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   מנחה לערב שבת 

 מנחה לערב שבת

יָך ַיֲעקֹב ֹבּו אָֹהֶלֽ ַמה־ּטֽ

Bij het betreden van de Snoge zegt men:
On entering a synagogue, say:

ָרֵאל׃ יָך ִיׂש ֹנֶתֽ ּכ ִמׁש

ָך ָך ָאבֹוא ֵביֶתֽ ּד רֹב ַחס ַוֲאִני ּב
ָך ׁש ד ־ֵהיַכל־קֲחֶוה ֶא ּתַ ֶאׁש

ָך׃ ָאֶתֽ ִיר ּב

מֹור׃ ֵני־ֽקַֹרח ִמז ית ִלב ּתִ ח ַעל־ַהּגִ ֽ ַנּצֵ ַלמ
ָבאֹות׃ יָך ְיהָֹוה צ נֹוֶתֽ ּכ ִדידֹות ִמׁש ַמה־ּי

רֹות ְיהָֹוה ַחצ י ל ׁשִ ָתה ַנפ ל ַגם־ּכָ ָפה ו ס ִנכ
נּו ֶאל ֵאל־ָחי׃ ַרּנ ִרי י ׂשָ י ּוב ִלּבִ

ִית ָאה ַבֽ צ ם־ִצּפֹור ָמֽ ּגַ
יָה רֶֹחֽ ָתה ֶאפ ֽ ר־ׁשָ רֹור ֵקן ָלּה ֲאׁשֶ ּוד

י ֵואלָֹהי׃ ּכִ ָבאֹות, ַמל יָך ְיהָֹוה צ חֹוֶתֽ ּב ֶאת־ִמז
ָלה׃ ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ָך, עֹוד י ֵבי ֵביֶתֽ ֵרי יֹוׁש ַאׁש

ָבָבם׃ ל ִסּלֹות ּבִ מ , ֵרי ָאָדם עֹוז־לֹו ָבך ַאׁש
יֽתּוהּו ׁשִ ָין י ָכא ַמע ֵעֶֽמק ַהּבָ ֵרי ּב עֹב

ֶטה מֹוֶרה׃ ָרכֹות ַיע ם־ּב ּגַ

במדבר כד

תהלים ה

Wanneer  Tebet op vrijdag valt volgt men de dienst uit het Seder Tanganiot.
When the fast of  Tebet is on Friday use the service in Seder Tanganiot.

תהלים פד
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2   פרשת התמיד Ø מנחה לערב שבת

ִצּיֹון׃ ִיל ֵיָרֶאה ֶאל־ֱאלִֹהים ּב ִיל ֶאל־ָחֽ כּו ֵמַחֽ ֵיל
ִתי ִפּלָ ָעה ת מ ָבאֹות, ׁשִ ְיהָֹוה ֱאלִֹהים צ

ָלה׃ ַהֲאִזֽיָנה ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסֽ
ָך׃ יֶחֽ ׁשִ ֵני מ ט ּפ ַהּבֵ ֵאה ֱאלִֹהים ו ֽנּו ר ָמִגּנֵ

ֶלף יָך ֵמָאֽ ֲחֵצֶרֽ י טֹוב־יֹום ּבַ ּכִ
ע׃ ׁשַ ֵלי־ֶרֽ ָאה ֵבית ֱאלַֹהי ִמּדּור ּב ּתֹוֵפף ּב י ִהס ּתִ ר ַחֽ ּבָ

ֶמׁש ּוָמֵגן ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ֽ י ׁשֶ ּכִ
ן ְיהָֹוה ָכבֹוד ִיּתֵ ֵחן ו

ָתִמים׃ ִכים ּב ַנע־טֹוב ַלהֹל לֹא ִימ
׃ ך ח ּבָ ֵרי ָאָדם ּבֵֹטֽ ָבאֹות, ַאׁש ְיהָֹוה צ

 ֖ ּתָ ַמר ָאֽ ל ו ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂש ו ֶאת־ּב אֽמֹר׃ ַצ֚ ה ּלֵ ֥ ֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ַדּבֵ ַוי 
פרשת קרבן התמיד

יב  ִר֥ ַהק ֕רּו ל מ ׁש י ּתִ יח ִנֽיחִֹח֔ י ֵר֚ ַ֗ ִאׁשּ י ל ִמ֜ י ַלח ִנ֨ ּבָ ר ֲאֵלֶה֑ם ֶאת־ק
יבּו ַלֽיהָֹו֑ה  ִר֖ ק ר ּתַ ֥ ה ֲאׁשֶ ֶ֔ ִאׁשּ ה ָהֽ ם ֶז֚ ֣ ָלֶה֔ ּתָ ַמר ָאֽ ֽמֹוֲעֽדֹו׃ ו י ּב ִל֖
ֶאת־ יד׃  ָתִמֽ עָֹל֥ה  ַלּ֖יֹום  ַנִ֥ים  ׁש ם  ִמיִמ֛ ת ָנ֧ה  ֵנֽי־ׁשָ ּב ים  ָבׂשִ֨ ּכ
ין  ֥ ה ּבֵ ֖ ֲעׂשֶ ֽ י ּתַ ִנ֔ ֵ ֶ֣בׂש ַהׁשּ ֵאת ַהּכֶ ֶֹקר ו ה ַבּב֑ ֣ ֲעׂשֶ ֽ ד ּתַ ֶבׂש ֶאָח֖ ֥ ַהּכֶ
ֶמן  ֥ ׁשֶ ּב לּוָל֛ה  ּב ה  ָח֑ ִמנ ל ֖סֶֹלת  ֵאיָפ֛ה  ָהֽ ית  יִר֧ ַוֲֽעׂשִ ִים׃  ֽ ּבָ ַער ָהֽ
 יח ֵר֣ י ל ר ִסיַנ֔ ַה֣ ּב ָיה ֲעׂשֻ יד ָהֽ ִמ֑ ין׃ עַֹל֖ת ּתָ ת ַהִהֽ ִביִע֥ ית ר ִת֖ ּכָ
ד  ֶאָח֑ ָהֽ ֶבׂש  ֖ ַלּכֶ ין  ַהִה֔ ת  ִביִע֣ ר  ּכֹו ִנס ו יהָֹוֽה׃  ַלֽ ה  ֖ ֶ ִאׁשּ  ִני֔חֹח
ה  ֖ ֲעׂשֶ ֽ י ּתַ ִנ֔ ֵ ֶ֣בׂש ַהׁשּ ֵאת ַהּכֶ ָכ֖ר ַלֽיהָֹוֽה׃ ו ך ֶנֶ֥סך ׁשֵ ֛ ֶֹדׁש ַהּסֵ ּק֗ ּבַ
 יח ֵר֥ ה  ֛ ֵ ִאׁשּ ה  ֲעׂשֶ֔ ֽ ּתַ  ּכֹו ִנס ּוכ ֶֹקר  ַהּב֤ ת  ַח֨ ִמנ ּכ ִ֑ים  ּבָ ַער ָהֽ ין  ֣ ּבֵ

ִני֖חֹח ַלֽיהָֹוֽה׃
ִם  ָלֽ הּוָדה ִוירּוׁשָ ַחת י ָבה ַליהָֹוה ִמנ ָער ו

מִֹנּיֹות׃ ִנים ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ּכִ
מלאכי ג
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מנחה לערב שבת Ø אשרי   3

ָלה׃  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ָך, עֹוד י ֵבי ֵביֶתֽ ֵרי יֹוׁש ַאׁש
ְיהָֹוה ֱאלָֹהיו׃  ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָֽכה ּלֹו, ַאׁש ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁש

ָדִוד ה ל ִהּלָ ּת
עֹוָלם ָוֶעד׃  ָך ל מ ָכה ׁשִ ַוֲאָבר , ֶלך ֽ ָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ ֲארֹוִממ

עֹוָלם ָוֶעד׃  ָך ל מ ָלה ׁשִ ַוֲאַהל , ּךָ ֶכֽ ל־יֹום ֲאָבר כ ּב
ֶקר׃  תֹו ֵאין ֵחֽ ֻדּלָ ִלג אֹד, ו ל מ ֻהּלָ דֹול ְיהָֹוה ּומ ּגָ

ֽידּו׃  יָך ַיּגִ בּורֶֹתֽ יָך, ּוג ֽ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ׁשַ דֹור י ּדֹור ל
יָחה׃  ֽ יָך ָאׂשִ אֶֹתֽ ל ֵרי ִנפ ִדב ָך, ו בֹוד הֹוֶדֽ ֲהַדר ּכ

ה׃  ּנָ ֶרֽ ָך ֲאַסּפ ת דּוּלָ רּו, ּוג יָך יֹאֵמֽ אֶֹתֽ ֶוֱעזּוז נֹור
ֽנּו׃  ַרּנֵ ָך י ָקת ִצד יעּו, ו ֽ ָך ַיּבִ ֵזֶֽכר ַרב־טּוב

ֶסד׃  ל־ָחֽ ד ִֽים ּוג ֶרך ַאּפַ ַרחּום ְיהָֹוה, ֶאֽ ַחּנּון ו
יו׃  ל־ַמֲעׂשָ ַרֲחָמיו ַעל־ּכ ו ,ֹּכַ טֹוב־ְיהָֹוה

ֽכּוָכה׃  ָבר יָך י יָך, ַוֲחִסיֶדֽ ֽ ל־ַמֲעׂשֶ יֹוֽדּוָך ְיהָֹוה ּכ
רּו׃  ֽ ַדּבֵ ָך י בּוָרת רּו, ּוג ָך יֹאֵמֽ כּות בֹוד ַמל ּכ

כּותֹו׃  בֹוד ֲהַדר ַמל בּורָֹתיו, ּוכ ֵני ָהָאָדם ּג ִלב יע הֹוִדֽ ל
ל־ּדֹור ָודֹר׃  כ ָך ּב ּת ל ׁשַ ל־עָֹלִמים, ּוֶממ כּות ּכ ָך ַמל כּות ַמל

פּוִפים׃  ל־ַהּכ כ זֹוֵקף ל ִלים, ו ל־ַהּנֹפ כ ְיהָֹוה ל סֹוֵמך
ִעּתֹו׃  ָלם ּב כ ה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־א ַאּתָ רּו, ו ֽ ּבֵ ׂשַ יָך י ֵעיֵני־כֹל ֵאֶלֽ

ל־ַחי ָרצֹון׃  כ ל יע ֽ ּבִ ָך, ּוַמׂש ח ֶאת־ָיֶדֽ ּפֹוֵתֽ
יו׃  ל־ַמֲעׂשָ כ ָחִסיד ּב ָרָכיו, ו ל־ּד כ יק ְיהָֹוה ּב ַצּדִ

הּו ֶבֱאֶמת׃  ָרֻאֽ ר ִיק כֹל ֲאׁשֶ ָאיו, ל ל־קֹר כ ָקרֹוב ְיהָֹוה ל
יֵעם׃  יֹוׁשִ ַמע, ו ָעָתם ִיׁש ו ֶאת־ׁשַ ה, ו ֵרָאיו ַיֲעׂשֶ צֹון־י ר

ִמיד׃ ִעים ַיׁש ׁשָ ל־ָהר ֵאת ּכ אֲֹהָביו, ו ּכׁשֹוֵמר ְיהָֹוה ֶאת
עֹוָלם ָוֶעד׃  ׁשֹו ל ד ם ק ר ׁשֵ ׂשָ ל־ּבָ ּכ י, ִויָבֵרך ר ּפִ ַדּבֶ ת ְיהָֹוה י ִהּלַ ּת

לּוָיּה׃ ַעד־עֹוָלם, ַהל ה ו ָבֵרך ָיּה ֵמַעּתָ נּו נ ַוֲאַנֽח
ֶרב׃ ַחת־ָעֽ י ִמנ ּפַ ַאת ּכַ ָפֶנֽיָך, ַמׂש ֶרת ל טֹֽ ִתי ק ִפּלָ ּכֹון ּת ּתִ

 תהלים פד

תהלים קמד

תהלים קמה

תהלים קטו

תהלים קמא
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4   עמידה Ø מנחה לערב שבת

  קדיש לעילא
ָאֵמן) Gem./Cong.) א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ו  ּדַ ּגַ ִית

עּוֵתּה ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
ָאֵמן) Gem./Cong.) יֵחּה ׁשִ ָקֵנּה ִויָקֵרב מ ר ַמח ּפֻ ַיצ כּוֵתּה ו ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל־ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
רּו ָאֵמן. ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

( ַרך ּבָ ַמָּיא ִית ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ל ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש ָאֵמן, י Gem./Cong.)

