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תחיליןמבשבת   – on Shabbat Eve add: -  

י יעִ בִ ּׁשְ ם חַ ֹוּיים ּבַ הִ ל אֱ כַ יְ ם: וַ אָ בָ צְ -לכָ ץ וְ ֶר אָ הָ ם וְ יִ מַֽ ּׁשָ הַ  ּוּלכֻ יְ י: וַ ּׁשִ ּׁשִ ם הַ יֹו
ה: ׂשָ ר עָ ׁשֶ אֲ  ֹוּתאכְ לַ מְ -לּכָ י מִ יעִ בִ ּׁשְ ם הַ ֹוּית ּבַ ּבֹ ׁשְ ּיִ ה. וַ ׂשָ ר עָ אׁשֶ  ֹוּתאכְ לַ מְ 
 ֹוּתאכְ לַ מְ -לּכָ ת מִ בַ ׁשָ  י בֹו. ּכִ תֹואֹ  ׁשּדֵ קַ יְ י וַ יעִ בִ ּׁשְ ם הַ יֹו-תים אֶ הִ אֱ  ֶר בָֽ יְ וַ 

ת: ֹועׂשים לַ הִ א אֱ ָר ר ּבָ אׁשֶ   
The sixth day. Then the heavens and the earth were completed, and all their array.  With the 
seventh day, God completed the work He had done.  He ceased on the seventh day from all the 
work He had done.  God blessed the seventh day and declared it holy, because on it He ceased 
from all His work He had created to do. 
 

 :on weekdays (except Saturday nights) start here – בחול (חוץ ממוצאי שבת) מתחילין

Attention gentlemen!     ָֽןנַ ָר י מָ ֵר בְ ס :    
ן:פֶ ּגֶֽ י הַ ִר א פְ ֵר ֹום. ּבלָ עֹוהָ  לֶ . מֶֽ ינּוהֵ ה יי. אֱ ּתָ אַ  רּוּבָ   

   Blessed are You, Lord our God, King of the universe, who creates the fruit of the vine. 
 

ם. עָ -לּכָ מִ  נּור ּבָֽ חַ ּבָֽ  רׁשֶ ם. אֲ לָ עֹוהָ  לֶ . מֶ ינּוהֵ ה יי. אֱ ּתָ אַ  רּוּבָ 
 .ינּוהֵ יי אֱ  נּולָֽ -ןּתֶ ִּתֽ יו. וַ תָ ֹוצְ מִ ּבְ  נּוָׁשֽ ּדְ קִ ן. וְ ֹוׁשלָ -לּכָ מִ  נּומָֽ מְ רֹווְ 
ם יֹו-תה. אֶ ּזֶ ן הַ רֹוּכָ ּזִ ם הַ יֹו-תה) אֶ ּזֶ הַ  חַ נֹוּמָ ם הַ יֹו-תאֶ    בשבתה (בָ הֲ אַ ּבְ 

ה בָ הֲ אַ ה. ּבְ עָ רּום ּתְ ה) יֹועָ רּון ּתְ רֹוכְ זִ    בשבתה (ּזֶ הַ  ׁשדֶ א קֹ ָר קְ ב מִ טֹו
ד. עַ ם לָ ּיָ קַ וְ ת מֶ אֱ  נּוּכֵ לְ מַ  ְר בָֽ דְ ם. ּויִ ָרֽ צְ מִ ת יאַ יצִ ר לִ כֶ . זֵֽ ׁשדֶ א קֹ ָר קְ מִ 
ם יֹואל וְ ָר שְֹ )יִ ת וְ ּבָ ּׁשַ (הַ  ׁשּדֵ קַ ץ מְ ֶר אָ הָ -לל ּכָ עַ  לֶ ה יי. מֶֽ ּתָ אַ  רּוּבָ 
  ן:רֹוּכָ זִ הַ 

Blessed are You, Lord our God, King of the universe, who has chosen us from among all people, 
raised us above all tongues, and made us holy through His commandments.  You lovingly gave 
us, Lord our God, (this Shabbat day of rest), this Day of Remembrance, this festival of holy 
assembly (a recalling of the sounding of Shofar) a day of sounding Shofar, a holy convocation, 
given with love, in memory of the exodus from Egypt. Your word, divine King, is eternally true 
and enduring.  Blessed are You, Lord our God, King over all the eart, who sanctifies (the 
Shabbat), Israel and the Day of Remembrance. 
 

