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Op Sjoesjan Poeriem 5775, 6 maart 2015, bestaat Santa Companhia de
Dotar Orphas e Donzellas, in de volksmond kortweg Dotar of Sortes
(lootjes) genoemd, 400 jaar. Ter gelegenheid hiervan geven wij dit
“Mienchat Dotar” boek uit. Miencha verwijst uiteraard naar het
namiddaggebed, waarvoor dit Tefilot hoofdzakelijk is bedoeld. Maar een
“Miencha” is ook een geschenk. Bovendien is een “Dotar” een
“geschenk”. Het verheugt het bestuur van Dotar dit Tefilot aan de
Portugees Israëlietische Gemeente en aan de leden van Dotar aan te
bieden.
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het Nederlands Israëlietisch Kerkgenootschap, gebruik gemaakt van de
vertaling van dr. I. Dasberg. Sommige stukken zijn voorzien van een
korte samenvatting, omdat daarvan de vertalingen ontbraken. In een enkel
geval wordt er naar de vertaling van S.I. Mulder verwezen. Er zijn heldere
aanwijzingen toegevoegd, waardoor deze Tefilot toegankelijker is dan
vorige uitgaven.
De Tesoureiros e Administradores van Dotar hopen hiermee in een
behoefte te hebben voorzien. Wij wensen u, de gebruiker, dat uw gebeden
zullen worden verhoord zoals wij in elke Miencha dienst zeggen:

Dotar is de oudste joodse liefdadigheidsvereniging in Nederland en
waarschijnlijk in de hele Westerse Sefardische Diaspora. De loting voor
het toekennen van een bruidsschat aan “Sefardische weesmeisjes en jonge
dochters” is een traditie die Dotar al 400 jaar in ere houdt. Tegenwoordig
mogen ook jongens meedoen aan de loting.
Het Tefilot is bedoeld voor alle middagen, met uitzondering van de Hoge
Feestdagen en de vastendagen. Omdat Dotar een huwelijksfonds is,
hebben wij deze Tefilot ook geschikt gemaakt voor gebruik bij choepot.
Pierkee Abot en de Parasa voor Sjabbatmiddag, de maandag en de
donderdag zijn eveneens toegevoegd.
Er is naar gestreefd het Tefilot zo samen te stellen dat bladeren vrijwel
onnodig is. Om de gebruiker van dienst te zijn, hebben wij het voorzien
van een vertaling. Helaas waren wij niet bij machte om in een moderne
vertaling te voorzien. Er is gebruik gemaakt van de vertaling van dr. B.
Israel Ricardo, die met toestemming van de familie Ricardo en de
Portugees-Israëlietische Gemeente uit het “gewone Tefilot” is
overgenomen. Wij zijn de familie Ricardo en de Gemeente zeer
erkentelijk. Voor Pierkee Abot hebben wij, met toestemming en dank aan
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:cr!g" #,j%
$ bn& hP$ F$ ,t$ G% n$ 'Wh!bp" k% ,r«y! e% h,"
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Moge mijn gebed voor U gelden als reukwerk, het
opheffen mijner handen als een avondmeeloffer.
Het bestuur is dank verschuldigd aan allen die belangeloos hebben
bijgedragen aan de totstandkoming van de Tefilot.
Bestuur Santa Companhia de Dotar Orphas e Donzellas,
J.B. Sondervan, Primeiro Tesoureiro
J. Boosman, Segundo Tesoureiro
D. Zecharja Baruch, Terceiro Tesoureiro
J. Amouyal, Primeiro Administrador
A.L. Cortissos, Segundo Administrador
Amsterdam, Poerim 5775 / maart 2015
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Opgedragen aan
Ter ere van de generatie voor ons,

Reuven en Tanya Segal-Boosman
Ma’ayan
Tamir
Elad
Melbourne

Louis en Estella Alvares Vega-Prins
en de generaties na ons,
Shifra Hadassa Alvares Vega en Michael Noah Gordan
Elisha Jacob, Abner Gershom, Yemima Sara

Eytan en Tilda Boosman-Molho
Leo
Daniël
Londen

Talia Bilha en Micha Goldberg-Alvares Vega
Itai Yehuda, Eylon Netanel, Yotam Eldad, Tamar Nily

Nathan Boosman
Amsterdam

Boaz Jacob en Ilana Nechama Alvares Vega-Sperling
Dafna Sarah, Maayan Leah, Uriel Yehuda

Joel Boosman
Amsterdam
Opgedragen door
Lex en Ankie Alvares Vega-Boas

,gsu vbhc 'vnfjc o,ut iujh v0cev
door hun ouders/grootouders
Jochanan en Suzy Boosman-Lancry
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Ter nagedachtenis aan mijn lieve ouders
Annie Gomes de Mesquita
Felix Elie Bachrach
Bram Heiman Knorringa
en
Ter nagedachtenis aan het gezin van mijn overgrootouders,
Bram Gomes de Mesquita en Naatje Duits
Hun kinderen en kleinkinderen
Anna en Sal Pappie-Gomes de Mesquita
en hun kinderen Hennie en Max
David en Mietje Gomes de Mesquita-Croonenberg
en hun kinderen Ab en Jacques
Sal en Jeanet Gomes de Mesquita-van Praag
en hun zoon Bram
Lies en Louis Cardozo-Gomes de Mesquita
en hun kinderen Clara en Maurits
Jacob Gomes de Mesquita
Simon en Jo Gomes de Mesquita-Alvares Vega
Maurits en Bertha Gomes de Mesquita-Montezinos
Hijman Gomes de Mesquita
Lien en Jozef Barzilay-Gomes de Mesquita en hun dochter Hetty
En mijn lieve grootouders
Jacques en Eppie Gomes de Mesquita-Vaz Dias
Alsmede mijn overgrootouders
Jacob en Esther Vaz Dias-Lopes Quiros
en hun zoon Jacob Vaz Dias jr.
Het overgrote gedeelte van deze familieleden is vermoord
in de Tweede Wereldoorlog

Ter herinnering aan de dierbare broers
Dayan Dr Benjamin Israel Ricardo, Ab Beth Dien
Aaron Israel Ricardo, Moheel en Samaas
en hun familie
Moge hun nagedachtenis tot zegen zijn.

Hun nagedachtenis zij tot zegen /v/c/m/b/,
Amsterdam, 2015, Carlo Bachrach
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Opgedragen aan onze kinderen en kleinkinderen
Flip en Ági Sondervan-Rosenfeld en AJ
Ter nagedachtenis aan
onze moeder

Esti en Gavriel Zoladz-Sondervan, Chagai, Ahuva en Alon
Bori en Danny Friedman-Sondervan
Nathan Bertus Sondervan

Ja'el Jessurun Cardozo k"z

'hh hcvut 'ohbucbu ohnfj ohbc hbcu ohbc ksdk ubfzu
ohrhtnu 'ohecs hhc 'ase grz ',nt habt 'ohvkt htrh
,ftkn kfcu 'ohcuy ohagncu vru,c okugv ,t
trucv ,sucg

Haar kinderen
Maurits, Janneke en Appie

Jaap & Betty Sondervan-Frank
__________________________________________

_________________________________________

okug iurfzk aseun
,unab hukhgk
lurc vhrfz hngb vhj ,rcdv
lurc vhrfz ejmh wvwvwvwv
lurc vhrfz vbj vbezv
lurc vhrfz ,hnuka vrnhz vhrb vnhgbv vskhv

Ter herinnering aan onder meer
Antonio (Don Emanuel) Da Costa Cortissos,
geboren in het Spaanse Segovia in 1595, die rond het jaar
van oprichting van Dotar als eerste familielid en vijfde
generatie sinds het ontstaan van de familie in de regio
Bragança, Portugal, naar Amsterdam kwam.
Ter nagedachtenis aan alle eigen- en aangetrouwde
familieleden, die in diverse vernietigingskampen
gedurende de Holocaust het leven lieten.

In liefdevolle herinnering aan
Chaja Louise Henriëtte Baruch-Huisman

Als blijk van vertrouwen in de toekomst van de familie
in het bijzonder de achttiende en negentiende generatie.

Izak Zacharias Baruch
Hanny Baruch-Birnbaum

Familie Cortissos, Amsterdam, maart 2015/Adar 5775

Neria Zimra Shelomit Zecharja Baruch
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:ohrnut ,xbfv ,hck ohxbfbaf
h&bt3 u$ :kt4 r"G&
% h Wh!,«bF% J% n& 'c«eg3 h$ Wh!kv«" t Uc«Y! vn$
kfh
$ v4 kt vu3jT$ J% t 'W!,h4c tIct" WS% x% j$ c«rC%
:W!,t" r&% hC% WJ% s% e"

Ter nagedachtenis aan
mijn wettige echtgenoot sinds 14-11-1997
Willem Emmanuel van der Sluis z”l

/vjbn ohkkp,nu

13-08-1931---23-07-2012

:ohrnut ,xbfv ,hcn ohtmuhaf
:W!Fr% S$ h$bp" k% rJ%
$ hv$ hr"rIJ
% i$gn$ k% W!,e" s% m& c% h&bj%
!4 b h"h%

___________________________________________

s"xc

[Bij het betreden van de Snoge zegt men]
Hoe schoon zijn Uw tenten, Jacob, Uw
woningen, Israël. Ik, op Uw grote gunst
vertrouwende, kom in Uw huis; ik buig mij voor
Uw heiligdom met eerbied voor U.

ka ov,unab hukgk
ibcr rheunu ihtyj khjs
k"mz ivfv rat ic hrut wvwvwvwv
k"z vrhhrp ivfv sus ,c vbj vecru
k"z vshkt vhj o,cu
ka ov,nabu
hukv rzgkt ,c ehktu 'ivfv i,b hrut ic rat
hukv vrhhrp ,bvfv vshktu 'vrhhrp ivfv vans sus

[En men gaat Miencha lezen]
[Bij het verlaten van de Snoge zegt men]
Eeuwige, leid mij door Uw goedgunstigheid,
effen voor mij Uw pad wegens mijn benijders.

vwcwmwbw,
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MIENCHA VOOR WERKDAGEN
Miezmor 84. Voor de zangmeester op de Gitiet, een Miezmor van de
zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn Uw woningen, Eeuwige Zebaoth.
Mijn ziel verkwijnt en verteert in verlangen naar de voorhoven des
Eeuwigen, mijn hart en mijn lichaam jubelen tot de levende God. Ook de
vogel heeft een huis gevonden en de zwaluw een nest waar zij haar
jongen in gelegd heeft; bij Uw altaren (is mijn woning), Eeuwige,
Zebaoth, mijn Koning en mijn God. Gelukkig zij, die in Uw huis wonen,
voortdurend zullen zij U loven, Sela. Gelukkig de mens, wiens sterkte in
U ligt, in hun hart zijn geëffende paden. (Hun gemoed is rustig.) Zij, die
door het tranendal trekken, maken het tot een waterbron, zelfs tot
zegenrijke planten, waarmede het de vroege regen overdekt. Zij gaan van
kracht tot kracht, (hun kracht neemt toe) totdat zij in Zion bij God
verschijnen. Eeuwige, God Zebaoth, verhoor toch mijn gebed, luister
toch. God van Jakob, Sela. Zie ons aan, Gij, die ons schild zijt, en
aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde. Want een dag in Uw
voorhoven is beter dan duizend elders, ik heb de voorkeur gegeven aan
het verblijven in het huis van mijn God, boven het wonen in de tenten der
goddeloosheid. Want zon en schild is de Eeuwige God, gunst en
heerlijkheid verleent de Eeuwige. Hij onthoudt het geluk niet aan hen, die
in eenvoud wandelen, Eeuwige Zebaoth, gelukkig de mens, die in U
vertrouwen heeft.
De Eeuwige sprak tot Mozes als volgt: Gebied de kinderen Israëls en zeg
tot hen: Mijn offer, Mijn spijs om door Mijn vuren verteerd te worden als
een voor Mij aangename geur, zult gij Mij nauwgezet op de daarvoor
bepaalde tijd brengen. En zeg (voorts): Dit is het vuuroffer, dat gij de
Eeuwige zult brengen, dagelijks als een gestadig brandoffer, twee
mannelijke schapen, niet ouder dan een jaar, zonder gebrek. Het ene
schaap zult gij bereiden 's morgens en het tweede zult gij bereiden in de
namiddag. En een tiende Epha meelbloem als meeloffer, aangemengd
met een kwart Hin olie van gestoten olijven. Een gestadig brandoffer
zoals dat bereid werd op de berg Sinai tot een aangename geur als
vuuroffer voor de Eeuwige. En het tweede schaap zult gij 's middags
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bereiden: zoals het meeloffer van 's morgens, en het daarbij behorende
plengoffer zult gij het bereiden als vuuroffer tot een aangename geur voor
de Eeuwige,

oh&bJ" fU
% o"kIg hnh
4 F& /o& !k"! JUrh
" u& vsUv%
" h ,j%
$ bn& h"hk$ v c r g u
:,IH&b«ns% e$

De Eeuwige zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem aangenaam zijn, als
in de dagen van de oudheid en in vroegere jaren.
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Gelukkig zij, die in Uw huis wonen, voortdurend zullen zij U loven, Sela.
Gelukkig het volk, dat het aldus heeft, gelukkig het volk, welks God de
Eeuwige is. Een loflied van David. Ik wil U verheffen, o Koning, mijn
God, en Uw naam immer en eeuwig loven. Iedere dag wil ik U loven en
Uw naam eeuwig prijzen. Groot is de Eeuwige en zeer geprezen en Zijn
grootheid is ondoorgrondelijk. Het ene geslacht zal aan het andere Uw
daden prijzend verhalen en Uw machtige daden verkondigen. Van de
pracht van de heerlijkheid Uwer majesteit en Uw wonderdaden wil ik
spreken. En de Almacht, waarvan Uw ontzagwekkende daden getuigen,
vertellen zij en Uw grootheid, ik zal haar verkondigen. Dan zal men de
faam van Uw grote goedheid verbreiden en Uw goedgunstigheid
bejubelen. Genadig en barmhartig is de Eeuwige, lankmoedig en groot in
genade. Goed is de Eeuwige voor allen en Zijn barmhartigheid strekt zich
over al Zijn schepselen uit. Al Uw schepselen zullen U, Eeuwige, danken
en Uw vromen zullen U loven. Zij zullen spreken over de heerlijkheid
van Uw regering en Uw almacht verkondigen. Om de mensenkinderen
Zijn machtige werken te doen kennen en de heerlijke majesteit Zijner
regering. Uw regering is een regering van alle eeuwigheid en Uw
heerschappij bestaat in ieder geslacht. De Eeuwige steunt allen die vallen
en richt alle krommen op. De ogen van allen zien hoopvol naar U op en
Gij geeft hun spijs op zijn tijd, Uw hand openend en met welgevallen al
wat leeft verzadigend. Rechtvaardig is de Eeuwige in al Zijn wegen en
genadig in al Zijn daden. Nabij is de Eeuwige voor allen, die hem
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MIENCHA VOOR WERKDAGEN
aanroepen, voor allen, die Hem in waarheid aanroepen. De wil van hen,
die ontzag voor Hem hebben, volbrengt Hij en hun smeken hoort Hij en
redt hen. De Eeuwige behoedt allen die Hem beminnen en alle
booswichten vernietigt Hij. De lof des Eeuwigen zal mijn mond
verkondigen opdat alle vlees Zijn heilige naam eeuwig zal loven. Ook wij
zullen God loven van nu tot in eeuwigheid, Halleluja.
Moge mijn gebed voor U gelden als reukwerk, het opheffen mijner
handen als een avondmeeloffer.
[Als er Mienjan is zegt de Chazzan Kadiesj]
[Kadiesj] Verheven en geheiligd zal Zijn grote naam worden in de
wereld, die Hij naar Zijn wil geschapen heeft. Moge Hij Zijn Rijk
vestigen en Zijn verlossing doen opbloeien en Zijn Gezalfde brengen in
Uw levensdagen en in het leven van het gehele huis van Israël spoedig en
binnen een korte tijd en men zegge daarop Ameen.

(Qr"$C,&
% h t"Hn$ k!% g" hn4 k!% g" k% o$kg" k% Qr"$cn% t"Cr$ Vn4 J% tv%
4 h :kve)
Qr"$C,&
% h t"Hn$ k!% g" hn4 k!% g" k% o$kg" k% Qr"$cn% t"Cr$ Vn4 J% t v h
vK$g,&
% hu% rS"v$ ,&
% hu% t¬$
4 b,&
% hu% onIr
$ ,&
% hu% rt$ P" ,&
% hu% j$CT$ J&
% hu%
(in4 t" :kve) /tUv Qhr& C% tJ" sUe
% S% Vn4 J% k"Kv$ ,&
% hu%
't," n" j" bu% t," j" C% J% T& t," rh" J& t," f" r% C#k
& F" in& t K h g k
:(in4 t" :kve) in4 t" Urn% t& u% 'tn" k!% g" C% irh" n3
& tS$
/vrzj hkc vshngv ,t 'sjhc ohrnut izju kve
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Ameen, Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid.

Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid, geprezen, geroemd,
verheven, verhoogd, verheerlijkt en hoog bejubeld zij de naam van de
Heilige geloofd zij Hij (Ameen), meer dan alle lof, lied, hulde en
vertroosting, die in de wereld uitgesproken worden; men zegge daarop
Ameen.

[De gemeente zegt de Ngamida samen met de Chazzan, zonder herhaling]
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MIENCHA VOOR WERKDAGEN
Heer, open mijn lippen, opdat mijn mond Uw lof verkondige.
Geloofd zijt Gij, Eeuwige, onze God en God van onze voorouders, God
van Abraham, God van lzaak en God van Jacob, grote, machtige en
ontzagwekkende God, allerhoogste God, die vele weldaden bewijst,
eigenaar is van het heelal en de deugden der voorouders gedenkt en een
verlosser brengt aan hun nakomelingen, ter wille van Zijn naam, met
liefde.
[In de Jemee Tesjoeba] Gedenk ons ten leven, God en Koning, die
behagen schept in het leven; schrijf ons op in het boek des levens om
Uwentwille, (levende God.)

:ov" r"c% t$ i4dn" '"hh% vT" t$ QUr"C :i4dnU
" g$ hJInU
!&
r4zIg Q k n

Koning, Helper en Redder, en Schild; geloofd zijt Gij. Eeuwige, Schild
van Abraham.

:$ghJIv
!& k% cr$ /vT!" t" oh,& n4 vHj$ n% /h"b«st3 o"kIgk% rICd& v T t

Gij zijt machtig in eeuwigheid, Eeuwige, Gij doet de doden herleven. Gij
zijt machtig om te helpen.

shrInU
&
jU
$ r! v" chA& n$ - ;rujc :kY" v$ shrIn
& -

.hec
:oJ!Dv$

[In de zomer] die de dauw doet neerdalen. [In de winter] die de wind doet
waaien en de regen doet neerdalen.

QnIx
4 /ohC& r$ ohn3
& jr$C% oh,& n4 vHj$ n% /sx!jC% oh&Hj$ k F k f n
I,"bUn>t o4He$ nU
% /ohrUx3
& t rhT& nU
$ /ohkIj
&
t4pIru% ohk& pIb
%
Qk!n /Q"k#vnIs! hnU
& ,IrUcD% k$gC!$ WIn! f" hn& /r"p"g h4bJh
4 k&
:v"gUJ%h jh!
$ n& m% nU
$ vHj$ nU
% ,hn& n4

Hij die de levenden in genade onderhoudt, de doden doet herleven in
grote barmhartigheid, vallenden steunt en zieken geneest, gevangenen
bevrijdt en Zijn woord vervult aan hen, die in het stof slapen (de doden).
Wie is U gelijk, Oppermachtige, en wie evenaart U, Koning, die laat
sterven en doet herleven en het heil doet ontspruiten.

r4fIz in3
" jr$v" ct" WIn! f" hn& :ohrnut vcua, hnh ,ragc
:oh&Hj$ k% ohn3
& jr$C% uhrUm%
" h

[In de Jemee Tesjoeba] Wie is U gelijk, Barmhartige Vader, die Zijn

:oh,& N4 v$ vHj$ n% '"hh% vT" t$ QUr"C :oh,& n4 ,Ih3jv$ k% vT" t$ in>
" tbu%
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schepselen in barmhartigheid gedenkt ten leven.
En Gij zijt standvastig in Uw belofte om doden te doen herleven. Geloofd
zijt Gij, Eeuwige, die de doden doet herleven.
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MIENCHA VOOR WERKDAGEN
Als er Mienjan is zegt de Chazzan]
Wij willen U heiligen en U verheerlijken als het welluidende,
geheimzinnige gebed der heilige Seraphiem, die U een drievoudig
,,heilig" toeroepen en aldus is door Uw profeet geschreven: ,,de een riep
de ander toe en zei: heilig, heilig, heilig is de Eeuwige der Heerscharen,
de gehele aarde is vol van Zijn heerlijkheid. Hun antwoorden prijzen
anderen en zeggen: Geloofd zij de heerlijkheid des Eeuwigen op haar
plaats. En in Uw heilige schriften staat als volgt geschreven: de Eeuwige
regeert eeuwig, Uw God, o Zion, van geslacht tot geslacht, haleluja.

WUkk% v%
$ h oIh#kf" C% ohJIs
& eU
% /JIse" Wn% J& u% JIse" v T t
kt4 v" '"hh% vT" t$ QUr"C (vT!" t" a«Ise" u% kIs"D Qk!n kt4 hF)
& :v"kX!
:JIsE" v$
:JIsE" v$ Qk!Nv$ - ohrnut vcua, hnh ,ragc

Gij zijt heilig en Uw naam is heilig en heiligen loven U iedere dag steeds
(want een God, Koning, groot en heilig zijt Gij). Geloofd zijt Gij
Eeuwige, heilige God.

/ajkc ohrnut itfn
Ub!B4 j" u% /v"bhC& JIb>tk sN$
4 knU
% /,$gS!$ os"t" k% i4bIj v T t
:,$gS!"v$ i4bIj '"hh% vT" t$ QUr"C :k4FG% v$ u% v"bhcU
& v"gS4 WT% t& n4

[Vanaf hier leest men in stilte]
Gij verleent de mens kennis en leert de sterveling inzicht; verleen ons
Uwerzijds kennis, inzicht en oordeel. Geloofd zijt Gij, Eeuwige, die de
kennis verleent.

/W!,sIc3
" gk$ Ub!F4 k% n$ Ub!c4 r!% e" u% /W!,rI,
" k% Ubh!c& t" U b c h J v%
vmIrv" '"hh% vT" t$ QUr"C :Wh!bp" k% vn4
" kJ% v"cUJ,% C& Ubrh&
!4 zj3 v$ u%
:v"cUJ,% C&

Doe ons, onze Vader, terugkeren tot Uw leer en breng ons nader, onze
Koning, tot Uw dienst en doe ons met een volmaakte bekering voor U
terugkeren. Geloofd zijt Gij, Eeuwige, die behagen heeft in bekering.

/Ubg% J
!" p" hF& Ub!F4 k% n$ Ub!k" kIjn% /Ubt!y" j" hF& Ubh!c& t" Ub!k" j k x
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:jI
$ !kx% k&
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$ /Ub!c4 hr& v"chr& u% Ub!h4 b% g" c% t"b v t r
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" kJ%
:kt4 r"G&
% h kt«4 D
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[In de Jemee Tesjoeba] Geloofd zijt Gij, Eeuwige, heilige Koning

Vergeef ons, onze Vader, want wij hebben gezondigd; geef ons
kwijtschelding onze Koning want wij hebben misdreven, want een goede
en vergevingsgezinde God zijt Gij. Geloofd zijt Gij, Eeuwige, Genadige,
die veel malen vergeeft.
Zie toch naar onze ellende en voer onze twistzaak en wil ons spoedig
verlossen met een volkomen verlossing ter wille van Uw naam, want een
machtig God en Verlosser zijt Gij. Geloofd zijt Gij Eeuwige, Verlosser
van Israël.
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MIENCHA VOOR WERKDAGEN
Genees ons, Eeuwige, dan zijn wij genezen, help ons, dan zijn wij
geholpen, want Gij zijt het voorwerp van onze lof; en breng herstel en
genezing aan al onze zieken, aan al onze smarten en aan aI onze kwalen
want een God, een barmhartig en betrouwbaar geneesheer zijt Gij.
Geloofd zijt Gij, Eeuwige, die de zieken van Zijn volk Israël geneest.
[In de zomer] Zegen ons, onze Vader, in al het werk onzer handen en
zegen ons jaar met de dauw van welwillendheid, zegen en milddadigheid,
en moge het einde van dit jaar leven, verzadiging en vrede zijn, zoals de
goede jaren ten zegen waren, want een God, goed en weldadig zijt Gij, en
die de jaren zegent. Geloofd zijt Gij, Eeuwige die de jaren zegent.

;rujc

[In de winter] Zegen voor ons, Eeuwige onze God, dit jaar en alle soorten

h4bhn#k
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van zijn gewas ten goede en geef dauw en regen ten zegen over de gehele
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oppervlakte van de aarde en drenk het oppervlak der aarde en verzadig de
gehele wereld met Uw goedheid en vul onze handen met Uw zegeningen
en met de rijke gaven uit Uw hand. Behoed en bevrijd dit jaar van al wat
kwaad is, van alle soorten verderf en van alle soorten straf en verleen het
een gunstige verwachting en een vredig uiteinde. Ontferm U en erbarm U
erover en over al zijn gewas en vruchten en zegen het met de regens van
welwillendheid, zegen en milddadigheid en moge het einde van dit jaar
leven, verzadiging en vrede zijn, zoals de goede jaren ten zegen waren;
want een God, goed en weldadig zijt Gij en die de jaren zegent, Geloofd
zijt Gij, Eeuwige, die de jaren zegent.
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MIENCHA VOOR WERKDAGEN
Blaas op de grote bazuin tot onze bevrijding en verhef de banier om onze
ballingen te verzamelen en verzamel ons spoedig allen uit de vier
windstreken der aarde naar ons land. Geloofd zijt Gij, Eeuwige, die de
verstrooiden van Zijn volk Israël verzamelt.

r4xv" u% /v"Kj& T$
% cF% Ubh!m4 g3 Ihu% /v"bIJtr"& cF% Ubh!y4 pIJ
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Breng onze rechters terug zoals voorheen en onze raadslieden zoals
vroeger, en verwijder kommer en verdriet van ons en wees spoedig weer
Koning over ons, Gij Eeuwige alleen, met barmhartigheid, met
rechtvaardigheid en recht. Geloofd zijt Gij, Eeuwige, Koning, die
rechtvaardigheid en recht bemint.

ohs4& Zv#k
$ f" u% oh&bhN& v#k
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Laat er voor de lasteraars geen hoop zijn en laten alle afvalligen en
kwaadwilligen in een oogwenk te gronde gaan en mogen al Uw vijanden
en haters spoedig uitgeroeid worden, en moge Gij alle boosdoeners
spoedig wegvagen, verpletteren, vernietigen en vernederen, spoedig in
onze dagen. Geloofd zijt Gij, Eeuwige, die vijanden verplettert en
kwaadwilligen vernedert.

,h4C WN$
% g ,hr4& tJ% k$gu% ohsh& x3
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/ovN" g& Ube!4 k% j ohG& u% /,n>tC Wn% J& C% ohj& yIC
% v#k
$ f" k%
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Moge zich Uw barmhartigheid toch, Eeuwige onze God, uitstrekken over
de braven en vromen en over het overblijfsel van Uw volk Israël en over
het geredde deel van het huis hunner schriftgeleerden, en over de
oprechte bekeerlingen en over ons; en verleen een heerlijke beloning aan
allen, die in waarheid op Uw naam vertrouwen en geef ons een
gemeenschappelijk deel met hen, opdat wij nooit beschaamd worden,
want op U vertrouwen wij en op Uw grote genade steunen wij in
waarheid. Geloofd zijt Gij, Eeuwige, Steun en Beveiliging voor de
braven.
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[In de Jemee Tesjoeba]: Koning van het Recht.
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MIENCHA VOOR WERKDAGEN
Moogt Gij weer wonen in Uw stad Jeruzalem, zoals Gij beloofd hebt, en
moogt Gij de troon van David, spoedig in haar midden oprichten en
herbouw haar als een bouw voor eeuwig, spoedig in onze dagen. Geloofd
zijt Gij, Eeuwige, die Jeruzalem herbouwt.

oUrT" Ibr$% eu% jh!
$ n& m% ,$ vr"v4 n% WS% c$
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Doe de spruit van Uw dienaar David spoedig ontluiken en laat zijn hoorn
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Hoor onze stem, Eeuwige onze God, barmhartige Vader, spaar ons en
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zich door Uw hulp verheffen, want op Uw hulp hopen wij de ganse dag.
Geloofd zijt Gij, Eeuwige, die de gelukshoorn doet ontluiken.

ontferm U over ons en neem ons gebed in barmhartigheid en welgevallen
aan, want Gij zijt een God, die gebeden en smeekbeden hoort, en doe ons
niet van Uw aangezicht, onze Koning, ledig terugkeren. Wees ons
genadig en antwoord ons en hoor ons gebed, want Gij hoort het gebed uit
iedere mond; Geloofd zijt Gij, Eeuwige, die het gebed verhoort.
[Als er Mienjan is leest de Chazzan vanaf “wees ons genadig” hardop]

Heb welgevallen, Eeuwige onze God, in Uw volk Israël en schenk
aandacht aan hun gebed en breng de offerdienst terug in het binnenste
van Uw huis en moge Gij de vuuroffers van Israël en hun gebed spoedig
in liefde welgevallig aannemen en moge de dienst van Uw volk Israël
steeds tot welgevallen strekken.
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MIENCHA VOOR WERKDAGEN
[Op Rosj Chodesj en Medianos]
Onze God en God van onze voorouders, moge opstijgen en komen,
naderen, gezien en welgevallig aangenomen worden, gehoord, bedacht en
herinnerd worden de herinnering aan ons en de herinnering aan onze
voorouders, de herinnering aan Jeruzalem Uw stad en de herinnering aan
de Gezalfde, de zoon van Uw dienaar David en de herinnering aan geheel
Uw volk, het huis Israëls, voor U tot redding, ten goede, tot gunst, tot
genade en barmhartigheid op deze dag
[op Rosj Chodesj] van de nieuwe maan
[op Pesach] van het feest der ongezuurde broden, op deze dag der heilige
samenroeping
[op Soekot] van het feest der loofhutten, op deze dag der heilige
samenroeping
opdat Gij U daarop over ons ontfermt en ons helpt. Gedenk ons, Eeuwige
onze God, daarop ten goede en bedenk ons daarop ten zegen en help ons
daarop tot een goed leven; met het woord van heil en barmhartigheid,
spaar ons en wees ons genadig en erbarm en ontferm U over ons en help
ons, want op U zijn onze ogen gericht, want Gij zijt een God, een
genadig en barmhartig Koning.

v"bh!z>j,u% Ub!m4 r% ,& u% Ub!C" .«Pj% T$ /ohC& r$v" Wh!n3jr$c% v T t u
rh&zj3 N$ v$ '"hh% vT" t$ QUr"C :ohn3
& jr$C% iIHm& k% WcUJ
% C% Ubh!b4 h4g
:iIHm& k% I,"bhf& J%

En moge Gij in Uw grote barmhartigheid behagen in ons scheppen en ons
welwillend gezind zijn en mogen onze ogen het aanschouwen, wanneer
Gij in barmhartigheid naar Zion terugkeert. Geloofd zijt Gij Eeuwige, die
Zijn majesteit naar Zion terug brengt.

Ubh!,Ic3
4 t hv«kt4
4 u Ubh!v«k>
4 t h"h% tUv vT" t$ J Q"k Ubj!% b$ t3 o h s I n
r«sk% /tUv vT" t$ Ub!g4 J&
% h i4dnU
" Ubh!H4 j$ rUm UbrUm
!4 /sgu" o"kIgk%
/Ws"
! hC% ohrUx
& N% v$ Ubh!H4 j$ k$g /W!,"Kv& T% r4Px%
$ bU Wk% vsIb r«su"
Ub!N" g& oIh#kf" C% a Wh!X&b k$gu% /Q"k ,IsUeP% v$ Ubh!,In
4 J&
% b k$gu%

Wij danken U, want Gij zijt de Eeuwige onze God immer en eeuwig,
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onze Rots, Rots van ons leven en Schild van onze hulp zijt Gij. Van
geslacht tot geslacht zullen wij U danken en Uw lof verkondigen, voor
ons leven, dat in Uw hand overgeleverd is en voor onze zielen, die U
toevertrouwd zijn en voor Uw wonderen, die dagelijks bij ons geschieden
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en voor Uw wonderdaden en weldaden, die ten allen tijde zijn, 's avonds,
's morgens en ’s na middags; Algoede, want Uw barmhartigheid neemt
geen einde, Albarmhartige, want Uw genadebewijzen eindigen niet, want
van oudtijds hopen wij op U.
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:,ItsIv
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[Wanneer de Chazzan de eerste woorden “wij danken U” gezegd heeft,
buigt ieder het hoofd en zegt:] wij danken U, want Gij zijt de Eeuwige
onze God en de God van onze voorouders, de God van alle vlees, onze
Schepper en Schepper van het heelal. Lof en dank zij aan Uw grote en
heilige naam gebracht, omdat Gij ons in het leven gehouden hebt en ons
staande gehouden hebt; Zo moge Gij ons in het leven houden en ons
genadig zijn en onze ballingen verzamelen naar de voorhoven van Uw
heiligdom om Uw wetten in acht te nemen en Uw wil te volbrengen en
om U met volmaakt hart te dienen; omdat wij U mogen danken, zij de
God der dankgebeden geloofd.

:itf ohrnut ohrupcu vfubjc
k$g ,IgUJT% v$ k$g /,IrUcD% v$ k$g /ie" r% PB v$ k$g ohX&& Bv$ k$g
ov4 v" ohn"
& HC$ Ubh!,Ic3
4 tk$ ,h
" G"
!& gJ ,Inj" Bv$ k$gu% ,It"kp&% Bv$
:vZv$ in%
$ ZC$ U

[Op Chanoeka en Poerim zegt men]
Voor de wonderen en de verlossing, voor de machtige daden en de
bewijzen van redding, voor de wondertekenen en voor de daden van
vertroosting, die Gij aan onze voorouders verricht hebt in die dagen en op
deze datum.

:vfubjc
uh"bc" U ht$bInJ% j$ kIs"D iv«4 F i"bj3 Ih ic v"h,% T& n$ hnh
4 C&
oj" F% J$ k% kt4 r"G&
% h WN$
% g k$g v!g" J" r% v" iu""h ,Ufk% n$ vs"n!% g" JF%
ohC& r$v" Wh!n3jr$c% vT" t$ u% /W!bImr% h4EjB n4 orh" c3
& gv$ kU
% W,! rIT
" n&
/o"bhS& ,t T%
" bS!$ /o"chr& ,t T" c% r!$ /o," r""m ,4gC% ov"k T" s!% n"
$g

[Op Chanoeka]
In de dagen van Matitjah, de zoon van Jochanan, de hoge priester, de
Chasmoneeër en zijn zonen, toen de goddeloze Griekse regering opstond
tegen Uw volk Israël, om hen Uw wet te doen vergeten en hen de
voorschriften van Uw wil te doen overtreden. Maar Gij in Uw grote
barmhartigheid hebt hen bijgestaan in de tijd van hun nood, Gij hebt hun
twist gevoerd, hun rechtszaak behartigd en voor hen vergelding geoefend.
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Gij hebt machtigen overgeleverd in de hand van zwakken, velen in de
hand van weinigen, booswichten in de hand van braven, onreinen in de
hand van reinen en kwaadwilligen in de hand van hen, die zich met Uw
leer bezig hielden, Gij hebt U een grote en heilige naam verworven in
Uw wereld en aan Uw volk Israël hebt Gij een grote redding en
verlossing verschaft in dit tijdstip. Daarna kwamen Uw kinderen in het
binnenste van Uw heiligdom, ontruimden Uw tempel en reinigden Uw
heiligdom en ontstaken lichten in Uw heilige voorhoven en bepaalden
deze acht dagen voor lof- en dankgebed.
En Gij hebt wonderen en wonderdaden bij hen verricht en wij
danken Uw grote naam, Sela.
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[Op Poeriem]
In de dagen van Mordechai en Esther in de hoofdstad Soesan, toen de
booswicht Haman tegen hen opstond en zocht te verdelgen, te
vermoorden en te vernietigen alle Joden van jong tot oud, kinderen en
vrouwen, op één dag, op de dertiende van de 12de maand dat is de maand
Adar en hun bezit te plunderen. Maar Gij in Uw grote barmhartigheid
hebt zijn plan verijdeld en zijn voornemen verhinderd en hebt vergelding
over zijn hoofd gebracht en men hing hem en zijn zonen aan de galg.
En Gij hebt wonderen en wonderdaden bij hen verricht en wij
danken Uw grote naam, Sela.

Ub!F4 k% n$ Wn% J& shn& T" t¬$
4 b,&
% hu% onIr
" ,&
% hu% Qr"$C,&
% h o"KFB k g u
:v"kX! WUsIh
! oh&Hj$ v#k
$ f" u% /sgu" o"kIgk%

En voor dit alles wordt Uw naam steeds geprezen, verheven en geroemd,

h4bC#k
% F" ohcIy
&
oh&Hj$ k% cI,fU
% :vcua, hnh ,ragc
:W!,hr& C%

[In de Jemee Tesjoeba voegt men bij] En schrijf alle kinderen van Uw
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onze Koning, immer en eeuwig, en alle levenden danken U, Sela.

Verbond op tot een goed leven.
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En mogen zij Uw grote naam roemen en prijzen in waarheid, eeuwig,
daar deze goed is. O Almachtige, onze hulp en steun in eeuwigheid, o
goede God, geloofd zijt Gij, Eeuwige, Uw naam is ,,Goede" en het
betaamt U te danken.
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Breng vrede, welzijn en zegen, leven, gunst en genade, rechtvaardigheid
en barmhartigheid over ons en over geheel Uw volk Israël en zegen ons,
onze Vader, allen tezamen door het licht van Uw aangezicht. Want door
het licht van Uw aangezicht hebt Gij ons, Eeuwige onze God, leer en
leven, liefde, genade, rechtvaardigheid en barmhartigheid, zegen en vrede
gegeven en moge het goed in Uw ogen zijn om ons en Uw volk Israël te
zegenen met een overvloed van kracht en vrede.
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[In de Jemee Tesjoeba voegt men bij] En in het boek van leven, zegen,

:in4 t" oIkA$
" C kt4 r"G&
% h IN$g ,t Qr"
4cn% v$ '"hh% vT" t$ Q U r C

Geloofd zijt Gij Eeuwige, die Zijn volk Israël met de vrede zegent.
Ameen.

/61 wngc hushu ohrnut vkfu i,j
/61 wngc hushu ohrnut ruchmv ohruphfv ouh crgc
/39 wngc vshngv ,t ohnhhxn
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vrede, een ruim levensonderhoud, hulp en troost en gunstige
lotsbeschikkingen, mogen wij vermeld en opgeschreven worden voor U,
wij en geheel Uw volk Israël tot een goed leven en tot vrede.

[Chatan & Kalla zeggen hier de Widoei, blz. 61]
[Op ingaande Kipoer zegt men de Widoei, blz. 61]

[Men eindigt het gebed op blz. 40]
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Mogen de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart tot
welgevallen zijn voor U, Eeuwige, mijn Rots en mijn Verlosser.
Mijn God, bewaar mijn tong voor kwaadspreken en mijn lippen voor het
spreken van bedrog; en moge mijn ziel jegens hen die mij vervloeken,
zwijgen en moge mijn ziel nederig als het stof zijn tegenover ieder. Open
mijn hart voor Uw leer en moge mijn ziel Uw geboden ijverig opvolgen,
en wil van allen die tegen mij ten kwade opstaan, snel het plan verijdelen
en hun voornemens vernietigen. Doe het om der wille van Uw naam, doe
het om der wille van Uw rechter hand, doe het om der wille van Uw leer,
doe het om der wille van Uw heiligheid. Help toch met Uw rechter hand
en verhoor mij. Mogen de woorden van mijn mond en de overdenking
van mijn hart tot welgevallen zijn voor U, Eeuwige, mijn Rots en mijn
Verlosser. [Hier zegt ieder de voor zijn/haar naam aangewezen tekst] Hij,
die de vrede sticht in Zijn hoge hemelen, Hij moge in Zijn
barmhartigheid vrede brengen over ons en over geheel Israël, Ameen.

[In de Jemee Tesjoeba voegt men bij]
Onze Vader, onze Koning wij hebben voor U gezondigd.
O. V., o. K. wij hebben geen koning buiten U.
O. V., o. K. handel met ons ter wille van Uw naam.
O. V., o. K. schenk ons een voorspoedig nieuw jaar.
O. V., o. K. vernietig alle harde en ongunstige beslissingen over ons.
O. V., o. K. vernietig de voornemens van onze haters.
O. V., o. K. verijdel het plan onzer vijanden.
O. V., o. K. vernietig iedere vijand en tegenstander van ons.
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O. V., o. K. verwijder pest en moord, hongersnood, gevangenschap,
verderf en ziekte van de kinderen van Uw verbond.
O. V., o. K. zend volkomen genezing aan de zieken van Uw volk.
O. V., o. K. houd sterfte van Uw erfdeel verwijderd.
O. V., o. K. bedenk dat wij stof zijn.
O. V., o. K. schenk ons vergiffenis en vergeef al onze zonden.
O. V,, o. K. verscheur het noodlottige vonnis, over ons geveld.
O. V., o. K. wis in Uw grote barmhartigheid alle bewijzen van onze
schuld uit.
O. V., o. K, vernietig en verwijder onze zonden van voor Uw ogen.
O. V., o. K. schrijf ons op in het boek van een gelukkig leven.
O. V., o. K. schrijf ons op in het boek van levensonderhoud en
verzorging,
O. V., o. K. schrijf ons op in het boek van vergeving en kwijtschelding.
O. V., o. K. schrijf ons op in het boek van verlossing en redding.
O. V., o. K. gedenk ons ten goede van Uwentwege.
O. V., o. K. doe spoedig heil voor ons ontspruiten.
O. V., o. K. verhef de hoorn van Uw volk Israël.
O. V., o. K. en verhef de hoorn van Uw gezalfde.
O. V., o. K. doe ons met volkomen bekering tot U terugkeren.
O. V., o. K. hoor onze stem, spaar ons en ontferm U over ons.
O. V., o. K. doe het ter wille van U, zo niet om onzentwille.
O. V., o. K. neem in barmhartigheid en welwillendheid ons gebed aan.
O. V., o. K. laat ons niet onverhoord van U terugkeren.
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[Er worden geen Techinot gezegd vrijdagmiddag, ingaande Rosj
Chodesj, Rosj Chodesj, de gehele maand Nissan, Jom Ha’atsmaoet,
Pescah Sjenie, Lag Langomer, Jom Jeroesjalajim, 1 t/m 12 Siwan,
ingaande 9 Ab, 9 en 15 Ab, ingaande Rosh Hashana, 9 -30 Tisjrie,
ingaande- en alle dagen Chamoeka, 15 Sjebat, 14 en 15 Adar I, ingaande
Poerim, Poeriem en Poeriem Sjoesjan, als er een Berit Mila is, als er een
Chatan aanwezig is, of in het huis van een Abil]

/47 wng ahse ohrnut ovhbp kg ohkpub ihtaf

[Als er geen Techinot worden gezegd gaat men verder met Kadiesj op
blz. 48]

ohC& r$ hF& '"hh% s$hc% t"B v"kP&% b 's«tn% hk& r$m 's"D kt su& S" rnt!«Hu)$
(/v"k«!Pt kt$ os"t" s$hcU
% 'uhn3
" jr$

(David zeide tot Gad: Mij is zeer bang. Mogen wij toch vallen door de
hand des Eeuwigen, want Zijn barmhartigheid is groot, maar laat ik niet
vallen door de hand eens mensen.)

/ktna sm kg ohkpub
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% i$gn!$ k%

[hier leunt men op de linker arm]
Barmhartige en Genadige, wij hebben jegens U gezondigd, ontferm U
over ons en help ons.
Miezmor 25. van David. Tot U, Eeuwige, richt ik mijn ziel. Mijn God,
op U vertrouw ik, laat ik niet beschaamd worden, laten mijn vijanden niet
over mij juichen. Mogen ook allen, die op U hopen, niet beschaamd
worden; laten zij beschaamd worden, die zonder redenen trouweloos
handelen. Maak mij Uw wegen bekend en leer mij Uw paden. Doe mij in
Uw waarheid wandelen en leer mij, want Gij zijt de God van mijn hulp,
op Wie ik dagelijks hoop. Gedenk Uw barmhartigheid, Eeuwige; en Uw
genade, want zij zijn van oudsher. WiI de misslagen en fouten van mijn
jeugd niet gedenken; gedenk mij naar Uw genade ter wille van Uw
goedheid, Eeuwige. Goed en billijk is de Eeuwige, daarom wijst Hij
zondaren de weg. Hij leidt ootmoedigen in het recht en leert ootmoedigen
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Zijn weg. Alle wegen des Eeuwigen zijn genade en trouw voor hen, die
Zijn verbond en leerstellingen in acht nemen. Terwille van Uw naam,
Eeuwige, vergeef mijn zonde ofschoon die groot is. Wie is de man die
godvrezend is? Hij wijst hem de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel gaat te
ruste in geluk en zijn kroost erft de aarde. Het geheim des Eeuwigen
behoort aan hen, die voor Hem ontzag hebben, en Zijn verbond, om het
hun te openbaren. Mijn ogen zijn steeds op de Eeuwige gericht, want Hij
zal mijn voeten uit het net voeren. Wend U tot mij en wees mij genadig,
want ik ben eenzaam en ellendig. De noden van mijn hart zijn uitgebreid;
voer mij uit mijn bedrukking. Zie mijn ellende en mijn verdriet en
vergeef al mijn misslagen. Zie hoeveel mijn vijanden zijn en dat zij mij
een onredelijke haat toedragen. Bewaar toch mijn ziel en red mij, laat mij
niet beschaamd worden, want in U heb ik beschutting gezocht. Moge
eenvoud en rechtschapenheid mij bewaren, want op U vertrouw ik.
Bevrijd, o God, Israël van al zijn noden; en Hij zal zeker Israël bevrijden
van al zijn zonden.

/kuphk hkc cauhn
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[men leest verder zonder leunen]
Eeuwige, God van Israël, keer terug van Uw brandende toorn en verander
van besluit ten aanzien van het kwaad, voor Uw volk bepaald. Onze
Vader, onze Koning zijt Gij, onze Vader, onze Koning, wij hebben
niemand buiten U; Onze Vader, onze Koning, ontferm U over ons; Onze
Vader, onze Koning, wees ons genadig en verhoor ons. Wanneer wij
geen goede daden hebben, bewijs ons dan gunst en genade, ter wille van
Uw grote naam en help ons. Want wij weten niet, wat wij zullen doen,
want op U zijn onze ogen gericht. Denk aan Uw barmhartigheid,
Eeuwige, en Uw genadebewijzen, want zij zijn van oudsher. Moge Uw
genade over ons komen, Eeuwige, zoals wij op U hopen. Denk niet aan
onze vroegere zonden, moge Uw barmhartigheid ons spoedig tegemoet
komen, want wij zijn zeer diep gezonken. Onze hulp is bij de naam des
Eeuwigen, Schepper van hemel en aarde. Wees ons genadig, Eeuwige,
wees ons genadig, want al te veel zijn wij met smaad overstelpt. Wil in
Uw gramschap denken aan de barmhartigheid (van Abraham), in Uw
gramschap aan het offer (van Isaac) denken, in Uw gramschap aan den
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eenvoud (van Jacob) denken, Eeuwige, help toch. Moge de Koning ons
verhoren, op de dag, dat wij aanroepen. Want Hij kent onze aard, is
gedachtig, dat wij stof zijn. Help ons, God van onze hulp, ter wille van
Uw heerlijke naam, en red ons en breng verzoening over onze misslagen
ter wille van Uw naam.

[Als er Mienjan is zegt de Chazzan Kadiesj]
[Kadiesj] Verheven en geheiligd zal Zijn grote naam worden in de
wereld, die Hij naar Zijn wil geschapen heeft. Moge Hij Zijn Rijk
vestigen en Zijn verlossing doen opbloeien en Zijn Gezalfde brengen in
Uw levensdagen en in het leven van het gehele huis van Israël spoedig en
binnen een korte tijd en men zegge daarop Ameen.
Ameen, Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid.

Ameen, Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid. Zijn grote naam
zij geloofd in alle eeuwigheid, geprezen, geroemd, verheven, verhoogd,
verheerlijkt en hoog bejubeld zij de naam van de Heilige geloofd zij Hij
(Ameen), meer dan alle lof, lied, hulde en vertroosting, die in de wereld
uitgesproken worden; men zegge daarop Ameen.

Moge het gebed en de smeking van geheel het huis Israël aangenomen
worden voor hun Vader in de hemel en men zegge daarop Ameen. Moge
ons gebed in barmhartigheid en welgevallen aangenomen worden,
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Er kome grote vrede vanuit den hoge, leven, overvloed, heil en troost,
verlossing en genezing, bevrijding, vergiffenis en verzoening, voorspoed
en redding voor ons en geheel Zijn volk Israël en men zegge daarop
Ameen.
Hij, die vrede sticht in Zijn Hemelen, moge in Zijn barmhartigheid vrede
brengen over ons en over gans Zijn volk Israël en men zegge daarop
Ameen.
[Men zegt één van de volgende Miezmoriem]

[Op een gewone werkdag]
Miezmor 67. Voor de zangmeester met begeleiding van een
snaarinstrument, een Miezmorlied. God moge ons genadig zijn en ons
zegenen, Zijn aangezicht tot ons doen lichten, Sela. Opdat men op aarde
Uw weg kenne, Uw heil onder alle volken. Volken zullen U, God, loven;
alle volkeren zullen U loven. Natiën zullen zich verheugen en juichen,
wanneer Gij naar billijkheid de volkeren richt en natiën op aarde leidt,
Sela. Volkeren zullen U, God, loven, alle volkeren zullen U loven. De
aarde heeft haar vrucht gegeven, God, onze God, zegene ons. Ja, God
zegene ons en alle uiteinden der aarde zullen Hem vrezen.
[Als er Mienjan is zegt men Kadiesj blz. 58 anders Ngalenoe blz. 60]

[Op vrijdagmiddag]
Miezmor 93: De Eeuwige is Koning, met majesteit bekleed, bekleed is
de Eeuwige met macht; daarmee heeft Hij Zich omgord. Nu ook staat de
wereld vast en is onwankelbaar. Uw troon is gevestigd van ouds, vanaf
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de oudste tijd zijt Gij er. Stromen hebben, o Eeuwige, stromen hebben
hun stem verheven, stromen zullen hun gebruis blijven verheffen. Maar
boven de stemmen der talloze wateren, der machtige baren der zee is de
Eeuwige machtig in den hoge. Uw getuigenissen zijn zeer vaststaand, Uw
huis betaamt heiligheid, o Eeuwige, tot in lengte van dagen.
[Als er Mienjan is zegt men Kadiesj blz. 58 anders Ngalenoe blz. 60]
[Bij een Choepa en in het huis van een Chatan: (op een gewone dag
vervangt deze Miezmor de Miezmor van de dag. Anders wordt deze erna
gezegd)]
Miezmor 128 Zang der stijgingen. Wèl de man, die Godsontzag heeft,
die Zijn wegen bewandelt. Als ge geniet van wat uw handen
voortbrengen, dan wèl u! en dan hebt ge het goede. Uw vrouw als een
vruchtbare wijnstok binnen de wanden uwer woning; uw kinderen als
olijvenloten om uw tafel Zie, zó ontvangt de man zegen, die Godsontzag
bezit. Zegenen moge God u van Tsion uit en aanschouw in vreugde uw
ganse leven Jeruzalems geluk. En aanschouw, dat uw kinderen zelf
kinderen hebben, vrede over Israël!
[Als er Mienjan is zegt men Kadiesj blz. 58 anders Ngalenoe blz. 60]

[Op Medianos Pesach]
Miezmor 114. Toen Israël uit Egypte trok, het huis van Jacob uit een
vreemd volk, toen werd Juda Hem tot heiligdom en Israël Zijn gebied. De
zee zag het en vluchtte, de Jordaan week terug. De bergen huppelden als
rammen, heuvels als jong kleinvee. Wat heb gij toch, zee, dat gij vlucht,
gij Jordaan, dat gij terugwijkt? gij bergen, dat gij als rammen huppelt, gij
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heuvelen als jong kleinvee? Sidder aarde voor de Heer, voor de God van
Jacob, die de rots in een watermeer verandert, graniet in een waterwel.

/59 wng ubhkg '(ihbn ahaf) 57 wng ahse
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[Als er Mienjan is zegt men Kadiesj blz. 58 anders Ngalenoe blz. 60]

[Op Medianos Soekot]
Miezmor 43 Deze Miezmor is een bede tot God om een einde te maken
aan de ballingschap van het Joodse volk. Hier wordt Hem gevraagd Zijn
waarheid en licht te schenken. De Miezmor begint zonder aanhef, omdat
deze wel gezien wordt als het tweede, maar toch onafhankelijke, vervolg
van Miezmor 42. Deze is op Jom Tob van Soekot gelezen en verwijst
naar de ceremonie van het gieten van water in de Tempel op de tweede
dag Soekot.

[Als er Mienjan is zegt men Kadiesj blz. 58 anders Ngalenoe blz. 60]

[Op Chanoeka]
Miezmor 30. Een Miezmorlied voor de inwijding van het huis, van
David. Ik wil U verheffen, o Eeuwige, want Gij hebt mij opgericht en
mijn vijanden niet over mij verheugd gemaakt. Eeuwige mijn God, tot U
heb ik gesmeekt en Gij hebt mij genezen. Eeuwige, mijn ziel hebt Gij uit
het graf opgevoerd, Gij hebt mij in het leven gehouden, zodat ik niet ten
grave daalde. Tokkelt de snaren ter ere des Eeuwigen, gij Zijn
gunstelingen, en dankt Zijn heilige naam. Want één ogenblik houdt Zijn
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toorn aan, maar een levensduur Zijn welgevallen. 's Avonds overnacht
geween, maar 's morgens is er gejuich. En ik in mijn welstand dacht:
nimmer zal ik wankelen. Eeuwige, door Uw welgevallen hebt Gij mijn
berg krachtig gevestigd; hebt Gij Uw aangezicht verborgen, dan ben ik
ontsteld geweest. Tot U, Eeuwige, zal ik roepen en tot de Eeuwige zal ik
smeken. Welk belang heeft het, wanneer mijn bloed vergoten wordt,
wanneer ik ten grave daal? Zal stof U danken? Zal het Uw waarheid
verkondigen? Hoor, Eeuwige en wees mij genadig; Eeuwige wees mij
een Redder. Gij hebt mijn rouw in jubel doen verkeren, Gij hebt mijn
rouwkleed uitgetrokken en mij met vreugde omgord, opdat mijn ziel U
zal bezingen zonder te zwijgen, Eeuwige mijn God, in eeuwigheid zal ik
U danken.
[Als er Mienjan is zegt men Kadiesj blz. 58 anders Ngalenoe blz. 60]
[Op Poeriem & Sjoesjan Poeriem]
Miezmor 124. Een trappenlied van David. Ware de Eeuwige niet met ons
geweest, zegt Israël, ware de Eeuwige niet met ons geweest, toen mensen
tegen ons opstonden, dan hadden zij ons levend verslonden bij het
woeden van hun toorn tegen ons. Dan hadden de wateren ons
weggespoeld, de stroom ware over ons heen gegaan; dan zouden over ons
de wateren van moedwil heengegaan zijn. Geloofd zij de Eeuwige, die
ons niet als prooi aan hun tanden heeft overgegeven. Onze ziel is gelijk
een vogel, ontsnapt aan de strik der vogelaars, de strik brak en wij
ontkwamen. Onze hulp is bij de naam des Eeuwigen, Schepper van hemel
en aarde.

[Als er Mienjan is zegt men Kadiesj blz. 58 anders Ngalenoe blz. 60]
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[Als er Mienjan is zeggen de Abeliem of de Chazzan Kadiesj, anders
Ngalenoe blz. 60]

[Kadiesj] Verheven en geheiligd zal Zijn grote naam worden in de
wereld, die Hij naar Zijn wil geschapen heeft. Moge Hij Zijn Rijk
vestigen en Zijn verlossing doen opbloeien en Zijn Gezalfde brengen in
Uw levensdagen en in het leven van het gehele huis van Israël spoedig en
binnen een korte tijd en men zegge daarop Ameen.
Ameen, Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid.
Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid. Zijn grote naam zij
geloofd in alle eeuwigheid, geprezen, geroemd, verheven, verhoogd,
verheerlijkt en hoog bejubeld zij de naam van de Heilige geloofd zij Hij
(Ameen), meer dan alle lof, lied, hulde en vertroosting, die in de wereld

't," n" j" bu% t," j" C% J% T& t," rh" J& t," f" r% C#k
& F" in& t K h g k
:(in4 t" :kve) in4 t" Urn% t& u% 'tn" k!% g" C% irh" n3
& tS$

uitgesproken worden; men zegge daarop Ameen.

g"cG" u% oh&Hj$ (oh&Hj$ :kve) 't"Hn$ J% in& t"Cr$ tn"
" kJ% t v h
vr"
"Pf$ u% vjh
" k& xU
% v"kUtdU
% vtUp
" rU% t"cz" hJ4 u% vn" j" bu% v"gUJhu&
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% h IN$g#kf" kU
% Ub!k" v"kM" v$ u% j$ur! u%
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Er kome grote vrede vanuit den hoge, leven, overvloed, heil en troost,

Ubh!k4 g" oIkJ" vG3gh$ uhn3
" jr$C% tUv uhnIr
" n% C& oIkJ" v G«
g
:(in4 t" :kve) in4 t" Urn% t& u% 'kt4 r"G&
% h IN$g#kF" k$gu%

Hij, die vrede sticht in Zijn Hemelen, moge in Zijn barmhartigheid vrede
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verlossing en genezing, bevrijding, vergiffenis en verzoening, voorspoed
en redding voor ons en geheel Zijn volk Israël en men zegge daarop
Ameen.

brengen over ons en over gans Zijn volk Israël en men zegge daarop
Ameen.
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[Ngalenoe] Op ons rust de plicht om de Heer van alles te prijzen en de
grootheid te erkennen van de Schepper, die ons niet gemaakt heeft als de
volkeren der andere landen en ons niet gelijkgesteld heeft met de andere
geslachten der aarde. Die ons deel niet gelijk gemaakt heeft aan het
hunne, en ons lot niet aan dat van hun gehele menigte. Want zij buigen
voor wat nietig en ijdel is en bidden tot een god, die niet helpt. Maar wij
buigen voor de Koning aller koningen, de Heilige, geloofd zij Hij, want
Hij spant de hemel uit en grondvest de aarde en het verblijf van Zijn
heerlijkheid is boven in de hemel en de woonplaats van Zijn almacht is in
hoger sferen. Hij is onze God en geen ander bovendien, onze Koning is
waarachtig en er is niets buiten Hem. Zoals in de Thora geschreven staat:
Heden zult Gij erkennen en U ter harte nemen, dat de Eeuwige de ware
God is, boven in de hemel en beneden op aarde, niemand anders.

