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)Bircas HaBanimברכת הבנים  

לבנים - יייבך אלםים כאפרים וכבנים 

ך אלוםים כירםש רב םש ר-ל ולאם  לבנות - יייבב

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

דֹוׁש ּקד ים םּק כי לד ּמל י םּק כב לל בּק ְלך  ְבֶ יֹון  בי י ְעלל ֵאכב לל ת  בּק רב ּׁשד י םּק ֵאכב לל יְכם  בּק לֹום ֵעלב ׁשד

רּוך םּואא ּבד

דֹוׁש ּקד ים םּק כי לד ּמל י םּק כב לל בּק ְלך  ְבֶ יֹון  בי י ְעלל ֵאכב לל ת  בּק רב ּׁשד י םּק ֵאכב לל יְכם  בּק לֹום ֵעלב ׁשד

רּוך םּואא ּבד

דֹוׁש ּקד ים םּק כי לד ּמל י םּק כב לל בּק ְלך  ְבֶ יֹון  בי י ְעלל ֵאכב לל ת  בּק רב ּׁשד י םּק ֵאכב לל יְכם  בּק לֹום ֵעלב ׁשד

רּוך םּואא ּבד

דֹוׁש ּקד ים םּק כי לד ּמל י םּק כב לל ְלך בּק ְבֶ יֹון  בי י ְעלל ֵאכב לל לֹום  בּק ּׁשד י םּק ֵאכב לל לֹום  בּק ׁשד ּבֹוֵאְכם לל

רּוך םּואא ּבד
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דֹוׁש ּקד ים םּק כי לד ּמל י םּק כב לל ְלך בּק ְבֶ יֹון  בי י ְעלל ֵאכב לל לֹום  בּק ּׁשד י םּק ֵאכב לל לֹום  בּק ׁשד ּבֹוֵאְכם לל

רּוך םּואא ּבד

דֹוׁש ּקד ים םּק כי לד ּמל י םּק כב לל ְלך בּק ְבֶ יֹון  בי י ְעלל ֵאכב לל לֹום  בּק ּׁשד י םּק ֵאכב לל לֹום  בּק ׁשד ּבֹוֵאְכם לל

רּוך םּואא ּבד

דֹוׁש ּקד ים םּק כי לד ּמל י םּק כב לל ְלך בּק ְבֶ יֹון  בי י ְעלל ֵאכב לל לֹום  בּק ּׁשד י םּק ֵאכב לל לֹום  בּק ׁשד י לל ֶכּוני רל ּבד

רּוך םּואא ּבד

דֹוׁש ּקד ים םּק כי לד ּמל י םּק כב לל ְלך בּק ְבֶ יֹון  בי י ְעלל ֵאכב לל לֹום  בּק ּׁשד י םּק ֵאכב לל לֹום  בּק ׁשד י לל ֶכּוני רל ּבד

רּוך םּואא ּבד

דֹוׁש ּקד ים םּק כי לד ּמל י םּק כב לל ְלך בּק ְבֶ יֹון  בי י ְעלל ֵאכב לל לֹום  בּק ּׁשד י םּק ֵאכב לל לֹום  בּק ׁשד י לל ֶכּוני רל ּבד

רּוך םּואא ּבד

דֹוׁש ּקד ים םּק כי לד ּמל י םּק כב לל ְלך בּק ְבֶ יֹון  בי י ְעלל ֵאכב לל לֹום  בּק ּׁשד י םּק ֵאכב לל לֹום  בּק ׁשד ְכם לל אתל צב

רּוך םּואא ּבד

דֹוׁש ּקד ים םּק כי לד ּמל י םּק כב לל ְלך בּק ְבֶ יֹון  בי י ְעלל ֵאכב לל לֹום  בּק ּׁשד י םּק ֵאכב לל לֹום  בּק ׁשד ְכם לל אתל צב

רּוך םּואא ּבד

דֹוׁש ּקד ים םּק כי לד ּמל י םּק כב לל ְלך בּק ְבֶ יֹון  בי י ְעלל ֵאכב לל לֹום  בּק ּׁשד י םּק ֵאכב לל לֹום  בּק ׁשד ְכם לל אתל צב

רּוך םּואא ּבד

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

ׁ אֶש רד כל ים בי יני ני ְל -י  בי רד א; ול צד בל י יי לש בי יי ְׁשת--ּק

ר בחַט ָד יא ְי-ל לש ל לד ׁשד ׁ; ול לד על ב ּבּק ׁש לב - ּבד טּק

יםד גמּ ְֹ י -ּק בב ְילש יל עש  יא רד ל םּו טֹוב ול תל לּק בד

יםד דחַט ְְ ְּק ְפ   -ב שש ּבל עּק וּק ים; וּק וי ׁשל םש ְצְבר ּופי ׁשד רל

ׁ החַט בד -ל יא לּק בי -ד ש וד ְּמרל ר; בי ֹֹות ָֹו-ב ני אמ ְד םש  תד יל

ֵעריְתיםד וָת נּק -י ש לל ׁ; ול יתד בב ן ְטְרף לל וב וי םש וּק לד יל עֹוד לּק םש ּבל וד ד

ְרם זחַט ְד ם  עד טל ש נד יםד ְְ י כּק רי ְל םּו; בי -ב ּקד וי ְדםש וּק ם שד בד בל

רֹועיְתיםד חחַט ֹל ּמב ש  אּק ול ; וּק ְניםד תל עֹוֹ בד ם בל רד גל

ׁ טחַט רד ם נב לד יל ְּק ְּבם בּק כל יא יי ׁ; ל רד -ל ָּק י טֹוב  ְי םש  ֵעבד

ְלך יחַט כּו פד בל ש וד יםד ְְ כּק יׁשֹור; ול ְי ם בּק -ד ְל ש ׁשי ְדיםד

יֹון כָת ְאבל ם לד -ד ְל ש ׁשי ְדיםד יד י; ול ני ם ְלעד שד רל ְד ׁש  ְד

ים לֹ ני ב ׁש ׁשד ׁש לד יתד ל ּבב י כד ְי ְלגא  ּׁשד ׁ בי יתד בב א לל ירד א תי

ׁ מָת בּוׁשד ן לל בד עד רל אּק ׁש ול ׁ; ׁשב ְד ם  תד של ים עד די בּק רל

ְר  נ י אד נב ֹי ל ם  וֹוש עי בל ׁשי ׁ; ּבל לד על ים ּבּק רי עד ּׁשל ע ּבּק ֹודד

י סחַט ֵעני נּק ְל ם לּק נד תל ֵ-גֹורש נד ְיר; וּק בל וי םש וּק תד של ין עד די

ֵ-רֹון עֹ יֹום אּק -ּק ש לל של וי ׁ; וּק בּוׁשד ר לל דד םד ֹ ול

ׁ פיּ ׁשֹונד ל-לל דש עּק ְָ ת ְ- תֹורּק ם; ול בד כל -ד ם בל -ד תל ְד ש  יםד

ל צ יאכב יא ת לּותש ל צל ְלְ-ם עּק ׁ; ול יתד יכֹות ּבב ֹדםש ֵםלי ֹופי

ׁ קחַט לד לל םּק יל ׁש וּק לד על ; ּבּק רּוםד ּׁשל אּק יל ש וּק ְניםד בּו בד

ם רָת נד ְד  ְ ל- ית עּק לי ש עד ול אּק ל; ול יי שּו -ד נֹותש עד ּבֹות ּבד
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ל שקׁ ְד םּק תל יא תי ת-ם ש םי אּק רל ם יי ּׁשד יא אי ֹיפי ְםְבל םּק ןש ול -ב ְ ר םּק

ֵעְשיםד תמּ ים בּק רי עד ּׁשל לּוםד בּק לל יםּק ; וי ְדיםד י יד רי ְל ׁש בי נּו-לד

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

י בְ רא  םי יל י ְעְרב וּק םי יל בל-י - וּק

ֹום ים ּבּק לםי ל אה כּק יל וּק םא  אד בד צל ל  כד ול ְר   אד םד ול ם  יי בּק ּׁשד םּק כ ְּו  יל וּק י   ּׁשי ּׁשי יום םּק  - ב ול 

םא שד וו ֵאְׁשר עד אכל לּק ל בל ְד י בי יעי בי ּׁשל ֹום םּק ּבת ּבּק ׁשל ֹי ם  וּק שד וו ֵאְׁשר עד אכל לּק י בל יעי בי ּׁשל םּק

וו ֵאְׁשר אכל לּק ל בל ְד ת בי בּק י בו ׁשד ְי ׁש אתו   דב יל ּק י וּק יעי בי ּׁשל ים ְאת יום םּק לםי ְרך אה בד יל וּק

