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ּבָרּוְך אַּתָה ה'                                     ה
אֹלהֵינּו מֶלְך הָעֹולָם
אֲׁשֶר קְִּדׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו 

וְצִּוָנּו לְהַדְלִיק נֵר ׁשֶל ׁשַּבָת 

עֲלֵיכֶם מַלְאֲכֵי הַּׁשָרֵתׁשָלֹום 
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא

לְׁשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום ּבֹואֲכֶם
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

לְשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום בָרְכּונִי
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי 
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

לְשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום צֵאתְכֶם
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי 
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

אֵׁשֶת-חַיִל מִי יִמְצָא
וְרָחֹק מִּפְנִינִים מִכְרָּה      

ּבָטַח ּבָּה לֵב ּבַעְלָּה
וְׁשָלָל לֹא יֶחְסָר 

ּבָרּוְך אַּתָה ה'                                     ה
אֹלהֵינּו מֶלְך הָעֹולָם
אֲׁשֶר קְִּדׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו 

וְצִּוָנּו לְהַדְלִיק נֵר ׁשֶל ׁשַּבָת 

עֲלֵיכֶם מַלְאֲכֵי הַּׁשָרֵתׁשָלֹום 
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא

לְׁשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום ּבֹואֲכֶם
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

לְשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום בָרְכּונִי
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי 
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

לְשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום צֵאתְכֶם
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי 
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

אֵׁשֶת-חַיִל מִי יִמְצָא
וְרָחֹק מִּפְנִינִים מִכְרָּה      

ּבָטַח ּבָּה לֵב ּבַעְלָּה
וְׁשָלָל לֹא יֶחְסָר 

ּבָרּוְך אַּתָה ה'                                     ה
אֹלהֵינּו מֶלְך הָעֹולָם
אֲׁשֶר קְִּדׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו 

וְצִּוָנּו לְהַדְלִיק נֵר ׁשֶל ׁשַּבָת 

עֲלֵיכֶם מַלְאֲכֵי הַּׁשָרֵתׁשָלֹום 
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא

לְׁשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום ּבֹואֲכֶם
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

לְשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום בָרְכּונִי
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי 
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

לְשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום צֵאתְכֶם
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי 
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

אֵׁשֶת-חַיִל מִי יִמְצָא
וְרָחֹק מִּפְנִינִים מִכְרָּה      

ּבָטַח ּבָּה לֵב ּבַעְלָּה
וְׁשָלָל לֹא יֶחְסָר 

Candle Lighting

The Rabbis ordained that shortly before the onset of Shabbat, candles should be lit. 
The Mitzvah serves a dual purpose. It honors the Sabbath by filling the home, and 
specifically the place of the festive meal, with light. It also provides “Shalom Bayit,” 
peace and serenity within the household. The general custom is to light the candles, 
cover one’s eyes, and then recite the blessing. With the candles lit, the Sabbath has 
officially begun. 

Baruch Ata Ado-nai, 
Elo-heinu Melech Ha’Olam,
 asher kideshanu be’mitzvotav
 ve’tzivanu le’hadlik ner shel Shabbat.

Blessed are You, Hashem our G-d, King of the universe, Who has sanctified us with His 
commandments and has commanded us to kindle the light of Sabbath.

Shalom Aleichem

The Kabbalists of the 17th century composed this prayer to be recited upon returning 
home on Sabbath Eve. It refers to the Talmudic tradition that two angels escort a 
person home to his Sabbath table. If they find that the house has been properly 
prepared for the holy day, they bless the residents, saying “May it be G-d’s will that it 
also be so next Sabbath.” Each verse is recited three times. 

Shalom Aleichem malachei ha’sharet, 
malachei elyon, mi’melech malchei 
ha’m’lachim, hakadosh baruch hu.

Peace upon you, ministering angels, messengers of the Most High, of the Supreme King of 
kings, the Holy One Blessed is He.

Bo’achem l’shalom malachei ha’shalom, 
malachei elyon, mi’melech malchei 
ha’m’lachim, hakadosh baruch hu.

Come in peace, angels of peace, messengers of the Most High, of the Supreme King of 
kings, the Holy One Blessed is He.
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ּגְמָלַתְהּו טֹוב וְלֹא רָע
ּכֹל יְמֵי חַּיֶיהָ 

ּדְָרׁשָה צֶמֶר ּופִׁשְּתִים
וַּתַעַׂש ּבְחֵפֶץ ּכַּפֶיהָ 

הָיְתָה ּכָאֳנִּיֹות סֹוחֵר
מִּמֶרְחָק ּתָבִיא לַחְמָּה 

וַּתָקָם ּבְעֹוד לַיְלָה וַּתִּתֵן טֶרֶף
לְבֵיתָּה וְחֹק לְנַעֲרֹתֶיהָ 

זָמְמָה ׂשָדֶה וַּתִּקָחֵהּו 
מִּפְרִי כַּפֶיהָ נָטְעָה ּכָרֶם
חָגְרָה בְעֹוז מָתְנֶיָה
וַּתְאַּמֵץ זְרֹועֹתֶיהָ 

טָעֲמָה ּכִי טֹוב סַחְרָּה
לֹא יִכְּבֶה בַּלַיְלָה נֵרָּה 
יָדֶיהָ ׁשִּלְחָה בַּכִיׁשֹור
וְכַּפֶיהָ ּתָמְכּו פָלְך 

ּכַּפָּה ּפְָרׂשָה לֶעָנִי
וְיָדֶיהָ ׁשִּלְחָה לָאֶבְיֹון 
לֹא תִירָא לְבֵיתָּה מִּׁשָלֶג
ּכִי כָל ּבֵיתָּה לָבֻׁש ׁשָנִים 

ּבָרּוְך אַּתָה ה'                                     ה
אֹלהֵינּו מֶלְך הָעֹולָם
אֲׁשֶר קְִּדׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו 

וְצִּוָנּו לְהַדְלִיק נֵר ׁשֶל ׁשַּבָת 

עֲלֵיכֶם מַלְאֲכֵי הַּׁשָרֵתׁשָלֹום 
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא

לְׁשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום ּבֹואֲכֶם
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

לְשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום בָרְכּונִי
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי 
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

לְשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום צֵאתְכֶם
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי 
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

אֵׁשֶת-חַיִל מִי יִמְצָא
וְרָחֹק מִּפְנִינִים מִכְרָּה      

ּבָטַח ּבָּה לֵב ּבַעְלָּה
וְׁשָלָל לֹא יֶחְסָר 

Barchuni l’shalom malachei ha’shalom, 
malachei elyon, mi’melech malchei 
ha’m’lachim, hakadosh baruch hu.

Bless me for peace, angels of peace, messengers of the Most High, of the Supreme King of 
kings, the Holy One Blessed is He.

Tzeitchem l’shalom malachei ha’shalom, 
malachei elyon, mi’melech malchei 
ha’m’lachim, hakadosh baruch hu.

May your departure be for peace, angels of peace, messengers of the Most High, of the 
Supreme King of kings, the Holy One Blessed is He.

Eishet Chayil

This acrostic poem concludes the book of Proverbs, written by King Solomon. It is a 
tribute to Jewish women, praising attributes of valor, righteousness, and wisdom. 

Eishet Chayil mi yimtza, 
v’rachok mi’pninim michrah. 
Batach bah lev ba’alah, 
v’shalal lo yechsar.

 
An accomplished woman, who can find? Her value is far beyond pearls. Her husband’s 

heart relies on her and he shall lack no fortune.

G’malat’hu tov v’lo ra 
kol y’mei chayeha. 
Darsha tsemer ufishtim, 
v’ta’as b’chefetz kapeha. 

She does him good and not evil, all the days of her life. She seeks wool and flax, and 
works with her hands willingly.

ּבָרּוְך אַּתָה ה'                                     ה
אֹלהֵינּו מֶלְך הָעֹולָם
אֲׁשֶר קְִּדׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו 

וְצִּוָנּו לְהַדְלִיק נֵר ׁשֶל ׁשַּבָת 

עֲלֵיכֶם מַלְאֲכֵי הַּׁשָרֵתׁשָלֹום 
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא

לְׁשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום ּבֹואֲכֶם
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

לְשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום בָרְכּונִי
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי 
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

לְשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום צֵאתְכֶם
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי 
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

אֵׁשֶת-חַיִל מִי יִמְצָא
וְרָחֹק מִּפְנִינִים מִכְרָּה      

ּבָטַח ּבָּה לֵב ּבַעְלָּה
וְׁשָלָל לֹא יֶחְסָר 

ּבָרּוְך אַּתָה ה'                                     ה
אֹלהֵינּו מֶלְך הָעֹולָם
אֲׁשֶר קְִּדׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו 

וְצִּוָנּו לְהַדְלִיק נֵר ׁשֶל ׁשַּבָת 

עֲלֵיכֶם מַלְאֲכֵי הַּׁשָרֵתׁשָלֹום 
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא

לְׁשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום ּבֹואֲכֶם
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

לְשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום בָרְכּונִי
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי 
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

לְשָלֹום מַלְאֲכֵי הַּׁשָלֹום צֵאתְכֶם
מַלְאֲכֵי עֶלְיֹון מִּמֶלְך מַלְכֵי 
הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

אֵׁשֶת-חַיִל מִי יִמְצָא
וְרָחֹק מִּפְנִינִים מִכְרָּה      

ּבָטַח ּבָּה לֵב ּבַעְלָּה
וְׁשָלָל לֹא יֶחְסָר 
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מַרְבַּדִים עָׂשְתָה ּלָּה
ֵׁשׁש וְאַרְּגָמָן לְבּוׁשָּה 
נֹודָע ּבַּׁשְעָרִים ּבַעְלָּה
ּבְׁשִבְּתֹו עִם זִקְנֵי אָרֶץ 

סָדִין עָׂשְתָה וַּתִמְּכֹר
וַחֲגֹור נָתְנָה לַּכְנַעֲנִי 
עֹז וְהָדָר לְבּוׁשָּה

וַּתִׂשְחַק לְיֹום אַחֲרֹון 

ּפִיהָ ּפָתְחָה בְחָכְמָה
וְתֹורַת חֶסֶד עַל-לְׁשֹונָּה 
צֹופִּיָה הֲלִיכֹות ּבֵיתָּה

וְלֶחֶם עַצְלּות לֹא תֹאכֵל 

קָמּו בָנֶיהָ וַיְאַּׁשְרּוָה
ּבַעְלָּה וַיְהַלְלָּה 

רַּבֹות ּבָנֹות עָׂשּו חָיִל וְאְַּת
עָלִית עַל-ּכֻּלָנָה 

ׁשֶקֶר הַחֵן וְהֶבֶל הַּיֹפִי
אִּׁשָה יִרְאַת-ה' הִיא תִתְהַּלָל 

ּתְנּו-לָּה מִּפְרִי יָדֶיָה
וִיהַלְלּוהָ בַּׁשְעָרִים מַעֲׂשֶיהָ 

ּגְמָלַתְהּו טֹוב וְלֹא רָע
ּכֹל יְמֵי חַּיֶיהָ 

ּדְָרׁשָה צֶמֶר ּופִׁשְּתִים
וַּתַעַׂש ּבְחֵפֶץ ּכַּפֶיהָ 

הָיְתָה ּכָאֳנִּיֹות סֹוחֵר
מִּמֶרְחָק ּתָבִיא לַחְמָּה 

וַּתָקָם ּבְעֹוד לַיְלָה וַּתִּתֵן טֶרֶף
לְבֵיתָּה וְחֹק לְנַעֲרֹתֶיהָ 

זָמְמָה ׂשָדֶה וַּתִּקָחֵהּו 
מִּפְרִי כַּפֶיהָ נָטְעָה ּכָרֶם
חָגְרָה בְעֹוז מָתְנֶיָה
וַּתְאַּמֵץ זְרֹועֹתֶיהָ 

טָעֲמָה ּכִי טֹוב סַחְרָּה
לֹא יִכְּבֶה בַּלַיְלָה נֵרָּה 
יָדֶיהָ ׁשִּלְחָה בַּכִיׁשֹור
וְכַּפֶיהָ ּתָמְכּו פָלְך 

ּכַּפָּה ּפְָרׂשָה לֶעָנִי
וְיָדֶיהָ ׁשִּלְחָה לָאֶבְיֹון 
לֹא תִירָא לְבֵיתָּה מִּׁשָלֶג
ּכִי כָל ּבֵיתָּה לָבֻׁש ׁשָנִים 

Hay’tah k’oniyot socher, 
mimerchak tavi lachma.
Va’takam b’od layla, v’titen teref 
l’beitah v’chok l’na’aroteha. 

She is like the merchant ships; she brings her bread from afar. She arises while it is still 
night, and gives food to her household and a portion to her maidservants.

Zam’mah sadeh v’tikachehu, 
mi’pri kapeha nat’ah karem. 
Chag’rah b’oz motneha, 
va’t’ametz z’ro’oteha. 

She plans for a field, and buys it. With the fruit of her hands she plants a vineyard. She 
girds her loins in strength, and makes her arms strong.

Ta’a’ma ki tov sachrah, 
lo yichbe balayla nerah. 
Yadeha shil’cha b’kishor, 
v’kapeha tam’chu falech. 

She knows that her merchandise is good. Her candle does not go out at night. She sets her 
hands to the distaff, and holds the spindle in her hands.

Kapah par’sah l’ani, 
v’yadehah shil’cha l’evyon. 
Lo tira l’veitah m’shaleg, 
ki kol beitah l’vush shanim. 

She extends her hands to the poor, and reaches out her hand to the needy. She fears not 
for her household because of snow, because her whole household is warmly dressed.

Marvadim as’tah lah, 
shesh v’argaman l’vushah. 
Nodah ba’sh’arim ba’alah, 
b’shivto im ziknei aretz. 

ּגְמָלַתְהּו טֹוב וְלֹא רָע
ּכֹל יְמֵי חַּיֶיהָ 

ּדְָרׁשָה צֶמֶר ּופִׁשְּתִים
וַּתַעַׂש ּבְחֵפֶץ ּכַּפֶיהָ 

הָיְתָה ּכָאֳנִּיֹות סֹוחֵר
מִּמֶרְחָק ּתָבִיא לַחְמָּה 

וַּתָקָם ּבְעֹוד לַיְלָה וַּתִּתֵן טֶרֶף
לְבֵיתָּה וְחֹק לְנַעֲרֹתֶיהָ 

זָמְמָה ׂשָדֶה וַּתִּקָחֵהּו 
מִּפְרִי כַּפֶיהָ נָטְעָה ּכָרֶם
חָגְרָה בְעֹוז מָתְנֶיָה
וַּתְאַּמֵץ זְרֹועֹתֶיהָ 

טָעֲמָה ּכִי טֹוב סַחְרָּה
לֹא יִכְּבֶה בַּלַיְלָה נֵרָּה 
יָדֶיהָ ׁשִּלְחָה בַּכִיׁשֹור
וְכַּפֶיהָ ּתָמְכּו פָלְך 

ּכַּפָּה ּפְָרׂשָה לֶעָנִי
וְיָדֶיהָ ׁשִּלְחָה לָאֶבְיֹון 
לֹא תִירָא לְבֵיתָּה מִּׁשָלֶג
ּכִי כָל ּבֵיתָּה לָבֻׁש ׁשָנִים 

ּגְמָלַתְהּו טֹוב וְלֹא רָע
ּכֹל יְמֵי חַּיֶיהָ 

ּדְָרׁשָה צֶמֶר ּופִׁשְּתִים
וַּתַעַׂש ּבְחֵפֶץ ּכַּפֶיהָ 

הָיְתָה ּכָאֳנִּיֹות סֹוחֵר
מִּמֶרְחָק ּתָבִיא לַחְמָּה 

וַּתָקָם ּבְעֹוד לַיְלָה וַּתִּתֵן טֶרֶף
לְבֵיתָּה וְחֹק לְנַעֲרֹתֶיהָ 

זָמְמָה ׂשָדֶה וַּתִּקָחֵהּו 
מִּפְרִי כַּפֶיהָ נָטְעָה ּכָרֶם
חָגְרָה בְעֹוז מָתְנֶיָה
וַּתְאַּמֵץ זְרֹועֹתֶיהָ 

טָעֲמָה ּכִי טֹוב סַחְרָּה
לֹא יִכְּבֶה בַּלַיְלָה נֵרָּה 
יָדֶיהָ ׁשִּלְחָה בַּכִיׁשֹור
וְכַּפֶיהָ ּתָמְכּו פָלְך 

ּכַּפָּה ּפְָרׂשָה לֶעָנִי
וְיָדֶיהָ ׁשִּלְחָה לָאֶבְיֹון 
לֹא תִירָא לְבֵיתָּה מִּׁשָלֶג
ּכִי כָל ּבֵיתָּה לָבֻׁש ׁשָנִים 

ּגְמָלַתְהּו טֹוב וְלֹא רָע
ּכֹל יְמֵי חַּיֶיהָ 

ּדְָרׁשָה צֶמֶר ּופִׁשְּתִים
וַּתַעַׂש ּבְחֵפֶץ ּכַּפֶיהָ 

הָיְתָה ּכָאֳנִּיֹות סֹוחֵר
מִּמֶרְחָק ּתָבִיא לַחְמָּה 

וַּתָקָם ּבְעֹוד לַיְלָה וַּתִּתֵן טֶרֶף
לְבֵיתָּה וְחֹק לְנַעֲרֹתֶיהָ 

זָמְמָה ׂשָדֶה וַּתִּקָחֵהּו 
מִּפְרִי כַּפֶיהָ נָטְעָה ּכָרֶם
חָגְרָה בְעֹוז מָתְנֶיָה
וַּתְאַּמֵץ זְרֹועֹתֶיהָ 

טָעֲמָה ּכִי טֹוב סַחְרָּה
לֹא יִכְּבֶה בַּלַיְלָה נֵרָּה 
יָדֶיהָ ׁשִּלְחָה בַּכִיׁשֹור
וְכַּפֶיהָ ּתָמְכּו פָלְך 

ּכַּפָּה ּפְָרׂשָה לֶעָנִי
וְיָדֶיהָ ׁשִּלְחָה לָאֶבְיֹון 
לֹא תִירָא לְבֵיתָּה מִּׁשָלֶג
ּכִי כָל ּבֵיתָּה לָבֻׁש ׁשָנִים 
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She makes covers for herself; her clothing is fine linen and purple. Her husband is known 
at the gates, when he sits among the elders of the land.

