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SEDER LEVAIA - diel xcq


RITUALUL IUDAIC DE

ÎNMORMÂNTARE


Dumnezeu să vă mângâie împreună cu cei
care jelesc pentru Ţion şi Ierusalim.

Realizat de Cancelaria Rabinică a F.C.E.R. – 2009
Această carte conţine texte sfinte şi vă rugăm să o trataţi cu respect.
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Levaia ~ Înmormântare ~ vhuk



După spălarea şi pregătirea rituală a persoanei decedate, aceasta este dus
către capelă şi pe drum se spun următoarele:

Adonai natan v’Adonai lakaħ
lakaħ, iehi şem
Adonai mevoraħ
mevoraħ, meata vead olam.

²h±h o¥J h¦v±h 'j¨ek ²h±h±u i¨,²b ²h±h
:okIg sg±u v¨Tg¥n 'Q¨rIc§n

Domnul a dat şi Domnul a luat, fie Numele Domnului binecuvântat, de
acum şi până în veci.

tO±u iIg r!Pf±h oUj©r tUv±u
IP©t ch¦J¨v&k vC§r¦v±u ',h¦j§J³h
vgh¦JIv ²h±h :I,¨n£j kF rh+g²h tO±u
:Ub¥t§r¨e oIh&c Ub¯b-g³h Q.k¤N©v

Vehu raħum
raħum ieħaper avon velo
iaşħit, vehirba lehaşiv apo velo
iair kol ħamato. Adonai hoşia
hameleħ
hameleħ ianeinu veiom koreinu.

El este milostiv, iartă păcate, nu distruge şi Îşi înfrânează adesea
mânia, nearătându-Şi întreaga furie. Doamne, mântuieşte, Rege,
răspunde-ne în ziua în care Te chemăm!



Rudele de gradul I aflate în doliu efectuează kria1 (ruperea veşmintelor) şi
spun următoarea binecuvântare, de obicei în capelă în faţa întregii obşti:

Q.k¤n Ubh¥vO¡t ²h±h v¨T©t QUrC
:,¤n¡t¨v i³HS© 'okIg¨v

Baruħ
Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ
meleħ haolam, daian haemet.

Binecuvântat fii Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului,
Judecător al adevărului.



După ce persoana decedată este depusă în capelă, se aprind două lumânări
la capul acesteia şi se spun următoarele:

i.C 'Uv!g¨s¥T³u o¨s¨t v¨n ²h±h
k.c¤vk o¨s¨t :Uv!c§4j§T³u JIb¡t
:r!cIg k!m&F uh¨n²h 'v¨n¨S

Adonai ma adam vatedaehu,
ben enoş va teħ
teħaşvehu.
Adam lahevel dama, iamav
keţel over. Baboker iaţiţ
1

Ruperea veşmintelor este un obicei străvechi de doliu, simbolizând durerea profundă, şi de aceea se face la
momentul decesului sau – mai adesea – în faţa tuturor celor prezenţi în capelă, chiar înaintea ritualului de
înmormântare. Ruperea veşmintelor se face vertical, pe o distanţă de aproximativ 10 cm de la gât în jos. Ruperea se
poate face cu mâna sau folosind o lamă sau un cuţit, însă se obişnuieşte să fie făcută cu mâna (în special în cazul
doliului după părinţi). Pentru doliul după părinţi, tăietura se face pe partea stângă a pieptului, în dreptul inimii, iar
pentru celelalte rude se face pe partea dreaptă a pieptului.
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c¤r.gk ';k¨j±u .+m²h r¤e«CC
'v®h§j°h r.c®d h¦n :J.c²h±u k!kIn±h
IJ&p³b y!K©n±h ',®u¨N v¤t§¦r°h tO±u
c¥J¨T :vk¤x 'kIt§J s³H¦n
'r¤nt«T³u 'tF©S sg JIb¡t
,Ib§n+k :o¨s¨t h¯b&c UcUJ
cc&k t+c²b±u 'g©sIv i!F Ubh¥n²h
Ukh+F&G³h Un&f¨j Uk :v¨n&f¨j
h+F :o¨,h¦r£j©t&k Ubh¦c²h ',t«z
tO 'k«F©v j©E°h I,In&c tO
o¨T r¨n§J :IsIc&F uh¨r£j©t s¥r¯h
Jh¦t&k ,h¦r£j©t h+F 'r¨J²h v¥t§rU
v¤S&p°h oh¦vO¡t Q©t :oIk¨J
'h°b¥j¨E°h h+F 'kIt§J s³h¦n h¦J&p³b
'uh¨sc-g J.p®b ²h±h v¤s«P :vk¤x
:IC oh¦x«j©v kF Un§J§t®h tOu

veħ
veħalaf, laerev iemolel
veiaveş. Mi ghever iħ
iħie, velo
ire mavet, iemalet nafşo miad
şeol, sela. Taşev enoş ad
daka, vatomer şuvu vnei
adam. Limnot iameinu ken
hoda, venavi levav ħoħma. Lu
ħoħmu iaskilu zot, iavinu
leaħ
leaħaritam. Ki lo vemoto ikaħ
ikaħ
hakol, lo iered aħ
aħarav
kevodo. Şemar tam uree
iaşar, ki aħ
aħarit leiş şalom. Aħ
Aħ
Elohim ifde nafşi iad şeol, ki
idaħ
idaħeni, sela. Pode Adonai
nefeş avadav, velo ieşmu kol
haħ
haħosim bo.

Doamne, ce este omul, că iei seamă de el, fiul muritorului, că-l preţuieşti
pe dânsul? Cel plăsmuit din ţărână se aseamănă suflării, zilele lui sunt ca
umbra ce trece. Dimineaţa răsare şi înfloreşte, seara e secerat şi se
usucă. Unde trăieşte omul, care să nu vadă moartea şi care de groapă să
poată scăpa? Pe muritor îl aduci până la nimicire şi zici: „În ţărână
întoarceţi-vă, fiii lui Adam!” Învaţă-ne, Doamne, a socoti zilele noastre, ca
să putem dobândi o inimă înţeleaptă! De-ar înţelege şi ar pricepe aceasta,
ei s-ar gândi la sfârşitul lor! Că la moartea sa nu ia nimic omul, avuţia lui nu
se pogoară după dânsul. Păzeşte cuvioşenia şi caută dreptatea, că numai
aşa este veşnic sfârşitul omului. Dumnezeu mă va scăpa din puterea
mormântului, căci El mă va primi, sela! Domnul izbăveşte sufletul robilor
Săi, şi cei ce se adăpostesc la El nu vor fi osândiţi.
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vch¦J§h+C 'v²bIf±b v¨jUb§n
'v²bh+f§J©v h!p±bF ,©j©T 'v²bIh&k.g
'oh+rIv§yU oh¦JIs§e ,Ik-g©n&C
oh¦rh¦t¦n gh¦e¨r¨v r©vIz&F
oh¦nmg .Uk¦j°u 'oh¦rh¦v±z©nU
,©e¨v§r©v±u 'oh¦n¨J£t ,©rPf±u
vk§n¤j±u 'g©J®h ,c¨r§e©v±u 'g©J.P
'v²bIg§n i!fIJ h¯b&p+k¦n 'v²bh°b£j³u
okIg¨v h¯h©j&k 'tc¨y t¨e&kªj±u
,©rh¦s t¥v§T o¨J 'tC©v
hbukp) J.p®b ,c¦J±h°u ,mh¦j§nU
²h±h ©jUr :cIy o¥J©v (hbukp ic
i¦n r©yP§,¦t§s 'i¤s!g i³d&C Ub¤j±b©T
't¨vk¡t ,Ug§r+C 'ih¥s¨v t¨n&kg
Q.k¤n :tg§r©t±u t²h©n§J¦s Vh¥r¨n
o¥j©r±h uh¨n£j©r&C oh+fk§n©v h!f±k©n
Q.k¤n 'kIn§j³h±u xIj²h±u uhkg
uh¨n£j©r&C oh+fk§n©v h!f±k©n
r¤,¥x&cU uhp²b&F k!m&C Uv¥rh¦T§x³h
²h±h ogIb&C ,Iz£jk 'Ik¢v¨t
ih¦n²h©v .¥e&k 'Ikfh¥v&C r¥ec&kU
uh²b¨s-g k©j³b¦nU 'Uv¥sh¦n-g³h
oh+h©j©v rIr&m+C rIr&m°h±u 'Uv¥e§J³h
sIcF oh¦G²h±u 'I,¨n±J°b
v®uk°h±u 'I,k£j³b tUv ²h±h 'I,¨jUb§n
IcF±J¦n kg±u oIk¨J©v uhk¥t
tIc²h ch¦,&f¦s&F 'oIk¨J v®h§v°h

