Zimun ~ Invitaţie ~ iunhz



„Zimun” se recită atunci când trei sau mai mulţi bărbaţi evrei peste 13 ani
(sau, în unele comunităţi, trei sau mai multe fete evreice peste 12 ani) au luat
masa împreună. Dacă zece bărbaţi evrei peste 13 ani au luat masa împreună,
se va include şi cuvântul „Eloheinu” („Dumnezeul nostru”).



Pentru cei care se roagă singuri, „Birkat Hamazon” începe la pagina 1.

!Q¥rc±b h©,IC©r :inznv

OFICIANTUL: Rabotai nevareħ
nevareħ!

Domnilor, să binecuvântăm!
COMESENII RĂSPUND:

Iehi şem Adonai mevoraħ
mevoraħ meata vead
olam!

:ihcuxnv

:okIg sg±u v¨Tg ¥n Q¨r«c§n ²h±h o¥J h¦v±h

Fie Numele lui Haşem binecuvântat de acum şi până în veci!

:inznv

OFICIANTUL:

Iehi şem Adonai mevoraħ
mevoraħ meata vead
olam! Birşut maranan verabanan verabotai,
nevareħ
nevareħ (Eloheinu) şeaħ
şeaħalnu mişelo.

:okIg sg±u v¨Tg ¥n Q¨r«c§n ²h±h o¥J h¦v±h
Q¥rc±b 'h©,IC©r±u i²bC©r±u i²b¨r¨n ,UG§r#C
:IK¤&¦n Ub'kf¨t¤J (Ubh¥vO¡t)

Fie Numele lui Haşem binecuvântat de acum şi până în veci!
Cu permisiunea dumneavoastră, domnilor, rabinilor,
să Îl binecuvântăm (pe Dumnezeul nostru), căci dintr-ale Lui am mâncat!

:ihcuxnv

CEI PREZENŢI RĂSPUND:

Baruħ
Baruħ (Eloheinu) şeaħ
şeaħalnu mişelo
uvtuvo ħainu.

IK¤&¦n Ub'kf¨t¤J (Ubh¥vO¡t) QUrC
:Ubh°h¨j IcUy'cU

Binecuvântat fie (Dumnezeul nostru), din ale cărui [lucruri]
am mâncat şi prin a cărui bunătate trăim!
OFICIANTUL:

Baruħ
Baruħ (Eloheinu) şeaħ
şeaħalnu mişelo uvtuvo
Baruħ
uvaruħ
ħainu. Baru
ħ hu uvaru
ħ şemo.

:inznv

IcUy'cU IK¤&¦n Ub'kf¨t¤J (Ubh¥vO¡t) QUrC
:In§J QUrcU tUv QUrC :Ubh°hj¨

Binecuvântat fie (Dumnezeul nostru), din ale cărui [lucruri] am mâncat
şi prin a cărui bunătate trăim! Binecuvântat fie El şi Numele Lui!



Persoana care conduce „Birkat Hamazon” trebuie să rostească cu voce tare
întreaga rugăciune, sau cel puţin cele patru binecuvântări principale care sunt
marcate în text cu simbolul . Cei prezenţi vor răspunde „amen” la fiecare
binecuvântare. În afara acestor răspunsuri, în timpul recitării „Birkat Hamazon”
nu este permisă nici o întrerupere.

Baruħ
Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ
eleħ haolam,
haolam, hazan et
haolam kulo,
kulo, betuvo beħ
beħen
beħ
beħesed uvraħ
uvraħamim,
amim, hu noten

l2k¤n Ubh¥vO¡t ²h±h v¨T©t QUrC
'IK3F okIg¨v ,¤t i²Z©v 'okIg¨v
'oh¦n£j©r'cU s¤x¤j'C i¥j'C 'IcUy'C
h#F 'r¨GC kf'k o¤j2k i¥,Ib tUv

leħ
leħem leħ
leħol basar
basar,
ar, ki leolam
ħasdo.
asdo. Uvtuvo
Uvtuvo hagadol tamid
lo ħasar lanu,
lanu, veal ieħ
ieħsar lanu
mazon leolam vaed.
vaed. Baavur
Baavur
şemo
emo hagadol,
hagadol, ki hu El zan
umfarnes lakol,
lakol, umetiv lakol
umeħ
umeħin mazon leħ
leħol be
beriotav
aşer bara.  Baruħ
Baruħ ata Adonai,
Adonai,
hazan et hakol.

'kIs²D©v IcUy'cU :IS§x©j okIg'k
r©x§j®h k©t±u 'Ubk r©x¨j tO sh¦n¨T
rUc;gC :s2g²u okIg'k iIz¨n Ubk
i²z k¥t tUv h#F 'kIs²D©v In§J
'k«Fk ch¦y¥nU 'k«Fk x¯b§rp§nU
uh¨,IH¦r'C k«f'k iIz¨n ih#f¥nU
'²h±h v¨T©t QUrC  :t¨rC r¤J£t
:k«F©v ,¤t i²Z©v

Binecuvântat fii, Tu, Haşem, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
hrăneşti lumea toată, cu bunătatea Sa, cu blândeţe, cu har şi cu
îndurare, El dă pâine la tot trupul, căci în veci este harul Său. Şi prin
bunătatea Sa cea mare nu ne-a lipsit niciodată şi nu ne va lipsi niciodată
în veci, hrană. Datorită Numelui Său celui mare, căci El hrăneşte pe toţi
şi îngrijeşte de ei, El face bine tuturor şi pregăteşte hrană tuturor
făpturilor Sale pe care le-a creat. Binecuvântat fii, Tu, Haşem, care
hrăneşti pe toţi.