Sadin as’tah v’timkor, 
v’chagor nat’nah la’kna’ani. 
Oz v’hadar l’vushah, 
vatischak l’yom acharon. 

She makes a cloak and sells it, and she delivers aprons to the merchant. Strength and 
honor are her clothing; she smiles at the future.

Piha pat’cha b’chochmah, 
v’torat chesed al l’shonah. 
Tsofiya halichot beita, 
v’lechem atzlut lo tochel. 

She opens her mouth in wisdom, and the lesson of kindness is on her tongue. She watches 
over the ways of her household, and does not eat the bread of idleness.

Kamu vaneha va’y’ash’ruhah, 
ba’alah vay’hal’lah. 
Rabot banot asu chayil, v’at 
alit al kulanah. 

Her children rise and praise her, her husband lauds her. Many women have done 
worthily, but you surpass them all.

Sheker hachen v’hevel hayofi, 
ishah yir’at Ado-nai hi tit’halal. 
T’nu lah mi’p’ri yadeha, 
vi’y’hal’luha ba’sh’arim ma’aseha. 

Charm is deceptive and beauty is vain, but a woman who fears G-d shall be praised. 
Give her of the fruit of her hands, and let her works praise her in the gates.

מַרְבַּדִים עָׂשְתָה ּלָּה
ֵׁשׁש וְאַרְּגָמָן לְבּוׁשָּה 
נֹודָע ּבַּׁשְעָרִים ּבַעְלָּה
ּבְׁשִבְּתֹו עִם זִקְנֵי אָרֶץ 

סָדִין עָׂשְתָה וַּתִמְּכֹר
וַחֲגֹור נָתְנָה לַּכְנַעֲנִי 
עֹז וְהָדָר לְבּוׁשָּה

וַּתִׂשְחַק לְיֹום אַחֲרֹון 

ּפִיהָ ּפָתְחָה בְחָכְמָה
וְתֹורַת חֶסֶד עַל-לְׁשֹונָּה 
צֹופִּיָה הֲלִיכֹות ּבֵיתָּה

וְלֶחֶם עַצְלּות לֹא תֹאכֵל 

קָמּו בָנֶיהָ וַיְאַּׁשְרּוָה
ּבַעְלָּה וַיְהַלְלָּה 

רַּבֹות ּבָנֹות עָׂשּו חָיִל וְאְַּת
עָלִית עַל-ּכֻּלָנָה 

ׁשֶקֶר הַחֵן וְהֶבֶל הַּיֹפִי
אִּׁשָה יִרְאַת-ה' הִיא תִתְהַּלָל 

ּתְנּו-לָּה מִּפְרִי יָדֶיָה
וִיהַלְלּוהָ בַּׁשְעָרִים מַעֲׂשֶיהָ 

מַרְבַּדִים עָׂשְתָה ּלָּה
ֵׁשׁש וְאַרְּגָמָן לְבּוׁשָּה 
נֹודָע ּבַּׁשְעָרִים ּבַעְלָּה
ּבְׁשִבְּתֹו עִם זִקְנֵי אָרֶץ 

סָדִין עָׂשְתָה וַּתִמְּכֹר
וַחֲגֹור נָתְנָה לַּכְנַעֲנִי 
עֹז וְהָדָר לְבּוׁשָּה

וַּתִׂשְחַק לְיֹום אַחֲרֹון 

ּפִיהָ ּפָתְחָה בְחָכְמָה
וְתֹורַת חֶסֶד עַל-לְׁשֹונָּה 
צֹופִּיָה הֲלִיכֹות ּבֵיתָּה

וְלֶחֶם עַצְלּות לֹא תֹאכֵל 

קָמּו בָנֶיהָ וַיְאַּׁשְרּוָה
ּבַעְלָּה וַיְהַלְלָּה 

רַּבֹות ּבָנֹות עָׂשּו חָיִל וְאְַּת
עָלִית עַל-ּכֻּלָנָה 

ׁשֶקֶר הַחֵן וְהֶבֶל הַּיֹפִי
אִּׁשָה יִרְאַת-ה' הִיא תִתְהַּלָל 

ּתְנּו-לָּה מִּפְרִי יָדֶיָה
וִיהַלְלּוהָ בַּׁשְעָרִים מַעֲׂשֶיהָ 

מַרְבַּדִים עָׂשְתָה ּלָּה
ֵׁשׁש וְאַרְּגָמָן לְבּוׁשָּה 
נֹודָע ּבַּׁשְעָרִים ּבַעְלָּה
ּבְׁשִבְּתֹו עִם זִקְנֵי אָרֶץ 

סָדִין עָׂשְתָה וַּתִמְּכֹר
וַחֲגֹור נָתְנָה לַּכְנַעֲנִי 
עֹז וְהָדָר לְבּוׁשָּה

וַּתִׂשְחַק לְיֹום אַחֲרֹון 

ּפִיהָ ּפָתְחָה בְחָכְמָה
וְתֹורַת חֶסֶד עַל-לְׁשֹונָּה 
צֹופִּיָה הֲלִיכֹות ּבֵיתָּה

וְלֶחֶם עַצְלּות לֹא תֹאכֵל 

קָמּו בָנֶיהָ וַיְאַּׁשְרּוָה
ּבַעְלָּה וַיְהַלְלָּה 

רַּבֹות ּבָנֹות עָׂשּו חָיִל וְאְַּת
עָלִית עַל-ּכֻּלָנָה 

ׁשֶקֶר הַחֵן וְהֶבֶל הַּיֹפִי
אִּׁשָה יִרְאַת-ה' הִיא תִתְהַּלָל 

ּתְנּו-לָּה מִּפְרִי יָדֶיָה
וִיהַלְלּוהָ בַּׁשְעָרִים מַעֲׂשֶיהָ 

מַרְבַּדִים עָׂשְתָה ּלָּה
ֵׁשׁש וְאַרְּגָמָן לְבּוׁשָּה 
נֹודָע ּבַּׁשְעָרִים ּבַעְלָּה
ּבְׁשִבְּתֹו עִם זִקְנֵי אָרֶץ 

סָדִין עָׂשְתָה וַּתִמְּכֹר
וַחֲגֹור נָתְנָה לַּכְנַעֲנִי 
עֹז וְהָדָר לְבּוׁשָּה

וַּתִׂשְחַק לְיֹום אַחֲרֹון 

ּפִיהָ ּפָתְחָה בְחָכְמָה
וְתֹורַת חֶסֶד עַל-לְׁשֹונָּה 
צֹופִּיָה הֲלִיכֹות ּבֵיתָּה

וְלֶחֶם עַצְלּות לֹא תֹאכֵל 

קָמּו בָנֶיהָ וַיְאַּׁשְרּוָה
ּבַעְלָּה וַיְהַלְלָּה 

רַּבֹות ּבָנֹות עָׂשּו חָיִל וְאְַּת
עָלִית עַל-ּכֻּלָנָה 

ׁשֶקֶר הַחֵן וְהֶבֶל הַּיֹפִי
אִּׁשָה יִרְאַת-ה' הִיא תִתְהַּלָל 

ּתְנּו-לָּה מִּפְרִי יָדֶיָה
וִיהַלְלּוהָ בַּׁשְעָרִים מַעֲׂשֶיהָ 
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יְׂשִימָך אֹלהִים 
ּכְאֶפְרַיִם וְכִמְנַּׁשֶה 

יְׂשִימְך אֹלהִים 
ּכְׂשָרָה רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה 

יְבָרֶכָך ה' וְיִׁשְמְרָך
יָאֵר ה' ּפָנָיו אֵלֶיָך וִיחֻּנֶָּך
יִּׂשָא ה' ּפָנָיו אֵלֶיָך
וְיָׂשֵם לָך ׁשָלֹום 

(וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר)
יֹום הִַּׁשּׁשִי

וַיְכֻּלּו הַׁשָמַיִם וְהָאָרֶץ 
וְכָל צְבָאָם. וַיְכַל אֹלהִים 

ּבַיֹום הַּׁשְבִיעִי מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה 
וַּיִׁשְּבֹת ּבַיֹום הַּׁשְבִיעִי מִּכָל 
מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה. וַיְבָרְך 

אֹלהִים אֶת יֹום הַּׁשְבִיעִי וַיְקֵַּדׁש  
אֹותֹו ּכִי בֹו ׁשָבַת מִּכָל מְלַאכְּתֹו 
אֲׁשֶר ּבָרָא אֹלהִים לַעֲׂשֹות.

%OHVVLQJ�ëH�&KLOGUHQ
There is a widespread custom for parents to bless their children at the onset of 
the Sabbath. We pray that G-d should make our children like the holy forefathers 
and mothers, who embodied the qualities and traits that we wish to teach to our 
descendants. 

For a son:

Ye’sim’cha Elo-him 
ke’Ephraim v’chi’Menashe.

May G-d make you like Ephraim and Menashe.

For a daughter:

Ye’sim’ech Elo-him 
ke’Sarah, Rivka, Rachel, ve’Leah.

May G-d make you like Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah.

For both continue:

Ye’varech’cha Ado-nai v’yishm’recha. 
Ya’er Ado-nai panav ei’lecha vi’chuneka. 
Yisa Ado-nai panav ei’lecha, 
v’yasem l’cha shalom.

May Hashem bless you and watch over you. May Hashem cause His countenance to 
shine upon you and be gracious to you. May Hashem raise His countenance toward you 

and grant you peace.

יְׂשִימָך אֹלהִים 
ּכְאֶפְרַיִם וְכִמְנַּׁשֶה 

יְׂשִימְך אֹלהִים 
ּכְׂשָרָה רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה 

יְבָרֶכָך ה' וְיִׁשְמְרָך
יָאֵר ה' ּפָנָיו אֵלֶיָך וִיחֻּנֶָּך
יִּׂשָא ה' ּפָנָיו אֵלֶיָך
וְיָׂשֵם לָך ׁשָלֹום 

(וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר)
יֹום הִַּׁשּׁשִי

וַיְכֻּלּו הַׁשָמַיִם וְהָאָרֶץ 
וְכָל צְבָאָם. וַיְכַל אֹלהִים 

ּבַיֹום הַּׁשְבִיעִי מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה 
וַּיִׁשְּבֹת ּבַיֹום הַּׁשְבִיעִי מִּכָל 
מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה. וַיְבָרְך 

אֹלהִים אֶת יֹום הַּׁשְבִיעִי וַיְקֵַּדׁש  
אֹותֹו ּכִי בֹו ׁשָבַת מִּכָל מְלַאכְּתֹו 
אֲׁשֶר ּבָרָא אֹלהִים לַעֲׂשֹות.

יְׂשִימָך אֹלהִים 
ּכְאֶפְרַיִם וְכִמְנַּׁשֶה 

יְׂשִימְך אֹלהִים 
ּכְׂשָרָה רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה 

יְבָרֶכָך ה' וְיִׁשְמְרָך
יָאֵר ה' ּפָנָיו אֵלֶיָך וִיחֻּנֶָּך
יִּׂשָא ה' ּפָנָיו אֵלֶיָך
וְיָׂשֵם לָך ׁשָלֹום 

(וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר)
יֹום הִַּׁשּׁשִי

וַיְכֻּלּו הַׁשָמַיִם וְהָאָרֶץ 
וְכָל צְבָאָם. וַיְכַל אֹלהִים 

ּבַיֹום הַּׁשְבִיעִי מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה 
וַּיִׁשְּבֹת ּבַיֹום הַּׁשְבִיעִי מִּכָל 
מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה. וַיְבָרְך 

אֹלהִים אֶת יֹום הַּׁשְבִיעִי וַיְקֵַּדׁש  
אֹותֹו ּכִי בֹו ׁשָבַת מִּכָל מְלַאכְּתֹו 
אֲׁשֶר ּבָרָא אֹלהִים לַעֲׂשֹות.
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יְׂשִימָך אֹלהִים 
ּכְאֶפְרַיִם וְכִמְנַּׁשֶה 

יְׂשִימְך אֹלהִים 
ּכְׂשָרָה רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה 

יְבָרֶכָך ה' וְיִׁשְמְרָך
יָאֵר ה' ּפָנָיו אֵלֶיָך וִיחֻּנֶָּך
יִּׂשָא ה' ּפָנָיו אֵלֶיָך
וְיָׂשֵם לָך ׁשָלֹום 

(וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר)
יֹום הִַּׁשּׁשִי

וַיְכֻּלּו הַׁשָמַיִם וְהָאָרֶץ 
וְכָל צְבָאָם. וַיְכַל אֹלהִים 

ּבַיֹום הַּׁשְבִיעִי מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה 
וַּיִׁשְּבֹת ּבַיֹום הַּׁשְבִיעִי מִּכָל 
מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה. וַיְבָרְך 

אֹלהִים אֶת יֹום הַּׁשְבִיעִי וַיְקֵַּדׁש  
אֹותֹו ּכִי בֹו ׁשָבַת מִּכָל מְלַאכְּתֹו 
אֲׁשֶר ּבָרָא אֹלהִים לַעֲׂשֹות.

(סַבְרִי מָרָנָן וְרַּבָנָן וְרַּבֹותַי)
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ אֹלהֵינּו

מֶלְך הָעֹולָם ּבֹורֵא ּפְרִי הַּגָפֶן.
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ אֹלהֵינּו

מֶלְך הָעֹולָם אֲׁשֶר קְִּדׁשָנּו 
ּבְמִצְֹותָיו וְרָצָה בָנּו 

וְׁשַּבַת קְָדׁשֹו ּבְאַהֲבָה ּובְרָצֹון 
הִנְחִילָנּו זִּכָרֹון לְמַעֲׂשֵה בְרֵאׁשִית 
ּכִי הּוא יֹום ּתְחִּלָה לְמִקְרָאֵי קֶֹדׁש 

זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרָיִם 
ּכִי בָנּו בָחַרְּתָ וְאֹותָנּו קִַּדׁשְּתָ 
מִּכָל הָעַּמִים וְׁשַּבַת קְָדׁשָך 
ּבְאַהֲבָה ּובְרָצֹון הִנְחַלְּתָנּו.
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ מְקֵַּדׁש הַּׁשַּבָת.

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֹלקֵינּו
מֶלְך הָעֹולָם אֲׁשֶר קְִּדׁשָנּו 

ּבְמִצְֹותָיו וְצִּוָנּו עַל נְטִילַת יָדָיִם. 

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו מֶלְך
. הַּמֹוצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץהָעֹולָם 

(סַבְרִי מָרָנָן וְרַּבָנָן וְרַּבֹותַי)
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ אֹלהֵינּו

מֶלְך הָעֹולָם ּבֹורֵא ּפְרִי הַּגָפֶן.
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ אֹלהֵינּו

מֶלְך הָעֹולָם אֲׁשֶר קְִּדׁשָנּו 
ּבְמִצְֹותָיו וְרָצָה בָנּו 

וְׁשַּבַת קְָדׁשֹו ּבְאַהֲבָה ּובְרָצֹון 
הִנְחִילָנּו זִּכָרֹון לְמַעֲׂשֵה בְרֵאׁשִית 
ּכִי הּוא יֹום ּתְחִּלָה לְמִקְרָאֵי קֶֹדׁש 

זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרָיִם 
ּכִי בָנּו בָחַרְּתָ וְאֹותָנּו קִַּדׁשְּתָ 
מִּכָל הָעַּמִים וְׁשַּבַת קְָדׁשָך 
ּבְאַהֲבָה ּובְרָצֹון הִנְחַלְּתָנּו.
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ מְקֵַּדׁש הַּׁשַּבָת.

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֹלקֵינּו
מֶלְך הָעֹולָם אֲׁשֶר קְִּדׁשָנּו 

ּבְמִצְֹותָיו וְצִּוָנּו עַל נְטִילַת יָדָיִם. 

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו מֶלְך
. הַּמֹוצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץהָעֹולָם 

יְׂשִימָך אֹלהִים 
ּכְאֶפְרַיִם וְכִמְנַּׁשֶה 

יְׂשִימְך אֹלהִים 
ּכְׂשָרָה רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה 

יְבָרֶכָך ה' וְיִׁשְמְרָך
יָאֵר ה' ּפָנָיו אֵלֶיָך וִיחֻּנֶָּך
יִּׂשָא ה' ּפָנָיו אֵלֶיָך
וְיָׂשֵם לָך ׁשָלֹום 

(וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר)
יֹום הִַּׁשּׁשִי

וַיְכֻּלּו הַׁשָמַיִם וְהָאָרֶץ 
וְכָל צְבָאָם. וַיְכַל אֹלהִים 

ּבַיֹום הַּׁשְבִיעִי מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה 
וַּיִׁשְּבֹת ּבַיֹום הַּׁשְבִיעִי מִּכָל 
מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה. וַיְבָרְך 

אֹלהִים אֶת יֹום הַּׁשְבִיעִי וַיְקֵַּדׁש  
אֹותֹו ּכִי בֹו ׁשָבַת מִּכָל מְלַאכְּתֹו 
אֲׁשֶר ּבָרָא אֹלהִים לַעֲׂשֹות.

