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RUGĂCIUNEA DE DIMINEAŢĂ PENTRU ZILELE DE LUCRU

Haşkamat haboker ~ Trezirea de dimineaţă ~ 
Mode ani1 (femeile spun: moda
ani) lefaneħa, meleħ ħai
vekaiam, şeheħezarta bi
nişmati beħemla. Raba
emunateħa!

 



1

Îţi mulţumesc Ţie, Rege viu şi etern, că mi-ai înapoiat sufletul cu milă.
Mare Îţi este credinţa!
1



Ne spălăm mâinile conform ritualului2, apoi rostim următorul paragraf:

Reişit ħoħma irat Adonai3,
seħel tov leħol oseihem,
tehilato omedet laad. Baruħ
şem kevod malħuto leolam
vaed.4

 



3

4

Începutul înţelepciunii este teama de Domnul , înţeleasă de toţi cei care
o practică. Gloria Sa este eternă. Binecuvântat fie numele glorioasei
4
Sale împărăţii în vecii vecilor!
3

1

Rugăciunea „Mode ani” este recitată în fiecare dimineaţă, imediat după trezire, înainte chiar de spălarea rituală
a mâinilor. Conform tradiţiei, în timpul somnului, sufletul omului părăseşte cor pul şi se reîntoarce la Creator,
pentru a fi reîncărcat cu energie divină. Prin rugăciunea „Mode ani” Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru reînnoirea
sufletului în fiecare dimineaţă.
2

Spălarea mâinilor are loc în amintirea purificării prin care treceau kohenii (preoţii Templului) înainte de a oferi
sacrificiile zilnice în Tabernacol şi în Templul din Ierusalim. De asemenea, spălarea mâinilor se face pentru a le
curăţa de eventuala impuritate acumulată în timpul somnului, prin atingerea părţilor corpului care su nt în mod
normal acoperite. După îndepărtarea „obstacolelor” din calea apei (inele, verighete, bandaje, etc.), aceasta este
turnată dintr-un recipient, de trei ori, alternativ, peste fiecare mână în parte. Binecuvântarea „al netilat iadaim”
care este rostită de obicei imediat după spălarea mâinilor, este inclusă în ritualul sinagogal şi va fi rostită
împreună cu binecuvântările dimineţii (pagina 47).
3

Doar după ce au ne-am spălat mâinile conform ritualului, putem rosti Numele divin. Rugăciunea precedentă
(„Mode ani”) nu conţine Numele divin, ci face doar referire la Dumnezeu prin sintagma „Rege viu şi etern”.

4

Conform tradiţiei, această frază a fost auzită de către Moşe pe Muntele Sinai, în decursul celor patruzeci de zile
pe care le-a petrecut în prezenţa lui Dumnezeu învăţând Tora. Rostită iniţial de către îngeri pentru a-L preamări
pe Dumnezeu, ea a fost preluată de către Moşe şi apoi de către evrei în cadrul rugăciunilor. Datorită originii
sale, fraza este rostită de obicei în şoaptă (pentru că oamenii nu pot echivala cu îngerii), excepţie făcând ziua
de Iom Kipur când – în urma postului şi rugăciunii – evreilor li se iartă păcatele, ei devenind puri asemenea
îngerilor. De Iom Kipur, fraza este rostită aşadar cu voce tare.

RUGĂCIUNEA DE DIMINEAŢĂ PENTRU ZILELE DE LUCRU

Tora ţiva lanu Moşe, moraşa
kehilat Iaakov. Şema beni
musar aviħa veal titoş torat
imeħa. Tora tehe emunati, veEl
Şadai beezrati. Veatem
hadveikim v’Adonai
Eloheiħem, ħaim kulħem
haiom. Lişuatħa kiviti Adonai.
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Învăţătura ne-a poruncit-o Moşe, ca moştenire a obştii lui Iaakov!
Ascultă, fiule, povaţa tatălui tău şi nu înlătura învăţătura mamei tale.
Tora să îmi fie credinţa şi Atotputernicul să îmi fie ajutor! Iar voi care
vă ataşaţi de Domnul, Dumnezeul vostru, sunteţi vii cu toţii astăzi.
Către mântuirea Ta nădăjduiesc, Doamne!

Levişat ţiţit5 ~ Îmbrăcarea ţiţit-ului5 ~ 5
Ne pregătim să îmbrăcăm talit katan, verificăm ciucurii şi recităm
următoarea binecuvântare. Îmbrăcăm apoi talit katan şi îi
sărutăm ciucurii (ţiţit) în semn de respect.



(Imaginea alăturată reprezintă un talit katan – veşmânt cu ţiţit.)

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, aşer kideşanu
bemiţvotav, veţivanu al miţvat
ţiţit.
5





Porunca de a îmbrăca ţiţit îşi are originea în versetul 15:38 din Cartea Numeri (Bamidbar). Ţiţit sunt ciucuri
împletiţi din fire de lână şi amplasaţi în cele patru colţuri ale unui veşmânt numit arba kanfot (lit. patru colţuri).
În practică, porunca poate fi îndeplinită în două feluri: prin talit katan (veşmânt care se îmbracă peste cap,
asemănător unui poncho), care este purtat întreaga zi, de obicei pe sub haine sau prin talit gadol (lit. veşmânt
mare). Acesta este purtat doar de către bărbaţii căsătoriţi în comunităţile aşkenaze şi de către toţi băieţii şi
bărbaţii (uneori chiar şi de către copii) în cadrul comunităţilor sefarde. Pentru detalii referitoare la talit gadol, a
se vedea nota Error! Bookmark not defined..
În tradiţia iudaică, ţiţit este simbolul celor 613 porunci ale Torei, conform versetului 15:39 din Cartea Numeri:
„când veţi vedea [ţiţit], să vă aduceţi aminte de toate poruncile lui Dumnezeu şi să le îndepliniţi.”
O altă explicaţie a asocierii dintre ţiţit şi poruncile Torei este aceea oferită de numerologia iudaică
(ghematria) . Cuvântul  (ţiţit) poate fi scris şi sub forma , în acest caz având valoarea 600, la care se
adună cele 8 fire şi cele 5 noduri duble din împletitura ciucurilor, a jungându-se la suma 613, numărul poruncilor
Torei (în ebraică ).

