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שבת גרות הדלקת סדר
 מדליקות הבנות השבת. לכבוד נר הנשים מדליקות שבת בערב

 מספר לפי נרות ףיסולה הנוהגות יש ם.ת״ש הנשואות אחד, נר
 השקיעה, ינלפ דקות 18) בזמן להדליק להקפיד חובה הבית. ינב

 קודם לצדקה מטבע לתת רעוי השנה(, בלוחות הנדפס כפי
ההדלקה.

ת:ומברכ העיניים את המדליקה מכסה ההדלקה לאהר

 אשר העולם מלך אלהינו יהרה אתה ברוך
 של נר דליקהל רצונו ויתרבמצ קדשנו
קדש: שבת

חג ערב

 קךשנו אשר העולם, מלך אלהינו י׳ אתה ברוך
טוב: יום של נר להדליק רצונו במצותיו,

 שהחינו העולם, מלך אלהינו יי אתה ברוך
הזה: ץזלזב והניענו נוקימו

וחג שבת ערב

 קךשנו אשר העולם, מלך אלהינו י׳ אתה ברוך
 שלו שבת של נר להךליק רצונו, יו,צותבמ
טוב: יום

 נויישהח העולם, מלך אלהינו י׳ אתה ברוך

הזה: לזמן והניענו קימנוו

שבת נרות הדלקת
 ציוו לכן הבית. כני בין והרמוניה שלו□ של אוירה ליצור היא השבת, של המרכזיים מתפקידיה אחת

בבית. וקדושה אור להוסיף כדי שבת, בערב הנר את להדליק חכמים
 אמיתית אחוה ליזום בכוחה כי ,ית"הב "עקרת שנקראת האישה על הוטלה הנר הדלקת מצות
 זאת לתקן האישה ועל ,תהדע עץ בחטא בעולם אור החסירה אמנו חוה :נוסף טע□ .משפחתה בקרב

 בשעת ויקיריהם ביתם לשלום חרישית תפילה נושאות רבות נשים .בעולם אור הוספת באמצעות
שבת בערב נר מדליקות ך(ילוא 3 )מגיל קטנות בנות שגם נהוג .ההדלקה
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PALJENJE SVEĆA
Paljenje šabatnih sveća, ta 3700 godina duga tradicija, dužnost je svake 
žene i majke. Udata žena pali dve sveće i još po jednu za svakog člana 
domaćinstva. Kad je devojćica dovoljno stara da kaže blagoslov (sa oko 
3 godine), može upaliti svoju šabatnu sveću uz majčinu pomoć.
1. U predviđeno vreme (18 minuta pre zalaska sunca; videti jevrejski 
kalendar) upaliti sveće.
2. preći rukama tri puta oko plamena sveća, a zatim od plamena prema 
svom licu.
3. Rukama pokriti oči i reći blagoslov:

Petkom ׳ iiveče:
Baruh. ata Adonaj, Elohejnu meleh haolam, ašer kidša- 
nu bemicvotav, vecivanu lehadlik ner šel Šabat kodeš.
(Blagosloven si ti, Gospode Bože naš, Kralju sveta, koji 
si nas posvetio svojim zapovestima, i naložio nam paljenje 
sveće za sveti Šabat.)
U predvečerje Pesaha, Savuota i Sukota:
Baruh ata Adonaj, Elohejnu meleh haolam, ašer kidša- 
nu bemicvotav, vecivanu lehadlik ner šel jom tov. 
(Blagosloven si ti, Gospode Bože naš Kralju sveta, koji si 
nas posvetio svojim zapovestima i naložio nam paljenje sve- 
će za Jom tov.)
Nastaviti sa: (osim poslednje dve večeri Pesaha)
Baruh ata Adonaj, Elohejnu meleh haolam, šehehejanu 
vekijemanu vehigianu lizman haze.
(Blagosloven si ti, Gospode Bože naš, Kralju sveta, koji si 
nam podario život, podržavao nas i pružio nam tu moguć- 
nost.)
U predvečerje Sabata i praznika:
Baruhata Adonaj, Elohejnu meleh. haolam, ašer kidšanu 
bemicvotav, vecivanu lehadlik ner šel Šabat vešel jom 
tov.
(Blagosloven si ti, Gospode Bože naš Kralju sveta, koji si 
nas posvetio svojim zapovestima i naložio nam paljenje 
sveće za Šabat i Jom tov.)
Nastaviti sa: (osim poslednje dve večeri Pesaha)
Baruh ata Adonaj, Elohejnu meleh haolam, šehehejanu 
vekijemanu vehigianu lizman haze.
(Blagosloven si ti, Gospode Bože naš, Kralju sveta, koji si 
nam podario život, podržavao nas i pružio nam tu moguć-



נפיש ידיד

 רצונך. לא עבדך משך הרחמן. בא נפש יךיד
 מול לא ישמחה איל. במו ךךעב ץירו

 צוף מנפת .ותיךךיךי לו רבעי .ךהז־ר
טעם: וכל

 .הבתךא חולת נפשי העולם. זיו הנא דורה
 לה בהראות לה. אנ אפר אנ אל אאנ

 והיותה ותתרפא. תתחזק אז זיוך. נעם
עולם: שמורות לה

 .בךהוא בן על אנ וחופה רחמיך. ׳ותמו ותיקן
 לראות תיםפכנ נכפוף הכמ זה יכ

 וחופה ביל חמדה להא עז-ך. רתפאבת
תתעלם: ואל אנ

 שלומך/ תםכ תא ילע יבחבי ופרוס אנ הגלה
 תשמרזה להנגי .ךךבוכמ ארץ רתאי

 וחננו מועד. בא כי אהוב מהר בך.
עולם: כימי



JED1D NEfEŠ
Običaj je reći ovu himnu pre šabatne službe u petak uveče.

Jedid nefeš av harahaman, mešoh avdeha 
el reconeha, jaruc avdeha kmo 
ajal, jištahave el mul hadareha, jee- 
rav 10 jedidoteha minofet cuf vehol
ta'am.

Hadur nae ziv haolam, nafši holat 
ahavateha, ana El na refa na la, 
beharot la noam ziveha, az tithazek 
vetitrape, vehajta la simhat olam.

Vatik jehemu rahameha, vehusa na al ben 
ahuveha, ki ze kama nihsof nihsafti 
lirot betiferet uzeha, ele hamda libi
vehusa na veal tit'alam.

Higale na ufros havivi alaj et sukat šelo- 
meha, tair erec mikvodeha, na- 
gila venismeha bah, maher ahuv 
ki va moed, vehonenu kimej olam.

zaklon svog mira)

(JEDID NEFES - U ovoj himni obraćamo se Bogu kao milosrd- 
nom ocu, svetlosti sveta i molimo ga da privuče nas, svog slugu, po 
volji svojoj, a njegov će sluga potrčati brzo kao jelen; pokloniće se 
pred njegovom veličanstvenošću. Biće mu slađa naša naklonost od 
saća meda i svih ukusa. Molimo ga da raširi nad nama i pruži nam



לשכת ערכית

 שיע<י. יום של ערבית לתפילת חיוחרת תוספת היא שבח־, •קבלת תפילת
לה נרמה •לכו הסילים צסד את רם בקול החזן קריאת עם תחל התפילה

לתפילה. להצטרף לקהל כהזחוה שהיא 
 בסיום התהלים. סספר קזסורים חששה חורכב התפילה של הראשון החלק

 לחזן יסתין הקהל שקט. ישתרר החתפללים ידי על ופרק פרק כל אסירת
 בתפילה להחשיך לקהל אות זה ויהיה רם, בקול הפרק סיוחת את שיקריא

שאחר־ןן. לפרק

 ב"מזמור אלא נרננה" "לכו במזמור מתחילים אין המועד חול או חג מוצאי תג, יום גם אושה שבת בליל
16 בעמוד - לדוד״

 נו:ישע לצור נתעה ליי, נתנה לכו
 בזמירות בתודה, פניי נקדמה ' י

 על גדול ומלך יי, אליגדול בי 'לו: נריע
 ארץ׳ ■ מהקרי בידו אשר אלהים: בל

 ,והוא הים לוי אישר לו: הרים• ותועפות
 נשתחוה באו יצרו: ידיו דבשת עשהו׳

 הוא בי עישנו: ץ נברכהילפני ונכרעה'
 ידו׳ וצאן מרעיתו עם ואנחנו אלהינו

 תקשו אל תשמעו: בקולו אם היום
 במדבר: מפה ביום כמריבה, לבבכם

 ראו י גם בחנמי, אבותיכם, בפוני אשר
 ואמר בדור אקוט שנה ארבעים פעלי:

 דרכי: ידעו לא הםיוהם תעיילבב עם
 אל ’ '׳באון אם באפי נשבעתי שרא
'"■ י ?עורותי: י' י י"

שבת" "קבלת
 ־ היש״ל כשנת )בערך כצפת המקובלים חכמי ידי על נוסדה שבת. קבלת תפילת

 שישה כוללת התפילה ישראל. קהילות ככל בהתלהבות ונתקבלה למייייגס(, 1 570)
ושליטתו לא־ל. כשבח עוסקים המזמררים השבוע. ימי ששת כנגד שהם תהלים מזמורי



KABALAT ŠABAT

Sluzba petkom uveče pocinje ovde. Ako praznik ili Kol haMoed 
pada na Sabat, tada !spustiti ovaj psalam i početi sa Mizmor leDavid.

Dođite, zapevajmo

Lehu neranena laAdonaj, naria lecur ji- 
šenu. Nekadema fanav betoda, bizmirot 
naria 10. Ki El gadol Adonaj, umeleh ga- 
dol al kol elohim. Ašer bejado mehkerej 
erec, vetoafot harim 10. Ašer 10 hajam 
vehu asahu, vejabešet jadav jacaru. Bou 
ništahave venihra'a, nivreha lifnej Ado- 
naj osenu. Ki hu Elohejnu va'anahnu am 
mar'ito vecon jado, hajom im bekolo tiš- 
mau. Al takšu levavhem kimriva, kejom 
masa bamidbar. Ašer nisuni avotejhem, 
behanuni, gam rau fa'ali. Arbaim šana 
akut bedor, vaomar am toej levav hem 
vehem 10 jadeu drahaj. Ašer nišbati vea- 
pi, im jevoun el menuhati.

(KABALAT SABAT - Običaj započinjanja šabatne službe sa sest psala- 
ma (95-99 i 29.) koji slede 1 himnom Leha dodi, star je 400 godina. Uveo 
ga je veilkl kabalista rabin Moše Kordovero (1522-1570) iz Safeda (zet ra- 
bina Sioma Haievija Alkabeca, autora himne Leha dodi) i od tada ga se 
drže i sefardski 1 aškenaskl Jevreji.
Sest psalama predstavljaju sest dana u Stvaranju koji prethode Sabatu. Hva- 
lospevi su Bogu i sluze kao inspiracija i duhovna priprema za dobrodošli- 
cu Kraljici Sabat. U njima se mogu razlikovati tri teme: prva je neizmerna 
radost dočekivanja Sabata - jednog od najvecih darova kojeg je Bog dao 
jevrejskom narodu; druga zajednička tema je Stvaranje i Sabat kao kruna 
Bozjeg stvaralačkog rada, te spoznaja Bozje veličanstvenosti. Treca tema je 
očekivanje Mesijinog doba i novog poretka koji ce ovaj svet preobraziti u 
Olam haba, “Svet koji ce doci.”Tada će nas materijalni svet postici konačno 
savrsenstvo za koje je i predodređen, a Bozju velicanstvenost će spoznati svi 
narodi sveta. Predviđeno je da taj novi svet postane realnost u sedmom mile-
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לשכת ערבית

 שירו הארץ: כל יזלי שירו ,שחדי שיר ץל שירו
 ליום םילמ בשרו ,שמו ברכו' לי;

 עמיםה בכל ,כבודו בגנים ספרו 'תו:^^^י^ייט
 הוא נורא ',אדמ מהללו ץ גדול כי נפלאותיו:

 ,אלילים' יםהעמ אלהי י כל י 1 כי :אלהים ילכ י על
 ותפארת זע ,יונלפ' רדהיוהוד עשה: מיםש ;וי
 ץ'ל ו''הב ,ם"עמישפחות^ ץל בוה’ שו:מקדב
 ובאו nrw שאו ,ישמו בוד'כלי; הבו ועז: בודכ

 חילו ,קדש 'בהדרת ייל השתרזוו לחצרותיו:

 ;תכו אף ך,למ ;יס'׳בוג/ מרוא הארץ: לכ ופנימ
 ישמחו במישרים: עמים יךיי ,תמוט בל לבת

 לזיעי לאו:מיופהי םעיר ץ,האר גלתו השמים
 לפני ר:ע; עצי לכ ירעו אז ,ובי אשר לוכ ידש

 לתב ישפט הארץ לשפיט בא כי אב יכ ץ
י באמונתו: ועמים ,בצדק י 'י

 ערפלו עני רכים: איים ישמחו ארץ,ה מגל מלך יי
 תלך, לפניו שא כסאו: מכו; ומשפט צדק סביביו,

 ותחל ראתה תבל ברקיו האירו צריו: סביב ותלהט
כל אדו; מלפני ין, מלפני נמסו כדונג הרים הארץ:

 את כתוכו הכולל ה"נגו־נ "לכו רזמוכמ פותחת זו שתפילה הסיכה זו .כולה הבריאה על
 מיד ןואשהר ארם אומר אותה ",ינועוש ה' לפני נכרכה ונכרעה, נשתחוה 'בואו רהיהאמ

א.שנבר לאחר
 ז.השבו שתדוק את כו ולהשרות ,םדהא את לרומם כן, אם ,לוא וריםזממ של תפקידם

 ותיתאושה ביאר, - זו תפילה רידוממס יםלהמקוב ולידמג שהיה - קורדוכרו משה רכי
 יןניכמ ,430 - ל יאירטגימ ןבוכחש תצטרפומ ,לוהל וריםזמהמ ששת של ותשונהרא

דם.הא נפש על השורה השבת ושתדלק כרמז ש",פנ" המילה
 עם הוא מקבל השבת, של המיוחדת הקדושה את לקלוט יוכל שהיהודי בכרי כידוע,

.ופשבנ השכינה של מיוחד ילולגי המביאה יתירה", "נשמה השבת כניסת
 :יכזמר וןעיר סביב סוככים שהם יגלו ,בת"ש "קבלת ריזמובמ יותר קהמימע ותנהתכונ
 לששת םבילימק החול ימות ששת ,כןא ה".חנוומ שכת שכולו ל"יום ,□יהימ לקץ הציפיה

דק.צ גואל ביאת - השביעי לאלף מקביל השבת יום כעוד שנה, אלפי
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KABALAT ŠABAT

Pevajte Gospodu

Širu laAdonaj šir hadaš, širu laAdonaj kol 
ha’arec. Širu laAdonaj barhu šmo, basru 
mijom lejom ješuato. Sapru vagojim kvodo, 
behol ha’amim nifleotav. Ki gadol Adonaj 
umehulal meod, nora hu al kol elohim. Ki kol 
elohej ha’amim elilim, vaAdonaj šamajim 
asa. Hod vehadar lefanav, oz vetif'eret be- 
mikdašo. Havu laAdonaj mišpehot amim, 
havu laAdonaj kavod vaoz. Havu laAdonaj 
kevod šmo, seu minha uvou lehacrotav. 
Hištahavu laAdonaj behadrat kodeš, hilu 
mipanav kol ha’arec. Imru vagojim Adonaj 
malah, af tikon tevel bal timot, jadin amim 
bemejšarim. Jismehu hašamajim vetagel 
ha’arec, jir’am hajam umlo’o. Ja’aloz sadaj 
vehol ašer bo, az jeranenu kol ace ja’ar. Lif- 
nej Adonaj ki va, ki va lišpot ha’arec, jišpot 
tevel becedek, veamim be’emunato.

Kad Gospod
Adonaj malah tagel ha’arec, jismehu ijim rabim. 
Anan va’arafel sevivav, cedek umišpat mehon 
kis’o. Eš lefanav teleh, utelahet saviv carav. 
Heiru verakav tevel, ra’ata vatahel ha’arec. Ha- 
rim kadonag namasu milifnej Adonaj, milifnej

nijumu koji se, shodno tome, naziva “Šabat.” Prethodnih šest hiljada godina 
ljudske istorije može se, u odnosu na šabat, uporediti sa šest dana u nedelji.)



לשבת ערבית

 כבודו: העמים כל וראו צדקו, השמים הגידו הארץ:
 לו השתחוו באלילים, המתהללים פסל עבדי כל יבשו

 דה,זהוי נ!תב רותגלנה ,ציץ ותשמח השמע י ם:ילהא לכ
 דאמ ,הארץ לכ על עליון ץ אתה כי ץ: י מ׳^טיך למען

 שותפנ שמר חע, שןאו ׳׳ יאהב אלהים: כל עלי ליתענ
 לב ולישרי דיק,לצ זרע רוא יצילם: םעישר מיד ,וחסידי

קדשו: רזכל ™ודו ,י׳ב יםיקצד שמחו שמדזה:

 נפלאות כי חדיש, ישיר ליי*; שירו מזמור,
 שו:דק הרוע לויימינו הושיעה ,עשה י

 צדקתו: להג הגרים ינעיל ,ישועתו י׳ הודיע
 כל ו'אר ישראל, תילב • ואמונתו' חסדו' ער

 כל ילי והריע נחיאלה ישועי! את ץ,אר פםיא
 ,נורבכ יילי זמח וזמרו: ורננו פצחו’’,הארץ

 ,ש^ר ולקו rimra' מרה:ז וקול
 תבל ומלאו, הים ירעם :ין המלך לפני הריעו
 ירננו: החם יחד כף וחאימ טלות :בה וישח

 תבל י ישפט הארץ, לשפט בא כיי יי לכיני
י במישחם: ועמים דק,צב " י

 בציץ ץ הארץ: תנוט ?רובים ישב עמים, ירגזו מלך ץ
 לודג שמך יודו ם:העמי כל לע הוא ורם י דול,ג י’

 נתכ!נ אתה ,באה שפטמ ךלמ ועז הוא: ש1דק ,ונורא
 ׳׳ רוממו עשיות: אתה ’ קבביע הצדקו טפשמ ,מישחם

 אהרןו משה הוא: דושק ,תלייו דםהל וותחו־הש אל׳הינו
 יענם: והוא ץ לא םראיק ,שמו ראיקב לאשמוו וינהכב

 יי למו: ןתנ וריק עדתיו שמרו אליהם, רידב ןענ מודבע

 על ונקם ,לוהם ייתה נישא אל ,עדותם אתה נוילהא
 כי קדשו, להר והשתחוו אלהינו י׳ רוממו עלילותם:

י ’ אלהינו: ׳׳ 'קדוש ’ ז
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KABALAT ŠABAT

Adon kol ha'arec. Higidu hašamajim cidko, ve- 
rau hol ha'amim kvodo. Jevošu kol ovdej fesel 
hamithalelim baelilim, hištahavu 10 kol elohim. 
Šamea vatismah Cijon, vatagelna bnot Jehuda, 
lema'an mišpateha Adonaj. Ki ata Adonaj Eljon 
al kol ha'arec, meod na'aleta al kol elohim. 
Ohavej Adonaj sinu ra, šomer nafšot hasidav, 
mijad rešaim jacilem, Or zarua lacadik, ulejišrej 
lev simha. Simhu cadikim baAdonaj, vehodu 
lezeher kodšo.
Psalam. Pevaj
Mizmor, širu laAdonaj šir hadaš, ki niflaot asa, 
hošia 10 jemino uzroa kodšo. Hodia Adonaj je- 
šuato, le'enej hagojim gila cidkato. Zahar hasdo 
ve'emunato levejt Jisrael, rau hol afsej arec, etje- 
šuat Elohejnu. Hariu laAdonaj kol ha'arec, pichu 
veranenu vezameru. Zamru laAdonaj behinor, 
behinor vekol zimra. Bahacocrot vekol šofar, ha- 
riu lifnej hameleh Adonaj. Jir'am hajam umlo'o, 
tevel vejošvej va. Neharot jimhau haf, jahad ha- 
rim jeranenu. Lifnej Adonaj ki va lišpot ha'arec, 
jišpot tevel becedek, veamim bemejšarim
Kad Gospod

Adonaj malah jirgezu amim, jošev kruvim tanut 
ha'arec. Adonaj beCion gadol, veram hu al kol 
ha'amim. Jodu šimha gadol venora, kadoš hu. 
Veoz meleh mišpat ahev, ata konanta mejšarim, 
mišpat ucdaka beJa'akov ata asita. Romemu Ado- 
naj Elohejnu vehištahavu lahadom raglav, kadoš 
hu. Moše veAharon behohanav ušmuel bekor'ej 
šmo, korim el Adonaj vehu ja'anem. Beamud anan 
jedaber alejhem, šamru edotav vehok natan lamo. 
Adonaj Elohejnu ata anitam, El nose hajita lahem, 
venokem al alilotam. Romemu Adonaj Elohejnu 
vehištahavu lehar kodšo, ki kadoš Adonaj Elohejnu
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לשבת ערכית

לעמוד רצו• זה בקטע

 כבור ליי הבו אלים, בני ליי הבו לדור, מזמור
 ליי השתחוו שמו, כבור ליי הבו ועי'•'

 רבוכה' אל ,המים על י יי קול ’קדש:’ בהדרת
 יי לקו בברו, יי קול רבים: מים ""על ם,הרעי

 אחי את ייי וישבר ,אחים שבר " קול בהדר׳
 כמו ושריון לבנון ,עגל”במו ו^קידם הלבנון׳

 יחיל יי אשייקול לדבור׳ וצב יי ולק
 אילות יחולל " ולק מרבר " ילחי ?דבה
 יי בבודי איטר לוכ ו,ליכהבי ת,רו:ע' ויחשף
 מולע יעז ןי לשל^ מלך’" וישב ,ישב למבול

' בשלוםי עמו את יברך' ״ יתן,’

 והטור המנוקד הטקסט את רק לותר יש בלתש. נאמר בכורו־ ■אנא הקטע
 של התיבות ראשי הס השמאלי בטור הכתובות האותיות הרמבו. הימני

= נדולת בכר אנא למשל: קדושים. שמות הקבלה לפי היוצרים הפסוקים.
לאררט. ואיו אב־ג.

יתייז אב״ג רודהצ תתיר ימינך גדלת בכח אנא

שס״ן קר״ע נורא טהרנו שגפנו עמך דרת קבל

יכ״ש נג״ד שמרם יחודך רורשי גבור נא

צת־יג בס״ר גמלם תמיר צרקתך רחמי טהרם ברכם

סנ״ע רק״ב עדתך נהל טובך ברב קרוש ןחםי

יג־לפו״ק קרשתך זוכרי פנה לעמך גאה יחיד

צי״ת שק״ו יודע צעקתנו ושמע קבל שועתנו

וערי לעולם מלכותו כבור שם ברוך

לחד" "מזמור
 כעולמות שמרה מעוררת גדולה, וכשמרה ככוננה זה מזמור שאמירת מובא, בקבלה
 לחשיבותו. כביטוי המזמור, אמירת בשעת לעמוד נהוג אף רבות בקהילות העלוונים.

 שכנגדם מובא הבבלי כתלמוד פעמים! שמונה־עשר כמזמור מוזכר הקכ״ה של שמו
החול. כימיות היעמידה' כתפילת הברכות שמונה־עשרה את רכמים תיקנו

 גם ניתן הבריאה. ימי שכעת כנגד - פעמיים שבע כאן מוזכר הי"ו ־סול המלים צמד
 בהטיות ־קול־ המילה מוזכרת שם גם סיני, כהר תורה למתו סמלי רמז בכך לראות
פעמים. שבע שונות



KABALAT ŠABAT

Davidov psalam
Govori sc stojeći

MizmorleDavid, havu laAdonaj bnej elim, havu 
laAdonaj kavod vaoz. Havu laAdonaj kevod 
šmo, hištahavu laAdonaj behadrat kodeš. Kol 
Adonaj al hamajim, El hakavod hir'im, Adonaj 
al majim rabim. Kol Adonaj bakoah, kol Adonaj 
behadar. Kol Adonaj šover arazim, vaješaber 
Adonaj et arzej haLevanon. Vajarkidem kmo 
egel, Levanon veSirjon kmo ven re'emim. Kol 
Adonaj hocev lahavot eš. Kol Adonaj jahil mi- 
dbar, jahil Adonaj midbar kadeš. Kol Adonaj 
jeholel ajalot vajehesof jearot, uvehejhalo, 
kulo omer kavod. Adonaj lamabul jašav, va- 
ješev Adonaj meleh leolam. Adonaj oz leamo 
jiten, Adonaj jevareh et amo vašalom

Preklinjemo Te
Govori se stojcći i tihim glasom
Ana, behoah gedulat jemineha, tatir cerura. Kabel 
rinat ameha, sagvenu, taharenu, nora. Na gibor, do- 
rešej jihudeha, kevavat šamrem. Barhem taharem, 
rahamej cidkateha tamid gamlem. Hasin kadoš, be- 
rov tuveha nahel adateha. Jahid, ge'e, leamha pne, 
zohrej kdušateha. Sav'atenu kabel, ušma ca'aka- 
tenu, jodea, ta'alumot. Baruh šem kevod malhuto 
leolam vaed.

(PreklinjemoTc - Ova mistična molitva u svom izvornom obliku na hcbrcj- 
skom jeziku, sastoji sc od 7 rcdova od kojih svaki sadrži 6 rcči. Zbir reči je 
42, što je jcdnako zbiru jednog od Božjih mističnih imena. U njoj sc preklinje 
Gospod da velićanstvenom snagom svoje desnice izbavi zatočenike, prihvati 
molitvu svog naroda; da osnaži, pročisti, blagoslovi i čuva kao zenicu oka one 
koji teže jedinstvu s njim).