Node leħ
leħa Adonai Eloheinu al
şehinħ
şehinħalta laavoteinu,
laavoteinu, ereţ
ħemda tova urħ
urħava.
ava. Veal
Veal
şehoţeitanu Adonai Eloheinu
meE
meEreţ Miţraim,
Miţraim, ufditanu
mibei
mibeit avadim,
avadim, veal britħ
britħa
şeħ
şeħatamta bivsarenu,
bivsarenu, veal
Toratħ
Toratħa şelimadtanu,
şelimadtanu, veal
ħukeħ
ukeħa şehodatanu,
şehodatanu, veal ħaim
ħen vaħ
vaħesed şeħ
şeħonantanu,
onantanu,
veal aħ
aħilat mazon şaata zan
umfarnes
umfarnes otanu tamid,
tamid, beħ
beħol
iom uveħ
uveħol et uveħ
uveħol şaa.

kg Ubh¥vO¡t ²h±h W'K v¤sIb
.¤r¤t 'Ubh¥,Ic£tk ¨T'k©j±b¦v¤J
kg±u :vc¨j§rU vcIy v¨S§n¤j
.¤r¤t¥n Ubh¥vO¡t ²h±h Ub¨,tBmIv¤J
'oh¦sc;g ,hBC¦n Ub¨,h¦s'pU 'oh©r'm¦n
'Ub¥r¨G'c#C ¨T§n©,¨j¤J W§,h¦r'C kg±u
kg±u 'Ub¨T§s©N#K¤J W§,¨rIT kg±u
oh°H©j kg±u 'Ub¨Tg' ©sIv¤J Wh¤Eªj
kg±u 'Ub¨T±b³bIj¤J s¤x¤j²u i¥j
i²z v¨T©t¨J iIz¨n ,kh#f£t
kf'C 'sh¦n¨T Ub¨,It x¯b§rp§nU
:vg¨J kf'cU ,Bg kf'cU oIh

Îţi mulţumim, Haşem, Dumnezeul nostru, pentru că ai dat părinţilor
noştri ca moştenire o ţară plăcută, bună şi întinsă, şi pentru că ne-ai
scos, Haşem, Dumnezeul nostru, din ţara Egiptului, şi pentru că ne-ai
eliberat din casa robiei, şi pentru legământul ce l-ai întipărit în trupul
nostru, şi pentru Învăţătura pe care ne-ai predat-o, şi pentru Legile ce
ni le-ai făcut cunoscute, şi pentru viaţa, harul şi îndurarea cu care ne-ai
miluit, şi pentru hrana cu care ne hrăneşti şi îngrijeşti de noi pururea, în
fiecare zi, în fiecare vreme şi în fiecare ceas.



De Ħanuka şi Purim intercalăm următorul paragraf, apoi continuăm cu
paragraful corespunzător sărbătorii, în funcţie de ocazie.

Al hanisim veal hapurkan veal haghe
haghevurot
hevurot
veal hate
hateşuot veal haniflaot veal
hane
haneħamot
neħamot veal hamil
hamilħ
milħamot şeasita
laavoteinu baiamim hahem bazman haze.

,IrUc±D©v kg±u i¨e§r3P©v kg±u oh¦X°B©v kg
kg±u ,Itk'p°B©v kg±u ,IgUJ§T©v kg±u
¨,h¦Gg ¤J ,In¨j'k¦N©v kg±u ,In¨j®B©v
:v®Z©v i©nZ± C o¥v¨v oh¦n²HC Ubh¥,Ic£tk

Pentru minunile şi pentru salvarea şi pentru faptele măreţe şi pentru izbăvirile şi pentru
minunile şi pentru faptele milostive şi pentru războaiele pe care le-ai făcut pentru părinţii
noştri în acele zile în vremea aceasta.



În cele opt zile de Ħanuka intercalăm următorul paragraf:

Bimei Matitiahu ben Ioħanan Kohen Gadol,
haşmonai uvanav, keşeamda Malħ
Malħut Iavan
hare
hareşaa al ame
ameħa Israel,
srael, lehaşkiħ
lehaşkiħam
Torateħ
Torateħa, ule
ulehaaviram meħ
meħukei reţoneħ
reţoneħa.
Veata beraħ
beraħameħ
meħa harabim amadta lahem
beet ţaratam, ravta et rivam, danta et dinam,
nakamta et nikmatam, masarta ghiborim
beiad ħalaşim, verabim beiad meatim,
utmeim beiad tehorim, ureşaim beiad
ţadikim, vezeidim beiad oskei Torateħ
Torateħa.
Uleħ
Uleħa asita şem gadol vekadoş beolame
beolameħ
lameħa,
uleamħ
uleamħa Israel asita te
teşua ghe
ghedola
hedola ufurkan
kehaiom haze,
haze, vea
veaħ
vaneħa lidvir
lidvir
eaħar ken bau vaneħ
veiteħ
veiteħa, ufinu et heiħ
heiħaleħ
aleħa, vetiharu et
mikdaşeħ
ikdaşeħa, vehidliku nerot beħ
beħaţrot
kodşeħ
kodşeħa, vekavu şe
şemonat iemei Ħanuka elu,
lehodot ulhalel
ulhalel leşimħ
leşimħa hagadol.

kIs²D i¥v«F i²b¨jIh i2C Uv²h§,¦T©n h¥nh#C
i²u²h ,Uf'k©n v¨s§ng ¤J'F 'uh²bcU h¦t²bIn§J©j
o¨jh#F§J©v'k 'k¥t¨r§G°h W§Ng kg vg¨J§r¨v
v¨T©t±u :W®bIm§r h¥Eªj¥n o¨rh#cg; ©v'kU 'W¤,¨rIT
,Bg'C o¤vk ¨T§s©ng 'oh#C©r¨v Wh¤n£j©r'C
'o²bh¦S ,¤t ¨T±b©S 'och¦r ,¤t ¨T'c©r 'o¨,¨rm
s³h'C oh¦rIC°D ¨T§r©x¨n 'o¨,¨n§e°b ,¤t ¨T§n©e²b
oh¦t¥n§yU 'oh¦Yg §n s³h'C oh#C©r±u 'oh¦JK©j
'oh¦eh¦Sm s³h'C oh#g§¨J§rU 'oh¦rIv§y s³h'C
¨,h¦Gg W'kU :W¤,¨rI, h¥e§xIg s³h'C oh¦s¯z±u
W§Ng 'kU 'W¤nkIg'C JIs¨e±u kIs²D o¥J
i¨e§r3pU vkIs±d vgUJ§T ¨,h¦Gg k¥t¨r§G°h
rh#c§s#k Wh®bc UtC iBF r©j©t±u 'v®Z©v oIh©v'F
,¤t Ur£v¦y±u 'W2kfh¥v ,¤t UB#pU 'W¤,hBc
,Ir'm©j'C ,Ir¯b Ueh#k§s¦v±u 'W¤J¨S§e¦n
'UK¥t vF´b£j h¥n±h ,³bIn§J Ug'c¨e±u 'W¤J§s¨e
:kIs²D©v W§n¦J'k kBK©v'kU ,IsIv'k

