An Ode to the Sun
The hardest part of the traditional prayer service for a person of humanist bent such as myself is
often, Pesukei Dezimrah, the psalms of praise (to God) offered before the Shma blessings. One
of my many adaptations of these blessing to humanist purposes is this ode to the sun moon and
stars, a prominent theme in Pesukei Dezimrah and in the blessings before the Shma - First the
English abbreviation then the Hebrew.
Let all those who have breath offer praise
To the sun and her Golden rays
To the wily moon who hides
Pulling the life giving tides
To the stars
Our friends from afar
Determining where we are
And where we’re going
נִשְׁ מַ ת כָּל חַ י
נִשְׁ מַ ת כָּל חַ י תְׁ ב ֵָּרְך בְׁחֶ דְׁ ו ָּה
ו ְׁרּוחַ כָּל בָּשָּ ר תְׁ פָּ אֵ ר ו ְׁתָּ רֹן לַחַ מָּ ה
אֹורה
ָּ אֲ שֶ ר הִ יא מִ ן הָּ עֹולָּם ו ְׁעַ ד הָּ עֹולָּם נֹותֶ נֶת
ו ְׁאֵ ין כְׁמֹותָּ ּה
ירה
ָּ ִהַ מְׁ חַ מֶ מֶ ת ּומְׁ א
עֹור ֶרת ּומְׁ חַ יָּה הַ מְׁ יַבֶשֶ ת ּומְׁ זִינָּה
ֶ ְׁהַ מ
הַ מְׁ גַדֶ לֶת ּומֹולִידָּ ה אֵ ין לָּנּו אֶ לָּא זּולָּתָּ ּה
שַ בְׁחּו לִמְׁ אֹור הָּ עֲ לָּטָּ ה
 בַשָּ מַ י ִם ְׁצבָּאֹות- עֵ ינֵיהֶ ם ְׁפקּוחֹות
עַ ל פִ יהֶ ם י ַפְׁ לִיגּו אֳ נִיֹות ו ְׁסִ ירֹות
בְׁמֶ ְׁרחַ קִ ים עֹולָּמֹות
כִימָּ ה ּוכְׁסִ יל בַמְׁ סִ לֹות
שַ בְׁחּו לְׁכֹו ְׁכבֵי הַ לֵילֹות
הַ מַ קְׁ צִיב זְׁמַ נִים ּומַ ְׁרדִ ים י ְׁשֵ נִים ו ְׁהַ מֹושֵ ְך נְׁהָּ רֹות וְׁי ַמִ ים
ו ְׁהַ מֵ אִ יר חֳ שָּ כִים לְָׁך הַ י ֵָּרחַ ָאנּו מֹודִ ים
ִ -שַ בְׁחּו ַלי ֵָּרחַ דֹור
דֹורים

