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  )  Candle Lighting  הדלקת נרות  

ָם ֹל ך ָהעו ֶֹ םּ ֶמ עולל לּהיָם ֶמֶלך הל יל מא ה יו ךםך ּמתל ָם  בל ָצםל יו וו ותל ָמצו ל  בו ֶֹ ָליה ָך  ּהדו  לו
תת בל ֹּ

Blessed are you, Lord our G-d, King of the universe, who has 
sanctified us with His commandments, and commanded us to kindle 
the light of the Shabbat

יהי ךצון מלפָיך ה' מלוהי ומלהי מןותי ֹתחוָן מותי ומת מיֹי אומת ןָי ומת מןי
ומת ממי) ומת  ל הךוןיּ ותתן לָו ול ל יֹךמל חיים  וןים ומךו יםּ ותת ךָו
ןתי ךון  וןה וןך הּ ותפהדָו ןפהודת יֹועה וךחמיםּ ותןך ָו ןך ות בדולותּ
ותֹלים ןיתָוּ ותֹ ן ֹ יָתך ןיָיָוּ ות ָו לבדל ןָים וןָי ןָיםּ ח מים וָןוָיםּ
מוהןי ה'ּ יךמי מלהיםּ מָֹי ממתּ תךע הדֹּ ןה' דןהיםּ וממיךים מת העולם
ןתוךה וןמעֹים  וןיםּ ון ל מלמ ת עןודת הןוךמת מָמ ֹמע מת תחיָתי ןעת
התמתּ ןת ות ֹךה וךןהה וךחל ולמה ממותיָות המך ָךָו ֹלמ י ןה לעולם ועדּ

והמך פָיך וָווֹעהּ ממן

May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, to be 
gracious to me (and to my spouse, children, parents) and to all my 
family; grant us and all Israel good and long life; remember us for 
good and blessing; consider us for salvation and compassion; bless 
us with great blessings; make our household complete, crowning our
home with the feeling of Your Divine Presence dwelling among us. 
Make me worthy to raise learned children and grandchildren, who 
are wise and understanding, who love and fear God, people of truth,
holy and attached to God, who will dazzle the world with Torah and 
goodness and service of God. Please hear our prayers, in the merit of
our matriarchs Sarah, Rebecca, Rachel and Leah, and ensure that the
glow of our lives will never be dimmed. Show us the glow of Your 
face and may we be saved. Amen
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סדר קבלת שבת

ָךיּע לונ ָרי ּמל ָל ָמךות  הּ ָבתו תודל יו בו ָל ה פל מל ּהעו ָו ּעָםנ  צםך ָישו ה לו ָךיעל ָל  ּ ה ּלײל ָל ּךנו ָו לו ם 
ָךים לונ תוֶעפות הל ֶךיּ וו ּךי מל הו ילדו ֶמחו לָהיםנ ֶמֶשך בו ל מא דול ּעל רל ּ םֶמֶלך גל יל דול יו גל

יל י יו ָּ ה ָלפו ךו ל ןו ָָ הּ  על ךל ָָ ו ּתֶחֶוה וו שו ָָ ךםנ בבמם  יו ילצל דל ּיֶבֶשת יל הםּ וו ֹבל הםמ על ֶמֶשך לו ּהילם וו
עםנ ּמל מל הולו ָתשו במן ילדוּ ּהיום ָמם בו צ ָעיתו וו ָם ּעם ּמךו חו ָּ לּהיָם ּוֶמ ָםנ ָרי הםמ מא ֹבּ עב
יּ ּגם ָָ ָם חל י ֶמןוּתיֶ םּ בו ָָ ,ם ָָ ךנ ֶמֶשך  בל ה ּבָמדו יום ּמ,ל הּ רו ָךיןל ֶ ם ָרמו ּןןו שם לו ּתהו

ינ ךל ל עם דו במ ילדו ּהם ל ן ּהם וו ּעי ּלןל מבּמך ּעם תב דוך ול הם  בו ה מל ָל ָעים של בל ָלינ ּמךו עק מם פל ךל
ָתינ ָםחל ןבמםן ֶמל מו ּמָפיּ ָמם יו ָתי ןו ּבעו שו ָָ ֶמֶשך 

יום מוּ ּביבךם ָמיום לו ךו ם שו ֶךינ ָשיךם ּלײל בל מל ל הל שּ ָשיךם ּלײל רל דל ָשיךם ּלײל ָשיך חל
מבדּ ל מו יל ה  יל םמו דול יו יונ ָרי בל מותל לו פו ָָ ּעָמים  ל הל ןודוּ בו ל ךם ּןגוָים רו תונ ּספו שםעל יו

הנ ֹבל ּמָים על ָליָלים אלֹהות) ּוײל של ּעָמים מא לּהי הל ל מא לָהיםנ ָרי רל ל מא מ הםמ ּעל רל ָוךל
ןוד ןם ּלײל רל חות ּעָמיםּ הל פו ןם ּלײל ָמשו שונ הל על ָמהו ֶמֶךת בו ָתפו יוּ עבת וו ָל פל ך לו דל הל הוד וו

ּךת הבֶדשּ ּהדו ּתֶחום ּלײל בו יונ ָהשו ךותל ּחצו ה םןבמם לו חל ָו מם ָמ ֹבו מוּ  ןוד שו ןם ּלײל רו עבתנ הל ול
ָדין ּעָמים ךּ ּמ  ָתרון ּתּןל ּבל ָתמו ּ יל לל יל מל ךם ּןגוָים יו ֶךינ ָממו מל ל הל יו רל ָל ָחילם ָמפל

ל ֶמֶשך בו ּדי וו ל ֹבל למונ ּיֶעלת  ּעם ּהילם םמו ֶךיּ ָיךו מל ּבל הל תל ּמָים וו חם ּהשל מו ֹבו ָךיםנ ָי ּמישל בו
ּעָמים ֶצֶדהּ וו פב  ּתּןל בו ֶךי ָישו מל פב  הל מ ָלשו מ ָרי ןל יל ָרי ןל י יו ָּ ּעךנ ָלפו ל ֶעּצי יל ָם רל ּךנו ת יו מל

תונ ָל מם ֶבמא
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Psalm xcv.
O come, let us exult before the Lord: let us shout for joy to the rock of our 
salvation. Let us come before his presence with thanksgiving: let us shout 
for joy unto him with psalms. For the Lord is a great God, and a great king 
above all gods. In his hand are the deep places of the earth; the heights of 
the mountains are his also. The sea is his, and he made it; and his hands 
formed the dry land. O come, let us worship and bow down; let us kneel 
before the Lord our maker. For he is our God, and we are the people of his 
pasture, and the sheep of his hand. To-day, oh that ye would hearken to his
voice! Harden not your hearts as at Meribah, as in the day of Massah in the
wilderness: when your fathers tempted me, and proved me, although they 
had seen my work. Forty years long was I wearied with that generation, 
and said, It is a people that do err in their heart, and they have not known 
my ways. Wherefore I sware in my wrath, that they should not enter into 
my rest.

Psalm xcvi.
O sing unto the Lord a new song: sing unto the Lord, all the earth. Sing 
unto the Lord, bless his name: proclaim his salvation from day to day. 
Recount his glory among the nations, his wondrous works among all the 
peoples. For great is the Lord, and exceedingly to be praised: he is to be 
revered above all gods. For all the gods of the peoples are things of 
nought: but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before 
him: strength and beauty are in his sanctuary. Give unto the Lord, ye 
families of the peoples, give unto the Lord glory and strength. Give unto 
the Lord the glory due unto his name: take an offering, and come into his 
courts. O worship the Lord in the beauty of holiness; tremble before him, 
all the earth. Say among the nations, the Lord reigneth: the world also is 
set firm that it cannot be moved: he shall judge the peoples with equity. 
Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the 
fulness thereof; let the plain triumph and all that is therein; yea, let all the 
trees of the forest exult before the Lord, for he cometh; for he cometh to 
judge the earth: he will judge the world with righteousness, and the 
peoples in his faithfulness.
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פל  מו ון יוּ ֶצֶדה םָמשו ָןיןל ֶפל סו ן ּוֶעךל ָל חם ָמָיים ּךָביםנ על מו ֹבו ֶךיּ ָי מל ּבל הל ך תל לל יל מל יו
ּחל ה ּותל ֶמתל יו ּתּןל ךל הל ךל יונ ּהָמיךם ןו ךל ָןין צל ּלּה  סל יו ּתּלךּ םתו ָל פל מונ ּמש לו ָרסו

הו ּמָים ָצדו ֶךינ ָהָגידם ּהשל מל ל הל י ֶמדון רל ָּ ּ ָמָיפו יל י יו ָּ ּמ,ם ָמָיפו ָל ב  ָּ ָךים ּרעו ֶךינ הל מל הל
ל ּתֶחום לו רל ָליָליםּ ָהשו מא ָלים בל ּהלו ּדי ֶפֶסל ּהָמתו ל עבןו ןודונ ּיןשם רל ּעָמים רו ל הל מם  ל ךל וו
יל ה יו ילנ ָרי ּמתל ֶ ימ יו פל ּמּען ָמשו הּ לו הםדל ָות יו ה בו ָל ּבלו ּמח ָציוןּ ּותל ֹבו ה ּוָת על מו לָהיםנ של מא
שות פו ָּ עּ שבּמך  מם ךל ָו ֹבָ יל  לָהיםנ מבֶהּןי יו ל מא ֶעּליתל ּעל רל ָּ מבד  ֶךיּ מו מל ל הל יון ּעל רל ֶעלו

חם ּצָעיָהים מו ֹבָ הנ  חל מו ֹבָ ּךי ּלן  ָישו ּע ּלּצָעיהּ םלו ך  ָעים ּיָציּלםנ מוך תל של יוּ ָמּיד ךו ֶחָסידל
שונ דו ּתֶ ך הל הודם לו ּ וו ּבײל

שונ דו ךוּע הל ָמיָו םתו ה יו יו הּ הוָשיעל ֹבל מות על לל פו ָָ שּ ָרי  דל מוךּ ָשיךם ּלײל ָשיך חל ָמתו
ּמלּ ךל ֹבו ּןית ָי תו לו ָל מם עו ֶומא ּ ך ּחסו תונ תל הל ה ָצדו י ּהגוָים ָגיל ָּ ּעי תוּ לו שםעל יל יו הוָדיּע יו

ּתּמךםנ ָם וו ּךנו חם וו ֶךיּ ָפצו מל ל הל ָךיעם ּלײל רל לּהיָםנ הל שםּעת מא ֶךיּ ּמת יו ּסי מל ל ּמפו מם  ל ךל
ילנ י ּהֶמֶלך יו ָּ ָךיעם ָלפו ךּ הל הול שופל ךות וו הנ ּבֶחצבצו ךל הול ָתמו ָ נוך וו ָ נוךּ בו ךם ּלײל בו ּתמו
יל ָרי י יו ָּ ּךּנָםנ ָלפו ָךים יו ֶחמם  ל ּ ּיּחד הל ךות ָימו הל ָו הנ  ּןי ןל ישו למוּ ּתּןל וו ּעם ּהילם םמו ָיךו

ָךיםנ ּמישל ּעָמים בו ֶצֶדהּ וו פב  ּתּןל בו ֶךיּ ָישו מל פב  הל מ ָלשו ןל
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Psalm xcvii.
The Lord reigneth; let the earth be glad; let the many coast-lands rejoice. 
Clouds and darkness are round about him: righteousness and justice are 
the foundation of his throne. A fire goeth before him, and burneth up his 
adversaries round about. His lightnings illumine the world: the earth seeth 
and trembleth. The mountains melt like wax before the Lord, before the 
Lord of the whole earth. The heavens declare his righteousness, and all the
peoples behold his glory. Ashamed are all they that serve graven images, 
that make their boast of things of nought: worship him, all ye gods. Zion 
heareth and rejoiceth, and the daughters of Judah are glad because of thy 
judgments, O Lord. For thou, Lord, art most high above all the earth: thou 
art exalted far above all gods. O ye that love the Lord, hate evil: he 
preserveth the souls of his loving ones; he delivereth them out of the hand
of the wicked. Light is sown for the righteous, and joy for the upright in 
heart. Rejoice in the Lord, ye righteous; and give thanks to his holy name.

Psalm xcviii.
A Psalm. O sing unto the Lord a new song; for he hath done marvellous 
things: his right hand, and his holy arm, hath wrought salvation for him. 
The Lord hath made known his salvation: his righteousness hath he 
revealed in the sight of the nations. He hath remembered his 
lovingkindness and his faithfulness toward the house of Israel: all the ends 
of the earth have seen the salvation of our God. Shout for joy unto the 
Lord, all the earth; break forth into exultation, and sing praises. Sing 
praises unto the Lord with the lyre; with the lyre and the sound of song. 
With trumpets and the sound of the horn shout for joy before the king. the
Lord. Let the sea roar, and the fulness thereof, the world, and they that 
dwell therein. Let the streams clap their hands, let the mountains exult 
together before the Lord, for he cometh to judge the earth: he will judge 
the world with righteousness, and the peoples with equity.
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ל ם הםמ ּעל רל ךל דולּ וו ָציון גל יל בו ֶךינ יו מל ָם  הל ךםָןים תל תם ּעָמיםּ יּשן רו גו ך ָיךו לל יל מל יו
תל ָו ָּ ה רו ּהןּ ּמתל פל  מל עבת ֶמֶלך ָמשו דוש הםמנ וו מּ הל ָוךל דול וו מ גל ּעָמיםנ יודם ָשמו הל

ּתֶחום ּלֶהדבם ָהשו לּהיָם וו יל מא מם יו נ ךומו יתל ֹבָ ה על ּיֶעהבן ּמתל ה בו הל דל פל  םצו ָךיםּ ָמשו ּמישל
הםמ יל וו מוּ הבָךמים ֶמל יו ּמי שו הבךו מםּמל בו יו םשו ָל ֶה ן בו ב ּמֶהךב דוש הםמנ מֶשה וו יוּ הל לל ּךבו

ה לּהיָם ּמתל יל מא מונ יו ּתן לל ָל חבה  יו וו ךם ּעדבתל מו ּדּבך ֶמּליֶהםּ של ן יו ָל ּעמםד על םנ בו ָּ ּיֶע
ּהך ּתֶחום לו ָהשו לּהיָם וו יל מא מם יו םנ ךומו ָבּהם ּעל ֶעָלילותל ֶהם וו ָייתל לל ָבּשמ הל םּ ּמל  יתל ָָ ֶע

לּהיָםנ יל מא דוש יו שוּ ָרי הל דו הל

ּתֶחום מוּ ָהשו ןוד שו ןם ּלײל רו עבתנ הל ןוד ול ןם ּלײל רל י ּמָליםּ הל ָּ ןם ּלײל בו ָודּ הל דל מוך לו ָמתו
יל יל ּעל ּמָים ּךָביםנ הול יו ָעיםּ יו ןוד ָהךו ָיםּ ּמל ּהרל יל ּעל ּהמל ּךת הבֶדשנ הול יו ּהדו ּלײל בו
ָהיּדם ָוןנ ּוּיךו ןל ּתי ּהיו יל ֶמת ּמךו ּשּבך יו ָתיםּ ּויו יל שבּןך ֶמךל ךנ הול יו דל יל ֶבהל ּברבּחּ הול יו
ָחיל יל יל יל חבּצן ּלֶהןות ּמשנ הול יו ּמָמיםנ הול יו מו ֶןן ךו יון רו ךו ֹבָ ָון וו ןל מו ּעֶבלּ לו רו
לוּ ר יו ּהי ל ךותּ םןו על ֹב  יו חוּלל ּמיללות ּוֶיחא יל יו ּדשנ הול יו ּבך הל יל ָמדו ָחיל יו ךּ יל בל ָמדו

ּךך ֶמת ּעמו ןל יל יו ּעמו ָיּתןּ יו יל עבת לו םנ יו עולל יל ֶמֶלך לו ןּ ּוּיֶשן יו יל ּלּמבםל ילשל ןודנ יו מבּמך רל
לוםנ ּןשל
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Psalm xcix.
The Lord reigneth; let the peoples tremble: he sitteth above the cherubim; 
let the earth be moved. The Lord is great in Zion; and he is high above all 
the peoples. Let them give thanks to thy great and dreaded name; holy is 
he. And the strength of a king that loveth justice thou didst establish in 
equity; thou hast wrought justice and righteousness in Jacob. Exalt ye the 
Lord our God, and worship at his footstool: holy is he. Moses and Aaron 
among his priests, and Samuel among them that call upon his name, called 
upon the Lord, and he answered them. He spake unto them in the pillar of 
cloud: they kept his testimonies, and the statute that he gave them. Thou 
didst answer them, O Lord our God: a forgiving God thou wast unto them, 
though thou tookest vengeance on their misdeeds. Exalt ye the Lord our 
God, and worship at his holy mount; for the Lord our God is holy.

