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ןדניצ טכיל  ךָאנ  ת�ועּובָּׁשִל  הָניִחְּת 

געט עדײּב  ןעמ  טגָאז  הָניִחְּת  יד 
טימ ןּׁשטנעּב  טכיל  ךָאנ  ת�ועּובָּׁש 

: הָנוָוַּכ סיורג 

Teḥinah upon
Candlelighting
at the Onset of
Shavuot

: יַניִס רַה  לַע  ךֶדֹובְּכ  ןַנֲעַּב  ָתיֵלְגִנ  הָּתַא 

טקעלּפטנַא טסיּב  וד  םָל�וע  לֶּׁש  �ונ�וּבִר 
ד�ובָּכ ןײד  ןופ  ןקלָאװ  םעד  טימ  ןרָאװעג 
קלָאפ ּביל  ןײד  וצ  יַניִס  גרַאּב  םעד  ףיוא 
הָר�וּת עגילײה  יד  ײז  ןּבעג  וצ  לֵאָרְׂשִי 

: גָאט ןגיטנײה 

You revealed
Your glory in a
cloud on
Mount Sinai

: דֹואְמ קָזָח  רָפֹוּׁש  לֹוקְו  םיִקָרְבּו  תֹולֹוקְּב 

ײז וצ  וטסיּב  ןצילּב  ןוא  ןרעניד  טימ 
ןופ לֹק  קרַאטּׁש  ןײא  ןוא  ןרָאװעג  טקעלפטנַא 
ןיא ײז  ףיוא  ןענײּׁש  טכַאמעג  וטסָאה  רָפ�וּׁש 
ףיוא ןרעדינ  ןָאטעג  טסָאה  וד  סָאװ  טײצ  רעד 

: יַניִס רַה  םעד 

With thunder
and lightning
and a shofar
blast mighty
and strong.
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: ךֶתָלּוגְס םַעְל  ךֶדֹוהְו  ךֶתָרּובְג  תֶא  ָתיֵאְרֶה 

טײקרַאטּׁש עסיורג  ןײד  ןזיװַאּב  טסָאה  וד 
קלָאפ ּביל  ןײד  וצ  טײקנײּׁש  ןײד  ןוא 

: לֵאָרְׂשִי

You showed
Your power
and glory to
Your treasured
nation.

: ךֶתָרֹוּת תֶא  הָרְמְּׁשֶאֶּׁש  יִנֵּכַז  ָיְי  אָנָא 

ךימ ײז  טָאג  רעגידמרַאּברעד  ךיד  טעּב  ךיא 
ןוא הָר�וּת  עגילײה  ןײד  ןטיה  לָאז  ךיא  הֶּכַזְמ 

: ןטָאּבעג זנוא  טסָאה  וד  סָאװ  תֹוְצִמ  ג״ירת  יד 

Please, YHVH,
let me merit to
keep Your
Torah.

: ןֶוָא לָּכ  יִּב  טֹולְּׁשִי  לַאְו  עָרָה  רֶצֵיִמ  יִנֵליִצַה 

רֶצֵי םעד  ןופ  טָאג  רעּביל  ךימ  םעריּׁשַאּב 
טָאר ןײז  ךָאנ  ןײג  ךָאנ  טּׁשינ  לָאז  ךיא  עָרָה 
ןײק ןגיטלעװעג  טּׁשינ  רימ  ןיא  לָאז  סע  ןוא 

: ןּבעל ןײמ  רָאג  ןיא  טכערמוא  םּוּׁש 

Save me from
the predatory
inclination
and let not
iniquity rule
over me,

: רָדָהְו דֹוה  יִנּורְטַעַיֶּׁש  םיִּׁשֹודְקַה  ךיֶכָאְלַמְל  הֶוַצְתּו 

ײז זַא  םיִכָאְלַמ  ענײד  וצ  ןטיּבעג  טסלָאז  ןוא 
ןופ ןיורק  ןײא  טימ  ןעניורקַאּב  ךימ  ןלָאז 

יד טניורקעג  ןּבָאה  ײז  יװ  יוזַא  טײקנײּׁש 
: הָר�וּת ןַּתַמ  תַעַּׁשְּב  לֵאָרְׂשִי 

Command
Your holy
angels, to
crown me with
splendor and
majesty.

