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Svensk text 

Den svenska översättningen av bönerna är tagen från Kol Rina och Malmö Siddur, 

översättningen till bibelverserna är tagen från Bibel 2000.  
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Uttal av translittererad hebreisk text 

ch – Uttalet ”ch” är som i tyska ”Dach”, aldrig som svenska ”tj” som i ”tjänare”. 

Ingen skillnad gjordes i translitterationen mellan ח och כ och de flesta israeler 

skiljer inte heller på uttalet. 

g – uttalas gutturalt, som ”gata”, inte som ”gök” 

f - som ”förlåt” 

j – är alltid som svenska ”juni”, aldrig som engelska ”Jewish” 

o - som i svenska ”borg” eller ”ålder” 

u - alltid som i ”osanning”, aldrig som ”utan”  

sh - som i engelska ”show”. T ex ”shabbat” 

s– som vanligt svenskt ”s” som ”sommar” 

ts– ljudet finns inte på svenska men uttalas som ”tzunami” 

v - som ”vanligt” 

z – tonande s, som engelska ”zealous” 

’ – betyder att vokalerna eller konsonanterna uttalas var för sig, som i ”oaktsam” 

eller ”högtid”.  

e   - upphöjd e  antyder att e ska uttalas mycket kort, som i ”beskydd” och inte som 

”bearbeta” 

 

ף    Indikerar att det är här brukligt att buga sig 

 Indikerar där förbedjaren ofta fortsätta högt. Dessa stycken är alltid translit-

tererad.  

* variationer i texten (som t ex tillägg eller ändringar under de tio botdagarna mel-

lan Rosh hashana och Jom kipur.  

(…) indikerar andra textvarianter (som t ex tillägg av stammödrarna)  
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 ַנְפִשי חֹוַלת ַאֲהָבָתְך :

”min själ är sjuk av 

kärlek till dig” - Vår 

sårbarhet ges uttryck 

för och vår längtan 

efter att bli älskad så 

intensivt att det 

nästan gör ont i vår 

själ. Sedan byts fokus 

till den andres själ. 

Jedid Nefesh med sitt 

rika bildspråk fylld 

med ljus, strålglans, 

passionerad kärlek 

skapar ett liturgiskt 

landskap som talar 

djupt till vår längtan 

efter helhet. 

 ָאָנא ֵאל ָנא, ְרָפא ָנא ָלּה

Jag ber dig,  

allsmäktige, att hela 

henne. Denna ofta 

citerade rad kommer 

från Toran (4 Mos 

12:13) där Moshe ber 

för Miriam. Och i det 

sammanhanget får vi nya frågor: Vem är det som vi ber om helande för i Jedid 

Nefesh? Är det för vår egen själ eller för den andras själ? 

  .Dölj dig ej! Ett kall till Gud att uppenbara sig nu när folket är i exil - ְוַאל ִתְתַעָלם  

Själens älskade, Jedid Nefesh, skrevs av Eleazar ben Moshe Azikri (1553-1600) 

från Safed i norra Israel i mitten av 1500-talet. Den har blivit en av de mest  

omtyckte sånger att välkomna shabbat och sjungs även på shabbat eftermiddag, 

under seudat shlishi, den tredje måltiden innan havdala. Orden är en kärlekssång till 

Gud och är uppbyggd som en akrostik, dvs. varje vers börjar med ett att de fyra 

bokstäverna i Guds namn: ה ,ו ,ה ,י. Versionen här är baserat på Azikris eget 

manuskript som finns på biblioteket på The Jewish Theological Seminary i New 

York. I många siddurim används maskulin form, men han valde den feminina for-

men eftersom sången riktas till Shechina som kabbalisterna förstod som Guds fe-

minina manifestation.  

 ְיִדיד ֶנֶפׁש

 ְיִדיד ֶנֶפׁש, ָאב ָהַרְחַָמן, ְמשֹוְך ַעְבָדְך ֶאל ְרצֹוָנְך 

 ָירּוץ ַעְבָדְך ְכמֹו ַאָיל, ִיְשַתֲחֶוה מּול ֲהָדָרְך 

ֶפת צּוף ְוָכל ָטַעם   ִכי ֶיְעַרב לֹו ְיִדידּוָתְך, ִמנֹּ

 

 דּור, ָנֶאה, ִזיו ָהעֹוָלם, ַנְפִשי חֹוַלת ַאֲהָבָתְך ה  

ַעם ִזיָוְך   ָאָנא ֵאל ָנא, ְרָפא ָנא ָלּה, ְבַהְראֹות ָלּה נֹּ

 ָאז ִתְתֵחֵזק ְוִתְתַרֵפא, ְוָהְיָתה ָלְך ִׁשְפַחת עֹוָלם 

 

 ִתיק, ֶיְהמּו ַרֲחֶמיָך, ְוחּוס ָנא ַעל ֵבן אֹוֲהָבְך ו  

ף ִנְכַסף, ִלְראֹות ְבִתְפֶאֶרת ֻעָזְך   ִכי ֶזה ַכֶמה ִנְכסֹּ

 ָאָנא ֵאִלי, ַמְחָמד ִלִבי, חּוָׁשה ָנא, ְוַאל ִתְתַעָלם 

 

ׂש, ָחִביב, ָעַלי ֶאת ֻסַכת ְשלֹוֶמְך הִ   ָגֵלה ָנא ּוְפרֹּ

 ָתִאיר ֶאֶרץ ִמְכבֹוָדְך, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָבְך 

 .ַמֵהר ָאהּוב, ִכי ָבא מֹוֵעד, ְוָחֵנִני ִכיֵמי עֹוָלם
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Jedid Nefesh 

 

Själens älskade, nåderike Fader, 

närma din tjänare till din vilja. 

Din tjänare löper likt en hjort, och 

böjer sig inför din härlighet. Din 

kärlek ska bli sötare än en drop-

pande honungskaka och alla ljuva 

smaker. 

Jedid nefesh, av harachaman, 

meshoch avdach el retsonach.  

Jaruts avdach kemo ajal,  

jishtachave mul hadarach.  

Je’rav lo jedidutach, minofet 

tsuf vechol ta’am.  

Du praktfulle, sköne, du världsall-

tets strålglans, min själ är sjuk av 

kärlek till dig. Jag ber dig, 

allsmäktige, att hela henne och 

visa din strålglans behag, så hon 

bli stärkt och helad, din tjänarinna 

i evighet. 

Hadur nae ziv haolam,  

nafshi cholat ahavatach.  

Ana el na refa na la,  

beharot la noam zivach,  

Az titchazek vetitrape,  

vehajta la shifchat olam.  

Urtida Gud, låt din nåd bli väckt 

och förbarma dig över ditt älskade 

barn; det är länge nu som jag 

längtat att få skåda glansen i din 

kraft. Detta har mitt hjärta åtrått: 

förbarma dig och dölj dig ej!  

Vatik jehemu rachamecha 

vechus na al ben ohavach.  

Ki ze kama nichsof nichsaf,  

lirot betiferet uzach.  

Ana eli, machmad libi,  

chusha na veal titalam.  

Uppenbara dig, jag ber, bred över 

mig, min älskade, din frids hydda. 

Låt jorden lysas upp av din ära, vi 

vill fröjdas och glädja oss i dig. 

Skynda att älska, ty tiden är inne 

och var nådig mot oss såsom förr. 

Higale na ufros chaviv alai,  

et sukkat shelomech  

Ta’ir erets mikevodach,  

nagila venismecha bach.  

Maher ahuv, ki va moed,  

vechoneni kimej olam. 
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Lechu neranena (Psalm 

95) är en valfärdssång. 

Lechu! - Kom—Ledarens 

entusiastiska kall till alla 

närvarande att delta i 

vallfärden, är följd av en 

varning att komma ihåg 

hur det gick för israeli-

terna under ökenvand-

ringen och där de 

stängde sina ögon och 

hjärtan och bara kunde 

se svårigheterna . 

I psalmen här uppmanas 

vi däremot att gå fram 

med öppet sinne och 

glädje för att möte Gud 

som skapade allt.  

 trumpet. Roten till - ָנִריָעה

ordet är samma som i 

teru’a, ordet som beskriver shofarljudet. Våra röster som höjs i lovprisning blir till 

trumpeter, som välkomnar Gud.  ְלצּור ִיְׁשֵענּו vår räddningens klippa. I många ställen i 

toran kallas Gud ”tsur” - klippa.  

Talmud (b. Shabbat 119a) beskriver att dom lärda brukade byta till sina finaste klä-

der strax innan shabbat började och säga till varandra ”Låt oss gå och hälsa shabbat-

drottningen välkommen”. Över tusen år senare i staden Sefad i norra Israel så bru-

kade sedan kabbalisterna faktiskt gå ut i naturen för att ’välkomna shabbat’, vilket 

är betydelsen av orden  קבלת שבת ,kabbalat shabbat. 

Kabbalat shabbat börjar med sex psalmer (95-99 och 29) som beskriver Gud som 

mästare över hela världen och universum. Tillsammans består dem av 65 verser 

som motsvarar det numeriska värde i Adonaj: אדני  

De sex psalmer motsvarar också de sex veckodagar och som leder oss fram till 

L’cha Dodi sången vars ord betyder ”kom min vän låt oss hälsa shabbat välkom-

men.”  

 ְלכּו ְנַרְננ ה 

ה ְלצּור ִיְׁשֵענּו:   ְלכּו ְנַרְננ ה ַלְיי  נ ִריע 

ה ִבְזִמרֹות נ ִריַע לֹו:  יו ְבתֹוד  נ  ה פ   ְנַקְדמ 

 ִכי ֵאל ָגדֹול ְיָי ּוֶמֶלְך ָגדֹול ַעל ָכל ֱאֹלִהים: 

 ֲאֶׁשר ְבָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו: 

 ֲאֶשר לֹו ַהָים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶבֶׁשת ָיָדיו ָיָצרּו: 

ֵׂשנּו:  אּו ִנְׁשַתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיָי עֹּ  בֹּ

ִכי הּוא ֱאֹלֵהינּו ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹּאן ָידֹו 

לֹו ִתְׁשָמעּו:   ַהיֹום ִאם ְבקֹּ

 ַאל ַתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִכְמִריָבה ְכיֹום ַמָסה ַבִמְדָבר: 

 ֲאֶׁשר ִנסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְבָחנּוִני ַגם ָראּו ָפֳעִלי: 

ב   ֹאַמר ַעם ֹתֵעי ֵלב  קּוט ְבדֹור ו  נ ה א  ִעים ׁש  ַאְרב 

י:  כ   ֵהם ְוֵהם לֹא י ְדעּו ְדר 

ִתי:  ֲאֶׁשר ִנְׁשַבְעִתי ְבַאִפי ִאם ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוח 

 תהילים צה
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Lechu neranena 

Kom, låt oss jubla till Herrens ära 

och hylla vår klippa, vår rädd-

ning! Låt oss träda fram inför ho-

nom och tacka, hylla honom med 

sång och spel! Ty en stor Gud är 

Herren, en stor konung över alla 

gudar. I hans hand är jordens 

djup, och bergens toppar är hans. 

