לכהִדֹודיִלק ַראתִכַלה
פנֵיִשַ בתִנקַבלה
שִמֹור וְזכֹור בְדִ בּור אֶּ חד
שמִיענּו אֵ ל ַּה ְמיֻחד
ִה ְ
שמֹו אֶּחד
יהוה אֶּחד ּו ְ
לְשֵם ּולְתִ ְפא ֶֶּּרת ְולִתְ הִלה
שבת לְכּו ְונֵלְכה
לִק ְַּראת ַּ
כִי הִיא ְמקֹור ַּהבְרכה
ֵמר ֹאש ִמ ֶּקדֶּ ם נְסּוכה
סֹוף מַ ֲעשֶּׂה ְב ַּמחֲשבה תְ חִלה
מִקְדַּ ש ֶּמלְֶּך עִיר מְלּוכה
קּומִי צְאִי ִמתֹוְך ַּה ֲהפֵכה
שבֶּת ְב ֵעמֶּק הַּבכא
ַּרב לְך ֶּ
ְוהּוא יַּחֲמֹול ע ַּליְִך חֶּמְ לה
הִתְ נַּע ֲִרי מֵעפר קּומִ י
ְַארתֵ ְך ַּעמִי
ִל ְבשִי ִבגְדֵי תִ פ ְ
עַּל י ַּד בֶּן יִשַּי בֵית ַּה ַּל ְחמִי
קִ ְרבה אֶּל נַּ ְפשִי גְָאלָּה

ִ

עֹור ִרי
עֹור ִרי הִתְ ְ
הִתְ ְ
אֹורי
כִי בא אֹו ֵרְך קּומִי ִ
עּורי שִיר דַּ ב ִֵרי
עּורי ִ
ִ
כְבֹוד יהוה ע ַּלי ְִך נִגְלה
ֹלא תֵ בֹשִי וְֹלא תִ כ ְל ִמי
שתֹו ֲחחִי ּומַּה תֶּ ֱה ִמי
מַּה תִ ְ
בְך יֶּחֱסּו ֲענִיֵי עַּמִ י
ְונִ ְבנְתה עִיר עַּל תִ לּה
וִהיּו ִל ְמשִ סה ש ֹאסיְִך
וְרחֲקּו כל ְמ ַּבלְעי ְִך
שיש ע ַּלי ְִך אֱֹלהי ְִך
י ִ
ִכמְשֹוש חתן עַּל כַּלה
שמ ֹאל תִ פְרֹצִי
ִימִין ּו ְ
ְו ֶּאת יהוה תַּ ע ֲִריצִי
עַּל י ַּד אִ יש בֶּן פ ְַּרצִי
שמְחה וְנגִילה
ְונִ ְ
בֹאִי ְבשלֹום ֲעט ֶֶּּרת ַּבעְלּה
שמְחה ּובְצהִלה
גַּם ְב ִ
תֹוְך ֱאמּונֵי עַּם ְסגֻלה
בֹואִי ַּכלה בֹואִי ַּכלה
שבת ַּמ ְלכְתא
ַּ
ִ

go my beloved to met the bride
the face of Shabbat let us welcome
“guard” and “remember” in one speaking
made us hear the unique god
adonai (lord) is one and his name is one
for name and for splendor and for praise
let’s go and we will go
source of the blessing
from the beginning, from originally
the end of action, is in thought at the start
temple of the king, city of kingship
enough of you sitting
from the dust get up
the clothes of your splendor, my people
son of Ishai, the Bethlehemite
to my soul, rescue her
has come your light, rise and shine
say a song (poem)
the glory of adonai on you is revealed
the poor ones of my people
and is built the city on its hill
will be joyful on you your god
like the joy of the groom on the bride
right and left you will burst out
by a man of the son (offspring) of Peretz
and we will be happy and we will rejoice
come in peace, the crown of her husband
in happiness
the beliefs of a unique people
come bride, come bride
Shabbat the queen