.LGGXVK�Iè�)éLGD\�1LJKW
The Torah commands us to “Remember the Sabbath day to make it holy.” The Rabbis 
explained that we “remember” the Sabbath by sanctifying the day upon its arrival with 
a recognition of its unique qualities and holiness. The Kiddush is said over a cup of 
wine, standing or sitting according to family custom. 

(In an undertone - Va’yehi erev va’yehi boker) 
Yom Ha’Shishi. 
Va’yechulu ha’shamayim ve’ha’aretz 
ve’chol tzeva’am. Va’yechal Elo-him 
ba’yom ha’shevi’i melachto asher asa, 
va’yishbot ba’yom ha’shevi’i mikol 
melachto asher asa. Va’yevarech 
Elo-him et yom ha’shevi’i va’yekadesh 
oto, ki vo shavat mikol melachto
asher bara Elo-him la’asot.

(There was evening and there was morning:) The sixth day. And the heavens and the 
earth and all their host were completed. And G-d completed on the seventh day the work 

that He had performed, and He refrained on the seventh day from all the work which 
He had performed. And G-d blessed the seventh day and He sanctified it, for thereon He 

refrained from all His work that G-d created to do.

(Savri maranan ve’rabanan ve’rabotai)
Baruch Ata Ado-nai Elo-heinu 
Melech Ha’Olam, Borei p’ri ha’gafen. 

(Permit me, distinguished ones, rabbis, and my teachers)
Blessed are You, Hashem our G-d, King of the Universe, Who creates the fuit of the vine.

Baruch Ata Ado-nai Elo-heinu 
Melech Ha’Olam, asher kideshanu 
be’mitzvotav ve’ratzah vanu, 
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(סַבְרִי מָרָנָן וְרַּבָנָן וְרַּבֹותַי)
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ אֹלהֵינּו

מֶלְך הָעֹולָם ּבֹורֵא ּפְרִי הַּגָפֶן.
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ אֹלהֵינּו

מֶלְך הָעֹולָם אֲׁשֶר קְִּדׁשָנּו 
ּבְמִצְֹותָיו וְרָצָה בָנּו 

וְׁשַּבַת קְָדׁשֹו ּבְאַהֲבָה ּובְרָצֹון 
הִנְחִילָנּו זִּכָרֹון לְמַעֲׂשֵה בְרֵאׁשִית 
ּכִי הּוא יֹום ּתְחִּלָה לְמִקְרָאֵי קֶֹדׁש 

זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרָיִם 
ּכִי בָנּו בָחַרְּתָ וְאֹותָנּו קִַּדׁשְּתָ 
מִּכָל הָעַּמִים וְׁשַּבַת קְָדׁשָך 
ּבְאַהֲבָה ּובְרָצֹון הִנְחַלְּתָנּו.
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ מְקֵַּדׁש הַּׁשַּבָת.

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֹלקֵינּו
מֶלְך הָעֹולָם אֲׁשֶר קְִּדׁשָנּו 

ּבְמִצְֹותָיו וְצִּוָנּו עַל נְטִילַת יָדָיִם. 

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו מֶלְך
. הַּמֹוצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץהָעֹולָם 

(סַבְרִי מָרָנָן וְרַּבָנָן וְרַּבֹותַי)
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ אֹלהֵינּו

מֶלְך הָעֹולָם ּבֹורֵא ּפְרִי הַּגָפֶן.
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ אֹלהֵינּו

מֶלְך הָעֹולָם אֲׁשֶר קְִּדׁשָנּו 
ּבְמִצְֹותָיו וְרָצָה בָנּו 

וְׁשַּבַת קְָדׁשֹו ּבְאַהֲבָה ּובְרָצֹון 
הִנְחִילָנּו זִּכָרֹון לְמַעֲׂשֵה בְרֵאׁשִית 
ּכִי הּוא יֹום ּתְחִּלָה לְמִקְרָאֵי קֶֹדׁש 

זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרָיִם 
ּכִי בָנּו בָחַרְּתָ וְאֹותָנּו קִַּדׁשְּתָ 
מִּכָל הָעַּמִים וְׁשַּבַת קְָדׁשָך 
ּבְאַהֲבָה ּובְרָצֹון הִנְחַלְּתָנּו.
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ מְקֵַּדׁש הַּׁשַּבָת.

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֹלקֵינּו
מֶלְך הָעֹולָם אֲׁשֶר קְִּדׁשָנּו 

ּבְמִצְֹותָיו וְצִּוָנּו עַל נְטִילַת יָדָיִם. 

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו מֶלְך
. הַּמֹוצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץהָעֹולָם 

(סַבְרִי מָרָנָן וְרַּבָנָן וְרַּבֹותַי)
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ אֹלהֵינּו

מֶלְך הָעֹולָם ּבֹורֵא ּפְרִי הַּגָפֶן.
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ אֹלהֵינּו

מֶלְך הָעֹולָם אֲׁשֶר קְִּדׁשָנּו 
ּבְמִצְֹותָיו וְרָצָה בָנּו 

וְׁשַּבַת קְָדׁשֹו ּבְאַהֲבָה ּובְרָצֹון 
הִנְחִילָנּו זִּכָרֹון לְמַעֲׂשֵה בְרֵאׁשִית 
ּכִי הּוא יֹום ּתְחִּלָה לְמִקְרָאֵי קֶֹדׁש 

זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרָיִם 
ּכִי בָנּו בָחַרְּתָ וְאֹותָנּו קִַּדׁשְּתָ 
מִּכָל הָעַּמִים וְׁשַּבַת קְָדׁשָך 
ּבְאַהֲבָה ּובְרָצֹון הִנְחַלְּתָנּו.
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ מְקֵַּדׁש הַּׁשַּבָת.

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֹלקֵינּו
מֶלְך הָעֹולָם אֲׁשֶר קְִּדׁשָנּו 

ּבְמִצְֹותָיו וְצִּוָנּו עַל נְטִילַת יָדָיִם. 

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו מֶלְך
. הַּמֹוצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץהָעֹולָם 

ve’Shabbat kodsho be’ahavah u’ve’ratzon 
hinchilanu zikaron le’ma’aseh beresheet. 
Ki hu yom techilah le’mikraei kodesh, 
zeicher li’yetziat Mitzrayim. 
Ki vanu vacharta ve’otanu kidashta 
mi’kol ha’amim, ve’Shabbat kodshecha 
be’ahavah u’ve’ratzon hinchaltanu. 
Baruch ata Ado-nai, Mekadesh Ha’Shabbat.

Blessed are You, Hashem our G-d, King of the Universe, Who sanctified us with His 
commandments, and favored us, and with love and favor gave us His holy Sabbath, as a 

reminder of the Creation. It is the first amongst the holy festivals, commemorating the Exodus 
from Egypt. For You chose us and sanctified us out of all the nations, and with love and favor 

You gave us Your Holy Sabbath. Blessed are You, Hashem, Who sanctifies the Sabbath.

1HWLODW�<DGD\LP
Before eating bread, we wash our hands. Using the washing cup, pour water over your 
right hand twice, and repeat with the left. Before drying, recite the blessing:

Baruch Atah Ado-nai Elo-heinu 
Melech Ha’Olam, asher kideshanu 
be’mitzvotav, vi’tzivanu al netilat yada’im.

Blessed are You, Hashem our G-d, King of the Universe, Who has sanctified us with His 
commandments and has commanded us regarding washing the hands.

HaMotzi

We then recite the following blessing over the bread whilst holding it in our hands. 

Baruch Atah Ado-nai Elo-heinu Melech 
Ha’Olam, ha’motzi lechem min ha’aretz.

Blessed are You, Hashem our G-d, King of the Universe, Who brings forth bread from the earth. 
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וְׁשָמְרּו בְנֵי-יִׂשְרָאֵל אֶת-הַּׁשַּבָת
לַעֲׂשֹות אֶת-הַּׁשַּבָת לְדֹרֹתָם 

ּבְרִית עֹולָם 
ּבֵינִי, ּובֵין ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל 
אֹות הִיא לְעֹלָם

ּכִי-ֵׁשׁשֶת יָמִים עָׂשָה ה'                                     ה 
אֶת-הַּׁשָמַיִם וְאֶת-הָאָרֶץ 
ּובַּיֹום הַּׁשְבִיעִי ׁשָבַת וַּיִּנָפַׁש.

לְקַּדְׁשֹו יֹום הַּׁשַּבָת-זָכֹור אֶת
ֵׁשׁשֶת יָמִים ּתַעֲבֹד

מְלַאכְּתָך-וְעָׂשִיתָ ּכָל
ׁשַּבָת לַה' הַּׁשְבִיעִי  וְיֹום

מְלָאכָה -תַעֲׂשֶה כָל-אֹלהֶיָך לֹא
אַּתָה ּובִנָך ּובִּתָך עַבְּדָך
וְגֵרָך וַאֲמָתָך ּובְהֶמְּתָך

יָמִים-אֲׁשֶר ּבִׁשְעָרֶיָך ּכִי ֵׁשׁשֶת
הַּׁשָמַיִם-עָׂשָה ה' אֶת

הַּיָם-הָאָרֶץ אֶת-וְאֶת
ּבָם   -אֲׁשֶר-ּכָל-וְאֶת
ּבַּיֹום הַּׁשְבִיעִי וַּיָנַח

.LGGXVK�Iè�6KDEEDW�0èQLQJ
The Kiddush is repeated before the daytime meal. It is said over a cup of wine, 
standing or sitting according to family custom. 

V’sham’ru v’nei Yisrael et haShabbat, 
la’asot et haShabbat l’dorotam 
b’rit olam. 
Beini u’vein b’nei Yisrael
ot hi l’olam, 
ki sheishet yamim asa Ado-nai 
et ha’shamayim v’et ha’aretz, 
u’va’yom ha’sh’vi’i shavat va’yinafash.

The Children of Israel shall observe the Sabbath, to make the Sabbath throughout their 
generations as an everlasting covenant. Between Me and the children of Israel, it is a sign 

forever that in six days Hashem created the heavens and the earth, and on the seventh 
He ceased and rested.

Zachor et yom haShabbat l’kad’sho. 
Sheishet yamim ta’avod 
v’asita kol m’lachtecha. 
V’yom ha’sh’vi’i Shabbat la’Ado-nai 
Elo-hecha, lo ta’aseh chol m’lacha 
ata u’vincha u’vitecha avd’cha 
va’amat’cha uvhem’techa v’geir’cha 
asher bish’arecha. Ki sheishet yamim 
asa Ado-nai et ha’shamayim 
v’et ha’aretz, et ha’yam 
v’et kol asher bam, 
va’yanach ba’yom ha’sh’vi’i.

וְׁשָמְרּו בְנֵי-יִׂשְרָאֵל אֶת-הַּׁשַּבָת
לַעֲׂשֹות אֶת-הַּׁשַּבָת לְדֹרֹתָם 

ּבְרִית עֹולָם 
ּבֵינִי, ּובֵין ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל 
אֹות הִיא לְעֹלָם

ּכִי-ֵׁשׁשֶת יָמִים עָׂשָה ה'                                     ה 
אֶת-הַּׁשָמַיִם וְאֶת-הָאָרֶץ 
ּובַּיֹום הַּׁשְבִיעִי ׁשָבַת וַּיִּנָפַׁש.

לְקַּדְׁשֹו יֹום הַּׁשַּבָת-זָכֹור אֶת
ֵׁשׁשֶת יָמִים ּתַעֲבֹד

מְלַאכְּתָך-וְעָׂשִיתָ ּכָל
ׁשַּבָת לַה' הַּׁשְבִיעִי  וְיֹום

מְלָאכָה -תַעֲׂשֶה כָל-אֹלהֶיָך לֹא
אַּתָה ּובִנָך ּובִּתָך עַבְּדָך
וְגֵרָך וַאֲמָתָך ּובְהֶמְּתָך

יָמִים-אֲׁשֶר ּבִׁשְעָרֶיָך ּכִי ֵׁשׁשֶת
הַּׁשָמַיִם-עָׂשָה ה' אֶת

הַּיָם-הָאָרֶץ אֶת-וְאֶת
ּבָם   -אֲׁשֶר-ּכָל-וְאֶת
ּבַּיֹום הַּׁשְבִיעִי וַּיָנַח
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יֹום-ּבֵרְך ה' אֶת ּכֵן-עַל
הַּׁשַּבָת–וַיְקְַּדׁשֵהּו

(סברי מרנו ורבנן ורבותי)
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ אֹלהֵינּו

מֶלְך הָעֹולָם ּבֹורֵא ּפְרִי הַּגָפֶן

תהילים פרק-כג

מִזְמֹור לְדָוִד ה' רֹעִי לֹא אֶחְסָר

ּבִנְאֹות ֶּדׁשֶא יַרְּבִיצֵנִי

עַל מֵי מְנֻחֹות יְנַהֲלֵנִי 

נַפְׁשִי יְׁשֹובֵב יַנְחֵנִי 

בְמַעְּגְלֵי צֶדֶק לְמַעַן ׁשְמֹו 

ּגַם ּכִי אֵלְך ּבְגֵיא צַלְמָוֶת

לֹא אִירָא רָע ּכִי אַּתָה עִּמָדִי 

ׁשִבְטָך ּומִׁשְעַנְּתָך הֵּמָה יְנַחֲמֻנִי 

ּתַעֲרְך לְפָנַי ׁשֻלְחָן נֶגֶד 

צֹרְרָי ִּדּׁשַנְּתָ בַּׁשֶמֶן רֹאׁשִי 

ּכֹוסִי רְוָיָה: אְך טֹוב וָחֶסֶד 

יִרְּדְפּונִי ּכָל יְמֵי חַּיָי וְׁשַבְּתִי 

ּבְבֵית ה' לְאֹרְך יָמִים. 

יֹום-ּבֵרְך ה' אֶת ּכֵן-עַל
הַּׁשַּבָת–וַיְקְַּדׁשֵהּו

(סברי מרנו ורבנן ורבותי)
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ אֹלהֵינּו

מֶלְך הָעֹולָם ּבֹורֵא ּפְרִי הַּגָפֶן

תהילים פרק-כג

מִזְמֹור לְדָוִד ה' רֹעִי לֹא אֶחְסָר

ּבִנְאֹות ֶּדׁשֶא יַרְּבִיצֵנִי

עַל מֵי מְנֻחֹות יְנַהֲלֵנִי 

נַפְׁשִי יְׁשֹובֵב יַנְחֵנִי 

בְמַעְּגְלֵי צֶדֶק לְמַעַן ׁשְמֹו 

ּגַם ּכִי אֵלְך ּבְגֵיא צַלְמָוֶת

לֹא אִירָא רָע ּכִי אַּתָה עִּמָדִי 

ׁשִבְטָך ּומִׁשְעַנְּתָך הֵּמָה יְנַחֲמֻנִי 

ּתַעֲרְך לְפָנַי ׁשֻלְחָן נֶגֶד 

צֹרְרָי ִּדּׁשַנְּתָ בַּׁשֶמֶן רֹאׁשִי 

ּכֹוסִי רְוָיָה: אְך טֹוב וָחֶסֶד 

יִרְּדְפּונִי ּכָל יְמֵי חַּיָי וְׁשַבְּתִי 

ּבְבֵית ה' לְאֹרְך יָמִים. 

Remember the Sabbath day to keep it holy. Six days you may work and perform all 
your labor, but the seventh day is a Sabbath to Hashem your G-d, you shall perform no 
labour, neither you, your son, your daughter, your manservant, your maidservant, your 
beast, nor your stranger who is in your gates. For in six days Hashem made the heaven 

and the earth, the sea and all that is in them, and He rested on the seventh day.

Al kein beirach Ado-nai et yom 
haShabbat va’ye’kad’sheihu.

Therefore Hashem blessed the Sabbath and made it holy.

(Savri maranan ve’rabanan ve’rabotai)
Baruch Ata Ado-nai Elo-heinu 
Melech Ha’Olam, Borei p’ri ha’gafen.

(Permit me, distinguished ones, rabbis, and my teachers)
Blessed are You, Hashem our G-d, King of the Universe, Who creates the fruit of the vine.

The hands are washed and the blessing over the bread is recited. 

Shalosh Seudot

As Shabbat draws to a close, we eat the final, third meal of the day. 

The hands are washed and the blessing over the bread is recited. 

0L]Pè�OÐ'DYLG
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Mizmor l’David, Hashem ro’i lo echsar. 

Bin’ot desheh yarbitzeini, 

al mei m’nuchot ye’nahaleini. 

Nafshi ye’shovev yancheini 

יֹום-ּבֵרְך ה' אֶת ּכֵן-עַל
הַּׁשַּבָת–וַיְקְַּדׁשֵהּו

(סברי מרנו ורבנן ורבותי)
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ אֹלהֵינּו

מֶלְך הָעֹולָם ּבֹורֵא ּפְרִי הַּגָפֶן

תהילים פרק-כג

מִזְמֹור לְדָוִד ה' רֹעִי לֹא אֶחְסָר

ּבִנְאֹות ֶּדׁשֶא יַרְּבִיצֵנִי

עַל מֵי מְנֻחֹות יְנַהֲלֵנִי 

נַפְׁשִי יְׁשֹובֵב יַנְחֵנִי 

בְמַעְּגְלֵי צֶדֶק לְמַעַן ׁשְמֹו 

ּגַם ּכִי אֵלְך ּבְגֵיא צַלְמָוֶת

לֹא אִירָא רָע ּכִי אַּתָה עִּמָדִי 

ׁשִבְטָך ּומִׁשְעַנְּתָך הֵּמָה יְנַחֲמֻנִי 

ּתַעֲרְך לְפָנַי ׁשֻלְחָן נֶגֶד 

צֹרְרָי ִּדּׁשַנְּתָ בַּׁשֶמֶן רֹאׁשִי 

ּכֹוסִי רְוָיָה: אְך טֹוב וָחֶסֶד 

יִרְּדְפּונִי ּכָל יְמֵי חַּיָי וְׁשַבְּתִי 

ּבְבֵית ה' לְאֹרְך יָמִים. 