ֵעשותא  ים לּק לםי א אה רד ּבד

יא  ּבותּק רּק ן ול נד ּבד רּק ן ול נד רד י בד רי בל ָּק
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ְפןא  עד י םּק רי ְל א  ם ּבורב עולד ינּו ְבְלך םד לםב ם ם   אה וד רּוך אּק ּבד

ת ּבּק ׁשּק נּו  ול ם בד צד רד יו ול ותד צל בי ּבל נּו  ׁשד דל ם  ֵאְׁשר  י עולד םד ְבְלך  ינּו  לםב ם ם  אה וד אּק רּוך  ּבד

ם ְד -י י םּוא יוםָ ול ְי ית  ַ אׁשי רב ם בל ֵעשב בּק רון לל ְד ֹי נּו   ילד -י נל צון םי רד ם ּובל ֵםבד אּק ׁשו ּבל דל  ד

ל ְד בי וד  ׁשל דּק נּו  י אותד ול וד  רל -ּק בד נּו  בד י  ְי ַ ם   יי רד צל בי ת  יאּק יצי לי ְכר  ֹב י  ְדׁש  אב רד בי ל לל

נּוא  וד לל -ּק נל צון םי רד ם ּובל ֵםבד אּק ך ּבל ׁשל דל ת  ד ּבּק ׁשּק יםָ ול ּמי עּק םד

תא ּבד ּׁשּק ׁש םּק דב ם ם   בל ּק וד רּוך אּק ּבד

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

יש יני ם  ּבב ית עֹולד רי םש ּבל דיריתד ת לל ּבד ּׁשּק ֵעשֹות ְא םּק תש לּק ּבד ּׁשּק לש ְאת םּק אב רד של י יי נב רּו בל בל ׁשד ול

ם יי בּק ּׁשד ם ְאת םּק םוד ם יל שד יםש עד ְׁשת ידבי י ׁשב ְי םא  עילד יאש לל ל אֹות םי אב רד של י יי נב ין ּבל ּובב

ׁש  פּק ָד ֹי ת וּק בּק יש ׁשד יעי בי ּׁשל ֹֹום םּק ְר ש ּובּק אד ְאת םד ול

יֹוםש ְוך  ול אכל לּק ל בל ְד יתד  שי עד ֵעבידש ול ים וּק ְׁשת ידבי ׁשֹו  ׁשב דל תש לל ּק ּבד ּׁשּק כֹור ְאת יֹום םּק ֹד

ך דל בל ְוךש עּק ך ּובי נל ם ּובי וד ם אּק אכד לד ל בל ֵעְשם כד יא תּק לְםיךא ל ם אה יםוד תש לּק ּבד י ׁשּק יעי בי ּׁשל םּק

ם יי בּק ּׁשד ם ְאת םּק םוד ם יל שד ים עד ְׁשת ידבי י ׁשב ְי ְריך   עד ׁשל ךש ֵאְׁשר ּבי רל גב ְוךש ול ְםבל ך ּובל תל ֵאבד וּק

ך רּק ןש ּבב ְב ל  י; עּק יעי בי ּׁשל ֹֹום םּק -ש ּבּק נּק ֹד וּק םש  ל ֵאְׁשר ּבד ְד ְאת  ול ֹדם  ְר ש ְאת םּק אד ְאת םד ול

םּו  ׁשב דל יל ּק ת וּק ּבד ּׁשּק ם ְאת יֹום םּק םוד יל

ְפן עד י םּק רי ְל א  ם ּבֹורב עֹולד ינּו ְבְלך םד לםב יד אה ם יל וד רּוך אּק יא ּבד ּבותּק רּק ן ול נד ּבד רּק ן ול נד רד י בד רי בל ָּק

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 

י בְ רא  םי יל י ְעְרב וּק םי יל בל-י - וּק

ֹום ים ּבּק לםי ל אה כּק יל וּק םא  אד בד צל ל  כד ול ְר   אד םד ול ם  יי בּק ּׁשד םּק כ ְּו  יל וּק יא  ּׁשי ּׁשי ב ול - יום םּק

יםא וו ֵאְׁשר עד אכל לּק ל בל ְד י בי יעי בי ּׁשל ֹום םּק ּבת ּבּק ׁשל ֹי יםא וּק וו ֵאְׁשר עד אכל לּק י בל יעי בי ּׁשל םּק

וו ֵאְׁשר אכל לּק ל בל ְד ת בי בּק י בו ׁשד ׁש אותו כי דב יל ּק י וּק יעי בי ּׁשל ים ְאת יום םּק לםי ְרך אה בד יל וּק

ֵעיותא  ים לּק לםי א אה רד ּבד

כי-ל יו"ט ב-ול בת-ילין כאןא 

י רי ְל א  ם ּבורב עולד םד ְבְלך  ינּו  לםב אה ם   ם  וד אּק רּוך  ּבד יא  ּבותּק רּק ול ן  נד ּבד רּק ול ן  נד רד בד י  רי בל ָּק

ְפןא  עד םּק

ׁשון ל לד ְד נּו בי בד רובל ם ול ל עד ְד נּו בי ר ּבד -ּק ם ֵאְׁשר ּבד עולד ינּו ְבְלך םד לםב ם ם  אה וד רּוך אּק ּבד

ם ּו נּו-ד בל לי תות  ּבד ם ַליבת ׁשּק ֵםבד אּק ּבל ינּו  לםב ם  אה נּו  לד ְון  וי וּק יו   ותד צל בי ּבל נּו  ׁשד דל ול י

ְאת ְחם ול ת םּק ּבד ּׁשּק ייון  ְאת יום ַליבת םּק ים לל ָי בּק ֹל ים ּו עי ם  -ּק -ד יבל ים לל ָבוֵעדי ּו

יוםָא 

נּוא  רּותב ן -ב בּק ֹל ְחם   צות םּק ּמּק ג םּק לפָ- - -ּק

ינּוא  תב ן וורד וּק ן בּק בּק ֹל ְחם   בּועות םּק ׁשד ג םּק ליבועות - -ּק

נּוא  תב -ד ן יבל בּק ֹל ְחם   ְות םּק ס  ג םּק לָוכות - -ּק

נּוא  תב -ד ן יבל בּק ֹל ְחם   י ֵעְצְרת םּק יני בי ליב"ע ולי"ת - ׁשל

נּו אותד ול וד  רל -ּק בד נּו  בד י  ְי ם   יי רד צל בי ת  יאּק יצי לי ְכר  ֹב א  ְדׁש  רד בי ל םָ  ֵםבד אּק ּבל ַליבת 

צוןָ רד ם ּובל ֵםבד אּק ְׁשך ַליבת - ּבל דל י  ד תָ ּובוֵעדב ּבד ׁשּק ים  ַליבת - ול ּמי עּק ל םד ְד וד בי ׁשל דּק  י

נּוא  וד לל -ּק נל ייון םי ם ּובל -ד יבל ּבל
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יםא  ָי בּק חל םּק ל ול אב ירד ָ יי ת ול ּבד ּׁשּק ׁש ַליבת - םּק דב ם ם   בל ּק וד רּוך אּק ּבד

בליל ראיון יל ָוכות אוברים ת-לם לייב בָוכם וא-"כ ים-ינוא 

ינּו ְבְלך לםב ם ם  אה וד רּוך אּק בליל  יום טוב -ו  ביובים א-רונים יל פָ- - ּבד

ְחםא  ן םּק בּק חל נּו לּק יעד עי םי נּו ול בד ֹל נּו ול י יד ם ְׁשְם-ה עולד םד

נּו ּוד צי יו  ול ותד צל בי ּבל נּו  ׁשד דל ם  ֵאְׁשר  י עולד םד ְבְלך  ינּו  לםב ם ם  אה וד אּק רּוך  בָוכות - ּבד

םא  ְד ס  ב ּבּק יׁשב לב

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
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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)
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קדוש לשלוש רגלים  יוםם

ר בְׁשם ְאת ּבב דּק יל םא וּק בוֵעדד ם ּבל אּו אתד רל ֵאְׁשר וי ל י  ְדׁש  אב רד י ם  בי ל ם בוֵעדב ְְ אב

לא  אב ירד י יי נב י ם  ְאל ּבל בוֵעדב

י רי ְל א  ם ּבורב עולד םד ְבְלך  ינּו  לםב ם ם  אה וד אּק רּוך  יא ּבד ּבותּק רּק ול ן  נד ּבד רּק ול ן  נד רד י בד רי בל ָּק  

םּקעדפְןא 

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)

)Zemiros for Friday eveningזמירות לערב שבת  

יםש םּודי ֹל ם אֹור לּק -ד בל שי ם ול נּו-ד  בל

יםש די ֵ-בּק תֹון יֹום בּק ּבד  יֹום ׁשּק

יםש ידי עי ם בל ּמד ֶ יו םב רד ֹֹוכל יו ול רד  ׁשֹובל

ים  די עֹובל ים ול רּואי ְיל ּבל ם  ּׁשד ׁשי י לל  ְי
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יםש יּקּמי ְר  ול ם ְאֶ יי ֶ בּק י ׁשד בב  ׁשל

