. For this day is great and holy before You, to refrain
from work and to rest thereon with love, in accordance with the
commandment of Your will. In Your good will, L-rd our G-d, bestow
upon us tranquility, that there shall be no distress, sadness, or sorrow
on the day of our rest. L-rd our G-d, let us see the consolation of Zion
Your city, and the rebuilding of Jerusalem Your holy city, for You are
the Master of deliverance and the Master of consolation.
(On Rosh Chodesh, festivals, and Chol Hamoed:
Our G-d and G-d of our fathers, may there ascend, come, and reach;
be seen, accepted, and heard; recalled and remembered before You
the remembrance and recollection of us, the remembrance of our
fathers, the remembrance of Mashiachthe son of David Your servant,
the remembrance of Jerusalem Your holy city, and the remembrance
of all Your people the House of Israel, for deliverance, well-being,
grace, kindness, mercy, good life, and peace, on this day of:
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Rosh Chodesh/the festival of Matzot/the festival
Shavuot/the festival of
Sukkot/Rememberance(-Rosh
HaShanah)/the festival of Shemini Atzeret

of

Remember us on this [day], L-rd our G-d, for good (Amen); be
mindful of us on this [day] for blessing (Amen); help us on this [day]
for good life (Amen). With the promise of deliverance and
compassion, spare us and be gracious to us, and have mercy upon us
and deliver us, for our eyes are directed to You; for You, G-d, are a
gracious and merciful King.
And rebuild Jerusalem the holy city speedily in our days. Blessed are
You, L-rd, who in His mercy rebuilds Jerusalem. Amen.
Blessed are You, L-rd our G-d, King of the universe, benevolent G-d,
our Father, our King, our Strength, our Creator, our Redeemer, our
Maker, our Holy One, the Holy One of Jacob, our Shepherd, the
Shepherd of Israel, the King who is good and does good to all, each
and every day. He has done good for us, He does good for us, and He
will do good for us; He has bestowed, He bestows, and He will
forever bestow upon us grace, kindness, and mercy; relief, salvation
and success; blessing and deliverance; consolation, livelihood and
sustenance; compassion, life, peace, and all goodness; and may He
never cause us to lack any good.
May the Merciful One reign over us forever and ever. May the
Merciful One be blessed in heaven and on earth. May the Merciful
One be praised for all generations, and pride Himself in us forever and
to all eternity, and glorify Himself in us forever and ever. May the
Merciful One provide our livelihood with honor. May the Merciful
One break the yoke of exile from our neck, and may He lead us
upright to our land. May the Merciful One send abundant blessing into
this house and upon this table at which we have eaten. May the
Merciful One send us Elijah the prophet - remembered for good - and
let him bring us good tidings, deliverance, and consolation. May the
Merciful One bless my father, my teacher, the master of this house,
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and my mother, my teacher, the mistress of this house; them, their
household, their children, and all that is theirs; us, and all that is ours.
Just as He blessed our forefathers,Abraham, Isaac and Jacob, “in all
things,” “by all things,” with “all things,” so may He bless all of us
together with a perfect blessing, and let us say, Amen.
From heaven, may there be invoked upon him and upon us such merit
as will bring enduring peace. May we receive blessing from the L-rd
and kindness from G-d our deliverer, and may we find grace and good
understanding in the eyes of G-d and man.
(On Shabbat: May the Merciful One let us inherit that day which will
be all Shabbat and rest for life everlasting.
On Rosh Chodesh: May the Merciful One renew for us this month for
good and for blessing.
On Festivals: May the Merciful One let us inherit that day which is all
good.
On Sukkot and Chol Hamoed Sukkot: May the Merciful One restore
for us the fallen sukkah of David.)
May the Merciful One grant us the privilege of reaching the days of
the Mashiach and the life of the World to Come.
(On weekdays:) He gives great deliverance
(On Shabbat, Rosh Chodesh, festivals and Chol Hamoed:) He is a
tower of deliverance
to His king, and bestows kindness upon His anointed, to David and his
descendants forever. He who makes peace in His heavens, may He
make peace for us and for all Israel; and say, Amen.
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Fear the L-rd, you His holy ones, for those who fear Him suffer no
want. Young lions are in need and go hungry, but those who seek the
L-rd shall not lack any good. Give thanks to the L-rd for He is good,
for His kindness is everlasting. You open Your hand and satisfy the
desire of every living thing. Blessed is the man who trusts in the L-rd,
and the L-rd will be his security.