- 13-



לשבת ערבית

 רבות בקהילות שבת־ ■קבלת תפילת של השיא רגע הוא דורי■ ■לכה הפיוט
דודי/ הילכה את עםיהתזן ביחד לשיר נהוג

 כלה, לקראת דודי לכה
נקכלה: שכת כני

 אחד « המיחד, אל השביענו אחד, בדבור וזכור רומ יש
T ז י " ולתרןלה: ולוקפארת לשם יאחה וושמ 

 נקבלה: שבת פני כלה, לקראת רודי לכד

 מראש ,ה^כה מקור היא יכ ,ונלכה לכו שבת ראתק ל
תחלה: במרובה מעשה י ףס! ,נסוכה דםקמ

 נקבלה: תשב פני בלה, לקראת דודי לכה

 רב ההפכה, מתוך צאי קומי מלוכה, עיר מלך קדש מ
 תמלה: עליך יחמל י והוא ,אבכה י שמקק שבת לך

 נקבלה: שבת פני כלה, לקראת דודי לכה

 יד של שמי, תפארתך בנדי לבשי קומי, מעפר תנערי ה
נאלח: נפשי אל קרבה הלחמי, בית ישי בן

נקבלה: שבת פני כלה, לקראת דודי לכה

 עוף עור־ ף,וא קומי אידך בא כי התעוררי, העורף ה
ננלה: :ךעל י; כמד ,דברי שיר

נקבלה: שבת פני כלה, לקראת דודי לכה

דודי" "לכה
 כערב מתעטפים שהיו ינאי? ’וו־ חנינא ר' - ישראל ארע חכמי על מסופר בתלמוד

 חיבר מנהגם, יסוד על המלכה". שכת לקראת ונצא "בואו לתלמידיהם: ואומרים שכת,
 דודי׳ "לכה הפיוט את (1570 כשנת )כערך כצפת שחי אלקכץ שלמה רכי המקובל

 ־ היליויי לימיהיש - שמו את חתם אף המחבר ישראלי. קהילות ככל אהוב לפיוט שהפך
השיר. מבתי כשמונה הראשונה כאות

 הפזמון )־כעלה(. ל״דודה" נחשב ישראל ועם וכמככה. ככלה כפיוט מוצגת השבת
 כרוח השבת. את לקבל ישראל עם של הכמיהה את מסמל דוד- "לכה עצמו על החוזר

 כן יש לכולם עולם, של רכונו - הקכ"ה לפני שכת "אמרה כמדרש: גם מוצאים אנו זו
זוגר" בן יהא ישראל ־ הקכ״ה לה אמר זוגי בן אין ולי זוג,

 הוא וה"דוד" ירושלים, את או ישראל עם את מייצגת ה"כלה" בפיוט, מסוימים כבתים
לקכ״ה, היהודי העם כין הדדית להשפעה כסמל וכלה חתן של זה נושא הקב״ה.



..... ........ === KABALAT ŠABAT ־-----_------------ (

Dođi voljeni
(Peva se stojeći)
Leha dodi likrat kala pnej Šabat nekabela

Leha dodi likrat kala pnej šabat nekabela.

Šamor vezahor bedibur ehad, hišmianu El 
hamejuhad, Adonaj ehad ušmo ehad, lešem 
uletiferet velithila.

•• Leha dodi likrat kala pnej Šabat nekabela.

Likrat Šabat lehu venelha, ki hi mekor habe- 
raha, meroš mikedem nesuha, sof ma'ase 
bemahšava tehila

Leha dodi likrat kala pnej Šabat nekabela.

Mikdaš meleh ir meluha, kumi cei mitoh 
hahafeha, rav lah ševet be'emek habaha, 
vehu jahamol alajih hemla.

Leha dodi likrat kala pnej Šabat nekabela.

Hitna'ari meafar kumi, livši bigdej tifarteh 
ami, al jad ben Jišaj bejt halahmi, korva el 
nafši geala.

Leha dodi likrat kala pnej Šabat nekabela.

Hitoreri hitoreri, ki va oreh kumi ori, uri uri šir 
daberi, kvod Adonaj alajih nigla.

Leha dodi likrat kala pnej Šabat nekabela.

(Dođi voljeni - Ova predivna himna kojom se izražava dobrodošlica Šabatu, 
izvor ima u Talmudu u kojem je opisano kako dva velika učenjaka izlaze 
napolje da dočekaju “Kraljicu Šabat.”)
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לשכת ערכית

בך ,יתהמ ומה תשחגוחח׳ מה ,יתכלמ ולא יבושת א ל
תלה: על העיר ונבנרזה ,ענן׳י ייענ .ייחסו

 נקבלה: שכת פני כלה, לקראת דודי לכה

 ךליע יששיי ,ךיבלעמ לכ וחקךו שאסיך, למשסה ויה ו

:הכל לע ןחת שושעב ,יךלהא י
 נקבלה: שבת פני כלה, לקראת דורי לכה

 בן איש :ד על תעריצי, ץ אתו ,יתפרוצ ושמאל מין י
י ’ונמלה: ו^מרוה י י,צרפ י

נקבלה: תשב פני כלה, לקראת דודי לכה

 )יש תערב לכיוון פונה כשהציבור נאחר בשלו□־ בוא•” האחרון הבית
 בואי כלה, "בואי החלים באחירת חעליתו. !שחונים חאה - לאחור להסתובב

השבח:. לקבלת חוחשי כביטוי שחאל, ולצד •חין לצד חעט לכרוע נהוג כלה־

 ומועד חג גם שהוא שבת נהבר גם ,בעלה טרתע םושלכ איו כ

 סגלה, עם אמוני תוך ובצהלה, בשמחה( אלא: "בדנה"
י'י ” ”י י י להכ איבו כלה איבו

בלחש: שוב ואוחר לפנים ראשו חטה הרגיל לחצב! וחוזר הסיבוב את חס״ם
מלכתא: שבת כלה בואי

 נקבלה: שבת פני כלה, לקראת דודי לכה

 לשמך ולזמר יןל להודות טוב השבת: םיול שיר מזמור
 כלילות: ואמונתך חסדך, כבקר להגיד עליון:

ך ניחתשמ יב בכנור: 'ןהגיו ילע ,לנב ילעו שורע ילע

 בקהילות שכת כערכ הנאמר השירים׳ '־שיי־ במגילת מופיע לתורה, ישראל עם וכיו
שבפיוט. אלו למוטיבים ההשו־אה ומשם רכות,

 מערב, לכיוון לאחוריו ופונה מסתובב כולו הקהל הפיוט, של האחרון הכית כאמירת
העולם. במערב שנמצאת השכינה והקבלת השבת לקבלת כביטוי

השכת" ליום שיר "מזמור
 השבת וקבלת החול, ימי ששת כנגד המכוונים המזמורים ששת אמירת סיום עכו

 שהוא השביעי המזמור באמירת פותחים אנו דוד־", ־לבה כפיוט כלה־ ־בואי באמירת
 כבית שכן השכר!", הם של ־עשר גם נקרא זה מזמור השבת. - השביעי היום כנגד

 אדם ע־ תבכה זה מזמור המסורת, לפי השמת. ביום אותו שו־ים הלויים הי המקדש
כעצמו. הראשון

 המזמור פותח וולכ השבוע, כימות החולץ לעבודת וכוח השראה מקור הינה השבת
 מסיים המזמור ומרכיביה. והבריאה של עפיה על לקמה האדם של הקובה כהכרת

 השראה mpo ,”עולם ־סוד”ל נחשב - לשבת כדומה - הצדיק כ הצדיק, של במעלותיו
וקדוש. מושלם אדם להיותו אוהו לסובבים



KABALAT ŠABAT

Lo tevoši velo . tikalmi, Ma tištohahi uma 
tehemi, bah jehesu anijej ami, venivneta hair 
al tila.

Leha dodi likrat kala pnej Šabat nekabela.

Vehaju limšisa šosajih, verahaku kol mevala- 
jih, jasis alajih Elohajih, kimsos hatan al kala.

Leha dodi likrat kala pnej Šabat nekabela.

Jamin usmol tifroci, ve'et Adonaj ta’arici, al 
jad iš ben parci, venismeha venagila.

Leha dodi likrat kala pnej Šabat nekabela.

(okreni se licem prema zapadu i reci:)

Boi vešalom ateret baela, gam berina (na prazni- 

ke zameni sa: besimha) uvecahala, toh emune am 
segula, (nakloni se na desno) boi hala, (nakloni se na levo) 

boi hala, (reci tiho treći put:)

Okreni se licem prema istoku, nakloni se i reci tiho treći put 
boi hata Šabat ma^eta.

Leha dodi likrat kala.pnej Šabat nekabela.

Psalam, pesma
Mizmor šir lejom hašabat. Tov lehodot laAdo- 
naj, ulzamer lešimha eljon. Lehagid baboker 
hasdeha, ve'emunatha balejlot. Alej asor va'alej 
navel, alej higajon behinor. Ki simahtani Adonaj

(Psalam, pesma - Psalam slavi Šabat kao dan u kojem prestajemo “stvarati” 
kao što je to i Bog učinio sedmog dana stvaranja.To znači ne činiti ni jednu 
od 39 zabranjenih aktivnosti koje navodi Tora, a objašnjava jevrejski zakon).
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 מאד ץ, מעשיך גדלו מה ארכן: ןדיך במעשי בפעלך,
 את ייבין לא וכסיל ידע, לא בער איש מחשבותיך: עמקו
 ,ןוא פעלי בל יציצו ,עשב ובמ רשעים חבפר זאת:

 איביך דכה בי ןן: לעולם מרום ואתה עד: עדי להשמדם
 םתרו און: פעלי לכ יתפרדו יאבדו, איביך הגה כי יי,

 בקמים בשוך עיני ותבט רענן: בשמן בלתי קרכי, כראים
 רזאפ ,ךחיפ י מרתב דיקצ אזני: תשמענה ,?זרעים עלי

 יפריחו: אליהיכו רותבחצ ן,י ביתב שתולים גה:שן בלבנון
 שרן כי דהגיל י היו:ן י ורעננים דשנים ,?שיבה ובקע עוד

T י י בו: התלעו לאו צורי ך, ׳ י

 לתב כקת אף ,התאזר עז " לבש ,לבש גאות מלך *
 נשאו אתה: מעולם מאז, כ?אך נכון תמוט: בל
 מקלות ם:דכי נהרות אושי ,לםקו ג^ז^יות נשאו " ?הרוה

 תיךעד' ך רוםט? אדיר י ,םן משברי אדירים םיר? מןם
ם:ימי י ךלאר ן;, ,קדש נאוה ךלבית ,מאד נאמנו

 בעת העוחדים יש (.29 בעת׳ )תסצא יתום״ ״קדיש אוסרים זו פיסקה בסיום
הקדיש. אתירת

 איהי יהכ אוף אחדב לעלא מתיחדין דאנון א?גונ
 מהוןע למדווי ךארןד י ברזא ל^א א^דוךת

 לא לעלא ,אחד הוא ’ יךבר שאקך ,הד בלקל הד לעלא
?חא איהי עד רקחה אןסךכו על ביתן

"»א" תפילת
 שמעון רבי שחיבר הקדוש הזוהר מספר הארמית( )בשפה כלשונה מובאת זו, פיסקה

 השבת. ביום העליונים בעולמות המתרחש את קבלית בשפה מתארת והיא יוחאי, בר
 ששת של ואיחודן ת,1האציל לעולם התחתונים העולמות כעליית עוסק הראשון חלקה

 המכונה הימלכות; בספירת - 'וייסוד ייהוד ינצח; תפארת;' ׳גבורה; 'חסד; ־ הספירות
 השבת כיוס משפיע שהקכ״ה הנעלית ההשפעה מתוארת במ^^ן^ניל, . הבבוד" "בסא גס

התחתונים. לעולמות
 כיום המעחדות התפילות ידי על נעשה השבת, כיום זה נפלא שיחוד נאמר, בהמשך

 היהודי של המוכים סו^ו^ג^י^ד שנוצרו 'היאורות כל נקלטים השבת, כניסת עם הנשבב.
 ושורה נשגבה, אלוקית הארה אז מאירה ובמקביל כאור־אין־סוף, השבוע, במשך

 הנובעת עילאית לשמחה וגורמת אותו מענגת זו הארה היהודי. שקיבל היתירה בנשמה
השבת. כמהלך לקכ״ה המיוחדת קירבתו פנים׳; מ״מאור



-- ----- ---------- KABALAT ŠABAT -------------------------  £ ־־־־־־

befoaleha, bema'ase jadeha aranen. Ma gade- 
lu maseha Adonaj, meod amku mahševoteha. Iš 
ba'ar 10 jeda, uhsil 10 javin et zot. Bifroah rešaim 
kmo esev, vajacicu kol poalej aven, lehišamedam 
adej ad. Veata marom leolam Adonaj. Ki hine oj- 
veha Adonaj, ki hine ojveha jovedu, jitparedu kol 
poalej aven. Vatarem kir'em karni, baloti beše- 
men ra'anan. Vatabet ejni bešuraj, bakamim alaj 
mere'im, tišmaena oznaj. Cadik katamar jifrah, 
ke'erez baLevanon jisge. Štulim bevejt Adonaj, 
bebacrot Elohejnu jafrihu. Od jenevun besejva 
dšenim vera'ananim jihju. leagid ki jašar Adonaj, 
curi velo avlata bo.
Gospod je Kralj

Adonaj malah geut laveš, laveš Adonaj, oz hit'azar, 
af tikon tevel bal timot. Nahon kis'aha meaz, meo- 
lam ata. Nas'u neharot Adonaj, nas'u neharot ko- 
lam, jiseu neharot dahjam. Mikolot majim rabim adi- 
rim mišberej jam, adir bamarom Adonaj. Edoteha 
ne'emnu meod, levejteha na'ava kodeš, Adonaj, 
leoreh jamim.
Kadiš ožalošćenog (na str. 29)

(Govori se u stojećem stavu)

Kao što one
Kegavna deinun mitjahadin le'ela be'ehad uf 
hahi ihi itjahadat letata beraza de'ehad lemehe- 
vej imehon le'ela had lakavel had, kudša berih hu 
ehad le'ela 10 jetiv al kursaja dikare ad deitavidaT 
ihi beraza de'ehad kegavna dilej lemehevej ehad

(Gospod je Kralj - Tema ovog psalma je Božja suverenost i snaga. U njemu 
se Gospodu obraća kao kralju koji se ogrnuo veličanstvenošću, opasao se 
snagom.)

(Kao što one - Ovaj kabalistički odlomak opisuje kako Božanski atributi 
rastu i šire se približavanjem Sabata)
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לשכת ערכית

 אוקימנא והא באחד. אחד למהוי דיליה כגונא דאחד
רןד.א י וישמו רןדא דיי חא י

 למשח דדאח ברזא דתתאחאד שבת איהי לשבה רזא
T שבהאזיהא ד^לי צלתתא דאחד\ ראא לה

 ואתתקנת דאחד, ברזא קדישא יקירא כורסיא אתאחדת
 איהי אבתש ילע כד עלאה. ישאקד כאמל להע למשך

 מתעברין וכל־דינין אחרא. מסטרא ואקפרשת אתיחדת
 עטרתאתו שאקדי י רונהיד ביחודא רתקאאש יהיוא מנה

 ין!מח ףבל־שולטני קדישא. מלפא לגבי ןעטרי כמהב
 אטנשול ולית ה.מנ ברועתוא ןירקע להוכ דיךעא ומארי

 האלע בגהירו ןנהיך אהפאנו למיןע להובכ חראא
 מתעטךן וכלהו קדישא. בעטא לתתא ואתעמרת

 לה י כארבל דצלותא שרותא ןבך רלתק. בנישמתין
’ ^נפין: טהיח ברודוה

הסיוחדת. שבת" קבלת” תפילת את חותתת ה־כגונא־ תפילת

שבת. לליל ׳׳ערבית לתפילת פונים כעת

שבת ליל ערבית תפילת

 כרעותה ברא די בעלמא אמן :רבא שמה התקדש יתגדל
 משיחה. ברויק פוךקנה ותצמח מלכותה. המליך

 בעגלא ישראל, בית דבל ובחיי וביומיכון כוןאמןבחיי
 יתברך: עלמיא. ולעלמי לעלם מברך רבא שמה יהא אמן אמן: ואקרו קריב ובזמן

 יתברך, עלמיא. ולעלמי לעלם מברך רבא קזמה הזא
 התעלה התהדר ]?הנשא, החרומם ויתפאר וישתבח,
 ברכתא כל מן אמולעלא הוא. בךיך דקדשא שמה התהלל
 ואמרו בעלמא, דאמירן תשבחתא"ונחמתא, ושירתא

אמן :אמן

שבת לליל ׳ערכית׳
 כחלקה פותחים אנו ,””שבר קבלת” תפילת את החותם קדיש חצי אמירת סיום עם
 זו תפילה שתיקן הוא אבינו יעקב המסרו־ח׳ לפי ערכית.'.’ תפילת - התפילה של השני

יום. של סיומו עם הנאמרת



KABALAT ŠABAT

be’ehad. Veha ukimna raza daAdonaj ehad ušmo 
ehad.

Raza dešabat ihi šabat deitahadat beraza de’ehad 
lemišrej ala raza de’ehad. Celota dema’alej ša- 
bata deha itahadat kursaja jakira kadiša beraza 
de’ehad, veit’takanat lemišrej ala malka kadiša 
ila’a. Kad ajil šabata ihi itjahadat veitperašat mi- 
sitra ahara. Vehol dinin mitabrin mina veihi ište- 
arat bejihuda dinehiru kadiša veitaterat behama 
itrin legabej malka kadiša. Vehol šultanej rugzin 
umarej dedina kulhu arkin veitabaru mina. velejt 
sultana ahara behulehu alemin, veanpa’ha nehi- 
rin binehiru ila’a veitaterat letata beama kadiša. 
Vehulehu mitaterin benišmatin hadatin. Kedejn 
šeruta dicelota levareha la behedva binhiru de- 
anpin.

Haci kadiš
(Govori predmolitelj)

Jitgadal vejitkadaš šeme raba svi: Amen Beal- 
ma di vera hirute vejamlih malhute, vejacmah 
purkane vfcarev meš^e !>vi: Amen Be^jehon 
uvejomehon, uvhajej dehol bejt Jisrael, ba’agala 
uvizman kariv veimru amen. (svi: Amen. Jehe 
šeme raba mevorah leolam uleolmej olmaj- 
ja. Jitbarah: Jehe šeme raba mevorah leolam 
uleolmej olmajja. Jitbarah. Jitbareh vejištabah, 
vejitpa’er vejitromam, vejitnase, vejithadar, ve- 
jitale, vejithalal, šeme dekudša berih hu. svi: 

Amen Le'ela min kol birhata veširata, tušbehata 
venehemata, da’amiran bealma, veimru amen. 
svi: Amen.
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לשבת ערכית

רט: קולב •ברעויאחר החזן

m:! המביך «ן את בךכו:
י י יT בכריעה: •שיב הקהל

 ועד: לעולם המברך ן« בךכךקהל:

 ועד: לעולם המביך «ן ברוך:1י״
אתריואטן. ואיןעונין

ברכות: שתי בבבכים שסע לקריאת כהק־סה

 בדברו אשר העולם מלך אלתינו יי אתה ■ביון
 £,יםרעש פותח’ בחכמה עורבים, מעריב

 הזמנים תא 'מרלליף ’עתים, '^טנה בתכרנה
 ברקיע, במשמרותיהם הכיככים את מקסדיר
 חשזך,’■י,פ’אורנ 'גולל,ם'ולילהוי בורא וברצונו.

 לילה. ושביא יום ו^עביר’’^!־, מ?ני ■וחש
 ברוך ,שמו צבאות י׳ ילללז, ובק יום בי: "ממ^ריל

’ ״ל,״ ים:ערב המערב ," אתה

 ומצות תירה אה?ת, עומד ?*ריאל” בית עולם אהבת
 להינו,א ץ ןכ לע .1רךלט אחתנו ממשפטים יםחק

 תורתך ברבר' ונשמר ?תקיף, נשיח ומנובקמ ישכבנו3
 םה:^ון1 ,;מינו ארך■ חייט הם 'פי ועד. לעילם בטצותיףו

לעולמים. מקנו תסור לא ואריך ולילה, יומם נהגה

כלחש. ררעט הכרכה את יסיינר הרק
ישראל" vnvi’ תילתפל לפנות סיד אלא כררתו, על •אסן׳ לענות אין

ישראל: עמו אוהב ,’ אתה ךברו

 ערכית. לתפילת אליו להצטרף לקהל הרזן של קריאה היא המכורר", הי את רררו”
 הראוי הוא לרדו העולם רורא רלומר, - ”ועד לעולם המבורר הי ״בחר משיק הקהל
 לקראת ראויה הרנה מהווה זו פתירה להתפלל. ראוי לרדו ואליו ומהולל, מכורך להיות
העמידה. ותפילת וכבבותיה, שמע קריאת - שכתפילה השיא רגעי

 עול□". ו"אהרת ”ערכים המעריכ” כררת את מקדימים אגו שמע, קריאת אמירת לפני
סגולה. לעם שלו העצומה וכאהכה הכורא, כגפלאות עוסקות אלו כרכות
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KABALAT ŠABAT “

(Barhu se govori stojeći. Dok izgovaramo, klanjamo se iz poštova- 
nja prema Bogu.) 
predmolitelj:

Barhu et Adonaj hamevorah.
“Blagoslovite Gospoda blagoslovenog.”

svi i predmolitelj:

Baruh Adonaj hamevorah leolam vaed.
“Blagosloven neka je Gospod blagosloveni doveka.”

Blagosloven si Ti
Baruh ata Adonaj Elohejnu meleh haolam, 
ašer bidvaro ma'ariv aravim, behohma poteah 
šearim uvitvuna mešane itim, umahalif et 
hazmanim, umesader et hakohavim, bemiš- 
merotejhem barakia, kircono. Bore jom va- 
lajla, golel or mipnej hošeh, vehošeh mipnej 
or, uma’avir jom umevi lajla, umavdil bejn 
jom uvejn lajla, Adonaj cvaot šmo. Baruh ata 
Adonaj, hama'ariv aravim.
Večnom Ijubavlju
Ahavat olam bejt Jisrael ameha ahavta, Tora 
umicvot, hukim umišpatim otanu limadeta. al 
ken Adonaj Elohejnu, bešohvenu uvekumenu 
nasiah behukeiha venismah bedivre Torateha 
uvemicvoteha leolam vaed. Ki hem hajenu 
veoreh jamenu, uvahem nehege jomam valajla, 
veahavatha 10 tasur mimenu leolamim. Baruh 
ata Adonaj, ohev amo Jisrael.

(Blagosloven siTi - Ovo je prvi blagoslov pre molitve šema.Tim blagoslo- 
vom obznanjujemo zastrašujući prelazak dana u noć. Blagosiljamo Gospoda 
Boga našeg, nazivamo ga Kraljem sveta koji rečju svojom čini da veče po- 
stane tama, mudrošću otvara nebeska vrata, razumevanjem izmenjuje doba 
dana i godišnja doba, a po volji svojoj je poređao zvezde na nebu.)

(Vecnom Ijubavlju - Ovaj je blagoslov uvod u Šma. U njemu je reč o . Božjoj 
ljubavi prema nama, svom narodu, i podseća nas da Tora i micvot nisu samo
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.שכת ■ ערכית =

ויצר .יסין ביד העיוים את לכסות יש ־..ראל.יש לחש־ תפסוק באתירת
 וחושל ,ולסבלו יחיד שהקב־ת ווןכולהת .חו־־א תילת באתירת להאריך
לםועה רוחות בארבל

נויו!לא יי ליעצרא שמע
:ראח י;

ועד: לעילם מלכותי כביד םיל‘ ברוך בלחש:

ל:אישר ־שתל לתפילת החשך הם הבאים הקטעים שלושת
־אתת־ החילה עד ברצף אותם לקרוא ויש

 ובכל לבבך, בכל אלהיך, ;י את ואהבת
 הדברים 'יוהו רך:אמ עכל, ,נפשך

 בבךל ל/היוש י ףוצמ י כינא רשא אלהה

 תךיבב ךתבשב ,םב'תרדבו ךילבנ סננכתשו
 םרתוקש ובקומך: ,ךכבש’בו י דרךב יבלכתך

 וכהבתם עיניך: ןיב לטמפת י והיו ,דך; בל אותל
T י י חךובשר יתךב מזזות בל

 מצוה אנכי אשר מצותי אל תשמעו שמע אם

 ולעבדו, אלהיכם ץ את לאהבה היום, אתכם
בעתו ארצכם מטר ונתתי נפשכם: ובכל לבבכם בכל

שמעי קריאת׳
 יעקב שכאשר ,רפמסו כתלמוד פילה.שבת השיא נקודת ספק ללא היא שמע קריאת

 :לו השיבו תם ,נתםמוא כדבר ותוס לפני יונכ את שאל (ל'ישרא גם )שנקרא נויאב
 ייד:מ השיב ,ניוכ תשובת את יעקב כששמע ז"'.אח הי ,לוקינוא ה' (,נוי)אב ישראל שמע"

.ועז־'' לעולם תולכומ ככוד שם "כרוך
 וקבלת ,דאח כא־ל המוחלטת תומונבא היהודי העם להצהרת הפך ־לישרא עמ"ש

 כדי תוך רהוכגב ריהטוההיס ךלבמה נפשם את מסרו רכים יהודים מיס.ש כותלמ עול
 משפט לומר נהוג לם,והעמ להיפטר עומד אדם כאשר ,וםיכ גם אל"ישר "שמע קריאת

פ:^רהנ יציאת כשעת וה
 שמע”כ הפותחת הראשונה הפרשה ית:ישפר ושלמש מורכבת ־שמע־ תפילת

 כרוח כנינו את ולחנך ,תוולכמ את עלינו לקבל ,'ה את לאהוב כחובתנו עוסקת ",לישרא
 אם שריםאומ לחיים כהבטחה עוסקת ,מוע"ש אס ב״והיה הפותחת השניה הפרשה זו;

 ,מר"ניא"כ הפותחת שיתליהש הפרשה ;וב שמורד למי והעונש ;ה ויייוצ את נקיים
 ונכ וכחר םמצרימ אותנו הוציא שהקב״ה לכך רתותזכ ווהמהה הציצית ותמצוכ עוסקת
לעס. לי לחיית
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KABALAT ŠABAT c
Čuj, o Izraele

{Šma izražava suštinu naše vere. Sastoji se od tri odlomka preuzeta 
iz Tore.)
Kod izgovora prvog stiha Sma, radi dublje koncentracije treba de- 
snom rukom pokriti oči:

Šma Jisrael, Adonaj Elohejnu, 
Adonaj ehad.

