Prayers תפילות
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(Candle Lighting הדלקת נרות
ותיו וו צָ םל ָם לוהּ ודלָ יה ָך ֶֹ ל
בל ךםך ּמ לתה וי לי מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ מֶ ֶֹ ך ָה ועֹל ָם בו ָמצו ל
ֹּ בל תת
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 בדולות
ּותֹלים ןיתָוּ ותֹ ן ֹ יָתך ןיָיָוּ ות ָו לבדל ןָים וןָי ןָיםּ ח מים וָןוָים
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 ועד
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
ול ם ָ ּוך ונָלה ּלײל ּ ָ ָלךיעל ה ולצםך י וָשעּ ָםנ וָ ּה ועמל ה לפָליו בו תודל הּ בָ תו ָמךות ָ ָלךיעּ לונ רָ י ּמל
להיםנ מֶ שֶ ך בו ילדו מֶ וח וה ּךי למ ֶךיּ וו תועֶפות הל ָךים לונ
גלדול ויילּ םמֶ לֶך גלדול עּ ל רלל מא ָ
מֶ שֶ ך לו הּ ילם וו הםמ על בלֹהםּ וו יּבֶ שֶ ת ילדל יו ילצל ךםנ בבמם ָ וָש ּתחֶ וֶה וו ָָ ו לךעל הּ ָָןו וך לה לָפו ָּי יו לי
בע בָֹּםנ רָ י הםמ מא להּ יָם ּומֶ ָ וּחָם עּ ם מּ וךעָ יתו וו צ במן ילדוּ הּ יום ָמם בו הולו ָת ושמל עםנ ּמל
ןותי ֶםּ בו חל ָםָָ יּ גּם
ּת והשם לוןּ ןו ֶם רָ ומ ָךיןל הּ רו יום מּ ,ל ה בּ ָמ ודבל ךנ מֶ שֶ ך ָָ,ם ָָי מֶ ּ
לךמם לפ קע ָלינ ּמ וךבל עָ ים של ָלה למהם בו דוך לומבמּ ך עּ ם תבעּ י לּןל ן הּ ם וו הּ ם ל במ י ולדעם וד לך ל ינ
מֶ שֶ ך ָ וָשבּ עו ָתי ןו ּמפָ יּ ָמם ויןבמםן ֶמל ומָםחל ָתינ
ָשיךם ּלײל ָשיך חל דל שּ ָשיךם ּלײל רלל הל למ ֶךינ ָשיךם ּלײל בל וך ם ושמוּ בּ יבךם ָמיום לו יום
םמהילל וממבדּ
מותיונ רָ י בלדול יו לי ו
יושםעל תונ סּ פו ךם ןּ גויָם רו ןודוּ בו לל הל עּ ָמים ָָפו ול ל
להיםנ רָ י רלל מא להּ י הל עּ ָמים מא ָלי ָלים אלֹהות( וּ ײל של מּ יָם על בלֹהנ
ָוךמ הםמ עּ ל רלל מא ָ
ל
הוד וו הל דל ך ול לפָליוּ עבת וו ָתפו ֶמ ֶךת בו ָמ והעל שונ הל ןם ּלײל ָמ ושפו חות עּ ָמיםּ הל ןם לּ ײל רלןוד
ךותיונ ָה וש ּתחֶ ום לּ ײל בו הּ וד ּךת הבדֶ שּ
לועבתנ הל ןם ּלײל רו ןוד ושמוּ בוֹמם ָמָוחל ה םןבמם לוחּ צו ל
ָחילם ָמ לפָליו רלל הל למ ֶךינ ָמ ומךם ןּ גויָם וי לי מל ללךּ ּמ ָתרון ּתןּ ל בּ ל ָתמו ּ י ָלדין עּ ָמים
םמלמונ ּיעֶלת בלֹדּ י וו לל מֶ שֶ ך בו
בו מּ ישל ָךיםנ ָי בוֹ ומחם הּ של מּ יָם וו לתבּל הל למ ֶךיּ י וָךעּ ם הּ ילם ו
למת י ּוך ונָם רלל עֶצּ י ילעּ ךנ לָפו ָּי וי לי רָ י ןל מ רָ י ןל מ ל וָש בפ הל למ ֶךי י וָש בפ ּתןּ ל בו צֶ דֶ הּ וו עּ ָמים
בֶ מא מםָלתונ
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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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םמ ושפל ומ ון
וי לי מל ללך לתבּל הל למ ֶךיּ ָי בוֹ ומחם ָמיָ ים ּךבָ יםנ על ָלן ּוע לֶךפֶל וסןָ יןל יוּ צֶ דֶ ה ָ
םתלּהּ סל ןָ ין צל לךיונ הּ ָמיךם ןו לך להיו ּתןּ ל לךמֶ לתה וּ לתחּ ל
רָ וסמונ ּמש ול לפָליו ּתלּךּ ו
הל למ ֶךינ הל ָךים רּעוָּב ָלמּ ,ם ָמיָפו ָּי ויילּ ָמיָפו ָּי מֶ דון רלל הל למ ֶךינ ָהגָ ידם הּ של מּ יָם צָ ודהו
וו לךמם לל הל עּ ָמים רו ןודונ יּןשם רלל עבןו דּ י ֶפסֶ ל הּ ָמ ותהּ ול ָלים בל מא ָלילָ יםּ ָה וש ּתחֶ ום לו רלל
להיםנ של ומעל ה ּו ָת בוֹמּ ח צָ יוןּ ּו לת ּב ולָלה בו ָות יוהםדל הּ ולמּ עּ ן ָמ ושפל ֶ ימ יו ילנ רָ י ּמ לתה יו לי
מא ָ
ֹ וָמם לךעּ שבמּ ך ָּפו שות
להיםנ מבהֶ ןּ י וי לי ָ ב
ית עּ ל רלל מא ָ
עֶ וליון עּ ל רלל הל למ ֶךיּ וממבד ָּ ֶע ּל ל
יהים
ֹ ומחם צּ ָע ָ
ֹ ומחל הנ ָ ב
חֶ ָסידל יוּ ָמיּד וךשל עָ ים יּצָ ילּםנ מוך תלךעּ ּלצּ ָעיהּ ם ולי וָש ּךי לּן ָ ב
בּ ײל ּ וו הודם ול ּת ֶך לה ודשונ
הושיעל ה יו וי ָמיָו םתו ךועּ לה ודשונ
ָמתו מוךּ ָשיךם ּלײל ָשיך חל דל שּ רָ י ָָפו ללמות על בלֹהּ ָ
ֹ לך ּמלּ
הודיעּ וי לי יושםעל תוּ לועּ יָּי הּ גויָם גָ ילה צָ וד להתונ לת ּך חּ וסעו ֶומא מםָלתו לוןּ ית יָ ו ב
ָ
לךמם לל ּמפו סּ י למ ֶךיּ ּמת יושםעּ ת מא להּ יָםנ הל ָךיעם ּלײל רלל הל למ ֶךיּ פָ צו חם וו ּךנו ָם וו תּ מּ ךםנ
ּת ומךם ּלײל בו ָ נוךּ בו ָ נוך וו הול תָ ומ לךהנ בּ חֶ צבצו ךות וו הול שופלךּ הל ָךיעם לָפו ָּי הּ מֶ לֶך יו ילנ
יוךנָּםנ לָפו ָּי יו לי רָ י
ישןּ י ןל הנ ָוהל ךות ָי ומחֶ מם ל ּ יּחּ ד הל ָךים ּ
םמלמוּ ּתןּ ל וו ו
י וָךעּ ם הּ ילם ו
ןל מ ל וָש בפ הל למ ֶךיּ י וָש בפ ּתןּ ל בו צֶ דֶ הּ וו עּ ָמים בו מּ ישל ָךיםנ
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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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וי לי מל ללך י וָךגו תם עּ ָמיםּ ישּ ן רו ךםןָ ים לתָם הל למ ֶךינ וי לי בו צָ יון גלדולּ וו לךם הםמ עּ ל רלל
ָוךמּ להדוש הםמנ וו עבת מֶ לֶך ָמ וש לפ למהּ ןּ ּמ לתה רוָָּו לת
הל עּ ָמיםנ יודם ָש וממ גלדול וו ל
ךוממם וי לי מא להּ יָם וו ָה וש ּתחֶ ום לּהֶ דבם
יתנ ו
ֹ ל
מּ ישל ָךיםּ ָמ וש לפ םצו דל להה בו ּי ֶעהבן ּמ לתה על ָ ב
מםמל בו ה ובך ּמי ושמוּ ה ָבךמים ֶמל יו לי וו הםמ
םש ּ
ּךבו לליוּ להדוש הםמנ משֶ ה וו ּמהֶ ךבן בו בהֶ ָליו ו
ּי ֶעָּםנ בו עּ מםד על ָלן יודּ בּ ך מֶ ּליהֶ םּ של ומךם עּ ד לבתיו וו חבה ָ ּלתן ללמונ וי לי מא להּ יָם ּמ לתה
ךוממם וי לי מא להּ יָם וו ָה וש ּתחֶ ום לוהּ ך
ילותםנ ו
ית ללהֶ ם וו ָ ּבהם עּ ל ֶע ָל ל
יתםּ ּמל ָבשּ מ הל ָי ל
ֶע ָָ ל
לה ודשוּ רָ י להדוש וי לי מא להּ יָםנ
ָמתו מוך לודל וָ דּ הל ןם ּלײל בו ָּי ּמ ָליםּ הל ןם ּלײל רלןוד לועבתנ הל ןם ּלײל רו ןוד ושמוּ ָה וש ּתחֶ ום
ּלײל בו הּ וד ּךת הבדֶ שנ הול וי לי עּ ל הּ מל יָםּ ּמל הּ רלןוד ָה וךעָ יםּ וי לי עּ ל מּ יָם ּךבָ יםנ הול יו לי
בּ רבחּ ּ הול וי לי בֶ הל דל ךנ הול וי לי שבןּ ך מֶ לךתָ יםּ ּויושּ בּ ך וי לי ֶמת ּמ וך ּתי הּ יוןל ָוןנ וּ י וּך ָהידּ ם
רו מו עּ בֶלּ לוןל ָון וו בָֹ וךיון רו מו ןֶ ן וך ּמ ָמיםנ הול וי לי חבצּ ן לּהֶ ןות ּמשנ הול יו לי י ָלחיל
ֹ יועל ךותּ םןו הּ י ללוּ ריו
ָמ ודבל ךּ י ָלחיל וי לי ָמ ודבּ ך להדּ שנ הול וי לי יוחולּל ּמיללות ּויֶחא ב
מבמּ ך רלןודנ וי לי ּלמּ בםל ילשל ןּ ּויּשֶ ן וי לי מֶ לֶך לועוללםנ וי לי עבת לועּ מו ָי ּתןּ יו לי יוןל ּךך ֶמת עּ מו
ןּ של לוםנ
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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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מןבב יתבי
ךםךה
למנלמ בו בחּ גו ד ּית וי ָמיֶָמ ּת ָתיך צו ל
הךבע ֹ בן
ָוךמ
ּהבּ ל ָךנּת עּ מֶ מ שּ גו ןּ ָם ּ הֶ ּךָם ל
ָבבד י בֹ
עוךשּ י יָחםדֶ מּ רו ןל ןּ ת של ומ ּךם
ָלמ בָ בוךּ ו
בל וך ּם ּ הֶ ּךםּ ּךחֶ מּ י צָ וד לה ֶתמּ לת ָמיד ג ולמלּם ן בך צתבב
חהבן ָבע
חל ָסין להדושּ בו ךבן םןו מּ ָּהּ ל עֶדל ֶתמ
יבבל פתבה
י ָלחיד ג ֶּמהּ לועּ וממ פו ָּהּ תו ו ּךי והדשל ֶתמ
ֹהבו ציבת
םשמּ ע צּ ע לֶה ּתָםּ יודּ עּ ּתעֶלםמות
שּ וו על ּתָם ּהבּ לּ ו
ןלחֹנ בל ךםך שּ ם רו ןוד מּ ול םתו לועוללם ולעֶ דנ
דודי ָל וה ּךמת רּילהּ פו ָּי שּ בל ת
דודי ָל וה ּךמת ּרילהּ פו ָּי שּ בל ת וָ ּהבו ללהנ ול לה ָ
ול לה ָ
וָ ּהבו ללהנ
םשמו ֶמחל דּ לושּ ם
של מוך וו לת וך בו ָדבםך ֶמחל דּ ָה וש ָמיעל ָם ּמל הּ ומיחל דּ וי לי ֶמחל ד ו