יםש בי רד ים ול בֹוםי רֹום על א בד בד ל צל  ְד

יםש בי אב ֹּקת רל -ּק ם ול דד אד ין ול ָי  וּק

ים  בי יד צּור עֹולד ידׁ יל י ּבל  ְי

תֹוש ְד ג  ָל ם  עּק ְּבר לל  םּוא ֵאְׁשר די

אתֹוש ד צב עּק ּבֹואֹו ול ׁשֹו בי דל בֹור לל ּק  ׁשד

תֹוש דד ְדׁש יֹום ְ-בל ת  יֶ ּבּק  ׁשּק

וֹו  אכל לּק ל בל ְד ל בי ת אב בּק ֶ י בֹו ׁשד  ְי

ךש יצד ֵ-לי ל יּק ת אב ּבד ת ׁשּק וּק צל בי  ּבל

ךש צד ּמל אּק יׁש לל יו יד-י לד א אב רד   ּום  ל

ךש יצד ֵערי ם נּק גּק י ול ל -ּק ְד ת  בּק ׁשל  ני

ך  צד ר רד בד י כל ְי ם  -ד בל שי כֹול ּבל  אה

םש ּבד דּוׁש רּק ְ-ם ול י ְנם ְלֶ ׁשל בי  ּבל

םש יבד די ֶרּו-ּק נל ים ול ּמי עּק טל ריב בּק  ּבל

ׁש ים ּבד גי ָל עּק תל ּמי ב טּוב םּק רּק ְּו לל ֹל  יי

א  ּבד ם םּק עֹולד י םד ֹב -ּק ל לל ת עֹואב יאּק בי ּבל

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. 
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םש ְד לל ּמּק ת םּק ּבד ול ׁשּק ךש אּק תב נּו-ד ידּות בל די ֹל ם   בּק

םש ָּוכד ם נל ְד י כּק ךש ֶּבֹואי אתב רד רּו  לי ל ן נד כב  ּבל

םש כד רד בל ר ּבי י  נב לי דל םּק י ֵ-בּודֹותש לל דב גל בּוׁש ּבי  לל

ם  אכד לד ֵעשּו בל יא תּק ֵעבֹודֹותש ל ל םד ְד ְכל  ֶ וב  וּק

ים  גי דד ו ול לד ים ּושל ּבּורי רל ים ּבּק ֵענּוגי תּק ג ּבל ָב עּק תל םי  לל

יםש ּמי עּק טל י בּק ינב ל בי ְד יםש  יני בי ֹל ְרב בּק ְעֶ  בב

יםש בי פ וד ים בל גֹולי נל רל יםש וּק ני עֹוד יֹום בּוכד ּבל  בי

יםש בי ב  ד ינֹות בל תֹות יב יםש ׁשל יני ם בי ּמד ְּק ֵעריך  לּק  ול

ים  בי עד ְל לׁש  ל ׁשד כד יםש ּבל ָי ֵעדּק י בּק נּו ב פל תּק  ול

ים  גי דד ו ול לד ים ּושל ּבּורי רל ים ּבּק ֵענּוגי תּק ג ּבל ָב עּק תל םי  לל

םש ֵ-לד ים נּק רי צד י בל לי ׁשש ּבל ירד ֵע יב יי ת יּק ֵ-לּק  נּק

םש ְד א  גל ְּו לי ֹל תי ׁשש ול רד יר וד ׁשי ֶדּוםּו עד ּבל יכּק  וי

םש ְד ג  ָל י  יְתם לי ֶ יי םל רּוש וי ביֶ ׁשל ם וי ת אי ּבד  יֹום ׁשּק

ם  ילד ֶ גי י נד יעי בי ּׁשל דּוש ּובּק ֵעביֶ ים וּק ְׁשת ידבי ֶ  ׁשב

ים  גי דד ו ול לד ים ּושל ּבּורי רל ים ּבּק ֵענּוגי תּק ג ּבל ָב עּק תל םי  לל

ּבֹונֹותש ֵ-ׁשיב ְ-ׁשל ם לּק גּק יםש ול יך ּבֹו ֵאָּורי ְצֶ  ֵ-פד

נֹותש ּבד ך םּק דב ׁשּק יםש ּולל רי וד ים ב  םּורי רל  םי

ינֹותש גי נל -ּק ּבי ֶ צב נּק בל ְפרש לּק ֶ ָב דֹו  ּמל לּק ינֹו  לל תי  ול

ֵ-נֹות  ָֹות ּובּק ְי ל  כד ְפרש ּבל י ְׁשֶ רב בל אי ֵםגֹות ּבל לּק  ול

ים  גי דד ו ול לד ים ּושל ּבּורי רל ים ּבּק ֵענּוגי תּק ג ּבל ָב עּק תל םי  לל
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תש ּבד ּׁשּק א לּק רד ְנג  ל תש עיֶ ֶ-ּק נּק א בל םב ך ול ְּוכד  םי

תש יבּק ׁשי ת ְנְֶפׁש בל דד ְל תש  -ּק ֶ ּבּק ׁש  ם בל נד ּׁשב םּק  ול

תש ּבּק -י ֶנּו-ּק ּבל לד םש ול גד רל ך עד י לל ׁשי פל ן נּק כב  ּבל

ת  ן ּובּק ֶנּו-ּו ּבב םש ּבֹו יד ים ָּוגד ָי ּׁשֹוׁשּק  ְּק

ים  גי דד ו ול לד ים ּושל ּבּורי רל ים ּבּק ֵענּוגי תּק ג ּבל ָב עּק תל םי  לל

םש נּו-ד ת בל ּבד אש יֹום ׁשּק ּבד ם םּק ין עֹולד עב  בב

םש -ד בל ריב שי ְּו לל ֹל ׁש יי ים ּבד גי ָל עּק תל ּמי ל םּק  ְד

םש -ד וד רל לּו לי ֶ ש י צד י-ּק ֶ ׁשי י בד לב ְ-בל  בב

ם  -ד ֵאנד גֹון וּק ָ יד נד ש ול י-ּק ֶ בי צל נּו תּק ֶ דּותב  ְל

ים  גי דד ו ול לד ים ּושל ּבּורי רל ים ּבּק ֵענּוגי תּק ג ּבל ָב עּק תל םי לל

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. 
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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; 
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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. 
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יש בּונּק כּו אה רל נּו ּבד לל ֶ כּק ְּׁשְֹו אד  צּור בי

יד  ר יל בּק דל ְי נּו  רל ֶ םֹותּק נּו ול על ֶ בּק  שד

ינּוש ֶ בי נּו אד ֶ בֹו רֹועב ן ְאת עֹולד חד  םּק

ינּוש ֶ תי ינֹו ׁשד יב בֹו ול -ל נּו ְאת לּק לל ֶ כּק  אד

ינּוש ֶ פי לֹו ּבל ְל םּק בֹו ּונל ׁשל ן נֹוְדם לי ְב ל   עּק

ייד  ְּק דֹוׁש  ין  ד ינּו אב ֶ ני עד נּו ול רל ֶ בּק  אד

יד  ר יל בּק דל ְי נּו  רל ֶ םֹותּק נּו ול על ֶ בּק יש שד בּונּק כּו אה רל נּו ּבד לל ֶ כּק ְּׁשְֹו אד  צּור בי

ינּוש ֶ אלםב ך לב רב בד ם נל יר ול ֹול וֹודד ׁשי  ּבל

ינּוש ֶ ֵאבֹותב יל לּק -י נל ם ְׁשםי ם טֹובד דד ְר  ְ-בל ל ְאֶ  עּק

נּוש ֶ ׁשב פל נּק יעּק לל ֶ ּבי של ם םי דד צב ֹֹון ול  בד

יד  ְבת יל ינּו ְואה ֶ לב ר עד בּק דֹו עד ָל  -ּק

יד  ר יל בּק דל ְי נּו  רל ֶ םֹותּק נּו ול על ֶ בּק יש שד בּונּק כּו אה רל נּו ּבד לל ֶ כּק ְּׁשְֹו אד  צּור בי

נּוש ֶ ך צּורב ּמל ל עּק ך עּק ְדֶ ָל -ּק ם ּבל -ב  רּק

נּוש ֶ וב רל אּק פל ית וי בּול ּבב ֹל ך  בֹוְדֶ ְל ן  ְּק ׁשל ֹֹון בי ל צי  עּק

נּוש ֶ לב אד גל יי ך ידבֹוא ול ְדֶ בל ד עּק וי  ְּבן דד

יד  י-ּק יל ֶ ׁשי ינּו בל ֶ ְב  ֶרּו-ּק אּק

יד  ר יל בּק דל ְי נּו  רל ֶ םֹותּק נּו ול על ֶ בּק יש שד בּונּק כּו אה רל נּו ּבד לל ֶ כּק ְּׁשְֹו אד  צּור בי