[S-a întâmplat] în zilele lui Matitiahu, fiul lui Ioħanan, Marele Preot haşmoneu şi în zilele
fiilor lui, când s-a ridicat stăpânirea grecească cea nelegiuită împotriva poporului Tău
Israel, pentru a-l face să uite învăţătura Ta şi să calce poruncile Tale binevoitoare.
Atunci Tu, prin îndurarea Ta cea mare, l-ai ajutat să treacă peste aceste greutăţi. Ai
apărat cauza lor, ai susţinut dreptul lor, i-ai răzbunat, ai predat pe cei puternici în mâna
celor slabi, pe cei mulţi în mâna celor puţini, pe cei necuraţi în mâna celor curaţi, pe cei
nelegiuiţi în mâna celor drepţi, pe cei trufaşi în mâna celor care se ocupă numai cu
învăţătura Ta. Şi Ţie Ţi-ai făcut un Nume mare şi sfânt în lumea Ta, şi poporului Tău
Israel i-ai hărăzit izbândă mare şi mântuire, ca în ziua de astăzi. Apoi au venit fiii Tăi în
Sfinţenia casei Tale, au scos ce era impur din Templul Tău, au purificat Sanctuarul Tău şi
au aprins lumânări în curţile Tale sfinte şi au fixat aceste opt zile de Hanuca, pentru a
slăvi şi lăuda Numele Tău mare.



În zilele de Purim intercalăm următorul paragraf:

Bimei Mordeħ
Mordeħai veEster beŞuşan habira,
keşeamad aleihem Haman haraşa, bikeş
lehaşmid, laharog uleabed et kol
haiehudim, minaar vead zaken, taf
venaşim, beiom ehad, bişloşabişloşa-asar
leħ
leħodeş şneim asar, hu ħodeş Adar,
uşlalam lavoz. Vea
Veata beraħ
beraħameħ
ameħa
harabim, hefarta et aţato, vekilkalta et

'v¨rh#C©v i©JUJ'C r¥T§x¤t±u hf§S§r¨n h¥nh#C
J¤E#C 'g¨J¨r¨v i¨n¨v o¤vhBkg; s©ng ¤J'F
'oh¦sUv±h©v kF ,¤t sBC©t'kU d«r£vk sh¦n§J©v'k
's¨j¤t oIh'C oh¦J²b±u ;©y 'i¥e²z sg±u rg³b¦n
tUv 'r¨Gg oh¯b§J J¤s«j'k r¨Gg v¨JIk§J#C
v¨T©t±u :zIck okk§JU 'r¨s£t J¤s«j
'I,mg; ,¤t ¨T§rp¥v oh#C©r¨v Wh¤n£j©r'C
IK ¨,Ic¥J£v³u 'IT'c©J£j©n ,¤t ¨T'k©e'k¦e±u

maħ
maħaşavto, vahaşevota
vahaşevota lo ghe
ghemulo
hemulo
beroşo, vetalu oto veet banav al haeţ.

uh²bC ,¤t±u I,It Uk¨,±u 'IJt«r'C IkUn±D
:.Bg¨v kg

[S-a întâmplat] în zilele lui Mordehai şi ale Esterei, în capitala Şuşan, când s-a ridicat
împotriva lor Haman nelegiuitul, el a căutat să extermine, să prăpădească şi să distrugă pe
toţi evreii, de la tânăr la bătrân, prunci şi femei, într-o singură zi, în ziua a treisprezecea
a lunii a douăsprezecea, care este Adar, şi averea lor să o prădeze. Atunci Tu, prin
îndurarea Ta cea nemărginită, ai zădărnicit sfatul lui şi ai nimicit gândul lui, şi ai întors
răzbunarea pe capul lui şi i-au spânzurat pe el şi pe fiii lui de un copac.

Veal hakol Adonai Eloheinu
anaħ
laħ
umvorrħim
ana
ħnu modim la
ħ, umvo
otaħ
otaħ, itbara
itbaraħ
tbaraħ şimħ
şimħa befi kol
ħai tamid leolam vaed.
Kakatuv:
Kakatuv: „Vea
„Veaħ
eaħalta vesavata
uveraħ
uveraħta et Adonai Eloheħ
Eloheħa al
haareţ hatova aşer natan laħ
laħ.”
 Baruħ
Baruħ

ata Adonai,
Adonai, al haareţ

veal hamazon.
hamazon.

Ub§j³b£t Ubh¥vO¡t ²h±h k«F©v kg±u
'Q¨,It oh#f§rc§nU 'Qk oh¦sIn
h©j kF h#p'C W§n¦J Q©rC§,°h
'cU,FF :s2g²u okIg'k sh¦n¨T
,¤t ¨T'f©rBcU '¨Tg' c¨G±u ¨T'kf¨t±u
vc«Y©v .¤r¨t¨v kg 'Wh¤vO¡t ²h±h
v¨T©t QUrC  :Qk i©,²b r¤J£t
:iIz¨N©v kg±u .¤r¨t¨v kg '²h±h

Şi pentru toate acestea, Haşem, Dumnezeul nostru, Îţi mulţumim Ţie şi
Te binecuvântăm. Lăudat fie numele Tău prin gura tuturor, de-a pururea
şi în vecii vecilor, precum stă scris: „Când mănânci şi te saturi, să
binecuvântezi pe Haşem, Dumnezeul Tău, pentru ţara cea bună pe care
ţi-a dat-o”. Binecuvântat fii, Tu, Haşem, pentru ţară şi pentru hrană.