ַרך ּבָ ַמָּיא ִית ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ל ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
ל ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית א ו ַנּשֵׂ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו

ָאֵמן) Gem./Cong.) הּוא ִריך א ּב ׁשָ ֻקד ֵמיּה ּד ׁש
ֶנָחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתִ ָכָתא, ׁשִ ר ל־ּבִ א ִמן ּכ ֵעּֽלָ 

ָאֵמן) Gem./Cong.) .רּו ָאֵמן ִאמ ָמא, ו ָע ֲאִמיָרן ּב ּדַ

 עמידה
ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת ח , ּוִפי ַיּגִ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂש 

ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
אבות

ָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ֵֹהי ִיצָרָהם, ֱא ֱאלֵֹהי ַאב
יֹון  ַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹו ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, קֹוֵנה ַהּכֹל 
ֵדי ָאבֹות  זֹוֵכר ַחס ו

ַאֲהָבה. מֹו ּב ַען ׁש ַמֽ ֵניֶהם ל ֵני ב ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלב

ַחִּיים  ֶלך ָחֵפץ ּבַ ַחִּיים, ֵאל ֶמֽ נּו ל ֵרֽ כ ז
In de tien bekeringsdagen / During the Ten Days of Penitence:

ָך ֱאלִֹהים ַחִּיים ֵאל ַחי.  ַמַענ  ,ֶפר ַחִּיים ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת ּכ

יע ּוָמֵגן.  ֽ ֶלך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ ֶמֽ
ָרָהם. ה ְיהָֹוה, ָמֵגן ַאב רּוך ַאּתָ ּבָ

תהלים נא

אם שכח אינו חוזר.
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מנחה לערב שבת Ø עמידה   5

עֹוָלם, ֲאדָֹני  ה ִגּבֹור ל ַאּתָ
גבורות

יע ֽ הֹוׁשִ ה, ַרב ל ּתָ ַחֶּיה ֵמִתים ָאֽ מ
ם ֽׁשֶ יב ָהֽרּוח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ  ַמׁשּ

 מֹוִריד ַהּטָ
ים ַרֲחִמים ַרּבִ ַחֶּיה ֵמִתים ּב ֶסד, מ ֶחֽ ל ַחִּיים ּב ּכֵ ַכל מ

יר ֲאסּוִרים  רֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמּתִ ִלים, ו נֹופ סֹוֵמך
ֵני ָעָפר. ַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּומ

ך בּורֹות, ּוִמי ֽדֹוֶמה־ּלָ ַעל ּג ֽ ִמי ָכֽמֹוָך, ּבַ
ׁשּוָעה.  י יח ִמֽ ַחֶּיה ּוַמצ ֵמִמית ּומ ֶלך ֶמֽ

ַחִּיים.   ַרֲחִמים ל צּוָריו ּב ִמי ָכֽמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמן, זֹוֵכר י
In de tien bekeringsdagen / During the Ten Days of Penitence:

ַהֲחיֹות ֵמִתים.  ה ל ֶנֱאָמן ַאּתָ ו
ִתים. ַחֶּיה ַהּמֵ ה ְיהָֹוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ

קדושה

ה  ָ ֻדׁשּ ָך ק ים ל ׁשִ ּל ׁשַ ֵפי ֽקֶֹדׁש, ַהמ ר יח סֹוד ׂשַ ֽ ֽנַֹעם ׂשִ ּכ ַנֲעִריָצך ו ך יׁשָ ּדִ ַנק

Wanneer de Ngamida hardop met minjan wordt gezegd:
When the Ngamida is recited in the presence of a minyan:

ָאַמר ָקָרא ֶזה ֶאל־ֶזה ו ָך: ו ִביֶאֽ תּוב ַעל ַיד נ ֵכן ּכָ ו

בֹודֹו׃ ֶרץ ּכ ל־ָהָאֽ לֹא כ ָבאֹות, מ ָקדֹוׁש, ְיהָֹוה צ ,ָקדֹוׁש ,ָקדֹוׁש

ִרים אֹומ ִחים ו ּב ׁשַ ָתם מ ֻעּמָ ל

קֹומֹו׃ בֹוד־ְיהָֹוה ִמּמ ּכ רּוך ּבָ
תּוב ֵלאמֹר  ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב

לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ ְיהָֹוה ל לֹך ִימ

’s winters/winter

’s zomers/summer

אם שכח אינו חוזר.

ישעיה ו

יחזקאל ג

תהלים קמו
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ָך ָקדֹוׁש  מ ׁשִ ה ָקדֹוׁש ו ַאּתָ
קדושת השם

ָלה.  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ל־יֹום י כ ים ּב דֹוׁשִ ּוק
דֹוׁש. ה ְיהָֹוה, ָהֵאל  ַהּקָ רּוך ַאּתָ ּבָ

/ In de tien bekeringsdagen / During the Ten Days of Penitence: דֹוׁש. ֶלך ַהּקָ ֽ /ַהּמֶ  

ַעת ֽ ָאָדם ּדַ ה חֹוֵנן ל ַאּתָ
דעת

יָנה. ד ֶלֱאנֹוׁש ּבִ ַלּמֵ ּומ
ל. ּכֵ ַהׂש ָעה ּוִביָנה ו ָך ּדֵ ֽנּו ֵמִאּת ּנֵ ח ו

ַעת. ֽ ה ְיהָֹוה, חֹוֵנן ַהּדָ רּוך ַאּתָ ּבָ

ָך  נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ ֽ ּכֵ נּו ַמל ֵבֽ ָקר ָך, ו תֹוָרֶתֽ ינּו ל נּו ָאִבֽ יֵבֽ ֲהׁשִ
תשובה

ָפֶנֽיָך.  ֵלָמה ל ׁשּוָבה ׁש ת נּו ּבִ ַהֲחִזיֵרֽ ו
ׁשּוָבה. ת ה ְיהָֹוה, ָהרֹוֶצה ּבִ רּוך ַאּתָ ּבָ

אנּו י ָחָטֽ ינּו ּכִ נּו ָאִבֽ ַלח ָלֽ ס
סליחה

נּו ע ֽ י ָפׁשָ נּו ּכִ ֽ ּכֵ נּו ַמל חֹל ָלֽ מ
ה. ּתָ ח ָאֽ ַסּלָ י ֵאל טֹוב ו ּכִ

. ֽלֹח ה ִלס ּבֶ ר ה ְיהָֹוה, ַחּנּון ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

נּו  ִריָבה ִריֵבֽ ֵיֽנּו, ו נ ע ֵאה ָנא ב ר
גאולה

ָך ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ ֵלָמה ל ה ׁש ֻאּלָ נּו ּג ֵלֽ ָגא ּוַמֵהר ל
ה. ּתָ י ֵאל ּגֹוֵאל ָחָזק ָאֽ ּכִ

ָרֵאל. ה ְיהָֹוה, ּגֹוֵאל ִיׂש רּוך ַאּתָ ּבָ
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ה  ּתָ נּו ָאֽ ֵתֽ ִהּלָ י ת ָעה, ּכִ ֽ ׁשֵ ִנּוָ נּו ו יֵעֽ ֵנָרֵפא, הֹוׁשִ נּו ְיהָֹוה ו ָפֵאֽ ר
רפואה

ינּו ֲחלּוֵאֽ ל־ּתַ כ א ל ּפֵ ַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמר ו
ינּו ל־ַמּכֹוֵתֽ כ ינּו ּול אֹוֵבֽ ל־ַמכ כ ּול

ה.  ּתָ ֶנֱאָמן ָאֽ י ֵאל רֹוֵפא ַרֲחָמן ו ּכִ
ָרֵאל. ה ְיהָֹוה, רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיׂש רּוך ַאּתָ ּבָ

ינּו  ה ָיֵדֽ ל־ַמֲעׂשֵ כ ינּו ּב נּו ָאִבֽ ֵכֽ ר ּבָ

ברכת השנים
's zomers / summer

ָדָבה  ָרָכה ּונ ֵלי ָרצֹון ּב ַטל נּו ּב ָנֵתֽ ׁש ּוָבֵרך
לֹום ׁשָ ָבע ו ׂשָ ִהי ַאֲחִריָתּה ַחִּיים ו ּות

ָרָכה  ִנים ַהּטֹובֹות ִלב ָ ׁשּ ּכַ
ִנים.  ָ ָבֵרך ַהׁשּ ה ּומ ּתָ י ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ָאֽ ּכִ

ִנים. ָ ָבֵרך ַהׁשּ ה ְיהָֹוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ

ָנה ַהּזֹאת  ָ ינּו ֶאת ַהׁשּ ינּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהֽ ֵרך ָעֵלֽ  ּבָ
's winters / winter

טֹוָבה  בּוָאָתּה ל ל־ִמיֵני ת ֶאת ּכ ו
ֵני ָהֲאָדָמה  ־ּפ ּכ ָרָכה ַע ֵתן ַטל ּוָמָטר ִלב ו

ָך  ּלֹו ִמּטּוֶבֽ ע ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ּבַ ׂשַ ֵני ֵתֵבל, ו ה פ ַרּוֵ ו
יָך  נֹות ָיֶדֽ ר ַמּת יָך, ּוֵמֽעֹׁשֶ כֹוֶתֽ ר ינּו ִמּבִ א ָיֵדֽ ּוַמּלֵ

ָבר ָרע  ל־ּדָ ָנה זֹו ִמּכ יָלה ׁשָ ֽ ַהּצִ ָרה ו מ ׁש
ָענּות  ל־ִמיֵני ֻפר ִחית, ּוִמּכ ל־ִמיֵני ַמׁש ּוִמּכ

לֹום  ַאֲחִרית ׁשָ ָוה טֹוָבה ו ק ה ָלּה ּתִ ַוֲעׂשֵ
יָה  בּוָאָתּה ּוֵפרֹוֶתֽ ־ּת ּכ ַע יָה ו ַרֵחם ָעֶלֽ חּוס ו