יֹום-ּבֵרְך ה' אֶת ּכֵן-עַל
הַּׁשַּבָת–וַיְקְַּדׁשֵהּו

(סברי מרנו ורבנן ורבותי)
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ אֹלהֵינּו

מֶלְך הָעֹולָם ּבֹורֵא ּפְרִי הַּגָפֶן

תהילים פרק-כג

מִזְמֹור לְדָוִד ה' רֹעִי לֹא אֶחְסָר

ּבִנְאֹות ֶּדׁשֶא יַרְּבִיצֵנִי

עַל מֵי מְנֻחֹות יְנַהֲלֵנִי 

נַפְׁשִי יְׁשֹובֵב יַנְחֵנִי 

בְמַעְּגְלֵי צֶדֶק לְמַעַן ׁשְמֹו 

ּגַם ּכִי אֵלְך ּבְגֵיא צַלְמָוֶת

לֹא אִירָא רָע ּכִי אַּתָה עִּמָדִי 

ׁשִבְטָך ּומִׁשְעַנְּתָך הֵּמָה יְנַחֲמֻנִי 

ּתַעֲרְך לְפָנַי ׁשֻלְחָן נֶגֶד 

צֹרְרָי ִּדּׁשַנְּתָ בַּׁשֶמֶן רֹאׁשִי 

ּכֹוסִי רְוָיָה: אְך טֹוב וָחֶסֶד 

יִרְּדְפּונִי ּכָל יְמֵי חַּיָי וְׁשַבְּתִי 

ּבְבֵית ה' לְאֹרְך יָמִים. 

יֹום-ּבֵרְך ה' אֶת ּכֵן-עַל
הַּׁשַּבָת–וַיְקְַּדׁשֵהּו

(סברי מרנו ורבנן ורבותי)
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ אֹלהֵינּו

מֶלְך הָעֹולָם ּבֹורֵא ּפְרִי הַּגָפֶן

תהילים פרק-כג

מִזְמֹור לְדָוִד ה' רֹעִי לֹא אֶחְסָר

ּבִנְאֹות ֶּדׁשֶא יַרְּבִיצֵנִי

עַל מֵי מְנֻחֹות יְנַהֲלֵנִי 

נַפְׁשִי יְׁשֹובֵב יַנְחֵנִי 

בְמַעְּגְלֵי צֶדֶק לְמַעַן ׁשְמֹו 

ּגַם ּכִי אֵלְך ּבְגֵיא צַלְמָוֶת

לֹא אִירָא רָע ּכִי אַּתָה עִּמָדִי 

ׁשִבְטָך ּומִׁשְעַנְּתָך הֵּמָה יְנַחֲמֻנִי 

ּתַעֲרְך לְפָנַי ׁשֻלְחָן נֶגֶד 

צֹרְרָי ִּדּׁשַנְּתָ בַּׁשֶמֶן רֹאׁשִי 

ּכֹוסִי רְוָיָה: אְך טֹוב וָחֶסֶד 

יִרְּדְפּונִי ּכָל יְמֵי חַּיָי וְׁשַבְּתִי 

ּבְבֵית ה' לְאֹרְך יָמִים. 
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יְדִיד נֶפֶׁש אַב הָרַחְמָן
מְׁשֹוְך עַבְּדָך אֶל רְצֹונָך 
יָרּוץ עַבְּדָך ּכְמֹו אַּיָל 
יִׁשְּתַחֲוֶה אֶל מּול הָדָרָך 
יֶעֱרַב לֹו יְדִידּותָך 

מִנֹופֶת צּוף וְכָל טַעַם 
הָדּור נָאֶה זִיו הָעֹולָם
נַפְׁשִי חֹולַת אַהֲבָתָך 

אָּנָא אֵל נָא רְפָא נָא לָּה 
ּבְהַרְאֹות לָּה נֹעַם זִיוְך 
אָז ּתִתְחַּזֵק וְתִתְרַּפֵא 

וְהָיְתָה לָּה ׂשִמְחַת עֹולָם 

וָתִיק יֶהֱמּו נָא רַחֲמֶיָך
וְחּוסָה ּנָא עַל ּבֵן אֲהּובָך 
ּכִי זֶה ּכַּמֶה נִכְסֹוף נִכְסַפְּתִי  

לִרְאֹות ּבְתִפְאֶרֶת עֻּזְך. אָּנָא אֵלִי 
חֶמְּדַת לִּבִי. חּוסָה ּנָא וְאַל ּתִתְעַּלָם 

הִּגָלֶה נָא ּופְרֹוׂש חָבִיב עָלַי
אֶת סֻּכַת ׁשְלֹומְך 
ּתָאִיר אֶרֶץ מִּכְבֹודָך 

b’ma’g’lei tzedek l’ma’an sh’mo. 

Gam ki eileich b’gei tzalmavet, 

lo ira ra ki ata imadi. 

Shivt’cha u’mishantecha hema ye’nachamuni. 

Ta’aroch l’fanai shulchan neged

tzor’rai, dishanta vashemen roshi,

kosi r’vayah. Ach tov va’chesed

yird’funi kol ye’mei chayai v’shavti

b’veit Hashem l’orech yamim.

A song of David. Hashem is my shepherd; I shall not want. He causes me to lie down in 
green pastures; He leads me beside still waters. He restores my soul; He leads me in paths 
of righteousness for His name’s sake. Even when I walk in the valley of death’s shadow, I 

will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff -- they comfort me. You set 
up a table before me in the presence of my enemies. You anointed my head with oil; my 
cup overflows. May only goodness and kindness pursue me all the days of my life, and I 

will dwell in the house of Hashem for length of days.

<HGLG�1HIHVK
Composed by Rabbi Eliezer Azkiri, the great Kabbalist and Paytan (16th century, 
Eretz Yisrael).

Ye’did nefesh av harachaman, 
M’shoch avd’cha el r’tzonecha. 
Yarutz avd’cha k’mo ayal, 
Yishtachave el mul hadarecha. 
Ye’erav lo ye’didutecha, 
Minofet tsuf v’chol ta’am.

Beloved of my soul, merciful G-d, bring Your servant close to Your will. Your servant 

יֹום-ּבֵרְך ה' אֶת ּכֵן-עַל
הַּׁשַּבָת–וַיְקְַּדׁשֵהּו

(סברי מרנו ורבנן ורבותי)
ּבָרּוְך אַּתָה יְיָ אֹלהֵינּו

מֶלְך הָעֹולָם ּבֹורֵא ּפְרִי הַּגָפֶן

תהילים פרק-כג

מִזְמֹור לְדָוִד ה' רֹעִי לֹא אֶחְסָר

ּבִנְאֹות ֶּדׁשֶא יַרְּבִיצֵנִי

עַל מֵי מְנֻחֹות יְנַהֲלֵנִי 

נַפְׁשִי יְׁשֹובֵב יַנְחֵנִי 

בְמַעְּגְלֵי צֶדֶק לְמַעַן ׁשְמֹו 

ּגַם ּכִי אֵלְך ּבְגֵיא צַלְמָוֶת

לֹא אִירָא רָע ּכִי אַּתָה עִּמָדִי 

ׁשִבְטָך ּומִׁשְעַנְּתָך הֵּמָה יְנַחֲמֻנִי 

ּתַעֲרְך לְפָנַי ׁשֻלְחָן נֶגֶד 

צֹרְרָי ִּדּׁשַנְּתָ בַּׁשֶמֶן רֹאׁשִי 

ּכֹוסִי רְוָיָה: אְך טֹוב וָחֶסֶד 

יִרְּדְפּונִי ּכָל יְמֵי חַּיָי וְׁשַבְּתִי 

ּבְבֵית ה' לְאֹרְך יָמִים. 
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will run like a gazelle, to prostrate before Your glory. For Your companionship is more 
pleasing than any fine taste or flavor.

Hadur na’eh ziv ha’olam, 
Nafshi cholat ahavatecha. 
Anah El nah r’fah nah lah, 
B’harot lah no’am zivecha, 
Az tit’chazek v’titrapeh, 
V’hay’tah lah shifchat olam.

Perfect, pleasing, radiance of the world, my soul desires Your love. Please, G-d, heal her 
now, as You show her the pleasantness of Your light. Now, strengthen and heal her, and 

she will be for You an eternal servant.

Vatik yehemu nah rachamecha
V’chusa na al ben ahuvecha.
Ki zeh kamah nichsof nichsafti,
Lir’ot b’tiferet uzecha. Anah Eili,
chemdat libi, Chusah nah v’al titalam.

Ancient One, many Your mercies be made manifest, and have compassion on the child of 
Your lover. For it is so long that I have faithfully waited, to see the glory of Your strength. 

Please, my G-d, the desire of my heart, hurry and do not hide!

Higaleh nah uf ’ros chavivi alai,
Et sukkat sh’lomecha
Ta’ir eretz mik’vodecha,
Nagilah v’nismechah bach. 
Maher ahuv, ki va mo’ed,
v’chaneini kimei olam.

Please, reveal Yourself and spread over me, my beloved, the shelter of Your peace. Light 
the world with Your glory, so that we may rejoice and be happy in You. Be quick, my 

lover, for the time has come, and have mercy on me for all time.

יְדִיד נֶפֶׁש אַב הָרַחְמָן
מְׁשֹוְך עַבְּדָך אֶל רְצֹונָך 
יָרּוץ עַבְּדָך ּכְמֹו אַּיָל 
יִׁשְּתַחֲוֶה אֶל מּול הָדָרָך 
יֶעֱרַב לֹו יְדִידּותָך 

מִנֹופֶת צּוף וְכָל טַעַם 
הָדּור נָאֶה זִיו הָעֹולָם
נַפְׁשִי חֹולַת אַהֲבָתָך 

אָּנָא אֵל נָא רְפָא נָא לָּה 
ּבְהַרְאֹות לָּה נֹעַם זִיוְך 
אָז ּתִתְחַּזֵק וְתִתְרַּפֵא 

וְהָיְתָה לָּה ׂשִמְחַת עֹולָם 

וָתִיק יֶהֱמּו נָא רַחֲמֶיָך
וְחּוסָה ּנָא עַל ּבֵן אֲהּובָך 
ּכִי זֶה ּכַּמֶה נִכְסֹוף נִכְסַפְּתִי  

לִרְאֹות ּבְתִפְאֶרֶת עֻּזְך. אָּנָא אֵלִי 
חֶמְּדַת לִּבִי. חּוסָה ּנָא וְאַל ּתִתְעַּלָם 

הִּגָלֶה נָא ּופְרֹוׂש חָבִיב עָלַי
אֶת סֻּכַת ׁשְלֹומְך 
ּתָאִיר אֶרֶץ מִּכְבֹודָך 

יְדִיד נֶפֶׁש אַב הָרַחְמָן
מְׁשֹוְך עַבְּדָך אֶל רְצֹונָך 
יָרּוץ עַבְּדָך ּכְמֹו אַּיָל 
יִׁשְּתַחֲוֶה אֶל מּול הָדָרָך 
יֶעֱרַב לֹו יְדִידּותָך 

מִנֹופֶת צּוף וְכָל טַעַם 
הָדּור נָאֶה זִיו הָעֹולָם
נַפְׁשִי חֹולַת אַהֲבָתָך 

אָּנָא אֵל נָא רְפָא נָא לָּה 
ּבְהַרְאֹות לָּה נֹעַם זִיוְך 
אָז ּתִתְחַּזֵק וְתִתְרַּפֵא 

וְהָיְתָה לָּה ׂשִמְחַת עֹולָם 

וָתִיק יֶהֱמּו נָא רַחֲמֶיָך
וְחּוסָה ּנָא עַל ּבֵן אֲהּובָך 
ּכִי זֶה ּכַּמֶה נִכְסֹוף נִכְסַפְּתִי  

לִרְאֹות ּבְתִפְאֶרֶת עֻּזְך. אָּנָא אֵלִי 
חֶמְּדַת לִּבִי. חּוסָה ּנָא וְאַל ּתִתְעַּלָם 

הִּגָלֶה נָא ּופְרֹוׂש חָבִיב עָלַי
אֶת סֻּכַת ׁשְלֹומְך 
ּתָאִיר אֶרֶץ מִּכְבֹודָך 

יְדִיד נֶפֶׁש אַב הָרַחְמָן
מְׁשֹוְך עַבְּדָך אֶל רְצֹונָך 
יָרּוץ עַבְּדָך ּכְמֹו אַּיָל 
יִׁשְּתַחֲוֶה אֶל מּול הָדָרָך 
יֶעֱרַב לֹו יְדִידּותָך 

מִנֹופֶת צּוף וְכָל טַעַם 
הָדּור נָאֶה זִיו הָעֹולָם
נַפְׁשִי חֹולַת אַהֲבָתָך 

אָּנָא אֵל נָא רְפָא נָא לָּה 
ּבְהַרְאֹות לָּה נֹעַם זִיוְך 
אָז ּתִתְחַּזֵק וְתִתְרַּפֵא 

וְהָיְתָה לָּה ׂשִמְחַת עֹולָם 

וָתִיק יֶהֱמּו נָא רַחֲמֶיָך
וְחּוסָה ּנָא עַל ּבֵן אֲהּובָך 
ּכִי זֶה ּכַּמֶה נִכְסֹוף נִכְסַפְּתִי  

לִרְאֹות ּבְתִפְאֶרֶת עֻּזְך. אָּנָא אֵלִי 
חֶמְּדַת לִּבִי. חּוסָה ּנָא וְאַל ּתִתְעַּלָם 

הִּגָלֶה נָא ּופְרֹוׂש חָבִיב עָלַי
אֶת סֻּכַת ׁשְלֹומְך 
ּתָאִיר אֶרֶץ מִּכְבֹודָך 
נָגִילָה וְנִׂשְמְחָה בְך 

מַהֵר אָהּוב ּכִי בָא מֹועֵד 
וְחָּנֵנּו ּכִימֵי עֹולָם.

הִּנֵה אֵל יְׁשּועָתִי אֶבְטַח וְלא אֶפְחָד
ּכִי עָּזִי וְזִמְרָת יָּה ה'                                       ע

וַיְהִי לִי לִיׁשּועָה. ּוׁשְאַבְּתֶם
מַיִם ּבְָׂשׂשון. מִּמַעַיְנֵי הַיְׁשּועָה

לַה' הַיְׁשּועָה עַל עַּמָך
בִרְכָתָך ּסֶלָה 
ה' צְבָאות עִּמָנּו

מִׂשְּגָב לָנּו אֱלהֵי יַעֲקב סֶלָה 
ה' צְבָאות אַׁשְרֵי אָדָם ּבטֵחַ ּבְך

ה' הוׁשִיעָה הַּמֶלְך
יַעֲנֵנּו ּבְיום קָרְאֵנּו 

לַּיְהּודִים הָיְתָה אורָה וְׂשִמְחָה
וְָׂשׂשון וִיקָר. ּכֵן ּתִהְיֶה לָנּו 

ּכוס יְׁשּועות אֶּׂשָא. ּובְׁשֵם ה' אֶקְרָא

(סברי מרנו ורבנן ורבותי)
ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו

מֶלְך הָעולָם ּבורֵא ּפְרִי הַּגָפֶן 
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נָגִילָה וְנִׂשְמְחָה בְך 
מַהֵר אָהּוב ּכִי בָא מֹועֵד 

וְחָּנֵנּו ּכִימֵי עֹולָם.

הִּנֵה אֵל יְׁשּועָתִי אֶבְטַח וְלא אֶפְחָד
ּכִי עָּזִי וְזִמְרָת יָּה ה'                                       ע

וַיְהִי לִי לִיׁשּועָה. ּוׁשְאַבְּתֶם
מַיִם ּבְָׂשׂשון. מִּמַעַיְנֵי הַיְׁשּועָה

לַה' הַיְׁשּועָה עַל עַּמָך
בִרְכָתָך ּסֶלָה 
ה' צְבָאות עִּמָנּו

מִׂשְּגָב לָנּו אֱלהֵי יַעֲקב סֶלָה 
ה' צְבָאות אַׁשְרֵי אָדָם ּבטֵחַ ּבְך

ה' הוׁשִיעָה הַּמֶלְך
יַעֲנֵנּו ּבְיום קָרְאֵנּו 

לַּיְהּודִים הָיְתָה אורָה וְׂשִמְחָה
וְָׂשׂשון וִיקָר. ּכֵן ּתִהְיֶה לָנּו 

ּכוס יְׁשּועות אֶּׂשָא. ּובְׁשֵם ה' אֶקְרָא

(סברי מרנו ורבנן ורבותי)
ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו

מֶלְך הָעולָם ּבורֵא ּפְרִי הַּגָפֶן 

נָגִילָה וְנִׂשְמְחָה בְך 
מַהֵר אָהּוב ּכִי בָא מֹועֵד 

וְחָּנֵנּו ּכִימֵי עֹולָם.

