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 פשנוניהוד שלחת יקר  1מהכקור החמש מדממחצב הקו
 ראשנובן ינתת ע ךת מעשיוארל הלא על הארץ לבד
 2נוותמרשליל א ,השמים ממעל כי אם להביט רקיע
 ויותנוג עפרעין כאשר לא תשבע  3בענהשאז עיני דעת לא ת

 :4ובנליוצר הכל את לבנשא  ,הזה ביום השבתון והמנוחה
 

From the holy quarry, the source of wisdom God sent us the beloved of our souls 
Not only to look upon your deeds on the earth did you put an eye in our head 
But also to observe the sky above, during the night of our watching 
Then knowing eyes will not be satisfied, just like the eye is not satisfied to look at the material of our body 
On this Sabbath and day of rest, we lift up our hearts to the creator of everything. 

 
 ידיך עשימל דם היא תאמר ותגיד גג אמנם האדמה הזאת
 7ךרים כבודמספ 6ריהםמים ומשביה ,5ההרים וגבעות עולם

 דךיעו הובים ידולים עם גנמח השדה קטצ, יקר ניבא
 8סודךיגלו , נףכורמש עד כל צפור  בהמה, יתו יערח

 :בדודךלרות נפשי תנפש  הזה ביום השבתון והמנוחה
 

Yet this earth will tell and recount the great works of your hands 
The mountains and everlasting hills, the seas and its waves will tell of your glory 
Precious stones, large and small vegetation will express your glory 
The wild animals of the forest, livestock, small creatures and birds will reveal your secrets 
On this Sabbath and day of rest, my soul will rest in order to be saturated with your love 

 
 רומי שמיםמל, נונקח עיפנ 9דעתו כלבהשאם ! כןא
 ליםפכ בכפלי נהרו 10הלהתו שוננוללא פינו שחוק ז ימא

  11םיכסות לים מכה פנל בכ יהוד חסדי אמנה כי רבוננדע 
 13לי עצלתלםבכהו רבנ, לדעת זאת 12ליא לעשות עמנופועל כי ה

 :םיש מכל שפתיתקד ,הזה ביום השבתון והמנוחה
 

Surely if we open our eyes to the heavens with wisdom and knowledge  
Then our lips will be filled with laughter and our tongues with praise and song in great multiples 
We will know for certain that God’s kindness is abundant at every corner, like the water that covers the sea 
And because God did wonders with us to enable us to know this we will bless him without slacking 
On this Sabbath and day of rest, He will be sanctified by all peoples. 
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 דרעותאקום וא , 14ה ואפלהכושמארץ ח, פל מצבישמעומק 
 16ס וימודרפקורא תבל מא 15ינוקאל ודאתן כבוד ליה

 דרלוהו ורוממוהו אתי ולא אבודג ,ה כל בעל גרוןנבותכל איש 
 דדוונתגקבץ יחדיו נת וחרדהפחד ב ,נתעורר 17חיל ורעדהב

 :ויתנודר 18יצא האיש ממקומו לא הזה ביום השבתון והמנוחה
 

From the depths of my lowly position, from a dark and gloomy land, I will stand up and awaken 
I will give honor to the Lord our God, who called forth the world from nothing and measured it 
Every clever person, every person with a voice will elevate Him and make Him great together with me, and I will not be alone 
With fear and trembling we will wake up, in fear and fright we will gather together as a unit 
On this Sabbath and day of rest, no person should leave his place and walk away 

 
 עלי אדמהפעליך קר אביט בו, יתסביבומתי וארא ק שחר
 מהונש חאפו רובואשר  ,םדג אנועלם לצאיה כהן צא

 תמימהה ברכם העלי להריק חזרש מממאבל לולא צוית הש
  20ר שממהדברץ מוהא ,19ווימל ןישובוהרה יבולו ולעפר מ

 :מהוקו 21ךברל כ ךינרע לפתכ ההזה והמנוחביום השבתון 
 

I awoke at dawn and looked around, in the morning I will look on your deeds on the earth 
Your deeds and all that results are for the enjoyment of mankind, and of all the creatures that have life  
But had you not commanded the sun to shine from the east, to pour a wholesome blessing on them  
Then quickly all vegetation would wither and return to dust dried out, and the land would be a desolate wilderness 
On this Sabbath and day of rest, every knee will bow down in front of you 