Psalm xxix.
A Psalm of David. Give unto the Lord, O ye children of the mighty, give unto
the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto his 
name; worship the Lord in the beauty of holiness. The voice of the Lord is 
upon the waters: the God of glory thundereth, even the Lord upon the 
great waters. The voice of the Lord is powerful; the voice of the Lord is full 
of majesty. The voice of the Lord breaketh the cedars; yea, the Lord 
breaketh in pieces the cedars of Lebanon. He maketh them also to skip like 
a calf; Lebanon and Sirion like a young wild-ox. The voice of the Lord 
cleaveth flames of fire; the voice of the Lord maketh the wilderness to 
tremble; the Lord maketh tremble the wilderness of Kadesh. The voice of 
the Lord maketh the hinds to travail, and strippeth the forests bare: and in 
his temple everything saith, Glory. The Lord sat as king at the flood; yea, 
the Lord sitteth as king for ever. The Lord will give strength unto his people;
the Lord will bless his people with peace
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ה ךםךל מ ּתָתיך צו ֶָ ָמי ּית יו ד  מ בו בּח גו נל מןבב יתבימל
מ ּןָם ּ ֶהּךָם ָוךל הךבע ֹ בןּהּבל ָךּנת ּעֶממ ּשגו

ּךם מו ּןת של ןל ּשי ָיחםֶדמּ רו מ ָבבוךּ עוךו ָבבד י בָֹל
ּלם מו ָמיד גל ֶתמּ תל הל ּ ם ּ ֶהּךםּ ּךֶחּמי ָצדו ךו ן בך צתבבבל

ֶתמ ּהל ֶעדל ָּ מּ  ךבן  םןו דושּ בו ָסין הל חהבן  ָבעחל
ֶתמ של ד  ּךי הו הּ תו ו ָּ מ פו ּעמו ָחיד ּגֶמהּ לו יבבל פתבהיל

ּתָםּ יוּדּע ּתֶעלםמות ּמע ּצֶעהל ּתָם ּהּבלּ םשו על ֹהבו ציבתּשוו
ֶעדנ ם ול עולל ןוד ּמלו םתו לו ךםך ּשם רו ןלחֹנ בל

ת י ּשבל ָּ הּ פו ּךמת ּריל ה דוָדי ָלהו הנ לו ל לל ּהבו ָו ת  י ּשבל ָּ הּ פו ּךמת ּריל ה דוָדי ָלהו לו ל
הנ לל ּהבו ָו

ּשם דּ לו מו ֶמחל ד םשו יל ֶמחל דּ יו י חל ָם ּמל ּהמו ָמיעל דּ ָהשו ָדבםך ֶמחל תל וך בו מוך וו של
הנ לל ּהבו ָו ת  י ּשבל ָּ הּ פו ּךמת ּריל ה דוָדי ָלהו הנ לו ל ָהיל ָלתו ֶמֶךת וו ָתפו םלו

ה ֹבֶ הּ סו  ּמֶע סם ל ָו הּ ּמךמש ָמֶ,ֶדם  ךל ל הוך ּהבו הּ ָרי ָהימ מו לו ל ָּ ת לו ם וו ּךמת ּשבל ָלהו
הנ לל ּהבו ָו ת  י ּשבל ָּ הּ פו ּךמת ּריל ה דוָדי ָלהו הנ לו ל ָחיל ה תו ןל ּמֶחשל בו

מּ ּעֶמה ּהבל ל ך ֶשֶןת בו הּ ּךן לל ָמי ָמתוך ּהֶהּפ ל הּ הםָמי צו לם ל ּעש ֶמֶלך ָעיך מו ָמהו
הנ לל ּהבו ָו ת  י ּשבל ָּ הּ פו ּךמת ּריל ה דוָדי ָלהו הנ לו ל לל ּלָיך ֶחמו הםמ ּיֶחמול על וו

ה ןל ךו ָמיּ הל ּתך ּעָמיּ ּעל ּיד ֶבן ָיּשי ּבית ּהּיחו ּמךו ּדי ָתפו ָשי ָבבו ך הםָמיּ ָלןו פל ֶעָךי ּמעל ָּ ָהתו
הנ לל ּהבו ָו ת  י ּשבל ָּ הּ פו ּךמת ּריל ה דוָדי ָלהו הנ לו ל לל מל ָשי בו פו ָּ ֶמל 

ּלָיך יל על ןוד יו מ מוּךך הםָמי מוָךיּ עםָךי עםָךי ָשיך ּעּבָךיּ רו ָךיּ ָרי ןל עוךו ָךי ָהתו עוךו ָהתו
הנ לל ּהבו ָו ת  י ּשבל ָּ הּ פו ּךמת ּריל ה דוָדי ָלהו הנ לו ל לל בו ָָ

ה תל ָו ןו ָָ ּיי ּעָמיּ וו ָָ סם ֶע ך ֶיחא ָמיּ בל תוֶחָחי םּמה ֶתהא ָמיּ ּמה ָתשו לו במ ָתרל ל במ ּתןוָשי וו ל
הנ לל ּהבו ָו ת  י ּשבל ָּ הּ פו ּךמת ּריל ה דוָדי ָלהו הנ לו ל ָעיך ּעל ָתיל הל

ן ּעל תל ֹובֹ חל ָיךּ ָרמו להל ּלָיך מא ֹב על י ֹבָ ָיךּ יל על ּןיו ל מו ֶחהם רל ךל ָיךּ וו ה שבמסל ָש,ל ים ָלמו הל וו
הנ לל ּהבו ָו ת  י ּשבל ָּ הּ פו ּךמת ּריל ה דוָדי ָלהו הנ לו ל ּריל

ה הנ לו ל ָבילל ָל ה וו חל מו ֹבו ָָ ָציּ וו יל ּתֶעָךיָציּ ּעל ּיד ָמיש ֶבן ּפךו ֶמת יו ךוָציּ וו במל ָתפו מ ֹבו ָמין ם יל
הנ לל ּהבו ָו ת  י ּשבל ָּ הּ פו ּךמת ּריל דוָדי ָלהו

י ָּ מם הּ תוך מא לל הק צל ה) םןו חל מו ֹבָ ה אןיום  וןנ בו ָךנל הּ ּגם בו לל לום ֶעֶ ֶךת ּבעו של בוָמי ןו
ה דוָדי מנ לו ל תל רו ת ּמלו ה ּשבל הנ ןלחֹנ בוָמי ּ יל הּ בוָמי ּ יל הּ בוָמי ּ יל ב יל ּעם סו

הנ לל ּהבו ָו ת  י ּשבל ָּ הּ פו ּךמת ּריל ָלהו
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Come, my friend, to meet the bride; let us welcome the presence of 
the Sabbath.
"Observe" and "Remember the Sabbath day," the only God caused 
us to hear in a single utterance: the Lord is One, and his name is One
to his renown and his glory and his praise. Come, etc.
Come, let us go to meet the Sabbath, for it is a well-spring of 
blessing; from the beginning, from of old it was ordained,—last in 
production, first in thought. Come, etc.
O sanctuary of our King, O regal city, arise, go forth from thy 
overthrow; long enough hast thou dwelt in the valley of weeping; 
verily He will have compassion upon thee. Come, etc.
Shake thyself from the dust, arise, put on the garments of thy glory, 
O my people! Through the son of Jesse, the Bethlehemite, draw 
Thou nigh unto my soul, redeem it. Come, etc.
Arouse thyself, arouse thyself, for thy light is come: arise, shine; 
awake, awake; give forth a song; the glory of the Lord is revealed 
upon thee. Come, etc.
Be not ashamed, neither be confounded. Why art thou cast down, 
and why art thou disquieted? The poor of my people trust in thee, 
and the city shall be builded on her own mound. Come, etc.
And they that spoil thee shall be a spoil, and all hat would swallow 
thee shall be far away: thy God shall rejoice over thee, as a 
bridegroom rejoiceth over his bride. Come, etc. Thou shalt spread 
abroad on the right hand and on the left, and thou shalt reverence 
the Lord. Through the offspring of Perez we also shall rejoice and be 
glad. Come, etc.
Come in peace, thou crown of thy husband, with rejoicing and with 
cheerfulness, in the midst of the faithful of the chosen people: 
come, O bride; come, O bride.
Come, my friend, to meet the bride; let us welcome the presence of 
the Sabbath.
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ּהָגיד ּבבבֶהך יוןנ לו מ ֶעלו ָשמו ּתּמך לו הודות ּלײל םלו תנ  ון לו יום ּהּשבל מוך ָשיך לו ָמתו
יל י יו ָָ ּת ּמחו ֹבָ ָ נוךנ ָרי  יון בו ֶןלּ ֶעּלי ָהגל ָל ֹובך ּוֶעּלי  מ ּבּיילותנ ֶעּלי על תו ָל מם ֶעמּ ֶומא ּחסו

ןוֶתימנ ָמיש ּבּעך שו הם ּמחו מו מבד על ּ מו יל ימ יו ֹבֶ לם ּמֶע דו ֶדימ ֶמּךּנןנ ּמה גל י יל ֹבּ ּמֶע ֶלמּ בו עק פל בו
ֶוןּ ֶעּלי מל ל פב ָציצם רל ןּ ּויל ֹבּ מו ּע ָעים רו של ךבּח ךו במתנ ָבפו ָןין ֶמת ת במ יל ָסיל ל עּ ם ו במ ּידל ל

במּןדםּ ֶןימ י יו ּ ָרי ָהּנה מב יל ֶןימ יו יו ילנ ָרי ָהּנה מב ם יו עבלל ךום לו ה מל ּמתל ם ֶעּדי ּעדנ וו דל מו ָהשל לו
יּ שםךל י בו ָָ ןנ ּוּתּב  ּעי ָל ֶשֶמן ּךֶע יּ ּביָתי בו ָָ ּמים ּהךו ֶךם ָרךו ֶוןנ ּותל ֶעּלי מל ל פב דם רל ךו פל ָיתו
ֶגהנ ֹבו ָון ָי ןל ֶמֶךת ּביו חּ רו ךל ך ָיפו מל ינ ּצָעיה ּרתל ָל תו ה מל ָל ּמעו ּךָעיםּ ָתשו ּלי מו ָמים על ּב,ל

ָנים ָּ ּךֶע ים וו ָָ ּש הּ עו יןל ֹבּ ָםןםן בו ָךיחםנ עוד יו לּהיָם ּיפו ךות מא ּחצו ּ בו יל ּןית יו תםָלים בו שו
ה בונ תל לל במ ּעוו ל ּ צםָךי וו יל ך יו ּהָגיד ָרי ילשל יםנ לו ָיהו

תּ ֶממ ּממל ָל ון ָרסו ךּ ּמ  ָתרון ּתּןל ּבל ָתמו נ  ּמזל ּ עבת ָהתו יל ּןש יו ּןשּ לל ך ּגמםת לל לל יל מל יו
ילםנ ָמ,לות ךות על ו הל ָו מם  ֹבו םּ ָי ךות הולל הל ָו מם  ֹבו ָל  ּ יל ךות יו הל ָו מם  ֹבו ָל הנ  תל ם מל ּמעולל

ה ֶמול ָל מ  ּןיתו מבדּ לו ָם מו מו מא ֶָ ילנ ּעדבֶתימ  ךום יו ּךי ילםּ ּמָעיך ּבמל בו ּמָים ּךָבים ּמָעיָךים ָמשו
ָמיםנ מבֶךך יל ּ לו יל ,בֶדשּ יו

Kaddishשhקד 
ָליך ּמלו םּתה ּימו עםּתה וו מ ָ ךו ךל מ ָעי ןו מל לו על ּמן) בו מת אההלנ מל ּמה ּךבל ּהּעש שו ָיתו ּגּעל וו ָיתו

ּמן ךם מל ָממו ָךיןת וו ּמן הל מ םָןתו לל ּמלּ ּבֶעבל ךל ל ּבית ָישו ּחּיי דו ל יוּמי ון םןו ּחּיי ון םןו בו
ּךךנ) בל ּמילמּ ָיתו לו ּמי על לו על ּלם םלו על ּךך לו ןל מ מו ּמה ּךבל ּהמ שו ּמןת יו אההלנ מל

ּמה לּ שו ּהיל ָיתו ּעֶיהּ וו ָיתו ךּ וו ּהעל ָיתו ּ מּ וו ָּ ָיתו ךוּמםּ וו ָיתו ּמךּ וו פל ָיתו ּתּבחּ וו ָישו ּךךּ וו בל  ָיתו
מ תל חל בו שו מּ ת  תל ָשיךל מ וו תל ל ָבךו ל מ ָמן רל ּעיל ָךיך הםמ) לו ָךיך הםמת אההלנבו מ בו של דו ה  דו
ּמילמ מ ָמן שו ה ךבל מל לל ּהמ שו ּמן) יו ּמןנ אההלנ מל ךם מל ָממו מּ וו מל לו על ן בו מּ ּעֶמָמיךל תל מל חא ֶָ וו

ּמן) ּמןנאההלנ מל ךם מל ָממו ּמלּ וו ךל ֹבו ל ָי ּעל רל ּחָיים  וָןים וו וו
ּעל ּליָם וו לום על ה של ֹבֶ יו הםמ ּיֶע ךומל לום) ָבמו לום אןעֹךת ימי תֹוןהנ ּהשל ה של עשבֶ

ּמן) ּמןנאההלנ מל ךם מל ָממו ּמלּ וו ךל ֹבו ל ָי רל
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Psalm xcii.
A Psalm, A Song for the Sabbath Day. It is a good thing to give thanks
unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O Most High: to 
declare thy lovingkindness in the morning, and thy faithfulness every
night, with an instrument of ten strings and with a harp, with 
thoughtful music upon the lyre. For thou, O Lord, hast made me 
rejoice through thy work: I will exult in the works of thy hands. How 
great are thy works, O Lord: thy thoughts are very deep. A brutish 
man knoweth it not, neither doth a fool understand this: when the 
wicked sprang up as the grass, and all the workers of iniquity 
flourished, it was that they might be destroyed for ever. But thou, O 
Lord, art on high for evermore. For, lo, thine enemies, O Lord, for, lo, 
thine enemies shall perish; all the workers of iniquity shall be 
scattered. But my horn hast thou exalted, like that of the wild-ox: I 
am anointed with fresh oil. Mine eye also hath seen my desire on 
mine enemies; mine ears have heard my desire of them that rose up 
against me, doers of evil. The righteous shall spring up like a palm-
tree; he shall grow tall like a cedar in Lebanon. Planted in the house 
of the Lord, they shall blossom in the courts of our God. They shall 
still shoot forth in old age; they shall be full of sap and green: to 
declare that the Lord is upright; he is my rock, and there is no 
unrighteousness in him.
Psalm xciii.
The Lord reigneth; he hath robed him in majesty; the Lord hath 
robed him, yea, he hath girded himself with strength: the world also 
is set firm, that it cannot be moved. Thy throne is set firm from of 
old: thou art from everlasting. The streams have lifted up, O Lord, 
the streams have lifted up their voice; the streams lift up their 
roaring. Than the voices of many waters, mighty waters, breakers of 
the sea, more mighty is the Lord on high. Thy testimonies are very 
faithful: holiness becometh thine house, O Lord, for evermore.
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ָוסח מֹ ָתנ
ךּ לל במ ןו ל ל ֶסןּ וו חב במ ןו ל ֶלֶ שּ וו במ ןו ָליָהין ל ָליָהיןת ּמין ּמדו ה ּמין ּמדו ָליָהין םּןמל ּבֶמה ּמדו

במ ל ָיםת וו י ּהמל ָּ ה ֶשּעל פו יךוהל במ ןו ל ךּ וו בל ָתיּלת ּהָמדו במ ָןפו ל ןּ וו ָמידל ָתיּלת הל במ ָןפו ל וו
ּחֶלןת במ ןו ל ילהּ וו ּמלו במ ןו ל הּ וו ּךפל ֶשֶמן שו במ ןו ל ֶשֶמן ָהיהּ וו במ ןו ל הּ וו ּשֶעול במ ןו ל ֶתֶפתּ וו ןו
ד ֶמחל ל וו ן של ד מו ָךיםּ ֶמחל ָמים מומו לת ּוֶח ל ן של ּחֶלן מו ָליָהין בו ָדי מוּמךּ ּמדו חםם ּהמל ָּ

ָליָהין בונ  ל ּמין ּמדו ן של ֶשּמיָו מו
ןּ ךל ָע ו ָליָהין בו ּעמל מוּמךּ ּמין ּמדו מל יום  וןת ּךָבי ָישו ה בו ּךפל ֶשֶמן שו ָליָהין בו ּמין ּמדו

בוָתיםּ ֶשֶמן מא ָמיןּ בו שו מו ֶשֶמן ש  יםּ בו ָָ מל ל ּהשו ָמים ּמָתיָךין בו ל תת ּוֶח ל ןוד ּהּשבל י  ו ָּ ָמפו
פון מוּמךּ ּמין פו ת ּךָבי ּ ךו ָּ ן םןו ךל ָע ו ֶשֶמן ּפ,םעותּ בו ָביםּ בו ֶשֶמן על ָוָותּ בו ֶשֶמן צו בו

דנ  ןל ֶשֶמן ּתָית ָבלו מ ןו ָליָהין ֶמיל ּמדו
ּעי ּמיָו ָמּ ּממ ל ּהיוּצמ ָמן הל ןת וו ל תל מ ָפשו ָליָהין בו ֶמיל ּעי ּמין ּמדו ל ּהיוּצמ ָמן הל רל