“Čuj, o Izraele, Gospod je naš Bog, Gospod je Jedan.” 
Skloniti ruku s očiju i sledeći stih reći tihim glasom:

'Baruh šem kevod malhuto leolam vaed. 
“Blagosloveno neka je ime Slavnog njegovog kraljevstva 

doveka.”
Nastaviti uobičajenim tonom:
Veahavta et Adonaj eloheha, behol 
levaveha, uvehol nafšeha, uvehol 
meodeha. Vehaju hadvarim haele ašer 
anohi mecavha hajom, al levaveha. Veši- 
nantam levaneha vedibarta bam, bešivteha 
bevejteha, uvlehteha badereh, uvešohbe- 
ha, uvekumeha. Ukšartam leot al jadeha, 
vehaju letotafot bejn ejneha. Uhtavtam al 
mezuzot bejteha, uviš'areha.
Vehaja im šamoa tišmeu el micvotaj ašer anohi 
mecave ethem hajom, leahava et Adonaj 
Elohejhem uleovdo, behol levavhem uvehol 
nafšehem, Venatati metar arcehem beito

dodatak našem životu, već srž života i uzrok postojanja. Mi ćemo zauvek 
govoriti o njegovom zakonu i radovati se rečima Tore i micvot. One su naš 
život i trajanje naših dana, i mi ćemo ih promišljati danju i noću. Neka lju- 
bav Gospoda nikad ne ode od nas jer on voli svoj narod, Izrael.)

(Veahavta et Adonaj eloheha . .. - “Voli Gospoda Boga svoga svim srcem 
svojim, svom dušom svojom i svim imetkom svojim. I neka te reči koje ti 
zapovedam danas, budu na tvom srcu. Usadi ih svojoj deci i govori o njima
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לשבת ערבית

 עשב ונתתי ויצהרף: ותירשך דגנך ואספה ומלקוש, יורה
יפתה פן לכם שמרויה ושבעה: ואבלה בשךך

 והשתחויתם אחרים היםליא ועבדתם וסרתם לבבכם,
 מטר יההי ולא השמים את ועצר בכם ין אף והרה להם:

 הארץ מעל רה^; ואבדתם יבולה, את ההן לא והאדמה
 על אלה דברי את ושמתם לכם: נתן ין ישרא בהטה

 והיו כםדי על לאות אתם וקשרתם נפשכם ועל לבבכם
 לדבר בניכם את אתם ולמךהם עיניכם: בין לטוטפת

 ובקומך: ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך בשבתך בם,
 ימיכם ירבו למען ובשעריך: ביתך מזוזות על וכתבתם

 לתת םכותיבלא יי נישבע ישרא האדמה על בניכם וימי
הארץ: על השמים כימי להם,

 בני אל דבר ר:מלא משה אל יי ויאמר
םהל שוו^ע םחלא רתמוא. ראל^ש ’
 יצתצ לע ותנונ תם,רילד ״דיהםם נפיכ לע ציצת

 םתוראי ,לציצת לכם יההו תכלת: פתיל כנף,ה
 ,אתם י םתועשי יי ת^ לכ את וזכרתם ותא

 אשר כםרעי ’ ירחאו כםבבל חחא ו׳ורתת ולא
 תא י שיתםעו כרוזת מעןל אחריהם: ם^יאתם

 ייי 'ינא י לאלהיכם: דשיםק תםקיה ,מצורף כל

 םירצמ מארץ אתכם הוצאתי שרא י אלהיכם

אמה ם:יכהלא יי י ר א י יםלאלה לכם יותלה ” . : T ... . . . ׳ . . T ... " ...

 תי.את - אלוקיכם ״ה׳ יםילבח חסת״חת שחע קריאת
 ולא חלים רם בקול יסיים ןושהח עד בדחחה ןתילהח יש

אמת ם:כאלהי יי

* »,ן ,, ן,
 ותלמי את להשלים ככדי לים.מ 245 ישנם ”ע־שס כקריאת כי ,צויין הקדוש כזוהר
 שלישת את שוב ואומר חוזר החזן ,םדהא של וריאכ כנגד - 248 וישיר כך התפילה

מת"א אלוקיכם ־הי יםלהמ

־20-



KABALAT ŠABAT

jore umalkoš, . veasafta deganeha vetirošeha 
vejichareha. Venatati esev besadeha 
livehemteha, veahalta vesavata. Hišamru 
lahem pen jifte levavhem, vesartem va'avadtem 
Elohim aherim vehistahavitem lahem. Vehara 
af Adonaj bahem veacar et hašamajim velo 
jihje matar veha'adama 10 titen et jevula, 
va'avadtem mehara meal ha’arec hatova ašer 
Ađonaj noten lahem. Vesamtem et dvaraj ele 
al levavhem veal nafšehem ukšartem otam 
leot al jedhem vehaju letotafot bejn ejnehem. 
Velimadtem otam et bnejhem ledaber bam, 
bešivteha bevejteha uvelehteha badereh uve- 
šohbeha uvekumeha. Uhtavtam al mezuzot 
bejteha uviš'areha. Lema'an jirbu jemejhem vi- 
mej benejhem al ha'adama ašer nišba Adonaj 
la'avotejhem latet lahem, kimej hašamajim al 
ha'arec.
Vajomer Adonaj el Moše lemor. Daber el bnej 
Jisrael veamarta alehem veasu lahem cicit al 
kanfej bigdejhem ledorotam, venatnu al cicit ha- 
kanaf, ptil thelet. Vehaja lahem lecicit, ureitem 
oto uzhartem et kol micvot Adonaj va'asitem 
otam, velo taturu aharej levavehem veaharej 
ejnehem ašer atem zonim aharejhem. Lema'an 
tizkeru va'asitem et kol micvotaj, vihjitem ke- 
došim lElohejhem. Ani Adonaj Elohejhem ašer 
hoceti ethem me'erec Micrajm lihjot lahem leE- 
lohim ani

Adonaj Elohejhem Emet
kad sediš u svojoj kući i kad hodas ulicom, kad lezes i kad ustaješ. Veži ih 
kao znak na svoju ruku 1 neka budu podsetnik među očima tvojim. Zapiši 1h 
na dovratke kuće svoje i na kapiji svojoj.”)



 הוא כי ,לינוע םקיו ,זאת כל ואמונה )אמת(
 ישראל נווזאו ,ותזול ןיוא אלהינו יי

 ףכמ’הגואלנו מלכנו ,מלכים מיד ודנשה ,ועמ

 מצרינו, לנו רעפהנ האל העריצים׳ כל
 גדלות העשה שנו,פנ איני לכל גמול והמשלם

 השם י ר.פמם ןיא דע ונפלאות ,חקר ןיא עד
 וחכנדהמ ',רגלנו למוט ןתנ ולא ,בחיים נפשנו

 .ינואגש כל לע נורנק םךךו ,ונאיב תומב על

 ואותות ,רעהבפ נקמה לנו העשה האל
 לכ רתועבב מכהה .חם ניב אדמתב ופתיםמו

 כםתומיראלשויי•עמ את ויוצא ,ריםצמ יורבכ

 סוף, _ם גזרי בין בניו המעביר •עולם לחרות
 ,טבע ותמהותב םהיאנשו ואת רודפיהם ואת

 ותומלכו לשמו. ודווה ושבח /תגבור יונב וראו
 נוע לךי אלרשי יובנ השמ ,םזר^ בלוק י ן״צורב

T כלם:'ךואמר ,רבה. החבשמ ה־שיו

 נאדר כמכה מי יי, באלים כמכה מי
 פלא: עשה ותהלת נורא7 בקדש,

 משה, ינלפ ים בוקע בניך, ראו מלכותך
 ועד. לעלם ׳מלך י׳ ואמרו: ענו אלי זהי

 ידמאלו'וג ,יעקב את " פדה כי ונאמר:
ישראל: גאל י,י אתה ברוך ממנו, חזק

ואמונה אמת
 םיברהד כאסר: .’םוא לכ ^כזתר, אמת" אומרים: מתחים אנו ■■מעש "קריאת אחרל

כחם םמיניומא אלו דברים «ל נשעיים אנו ם.ר. אסת שמע כסריאת נו שאימי
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Istinito i pouzdano
Ve’emuna kol zot, vekajam alejnu, ki hu Adonaj 
Elohejnu ve’ejn zulato, va'anahnu Jisrael amo, 
hapodenu mijad melahim, malkenu hagoalenu 
mikaf kol hearicim. Hael hanifra lanu micarenu, 
vehamešalem gemul lehol ojvej nafšenu, hao- 
se gdolot ad ejn heker, veniflaot ad ejn mispar. 
Hasam nafšenu bahajim, velo natan lamot ra- 
glenu, hamadrihenu al bamot ojvenu, vajarem 
karnenu, al kol son'enu. HaEI haose lanu ne- 
kama befar'o, veotot umofetim beadmat bnej 
ham. Hamake be’evrato kol behorej Micrajim, 
vajoce et amo Jisrael mitoham leherut olam. 
Hama’avir banav bejn gizrej Jam suf, ve’et 
rodfejhem ve’et sonejhem bithomot tiba, verau 
vanav gevurato, šibhu vehodu lišmo. Umalhuto 
veracon kiblu alejhem, Moše uvnej Jisrael leha 
anu šira besimha raba veameru hulam.
Ko je kao Ti
Mi hamoha baelim Adonaj, mi kamoha 
ne’edar bakodeš, nora tehilot, ose fele. 
Malhuteha rau vaneha, bokea jam lifnej 
Moše, ze Eli anu veamru : Adonaj jimloh 
leolam vaed. Vene’emar ki fada Adonaj et 
Ja’akov, ugealo mijad hazak mimenu. Baruh 
ata Adonaj, ga’al Jisrael.

(Istinito i pouzdano - U ovom sc odlomku nabrajaju brojna čuda koja jc 
Bog izveo za jevrcjski narod i koja sn nam omogućila da danas budcmo 
ovdc jcr on je Gospod Bog naš i ncma drugih osim njcga, a nii smo Izra- 
cl, njcgov narod. On je taj koji nas jc iskupio iz ruku kraljeva, on jc naš 
Kralj.)
(Koje kao Ti - Objavljujcmo jcdinstvcnost Božju i scćamo se izbavljcnja 
kojc jc Bog, blistav u svetosti, poštovan 11 hvalospcvima, koji čuda čini, donco 
i nastavlja donositi jcvrcjskom narodu.)

־21 -



לשבת ערבית

־עחידו־׳. לתפילת כהכנה לעמוד. רצוי עלית..־ •ופרוש החלים אמירת לפני

 טפבים לחיים מלכנו דנויוהעמ לשלום, אבינו השביענו
 מלפניך, טובה עצהב תקננוו ולשלום, י

 שלומך.‘ סכת עלינו ופרוש שמך, למען מהרה והושיענו
 עטו כל ועל עלינו שלום סכת הפורש יי, אתה ברוך

T T י T ורושלום: מללי ישראל T

קדיש חצי אומר החזן

תפילת לפנים. צעדים בשלושה ולחזור לאחור. צעדים שלושה לצעוד יש
בלחש נאמרת התפילה תפתח־.. שפתי ׳־־אדי בפסוק פותחת היעחידה׳

(.3 ו עמוד נולד וברצף

לחברתה. האחת הרגלים את להצמיד דש זו. בתפילה לעמוד חובה

חהלתך: נידו ופי תפתח שפתי אדני,
 הברכיים, את מכופפים ־ ־ברוך־ בחילת לכרוע: ויש הברכה בתחילת

מזדקפים. ־ ■ה" ובחירת כורעים, ־ ־אתה־ במילת

 אלהי אבויהם אלהי אבותינו, ואלמי אלהינו יי אתה ברוד
 לא א,ך1והנ גבורה הגדול אלה ,קבען ואלה וצחק

 אבות, חסדי חוכר הכל, קונה טובים, חסדים גומל עליון,
באהבה: שמו למען בניהם לבני גיאל ומביא

מוסיף: הכיפורים ־וס עלפני בשבת
ודיים. אלהים למיעיך החיים. בספר ווג^תביו בחיים. חפץ מל־ לחיים, זכרנו

השכיבנו
 והגנה לשמירה בכז^ר^־. וכה ־יום כל הנאמרת מיוחדת תפילה היא "השכיבנו־ ברכת

 מזכירים ואיו השבוע, מימות ־ותו־ קצרה זז ברכה השבת כיום ואת, עם הלילה. בזמן
 הסיבה גם וז .היהודי העם על מגינה עצמה השבח כי מאסונות, להגנה כקשה בוז

 לפי שכו עלינו־, שלום סוכת הפורש ’ה אתה "בחר כמלים הברכה אות חותמים שבשבת
 אותנו העוטפת נוספת וקדושה יתירה נשמה אותה על רומזת שלום־ •סוכת הקבלה

השבת. עלייו שוכפר

העמידה תפילת
 - האלוקים של ו1באחז־ור ההתבוננות ־לאחר התפילה, במהלך הלב התעוררות לאחר
 העמידה' תפילת' ו החול מימות כשונה ־היעמידר' לתפילת אננ באים שמע, בכן^יאת

 מנוחה של לייס מראימור איע אלו כי האדם, צרכי בבקשות עוסקת אייה שכת של
 החול בימות השביע? וים כקדושת כעיקר עוסקת שבת של העמידה' ותפילת וו־וגע.
 כנויי שמננה־עשרהי. "תפילת ־.עס.-’ בפי ומכונה כרכות ו8כ־ העמידה' ותפילת כוללת

 שתפילת 1למתד ואת ו וחג ושכרת של וס העמידה, הפיאה לככל נרדף לשם הפר זה
 ברכות. שיל מועט מספר כת והיא הברכותי ינו את כוללת אייכנה אלה כימים העמידה

 כשבח העוסקות ו פתיחה כררור שאש כלבד: ברכות שבע התפילה כוללת שכת בליל
 המהתת - אחרונות תוברכ ושלוש השבת; יום בקדושת העוסקת ו יתאמצע כרכה הא־ל;

־^■דה. סיים
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Naš oče, pusti nas
Haškivenu avinu lesalom, veha'amidenu 
malkenu lehajim tovim uleSalom, vetaknenu 
be'eca tova milfaneha, vehosienu mehera 
lema'an Šmeha, ufros alejnu sukat Šlomeha. 
Baruh ata Adonaj, hapores sukat Salom alej- 
nu veal kol amo Jisrael veal JeruSalajim.
Haci kadis

Amida
Stojeći, sa spojenim stopalima

Adonaj, sfataj tiftah ufi jagid tehilateha.
Naciniti tri koraka unazad, zatim tri koraka napred, kao kad se pri- 
lazi kralju. Na ree Baruh (blagosloven) saviti kolena; na ata (Ti) na- 
klonlti se; na Adonaj (Gospod) uspraviti se.

Baruh ata Adonaj Elohejnu ve'elohej avotejnu, elo- 
hej Avraham, elohhej Jichak, ve'elohej Ja'akov, 
hael hagadol hagibor vehanora, El eljon, gomel 
hasadim tovim, kone hakol, vezoher hasdej avot, 
umevi goel livnej vnejhem lema'an Smo beahava.
Od Roš hasane do Jom kipura dodati:

Zohrenu lehajim, meleh hafec bahajim, vehotcvcnu besefer 
hahajim, lema'aneha Elohim hajlm.

Na ree Baruh saviti kolena; na ata nakloniti se; na Adonaj

(Naš oce, pusti nas - U ovoj se molitvi Bogu prvo obracamo sa “nas 
Oee”, a nakon jutarnjeg ustajanja nazivamo ga “svojim Kraljem.” Ra- 
zlog je taj sto smo tokom dana, iz svega što nam se dogodilo, naueili 
da nam je Bog bio mnogo vise nego kralj. Bio jc milostiv i brinuo se 
za nas kao voljeni otae. Zato, kad se spremamo na poeinak, imamo 
poverenja i sigurni smo uz njega kao sto se dete oseca sigurnim uz 
oea.)

(Amida - Blagoslovi molitve Amida su stari koliko i naš narod i potieu 
iz vremena Avrahama, Isaka i Jakova, ali konaeni oblik koji danas 
poznajemo nastao je pre više od 2300 godina. Od tada svi Jevreji, 
gde god se nalazili, na istom jeziku govore ovu molitvu koja im pruza 
osecaj jedinstva i snage. Bogu se obracamo kao Bogu nasih praotaea, 
kao velikom, silnom i uzvisenom Bogu, stvoritelju svega koji donosi 
izbavljenje.)



לשכת ערנית --------------------------

.ערולכ יש שוב ־ויה אתה )־ברוך הברכה בסיום

אברהם: ןגמ י;, אהה ברוך ומגן, ומושיע עוזר מלך

.עילהוש רב ,אתה מתים מחיה אדני, לעולם גבור אתה
שם:גה ■יורומו והרה במשי ף-ב״״ הטל: מוריד בקיץ

 סומך רבים, ברחמים מתים המחי בחסד, חיים מכלכל
 לישני אמונתו ומקים אסורים, ומתיר חולים, ורופא נופלים,

 ומחיה ממית מלך לך, דומה ומי גבורות בעל כמוך מי עפר,
ישועה: ומצמיח

 ברחמים: לחיים יצוריו זוכר הרחמן אב במו־ מי הכ-פור-ם •רם שלפני בשבת

 המתים: יהחמ י;, האת ךרוב מתים. להחיות אהה ןונאמ

 יהללוך יום בכל דושיםקו ,דושק ושמך דושק אתה
הקדוש: האל י;, אהה ברוך סלה.

הקדוש( האל ולא הקדוש המלך מס־־ם הכ-פור-ם יום שלפני )בשבת

 ,לשמך יעיבהש יום את קדשת אתה
 וארץ, שמים 'מעשה תכלית י

 למכT וקדשתו הימים, מכל ברכתו
T תךרבתו כתוב רכל ם,רמ-הז י

ויכל ם:צבא לכו ץראוה השמים ויכלו
אשר מלאכתו יעיבהש ביום היםלא ”

 שרא ומלאכת מכל השביעי יוםב וישבת שהע
 שדויק יעיבש'ה יום את י להיםא רךשו ה:עש

 אבראשרי ומלאכת מכל שבתי וב כי ,תו׳א
'ת:ולעש אלהים

 מקדשי עם ענג, וקוראי שבת שמרי במלכותך ישמחו
 רצית ובשביעי מטובך, ויתענגו ישבעו כלם שביעי,

בראשית: למעשה זכר קראת, אותו ;מים חמדת תו,שוקד בו
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uspraviti se.

Meleh ozer umošia umagen. Baruh ata Adonaj, 
magen Avraham.

Ata gibor leolam Adonaj, mehaje metim ata, rav 
lehošia.

leti: Morid hatal. zimi: Mašiv haruah umorid hagešem.

Mehalkel hajim behesed, mehaje metim berahamim 
rabim, someh noflim, verofe holim, umatir asu- 
rim, umekajem emunato lišenej afar, mi hamoha 
ba'al gvurot umi dome lah, meleh memit umehaje 
umacmiah ješua.

Od Roš hašane do Jom kipura dodati:
Mi hamoha av harahaman zoher jecurav lehajim 

berahamim.

Vene'eman ata leahajot metim. Baruh ata Ado- 
naj, mehaje hametim.

Ata kadoš ve šimha kadoš ukdošim behol jom 
jehaleluha sela. Baruh ata Adonaj, haEI hakadoš 

od Roš hašane do Jom kipura zamcni sa: Hameleh hakadoš.)

Ata kidašta et jom hašvi'i lišmeha, tahlit 
ma'ase šamajim va'arec, berahto mikol ha- 
jamim, vekidašto mikol hazmanim, vehen 
katuv beTorateha.

Vajehulu hašamajim veha'arec vehol ceva- 
am. Vajehal Elohim bajom hašvi’irmelahto 
ašer asa. vaijšbot bajom hašvi'i mikol melah- 
to, ašer asa Vajevareh Elohim et Jom hašvi'i, 
vajkadeš oto, ki vo šavat mikol melahto, ašer 
bara Elohim la'asot.
Jismehu vemalhuteha šomrej Šabat vekor'ej 
oneg, am mekadšej švi'i, kulam jisbeu vejitanegu 
mituveha, uvašvi'i racita bo vekidašto, hemdat ja-



לשבת ערכית

 קך׳שנו כטוחחו, נא ר־צה אבתיינו, ואלהי אלחינז
מטובך שבענו ,ךתתנרכ חלקנו .נתן במותיך "
 ,מתכא ךבדעל לבנו ’וטהרי ך,תעשובי נפשנו שמחו

 ישך,קך שבת י ןוברצו ההבאב להינוא יי י וחסלנו
 ין אתה ךרוכ ,שמך מקדשי י ישראל לכ י הכ ת^חו

השבת: מקדש

 יהשב שעה, ולתפלתם ישראל, בעמך אלהינו «« רצה
 כאהבה ותפלתם ישראל ואשי ביתך, לךביר ךה1העב

:טךע ישראל בודתע דתמי לרצון יתהו ברצון, בלתק

ו־בוא" "־עלה תפילת באן אומר־ס המועד הול או חודש, ראש גש שהוא שבת בליל

 ישמע,ו רצהוי ויראה ,ויגיע ויבא יעלה אבותינו, ואלהי אלהינר
 וזברוי אבותינו, וזכרוי ופקדוננו, זכרתנו וייכר ויפקד

 עמך בל וזכרוי קדשך, עיר ירושלים וזכרוי עבדך, דוד בי משיח
 ולחיים ולרחמים ולחסד לחי לטובה, לפלטה לפניך, ישראל בית

 המצות הג בפסה הזה. החדש ראש חודש בראש ביום ולשלום טובים
 בו ופקדנו לטובה. בו אלהינו י; זכרנו הזה. הסבות חג בסוכות הזה.

 חום ורחמים, ישועה ובדבר טובים• לחיים בו והושיענו לברכה.
 הנוי מלך אל בי עינינו, אליך כי והושיענו, עלינו ורחם וחננו,

אתה: וךהום

 ך תהא ברוך מים•חבר לציוי בשובך עינינו ותחזיגה
לציון: שבינתו המחזיר

לכרוע. יש שוב לך" אנחנו •חודים החילים באחירת

 אבותינו ואלהי אליהינו יי הוא שאתה לך אנחנו מודים
 לדור הוא אתה ישענו, מגי חיינו צור ועד, לעולם

 ועל ברך, המסורים חיינו על תהלתך, ונספר לך נודה ודור
 לוע ,עמנו יום שמל סיךנ עלו ך,ל ודותהפק למורינו
 הטוב, וצהרים, ובקר ערב עת, שבכל וטובותיך נפלאותיך

 מעולם כי חסדיך, תטו לא כי ™»^ם, רחמיך, כלו לא כי
י לה קוינו י י י י י

־24-



---------- KABALAT ŠABAT ===- -־-■-־ -- ---------- £

mim oto karata, zeher lema'ase verešit.
Elohejnu ve'elohej avotejnu, rece na vimnuhatenu, 
kadšenu bemicvoteha veten helkenu betorateha, 
sabenu mituveha vesameah nafšenu bišuateha, 
vetaher libenu leovdeha be'emet, vehanhilenu Ado- 
naj Elohejnu beahava uveracon Šabat kodšeha, 
vejanuhu va kol Jisrael mekadšej šmeha. Baruh 
ata Adonaj, mekadeš hašabat.
Rece, Adonaj Elohejnu, beamha Jisrael, velitefi- 
latam še'e, vehašev ha'avoda lidvir bejteha, vei- 
šej Jisrael utfilatam beahava tekabel beracon, utehi 
leracon tamid avodat Jisrael ameha.

Na Roš hodeš i na praznike dodati:
Elohejnu veElohej avotejnu ja'ale vejavo, vejagia vejerae 
vejerace, vejišama vejipaked vejizaher, zihronenu ufikdone- 
nu, vezihron avotejnu, vezihron mašiah ben David avdeha, 
vezihron Jerušalajim ir kodšeha, vezihron kol amha bejt Jisra- 
el lefaneha lifleta letova, lehen ulehesed ulerahamim ulehajim 
tovim ulešalom bejom Na Roš hodcš: roš hahodeš haze.

Na Pesah: hag hamacot haze. Na Sukot: hag hasukot haze.
Zoherenu Adonaj Elohejnu bo letova, ufokdenu vo livraha 
vehošienu vo lehajim tov^. Uvtovar ješua verahamim hus 
vehanenu verahem alejnu vehošienu ki Elejha ejnejnu, ki El 
meleh hanun verahum ata.

Vetehezena ejnejnu bešuvha leCijon berahamim. 
Baruh ata Adonaj, hamahazir šehinato leCijon.
Nakloniti se dok se govore prve tri reči Modim (sa 
zahvalnošću)
Modim anahnu lah, še'ata hu Adonaj Elohejnu 
veElohej avotejnu leolam vaed, cur hajpiu magen 
jišenu, ata hu ledor vador, node leha unesaper 
tehilateha, al hajenu hamesurim bejadeha, veal 
nišmotejnu hapkudot lah, veal niseha šebehol jom 
imanu, veal nifleoteha vetovoteha šebehol et, erev 
vavoker vecohorajm, hatov, ki 10 halu rahameha, 
vehamerahem, ki lo tamu hasadeha, ki meolam ki- 
vinu lah.