Raħ
Raħem na Adonai Eloheinu al
Israel ameħ
ameħa, veal Ieruşalaim
ireħ
ireħa, veal Ţion mişkan
kevodeħ
vodeħa, veal malħ
malħut beit
David meşiħ
meşiħeħa, veal habait
hagadol vehakadoş
vehakadoş şenikra
şimħ
şimħa alav. Eloheinu
Eloheinu avinu
reeinu zuneinu parneseinu
parneseinu
veħ
veħalkeleinu
alkeleinu veharviħ
veharviħeinu,
einu,
veharvaħ
veharvaħ lanu Adonai Eloheinu
mehei
meheira mikol ţaroteinu. Vena
al taţriħ
taţriħeinu Adonai Eloheinu,
Eloheinu, lo
lidei matnat basar vadam,
vadam, velo
lidei halvaatam,
halvaatam, ki im leiade
leiadeħa
hame
hamelea hape
hapetuħ
tuħa hake
hakedoşa
vehare
vehareħava,
ava, şelo nevoş velo
nikalem laolam vaed.

k¥t¨r§G°h kg Ubh¥vO¡t ²h±h t²b o¤j©r
kg±u 'W¤rh#g o°hk¨JUr±h kg±u 'W¤Ng
kg±u 'W¤sIc'F iF§J¦n iIH#m
kg±u 'W¤jh¦J§n s°u¨S ,hBC ,Uf'k©n
t¨r§e°B¤J JIs¨E©v±u kIs²D©v ,°hC©v
Ubh#c¨t Ubh¥vO¡t :uhkg W§n¦J
UbBk'F'kf±u Ub¥x±b§rP Ub¯bUz UbBg§r
Ubh¥vO¡t ²h±h Ubk j³u§r©v±u 'Ub¥jh°u§r©v±u
k©t t²b±u :Ubh¥,Irm kF¦n v¨r¥v§n
h¥sh#k tO 'Ubh¥vO¡t ²h±h UbBfh¦r'm©T
h¥sh#k tO±u 'o¨s²u r¨GC ,³b§T©n
W§s²h'k o¦t h#F 'o¨,¨t²u'k©v
v¨JIs§E©v v¨jU,'P©v v¨tBk§N©v
tO±u JIc¯b tP¤J 'vc¨j§r¨v±u
:s2g²u okIg'k oBkF°b

Îndură-Te, Te rugăm, Haşem, Dumnezeul nostru, de Israel, poporul Tău,

şi de Ierusalim, oraşul Tău, şi de Ţion, sălaşul slavei Tale, şi de
împărăţia casei lui David, unsului Tău, şi de Casa cea mare şi cea sfântă,
care poartă Numele Tău. Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, Păstorul
nostru, hrăneşte-ne, îngrijeşte-ne, ocroteşte-ne şi eliberează-ne!
Eliberează-ne în curând, Haşem, Dumnezeul nostru, de toate grijile
noastre. Te rugăm, Haşem, Dumnezeul nostru, fă să nu avem nevoie de
darul mâinii omeneşti, nici de împrumuturile oamenilor, ci numai de mâna
Ta cea plină, cea deschisă, cea sfântă şi cea largă, ca să nu ne ruşinăm
şi să nu fim de ocară în vecii vecilor.



De Şabat intercalăm următorul paragraf:

Reţe vehaħ
vehaħaliţenu Adonai Eloheinu
bemiţvoteħ
bemiţvoteħa, uvemiţvat iom haşvii haŞabat
haŞabat
hagadol vehakadoş haze, ki
ki iom ze gadol
vekadoş hu lefaneħ
lefaneħa, lişbo
lişbot bo velanuaħ
velanuaħ bo
beahava kemiţvat reţoneħ
reţoneħa, uvir
uvirţon
virţonħ
ţonħa
haniaħ
haniaħ lanu Adonai Eloheinu,
Eloheinu, şelo tehe ţara
veiagon
veiagon vaanaħ
vaanaħa beiom menuħ
menuħateinu,
ateinu,
vehareinu Adonai Eloheinu bene
beneħamat Ţion
ireħ
ireħa, uvevinian Ieruşalaim ir kodşeħ
kodşeħa, ki
ki
ata hu baal haieşuot uvaal haneħ
haneħamot.

'Wh¤,I'm¦n'C Ubh¥vO¡t ²h±h UbBmh#k£j©v±u vBm§r
kIs²D©v ,C©&©v h#gh#c§&©v oIh ,³u'm¦n'cU
JIs¨e±u kIs²D v®z oIh h#F 'v®Z©v JIs¨E©v±u
vc£v©t'C IC ©jUbk±u IC ,IC§J#k 'Wh®bp'k tUv
²h±h Ubk ©jh°b¨v W±bIm§r#cU 'W®bIm§r ,³u'm¦n'F
oIh'C v¨j²b£t³u iId²h±u v¨rm t¥v§T tO¤J 'Ubh¥vO¡t
iIH#m ,©n¨j®b'C Ubh¥vO¡t ²h±h Ub¥t§r©v±u 'Ub¥,¨jUb§n
h#F 'W¤J§s¨e rh#g o°hk¨JUr±h i³h±b#c'CU 'W¤rh#g
:,In¨j®B©v kgcU ,IgUJ±h©v kgC tUv v¨T©t

Binevoieşte, Haşem, Dumnezeul nostru, a ne întări prin poruncile Tale şi prin porunca zilei
a şaptea, a acestui Şabat mare şi sfânt. Căci ziua aceasta este mare şi sfântă înaintea Ta,
pentru a înceta lucrul şi pentru a ne odihni în ea, cu dragoste, după porunca voinţei Tale.
Fie voia Ta, Haşem, Dumnezeul nostru, să nu avem parte în de durere, tristeţe sau
amărăciune în ziua odihnei noastre şi încuviinţează, Haşem, Dumnezeul nostru, să vedem
mângâierea Ţionului, oraşului Tău, şi rezidirea Ierusalimului, cetăţii Tale celei sfinte. Căci
Tu eşti stăpânul mântuirilor şi stăpânul mângâierilor!