אש ְב בּק ֹֹון ול יר צי ׁשש עי דד ּמי ל ְנם םּק ּבד  יי

ֵעְלםש ם נּק נד נד רל ׁש ּובי דד יר -ד יר ׁשי ׁשי ם נד ׁשד  ול

םש ְְ עּק תל יי ך ול רּק ּבד תל ׁש יי דד ָי ל ן םּק ֵ-בד רּק  םד

יד  ת יל ְּק רל בי ְל א  לב ן בד ייי ֶ ל ְֹוָ יּק  עּק
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יד  ר יל בּק דל ְי נּו  רל ֶ םֹותּק נּו ול על ֶ בּק יש שד בּונּק כּו אה רל נּו ּבד לל ֶ כּק ְּׁשְֹו אד צּור בי

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 dayזמירות ליום שבת  

ם נּו-ד ן בל תּק יֹון ָ ֵאְׁשר נד ל ְעלל רּוך אב  ּבד

ם -ד ֵאנד ת וּק אב ּׁשל יֹון ָ בי דל ְי נּו  ׁשב פל נּק  לל

ם -ד דד ָי יר םּק ֹֹון ָ עי צי רׁש לל דל םּוא יי  ול

ם -ד נד יֹון ָ ְנְפׁש ְנאה ם וּוגל נד ד-אד  עּק
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ת ּבּק ם םּק ן עי ּבב ת ָ םּק ּבד ר ׁשּק ּׁשֹובב  םּק

ת ֵ-בּק ל-בּק ם עּק -ד נל בי ְל צּו ָ  ל יברד אב  לד

ים בי בֹות ָ ְבְלך עֹולד ֵערד ב ּבד  רֹוכב

ים יבי עי ָל ן ּבּק חב ּבית ָ אי ׁשל בֹו לי  ְאת-עּק

ים בי עּק טל י בּק ינב בי בֹות ָ ּבל לֹות ֵערב ֵאכד בּק  ּבל

ם -ד ְד ׁשל - בי בּק ְֹ בֹוד ָ  י כד ּבּוׁשב לל בּק  ּבל

ת ּבּק ם םּק ן עי ּבב ת ָ םּק ּבד ר ׁשּק ּׁשֹובב  םּק

ת ֵ-בּק ל-בּק ם עּק -ד נל בי ְל צּו ָ  ל יברד אב  לד

ְפל י כב לּובב ׁשל תּק ל--ֹוְכם ָ לל ְד י  רב ׁשל אּק  ול

ְפל ֵערד ן ּבד ל ָֹוְכם ָ ׁשֹוכב ְד ת  אב  בב

ְפל ׁשד ר ּובּק םד ם ָ ּבד ְְ ֹל ם לֹו יי ֵ-לד  נּק

ם -ד רל ֹד ְׁשְבׁש לֹו  ְּק ם ָ  נּו-ד ם ּובל ֵ-לד  נּק

ת ּבּק ם םּק ן עי ּבב ת ָ םּק ּבד ר ׁשּק ּׁשֹובב  םּק

ת ֵ-בּק ל-בּק ם עּק -ד נל בי ְל צּו ָ  ל יברד אב  לד

לֹו ֵ-לד ת בב דד ְּק ת ָ  ּבד ר ׁשּק ל-ׁשֹובב  ְד

לֹו ת ָ  יְדׁש עֹורד ּבּק ְׁשר -י כל ן םּק  םב

י לֹו רב ׁשל ֹֹום אּק ת ָ םּק א -ֹובּק ם יבצב אי  ול

ם לּו-ד יא ׁשל ם םי -ד נל לֹו ָ בי -ֹולל דֹון בל ל אד אב  לל
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ת ּבּק ם םּק ן עי ּבב ת ָ םּק ּבד ר ׁשּק ּׁשֹובב  םּק

ת ֵ-בּק ל-בּק ם עּק -ד נל בי ְל צּו ָ  ל יברד אב  לד

י צּור לי אֹו אב רד ים ָ  ל ֹדבי ת םּק דּק  ְ-בל

צּור ְים נד םל ם-יי ים ָ אי יבי בי תל י לי רב ׁשל אּק  ול

ם ידצּור יאׁשד ל-ר ים ָ עּק ְֹובי ְתר םי ְְ 

ם -ד ם נד ים ָ רּו-ֹו ּבד בי עֹולד  צּור םד

ת ּבּק ם םּק ן עי ּבב ת ָ םּק ּבד ר ׁשּק ּׁשֹובב  םּק

ת ֵ-בּק ל-בּק ם עּק -ד נל בי ְל צּו ָ  ל יברד אב  לד

ׁשֹו דל ת לל ּק ּבד כֹור ְאת-יֹום םָׁשּק  ֹד

יאׁשֹו ל-ר ר עּק ְֹ ם ָ נב םד בל י עד ְי נֹו  רל   ּק

ׁשֹו פל נּק ם לל דד אד ן ָ םּק וב ן יי ְב ל-  עּק

ם -ד ׁשל בד ְםם לֹו לל ם ָ ּבד -ד בל ם-שי גּק ְנג ול  עי

ת ּבּק ם םּק ן עי ּבב ת ָ םּק ּבד ר ׁשּק ּׁשֹובב  םּק

ת ֵ-בּק ל-בּק ם עּק -ד נל בי ְל צּו ָ  ל יברד אב  לד

ם ְד לל ּמּק ת םּק ּבד ְכם ָ ׁשּק יא לד   יְדׁש םי

ם כד רד י-ּק ּבל ני םד יְכם ָ לל תב  ְאל-וֹוך ּבד

ם אכד לד ֵעשּו בל יא תּק יְכם ָ ל בֹותב ל-בֹוׁשל כד  ּבל

ם -ד פל ם-ׁשי גּק יְכם ָ ְעְבד ול נֹותב יְכם ּובל נב  ּבל

ת ּבּק ם םּק ן עי ּבב ת ָ םּק ּבד ר ׁשּק ּׁשֹובב  םּק
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ת ֵ-בּק ל-בּק ם עּק -ד נל בי ְל צּו ָ  ל יברד אב לד

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. 

ש -ּק י-יֶ ָי י-ּק םּק ֶ רב ְל רֹו  כל ֹי ש  ֹו-ּק ְֶ ׁשל ין לי תֹון אב ּבד  יֹום ׁשּק

-ּק  י כיֶ יעב ֶ גי ֶנּו-ּו יל ם יד ׁשד ש ול ֶנֹו-ּק ם בֹו בד אד צל ם בד  יֹונד

יםש ני בֹות ּובד רֹו אד בל ׁשד ים לל ירי םי ֹל יםש  בּוני י אה נב בל ד לי ּבד כל  םיֹום ני

-ּק  ְיֶ י   ּמי אּק ים ול ריב אֹוני יםש בב ני י ל -ֹות ֵאבד נב ׁשל  -ד ּו  ּבי

-ּק  י כיֶ יעב ֶ גי ֶנּו-ּו יל ם יד ׁשד ש ול ֶנֹו-ּק ם בֹו בד אד צל ם בד  יֹונד

דש ְא-ד ְל רּו  בל ע אד בד ׁשל ני ֵעְשם ול דש נּק ֶ-ּק ית יּק רי בל ם ּבי ְד אּו כ  ֶ  ּובד

 - ְיֶ ף  עב ֹד ן לּק ָֹותב רּוך םּק דש ּבד יד ְא-ד נּו יל עד -ּו ול תל  ּופד

-ּק  י כיֶ יעב ֶ גי ֶנּו-ּו יל ם יד ׁשד ש ול ֶנֹו-ּק ם בֹו בד אד צל ם בד  יֹונד

בֹורש ׁשד כֹור ול ֹד י  יעי בי ּׁשל ּמֹורש יֹום םּק ר םּק םּק ׁשֹו ּבל דל ְּבר ּבל ד  די

 - ְיֶ ּמב   אּק ם ול ייי ֶ נּק תל חב  בד בֹורש -ּק גל ד לי ֶ-ּק יו יּק ּקּודד ְי ל  כד  ול

-ּק  י כיֶ יעב ֶ גי ֶנּו-ּו יל ם יד ׁשד ש ול ֶנֹו-ּק ם בֹו בד אד צל ם בד  יֹונד
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םש בּועד ית ּוׁשל רי דֹו ּבל פד ל ְֹור לל ֹל םש יי עד יאן וד צ ְּק ע  ם ֵאְׁשר נד עד  םד

-ּק  י ניֶ ל בב וד עּק על ֶ ּבּק ׁשל ֵאְׁשר ני ְּק םש  עד ם רד רב ם בי ל ר ּבד ֵעבד ל יּק בּק  לל

-ּק  י כיֶ יעב ֶ גי ֶנּו-ּו יל ם יד ׁשד ש ול ֶנֹו-ּק ם בֹו בד אד צל ם בד יֹונד

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 songsשירים נוספים  

ין ּובב ֹדם  ּבּק ין  ּבב ים  די עֹובל םד ידםש  בל ּׁשי ּובּק ם  רד צד ּבל ים  תּוני ָל םּק לש  אב רד של יי ית  ּבב ל  ְד ינּו  -ב אּק

םש אֹורד לל ם  לד ֵאפב ּובב םש  -ד וד רל לי ם  רד צד בי ם  יאב יֹוצי ול יְםםש  ֵעלב ם  -ב רּק יל ּמד ֹום  םּק םש  ׁשד ֹּקּבד ּבּק

יב  רי ן  ד בּק ֹל א ּובי לד ֵעגד א ּבּק וד ׁשל םש םּק ְד א  גל ּבּוד לי על ּׁשי ּובי

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. 