Menuħ
Menuħa neħ
neħona, bie
bieşiva
eliona, taħ
taħat kanfei haşehina,
bemaalot kedoşim utehorim,
kezohar harakia miirim
umazhirim, veħ
veħiluţ aţamim
veħ
veħaparat aşamim, veharhakat
peşa, vehakravat ieşa, veħ
veħemla
vaħ
vaħanina, milifnei şoħ
şoħen
meona, veħ
veħulka tava, leħ
leħaiei
haolam haba, şam tehe dirat
umħ
umħiţat vişvat nefeş [NUMELE
PERSOANEI DECEDATE] haşem

hatov. Ruaħ
Ruaħ Adonai tanħ
tanħenu
beGan Eden, deitpatar min
alma hadein, birot elaha,
marea dişmaia vearaa. Meleħ
Meleħ
malħ
malħei hamlaħ
hamlaħim beraħ
beraħamav
ieraħ
ieraħem alav veiaħ
veiaħos veiaħ
veiaħmol,
meleħ
meleħ malħ
malħei hamlaħ
hamlaħim
beraħ
beraħamav iastirehu beţel
kenafav uveseter oholo,
laħ
laħazot benoam Adonai
ulevaker beheiħ
beheiħalo, lekeţ
haiamim iamidehu, uminaħ
uminaħal
adanav iaşkehu, veiţror biţror
haħ
haħaim nişmato, veiasim
kavod menuħ
menuħato, Adonai
Adonai hu
naħ
naħalato, veilave elav haşalom
veal mişkavo iehe şalom,
kediħ
kediħtiv: „iavo şalom ianuħ
ianuħu al
5

o¨,Ic&F§J¦n kg UjUb²h oIk¨J
h!c&fIJ kf±u tUv 'IjIf±b Q!kIv
oh¦n£j©r¨v kk&f+C k¥t¨r§G°h Ing
iIm¨r h¦v±h i!f±u :,Ijh+k§x©v±u
:i¥n¨t r©nt«b±u

mişkevotam holeħ
holeħ neħ
neħoħo, hu
veħ
veħol şoħ
şoħvei amo Israel biħ
biħlal
haraħ
haraħamim vehasliħ
vehasliħot”. Veħ
Veħen
iehi raţon venomar amen.

Odihnă adevărată, sus în înălţimi, sub aripile Prezenţei Divine, împreună cu
toţi cei sfinţi şi curaţi care luminează şi strălucesc precum flacăra cerească,
în plutire imaterială şi cu iertare a greşelilor, departe de păcat şi aproape de
mântuire, cu bunătate şi îndurare înaintea Celui de Sus, cu o porţiune bună în
Lumea Viitoare – acolo să fie locuinţa şi sălaşul pentru sufletul lui [NUMELE
PERSOANEI DECEDATE], acest nume bun. Spiritul Domnului să îl odihnească
în Grădina Edenului, căci a plecat din această lume, prin voia Celui de Sus,
Stăpânul cerurilor şi pământului. Regele regilor cu milă să se îndure şi se
milostivească de el şi să-l adăpostească cu îndurare în umbra aripilor Sale şi
în lăcaşul Său ocrotitor, să fie pe placul Domnului şi să îl viziteze în sălăşul
Său, să îl susţină până la sfârşitul lumii şi să îl adape din izvorul plăcerii Sale,
să îi fie sufletul cuprins în buchetul vieţii, slăvită să îi fie odihna, moştenirea
sa să fie Domnul, pacea să fie adusă asupra sa şi fie să se odihnească în pace,
precum este scris: „va veni pace [şi] se vor odihni veşnic cel trecut dincolo”,
el şi toţi cei adormiţi din poporul lui Israel, în adunarea milei şi iertării. Aşa
să fie voia Ta şi spuneţi amen!




Dacă există rude sau prieteni care doresc să ia cuvântul, o pot face acum.
Pentru un bărbat decedat, se rosteşte următoarea rugăciune:

i!fIJ oh¦n£j©r t!k¨n k¥t
v¨jUb§n t!m§n©v oh¦nIr§NC
v²bh+f§4©v h!p±bF kg v²bIf±b
oh¦rIv§yU oh¦JIs§e ,Ik-g©n&C
,¤t oh¦rh¦v±z©n gh¦e¨r¨v r©v«z&F
InkIg&k Qk¨v¤J (p"cp) ,©n§J°b
oh+k&kP§,¦n Ub§j³b©t§J rUc-gC
i¤s!g i³d&C 'I,¨n§J°b ,©rF±z©v sg&C

El male raħ
raħamim şoħ
şoħen
bamromim, hamţe menu
menuħa
neħ
haşħ
ne
ħona al kanfei haş
ħina,
bemaalot kedoşim utehorim
kezohar harakia mazhirim et
nişmat [NUMELE DECEDATULUI] ben
[NUMELE TATĂLUI DECEDATULUI]

şehalaħ
şehalaħ leolamo, baavur
şeana
anaħ
şe
ana
ħnu mitpalelim bead
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kgC i!fk 'I,¨jUb§n t¥v¤T
r¤,¥x&C Uv¥rh¦T§x³h oh¦n£j©r¨v
rIr&m+C r«r&m°h±u oh¦nkIg&k uhp²b&F
tUv ²h±h I,¨n§J°b ,¤t oh°H©j©v
kg oIk¨4&C ©jUb²h±u I,k£j³b
:i¥n¨t r©nt«b±u IcF§J¦n

hazkarat nişmato, beGan Eden
menuħ
tehe menu
ħato. Laħen baal
haraħ
amim
hara
ħam
im iastirehu beseter
kenafav leolamim, viţror biţror
haħ
ha
ħaim et nişmato, Adonai hu
naħ
veianuaħ
na
ħalato veianua
ħ beşalom al
mişkavo venomar amen.

Doamne plin de îndurare care tronezi în înălţimi, fă să îşi găsească o odihnă
adevărată sub aripile Prezenţei Divine, în rândul celor sfinţi şi curaţi care
strălucesc precum flacăra cerească, sufletul răposatului [NUMELE
DECEDATULUI] fiul lui [NUMELE TATĂLUI DECEDATULUI], în meritul
faptului că noi ne rugăm întru pomenirea sufletului său, în Grădina Edenului
fie-i odihna. De aceea, Părinte al îndurării, odihneşte-i sufletul sub aripile
divine în veci şi adună-i sufletul în buchetul vieţii. Domnul este moştenirea
sa şi El îi va odihni somnul în pace şi să spunem: amen!



Pentru o femeie decedată, se rosteşte următoarea rugăciune:

El male raħ
raħamim şoħ
şoħen
bamromim, hamţe menuħ
menuħa
neħ
neħona al kanfei haşħ
haşħina,
bemaalot
bemaalot kedoşim utehorim
kezohar harakia mazhirim et
nişmat [NUMELE DECEDATEI] bat
[NUMELE TATĂLUI DECEDATEI]

şehalħa
şehalħa leolama, baavur şe
[NUMELE OFICIANTULUI] nadav

liţdaka bead hazkarat nişmata,
laħ
laħen baal haraħ
haraħamim iastira
beseter kenafav leolamim, viţror
biţror
biţror haħ
haħaim et nişmata, Adonai
hu naħ
naħalata vetanuaħ
vetanuaħ beşalom al
mişkavo venomar amen.
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i!fIJ oh¦n£j©r t!k¨n k¥t
v¨jUb§n t!m§n©v oh¦nIr§NC
v²bh+f§4©v h!p±bF kg v²bIf±b
oh¦rIv§yU oh¦JIs§e ,Ik-g©n&C
,¤t oh¦rh¦v±z©n gh¦e¨r¨v r©v«z&F
vnkIg&k vf§k¨v¤J (p"cp) ,©n§J°b
oh+k&kP§,¦n Ub§j³b©t§J rUc-gC
i¤s!g i³d&C 'v,¨n§J°b ,©rF±z©v sg&C
kgC i!fk 'v,¨jUb§n t¥v¤T
r¤,¥x&C vrh¦T§x³h oh¦n£j©r¨v
rIr&m+C r«r&m°h±u oh¦nkIg&k uhp²b&F
tUv ²h±h v,¨n§J°b ,¤t oh°H©j©v
kg oIk¨4&C ©jUb¨T±u v,k£j³b

:i¥n¨t r©nt«b±u vcF§J¦n
Doamne plin de îndurare care tronezi în înălţimi, fă să îşi găsească o odihnă
adevărată sub aripile Prezenţei Divine, în rândul celor sfinţi şi curaţi care
strălucesc precum flacăra cerească, sufletul răposatei [NUMELE
DECEDATEI] fiul lui [NUMELE TATĂLUI DECEDATEI], în meritul faptului
că [NUMELE CELUI CARE SPUNE RUGĂCIUNEA] a promis că va da de
pomană întru pomenirea sufletului ei. De aceea, Părinte al îndurării,
odihneşte-i sufletul sub aripile divine în veci şi adună-i sufletul în buchetul
vieţii. Domnul este moştenirea sa şi El îi va odihni somnul în pace şi să
spunem: amen!



La acest moment, se inserează de obicei o formulă prin care cei prezenţi îşi
cer iertare pentru greşelile intenţionate sau neintenţionate pe care le-au
făcut faţă de persoana decedată. Deoarece nu există o formulă standard
pentru această rugăciune, se poate utiliza următorul text:

neAcum, când ne despărţim de cel (cea) care ne
-a fost drag tuturor,
[NUMELE PERSOANEI DECEDATE], ne cerem iertare dacă prin faptă
sau vorbă am greşit faţă de el (ea) cumva şi îl (o) rugăm să ne ierte.
Rugăm totodată Atotputernicul să îi ierte şi lui (ei) greşelile omeneşti
făcute de voie sau de nevoie. Dumnezeul să îl (o) ierte şi fiefie-i
Fieamintirea binecuvântată. Fie
-i somnul lin în eternitate.