Hans är havet, som han har gjort, 

och fasta landet, som hans händer 

format. Kom, låt oss falla ner och 

tillbe, knäböja inför Herren, vår 

skapare, ty han är vår Gud och vi 

hans folk, fåren i hans hjord. Om 

ni ändå ville lyssna till honom i 

dag! Förhärda er inte som vid 

Meriva, som den gången vid 

Massa i öknen, där era fäder satte 

mig på prov, prövade mig fast de 

sett vad jag gjort.  

 I fyrtio år var jag led på det 

släktet och sade: Detta folk far 

vilse, de känner inte mina vägar. 

Och jag svor i min vrede: Aldrig 

skall de nå fram till min viloplats. 
Psalm 95 

Lechu neranena la’adonaj, naria 

letsur jishenu. Nekadma fanav be-

toda, bizmirot naria lo.  

Ki el gadol adonaj umelech gadol 

al kol elohim.  

Asher bejado mechekrej arets veto-

afot harim lo.  

Asher lo hajam vehu asaju 

vejabeshet jadav jatsaru. Bo’u 

nishtachave venichra’a nivrecha 

lifnej adonaj osenu.  Ki hu elo-

henu va’anachnu am marito vet-

son jado hajom im bekolo tish-

ma’u.  

Al takshu levavchem kimriva 

kejom masa bamidbar. Asher 

nisuni avotejchem bechanuni gam 

ra’u fa’ali.  

  Arba’im shana akut bedor 

va’omar am to’ej levav hem, ve-

hem lo jadu derachaj.  

Asher nishbati veapi im jevo’un el 

menuchati. 
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”Sjung till Herrens 

ära, sjung en ny 

sång…” Rashi, vår 

store texttolkare, 

förklarar att denna 

sång kommer att 

sjungas dagen då 

Israel förlossas, 

precis som den 

sista versen  

beskriver.  

Samson Raphael 

Hirsch (1808-

1888), den moder-

na ortodoxins 

grundare, skrev att 

sången är speciell 

då den beskriver 

en tid då alla folk 

erkänner Gud. Han 

skrev att ”...ropa 

ut hans seger dag 

efter dag” betyder 

att vi ska prisa 

Gud inte endast för de stora miraklerna men även för små, vardagliga, händelser 

som vi ofta inte lägger märke till eller tar för givna. 

 Den bibelska betydelsen av emuna var trofasthet, men senare judiska ֶבֱאמּונ תֹו 

generationer tolkade ordet som ’sanning’. Det är därför vi svarar på en b’racha, en  

välsignelse, med amen—som härleds from samma rotbokstäver. Psalmskrivaren  

refererade så klart till Templet men när psalm 96 så småningom inkluderades i kab-

balat shabbat liturgin så tolkades kabbalat shabbat som välkomst till Guds närvaro 

på samma sätt som man en gång gjorde i Templet i Jerusalem. Synagogan kallas 

ibland ”mikdash me’at” - ”det lilla templet” där vi inleder shabbat som helig tid.   

Vi tror inte endast på en Gud, skaparen av himmel och jord, men också på ett oskilj-

aktigt band mellan kosmos och etos, världen-som-den-är och världen-som-den-

borde-vara. Gud skapade inte bara världen men såg också ”...att det var god.” Natu-

ren styrs av naturlagarna, människorna styrs av moraliska lagar. Därför sjunger hela 

skapelsen: ט ט ָהָאֶרץ פֹּ ”... -ֵתֵבל ְבֶצֶדק  -ִכי ָבא, ִלְׁשפֹּ för att han kommer för att råda över 

jorden, råda rättvist över världen.” Lord Rabbi Jonathan Sacks. 

ׁש ד   ָהָאֶרץ. -; ִׁשירּו ַלְיָי, ָכלִׁשירּו ַלְיי , ִׁשיר ח 

 ְליֹום, ְיׁשּוָעתֹו. -ִׁשירּו ַלְיָי, ָבְרכּו ְׁשמֹו; ַבְשרּו ִמיֹום

 ָהַעִמים, ִנְפְלאֹוָתיו. -ַסְפרּו ַבגֹוִים ְכבֹודֹו; ְבָכל

ד; נֹוָרא הּוא, ַעל  ֱאֹלִהים. -ָכל-ִכי ָגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָלל ְמאֹּ

 ֱאֹלֵהי ָהַעִמים ֱאִליִלים; ַוְיָי, ָׁשַמִים ָעָׂשה. -ִכי, ָכל

ז ְוִתְפֶאֶרת, ְבִמְקָדׁשֹו. -הֹוד  ְוָהָדר ְלָפָניו; עֹּ

ז.   ָהבּו ַלְיָי, ִמְׁשְפחֹות ַעִמים; ָהבּו ַלְיָי, ָכבֹוד ָועֹּ

אּו ְלַחְצרֹוָתיו. -ָהבּו ַלְיָי, ְכבֹוד ְׁשמֹו; ְׂשאּו  ִמְנָחה, ּובֹּ

ֶדׁש; ִחילּו ִמָפָניו, ָכל-ִהְׁשַתֲחוּו ַלְיָי, ְבַהְדַרת  ָהָאֶרץ. -קֹּ

 ִתמֹוט; -ִתכֹון ֵתֵבל, ַבל-ַאף --ִאְמרּו ַבגֹוִים, ְיָי ָמָלְך

 ָיִדין ַעִמים, ְבֵמיָׁשִרים. 

 ִיְׂשְמחּו ַהָשַמִים, ְוָתֵגל ָהָאֶרץ; ִיְרַעם ַהָים, ּוְמֹלאֹו.   

 ָיַער. -ֲעֵצי-בֹו; ָאז ְיַרְננּו, ָכל-ֲאֶׁשר-ַיֲעֹלז ָׂשַדי, ְוָכל

ט ָהָאֶרץ:  --ִלְפֵני ְיָי, ִכי ָבא  ִכי ָבא, ִלְׁשפֹּ

ט  ֵתֵבל ְבֶצֶדק; ְוַעִמים, ֶבֱאמּוָנתֹו.  -ִיְׁשפֹּ
 תהילים צו
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Sjung till Herrens ära, sjung en ny 

sång, sjung till Herrens ära, hela  

världen! Sjung till Herrens ära, 

prisa hans namn, ropa ut hans seger 

dag efter dag! Förkunna hans ära 

bland folken, bland alla människor 

hans under! Stor är Herren, högt är 

han prisad, värd att frukta mer än 

alla gudar. Folkens alla gudar är 

avgudar, men Herren har gjort  

himlen. Han omges av prakt och 

glans, av makt och härlighet i sitt 

tempel. Ära Herren, alla folkslag, 

ära Herrens majestät, ära Herrens 

höga namn! Kom till hans förgår-

dar, kom med offer, fall ner inför 

Herren i helig skrud! Darra inför 

honom, hela jorden! Förkunna 

bland folken: Herren är konung! 

Världen står fast, den kan inte  

rubbas. Han dömer folken med 

oväld. Må himlen fröjdas och jor-

den jubla, havet brusa och allt det  

rymmer, marken och allt den bär 

må glädja sig. Då ska alla träd i 

skogen jubla inför Herren – se, han  

kommer, se, han kommer för att 

råda över jorden, råda rättvist över  

världen, råda trofast över folken. 
Psalm 96 

Shiru ladonai shir chadash; 

shiru ladonai kol ha'arets. Shi-

ru ladonai barchu shemo; 

basru mijom lejom jeshu'ato. 

Sapru bagojim kevodo; bechol 

ha'amim niflotav.  

Ki gadol adonai umhulal 

meod; nora hu al kol elohim.  

Ki kol elohei ha'amim elilim; 

vadonai shamajim asa.  

Hod vehadar lefanav; oz 

vetif'eret bemikdasho. Havu 

ladonai mishpechot amim; 

havu ladonai kavod va'oz. 

Havu ladonai kevod shemo; seu 

mincha uvo'u lefanav.  

Hishtachavu ladonai behadrat 

kodesh; chilu mipanav kol 

ha'arets. Imru vagojim adonai 

malach; af tikkon tevel bal ti-

mot; jadin amim bemesharim. 

 Jismechu hashamajim vetagel 

ha'arets; jir'am hajam umlo'o. 

Ja'aloz sadaj vechol asher bo; 

az jeranenu kol atsei ja'ar. 

Lifnei adonai ki va; ki va 

lishpot ha'arets. Jishpot tevel 

betsedek; veamim be'emunato. 
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ֶרץ א  ֵגל ה  ְך, ת  ל  ; ִיְׂשְמחּו, ִאִיים ְיי  מ 

ַרִבים. ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו; ֶצֶדק ּוִמְׁשָפט, 

ְמכֹון ִכְסאֹו. ֵאׁש, ְלָפָניו ֵתֵלְך; ּוְתַלֵהט 

ָסִביב ָצָריו. ֵהִאירּו ְבָרָקיו ֵתֵבל; ָרֲאָתה 

ַכדֹוַנג, ָנַמסּו ִמִלְפֵני --ַוָתֵחל ָהָאֶרץ. ָהִרים

ָהָאֶרץ. ִהִגידּו -ְיָי: ִמִלְפֵני, ֲאדֹון ָכל

ָהַעִמים ְכבֹודֹו. -ַהָשַמִים ִצְדקֹו; ְוָראּו ָכל

ׁשּו, ָכל ְבֵדי ֶפֶסל  ַהִמְתַהְלִלים -ֵיבֹּ עֹּ

 ֱאֹלִהים. -לֹו ָכל-ָבֱאִליִלים; ִהְׁשַתֲחוּו

ָׁשְמָעה ַוִתְׂשַמח, ִציֹון, ַוָתֵגְלָנה, ְבנֹות  

ַאָתה ְיָי, -ְיהּוָדה ְלַמַען ִמְׁשָפֶטי ְיָי. ִכי

ד ַנֲעֵליָת ַעל-ָכל-ֶעְליֹון ַעל ָכל-ָהָאֶרץ; ְמאֹּ

ֲהֵבי ְיָי, ִׂשְנאּו- ֵמר, -ֱאֹלִהים. אֹּ ָרע: ׁשֹּ

ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַיד ְרָׁשִעים, ַיִציֵלם. 

ֵלב ִׂשְמָחה. -אֹור, ָזֻרַע ַלַצִדיק; ּוְלִיְׁשֵרי

יִׂשְמחּו ַצִדיִקים, ַבְיָי; ְוהֹודּו, ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו. 
 תהלים צז

 

Psalm 97 är den första av 

två psalmer som beskriver 

Guds suveränitet. Hos kab-

balisterna i Sefad så var 

kabbalat shabbat ögon-

blicket där Gud blir krönt, 

skapelsen är avslutat och nu 

är Gud  

härskaren över skapelsen.  

 

Varför välsignade Gud 

Shabbat? Rabbi Berekiah 

säger: "Eftersom den har 

ingen partner. Första dagen 

i veckan har den andre da-

gen , tredje dagen har den 

fjärde, femte dagen har den 

sjätte, men Shabbat har 

ingen partner. Rabbi Shi-

mon bar Yochai sa: Shab-

bat kom framför Den He-

lige, Välsignade vare Han, 

och sa: "Alla andra har en 

partner förutom jag! Gud 

svarade: ”Folket Israel 

kommer att vara din part-

ner.” Och han la till: "Och 

när de stod framför Sinai 

berget, sa Gud till Israel: 

"Kom ihåg att hålla shab-

batdagen helig." Midrash, 

Bereshit Rabba 11:8 
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Herren är konung! Må jorden jubla, 

de fjärran kusterna glädja sig. Moln 

och töcken omger honom, på rätt 

och rättfärdighet vilar hans tron.  