יםש רי עד ָל ך ְאת-םּק רב בד עש יל ל-רד ְד י בי ל איתי עיאב ך םּק אד לל ּמּק  םּק

יש בי ְםם ׁשל א בד רב ּקד יי  ול

ְר   אד ְ ְרב םד ריב ּבל עּו לד דל יי -ד ש ול צל יי ם ול םד רד בל י אּק ם ֵאביתּק ׁשב ול
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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. 

ל לּק ְל ד  -ב פּק ר לאי לל י ד עי םד איד ול ר ּמל ְ לּו ְגְׁשר צּק ם  עֹולד ל םד ְד

The whole world is a very narrow bridge, but the important thing is 
not to fear at all

י  ּבי רל ׁש ּבל י דב כֹוןש -ּק רּו-ּק נד ים; ול לםי י אה א-לי רד םֹורש ּבל ב טד  לב

י  ָי ְּמ - בי ּקּק ל-וי ךש אּק ׁשל דל רּו-ּק  ד ְניך; ול פד ְל י בי ני יכב לי ׁשל ל-וּק אּק

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.

ך  יי נֹותד בל רל אּק ם ּבל וד לל ך ׁשּק ילב -ב לֹום ּבל י ׁשד םי יל

ך לֹום ּבד א ׁשד ָד ם  רד ּבל י ֵאדּק עד רב י ול -ּק ן אּק עּק בּק לל

ך ם טֹוב לד ׁשד ינּו ֵאבּק ל לםב ם אה םוד ית יל ן ּבב עּק בּק לל

לֹום ּׁשד ּמֹו בּק ך ְאת עּק רב בד ם יל םוד ן יל וב ּמֹו יי עּק ם עיֹ לל םוד יל

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.

ילֹות ְב ך ּבּק תל בּונד ךש ְואה ְדֶ ָל ְ ר -ּק ּביֶ יד ּבּק עי םּק יֹון  לל ך ְעלל בל ׁשי ר לל ּמב ֹּק ם ש ּולל םידֹות לּק טֹוב לל

1
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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

רלת הח ל נָת ים  ביום חולם עָת בי ל ֵערד ֹֹוןא עּק נּו ְאת צי רב כל ֹד ינּוש ּבל כי ם ּבד נּו עּק בל ם ידׁשּק ְבל ׁשד ּבד

םש -ד בל ינּו שי לב תֹולד יר ול י ׁשי רב בל ינּו די לּונּו ׁשֹובב אב ם ׁשל י ׁשד ְי ינּוא  ָרֹותב ְי ינּו  לי ׁש וד תֹוכד ּבל

ך -ב ְד ם ְאׁשל רא אי כד נב ת  בּק דל ל אּק ייש עּק יר  יר ְאת ׁשי ׁשי נד יך  ֹֹוןא אב יר צי ּׁשי בי נּו  לד ירּו  ׁשי

ֵעְלם ם לא אּק יש אי כי רב ְל ֹל ם לא ְא י אי ְי -י י לל ׁשֹוני ּבּק  לל דל יא וי יני בי - יל ְּק ׁשל יםש וי לד רּוׁשד יל

ים רי אבל יםש םד לד רּוׁשד ת יֹום יל דֹום אב י אה נב בל כר יי לי ֹל יא  תי -ד בל ל ראׁש שי ים עּק לּק רּוׁשד ְאת יל

ך בּולב על ְאת  ך  לד ם  ְְ ׁשּק ֹל ְׁש י  רב ׁשל אּק םש  דּודד ּׁשל םּק ְבל  ּבד ת  ּבּק ׁא  ּבד ָֹוד  יל םּק ד  עּק רּו  עד רּו  עד

עא לּק סד ך ְאל םּק יי לּק ְב  ְאת עלד ני ֹ ול י ְׁשֹא-ב רב ׁשל נּוא אּק ול לד לל בּק ְׁשגד

עחללת )ָת יר הָת א בשבתם שיּ לב ּמד ֹ יי יםא אד בי -ילל ְל ינּו  יי ֹֹון םד ת צי יבּק ׁשּוב יי ְאת ׁשי   ּבל

יל די גל םא םי ְְ ם אב ֵעׁשֹות עי יל יי לּק די גל ם םי עֹויי רּו בּק ֹ יאבל ם  אד ָד נּו רי ׁשֹונב ינּו ּולל ְי -ֹו   של

ְגבא ְָ ּבּק ים  י י ֵאפי ְּק נּו  יתב בי ׁשל ְאת  יי  ם  ׁשּובד יםא  -י בב של ינּו  יי םד נּו   ּמד עי ֵעׁשֹות  לּק יי 

ידבא ע  ּבא  רּק חד םּק ְבְׁשך  א  נשב כם  ּובד ך  לב יב לֹוך  צרּוא םד יי ל ם  ָד רי ם ּבל עד בל די ים ּבל עי חרל םּק

יוא א ֵאל ּמתד ם  נשב ָד רי בל

ךא אם בברכים בֹיבון םבברך אוברא רב בד י נל ּבֹותּק רּק

םא םבָובים עוניםא ד עֹולד עּק ם ול וד עּק ך בב בירד ם יי בל י ׁשב םי יל

ך ַבעירםא םבברך אוברא רב בד י נל ּבֹותּק רּק ן ול נד ּבד רּק ן ול נד רד ׁשּות בד רל נּו ּבי לל כּק ינּוָ ְׁשאד לםב אה

ביּׁשְלֹוא

רּוך ַבעירםא םבָובים עוניםא ינּוא ּבד יי טּובֹו -ד ְּׁשלֹו ּובל נּו בי לל כּק ינּוָ ְׁשאד לםב אה

רוך ד בחַט ְָ -ְ ן ּבל -ב טּובֹו ּבל ְ ְֹו ּבל ם  עֹולד ן ְאת םד חד ם םּק עֹולד ינּו ְבְלך םד לםב ם אה םֹוד ם יל וד אּק

יא יד ל בי דֹול וד עד טּובֹו םּק דֹו ּובל ָל ם -ּק עֹולד י לל ְי ר  שד ל-ּבד כד ן ְלְ-ם לל ים ש םּוא ניתב ֵ-בי רּק ּובל
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י םּוא ְי דֹול  עד בֹו םּק ֵעבּור ׁשל ְעד ּבּק ם וד עֹולד ידָ לל בי ֹֹון ַוד נּו בד ר לד ָּק ל ְי-ל אּק ול נּו  ר לד ָּק -ד

רּוך א ּבד רד יו ֵאְׁשר ּבד ֹֹותד רי ל-ּבל כד ֹֹון לל ין בד כי ְיל ּובב לּק יב  טי ּובב ְיל  לּק  ָ נב רל פּק ּובל ן  ֹד ל  אב

ְיל  ן ְאת םּק חד יד םּק ם יל וד אּק

ל נלדקׁה עּק ם ול בד -ד ם ּורל ם טֹובד דד ינּו ְאְר  ְ-בל ֵאבֹותב לּק וד  לל -ּק נל ל ְׁשםי ינּו עּק לםב ם אה םֹוד יל ך  ְל

ך יתל רי ּבל ל  עּק ול ים  די ֵעבד ית  ּבב בי נּו  יתד די ּופל ם  יי רּק צל בי ְאְר   בב ינּו  לםב אה יד  יל נּו  אתד ְׁשםֹוצב