: ךֶתָרֹות יֵרְמוּׁש  םַע  לַע  ךיֶמֲחַר  הָרְרֹוע  םּוחַר  לֵא 

ליפ ןײד  קעװרעד  טָאג  רעגידמרַאּברעד 
לֵאָרְׂשִי קלָאפ  ּביל  ןײד  ףיוא  טײקמרַאּברעד 

ןּבָאה ײז  סָאװ  תּוכְז  םעד  ײז  קנעדעג  ןוא 
: הָר�וּת עגילײה  ןײד  ןעװעג  לֵּבַקְמ 

Compassionate
El, arouse Your
compassion
upon the
people which
keeps Your
Torah,
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: ךֶתָרֹוּת תַּׁשּודְק  לַע  םָתָיַחְו  םָּׁשְפַנ  תֶא  ּורְסָמֶּׁש 

ןײד ןופ  ליפ  סָאװ  טָאג  רעּביל  זנוא  קנעדעג 
טרעפטנעעג רעּביא  ןּבָאה  לֵאָרְׂשִי  קלָאפ 

םעד ןגעװ  ןּביל  רעײז  ןוא  ּבײל  רעײז 
תֹוְצִמ ענײד  ןוא  הָר�וּת  ןײד  ןופ  טײקגילײה 

: ןכעװּׁשרַאפ טּׁשינ  הָליִלָח  ןלָאז  ײז 

upon the
people who
sacrificed their
souls and lives
for the sake of
Your holy
Torah.

: הֵצְר יִתָקֲעַזְו  יִתָלִפְּת  תַכיִפְׁש  לֵּבַק  ןֵכָל 

טָאג רעגידמרַאּברעד  ךיד  ךיא  טעּב  םורעד 
וט ךיא  סָאװ  הָלִפְּת  ןײמ  ןעמעננָא  טסלָאז  וד 

ןײמ ןופ  ײרּׁשעג  ןײמ  ןוא  ןסיגרַאפ  ריד  רַאפ 
: ןגיליװַאּב וטסלָאז  ליומ 

Therefore
accept my
outpouring of
prayers

: יַתֹורֵנ לַע  יִתָכְרִּב  ןֹוצָרְל  ךיֶנָפְל  הֶלֲעַתְו 

ןטוג םוצ  ןײג  ףיוא  ריד  רַאפ  לָאז  סע  ןוא 
טכַאמעג ּבָאה  ךיא  סָאװ  הָכָרְּב  ןײמ  ןליװ 

טּׁשטנעּבעג ּבָאה  ךיא  סָאװ  טכיל  יד  ףיוא 
: ב�וט ם�וי  ןגילײה  םעד  ד�וּבָכְל 

And accept
favorably my
blessing of my
candles.

: הָּׁשֹודְקַה ךֶתָרֹוּתְּב  יִעְרַזְו  יִלְעַּב  יֵניֵע  תֶא  ריִאָתְו 

ןײמ ןופ  ןגיוא  יד  ןטכײלרעד  טסלָאז  וד  ןוא 
עגילײה ןײד  ןיא  רעדניק  ענײמ  ןוא  ןַאמ 

ןטכײלרעד ןָאטעג  ּבָאה  ךיא  יװ  יוזַא  הָר�וּת 
: זיוה ןײמ  רָאג  טכעל  יד  טימ 

Illuminate the
eyes of my
husband and
children in
Your Holy
Torah

((Source (Yiddish and HebrewSource (Yiddish and Hebrew
TranslationTranslation
(((English(English
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: םיִקָרְבּו תֹולֹוק  יֵדְי  לַע  הָתיִמִמ  ּונֵליִצַתְו 

ןײד ןעװעג  לֵּבַקְמ  ןּבָאה  רימ  סָאװ  תּוכְזִּב  ןוא 
ןרָאװעג ןּבעגעג  זיא  יז  סָאװ  הָר�וּת  עגילײה 

זנוא וטסלָאז  ןצילְּב  ןוא  ןרעניד  טימ 
טּׁשינ זנוא  הָליִלָח  לָאז  סע  ןעמריּׁשַאּב 

: ץילּב ןוא  רעניד  ןײק  ןעדָאּׁש 

And let not
thunder and
lightning bring
about our
demise.