ָדָבה  ָרָכה ּונ ֵמי ָרצֹון ּב ִגׁש ָכּה ּב ּוָבר
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לֹום  ׁשָ ָבע ו ׂשָ ִהי ַאֲחִריָתּה ַחִּיים ו ּות
ָרָכה  ִנים ַהּטֹובֹות ִלב ָ ׁשּ ּכַ

ִנים.  ָ ָבֵרך ַהׁשּ ה ּומ ּתָ י ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ָאֽ ּכִ
ִנים. ָ ָבֵרך ַהׁשּ ה ְיהָֹוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ

ינּו ֻלּיֹוֵתֽ ץ ּגָ ַקּבֵ א ֵנס ל ׂשָ נּו, ו ֵחרּוֵתֽ דֹול ל ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּב ּת
קיבוץ גלויות

ֵצֽנּו.  ַאר ֶרץ ל פֹות ָהָאֽ נ ע ּכַ ּבַ ֵהָרה ֵמַאר ֵצֽנּו ַיַֽחד מ ַקּב ו
ָרֵאל. ֵחי ַעּמֹו ִיׂש ץ ִנד ַקּבֵ ה ְיהָֹוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ

ה ִחּלָ ַבּת יֹוֲעֵצֽינּו ּכ ָבִראׁשֹוָנה ו ינּו ּכ ֵטֽ יָבה ׁשֹופ ֽ ָהׁשִ
השבת המשפט

ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה ֽ ָהֵסר ִמּמֶ ו
ָך ַבּד ה ְיהָֹוה ל ֵהָרה ַאּתָ ינּו מ לֹך ָעֵלֽ ּומ

ט. ּפָ ִמׁש ֶצֶֽדק ּוב ַרֲחִמים ּב ּב
ט. ּפָ ָדָקה ּוִמׁש אֹוֵהב צ ֶלך ה ְיהָֹוה, ֶמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

/ In de tien bekeringsdagen / During the Ten Days of Penitence: .ט ּפָ ׁש ֶלך ַהּמִ ֽ /ַהּמֶ  

ָוה ִהי ִתק יִנים ַאל ּת ׁשִ ל ַלּמַ
ברכת המינים

דּו ַגע יֹאֵבֽ ֶרֽ ־ַהֵּזִדים ּכ כ יִנים ו ל־ַהּמִ כ ו
תּו ֵרֽ ֵהָרה ִיּכָ יָך מ ֶאֽ ל־ׂשֹונ כ יָך ו ֶבֽ ל־אֹוי כ ו
ר ּבֵ ׁשַ ר ּות ַעּקֵ ֵהָרה ת ָעה מ י ִרׁש ל־עֹׂשֵ כ ו

ינּו. ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ִניֵעם ּבִ ַתכ ם ו ַכּלֵ ּות
ִנֽיע ֵזִדים. ִבים ּוַמכ ה ְיהָֹוה, ׁשֹוֵבר אֹוי רּוך ַאּתָ ּבָ
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ַעל ַהֲחִסיִדים יִקים ו ּדִ ַעל ַהּצַ
על הצדיקים

ָרֵאל ית ִיׂש ָך ּבֵ ֵאִרית ַעּמ ַעל ׁש ו
ינּו ָעֵלֽ ֶֽדק ו ֵרי ַהּצֶ ַעל ּג ֵריֶהם ו ית סֹופ ֵלַטת ּבֵ ַעל ּפ ו

ינּו יָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהֽ ֶיֱהמּו־ָנא ַרֲחֶמֽ
ֱאֶמת ָך ּבֶ מ ׁשִ ִחים ּב ל־ַהּבֹוט כ ָכר טֹוב ל ֵתן ׂשָ ו

ֶהם  נּו ִעּמָ ק ים ֶחל ׂשִ ו
נּו ח ָך ָבָטֽ י ב עֹוָלם לֹא ֵנבֹוׁש ּכִ ּול

נּו. נ ַעֽ ֱאֶמת ִנׁש דֹול ּבֶ ָך ַהּגָ ּד ַעל ַחס ו
יִקים. ּדִ ָטח ַלּצַ ָען ּוִמב ה ְיהָֹוה, ִמׁש רּוך ַאּתָ ּבָ

ּתָ ר ֽ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ִים ִעיר ַלֽ רּוׁשָ י תֹוך ּכֹון ּב ׁש ּתִ
בניין ירושלים

ִכין תֹוָכּה ּתָ ֵהָרה ב א ָדִוד מ ִכּסֵ ו
ינּו. ָיֵמֽ ֵהָרה ּב מ ַין עֹוָלם ּבִ נ ֵנה אֹוָתּה ּבִ ּוב

ִים. ָלֽ רּוׁשָ ה ְיהָֹוה, ּבֹוֵנה י רּוך ַאּתָ ּבָ

 יח ִמֽ ֵהָרה ַתצ ָך מ ּד ִוד ַעב ֶאת ֶצַֽמח ּדָ
מלכות בית דוד

ָך יׁשּוָעֶתֽ רּום ּבִ נֹו ּתָ ַקר ו
ל־ַהּיֹום. ינּו ּכ ֽ ָך ִקּוִ י ִליׁשּוָעת ּכִ

ׁשּוָעה. ֶרן י ק יח ִמֽ ה ְיהָֹוה, ַמצ רּוך ַאּתָ ּבָ

ינּו  ַרֵחם ָעֵלֽ ינּו, ָאב ָהַרֲחָמן חּוס ו נּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהֽ ַמע קֹוֵלֽ ׁש
שומע תפילה

 
נּו ֵתֽ ִפּלָ ָרצֹון ֶאת ּת ַרֲחִמים ּוב ל ּב ַקּבֵ ו

ה ּתָ ַתֲחנּוִנים ָאֽ ִפּלֹות ו ּת ע י ֵאל ׁשֹוֵמֽ ּכִ
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נּו יֵבֽ ׁשִ נּו ֵריָקם ַאל ּת ֽ ּכֵ ָפֶנֽיָך ַמל ּוִמּל
נּו ֵתֽ ִפּלָ ַמע ּת ֽנּו ַוֲעֵנֽנּו ּוׁש ּנֵ ח

ה. ל־ּפֶ ת ּכ ִפּלַ ּת ע ה ׁשֹוֵמֽ י ַאּתָ ּכִ
ה. ִפּלָ ּת ע ה ְיהָֹוה, ׁשֹוֵמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

ֵעה  ָתם ׁש ִפּלָ ִלת ָרֵאל ו ָך ִיׂש ַעּמ ינּו ּב ֵצה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהֽ ר
עבודה

ָך יֶתֽ ִביר ּבֵ ב ָהֲעבֹוָדה ִלד ָהׁשֵ ו
ָרצֹון ל ּב ַקּבֵ ַאֲהָבה ת ֵהָרה ּב ָתם מ ִפּלָ ּות ָרֵא י ִיׂש ֵ ִאׁשּ ו

ָך. ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂש ָרצֹון ּתָ ִהי ל ּות

ֵקד  ַמע ִיּפָ ָ ֵיָרֶצה, ִיׁשּ ֵיָרֶאה ו יע ֽ ָיבֹוא, ַיּגִ ינּו, ַיֲעֶלה ו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
Op Rosj Chodesj en Chol Hamonged / On Rosh Chodesh and chol hamonged:

 יח ֽ ָמׁשִ רֹון  ִזכ ו ָך,  ִעיֶרֽ ִים  ַלֽ רּוׁשָ י רֹון  ִזכ ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ רֹון  ִזכ ו רֹוֵנֽנּו  ִזכ ִיָּזֵכר  ו
טֹוָבה,  ֵלָטה ל ָפֶנֽיָך, ִלפ ָרֵאל ל ית ִיׂש ָך ּבֵ ל־ַעּמ רֹון ּכ ִזכ ָך, ו ֽ ּדֶ ִוד ַעב ן ּדָ ּבֶ

יֹום ַרֲחִמים, ּב ֶסד ּול ֶחֽ ֵחן, ל ל
 רֹאׁש ַהֽחֶֹדׁש ַהֶּזה

ּצֹות ַהֶּזה  ַחג ַהּמַ
ָרא ֽקֶֹדׁש ַהֶּזה יֹום ִמק ּב

ּכֹות ַהֶּזה  ַחג ַהּסֻ
ָרא ֽקֶֹדׁש ַהֶּזה יֹום ִמק ּב

נּו  ֵדֽ ק טֹוָבה, ּופ ינּו ּבֹו ל נּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהֽ ֵרֽ כ נּו. ז יֵעֽ הֹוׁשִ ינּו ּול ַרֵחם ּבֹו ָעֵלֽ ל
ַרֲחִמים, חּוס  ׁשּוָעה ו ַבר י ד ַחִּיים טֹוִבים. ּבִ נּו בֹו ל יֵעֽ הֹוׁשִ ָרָכה, ו בֹו ִלב
ֶלך ַחּנּון  י ֵאל ֶמֽ יָך ֵעיֵנֽינּו, ּכִ י ֵאֶלֽ נּו, ּכִ יֵעֽ הֹוׁשִ ינּו ו ַרֵחם ָעֵלֽ ו ֹֽנּו ַוֲחמ ּנֵ ח ו

ה. ּתָ ַרחּום ָאֽ ו

ֵצֽנּו ִתר נּו ו ֽ ּפֹץ ּבָ ח ים ּתַ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ה ּב ַאּתָ ו
ַרֲחִמים. ִצּיֹון ּב ָך ל ׁשּוב ֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ּב ו

ִצּיֹון. ִכיָנתֹו ל ֲחִזיר ׁש ה ְיהָֹוה, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

op Rosj Chodesj /on Rosh Chodesh

op Pesach / on Pesach

op Soekot / on Sukkot

אם שכח חוזר.
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הודאה

נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח
ינּו  ה הּוא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשֶ
עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ל ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ
נּו  ֵעֽ נּו, צּור ַחֵּיֽינּו ּוָמֵגן ִיׁש צּוֵרֽ
דֹור ָודֹור  ה הּוא ל ַאּתָ
ָך  ֶתֽ ִהּלָ ר ּת ַסּפֵ ָך ּונ נֹוֶדה ּל
ָך  ָיֶדֽ סּוִרים ּב ַעל ַחֵּיֽינּו ַהּמ
 קּודֹות ָלך ינּו ַהּפ מֹוֵתֽ ַעל ִנׁש ו
נּו  ֽ ל־יֹום ִעּמָ כ ּב יָך ׁשֶ ֽ ַעל ִנּסֶ ו
ל־ֵעת  כ ּב יָך ׁשֶ טֹובֹוֶתֽ יָך ו אֹוֶתֽ ל ַעל ִנפ ו
ִים.  ָרֽ ָצה ֶרב ָוֽבֶֹקר ו ֶעֽ
יָך י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ַהּטֹוב, ּכִ
יָך ּמּו ֲחָסֶדֽ י לֹא ַתֽ ַרֵחם, ּכִ ַהמ
. ינּו ָלך ֽ י ֵמעֹוָלם ִקּוִ ּכִ

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח

יחיד שסיים תפילתו, כשהש״ץ אומר 
׳מודים׳, אומר בלחש ׳מודים דרבנן׳

ינּו  ה הּוא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשֶ
ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ
ר ׂשָ ל־ּבָ ֱאלֵֹהי כ