ָליֶעֶתך הּ ּךָבי מא ֶהןל במ ָהןו ל ה וו לל ָתיּלת ּהֶבֶבד ֶשָ,פו ןת פו תל מ ָפשו ָלים ֶמיל ּמת מבהל מו   
הנ  ָליָהין בל הּ םּמדו הוךל מ מוּמךּ  ו הת ּךָבי ֶעָהיןל ָליָהין בל ּמין ּמדו הּ וו ּממל מוּמךּ  ו

ּהמ ָןיל ֶשתו ה ּעל ָפי ּהּנך ָבשו נל ֶָ ָיתו ה ֶשֶמן וו ֶמנל ה ָויּמלו פוֶפֶךת ֶשל ּביצל ם שו דל במ ָי,בן מל ל
הּ ָחיל ה ּהיוּצך ָמתו ךל ל ָמם ָחבו ה ּמָתיךת ֶמןל הםדל ּךָבי יו ֶ ֶפתּ ֶמָפים ָהימ ֶשל ֶחֶךסת וו ָּ מו
ָיּתן ּצד ּהּנך וו ה בו נל ֶָ ָיתו ה ֶשל ֶשֶמן וו ךל על ם הו דל ּמּימ מל במ יו דת ל י ֶשהםמ ֶ ָלי ֶמחל ָּ ךּ ָמפו תל מ 

ה ּמָתיךנ  הםדל ּךָבי יו ּהמ שוֶמֶןתת וו ָןיל ֶשתו הּ ָבשו תו ל ה בו ָתילל במש ּהפו ך
הּ על י ךםּח ךל ָּ ָ יםּ ָמפו י ָלסו ָּ י בוָיםּ ָמפו ָּ ילּךמ ָמפו י ֶשהםמ ָמתו ָּ ּ ֶבה ֶמת ּהּנך ָמפו ּהמו

ס ּעל חל ס ּעל ּהֶשֶמןּ רו חל ס ּעל ּהּנךּ רו חל ָןיל ּהחוֶלה ֶשָייּשןּ פל םךת רו ָמם ָבשו וו
םנ  ה ֶפחל י ֶשהםמ עושל ָּ הּ ָמפו ָתילל ן חםי ָמן ּהפו ּךָבי יוּסי פוּ ך בו  יל הּ ּחילןת וו ָתילל ּהפו

ה ה םּןּחיל ָהיךות ּבָנעל ן תו ָל ןּ ּעל ֶשּמי תל ּעת ּלדל ָשים ּמתות ָבשו ָל לש ֶעּןךות  ּעל של
ּהת ּהּנךנ  לל ּהדו םןו

ֶתםת הת ָעּ ךו ת ָעם ֶחּש ל תוך ּביתו ֶעֶךן ּשבל ם לוּמך בו דל ָךיך מל ָךים צל ןל ה דו לשל שו
ָךין ֶמת ּהּםּעמיּ ּע ו הּ ּמין מו ּפה ּמין ֶחּש ל ה סל ּפה ֶחּש ל ָליהם ֶמת ּהּנךת סל ֶתםת ּהדו ּעּךןו
ּממיּ ָךין ֶמת ּהעו ּע ו ל מו ָליָהין ֶמת ּהּנךותּ ֶמןל ּמין ּמדו ָביָלין ֶמת ּהּרָליםּ וו ּמין ּמ ו וו

ין ֶמת ּהּחָמיןנ ָָ ָןיןּ וו ומו ךו על םמו

תָימ חָָימ מומך חיין מדם למֹמֹ ןןבדו עךן ֹןת עם חֹ ה ממך ךן יוס 
הל תמ ךןתי לֹןת

ּמך םּ ֶשֶנמא עולל לום בל ָבים של ָמים ּמךו ָמיּדי ֶח ל מ ּתלו ָל י ָָ ּמך ָךָבי ֶח ך מל תל על ּמך ָךָבי ֶמלו מל
לום ָהי של ָיךנ יו ָל מ ןו ָיך ֶמיל ָּ ּךי ןל ָיךת ּמל ָתהו ָל לום בל ּךן שו ה וו הול ָיך ָלמםּדי יו ָּ ל בל וו ל
ּמּען ּבית ךנ לו לום בל מ של ה נל ךל י ֶמּדבו ּךעל ּמּען ּמּחי וו ָיךנ לו מָותל ּמךו ה בו ול ּחיּלךּ ּשלו בו

ן לום ךל ּמלנ של ךל לום ּעל ָישו ימּ של ֶָ ןל ים לו ָָ ּמה ןל ךנ םךו ה  ון לל של לּהיָם ֶמּןהו ה מא הול יו
ּךך ֶמת ּעמו ה יןל הול ּעמו ָיּתןּ יו ה עבת לו הול שולנ יו מו ָמ ו ּמין לל ֶתמ וו מבֶהּןי תוךל לו

לוםנ  ּןשל
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ָליך ּמלו םּתה ּימו עםּתה וו מ ָ ךו ךל מ ָעי ןו מל לו על ּמן) בו מת אההלנ מל ּמה ּךבל ּהּעש שו ָיתו ּגּעל וו ָיתו
ּמן ךם מל ָממו ָךיןת וו ּמן הל מ םָןתו לל ּמלּ ּבֶעבל ךל ל ּבית ָישו ּחּיי דו ל יוּמי ון םןו ּחּיי ון םןו בו

ּךךנ) בל ּמילמּ ָיתו לו ּמי על לו על ּלם םלו על ּךך לו ןל מ מו ּמה ּךבל ּהמ שו ּמןת יו אההלנ מל
ּמה לּ שו ּהיל ָיתו ּעֶיהּ וו ָיתו ךּ וו ּהעל ָיתו ּ מּ וו ָּ ָיתו ךוּמםּ וו ָיתו ּמךּ וו פל ָיתו ּתּבחּ וו ָישו ּךךּ וו בל  ָיתו
מ תל חל בו שו מּ ת  תל ָשיךל מ וו תל ל ָבךו ל מ ָמן רל ּעיל ָךיך הםמ) לו ָךיך הםמת אההלנבו מ בו של דו ה  דו

ּמן) ּמןנ אההלנ מל ךם מל ָממו מּ וו מל לו על ן בו מּ ּעֶמָמיךל תל מל חא ֶָ וו
ָהין סו על ָמיּדיהוןת עו ָמיּדי ּתלו ל ּתלו ּעל רל ָמיּדיהון וו ּעל ּתלו ןת וו ָל ּעל ּךבל ּמל וו ךל ּעל ָישו

הון םלו ון מ םלו ָל ּהמ לל ל ֶמּתך ּוֶמּתךת יו ָדי ןו ל ּדין וו מ הל ךל ּמתו מת ָעי ןו תל מ ּהָעשו תל מוּךיו בו
ּמןֵ  ּמןת ְמל ךם מל ָממו מ וו על ּמךו ּמילמ וו מּךי שו ם מל דל ּךֶחּמית ָמן הק מ וו על ָחסו מ וו ָחנל

ּמן) ּמןנאההלנ מל ךם מל ָממו ּמלּ וו ךל ֹבו ל ָי ּעל רל ּחָיים  וָןים וו ּמילמ וו מ ָמן שו ה ךבל מל לל ּהמ שו יו
ּעל ּליָם וו לום על ה של ֹבֶ יו הםמ ּיֶע ךומל לום) ָבמו לום אןעֹךת ימי תֹוןהנ ּהשל ה של עשבֶ

ּמן) ּמןנאההלנ מל ךם מל ָממו ּמלּ וו ךל ֹבו ל ָי רל

ָוסח ספךדנ
ד ֶמחל מ דו תל ךל מ בו ּתתל ּיֶחּדת לו ָ י ָמיָהי ָמתו ד מם  הל ֶמחל מ בו ּעיל ּיֶחָדין לו ָמנםן ָמתו מ דו ָל ּבוו רו
ָתין ּעל מ יל מ לל ּעיל דּ לו ָךיך הםמ ֶמחל מ בו של דּ הםדו ּןל חל הק ד לל מ חל ּעיל הון לו ּוי ָעמו ֶמהא לו
ד ּוי ֶמחל ֶמהא מ ָדיּליה לו ָל ּבוו ד רו ֶמחל מ דו תל ךל ֶעָןיּדת ָמיָהי בו ָמתו ּךיה ּעד עו ּסילמ ָעיהל רםךו

דנ מו ֶמחל ד םשו מ ּדײל ֶמחל תל מ ךל ָל מ מםָהימו הל דנ וו ֶמחל בו
מ לותל דנ צו ֶמחל מ דו תל ה ךל ּךי ֶעלל ָמשו ד לו ֶמחל מ דו תל ךל ּדת בו חק מל ָמתו ת עו ת ָמיָהי ּשבל ּשבל מ דו תל ךל
ת ָּ ּת,ל ָמתו דּ וו ֶמחל מ דו תל ךל מ ןו מ ּהָעישל ּסילמ ּיָ,יךל ּדת רםךו חק מל מ ָמתו הל מ עו ּמֶעּלי ּשּבתל דו
ּשת ךל פו ָמתו ּדת וו ילחק מ ָמיָהי ָמתו הנ ּרד ּעָיל ּשּבתל מל מ ָעיל מ ּהָעישל רל ה ּמלו ּךי ֶעלל ָמשו לו
ָהיךם ָו מ ָד ָיחםדל ּךת בו מל תו ָמיָהי ָמשו ה וו ָךין ָמנל ּעבו ין ָמתו ָָ ל ָעי מנ וו ל ךל חק מ מל ךל ָמָ, ו

מּךי ָתין םמל י ךםבו ָּ ל שםלו ל מנ וו ל מ ּהָעישל רל ּבּבי ּמלו ָךין לו ה ָעטו ּ מל ּךת בו ּעטו ָמתו מ וו ּהָעישל
מ הל פל ָו ּמ ָמין וו לו הם על מ בו  יו ךל חק מ מל ָל ּלית שםלו ל הנ וו ךם ָמנל ּעבו ָמתו ָהין וו הם ּעךו מ ר יו ָל ָדי דו

ָתין מל שו ָָ ָךין בו ּעטו הם ָמתו מנ וו  יו מ ּהָעישל ּעמל מ בו ּתתל ּךת לו ּעטו ָמתו ה וו מל ָהיךם ָעיל ָו ָהיָךין ָב ָו
לוּמךתתת ָפיןנוו ָו ּמ ָהיךם דו ָו ה ָב ול ֶחדו ה ןו מ לל ךו ל ןל מ לו לותל מ ָדצו ּדין ּשיךםתל ֶחּדָתיןנ רו
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ערבhת לשבת

ךנ ןבךל יל ּהמו ךו ם ֶמת יו חתןנ בל
ֶעדנ ם ול עולל ך לו ןבךל יל ּהמו ךםך יו ההל וחתןנ בל

ה פוּתּח מל חל ו ָןיםּ בו ךו ּמֶעָךין ֶעךל ןל םּ ֶמֶשך ָבדו עולל יָם ֶמֶלך הל להבּ יל מא ה יו ךםך ּמתל בל
ָןיםּ ּסּעך ֶמת ּהרו ל ּמָנים םמו ּשֶנה ָעָתים םּמֶחָלי  ֶמת ּהזו ה מו ָל ןם ָךיםּ וָבתו על שו

י ָּ חֶשך ָמפו י חֶשךּ וו ָּ הּ גוּלל מוך ָמפו לל יו לל צוָות בוּךמ יום ול ָהיּעּ ָרךו ךל ךוּתיֶהם בל מו ָמשו בו
ךםך מות בל מות שו ןל יל צו הּ יו לל יו ָעיל ּבין יום םּןין לל הּ םּמןו לל יו מוךּ םּמֶעָןיך יום םּמָןימ לל

ָןיםנ ּ ּהּמֶעָךין ֶעךל יל ה יו ּמתל

ָם ָ ים מותל פל ָ,ים םָמשו ות ח  ה םָמצו ּ תוךל תל ןו הל מ מל ּמל ּעמו ךל ם ּבית ָישו ּמֶהּןת עולל
ֶתמ ּךי תוךל ָדןו ּמח בו שו ָָ ֶ,ימ וו ח  ָשיּח בו ָל הםּמָם  ּןָם םןו של ו לּהיָםּ בו יל מא ת ּעל ּרן יו תל ָלּמדו
ם ֶגה יומל הו ֶָ ֶהם  ּמיָםּ םןל מוֶךך יל ֶעדת ָרי ּהם ּחּייָם וו ם ול עולל ,וֶתימ לו ח  וֶתימ וו םָמצו

ּמלנ ךל ּ מוּהן ֶמת ּעמו ָישו יל ה יו ךםך ּמתל ָמיםת בל עולל ָסיך ָמֶמנם לו מ  ּמל תל תו ּמֶהןל הּ וו לל יו לל ול

אןיחידנ מל מלך ָממן)
דנ יל ֶמחל לּהיָםּ יו יל  מא ּמלּ יו ךל ּמע  ָישו שו

ֶעדנ ם ול עולל ןוד ּמלו םתו לו ךםך ּשם רו ןלחֹנ בל
ּמֶיה ָךים הל ןל ים ּהעו הל מבֶדמנ וו ל מו מּ םןו ל שו פו ָּ ל  מּ םןו ל ןו ןל ל לו לֶהימּ בו ל יל מא תל ּמת יו ּהןו מל וו

מ ּצםו ָבָ י מו ֶמֶשך מל
מ ּןֶעֶךךּ תו ֶל ו ּןיֶתמּ םןו מ בו תו ָשןו םּ בו תל בל ָדּבךו ימ וו ֶָ ןל ם לו תל ָו ָשּנ ֶןמנ וו ןל  ּהיום ּעל לו

ם ּעל תל ּתןו ימנ ם ו ֶָ פבת ּבין ּעי ים לו ב ל הל ֶדמּ וו מות ּעל יל ם לו תל ּשךו הםֶממנ םהו מּ םןו בו של ו םןו
ֶךימנ על ת תות ּביֶתמ םָןשו מו

יל ה ֶמת יו ּמֶהןל ֶ ם ּהיוםּ לו ּצֶםה ֶמתו ָבָ י מו וּתי ֶמֶשך מל עם ֶמל ָמצו מו ּע ָתשו מב ילה ָמם של הל וו
ָעתו יוֶךה ֶ ם בו צו ּ ך ּמךו ּתָתי מו ָל ֶ םנ וו שו פו ָּ ל  ֶ ם םןו ל ּןןו ל לו דוּ בו ל ןו על לּהיֶ ם םלו מא
תל ּ לו מל ֶתמּ וו ֶהמו מ ָלןו דו של ּתָתי ּעֶשן בו ָל ֶךמנ וו הל ָיצו מ וו ָתיךבשו מּ וו ֶָ בל תל דו ּספו מל הושּ וו םּמלו

לָהים ֶמּחָךים ֶתם מא ֶתם ּוֶעּןדו ּסךו ֶ םּ וו ּןןו ֶתה לו ֶ ם ֶפן ָיפו ךם לל מו נ ָהשל תל עו ןל של וו
ה מל ֶמדל הל ך וו ֶיה מל ל במ ָיהו ל ּמָים וו ּצך ֶמת ּהשל על ֶ ם וו יל בל ה ּמ  יו ךל חל ֶהםנ וו ּתֶחָוי ֶתם לל ָהשו וו
ֶתם ּשמו ֶ םנ וו ָבּתן לל יל  ה ֶמֶשך יו ֶךי ּהטבןל מל ה ּמּעל הל ּהךל ֶתם מו הּ ּוֶמּןדו ןםלל במ ָתּתן ֶמת יו ל

ים הל ֶ ם וו מות ּעל ֶידו ם לו ֶתם מבתל ּשךו ֶ םּ םהו שו פו ָּ ּעל  ֶ ם וו ּןןו ּךי ּמֶיה ּעל לו ןל ֶמת עו
ּןיֶתמ מ בו תו ָשןו םּ בו ּדּבך בל יֶ ם לו ָּ ם ֶמת בו ֶתם מבתל ָלּמדו יֶ םנ וו ָּ פבת ּבין ּעי לו ו ל

בם ּמּען ָיךו ֶךימנ לו על תםתות ּביֶתמ םָןשו ם ּעל מו תל ּתןו הםֶממנ ם ו מ םןו בו של ו מ ּןֶעֶךך םןו תו ֶל ו םןו
ּמָים ֶהםּ ָריּמי ּהשל ּתת לל יל ּלֶמןבּתיֶ ם לל ּבע יו שו ָָ ה ֶמֶשך  מל ֶמדל יֶ ם ּעל הל ָּ ּמיֶ ם ָויּמי ןו יו

ֶךינ מל ּעל הל
ֶהם ָציָצת ּעל שם לל על תל ֶמּלֶהם וו ּמךו מל ּמל וו ךל י ָישו ָּ יל ֶמל מבֶשה ּיממבךנ ּעּבך ֶמל בו במֶמך יו ּוי