ברכת מעין שלוש

בּד רוּך קּא דום ייש אה לםב ינוּ בְ לְך םד עוֹלדםש
על -בית ביני דגן  -עקּ ל םקּ ימּ ל-ידם ול עקּ ל םקּ קְּ לל דְלדם ָ על יין  -עקּ ל םקּ עְפְ ן ול עקּ ל ְל ירי
םקּ ְע ְפן ָ על פירות ֹ בינים  -עקּ ל םד עב ול עקּ ל ְל ירי םד עב
בוֹתינוּ
ית ול יםנל-קּ לל דו לקּ אֵ ב
ול עקּ ל לונוּבקּ ת םקּ ד דְ ם ול עקּ ל ְא ְר  ְ-לבדד ם טוֹבד ם לוּר-ד בד ם שְׁ דרצי ד
ְלאה כוֹל יבְי לרידׁ ול ל לישבּוֹעקּ יבווּבד ׁ קּר-ב ם ַנדאָ יי אה לםב ינוּ עקּ ל י ליש דר באל עקּ מְּ ך ול עקּ ל
ירך ול עקּ ל צי ֹוֹן יב לשׁ קְּן ְל בוֹדְ ך ול עקּ ל יבֹל בּל  ְ-ך ול עקּ ל םב י דכלְך וּבל נבם ילרוּשׁד לקּ יים
ילרוּשׁד קּליים עי ְ
עי יר םקּ קּדְ שׁ בּי לבםב דרם בל ידבב ינוּ ול םקּ ֵע בלנוּ ללתוֹכדׁ ול שקּ למּ-ב נוּ בּל בי לנ דינדׁ ול נ יאכקּל יבְי לרֹדׁ
ול נ לישבּקּ ע יבווּבד ׁ וּנלבד ְרכל ך עד ְליםד בּי ל דשּׁד ם וּבל טד םמ דרםש ְי י קּא דום יי טוֹב וּבב יטיב לקְּל
ול נוֹדְ ם ללך עקּ ל םד דא ְר
ול עקּ ל םקּ ימּ ל-ידם ָ ול עקּ ל ְל ירי םקּ ְע ְפן ָ ול עקּ ל םקּ ְברוֹת
בּד רוּך קּא דום ייש עקּ ל םד דא ְר
ול עקּ ל םקּ ימּ ל-ידם ָ ול עקּ ל ְל ירי םקּ ְע ְפן ָ ול עקּ ל םקּ ְברוֹת

Al Hamichye
(After eating cooked or baked foods prepared from the five species of
grain (wheat, barley, rye, oats or spelt); after drinking wine; or after
eating grapes, figs, pomegranates, olives, or dates. If one partook of
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any combination of the above, their blessings should be combined, by
adding the words in parentheses.):