דודי ָל וה ּךמת ּרילהּ פו ָּי שּ בל ת וָ ּהבו ללהנ
ם ול ָתפו ֶמ ֶךת וו ָל ות ָהילהנ ול לה ָ
ָל וה ּךמת שּ בל ת ול ם וו ָּ ול להּ רָ י ָהימ ומהוך הּ בו לך להּ מּ ךמש ָמ ֶ,דֶ ם ָו סם להּ סו מּ ֶע בֶֹה
דודי ָל וה ּךמת ּרילהּ פו ָּי שּ בל ת וָ ּהבו ללהנ
בו מּ חֶ של ןל ה ות ָחילהנ ול לה ָ
הםמי צו ָמי ָמתוך הּ הֶ ּפ להּ ּךן ללך שֶ ןֶ ת בו עּ מֶ ה הּ בל ל מּ
ָמ והעּ ש מֶ לֶך עָ יך ומלם להּ ָ
דודי ָל וה ּךמת ּרילהּ פו ָּי שּ בל ת וָ ּהבו ללהנ
וו הםמ יּחֶ מול על ּליָך חֶ ומללהנ ול לה ָ
יּח ָמיּ לה וךןל ה
הםמיּ לָןו ָשי בָ בו דּ י ָתפו ּמ וך ּתך עּ ָמיּ עּ ל יּד בֶ ן יָשּ י בּ ית הּ ו
ָה ות ָּע ֶָךי מּ על פלך ָ
דודי ָל וה ּךמת ּרילהּ פו ָּי שּ בל ת וָ ּהבו ללהנ
ֶמל ָּפו ָשי בו למללהנ ול לה ָ
עםךי ָשיך עּ בּ ָךיּ רו ןוד יו לי על לּ יָך
עםךי ָ
מוךיּ ָ
הםמי ָ
מוךך ָ
עוך ָךיּ רָ י ןל מ ּ
עוך ָךי ָה ות ו
ָה ות ו
דודי ָל וה ּךמת ּרילהּ פו ָּי שּ בל ת וָ ּהבו ללהנ
ָָבו ללהנ ול לה ָ
ןושי וו ל במ ָת לר ול ָמיּ מּ ה ָת ושתוחֶ ָחי םמּ ה ֶתהא ָמיּ בל ך יֶחא סם עֶָָ יּי עּ ָמיּ וו ָָןו ָו לתה
ל במ ּת ָ
דודי ָל וה ּךמת ּרילהּ פו ָּי שּ בל ת וָ ּהבו ללהנ
הל עָ יך עּ ל ָתילהנ ול לה ָ
ֹ על ּליָך מא להל יָךּ רָ ומֹובֹ חל לתן עּ ל
ֹי ב
וו הל ים ָל ומ ָש,ל ה ש במסל יָךּ וו לךחֶ הם רלל ומןּ יועל יָךּ לי ָ ב
דודי ָל וה ּךמת ּרילהּ פו ָּי שּ בל ת וָ ּהבו ללהנ
ּרילהנ ול לה ָ
ֹ ומחל ה וו ָלבָ יללהנ לו לה
י ָלמין ם בוֹמ במל ָתפו ךוצָ יּ וו ֶמת וי לי ּתע ֶָךיצָ יּ עּ ל יּד ָמיש בֶ ן פ וּךצָ יּ וו ָָ ו ב
דודי ָל וה ּךמת ּרילהּ פו ָּי שּ בל ת וָ ּהבו ללהנ
ָ
ֹ ומחל ה( םןו צל הק ללהּ תוך מא מםָּי
בומי ןו של לום ֶע ֶ ֶךת בּ עו ללהּ גּם בו ָךנלה אןיום וןנ בו ָ ב
ָ
דודי
בומי ּ ילה שּ בל ת מּ לורו לתמנ לו לה ָ
בומי ּ ילהנ ןלחֹנ ָ
בומי ּ ילהּ ָ
עּ ם וסבילהּ ָ
ָל וה ּךמת ּרילהּ פו ָּי שּ בל ת וָ ּהבו ללהנ
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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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ָמתו מוך ָשיך וליום הּ שּ בל תנ ון לוהודות ּלײל ם ול ּתמּ ך ל ָוש וממ עֶ וליוןנ לוהּ גָ יד בּ ב ֶבהך
ֹמּ וח ּתָָ י יו לי
חּ וסעֶ מּ ֶומא מםָ ולתמ בּ ּיילותנ ֶע ּלי על ֹובך ּו ֶע ּלי ָלןֶ לּ ֶע ּלי ָהגליון בו ָ נוךנ רָ י ָ ב
ןותימנ ָמיש בּ עּ ך
בו לפ קעלֶמּ בו מּ ֶע בֹּי ילדֶ ימ מֶ ּךנּןנ מּ ה ג ולדלם מּ ֶע בֶֹימ ויילּ וממבד על ומהם מּ וח וש ֶ
ל במ יּדל עּ ם ו ָסיל ל במ ילןָ ין ֶמת ת במתנ בָ פו ךבחּ וךשל עָ ים רו מו עּ בֹּןּ ּוילצָ יצם רלל בפעֶלּ י למוֶ ןּ
מיוןֶ ימ ויילּ רָ י ָהנּה מביוןֶ ימ י במןּ דםּ
ל ָוהשל ומדל ם עֶדּ י עּ דנ וו ּמ לתה מל ךום ול בעללם ויילנ רָ י ָהנּה ב
שםךיּ
יתי בו שֶ מֶ ן ּך ֶעָלןנ וּ ּתבּ עּ יָָ י בו ל
ָי ותפ ולךדם רלל בפ ֶע ּלי למ ֶוןנ ּו לת ֶךם רָ וך ּמים ּה וך ָָיּ בּ ָ
ֹגֶהנ
בּ לָ ,מים על ּלי ומ ּךעָ יםּ ָת ושמּ עו ָלה למתו ָלינ צּ ָעיה ּר לתמל ך יָפו לךחּ רו ֶמ ֶךת בּ יוןל ָון יָ ו ב
ושתם ָלים בו ןּ ית ויילּ בו חּ צו ךות מא להּ יָם יּפו ָךיחםנ עוד ויָםןםן בו בֹּיןל הּ ועשּ ָָ ים וו ּך ֶעָּנָ ים
צםךי וו ל במ עּ וו לל לתה בונ
י וָהיםנ לוהּ גָ יד רָ י ילשל ך ויילּ ָ
וי לי מל ללך גּמםת ללןּ שּ ללןּ ש ויילּ עבת ָה ות ּמזלךּ ּמ ָתרון ּתןּ ל בּ ל ָתמו נ לָ ון רָ וסמֶ מ מּ למתּ
ֹמם ָוהל ךות על ו ילםנ ָמ,לות
ֹמם ָוהל ךות הוללםּ ָי ו ב
מּ עוללם למ לתהנ לָ בוֹמם ָוהל ךות ויילּ לָ ו ב
יתמ ָלמֶ ולה
מּ יָם ּךבָ ים ּמ ָע ָיךים ָמ ושבו ּךי ילםּ ּמ ָעיך בּ מל ךום ויילנ עּ ד ֶבתימ ֶָמא ומָם וממבדּ לוןּ ו
,בדֶ שּ ויילּ ולמ ֶבךך י ָלמיםנ
 Kaddishקדhש
םתה
עםתה וו י וּמלָ יך מּ לו ּ
ָי ותגּעּ ל וו ָי ות ּהעּ ש ושמּ ה ּךבל מת אההלנ לממּ ן( בו על ולמל מ ָעי ןו לךמ ָ וך ּ
בו חּ יּי ון םןו יומּ י ון םןו חּ יּי וד לל בּ ית י וָש לך ּמלּ בּ ֶע לב ללמ םןָ תו מּ ן לה ָךיןת וו ָמ ומךם לממּ ן
אההלנ לממּ ןת יוהּ מ ושמּ ה ּךבל מ ומןל ּךך לועל לּם םלועל ולמּ י על ולמּ ילמּ ָי ותבל ּךךנ(
ָי ותבל ּךךּ וו י וָש ּתבּ חּ וו ָי ות לפ ּמךּ וו ָי ותךומּ םּ וו ָי ות ָּ ּ מּ וו ָי ותהּ על ךּ וו ָי ותעּ יֶהּ וו יָ ותהּ יללּ ושמּ ה
ודה ודשל מ בו ָךיך הםמת אההלנבו ָךיך הםמ( לועּ לימ ָמן רלל בָ וך ל לתמ וו ָש ליך לתמּ ת ושבו חל לתמ
וו ֶָחא מל לתמּ עּ מֶ ָמ ליךן בו על ולמל מּ וו ָמ ומךם לממּ ןנ אההלנ לממּ ן( יוהּ מ ושלל מל ה ךבל מ ָמן ושמּ ילמ
וו חּ ָי ים וןָ ים וו עּ ל רלל ָי בוֹ לך ּמלּ וו ָמ ומךם לממּ ןנאההלנ לממּ ן(
ע בֶשה של לום אןעֹךת ימי תֹוןהנ הּ של לום( בָ ומךומל יו הםמ ּי ֶע בֶֹה של לום על לּ יָם וו עּ ל
רלל ָי בוֹ לך ּמלּ וו ָמ ומךם לממּ ןנאההלנ לממּ ן(
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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 palmtree; 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
יהין ל במ ןו ֶל ֶשּ וו ל במ ןו חבסֶ ןּ וו ל במ ןו לללךּ
יהיןת ּמין מּ וד ָל ָ
יהין םןּ מל ה ּמין מּ וד ָל ָ
בּ מֶ ה מּ וד ָל ָ
יךוהה שֶ עּ ל פו ָּי הּ מל יָםת וו ל במ
ל
וו ל במ ןָ פו ָתי ּלת הל ָמידל ןּ וו ל במ ןָ פו ָתי ּלת הּ ָמ ודבל ךּ וו ל במ ןו
ןו ֶת ֶפתּ וו ל במ ןו שּ ֶעולהּ וו ל במ ןו שֶ מֶ ן ָהיהּ וו ל במ ןו שֶ מֶ ן וש ּךפלהּ וו ל במ ןו ּמלו ילהּ וו ל במ ןו חּ לֶןת
מומ ָךיםּ ֶמחל ד ומןשל ל וו ֶמחל ד
יהין בו חּ לֶן ומןשל לת וּחֶ ל ָמים ו
ָּחםם הּ מל ָדי מומּ ךּ מּ וד ָל ָ
יהין בונ
שֶ ּמיָו ומןשל ל ּמין מּ וד ָל ָ
יהין בו עָ ו לךןּ
יהין בו שֶ מֶ ן וש ּךפלה בו יום וןת ּךבָ י י וָשמל עּ מל מומּ ךּ ּמין מּ ודלָ ָ
ּמין מּ וד ָל ָ
ָמפו ָּי ו ןוד הּ שּ בל תת וּחֶ ל ָמים מּ ָת ָיךין בו לל הּ ושמל ָָיםּ בו שֶ מֶ ן ש ומ וש ָמיןּ בו שֶ מֶ ן מא בותָ יםּ
בו שֶ מֶ ן צו ָוָותּ בו שֶ מֶ ן על בָ יםּ בו שֶ מֶ ן ּפ,םעותּ בו עָ ו לךן םןו ָּפו ת ּךבָ י ּ וךפון מומּ ךּ ּמין
יהין ֶמ לימ ןו שֶ מֶ ן ּת ָית בָ לוןל דנ
מּ וד ָל ָ
יהין בו ֶמ לימ פָ וש לתןת וו לל הּ יוצּ מ ָמן הל עּ י ּמיָו ָמ ּ מּ מ
רלל הּ יוצּ מ ָמן הל עּ י ּמין מּ וד ָל ָ
ומ ּמת מבהל ָלים ֶמ לימ פָ וש לתןת פו ָתי ּלת הּ בֶ בֶד שֶ ָ,פו ללה וו ל במ ָהןו הֶ ןל הּ ּךבָ י מא לָ יעֶ תֶך
יהין בל הנ
הוךהּ םמּ ודלָ ָ
יהין בל הת ּךבָ י ע ֶָהיןל מ מומּ ךּ ו ל
מומּ ךּ ו מּ למהּ וו ּמין מּ וד ָל ָ
ל במ ָי,בן למדל ם ושפופ ֶֶךת שֶ ל בּ יצל ה וָ ימּ ול ֶמנלה שֶ מֶ ן וו ָי ות ֶָנלה עּ ל פָ י הּ נּך בָ ושןָ יל שֶ ותהּ מ
ומ ָּ ֶ ֶפתּ מֶ פָ ים ָהימ שֶ ל חֶ ֶךסת וו ּךבָ י יוהםדל ה מּ ָתיךת מֶ ןל ל ָמם ָחבו לךה הּ יוצּ ך ָמ ות ָחילהּ
מ לתךּ ָמפו ָּי שֶ הםמ ֶ ָלי ֶמחל דת ל במ וימּ ּימ למדל ם והעל לךה שֶ ל שֶ מֶ ן וו יָ ות ֶָנלה בו צּ ד הּ נּך וו יָ ּתן
שומןֶ תת וו ּךבָ י יוהםדל ה מּ ָתיךנ
ך במש הּ פו ָתיללה בו תו להּ בָ ושןָ יל שֶ ותהּ מ ֶ
הּ ומ ּבֶ ה ֶמת הּ נּך ָמפו ָּי שֶ הםמ ָמ ותי ּלךמ ָמפו ָּי בויָםּ ָמפו ָּי ָל וס ָ יםּ ָמפו ָּי ךםחּ לךעל הּ