 
 ה תשלחנורעח סד רובי ,התמבחמץ תמתוק ממר הים  22איד

 ם תשפכנוימ 24אגליבץ רעלי א ,נן תניףעעב הב 23נדבותגשם 
 נורידתו 25נותדולהוציא מג הלרות צמאונה להצמיח צמח

 הללנונים בובקרב עמים ר 26,דבר פינווד ייה ן תהלותכעל 
  :27ולנדפי אגבלשון ובארוממהו  והמנוחה הזהביום השבתון 

The sun will squeeze sweet waters from the bitter sea by her warmth, it will send these waters with wind and storm 
It will push into the clouds plentiful rain; It will pour out drops of water on the land 
To quench its thirst and to grow plant, it will bring down precious thing s[rain] to bring forth fruit 
For this our mouths will praise Go, and in the midst of many nations we will praise Him 
On this Sabbath and day of rest, I will praise Him with my tongue and my lips will make Him great 

 
  28בכנפיהפא צבאה ותר ,צדקה לקרובים ורחוקים זרהברגע ת

 על אחת אחת בנותיה ,אלקים בראלעם ועם אשר  29שפות שלוםת
 ותיהדודל גכל כלכיום יום ל ,נההתשפיע שפע רב הנה ו

 יוצרהוו ניוצר דם לפאר ולרומם ליהוהמוככמונו 
  :מון יושביההתזמר לו ארץ ו והמנוחה הזהיום השבתון ב

In an instant [the sun] will spread charity to those near and far, and its wings will cure many people 
Establish peace between nations that God created on each of its planets 
Radiate great abundance here and there in order to provide for her army each day 
We, like them, praise and elevate God, our Maker and its Maker 
On this Sabbath and day of rest, the land and all its inhabitants will sing to God 
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 אין דומה בכלנה 30יפיפית ,ךנירבת בנות הצק חן על פ
 תשמחנה נגדך הוגב ונככ ,ךישלישיה בבנות 31משוש הארץ

 הנתגל הדרךאליך תפנינה ול ,מאדים זעירי ופלאי
 נהתצחק 32לתפארת בגדי רקמתך ינאידק שבתאי ותמצ

  :לבוראך תרננה 33נותנבנות שא ,ביום השבתון והמנוחה חוה
Beauty was poured on the face of the sun; you are beautiful, nothing is like you 
The third planet, the joy that is Earth; Mercury and Venus are happy in front of you 
Mars, Ze’iri and Pila’i [Ceres and Pallas] will turn to you and be happy in glorifying you 
Jupiter, Saturn and Timna’i [Uranus] will laugh at your embroidered garments 
On this Sabbath and day of rest, these tranquil planets will sing to your creator 
 

 ל  קדמתכןע 34תדברנה לא גבהות עירהציונה גם  תאמר! אחיותי
 ןתכם היום ההוא הוציאה אבעצ 35חהפיוצר ט ידגם אותנו 
 ןכאלי תכןלסמ רגע הראהב ,לתנו הראנוסים מקאצבע אל

 כןתדלגובה כחשדלתנו גרתנו תסם נדאם מעורותעין א
  :ו כמוכןננו נכיר יוצרחאניום השבתון והמנוחה הזה ב

My sisters, a young dove will not say haughty things about you preceding us [in creation] 
For the hand of the creator also spanned [the heavens for us] on the very day that He brought you forth 
The finger of God showed us our way At the instant in which He showed you your way 
Although we were hidden because of the blindness of people our greatness is as great as is yours 
On this Sabbath and day of rest, we acknowledge our creator as do you 
 

 נה לקראתךודקרמחול תב, והחדעוז ובחים ראלה ובנותיהן הי
 ביפעתךנה להאר עדלראות פניך ואחורך סביבתך תצ

 לתךמו זל 37בהרשמחה ע ,תהיינה 36תחשך וצלמובלעדך 
 בורתך בגלולי החמתמו  פור יכסימוכקרח הנורא ו

  :לתךגדאשיר ליהוד על רוב  ,יום השבתון והמנוחה הזהב
These planets and their moons with power and happiness will dance a dance in front of you 
They will orbit around you to see your front and back, to be illuminated with your brightness 
Without you all would be dark and the shadow of death; without you joy would be darkened 
Everything would be covered with ice and frost, were it not for the warmth that comes down with your power 
On this Sabbath and day of rest, I will sing to God about your greatness  