הִּנֵה אֵל יְׁשּועָתִי אֶבְטַח וְלא אֶפְחָד
ּכִי עָּזִי וְזִמְרָת יָּה ה'                                       ע

וַיְהִי לִי לִיׁשּועָה. ּוׁשְאַבְּתֶם
מַיִם ּבְָׂשׂשון. מִּמַעַיְנֵי הַיְׁשּועָה

לַה' הַיְׁשּועָה עַל עַּמָך
בִרְכָתָך ּסֶלָה 
ה' צְבָאות עִּמָנּו

מִׂשְּגָב לָנּו אֱלהֵי יַעֲקב סֶלָה 
ה' צְבָאות אַׁשְרֵי אָדָם ּבטֵחַ ּבְך

ה' הוׁשִיעָה הַּמֶלְך
יַעֲנֵנּו ּבְיום קָרְאֵנּו 

לַּיְהּודִים הָיְתָה אורָה וְׂשִמְחָה
וְָׂשׂשון וִיקָר. ּכֵן ּתִהְיֶה לָנּו 

ּכוס יְׁשּועות אֶּׂשָא. ּובְׁשֵם ה' אֶקְרָא

(סברי מרנו ורבנן ורבותי)
ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו

מֶלְך הָעולָם ּבורֵא ּפְרִי הַּגָפֶן 

+DYGDODK
The Sabbath ends when three medium-sized stars are plainly visible in the evening 
sky. Just as we sanctify upon its entry, we escort the day upon its departure. Havdalah 
expresses the distinction between the great holiness of the Sabbath and rest of the 
week. It is said over a cup of wine, spices/fragrances, and a multi-wicked candle. 
Hineh El yeshu’ati evtach ve’lo efchad.
Ki ozi ve’zimrat Ya Ado-nai,
va’ye’hee li li’shu’ah. U’shavtem 
mayim b’sason mi’ma’ainei ha’ye’shu’ah. 
La’Ado-nai ha’ye’shu’ah al am’cha
vircha’techa selah. 
Ado-nai tz’va’ot imanu, 
misgav lanu Elo-hei Ya’akov selah. 
Ado-nai tz’va’ot ashrei adam botei’ach bach. 
Ado-nai hoshi’ah ha’melech 
ya’aneinu b’yom kar’einu.

Behold, G-d is my salvation; I shall trust and not fear. For my might and my praise 
is G-d, Hashem, and He was for me a salvation. You will draw water in joy from the 

springs of salvation. To Hashem is salvation, upon your people is Your blessing, Selah. 
Hashem, Master of Legions, is with us, a stronghold for us is the G-d of Jacob, Selah. 

Hashem, Master of Legions, praiseworthy is the man who trusts in You. Hashem, save 
us! The King will answer us on the day that we call.

La’ye’hudim hay’ta ora v’simcha 
v’sason vi’kar. Kein ti’h’yeh lanu. 
Kos ye’shu’ot esa, u’v’sheim Ado-nai ekra.

The Jews had light, gladness, joy, and honor. So may it be for us! I shall lift up a cup of 
salvations, and I shall call out in the name of Hashem.

(Savri maranan v’rabanan v’rabotai)
Baruch Ata Ado-nai Elo-heinu 
Melech Ha’Olam, Borei p’ri ha’gafen.

נָגִילָה וְנִׂשְמְחָה בְך 
מַהֵר אָהּוב ּכִי בָא מֹועֵד 

וְחָּנֵנּו ּכִימֵי עֹולָם.

הִּנֵה אֵל יְׁשּועָתִי אֶבְטַח וְלא אֶפְחָד
ּכִי עָּזִי וְזִמְרָת יָּה ה'                                       ע

וַיְהִי לִי לִיׁשּועָה. ּוׁשְאַבְּתֶם
מַיִם ּבְָׂשׂשון. מִּמַעַיְנֵי הַיְׁשּועָה

לַה' הַיְׁשּועָה עַל עַּמָך
בִרְכָתָך ּסֶלָה 
ה' צְבָאות עִּמָנּו

מִׂשְּגָב לָנּו אֱלהֵי יַעֲקב סֶלָה 
ה' צְבָאות אַׁשְרֵי אָדָם ּבטֵחַ ּבְך

ה' הוׁשִיעָה הַּמֶלְך
יַעֲנֵנּו ּבְיום קָרְאֵנּו 

לַּיְהּודִים הָיְתָה אורָה וְׂשִמְחָה
וְָׂשׂשון וִיקָר. ּכֵן ּתִהְיֶה לָנּו 

ּכוס יְׁשּועות אֶּׂשָא. ּובְׁשֵם ה' אֶקְרָא

(סברי מרנו ורבנן ורבותי)
ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו

מֶלְך הָעולָם ּבורֵא ּפְרִי הַּגָפֶן 
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ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו
מֶלְך הָעולָם ּבורֵא מִינֵי בְׂשָמִים 

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו
מֶלְך הָעולָם. ּבורֵא מְאורֵי הָאֵׁש 

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו
מֶלְך הָעולָם הַּמַבְּדִיל 
ּבֵין קֶדׁש לְחול 
ּבֵין אור לְחׁשְך

ּבֵין יִׂשְרָאֵל לָעַּמִים 
ּבֵין יום הַּׁשְבִיעִי 

לְֵׁשׁשֶת יְמֵי הַּמַעֲׂשֶה 
ּבָרּוְך אַּתָה ה'                                                  ַה

הַמַבְּדִיל ּבֵין קֶדׁש לְחול.

(Permit me, distinguished ones, rabbis, and my teachers)
Blessed are You, Hashem our G-d, King of the Universe, Who creates the fruit of the vine.

Baruch Ata Ado-nai Elo-heinu 
Melech Ha’Olam, Borei min’ai v’samim.

Blessed are You, Hashem our G-d, King of the Universe, Who creates fragrant species.

Baruch Ata Ado-nai Elo-heinu 
Melech Ha’Olam, Borei m’orei ha’eish.

Blessed are You, Hashem our G-d, King of the Universe, Who creates the light of fire.

Baruch ata Ado-nai Elo-heinu 
Melech Ha’Olam, ha’mavdil 
bein kodesh l’chol, 
bein ohr l’choshech, 
bein Yisrael la’amim, 
bein yom ha’shevi’i 
l’sheishet ye’mei ha’ma’aseh. 
Baruch ata Ado- nai, 
ha’mavdil bein kodesh l’chol.

Blessed are You, Hashem, our G-d, King of the universe, Who separates between the 
sacred and the secular, between light and darkness, between Israel and the na- tions, 

between the Seventh day and the six days of work. Blessed are You, Hashem, Who 
separates between sacred and secular.

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו
מֶלְך הָעולָם ּבורֵא מִינֵי בְׂשָמִים 

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו
מֶלְך הָעולָם. ּבורֵא מְאורֵי הָאֵׁש 

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו
מֶלְך הָעולָם הַּמַבְּדִיל 
ּבֵין קֶדׁש לְחול 
ּבֵין אור לְחׁשְך

ּבֵין יִׂשְרָאֵל לָעַּמִים 
ּבֵין יום הַּׁשְבִיעִי 

לְֵׁשׁשֶת יְמֵי הַּמַעֲׂשֶה 
ּבָרּוְך אַּתָה ה'                                                  ַה

הַמַבְּדִיל ּבֵין קֶדׁש לְחול.

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו
מֶלְך הָעולָם ּבורֵא מִינֵי בְׂשָמִים 

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו
מֶלְך הָעולָם. ּבורֵא מְאורֵי הָאֵׁש 

ּבָרּוְך אַּתָה ה' אֱלהֵינּו
מֶלְך הָעולָם הַּמַבְּדִיל 
ּבֵין קֶדׁש לְחול 
ּבֵין אור לְחׁשְך

ּבֵין יִׂשְרָאֵל לָעַּמִים 
ּבֵין יום הַּׁשְבִיעִי 

לְֵׁשׁשֶת יְמֵי הַּמַעֲׂשֶה 
ּבָרּוְך אַּתָה ה'                                                  ַה

הַמַבְּדִיל ּבֵין קֶדׁש לְחול.
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Upon concluding a meal, we thank G-d for his sustenance and kindness. 
Shir ha’ma’alot, beshuv Ado-nai 
et shivat Tzion hayinu ke’cholmim. 
Az yimalei s’chok pinu u’l’shoneinu 
rinah az yomru va’goyim higdil Ado-nai 
la’asot im eileh. 
Higdil Ado-nai la’asot 
imanu hayinu s’meichim. 
Shuvah Ado-nai et sh’viteinu 
ka’afikim ba’negev. 
Ha’zor’im b’dimah b’rinah yiktzoru. 
Haloch yeileich u’vachoh nosei 
meshech ha’zara, bo yavo 
ve’rinah nosei alumotav.

Song of ascents: When Hashem returned the returnees of Tzion, we were as dreamers. 
Then laughter fulled our mouths and our tongues were filled with joy; then they said 

among the nations, “Hashem has done great things with these.” Hashem has done great 
things with us; we were happy. Return, Hashem, our return, like streams in the Negev. 

Those who planted in tears will reap in joy. He will walk along and weeping, carrying the 
bundle of seeds; he will come back in joy, carrying his sheaves.

In the presence of three men, a Zimun, an introductory call to prayer, takes place: 

(Leader) Rabotai nevareich.

Honored fellows, let’s bless.

(The others answer) Yehi sheim Ado-nai 
m’vorach mei’atah ve’ad olam.

ׁשִיר הַּמַעֲלֹות ּבְׁשּוב ה'
אֶת ׁשִיבַת צִּיֹון הָיִינּו ּכְחֹלְמִים
אָז יִּמָלֵא ׂשְחֹוק ּפִינּו ּולְׁשֹונֵנּו
רִּנָה אָז יֹאמְרּו בַּגֹויִם הִגְּדִיל ה' 

לַעֲׂשֹות עִם אֵּלֶה
הִגְּדִיל ה' לַעֲׂשֹות
עִּמָנּו הָיִינּו ׂשְמֵחִים
ׁשּובָה ה' אֶת ׁשְבִיתֵנּו
ּכַאֲפִיקִים ּבַּנֶגֶב

הַּזֹרְעִים ּבְדִמְעָה ּבְרִּנָה יִקְצֹרּו
הָלֹוְך יֵלְך ּובָכֹה נֹׂשֵא
מֶׁשְך הַּזָרַע ּבֹא יָבֹוא
.בְרִּנָה נֹׂשֵא אֲלֻּמֹתָיו
 רַּבֹותַי, נְבָרְך

 יְהִי ׁשֵם יְיָ מְבֹרְך 
 מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם

ּבְִרׁשּות מְרָנָן
וְרַּבָנָן וְרַּבֹותַי נְבָרְך 

(אֹלהֵינּו) 
ׁשֶאָכַלְנּו מִּׁשֶלֹו

ּבָרּוְך
)                                    ואֹלהֵינּו (ּבָרּוְך  

ׁשֶאָכַלְנּו מִּׁשֶלֹו ּובְטּובֹו חָיִינּו 

ׁשִיר הַּמַעֲלֹות ּבְׁשּוב ה'
אֶת ׁשִיבַת צִּיֹון הָיִינּו ּכְחֹלְמִים
אָז יִּמָלֵא ׂשְחֹוק ּפִינּו ּולְׁשֹונֵנּו
רִּנָה אָז יֹאמְרּו בַּגֹויִם הִגְּדִיל ה' 

לַעֲׂשֹות עִם אֵּלֶה
הִגְּדִיל ה' לַעֲׂשֹות
עִּמָנּו הָיִינּו ׂשְמֵחִים
ׁשּובָה ה' אֶת ׁשְבִיתֵנּו
ּכַאֲפִיקִים ּבַּנֶגֶב

הַּזֹרְעִים ּבְדִמְעָה ּבְרִּנָה יִקְצֹרּו
הָלֹוְך יֵלְך ּובָכֹה נֹׂשֵא
מֶׁשְך הַּזָרַע ּבֹא יָבֹוא
.בְרִּנָה נֹׂשֵא אֲלֻּמֹתָיו
 רַּבֹותַי, נְבָרְך

 יְהִי ׁשֵם יְיָ מְבֹרְך 
 מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם

ּבְִרׁשּות מְרָנָן
וְרַּבָנָן וְרַּבֹותַי נְבָרְך 

(אֹלהֵינּו) 
ׁשֶאָכַלְנּו מִּׁשֶלֹו

ּבָרּוְך
)                                    ואֹלהֵינּו (ּבָרּוְך  

ׁשֶאָכַלְנּו מִּׁשֶלֹו ּובְטּובֹו חָיִינּו 

ׁשִיר הַּמַעֲלֹות ּבְׁשּוב ה'
אֶת ׁשִיבַת צִּיֹון הָיִינּו ּכְחֹלְמִים
אָז יִּמָלֵא ׂשְחֹוק ּפִינּו ּולְׁשֹונֵנּו
רִּנָה אָז יֹאמְרּו בַּגֹויִם הִגְּדִיל ה' 

לַעֲׂשֹות עִם אֵּלֶה
הִגְּדִיל ה' לַעֲׂשֹות
עִּמָנּו הָיִינּו ׂשְמֵחִים
ׁשּובָה ה' אֶת ׁשְבִיתֵנּו
ּכַאֲפִיקִים ּבַּנֶגֶב

הַּזֹרְעִים ּבְדִמְעָה ּבְרִּנָה יִקְצֹרּו
הָלֹוְך יֵלְך ּובָכֹה נֹׂשֵא
מֶׁשְך הַּזָרַע ּבֹא יָבֹוא
.בְרִּנָה נֹׂשֵא אֲלֻּמֹתָיו
 רַּבֹותַי, נְבָרְך

 יְהִי ׁשֵם יְיָ מְבֹרְך 
 מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם

ּבְִרׁשּות מְרָנָן
וְרַּבָנָן וְרַּבֹותַי נְבָרְך 

(אֹלהֵינּו) 
ׁשֶאָכַלְנּו מִּׁשֶלֹו

ּבָרּוְך
)                                    ואֹלהֵינּו (ּבָרּוְך  

ׁשֶאָכַלְנּו מִּׁשֶלֹו ּובְטּובֹו חָיִינּו 
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Hashem’s name shall be blessed now and always.

(Leader repeats) Yehi sheim Ado-nai 
m’vorach mei’atah ve’ad olam.

Hashem’s name shall be blessed now and always.

(Leader continues) Birshut maranan 
v’rabanan v’rabotai, n’vareich 
(If ten men are present - Elo-heinu) 
she’achalnu mishelo.

With the permission of [the master of the house, etc.] the honored people present, let’s 
bless (our G-d,) He from Whose we have eaten.

(The others say) Baruch (Elo-heinu) 
she’achalnu mishelo uv’tuvo chayinu.

Blessed is (our G-d,) He from Whose we have eaten and in goodness we have lived.

(Leader repeats) Baruch (Elo-heinu) 
she’achalnu mishelo uv’tuvo chayinu.

Blessed is (our G-d,) He from Whose we have eaten and in goodness we have lived.

(All say) Baruch Hu u’varuch sh’mo.

Blessed is He and blessed is His name.

Baruch ata Ado-nai, Elo-heinu 

melech ha’olam, ha’zan et ha’olam 

kulo b’tuvo b’chein b’chesed 

uv’rachamim hu notein lechem

l’chol basar, ki l’olam chasdo. 

Uv’tuvo ha’gadol tamid lo chasar lanu 

v’al yech’sar lanu mazon l’olam va’ed. 

ׁשִיר הַּמַעֲלֹות ּבְׁשּוב ה'
אֶת ׁשִיבַת צִּיֹון הָיִינּו ּכְחֹלְמִים
אָז יִּמָלֵא ׂשְחֹוק ּפִינּו ּולְׁשֹונֵנּו
רִּנָה אָז יֹאמְרּו בַּגֹויִם הִגְּדִיל ה' 

לַעֲׂשֹות עִם אֵּלֶה
הִגְּדִיל ה' לַעֲׂשֹות
עִּמָנּו הָיִינּו ׂשְמֵחִים
ׁשּובָה ה' אֶת ׁשְבִיתֵנּו
ּכַאֲפִיקִים ּבַּנֶגֶב

הַּזֹרְעִים ּבְדִמְעָה ּבְרִּנָה יִקְצֹרּו
הָלֹוְך יֵלְך ּובָכֹה נֹׂשֵא
מֶׁשְך הַּזָרַע ּבֹא יָבֹוא
.בְרִּנָה נֹׂשֵא אֲלֻּמֹתָיו
 רַּבֹותַי, נְבָרְך

 יְהִי ׁשֵם יְיָ מְבֹרְך 
 מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם

ּבְִרׁשּות מְרָנָן
וְרַּבָנָן וְרַּבֹותַי נְבָרְך 

(אֹלהֵינּו) 
ׁשֶאָכַלְנּו מִּׁשֶלֹו
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)                                    ואֹלהֵינּו (ּבָרּוְך  
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אַּתָה ה' אֹלקינּו  ּבָרּוְך
 מֶלְך הָעֹולָם הַּזָן אֶת הָעֹולָם
 ּכֻּלֹו ּבְטּובֹו ּבְחֵן ּבְחֶסֶד
 ּובְרַחֲמִים הּוא נֹותֵן לֶחֶם
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 ּבָעֲבּור ׁשְמֹו הַּגָדֹול ּכִי הּוא אֵ-ל זָן
 ּומְפַרְנֵס לַּכֹל ּומֵיטִיב לַּכֹל ּומֵכִין
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 עַל ׁשֶהִנְחַלְּתָ לַאֲבֹותֵינּו אֶרֶץ
 חֶמְּדָה טֹובָה ּורְחָבָה. וְעַל
 ׁשֶהֹוצֵאתָנּו ה' אֹלקינּו 

 מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם ּופְדִיתָנּו מִּבֵית
 עֲבָדִים. וְעַל ּבְרִיתָך ׁשֶחָתַמְּתָ 
 ּבִבְׂשָרֵינּו וְעַל ּתֹורָתָך ׁשֶּלִּמַדְּתָנּו
 וְעַל חֻּקֶיָך ׁשֶהֹודַעְּתָנּו וְעַל חַיִים

 חֵן וָחֶסֶד ׁשֶחֹונַנְּתָנּו וְעַל
 אֲכִילַת מָזֹון ׁשֶאַּתָה זָן ּומְפַרְנֵס
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Ba’avur sh’mo ha’gadol ki hu El zan 
u’m’farneis la’kol u’meitiv la’kol u’meichin 
mazon l’chol b’riyotav asher bara. 
Baruch ata Ado-nai, ha’zan et ha’kol.