Persoana decedată este scoasă în capelă. Pe drumul către mormânt, se fac
de obicei şapte opriri şi se spune următorul psalm:

h©S©J k!m&C 'iIh&k.g r¤,¥x&C c¥Jh
h¦x§j©n ²h±hk r©n«t :i²bIk§,°h
:IC j©y&c¤t h©vO¡t 'h¦,¨sUm§nU
'JUe²h jP¦n W&kh+M³h tUv h+F
Q¤x²h I,¨r&c¤t&C :,IU©v r.c¤S¦n
v²B+m 'v¤x§j¤T uhp²b&F ,©j©,±u 'Qk
t¨rh¦, tO :IT¦n£t v¨r¥jIx±u
;Ug²h .¥j¥n 'vk±hk s©jP¦n
'QO£v³h k.p«tC r.c¤S¦n :o¨nIh
k«P°h :o°h¨r¢vm sUJ²h c¤y¤E¦n

Ioşev beseter elion, beţel
Şadai itlonan. Omar l’Adonai
maħsi
maħsi umeţudati, Elohai
evtaħ
evtaħ bo. Ki hu iaţilħa mipaħ
iakuş midever havot.
havot. Beevrato
iaseħ
iaseħ laħ, vetaħat kenafav
teħese,
teħese, ţina vesoħera amito.
Lo tira mipaħad
mipaħad laila, meħeţ
iauf iomam. Midever baofel
iahaloħ,
iahaloħ, miketev iaşud
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ţohoraim. Ipol miţidħa elef
urevava miminħa,
miminħa, eleħa lo
igaş. Rak beeineħa tabit,
veşulumat reşaim tire. Ki ata
Adonai maħsi,
maħsi, elion samta
meoneħa.
meoneħa. Lo teune eleħa raa,
venega lo ikrav beohaleħa.
beohaleħa. Ki
malaħav
malaħav ieţave laħ, lişmorħa
beħol
beħol deraħeħa. Al kapaim
isuneħa,
isuneħa, pen tigof baeven
ragleħa.
ragleħa. Al şaħal vafeten
tidroħ,
tidroħ, tirmos kefir veranin.
Ki vi ħaşak vaafaltehu,
asghevehu ki iada şemi.
Ikraeni veeenehu, imo anoħi
anoħi
veţara, aħalţehu vaaħabdehu.
Oreħ
Oreħ iamim asbiehu, vearehu
bişuati. Oreħ iamim asbiehu,
vearehu bişuati.

'W®bh¦nh¦n vcc§rU ;.k¤t W§S+M¦n
Wh®bh!g&C e©r :J²D°h tO Wh.k¥t
oh+g¨J§r ,©nJK¦J±u 'yh+C©,
'h¦x§j©n ²h±h v¨T©t h+F :v¤t§r¦T
tO :W®bIg§n ¨T§n©G iIh&k.g
tO g³d®b±u 'vg¨r Wh.k¥t v®Bªt§,
uhf¨t&k©n h+F :W.k¢v¨t&C c©r§e°h
kf&C W§r¨n§J+k 'QK v®Um±h
'W±bUt¨¬°h o°hPF kg :Wh.f¨r§S
kg :W.k±d©r i.c¤tC ;ID¦T i.P
xIn§r¦T 'QIr§s¦T i¤,.p²u k©j©J
e©J¨j h+c h+F :ih°B©,±u rh+p&F
g©s²h h+F Uv!c±D©G£t 'Uv¥y&Kp£t³u
IN+g 'Uv¯bLg¤t±u h°b¥t¨r§e°h :h¦n§J
Uv!m&K©j£t 'v¨rm&c h+f«b¨t
'Uv!gh+C§G©t oh¦n²h Q¤r«t :Uv¥s&Cf£t³u
oh¦n²h Q¤r«t :h¦,gUJh+C Uv¥t§r©t±u
:h¦,gUJh+C Uv¥t§r©t±u 'Uv!gh+C§G©t

Cine stă sub ocrotirea Celui Preaînalt se va odihni în umbra
Atotputernicului. Voi spune despre Domnul: „El este refugiul meu şi
fortăreaţa mea, Dumnezeul meu în care mă voi încrede. Pentru că El te
salvează de capcană, de boală şi suferinţă. Cu acoperământul Său te va
acoperi şi sub aripile Sale vei fi protejat, [căci] scut şi armură sunt
adevărul Lui. Nu te vei teme de spaima nopţii, nici de săgeata care zboară
în timpul zilei, nici de suferinţa care pândeşte, nici de îngerul care
distruge la amiază. Chiar dacă o mie se vor prăvăli asupra ta şi zece mii se
vor abate din dreapta ta, de tine nu se vor apropia. Doar vei privi cu ochii
şi vei vedea răsplata celor răi. Pentru că ai spus: „Tu, Doamne, eşti
refugiul meu”, L-ai făcut pe Cel Preaînalt sălaşul tău. Nici o nenorocire nu
te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci
9

îngerilor Săi să te păzească în toate drumurile tale. Pe mâini te vor purta,
ca să nu îţi loveşti piciorul de vreo piatră. Vei păşi peste leu şi peste
viperă, vei strivi cu piciorul tânărul leu şi şarpele. Pentru că M-a dorit,
[de aceea] îl voi salva, îl voi înălţa pentru că Îmi cunoaşte căile. El Mă va
striga şi Eu îi voi răspunde, Eu sunt cu el la restrişte, îl voi elibera şi îl voi
onora. Cu viaţă lungă îl voi sătura şi Îi voi arăta salvarea Mea. Cu viaţă
lungă îl voi sătura şi Îi voi arăta salvarea Mea.



În timp ce se pune pământ peste mormânt, se spun de trei ori următoarele:

Vehu raħum
raħum ieħaper avon velo
iaşħit, vehirba lehaşiv apo
apo velo
iair kol ħamato. Adonai hoşia
hameleħ
hameleħ ianeinu veiom koreinu.

tO±u iIg r!Pf±h oUj©r tUv±u
IP©t ch¦J¨v&k vC§r¦v±u ',h¦j§J³h
vgh¦JIv ²h±h :I,¨n£j kF rh+g²h tO±u
:Ub¥t§r¨e oIh&c Ub¯b-g³h Q.k¤N©v

El este milostiv, iartă păcate, nu distruge şi Îşi înfrânează adesea
mânia, nearătându-Şi întreaga furie. Doamne, mântuieşte, Rege,
răspunde-ne în ziua în care Te chemăm!



Rostim de obicei următorul psalm după acoperirea mormântului cu pământ:

tO h+g«r ²h±h 's°u¨s&k rIn±z¦n
'h°b!mh+C§r³h t¤J¤S ,It±b+C :r¨x§j¤t
h¦J&p³bM:h°b!k£v³b±h ,Ij´b§n h¥nOkg
e¤s.m h!k±D&g©n&c h°b¥j±b³h 'c!cIJ±h
th¯d&C Q!k¥t h+F o³D :In§J ig©n&k
v¨T©t h+F g¨r t¨rh¦t tO ',®u¨n&km
v¨N¥v W¤T±bg§J¦nU W§y&c¦J 'h¦s¨N+g
s®d®b i¨j&kªJ h³bp&k Q«r-g©TM:h°bªn£j³b±h
'h¦Jt«r i¤n¤4c ¨T±b©4¦S 'h¨r§r«m
s¤x¤j²u cIy Q©tM:v²h²u§r h¦xIF
h¦T&c©J±u 'h²H©j h¥n±h kF h°bUp§S§r°h
:oh¦n²h Q¤r«t&k ²h±h ,h!c&C

Mizmor leDavid, Adonai roi lo
eħsar. Binot deşe iarbiţeni, al
al
mei menuħot
menuħot ienahaleini. Nafşi
ieşovev, ianħeni vemaglei
ţedek lemaan şemo. Gam ki
eleħ
eleħ beghei ţalmavet, lo ira ra
ki ata imadi, şivteħa
umişanteħa hema ienaħamuni.
Taaroħ
Taaroħ lefanai şulħan neghed
ţorerai, dişanta vaşemen roşi,
kosi revaia. Aħ
Aħ tov vaħesed
irdefuni kol iemei ħaiai, veşavti
beveit Adonai leoreħ
leoreħ iamim.
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Un cântec al lui David. Domnul este Păstorul meu, nu voi duce lipsă
[de nimic]. Prin păşuni verzi mă conduce la ape liniştite mă aduce.
Sufletul meu îl înviorează, mă conduce pe cărări ale dreptăţii, de
dragul Numelui Său. Chiar dacă umblu prin valea umbrei morţii, nu
mă voi teme de nici un rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta
mă mângîie. Tu vei aşterne o masă înaintea mea, în faţa celor care
mă chinuie, îmi vei unge capul cu untdelemn, paharul meu se revarsă.
Doar binele şi bunătatea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele şi
voi locui în Casa Domnului zile îndelungate.