וו ָמם בָ ושןָ יל הּ חולֶה שֶ יָ ישּ ןּ לפ םךת רו חל ס עּ ל הּ נּךּ רו חל ס עּ ל הּ שֶ מֶ ןּ רו חל ס עּ ל
הּ פו ָתיללהּ חּ ילןת וו ּךבָ י יוסּ י פו ּ ך בו לין חםי ָמן הּ פו ָתיללהּ ָמפו ָּי שֶ הםמ עושל ה פֶחל םנ
עּ ל של לש עֶןּ ךות ָ ָלשים מּ תות בָ ושעּ ת לּדל לתןּ עּ ל שֶ ּמיָלן תו ָהיךות בּ נָעל ה םןּ חּ ילה
םןו הּ וד לל ּהת הּ נּךנ
ושלשל ה ודןל ָךים צל ָךיך למדל ם לומּ ך בו תוך בּ יתו עֶ ֶךן שּ בל ת עָ ם חֶ שּ להת עָ ּ וך ֶתםת
עּ ּךןו ֶתםת הּ וד ָליהם ֶמת הּ נּךת סל ּפה חֶ שּ לה סל ּפה ּמין חֶ שּ להּ ּמין ומעּ ו ָךין ֶמת הּ םּעּ מיּ
יהין ֶמת הּ נּךותּ מֶ ןל ל ומעּ ו ָךין ֶמת הּ ועמּ מיּ
וו ּמין מּ ו בָ י ָלין ֶמת הּ ּר ָליםּ וו ּמין מּ וד ָל ָ
ומ ָָין ֶמת הּ חּ ָמיןנ
םמעל וךןָ יןּ וו ו
ו
תָימ חָָימ מומך חיין מדם למֹמֹ ןןבדו עךן ֹןת עם חֹ ה ממך ךן יוס
הל תמ ךןתי לֹןת
לממּ ך ָךבָ י ֶמלועל תלך לממּ ך ָךבָ י חֶ ָָיָלמ ּת ול ָמידּ י חֶ ל ָמים מּ וךבָ ים של לום בל עוללםּ שֶ נֶמא מּ ך
יוהי של לום
וו לל בל ָּיָך ָלמםדּ י יוהולה וו ּךן ושלום בל לָיָךת ּמל ָת וה ּךי ןל ָּיָך ֶמ לימ ןוָליָךנ ָ
מָותיָךנ ולמּ עּ ן ּמחּ י וו ּךעל י מֶ דּ בו לךה נלמ של לום בל ךנ לו מּ עּ ן בּ ית
ל
בו חּ ילּךּ שּ ולולה בו ּמ וך
יָש לך ּמלנ של לום לךן
יוהולה מא להּ יָם מֶ ןּ והשל ה ון ללךנ וםך ּמה ןל ָָים לוןל ֶָימּ של לום עּ ל ו
תוך ֶתמ וו ּמין ללמו ָמ ו שולנ יוהולה עבת לועּ מו ָי ּתןּ יוהולה יןל ּךך ֶמת עּ מו
ולמבהֶ ןּ י ל
ןּ של לוםנ
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םתה
עםתה וו י וּמלָ יך מּ לו ּ
ָי ותגּעּ ל וו ָי ות ּהעּ ש ושמּ ה ּךבל מת אההלנ לממּ ן( בו על ולמל מ ָעי ןו לךמ ָ וך ּ
בו חּ יּי ון םןו יומּ י ון םןו חּ יּי וד לל בּ ית י וָש לך ּמלּ בּ ֶע לב ללמ םןָ תו מּ ן לה ָךיןת וו ָמ ומךם לממּ ן
אההלנ לממּ ןת יוהּ מ ושמּ ה ּךבל מ ומןל ּךך לועל לּם םלועל ולמּ י על ולמּ ילמּ ָי ותבל ּךךנ(
ָי ותבל ּךךּ וו י וָש ּתבּ חּ וו ָי ות לפ ּמךּ וו ָי ותךומּ םּ וו ָי ות ָּ ּ מּ וו ָי ותהּ על ךּ וו ָי ותעּ יֶהּ וו יָ ותהּ יללּ ושמּ ה
ודה ודשל מ בו ָךיך הםמת אההלנבו ָךיך הםמ( לועּ לימ ָמן רלל בָ וך ל לתמ וו ָש ליך לתמּ ת ושבו חל לתמ
יךן בו על ולמל מּ וו ָמ ומךם לממּ ןנ אההלנ לממּ ן(
וו ֶָחא מל לתמּ עּ מֶ ָמ ל
עּ ל י וָש לך ּמל וו עּ ל ּךבל ָלןת וו עּ ל ּת ול ָמידּ יהון וו עּ ל רלל ּת ול ָמידּ י ּת ול ָמידּ יהוןת ועעל וס ָהין
מוך וי לתמ ּה ָע וש לתמת ָעי ןו ּמ ות לךמ הל דּ ין וו ָדי ןו לל מֶ ּתך ּומֶ ּתךת יוהּ מ לל ָלמ םלוהון םלו ון
בו ּ
ְממּ ןֵ
מךי ושמּ ילמ וו ּמ וךעל מ וו ָמ ומךם לממּ ןת ל
ָחנלמ וו ָח וסעל מ וו ּךחֶ מּ ית ָמן קהדל ם מל ּ
ֹ לך ּמלּ וו ָמ ומךם לממּ ןנאההלנ לממּ ן(
יוהּ מ וש ללמל ה ךבל מ ָמן ושמּ ילמ וו חּ יָ ים וןָ ים וו עּ ל רלל ָי ו ב
ע בֶשה של לום אןעֹךת ימי תֹוןהנ הּ של לום( בָ ומךומל יו הםמ ּי ֶע בֶֹה של לום על לּ יָם וו עּ ל
רלל ָי בוֹ לך ּמלּ וו ָמ ומךם לממּ ןנאההלנ לממּ ן(
ָוסח ספךדנ
יהי ָמ ותיּחֶ דּ ת לו ּת לתמ בו לךתל מ וד ֶמחל ד
רו בּוו ָלמ וד ָמנםן ָמ ותיּחֶ ָדין לועּ לימ בו ֶמחל ד מם הל ָ י ָמ ָ
הםדשל מ בו ָךיך הםמ ֶמחל דּ לועּ יל מ לל מ י ָלתין עּ ל
ולמֶ הא ּוי עָ ומהון לועּ לימ חל ד לל קהןּ ל חל דּ ו
יהי בו לך לתמ וד ֶמחל ד רו בּוו ָלמ ָדילּ יה לו מֶ הא וּ י ֶמחל ד
יה ּךיה עּ ד וע ָמ ותעֶןָ ידּ ת ָמ ָ
רםךסּ ילמ ָע ל
ו
םשמו ֶמחל דנ
ימָלמ לך לתמ דּ ײל ֶמחל ד ו
מםה ו
בו ֶמחל דנ וו הל מ ָ
לותמ
יהי שּ בל ת וע ָמ ות למחק דּ ת בו לך לתמ וד ֶמחל ד ול ָמ וש ּךי ֶעללה לךתל מ וד ֶמחל דנ צו ל
לך לתמ ודשּ בל ת ָמ ָ
רםךסּ ילמ י ָּ ,ליךמ ּה ָעישל מ ןו לך לתמ וד ֶמחל דּ וו ָמ ות ּת לָּ,ת
ודמּ ֶע ּלי שּ בּ לתמ ועהל מ ָמ ות למחק דּ ת ו
יהי ָמ ותילחק דּ ת וו ָמ ותפו לךשּ ת
ול ָמ וש ּךי ֶעללה מּ ול לרמ ּה ָעישל מ עָ לי למהנ רּד עּ ָיל שּ בּ לתמ ָמ ָ
ָוהיךם
יהי ָמ וש ות למ ּךת בו יָחםדל מ ָד ָ
ָמ ָ ,ו לךמ למחק לךמנ וו לל ָעי ָָין ָמ ותעּ בו ָךין ָמנלה וו ָמ ָ
מךי
ּה ָעישל מ וו ָמ ותעּ וט ּךת בו ּ מל ה עָ וט ָךין ולבּבּ י מּ ול לרמ ּה ָעישל מנ וו לל שםלו ל ָּי ךםבו תָ ין םמל ּ
וד ָדיָלמ ריוהם עּ וך ָהין וו ָמ ותעּ בו ךם ָמנלהנ וו ּלית שם ול ל ָלמ למחק לךמ בו יוהם על לו ָמין וו ּמָופלהל מ
ָָשמל ָתין
ָ ָוה ָיךין בָ ָ ָוהיךם עָ לי למה וו ָמ ותעּ וט ּךת ול ּת לתמ בו עּ מל מ ּה ָעישל מנ וו יוהם ָמ ותעּ וט ָךין בו ו
לותמ לוןל וך ל מ ללה ןו חֶ ודולה בָ ָ ָוהיךם וד ּמָופָ יןנוו לומּ ךתתת
יךםתמ ָדצו ל
ל
חֶ דּ ָתיןנ רו דּ ין שּ
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ערבhת לשבת
חתןנ בל וך ם ֶמת וי לי הּ ומן לבךךנ
ההל וחתןנ בל ךםך וי לי הּ ומן לבךך לועוללם ולעֶ דנ
פותחּ
בל ךםך ּמ לתה וי לי מא ל בּהיָם מֶ לֶך הל עוללםּ מֶ שֶ ך בָ ודןל ךו מּ ע ֶָךין ע לֶךןָ יםּ בו חל ו מל ה ּ
םמסּ עּ ך ֶמת הּ רו לןָ יםּ
ושעל ָךיםּ ובָ ותןםָלה ומשּ נֶה עָ ָתים םמּ חֶ ָלי ֶמת הּ זו מּ ָנים ו
בוךמ יום לו לל ויללהּ גולּל מוך ָמפו ָּי חשֶ ךּ וו חשֶ ך ָמפו ָּי
ךותיהֶ ם בל לך ָהיעּ ּ רָ וךצוָות ּ
בו ָמ וש ומ ּ
מוךּ םמּ עֶןָ יך יום םמּ ןָ ימ לל ויללהּ םמּ ןו ָעיל בּ ין יום םןּ ין לל ויללהּ וי לי צו ןל מות ושמות בל ךםך
ּמ לתה ויילּ הּ מּ ע ֶָךין ע לֶךןָ יםנ
מותָם
םמ ושפל ָ ים ל
םמצו ות ח ָ,ים ָ
תוךה ָ
ּמהֶ ןּ ת עוללם בּ ית י וָש לך ּמל עּ וממ למהל ןו לתּ ל
תוך ֶתמ
ָלמּ וד לתת עּ ל ּרן וי לי מא להּ יָםּ בו של ו ןּ ָם םןו הםמּ ָם ָ ָלשיחּ בו ח ֶ,ימ וו ָ וָשמּ ח בו ָדןו ּךי ל
מוךך ילמּ יָםּ םןל הֶ ם ָ וֶהגֶה יומל ם
,ותימ לועוללם ולעֶ דת רָ י הּ ם חּ יּיָם וו ֶ
ותימ וו ח ֶ
םמצו ֶ
ָ
יָש לך ּמלנ
לו לל ויללהּ וו ּמהֶ ןל ותמ ּמל לת ָסיך ָממֶ נם לועו לל ָמיםת בל ךםך ּמ לתה ויילּ מוהּ ן ֶמת עּ מו ו
אןיחידנ מל מלך ָממן(
ושמּ ע י וָש לך ּמלּ וי לי מא להּ יָםּ וי לי ֶמחל דנ
ןלחֹנ בל ךםך שּ ם רו ןוד מּ ול םתו לועוללם ולעֶ דנ
וו למהּ ןו לת ּמת וי לי מא להֶ ימּ בו לל לוןל ןו מּ םןו לל ָּפו ושמּ םןו לל וממבדֶ מנ וו הל ים הּ ועןל ָךים הל ּמיֶה
מֶ שֶ ך למ בָ ָ י ומצּ םו מ
יתמּ םןו לֶ ו ותמ ןּ עֶ ֶךךּ
הּ יום עּ ל לוןל ןֶ מנ וו ָש ּנ וָ לתם לוןל ֶָימ וו ָדבּ וך לת בל םּ בו ָשןו ותמ בו ןּ ֶ
םהשּ וך לתם ולמות עּ ל ילדֶ מּ וו הל ים ול ב ל פבת בּ ין עּ יֶָימנ ם ו ּתןו לתם עּ ל
םןו של ו בו מּ םןו הםמֶ מנ ו
יתמ םןָ ושעל ֶךימנ
ומתתות בּ ֶ
ותי מֶ שֶ ך למ בָ ָ י ומצּ םֶה ֶמ ות ֶם הּ יוםּ לו ּמהֶ ןל ה ֶמת יו לי
וו הל ילה ָמם של מבעּ ָת וש ומעם ֶמל ָמצו ּ
יוךה
מא להּ י ֶם םלועל ןו דוּ בו לל לוןּ ןו ֶם םןו לל ָּפו וש ֶםנ וו ָ ּלת ָתי ומ ּ ך ּמ וךצו ֶם בו עָ תו ֶ
םמּ ולהושּ וו למסּ פו לת וד לבֶָמּ וו ָתיך ובשמ וו ָיצו הל ֶךמנ וו ָ ּלת ָתי עּ שֶ ן בו של ודמ לָןו הֶ ומ ֶתמּ וו למ ּלו לת
להים מֶ חּ ָךים
וו של ןל עו לתנ ָהשל ומךם לל ֶם ֶפן יָפו ֶתה לוןּ ןו ֶםּ וו סּ וך ֶתם ּועֶןּ וד ֶתם מא ָ
יָהיֶה מל ל ך וו הל מֶ דל מל ה
וו ָה וש ּתחֶ וָ י ֶתם ללהֶ םנ וו חל לךה ּמ וי לי בל ֶם וו על צּ ך ֶמת הּ של מּ יָם וו ל במ ו
ל במ ָת ּתן ֶמת יוןםללהּ ּומֶ ןּ וד ֶתם ומהּ לךה מּ עּ ל הל למ ֶךי הּ טבןל ה מֶ שֶ ך יו לי ָ ּבתן לל ֶםנ וו שּ ומ ֶתם