Blessed are You, L-rd our G-d, King of the universe, for:
(five grains): the sustenance and for the nourishment,
(wine or grape juice): (and for) the vine and for the fruit of the vine,
(grapes, figs, pomegranates, olives or dates): (and for) the tree and the
fruit of the tree,
for the produce of the field, and for the precious, good, and spacious
land which You have graciously given as a heritage to our ancestors,
to eat of its fruit and to be satiated with its goodness. Have mercy, Lrd our G-d, on Israel Your people, on Jerusalem Your city, on Zion the
abode of Your glory, on Your altar, and on Your Temple. Rebuild
Jerusalem, the holy city, speedily in our days, and bring us up to it and
make us rejoice in it, and we will bless You in holiness and purity.
For You, L-rd, are good and do good to all, and we offer thanks to
You for the land and for the sustenance/fruit of the vine/fruit.
Blessed are You L-rd, for the land and for the sustenance/fruit of the
vine/fruit.
בורא נפשות
ְ לָרוֹנדן עקּ ל ְדל בד ם- בּוֹרא לנפדשׁוֹת קּרבּוֹת ול
בּד רוּך קּא דום ם אה לםב ינוּ בְ לְך םד עוֹלדםש ב
ב י םד עוֹ דל יבים- קּ יש בּד רוּך- ֵ יוֹת בּד םְ ם ְנפְשׁ ְדל- את ללםקּ
שְׁ בּד דר ד
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Boreh Nefashos
Blessing after other foods and drinks:
Blessed are You, L-rd our G-d, King of the universe, Creator of
numerous living beings and their needs, for all the things You have
created with which to sustain the soul of every living being. Blessed is
He who is the Life of the worlds.
הבדלה (Havdalah
ילםי לי י לי ישׁוּעד םא
יםָבם באל ילשׁוּעד יתי ְאבל טקּ  -ול ל יא ְאפל -ד ד ְי י עד חי י ול ֹי לב דרת ידׁ יי קּו י
וּשׁ קּאבל ְום בקּ יים בּל שד שוֹן יבמּקּ עקּ לינבי םקּ ילשׁוּעד םא קּליי םקּ ילשׁוּעד ם עקּ ל עקּ למּך בי לרכד ְתך סְ לדםא יי
ל
צל בד אוֹת עי מּד נוּ יב לשעדב דלנוּ אה לםב י קּי ֵע יב ְָ לדםא
םוֹשׁיעד םש םקּ מְּ לְך קּי ֵענבנוּ בל יוֹם ד לר באנוא
י
יי צל בד אוֹתש קּא לשׁ ברי דאדד ם בּוֹטב -קּ בּד ךא יי
אוֹרם ול יש לב-ד ם ול שד שין וי י ד רא כן תםים לנוא ְוָֹ ילשׁוּעוֹת ְא ד א
םוּדים םד לי דתם ד
קּל לֹ י
וּבל שׁב ם יי ְא ל דראא
בּוֹרא ְל ירי םקּ דע ְפןא
ַעל םייןָא בּד רוּך קּא דום יי אה לםב ינוּ בְ לְך םד עוֹלדםש ב
בּוֹרא יבינבי בל שד יביםא
ַעל םביביםָא בּד רוּך קּא דום יי אה לםב ינוּ בְ לְך םד עוֹלדםש ב
אוֹרי םד באשׁא
בּוֹרא לב ב
ַעל םאיָא בּד רוּך קּא דום יי אה לםב ינוּ בְ לְך םד עוֹלדםש ב
בּד רוּך קּא דום יי אה לםב ינוּ בְ לְך םד עוֹלדםש םקּ מּקּ בל ידיל בּב ין ידְ שׁ לל-וֹלש בּב ין אוֹר לל -ישְׁ ךש
בּב ין י ליש דר באל לדעקּ ימּיםש בּב ין יוֹם םקּ לשּׁבי יעי י ללשׁב שְׁ ת ליבב י םקּ מּקּ עֵשְ םש בּד רוּך קּא דום ייש
םקּ מּקּ בל ידיל בּב ין ידְ שׁ לל-וֹלא

Behold, God is my savior, I will trust God and not be afraid, for my
strong faith and song of praise for God will be my salvation. You will
draw water joyously from the wellsprings of salvation. Salvation is
the God's; may Your blessing rest upon Your people. God of the
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heavenly armies is with us; the Lord of Ya'akov is a fortress
protecting us. God of the heavenly armies, happy is the individual
who trusts You. God, redeem us! The King will answer us on the day
we call God. The Jews had light, happiness, joy and honor; may we
have the same. I will raise the cup of salvation and call out in the name
of the God.
Blessed are You, God, our Lord, King of the universe, Creator of the
fruit of the vine.
Blessed are You, God, our Lord, King of the universe, Creator of the
different spices.
Blessed are You, God, our Lord, King of the universe, Creator of the
fire's lights.
Blessed are You, God, our Lord, King of the universe, who separates
between the holy and the profane; between the light and dark;
between Israel and the other nations; between the seventh day and the
six days of the week. Blessed are You, God, who separates between
the holy and the profane.
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