ן ים -ב ֹי ל -ּק עּק ול נּו  וד על ְׁשםֹודּק ְּקיך  ל -  עּק ול נּו  וד דל ּמּק ְי ְׁש ך  תל ל וֹורד עּק ול נּו  רב שד בל ּבי וד  בל תּק ְׁש-ד

ל יֹום כד ידש ּבל בי נּו וד ָ אֹותד נב רל פּק ן ּובל ֹד ם  וד אּק ֹֹון ׁשד ת בד ילּק ל ֵאכי עּק נּוש ול וד נל ד ְׁש-ֹונּק ְָ -ְ וד

ם  עד ל ׁשד כד ת ּובל ל עב כד ּובל

 בחנוכה ובפורים אומרים כאן על הניסים

ים סיּ ניּ ל הָת יתד עָת שי בל-בות ְׁשעד ל םּק עּק ול ׁשּועֹות  ול ל םּק עּק בּורֹות ול על ל םּק עּק ול ן  ְ רל ד ל םּק עּק ול

ְחם  ן םּק בּק חל ם ּבּק םב ים םד ֹדבי ינּו ּבּק ֵאבֹותב לּק

ל-נוכם

ן וד יד כּות  לל בּק ם  דד בל ְׁשעד ְל יו  נד ּובד י  אי בֹונד ׁשל -ּק דֹול  עד ן  ְיםב ן  נד יֹו-ד ְבן  ידםו  תל וי בּק י  יבב ּבי

ם וד אּק ול ך  צֹונד י רל ּקב  - ם בב ירד ֵעבי םּק ך ּולל תד וֹורד ם בי י-ד ְי םׁשּק ל לל אב רד של יי ך  ּמל ל עּק ם עּק עד ׁשד רל םד

וד בל ם נד ּק ינד וד ְאת די נל ם דּק יבד וד ְאת רי בל ם רּק תד רד ת צד עב ְםם ּבל וד לד דל בּק ים עד ּבי רּק ֵ-ְביך םד רּק ּבל

יּקד ּבל ים  אי בב ּוטל ים  וי עּק יּקד בל ּבל ים  ּבי רּק ול ים  ׁשי ְד יּקד -ּק ּבל ים  ּבֹורי גי וד  רל ָּק בד ם  תד בד ני ל ְאת 

דֹול ם עד יתד ׁשב שי ך עד ְתך ּולל י תֹורד ָל ב יּקד עֹו ים ּבל די ֹב ים ול י י די יּקד צּק ים ּבל עי ׁשד ים ּורל םֹורי טל

ר -ּק אּק ְחם ול ֹֹום םּק םּק ְל ן  ם ּופ רל ד דֹולד ם גל ׁשּועד יתד ול שי ל עד אב רד של ך יי ּמל עּק ך ּולל בד עֹולד דֹוׁש ּבל ול ד

רֹות י ּו נב לי דל םי ְׁשך ול דד ֵםרּו ְאת-בי ל טי ְלך ול יכד ָּו ְאת םב יְתך ּופי יר ּבב בי דל ְניך לי אּו בד ך ּבד ְד

דֹול  עד ך םּק בל ׁשי ל לל ְב םּק םֹודֹות ּולל ְּו לל ם אב ְד י ֵ-נ  בב ת יל בֹונּק עּו ׁשל בל ְׁשך ול ד דל רֹות  ד צל -ּק ּבל

לפורים

ׁש ּקב ּבי ע  ׁשד רד םד ן  בד םד יְםם  ֵעלב ד  בּק ְׁשעד ְל ם  ירד ּבי םּק ן  ׁשּוׁשּק ּבל ר  וב ָל ְא ול י  כּק דל רל בד י  יבב ּבי

ד יֹום ְא-ד ים ּבל ׁשי נד ף ול ן טּק ֹד ב ד  עּק ר ול עּק ָּק ים בי םּודי ֹל ל-םּק ְד ד ְאת- ּבב אּק ֵםרֹוג ּולל יד לּק בי ׁשל םּק לל

ֵ-ְביך רּק ם ּבל וד אּק בֹוֹ ול ם לד לד לד ר ּוׁשל ר םּוא -יְדׁש ֵאדד שד ים עד נב -יְדׁש ׁשל ר לל שד ם עד לׁשד ׁשל ּבי

יאׁשֹו ר בל בּולֹו  גל לֹו  בֹותד  ֵםׁשב וּק וֹו  בל ֵ-ׁשּק ְאת בּק וד  לל לל ּק ול י תֹו  ְאת ֵעצד וד  רל פּק ים םב ּבי רּק םד

עב  ָ ל םד יו עּק נד ְאת ּבד לּו אֹותֹו ול תד ול
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ֹכל ל הָת עָת י ומּ ל -ּק ְד י  פי ך ּבל בל ך ׁשי רּק ּבד תל ךש יי ים אֹותד כי רל בד ך ּובל ים לד נּו בֹודי -ל ינּו ֵאנּק לםב יד אה יל

ְר  אד ל םד עּק לְםיך  אה יד  ְאת יל וד  כל רּק ש ּובב וד על בּק שד ול וד  לל כּק אד תּובא ול ְד ְּק ְעדש  ם וד עֹולד יד לל בי וד

ֹֹון  ּמד ל םּק עּק ְר  ול אד ל םד ש עּק יד ם יל וד רּוך אּק ך  ּבד ן לד תּק ם ֵאְּׁשר נד וֹובד םּק

נחַטא ם  חקׁ ן רָת ְּק ׁשל בי ֹֹון  צי ל  עּק ול יְרךש  עי ם  יי לּק רּוׁשד יל ל  עּק ול ְּמךש  עּק ל  אב רד של יי ל  עּק ינּו  לםב אה יד  יל

ך בל א ׁשי רד ָי ל דֹוׁש ְׁש םּק ד דֹול ול גד ת םּק יי ּבּק ל םּק עּק יְ-ךש ול ׁשי ד בל וי ית דד כּות ּבב לל ל בּק עּק בֹוְדךש ול ְל

יד יל נּו  - לד וּק רל םּק ול נּוש  י-ב וי רל םּק ול נּו  לב ְל לל כּק ול נּו  ָב נל רל נּוש פּק נּוש ֹּונב עב ינּוש רל בי ינּוש אד לםב יו  אה לד עד

ת נּק ול י בּק ידב יא לי ינּוש ל לםב אה יד  יל נּו  יכב רי צל ל וּק א אּק נד ול ינּו   רֹותב ל צד ְד ם בי רד םב בל ינּו  לםב אה

ם דֹוׁשד ּקל םּק ם  תּו-ד ְל םּק ם  אד לב ּמל םּק ך  ידדל לל ם  אי י  ְי םש  תד אד וד לל םּק י  ידב לי יא  ל ול ם  דד וד ר  שד ּבד

ְעד  ם וד עֹולד ם לל לב ְד יא ני ל בֹוׁש ול יא נב םש ְׁשל בד -ד רל םד ול

בשבת קודש מוסיפים כאן רצה והחליצנו

דֹול עד םּק ת  ּבד ׁשּק םּק י  יעי בי ׁשל םּק יֹום  ת  וּק צל בי ּובל ֹוְתיך  צל בי ּבל ינּו  לםב אה יד  יל נּו  יצב ֵ-לי םּק ול ם  צב רל

ם ֵםבד אּק נּו-ּק ּבֹו ּבל לד ת ּבֹו ול ּבד ׁשל ְניך לי פד דֹוׁש םּוא לל דֹול ול ד ם עד ְֹ י יֹום  ְי ְחם   דֹוש םּק םּק ד ול

ם -ד ֵאנד וּק גֹון  יד ול ם  רד צד א  םב יא תל ְׁשְ ינּו  לםב אה יד  יל נּו  לד י-ּק  ני םד ך  צֹונל רל צֹוְנך  ּובי ת רל וּק צל בי ְל

יר עי ם  יי לּק רּוׁשד יל ן  יּק נל בי ּובל יְרך  עי יֹון  צי ת  בּק ְנ-ד ּבל ינּו  לםב אה יד  יל נּו  אב רל םּק ול נּו   תב נּו-ד יֹום בל ּבל

בֹות  -ד ְָ ל םּק עּק ׁשּועֹות ּובּק יל ל םּק עּק ם םּוא ּבּק וד י אּק ְי ְׁשך  דל  ד

בראש חודש ובמועדים מוסיפים כאן יעלה ויבוא

ר כב חד יי ול ד  ְד ב יי ע  בּק ּׁשד יי ְצם  יברד ול ְאם  יברד יעּק  עי יּק יא  ידב ול ֵעְלם  יּק ינּוש  ֵאבֹותב י  אלםב וב ינּו  לםב אה

ךש דד בל ד עּק וי ְּבן דד י-ּק  ׁשי רֹון בד כל ֹי ךש ול ירד ם עי יי לּק רּוׁשד רֹון יל כל ֹי ינּוש  רֹון ֵאבֹותב כל ֹי ול נּו  רֹונב כל ֹי