ָציָצתּ ֶ ם לו ילה לל הל ּ ֶלתנ וו ָתיל תו ָל ּ פו ָם ּעל ָציָצת ּהרל תו ָל םּ וו דבךבתל ּדיֶהם לו ּפי ָןבו ָו ּר
ֶ ם ּןןו תםךם ּמֶחּךי לו במ תל ל םּ וו יל ּוֶעָשיֶתם מבתל ות יו ל ָמצו ֶתם ֶמת רל ּ ךו ָמיֶתם מבתו םתו םךו
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Shema and its Blessings
Reader: Bless ye the Lord who is to be blessed.
Cong. and Reader.—Blessed is the Lord who is to be blessed for ever and 
ever.
Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who at thy word 
bringest on the evening twilight, with wisdom openest the gates of the 
heavens, and with understanding changest times and variest the seasons, 
and arrangest the stars in their watches in the sky, according to thy will. 
Thou createst day and night; thou rollest away the light from before the 
darkness, and the darkness from before the light; thou makest the day to 
pass and the night to approach, and dividest the day from the night, the 
Lord of hosts is thy name; a God living and enduring continually, mayest 
thou reign over us for ever and ever. Blessed art thou, O Lord, who bringest
on the evening twilight.
With everlasting love thou hast loved the house of Israel, thy people; a Law
and commandments, statutes and judgments hast thou taught us. 
Therefore. O Lord our God, when we lie down and when we rise up we will 
meditate on thy statutes: yea, we will rejoice in the words of thy Law and 
in thy commandments for ever; for they are our life and the length of our 
days and we will meditate on them day and night. And mayest thou never 
take away thy love from us. Blessed art thou, O Lord, who lovest thy people
Israel.
When Prayering privately add: God, faithful King!
Shema:
Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is One.
Blessed be His name, whose glorious kingdom is for ever and ever.
And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with 
all thy soul, and with all thy might. And these words, which I 
command thee this day, shalt be upon thine heart: and thou shalt 
teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when 
thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and 
when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind 
them for a sign upon thine hand, and they shall be for frontlets
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יּ ותל ל ָמצו ךם ּוֶעָשיֶתם ֶמת רל רו ּמּען ָתתו ים ּמֶחּךיֶהםנ לו ָָ יֶ ם ֶמֶשך ּמֶתם תב ָּ ּמֶחּךי ּעי  וו
ּךָים ֶ ם ּמֶמֶךי ָמצו לּהיֶ ם ֶמֶשך הוּצמָתי ֶמתו יל מא י יו ָָ דבָשים ּלמלּהיֶ םנ ֶמ ָייֶתם הו ָוהו

לּהיֶ םנ יל מא י יו ָָ ֶ ם ּלמלָהיםּ ֶמ יות לל ָלהו

ּמל ךל ָם ָישו חו ָּ תוּ ּוֶמ ּמין תםלל לּהיָם וו יל מא ּליָםּ ָרי הםמ יו ּהילם על במתּ וו ל ת ה רל ָל מם ֶמת ֶומא מא
ָם ע לל ךל ּמל ּהָנפו ָךיָציםת הל ל ֶהעל ּרָם ּהגוֶמּלָם ָמּר  רל ָ יםּ ּמלו לל ּעמוּ ּהפוּדָם ָמּיד מו

מות ּעד לל פו ָָ דבלות ּעד ּמין ּחֶהךּ וו עבֶשה בו ּשָםּ הל פו ָּ ּןי  יו ל מב מםל לו ל ּשּים גו ּהמו ּךיָםּ וו ָמצל
ּןיָםּ יו מות מב ָךיּ ָם ּעל בל ּלָםּ ּהּמדו ּתן ּלמו  ּךבו ָל במ  ל ּשָם ּבּחָייםּ וו פו ָּ ם  ךת ּה ל פל ּמין ָמסו

ָתים מותות םמופו עבהּ וו ּפךו ה בו מל הל ָו ָם  עבֶשה יל ּמל הל ּמיָםת הל ָו ל שב ָם ּעל רל ָּ ּוילֶךם ּהךו
ם ּמל ָמתו ל ךל ָיםּ ּויוּצמ ֶמת ּעמו ָישו ךל ל בו וּךי ָמצו תו רל ךל ֶעןו םת ּהּמֶרה ןו י חל ָּ ּמת בו ּמדו בו

ּמיֶהם ָו ֶמת שו ּפיֶהם וו ֶמת ךודו ּךי ּים סם ּ וו יו ּבין ָגתו ָל םת ּהּמֶעָןיך בל ּחךםת עולל לו
לם צון ָהבו ךל מות םּמלו םתו ןו הודם ָלשו חם וו תוּ ָשבו ןםךל יו ֶמת גו ָל מם ןל ךל הומות ָ ּבעּ וו ָבתו

םנ ךם   יל מו מל הּ וו ה ּךבל חל ָשמו ה בו ָם ָשיךל מ על ּמל לו ךל י ָישו ָּ ֶעּליֶהםת מבֶשה םןו
מם מ ךל ָהית עבּשה ֶפֶלמנ ּמלו םתו מ תו ך ּב,בֶדשּ ָוךל על מו ֶָ ה  מב ל ּ ָמי רל יל ּמָלים יו ה בל מב ל ָמי  ל

ּמךנ ָרי מא ֶָ ֶעדת וו ם ול עולל לך לו יל ָימו ךםנ יו מו מל ָם וו י מֶשהּ ֶתה ּמָלי על ָּ ימּ בוּהּע ילם ָלפו ֶָ ןל
ּמן) ּמלנ אההלנ מל ךל ּמל ָישו ּ גל יל ה יו ךםך ּמתל ה ָמֶמנםת בל תל לו ָמּיד חל מל יל ֶמת ּיֶעהבןּ םבו ה יו דל פל
ה ּעצל ָם בו ָּ ּת,ו לוםּ וו של ּחָיים  וָןים םלו ּרָם לו ּהֶעָמיּדָם ּמלו לוםּ וו של ָןיָם לו ָריּןָם מל ּהשו

ה ךםך ּמתל לוֶממת בל ּרת שו ּליָם ס  ךוש על ֶממּ םפו ּמּען שו ה לו ּהךל הוָשיּעָם מו ימּ וו ֶָ פל ה ָמיו  וןל
ּמן) ָיםנ אההלנ מל לל ךםשל ּעל יו ּמל וו ךל ל ּעמו ָישו ּעל רל ּליָם וו לום על ּרת של ּ ּהפוּךש ס  יל יו
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between thine eyes. And thou shalt write them upon the door posts of thy 
house, and upon thy gates.
And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my 
commandments which I command you this day, to love the Lord your God, 
and to serve him with all your heart and with all your soul, that I will give 
the rain of your land in its season, the former rain and the latter rain, that 
thou mayest gather in thy corn, and thy wine, and thine oil. And I will give 
grass in thy field for thy cattle, and thou shalt eat and be satisfied. Take 
heed to yourselves, lest your heart be deceived, and ye turn aside, and 
serve other gods, and worship them; and the anger of the Lord be kindled 
against you, and he shut up the heaven, that there be no rain, and that the 
land yield not her fruit; and ye perish quickly from off the good land which 
the Lord giveth you. Therefore shall ye lay up these my words in your heart 
and in your soul: and ye shall bind them for a sign upon your hand, and 
they shall be for frontlets between your eyes. And ye shall teach them your
children, talking of them when thou sittest in thine house, and when thou 
walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. 
And thou shalt write them upon the door posts of thine house, and upon 
thy gates: that your days may be multiplied, and the days of your children, 
upon the land which the Lord sware unto your fathers to give them, as the 
days of the heavens above the earth.
And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, 
and bid them that they make them a fringe upon the corners of their 
garments throughout their generations, and that they put upon the fringe 
of each corner a cord of blue: and it shall be unto you for a fringe, that ye 
may look upon it, and remember all the commandments of the Lord, and 
do them; and that ye go not about after your own heart and your own 
eyes, after which ye use to go astray: that ye may remember and do all my 
commandments, and be holy unto your God. I am the Lord your God, who 
brought you out of the Land of Egypt, to be your God; I am the Lord your 
God.
True and trustworthy is all this, and it is established with us that he is the 
Lord our God, and there is none beside him, and that we, Israel, are his 
people. It is he who redeemed us from the hand of kings, even our King, 

19



who delivered us from the grasp of all the terrible ones; the God, who on 
our behalf dealt out punishment to our adversaries, and requited all the 
enemies of our soul; who doeth great things past finding out, yea, and 
wonders without number; who holdeth our soul in life, and hath not 
suffered our feet to be moved; who made us tread upon the high places of 
our enemies, and exalted our horn over all them that hated us; who 
wrought for us miracles and vengeance upon Pharaoh, signs and wonders 
in the land of the children of Ham; who in his wrath smote all the first-born
of Egypt, and brought forth his people Israel from among them to 
everlasting freedom; who made his children pass between the divisions of 
the Red Sea, but sank their pursuers and their enemies in the depths. Then
his children beheld his might; they praised and gave thanks unto his name, 
and willingly accepted his sovereignty. Moses and the children of Israel 
sang a song unto thee with great joy, saying, all of them,
Who is like unto thee, O Lord, among the mighty ones? Who is like unto 
thee, glorious in holiness, revered in praises, doing wonders?
Thy children beheld thy sovereign power, as thou didst cleave the sea 
before Moses: they exclaimed, This is my God! and said,
The Lord shall reign for ever and ever.
And it is said, For the Lord hath delivered Jacob, and redeemed him from 
the hand of him that was stronger than he. Blessed art thou, O Lord, who 
hast redeemed Israel.
Cause us, O Lord our God, to lie down in peace, and raise us up, O our King,
unto life. Spread over us the tabernacle of thy peace; direct us aright 
through thine own good counsel; save us for thy name's sake; be thou a 
shield about us; remove from is every enemy, pestilence, sword, famine 
and sorrow; remove also the adversary from before us and from behind us.
O shelter us beneath the shadow of thy wings; for thou, O God, art our 
Guardian and our Deliverer; yea, thou, O God, art a gracious and merciful 
King; and guard our going out and our coming in unto life and unto peace 
from this time forth and for evermore; yea, spread over us the tabernacle 
of thy peace. Blessed art thou, O Lord, who spreadest the tabernacle of 
peace over us and over all thy people Israel, and over Jerusalem.
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י םּןין ָָ םנ ּבי ָךית עולל םּ בו דבךבתל תּ לו ת ּלֶעֹובת ֶמת ּהּשבל ּמל ֶמת ּהּשבל ךל ֹבו י ָי ָּ ךם ןו מו של וו
ֶךיּ מל ֶמת הל ּמָים וו יל ֶמת ּהשל ה יו ֹבל ָמים על םּ ָרי ּשֶשת יל עולל ּמל מות ָהימ לו ךל ֹבו י ָי ָּ בו

ּפשנ ּןת ּוָינל ָןיָעי של םּןיום ּהשו
ּמלנ ךל ֹבו י ָי ָּ ּ ֶמל בו יל ּדּבך מֶשה ֶמת מוֶעּדי יו אןֹלוֹ ךבליםנ ּויו

ָליך ּמלו םּתה ּימו עםּתה וו מ ָ ךו ךל מ ָעי ןו מל לו על ּמן) בו מת אההלנ מל ּמה ּךבל ּהּעש שו ָיתו ּגּעל וו ָיתו
ּמן ךם מל ָממו ָךיןת וו ּמן הל מ םָןתו לל ּמלּ ּבֶעבל ךל ל ּבית ָישו ּחּיי דו ל יוּמי ון םןו ּחּיי ון םןו בו

ּךךנ) בל ּמילמּ ָיתו לו ּמי על לו על ּלם םלו על ּךך לו ןל מ מו ּמה ּךבל ּהמ שו ּמןת יו אההלנ מל
ּמה לּ שו ּהיל ָיתו ּעֶיהּ וו ָיתו ךּ וו ּהעל ָיתו ּ מּ וו ָּ ָיתו ךוּמםּ וו ָיתו ּמךּ וו פל ָיתו ּתּבחּ וו ָישו ּךךּ וו בל  ָיתו
מ תל חל בו שו מּ ת  תל ָשיךל מ וו תל ל ָבךו ל מ ָמן רל ּעיל ָךיך הםמ) לו ָךיך הםמת אההלנבו מ בו של דו ה  דו

ּמןנ  ךם מל ָממו מּ וו מל לו על ן בו מּ ּעֶמָמיךל תל מל חא ֶָ וו

On Sabbaths: And the children of Israel shall keep the Sabbath, to 
observe the Sabbath throughout their generations, for an everlasting
covenant. It is a sign between me and the children of Israel for ever, 
that in six days the Lord made the heavens and the earth, and on the
seventh day he rested, and ceased from his work.
On Passover, Pentecost and Tabernacles, say: And Moses declared 
the set feasts of the Lord unto the children of Israel.
Reader.—Magnified and sanctified be his great -name in the world 
which he hath created according to his will. May he establish his 
kingdom during your life and during your days, and during the life of 
all the house of Israel, even speedily and at a near time, and say ye, 
Amen.
Cong. and Reader.—Let his great name be blessed. for ever and to all
eternity.
Reader.—Blessed, praised and glorified, exalted, extolled and 
honored, magnified and lauded be the name of the Holy One, 
blessed be he; though he be high above all the blessings and hymns, 
praises and consolations, which are uttered in the world; and say ye,.
Amen.
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  )  Adon Olam  אדון עולם  

מ ךל ןו ָָ ָציך  ל יו ֶ ֶךם רל ּלך א בו ם ֶמֶשך מל ֶמדון עולל
מ ךל הו ָָ מו  צו רבל א ֶמּתי ֶמֶלך שו ֶחפו ה ןו ֶעשל ָּ ּעת  לו

מ לך ָוךל ּןעו ָימו לות ּהרבל א לו ּמֶחּךי ָר ו וו
ה ךל מל ָתפו ֶיה בו הםמ ָיהו הםמ הוֶוה א וו ילה וו הםמ הל וו
ה ָביךל ּהחו ָשילו לו ּהמו י א לו ָָ ּמין ּש ד וו הםמ ֶמחל וו
ה ךל ּהָמשו עבת וו לו הל ָלית א וו ָלי ּת ו ָלי ּךמָשית בו בו
ה ךל יום צל ָלי בו צםך ֶחןו ּחי גוֶמָלי א וו הםמ ּמָלי וו וו
מ ךל יום ֶמהו ת רוָסי בו ָּ ָ ָ,י א מו ָ,י םמל ָָ הםמ  וו
ה ָעיךל מל ּעת ָמיּשן וו ָהיד ךםָחי א בו ילדו ּמפו בו
מ במ ָמיךל ל י ָלי וו ָל ָתי א ֶמדב ָויל ָעם ךםָחי בו וו

Eternal master, who reigned supreme,
Before all of creation was drawn;
When it was finished according to his will,
Then "King" his name was proclaimed to be
When this our world shall be no more,
In majesty he still shall reign,
And he was, and he is, And he will be in glory.
Alone is he, there is no second, Without division or ally;
Without beginning, without end,
To him is the power and sovereignty
He is my God, my living redeemer
Rock of my affliction in time of trouble
He is my banner and refuge
Filling my cup the day I call
Into his hand I commit my spirit
When I sleep, and I awake
And with my spirit, my body
The Lord is with me, I will not fear
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  )  h  Yigdalגדל  
ָצימםתו ּמין ּעת ֶמל מו מ וו צל מו ָָ ּתּבחא ָישו לָהים ּחי וו ּעל מא ָיבו
עםתו ּמחו ּבם ּמין סו  לו ם וו לל עו ֶָ ָיחםדוא ָחיד רו ּמין יל ד וו ֶמחל
תו של ד  יו הו ֶעךבך ּמלל ָּ במ  ּמיָו גם אל מםת ּהגם  וו ּמין לו דו

ּךמָשיתו ּמין ּךמָשית לו מאָךמשון וו ךל ןו ָָ ך ֶמֶשך  ןל ל על מון לו ל ּהדו
תו םּמלו םתו יל ד  ךאיוֶךה גו ל ָוצל ם לו ל ָהנו ֶמדון עולל
תו ּמךו ָתפו תו וו ב יל ּשי סו ָו ָואֶמל ּמ תל ָו תו  ןםמל ָו ֶשּפע 

תו ָל מם ָןימ םּמָבי  ֶמת תו ָל מבֶשה עודא ּמל רו ךל ָישו ם בו במ הל ל
ּמן ּביתו מא ֶָ ָןימו  ָו ּעמו ּמלאּעל ּיד  ּתן לו ָל ֶמת  תוּךת מא
תו תםלל ָמים לו עולל תו לו במ ילָמיךאעל ל ּמל וו במ ּיֶחָלי  הל ל
תו מל ּהדו ך בו ןל סו  על ּךיָםאּמָבי  לו תל יוּדּע סו צוֶפה וו

תו על ָךשו ע רו ע ךל של ךל לואָוּתן לו על ָמפו ָסיד רו ָמיש חל גוּמל לו
תו שםעל ּחּרי ּהי יו עות מו ָשיּחָםאָלפו ּהי ילָמים מו ּלח לו ָישו
תו ָהיל ךםך ֶעּדי ּעד ּשם תו עואבל ךבן ּחסו ּחֶיה ּמל בו ּמָתים יו