~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
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- hushu

Voor vertaling zie Kiepoer boek met vertaling van S.I. Mulder uit 1876
blz 6-7.
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Na de Widoei wordt verder gelezen op blz. 38.
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[In de weken tussen Pesach en Sjaboengot leest men eerst een van de zes
hoofdstukken van Pierkee Abot, op blz. 158 - 228]
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Psalm 84. Voor de zang meester op de Gitiet, een psalm van de zonen
van Korach. Hoe lieflijk zijn Uw woningen, Eeuwige Zebaoth. Mijn ziel
verkwijnt en verteert in verlangen naar de voorhoven des Eeuwigen, mijn
hart en mijn lichaam jubelen tot de levende God. Ook de vogel heeft een
huis gevonden en de zwaluw een nest waar zij haar jongen in gelegd
heeft; bij Uw altaren (is mijn woning), Eeuwige, Zebaoth, mijn Koning
en mijn God. Gelukkig zij, die in Uw huis wonen, voortdurend zullen zij
U loven, Sela. Gelukkig de mens, wiens sterkte in U ligt, in hun hart zijn
geëffende paden. (Hun gemoed is rustig.) Zij, die door het tranendal
trekken, maken het tot een waterbron, zelfs tot zegenrijke planten,
waarmede het de vroege regen overdekt. Zij gaan van kracht tot kracht,
(hun kracht neemt toe) totdat zij in Zion bij God verschijnen. Eeuwige,
God Zebaoth, verhoor toch mijn gebed, luister toch. God van Jakob, Sela.
Zie ons aan, Gij, die ons schild zijt, en aanschouw het aangezicht van Uw
gezalfde. Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders, ik
heb de voorkeur gegeven aan het verblijven in het huis van mijn God,
boven het wonen in de tenten der goddeloosheid. Want zon en schild is
de Eeuwige God, gunst en heerlijkheid verleent de Eeuwige. Hij onthoudt
het geluk niet aan hen, die in eenvoud wandelen, Eeuwige Zebaoth,
gelukkig de mens, die in U vertrouwen heeft.

T" r% n$ t" u% kt4 r"G&
% h h4bC% ,t u$m :r«nt4K vJ«n#kt h"h% r C s h u
Urn% J% T& hj«& jh&b jh
$ r!4 hA$ t& k% hn& j$
% k h&bC" r"% e ,t /ovh4kt3
Uchr!& e% T$ rJ3t vAt& v" vz ov"k T" r% n$ t" u% :Is3gInC% hk& chr& e% v$ k%
,t :shn& ," v"k«g oIH$k o&h!b$ J% ohnh
& n& ,% v"bJ" h4bC% ohG"
& cF% /h"hk$
ih4C vG3gT$ h&bA4 v$ Gc!Fv$ ,t4 u% /re«C! c$ vG3gT$ sj" t Gc!Fv$

De Eeuwige sprak tot Mozes als volgt: Gebied de kinderen Israëls en zeg
tot hen: Mijn offer, Mijn spijs om door Mijn vuren verteerd te worden als
een voor Mij aangename geur, zult gij Mij nauwgezet op de daarvoor
bepaalde tijd brengen. En zeg (voorts): Dit is het vuuroffer, dat gij de
Eeuwige zult brengen, dagelijks als een gestadig brandoffer, twee
mannelijke schapen, niet ouder dan een jaar, zonder gebrek. Het ene
schaap zult gij bereiden 's morgens en het tweede zult gij bereiden in de
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namiddag. En een tiende Epha meelbloem als meeloffer, aangemengd
met een kwart Hin olie van gestoten olijven. Een gestadig brandoffer
zoals dat bereid werd op de berg Sinai tot een aangename geur als
vuuroffer voor de Eeuwige. En het tweede schaap zult gij 's middags
bereiden: zoals het meeloffer van 's morgens, en het daarbij behorende
plengoffer zult gij het bereiden als vuuroffer tot een aangename geur voor
de Eeuwige,
[Op Medianos vevolgt men met “De Eeuwige” op blz. 68]
Gij zijt het, Eeuwige onze God, voor wie onze voorouders het reukwerk
van specerijen ontstoken hebben, ten tijde dat de tempel nog bestond,
zoals Gij hun bevolen hebt door Uw profeet Mozes, en aldus staat in Uw
wet geschreven: De Eeuwige zeide tot Mozes: neem U specerijen,
namelijk balsem, hars, zeenagelen en galbanum, deze specerijen en
bovendien zuivere wierook, van allen eenzelfde gewicht. Gij zult dit
bereiden tot een reukwerk, een mengsel naar het werk van een
specerijenmenger, goed dooreen gemengd, zuiver en heilig. Gij zult
hiervan tot een fijne poeder stampen en hiervan brengen voor het
getuigenis in de tent der samenkomst, waar Ik met U samenkom; het zal
allerheiligst voor U zijn. Ook staat er gezegd: En Aron zal erop een
reukwerk van specerijen ontsteken; iedere ochtend, wanneer hij de
lampen reinigt, zal hij het ontsteken. Ook wanneer Aron de lampen in de
namiddag aansteekt, zal hij het ontsteken als een gestadig reukwerk voor
de Eeuwige ook bij Uw nageslachten.

De rabbijnen hebben geleerd: Hoe geschiedde het mengen van het
reukwerk? Driehonderdachtenzestig Manee waren erin; driehonderdvijfenzestig naar het aantal dagen van het zonnejaar; de drie overige
Manee, opdat de Hogepriester daarvan op de Verzoendag zijn vuisten vol
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in het Allerheilige zal brengen en ze nog eens in de vijzel zal brengen op
de dag voor de Verzoendag, om het gebod te volbrengen, dat men het
allerfijnste moest nemen. En er waren elf specerijen in en deze waren:
balsemhars, zeenagelen, galbanum en wierook, tot een gewicht van 70
Manee elk; myrre en cassia, spits van nardus en saffraan, elk tot een
gewicht van 16 Manee; costus twaalf, specerijbast drie Manee, kaneel
negen Manee, loog van wikken negen [gemeente: Kab]. Cyprus-wijn drie
Sea en drie Kab en wanneer men geen Cypruswijn gevonden heeft brengt
men oude witte wijn; zout van Sedom één kwart Kab en een weinig
Maäleh Asan. R. Nathan de Babyloniër zegt: Ook wat van Jordaankruid.
Wanneer men er honing bij gedaan heeft, dan heeft men het onbruikbaar
gemaakt en heeft men een van de specerijen weggelaten, dan is men de
dood schuldig.

;r"J% t"Kt! Ibht4 hr@& Mv$ rnIt
4 kth
4 k& n$
% D iC iIgn% J& i C r
hs4 F% vt"
" c thv& vn" k% t"bhJ& r% F$ ,hrIC
& /;y" E% v$ h4mg3 n4 ;yIB
4 v$
vn" k% ihxh
& r& p% e$ ih4h /vt"
" b tv4 T% J hs4 F% irIP! M& v$ ,t V"C ,IP$hk%
/v"Zg$ tv4 T% J hs4 F% irIP! M& v$ ,t IC ,IrJ% k& hs4 F% t"c tUv
o&hk$ d% r$ hn4 ihxh&
& bf% n$ iht4 J t"Kt! V"k ihp"
& h o&h!k$ d% r$ hn4 t«k3vu$
:sIcF" v$ h4bP% n& JS"e% N$
&C

Rabbijn Simon de zoon van Gamliël zegt: de balsem is niet anders dan de
gom die afdruipt van de balsemheester. Loog van wikken, waarvoor komt
die er in? Om daarmee de nagelen te zuiveren, opdat zij er mooi uitzien,
Waarom komt Cypruswijn er in? Om daarin de nagelen te weken, opdat
zij hard zijn. Daarvoor ware immers urine meer geschikt, maar men
brengt geen urine in de tempel eerbiedshalve. Eens zal voor de Eeuwige
het offer van Juda en Jeruzalem weer aangenaam zijn, als in voormalige
dagen en overoude tijden.

oh&bJ" fU
% o"kIg hnh
4 F& /o& !k"! JUrh
" u& vsUv%
" h ,j%
$ bn& h"hk$ v c r g u
:,IH&b«ns% e$

De Eeuwige zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem aangenaam zijn, als
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in de dagen van de oudheid en in vroegere jaren.
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Gelukkig zij, die in Uw huis wonen, voortdurend zullen zij U loven, Sela.
Gelukkig het volk, dat het aldus heeft, gelukkig het volk, welks God de
Eeuwige is. Een loflied van David. Ik wil U verheffen, o Koning, mijn
God, en Uw naam immer en eeuwig loven. Iedere dag wil ik U loven en
Uw naam eeuwig prijzen. Groot is de Eeuwige en zeer geprezen en Zijn
grootheid is ondoorgrondelijk. Het ene geslacht zal aan het andere Uw
daden prijzend verhalen en Uw machtige daden verkondigen. Van de
pracht van de heerlijkheid Uwer majesteit en Uw wonderdaden wil ik
spreken. En de Almacht, waarvan Uw ontzagwekkende daden getuigen,
vertellen zij en Uw grootheid, ik zal haar verkondigen. Dan zal men de
faam van Uw grote goedheid verbreiden en Uw goedgunstigheid
bejubelen. Genadig en barmhartig is de Eeuwige, lankmoedig en groot in
genade. Goed is de Eeuwige voor allen en Zijn barmhartigheid strekt zich
over al Zijn schepselen uit. Al Uw schepselen zullen U, Eeuwige, danken
en Uw vromen zullen U loven. Zij zullen spreken over de heerlijkheid
van Uw regering en Uw almacht verkondigen. Om de mensenkinderen
Zijn machtige werken te doen kennen en de heerlijke majesteit Zijner
regering. Uw regering is een regering van alle eeuwigheid en Uw
heerschappij bestaat in ieder geslacht. De Eeuwige steunt allen die vallen
en richt alle krommen op. De ogen van allen zien hoopvol naar U op en
Gij geeft hun spijs op zijn tijd, Uw hand openend en met welgevallen al
wat leeft verzadigend. Rechtvaardig is de Eeuwige in al Zijn wegen en
genadig in al Zijn daden. Nabij is de Eeuwige voor allen, die hem
aanroepen, voor allen, die Hem in waarheid aanroepen. De wil van hen,
die ontzag voor Hem hebben, volbrengt Hij en hun smeken hoort Hij en
redt hen. De Eeuwige behoedt allen die Hem beminnen en alle
booswichten vernietigt Hij. De lof des Eeuwigen zal mijn mond
verkondigen opdat alle vlees Zijn heilige naam eeuwig zal loven. Ook wij
zullen God loven van nu tot in eeuwigheid, Halleluja.
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[Men zingt samen tot “En Gij”]
Eens zal voor Zion een Verlosser komen en voor hen onder Jacob, die
van de zonde terugkomen, zo spreekt de Eeuwige. En wat mij betreft, dit
is Mijn verbond met hen, heeft de Eeuwige gezegd; Mijn geest, die op U
rust en Mijn woorden, die ik in uw mond gelegd heb, zij zullen niet
wijken uit uw mond, noch uit de mond van uw kroost, noch uit de mond
van de nakomelingen van uw kroost, heeft de Eeuwige gezegd, van nu tot
in eeuwigheid. En Gij, Heilige, troont te midden der lofliederen van
Israël. En de een roept de ander toe en zegt: Heilig, heilig, heilig is de
Eeuwige Zebaoth, de gehele aarde is vol van Zijn heerlijkheid. En de één
neemt het van de ander over en zegt: Heilig is Hij in de hoge hemelen,
Zijn verheven woonverblijf; heilig op de aarde, het werk van Zijn
almacht, heilig voor alle eeuwigheid. De Eeuwige Zebaoth, de gehele
aarde is vol van de glans van Zijn heerlijkheid. Mij nam een wind op en
ik hoorde achter mij het geluid van een groot gedreun: (roepend):
Geloofd zij de heerlijkheid des Eeuwigen op Zijn plaats. Mij nam de
wind op en ik hoorde achter mij het geluid van een sterk gedreun, van
hen die prezen en zeiden: Geloofd zij de heerlijkheid des Eeuwigen van
de plaats van Zijn woonverblijf. De Eeuwige zal immer en eeuwig
regeren. De Eeuwige...... Zijn heerschappij blijft in alle eeuwigheid
bestaan. Eeuwige, God van Abraham, Izaak en Israël, onze voorouders,
bewaar toch dit in eeuwigheid als het beeld van de gedachten in het hart
van Uw volk en richt hun hart naar U. En Hij is barmhartig, vergeeft
zonden en verdelgt niet, doet dikwijls Zijn toorn wijken en doet niet al
Zijn gramschap ontbranden. Want Gij, Eeuwige zijt goed en
vergevingsgezind en vol genade voor allen die U aanroepen. Uw
rechtvaardigheid is eeuwig recht en Uw leer is waarheid. Gij bewijst
trouw aan Jacob, genade aan Abraham, die Gij aan onze voorouders in
vroegere dagen onder ede beloofd hebt. Geloofd zij God, dagelijks
overlaadt de God, die onze hulp is, ons, Sela. De Eeuwige Zebaoth is met
ons, een toevlucht is de God van Jacob voor ons, Sela, Eeuwige Zebaoth,
gelukkig de mens die op U vertrouwt; Eeuwige, help toch, de Koning

72

MIENCHA VOOR SJABBAT
moge ons verhoren op de dag dat wij roepen. Geloofd zij onze God, die
ons tot Zijn verheerlijking geschapen heeft, en ons afgezonderd heeft van
de dwalenden, en ons een wet der waarheid gegeven heeft, en het
eeuwige leven in ons midden geplant heeft. Hij zal ons hart openen voor
Zijn leer, en in ons hart liefde en ontzag brengen voor Hem om Zijn wil
te volbrengen en Hem met een volmaakt hart te dienen, opdat wij niet
tevergeefs ons afmatten en niet nutteloos voortbrengen. Moge het voor U
Eeuwige, onze God en God van onze voorouders, welgevallig zijn, dat
wij Uw instellingen en wetten in acht nemen op deze wereld en wij
waardig zullen zijn te leven en welzijn en zegen te verwerven en in het
toekomstige bestaan. Opdat de ziel U bezinge en niet zwijge, Eeuwige,
mijn God, eeuwig moge ik U danken. De Eeuwige moge het behagen ter
wille van Zijn goedgunstigheid, de leer groot en machtig te maken. Dan
zullen zij, die Uw naam kennen, in U vertrouwen, want Gij hebt hen, die
U zoeken, Eeuwige, niet verlaten. Eeuwige, onze Heer, hoe machtig is
Uw naam op de gehele aarde. Weest krachtig en sterk zij Uw hart, Gij
allen, die op de Eeuwige hoopt.
[Als er geen Mienjan is zegt men nu de Ngamida, blz. 86]

[De Chazzan zegt nu Kadiesj]
[Kadiesj] Verheven en geheiligd zal Zijn grote naam worden in de
wereld, die Hij naar Zijn wil geschapen heeft. Moge Hij Zijn Rijk
vestigen en Zijn verlossing doen opbloeien en Zijn Gezalfde brengen in
Uw levensdagen en in het leven van het gehele huis van Israël spoedig en
binnen een korte tijd en men zegge daarop Ameen.
Ameen. Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid.
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Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid, geprezen, geroemd,
verheven, verhoogd, verheerlijkt en hoog bejubeld zij de naam van de
Heilige geloofd zij Hij, Ameen meer dan alle lof, lied, hulde en
vertroosting, die in de wereld uitgesproken worden; men zegge daarop
Ameen.

[Men zegt eventueel Hasjcabot en opent de Hechal]
Die hulp verleent aan de koningen en heerschappij aan de vorsten en
Wiens rijk een rijk van alle eeuwen is; die Zijn dienaar David verlost
heeft van het moordend zwaard, die in de zee een weg en in de machtige
wateren een pad gebaand heeft. Hij moge zegenen en behoeden, bewaren
en helpen, verheffen en verhogen en hoger en hoger doen stijgen:
Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en Zijne Koninklijke
Gemalin; Hare Doorluchtige Hoogheid de Prinses van Oranje en Hunne
Overige Doorluchtige Hoogheden de Prinsessen Hun Dochters; Hare
Doorluchtige Hoogheid de Prinses Zijn Moeder; Alle Afstammelingen
van het Koninklijk Huis van Oranje-Nassau; de Befaamde Medewerkers
aan het Bestuur van dit Land en de Weledelgeboren en Edelachtbare
Heren Burgemeester en Wethouders dezer stad Amsterdam/Amstelveen.
De Koning aller Koningen beware hen in Zijn barmhartigheid en doe hen
leven, en beschutte hen tegen alle onheil en schade. De Koning aller
koningen doe hun geluksster stijgen in Zijn barmhartigheid en mogen zij
de dagen hunner regering verlengen. De Koning aller Koningen in Zijn
barmhartigheid, moge het hun hart en het hart van al hun raadslieden en
aanzienlijken ingeven om ons en al onze broeders in Israël welwillend te
behandelen. In hun dagen en in onze dagen moge Juda geholpen worden
en Israël veilig wonen, en voor Zion de verlosser komen. Zo moge het
welgevallig zijn, en laten wij daarop zeggen: Ameen.
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Ik stort mijn gebed voor U uit op een tijdstip van welgevallen, o, God;
wil in Uw grote genade mij met de trouw van Uw hulp verhoren. Ik stort
mijn gebed… [twee maal]
[Chazzan en Parnaas gaan naar de Hechal en zeggen]
Geloofd zij (God), de Alomtegenwoordige, die de wet aan Zijn volk
Israël gegeven heeft. Geloofd zij Hij. Gelukkig het volk, dat het aldus
heeft, gelukkig het volk, welks God de Eeuwige is.
De Portugezen in Nederland zeggen Berich Sjeme niet, vandaar het
ontbreken van de vertaling.

Berich Sjeme is afkomstig uit de Zohar (parasjat Vajakheel, 225).
Algemeen wordt aangenomen dat vele van de kabalistische- en Zohar
teksten uit onze tefillot zijn geschrapt nadat Sjabetai Tswi in 1666 werd
ontmaskerd als valse masjiach. Een aanwijzing hiervoor is dat in de
tefillot gedrukt door Joseph Atias in 1661 Berich Sjeme wel voorkomt,
maar dat in latere drukken, bijvoorbeeld die van 1726, het ontbreekt.
Sephardim in Amstelveen zeggen Berich Sjeme echter wel. Daarom is in
overleg met Chacham Toledano besloten om de tekst uit 1661, met
enkele kleine correcties, in deze uitgave op te nemen.

Hieronder een korte samenvatting van Berich Sjeme:
Geprezen is de naam van de Heer van de wereld.
Moge U welwillend onze gebeden verhoren en ons beschermen.
U regeert over alles. U voedt en zorgt voor inkomen.
Ik ben Zijn dienaar en vertrouw op Hem en niet op een mens.
Moge U onze wensen vervullen, Ameen.
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[Men neemt het Sefer Tora uit het Hechal en de Chazzan zegt]
Verkondig de grootheid van de Eeuwige met mij en laten wij tezamen
Zijn naam verheffen.

[Men brengt het Sefer en de gemeente zegt] Verheft de Eeuwige onze
God en buigt U neder voor de rustbank van Zijn voeten, heilig is Hij.
Verheft de Eeuwige onze God, en buigt U neder, voor Zijn heilige berg,
want heilig is de Eeuwige, onze God. Niemand is heilig als de Eeuwige.
want niemand bestaat buiten U, en geen Rots is er als onze God. Want
wie is God, behalve de Eeuwige, en wie is een Rots, behalve onze God.
De leer, die Mozes ons geboden heeft, is een erfgoed van de gemeente
van Jacob. Een boom des levens is zij voor hen, die haar omvatten en
gelukzalig, die haar vasthouden. Haar wegen zijn lieflijke wegen en haar
paden zijn vrede. Groot is de vrede van hen, die Uw leer beminnen en
geen struikelblok ligt vóór hen. De Eeuwige geve kracht aan Zijn volk,
de Eeuwige zegene Zijn volk met vrede.
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[Als het Sefer Tora op de Teba wordt gelegd]
Wanneer ik de naam des Eeuwigen aanroep, kent dan aan onze God
grootheid toe. Allen, kent God macht toe en bewijst eer aan de Thora.

[Men heft het Sefer Tora op en de gemeente zegt]
De leer van Mozes is waarheid.
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[Wanneer men het schrift van het Sefer Tora ziet zegt men]
En dit is de leer, die Mozes de kinderen Israëls voorgelegd heeft. De leer
die Mozes ons geboden heeft is een erfgoed van de gemeente Jacobs
.
[Bij het neerleggen zegt men]
De Almachtige, volmaakt is Zijn weg, het woord des Eeuwigen is
gelouterd. Hij is een schild voor allen die bij Hem beschutting zoeken.
[De Parasa kunt u vinden op blz. 229 - 286]
[Tijdens het oprollen van het Sefer Tora zegt men]
Miezmor 92: Een psalmlied voor de Sjabbat:Goed is het de Eeuwige te
danken en voor Uw naam, Allerhoogste, de snaren te tokkelen; om 's
morgens Uw genade te verkondigen en Uw trouw des avonds, op een
tiensnarig speeltuig en op de luit, bij een zacht ruisen van de harp. Want
Gij hebt mij verblijd, o Eeuwige, met Uw werk, in de arbeid van Uw
handen juich ik. Hoe groot zijn Uw daden, o Eeuwige, zeer diep zijn Uw
gedachten. Een verstandeloze beseft dit niet, een dwaas ziet dit niet in.
Wanneer booswichten als gewas opgroeien, en alle misdadigers
opbloeien, (dan is dit) om hen voor eeuwig te vernietigen. Maar Gij,
Eeuwige, zijt hoogverheven in eeuwigheid. Want zie, Uw vijanden, o,
Eeuwige, want zie, Uw vijanden gaan ten gronde, alle misdadigers
worden uiteengeslagen, Maar mijn hoorn hebt Gij hoog gemaakt als die
van een bizon; overgoten ben ik met frisse olie, mijn oog ziet neer op
mijn benijders. Wanneer booswichten tegen mij opstaan, dan horen mijn
oren: de brave zal bloeien als een dadelpalm, als een ceder op de Libanon
zal hij hoog opgroeien. Die geplant zijn in het huis des Eeuwigen, in de
voorhoven van onze God, zij bloeien op. Nog in hoge ouderdom brengen
zij knoppen voort, zijn zij sappig en groen, om te verkondigen dat de
Eeuwige rechtvaardig is, mijn Rots bij Wie geen onrecht is.
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[Als men het Sefer Tora terug brengt naar de inmiddels geopende
Hechal]
Men love de naam des Eeuwigen, want Zijn naam alleen is verheven,
Zijn majesteit ligt over aarde en hemel. Hij verhief de hoorn van Zijn
volk tot roem voor al Zijn vromen, voor de kinderen Israëls, het volk, dat
Hem na staat, Halleluja. De Eeuwige, Hij is de ware God, de Eeuwige,
Hij is de ware God boven in de hemel en beneden op de aarde, niemand
anders. Niemand is U gelijk onder de goden, Heer, en niets is als Uw
werken.
Want een kostelijke leer heb ik U gegeven, verlaat Mijn wet niet.
[Als het Sefer Tora in de Hechal wordt geplaatst]
Keer terug naar Uw woning en woon in het huis van Uw verlangen, want
iedere mond en iedere tong zal glans en heerlijkheid toekennen aan Uw
heerschappij. En wanneer Hij rust zal men zeggen: Keer terug, o
Eeuwige, te midden van tienduizenden van Israël. Breng ons terug,
Eeuwige, tot U, opdat wij terugkeren, vernieuw onze dagen als voorheen.

[Als er Mienjan is zegt de Chazzan Kadiesj]
[Kadiesj] Verheven en geheiligd zal Zijn grote naam worden in de
wereld, die Hij naar Zijn wil geschapen heeft. Moge Hij Zijn Rijk
vestigen en Zijn verlossing doen opbloeien en Zijn Gezalfde brengen in
Uw levensdagen en in het leven van het gehele huis van Israël spoedig en
binnen een korte tijd en men zegge daarop Ameen.
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Ameen Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid.
Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid, geprezen, geroemd,
verheven, verhoogd, verheerlijkt en hoog bejubeld zij de naam van de
Heilige geloofd zij Hij, Ameen meer dan alle lof, lied, hulde en
vertroosting, die in de wereld uitgesproken worden; men zegge daarop
Ameen.

't," n" j" bu% t," j" C% J% T& t," rh" J& t," f" r% C#k
& F" in& t K h g k
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[De gemeente zegt de Ngamida samen met de Chazzan, zonder herhaling]
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Heer, open mijn lippen, opdat mijn mond Uw lof verkondige.
Geloofd zijt Gij, Eeuwige, onze God en God van onze voorouders, God
van Abraham, God van lzaak en God van Jacob, grote, machtige en
ontzagwekkende God, allerhoogste God, die vele weldaden bewijst,
eigenaar is van het heelal en de deugden der voorouders gedenkt en een
verlosser brengt aan hun nakomelingen, ter wille van Zijn naam, met
liefde.

.4pj" Qk!n kt4 /oh&Hj$ k% Ubr!4f"
% z - ohrnut vcua, ,cac
:(hj$ kt)
4 oh&Hj$ ohv«k>
& t W%bg$ n$ k% /oh&Hj$ rp!x4 C% Ub!c4 ,% F" /oh&Hj$
$C

[Op Sjabbat Tesjoeba] Gedenk ons ten leven, God en Koning, die
behagen schept in het leven; schrijf ons op in het boek des levens om
Uwentwille, levende God.

:ov" r"c% t$ i4dn" '"hh% vT" t$ QUr"C :i4dnU
" g$ hJInU
!&
r4zIg Q k n

Koning, Helper en Redder, en Schild; geloofd zijt Gij. Eeuwige, Schild
van Abraham.

:$ghJIv
!& k% cr$ /vT!" t" oh,& n4 vHj$ n% /h"b«st3 o"kIgk% rICd& v T t

Gij zijt machtig in eeuwigheid, Eeuwige, Gij doet de doden herleven. Gij
zijt machtig om te helpen.

shrInU
&
jU
$ r! v" chA& n$ - ;rujc :kY" v$ shrIn
& -

.hec
:oJ!Dv$
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[In de zomer] die de dauw doet neerdalen. [in de winter] die de wind doet
waaien en de regen doet neerdalen.
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Hij die de levenden in genade onderhoudt, de doden doet herleven in
grote barmhartigheid, vallenden steunt en zieken geneest, gevangenen
bevrijdt en Zijn woord vervult aan hen, die in het stof slapen (de doden).
Wie is U gelijk, Oppermachtige, en wie evenaart U, Koning, die laat
sterven en doet herleven en het heil doet ontspruiten.

uhrUm%
" h r4fIz in3
" jr$v" ct" WIn! f" hn& :ohrnut vcua, ,cac
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[Op Sjabbat Tesjoeba] Wie is U gelijk, Barmhartige Vader, die Zijn

/rhak khj,n kvev ihbn ahaf
:oh,& N4 v$ vHj$ n% '"hh% vT" t$ QUr"C :oh,& n4 ,Ih3jv$ k% vT" t$ in>
" tbu%

[Als er Mienjan is zingt men]
En Gij zijt standvastig in Uw belofte om doden te doen herleven. Geloofd
zijt Gij, Eeuwige, die de doden doet herleven.
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[Als er Mienjan is zegt de Chazzan]
Wij willen U heiligen en U verheerlijken als het welluidende,
geheimzinnige gebed der heilige Seraphiem, die U een drievoudig
,,heilig" toeroepen en aldus is door Uw profeet geschreven: ,,de een riep
de ander toe en zei: heilig, heilig, heilig is de Eeuwige der Heerscharen,
de gehele aarde is vol van Zijn heerlijkheid. Hun antwoorden prijzen
anderen en zeggen: Geloofd zij de heerlijkheid des Eeuwigen op haar
plaats. En in Uw heilige schriften staat als volgt geschreven: de Eeuwige
regeert eeuwig, Uw God, o Zion, van geslacht tot geslacht, haleluja.
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schepselen in barmhartigheid gedenkt ten leven.

Gij zijt heilig en Uw naam is heilig en heiligen loven U iedere dag steeds
(want een God, Koning, groot en heilig zijt Gij). Geloofd zijt Gij
Eeuwige, heilige God.
[Op Sjabbat Tesjoeba] heilige Koning.
[Vanaf hier leest men in stilte]
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Gij zijt enig en Uw naam is enig en welk volk is er als Uw volk Israël,
een enig volk op aarde; een sieraad van grootheid, een kroon van hulp,
een dag van rust en heiligheid hebt Gij Uw volk gegeven, opdat Abraham
zich zal verheugen, Izaak zich verblijden en Jacob en zijn zonen daarop
zullen rusten; een rust van vrede, kalmte en veiligheid, een volmaakte
rust, waarin Gij behagen hebt. Laten Uw kinderen erkennen en weten, dat
hun rust van U komt en om hun rust heiligen zij Uw naam.
Onze God en God onzer voorouders, heb behagen in onze rust, heilig ons
door Uw geboden, geef ons een aandeel in Uw leer, verzadig ons met Uw
goedheid, verheug onze ziel door Uw hulp en reinig ons hart, om U in
oprechtheid te dienen. En doe ons, Eeuwige onze God, met liefde en
welwillendheid Uw heilige Sjabbat deelachtig worden en mogen alle
Israëlieten, die Uw naam heiligen, daarop rust genieten. Geloofd zijt Gij,
Eeuwige, die de Sjabbat heiligt.

[Als er Mienjan is leest de Chazzan vanaf “En doe ons” hardop]

Heb welgevallen, Eeuwige onze God, in Uw volk Israël en schenk
aandacht aan hun gebed en breng de offerdienst terug in het binnenste
van Uw huis en moge Gij de vuuroffers van Israël en hun gebed spoedig
in liefde welgevallig aannemen en moge de dienst van Uw volk Israël
steeds tot welgevallen strekken.
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[Op Rosj Chodesj en op de Medianos]
Onze God en God van onze voorouders, moge opstijgen en komen,
naderen, gezien en welgevallig aangenomen worden, gehoord, bedacht en
herinnerd worden de herinnering aan ons en de herinnering aan onze
voorouders, de herinnering aan Jeruzalem Uw stad en de herinnering aan
de Gezalfde, de zoon van Uw dienaar David en de herinnering aan geheel
Uw volk, het huis Israëls, voor U tot redding, ten goede, tot gunst, tot
genade en barmhartigheid op deze dag
[op Rosj Chodesj] van de nieuwe maan
[op Medianos Pesach] van het feest der ongezuurde broden, op deze dag
der heilige samenroeping
[op Medianos Soekot] van het feest der loofhutten, op deze dag der
heilige samenroeping
opdat Gij U daarop over ons ontfermt en ons helpt. Gedenk ons, Eeuwige
onze God, daarop ten goede en bedenk ons daarop ten zegen en help ons
daarop tot een goed leven; met het woord van heil en barmhartigheid,
spaar ons en wees ons genadig en erbarm en ontferm U over ons en help
ons, want op U zijn onze ogen gericht, want Gij zijt een God, een
genadig en barmhartige Koning.

v"bh!z>j,u% Ub!m4 r% ,& u% Ub!C" .«Pj% T$ /ohC& r$v" Wh!n3jr$c% v T t u
rh&zj3 N$ v$ '"hh% vT" t$ QUr"C :ohn3
& jr$C% iIHm& k% WcUJ
% C% Ubh!b4 h4g
:iIHm& k% I,"bhf& J%

En moge Gij in Uw grote barmhartigheid behagen in ons scheppen en ons
welwillend gezind zijn en mogen onze ogen het aanschouwen, wanneer
Gij in barmhartigheid naar Zion terugkeert. Geloofd zijt Gij Eeuwige, die
Zijn majesteit naar Zion terug brengt.

Ubh!,Ic3
4 t hv«kt4
4 u Ubh!v«k>
4 t h"h% tUv vT" t$ J Q"k Ubj!% b$ t3 o h s I n
r«sk% /tUv vT" t$ Ub!g4 J&
% h i4dnU
" Ubh!H4 j$ rUm UbrUm
!4 /sgu" o"kIgk%

Wij danken U, want Gij zijt de Eeuwige onze God immer en eeuwig,
onze Rots, Rots van ons leven en Schild van onze hulp zijt Gij. Van
geslacht tot geslacht zullen wij U danken en Uw lof verkondigen, voor
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ons leven, dat in Uw hand overgeleverd is en voor onze zielen, die U
toevertrouwd zijn en voor Uw wonderen, die dagelijks bij ons
geschieden, en voor Uw wonderdaden en weldaden, die ten allen tijde
zijn, 's avonds, 's morgens en ’s na middags; Algoede, want Uw
barmhartigheid neemt geen einde, Albarmhartige, want Uw
genadebewijzen eindigen niet, want van oudtijds hopen wij op U.

:ibcrs ohsun ruchmv rnut 'ohsun rnut izjvaf
Ubh!,Ic3
4 t hv«kt4
4 u Ubh!v«k>
4 t h"h% tUv vT" t$ J Q"k Ubj!% b$ t3 ohsIn
&
,ItsIv
" u% ,Ifr"C% /,hJt
& r4C% r4mIh Ubr!4mIh
% /rG"
" C#kf" hv«k>
4 t
Ubh!H4 j$ T% i4F /Ub!T" n$
% He& u% Ub!,h&
" hj> vJ k$g JIsE" v$ u% kIs"Dv$ Wn% J& k%
Wh!EjB r«nJ% k& /W!Js% e" ,Irm% j$ k% Ubh!,IH
4 k"
B D ;Ix>t,u% /Ub!B4 j" ,U
%
ohsIn
& Ub!t" J k$g /o4kJ" c"ck4 C% WS% c"
% gkU
% /W%bImr% ,IG3gk$ u%
:,ItsIv
" v$ kt4 QUr"C /Qk%

[Wanneer de Chazzan de eerste woorden “wij danken U” gezegd heeft,
buigt ieder het hoofd en zegt:] wij danken U, want Gij zijt de Eeuwige
onze God en de God van onze voorouders, de God van alle vlees, onze
Schepper en Schepper van het heelal. Lof en dank zij aan Uw grote en
heilige naam gebracht, omdat Gij ons in het leven gehouden hebt en ons
staande gehouden hebt; Zo moge Gij ons in het leven houden en ons
genadig zijn en onze ballingen verzamelen naar de voorhoven van Uw
heiligdom om Uw wetten in acht te nemen en Uw wil te volbrengen en
om U met volmaakt hart te dienen; omdat wij U mogen danken, zij de
God der dankgebeden geloofd.

:vfubjc
k$g ,IgUJT% v$ k$g /,IrUcD% v$ k$g /ie" r% PB v$ k$g ohX&& Bv$ k$g
ov4 v" ohn"
& HC$ Ubh!,Ic3
4 tk$ ,h
" G"
!& gJ ,Inj" Bv$ k$gu% ,It"kp&% Bv$
:vZv$ in%
$ ZC$ U
uh"bc" U ht$bInJ% j$ kIs"D iv«4 F i"bj3 Ih ic v"h,% T& n$ hnh
4 C&
oj" F% J$ k% kt4 r"G&
% h WN$
% g k$g v!g" J" r% v" iu""h ,Ufk% n$ vs"n!% g" JF%
ohC& r$v" Wh!n3jr$c% vT" t$ u% /W!bImr% h4EjB n4 orh" c3
& gv$ kU
% W,! rIT
" n&
/o"bhS& ,t T%
" bS!$ /o"chr& ,t T" c% r!$ /o," r""m ,4gC% ov"k T" s!% n"
$g
s$hC% ohC& r$u% /ohJ"
& kj3 s$hC% ohrIC
& D& T" r!% x$ n" /o," n" e&% b ,t T" n!% e"
$b

[Op Chanoeka]
Voor de wonderen en de verlossing, voor de machtige daden en de
bewijzen van redding, voor de wondertekenen en voor de daden van
vertroosting, die Gij aan onze voorouders verricht hebt in die dagen en op
deze datum.
In de dagen van Matitjah, de zoon van Jochanan, de hoge priester, de
Chasmoneeër en zijn zonen, toen de goddeloze Griekse regering opstond
tegen Uw volk Israël, om hen Uw wet te doen vergeten en hen de
voorschriften van Uw wil te doen overtreden. Maar Gij in Uw grote
barmhartigheid hebt hen bijgestaan in de tijd van hun nood, Gij hebt hun
twist gevoerd, hun rechtszaak behartigd en voor hen vergelding geoefend.
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/ohrIv
& y% s$hC% oht& n4 yU
% /oheh
& S$& m s$hC% ohg& J" rU% /ohY$
& gn%
JIse" u% kIs"D oJ4 ,h
" G"
!& g WkU
% /W!,rI,
" h4exIg
% s$hC% ohs4& zu%
ie" r% pU
B v"kIsd% v"gUJT% ,h
" G"
!& g kt4 r"G&
% h WN$
% gkU
% /Wn! k" IgC%
,t UBpU
& W!,h4C rhc& s% k& Wh!b"c Ut!C" Q"F rj!$ t$ u% /vZv$ oIHv$ F%
,Irm% j$ C% ,Ir4b Ueh!k& s% v& u% /W!JS"e% n& ,t Ur3vy& u% /W!kfh
" v4
/vt" sIv
" cU
% k4Kv$ C% UK!t4 ohn"
& h v"bInJ% U !gc!% e" u% /W!Js% e"
:vkx kIsDv Wn a
 k vsIb
 u ,Itkp bu ohX
 b ovN g ,h
 G g u
Ub!F4 k% n$ Wn% J& shn& T" t¬$
4 b,&
% hu% onIr
" ,&
% hu% Qr"$C,&
% h o K F< k g u
:v"kX! WUsIh
! oh&Hj$ v#k
$ f" u% /sgu" o"kIgk%

MIENCHA VOOR SJABBAT
Gij hebt machtigen overgeleverd in de hand van zwakken, velen in de
hand van weinigen, booswichten in de hand van braven, onreinen in de
hand van reinen en kwaadwilligen in de hand van hen, die zich met Uw
leer bezig hielden, Gij hebt U een grote en heilige naam verworven in
Uw wereld en aan Uw volk Israël hebt Gij een grote redding en
verlossing verschaft in dit tijdstip. Daarna kwamen Uw kinderen in het
binnenste van Uw heiligdom, ontruimden Uw tempel en reinigden Uw
heiligdom en ontstaken lichten in Uw heilige voorhoven en bepaalden
deze acht dagen voor lof- en dankgebed.En Gij hebt wonderen en
wonderdaden bij hen verricht en wij danken Uw grote naam, Sela.
En voor dit alles wordt Uw naam steeds geprezen, verheven en geroemd,
onze Koning, immer en eeuwig, en alle levenden danken U, Sela.

h4bC#k
% F" ohcIy
&
oh&Hj$ k% cI,fU
% :ohrnut vcua, ,cac
:W!,hr& C%

[Op Sjabbat Tesjoeba voegt men bij] En schrijf alle kinderen van Uw

/cIy hF& o"kIgk% ,n>tC kIs"Dv$ Wn% J& ,t Ufr!% c" hu& U k k v h u
'"hh% vT" t$ QUr"C :cIYv$ kt4 v" v"kx! Ub!,4 r%"zgu% Ub!,"
4 gUJ%h kt4 v"
:,IsIvk% vt"b WkU
% Wn% J& cIYv$

En mogen zij Uw grote naam roemen en prijzen in waarheid, eeuwig,

ohn3
& jr$u% ve" s"m% sx!j"u ij4 oh&Hj$ vf" r"cU
% v"cIy oIkJ" o h G
rItC% sj!$ h$ Ub!K" FB Ubh!c& t" Ub!f4 r!% c" U W!N$g kt4 r"G&
% h#kF" k$gu% Ubh!k4 g"
/oh&Hj$ u% vrIT
" Ubh!v«k>
4 t h"h% Ub!k" vT!
" ,"
$ b Wh!bP" rItc% hF& Wh!bP"
Wh!bh4gC% cIyu% /o«ukJ" u% vf" r"C% /ohn3
& jr$u% ve" s" m% /sx!j"u v"cv3 t$
:oIkJ" u% z«g cIrC% kt4 r"G&
% h WN$
% g#,t Qr"
4ckU
% Ub!f4 r!% c" k%

Breng vrede, welzijn en zegen, leven, gunst en genade, rechtvaardigheid
en barmhartigheid over ons en over geheel Uw volk Israël en zegen ons,
onze Vader, allen tezamen door het licht van Uw aangezicht. Want door
het licht van Uw aangezicht hebt Gij ons, Eeuwige onze God, leer en
leven, liefde, genade, rechtvaardigheid en barmhartigheid, zegen en vrede
gegeven en moge het goed in Uw ogen zijn om ons en Uw volk Israël te
zegenen met een overvloed van kracht en vrede.
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oIkJ" u% vf" r"C% oh&Hj$ rp!x4 cU
% :ohrnut vcua, ,cac
r4fZ" b& /,IcIy ,Ir4zdU
% vn" j" bu% v"gUJhu& v"cIy vx" b" r$% pU
ohcIy
&
oh&Hj$ k% kt4 r"G&
% h WN$
% g#kf" u% Ubj!% b$ t3 Wh!bp" k% c,4 F&
" bu%
:oIkJ" kU
%

Verbond op tot een goed leven.

daar deze goed is. O Almachtige, onze hulp en steun in eeuwigheid, o
goede God, geloofd zijt Gij, Eeuwige, Uw naam is ,,Goede" en het
betaamt U te danken.
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[Op Sjabbat Tesjoeba voegt men bij] En in het boek van leven, zegen,
vrede, een ruim levensonderhoud, hulp en troost en gunstige
lotsbeschikkingen, mogen wij vermeld en opgeschreven worden voor U,
wij en geheel Uw volk Israël tot een goed leven en tot vrede.

:in4 t" oIkA$
" C kt4 r"G&
% h IN$g ,t Qr"
4cn% v$ '"hh% vT" t$ QUr"C

Geloofd zijt Gij Eeuwige, die Zijn volk Israël met de vrede zegent.
Ameen.

:hk3
& t«du% hrUm
& h"h% /Wh!bp" k% hC& k& iIhd% vu% hp#h
& r4n% t& iImr"k% U h v h
h$kK% e$ n% k& u% /vn" r% n& r4CS$ n& h,I,
$ p% G& u% /gr"n4 h&bIJk% rIm%b /hv«k>
$ t
/W!,rI,
" C% hC& k& j,$ P% /vhv% T& k«Fk$ rp"
" gF hJ& p$
% bu% /oIS,& hJ& p$
%b
/v"gr"k% h$kg" ohn& E" v#k
$ f" u% /hJ& p$
% b ;ISr% T& Wh!,Im% n& hr3
4jt$ u%
/W!nJ% i$gn!$ k% vG3
4 g /o,Ic
" J% j% n$ k4ek% e$ u% o,"
" mg3 r4pv" vr"v4 n%
i$gn!$ k% vG3
4 g /W!,rIT
" i$gn!$ k% vG3
4 g /W!bhn%
& h i$gn!$ k% vG3
4g
hp#h
& r4n% t& iImr"k% Uhv&
% h :h&b!b4 g3 u$ W%bhn%
& h v"ghJIv
!&
/W!,A" sBe%
euxp ohrnut itf) :hk3
& t«du% hrUm
& h"h% /Wh!bp" k% hC& k& iIhd% vu%
tUv uhnIr
" n% C& oIkJ" vG«g (uc ghpun vna\unaa
:in4 t" kt4 r"G&
% h#kF" k$gu% 'Ubh!k4 g" oIkJ" vG3gh$ uhn3
" jr$c%

Mogen de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart tot
welgevallen zijn voor U, Eeuwige, mijn Rots en mijn Verlosser.
Mijn God, bewaar mijn tong voor kwaadspreken en mijn lippen voor het
spreken van bedrog; en moge mijn ziel jegens hen die mij vervloeken,
zwijgen en moge mijn ziel nederig als het stof zijn tegenover ieder. Open
mijn hart voor Uw leer en moge mijn ziel Uw geboden ijverig opvolgen,
en wil van allen die tegen mij ten kwade opstaan, snel het plan verijdelen
en hun voornemens vernietigen. Doe het om der wille van Uw naam, doe
het om der wille van Uw rechter hand, doe het om der wille van Uw leer,
doe het om der wille van Uw heiligheid. Help toch met Uw rechter hand
en verhoor mij. Mogen de woorden van mijn mond en de overdenking
van mijn hart tot welgevallen zijn voor U, Eeuwige, mijn Rots en mijn
Verlosser. [Hier zegt ieder de voor zijn/haar naam aangewezen tekst] Hij,
die de vrede sticht in Zijn hoge hemelen, Hij moge in Zijn
barmhartigheid vrede brengen over ons en over geheel Israël, Ameen.
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:l,esm ohrnut iht
'hba jxp 'ixhb asj kf 'asj atrc 'asj atr crgc
wy crgc 'iuhx asj ka ohbuatr ohnh c"h /rnugk d"k
crg 'iuaj wc sg ruphfn 'ctc u"y 'ctc wy 'ctc
crg 'iuatr rstc u"yu s"h 'ycac u"y 'vfubj 'vfubj
'vkhn ,hrc uc aha ouhc 'iaua ohrupu ohrup 'ohrup
/kctv ,hccu ',xbfv ,hcc i,j aha inz kf
/101 wng ahse ohrnut l,esm ohrnut ihtaf

vn" v4 cU
% os"t" 'v"Cr$ oIvT% Wh!yP" J% n& 'kt4 hr4r% v$ F% W,!
% e" s% m&
/"hh% '$ghJIT
!&
hn& ohv«k>
& t ',Ik«sd% ,h
" G"
!& g rJ3t oIrn" s$g ohv«k>
& t W,!
% e" s% m& u%
/WIn! f"
/,n>t W,% rI,
!" u% 'o"kIgk% es!m W,!
% e" s% m&
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:kce,, ahse izjv rnut ihbn ahaf
hS& tn" k!% g" C% (in4 t" :kve) /t"Cr$ Vn4 J% JS$ e$ ,&
% hu% k S D , h
cr4e" u& V4be" r% PB jn$ m$
% hu% V,Uf
4 k% n$ Qhk& n$
% hu% 'V,Ug
4 r% f& tr"c%
,h4C#kf" s% h4Hj$ cU
% iIfhnIh
4 cU
% iIfh4Hj$ C% (in4 t" :kve) /Vjh
4 J& n%
:in4 t" Urn% t& u% chr"& e in%
$ zcU
& t"kd" g3 C$ /kt4 r"G% h&
(Qr"$C,&
% h t"Hn$ k!% g" hn4 k!% g" k% o$kg" k% Qr"$cn% t"Cr$ Vn4 J% tv%
4 h :kve)
Qr"$C,&
% h t"Hn$ k!% g" hn4 k!% g" k% o$kg" k% Qr"$cn% t"Cr$ Vn4 J% t v h
vK$g,&
% hu% rS"v$ ,&
% hu% t¬$
4 b,&
% hu% onIr
$ ,&
% hu% rt$ P" ,&
% hu% j$CT$ J&
% hu%
in& t"Kh!g4 k% (in4 t" :kve) /tUv Qhr& C% tJ" sUe
% S% Vn4 J% k"Kv$ ,&
% hu%
'tn" k!% g" C% irh" n3
& tS$ 't," n" j" bu% t," j" C% J% T& t," rh" J& t," f" r% C#k
& F"
:(in4 t" :kve) in4 t" Urn% t& u%
(Ub!,"
4 Kp& T% ,t iImr"cU
% ohn3
& jr$C% k$CeB T% :kve) k C e , T
iIvUc3t os@
"e kt4 r"G&
% h ,h4C#kf" S% iIv,Ug"
% cU iIv,Ik
% m%
:(in4 t" :kve) in4 t" Urn% t& u% 't"Hn$ J% c& S%

[Er wordt geen Tsiedkatecha gezegd:
Ingaande Rosj Chodesj, Rosj Chodesj, de gehele maand Nissan, 14 Ijar,
Lag Langomer, 1 t/m 12 Siwan, ingaande 9 Ab, 9 en 15 Ab, vanaf Kipoer
tot en met 1 Cheshwan, ingaande- en geheel Chanoeka, 15 Sjebat, 14 en
15 Adar I, ingaande Poerim en Poeriem, als er een Brit Mila is, als er een
Chatan aanwezig is, of in het huis van een Abil]

[Als er geen Tsiedkatecha word gezegd gaat men verder op blz. 102]
[Tsiedkatecha] Uw rechtvaardigheid is hoog als de machtige bergen, Uw
rechtspraken zijn ondoorgrondelijk als ondergrondse wateren, mens en
dier helpt Gij, Eeuwige.
En Uw rechtvaardigheid, God, reikt tot de hemel. Gij die machtige daden
volvoert, O God, wie is U gelijk?
Uw rechtvaardigheid is een eeuwige gerechtigheid en Uw leer
onveranderlijk.
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[Als er Mienjan is zegt de Chazzan Kadiesj]
[Kadiesj] Verheven en geheiligd zal Zijn grote naam worden in de
wereld, die Hij naar Zijn wil geschapen heeft. Moge Hij Zijn Rijk
vestigen en Zijn verlossing doen opbloeien en Zijn Gezalfde brengen in
Uw levensdagen en in het leven van het gehele huis van Israël spoedig en
binnen een korte tijd en men zegge daarop Ameen.
Ameen, Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid.
Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid, geprezen, geroemd,
verheven, verhoogd, verheerlijkt en hoog bejubeld zij de naam van de
Heilige geloofd zij Hij (Ameen), meer dan alle lof, lied, hulde en
vertroosting, die in de wereld uitgesproken worden; men zegge daarop
Ameen.
Moge het gebed en de smeking van geheel het huis Israël aangenomen
worden voor hun Vader in de hemel en men zegge daarop Ameen. Moge
ons gebed in barmhartigheid en welgevallen aangenomen worden,

g"cG" u% oh&Hj$ (oh&Hj$ :kve) 't"Hn$ J% in& t"Cr$ tn"
" kJ% t v h
vr"
"Pf$ u% vjh
" k& xU
% v"kUtdU
% vtUp
" rU% t"cz" hJ4 u% vn" j" bu% v"gUJhu&
:kve) in4 t" Urn% t& u% kt4 r"G&
% h IN$g#kf" kU
% Ub!k" v"kM" v$ u% j$ur! u%
/(in4 t"

Er kome grote vrede vanuit den hoge, leven, overvloed, heil en troost,

Ubh!k4 g" oIkJ" vG3gh$ uhn3
" jr$C% tUv uhnIr
" n% C& oIkJ" v G«
g
:(in4 t" :kve) in4 t" Urn% t& u% 'kt4 r"G&
% h IN$g#kF" k$gu%

Hij, die vrede sticht in Zijn Hemelen, moge in Zijn barmhartigheid vrede
brengen over ons en over gans Zijn volk Israël en men zegge daarop
Ameen.
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verlossing en genezing, bevrijding, vergiffenis en verzoening, voorspoed
en redding voor ons en geheel Zijn volk Israël en men zegge daarop
Ameen.
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[Men zegt één van de volgende Miezmoriem]

:vkhdr ,cac
ohk«& sD% :vs4
"gu% ohr& J%
" h sIxC% c"ck4 #kf" C% h"h% vsIt V h U k k v
I,e" s% m& u% Ik@gP" rs"v" u#sIv
%
:ovh4mp% j#kf" k% ohJUr
& S% h"h% hG3
4 gn$
i,"
$ b ;ry :"hh% oUjr$u% iUBj$ uh,«
" tk% p&% bk% vG"
" g rf4z :s$gk" ,sn«g
,,"
4 k IN$gk% shD& v& uhG3
" gn$ j$ «F! :I,hr& C% o"kIgk% r«Fz% h& uht" rh4 k&
oh&bn>
" tb yP" J% nU
& ,n>t uhs""h hG3
4 gn$ :o&hID ,$kj3 b$ ov"k
:rJ"
" hu% ,n>tC o&hUG3g o"kIgk% s$gk" ohfUn
& x% :uhsUE
" P#k
& F"
:InJ% trIb
" u% JIse" I,hr& C% o"kIgk% vU"m& IN$gk% j$kJ" ,UsP%
I,"Kv& T% ovhG«
4 g#kf" k% cIy kfG4 h"h% ,t$ r&% h vn" f% j" ,hJt
& r4
:s$gk" ,sn«g

[Op een gewone Sjabbat]
Miezmor 111.Halleloeja. Ik dank de Eeuwige van ganser harte, in
samenkomst van vromen en gemeente. Groot zijn de daden des
Eeuwigen, gezocht voor al hun doeleinden. Heerlijkheid en pracht is Zijn
werk en Zijn rechtvaardigheid staat eeuwig vast. Een faam heeft Hij aan
Zijn wonderdaden verschaft, genadig en barmhartig is de Eeuwige.
Voedsel verschaft hij aan hen, die ontzag voor Hem hebben, steeds
gedenkt Hij Zijn verbond. De kracht Zijner daden heeft Hij Zijn volk
getoond, door hun het bezit der volken te geven. Het werk Zijner handen
is waarheid en gerechtigheid, al Zijn verordeningen zijn onwankelbaar.
Zij staan voor eeuwig vast, ingesteld met waarheid en billijkheid.
Bevrijding zond Hij Zijn volk; Hij beval Zijn verbond voor de
eeuwigheid, heilig en ontzagwekkend is Zijn naam. Het begin van alle
wijsheid is de vreze des Eeuwigen, een goed verstand voor allen, die de
verordeningen vervullen, Zijn roem blijft in eeuwigheid bestaan.

/111 wng ubhkg '(ihbn ahaf) 109 wng ahse

[Als er Mienjan is zegt de Chazzan Kadiesj blz. 110, anders Ngalenoe op
blz. 112]

:ohrnut i,j ,hcc

tc tuv ',rjt /khdrv runznv ouenc tc runznv vkhdr ,cac
/uhrjt

Wh!PF$ g$ h!d%& h :uhf" r"s% C& Q4k«vv$ h"h% tr%4h#kF" hr4J% t$ ,Ik3gN$ v$ rhJ&
h,4 F% r$% hC% v"Hr«& P ip!dF% WT% J% tS:Q"k cIyu% Whr! J% t$ k4ft«, hF&
i4f#hf& v4BvS:W!
& bj" k% JB k% chc& x" oh,h4
& z h4k,& J% F& Wh!b"C W!,h4c
o& !k"& JUr%
" h cUyC% vt4 rU% iIHM& n& h"h% Wf% r"ch% S:"hh% tr%4h rc!D" Qr$«c! h%
:kt4 r"G&
% h#k$g oIkJ" Wh!b"ck% oh&bc" #vt4 rUS:Wh!
%
Hj$ hn%
4 h k«F
/111 wng ubhkg '(ihbn ahaf) 109 wng ahse
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:jxp sgunv kuj ,cacu ixhb 14 ,cac
vsUv%
" h v!,%
" hv!" :z4g«k o$gn4 c«eg3 !h$ ,h4C o&hr!"m% N& n& kt4 r"G&
% h ,t4mC%
c«Xh& iS4 r$% Hv$ x«bH" u$ vt" r" o"HvS:uh
$ ,Ik
" J% n% n$ kt4 r"G&
% h IJs% e" k%
WK#v
% nS:it«
$ m#h4bc% F& ,Ig"cD% ohkh
& t4 f% Us! e% r!" ohr& v" vS:rIjt" k%
ohkh
& t4 f% Use% r% T& ohr& v" v :rIjt" k% c«XT& iS4 r$% Hv$ xUb," hF& o"Hv$
VI
$ !k>t h4bp% K& n& .r!t" hkU
& j! iIst" h4bp% K& nS:it«
& m#h4bc% F& ,Ig"cD%
:o&hn#Ib%
!" hg% n$ k% Jhn"
& Kj$ o&hn#o$
!" dt3 rUMv$ hf& p«% vv$ :c«eg3 h$

[In het huis van een Chatan.
Op een gewone Sjabbat vervangt deze Miezmor de Miezmor van de dag.
Anders wordt deze erna gezegd]
Miezmor 128 Zang der stijgingen. Wèl de man, die Godsontzag heeft,
die Zijn wegen bewandelt. Als ge geniet van wat uw handen
voortbrengen, dan wèl u! en dan hebt ge het goede. Uw vrouw als een
vruchtbare wijnstok binnen de wanden uwer woning; uw kinderen als
olijvenloten om uw tafel. Zie, zó ontvangt de man zegen, die Godsontzag
bezit. Zegenen moge God u van Tsion uit en aanschouw in vreugde uw
ganse leven Jeruzalems geluk. En aanschouw, dat uw kinderen zelf
kinderen hebben - vrede over Israël!
[Als er Mienjan is zegt de Chazzan Kadiesj blz. 110, anders Ngalenoe op
blz. 112]
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[Op 14 Niesan en Medianos Pesach]
Miezmor 114. Toen Israël uit Egypte trok, het huis van Jacob uit een
vreemd volk, toen werd Juda Hem tot heiligdom en Israël Zijn gebied. De
zee zag het en vluchtte, de Jordaan week terug. De bergen huppelden als
rammen, heuvels als jong kleinvee. Wat hebt gij toch, zee, dat gij vlucht,
gij Jordaan, dat gij terugwijkt? gij bergen, dat gij als rammen huppelt, gij
heuvelen als jong kleinvee? Sidder aarde voor de Heer, voor de God van
Jacob, die de rots in een watermeer verandert, graniet in een waterwel.
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[Als er Mienjan is zegt de Chazzan Kadiesj blz. 110, anders Ngalenoe op
blz. 112]
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[Op Medianos Soekot]
Miezmor 43 Deze Miezmor is een bede tot God om een einde te maken
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aan de ballingschap van het Joodse volk. Hier wordt Hijm gevraagd Zijn
waarheid en licht te schenken. De Miezmor begint zonder aanhef, omdat
deze wel gezien wordt als het tweede, maar toch onafhankelijke, vervolg
van Miezmor 42. Deze is op Jom Tob van Soekot gelezen en verwijst
naar de ceremonie van het gieten van water in de Tempel op de tweede
dag Soekot.
[Als er Mienjan is zegt de Chazzan Kadiesj blz. 110, anders Ngalenoe op
blz. 112]
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[Op Chanoeka]
Miezmor 30. Een Miezmorlied voor de inwijding van het huis, van
David. Ik wil U verheffen, o Eeuwige, want Gij hebt mij opgericht en
mijn vijanden niet over mij verheugd gemaakt. Eeuwige mijn God, tot U
heb ik gesmeekt en Gij hebt mij genezen. Eeuwige, mijn ziel hebt Gij uit
het graf opgevoerd, Gij hebt mij in het leven gehouden, zodat ik niet ten
grave daalde. Tokkelt de snaren ter ere des Eeuwigen, gij Zijn
gunstelingen, en dankt Zijn heilige naam. Want één ogenblik houdt Zijn
toorn aan, maar een levensduur Zijn welgevallen. 's Avonds overnacht
geween, maar 's morgens is er gejuich. En ik in mijn welstand dacht:
nimmer zal ik wankelen. Eeuwige, door Uw welgevallen hebt Gij mijn
berg krachtig gevestigd; hebt Gij Uw aangezicht verborgen, dan ben ik
ontsteld geweest. Tot U, Eeuwige, zal ik roepen en tot de Eeuwige zal ik
smeken. Welk belang heeft het, wanneer mijn bloed vergoten wordt,
wanneer ik ten grave daal? Zal stof U danken? Zal het Uw waarheid
verkondigen ? Hoor, Eeuwige en wees mij genadig; Eeuwige wees mij
een Redder. Gij hebt mijn rouw in jubel doen verkeren, Gij hebt mijn
rouwkleed uitgetrokken

/111 wng ubhkg '(ihbn ahaf) 109 wng ahse

[Als er Mienjan is zegt de Chazzan Kadiesj blz. 110, anders Ngalenoe op
blz. 112]
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[Op 15 Adar I]
Miezmor 124. Een trappenlied van David. Ware de Eeuwige niet met ons
geweest, zegt Israël, ware de Eeuwige niet met ons geweest, toen mensen
tegen ons opstonden, dan hadden zij ons levend verslonden bij het
woeden van hun toorn tegen ons. Dan hadden de wateren ons
weggespoeld, de stroom ware over ons heen gegaan; dan zouden over ons
de wateren van moedwil heengegaan zijn. Geloofd zij de Eeuwige, die
ons niet als prooi aan hun tanden heeft overgegeven. Onze ziel is gelijk
een vogel, ontsnapt aan de strik der vogelaars, de strik brak en wij
ontkwamen. Onze hulp is bij de naam des Eeuwigen, Schepper van hemel
en aarde.
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[Als er Mienjan is zegt de Chazzan Kadiesj , anders Ngalenoe op
blz. 112]
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[Kadiesj] Verheven en geheiligd zal Zijn grote naam worden in de
wereld, die Hij naar Zijn wil geschapen heeft. Moge Hij Zijn Rijk
vestigen en Zijn verlossing doen opbloeien en Zijn Gezalfde brengen in
Uw levensdagen en in het leven van het gehele huis van Israël spoedig en
binnen een korte tijd en men zegge daarop Ameen.