ה:ּזֶ ן הַ מַ ּזְ לַ  נּויעָֽ ּגִ הִ . וְ נּומָֽ ּיְ קִ . וְ נּויָֽ חֱ הֶ ם. ׁשֶ לָ עֹוהָ  לֶ . מֶ ינּוהֵ ה יי. אֱ ּתָ אַ  רּוּבָ   
Blessed are You, Lord, our God, King of the universe, who has given us life, 

sustained us, and brought us to this moment. 
 

 



 
 – pomegranate -  - ןמור

ת ֹוצְ י מִ אֵ לֵ ה מְ יֶ הְ נִ . ׁשֶ ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר הִ יְ 
  :ןֹוּמִר ּכָ 

May it be Your will, Lord, our God, and God of our forefathers, that in the coming 
year, we will be full of good deeds, like a pomegranate is full of seeds.   
 

ץ:עֵ י הָ ִר א פְ ֵר ֹום. ּבלָ עֹוהָ  לֶ . מֶ ינּוהֵ ה יי. אֱ ּתָ אַ  רּוּבָ   
Blessed are You, Lord, our God, King of the universe, 

who creates the fruit of the tree. 
 

 – apple (optionally with honey) -  - תפוח

ה נָ ׁשָ  נּולָ  חתַ פְ ּתִ . ׁשֶ ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר הִ יְ 
: ּהיתָ ִר חֲ ד אַ עַ ה וְ נָ ּׁשָ ית הַ אׁשִ ֵר ה. מֵ קָ תּומְ ה ּובָ טֹו  

May it be Your will, Lord, our God, and God of our forefathers, that You open for 
us a good and sweet year, from beginning to end. 
__________________________________________________________________ 
 

 – pumpkin or gourd -  - קרא

. נּוינֵ ר ּדִ זַ ּגְ  עַ רֹ  עַר קְ ּתִ . ׁשֶ ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר יהִ 
  :ינּותֵ ֹוּיכֻ זְ  ינֶ פָ לְ  אּוְר ָּקֽ יִ וְ 

As we eat this gourd, may You guard us, and undo any negative verdicts against 
us, and may our meritous acts be announced in your presence. 
 
 

ה:מָ דָ אֲ י הָ ִר א פְ ֵר ֹום. ּבלָ עֹוהָ  לֶ . מֶ ינּוהֵ ה יי. אֱ ּתָ אַ  רּוּבָ   
Blessed are You, Lord, our God, King of the universe,  

who creates the fruit of the earth. 
 

 – cuts of leek -  - כרתי

 יתְ ִר ּבְ  ׁשּדֵ חַ ּתְ . ׁשֶ ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶֽ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר הִ יְ 
  :נּוָּתֽ אִ  ּתָ ֿרַ ּכָ ׁשֶ 

As we eat this leek, may our luck never lack in the coming year.  May You, renew the 
covenant that You cut out with us.  

 



 
 – beetroots -  - סלק

ע ַר -לּכָ  קּלֵ ּתַ סְ ּיִ . ׁשֶ ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר הִ יְ 
:  נּוּבֵ ְר ּקִ מִ   

As we bite this beet, and eat this root, may our opressors be beaten, and all evil be 
uprooted from our midst.   
 

 – carrots -  - גזר

 תירֹוזֵ ּגְ  ינּולֵ עֲ  רזֹוגְ ּתִ . ׁשֶ ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר הִ יְ 
:תבֹוטֹות וְ ימֹועִ ת נְ פֹויָ   

In this year, may you ordain for us good and pleasant decrees.   
 