Eld går framför honom och förbrän-

ner alla hans fiender.  Hans blixtar 

lyser upp hela världen, jorden ser 

dem och skälver. Bergen smälter 

som vax inför Herren, inför hela 

jordens härskare. Himlen förkunnar 

hans rättfärdighet, hans härlighet 

skådas av alla folk. Avgudadyrkar-

na står med skam, de som skryter 

med sina maktlösa gudar. Alla gu-

dar faller ner inför honom.  

 Sion hör och gläder sig, Juda 

städer jublar över dina domslut, 

Herre. Ty du, Herre, är den Högste, 

upphöjd över jorden, högt över alla 

gudar. Herren älskar dem som hatar 

det onda, han bevarar sina trognas 

liv och räddar dem ur de gudlösas 

våld. Ljus bryter fram för de rättfär-

diga och glädje för de redbara. Ni 

rättfärdiga, gläd er över Herren och 

prisa hans heliga namn. Psalm 97 

Adonaj malach, tagel ha’arets. 

Jismechu, ijim rabim. Anan 

va’arafel sevivav, tsedek 

umishpat, mechon kiso. Esh, le-

fanav telech, utlahet saviv tsarav. 

He’iru verakav tevel, ra’ata vata-

chel ha’arets. Harim-kadonag, 

namasu milifnej Adonaj. Mili-

fnej, adon kol-ha’arets. Higidu 

hashamajim tsidko, vera’u kol-

ha’amim kevodo. Jevoshu, kol-

ovdej fesel hamithalelim ba’eli-

lim, hishtavu-lo kol-elohim.  

 Shama vatismach, tsijon, 

vatagelna benot jehuda lema’an 

mishpati Adonaj. Ki ata Adonaj, 

eljon al kol ha’arets; meod 

na’alejta al kol elohim.  Ohavej 

Adonaj, sinu ra: shomer, nafshot 

chasidav mijad reshaim jatsilem. 

Or zarua latsadik, ul’jishrej-lev 

simcha. Jismechu tsadikim 

baAdonaj, vehodu,  lezecher 

kodsho. 
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ׁש  ד  ִנְפָלאֹות -ִכי --ִמְזמֹור, ִׁשירּו ַלְיי  ִׁשיר ח 

 לֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו. -ָעָׂשה; הֹוִׁשיָעה

 הֹוִדיַע ְיָי, ְיׁשּוָעתֹו; ְלֵעיֵני ַהגֹוִים, 

ְלֵבית  --ִגָלה ִצְדָקתֹו. ָזַכר ַחְסדֹו, ֶוֱאמּוָנתֹו

ֵאת, ְיׁשּוַעת  -ָאֶרץ-ַאְפֵסי-ִיְׂשָרֵאל: ָראּו ָכל

ָהָאֶרץ; ִפְצחּו ְוַרְננּו -ֱאֹלֵהינּו. ָהִריעּו ַלְיָי, ָכל

 ְוַזֵמרּו. ַזְמרּו ַליהָוה ְבִכנֹור; ְבִכנֹור, 

ְצרֹות, ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו,  --ְוקֹול ִזְמָרה. ַבֲחצֹּ

ִלְפֵני ַהֶמֶלְך ְיָי. ִיְרַעם ַהָים, ּוְמֹלאֹו; ֵתֵבל, 

ְׁשֵבי ָבּה. ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף; ַיַחד, ָהִרים -ְויֹּ

ט --ִלְפֵני ְייָ   ְיַרֵננּו.  ט ָהָאֶרץ: ִיְׁשפֹּ -ִכי ָבא, ִלְׁשפֹּ

 תהלים צחֵתֵבל ְבֶצֶדק ְוַעִמים, ְבֵמיָׁשִרים.

 

 



Endast för begränsad användning. Får ej distribueras, publiceras eller säljas!  

03 

 

En psalm. Sjung till Herrens ära, 

sjung en ny sång, ty han har gjort 

underbara ting. Han vann seger med 

sin starka hand, med sin heliga arm. 

Herren har visat att han räddar, 

folken fick skåda hans seger. Med 

godhet och trofasthet har han tänkt på 

Israels folk. Hela jorden har sett att 

vår Gud räddar. Hylla Herren, hela 

världen, brist ut i jubel och sång! 

Sjung till lyra för Herren, låt lyrans 

strängar klinga! Blås i trumpeter och 

horn, hylla konungen, Herren! Havet 

skall brusa och allt det rymmer, 

världen och alla som bor i den. 

Floderna skall klappa händer, bergen 

skall jubla tillsammans inför Herren: 

se, han kommer för att råda över 

jorden, råda rättvist över världen, 

råda med oväld över folken.   
Psalm 98 

ladonaj shir Mizmor, shiru 

chadash, ki niflaot asa, hoshia 

mino uzroa kodsho. elo j 

enej eshuato, leHodija Adonaj j

hagojim gila tsidkato. Zachar 

vejt eemunato lechasdo v

u chol-afsej arets et ’Jisrael, ra

shuat elohenu. Hariu ej

chu ’haarets, Pits--Ladonai kol

zameru. Zamru enu veranev

chinor echinor, beladonaj b

kol zimra. Bachatsotsrot ev

kol shofar hariu lifnej ev

hamelech Adonaj. Jiram 

joshvej eo, tevel v’hajam umlo

u chaf, ’harot jimchaeva. N

Lifnei  nu. eranejachad harim j

arets, ’Adonaj ki va lishpot ha

amim etsedek, vejishpot tevel b

mesharim.eb 
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ְך  ל  ֵׁשב ְכרּוִבים, ִיְרְגזּו ַעִמים; , ְיי  מ  יֹּ

ָתנּוט ָהָאֶרץ. ְיָי, ְבִציֹון ָגדֹול; ְוָרם הּוא, 

ָהַעִמים. יֹודּו ִׁשְמָך, ָגדֹול ְונֹוָרא; -ָכל-ַעל

ז ֶמֶלְך, ִמְׁשָפט ָאֵהב:  ָקדֹוׁש הּוא. ְועֹּ

ַאָתה, כֹוַנְנָת ֵמיָׁשִרים ִמְׁשָפט ּוְצָדָקה, 

ב ַאָתה ָעִׂשיָת.   ְבַיֲעקֹּ

ם   רֹוְממּו, ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ְוִהְׁשַתֲחוּו, ַלֲהדֹּ

ן,  ֶׁשה ְוַאֲהרֹּ ַרְגָליו: ָקדֹוׁש הּוא. מֹּ

ִראים  ְרֵאי ְׁשמֹו; קֹּ ֲהָניו, ּוְׁשמּוֵאל, ְבקֹּ ְבכֹּ

ְיָי ְוהּוא ַיֲעֵנם. ְבַעמּוד ָעָנן, ְיַדֵבר -ֶאל

ק ָנַתן ָתיו, ְוחֹּ ָלמֹו. ְיָי -ֲאֵליֶהם; ָׁשְמרּו ֵעדֹּ

ֵׂשא, ָהִייָת  ֱאֹלֵהינּו, ַאָתה ֲעִניָתם: ֵאל נֹּ

ֵקם, ַעל רֹוְממּו, ְיָי   ֲעִלילֹוָתם. -ָלֶהם ְונֹּ

-ֱאֹלֵהינּו,  ְוִהְׁשַתֲחוּו, ְלַהר ָקְדׁשֹו: ִכי

 תהלים צטָקדֹוׁש ְיָי ֱאֹלֵהינּו. 
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Herren är konung! Folken bävar, 

han tronar på keruberna, jorden 

skälver. Herren är stor i Sion och 

upphöjd över alla folk. De prisar ditt 

namn, det stora och fruktade. Helig 

är han. Mäktig är konungen som 

älskar det rätta: du håller rättvisan 

vid makt, du fäller rättfärdiga domar 

i Jakob.  

Ära Herren, vår Gud, fall ner 

inför hans fotapall. Helig är han. 

Mose och Aron var bland hans 

präster, Samuel bland dem som 

åkallade honom. De ropade till 

Herren, och han svarade. Ur 

molnpelaren talade han till dem, och 

de höll hans bud, den lag som han 

gav dem. Herre, vår Gud, du svarade 

dem, du var en Gud som förlät dem 

men också hämnades deras 

gärningar. Ära Herren, vår Gud, fall 

ner inför hans heliga berg. Helig är 

Herren, vår Gud. Psalm 99  

zu amim, eAdonaj malach, jirg

arets. ’ruvim tanut haejoshev k

ram hu, etsion gadol, veAdonaj b

amim. Jordu shimcha, ’ha-kol-al

oz enora, kadosh hu. Vegadol v

Melech mishpat ahev, ata 

konanta mejsharim mishpat 

akov ata asita. ’jaeutsdaka b 

mu Adonaj elohenu, ’Rom

hishtachavu lahadom raglav, ev

aharon ekadosh hu. Moshe v

korej echohanav ushmuel beb

hu emo, korim el Adonaj vesh

daber eamud anan jeanem. B’ja

chok ealejhem, shamru edotav v

natan lamo. Adonaj elohenu ata 

anitam, el nose hajita lahem, 

Romemu  nokem al alilotam. ev

hishtachavu eAdonaj elohenu v

har kodsho, ki kadosh Adonaj el

elohenu. 
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בּו ַלְיי    ִוד: ה  ְבֵני ֵאִלים; ָהבּו , ִמְזמֹור, ְלד 

ז. ָהבּו ַלְיָי, ְכבֹוד ְׁשמֹו;  ַלְיָי, ָכבֹוד ָועֹּ

ֶדׁש. קֹול ְיָי, ַעל-ִהְׁשַתֲחוּו ַלְיָי, ְבַהְדַרת -קֹּ

ַמִים -ַהָכבֹוד ִהְרִעים ְיָי, ַעל-ַהָמִים: ֵאל

ַח; קֹול ְיָי, ֶבָהָדר. קֹול ְיָי, -ַרִבים. קֹול ְיָי ַבכֹּ

ֵבר ֲאָרִזים; ַוְיַׁשֵבר ְיָי, ֶאת ַאְרֵזי ַהְלָבנֹון. -ׁשֹּ

ן, ְכמֹו ֶבן-ַוַיְרִקיֵדם ְכמֹו -ֵעֶגל; ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹּ

ֵצב; ַלֲהבֹות ֵאׁש. קֹול ְיָי, -ְרֵאִמים. קֹול ְיָי חֹּ

ָיִחיל ִמְדָבר; ָיִחיל ְיָי, ִמְדַבר ָקֵדׁש. קֹול ְיָי, 

 -ַוֶיֱחׂשֹּף ְיָערֹות: ּוְבֵהיָכלֹו --ְיחֹוֵלל ַאָילֹות

ֵמר ָכבֹוד. ְיָי, ַלַמבּול ָיָׁשב; ַוֵיֶׁשב ְיָי,  ֻכלֹו, אֹּ

ז, ְלַעמֹו ִיֵתן; ְיָי, ְיָבֵרְך --ֶמֶלְך ְלעֹוָלם. ְייָ  עֹּ

 תהלים כטַעמֹו ַבָשלֹום. -ֶאת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נ א ְבֹכַח   ְגֻדַלת ְיִמיְנָך ַתִתיר ְצרּוָרה. א 

 ַקֵבל ִרַנת ַעְמָך, ַׂשְגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. 