(Qr"$C,&
% h t"Hn$ k!% g" hn4 k!% g" k% o$kg" k% Qr"$cn% t"Cr$ Vn4 J% tv%
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Ameen, Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid.
Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid, geprezen, geroemd,
verheven, verhoogd, verheerlijkt en hoog bejubeld zij de naam van de
Heilige geloofd zij Hij (Ameen), meer dan alle lof, lied, hulde en
vertroosting, die in de wereld uitgesproken worden; men zegge daarop
Ameen.

g"cG" u% oh&Hj$ (oh&Hj$ :kve) 't"Hn$ J% in& t"Cr$ tn"
" kJ% t v h
vr"
"Pf$ u% vjh
" k& xU
% v"kUtdU
% vtUp
" rU% t"cz" hJ4 u% vn" j" bu% v"gUJhu&
:kve) in4 t" Urn% t& u% kt4 r"G&
% h IN$g#kf" kU
% Ub!k" v"kM" v$ u% j$ur! u%
/(in4 t"

Er kome grote vrede vanuit den hoge, leven, overvloed, heil en troost,
verlossing en genezing, bevrijding, vergiffenis en verzoening, voorspoed
en redding voor ons en geheel Zijn volk Israël en men zegge daarop
Ameen.

Ubh!k4 g" oIkJ" vG3gh$ uhn3
" jr$C% tUv uhnIr
" n% C& oIkJ" v G«
g
:(in4 t" :kve) in4 t" Urn% t& u% 'kt4 r"G&
% h IN$g#kF" k$gu%

Hij, die vrede sticht in Zijn Hemelen, moge in Zijn barmhartigheid vrede
brengen over ons en over gans Zijn volk Israël en men zegge daarop
Ameen.

109

110

,cak vjbn
/,hJt
& r4C% r4mIhk% v"KsBD% ,,"
4 k /k«Fv$ iIs3tk$ j!$ C4 J$ k% U b h k g
/vn" s3
"tv" ,IjP% J% n& F% Ub!n" G" t«ku% ,Imr3
"tv" h4hIdF% Ub!G"
" g t«KJ
ov4 J /o"bIn3v#kf" F% Ub!k4 rId
" u% ovF" Ub4ek% j oG" t«KJ
/$ghJIh
!& t«k kt4 kt ohk& K% P$ ,% nU
& ehr"& u kc!v"k ohu3
& jT$ J% n&
QUr"C JIsE" v$ ohf"
& kN% v$ h4fk% n$ Qk!n h4bp% k& ohu3
& jT$ J% n& Ubj$
% b!t3 u$
o&hn!$ A$
" C Ire%
" h cJInU
$
/.r!t" s4xIhu% o&hn!$ J" vyIb tUvJ /tUv
iht4 u% Ubh!v«k>
4 t tUv /ohnIr
& n% hv4 c"
% dC% IZgB ,$bhf& JU
% /k$gN$ n&
/vrIT$
" C cU,F" F$ /I,"kUz xp!tu% Ub!F4 k% n$ ,n>t /rj4 t$ sIg
o&hn$ A$
" C ohv«k>
& tv" tUv h"h% hF& W!c"ck% kt ,«
" cJ3
4 vu$ oIHv$ T" g% s"$ hu%
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[Ngalenoe] Op ons rust de plicht om de Heer van alles te prijzen en de
grootheid te erkennen van de Schepper, die ons niet gemaakt heeft als de
volkeren der andere landen en ons niet gelijkgesteld heeft met de andere
geslachten der aarde. Die ons deel niet gelijk gemaakt heeft aan het
hunne, en ons lot niet aan dat van hun gehele menigte. Want zij buigen
voor wat nietig en ijdel is en bidden tot een god, die niet helpt. Maar wij
buigen voor de Koning aller koningen, de Heilige, geloofd zij Hij, want
Hij spant de hemel uit en grondvest de aarde en het verblijf van Zijn
heerlijkheid is boven in de hemel en de woonplaats van Zijn almacht is in
hoger sferen. Hij is onze God en geen ander bovendien, onze Koning is
waarachtig en er is niets buiten Hem. Zoals in de Thora geschreven staat:
Heden zult Gij erkennen en U ter harte nemen, dat de Eeuwige de ware
God is, boven in de hemel en beneden op aarde, niemand anders.
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Miezmor 84. Voor de zangmeester op de Gitiet, een Miezmor van de
zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn Uw woningen, Eeuwige Zebaoth.
Mijn ziel verkwijnt en verteert in verlangen naar de voorhoven des
Eeuwigen, mijn hart en mijn lichaam jubelen tot de levende God. Ook de
vogel heeft een huis gevonden en de zwaluw een nest waar zij haar
jongen in gelegd heeft; bij Uw altaren (is mijn woning), Eeuwige,
Zebaoth, mijn Koning en mijn God. Gelukkig zij, die in Uw huis wonen,
voortdurend zullen zij U loven, Sela. Gelukkig de mens, wiens sterkte in
U ligt, in hun hart zijn geëffende paden. (Hun gemoed is rustig.) Zij, die
door het tranendal trekken, maken het tot een waterbron, zelfs tot
zegenrijke planten, waarmede het de vroege regen overdekt. Zij gaan van
kracht tot kracht, (hun kracht neemt toe) totdat zij in Zion bij God
verschijnen. Eeuwige, God Zebaoth, verhoor toch mijn gebed, luister
toch. God van Jakob, Sela. Zie ons aan, Gij, die ons schild zijt, en
aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde. Want een dag in Uw
voorhoven is beter dan duizend elders, ik heb de voorkeur gegeven aan
het verblijven in het huis van mijn God, boven het wonen in de tenten der
goddeloosheid. Want zon en schild is de Eeuwige God, gunst en
heerlijkheid verleent de Eeuwige. Hij onthoudt het geluk niet aan hen, die
in eenvoud wandelen, Eeuwige Zebaoth, gelukkig de mens, die in U
vertrouwen heeft.
De Eeuwige sprak tot Mozes als volgt: Gebied de kinderen Israëls en zeg
tot hen: Mijn offer, Mijn spijs om door Mijn vuren verteerd te worden als
een voor Mij aangename geur, zult gij Mij nauwgezet op de daarvoor
bepaalde tijd brengen. En zeg (voorts): Dit is het vuuroffer, dat gij de
Eeuwige zult brengen, dagelijks als een gestadig brandoffer, twee
mannelijke schapen, niet ouder dan een jaar, zonder gebrek. Het ene
schaap zult gij bereiden 's morgens en het tweede zult gij bereiden in de
namiddag. En een tiende Epha meelbloem als meeloffer, aangemengd
met een kwart hin olie van gestoten olijven. Een gestadig brandoffer
zoals dat bereid werd op de berg Sinai tot een aangename geur als
vuuroffer voor de Eeuwige. En het tweede schaap zult gij 's middags
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bereiden: zoals het meeloffer van 's morgens, en het daarbij behorende
plengoffer zult gij het bereiden als vuuroffer tot een aangename geur voor
de Eeuwige,
De Eeuwige zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem aangenaam zijn, als
in de dagen van de oudheid en in vroegere jaren.

Gelukkig zij, die in Uw huis wonen, voortdurend zullen zij U loven, Sela.
Gelukkig het volk, dat het aldus heeft, gelukkig het volk, welks God de
Eeuwige is. Een loflied van David. Ik wil U verheffen, o Koning, mijn
God, en Uw naam immer en eeuwig loven. Iedere dag wil ik U loven en
Uw naam eeuwig prijzen. Groot is de Eeuwige en zeer geprezen en Zijn
grootheid is ondoorgrondelijk. Het ene geslacht zal aan het andere Uw
daden prijzend verhalen en Uw machtige daden verkondigen. Van de
pracht van de heerlijkheid Uwer majesteit en Uw wonderdaden wil ik
spreken. En de Almacht, waarvan Uw ontzagwekkende daden getuigen,
vertellen zij en Uw grootheid, ik zal haar verkondigen. Dan zal men de
faam van Uw grote goedheid verbreiden en Uw goedgunstigheid
bejubelen. Genadig en barmhartig is de Eeuwige, lankmoedig en groot in
genade. Goed is de Eeuwige voor allen en Zijn barmhartigheid strekt zich
over al Zijn schepselen uit. Al Uw schepselen zullen U, Eeuwige, danken
en Uw vromen zullen U loven. Zij zullen spreken over de heerlijkheid
van Uw regering en Uw almacht verkondigen. Om de mensenkinderen
Zijn machtige werken te doen kennen en de heerlijke majesteit Zijner
regering. Uw regering is een regering van alle eeuwigheid en Uw
heerschappij bestaat in ieder geslacht. De Eeuwige steunt allen die vallen
en richt alle krommen op. De ogen van allen zien hoopvol naar U op en
Gij geeft hun spijs op zijn tijd, Uw hand openend en met welgevallen al
wat leeft verzadigend. Rechtvaardig is de Eeuwige in al Zijn wegen en
genadig in al Zijn daden. Nabij is de Eeuwige voor allen, die hem
aanroepen, voor allen, die Hem in waarheid aanroepen. De wil van hen,
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die ontzag voor Hem hebben, volbrengt Hij en hun smeken hoort Hij en
redt hen. De Eeuwige behoedt allen die Hem beminnen en alle
booswichten vernietigt Hij. De lof des Eeuwigen zal mijn mond
verkondigen opdat alle vlees Zijn heilige naam eeuwig zal loven. Ook wij
zullen God loven van nu tot in eeuwigheid, Halleluja.
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[Men zingt samen tot “En Gij”]
Eens zal voor Zion een Verlosser komen en voor hen onder Jacob, die
van de zonde terugkomen, zo spreekt de Eeuwige. En wat mij betreft, dit
is Mijn verbond met hen, heeft de Eeuwige gezegd; Mijn geest, die op U
rust en Mijn woorden, die ik in uw mond gelegd heb, zij zullen niet
wijken uit uw mond, noch uit de mond van uw kroost, noch uit de mond
van de nakomelingen van uw kroost, heeft de Eeuwige gezegd, van nu tot
in eeuwigheid. En Gij, Heilige, troont te midden der lofliederen van
Israël. En de een roept de ander toe en zegt: Heilig, heilig, heilig is de
Eeuwige Zebaoth, de gehele aarde is vol van Zijn heerlijkheid. En de een
neemt het van de ander over en zegt: Heilig is Hij in de hoge hemelen,
Zijn verheven woonverblijf; heilig op de aarde, het werk van Zijn
almacht, heilig voor alle eeuwigheid. De Eeuwige Zebaoth, de gehele
aarde is vol van de glans van Zijn heerlijkheid. Mij nam een wind op en
ik hoorde achter mij het geluid van een groot gedreun: (roepend):
Geloofd zij de heerlijkheid des Eeuwigen op Zijn plaats. Mij nam de
wind op en ik hoorde achter mij het geluid van een sterk gedreun, van
hen die prezen en zeiden: Geloofd zij de heerlijkheid des Eeuwigen van
de plaats van Zijn woonverblijf. De Eeuwige zal immer en eeuwig
regeren. De Eeuwige...... Zijn heerschappij blijft in alle eeuwigheid
bestaan. Eeuwige, God van Abraham, Izaak en Israël, onze voorouders,
bewaar toch dit in eeuwigheid als het beeld van de gedachten in het hart
van Uw volk en richt hun hart naar U. En Hij is barmhartig, vergeeft
zonden en verdelgt niet, doet dikwijls Zijn toorn wijken en doet niet al
Zijn gramschap ontbranden. Want Gij, Eeuwige zijt goed en
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vergevingsgezind en vol genade voor allen die U aanroepen. Uw
rechtvaardigheid is eeuwig recht en Uw leer is waarheid. Gij bewijst
trouw aan Jacob, genade aan Abraham, die Gij aan onze voorouders in
vroegere dagen onder ede beloofd hebt. Geloofd zij God, dagelijks
overlaadt de God, die onze hulp is, ons, Sela. De Eeuwige Zebaoth is met
ons, een toevlucht is de God van Jacob voor ons, Sela, Eeuwige Zebaoth,
gelukkig de mens die op U vertrouwt; Eeuwige, help toch, de Koning
moge ons verhoren op de dag dat wij roepen. Geloofd zij onze God, die
ons tot Zijn verheerlijking geschapen heeft, en ons afgezonderd heeft van
de dwalenden, en ons een wet der waarheid gegeven heeft, en het
eeuwige leven in ons midden geplant heeft. Hij zal ons hart openen voor
Zijn leer, en in ons hart liefde en ontzag brengen voor Hem om Zijn wil
te volbrengen en Hem met een volmaakt hart te dienen, opdat wij niet
tevergeefs ons afmatten en niet nutteloos voortbrengen. Moge het voor U
Eeuwige, onze God en God van onze voorouders, welgevallig zijn, dat
wij Uw instellingen en wetten in acht nemen op deze wereld en wij
waardig zullen zijn te leven en welzijn en zegen te verwerven en in het
toekomstige bestaan. Opdat de ziel U bezinge en niet zwijge, Eeuwige,
mijn God, eeuwig moge ik U danken. De Eeuwige moge het behagen ter
wille van Zijn goedgunstigheid, de leer groot en machtig te maken. Dan
zullen zij, die Uw naam kennen, in U vertrouwen, want Gij hebt hen, die
U zoeken, Eeuwige, niet verlaten. Eeuwige, onze Heer, hoe machtig is
Uw naam op de gehele aarde. Weest krachtig en sterk zij Uw hart, Gij
allen, die op de Eeuwige hoopt.

[Als er geen Mienjan is zegt men nu de Ngamida, blz. 134]
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[De Chazzan zegt Kadiesj]

[Kadiesj] Verheven en geheiligd zal Zijn grote naam worden in de
wereld, die Hij naar Zijn wil geschapen heeft. Moge Hij Zijn Rijk
vestigen en Zijn verlossing doen opbloeien en Zijn Gezalfde brengen in
Uw levensdagen en in het leven van het gehele huis van Israël spoedig en
binnen een korte tijd en men zegge daarop Ameen.
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Ameen Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid
Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid, geprezen, geroemd,
verheven, verhoogd, verheerlijkt en hoog bejubeld zij de naam van de
Heilige geloofd zij Hij (Ameen), meer dan alle lof, lied, hulde en
vertroosting, die in de wereld uitgesproken worden; men zegge daarop
Ameen.

[Op Sjabbat leest men Parasa. Op andere dagen gaat men verder op
blz.134]
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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 Burgomestre e
Magistrados desta Cidade de Amsterdam/Amstelveen.
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[Men zegt eventueel Hasjcabot en opent de Hechal]
Die hulp verleent aan de koningen en heerschappij aan de vorsten en
Wiens rijk een rijk van alle eeuwen is; die Zijn dienaar David verlost
heeft van het moordend zwaard, die in de zee een weg en in de machtige
wateren een pad gebaand heeft. Hij moge zegenen en behoeden, bewaren
en helpen, verheffen en verhogen en hoger en hoger doen stijgen:
Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en Zijne Koninklijke
Gemalin; Hare Doorluchtige Hoogheid de Prinses van Oranje en Hunne
Overige Doorluchtige Hoogheden de Prinsessen Hun Dochters; Hare
Doorluchtige Hoogheid de Prinses Zijn Moeder; Alle Afstammelingen
van het Koninklijk Huis van Oranje-Nassau; de Befaamde Medewerkers
aan het Bestuur van dit Land en de Weledelgeboren en Edelachtbare
Heren Burgemeester en Wethouders dezer stad Amsterdam/Amstelveen.
De Koning aller Koningen beware hen in Zijn barmhartigheid en doe hen
leven, en beschutte hen tegen alle onheil en schade. De Koning aller
koningen doe hun geluksster stijgen in Zijn barmhartigheid en mogen zij
de dagen hunner regering verlengen. De Koning aller Koningen in Zijn
barmhartigheid, moge het hun hart en het hart van al hun raadslieden en
aanzienlijken ingeven om ons en al onze broeders in Israël welwillend te
behandelen. In hun dagen en in onze dagen moge Juda geholpen worden
en Israël veilig wonen, en voor Zion de verlosser komen. Zo moge het
welgevallig zijn, en laten wij daarop zeggen: Ameen.
Ik stort mijn gebed voor U uit op een tijdstip van welgevallen, o, God;
wil in Uw grote genade mij met de trouw van Uw hulp verhoren. Ik stort
mijn gebed… [twee maal]
[Chazzan en Parnaas gaan naar de Hechal en zeggen]
Geloofd zij (God), de Alomtegenwoordige, die de wet aan Zijn volk
Israël gegeven heeft. Geloofd zij Hij. Gelukkig het volk, dat het aldus
heeft, gelukkig het volk, welks God de Eeuwige is.
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De Portugezen in Nederland zeggen Berich Sjeme niet, vandaar het
ontbreken van de vertaling.
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Berich Sjeme is afkomstig uit de Zohar (parasjat Vajakheel, 225).
Algemeen wordt aangenomen dat vele van de kabalistische- en Zohar
teksten uit onze tefillot zijn geschrapt nadat Sjabetai Tswi in 1666 werd
ontmaskerd als valse masjiach. Een aanwijzing hiervoor is dat in de
tefillot gedrukt door Joseph Atias in 1661 Berich Sjeme wel voorkomt,
maar dat in latere drukken, bijvoorbeeld die van 1726, het ontbreekt.

:ohrnut kfhvvn rpxv ,t ohmunaf
:uS"j$
% h InJ% vn" nIr%
% bU 'hT& t& h"hk$ UkS$% D :izj

[Men neemt het Sefer Tora uit het Hechal en de Chazzan zegt]
Verkondig de grootheid van de Eeuwige met mij en laten wij tezamen
Zijn naam verheffen.

:ohrnut rpxv ,t ohthcnaf
:tUv JIse" 'uh"kd% r$ o«sv3 k$ Uu3jT$ J% v& u% 'Ubh!v«k>
4 t h"h% U n n I r

[Men brengt het Sefer en de gemeente zegt] Verheft de Eeuwige onze
God en buigt U neder voor de rustbank van Zijn voeten, heilig is Hij.
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Sephardim in Amstelveen zeggen Berich Sjeme echter wel. Daarom is in
overleg met Chacham Toledano besloten om de tekst uit 1661, met
enkele kleine correcties, in deze uitgave op te nemen.
Hieronder een korte samenvatting van Berich Sjeme:
Geprezen is de naam van de Heer van de wereld.
Moge U welwillend onze gebeden verhoren en ons beschermen.
U regeert over alles. U voedt en zorgt voor inkomen.
Ik ben Zijn dienaar en vertrouw op Hem en niet op een mens.
Moge U onze wensen vervullen, Ameen.
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MIENCHA VOOR REGALIEM
Verheft de Eeuwige onze God, en buigt U neder, voor Zijn heilige berg,
want heilig is de Eeuwige, onze God. Niemand is heilig als de Eeuwige.
want niemand bestaat buiten U, en geen Rots is er als onze God. Want
wie is God, behalve de Eeuwige, en wie is een Rots, behalve onze God.
De leer, die Mozes ons geboden heeft, is een erfgoed van de gemeente
van Jacob. Een boom des levens is zij voor hen, die haar omvatten en
gelukzalig, die haar vasthouden. Haar wegen zijn lieflijke wegen en haar
paden zijn vrede. Groot is de vrede van hen, die Uw leer beminnen en
geen struikelblok ligt vóór hen. De Eeuwige geve kracht aan Zijn volk,
de Eeuwige zegene Zijn volk met vrede.

[Als het Sefer Tora op de Teba wordt gelegd]
Wanneer ik de naam des Eeuwigen aanroep, kent dan aan onze God
grootheid toe. Allen, kent God macht toe en bewijst eer aan de Thora.

[Men heft het Sefer Tora op en de gemeente zegt]
De leer van Mozes is waarheid.

[Wanneer men het schrift van het Sefer Tora ziet zegt men]
En dit is de leer, die Mozes de kinderen Israëls voorgelegd heeft. De leer
die Mozes ons geboden heeft is een erfgoed van de gemeente Jacobs. De
Almachtige, volmaakt is Zijn weg, het woord des Eeuwigen is gelouterd.
Hij is een schild voor allen die bij Hem beschutting zoeken.
[De Parasa kunt u vinden op blz. 229 - 286]
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MIENCHA VOOR REGALIEM
[Tijden het oprollen van het Sefer zegt men]
Miezmor 92: Een Miezmorlied voor de Sjabbat: Goed is het de Eeuwige
te danken en voor Uw naam, Allerhoogste, de snaren te tokkelen; om 's
morgens Uw genade te verkondigen en Uw trouw des avonds, op een
tiensnarig speeltuig en op de luit, bij een zacht ruisen van de harp. Want
Gij hebt mij verblijd, o Eeuwige, met Uw werk, in de arbeid van Uw
handen juich ik. Hoe groot zijn Uw daden, o Eeuwige, zeer diep zijn Uw
gedachten. Een verstandeloze beseft dit niet, een dwaas ziet dit niet in.
Wanneer booswichten als gewas opgroeien, en alle misdadigers
opbloeien, (dan is dit) om hen voor eeuwig te vernietigen. Maar Gij,
Eeuwige, zijt hoogverheven in eeuwigheid. Want zie, Uw vijanden, o,
Eeuwige, want zie, Uw vijanden gaan ten gronde, alle misdadigers
worden uiteengeslagen, Maar mijn hoorn hebt Gij hoog gemaakt als die
van een bizon; overgoten ben ik met frisse olie, mijn oog ziet neer op
mijn benijders. Wanneer booswichten tegen mij opstaan, dan horen mijn
oren: de brave zal bloeien als een dadelpalm, als een ceder op de Libanon
zal hij hoog opgroeien. Die geplant zijn in het huis des Eeuwigen, in de
voorhoven van onze God, zij bloeien op. Nog in hoge ouderdom brengen
zij knoppen voort, zijn zij sappig en groen, om te verkondigen dat de
Eeuwige rechtvaardig is, mijn Rots bij Wie geen onrecht is.
[Als men het Sefer Tora terug brengt naar de Hechal]
Men love de naam des Eeuwigen, want Zijn naam alleen is verheven,
Zijn majesteit ligt over aarde en hemel. Hij verhief de hoorn van Zijn
volk tot roem voor al Zijn vromen, voor de kinderen Israëls, het volk, dat
Hem na staat, Halleluja. De Eeuwige, Hij is de ware God, de Eeuwige,
Hij is de ware God boven in de hemel en beneden op de aarde, niemand
anders. Niemand is U gelijk onder de goden, Heer, en niets is als Uw
werken.
Want een kostelijke leer heb ik U gegeven, verlaat Mijn wet niet.
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MIENCHA VOOR REGALIEM
[Als het Sefer Tora in de Hechal wordt geplaatst]
Keer terug naar Uw woning en woon in het huis van Uw verlangen, want
iedere mond en iedere tong zal glans en heerlijkheid toekennen aan Uw
heerschappij. En wanneer Hij rust zal men zeggen: Keer terug, o
Eeuwige, te midden van tienduizenden van Israël. Breng ons terug,
Eeuwige, tot U, opdat wij terugkeren, vernieuw onze dagen als voorheen.

[Als er Mienjan is zegt de Chazzan Kadiesj]
[Kadiesj] Verheven en geheiligd zal Zijn grote naam worden in de
wereld, die Hij naar Zijn wil geschapen heeft. Moge Hij Zijn Rijk
vestigen en Zijn verlossing doen opbloeien en Zijn Gezalfde brengen in
Uw levensdagen en in het leven van het gehele huis van Israël spoedig en
binnen een korte tijd en men zegge daarop Ameen.

Qr"$C,&
% h t"Hn$ k!% g" hn4 k!% g" k% o$kg" k% Qr"$cn% t"Cr$ Vn4 J% t v h
vK$g,&
% hu% rS"v$ ,&
% hu% t¬$
4 b,&
% hu% onIr
$ ,&
% hu% rt$ P" ,&
% hu% j$CT$ J&
% hu%
(in4 t" :kve) /tUv Qhr& C% tJ" sUe
% S% Vn4 J% k"Kv$ ,&
% hu%

Ameen Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid.

't," n" j" bu% t," j" C% J% T& t," rh" J& t," f" r% C#k
& F" in& t K h g k
:(in4 t" :kve) in4 t" Urn% t& u% 'tn" k!% g" C% irh" n3
& tS$

Heilige geloofd zij Hij, meer dan alle lof, lied, hulde en vertroosting, die

/vrzj hkc vshngv ,t sjhc ohrnut izju kve

[De gemeente zegt de Ngamida samen met de Chazzan, zonder herhaling]
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Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid, geprezen, geroemd,
verheven, verhoogd, verheerlijkt en hoog bejubeld zij de naam van de
in de wereld uitgesproken worden; men zegge daarop Ameen.
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MIENCHA VOOR REGALIEM
Heer, open mijn lippen, opdat mijn mond Uw lof verkondige.
Geloofd zijt Gij, Eeuwige, onze God en God van onze voorouders, God
van Abraham, God van lzaak en God van Jacob, grote, machtige en
ontzagwekkende God, allerhoogste God, die vele weldaden bewijst,
eigenaar is van het heelal en de deugden der voorouders gedenkt en een
verlosser brengt aan hun nakomelingen, ter wille van Zijn naam, met
liefde.
Koning, Helper en Redder, en Schild; geloofd zijt Gij. Eeuwige, Schild
van Abraham.

:$ghJIv
!& k% cr$ /vT!" t" oh,& n4 vHj$ n% /h"b«st3 o"kIgk% rICd& v T t
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Gij zijt machtig in eeuwigheid, Eeuwige, Gij doet de doden herleven. Gij
zijt machtig om te helpen.
[op Pescah, Sjaboengot en Soekot] die de dauw doet neerdalen.
[op Sjeminie Chag Ngatseret en Simchat Tora] die de wind doet waaien
en de regen doet neerdalen.

Hij die de levenden in genade onderhoudt, de doden doet herleven in
grote barmhartigheid, vallenden steunt en zieken geneest, gevangenen
bevrijdt en Zijn woord vervult aan hen, die in het stof slapen (de doden).
Wie is U gelijk, Oppermachtige, en wie evenaart U, Koning, die laat
sterven en doet herleven en het heil doet ontspruiten.

/rhak khj,n kve ihbn ahaf
:oh,& N4 v$ vHj$ n% '"hh% vT" t$ QUr"C :oh,& n4 ,Ih3jv$ k% vT" t$ in>
" tbu%
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[Als er Mienjan is zingt men]
En Gij zijt standvastig in Uw belofte om doden te doen herleven. Geloofd
zijt Gij, Eeuwige, die de doden doet herleven.
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MIENCHA VOOR REGALIEM
[Wanneer er Mienjan is zegt de Chazzan]
Wij willen U heiligen en U verheerlijken als het welluidende,
geheimzinnige gebed der heilige Seraphiem, die U een drievoudig
,,heilig" toeroepen en aldus is door Uw profeet geschreven: ,,de één riep
de ander toe en zei: heilig, heilig, heilig is de Eeuwige der Heerscharen,
de gehele aarde is vol van Zijn heerlijkheid. Hun antwoorden prijzen
anderen en zeggen: Geloofd zij de heerlijkheid des Eeuwigen op haar
plaats. En in Uw heilige schriften staat als volgt geschreven: de Eeuwige
regeert eeuwig, Uw God, o Zion, van geslacht tot geslacht, haleluja.

WUkk% v%
$ h oIh#kf" C% ohJIs
& eU
% /JIse" Wn% J& u% JIse" v T t
kt4 v" '"hh% vT" t$ QUr"C (vT!" t" a«Ise" u% kIs"D Qk!n kt4 hF)
& :v"kX!
:JIsE" v$

Gij zijt heilig en Uw naam is heilig en heiligen loven U iedere dag steeds
(want een God, Koning, groot en heilig zijt Gij). Geloofd zijt Gij
Eeuwige, heilige God.
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" gk$ Ub!F4 k% n$

[Vanaf hier leest men in stilte]
U hebt uit alle volken Uw keuze op ons bepaald. U houdt van ons en bent
ons goedgezind, U hebt ons boven alle natiën geplaatst en ons met Uw
voorschriften bijzondere taken opgedragen, o, Koning! U hebt ons dichter
bij de dienst voor U gebracht en Uw grote Naam hebt U over ons
genoemd.

vjUb
" n% k& ,I,"CJ$ :,cak) v"cv3 t$ C% Ubh!v«k>
4 t h"h% Ub!k" #i T T u
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Ub!,Ur
4 j4
Js«e tr"e% n& cIy oIh ,t /vZv$ ,IgUcA" v$ dj$ :,IugcB J
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'vZv$ Js«e tr"e% n& cIy oIh ,t /vZv$ ,IFXB v$ dj$ :,IuFfxB k%
Ub!,4 j" n% G& in%
$z

U hebt ons met liefde gegeven Eeuwige, onze God, [op Sjabbat:
Sjabbatdagen voor rust en] vastgestelde feestdagen voor vreugde,
feestelijke tijden voor blijdschap [op Sjabbat:: deze rustdag en]
[op Pesach] het Matsotfeest, deze feestdag, oproep tot bijzondere
wijding, de tijd van onze bevrijding,
[op Sjaboengot] deze dag van het Wekenfeest, deze feestdag, oproep tot
bijzondere wijding, de tijd van onze wetgeving,
[op Soekot] het Loofhuttenfeest, deze feestdag, oproep tot bijzondere
weiding, de tijd van onze vreugde,
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[op Sjeminie Chag Ngatseret en op Simchat Tora] deze achtste dag, het
Slotfeest, deze feestdag, oproep tot bijzondere wijding, de tijd van onze
vreugde, met liefde een oproep tot bijzondere wijding, een herinnering
aan de uittocht uit Egypte.
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Onze God en God van onze voorouders, moge opstijgen en komen,
naderen, gezien en welgevallig aangenomen worden, gehoord, bedacht en
herinnerd worden de herinnering aan ons en de herinnering aan onze
voorouders, de herinnering aan Jeruzalem Uw stad en de herinnering aan
de Gezalfde, nazaat van Uw dienaar David en de herinnering aan geheel
Uw volk, het huis Israëls, voor U tot redding, ten goede, tot gunst, tot
genade en barmhartigheid op deze dag
[op Sjabbat] van rust en
[op Pesach] van het feest van de ongezuurde broden,
[op Sjaboengot] van het Wekenfeest
[op Soekoth] van het feest van de loofhutten,
[op Sjeminie Chag Ngatseret en op Simchat Tora] de achtste dag, het
Slotfeest
op deze dag der heilige samenroeping, opdat Gij U daarop over ons
ontfermt en ons helpt. Gedenk ons, Eeuwige onze God, daarop ten goede
en bedenk ons daarop ten zegen en help ons daarop tot een goed leven;
met het woord van heil en barmhartigheid, spaar ons en wees ons genadig
en erbarm en ontferm U over ons en help ons, want op U zijn onze ogen
gericht, want Gij zijt een God, een genadig en barmhartig Koning.
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Geef ons mee, Eeuwige, onze God, de zegen van de door U ingestelde
feestdagen, een zegen voor leven in vreugde en vrede, zoals U
welwillend beloofd hebt ons te willen zegenen, zo zult U welwillend
zegenen. Geef ons wijding door Uw geboden en gun ons een deel aan Uw
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tora. Verzadig ons met Uw goedheid en verheug onze ziel met Uw hulp,
geef ons een zuiver hart om U in waarheid te dienen en schenk ons,
Eeuwige, onze God [op Sjabbat: met liefde en welwillendheid], met
vreugde en blijdschap Uw heilige [op Sjabbat: Sjabbatdagen en]
vastgestelde feestdagen en laat heel Jisrael die Uw Naam heiligen blij
zijn met U. Geprezen, U, Eeuwige die [op Sjabbat: de Sjabbat,] Jisrael en
de feestelijke tijden wijding geeft.
[Als er Mienjan is leest de Chazzan vanaf “en schenk ons” hardop]
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Heb welgevallen, Eeuwige onze God, in Uw volk Israël en schenk
aandacht aan hun gebed en breng de offerdienst terug in het binnenste
van Uw huis en moge Gij de vuuroffers van Israël en hun gebed spoedig
in liefde welgevallig aannemen en moge de dienst van Uw volk Israël
steeds tot welgevallen strekken.
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En moge Gij in Uw grote barmhartigheid behagen in ons scheppen en ons
welwillend gezind zijn en mogen onze ogen het aanschouwen, wanneer
Gij in barmhartigheid naar Zion terugkeert. Geloofd zijt Gij Eeuwige, die
Zijn majesteit naar Zion terug brengt.
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Wij danken U, want Gij zijt de Eeuwige onze God immer en eeuwig,
onze Rots, Rots van ons leven en Schild van onze hulp zijt Gij. Van
geslacht tot geslacht zullen wij U danken en Uw lof verkondigen, voor
ons leven, dat in Uw hand overgeleverd is en voor onze zielen, die U
toevertrouwd zijn en voor Uw wonderen, die dagelijks bij ons
geschieden, en voor Uw wonderdaden en weldaden, die ten allen tijde
zijn, 's avonds, 's morgens en ’s na middags; Algoede, want Uw
barmhartigheid neemt geen einde, Albarmhartige, want Uw
genadebewijzen eindigen niet, want van oudtijds hopen wij op U.
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[Als de Chazzan de eerste woorden “wij danken U” gezegd heeft, buigt
ieder het hoofd en zegt:] wij danken U, want Gij zijt de Eeuwige onze
God en de God van onze voorouders, de God van alle vlees, onze
Schepper en Schepper van het heelal. Lof en dank zij aan Uw grote en
heilige naam gebracht, omdat Gij ons in het leven gehouden hebt en ons
staande gehouden hebt; Zo moge Gij ons in het leven houden en ons
genadig zijn en onze ballingen verzamelen naar de voorhoven van Uw
heiligdom om Uw wetten in acht te nemen en Uw wil te volbrengen en
om U met volmaakt hart te dienen; omdat wij U mogen danken, zij de
God der dankgebeden geloofd.
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En voor dit alles wordt Uw naam steeds geprezen, verheven en geroemd,
onze Koning, immer en eeuwig, en alle levenden danken U, Sela. En
mogen zij Uw grote naam roemen en prijzen in waarheid, eeuwig, daar
deze goed is. O Almachtige, onze hulp en steun in eeuwigheid, o goede
God, geloofd zijt Gij, Eeuwige, Uw naam is ,,Goede" en het betaamt U te
danken.
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Breng vrede, welzijn en zegen, leven, gunst en genade, rechtvaardigheid
en barmhartigheid over ons en over geheel Uw volk Israël en zegen ons,
onze Vader, allen tezamen door het licht van Uw aangezicht. Want door
het licht van Uw aangezicht hebt Gij ons, Eeuwige onze God, leer en
leven, liefde, genade, rechtvaardigheid en barmhartigheid, zegen en vrede
gegeven en moge het goed in Uw ogen zijn om ons en Uw volk Israël te
zegenen met een overvloed van kracht en vrede. Geloofd zijt Gij
Eeuwige, die Zijn volk Israël met de vrede zegent. Ameen.
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Mogen de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart tot
welgevallen zijn voor U, Eeuwige, mijn Rots en mijn Verlosser.
Mijn God, bewaar mijn tong voor kwaadspreken en mijn lippen voor het
spreken van bedrog; en moge mijn ziel jegens hen die mij vervloeken,
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zwijgen en moge mijn ziel nederig als het stof zijn tegenover ieder. Open
mijn hart voor Uw leer en moge mijn ziel Uw geboden ijverig opvolgen,
en wil van allen die tegen mij ten kwade opstaan, snel het plan verijdelen
en hun voornemens vernietigen. Doe het om der wille van Uw naam, doe
het om der wille van Uw rechter hand, doe het om der wille van Uw leer,
doe het om der wille van Uw heiligheid. Help toch met Uw rechter hand
en verhoor mij. Mogen de woorden van mijn mond en de overdenking
van mijn hart tot welgevallen zijn voor U, Eeuwige, mijn Rots en mijn
Verlosser. [Hier zegt ieder de voor zijn/haar naam aangewezen
Bijbeltekst] Hij, die de vrede sticht in Zijn hoge hemelen, Hij moge in
Zijn barmhartigheid vrede brengen over ons en over geheel Israël,
Ameen.
[Als er Mienjan is zegt de Chazzan Kadiesj]
[Kadiesj] Verheven en geheiligd zal Zijn grote naam worden in de
wereld, die Hij naar Zijn wil geschapen heeft. Moge Hij Zijn Rijk
vestigen en Zijn verlossing doen opbloeien en Zijn Gezalfde brengen in
Uw levensdagen en in het leven van het gehele huis van Israël spoedig en
binnen een korte tijd en men zegge daarop Ameen.

Ameen, Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid.

Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid, geprezen, geroemd,
verheven, verhoogd, verheerlijkt en hoog bejubeld zij de naam van de
Heilige geloofd zij Hij (Ameen), meer dan alle lof, lied, hulde en
vertroosting, die in de wereld uitgesproken worden; men zegge daarop
Ameen.
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Moge het gebed en de smeking van geheel het huis Israël aangenomen
worden voor hun Vader in de hemel en men zegge daarop Ameen. Moge
ons gebed in barmhartigheid en welgevallen aangenomen worden,
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Er kome grote vrede vanuit den hoge, leven, overvloed, heil en troost,
verlossing en genezing, bevrijding, vergiffenis en verzoening, voorspoed
en redding voor ons en geheel Zijn volk Israël en men zegge daarop
Ameen.
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Hij, die vrede sticht in Zijn Hemelen, moge in Zijn barmhartigheid vrede
brengen over ons en over gans Zijn volk Israël en men zegge daarop
Ameen.
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[Men zegt één van de volgende Miezmoriem]

[Op Pesach]
Miezmor 107 Deze Miezmor wordt gelezen als dank door hen, die gered
werden toen zij op een gevaarlijke plaats waren of in een gevaarlijke
situatie verkeerden. Alsjich wijst in dit verband op hetgeen het Joodse
volk in Egypte heeft meegemaakt en hoe God hen daar uit de gevaren van
de slavernij heeft gered. Verder noemt hij hoe God hen niet liet
verdrinken in de Schelfzee en hen beschermde tijdens hun tocht door de
woestijn. De associatie met de “zeman cheroetenoe”, “het verkrijgen van
de vrijheid” ligt voor de hand.
[Als er Mienjan is zegt men Kadiesj, blz. 154 anders Ngalenoe blz. 156]

146

ohkdrk vjbn
:r4z«g iht4 u% UkJ!
% F" o"Ck& kn"
" gC g$bf$% Hu$ :Umt"
" b iIhk% g ,$mg3 u$
oth
4 mIh
& :o4ghJIh
& ovh,I
4 eUm
! N% n& ov"k r$MC$ h"h% #kt Ue3g!z% H& u$
ISx% j$ h"hk$ UsIh
! :eT$
4 bh% ovh,Ir
4 xI
% nU
! ,un" k$
% mu% QJjn4
hjh
4 r& cU
% ,Jj%b ,I,k% S$ r$CJ#h
& F& :os"t" h4bc% k& uh,It
" k% p&% bu%
:UB$g,&
% h ovh,«
4 b«ug3 nU
4 o"gJ% P& QrSn& ohk& u>
& t :$gS4 D& kzr$% c
Ue3gz% H& u$ :,un" hr3
4gJ#s$
$ g UghD$& Hu$ oJ" p$
% b c4g,$ T% kf«t#kF"
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% h :o4ghJIh
&
ovh,I
4 eUm
! N% n& ov"k r$MC$ h"h% #kt
uh,It
" k% p&% bu% ISx% j$ h"hk$ UsIh :o,I,h!
" j& A% n& y4Knh
$ u& ot4 P" r&% hu%
:v"Br& C% uhG3
" gn$ UrP% xh
$ u& vsI,
" hj4 c&
% z UjC%
% zh& uS:o
% s"t" h4bc% k&
Utr" vN" v4 :ohC& r$ o&hn$ C% vft"
" kn% hG«
4 g ,IH&bt@ C" o"Hv$ hs4 rI% !h
vr""gx% jUr
$ sn3
4 gH$ u$ rnt«Hu$ :v"kUmn% C& uh,It
" k% p&% bu% h"h% hG3
4 gn$
v"gr"C% oJ" p$
% b ,InIv,% Usr4% h o&hn$ J" Uk3gh$ :uh"KD$ onIr
4 T% u$
:g"KC$ ,% T& o," n" f% j#k
" f" u% rIFA& F$ UgUb"hu% UDIj"
! h :d"dIn,% ,&
vr""gx% o4e!h" :oth
4 mIh
& ovh,4 «e! UmN% nU
& ov"k r$MC$ h"h% #kt Ue3gm&% Hu$
oj%
4 bH$ u$ Ue«T! J&
% h#hf& Ujn% G&
% Hu$ :ovh4KD$ UJ>jHu$ vn" n" s% k&
:os"t" h4bc% k& uh,It
" k% p&% bu% ISx% j$ h"hk$ UsIh
! :o"mp% j zIjn#k
% t
oG"
4 h :UvUkk% v%
$ h oh&be4 z% cJIn
$ cU
% o"g#kv$ e% C& UvUnnI
% rh! u&
vj4
" kn% k& hr& P% .rt :iItN" m& k% o&hn$ ht!4 m" «nU r"Cs% n& k% ,Irv%
"b
ht!4 m" «nk% v"Hm& .rtu% o&hn#o$
$ dt3 k$ r"Cs% n& oG"
4 h :V"c h4cJ% !h ,$gr"n4
,IsG" Ugr%% zH& u$ :cJIn
" rhg& Ub%bIf%! hu$ ohc4
& gr% oJ" cJIHu$ :o&hn"
s«tn% UCr&% Hu$ o4fr!% c" h% u$ :vtUc
" ,% hr& P% UG3gH$ u$ ohn& r"f% UgY&
% Hu$
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! gn&% Hu$ :yhg& n$
% h t«k oT" n% vcU
%
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iIhc% t c4DG%
$ hu$ :Qrs#t«k
"
Uv«,C% o4g,$
% Hu$ ohch
& s%& b k$g zUC Q4p«J
Ujn" G&
% hu% ohr& J%
" h Utr&% h :,Ij"PJ% n& it«MF$ oG"Hu$ h&bIgn4
Ub%bIC! ,&
% hu% vKt#r
4 n" J&
% hu% of" j#h
" n& :vh
" P& v"mp!% e" v"ku$% g#kf" u%
:"hh% hs4 x% j$
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:,Iugc< J
a k
uh"ch% It! UmUp"
! h ohv«k>
& t oUe"h :rhJ& rIn%zn& su& s"k% j4
$ Mb$ n$
% kS
d$bIS xN4 v& F% ;«Sb% T& iJ"
" g ;«Sb% v& F% :uh"bP" n& uht%
" bG$ n% UxUb"hu%
Ujn% G&
% h oheh
& S$& mu% :ohv«k>
& t h4bP% n& ohg& J" r% Usct«
% h Jt#h4
4 bP% n&
UrN$
% z ohv«kt
& UrhJ
!& :vj" n% G& c% UGhG"
& hu% ohv«k>
& t h4bp% k& Umk$
% gh$
hc3
& t :uh"bp" k% Uzk% g& u% InJ% V"hC% ,Icr3
"gC" c4f«rk" UK«x! InJ%
chJI
& ohv«k>
& t :IJs% e" iIgn% C& ohv«k>
& t ,Ibn" k% t$ i$Hs$ u% ohnI,%
& h
Ubf!% J" ohr& rI% x! Qt$ ,IrJI
" F$
! C ohrh& x3
& t thmIn
& v,%
" hC$ ohsh& j%
&h
:v"kx iInhJh
& c& WS% g$
% mC% WN$g h4bp% k& W,t4
% mC% ohv«k>
& t :v!jh
" j& m%
h4bP% n& h$bhx& vz ohv«k>
& t h4bP% n& Upy!% b" o&hn$ J#;
" t$ vJ!
" g" r" .rt
W,"
% kj3 b$ ohv«k>
& t ;h&bT" ,Ics%"b oJD :kt4 r"G&
% h hv«k>
4 t ohv«k>
& t
h&bg" k W,!% c" IyC% ihf& T" V"c#UcJ!% h" W,!% H" j$ :V!T%
" bb$ If! vT" t$ vt" k&% bu%
,It"cm% h4fk% n$ :cr" t"cm" ,Ir¬$
% cn% v$ rn«t#iT&h h"b«st3 :ohv«k>
& t
ih4C iUcF% J% T#o
& t& :k"kJ" e4Kj$ T% ,&hC$ ,u%$bU iUs«! Sh& iUs«! Sh&
:.Urj" er$e% rh$ C& vh
" ,Irc% tu% ;xF$c vP" j% b v"bIh h4pb% F$ o&hT" p$ J%
ohv«k>
& t#rv$ :iInk$
% mC% d4kJ% T$ V"C ohf"
& kn% hS$ J$ Gr"
4pC%
oh&BbBc$
% D ohr& v" iUsM% r$T% vN"
" k :iJ"
" C#rv$ oh&BbBc$
% D#rv$ iJ"
" C#rv$
ohv«k>
& t cfr :j$mb"k i«FJ&
% h h"h% #;t$ ITc% J& k% ohv«k>
& t sn$ j" rv" v"
oIrN$
" k ,h
" k"
& g :Js«EC$ h$bhx& o"c h"b«st3 it%
" bJ& h4pk% t$ o&h,«
$ Cr&
V"h i«FJ% k& ohr& rI% x! ;t$ u% os"t"
" C ,IbT" n$ T" j$
% e"k hc& A ,h
" c& J"
:v"kx Ub,"
4 gUJ%h kt4 v" Ub"k#xn3
" gh$ oIh oIh h"b«st3 QUr"C :ohv«k>
& t
:,It"
! mIT! ,uN$
" k h"b«st3 h"hk4 ,IgJI
" n! k% kt4 Ub"k kt4 v"
Q4Kv$ ,% n& r"gG4 s«es% e" uh"ch%«t! Jt«r .j$ n&
% h ohv«k>
& t#Qt$
:o"h ,IkmB N% n& chJ& t" chJ& t" iJ"
" Cn& h"b«st3 rn$ t" :uhn" J3
" tC$

[Op Sjaboengot]
Miezmor 68 Deze Miezmor opent met een bede tot God om de vijanden
van het Joodse volk te verstrooien. Daarna beschrijft David hoe God het
volk uit Egypte heeft gevoerd en door de woestijn naar de berg Sinai
heeft geleid. De Goddelijke openbaring die daar op Sjaboengot
plaatsvindt, is de kern van deze Miezmor. David beschrijft het geven van
de Tora en de gevolgen hiervan. Naarmate de band tussen God en het
Joodse volk sterker wordt, neemt de haat van de andere volkeren toe.
Sinai komt van het Hebreeuwse woord "Sin'a", hetgeen haat betekent.
(TB Sjabbat 89b). De associatie van deze Miezmor met de “Zeman
Matan Toratenoe”, “het krijgen van de Tora”, is duidelijk.
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[Als er Mienjan is zegt men Kadiesj, blz. 154 anders Ngalenoe blz. 156]

Utr" :Uv4Bn& ohc%
& hIt! n4 Whc"kF% iIJk% os"C% Wk% d% r$ .j$ n% T& i$gn$ k%
ohr& J" UnS% e& :Js«Ec$ hF& k% n$ hk& t4 ,Ifhk3
& v ohv«k>
& t Wh,Ifhk3
&v
ohv«k>
& t Ufr!% C" ,Ikv4 e% n$ C% :,Ip4pIT ,In"kg3 QI,C% oh&bd!% «b rj$ t$
vsUv%
" h hr4G" os«4 r rhg"
& m in"
& hb% C& oJ" :kt4 r"G&
% h rIeN% n& h"b«st3
v!Z" Ug WZgB Whv«k>t vU"m& :hk& T" p$
% b hr4G" iUkc%
B z hr4G" o!," n" d% r&
UkhcIh
& Wk% o"
& kJUr%
" h k$g Wkfh!
" v4 n4 :Ub"K T" k$
% gP" Uz ohv«k>
& t
ohN$
& g h4kd% gC% ohrh& C& t$ ,s3
$ g vbe" ,$Hj$ r$gD% :hJ" ohf"
& kn%
Uh!,>
" th :UmP" j% h ,Icr"e% ohN$
& g r$ZC& ;xf#h4
" Mr$C% x4Pr$,% n&
,Ifk% n% n$ :ohv«kt4
& k uhs""h .hr& T" JUF o&hr"m% n& h&Bn& oh&Bn$ J% j$
hn4 J% C& c4f«rk" :v"kx h"b«st3 UrN$
% z ohv«kt4
& k UrhJ& .rt" v"
ohv«kt4
& k z«g UbT% :z«g kIe IkIeC% iT&
4 h#iv4 ose#hn4 J%
WhJS"e% N& n& ohv«k>
& t trIb
" :ohe& j" A$
% C IZgB u% I,u3
"tD$ kt4 r"G&
% h#k$g
:ohv«k>
& t QUr"C o"gk" ,Inm3
B g,$ u% z«g i,«
4 b tUv kt4 r"G&
% h kt4
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:,IuFfx
<k
i4F o&hn#h4
" eh!p3
& t#k$g d«rg3 T$ k"Ht$ F% :jr«$e#h4bc% k& khF& G% n$ j4
$ Mb$ n$
%k
hj" kt4 k% ohv«kt4
& k hJ& p$
% b vt" n!% m" :ohv«k>
& t Whkt4 d«rg3 ,$ hJ& p$
%b
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" ojk h,"
& gn% s& hK& v,%
" hv!" :ohv«k>
& t h4bP% vtr4"tu% tIct" h,$ n"
vr"F%% zt vKt4 :Whv«k>t v4Ht$ oIHv#k
$ F" h$kt4 r«nt> C v"kh% k" u"
ohv«k>
& t ,h4C#s$g oS4 S$ t Q"X$C r«cg> t hF& hJ& p$
% b h$kg" vf" P% J% tu%
hJ& p$
% b hj3
& jITJ% T#v
& n$ :d4dIj iInv" vsI,
" u% v"Br#kIe
&
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:uh"bP" ,IgUJ%h UBsIt sIg#hF& ohv«kt4
& k hkh
& jIv
& h"kg" hn>
& vTu$
iS4 r$% h .rtn4 Wr"% F%zt i4F#k$g jjIT
" J% ,& hJ& p$
% b h$kg" hv«k>
$ t
kIek% trIe
4 oIvT#k
% t oIvT% :r"gm% n& rv$ n4 oh&bInr% ju%
h"h% vU$mh% onIh
" :Ur"cg" h$kg" WhK$du% Whr"CJ% n#k
& F" WhrIBm&
vr"nI
% t! :h"Hj$ kt4 k% v"Kp& T% hN& g& [IrhJ]
& v«rhJ& v"kh% K$ c$ U ISx% j$
:c4hIt .j$
$ kC% Q4kt4 rs«4 e#vN!" k" h&bT" j$
% fJ% v!n"
" k hg& k% x$ kt4 k%
v4Ht$ oIHv#k
$ F" h$kt4 or"n% t" C% hr"rI% m! h&bUpr% j4 h,In
$ m$
% gC% j$mrC%
hkh
& jIv
&
h"kg" hn>
& vT#vnU
$ hJ& p$
% b hj3
& jITJ% T#v
& n$ :Whv«k>t
:hv«kt4
" u h$bP" ,«gUJ%h UBsIt sIg#hF& ohv«kt4
& k
vn" r% n#Jh
&
t& n4 shx& j#t«k
"
hIDn& hch
& r& v!c" hr& u% ohv«k>
& t h&by4 p% J"
h&bT" j$
% bz% v!n"
" k h&ZUgn" hv«k>
4 t vT" t#h
$ F& :h&by4 K% p$ ,% v"ku$% gu%
vN" v4 WT% n3
& tu$ WrI% t#j$
! kJ% :c4hIt .j$
$ kC% Q4Kv$ ,% t rs«4 e#vN!" k"
vtI
" c! t" u% :Wh,IbF% J% n#k
& tu% WJ% s% e#r
" v#k
$ t h&bUth
! c%
& h h&bUj%! bh$
rIBf& c% WsI% t! u% hkh
& D& ,j$ n% G& kt#k
4 t ohv«k>
& t j$Cz% n#k
& t
h"kg" hn>
& vT#vnU
$ hJ& p$
% b hj3
& jITJ% T#v
& n$ :hv«k>
" t ohv«k>
& t
:hv«kt4
" u h$bP" ,«gUJ%h UBsIt sIg#hF& ohv«kt4
& k hkh
& jIv
&

[Op Soekot]
Miezmor 42 Deze Miezmor is de eerste van een serie van acht, die alle
worden toegeschreven aan de zonen van Korach. Rasji wijst erop dat zij
hun vader uiteindelijk niet volgden in diens opstand tegen Mozes en
Aharon. Toen Korach en zijn volgelingen door de aarde werden
verzwolgen, werden de zonen door God gered. Ter gelegenheid van hun
redding componeerden zij deze Miezmor.
In de tekst van de Miezmor wordt verwezen naar de ceremonie van het
gieten van water in de Tempel op de tweede dag Soekot.
Miezmor 43 Deze Miezmor is een bede tot God om een einde te maken
aan de ballingschap van het Joodse volk. Hier wordt Hem gevraagd Zijn
waarheid en licht te schenken. De Miezmor begint zonder aanhef, omdat
deze wel gezien wordt als het tweede, maar toch onafhankelijke, vervolg
van Miezmor 42. Deze opvatting is onder andere te zien in het einde van
de Miezmor die met een gelijk vers als Miezmor 42 eindigt.
[Als er Mienjan is zegt men Kadiesj, blz. 154 anders Ngalenoe blz. 156]
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Op Sjeminie Chag Ngatseret & Siemchat Tora
Miezmor 12 Op de zeven dagen van Soekot bracht het Joodse volk in de
Tempel offers voor het welzijn van "de zeventig volkeren van de wereld"
Op de achtste dag, Sjeminie Chag Ngatseret, werd ook een offer
gebracht. Dit offer had echter een andere betekenis. Het symboliseerde
dat het Joodse volk uitverkoren was en verheven zal worden in de tijd
van de Masji'ach.
Sjeminiet betekent 8e, in het Hebreeuws komt dit in de naam van het
slotfeest, Sjeminie Ghag Ngatseret, terug.

ohra dj ka iurjt ouhc /ahse rnut izjv ihbn ahaf
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[Als er Mienjan is zegt de Chazzan Kadiesj. Op de laatste dag feest zingt
hij dit samen met de gemeente . Als er geen Mienjan is zegt men
Ngalenoe op blz. 156]

hS& tn" k!% g" C% (in4 t" :kve) /t"Cr$ Vn4 J% JS$ e$ ,&
% hu% k S D , h
cr4e" u& V4be" r% PB jn$ m$
% hu% V,Uf
4 k% n$ Qhk& n$
% hu% 'V,Ug
4 r% f& tr"c%
,h4C#kf" s% h4Hj$ cU
% iIfhnIh
4 cU
% iIfh4Hj$ C% (in4 t" :kve) /Vjh
4 J& n%
:in4 t" Urn% t& u% chr"& e in%
$ zcU
& t"kd" g3 C$ /kt4 r"G% h&

[Kadiesj] Verheven en geheiligd zal Zijn grote naam worden in de
wereld, die Hij naar Zijn wil geschapen heeft. Moge Hij Zijn Rijk
vestigen en Zijn verlossing doen opbloeien en Zijn Gezalfde brengen in
Uw levensdagen en in het leven van het gehele huis van Israël spoedig en
binnen een korte tijd en men zegge daarop Ameen.

(Qr"$C,&
% h t"Hn$ k!% g" hn4 k!% g" k% o$kg" k% Qr"$cn% t"Cr$ Vn4 J% tv%
4 h :kve)
Qr"$C,&
% h t"Hn$ k!% g" hn4 k!% g" k% o$kg" k% Qr"$cn% t"Cr$ Vn4 J% t v h
vK$g,&
% hu% rS"v$ ,&
% hu% t¬$
4 b,&
% hu% onIr
$ ,&
% hu% rt$ P" ,&
% hu% j$CT$ J&
% hu%
(in4 t" :kve) /tUv Qhr& C% tJ" sUe
% S% Vn4 J% k"Kv$ ,&
% hu%
153

Ameen, Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid.
Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid, geprezen, geroemd,
verheven, verhoogd, verheerlijkt en hoog bejubeld zij de naam van de
Heilige geloofd zij Hij (Ameen), meer dan alle lof, lied, hulde en
vertroosting, die in de wereld uitgesproken worden; men zegge daarop
Ameen.
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Er kome grote vrede vanuit den hoge, leven, overvloed, heil en troost,
verlossing en genezing, bevrijding, vergiffenis en verzoening, voorspoed
en redding voor ons en geheel Zijn volk Israël en men zegge daarop
Ameen.

Ubh!k4 g" oIkJ" vG3gh$ uhn3
" jr$C% tUv uhnIr
" n% C& oIkJ" v G«
g
:(in4 t" :kve) in4 t" Urn% t& u% 'kt4 r"G&
% h IN$g#kF" k$gu%

Hij, die vrede sticht in Zijn Hemelen, moge in Zijn barmhartigheid vrede

/,hJt
& r4C% r4mIhk% v"KsBD% ,,"
4 k /k«Fv$ iIs3tk$ j!$ C4 J$ k% U b h k g
/vn" s3
"tv" ,IjP% J% n& F% Ub!n" G" t«ku% ,Imr3
"tv" h4hIdF% Ub!G"
" g t«KJ
ov4 J /o"bIn3v#kf" F% Ub!k4 rId
" u% ovF" Ub4ek% j oG" t«KJ
/$ghJIh
!& t«k kt4 kt ohk& K% P$ ,% nU
& ehr"& u kc!v"k ohu3
& jT$ J% n&
QUr"C JIsE" v$ ohf"
& kN% v$ h4fk% n$ Qk!n h4bp% k& ohu3
& jT$ J% n& Ubj$
% b!t3 u$
o&hn!$ A$
" C Ire%
" h cJInU
$
/.r!t" s4xIhu% o&hn!$ J" vyIb tUvJ /tUv
iht4 u% Ubh!v«k>
4 t tUv /ohnIr
& n% hv4 c"
% dC% IZgB ,$bhf& JU
% /k$gN$ n&
/vrIT$
" C cU,F" F$ /I,"kUz xp!tu% Ub!F4 k% n$ ,n>t /rj4 t$ sIg
o&hn$ A$
" C ohv«k>
& tv" tUv h"h% hF& W!c"ck% kt ,«
" cJ3
4 vu$ oIHv$ T" g% s"$ hu%
:sIg iht4 /,j!$ T" n& .r!t" v" k$gu% k$gN!$ n&

[Ngalenoe] Op ons rust de plicht om de Heer van alles te prijzen en de
grootheid te erkennen van de Schepper, die ons niet gemaakt heeft als de
volkeren der andere landen en ons niet gelijkgesteld heeft met de andere
geslachten der aarde. Die ons deel niet gelijk gemaakt heeft aan het
hunne, en ons lot niet aan dat van hun gehele menigte. Want zij buigen
voor wat nietig en ijdel is en bidden tot een god, die niet helpt. Maar wij
buigen voor de Koning aller koningen, de Heilige, geloofd zij Hij, want
Hij spant de hemel uit en grondvest de aarde en het verblijf van Zijn
heerlijkheid is boven in de hemel en de woonplaats van Zijn almacht is in
hoger sferen. Hij is onze God en geen ander bovendien, onze Koning is
waarachtig en er is niets buiten Hem. Zoals in de Thora geschreven staat:
Heden zult Gij erkennen en U ter harte nemen, dat de Eeuwige de ware
God is, boven in de hemel en beneden op aarde, niemand anders.

~~~~~~~~~~~~~~
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brengen over ons en over gans Zijn volk Israël en men zegge daarop
Ameen.