De Roş Ħodeş şi sărbători intercalăm următorul paragraf:

Eloheinu v’
v’Elohei avoteinu, iaale, veiavo,
veiaghia,
vei
aghia, veierae, veieraţe, veişama,
veipaked, veizaħ
veizaħer ziħ
ziħroneinu ufikdoneinu,
veziħ
veziħ
Maşiaħ
vezi
ħron avoteinu, vezi
ħron Maşia
ħ ben
David avdeħ
avdeħa, veziħ
veziħron Ieruşalaim ir
kodşeħ
veziħ
kol
amħ
kodşe
ħa, vezi
ħron k
ol am
ħa beit Israel
lefaneħ
lefaneħa, lifleita, letova, leħ
leħen ulħ
ulħesed
ulraħ
leħ
tovim
vim)) ul
ulşalom
ulra
ħamim, le
ħaim (to
vim
şalom beiom:

DE ROŞ ĦODEŞ:

Roş Haħ
Haħodeş haze.

DE PESAĦ:
DE ŞAVUOT:

Ħag Hamaţot haze.
Ħag Haşavuot haze.

DE SUKOT:

Ħag Hasukot haze.

DE ŞMINI AŢERET ŞI SIMĦAT TORA::
DE ROŞ HAŞANA:

Şmini Aţeret haĦ
haĦag haze.
Hazikaron
aron haze.
Hazik

Zoħ
Zoħreinu Adonai Eloheinu bo letova,
ufo
livraħ
leħ
uf
okdeinu vo livra
ħa, vehoşieinu vo le
ħaim

't«c²h±u 'v2kg; ³h 'Ubh¥,Ic£t h¥vOt¯u Ubh¥vO¡t
's¥eP°h±u 'g©n¨&°h±u 'v2m¨r¯h±u 'v¤t¨r¯h±u 'gh°D³h±u
'Ubh¥,Ic£t iIr'fZ° ±u Ub¯bIs§e#pU Ub¯bIr'f°z rBfZ² °h±u
iIr'f°z±u 'W¤s'cg s°u¨S i2C ©jh¦J¨n iIr'fZ° ±u
W§Ng kF iIr'f°z±u 'W¤J§s¨e rh#g o°hk¨JUr±h
vcIy'k v¨yhBk'p#k 'Wh®bp'k k¥t¨r§G°h ,hBC
(oh#cIy) oh°H©j'k 'oh¦n£j©r'kU s¤x¤j'kU i¥j'k
oIh'C oIk¨J'kU
:v®Z©v J¤s«j©v Jt«r :j"rk
:v®Z©v ,Im©N©v d©j :jxpk
:v®Z©v ,Ig3c¨&©v d©j :,ugucak
:v®Z©v ,IFªX©v d©j :,ufuxk
:v®Z©v d©j©v ,¤r2mg; h°bh¦n§J :,"aku g"nak
:v®Z©v iIrfZ° ©v :v"rk
Ub¥s§epU 'vcIy'k IC Ubh¥vO¡t ²h±h Ub¥r'f²z

tovim. Uvidvar
Uvidvar ieşua veraħ
veraħamim, ħus
veħ
veraħ
ve
ħaneinu vera
ħem aleinu vehoşieinu, ki
eileħ
eileħa eineinu, ki El meleħ
meleħ ħanun veraħ
veraħum
ata..
ata

:oh#cIy oh°H©j'k Ic UbBgh¦JIv±u 'vf¨r'c#k Ic
Ub¯B¨j±u xUj 'oh¦n£j©r±u vgUJ±h rc§s#cU
'Ubh¯bhBg Wh2k¥t h#F 'UbBgh¦JIv±u UbhBkg o¥j©r±u
:v¨T¨t oUj©r±u iUB©j Q2k¤n k¥t h#F

Dumnezeul nostru şi Dumnezeul părinţilor noştri! Să se înalţe, să vină, să ajungă, să se
arate, să fie plăcută, auzită, pomenită şi amintită înaintea Ta amintirea noastră şi
pomenirea noastră, şi pomenirea părinţilor noştri, şi amintirea lui Maşiaħ, fiul lui David,
robul Tău, şi amintirea Ierusalimului, cetatea sfinţeniei Tale, şi amintirea înaintea Ta a
întregului Tău popor, Casa lui Israel, spre scăpare, spre bine, spre har, spre iubire şi
îndurare, spre viaţă (bună) şi pace, în ziua aceasta de:
DE ROŞ ĦODEŞ: Roş Ħodeş
DE SUKOT: Sukot

 DE PESAĦ: Pesaħ  DE ŞAVUOT: Şavuot
 DE ŞMINI AŢERET ŞI SIMĦAT TORA: Şmini Aţeret
DE ROŞ HAŞANA: Aducere Aminte

Aminteşte-ne, Haşem, Dumnezeul nostru, în această zi, spre bine, şi pomeneşte-ne în
această zi spre binecuvântare şi ajută-ne în această zi spre viaţă bună. Şi prin făgăduinţa
de ajutor şi îndurare, cruţă-ne şi fie-Ţi milă de noi, îndură-Te de noi şi ajută-ne, căci spre
Tine sunt îndreptaţi ochii noştri, căci un Rege milostiv şi îndurător eşti Tu.

Uvne Ieruşalaim ir hakodeş
bimheira veiameinu.  Baruħ
aruħ
ata Adonai bone beraħ
beraħamav
Ieruşalaim. Amen.

J¤s«E©v rh#g o°hk¨JUr±h v¯b'cU
v¨T©t QUrC  :Ubh¥n²h'c v¨r¥v§n#C
:o°hk¨JUr±h uh¨n£j©r'C v¯bIC '²h±h
:i¥n¨t

Clădeşte Ierusalimul, cetatea cea sfântă, curând, în zilele noastre.
Binecuvântat fii Tu, Haşem, care clădeşti Ierusalimul prin îndurarea Ta.
Amen.