 – beans -  -פולים .  קטניות

 ינּותֵ נֹויֹוסְ נִ  יּוהְ ּיִ . ׁשֶ ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר הִ יְ 
:לּוֹוּפיִ וְ  ינֶ פָ לְ  ינּובֵ יְ אֹו לּוׁשְ כְ ּיִ ׁשֶ וְ  תֹוּנטַ קְ    

In this year, may our trials be small, and may our enemies stumble before you and fall.  
 

 – onion -  - בצל

: יפֶ נָ ּכְ  לצֵ ּבְ  נּודֵ חֲ יַ ּתְ . ׁשֶ ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר הִ יְ   
As we eat this onion, may we find union in the shadow of your wings.   

 
__________________________________________________________________ 
 

 
 – fish head, chicken head or sheep head -  - דג או כבש  ראש

ֹ ה לְ יֶ הְ ּנִ . ׁשֶ ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר הִ יְ  ֹ וְ  אׁשר א ל
ב:   נָ זָ לְ   

May it be Your will, Lord, our God, and God of our forefathers, that in the coming 
year we may be at the head, and not at the tail.  

 
:רֹובָ דְ ה ּבִ יָ הְ ל נִ ּכֹ הַ ם. ׁשֶ לָ עֹוהָ  לֶ . מֶ ינּוהֵ ה יי. אֱ ּתָ אַ  רּוּבָ   

Blessed are You, Lord, our God, King of the universe,  
through Whose word, everything exists.  

 
 



 
 – water -  - ם מי

 תעַ דַ ץ לָ ֶר ָאֽ הָ  אלֵ ּמָ ּתִ . ׁשֶ ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר הִ יְ 
 :   םיָ -לעַ  ּוּסכַ יְ  םיִ ּמַ ּכַ  .יי דבֹוּכְ -תאֶ 

This year, like the sea is full of water, may the world be flooded with the knowledge of 
your greatness. 
 

 – tongue -  - לשון

ֹ . ׁשֶ ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר הִ יְ   ןֹוׁשלְ  נּוה ּלָ יֶ הְ יִ  אּל
:    ב:ֹוּטהַ ן ֹוׁשלְ  קַר ע וְ ַר הָ   

In the coming year, may we hold our tongues against gossip and slander, and may 
we only know honorable and positive speech.  

    
 – meat -  -  בשר

 תֹורֹושֹ ּבְ  נּולָ  חלַ ׁשְ ּתִ . ׁשֶ ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר הִ יְ 
ת:   בֹוטֹו  

In the coming year, may You mete out for us good tidings.  
    
 

 – ablution of the hands -  -נטילת ידים 

 נּוּוָֽ צִ יו וְ תָ ֹוצְ מִ ּבְ  נּוָׁשֽ ּדְ ר קִ ׁשֶ ם. אֲ לָ עֹוהָ  לֶ . מֶ ינּוהֵ ה יי. אֱ ּתָ אַ  רּוּבָ  
ם: יִ דָֽ ת יָ ילַ טִ ל נְ עַ   

Blessed are You, Lord, our God, King of the universe, who sanctified us through 
His commandments and Who commanded us the cleansing of the hands.  
 
 
 

  – bread and honey  -  -דבש עםלחם 

ה ּטָ ב חִ לֶ חֵ מֵ  נּוילֵ כִ אֲ ּתַ . ׁשֶ ינוְ תֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר הִ יְ 
  :נּויעֵ בִ שְֹ ּתַ  ׁשבַ ּדְ  רּוּצמִ ּו

In the coming year, may You feed us the finest wheat and satiate us with honey 
from the rock (Psalm 81:17) 
 

    
 



ץ:ֶר ָאֽ ן הָ ם מִ חֶ יא לֶֽ צִ ֹוּמם. הַ לָ עֹוהָ  לֶ . מֶ ינּוהֵ ה יי. אֱ ּתָ אַ  רּוּבָ   
Blessed are You, Lord, our God, King of the universe,  

who brings forth bread from the earth. 
 