תו תוךל סוד ּעת ּמל וו ָךיםאּהן ּהם יו ָע,ל ּמֶיה ֹלוֹ ֶעֹּךה לו
תו ָהיל ךםך ֶעּדי ּעד ֹם תו תואבל ןםמל ָו ֶמת ם תוּךת מבֹה מא

1. Exalted be the Living God and praised, He exists unbounded by time;
2. He is One, no unity is like His Oneness; Inscrutable and infinite is His 
Oneness; 3. He has no body semblance, nor is He corporeal. His holiness 
has no comparison; 4. He preceded every creation, He is First, nothing 
precedes His precedence; 5. Behold, He is Master to all Creation, 
demonstrating His greatness & sovereignty; 6. He granted His flow of 
prophecy - to His treasured, splendid people; 7. None like Moses arose 
again in Israel, prophet who perceived His vision clearly; 8. Torah of truth 
He granted His Nation, through His prophet, the trusted one of His 
household; 9. God will never amend nor exchange His law - for any other 
one, for all eternity; 10. He scrutinizes and knows our secrets - He 
perceives a matter's outcome at its inception; 11. He recompenses man 
with kindness according to his deed - He places evil on the wicked 
according to his wickedness; 12. By the End of Days He will send our 
Messiah - to redeem those longing for His final salvation; 13. God will 
revive the dead in His abundant kindness - Blessed forever is His praised 
Name.
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  )  Shacharis  שחרhת  

ֶתמנ  ָל מם ה מא הּ ּךבל לל ֶחמו ָתי בו מל שו ָָ תל ָבי  ּתךו ּהילםּ ֶשֶהחא ימ ֶמֶלך ּחי וו ֶָ פל י לו ָָ מוֶדה ֶמ

ּדָיםנ  ָ יּלת יל ָו ָם ּעל  ָצםל יו וו ותל ָמצו ָם בו של םּ ֶמֶשך ָהעו עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל

מ ןו ךל הת םןל מל חל ו ם בו דל מל ּצך ֶמת הל םּ ֶמֶשך יל עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל
ד ּתם ֶמחל ןוֶדמ ֶשָמם ָי,ל י ָ ּ,מ  ו ָּ ילדםּע ָלפו לםי וו ָןיםת ֶחלםָלים ֶחלםָליםת גל הל ָו ָןים  הל ָו
ה ךםך ּמתל תת בל ה ֶמחל על ּהּים ֶמָפים של ָהתו ּשך לו ד ּמֶהם ּמי ֶמפו ּתּח ֶמחל ּמֶהם מו ָמם ָיפל

ָלימ ּלֶעשותנ  ך םּמפו של ל בל ה'ּ ךוּפמ  ל

ה ָבית תל ּפחו ָו ה  הת ּמתל תל ּצךו ה יו הת ּמתל מתל ךל ה ןו הת ּמתל הוךל ּתתל ָבי  ו ה ֶשנל מל של ָו לּהית  מא
ל ןמת רל ָתיד לל ה ָבי ֶלעל ּהֶחָתיךל ה ָמֶמָני םלו לל ָתיד ָלטו ה על ּמתל ָבית וו ָהךו ה בו ךל ּשמו ה מו ּמתל וו

ל ּהּמֶעָשיםת לּהי ּומלּהי ֶמןוּתי ָךבון רל ימ ה' מא ֶָ פל י לו ָָ ָבי מוֶדה ֶמ ָהךו ה ןו מל של ּמן ֶשּהנו תו
ָךים ּמָתיםנ  בל מות ָלפו של ָו ה ה'ּ ּהּמֶחָתיך  ךםך ּמתל מותת בל של ל ּהנו ֶמדון רל

ּךי ָדןו ָם ּלֶעסוה בו ָצםל יו וו ותל ָמצו ָם בו של םּ ֶמֶשך ָהעו עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה מא הול ה יו ךםך ּמתל בל
הנ  תוךל

ֶיה הו ָָ ּמלּ וו ךל מ ּבית ָישו ָפיות ּעמו ָפיָם םןו מ בו תו ּךי תוךל לּהיָםּ ֶמת ָעןו ה מא הול מּ יו ָל ּהֶעּךן  וו
ֶממּ ּעי שו ָם יודו ּמלּ ר יל ךל מ ּבית ָישו ּמי ּעמו צל ֶצמא ּמיָם) וו צל ּמי ֶצמא צל ֶצמא ּמיָםּ אוו צל ֶצמא ָם וו חו ָּ ֶמ

ּמלנ  ךל ּעמו ָישו ה לו ּלּמד תוךל ּ ּהמו ה הול ה יו ךםך ּמתל הת בל מל מ ָלשו תו ּדי תוךל לומו וו

ָם ֶמת ּתן לל ָל ּעָמים וו ל הל ָם ָמרל ּחך בל םּ ֶמֶשך בל עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה מא הול ה יו ךםך ּמתל בל
הנ  ה ָוּתן ּהתוךל הול ה יו ךםך ּמתל תות בל תוךל

ילּשם יו ּמֶלימ וו ָל ה פל הול מ יו ֶנךלנ ָי ל יו ּמֶלימ ָויח  ָל ה פל הול ּמך יו ֶךמנ יל מו ָישו ה וו הול מ  יו ֶך ו ןל יו
לומ שללוםנ 

מםד ּתלו ָדים וו ָמילםת ֶחסל יון םבו ּךמל הל ּהָברםָךים וו ה וו ֶהם ָשעםךּ ּהּפמל ָךים ֶשּמין לל ןל ּמים דו
ם עולל ּהֶ,ֶךן ּהֶיֶמת לו לל ם ּהֶזה וו עולל ם מוּ ל ּפךוּתיֶהם בל דל ָךים ֶשמל ןל הת ּמים דו תוךל
ש ּשֶחָךית ךל ּמת ּבית ּהָמדו רל ּהשו ָדיםּ וו ָמילםת ֶחסל ּמםּ םבו ן ול ּמים ּהןּ ָרבםד מל מּ וו ּהבל

הת ָפיל ָעיםן תו ּית ּהּמתּ וו ול הּ םלו ּסת ּריל ָל ּה ו ָחיםּ םָן,םך חוָליםּ וו ּסת מוךו ָל ּה ו ָןיתּ וו ּעךו וו
םנ  ֶבד ר יל ֶָ ה רו מםד תוךל ּתלו תות וו ָמשו ם ּלֶחּןךו םּןין ָמיש לו דל לום ּבין מל ּמת של ּוֶהןל
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Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who hast 
sanctified us by thy commandments, and given us command 
concerning the washing of the hands.

Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who hast 
formed man in wisdom, and created in him many orifices and 
vessels. It is revealed and known before the throne of thy glory, that 
if one of these be opened, or one of those be closed, it would be 
impossible to exist and to stand before thee. Blessed art thou, O 
Lord, who healest all flesh and doest wondrously.

Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who hast 
sanctified us by thy commandments, and commanded us to occupy 
ourselves with the words of the Law.

Make pleasant, therefore, we beseech thee, O Lord our God, the 
words of thy Law in our mouth and in the mouth of thy people, the 
house of Israel, so that we with our offspring and the offspring of thy
people, the house of Israel, may all know thy name and learn thy 
Law. Blessed art thou, O Lord, who teachest the Law to thy people 
Israel.

Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who hast 
chosen us from all nations and given us thy Law. Blessed art thou, O 
Lord, who givest the Law.

The Lord bless thee, and keep thee: the Lord make his face to shine 
upon thee, and be gracious unto thee: the Lord turn his face unto 
thee, and give thee peace.
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ָחין ּבין יום םּןין ּהןו ה לו ָל ָוי ָבי םּ ּהנוּתן ּלֶ  ו עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל
הנ  לל יו לל

י בוינ  ָָ ּש םּ ֶשימ על עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל
ֶןדנ  י על ָָ ּש םּ ֶשימ על עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל

י ָָ ּש הנ אמֹהנ) ֶשעל י ָמשל ָָ ּש םּ אמיֹנ) ֶשימ על עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל
צוָונ  ָרךו

ָךיםנ  םּ פוּהּח ָעוו עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל
ָמיםנ ָביש ֶעך  םּ ּמלו עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל
םּ ּמָתיך ֶמסםָךיםנ  עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל
פםָפיםנ  םּ תוּה  רו עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל

ָיםנ  ֶךי ּעל ּהמל מל םּ ךוּהע הל עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל
ָרינ ךו ל צל ה ָלי רל של םּ ֶשעל עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל
ֶןךנ  ֶעּדי בל םּ ּהּמָ ין ָמצו עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל

הנ  ןםךל ּמל ָבבו ךל םּ מוּתך ָישו עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל
הנ  ךל מל ָתפו ּמל בו ךל םּ עוּ ך ָישו עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל

ּע  רּחנ םּ ּהנוּתן ּליל עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל
ינ  ּעפל ה ּמּעפו ָםמל י םתו ָּ ה ּמּעי ָל ּלי ּש םּ ּהּמֶעָןיך ֶחןו עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל

ּהָם ּדבו ֶתמּ וו תוךל ָגיּלָם בו לּהיָם ּומלּהי ֶמןוּתיָם ֶשּתךו ה מא הול ימ יו ֶָ פל צון ָמיו ָויָהי ךל
במ ל יוןּ וו ,ל ָָ במ ָליּדי  ל וןּ וו על ה וו במ ָליּדי ֶעּןךל ל מּ וו במ ָליּדי ּח ו ָןיּמָם ל ּמל תו וֶתימּ וו ָמצו בו
ּהָם ּדבו עּ וו ּןך ךל ע םּמחל ם ךל דל ָחיּהָם ּממל ּהךו עּ וו ךל ָם ּיֶצך הל ֶל  בל ּמל ּתשו יוןּ וו ָליּדי ָןזל

ל יום ָם ּהיום םןו ל ָּ ךּ םתו ֶבד לל ּתעו ָהשו ּךָם לו ּמֶעָשים  וָןיםּ וו ב  ֶמת ָיצו ּיֶצך ּה ון םןו בו
ךםך ָדים  וָןיםּ בל ּלָם ֶחסל מו ָתבו ל ךוּמיָםּ וו י  ל ָּ ּעי ימ םןו ֶָ ּעי ּךֶחָמים בו ֶחֶסד םלו ּחן םלו לו

ּמלנ  ךל ּעמו ָישו ָדים  וָןים לו ה ּהגוּמל ֶחסל הול ה יו ּמתל

ּעּט  ָהתו ָם לו ָצםל יו וו ותל ָמצו ָם ןו של םּ ֶמֶשך ָהעו עולל לּהיָם ֶמֶלך הל ה ה'ּ מא ךםך ּמתל בל
ָציָציתנ בו
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Blessed art thou, O Lord our God, King of the un verse, who hast given to the cock 
intelligence to distinguish between day and night.
Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who hast not made me a 
heathen.
Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who hast not made me a 
bondman.
Men say: Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who hast not 
made me a woman. 
Women say: Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who hast 
made me according to thy will.
Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who makes the blind see.
Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who clothest the naked.
Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who loosens the bound.
Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who raises the bowed.
Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who spreads the earth 
above the waters.
Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who supplies my every 
want.
Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who firms man's steps.
Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who girdes Israel with 
might.
Blessed art thou, O Lord our God, King of the. universe, who crownes Israel with 
glory.
Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who strengthens the weary
Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who removest sleep from 
mine eyes and slumber from mine eyelids.
And may it be thy will, O Lord our God and God of our fathers, to make us familiar 
with thy Law, and to make us cleave to thy commandments, O lead us not into the 
power of sin, or of transgression or iniquity, or of temptation, or of scorn: let not 
the evil inclination have sway over us: keep us far from a bad man and a bad 
companion: make us cleave to the good inclination and to good works: subdue our
inclination so that it may submit itself unto thee; and let us obtain this day, and 
every day, grace, favor and mercy in thine eyes, and in the eyes of all who behold 
us; and bestow loving kindnesses upon us. Blessed art thou, O Lord, who 
bestowest loving kindnesses upon thy people Israel.
Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who hast sanctified us by 
thy commandments, and hast commanded us to enwrap ourselves in the fringed 
garment.

27



ךםך ּהּים בל ךםך גוּתך םמו עֶשה בל ךםך מוּמך וו ךםך הםמ בל ם בל עולל ילה הל הל ּמך וו ךםך ֶשמל בל
ך ּשּים של ל ךםך מו ָךיות בל ּךּחם ּעל ּהבו ךםך מו ֶךי בל מל ּךּחם ּעל הל ךםך מו ּךמָשית בל עֶשה ןו
ה ה' ךםך ּמתל מו בל ךםך שו ךםך פוֶדה םּמָציל בל ּצח בל ֶָ ּהילם לל ּעד וו ךםך ּחי לל יו בל  ון ָליּךמל

שון ך ָבלו פמל ח םמו בל ש  ֶפה ּעמו מו ל בו יל ה  ן ּהמו מל ּךחו ן הל ּמל מל ם הל עולל לּהיָם ֶמֶלך הל מא
ך לל ּבעו ָו ָמיךות  חות םָןתו ןל לּהיָם ָבשו ך ה' מא לל ּהלו ָו מ  על ָוד ּעןו ָשיּךי דל יו םןו דל יו ּוֶעןל ֶחָסידל
ָמים ֶמֶלך עולל ָחיד ּחי הל לּהיָם יל ּרָם מא מ ּמלו ָריך ָשמו תו ָּ ך וו ָלי ל מו ָּ ך וו ֶמךל פל ָו ך ם חל ּשבו ָו ם

חותנ בל ל ּבָתשו יל ה  ה ה' ֶמֶלך מו ךםך ּמתל דול בל מו ּהגל ך ֶעּדי ּעד שו פמל ח םמו בל ש  מו

ם ֹה' על ּךי הל ה יות ּמשו ם ֶשרל ל על ּךי הל הנ ּמשו לםמ ֶ,לל ּהלו ּןי ּןיֶתמת עוד יו ּךי יושו ּמשו
ל יום ֶעדנ בו ל ם ול עולל מ לו ה ָשמו ךו ל לוּהי ּהֶמֶלךת ּוֶמןל מ מא ָוד ֶמךוָממו דל ה לו ָהיל יונ תו להל מא
תו ּמין ּחֶהךנ עוך יל ד  ָלבו מדת וו ל מו יל ה  דול ה' םמו ֶעדנ גל ם ול עולל מ לו ה ָשמו לל ֶ ךל ּוֶמּהלו ךו ֶמןל
הנ ָשיחל מוֶתימ מל לו פו ָָ ּךי  ָדןו ןוד הוֶדמת וו ןםךֶתימ ּיָגידםנ ֶהּדך רו ּשּבח ּמֶעֶשימ םבו דוך יו לו
ּךּנָםנ מ יו תו הל ָצדו מ ּיָביעםת וו הנ ּתֶ ך ּךן  םןו ֶךנל מ ֶמּספו תו יל ד  מוֶתימ ימּמךםת םבו ֶועאתםת ָוךו

יונ יודםמ ל ּמֶעשל יו ּעל רל ּךֶחמל ֶסדנ  ון ה' ּלרלת וו ל חל דל ּךחםם ה'ת ֶמֶךך מפיים םבו ּחנםן וו
הוָדיּע ּדּבךםנ לו מ יו תו ןםךל מ ימּמךםת םבו ןוד ּמלו םתו הנ רו ךו ם ל ןל ל ּמֶעֶשימת ּוֶחָסיֶדימ יו ה' רל
מ תו ּשלו ָמיםת םֶממו ל עלל מ ּמלו םת רל ןוד ֶהּדך ּמלו םתונ ּמלו םתו יות ם ו ןםךתל ם גו דל מל י הל ָּ ָלןו
ּשּבךםת י  ל ּמֶלימ יו ָּ פםָפיםנ ּעי ל ּהרו תוּה  לו ל ָליםת וו ל ּהנפו דךנ סוּמך ה' לו ל ל עוך ול בו ל
צוןנ ּצָעיה ה' ל ּחי ךל ָביּע לו ל ֶדמ םּמשו ָעתונ פוּתּח ֶמת יל ם בו לל ֶהם ֶמת מל ו ה ָוּתן לל ּמתל וו
ֶמתנ הם ֶןמא מ  ךל ל ֶמֶשך ָיהו יות לו ל מל ל הךו ךון ה' לו ל יונ הל ל ּמֶעשל ָסיד בו ל חל יות וו ךל ל ל עו בו ל
ל ּמת רל יות וו ל מֶהןל יוָשיּעםנ שוּמך ה' ֶמת רל ּמע וו ם ָישו תל על ֶמת ּשוו יו ּיֶעֶשהת וו ּךמל צון יו ךו
ָם חו ָּ ֶעדנ ּוֶמ ם ול עולל שו לו דו ך ּשם הל של ל בל ּךך רל ּדֶבך ָפי ָויןל ָהּית ה' יו ָמידנ תו ָעים ּישו של ךו הל

לםילהנ ם ּהלו ּעד עולל ה וו ּךך ילה ּמּעתל ןל ָו

ֶמה ה' ָל מ  ֶךי ָרי לו מל ּמָים םןל דוש ּבשל ּה,ל דול וו ּמל ּהֶמֶלך ּהגל ּרָם הל ּעד ּמלו מ לל ּתּבח ָשמו ָישו
הת דםלל ּצחת גו ֶָ הת  לל של הת עת םֶממו ךל ָתמו הת ּהּיל וו חל ןל לּהיָם ּומלּהי ֶמןוּתיָם  ָשיך םשו מא
םת  ּעד עולל מות ּמעתה וו הודל ךל ות וו הת םּמלו םתת בו של ד  ֶמֶךתת  הו ָתפו הת וו ָהיל הת תו ןםךל גו

מות ּהבוּחך לל מותת ֶמדון ּהָנפו חותת ּמל ּההודל בל ל ּבָתשו יל ה  דול םמו ה ה' ֶמֶלך גל ךםך ּמתל בל
ּמן) ָמים אההלנ מל עולל ה ֶמֶלך ּמל ּחי הל ךל ָשיּךי ָתמו בו
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Blessed be he who spake, and the world existed: blessed be he: blessed be he 
who was the maker of the world in the beginning: blessed be he who speaketh
and doeth: blessed be he who decreeth and performeth: blessed be he who 
hath mercy upon the earth: blessed be he who hath mercy upon his creatures:
blessed be he who payeth a good reward to them that fear him: blessed be he 
who liveth for ever, and endureth to eternity: blessed be he who redeemeth 
and delivereth: blessed be his name.—Blessed art thou, O Lord our God, King 
of the universe, O God and merciful Father, praised by the mouth of thy 
people, lauded and glorified by the tongue of thy loving ones and thy servants.
We also will praise thee, O Lord our God, with the songs of David thy servant; 
with praises and psalms we will magnify, laud and glorify thee, and we will 
make mention of thy name, and proclaim thee our King, O our God, thou the 
only one, the life of all worlds. O King, praised and glorified be thy great name 
for ever and ever. Blessed art thou, O Lord, a King extolled with praises.