~~~~~~~~~~~~~~
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PIERKEE ABOT - HOOFDSTUK 1
Sanhedrien 10, 1. Heel Israel heeft aandeel aan de wereld, die eens
komen zal want er is gezegd: Alle rechtvaardigen van uw volk zullen
voor eeuwig - het land van leven - in bezit houden, een stekje dat Ik
plantte met eigen handen, waarop Ik Mij kan beroemen [Jes. 60, 21].
HOOFDSTUK 1
1. Mosjé ontving de Tora van de Sinaj en gaf haar opgeschreven en
mondeling verklaard ter verdere overlevering aan Jehosjoea’ en
Jehosjoea’ aan de raad der oudsten, deze aan de profeten; de profeten
gaven haar ter overlevering aan ‘de mannen van de grote vergadering’.
Deze hebben drie stellingen verkondigd: a) Wees voorzichtig bij het
oordeelvellen. b) Leid veel leerlingen op. c) Stel beperkingen vast voor
wat volgens de Tora geoorloofd is.
2. Sjim’on, de Vrome, was één van de laatsten van ‘de grote
Vergadering’. Hij had als kernspreuk: Op drie principes berust de wereld.
Op de Tora, op de dienst voor God en op het verlenen van menslievende
diensten.

v"hv" tUv /ehS$& Mv$ iIgn% A& n& k4Ce& IfIx Jht& xIbdh
% y%
& bt$ d
,"bn% k$g cr$v" ,t ihJ& N% J$ n!% v$ ohs"& cg3 F!$ Uhv!% T& kt$ :rnIt
4
t«KJ cr$v" ,t ihJ& N% J$ n% v$ ohs"& cg3 F$ Uu>v t"Kt 'xr"P% k4Ce$ k%
/ofh4kg3 o&hn!$ J" trIn
" hvh
& u& 'xr"P% k4Ce$ k% ,"bn% k$g

3. Antigonus uit Socho ontving de overlevering van Sjim’on de
Rechtvaardige. Zijn lijfspreuk was: Weest niet als de knechten die de
baas dienen alleen maar om loon te ontvangen, maar weest als de
knechten die de baas dienen niet alleen maar om loon te ontvangen, maar
heb ontzag voor God.

o&h!k$ JUr%
" h Jht& i"bjI
" !h iC h4xIhu% vs"r4m% Jht& rz!gIh iC h4xIh s
W,h!
% c4 hv%
& h :rnIt
4 vs"r4m% Jht& rz!gIh
! iC h4xIh /ovn4 UkC% e&
h4uv> u! 'ovh4kd% r$ rp3
$ gC!$ e4Ct$ ,% n& h4uv> u! 'ohn& f3
" jk$ s$gu!$ ,h4C
/ovhr4c% S& ,t tn"
" Mc$ v,IJ

4. José ben Jo’ezer uit Tseréda en José ben Jochanan uit Jeroesjalajim
waren de volgenden in de keten der overlevering. José ben Jo’ezer uit
Tseréda zegt: Laat uw huis een ontmoetingscentrum zijn voor geleerden,
zet je neer aan hun voeten en neem leergierig hun woorden op (letterlijk:
Bestuif je met het stof van hun voeten en drink met dorst hun woorden.).

157

158

t erp - ,uct herp
jU
$ ,! P" W,h4
% c hv%
& h :rnIt
4 o&h!k$ JUr%
" h Jht& i"bjI
" !h iC h4xIh v
og& vjh
" G& vCr% T$ kt$ u% 'W!,h4c h4bC% oh&Hb& g3 Uhv!% h& u% 'vj"
" ur!% k&
itF" n& /Ir4cj3 ,J!t4 C% rn«j! u" ke$ 'Urn!% t" ITJ% t& C% /vA" t!& v"
v"gr" orID
4 'vA" t!& v" og& vjh
" G& vCr% N$ v#k
$ F" 'ohn& f3
" j Urn!% t"
/o«Bvh!
& D4 JrIh
4 IpIxu% 'vrI,
" hr4c% S& n& kyIcU
4
'Inm$
% gk%

PIERKEE ABOT - HOOFDSTUK 1
5. José ben Jochanan uit Jeroesjalajim zegt: Heb een open huis en laat de
armen kind aan huis bij je zijn. Maak niet te veel praatjes met je vrouw.
Als men dit reeds voor de eigen vrouw gezegd heeft, hoeveel temeer dan
voor de vrouw van een ander. Vandaar dat de geleerden zeggen: Ieder die
te veel praatjes met vrouwen heeft berokkent zichzelf kwaad, hij
verwaarloost de studie van de Tora en tenslotte zal gehinnam (de hel) zijn
deel zijn.
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6. Jehosjoea’ ben Perachja en Nittaj uit Arbel ontvingen van hen de
overlevering. Jehosjoea’ ben Perachja zegt: Zorg een leraar voor jezelf te
krijgen en ook een studievriend. Beoordeel een ieder van de goede kant.

r4Cj$ ,% T& kt$ u% 'gr" i4fA" n& ej4 r% v$ :rnIt
4 hk4
& Cr% t!$ v" htT&
$b z
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7. Nittaj uit Arbel zegt. Blijf uit de buurt van een slechte buur, zoek geen
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8. Jehoeda ben Tabbaj en Sjim’on ben Sjetach ontvingen de overlevering
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contact met een slecht mens, geef de gedachte aan de goddelijke
vergelding niet op.

van hen. Jehoeda ben Tabbaj zegt Wees als rechter niet een pleitbezorger
en als de partijen in een rechtsgeding voor u staan beschouw ze dan
beiden als schuldig, maar als ze weggaan beschouw ze dan als onschuldig
indien ze de uitspraak aanvaard hebben.
9. Sjim’on ben Sjetach zegt: Ondervraag de getuigen zeer intensief en
wees voorzichtig met uw woorden. Ze zouden daar misschien uit
opmaken hoe onwaarheid te spreken.
10. Sjema’ja en Awtaljon ontvingen van hen de overlevering. Sjema’ja
zegt: Houd van de arbeid. Haat heerszucht en wees niet te eigen met
regeringsautoriteiten.
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11. Awtaljon zegt: Wijze mannen pas op uw woorden: u zoudt wel eens
als straf verbannen kunnen worden naar een plaats waar het water slecht
is (waar het onjoods is). Als daarvan de leerlingen die met u meegaan,
drinken, zullen ze eraan te gronde gaan en dan wordt de hemelse Naam
geprofaneerd.
12. Hillel en Sjammaj kregen van hen de overlevering. Hillel zegt:
Weest van de leerlingen van Aharon, die van vrede hield en er moeite
voor deed de vrede te bewaren, van de mensen hield en ze dichter bij de
Tora bracht.
13. Ook zei hij: Wie er op uit is naam te maken verliest zijn naam. Wie
niet bijleert gaat achteruit, wie geen Tora leert is niet waard te leven
(letterlijk: is de dood schuldig) en wie misbruik maakt van de kroon van
de Tora verspeelt zijn leven.
14. Hij zegt ook: Zorg ik niet voor mezelf, wie zorgt dan voor mij? Zorg
ik alleen voor mezelf, wat presteer ik dan nog? En indien niet nu wanneer
dan wel?
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15. Sjammaj zegt: Leer regelmatig Tora; zeg weinig maar doe veel en
ontvang iedereen met een vriendelijk gezicht.
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16. Rabban Gamliël zegt: Zorg een leraar voor jezelf te krijgen, onttrek je
aan twijfel en zonder niet te vaak tienden naar schatting af (stel geen
beslissingen vast op vermoedens).
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17. Zijn zoon Sjim’on zegt: Mijn hele leven ben ik grootgebracht tussen
geleerden en heb niets beters voor de mens gevonden dan zwijgen. Niet
het leren is de hoofdzaak maar het doen. Wie te veel praat veroorzaakt
zonde.
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PIERKEE ABOT - HOOFDSTUK 1
18. Rabbi Sjim’on ben Gamliël zegt: Op drie principes berust de wereld:
Op de waarheid, op het recht en op de vrede; want er is gezegd: Spreek
recht in uw poorten volgens waarheid en recht, die vrede brengen [Zech.
8,16].
Makkot 3, 16. Rabbi Channanja ben ‘Akasja zegt: De Heilige die
geprezen wordt wilde Jisrael gelukkig maken; daarom gaf Hij hun veel
Tora-voorschriften. Want er is gezegd: De Eeuwige wil graag, om hem Jisrael - de hoogste graad van geluk te geven, de Tora steeds groter en
prachtiger maken [Jes. 42, 21] (agadische interpretatie van het
aangehaalde bijbelvers).

[Als er minjan is zeggen de abelim of de chazzan Kadiesj Derabanan,
blz. 166]
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KADIESJ
(Kadiesj) Verheven en geheiligd zal Zijn grote naam worden in de
wereld, die Hij naar Zijn wil geschapen heeft. Moge Hij Zijn Rijk
vestigen en Zijn verlossing doen opbloeien en Zijn Gezalfde brengen in
Uw levensdagen en in het leven van het gehele huis van Israël spoedig en
binnen een korte tijd en men zegge daarop Ameen.
Ameen, Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid
Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid, geprezen, geroemd,
verheven, verhoogd, verheerlijkt en hoog bejubeld zij de naam van de
Heilige geloofd zij Hij, (Ameen) meer dan alle lof, lied, hulde en
vertroosting, die in de wereld uitgesproken worden; men zegge daarop
Ameen.,
Over Israël en onze geleerden en hun leerlingen en over de leerlingen van
hun leerlingen, die zich in de Heilige Leer oefenen, zowel in deze stad als
in alle andere steden, moge over ons en over hen genade, gunst en
barmhartigheid komen vanwege de Heer van hemel en aarde en men
zegge daarop Ameen.
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Er kome grote vrede vanuit den hoge, leven, overvloed, heil en troost,
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g
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brengen over ons en over gans Zijn volk Israël en men zegge daarop
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verlossing en genezing, bevrijding, vergiffenis en verzoening, voorspoed
en redding voor ons en geheel Zijn volk Israël en men zegge daarop
Ameen.
Hij, die vrede sticht in Zijn Hemelen, moge in Zijn barmhartigheid vrede
Ameen.

166

c erp - ,uct herp
QN$
4 gu% :rn>
$ tBJ 't"Cv$ o"kIg"k ek!j4 ov"k J4h kt4 r"G&
% h#kF"
hs"$ h vG3
4 gn$ h$gY" n$ rm!b4 '.r!t" UJrh!% h& o"kIgk% 'oheh
& S$& m o"KFB
/r4tP" ,% v& k%
c erp
'os"t!" v" Ik rIc"HJ vr"J%
" h Qrs! thv& Izht4 :rnIt
4 hC& r& t
h4uv> u! /os"t" v" in& Ik ,r!tp% ,& u% vh!
" GIgk% ,r!tp% ,& thv& J#kF"
ir"
"fG% iT$ n$ g$ sIh
!4 vT" t$ iht4 J 'vrUn3
" jc!$ F% v"Ke$ vu"m% n& C% rhv"
&z
rf$ GU
% 'Vr"
"fG% sd!bF% vu"m% n& s4xp% v cA4 j$ n% h4uv> u! /,«um% n& kJ
vT" t$ iht4 u% ohr"& cs% vJ«k
" J% C& k4FT$ x% v& /Vs4
"xp% v sd!bF% vr4"cg3
iz«t! u% vtIr
" i&h!g$ 'WN% n& v"kg!% n$ K% vn$ gS$ 'vr4"cg3 hsh
4 k& t"c
/ohc& T" f&% b rp!x4 C$ Wh!G3gn#k
$ F" u% ',$gnIJ
!$
vp"h :rnIt
4 thG"
& Bv$ vsUv%
" h hC& r& kJ IbC% kth
4 k& n$
% D i"Cr$ c
,j!$ F$ J% n$ ovh4bJ% ,$ghd%& HJ '.r!t QrS! og& vrIT
" sUnk% ,$
,rrId
! u% v"ky4 C% VpIx
" 'vft"
" kn% VN" g& iht4 J vrIT#k
"
F" u% /i«ug"
oJ4 k% ovN" g& ohe& xI
% !g Uhv!% h& 'rUCM& v#o
$ g& ohe& xI
% !gv#k
" F" u% /i«ug"
/s$gk" ,s!nIg o," e" s% m& u% 'oT" g$
% Hx$ n% o,Ic3
" t ,Uf%ZJ 'o&hn!$ J"
/o,hG3
& g UKt& F% v4Cr% v$ r"fG" ofh4kg3 h&bt3 vk3gn!$ 'oTt$ u%
Qr«m! k% t"Kt os"t" k% Ik ihc& r!% e" n% iht4 J ',UJr"
"C ihrh& v%& z Uu>v d
Ik ihs& nI
% !g iht4 u% /i," t!" b" v3 ,$gJ% C& ihc3
& vIt! F% iht& r&% b 'in" m$
%g
/Ie@jS!" ,$gJ% C& os"t"
"k
167

c erp - ,uct herp
vG3g!H$ J hs4 F% 'W!bImr% F& IbImr% vG3
4 g :rnIt
4 v"hv" tUv s
iImr% kY$
4 cH% J hs4 F% 'IbImr% h4bP% n& W%bIm! r% kY$
4 C /IbImr% F& W%bIm! r%
/W!bImr% h4bP% n& ohr& j3
4t
Wn% m$
% gC% in3
4 tT!$ kt$ u% 'rUCM& v$ in& JIrp% T& kt$ :rnIt
4 k4Kv& v
'InIen% k& g$ h!D& T$ J s$g Wr!% c4 j3 ,t ihs& T" kt$ u% 'W!,In oIh s$g
kt$ u% '$gn!4 A" v& k% IpIXJ g$ In! J% k& rJ$ p% t ht4 J r"cS" rnt«
$ T kt$ u%
/vbP" ,& t«k tN" J 'vbJ% t vbp% t!Jf% k& rnt«
$ T
.r!t" v" o$g t«ku% 'ty% j4 tr%4h rUC iht4 :rnIt
4 v"hv" tUv u
t«ku% 'sN$
4 kn% is"P% E$ v$ t«ku% 'sn"
4 k iJ%
" HC$ v$ t«ku% 'shx& j"
'ohJ"
& bt3 iht4 J oIen% cU
& 'ohF& j% n$ vrIj
" x% c& vCr% N$ v#k
$ f"
/Jht& ,Ihv!% k& kS4 T$ J% v&

PIERKEE ABOT - HOOFDSTUK 2
Sanhedrien 10, 1. Heel Israel heeft aandeel aan de wereld, die eens
komen zal want er is gezegd: Alle rechtvaardigen van uw volk zullen
voor eeuwig - het land van leven - in bezit houden, een stekje dat Ik
plantte met eigen handen, waarop Ik Mij kan beroemen [Jes. 60, 21].

HOOFDSTUK II
1. Rabbi (Rabbi, de MEESTER, was de eretitel die men Rabbi JehoedaHannasie gaf omdat hij als redacteur van de misjna de leermeester van
alle volgende geslachten was) zegt: Wat is de juiste weg die de mens
moet kiezen? Iedere weg die eer geeft aan hem die hem volgt en
waardoor hij bij de mensen geëerd wordt. Wees ook even zorgvuldig bij
het verrichten van een makkelijke mitswa (gebod van de Tora), als bij het
doen van een moeilijke, want je weet niet wat de beloning is voor een
mitswa. Bereken het verlies van plezier of voordeel bij het doen van een
mitswa tegenover het verkrijgen van de beloning daarvoor en het
voordeel van het doen van een overtreding tegenover het morele verlies.
Let goed op drie dingen, dan kom je niet licht tot de overtreding van een
verbod: weet wat boven je is; weet dat er een oog is dat toeziet en een oor
dat luistert; weet dat al je daden in een boek opgeschreven worden.
2. Rabbi Gamliël, de zoon van Rabbi Jehoeda Hannasie zegt: Mooi is
Tora-studie samen met een beroep, want zich met beide bezighouden
doet zonde vergeten. Alleen maar Tora-studie zonder werken gaat
tenslotte teloor en brengt zonde met zich mee.
Allen die voor de gemeenschap werkzaam zijn moeten dit - belangeloos ter ere van God doen, want de goede naam van hun voorgangers staat hun
bij en hun deugdzaam werk houdt voor altijd stand, ‘en jullie, ja jullie,
zal Ik rijk belonen, alsof jullie alleen het gedaan hebben’, (zegt God).
3. Wees voorzichtig met de machthebbers, want die halen de mensen naar
zich toe als ze hen nodig hebben; ze doen zich voor als vrienden als ze er
voordeel in zien, maar staan iemand niet ter zijde als deze in nood
verkeert.
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4. Hij had als kernspreuk: Maak Zijn wil tot uw wil opdat Hij uw wil
doet alsof het Zijn wil is. Offer uw eigen wil op voor Zijn wil opdat Hij
andermans wil ongedaan maakt voor uw wil.
5. Hillel zegt: Zonder je niet af van de gemeente; geloof niet in jezelf tot
de dag van je dood; beoordeel een ander niet of je moet in zijn
omstandigheden zijn gekomen; zeg niet iets (waarvan je denkt) dat het
onmogelijk gehoord kan worden, want tenslotte wordt het wel gehoord;
zeg niet als ik tijd heb zal ik wel leren, misschien vind je geen tijd.
6. Hij was ook gewoon te zeggen: Een leeghoofd is voor zonde niet bang
en een ongeletterde is niet punctueel in het nakomen der wetten. Wie te
verlegen is kan niet leren en wie te driftig is kan niet lesgeven. Wie
overdrijft in zaken doen is niet altijd een wijs man en probeer daar waar
geen ‘mannen’ zijn een ‘man’ te zijn.

:V"k rn$ t" /o&hN!" v$ h4bP#k$
% g vp"
" m ,j$ t$ ,k«D! kB
% d vt" r" tUv ;t$ z
/iUpUy%h Qhp%
" Hy$ n% ;Ixu% 'QUpy3
% t 'T% p% y3
4 tS$ k$g

7. Ook zag hij eens een schedel op het water drijven en sprak tot hem:
‘Omdat je hebt laten verdrinken heeft men jou laten verdrinken, maar
tenslotte zullen zij die jou hebben laten verdrinken zelf verdrinken (zoals
een mens doet, zo doet men hem)

vCr% n$ /vN" r& vCr% n$ 'rG"
" c vCr% n$ :rnIt
4
v"hv" tUv j
vCr% n$ /ohp& J" f% vCr% n$ 'ohJ"
& b vCr% n$ /v"dt" s% vCr% n$ 'ohx& f%
"b
vCr% n$ /k4zd" vCr% n$ 'ohs"& cg3 vCr% n$ /vN&
" z vCr% n$ ',Ij"pJ%
vCr% n$ /vn" f% j" vCr% n$ 'v"chJ%
& h vCr% n$ /oh&Hj$ vCr% n$ 'vrI,
"
oJ4 v"be" /oIkJ" vCr% n$ 've" s"m% vCr% n$ /v"bUc,% vCr% n$ 'v"mg4
h4Hj$ Ik#v"be" 'vrI,
" hr4c% s& Ik#v"be" /Inm$
% gk% v"be" 'cIy
/t"Cv$ o"kIgv"

8. Hij had als kernspreuk: Hoe meer vlees hoe meer wormen, hoe meer
bezit hoe meer zorgen, hoe meer vrouwen hoe meer bijgeloof, hoe meer
vrouwen in dienst hoe meer losbandigheid, hoe meer mannen in dienst
hoe meer roof. Hoe meer Tora-studie hoe meer leven (vergel. Spr. 3, 2),
hoe meer gelegenheid voor onderwijs hoe meer wijsheid, hoe meer
overleg hoe meer inzicht, hoe meer weldadigheid hoe meer vrede.
Wie zich een goede reputatie verwerft heeft iets voor zichzelf verworven,
wie zich Tora verwerft, verwerft voor zich het leven in de wereld die
komen zal.
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9. Rabbi Jochanan ben Zakkaj (Rabbi Jochanan ben Zakkaj wist door een
list uit het door de Romeinen belegerde Jeruzalem te komen en kreeg
toestemming om in Jawné een leerschool te openen. Door de studie en
overlevering van mondelinge en schriftelijke leer heeft hij het jodendom
voor ondergang behoed) ontving de overlevering van Hillel en Sjammaj.
Zijn lijfspreuk was: Als je veel Tora hebt geleerd ga daar dan niet prat
op, want daarvoor ben je geschapen.
10. Vijf leerlingen had Rabbi Jochanan ben Zakkaj; dit zijn zij: Rabbi
Eli’ezer ben Horkanos, Rabbi Jehosjoea’ ben Channanja, Rabbi José de
priester, Rabbi Sjim’on ben Netanel en Rabbi El’azar ben ‘Arach.
11. Hij karakteriseerde vaak hun bijzondere eigenschappen:
a) Rabbi Eli’ezer Ben Horkanos: Een gecementeerde put die geen
druppel verloren laat gaan (een ijzeren geheugen).
b) Rabbi Jehosjoea’ ben Channanja: Gelukkig zij die hem voortbracht (en
hem van jongsaf aan Tora-studie wijdde).
c) Rabbi Jose’, de priester: Een invroom mens.
d) Rabbi Sjim’on ben Nethanel: Bang een zonde te begaan (zeer
nauwgezet in het nakomen van ge- en verboden).
e) Rabbi El’azer ben ‘Arach: Is als een bron die steeds meer water geeft
(origineel en creatief).
12. Hij zei ook vaak: Als alle wijzen van Jisrael in één schaal van een
weegschaal zouden zijn en Eli’ezer ben Horkanos in de andere schaal,
zou hij tegen allen opwegen.
Abba Sjaoel zei uit zijn naam: Als alle geleerden van Jisrael in een schaal
van een weegschaal zouden zijn met Eli’ezer ben Horkanus erbij en
El’azar ben ‘Arach in de andere schaal dan zou die tegen allen opwegen.
13. Eens zei hij hun: Ga eens na en kijk eens wat de beste richtlijn is
waar de mens zich aan houden moet.
Rabbi Eli’ezer zegt: Een vriendelijk oog (een welwillende levensbeschouwing).
Rabbi Jehosjoea’ zegt: Een goede vriend (trouw en opofferingsgezind).
Rabbi Jose’ zegt: Een goede buur (goede omgangsvormen).
Rabbi Sjim’on zegt: Die voorziet wat er kan gebeuren.
Rabbi El’azar zegt: Een goed hart (onzelfzuchtig).
Daarop zei hij hun: Ik zie meer in het antwoord van El’azar ben ‘Arach
dan in dat van jullie, want in zijn woorden zijn die van jullie inbegrepen.
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14. Ook zei hij hun: Ga eens na en kijk eens wat wel de slechtste richtlijn
is waarvan de mens zich verre moet houden,
Rabbi Eli’ezer zegt: Een kwaad oog (afgunst, kwaadwilligheid).
Rabbi Jehosjoea’ zegt: Een slechte vriend.
Rabbi Jose’ zegt: Een slechte buur.
Rabbi Sjim’on zegt: Lenen en niet terugbetalen, wie van een mens leent
is alsof hij van God leent, want er is gezegd: ‘Een slecht mens leent en
betaalt niet terug, maar een braaf mens is weldadig en steeds bereid te
geven [Ps.37,21].
Rabbi El’azar zegt: Een kwaadwillig hart.
Toen zei hij hun: Ik zie meer in het antwoord van El’azar ben ‘Arach dan
in jullie woorden, want in zijn woorden zijn die van jullie inbegrepen.
15. Ieder van hen had drie uitspraken:
Rabbi Eli’ezer zegt: a) Laat een andermans eer je even lief zijn als die
van jezelf en word niet te gauw kwaad. b) Kom tot inkeer een dag voor je
dood (iedere dag kan de laatste zijn). c) Warm je bij het vuur van de
wijzen, maar pas op voor hun gloeiende kolen, dat je je niet brandt, hun
beet is (gevaarlijk) als die van een vos, hun steek is (giftig) als die van
een schorpioen en hun gesis als het sissen van een slang; al hun woorden
zijn als gloeiende kolen.
16. Rabbi Jehosjoea’ zegt: a) Het afgunstige oog; b) de drang naar het
kwade en c) haatgevoelens tegen de mensen stellen iemand buiten de
gemeenschap.
17. Rabbi Jose’ zegt: a) Laat een andermans bezit je even lief zijn als dat
van jezelf; b) stel je er op in Tora te leren want je krijgt het niet als
erfenis; c) en laten al je daden gericht zijn op God.
18. Rabbi Sjim’on zegt: a) Wees zeer nauwgezet bij het lezen van Sjema’
en de ‘Amida, het hoofdgebed. b) Maak van je gebed geen sleur, maar
een bede aan God om ontferming en genade, want er is gezegd: ‘Want
Hij is genadig, barmhartig, geduldig, vol liefde en steeds bereid van
besluit te veranderen als dit ten kwade zou zijn’ [Joël 2, 13]. c)
Beschouw jezelf niet te slecht (om tot het goede te komen).
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19. Rabbi El’azar zegt: a) Wees vlijtig om Tora te leren. b) Zodat je weet
wat je een vrijdenker moet antwoorden. c) Weet voor Wie je je moeite
geeft, Wie je Werkgever is die je het loon betaalt voor je werk.
20. Rabbi Tarfon zegt: De dag is kort en het werk veel: de werklieden
zijn lui, maar het loon is groot en de Werkgever dringt aan.
21. Ook zei hij: Al ligt het niet aan jou het werk af te maken, toch ben je
niet vrij je eraan te onttrekken. Als je veel Tora hebt geleerd geeft men je
ook veel loon en je Werkgever is te vertrouwen dat Hij je het loon voor je
werk zal uitbetalen, maar weet wel dat de betaling van het loon voor de
rechtschapen mensen in een wereld die komen zal, gegeven zal worden.

Makkot 3, 16. Rabbi Channanja ben ‘Akasja zegt: De Heilige die
geprezen wordt wilde Jisrael gelukkig maken; daarom gaf Hij hun veel
Tora-voorschriften. Want er is gezegd: De Eeuwige wil graag, om hem Jisrael - de hoogste graad van geluk te geven, de Tora steeds groter en
prachtiger maken [Jes. 42, 21] (agadische interpretatie van het
aangehaalde bijbelvers).
[Als er minjan is zeggen de abelim of de chazzan Kadiesj Derabanan,
blz. 166]
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Sanhedrien 10, 1. Heel Israel heeft aandeel aan de wereld, die eens
komen zal want er is gezegd: Alle rechtvaardigen van uw volk zullen
voor eeuwig - het land van leven - in bezit houden, een stekje dat Ik
plantte met eigen handen, waarop Ik Mij kan beroemen [Jes. 60, 21].

.HOOFDSTUK III
1. ‘Akawja ben Mehallalel zegt: Denk goed na over drie dingen dan kom
je niet licht in de greep van de zonde. a) Weet waar je vandaan komt, b)
waarheen je zult gaan, c) en voor Wie je later rekening en
verantwoording moet afleggen.
a) Waar kom je vandaan? Uit een niet welriekende druppel. b) Waarheen
ga je? Naar een plaats waar aarde, wormen en larven zijn. c) En voor wie
moet je later rekening en verantwoording afleggen? Voor je opperste
Koning, voor de Heilige wiens Naam geprezen wordt.
2. Rabbi Channina, de inspecteur over de priesters zegt: Bid voor het
welzijn van de regering; wanneer het ontzag daarvoor zou ontbreken zou
de één de ander levend verslinden.
3. Rabbi Channanja ben Teradjon zegt: Als er twee samenzitten zonder
met elkaar over de Tora te spreken dan is dat een bijeenkomst van
spotters, want er is gezegd: ‘(Een vroom man) zit niet in een bijeenkomst
van spotters’ [Ps. 1, 1]. Maar als er twee samenzitten en wel met elkaar
over Tora spreken dan is de Sjechiena - de goddelijke sfeer - bij hen,
want er is gezegd: ‘Dan spreken zij die ontzag voor de Eeuwige hebben
met elkaar; de Eeuwige luistert oplettend en het wordt opgeschreven in
het voor Hem liggende Gedenkboek ten behoeve van hen die ontzag
hebben voor de Eeuwige en Zijn Naam hoogachten’ [Malachi 3, 16].
Uit dit vers kan ik het slechts voor twee bewijzen, hoe weet ik dat de
Heilige wiens Naam geprezen wordt ook een beloning bepaald heeft voor
hem die alleen Tora zit te leren? Omdat er gezegd is: ‘Al zit hij ook
eenzaam en leert in stilte dan valt het (loon) hem toch ten deel’ [Klaagl.
3, 38].
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4. Rabbi Sjim’on zegt: Als drie aan één tafel eten en daarbij geen
Tora-woorden spreken dan is dat alsof zij van offers aan dode
afgodsbeelden gegeten hebben, want er is gezegd: ‘Want hun tafels zijn
vol vieze uitwerpselen, als God er niet bij is’ [Jes. 28, 8]. Maar als drie
aan één tafel eten en daar wel Tora-woorden spreken dan is dat alsof ze
van Gods tafel gegeten hebben, want er is gezegd: ‘Hij sprak tot mij: Dit
is de tafel waar de Eeuwige aanwezig is’ [Ez. 41, 22].
5. Rabbi Chanina ben Chaginaj zegt: Wie ‘s nachts wakker is, alleen op
weg gaat en daarbij zijn zinnen op ijdele dingen zet verspeelt zijn leven.
6. Rabbi Nechoenja ben Hakana zegt: Ieder die de last (de last, de vaak
moeilijk op te volgen opdrachten van de Tora en de bestudering ervan)
van de Tora op zich neemt, ontneemt men de last die de Staat oplegt en
de last van de wereldlijke beslommeringen. Maar ieder die de last van de
Tora van zich afschudt legt men de last van de Staat op en de last van de
wereldlijke beslommeringen.
7. Rabbi Challafta ben Dosa uit Kfar Channanja zegt: Als er tien
samenzitten en zich bezighouden met de Tora, dan is de Sjechiena - de
goddelijke sfeer - in hun midden, want er is gezegd: ‘God is aanwezig in
de Gemeente van God’ (Gemeente van God, ‘eda, is het vereiste aantal
van tien mannen die een gemeente kunnen vormen. ) [Ps. 82 1]. En hoe
weet ik dat dit ook voor vijf geldt? Omdat er gezegd is: ‘Zijn bond
(agoeda is eigenlijk een bundel die men met vijf vingers kan omvatten)
heeft Hij op aarde gevestigd’ [Amos 9,6]. En hoe weet ik dat het ook
voor drie geldt? Omdat er gezegd is: ‘Temidden van rechters (een
rechterlijk college bestaat uit minstens drie rechters) spreekt Hij recht’
[Ps. 82, 1]. En hoe weet ik het ook voor twee? Omdat er gezegd is: ‘Dan
spreken zij die ontzag voor de Eeuwige hebben de één tot de ander en de
Eeuwige luistert oplettend’ [Malachi 3, 16]. En hoe weet ik het zelfs van
één? Omdat er gezegd is: ‘Overal waar Ik het goed zal vinden Mijn Naam
te gedenken, zal Ik bij je komen en je zegenen’ [Exod. 20, 24].
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8. Rabbi E1’azar uit Bertota zegt: Geef Hem wat van Hem is, want jij en
al wat van jou is zijn van Hem, want er is gezegd: ‘Want van U is alles en
van wat uit Uw hand komt geven wij U’ [I Kron. 29, 14].
9. Rabbi .Ja’akov zegt: Die op weg gaat, repeteert wat hij geleerd heeft
en dan ophoudt met leren en zegt: ‘hoe mooi is die boom, hoe mooi is die
akker!’ dan rekent men hem dit aan alsof hij zich aan zichzelf bezondigt
(waarschijnlijk slaat deze uitspraak op iemand die helemaal met
Tora-studie ophoudt en alleen maar de natuur ziet en niet God erachter).
10. Rabbi Dostaj ben Jannaj zegt uit naam van Rabbi Meir: Ieder die ook
maar één ding vergeet van wat hij geleerd heeft rekent Gods woord hem
dit aan alsof hij zijn leven verspeeld heeft; want er is gezegd: ‘Pas vooral
goed op en houd het voor jezelf in gedachte, dat je de dingen die je met
eigen ogen gezien hebt niet vergeet’ [Deut. 4, 9]. Nu zou men kunnen
menen dat dit ook slaat op iemand voor wie de studie te moeilijk is,
daarom staat er tot beter begrip: ‘Opdat ze niet opzettelijk uit je
gedachten zullen gaan zolang je leeft’. Dus, hij verspeelt zijn leven alleen
maar, als hij ze met opzet uit zijn gedachten verwijdert.
11. Rabbi Chanina ben Dosa zegt: Ieder, bij wie de vrees voor zonde
prevaleert boven zijn wijsheid, diens wijsheid houdt stand. Maar iemand
bij wie de wijsheid prevaleert boven zijn vrees voor zonde, diens
wijsheid houdt geen stand.
12. Ook was hij gewoon te zeggen: Ieder wiens daden meer zijn dan zijn
wijsheid, diens wijsheid houdt stand. Maar iemand voor wie wijsheid van
meer belang is dan zijn daden, diens wijsheid houdt geen stand.
13. Voorts zei hij: Ieder die hij de mensen goed staat aangeschreven is dit
ook bij God. Maar iemand die niet goed staat aangeschreven bij de
mensen is dit ook bij God niet.
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14. Rabbi Dosa ben Hyrkanus zegt: Slaap in de ochtend, wijn in de
middag, kinderpraat en zitten in de huizen met onwetende lieden die daar
samenkomen, verdrijven de mens van de wereld.
15. Rabbi El’azar uit Modin zegt: Wie gewijde dingen ontwijdt, wie
minachting heeft voor de vastgestelde feestdagen, wie een ander in het
openbaar beschaamd maakt, wie het verbond van onze aartsvader
Awraham (de besnijdenis) teniet doet, wie de Tora interpreteert in strijd
met de halacha (de overgeleverde traditie), al heeft hij veel Tora-kennis
en al heeft hij goeds gedaan, dan heeft hij geen deel aan de wereld die
komen zal.
16, Rabbi Jisjma’el (Rabbi Jisjma’el leefde tijdens de Romeinse
overheersing) zegt: Wees onderdanig tegenover een hogergeplaatste,
inschikkelijk tegen jongeren en ontvang iedereen met blijheid.
17. Rabbi ‘Akiwa zegt: Ongepaste grapjes en lichtzinnigheid leiden de
mens tot onzedelijkheid. De traditie is een (beschermende) omheining
voor de Tora, het gebod een tiende deel van de opbrengst af te staan is
een (beperkende) omheining voor de rijken, geloften een omheining voor
onthouding; een omheining voor wijsheid is zwijgen.
18. Ook was hij gewoon te zeggen: Geliefd is de mens dat hij naar Gods
beeld geschapen is; als een bijzondere liefde werd het hem bekend
gemaakt, dat hij volgens Gods beeld gemaakt is, want er is gezegd:
‘Want volgens Gods beeld maakte Hij de mens’ [Gen. 9, 6]. Geliefd is
Jisrael dat ze zonen van God werden genoemd; als een bijzondere liefde
werd hun bekend gemaakt dat ze zonen van God genoemd werden, want
er is gezegd: ‘Zonen zijn jullie van de Eeuwige, jullie God’ [Deut. 14, 1].
Geliefd is Jisrael dat hun iets zeer kostbaars (de Tora) is gegeven; als een
bijzondere liefde werd hun bekend gemaakt dat hun iets heel kostbaars
werd gegeven, waarmee de wereld geschapen is (de Agada neemt aan dat
de Tora al voor de schepping bestond en het ontwerp ervoor was), want
er is gezegd: ‘Want een goede leer heb ik jullie gegeven, Mijn Tora,
verlaat die niet’ [Spr. 4,2].
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19. Alles wordt (door God) voorzien, echter de vrije wil is (de mens)
gegeven. De wereld wordt met genade berecht, maar alles naar gelang
van het merendeel van wat gepresteerd is.
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20. Hij had nog een kernspreuk: Alles wordt op onderpand gegeven; een
net is over alle levenden uitgespreid (men ontkomt niet aan de verantwoordelijkheid); de winkel is open en de winkelier geeft krediet, maar
het aantekenboek ligt open en de hand schrijft; ieder die lenen wil kan
komen lenen, maar de incasseerders gaan gestadig iedere dag rond en
nemen betaling van de mens met en zonder zijn instemming. Ze hebben
iets waarop ze kunnen steunen en het vonnis is naar waarheid geveld;
alles is klaar voor het feestmaal (de wereld die komen zal).
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21. Rabbi El’azar ben ‘Azarja zegt: Zonder Tora geen fatsoen, maar
zonder fatsoen geen Tora; zonder wijsheid geen ontzag voor God en
zonder ontzag voor God geen wijsheid. Is er geen kennis dan is er geen
inzicht en ontbreekt het inzicht dan is er geen kennis. Zonder levensmiddelen geen Tora en zonder Tora geen levensmiddelen.
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22. Ook was hij gewoon te zeggen: Met wat is iemand wiens wijsheid
meer is dan zijn daden te vergelijken? Met een boom die veel takken
heeft maar weinig wortels; komt er een wind opzetten dan ontwortelt
deze hem en gooit hem ondersteboven, want er is gezegd: ‘Hij zal zijn als
een kale struik in een dorre steppe, die niet merkt als er iets goeds komt;
inheems is hij in een verschroeide woestijn, in een verzilt, onbewoonbaar
land’ [Jer. 17, 6].
Maar ieder wiens daden meer zijn dan zijn wijsheid, met wie is die te
vergelijken? Met een boom die maar weinig takken heeft en veel wortels;
zelfs als alle winden van de wereld tegen hem aan komen waaien zouden
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ze hem niet van zijn plaats kunnen bewegen. Want er is gezegd ‘Hij zal
zijn als een boom bij het water geplant die zijn wortels tot aan de beek
uitstrekt, Hij merkt niet als de hitte komt, zijn loof blijft fris en in een jaar
van droogte heeft hij geen zorg, want hij houdt niet op vruchten te dragen
[Jer. 17, 8].
23. Rabbi E1’azar (ben) Chisma zegt: De wetten over vogeloffers en die
over (het begin van) de menstruatie, het begin (en alle bijzonderheden)
zijn belangrijke wetten (omdat het Tora-wetten zijn.).
Astronomie en mathematiek zijn het dessert van de wijsheid.
Makkot 3, 16. Rabbi Channanja ben ‘Akasja zegt: De Heilige die
geprezen wordt wilde Jisrael gelukkig maken; daarom gaf Hij hun veel
Tora-voorschriften. Want er is gezegd: De Eeuwige wil graag, om hem Jisrael - de hoogste graad van geluk te geven, de Tora steeds groter en
prachtiger maken [Jes. 42, 21] (agadische interpretatie van het
aangehaalde bijbelvers).
[Als er minjan is zeggen de abelim of de chazzan Kadiesj Derabanan,
blz. 166]
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165 sungc
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Sanhedrien 10, 1. Heel Israel heeft aandeel aan de wereld, die eens
komen zal want er is gezegd: Alle rechtvaardigen van uw volk zullen
voor eeuwig - het land van leven - in bezit houden, een stekje dat Ik
plantte met eigen handen, waarop Ik Mij kan beroemen [Jes. 60, 21].

HOOFDSTUK IV
1. Ben Zoma zegt: Wie is wijs? Die van iedereen leert, want er is gezegd:
‘Van allen die mij geleerd hebben ben ik wijs geworden (want Uw
getuigenissen zijn voor mij onderwerp van gesprek)’ [Ps. 119, 99]. Wie
is sterk? Die zijn hartstocht bedwingt, want er is gezegd: ‘Wie zijn
geduld weet te bewaren is beter dan een held en die dat wat in hem
omgaat weet te beheersen is beter dan wie een stad inneemt’ [Spr. 16,
32].
Wie is rijk? Die tevreden is met zijn deel, want er is gezegd: ‘Als je dan
eet wat door eigen inspanning is verkregen, dan ben je gelukkig en gaat
het je goed’ [Ps. 128,2]. Gelukkig in deze wereld en goed gaat het je in
de wereld die komen zal.
Wie wordt geëerd? Hij die zijn medemensen eert, want er is gezegd: ‘Die
Mij eren zal Ik eren en die Mij minachten zullen gering geacht worden’
[1 Sam. 2, 30] (hetgeen in de aangehaalde tekst op God slaat wordt hier
op de mens overgebracht).
2. Ben’Azaj zegt: Loop hard om nog zo een kleine mitswa te doen, maar
ga op de vlucht voor iedere overtreding, want de ene mitswa trekt een
andere met zich mee en een overtreding trekt een overtreding met zich
mee. De beloning voor een mitswa is immers het doen van een volgende
mitswa en de vergelding voor een overtreding is (weer) een overtreding.
3. Hij zei ook vaak: Veracht niemand en houd niets voor onmogelijk,
want er is geen mens voor wie het juiste uur niet slaat en er is niets dat
niet kan plaats vinden.
4. Rabbi Levitas uit Javné zegt: Wees uitermate bescheiden, want wat een
mens te verwachten heeft zijn wormen.
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5. Rabbi Jochanan ben Beroka zegt: Ieder die de eer voor God ontwijdt
(al is het) in het geheim, wordt in het openbaar gestraft; om het even of
hij per ongeluk of expres aanleiding geeft tot ‘Chilloel Hasjem’
(Godsverachting).
6. Zijn zoon Jisjmaël zegt: Wie leert om te onderwijzen geeft men de
mogelijkheid zowel te leren als anderen te leren. Wie leert met de
bedoeling het geleerde in praktijk te brengen, geeft men de mogelijkheid
te leren, anderen te leren en zich eraan te houden door het in praktijk te
brengen.
7. Rabbi Tsadok zegt: Zonder je niet af van de gemeente en wees (in een
rechtsgeding) geen pleitbezorger bij de rechters. Maak - de Tora - niet tot
een kroon om jezelf aanzienlijk te maken en niet tot een houweel om er
mee te graven.
Hillel zei immers al: ‘Wie misbruik maakt van de kroon (door Torastudie
verkregen) gaat verloren’. Dus hieruit kan men leren dat ieder die profijt
trekt uit de Tora-studie zich zelf uit de wereld van het leven rukt.
8. Rabbi José zegt: Wie de Tora eert wordt zelf door de mensen geëerd,
maar ieder die de Tora onteert wordt zelf door de mensen onteerd.
9. Zijn zoon Jisjmaël zegt: Wie zich afzijdig houdt van het rechterlijk
ambt vrijwaart zich voor haat, roof en vals zweren en iemand die hautain
een vonnis uitspreekt is dwaas, slecht en arrogant.
10. Ook was hij gewoon te zeggen: Treed niet op als alleen rechtsprekend
rechter; er is er maar EEN die alleen vonnis kan wijzen. Zeg ook niet:
‘Neem mijn mening aan; want zij - de andere rechters - zijn ook bevoegd
en niet jij alleen.
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11. Rabbi Jonathan zegt: Wie de Tora nakomt in armoede zal haar eens in
rijkdom kunnen nakomen, maar wie de Tora in rijkdom veronachtzaamt
zal haar tenslotte in armoede moeten veronachtzamen.
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12. Rabbie Meir zegt: Beperk je zakelijke bezigheden en houd je met de
Tora bezig. Wees bescheiden tegenover iedereen. Als je je aan Torastudie
onttrekt, dan zullen er veel factoren komen die je erin tegenwerken, maar
blijf je je druk met de Tora bezighouden, dan heeft Hij veel beloning te
schenken.
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13. Rabbi Eli’ezer ben Ja’akov zegt: Wie één mitswa doet verwerft zich
een advocaat, maar wie een verbod overtreedt verwerft zich een
aanklager. Inkeer en goed-doen zijn een bescherming tegen de straf.
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14. Rabbi Jochanan, de sandalenmaker zegt: Iedere bijeenkomst die ter
ere van God is blijft tenslotte in stand en een die niet ter ere van God is,
zal tenslotte niet in stand blijven.
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15. Rabbi El’azar ben Sjamoea’ zegt: Laat de eer voor je leerlingen je
van even veel waarde zijn als die van jezelf en het respect voor je
studiegenoot (collega) als het ontzag voor je leraar en het ontzag voor je
leraar even groot als het ontzag voor God.
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16. Rabbi Jehoeda zegt: Wees voorzichtig bij het leren want een foute
leerstelling wordt aangetekend als een bewuste zonde.
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17. Rabbi Sjim’on zegt: ‘Drie kronen zijn er: de kroon van de Tora, de
kroon van het priesterschap en de kroon van het koningschap, maar de
kroon van een goede naam overtreft ze alle.
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18. Rabbi Nehoraj zegt: Trek naar een plaats waar Tora geleerd wordt en
denk niet dat ze je wel achterna zal komen, dat je studievrienden intussen
haar voor je in stand houden. Steun niet (te veel) op eigen verstand.
19. Rabbi Jannaj zegt: Het ligt niet binnen ons begripsvermogen iets te
zeggen over het rustige geluk van slechte mensen, noch over het lijden
van brave mensen.
20. Rabbi Mattitja ben Cheresj zegt: Wees iedereen vóór bij het groeten.
Wees liever de staart (de laatste) van de leeuwen (de vooraanstaanden)
dan de kop (de voorste) van de vossen.
21. Rabbi Ja’akov zegt: Deze wereld lijkt op de ontvangstzaal van de
wereld die komen gaat: bereid je voor in de ontvangstzaal zodat je
toegang krijgt tot de eetzaal (zie III, 20).
22. Ook was hij gewoon te zeggen: Beter één uur van inkeer en goed
doen in deze wereld dan het hele leven in de wereld die komen gaat. En
beter één uur van verkwikkende zielerust in de wereld die komen gaat
dan het hele leven in deze wereld.
23. Rabbi Sjim’on ben El’azar zegt: Tracht iemand niet te kalmeren als
hij een woedeaanval heeft en tracht iemand niet te troosten als zijn dode
nog voor hem ligt; tracht iemand niet op het moment dat hij een gelofte
aflegt ervan af te brengen door vragen te stellen en doe geen moeite hem
te zien als hij zich voor iets te schamen heeft.
24. Sjemoeël Hakatan zei vaak: Als je vijand valt verheug je dan niet,
wanneer hij struikelt wees dan niet innerlijk blij, opdat de Eeuwige het
niet zal zien, het verkeerd zou vinden en Zijn woede van hem (op jou)
zou overbrengen.
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25. Elisja’ ben Aboeja zegt: Wie als kind leert, waar lijkt die op? Op inkt
geschreven op nieuw papier. En wie als oudere leert waar lijkt hij op? Op
inkt geschreven op papier waarop geradeerd is.

26. Rabbi José ben Jehoeda uit Kfar-Habawli zegt: Wie van kinderen
leert waarop lijkt hij? Op iemand die onrijpe druiven eet en wijn drinkt
zo uit de perskuip. Maar iemand die van ouderen leert waar lijkt die op?
Op iemand die rijpe druiven eet en oude wijn drinkt.
27. Rabbi (Meir) zegt: Let niet op de kruik maar op wat er in is. Er kan
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een nieuwe kruik zijn vol oude wijn en een oude waarin zelfs geen
nieuwe is.
28. Rabbi El’azar Hakkapar zegt: Afgunst, begeerte en eerzucht sluiten
de mens uit de maatschappij.
29. Ook was hij gewoon te zeggen: Die geboren worden zijn bestemd om
te sterven, de doden om te herleven, de levenden om voor de Rechter te
komen, opdat men weet, het bekend maakt en het tot erkenning gebracht
wordt dat Hij God is, Hij de vormer, Hij de schepper, Hij de
scherpzinnige waarnemer, Hij de rechter, Hij de getuige en de aanklager,
Hij die eens het vonnis zal vellen. Geprezen wordt Hij, want bij Hem
bestaat geen onrecht, geen vergeten, geen partijdigheid, geen omkoping,
(Hij heeft immers alles). Weet ook dat alles volgens afrekening gaat en
laat je hartstocht je niet verzekeren dat het graf een toevlucht voor je is,
want of je het wilt of niet word je gevormd, of je wilt of niet word je
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geboren, of je wilt of niet leef je, of je wilt of niet sterf je en of je wilt of
niet moet je eens rekening en verantwoording afleggen voor de opperste
Koning. de Heilige die geprezen wordt.
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Makkot 3, 16. Rabbi Channanja ben ‘Akasja zegt: De Heilige die
geprezen wordt wilde Jisrael gelukkig maken; daarom gaf Hij hun veel
Tora-voorschriften. Want er is gezegd: De Eeuwige wil graag, om hem Jisrael - de hoogste graad van geluk te geven, de Tora steeds groter en
prachtiger maken [Jes. 42, 21] (agadische interpretatie van het
aangehaalde bijbelvers).

ibcrs ahse izjv ut ohkctv ohrnut ihbn ahaf
165 sungc

[Als er minjan is zeggen de abelim of de chazzan Kadiesj Derabanan,
blz. 166]
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$ /o"kIg!v" tr"c&
% b ,Irn3
" tn!$ vr"G3
" gC!$ t
#in& gr"
$Pv& k% t"Kt ',Itr!% C" v& k% kIf"h sj" t rn3
" tn!$ c% t«k3vu$
vr"G3
" gC!$ tr"c&
% BJ o"kIg!v#,
" t ihs& C% t$ N% J ohg& J" r!% v"
o"kIg!v" ,t ihn%& He$ N% J oheh
& S$& Mk$ cIy r"fG" iT4 k& u% ',Irn3
" tn!$
/,Irn3
" tn!$ vr"G3
" gC!$ tr"c&
% BJ
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Sanhedrien 10, 1. Heel Israel heeft aandeel aan de wereld, die eens
komen zal want er is gezegd: Alle rechtvaardigen van uw volk zullen
voor eeuwig - het land van leven - in bezit houden, een stekje dat Ik
plantte met eigen handen, waarop Ik Mij kan beroemen [Jes. 60, 21].

HOOFDSTUK V
1. Door tien keer dat God sprak is de wereld geschapen. Wat wil ons dat
leren? Zou het niet door één keer spreken mogelijk geweest zijn? Maar
het is daarom gedaan om de zondaren die de wereld vernietigen, die door
tien maal spreken is geschapen (des te meer) te straffen en om de
oprecht-goeden die de wereld in stand houden, die door tien maal spreken
geschapen is, een rijke beloning te geven.

o&hP!$ t$ Qr!t vN" F$ g$ hsIv
!& k% 'j!
$ «b s$gu% os"t!" n4 ,IrIs vr"G3
"gc
thc& v4 J s$g 'uh"bp" k% ihxh
& g& f% n$ Uhv" ,IrISv#k
$ F" J 'uh"bp" k%
/kUCN$ v$ hn4 ,t ovh4kg3

2. Tien geslachten waren er van Adam tot Noach om kenbaar te maken
hoe groot het geduld van God is, want al die geslachten hadden Hem
voortdurend geërgerd totdat Hij het water van de grote vloed over hen liet
komen.

Qr!t vN" F$ g$ hsIv
!& k% 'ov" r"c% t$ s$gu% j!
$ «Bn& ,IrIs vr"G3
"g d
t"CJ s$g 'uh"bp" k% ihxh
& g& f% n$ Uhv" ,IrISv#k
$ F" J 'uh"bp" k% o&hP!$ t$
/o"KFB rf$ G% k4Ce& u% Ubh!c& t" ov" r"c% t$

3. Tien geslachten waren er van Noach tot Awraham om kenbaar te
maken hoe groot wel het geduld van God was, want al die geslachten
hadden Hem voortdurend geërgerd totdat Awraham kwam om al het loon
dat voor hen bestemd zou zijn geweest te ontvangen.

'o"KfB C% sn"
$ gu% Ubh!c& t" ov" r"c% t$ vX$
" b,&
% b ,IbIhx&% b vr"G3
"g s
/Ubh!c& t" ov" r"c% t#k
$ J I,"Cj& vN" F$ g$ hsIv
!& k%

4. Met tien beproevingen werd onze aartsvader Awraham op de proef
gesteld en hij doorstond ze alle om bekend te maken hoe groot zijn liefde
voor God was.

/o"Hv$ k$g vr"G3
" gu!$ 'o&hr!$m% n& C% Ubh!,Ic3
4 t!k$ UG3g!b$ ohX&& b vr"G3
"gv

5. Tien wonderen gebeurden er voor onze voorouders in Egypte en tien
aan de zee.

ohr& m% N& v$ k$g tUv QUr"C JIsE" v$ thc& v4 ,IFn$ rG!g u
/o"Hv$ k$g rG!gu% 'o&hr!$m% n& C%

6. Tien plagen bracht de Heilige die geprezen wordt de Egyptenaren in
Egypte toe en tien aan de zee.
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tUv QUr"C AIsE" v#,
$ t Ubh!,Ic3
4 t UX&b ,IbIhx&% b vr"G3
"g z
Ugn!% J" t«ku% 'ohn"
& gP% rG!g vz h,«& t UX$bh% u!$ :rn>
$ tBJ 'r"Cs% N$
&C
/hkIe
& C%
v"kh!P& v& t«k :JS"e% N& v$ ,h4cC% Ubh!,Ic3
4 t!k$ UG3g!b$ ohX&& b vr"G3
"gj
'o"kIg!n4 Js«E! v$ rG$ C% jh
$ r!& x% v& t«ku% 'Js«E! v$ rG$ C% jh
$ r!4n4 vA" t&
iv«4 fk% hr& e% grh$ t& t«ku% 'o&hj!$ C% y% N& v$ ,h4cC% cUc%z vt" r&% b t«ku%
h4mg3 #kJ Jt4 ohn& J" D% v$ UCf& t«ku% 'ohrUP
& F& v$ oIhC% kIs"D
t"mn&
% b t«ku% 'iJ"
" gv! sUN$g ,t jU
$ r! v" vj" M&
% b t«ku% 'vf" r3
"gN!$ v$
ohs& nI
% !g 'oh&bP" v$ oj!kcU
% oj!Kv$ hT4 J% cU
& rn«g! C" kUXp%
cr"e$
% gu% Jj"
" b eh&Zv& t«ku% 'ohj"
& ur% ohu3
& jT!$ J% nU
& ohpUp
& m%
oIeN" v$ hk& r$m :Ir4cj3 !k$ os"t" rn$ t" t«ku% 'o"kIgn4 o&h!k$ JU
" rh! C&
/o&h!k" JUrh
" C& ihk& t!" J
uK!t4 u% ',IJn" A% v$ ih4C ,"CJ$ cr!gC% Utr% c&
% b ohr"& cs% vr"G3
"gy
'iN" v$ u% ',JE! v$ 'iI,t!" v" hP& 'r4tC% v$ hP& '.r!t" v" hP& :iv4
J4hu% /,IjKB v$ u% 'cT" f% N& v$ u% 'c," F% v$ u% 'rhn& A" v$ u% 'vYN$ v$ u%
#kJ Ikht4 u% 'vJ«n kJ I,rU" c! eU
% 'iheh&
& ZN$ v$ ;t$ :ohr& nI
% t!
/v"hUG3g ,$cm% C& ,$cm% ;t$ :ohr& nI
% t! J4hu% /Ubh!c& t" ov" r"c% t$
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7. Tien maal hebben onze voorouders de Heilige die geprezen wordt in de
woestijn op de proef gesteld, want er is gezegd: ‘Zij hebben Mij nu al
tien maal op de proef gesteld door niet naar Mijn stem te luisteren’
[Num. 14, 22].
8. Tien wonderen gebeurden er voor onze voorouders in de tempel: 1)
Nooit heeft een vrouw een miskraam gehad door de reuk van het
offervlees. 2) Nooit is het offervlees bedorven. 3) Nooit werd er een vlieg
gezien in het slachthuis. 4) Nooit heeft een hogepriester op de Grote
Verzoendag een pollutie gehad (waardoor hij onrein zou worden en geen
dienst zou kunnen doen). 5) Nooit bluste de regen het vuur van het
opgestapelde hout op het altaar. 6) Nooit sloeg de wind de rookkolom
neer. 7) Nooit werd er iets verkeerds gevonden aan de ‘omer (een
bepaalde maat voor de eerste gerst), noch aan de twee broden (van de
eerste tarwe), noch aan de (twaalf) broden (die altijd aanwezig moesten
zijn op de tafel in het heiligdom) (zie Lev. 23,9; 23, 17; 24,5.). 8) Men
stond dicht opeengedrongen maar er was ruim plaats om te knielen. 9)
Nooit heeft een slang of schorpioen in Jeroesjalajim letsel veroorzaakt.
10) Nooit zei de één tot de ander: Er is geen plaats meer voor mij in
Jeroesjalajim om te overnachten.
9. Tien dingen (alle op bovennatuurlijke wijze ontstaan) werden in de
avondschemering vóór de Sjabbatdag van de schepping geschapen (zie
(1) Num. 16, 32; (2). Num. 21, 16; (3) Num. 22, 28; (4) Gen. 9, 13: (5)
Exod. 16, 4; (7) 1 Kon. 6, 7 en T.B. Sota 48b; (10) Deut. 34, 6 en Gen.
23, 13): 1) De opening van de aarde (waardoor Korach en zijn aanhang
verzwolgen werden), 2) de opening van de bron (die het volk water gaf in
de woestijn), 3) de sprekende mond van de ezelin (van Bil’am), 4) de
regenboog (na de grote-vloed aan Noach getoond), 5) het manna (het
voedsel in de woestijn), 6) de staf (waarmee Mosjé de wonderen deed),
7) de Sjamir (een worm die de stenen voor het tempelaltaar kon splijten),
8) de letters op de stenen platen, 9) de manier waarop de tien geboden
erop gegraveerd waren en de stenen platen zelf, 10) sommigen zeggen:
ook de boze geesten, het graf van Mosjé en de ram van Awraham onze
aartsvader.
Er zijn er ook die zeggen: ook de eerste tang, die toch door middel van
een andere tang gemaakt moest zijn.
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r4Cs$ n% Ibht4 of" j" /of" j" C% v"gc% J& u% ok«d! C% ohr"& cs% v"gc% J& h
QI,k% x"bf&% b Ibht4 u% '(i"hb% n& cU)
% vn" f% j" C% UB!Nn& kIs"DJ hn& h4bp% k&
chJ& nU
4 i"hb% g& F% ktIJ
4
'chJ& v" k% kv" c&
% b Ibht4 u% 'Ir4cj3 hr4c% S&
'iIr3jt$ iIr3jt#k$
$ gu% iIJtr& iIJtr#k$
& g rnIt
4 u% 'vf"
" kv3 F!$
/,n>tv#k$
!" g vsInU 'hT& g!% n$ J" t«k rnIt
4 gn$ J" t«KA#vn$ k$gu%
/ok«d! C% ivh4pUKj& u%

10. Zeven dingen karakteriseren een onopgevoed mens en zeven een
wijze: 1) De wijze spreekt niet vóór iemand die geleerder is dan hij (of
een college dat groter in aantal is). 2) Hij valt een ander niet in de rede. 3)
Hij is niet te snel met antwoorden. 4) Wat hij vraagt is ter zake en wat hij
antwoordt gaat over het onderwerp. 5) Hij spreekt eerst over punt één en
dan over wat volgt. 6) Over wat hij niet gehoord heeft zegt hij: ‘Ik heb
daar niets over gehoord.’ 7) Hij erkent wat juist is als hij merkt dat zijn
mening onjuist is.
Bij een onopgevoed mens is het juist andersom.

h4pUd v"gc% J#k$
& g o"kIg!k" iht"
& C ,IHBb!g" r% pB h4bhn& v"gc% J& th
#kJ c"gr" 'ihr& ¬$
% gn% i"bht4 i,"
" me% nU
& ihr& ¬$
% gn% i,"
" me% n& /vr4"cg3
t«KJ Urn!% D" /ohg4
& cG% i,"
" me% nU
& ohc4
& gr% i,"
" me% n& 't"C ,r«M! C$
kIYk& t«KJu% /t"C ,r«M! C$ #kJu% vnUv
" n#k
% J c"gr" 'r¬$
4 gk%
#k$g o"kIg"k t"C rcS! /t"C v"hk" F#k
% J c"gr" 'v"Kj$ v#,
$ t
k$gu% 'ihS& ,h4ck% Urx% n&
% b t«KJ vrIT!
" C$ ,IrUn3tv!" ,I,hn&
#k$gu% 'ihS& v$ hUBg#k$
& g o"kIg"k vt"
" C cr!j /,hgh
& c& J% ,Ir4P
v"gr" v"Hj$ /vf"
" kv3 f!$ t«KJ vrIT$
" C ohrIN
& v$ k$gu% 'ihS& v$ ,UUg&
,Uk"D /oA4 v$ kUKj& k$gu% 'tu% J" ,$gUcJ% k$g o"kIg!k" vt"
"C
',Ihr3
"g hUKD& k$gu% 'vr""z vsIc3
" g hs4 cIg#k$
%
g o"kIg!k" vt"
"C
/.r!t" v" ,Y$ n& J% k$gu% 'ohn& S" ,Ufhp& J% k$gu%
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11. Zeven soorten straffen komen over de wereld voor zeven categorieën
overtredingen: 1) Als sommigen wel een tiende van de oogst geven (voor
leviet, weduwe, wees en armen) en anderen niet, dan komt er
hongersnood door droogte en een deel hongert en een deel heeft volop. 2)
Hebben allen besloten dat tiende niet te geven, dan ontstaat er
hongersnood door een catastrofe en door droogte. 3) Heeft men ook
besloten geen challa (aan de priester) meer te geven, dan komt er een
hongersnood door vernietiging (zie Num. 15, 20). 4) Dodelijke
epidemieën komen over de wereld voor die doodstraffen, in de Tora
vermeld, waarvan de uitvoering niet tot de mogelijkheid van de
wereldlijke rechtbank behoort, eveneens door het niet nakomen van de
voorschriften betreffende de vruchten van het zevende jaar (zie Exod. 23,
11.). 5) Het zwaard komt over de wereld wegens vertraging in de
rechtsgang en wegens rechtsverdraaiing en wegens hen die de Tora niet
volgens de wet interpreteren. 6) Wilde beesten komen over de wereld
wegens valse eed en wegens ontwijding van Gods Naam (zie opmerking
bij hoofdstuk IV, 5). 7) Verbanning komt over de wereld wegens
afgodendienst, wegens bloedschande, wegens moord en voor het niet
braak laten liggen van het land in het zevende jaar.
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',hgh
& c& A$
% cU ',hgh
& c& r!% C" :vCr$,% n& rcS! v$ ohe& r"p% v"gC" r% t$ C% ch
/v"bJ" u% v"bJ#k
" f" C% J dj" v ht"
4 mIn! cU
% ',hgh
& c& J% ht"
4 mIn! cU
%
h4bP% n& ',hgh
& c& A$
% C /,hJh
& k& A$
% CJ h&bg" rG$ g% n$ h4bP% n& ',hgh
& c& r!% C"
,Ir4P h4bP% n& ',hgh
& c& J% ht"
4 mIn! C% /,hA& A$
& CJ h&bg" rG$ g% n$
kz!d! h4bP% n& 'v"bJ" u% v"bJ#k
" f" C% J dj" v ht"
4 mIn! C% /,hgh
& c& J%
/oh&Hb& g3 ,IbT% n$

12. In vier tijdperken breiden epidemieën zich uit: 1) in het vierde van de
zevenjarencyclus; 2) in het zevende jaar; 3) na afloop van het zevende
jaar en 4) jaarlijks na het Loofhuttenfeest. 1) In het vierde jaar wegens
het nalaten van de tien percent afdracht voor de behoeftigen in het derde
jaar. 2) In het zevende jaar wegens het nalaten van de tien percent
afdracht voor de behoeftigen in het zesde jaar. 3) Na afloop van het
zevende jaar wegens het achterhouden van de vruchten van het zevende
jaar. 4) Jaarlijks na afloop van het Loofhutten- tevens Oogstfeest wegens
het afnemen van de armen van de gedeelten van de opbrengst van het
land die voor hen bestemd waren (zie Lev. 19,9—10 en Deut.24, 19).