DESSERT 
 

 – dates  -  - תמר

ה. קָ דָ צְ ח ּבִ ַר פְ ּנִ . ׁשֶ ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר הִ יְ 
ֹ ה הַ נָ ּׁשָ ּבַ  ה: ּגֶ שְֹ ן יִ נֹובָ ּלְ ז ּבַ ֶר אֶ ח, ּכְ ַר פְ יִ  רמָ ּתָ יק ּכַ ּדִ ר: צַ מָ אֱ ּנֶ ׁשֶ  מֹואת: ּכְ ּז  

May it be Your will, Lord, our God, and God of our forefathers, as we eat this date, 
that from this date, we will flourish in righteousness, as it is written:  The righteous 
shall flourish as a date tree, thrive like a cedar of Lebanon.  
 

ץ:עֵ י הָ ִר א פְ ֵר ֹום. ּבלָ עֹוהָ  לֶ . מֶ ינּוהֵ ה יי. אֱ ּתָ אַ  רּוּבָ   
Blessed are You, Lord, our God, King of the universe, 

who creates the fruit of the tree. 
 

 
- ענבים    -  grapes – 

ר אֵ פָ תְ ּו ּמְ עַ ּבְ  הצֶ ְר ּתִ . ׁשֶ ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר הִ יְ 
: העָ ּויׁשּבִ  יםוִ נָ עֲ   

May it be Your will, Lord, our God, and God of our forefathers, that You delight in 
Your people, and adorn the humble and deliver them.  

 
- בחרו    -  carob – 

ם יִ ֹוּגהַ  תּוּתְ כַ ּיְ . ׁשֶ ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר הִ יְ 
ֹ  ר.מַ ֱאּנֶ ׁשֶ ת. רֹומֵ זְ מַ ם לְ יהֶ תֵ יתֹונִ חֲ ים וַ ּתִ אִ ם לְ תָ ֹובְר חַ  -לי אֶ א גֹוּשָֹ יִ -אל
ֹ וְ  בֶר חֶ י ֹוּג   : המָ חָ לְ ד מִ עֹו דּומְ לְ יִ -אל

In the coming year, may the nations beat their swords into ploughshares and their 
spears into pruning hooks, as it is written: “Nation shall not take up sword against 
nation, they shall never again know war.”  
  



 
- שקדים    -  almonds – 

 הימָ דִ ּקָ ׁשֶ  ֶר ּדֶ ּבַ  לֵ ּנֵ . ׁשֶ ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר הִ יְ 
ֹ וְ  : הָר חֹוא אֲ ל  

This year, may we walk on the path that leads forward and not backward.  
 

- אבטיח    -  watermelon – 

ץ ֶר אָ ל הָ ב עַ ׁשֵ ּנֵ . ׁשֶ ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ אוֵ  ינּוהֵ יי אֱ  ינֶ פָ ּלְ ן מִ צֹוי ָר הִ יְ 
 חטַ בֶ ם לָ ּתֶ בְ יׁשַ וִ  עבַ שֹ ם לָ ּתֶ לְ אכַ וַ  ּהיָ ְר ץ ּפִ ֶר אָ ה הָ נָ תְ נָ ב. וְ תּוּכָ ּכַ  .חטַ בֶ לָ 
: יהָ לֶ עָ   

This year, may we again dwell securely in the land, as it is written: “The land shall 
yield its fruit and you shall eat to satisfaction, and you shall live upon it securely”.  
 

ה:מָ דָ אֲ י הָ ִר א פְ ֵר ֹום. ּבלָ עֹוהָ  לֶ . מֶ ינּוהֵ ה יי. אֱ ּתָ אַ  רּוּבָ   
Blessed are You, Lord, our God, King of the universe,  

who creates the fruit of the earth. 
 
 

 

 

 