U vreme Hanuke dodati sledeće:
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לשכת ערכית

הנ-ם־ם": "ועל כאן אומרים בחנוכה

 ועל התשועות ועל הגבורות ועל הפרק; ועל הגסים ועל

הזה: בזמן ההם בימים לאבתיגו שעשית הנפלאות
 מלכות כשעמדה ובניו חשמונאי דולג כהן יוחנן בן מתדקהו בימי

 ולהעבירם תורתך, להשכיחם ישראל עמך על הרשעה יון
 רבת צרתם, בעת להם עמךה הרבים ברחמיך ואהה רצונך, מחקי

 ביד גבורים מסרה נקמתם, את נקמה דינם, את דנת ריבם, את
 ביד ורשעים טהורים, ביד וטמאים מעטים, ביד ורבים חלשים,
 וקדוש גדול שם עשית ולך תורתך. עוסקי ביד וזךים צדיקים,
 ,הזה כהיום ופרקו גדולה רזשועה עשית ישראל מךולע ,בשלמך

 את ויטיהרו היכלך, את ופנו ביתך, לךביר בניך באו כך ואחר
 חנכה ימי שמונת וקבעו קךשך, בחצרות נרות והדליקו מקדשך,

הגדול. לשמך ולהלל להודות אלו,

 תמיד מלכנו עמך ו^נשא ^רוכזם יתברך כלם ועל
ועד: לעולם

בריתך: בני כל מוכים לה״ם ד^כגתוכ מוסיף: הכיפורים יום שלפני בשבת

 ׳כ לעולם הנרול ךמש תהללו להפ יורוך החיים כלו
 ךרוב הטוב. להא ,לה0 זךתנווע ישוועו אלה בוט ’

להודות: נאה ולך שמך הטוב ייי אתה

 ורוקמים, וחסד חן חיים וברכה, טובה ם,ושל שים
 כלנו א^^יינו .:^'^נניי עמך. ישראל פלל .ועל עלינו

 אלתי־נר יי לנו תתנ ניך,פ באור יב ך,ניפ אורכ חד,כא
 חיים1: ורחמים וברכה« וערקת חסד, ואהבת חיים, תורת

 תע לבכ שראלו 1מךע את י לברך ’תעיניך ל וטוב ושלום.
ד י בשלומך. העש’כלבו ’ ’ ’*

מוסיפים: הכיפורים יום ?שפני בישביז

 בזכר מובות וגזרות וגהמה יושעה מוכה ופרנסה ישלש ברבה והים ובכפי
לשלש. טוכיס לחיים , ישראל כיח עמך כ^יןל אנהנו , ונכתבפמיך '

 בעלום: ישראל W את ושברך ךי תהא רוךב

ונאל': ך׳צו יי לפניך, ,לבי ™ניון פי אמרי לרצק
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Veal hanisim veal hapurkan veal hagvurot veal hatšuot veal 
haniflaot šeasita la'avotejnu bajamim hahem bizman haze.
Bimej Matitjahu ben Johanan kohen gadol hašmonai uvanav 
kšeamda malhut Javan hareša'a al amha Jisrael lehaškiham 
Torateha uleha'aviram mehukej reconeha, veata berahameha 
harabim amadta lahem be'et caratam. Ravta et rivam, dan- 
ta ta et dinam, nakamta et nikmatam, masarta giborim be- 
jad halašim, verabim bejad meatim, utmeim bejad tehorim, 
urešaim šaim bejad cadikim, vezedim bejad oskej Torateha. 
Uleha asita šem gadol vekadoš baolameha, uleamha Jisra- 
el asita tešua gdola ufurkan kehajom haze, veahar kah bau 
vaneha lidvir bejteha ufinu et hejhaleha vetiharu et mikdašeha 
vehidliku dliku nerot behacrot kodšeha, vekavu šmonat jemej 
Hanuka elu lehodot ulehalel lešimha hagadol.

Veal kulam jitbareh vejitromam vejitnase šimha mal- 
kenu tamid leolam vaed.

Od Roš hašane do Jom kipura dodati:
Uhtov lehajim tovim kol bnej vriteha.

Na Baruh saviti kolena; na ata nakloniti sc; na Adonaj uspraviti sc.

Vehol hahajim joduha sela vihalelu šimha hagadol 
leolam ki tov, ahel ješuatenu ve'ezratenu sela, haEI 
hatov. Baruh ata Adonaj, hatov šimha uteha nae le- 

hodot.

Sim šalom tova uvraha hajim hen vahesed verahamim, 
alejnu veal kol Jisrael ameha. Barhenu avinu kulanu 
ke'ehad beor paneha, ki veor paneha, natata lanu, Ado- 
naj Elohejnu, Torat hajim veahavat hesed ucdaka uvraha 
verahamim vehajim vešalom. Vetov be'ejneha levareh 
et ameha Jisrael behol et uvehol ša'a bišlomeha.

Od Roš hašane do Jom kipura dodati:
Uvesefer hajim braha vešalom ufarnasa tova ješua-vcnehama, uge- 
zerot tovot, nizaher venikatev lefancha, anahnu vehol ameha bejt 
Jisrael, lehajim tovim ulešalom.

Baruh ata Adonaj, hamevareh et amo Jisrael 
bašalom.

Jihju leracon jimrej fi, vehegjon libi lefaneha, Ado- 
naj curi vegoali.
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לשבת ערבית

 ללי,קולמ מרמה, מדבר ושפתי מרע, לשוני ;צור אלה,

 לבי חפת .תודה לבל כעפר ישפונ היום, שי י

 עלי החושבים וכל גפשי, תרדוף ובמצותיך ?תורתו

 במוץ יהיו מחשבתם. וקלקל עצתם הפר מהרה רעה,
 הושיעה ,ךךדיןי יחלצון למען דוחה. « ומלאך חח לבני

 עשה ,ימינך י עןלמ עשה שמך, ןלמע שהע נני.עו ;מינך
 פי, אמרי ?ויצון יהיו קדשתך. למעי עשה תורתך, למען

וגואלי. י צוךי " פניך,ל לבי והגיון

 גס נהוג לאחור. צעדים שלושה לפסוע ׳ש •שלום •עושה הפסוק אחירת לפגי
סר״דה. כאות ולפנים. •חין לצד שסאל, לצד קידה לקוד

 הוא ,וימרובמ ( השלום :הכ־פור־ם יום שלפני בשבת ) שלום עשה

אמן: ואשרו ישראל, כל ועל עלינו, וםלש נעשה

אוסרים: כך אחר

 בית נהיבש ,אבותינו ואלדד נויאלה ן מלפניך ןר^י יהי

בתורתך. חלקנו ותן בימינו, במהרה המקדש

לגינים. צעדים בשלושה לחזור ניתן כעת,
.לר1־ויכ סתתיל כשהחזן וחוזרים הסחתינים יש

 לומר יש עמו. יצטרף והקהל "ויבולו", כתפילת יפתח החזן שקס• ישתרר העמידה, תפילת סיום עם
עדות. כמסירת הציבור• כל עם ביחד רם ובקול בעמידה זאת

 ביום • אלודם לכוי ם:צבא וכל ץרהאו השמים וויכל

 וםוב וישבת עשה, ^^זר מלאכתו השבי^ י

 יום את אלוהים ויברך עשה: אישי מלאכתו מכל השביעי

 אשר מלאכתו מכל ישבת בו כי אתו, רקדש השביעי

לעשות: אלהים ברא

שבע מעין ברכת
 הברכה היעמידה: לתפילת סיכום כעיו מהווים שלאחריה, והברכה ויבולו"" תפילת

 שנאמרו הברכות תמצית בה כלולים כי שבע", כעעיו אחת "ברכה הכינוי את קיבלה
העמידה. בתפילת
 ולעיתים שכת, בליל רק בציבור לתפילה הכנסת לכתי הגיעו רבים התלמוד, כימי
 אותם יאלצו במהירות, התפילה תסתיים שאם חששו, החכמים בתפילתה האריכו

 - תפילה הוסיפו זו מסיכה בסכנה. כרוך שהיה דבר לבחיר□, לבד לשוב המתפללים
הכנסת. בבית נוסף זמן לשהות הציבור את לאלץ כדי
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KABALAT ŠABAT

Elohaj, necor lešoni mera, usfataj midaber mir- 
ma. Velimkalelaj, nafši tidom, venafši keafar 
lakol tihje. Ptah libi beTorateha, uvemicvoteha 
tirdof nafši, vehol hahošvim alaj ra'a, mehera 
hafer acatam vekalkel mahašavtam. Jihju ke- 
moc lifnej ruah umalah Adonaj dohe. Lema'an 
jehalcun jedideha, hošia jemineha va'aneni. 
Ase lema'an šemeha, ase lema’an jemineha, 
ase lema'an Torateha, ase lema'an kdušateha. 
Jihju leracon imrej fi, vehegjon libi lefaneha, 
Adonaj curi vegoali.

Napraviti tri koraka unazad i reći:

Ose šalom (Od Roš hašane do Jom kipura:• • haŠalOTl) 
bimromav hu ja'ase šalom alejnu veal kol 
Jisrael.veimru amen.

Jehi racon milefaneha, Adonaj Elohejnu veE- 
lohej avotejnu, šejibane bejt hamikdaš bime- 
hera bejamejnu, veten helkenu beTorateha. 
Napraviti tri koraka napred.Time završavayfrzW«.

Nebesa
Izgovarati stojeći

Vajehulu hašamajim veha'arec vehol 
ceva'am. Vajehal Elohim bajom hašvi’i, 
melahto ašer asa, vajišbot bajom hašvi'i mi- 
kol melahto ašer asa. Vajevareh JEJohim et 
jom hašvi’i, vajekadeš oto, ki vo šavat mikol 
melahto, ašer bara Elohim la'asot.

(Nebesa - Ovi su stihovi iz prvog poglavlja “Postanka.” Govoreći ih.Jevrejin 
svedoči da je Bog u šest dana stvorio nebo i zemlju i sve što je na njima, a 
sedmog dana je mirovao i proglasio ga danom odmora. Svaki Jevrejin treba 
znati da je velika i jednistvena povlastica biti svedokom toga.)
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לשבת ערבית

תוחשיך: החזן

ץ אתה כרוך
אברהם

הגדול אלה

 ואלהי אלהינו
קיצח אלהי

 אלהי אבותינו
,יעקב ואלהי

קונה ל״ןע לא והנורא הגבור
וארץ: שבוים

רף:חצס הציבור

עזמו דזפננייח כמוהו ןןשא הקדוש ־־ :■־■ר:';: :י'
שלפב• ביבבתו האל במאמרו מתים מחיה בדברו אבות מגן

,שביש ומברך השבת מקדש ,השלום אדון ההודאות אל

 נעבד לפניו להם, להניח רצה בם כי קדשו, שבת ?יום
הברכות, מעין תמיד, יום בכל לשמו ונודה ופחד ביראה

בראשית: למעשה זכר ענג, מדשני לעם בקדשה, ומניח

 ,במנוחתנו נא רצה ,אבותינו יואלה אלהינו
תך,בתוך וחלקנו ותן תיךמצוב ךשנוק ”

 וטהר בישועתך, 'נפשנו ושמח מטובך שבענו
 באהבה אלוהינו יי והנחילנו באמת, י לעבדך לבנו

 'ישראל לכ בה י וינוחו י ,וברצון'ששב'קיקשך
השבת: דשקמ ץ, התא ךברו'ך,שמ דשיק'מ

שלם קדיש יאמר החזן

וימלוך ברעותה ברא די בעלמא אמן רבא. שמה להתקרש יתגדל

שמה יהא אמן אמן: ואמרו קריב ובזמן בעגלא ישראל, בית רכל ובחיי

וביומיכון □:^חק׳־כו־־ן אמן משיחה. ויקרב פורקנה הצמח מלכותה,

 ולעלמי לעלם מברך ר?א שמה יהא יתברך: עלמיא. ולעלמי עלםל מברך רבא

I

 התהדר, תתנשא, תתרומם, ויתפאר, תשתבח, ?תברך, עלמיא.
 ברכתא כל מן אמןלעלא הוא. בריך רקדשא שמה תתהלל, התעלה,
 תתקבל אמן :אמן ואמרו בעלמא, דאמירן ונחמתא, תשבחתא ושיייתא,
 ואמרו בשמיא די אבוה־ן קרם ישראל, בית דבל ובעותהון צלותהון

 כל ועל עלינו טובים וחיים שמיא מן רבא שלמא יהא אמן אמן:
 עלינו ־שלום יעשה הוא במו־ומיו שלום עשה אמן :אמן ואמרו ישראל

אמן אמן: ואמרו ישראל כל ועל
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KABALAT ŠABAT

Kad je prisutan minjan, predmolitelj govori sledeći blagoslov:
Baruh ata Adonaj Elohejnu veElohej avotejnu, Elohej 
Avraham, Elohej Jichak, veElohej Ja’akov, haEI hagadol 
hagibor vehanora El Eljon, kone šamajim va’arec.

Bio je štit
Magen avot bidvaro mehaje metim bema’amaro haEI (Od 
Roš hašane do Jom kipura: hameleh) hakadoš še’ejn lcamohu 
hameniah feamo bejom Šabat: kodšo, ki vam raca ^aniah 
lahem, lefanav na’avod bejira vafahad venode lišmo behol 
jom tamid, me’ejn habrahot, El hahodaot adon hašalom, 
mekadeš haŠabat umevareh švi’i, umeniah bikduša, leam 
medušnej oneg, zeher lema’ase verešit.

Kad je prisutan minjan premolitelj izgovara sledeće:
Elohejnu veElohej avotejnu, rece na vimenuhatenu, kad- 
šenu nu bemicvoteha veten helkenu beTorateha, sabenu 
mituveha vesameah nafšenu bišuateha, vetaher libenu 
leovdeha te’emet vehanhHenu Adonaj Etohejnu beahava 
uvracon Šabat kodšeha, vejanuhu va kol Jisrael mekadšej 
šmeha. Baruh ata Adonaj, mekadeš hašabat.

Kadiš
Kad je prisutan minjan, predmolitelj govori ceo kadiš
Jitgadal vejitkadaš šeme raba: (svi: Amen) Bealma di- 
vera hirute vejamlih malhute, vejacmah purkane vikarev 
mešihe. (svi: Amen) Behajejhon uvejomejhon. uvhajej 
dehol bejt Jisrael, ba’agala uvizman kariv veimru amen. 
(svi: Amen. Jehe šeme raba mevorah leolam uleolmej 
oalmaja. Jitbareh.) Jehe šeme raba mevorah leolam ule- 
almej olmaja. Jitbareh 
vejištabah, vejitpaer, vejitromam, vejitnase, vejithadar, ve- 
jitale, vejithalal, šeme dekudša berih hu. (svi: Amen) Le’ela 
min kol birhata veširata, tušbehata venehemata, da’amiran 
bealma, veimru amen. (svi: Amen) Titkabel celothon uvaut- 
hon dehol bejt Jisrael, kadam avuhon di bišmaja, veimru 
amen. (svi: Amen) Jehe šelama raba min šemaja, vehajim 
tovim alejnu veal kol Jisrael veimru amen. (svi: Amen) 
Ose Šalom (Od Roš hašane do Jom kipura zameni sa: hašalom) 
bimromav, hu ja’ase šalom alejnu veal kol Jisrael, veimru 
amen. (svi: Amen)

Bio je štit
(Reči: “Bio je štit,” “Oživljava mrtve,” i “Sveti Kralj” ukazuju na prva tri 

blagoslova iz molitve Amida.)



לשבת ערכית

וחזן: קהל

 על .ירביצני, דשא ת1בןא אחסר: לא רעי ץ לדוד, • • מזמור
 צדק במעגלי יגחני שובב’; נפשי ;נהלני: מנוחות מי

 אתה כי רע,ז אירא לא צלמות בגיא אלך כי גם שמו: למען
 נגד *מלחן לפני הערך ;נחמני: הטה ומשעןתך שבטך עטך?

 ירדפוני וחמד טוב אך רו;ה: כוסי ראשי בשמן דשנת צררי,
;מים: לארך ;; בבית ושבתי ח;י, ;מי כל

קדיש חצי יאמר החזן
רם: בקול ויאחר יכרע החזן

:המברך ” את ברכו חזן
י ׳ י י בכריעה: ישיב הקהל

 :ועד לעולם המברך יי ברוך קהל
:ועד לעולם המברך יי ברוך חזן

הקהל. ואחריו החזן יספור תחילה כאן. סופרים העומר ספירת בימי
וחזן: קהל

 לאש בראשית ליצר להגד לתת הכל רקאל לשבח עלינו
 האדמה כמשפחות שמנו ולא הארצות בגרי עשנו

 משתרזוים שהם ככל־המונם וגורלנו בהם חלקנו שם שלא
 מלך לפני ומוךים ומשתחוים כורעים ואנחנו ;לריק: להבל
 ויוסד שמים ביטי׳ שהוא הוא: ברוך הקדוש המלכים מלכי
 מרומים: בגבהי W 'ושכינת ממעל בשמ;ם ;קרו ומושב ארץ

 בת^תו תובככ זולתו םאפ נוכמל אמת דוע אין וניאלה אהוי
 בשמים האלהים הוא י; כי אל־לבבך והשבת הלם ו;ךעת

עוד: אין מתחת הארץ ועל ממעל

לשבח עלינו
 ידי על שחוברה ביותר עתיקה תפילה היא ”לשבח "עלינו תפילת המסורת, לפי
 טרם העם, באזני להדגיש רצה יהושע ישראל. ארץ כיבוש בימי בן־נון, יהושע

 העולם, ואומות כנען מעממי ישראל עם של השוני את המובטחת, הארץ אל כניסתם
 כגלל התפילות, כל של לסיום נבחרה זו תפילה ”לשבח עלינו” הפיוט את וכתב

 שנכחרנו כך על אושרנו את מביעים אנו - הראשון כקטע והרעיוני. הסגולי משקלה
 כמיהתנו את מבטאים אנו - השני כקטע סגולה; עם הקב״ה, של קרובו עם להיות

 עוזו כתפארת כעולם הקב״ה של ולהתגלותו צדקנו, משירו של לבואו העתידה, לגאולה
כלי. ולעין בגלוי ־
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KABALAT ŠABAT ־

Davidov psalam (govoriti stojeći)
Mizmor leDavid, Adonaj roi 10 ehsar. Bineot deše jarbi- 
ceni, al mej menuhot jenahaleni. Nafši ješovev, janheni 
vema'agelej cedek lema'an šmo. Gam ki eleh begej cal- 
mavet 10 ira ra, ki ata imadi. Šivteha umišanteha hema 
jenahamuni. Ta’aroh lefanaj šulhan neged coreraj, di- 
šanta vašemen roši kosi revaja. Ah tov vahesed jirdefuni 
kol jemej hajaj, vešavti bevejt Adonaj leoreh jamim.

Haci kadiš (govori predmolitelj)
"arhu se govori stojeći. Dok izgovaramo te reči, klanjamo se u 
znak poštovanja prema Bogu.

predmolitelj:

Barhu et Adonaj hamevorah.
svi i predmolitejj:

Baruh Adonaj hamevorah teotam vaed.

Obvezni smo
Alejnu lešabeah laAdon hakol, latet gedula lejocer 
berešit, šelo asanu kegojej ha'aracot, velo samanu 
kemišpehot ha'adama, šelo sam helkenu kahem, ve- 
goralenu kehol hamonam šehem mištahavim lehevel 
velarik. Va'anahnu kor'im umištahavim umodim, lifnej 
meleh, malehej hamelahim, hakadoš baruh hu. Šehu 
note šamajim vejosed arec, umošav jekaro bašamajim 
mima'al, ušhinat uzo begovehej mromim, hu Elohejnu 
ejn od. Emet malkenu, efes zulato, kakatuv beTorato: 
Vejadata hajom vahaševota el levaveha, ki Adonaj hu 
haElohim bašamajim mima'al, veal ha'arec mitahat, 
ejn od.
Veal ken nekave leha Adonaj Elohejnu, lir'ot mehera 
(Davidov psalam - Oslikavanjem vedrine mira, utehe i bliskosti sa Bogom 
ovaj psalam, jedan od najpoznatijih i najlepših, odražava uživanje Sabata. 
“Gospod je moj pastir; Ništa mi ne nedostaje,” kaže se u psalmu. On pruža 
počinak na zelenim pašnjacima, vodi pored mirnih voda i oživljava dušu, 
usmerava stazama pravednosti radi Imena svog.)

(Obvezni smo - Ovu je molitvu sastavio Jošua dok je vodio decu Izrae- 
la u Obećanu zemlju. Narod u Gospoda polaže nade i veruje da će ubrzo 
ugledati veličanstvenost njegove moći, da će on prognati idolopoklonstvo sa 
zemlje - i da će lažni bogovi biti potpuno uništeni, a svet postati savršen pod 
vladavinom Svemogućeg.)



לשכת ערבית

 רהה^ לראות הינולא יי ךל נקוה ןכועל־

 מן גלולים בירעלה ךז-ע בתפארת י

 עולם ןקלת ןויכרת כרות והאלילים הארץ
 מךשב יקראו שרבבגי־ וכל־ ריש י לכותבמ

 כל וידעו יכירו .ארץ רשעי לכ אליך להפנות
 לכ תשבע ברך כל י רעכת ךל כי תבל יושבי

 ודלכבו ופלוי' 'ורעיכ הינולוא י יי ךיפגל .ץשל

 על את םהעלי כלם לוקביו גר׳ת רקי ךשמ
 כי ועד. לעולם מהרה עליהם ותמלך מלכותך
 בודבכ לוךמת י דע 7ולעולמי היא ךשל המלכות

 אמרת ועד: עולםל לךמי יי בתורתך ככתוב
 יהיה אוההביום" רץאעל־כל־ה ךמלל " והיה

' אהד: מושו אהד "...................

הקדיש. אמירת בעת העומדים יש ם".וית "קדיש אומרים זו פיסקה בסיום

 ךימליו כרעותה ברא די בעלמא אמן רבא. שמה ויתקדש דל^ת^י
 וביומיכון וןכייחאקב משיחה. ויקרב ו־קנהופ צמחיו מלכותה,

 שמה -הא אמן אמן: ואמרו קריב ןמזבו בעגלא ישראל, בית דכל ובחיי

 ולעלמי לעלם מברך רבא שמה יהא יתברר: עלמיא. ולעלמי לעלם מברך רבא
 ,דרויתה ויתנשא, ויתרומם, ויתפאר, וישתבח, יתברך, ־א•למע

 ברכתא כל מן לעלא אמן הוא. בריך שאדדק שמה ויתהלל, ויתעלה,
 יהא אמן אמן: ואמרו בעלמא, מיחדא ונחמתא, תשבחתא ושירתא,

 אמן: ואמרו ישראל כל ועל עלינו טובים םיוחי א-דמש מן רבא שלמא
 ואמרו ישראל כל ורעל עלינו שלום שהעי הוא במרומיו שלום עשה אמן

אמן אמן:

 עצה עצו תבוא: כי רשעים ומשואת פתאום מפהד תירא אל

 הוא אני ועד־זקנה אל: עמנו כי ;קום ולא דבר דברו ותפר
 ואמלט: אסכל ואני אשא ואני עשיתי אני אטבל אני בהיועד־ש

את־פניך: ישרים בוש: לשמך יודו צדיקים אך
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KABALAT ŠABAT

betif'eret uzeha, leha'avir gilulim min ha'arec vehaeli- 
lim karot jikaretun, letaken olam bemalhut Sadaj, vehol 
bnej basar jikreu višmeha, lehafnot elejha kol rišej arec. 
Jakiru vejedu kol jošvej tevel, ki leha tihra kol bereh, 
tišava kol lašon. Lefaneha Adonaj Elohejnu jihreu veji- 
polu, velihvod šimha jekar jitenu, vikablu hulam alejhem 
et 01 malhuteha, vetimloh alejhem mehera leolam vaed, 
ki hamalhut šelha hi uleolmej ad timloh behavod, kaka- 
tuv beTorateha, Adonaj jimloh leolam vaed. Vene'emar, 
vehaja Adonaj lemeleh al kol ha'arec, bajom hahu jihje 
Adonaj ehad ušmo ehad.

Kadiš ožalošćenog (Govori se stojeći)
Jitgadal vejikgadaš šeme raba: (svi: Amen) Bealma di 
vera hirute vejitkadaš malhute, vejacmah purkane vika- 
rev mešihe. (svi: Amen) Behajejhon uvejomejhon. uvhajej 
dehol bejt Jisrael, ba'agala uvizman kariv veimru Amen. 
(svi: Jehe šeme raba mevorah leolam uleolmej ole- 
maja jitbarah.) vejištabah, vejitpaer, vejitromam, vejit- 
nase, vejithadar, vejitale, vejithalal, šeme dekudša berih 
hu. (svi: Amen) Le'ela min kol birhata veširata, tušbehata, 
venehemata, da'amiran bealma, veimru Amen. (svi: 
Amen) Jehe šelama raba min šemaja vehajim tovim alej- 
nu veal kol Jisrael veimru Amen. (svi: Amen) Ose šalom 
(Između Roš hašane i Jom kipura zamijeni sa: hašalom) 
bimromav, hu ja'ase šalom alejnu veal kol Jisrael, veimru 
Amen. (svi: Amen)

Ne boj se
Al tira mipahad pitom, umišoat rešaim ki tavo. Ucu eca ve- 
tufar, dabru davar velo jakum, ki imanu El. Vead zikna ani 
hu, vead sejva ani esbol, ani asiti va'ani esa, va'ani esbol 
va'amalet. Ah cadikim jodu lišmeha ješvu ješarim et paneha.