Iz 'Q"KJ WK% Ju% hK& J hK& J rnIt!
4 v" /os"t" C% ,ISn& g$Cr% t$ dh
Q"KJ hK& J /oIsx% ,S$ n& Iz 'ohr& nI
% t! J4hu% /,h&bIbh!c4 vS"n&
hK& J /shx& j" 'Q"KJ WK% Ju% Q"KJ hK& J /.r!t" v" o$g 'hK& J WK% Ju%
/gJ" r" 'hK& J WK% Ju% hK& J

13. Vier karaktertrekken treft men hij de mens aan: 1) Wie zegt: ‘Wat van
mij is is van mij en wat van jou is is van jou’; dat is het middelmatige
type, maar er zijn er die zeggen dat is het type van Sedom. 2) Wie zegt:
‘Wat van mij is is van jou en wat van jou is is van mij’; die is dom. 3)
Wie zegt: ‘Wat van mij is is van jou en wat van jou is is ook van jou’; dat
is een vroom, liefdevol mens. 4) Wie zegt: ‘Wat van jou is is van mij en
wat van mij is is van mij’; dat is een slecht mens.

t"mh" ',Imr% k& jI!
$ bu% xIgf% k& jI!
$ b /,Igs4 C% ,ISn& g$Cr% t$ sh
Ir"fG% t"mh" ',Imr% k& vJe" u% xIgf% k& vJe" 'Ir"fG% C& Is4xp% v$
xIgf% k& jI!
$ b /shx& j" ',Imr% k& jI!
$ bu% xIgf% k& vJe" /Is4xp% v$ C%
/gJ" r" ',Imr% k& vJe" u%

14. Vier soorten temperament zijn er: 1) Wie makkelijk kwaad wordt
maar ook makkelijk weer goed wordt, bij hem wordt het verkeerde
gecompenseerd door het goede. 2) Wie moeilijk kwaad wordt maar ook
moeilijk weer goed, bij hem gaat het goede teniet door het verkeerde. 3)
Wie moeilijk kwaad wordt maar makkelijk weer goed, heeft een vroom
gemoed. 4) Wie makkelijk kwaad wordt maar moeilijk weer goed, heeft
een slecht gemoed.

's4Ct$ k% rhv& nU
" g$ In! J% k& rhv& n" /ohsh& n& k% ,$ C% ,ISn& g$Cr% t$ uy
t"mh" 's4Ct$ k% vJe" u% g$ In! J% k& vJe" /Is4xp% v$ C% Ir"fG% t"mh"
/cIy ek!j4 vz 's4Ct$ k% vJe" u% g$ In! J% k& rhv& n" /Irf" G% C& Is4xp% v$
/gr" ek!j4 vz 's4Ct$ k% rhv& nU
" g$ In! J% k& vJe"
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15. Vier types leerlingen zijn er: 1) Wie vlug iets begrijpt maar het vlug
weer vergeet, diens voordeel gaat verloren door het nadeel dat hij heeft.
2) Wie langzaam iets begrijpt maar het moeilijk weer vergeet, diens
nadeel wordt gecompenseerd door het voordeel dat hij heeft. 3) Wie vlug
iets begrijpt en het moeilijk weer vergeet die heeft het goed getroffen. 4)
Wie moeilijk iets begrijpt en het vlug weer vergeet die heeft het slecht
getroffen.
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UbT&
% h t«ku% iT&
4 HJ vmIr!v" /ve" s"m% h4b,I!
% bC% ,ISn& g$Cr% t$ zy
t«k tUvu% ohr& j3
4 t UbT&
% h /ohr& j3
4 t#kJC% v"gr" Ibh4g 'ohr& j3
4t
iT&
4 h t«k /shx& j" 'ohr& j3
4 t UbT&
% hu% iT&
4 h /IKJc% v"gr" Ibh4g 'iT&
4h
/gJ" r" 'ohr& j3
4 t UbT&
% h t«ku%

16. Er zijn vier manieren voor het geven van tsedaka (het verstrekken van
sociale en financiële hulp): 1) Wie geven wil maar niet graag ziet dat
anderen geven misgunt dit voorrecht aan anderen. 2) Wie wil dat anderen
wel geven maar hijzelf niet, gunt zichzelf dit voorrecht niet. 3) Wie geeft
en wil dat anderen ook geven is een vroom mens. 4) Wie niet wil geven
en ook niet wil dat anderen geven is een slecht mens.

'vGIg Ibht4 u% Q4kIv /Jr"s% N& v$ ,h4c h4fkI
% v! C% ,ISn& g$Cr% t$ zh
/Is"hC% vG3gn!$ rf$ G% 'Q4kIv Ibht4 u% vGIg /Is"hC% vfh
" k3
& v r$fG%
/gJ" r" 'vGIg t«ku% Q4kIv t«k /shx& j" 'vGIgu% Q4kIv

17. Er zijn vier types van mensen die het Bet-Hamidrasj, de leerschool
bezoeken: 1) Wie er heen gaat, maar wat hij leert niet doet heeft nog de
verdienste van het gaan. 2) Wie doet, maar niet gaat heeft toch de
verdienste van het doen. 3) Wie gaat en het ook doet is een vroom mens.
4) Wie niet gaat en het ook niet doet is een slecht mens.

'Q4PJ% nU
$ 'dIpx% /ohn& f3
" j h4bp% k& ohc& JI
% !hC% ,ISn& g$Cr% t$ jh
'Q4PJ% nU
$ /k«Fv#,
$ t d4pIx tUvJ 'dIpx% /vp"
" bu% ',r!NJ$ n%
i&h!H$ v#,
$ t vth
" mI
& N! J ',r!NJ$ n% /Izc% thmInU
&
IzC% xh&bf% N$ J
jn!
$ Ev#,
$ t vth
" mI
& N! J 'vp"
" bu% /ohr& n" A% v#,
$ t ,y!kIeu%
/,k«X! v#,
$ t ,y!kIeu%

18. Vier types van studenten die bij de geleerden zitten te leren: 1) een
spons, 2) een trechter, 3) een filter, 4) en een wan.
1) een spons, die alles kritiekloos opneemt; 2) een trechter, die aan de ene
kant opneemt en het aan de andere kant er weer uit laat gaan; 3) een
filter, die de wijn doorlaat en de droesem vasthoudt (die het goede
vergeet en het verkeerde onthoudt); 4) een wan, die van het minder
bruikbare laat weggaan maar de fijne bloem vasthoudt (die het
onbelangrijke vergeet maar het, belangrijke onthoudt).

v"ky4 C% 'r"cS" ky"
4 C 'r"cs"c% v"hUk,#th
% v& J v"cv3 t#k
!$ F" yh
Izht4 /o"kIgk% v"ky4 c% V"bht4 'r"cs"c% v"hUkT% V"bht4 Ju% /v"cv3 t!$
/rn" ," u% iIbn% t$ ,$cv3 t!$ Iz 'r"cs"c% v"hUk,#th
% v& J v"cv3 t!$ thv&
/i,"
" bIvh
! u& su& S" ,$cv3 t!$ Iz 'r"cs"c% v"hUkT% V"bht4 Ju%

19. Wanneer liefde alleen maar aan iets bijkomstigs is gebonden, dan
houdt als het bijkomstige ophoudt ook de liefde op. Maar onbaatzuchtige
liefde houdt nooit op. Wat is een voorbeeld van liefde die aan iets
bijkomstigs gebonden was? Dat was de liefde van Amnon voor Tamar
(zie II Sam. 13). En die niet gebonden was aan iets? Dat was de liefde
tussen David en Jehonatan (zie I Sam. 18, 1-3; 20, 17; II Sam. 1, 26).
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V"bht!
4 Ju% /o4He$ ,% v& k% VpIx
" 'o&hn!$ J" oJ4 k% thv& J ,e«k3
! jn#k
!$ F" f
thv& J ,e«k3
! jn$ thv& Izht4 /o4He$ ,% v& k% VpIx
" iht4 'o&hn!$ J" oJ4 k%
oJ4 k% V"bht!
4 Ju% /htN$ J$ u% k4Kv& ,e«k3
! jn$ Iz 'o&hn!$ J" oJ4 k%
/I,s3
"g#kf" u% jr$«e! ,e«k3
! jn$ Iz 'o&hn!$ J"
/Is"h#k$g t"C ty% j4 iht4 'ohC& r!$v#,
" t vF$zn!% v#k
$ F" tf
,IG3gk$ Is"hC% iheh
& P& x% n#ih
$ t4 'ohC& r!$v#,
" t thy3
& jN!$ v#k
$ f" u%
v"hUkT" ohC& r!$v" ,Uf%z 'ohC& r!$v#,
" t vF&
" zu% vf"
" z vJ«n /v"cUJT%
o"gc% r!" h" /kt4 r"G&
% h#og& uhy" P" J% nU
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20. Ieder meningsverschil dat een heilig doel heeft, heeft een blijvend
resultaat en ieder meningsverschil dat dit niet heeft leidt tenslotte tot
niets. Wat is dan wel een voorbeeld van een meningsverschil met een
heilig doel? Dat is de vaak tegenstrijdige mening van Hillel en Sjammaj.
En de strijd met een niet heilig doel? Dat is het twistpunt van Korach en
zijn aanhang.
21. Hij die velen tot goede daden brengt geeft geen aanleiding tot zonde.
Maar hij die velen tot slechte daden brengt krijgt geen gelegenheid boete
te doen. Mosjé deed goede dingen en bracht velen tot goede daden; de
verdienste van velen wordt hem toegeschreven, want er is gezegd:
‘Goddelijke weldaden heeft hij bewezen door Zijn voorschriften aan
Jisrael te leren’ [Deut. 33, 21]. Jerov’am zoon van Newat zondigde en
bracht velen tot zonde; de zonden van velen werden hem toegeschreven,
want er is gezegd: ‘Wegens de zonden van Jerov’am die hijzelf deed en
die hij Jisrael liet doen’ [I. Kon. 15, 30].
22. Wie de volgende drie eigenschappen heeft hoort tot de volgelingen
van onze vader Awraham en wie drie tegengestelde eigenschappen heeft
is een volgeling van Bil’am, die slecht was. Wie een welwillende
levensbeschouwing heeft, een nederig gemoed en een bescheiden natuur
is een volgeling van onze vader Awraham. Wie een kwaadaardige
levensbeschouwing, een trots gemoed en een onbescheiden natuur heeft
is een leerling van Bil’am, die slecht was. Wat is het verschil tussen de
volgelingen van onze vader Awraham en tussen de volgelingen van
Bil’am, die slecht was? De volgelingen van Awraham genieten in deze
wereld en erven de wereld die komen zal, want er is gezegd: ‘Om hen die
Mij liefhebben iets wezenlijks achter te laten, (de wereld die komen zal)
en hun schatkamers maak Ik vol (het materiële in deze wereld)’ [Spr. 8,
22]. De leerlingen van Bil’am, die slecht was, erven Gehinnom - de hel en zinken weg in de onuitputtelijke diepte van vernietiging, want er is
gezegd: ‘En U, God laat ze wegzinken in de onuitputtelijke diepte van
vernietiging, de mensen die leven van doodslag en bedrog komen niet toe
aan de helft van hun dagen, maar ik, ik vertrouw op U’ [Ps. 55, 24].
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23. Jehoeda zoon van Tema zegt: ‘Wees sterk als een panter, vlug als een
arend, snel voort als een hert en wees moedig als een leeuw, om te doen
wat uw Vader in de hemel wil.’ Ook was hij gewoon te zeggen: ‘Wie
brutaal is gaat naar Gehinnom - de hel -. Wie bedeesd is naar Gan-Eden het paradijs -. Moge het Uw wil zijn, Eeuwige, onze God en God van
onze voorouders dat de tempel spoedig in onze dagen herbouwd zal
worden en geef ons deel aan Uw Tora.
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24. Hij had nog een kernspreuk: Met vijf jaar beginnen tenach te leren,
met tien jaar met de misjna, met dertien het doen van de mitswot - de
geboden - van de Tora, met vijftien talmoed-studie, op achttienjarige
leeftijd onder de choepa - de trouwhemel -, met twintig streven naar
eigen levensonderhoud, met dertig jaar in volle levenskracht, met veertig
tot bezadigd inzicht, met vijftig een raadgever, met zestig wordt men tot
de ouderen gerekend, met zeventig tot de grijsaards, met tachtig tot de
krachtigen, met negentig heeft men een gebogen houding, met honderd is
men als bijna gestorven, als iets dat voorbij is en van de wereld
verdwenen.
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25. Ben Bag Bag zegt: Leer - de Tora - nog eens over en nog eens over
want ze bevat alles; en verdiep je erin. Word er oud en grijs bij, ga geen
andere kant uit, want er is geen betere levensregel dan de hare.

/tr%"dt$ tr3
"gm!$ opB k% :rnIt
4 tv4 tv#i
4 C uf
tUv QUr"C JIsE" v$ v"mr" :rnIt
4 t"hJ% e3
$ g iC t"hb% b$ j3 hC& r&
',Im% nU
& vrIT
" ov"k v"Cr% v& Q"fhp& k% 'kt4 r"G&
% h ,t ,IF$zk%
/rhS& t$
% hu% vrIT
" khS& d$% h 'Ies% m& i$gn!$ k% .4pj" h"h% :rn>
$ tBJ
ibcrs ahse izjv ut ohkctv ohrnut ihbn ahaf
165 sungc

PIERKEE ABOT - HOOFDSTUK 5

26. Ben Hé Hé zegt: ‘Loon naar werk’.
Makkot 3, 16. Rabbi Channanja ben ‘Akasja zegt: De Heilige die
geprezen wordt wilde Jisrael gelukkig maken; daarom gaf Hij hun veel
Tora-voorschriften. Want er is gezegd: De Eeuwige wil graag, om hem Jisrael - de hoogste graad van geluk te geven, de Tora steeds groter en
prachtiger maken [Jes. 42, 21] (agadische interpretatie van het
aangehaalde bijbelvers).
[Als er minjan is zeggen de abelim of de chazzan Kadiesj Derabanan,
blz. 166]
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Sanhedrien 10, 1. Heel Israel heeft aandeel aan de wereld, die eens
komen zal want er is gezegd: Alle rechtvaardigen van uw volk zullen
voor eeuwig - het land van leven - in bezit houden, een stekje dat Ik
plantte met eigen handen, waarop Ik Mij kan beroemen [Jes. 60, 21].
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HOOFDSTUK VI
De wijzen leerden het volgende in de stijl van de misjna; geprezen, die
hen en hun misjna verkiezen.
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1. Rabbi Méier zegt. ‘Ieder die zich zonder bijbedoeling bezighoudt met
de Tora is in vele opzichten bevoorrecht; en dat niet alleen, maar door
hem alleen kan de hele wereld blijven bestaan. Hij wordt vriend genoemd
waar men van houdt, hij heeft God lief en mensen, hij verschaft God
vreugde en ook de mensen. Zij - de Tora - bekleedt hem met
bescheidenheid en ontzag voor God en stelt hem in staat om braaf,
vroom, oprecht en betrouwbaar te zijn. Ze houdt hem ver van zonde en
brengt hem nader tot verdienstelijke daden en anderen genieten van zijn
raad, gezond verstand, inzicht en kracht, zoals gezegd is: ‘Bij mij is raad
en gezond verstand, ik ben het inzicht, bij mij is de kracht’ [Spr. 8, 14].
Zij geeft hem soevereiniteit, stelt hem in staat te regeren en
rechtsproblemen te onderzoeken. Hem worden de geheimen van de Tora
geopenbaard, hij wordt als een bron die nooit ophoudt en als een rivier
die steeds sterker wordt in haar loop, maar hij blijft bescheiden, geduldig,
steeds bereid vergiffenis te schenken voor belediging. Zo maakt ze hem
groot en verheft hem boven alle schepselen.’
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2. Rabbi Jehosjoea’ ben Levie zegt: ‘Iedere dag opnieuw komt er een
hemelse stem van de berg Chorèv die luid uitroept: ‘Wee de schepselen
wegens de belediging van de Tora want iemand die de Tora niet
bestudeert wordt uitgebannen genoemd (nazoef), want er is gezegd: ‘Als
een gouden ring in een varkenssnuit (in de ongepunctueerde hebreeuwse
tekst is er een woordspel te lezen voor ‘nazoef’. De Tora is een ‘nezem’,
neusring, een mooi sieraad, maar een varken waardeert het niet in zijn ‘af’ -, snuit) is een mooie vrouw zonder verstand’ [Spr. 11, 22]. Ook zei
hij naar aanleiding van Ex. 32, 16: ‘De platen (met de tien geboden)
waren goddelijk werk van God en het schrift was goddelijk schrift charoet - gegrift in de platen’; lees niet ‘charoet’ maar ‘chéroet’,
vrijheid, want alleen hij die de Tora bestudeert is werkelijk vrij en ieder
die de Tora bestudeert komt steeds op een hoger peil, want er is gezegd:
‘Van Matana - geschenk van God - naar Nachaliël - Gods erfdeel - en van
Nachaliël naar Bamot - hoge plaatsen -’ [Num. 21, 19-20] (dit bijbelvers
geeft plaatsnamen uit de tocht door de woestijn, die hier vertaald en van
toepassing gebracht worden op het belang van de Tora-studie).
3. Wie van een ander één hoofdstuk, één wetsbepaling, één zin, één
uitdrukking of zelfs een enkele letter leert moet hem eerbied bewijzen,
want zo treffen wij het aan bij David, de koning van Jisrael, die van
Achitofel slechts twee dingen had geleerd en hem zijn meester, zijn
vriend en zijn vertrouweling noemde, want er is gezegd: ‘Jij een mens als
ik, mijn vriend en vertrouweling’ [Ps. 55, 14] (zie targoem aldaar). Nu
ligt hier de gevolgtrekking voor de hand, dat als David, die van Achitofel
alleen maar twee dingen geleerd had, hem zijn meester, zijn vriend en
vertrouweling noemde, hoeveel temeer moet men dan iemand die een
ander één hoofdstuk, één wetsbepaling, één zin, één uitdrukking of zelfs
één letter leert eerbied bewijzen. En eerbied kan niets anders dan voor de
Tora zijn, want er is gezegd: ‘Wijzen zullen eerbied verkrijgen [Spr. 3,
35] en volmaakten het goede’ [Spr. 28, 10]. En het goede kan niet anders
dan de Tora zijn, want er is gezegd: ‘Want een goede leer gaf Ik hun,
Mijn Tora, verlaat die niet’ [Spr. 4, 2].
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4. Zo gaat het ook met Tora-studie: een stukje brood met zout eet je, een
afgemeten hoeveelheid water drink je, slapen op de grond, een leven van
ontberingen lijd je, als je je voortdurend inspant voor Tora-studie. Als je
dit kunt volbrengen ‘dan ben je gelukkig en gaat het je goed’ [Ps. 128,
2], gelukkig zul je zijn in deze wereld en goed zal het je gaan in de
wereld die komen zal.
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5. Zoek geen beroemdheid voor jezelf en begeer geen eerbied; meer dan
je studie moeten je daden zijn; heb geen verlangen naar de tafel van
koningen, want jouw tafel is voornamer dan de hunne en jouw kroon is
mooier dan hun kroon. Je Werkgever is betrouwbaar dat Hij je de
beloning voor je inspanning zal geven (zie II, 19 en III, 17).
6. Veel groter is de Tora dan priesterschap en koningschap, want
koningschap

wordt

verkregen

door

dertig,

priesterschap

door

vierentwintig, maar Tora door achtenveertig voorwaarden. En dit zijn ze:
studie, goed luisteren, nauwkeurige uitspraak, intuïtief begrip, intensief
doordenken, ontzag, eerbied, nederigheid, vreugde in het werk, omgang
met geleerden, nauw contact met studievrienden, discussies van de
leerlingen, er rustig voor gaan zitten, voor zowel Tora als misjna leren,
beperking van handel, beperking in het sexuele leven, beperking van
vermaak, beperking van slaap, beperking van conversatie, beperking van
grappenmakerij, geduld, goedhartigheid, vertrouwen in de geleerden, het
aanvaarden van lijden, het kennen van zijn plaats, blij zijn met wat men
heeft, zijn woorden binnen de perken houden, niet prat gaan op eigen
verdienste, bemind zijn, liefde voor God en liefde voor de mensen, ervan
houden

deugdzaam

en

oprecht

te

zijn,

het

appreciëren

van
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terechtwijzingen, zich verre houden van eerzucht, niet trots zijn op wat
men geleerd heeft, niet graag wetsbeslissingen nemen, de last van
anderen mee helpen dragen, hem naar zijn goede eigenschappen
beoordelen, hem tot waarheid en vrede brengen, rustig overleg bij zijn
studie, vragen en antwoorden, luisteren en het uitwerken, leren met de
bedoeling anderen te leren, leren met de bedoeling om het in praktijk te
brengen, zijn leraar aan het denken zetten, wat men hoort aandachtig
opnemen, een mededeling vermelden uit naam van wie het gezegd heeft;
er is immers geleerd: ‘Wie iets mededeelt uit naam van wie het gezegd
heeft brengt verlossing over de wereld’, want er is gezegd: ‘Ester zei het
de koning uit naam van Mordechaj’ [Ester 2, 22].
7. Groot is de Tora, want ze brengt leven aan hen die haar nakomen,
zowel in deze wereld als in de wereld die komen gaat, want er is gezegd:
‘Want leven zijn zij voor hen die ze vinden en genezing voor heel het
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4 u%
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lichaam’ [Spr. 4, 22]. En ook: ‘Genezing zal het voor het lichaam zijn en
merg voor de beenderen’ [Spr. 3, 8]. En verder: ‘Een levensboom voor
hen die er aan vasthouden en die er houvast aan heeft wordt gelukkig’
[Spr. 3, 18]. Ook zegt het spreukenboek: ‘Een gracieuze krans zijn ze
voor je hoofd en een sierlijke ketting voor je hals’ [Spr. 1, 9]. En ook:
‘Ze geeft uw hoofd een gracieuze krans, met een prachtig diadeem zal ze
u omgeven’ [Spr. 4, 9]. En voorts: ‘Want door mij zullen je dagen veel
worden en zullen je levensjaren in aantal toenemen’ [Spr. 9, 11]. Ook
nog: ‘Een lang leven in haar rechterhand en rijkdom en eer in haar linker’
[Spr. 3, 16]. En tenslotte: ‘Want een lang leven en jaren van leven en
vrede zullen zij je volop brengen’ [Spr. 3, 2].
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8. Rabbi Sjim’on ben Jehoeda zegt in naam van Rabbi Sjim’on ben
Jochaj: Schoonheid, kracht, rijkdom, eer, wijsheid, ouderdom, grijsheid
en zonen zijn een sieraad voor de rechtschapenen en een sieraad voor de
wereld, want er is gezegd: ‘Een prachtige kroon is de grijsheid, door
middel van rechtschapenheid wordt ze bereikt’ [Spr. 16,31]. En ook: ‘De
pracht van de jongeren is hun kracht en het mooie van de ouderdom is
hun grijsheid’ [Spr. 20, 29]. En voorts: ‘Een kroon der wijzen is hun
rijkdom’ [Spr. 24, 24]. En verder: ‘De kroon van de ouderen zijn hun
kleinkinderen en de roem van de kinderen zijn hun ouders’ [Spr. 17, 6].
En de profeet zegt: ‘Dan staat schaamrood de maan en de zon te schande,
want de Eeuwige-Tsewaot regeert op de berg Tsion en in Jeroesjalajim,
en voor zijn oudsten straalt de Majesteit’ [Jes. 24, 23]. Rabbi Sjim’on
ben Menasja zegt: ‘Deze zeven kwaliteiten die de wijzen opgesomd
hebben voor de oprecht-vromen zijn allen verwezenlijkt in Rabbi
(Jehoeda Hanassie) en zijn zonen.’
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9. Rabbi José ben Kisma heeft gezegd: ‘Eens ging ik op reis, daar kwam
me iemand tegen. Hij groette mij en ik hem. Toen vroeg hij mij:
‘Rabbi, uit wat voor plaats komt u?’ En ik antwoordde hem: ‘Uit een
grote stad van wijzen en geleerden kom ik.’ Hierop zei hij mij: ‘Rabbi,
zoudt u wel bij ons in de stad willen wonen? Dan geef ik u vele
duizenden gouden dinaren, edelstenen en paarlen.’ Ik antwoordde hem:
‘Al zou u me al het zilver en goud en alle edelstenen en paarlen van de
wereld willen geven zou ik niet anders dan in een plaats waar Tora is
willen wonen. Zo is het ook in het psalmenboek geschreven door David,
koning van Jisrael: ‘Liever is mij de Tora uit Uw mond dan duizenden
aan goud en zilver’ [Ps. 119, 72]. Bovendien is het zo, dat als een mens
sterft hem geen zilver, geen goud, geen edelstenen begeleiden maar
alleen Tora en goede daden. Want er is gezegd: ‘Als je loopt leidt ze je,
als je gaat slapen bewaakt ze je, en sta je weer op dan spreekt ze met je’
[Spr. 6, 22]. Wat betekent dit? Als je loopt leidt ze je: in deze wereld; als
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je slaapt bewaakt ze je: in het graf; als je weer opstaat spreekt ze met je:
dat is de wereld die komen gaat. Er is ook gezegd: ‘Mij behoort het zilver
en Mij behoort het goud, is de uitspraak van de Eeuwige-Tsewaot’
[Chaggaj 2, 8].
10. Vijf bezittingen heeft de Heilige, wiens Naam geprezen is, speciaal
voor zich in Zijn wereld genomen: dit zijn ze. De Tora is één bezit.
Hemel en aarde één bezit, Awraham één bezit, Israel één bezit en de
tempel één bezit. Waaruit is dit af te leiden voor de Tora? Omdat er
geschreven is: ‘De Eeuwige heeft mij (de Tora) als bezit verworven, als
de eerste op Zijn weg, als voorpost voor Zijn werken van weleer [Spr. 8,
22]. En waaruit voor hemel en aarde? Want er is geschreven: ‘Zo spreekt
de Eeuwige, de hemel is Mijn troon en de aarde een steunpunt voor Mijn
voeten. Wat voor huis zou je dan wel voor Mij willen bouwen en wat
voor rustplaats voor Mij’ [Jes. 66, 1]. En ook is er gezegd: ‘Hoe talrijk
zijn Uw werken, Eeuwige, allen hebt U met wijsheid gemaakt, vol is de
aarde van Uw bezit!’ [Ps. 104, 24]. Awraham, waar weet men dat van?
Omdat er geschreven is: ‘Hij zegende Awraham, die van de allerhoogste
God is, die ook de hemel en aarde bezit!’ [Gen. 14, 19] (een agadische
vertaling, waardoor dit vers als bewijs aanvaardbaar is). En waar leidt
men het voor Jisrael uit af? Omdat er geschreven is: ‘Terwijl doortrekt
Uw volk, Eeuwige, terwijl doortrekt het volk dat U als bezit hebt
genomen’ [Exod. 15, 16]. En ook: ‘Wat betreft de heiligen die op aarde
zijn, zij en de edelen waar Ik zo bijzonder op gesteld ben’ [Ps. 16, 3]. De
tempel waar weet men dat van? Want er is geschreven: ‘De zetel, die U
zich tot Woning maakt, Eeuwige, naar het heiligdom, Heer, dat Uw
handen hebben gegrondvest’ [Exod. 15, 17] (de Agada leest i.p.v. F in
Ub%bIF een e, dus Ub%bIe dus: ‘in bezit hebben genomen’). En ook: ‘Hij
bracht hen naar Zijn heilig gebied, naar de berg, die Zijn rechterhand in
bezit nam’ [Ps. 16, 9].
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11. Alles wat de Heilige, die geprezen is, in Zijn wereld heeft geschapen
heeft Hij slechts voor Zijn glorie geschapen, want er is gezegd: ‘Al wat
naar Mijn Naam genoemd wordt en wat Ik voor Mijn glorie geschapen
heb, heb Ik gevormd, ook heb Ik het gemaakt’ [Jer. 43, 7]. En de Tora
zegt: ‘De Eeuwige regeert, eeuwig en altijd!’ [Exod. 15, 18].
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Makkot 3, 16. Rabbi Channanja ben ‘Akasja zegt: De Heilige die
geprezen wordt wilde Jisrael gelukkig maken; daarom gaf Hij hun veel
tora-voorschriften. Want er is gezegd: De Eeuwige wil graag, om hem Jisrael - de hoogste graad van geluk te geven, de tora steeds groter en
prachtiger maken [Jes. 42, 21] (agadische interpretatie van het
aangehaalde bijbelvers).

ibcrs ahse izjv ut ohkctv ohrnut ihbn ahaf
165 sungc

[Als er minjan is zeggen de abelim of de chazzan Kadiesj Derabanan,
blz. 166]
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:g!u"d&% h .r_"t"C#rJ3t k«F̀ o&h·"nA" v$ ,j_$
$ Tn& ohºH& j$ jU
$ rb dIC#rJ3t
Wghb"cU vT"p t$ v"cT4º v#k
$ t d",t"cU Q·"Tt& h_&,hr& C#,
% t h`&,«ne3
!& vu!$
o&hh$bJ% rG
G CHkFn hj$ov#k
"o F" nUS
& *** :Q!T" t& W_hb"c#h!J%
4 bU ẀT% J% t& u%
:U !hv!% h& v_"ce4 b% U r`"f"z Q·"Tt& ,«bhj3 v!$ k% v_"cT4 v#k
$ t th`&cT" k«gFn&
v_"ns3
"tv!" Gn`r k«gFn& Vºb" hn& k% dvn" v4 C% v#i
$ nU
& Uvfb4 hn& k% ;Ibgv!" n4
Wf k#j$
% e vb"Tt$ uS% :,I !h3jv!$ k% Wh_kt4 Ut«c̀"h k«gFn& o&hh$bJ% Uv·4bhn& k%
o_v"ku% Wg k% v`"hv" u% Wh·kt4 _"Tp% x!$ t" u% kf4º t!" h4 rbJ3t dkf3
" tn#k
!$ F" n&
:v!G"
" g i`4F oh_&v«k>t I,«
g t v`"Um& rJ3
e t k«foF%o j«·
$ b G$g_$HuS$ :v!k" f% t" k%

v_"hv" oh`&nT" ehg&S$m Jh`&t j«f
$ b j«º
$ b ,«bskI
% T! vK4m
tS [jb ,arp]
oh·&bc" vb"J«kJ% j«_
$ b skIH̀uS$ :j«!
$ b#QKv$ ,!% v& oh_&v«k>tv#,
!" tSuh·",«r«s! C%
oh·&v«k>tv!" hb4bp% k& .r_"tv" ,`4jA" T& uS$ :,p!h"#,tu% o`"j#,t o_4J#,t

Ẁm% r% t!$ n4 Wg k#Q
% k orº"c% t#k
$ t dvIv%
" h rnt«iHuS$ [lk lk ,arp]
dWG% g!tuS% :"Lt! r% t$ r`J3t .r_"tv#k
" t Wh·&ct" ,hb4CnU
& W_ T% s$% kIN! nU
&
dvf" r!% c" t3 uS
!$ :v!f" r"C% v_4hv!% u W·nJ% v_"kS$% dt3 u!$ Wº f% rb"ct3 u!$ kIs"
º D hIbdk%

wwtcy tbnhxcww ohkhnc khj,n izjv (*
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trhu - lk lk
** :v!n" s3
"tv!" ,«j̀P% J% n& k«_F Wº c% Ubfr% c&
% bu% r«·tt" W_ k% Ke$ nU
% Whf3
º rb"cn%
orf"c% t$ u% yI·k IT_ t& Qk̀4Hu$ vºu«"vh% duh"kt4 riCS& rJ3
e tF!$ orf"c% t$ Qkb4Hu$
qor"c% t$ jb$E&HuS$ :ir!"j!" n4 I,t4
_ mC% vºb" J" ohb&gc% J& u% doh&bJ" Ji4nj#i
" C
rbJ3t doJUf
" r#k
% F#,
" tu% uhjf& t#i
" C yIbk#,tu% ITl J% t& hre$G#,
" t
v"mrb$% t d,fk"
e k Utf m!% H4 u$ ir·"
" jc% UG"
b g#rJ3t Jp_Bv#,
$ tu% UJf"º r"
oIben% s$m
g .rt"
"º C dor"c% t$ r«ic3gH$ uS$ :i$g!b" F% v"mr`$% t Ut«_c"Hu$ i$gb$º F%
dvIv%
" h ti"r4HuS$ :.r!t"
" C z`"t h_&bg3 !b$ F!% v$ u% v·rIn iIbkt4 s_$g ofº J%
doJ" ici&Hu$ ,t«·Zv$ .rb"tv#,
" t i_4Tt W3
º gre% z$ k% rnt«pHu$ orº"c% t#k
$ t
osgEn& vr"v"f v" oA"l n& eT4e g$
% HuS$ :uh!k" t4 v`tr&% Bv$ v_"Ivh!k$ j$ C4º z% n&
oi"J#ic!H& u$ osEº n& hb$gv" u% doH" n& ki4t#,h4C v·«k@vt!" yb4Hu$ k_4t#,h4ck%
g$ Ix"
_ bu% QIk̀v" orº"c% t$ gb$X&HuS$ :v!Iv%
" h o`4JC% t_"re&% Hu$ vºu«"vh!k$ d$jC4e z% n&
dvn%
" hre$m% n& oi"rc% t$ sreH4 u$ .r·"t"C c_"gr" h`&v%huS$ p *** :v"Cd!% Bv$
tIbck" ch_&re% v& r`J3tF!$ hv%
p& huS$ :.r!t"
" C c_"gr!"v" s`4cf#h!
" F& oJ"º rUbdk"
v`"At& hg&F hT& g% s"
º$ h tb"b#v4Bv& ITº J% t& hb$rG#k
" t drnt«eHu$ vn%
" hr·"m% n&
Ur_n!% t" u% ohrº& m% N& v$ dQ,«
" t Uti r&% h#h!F& vfh"v" uS% :T!% t" v_tr% n#,
$ p%
$h
T·"
% t h,«b
& j3t t_"b#hr& n% tS
& :U!Hj%
$ h Q`",«tu% h_&,«t Ud̀r!% v" u% ,t«z· ITb J% t&
:Q!k4 k" d% C& h_&Jp$
% b v`",%hj!" u% QrUc3
º4 gc!$ hb&k#cyh!
$ h& dig$ n$e k%

vra hhj - trhu
Um3
_ jr!$u% o&hn#y$
$º gn% tb"b#j$E!hBS :WS! c$
% g k`$gn4 r«_c3g,!$ t`"b#kt$
Us3
i gx!$ u% ojlk#,p$ vj"e e% tuS% :.!g4 v" ,j`$
$ T U_bg3 A
!" v& u% o·fh4kd% r$
Urº nt«
% bHu$ o·fS% c$
% g#k$g o_Tr$% cg3 i`4F#k$g#h!F& Ur«ºc3gT!$ rb$jt$ dofC% k&
v"kv>«_tv" og"vr"c% t$ rh4vn%
$ huS$ ** :T" r!% C$ S& r`J3tF!$ v_G3gT!$ i`4F
h`&G3gu!$ hJU
& k_ ,k«ºx jnb
$ e doht& x% J«ikJ% hn&r3vn!$ rnt«fHu$ v·"rG#k
" t
dcIyu" Qi$r re"
"l C#iC jE&
$e Hu$ o·"vr"c% t$ .b"r r_"e"Cv#k
$ tuS% :,I !dgB
ck"f j" u% vt"l n% j jE&
$e HuS$ :I,«! t ,IG̀3g!k$ r_4vn$ h% u$ r$gB$º v#k
$ t ib4T&Hu$
ogvh4kg3 sh4n«g tUve u% o·vh4bp% k& i_4T&Hu$ vG"
"º g rbJ3t dre"
" Cv#i
$ cU
W·TJ% t& vb"rG" v_4Ht$ uhk"º t4 Urb n% t«! HuS***
$
:Uk!f4 t«Hu$ ._4gv" ,j`$
$T
vºH" j$ ,b4gF" dWhke t4 cUJi t" cIJ
b rnt«fHuS$ :kv«!t"c v`4Bv& rnt«_Hu$
tUv̀u% kv«_tv" j!,`$ P ,$gg$n«J v`"rG" u% W·TJ% t& vb"rG" k% i_4c#v4Bv& u%
,Ibhv% k& dks$ j" oh·&n"HC$ oh_&t"C ohºb& e4 z% dvr"G" u% oi"vr"c% t$ uS% :uhr3
!"jt!$
hi4r3jt!$ r«·nt4k Vb"Cr% e& C% v_"rG" e`$jm% T& uS$ :ohJ"
!& BF$ jr«_
$t vrº"G" k%
o·"vr"c% t#k
$ t v_"Iv%h rnt«H̀uS$ :i!e"
4 z h_&b«st!u$ vºb" s% g hb&K#v,%
" hv!" dh,«k
& c%
:hT%
& be"
!$ z h`&bt3 u!$ s_4kt4 og"bn% tB ;`$tv$ r«fnt4k vrl"G" ve3
"e jm!" qvZ vNb"
"k
v`"rG" kU
% v_"Hj$ ,`4gF" Whgkt4 cUJ̀t" sg4p IN$k r·"cS" v_"Ivh!n4 t`4kP&
" hv3
:i!c4

c`4J«h tUvg u% t·4rn% n$ h_4b«k!t4 C% vºu«"vh% duh"kt4 ti"r4HuS$ [trhu ,arp]
vb"J«kJ% dvB4 v& u% trº% H$ u$ duh"bh4g ti"¬&HuS$ :oI!Hv$ o«j̀F% kv«_tv#j!
" ,!$ P
kv«ºtv" j!,b$ Pn& do,t
" r"e% k& ."ri"Hu$ trf% H$ u$ uh·"kg" oh_&c"Mb& ohJ"
&º bt3
Whºbh4gC% dij4 h,ti"
& mn" teb" #ot& hfb"«st3 r·$nt«HuS$ :v"mr!% t" Uj_$TJ&
% Hu$

v_"bJ" oh`&rG% gu% vg"bJ" v`"tn4 vrº"G" hb4Hj$ dUhv!% H& uS$ [vra hhj ,arp]
gg$Cr% t$ ,`$hr% e& C% vrf"G" ,nb"
" TuS$ :vr!"G" h̀4Hj$ h_4bJ% oh·&bJ" g$cbJu%
v_"rG" k% s«P̀x% k& ov"º r"c% t$ dt«cH" u$ i$g·"bF% .rbtC% iIr_c% j tu`&v
,_4j#h4bC#k
% t r`4Cs%$ hu$ I,· n4 hb4bP% k_$gn4 ov"º r"c% t$ doee
" H" uS$ :V!,«
" Fc% k& u%
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,usku, - vra hhj
ofº N" g& drce#,$
e Zj3
B t hi&k UebT% o·fN" g& h_&f«bt!" c`"JI,u#r4
% DS :r«!nt4k
r«ǹt4k o_"vr"c% t#,
$ t ,g4j#h4bc% Uhbg3 !H$ uS$ :h!b" p" K% n& h_&,n4 v`"rC% e% tu%
rb$jc% n& C% Ubf4º I,C% dvT" t$ ohi&v«k>t thG%
&e b hfb& «st3 | Ubb4gn" JS
% ** :I !k
W_ N% n& v`kf&% h#t«k! Irgc% e#,
& t UBNº n& Jhb&t W·,n#,
4 t r«_ce% Ubhr"
º4ce%
:,!j#h4
4 bc% k& .r_"tv#o$
" gk% Uj`$TJ&
% Hu$ og"vr"c% t$ o"eh"HuS$ :W!,n4 r«c̀E% n&
dh,& n#,
4 t r«iCe% k& off J% p$
% b#,t Jb4h#ot& r«·nt4k o_"Tt& r`4Cs%$ hu$
hk#i
n& T!h& uS% :rj«!
$ m#iC iIr̀p% gC% h_&k#Ugd% pU
& h&bUgp n" J% hºb$ p" K% n&
;xfe C% Uv·4sG" vb4me% C& r_J3t Ik#r
º J3t dvk" P4 f% N$ v$ ,i$r"gn#,
% t
QI,b C% c_4J«h iIr̀p% guS% :rc!e#,$
" Zj3
B t!k$ o_ffI
% ,! C% hg&K v"B̀bT&
% h tk4l n"
k«gfk% ,j#h4
4º bc% hb4bz% t" C% dov" r"c% t#,
$ t hi&Tj!& v$ iIre p% g qi$gq$Hu$ ,·4j#h4bC%
hTb$
& ,"b dvs¬" v$ h&bg4º n" J% hb&b«st3 #t«kS
! *** :r«!nt4k Irh_ g#r$
& gJ
!$ h`4t"C
Q_"K vh`&
" T,%
$ b hg&N$g#h!b4 c% hh4bh4gk% vh·&
" T,%
$ b Wb k% IC#r
_ J3t v`"r"gN% v$ u% Qk"º
rC4e s%$ huS$ :.r!t" v#o$
" g h_4bp% k& ov"º r"c% t$ dUjT$e J&
% HuS$ :W!,n4 r«c̀e%
h&b·4gn" J% Uk_ v`"Tt#o
$ t& Qg$t r«ºnt4k d.rt"e v#o$
" g hi4bz% t" C% iIrl p% g#kt
i$gh$HuS$ :vN!
" J" h_&,n#,
4 t v`"rC% e% tu% h&BNº n& jb$e dvs¬" v$ ;xiF hT& ,"
$l b
gC$e r% t$ q.rqt h&bg4º n" J% hb&b«st3 S :I !k r«ǹt4k o_"vr"c% t#,
$ t iIrgp% g
:r«!ce% W_ ,!% n#,
4 tu% tu·&v#vn$ W_ b% h!c4 U h`&bh4C ;xgF#ke!J ,«htn4
i«ºrp% gk% dov" r"c% t$ k«ieJ&
% Hu$ i̧Irp% g#kt ok v" r"c% t$ gb$nJ&
% Hu$
kebJ d,Itn4 gi$Cr% t$ ,·4j#h4bc% hb4bz% t" C% r_CS& r`J3t ;xFp v#,
$ t
:r!j«4 Xk$ r_4c«g ;xFº
o_"vr"c% t$ o·"vr"c% t#i
$ C e_"jm&
% h ,«s̀kI
% T! vKg4tuS% [,usku, ,arp]
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,usku,
ITb j$
% eC% vºb" J" ohb&g"Cr% t#i
$ C dej" m&
% h hi&v%huS$ :e!j" m&
% h#,t sh`&kIv
i`"ck" ,Ij3
g t o·"r3t i_$SP$ n& hNº& r3
$tv!" dktU,
4 C#,$
% C ve"f c% r#,
& t
h`&F ITº J% t& j$f«bbk% dvIvh!
" k$ ei"jm&
% h rT$e g% HuS$ :v!A" t& k% Ik̀ h_&Nr3
$tv!"
Uimm3 «r! ,&
% HuS$ :IT! J% t& v`"ec% r& rv_$
$ Tu$ vºu«"vh% dIk r,i"gH4 u$ tu·&v v_"r"e3g
Jr̀s% k& Qk_4Tu$ hf«·
& bt" v_Z vN`"
" k iF4º #ot& rnt«bTu$ VC"º r% e& C% doh&bC" v$
Qºb4 y% c& C% [doh& Id] doh& h«d hi4bJ% Vk"f vlu«"vh% rnt«eHuS$ ** :v!Iv%
" h#,t
s«c̀3g!h$ c_$ru% .n>
"º t!h o«btk% n& do«tkU
% Us·4r"P&h Q&h_$gN4 n& ohNº& tB k% hb4bJU
%
ti4mH4 uS$ :V!b" y% c& C% o_&nI, v`4Bv& u% ,s·k"k vh_
" n"h Ut̀k% n&% HuS$ :rh!g"
&m
:u!G4
" g In_ J% Ut̀r% e&% Hu$ r·"gG4 ,rbSt$ F% IK_ FB hºb& Ins% t$ diIJtr!& v"
In_ J% t`"re&% Hu$ uG4
"º g cb4e3gC!$ d,zj«e t Is"i hu% uhjf& t" tb"mh" iGfHhr%jtu
dUkS% d&% HuS
!$ *** :o!,«
" t ,s`kC% v_"bJ" oh`&AJ#i
& C eg"jm&
% hu% c«·eg3 !h$
Jhb&t dc«eg3 !h$ u% v·sG" Jhb&t s&h_$m g$ s«
`4 h Jhg&t uG4
"f g hb&v%hu$ ohr"
º& gB% v$
uh·&pC% s&hb$m#hF& u_"G4g#,t eg"jm&
% h c`$v>t!HuS$ :oh!k& v«!
" t c_4Jh oT"º
ug"G4g t«c̀"Hu$ sh·&zb" c«_e3g!h$ sz̀"HuS$ :c«!e3g!h$ #,t ,c`v«t v_"ec% r& u%
dtb" h&bi4yhg& k% v$ c«fe3g!h$ #k!t uG4
"l g rnt«eHuS$ :;!h4g" tUv̀u% v_s¬" v#i
$ n&
In_ J#t
% r!"e" i`4F#k$g hf«·
& bt" ;_4h"g h`&F vºZv$ do«st!" v" o«si t!" v#i
" n&
rnt«bHuS$ :h!k& W_ ,% r«!"fC#,
% t oIgHf$ v`"rf% n& c«·eg3 !h$ rnt«_HuS$ :oIs>
!t
rnt«bHuS$ :vr«!"fC% h_&k v̀Z#vN!" k" u% ,Un"
· k Q_4kIv h`&f«bt!" vg4Bv& uG4
"º g
I,_ r«!"fC#,
% t r«F̀n&% Hu$ I·k g_$cA&
" Hu$ oIºHF$ dhK& v"gci"
% Av& c«fe3g!h$
T% Jº
% H4 u$ kft«
$ bHu$ ohJ&º s3
"g shb&zb% U ojkm uG4
"f gk% ib$,"b c«neg3 !h$ uS% :c«!e3g!h$ k%
p :vr«!"fC% v#,
$ t u_"G4g zc`&Hu$ Q·$k4Hu$ o"e_"Hu$
hb4nhC& v_"hv" r`J3t iIJt
º r!& v" cb"gr!"v" dsc$ K% n& .rt"
"º C dcg" r" hi&v%hu$
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:vr"r%!"D oh_&TJ% k& P#Q
% k!n Qk`nhc3
& t#kt eg"jm% h& Qkh4Hu$ o·"vr"c% t$
r_J3t .rt"
"º C i«bfJ% vn%
" hr·"m% n& sb4rT#k
4 t$ rnt«_Hu$ vºu«"vh% duh"kt4 ti"r4Hu$
Wb k#h!
% F& L" ·fr!3c" t3 u!$ W_ N% g& v`hv!% tu% ,t«ºZv$ .rb"t"C rUDSm :Wh!kt4 r`$n«t
vg"º cB A% v#,
$ t dh,«& ne3
!& vu!$ kt4º v" ,«bmr3
"tv#k
!" F" #,t diT4 t W3
f gr$% zk% U!
dWg3 r!% z$ #,t hi&,h4Cr% v& uS% :Wh!c& t" o`"vr"c% t$ k% hT& g_$
% CJ&
% b r`J3t
k·4tv" ,«_mr3
"tv#k
!" F" ,`4t W3
º gr!% z$ k% hb&T,"
$ bu% o&hn$º A" v$ hb4cfI
% f! F%
o_"vr"c% t$ g`$nJ#r
" J3t ceg4p S :.r!t" v" h̀4hID k«_F W3
º gr!% z$ c% Ubfr!3C" ,% v& u%
:h!,«
" rI,! u% h`$,IEjB h_$,«um% n& hT&º r% n$ J% n& dr«nJ&
% Hu$ h·&k«eC%
geD$ p&% HuS$ :v"br!"j" Qk_4Hu$ g$c·"J rb4tC% n& c«_e3g!h$ t`4mH4 uS$ [tmhu ,arp]
oG_"Hu$ oIeº N" v$ hb4bc% t!$ n4 djE&
$ Hu$ JnAº v$ tb"c#hF& doJ" iki"Hu$ oIel N$
"C
cb"MnB doK" xB vi4Bv& u% o«k3
f j!H$ uS
!$ :tUv! v$ oIèN" C$ c_$FJ&
% Hu$ uh·",«Jt3 r!$n%
oh`&k«g ohv«k>
&º t hb4ft3 k% n$ dvB4 v& u% vn%
" h·"nA" v$ g$ hb&Dn$ IJt«
_ ru% v"mr% t$º
vfu«"vh% hb&bt3 ŗnt«
$ Hu$ kuh"kg" cb"Mb& vlu«"vh% veB4 v& uS% ** :IC! oh_&sr«!h% u%
cb4f«J dvT" t$ riJ3t .rt"f v" e·"jm&
% h h_4v«kt!u4 Whc&º t" ob"vr"c% t$ dhv«k>
4 t
g"Tm% r!$pU
" .rt"º v" rb$p3gF!$ dWg3 r!% z$ vi"hv" uS% :W!gr$% zkU
% v"B_bT% t Ẁk% vh
" k"
ºg
v_"ns3
"tv!" ,«j̀P% J% n#k
& F" Wg c% Uf̀r% c&
% bu% v"Cd%·bu" v"b«bpm" u% vn" s_4
% eu" vN`"
"h
Qk4º T#r
4 J3t k«bfC% dWhTe& r% n$ JU
% QNf" g& hf«l& bt!" veB4 v& uS% :W!gr$% zcU
%
rbJ3t s$m
g Wº c"
% zg> t! tb«k hF&m ,t«·Zv$ v_"ns3
"tv#k
!" t Wh,«&º cJ3
b& vu!$
¸I,"bA% n& ck «eg3 !h$ .b$eh&HuS$ :Q!k" hT& r_$% CS#r
& J3t ,`4t h,h
& G"
&º g#ot&
dtrh&
" HuS$ :hT& g% s"
!"h t`«k h_&f«bt!" u% v·Zv$ oIe_ N$
" C vºu«"vh% Jb4h dif4 t" rnt«fHu$
ohv«k>
&º t ,hb4C#ot& hF&m vfz ihb4t v·Zv$ oIbeN" v$ t_"rIB#vn$ rnt«
$º Hu$
235