ָנא ִגבֹור, דֹוְרֵׁשי ִיחּוְדָך, ְכָבַבת ָׁשְמֵרם. ָבְרֵכם, 

ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמם, ִצְדָקְתָך ָתִמיד ָגְמֵלם. ֲחִסין ָקדֹוׁש, 

ָך. ָיִחיד ֵגֶאה, ְלַעְמָך ְפֵנה,  ְברֹוב טּוְבָך, ַנֵהל ֲעָדֶתֶֽ

ַע  נּו, יֹוֵדֶֽ נּו ַקֵבל, ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתֶֽ ָך. ַׁשְוָעֵתֶֽ זֹוְכֵרי ְקֻדָשֶתֶֽ

 ַתֲעֻלמֹות.
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 Mizmor ledavid: havu 

ladonaj: En psalm av David. 

Ära Herren, ni gudasöner, ära 

Herrens majestät, ära Herrens 

höga namn, fall ner inför  

Herren i helig skrud! Herrens 

röst över vattnen! Ärans Gud 

dundrar, Herren hörs över de 

stora vattnen. Herrens röst i sin 

kraft, Herrens röst i sin prakt, 

Herrens röst knäcker cedrarna, 

Herren knäcker Libanons  

cedrar. Han får Libanon att 

hoppa som en kalv, Sirjons 

berg som en vildoxe. Herrens 

röst slår blixtar, Herrens röst 

får öknen att skälva, Herren får 

Kadesh-öknen att skälva.  

Herrens röst skrämmer  

hindarna att kalva, lämnar  

träden nakna. Allt i hans  

tempel ropar: ”Ära!” Herren 

tronar ovan himmelshavet, 

Herren tronar som konung för 

evigt. Herren ger styrka åt sitt 

folk. Herren välsignar sitt folk 

med fred. Psalm 29 

Ana bechoach: Må du med din 

mäktiga högra hand lossa  

knuten som håller oss bundna. 

Ta emot ditt folks böner, du 

som är vördad, lyft oss upp, 

rena oss. 

Mizmor ledavid. Havu ladonaj, 
benej elim, havu ladonaj kavod 
vaoz. Havu ladonaj kevod shemo, 
hishtachavu ladonaj behadrat ko-
desh. Kol Adonaj al hamajim, el 
hakavod hirim, Adonaj al majim 
rabim. Kol Adonaj bakoach, kol 
Adonaj behadar.  Kol Adonaj 
shover arazim vajshaber Adonaj 
et arzej halevanon.  Vajarkidem 
kemo egel, levanon vesirjion kemo 
ven reemin. Kol Adonaj chotsev 
lahavot esh. Kol Adonaj jachil 
midbar, jachil Adonaj midbar ka-
desh Kol Adonaj jecholel ajalot.  
Vajechesof jearot, uvehejchalo 
kulo omer kavod. Adonaj lama-
bul jashav, vajeshev Adonaj me-
lech leolam.  Adonaj oz leamo 
jiten, Adonaj jevarech et amo 
vashalom. 

 

 

 

 

 

 

Ana bechoach gedulat jemincha 

tatir tserura. Kabel rinat amcha, 

sagvenu taharenu nora. 
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Lecha Dodi är kanske den mest 

kända av alla hymner som ingår i 

kabbalat shabbat, förutom Jedid 

Nefesh. Den skrevs av Shlomo Ha-

levi Alkabets (cirka 1500-1576) 

som tillhörde gruppen av mystiker-

na i Safed under Rabbin Moses 

Cordovero. I Lecha Dodi vävs ihop 

shabbat, Gud och folket Israel—där 

shabbat välkomnas som en brud 

och drottning: ”likrat kala”.  

Första bokstaven i varje vers bildar 

en akrostikon med förfatarens namn 

 ett vanligt sätt för ,ש.ל.מ.ה...ה.ל.ו.י

författare att ”signera” sina verk 

under medeltiden.   

 ”Bevara” och ”kom ihåg” ָׁשמֹור ְוָזכֹור

- De tio budorden återkommer två 

gånger i toran med små avvikelser: 

en av de är det fjärde budordet där 

det står ”kom ihåg” i 2 Mos 20:8 

men ”bevara” i 5 Mos 5:12. I en 

midrash lär vi oss att Gud yttrade 

både ”i ett enda ord” (Mekhilta, Bacho-

desh 7).   

ה דֹוִדי   ִלְקַראת ַכָלה. ְלכ 

 ְפֵני ַׁשָבת ְנַקְבָלה:

 מֹור ְוָזכֹור ְבִדבּור ֶאָחד, ׁש  

נּו ֵאל ַהְמיָֻחד.   ִהְשִמיָעֶֽ

 ְיָי ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד. 

ֶרת ְוִלְתִהָלה:   ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶֽ

 ְקַראת ַׁשָבת ְלכּו ְוֵנְלָכה. לִ 

 ִכי ִהיא ְמקֹור ַהְבָרָכה. 

ֶדם ְנסּוָכה.   ֵמרֹּאׁש ִמֶקֶֽ

 סֹוף ַמֲעֶׂשה ְבַמֲחָׁשָבה ְתִחָלה: 

ֶלְך ִעיר ְמלּוָכה. מִ   ְקַדׁש ֶמֶֽ

ּוִמי ְצִאי ִמתֹוְך ַהֲהֵפָכה.   קֶֽ

ֶמק ַהָבָכא.  ֶבת ְבֵעֶֽ  ַרב ָלְך ֶׁשֶֽ

ִיְך ֶחְמָלה:   ְוהּוא ַיֲחמֹול ָעַלֶֽ

 ְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי. הִ 

 ִלְבִׁשי ִבְגֵדי ִתְפַאְרֵתְך ַעִמי: 

 ַעל ַיד ֶבן ִיַׁשי ֵבית ַהַלְחִמי. 

 ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְגָאָלּה: 

 ְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי. הִ 

ֹוִרי.  ּוִמי אֶֽ  ִכי ָבא אֹוֵרְך קֶֽ

ִרי.  ּוִרי ִׁשיר ַדֵבֶֽ ּוִרי עֶֽ  עֶֽ

ִיְך ִנְגָלה.   ְכבֹוד ְיָי ָעַלֶֽ

 
Fortsa tter pa  na sta sida...  
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 Lecha Dodi 

Lecha dodi likrat kala,  

pene shabbat nekabela. 

Kom, min älskade, bruden tillmötes, 

låt oss hälsa shabbat välkommen. 

Shamor vezachor bedibur echad, 

hishmianu El hamjuchad,  

Adonaj echad ushemo echad.  

Leshem uletiferet velithila. 

”Bevara” och ”kom ihåg” i ett enda 

ord: det lät den ende Guden oss höra. 

Herren är en och hans namn ett enda, 

han skall äras, förhärligas och prisas. 

Likrat shabbat lechu venelcha,  

ki hi mekor haberacha,  

merosh mikedem nesucha,  

sof ma’ase bemachshava techila. 

Kom, låt oss gå shabbat tillmötes, den 

är välsignelsens källa, från början be-

stämd som det sista i skapelsen, fast-

ställd i begynnelsen. 

Mikdash melech ir melucha,  

kumi tse’i mitoch hahafecha,  

rav lach shevet beemek habacha, 

vehu jachamol alajich chemla. 

Konungens helgedom, konungens 

stad, res dig, träd fram ur förstörelsen. 

Länge nog har du suttit i tårarnas dal, 

han skall förbarma sig över dig.  

Hitna’ari me’afar kumi,  

livshi bigdej tifartech ami,  

al jad ben Jishai halachmi,  

korva el nafshi geala. 

Skaka stoftet av dig, res dig, kläd dig i 

din härlighetens kläder, mitt folk. Ge-

nom betlehemiten Jishais son nalkas 

min själs befrielse.   

Hitorari hitorari,  

ki va orech kumi ori,  

uri uri shir daberi,  

kevod Adonaj alajich nigla.  

Vak upp, vak upp, ty ditt ljus kommer; 

res dig, lys. Vakna, vakna, stäm upp 

en sång. Herrens härlighet uppenbarar 

sig över dig.  

 
Fortsätter på nästa sida... 
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Shabbat framställs som drott-

ning eller brud i sången:   

shabbat kommer in genom  

dörren , vi vänder oss om för att 

hälsa henne välkommen. Hon 

går fram och sätter sig på biman, 

bredvid aron kodesh, toraskåpet. 

Vi vänder oss fram och bugar 

igen. Shabbat har kommit och vi  

fortsätter med psalm 92 på nästa 

sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De som har förlorat en anhörig 

”sitter shiva”, dvs stannar 

hemma i en vecka för att ge tid 

för sorgen. På shabbat är det 

ändå brukligt att komma till 

synagogan men eftersom  

kabbalat shabbat är en  

glädjefylld inledning så brukar 

de sörjande avstå från att delta 

under denna del och väntar  

utanför. Efter Lecha Dodi  

kommer de in och vi hälsar de 

välkomna med denna hälsning. 

ֹּא ִתָכְלִמי. לֹ  ֹוִׁשי ְול  א ֵתבֶֽ

 ַמה ִתְשתֹוֲחִחי ּוַמה ֶתֱהִמי. 

 ָבְך ֶיֱחסּו ֲעִנֵיי ַעִמי, 

 ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִתָלּה: 

ִיְך. וְ   ָהיּו ִלְמִׁשָסה ׁשֹּאָסֶֽ

ִיְך.   ְוָרֲחקּו ָכל ְמַבְלָעֶֽ

ִיְך.  ִיְך ֱאֹלָהֶֽ  ָיִׂשיׂש ָעַלֶֽ

 ִכְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַכָלה: 

ֹוִצי. י    ִמין ּוְׂשמֹּאל ִתְפרֶֽ

יִצי.   ְוֶאת־ְיָי ַתֲעִרֶֽ

 ַעל ַיד ִאיׁש ֶבן ַפְרִצי. 

יָלה:   ְוִנְׂשְמָחה ְוָנִגֶֽ

Läses ståendes vänd mot ingången: 

ֹוִאי ְבָׁשלֹום ֲעֶטֶרת ַבְעָלּה.   בֶֽ

 ַגם ְבִׂשְמָחה ּוְבָצֳהָלה. 

 תֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגָלה. 

ֹוִאי ַכָלה:  ֹוִאי ַכָלה, בֶֽ  בֶֽ

 

 ֶנחּום ֲאֵבִלים

Sörjande under shiva-veckan kommer nu in i synagogan och 

hälsas av de närvarande med följande: 

ַהָמקֹום ְיַנֶחם ֶאְתֶכם ְבתֹוְך ְׁשָאר ֲאֵבֵלי ִציֹון 

 ֵוירּוָׁשָלִים.

Sefaradim använder denna hälsning: 

 ִמן ַהָשַמִים ְתנָֻחמּו. 
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Lo tevoshi velo tikalmi,  

ma tishtochachi uma te-

hemi, bach jechesu anije 

ami, venivneta ir al tila. 

Inte skall du skämmas, inte skall du bly-

gas, varför böjer du dig ned, varför grå-

ter du? Hos dig finner de skydd, mitt 

folks ödmjuka, staden återuppbygges på 

sina ruiner. 

Vehaju limshisa shosajich,  

verachaku kol mevalajich,  

jasis alajich elohajich,  

kimsos chatan al kala.  