ית.  ֵראׁשִ נּו יֹוֵצר ּב ֵרֽ יֹוצ
הֹוָדאֹות  ָרכֹות ו ּב

דֹוׁש  ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ ל
נּו.  ֽ ּתָ ִקַּימ נּו ו ֶהֱחִייָתֽ ַעל ׁשֶ

ֽנּו  ּנֵ ח ַחֵּיֽנּו ּות ן ּת ּכֵ
רֹות  ַחצ ינּו ל ֻלּיֹוֵתֽ ֶתֱאסֹף ּגָ ו

יָך  מֹר ֻחּק ָך ִלׁש ֽ ׁשֶ ד ק
ָך  צֹונ ַלֲעׂשֹות ר ו

ֵלם ֵלָבב ׁשָ ָך ּב ּד ב ע ּול
נּו מֹוִדים ָלך ָאֽ ַעל ׁשֶ

רּוך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ּבָ

ַעל  ָלאֹות ו פ ׁשּועֹות ַעל ַהּנִ בּורֹות ַעל ַהּת ָקן ַעל ַהּג ר ים ַעל ַהּפֻ ּסִ ַעל ַהּנִ
Op Chanoeka / On Channukah:

ַמן ַהֶּזה. ָּיִמים ָהֵהם ּוַבּז ינּו ּבַ יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ֽ ָעׂשִ ָחמֹות ׁשֶ ַהּנֶ
כּות ָיָון  ָדה ַמל ָעמ ׁשֶ מֹוַנאי ּוָבָניו, ּכ דֹול ַחׁש ן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ ָיה ּבֶ ת יֵמי ַמּתִ ּבִ
ָך,  צֹונ י ר ַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ ָך ּול ָחם ִמּתֹוָרֶתֽ ּכ ׁשַ ָרֵאל ל ָך ִיׂש ָעה ַעל ַעּמ ׁשָ ָהר
ּתָ  נ ֽ ּתָ ֶאת ִריָבם, ּדַ ב ֵעת ָצָרָתם, ַרֽ ּתָ ָלֶהם ּב ד ים ָעַמֽ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ה ּב ַאּתָ ו
ים  ַרּבִ ו ים,  ׁשִ ַחּלָ ַיד  ּב ּבֹוִרים  ּגִ ּתָ  ר ָמַסֽ ָמָתם,  ִנק ֶאת  ּתָ  מ ָנק יָנם,  ּדִ ֶאת 
ַיד  ֵזִדים ּב הֹוִרים, ו ַיד ט ֵמִאים ּב יִקים, ּוט ַיד ַצּדִ ִעים ּב ׁשָ ים, ּור ַעּטִ ַיד מ ּב
ָרֵאל  ָך ִיׂש ַעּמ ָך, ּול עֹוָלֶמֽ ָקדֹוׁש ּב דֹול ו ם ּגָ יָת ׁשֵ ֽ ָך ָעׂשִ ָך. ל ֵקי תֹוָרֶתֽ עֹוס
ִביר  אּו ָבֶנֽיָך ִלד ֽ ך ּבָ ַאַחר ּכָ ַהּיֹום ַהֶּזה. ו ָקן ּכ דֹוָלה ּוֻפר ׁשּוָעה ג יָת ּת ֽ ָעׂשִ
רֹות  ַחצ יקּו ֵנרֹות ּב ִלֽ ִהד ָך, ו ֽ ׁשֶ ּדָ ִטֲהרּו ֶאת ִמק ָך, ו ָך, ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלֽ יֶתֽ ּבֵ
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ֶהם  יָת ִעּמָ ֽ ָעׂשִ ו  ,הֹוָדָאה ל ּוב ַהּלֵ ּלּו, ּב מֹוָנה ָיִמים ֵאֽ עּו ׁש ָקב ָך, ו ֽ ׁשֶ ד ק

ם׳. ּלָ ַעל ּכֻ וממשיך ׳ו ָלה.  דֹול, ֶסֽ ָך ַהּגָ מ ׁשִ נֹוֶדה ל ָלאֹות, ו ִנפ ים ו ִנּסִ

ַעל  ָלאֹות ו פ ׁשּועֹות ַעל ַהּנִ בּורֹות ַעל ַהּת ָקן ַעל ַהּג ר ים ַעל ַהּפֻ ּסִ ַעל ַהּנִ
Op Poeriem / On Purim:

ַמן ַהֶּזה. ָּיִמים ָהֵהם ּוַבּז ינּו ּבַ יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ֽ ָעׂשִ ָחמֹות ׁשֶ ַהּנֶ
ע,  ָהָרׁשָ ָהָמן  ֲעֵליֶהם  ָעַמד  ׁשֶ ּכ יָרה,  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ ּב ר  ּתֵ ֶאס ו ַכי  ּד ר מ יֵמי  ּבִ
ַטף  ַעד־ָזֵקן  ו ַֽער  ִמּנַ הּוִדים  ל־ַהּי ֶאת־ּכ ד  ַאּבֵ ּול ַלֲהרֹג  ִמיד  ַהׁש ל ׁש  ּקֵ ּבִ
הּוא־ֽחֶֹדׁש  ר,  ֵנים־ָעׂשָ ׁש ֽחֶֹדׁש  ל ר  ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ ׁש ּבִ ֶאָחד,  יֹום  ּב ים  ָנׁשִ ו
ּתָ  ל ק ִקל ּתָ ֶאת ֲעָצתֹו, ו ר ים ֵהַפֽ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ה ּב ַאּתָ ָלָלם ָלבֹוז׃ ו ֲאָדר, ּוׁש
ָניו ַעל  ֶאת ּבָ ָתלּו אֹותֹו ו רֹאׁשֹו, ו מּולֹו ּב ֽבֹוָת ּלֹו ּג ּתֹו, ַוֲהׁשֵ ב ֶאת ַמֲחׁשַ

ָלה. דֹול, ֶסֽ ָך ַהּגָ מ ׁשִ נֹוֶדה ל ָלאֹות, ו ִנפ ים ו ֶהם ִנּסִ יָת ִעּמָ ֽ ָעׂשִ ו  ,ָהֵעץ
ם׳. ּלָ ַעל ּכֻ וממשיך ׳ו

ם ּלָ ַעל ּכֻ ו
עֹוָם ָוֶעד נּו ל ֽ ּכֵ ָך ַמל מ ִמיד ׁשִ א ּתָ ַנּשֵׂ ִית רֹוַמם ו ִית ו ַרך ּבָ ִית

ָלה ֽ ל־ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ּסֶ כ ו

ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ל־ּב ַחִּיים טֹוִבים ּכ תֹב ל ּוכ
In de tien bekeringsdagen / During the Ten Days of Penitence:

י טֹוב עֹוָלם ּכִ ֱאֶמת ל דֹול ּבֶ ָך ַהּגָ מ כּו ֶאת ׁשִ לּו ִויָבר ִויַהל
ָלה, ָהֵאל ַהּטֹוב. נּו ֶסֽ ָרֵתֽ ֶעז נּו ו ׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל י

הֹודֹות. ָך ָנֶאה ל ָך ּול מ ה ְיהָֹוה, ַהּטֹוב ׁשִ רּוך ַאּתָ ּבָ

ָרָכה לֹום טֹוָבה ּוב ים ׁשָ ׂשִ
שלום

ַרֲחִמים  ָדָקה ו ֶסד, צ ַחִּיים ֵחן ָוֶחֽ
ָך.  ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ל־ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ָעֵלֽ

ֶנֽיָך אֹור ּפָ נּו ַיַֽחד ּב ֽ ּלָ ינּו ּכֻ נּו ָאִבֽ ֵכֽ ּוָבר

אסתר ג

אם שכח אינו חוזר.
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ַחִּיים ינּו ּתֹוָרה ו נּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהֽ ֽ ּתָ ּלָ ֶנֽיָך ָנַתֽ אֹור ּפָ י ב ּכִ
לֹום. ׁשָ ָרָכה ו ַרֲחִמים, ּב ָדָקה ו ֶסד, צ ַאֲהָבה ָוֶחֽ

ָרֵאל ָך ִיׂש ֶאת־ַעּמ ָבֵרך נּו ּול ֵכֽ ָבר ֵעיֶנֽיָך ל טֹוב ּב ו
לֹום. ׁשָ רֹב עֹז ו ּב

ָנָסה טֹוָבה לֹום, ּוַפר ׁשָ ָרָכה ו ֶפר ַחִּיים, ּב ֵסֽ ּוב
In de tien bekeringsdagen / During the Ten Days of Penitence:

ֵזרֹות טֹובֹות  ֶנָחָמה, ּוג ִויׁשּוָעה ו
ָפֶנֽיָך ֵתב ל ִנּכָ ִנָּזֵכר ו

לֹום. ׁשָ ַחִּיים טֹוִבים ּול ָרֵאל, ל ָך ִיׂש ל־ַעּמ כ נּו ו ֲאַנֽח

לֹום. ָאֵמן. ָ ׁשּ ָרֵאל ּבַ ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ה ְיהָֹוה, ַהמ רּוך ַאּתָ ּבָ
ֹגֲאִלי׃ ָפֶנֽיָך, ְיהָֹוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה

ֱאלַֹהי 
ָמה  ר ִמר ּבֵ תֹוַתי ִמּדַ פ ׂשִ ׁשֹוִני ֵמָרע ו צֹר ל נ

ֶיה.  ה ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ ׁשִ ַנפ י ִתּדֹם, ו ׁשִ ַלי ַנפ ַקל ִלמ ו
י.  ׁשִ ּדֹף ַנפ ר יָך ּתִ וֶֹתֽ ַאֲחֵרי ִמצ ָך, ו תֹוָרֶתֽ י ּב ַתח ִלּבִ ּפ

ָרָעה ִמים ָעַלי ל ל־ַהּקָ כ ו
בֹוָתם. ׁש ֵקל ַמח ַקל ֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ו מ

ָך ִמינ ַען י ַמֽ ה ל ָך, ֲעׂשֵ ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ  
ָך. ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ַען ק ַמֽ ה ל ָך, ֲעׂשֵ ַען ּתֹוָרֶתֽ ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ  

ָך ַוֲעֵנִֽני׃ ִמינ יָעה י ֽ הֹוׁשִ
גֲֹאִלי׃ ָפֶנֽיָך, ְיהָֹוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה

רֹוָמיו  מ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹׂשֶ

Hier zegt men de voor zijn naam aangewezen bijbeltekst (zie vanaf pag.   ). 
A biblical verse associated with a particular name may be recited here (see p.    ff).

ָרֵאל, ָאֵמן. ל־ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ הּוא ּב

אם שכח אינו חוזר.