Happy are they that dwell in thy house: they will be ever praising thee. (Selah.)
Happy is the people, that is in such a case: happy is the people, whose God is 
the Lord. A Psalm of Praise: of David. I will extol thee, my God, O King; and I 
will bless thy name for ever and ever. Every day will I bless thee; and I will 
praise thy name for ever and ever. Great is the Lord, and exceedingly to be 
praised: and his greatness is unsearchable. One generation shall laud thy 
works to another, and shall declare thy mighty acts. On the majestic glory of 
thy splendor, and on thy marvellous deeds, will I meditate. And men shall 
speak of the might of thy awful acts; and I will recount thy greatness.
They shall pour forth the fame of thy great goodness and shall exult in thy 
righteousness. The Lord is gracious and merciful; slow to anger and of great 
lovingkindness. The Lord is good to all; and his tender mercies are over all his 
works. All thy works shall give thanks unto thee, O Lord; and thy loving ones 
shall bless thee. They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy 
power. To make known to the sons of men his mighty acts, and the majestic 
glory of his kingdom. Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy 
dominion endureth throughout all generations. The Lord upholdeth all that 
fall, and raiseth up all those that are bowed down. The eyes of all wait upon 
thee; and thou givest them their food in due season. Thou openest thine hand,
and satisfiest every living thing with favor. The Lord is righteous in all his ways, 
and loving in all his works.
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The Lord is nigh unto all them that call upon him. to all that call upon him in 
truth. He will fulfil the desire of them that fear him; he also will hear their cry 
and will save them. The Lord guardeth all them that love him; but all the 
wicked will he destroy. My mouth shall speak of the praise of the Lord; and let 
all flesh bless his holy name for ever and ever. But we will bless the Lord from 
this time forth and for evermore. Praise ye the Lord.

Praised be thy name for ever, O our King, the great and holy God and King, in 
heaven and on earth; for unto thee, O Lord our God, and God of our fathers, 
song and praise are becoming, hymn and psalm, strength and dominion, 
victory, greatness and might, renown and glory, holiness and sovereignty, 
blessings and thanksgivings from henceforth even for ever. Blessed art thou, O 
Lord, God and King, great in praises, God of thanksgivings, Lord of wonders, 
who makest choice of song and psalm, O King and God, the life of all worlds.
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ּרָםת ָןיָם ּמלו ּליָםנמל תל על ּמלו ה חל ה ָויּתךל דולל ה גו לל לּהיָםת ֶחמו ָםּ ה' מא תל ה ֶמּהןו ה ּךבל ּמֶהןל
ן מל ָןיָם הל ּדָםנמל ּלמו ּנָם םתו חל ּ,י ּחָיים ּרן תו ּדם ח  ּלמו מת ּותו חם ןו ּבֶעןםך ֶמןוּתיָם ֶשבל ו
ּלּמדת מד םלו ּעת ָללו מב ָרילת ָלשו ּהשו ָןין םלו הל ָלּבָם לו ּתן בו ּליָםת וו ּךּחםת ּךּחם על ןת ּהמו ּךֶחמל הל

ֶתמת תוךל יָם בו ָּ ּמך ּעי הל הנוו ּמֶהןל ֶתמ בו מםד תוךל ּךי ּתלו ל ָעןו ּהּים ֶמת רל ּלֶעשות םלו מך וו ָלשו
ם עולל ןוש לו ָּ במ  ל ֶממת וו ה ֶמת שו מל ָיךו ה םלו ּמֶהןל ּןָם לו ןל ּיּחד לו וֶתימת וו ָמצו ּדּבה ָלּבָם בו וו
ֶתמנ ּוֶהָןיּמָם ה ָבישםעל חל מו שו ָָ ה וו ָבילל ָל ָםת  חו מ בל ל ּהנוךל דול וו מ ּהגל שו דו ּשם הל ֶעדנ ָרי ןו ול
שםעות ּצָםנָרי ּמל פוּעל יו ּמךו ָמיםת לו תוָליּ ָם הומו ֶךית וו מל פות הל ָו ּבע ּר לום ּמּמךו של לו

מ הודות לו ֶמתּלו ה ֶבמא דול ֶסלל מ ּהגל ָשמו ָם לו תל ּהּךןו שוןת וו לל ל ּעם וו תל ָמרל ּחךו ָם ןל הת םןל תל מל
הנ ּמֶהןל ּמל בו ךל ּעמו ָישו ה ייּ ּהבוּחך בו ךםך ּמתל הנ בל ּמֶהןל מ בו ּיֶחדו םלו

דנ יל ֶמחל לּהיָםּ יו יל  מא ּמלּ יו ךל ּמע  ָישו שו
ֶעדנ ם ול עולל ןוד ּמלו םתו לו ךםך ּשם רו ןלחֹנ בל

ּמֶיה ָךים הל ןל ים ּהעו הל מבֶדמנ וו ל מו מּ םןו ל שו פו ָּ ל  מּ םןו ל ןו ןל ל לו לֶהימּ בו ל יל מא תל ּמת יו ּהןו מל וו
מ ּצםו ָבָ י מו ֶמֶשך מל

מ ּןֶעֶךךּ תו ֶל ו ּןיֶתמּ םןו מ בו תו ָשןו םּ בו תל בל ָדּבךו ימ וו ֶָ ןל ם לו תל ָו ָשּנ ֶןמנ וו ןל  ּהיום ּעל לו
ם ּעל תל ּתןו ימנ ם ו ֶָ פבת ּבין ּעי ים לו ב ל הל ֶדמּ וו מות ּעל יל ם לו תל ּשךו הםֶממנ םהו מּ םןו בו של ו םןו

ֶךימנ על ת תות ּביֶתמ םָןשו מו
יל ה ֶמת יו ּמֶהןל ֶ ם ּהיוםּ לו ּצֶםה ֶמתו ָבָ י מו וּתי ֶמֶשך מל עם ֶמל ָמצו מו ּע ָתשו מב ילה ָמם של הל וו
ָעתו יוֶךה ֶ ם בו צו ּ ך ּמךו ּתָתי מו ָל ֶ םנ וו שו פו ָּ ל  ֶ ם םןו ל ּןןו ל לו דוּ בו ל ןו על לּהיֶ ם םלו מא
תל ּ לו מל ֶתמּ וו ֶהמו מ ָלןו דו של ּתָתי ּעֶשן בו ָל ֶךמנ וו הל ָיצו מ וו ָתיךבשו מּ וו ֶָ בל תל דו ּספו מל הושּ וו םּמלו

לָהים ֶמּחָךים ֶתם מא ֶתם ּוֶעּןדו ּסךו ֶ םּ וו ּןןו ֶתה לו ֶ ם ֶפן ָיפו ךם לל מו נ ָהשל תל עו ןל של וו
ה מל ֶמדל הל ך וו ֶיה מל ל במ ָיהו ל ּמָים וו ּצך ֶמת ּהשל על ֶ ם וו יל בל ה ּמ  יו ךל חל ֶהםנ וו ּתֶחָוי ֶתם לל ָהשו וו
ֶתם ּשמו ֶ םנ וו ָבּתן לל יל  ה ֶמֶשך יו ֶךי ּהטבןל מל ה ּמּעל הל ּהךל ֶתם מו הּ ּוֶמּןדו ןםלל במ ָתּתן ֶמת יו ל

ים הל ֶ ם וו מות ּעל ֶידו ם לו ֶתם מבתל ּשךו ֶ םּ םהו שו פו ָּ ּעל  ֶ ם וו ּןןו ּךי ּמֶיה ּעל לו ןל ֶמת עו
ּןיֶתמ מ בו תו ָשןו םּ בו ּדּבך בל יֶ ם לו ָּ ם ֶמת בו ֶתם מבתל ָלּמדו יֶ םנ וו ָּ פבת ּבין ּעי לו ו ל

בם ּמּען ָיךו ֶךימנ לו על תםתות ּביֶתמ םָןשו ם ּעל מו תל ּתןו הםֶממנ ם ו מ םןו בו של ו מ ּןֶעֶךך םןו תו ֶל ו םןו
ּמָים ֶהםּ ָריּמי ּהשל ּתת לל יל ּלֶמןבּתיֶ ם לל ּבע יו שו ָָ ה ֶמֶשך  מל ֶמדל יֶ ם ּעל הל ָּ ּמיֶ ם ָויּמי ןו יו

ֶךינ מל ּעל הל
ֶהם ָציָצת ּעל שם לל על תל ֶמּלֶהם וו ּמךו מל ּמל וו ךל י ָישו ָּ יל ֶמל מבֶשה ּיממבךנ ּעּבך ֶמל בו במֶמך יו ּוי

ָציָצתּ ֶ ם לו ילה לל הל ּ ֶלתנ וו ָתיל תו ָל ּ פו ָם ּעל ָציָצת ּהרל תו ָל םּ וו דבךבתל ּדיֶהם לו ּפי ָןבו ָו ּר
ֶ ם ּןןו תםךם ּמֶחּךי לו במ תל ל םּ וו יל ּוֶעָשיֶתם מבתל ות יו ל ָמצו ֶתם ֶמת רל ּ ךו ָמיֶתם מבתו םתו םךו
יּ ותל ל ָמצו ךם ּוֶעָשיֶתם ֶמת רל רו ּמּען ָתתו ים ּמֶחּךיֶהםנ לו ָָ יֶ ם ֶמֶשך ּמֶתם תב ָּ ּמֶחּךי ּעי וו
ּךָים ֶ ם ּמֶמֶךי ָמצו לּהיֶ ם ֶמֶשך הוּצמָתי ֶמתו יל מא י יו ָָ דבָשים ּלמלּהיֶ םנ ֶמ ָייֶתם הו ָוהו

לּהיֶ םנ יל מא י יו ָָ ֶ ם ּלמלָהיםּ ֶמ יות לל ָלהו

ן ,ל ת  ּמָעיך םמו מ וו ָוךל ָעים וו ָל ד וו מל חו ֶָ ָןין וו חל הםן וו מל ן וו מל מא ֶָ ך וו ילשל ּהילם וו ָל ון וו ּיָצין וו וו
ּרָםת צםך ם ּמלו לּהי עולל ֶמתת מא ֶעדנ מא ם ול עולל ּליָם לו ך ּהֶזה על ןל ֶפה ּהעל יל ל וו ון וו בל ה  םמו
תו ָל מם ָל וןת םּמלו םתו ֶומא מו  ָ סו מו ּהילםת וו דך הםמ ּהילם םשו דך ול ּעָםת לו ּבן ָישו ּיֶעהן מל
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With abounding love hast thou loved us, O Lord our God, with great and 
exceeding pity hast thou pitied us. O our Father, our King, for our fathers’ 
sake, who trusted in thee, and whom thou didst teach the statutes of life, 
be also gracious unto us and teach us. O our Father, merciful Father, ever 
compassionate, have mercy upon us; O put it into our hearts to understand
and to discern, to mark, learn and teach, to heed, to do and to fulfil in love 
all the words of instruction in thy Law. Enlighten our eyes in thy Law, and 
let our hearts cleave to thy commandments, and unite our hearts to love 
and fear thy name, so that we be never put to shame. Because we have 
trusted in thy holy, great and revered name, we shall rejoice and he glad in 
thy salvation. O bring us in peace from the four corners of the earth, and 
make us go upright to our land; for thou art a God who worketh salvation. 
Thou hast chosen us from all peoples and tongues, and hast brought us 
near unto thy great name for ever in faithfulness, that we might in love 
give thanks unto thee and proclaim thy unity. Blessed art thou, O Lord, 
who hast chosen thy people Israel in love.

Shema
- see page 17
Shmone Esreh
O Lord, open thou my lips, and my mouth shall declare thy praise.
Blessed art thou, O Lord our God and God of our fathers, God of Abraham, 
God of Isaac, and God of Jacob, the great, mighty and revered God, the 
most high God, who bestowest loving kindnesses, and possessest all 
things; who rememberest the pious deeds of the patriarchs, and in love 
wilt bring a redeemer to their children's children for thy name's sake.
(On the Sabbath of Penitence say: Remember us unto life, O King, who 
delights in life, and inscribe us in the book of life, for thine own sake, O 
living God.)
King, Helper, Saviour and Shield. Blessed art thou, Lord, Shield of 
Abraham.
Thou, O Lord, art mighty for ever, thou quickenest the dead, thou art
mighty to save. (winter - Thou causest the wind to blow and the rain 
to fall.)
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ָמיםת ּעל ּמי עולל עולו ּעד םלו ָדים לל מל חא ֶָ ים וו ָָ מל מא ֶָ ָמיםת  ּהיל ָיים וו יו חל ךל ןל ּעד ּהילֶמתנ םדו  לל
ֶדימנ  ּמל ֶעןל ל עוךות ֶתּךע ָיֹךל ּעל רל ּעל עוךוּתיָםת וו יָם וו ָּ ּליָםת ּעל בל על ֶמןוּתיָם וו

למ הת חה וו ָל מם ֶמת ֶומא ֶעדת מא ם ול עולל ּהילם לו ך  ון וו ןל יםת על ָָ ּמֶחךו ּעל הל ים וו ָָ ָךמשו ּעל הל
ּרָם ֶמֶלך ֶמןוּתיָםת גוֶמּלָם לּהיָם ּומלּהי ֶמןוּתיָםת ּמלו ה הםמ ה' מא ּמתל ֶמת של ּיֶעןךת מא

לָהים ֶממת ּמין מא ם שו ּתָםת פוּדָם םּמָציּלָם ּמעולל שםעל ּךָם צםך יו גוּמל ֶמןוּתיָםת יוצו
ֶתמנ  תםלל

דוךת ל עוך ול יֶהם ּמֶחּךיֶהם בו ל ָּ ּבן םמוָשיּע ָלןו םת מל ה הםמ ּמעולל ּךת ֶמןוּתיָם ּמתל ֶעתו
ּמע ּךי ָמיש ֶשָישו ֶךינ ּמשו ּסי מל מ ּעד ּמפו תו הל ָצדו ֶ ימ וו פל ֶןמת םָמשו ם מושל ךםם עולל בו

מ ילֹים ּעל ָלבונ  ךו ןל מ םדו תו תוךל וֶתימ וו ָמצו לו
ה הםמ ָךמשון ֶמתת ּמתל םנ מא ָךין ָךיןל ּעֶממת םֶמֶלך ָגבוך לל דון לו ה הםמ מל ֶמתת ּמתל מא
ָם ה' תל ּמלו ּךָים גו ָם ֶמֶלך גוּמל םמוָשיּענ ָמָמצו ֶדימ ּמין לל על ה הםמ ּמֶחךוןת םָמּבלו ּמתל וו
ּים סם  ת וו תל לו מל מ גל ת םןו וךו תל בו ךל ל בו וּךיֶהם הל ָםת רל ָדיתל ָדים פו לּהיָםת םָמּבית ֶעןל מא

ךנ ד ּמֶהם למ ָותל ּךיֶהםת ֶמחל ּ ,ם ּמָים צל ת ּויו תל ּןךו ת ָויָדיָדים ֶהעא תל ּתָדים ָ ּבעו ת וו תל ּהעו בל
חותת בל ָתשו ָמיךות ָשיךות וו ָדיָדים תו ָם יו תו ָל מם ּמלת וו ךומו חם ֶמהםָןים וו ּעל תמת ָשבו