ים ֵ-בי רּק ּולל ד  ְָ -ְ לל ן  -ב לל ם  טֹובד לל ם  טד לב פל לי ְניךש  פד לל ל  אב רד של יי ית  ּבב ך  ּמל ל-עּק ְד רֹון  כל ֹי ול

יֹום לֹום ּבל ׁשד ים ּולל ֹי -ּק לל

רֹון ְד חי גָםּק -ּק ֵעְצְרת םּק י  יני בי ְֹותָׁשל ס  ג םּק בּועֹותָ-ּק ּׁשד םּק ג  צֹותָ-ּק ּמּק ג םּק -יְדׁשָ-ּק יאׁש  ר

םש ְֹ םּק

ש ים  ֹי -ּק לל בֹו  נּו  יעב םֹוׁשי ול םש  כד רד בל לי בֹו  נּו  דב ְד ל ּו םש  טֹובד לל ּבֹו  ינּו  לםב אה ם  םֹוד יל נּו  רב כל ֹד

י ְי ינּוש  ינב ְליך עב י אב ְי נּו  יעב םֹוׁשי ינּוש ול לב ם עד -ב רּק נּוש ול ָב -ד ים; -ּוָ ול ֵ-בי רּק ם ול ׁשּועד ר יל בּק דל ּבי

ם  וד -ּום אד רּק ָּון ול ל ְבְלך -ּק אב
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יו ובמּנֶשה ֵ-בד רּק בל ם  ּבֹונב ש  יד יל ם  וד אּק רּוך  ּבד ינּו   ידבב בל ם  רד םב בל ּבי ּקיְדׁש  םּק יר  עי ם  יי לּק רּוׁשד יל

ן  בב ם  אד יי לּק רּוׁשד יל

נּוש אב נּוש ּבֹורל ירב די נּוש אּק ְב לל ינּוש בּק בי ל אד אב םש םד עֹולד םד ְבְלך  ינּוש  לםב אה יד  יל ם  וד אּק רּוך  ּבד

וֹוב םּק ְּמְלך  םּק לש  אּק רד של יי ם  רֹועב נּו  רֹועב ֵע יבש  יּק דֹוׁש  נּו  ל דֹוׁשב נּוש  ל רב יֹוצל נּוש  עיֵאלב

נּוש םּוא יב לד יטי יבש םּוא יב יטי יבש םּוא בב יטי יֹום םּוא םב ל יֹום וד כד ְילש ְׁשּבל יב לּק יטי ּמב םּק ול

ם לד צד - םּק ְרוּק ּולל ים  ֵ-בי רּק ּולל ד  ְָ -ְ ּולל ן  -ב דש לל עּק לד נּו  לב בל גל יי נּוש םּוא  לב נּוש םּוא גֹובל לד בד גל

ל כד לֹוםש ול ׁשד ים ול ֹי -ּק ים ול ֵ-בי רּק ם ול לד ְד לל כּק ם ול ָד נד רל ְּק ם  בד םש ְנ-ד יׁשּועד ם וי כד רד םש ּבל -ד לד צל םּק ול

נּו  רב סל -ּק ל יל ם אּק עֹולד ל טּוב לל ְד טֹוב; ּובי

ְר   אד ם ּובד יי בּק ּׁשד ּבּק ך  רּק ּבד תל יי ן םּוא  ֵ-בד רּק ְעד  םד ם וד עֹולד לל ינּו  לב עד לֹוך  בל ן םּוא יי ֵ-בד רּק םד

ר דּק םּק תל יי יםש ול -י צד - נל צּק נב ד ּולל עּק לד נּו  ר ּבד אּק ְד תל יי יםש ול דֹור דֹורי - לל ּבּק וּק ׁשל ן םּוא יי ֵ-בד רּק םד

ים  בי י עֹולד בב עֹולל ד ּולל עּק נּו לד ּבד

םּוא ול נּוש  ארב ּוד צּק ל  עּק בב נּו  ְב ע  ּבֹור  ׁשל יי ן םּוא  ֵ-בד רּק בֹוד  םד כד ּבל נּו  ָב נל רל פּק יל ן םּוא  ֵ-בד רּק םד

ְחםש ת םּק יי ּבּק ם ּבּק ּבד ר  ם בל כד רד ּבל נּו  - לד לּק ׁשל ן םּוא יי ֵ-בד רּק נּו  םד צב רל אּק יּות לל בי נּו  ֹובל יכב יֹולי

כּור ֹד יא  בי ָד םּק ֹדםּו  לי ְאת אב נּו  - לד לּק ׁשל ן םּוא יי ֵ-בד רּק יו  םד לד עד נּו  לל כּק ם ְׁשאד ְֹ ן  -ד לל ל ׁש  עּק ול

בֹות  ְנ-ד ׁשּועֹות ול שֹורֹות טֹובֹות יל נּו ּבל ר לד יבּק ב וֹובש וי לּק

ְאת ול ְחםש  ת םּק יי ּבּק ל םּק עּק י ּבּק י בֹורי בי ְאת אד ך  רב בד יל ן םּוא  ֵ-בד רּק בבית אביו אוברא םד

ְחם  ת םּק יי ּבּק ת םּק ֵעלּק י ּבּק תי י בֹורד ּמי אי

יש י בֹורי בי ְאת אד יש ַאם אביו ואבו ב-ייםא ול ך אֹותי רב בד ן םּוא יל ֵ-בד רּק ניוי אוברא םד

י  ל ֵאְׁשר לי ְד ְאת  יש ול עי רל ֹּק ְאת  יש ול וי ׁשל ְאת אי ישָ ול תי י בֹורד ּמי ְאת אי ול

י בי ְאת אד יש ַאם אבים ואבם ב-ייםא ול ך אֹותי רב בד ן םּוא יל ֵ-בד רּק ניואם אוברתא םד

י  ל ֵאְׁשר לי ְד ְאת  יש ול עי רל ֹּק ְאת  יש ול ֵעלי ְאת ּבּק ישָ ול תי י בֹורד ּמי ְאת אי יש ול בֹורי

ְחםש ת םּק יי ּבּק ת םּק ֵעלּק ְאת ּבּק ְחם ול ת םּק יי ּבּק ל םּק עּק ך ְאת ּבּק רב בד ן םּוא יל ֵ-בד רּק אור- אוברא םד

ל עּק יא יבבֹוׁש ּבּק צֹוןש ְׁשְ י רד םי ְםם  יל ל ֵאְׁשר לד ְד ְאת  ם ול עד רל ֹּק ְאת  ם ול יתד ְאת ּבב ם ול אֹותד

יּו םל יי ול יוש  ָד כד נל ל  כד איד ּבל - בל לּק צל יי ול אש  ּבד ם םּק עֹולד ם לד לב ְד יי יא  ל ול ְחםש  ם םּק עֹולד ת ּבד יי ּבּק םּק

יא ל יו ול דד י יד ֵעשב בּק יא ּבל ן ל טד לט שד ׁשל ל יי אּק ירש ול עי ים לד רֹובי ים ּו ל -י לד צל ינּו ב  ָב כד יו ּונל ָד כד נל
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ם רד ֵעבב א וּק טל םֹור -ב רל ר םּק בּק ינּו ׁשּום דל נב פד יא לל ל יו ול נד פד יא לל ּקב  ל דּק ֹל ל יי אּק ינּוש ול י ידדב ֵעשב בּק ּבל

ם  ד עֹולד עּק ם ול וד עּק ֹון בב עד ול

נּוש ל ֵאְׁשר לד ְד ְאת  ול נּו  ְםםש אֹותד ל ֵאְׁשר לד ְד ְאת  ם ול עד רל ֹּק ְאת  ם ול יתד ְאת ּבב ם ול אֹותד

נּו ך אֹותד רב בד ן יל ְב ְיל ק  ְיל  ְיל בי ֵע יב ּבּק יּק -ד  ול צל ם יי םד רד בל ינּו אּק כּו ֵאבֹותב רל ּבד תל ָי בֹו ְׁש ְל

ן  בב רא אד יאבּק נ ם  ול בד לב ם ׁשל כד רד בל ד ּבי נּו יּק-ּק ְד  ְ

רלם מחַט ת בָת אב ם בב כד רד א בל שד ני לֹום  ול ְבְרת ׁשד ׁשל בי א לל םב כּות ְׁשול ֹל ינּו  לב עד יְםם ול דּו ֵעלב ּמל לּק יל

ם  דד אד ים ול לםי י אה ינב עב ְכל טֹוב ּבל שב ן ול א -ב צד בל ני נּוש ול עב ׁשל י יי לםב אה ם בב דד ד ש ּוצל יד יל