 

De som plundrade dig skall utsättas för 

plundring; de som vill uppsluka dig skall 

vara fjärran. Din Gud skall glädja sig 

över dig, som brudgummen över bruden.  

Jamin usmol tifrotsi,  

veet Adonaj taaritsi,  

al jad ish ben partsi,  

venismecha venagila. 

Genom Perets’ ättling skall du utbreda 

dig till höger och vänster och förhärliga 

Herren. Genom honom skall vi glädja 

oss och fröjda oss. 

 Läses ståendes vänd mot ingången: 

Boi veshalom ateret bala,  

gam besimcha uvetsohola,  

toch emune am segula,  

boi chala, boi chala. 

Kom med frid, du makens krona,  

i glädje och jubel till  

egendomsfolkets trogna.  

Kom, brud. Kom, brud. 

 Att trösta de sörjande 

Hamakom jinachem et-

chem betoch shear avelej 

tsijon verushalajim. 

 

Min hashamajim 

tenuchamu. 

Må den Allsmäktige skänker tröst för er 

och alla som sörjer bland Sion och  

Jerusalem. 

Sefaradim säger följande hälsning: 

Må ni finner tröst från himlen. 
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Rabbi Levi sa: Männi-

skan skapades på den 

sjätte dagen vid första 

timmen...vid tolfte tim-

men straffade Gud henne, 

drev ut och dömde män-

niskan till döden. Men då 

kom anlände Shabbat och 

blev människans advo-

kat, Shabbat sa till Den 

Helige: ”Under skapel-

sens sex dagar blev ingen 

straffad, ska du nu börja 

när jag kommer?” Män-

niskan förskonades då 

pga Shabbats önskan. 

När människan såg vil-

ken makt Shabbat har så 

ville hon sjunger en sång 

till Shabbats ära. Men 

Shabbat sa till männi-

skan: ”Ska du sjunga en 

hymn till mig? Låt oss—

du och jag, sjunga en 

hymn till den Heliga”. 

Därför:  ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום

דֹות ַלְיָי   En -ַהַשָבת טֹוב ְלהֹּ

psalm: Sången av Shab-

batdagen.” Midrash Tehillim 

92:2 

På jom tov och shabbat chol hamoed börjar vi här: 

ת   ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַשב 

דֹות ַלְיָי ּוְלַזֵמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון.   טֹוב ְלהֹּ

ֶקר ַחְסֶדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַבֵלילֹות.   ְלַהִגיד ַבבֹּ

 ָנֶבל ֲעֵלי ִהָגיֹון ְבִכנֹור.  -ָעׂשֹור ַוֲעֵלי-ֲעֵלי

 ִכי ִׂשַמְחַתִני ְיָי ְבָפֳעֶלָך ְבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵנן. 

ֶתיָך. -ַמה ד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֹּ  ָגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְיָי ְמאֹּ

 

 ַצִדיק ַכָתָמר ִיְפָרח ְכֶאֶרז ַבְלָבנֹון ִיְׂשֶגה.   

 ְׁשתּוִלים ְבֵבית ְיָי ְבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו. 

 עֹוד ְינּובּון ְבֵׂשיָבה ְדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִנים ִיְהיּו. 

 ַעְוָלָתה בֹו.-ָיָׁשר ְיָי צּוִרי ְולֹּא-ְלַהִגיד ִכי

 תהילים צב
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 På jom tov och shabbat chol hamoed börjar vi här: 

 

En psalm, sången av sabbatsdagen. 

Det är gott att tacka Herren och att 

lovsjunga ditt namn, du den Högste, 

att var morgon förkunna din nåd och 

på natten din trofasthet, med tio-

strängad harpa, till lyrans klang. Dina 

gärningar, Herre, ger mig glädje, jag 

jublar över dina händers verk. Herre, 

vilken storhet i ditt verk, vilket djup i 

dina planer! Den enfaldige kan inte 

förstå det, en dåre fattar inte detta: om 

än de gudlösa växer som gräs och 

ogärningsmännen blomstrar, ska de 

ändå förgöras för alltid. Men du, 

Herre, är upphöjd i evighet. Ja, dina 

fiender, Herre, dina fiender ska gå un-

der och ogärningsmännen skingras. 

Du gör mig lik vildoxen med lyfta 

horn, du svalkar mig med uppfris-

kande olja. Jag får se hur mina fiender 

går under, höra hur de onda angripar-

na förgås. De rättfärdiga grönskar som 

palmer, växer höga som cedrar på Li-

banon. De är planterade i Herrens hus 

och grönskar på vår Guds förgårdar. 

Ännu i hög ålder skjuter de skott, de 

är fulla av sav och kraft och vittnar om 

att Herren är rättvis, min klippa – i 

honom finns ingen orätt. Psalm 92 

jom eMizmor shir l

hodot eTov lhashabbat. 

zamer  eladonaj ul 

hagid eshimcha eljon. Lel

baboker chasdecha 

-emunatcha balajlot. Alejev

navel alej -lej’asor va

chinor. Ki ehigajon b

simachatani Adonaj 

od ealecha Adonaj m’faeb

votecha. eamku machsh 

Tsadik katamar jifrach 

erez balvanon jisge. ek

vejt Adonaj etulim beSh

chatsrot elohenu jafrichu. eb

shenim esejva denuvun beOd j

hagid ki eanim jihju. L’raev

lo ejashar Adonaj tsuri v

avlata bo. 
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ְך   ל   ֵגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ְיי  מ 

ֹוט׃  ל ַבל־ִתמֶֽ ז ִהְתַאָזר ַאף־ִתכֹון ֵתֵבֵ֗  ְיָי עֹּ

ָתה׃  עֹוָלם ָאֶֽ  ָנכֹון ִכְסֲאָך ֵמָאז ֵמֶֽ

 ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ְיָי ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם 

 ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָדְכָיֶֽם׃ 

לֹות ַמִים ַרִבים ַאִדיִרים ִמְׁשְבֵרי־ָים     ִמקֹּ

ד  ַאִדיר ַבָמרֹום ְיָי׃  ֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמאֹּ דֹּ  ֵעֶֽ

ים׃  ֶרְך ָיִמֶֽ ֶדׁש ְיָי ְלאֹּ  ְלֵביְתָך ַנֲאָוה־קֹּ

 תהילים צג

Här slutar kabbalat shabbat.  
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 På jom tov och shabbat chol hamoed börjar vi här: 
 Adonaj malach: Herren är ko-

nung! Han har klätt sig i höghet. 

Herren har klätt sig i makt, spänt om 

sig sitt bälte. Världen står fast, den 

kan inte rubbas. Din tron står fast 

sedan urminnes tid, du är till från 

evighet. Floderna höjde, o Herre, 

floderna höjde sin röst, höjde sin 

dånande röst. Väldigare än de stora 

vattnens brus, väldigare än havets 

bränningar, ja, väldig är Herren i 

höjden. Dina bud ska bestå, ditt hus 

ska vara heligt, Herre, för alltid. Psalm 

93 

 

Adonaj malach ge’ut lavesh 

lavesh Adonaj oz hitazar af 

tikon tevel bal timot. Nachon 

kisacha me’az me’olam ata. 

Nasu neharot Adonaj, nasu 

neharot kolam jisu neharot 

dochjam. 

 Mikolot majim rabim, 

adirim mishberej jam, adir 

bamarom Adonaj. Edotecho 

ne'emnu meod levejtecha 

nava kodesh, Adonaj leorech 

jamim. 
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Sedan talmudisk tid så 

har textstudier varit del av 

förberedelsen för maariv 

på Shabbat.  

 

Ett av de mest betydelse-

fulla orden i Bibeln är 

kadosh, helig, ett ord som 

ingen annan representerar 

mysteriet och majestät av 

det gudomliga. Vad var 

det första heliga objekt i 

Bibeln? Var det ett berg? 

En altare? Det är faktiskt 

ett speciellt tillfälle där 

detta ord, kadosh, an-

vänds för första gången: i 

Första Moseboken vid 

slutet av skapelsen. Hur 

meningsfullt är inte det 

att ordet användes i sam-

band med en tidpunkt: 

”Gud välsignade den 

sjunde dagen och gjorde 

den helig…” 1 Mos 2:3. 

Inget annat i skapelsen 

fick attributet ”helig”. 

När historia börjar, fanns  

endast en helighet i  

värden, tidens helighet. 

När vid Sinai Guds ord 

förkunnades, så förkunna-

des även människans he-

lighet: ”Ni skall vara ett 

heligt folk” 2 Mos 19:6. 

Först efter att folket hade gått efter för frestelsen och tillbett en sak, den gyllene 

kalven, befalldes byggandet av tabernaklet, en helig plats.  
Abraham Joshua Heschel, The Sabbath 

ַבֶמה ַמְדִליִקין ּוַבָמה ֵאין ַמְדִליִקין? ֵאין ַמְדִליִקין לא 

ֶסן, ְולא ְבָכָלְך, ְולא ִבְפִתיַלת ָהִאיָדן,  ְבֶלֶכׁש, ְולא ְבחֹּ

ְולא ִבְפִתיַלת ַהִמְדָבר, ְולא ִבירֹוָקה ֶׁשַעל ְפֵני ַהָמִים; 

ְולא ְבֶזֶפת, ְולא ְבַׁשֲעָוה, ְולא ְבֶׁשֶמן ִקיק, ְולא 

ֵרָפה, ְולא ְבַאְלָיה, ְולא ְבֵחֶלב. ַנחּום ַהָמִדי  ְבֶׁשֶמן שְֹּ

אֹוֵמר: ַמְדִליִקין ְבֵחֶלב ְמֻבָשל; ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: 

ֶאָחד ְמֻבָשל ֶאָחד ֶׁשֵאינֹו ְמֻבָשל, ֵאין ַמְדִליִקין בֹו. 
 משנה שבת ב:א

ַהְמַכֶבה ֶאת ַהֵנר ִמְפֵני ֶׁשהּוא ִמְתָיֵרא ִמְפֵני גֹוִים, 

ִמְפֵני ִלְסִטים, ִמְפֵני רּוַח ָרָעה, ְוִאם ִבְׁשִביל ַהחֹוֶלה  

ֶׁשִייַׁשן ָפטּור; ְכָחס ַעל ַהֵנר, ְכָחס ַעל ַהֶשֶמן, ְכָחס 

פֹוֵטר ְבֻכָלן, חּוץ ִמן  -ַעל ַהְפִתיָלה ַחָיב. ְוַרִבי יֹוֵסי 

ּה ֶפָחם.   ה:משנה שבת בַהְפִתיָלה, ִמְפֵני ֶׁשהּוא עֹושָֹּ

ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָצִריְך ָאָדם לֹוַמר ְבתֹוְך ֵביתֹו, ֶעֶרב 

ְרֶתם? ֵעַרְבֶתם? ַהְדִליקּו ֶאת  ַׁשָבת ִעם ֲחֵׁשָכה. ִעשַֹּ

 משנה שבת ב:זַהֵנר! 