dk erp

PSALM 33

v²ut²b oh¦r¨J±hk v²u«vhC oh¦eh¦Sm Ub±B©rMt
k.c¯b&C rIB+f&C v²u«vhk UsIvMc :vK¦v§,
J¨s¨j rh¦J Ik Urh¦JMd :IkOUr§N³z rIGg
r¨J²hOh+FMs :vgUr§,+C i¯D³b Uch¦yh¥v
:v²bUn¡t.C Uv¥G-g©nOkf±u v²u«v±hOrc§S
v²u«v±h s¤x¤j yP§J¦nU v¨e¨s&m c¥v«tMv
o°h©n¨J v²u«v±h rc§s+CMu :.¤r¨t¨v v¨t&k¨n
x¯b«FMz :o¨tc&mOkF uh+P ©jUr&cU UG-g³b
:,InIv§T ,Irm«t&C i¥,«b o²H©v h¥n s¯BF
UrUd²h UB¤N¦n .¤r¨t¨vOkF v²u«vh¥n Ut§rh°hMj
h¦v®H³u r©n¨t tUv h+FMy :k!c¥, h!c§J«hOkF
,m-g rh+p¥v v²uv±hMh :s«n-g³H³u v²U+mOtUv
,m-gMth :oh¦Ng ,Ic§J§j©n th°b¥v o°hID
r«s&k IC+k ,Ic§J§j©n s«n-g©T okIg&k v²u«v±h
uh¨vO¡t v²u«v±hOr¤J£t hID©v h¥r§J©tMch :r«s²u
o°h©n¨4¦nMdh :Ik vk£j³b&k r©jC | og¨v
:o¨s¨t¨v h¯b&COkFO,¤t v¨t¨r v²u«v±h yh+C¦v
h!c§J«hOkF k¤t ©jh°D§J¦v IT&c¦JOiIf§N¦nMsh
ih+c¥N©v oC+k s©j³h r!m«H©vMuy :.¤r¨t¨v
g¨JIb Q.k¤N©v ih¥tMzy :o¤vh¥G-g©nOkFOk¤t
:©j«FOc¨r&C k!m²B°hOtO rIC°D k°h¨jOc¨r&C
tO Ikh¥j c«r&cU vgUJ§,+k xUX©v r¤e¤JMzh
uh¨t¥r±hOk¤t v²u«v±h ih!g v¯B¦vMjh :y!K©n±h
o¨J&p³b ,®u¨N¦n kh+M©v&kMyh :IS§x©j&k oh+k£j³h§nk

Raneinu ţadikim b’Adonai
b’Adonai laieşarim
laieşarim

(1)

naava tehila. (2) Hodu l’
l’Adonai beħinor
beħinor
benevel asor
asor zamru lo. (3) Şiru lo şir
ħadaş heitivu naghen bitrua. (4) Ki iaşar
devar Adonai veħol
veħol maasehu beemuna.
(5)

Ohev ţedaka umişpat ħesed Adonai

mala haareţ. (6) Bidvar Adonai şamaim
naasu uveruaħ
uveruaħ piv kol ţevaam. (7) Kones
kaned mei haiam noten beoţarot
tehomot.
tehomot. (8) Iru meAdonai kol haareţ
mimenu iaguru kol ioşvei tevel. (9) Ki hu
amar vaiehi huţiva vaiaamod. (10)
Adonai hefir aţat goim heni maħşavot
amim. (11) Aţat Adonai leolam taamod
maħşevot
maħşevot libo ledor vador. (12) Aşrei
hagoi aşer Adonai Elohav haaom baħar
baħar
lenaħala
lenaħala lo. (13) Mişamaim hibit Adonai
raa et kol bnei adam. (14) Mimħon
Mimħon şivto
hişgiaħ el kol ioşvei haareţ. (15) Haioţet
iaħad
iaħad libam hamevin el kol maaseihem.
(16)

Ein hameleħ
hameleħ noşa berav ħail ghibor

lo inaţel berav koaħ. (17) Şeker hasus
litşua uverov ħeilo lo imalet. (18) Hine
ein Adonai el iereav lameiaħalim
lameiaħalim
leħasdo.
leħasdo. (19) Lehaţil mimavet nafşam
uleħaiotam
uleħaiotam baraav. (20) Nafşeinu ħikta
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v²u«vhk v¨,&F¦j Ub¥J&p³bMf :cg¨rC o¨,IH©j&kU
Ub!C+k j©n§G°h IcOh+FMtf :tUv Ub¯B°d¨nU Ub¥r±z.g
W§S§x©jOh¦v±hMcf :Ub§j¨yc IJ§s¨e o¥J&c h+F
:Qk Ub&k©j°h r¤J£tF Ubh!kg v²u«v±h

l’Adonai ezreinu umaghineinu hu. (21)
Ki vo ismaħ
ismaħ libeinu ki veşem kodşo
vataħnu.
vataħnu. (22) Iehi ħasdeħa Adonai aleinu
kaaşer iħalnu
iħalnu laħ.

Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de
laudă. (2) Lăudaţi pe Domnul cu harpa, lăudaţi-l cu alăuta cu zece coarde. (3) Cântaţi-I o
cântare nouă! Faceţi să răsune coardele şi glasurile voastre! (4) Căci cuvântul Domnului
este adevărat şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie. (5) El iubeşte dreptatea şi
neprihănirea; bunătatea Domnului umple pământul. (6) Cerurile au fost făcute prin cuvântul
Domnului şi toată oştirea lor prin suflarea gurii lui. (7) El îngrămădeşte apele mării într-un
morman şi pune adâncurile în cămări. (8) Tot pămîntul să se teamă de Domnul! Toţi
locuitorii lumii să tremure înaintea Lui! (9) Căci El zice şi se face; porunceşte şi ce
porunceşte ia fiinţă. (10) Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărniceşte planurile
popoarelor. (11) Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie şi planurile inimii Lui din neam în
neam. (12) Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care Şi-l
alege El de moştenire! (13) Domnul priveşte din înălţimea cerurilor şi vede pe toţi fiii
oamenilor. (14) Din locaşul locuinţei Lui, El priveşte pe toţi locuitorii pămîntului. (15) El le
întocmeşte inima la toţi şi ia aminte la toate faptele lor. (16) Nu mărimea oştirii scapă pe
împărat, nu mărimea puterii izbăveşte pe viteaz; (17) calul nu poate da chezăşia biruinţei şi
toată vlaga lui nu dă izbăvirea. (18) Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de
El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, (19) ca să le scape sufletul dela moarte şi să
îi ţină cu viaţă în mijlocul foametei. (20) Sufletul nostru nădăjduieşte întru Domnul; El este
Ajutorul şi Scutul nostru. (21) Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem
încredere în Numele Lui cel Sfînt. (22) Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o
nădăjduim noi de la Tine!

(1)



Rostim de obicei următorul psalm după acoperirea mormântului cu pământ:

zy erp

PSALM 16
(1)

h¦,h¦x¨jOh+F k¥t h°b¥r§n¨J s°u¨s&k o¨T&f¦nMt
v¨T¨t h²b«s£t v²u«vhk §T§r©n¨tMc :Qc
oh¦JIs§e+kMd :Wh.kgOkC h¦,cIy
:ocOh+m&p¤jOkF h¥rh¦S©t±u v¨N¥v .¤r¨tCOr¤J£t
Qh¦X©tOkC Ur¨v¨n r¥j©t o¨,Ic&Mg UC§r°hMs
o¨,In§JO,¤t t¨¬¤tOkcU o¨S¦n o¤vh!F§x°b
h¦xIf±u h¦e&k¤jO,²b§n v²uv±hMv :h¨,p§GOkg
h+kOUk&p²b oh+kc£jMu :h+k¨rID Qh¦nIT v¨T©t
Q¥rc£tMz :hkg v¨r&p¨J ,k£j³bO;©t oh¦n+g±BC
,Ikh!kO;©t h°bmg±h r¤J£t v²u«v±hO,¤t
h¦S±d®b&k v²u«v±h h¦,h°U¦JMj :h¨,Ih&k+f h°bUr§X°h

Miħtam
Miħtam leDavid şomreini El ki ħasiti

vaħ.
vaħ. (2) Amarti l’
l’Adonai Adonai ata
tovati
tovati bal aleħa.
aleħa. (3) Likduşim aşer
baareţ hema veadirei kol ħefţi bam.
bam.
(4)

Irbu aţvotam aħer maharu bal asiħ

niskeihem midam uval esa et şemotam
al sefatai. (5) Adonai menat ħelki veħosi
ata tomiħ
tomiħ gorali. (6) Ħavalim naflu li
baneimim af naħalat
naħalat şafra alai.
(7)

Avareħ
Avareħ et Adonai aşer ieaţani af

leilot iseruni ħiliotai. (8) Şiviti Adonai
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| i!fkMy :yIN¤tOkC h°bh¦nh¦n h+F sh¦n¨,
i«F§J°h h¦r¨G&CO;©t h¦sIc&F k®d²H³u h+C+k j©n¨G
kIt§J+k h¦J&p³b c«z-g©,OtO | h+FMh :j©y.ck
:,©j¨J ,It§r+k W§sh¦x£j i¥T¦,OtO
,Ij¨n§G gcG oh°H©j j©r«t h°b!gh¦sI,Mth
M:jm®b W±bh¦nh+C ,In+g±b Wh®bPO,¤t

lenegdi tamid ki mimini bal emot. (9)
Laħen,
Laħen, samaħ libi vaiaghel kevodi af
besari işkon lavetaħ. (10) Ki lo taazov
nafşi lişol lo titen ħasideħa lirot şaħat.
(11)

Todieini oraħ
oraħ ħaim sava semaħot et

paneħa
paneħa neimot biminħa neţaħ.