cahu - jkahu
hkf& e% n$ c% hb&F W·Sc$
% g#,t ,h_&
" G"g r`J3t ,n>
º tb"v#kF" nU
& dohs& x3
" jv!$
h&b`4khM& vS
$ :,I!bj3 n!$ h̀4bJ% k& h,h_&
& hv" v`"T$gu% vºZv$ ib4Sr$% Hv#,
$ t dhT& r% c$e g"
h&bF$º v& u% tIbch"#iP I,«º t dhf«& bt!" ti4r"h#h!F& u·"G4g sb$Hn& h_&jt" s`$Hn& tg"b
hi&Tn% G$ u% Q·"Ng& ch_&yht4 c`4yhv4 T" r% n$º t" vb"Tt$ uS% :oh!b& C" #k$g o_4t
:c«r! n4 r_4pX&
" h#t«k! r`J3t oºH" v$ kIjb F% dWg3 r!% z$ #,t
:i$g!b" F% .r_tC% uh·&ct" hb4rUdn% .r_tC% c«ºe3g!h$ cJb4HuS$ [cahu ,arp]
vig«r veh"v" dvb" J" vi4rG% g#g!c$ J#i
% C ;nx4 Ih c«fe3g!h$ ,Isb k«!
% T | vKb4t
v_"Pk&% z h̀4bC#,
% tu% vg"vk% c& h̀4bC#,
% t r$gb$f tUvb u% it«ºM$C duhj" t#,t
kt4f r"G&
% huS% :o!vhc3
& t#kt v_"gr" o`","CS#,
& t ;g4xIh t`4cH" u$ uh·&ct" hb4J%b
Ik_ vG`"
" gu% I·k tUv_ oh`&be%B z#ic#h!F& uhºb" C" #kF" n& d;x4 Ih#,t ci$vt"
dovhc3
& t ci$vt" I,«
n t#h!F& uhj"f t Ubtr&% HuS$ ** :oh!X& P$ ,b«,̀F%
oi«k3j!H$ uS$ :o«k! J" k% Ir̀C% S$ Uk_ f!% h" t`«ku% I,«
· t Ut%_ bG&
% Hu!$ uhj"º t#kF" n&
rnt«_HuS$ :I,«! t t«b̀G% sIg_ Up`&xIHu$ uh·"jtk% s_4DH$ u$ oIk3
º j d;x4 Ih
Ubjl
% b$ t3 vB4ov& uSo% :hT& n!% k" j" r`J3t v_Zv$ oIk̀3jv!$ tpb" #Ugn% J& o·vh4kt3
h_&,N" k3
B t vn`"
" e vg4Bv& u% vsº ¬" v$ QI,b C% dohN& k3
B t ohi&nK% t$ n%
:h!,& N" k3
B t!k$ "Sih_u3jT!$ J!
% T& u$ ofh
º ,«b
4 Nk3
B t dvb" hCe xB ,% vi4Bv& u% v"c·"Mb& #o$du%
kIJ̀n#o
" t& Ubhk4º g" dQ«kn% T& Qi«kn3
" v uhj"º t dIk Urnt«i
% HuS$ ***
:uhr"
!"cS#k$
% gu% uh_",«n«k3
! j#k$g I,«º t t«bbG% dsIg Upi&xIHu$ Ub·"C k«J_ n% T&
veB4 v& rnt«fHu$ uh·"jtk% I,«_ t r`4Px%
$ hu$ rj4º t$ oIbkj3 dsIg o`«k3j!H$ u$
ohc&º fI
" F! drG"
" g si$jt$ u% j$ r"
f4Hv$ u% JnbAv$ vh4Bv& u% sIgº doIk3j hT& ni$
% kj"
uhc&º t" IbC#r$gd&% Hu$ u̧hj" t#ktu% kuhc& t#k
" t rb4Px%
$ huS$ :h!k& oh_&u3jT!$ J!
% n&
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jkahu - tmhu
ji$E&Hu$ re«fC$C c«le3g!h$ oF4e J$
% HuS$ *** :o&hn!" A" v$ r$g`$J v_zu%
e«m̀&Hu$ v·"cM4 n$ V_",«t oG`"Hu$ uh,«
"º Jt3 r!$n% ob"G#rJ3t dicte v#,
" t
k·4t#,h4C tUv_ v$ oIèN" v#o
$ J#,
4 t tg"re&% HuS$ :V!Jt«
" r#k$g in_J
r«·nt4k rsbb c«_e3g!h$ r`$S&HuS$ :v!b"«Jtr"
!& k rh_&gv#o
" J4 zUk̀ og"kUtu%
hb&f«bt!" rbJ3t dvZv$ QriS$C dhb& re$n" JU
% hsf& N" g& ohv«k>
l& t vehv!% h& #ot&
oIk_ J" c% h`&Tc% J$ uS% :J«!Ck% k& sd`cU k«_f>t!k ojgk h`&k#i,!$ b" u% Qk4º Iv
,t«fZv$ icbtv" uS% :oh!v«kt!
& k4 h_&k vg"Iv%h vh"hv" u% h·&ct" ,hb4C#kt
hk#i
&º T!T& rbJ3t dk«fu% oh·&v«k>t ,hb4C v_hv!% h& vc"º M4 n$ dhT& n% G#r
$e J3t
:Q!k" UB`r¬$
% gt3 r_4¬$g
u_"G4g#kt uhºb" p" k% dohf& t" k% n$ c«ie3g!h$ jk$e J&
% HuS$ [jkahu ,arp]
v«bF r«ºnt4k do,«
" t ui$mh% uS$ :oIs>
! t v`4sG% rh_&gG4 v"mr`$% t uh·&jt"
hT& rº% D$ ib"ck" #og& c«ºe3g!h$ Wb S% c$
% g drn$ t" v«iF u·"G4gk% h_&b«st!k$ iUrº nt«!
% ,
v·"jp% J& u% scbgu% it«_m rIn3
º ju!$ rIJ
b dhk#h
& v%
& huS
!$ :vT!" g" #s$g r_$j4t!u"
dUcJ"
Be HuS$ ** :Wh!bh4gC% i_4j#t«mn% k& hºb& «st!k$ shb&Dv$ k% dvj" k% J% t!u"
dod$ u% uG4
"º g#kt dWhje& t#k
" t Ubti"C r«·nt4k c«_e3g!h$ #kt ohf&º t" k% N$ v$
s«_tn% c«ge3g!h$ th"rh&HuS$ :IN! g& Jh_&t ,It̀n#g$
4 Cr% t$ u% Wº ,t
% r!"e% k& Qb4k«v
rg"e"Cv#,
$ tu% it«hMv#,
$ tu% ITf t#r
& J3t ob"gv#,
" t .jl
$ H$ u$ I·k rmb4Hu$
v`b3jN!$ v#k
$ t ug"G4g tIc̀"h#ot& rnt«pHuS$ :,I!bj3 n!$ h̀4bJ% k& oh_&Kn$ D% v$ u%
rk nt«kHuS$ *** :v!yh4
" kp% k& r_"tJ&
% Bv$ v`b3jN!$ v$ vg"hv" u% Uv·"Fv& u% ,_$jt$ v"
hk$f t4 rb4n«tv!" vnu«"vh% e·"jm&
% h hb&ct" h_4v«kt!u4 ov"º r"c% t$ hb&ct" dhv«k>
4 t ç«eg3 !h$
k«iFn& hT%
& b«fyeS
" :Q!N" g& v"ch`&yht4 u% W_ T% s$% kIn! kU
% Wg m% r% t$ k% cUJh
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.en - cahu
dhb& t3 tIc"
f b tIbcv3 T" n·"
% kj" rbJ3t v_Zv$ oIk̀3jv!$ vg"n Ikº rnt«bHu$
uh_&ct" u% uh·"jt Ic#Ut%
_ be%
$ huS$ :v"mr!% t" W_ k% ,Ì3jT!$ J% v& k% Whjº t$ u% Wb N% t& u%
:r!c" S"v#,
$ t r`$nJ"
v_4Bv& u% ok4º «j v«bgr$% pU oh·&n"h o&hb$,"bJ% ._4En& hv%
p& huS$ [.en ,arp]
,Ip̀%h ,Ir"
º P g$cbJ d,«k«g r«ft%hv#i
$ n& vb4Bv& uS% :r«!t%hv#k$
$ g s`4n«g
,Ir"
b P g$chJ vnB4 v& uS% :Uj!t"
" C v"bh_gr% T& u$ r·"GC" ,«bthr& cU
% v_tr% n$
r·"G"C ,IbEs$ u% v_tr% n$ ,Ig̀r" r«ºt%hv#i
$ n& divhr3
4jt!$ ,Iik«g ,Irf j3
4t
,Ir"
f Pv$ v"bkb$
% ft«TuS$ :r«!t%hv$ ,`$pG#k$
% g ,Ir"_Pv$ km`4t v"bs«g
% n3gT!
!$ u$
v_tr% N$ v$ ,«p̀%h ,Irº P" v$ g$cbJ ,4m
t rG"
"º Cv$ ,«bEs$ u% dvtr% N$ v$ ,Iigr"
| vb4Bv& u% ,h·&bJ4 o«k3
_ j!H$ u!$ iJh&
"p HuS$ ** :v«!gr% P$ ._$eh&Hu$ ,«·thr& C% v$ u%
dvB4 v& uS% :,Ic«! yu% ,It̀hr& C% s_"jt v`be" C% ,Igk«g ohk@
f& CJ& g$cbJ
:i!vhr3
4jt!$ ,Ij_ n«!
% m oh·&se" ,«bpUsJU
% ,IE_ S$ ohk@
&º CJ& g$cbJ
,Ith
_ r& C% v$ ohk@
&º CA!
& v$ g$cbJ ,4m
t ,IEº S$ v$ ohb&k@CA& v$ dvb" g% k$e c% T& u$
ogb"PT& u$ dre«eC$c hi&v%huS$ :oI !k3j v`4Bv& u% v«_gr% P$ .`$eh&Hu$ ,It4
· kN% v$ u%
o&hr_$m% n&
h`4NyB r% j#k
$ F#,
" t
tg"re&% Hu$
jfk$ J&
% Hu$
IjUr
º
r`4,IP#iht4 u% In«k3
º j#,t dov"k v«igr$% P rP4e x%
$ hu$ vh·
" nf3
" j#kF#,
" tu%
r«·nt4k v«_gr$% P#,t ohe&º J% N$ v$ rb$G drC4 s%$ huS$ *** :v«!gr$% pk% o_",It
iT&
4e Hu$ uh·"s"cg3 #k$g ;b$me" v«_gr% PS
$ :oI!Hv$ rh`&F%zn$ h_&bt3 ht$p y3
" j#,t
:oh!p«& tv!" r`$G ,_4tu% h,«
p& t ohj"
&º CY$ v$ rb$G ,h4m
C rnf$ J% n& C% h,«l& t
In«k3
_ j iIr̀,% p& F% Jhg&t tUv· u" hb&bt3 s_"jt v"kh%`$kC% oIgkj3 v`"nk% j!$ B$ u$
ohj"
&º CY$ v$ rb$Gk% scgm hrf& c% g& r$gb$b UbT"l t& oJ"e uS% :Ubn!% k" j"
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adhu - .en
:r!," P" In«k3
_ jF!$ Jh`&t Ubh·4,«n«k3
! j#,t Ub_"k#rT" p&% Hu$ Ik#r
º Px%
$ Bue$
I,̀«tu% h_&BF#k$
$ g ch`&Jv4 hg&,«t v·"hv" ib4F Ub_"k#r,!$ P" r`J3tF!$ hg&v%hu$
rI·Cv#i
$ n& Uv_Bmhr%& hu$ ;x4º Ih#,t tb"re&% Hu$ dv«gr$% P ji$kJ&
% HuS$ :v!k" ,"
dv«gr% P$ rnt«iHuS$ :v«!gr% P#k
$ t t«_c"Hu$ uh,«k
"º n% G& ;b4Kj%
$ hu$ djK$ d$ h% u$
dWhk"
e g hT& gi$
% nJ" hfb& t3 u!$ I,«
· t ihb4t r_4,«pU hT& n% k$º j" oIbkj3 ;x4º Ih#kt
v«ggr% P#,
$ t ;h4xIh i$gH$e uS$ :I,«! t r«T̀p% k& oIk3
_ j g`$nJ% T& r«ºnt4k
:v«!gr$% P oIk̀J#,
% t v_b3g!h$ ohv«k>
p& t h·"s"gk% C& r«_nt4k
teb" #rCs%$ h ḩ&b«st3 hb&C rk nt«kHu$ vsUv%
f" h uhk"l t4 JeD$ H& uS$ [adhu ,arp]
WIn_ f" h`&F W·Sc$
% gC% W_ P% t$ rj`&
$ h#kt$ u% hºb& «st3 hb4bz% t" C% drc" s" Wi S% c$
%g
c_"t o`f"k#J4hv3 r«·nt4k uh_"s"cg3 #,t kt$º J" hb&b«st3 S :v«!gr$% pF%
i·"ye" oh_&be%B z sk`hu% ie4º z" cb"t dUbk"e #Jh hºb& «st3 #kt drnt«eBuS$ :j!t#It
"
drnt«eTuS$ ** :Ic! v3
4 t uh`&ct" u% IN_ t& k% IS$
g ck% tUvh r,4e U&"Hu$ ,n4º uhb&jt" u%
drnt«eBuS$ :uh!k" g" h_&bh4g vnh`&
" Gt" u% h·"kt4 Uv_BsrI& v! Whs"
º cg3 #kt
uh_&ct#,
" t c`$zg" u% uh·&ct#,
" t c«zb g3 !k$ r$g_$Bv$ k`$fUh#t«k! hºb& «st3 #kt
o·fT% t& i«_yE" v$ o`fhj3
& t sg4r4h t`«k#ot& Whs"
º cg3 #kt drnt«eTuS$ :,!n4 u"
h·&ct" W_ S% c$
% g#k!t Ubhk"
&º g hb&F dhv%
& huS
!$ :h!b" P" ,It̀r% k& iUp_ x«!
& , t`«k
Uc_BJ Ubh·&ct" rnt«_HuS$ *** :h!b& «st3 h`4rc% S& ,_4t Ik#s
º DeB$ u$
qJ4h#ot& ,s·r"k k_$fUb t`«k rnt«pBuS$ :kf«!t#y$gn% Ub`"k#Urc% J&
Jht&º v" hb4bP% d,Itr% k& kfUb
$f tb«k#hF& Ubs% r"
º$hu% dUbT"e t& i«iyE" v$ Ubhje& t"
obTt$ Ubh·4kt4 h_&ct" ẀS% c$
% g rnt«Hg uS$ :Ub!T" t& UB̀bht4 i«_yE" v$ Ubh`&jt" u%
rn«
p$ tu!" hT&º t!& n4 dsj" t!v" ti4mH4 uS$ :h!T& J% t& h`&K#vs"k!% h" o&h_$bJ% h`&F oTº g% s%$ h
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hjhu - adhu
vgz#,t#o$D ohTj$
% ekUS
% :v"Bv#s$
!4 g uh_&,ht& r% t`«ku% ;·"r«y ;«rb y" Q_$t
:v"k«!tJ% v_"gr"C% hg&,"ch!G#,
4 t ohTs% rI$ v! u% iI·xt" Uvb"r"eu% h_$bP" o`&gn4
IJ_ p$
% bu% Ub·"Tt& UBbbht4 r$g_$Bv$ u% hc&º t" Wb S% c$
% g#kt dht«& cF% vT$
"f gu%
:IJ! p$
% bc% v`"rUJe%
v·"bJ" v_4rG% g g`$cJ% o&hrº$m% n& .rbtC% dc«eg3 !h$ hi&j%huS$ [hjhu ,arp]
:v!b" J" ,_$tnU
% oh`&g"Cr% t$ u% ohºb& J" g$cbJ uhºH" j$ hb4bJ% dc«eg3 !h$ #hn%
4 h hi&v%hu$
dIk rnt«iHu$ ;x4f Ihk% Ibbc% k& | tb"re&% Hu$ ,̧Un"k kkt4 r"G&
% h#hn%
4 h Ubcr% e&% Hu$
,hi&
" G"gu% h·&fr%4h ,jb$
$ T W_ s!% h" t`"b#ohG& Whºbh4gC% dij4 h,ti"
& mn" teb" #ot&
dhT& c% f!$ J" uS% :o&hr!"m% n& C% h&br_4C% e% ,& t`"b#kt$ ,n>
º tu! sxbj dhs& N" g&
rnt«
p$ Hu$ o·",r!"cB e% C& h&b_$Tr$% ceU
% o&hrº$m% N& n& dhb& ,t
$e G%
" bU h,«
$º ct3 #og&
I·k g_$cA&
" Hu$ hk&º dvg" c!% A" v& rnt«fHuS$ :Wr"
! cs% f& v`Gg% t h_&f«bt!"
dhr3
4jt!$ hv%
f& huS$ p ** :v!Y" N& v$ Jt«r̀#k$g k_4tr"G&
% h Uj`$TJ&
% Hu$
jnE&
$ Hu$ v·k«j Wh_&ct" v`4Bv& ;x4º Ihk% rnt«bHu$ vKt4º v" ohr"
b& cS% v$
c«ºe3g!h$ k% sb4DH$ uS$ :o&hr!"p% t#,tu% v_A$bn#,
% t INº g& duh"bc" hi4bJ#,
% t
cJ_4Hu$ kt4º r"G&
% h deZ4 j$ ,&
% Hu$ Wh·kt4 tb"C ;_4xIh Ẁ%bC& vg4Bv& rnt«pHu$
h`$kt#v!
4 t" r&% b hg$SJ$ k`4t ;x4º Ih#kt dc«eg3 !h$ rnt«iHuS$ :v!Y" N& v#k$
$ g
dWr% p% n$ hi&bb% v& hk$f t4 rnt«bHuS$ *** :h!,«& t Qr_"ch% u$ i$g·"bF% .rbtC% zUk_ C%
,t«gZv$ .rh"tv#,
" t hTl& ,e
$ b" u% oh·&N$g kb$ve% k& Wh_&T,%
$ bU W,h
&º C& r% v& u%
Wl k% ohs"
e& kI!Bv$ qWhqb"c#h!b4 J% vT$
"s guS% :o!k" Ig ,`$Zj3
B t Wh_r3jt!$ Ẁ3gr$% zk%
doh& re$p% t o·4v#hk& vn%
" hr_$m% n& Whgkt4 h`&t«C#s$g o&hrf$m% n& .rbtC%
T" s`$% kIv#rJ3t Wg T% s$% kInUS
! :h!k#Uh
& v!% h& iIg_ n% J& u% i`4cUtr% F& vA$
º bnU
%
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,una - hjhu
| hb&bt3 uS
!$ :o!,"
" kj3 !b$ C% Ut_ r!% E&" h ogvhj3
4 t oh4J kb$g U·hv!% h& Wb k% o_vhr3
4jt!$
sIg̀C% QrS$
º C dig$ b$e F% .ritC% kj4l r" hk$e g" qv,q4
" n iSf"P$ n& hb&t«cC%
tu_&v ,rº"p% t QrbsC% doA" vi
" rC% e% t!u" v,·"
" rp% t t«bck" .r_t#,r$c% F&
:vK!t#h
4 n& rnt«_Hu$ ;·4xIh hb4bC#,
% t k_4tr"G&
% h tr̀$% HuS$ :oj!k" ,h`4C
v·z"C oh_&v«k>t h`&k#i,!$ b" #rJ3t ov4º hb$bC" uhc&º t#k
" t d;x4 Ih rnt«iHu$
:o!f4 r!3c" t3 u!$ h_$kt4 t`"b#oj!e" rnt«
p$ Hu$

trtu - ,una
,«s_K$
% hn!% k$ o&hrº$m% n& Qkbn drnt«eHuS$ :Qr!p" C% o_v"c Us̀c!% g" #rJ3t
:v!g" UP ,h_&bA4 v$ o`4Ju% vrº"p% J& d,j$ t!$ v" oi4J rJ3
e t ,«H· r& c% g!& v"
i`4C#ot& o&h·b" c% t!" v#k$
" g i_,ht& rU% ,IºHr& c% gb"
& v#,t difs% K$hC% rnt«fHu$
d,«sK$
% hn!% v$ "SitirhT& uS$ :v"hj"
!" u tu_&v ,`$C#ot& u% I,«º t ibTn3
& vu!$ dtUv
o&hr·"m% n& Qkbn i_vh4kt3 r`CS& rgJ3tF!$ UG"
º g tb«ku% ohv«k>
&º tb"v#,t
:ohs"
!& kh% v#,
$ t "Sih_Hj$ T% u$

vn%
" hr·"m% n& oh_&t"Cv$ kt4º r"G&
% h hb4bC% d,InJ% vKt4f uS% [,una ,arp]
:vsUvh!
!" u& h_&u4k iIgº n% J& ib4cUtrS% :Ut!C" I,h4
_ cU Jh`&t c«ºe3g!h$ ,b4t
hv%
f& huS$ :r!J4 t" u% s`"D h_&kT" p$
% bu% i`"SS :i!n"
& hb% cU
& i_BkUc%z r`"fG¬&
"h
:o&hr!"m% n& c% v`"hv" ;_4xIhu% Jp·"b ohb&gc% J& c«_e3g!h$ #Qr!h h`4tm«!h
% Jpgb#kF"
Ur"hP kt4f r"G&
% h hb4bcUS
% :tUv! v$ rIS̀v$ k«_fu% uhj"º t#kf" u% d;x4 Ih ,ni"
" Hu$
** :o!,«
" t .r_"tv" t`4kN" T& u$ s«·tn% s«btn% C& Un_ m$
% g!H$ u$ UC̀r&% Hu$ Ugmr% J&
% Hu!$
:;!x4 Ih#,t g_$s"h#t«k! r`J3t o&hr·"m% n#k$
& g J_"sj#Q
" k!n o"e`"HuS$ p
v"c`"v :UB!Nn& oUm"
_ gu% c`$r kt4º r"G&
% h hb4bC% o$m
g vfB4 v& IN$
· g#kt rnt«_Hu$
;i$xIbu% dvn" j" k% n& v"btire% ,#h!
& F& vnh"v" u% vCf r&% h#iP I·k v_"nF% j$ ,!% B&
Unhi&G"Hu$ :.r!t" v#i
" n& v`"kg" u% Ub_"C#oj$ k&% bu% Ubht%
4º b«bG#k$g dtUv#o$D
d,IbF% x% n& hi4r"g iclH& u$ o·",«kc% x& C% I,«_ Bg$ i$g`$nk% ohX&º n& hb4rG" duh"kg"
v_Cr&% h i`4F I,«º t UbBg$ h% drJ3tf!$ uS% :x!x4 n$
% gr#,
!$ tu% o«_,P#,
& t v«ºgr$% pk%
o&hrg$m% n& Ush&c3g!H$ uS$ *** :k!t4 r"G&
% h h̀4bC% h_4bP% n& Ume"
pB Hu$ .«r·p&% h ib4fu%
vJ"f e" vb"s«cg3 C!$ ovh4
l Hj#,
$ t Ure r!3n%
" huS$ :Qr!p" C% k_4tr"G&
% h h̀4bC#,
% t
o,"º s«b"cg3 #kF" ,4m
t v·s¬$
" C v_"s«cg3 #kf" cU
% ohºb& c4 k% cU
& drn«ejC%

h`&bt3 uh_"kt4 rnt«H̀u$ v·J«n#kt oh_&v«k>t r`4Cs%$ huS$ [trtu ,arp]
h·"SJ$ kb4tC% c«_e3g!h$ #k!tu% e`"jm&
% h#kt og"vr"c% t#k
$ t tr4
f"t!uS" :v!Iv%
" h
oT"º t& dh,h
& r& C#,
% t h,«i
& ne3
& v oed$ uS% :o!v"k hT& g_$
% sIb t`«k vºu«"vh% hb&nJU
%
:V!c" Ur`"D#rJ3t o_vhr!4dB n% .r`t ,g4t i$g·"bF% .rbt#,t o_v"k ,`4,"k
o&hr_$m% n& r`J3t kt4º r"G&
% h hb4bC% d,e3
$ t!b$ #,!t hT& g% nf$ J" hb&bt3 | ob$du%
r«ǹ>t inf4 k" S ** :h!,h
& r& C#,
% t r«_F%zt!u" o·",«t ohsb& c3
& gn!$
,b«kc% x& d,j$ T$e n& off ,% t hb&,t4mIv! u% v̧Iv%
" h hb&bt3 kkt4 r"G&
% h#h!b4 c% k&
g$ Ir%b zC& dof,% t hi&Tk% t!$ d" u% o·",s«!"c3gn!4 o_f,% t h`&Tk$
% Mv& u% o&hrº$m% n&
h,h`&
& hv" u% og"º k% dhk& o`f,% t hTe& j$
% e!k" uS% :oh!k«& sD% oh_&yp" J% cU
& vºh"Uy%b
ofº ,% t thb&mINv$ ofh
º vb
4«k>t dvIv%
" h hi&bt3 hb&F oTf g% sh!
$ u& oh·&v«kt!k4 o_f"k
riJ3t .rt"º v#k
" t dof,% t hi&,t4cv!4 uS% :o&hr!"m% n& ,Ik̀c% x& ,j_$
$ Tn&
hTe& ,!$ b" u% c«·eg3 !h$ k% U! e_"jm&
% hk% o`"vr"c% t$ k% V,«
"º t ,b4,"k hs"
º& h#,t dh,t
& G"
"e b
hb4bC#k
% t i_4F vgJ«n r`4Cs%$ huS$ :v!Iv%
" h h`&bt3 v_"JrI" n! ogf"k V`",«t
:v!J" e" v_"s«cg3 nU
!4 jU
$ rº rm«bEn& vJ«
º n#kt dUgn!% J" ti«ku% k·4tr"G&
%h
rC4º s$ t«bCS :r«!nt4K v`J«n#kt v_"Iv%h r`4Cs%$ huS$
p ***
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tc - trtu
:Im! r% t!$ n4 k_4tr"G&
% h#h!b4 C#,
% t j`$KJh!
$ u& o&hr·"m% n& Qkbn v«_gr$% P#kt
Ubgn!% J#t«k
"
dkt4 r"G&
% h#h!b4 C% ii4v r«·nt4k v_"Iv%h h̀4bp% k& vJ«
º n rb4Cs%$ hu$
rb4Cs%$ huS$ p :o&h,!" p" G% k`$r3g h_&bt3 u!$ v«ºgr$% p h&bb4gn" J&
% h dQht4 u% hk$º t4
kt4º r"G&
% h hb4bC#k
% t doU4m$ h% u$ i̧«rv3 t#k!
!$ tu% vbJ«n#kt vk Iv%
" h
.r`tn4 k_4tr"G&
% h#h!b4 C#,
% t th`&mIvk% o&hr·"m% n& Qkbn v«_gr$% P#ktu%
:o&hr!"m% n&
hnb& t3 #h!F& v«·gr% P#k
$ t t«_C vJ«
º n#kt dvIv%
" h rnt«iHuS$ [tc ,arp]
vK_4t h`$,«,«!t hg&,J& i$gnf$ k% uhs"
º"cg3 cb4k#,tu% dICk#,
& t hT& si$% Cf% v&
riJ3t ,b4t W%
f bC#i
& cU W%l bc& heb4 z% t" C% qr4Px$ T% i$gns$ kUS
% :IC! r% e& C%
o_Tg% sh!
$ u& o·"c hT& nb$
% G#rJ3t h_$,«,«!t#,tu% o&hrº$m% n& C% dhT& k% K$e g$ ,% v&
uhk"f t4 Urb nt«!
% Hu$ v̧«gr$% P#kt ki«rv3 t!$ u% vbJ«n t«ec"HuS$ :v!Iv%
" h h`&bt3 #h!F&
h·b" P" n& ,«_bg" !k4 T%
" bt$º n4 hb$,n#s$
" g ohrº& c% g!& v" hb4v«k>t dvIv%
" h ri$nt#v«!
" F
h·&N$g#,t jb4
$ KJ$ k% v_"Tt$ i`4tn#o
" t& hg&FS ** :h&bs!Bc$
% g!h$ u% h_&N$g j`$KJ$
t`«ku% .rt"º v" ihb4g#,t dvX" f& uS% :W!kcB d% C& v_Cr% t$ rg"jn" th`&cn4 heb& b% v&
,ritJ&
% Bv$ vy4
"f kP% v$ r,bh#,t | kb$ft" u% .r·"tv#,
" t ,«btr% k& k_$fUh
:vs! ¬" v#i
$ n& o_f"k j`4
$ n«Mv$ .g4º v#k
" F#,
" t dkf$ t" u% sr"
º"Cv#i
$ n& dof"k
rJ3
e t o̧&hr¸$m% n#k
& f" hb4T"cU Wk hks"cg3 #kf" hb4T"cU WhT"
l c Ute k!% nU
"
vn"º s3
"tb"v#k$g do,Ih>
" v oIfHn& Wh,«º ct3 ,Ibct3 u!$ dWh,«e ct3 Uti r#t
" «k!
hse4 c$
% g qUrnt«!
% HuS$ *** :v«!gr$% P o`&gn4 t_4mH4 u$ ip`&Hu$ v·Zv$ oIbHv$ s_$g
djK$ J$ Je4º Ink% dUbk"e v`z vehv&
% h dh,$ n#s$
" g uhk"f t4 v«lgr$% p
h`&F gsº$ T4 orby3v o·vhv4«k>
! t vb"Iv%h#,t Us_c$
% g!h$ u% ohJ"
&º bt3 b"v#,t
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ur,h - jkac
:r!C" s% N& v$ o_vh4kg3 r`$dx" .r·"t"C o_4v oh`&fc%
B b kt4º r"G&
% h hb4bc% k&
dv«gr% p$ C% vi"sc!% F" t& u% o̧vhr3
4jt!$ ;b$sr"u% vk«gr$% P#c4k#,t hb&Te$% Zj& uS%
*** :i!f4 #UG3g!H$ u$ v·"Iv%h hb&bt3 #h!F& o&hr_$m% n& Ug̀s!% h"u% Ikh
º j#k
4 f" cU
%
v«igr% P$ cc$e k% Qp4ovo
" !H4 u$ o·"gv" j_$r"c h`&F o&hrº$m% n& Qkbnk% dsD$ HBuS$
Ubj`$
% KJ#h!
& F& UbhG"
&º g ,t«bZ#vn$ dUrnt«!
% Hu$ og"º v#k
" t duhs"
"cg3 u!$
j`$e"k IN$
_ g#,tu% I·Cf% r#,
& t r«_xt% HuS$ :Ubs!4 c"
% gn!4 k_4tr"G&
% h#,t
o&hr·"m% n& cfbr k«_fu% rUj"
º C dcfre ,It̀n#J
4 J4 jE&
$f HuS$ :IN! g&
o&hrº$m% n& Qkbn dv«gr$% P ci4k#,t vfu«"vh% eb4Zj%
$ huS$ :IK! F#k$
B g o_&Jk!& J" u%
:v!n" r" s`"hC% oh_&tm«!h
% kt4º r"G&
% h hb4bcU
% k·4tr"G&
% h hb4bC% h_4r3jt!$ ;«pSr&% Hu$
q,t4 vJ«
º n ib4,«j dih"s% n& ii4v«f Ire ,&
% h gnn$ J&
% HuS$ [ur,h ,arp]
thh&mIv#h!F& IN$
· g k_4tr"G&
% hk% U! vJ«
º nk% dohv«k>
& t vi"G"g rJ3
e t#kF"
vJ«
º n ib4,«j dIr,&
% h jE&
$f HuS$ :o&hr!"m% N& n& k_4tr"G&
% h#,t vg"Iv%h
rJ3
e t vh
" ·b"c hb4bJ% ,_4tuS% :vh!
" jUKJ& r_$jt$ v·J«n ,Jb4t v_"r«Pm#,
& t
o`4JuS% :v!H" r& f"
% b .r_tC% h,hº
& h& v" rb4D rn$º t" hb&F o«Jº r!% D4 dsj" t!v" oi4J
:v«!gr% P$ cr`jn4 h&b_4kM$
& Hu$ hr%º& zgC% dhc& t" hi4v«k>t#h!F& rz·ghk>
& t s_"jt!v"
v·J«n#kt IT_ J% t& u% uh̀"bc" U vgJ«n i`4,«j Ire ,&
% h t«ncH" uS$ **
drnt«eHuS$ :oh!v«k>
& tv!" r`$v o_"J v`b«j tUv#r
g J3t rC"º s% N& v#k
$ te
vh
" _b"c h̀4bJU
% Wº T% J% te& u% Wh·kt4 tb"C Ir_,&
% h Ẁ%b,«!j hg&bt3 vJ«
º n#kt
Uk̀3tJ&
% Hu$ Ik#e
º A&
$ Hu$ dUjT$e J&
% Hu$ Ifb,«!
% j ,tb$re% k& vJ«
l n tm4e H4 uS$ :V!N" g&
Iºb,«b
% jk% dvJ«n ri4Px%
$ huS$ :v"kv>«!tv" Ut«_c"Hu$ oI·kJ" k% Uv_4gr4k#Jh
%
t&
,«bsIt k_$g o&hrº$m% n& kU
% v«bgr$% pk% dvIv%
" h vi"G"g rJ3
e t#kF" q,t4
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jkac - tc
v«ºgr% P#k
$ t di«rv3 t#,!
!$ tu% viJ«n#,t cJUH
n$ uS$ :o&hr!"m% n& v_"sc!% t"
h_&nu" h`&n o·fhv4«k>
! t vb"Iv%h#,t Us_c% g& Uf̀k% ov4
º kt3 rnt«bHu$
Ubheb4 c" C% Q·4k4b Ubh_4be4 z% cU
& Ubh`4r"gb% C& vJ«
º n rnt«bHuS$ :oh!f& k«!
% vv$
rnt«bHuS$ :Ub!k" v_"Iv%h#dj$ h`&F Qk4º b4 dUbr"
e4ec% cU
& Ubi4bt«mC% Ub,Ib
4l c% cU
&
o·fP% y#,!
$ tu% o_f,% t j`$KJ3
$ t rgJ3tF!$ ofº N" g& dvu«"vh% ii4f hv%
e& h ov4
f kt3
Usb c% g& u% dohr"& cD% v$ ti"b#Ufk% if4f tb«kS :o!fh4bP% sd̀b v_"gr" h`&F Utp r%
h̀4bP% ,_4tn4 o,«
"º t Jrb"dh% u$ oh·&Je$
% cn% obTt$ V_",«t h`&F vºu«"vh% #,t
:v«!gr$% p
ob"j"b#t«k! u% o̧"gv#,
" t vk«gr$% P jb$KJ$ C% hv%
f& huS$ [jkac ,arp]
ohv«k>
f& t rb$nt" | hb&F tUv· cIr"_e h`&F ohT&º J% k& P% .rbt QrSm ohv«k>
f& t
cX4e H$ uS$ :vn%
" hr!"m% n& Uc`"Ju% v_"nj" k% n& o`",«tr% C& og"gv" o`4j"Bh& #iP
Uk̀"g ohg&Jn3
B ju!$ ;U·x#o$h r_"Cs% N& v$ Qr`S og"gv#,
" t | ohh&v«k>t
;_4xIh ,Iǹm$
% g#,t vgJ«n j`$E&HuS$ :o&hr!"m% n& .r`tn4 k_4tr"G&
% h#h!b4 c%
s«iep&% h s«eeP" r«ºnt4k dkt4 r"G&
% h hi4bC#,
% t g$ hCl& J% v& g$ C4e J% v$ qhF& IN· g&
Ug_ x&% HuS$ :o!fT% t& v_Zn& hg$,«nm$
% g#,t oh,hk3
& gv!$ u% ofº ,% t dohv«k>
& t
onIh
I ovJ hbp k KQk«v vLu«vhuM :r!C" s% N& v$ v_4me% C& o,"º t4 c% Ubbj3 !H$ u$ ,«·FXB n&
o·vk rhOtvk JPt sUQNgC vkhRku QrSº v oO,«jb k Tib g sUNU gC
JPtv sUQNgu onIh
º Tib g v sUNU g JhGn
 hHt«kM :vkh k u oQnIh ,fPkk
rk C4 SS$ :r«!nt4K v`J«n#kt v_"Iv%h r`4Cs%$ huS$ p ** :og
 v hPbp k vkh·k
k«S_d% n& ih`4C ,«ºrhj!& v$ hb&P dhb4 p% k& dUb3j!h$ u% UcJ"
Bf hu% ķt4 r"G&
% h hb4bC#k
% t
dv«gr% P$ ri$nt" uS% :o!H" v#k$
$ g U_bj3 ,!$ Ij̀f&% b i«ºpm% k$gb$C dhb4 p% k& o·"Hv$ ihb4cU
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ohypan -Sur,h
:v!Iv%
" h o_4kM$
& Hu$ QrS$
º C o,b"
$ t"mn% rbJ3t dvt"
" kT% v#k
$ F" ,i4t k·4tr"G&
%h
k·4tr"G&
% hk% v_"Iv%h v`"G"g#rJ3t vc"º IYv#k
$ F" k$m
g Irº ,&
% h S% jb&
$ HuS$ ***
rJ3
e t vºu«"vh% QUr"
b C ¸Ir,&
% h rk nt«kHuS$ :o&hr!"m% n& s`$Hn& Ikh
_ M& v& r`J3t
og"º v#,
" t dkhM& v& riJ3t v«·gr$% P sb$HnU
& o&hr_$m% n& s`$Hn& ogf,% t kh`&Mv&
v_"Iv%h kIs̀"d#h!F& hT& g% s"
º$ h vb"T$gS :o&hr!"m% n#s$
& h ,j_$
$ Tn&
i`4,«j Ire ,&
% h jnE&
$ HuS$ :o!vh4kg3 Us"_z r`J3t rc"º S$
"c hb&F oh·&v«k>tv#k
!" F" n&
kt4f r"G&
% h hb4be&% z | k«bfu% i«lr3vt!$ t«ec"Hu$ oh·&v«kt!k4 oh_&j"cz% U v`"k«g vgJ«n
:oh!v«k>
& tv!" h̀4bp% k& v_J«n i`4,«j#og& ojgk#kf>
" t!k
:o!vh4bp% k& oh_&GT" r`J3t ohy&º P" J% N& v$ dvKt4e uS% [ohypan ,arp]
t`4mh4 ,g&º c& A% c$e U s«·cg3 !h$ oh_&bJ" J`4J hrº& c% g& scbg dvbe% ,& hi&F
tUvº dvA" t& k$gi$C#ot& t·4mh4 IbPd$ C% t«_c"h IP̀$dC#o
% tS
& :o!B" j& h_&Jp% j!" k$
IK̀#vs"k!% h"u% vA"º t& Ibk#iT&h duh"b«st3 #otS
& :IN! g& IT_ J% t& v`"tm!% h"u%
t`4mh4 tUv_ u% vhº
" b«st!k$ dvhv!% T& vh
" s"
f kh!u& vb"At!& v" ,I·bc" Ibt oh_&bc"
h_&TJ% t#,
& t hºb& «st3 #,t dhT& c% v$e t" scgº v" drnt«
$ h r«int#o
" t& uS% :IP$
! dc%
ohv«k>
&º tb"v#kt duh"b«st3 IJh
i D& v& uS% :hJ
!& p% j" t_4mt4 t`«k h·b" C" #,tu%
dIb%zt#,
" t uhi"b«st3 gm$e r"u% v·"zUzN% v#k
$ t It_ ,kSº v#k
$ t dIJhD& v& u%
IT_ C#,
& t Jhg&t r«F̀n&
% h#h!f& uS% x ** :o!k" «gk% Is"_cg3 u!$ g$ m4º r% N$
$C
vh
" gb«st3 hh4bh4gC% vg"n r#o
" tS
& :ohs"
!& cg3 v!" ,t`4mF% t_4m,4 t`«k v·"nt" k%
V_"rf% n" k% k«J̀n&
% h#t«k! hg&rf"
% b o`$gk% V·"Sp% vu% V_"s"gh% [Ik̀] t`«k#rJ3t
:V!K" #vG3g!h$ ,I_bC" v$ y`$PJ% n& F% v"B·s"gh!h& I_bc% k#o
& t& uS% :V!c" #Isd% c& C%
:gr%!"d&h t`«k V_","b«!gu% V`",UxF% Vg"r4tJ% I·k#j!E!$ h& ,r_jt#o
$ t&
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vnur, - ohypan
*** :;x!F" ih`4t o_"Bj& v`"tm!% h"u% V·"k v_G3g!h$ t`«k vKt#J"
4º kJ#o
% te& u%
oh_&v«k>tv!" u% vs"
º"m tb«k drJ3tuS
!$ :,!nUh
" ,Iǹ ,_4nu" Jhg&t v`4FnS
$ x
s`&zh"#h!f& uS% x :vN!
" J" xU_bh" r`J3t oIeº n" dWk% hi&Tn% G$ u% Is"· hk% vb"Bt&
:,Un"
! k UB_j"ET& hj&º C%
% zn& ob&gn4 v·"nr"% gc% Ibdr% v" k% Uv_4gr#k$
4 g Jhg&t
Ir"
gfnU
% Jhh&t ceb4«duS% x :,!nUh
" ,Iǹ IN_ t& u% uhg&ct" v`4FnUS
$
x
,Iǹ IN_ t& u% uhg&ct" k`4Ke$ nUS
%
x :,!nUh
" ,Iǹ Is"_hc% t`"mn&
% bu%
ic_tC% Uvg4º r#,
4 t dJht#v
& F" v& u% ohJ"
&º bt3 ibBchr%& h#h!f& uS% x :,!nUh
"
Q`4Kv$ ,% v& u% oUneh"#otS
& :c!F" J% n& k% k`$p"bu% ,Un"
_ h t`«ku% ;«r%·dtc% Ibt
:t!P4 r%$h t«P̀r$u% i_4T&h ITg c% J& e`$r v·FN$ v$ vb"E&bu% IT%
_ bg$ J% n#k$
& g .Uj$
gC
drC4 SS$ :r«!nt4K v`J«n#kt v_"Iv%h r`4Cs%$ huS$ [vnur, ,arp]
rbJ3t dJht#k
& F" ,i4tn4 v·"nUrT% h_&k#Uje&% hu% kt4º r"G&
% h hb4bC#k
% t
Uj_ e% T& r`J3t vnUr
"º T% v$ d,t«zuS% :h!,& nU
" r! T#,
% t Uj_ e% T& ICº k& UBbcS&% h
h_&bJ" ,$g`$kI,u% ig"n"Dr% t$ u% ,kh4f,US
% :,J«j! b% U ;x_fu" c`"v"z o·"Tt!& n4
h`4mg3 u!$ oh_&Jj" T% ,«r̀«gu% ohg&nS"t" n% oh&kht4 ,«er«gu% :oh!Z& g& u% J`4Ju%
,r«_ye% k& u% vj"º J% N& v$ inbJk% dohn& G" C% r«·tN$
" k in_JS ** :oh!Y& J&
UG`"guS% :iJ«j! k$ u% s«_pt!4 k" oh·&tKB n& h_4bc% t$ u% ov«p
$ J#h4bc% tS
$ :oh!N& X$ v$
,4m
t Wº ,I
% t! vbtr% n$ dhb& t3 riJ3t k«ffFS
% :o!fI,
" C% h_&T%bf!$ J" u% J·"Se% n& h_&k
x *** :UG3
! gT!$ i_4fu% uh·"kF4 #kF" ,hb&bc% T$ ,_4tu% iF"º J% N& v$ ,hb&bc% T$
dhm& j"
4e u vi"Nt$ u% IFf r% t" hm& j"
4l u o&h,$e N" t$ oh·&YJ& hb4mg3 iIr3
_t UG̀"gu%
,&h`$Cn& rIvº y" cb"v"z dI,«t i",hP& m& uS% :I,! n«!
" e hm_4
& j"u v`"Nt$ u% ICº j% r"
IKf T" eb$
% mh"uS% :ch!c& x" c_"v"z r̀4z uhg"kg" ,hh&
" G"gu% UB·P$mT% .Uj_ nU
&
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ta, hf - vum,
uhk"º g" rbJ3t dI,S"p3
B t cJi4juS% :r!C" jB u% uh_",Ime% h̀4bJ#k
% t
h_&bJ" ,$g`$kI,u% ig"n"Dr% t$ u% ,kh4fT% cv"
"f z v·hv!% h& UBbNn& Uv_4G3gn!$ F%
ovh4
º kg3 b"Tj% T$ pU
& ov«·
$ J#h4bc% t$ h_4TJ#,
% t T"º j$
% eb"kuS% :r!z" J% n" J`4Ju%
,·"jt!v" icbtv" k_$g o,«
"º nA% n& dvA" JS
& *** :k!t4 r"G&
% h h̀4bC% ,In_ J%
:o!,«
" skI
% ,! F% ,h_&bA4 v$ ic`tv#k$
" g ohg&r,I!
" Bv$ vh"AA& v$ ,InnJ#,
% tu%
ohºb& c" t3 v!" hb4TJ#,
% t djT$ p$ T% o,«
"f j hb4jUTP& i̧ct¸ J
k r$j" vb4G3gn!$
:o!,«
" t v`G3gT!$ c_"v"z ,Im̀C% J% n& ,«gCx!
$ nB k·4tr"G&
% h hb4bC% ,«_nJ#k$
% g
hb4bc% k& i«r"_F&z h̀4bc% t$ s«ºpt!4 v" ,«bp,% F& k$m
g ohfb& c" t3 v!" hb4TJ#,
% t Tn" n% G$ u%
h`4TJ#k$
% g vg"Iv%h hh4bp% k& o,In
"l J#,
% t i«er3vt!$ qtG"
" bu% k·4tr"G&
%h
:i«r! F&
" zk% uh_"p,4 f%
t¬"n ,& hb&FS :r«!nt4K v`J«n#kt v_"u«vh% r`4Cs%$ huS$ [ta, hf ,arp]
IJg p$
% b rp«hF Jhb&t Ulb,e
% b" u% o̧vhs!4 eB p% k& kkt4 r"G&
% h#h!b4 C% Jt«r̀#,t
| vbzS :o!,«
" t s«èp% C& ;d_b ogv"c v`hv!% h& #t«ku% o·",«t s«bep% C& v_"Ivh!k$
Js«·Ev$ kebJC% ke_Av$ ,h`&m3jn!$ ohsº& eB P% v#k$
$ g drc4 «gv#k
!" F" UfbT&
%h
k«fFS ** :v!u«"vh!k$ v_"nUrT% keAº v$ ,hb&m3jn!$ keAº v$ dvr4"D ohi&rG% g
,`$nUrT% i_4T&h v"kg·"
% nu" v_"bJ" oh`&rG% g igCn& ohsº& eB P% v#k$
$ g drc4 «gv!"
ke·"Av$ ,h_&m3jN!
!$ n& yhg&º n$
% h tb«k dkS$ v$ u% vCf r$% h#t«k! rhb&J"gvS
! :v!Iv%
" h
Tn" j$
% e!k" uS% :o!fh,«
4 J! p$
% b#k$g r_4Pf$ k% vºu«"vh% ,b$nUrT#,
% t d,,"
4k
,_$s«cg3 #k$g I,«º t b"T,!$ b" u% kt4º r"G&
% h hb4bC% d,t4 n4 ohrf& PB F& v$ ;xbF#,t
r_4Pf$ k% vºu«"vh% hb4bp% k& diIr"F&zk% ki4tr"G&
% h heb4 c% k& qv"hv" u% s·4gIn kv«bt
:r«!nt4K v`J«n#kt v_"u«vh% r`4Cs%$ huS$ p *** :o!fh,«
4 J! p$
% b#k$g
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vum, - vnur,
,«fg"Cy$ hb4TJU
% uh·",«ng3 P!$ gb$Cr% t$ k_$g vT"º ,b"
$ bu% cv"
"º z ,«bgC% y$ dgC$ r% t$
,h`&
" G"guS% :,h!b& A4 v$ Ig_ k$
% m#k$g ,«ºg"Cy$ dhT4 JU
% ,j"º t!v" dIgk$
% m#k$g
dohS$& Cv#,
$ t i",t4cv!4 uS% :c!v"
" z o_",«t `",hP& m& u% oh·&YJ& hb4mg3 h_4S$c
d,«gC% y$ CS
% :o!v"C i«r_t!" v#,
" t ,t`4G"k i«r·t!" v" ,«bgk$
% m k_$g ,«ºg"CY$
$C
,4m
t i«r·t!" v#k
" t _"T,!$ b" uS% :UB!Nn& Ur_Bx"h t`«k oh·&S$Cv$ Uh_v!% h& i«ºrt!" v"
:Wh!kt4 i_4Tt r`J3t ,s4
ºBgv!"
WhkI t UjJ e hu kt4f r"G&
% h hb4bC#,
% t | vbU$mT% vTn" t$ uS% [vum, ,arp]
qs4gIn kv«btCS
% :sh!n& T" r_4b ,`«k3gv!$ k% rIt· N$
" k ,h_&,F" Qg"z ,&h̀z$ inbJ
uhg"bc" U i«r3
hvt!$ I,«e t qQ«rg3 !h$ ,s4
fBgv#k$
!" g rbJ3t ,f«lr"P$k .Uje n&
h̀4bC% ,_4tn4 o,«
"º r«bsk% dok" Ig ,i$EjB v·"Iv%h hb4bp% k& re«_C#s$g cr`gn4
uhb"bC" #,tu% Whjl& t" i«er3vt#,
!$ t qWhqkt4 cb4re% v$ vT"s t$ uS% x :k!t4 r"G&
%h
tUvh
g c3
& tu!$ ch"s"b i«prv3 t!$ h·&k#Ib3vf!$ k% k_4tr"G&
% h h̀4bC% QITg n& ITf t&
i«r3
b vt!$ k% Js«_e#hs4 d% c& ,h`&
" G"guS% :i«r3
! vt!$ h̀4bC% r_"n,h!
" t& u% r`"zg" k% t
ck4º #hn4 f% j#k
$ F#k
" t drC4 s$ T% vT"f t$ uS% :,r!t" p% ,& kU
% sIc_ f" k% Wh·&jt"
IJ_ S% e$ k% i«r3
gvt!$ hh4sd% C#,
& t UG"
n gu% v·"nf% j" jU
$ rb uh_&,t4Kn& r`J3t
khg&º nU
% dsIpt4 u% iJ«ij UG3
f g!h$ rbJ3t ohs"
l& dC% v$ vKt4e uS% :h!k#Ib3
& vf!$ k%
i«r̀3vt!$ k% Js«le#hs4 d% c& UG"
e gu% y·4bc% t$ u% ,pbbm% n& ._4CJ% T$ ,b«,̀fU
%
cv"
"º Zv#,
$ t Ujb e&% h dov4 uS% :h!k#Ib3
& vf!$ k% uh_"bc" kU
%
Whg&jt"
:J!A4 v#,
$ tu% h_&bA" v$ ,$g`$kIT#,tu% i·"n"Dr% t!$ v#,
" tu% ,k_4fT% v#,!
$ tu%
hg&bJ" ,$gh$kIT in"
"l Dr% t$ u% ,kf4e T% cv"oz"o s«·pt4 v#,
!" t UG"
_ guS% p **
IgK#vhv!% h& ,«frc«!
% j ,«bp,4 f% hh4TJS
% :c!J«
4 j v`4G3gn!$ r_"zJ% n" J`4Ju%
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kvehu - ta, hf
I,«f t b"T,!$ b" u% v·"mj% r"k% ,J«_j%b IB̀f$ u% ,J«gj%b rIH̀F& ,h
" G"
&l gu%
Ugmj3 r!"uS% :o&hn!" vN_"
" J `"T,!$ b" u% j$ C4º z% N& v$ ihb4cU dsg4 In kv«it#ih!C4
ont«" cCS
% :o!vh4kd% r#,
$ tu% o_vhs%4 h#,t UB·Nn& uh_"bc" U i«r̀3vt!$
oi"TJ% d& c% Ibt U,·Bn"h tb«ku% o&h_$n#Um3jr&% h sg4gIn kv«ht#kt
o`vhs%4 h Ugmj3 r!"uS% :v!Ivh!
" k$ v_At& rh`&ye% v$ k% ,rº4J" k% d$jC4e z% N& v#k
$ t
Ig_ r$% zkU
% Ik̀ og"kIg#ej" ohv"k v,%
"e hv!" u% U,·Bn"h tb«ku% o_vh4kd% r$u%
p :o!,«
" r«s! k%
k_4tr"G&
% h h̀4bC% ,g$s3g#kF#,!
" t vJ«
f n kb4ve$% HuS$ [kvehu ,arp]
:o!,«
" t ,G̀3g!k$ v_"Iv%h v`"Um#r
& J3t ohr"
º& cS% v$ vK4m
t o·v4kt3 rnt«bHu$
Js«ge o`f"k vehv&
% h hgh
&f c& A% v$ oIbHc$ U v̧ft"
" kn% vbG"gT!4 ok hn"
& h ,Jb4J
:,!nUh
"
v_"ft"kn% Igc v`G«gv#k
!" F" v·"Ivh!k$ iI,"
_ CJ$ ,`$CJ$
p ** :,!C" A$ v$ oIh_C% o·fh,«!
4 cJ% n! k«_fC% Jt4º Ur3
b gc!$ ,#t
% «k!
rc"º S"v$ vbz r«·nt4k k_4tr"G&
% h#h!b4 C% ,`$s3g#kF#k
" t vJ«
º n rnt«bHu$
k«Fm vºu«"vh!k$ dvnUr
" T% oifT% t!& n4 Uje eS
% :r«!nt4k v_"Iv%h v`"Um#r
& J3t
:,J«!j%bU ;x_fu" c`"v"z v·"Iv%h ,b$nUrT% ,_4t v" th
p c%
& h ICº k& chs%
b& b
oh&kht4 ,«er«guS% :oh!Z& g& u% J`4Ju% h_&bJ" ,$g`$kI,u% ig"n"Dr% t$ u% ,kh4f,U
%
rIt· N$
" k in_JuS% :oh!Y& J& h`4mg3 u!$ oh_&Jj" T% ,«r̀«gu% ohg&nS"t" n%
ov«$ J#h4
º bc% t$e uS% :oh!N& X$ v$ ,r«_ye% k& u% vj"º J% N& v$ inbJk% dohn& G" cU
%
Ut«bch" o·f"C c_4k#of3
$ j#kf" uS% :iJ«!j$ku% sIp_ t!4 k" oh·&tKB n& h_4bc% t$ u%
iF"º J% N& v#,
$ tS
e *** :v!Iv%
" h v_"Um& r`J3t#kF" ,g4t UG3
º g!h$ u%
ujh
"p r& C#,
% t uhJ"º r"e#,
% tu% duhx" r"e#,
% t Uv·4xf% n#,
& tu% Ik@
_ vt#,!
!" t
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hsuep - kvehu
,r«·PF$ v#,
$ t uh_"S$C#,tu% i«r̀t!" v#,
" tS :uh!b" s3
" t#,tu% uh_"sN$
B g#,t
uh·"kF4 #kF#,
" tu% uh_"S$C#,tu% i`"jk% AB v#,
$ tS :Q!x" N" v$ ,f«r̀"P ,_4tu%
vh_
" k4F#,tu% rItg N" v$ ,h$r«bn#,
% tuS% :oh!b& P" v$ oj`k ,_4tu%
d,r«eyE% v$ ji$Cz% n#,
& tuS% :rIt! N" v$ in`J ,_4tu% vh·
" ,«r!b4 #,tu%
oh·&NX$ v$ ,r«bye% ,_4tu% vj"º J% N& v$ inbJ d,t4 u% uhS$
º"C#,tu%
vk"f «gv!" jb$Cz% n& | ,b4tS :i!F" J% N& v$ j,`$ pk% j,_$ Pv$ Q`$xn#,
" tu%
uh·"kF4 #kF#,
" tu% uh_"S$C#,t Ik#r
º J3t d,J«ej%Bv$ ri$Cf% n#,
& tu%
uh_"sN$
B g#,t rm4º j!" v hb4gk% e$ ,4m
tS :I!BF#,
$ tu% r«_HF& v#,
$ t
ig"FJ% N& v$ ,«sh ,&
% h#,tS :r!m4 j!" v r$g`$J Q_$xn" ,t4p u% vh
" ·bs3
"t#,tu%
,b4rJ" k% s_"r¬% v$ h`4sd% C#,
& tS :o!vhr4,h!
% n#,
4 tu% r_4mj!" v ,«s̀,&
% h#,tu%
uh_"bc" h`4sd% C#,
& tu% iv«4º Fv$ i«r3
b vt!$ k% dJs«eEv$ hi4sd% C#,
& t Js«·EC$
:v!J«n h̀4bp% K& n& k_4tr"G&
% h#h!b4 C% ,`$s3g#kF" Utg m!% H4 uS$ :i!v4 f$ k%
r`J3t ,s4
ºBgv!" ib$FJ% n& diF" J% N& v$ hi4sUep% vKb4tS [hsuep ,arp]
i«r3
_vt#i!
!$ C rn"º ,h!
" t& dsh$ C% oºH& u& k!% v$ d,s«$ cg3 v·J«n hb&P#k$g s_$EPB
,g4t vG"
"p g v·"sUv%h vb4Yn$ k% rUj#i
_ c h`&rUt#iC kg4tk$
% mcUS
% :i!v«4 Fv$
cnth
" k@
& vt!" ITf t& uS%
:v!J«n#,t v_"Iv%h v`"Um#r
& J3t#kF"
d,kf4e T$
% C oe4f «ru% c·4J«ju% Jb"rj" i_"s#vY4 n$ k% Qg"nxh!
" j3
& t#iC
cv"
"f Zv#k
$ FS
"
x ** :J!A$
4 cU h_&bA" v$ ,$g`$kI,cU
% in"
"º Dr% tb"
$ cU
vpUb
"f T% v$ cb$v%z | hb&v%hu$ Js«·Ev$ ,ftbkn% k«_fC% vft"
"º kN$
% k dhUG"gv!
ke`JC% ke_J ohg&J«kJU
% ,Ith n4 gc$e JU
% rF"º F& dohr& G% gu% gJi4
$T
,Itl n4 gc$e JU
% q;kqtu% r·"FF& ,b$tn% v_"s4gv!" h`4sUeP% ;xgfuS% :Js«!Ev$
251

