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CINE SE ROAGĂ FĂRĂ MINIAN SPUNE:
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El meleħ neeman.
Dumnezeu, Rege adevărat.

)

La recitarea primului verset din „Şema Israel”, ne acoperim ochii cu mâna,
concentrându-ne asupra îndemnului de a auzi că Dumnezeu este unic.

Şema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai eħad.
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Ascultă Israel, Domnul este Dumnezeul nostru, Domnul este unul!
:ajkc

ÎN ŞOAPTĂ:

Baruħ şem kevod malħuto leolam vaed.

:sg²u okIgk I,Ufk©n sIcF o¥J QUrC

Binecuvântat fie numele glorioasei Sale împărăţii în vecii vecilor.

Veahavta et Adonai Eloheħa,
beħol levavħa uveħol nafşeħa
uveħol meodeħa. Vehaiu
hadvarim haele aşer anoħi
meţavħa haiom, al levaveħa.
Veşinantam levaneħa
vedibarta bam beşivteħa
beveiteħa uveleħteħa vadereħ
uveşaħbeha uvekumeħa.
Ukşartam leot al iadeħa vehaiu
letotafot bein eineħa uħtavtam
al mezuzot beiteħa uvişareħa.
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„Şema Israel” („Ascultă, Israel”) este crezul fundamental al iudaismului. Ea conţine trei porunci biblice, asociate
cu cele trei paragrage care o compun: acceptarea suveranităţii divine, dragostea faţă de Dumnezeu şi
acceptarea conceptelor de răsplată şi pedeapsă. Cuvintele rugăciunii trebuie rostite suficient de tare pentru a fi
auzite de către cel care le rosteşte şi clar (marcajele verticale din text fiind introduse tocmai pentru acest scop).

Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta şi cu tot sufletul
tău şi cu toată puterea ta. Să fie aceste cuvinte pe care ţi le poruncesc
Eu astăzi în inima ta. Să le predai copiilor tăi, să le vorbeşti, când stai în
casa ta şi când mergi pe drum şi când te culci şi când te scoli. Să le legi
ca semn de mâna ta şi să îţi fie fruntar între ochi şi să le scrii pe
tocurile uşilor casei tale şi pe porţile tale.

Vehaia im şamoa tişmeu el

miţvotai, aşer anoħi meţave
etħem haiom, leahava et

Adonai Eloheiħem, uleavdo
beħol levavħem uveħol

nafşeħem. Venatati metar

arţeħem beito, iore umalkoş,
veasafta deganeħa vetiroşħa
veiţhareħa. Venatati esev
besadeħa livhemteħa,

veaħalta vesavata. Hişamru
laħem pen ifte levavħem,

vesartem vaavadtem elohim

aħerim vehiştaħavitem lahem.
Veħara af Adonai baħem

veaţar et haşamaim velo ihie
matar vehaadama lo titen et
ievula, vaavadtem meheira
meal haareţ hatova aşer
Adonai noten laħem.4

Vesamtem et devarai eile al
levavħem veal nafşeħem
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Versetele detaliază conceptele de răsplată şi pedeapsă în raport cu atitudinea evreilor faţă de Dumnezeu, fiind
interpretate ca „termeni contractuali” ai legământului dintre Acesta şi poporul evreu.

ukşartem otam leot al

iedeħem5 vehaiu letotafot bein
eineiħem.6 Velimadtem otam

et bneiħem ledaber bam,
7

beşivteħa beveiteħa

uveleħteħa vadereħ,

uveşaħbeħa uvekumeħa8.

Uħtavtam al mezuzot beiteħa
uvişareħa.9 Lemaan irbu
iemeiħem10 vimei vneiħem al
haadama aşer nişba Adonai
laavoteiħem latet lahem,
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ofh¯bC ,¤t | o¨,«t | o¤T§s©Nk±u
W¤,hcC W§Tc¦JC o·C rC©sk
WCf¨JcU Q¤rº¤Sc W§TfkcU
kg | o¨Tc©,fU :W¤nUecU
:Wh¤rg§JcU W¤,hC ,IzUz§n
h¥nh°u ofh¥n±h | UC§r°h | ig©nk
r¤J£t | vº¨n¨s£t¨v kg oºfh¯bc
,¥,k ofh¥,«c£tk ²h±h | gC§J°b
:.¤r¨t¨v kg | o°h©n¨ ©v h¥nhF o·¤vk
5