Ne boj se
(Stihovi kojima završava služba podsećaju nas da koliko god dugotrajno bilo 
naše progonstvo i bez obzira na strah i brige kojc nas more, Bog će uvck 
brinuti o nama, podržavati nas i izbavljati. J’ravednik ćc vcličati njcgovo Imc, 
čestit prebivati u njegovoj prisutnosti.)
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שכת עונג

 פיוט .ר תראסי ב □חית 1 פ □וןויו ך,ותער ןחלשו ה ביכ ס תסהתתמלוזהסש
׳□.ny פ של ש יר־סו 1 ט פיוט רביבב ר ארבעת ו חד לאכ ת א ־םכיבל ם־שלו

*כ*לוםש

בואכם

ברכתי

צאתכם

כיאמל השרת ליכםל;

 םיהמלכ יכלמ ממלך יוןעל

א:וה ךובר שוהקד

 ילאכמ םיהשל כאכמל םילשל
ילכמ ךממל יןלילז

א:וה ךובר שיהקד

 כיאמל השלום יכאמל םלשלי
 םיהמלכ מלכי ךלממ ןולילז

מים(פע ש)שלו הוא: ךובר שיהקד

 יאכלמ םילשה יאכלמ םיללש
 םכילהמ יכלמ ךממל ןיליל

:אוה ךכרו הקדוש

" T

עמים(פ לאשו

המלכים

פעמים[ )שלוש

ד

ם(עמעפ שלוש)

 :ךידרכ לבכ מרךלש לך, יצוה לאכיימ כי

לם:1ע דעו התמע ך,וכוא ךצאת רמשי י;

םיכעל וםשל
 תאשר .הסנסס ביתס בחזרתו ייהודה תא םיוומל םסילאס ששני ,מובא ודלמבת

 :סה בריעאו שסס, של היראו תיבכו ,ערול חוולש ,יסקולד ותרנ השניים מוצאיב
 ,עליסם שלוב" יוטבפ מקדעיב טא ,ללוה המלאסיב אס .”:ך) הכאה שתתול י"הלוא
־■.השרת מלאסי
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Priprema za kiduš

Šalom alejhem malahej hašaret 
malahej eljon; mimeleh malehej 
hamelahim, hakadoš baruh hu.

(ponoviti 3 puta)

B.oahem lešalom malahej hašalom 
malahej eljon, mimeleh malehej 
hamelahim hakadoš baruh hu.

(ponoviti 3 puta)

Barhuni lešalom malahej hašalom 
malahej eljon, mimeleh malehej 
hamelahim hakadoš baruh hu.

(ponoviti 3 puta)

Cethem lešalom malahej hašalom 
malahej eljon; mimeleh malhej 
hamelahim hakadoš baruh hu.

(ponoviti 3 puta)

Ki malahav jecave lah, lišmorha behol 
draheha. Adonaj jišmor ceteha uvoeha, me- 
ata vead olam.
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שבת עונג

 לשבת בהכנות ובמיוחד הבית, בעבודות השבוע במשך שטרחה לאשה שבח דברי אומרים הקידוש לפני
המלך. שלמה שכתב "משלי" מספר לקוח הקטע קודש.

הא־ב( אותיות בסדר מתחילים )הפסוקים

 בטה מכרה: יניםנמפ ורהוק ימצא, מי היל אשת
 גמלתהו סר:,יח לא ושלל בעלה, לב בה

 ופשתים, צמר דרשה הייה: ימי כל רע, ולא טוב
 ממרהק סוהר, כאניות היתה כפיה: בהפץ ותעש
 לביתה, טרף ותרן לילה, בעוד והקם להמה: הביא

 כפיה מפרי ותקההו, שדה זממה לנערותיה: והיק
 זרועותיה: ותאמץ יה,נמת בעז הגרה כרם: נטעה

 ידיה נרה: בלילה יכבה לא סהרה, טוב כי טעמה
 פרשה כפה פלך: תמכו וכפיה בכישור, שלהה

 לביתה תירא לא לאביון: שלהה דדיה לעני,
 עשתה מרבדים שנים: לבוש ביתה כל כי משלג,

 עלה,ב בשערים דענו לבושה: מןתרוא שש ה,ל
 והגור ותמכר, עשתה סדק ארץ: זקני עם בשבתו

 ליום ותשהק לבושה, הדרו עז לכנעני: נתנה
 על הסד ותורת בהכמה, פתהה פיה אהרון:

 לא עצלות ולהם ביתה, הליכות הצופי שונה:ל

 רבות ויהללה: בעלה ויאשרוה, בניה קמו תאכל:
 ןהה שקר כלנה: על עלית ואת היל, עשו בנות
 לה תנו תתהלל: היא יי יראת שהיא היפי, והבל

מעשיה: בשערים ויהללוה ידיה, מפרי

ליה אשת
 הפיוט .המלך שלטה ידי על שחוכר משלי ספר את יםיהמס הפרק הנו "לחי "אשת

 לעקרת השירה .תיהכ עקרת האשה, של במעלתה ועוסק ת,יהכ כני כל ידי על שרומ
.תשכל תכנוכה הרבה התרוימס רועכ התודה רגשי של ויטבי היא הכית

 האשה כאשר לתורה, ישראל ע□ של החיבה יחס על מרמז הפיוט יותר, סמוע כרוכד
 העם על רומזת שהאישה רשוישפ ויש ל.ישרא עם הוא וכעלה רה,והת את מייצגת

.הביהק הוא וכעלה ,דיהיהו
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3

E šet hajil mi jimca, 
verahok mipninim 
mihra.

B atah ba lev ba’ala 
vešalal 10 jehsar.

G emalathu tov 
velo ra, kol jemej 
hajeha.

D arša cemer ufištim, 
veata’as behefec 
kapeha.

H ajta ka’onijot soher, 
mimerhak tavi 
lahma.

V atakom beod laj- 
la, vatiten teref 
levejta, vehok
lena’arotejha.

Z amema sade
vatikahehu, mipri 
hapeha natea ka- 
rem.

H agra beoz mot- 
nejha, vateamec 
zro’otejha.

T a’ama ki tov sahra, 
10 jihbe balajla 
nera.

J adea šilha vakišor־, 
vehapeha tamhu 
faleh.

K apa parsa leani, 
vejadeha šilha lae- 
vjon.

L o tira levejta miša- 
leg, ki hol bejta la- 
vuš šanim.

M arvadim asta la, 
šeš veargaman le- 
vuša.

n oda bašearim ba’a- 
la, bešivto im ziknej 
arec.

S adin asta vatim- 
kor, vahagor natna 
lakna’ani.

O z vehadar levu- 
ša, vatishak lejom 
aharon.

P iha patha vehohma, 
vetorat hesed al le- 
šona.

C ofija halihot bejta, 
velehem aclut 10 
tohel.

K amu banejha vaje- 
ašruha, ba’ala va- 
jehalela.

R abot banot asu 
hajil, veat alit al ku- 
lana.

Š eker hahen vehe- 
vel hajofi, iša jireat 
Adonaj hi tithalal.

T nu la mipri jadeha, 
vihaleluha bašea- 
rim ma’aseha.
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חלא. יץ כוס על הקידוש באבירת פותה החשפחה אב

הקידוש: לעטודכעת נוהגים

 מנוחות מי על יירביצני רשא באת אוקטר: לא רעי ;י לדוד כץטוור
 כי םי ־,ל ןלמע ערק במעגלי ינ^נ^חנ ישובב, עייל ינהלני:

 תףימשענ טך'שב עמדי התא פי ר׳ע, א;רא לא צלימות■ לגיא אל־
 כיסי ראשי, jmo דושנה צרריי ניד ישלחן לפמ ר/לרל־ :יינחמר המה
 ימינו: לארץ־ ץ בבית וישבתי חך, ימי בל ירדפוני ודסר טיב יין־ דרה:

^^ין: תפוחק דחקל יאיקעוד היא דוו
 קדישא. דמלכא חדותא א1נלל?ת דנמהיימייותא פעידתא אתקש

 תפרחין דחקל סעודתא היא דא דמלכא פעוךתא אתקיני
 בהרה: לסעדא אתיין יק^רו/נז^ו ועתיקא איפיי יייגר קדשי:

 ויכל צבאם: ר^כל רץוהא השמנים ולכלי השישי ם1י
 וישבת שת,ע אשר מלאכתר השביעי בים יםאלה

 אלהים תברך עשה: אשר טלאכתו מכל השביעי ביום
 מלאסתי, מכל שבת בי כי אתי, ויקדש השביעי יום את

’ לעשות: היםאל ברא אשר

 הרפ־: רדי• רורא העולם מלך אלהינו * אתה $ריד מרנן םמ־י

 קדשיי אשר העולם, מלך אלהייי ץ אתה כריך
 באהבה קדשו ושבח בנו/ הציוו’ ?מצותיו

 התחר’ בראשית, שהעלמז ןזכךיT’ידנו,rויה חצבךו
 חרתב ייב בי מצרים/ י רתיליציזבך ,קידש למקראי

 ni*3&a ך^ש שיבת םימעד׳ לכמ שתקי ואותנו

T • שפת} י יי אהה ברוך י תנו הנחל וברצון י

 זו: ברכה ששותה לפני מברך בסוכה[ ]כשמקדש סוכות המועד חול בשבת
בפכה: לשב רצונו במעותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ך אתה ברוך

חשקי
 באופו השבת את לזכור שיש לקדש", השבח יום את "זכור מהפסוק למדו חכמינו

 ־ היין של המיוחדת תכונתו בגלל יין, כוס על נאמר הקידוש הקידוש. ידי על מיוחד
"יין*. מילת כמו? מילים, שבעים שבקידוש מציינים אף הקבלה חכמי לשמחה. לגרום



Kiduš petkom uveče
Mizmor leDavid, Adonaj roi 10 ehsar. Bineot deše jarbiceni, 
al mej menuhot jenahaleni. Nafši ješovev, janheni vema'aglej 
cedek lema'an šmo. Gam ki eleh begej calmavet 10 ira ra, 
ki ata imadi, šivteha umiš'anteha hema jenahamuni. Ta'aroh 
lefanaj šulhan neged coreraj, dišanta vašemen roši, kosi re- 
vaja. Ah tov vahesed jirdefuni kol jemej hajaj, vešavti bevejt 
Adonaj leoreh jamim. Da hi seudata dahakal tapuhin kadišin. 
Atkinu seudata dimhej menuta šlmata hedvata demalka ka- 
diša. Atkinu seudata dimhejemnuta da hi seudata dahakal 
tapuhin kadišin, uze'er anpin veatika kadiša atjan lesa'ada 
bahada.

Uputstva za kiduš
Kiduš se govori stojeći i s čašom vina ili soka od grožđa u rukama 
(najmanje 1,5 dl ). Napuniti čašu, podići jc desnom rukom, za- 
tim prcmestiti u levu, a onda spustiti na dlan desne ruke (levoruki 
čine obrnuto). Podići čašu iznad stola i reći blagoslov:

Jom hašiši. Vajehulu hašamjaim veha'arec vehol 
ceva'am. Vajehal Elohim bajom hašvi’i, melahto 
ašer asa, vajišbot bajom hašvi’i mikol melahto ašer 
asa. Vajevareh Elohim et jom hašvi’i, vajekadeš 
oto, ki vo šavat mikol melahto, ašer bara Elohim 
la'asot.
Savri maranan:

Baruh ata Adonaj Elohejnu meleh haolam, 
bore pri hagafen.

Baruh ata Adonaj Elohejnu meleh haolam, ašer 
kidšanu bemicvotav veraca banu, vešabat kodšo 
beahava uvracon hinhilanu, zikaron lema'ase ve- 
rešit, tehila lemikraej kodeš, zeher liciat Micrajim. 
Ki vanu baharta, veotanu kidašta mikol ha'amim. 
VeSabat kodšeha beahava uvracon hinhaltanu. 
Baruh ata Adonaj, mekadeš haŠabat.
Za vreme Sukota dodati:
Baruh ata Adonaj Elohejnu meleh haolam, ašer kidšanu 
bemicvotav vecivanu lejšev basuka.

Sesti i popiti najmanje 0,5 dl vina. Podeliti vino svima za stolom. 
Preći na obredno pranje ruku pre hleba.



בתש ל־עו

 :ילנהני הותממ ימ לע ני,תביל־ קבח תואנב חסר:א אל עיר ל דלול מוטור
 מותלצ יאגל אלל כי גל :ביל עןאל דקצ מעגלב יהנרי ב,בי>ש נפש•

ןבאל יפנל תעלך :ניעחכני בלה זךרלבי1ו^ חהא יכ ע,ל לירלל אל
 ליל יימ יל ניליניר מרוה ובל חל ל הלא יוסל שי,לא מישל תשנל דללל ־נגד

:ימים רללל ל יתלב בתיוש

 ותאינל .בדישל אאלמל החתל ^תהשל איממתמעל רו־תהס אתקינו
 והיןפת ללוח , ליישד אאאעהי סעורחא יאל רק כאדמל רירקהס

ה:ילא עלאלפ תלל נפקל רעל ישיןלל

 יניל .c־ty' יתלר ת^^קל ,שבתל י־לנ שותעל תבשל תל ראליש יבנ ושמרו
 השמים את ל העש היהי ששת ול ,םעלל היל לחת בלליש ונל ןובי

נפש:ל חבש השביעי ומום הארק, האו

 קראתו .קדשי םיוב חפצך תשעש לךת משבת תשיב אם
 ךידרכ תומעו וכבדתו מכבד ץ שילקד נגע שבתל
 על הרכבתיךו ץ על התענג אז ר.ברד דברו חפצך ממציא

:דבר יי פי יכ ,ךיאב ב^יע חלהנ האכלתיךו ארץ, יתבמו

קדישא: דעתיקא אתדווסע היא אד־

 עשיתר בדעת מיםר ששת לקדשו. השבת םוי את ידןב
 אול יף־,להוא יל בתש יעיבשוה םור .ךמלאכת לכ

 ךואמת ךבדע עתךו ב^יו תהא ,הכלאמ ויל ;רשתע
 ץ השע בםייכו תרשש מ ךיך.קבש דשא ערך ,ךובהמת

 תעו ,בם דשא כל תאור םהן תא ,ץרהא אתו םהשמי את
.יעיבהש יוםב

השבת םוי את יי דךב כן על

:ןגפוה יפד וראב םולוהע מלך ריגאלה י אתה דק■^ 0®-

 עוסואמ הז תהשל והשהחל .יאל^: וז וא.לכח אל רצלהת לליקוש ין.י א?אש
היין. לא לכדר ?ו™^ ־הא לנייבם אחבנ ־ חהמטפא

 יאנ קוחלוצו ל,קמל ייק אל םאללו תריחה :שויקאא מוזאריר Dיחשויי ■וורת^ יבו
תימלל יקויאל ^iTrb והי^:^:^ע אח־יש



Kiduš na dan Šabata
Mizmor leDavid, Adonaj roi 10 ehsar. Bineot deše jarbiceni, 
al mej menuhot jenahaleni. Nafši ješovev, janheni vema'aglej 
cedek lema'an šmo. Gam ki eleh begej calmavet 10 ira ra, 
ki ata imadi, šivteha umiš'anteha hema jenahamuni. Ta'aroh 
lefanaj šulhan neged coreraj, dišanta vašemen roši, kosi re- 
vaja. Ah tov vahesed jirdefuni kol jemej hajaj, vešavti bevejt 
Adonaj leoreh jamim.
Atkinu seudata dimhejmenuta šlemata hedvata demalka ka- 
diša. Atkinu seudata demalka da hi seudata deatika kadiša 
vahakal tapuhin kadišin uze'er anpin atjan lesa'ada bahadej. 
Vešamru vnej Jisrael et hašabat, la'asot et hašabat ledoro- 
tam brit olam. Bejni uvejn bnej Jisrael ot hi leolam, ki šešet 
jamim asa Adonaj et hašamajim ve'et ha'arec uvajom hašvi'i 
šavat vajinafaš.
Im tašiv mišabat ragleha, asot hafaceha bejom kodši, veka- 
rata lašabatoneg, likdoš Adonaj mehubad, vehibadto measot 
draheha mimco hefceha vedaber davar. Az titanag al Adonaj, 
vehirkavtiha al bamatej arec, veha'ahaltiha nahalat Ja'akov 
aviha, ki pi Adonaj diber.

Da hi seudata deatika kadiša.
Zahor at jom hašabat lekadšo. Šešet jamim ta'avod veasi- 
ta kol melahteha. Vejom hašvi'i Šabat laAdonaj eloheha, 10 
ta'ase hol melaha, ata uvinha uviteha avdeha va'amatha 
uvhemteha, vegerha ašer biš'areha. Ki šešet jamim asa 
Adonaj et hašamajim ve'et ha'arec, et hajam ve'et kol ašer 
bam vajanah bajom hašvi'i.
Uputstva za kiduš:

Kiduš se govori stojeći i s čašom vina ili soka od grožđa u rukama 
(najmanje 1.5dl ). Napuniti čašu, podići je dcsnom rukom, zatim 
premestiti u levu, a onda spustiti na dlan desne ruke (levoruki 
čine obrnuto). Podići čašu iznad stola i rcći blagoslov:

Al ken berah Adonaj et jom hašabat vajekadšehu.
Savri maranan. Baruh ata Adonaj Elohejnu meleh 

haolam bore pri hagafen

Za vreme Sukota dodati:
Baruh ata Adonaj Elohejnu meleh haolam, ašer kidšanu 
bemicvotav vecivanu lejšev basuka.

Sesti i popiti najmanje 0.5dl vina. podeliti vino svima za stolom. 
Preći na obrcdno pranje ruku pre hlcba.
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ל חתוך תים ליצוק יש בחים הידית "ת ליטול ציוו■ יש הסעודה. קודם
רך:ולב שיזאל, יד על כך ואחר פעמים, שלוש ימין יד

 אשר העולם מלך אלהינו י; אתה ברוך
:ידיםז תלינט על רצונו מצוחיו3 קדשנו י

 את הפותחת לחם־ ־המוציא לכרכת הנטילה כין לדבר שלא להקפיד כצו׳
השכם סעודת

ומברך: הלחם ככרות חשת■ אחת פורס המשפחה אב

המוציא העולם מלך אלהינו י; אתה ברוך
הארץ: מן לחם '

 לטבול נהוג חלה פרוסת הבית ■1חב אחד כל ■קבל הלחם. בציעת לאחר
 סעודת לאכילת ניגשים כעת, אכילתה. קודם במלח החלה פרוסת את

השבח.

השבה סעודת
 ושתית, כאכילה השכח את לענג הוזצנ ,חהמנוה כיוס ממלאכה תעוההימנ מלכד

 דים,וחימ םגיהנכמ והלומ השכת סעודת .תעודוס שלוש כשכת לאכול םיחכמ וויוצ
מירות.ז וכשירה תורה, דברי רתמיכא כה ומוסיפים ,םדיוחימ כמאכלים

 ן'מ’ של הכפולה למנה זכר דוקא, חלות שחי על ’׳המוציא םירככמ השבת בסעודות
 נוסף מעם זהו דכר.במ ותםיכרי שישי יום מדי ישראל כני שקיבלו מים!הש מן )הלחם

כר־־מב ’הימן על והגן שעטף לטל רמז - הקידוש כזמן ותלהח סויילכ

 קודש, כשבת וכמה כמה אחת על ..תמידי׳. כשמה־ להיות גדולה "מצווה
 ממנו - ,יומין׳ כולהו טתברכין ׳'מיניה זכרונם־לכרכה חכמינו אומרים שעליה

לטובה. עלינו הכא השכוע ימי כל מתכרכין השבת( )מיום
 לכבוד רבים ופיוטים זמירות והוכרו נתקנו ואף כשבת, ולזמר לשיר נהוג לכן

קודש. שבת
 "וביום הפסוק על זכרונם־לכרכה חכמינו שאמרו את להזכיר המקום כאן

 השמחה חשיבות גדולה כמה עד רואים אנו השבתות. אלו - שמחתכם״
 כיום־טוב ובוודאי שמחתכם", "יום התורה בלשון נקראים שהם כשבתות

..בחגך". "ושמחת מפורשת מצווה ישנה שאז



Pranje ruku pre hleba - netilat jadajim
Skinuti prstenje s ruku. U vcću posudu koja se drži desnom ru- 
kom, naliti najmanje 1,5 dl hladne vode. Premestiti posudu 
s vodom u lijevu ruku i tri puta sipati vodu preko desne 
ruke. Posudu uzeti u desnu ruku i sipati vodu tri puta 
preko leve ruke. Protrljati rukom o ruku i rcći blagoslov:

Baruh ata Adonaj Elohejnu meleh haolam, 
ašer kidšanu bemicvotav, vecivanu al netilat 
jadajim.

Osušiti ruke, vratiti se za sto i ne govoriti dok se 
ne kaže blagoslov i ne pojede komadić hale ili 
hleba. Otkriti hale, držati ih obe jednu uz drugu. 
Zarezati nožem desnu halu i reći blagoslov:

Baruh ata Adonaj Elohejnu meleh 
haolam hamoci lehem min ha'arec.

Odlomiti komad hale, umočiti ga tri puta u so i pojcsti komadić, 
a zatim podeliti porodici i prijatcljima za stolom. (Običaj je od 
Roš hašane do poslednja dva dana Sukota so zameniti medom. 
Tako izražavamo svoju želju za slatkom novom godinom.)



eשבת עונג

ופזמונים שירים

Adon olam ašer malah, 
beterem, kol jecir nivra. 
Le'et na'asa, behcfco kol, 
azaj meleh šmo, nikra. 
Veaharej kihlot hakol, 
levado jimloh nora. Vehu 
haja, vehu hove, vehujihje, 
betifara.

2

Ose šalom bimromav, hu 
ja’ase šalom alejnu, veal 
kol Jisrael veimru ainen.

3

Israel betah baŠem, ezram 
umaginam hu.

4

Vehaer ejnejnu beTorateha, 
vedabek libenu
bemicvotcha, vejahed
levavenu leahava, ulejira 
et šmeha. Velo nevoš, 
velo nikalem, velo nikašel 
leolam, vaed

5

Kol haolam kulo gešer car, 
rneod. Velhaikar 10 lefahed 
klaL

6

Od avinu haj. Am Jisrael 
haj.

 בטרם מלך אשר עולם וןדא
 לעת .ראבנ רייצ כל

 מלך אזי כל, בחפצו נעשה
 הכל, תוככל ואחרי נקרא. שמו
 והוא היה והוא .נורא ימלך לבדו

בתפארה: יהיה והוא הוה

2

 הוא מיוובמר םושל עושה
 ולעע םושל יעשה

:ןאמ ומרוא ישךאל כל ועל

3

עזרם בה׳, בטח אלריש
הוא: ומגנם

4

 ורבק בתורתך, ונינעי והאר
 ויחד ך.יתובמצ ונלב

 את ךאהילו לאהבה לבבנו,
 ולא לם,כנ לאו שונב לאו ..^שמ

:דעו םוללע נכשל

5

 מאד צר גשר ,וכל העולם כל
כלל: לפחד לא עקרוה

6

שראלי עם ,יח ונאבי עוד
:יח
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Pesme za Šabat

7

Hine ma tov uma naim, 
ševet ahim gam jahad.

8

Ani ma’amin be’emuna 
šlema, beviat hamašiah. 
Veaf al pi, šejitmahmea im 
kol ze, ahake 10 behol jom 
šejavo.

9

Ele hamda libi, vehusa na 
veal na titalam.

10

David meleh Jisrael, haj 
vekajam.

ח
Sma Jisrael, haŠem, 
Elokejnu, haŠem ehad.

12

Seu šearim rašejhem, 
vehinasu, pithej olam, 
vejavo meleh, hakavod. Mi 
ze meleh hakavod, haŠem 
evaot, hu, meleh hakavod 
sela.

13

Or zarua laeadik, ulejišrej 
lev simha.

14

Harahaman hu jišlah lanu,

7

 שבת נעים, ומה בוט מה הנה
יחד: גם אחים

8

 שלמה באמונה מאמין אני
 על ואף המשיח, בביאת

 זה כל עם תמהמה,יש פי
:שיבוא יום בכל ,ול אחכה

9

 נא וחוסה לבי, חמדה אלה
:תתעלם נא ואל

סו
ןקים: חי ישראל, מלך ךן׳ך

וו
 ה׳ ,ואלקינ ה׳ ישראל, שמע

אחד:

12

 ושאוהנ ראשיכם, םישער ןאש
 מלך ויבוא עולם, פתחי

 ה׳ הכבוד, מלך זה מי הכבוד.
לה:ס הכבוד מלך הוא ת,וצבא

13

 לב ולישרי לצדיק, זרוע אןך
:שמחה

14

את ,ולנ ישלח הוא הרחמן
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שבת עונג

et Elijahu hanavi zahur 
latov, vivaser lanu besorot 
tovot, ješuot venehamot.

15

LaJehudim hajta oiai,
vesimha, vesason vikar.

16

Esa ejnaj el heharim, 
meajin, javo ezri. Ezri 
meim haŠem, ose šamajim 
va’aree.

17

Lema’an ahaj vereaj, 
adabra, na šalom bah. 
Lema’an bejt, haŠem 
Elokejnu, avakša tov lah.

18

Keajal ta’arog al afikej 
majim, ken nafsi ta’arog 
elejha Elokim.

19

Ejn aroh leha haŠem 
Elokejnu, baolam haze, 
ve’ejn zulatha, malkenu 
lehajej haolam haba. Efes 
bilteha goalenu, limot 
hamašiah, ve’ejn, dome 
leha mošienu, 1 ithijat 
hametim.

20

Haven jakir li Efrajm, im,

 ויבשר ב,ולט זכור הנביא והילא
 תוישוע ת,ובוט בשורות ונל

ת:וונחמ

15

 ושמחה רהוא היתה םיליהוד
ויקר: וששון

16

 מאין ההרים אל עיני אשא
 מעם עזרי עזרי יבוא

וארץ: םישמ עשה ה׳

17

 נא ־הובאד ורעי אחי למען
 בית למען בף םושל

לך: בוט אבקשה ולקינא ה׳

18

 כן מים אפיקי על תערג ליכא
ם:יאלק ךיאל תערג נפשי

19

 בעולם קיוולא ה׳ לך ערך אין
 וולכמ זולתך ואין הזה

 בלתך אפס הבא העולם לחיי
 ואיו המשיח תולימ וואלגו

 לתחית וויעמוש לך דומה
המתים:

20

ילד אם אפרים לי רייק הבן
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Pesme za Šabat

jeled ša’ašuim, ki midej 
dabri, bo, zahor ezkerenu 
od.

21

Ko amar haŠem, zaharti 
lah, hesed neurajih, ahavat, 
klulotajih, lehteh aharaj, 
bamidbar be’erec 10 zernia.