םהשּ וך ֶתם מ לבתם ולמות עּ ל י וֶד ֶם וו הל ים
ֶמת ועןל ּךי ּמיֶה עּ ל לוןּ ןו ֶם וו עּ ל ָּפו וש ֶםּ ו
יתמ
ול ו ל פבת בּ ין עּ יָּי ֶםנ וו ָלמּ וד ֶתם מ לבתם ֶמת בו ָּי ֶם לודּ בּ ך בל םּ בו ָשןו ותמ בו ןּ ֶ
יתמ םןָ ושעל ֶךימנ לו מּ עּ ן ויָךבם
םןו ֶל ו ותמ ןּ עֶ ֶךך םןו של ו בו מ םןו הםמֶ מנ ם ו ּתןו לתם עּ ל ומתםתות בּ ֶ
וימּ י ֶם וָ ימּ י ןו ָּי ֶם עּ ל הל מֶ דל מל ה מֶ שֶ ך ָ וָשבּ ע וי לי ּלמֶ ן ּבתי ֶם לל ּתת ללהֶ םּ רָ ימּ י הּ של מּ יָם
עּ ל הל למ ֶךינ
ּוי בממֶ ך וי לי ֶמל מבשֶ ה ּיממבךנ עּ בּ ך ֶמל בו ָּי י וָש לך ּמל וו לממּ וך לת מֶ לּהֶ ם וו על שם ללהֶ ם צָ יצָ ת עּ ל
ּר וָ ּפי ןָ בו דּ יהֶ ם ול בדך לבתםּ וו ָ ולתָם עּ ל צָ יצָ ת הּ לר לָ ּ פו ָתיל ות ּ ֶלתנ וו הל ילה לל ֶם לו צָ יצָ תּ
יתם מ לבתםּ וו ל במ לתתםךם ּמחֶ ּךי לוןּ ןו ֶם
יתם מבתו םתו וּך ֶתם ֶמת רלל ָמצו ות וי לי ּוע ֶָש ֶ
וםך ָמ ֶ
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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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ותיּ
יתם ֶמת רלל ָמצו ל
וו ּמחֶ ּךי עּ יָּי ֶם מֶ שֶ ך ּמ ֶתם בת ָָים ּמחֶ ּךיהֶ םנ ולמּ עּ ן ָתתו רו ךם ּוע ֶָש ֶ
מתי ֶמ ות ֶם מּ ֶמ ֶךי ָמצו ּךיָם
יתם והד ָבשים ּלמלהּ י ֶםנ מֶ ָָי וי לי מא להּ י ֶם מֶ שֶ ך הוצּ ָ
וָ וה ָי ֶ
מלהיםּ מֶ ָָי וי לי מא להּ י ֶםנ
ל וָהיות לל ֶם ּל ָ
יָש לך ּמל
מא מֶ ת ֶומא מםָלה רלל ת במתּ וו ּהילם על ּליָםּ רָ י הםמ וי לי מא להּ יָם וו ּמין תםלל תוּ וּ מֶ ָ וּחָם ו
עּ מוּ הּ פודּ ָם ָמיּד ומ לל ָ יםּ מּ ול ּרָם הּ גומֶ ּלָם ָמ ּר רלל הֶ על ָךיצָ יםת הל ּמל הּ נָפו לךע לל ָם
מיוןּ י ָּפו שּ ָםּ הל עבשֶ ה בו דבלות עּ ד ּמין חּ ֶהךּ וו ָָפו לל מות עּ ד
ָמצל ּךיָםּ וו הּ ומשּ יּם גו מםל ול לל ב
ּמין ָמ וספלךת הּ ל ם ָּפו שּ ָם בּ חּ יָ יםּ וו ל במ ָ ּלתן ּלמו ּךבו ּלָםּ הּ מּ וד ָךי ּ ָם עּ ל בל מות מביוןּ יָםּ
ש וָ ּמיָםת הל ּמל הל עבשֶ ה ליָם וָ להמל ה בו פ וּךעבהּ וו מותות םמופו ָתים
ּוי ֶלךם ּה וךָָּם עּ ל רלל ב
יָש לך ּמל ָמתו לם
וךי ָמצו לךיָםּ ּויוצּ מ ֶמת עּ מו ו
בו ּמ ודמּ ת בו ָּי חל םת הּ מּ רֶה ןו עֶ ןו לךתו רלל בו ּ
ךוד ּפיהֶ ם וו ֶמת שוָו ּמיהֶ ם
לוחּ ךםת עוללםת הּ מּ עֶןָ יך בל ָליו בּ ין גָ תו ּךי יּם סם ּ וו ֶמת ו
ןםךתוּ ָשבו חם וו הודם ל וָשמות םמּ לו םתו ןו לךצון ָהבו לם
בָ ותהומות ָ בּ עּ וו לךמם ןל ָליו ֶמת גו ל
יךה בו ָש ומחל ה ּךבל הּ וו למ ומךם ילםנ
ֶע ּליהֶ םת מבשֶ ה םןו ָּי י וָש לך ּמל לומ על ָם ָש ל
םתמ לךמם
ָוךמ ות ָהית עבשּ ה פֶלֶ מנ מּ לו ו
מ לה ָ וֶמעל ך בּ ,בדֶ שּ ל
מ לה בל ּמ ָלים ויילּ ָמי לר ב
ָמי ל ב
בוהעּ ילם לָפו ָּי משֶ הּ תֶה ּמ ָלי על ָם וו למ ומךםנ וי לי ָי ומלך לועוללם ולעֶ דת וו ֶָמא מּ ךנ רָ י
ןל ֶָימּ ּ
פלדל ה וי לי ֶמת ּי ֶעהבןּ םבו למלו ָמיּד חל לתה ָממֶ נםת בל ךםך ּמ לתה ויילּ ג ּלמל י וָש לך ּמלנ אההלנ לממּ ן(
הּ ושרָ יןּ ָם למןָ יָם לושל לוםּ וו הּ ע ֶָמידּ ָם מּ ול ּרָם לוחּ ָיים וןָ ים םלושל לוםּ וו ּת וָָּ,ם בו עּ צל ה
הושיעּ ָם ומהּ לךה ולמּ עּ ן ושמֶ מּ םפו ךוש על ּליָם ס ּרת ושלומֶ מת בל ךםך ּמ לתה
וןל ה ָמ וי לפֶָימּ וו ָ
פוךש ס ּרת של לום על ּליָם וו עּ ל רלל עּ מו י וָש לך ּמל וו עּ ל יוךםשל לליָםנ אההלנ לממּ ן(
ויילּ הּ ּ
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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,
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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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וו של ומךם ןו ָּי ָי בוֹ לך ּמל ֶמת הּ שּ בל ת ּלעֶֹובת ֶמת הּ שּ בל תּ ול בדך לבתםּ בו ָךית עוללםנ בּ יָָ י םןּ ין
ּבו ָּי ָי בוֹ לך ּמל מות ָהימ לועוללםּ רָ י שּ שֶ ת י ָלמים על בלֹה וי לי ֶמת הּ של מּ יָם וו ֶמת הל למ ֶךי
םןּ יום הּ ושןָ יעָ י של ןּ ת ּויָ לנפּשנ
ֹ לך ּמלנ
אןֹלוֹ ךבליםנ ּויודּ בּ ך משֶ ה ֶמת מועֶדּ י ויילּ ֶמל בו ָּי ָי ו ב
םתה
ּ עםתה וו י וּמלָ יך מּ לו
ּ ָי ותגּעּ ל וו ָי ות ּהעּ ש ושמּ ה ּךבל מת אההלנ לממּ ן( בו על ולמל מ ָעי ןו לךמ ָ וך
בו חּ יּי ון םןו יומּ י ון םןו חּ יּי וד לל בּ ית י וָש לך ּמלּ בּ ֶע לב ללמ םןָ תו מּ ן לה ָךיןת וו ָמ ומךם לממּ ן
(אההלנ לממּ ןת יוהּ מ ושמּ ה ּךבל מ ומןל ּךך לועל לּם םלועל ולמּ י על ולמּ ילמּ ָי ותבל ּךךנ
ָי ותבל ּךךּ וו י וָש ּתבּ חּ וו ָי ות לפ ּמךּ וו ָי ותךומּ םּ וו ָי ות ָּ ּ מּ וו ָי ותהּ על ךּ וו ָי ותעּ יֶהּ וו יָ ותהּ יללּ ושמּ ה
ודה ודשל מ בו ָךיך הםמת אההלנבו ָךיך הםמ( לועּ לימ ָמן רלל בָ וך ל לתמ וו ָש ליך לתמּ ת ושבו חל לתמ
יךן בו על ולמל מּ וו ָמ ומךם לממּ ןנ
וו ֶָחא מל לתמּ עּ מֶ ָמ ל
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
מֶ דון עוללם מֶ שֶ ך מל לּך א בו ֶ ֶךם רלל ויצָ יך ָָןו לךמ
לועּ ת ָּעֶשל ה ןו חֶ פו צו רבל א מֶ ּתי מֶ לֶך ושמו ָָ וה לךמ
ָוךמ
וו ּמחֶ ּךי רָ ו לות הּ רבל א לוןּ עו ָי ומלך ל
וו הםמ הל ילה וו הםמ הווֶה א וו הםמ י וָהיֶה בו ָתפו למ לךה
יךה
וו הםמ ֶמחל ד וו ּמין שּ ָָי א לוהּ ומ ָשילו לוהּ וחבָ ל
משית בו ָלי ּת ו ָלית א וו לו הל עבת וו הּ ָמ וש לךה
ָ בו ָלי ּך
וו הםמ ּמ ָלי וו חּ י גומֶ ָלי א וו צםך חֶ ןו ָלי בו יום צל לךה
רוסי בו יום ֶמ וה לךמ
ָ י א ומָּת,ָ ָ י םמל,ָ ָָ וו הםמ
ךםחי א בו עּ ת ָמישּ ן וו למעָ ליךה
ָ בו ילדו ּמפו ָהיד
ךםחי בו וָ י ָלתי א מֶ בדָלי ָלי וו ל במ ָמ ליךמ
ָ וו עָ ם
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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(Yigdal גדלh
להים חּ י וו יָ וש ּתבּ חאָָ ומצל מ וו ּמין עּ ת ֶמל ומצָ ימםתו
ָ יָ בו עּ ל מא
ֶמחל ד וו ּמין י ָלחיד רו יָ חםדואֶָעו לל ם וו בּם ּמין סו ל ּומ וחעםתו
ּמין לו ודמםת הּ גם וו ּמיָו גם אל במ ָּ ֶעךבך ּמלליו והדשל תו
משיתו
ָ משית ול ּך
ָ מאךמשון וו ּמין ּך
ָ ּה ודמון לו ל ל על ןל ך מֶ שֶ ך ָָ ןו לך
ךאיוךה גו דילתו םמּ ול םתו
ֶ
ָהנו מֶ דון עולל ם לו ל ל ָוצל
ָואמל ּמָו שּ י וסביל תו וו ָתפו ּמ וךתו
ֶ ןםמתו ָו לת
שֶ פּ ע ָו ל
ל במ להם בו יָ וש לך ּמל רו מבשֶ ה עודאָלןָ ימ םמּ בָ י ֶמת ותמםָלתו
תוךת מא מֶ ת ָ ּלתן לו עּ מו ּמלאעּ ל יּד וָןָ ימו ֶָמא מּ ן בּ יתו
ּ
ל במ יּחֶ לָי הל ּמל וו ל במ י ָלמיךאעל תו לו עול ָלמים ולתםללתו
צופֶ ה וו יודּ עּ וס לת ּךיָםאמּ בָ י לו סו על ןל ך בו ּה ודמל תו
לואָותן ול לךשל ע לךע רו ָך ושעל תו
ּ
גומּ ל לו ָמיש חל ָסיד רו ָמפו על
יָ ושלּ ח לו ּהי י ָלמים ומ ָשיחּ ָםאלָ פו עות ומחּ רּי ּהי יושםעל תו
מּ ָתים יו חּ יֶה ּמל בו ךבן חּ וסעואבל ךםך עֶדּ י עּ ד שּ ם ות ָהילתו
תוךתו
 ָךיםאהּ ן הּ ם יוסוד עּ ת ּמל וו ל,ֹךה לו עָ ל
ּ ֶּמיֶ ה ֹלוֹ ע
ןםמתואבל ךםך עֶדּ י עּ ד ֹם ות ָהילתו
תוךת מבֹה מא מֶ ת םָו ל
ּ

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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שחרhת (Shacharis