O cîntare a lui David. Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred. (2) Eu zic
Domnului: „Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire!” (3) Sfinţii, cari sunt în ţară,
oamenii evlavioşi, sunt toată plăcerea mea. (4) Idolii se înmulţesc, oamenii aleargă după
dumnezei străini, dar eu nu aduc jertfele lor de sânge şi nu pun numele lor pe buzele mele.
(5) Domnul este partea mea de moştenire şi paharul meu, Tu îmi îndrepţi sorţul meu. (6) O
moştenire plăcută mi-a căzut la sorţi, o frumoasă moşie mi-a fost dată. (7) Eu
binecuvântez pe Domnul care mă sfătuieşte, căci până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima.
(8) Îl am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă
clatin. (9) De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veseleşte şi trupul mi se odihneşte în
linişte. (10) Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca prea iubitul
Tău să vadă putrezirea. (11) Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii
nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta.
(1)

zh erp

PSALM 17
(1)

e¤s.m | v²u«v±h vg§n¦J s°u¨s&k vK+p§TMt
tO&C h¦,K+p§, v²bh°z£t©v h¦,²B¦r vch¦J§e©v
t!m¯h h¦yP§J¦n Wh®bp&K¦nMc :v¨n§r¦n h¥,&p¦G
| h+C+k ¨T±b©jCMd :oh¦r¨Jh¥n v²bh®z¡j¤T Wh®bh!g
h¦,«N³z tm§n¦TOkc h°b©T&p©r&m vk±hK ¨T§s©eP
rc§s+C o¨s¨t ,IKJg&p+kMs :h+POrc-g³hOkC
:.h¦rP ,Ij§r¨t h¦T§r©n¨J h°b£t Wh¤,p§G
UYIn²bOkC Wh¤,Ik±D&g©n&C h©rªJ£t Q«n¨TMv
k¥t h°b¯b-g©,Oh+f Wh¦,t¨r§e h°b£tMu :h¨ng&p
v!k&p©vMz :h¦,¨r§n¦t g©n§J h+k W±b±z¨tOy©v
oh¦n§nIe§,¦N¦n oh¦xIj gh¦JIn Wh¤s¨x£j
i°hgO,C iIJh¦t&F h°b¥r§n¨JMj :W®bh¦nh+C
oh+g¨J§r h¯b&P¦nMy :h°b¥rh¦T§x©T Wh.p²b&F k!m&C
:hkg Uph¦E³h J.p®b&C hc±h«t h°bUS©J Uz
:,Ut¯d&c Ur&C¦S Inh+P Ur±d¨X InC&k¤jMh
U,h¦J²h o¤vh¯bh!g HbUcc§x v¨Tg Ubh¥rª4©tMth
;Ix&f°h v¯h§r©t&F Ib«h§n¦SMch :.¤r¨tC ,Iy±b+k

Tfila leDavid şima Adonai ţedek

hakşiva rinati haazina tefilati belo siftei
mirma. (2) Milfaneħa
Milfaneħa mişpati ieţe eineħa
teħezina
teħezina mişarim. (3) Baħanta
Baħanta libi
pakadeta laila ţaraftani val timţa
zamoti val iaavar pi. (4) Lifeulot adam
bidvar sefateħa
sefateħa ani şamarti azaħot
pariţ. (5) Tamoħ
Tamoħ aşurai bamaagloteħa
bamaagloteħa
bal namotu peamai. (6) Ani karatiħa
karatiħa ħi
taaneini el het
het ozneħa
ozneħa li şama imrati.
(7)

Hafle ħasadeħa moşia ħosim

mimitkomemim bimineħa.
bimineħa. (8) Şomreini
keişun bat ain beţel kenafeħa tastireini.
(9)

Mipnei reşaim zu şaduni oievai

benefeş iakifu alai. (10) Ħelbamu sagru
pimo dibru vegheot. (11) Aşureinu ata
sevavuni
sevavuni eineihem iaşitu lintot baareţ.
(12)

Dimiono kearie iħsof
iħsof litrof veħiħfir

ioşev bemistarim. (13) Kuma Adonai
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v¨nUeMdh :oh¦r¨T§x¦n&C c¥Jh rh+p&f+f±u ;Ir§y+k
h¦J&p³b v¨y&KP Uv!gh¦r&f©v uh²bp v¨n§S©e v²u«v±h
v²u«v±h | W§s²h oh¦,§n¦nMsh :W.C§r©j g¨J¨r¥n
W±bHp&mU oh°H©jC o¨e&k¤j s.k¤j¥n oh¦,§n¦n
o¨r§,°h Ujh°B¦v±u oh°bc Ug&C§G°h o²b§y+c t!K©n§T
Wh®bp v®z¡j¤t e¤s.m&C h°b£tMuy :o¤vh!k&kIg&k
:W¤,²bUn§T .h¦e¨v&c vg&C§G¤t

kadma panav haħriehu
haħriehu palta nafşi
meraşa ħarbeħa. (14) Mimetim iadħa
iadħa
Adonai mimtim meħeled
meħeled ħelkam
baħaim
baħaim uţfinħa temale bitnam isabu
vanim vehiniħu
vehiniħu itram leoleleihem. (15)
Ani beţedek eħeze faneħa esbea
esbea
vehakiţ temunatħa.

O rugăciune a lui David. Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la
strigătele mele, pleacă urechea la rugăciunea mea, făcută cu buze neprefăcute! (2) Să
se arate dreptatea mea înaintea Ta, şi să privească ochii Tăi neprihănirea mea! (3) Dacă
îmi vei cerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic:
căci ce-mi iese din gură, aceea şi gândesc. (4) Cât priveşte legăturile cu oamenii, eu,
după cuvântul buzelor Tale, mă feresc de calea celor asupritori; (5) paşii mei stau
neclintiţi pe cărările Tale şi nu mi se clatină picioarele. (6) Strig către Tine, căci mă
asculţi, Dumnezeule! Pleacă-Ţi urechea spre mine, ascultă cuvântul meu! (7) Arată-Ţi
bunătatea Ta cea minunată, Tu, care scapi pe cei ce caută adăpost şi-i izbăveşti de
potrivnicii lor, prin dreapta Ta! (8) Păzeşte-mă ca lumina ochiului, ocroteşte-mă la umbra
aripilor Tale (9) de cei răi, care mă prigonesc, de vrăjmaşii mei de moarte care mă
împresoară. (10) Ei îşi închid inima, au cuvintele semeţe în gură. (11) Se ţin de paşii mei,
mă înconjoară chiar, mă pândesc ca să mă trântească la pămînt. (12) Parcă ar fi un leu
lacom după pradă, un pui de leu, care stă la pândă în culcuşul lui. (13) Scoală-te, Doamne,
ieşi înaintea vrăjmaşului, doboară-l! Izbăveşte-mă de cel rău cu sabia Ta! (14) Scapă-mă
de oameni, cu mâna Ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia, care îşi au partea lor în viaţa
aceasta şi cărora le umpli pântecele cu bunătăţile Tale. Copiii lor sunt sătui şi prisosul
lor îl lasă pruncilor lor. (15) Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea Faţa Ta: cum mă voi
trezi, mă voi sătura de chipul Tău.

(1)

cg erp

PSALM 72
(1)

i¥T Q.k¤n&k Wh¤yP§J¦n oh¦vO¡t | v«nO§J+kMt
W§Ng ih¦s²hMc :Q.k¤nOi.c&k W§,¨e§s+m±u
oh¦r¨v Ut§G°hMd :yP§J¦n&c Wh®H°b-g³u e¤s.m&c
y«P§J°hMs :v¨e¨s&m+C ,Igc±dU ogk oIk¨J
t!F©sh°u iIh&c¤t h¯b&c+k gh¦JIh ogOh¯H°b-g
©j¥r²h h¯b&p+k±u J¤n¨JOo+g WUt¨rh°hMv :e¥JIg
z¯DOkg r¨y¨n&F s¥r¯hMu :oh¦rIS rIS
uh¨n²h&COj©r&p°hMz :.¤r¨t ;h°z§r³z oh+ch+c§r+F
§S§r¯h±uMj :©j¥r²h h+k&COsg oIk¨J c«r±u eh¦Sm
:.¤r¨tOh¥x&p©tOsg r¨v²B¦nU o²hOsg o²H¦n
rpg uhc±h«t±u oh°H+m Ug§r&f°h uh²bp&kMy