Blessed are You, Hashem, our G-d, King of the world, Who nourishes all the world in 
His goodness, with favor, with kindness, and with mercy; He gives bread to all flesh, for 
his kindness lasts forever. And in His great goodness, He has never deprived us, and He 

will never deprive us, nourishment, forever and always, for His great name, for He is G-d 
Who nourishes and provides for all and is good to all, and prepares nourishment for all 

His creatures that He created. Blessed are You Hashem, Who nourishes all.

Nodeh l’cha Ado-nai Elo-heinu
al she’hinchalta la’avoteinu eretz
chemdah tovah u’r’chavah v’al 
she’hotzeitanu Ado-nai Elo-heinu 
mei’eretz mitzrayim u’f ’ditanu mi’beit 
avadim, v’al b’rit’cha she’chatamta 
bi’v’sareinu, v’al Torat’cha she’limad’tanu, 
v’al chukecha she’hodatanu, v’al chayim 
chein va’chesed she’chonantanu, v’al 
achilat mazon sha’ata zan u’m’farneis 
otanu tamid b’chol yom 
uv’chol eit uv’chol sha’ah.

We will thank You, Hashem, our G-d, for bequeathing to our fathers a choice land, good 
and wide, and for taking us, Hashem, our G-d, from the land of Egypt, and redeeming 
us from the house of slaves, and for Your covenant that You signed with our flesh, and 

for Your Torah that You taught us, and for Your laws that You made known to us, 
and for lives of favor and kindness that You granted us, and for the consumption of 

the nourishment with which You nourish and provide us always, every day and every 
moment and every hour.

ׁשְמֹו הּוא ּובָרּוך ּבָרּוְך
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 ּובְרַחֲמִים הּוא נֹותֵן לֶחֶם
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 וְאַל יֶחֱסַר לָנֹו מָזֹון לְעֹולָם וָעֶד

 ּבָעֲבּור ׁשְמֹו הַּגָדֹול ּכִי הּוא אֵ-ל זָן
 ּומְפַרְנֵס לַּכֹל ּומֵיטִיב לַּכֹל ּומֵכִין
 מָזֹון לְכָל ּבְרִּיֹותָיו אֲׁשֶר ּבָרַא

.ּבָרּוְך אַּתָה ה', הַּזָן אֵת הַּכָל 
לָך ה' אֹלקינּו  נֹודֶה

 עַל ׁשֶהִנְחַלְּתָ לַאֲבֹותֵינּו אֶרֶץ
 חֶמְּדָה טֹובָה ּורְחָבָה. וְעַל
 ׁשֶהֹוצֵאתָנּו ה' אֹלקינּו 

 מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם ּופְדִיתָנּו מִּבֵית
 עֲבָדִים. וְעַל ּבְרִיתָך ׁשֶחָתַמְּתָ 
 ּבִבְׂשָרֵינּו וְעַל ּתֹורָתָך ׁשֶּלִּמַדְּתָנּו
 וְעַל חֻּקֶיָך ׁשֶהֹודַעְּתָנּו וְעַל חַיִים

 חֵן וָחֶסֶד ׁשֶחֹונַנְּתָנּו וְעַל
 אֲכִילַת מָזֹון ׁשֶאַּתָה זָן ּומְפַרְנֵס

יֹום   אֹותָנּו ּתָמִיד ּבְכָל
. ּובְכָל עֵת ּובְכָל ׁשָעָה
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V’al ha’kol Ado-nai Elo-heinu anachnu 
modim lach u’m’varchim otach 
yitbarach shimcha b’fi kol chai tamid 
l’olam va’ed. Ka’katuv, v’achalta v’savata 
u’veirachta et Ado-nai Elo-hecha al ha’aretz 
ha’tovah asher natan lach. Baruch atah 
Ado-nai, al ha’aretz v’al ha’mazon.

And for everything, Hashem, our G-d, we thank You, and bless You, that Your name be 
blessed by the mouth of every living thing, forever and always, as it is written, “You shall 
eat and you shall be sated, and you shall bless Hashem, your G-d, for the good land that 

He gave you.” Blessed are You, Hashem, for the land and for the nourishment.

Racheim (na) Ado-nai Elo-heinu al 
Yisrael amecha v’al Yerushalayim 
irecha v’al tziyon mishkan k’vodecha 
v’al malchut beit David m’shichecha 
v’al ha’bayit ha’gadol v’ha’kadosh 
she’nikra shimcha alav. 
Elo-heinu avinu r’einu zuneinu 
parn’seinu v’chalk’leinu v’harvicheinu 
v’harvach lanu Ado-nai Elo-heinu 
m’heirah mi’kol tzaroteinu. 
V’na al tatzricheinu Ado-nai Elo-heinu 
lo liy’dei matnat basar va’dam v’lo 
liy’dei halva’atam, ki im l’yadcha ha’m’lei’ah 
ha’p’tucha ha’k’doshah v’ha’r’chavah, she’lo 
neivosh v’lo nikaleim l’olam va’ed.

Have mercy, please, Hashem, our G-d, on Israel Your people, and on Yerushalayim Your 
city, and on Tzion, the resting place of Your glory, and on the kingdom of the house of 
David, Your anointed one, and on the great, holy House which is called by Your name. 
Our G-d, our Father, shepherd us, nourish us, provide for us, and sustain us, and bring 

הַּכֹל ה' אֹלקינּו וְעַל
אֲנַחְנּו מֹודִים לְך ּומְבָרְכִים אֹותְך 
יִתְּבָרְך ׁשִמָך ּבְפִי ּכָל חַי ּתָמִיד 

לְעֹולָם וָעֶד. ּכַּכָתּוב וְאָכַלְּתָ וְׂשָבָעְּתָ 
הָאָרֶץ ּובֵרַכְּתָ אֶת ה' אֹלקיָך עַל 
הַּטֹובָה אֲׁשֶר נָתַן לְך. ּבָרּוְך אַּתָה 

ה' עַל הַאָרֶץ וְעַל הַּמָזֹון.

נָא ה' אֹלקינּו עַל רַחֶם
יִׂשְרַאֵל עַּמָך וְעַל יְרּוׁשָלַיִם 
עִירָך וְעַל צִיֹון מִׁשְּכַן ּכְבֹודָך 
וְעַל מַלְכּות ּבֵית ּדָוִד מְׁשִיחָך 
וְעַל הַּבַיִת הַּגָדֹול וְהַּקָדֹוׁש 

ׁשִמָך עָלָיו ׁשֶּנִקְרָא 
אֹלקינּו אָבִינּו רְעֵנּו זּונֵנּו
ּפַרְנְסֵנּו וְכַלְּכְלֵנּו וְהַרְוִיחֵנּו 
וְהַרְוַח לָנּו ה' אֹלקינּו 
מְהֵרָה מִּכָל צָרֹותֵינּו 

וְנָא אַל ּתַצְרִיכֵנּו ה' אֹלקינּו 
וָדָם וְלֹא לֹא לִידֵי מַּתְנַת ּבָׂשָר

לִידֵי הַלְוָאָתָם ּכִי אִם לְיָדָך הַּמְלֵאָה 
הַּפְתּוחָה הַקְדֹוׁשָה הַרְחָבָה ׁשֶלֹא 
נֵבֹוׁש וְלֹא נִּכָלֵם לְעֹולָם וָעֶד.

הַּכֹל ה' אֹלקינּו וְעַל
אֲנַחְנּו מֹודִים לְך ּומְבָרְכִים אֹותְך 
יִתְּבָרְך ׁשִמָך ּבְפִי ּכָל חַי ּתָמִיד 

לְעֹולָם וָעֶד. ּכַּכָתּוב וְאָכַלְּתָ וְׂשָבָעְּתָ 
הָאָרֶץ ּובֵרַכְּתָ אֶת ה' אֹלקיָך עַל 
הַּטֹובָה אֲׁשֶר נָתַן לְך. ּבָרּוְך אַּתָה 

ה' עַל הַאָרֶץ וְעַל הַּמָזֹון.

נָא ה' אֹלקינּו עַל רַחֶם
יִׂשְרַאֵל עַּמָך וְעַל יְרּוׁשָלַיִם 
עִירָך וְעַל צִיֹון מִׁשְּכַן ּכְבֹודָך 
וְעַל מַלְכּות ּבֵית ּדָוִד מְׁשִיחָך 
וְעַל הַּבַיִת הַּגָדֹול וְהַּקָדֹוׁש 

ׁשִמָך עָלָיו ׁשֶּנִקְרָא 
אֹלקינּו אָבִינּו רְעֵנּו זּונֵנּו
ּפַרְנְסֵנּו וְכַלְּכְלֵנּו וְהַרְוִיחֵנּו 
וְהַרְוַח לָנּו ה' אֹלקינּו 
מְהֵרָה מִּכָל צָרֹותֵינּו 

וְנָא אַל ּתַצְרִיכֵנּו ה' אֹלקינּו 
וָדָם וְלֹא לֹא לִידֵי מַּתְנַת ּבָׂשָר

לִידֵי הַלְוָאָתָם ּכִי אִם לְיָדָך הַּמְלֵאָה 
הַּפְתּוחָה הַקְדֹוׁשָה הַרְחָבָה ׁשֶלֹא 
נֵבֹוׁש וְלֹא נִּכָלֵם לְעֹולָם וָעֶד.
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us gain, and bring us relief, Hashem, our G-d, rapidly, from all our troubles. And please, 
do not make us dependent, Hashem, our G-d, not upon the gifts of flesh and blood and 

not upon their loans. But rather only upon Your full, open, holy, and wide hand, that we 
will never be embarrassed and will never be abashed, forever and always.

On Shabbat we add:

R’tzeih v’hachalitzeinu Ado-nai Elo-heinu 
b’mitzvotecha uv’mitzvat yom ha’sh’vi’i 
ha’Shabbat ha’gadol v’ha’kadosh ha’zeh. 
Ki yom zeh gadol v’kadosh hu l’fanecha 
lishbot bo v’lanu’ach bo b’ahavah 
k’mitzvat r’tzonecha. Uvir’tzoncha 
hani’ach lanu Ado-nai Elo-heinu 
she’lo t’hei tzarah v’yagon va’anachah 
b’yom m’nuchateinu. V’hareinu Ado-nai 
Elo-heinu b’nechamat tziyon irecha 
uv’vinyan Yerushalayim ir kodshecha ki 
atah hu ba’al ha’ye’shu’ot 
u’va’al ha’nechamot.

Desire and invigorate us, Hashem, our G-d, with Your commandments, and with the 
commandment of the seventh day, this great and holy Sabbath. For this day is great and 
holy before You, to rest on it and to relax on it in love according to the commandment 
of Your desire, and by Your desire soothe us, Hashem, our G-d, that there may not be 

trouble and anguish and sighing on the day of our rest. And show us, Hashem, our G-d, 
the comfort of Tzion Your city, and the rebuilding of Yerushalayim Your holy city, for You 

are the Master of salvations and the Master of comforting.

On Rosh Chodesh/Festivals we add:

Elo-heinu ve’Elohai avoteinu, 
ya’aleh v’yavo v’ya’gi’ah v’yei’ra’eh 
v’yei’ratzeh v’yi’shamah v’yipakeid 
v’yizacheir zichroneinu u’fikdoneinu 

רְצֵה וְהַחֲלִיצֵנּו ה' אֹלקינּו
ּבְמִצְוֹותֶיָך ּובְמִצְוַת יֹום הַּׁשְבִיעִי 
הַׁשַּבָת הַּגָדֹול וְהַקָדֹוׁש הַּזֶה 

ּכִי יֹום זֶה ּגָדֹול וְקָדֹוׁש הּוא לְפָנֵיָך 
לִׁשְּבָת ּבֹו וְלָנּוחַ ּבֹו ּבְאַהֲבָה 
ּובִרְצֹונָך ּכְמִצְוַת רְצֹונָך 
הָנִיחַ לָנּו ה' אֹלקינּו 

וְיָגֹון וַאֲנָחָהׁשֶלֹא ּתְהֵא צָרָה  
נּבְיֹום מְנּוחָתֵינּו וְהַרְאֵנּו ה'                         

אֹלקינּו ּבְנֶחָמַת צִיֹון עִירָך
ּובְּבִנְיָן יְרּוׁשָלַיִם עִיר קְָדׁשָך, ּכִי 
אַּתָה הּוא ּבַעַל הַיְׁשּועֹות

 . הַנֶחָמֹות ּובַעַל

אֹלקינּו וְאֹלקי אַבֹותֵינּו
יַעֲלֶה וְיָבֹוא וְיַּגִיעַ וְיֵרָאֶה
וְיֵרָצֶה וְיִּׁשָמַע וְיִּפָקֵד 
וְיִזָכֵר זִכְרֹונֵנּו ּופִקְדֹונֵינּו 
וְזִכְרֹון אֲבֹותֵינּו וְזִכְרֹון 

מָׁשִיחַ ּבֶן ּדָוִד עַבְּדָך וְזִכְרֹון 
וְזִכְרֹון יְרּוׁשָלַיִם עִיר קְָדׁשָך 

ּכָל עַמָך ּבֵית יִׂשְרָאֵל לְפָנֶיָך לִפְלֵיטָה 
לְטֹובָה לְחֵן ּולְחֶסֶד ּולְרַחֲמִים 

לְחַיִים ּולְׁשָלֹום ּבְיֹום 
רֹאׁש הָחֶֹדׁש

רְצֵה וְהַחֲלִיצֵנּו ה' אֹלקינּו
ּבְמִצְוֹותֶיָך ּובְמִצְוַת יֹום הַּׁשְבִיעִי 
הַׁשַּבָת הַּגָדֹול וְהַקָדֹוׁש הַּזֶה 

ּכִי יֹום זֶה ּגָדֹול וְקָדֹוׁש הּוא לְפָנֵיָך 
לִׁשְּבָת ּבֹו וְלָנּוחַ ּבֹו ּבְאַהֲבָה 
ּובִרְצֹונָך ּכְמִצְוַת רְצֹונָך 
הָנִיחַ לָנּו ה' אֹלקינּו 

וְיָגֹון וַאֲנָחָהׁשֶלֹא ּתְהֵא צָרָה  
נּבְיֹום מְנּוחָתֵינּו וְהַרְאֵנּו ה'                         

אֹלקינּו ּבְנֶחָמַת צִיֹון עִירָך
ּובְּבִנְיָן יְרּוׁשָלַיִם עִיר קְָדׁשָך, ּכִי 
אַּתָה הּוא ּבַעַל הַיְׁשּועֹות

 . הַנֶחָמֹות ּובַעַל

אֹלקינּו וְאֹלקי אַבֹותֵינּו
יַעֲלֶה וְיָבֹוא וְיַּגִיעַ וְיֵרָאֶה
וְיֵרָצֶה וְיִּׁשָמַע וְיִּפָקֵד 
וְיִזָכֵר זִכְרֹונֵנּו ּופִקְדֹונֵינּו 
וְזִכְרֹון אֲבֹותֵינּו וְזִכְרֹון 

מָׁשִיחַ ּבֶן ּדָוִד עַבְּדָך וְזִכְרֹון 
וְזִכְרֹון יְרּוׁשָלַיִם עִיר קְָדׁשָך 

ּכָל עַמָך ּבֵית יִׂשְרָאֵל לְפָנֶיָך לִפְלֵיטָה 
לְטֹובָה לְחֵן ּולְחֶסֶד ּולְרַחֲמִים 

לְחַיִים ּולְׁשָלֹום ּבְיֹום 
רֹאׁש הָחֶֹדׁש
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v’zichron avoteinu, v’zichron 
Mashiach ben David avdecha v’zichron 
Yerushalayim ir kodshecha v’zichron 
kol am’cha beit Yisrael l’faneicha li’fleita 
l’tova l’chein u’l’chesed u’l’rachamim 
l’chayim u’l’shalom b’yom 
(Rosh Ha’Chodesh/ 
Chag Ha’Matzot/ 
Chag Ha’Shavu’ot/ 
Chag Ha’Sukkot/ 
Ha’Sh’mini Chag Ha’Atzeret/ 
Ha’Zikaron) 
hazeh, 
zachreinu Ado-nai Elo-heinu bo l’tova, 
u’pakdeinu vo li’vracha, 
v’hoshi’einu vo l’chayim, 
bi’d’var ye’shu’ah v’rachamim, 
chus v’chaneinu v’racheim aleinu, 
v’hoshi’einu ki eilecha eineinu, 
ki Eil melech chanun v’rachum atah.