ֶדׁש ַמִציִלין אֹוָתן ִמְפֵני ַהְדֵלָקה, ֵבין  ָכל ִכְתֵבי ַהקֹּ

ֶׁשקֹוִרין ָבֶהן ּוֵבין ֶׁשֵאין קֹוִרין ָבֶהן. ְוַאף ַעל ִפי 

ֶׁשְכתּוִבים ְבָכל ָלׁשֹון, ְטעּוִנים ְגִניָזה. ּוִמְפֵני ָמה ֵאין 

קֹוִרין ָבֶהם? ִמְפֵני ִבּטּול ֵבית ַהִמְדָרׁש. ַמִציִלין ִתיק 

ַהֵסֶפר ִעם ַהֵסֶפר, ְוִתיק ַהְתִפִלין ִעם ַהְתִפִלין, ְוַאף 

ַעל ִפי ֶׁשֵיׁש ְבתֹוָכן ָמעֹות. ּוְלֵהיָכן ַמִציִלין אֹוָתן? 

ְלָמבֹוי ֶׁשֵאינֹו ְמֻפָלׁש. ֶבן ְבֵתיָרא אֹוֵמר: ַאף ַלְמֻפָלׁש. 
 משנה שבת טז:א
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Texter för studier och eftertanke 

Vad får användas som ljus (shabbatljus) och vad får man 

inte tända? Man får inte tända med mossa eller flax, eller 

råside, eller pilbark eller ökensilke eller tång. Heller inte 

med tjära, vax eller ricinolja, eller olja som åsidosattes för 

att brännas, eller fettet från fårens svansar eller talg. Nachum 

haMadi säger: Man får tända med talg om den kokades men 

våra lärda säger: man får inte tända med talg oavsett om den 

kokades eller ej.  
Mishna Shabbat 2:1 

Den som släcker shabbatljusen av rädsla för rövare eller tju-

var eller onda krafter, eller så att en sjuk människa kan sova, 

har inte vanhelgat shabbat. Den som gör så däremot för att 

spara på lampan, oljan eller veken är har vanhelgat shabbat. 

Rabbi Josi undantar en som gör något av dessa, förutom för 

att spara på veken, eftersom genom att släcka veken uppstår 

kol.   
Mishna Shabbat 2:5 

När mörkret faller på fredag kväll bör man fråga följande tre 

saker: ”Har tionden tagits av maten?” ”Har en eruv upprät-

tats?” ”Är shabbatljusen tända?”.  
Mishna Shabbat 2:7 

Alla skrifter från Toran må räddas ur elden oavsett om tex-

terna läses offentligt eller inte. Även om dem skrevs på 

andra språk måste de bevaras. Varför läser vi inte ur dem på 

shabbat? För att inte försumma beit midrash studier.  Man 

får rädda en toramantel med en torarulle, en tefillinväska 

med tefillin även om den innehåller pengar. Var ska dom 

flyttas? Till en omgärdad väg. Ben Beteira säger: även till en 

öppen väg.  Mishna Shabbat 16:1 
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 Med vad får ַבֶמה ַמְדִליִקין 

man tända: Dessa texterna 

från den rabbinska tradit-

ionen lades till i liturgin 

för att förlänga den för att 

vänta in dem som anlände 

sen till gudstjänsten. Syf-

ten var att dra ut ögon-

blicket innan maariv bör-

jar för att säkerställa att så 

många som möjligt hade 

hunnit komma till synago-

gan.  

 

Våra lärda valde olika 

stycken från den muntliga 

toran har att göra med den 

gamla motsättningen mel-

lan de judar som följde 

den muntliga toran och de 

som inte gjorde det, dvs 

Saducceerna och Karaiter-

na. Karaiterna tog budor-

det i 2 Mos 35:3 ”Ni skall 

inte göra upp eld på sab-

batsdagen, var ni än bor.” 

bokstavligen. Våra lärda 

däremot interpreterade 

förbudet på så sätt att det 

var förbjudet att tända 

eller släcka eld under 

shabbat, men att det däre-

mot gick bra att tända eld 

(och därmed ljus) innan 

shabbat började och låter 

det brinna.   

ֵאין ְמַיְלִדין ֶאת ַהְבֵהָמה ְביֹום טֹוב, ֲאָבל ְמַסֲעִדין. 

ּוְמַיְלִדין ֶאת ָהִאָשה ַבַשָבת, ְוקֹוִרין ָלּה ֲחָכָמה 

ִמָמקֹום ְלָמקֹום, ּוְמַחְלִלין ָעֶליָה ֶאת ַהַשָבת, 

ְוקֹוְׁשִרין ֶאת ַהַּטבּור. ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ַאף חֹוְתִכין. 

ין ַבַשָבת.  ְוָכל ָצְרֵכי ִמיָלה עֹושִֹּ

 משנה שבת יח:א

 

ָאַמר ַרִבי ֶאְלָעָזר ָאַמר ַרִבי ֲחִניָנא ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 

ַמְרִבים ָׁשלֹום ָבעֹוָלם ֶׁשֶנֲאַמר )ישעיהו נד, יג( ְוָכל 

ָבָנִיְך ִלמּוֵדי ְיָי ְוַרב ְׁשלֹום ָבָנִיְך. ַאל ִתְקָרי ָבָנִיְך 

ֶאָלא בֹוָנִיך. )תהלים קיט, קסה( ָשלֹום ָרב ְלאֹוֲהֵבי 

 תֹוָרֶתָך, ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול. )תהלים קכב, ז( 

ְיִהי ָׁשלֹום ְבֵחיֵלְך, ַשְלָוה ְבַאְרְמנֹוָתִיְך. )תהלים   

ם ָבְך.  קכב, ח( ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְבָרה ָנא ָׁשלּוֹּ

)תהלים קכב, ט( ְלַמַען ֵבית ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה 

טֹוב ָלְך. )תהלים כט, יא( ְיָי עֹוז ְלַעמֹו ִיֵתן, ְיָי 

 ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום: 

 בבלי ברכות סד:א
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Rabbi Shimon ben 

Lakish sa: Den He-

lige ger oss en extra 

själ när shabbat bör-

jar och ta ifrån oss 

den när shabbat slu-

tar. Talmud Bavli, Bejtsa 

16a 

Man får inte utlösa födseln av ett djur på Jom Tov 

men man får bistå ett djur som föder. Man får 

föda barn på shabbat och tillkalla en barnmorska 

utifrån åt mamman och bryter shabbat för hennes 

skull och binda upp navelsträngen. Rabbi Josi sä-

ger: Man får även klippa navelsträngen. Och alla 

nödvändiga handlingar för en omskärelse får gö-

ras på shabbat.  Mishna Shabbat 18:1 

Rabbi Elazar säger i Rabbi Chaninas namn: De 

lärdes studenter föröka fred Jesaja 54:13: Alla dina 

barn skall fostras av Herren, i fred och välgång 

skall dina barn leva. Läs inte  ”barn” utan 

”byggare”. Må de som älskar dig leva i trygghet  

Ps 122:6, låt dem inte mötas av hinder.   

Må välgång råda inom dina murar, trygghet i dina 

palats. Ps 122:7 För mina bröders och vänners skull 

vill jag önska dig välgång. Ps 122:8 För templets 

kull, Herrens, vår Guds, tempel, vill jag söka ditt 

bästa.  

Ps 122:9 Herren ger styrka åt sitt folk. Herren välsig-

nar sitt folk med fred. Ps 29:11. 
Talmud Bavli, Berachot 64a 

  Jehi shalom bechejlech, shalva bearmenota-

jich. Lema’an achaj vere’aj, adabra na shalom 

bach. Lema’an bet Adonaj elohenu, avaksha 

tov lach. Adonaj oz le’amo jiten, Adonaj je-

varech et amo vashalom.  
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El elohej haruchot, asher 
bejadecha nafshot hachajim 
vehametim, peneh hajom 

bechesed uverachamim el 
tefilati lezecher jakirati. 
Zechar-na et kol hachesed 
vehatov she’asta beolam 
hachajim.  

Ten la menucha nechona  
tachat kanfej hashechina, 
utseror bitsror hachajim et 
nishmata.  
Jitgadal vejitkadash shme 

rabba. Ose shalom  
bimromav hu ja’ase shalom 
alenu veal kol Jisrael,  
veimru: amen.  

För en kvinna 

ֵאל ֱאֹלֵהי ָהרּוחֹות, ֲאֶׁשר ְבָיְדָך 
ְפֵנה ַהיֹום  ,ַנְפׁשֹות ַהַחִיים ְוַהֵמִתים

ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ֶאל ְתִפָלִתי ְלֵזֶכר 
 .ַיִקיָרִתי

ְזָכר־ָנא ֶאת ָכל ַהֶחֶסד ְוַהּטֹוב 
 .ֶׁשָעְׂשָתה ְבעֹוַלם ַהַחִיים

ֵתן ָלּה ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַתַחת ַכְנֵפי 
ר ִבְצרֹור ַהַחִיים ֶאת  ,ַהְשִכיָנה ּוְצרֹּ
 .ִנְׁשָמָתּה

 .ִיְתַגַדל ְוִיְתַקַדׁש ְׁשֵמּה ַרָבא

ֶׂשה ָׁשלֹום ִבְמרֹוָמיו  עֹּ

 הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו

 ְוִאְמרּו׃ ָאֵמן.ְוַעל ָכל ִיְׂשָרֵאל, 



Endast för begränsad användning. Får ej distribueras, publiceras eller säljas!  

30 
 

Kaddish-alternativ som kan sägas i frånvaro av en minjan 

 

Hela skapelsens Gud i vars händer de levandes och de dödas själar 

är, vänd dig i nåd och ting är, vänd dig idag i godhet och barmhär-

tighet till min bön till minnet av min kära hädangångna. Kom ihåg 

all den kärlek och godhet och goda gärningar som hon/han gjorde 

här de levandes värld. Bevilja henne/honom evig frid i under dina 

vingar och knyt henne/honom till det eviga livet.  

Upphöjt och helgat vare hans stora namn. Den som stiftar frid i 

sina himmelska höjder han stiftar frid bland oss och hela Israel. Låt 

oss säga: Amen.  

 
El elohej haruchot, asher  
bejadecha nafshot hachajim  

vehametim, peneh hajom  
bechesed uverachamim el tefilati 
lezecher jakiri.  
Zechar-na et kol hachesed  
vehatov she’asa beolam 

hachajim.  
Ten lo menucha nechona tachat 
kanfej hashechina, utseror bitsror 
hachajim et nishmato.  
Jitgadal vejitkadash shme rabba. 

Ose shalom bimromav hu ja’ase 
shalom alenu veal kol Jisrael, 
veimru: amen.  

För en man 

ֵאל ֱאֹלֵהי ָהרּוחֹות, ֲאֶׁשר ְבָיְדָך 
ְפֵנה  ,ַנְפׁשֹות ַהַחִיים ְוַהֵמִתים

ַהיֹום ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ֶאל 
 .ְתִפָלִתי ְלֵזֶכר ַיִקיִרי

ְזָכר־ָנא ֶאת ָכל ַהֶחֶסד ְוַהּטֹוב 
 .ֶׁשָעָׂשה ְבעֹוַלם ַהַחִיים

ֵתן לֹו ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַתַחת ַכְנֵפי 
ר ִבְצרֹור ַהַחִיים  ,ַהְשִכיָנה ּוְצרֹּ

 .ֶאת ִנְׁשָמתֹו

 .ִיְתַגַדל ְוִיְתַקַדׁש ְׁשֵמּה ַרָבא

ֶׂשה ָׁשלֹום ִבְמרֹוָמיו  עֹּ

הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל 
 ְוִאְמרּו׃ ָאֵמן.ָכל ִיְׂשָרֵאל, 
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Rabbinen: 

 Låt oss i innerlig bön minnas våra kära hädangångna och finna tröst i tacksam 

hågkomst av all den kärlek och godhet de visat oss. Som bekännare av den 

evige och ende Guden bevarar vi deras minne då vi i kadish-bönen helgar 

Guds, den eviges, namn. 