LiŞlomo, Elohim mişpateħa lemeleħ

ten uţidkateħa leven meleħ. (2) Iadin
amħa
amħa veţedek vaeineħa vemişpat. (3) Isu
haraim şalom laam ugvaot biţdaka. (4)
Işpot aniei am ioşia livnei evion vidake
vidake
osek. (5) Irauħa
Irauħa im şameş velifnei iareaħ
dor dorim. (6) Iered kematar al ghez
kirvivim zarzif areţ. (7) Ifraħ
Ifraħ beiamav
ţadik verov şalom ad bli iareaħ. (8)
Veiered miam ad iam uminahar ad afsei
areţ. (9) Lefanav iħreu
iħreu ţiim veoievav afar
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ielaħeħu.
ielaħeħu. (10) Mal
Malħei Tarşiş veiim minħa
iaşivu malħei Şeva uS
uSeva eşkar iakrivu.
(11)

Veiştaħavu lo ħol melaħim kol goim

iaavduhu. (12) Ki iaţil evion meşavea
veani veein ozer lo. (13) Iaħom
Iaħom al dal
veevion venafşot evionim ioşia. (14) Mitoħ
Mitoħ
umeħamam
umeħamam igal nafşam veikar damam
damam
veeinav. (15) Viħi
Viħi veiten lo mizhav şeva
veitpalel baado tamid kol haiom
ievarħenhu.
ievarħenhu. (16) Iehi pisat bar baareţ
beroş harim iraş kalvanon pirio veiaţiţu
meir keesev haareţ. (17) Iehi şemo leolam
lifnei şemeş inon şemo veitbarħu vo kol
goim ieaşruhu.
(18)

Baruħ
Baruħ Adonai Elohim Elohei Israel ose

niflaot levado. (19) Uvaruħ
Uvaruħ şem kevodo
leolam veimale ħevodo et kol haareţ
amen veamen. (20) Kalu tefilot David ben
Işai.

v¨j±b¦n oh°H¦t±u Jh¦J§r©, h!f&k©nMh :Uf¥jk±h
rF§J¤t tc§xU tc§J h!f&k©n Uch¦J²h
oh+fk§nOkf IkOUu£j©T§J°h±uMth :Uch¦r§e³h
iIh&c¤t kh+M³hOh+FMch :UvUs&cg³h o°hIDOkF
x«j²hMdh :Ik r¯z«gOih¥t±u h°bg±u g¯U©J§n
oh°bIh&c¤t ,IJ&p³b±u iIh&c¤t±u k©SOkg
o¨J&p³b k©t±d°h x¨n¨j¥nU QIT¦nMsh :gh¦JIh
IkOi¤T°h±u h¦jh°uMuy :uh²bh!g&C o¨n¨S r©eh¯h±u
sh¦n¨, Is-gC k!KP§,°h±u tc§J c©v±Z¦n
| rCO,©X+p h¦v±hMzy :Uv±b.f£rc±h oIH©vOkF
iIbc&KF Jg§r°h oh¦r¨v Jt«r&C .¤r¨tC
:.¤r¨t¨v c¤G!g&F rh+g¥n Umh+m²h±u Ih§r+P
ih«B°h J¤n¤J h¯b&p+k okIg&k In§J h¦v±hMzh
:UvUr§4©t±h o°hIDOkF Ic Uf§rC§,°h±u In§J
k¥t¨r§G°h h¥vO¡t oh¦vO¡t v²u«v±h | QUrCMjh
o¥J | QUrcUMyh :ISc&k ,Itk&p°b v¥G«g
kF ,¤t IsIc&f t!k¨N°h±u okIg&k IsIc&F
,IK+p§, UKFMf :i¥n¨t±u | i¥n¨t .¤r¨t¨v
:h¨J°hOi.C s°u¨S

Un psalm al lui Solomon. Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului şi dă dreptatea Ta
fiului împăratului! (2) Şi el va judeca pe poporul Tău cu dreptate şi pe nenorociţii Tăi cu
nepărtinire. (3) Munţii vor aduce pace poporului şi dealurile de asemenea, ca urmare a
dreptăţii Tale. (4) El va face dreptate nenorociţilor poporului, va scăpa pe copiii săracului
şi va zdrobi pe asupritor. (5) Aşa că se vor teme de Tine cât va fi soarele şi cât se va
arăta luna, din neam în neam; (6) va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie
repede care udă cîmpia. (7) În zilele lui va înflori cel neprihănit şi va fi belşug de pace
până nu va mai fi lună. (8) El va stăpâni de la o mare la alta şi de la râu până la marginile
pămîntului. (9) Locuitorii pustiei îşi vor pleca genunchiul înaintea lui şi vrăjmaşii vor linge
ţărâna. (10) Împăraţii Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri, împăraţii Şebei şi Sebei
vor aduce daruri. (11) Da, toţi împăraţii se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor
sluji. (12) Căci el va izbăvi pe săracul care strigă şi pe nenorocitul care nu are ajutor. (13)
Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit şi va scăpa viaţa săracilor; (14) îi va izbăvi de
apăsare şi de silă şi sîngele lor va fi scump înaintea lui. (15) Ei vor trăi şi-i vor da aur din
Şeba; se vor ruga neîncetat pentru el şi-l vor binecuvânta în fiecare zi. (16) Va fi belşug de
grâu în ţară, pînă în vârful munţilor, şi spicele lor se vor clătina ca şi copacii din Liban;
oamenii vor înflori în cetăţi ca iarba pămîntului. (17) Numele lui va dăinui pe vecie: cât
soarele îi va ţine numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alţii şi toate neamurile îl vor
numi fericit. (18) Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face
minuni! (19) Binecuvîntat să fie în veci slăvitul Lui Nume! Tot pămîntul să se umple de slava
Lui! Amen şi amen! (20) Sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Işai.
(1)
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PSALM 104
(1)

h©vO¡t v²u«v±h v²uv±hO,¤t h¦J&p³b h+f£rCMt
v¤y«gMc :¨T§Jck r¨s¨v±u sIv s«t§N ¨T&k©s²D
:vgh¦r±hF o°h©n¨J v¤yIb v¨n&k©¬F rIt
oh+cgOo¨¬©v uh¨,IH+k-g o°h©Nc v¤r¨e§n©vMd
v¤G«gMs :©jUrOh!p±bFOkg Q!K©v§n©v IcUf§r
:y¥vO J¥t uh¨,§r¨J§n ,IjUr uhf¨t&k©n
yIN¦TOkC ¨vh®bIf§nOkg .¤r¤t s©x²hMv
I,h¦X+F JUc&KF oIv§TMu :s.g²u okIg
W§,¨r-g³DOi¦nMz :o°h¨nOUs§ng³h oh¦r¨vOkg
Uk-g³hMj :iUz!p¨j¯h W§ng©r kIeOi¦n iUxUb±h
| v®z oIe§nOk¤t ,Ig¨e&c Us§r¯h oh¦r¨v
iUr«c-g³hOkC ¨T§n©GOkUc±DMy :o¤vk ¨T§s©x²h
©j!K©J§n©vMh :.¤r¨t¨v ,IXf&k iUcUJ±hOkC
:iUf!K©v±h oh¦r¨v ih!C oh+k¨j±BC oh°b²h&g©n
oh¦t¨r&p Ur&C§J°h h¨s¨G I,±h©jOkF Ue§J³hMth
iIF§J°h o°h©n¨4©vO;Ig o¤vh!k-gMch :o¨t¨n&m
v¤e§J©nMdh :kIeOUb§T°h o°htpTg ih!C¦n
gC§G¦T Wh¤G-g©n h¦r&P¦n uh¨,IH+k-g¥n oh¦r¨v
v¨n¥v&Ck | rh+m¨j ©jh¦n&m©nMsh :.¤r¨t¨v
o¤j.k th+mIv&k o¨s¨t¨v ,©s«c-gk c¤G!g±u
JIb¡tOcc&k j©N©G±h | i°h³h±uMuy :.¤r¨t¨vOi¦n
JIb¡tOcc&k o¤j.k±u i¤n¨4¦n oh°bP kh¦v&m©v&k
iIbc&k h¯z§r©t v²u«v±h h!m-g Ug&C§G°hMzy :sg§x°h
Ub¯B©e±h oh¦rTP+m o¨JOr¤J£tMzh :g¨y²b r¤J£t
oh¦v«c±D©v oh¦r¨vMjh :V¨,h!C oh¦JIr&C v¨sh¦x£j
v¨GgMyh :oh°Bp§Jk v¤x§j©n oh+gk§x oh+k!g±Hk
,¤J¨TMf :ItIc§n g©s²h J¤n¤J oh¦s-gIn&k ©j¥r²h
:rg²hOI,±h©jOkF G«n§r¦,OIC vk±hk h¦vh°u Q¤Jj
J¥Ec&kU ;¤r¨Yk oh°d£t«J oh¦rh+p&F©vMtf
iUp¥x¨t¯h J¤n¤4©v j©r±z¦TMcf :ok&f¨t k¥t¥n
o¨s¨t t!m¯hMdf :iUmC§r°h o¨,«bIg§nOk¤t±u
UC©rOv¨nMsf :c¤rgOh¥s-g I,¨s«c-gk±u IkTgp&k
¨,h¦Gg v¨n&f¨j&C oKJF v²uv±h | Wh¤G-g©n
kIs²D o²H©v | v®zMvf :W®b²h±b¦e .¤r¨t¨v v¨t&k¨n
,IH©j rP§x¦n ih¥t±u G¤n¤r o¨J o°h¨s²h c©j§rU