לכהִדֹודיִלק ַראתִכַלה
פנֵיִשַ בתִנקַבלה
שִמֹור וְזכֹור בְדִ בּור אֶּחד
שמִיענּו אֵל ַּה ְמי ֻחד
ְ ִה
יהוה אֶּחד ּושְמֹו אֶּחד
ְלשֵם ּולְתִ ְפא ֶֶּּרת ְולִתְ הִלה
לְכּו ְונֵלְכה
מְקֹור ַּהבְרכה
ֵמר ֹאש ִמקֶּדֶּ ם
סֹוף ַמ ֲעשֶּׂה ְב ַּמחֲשבה תְ ִחלה
מִקְדַּ ש ֶּמלְֶּך עִיר מְלּוכה
שבֶּת
ֶּ ַּרב לְך
מֵעפר קּומִי
ְַארתֵ ְך ַּעמִי
ְ ִבגְדֵ י תִ פ
בֶּן יִשַּי בֵית ַּה ַּל ְחמִי
אֶּל נַּ ְפשִי גְָאלָּה
אֹורי
ִ אֹורְך קּומִי
ֵ בא
שִיר דַּ ב ִֵרי
כְבֹוד יהוה ע ַּלי ְִך נִגְלה
ֲענִי ֵי ַּעמִי
ְונִ ְבנְתה עִיר עַּל תִ לּה
ישִיש ע ַּלי ְִך אֱֹלהי ְִך
ִכמְשֹוש חתן עַּל כַּלה
ִימִין ּושְמ ֹאל תִ פְרֹצִי
עַּל י ַּד אִיש בֶּן פ ְַּרצִי
שמְחה וְנגִילה
ְ ְִונ
בֹאִי בְשלֹום ֲעט ֶֶּּרת ַּבעְלּה
שמְחה
ִ ְב
אֱמּונֵי עַּם ְסגֻלה
בֹואִי כַּלה בֹואִי כַּלה
שַּבת ַּמ ְלכְתא

שבֵי בֵיתֶּ ָך עֹוד י ְ ַּהלְלּוָך סֶּלה.
אִַש ְֵרי יֹו ְ
שיהוה אֱ ֹלהיו.
שככה לֹו אַּ ש ְֵרי העם ֶּ
אִַש ְֵרי העם ֶּ
תְ הִלה לְדוִד
שמְָך לְעֹולם ועֶּד.
אִרֹו ִממְָך אֱ לֹוהַּי הַּמֶּ לְֶּך ַּו ֲאב ְרכה ִ
שמְָך לְעֹולם ועֶּד.
בִכל יֹום ֲאב ְרכֶּך ַּו ֲא ַּהלְלה ִ
גִדֹול י ַּ ַּה ַּו ַּה ּו ְמהֻלל מְא ֹד ְו ִלגְדֻ לתֹו אֵ ין חֵקֶּ ר.
שבַּח ַּמעֲשֶּ יָך ּוגְבּור ֹתֶּ יָך יַּגִידּו.
ּדֹור לְדֹור י ְ ַּ
שיחה.
הִדַּ ר כְבֹוד הֹודֶּ ָך וְדִ ב ְֵרי נִ ְפלְאֹותֶּיָך א ִ
נֹורא ֹתֶּ יָך י ֹאמֵרּו ּוגְדּולתְ ָך ֲא ַּספ ְֶּרנה.
וִעֱזּוז ְ
זֵכֶּר ַּרב טּובְָך יַּבִיעּו ְוצִדְ קתְ ָך י ְַּרנֵנּו.
חנּון ו ְַּרחּום י ֵ ֵה ֵו ֵה ֶּא ֶּרְך ַּא ַּפי ִם ּוגְדִל חסֶּד.
ִַ
טֹוב י ֶּ ֶּה ֶּו ֶּה לַּכ ֹל ו ְַּרחֲמיו עַּל כל ַּמעֲשיו.
יֹודּוָך י ְ ְה ְו ְה כל ַּמעֲשֶּ יָך ַּו ֲחסִידֶּ יָך י ְב ְרכּוכה.
כִבֹוד ַּמלְכּותְ ָך י ֹא ֵמרּו ּוגְבּורתְ ָך י ְדַּ בֵרּו.
לִהֹודִ י ַּע ִל ְבנֵי הָאדם גְבּור ֹתיו ּוכְבֹוד הֲדַּ ר ַּמלְכּותֹו.
מִַלְכּותְ ָך ַּמלְכּות כל ע ֹלמִים ּו ֶּמ ְמשַּ לְתְ ָך בְכל דֹור ודֹור.
סֹומְֵך י ֹה ֹֹוה ֹ לְכל ַּהנ ֹ ְפלִים ְוזֹו ֵקף לְכל ַּהכְפּופִים.
שבֵרּו ְו ַּאתה נֹותֵן להֶּם אֶּת אִכְלם ְבעִתֹו.
עינֵי כ ֹל אֵ לֶּיָך יְ ַּ
ִֵ
שבִי ַּע לְכל חַּי רצֹון.
פֹותֵ ַּח אֶּת ידֶּ ָך ּו ַּמ ְ
צדִ יק יּוהּווּוהּו בְכל דְ רכיו וְחסִיד בְכל ַּמעֲשיו.
ִַ
שר י ִקְ ראֻהּו ֶּב ֱאמֶּ ת.
קִרֹוב יהוה לְכל ק ְֹרָאיו לְכ ֹל אֲ ֶּ
שמַּע וְיֹושִיעֵם.
שוְעתם יִ ְ
רִצֹון י ְֵרָאיו י ַּ ֲעשֶּה ְו ֶּאת ַּ
שמִיד.
שֹומֵר י ִ ִה ִו ִה אֶּת כל אֹהֲביו ְואֵת כל ה ְרשעִים יַּ ְ
תִ ִהלַּת י ֻ ֻה ֻו ֻה י ְדַּ בֶּר פִי וִיב ֵרְך כל בשר שֵם קִדְ שֹו לְעֹולם ועֶּד.
ַּו ֲאנַּחְנּו נְב ֵרְך יּה ֵמעַּתה ְועַּד עֹולם ַּהלְלּו יּה.