22

Avinu av harahaman, 
hamerahem, rahem na 
alejnu, veten belibenu bina 
lehavin, ulehaskil, lišmoa 
lilmod, ulelamed, lišmor 
vela'asot, ulkajem et kol 
divrej Talmud, Torateha 
beahava. Vehaer, ejnejnu 
beTorathha, vedabek, libenu 
bemievoteba, vejahed,
levaveeu leahava ulejira, 
et šmeha.

23

Hošia et ameha, uvareh, et 
nahalateha, urem, venasem 
ad haolam.

24

An'im zmirot veširim
ki elejha nafsii 

ta'arog. Nafši. hamda
beeel jadcha, lada'at. kol 
raz sodeha.

25

Avinu malkenu lוoennuי

 זכר בו ךבו־י מדי כי שעשועים
עוד: אזכרנו

21

 חסד לך זכךתי ה׳ אמר כה
 כלולותיך אהבת נעוו־יף

 בארץ במדבר אחרי לכתף
זרועה: לא

22

ם,1המךך הרחמן, אב אבינו
 ותן עלינו נא ,רחם

 ולהשכיל, להביו בינה בלבנו■
 לשמר וללמד ללמד לשמע

 דברי כל את ולקים ולעשות,
 והאר באהבה. תורתך תלמוד
 לבנו ודבק בתוךתך עימנו

 לאהבה לבבנו• החד במצותיך
שמך: את וליראה

23

 את רךוב עמך את הושיעה
ךעםו תךלחנ

העולם: עד נשאםו

24

 אערג דיםושי רותזמי אנעים
 תערג ישנפ ךיאל יכ

 לדעת ךיד? לצב הדחמ ישנפ
:יךסוד ךז כל

25

כ ועננו ננוח נוכמל אבינו
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va’anenu ki ejn banu 
ma’asim. Ase imanu cdaka 
vahesed, vehošienu.

26

Jemin haSem romema, 
jernin haŠem osa hajl.

27

Hu Elokejnu hu Avinu, 
hu malkenu, hu mošienu, 
hu jošienu vejigalenu 
šenit, bekarov, vejašmienu 
berahamav, lejnej kol hai 
lemor, Hcn ga’alti, ethem 
aharit kivrešit lihjot, lahem 
leElokim.

28

Ufaracta jama vakedema, 
vecafona vanegba.

29

Vesamahta behageha,
vchajita ah sameah.

30

Avinu malkenu ejn lanu 
meleh cla ata.

31

Vaharikoti lahem braha, 
ad bli daj, ad šejivlu, 
siftotcjhem milomar daj.

32

Ata behartanu mikol

 נומע עשה .םימעשי •וגב אין
:נווהושיע וחסד קה־צז

26

 עושה ה' ימין רוממה, ה׳ ימין
חיל:

27

 הוא אבינו, הוא לקיםא הוא
 ,ומושיענ הוא םלכמ

 שנית אנ^ם•ריג יענויוש הוא
 לעיני ברחמיו מעםויש ב,ובקר

 אתכם גאלתי הן ר,אמל חי כל
 לכם תולהי ת,יכבראש אחרית

ם:יקללא
28

 נהווצפ וקדמה, ימה ופרצת
ונגבה:

29

 אף תיוהי ף,יבחג ושמחת
:שמח

30

 ףלמ ולנ איו לכםמ אבינו
אתה: אלא

31

 עד ברכה לכם והריקותי
 עד די בלי

די: מרומל שפתותיכם ויבלש

32

םיהעמ מכל ,ובחרתנ אתה



Pesme za Šabat

ha’amim, ahavta
otanu veracita banu, 
veromamtanu mikol
halšonot, vekidaštanu 
bemievoteha, vekeravtanu 
malkenu, la’avodateha, 
vešimha, hagadol
vehakadoš alejnu karata.

33

Jevareheha haŠem
miCijon, ure’e betuv
Jerušalajim kkl jemej
hajeha. Ure’e vanim
levaneha, šalom al Jisrael.

34

Tfila leani hi ja'atof velifnej 
haŠemjišpoh siho. HaŠem 
šimea tfilati vešavati eleha 
tavo A1 taster paneha 
mimeni bejom ear li.

35

Ner leragli dvareha 
veor lenetivati, nišbati 
va'akajema lišmor mišpetej 
eidkeha.

36

Vcnisgav haŠem levado 
bajom hahu, vajivater 
Ja'akov levado vajeavek iš 
imo ad alot hašahar.

37

Ana behoah gdulat

 בנו, תציור ותנאו אהבת
ותורוז^ל^ר למכ וומתורומ

 וותרבקו ךיבמצות ודשתנוק
 הגדול ושמך תך,עבודל וולכמ

קראת: עלינו והקדוש

33

 בטוב וראה ,ןמציו ה׳ יברכך
 ימי כל ם,יירושל

 שלום ך,ילבנ בנים וראה ך.יחי
ל:ראשי על

34

 ולפני טךיעכי־ לעני תפלה
 ה', .ושיח ישפך ה׳,

 ךיאל ,יושועת תפלתי; שמעה
 ממני ך,יפנ אל־תסתר .תבוא

:יצר־ל וםיב

35

 לנתיבתי רווא דבריך לרגלי נד
 לשמר מהיאקו נשבעתי
ך:דקצ משפטי

36

 אוהה םיוב לבדו ה׳ ונשגב
 לבדו קב?ע תרויו

 תועל עד עמו שיא אבקוי
:רהשח

37

ריתת ךינמי גדלת כחב אנא
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שכת עונג

jeminha, tatir erura kabel 
rinat ameha sagvenu 
taharenu nora.

38

Tov lehodot lašem 
ulezamer lešimha eljon. 
Lehagid baboker hasdeha 
ve'emnnatha balejlot.

39

Jahad kulam kduša leha

40

Elokim evaot šuv na habet 
mišamajim ure'e ufkod 
gefen zot. Vehana ašer 
natea jemineha veal ben 
imaeta lah.

41

Piha patha behohma vetorat 
hesed al lešona eofja halihot 
bejta velehem aelut 1o tohel, 
kamu vaneha vajeašruha, 
ba’ala vajehalela, rabot 
banot asu hajil veat alit al 
kulana.

42

Kol berama nišma, nehi behi 
tamrurim, Rahel mevaka al 
baneha meana lehinahem, 
al baneha ki ejnenu. Ko 
amar hašem minei| koleh 
mibehi, vejnajih midimea, 
ki ješ sahar lifeulateh, neum 
hašem, vešavu me'eree 
ojev.

 גבנוש עמף רנת קבל רהוצר
רא:ינו •והרנט

38

 לשמף ולזמר לה׳; להדות טוב
 בבקר להגיד .וןעלי

ת:ובליל תך,נואמו ר;דחס

39

:וישלש לף קדשה כלם יחד

40

 הבט נא בוש צבאות אליקים
 ופקד וראה םימשמ

 אשר־נטעה וכנה זאת. גפן
לף: אמצתה ועל־בן ףינימ

41

 רתוות בחכמה, פתחה פיח
 היצופ :על־לשננה חסד

 תועצל ולחם ביתה, תוהליכ
 ה,ויאשרו בניה וקמ ל:תאכ לא

 ושע בנות רבות ה:לויהל בעלה
:הלנעל־כ תיעל ואת חיל,

42

 בכי נהי נשמע, ברמה קול
 מבכה לחך תמרורים,

 על להנחם, מאנה ה,יבנ על
 מנעי ה׳ אמר כה ו.איננ כי בניה

 כי מדמעה, ךיועינ ,ימבכ ףולק
 ה׳, נאום ך,לתלפע שכר יש

ב:יאו מארץ ושבו
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Pesme za Šabat

43

Vahviotim el har kodši 
vesimahtim bevejt. Tfilati 
olotejhem vezivhejhem 
leracon al mizbehi ki 
bejti bejt tfila jikare lehol 
ha'amim.

44

Šifhi kamajim libeh nohah 
pnej haŠem.

45

Ki besimha teceu, 
uvešalom tuvalun,
heharim, vehagvaot jifccau 
lifnejhem, rina vehol acej 
hasade, jimhau haf.

46

Vehaju limšisa šosajih, 
verahaku kol mevalajih. 
Jasis alajih Elokajih 
kimsos, hatan al kala.

47

Ki hem hajejnu veoreh 
jamejnu, uvahem nehge 
jomam, valajla, veahavatha 
lo tasur, mimenu leolamim.

48

Veal hanisim, veal 
hapurkan, veal hagvurot, 
veal hatšuot, veal haniflaot, 
šeasita la’avotejnu, bajamim 
hahem bizman haze.

43

 קדשי הר אל והביאותים
 ושמחתים

 וזבחיהם הםיתועל תפלתי בבית
 בית־ ביתי כי מזבחי על לרצון

ם:יהעמ לכל יקרא תפלה

44

:׳ה פני נכח לבך כמים שפכי

45

 םוובשל ,ותצא כי־בשמחה
 ההדים ,וולובת

 ה,ת לפניכם וצחיפ והגבעות
ף:־כימחא־ השדה ציכל־עו

46

 וחקוד ף,ישאס למשסה והין
 ךיעל ישיש ף,ימבלע כל

לה:כ על חתו כמשוש ף,יאלה

47

 ובהם ,וימינ ף־ואו יינוח הם כי
 ןאהבתף ה,לולי יומם נהגה
.םילעולמ מממ רותס לא

48

 ועל קורהפ ועל הנסים ןעל
 תוהתשוע ועל הגבורות

 •לאבתינו תישעש הנפלאות ועל
הזה: בזמן ההם בימים
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49

Šejbane bcjt bamikdaš, 
bimhera vejamejnu, veten, 
helkenu beTorateha.

50

A1 tira mipahad pitom 
umišoat, rešaim ki tavo. 
Ucu eca vetufar, dabru 
davar velo jakum, ki imanu 
El.

51

Baiuih hagever ašei־, jiviah 
baŠem, vebaja, haŠem 
mivtaho.

52

Vehi šeamda la'avotejnu, 
velann, šelo ehad bilvad 
amad alejnu lehalotenu, 
ela šebhol dor vador 
omdim alejnii, lehalotenu, 
vehakadoši baiuih hu 
macilenu mijadam.

53

Lešana haba'a, birušalajm 
habnuja.

54

Šabehl Jerušalajim et 
Ahashem Haleii Elohkaih 
Cion Ki hizak berihej 
šearajih Berah banaih 
beklrbeh Halell Elohaih 
Cion

49

 רההבמ המקדש בית בנהיש
 נוקחל ותן ,ובימינ

תף.רובת

50

 פתאום מפחד תירא אל
 כי םיערש ומשואת

 דברו ותפר עצה וצע תבוא:
ל:א ונעמ כי םויק ולא ר־בז

51

 בה׳ יבטח אשר הגבר ףובר
:ומבטח ה׳ היהו

52

 ונלו וינלאבות שעמדה איוה
 עמד בלבד אחד שלא

 דור שבכל אלא לכלותנו וינעל
 נו.תלולכ וינעל עומדים רודו

 ולנמצי אוה ךובר ושקדוה
:ם־מח

53

 םילירושב הבאה לשנה
ה:בנתה

54

 לליה ׳'ה את לם,שויר ישבח
 חזק,י־כ .יוןצ ףיאלה

 ףבבקר ךיב ברף ף;רישע חיר־ב
.יוןצ ףיהלא הללי
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55

Jimale fi tehilathha Kol 
hajom tifarteha A1 tašliheni 
leet zikna Kihlot kohi al 
taazveni

56

Mi haiš hehafec hajim 
Ohev jamim lirot tov Necor 
lešonha mera usfateha 
midaber mirma sur mera, 
vaaseh tov bakeš šalom 
verodfehu

57

Cion alo tišali lišlom 
asiraih

58

Torat haŠem temima 
mešivat nafeš Edut haŠem 
neemana mahkimat peti

59

Micva gedola lihjot 
besimha tamid

60

Al tira Israel, al tira ki gur 
a^1־jeh halo atah vearjeh im 
jišag - mi 10 jira

61

Veani beeasdel^a vatahti

55

 םוכל־הי תהלתך פי ימלא
אל־ תפארתך.

 ככלות זקנה לעת תשליכני
.יאל־תעזבנ כחי

56

 ם;יחי החפץ מי־האיש,
 ם,יימ אהב

 מרע, ךונלש רונצ ב.וט לראות
 רוס מו־מה. מדבר ךיושפת

 םושל בקש ב;וועשה־ט מרע,
n־r־p■^

57

 םולשל תשאלי הלא ?ציןן
ך,יריאס

58

 בתימש תמימה ה׳ תורת
 נאמנה ה׳ תועד .נפשי

.יפת תמיחכמ

59

 בשמחה להיות גדולה מצות
תמיד

60

 כי תירא אל ישראל, תירא אל
 אתה, הלא היאר גור

.רא.יי לא מי - ישאג אם היארו

61

לבי גלי בטחתי בחסדך ואני
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jagel libi bijšuatcha ašira 
laŠem ki gamal alaj

62

Tehe hašaah hazot šaat 
rahamim veet racon 
milfaneha

63

Barhi nafsi et haŠem. 
HaŠem Elokaj gadalta 
meod Hod vehadar lavašta

64

Aderaba, ten belibcnu 
Šenire kol ehad malat 
haverejnu Vclo hesronam 
Vešenedaber kol ehad et 
havero Badereh hajašar 
veharacuj lefaneha Vcal 
jaale belibejnu, šum sina 
Meehad al havero halila 
Utehazek otanu beahavah 
eleha Kaašer galui vejadua 
lefaneha Šejehe hakol 
Nahat ruah eleha amcn ken 
jehi racon

65

Šema beni musar aviha veal 
titoš Torat imeha. Titnaeg 
tamid ledaber kol dvareha 
benahat, lehol adam 
uvehol et, uvaze tenacel 
min hakaas, šehi mida raa 
leahti bnej adam. Vehaašer 
tinacel min hakaas , taale al 
libeha midat haanava, šehi 
mida tova mikol hamidot

 גמל כי לה׳ ךהיאש בישועתך
' ■ולע

62

 שעת הזאת השעה תהא
 רצון ועת רחמים

ךימלפנ

63

 אלהי ה׳ .׳ה את נפשי בךכי
 והךך הוד מאד לתדג

:תלבש

64

 שנךאה ,ובלבנ ןת אדרבא,
 מעלת אחד, כל

 דברנוש רונם.חס ולא חברינו,
 הישר רךדב ,וחבר את אחד, כל

 ולבנב מעלה ואל ך,ילפנ והרצוי
 חברו, על מאחד שנאה, שום
 באהבה נוותא ותחזק .הילחל
 ך,ילפנ ועדח גלוי כאשר ך,יאל

 אמן :יךאל רוח נחת הכל שיהא
:ןךצו יהי כן

65

 ואל אביך מוסר בני שמע
 אמך. תחתו תטש

 דבריך כל לדבר תמיד תתנהג
 עת, ובכל םדא לכל בנחת,

 שהיא הכעס, מן תנצל ובזה
 אדם. בני להחטיא רעה מדה

 תעלה הכעס, מן תנצל וכאשר
 שהיא ה,והענ מדת לבך על
תוטוב מדות מכל בהוט הימד



Pesme za Šhbht

tovot. Leman taclijah behol 
draheha vetizke leolam 
haba

66

Tanija amar rabi Išmael ben 
Eliša Hoben mir gelernt 
Hot gezogt der hajliger 
rabi Išmoel, ben Eliša
Paam ahat nihnasti 
Lehaktir ketoret, lifnej 
velifnim Veraiti ahatrikel, 
Kah haŠem cevaot Šehu 
jošev al kise ram venisa 
Veamar li, Išmael beni, 
barheni Amarti 1o: Jehi 
racon milfaneha Šejihbešu 
rahameha et kaasha 
Vejagolu rahamehh al 
midoteha Vetitnaheg im 
baneha bemidat earhhamim 
Vetikanes lahem lifnim 
mešurat hadin Veniana li 
berošo

67

Ribono šel olam ve- 
ten helkenu betorateha 
vezakenu kedej šetišre 
šehinatha alenu. Male 
mišalot libi letova vhaafek 
reconi veten šeelati, ribono 
šel olam. Uvehen jehi 
racon milfaneha haŠem 
Elokejnu veElokej avotenu 
šetezakenu laasot maasim 
tovim beeneha, velalehet

 ך,יו־כד בכל תצליח למען
הבא לעולם ותזכה

66

 בו ישמעאל ו־בי אמר תניא
 מיר האבן אלישע,

 ־עד גיזאגט האט רנט,עגיל
 בן ישמעאל רבי הייליגער
 נכנסתי אחת פעם אלישע;

 ולפנים, לפני רתוקט רילהקט
 השם יה אכתריאל איתירו

 כסא על יושב שהוא צבאות
 ישמעאל :יל ואמר •ונשא רם

 רצון יהי :ול אמרתי ;יכנרב בני,
 את ךיחמ־! •ויכבשש ךימלפנ

 ףיתומד על ךיחמר וגולוי ךסכע
 במיךת ךיבנ עם ותתנהג

 לפנים םלה ותכנס םיחמרה
.ובראש לי ונענע ;ןהדי משו־ת

67

 חלקנו• ןתן עולם, של ךבוט
 כדי חבנו בתורתך,

 מלא עלינו. שכינתך שתשרה
 הפק לטובה לבי משאלות

 של רבונו שאלתי, ותן ךצוני
 ה' מלפניך רצון יהי וכן עולם.

 שתזכוו אבותיו• ואלקי אלקיוו
 בעינייך, טובים מעשים לעשות
 ך,ילפנ ישרים בדרכי וללכת

שנזכה כדי בקז־שתך, וקרשו•
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שבת עעג

bedarhej ješarim lefaneha, 
vekadešenu bikdušateha, 
kedej šenizke lehajim tovim 
vaaruhim ulhaje haolam 
haba.

68

Israel, Israel Betah baŠem 
Ezram umaginam hu. 
Anahnu maaminim bne 
maaminim veen lanu al 
mi lehišaen ela al avinu 
šebašamajim.

69

Rahem, na haŠem 
Elokejnu, al Isracl ameha, 
Veal Jerušalajim ireha. Al 
Cion miškan kcvodeha 
Veal malhut bct David 
mešiheha Veal habajit 
hagadol vehakadoš

70

Sifhi kamajim libch Nohah 
pencj haŠem

71

Ad hena azarunu rahameha 
velo azavunu hasadeha, 
veal titšeinu, haŠem 
Elokejnu, lanecah. A1 ken 
evarim šepilagta banu 
veruah unešamah šenafahta 
beapenu velašon ašer sameta 
befinu - hcn hem jodu 
vijivarhu vijišabehu vijifaaru 
vijiromemu vejaaricu 
vejakdišu vejamlihu et 
Šimha malkenu.

 ולחיי םיוארכ ביםוט םילחי
הבא: העולם

68

 רםזע בה/ בטח ישראל
 נונחא .הוא ומגנם

לנ ואין םימאמינ בני םימאמינ
 אבינו על אלא להשען מי על

:םישבשמ

69

 על אלוקינו ה׳ נא _רחם
 ועל עמף ראלשי

 משכן ציון ועל יףיע םיירושל
 דוד בית תומלכ ועל כבודף

 הגדול הבית ועל חיימש
והקדוש:

70

 פני נוכח בןיל םיכמ שפכי
:׳ה

7ו

 ולא .ייחמר עזרונו הנה עד
ואל י.דיחס ונוזבע
 כך על לנצח: אלקינו ה׳ תטשנו

 ורוח .ובנ שפלגת םריאב
 ולשון ו.באפינ שנפחת ונשמה

 וודי הם הן .ובפינ שמת אשר
 וירוממו ויפארו וישבחו כורויב

 את •מליכווי תקדישו יצורעת
:נומלכ שמי
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72

Venisgav haŠem levado 
bajom hahu Vajivater 
Jaakov levado Vajeavek iš 
imo Ad alot hašahar

73

Mahnisej rahamim
hahnisu rahamenu Lifnej 
baal harahamim Mašmiej 
tefilah hašmiu tefilatenu 
Lifne šomea tefilah 
Mašmiej ceaka hašmiu 
caakatenu Lifne šomea 
ceaka Mahnisej dimea 
hahnisu dimotenu lifnej 
Meleh mitrace bidmaot 
hištadlu veharbu tehinah 
veharbu tehinah uvakašah 
lifnej Meleh Kel ram 
venisa

74

Da leha šekol roeh 
veroeh, ješ lo nigun 
mejuhad mišelo. Da leha 
šekol esev veesev, ješ lo 
širah mejuhedet mišelo, 
Umiširat haasavim, naaseh 
nigun šel roeh. Kamajafc, 
kama j afe venae kešešom i m 
hašira šelaem. Tov meod 
leitpalel beneem, uvsimha 
laavod et haŠem, Umiširat 
haasavim, mitmale halev 
umištokek. Uhšehalevmin 
haširah mitmale umištotek

72

 ההוא ביום לבדו ה׳ ונשגב
 לבדו בעקי תריוי

 תועל עד עמו איש ויאבק
:רהשח

73

יסונהכ מים־חו מכניסי
 בעל לפני מינו,רח

 תפלה משמיעי .הרחמים
 שומע לפני •רפלרינו השמיעו

צעקה ייעמשמ .תפלה
 שומע לפני צעקתנו השמיעו

 הכניסו דמעה מכניסי קה.צע
 ־צהומת מלך לפני דמעותינו

 תחנה בורוה השתדלו ת.ובדמע
 רם א־ל מלך לפני ובקשה

:ונשא

74

 יש ורועה רועה שכל לך ךע
 דע .ומשל מיחד נגון לו

 לו יש ועשב עשב שכל לך
 רתיומש משלו מיחדת רהיש

 .רועה של נגון נעשה העשבים
 ונאה, יפה כמה יפה, כמה

 שלהם. רהיהש םיכששומע
 ביניהם להתפלל מאד בוט

 רתיומש ה׳, את לעבד ובשמחה
 הלב מתמלא העשבים

 השיךה מן וכשהלב .ומשתוקק
 ארץ אל ומשתוקק מתמלא
נמשך אזי גדול רוא ישראל



שבוז עונג

el E1־cc Israel. Or gadol 
azaj nimšah veoleh 
mikdušata šel haarec alav. 
Umiširat haasavim, naaseh 
nigun šel halev.

75

Kšehhnešamah meira, 
gam šamajim otej arafel 
mefikim 01־ naim.

76

Ilu haja li koah hajiti joce 
lašuk mahriz veomei־:
Sabat hajom laŠem

77

Ilu jehudi haja jodeh ma 
zu haŠabhl, haja sameah 
veroked mea veesrim šana. 
Ilu jehudi haja jodeh ma 
zot haja sameah
veroked mea liesrim šana. 
ilu jehudi hajajodea 111a ze 
Bejt Habad Belgrade, 
nosea lcbelgrad, uva lebejl 
ehbhd.

78

Birhovenu hacar gar nagar 
ehad muzai־. Hu jošev 
bicrifo velo ose dhvar. 
Iš eno ba liknot, veen 
iš mevaker, Ušenatajim 
šeliu kvar eno menager. 
Vehu hhlom ehad nose 
od bilvavo livnot kise 
leElijheu šejavo, al kapav 
oto javi, I.eHHaibu Hanavi.

 האר? של מקדשתה ועולה
 נעשה העשבים רתיומש עליו

הלב: של גגון

75

 גם רהימא כשהנשמה
 רוא םימפיק עו־פל עוטי שמים

ם:ינע

76

 הולך יתייה חב לי היה אילן
 יזרמכ תיייה לשוק

/"לה םיוה "שבת מרווא

77

 וז מה יודע היה יהודי אם
 דוקרו שמח היה השבת,

 דיויה אם ה.נש ם־יעשוו מאה
 הה השמחה, זו מה ודעי היה

 .הנש םישרוע מאה דוקרו שמח
 תיב זה מה דעיו היה דיהוי אם

 דגרלבל ענוס הה בלגרד, דחב״
.דחב״ תילב אוב

78

 אחד רע ־גו הצר ברחובנו
 שביו ואה מחר,

 ישא דבר. עושה אול יפורבצ
 ישא ואיו תולקנ אב ינוא

 ינוא ברכ ואשה םיושנת מבקר,
 אשונ אחד םוחל הואו ר.גמנ
 ,והיללא סאכ נותבל ובבבל דוע
 ,ביאו ותוא כפיו על .איבוש

.הנביא •ולאלה
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Pesme za Šabat

Vehu joshev umehake 
10 Kvar šanim holem hu 
šejizke 10, al sodo šomer 
umehake 10 mataj kvar 
jagia hajom?
Birhovenu hacar gar 
sandlar ehad muzar. 
Hu jošev bicrifovelo 
oseh davar. Madafav 
harekim mehusim beavak 
Kvar šenatajim munah, 
hamarcea basak. Vehu 
holem ki naalaim hu tofer, 
ban al liarim jinvu raglej 
hamevaser. A1 kapav otan 
javi, LeElijahu Hanavi.

Vehu joshev umehake 10...

Bijrušalajim ješno iš 
legamrej 10 cair, šebana 
harbeh batim behol pinot 
hair. Hu mekir kol simtah, 
kol rehov ušhunah, hu 
boneh et hair kvar šivim 
šana. Vehu holem ki kmo 
šeet hair banah, janiah 
lamikdaš et even hapina. A1 
kapav otah javi, LeElijahu 
Hanavi.
Vehu joshev umehake lo...

79

Ani hu ec meod zaken 
useva jamim Raiti kvar 
ruhot azot ureamim Ata 
aleh katan mitnoea Batuah

 שנים כבי לו ומחכה יושב והוא
 סודו על לו, שיזכה הוא חולם
 יגיע כבר מתי ,ול ומחכה שומר

היום.