Borħ
Borħi nafşi et Adonai, Adonai Elohai

gadalta meod, hod vehadar lavaşta. (2) Ote
or kasalma, note şamaim kairia.
kairia. (3)
Hamekare vamaim aliotav, hasam avim
reħ
reħuvo, hamehaleħ
hamehaleħ al kanfei ruaħ
ruaħ. (4) Ose
malaħ
malaħav ruħ
ruħot, meşartav eş lohet. (5) Iasad
ereţ al meħ
meħoneh
oneha, bal timot olam vaed.
(6)

Tehom kalevuş kisito, al harim iaamdu

maim. (7) Min gaaratħ
gaaratħa ienusun, min kol
raamħ
raamħa ieħ
ieħafezun. (8) Iaalu harim ierdu
vekaot, el mekom ze iasadeta lahem.
(9)

Ghevul
hevul samta bal iaavorun, bal ieşuvun

leħ
Hameşaleaħ maaianim,
leħasot haareţ. (10) Hameşaleaħ
baneħ
baneħalim bein harim iehaleħ
iehaleħun. (11) Iaşku
kol ħaito sadai, işberu feraim ţemaam.
(12)

Aleihem of haşamaim
haşamaim işkon, mibein

afaim itnu kol. (13) Maşke harim mealiotav,
mipri maaseħ
maaseħa tisba haareţ. (14) Maţmiaħ
Maţmiaħ
haţir labehema, veesev laavodat haadam,
lehoţi leħ
leħem min haareţ. (15) Veiain
iesamaħ
iesamaħ levav enoş, lehaţhil panim
mişamen, veleħ
veleħem levav enoş
enoş isad.
(16)

Isbeu aţei Adonai, arzei Levanon aşer

nata. (17) Aşer şam ţipa
ţiparim ie
iekanenu,
ħasida be
beruşim beita. (18) Harim hagvohim
laielim,
laielim, se
selaim maħ
maħse laşfanim. (19) Asa
iarea
iareaħ lemoadim, şemeş iada mevoo. (20)
Taş
Taşet ħoşeħ
oşeħ vihi
vihi laila, bo tirmos kol ħaito
iaar. (21) Hakfirim
Hakfirim şo
şoaghim lataref, ulevakeş
meEl aħ
aħlam. (22) Tizraħ
Tizraħ Haşemeş
Haşemeş ieasefun,
veel meonotam irbaţun. (23) Ieţe adam
lefaalo velaavodato
velaavodato adei arev. (24) Ma rabu
maaseħ
maaseħa Adonai, kulam beħ
beħoħma asita,
mala haareţ kinianeħ
kinianeħa. (25) Ze haiam gadol
ureħ
ureħav iadaim, şam
şam remes veein mispar,
ħaiot ke
ketanot im ghedolot.
ghedolot. (26) Şam aniot
aniot
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iUf!K©v±h ,IH°b¢t o¨JMuf :,Ik«s±DOo+g ,IB©y§e
oKJFMzf :ICOe¤j©G&k ¨T§rm²h v®z i¨,²h±u+k
:IT+g&C ok&f¨t ,¥,k iUr!C©G±h Wh.k¥t
W§s²h j©T&p¦T iUy«e&k°h o¤vk i¥T¦TMjf
iUk¥vC°h Wh®bP rh¦T§x©TMyf :cIy iUg&C§G°h
:iUcUJ±h o¨rp-gOk¤t±u iUg²u±d°h o¨jUr ;¥x«T
h¯b&P J¥S©j§,U iUt¥rC°h W£jUr jK©J§TMk
okIg&k v²u«v±h sIc&f h¦v±hMtk :v¨n¨s£t
.¤r¨tk yh+C©N©vMck :uh¨G-g©n&C v²u«v±h j©n§G°h
v¨rh¦J¨tMdk :Ub¨JLg®h±u oh¦r¨v.C g³D°h sg§r¦T³u
:h¦sIg&C h©vOt!k v¨r§N³z£t h²H©j&C v²u«vhk
:v²u«vhC j©n§G¤t h+f«b¨t h¦jh¦G uhkg c©rLg®hMsk
| oh+g¨J§rU .¤r¨t¨vOi¦n | oh¦t¨Y©j UN©T°hMvk
:V²hUk&k©v v²u«v±hO,¤t h¦J&p³b h+f£rC o²bh¥t sIg

iehaleħ
iehaleħun, liviatan ze iaţarta lesaħ
lesaħek bo.
(27)

Kulam eleħ
eleħa iesaberun, latet aħ
aħlam

beito. (28) Titen lahem ilkotun, tiftah iade
iadeħa
isbeun tov. (29) Tastir paneħ
paneħa ibahelun,
tosef ruħ
ruħam igvaun, veel afaram ieşuvun.
(30)

Teşalaħ
Teşalaħ ruħ
ruħaħa ibareun, uteħ
uteħadeş

penei adama. (31) Iehi ħevod Adonai
leolam, ismaħ
ismaħ Adonai bemaasav.
(32)

Hamabit laareţ vatirad, iga beharim

veieeş
veieeşanu. (33) Aşira l’Adonai beħ
beħaiai,
azamra l’
l’Elohai beodi. (34) Ieerav alav
alav siħ
siħi,
ano
anoħi esmaħ
esmaħ b’Adonai.
b’Adonai. (35) Itamu ħataim
min haareţ, ureşaim od einam, borħ
borħi nafşi
et Adonai, haleluia.

(1) Binecuvântează-L pe Domnul, suflete al meu! Domnul, Dumnezeul meu, Tu eşti foarte
mare! (2) Tu Te-ai îmbrăcat cu măreţie şi splendoare. Înfăşurat în lumină ca într-un
veşmânt, Tu desfăşori cerurile ca pe o cortină. (3) El, care Îşi acoperă Locuinţele Celeste
cu apă, El care Îşi face din nori caleaşcă, El care merge pe vânturi înaripate... (4) El face
din vânturi mesagerii Lui şi din flăcările focului slujitori. (5) El a întemeiat pământul pe
fundaţiile sale, pentru a nu se clătina în vecii vecilor. (6) Adâncul apelor l-ai acoperit
precum cu un veşmânt, pe munţi apa va sta. (7) De mustrarea Ta fug [apele], de sunetul
tunetului Tău aleargă. (8) Se urcă pe munţi şi coboară în văi, în locul anume pregătit de
Tine pentru ele. (9) Tu fixezi o graniţă pe care nu o pot trece, nu se pot întoarce pentru a
acoperi pământul. (10) El trimite izvoarele în râuri şi ele curg printre munţi, adăpând toate
vieţuitoarele câmpului şi stingând setea animalelor sălbatice. (11) Lângă ele sălăşluiesc
păsările cerului, dintre crengi ele cântă. (12) El udă munţii din Locuinţele Celeste, din
fructele muncii Tale se satură pământul. (13) El face plantele să răsară pentru vite şi
plantează prin munca omului pentru a scoate pâine din pământ. (14) [El face] vin pentru a
înveseli inima omului, pentru ca faţa [omului] să strălucească de ulei, şi pâine pentru a îi
hrăni inima. (15) Copacii Domnului sunt săturaţi, cedrii Libanului pe care i-a plantat. (16)
Acolo, unde păsările îşi fac cuibul, iar barza îşi face casa între chiparoşi. (17) Munţi înalţi
pentru caprele sălbatice, stânci ca adăpost pentru iepuri. (18) El a făcut luna pentru
sărbători, iar soarele îşi cunoaşte drumul. (19) Tu faci întuneric şi este noapte, în care
toate fiarele pădurii se agită. (20) Leii tineri rag după pradă şi pentru a căuta mâncarea lor
de la Dumnezeu. (21) Soarele răsare şi sunt adunaţi laolaltă, întinzându-se în culcuşurile
lor. (22) Omul pleacă în treaba lui şi munceşte până seara. (23) Cât de măreţe sunt faptele
Tale, Doamne, Tu le faci pe toate cu înţelepciune, lumea este plină de lucrurile Tale! (24)
Iată această mare, uriaşă şi largă – există [în ea] vieţuitoare fără număr, fiinţe mici şi
mari. (25) Peste ea călătoresc corăbii, iar Leviatanul Tu l-ai creat pentru a te juca cu el.
(26) Toate privesc către Tine cu speranţă, pentru a le da hrana la timpul potrivit. (27) Tu le
dai hrana şi ele se adună, Tu Îţi deschizi mâna şi ele se satură din bunătate. (28) Când Îţi
ascunzi faţa, toate se tem. (29) Când Tu le iei suflarea, ele mor şi se întorc în pământul lor.
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Când Îţi trimiţi suflarea, [lucruri] sunt create şi se reînnoieşte suprafaţa pământului.
Fie ca gloria Domnului să ţină veşnic, fie ca Domnul să se bucure de creaţiile Lui! (32)
El se uită către pământ şi pământul tremură, El atinge munţii şi ei fumegă. (33) Voi cânta
Domnului cât timp voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât timp voi fi. (34) Fie cuvintele
mele plăcute în faţa Lui, şi mă voi bucura de Domnul! (35) Păcătoşii vor înceta să existe pe
pământ, iar cei răi nu vor mai fi; binecuvântează-L pe Domnul, suflete al meu! Haleluia!
(30)
(31)

ke erp

PSALM
PSALM 130
(1)