תהלים יט

ברכות יז

תהלים ס

תהלים יט
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  אבינו מלכנו

ָפֶנֽיָך. אנּו ל נּו, ָחָטֽ ֽ ּכֵ ינּו ַמל  ָאִבֽ
Op ngereb Sjabbat Tesjoeba / On ngereb Shabat Teshubah

ה. ּתָ א ָאֽ ֶלך ֶאּלָ נּו ֶמֽ נּו, ֵאין ָלֽ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָך. ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ נּו ל ֽ ה ִעּמָ נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָנה טֹוָבה. ינּו ׁשָ ׁש ָעֵלֽ נּו, ַחּדֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָרעֹות. ֵזרֹות ָקׁשֹות ו ל־ּג ינּו ּכ ל ֵמָעֵלֽ ּטֵ נּו, ּבַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ֵאֽ בֹות ׂשֹונ ׁש ל ַמח ּטֵ נּו, ּבַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ינּו. ֵבֽ נּו, ָהֵפר ֲעַצת אֹוי ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ִטין ֵמָעֵלֽ ל־ַצר ּוַמׂש ה ּכ ּלֵ נּו, ּכַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ִחית  ִבי ּוַמׁש ָרָעב ּוׁש ֶרב ו ֶחֽ ֶבר ו ֽ ה ּדֶ ּלֵ נּו,  ּכַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ָפה ִמּב ּוַמּגֵ

ָך. ֽ חֹוֵלי ַעּמֶ ֵלָמה ל פּוָאה ׁש ַלח ר נּו, ׁש ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָך. ֲחָלֶתֽ ָפה ִמּנַ ַנע ַמּגֵ נּו, מ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

נּו. י ָעָפר ֲאָנֽח כֹר ּכִ נּו, ז ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ל־ֲעוֹנֹוֵתֽ כ ַלח ל נּו ּוס חֹל ָלֽ נּו, מ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

יֵנֽנּו. ַזר ּדִ ּג ַרע ׀ ֽרֹוע נּו, ק ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ֵרי חֹובֹוֵתֽ ט ל־ׁשִ ים ּכ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ חֹק ּב נּו, מ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ינּו ִמּנֶ ֵעֽ ׁשָ ַהֲעֵבר ּפ ֵחה ו נּו, מ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ֶפר ַחִּיים טֹוִבים. ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו, ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָלה. ּכָ ַכל ָנָסה ו ר ֶפר ּפַ ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו, ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ִליָחה. ִחיָלה ּוס ֶפר מ ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו, ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ה ִויׁשּוָעה. ֻאּלָ ֶפר ּג ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו, ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָפֶנֽיָך. רֹון טֹוב ִמּל ִזכ נּו ּב ֵרֽ כ נּו, ז ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָקרֹוב. ׁשּוָעה ּב נּו י ַמח ָלֽ נּו, ַהצ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָך. ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ֶרן ִיׂש נּו, ָהֵרם ק ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָך. יֶחֽ ׁשִ ֶרן מ ָהֵרם ק נּו, ו ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
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ָפֶנֽיָך. ֵלָמה ל ׁשּוָבה ׁש ת נּו ּבִ נּו, ַהֲחִזיֵרֽ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ַרֵחם ָעֵלֽ נּו חּוס ו ַמע קֹוֵלֽ נּו, ׁש ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ַמֲעֵנֽנּו. ָך ִאם לֹא ל ַמֲענ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
נּו. ֵתֽ ִפּלָ ָרצֹון ֶאת ּת ַרֲחִמים ּוב ל ּב נּו, ַקּבֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָפֶנֽיָך. נּו ֵריָקם ִמּל יֵבֽ ׁשִ נּו, ַאל ּת ֽ ּכֵ ינּו ַמל  ָאִבֽ

  קדיש תתקבל
ָאֵמן) Gem./Cong. א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
ָאֵמן) Gem./Cong. יֵחּה ( ׁשִ ָקֵנּה ִויָקֵרב מ ר ַמח ּפֻ ַיצ כּוֵתּה ו ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל־ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
רּו ָאֵמן. ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

( ַרך ּבָ ַמָּיא ִית ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ל ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש ָאֵמן, י Gem./Cong. )

 ַרך ּבָ ַמָּיא ִית ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ל ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית א ו ַנּשֵׂ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו

ָאֵמן) Gem./Cong. ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמיּה ּד ׁש
ֶנָחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתִ ָכָתא, ׁשִ ר ־ּבִ א ִמן ּכ ֵעּֽלָ 

ָאֵמן) Gem./Cong. רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ
נּו) ֵתֽ ִפּלָ ָרצֹון ֶאת ּת ַרֲחִמים ּוב ל ּב ֻקּבַ ּת Gem./Cong. ל ( ַקּבַ ת ּתִ

ָרֵאל ית ִיׂש ל־ּבֵ כ הֹון ּד הֹון ּוָבעּות לֹות צ
ָאֵמן) Gem./Cong. רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמָּיא, ו ִבׁש ָדם ֲאבּוהֹון ּד ק

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ֶנָחָמה ָבע ִויׁשּוָעה ו ׂשָ ַחִּיים) ַחִּיים ו Gem./Cong. )

ָלה  ַהּצָ ַוח ו ֶרֽ ָרה, ו ַכּפָ ִליָחה ו ה ּוס ֻאּלָ פּוָאה, ּוג יָזָבא ּור ׁשֵ ו
ָאֵמן) Gem./Cong. רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל־ַעּמֹו ִיׂש כ נּו ּול ָלֽ

לֹום  ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ רֹוָמיו, הּוא ּב מ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹׂשֶ
ָאֵמן) Gem./Cong. רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל־ַעּמֹו ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ָעֵלֽ

CS portugal.indb   15CS portugal.indb   15 29/03/2017   09:45:0529/03/2017   09:45:05



16   סיום התפילה Ø מנחה לערב שבת

ֵבל  ּכֹון ּתֵ ַאָּזר ַאף־ּתִ אּות ָלֵבׁש, ָלֵבׁש ְיהָֹוה עֹז ִהת , ּגֵ ְיהָֹוה ָמָלך

Psalm . Op Chol Hamonged Pesach, Chol Hamonged Soekot, Poeriem 
(Sjoesjan) en Chanoeka wordt hier een andere Psalm gezegd (pagina   ). 

Psalm ; other psalms are recited on chol hamonged Pesach, 
chol hamonged Sukkot, (Shushan) Purim and Channukah (p.   ).

ָהרֹות ְיהָֹוה,  אּו נ ה׃ ָנׂש ּתָ ֲאָך ֵמָאז, ֵמעֹוָלם ָאֽ ס ּמֹוט׃ ָנכֹון ּכִ ל־ּתִ ּבַ
ים,  ַרּבִ ִים  ַמֽ ִמּקֹלֹות  ָים׃  כ ּד ָהרֹות  נ אּו  ִיׂש קֹוָלם,  ָהרֹות  נ אּו  ָנׂש
אֹד,  נּו מ יָך ֶנֶאמ רֹום ְיהָֹוה׃  ֵעדֶֹתֽ ּמָ יר ּבַ ֵרי־ָים, ַאּדִ ּב יִרים ִמׁש ַאּדִ

ֽאֶֹרך ָיִמים׃ ֶֹדׁש, ְיהָֹוה ל ָך ַנֲאָוה־ּקֽ ית ֵבֽ ל

 קדיש יהא שלמא
ָאֵמן)  Gem./Cong. א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

עּוֵתּה ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
ָאֵמן) Gem./Cong. יֵחּה ( ׁשִ ָקֵנּה ִויָקֵרב מ ר ַמח ּפֻ ַיצ כּוֵתּה ו ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל־ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
רּו ָאֵמן. ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

( ַרך ּבָ ַמָּיא ִית ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ל ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש ָאֵמן, י Gem./Cong. )

ַרך ּבָ ַמָּיא ִית ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ל ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
ל ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית א ו ַנּשֵׂ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו

ָאֵמן) Gem./Cong. ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמיּה ּד ׁש
ֶנָחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתִ ָכָתא, ׁשִ ר ־ּבִ א ִמן ּכ ֵעּֽלָ 

ָאֵמן) Gem./Cong. רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ
ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י

ֶנָחָמה ָבע ִויׁשּוָעה ו ׂשָ ַחִּיים) ַחִּיים ו Gem./Cong. )
ָלה ַהּצָ ַוח ו ֶרֽ ָרה, ו ַכּפָ ִליָחה ו ה ּוס ָֻּא פּוָאה ּוג יָזָבא ּור ׁשֵ ו
ָאֵמן)  Gem./Cong. רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל־ַעּמֹו ִיׂש כ נּו ּול ָלֽ

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹׂשֶ
ינּו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ הּוא ּב

ָאֵמן) Gem./Cong. רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל־ַעּמֹו ִיׂש ַעל ּכ ו

תהלים צג
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ית ֵראׁשִ יֹוֵצר ּב ה ל ֻדּלָ ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ָלֵתת ּג ח ֽ ּבֵ ׁשַ ינּו ל ָעֵלֽ
חֹות ָהֲאָדָמה ּפ ִמׁש נּו ּכ ָמֽ לֹא ׂשָ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ו נּו ּכ ֽ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ

ל־ֲהמֹוָנם. כ נּו ּכ גֹוָרֵלֽ ֶהם ו נּו ּכָ ק ם ֶחל ּלֹא ׂשָ ׁשֶ
. יע ֽ ִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוׁשִ ל ּפַ ָוִריק ּוִמת ֶב ֲחִוים ֶָהֽ ּתַ ֵהם ִמׁש ׁשֶ

ָלִכים  ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֵני ֶמֽ ֲחִוים ִלפ ּתַ נּו ִמׁש ַוֲאַנֽח
רּוך הּוא דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֶרץ  יֹוֵסד ָאֽ ִים ו ַמֽ הּוא נֹוֶטה ׁשָ ׁשֶ
רֹוִמים. ֵהי מ ב ג ִכיַנת ֻעּזֹו ּב ַעל, ּוׁש ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ ָקרֹו ּבַ ב י ּומֹוׁשַ

ֵאין עֹוד ַאֵחר ינּו, ו  הּוא ֱאֵֹהֽ
ֶפס זּוָלתֹו ֶאֽ נּו, ו ֽ ּכֵ ֱאֶמת ַמל

ָך ָבֶבֽ בָֹת ֶאל־ל ּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ָיַדע ּתֹוָרה, ו תּוב ּבַ ּכָ ּכַ
ַחת ֵאין עֹוד׃ ֽ ֶרץ ִמּתָ ַעלָהָאֽ ַעל ו ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ י ְיהָֹוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ּכִ

ל־עֹוָלִמים,  כּות ּכ כּותֹו ַמל ִסיִכים ּוַמל ָלה ַלּנ ׁשָ ָלִכים ּוֶממ ׁשּוָעה ַלּמ ַהּנֹוֵתן ּת

De samaas opent de Hechal / The hechal is opened.

Gebed voor de overheid en het Koninklijk Huis: 
Prayer for the government and the royal family:

ִתיָבה׃  ִים ַעִּזים נ ַמֽ ּוב , ֶרך ֽ ָּים ּדָ ֶרב ָרָעה׃ ַהּנֹוֵתן ּבַ ּדֹו ֵמֶחֽ ִוד ַעב ַהּפֹוֶצה ֶאת־ּדָ
ָלה  ע ַמֽ ָלה ל ע ַמֽ א ל ל, ִויַנּשֵׂ ַיֲעזֹר, ִוירֹוֵמם, ִויַגּדֵ צֹר, ו ִינ מֹר, ו ִיׁש ו , ָבֵרך הּוא י

 ֶלך יֵלם. ֶמֽ ֶזק ַיּצִ ל־ָצָרה ָונ ֵרם ִויַחֵּים, ּוִמּכ מ ַרֲחָמיו ִיׁש ָלִכים ּב ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֶמֽ

A sua Majestade el Rei dos Países-Baixos e sua Real Consorte, a Sereníssima Princesa de 
Orange e as demais Sereníssimas Princesas suas Filhas, a Sereníssima Princesa Madama 
sua Mãe, a todos os descendentes da Casa Real de Orange-Nassau, aos ilustres Membros 
que concorrem no Governo destas Terras e aos nobres e veneráveis Senhores Burgamestre 
e Magistrados desta Cidade de Amsterdam/Amstelveen.