Baruħ
Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ
meleħ haolam, haEl avinu
malkeinu adirei
adireinu boreinu
goaleinu ioţreinu kedoşeinu
kedoş Iaakov,
aakov, roeinu
roeinu roe
Israel,
srael, hamele
hameleħ
ameleħ hatov
vehameitiv lakol,
lakol, şebeħ
şebeħol iom
va iom hu heitiv, hu meitiv, hu
ieitiv lanu, hu gmalanu hu
gomleinu hu igmeleinu laad,
leħen ulħ
ulħesed ulra
ulraħ
raħamim
ulrevaħ
ulrevaħ haţala vehaţlaħ
vehaţlaħa,
beraħ
raħa vişua, neħ
neħama, parnasa
veħ
eraħamim veħ
veħaim
veħalkala  veraħ
veşalom veħ
veħol tov,
tov, umikol tuv
laolam al ieħ
ieħasreinu.

Q2k¤n Ubh¥vO¡t ²h±h v¨T©t QUrC
UbBF'k©n Ubh#c¨t k¥t¨v 'okIg¨v
UbBk£tID Ub¥t§rIC Ub¥rh¦S©t
'c«e;g³h JIs§e Ub¥JIs§e Ub¥r'mIh
Q2k¤N©v 'k¥t¨r§G°h vBgIr UbBgIr
kf'C¤J 'k«Fk ch¦y¥N©v±u cIY©v
tUv 'ch¦y¥v tUv oIh²u oIh
tUv :Ubk ch¦yh¯h 'tUv ch¦y¥n
tUv UbBk§nId tUv Ubk¨n±d
s¤x¤j'kU i¥j'k 'sgk UbBk§n±d°h
vkM©v j³u¤r'kU oh¦n£j©r'kU
v¨n¨j®b vgUJh°u vf¨r'C 'v¨jk'm©v±u
oh¦n£j©r±u  vkF'kf±u v¨x²b§rP
kF¦nU 'cIy kf±u oIk¨J±u oh°H©j±u
:Ub¥r§X©j±h k©t okIg'k cUy

Binecuvântat fii Tu, Haşem, Dumnezeul nostru, Regele Universului,
Dumnezeu atotputernic, Tatăl nostru, Regele nostru, Ocrotitorul
nostru, Creatorul nostru, Izbăvitorul nostru, Plăsmuitorul nostru,
Sfântul nostru, Sfântul lui Iaacov, Păstorul nostru, Păstorul lui Israel,
Regele cel bun, care faci bine tuturor, căci în toate zilele ne-a făcut
bine, ne face bine, şi ne va face bine. El ne-a împărtăşit, ne
împărtăşeşte şi ne va împărtăşi în veci cu har, dragoste şi îndurare. El
ne dăruieşte libertate şi noroc, binecuvântare şi mântuire, mângâiere,
prosperitate şi bunăstare, şi îndurare şi viaţă şi pace, [pentru ca] tot
binele să nu ne lipsească niciodată.

Haraħ
Haraħaman hu imloħ
imloħ aleinu
laolam vaed. Haraħ
Haraħaman hu
itbaraħ
itbaraħ başamaim uvaareţ.
Haraħ
Haraħaman hu iştabaħ
iştabaħ ledor
dorim, veitpaar banu laad
ulneţaħ
ulneţaħ neţaħ
neţaħim veithadar
banu laad ulolmei olamim.
olamim.
Haraħ
Haraħaman, hu ifarnesei
ifarneseinu
beħ
beħavod. Haraħ
Haraħaman hu işbor
uleinu meal ţavareinu,
ţavareinu, vehu
ioliħ
ioliħeinu kome
komemiut learţeinu.
Haraħ
Haraħaman hu işlaħ
işlaħ lanu
braħ
braħa meruba babait haze,
haze,
veal şulħ
şulħan ze şeaħ
şeaħalnu alav.
Haraħ
Haraħaman hu işlaħ
işlaħ lanu et
Eliahu hanavi zaħ
zaħur latov,
vivaser
vivaser lanu besorot tovot
ieşuot veneħ
veneħamot.

UbhBkg QIk§n°h tUv i¨n£j©r¨v
tUv i¨n£j©r¨v :s2g²u okIg'k
:.¤r¨tcU o°h©n¨JC Q©rC§,°h
rIs'k jC©T§J°h tUv 'i¨n£j©r¨v
sgk UbC r©tP§,°h±u 'oh¦rIS
UbC r©S©v§,°h±u 'oh¦jm±b jm¯b'kU
i¨n£j©r¨v :oh¦nkIg h¥n'kIg'kU sgk
i¨n£j©r¨v :sIcf'C Ub¥x±b§rp±h tUv
'Ub¥rt²Um kg¥n UbBK3g rIC§J°h tUv
,UH¦n§nIe UbBfh#kIh tUv±u
jk§J°h tUv i¨n£j©r¨v :UbBm§r©t'k
'v®Z©v ,°hCC vCªr§n vf¨r'C Ubk
:uhkg Ub'kf¨t¤J v®z i¨j'kªJ kg±u
,¤t Ubk jk§J°h tUv i¨n£j©r¨v
'cIYk rUf²z th#c²B©v Uv²H#k¥t
,IcIy ,IrIG'C Ubk r¤¬ch°u
:,In¨j®b±u ,IgUJ±h

Atotmilostivul să împărăţească peste noi în vecii vecilor! Atotmilostivul
să fie binecuvântat în cer şi pe pământ! Atotmilostivul să fie slăvit în
toate generaţiile, şi lăudat de noi în vecii vecilor, şi preamărit de noi
pururea şi în toate vremurile! Atotmilostivul să ne hrănească cu cinste!
Atotmilostivul să frângă jugul [robiei] de pe grumazul nostru, şi să ne
ducă cu demnitate în ţara noastră! Atotmilostivul să ne trimită
binecuvântare cu spor în casa aceasta şi pe masa aceasta la care am
mâncat! Atotmilostivul să ni-l trimită pe profetul Eliahu, a cărui
pomenire să fie spre bine şi să ne vestească veşti bune de mântuire şi
de mângâiere!
PENTRU STATUL ISRAEL:

Haraħ
Haraħaman hu ivare
ivareħ
vareħ et
Medinat
Medinat Israel,
srael, reişit ţmiħ
ţmiħat

:ktrah ,bhsnk

,¤t Q¥rc±h tUv i¨n£j©r¨v
,h¦Jt¥r 'k¥t¨r§G°h ,³bh¦s§n

gheulateinu.