ּהילםנ  ֶמֶלך ּמל ּחי וו מות לו הודל ךל ות וו בו
ָליםת מוָצימ ֶמָסיָךיםת םפוֶדה פל ָביּה שו ָפיל ּגָמיםת םּמבו מת ּמשו ָוךל דול וו ימת גל ָָ ם וו ךל

ךםך הםמ יוןת בל ּמל ֶעלו ָהיות לו יונ תו ם ּמלל על ּעת ּשםו ּעמו בו ה לו ֶָ עו עוּתך ּעָייםת וו ָויםת וו ָל ֶע
םנ  ךם   יל מו מל הת וו ה ּךבל חל ֹמו ה בו ָם ָשיךל מ על ּמל לו י ָיֹךל ָּ ךת מֶשה םןו ןךל םמו

ָהיתת עֹה ֶפֶלמנ  מ תו ך ּב,ֶדשת ָוךל על מו ֶָ ה  מ ל ּמָלים ה'ת ָמי רל ה בל מ ל ָמי  ל
ךםנ  מו ל מו ָלי ם וו ָהמו ם הודם וו מ ּעל ֹּפת ּהילםת ּיּחד ר יל ָשמו מםָלים לו חם בו ה ָשבו של ה ֶחדל ָשיךל

ֶעדנ  ם ול עולל לך לו ה' ָימו
מות ןל ּמלת גֶמּלָם ה' צו ָיֹךל ה וו הםדל ֶממ יו מ  ָו ּדה ָ  ּמלת םפו ּךת ָיֹךל ֶעתו ה בו ּמלת הםמל צםך ָיֹךל

ּמלנ  ּמל ָיֹךל ה ה'ת גל ךםך ּמתל ּמלנ בל דוש ָיֹךל מו הו שו

שמונה עשרה לשבת

ֶתמנ  ָהיל ח םָפי ּיָגיד תו תל ּתי ָתפו י ֹפל ָל ֶמד
הת ּומלּהי ּיֶעהןת חל לּהי ָיצו םת מא הל ךל לּהי ּמןו לּהיָם ּומלּהי ֶמןוּתיָםת מא ה ה' מא ךםך ּמתל בל

תוּ ך ה ּהרלת וו ָּ הו ָדים  וָןיםת וו יוןת גוּמל ֶחסל מ ּמל ֶעלו ּהנוךל דול ּהָגבוך וו ּמל ּהגל הל
הנ  ּמֶהןל מו בו ּמּען שו יֶהם לו ָּ י ןו ָּ ןותת םּמָןימ בוּמל ָלןו ּדי מל ּחסו

לָהים מ מא ָו ּמּע ּסֶפך ּהּחָייםת לו ּןָם בו תו ּפי ּבּחָייםת וו ל ּחָייםת ֶמֶלך חל ּךָם לו אןעֹבת תל ו
ּחָיים)

םנ  הל ךל ּבן ּמןו ה ה'ת מל ךםך ּמתל ּבןנ בל ֶמֶלך עוּתך םמוָשיּע םמל

הוָשיּענ  ה ּךן לו ּחֶיה ּמָתים ּמתל י מו ָל ם ֶמד עולל ה ָבבוך לו ּמתל
לנ  ֶשםנ אןהיי ג) מוָךיד ּהטל ךםּח םמוָךיד ּהגל אןחוך  ג) ּמָשין הל
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Thou sustainest the living with lovingkindness, quickenest the dead with 
great mercy, supportest the falling, healest the sick, loosest the bound, and
keepest thy faith to them that sleep in the dust. Who is like unto thee, Lord
of mighty acts, and who resembleth thee, O King, who killest and 
quickenest, and causest salvation to spring forth?
(On the Sabbath of Penitence say: Who is like unto thee, Father of mercy, 
who in mercy rememberest thy creatures unto life?)
Yea, faithful art thou to quicken the dead. Blessed art thou, O Lord, who 
quickenest the dead. 
Thou art holy, and thy name is holy, and holy beings praise thee daily. 
(Selah.) Blessed art thou, O Lord, the holy God. (On the Sabbath of 
Penitence conclude the Blessing thus: the Holy King.)
When the Reader repeats the Amidah, the following is said, to "holy God"
* Reader.—We will sanctify thy name in the world even as they sanctify it 
in the highest heavens, as it is written by the hand of thy prophet: And 
they called one unto the other and said: Cong.—Holy, holy, holy is the Lord 
of hosts: the whole earth is full of his glory. Reader.—Then with a noise of 
great rushing, mighty and strong, they make their voices heard, and, 
upraising themselves toward the Seraphim, they exclaim over against 
them: Cong.—Blessed be the glory of the Lord from his place! Reader.—
From thy place shine forth, O our King, and reign over us, for we wait for 
thee. When wilt thou reign in Zion? Speedily, even in our days, do thou 
dwell there, and for ever. Mayest thou be magnified and sanctified in the 
midst of Jerusalem thy city throughout all generations and to all eternity. O
let our eyes behold thy kingdom, according to the word that was spoken in 
the songs of thy might by David, thy righteous anointed: Cong.—The Lord
shall reign for ever, thy God, O Zion, unto all generations. Praise ye 
the Lord. Reader.—Unto all generations we will declare thy 
greatness, and to all eternity we will proclaim thy holiness, and thy 
praise, O our God, shall not depart from our mouth for ever, for thou
art a great and holy God and King. Blessed art thou, O Lord, the holy 
God. (On the Sabbath of Penitence conclude the Blessing thus: the 
holy King.)
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ךוּפמ חוָלים ָלים וו ּךֶחָמים ּךָביםת סוּמך ָופו ּחּיה ּמָתים בו ֶחֶסדת מו ּרל ּחָיים בו ּ לו מו
ךת ןםךות םָמי דוֶמה לל מומ ּבּעל גו ךת ָמי  ל פל י על ָּ תו ָליּש ָל מם ּהּים מא םּמָתיך ֶמסםָךיםת םמו

הנ  שםעל ָמיּח יו ּחֶיה םּמצו ֶמֶלך ּמָמית םמו
ּךֶחָמיםנ)  ּחָיים בו יו לו צםךל ּךֶחָמים תוּ ך יו מומ ּמן הל אןעֹבת ָמי  ל
ּחּיה ּהּמָתיםנ  ה ה' מו ךםך ּמתל ּהֶחיות ּמָתיםנ בל ה לו ן ּמתל מל מא ֶָ וו

אהדוֹה לֹבי ןחתךת התפלהנ 
תםן ּעל ּיד ךוםת ּררל ּמי מל ָעיָשים מותו ָבשו ּשם ֶשּמהו םת רו עולל מ בל ּהּעש ֶמת ָשמו ָו

ּמךנ  מל מ ֶתה ֶמל ֶתה וו ךל הל ָןיֶממת וו ָו
ןודונ  ֶךי רו מל ל הל למ  ל מותת מו ןל דוש ה' צו דוש הל דוש הל הובח ג הל

ָפיםת ע ּמת ֹךל יָמים לו ָּ ָמיָעים הולת ָמתו הת ּמשו תל חל דול ּמָעיך וו הול ּךּעש גל תת בו חתן ג מל
ךםך ימּמךםנ  ם בל תל ע מל לו

הומונ  ןוד ה' ָממו ךםך רו הובח ג בל
לך ּתי ָתמו ךת מל ָם לל חו ָּ ּחָרים ֶמ ּליָם ָרי מו לוך על ָתמו ּרָם תוָפיּעת וו מ ּמלו הומו חתן ג ָממו

מ ּלָים ָעיךו ךםשל תוך יו ּהּעש בו ָתתו ּגּעל וו רוןת ָתתו ֶעד ָתשו ם ול עולל ּמיָם לו יל ךון בו הל ָציוןת בו בו
ָחיםנ  צל ָו ּצח  ָּ דוך םלו דוך ול לו

ֶהמנ  ָשיּח ָצדו ָוד מו ּדי על ֶזמת ּעל יו ָשיּךי ע  מםך בו מל ך הל ןל ה ּמלו םֶתמ ּרעל ָל ֶמי יָם ָתךו ָּ ּעי וו
לםילהנ  דךת ּהלו דך ול לּהָיך ָציון לו םת מא עולל לך ה' לו הובח ג ָימו

לּהיָם ָמָפיָם ֶחמ מא ָשןו ָעישת וו הו ָּ מ  תו של ד  ָחים הו צל ָו ּצח  ָּ ֶלמ םלו דו ָגיד גל ָּ דוך  דוך ול לחתן ג לו
הנ  תל דוש מל הל דול וו ֶעדת ָרי ּמל ֶמֶלך גל ם ול עולל למ ילמםש לו

דושנ) ּמל אןעֹבת ּהֶמֶלך) ּה,ל ה ה' הל ךםך ּמתל בל
ּמל ה ה' הל ךםך ּמתל הנ בל לםמ ֶ,לל ּהלו ל יום יו דוָשים בו ל דוש םהו מ הל ָשמו דוש וו ה הל ּמתל

דושנ  אןעֹבת ּהֶמֶלך) ּה,ל
ּתתל אלו) ָל ךמשו  ֶמֶךת בו ָליל ָתפו מתל יות רו ךל ן הל מל מא ֶָ הות ָרי ֶעֶןד  ת ֶחלו ָּ ּמתו ָיֹּמח מֶשה בו

ָמיּךת ֶהם שו תםן בל ילדות וו ל ים הוָךיד בו ָָ י ל חות ֶמןל ָּ ית םשו ָּ ימ ּעל ּהך ָסי ֶָ פל דו לו מו על בו
ת תת ּלֶעֹות ֶמת ּהּשבל ּמל ֶמת ּהּשבל י ָיֹךל ָּ ךם ןו מו של ֶתמנ וו תוךל תםן בו ּ ן רל תת וו ּשבל

ֹה ָמים על םת ָרי ּשֶשת יל עולל ּמל מות ָהימ לו י ָיֹךל ָּ י םּןין בו ָָ םנ ּבי ָךית עולל ם בו דךתל לו
ּפשנ  ּןת ּוָינל ָןיָעי של ֶךית םּןיום ּהשו מל ֶמת הל ּמָים וו ה' ֶמת ּהשל

ּבם ָסיָליםת וו ּדי פו עוןו ּרָם לו תו ּמלו ּחלו ָו למ ָה צותת וו ֶמךל בוּיי הל לּהיָם לו ּתתו ה' מא ָו למ  וו
ם ֶתּךע ּיֶעהן ֶמֶשך בל הת לו ּמֶהןל ּתתו בו ָו מ  ּמל ּעמו ָיֹךל ָם ֶעּךָליםת ָרי לו רו תו למ ָישו ָםחל ָבמו

ָציתל בו ָןיָעי ךל בם ָמטםֶןמת םּןשו ּענו ָיתו עם וו ם ָיֹבו ָןיָעית ר יל ּשי שו ּהעו נ ּעם מו תל ךו חל בל
ּךמָשיתנ ּמֶעֹה ןו ת ּתֶ ך לו מתל ךל ּדת ילָמים מותו הל תות ֶחמו ָהּעשו וו

ֶתמת תוךל ּהָם בו ּתן ֶחלו וֶתימ וו ָמצו ּשָם בו ּתָםת ּהעו ָםחל ּצה ָןמו לּהיָם ּומלּהי ֶמןוּתיָם ךו מא
לּהיָם ָחיּלָם ה' מא ָו ּה ֶמתת וו מ ֶבמא עו ןו על ּ ּהך ָלּבָם לו ֶתמ וו ּחָם ָבישםעל ֹמו ּעָם ָמטםֶןמ וו ֹבו

ה ה' ךםך ּמתל ֶממנ בל ּשי שו ּהעו ּמל מו ָםחם ןו ָיֹךל יל ֶשמת וו דו צון ּשּבת הל ךל ה םןו ּמֶהןל בו
תנ  ּהּעש ּהּשבל מו

ָמּשי ָןיך ּביֶתמת וו ה ָלדו ֶעןודל ּשן ֶמת הל הל םת וו תל ָפיל ּמל םָןתו מ ָיֹךל ּעמו לּהיָם בו ּצה ה' מא ךו
ּמל ּעֶממנ  ָמיד ֶעןוּדת ָיֹךל צון תל ךל ָהי לו צוןת םתו ךל ּהּבל בו ה תו ּמֶהןל םת בו תל ָפיל ּמל םתו ָיֹךל
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Moses rejoiced in the gift of his portion, for thou didst call him a faithful 
servant: a diadem of glory didst thou place upon his head, when he stood 
before thee upon Mount Sinai; and in his hand he brought down the two 
tables of stone, upon which the observance of the Sabbath was prescribed,
and. thus it is written in thy Law:

And the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath 
throughout their generations, for an everlasting covenant. It is a sign 
between me and the children of Israel for ever, that in six days the Lord 
made the heavens and the earth, and on the seventh day he rested, and 
ceased from his work.

And thou didst not give it, O Lord our God, unto the nations of other lands,
nor didst thou, O our King, make it the heritage of worshipers of idols, nor 
do the uncircumcised dwell in its rest; but unto thy people Israel thou didst
give it in love, unto the seed of Jacob whom thou didst choose. The people 
that hallow the seventh day, even all of them shall be satiated and 
delighted with thy goodness, seeing that thou didst find pleasure in the 
seventh day, and didst hallow it; thou didst call it the desirable of days, in 
remembrance of the creation.
Our God and God of our fathers, accept our rest; sanctify us by thy 
commandments, and grant our portion in thy Law; satisfy us with thy 
goodness, and gladden us with thy salvation; purify our hearts to serve 
thee in truth; and in thy love and favor, O Lord our God, let us inherit thy 
holy Sabbath; and may Israel, who hallow thy name, rest thereon. Blessed 
art thou, O Lord, who hallowest the Sabbath,

Accept, O Lord our God, thy people Israel and their prayer; restore the 
service to the oracle of thy house; receive in love and favor both the fire-
offerings of Israel and their prayer; and may the service of thy people Israel
be ever acceptable unto thee.
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אןֹןת ךמֹ חודֹ וחול המועדנ 
ּ ך ָיזל ּהד וו ָיפל ּמעת וו ָישל ֶצה וו ּיךל ֶמה וו ּיךל ּיָגיּעת וו ילןומ וו לּהיָם ּומלּהי ֶמןוּתיָםת ּיֶעֶלה וו מא
ּלָים ךםשל ךון יו ָת ו ֶעמת וו ָוד ּעןו ָשיּח ֶבן על ךון מל ָת ו ךון ֶמןוּתיָםת וו ָת ו ָם וו ָּ דו ָם םָפהו ָּ ךו ָת ו
ֶחֶסד ּחן םלו הת לו ה לו וןל ּלי ל ימת ָלפו ֶָ פל ּמלת לו מ ּבית ָיֹךל ל ּעמו ךון רל ָת ו ֶשמת וו דו ָעיך הל

יוםנ  לום בו של ּחָיים םלו ּךֶחָמיםת לו םלו
רותנ  ןךמֹ חדֹ ג ךמש ּהחֶדשנ ןחוהמבפ ג ּחב ּהּמצותנ ןחוהמבס ג ּחב ּה, 

ּןך ּחָייםת םָןדו הוָשיּעָם ןו לו הת וו ךל ל ּדָם ןו ָלןו הו הת םפל לּהיָם בו לו וןל ּךָם ה' מא ּהֶזהת תל ו
יָםת ָרי ּמל ֶמֶלך ּחנםן ָּ הוָשיּעָםת ָרי ּמֶלימ ּעי ּליָם וו ּךּחם על ּנָם וו חל ּךֶחָמים חםס וו ה וו שםעל יו

הנ)  תל ּךחםם מל וו

ָציוןנ  תו לו ָל ָ י ה ה'ת ּהּמֶחָתיך שו ךםך ּמתל ּךֶחָמיםנ בל ָציון בו מ לו שםןו יָם בו ָּ ה ּעי ָל ֶתי ֶתחא וו

ֶעדת צםך ּחּייָםת ם ול עולל לּהיָם ּומלּהי ֶמןוּתיָם לו ה הםמ ה' מא ּמתל ךת של ָם לל חו ָּ מוָדים ֶמ
סםָךים ֶתמ ּעל ּחּייָם ּהמו ָהיל ּסּפך תו ָו מ ם דוךנ ָוֶדה יו דוך ול ה הםמ לו ּעָם ּמתל ּבן ָישו מל
מוֶתימ לו פו ָָ ּעל  ָםת וו ל יום ָעמל ֶ,ימ ֶשבו ל ָָ ּעל  ךת וו הםדות לל מוּתיָם ּהפו שו ָָ ּעל  ֶדמת וו יל בו

ּךּחם ָרי ּהמו לם ּךֶחֶמימת וו ָיםנ ּהטון ָרי למ  ל ךל הק צל ןֶהך וו ל ּעתת ֶעֶךן ול וו וןוֶתימ ֶשבו ל
ךנ  ם ָהָםיָם לל ֶדימת ּמעולל למ ּתמם ֶחסל

לּהיָם ּומלּהי ה הםמ ה' מא ּמתל ךת של ָם לל חו ָּ אןחתהת הֹ”י ג מודים דךןָןנ מוָדים ֶמ
דול מ ּהגל ָשמו מות לו הודל ךל ות וו ּךמָשיתת בו ּךָם יוּצך בו ֹךת יוצו ל בל לּהי  ל ֶמןוּתיָםת מא