ים  בי עֹולד י םד ֹב -ּק ם לל נּו-ד ת ּובל ּבד ְ לֹו ׁשּק נּו יֹום ְׁש ילב -י נל ן םּוא יּק ֵ-בד רד ביבתא םּק

ְ לֹו טֹוב  נּו יֹום ְׁש ילב -י נל ן םּוא יּק ֵ-בד רד ביום טובא םּק

ם  כד רד בל לי ם ול טֹובד ְחם לל -יְדׁש םּק ינּו ְאת םד לב ׁש עד דב -ּק ן םּוא יל ֵ-בד רד בראי -ודיא םּק

ם  כד רד בל לי ם ול טֹובד יאת לל ח ם םּק נד ּׁשד ינּו ְאת םּק לב ׁש עד דב -ּק ן םּוא יל ֵ-בד רד בראי םינםא םּק

ָֹוְפְלת  ד םּק וי ת דד ְּק  ָ נּו ְאת  ים לד ן םּוא יד י ֵ-בד רד בָוכותא םּק

ן מחַט חח רָת ַביום החַט יל  די גל בּק א   ּבד םּק ם  עֹולד םד י  ֹב -ּק ּולל י-ּק  ׁשי ּמד םּק יבֹות  לי נּו  ְב ֹּק יל םּוא 

ד ְָ -ְ עיְשם  ול ְֹוש  לל בּק ׁשּועֹות  יל דֹולָ  גל בי ובבלוום בלכםא  בו בוָף  יבתפללים 

לֹום ֵעְשם ׁשד יּק יוש םּוא  רֹובד בל ּבי לֹום  ׁשד עיְשם  ם   עֹולד ד  עּק עֹו  רל ֹּק ּולל ד  וי דד לל י-ֹוש  ׁשי בל לי

ןַ  בב רּוא שאד בל אי ל  ול אּק רד של ל יי ְד ל  עּק ינּו ול לב עד

ראו יא ימּ יד ל י יל ׁשב דירל בּוש ול עב רד ׁשּו ול ים רד ירי פי ְל יו   אד ירב ָֹור לי -ל ין בּק י אב ְי יוש  דיׁשד יד  ל ְאת יל

יעּק ּבי של ְדךש ּובּק ְאת יד -ּק  דֹו  ְֹותב ָל ם -ּק עֹולד י לל ְי י טֹובש  ְי יד  יל לּק ל טֹוב  םֹודּו  כד רּו  ָל יּק-ל

ם י עּק יתי יי ר םד עּק נּק -ֹו   טּק בל בי יד  יל ידם  םד ש ול יד יל - ּבּק טּק בל יי ְעְבר ֵאְׁשר  םּק רּוך  צֹון  ּבד י רד ל -ּק כד לל

ך רב בד יד יל ןש יל וב יי ּמֹו  עּק יד עיֹ לל ְ-ם  יל ְּקׁש לד בּק עֹו בל רל ֹּק בש ול ֹד י  ְנעה די י צּק יתי אי יא רד ל יש ול וי נל ֹד ּק

לֹום  ּׁשד ּמֹו בּק ְאת עּק

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. 

40



Leader:  Y’hi  shaym  Ado-nöy  m’voröch  may-atöh  v’ad  olöm.
Bir’shus  mörönön v’rabönön  v’rabosai,  n’vöraych  (elo-haynu)  she-
öchalnu 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. L-
rd 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  of
Shavuot/the festival of Sukkot/Rememberance(-Rosh
HaShanah)/the festival of Shemini Atzeret

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

םש עֹולד ינּו ְבְלך םד לםב ם ייש אה וד רּוך אּק ּבד

י רי ְל ל  עּק ְעְפן ול ל םּק ם ָ על יין - עּק לד ְד לל ְּק ל םּק עּק ידם ול -ל ּמי ל םּק  על -בית ביני דגן - עּק

עב  י םד רי ְל ל  עּק עב  ול ל םד ְעְפן ָ על פירות ֹ  בינים - עּק םּק

ינּו ֵאבֹותב לּק וד  לל -ּק נל םי ול יתד  צי ם ְׁשרד בד -ד ם ּורל ם טֹובד דד ל ְאְר  ְ-בל עּק ְדם ול ת םּק ד נּובּק ל ול עּק ול

ל עּק ול ְּמך  עּק ל  אב רד של יי ל  עּק ינּו  לםב יי אה אָ  ַנד ם  -ב ׁ  רּק וּובד בי ּבֹועּק  של לי ול ידׁ  רל ְי בי כֹול  ְלאה

ם יי לּק רּוׁשד ם יל נב ְלך  ּובל יכד ל םב עּק ְ-ך  ול ּבל ֹל ל בי עּק בֹוְדך  ול ְל ן  ְּק ׁשל ֹֹון בי ל צי עּק יְרך ול ם עי יי לּק רּוׁשד יל

ֹדׁ רל ְי ל בי יאכּק נ ול  ׁ נד יד נל בי ּבל נּו  -ב ּמל שּק ׁ  ול תֹוכד לל נּו  ֵעלב םּק ינּו  ול ידבב ם בל רד םב בל ּבי ּקְדׁש  יר םּק עי

ְל יב לּק טי ם יי טֹוב ּובב וד י אּק ְי םש  רד םמ טד ם ּובל ּׁשד ד  ּבי ל ְליםד  עד ך  ְרכל בד ּונל  ׁ וּובד ע בי ּבּק של ני ול

ְר  אד ל םד ך עּק נֹוְדם לל ול

רֹות ְב ל םּק עּק ְעְפן ָ ול י םּק רי ְל ל  עּק ידם ָ ול -ל ּמי ל םּק עּק ול

ְר  אד ל םד ם ייש עּק וד רּוך אּק ּבד

רֹות  ְב ל םּק עּק ְעְפן ָ ול י םּק רי ְל ל  עּק ידם ָ ול -ל ּמי ל םּק עּק ול

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, L-
rd 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

ם ל בד ְד ל  ן עּק רֹונד ָל -ְ ּבֹות ול ׁשֹות רּק פד א נל םש ּבֹורב עֹולד ינּו ְבְלך םד לםב ם ם  אה וד רּוך אּק ּבד
ים  בי עֹולד י םד רּוך -ב יש ּבד ל -ּק ְד ְםם ְנְפׁש  ֵ-יֹות ּבד םּק אתד לל רד ְׁשּבד
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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.

)Havdalahהבדלה  

םא יׁשּועד י לי י לי םי יל וּק יי  ידׁ  ת  רד בל ֹי ול י  חי עד י  ְי ד  -ד יא ְאפל ל ול  - טּק י ְאבל תי ׁשּועד יל ל  ם אב ָב םי

םא יי ְתך ְסלד כד רל ך בי ּמל ל עּק ם עּק ׁשּועד יל יי םּק םא לּק ׁשּועד יל י םּק נב יל עּק ּמּק שֹון בי שד ם ּבל יי ְום בּק בל אּק ּוׁשל

םא לד ְָ ֵע יב  י יּק לםב נּו אה ב לד עד של נּו בי ּמד אֹות עי בד צל

נוא אב רל יֹום  ד בל נּו  ֵענב יּק ְּמְלך  םּק םש  יעד יי םֹוׁשי ךא  ּבד -ּק  ם ּבֹוטב דד אד י  רב ׁשל אּק אֹותש  בד צל יי 

א ׁשּועֹות ְא ד רא כן תםים לנוא ְֹוָ יל י ד ן וי שי שד ם ול -ד בל שי ם ול ם אֹורד תד יל ים םד םּודי ֹל לּק

אא רד ם יי ְא ל ׁשב ּובל

ְפןא עד י םּק רי ְל א  םש ּבֹורב עֹולד ינּו ְבְלך םד לםב ם יי אה וד רּוך אּק ַעל םייןָא ּבד

יםא בי שד י בל ינב א בי םש ּבֹורב עֹולד ינּו ְבְלך םד לםב ם יי אה וד רּוך אּק ַעל םביביםָא ּבד

ׁשא אב י םד אֹורב א בל םש ּבֹורב עֹולד ינּו ְבְלך םד לםב ם יי אה וד רּוך אּק ַעל םאיָא ּבד

-יְׁשךש ין אֹור לל -ֹולש ּבב ין  יְדׁש לל יל ּבב די בל ּמּק םש םּק עֹולד ינּו ְבְלך םד לםב ם יי אה וד רּוך אּק ּבד

ייש ם  וד אּק רּוך  ּבד ֵעְשםש  ּמּק י םּק בב יל ְׁשת  ׁשב לל י  יעי בי ּׁשל יֹום םּק ין  ּבב יםש  ּמי עּק לד ל  אב רד של יי ין  ּבב

-ֹולא ין  יְדׁש לל יל ּבב די בל ּמּק םּק

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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