ַעל  ָיִמים  יכּו  ַיֲאִרֽ ו ם  ּתָ ַמֲעַרכ ּכֹוַכב   יּה ֽ ּבִ ַיג ו ָיִרים  ַרֲחָמיו  ּב ָלִכים  ַהּמ ֵכי  ַמל
ל־יֹוֲעֵציֶהם  ּכ ֵלב  ּוב ם  ִלּבָ ּב ן  ִיּתֵ ַרֲחָמיו  ּב ָלִכים  ַהּמ ֵכי  ַמל  ֶלך ֶמֽ ם.  ּתָ ל ׁשַ ֶממ
ע  ׁשַ ּוָ ינּו ּתִ ָיֵמֽ יֵמיֶהם ּוב ינּו. ּבִ ָרֵאל ַאֵחֽ ל־ִיׂש ִעם ּכ נּו ו ֽ ֵריֶהם, ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ִעּמָ ׂשָ ו
נֹאַמר ָאֵמן: ִהי ָרצֹון ו ֵכן י ִצּיֹון ּגֹוֵאל, ו ּוָבא ל  ,ַטח ּכֹן ָלֶבֽ ָרֵאל ִיׁש ִיׂש הּוָדה ו י

דברים ד

ישעיה מג
תהלים קמד

De president sluit de Hechal / The hechal is closed.

Men vervolgt met Ngarbiet op pagina    / Ngarbit continues on p.   .
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18   סיום התפילה Ø מנחה לערב שבת

ָרֵאל  ׁשֹו, ִיׂש ד ק הּוָדה ל ָתה י ית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֵֹעז׃ ָהי ִים, ּבֵ ָרֽ צ ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיׂש ּב

Op (ingaande) Pesach zegt men Psalm  in plaats van Psalm :
On (ngereb) Pesach, psalm  is recited instead of psalm :

  
ֵאיִלים,  כ דּו  ָרק ֶהָהִרים  ָאחֹור׃  ל ִיּסֹב  ן  ּדֵ ַהַּיר ַוָּינֹס,  ָרָאה  ַהָּים  לֹוָתיו׃  ׁש ַממ
ֶהָהִרים  ָאחֹור׃  ל ּסֹב  ּתִ ן  ּדֵ ַהַּיר ָתנּוס,  י  ּכִ ַהָּים  ָך  ַמה־ּל ֵני־צֹאן׃  ב ּכִ ָבעֹות  ּג
 ֵני ֱאֽלֹוּה פ ֶרץ, ִמּלִ ֵני ָאדֹון ֽחּוִלי ָאֽ פ ֵני־צֹאן׃ ִמּלִ ב ָבעֹות ּכִ ֵאיִלים, ּג דּו כ ק ר ּתִ

ִים׃ נֹו־ָמֽ י ַמע ִמיׁש ל ִים, ַחּלָ ִכי ַהּצּור ֲאַגם־ָמֽ ַההֹפ  ַיֲעקֹב׃

ִני׃  ֵטֽ ַפּל ָלה ת ַעו ָמה ו ִמרֵמִאיׁש ִריָבה ִריִבי ִמּגֹוי לֹאָחִסיד,  ִני ֱאלִֹהים ו ֵטֽ פ ׁש

Op Soekot zegt men Psalm  in plaats van Psalm :
During Sukkot, psalm  is recited instead of psalm :

אֹוֵיב׃  ַלַֽחץ  ּב  ך ֵַּה ֶאת ה־קֵֹדר  ּמָ ָלֽ ִני,  ֽ ּתָ ַנח ז ָלָמה  ָמעּוִּזי  ֱאלֵֹהי  ה  י־ַאּתָ ּכִ
יָך׃  נֹוֶתֽ ּכ ֶאל־ִמׁש ָך ו ׁש ד ִביֽאּוִני ֶאל־ַהר־ק ֽחּוִני י ה ַינ ּמָ ָך ֵהֽ ָך ַוֲאִמּת ַלח־אֹור ׁש
ֱאלִֹהים  ִכּנֹור  ב ָך  אֹוד ו יִלי,  ּגִ ַחת  מ ׂשִ ֶאל־ֵאל  ֱאלִֹהים  ח  ּבַ ֶאל־ִמז ָאֽבֹוָאה  ו
י־עֹוד  יִלי ֵלאלִֹהים ּכִ ֱהִמי ָעָלי, הֹוִחֽ י ּוַמה־ּתֶ ׁשִ ּתֹוֲחִחי ַנפ ׁש ֱאלָֹהי׃  ַמה־ּתִ

ַני ֵואלָֹהי׃ ׁשּועֹת ּפָ ּנּו, י אֹוֶדֽ

ּתָ  ח ֽ ּמַ לֹא־ׂשִ ִני, ו יָתֽ י ִדּלִ ָך ְיהָֹוה ּכִ ָדִוד׃ ֲארֹוִממ ִית ל ֽ ת ַהּבַ יר־ֲחֻנּכַ מֹור ׁשִ ִמז

Op Chanoeka wordt in plaats van Psalm  eerst de Chanoekielje 
aangestoken(pagina   ), waarna men Psalm  zegt:

On Channukah the Channukiah is lit (see p.   ) and psalm  is recited instead of psalm :

  
אֹול  ִמן־ׁש יָת  ֶהֱעִלֽ ְיהָֹוה,  ִני׃  ֵאֽ ּפָ ר ַוּתִ יָך  ֵאֶלֽ י  ּתִ ֽע ּוַ ׁשִ ֱאלָֹהי,  ְיהָֹוה  ִלי׃  ַבי  אֹי
ׁשֹו׃  ד ק ֵזֶֽכר  ל הֹודּו  ו ֲחִסיָדיו,  ַליהָֹוה  רּו  ַזּמ ִדי־בֹור׃  ִמָּיר ִני  ִחִּייַתֽ י,  ׁשִ ַנפ
י  ּתִ ר ָאַמֽ ַוֲאִני  ה׃  ִרּנָ ֶֹקר  ַלּבֽ ו ִכי  ֽ ּבֶ ָיִלין  ֶרב  ֶעֽ ּבָ צֹונֹו,  ר ּבִ ַחִּיים  ַאּפֹו,  ּב ַגע  ֶרֽ י  ּכִ
ּתָ  ר ֽ ּתַ ִרי עֹז, ִהס ַהר ה ל ּתָ ד ָך ֶהֱעַמֽ צֹונ ר עֹוָלם׃ ְיהָֹוה, ּבִ ל־ֶאּמֹוט ל ִוי, ּבַ ל ׁשַ ב
ַצע  ֽ ַמה־ּבֶ ן׃  ַחַנָּ ֶאת ֶאל־ֲאדָֹני  ו ָרא,  ֶאק ְיהָֹוה  יָך  ֵאֶלֽ ָהל׃  ִנב ָהִיֽיִתי  ָפֶנֽיָך 

תהלים קיד

Vervolgens Kadiesj en Ngalenoe op pagina   . 
Followed by Kaddish and Ngalenu on p.   .

תהלים מג

Vervolgens Kadiesj en Ngalenoe op pagina   . 
Followed by Kaddish and Ngalenu on p.   .

תהלים ל 
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ִֽני,  ּנֵ ח ו ַמע־ְיהָֹוה  ׁש ָך׃  ֽ ֲאִמּתֶ יד  ֲהַיּגִ ָעָפר,  ָך  ֲהיֹוד ַחת,  ֽ ׁשָ ֶאל  י  ּתִ ִרד ּב ָדִמי,  ּב
ִני  ֵרֽ ַאּז ַוּת י,  ּקִ ׂשַ ּתָ  ח ֽ ּתַ ּפִ ִלי,  ָמחֹול  ל ִדי  ּפ ִמס ּתָ  כ ָהַפֽ ִלי׃  ֱהֵיה־עֵֹזר  ְיהָֹוה 

׃  ּךָ עֹוָלם אֹוֶדֽ לֹא ִיּדֹם, ְיהָֹוה ֱאלַֹהי, ל ָך ָכבֹוד ו ר ַזּמֶ ַען י ַמֽ ל  ָחה׃ מ ׂשִ

לּוֵלי  ָרֵאל׃  ִיׂש יֹאַמר־ָנא  נּו,  ָלֽ ָיה  ָהֽ ׁשֶ ְיהָֹוה  לּוֵלי  ָדִוד,  ל ֲעלֹות  ַהּמַ יר     ׁשִ

Op Poeriem en Poeriem Sjoesjan zegt men Psalm  in plaats van Psalm :
On Purim and Shushan Purim, psalm  is recited instead of psalm :

נּו׃  ֽ ם ּבָ ֲחרֹות ַאּפָ ָלֽעּונּו, ּבַ ינּו ָאָדם׃ ֲאַזי ַחִּיים ּב קּום ָעֵלֽ נּו, ּב ָיה ָלֽ ָהֽ ְיהָֹוה ׁשֶ
ִים  ֽ ַהּמַ נּו,  ֽ ׁשֵ ַעל־ַנפ ָעַבר  ֲאַזי  נּו׃  ֽ ׁשֵ ַעל־ַנפ ָעַבר  ָלה  ַנֽח ָטֽפּונּו,  ׁש ִים  ֽ ַהּמַ ֲאַזי 
ָטה  ל ִצּפֹור ִנמ נּו ּכ ֽ ׁשֵ יֶהם׃ ַנפ ּנֵ ׁשִ ֶרף ל ָתָנֽנּו ֶטֽ ּלֹא נ רּוך ְיהָֹוה, ׁשֶ ַהֵּזידֹוִנים׃ ּבָ
ה  עֹׂשֵ ְיהָֹוה,  ם  ׁשֵ ּב נּו  ֵרֽ ֶעז  נּו׃ ָלֽט ִנמ נּו  ַוֲאַנֽח ר  ּבָ ִנׁש ח  ַהּפַ ים,  ׁשִ יֹוק ח  ִמּפַ

ֶרץ׃ ִים ָוָאֽ ַמֽ ׁשָ

Vervolgens Kadiesj en Ngalenoe op pagina   . 
Followed by Kaddish and Ngalenu on p.   .