: ַחיִּׁשָמ לֶׁש  רָפֹוּׁש  לֹוק  ַעֹומְּׁשִל  ּונֵּכַזְתּו 

לֵּבַקְמ ןּבָאה  רימ  סָאװ  תּוכְז  םעד  ןיא  ןוא 
זיא יז  סָאװ  הָר�וּת  עגילײה  ןײד  ןעװעג 

רָפ�וּׁש ןופ  ל�וק  ןײא  טימ  ןרָאװעג  ןּבעגעג 
ךיג ןרעה  ןלָאז  רימ  ןײז  הֶּכַזְמ  זנוא  וטסלָאז 

לֶּׁש רָפ�וּׁש  םעד  ןופ  ל�וק  סָאד  דלַאּב  ןוא 
: ַחיִּׁשָמ

Let us merit
hearing the
shofar blast of
the Messiah

: תֹויִרְּבַה תַאְנִׂשִמּו  הָוֲאַגַה  תַדִמִמ  ּונֵליִצַתְו 

רעגידמרַאּברעד ןעמריּׁשַאּב  זנוא  טסלָאז  ןוא 
רימ ןוא  הָוַאַג  ןופ  הָדִמ  יד  ןטלַאה  וצ  ןופ  טָאג 

טסָאה וד  סָאװ  ריד  ןופ  ןענרעלפָא  ךיז  ןלָאז 
ןײמ יַניִס  גרַאּב  םעד  ןיא  טלײװרעדסיוא 

זיא רע  ליױו  גרעּב  ערעדנַא  יד  רעדײא 
הָדִמ יד  ןּבָאה  טּׁשינ  רימ  ןלָאז  ךיוא  גירעדינ 
ןלָאז רימ  טרעײנ  ןטײל  ןּבָאה  טנײפ  וצ  ןופ 

טפַאּׁשּביל טימ  ןרעדנַא  םעד  טימ  רענײא  ןײז 
ןַּתַמ תַעְּׁשִּב  ןעװעג  ןענעז  ןדיא  יװ  יוזַא 

: הָר�וּת

And save us
from pride and
from baseless
hatred.

((Source (Yiddish and HebrewSource (Yiddish and Hebrew
TranslationTranslation
(((English(English
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: ןָּבַר תיֵּב  לֶּׁש  תֹוקֹוניִּת  ןַעַמְל  הֵׂשֲע 

תּוכְז םעד  ןיא  טָאג  רעּביל  סטוג  זנוא  טימ  וט 
ןענרעל סָאװ  רעדניק  ענײלֹק  ערעזנוא  ןופ 

: הָר�וּת עגילײה  ןײד  רֶדֵח  ןיא  יִּבַר  רעײז  ײּב 

Do it for the
sake of
innocent
children
learning with
their Rebbe.

: הָאֵלְמַה ךְדָיִמ  הָלָּכְלַכְו  הָסָנְרַפְל  ּונֵכְרָבְתּו 

ןוא הָסָנְרַּפ  וצ  ןּׁשטנעּב  זנוא  טסלָאז  ןוא 
טנַאה עטּׁשטנעּבעג  עלופ  ענײד  ןופ  זײפּׁש 

וצ ןעמּוקנָא  ןפרַאד  טּׁשינ  הָליִלָח  ןלָאז  רימ 
ןײא ןופ  ּבָאג  רעד  וצ  ּׁשיט  ןדמערפ  ןײק 

: םָדָו רָּׁשָּב 

Bless us with
livelihood and
sustenance
from Your full
hand,

: הָכָרְבִלְו הָבֹוטְל  תֹונָליִאָה  תֹוריֵּפ  תֶא  ךֵרָבְתּו 

ת�וריֵּפ יד  טָאג  רעּביל  ןּׁשטנעּב  טסלָאז  ןוא 
גָאט ןגיטנײה  טסוט  וד  סָאװ  רעמײּב  יד  ןופ 

יד זַא  גנוּׁשטנעּב  וצ  ןוא  סטוג  וצ  ן׳טָפְּׁשִמ 
: טכורפ ליפ  ןעיצסיוא  ןלָאז  רעמײּב 

And bless the
fruit of the
trees.

