הדלקת נרות לשבת וליום טוב
Prayer for lighting the shabbos/yom tov candles

One should light the Shabbos candles at least eighteen minutes before sunset.
First light the candles, then cover your eyes and recite the following blessing. Uncover your eyes and look at the candles.

, ֲא ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָ ֽשנ ּו ְ ּב ִמ ְצוֹ ָתיו,ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא־ל ֵ ֹֽהינ ּו ֶ ֽמל ְֶך ָהעוֹ לָם
.וְ ִצ ָ ּוֽנ ּו ל ְַה ְדלִיק נֵ ר ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת
On Yom Tov eve, recite the following blessing when lighting the candles. When Yom Tov coincides with Shabbos,
include the words in the brackets. On Yom Kippur use the words “Yom HaKippurim” in place of “Yom Tov.”

, ֲא ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָ ֽשנ ּו ְ ּב ִמ ְצוֹ ָתיו,ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא־ל ֵ ֹֽהינ ּו ֶ ֽמל ְֶך ָהעוֹ לָם
][ש ָ ּבת וְ ׁ ֶשל
ַ ׁ וְ ִצ ָ ּוֽנ ּו ל ְַה ְדלִיק נֵ ר ׁ ֶשל
.יוֹ ם טוֹ ב
.יוֹ ם ַה ִּכ ּיפ ּו ִרים
According to some, the following blessing is also recited when lighting on Yom Tov eve.
It is always omitted on the last two days of Pesach.

יענ ּו
ֽ ָ  ׁ ֶש ֶה ֱחיָ ֽנ ּו וְ ִק ְ ּי ָ ֽמנ ּו וְ ִה ִ ּג,ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא־ל ֵ ֹֽהינ ּו ֶ ֽמל ְֶך ָהעוֹ לָם
.ַל ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה
It is customary to recite the special prayer below after lighting the candles and reciting the blessing(s). Insert the
pertinent words from the brackets.

יְ ִהי ָרצוֹ ן

, וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ַתי, וְ ֶאת ָ ּבנַ י,ישי
ִ ׁ  ׁ ֶש ְּתחוֹ נֵ ן אוֹ ִתי [וְ ֶאת ִא, יְ יָ ֱא־ל ַֹהי וֵ א־ל ַֹהי ֲאבוֹ ַתי,לְ פָ נֶ ָֽיך
, וְ ִת ֶּתן לָ ֽנ ּו וּלְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ַח ִ ּיים טוֹ ִבים וַ ֲארוּכִ ים, וְ ֶאת ִא ּ ִמי] וְ ֶאת ָּכל ְקרוֹ ַבי,וְ ֶאת ָא ִבי
 וְ ַת ׁ ְשלִ ים, ו ְּת ָב ְרכֵ ֽנ ּו ְ ּב ָרכוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת, וְ ִתפְ ְק ֵ ֽדנ ּו ִ ּבפְ ֻקדַּ ת יְ ׁשו ָּעה וְ ַר ֲח ִמים,וְ ִתזְ ְּכ ֵ ֽרנ ּו ְ ּבזִ כְ רוֹ ן טוֹ ָבה ו ְּב ָרכָ ה
, יִ ְר ֵאי ֱא־ל ִֹהים, ָ אוֹ ֲה ֵבי יְ י, וְ זַ ֵּכֽנִ י לְ גַ דֵּ ל ָ ּבנִ ים ו ְּבנֵ י ָבנִ ים ֲחכָ ִמים וּנְ בוֹ נִ ים.ּ וְ ַת ׁ ְש ֵּכן ׁ ְשכִ ינָ ְת ָך ֵ ּבינֵ ֽינו,ָּ ּב ֵּ ֽתינו
 ו ְּבכָ ל ְמלֶ ֽאכֶ ת, ו ְּמ ִא ִירים ֶאת ָהעוֹ לָ ם ַ ּב ּתוֹ ָרה ו ְּב ַמ ֲע ִׂשים טוֹ ִבים, ַ ּבייָ דְּ ֵב ִקים, זֶ ַֽרע ֽק ֶֹד ׁש,ַאנְ ׁ ֵשי ֱא ֶמת
 וְ ָה ֵאר,ּ ִ ּבזְ כוּת ָׂש ָרה וְ ִר ְב ָקה וְ ָר ֵחל וְ לֵ ָאה ִא ּמוֹ ֵ ֽתינו, ָא ָּנא ׁ ְש ַמע ֶאת ְּת ִח ָּנ ִתי ָ ּב ֵעת ַה ּזֹאת.ֲעבוֹ ַדת ַהבּ וֹ ֵרא
. ָא ֵמן. וְ ָה ֵאר ּ ָפנֶ ָֽיך וְ נִ ָ ּו ׁ ֵ ֽש ָעה,נֵ ֵ ֽרנ ּו ׁ ֶשלּ ֹא יִ כְ ֶ ּבה לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד
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