תהלים קכד

Vervolgens Kadiesj en Ngalenoe op pagina   . 
Followed by Kaddish and Ngalenu on p.   .
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 קבלת שבת
ָהבּו  ָועֹז׃  בֹוד  ּכָ ַליהָֹוה  ָהבּו  ֵאִלים,  ֵני  ּב ַליהָֹוה  ָהבּו  ָדִוד,  ל מֹור  ִמז    
ַרת־ֽקֶֹדׁש׃ קֹול ְיהָֹוה ַעל־ ַהד ֲחוּו ַליהָֹוה ּב ּתַ מֹו, ִהׁש בֹוד ׁש ַליהָֹוה ּכ

 , ֹח ּכֽ ים׃ קֹול־ְיהָֹוה ּבַ ִים ַרּבִ ִעים, ְיהָֹוה ַעל־ַמֽ בֹוד ִהר ִים, ֵאל־ַהּכָ ֽ ַהּמָ
ֵזי  ר ְיהָֹוה ֶאת־ַאר ּבֵ ׁשַ ָהָדר׃ קֹול ְיהָֹוה ׁשֵֹבר ֲאָרִזים, ַוי קֹול ְיהָֹוה ּבֶ
ֵאִמים׃ קֹו־ מֹו ֶבן־ר יֹון ּכ ר ׂשִ ָבנֹון ו ֶגל, ל מֹו־ֵעֽ ִקיֵדם ּכ ָבנֹון׃ ַוַּיר ַהּל
ר  ּבַ ר, ָיִחיל ְיהָֹוה ִמד ּבָ ִמד ְיהָֹוה חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש׃ קֹול ְיהָֹוה ָיִחי
ּלֹו אֵֹמר  ֵהיָכלֹו, ּכֻ ָערֹות, ּוב חֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחׂשֹף י ְיהָֹוה י ָקֵדׁש׃ קֹו
ַעּמֹו  ְיהָֹוה עֹז ל  עֹוָלם׃ ל ךֶ ב ְיהָֹוה ֶמֽ ב, ַוֵּיֽׁשֶ ּבּול ָיׁשָ בֹוד׃ ְיהָֹוה ַּמַ ּכָ

לֹום׃ ָ ָבֵרך ֶאת־ַעּמֹו ַבׁשּ ן, ְיהָֹוה י ִיּתֵ

לֹא א  ֶלֶֽכׁש, ו ִליִקין לֹא ב ִליִקין. ֵאין ַמד ה ֵאין ַמד ִליִקין ּוַבּמָ ה ַמד ּמֶ      ּבַ

Op Sjabbat Chol Hamonged en Sjabbat aansluitend.
aan Feestdagen, zegt men het volgende niet. 

On Shabbat chol hamonged and Shabbat following a festival, the following is not said.

ר,  ּבָ ד ִתיַת ַהּמִ לֹא ִבפ ִתיַלת ָהִאיָדן, ו לֹא ִבפ ו , ך ַכּלָ לֹא ב ֽחֶֹסן, ו ב
ֶמן  ֽ ׁשֶ לֹא ב ֲעָוה ו ׁשַ לֹא ב ֶזֶֽפת ו ִים. לֹא ב ֽ ֵני ַהּמָ ַעל ּפ לֹא ִבירֹוָקה ׁשֶ ו
ִדי  ַהּמָ ַנחּום  ֶלב.  ֵחֽ ב לֹא  ו ָיה  ַאל ב לֹא  ו ֵרָפה  ׂש ֶמן  ֽ ׁשֶ ב לֹא  ו ִקיק 
ל  ָ ֻבׁשּ ִרים: ֶאָחד מ ל, ַוֲחָכִמים אֹומ ָ ֻבׁשּ ֶלב מ ֵחֽ ִליִקין ּב אֹוֵמר: ַמד

ִליִקין ּבֹו. ל, ֵאין ַמד ָ ֻבׁשּ ֵאינֹו מ ֶאָחד ׁשֶ ו

ָמֵעאל אֹוֵמר: ֵאין ב  י ִיׁש יֹום טֹוב. ִרּבִ ֵרָפה ּב ֶמן ׂש ֽ ׁשֶ ִליִקין ּב ֵאין ַמד
ל־  כ ּב יִרין  ַמּתִ ַוֲחָכִמים  ת.  ּבָ ַ ַהׁשּ בֹוד  ּכ ֵני  ִמּפ ָרן  ִעט ּב ִליִקין  ַמד
ֶמן  ֽ ׁשֶ נֹונֹות, ּב ֶמן צ ֽ ׁשֶ ֶמן ֱאגֹוִזים, ּב ֽ ׁשֶ ִמין, ּב ׁש מ ֶמן ׁשֻ ֽ ׁשֶ ָמִנים, ּב  ַהׁשּ

תהלים כט

משנה שבת 
פרק שני
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ֵאין  אֹוֵמר:  פֹון  ַטר י  ִרּבִ  . ט ֵנפ ּוב ָרן  ִעט ּב עֹות,  ּקֻ ּפַ ֶמן  ֽ ׁשֶ ּב ִגים,  ּדָ
ָבד. ל ֶמן ַזִֽית ּבִ ֽ ׁשֶ א ּב ִליִקין ֶאּלָ ַמד

ל ַהּיֹוֵצא ִמן ג  כ ן. ו ּתָ א ִפׁש ִליִקין ּבֹו, ֶאּלָ ל ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ ֵאין ַמד ּכ
ֶגד  ֽ ַהּבֶ ִתיַלת  ּפ ן.  ּתָ ִפׁש א  ֶאּלָ אָֹהִלים,  ַאת  ֻטמ א  ּמֵ ִמּטַ ֵאינֹו  ָהֵעץ 
ֵאין  ו ִהיא,  ֵמָאה  ט אֹוֵמר:  ֶזר  ֱאִליֶעֽ י  ִרּבִ ֲהָבּה,  ִהב לֹא  ו ָלּה  ּפ ּקִ ׁשֶ

ּה. ִליִקין ּבָ הֹוָרה ִהיא, ּוַמד י ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ט ּה. ִרּבִ ִיִקין ּבָ ַמד
י ד  ה ַעל ּפִ ֶנּֽנָ ִיּת ֶמן ו ֽ ה ׁשֶ ּנָ ֶאֽ יָצה ִויַמּל ל ּבֵ ֶרת ׁשֶ פֹוֶפֽ לֹא ִיּקֹב ָאָדם ׁש

הּוָדה  י י ִרּבִ ֶרס. ו ל ֶחֽ ֶפת, ַוֲאִפּלּו ִהיא ׁשֶ ֽ ַנּטֶ ֵהא מ ּת ִביל ׁשֶ ׁש ר, ּבִ ַהּנֵ
ִי  הּוא כ ֵני ׁשֶ ר, ִמּפ ה ֻמּתָ ִחּלָ ָרּה ַהּיֹוֵצר ִמּת יר. ֲאָבל ִאם ִחּב ַמּתִ
ן רֹאׁש  ִיּתֵ ר ו ַצד ַהּנֵ ה ּב ֶנּֽנָ ִיּת ֶמן ו ֽ ָעָרה ׁשֶ א ָאָדם ק ַמּלֵ ֶאָחד. לֹא י
יר. הּוָדה ַמּתִ י י ִרּבִ ֶבת. ו ֵהא ׁשֹוֶאֽ ּת ִביל ׁשֶ ׁש תֹוָכּה, ּבִ ִתיָלה ּב ַהּפ

ִטים, ה  ֵני ִלס ֵני גֹוִים, ִמּפ ָיֵרא ִמּפ הּוא ִמת ֵני ׁשֶ ר ִמּפ ה ֶאת ַהּנֵ ַכּבֶ ַהמ
ָחס  ר, ּכ ָחס ַעל ַהּנֵ טּור. ּכ ן, ּפָ ִּייׁשַ ֵני ַהחֹוֶלה ׁשֶ ָרָעה, ִמּפ ֵני ֽרּוח ִמּפ
חּוץ  ן  ֻכּלָ ּב ּפֹוֵטר  יֹוֵסי  י  ִרּבִ ַחָּיב.  ִתיָלה,  ַהּפ ַעל  ָחס  ּכ ֶמן,  ֽ ֶ ַהׁשּ ַעל 

ָחם. ּה ּפֶ הּוא עֹוׂשָ ֵני ׁשֶ ִתיָלה, ִמּפ ִמן ַהּפ
ִהירֹות ו  ֵאיָנן ז ַעת ֵלָדָתן, ַעל ׁשֶ ׁש ים ֵמתֹות ּבִ לֹׁש ֲעֵברֹות ָנׁשִ ַעל ׁשָ

ר. ָלַקת ַהּנֵ ַהד ה ּוב ַחּלָ ה, ּבַ ּדָ ּנִ ּבַ
ִעם ז  ת  ּבָ ׁשַ ֶרב  ֶעֽ יתֹו  ּבֵ  תֹוך ּב לֹוַמר  ָאָדם   ָצִריך ָבִרים  ד ה  לֹׁשָ ׁש

ָכה ָסֵפק  ר. ָסֵפק ֲחׁשֵ יקּו ֶאת ַהּנֵ ִלֽ ם, ַהד ּתֶ ם, ֵעַרב ּתֶ ר ַ ָכה: ִעׂשּ ֲחׁשֵ
ִלים,  יִלין ֶאת ַהּכֵ ּבִ ֵאין ַמט אי, ו ּדַ ִרין ֶאת ַהּוַ  ַעׂשּ ָכה, ֵאין מ יָנּה ֲחׁשֵ ֵאֽ
ִבין  ָער ַמאי, ּומ ִרין ֶאת ַהּד  ַעׂשּ רֹות. ֲאָבל מ ִליִקין ֶאת ַהּנֵ ֵאין ַמד ו

ין. ִנין ֶאת ַהַחּמִ טֹומ ו
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22   לכה דודי Ø קבלת שבת

ה ּלָ ַראת ּכַ ָכה דֹוִדי ִלק ל 
ָלה. ַקּב ת נ ּבָ ֵני ׁשַ ּפ

ִדּבּור ֶאָחד ָזכֹור ּב מֹור ו ׁשָ
ֻיָחד נּו ֵאל ַהמ ִמיָעֽ ִהׁש

מֹו ֶאָחד ְיהָֹוה ֶאָחד ּוׁש
ה. ִהּלָ ִלת ֶרת ו ֶאֽ ִתפ ם ּול ׁשֵ ל 

ָכה ֵנל כּו ו ת ל ּבָ ַראת ׁשַ ִלק
ָרָכה קֹור ַהּב י ִהיא מ ּכִ
סּוָכה ֶדם נ ֵמרֹאׁש ִמּק

ה. ִחּלָ ָבה ּת ַמֲחׁשָ ה ּב  סֹוף ַמֲעׂשֶ

לּוָכה ִעיר מ ֶלך ׁש ֶמֽ ּדַ ִמק
ִאי ִמּתֹוך ַהֲהֵפָכה ֽקּוִמי צ

ָכא ֶמק ַהּבָ ֵעֽ ֶבת ּב ֽ ַרב ָלך ׁשֶ
ָה. ֶחמ ִיך מֹל ָעַלֽ הּוא ַיח ו 

ַנֲעִרי, ֵמָעָפר ֽקּוִמי ִהת
י ך ַעּמִ ּתֵ ַאר ֵדי ִתפ ג י ּבִ ׁשִ ִלב
ִמי ח ית ַהּלַ י ּבֵ ן ִיׁשַ ַעל ַיד ּבֶ

ָאָלּה. י, ּג ׁשִ ָבה ֶאל ַנפ ר ק 

ִרי עֹור ִרי ִהת עֹור ִהת
י ָבא אֹוֵרך ֽקּוִמי ֽאֹוִרי ּכִ
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ִרי ֽ ּבֵ יר ּדַ ֽעּוִרי ֽעּוִרי, ׁשִ
ָלה. ִנג ִיך בֹוד ְיהָֹוה ָעַלֽ ּכ 