happy
that such is to it
I will exalt (raise up) you
and praised
investigation
will praise
will tell
splendor
your majesty
I will discuss
and might
I will tell
they will express
they will (joyfully) sing
slow to anger (“long of nose”)
to announce
to people (to the “children of Adam”)
and your government
supports (same as letter samekh)
the fallen
and straightens up
the bent over
in its time
and satisfies
will look with hope
his ways
close
their cry for help
and will save them
the wicked
he will destroy
my mouth
all flesh (all living things)
from now

ַּאש ְֵרי
שֶּככה לֹו
אִרֹו ִממְָך
ּו ְמהֻלל
ֵחקֶּר
שבַּח
ַּ ְ י
יַּגִידּו
הִדַּ ר
הֹודֶּ ָך
אשִיחה
וִעֱזּוז
ֲא ַּס ְפ ֶּרנה
יַּבִיעּו
י ְַּרנֵנּו
א ֶֶּּרְך ַּא ַּפי ִם
לִהֹודִ י ַּע
ִל ְבנֵי הָאדם
שלְתְָך
ַּ ּו ֶּמ ְמ
סֹומְֵך
ַּהנ ֹ ְפלִים
ְוזֹוקֵף
ַּהכְפּופִים
ְבעִתֹו
שבִי ַּע
ְ ּו ַּמ
שבֵרּו
ַּ ְ י
דְ רכיו
קִרֹוב
שוְעתם
ַּ
וְיֹושִיעֵם
ה ְרשעִים
שמִיד
ְ ַּ י
פִי
כל בשר
ֵמעַּתה