מודֶ ה מֶ ָָי ול לפֶָימ מֶ לֶך חּ י וו ּהילםּ שֶ הֶ חא ת וּך לת בָ י ָ וָשמל ָתי בו חֶ ומללהּ ּךבל ה מא מםָ ֶלתמנ
ותיו וו צָ םל ָם עּ ל ָו ָ ילּ ת ילדּ יָםנ
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ מֶ שֶ ך ָה ועשל ָם בו ָמצו ל
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ מֶ שֶ ך ילצּ ך ֶמת הל למדל ם בו חל ו מל הת םןל לךמ ןו
וָ להןָ ים וָ להןָ יםת חֶ לם ָלים חֶ לם ָליםת גללםי וו ילדםעּ לָפו ָּי ָ  ּ,מ ו ןודֶ מ שֶ ָמם יָ ,ל ּתם ֶמחל ד
מּ הֶ ם מו ָמם ָי לפ ּתחּ ֶמחל ד מּ הֶ ם ּמי ֶמפו שּ ך ל ָוה ות ּהיּם מֶ פָ ים של על ה ֶמחל תת בל ךםך ּמ לתה
ה'ּ ךו ּפמ לל בל של ך םמּ פו ָלימ ּלעֶשותנ
ָופּח לתה בָ ית
מתהת ּמ לתה ויצּ וך לתהת ּמ לתה ו
הוךהת ּמ לתה ןו לך ל
מא להּ ית ָושל מל ה שֶ נ ּלת לת בָ י ו ל
יךה בָ י לֶעל ָתיד ללןמת רלל
וו ּמ לתה ומשּ ומ לךה בו ָה וךבָ ית וו ּמ לתה על ָתיד ָל וטללה ָממֶ ָני םלוהּ חֶ תָ ל
ןותי ָךבון רלל הּ מּ ע ֶָשיםת
תו מּ ן שֶ הּ נושל מל ה ןו ָה וךבָ י מודֶ ה מֶ ָָי ול לפֶָימ ה' מא להּ י ּומלהּ י מֶ ּ
מֶ דון רלל הּ נושל מותת בל ךםך ּמ לתה ה'ּ הּ מּ חֶ תָ יך ָושל מות לָפו ב ָלךים מּ ָתיםנ
ותיו וו צָ םל ָם לּ עֶסוה בו ָדןו ּךי
בל ךםך ּמ לתה יוהולה מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ מֶ שֶ ך ָה ועשל ָם בו ָמצו ל
תוךהנ
ל
ָָהיֶה
יָש לך ּמלּ וו ו
תוך ותמ בו פָ יָם םןו פָ יות עּ וממ בּ ית ו
וו הּ ע ֶּךן ָלמּ יוהולה מא להּ יָםּ ֶמת ָעןו ּךי ל
יודעּ י ושמֶ מּ
מֶ ָ וּחָם וו צֶ מא צל ּמיָםּ אוו צֶ מא צל ּמי צֶ מא צל ּמיָם( וו צֶ מא צל ּמי עּ וממ בּ ית י וָש לך ּמלּ ריל ָם ו
יָש לך ּמלנ
תוךה לועּ מו ו
תוך ותמ ל וָשמל הת בל ךםך ּמ לתה יוהולה ּ הּ ומ ּלמּ ד ל
לומדּ י ל
וו ו
בל ךםך ּמ לתה יוהולה מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ מֶ שֶ ך בל חּ ך בל ָם ָמרלל הל עּ ָמים וו ָ ּלתן לל ָם ֶמת
תוךהנ
ָותן הּ ל
ּ
תוךתות בל ךםך ּמ לתה יוהולה
ל
יוןל ֶך ו מ יוהולה וו י וָש ומ ֶךמנ י ּלמך יוהולה לפָליו ּמ ֶלימ וָ יח ֶנךלנ ָי ל מ יוהולה פל ָליו ּמלֶ ימ וו ילשּ ם
לומ שללוםנ
רםךים וו הל ּך למיון םבו ָמילםת חֶ סל ָדים וו ּתלו מםד
ּמים ודןל ָךים שֶ ּמין ללהֶ ם ָשעםךּ הּ ּפ למה וו הּ בָ ָ
ּךותיהֶ ם בל עוללם הּ זֶה וו הּ ֶֶ ,ךן ּהיֶמֶ ת לו ללעוללם
תוךהת ּמים ודןל ָךים שֶ למדל ם מו ּל פ ּ
ל
הּ בל מּ וו ּמים הּ ןּ רָ בםד למן לו ּמםּ םבו ָמילםת חֶ סל ָדיםּ וו הּ וש לרמּ ת בּ ית הּ ָמ וד לךש שּ חֶ ָךית
מוך ָחיםּ םןָ ,םך חו ָליםּ וו הּ ו ָלסּ ת ּרילהּ ם ול לויּת הּ מּ תּ וו עָ יםן ותפָ ילהת
וו עּ וךןָ יתּ וו הּ ו ָלסּ ת ו
תוךה רו ֶָבֶד רילםנ
וּהֶ ןל ּמת של לום בּ ין למדל ם לּחֶ ןּ ךו םןּ ין ָמיש ול ָמ ושתות וו ּת ולמםד ל

24

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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נותן ּל ֶ ו וָ י בָ יָלה לוהּ ןו ָחין בּ ין יום םןּ ין
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ הּ ּ
לל ויללהנ
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ שֶ ימ על שּ ָָי בוינ
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ שֶ ימ על שּ ָָי על ןֶ דנ
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ אמיֹנ( שֶ ימ על שּ ָָי ָמשל הנ אמֹהנ( שֶ על שּ ָָ י
רָ וךצוָונ
פוהחּ עָ וו ָךיםנ
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ ּ
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ מּ לובָ יש עֶך ָמיםנ
סםךיםנ
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ מּ ָתיך מֶ ָ
תוה רו פםפָ יםנ
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ ּ
ךוהע הל למ ֶךי עּ ל הּ מל יָםנ
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ ּ
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ שֶ על של ה ָלי רלל צל וךרָ ינ
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ הּ מּ ָ ין ָמצו עֶדּ י בלןֶ ךנ
ןםךהנ
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ מותּך י וָש לך ּמל בָ בו ל
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ עו ּ ך י וָש לך ּמל בו ָתפו למ לךהנ
נותן ּלילעּ רחּ נ
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ הּ ּ
םתָםמל ה מּ עּ פו עּ פל ינ
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ הּ מּ עֶןָ יך חֶ ןו ּלי שּ ָלה מּ עּ יָּי ו
תוך ֶתמּ וו דּ בו ּהָם
ןותיָם שֶ ּת וךגָ י ּלָם בו ל
יהי לךצון ָמ וי לפֶָימ יוהולה מא להּ יָם ּומלהּ י מֶ ּ
וָ ָ
ימָם ל במ ָלידּ י חּ ו מּ וו ל במ ָלידּ י עֶןּ לךה וו על וןּ וו ל במ לָ ידּ י ָָ ,ל יוןּ וו ל במ
ותימּ וו ּמל ותןָ ּ
בו ָמצו ֶ
יהָם מּ למדל ם לךע םמּ חל ןּ ך לךעּ וו דּ בו ּהָם
ָלידּ י ןָ לזיוןּ וו ּמל ּת וש ֶל בל ָם יּצֶ ך הל לךעּ וו הּ וך ָח ּ
םתָָּם הּ יום םןו לל יום
בו יּצֶ ך הּ ון םןו מּ ע ֶָשים וןָ יםּ וו ב ֶמת ָיצו ּךָם ל ָוה וש ּתעו בֶ ד ללךּ ו
ךומיָםּ וו ָתבו ומ ּלָם חֶ סל ָדים וןָ יםּ בל ךםך
לוחּ ן םלוחֶ סֶ ד םל ּוךחֶ ָמים בו עּ יֶָימ םןו עּ יָּי לל ּ
ּמ לתה יוהולה הּ גומּ ל חֶ סל ָדים וןָ ים לועּ מו י וָש לך ּמלנ
לוה ותעּ טּ
ותיו וו צָ םל ָם ָ
בל ךםך ּמ לתה ה'ּ מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללםּ מֶ שֶ ך ָה ועשל ָם ןו ָמצו ל
בו צָ יצָ יתנ
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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.
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םמ ּהיּם בל ךםך
בל ךםך שֶ לממּ ך וו הל ילה הל עוללם בל ךםך הםמ בל ךםך מומּ ך וו עשֶ ה בל ךםך גותּך ו
משית בל ךםך ומ ּךחּ ם עּ ל הל למ ֶךי בל ךםך ומ ּךחּ ם עּ ל הּ בו ָךיות בל ךםך ומשּ יּם של לך
עשֶ ה ןו ּך ָ
יך למיו בל ךםך חּ י ללעּ ד וו ּהילם ללֶָצּ ח בל ךםך פודֶ ה םמּ צָ יל בל ךםך ושמו בל ךםך ּמ לתה ה'
ון ָל ּ
פמך בָ לושון
םמ ל
מא להּ יָם מֶ לֶך הל עוללם הל ּמל למן הל ּך וחמל ן הּ ומהילל בו פֶה עּ מו ומשבל ח ו
חֶ ָסידל יו ּועֶןל דל יו םןו ָש ּיךי דל וָ ד עּ ןו על מ ָוהּ ולללך ה' מא להּ יָם בָ ושןל חות םןָ תו ָמיךות ָו ב וּעללך
םָושּ בו חל ך ם וָ לפמֶ לךך וו ָ וּמ ָלי לך וו ָּתו רָ יך ָש וממ מּ ול ּרָם מא להּ יָם י ָלחיד חּ י הל עולל ָמים מֶ לֶך
פמך עֶדּ י עּ ד ושמו הּ גלדול בל ךםך ּמ לתה ה' מֶ לֶך ומהילל בּ ָת ושבל חותנ
םמ ל
ומשבל ח ו
יתמת עוד יוהּ לולםמ  ֶ,ללהנ ּמ וש ּךי הל על ם שֶ לר לה יות ּמ וש ּךי הל על ם ֹה'
יושןּ י ןּ ֶ
ּמ וש ּךי ו
ךומ וממ מא לוהּ י הּ מֶ לֶךת ּומֶ ןל וך לה ָש וממ לועוללם ולעֶ דנ בו לל יום
מא להל יונ ות ָהילה לודל וָ ד מֶ ָ
םמהילל וממדת וו לָבו דיל תו ּמין חּ ֶהךנ עוך
מֶ ןל וך ֶ לך ּומֶ הּ ולללה ָש וממ לועוללם ולעֶ דנ גלדול ה' ו
מותימ למ ָשיחל הנ
ןםךתימ יּגָ ידםנ הֶ דּ ך רו ןוד הודֶ מת וו ָדןו ּךי ָָפו לו ֶ
ֶ
לודוך יושּ בּ ח מּ עֶשֶ ימ םבו
יוךנָּםנ
מותימ יממּ ךםת םבו ד לי ותמ מֶ סּ פו ֶךנלהנ ּת ֶך ּךן םןו מ יּבָ יעםת וו צָ וד לה ותמ ּ
ָוך ֶ
ֶועאתםת ו
חּ נםן וו ּךחםם ה'ת ֶמ ֶךך מפיים םבו דל ל חל סֶ דנ ון ה' לּרלת וו ּךחֶ מל יו עּ ל רלל מּ עֶשל יונ יודםמ
לוהודיעּ
ָ
ןםך ותמ יודּ בּ ךםנ