ִמי  ל לֹא ִתּכָ י ו לֹא ֵתֽבֹׁשִ
ֱהִמי ּתֹוֲחִחי ּוַמה־ּתֶ ׁש ַמה־ּתִ

י ך ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעּמִ ּבָ
ּה. ּלָ ָתה ִעיר ַעל ּתִ נ ִנב ו 

ִיך ה ׁשֹאָסֽ ּסָ ׁשִ ָהיּו ִלמ ו
ִיך ָעֽ ַבּל ל־מ ָרֲחקּו ּכ ו
ִיך ִיך ֱאלָֹהֽ יׂש ָעַלֽ ָיׂשִ

ה. ּלָ ׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ּכַ מ  ּכִ

ֽרִֹצי פ מֹאל ּתִ ָיִמין ּוׂש
יִצי ֲעִרֽ ֶאת ְיהָֹוה ּתַ ו

ִצי ר ן ּפַ ַעל ַיד ִאיׁש ּבֶ
יָלה. ָנִגֽ ָחה ו מ ִנׂש ו 

ָלּה ע ֶרת ּבַ לֹום ֲעֶטֽ ׁשָ ֹוִאי ב ּבֽ
ָלה ָצה ָחה ּוב מ ׂשִ ם ּב ּגַ
ה ֻגּלָ ֱאמּוֵני ַעם ס ּתֹוך

ה. ֹוִאי ַכּלָ ה, ּבֽ ֹוִאי ַכּלָ  ּבֽ

ה ֻגּלָ ֱאמּוֵני ַעם ס ּתֹוך
נּוָחה.  ת מ ּבָ ה, ׁשַ ֹוִאי ַכּלָ  ּבֽ
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24   קדיש דרבנן Ø קבלת שבת

לֹום  ׁשָ ים  ּבִ ַמר ֲחָכִמים  ִמיֵדי  ל ּתַ ֲחִניָנא:  י  ִרּבִ ָאַמר  ָעָזר,  ֶאל י  ִרּבִ ָאַמר 
ֵרי  ק ּתִ ַאל  ׃  ָנִֽיך ּבָ לֹום  ׁש ַרב  ו ְיהָֹוה,  ִּמּוֵדי   ַנִֽיך ל־ּבָ כ ו ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ
ַען ַאַחי  ַמֽ ׃ ל ִיך נֹוָתֽ מ ַאר ָוה ּב  , ׁשַ ֵחיֵלך ֹום ּב ִהי־ׁשָ י  . א ּבֹוָנִֽיך , ֶאּלָ ָנִֽיך ּבָ
טֹוב  ה  ׁשָ ֲאַבק ינּו  ֱאלֵֹהֽ ית־ְיהָֹוה  ּבֵ ַען  ַמֽ ל ׃  ך ּבָ לֹום  ׁשָ א  ָרה־ּנָ ֲאַדּב ֵרָעי  ו
ָך,  אֲֹהֵבי תֹוָרֶתֽ לֹום ָרב ל ָרֵאל׃ ׁשָ לֹום ַעל־ִיׂש ָבֶנֽיָך ׁשָ ֵאה־ָבִנים ל ׃ ּור ָלך
ֹום׃ ָ ָבֵרך ֶאת־ַעּמֹו ַבׁשּ ן, ְיהָֹוה י ַעּמֹו ִיּתֵ ְיהָֹוה עֹז ל  ׁשֹול׃ ֵאין־ָלֽמֹו ִמכ ו

 קדיש דרבנן

ָאֵמן) Gem./Cong. א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

Kadiesj door abel of de Chazan als er geen abel is: 
Kaddish is recited by a mourner or the chazzan if no mourner is present:

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
ָאֵמן) Gem./Cong. יֵחּה ( ׁשִ ָקֵנּה ִויָקֵרב מ ר ַמח ּפֻ ַיצ כּוֵתּה ו ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל־ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
רּו ָאֵמן. ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

( ַרך ּבָ ַמָּיא ִית ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ל ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש ָאֵמן, י Gem./Cong. )

ַרך ּבָ ַמָּיא ִית ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ל ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
ל ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית א ו ַנּשֵׂ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו

ָאֵמן) Gem./Cong. ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמיּה ּד ׁש
ֶנָחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתִ ָכָתא, ׁשִ ר ־ּבִ א ִמן ּכ ֵעּֽלָ 

ָאֵמן) Gem./Cong. רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ
ָנן ַעל ַרּבָ ָרֵאל ו ַעל ִיׂש

ִמיֵדיהֹון ִמיֵדי ַתל ל ל־ּתַ ּכ ַע ִמיֵדיהֹון ו ל ַעל ּתַ ו
א ּתָ ׁש ָתא ַקּדִ אֹוַרי ִקין ּב ָעס ּד

ל־ֲאַתר ַוֲאַתר כ ִדי ב ָרא ָהֵדין ו ַאת י ב ּדִ
ַרֲחֵמי  א ו ּדָ ִחס א ו הֹון ִחּנָ ָנא ּול ֵהא ָלֽ י

ָאֵמן) Gem./Cong. רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָעא, ו ַאר ַמָּיא ו ָדם ָמאֵריּה ׁש ִמן ק

ברכות סד.

ישעיה נד

תהלים קכב

תהלים קיט
תהלים קכח

תהלים כט

CS portugal.indb   24CS portugal.indb   24 29/03/2017   09:45:0729/03/2017   09:45:07



קבלת שבת Ø מזמור שיר ליום השבת   25

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ֶנָחָמה ָבע ִויׁשּוָעה ו ׂשָ ַחִּיים) ַחִּיים ו Gem./Cong. )

ָלה ַהּצָ ַוח ו ֶרֽ ָרה, ו ַכּפָ ִליָחה ו ה ּוס ָֻּא פּוָאה ּוג יָזָבא ּור ׁשֵ ו
ָאֵמן) Gem./Cong. רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו ,ָרֵא ל־ַעּמֹו ִיׂש כ נּו ּול ָלֽ

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹׂשֶ
לֹום  ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ הּוא ּב

ָאֵמן) Gem./Cong. רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ־ַעּמֹו ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ָעֵלֽ

ת׃  ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ יר ל מֹור ׁשִ ִמז 
יֹון׃  ָך ֶעל מ ׁשִ ר ל ַזּמֵ הֹדֹות ַליהָֹוה, ּול טֹוב ל
ילֹות׃  ּלֵ ָך ּבַ ָך, ֶוֱאמּוָנת ֽ ּדֶ ֶֹקר ַחס ּבֽ יד ּבַ ַהּגִ ל
ִכּנֹור׃  יֹון ּב ֲעֵלי־ָעׂשֹור ַוֲעֵלי־ָנֶֽבל, ֲעֵלי ִהּגָ

ן׃  יָך ֲאַרּנֵ י ָיֶדֽ ַמֲעׂשֵ ָך, ּב ֶלֽ ָפע ִני ְיהָֹוה ּב ֽ ּתַ ח ּמַ י ׂשִ ּכִ
יָך׃  בֶֹתֽ ׁש קּו ַמח אֹד ָעמ יָך ְיהָֹוה, מ ֽ לּו ַמֲעׂשֶ ד ַמה־ּגָ

ִסיל ֹא־ָיִבין ֶאת־זֹאת׃  ַער לֹא ֵיָדע, ּוכ ֽ ִאיׁש־ּבַ
ָדם ֲעֵדי־ַעד׃ מ ָ ִהׁשּ ֶון ל ֲֹעֵלי ָאֽ ל־ּפֽ יצּו ּכ ב, ַוָּיִצֽ מֹו ֵעֽׂשֶ ֽ ִעים ּכ ׁשָ ר ֽרֹח פ ּבִ

עָֹלם ְיהָֹוה׃  ה ָמרֹום ל ַאּתָ ו
יָך ְיהָֹוה ֶבֽ ה אֹי י ִהּנֵ ּכִ

ֶון׃  ֲֹעֵלי ָאֽ ל־ּפֽ דּו ּכ ר ּפָ דּו ִית יָך יֹאֵבֽ ֶבֽ ה אֹי י־ִהּנֵ ּכִ
ֶמן ַרֲעָנן׃  ֽ ׁשֶ ּלִֹתי ּב ִני, ּבַ ֵאים ַקר ר ֶרם ּכִ ֽ ַוּתָ

ָני׃  ז ָנה א ע ַמֽ ׁש ֵרִעים ּתִ ִמים ָעַלי מ ּקָ ׁשּוָרי, ּבַ ט ֵעיִני ּב ּבֵ ַוּתַ
ה׃  ּגֶ ָבנֹון ִיׂש ּל ֶרז ּבַ ֶאֽ ָרח, ּכ ָמר ִיפ ּתָ יק ּכַ ַצּדִ

יחּו׃  ִרֽ ינּו ַיפ רֹות ֱאלֵֹהֽ ַחצ ֵבית ְיהָֹוה, ּב תּוִלים ּב ׁש
יּו׃  ים ִיה ַרֲעַנּנִ ִנים ו ׁשֵ יָבה, ּד ׂשֵ נּובּון ּב עֹוד י

ָָֽתה ּבֹו׃ ֹא־ַעו ר ְיהָֹוה, צּוִרי, ו י־ָיׁשָ יד ּכִ ַהּגִ ל

תהלים  צב
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אּות ָלֵבׁש , ּגֵ ְיהָֹוה ָמָלך
ּמֹוט׃ ל־ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ַאָּזר ַאף־ּתִ ָלֵבׁש ְיהָֹוה עֹז ִהת

ה׃ ּתָ ֲאָך ֵמָאז, ֵמעֹוָלם ָאֽ ס ָנכֹון ּכִ
ָים׃ כ ָהרֹות ּד אּו נ ָהרֹות קֹוָלם, ִיׂש אּו נ ָהרֹות ְיהָֹוה, ָנׂש אּו נ ָנׂש

רֹום ְיהָֹוה׃  ּמָ יר ּבַ ֵרי־ָים, ַאּדִ ּב יִרים ִמׁש ים, ַאּדִ ִים ַרּבִ ִמּקֹֹות ַמֽ
ֽאֶֹרך ָיִמים׃ ֶֹדׁש, ְיהָֹוה ל ָך ַנֲאָוה־ּקֽ ית ֵבֽ אֹד, ל נּו מ יָך ֶנֶאמ  ֵעדֶֹתֽ

קדיש לעילא
ָאֵמן) Gem./Cong. א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

עּוֵתּה ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו

ָאֵמן) Gem./Cong. יֵחּה ( ׁשִ ָקֵנּה ִויָקֵרב מ ר ַמח ּפֻ ַיצ ו
ָרֵאל ית ִיׂש ל־ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב

רּו ָאֵמן. ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ
( ַרך ּבָ ַמָּיא ִית ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ל ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש ָאֵמן, י Gem./Cong. )

ַרך ּבָ ַמָּיא ִית ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ל ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א ַנּשֵׂ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ָאֵמן) Gem./Cong. ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמיּה ּד ׁש

ָכָתא ר ־ּבִ א ִמן ּכ ֵעּֽלָ 
ֶנָחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתִ ׁשִ

ָאֵמן) Gem./Cong. רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

תהלים צג
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