שפְחֹות האֲדמה.
ש ֵב ַּח ַּלאֲדֹון הַּכ ֹל לתֵ ת גְדֻ לה ְליֹוצֵר ב ְֵראשִית שֶֹּּלא עשנּו ְכגֹוי ֵי האֲרצֹות וְֹלא שמנּו ְכ ִמ ְ
עלֵינּו ְל ַּ
שתַּ ֲחוִים ְל ֶּהבֶּל ו ִריק ּו ִמתְ ַּפ ְללִים אֶּ ל אֵל ֹלא יֹושִי ַּעַ .ו ֲאנַחְנּו
שהֵם ִמ ְ
שֶֹּּלא שם ֶּח ְלקֵנּו כהֶּם וְגֹורלֵנּו כְכל הֲמֹונםֶּ .
שב
ָארץ ּומֹו ַּ
שתַ ֲחוִים ּומֹודִ ים ִל ְפנֵי ֶּמלְֶּך ַּמ ְלכֵי ַּהמְלכִים הַּקדֹוש ברּוְך הּוא .שֶּהּוא נֹוטֶּה שמַּ י ִם וְיֹסֵד ֶּ
ּכֹורעִים ּו ִמ ְ
ְ
י ְקרֹו בַּש ַּמיִם ִמ ַּמעַּל ּושְ כִינַּת עֻּזֹו ְבגִ ְבהֵי ְמרֹו ִמים .הּוא אֱ ֹלהֵינּו אֵ ין עֹוד ֱאמֶּת ַּמ ְלכֵנּו ְו ֶּאפֶּס זּולתֹו כַּכתּוב
ָארץ ִמתחַּת .אֵ ין עֹוד.
שב ֹת אֶּל לְבבֶָּך כִי י ְה ֹוה הּוא האֱֹלהִים בַּש ַּמיִם ִמ ַּמעַּל ְועַּל ה ֶּ
ְתֹורתֹו :וְידַּ עְת ַּהיֹום ַּו ֲה ֵ
בב ָ
ָארץ וְהאֱ לִילִים כרֹות י ִכ ֵרתּון.
עַּל כֵן נְ ַּקּוֶּה-לְך י ְה ֹוה אֱ ֹלהֵינּו ל ְִראֹות ְמהֵרה ְבתִ ְפא ֶֶּּרת עֻּזְך ְל ַּה ֲעבִיר גִלּולִים ִמן ה ֶּ
ָארץ .יַּכִירּו ְוי ֵדְ עּו כל
שעֵי ֶּ
שמֶָּך ְל ַּהפְנֹות ֵאלֶּיָך כל ִר ְ
לְתַּ קֵן ( ְלתַ ּכן) עֹולם ְבמַּ לְכּות שַּדַּ י וְכלְ -בנֵי בשר יִק ְְראּו ִב ְ
שמְָך י ְקר י ִתֵ נּו
שבֵי תֵ בֵל כִי-לְָך תִ כ ְַּרע כל-ב ֶֶּּרְך תִ ש ַּבע כל לשֹון .לְפנֶּיָך י ְה ֹוה אֱֹלהֵינּו יִכ ְְרעּו ְוי ִפ ֹלּו ְו ִלכְבֹוד ִ
יֹו ְ
שלְָך הִיא ּולְעֹולְמֵ י עַּד תִ מְֹלְך בְכבֹוד
וִי ַּקבְלּו כֻלם ֶּאת ע ֹל ַּמלְכּותֶּ ָך וְתִ מְֹלְך ֲעלֵיהֶּם ְמהֵרה לְעֹולם ועֶּד .כִי ַּה ַּמלְכּות ֶּ
ָארץ .בַּיֹום הַּהּוא י ִ ְהי ֶּה י ְה ֹוה אֶּחד
ְתֹורתֶּׂ ָך :י ְה ֹוה יִמְֹלְך לְעֹולם ועֶּדְ :ונֶּ ֱא ַּמר :וְהיה י ְה ֹוה לְמֶּ לְֶּך עַּל כל ה ֶּ
כַּכתּוב ב ָ
ּושְמֹו אֶּ חד:
אֲדֹון הַּכ ֹל
גְדֻ לה
יֹוצֵר ב ְֵראשִית
גֹוי ֵי האֲרצֹות
שפְחֹות האֲדמה
ִמ ְ
ֶּהבֶּל ו ִריק
אֵל ֹלא יֹושִי ַּע
ֶּמלְֶּך ַּמ ְלכֵי ַּהמְלכִים
הַּקדֹוש ברּוְך הּוא
ָארץ
נֹוטֶּה ש ַּמי ִם וְיֹסֵד ֶּ
מֹושַּב י ְקרֹו בַּש ַּמי ִם ִמ ַּמעַּל
שכִינַּת עֻּזֹו
ְ
גִ ְבהֵי מְרֹומִים
ֱאמֶּת ַּמ ְלכֵנּו
י ְה ֹוה הּוא ַהאֱֹלהִים
שמֹו א ַחד
הּוא א ַחד ּו ְ
ָארץ מִתחַּת
בַּש ַּמי ִם ִמ ַּמעַּל ְועַּל ה ֶּ
תִ ְפא ֶֶּּרת עֻּזְך
ָארץ
גִלּולִים מִן ה ֶּ
ֱאלִילִים
לְתַּ קֵן ( ְלתַ ּכן) עֹולם
ַּמלְכּות שַּדַּ י
ְבנֵי בשר
ָארץ
שעֵי ֶּ
ִר ְ
שבֵי תֵ בֵל
יֹו ְ
י ְה ֹוה אֱֹלהֵינּו
שמְָך י ְקר י ִתֵ נּו
ְו ִלכְבֹוד ִ
ע ֹל ַּמלְכּותֶּ ָך
שלְָך
ַּה ַּמלְכּות ֶּ
תִ מְֹלְך בְכבֹוד

Lord of everything
greatness
former (creator) in the beginning
)the nations of the lands (or earths
families of the earth
vanity and emptiness
a god which doesn’t save
the king, king of kings
the holy-one blessed is he
spreads out the heavens and founds the earth
the dwelling of his glory is in the heavens from above
the presence (shekhina) of his might
heights of the heights
truth, our king
YHVH is god
he is one and his name is one
in the heavens from above and on the earth from below
the splendor of your might
idols from the earth
)idols (deities
repair (design) the world
kingdom of Shaddai
children of flesh
wicked of the earth
dwellers of the world
YHVH our god
and to the honor of your name, glory they will give
yoke of your kingdom
the kingdom is yours
you will be king with glory