 יותפה יפעוד בנות רבות  ,38חטפת לך ברשתך ,במושכךזולת אלה 
 40ותלכנה קוממיות 39,ובימן קרבתמו ,שמאל הרחקתמוב
 פניהן לפניך פנייות, לסב אותך ,תרוצנה גם המה 41מעגלותןב
 נה מבלי גליותתרתסובגאותן ת, צאתן אחורנית תצאנהב

  :42נודה אל כיורדי הים באניות ,ביום השבתון והמנוחה הזה
Besides these [planets] you capture many beautiful comets in your net 
Your left hand will distance them and your right hand will draw them close, they return straight 
They also run in their own way to circle you; their face is tuned towards your face 
When they leave they go backwards, and in their pride they hide and do not reveal themselves 
On this Sabbath and day of rest, we will thank God as the sailors in their boats 
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 רבים עמים המשילך על ,ליהוד צבאות 43י כבודתנ! תאת שלט
 עצומים מלאמים לאמים ,לתכהשם אותך מכל 44מרי לשמו עליוןז

 ולא תדום יום תמים 45,עהורתשירי לו שיר הדש הטיבי נגן ב
 אתך יתרעו לעולמים ,ההולכים לאורך, וכל צבא ישבי ממשלתך

  :ר הימיםבחגילה כי הוא מנ, ביום השבתון והמנוחה הזה
You are in control! Give honor to the Lord of hosts; He made you govern many nations 
Sing to the praise of God who made you the provider of life on other planets  
Sing to Him a new song, play instruments out loud; don’t be silent for a whole day 
All the army of your government who follow your light, will be associated with you forever 
On the Sabbath and day of rest, we will rejoice, for it is the best of day  

 לבדנהלא אותך וצבאך וצאצאיהם  46,ששת ימים עשהב כי
 47המון רב מי מנה ,הןובנותיהן עם יושביתיך י אם גם רעיכ
 כבוד היכלו אשר בנה ,האציל קדושי עליון ם יצר וברא גםג

 קנה 48ואלה להדום רגליו, אלה להוד כסאו ולתפארת מרכבתו
  50:ורנה נשאו קול צהלה 49עם שרפים ,ביום השבתון והמנוחה הזה

For in six days He created not only you and your army and offspring 
But also your friends and their offspring and inhabitants, too many to be counted 
He also created and made and took of the highest sanctity the honor of his palace that he built 
Some are for the honor of his throne and the glory of his chariots, and some are for his footstool 
On this Sabbath and day of rest, with the Seraphim we will raise a voice of singing and happiness 

 
 52להם פרוויאמר , אשר ברא מאפס 51,ביום השביעי כלה מלאכתו

 וגם אתם נפשכם שמרו ,ואני אשגיח עליהם ולאין לא תשובו
 יזכרו  למען 53אברך ואקדש ,ה אשר בו אשבות ממלאכתיהזוהיום 

 ובי יבטחו ולי ישברו  54,כי הכל ידי עשתה ,כל יצורי עולם
  :יאדירו אותי 55עם האופנים ,יום השבתון והמנוחה הזהב

He completed His work on the seventh day, that He had created from nothing, and said to them “multiply” 
I will watch over you, that you will not return to nothing, but you should also guard yourselves 
And this day on which I stopped my work, I will bless and make holy in order that all creatures of the world in order that they remember  
That everything was made by my hands, and they should trust and look to me 
On this Sabbath and day of rest, with the Ophanim they will make me glorious  

 57לעם סגלתו 56להוריד אש דתו ,על כן בהופיע יהוד על הר סיני
 58ו ואמתוו עבדאיש ובהמת, צוה להם לשבות ביום השביעי

 דלתו וגהוד י ידעת מעש, ן תנפש ותתענג נפשולמע
 על חסדו וצדקתו ,ויין ויברך את יהוד 59יכבדהו במעדנים

  :61מלל גברתונ 60דשוק עם חיות, יום השבתון והמנוחה הזהב
So when God appeared on Mount Sinai, in order to bring down a fiery law to His treasured nation 
He commanded them to rest of the seventh day, every person, with his animal, manservant and maidservant 
In order that his soul will rest and rejoice, with the knowledge of God’s creation and greatness 
You will honor and bless God with good food and wine, for his kindness and good deeds 
On this Sabbath and day of rest, with his holy Hayot we will express His mighty acts.  
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