um - trehu
v·"Iv%h hb4bp% k& r_"e"Cv$ i`C#,t yg$jJ" uS% ** :uh!k" g" r`4Pf$ k% Ik_
oi"Sv#,
$ t Uee r!% z" u% oSº"v#,
$ t doh&bv3 «!Fv$ i«r3
ivt!$ heb4 C% Uchro&e% v& uo%
yh_&Jp% v& uS% :s!g4 In kv«t̀ j,_$ P#rJ3t chc&º x" d$jC4e z% N& v#k$
$ g
J_4t ig4v«Fv$ i«r3
hvt!$ heb4 C% Ubo,!% b" uSo% :vh!
" j,%
" bk& V_",«t j`$T&bu% v·"k«gv#,
!" t
di«rv3 t!$ hi4bC% Uff r!% g" uS% :J!t4 v#k$
" g oh_&m4g Uf̀r!% g" u% j·4
$ Cz% N& v#k$
$ g
dohm4
& gv#k$
!" g rs·"Pv#,
$ tu% Jt«r_v#,
" t ohj&º ,%
" Bv$ ,4m
t ohºb& v3 «bFv$
.b$jr&% h uh_"gr"fU
% IC̀r% e& uS% :j!$ C4 z% N& v#k$
$ g r_J3t Jt4º v#k$
" g rbJ3t
v`4At& vg"k«g vj" C4º z% N& v$ dk«Fv#,
$ t ii4v«Fv$ rhye& e% v& u% o&h·"N$C
IhbC" r"% e it«eMv#i
$ n#o
& t& uS%
x *** :v!Ivh!
" k$ jI
$ jh&
_ b#jh
$ r!4
:UB!chr& e$
% h oh_&nT" r`"f"z v·"k«gk% oh_&Zg!& v#i
" n& It̀ ohg&cG" F% v#i
$ n&
qh4bC% Ues r!% z" u% v·"Iv%h hb4bp% k& v"b«_p"m jg4
$ Cz% N& v$ Qrhh kb$g I,«l t yj$e J" u%
dI,«t ji$T&buS% :ch!c& x" j_4
$ Cz% N& v#k$
$ g Ing S#,
" t ohh&bv3 «!Fv$ i«er3vt!$
o,«
"º t div«4 Fv$ Qi$r"gu% Ir·s% P#,
& tu% IJt«
_ r#,tu% uhj"º ,%
" bk&
cr`Ev$ uS% :j!$ C4 z% N& v#k$
$ g r_J3t Jt4º v#k$
" g rbJ3t dohm4
& gv#k$
!" g
rhb&ye% v& u% dk«Fv#,
$ t ii4v«Fv$ chre& e% v& u% o&h·"N$C .b$jr&% h o&h_$gr"F% v$ u%
:v!Ivh!
" k$ j«_
$ jh&b jh`4
$ r vg4At& tUvf vb"k«g vj" C4º z% N& v$
di«rv3 t#,!
!$ t ui$mS :r«!nt4K v`J«n#kt v_"Iv%h r`4Cs%$ huS$ [um ,arp]
vse"eI
% n! qk$g vk"s «gv!" tub&v v·"k«gv!" ,_$rIT ,t«z̀ r«ºnt4k uhb"bC" #,tu%
:IC! seUT̀
$ j_4
$ Cz% N& v$ J`4tu% re«ºCv#s$
$ g dvk" h% K$e v#k
$ F" ji4
$ Cz% N& v#k$
$ g
ohrb& v4 u% ¸IrG" C#k$
% g Jb$Ck&% h sk c$ #h4xb% f!% nU
& sc$f ISb n& iv«4l Fv$ Jc$e k" u%
Inp G" u% j·4
$ Cz% N& v#k$
$ g v_"k«gv#,
!" t Jg4tv" k`$ft«T rJ3
e t iJSf v#,
$ t
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trehu - hsuep
,k«ºDkB
% Dk$ ge$ CSm :Js«!Ev$ ke`JC% ke_J ohg&gc% J& u% vh"An3
& ju!$
iCe n& ohsf& eB P% v#k$
$ g rc4l «gv!" k«efk% Js«·Ev$ kebJC% ke_Av$ ,h`&m3jn!$
ohp"
&º kt3 ,J«bkJU
% d;kte ,It̀n#J
4 J4 k% v"kg% n$º u" dvb" J" ohi&rG% g
,4m
t ,em"
f k ;xFº v$ rb$FF& d,t$ n% hv%
f& huS$ :ohA
!& n3
& ju!$ ,It_ n4 J`4n3ju!$
r_"FF& v$ ,`$tn% k& ohg&bs3
"t ,h$tn% ,f«r"
·Pv$ hb4bs% t$ ,_4tu% Js«ºEv$ hb4bs% t$
vb"An3
& ju!$ d,ItN4 v$ gi$cJU
% ;ktl v#,
" tuS% *** :is!t"
" k r`"FF&
:o!,«
" t e`$Aj& u% o_vhJt
4 r!" v`"Pm& u% oh·&sUN$g!k" oh_&uu" v`"G"g ohg&º c% J& u%
:ke!J" ,It_ n#g$
4 Cr% t$ u% o&h`$Pk% t$ u% r·"FF& ohb&gc% J& v_"pUbT% v$ ,J«j̀%bU
,J«ºj%Bv$ jb$Cz% n& d,t4 u% sg4º In kv«bt j,$ Pm dhb4 s% t#,
$ t VC"f G$gb$Hu$
:j!$ C4 z% N& v$ h`4kF#k
% F" ,_4tu% I·k#rJ3t ,J«_j%Bv$ r`$Cf% n#,
& tu%
,t4e u% r·4mj!" v r$gJ
b$ h_4bs% t#,
$ tu% chc&º x" drm4 j!" v hi4bs% t#,
$ tu%
:ch!c& x" r_4mj!" v ,«s̀,&
% h#kF#,
" tu% ig"FJ% N& v$ ,«sh ,&
% h#kF"
s_"rG#h
% s!4 d% c& UG̀"g hºb& A" v$ ,$gb$kI,u% din"
" Dr% t!$ v" u% ,ki4fT% v#i
$ nU
&
rgJ3tF!$ i«ºr3vt!$ k% rbJ3t dJs«eEv$ hi4sd% C#,
& t UG3
n g!H$ u!$ Js«·EC$ ,b4rJ" k%
:v!J«n#,t v_"Iv%h v`"Um&
kv«t̀n4 uhk"º t4 dvIv%
" h ri4Cs%$ hu$ v·J«n#kt t_"re&% HuS$ [trehu ,arp]
osf"t" ov4
º kt3 b"Tr% n!$ t" u% dkt4 r"G&
% h hi4bC#k
% t rnC4 SS$ :r«!nt4k s_4gIn
dre"
" Cv#i
$ n& vnf" v4 C% v#i
$ n& v·"Ivh!k$ i_"Cr"% e ogFn& ch`&re$
% h#h!F&
dIb"Cr"% e vi"k«g#otS
& :o!f%bC$ r"% e#,t Uch_&re% T$ it«ºMv#i
$ nU
&
chrb& e$
% h dsg4 In kv«it j,$ P#k
l t UB·chr& e$
% h oh_&nT" r`"f"z re"
"º Cv#i
$ n&
v`"mr&% bu% v·"k«gv!" Jt«rb k_$g Is"
º h Qb$nx" uS% :v!Iv%
" h h̀4bp% k& I_b«mr% k& I,«º t
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hbhna - um
oh·&rj3
4 t ohs"
b& dC% J_$ck" u% uhs"
º"dC#,
% t dyJ$ pUS
" ** :j!$ C4 z% N& v$ km_4t
:rIv! y" oIe_ n#k
" t vºb3jN!
!$ k$ .Ujb n#k
& t diJSe v#,
$ t thi&mIvu%
ig4v«Fv$ vhh
" k"g rg4e cU
& vCº f% ,& tb«k dIC#seU
$ T! ji4
$ Cz% N& v#k$
$ g Jt4e v" u%
h`4ck% j vh_
" k"g rh`&ye% v& u% vk"º «gv!" d"vhk"
e g Qi$r"gu% re«·CC$ re«bCC$ oh_&m4g
x *** :v!Cf% ,& t`«k j_4
$ Cz% N& v#k$
$ g s`$eUT shg&nT" JtS
4f :oh!n"
& kA% v$
vºu«"vh% hb4bp% k& di«rv3 t#h4
!$ bC% Vi",«t cre4e% v$ v·"j%bN& v$ ,_$rIT ,t«z̀u%
dvj%
" bN& v$ ,k«iXn& Imf n% eB C% UBNl n& ohre& v4 uS% :j!$ C4 z% N& v$ h_4bP#k
% t
rhb&ye% v& u% v·"j%bN& v#k$
$ g r_J3t vºb"«cK% v#k
$ F" d,t4 u% Vºb" n% A$ nU
&
Uk_ ft«!h
% v"BNº n& ,rb,IBv$ uS% :v!Ivh!
" k$ V_",r!"F%
" zt$ j«g
$ jh&b jhh4
$ r j$ C4f z% N& v$
s_4gIn#kv«!t r`$mj3 C!$ J«ºse" oIben" C% dk4ft!" T4 ,IiMn$ uh·b" c" U i«r3
b vt!$
Js«ie h·"At!& n4 V_",«t hT`$
& ,"b og"ek% j .n4º j" dvpt!" ,4 ti«kS :vU
" !kft«!h
%
v"Bkº ft«!h
% di«rv3 t!$ hi4bc% C& rnf"
" z#kFS
" :o!J" t!" f" u% ,t_"Yj!$ F$ tuv&º dohJ& s!"e"
:JS!"e&% h o_v"C g`$Dh& #rJ3t k«gF v·"Iv%h h_4At!& n4 ofh
º ,«
4 r«b sk% dok" Ig#ej"
i«r3
_vt!$ k% vJ«
º n tb"r"e hºb& hn& A% v$ oIbHC$ dhv%
& huS
!$ [hbhna ,arp]
kdb4g Wok#j$
%o e i«fr3vt#k!
!$ t rnt«bHuS$ :k!t4 r"G&
% h h_4be&% zkU
% uh·b" c" kU
%
:v!Iv%
" h h̀4bp% k& c_4re% v$ u% o·&nhn& T% v_"k«gk% k&h`$tu% ,tg"Yj$ k% rh"e"C#iC
,tY"º j$ k% doh&Zg#rh
& g& G% Uji e% r«·nt4k rb4Cs$ T% k_4tr"G&
% h h̀4bC#k
% tu%
ohn"
f& kJ% k& k&ht$l u" rIJe uS% :v!k" «gk% o_&nhn& T% vg"bJ#h!
" b4 C% Gchfu" kdg4e u%
v`"tr&% b v_"Iv%h oIºHv$ hb&F in·"A$c vb"kUkC% v_"j%bnU
& vºu«"vh% hb4bp% k& d$j«eC%zk&
s·4gIn kv«bt h_4bP#k
% t vJ«
º n vb"Um& rbJ3t ,4m
t Ujf e&% HuS$ :o!fh4kt3
vhz vJ«
º n rnt«bHuS$ :v!Iv%
" h h̀4bp% k& Us_n$
% g!H$ u$ vs4
º"gb"v#kF" dUcr% e&% Hu!$
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ghrz, - hbhna
** :v!Iv%
" h sIc̀F% o_fh4kt3 t`"r4hu% UG3
· gT!$ v_"Iv%h v`"Um#r
& J3t rg"cS"v$
vG3
4n gu!$ d$jC4e z% N& v#k
$ t ci$re% i«fr3vt#k!
!$ t vJ«
l n rnt«eHu$
vG3
4n gu!$ o·"gv" sb$gcU
% W_ s$% gC!$ r`4Pf$ u% W,"
º k«bg#,tu% dW,t!
% Y" j#,
$ t
c`$re&% HuS$ :v!Iv%
" h v`"Um& r_J3tF!$ os3
º"gC!$ rb4Pf$ u% dog" v" ii$Cr% e#,
" t
:I !k#rJ3t ,t_"Yj!$ v$ kd`4g#,t yg$jJ&
% Hu$ j·4
$ Cz% N& v#k
$ t i«r3
_vt!$
i_4T&Hu$ oS$
º"C dIg"Cm% t k«iCy&
% Hu$ u̧h"kt4 ok S"v#,
$ t i«r3
b vt!$ heb4 C% Ucro&e$% Hu$o
:j!$ C4 z% N& v$ sIx%_ h#kt em$º h" ob"Sv#,
$ tu% j·4
$ Cz% N& v$ ,Ibbr$% e#k$g
dsc4 F" v#i
$ n&
,ri,«Hv#,
$ tu% ,«lhk" F% v#,
$ tu% ckj4e v#,
$ tu%
:v!J«n#,t v_"Iv%h v`"Um& rgJ3tF!$ vj·4
" Cz% N& v$ rh_&ye% v& ,tY"º jb$
$ v#in&
:v!b3jN!
!$ k$ .Uj_ n& Jt"
4º C ;b$rG" rI·gv#,
" tu% r_"G"Cv#,
$ tuS% ***
oSº"v#,
$ t duh"kt4 i«r3
ivt!$ heb4 C% Utm& on$
% Hu$o v·"k«gv#,
!" t y_$jJ&
% Hu$
uhg"kt4 Uthh&mn% v& vk"f «gv#,
!" tuS% :ch!c& x" j_4
$ Cz% N& v#k$
$ g Uv`4er%% zH& u$
.`$jr&% HuS$ :j!$ C4 z% N& v#k$
$ g r_4ye$% Hu$ Jt«r·v#,
" tu% vh_
" j,%
" bk&
:vj!" C4 z% N& v$ v_"k«gv#k$
!" g r`4ye$% Hu$ o&h·"gr"F% v#,
$ tu% cr_Ev#,
$ t
og"º k" rbJ3t d,tY" j!$ v$ rhi&gG#,
% t jnE&
$ Hu$ o·"gv" ib$Cr"% e ,_4t cp4re$% Hu$
v_" G3g!H$ u!$ v·"k«gv#,
!" t c_4re$% HuS$ :iIJt
! r!& F" Uv_4tY% j%
$ hu!$ Uv`4yj" J&
% Hu$
:y!P" J% N& F$
rnC4 SS$ :r«!nt4K v`J«n#kt v_"Iv%h r`4Cs%$ huS$ [ghrz, ,arp]
dvt" n!% y" u% r·"f"z v_"sk!% h"u% g$ hr%º& z,$ hb&F dvA" t& r«ºnt4k dkt4 r"G&
% h hi4bC#k
% t
kIN&
_ h h·&bhn& A% v$ oI_Hc$ US :t!n" y% T& V_",«uS% ,`$S&b hg4nhF& ohn"
º& h ,b$gc% J&
hb4ns% C& c_4JT4 ohn"
º& h ,J«bkJU
% doIh oh`&J«kJUS
% :I,"
! kr"% g r`$GC%
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,un hrjt - grumn
,$gr"
_$Mv#g$
$ d!b t`"Pr&% b vg4Bv& u% iv«4º Fv$ dvt" r"u% v·b3jN!
!$ k$ .Uj_ n#k
& t
,I_Hj$ oh`&r@Pm#h!
& T4 J% rg4vY$ N$
& k jh$e"ku% iv«4º Fv$ dvU"m& uS% :$gUr"! Mv#i
$ n&
y_$jJ" u% iv«4º Fv$ dvU"m& uS% :c«!zt4 u% ,$g_$kI, h`&bJU
% zrtº .b4gu% ,Ir«·vy%
** :oh!H& j$ o&h`$n#k$g Gr_j#hk& F#k
% t ,·"jt!v" rIbPM& v#,
$ t
h`&bJ#,
% tu% zrgtv" .`4g#,tu% V,«
"º t jb$E&h dvH" j!$ v$ r«iPM& v#,
$ t
dos$ C% vfH" j!$ v$ r«bPM& v$ | ,b4tu% o,It
"l kc$e y" u% c«z· t!4 v#,
" tu% ,$g_$kITv$
rg4vY$ N& v$ kh$g vfZ" v& uS% :oh!H& j!$ v$ o&h`$Nv$ k_$g vy"º jB A% v$ r«bPM& v$
v_"Hj!$ v$ r«P̀M& v#,
$ t jg$KJ& u% Ir3
º vy
b& u% oh·&n"gP% g$cbJ ,$gr"
_$Mv#i
$ n&
jb$Kd& u% uhs"
l"dC#,
% t rv4e Y$ N& v$ qxCf& uS% :vs! ¬" v$ h̀4bP#k$
% g
v·b3jN!
!$ v#k
$ t tIbch" r_$jt$ u% rv4º y" u% doh& N$
$e C .i$jr"u% Ir"
f gG#k
% F#,
" t
hgh
&l c& A% v$ oIeHc$ qv"hv" uS% :oh!n"
& h ,`$gc% J& Ik@
_ vt!" k% .Uj̀n& cg$J"hu%
uhºb" h4g ,«bCD$ d,t4 u% dIbe%
" z#,tu% IJt«
i r#,t Ir"
f gG#k
% F#,
" t jb$Kd$ h%
IrgG" C#,
% t .h$jr"u% uhs"
f"dC#,
% t xbCf& u% j·4
$ Kd$ h% Ir"_gG#k
% F#,
" tu%
onh
º& n& T% dohG"
& cf#h!
% b4 J% ji$E&h hfb& hn& A% v$ oIbHc$ US *** :r!v4 y" u% o&h_$N$C
,k«ix ohfb& «rG% g vb"JkJU
% v·"nhn& T% V_","bJ#,$
% C ,g$jt$ v`"Gc% f$ u%
ib4v«Fv$ shnn>
& gv! uS% :in!J" s_"jt d`«ku% inAº c$ vb"kUkC% dvj%
" bn&
kv«t̀ j,_$ P vºu«"vh% hb4bp% k& o·",«tu% r_4vY$ N& v$ Jh`&tv" ,g4t rv4f y$ n!% v$
o_"Jt" k% I,«
g t ch`&re% v& u% sj"f t!v" GcbFv#,
$ t iv«4l Fv$ je"
$e kuS% :s!g4 In
:v!Iv%
" h h̀4bp% k& v_"pUbT% og",«t ;h`&bv4 u% in·"Av$ db«k#,tu%
h_4bJ% ,Inº hb4r3jt!$ vJ«
º n#kt dvIv%
" h ri4Cs%$ huS$ [,un hrjt ,arp]
vlu«"vh% rnt«eHuS$ :U,!n"
B Hu$ v_"Iv%h#h!b4 p% k& o`","cr% e" C% i«r3
·vt!$ hb4bC%
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grumn - ghrz,
t«ºc," tb«k dJS"e% N& v#k
$ tu% gfD" ,#t
& «k! Js«be#kf" C% v·"r@vy!"
o&h_$gcB J% v`"tn!% y" u% sk4º ,4 vb"ce4 b% #ot& uS% :Vr@
!"vy!" h`4n%h ,t«k_ n#s$
% g
** :vr@
!"vy!" h`4nS#k$
% g c_4JT4 ohn"
º& h ,Jb4Ju% doIh oh`&AJ& u% V·",S&"bF%
dI,"bJ#i
% C GciF thnc& T" ,̧$ck% Ibt kic4 k% Vr@
f"vy!" hb4n%h | ,tb«kn% cU
&
s_4gIn#kv«!t j,`$ P#kt ,t·"Yj$ k% r«_,#It v`"bIh#icU vk"º «gk%
r«beN% n& v_"r3vy!" u% vh
" k"
º g rbPf& u% dvIv%
" h hi4bp% k& Inchr& e% v& uS% :i!v«4 Fv#k
$ t
tb"mn% ,& t«k#o
e t& uS% :v!c" e4 B% k$ It̀ r_"f"Zk$ ,sk«º Hv$ d,rIT
$ ,t«iz vh·
" nS"
s`"jt vºb" Ih hb4bC% dhb4 J% Iti ohr«f& ,#h!T4 J% vb"je!% k" u% v̧G hb4S Vk s""h
p *** :vr!"v4 y" u% i_4v«Fv$ vhg
" k"g r`Pf& u% ,t·"Yj$ k% sb"jtu% v_"k«gk%
vihv!% h& #hF& osf"tS
" :r«!nt4k i«r3
_vt#k!
!$ tu% v`J«n#kt vºu«"vh% rb4Cs%$ hu$
Ir_G" C#rIg
%
c% v`"hv" u% ,rv$
º c Ibt d,j$ P$e x#I
$ t! ,i4tG% dIrG" C#rIg
%
c%
uh_"bC" n& s`$jt#k
$ t Itg iv«4º Fv$ i«r3
b vt#k
!$ t dtc" Uvu% ,$gr"
·"m g$dbbk%
g$dB$
l C rg"e G4 u% rG"
" oCv#rIg
$o
C% g$dbBv#,
$ t ib4v«Fv$ vb"tr"uS% :oh!b& v3 «!Fv$
tUv· ,$gr"
_$m g$d̀b Irº G" C% rIbgn4 de«ng" dgd$ Be v$ vi4tr% nU
$ ic"f k" | Qb$pv"
rIbgC% tuvl& veb" c" k% q,rqv$C#ot& uS% :I,«! t t`4Ny& u% i_4v«Fv$ Uv`"tr"u%
i·"ck" Qb$pv#t
" «k! v_"r"gGU
% rIgº v#i
" n& vb" tr% n#ih
$ t4 de«ng" u% Irf G" C%
oIbHC$ kiv«4 Fv$ Uvb"tr"uS% :oh!n"
& h ,`$gc% J& g$d_Bv#,
$ t ig4v«Fv$ rhh&Dx% v& u%
rI·gC" g$d_Bv$ v`"Gp#t
" «k! uhºb" h4gC% sb$n"g dgd$ Be v$ vi4Bv& u% ḩgh
& c& A% v$
:,h!b& J4 oh_&n"h ,`$gc% J& ig4v«Fv$ Irhh D& x% v& u%
dvhv!% T& ,t«izS :r«!nt4K v`J«n#kt v_"Iv%h r`4Cs$ h% uS$ [grumn ,arp]
iv«4º Fv$ dtm" h"uS% :i!v«4 Fv#k
$ t t_"cUvu% I,· r@
"vy
!" oIh_C% gr«º"mN% v$ ,b$rIT
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,un hrjt
d,g4 #kf" c% t«ic"h#kt$ u% W̧hj¸& t" i«r3
b vt#k
!$ t rk C4 S$ vJ«
f n#kt
di«rt!" v#k$
" g riJ3t ,r«lPF$ v$ heb4 P#k
% t ,f«r·P$
" k ,h_4Cn& Js«ºEv#k
$ t
i«r3
_vt!$ t«c̀"h ,t«gzCS
% :,r«!PF$ v#k$
$ g v_tr!"t4 iºb" g" !C hF&m ,Un"
º h tb«ku%
sC$e #,b«!,FS
% :v!k" «gk% k&h`$tu% ,t_"Yj$ k% rg"e"C#iC rh$pC% Js«·Ev#k
$ t
r«ºDj$
% h dsC$ y`4bc% t$ cU
% ¸IrG" C#k$
% g Ubhv&
% h sk c$ #h4xb% f!% nU
& JC"f k&% h Js«le
Ir_G" C#,
% t o&hg$N$C .`$jr"u% ov4º Js«be#hs4 d% C& ;«·bm&
% h s_$C ,p`bm% n& cU
%
oh_&Zg& h`4rhg& G#h!
% b4 J% jg$E&h kt4º r"G&
% h hb4bC% d,s3
$ g ,t4f nUS
4 :o!J4
" ckU
%
,t_"Yj!$ v$ r`$P#,t i«r3
gvt!$ chrh& e% v& uS% :v!k" «gk% s_"jt k&h`$tu% ,t·"Yj$ k%
hb4bJ#,
% t j_$e"kuS% ** :I,h4
! C s`$gcU
% Is3
_gC!$ r`Pf& u% I·k#rJ3t
ih$,"buS% :s!g4 In kv«t̀ j,_$ P vºu«"vh% hb4bp% k& do,«
" t shi&n>gv! u% o·&rhg& ¬% v$
k`"rIdu% vºu«"vh!k$ dsj" t ki"rID ,I·kr«!D
" o_&rhg& ¬% v$ h̀4bJ#k$
% g i«r3
gvt!$
uhg"kg" v`"kg" rJ3
e t rhg&º ¬" v#,
$ t di«rv3 t!$ chi&re% v& uS% :k!z4 t"zg3 !k$ s_"jt
uhi"kg" vk"e g" qr_J3t rhg&f ¬" v$ uS% :,t!Y" j$ Uv_"G"gu% v·"Ivh!k$ k_"rIDv$
j`$KJ$ k% uh·"kg" rb4Pf$ k% v_"Iv%h h̀4bp% k& hg$j#sn@
$ g!h" kºz4 t"zg3 !k$ dkrID
" v$
d,tY" j!$ v$ ri$P#,t i«lr3vt!$ chre& e% v& uS% :vr!"C" s% N& v$ k_4zt"zg3 !k$ I,«
gt
,t_"Yj!$ v$ r`$P#,t yg$jJ" u% I,h4
· C sb$gcU
% Is3
_gC!$ r`Pf& u% Ik#r
º J3t
d$jC4e z% N& v$ ki$gn4 JtHh
G k%jD vT"oj% N$ v#t
$o «k! n% jb$e"kuS% *** :I !k#rJ3t
,h`4Cn& th_&cv4 u% v·"
ES$ oh_&Nx$ ,r«ỳe% uhºb" p% j" tb«knU
% vºu«"vh% hb4bp% K& n&
| vb"Xf& u% v·"u«vh% hb4bp% k& J_4tv#k$
" g ,r«gyE% v#,
$ t ih$,"buS% :,f«r"! P$k
:,Un"
! h t`«ku% ,Us4_gv#k$
!" g r`J3t ,r«gPF$ v#,
$ t ,r«fyE% v$ ib$bg3
vn" s·4
% e ,r«_PF$ v$ h̀4bP#k$
% g IggC" m% tc% vh"Zv& u% rP"º v$ ob$Sn& dje"
$ ku%
yjn$ J" uS% :I !g"Cm% tC% o_"Sv#i
$ n& ohg&n"gP#g$
% cJ
! vhZ$h ,r«fPF$ v$ hb4bp% k& u%
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ohause - ,un hrjt
,h_4Cn#k
& t Inº S#,
" t dthc& v4 u% og"º k" rbJ3t d,tY" j!$ v$ rhi&gG#,
% t
I,«
g t v`"Zv& u% rP"º v$ ob$sk% dvG"
" g riJ3tF!$ Inf S#,
" t vb"G"gu% ,f«r"
·P$k
hb4bC% d,«tn% YB n& Js«fEv#k$
$ g rbPf& uS% :,r«!PF$ v$ h̀4bp% k& u% ,r«_PF$ v#k$
$ g
sg4º In kv«btk% dvG3g!h$ ii4fu% o·",t«Yj#k
$ f" k% o_vh4gJ% P& nU
& kt4º r"G&
%h
kv«btC% | vbhv!% h& #t«k on"st#k
" f" uS% :o!,«
" tn% yB QI,_ C% oT"º t& ib4f«Av$
sb$gcU
% dIs3gC!$ riPf& u% I,t4
· m#s$g Js«_E$C r`4Pf$ k% It«g cC% sg4f In
:k!t4 r"G&
% h k`$ve#k
% F" s_$gcU
% I,h4
º C
rnC4 SS$ :r«!nt4K v`J«n#kt v_"Iv%h r`4Cs%$ huS$ [ohause ,arp]
hb&F U·hv!% T& ohb&Jse% o_v4kt3 `"Tr% n!$ t" u% kg4tr"G&
% h#h!b4 C% ,h$s3g#kF#k
" t
Utrh
º" T& duhc& t" u% INi t& Jhb&tS :o!fhv4«k>
! t v`"Iv%h h_&bt3 JIsº e"
dUbp% T#k
& tS
$ ** :o!fhv4«k>
! t v`"Iv%h h_&bt3 Ur«·nJ% T& h_$,«,C% J#,
$ tu%
v`"Iv%h h_&bt3 o·f"k UG3
_ g,!$ t`«k vf4
"º Xn$ dhv«kt!
4 u4 okh
&º k>
& tb"v#kt
o_f%b«!mr!% k& v·"Ivh!k$ oh_&n"kJ% j$c̀z Ujg C%
% z,& hh&fuS% :o!fhv4«k>
!t
oIbh#s$g dr,IB
" v$ u% ,·"r@jN!
!" nU
& k_4ft!" h4 ogf3jc&
% z oIhhCS
% :Uv!j"
B Cz% T&
h·&Jhk& A% v$ oIbHC$ k_4ft!" h4 k«f̀t!" v4 og&tuS% :;r!4¬&
" h J_4t"C hJh
&º k& A% v$
v_"Iv%h Js«è#,t#hF& t¬&
"º h Ibb«ug3 duh"kf«!
% tuS% :v!mr!" h4 t`«k tUv_ kUD̀P&
rhb&me#,
% t dofr% m% eB c% US! :vh!
" N$gn!4 tu_&vv$ Jp`Bv$ vg",r% f&% bu% k·4Kj&
t`«k W_ rh!
% m& e% ye`ku% r«·me% k& W_ s!% G" ,`$tP% vgKf$ ,% th«k ofº m% r% t$
hi&bg" !k y·4
E$k,% tb«k W_ n% r% F$ yr`pU kk4º Ig,% tb«k dWn% r$% fuS% :y!E$
4 k,%
Uc«·bd% T& t«kS
_ *** :o!fhv4«k>
! t v`"Iv%h h_&bt3 o,«
"º t c«zb g3 T!$ drD4 k$ u%
Ug̀c!% A" ,#t
& «k! uS% :I,h
! n3
& gC!$ Jh`&t Ur_E% J$ ,#t
% «k! u% UJ̀3jf!$ ,#t
% «k! u%
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runt - ohause
e«J̀3g,#t«k
!$
:v!Iv%
" h h`&bt3 Wh_v«k>t o`4J#,t g"Tk$
% Kj& u% re·"A$k h_&nJ% c&
:re«!C#s$g W_ T% t& rhg&fG" ,`$KgB P% ihkn& ,#t
" «k! k«·zd% ,& tb«ku% W_ g3 r#,
!4 t
Wh_v«k>tN!4 ,t`4
" r"hu% k«·Jf% n& i_4T,& t`«k rºU4g& hb4bp% k& u% Jrº4j4 kb4Ke$ ,#t
% «k!
:v!Iv%
" h h`&bt3
oh_&bv3 «!Fv#k
$ t r«ǹ>t vJ«
º n#kt dvIv%
" h rnt«iHuS$ [runt ,arp]
hFS
&m :uh!N$
" gC% t_"NY&
$ h#t«k! Jp`bk% ov4
º kt3 b"Tr% n!$ t" u% i«r3
·vt!$ hb4bC%
IT_ c& kU
% Ib̀c% k& u% uhc&º t" kU
% INb t& k% uh·"kt4 c«r"_Ev$ Ir4
º tJ% k#o
& t&
v_",%hv#t«k
!"
r`J3t uhk"º t4 vb"cIrE% v$ dvk" U,C% v$ I,«
i jt3 !k$ uS% :uh!j& t" kU
%
:IK! j_4
$ vk% uh·"N$gC% k$gb$C t_"NY&
$ h t`«kS :t!N" Y$ h& V_"k Jh·&tk%
Uj·4Kd$ h% tb«k o_"be%
" z ,`$tpU
% oJt«
"º rC% dvj" r"% e [Uji r% e&% h] viBjr% e&% h#t«k!
tb«ku% ovh
º vb
4«kt4k dUhv!% h& ohi&JseS
% :,yr!"G" Uy_ r% G&
% h t`«k orº"G" c% cU
e&
o`4v ogvhv4«k>
! t ojhk vlu«"vh% hA4e t#,
& t qhF& o·vhv4«k>
! t o_4J Ukº K% j%
$h
vg"At& u% UjE&
"º h tb«k dvk" k" j3 u!$ vi"b«z vA"e tS
& ** :Js«!e Uh`"vu% o_&chr& e% n$
ITº J% S$ ee& uS% :uh!v«kt!
" k4 tUv_ J«s̀e#h!
" F& Uj·"
E&h tb«k V_"Jht!& n4 v`"JUr%D
JIsº e" hb&F QK"º #vhv!% h& dJse" ch·&re% n$ tUvb Wh_v«k>t oj`k#,t#hF&
,I·bz% k& k_4j,4 h`&F iv«4º F Jhb&t d,c$ US :o!fJ% S& e$ n% v_"Iv%h h`&bt3
kIs"
e Dv$ qiv«4 Fv$ uS% x :;r!4¬" T& J_4t"C ,kKº j$ n% thb&v d"vhce& t#,
" t
Is"
º h#,t tb4KnU
& dvj" J% N& v$ iniJ | IJt«
b r#k$g e`$mUh#rJ!t3 uhj"l t!n4
:o«r! p&% h t`«k uh_"s"dcU
% grº"p&% h tb«k dIJt«r#,t oh·&s"dC% v#,
$ t J«_Ck% k&
:t!N" Y&
$ h t`«k IN_ t& kU
% uh`&ct" k% t«·ch" tb«k ,_4n ,«J̀p$
% b#kF" kg$gu%
rz4ob hFs& uh·"v«k>t Jb$Se% n& ,_4t kK4º j%
$ h tb«ku% tm4º h4 tb«k dJS"e% N& v#i
$ nU
&
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rvc - runt
v`"At& tUvp uS% *** :v!Iv%
" h h`&bt3 uh_"kg" uhg"v«k>t ,h$jJ% n& inbJ
tb«k vK_4t#,t vºb"«z vb"kk" j3 u!$ dvJUr%
" dU vi"bn" k% tS
$ :j!E&" h vh_
" kU,c% c&
Ig_ r$% z k`4Kj%
$ h#t« !kuS% :v!A" t& j`$E&h uh_"N$gn!4 v`"kU,C#o
% t& hg&F j·"
E&h
x :IJ! S% e$ n% v_"Iv%h h`&bt3 hg&F uh·"N$gC%

rcsnc - h,uejc - rvc
hFS
&m :vh
" r&! zb% #,t Ur_m% c% ,& t`«ku% vh
" jh
º p& x#,
% t dUrm% e% ,& ti«ku% Ugr%º"z,&
Uk_ ft«!
% T vsº ¬" v#i
$ ne& o·f"k vbhv% T& Js«_e tuv&º kb4cIh
Jh_&t UcJBp T" ,t«·Zv$ k_4cIHv$ ,`$bJ% CS
& :V!," tU
" c! T#,
% t
:I,"
! Zj3
B t#kt

rnC4 S$ :r«!nt4k h_$bhx& r`$vC% vJ«
º n#kt dvIv%
" h ri4Cs%$ huS$ [rvc ,arp]
r`J3t .rt"º v#k
" t dUt«ec," hi&F ov4
º kt3 b"Tr% n!$ t" u% dkt4 r"G&
% h hi4bC#k
% t
doh&bJ" Ji4JS :v!Ivh!
" k$ ,_"CJ$ .rt"º v" vb",c!% J" u% o·f"k ib4,«b h_&bt3
:V!," tU
" c! T#,
% t _"Tp% x!$ t" u% W·nr$% F r«bn%zT& oh_&bJ" J`4Ju% Wsº G" gb$r%zT&
,_"CJ$ .rt"
"º k vbhv&
% h diI,"CJ$ ,i$CJ$ ,gh
&f c& A% v$ vb"bA$
" cUS **
dWrh!
% m& e% jhi&
$ px% ,b4tS :r«!n%z,& t`«k W_ n% r$% fu% gr%º"z,& tb«k dWs!% G" v·"Ivh!k$
v`hv&
% h iI,"
_ CJ$ ,`$bJ% r«·mc% ,& tb«k W_rh&zb% h`4cB% g#,
& tu% rImº e% ,& tb«k
Wb S% c$
% gkU
% W_ k% vk"º f% t" k% dof"k .ri"tv" ,C$e J$ v,%
"ohv!" uSo! :.r!t"
"k
Wº T% n% vc!% k& uS% :Q!N" g& oh_&r"Dv$ Wº cb"
% JI,kU
% dWrh!
% f& G% k& u% W·,n3
" t!k$ u%
x *** :k«!f>t!k V_",tU
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Vk"º Uc%h d.rt"e v" vi"b,!% b" u% o·"Tg& C% o_fhn4 J% d& h`&T,!$ b" uS% :o!,«
" t o_,hG3
& gu!$
rh_&m"cU rhm"
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! vt!$ u% v`"Tt$ o_",«tc% m& k% og",«t
ohJ"
&º bt3 v!" ,Inb J% dvKt4e uS% ** :tUv! uh_",«ct3 #,h4ck% Jt«r̀ Jhg&t
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& t dV,«
" t thi&mIvu%
hh4bP% j$f«eb#kt vfZ" v& u% I·gC" m% tC% V_"nS"n& ig4v«Fv$ rh"zg" k% t jne"
$ ku%
uh·b" h4gk% v_"r"Pv#,
$ t ;`$rG" uS% :oh!n"
& gP% g$c`J V_"nS"n& sg4gIn#kv«!t
jb$e"kuS% :;«r! G&
% h V_"Jr% P#k$
& g Vn"º S#,
" tu% dVr"G" C#,
% tu% Vi"r«g#,t
,`$pr4G% QIT#k
_ t Qhkp& J% v& u% ,$g·"kI, hb&bJU
% cI_zt4 u% zrgt .`4g iv«4f Fv$
t«bch" r_$jt$ u% o&hN$
$º C dIrG" C% .i$jr"u% iv«4f Fv$ uhs"
l"dC% xCe f& uS% :vr"
!"Pv$
xi4Cf%
$ h V,«
"º t ;b4r«¬v$ uS% :cr!g" v#s$
" g i_4v«Fv$ t`4ny" u% v·b3jN!
!$ v#k
$ t
| ;b$xt" uS% :cr!g" v#s$
" g t_4ny" u% o&h·"N$C Ir_G" C% .`$jr"u% o&hN$
$º C duhs""dC%
oIben" C% v_b3jN!
!$ k$ .Uj̀n& jhg&
$ Bv& u% vrº"P" v$ rpb4t ,4m
t rIvf y" Jhb&t
,t`"Yj$ v_"S&b h`4nk% ,rgnJ% n& k% kh4tr"G&
% h#h!b4 C% ,s3
e$ g!k$ v,%
"ohv!" uo% rIv· y"
t_4ny" u% uhs"
º"dC#,
% t dvr"
"Pv$ rpi4t#,t ;x4e «tv!" xCof& uSo% *** :tu!v&
,`$EjB k% o_"fI,C% r`"Dv$ rg4Dk$ u% kt4f r"G&
% h hb4bc% k& v,%
n" hv!" u% cr·"gv#s$
" g
tUOv :oh!n"
& h ,`$gc% J& t_4ny" u% o·"st" Jpbb#kf" k% ,_4nC% g$ `4d«BvS
$ :o!k" Ig
t«k#o
e t& u% r·"vy&
% h h_&ghc& A% v$ oIH̀$cU hg&Jhk& A% v$ oIhHC$ IGcHtY j,
h
g$ d4s «Bv#k
$ F" :r!v" y&
% h t`«k h_&ghc& A% v$ oIH̀$cU hg&Jhk& A% v$ oIhHC$ tY"l j$ ,&
%h
ii$FJ% n#,
& t tY"f j$ ,&
% h tb«ku% ,Un"
l h#rJ3t ose"t!" v" qJpqbC% ,b4nC%
vS&l"b hn4e qhF& k·4tr"G&
% Hn& tu_&vv$ Jp`Bv$ vg",r% f&% bu% tN4º y& dvIv%
" h
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vrIT
º" v$ ,t«mzS :Ic! I,̀t" n% yB sIg_ vºhv!% h& tb4ny" duh"kg" ei$r«z#t«k!
kv«ºt"C rbJ3t#kf" u% dkv«etv#k
" t ti"Cv#k
$ F" kv«·tC% ,Un"
b h#h!F& o_"st"
kh_&,P" sh`&n"m#iht4 rgJ3t jU
$ ,º p" hb&kF% dk«fuS% :oh!n"
& h ,`$gc% J& t_"ny&
%h
dcrj#k$
e kj3 C!$ vsf ¬" v$ hb4bP#k$
% g glD$ h& #rJ3t k«efuS% :tUv! t_4ny" uh·"kg"
:oh!n"
& h ,`$gc% J& t_"ny&
% h rc·"
ec% Ibt o_"st" om`gc#I
% t! ,n4º c% Ibt
oh_&Hj$ o&h`$n uhg"kg" i`$,"bu% ,t·"Yj!$ v$ ,b$pr4G% r_$p3gn!4 tn4º Y$
" k dUje!% k" u%
:hk!& F#kt
v`"G"g#rJ3t#kF" ,g4t rI·Pm#i
& C e_"kC" tr̀$% HuS$ [ekc ,arp]
tUv#c
· r$ hb&F s«_tn% og"gv" h̀4bP% n& ctIn
"l r"dH"e uS$ :hr«!& nt> !k" k_4tr"G&
%h
ifh"s% n& hb4be&% z#kt ctIn
"l rnt«eHuS$ :k!t4 r"G&
% h h̀4bC% h_4bP% n& ctIn
"º .eb"
" Hu$
erbh ,_4t rIAº v$ Q«bjk% F& Ubh,«
4º chb&cx#k
% F#,
" t dkv" E" v$ Uf3
i j!k$ h% vT$
n" g
jk$e J&
% HuS$ ** :tu!v& v$ ,`4gC" c_"tInk% Qk`n rIPg m#i
& C eh"kc" U v·s¬" v$
.r`t rg"v"Bv#k$
$ g rhJ3t vrI" ,oP%o rIgf C#i
% C ob"gk% C#k
& t ohfl& t" k% n$
dvX" f& vi4Bv& doh& re$m% N& n& ti"mh" ob$g vB4ov&o r«fnt4k I·k#t«re% k& IN$
_ g#h!b4 C%
hK#v
l& r!"t" teB" #vf" k% qvT$
" guS% :h!k& NB n& c_4J«h tUv̀u% .rt"º v" ihb4g#,t
IC#v
º F$b dkfUt
$ hi$kUt h&BNº n& dtUv oUm̀"g#h!F& vfZv$ ob"gv#,
" t
Qr«º"cn% dQr"
4cT#r
% J3t ,i4t hT& g% s"
f$ h hb&F .r·"tv#i
" n& UB_Jr!% d" t3 u!$
oh_&nx" eU
% iºh"s% n& hb4be&% zu% dctIn
" hi4be&% z Ufl ke% H4 uS$ :r!tUh
" r«_tT" r`J3tu!$
rnt«bHuS$ :e!k" c" h`4rc% S& uh_"kt4 Ur̀C% s%$ hu$ og"º k% C#k
& t dUt«ec"Hu$ o·"s"hC%
r`4Cs%$ h rgJ3tF!$ rc"º S" dof,% t hi&,«cJ3
!& vu!$ v"kh% K$º v$ dv«p Ubhi&k ovh4
f kt3
oh_&v«k>t t«c̀"HuS$ *** :o!g" k% C#o
& g& c_"tIn#hr!4G" Uc̀J!% H4 u$ h·"kt4 v_"Iv%h
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o_"gk% C& rnt«H̀uS$ :Q!N" g& vK_4tv" oh`&J"bt3 v!" hg&n rnt«pHu$ o·"gk% C#k
& t
vi4BvS
& :h!k" t4 j`$kJ" c_"tIn Qk`n r«gPm#i
& C eh"kC" oh·&v«k>tv#k
!" t
vi"fk% vT$
"f g .r·"tv" ihb4g#,t x_$f%hu$ o&hrº$m% N& n& tb4m«Hv$ dog" v"
rnt«iHuS$ :uh!T& J% r!$ d4 u% IC_ oj`"Kv& k% kg$fUt h`$kUt I,«º t dhK#v"
& ce!"
h`&F og"º v#,
" t dr«t," ti«k o·vN" g& Q_4k,4 t`«k og"º k% C#k
& t dohv«k>
& t
:tUv! QUr"_c
xj%
"e bh!PS
& :r«!nt4K v`J«n#kt v_"Iv%h r`4Cs%$ huS$ [xjbp ,arp]
kb$gn4 dh,& n3
" j#,t chi&Jv4 iv«4f Fv$ i«r3
b vt#i
!$ C rlz" g" k% t#iC
h,h`&
& Kf#t
& «k! u% o·"fI,C% h_&,t%
" be#,
& t It̀%be$ C% kt4º r"G&
% h#h!b4 C%
Igk i`4,«b heb& b% v& r«·n>t i_4fk" S :h!,& t%
" be& C% k_4tr"G&
% h#h!b4 C#,
% t
,h_&rC% uhr3
º"jt!$ Ibgr$% zkU
% dIK v,%
" hi"vuS% ** :oI !kJ" h_&,hr& C#,
% t
h̀4bC#k$
% g r_4Pf%
$ hu$ uhv«kt!
"º k4 dtB4 e& riJ3t ,j$ T$f o·"kIg ,b$BvB F%
,hºb& h"s% N& v#,
$ t dvF" vB riJ3t vFf NB v$ kt4l r"G&
% h Jhte& qoJ4 uS% :k!t4 r"G&
%h
vh"At!& v" oJ4e uS% :h!b& «gn% A$
& k c_"t#,h4c th`&G%b tU·kx#i
" C h_&rn&% z
i_"hs% n& C% cg"t#,h4C ,IǸtB Jt«rb rU·m#,$c hb&C%zF" ,h_&bh"s% N& v$ vg"FNB v$
rIr"_mS :r«!nt4K v`J«n#kt v_"Iv%h r`4Cs%$ huS$
p *** :tUv!
ogvh4kf&% bC% of"
º k dov4 oh`&rr«!% m#hFS
& :o!,It
" o_,hF& v& u% oh·&bh"s% N& v#,
$ t
thi&G%b#,$c hC%
e& zF" rnc$ S#k$
% gu% rI·gP% rb$cS#k$
% g o_f"k Uk̀F&% b#rJ3t
h_&v%huS$ :rI !gP% r`$cS#k$
% g v_"p4DN$ v#oIh
$
c% v`"FNB v$ o,«
"º jt3 dih"s% n&
rg"zg" k% t khtu% vJ«
º n#kt dvIv%
" h rnt«iHu$ p v·"p4DN$ v$ hb4r3jt!$
,b$s3g#kF" | Jt«r#,
b t UntGS
% :r«!nt4k i_4v«Fv$ i«r̀3vt#i
!$ C
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o·",«ct3 ,hb4ck% v"kg_$
% nu" vg"bJ" oh`&rG% g iCe n& kt4f r"G&
% h#h!b4 C%
o_",«t ig4v«Fv$ rh"zg" k% tu% vJ«
l n rC4e s%$ huS$ :k!t4 r"G&
% hC% t_"cm" t`4m«h#kF"
v_"bJ" oh`&rG% g igCnS
& :r«!nt4k Ij_ r%4h i`4Sr$% h#k$g c·"tIn ,«bcr$% gC%
oh_&tm«!% Hv$ kt4º r"G&
% h hb4bcU
% dvJ«n#,t vi"Iv%h veU"m& qrJ3tF!$ v"kg·"
% nu"
:o&hr!"m% n& .r`tn4
h̀4bc% k& ,IYº N$ v$ hb4Jtr#k
" t dvJ«n ri4Cs%$ huS$ [,uyn ,arp]
rslb r«eS&h#h!F& qJhtS
& :v!Iv%
" h v`"Um& r_J3t rc"º S"v$ vbz r«·nt4k k_4tr"G&
%h
k_4j$h t`«k IJº p$
% b#k$g drX" t& r«ixt% k dvg" cB J% g$ci"Av#I
& t! vfu«"vh!k$
v·"Ivh!k$ rs_b r«S̀,#h!
& F& vA"p t& uS% :v!G3g!h$ uh_&Pn& t`4m«Hv#k
$ f" F% Ir"
·cS%
Vrf"s&% b#,t vh
" cl& t" gn$e J" uS% :vh
" rB
! g%bC& vh_&
" ct" ,h`4cC% rg"Xt& v`"rx!% t" u%
dUne"e u% vh·&
" ct" V_"k Jh`&r>jv! u% VJ"º p$
% b#k$g vb"rx!% t" rbJ3t dVr"
"x>tu!
:oUe"
! h V_"Jp$
% b#k$g v`"rx!% t#r
" J3t rg"Xt#k
& f" u% vh
" rº s%"b#kF"
vhg
" r"x>tu! vh
" rf s%"b#kF" ¸Ign% J" oIbhC% Vk ,«
" t vhb&
" ct" theb& v#o
4 t& u%
th`&bv#h!
4 F& Vk"º #j$kx!% h& dvIvh!
" u$ oU·eh" tb«k V_"Jp$
% b#k$g v`"rx!% t#r
" J3t
tb"yc% n& Itm vh·
" k"g vh_
" rs%"bU Jht&º k% dvhv!% ,& Iihv#o
" t& uS% :V!,«
" t vh_&
" ct"
Ig_ n% J" oIh̀C% Vg"Jht& g`$nJ" uS% :V!J" p$
% b#k$g v_"rx!% t" r`J3t vh
" ,º p" G%
V_"Jp$
% b#k$g v`"rx!% t#r
" J3t vg
" rx>
" tu! vh
" rf s%" b Unb"eu% V·"k Jhr>
b& jv! u%
dVr"s&% b#,t rp4f v4 u% V̧,It
" thb&bh" Vk Jh
" t& g$ «bnJ% oIehC% ot& ouSo% :Un!e"
Bh
V·"Jp$
% b#k$g v_"rx!% t" r`J3t vh
" ,º p" G% tb"yc% n& d,t4 u% vh
" k"
º g rbJ3t
v`"rx!% t#r
" J3t k«gF v·"JUr%dU v_"bn" k% t$ rs`4buS% ** :V!k" #j!k$ x!% h& v_"Ivh!u$
v`"rx!% t#It
"
vr·"
"s"b V_"Jht& ,h`4C#ot& uS% :vh!
" k"g oUè"h V_"Jp$
% b#k$g
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vr·"
" Cs% N& v$ o_"Hv#QI,
$
c% Ur̀c$
% g!H$ u$ ,«ºrhj!& v$ hb4bP% n& dUgx&% HuS$ ***
dUgx&% HuS$ :vr!"n" C% U_bj3 !H$ u!$ o,"º t4 rb$Cs% n& C% dohn"
& h ,J«ikJ% QrbS Ufl ke% H4 u$
o&hg$n ,«b̀h4g vrl4G% g ohT4e J% okh
&o t4 c% Uo vn·&
" kht4 Ut«_c"Hu$ vrº"N" n&
U_bj3 !H$ u!$ o·&kht!4 n4 Ug_ x&% HuS$ :o!J#Ub3
" j!H$ u!$ oh_&rn" T% oh`&gc% J& u%
:;Ux#o$
! h#k$g
dvJ«n riCS& rJ3
e t ohr"
f& cS% v$ vKb4tS [ohrcs ,arp]
;Uxl kIne qv"cr3
"gC!" rC"s s% N$
& C i·4Sr$% Hv$ rc_4gC% kt4º r"G&
% h#kF#k
" t
doIh r`"G"g sj$e tS
$ :c!v"
" z h`&su% ,«r4_mj3 u!$ i`"ck" u% kp«gT#ih4cU ih"rtP#ih4
" C
ohb&g"Cr% t$ C% dhv%
& huS
!$ :$g!b4 r$% C J`4se" s_$g rh·&gG#r
4 v$ Qr_S cr«º4jn!4
hb4bC#k
% t dvJ«n riCS& Js«·j$k sb"jtC% Js«_j r`"G"g#h!T4 J$
% gC% vºb" J"
I,«f Fv$ hb4r3jtS
!$ ** :o!v4kt3 I,«_ t vg"Iv%h vh"Um& rJ3
e t k«foF%o kt4º r"G&
%h
Qkbn dIgm ,t4f u% iI·CJ% jC% c_4JIh r`J3t hr«º& nt> v!" Qkbn di«jhx& ,4m
t
i_4Sr$% Hv$ rc`4gCS
% :hg& r! s% tC% ,«r_T" J$
% gC% c`4JIh#rJ3t iJ"
"º Cv$
:r«!nt4k ,t«_Zv$ v`"rITv#,
$ t rg4t4C vJ«
º n khb&tIv c·"tIn .rbtC%
r`"v"C ,c_J o`f"k#cr$ r«·nt4k cb4r«jC% Ubh_4kt4 r`CS& Ubhg4v«k>t vh"Iv%h
u̧h"bf4 J#k
% F#k
" tu% khr«& nt> v!" r`$v Ut«ecU of"
f k UbgxU
% | UbbPS
% :v!Zv$
dhb& g3 !b$ F!% v$ .rit o·"Hv$ ;Ijb cU
% cd_B$cU v`"kp4 A$
% cU rg"v"c v`"cr3
"gC!"
hT`$
& ,"b vg4trS% *** :,r!"P#r
% v%
$ b k«s"_Dv$ r`"v"Bv#s$
$ g iIºbc" K% v$ u%
vo"u«vho% gb$CJ&
% b rbJ3t .rt"º v#,
" t UJ
b rU% Ut«Cm .r·"tv#,
" t o_fh4bp% k&
o_"gr$% zkU
% ov"
º k ,b4,"k dc«eg3 !h$ k% U! ei"jm&
% hk% ov"e r"c% t$ k% ofh
l ,«e
4 c3t!k$
h_&S$ck% k`$fUt#t«k! r«·nt4k tu_&vv$ ,`4gC" of4
º kt3 rb$n«tuS
!" :o!vhr3
4jt!$
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t`«k Vk"º Jr>
b& jv! u% dVJh
" t& gi$nJ" uS% :v!g" cB J% C& V_"Jp$
% b#k$g rg"Xt&
v`"rx!% t#r
" J3t rg"Xt#k
& f" u% vh
" rº s%"b#kF" dUne"e u% V·",«t th_&bv4
¸Ign% J" oIbhC% Vk Jh
" t& | o`",«t rp4e h" qr4pv#o
" t& uS% :oUe"
! h V_"Jp$
% b#k$g
Vb"Jht& oU·eh" tb«k V_"Jp$
% b r`$Xt& kU
% vhg
" rs%"bk& vhh
" ,p" G% tm"e In#kF"
r_"Xt& ,`$gcB J#k
% f" u% rsg4b#kFS
" *** :V!k" #j!k$ x!% h& v_"Ivh!u$ or4
º"pv3
qJr3
4jv#o
!$ t& uS% :UBr4
! ph% V`"Jht& u% UB_nhe%& h V`"Jht& Jp·"b ,«bBg$ k%
It̀ vh
" rº s%"b#kF#,
" t dohe& v4 u% o̧Ih#kt oIbHn& Vk Jh
" t& V`"k Jhr3
e& j!h$
oIh̀C% V_"k J`&r>jv#h
! F& o,«
"º t ohb&ev4 vh·
" k"g rbJ3t vh_
" r"x>t#kF#,
" t
:V!b"«ug3 #,t t_"G"bu% I·gn% J" hb4r3jt!$ o_",«t rg4ph" r`4pv#o
" t& uS% :I !gn% J"
IT· J% t& k% Jh_&t ih`4C vJ«
º n#,t dvIv%
" h vi"Um& rJ3
e t ohEf& j!B v$ vKb4t
:vh!
" c& t" ,h`4C vh_
" rBg%bC& ITº c& k% cb"t#ih4C
.r`tn4 Utg m!% h" r`J3t kt4f r"G&
% h#h!b4 c% hb4gx% n$ vKtS
4l [hgxn ,arp]
vJ«
l n c«eTf&% HuS$ :i«r! v3 t!$ u% v_J«n#s$hC% o·",«tc% m& k% o&hr_$m% n&
o_vh4gx% n$ vK`4tu% v·"Iv%h hb&P#k$g o_vh4gx% n$ k% ogvht!4 m" In#,t
v`"An3
& jC!$ iIJt
º r!& v" Js«bj$C dxx4 n% g% r!$n4 Uigx&% HuS$ :o!vht!4 m" Ink%
dkt4 r"G&
% h#h!b4 c% Uti m!% h" j$xPf v$ ,b$r@jN!" n& iIJt
· r!& v" Js«bj$k oIh_ rg"G"g
rJ3
e t q,t4 ohrf& C% e$ n% o&hrb$m% nUS
& ** :o&hr!"m% n#k
& F" h_4bh4gk% vn"º r" sb"hC%
:oh!y& p" J% v_"Iv%h v`"G"g ovh
º vb
4«kt4cU rI·fC#k
% F" o_v"C vg"Iv%h vh"Fv&
,«·FXB n& Ug_ x&% HuS$ :,«!FxB C% U_bj3 !H$ u!$ x·4xn% g% r!$n4 k_4tr"G&
% h#h!b4 c% Ug̀x&% Hu$
dcJe
" H" u$ o,"º t!4 n4 dUgx&% HuS$ :r!C" s% N& v$ v`4me% C& r_J3t o,"º t4 c% Ubbj3 !H$ u$
:k«S! d% n& h̀4bp% k& U_bj3 !H$ u!$ iI·pm% k$gb$C h_4bP#k$
% g r`J3t ,«ºrhj!& v$ hb&P#k$g
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ibj,tu - ohrcs
oIºHv$ obf%Bv& u% o·f,% t vb"Cr% v& o_fhv4«k>
! t v`"Iv%hS :o!f,% t ,`4tG%
ogfh4kg3 ;h4x«h off ,I
4 c3
! t hb4v«k>t vnu«"vh% S :c«r"! k o&h_$nA" v$ h`4cfI
% f! F%
:o!f"k r`CS& r_J3tF!$ ofº ,% t Qb4r"ch!u& oh·&n"gP% ;kbt o_fF"
:r«!nt4k tu_&vv$ ,`4gC" v·"Iv%h#kt i_$Bj$ ,% t!uS" [ibj,tu ,arp]
Wº k% s"% D#,te Wº S% c$
% g#,!t ,Ibtr% v$ k% d",IKe j!& v$ vi"Tt$ vfu«& v>h hb"b«st3
v`G3g!h$ #rJ3t .rt"
"º cU o&hb$nA$
" C dkt#h
4 n& riJ3t v·"
e"zj3 v!$ W_ s!% h"#,tu%
.rb"tv#,
" t dvtr% tu% tfB" #vr"C% g% tS :W!,«rUc! d% f& u% Wh_G3gn!$ f%
** :i«!bc" K% v$ u% v_Zv$ cIYg v$ r`"vv" i·4Sr$% Hv$ rcb4gC% r_J3t vc"º IYv$
dhk$ t4 vi"Iv%h rnt«eHu$ h·"kt4 g_$nJ" t`«ku% of%º bg$ b$nk% dhC& v`"Iv%h rC4e g$ ,&
% Hu$
Jt«rb | vb4kg3 S :v!Zv$ r`"cS$
"C sIg_ hg$kt4 r`4CS$ ;xIT#k
f t$ Qk"º #cr$
vb4trU% vj_"
" r%znU
& v"b`"nh,4 u% v"b«gp"mu% vNh"
" h Whgbh4g t`"Gu% vfD" x% P& v$
g$ JIv%
_B h#,t u`$muS% :v!Zv$ i`4Sr$% Hv#,
$ t r«_c3g,!$ t`«k#hF& Wh·bh4gc%
khb&j%bh$ dtUvu% vºZv$ ob"gv" dhb4 p% k& r«fc3g!h$ tUv#h
b F& Uv·4mN% t$ u% Uvb4e%Zj$ u%
:rI !gP% ,h`4C kUn_ t%hD"º C$ cJb4BuS$ :v!tr% T& r`J3t .r_"tv#,
" t o,It
"º
ohy&º P" J% N& v#k
$ tu% dohE& j!B v#k
$ t gi$nJ% kt4f r"G&
% h vb"T$guS% p ***
do,t"cU Ufhj!% T& i$gb$nk% ,IG3
· g!k$ o_f,% t s`4N$kn% hg&f«bt!" rhJ3t
:o!f"k i`4,«b o_fh,«!
4 c3t h`4v«k>t vg"Iv%h rhJ3t .rt"º v#,
" t obTJ% rh!
& u&
Ug_ r%% d,& t`«ku% ofº ,% t vbU$mn% dhf«& bt!" riJ3t drc" S"v#k$
$ g Upx«f& , tb«k
v`U$mn% h_&f«bt!" r`J3t ofh
º v4«k>
! t vb"u«vh% d,«um% n#,
& t r«fnJ% k& UB·Nn&
rI·gP% k$gb$cC% v_"Iv%h v`"G"g#rJ3t ,g4t ,It«º rv!" dofh4bh!g4 S :o!f,% t
v`"Iv%h Ish
g n& J% v& rIgº P#k$
% gc!$ hb4r3jt!$ dQk$ v" riJ3t Jhtf& v#k
" f" hb&F
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oh`&Hj$ o·fhv4«k>
! t v_"Ivh!C$ ohe4
&º cS% v$ doTt$ uS% :W!Cr% E& n& Wh_v«k>t
:oI!Hv$ o_fK% FB
vKt4º v" dohy& P" J% N& v$ ,i4t iUgf n% J% T& ceb4g | vb"hv" uS% [ceg ,arp]
d,hr& C% v#,!
$ t Wf k% Whv«k>
l t veu«"vh% qrn$ J" u% o·",«t o_,hG3
& gu!$ o`Tr% n$ JU
%
W·Cr% v& u% W_ f% r!$c4 U Wº cb4
% v3tuS
!$ :Wh!,«ct3 !k$ g_$CJ&
% b r`J3t sxjº v#,
$ tu%
Wrf v" m&
% hu% Wb Jrh!
% ,& u% W%l bd"e S% W,on" s% t#h
$o r!& pU
% Wb b% y% c#h
& r!& P% Qb$r4cU
g`$CJ&
% b#rJ3t vn"º s3
"tv!" k$m
g Wºbt«m ,«rb T% J$
% gu% dWhp"
e kt3 #r$dJ%
Wg c% v`hv!% h& #t«k oh·&N$gv#k
!" F" n& v_hv!% T& QUr̀"CS :Q!k" ,,`"k Wh_,«ct3 !k$
hk«·
& j#kF" W_ N% n& vg"Iv%h rhh&xv4 uS% :W!Tn% vc% cU
& v_"r"e3gu!$ r`"e"g
o_"b,%
" bU QC"º donh
" G%
& h ti«k T" g% s"
f$ h rbJ3t ohg&l r!"v" o&hre$m% n& qh4us% n#k
$ f" u%
dWhv«k>
e t vi"Iv%h rJ3
e t ohN$
f& gv#k
!" F#,
" t b"Tk% f$ t!" uS% :Wh!t%bG#k
! f" C%
ovh
º vb
4«k>t#,t ds«cg3 ,!$ ti«ku% o·vh4kg3 W_ b% h!g4 xIj̀,#t
" «k! Qk"º ib4,«b
o`&hIDv$ ohg&Cr$ Wº cb"
% ck% C& drnt«
$ , hi&FS x :Q!k" tUv_ J`4eIn#h!F&
r«bfz" o·vn4 t_"rh,& t`«kS :o!Jh
" rI& v! k% k_$fUt v`"fht4 h&B·Nn& vK_4tv"
:o&hr!"m% n#k
& f" kU
% v«_gr$% pk% Whv«k>
º t vb"Iv%h dvG"
" g#rJ3t ,i4t r«fF%zT&
si"Hv$ u% doh,& p«!
% Nv$ u% ,«i,«tv!" u% Whfbh4g Ubtr#r
" J3t ,«k«l sD% v$ ,«eXN$ v$
vGG g%hHiF Wh·v«k>t vb"Iv%h W_ t3 mIv
!& r`J3t vºh"Uy%Bv$ g$ «r%b Zv$ u% dve"
" zj3 v!$
dod$ uS% :o!vh4bP% n& t_4r"h v`"Tt#r
$ J3t ohN$
º& gb"v#kf" k% dWhv«k>
e t vi"Iv%h
ohg&rt" J&
% Bv$ s«fc3t#s$g o·"C Wh_v«k>t v`"Iv%h jg$KJ%
$ h vg"º r% M& v#,
$ t
dWhv«k>
e t vi"Iv%h#h!F& o·vh4bP% n& .«r3
_g,!$ t`«kS :Wh!bP" n& oh_&rT" x&% Bv$ u%
o`&hIDv#,
$ t Whv«k>
l t veu«"vh% qkJ"
$ buS% ** :trIb
!" u% kIs"_D k`4t WCº r% e& C%
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r`$xj% ,#t«k! ojkº Vb"C#kft«!
$ T d,bBF4 x% n& c% ti«k rJ3
e t .rtS
f :J!c" sU%
:,Jj%! b c«m̀j% T$ vh_
" rr3
"vnU
!4 kºzr$% c vhb
" b"ct3 rbJ3t .rtm V·"C k«_F
v_"c«Yv$ .r`"tv#k$
" g Whv«k>
º t vb"Iv%h#,t d"Tf% r!$c4 U T" g·"
% cG" u% _"Tk% f!$ t" u%
:Q!k" #i,!$ b" r`J3t
:v!k" k" eU
% v_"fr"C% oI·Hv$ o_fh4bp% k& i`4,«b hg&f«bt!" vt4f rS% [vtr ,arp]
rhJ3t ofh
º v4«k>
! t vb"Iv%h d,«um% n#k
& t Ugf n% J% T& rbJ3t v·"fr"C% v#,
$ t
dUgn% J% ,& ti«k#ot& vk"f k" E% v$ uS% :oI!Hv$ o_f,% t v`U$mn% hg&f«bt!"
hg&f«bt!" rhJ3t QrSº v#i
$ n& obTr$% xu% ofh
º v4«k>
! t vb"Iv%h d,«um% n#k
& t
r`J3t oh_&rj3
4 t oh`&v«k>t hg4r3jt!$ ,fk"
f k oI·Hv$ o_f,% t v`U$mn%
.rt"p v#k
" t Whv«k>
º t vb"Iv%h dWt3 h!c%
& h hi&F vfh"v" uS% x :o!Tg% s%$ h#t«k!
rb$v#k$g dvf" r"C% v#,
$ t vi"T,!$ b" u% V·"TJ% r& k% vN_"
" J#t"c v`"Tt#r
$ J3t
iSf4 r$% Hv$ rcb4gC% vN" v#t«k3
4l
vS :k!c" h4g r`$v#k$g v_"kk" E% v#,
$ tu% ohºZ& r%& D
kUnm v·"cr3
"gC!" c_4JHv$ hºb& g3 !b$ F!% v$ d.rte C% JnAº v$ tIbcn% QrSm dhr3
4jt!$
dt«ck" iSº4 r$% Hv#,
$ t ohrb& c«!g
% doTt$ hi&FS :vr«! n h̀4bIk!t4 km_4t kD"º k% D& v$
o`TJ% rh!
& u& o·f"k ib4,«b o_fhv4«k>
! t v`"Iv%h#rJ3t .rt"º v#,
" t ,Jbr"k
oh_&Ej!B v#k
$ F" ,`4t ,IG3
º g!k$ obTr% n$ JUS
% ** :V!C" #oTc% Jh!
$ u& V_",«t
vKtS
4o :oI!Hv$ o_fh4bp% k& i`4,«b hg&f«bt!" rhJ3t oh·&yP" J% N& v#,
$ tu%
i,"
$e b qrJ3t .rt"
"p C ,̧IG3g!k$ iUrb n% J% T& rbJ3t ok hy& P" J% N& v$ u% ohb&Ej!B v$
oh_&Hj$ o`Tt#r
$ J3t ohn"
º& Hv#k
$ F" V·"TJ% r& k% W_ k% Whg,«ct3 hh4v«k>t vlu«"vh%
rhJ3t ,IGn«eN vHkFH,t iUsoC% t$ T%o sb4CtS
$ :v!n" s3
"tv#k$
!" g
o·vhv4«k>
! t#,t o_",«t oh`&Jr«!h% ogTt$ r`J3t ofh& IDv$ ob"J#Usc!% g"
277