םתמ יממּ ךםת םבו ל
ה' רלל מּ עֶשֶ ימת וּחֶ ָסידֶ ימ יוןל וך ם להנ רו ןוד מּ ול ו
םתמ מּ ול םת רלל עלל ָמיםת םמֶ ומשּ לו ותמ
ןםךתיות ם ו ןוד הֶ דּ ך מּ ול םתונ מּ ול ו
ל
לָןו ָּי הל למדל ם גו
תוה ול לל הּ רו פםפָ יםנ עּ יָּי ל ּמלֶ ימ יושּ בּ ךםת
בו לל עוך ולדךנ סומּ ך ה' ול לל הּ נפו ָליםת וו ּ
פותחּ ֶמת ילדֶ מ םמּ ושבָ יעּ ול לל חּ י לךצוןנ צּ ָעיה ה'
ָותן ללהֶ ם ֶמת למ ו ללם בו עָ תונ ּ
וו ּמ לתה ּ
הך למיות ול לל מֶ שֶ ך יָ וה לךמהם ןֶ מא מֶ תנ
בו לל וע לך ל יות וו חל ָסיד בו לל מּ עֶשל יונ להךון ה' ול לל ו
יושיעּ םנ שומּ ך ה' ֶמת רלל מהֶ ןל יות וו ּמת רלל
וךצון י ּוך למיו ּיעֶשֶ הת וו ֶמת שּ וו על לתם י וָשמּ ע וו ָ
הל וךשל עָ ים י וּש ָמידנ ות ָה ּית ה' יודּ בֶ ך פָ י וָ יןל ּךך רלל בל של ך שּ ם לה ודשו לועוללם ולעֶ דנ וּ מֶ ָ וּחָם
ָוןל ּךך ילה מּ עּ לתה וו עּ ד עוללם הּ לולםילהנ
י וָש ּתבּ ח ָש וממ ללעּ ד מּ ול ּרָם הל ּמל הּ מֶ לֶך הּ גלדול וו הּ ל,דוש בּ של מּ יָם םןל למ ֶךי רָ י לומ ָ ֶלמה ה'
םשןל חל הת הּ יּל וו תָ ומ לךהת עת םמֶ ומשל ללהת ֶָצּ חת גו דםללהת
ןותיָם ָשיך ו
מא להּ יָם ּומלהּ י מֶ ּ
ןםךהת ות ָהילהת וו ָתפו ֶמ ֶךתת והדשל הת םמּ ול םתת בו לך ות וו הודל מות מּ עתה וו עּ ד עוללםת
גו ל
םמהילל בּ ָת ושבל חותת ּמל הּ הודל מותת מֶ דון הּ נָפו לל מות הּ בוחּ ך
בל ךםך ּמ לתה ה' מֶ לֶך גלדול ו
יךי תָ ומ לךה מֶ לֶך ּמל חּ י הל עו לל ָמים אההלנ לממּ ן(
בו ָש ּ
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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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יָםנמןָ יָם מּ לורּ ָםת
ל
ית לךה חל מּ ול לת על לּ
ּמהֶ ןל ה ּךבל ה מֶ הּ ןו לתָםּ ה' מא להּ יָםת חֶ ומללה גו דוללה וָ ּ
ָםנמןָ יָם הל למן
ל
םתלּ ומדּ
ןותיָם שֶ בל ו חם ןו מת ּו ות ּל ומדּ ם ח ּ,י חּ ָי ים ּרן ותחל נָּם ו
בּ עֶןםך מֶ ּ
הל ּךחֶ מל ןת הּ ומ ּךחּ םת ּךחּ ם על ּליָםת וו ּתן בו לָבּ ָם לוהל ןָ ין םלוהּ ושרָ ילת ל וָשמבעּ ת לָלו מד םלולּ מּ דת
תוך ֶתמת
תוך ֶתמ בו ּמהֶ ןל הנוו הל ּמך עּ יָּיָם בו ל
ל וָשמך וו ּלעֶשות ם ול ּהיּם ֶמת רלל ָעןו ּךי ּת ולמםד ל
ותימת וו יּחּ ד לוןל ןּ ָם ול ּמהֶ ןל ה ם ולי וָך למה ֶמת ושמֶ מת וו ל במ ָּןוש לועוללם
וו דּ בּ ה לָבּ ָם בו ָמצו ֶ
ימָם
נוךמ בל ל וחָםת ָלבָ יללה וו ָ וָש ומחל ה בָ ישםעל ֶתמנ וּהֶ ןָ ּ
ולעֶ דנ רָ י ןו שּ ם לה וד ושמ הּ גלדול וו הּ ל
הומ ָמיםת ול ּמ וךצּ ָםנרָ י ּמל פועּ ל יושםעות
לושל לום מּ ּמ וךבּ ע ּרָופות הל למ ֶךית וו תו ָלי ּ ָם ו
למ לתהת םןל ָם ןל חּ וך לת ָמרלל עּ ם וו ללשוןת וו ּה ּךןו לתָם ל ָוש וממ הּ גלדול סֶ ללה בֶ מא מֶ תּלוהודות לומ
ם וליּחֶ ודמ בו ּמהֶ ןל הנ בל ךםך ּמ לתה ייּ הּ בוחּ ך בו עּ מו י וָש לך ּמל בו ּמהֶ ןל הנ
ושמּ ע י וָש לך ּמלּ וי לי מא להּ יָםּ וי לי ֶמחל דנ
ןלחֹנ בל ךםך שּ ם רו ןוד מּ ול םתו לועוללם ולעֶ דנ
וו למהּ ןו לת ּמת וי לי מא להֶ ימּ בו לל לוןל ןו מּ םןו לל ָּפו ושמּ םןו לל וממבדֶ מנ וו הל ים הּ ועןל ָךים הל ּמיֶה
מֶ שֶ ך למ בָ ָ י ומצּ םו מ
יתמּ םןו לֶ ו ותמ ןּ עֶ ֶךךּ
הּ יום עּ ל לוןל ןֶ מנ וו ָש ּנ וָ לתם לוןל ֶָימ וו ָדבּ וך לת בל םּ בו ָשןו ותמ בו ןּ ֶ
םהשּ וך לתם ולמות עּ ל ילדֶ מּ וו הל ים ול ב ל פבת בּ ין עּ יֶָימנ ם ו ּתןו לתם עּ ל
םןו של ו בו מּ םןו הםמֶ מנ ו
יתמ םןָ ושעל ֶךימנ
ומתתות בּ ֶ
ותי מֶ שֶ ך למ בָ ָ י ומצּ םֶה ֶמ ות ֶם הּ יוםּ לו ּמהֶ ןל ה ֶמת יו לי
וו הל ילה ָמם של מבעּ ָת וש ומעם ֶמל ָמצו ּ
יוךה
מא להּ י ֶם םלועל ןו דוּ בו לל לוןּ ןו ֶם םןו לל ָּפו וש ֶםנ וו ָ ּלת ָתי ומ ּ ך ּמ וךצו ֶם בו עָ תו ֶ
םמּ ולהושּ וו למסּ פו לת וד לבֶָמּ וו ָתיך ובשמ וו ָיצו הל ֶךמנ וו ָ ּלת ָתי עּ שֶ ן בו של ודמ לָןו הֶ ומ ֶתמּ וו למ ּלו לת
להים מֶ חּ ָךים
וו של ןל עו לתנ ָהשל ומךם לל ֶם ֶפן יָפו ֶתה לוןּ ןו ֶםּ וו סּ וך ֶתם ּועֶןּ וד ֶתם מא ָ
יָהיֶה מל ל ך וו הל מֶ דל מל ה
וו ָה וש ּתחֶ וָ י ֶתם ללהֶ םנ וו חל לךה ּמ וי לי בל ֶם וו על צּ ך ֶמת הּ של מּ יָם וו ל במ ו
ל במ ָת ּתן ֶמת יוןםללהּ ּומֶ ןּ וד ֶתם ומהּ לךה מּ עּ ל הל למ ֶךי הּ טבןל ה מֶ שֶ ך יו לי ָ ּבתן לל ֶםנ וו שּ ומ ֶתם
םהשּ וך ֶתם מ לבתם ולמות עּ ל י וֶד ֶם וו הל ים
ֶמת ועןל ּךי ּמיֶה עּ ל לוןּ ןו ֶם וו עּ ל ָּפו וש ֶםּ ו
יתמ
ול ו ל פבת בּ ין עּ יָּי ֶםנ וו ָלמּ וד ֶתם מ לבתם ֶמת בו ָּי ֶם לודּ בּ ך בל םּ בו ָשןו ותמ בו ןּ ֶ
יתמ םןָ ושעל ֶךימנ לו מּ עּ ן ויָךבם
םןו ֶל ו ותמ ןּ עֶ ֶךך םןו של ו בו מ םןו הםמֶ מנ ם ו ּתןו לתם עּ ל ומתםתות בּ ֶ
וימּ י ֶם וָ ימּ י ןו ָּי ֶם עּ ל הל מֶ דל מל ה מֶ שֶ ך ָ וָשבּ ע וי לי ּלמֶ ן ּבתי ֶם לל ּתת ללהֶ םּ רָ ימּ י הּ של מּ יָם
עּ ל הל למ ֶךינ
ּוי בממֶ ך וי לי ֶמל מבשֶ ה ּיממבךנ עּ בּ ך ֶמל בו ָּי י וָש לך ּמל וו לממּ וך לת מֶ לּהֶ ם וו על שם ללהֶ ם צָ יצָ ת עּ ל
ּר וָ ּפי ןָ בו דּ יהֶ ם ול בדך לבתםּ וו ָ ולתָם עּ ל צָ יצָ ת הּ לר לָ ּ פו ָתיל ות ּ ֶלתנ וו הל ילה לל ֶם לו צָ יצָ תּ
יתם מ לבתםּ וו ל במ לתתםךם ּמחֶ ּךי לוןּ ןו ֶם
יתם מבתו םתו וּך ֶתם ֶמת רלל ָמצו ות וי לי ּוע ֶָש ֶ
וםך ָמ ֶ
ותיּ
יתם ֶמת רלל ָמצו ל
וו ּמחֶ ּךי עּ יָּי ֶם מֶ שֶ ך ּמ ֶתם בת ָָים ּמחֶ ּךיהֶ םנ ולמּ עּ ן ָתתו רו ךם ּוע ֶָש ֶ
מתי ֶמ ות ֶם מּ ֶמ ֶךי ָמצו ּךיָם
יתם והד ָבשים ּלמלהּ י ֶםנ מֶ ָָי וי לי מא להּ י ֶם מֶ שֶ ך הוצּ ָ
וָ וה ָי ֶ
מלהיםּ מֶ ָָי וי לי מא להּ י ֶםנ
ל וָהיות לל ֶם ּל ָ
םמת ל,ן
ָוךמ וו ּמ ָעיך ו
וו יּצָ ין וו לָ ון וו ּהילם וו ילשל ך וו ֶָמא מל ן וו למהםן וו חל ןָ ין וו ָ וֶחמל ד וו ָלעָ ים וו ל
םמהבל ל וו ון וו ליפֶה הּ על ןל ך הּ זֶה על ּליָם לועוללם ולעֶ דנ מא מֶ תת מא להּ י עוללם מּ לורּ ָםת צםך
ו
םשמו ּהילםת וו ָ וסמו לָ וןת םמּ לו םתו וֶ מא מםָלתו
ּיעֶהן מל בּן י וָשעּ ָםת לודך ולדך הםמ ּהילם ו
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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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םדןל לךיו חל ָיים וו ּהי ָלמיםת ֶָמא מל ָָים וו ֶָחא מל ָדים ללעּ ד םלועולו מּ י עולל ָמיםת עּ ל
ללעּ ד ּהילמֶ תנ ו
ָֹך ּמל עֶןל דֶ ימנ
עוךותיָםת וו עּ ל רלל עוךות ת ֶּךע י ל
ּ
ןותיָם וו על ּליָםת עּ ל בל ָּיָם וו עּ ל
מֶ ּ
עּ ל הל ָךמשו ָָים וו עּ ל הל ּמחֶ ךו ָָיםת על ןל ך ון וו ּהילם לועוללם ולעֶ דת מא מֶ ת וֶ מא מםָלהת חה וו למ
ןותיָםת גומֶ לּ ָם
ןותיָםת מּ ול ּרָם מֶ לֶך מֶ ּ
ּיעֶןךת מא מֶ ת של ּמ לתה הםמ ה' מא להּ יָם ּומלהּ י מֶ ּ
להים
ןותיָםת יוצו ּךָם צםך יושםעל ּתָםת פודּ ָם םמּ צָ י ּלָם מּ עוללם ושמֶ מת ּמין מא ָ
גומל מֶ ּ
ּ
תם לל ֶתמנ
םמושיעּ לָןו ָּיהֶ ם ּמחֶ ּךיהֶ ם בו לל עוך ולדוךת
ָ
ןותיָם ּמ לתה הםמ מּ עוללםת מל בּן
עֶ תו ּךת מֶ ּ
םמ וש לפ ֶ ימ וו צָ וד לה ותמ עּ ד ּמפו סּ י למ ֶךינ ּמ וש ּךי ָמיש שֶ יָ ושמּ ע
בו ךםם עוללם מושל ןֶ מת ָ
םדןל וךמ ילֹים עּ ל לָבונ
תוך ותמ ו
ותימ וו ל
ול ָמצו ֶ
מא מֶ תת ּמ לתה הםמ למדון לועּ מֶ מת םמֶ לֶך גָ בוך ל ָלךין ָךיןל םנ מא מֶ תת ּמ לתה הםמ ָךמשון