 אחד סנדלר גר הצר וובנחרב
 ולא בצו־יפו יושב הוא מחר,
 הריקים מדפיו דבר■ עושה

 שנתים כבר באבק, מכסים
 חולם והוא .בשק צערהמ מנח

 על בן תופר, הוא םינעל כי
 על המבשר. ו־גלי וימ יםרה

הנביא. לאליהו יביא, אותן כפיו

...ול ומחכה יושב והוא

 לגמרי איש ,וישנ םיבירושל
 בתים הו־בה שבנה יר,עצ לא

 כל רימכ הוא ר.העי פנות בכל
 הוא נה,וושכ בורח כל סמטה,

 שבעים כבר העיר את בונה
 שאת כמו כי חולם ןהוא שנה.
 את למקדש יניח בנה, העיר

 תהוא כפיו על .הנאבן־הפ
 .הנביא לאליהו יביא,
לו... ומחכה יושב והוא

79

 ושבע זקן מאד עץ הוא אני
 רוחות כבר ראיתי ימים,

 קטן עלה אתה ם,יורעמ עזות
הכל בעצמו בטוח מתנועע,
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beacmo hakol jodea Kah 
itha ceda ladereh ei nisjoni 
A1 tezalzel ulsj ze kol ma 
šeješ 11 Ki ješjamim jafim 
hakol poreah Ve-ješ šaot 
kašoi hakol boreah Tahzik 
hazak ale katan šcli K.1 10 
tamid hakol bahuc bahir 
Veruah sar vesufa kara 
tizkor vetHhazek anl iiha 
Velo ta1־nid hakol nahon 
hakol muvan Haim zch 
10 šiur hešbon Z1 gam 
niivhan Ahšav ale katan 
hakol ragua Ah merahok 
ulaj anan magia Kah itha 
ceda ledereh ct birkati 
Hecl hakos til meleah 
tizkoi־ tamid Uhše- 
hašemeš el hajam šokaft 
A1 tidag mahar hil šuv 
zorahat Tahzik hazak ale 
katan šeli

80

Siman tov umazal tovjehe 
lanu ulhol Israel

81

Od jišama beharej Jehudah 
Ubehucot Jerušalaim Kol 
sason ve kol simha Kol 
hatan ve kol kala

82

Samhem bevinjan šalem.

 — רךלד הדצי ךתא חק דע,וי
 זה אולי תזלזל, אל ג?וסיו תא

 םיומ שי יכ ל? ישש מהנ כל
 תוושע חש פורח הכל םיפי

 קחח קזיתח רח.וב הכל קשות
 הכל תמיד לא כי לי,ש קטן העל

 הסופו ערס חובר בהיר. בחוץ
 .תךאו יאנ תתחזקו רכזה קרה

 בן,ווי הכל וונכ הכל ידתמ אול
 הז ון,שבח רועש אל זה םחיי
 הכל ןקט להע ועכש מבחן. גם
 ,גיעמ עין וליא רחוקמ אך ע,וו־ג

 את —ו לדרך דהיצ אתך קרו
 מלאה אהי סיכה יחצ י,תרכב

 אל שהשמשוכ ד.יתמ ריתזכ
 רמח תדאג, אל ת,וקעושו םיה
 זקח קיזתח חת.זור שובו יאה

 להכ ידותמ ולא י ,ישל ןקט עלה
 פהוסו סער חורב ר.יבה חוץב

תך.א יאנ תתחזקו תזכו־ו קךה

80

 ולנ האי טוב,ו מזלו בוט סימן
ל:ושרא ולכל

81

 והודה, בערו ושמע עיך
 קול !.□’ורושל ובחוצות

 חתן קול שמחה, וקול ששון
כלה: וקול

82

שלם בביון שמחם
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Pesme za Šabat

83

Carnah leha nafsi Kama 
leha besari Beerec cija 
veajef, Bli majim. Ken 
bakodeš hazitiha lirot uzha 
uhvodeha

84

Eli atah veodeka, Elohaj 
aromemeka.

85

Darkeha Elokenu learih 
apeha laraim ve-latovim 
vehi thhilathha. Lemaanha 
elokeinu as eve-10 lanu, 
rehe amidotenu dalim 
vereikim.

86

Pada bešalom nafsi mikrav 
li ki verabim haju imadi. 
Jišma E1 vejaanem vejošev 
kedem sela ašer en halifot 
lamo velo jaru Elokim. 
Šalah jadav bišlomav hilel 
berito. Halku mahmaot 
piv ukrov libo raku dvarav 
mišemen vehema ptihot. 
Hašlech al haŠem jehaveha 
vehu jehalkelelוa lo jiten 
leolam mot lacadik. VeAta 
Elokim toridem liver šahat 
anšej damim umirma lo 
jebecu jemehem vaani 
evtah bah.

83

 לף כמה נפשי, לף צמאה
 היצ בארץ בשרי,

 ף,יחזית בקדש כן מים בלי ףיוע
וכבודך עזף תולרא

84

 ,יאלה אודרו אתה אלי
ארוממך

85

 ף.פא ךילהאר ולהעא דרכך
 והיא םיבוולט םילךע

 עשה וולהיא למענך תהלתך,
 םידל ידתנועמ ךאה ,ולנ ולא

ם:יויק

86

 כי לי מקרב נפשי בשלום פדה
 ישמע עמד? היו ברבים

 אשר סלה קדם ]יושב ויענם אל
 ואיך ולא למו תוחליפ אין

 חלל בשלמיו יךיו שלח .םיאלה
 וקרב פיו מחמאת לקוח .ובךית

 ןהמה משמן דבריו רבו לבו
 יהבך ה׳ על השלף .תופתיח
 לםולע רנןי לא ףליכלכ והוא
 אלהים ואתה .קילצד מוט

 דמים אנשי שחת לבאר תוךדם
 ואני הםיימ וציח לא מה־ומו

בך אבטח

- 52 -



שבת עונג

87

Eimataj kaati mar? 
Lihšejafucu maejnotcha 
huca.

89

Šimu šimu Haverim 
vehatu ozen lcma šeciva 
haRabi mi-Lubavič. she- 
kol iša uvat tadlik nerot 
Šabat vehol haJehudim 
janihu tefilin al kol dclet 
mezuza behol bait kupat 
cedaka sifrei kodeš kne 
leha kva bahem limudeha 
azai Mašiah bimeera javo.

91

Ribon haolamim jadati 
ki hineni bejadha levad 
kahomer bejad hajocer 
Veim gam etamec bcecot 
vetahbulot, vehol jošvej 
tevel jaamdu liinini 
lehošieni velitmoh nafSi 
mibaladaj uzha veezratha 
en ezrah vijcšua

93

Avir harim calul kajajin 
vereah oranim nisa 
beruah haarbajim im koi 
paamonim. Uvtardemat 
ilan vaeven švuja bahaloma 
hair ašer badad joševet 
uveliba homa.

87

 לכשיפוצו מר קאתי אימתי
חוצה: ףיתומעינ

89

 וטוה חברים ועשמ שמעו
 יברה למבצעי אזן

 ובת אשה שכל .שיטבאווומלי
 םודיהיה וכל שבת נרות תדליק

 מזוזה דלת כל על .ןתפלי ויחינ
 קפת בית בכל אי, אי אי אי

 קדש ספרי אי, אי אי אי צדקה
 בהם קבע אי, אי אי אי לף קנה

 משיח אזי ,יא אי אי אי למודיף
יבוא: הרבמה

91

 הנני כי ידעתי העולמים |״בןן
 דיב כחמר לבד בידף

 תובעצ אתאמץ גם אםו יוצר.ה
 תבל יושבי כלו תולותחבו

 לתמףו עניושילה לימיני מדווע
 יןא תףזרעו ףזע מבלעדי נפשי,

ועה.ישו הרעז

93

 חורי מיו לוצל םריה אויר
 חובר שאנ רניםוא

 םיפעמונ לוק עם םיהערב
 הוישב ובאו ילןא תרדמתוב

 דדב אשר ריהע מהובחל
מהוח בהבלו שבתיו



--------— ■ Pesme za Šabat

Jerušflajim šel zahav vešel 
nehošet vešel 01־ halo lehol 
širajih ani kinoi־.

Ejha javšu borot hamajim 
kikar hair rejka, vejn poked 
et har habait bair haatika. 
uvamearot ašer basela 
mejalelot ruhot vejin jored 
el jam hamelah bederh 
jeriho

Ah bevoi ajom lašir lah 
velah likšor ktarim katonti 
miceir banajih umeahron 
hamešorerim. Ki šmeh 
corev et hasfatajim 
kinešikat sf1־ff. Im eškaheh 
Jerušalajim ašer kula zahav.

Hazarnu el borot hamajim 
lašuk velakikar. Šofar kore 
beHar haBajit bair hfftika. 
Uvamarot ašer basela alfej 
šmašot zorhot našuv nered 
el Jam haMelah bedereh 
Jeriho.

94

Ribono šel olam ani jodea 
šebet hamikdaš hašliši eno 
banuj meavanim hu banuj 
midmaot veim kol mah 
šeata carih rak od dimah 
ahat bevakaša kah et šeli 
ribono šel olam kah et šeli

 נחשת ושל זהב של ורושלום
 ינא ףי־יש לכל הלא אור ושל

כמר
 ככר המום בורות בשו אוכה

 הר את פוקד ואון קהת ריהע
 תוובמער .ה^העת בעור תיהב

 ואון רוחות תומולל בסלע אשר
 .וחח בדיך המלח ו□ אל וורד

 זהב של םיורושל

 ולף לף רילש הוום בבואו אף
 רימצע קטיתו םתכת לקשר

 םתרוהמש ומאחרון ףיבי
 השפתום את רבוצ שמף יכ

 אשכחף אם ף־שו כישוקת
 זהב: כלה אשר ורושלום

 זהב של םיורושל

 לשוק המום בורות אל ־מחז
 תתה בהר קורא פרוש ם־ולכ

 אשר ובמערות .ה^העת בעור
 זורחות תושמש אלפו בסלע

 בדרך המלח ם אל ירד בויש
.ויחר’

...זהב של ם^רושל

94

 וודע איו עולם, של רבויו
 המקדש שבות

 ם,ימאבי ביוו אויו השלושו
 מה כל ואם תומךמע ביוו הוא

 דמעה עוד רק ףיצר שאתה
 שלו, את קח בבקשה אחת

.ישל את קח - עולם של יוורב
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שבת עונג

ופיוטים זמירות

 יורשומ ם,ימחמד יום שבתון יום ם,יליהוד רוא ושמחה ממחה
ם.יועומד ברואים כל לששה כי ם,ימעיד המה חוכו־יו

 ואדם תניו ם,ימרו גבוהים מרום צבא כל ם,יוימ ארץ םישמ שמי
.םיעולמ רוצ יי ביה כי ראמים, וחית

 שבת ,וצאת ועד מבואו לקדשו רושמ ,וסגלת לעם דבר אשר הוא
.ומלאכת מכל אל שבת בו כי ,וחמדת יום קדש

 נשמת ף,צלאמ יחיש אליו קרא םוק ף,יציחל אל שבת במצות
ף.צר כבר כי בשמחה אכול ף,צנערי וגם חי כל

 לרב יזכו בה,ינד ורוח םימטעמ ברב ה,!־ב וקדוש לחם במשנה
.הבא העולם לחיי אליג אתיבב בה, המתענגים בוט

 מנוח, בו מצאה נהיו חת,ניה כריח רוכז ח,ולשכ אין ןושבת יום
כח. עייגי נוחוי םוש

 חקוק בנים.ו אבות לשמרו ריםיזה .םינואמ ילבנ נכבד היום
:חכ ץיאמו םיאונ מרב אבנים. לחות בשני

 ,דאח ׳ה ונוע ותחופ כאחד, ואמר שמעונ נעשה חד,י תיבבר כלם ובאו
כת. ייגיע ימחו שםי ח,ומנ וב מצאה ונהי כח. עףיל נותןה דובר

 זדחי קודיופ וכל ר,ומיש רוכז השביעי םיו ר,והמ בהר ובקדש דבר
 וחוני שםו מנוח, וב מצאה נהיו כח. ־ץימואנ םימתנ חזק ר,ולגמ

כח. יגיעי
 בריע לבל עה,ובשו תיבר לפקדד רכוזי תעה, ןכצא נע אשר העם

 וב מצאה נהיו ח.נ ימ על בעתנש כאשר רעה, מקרה םב
.חכ יגיעי וחינו שםגו ח,נומ
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Pesme za Šabat

ZMIROT I PIJUTIM

Menuha vesimha, 01־ laJehudim, Jom Šabaton jom 
mahmadim. Šomrav vezohrav hema meidim Ki l'šiša kol 
bruim veomdim.

Šmej šamajim, erec vjamim, Kol ceva marom gvoim vra- 
mim, Tanin veadam vehajat reemim, Ki bejab Hasem cur 
olamim.

Hu ašer diber leam sgulato, Šamor lekadšo miboo vead 
ceto. Šabat kodeš, jom hemdato, Ki vo Šavat kel mikol 
melahto.

Bemicvat Sabat E1 jahalicah. Kum kra elavjahiš leamcah 
Nišmat kol hai vegam naaricah, Ehol besimha ki hvar 
racah.

Bemišneh lehem vekiduš raba, Berov matamim veruah 
nediva, Jizku lerav tuv hamitangim bah Beviat goel lehaje 
haolam haba.

Jom Šabaton en liškoah, zihro kereah hanihoah, jonah 
macah vo manoah v’šam januhu j'giei hoah.

Hajom nihbad livnej emunim zehirim lešomro avot 
uvanim, hakuk bišnei luhot avanim, merov onim veamic 
koah.

Uvau bulam bivrit jabad, naaseb venišma amru keebad, 
ufathu veanu Hasbem ehad, barub banoten lajaef koah.

Diber bekodšo behar hamor, jom bašvii zabor vešamoi־, 
vehol pikudav jabad ligmor hazek motnaim veamec koab.

Haam ašer na kacon taab jizkor lefakdo brit ušvua, leval 
jaavor bam mikreb raab kaašer nišbata al mej noab.



>)i W *đה *»**

 נעם משך בסגלתך, ומתאחדת המתאמת שבת נועם ףואכס י-ק
 השבת בקז־שת קז־שם ך.ונרצ מבקשי לעם ךתארי

ונך.צ־ן שערי לפתוח ורצון נעם להם פתח בתורתך. המתאחדת
 סוף:אכ י-ה

 על תערג איל כמו שך.קד שבת םיומצפ שומרי רושמ הוה היה
 שבת קדושת נעם לקבל תערג נפשם כן מים, אפיקי
 לבלתי השבת, מן לפרש מאחרי הצל שף־קד בשם המתאחדת

 וטהר קדשך, משבת קדשה המקבלים ימים ששה .מהם רוסג תהיה
עבדך.ל נהוובאמ באמת לבם

ף:ואכס ה-י

 חסדך צמאי תולהשק שך,דק עם על םימתגולל ךיחמר ויהיו
 המפאךים בתפארת ישראל את לעטר .ךמע היוצא מנהר

 להנחילם ימים ששה כל ך.קדש שבת ידי על שבת( )ביום תךוא
רך.יבח קביע נחלת

ף:ואכס י־ה

 להתעדו ת,והנפש ועדן הרוחות ענג והשביעי ת,והנשמ נועם השבת
 שבת אהבתך, חולת נפשי קדש שבת אתך,רובי באהבתך

ביתך. מדשן ימין ,יוןסחי ךיכנפ בצל ישךאל נפשות קודש
ף:ואכס ה-י

.׳ה כדבר והותךנו שבענו אמוני כורב אכלנו משלו צור

 .ונישת ויינו לחמו את אכלנו .ואבינ רוענו עולמו את הזן
 אין וענינו ■נו־אמו .ובפינ בהללו לשמו נודה כן על

:׳כה קדוש

 שהנחיל בהוט חמדה ארץ על ו.ניהללא נברך הח־ת וקול בשיר
 ינולע גבר חסדו .ולנפשנ השביע הצדו מזון .ולאבותינ

:׳ה ואמת
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-— Pesme za Šabat

Ka ehsof noam Šabat hamateemet umitahedet besgulate- 
ha, Mešoh noam jirateha leam mevakšej reconeha. Kad- 
šem bikdušat haŠabat hamitahedet beTorateha. Ptah la- 
hem noam veracon liftoah šaarej reconeha.

Hajah hoveh šmor šomrej umecapim Šabat kodšeha. 
Kmo ajal taarog al afikej majim. Ken nafsam taarog 
lekabel noam kedušat Šabat hamitahedet beŠem 
kodšeha. Hacel meaharej lifroš min haŠabat. Levilti tijeh 
sagur mehem. Šiša jamim hamckabelim keduša miŠabat 
kodšeha, vetaher libam beemet uveemunah leovdeha.

Vejiju rahameha mitgolelim al am kodšeha. Lehaškot 
cmeej hasdeha minahar hajoce meeden. Leater et Israel 
betiferet hamefaarim otha bejom Šabat al jedej šabat 
kodšeha. Kol šiša jamim lehanhilam nahalat Jaakov 
behireha.

HaSabat noam hanešamot, vehašvii oneg haruhot veeden 
hanefašot, lehitaden beahavateha uvjirateha, Šabat kodcš 
nafsi holat ahavateha, Šabat kodeš nafsot Israel becel 
kenafeha jehesajun, jirvejun midešen beitcha.

Cur mišelo ahalnu, barehu emunaj, savanu vehotarnu 
kidvar Hashem.

Hazan et olamo, roenu avinu, abalnu milahmo, umijeno 
šatinu. A1 ken nodeh lišmo, unehalelo befinu, amarnu 
veaninu, en kadoš k’Ahasem.
Bešir vekol todah, nevareh leElokejnu, al e1־ec hemdah 
tovah, šehinhil laavotejnu. Umazon vecedah, hisbia 
lenafsenu, hasdo gavar alenu, veemet Hashem.
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שבת עונג

 זבול ףודכב משכן ציון על .וצורנ עמף על ףדבחס רחם
 רוח ו.ויגאלנ יבא עבדף דוד בן .ותפארתנ בית

ה׳: משיח אפינו
 ננהרוב חךש שיר נשיר ושם .תמלא ציון ריע המקדש, יבנה

 יין כוס על .הלויתע רףבית הנקדש הרחמן .הלנע
:׳ה כבךכת מלא

 בחר שמו נאמן וברה זכה יקרה מפז התורה לכבוד רהישי אשורר
נבחרה אמה לשמו לו להיות בעמו

 על הגבר אשרי האמה בחיר בנור משה רוענו יד על לנו נתנה
 תורה נעימה רבה רהובת בוחר דובר ריםישמ גובר יצרו

הרמאו עין מחכימה פתי תמימה

.יובינ בינו עד לעולמי היא אות ,יישמרנ אל שבת אשמרה כי

 דברי צךכים, דברי בו מלדבר גם רכים,ד תועש חפץ מצא אסור
.יותחכמנ אל בתווית אהגה ם,ימלכ דברי אף רהוסח

היא: אות

 מופת קדושי נתן ראשון רולד הנה לנפשי, נפש תמיד אמצא בן
.ימזונ פיל?כ ששי בכל ככה ,יבשש משנה לחם בתת

:היא אות

 על .ובפני פנים לחם ףולער בו .יוסגנ אל חוק האל בדת רשם
 :ווניע כפור םומי לבד ר,ואס .מובכר פי על בו תולהתענ כן

:היא אות

 ם,יגוד בשר בוט ויין לחם תענוגים, םוי הוא מכבד יום הוא
 .יותשמחנ הוא תושמח םוי כי נסוגים, אחור בו המתאבלים

:היא אות
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Pesme za Šabat

Rahem behasdeha, al amha curejnu, al Cion miškan 
kevodeha, zevul bet tifartejnu. Uven David avdeha, javo 
vejigalenu, ruah apenu, mešiah Ahasem

Jibaneh hamikdaš, ir Cion temale, vešam našir šir hadaš, 
uvirnanah naaleh. Harahaman hanikdaš, jitbarah vejitaleh, 
al kos jajin male, kebirkat Hashem

Ašorer šira lihvod haTora. Mipaz jekara, zaka uvara. 
Nehman Semo bahar beamo Lijot 10 lismo uma nivhara

Nitena lanu al jad roenu Moše rabenu behir hauma. Ašrej 
hagever al jicro gover Mešarim dover boher baTorah. 
Raba neima Tora temima Peti mahkima ajin meira

Ki ešmera Šabat Kel jišmereni, Ot hi leolmej ad beno uveni.

Asur Meco hefec, asot drahim, Gam mildaber bo divrej 
crahim, Divrej shora af divrej melahim, ehegeh beTorat 
Kel uthakmeni.

Bo emca tamid nofeš lenafsi, Hine ledor rišon natan 
kedoši, Mofet, betet lehem mišneh bašiši, Kaha behol šiši 
jahpil mezoni.

Rašum bedat haKel hok el sganav, Bo laaroh lehem panim 
befanav, A1 ken lehitanot bo al pi nevonav, Asur levad 
mijom kipur avoni.

Hu jom mehubad, hu jom taanugim. Lehem vejajin tov, 
basar vedagim. Hamitablim bo ahor nesogim Ki jom 
smahot hu, utsamheni.
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 הלואתפל כברית, לבי בו אכבס כן על להכרית, סופו בו מלאכה מחל
.ייעננ הוא מנחה וגם מוסף ת,ירחןש ערבית אל אל

:היא אות

 :ותומציא אל עת ואין נמצא וישתבח. חי אלהים יגדל

 :ותולאחד סוף אין וגם נעלם .וודחכי יחיד ואין אחד

 :וקדשת אליו ךונער לא •ףוג ואינו הגוף דמות לו אין

 :ותילראש ראשית ואין ראשון רא.נב אשר דבר לכל קדמון

 :ותוומלכ לתו־גז רהוי .רנוצ לכל עולם אדון הנו

 :וותפארת סגלתו אנשי אל .ונתנ נבואתו שפע

 :ותמונת את ומביט נביא .ורע כמשה בישראל קם לא

 :ובית נאמן נביאו יד על .אל לעמו נתן אמת תרתו

 :ולזולת םילעולמ דתו ריימ ולא הא־ל ףייחל לא

 :ותובקדמ דבר ףולס מביט .וסתרינ ויודע צופה

 :וכרשעת ו־ע לרשע נותן .וכמפעל חסיד לאיש גומל

 :ועתויש קץ מחכי לפדות נו.חימש םיימ לקץ ישלח

 :ותהלת שם עד עדי ברור .וחסד ברוב אל הייח מתים

 :וותורת אל דת יסוד הם הן .םילעקר עשרה שלש אלה

:ותהלת שם עד עדי ברוך .וונבואת אמת משה תרתו

.הגאלה זמן בא הגילכ היהללו נגילה

געלה בהם נפשי משנאי וגרש ידידי נדחי קבץ שדי אל
:היהללו הגילכ
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Pesme za Šabat

Mehel melaha bo, sofo leahrit, A1 ken ahabes bo libi 
kevorit. Veetpalela el Kel arvit vešaharit, Musaf vegam 
minha hu jaaneni.

Jigdal Elokim haj vejištabah, nimca veen et el meciuto. 

Ehad Veen jaliid kejihudo, neelam vegam en sof leahduto. 

En 10 demut haguf veeno guf, 10 naaroh clav kedušato. 

Kadmon lehol davar ašer nivra, rišon veen rešit lerešito. 

Hino adon olam lehol nocar, joreh gedulato umalhuto. 

Šefa nevuato netano, el anšej segulato vetifarto.

Lo kam belsrael keMoše od navi umabit et temunato. 

Torat emet natan leamo Kel, al jad nevio neeman beto. 

Lo jahalif ha'Kel velojamir dato, leolamim, lezulato. 

Cofeh vejodea setarenu, mabit lesof davar bekadmuto. 

Gomel leiš hasid kemifalo, noten leraša ra kerišato. 

Jišlah lekec jamin mešihenu, lifdot mehakej kec ješuato. 

Metim jehajeh Kel berov hasdo, baruh adcj ad Šem tehilato. 

Eleh šeloš esreh leikarim, hen hem jesod dat Kel veemunato. 

Torat Moše emet unvuato, baruh adej ad Šem tehilato.

Nagila halelujah nagila Ba zman, haGeulah

E1 šadaj, kabec nidhej jedidaj Vegareš mesanaj Nafši 
bahem gaalah. Nagila
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שבת עונג ------------------------

כלה עשה באויבי היכלי בית לי ובנה גואלי ישי בן ,יל שלח
 ה:ויהלל להיע

ונסדר .ןנאמ ריצ להם ושלח .ןאלמ לא עם על חוס רחמן
ה:לותה שיר

 ה:יהללו הגילכ

 מושיע אין מבלתף עיהמר המפתה יצר את להכניע חי אל עזרני
עניישולה

 שמע צורי אנא מעליו מחטאי שבתי כי לי פתח חי בהותש דלתי
עוני תשא אתה פשעי עלי אורה ענני מהר קולי

 תחטא ףיסות לאו טהרהמתח נפש את לקבל הפשוטה ףינמי סןך
ניוהצפ כת חברת הימעל נא הרחק קוני אליף

 לאו שמכם םינע בבת, כמו רכםוינצ בת, עם לבן קראי דךןך
.שבת םיוב נוחוו ובש שבת,י

 ,רמיכ ףובת שורק ענט ,יעמ עשה עיש תואו ,ילמואו נוי דרוש
.יעמ ניב תועש שעה

 באף ריצ ?ונת ברה,ג אשר בבל םוג בצרה, ףובת ה־וופ ךן-ןף
.אקרא םיוב וליק שמע ברה,וע

 נזהר,ול רימזהלו הר,דת שבח שטה סהד ,רה במדבר ות אלהים
ר.נה יכמ ןת םימושל

 ,הנלאנמו פה בירחנו ה,טמבו בלב וגבמ א,נק לגא יקמ הרוף
ה.רנ לף וננושל

 רושמ ,שףורק תומצ רנצו ,לראשך תרכ היאו ף,שלנפ חכמה רעה
שך.קר שבת
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Pesme za Šabat

Šlah li, ben Jišai goali Uvne li bet hejhali Bojvaj ase kala, 
nagilah...

Rahaman, hus al am 10 alman Ušlah laem cir neeman 
Unsader šir utehilah, nagilah...