Our G-d and the G-d of our fathers, let our remembrance and appointment, and the 
remembrance of our fathers, and the rememberance of the anointed son of David Your 
servant, and the remembrance of Yerushalayim Your holy city, and the remembrance of 
all the nation of the house of Israel, rise and come and arrive and be seen and be desired 
and be heard and be appointed and be remembered before you, for survival and for good, 

for favor and for kindness and for mercy, for life and for peace on this day, [this first of 
the month] / [this holiday of matzot] / [this holiday of weeks] / [this holiday of succot] / 

[this eighth additional holiday] / [this day of remembrance]. Remember us, Hashem, our 
G-d, on it for good. And appoint us on it for a blessing. And save it on us for life. And in 
the matter of salvation and mercy, have pity and kindness and mercy on us and save us, 

for our eyes are turned to You, for You are a kind and merciful G-d-King.

רְצֵה וְהַחֲלִיצֵנּו ה' אֹלקינּו
ּבְמִצְוֹותֶיָך ּובְמִצְוַת יֹום הַּׁשְבִיעִי 
הַׁשַּבָת הַּגָדֹול וְהַקָדֹוׁש הַּזֶה 

ּכִי יֹום זֶה ּגָדֹול וְקָדֹוׁש הּוא לְפָנֵיָך 
לִׁשְּבָת ּבֹו וְלָנּוחַ ּבֹו ּבְאַהֲבָה 
ּובִרְצֹונָך ּכְמִצְוַת רְצֹונָך 
הָנִיחַ לָנּו ה' אֹלקינּו 

וְיָגֹון וַאֲנָחָהׁשֶלֹא ּתְהֵא צָרָה  
נּבְיֹום מְנּוחָתֵינּו וְהַרְאֵנּו ה'                         

אֹלקינּו ּבְנֶחָמַת צִיֹון עִירָך
ּובְּבִנְיָן יְרּוׁשָלַיִם עִיר קְָדׁשָך, ּכִי 
אַּתָה הּוא ּבַעַל הַיְׁשּועֹות

 . הַנֶחָמֹות ּובַעַל

אֹלקינּו וְאֹלקי אַבֹותֵינּו
יַעֲלֶה וְיָבֹוא וְיַּגִיעַ וְיֵרָאֶה
וְיֵרָצֶה וְיִּׁשָמַע וְיִּפָקֵד 
וְיִזָכֵר זִכְרֹונֵנּו ּופִקְדֹונֵינּו 
וְזִכְרֹון אֲבֹותֵינּו וְזִכְרֹון 

מָׁשִיחַ ּבֶן ּדָוִד עַבְּדָך וְזִכְרֹון 
וְזִכְרֹון יְרּוׁשָלַיִם עִיר קְָדׁשָך 

ּכָל עַמָך ּבֵית יִׂשְרָאֵל לְפָנֶיָך לִפְלֵיטָה 
לְטֹובָה לְחֵן ּולְחֶסֶד ּולְרַחֲמִים 

לְחַיִים ּולְׁשָלֹום ּבְיֹום 
רֹאׁש הָחֶֹדׁש
חַג הַּמַצֹות
חַג הַּׁשַבּועֹות
חַג הַּסֻּכֹות

הַּׁשְמִינִי חַג עֲצֶרֶת
הַּזִּכָרֹון
הַּזֶה

זָכְרֵנּו ה' אֹלקינּו ּבֹו לְטֹובָה
ּופָקְדֵנּו ּבֹו לִבְרָכָה 

וְהֹוׁשִיעֵנּו בֹו לְחַיִים טֹובִים 
ּובִדְבַר יְׁשּועָה וְרַחֲמִים 
חּוס וְחָנֵנּו וְרַחֵם עָלֵינּו 
וְהֹוׁשִיעֵנּו ּכִי אֵלֶיָך עֵינֵינּו 

. אַּתָה ּכִי אֵ-ל מֶלְך חַּנּון וְרַחּום

יְרּוׁשָלַיִם עִיר הַּקֶֹדׁש ּובְנֵה
ּבִמְהֵרָה בְיָמֵינּו. ּבָרּוְך אַּתָה ה'                    ּב 

ּבֹונֶה בְרַחֲמָיו יְרּוׁשָלַיִם, אָמֵן.

)

(

חַג הַּמַצֹות
חַג הַּׁשַבּועֹות
חַג הַּסֻּכֹות

הַּׁשְמִינִי חַג עֲצֶרֶת
הַּזִּכָרֹון
הַּזֶה

זָכְרֵנּו ה' אֹלקינּו ּבֹו לְטֹובָה
ּופָקְדֵנּו ּבֹו לִבְרָכָה 

וְהֹוׁשִיעֵנּו בֹו לְחַיִים טֹובִים 
ּובִדְבַר יְׁשּועָה וְרַחֲמִים 
חּוס וְחָנֵנּו וְרַחֵם עָלֵינּו 
וְהֹוׁשִיעֵנּו ּכִי אֵלֶיָך עֵינֵינּו 

. אַּתָה ּכִי אֵ-ל מֶלְך חַּנּון וְרַחּום

יְרּוׁשָלַיִם עִיר הַּקֶֹדׁש ּובְנֵה
ּבִמְהֵרָה בְיָמֵינּו. ּבָרּוְך אַּתָה ה'                    ּב 

ּבֹונֶה בְרַחֲמָיו יְרּוׁשָלַיִם, אָמֵן.
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U’v’nei Yerushalayim ir ha’kodesh 
bi’m’heirah v’yameinu. Baruch atah Ado-nai, 
boneh b’rachamav Yerushalayim. Amein.

And build Yerushalayim the holy city rapidly in our days. Blessed are You, Hashem, who 
builds Yerushalayim in His mercy; Amen.

Baruch atah Ado-nai, Elo-heinu melech 
ha’olam, ha’Eil avinu malkeinu adireinu 
boreinu go’aleinu yotzreinu k’dosheinu 
k’dosh Ya’akov, ro’einu ro’eih Yisrael 
ha’melech ha’tov v’ha’meitiv la’kol 
sheb’chol yom va’yom hu heitiv hu 
meitiv hu yeitiv lanu. Hu g’malanu hu 
gomleinu hu yigm’leinu la’ad l’chein 
u’l’chesed u’l’rachamim u’l’revach 
hatzalah v’hatzlacha b’racha viy’shu’ah 
nechama parnasa v’chal’kalah v’rachamim 
v’chai’im v’shalom v’chol tov, 
umi’kol tuv l’olam al ye’chas’reinu.

Blessed are You, Hashem, our G-d, King of the world, the G-d our Father, our King, our 
Noble, our Creator, our Redeemer, our Maker, our Holy One, the Holy One of Ya’akov, 

our Shepherd, the Shepherd of Israel. The good King, and Who is good to all, that every 
single day He has been good, He is good, He will be good to us. He treated us, He treats 
us, He will treat us forever with favor and kindness and mercy, and relief, rescue, and 

success, blessing and salvation, comfort, provision and sustenance, and mercy, and life, 
and peace, and everything good; and He will never deprive us of everything good.

Ha’rachaman hu yimloch aleinu 
l’olam va’ed. Ha’rachaman hu yitbarach 
ba’shamayim uva’aretz. Ha’rachaman 
hu yishtabach l’dor dorim v’yitpa’ar 
banu la’ad u’l’neitzach n’tzachim 

חַג הַּמַצֹות
חַג הַּׁשַבּועֹות
חַג הַּסֻּכֹות

הַּׁשְמִינִי חַג עֲצֶרֶת
הַּזִּכָרֹון
הַּזֶה

זָכְרֵנּו ה' אֹלקינּו ּבֹו לְטֹובָה
ּופָקְדֵנּו ּבֹו לִבְרָכָה 

וְהֹוׁשִיעֵנּו בֹו לְחַיִים טֹובִים 
ּובִדְבַר יְׁשּועָה וְרַחֲמִים 
חּוס וְחָנֵנּו וְרַחֵם עָלֵינּו 
וְהֹוׁשִיעֵנּו ּכִי אֵלֶיָך עֵינֵינּו 

. אַּתָה ּכִי אֵ-ל מֶלְך חַּנּון וְרַחּום

יְרּוׁשָלַיִם עִיר הַּקֶֹדׁש ּובְנֵה
ּבִמְהֵרָה בְיָמֵינּו. ּבָרּוְך אַּתָה ה'                    ּב 

ּבֹונֶה בְרַחֲמָיו יְרּוׁשָלַיִם, אָמֵן.

אַּתָה ה' אֹלקינּו מֶלְך ּבָרּוְך
הָעֹולָם, הָאֵ-ל אָבִינּו מַלְּכֵנּו, אַדִירֵנּו 
ּבֹורְאֵנּו, ּגֹואֲלֵנּו, יֹוצְרֵנּו, קְדֹוׁשֵנּו 
רֹועֵנּו, רֹועֵה יִׂשְרָאֵל קְדֹוׁש יַעֲקֹב. 

הַּמֶלְך הַּטֹוב וְהַּמֵטִיב לַּכֹל 
ׁשֶּבְכָל יֹום וָיֹום הּוא הֵטִיב הּוא 

מֵטִיב, הּוא יֵיטִיב לָנּו, הּוא גְמָלָנּו, הּוא 
לְחֵן גֹומְלֵנּו הּוא יִגְמְלֵנּו לָעַד. 
ּולְחֶסֶד ּולְרַחֲמִים ּולְרֶוַח 

הַּצָלָה וְהַצְלָחָה ּבְרָכָה וִיׁשּועָה 
נֶחָמָה, ּפַרְנָסָה וְכַלְּכָלָה וְרַחֲמִים 

וְחַיִים וְׁשָלֹום וְכָל טֹוב 
ּומִּכָל טּוב לְעֹולָם אַל יְחַסְרֵנּו.

הָרַחֲמָן הּוא יִמְלֹוְך עָלֵינּו
לְעֹולָם וָעֶד.הָרַחֲמָן הּוא יִתְּבָרְך 

ּבַּׁשָמַיִם ּובָאָרֶץ.הָרַחֲמָן 
הּוא יִׁשְּתַּבַח לְדֹור ּדֹורִים וְיִתְּפָאַר 

ּבָנּו לָעַד ּולְנֶצָח נְצָחִים 
וְיִתְהַּדַר ּבָנּו לָעַד ּולְעָלְמֵי עֹולָמִים.
הָרַחֲמָן הּוא יְפַרְנְסֵנּו ּבְכָבֹוד.

הָרַחֲמָן הּוא יִׁשְּבֹור עֻּלֵנּו מֵעַל
צַּוָארֵנּו וְהּוא יֹולִיכֵנּו קֹומְמִּיּות 

אַּתָה ה' אֹלקינּו מֶלְך ּבָרּוְך
הָעֹולָם, הָאֵ-ל אָבִינּו מַלְּכֵנּו, אַדִירֵנּו 
ּבֹורְאֵנּו, ּגֹואֲלֵנּו, יֹוצְרֵנּו, קְדֹוׁשֵנּו 
רֹועֵנּו, רֹועֵה יִׂשְרָאֵל קְדֹוׁש יַעֲקֹב. 

הַּמֶלְך הַּטֹוב וְהַּמֵטִיב לַּכֹל 
ׁשֶּבְכָל יֹום וָיֹום הּוא הֵטִיב הּוא 

מֵטִיב, הּוא יֵיטִיב לָנּו, הּוא גְמָלָנּו, הּוא 
לְחֵן גֹומְלֵנּו הּוא יִגְמְלֵנּו לָעַד. 
ּולְחֶסֶד ּולְרַחֲמִים ּולְרֶוַח 

הַּצָלָה וְהַצְלָחָה ּבְרָכָה וִיׁשּועָה 
נֶחָמָה, ּפַרְנָסָה וְכַלְּכָלָה וְרַחֲמִים 

וְחַיִים וְׁשָלֹום וְכָל טֹוב 
ּומִּכָל טּוב לְעֹולָם אַל יְחַסְרֵנּו.

הָרַחֲמָן הּוא יִמְלֹוְך עָלֵינּו
לְעֹולָם וָעֶד.הָרַחֲמָן הּוא יִתְּבָרְך 

ּבַּׁשָמַיִם ּובָאָרֶץ.הָרַחֲמָן 
הּוא יִׁשְּתַּבַח לְדֹור ּדֹורִים וְיִתְּפָאַר 

ּבָנּו לָעַד ּולְנֶצָח נְצָחִים 
וְיִתְהַּדַר ּבָנּו לָעַד ּולְעָלְמֵי עֹולָמִים.
הָרַחֲמָן הּוא יְפַרְנְסֵנּו ּבְכָבֹוד.

הָרַחֲמָן הּוא יִׁשְּבֹור עֻּלֵנּו מֵעַל
צַּוָארֵנּו וְהּוא יֹולִיכֵנּו קֹומְמִּיּות 
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v’yit’hadar banu la’ad ul’olmei olamim. 
Ha’rachaman hu ye’farn’seinu b’chavod. 
Ha’rachaman hu yishbor uleinu mei’al 
tzavareinu v’hu yolicheinu kom’miyut 
l’artzeinu. Ha’rachaman hu yishlach la-nu
b’rachah m’rubah ba’bayit ha’zeh v’al 
shulchan zeh she’achalnu alav. 
Ha’rachaman hu yishlach lanu et 
Eiliyahu ha’navi zachur la’tov viy’vaser 
lanu b’sorot tovot ye’shuot v’nechamot.

The Merciful One, He will rule over us forever and always. The Merciful One, He will 
be blessed in the skies and on the earth. The Merciful One, He will be praised in every 

generation, and will be admired amongst us forever and for eternity, and will be glorified 
amongst us forever and for all times. The Merciful One, He will provide for us with 

honor. The Merciful One, He will break our yoke from off our necks and He will walk us 
upright to our land. The Merciful One, He will send us a multifold blessing in this house 

and on this table upon which we ate. The Merciful One, He will send us the prophet 
Eliyahu, remembered for good, and He will notify us of good news, salvations and 

comforts.
For one’s parents add:

Ha’rachaman hu ye’vareich 
et avi mori (ba’al ha’bayit ha-zeh) 
v’et imi morati (ba’alat ha’bayit ha’zeh), 
otam v’et beitam v’et zaram
 v’et kol asher lahem.

The Merciful One, He will bless my father, my teacher, the master of this home, and my 
mother, my teacher, the mistress of this home, them and their home and their offspring 

and all that they have...
For one’s hosts:

Ha’rachaman hu ye’vareich
 et ba’al ha’bayit ha’zeh 

אַּתָה ה' אֹלקינּו מֶלְך ּבָרּוְך
הָעֹולָם, הָאֵ-ל אָבִינּו מַלְּכֵנּו, אַדִירֵנּו 
ּבֹורְאֵנּו, ּגֹואֲלֵנּו, יֹוצְרֵנּו, קְדֹוׁשֵנּו 
רֹועֵנּו, רֹועֵה יִׂשְרָאֵל קְדֹוׁש יַעֲקֹב. 

הַּמֶלְך הַּטֹוב וְהַּמֵטִיב לַּכֹל 
ׁשֶּבְכָל יֹום וָיֹום הּוא הֵטִיב הּוא 

מֵטִיב, הּוא יֵיטִיב לָנּו, הּוא גְמָלָנּו, הּוא 
לְחֵן גֹומְלֵנּו הּוא יִגְמְלֵנּו לָעַד. 
ּולְחֶסֶד ּולְרַחֲמִים ּולְרֶוַח 

הַּצָלָה וְהַצְלָחָה ּבְרָכָה וִיׁשּועָה 
נֶחָמָה, ּפַרְנָסָה וְכַלְּכָלָה וְרַחֲמִים 

וְחַיִים וְׁשָלֹום וְכָל טֹוב 
ּומִּכָל טּוב לְעֹולָם אַל יְחַסְרֵנּו.

הָרַחֲמָן הּוא יִמְלֹוְך עָלֵינּו
לְעֹולָם וָעֶד.הָרַחֲמָן הּוא יִתְּבָרְך 

ּבַּׁשָמַיִם ּובָאָרֶץ.הָרַחֲמָן 
הּוא יִׁשְּתַּבַח לְדֹור ּדֹורִים וְיִתְּפָאַר 

ּבָנּו לָעַד ּולְנֶצָח נְצָחִים 
וְיִתְהַּדַר ּבָנּו לָעַד ּולְעָלְמֵי עֹולָמִים.
הָרַחֲמָן הּוא יְפַרְנְסֵנּו ּבְכָבֹוד.

הָרַחֲמָן הּוא יִׁשְּבֹור עֻּלֵנּו מֵעַל
צַּוָארֵנּו וְהּוא יֹולִיכֵנּו קֹומְמִּיּות 

אַּתָה ה' אֹלקינּו מֶלְך ּבָרּוְך
הָעֹולָם, הָאֵ-ל אָבִינּו מַלְּכֵנּו, אַדִירֵנּו 
ּבֹורְאֵנּו, ּגֹואֲלֵנּו, יֹוצְרֵנּו, קְדֹוׁשֵנּו 
רֹועֵנּו, רֹועֵה יִׂשְרָאֵל קְדֹוׁש יַעֲקֹב. 

הַּמֶלְך הַּטֹוב וְהַּמֵטִיב לַּכֹל 
ׁשֶּבְכָל יֹום וָיֹום הּוא הֵטִיב הּוא 

מֵטִיב, הּוא יֵיטִיב לָנּו, הּוא גְמָלָנּו, הּוא 
לְחֵן גֹומְלֵנּו הּוא יִגְמְלֵנּו לָעַד. 
ּולְחֶסֶד ּולְרַחֲמִים ּולְרֶוַח 

הַּצָלָה וְהַצְלָחָה ּבְרָכָה וִיׁשּועָה 
נֶחָמָה, ּפַרְנָסָה וְכַלְּכָלָה וְרַחֲמִים 

וְחַיִים וְׁשָלֹום וְכָל טֹוב 
ּומִּכָל טּוב לְעֹולָם אַל יְחַסְרֵנּו.