ceg
v`Cr% T#i
& P rv4º n$ ob",«KF$ dkfU,
$ ti«k y·"gn% yb$gn% Wh_bP" n& kg4tv"
don" v" u% Wh·bp" k% Wh_v«k>t v`"Iv%h og"b,%
" bUS :vs! ¬" v$ ,`$Hj$ Wh_k"g
b"Ts$% ct3 v!$ u% Ws"
º hC% dovh4fk% n$ ii$,"buS% :os!" n!% A" v& s_$g vk"º «sd% vb"nUvn%
s`$g Whºbp" C% dJht& c`4Mh$ ,&
% h#t«k! o&h·"nA" v$ ,j_$
$ Tn& on"º J#,
% t
qs«nj% ,#t
$ «k! J·4t"C iUbpr% G% T& o_vhv4«k>
! t h`4khx& PS
% :o!,«
" t W_ s!% n& J% v&
v`"Iv%h ,g$cg3 I,! hh&F ICº Jb4eU"T& iPm Qk"º b"Tj% e!$ k" u% dovh4kg3 ci"v"zu% ;xFe
or_4j ,h`&
" hv" u% W,h4
º C#kt dvc" g4 I,! thi&c,#t
" «k! uS% :tUv! Wh_v«k>t
p :tUv! or`4j#hF& UB_c3g,$ T% | c`4g,$ u% UBgmE% J$ T% | .h4EJ$ Uv«·nF"
i$gn$e k% ,IG3
· g!k$ iUrb n% J% T& oI_Hv$ Wg U$% mn% hh&f«bt!" rJ3
e t vfu"m% N& v#k
$ F"
g`$CJ&
% b#rJ3t .rt"º v#,
" t obTJ% rh!
& u& do,t"cU o,h
f c& rU% iUlhj!% T&
vh"Iv%h Wl fh!
% kIv
& rJ3
e t QrSf v#k
$ F#,
" t b"Tr$% f!z" uS% :o!fh,«!
4 c3t!k$ v_"Iv%h
,$gs"
p$ k Wf ,«!
% X$bk% Wl ,«!
% Bg$ i$gn$e k% r·"Cs% N$
& C v_"bJ" oh`&g"Cr% t$ vgz Whgv«k>t
Wk B% g$ h% u!$ :t«k#o
! t& [uh_",«um% n]
& u_",«um% n& r«ǹJ% ,3
& v Wg c!% c" k% C& rhJ3t#,t
iUg_ s!% h" t`«ku% T" g% s"
º$ h#t«k! rbJ3t diN" v#,
$ t Wi k!% f3
& t!H$ u$ W̧¸cg& r$% Hu$
osº"t!" v" vbhj&
% h dIS$ck% ojiKv#k$
$ g tb«k hF&o W3
f ghsIv
!& i$gb$nk% Wh·,«ct3
*** :os!"t!" v" v`hj&
% h v_"Iv%h#h!p& t`"mIn#kF#k$
" g hg&F
oh`&g"Cr% t$ v_z ve·4
" mc" tb«k W_ k% d% r$u% Whk"
º gn!4 dv," k!% c" ti«k Wl ,% k"e n% G&
v`"Iv%h IºbC#,
% t dJht& r`4Xh$ h% rJ3
e tF!$ hFf& W·c"ck#o
% g& _"Tg% s!$ h"uS% :v!b" J"
,f`k"k Wh·v«k>t vb"Iv%h ,«_um% n#,
& t T"º r% nb"
$ JuS% :"Lr! X$
% hn% Wh_v«k>t
.rbt#kt W_ t3 h!c& n% Whv«k>
º t vb"Iv%h hFS
&m :I,«! t v`"tr&% hkU
% uh_"fr"s% C&
:r!v"
" cU v_"ge% C$
& C oh`&tm«!h
% ,«ºn«v,U
% d,«bh"g3 oh& n"º h4kj3b$b .rtm v·"cIy
in_J ,h̀4z#.r!t iIN· r& u% v_"bt4 ,U
% ip`du% vr«º"gGU
% dvY" j& .rit
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:i!b" g3 r!$ .`4g#kF" ,j_$
$ ,u% ,Ig"
º cD% v#k$
$ gu% dohn& r!"v" ohi&rv!" v#k$g
dovhr!4J3
4 tu!$ o,«
"º cb4Mn#,
$ t doTr$% CJ& u% o,«
"f jC%
% zn#,
& t obTm% T&
$ bu%
on"º J#,
% t obTs$% Ct& u% iU·gS$4 dT% o_vhv4«k>
! t h`4khx& pU
% Jt"
4º C iUbpr% G% T&
hFS
&o :o!fhv4«k>
! t v_"Ivh!k$ iF4º iUG3
b g,#t«kS
!$
:tUv! v$ oIe_ N" v#i
$ n&
ofh
º y4 c% J#k
& F" n& dofhv4«k>
! t vi"Iv%h rj$e c&
% h#rJ3t oIGeN vHktHo
 t
*** :vN!
" A" ,t`"
" cU UJ_ r% s% ,& Ib̀f% J& k% o·"J In_ J#,
% t oUG̀"k
,_4tu% ofh
º ,«
4 rb G% g% n$ d,t4 u% ofh
º j4 c&
% zu% dofh,4«k«! g vN" J"f ob,t4cv3 u!$
:o!f%bt«!mu% o_fr% e$ C% ,«r̀«fcU
% ofh
º ,«b
4 cs&% bu% dofhr4s&% bu% o·fs% h ,b$nUrT%
jb$kJ% n& dk«fC% oTf j% n$ GU
% ofh
º v4«k>
! t vb"Iv%h dhb4 p% k& oJ#o
"f Tk% f3
$ tu!$
iUG3
º g,!$ tb«kS :Wh!v«k>t v`"Iv%h W_ f% r!$C4 r`J3t o·fhT!4 c" U o_Tt$ ofº s% h
:uh!b" h4gC% r`"J"Hv#k
$ F" Jh_&t oI·Hv$ v«_P ohg&G«g Ubjh$
% bt3 rJ3
e t k«foF%o
vk"º j3 !B$ v#k
!$ tu% dvjUb
" N% v#k
$ t vT·"
" g#s$g o_,t"c#t«k! h`&F
obTc% Jh!
$ u& i̧S4 r$% Hv#,
$ t ok Tr$% cg3 uS
!$ :Q!k" i`4,«b Wh_v«k>t v`"Iv%h#rJ3t
ohf"k jhe
$ b& v4 u% o·f,% t khb&j%bn$ o_fhv4«k>
! t v`"Iv%h#rJ3t .rt"
"º C
:jy!$ C#oTc% Jh!
$ u& ch_&cX" n& ogfh4ch%«!t#kF" n&
Whr"
º gJ#k
% f" C% dWk#i
% T!T& ohrf& y«% J! u% ohb&yp«% JS
! [ohypua ,arp]
o_"gv#,
" t Uỳp!% J" u% Wh·y"cJ% k& W_ k% i`4,«b Whgv«k>t vh"Iv%h rJ3
et
jb$E,#t
& «k! u% oh·&bP" rh_&F,$ t`«k yP"º J% n& vbY,#t
$ «kS
! :es!m#yP$ J% n&
:o!eh
& S$& m h`4rc% S& ;_4Kxh!
$ u& ohnº& f3
" j hb4bh4g drU4g$ h% sj«$ Af v$ hb&F sj«$ Jº
v`"Iv%h#rJ3t .rt"º v#,
" t b"TJ% r!$ h"u% dvhj!% T& i$gi$nk% ;«·Sr% T& es_m es`m
kmt4f .·4g#kF" v_"rJ3
4 t Wg k% g`$Y,#t
& «kS
! x ** :Q!k" i`4,«b Wh_v«k>t
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v·"cM4 n$ W_ k% oh`&e,#t
" «k! u% :Q!K" #vG3gT!$ r`J3t Wh_v«k>t v`"Iv%h jg$Cz% n&
rIJ
b Whv«k>
l t veu«"vh!k$ qj$Cz% ,#t
& «k! x :Wh!v«k>t v`"Iv%h t_4bG" r`J3t
v`"Iv%h ,g$cg3 I,! hh&F g·"r rb"cS" k«_F oUnº dIc v`hv&
% h rJ3
e t vGf u"
Whr"
º gJ% sb$jt$ C% dWC% r% e& c% ti4mN&
" h#h!FS
&
x
:tUv! Wh_v«k>t
vhG3g!h$ rJ3
e t vA"f t#I
& t! Jhb&t Q·"k ib4,«b Wh_v«k>t v`"Iv%h#rJ3t
ds«cg3 !H$ u!$ QkfH4 uS$ :I,h
! r& C% r«c̀3g!k$ Wh_v«k>t#v!Iv%
" h h4bh4gC% gg$rv#,
" t
Itg j$ r"
f4Hk$ Ibt | JnbA$ku% o·v"k Uj_$TJ&
% Hu$ ohrº& j3
4 t ohb&v«k>t
T" g·"
% nJ" u% W_ k#s$
% Dv!B uS% :h,h!
& U& m#t
& «k! r`J3t oh&_$nA" v$ t`"cm#k
% f" k%
v`"cg4 IT! v$ vg",G% g!b rc"º S"v$ iIbfb" d,n>t vi4Bv& u% cyh
4º v4 b"TJ% r$s!"u%
vA"e t!& v#,
" t qIt tUvs v$ Jhb&tv#,
" t b",t4mIv! uS% :k!t4 r"G&
% hC% ,t«_Zv$
Whr"
º gJ#k
% t dvZv$ gi"rv" rc"e S"v#,
$ t UG"o
og rbJ3t tuvl& v$
| hb&P#k$gS :U,!n4 u" oh_&bc" t3 C!" o`"Tk% e$ xU
% v·"At!& v#,
" t It_ Jhtp& v#,
" t
h_&P#k$g ,nUh
$º tb«k ,·4Nv$ ,b$nUh oh_&s4g v`"JkJ% Itg ohs4
f& g o&hb$bJ%
s`$hu% I,h
º n3
& v!k$ dvb"«Jtr"
!& c IC#v
i hv!% T& ohGsgv sOhS :s!j" t s`4g
*** :W!Cr% E& n& g_"rv" `"Tr$% gcU
!& v·"b«rj3 t"
!$ C o_"gv#k
" F"
ihsf& k% ihS#ih4
b& C osl"k% | oS#ih4
e" C yP"f J% N$
& k rc"l s" dWN% n& qt4kP&
" h hb&F
,h
" k"
&º gu% b"Tn% e$ u% Wh·r"gJ% C& ,«_chr& h`4rc% S& g$db"
º k dgd$ be ih`4cU
,t"
"f cUS :IC! Wh_v«k>t v`"Iv%h rg$jc&
% h r`J3t oIeº N" v#k
$ te
o·4vv" ohb&n"HC$ v_hv!% h& r`J3t yp4º «Av#k
$ te u% oºH& u& k!% v$ doh&bv3 «!Fv#k
$ t
hi&P#k$g ,h
" G"
&f guS% :y!P" J% N& v$ r`$cS% ,_4t Wº k% Ushb&Dv& u% d"TJ% r$s!"u%
v·"Iv%h rb$jc&
% h r_J3t tUvº v$ oIbeN" v#i
$ n& Wº k% Ushb&D$h rbJ3t drc" S"v$
rbJ3t vrIT
l" v$ hP#k$
e& gS :WUrIh
! r`J3t k«_fF% ,IG3
º g!k$ b"Tr% n!
$ J" u%
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4º J UBbbht4 vrInU
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C Jhtf& k% vbhv!% h& #hFS
& x ***
UGp`"
% ,uS% :o!vh4kt3 g_$nJ&
% h t`«ku% I,«º t Urb X&% hu% IN· t& kIbecU
% uh_&ct"
r$g`$J#ktu% Irh_ g& h̀4be&% z#kt I,«
g t Uthh&mIvu% IN· t& u% uhb&ct" Ic_
UB̀bht4 vr«º nU rb4rIx dvz Ubi4bC% Irh
f g& hb4be&% z#kt Unrn!% t" uS% :In«! en%
doh&bc" t3 c!" Irhi g& hJ%
4e bt#k
$ F" Uvn"
Bodr% USo :t!c4 «xu% k_4kIz Ub·4k«eC% g$ _4n«J
x :Utr&!"hu% Ug̀n% J&
% h k_4tr"G&
% h#kf" u% W·Cr% E& n& g_"rv" `"Tr$% gcU
!& ,n4º u"
vb"Iv%h drJ3t .rt"º v#k
" t tIbc,#h!
" F& dvh"v" uS% [tuc, hf ,arp]
Tn" j$
% e!k" uS% :V!C" T" c`$
% J"hu% V_"TJ% rh!
& u& v·"kj3 !b$ W_ k% i`4,«b Whv«k>
º t
vh"Iv%h rJ3
e t Wg m% r% t!$ n4 thh&cT" rJ3
e t vnf" s3
"tv!" hrb& P#k
% F" | ,hb&Jtr!4n4
drj$ c&
% h riJ3t oIeº N" v#k
$ t d"Tf$
% kv!" u% tb·Y$c b"Tn% G$ u% Q_"k i`4,«b Whgv«k>t
v_hv!% h& r`J3t iv«4º Fv#k
$ t d",t"cUS :o!J" In_ J% i`4FJ$ k% Whv«k>
º t vb"Iv%h
Whv«k>
º t vb"Ivh!k$ doIHv$ hT& si$% Dv& uhk"f t4 b"Tr% n!$ t" u% o·4vv" ohb&n"HC$
:Ub!k" ,,`"k Ubh_4,«ct3 !k$ vg"Iv%h gh$CJ&
% b rJ3
e t .rt"º v#k
" t dh,t
& c"e #hF&
v`"Iv%h j_$Cz% n& hpb4 p% k& Ijh&
º Bve& u% W·s"Hn& tb_Yv$ ig4v«Fv$ jh$e"kuS% **
hc&º t" sb4c«t dhN& r3
$t Whv«k>
f t vb"Iv%h | hb4bp% k& T"l r% n!$ t" u% ,he
" b& g" uS% :Wh!v«k>t
kIs"_D hId̀k% oJ#h
"p v%
& hu!$ y·"gn% hb4,n% C& o_"J r"d̀H" u$ vn%
" hrº$m% n& srb4Hu$
Ubh_4kg" Ub̀T&
% Hu$ UbU·Bg$ h% u$ oh_&rm% N& v$ Ubg",«t Ugh4r"HuS$ :cr"
!"u oUm̀"g
dvIv%
" h gi$nJ&
% Hu$ Ubh·4,«ct3 hb4v«k>t v_"Iv%h#kt eg$p m&
% BuS$ :v!J" e" v`"s«cg3
:Ub!m4 j3 !k$ #,!tu% Ub_4kn3
" g#,tu% Ubg4hb% g" #,t trh$% Hu$ Ubk4º «e#,t
t_"r«ncU
% vºh"Uy%b g$ «r%b zcU
& dve"
" zj3 si"hC% o&hrº$m% N& n& dvIv%
" h Ubi4tmI!
& Hu$
v·Zv$ oIbeN" v#k
$ t Ub_4tc%
& huS$ *** :oh!,& p«!
% ncU
% ,I,«_ tcU
% k«·s"D
281

tm, hf - ohypua
rUxf ," tb«k v·G3gT!$ W_ k% Ur̀nt«!h#r
%
J3t yg"PJ% N& v#k$
$ gu% WUrIh
f
Jhnt& v" uS% :kt«!nGU
%
ih`&n"h W_ k% Ush`&D$h#rJ3t rg"cS"v#i
$ n&
,ri"Jk% snn«
4 gv!" div«4 Fv#k
$ t !g$ «inJ% hTe& k% c& k% iIs"
f zc% vbG3g!h$ #rJ3t
tUvº v$ Jhb&tv" d,nU
4 y·4p«Av#k
$ t It_ Whv«k>
º t vb"Iv%h#,t doJ"
iUsh&
_ zh% t`«ku% Ut·"r&hu% Ubgn% J&
% h o_"gv#k
" f" uS% :k!t4 r"G&
% Hn& g_"rv" `"Tr$% gcU
!&
:sI !g
vh"Iv%h Inb,%
" bU Wh·c%h«!t#k$g v_"nj" k% N$
& k t`4m,#h!
4 FS
& [tm, hf ,arp]
,J_4t vºh"c% A$
& C d",hte& r"uS% :I !hc% J& ,h`&
" cJ" u% W_s"hC% Whgv«k>t
V_",t4cv3 uS
!$ :v!A" t& k% W_ k% `"Tj$
% e!k" u% Vc"º b"Te% J!
$ j" u% rt«·
$ T#,p%
$h
:vh!
" br"% Pm#,
& t v_",G!% g" u% VJt«
"º r#,t dvj" K% d& u% W·,h4C QIT#k
b t
vg",f!% c" U W,h4
º cC% dvc" J!% h"u% vh
" k"
f gn!4 Vlh"c% J& ,k$e n% G#,
& t qvrhq&
" xv4 u%
d"vhke t4 tIci T" iF4l rj$ t$e u% oh·&n"h j$rbh V_"Nt#,
& tu% vh`&
" ct#,
" t
VC"f T" mb$
% pj" th«k#ot& vnh"v" uS% :v!A" t& k% W_ k% v`",%hv!" u% VT"º k$
% gc% U!
rb4N$g,% ,#t
& «k! ;x·"F$C v"Br_ F% n% ,#t
& «k! r«f̀nU
" VJ"º p$
% bk% dVT" j$
% KJ& u%
ohJ"
&f b hb4TJ% Jhtl& k% "ihehv!% ,#h
& FS
& x ** :V!,h&
" Bg& r`J3t ,j_$
$ T VC"º
v_"cUv3tv!" ohºb& c" Ibk#Usk!% h"u% vtUb
"º G% ,b$jt!$ v" u% dvc" Uv3t ,i$jt!$ v"
Ibkhj%
& bv$ doIhC% vfh"v" uS% :v!th&
" b¬$
% k r«_fC% v$ i`4Cv$ vg"hv" u% v·"tUb¬% v$ u%
drF4 c$ k% kfUh
$f
tb«k I·k v_hv!% h& #rJ3t ,`4t uhºb" C" #,t
qhFS
& :r«!fC% v$ v_"tUb¬% v#i
$ c h̀4bP#k$
% g vc"º Uv3tb"v#iC#,t
k«f̀C% o&hb$º J% hb&P dIk ,,i"k rhF$
f& h vtUb
"l ¬% v#i
$ C r«efC% v#,
$ t
:vr«!"fC% v$ y`$PJ% n& Ik_ Iºb«t ,hb&Jtr4 dtUv#hF& I·k t_4mN&
" h#rJ3t
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ohcmb - tuc, hf
vT$
"f guS% :J!c" sU% c_"kj" ,`$cz" .rgt ,t«ºZv$ .rb"tv#,
" t dUbk"e #iT&Hu$
v·"Iv%h h_&K vT`$
" ,"b#rJ3t vn"º s3
"tv!" hrb& P% d,hJt
& r#,
4 t dh,t
& c4e v4 vi4Bv&
:Wh!v«k>t v`"Iv%h h_4bp% k& ,hº
" u3
& jT!$ J% ve& u% Whv«k>
º t vb"Iv%h dhb4 p% k& ITf j$
% Bv& u%
W·,h4ckU
% Wh_v«k>t v`"Iv%h Wg k#i
% ,!$ b" rhJ3t cIYf v#k
$ f" c% b"Tj% n!
$ G" u%
:W!Cr% e& C% r`J3t r_4Dv$ u% hºu4& Kv$ u% dvT" t$
vb"Iv%h h_4bp% k& ofº K% FB doIHv$ ohi&c"Mb& oTe tS
$ [ohcmb ,arp]
Jh`&t k«_F ofh
º r4y«b
% Ju% dofh4be&% z ofh
f y4 c% J& obfhJt
4 r!" o·fhv4«k>
!t
cb4y«jn!4 Wh·b3jn!$ crbeC% r_J3t Wº rb4% du% ofh
º J%
4 b obfP% yS
$ :k!t4 r"G&
%h
Wh_v«k>t v`"Iv%h ,hg&rc% C& Wf r% c"
% gkS
% :Wh!nhn4 c`4t«J s_$g Whm4
ºg
i$gb$nkS
% ** :oI!Hv$ W_ N% g& ,`4r«F Whv«k>
º t vb"Iv%h drJ3t I,"
· kt!" cU
%
r_J3tF!$ ohv«kt!
&º k4 dWK#v
% hv!% h& tUvi u% og"f k% Ikl | oIeHv$ qW,«!
% t#oh!e& v"
:c«!e3g!h$ k% U! e_"jm&
% hk% o`"vr"c% t$ k% Wh,«º ct3 !k$ dgC$ J&
% b riJ3tf!$ u% Q·"k#rCS&
,t«ºZv$ ,hrb& C% v#,
$ t d,r«4F hf«f& bt!" o·fS$% ck% o_fT% t& t`«ku%
oIºHv$ sb4n«g dUbN"e g& v«fP IlbJ% h rJ3
e t#,t qhFS
& :,t«!Zv$ v_"kt!" v#,
" tu%
*** :oI!Hv$ Ub`"Ng& v«_P UBgbht4 r`J3t ,t4e u% Ubh·4v«k>t vb"Iv%h h_4bp% k&
,h4tu% o&hr·"m% n& .rbtC% Ubc_$
% J"h#rJ3t ,`4t oTº g% s%$ h obTt#h!
$ F&
dUtr% T& uS$ :o!Tr$% cg3 r`J3t o_&hIDv$ cr`eC% Ubrg$% cg" #rJ3t
r`J3t c_"v"zu% ;x`F ictº u" .b4g o·vh4kK!B D& ,_4tu% ovh4
º mUbEJ#,
& t
ycJ#It
4f
vb"j"PJ% n& Ith vYG tHI
 t JhOt of"o
oC Jb4h#iPS :o!vN" g&
s«ºc3g!k$ ,fbk"k Ubhv«k>
4º t vb"Iv%h dog& n4 doIHv$ vib«p Ic"
e ck% qrJ3t
:v!b" g3 !k$ u% Jt«r_ v`r«P Jr«gJ of"
f C Jb4h#iP o·4vv" ob&hIDv$ h_4v«k>t#,t
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ohcmb
Ic"
i ck% C& Qr"
e4C,% v& u% ,t«fZv$ vk"l t!" v" hre4c% S#,
& t qIgn% J" C% vsh"v" u%
,Ip̀x% i$gg$nk% Q·4kt4 h_&Ck& ,Ur̀r& J% C& hg&F hK#v
&º hv!% h& oIbkJ" dr«nt4k
iJ$e g% h zt"o hb&F ¸Ik jb
$«kx% vk u«"vh% vbct«h#t«kS
! :v!t" n4 M% v#,
$ t v_"ur!"v"
vk"º tb"
" v#kF" dIC v"mci"
% ru% tUvº v$ Jhb&t"C dI,t%
" be& u% vi"Iv%h#;t$
:o&hn!" A" v$ ,j_$
$ Tn& Inº J#,
% t dvIv%
" h vi"jnU
" v·Zv$ rpb4XC$ v_"cU,F% v$
,Ibkt" dk«fF% k·4tr"G&
% h hb4yc% J& k«_Fn& vg"º r"k% dvIv%
" h IikhS& c% v& u%
iIr3
f jt!$ v" rISb v$ rnn$ t" uS% :v!Zv$ v_"rITv$ rp`4xC% vc"p U,F% v$ ,hrº& C% v$
.rbtn4 t«_c"h r`J3t hrº& f"
% Bv$e u% ofh
º r3
4jb$tn4 dUnUe"
e h riJ3t dofh4bC%
vh
" tº k3
B jb$T#,tu% dtuv& v$ .ri"tv" ,InFn#,
$ t Utor"uo% v·"
eIjr%
ti«k V̧"mr% t#k
$ f" vb"pr4G% jk k$ nk u" ,hrb& p"
% DS :V!C" v_"Iv%h v`"Kj#r
& J3t
o«si x% ,nf4
$ Pv% n$ F% cG·4g#kF" V_"c v`k3g!h$ #t«ku% j$ nº& m% ,$ tb«ku% dgr"$Z,&
IP_ t$ C% vºu«"vh% Qb$pv" drJ3t [oºh& IcmU]
% oºhh&«cmU
% vb"ns% t$ dvr«"ng3 u!$
.rb"t"k vf_"
" F vg"Iv%h vh"G"g vn#k$
e g oºh& IDv#k
$ F" dUrn!% t" uS% :I,! n3
" jc!$ U
Uc%
º z!g" rbJ3t k$m
g Urº nb"
% tuS% :v!Zv$ kIs"_Dv$ ;`$tv" hg&r@j v`n ,t«·Zv$
It̀hmI
& v! C% oN"º g& ,b$r"F drJ3t o·",«ct3 hb4v«k>t v_"Iv%h ,h`&rC#,
% t
ohrº& j3
4 t ohb&v«k>t dUsc$
% g!H$ u$ Uff k!% H4 uS$ :o&hr!"m% n& .r`tn4 o_",«t
:o!v"k e_$kj" t`«ku% oUgº s%"h#t«k! rbJ3t dohv«k>
& t o·v"k Uu3
_jT!$ J!% H& u$
vk"º k" E% v#k
$ F#,
" t d"vhk"
e g thi&cv" k% tu·&vv$ .rb"t"C v_"Iv%h ;`$t#rj!$ H& u$
;`$tC% o,"º n" s% t$ kb$gn4 dvIv%
" h oi4JT&
% HuS$ :v!Zv$ rp`4XC$ v_"cU,F% v$
:vZv oIQHF ,rPjt% .rQ
 tHkt oRfkJ Hu kIs"
· D ;mbecU
% v_"nj4 cU
%
,IG[ g%k okº IgHsg TUbhJbck U UbUk ,G
«kdB vu Ubh·v«k3t vPIvhk ,«ºrT xJ
 B v
:,t«Zv vQrITv hPrc SHk
 FH,t
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vfrcv ,tzu -ubhztv
uhb"bC" t«k_ Igk ,`4jJS
& :tUv! r_"J"hu% eh`&S$m kug"º ihb4tu% dvb" Un>t ki4t
k_"cb" o`$g ,t«ºz#Ukn% d% T& dvIvh
" k% vS
$ :k«!Tk% ,$ pU
% J_4Eg& rIS̀ o·"nUn
dr«fz% *** :W!b%b«!f%hu!$ W_ G!% g" tUv̀ WºbE" Whb&ct" dtUv#tIk3v o·"fj" tb«ku%
Wh_b4ez% Ws% D4º h$ u% dWhce& t" ki$tJ% r«·su" r«S ,IbbJ% Ubh_&C ok"º Ig ,In%
bh
dcM4 h$ o·"st" hb4bC% Ish_ r& p% v$ C% oºh& ID diIhk% g ki4j%bv$ CS
% :Q!k" Urnt«
% h̀u%
c«_e3g!h$ IN$
· g v_"Iv%h ek`4j hg&FS :k!t4 r"G&
% h h̀4bC% r_$Px% n& k% ohN$
º& g ,b«kcB D%
i«·nJ%
& h kb4kh% Uv«_,cU
% rC"º s% n& .rbtC% dUvt"
4e mn&
% hS :I,"
! kj3 !b$ kc`j
IºBe& rhb&g"h drJebFS
% :I!bh4g iIJ̀ht& F% Uv%br_ M&
% h Uvºb4 b% Ibch% dUv%bce c«!
% x%h
:I,! r"c% t#k$g Uv_4t¬&
" h Uvj"
4º E&h duhp"
" bF% G«rip% h& ;·jr%$h uh_"kz" I !D#k$g
:r!f4
" b k`4t IN_ g& ih`4tu% UB·j%bh$ sb"s"C v_"Iv%h
Jh`&t vgJ«n Q`$r4C rJ3
e t vf"f r"C% v$ ,t«zb uS% [vfrcv ,tzu ,arp]
h̀$bhX& n& vGu«vh rnt«
f$ HuS$ :I,In
! h_4bp% k& k·4tr"G&
% h hb4bC#,
% t oh_&v«k>tv!"
,«bcc3 r!& n4 v_",t" u% irt
º" P" rb$vn4 d$ghpIv
e& Ink"º drhg& ¬4 n& ji$r"zu% dtC"
ohN$
º& g cb4c«j ;tS
$m :In!k" [,_"S J`4t] ,_"SJ`4
% t Ipbhnh!
& n& Js«·e
v`"rITS :Wh!,«rC% S$ n& t_"¬&h Wkº d% r$k% UbFTB dov4 u% W·s"hC% uh_"J«se#k
% F"
Qk·n iUr_Jh!
B c& h`&v%huS$ :c«!e3g!h$ ,`$Kv& e% v_"JrI" n! v·J«n Ub_"k#vU"m&
i_4cUtr% h`&j%hS :k!t4 r"G&
% h h`4yc% J& sj_$
$ h og"º hJtb"
4 r d;X4 t$ ,% v& C%
ŗnt«
$ Hu$ vk sUvh!
" k& ,t«zb uS% x :r!P" x% n& uh_",n% h`&vhu& ,«·n"h#kt$ u%
rz`4gu% Ikº cb"r duhs""h UB·thc& T% IN$
_ g#ktu% vsUv%
º" h kIbe dvIv%
" h gi$nJ%
Jhb&tk% Wh_rUtu% Wh`NTB rn$º t" hb&u4kkUS
%
p ** :v!hv!% T& uh_"r"Mn&
rGn«tv S :v!c" hr& n% h`4n#k$g Uv_4chr& T% vX"º n$ C% dI,hX&& b riJ3t W·shx3
&j
285

vfrcv ,tzu -ubhztv
vK_4tv" oh`&r"cS% v#,
$ t rg4Cs%$ hu$ v·J«n Qk_4HuS$ [lkhu ,arp]
vi"bJ" ohre& G% gu% qvt" n#i
4 C ov4
f kt3 rnt«bHuS$ :k!t4 r"G&
% h#kF#k
" t
t`«k hk$º t4 rb$nt" dvIvh!
" u$ tI·ck" u% ,tb4mk" sIg_ k`$fUt#t«k! oIºHv$ dhf«& bt!"
Whfbp" k% rb4c«g | tUvb Whv«k>
l t veu«"vh% S :v!Zv$ i`4Sr$% Hv#,
$ t r«_c3g,!$
g$ JIv%
Bf h o·"TJ% rh!
& u& Wh_bp" K% n& vKg4tv" o`&hIDv#,
$ t shnn& J$
% h#tUv!
ov"
º k dvIv%
" h vi"G"guS% ** :v!Iv%
" h r`CS& r_J3tF!$ Whºbp" k% rb4c«g tUvm
r`J3t o·"mr% t$ kU
% h_&r«nt> v!" h`4fk% n$ dIggkU
% iIj̀hx& k% vG"
"f g rbJ3tF!$
ov"
º k ob,hG3
& gu!$ o·fh4bp% k& v_"Iv%h o`"b,%
" bUS :o!,«
" t sh_&nJ% v&
Ut̀rh!
% T#k
& t$ Umº n% t& u% Ubez% jS
& :o!f,% t h,h_&
& Um& r`J3t vºu"m% N& v#k
$ f"e F%
t`«k QN"º g& Qb4k«vv!$ tUvm Whv«k>
f t vb"Iv%h | hb&F o·vh4bP% n& Um_ r$% gT#k
!$ t$ u%
rnt«J
 Hu g$ JIvh!
Bf k& vJ«
l n tre"e&% HuS$ x *** :"L!c%zg$ !h$ t`«ku% W_ P% r$% h
ob"gv#,
" t dtIcT" vT"f t$ hb&F .̧n>
" tu! eb$zj3 kkt4 r"G&
% h#kf" hb4bh4gk% uhkI t
v_"Tt$ u% o·v"k ,b4,"k o_",«ct3 !k$ vg"Iv%h gh$CJ&
% b rJ3
e t .rt"p v#k
" t vºZv$
QN"º g& vbhv&
% h tUvm Whfbp" k% Qb4k«vv!$ | tUvb vnu"«vh!uS$ :o!,It
" v"B`khj%
& bT$
vk J«n c«bTf&% HuS$ :,!j" ,4 t`«ku% t_"rh,& t`«k L" ·c%zg$ !h$ tb«ku% W_ P% r$% h t`«k
oht&º G«b
% Bv$ hºu4& k hb4bC% doh&bv3 «!Fv#k
$ t Vfb" T&
% Hu!$ ,̧t«Zv$ vb"rITv#,
$ t
v_J«n u`$mh% u$ :k!t4 r"G&
% h h_4be&% z#kF#k
" tu% v·"Iv%h ,hrb& C% iIr3
_t#,t
d`$jC% v_"Yn& A% v$ ,`$bJ% sg4g«nC% ohfb& J" g$cbJ | .b4En& r«·nt4k ob",It
:,IF! XB v$
.r_"tv" g`$nJ% ,& u% vr·4
" Cs3
$ tu!$ o&h_$nA" v$ Ubh`&zt3 vS
!$ [ubhztv ,arp]
orh
b& g& G% F& h·&,r"n% t& k_$YF$ k̀$ZT& hj&º e% k& dry" N" F$ ;«r3
ig!h$ S :h!p#h
& r4n% t&
Uc̀v" t·"re% t v_ Iv%
" h o`4J hg&FS :cG!g4 #h4kg3 oh_&chc& r% f& u% tJs#h4
º kg3
y·"PJ% n& uh_"fr"S#k
% f" h`&F Ik@
º gP!" ohb&nT" drUMvS
$ ** :Ubh!v«kt!
4 k4 ks«_d
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uh_"bC" #,tu% rhF&º v& tb«k duhj" t#,tu% uh,h
&º t& r% tb«k dINt& kU
% uhi&ct" k%
dWhye P" J% n& UrIhS
i :Ur«!m%bh& W_ ,h
% r!& cU
% W,º r"n% t& dUrn!% J" hi&F g·"s"h tb«k
kh_&kf" u% WPº t$ C% dvrIy
" e% Unhi&G"h k·4tr"G&
% hk% W_ ,% rI,
!" u% c«ºe3g!h$ k%
.j$e n% v·mr% T& uh_"s"h k$g«p̀U Ikh
º j4 dvIv%
" h Qi4r"CS :W!jC%
% zn#k$
& g
shs%
b& h rn$º t" ib&n"hb% c& kS
% x :iUnUe%
! h#in& uh_"t%bG$ nU
% uhg"ne" o&hh$b,% n"
uh_"p,4 F% ih`4cU oIºHv#k
$ F" duh"kg" ;i4p«j uh·"kg" jy_$ c"k i«F̀J&
% h vºu«"vh%
sdiNn& I·mr% t$ v_"Iv%h ,f`r«cn% rn$º t" ;b4xIhkUS
%
x *** :i!f4 J"
Jn·"J ,«btUcT% sd_NnUS
& :,j!$ T" ,m`c«r oIv_ T% nU
& kY"º n& doh& n$e J"
,Ig̀c% D& sd_NnU
& os·e#hr4r!% v$ Jt«r_nUS
4 :oh!j& r%"h Jr`D sd_NnU
&
dv,tI
" ce T" v·bx% h_&bf«% J! iIm̀rU% Vt«k
"º nU
% .rtm sdNf nUS
& :o!k" Ig
hi4br$% eu% Ikf rb"sv" IrIJ
l rIfe CS
% :uh!j" t rh`&zb% s«_es% e" kU
% ;x4º Ih Jt«rb k%
,Ibcc% r& dov4 u% .r·"t#h4xp% t$ u_"Sj$
% h j`$Db$ h% ohg&N$g ov"
f C uhºb" r$% e dot4 r%
:v!A$bn% h`4pk% t$ o_4vu% o&hrº$p% t
Dik gedrukte woorden of zinsdelen worden op de
‘grote wijs’ gezongen.
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ihausheu vpuj
:ohra ,xbfv ,hck ohxbfb vkfvu i,jvaf
'Ub!k" rt!H" u$ h"h% kt4 /"hh% ,h4Cn& ofUbf% r4$C '"hh% oJ4 C% t"Cv$ Q U r C
'DsIt
! u% vT" t$ hk& t4 /j!$ C4 z% N& v$ ,Ibr$% e s$g oh,«& cg3 C$ dj$ Urx% t&
UsIv /ISx% j$ o"kIgk% hF& 'cIy hF& h"h$k UsIv /D!nnIr3
% t hv«k>
$ t
/ISx% j$ o"kIgk% hF& 'cIy hF& h"h$k
i,jv /15 sung 'ohbubj, uc ihta ouhf vjbn ohkp,n
/61 sung 'rupf crg ka hushuv ,t ohrnut vkfvu
/vars

CHOEPA
[Als de Chatan & Kalla de Snoge binnen lopen zingt men]
Gezegend zij hij, die komt in naam des Eeuwigen, wij zegenen U vanuit
het huis des Eeuwigen. Machtig is de Eeuwige en Hij bracht ons licht.
Bindt het feestoffer met touwen tot aan de horens van het altaar. Mijn
God zijt Gij en ik wil U danken; mijn God, ik wil U verheffen. Dankt de
Eeuwige, want Hij is goed, want Zijn genade duurt eeuwig.

[Middaggebed zonder Techinot staat op blz. 16. Chatan en Kalla zeggen
de Widoei op blz. 61]
Toespraak.

:ihxurht ,frc ,t lrcnu ihh ghcd crv\ofjv jeuk
:oh&Hj$ - ohbugu :i"br"n" hr& C% x$ cIy inh
" x& C%
/ip!D" v$ hr& P% trIC
4 'o"kIgv" Qk!n Ubh!v«k>
4 t h"h% vT" t$ Q U r C
Ub!J" S% e& rJ3t 'o"kIgv" Qk!n Ubh!v«k>
4 t h"h% vT" t$ Q U r C
',IxUr3tv" ,t Ub!k" rx!$ t" u% ',Ihr3
"gv" k$g Ub!U"m& u% 'uh,«
" um% n& C%
QUr"C /ihJUS
& e& u% vP" jB hs%4 h k$g Ub!k" ,ItUG%Bv$ ,t Ub!k" rhT& v& u%
/ihJUS
& e& u% vP" jB hs%4 h k$g kt4 r"G&
% h IN$g JS4 e$ n% '"hh% vT" t$
/vkfvu i,jvu lrcnv v,uau

[De Chacham/Rabbijn neemt een beker wijn en zegt]
Onder een goed voorteken met verlof der aanwezigen (gemeente zegt:
”leven”).
Geloofd zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning der wereld, Schepper van
de vrucht van de wijnstok.
Geloofd zijt Gij, Eeuwige onze God, Koning der wereld, die ons door
Zijn geboden geheiligd heeft en ons geboden heeft gegeven omtrent de
ongeoorloofde huwelijken en ons verboden heeft de nog onvolledig
gehuwden, maar ons geoorloofd heeft de volledig gehuwden door middel
van huwelijk en verloving. Geloofd zijt Gij, Eeuwige, die Israël heiligt
door middel van huwelijk en verloving.
[De Chacham/Rabbijn, Chatan en Kalla drinken]

hbpk vkfv kt i,jv rnutu vatv ,t asen uhafg
:ohsgv
/kt4 r"G&
% hu% vJ«n ,s$ F% 'Iz ,$gC!$ y$ C% 'hk& ,JS! eB n% T% t$ hr3
4v

[Onder toeziend oog van de getuigen schenkt de Chatan de Kalla de ring
en zegt]
Gij zijt mij geheiligd door deze ring overeenkomstig de wet van Mozes
en Israël.
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ihausheu vpuj
:rnutu rjt ihh xuf jeuk izjv

288

CHOEPA
[De Chazzan neemt een ander glas wijn en zegt]

:oh&Hj$ - ohbugu :i"br"n" hr& C% x$ cIy inh
" x& C%
:ip!D" v$ hr& P% trIC
4 'o"kIgv" Qk!n Ubh!v«k>
4 t '"hh% vT" t$ Q U r C
tr""C k«Fv$ J 'o"kIgv" Qk!n Ubh!v«k>
4 t '"hh% vT" t$ Q U r C
:IsIcf% k&
:os"t" v" r4mIh 'o"kIgv" Qk!n Ubh!v«k>
4 t '"hh% vT" t$ Q U r C
os"t" v" ,t r$mh" rJ3t 'o"kIgv" Qk!n Ubh!v«k>
4 t '"hh% vT" t$ Q U r C
hs3
4 g i$hb% C& UB!Nn& Ik ihe& ,% v& u% /I,h&bc% T$ ,UnS% ok!mC% /Ink$
% mC%
:os"t" v" r4mIh '"hh% vT" t$ QUr"C /s$g
vr"v4 n% C& VfI,
" k% vh!
" b"C .UCe& C% vr"
"e3g k4d," u% GhG& T" G I G
:vh!
" b"cC% iIHm& j!$ N4 G$ n% '"hh% vT" t$ QUr"C /vj" n% G& C%
is!g4 i$dC% Wrh% m%
& h W3jN4 G$ F% ohcUv3
& t ohg& r4 jN$ G$ T% j N G
:v"Kf$ u% i," j" j!$ N4 G$ n% '"hh% vT" t$ QUr"C /os!En&
iIGG" tr""C rJ3t 'o"kIgv" Qkn Ubh!v«k>
4 t '"hh% vT" t$ Q U r C
oIkJ" v"mhS& /v"khD& vu"j% t$ v"cv3 t$ /v"Kf$ u% i," j" /vj" n% G& u%
,ImUjcU
% vsUv%
" h hr"4gC% gn$ A&
" h Ubh!v«k>
4 t h"h% vr"v4 n% /,Ugr4u%
/v"KF$ kIeu% i," j" kIe /vj" n% G& kIeu% iIGG" kIe /o&h!k" JUr%
" h
/o,"
" bhd%& Bn& ohr"& gb% U ovhT4 J% N& n& oh&B,3
$ j ,IPjB ,Ik3vm% n& kIe
:jh!
$ k& m% nU
$ 'v"KF$ v$ og& i," j" j$ N4 G$ n% '"hh% vT" t$ QUr"C

Onder een goed voorteken met verlof der aanwezigen [gemeente zegt:
”leven”].
Geloofd zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning der wereld, Schepper van
de vrucht van de wijnstok.
Geloofd zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning der wereld, die alles tot
Zijn verheerlijking geschapen heeft.
Geloofd zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning der wereld, Vormer van de
mens.
Geloofd zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning der wereld, die de mens tot
Zijn evenbeeld gevormd heeft, tot het evenbeeld van Zijn wezen en zich
daaruit een eeuwig bouwsel vervaardigd heeft, Geloofd zijt Gij, Eeuwige,
Vormer van de mens.
Verheugd en verblijd zal de kinderloze (Zion) zijn, wanneer haar
kinderen zich in haar huis spoedig met vreugde verzamelen; Geloofd zijt
Gij, Eeuwige, die Zion verblijdt met haar kinderen. Verblijden moogt Gij
dit geliefde bruidspaar, zoals Gij voorheen in de hof Eden Uw schepsel
verblijd hebt; Geloofd zijt Gij, Eeuwige, die bruidegom en bruid
verblijdt.
Geloofd zijt Gij, Eeuwige onze God, Koning der wereld, die vreugde en
blijdschap geschapen heeft, bruidegom en bruid, liefde, eensgezindheid,
vreugde, vrolijkheid, vrede en vriendschap; spoedig, o, Eeuwige, onze
God, mogen in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem stemmen
van vreugde en blijdschap gehoord worden, de stem van bruidegom en
bruid, het geluid van bruiloftsgejubel der bruidegoms bij hun maaltijden
en van jongelingen bij hun gezangen. Geloofd zijt Gij, Eeuwige, die de
bruidegom verblijdt met zijn bruid en hen gelukkig maakt.

hF& cIy hF& h"h% k$ UsIv :ISx% j$ o"kIgk% hF& cIy hF& h"h% k$ UsIv
:,Ij"bt3 UxU!bh"u% kt4 r"G&
% hC% ,Ijn" G% UCr&% h :ISx% j$ o"kIgk%

Dankt de Eeuwige, dat Hij goed is, dat Zijn genade eeuwig duurt. Dankt
de Eeuwige, dat Hij goed is, dat Zijn genade eeuwig duurt. Mogen de
aanleidingen tot vreugde in Israël velen zijn en verdrietelijkheden
verdwijnen.

/vkfku i,jk i,ubu izjv oguyu
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[De Chazzan, Chatan en Kalla drinken]
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ihausheu vpuj
rfz ufrc uhkga xufv ,t rcuau ihhv ,t rnud i,jv
.rt hhbgk ohrsubu cuy inhxc ohrnutu ,hcv icrujk
/ohhuca iuhspku c"cu, ktrah

CHOEPA
[De Chatan drinkt het glas leeg en breekt het, ter herinnering aan de
verwoesting van de tempel. Er worden “Mie Sjeberachs” uitgesproken
ten behoeve van de armen in Israel alwaar de tempel snel herbouwd mag
worden, en het voor vrijkopen van gevangenen].

g$ h!d%& h :uhf" r"s% C& Q4k«vv$ h"h% tr%4h#kF" hr4J% t$ ,Ik3gN$ v$ r h J
v"Hr«& P ip!dF% WT% J% t :Q"k cIyu% Whr! J% t$ k4ft«, hF& Wh!PF$
v4BvS:W!
& bj" k% JB k% chc& x" oh,h4
& z h4k,& J% F& Wh!b"C W!,h4c h,4 F% r$% hC%
cUyC% vt4 rU% iIHM& n& h"h% Wf% r"ch% :"hh% tr%4h rc!D" Qr$«c! h% i4f#hf&
oIkJ" Wh!b"ck% oh&bc" #vt4 rU% :Wh!Hj$ hn%
4 h k«F o&h!k"& JUr%
" h
:kt4 r"G&
% h#k$g

Zang der stijgingen. - Wèl de man, die Godsontzag heeft, die Zijn wegen
bewandelt. - Als ge geniet van wat uw handen voortbrengen, dan wèl u!
en dan hebt ge het goede. Uw vrouw als een vruchtbare wijnstok binnen
de wanden uwer woning; uw kinderen als olijvenloten om uw tafel - Zie,
zó ontvangt de man zegen, die Godsontzag bezit. Zegenen moge God u
van Tsion uit en aanschouw in vreugde uw ganse leven Jeruzalems geluk.
En aanschouw, dat uw kinderen zelf kinderen hebben - vrede over Israël!

/tr"c&
% b rhm%
& h#kF" or!yC% 'Q$kn" rJ3t o"kIg i I s t
%
:tr"e&% b InJ% Qk!n h$zt3 'k«F Imp% jF% vG3
" gb$ ,4gk%

Heer der wereld, die regeerde, voordat enig schepsel geschapen was. Ten
tijde, dat het heelal naar Zijn wil gemaakt werd, toen reeds werd Zijn
naam Koning genoemd.

/trIb
" QIkn&
% h IS$ck% 'k«Fv$ ,Ikf% F& h r j% t u
:vr"t" p% ,& C% 'vhv&
% h tUvu% 'vu«v tUvu% 'v"hv" tUvu%

En daarna, wanneer alles vergaan zal zijn, zal Hij alleen de
ontzagwekkende Koning blijven. Hij was, Hij is en Hij zal zijn in glorie.

/vrh" C& j% v$ kU
% IkhJ& n% v$ k% 'h&bJ4 iht4 u% sj" t t U v u
:vr"G% N& v$ u% zIgv" Iku% ',hk& f% ,$ hk& C% ,hJt
& r4 hk& C%

Hij is één en geen tweede is er met Hem te vergelijken of aan Zijn zijde
te stellen; zonder begin en zonder einde, Hem is de macht en de
heerschappij.

/vrUn
" ,U
% hUBJ& hk& C% /iIhn% s& hk& C% Qr!g h k C
:vrUc
" dU
% j$ «F! #ks"D% /sUr4p hk& C% rUCj& hk& C%

Zonder evenaring of gelijkenis, onveranderlijk, noch te vervangen. Niet
samengesteld of deelbaar, groot van kracht en macht.

/vr""m oIhC% hk& c% j rUmu% 'hk3
& t«D hj$ u% hk& t4 t U v u
:tr"e% t oIhC% hxIF
& ,"bn% 'hxUbnU
" hX&& b tUvu%

Hij is mijn God en mijn altijd levende Verlosser, Rots van mijn smart in
tijd van nood. Hij is mijn banier en toeverlaat, mijn lotsbeschikker op de
dag, dat ik Hem aanroep.

/vrh!
" g& t" u% iJh
$ t& ,4gC% 'hjUr
& she& p% t$ I s h C
:trh" t& t«ku% hk& h"h% 'h,"
& Hu& D% hjUr
& og& u%

In Zijn hand leg ik in vertrouwen mijn geest in de uren van mijn slaap,
opdat ik weer ontwake. En met mijn geest mijn lichaam, mijn Heer is met
mij en ik vrees niet.
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De jaarlijkse trekking vindt plaats op de zondag direct na Poerim.
In de stoet lopen, vanuit de Mangamad, de heren (in deze volgorde):
Samaas, Chacham/Rabbijn, Primeiro Tesoureiro, Segundo Tesoureiro,
Terceiro Tesoureiro, scriba, rest van het bestuur, Chazzan, jongen, meisje.
.
Er worden 5 schalen meegedragen door de bestuurders: één voor de
jongens, één voor de meisjes en één voor elk van de weesmeisjesfondsen.
Als er geen weesmeisjestrekking plaats vindt worden slechts drie schalen
mee gedragen.
De stoet gaat de Snoge rechtsom in en neemt plaats op de Teba.
•
•
•
•
•

De voorzitter spreekt een welkomstwoord uit.
De Chazzan zegt Hasjcaba voor de stichters en geldgevers.
De Chazzan zegt Hasjcaba voor de omgekomenen in de Tweede
Wereldoorlog.
De Chazzan zegt Mie Sjeberach voor nieuwe leden van Dotar.
De Chazzan zegt Mie Sjeberach voor afgetreden- en nieuw
benoemde bestuurders van Dotar.

Eerst wordt een meisje, dan een jongen getrokken. Indien van toepassing
volgt hierna de trekking van de drie weesmeisjesfondsen. Eventueel kan
er een tweede trekkingsronde plaatsvinden. De trekking van de meisjes
wordt gedaan door een jongen onder bar mitswa1. De trekking van de
jongens wordt gedaan door een meisje onder bat mitswa.

Trekking: de voorzitter schudt de schaal als eerste en geeft deze door aan
de andere leden van het bestuur, die elk ook schudden. Als laatste komt de
schaal bij de Chacham/Rabbijn terecht. Deze laat vervolgens de
aangewezen jongen een lot uit de schaal trekken. De jongen geeft het
getrokken lot met de naam van de jongedame die zich voor de loting heeft
opgegeven, aan de Chacham/Rabbijn, die het bekijkt en aan de Primeiro
Tesoureiro geeft. De Primeiro Tesoureiro leest de naam van de jongedame
luid voor.
Uit de jongensschaal trekt een meisje onder bat mitswa, op dezelfde
manier als de jongen dat eerder deed, een lot van een jongeman, die zich
voor de trekking heeft opgegeven.
De Scriba maakt proces-verbaal in het daarvoor bestemde Termos boek.
De bestuurderen en de aanwezige leden ondertekenen het proces verbaal.
Hierna verlaat de stoet de Snoge in dezelfde volgorde als zij is binnen
gekomen, wederom rechtsom richting Mangamad.

1. Het is gebruikelijk dat het kind dat de lootjes trekt op de Choepa wordt
uitgenodigd door degenen die uitgeloot werden.
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Hasjcaba voor stichters & geldgevers

ost hrat : vbhc ouen vzhtu t tmn, ihtn vnfjvu
: vbuc, ehph ostu t vnfj tmn
sdb lc ohxujk ,kgp : lhtrhk ,bpm rat lcuy cr vn
lhpbf kmc ost hbcu t ohvkt lsxj reh vn : ost hbc
: oea, lhbsg kjbu t l,hc iasn ihurh : iuhxjh
rcs ;ux : uskuv ouhn ,unv ouhu t cuy inan oa cuy
hf t runa uh,umn ,tu t trh ohvktv ,t t gnab kfv
: o,ucfan kg ubbrh sucfc ohshxj uzkgh : ostv#kf vz
t vbhfav hpbf ,j, t vbuhkg vchahc t vbufb vjubn
ohrhtn gherv rvzf t ohruvyu ohause ,kgnc
,ejrvu t ohnat ,rpfu t ohnmg .ukju t ohrhvznu
vbugn ifua hbpkn vbhbju vknju t gah ,crevu t gap
,bn tv, oa t tcv okugv hhjk t tcy tekju t
cuyv oav apb ,chahu ,mhjnu

,tzv vrcjv ,t usxh rat ,tzv vkhvec ubhjt kf ,t
H.H.H.H.M.W2
Josef Pardo
Jietschak Franco
Ngiemanoe-eel Israel
de Castro
Josef Israel Pereira
Jehosjoeang Sarfati
Efraiëm Abravanel
Jangakob Jehuda Leao
Elijahoe Jisrael Valverde
Gabriël Aboab

2.

Josef Cohen
João Luis Henriquez
David Jisrael Nunes
Jehosjoeang Habilho
David Israel Homem
Mordechai Franco
Rengoeël Jesurun
Francisco Gomes Pina
Joao Rois Peres
Samuel Abravanel
Jaacob Coronel

ubhcru ubrun vkgbv rhcdv sfbv ahahv
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,,k ojur vcsb rat ,tzv vkhvec ubh,uhjtu ubhjt kfu
,tzv vrcjv khcac ;xf
Jacob Aboab Ozoryo
Abigail Aboab Ozoryo
Jacob Pereyra
Sara Pereyra
Ishac de Prado
Jeosuah de Prado
Sara de Prado
Ishac de Jeosua de Prado
Jacob de Jeosua de Prado
Joseph de Prado
Gracia de Prado
Abr. Penso Felix
Ribca Penso Felix
Mosseh de Pinto
Ribca de Pinto
David Iml. de Pinto
David Franco da Costa
Sara Franco da Costa
Jeuda Vega
Joseph Henriquez
Sequeira
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Sipora Henriques Seqeuira
Ishac Mendes da dilva
Ribca Mendes da Silva
Rachel Mendes da silva
Joseph de Lima
Ishac da Costa
Ribca Cardozo
David Mendes da Silva
Sara Mendes da Silva da
Costa
Mos. Israel Suasso
Eliseba de Pinto Suasso
Abr. de Jos. Capadosse
Jeudit Teixeira de Mattos
David Teixeira de Mattos
Lea Teixeira de Mattos
Moseh Suasso da Costa
Nathn. de Selomo Dias
Brandao
Constancia Dias Brandao
Mendes

t ihsv tnkg in uryp,ts t isg idc ojhb, hh jur
ohfknv hfkn lkn : tgrtu thna trn tvkt ,ugrf
lkn : ovhkg kunjhu xujhu t ovhkg ojrh t uhnjrc
ukvt r,xcu uhpbf kmc orh,xh t uhnjrc ohfknv hfkn
t oshngh ihnhv .ek t ukfhvc recku hh ogbc ,uzjk t
t o,nab ohhjv rurmc rurmhu t oeah uhbsg kjbnu
ovhkt vukhu t o,kjb tuv hh t o,jubn sucf ohahu
tuch t ch,fsf t ouka vhvh o,ucfan kgu oukav
ov t ujufb lkuv t o,ucfan kg ujubh ouka
ifu t ,ujhkxvu ohnjrv kkfc ktrah ung hcfua#kfu
:int rntbu iumr hvh
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Hasjaba voor omgekomenen in de 2de wereldoorlog

ubhrrum hsh kg oh,nunv ',tzv vrcjv hshjh ubhjt kf

ost hrat : vbhc ouen vzhtu t tmn, ihtn vnfjvu
: vbuc, ehph ostu t vnfj tmn
sdb lc ohxujk ,kgp : lhtrhk ,bpm rat lcuy cr vn
lhpbf kmc ost hbcu t ohvkt lsxj reh vn : ost hbc
: oea, lhbsg kjbu t l,hc iasn ihurh : iuhxjh
rcs ;ux : uskuv ouhn ,unv ouhu t cuy inan oa cuy
hf t runa uh,umn ,tu t trh ohvktv ,t t gnab kfv
: o,ucfan kg ubbrh sucfc ohshxj uzkgh : ostv#kf vz
t vbhfav hpbf ,j, t vbuhkg vchahc t vbufb vjubn
ohrhtn gherv rvzf t ohruvyu ohause ,kgnc
,ejrvu t ohnat ,rpfu t ohnmg .ukju t ohrhvznu
vbugn ifua hbpkn vbhbju vknju t gah ,crevu t gap
,bn tv, oa t tcv okugv hhjk t tcy tekju t
cuyv oav apb ,chahu ,mhjnu

t ihsv tnkg in uryp,ts t isg idc ojhb, hh jur
ohfknv hfkn lkn : tgrtu thna trn tvkt ,ugrf
lkn : ovhkg kunjhu xujhu t ovhkg ojrh t uhnjrc
ukvt r,xcu uhpbf kmc orh,xh t uhnjrc ohfknv hfkn
t oshngh ihnhv .ek t ukfhvc recku hh ogbc ,uzjk t
t o,nab ohhjv rurmc rurmhu t oeah uhbsg kjbnu
ovhkt vukhu t o,kjb tuv hh t o,jubn sucf ohahu
tuch t ch,fsf t ouka vhvh o,ucfan kgu oukav
ov t ujufb lkuv t o,ucfan kg ujubh ouka
ifu t ,ujhkxvu ohnjrv kkfc ktrah ung hcfua#kfu
:int rntbu iumr hvh
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Hasjaba voor afgelopen jaar overleden leden3
voor een vrouw

voor een man

eujru t tmnh hn khj ,at ouhu t cuy inan oa cuy
tbnjr : vrfn ohbhbpn vjubn : uskuv ouhn ,unv
t thv vhkhs t,ubnjrs t vbuhkg vchahc t vbufb
irfs hvunse kghnk rnth okugv hhjk t tcy tekju
,bn tv, oa t tcv
ohabvqvatv
,usucfvqvsucfv oav apb ,chahu ,mhjnu
cuyv
,ugbmvuqvgubmvu
///
,uscfbvuq,scfbvu
idc ojhb,qubjhb, hh jur
///
ohfknv hfkn lkn : isg
idc ijhb,qvbjhb, hh jur
ojrh t uhnjrc
xujh t uhnjrc lknv : isg
vukhu t ovhkgquhkg
t ivhkgqvhkg kunjhu
kgu oukav ovhktquhkt
oukav ivhktqvhkt vukhu
vhvh ocfanqucfan
hvh i,ucfanqvcfan kgu
ovqtuv t ouka
,ubc#kfu vbvqthv t ouka
ktrah ung hcfua#kfu
,ucfuav ktrah
,ujhkxvu ohnjrv kkfc
ohnjrv kkfc ivngqvng
rntbu iumr hvh ifu t
iumr hvh ifu t ,ujhkxvu
: int
: int rntbu
3. Voor leden, niet na overdracht.
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Hasjaba voor een Chacham/man met titel

ost hrat : vbhc ouen vzhtu t tmn, ihtn vnfjvu)
rat lcuy cr vn (: vbuc, ehph ostu t vnfj tmn
reh vn : ost hbc sdb lc ohxujk ,kgp : lhtrhk ,bpm
iasn ihurh : iuhxjh lhpbf kmc ost hbcu t ohvkt lsxj
: oea, lhbsg kjbu t l,hc
rcs ;ux : uskuv ouhn ,unv ouhu t cuy inan oa cuy
hf t runa uh,umn ,tu t trh ohvktv ,t t gnab kfv
: o,ucfan kg ubbrh sucfc ohshxj uzkgh : ostv#kf vz
t vbhfav hpbf ,j, t vbuhkg vchahc t vbufb vjubn
ohrhtn gherv rvzf t ohruvyu ohause ,kgnc
,ejrvu t ohnat ,rpfu t ohnmg .ukju t ohrhvznu
vbugn ifua hbpkn vbhbju vknju t gah ,crevu t gap
,bn tv, oa t tcv okugv hhjk t tcy tekju t
cuyv oav apb ,chahu ,mhjnu
////
t ihsv tnkg in ryp,ts t isg idc ubjhb, hh jur
ohfknv hfkn lkn : tgrtu thna trn tvkt ,ugrf
hfkn lkn : uhkg kunjhu xujhu t uhkg ojrh t uhnjrc
t ukvt r,xcu uhpbf kmc uvrh,xh t uhnjrc ohfknv
t uvshngh ihnhv .ek t ukfhvc recku hh ogbc ,uzjk
t u,nab ohhjv rurmc rurmhu t uveah uhbsg kjbnu
302

DOTAR TREKKING

oukav uhkt vukhu t u,kjb tuv hh t u,jubn sucf ohahu
ujubh ouka tuch t ch,fsf t ouka vhvh ucfan kgu
ung hcfua#kfu tuv t ujufb lkuv t o,ucfan kg
rntbu iumr hvh ifu t ,ujhkxvu ohnjrv kkfc ktrah
:int

DOTAR TREKKING
Mie Sjeberach voor afgetreden- en nieuw benoemde
leden bestuur Dotar

irvtu van 'ceghu ejmh ovrct ubh,uct lrca hn
/vnkau susu
ruzghu rumbhu runahu lrch tuv
(///rhcdv ,tu) ///rhcdv ,t

Mie Sjeberach voor nieuwe leden4

que saiu / saíram como tesoureiro / administrador

lrca hn
(:ut) vtku kjr vecr vra ubh,unt
vnkau susu irvtu van 'ceghu ejmh ovrct ubh,uct
ruzghu rumbhu runahu lrch tuv
///,rcdv ,t
///rhcdv ,t(u)

que entrou / entraram como tesoureiro / administrador
desta santa companhia, que Deus lhe / lhes conceda a
eles e às suas famílias uma velhice descansada e que lhe
/ lhes seja6

(///rhcdv ,tu) ///rhcdv ,tu

cuy kzncu cuy inhxc
/int 'rntbu 'iumr hvh ifu
~~~~~~~~~~~~~~

que neste ano entraram na nossa santa companhia,
que lhe / lhes seja5

Loting

cuy kzncu cuy inhxc
/int 'rntbu 'iumr hvh ifu

Waarna de stoet de snoge in de zelfde volgorde verlaat.

4. Zowel na inkoop als na overdracht.
5. de heer/heren en/of dame/dames NN die dit jaar is/zijn toegetreden
tot onze heilige vereniging, dat het zal zijn

6. de heer/heren NN die is/zijn uitgetreden uit het bestuur en de
heer/heren NN die is/zijn toegetreden tot het bestuur van deze
heilige vereniging, dat G’d hun en hun familie een zorgeloze
ouderdom bezorgen en dat het zal zijn

~~~~~~~~~~~~~~
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Voorganger
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Gebed ter verheiliging van God’s naam
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Loofhuttenfeest
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Tien joods-meerderjarige mannen
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Tesoureiro
Penningmeester Dotar
Widoei
Zondebelijdenis
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