םמושיעּ נ ָמ ָמצו ּךיָם גו ּמלו לתָם ה'
ָ
גומל
םמבּ לועל דֶ ימ ּמין ללָם מֶ לֶך ּ
וו ּמ לתה הםמ ּמחֶ ךוןת ָ
וךיהֶ ם הל לךבו לתת םןו ווךמ ג ללמלו לתת וו יּם סם
יתָםת רלל בו ּ
םמבּ ית עֶןל ָדים פו ָד ל
מא להּ יָםת ָ
ָותךנ
ידים הֶ עאןּ וך לתת ּו וי ּ ,ם מּ יָם צל ּךיהֶ םת ֶמחל ד מּ הֶ ם למ ל
יד ָ
בל ּהעו לתת וו ת ָּדים ָ בּ עו לתת וָ ָ
ידים תו ָמיךות ָשיךות וו ָת ושבל חותת
ךוממם ּמלת וו ָ ולתָם י ָוד ָ
עּ ל תמת ָשבו חם מֶ הםןָ ים וו ו
בו לך ות וו הודל מות ולמֶ לֶך ּמל חּ י וו ּהילםנ
ָוךמת מּ ושפָ יל ג ָּמיםת םמּ בו בָ יהּ וש לפ ָליםת מוצָ ימ מֶ ָס ָיךיםת םפודֶ ה
לךם וו ָָימת גלדול וו ל
ֶעָלוָ יםת וו עותּך עּ ָייםת וו עוֶָה לועּ מו בו עּ ת שּ םו על ם ּמ לליונ ות ָהיות ול ּמל עֶ לו יוןת בל ךםך הםמ
ֹמחל ה ּךבל הת וו למ ומךם ילםנ
ָֹך ּמל לומ על ָם ָש ליךה בו ו
ןךךת משֶ ה םןו ָּי י ל
םמ ל
ו
ָוךמ ות ָהיתת עֹה פֶלֶ מנ
ָמי ל מ לה בל ּמ ָלים ה'ת ָמי לרמ לה ָ וֶמעל ך בּ ,דֶ שת ל
ָש ליךה חֶ דל של ה ָשבו חם בו מם ָלים ל ָוש וממ עּ ל ֹ ּפת הּ ילםת יּחּ ד רילם הודם וו ָה ומלָ י ם וו ו למ ומךםנ
ה' ָי ומלך לועוללם ולעֶ דנ
ָֹך ּמלת גמֶ לּ ָם ה' צו ןל מות
ָֹך ּמלת םפו דּ ה ָ וָממֶ מ יוהםדל ה וו י ל
ָֹך ּמלת הםמל ה בו עֶ תו ּךת י ל
צםך י ל
ָֹך ּמלנ
ָֹך ּמלנ בל ךםך ּמ לתה ה'ת ג ּלמל י ל
ושמו והדוש י ל
שמונה עשרה לשבת
מֶ דָלי ֹ לפ ּתי ָתפו לתח םפָ י יּגָ יד ות ָה לי ֶתמנ
ןותיָםת מא להּ י ּמןו לךהל םת מא להּ י יָ צו חל הת וּ מלהּ י ּיעֶהןת
בל ךםך ּמ לתה ה' מא להּ יָם ּומלהּ י מֶ ּ
נוךמ ּמל עֶ וליוןת גומּ ל חֶ סל ָדים וןָ יםת וו הוָּה הּ רלת וו תו ּך
הל ּמל הּ גלדול הּ גָ בוך וו הּ ל
בומל לָןו ָּי ןו ָּיהֶ ם ולמּ עּ ן ושמו בו ּמהֶ ןל הנ
חּ וסדּ י למןותת םמּ ןָ ימ ּ
להים
אןעֹבת לת ו ּךָם לוחּ יָ יםת מֶ לֶך חל פּי בּ חּ ָייםת וו ל ותןּ ָם בו סּ פֶך הּ חּ יָ יםת לו מּ עּ ָומ מא ָ
חּ יָ ים(
םמושיעּ םמל בּןנ בל ךםך ּמ לתה ה'ת מל בּן ּמןו לךהל םנ
ָ
מֶ לֶך עותּך
והושיעּ נ
ּמ לתה בָ בוך לועוללם מֶ דָלי ומחּ יֶה מּ ָתים ּמ לתה ּךן ל ָ
מוךיד הּ טל לנ
םמוךיד הּ גלשֶ םנ אןהיי ג( ָ
ָ
אןחוך ג( מּ ָשין הל ךםחּ
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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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ומ ּ ולרּל חּ יָ ים בו חֶ סֶ דת ומחּ יּה מּ ָתים בו ּךחֶ ָמים ּךבָ יםת סומּ ך ָופו לָ ים וו ךופּ מ חולָ ים
םמי דומֶ ה ללךת
םמ ּהיּם מא מםָלתו ָלישּ ָּי על פלךת ָמי ל מומ בּ עּ ל גו ןםךות ָ
סםךיםת ו
םמּ ָתיך מֶ ָ
םמחּ יֶה םמּ צו ָמיחּ יושםעל הנ
מֶ לֶך מּ ָמית ו
צםךיו לוחּ ָיים בו ּךחֶ ָמיםנ(
אןעֹבת ָמי ל מומ ּמן הל ּךחֶ ָמים תו ּך וי ל
וו ֶָמא מל ן ּמ לתה לוהּ חֶ יות מּ ָתיםנ בל ךםך ּמ לתה ה' ומחּ יּה הּ מּ ָתיםנ
אהדוֹה לֹבי ןחתךת התפלהנ
ישים מותו בָ ושמּ י מל ךוםת רּרל תםן עּ ל יּד
וָ ּהעּ ש ֶמת ָש וממ בל עוללםת רו שּ ם שֶ מּ וה ָע ָ
יממת וו לה לךמ תֶה ֶמל תֶה וו לממּ ךנ
ָוןָ ֶ
הובח ג להדוש להדוש להדוש ה' צו ןל מותת ומלמ לל הל למ ֶךי רו ןודונ
ֹךפָ יםת
ּימים לועמּ ת ל
חתן ג למתת בו הול ּךעּ ש גלדול ּמ ָעיך וו חל לתהת מּ וש ָמיעָ ים הולת ָמ ותָ ָ
לועמל לתם בל ךםך יממּ ךםנ
הובח ג בל ךםך רו ןוד ה' ָמ ומהומונ
הוממ מּ ול ּרָם תופָ יעּ ת וו ָת ומלוך על ּליָם רָ י ומחּ רָ ים מֶ ָ וּחָם ללךת מל ּתי ָת ומלך
חתן ג ָמ ומ ו
בו צָ יוןת בו להךון בו ילמּ יָם לועוללם ולעֶ ד ָת ושרוןת ָת ותגּעּ ל וו ָת ות ּהעּ ש בו תוך יוךםשל לּ יָם עָ ויךמ
לודוך ולדוך ם ולָּצּ ח וָצל ָחיםנ
יךי עזֶמת עּ ל יודּ י על וָ ד ומ ָשיחּ צָ וד ֶהמנ
םתמ רּעל ןל ך הל לממםך בו ָש ּ
וו עּ יָּיָם ָת וך ֶמיָלה מּ ול ֶ
הובח ג ָי ומלך ה' לועוללםת מא להּ יָך צָ יון לודך ולדךת הּ לולםילהנ
לחתן ג לודוך ולדוך ָּגָ יד ג ולדלֶמ ם ולָּצּ ח וָצל ָחים והדשל ותמ ָ וּה ָעישת וו ָשןו חֶ מ מא להּ יָם ָמפָ יָם
למ ילמםש לועוללם ולעֶ דת רָ י ּמל מֶ לֶך גלדול וו להדוש למ לתהנ
בל ךםך ּמ לתה ה' הל ּמל אןעֹבת הּ מֶ לֶך( הּ ל,דושנ(
דושים בו לל יום יוהּ לולםמ  ֶ,ללהנ בל ךםך ּמ לתה ה' הל ּמל
םה ָ
ּמ לתה להדוש וו ָש וממ להדוש ו
אןעֹבת הּ מֶ לֶך( הּ ל,דושנ
מת יות רו ָליל ָתפו ֶמ ֶךת בו ךמשו ָ ּלת לת אלו(
יָֹמּ ח משֶ ה בו מּ ותָּת חֶ ולהות רָ י עֶ ןֶ ד ֶָמא מל ן לה לך ל
יךת
הוךיד בו ילדות וו ל תםן בל הֶ ם וש ָמ ּ
םשָּי לחות מֶ ןל ָָים ָ
בו על ומדו ול לפֶָימ עּ ל הּ ך ָסיָּית ו
ָֹך ּמל ֶמת הּ שּ בל תת ּלעֶֹות ֶמת הּ שּ בל ת
תוך ֶתמנ וו של ומךם ןו ָּי י ל
שּ בל תת וו ּ ן לרתםן בו ל
ָֹך ּמל מות ָהימ לועוללםת רָ י שּ שֶ ת י ָלמים על ֹה
ודךתם בו ָךית עוללםנ בּ י ָָי םןּ ין בו ָּי י ל
ל ל
ה' ֶמת הּ של מּ יָם וו ֶמת הל למ ֶךית םןּ יום הּ ושןָ יעָ י של ןּ ת ּו ָי לנפּשנ
וו למ וָ ּתתו ה' מא להּ יָם לובויּי הל מֶ לךצותת וו למ ָהָוחּ ולתו מּ ול ּרָם לועוןו דּ י פו ָסילָ יםת וו בּם
לותֶךע ּיעֶהן מֶ שֶ ך בל ם
ָֹך ּמל עּ וממ וָ ּתתו בו ּמהֶ ןל הת ּ
בָ ומָםחל תו למ י וָשרו ָם ע ֶּך ָליםת רָ י ולי ל
ית בו
בל חל וך לתנ עּ ם ומ ּה ועשּ י ושןָ יעָ ית רילם יָֹבו עם וו ָי ותעּ נובם ָמטםןֶ מת םןּ ושןָ יעָ י לךצָ ל
משיתנ
מתת ּת ֶך ולמּ עֶֹה ןו ּך ָ
וו ָהעּ ושתות חֶ ומדּ ת י ָלמים מותו לה לך ל
תוך ֶתמת
ותימ וו ּתן חֶ לו ּהָם בו ל
ןותיָם וךצּ ה ןָ ומָםחל ּתָםת ּה ועשּ ָם בו ָמצו ֶ
מא להּ יָם ּומלהּ י מֶ ּ
ָוחילּ ָם ה' מא להּ יָם
ֹמחּ ָם בָ ישםעל ֶתמ וו ּ הּ ך לָבּ ָם לועל ןו ועמ בֶ מא מֶ תת וו הּ ָ
ֹבו עּ ָם ָמטםןֶ מ וו ו
ָֹך ּמל ומ ּה ועשּ י ושמֶ מנ בל ךםך ּמ לתה ה'
בו ּמהֶ ןל ה םןו לךצון שּ בּ ת לה ודשֶ מת וו ילָםחם ןו י ל
ומ ּהעּ ש הּ שּ בל תנ
יתמת וו ָמשּ י
לָדןָ יך בּ ֶ
ָֹך ּמל םןָ ותפָ לי לתםת וו הל שּ ן ֶמת הל עֶןודל ה ו
וךצּ ה ה' מא להּ יָם בו עּ וממ י ל
יָֹך ּמל עּ מֶ מנ
םת ָהי ל לוךצון לת ָמיד עֶןודּ ת ל
םתפָ לי לתםת בו ּמהֶ ןל ה ות ּהבּ ל בו לךצוןת ו
ָֹך ּמל ו
י ל
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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 fireofferings 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
ןותיָםת ּי ֶעלֶה וו ילןומ וו יּגָ יעּ ת וו י לּך ֶמה וו י לּךצֶ ה וו יָשל מּ עת וו יָפל ּהד וו יָזל ּך
מא להּ יָם ּומלהּ י מֶ ּ
ןותיָםת וו תָ ו ךון מל ָשיחּ בֶ ן על וָ ד עּ ןו עֶ מת וו תָ ו ךון יוךםשל לּ יָם
תָ ו ךוָָּם םפָ והדוָָּם וו תָ ו ךון מֶ ּ
ָֹך ּמלת ול לפֶָימת לָפו ּלי ל ה ול וןל הת לוחּ ן םלוחֶ סֶ ד
עָ יך לה ודשֶ מת וו תָ ו ךון רלל עּ וממ בּ ית י ל
םל ּוךחֶ ָמיםת לוחּ ָיים םלושל לום בו יוםנ
ןךמֹ חדֹ ג ךמש הּ חדֶ שנ ןחוהמבפ ג חּ ב הּ מּ צותנ ןחוהמבס ג חּ ב הּ ,רותנ
הושיעּ ָם ןו לוחּ יָ יםת םןָ ודןּ ך
הּ זֶהת לת ו ּךָם ה' מא להּ יָם בו ול וןל הת ם לפ והדּ ָם ןו לָןו לך להת וו ָ
הושיעּ ָםת רָ י ּמ ֶלימ עּ יָּיָםת רָ י ּמל מֶ לֶך חּ נםן
יושםעל ה וו ּךחֶ ָמים חםס וו חל נָּם וו ּךחּ ם על ּליָם וו ָ
וו ּךחםם למ לתהנ(
וו ֶתחא ֶתיָלה עּ יָּיָם בו שםןו מ ולצָ יון בו ּךחֶ ָמיםנ בל ךםך ּמ לתה ה'ת הּ מּ חֶ תָ יך וש ָ יָלתו לו צָ יוןנ