:v²u«v±h Wh¦,t¨r§e oh¦E©n-g©N¦n ,Ik-g©N©v rh¦JMt
Wh®b±z¨t v²bh®h§v¦T h+kIe&c vg§n¦J h²b«s£tMc
,Ib«u-gOo¦tMd :h²bUb£j©T kIe&k ,Icª4©e
W§N+gOh+FMs :s«n-g³h h¦n h²b«s£t V²hOr¨n§J¦T
v²u«v±h h¦,h°U¦eMv :t¥r²U¦T ig©n&k v¨jh+k§X©v
h¦J&p³bMu :h¦T&k¨jIv Irc§s+k±u h¦J&p³b v¨,±U¦e
:r¤e«Ck oh¦r§n«J r¤e«Ck oh¦r§n«4¦n h²b«stk
v²u«v±hOo+gOh+F v²uv±hOk¤t k¥t¨r§G°h k¥j³hMz
v¤S&p°h tUv±uMj :,Us&p IN+g v!C§r©v±u s¤x¤j©v
:uh¨,«b«u-g k«F¦n k¥t¨r§G°hO,¤t

Şir hamaalot, mimaa
mimaamakim kerati
keratiħ
ratiħa

Adonai. (2) Adonai şima vekoli, tihiena
ozneħ
ozneħa kaşuvot lek
lekol taħ
taħanunai. (3) Im
avonot tişmor Ia, Adonai mi iaamod. (4) Ki
imħ
imħa hasliħ
hasliħa lemaan tivare. (5) Kiviti
Adonai kivta nafşi, velidvaro
velidvaro hoħalti.
(6)

Nafşi l’Adonai,
l’Adonai, mişomrim laboker,

şomrim laboker. (7) Iaħel Israel el Adonai,
ki im Adonai haħ
haħesed veharbe imo fe
fedut.
(8)

Vehu ifde et Israel mikol avonotav.
avonotav.

Cântarea treptelor: Din adâncuri am strigat către Tine, Domnul. (2) Stăpânul meu,
ascultă-mi vocea, să fie urechile Tale atente la rugăminţile mele. (3) Dacă Tu păstrezi
greşelile, Dumnezeule, Stăpânul meu, cine poate supravieţui? (4) Căci la Tine este
iertarea, pentru ca Tu să fii temut. (5) Eu îmi pun nădejdea în Domnul, sufletul meu
nădăjduieşte şi eu sper în cuvântul Lui. (6) Eu tânjesc după Stăpânul meu, la fel ca toţi cei
care tânjesc după zori, da, ca toţi cei care tânjesc după zori. (7) Fie ca Israel să creadă în
Domnul, pentru că a Domnului este bunătatea şi cu El este belşug de mântuire! (8) Iar El
va răscumpăra pe Israel din toate greşelile lui.

(1)



Dacă este prezent un minian, cei aflaţi în doliu recită Kadiş.



Kadiş trebuie rostit cu voce tare, în picioare, numai în prezenţa unui minian,
de către persoanele aflate în doliu. Toţi cei prezenţi răspund la momentul
potrivit cu cuvintele indicate în paranteze.



Înainte de a rosti ultimul paragraf din Kadiş, cei aflaţi în doliu fac trei paşi în
spate. Se înclină către stânga când rostim “Ose şalom bimromav”. Apoi,
se înclină către dreapta când rostesc “hu iaase şalom aleinu”. În final, se
înclină înainte când rostim “veal kol Israel, veimru amen”. Rămân pe loc
câteva momente, apoi fac trei paşi în faţă.
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Kadiş Iatom ~ Kadiş-ul celor în doliu ~ ou,h ahse
Itgadal veitkadaş şemei raba.
(amen) Bealma di vra ħirute.

Veiamliħ
Veiamliħ malħ
malħute, veiaţmaħ
veiaţmaħ
purkane vikarev meşiħ
meşiħe. (amen)
Beħ
Beħaieiħ
aieiħon uviomeiħ
uviomeiħon uvħ
uvħaiei
deħ
deħol beit Israel, baagala uvizman
kariv. Veimru amen. (amen)
 OBŞTEA ŞI APOI CEL CARE SPUNE KADIŞ:2

leolam ulolmei olmaia.

:ahse rnutv 

 CEL CARE SPUNE KADIŞ:

Itbaraħ
Itbaraħ veiştabaħ
veiştabaħ veitpaar
veitromam veitnase veithadar
veitale veithalal şemei dekudşa
beriħ
beriħ hu. (beriħ hu) Leeila (Între Roş
min kol

birħ
birħata veşirata tuşbeħ
tuşbeħata
veneħ
veneħemata, daamiran bealma.
Veimru amen. (amen)

veħ
veħaim tovim aleinu veal kol
Israel.
Israel. Veimru
Veimru amen. (amen)

oIk¨J v¤G«g
oIk¨J v¤G-g³h tUv 'uh¨nIr§n+C
:k¥t¨r§G°h kF kg±u 'Ubh!kg
(int) :i¥n¨t Ur§n¦t±u
(oIk¨4©v ,"hagc)

Ose şalom (Între Roş Haşana şi Iom Kipur:
bimromav, hu iaase şalom

aleinu veal kol Israel, veimru
amen. (amen)
2

r©tP§,°h±u jC©T§J°h±u Q©rC§,°h
r¨S©v§,°h±u t¥¬³b§,°h±u o©nIr§,°h±u
t¨J§sªe§S V¥n§J kK©v§,°h±u v.Kg§,°h±u
tK!g&k (tuv lhrc) tUv Qh¦r&C
kF i¦n (kF¦n tK!g&kU ,"hagc)
t¨,¨j&C§JªT t¨,¨rh¦J±u t¨,f§r+C
:t¨n&kg&C i¨rh¦n£t©S 't¨,¨n¡j®b±u
(int) :i¥n¨t Ur§n¦t±u
't²H©n§J i¦n tC©r t¨nk§J t¥v±h
kF kg±u Ubh!kg oh+cIy oh°H©j±u
(int) :i¥n¨t Ur§n¦t±u :k¥t¨r§G°h

Iehe şelama raba min şemaia,
şemaia,

haşalom)

:ahse rnutvu kve 

2

Q©rc§n tC©r V¥n§J t¥v±h
:t²H©n&kg h¥n&kg&kU okg&k

Iehe şemei raba mevora
mevoraħ
oraħ

Haşana şi Iom Kipur: uleeila mikol)

:tC©r V¥n§J J©S©e§,°h±u k©S³D§,°h
:V¥,Ug§r+f t¨r&c h¦S t¨n&kg&C (int)
j©n&m³h±u 'V¥,Uf&k©n Qh+k§n³h±u
(int) :V¥jh¦J§n c¥r¨eh°u V¯b¨e§rUP
h¯H©j&cU iIfh¥nIh&cU iIfh¯H©j&C
tk²d-gC 'k¥t¨r§G°h ,h!C kf§s
(int) :i¥n¨t Ur§n¦t±u :ch¦r¨e i©n±z+cU

Această secvenţă este rostită întâi de către obşte, apoi cel care spune „Kadiş” o repetă şi continuă.
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Preamărit şi sfinţit fie Numele Său cel mare, în lumea pe care a zidit-o
după voia Sa! Statornicească-se Împărăţia Sa şi să apară eliberarea Sa şi
să se apropie mântuirea, în viaţa voastră, în zilele voastre şi în viaţa întregii
case a lui Israel, curând, în vreme apropiată şi spuneţi: amen!
 Fie Numele Său cel mare binecuvântat în veci şi în vecii vecilor!
 Binecuvântat, slăvit, fălit, înălţat, ridicat, mărit, glorificat şi lăudat
fie Numele Celui Atotsfânt, binecuvântat fie El, care este mai presus
(Între Roş Haşana şi Iom Kipur: şi mai presus) de orice binecuvântare, cântare,
slavă şi mângâiere ce s-ar putea exprima în lume şi spuneţi: amen!
 Să se reverse pace din belşug din cer, şi viaţă bună asupra noastră
şi asupra întregului Israel şi spuneţi: amen!
 Cel care face pace (Între Roş Haşana şi Iom Kipur: pacea) în înălţimile Sale,
Acela să facă pace peste noi şi peste întregul Israel şi spuneţi: amen!




După înmormântare, se obişnuieşte ca persoanele prezente să formeze două
şiruri prin care trec cei aflaţi în doliu. Obştea îi mângâie cu cuvintele:

Hamakom ienaħ
ienaħem etħem
etħem betoħ
şear avlei Ţion v’Ieruşalaim, velo
tosifu ledaava od.

QI,&C o.f§,¤t o¥j³b±h oIe¨N©v
'o°hk¨JUrh°u iIH&m h!k!c£t r¨t§J
:sIg vc£t©s&k Uph¦xI, tO±u

Dumnezeu să vă mângâie împreună cu cei care jelesc pentru Ţion şi
Ierusalim şi să nu mai adauge la suferinţa voastră.
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