ךות ּחצו ל יוּתיָם לו סו  גל ֶתמא ּמָםת וו ּהיו ּחּיָם םתו ָםת ּרן תו תל ָהּימו ָם וו ָייתל דושת ּעל ֶשֶהחא ּה,ל וו
ךת ָם מוָדים לל חו ָּ ּלםת ּעל ֶשֶמ ן של ּלןל מ בו דו ןו על מת םלו ֶָ צו ּלֶעֹות ךו ֶ,ימת וו מוך ח  ֶשמת ָלשו דו הל

מותנ)  ךםך ּמל ּההודל בל

מות חל ּעל ּהָמלו שםעות וו ּעל ּהתו ןםךות וו ּעל ּהגו ן וו הל ּעל ּהפ ךו אןחָו הנ ּעל ּהָנָ,ים וו
ּמן ּהֶזהנ ּהם ָבזו ָמים הל ֹיתל ּלֶמןוּתיָם ּביל ֶשעל

ה ּעל על של ךו ן הל ול ה ּמלו םת יל דל מו ֶשעל יות רו ָל ָמי םןל ָּ מו דול ּחשו ן רּהן גל ָל ילהם ֶבן יוחל ָביּמי ּמָתתו
ּךָבים ּךֶחֶמימ הל ה בו ּמתל מנ וו ֶָ צו ּ,י ךו ם ּמח  ּהֶעָןיךל ֶתמ םלו ם תוךל ָריחל ּהשו ּמל לו מ ָיֹךל ּעמו

םת תל מל הו ָָ תל ֶמת  ּהמו ָל םת  ָל תל ֶמת ָעי ָו םת ּד תל ֶמת ָךיןל םת ּךןו תל ךל ּעת צל ֶהם בו תל לל ּמדו על
ָעים של הוָךיםת םךו ּיד  ו ּמָמים בו ּעָטיםת ם ו ּיד מו ּךָבים בו ָשיםת וו ּיד ּחיל תל ָבבוָךים בו ּסךו מל
ֶממת עולל דוש בו הל דול וו ֹיתל ּשם גל מ על ֶתמת םלו ּהי תוךל ּיד עוסו ּתָדים בו ּיד ּצָעיָהיםת וו בו

ָןיך ימ ָלדו ֶָ מם ןל ּמּחך ּרן בל ּהיום ּהֶזהנ וו ן רו הל ה םפ ךו דולל ה בו שםעל ֹיתל תו ּמל על מ ָיֹךל ּעמו םלו
עם ןו הל ֶשמת וו דו ךות הל ּחצו ךות בו ָּ ָליהם  ָהדו ֶשמת וו על ָ ֶהךם ֶמת ָמהו ֶלמת וו ּביֶתמת םָפנם ֶמת ּהי ל

דולנ)  מ ּהגל ָשמו ּהּיל לו הודות םלו ה ּמיםת לו ּמי ֶחָ רל ת יו ָּ מו שו

ּחָיים תן לו ֶעדנ אןעֹבת) ם ו ם ול עולל ָמיד לו ּרָם תל מ ּמלו ךוּמם ָשמו ָיתו ּךך וו בל ם ָיתו ּעל ר יל וו
ָךיֶתמנ  י ןו ָּ ל בו  וָןים רל
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On New Moon and the Intermediate Days of Passover and Tabernacles: Our
God and God of our fathers! May our rememberance rise, come and be 
accepted before thee, with the remembrance of our fathers, of Messiah 
the son of David thy servant, of Jerusalem thy holy city, and of all thy 
people the house of Israel, bringing deliverance and well-being, grace, 
lovingkindness and mercy, life and peace on this day of the:
New Moon/Feast of Matzah/Feast of Tabernacles
Remember us, O Lord our God, thereon for our wellbeing; he mindful of us
for blessing and save us unto life: by thy promise of salvation and mercy, 
spare us and be gracious unto us; have mercy upon us and save Is; for our 
eyes are bent upon thee, because thou art a gracious and merciful God and
King. And let our eyes behold thy return in mercy to Zion. Blessed art thou, 
O Lord, who restorest thy divine presence unto Zion,
Congregation in an undertone—
We give thanks unto thee, for thou art the Lord our God and the God of 
our fathers, the God of all flesh, our Creator and the Creator of all things in 
the beginning. Blessings and thanksgivings be to thy great and holy name, 
because thou hast kept us in life and hast preserved us; so mayest thou 
continue to keep us in life and to preserve us. O gather our exiles to thy 
holy courts to observe thy statutes, to do thy will, and to serve thee with a 
perfect heart; seeing that we give thanks unto thee. Blessed be the God to 
whom thanksgivings are due.
We give thanks unto thee, for thou art the Lord our God and the God of 
our fathers for ever and ever; thou art the Rock of our lives, the Shield of 
our salvation through every generation. We will give thanks unto thee and 
declare thy praise for our lives which are committed into thy hand, and for 
our souls which are in thy charge, and for thy miracles, which are daily with
us, and for thy wonders and thy benefits, which are wrought at all times, 
evening, morn and noon. O thou who art all-good, whose mercies fail not; 
thou, merciful Being, whose loving kindnesses never cease, we have ever 
hoped in thee.
(On Chanukah: say "We thank thee also," etc)
For all these things thy name, O our King shall be continually blessed and 
exalted for ever and ever.
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הנ ּתָם ֶסלל ךל ֶעתו ּתָם וו שםעל ּמל יו ֶמת הל מ ֶבמא לם ֶמת ָשמו הת ָויּהלו וו ל ּהּחָיים יודםמ ֶ,לל
הודותנ  ֶמה לו ָל מ  מ םלו ה ה'ת ּהטון ָשמו ךםך ּמתל בל

ּדי ה ּעל יו תםןל ה ּהרו ֶיֶשת ּבתוךל ש  ה ּהמו ךל ל ּ ָם ּןבו ךו לּהיָם ּומלּהי ֶמןוּתיָםת בל לֹ”ינ אמא
מ ה' ֶך ו ןל מםךנ יו מל דוֶשמת רל ים ּעם הו ָָ יו רֶה ָל ה ָמָפי ּמֶהךן םןל ֶממםךל ֶעמת הל מֶשה ּעןו

לוםנ) מ של ילֹם לו יו ּמֶלימ וו ָל ֶנךלנ ָיימ ה' פל יו ּמֶלימ ָויח  ָל ּמך ה' פל ֶךמנ יל מו ָישו וו
ּ ָם ךו ּמל ּעֶממת בל ל ָיֹךל ּעל רל ּליָם וו ּךֶחָמים על ֶחֶסד וו הת ּחן ול ךל ל ה םןו לום  וןל ֹים של
לּהיָם תוּךת ּחָיים ָם ה' מא ּתתל יל ָל ימ  ֶָ מוך פל ימת ָרי ןו ֶָ מוך פל ד בו ֶמחל ָם רו ָןיָם ר יל מל

מ ּךך ֶמת ּעמו ןל ימ לו ֶָ ּעי לוםת וו ון בו של ּחָיים וו ּךֶחָמים וו ה וו ךל ל ה םןו הל דל ּמֶהּןת ֶחֶסדת םצו וו
לוֶממנ  ה ָבשו על ל של ל ּעת םןו ל ּמל בו ל ָיֹךל

ָם חו ָּ ימת ֶמ ֶָ פל ּתן לו רל ָָ ּ ך וו זל ָָ הת  ה  וןל סל ָל לוםת םּפךו של ה וו ךל ל ּסֶפך ּחָייםת בו אןעֹבת ג בו
לוםנ)  של ּחָיים  וָןים םלו ּמלת לו מ ּבית ָיֹךל ל ּעמו וו ל
לוםנ  ּמל ּבשל ּךך ֶמת ּעמו ָיֹךל ןל ה ה'ת ּהמו ךםך ּמתל בל

ך פל ָשי ֶרעל פו ָּ ָשי ָתעםת וו פו ָּ ּלי  ּהלו ָלמו הת וו מל ּתי ָמּעּבך ָמךו ע םֹפל י ּמךל ָָ שו צך לו ָו לּהית  מא
הת על ּלי ךל ָןים על ל ּהחושו ָשית וו ל פו ָּ ע   וֶתימ ָתךו ָמצו ֶתמת םןו תוךל ּתח ָלָבי בו ֶיהת פו ּלרל ָתהו

םנ  תל ּהל ּמֶחּשןו ּהלו ם וו תל ּפך ֶעצל ה הל ּהךל מו
ּמּען ֶתמת לו ּמּען תוךל ֶתמת ֶעֹה לו של ד  ּמּען הו מת ֶעֹה לו ֶָ ָמי ּמּען יו ֶממת ֶעֹה לו ּמּען שו ֶעֹה לו
ימת ה' ֶָ פל יון ָלָבי לו ֶהבו ּךי ָפי וו צון ָממו ךל ים לו ינ ָיהו ָָ ָּ מ ּוֶע ָו ָמי ה יו ָדיֶדימ הוָשיעל צםן יו לו ּיחל

ּעל ּליָם וו לום על יות הםמ ּיֶעֹה של ךומל לום) ָבמו לום אןעֹבת ּהשל בוֶמָלינ עֹה של צםָךי וו
ּמןנ  ךם מל ָממו ּמלת וו ל ָיֹךל רל

ּמיָםת יל ה ןו ּהךל ש ָבמו על ה ּבית ּהָמהו ֶָ לּהיָם ּומלּהי ֶמןוּתיָםת ֶשָיבל ימ ה' מא ֶָ פל צון ָמיו ָהי ךל יו
ה ןל ךו על יותנ וו ָָ מו ים ּהדו ָָ של ם ם ו ה ָריּמי עולל מל ָיךו מ בו דו ֶעןל ָּ ם  של ֶתמנ וו תוךל ּהָם בו ּתן ֶחלו וו

יותנ ָָ מו ים ּהדו ָָ של ם ם ו ָיםת ָריּמי עולל לל ה ָויךםשל הםדל ּחת יו ָו לה' ָמ
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(On the Sabbath of Penitence: inscribe for good life all sons of thy covenant)
And everything that liveth shall give thanks unto thee for ever, and shall praise thy 
name in truth, O God, our salvation and our help. Blessed art thou, O Lord, whose 
name is All-good, and unto whom it is becoming to give thanks.
At the repetition of the Amidah by the Reader the following is introduced: Our God 
and God of our fathers, bless us with the three-fold blessing of thy Law written by 
the hand of Moses thy servant, which was spoken by Aaron and his sons, the 
priests, thy holy people, as it is said, The Lord bless thee, and keep thee: the Lord 
make his face to shine upon thee, and be gracious unto thee: the Lord turn his face
unto thee, and give thee peace.
Grant peace, welfare, blessing, grace, lovingkindness and mercy unto us and unto 
all Israel, thy people. Bless us, O our Father, even all of us together, with the light 
of thy countenance; for by the light of thy countenance thou hast given us, O Lord 
our God, the Law of life, loving kindness and righteousness, blessing, mercy, life 
and peace; and may it be good in thy sight to bless thy people Israel at all times 
and in every hour with thy peace.
(On the Sabbath of Penitence: In the book of life, blessing, peace and good 
sustenance may we be remembered and inscribed before thee, we and all thy 
people the house of Israel, for a happy life and for peace. Blessed art thou, O Lord,
who makest peace.)
Blessed art thou, O Lord, who blessest thy people Israel with peace.
O my God! guard my tongue from evil and my lips from speaking guile; and to such
as curse me let my soul be dumb, yea, let my soul be unto all as the dust. Open my
heart to thy Law, and let my soul pursue thy commandments. If any design evil 
against me, speedily make their counsel of none effect, and frustrate their designs.
Do it for the sake of thy name, do it for the sake of thy right hand, do it for the 
sake of thy holiness, do it for the sake of thy Law. In order that thy beloved ones 
may be delivered, O save with thy right hand, and answer me. Let the words of my 
mouth and the meditation of my heart be acceptable before thee, O Lord, my Rock
and my Redeemer. He who maketh peace in his high places, may he make peace 
for us and for all Israel, and say ye, Amen.
May it be thy will, O Lord our God and God of our fathers, that the temple be 
speedily rebuilt in our days, and grant our portion in thy Law. And there we will 
serve thee with awe, as in the days of old, and as in ancient years. Then shall the 
offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord, as in the days of old, 
and as in ancient years.
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בוּייעּונילל ּוhנו ָֹם רו ּךמָשיתת ֶשימ על יוּצך בו ה לו יל ד  ּתת גו ּשּבּח ּלֶמדון ּהרלת לל  לו
ֶהם ּהָם רל הת ֶשימ ֹם ֶחלו מל ֶמדל חות הל פו ָמשו ָם רו למ ֹמל צותת וו ֶמךל הל

ָלים ֶמל ּמל ּפלו ָךיה םָמתו ֶהֶןל וו ּתֶחָוים לו ָלםנ ֶשּהם ָמשו ל ֶהמו ּלָם רו ל בוךל וו
ּ י י ֶמֶלך ּמלו ָּ ּתֶחָוים םמוָדים ָלפו ָעים םָמשו ָם רוךו חו ָּ למ יוָשיּענ ּוֶמ

ֶךית םמוּשן יוּסד מל ּמָים וו ךםך הםמנ ֶשהםמ ָוֶ ה של דוש בל ָ ים ּה,ל לל ּהמו
לּהיָם ּמין ךוָמיםנ הםמ מא ּהי מו ןו בל ת ע זו בו ָּ ָ י ּמָים ָמּמּעלת םשו ךו ּבשל הל יו
תל ּהיום ּוֶהּשןתל ּדעו יל תות וו תוךל תםן בו תות ּררל ּרָםת ֶמֶפס תםלל ֶמת ּמלו עודת מא
ּחתת ּמין ֶךי ָמתל מל ּעל הל ּמָים ָמּמּעל וו לָהים ּבשל מא ֶןמת ָרי ה' הםמ הל ןל ֶמל לו

עודנ 

ּהֶעָןיך ֶזמת לו ֶמֶךת ע  ָתפו ה בו ּהךל מות מו לּהיָם ָלךו מ ה' מא ּהֶםה יו ָו ּעל ּרן 
ּמלו םת ּשּעית ם בו ּתּ,ן עולל ּךתםןת לו ךות ָירל ָליָלים רל מא הל ֶךית וו מל ָגיםָלים ָמן הל
עם ּידו ֶךית ּיָריךם וו ּעי מל ל ָךשו ָות ּמֶלימ רל ּהפו ֶממ לו מם ָןשו ךו ֹך ָיהו י ןל ָּ ל בו וו ל

לּהיָם ימ ה' מא ֶָ פל שוןת לו ל לל ּןע רל ל ֶבֶךךת ָתשל ּךע רל מ ָת ו ּןי ּתּןלת ָרי לו ל יושו רל
ם ֶמת על ּמלו םֶתמת לם   יל ך ָיּתָםת ָויּהבו הל מ יו ןוד ָשמו ָל ו ָיפלםת וו עם וו ךו ָי ו

ּמי ּעד עולו מ ָהימ םלו ֶעדת ָרי ּהּמלו םת ֶשיו ם ול עולל ה לו ּהךל לך ֶעּליֶהם מו ָתמו וו
ילה ה' הל ּמךת וו מא ֶָ ֶעדנ וו ם ול עולל לך לו ֶתמת ה' ָימו תוךל תםן בו ןודת ּררל לך בו ל ָתמו

דנ מו ֶמחל ד םשו ֶיה ה' ֶמחל ֶךית ּביום ּההםמ ָיהו מל ל הל ֶמֶלך ּעל רל לו
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Aleinu:
It is our duty to praise the Lord of all things, to ascribe greatness to him 
who formed the world in the beginning, since he hath not made us like the 
nations of other lands, and hath not placed us like other families of the 
earth, since he hath not assigned unto us a portion as unto them, nor a lot 
as unto all their multitude. For we bend the knee and offer worship and 
thanks before the supreme King of kings, the Holy One, blessed be he, who
stretched forth the heavens and laid the foundations of the earth, the seat 
of whose glory is in the heavens above, and the abode of whose might is in
the loftiest heights. He is our God; there is none else an truth he is our 
King; there is none besides him; as it is written in his Law, And thou shalt 
know this day, and lay it to thine heart, that the Lord he is God in heaven 
above and upon the earth beneath: there is none else.

We therefore hope in thee, O Lord our God, that we may speedily behold 
the glory of thy might, when thou wilt remove the abominations from the 
earth, and the idols will be utterly cut off, when the world will be perfected
under the kingdom of the Almighty, and all the children of flesh will call 
upon thy name, when thou wilt turn unto thyself all the wicked of the 
earth. Let all the inhabitants of the world perceive and know that unto 
thee every knee must bow, every tongue must swear. Before thee, O Lord 
our God, let them bow and fall; and unto thy glorious name let them give 
honor; let them all accept the yoke of thy kingdom, and do thou reign over 
them speedily, and for ever and ever. For the kingdom is thine, and to all 
eternity thou wilt reign in glory; as it is written in thy Law, the Lord shall 
reign for ever and ever. And it is said, And the Lord shall be king over all the
earth: in that day shall the Lord be One, and his name One.
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