ןותיָם לועוללם ולעֶ דת צםך חּ יּיָםת
מודים מֶ ָ וּחָם ללךת של ּמ לתה הםמ ה' מא להּ יָם ּומלהּ י מֶ ּ
ָ
סםךים
מל בּן י וָשעּ ָם ּמ לתה הםמ לודוך ולדוךנ ָודֶ ה יומ ם וָסּ פּך ות ָה לי ֶתמ עּ ל חּ יּיָם הּ ומ ָ
מותימ
מותיָם הּ פו הםדות ללךת וו עּ ל ָָ ֶ,ימ שֶ בו לל יום עָ מל ָםת וו עּ ל ָָפו לו ֶ
בו ילדֶ מת וו עּ ל ָ וָש ּ
לןהך וו צל הק לךיָםנ הּ טון רָ י למ ללם ּךחֶ מֶ ימת וו הּ ומ ּךחּ ם רָ י
וןותימ שֶ בו לל עּ תת עֶ ֶךן ו ֶ
ֶ
וו
למ ּתמם חֶ סל דֶ ימת מּ עוללם ָהםָ יָם ללךנ
מודים מֶ ָ וּחָם ללךת של ּמ לתה הםמ ה' מא להּ יָם וּ מלהּ י
אןחתהת הֹ”י ג מודים דךןָןנ ָ
לוש וממ הּ גלדול
משיתת בו לך ות וו הודל מות ָ
ןותיָםת מא להּ י לל בל ֹךת יוצו ּךָם יוצּ ך בו ּך ָ
מֶ ּ
יותיָם לוחּ צו ךות
םת ּה וימּ ָםת וו ֶתמא סו גלל ּ
יתָם וו ָהי וּמ לתָםת ּרן ותחּ יָּם ו
וו הּ ל,דושת עּ ל שֶ הֶ חא ָי ל
מודים ללךת
לה ודשֶ מת ל וָשמוך ח ֶ,ימת וו ּלעֶֹות וךצוֶָמת םלועל ןו ודמ בו לּןל ן של לּםת עּ ל שֶ מֶ ָ וּחָם ָ
בל ךםך ּמל הּ הודל מותנ(
אןחָו הנ עּ ל הּ ָנ ָ,ים וו עּ ל הּ פ וך להן וו עּ ל הּ גו ןםךות וו עּ ל הּ ותשםעות וו עּ ל הּ ָמלוחל מות
ןותיָם בּ י ָלמים הל הּ ם בָ זו מּ ן הּ זֶהנ
ֹית ּלמֶ ּ
שֶ על ל
בָ ימּ י מּ ָת ותילהם בֶ ן יוחל ָלן רהּ ן גלדול חּ ושמוָ ָּמי םןל ָליות רו שֶ על ומדל ה מּ לו םת ילול ן הל וךשל על ה עּ ל
יךם מּ ח ּ,י וךצוֶָמנ וו ּמ לתה בו ּךחֶ מֶ ימ הל ּךבָ ים
תוך ֶתמ םלוהּ עֶןָ ל
ָֹך ּמל לוהּ ושרָ יחל ם ל
עּ וממ י ל
על מּ וד לת ללהֶ ם בו עּ ת צל לך לתםת ּךןו לת ֶמת ָךיןל םת דּ וָ לת ֶמת ָעיָלםת ָ ּלה ומ לת ֶמת ָָ והמל לתםת
הוךיםת וםךשל עָ ים
בוךים בו יּד חּ י ָלשיםת וו ּךבָ ים בו יּד ומעּ ָטיםת ם ו מּ ָמים בו יּד ו ָ
מל סּ וך לת בָ ָ
ֹית שּ ם גלדול וו להדוש בו עולל מֶ מת
תוך ֶתמת םלומ על ל
עוס ּהי ל
יהיםת וו ת ָּדים בו יּד ו
בו יּד צּ ָע ָ
לָדןָ יך
ֹית ותשםעל ה בו דוללה םפ וך להן רו הּ יום הּ זֶהנ וו ּמחּ ך רּ ן בל מם ןל ֶָימ ו
ָֹך ּמל על ל
םלועּ וממ י ל
יתמת םפָ נם ֶמת הּ י ל לֶמת וו ָ הֶ ךם ֶמת ָמ והעל שֶ מת וו ָה וד ָליהם ָּךות בו חּ צו ךות לה ודשֶ מת וו להןו עם
בּ ֶ
ושמוָּת וימּ י חֶ ָרלה ּמיםת לוהודות םלוהּ יּל ל ָוש וממ הּ גלדולנ(
וו עּ ל רילם ָי ותבל ּךך וו ָי ותךומּ ם ָש וממ מּ ול ּרָם לת ָמיד לועוללם ולעֶ דנ אןעֹבת( ם ו תן לוחּ יָ ים
יתמנ
וןָ ים רלל בו ָּי ןו ָך ֶ
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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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וו ל הּ חּ ָי ים יודםמ  ֶ,ללהת וָ יהּ לולם ֶמת ָש וממ בֶ מא מֶ ת הל ּמל יושםעל ּתָם וו עֶ תו לך ּתָם סֶ ללהנ
בל ךםך ּמ לתה ה'ת הּ טון ָש וממ םלומ ָ ֶלמה לוהודותנ
תוךה הּ רו תםןל ה עּ ל יודּ י
ןותיָםת בל וך ּ ָם ןּ בו לך לה הּ ומשיֶשֶ ת בּ ל
לֹ”ינ אמא להּ יָם ּומלהּ י מֶ ּ
מםךה ָמפָ י ּמהֶ ךן םןל ָליו רהֶ ָָים עּ ם והדושֶ מת לר לממםךנ יוןל ֶך ו מ ה'
משֶ ה עּ ןו עֶ מת הל מֶ ל
וו י וָש ומ ֶךמנ י ּלמך ה' לפָליו ּמ ֶלימ וָ יח ֶנךלנ יָימ ה' לפָליו ּמ ֶלימ וו ילֹם לומ של לוםנ(
ָֹך ּמל עּ מֶ מת בל וך ּ ָם
ֹים של לום וןל ה םןו לך להת חּ ן ולחֶ סֶ ד וו ּךחֶ ָמים על ּליָם וו עּ ל רלל י ל
תוךת חּ ָיים
למןָ יָם ר ליָם רו ֶמחל ד בו מוך לפֶָימת רָ י ןו מוך לפֶָימ ָ ּלת לת ליָם ה' מא להּ יָם ּ
וו ּמהֶ ןּ ת חֶ סֶ דת םצו דל להה םןו לך לה וו ּךחֶ ָמים וו חּ ָיים וו של לוםת וו ון בו עּ יֶָימ לוןל ּךך ֶמת עּ וממ
ָֹך ּמל בו לל עּ ת םןו לל של על ה בָ ושלומֶ מנ
י ל
אןעֹבת ג בו סּ פֶך חּ ָי יםת בו לך לה וו של לוםת םפ וּךָלסל ה וןל הת ָָ לז ּך וו ָָרל ּתן לופל ֶָימת מֶ ָ וּחָם
ָֹך ּמלת לוחּ ָיים וןָ ים םלושל לוםנ(
וו לל עּ וממ בּ ית י ל
ָֹך ּמל בּ של לוםנ
בל ךםך ּמ לתה ה'ת הּ ומןל ּךך ֶמת עּ מו י ל
מא להּ ית וָצך לושו ָָי מּ לךע םֹ לפ ּתי ָמעּ בּ ך ָמ וךמל הת וו ָל ומ ּה ול ּלי ָּפו ָשי ָתעםת וו ָּפו ָשי רֶעל פלך
חושןָ ים על לּ י לךעל הת
ותימ ָת וךע ָּפו ָשית וו לל הּ ו
תוך ֶתמת םןו ָמצו ֶ
לּרל ָת והיֶהת פו ּתח לָבָ י בו ל
ומהּ לךה הל פּך עֶצל לתם וו ּה ול ּהל מּ חֶ שּ ןו לתםנ
תוך ֶתמת לו מּ עּ ן
עֶֹה ולמּ עּ ן ושמֶ מת עֶֹה ולמּ עּ ן וי ָמיֶָמת עֶֹה ולמּ עּ ן והדשל ֶתמת עֶֹה לו מּ עּ ן ל
הושיעל ה וי ָמיָומ ּו ֶע ָּ ָָינ י וָהים ל לוךצון ָמ ומ ּךי פָ י וו הֶ בו יון לָבָ י לופל ֶָימת ה'
יּחל ולצםן י ָודידֶ ימ ָ
צםךי וו בומֶ ָלינ עֹה של לום אןעֹבת הּ של לום( בָ ומךומל יות הםמ ּיעֶֹה של לום על לּ יָם וו עּ ל
ָ
ָֹך ּמלת וו ָמ ומךם לממּ ןנ
רלל י ל
ןותיָםת שֶ יָ בל ֶָה בּ ית הּ ָמ והעל ש בָ ומהּ לךה ןו ילמּ יָםת
י ָוהי לךצון ָמ וי לפֶָימ ה' מא להּ יָם ּומלהּ י מֶ ּ
תוך ֶתמנ וו של ם ָּעֶןל ודמ בו י וָך למה רָ ימּ י עוללם ם ו של ָָים ּה ודמוָָ יותנ וו על וךןל ה
וו ּתן חֶ ול ּהָם בו ל
לה' ָמָוחּ ת יוהםדל ה וָ יךםשל לליָםת רָ ימּ י עוללם ם ו של ָָים ּה ודמו ָָיותנ
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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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משיתת שֶ ימ על ָֹם רו בויּי
ללתת גו דילה לו יוצּ ך בו ּך ָ
עּונילל ּוhנו לושּ בּ חּ לּמֶ דון הּ רלת ּ
לוהָם רלהֶ ם
הל מֶ לךצותת וו למ ֹמל ָם רו ָמ ושפו חות הל מֶ דל מל הת שֶ ימ ֹם חֶ ּ
םמ ותפּ לו לָ ים ֶמל ּמל
בוך ּלָם רו לל הֶ מוָלםנ שֶ הּ ם ָמ וש ּתחֶ וָ ים לוהֶ ןֶ ל וו ָךיה ָ
וו ל
םמודים לָ פו ָּי מֶ לֶ ך מּ לו ּ י
ָ
םמ וש ּתחֶ וָ ים
רוךעָ ים ָ
יושיעּ נ וּמֶ ָ וּחָם ו
למ ָ
הּ ומ לל ָ ים הּ ל,דוש בל ךםך הםמנ שֶ הםמ ָו ֶ ה של מּ יָם וו יוסּ ד למ ֶךית םמושּ ן
ךומיםנ הםמ מא להּ יָם ּמין
םש ָ יָּת עזו בו בלןו הּ י ומ ָ
י לוהךו בּ של מּ יָם ָממּ עּ לת ו
ןת
תוךתות וו ילדּ עו לת הּ יום וּהֶ שּ ל
עודת מא מֶ ת מּ ול ּרָםת ֶמפֶס תםללתות רּ רלתםן בו ל
להים בּ של מּ יָם ָממּ עּ ל וו עּ ל הל למ ֶךי ָמ לתחּ תת ּמין
ֶמל לוןל ןֶ מת רָ י ה' הםמ הל מא ָ
עודנ
עּ ל ּרן ָ ּוהםֶה יומ ה' מא להּ יָם לָ וךמות ומהּ לךה בו ָתפו ֶמ ֶךת עזֶ מת לוהּ עֶןָ יך
לות ּ,ן עוללם בו מּ לו םת שּ עּ ית
גָ ים ָלים ָמן הל למ ֶךית וו הל מא ָלילָ ים רל ךות יָ רל ּךתםןת ּ
וו לל בו ָּי ןל ֹך י וָה וךמם ןָ ושמֶ מ לוהּ פו ָות ּמלֶ ימ רל ל ָך ושעּ י למ ֶךית יּרָ יךם וו י וּדעם
יושןּ י ּתןּ לת רָ י לומ ָת ו ּךע רל ל בֶ ֶךךת ָתשל ןּ ע רל ל ללשוןת לו פל ֶָימ ה' מא להּ יָם
רלל ו
םתמת
יהבו לם ילם ֶמת על מּ לו ֶ
יָתָםת וָ ּ
יוהך ּ
ָי ו וךעם וו יָפלםת וו ָל ו ןוד ָש וממ ל
וו ָת ומלך ֶע ּליהֶ ם ומהּ לךה לועוללם ול עֶ דת רָ י הּ מּ לו םת שֶ יו מ ָהימ םלו עולומּ י עּ ד
יָמלך לו עוללם ול עֶ דנ וו ֶָמא מּ ךת וו הל ילה ה'
תוך ֶתמת ה' ו
ָת ומלך בו לןודת ּררלתםן בו ל
םשמו ֶמחל דנ
יָהיֶה ה' ֶמחל ד ו
לומֶ לֶך עּ ל רלל הל למ ֶךית בּ יום הּ הםמ ו
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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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