:Ub¥,kªt±D ,©jh¦n'm

Atotmilostivul să binecuvânteze Statul Israel, începutul eliberării noastre.
CINE MĂNÂNCĂ ÎN CASA PĂRINŢILOR:

Haraħ
Haraħaman hu ivareħ
vareħ et avi
mori, baal habait haze, veet
imi morati, baalat habait haze.

:rnut uka ohruvv kmt kfutv

h#c¨t ,¤t Q¥rc±h tUv i¨n£j©r¨v
,¤t±u 'v®Z©v ,°hC©v kgC 'h¦rIn
:v®Z©v ,°hC©v ,k;gC 'h¦,¨rIn h¦N¦t

Atotmilostivul să binecuvânteze pe tatăl meu, învăţătorul meu, stăpânul
acestei case, şi pe mama mea, învăţătoarea mea, stăpâna acestei case.
CINE MĂNÂNCĂ ÎN PROPRIA CASĂ:

Haraħ
Haraħaman hu ivare
ivareħ
vareħ oti
(veet avi mori,
mori, veet
veet imi morati,
morati,
veet
veet işti, veet
veet zari) veet kol
kol
aşer li.

:rnut u,hcc kfutv

,¤t±u) h¦,It Q¥rc±h tUv 'i¨n£j©r¨v
h¦,¨rIn h¦N¦t ,¤t±u h¦rIn h#c¨t
,¤t±u (h#g§r³z ,¤t±u h¦T§J¦t ,¤t±u
:h#k r¤J©t kF

Atotmilostivul să mă binecuvânteze pe mine (şi pe tatăl meu şi pe mama
mea şi pe soţia mea şi pe copiii mei) şi tot ce este al meu.
CINE MĂNÂNCĂ ÎN CASA ALTORA:

Haraħ
Haraħaman hu ivare
ivareħ
vareħ et
baal habait haze, veet işto
baalat habait haze.

:rnut ohrjt kmt kfutv

kgC ,¤t Q¥rc±h tUv i¨n£j©r¨v
,k;gC 'IT§J¦t ,¤t±u 'v®Z©v ,°hC©v
:v®Z©v ,°hC©v

Atotmilostivul să binecuvânteze pe stăpânul acestei case şi pe soţia lui,
stăpâna acestei case.
PENTRU TOŢI CEI PREZENŢI:

Haraħ
Haraħaman hu ivare
ivareħ
vareħ et kol
kol
hamesubim kan, otam
otam veet
beitam veet zaram veet kol
kol
aşer lahem. Otanu veet kol
aşer lanu,
lanu, ke
kemo şenitbarħ
şenitbarħu
avoteinu, Avraham, Iţħak
veI
veIaakov bakol mikol kol.
kol. Ken
ievareħ
vareħ otanu
otanu kulanu iaħ
iaħad
bivraħ
bivraħa şe
şeleima venomar:
Amen!

:ihcuxnv kfk

kF ,¤t Q¥rc±h tUv i¨n£j©r¨v
,¤t±u o¨,It 'itF oh#CUx§nv
kF ,¤t±u og§r³z ,¤t±u o¨,hBC
kF ,¤t±u Ub¨,It 'o¤vk r¤J©t
Uf§rC§,°b¤J In'F 'Ubk r¤J£t
'c«e;g³h±u e¨j'm°h o¨v¨r'c©t Ubh¥,Ic£t
Q¥rc±h iBF :k«F 'k«F¦n 'k«FC
vf¨r'c#C 's©j³h UbK3F Ub¨,It
:i¥n¨t r©nt«b±u 'v¨nBk§J

Atotmilostivul să binecuvânteze pe toţi cei prezenţi aici, pe ei, şi casa
lor, şi pe copiii lor, şi tot ce este al lor. Pe noi şi tot ce este al nostru,
precum au fost binecuvântaţi părinţii noştri: Avraham, Iţhak şi Iaacov,
în toate, din toate şi prin toate. Aşa să ne binecuvânteze pe noi, pe toţi

împreună, cu o binecuvântare desăvârşită! Şi să zicem: Amen!

Bamarom ielamdu aleihem
vealeinu zeħ
zeħut,
ut, şetehe
lemişmeret şalom.
şalom. Venisa
Venisa
veraħ
veraħa meet Adonai uţdaka
m’Elohei işeinu,
işeinu, venimţa
venimţa ħen
veseħ
veseħel tov beeinei Elohim
veadam.

UbhBkg ±u o¤vhBkg; Us§Nk±h oIr¨NC
,¤r¤n§J¦n'k t¥v§T¤J ',Uf±z
'²h±h ,¥t¥n vf¨r'c t¨¬°b±u :oIk¨J
tm§n°b±u 'UbBg§J°h h¥vO¡t¥n v¨e¨s'mU
oh¦vO¡t h¯bhBg'C cIy k2f¥G±u i¥j
:o¨s¨t±u

În ceruri să se vorbească de bine, pentru ei şi pentru noi, ca să ne fie
pacea păstrată, şi să primim binecuvântare de la Haşem, şi răsplată
dreaptă de la Dumnezeul mântuirii noastre şi să găsim har şi judecată
bună în ochii lui Dumnezeu şi ai oamenilor.



Următoarele paragrafe se rosesc la ocaziile speciale indicate mai jos:

DE ŞABAT: Haraħ
Haraħaman hu ianħ
ianħilenu iom

şekulo Şabat umnuħ
umnuħa leħ
leħaiei haolamim.