6

7

8

9

10

kimei haşamaim al haareţ.
Şi va fi, dacă veţi asculta cu adevărat de poruncile Mele pe care Eu vi le
poruncesc astăzi vouă, de a-L iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru, şi de
a-L sluji cu toată inima voastră şi cu tot sufletul vostru. [Atunci] voi da
ploaie ţării voastre la timpul său, [ploaie] timpurie şi [ploaie] târzie, şi
vei strânge grâul tău şi mustul tău şi untdelemnul tău. Voi da iarbă pe
câmpul tău pentru vitele tale şi tu vei mânca şi te vei sătura. Păziţi-vă
[însă]: să nu se amăgească inima voastră ca să vă abateţi şi să slujiţi
unor dumnezei străini şi să vă închinaţi lor. Căci atunci se va aprinde
mânia Domnului împotriva voastră şi El va încuia cerurile şi nu va fi
ploaie şi pământul nu îşi va da rodul său. Şi veţi pieri curând din ţara cea
bună pe care Domnul v-o dă vouă. Să puneţi aceste cuvinte ale Mele în
inima voastră şi în sufletul vostru, să le legaţi ca semn de mâna voastră
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Fragmentul „ukşartem otam leot al iedeiħem” („legaţi-le ca semn de mâna voastră”) se referă la porunca de a
pune tefila şel iad (tfila care se poartă pe mână).
6

Fragmentul „vehaiu letotafot bein eineiħem” („şi să vă fie fruntar între ochi”) se referă la porunca de a pune tefila
şel roş (tfila care se poartă pe frunte).
7
Fragmentul „velimadtem otam et vneiħem” („să îi învăţaţi pe copiii voştri”) se referă la porunca pe care o au

părinţii de a-şi educa copiii.
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Fragmentul „uveşaħbeħa uvekumeħa” („când te culci şi când te scoli”) se referă la porunca de a recita „Şema
Israel” seara şi dimineaţa.
Fragmentul „uħtavtam al mezuzot beiteħa uvişareħa” („şi să le scrii pe tocurile uşilor casei tale şi pe porţile tale”)
se referă la porunca de a pune mezuza pe tocurile uşilor.
10
Fragmentul „lemaan irbu iemeiħem” („ca să se înmulţească zilele voastre”) se referă la promisiunea divină ca
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evreii să primească Ţara Canaanului (Israel) şi la binecuvântarea unei vieţi îndelungate.

şi să vă fie fruntar între ochi. Şi să le predaţi copiilor voştri pentru a le
vorbi, când stai în casa ta şi când mergi pe drum şi când te culci şi când
te scoli. Şi să le scrii pe tocurile uşilor casei tale şi pe porţile tale.
Pentru ca să se înmulţească zilele voastre şi zilele copiilor voştri pe
pământul pe care l-a jurat Domnul părinţilor voştri să îl dea lor, precum
zilele cerurilor deasupra pământului.

Vaiomer Adonai el Moşe
lemor: “Daber el bnei Israel
veamarta aleihem: «Veasu
lahem ţiţit al kanfei vigdeihem
ledorotam, venatnu al ţiţit
hakanaf ptil tħelet. Vehaia
laħem leţiţit, ureitem oto11,
uzħartem et kol miţvot
Adonai, vaasitem otam, velo
taturu aħarei levavħem
veaħarei eineiħem aşer atem
zonim aħareihem. Lemaan
tizkeru vaasitem et kol
miţvotai vihitem kedoşim
l’Eloheiħem. Ani Adonai
Eloheiħem aşer hoţeiti etħem
meEreţ Miţraim lihiot laħem
l’Elohim. Ani Adonai
Eloheiħem.»” Emet.12
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Şi a vorbit Domnul lui Moşe, zicând: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi
spune-le lor să îşi facă ţiţit 13 pe marginile veşmintelor lor, în toate
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În limba ebraică, pronumele este la masculin singular (u,t – „oto” – „pe el”), referindu-se la Şeħina (Prezenţa
Divină), spre deosebire de celelalte pronume din text, care sunt la plural, referindu-se la ţiţit.
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Cuvântul „Emet” („Cu adevărat”) nu este parte din „Şema Israel”, fiind însă rostit împreună cu aceasta.
Ciucuri cu împletitură specială, care se poartă în colţurile oricărui veşmânt cu patru colţuri.

generaţiile lor. Şi să pună în ţiţit un colţ cu fir tħelet 14. Şi să vă fie
vouă drept ţiţit şi văzând-o11 [Prezenţa Divină], să vă aduceţi aminte de
toate poruncile Domnului şi să le îndepliniţi. Şi să nu vă luaţi după inimile
voastre şi nici după ochii voştri, după care vă desfrânaţi. Pentru a vă
aduce aminte şi pentru a îndeplini toate poruncile Mele şi pentru a fi
sfinţi Dumnezeului vostru. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am
scos din Ţara Egiptului, pentru a vă fi vouă Dumnezeu. Eu sunt Domnul,
Dumnezeul vostru. Cu adevărat.12
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Culoare, apropiată probabil de albastru, pe care Talmudul o descrie ca fiind “culoarea mării, care aminteşte de
culoarea cerului, care aminteşte de culoarea Tronului Gloriei Divine”. În vechime, era extrasă dintr-un animal marin
(posibil o specie de melc marin) numit ħilazon, a cărui identitate nu mai este cunoscută în prezent. Deşi există surse
rabinice conform cărora ħilazon-ul a fost din nou identificat, multe comunităţi preferă să utilizeze în continuare ţiţit
de culoare albă.