Ozreni Kel haj leahnia et jecer hamcfate hameria mibilteha 
en mošia lehošieni

Daltej tešuva haj petab li, ki šavti mehet’i uma’ali ana 
Curi šema koli maher aneni Ode alej pešaai, Ata tisa avoni

Sod jemineha hapešuta lekabel et nefeš hamithareta Velo 
tosif teheta eleha koni Harhek na mealeja hevrat kat hacfoni

Dror jikra leven im bat, vejincorhem kmo vavat, neim 
šimhem velo jušbat, švu venuhu bcjom Šabat.

Droš navi veulami, veot ješa aseh imi, neta sorek betoh 
karmi, šee šavat bnej ami.

Droh purah betoh bacrah, vegam bavcl ašer gavrah, netoc 
caraj beaf veevrah, šma koli bejom ekra.

Elohim ten bamidbar har, hadas šitah beroš tidhar, 
velamazhir velanizhar, šlomim ten kcmej nahar.

Hadoh kamaj, el kana, bemog levav uvamginah, venarhiv 
peh unmalenah, lešonenu leha rinah.

Deeh hohmah lenafšeha, vehi heter lerošeha, necor micvat 
kedošeha, šmor Šabat kodšeha.
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המזון ברכת

 )והנים החול רג.ביחו ־.וןחזה ־ברכת חברכים בסעודה, לחם אכילת אחר
 ןחהשול שכן .הברכה תלפ ןחהשול שעל הסכינים את להסיר או להסתיר

 שיירי להשאיר נוהגים כן תיתשח כלי יולע שיחצאו ואסור לחזבח נחשל
ה.הברכ אחירת בשעת ןחהשול על לחם
יםלתח ירותחז חספר ואוחרים חקויחים ,ן.זהח ברכת קודם

:םיאומר וחג בשבת

נוייה ןוצי את־שיבת יי בשוב המעלות שיר

 אז הת נונולשו פינו שחוק ימלא אז כחלמים:
 י; הגדיל עם־אלה: לעשות ;י הגדיל בגרים יאמרו

 ביתנו־שאת יי שובה שמחים: יינוה נועמ לעשות

 ילך הלוך צרו:יק התב בדמעה יםזרעה בנגב: כאפיקים
 אלמתיו: נשא התב יבא־בא זרעד־השמ נשא ובכה

 י; אהב ש:יי־קדתבה סודתוי שיר מזמור רחקלבני־
 מדבר ותבדנכ ב:קיע משכנות מכל קצ ריעש

 פלשה הנה ליךעי ובבל רהב 1 אזכיר סלה: היםלאה עיר בד
 ילד־בה ואיש איש יאמר 1 ןיוולצ ילד־שם: זה עם־כוש וצור
 סלה: ילד־שם זה מיםע בכתוב יספר י; :וןליע יכוננה והוא

בך: ניימע כל כחללים ושרים
 הכל דבר סוף בפי: החלתו המיר בכל־עת אה־י; אברכה

 כל־ כי־זה שמור תיווואת־מצ ירא היםלא־האת נשמע
 ועד: לעולם קדשו שם כל־בשר ויברך ידבר־פי י; החלת האדם:

הללויה: ועד־עולם מעתה ;ה נברך ואנחנו

 אצבעות של וןעליה ןקחל על חים חעט לשפוך נהוג .ןחזוה לברכת כהכנה
נים"וראח ־חים נטילת חכונה זו פעולה .היוים

 מאל: אמרו ונחלת םימאלרי רשע חלק״אךם זה אומרים: הנטילה קודם

ין: לפני אשר :לחהש זה אלי וידבר אומרים: הנטילה אחר

המזון ברכת
 על ויציוה ומכאן אלקיר"!, ה' את וכרכה - ושכעת "ואכלת ח! )דברים בתורה נאמר

 אותנו תחנכומ ,חריהוא האכילה קודם □כירכמ שאנו ותכהבר נו.ומז על לכרך האדם
 תצעובאמ :זומ יתירה לו. ותדלהו ראוי כן ועל ,עולם ככורא תלויה ננוזומ שהשגת רכילה

היא יםיהח תכלית ?צעאמ אלא כשלעצמה מטרה אינה שהאכילה זוכרים אנו ת,כוהבר
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BIRKAT HAMAZON - Blagoslov posle jela

Na Sabat i praznike:
Šir hama'alot bešuv Adonaj et šivat Cijon hajinu 
keholmim. Az jimale shok pinu ulšonenu rina az 
jomru vagojim higdil Adonaj la'asot im ele. Higdil 
Adonaj la'asot imanu hajinu smehim. Šuva Adonaj 
et ševitenu ka'afikim baNegev. Hazor'im bedim'a 
berina jikcoru. Haloh jeleh uvaho nose mešeh ha- 
zara bo javo verina nose alumotav.

Livnej Korah mizmor šir jesudato beharerej kodeš. 
Ohev Adonaj ša'arej Cijon mikol miškenot Ja'akov. 
Nihbadot medubar bah ir haElohim sela. Azkir ra- 
hav uVavel lejodeay hine felešet vecor im Kuš ze 
julad šam. UleCijon jeamar iš veiš julad ba vehu 
jehoneneha Eljon. Adonaj jispor bihtov amim ze ju- 
lad šam sela. Vešarim keholelim kol majanaj bah.
Avareha et Adonaj behol et tamid thilato befi. Sof 
davar hakol nišma et haElohim jera ve'et micvotav 
šmor ki ze kol ha'adam. Thilat Adonaj jedaber pi, vi- 
vareh kol basaršem kodšo leolam vaed. Va'anahnu 
nevareh ja meata vead olam haleluja.

Majim aharonim - Pranje prstiju
Priprcmiti malu čašu vode. Iznad posudc sipati malo vode po prsti- 
ma ruku. Proći prstima po usnama (osim za Pesah). Skloniti posudu 
s vodom sa stola.

Pre pranja prstiju reći:
Ze helek adam raša meElohim venahalat 

imro meEI.

Posle pranja prstiju reći:
Vajedaber elaj ze hašulhan ašer lifnej Adonaj.

Na Sabat, praznikc i radne dane
Ako su najmanje tri muškarca zajcdno rekla blagoslov, jedan prcdvo- 
di i počinje s kratkim “pozivom na blagoslov.”
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המזון ברכת

ברכת לפני חקדיחים יחדיו, שסעדו אנשים שלושה לפחות חברכים כאשר
 ׳ויחון׳, נקראת זו הקדחה החשותפת. הברכה לקראת הכנה דברי׳ החזון
 ביזיחון• לפתוח חתכבד הביתז בעל - כלל )בדרך הסועדים אחד

חשיבים. הסועדים ושאר

 אחרונ( מדוברת שפה בכל )או נברך! רבותי אומר: המזמן

 ועד־עולם: מעתה מברך " עזם יהי משיבים: הסועדים
 וער־עולם: מעתה מברך ץ יהי המזמן•:

 :ומ#ל ועזאכלנ אלהינו[ מוסיפים: סועדים עשרה !כשישנם נברך יתורבו ורבנן מתן שותבי
 חייט: ובמיבו מעז^זילך #(אכלנו ]אלהינח ברוך הסועדים:

ועד: לעולם דתמי #מו ובברך■ לה^יי^ר[אנ ברך־ :ונהע אכל שלא ומי

החזוון.- ברכת באחירת ביחד פותחים והסוערים החזחן

 כלו את־העולם הזן העולם מלך אלוהינו י; אתה ברוך
 לחם הוא־נותן וברחמים בחסד ןכח בטובו

 תמיד נועןע הגדול וננטובו חסדו: לעולם יכ לכליבשר
 שמו בורבע ד:עו לעולם ןזומ .חסר־לנו ואל לנו לא־חסר

 ןמזו מכיןו לכל ומטיב לכל ומפרנס ןז אל הוא כי הגדול

 עומשבי ךאת״יד פוותח כאמור ברא אשר וותיריבל־כל
י י הכל: את ןןה י;י אותה ברוך :וןרצ ילכל־ח

 טובה חמדה ארץ לאבותינו שהנחלת על אלהינו « לך דהונ
 ופדיתנו מצרים מארץ אלהינו י שהוצאתנו רעל ורחבת

 תורתך ועל מבשרנו שזרותמת ועל־בריתך בדיםע מבית
 שחוננתנו וחסד חן חוים רעל שהודעתנו חפךך ועל שלטךתנו

 בכל־יום תמיד אותנו ומפתם זן שאתה ןמזו אכילת ועל

ובכל־שעה: ובכל־עת

 הסיבה וזז בריאה, ונפש בריא לגוף וקוקיס אט לעובדו וכרי הבורא, את לעבוד
רה כועבודת חלק להיות הופכת עצמו: האכילה ויר כוונה באמצעות לאבילתט.

 חכמים ואמת ובשמהה, בכוונה לאומרה וש המזוג ברכת של חשיבותה בכלל
בפרנסתו. ברכה ורואה נכה בכרוה, המזוו ברכת לברר שרנזהר
 ונכוה ברכת והארץ", ברכת הזר, ברכת חלקים: מחמשה מורכבת הסזוו ברכת
כוספים. ופסוקים והרחמוו כקשות ,”והמטיב והטוב ברכת ",ירושלים

׳הזז׳ ברכת הראשונה: הברכה
 וליחס השמים מן ימי’ לרדת והחל כמדבר, ישראל בני היי שכאשר מסופר כתלמיד

 לה', שכח מכטאח הברכה ישראל. לעס וז כרכה ובק משה תיקי טוונון, הס ממונו ניייזי
כולו. כעולם החיים היצורי□ ול את דיום יונם ככל מפתנס שבטובו



Predvodnik:
Rabotaj nevareh!

Ostali:
Jehi šem Adonaj mevorah meata vead olam.

Predvodnilc
Jehi šem Adonaj mevorah meata vead olam. 
Biršut maranan verabanan verabotaj nevareh 

(Sa 10 muškaraca, dodati: Elohejnu.) šeahalnu mišelo.
Ostali:

Baruh (Elohejnu) šeahalnu mišelo uvtuvo hajinu.

Baruh ata Adonaj Elohejnu meleh hao- 
lam, hazan et haolam kulo betuvo behen 
behesed uvrahamim hu noten lehem lehol 
basar ki leolam hasdo. Uvtuvo hagadol 
imanu tamid lo haser lanu veal jehsar lanu 
mazon leolam vaed. Ba'avur šemo hagadol 
ki hu El zan umefarnes lakol umetiv lakol 
umehin mazon lehol brijotav ašer bara ka- 
amur poteah et jadeha umasbia lehol haj 
racon. Baruh ata Adonaj, hazan et hakol.

Node leha Adonaj Elohejnu al šehinhalta 
la'avotejnu erec hemda tova urhava veal 
šehocetanu Adonaj Elohejnu me'erec 
Micrajim ufditanu mibejt avadim veal britha 
šehatamta bivsarenu veal Torateha šeli- 
madetanu veal hukeha šehodatanu veal 
hajim hen vahesed šehonantanu veal ahilat 
mazon ša'ata zan umefarnes otanu tamid 
behol jom uvehol et uvehol ša'a.
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המזון ברכת

זו: תפילה מום־פ־ם החנוכוז, ה: שפ־מי כשבה
 שעשית הנפלאות ועל התשיעות ועל הגבורות ועל הפרק, ועל הנסים יעל

הזה: בזמן ההם בימים לאבותינו

 הרשעה מן מלבות כשעמדה שמו מונא'שה גדול בהן בן־יוחנן מתתיהו בימי
 ברהמיך ואתה רצונך מהק' ולהעבירם הורתך להשביהם ישראל עמך על

 את־נקמתם נקמה את־דהם דנה" אתחחיבם רבת צרתם בעת להם עמדת הרבים
 ביד ו־שעים מיהודים ביד יממאים מעמים ביד ורבים הלשים ביד גבורים מסרת

 ךמלעו ךמלועב וקדושי גדול שים עשית ךול תורתך עומקי ביד התים צדיקים
 ביתך ירלדב בניך באו ךכ ואתר והוזה בחמם קןופר גדולה תשועה עשית ישראל

 שמונת וקבעו קדשך בהצרות נרות והמייקו את־מק־שך ימהרו היכלך את ופנו
ומל:רה לשמך ־להלל להודות אלו דזנכה ימי

 אותך ומברכים ךל מודים אנחנו אלהינו ץ הפל ועל
 ככתוב ועד: ולםעל דתמי חי לכ יבפ ךשמ ׳וקמץ

 הובהט ארץעל־רן יךלהא יית־א וברכת בעתוש: תכלוא
,ועל־המזון: ץרדאעל־ « התא ם־וך ־לך:ותןג שרא

 ועל עירך ועל־ירושלים עמך על־ישראל אלהינו * רחם
 יחךקש דוד בית ’מלכות עלו ךבודכ משו^ץ צק

 נוילהא עליו: ךשמ שנקריא והקדוש הגדייל תיעל'הבו

 ” לנו חוהרו והרוירונו ופלפלנו פהסנו זתנו תענו אבינו
 :ונהילא ץ אל־תצרקנו תא נו:תיתצל־כמ טוהרה׳ נוילהא

 ךלד םא כי הלואותם לידי לאו ודם שרב מתנת לידי לא
 ולא בושנ שלא חבהחהו הושדקה הפת^ה האלמה

ועד: לעולם נכלם

 השבת השביעי מם ובמצות במצוותך אלוהינו " והחליצנו ־צהו מוסיפים: בשבת
 לפניך הוא וקדוש גדול זה יום כ הזה. והקדוש הגדול

 שלא אלהייו יי לבוי הניח וברצונך ורצנך. וכמות יאהבה ולניזדיבי לשית־בו
 ובבנ:ן עירך. ויו בנחמת אלוהינוו ךן והראני מנוחתנו. ביום ואנחה ורגן ורה תהא

והחכמת: בעלו רו^דשומרת ביל אתל־ההא כ קךשך •ער ירושלים

׳הארץ׳ ברכת השניה: הברכה
 מייחסת והיא הקכ״ה, לנו שההחיל ישראל ארץ על הרתה מבטאת השניה הברכה

 מדגישים אנו כברכה ישראל. לעס הארץ את שההחיל כשעה שתיקנה נוח בו ליהושע
הענרלי^ג מאוסות נב־לים אט שכהס ויבחיס על לה־ תוזיתמ את



Na.Hanuku - Veal hanisim veal hapurkan veal hagvurot veal 
hatešuot veal haniflaot šeasita la'avotejnu bajamim hahem 

bizman haze.
Bimej Matitjahu ben Johanan Kohen gadol hašmonai 
uvanav, kšeamda malhut Javan hareša'a al ameha Jisrael, 
lehaškiham Torateha uleha'aviram mehukej reconeha, veata 
berahameha harabim amadeta lahem be'et caratam. Ravta 
et rivam, danta et dinam, nakamta et nikmatam. Masarta 
giborim bejad halašim, verabim bejad meatim, utmeim 
bejad tehorim, urešaim bejad cadikim, vezedim bejad oskej 
Torateha. Uleha asita šem gadol vekadoš baolameha, 
uleameha Jisrael asita tešua gdola ufurkan kehajom haze. 
Veahar kah bau vaneha lidvir bejteha, ufinu et hejhaleha, 
vetiharu et mikdašeha vehidliku nerot behacrot kodšeha, 
vekavu šmonat jemej hanuka elu lehodot ulehalel lešimha 

hagadol.
Nastaviti ovde:

Veal hakol Adonaj Elohejnu anahnu modim lah umevarhim 
otah jitbareh šimha befi kol haj tamid leolam vaed. Kakatuv 
veahalta vesavata uverahta et Adonaj Eloheha al ha'arec 
hatova ašer natan lah. Baruh ata Adonaj al ha'arec veal 
hamazon.
Rahem Adonaj Elohejnu al Jisrael ameha veal Jerušala- 
jim ireha veal Cijon miškan kvodeha veal malhut bejt David 
mešiheha veal habajit hagadol vehakadoš šenikra šimha 
alav. Elohejnu avinu roenu (radnim danom: re'enu) zonenu 
parnesenu vehalkelenu veharvihenu veharvah lanu Adonaj 
Elohejnu mehera mikol caroteinu. Vena al tacrihenu Adonaj 
Elohejnu, 10 lidej matenat basar vadam velo lidej halva'atam 
ki im lejadeha hamlea hapetuha hakdoša veharehava šelo 
nevoš velo nikalem leolam vaed.

Na Šabat:
Rece vehahalicenu Adonaj Elohejnu bemicvoteha uve- 
micvat jom hašvi’i hašabat hagadol vehakadoš haze ki 
jom ze gadol vekadoš hu lefaneha, lišbot bo velanuah 
bo beahava kemicvat reconeha, uvirconha haniah lanu 
Adonaj Elohejnu šelo tehe cara vejagon va'anaha bejom 
menuhatenu, vehar'enu Adonaj Elohejnu benehamat Ci- 
jon ireha uvevinjan Jerušalajim ir kodšeha ki ata hu ba'al 
haješuot uva'al hanehamot.



C-2° הגמון ברכת

את ת

 אתה ברוך בימינו. במהרה הקדש עיר יםלירוש ובנה
אמן: ירושלים. ברחמיו בנה יהוה

 מלבנו. אבינו האל. העולם לךמ אלהינו הה אתה ברוך
 .יעקב קדוש קדושנו יוצרנו. לנואגו אנוב^ אתרנו

 בכל־יום לכל המטיב הטוב ךהמל ישראל רועה רוענו
 הוא לנג ביטיי הוא לנוי מטיב הוא לנו. היטיב הוא ויום.

 ולרחמים. ולחסד ןחל לעד. יגמלנו הוא גומלנו הוא גמלנו
 פרנסה י ההמ י ה.עישוו ברכה והצלחה. הצלה לרוחו

 לעולם ל־טובכמו הל־טוב שלוםו וחיים !ירחמם להכוכל

 הרחמן עד:ו לעולם עלינו י מלךי הוא ןמהרח יחסמו: אל
 רתל ישתבח הוא י ןחמרה ובארץ: םןמשב ךתברי הוא

 לעד נוב רתהדר ™חם ולנצח לעד בנו רתפאר תרים

ירושלים" "בונה ברכת ת:יהשליש הברכה
 ושלמה ישראל רלמ דוד ידי על נתקנה יאלקיוו". הי "רחם במלים הפותחת זו. ברכה

 שלמה דוד. בית מלכות ועל ירושלים, על ישראל, עם על רחמים ובקשת תחנה ־והי בנו.
 הגדול "הבית על המלים את גם זו ברכה לנוסח הוסיף המקדש. בית את שבנה המלר

שבנה. המקדש לבית המכוונות עלוו". שמיר שנקרא והקדוש

והמטיב" "הטוב ברכת הרביעית: הברכה
 קיסר אדריינום של ומותו כוככא כר מרד לאחר יבנה. חכמי ע״י נתקנה זו כרכה

 שנגזרו השמד גזרות את הרומאים ביטלו כאשר לספירה(. ו 38 ־ ג־תתצ״ח )שנת רומא
 לאחר ישראל, בקבר לקבירה כיתר העיר גיבורי חללי את להביא והתירו ישריאל. על

שנים. במשר ^:יוו מונחים שהיו

הרחמן
 כולם הפותחות קצרות, ובקשות שכח דברי וכולל המזון ברכת את מסיים זה חלק
.הוא..." "הרחמן כמלים
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Na Roš hodcš i praznike:
Elohejnu veElohej avotejnu ja'ale vejavo, vejagia vejerae 
vejerace, vejišama vejipaked vejizaher, zihronenu ufikdone- 
nu, vezihron avotejnu, vezihron mašiah ben David avdeha, 
vezihron Jerušalajim ir kodšeha, vezihron kol ameha bejt 
Jisrael lefaneha lifleta letova, lehen ulehesed ulerahamim 
ulehaijim tovim ulešalom bejom Na Roš hodcš: roš hahodeš 
haze. Na Pesah: hag hamacot haze. Na Sukot: hag hasukot 
haze. Na Šavuot: hag hašavuot haze. Na Šmini aceret: šmini 

aceret ahag haze.
Zoherenu Adonaj Elohejnu bo letova, ufakedenu vo livraha 
vehošienu vo lehajim tovim. Uvidvar ješua verahamim hus 
vehanenu verahem alejnu vehošienu ki Eleha ejnejnu, ki El 
meleh hanun verahum ata.

Uvne Jerušalajim ir hakodeš bimhera beja- 
mejnu. Baruh Ata Adonaj, bone verahamav 

Jerušalajim, amen.

Baruh ata Adonaj Elohejnu meleh haolam, 
haEI, avinu malkenu, adirenu borenu goalenu 
jocrenu, kedošenu kedoš Ja'akov, roenu roe 
Jisrael, hameleh hatov vehametiv lakol behol 
jom vajom, hu hejtiv lanu, hu metiv lanu, hu je- 
tiv lanu, hu gmalanu hu gomlenu hu jigmelenu 
la'ad, lehen ulhesed ulrahamim, ulrevah haca- 
la vehaclaha, braha višua, nehama parnasa 
vehalkala verahamim vehajim vešalom vehol 
tov, umikol tuv leolam al jehasrenu. Harahaman 
hu jimloh alejnu leolam vaed. Harahaman 
hu jitbareh bašamajim uva'arec. Harahaman 
hu jištabah ledor dorim vejitpaer banu la'ad 
ulnecah necahim vejithadar banu la'ad uleolmej 
olamim. Harahaman hu jefarnesenu behavod. 
Harahaman hu jišbor 01 galut meal cavarenu 
vehu jolihenu komemijut learcenu. Harahaman
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המזון ברכת

 הוא הרחמן בכבוד: יפרנסנו הוא ןמהרח עולמים: לעולמיו

 מיוהמוק נויכליו הואו וואתצ מעל גלות עול בוריש
 ועל הז ביתב מרבה כהבר ישלה הוא ןרחמה צנו:ראל

 יהו־אלאת לנו חשלי הוא הרחמן ו:ילע שאכלנו הז ןשלח
 ועותשי טובות ורותשב לנו־רויבש לטוב ורכז ניאמ

 הזה תיהב בעל ימור יבא־את רךבי הוא הרחמן מות:ונח

 ואת־ םתיואת־ב אותם .הזה הבית בעלת ית־מוו ת־אמיועעו
 כמו לנו: אשר לכואת־ אותנו להם אשרל־־כואת עם־זו

 ןכ כל מכל בכל ויעקב קחיצ םלאב הינומאת־א שברך
:ןאמ ונאמר שלמה כהבבר יהד וונ^׳^^כ אותנו יברך

 שלום למשמרת שתהא תוכז ועלינו ויעל ילמדו וםרממ
 מצאת שענוי ימאלה וצךקה הוהי מאה ברכה ונשא

ם:אדו אלהים בעיני טוב ושכל ןח

 התומנו שבת לוכש ליום נוחילינ הוא ןחמרה
ם;יהעולמ יילח

 מגדל בא.ת לםהת ח"ול חיהמש מותיל זכנוי הוא וךרחמן
 עך ולזרעו ודלך למשיחו דסה ועשה מלכו ישועות

 לוע נוילע שלום העשי הוא ומירומב םאש עשה עולם:
:ןאמ רומוא ראלשיל־פ

 שוד ריםע ו:אירלי מחסור ןיא־יכ וירשק ותיהת־א יראו
 מ ז־זו״ליה הודו ל־טוב:כ רועסלא־ הותי יודרש ורעבו

 :ןרצו יזל־רכל יעשבומ דך־יאת חפות חסדו: לעולם כי בוט
מבטחו: יהוה יההו ביהוה יבטח אשר הגבר ברוך

הגפן: פרי בורא העולם מלך אלהינו והחי אהה ביוך
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hu jišlah braha meruba bavajit ze veal šulhan 
ze šeahalnu alav. Harahaman hu jišlah lanu et 
Elijahu hanavi zahur latov vivaser lanu besorot 
tovotješuot venehamot. Harahaman hujevareh 
et avi mori ba'al habajit haze ve'et imi morati 
ba'alat habajit haze otam ve'et bejtam ve’et za- 
ram ve'et kol ašer lahem otanu ve'et kol ašer 
lanu. Kmo šeberah et avotejnu Avraham Jichak 
veJa'akov bakol mikol kol ken jevareh otanu (bnej 

vrit) kulanu jahad bivraha šlema venomar amen. 
Mimarom jelamedu alav vealejnu zehut šetehe le- 
mišmeret šalom venisa veraha me'et Adonaj ucda- 
ka mElohej jišenu venimca hen vesehel tov bejnej 
Elohim veadam.

Na Šabat dodati:
Harahaman hu janhilenu lejom šekulo Šabat 
umenuha lehajej haolamim.
Na Roš hodeš dodati: Harahaman hu jehadeš alejnu et hahodeš 
haze letova velivraha.

Na praznikc dodati: Harahaman hu janhilenu lejom šekulo tov. 

Na Roš hašana dodati: Harahaman hu jehadeš alejnu et hašana hazot 
letova velivraha.
Na Sukot dodati: Harahaman hu jakim lanu et sukat David hanofehst.

Nastaviti ovde:
Harahaman hu jezakenu lijmot hamašijah ulehajej 
haolam haba. Migdol ( na radnc dane: Magdil) ješu- 
ot malko veose hesed limšiho leDavid ulzar'o ad 
olam. Ose šalom bimromav hu ja'ase šalom alej- 
nu veal kol Jisrael veimru amen.
Jeru et Adonaj kdošav ki en mahsor lireav. Kefirim 
rašu veraevu vedoršej Adonaj 10 jahseru hol tov. 
Hodu laAdonaj ki tov ki leolam hasdo. Poteah et 
jadeha umasbia lehol haj racon. Baruh hagever 
ašerjivtah baAdonaj vehaja Adonaj mivtaho.
Baruh ata Adonaj Elohejnu meleh haolam bore pri hagafen.
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נשמת לעילוי מוקדש

 כלוריה בן צבי אברהם
 הנה בת צ׳יני אסתר

 צ׳יני אסתר בת חנה
חנה בת כרסה מרים

 זמור דניז כן משה פטריק
תשע״ג סיוון ב״י נלב״ע

 ןמנדלסו יגאל בן ןרונ
תשס״רז תשרי כ״ח נלב״ע