IK3F¤J oIh UbBkh¦j±b³h tUv i¨n£j©r¨v :,cak
:oh¦nkIg¨v h¯H©j'k v¨jUb§nU ,C©J

Atotmilostivul să ne dăruiască ziua care e Şabat desăvârşit, odihna vieţii viitoare.
DE ROŞ ĦODEŞ: Haraħ
Haraħaman hu ieħ
ieħadeş

aleinu et haħ
haħodeş haze letova velivraħ
velivraħa.

,¤t UbhBkg J¥S©j±h tUv i¨n£j©r¨v :j"rk
:vf¨r'c#k±u vcIy'k v®Z©v J¤s«j©v

Atotmilostivul să ne înnoiască luna aceasta spre bine şi spre binecuvântare.
DE SĂRBĂTORI (PESAĦ, ŞAVUOT, SUKOT):

Haraħ
Haraħaman hu ianħ
ianħilenu iom şekulo tov.

oIh UbBkh¦j±b³h tUv i¨n£j©r¨v :cuy ouhk
/cIy IK3F¤J

Atotmilostivul să ne dăruiască ziua care e sărbătoare desăvârşită.
DE ROŞ HAŞANA: Haraħ
Haraħaman hu ieħ
ieħadeş

aleinu et haşana hazot letova velivraħ
velivraħa.

,¤t UbhBkg J¥S©j±h tUv i¨n£j©r¨v :v"rk
:vf¨r'c#k±u vcIy'k ,t«Z©v v²b¨&©v

Atotmilostivul să ne înnoiască anul acesta spre bine şi binecuvântare.
DE SUKOT: Haraħ
Haraħaman hu iakim lanu et

sukat David hanofalet.

,¤t Ubk oh¦e²h tUv i¨n£j©r¨v :,ufuxk
:,2kpIb©v s°u¨S ,Fªx

Atotmilostivul să ridice pentru noi coliba căzută al lui David.

Haraħ
Haraħaman hu ie
iezakeinu limot
haMaşiaħ
ulħ
haMaşia
ħ ul
ħaiei haolam haba.

,Inh#k UbBF³z±h tUv i¨n£j©r¨v
:tC©v okIg¨v h¯H©j'kU ©jh¦J¨N©v

Atotmilostivul să ne facă vrednici de zilele erei mesianice şi de viaţa
lumii viitoare.

Magdil (de Şabat, sărbători şi Roş Ħodeş:
Migdol)

ieşuot malko,
malko, veose

ħesed limşiħ
limşiħo leDavid ulzaro
ad olam.

(kIS±d¦n :j"ru y"uh ,cac) kh¦S±d©n
s¤x¤j v¤G«g±u 'IF'k©n ,IgUJ±h
:okIg sg Ig§r³z'kU s°u¨s'k Ijh¦J§n#k

El, care măreşte (DE ŞABAT, SĂRBĂTORI ŞI ROŞ ĦODEŞ: face un turn pentru)
mântuirea regatului Său şi este milos cu David, Unsul Său şi cu seminţia
lui în veci.

Ose şalom bimromav,
bimromav, hu iaase
iaase
şalom aleinu veal kol Israel.
srael.
Veimru: Amen!

tUv 'uh¨nIr§n#C oIk¨J v¤G«g
kF kg±u UbhBkg 'oIk¨J v¤Gg; ³h
:i¥n¨t Ur§n¦t±u :k¥t¨r§G°h

Cel care face pace în înălţimile Sale, Acela să facă pace şi peste noi şi
peste întregul Israel şi spuneţi: amen!

Ieru et
et Adonai kedoşav,
kedoşav, ki ein
maħ
maħsor lireav.
lireav. Kefirim
Kefirim raşu
veraevu,
veraevu, vedorşei Adonai lo
iaħ
iaħseru ħol tov. Hodu l’Adonai
ki tov, ki laolam ħasdo. Poteaħ
Poteaħ
et iadeħ
iadeħa, umasbia leħ
leħol ħai
raţon. Baruħ
Baruħ hagh
haghever aşer
ivtaħ
ivtaħ b’
b’Adonai,
Adonai, vehaia Adonai
mivtaħ
mivtaħo. Naar
Naar haiti gam
zakanti
zakanti,
kanti, velo raiti ţadik neezav,
neezav,
vezaro mevakeş laħ
laħem. Adonai
oz leamo iten, Adonai ie
ievareħ
vareħ
et amo vaşalom.

ih¥t h#F 'uh¨JIs§e ²h±h ,¤t Utr±h
UJ¨r oh¦rh#p'F :uh¨t¥rh#k rIx§j©n
Ur§x§j³h tO ²h±h h¥J§rIs±u 'UcBg¨r±u
'cIy h#F ²h±hk UsIv :cIy kf
,¤t ©j¥,IP :IS§x©j okIg'k h#F
:iIm¨r h©j kf'k gh#C§G©nU 'W¤s²h
'²h±hC j©y'c°h r¤J£t r2c®D©v QUrC
h¦,h°h¨v rg³b :Ij©y'c¦n ²h±h v²h¨v±u
eh¦Sm h¦,h¦t¨r tO±u 'h¦T±b©e²z o³d
²h±h :o¤jk J¥ec§n Ig§r³z±u 'c²zgT ®b
,¤t Q¥rc±h ²h±h 'i¥T°h INg'k z«g
:oIk¨&c INg

Temeţi-vă de Haşem, voi, sfinţii Lui, căci nu duc lipsă acei ce se tem de
El. Leii tineri sunt în nevoi şi flămânzesc, iar cei ce Îl caută pe Haşem
nu sunt lipsiţi de bine. Mulţumiţi lui Haşem că este bun, în veci există
îndurarea Lui. Deschizi mâna Ta şi saturi tot ce este viu cu bunăvoinţa
Ta! Binecuvântat e omul care se încrede în Haşem şi căruia Haşem îi
este încrederea. Tânăr am fost şi am îmbătrânit, dar nu am văzut pe cel
drept părăsit şi nici pe ai lui cerşind pâine. Haşem va da putere
poporului său, Haşem va binecuvânta pe poporul său cu pace.