 קדיש יתום

Församlingen reser sig 

De sörjande och de som har johrtseyt läser gemensamt:  

 ִיְתַגַדל ְוִיְתַקַדׁש ְׁשֵמּה ַרָבא.

ָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ְ  ְבָעל 

 ְבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵבית ִיְׂשָרֵאל,

 ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו׃ ָאֵמן.

 De sörjande och församlingen tillsammans: 

ַמָיא. ְ ֵמי ָעל  ְ  ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעל 

 De sörjande fortsätter: 

 ִיְתָבַרְך ְוִיְׁשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשא

 ְוִיְתַהָדר ְוִיְתַעֶלה ְוִיְתַהָלל ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא

 Församlingen svarar: 

 ְבִריְך הּוא

 De sörjande fortsätter: 

ָלא ִמן ָכל   )*ְלֵעָלא ְלֵעָלא ִמָכל( ְלֵעֶֽ

ָמא.   ְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַדֲאִמיָרן ְבָעל  ִבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻתְׁשְב 
 ְוִאְמרּו׃ ָאֵמן.

ינּו ְוַעל ָכל   ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָבא ִמן ְׁשַמָיא, ְוַחִיים ָעֵלֶֽ
 ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו׃ ָאֵמן.

ינּו, ְוַעל ָכל   ֶׂשה ָׁשלֹום ִבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֶֽ עֹּ
 ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו׃ ָאֵמן.

*mellan rosh hashana och jom kipur 
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Jitgadal: Upphöjt och 

helgat varde hans stora 

namn i världen som 

han skapat efter sin 

vilja. Må hans rike 

uppstå under er livstid 

och i era dagar, Och 

hela huset Israels livs-

tid, Snart och i en nära 

tid. Och låt oss säga: 

Amen. 

Jehe sheme: Hans 

stora namn vare välsig-

nat i evighet och i 

evigheternas evighet. 

Jitbarach: Lovat och 

välsignat, förhärligat 

och prisat och upphöjt, 

dyrkat och uppburet 

och lovsjunget vare 

den Heliges namn! 

Lovad vare Han! 

Leela: Upphöjd över 

all välsignelse hymn, 

pris och tröst som utta-

lats i världen, och låt 

oss säga: Amen. 

Jehe Shlama: Måtte 

stor frid komma från 

himlen och liv över oss 

och över hela Israel, 

och låt oss säga: 

Amen. 

Ose: Den som stiftar 

frid i sina himmelska 

höjder han stiftar frid bland oss och hela Israel, och låt oss säga: Amen. 

Sörjandes Kadish 

Församlingen reser sig 

De sörjande och de som har johrtseyt läser gemensamt:  

Jitgadal vejitkadash sheme raba. Bealma divra 

chirute, vejamlich malchute bechajechon 

uvejomechon, uvechaje dechol bet jisrael, 

ba’agala uvizman kariv veimru: amen. 

De sörjande och församlingen tillsammans:  

Jehe sheme raba mevarach lealam ulalmej  

almaja. 

De sörjande fortsätter: 

Jitbarach vejishtabach vejitpa’ar vejitromam 

vejitnase vejithadar vejithale vejithalal sheme 

dekudsha berich hu. 

Församlingen svarar: Berich hu 

De sörjande fortsätter:  

Leela min kol (*leela leela mikol) birchata 

veshirata, tushbechata venechemata da’amiran 

bealma veimru: amen.  

Jehe shlama raba min shemaja vechajim, alenu 

veal kol jisrael veimru: amen.  

Ose shalom bimromav, hu ja’ase shalom, 

alenu veal kol jisrael veimru: amen. 

* mellan rosh hashana och jom kipur 
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ת    ִקדּוׁש ְלֵליל ַׁשב 

 ַסְבִרי! 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן.

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 

 ֲאֶׁשר ִקְדָׁשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוָרָצה ָבנּו. 

 ְוַׁשַבת ָקְדׁשֹו ְבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנִחיָלנּו, 

ִזָכרֹון ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית. ִכי הּוא יֹום ְתִחָלה ְלִמְקָרֵאי 

קֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִכי ָבנּו ָבַחְרָת ְואֹוָתנּו 

ִקַדְׁשָת ִמָכל ָהַעִמים ְוַׁשַבת ָקְדְׁשָך ְבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון 

 ִהְנַחְלָתנּו. ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ְמַקֵדׁש ַהַשָבת.
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 Kidush för Shabbat på fredagkväll 

Med er tillåtelse! 

Vi tackar dig Herre, vår Gud, världens konung, som 

skapat vinrankans frukt. Vi tackar dig Herre, vår Gud, 

världens konung som helgat oss med dina bud och ut-

valt oss i kärlek och välbehag och givit oss shabbat till 

vila, till minne av dittskapelseverk – en helig dag då vi 

samlas och minns uttåget från Egypten. Ja, du Du har 

utvalt oss och helgat oss bland alla folk och i kärlek och 

välbehag givit oss shabbat. Vi tackar dig, Herre, som 

helgar shabbat.  

Baruch ata Adonaj, elohenu melech ha’olam bore 

peri hagefen. 

Baruch ata Adonaj, elohenu melech ha’olam, asher 

kideshanu bemitsvotav veratsa vanu, veshabbat 

kodsho beahava uveratson hinchilanu, zikaron 

lema'ase bereshit. Ki hu jom techila lemikra’ej ko-

desh, zecher litsiat mitsrajim. Ki vanu vacharta 

veotanu kidashta mikol ha’amim. Veshabbat  kods-

hecha beahava uv’ratson hinchaltanu. Baruch ata 

Adonaj, mekadesh hashabbat. 

 

 

 

 



Endast för begränsad användning. Får ej distribueras, publiceras eller säljas!  

36 

ם    ֲאדֹון עֹול 

Det är inte säkert vem som skrev Adon 

Olam men vi vet att den är över 1000 

år gammal. Den tillskrivs ibland den 

store filosofen och poeten rabbi Salo-

mon ibn Gabirol (1021-1058) andra 

tillskriver den Rav Hai Gaon (939-

1038). Den börjar med filosofiska ut-

läggningar över Gud och de sista två 

verser skiftar till en personlig trosför-

klaring. Den sjungs traditionellt vid 

slutet av morgongudstjänsten (efter 

musaf) på shabbat och jom tov. Det 

finns Församlingar, även i Sverige, 

som även sjunger den på fredag kväll 

istället för Jigdal (s. ) 

 

 ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַלְך, 

 ְבֶטֶרם ָכל ְיִציר ִנְבָרא: 

 ְלֵעת ַנֲעָׂשה ְבֶחְפצֹו כל, 

 ֲאַזי ֶמֶלְך ְׁשמֹו ִנְקָרא:

 ְוַאֲחֵרי ִכְכלֹות ַהכל. 

 ְלַבדֹו ִיְמֹלְך נֹוָרא: 

ֶוה.   ְוהּוא ָהָיה. ְוהּוא הֹּ

 ְוהּוא ִיְהֶיה ְבִתְפָאָרה:

 ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני. 

 ְלַהְמִׁשיל לֹו ְלַהְחִביָרה: 

 ְבִלי ֵראִׁשית ְבִלי ַתְכִלית. 

ז ְוַהִמְׂשָרה:  ְולֹו ָהעֹּ

 ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גֹוֲאִלי. 

 ְוצּור ֶחְבִלי ְבֵעת ָצָרה: 

 ְוהּוא ִנִסי ּוָמנֹוס ִלי. 

 ְמָנת כֹוִסי ְביֹום ֶאְקָרא:

 ְבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי. 

 ְבֵעת ִאיָׁשן ְוָאִעיָרה: 

 ְוִעם רּוִחי ְגִוָיִתי. 

ֹּא ִאיָרא:  ְיָי ִלי ְול
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 Adon Olam  

Adon Olam är skrivet i en form för allsång, dvs den var avsett att sjungas tillsammans 

av hela församlingen, kanske växelvis mellan förbedjaren och församlingen. Det finns 

olika variationer på Adon Olam med fler verser eller varierande text och otaliga melo-

dier för Adon Olam, några riktig gamla, andra nya. En annan tradition är att ibland 

sjunga Adon Olam till melodin av en uppkommande högtid, som t ex Maoz Tsur eller 

liknande.  

Världens Herre vår konung,  

innan något skapades.  

Vid den tid då allt blev till efter hans 

vilja, blev hans namn Konung. 

Adon olam asher malach,  

beterem kol jetsir nivra.  

Leet na’asa vecheftso kol,  

azaj melech shemo nikra. 

Och när allt i sinom tid skall upphöra,  

ska han ensam härska i upphöjt  

majestät. Han var, han är  

och kommer att vara i härlighet.  

Veacharej kichlot hakol,  

levado jimloch nora.  

Vehu haja, vehu hove,  

vehu jije betifara. 

Han är Den Ende, ingen annan finns  

som kan liknas vid honom.  

Han är utan början och utan slut,  

hans är makten och herraväldet.  

Vehu echad veejn sheni,  

lehamshil lo lehachbira.  

Beli reshit beli tachlit,  

velo haoz vehamisra. 

Han är min Gud, min räddare lever;  

han är min arvedels klippa i nödens 

stund. Han är mitt baner, min tillflykt,  

min del i bägaren den dag jag ropar.  

Vehu eli vechaj goali,  

vetsur chevli beet tsara.  

Vehu nisi umanos li,  

menat kosi bejom ekra. 

I hans hand anbefaller jag min ande,  

när jag sover och när jag vaknar upp,  

och tillika med min ande, min kropp.  

Herren är med mig, jag fruktar ej.  

Bejado afkid ruchi,  

beet ishan vea’ira.  

Veim ruchi gevijati,  

Adonaj li velo ira.  
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 ִיְגַדל ֱאֹלִהים ַחי ְוִיְׁשַתַבח,  

 ִנְמָצא, ְוֵאין ֵעת ֶאל ְמִציאּותֹו: 

Jigdal elohim chai vejishtabach,  

nimtsa veejn et el metsiuto.  

 ֶאָחד ְוֵאין ָיִחיד ְכִיחּודֹו, 

 ֶנְעָלם, ְוַגם ֵאין סֹוף ְלַאְחדּותֹו: 

Echad veejn jachid kejichudo,  

neelam vegam ein sof leachduto.  

 ֵאין לֹו ְדמּות ַהגּוף ְוֵאינֹו גּוף, 

ֹּא ַנֲערֹוְך ֵאָליו ְקֻדָשתֹו:   ל

Ein lo demut haguf veejno guf,  

lo na’aroch elav kedushato.  

 ַקְדמֹון ְלָכל ָדָבר ֲאֶׁשר ִנְבָרא, 

 ִראׁשֹון ְוֵאין ֵראִׁשית ְלֵראִׁשיתֹו: 

Kadmon lechol davar asher nivra,  

rishon veejn reshit lereshito. 