: תיִנֵּׁש ּונָמִע  רֵּבַדְּתֶּׁש  ךיֶרָבְד  ַעֹומְּׁשִל  הֶּכְזִנְו 

דײר ענײד  ןרעה  וצ  ןײז  הֶכ�וז  ןלָאז  רימ  ןוא 
ןדער זנוא  טימ  טסעװ  וד  סָאװ 

טימ טדערעג  טסָאה  וד  יװ  ךילרעּפנײּׁשַאּב 
ןַּתַמ תַעְּׁשִּב  הֶּפ  לֶא  הֶּפ  ןערעטלע  ערעזנוא 

: הָר�וּת

May we merit
hearing the
words which
You will speak
to us once
again,

((Source (Yiddish and HebrewSource (Yiddish and Hebrew
TranslationTranslation
(((English(English
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: םיִמַחַרְּב ןֹויִצְל  ךְבּוּׁשְּב  ּוניֵניֵע : הָניֶזֱחֶתְו 

ןהעז וצ  ןײז  הֶכ�וז  ןלָאז  ןגױא  ערעזנוא  ןוא 
טימ ן�ויִצ  ןײק  ךיז  ןרעקמוא  ןעוט  ןײד  ןיא 

: טײקמירַאּברעד סיורג 

And may our
eyes merit
seeing Your
merciful
return to
Tziyon.

: םיִמֹורְמ ןֵכֹוּׁש  לֵא  יֵנְפִל  אָנ  יִדְמִע  הָרֹוּת  הָרֹוּת 

טָאג רַאפ  רעדינַא  ךיז  לעטּׁש  הָר�וּת  הָר�וּת 
ײז ןוא  ןעלמיה  עכױה  יד  ןיא  טהור  רע  סָאװ 
: ןעזײל וצ  סיוא  זנוא  רַאפ  הָציִלֵמ  עטוג  ןײא 

O Holy Torah,
stand before El
Who Dwells on
High

: ֹודֹובְּכ אֵסִּכ  יֵנְפִל  ּוניֵתָנִחְּת  תֶא  יִלֲעַהְו 

ת�וּׁשָקַּבּו ת�ולִפְּת  ערעזנוא  ףיוא  גנערּב  ןוא 
ןײז לֵּבַקְמ  ײז  לָאז  רע  ד�וּבָּכַה  אֵסִּכ  ןײז  רַאפ 

ת�וּׁשָקַּב ערעזנוא  ןײז  אֵלַמְמ  לָאז  ןוא  ן�וצָרְּב 
: ןטעּב דיִמָּת  םיא  ןעוט  רימ  סָאװ 

And carry our
supplications
before the
Throne of
Glory

: הָחָוְרִלְו הָעּוּׁשיִל  ּונֵלָזַמ  תֶא  ריִאָיֶּׁש 

ןײא וצ  לָזַמ  רעזנוא  ןטכײל  רעד  לָאז  רע  זַא 
הָסָנְרַּפ רעזנוא  טײקטײרּב  וצ  ןוא  ףליה  עטוג 

ןײמ ןוא  ךיא  ןוא  ןעמוק  ןָא  גנירג  זנוא  לָאז 
ןײז לֵדַגְמ  וצ  ןײז  הֶכ�וז  רימ  ןלָאז  ןַאמ 
הָר�וּת עגילײה  רעד  וצ  רעדניק  ערעזנוא 
קָחְצִי םָהָרְבַא  םיִּׁש�ודְקַה  ּוניֵת�ובַא  תּוכְזִּב 

: ן�וצָר יִהְי  ןֵּכ  ןֵמָאְו  ןֵמָא  בֹקַעַיְו 

so that
haShem may
illuminate our
fortune for
salvation and
tranquillity.

((Source (Yiddish and HebrewSource (Yiddish and Hebrew
TranslationTranslation
(((English(English
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