הָרַחֲמָן הּוא יִמְלֹוְך עָלֵינּו
לְעֹולָם וָעֶד.הָרַחֲמָן הּוא יִתְּבָרְך 

ּבַּׁשָמַיִם ּובָאָרֶץ.הָרַחֲמָן 
הּוא יִׁשְּתַּבַח לְדֹור ּדֹורִים וְיִתְּפָאַר 

ּבָנּו לָעַד ּולְנֶצָח נְצָחִים 
וְיִתְהַּדַר ּבָנּו לָעַד ּולְעָלְמֵי עֹולָמִים.
הָרַחֲמָן הּוא יְפַרְנְסֵנּו ּבְכָבֹוד.

הָרַחֲמָן הּוא יִׁשְּבֹור עֻּלֵנּו מֵעַל
צַּוָארֵנּו וְהּוא יֹולִיכֵנּו קֹומְמִּיּות 
יִׁשְלַח לָנּו לְאַרְצֵנּו. הָרַחֲמָן הּוא 
ּבְרָכָה מְרֻּבָה ּבַּבַיִת הַּזֶה וְעַל 
ׁשֻלְחָן זֶה ׁשֶאָכַלְנּו עָלָיו 
הָרַחֲמָן הּוא יִׁשְלָח לָנּו אֶת

אֵלִיָהּו הַּנָבִיא זָכּור לַּטֹוב וִיבָּׂשֶר 
יְׁשּועֹות וְנֶחָמֹות לָנּו ּבְׂשֹורֹות טֹובֹות 

הָרַחֲמָן הּוא יְבָרְך 
אֶת אָבִי מֹורִי, (ּבַעַל הַּבַיִת הַּזֶה)                         וְ 
וְאֶת אִּמִי מֹורָתִי, (ּבַעְלַת הַּבַיִת הַּזֶה)                       וְ 

אֹותָם וְאֶת ּבֵיתָם וְאֶת זַרְעָם
וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָהֶם 

הָרַחֲמָן הּוא יְבָרְך
אֶת ּבַעַל הַּבַיִת הַּזֶה                                    וְ 
וְאֶת ּבַעְלַת הַּבַיִת הַּזֶה                                וְ 

אֹותָם וְאֶת ּבֵיתָם וְאֶת זַרְעָם
וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָהֶם 

אֹותָנּו וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָנּו, ּכְמֹו 
ׁשֶנִתְּבָרְכּו אֲבֹותֵינּו אַבְרָהָם יִצְחָק 

וְיַעֲקֹב ּבַּכֹל, מִּכֹל, ּכֹל ּכֵן 
אֹותָנּו ּכֻלָנּו יַחַד יְבָרְך 

ּבִבְרָכָה ׁשְלֵמָה וְנֹאמַר אָמֵן. 

יִׁשְלַח לָנּו לְאַרְצֵנּו. הָרַחֲמָן הּוא 
ּבְרָכָה מְרֻּבָה ּבַּבַיִת הַּזֶה וְעַל 
ׁשֻלְחָן זֶה ׁשֶאָכַלְנּו עָלָיו 
הָרַחֲמָן הּוא יִׁשְלָח לָנּו אֶת

אֵלִיָהּו הַּנָבִיא זָכּור לַּטֹוב וִיבָּׂשֶר 
יְׁשּועֹות וְנֶחָמֹות לָנּו ּבְׂשֹורֹות טֹובֹות 

הָרַחֲמָן הּוא יְבָרְך 
אֶת אָבִי מֹורִי, (ּבַעַל הַּבַיִת הַּזֶה)                         וְ 
וְאֶת אִּמִי מֹורָתִי, (ּבַעְלַת הַּבַיִת הַּזֶה)                       וְ 

אֹותָם וְאֶת ּבֵיתָם וְאֶת זַרְעָם
וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָהֶם 

הָרַחֲמָן הּוא יְבָרְך
אֶת ּבַעַל הַּבַיִת הַּזֶה                                    וְ 
וְאֶת ּבַעְלַת הַּבַיִת הַּזֶה                                וְ 

אֹותָם וְאֶת ּבֵיתָם וְאֶת זַרְעָם
וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָהֶם 

אֹותָנּו וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָנּו, ּכְמֹו 
ׁשֶנִתְּבָרְכּו אֲבֹותֵינּו אַבְרָהָם יִצְחָק 

וְיַעֲקֹב ּבַּכֹל, מִּכֹל, ּכֹל ּכֵן 
אֹותָנּו ּכֻלָנּו יַחַד יְבָרְך 

ּבִבְרָכָה ׁשְלֵמָה וְנֹאמַר אָמֵן. 

יִׁשְלַח לָנּו לְאַרְצֵנּו. הָרַחֲמָן הּוא 
ּבְרָכָה מְרֻּבָה ּבַּבַיִת הַּזֶה וְעַל 
ׁשֻלְחָן זֶה ׁשֶאָכַלְנּו עָלָיו 
הָרַחֲמָן הּוא יִׁשְלָח לָנּו אֶת

אֵלִיָהּו הַּנָבִיא זָכּור לַּטֹוב וִיבָּׂשֶר 
יְׁשּועֹות וְנֶחָמֹות לָנּו ּבְׂשֹורֹות טֹובֹות 

הָרַחֲמָן הּוא יְבָרְך 
אֶת אָבִי מֹורִי, (ּבַעַל הַּבַיִת הַּזֶה)                         וְ 
וְאֶת אִּמִי מֹורָתִי, (ּבַעְלַת הַּבַיִת הַּזֶה)                       וְ 

אֹותָם וְאֶת ּבֵיתָם וְאֶת זַרְעָם
וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָהֶם 

הָרַחֲמָן הּוא יְבָרְך
אֶת ּבַעַל הַּבַיִת הַּזֶה                                    וְ 
וְאֶת ּבַעְלַת הַּבַיִת הַּזֶה                                וְ 

אֹותָם וְאֶת ּבֵיתָם וְאֶת זַרְעָם
וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָהֶם 

אֹותָנּו וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָנּו, ּכְמֹו 
ׁשֶנִתְּבָרְכּו אֲבֹותֵינּו אַבְרָהָם יִצְחָק 

וְיַעֲקֹב ּבַּכֹל, מִּכֹל, ּכֹל ּכֵן 
אֹותָנּו ּכֻלָנּו יַחַד יְבָרְך 

ּבִבְרָכָה ׁשְלֵמָה וְנֹאמַר אָמֵן. 
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v’et ba’alat ha’bayit ha’zeh, 
otam v’et beitam v’et zaram 
v’et kol asher lahem.

The Merciful One, He will bless the master of this home and the mistress of this home, 
them and their home and their offspring and everything that they have...

Otanu v’et kol asher lanu, k’mo 
she’nitbarchu avoteinu Avraham Yitzhak
 v’Ya’akov ba’kol mi’kol kol, kein 
ye’vareich otanu kulanu yachad 
biv’rachah sh’leimah v’nomar amein.

Us and all that we have; as our fathers Avraham, Yitzchak, and Ya’akov were blessed, in 
everything, from everything, with everything, so, too, He will bless us, all of us together, 

with a complete blessing; and let us say Amen.

Ba’marom ye’lam’du aleihem v’aleinu 
z’chut she’tehei l’mishmeret shalom. 
V’nisa v’rachah mei’eit Ado-nai u’tz’dakah 
mei’Elo-hei yisheinu. V’nimtza chein 
v’seichel tov b’einei Elo-him v’adam.

May a plea be heard in the heavens for them and to us which will be a merit that will 
result in the security of peace, and we will take a blessing from Hashem, and justice from 
our G-d and Savior, and we will find favor and good sense in the eyes of G-d and man.

On Shabbat we add:

Ha’Rachaman hu yanchileinu yom she’kulo 
Shabbat u’m’nuchah l’chayei ha’olamim.

The Merciful One, He will bequeath us a day that is wholly rest and relaxation for the 
lives of all times.

On Festivals we add:

Ha’Rachaman hu yanchileinu 

יִׁשְלַח לָנּו לְאַרְצֵנּו. הָרַחֲמָן הּוא 
ּבְרָכָה מְרֻּבָה ּבַּבַיִת הַּזֶה וְעַל 
ׁשֻלְחָן זֶה ׁשֶאָכַלְנּו עָלָיו 
הָרַחֲמָן הּוא יִׁשְלָח לָנּו אֶת

אֵלִיָהּו הַּנָבִיא זָכּור לַּטֹוב וִיבָּׂשֶר 
יְׁשּועֹות וְנֶחָמֹות לָנּו ּבְׂשֹורֹות טֹובֹות 

הָרַחֲמָן הּוא יְבָרְך 
אֶת אָבִי מֹורִי, (ּבַעַל הַּבַיִת הַּזֶה)                         וְ 
וְאֶת אִּמִי מֹורָתִי, (ּבַעְלַת הַּבַיִת הַּזֶה)                       וְ 

אֹותָם וְאֶת ּבֵיתָם וְאֶת זַרְעָם
וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָהֶם 

הָרַחֲמָן הּוא יְבָרְך
אֶת ּבַעַל הַּבַיִת הַּזֶה                                    וְ 
וְאֶת ּבַעְלַת הַּבַיִת הַּזֶה                                וְ 

אֹותָם וְאֶת ּבֵיתָם וְאֶת זַרְעָם
וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָהֶם 

אֹותָנּו וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָנּו, ּכְמֹו 
ׁשֶנִתְּבָרְכּו אֲבֹותֵינּו אַבְרָהָם יִצְחָק 

וְיַעֲקֹב ּבַּכֹל, מִּכֹל, ּכֹל ּכֵן 
אֹותָנּו ּכֻלָנּו יַחַד יְבָרְך 

ּבִבְרָכָה ׁשְלֵמָה וְנֹאמַר אָמֵן. 

יִׁשְלַח לָנּו לְאַרְצֵנּו. הָרַחֲמָן הּוא 
ּבְרָכָה מְרֻּבָה ּבַּבַיִת הַּזֶה וְעַל 
ׁשֻלְחָן זֶה ׁשֶאָכַלְנּו עָלָיו 
הָרַחֲמָן הּוא יִׁשְלָח לָנּו אֶת

אֵלִיָהּו הַּנָבִיא זָכּור לַּטֹוב וִיבָּׂשֶר 
יְׁשּועֹות וְנֶחָמֹות לָנּו ּבְׂשֹורֹות טֹובֹות 

הָרַחֲמָן הּוא יְבָרְך 
אֶת אָבִי מֹורִי, (ּבַעַל הַּבַיִת הַּזֶה)                         וְ 
וְאֶת אִּמִי מֹורָתִי, (ּבַעְלַת הַּבַיִת הַּזֶה)                       וְ 

אֹותָם וְאֶת ּבֵיתָם וְאֶת זַרְעָם
וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָהֶם 

הָרַחֲמָן הּוא יְבָרְך
אֶת ּבַעַל הַּבַיִת הַּזֶה                                    וְ 
וְאֶת ּבַעְלַת הַּבַיִת הַּזֶה                                וְ 

אֹותָם וְאֶת ּבֵיתָם וְאֶת זַרְעָם
וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָהֶם 

אֹותָנּו וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָנּו, ּכְמֹו 
ׁשֶנִתְּבָרְכּו אֲבֹותֵינּו אַבְרָהָם יִצְחָק 

וְיַעֲקֹב ּבַּכֹל, מִּכֹל, ּכֹל ּכֵן 
אֹותָנּו ּכֻלָנּו יַחַד יְבָרְך 

ּבִבְרָכָה ׁשְלֵמָה וְנֹאמַר אָמֵן. 

 
ּבָּמָרֹום יְלַּמְדּו עֲלֵיהֶם וְעָלֵינּו
זְכּות ׁשֶּתְהֵא לְמִׁשְמֶרֶת ׁשָלֹום. 
וְנִׂשָא ּבְרָכָה מֵאֵת ה' ּוצְדָקָה 
וְנִמְצָא חֵן מֵאֹלקי יִׁשְעֵנּו 

וְׂשֵכֶל טֹוב ּבְעֵינֵי אֹלקים וְאָדָם.

הַרָחֲמָן הּוא יַנְחִילֵנּו יֹום ׁשֶּכֻלֹו
ׁשַּבָת ּומְנּוחָה לְחַיי הָעֹולָמִים.

הַרָחֲמָן הּוא יַנְחִילֵנּו
יֹום ׁשֶּכֻלֹו טֹוב. 

הַרָחֲמָן הּוא יְחֵַּדׁש עָלֵינּו
אֶת הָחֶֹדׁש הַּזֶה לְטֹובָה וְלִבְרָכָה.

הּוא יְזַּכֵנּו לִיְמֹות הַרָחֲמָן
הַּמָׁשִיחַ ּולְחַיי הָעֹולָם הַּבָא 

מִגְּדֹול יְׁשּועֹות מַלְּכֹו וְעֹׂשֶה חֶסֶד 
. ּולְזַרְעֹו עַד עֹולָם לִמְׁשִיחֹו, לְדָוִד
עֹׂשֶה ׁשָלֹום ּבִמְרֹומָיו הּוא יַעֲׂשֶה 
ׁשָלֹום עָלֵינּו וְעַל ּכָל יִׂשְרָאֵל

וְאִמְרּו אָמֵן. 

 
ּבָּמָרֹום יְלַּמְדּו עֲלֵיהֶם וְעָלֵינּו
זְכּות ׁשֶּתְהֵא לְמִׁשְמֶרֶת ׁשָלֹום. 
וְנִׂשָא ּבְרָכָה מֵאֵת ה' ּוצְדָקָה 
וְנִמְצָא חֵן מֵאֹלקי יִׁשְעֵנּו 

וְׂשֵכֶל טֹוב ּבְעֵינֵי אֹלקים וְאָדָם.

הַרָחֲמָן הּוא יַנְחִילֵנּו יֹום ׁשֶּכֻלֹו
ׁשַּבָת ּומְנּוחָה לְחַיי הָעֹולָמִים.

הַרָחֲמָן הּוא יַנְחִילֵנּו
יֹום ׁשֶּכֻלֹו טֹוב. 

הַרָחֲמָן הּוא יְחֵַּדׁש עָלֵינּו
אֶת הָחֶֹדׁש הַּזֶה לְטֹובָה וְלִבְרָכָה.

הּוא יְזַּכֵנּו לִיְמֹות הַרָחֲמָן
הַּמָׁשִיחַ ּולְחַיי הָעֹולָם הַּבָא 

מִגְּדֹול יְׁשּועֹות מַלְּכֹו וְעֹׂשֶה חֶסֶד 
. ּולְזַרְעֹו עַד עֹולָם לִמְׁשִיחֹו, לְדָוִד
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yom she’kulo tov.

The Merciful One, He will bequeath us a day that is wholly good.

On Rosh Chodesh we add:

Ha’Rachaman hu yi-cha-desh a-leinu  
et ha-chodesh ha-zeh l’tovah v’livrachah.

The Merciful One, He will bequeath us a day that is wholly rest and relaxation for the 
lives of all times.

Ha’rachaman hu ye’zakeinu liy’mot 
ha’mashi’ach ul’chayei ha’olam ha’ba. 
Migdol ye’shu’ot malko v’oseh chesed 
li’m’shicho l’David ul’zaro ad olam. 
Oseh shalom bi’m’romav hu ya’aseh 
shalom aleinu v’al kol Yisrael 
v’imru amein.

The Merciful One, He will let us merit the days of the anointed one and the lives of the 
world to come. The Tower of His king’s salvation, He shows kindness to His anointed one, 

to David and his children forever. He who makes peace in His heavens, He will make 
peace for us and for all of Israel; and you shall say Amen.

Y’ru et Ado-nai k’doshav 
ki ein machsor liy’rei’av. 
K’firim rashu v’ra’eivu 
v’dorshei Ado-nai lo yachseru chol tov. 
Hodu l’Ado-nai ki tov ki l’olam chasdo. 
Potei’ach et yadecha u’masbi’a l’chol 
chai ratzon. 
Baruch ha’gever asher yivtach 
ba’Ado-nai v’hayah Ado-nai mivtacho. 
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אֶת ה' קְדֹׁשָיו יְראּו
ּכִי אֵין מַחסֹור לִירֵאָיו.
ּכְפִירִים ָרׁשּו וְרָעֵבּו 

וְדֹוְרׁשֵי ה' לֹא יַחְסְרּו ּכָל טֹוב.
הֹודּו לַה' ּכִי טֹוב, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו. 

ּומַׂשְּבִיַע ּפֹותֵחַ אֶת יָדָך
לְכָל חַי רָצֹון.

ּבָרּוְך הַּגֶבֶר אֲׁשֶר יִבְטַח 
ּבַה' וְהַיָה ה' מִבְטָחֹו 

נַעַר הָיִיתִי ּגַם זָקַנְּתִי וְלֹא רָאִיתִי 
צַּדִיק נֶעֱזָב וְזַרְעֹו מְבַּקֶׁש לָחֶם.

ה' עֹז לְעַּמֹו יִּתֵן, ה'                                     ְי
יְבָרְך אֵת עַמֹו בַּׁשָלֹום.
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Na’ar hayiti gam zakanti v’lo ra’iti 
tzadik ne’ezav v’zaro m’vakeish lachem. 
Ado-nai oz l’amo yitein Ado-nai 
ye’vareich et amo va’shalom.

Revere Hashem, His holy ones, for there is nothing lacking for those who revere Him. 
Lions grew humble and ravenous, and those who seek Hashem will not lack anything 

good. Thank Hashem, for He is good, for His kindness is forever. You open Your hands, 
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