 ִהנֹו ֲאדֹון עֹוָלם, ְלָכל נֹוָצר, 

 יֹוֶרה ְגֻדָלתֹו ּוַמְלכּותֹו: 

Hino adon olam lechol notsar,  

jore gedulato umalchuto. 

 ֶׁשַפע ְנבּוָאתֹו ְנָתנֹו, 

 ֶאל ַאְנֵׁשי ְסגּוָלתֹו ְוִתְפַאְרתֹו: 

Shefa nevuato netano,  

el anshei segulato vetifarto.  

ֶשה עֹוד ָנִביא,   לֹּא ָקם ְבִיְׂשָרֵאל ְכמֹּ

 ּוַמִביט ֶאת ְתמּוָנתֹו: 

Lo kam bejisrael keMoshe od navi  

umabit et temunato. 

 תֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעמֹו, ֵאל, 

 ַעל ַיד ְנִביאֹו ֶנֱאַמן ֵביתֹו: 

Torat emet natan leamo el,  

al jad nevio ne'eman bejto. 

ֹּא ָיִמיר ָדתֹו,  ֹּא ַיֲחִליף ָהֵאל ְול  ל

 ְלעֹוָלִמים, ְלזּוָלתֹו: 

Lo jachalif ha’el velo jamir dato,  

leolamim, lezulato.  

ַע ְסָתֵרינּו,   צֹוֶפה ְויֹוֵדֶֽ

 ַמִביט ְלסֹוף ָדָבר ְבַקְדָמתֹו: 

Tsofe vejodea setarenu,  

mabit lesof davar bekadmato. 

ֶסד ְכִמְפָעלֹו,   גֹוֵמל ְלִאיׁש ֶחֶֽ

 נֹוֵתן ְלָרָׁשע ָרע ְכִרְׁשָעתֹו: 

Gomel le’ish chesed kemifalo,  

noten lerasha ra kerishato. 

נּו,   ִיְׁשַלח ְלֵקץ ָיִמין ְמִׁשיֵחֶֽ

 ִלְפדֹות ְמַחֵכי ֵקץ ְיׁשּוָעתֹו: 

Jishlach lekets jamin meshichenu,  

lifdot mechakej kets jeshuato. 

 ֵמִתים ְיֲחֶיה ֵאל ְברֹוב ַחְסדֹו, 

 ָברּוְך ֲעֵדי ַעד ֵׁשם ְתִהָלתֹו: 

Metim jechaje El berov chasdo,  

baruch adei ad shem tehilato. 
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 Jigdal 

Jigdal tros vara skri-

ven av Daniel ben 

Jehuda från Rom 

(1500-talet) och 

baserar på Maimoni-

des (1134-1204) 13 

trosprinciper som 

han skrev i sin kom-

mentar till mishnan 

Sanhedrin. Idag är 

den mycket populär 

men ansågs på sin 

tid som kontroversi-

ell då många tyckte 

att det inte går att 

sammanfatta juden-

domen till 13 tros-

principer. Även den 

sista raden, som ger 

förhoppning att de 

döda en dag ska 

återuppstå har gett 

upphov till mycket 

diskussion och 

ibland har denna rad 

t o m ändrats. I 

Ungern fanns det en 

chevra kadisha som 

på den 7:e i Adar

(som anses vara 

Moshes födelsdag 

och hans dödsdag, 

jartsejt) gick runt 

bland  judiska hem 

och sjöng just sista 

versen.  

Må den levande Guden upphöjas och prisas,  

han är och ingen tid begränsar honom. 

Han är en, såsom ingen annan är,  

hans väsen är fördolt och hans enhet utan gräns. 

Han har ingen kroppslig gestalt och är ingen kropp, 

vi kan inte fatta hans helighet. 

Han fanns före allt som skapats,  

han var den förste och har ingen begynnelse. 

Han är världens Herre; allt skapat  

visar hans storhet och hans kungamakt. 

Sin profetiska ande har han givit  

åt sin egendoms– och härlighetens folk. 

Ingen annan profet har uppstått i Israel såsom Mo-

ses, som så har skådat hans bild. 

Sanningens tora har Gud givit åt sitt folk genom sin 

profet, den i hans hus betrodde. 

Gud skall aldrig i evighet förändra sin lära eller ut-

byta den mot en annan. 

Han ser och känner våra hemligheter; han skådar 

tingens slut redan i deras begynnelse. 

Han belönar den fromme enligt dennes goda gär-

ningar och straffar den onde för hans ondska. 

Han skall vid dagars slut sända vår Messias för att 

befria dem som väntar på hans hjälp. 

Gud skall väcka de döda till liv genom sin stora 

nåd. Välsignat vare evinnerligen hans prisade namn. 
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 ספירת העמר 

 ְלֵשם ִיחּוד ֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵתיּה ִבְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו,

   ְלַיֵחד ֵׁשם יּו״ד ֵה״א ְבָוא״ו ֵה״א ְבִיחּוָדא ְׁשִלים ְבֵׁשם ָכל ִיְׂשָרֵאל.

ָרה: ֶמר, ְכמוֹּ ֶׁשָכתּוב ַבתוֹּ וֹּ   ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעֶֽ

ֶמר ַהְתנּוָפה ם ֲהִביֲאֶכם ֶאת־עֹּ  ּוְסַפְרֶתם ָלֶכם ִמָמֳחַרת ַהַשָבת ִמיוֹּ

ת ִתְהֶייָנה׃ ות ְתִמימֹּ     ֶׁשַבע ַׁשָבתֹּ

ום ְוִהְקַרְבֶתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה  ָמֳחַרת ַהַשָבת ַהְשִביִעת ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יֹּ ַעד ִמֶֽ

 ַליהָוה׃

ָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ַעם ֲאדֹּ  ִויִהי נֹּ

ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו׃   ּוֶֽ

ָברּוְך ַאָתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְדָׁשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל 

ֶמר.   ַהּיֹום...ְסִפיַרת ָהעֹּ

 

ֶמר.  1 יֹום ֶאָחד ָלעֹּ

ֶמר.  2 ְׁשֵני ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  3 ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  4 ַאְרָבָעה ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  5 ֲחִמָשה ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  6 ִׁשָשה ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  7 ִׁשְבָעה ָיִמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ָלעֹּ

ֶמר.  8 ְׁשמֹוָנה ָיִמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְויֹום ֶאָחד ָלעֹּ

ֶמר.  9 ִתְׁשָעה ָיִמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר. ָרה ָיִמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשֹלָׁשה ָיִמים ָלעֹּ  10 ֲעשָֹּ

ֶמר.  11 ַאַחד ָעָׁשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְוַאְרָבָעה ָיִמים ָלעֹּ
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 Räkning av Omerdagarna 

 

 

 

 

 

Lovad vare Du, Herre, vår Gud, världens konung, som helgat 

oss genom sina bud och befallt oss att räkna omer: Idag är 

den... 

Baruch ata Adonaj elohenu melech ha’olam asher  

kideshanu bemitsvotav vetsivanu al sefirat ha’omer. Hajom… 

 

ֶמר.  12 ְׁשֵנים ָעָׁשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְוֲחִמָשה ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  13 ְׁשֹלָׁשה ָעָׁשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְוִׁשָשה ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  14 ַאְרָבָעה ָעָׁשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ָלעֹּ

ֶמר.  15 ֲחִמָשה ָעָׁשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלעֹּ

ֶמר.  16 ִׁשָשה ָעָׁשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  17 ִׁשְבָעה ָעָׁשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ּוְׁשֹלָׁשה ָיִמים ָלעֹּ

ְׁשמֹוָנה ָעָׁשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְוַאְרָבָעה ָיִמים 

ֶמר.  ָלעֹּ

18 

ֶמר.  19 ִתְׁשָעה ָעָׁשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְוֲחִמָשה ָיִמים ָלעֹּ
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ֶמר.  ִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְוִׁשָשה ָיִמים ָלעֹּ  20 ֶעשְֹּ

ֶמר. ִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֹלָׁשה ָׁשבּועֹות ָלעֹּ  21 ֶאָחד ְוֶעשְֹּ

ֶמר. ִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֹלָׁשה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלעֹּ  22 ְׁשֵנים ְוֶעשְֹּ

ֶמר. ִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֹלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעֹּ  23 ְׁשֹלָׁשה ְוֶעשְֹּ

ֶמר. ִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֹלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֹלָׁשה ָיִמים ָלעֹּ  24 ַאְרָבָעה ְוֶעשְֹּ

ֶמר. ִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֹלָׁשה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָבָעה ָיִמים ָלעֹּ  25 ֲחִמָשה ְוֶעשְֹּ

ֶמר. ִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֹלָׁשה ָׁשבּועֹות ְוֲחִמָשה ָיִמים ָלעֹּ  26 ִׁשָשה ְוֶעשְֹּ

ֶמר. ִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֹלָׁשה ָׁשבּועֹות ְוִׁשָשה ָיִמים ָלעֹּ  27 ִׁשְבָעה ְוֶעשְֹּ

ֶמר. ִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָבָעה ָׁשבּועֹות ָלעֹּ  28 ְׁשמֹוָנה ְוֶעשְֹּ

ֶמר. ִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָבָעה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלעֹּ  29 ִתְׁשָעה ְוֶעשְֹּ

ֶמר.  30 ְׁשֹלִשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  31 ֶאָחד ּוְׁשֹלִשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֹלָׁשה ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  32 ְׁשֵנים ּוְׁשֹלִשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָבָעה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָבָעה ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  33 ְׁשֹלָׁשה ּוְׁשֹלִשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָבָעה ָׁשבּועֹות ְוֲחִמָשה ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  34 ַאְרָבָעה ּוְׁשֹלִשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָבָעה ָׁשבּועֹות ְוִׁשָשה ָיִמים ָלעֹּ
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ֶמר.  35 ֲחִמָשה ּוְׁשֹלִשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָשה ָׁשבּועֹות ָלעֹּ

ֶמר.  36 ִׁשָשה ּוְׁשֹלִשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָשה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלעֹּ

ֶמר.  37 ִׁשְבָעה ּוְׁשֹלִשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  38 ְׁשמֹוָנה ּוְׁשֹלִשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֹלָׁשה ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  39 ִתְׁשָעה ּוְׁשֹלִשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָשה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָבָעה ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  40 ַאְרָבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָשה ָׁשבּועֹות ְוֲחִמָשה ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.   41 ֶאָחד ְוַאְרָבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָשה ָׁשבּועֹות ְוִׁשָשה ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.   42 ְׁשֵנים ְוַאְרָבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָשה ָׁשבּועֹות ָלעֹּ

ֶמר.  43 ְׁשֹלָׁשה ְוַאְרָבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָשה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלעֹּ

ֶמר.  44 ַאְרָבָעה ְוַאְרָבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  45 ֲחִמָשה ְוַאְרָבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֹלָׁשה ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  46 ִׁשָשה ְוַאְרָבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָשה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָבָעה ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.  47 ִׁשְבָעה ְוַאְרָבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָשה ָׁשבּועֹות ְוֲחִמָשה ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.   48 ְׁשמֹוָנה ְוַאְרָבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָשה ָׁשבּועֹות ְוִׁשָשה ָיִמים ָלעֹּ

ֶמר.   49 ִתְׁשָעה ְוַאְרָבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות ָלעֹּ


