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לקראת חג הפסח

BEDIKAT ĦAMEȚ ◦ Căutarea ħameț-ului ◦ בדיקת חמץ
În seara precedentă ajunului de Pesaħ (sau în seara de joi spre vineri,
dacă Pesaħ-ul începe sâmbătă seara), evreii îndeplinesc ritualul de
căutare a ħameț-ului. Din categoria ħameț fac parte toate produsele
fermentate obținute din făina cerealelor (ex: pâine, produse făinoase,
bere, whisky etc.) După ce casa a fost curățată temeinic, Bedikat ħameț
are loc la lumina unei lumânări, imediat după căderea întunericului.
Bedikat ħameț are doar valoare rituală și nu înlocuiește obligația de a
curăța temeinic casa înainte de Pesaħ, pentru a nu utiliza, poseda sau
avea pe proprietate ħameț, conform poruncilor Torei.
Înainte de ritual, zece pachețele cu ħameț sunt plasate cu grijă prin
casă, pentru a fi găsite ușor cu ocazia căutării. Stăpânul casei așează o
bucată de pânză pe palma întinsă și pune pe ea o lingură de lemn.
Apoi, de obicei cu o pană, adună în lingură pachețelele de ħameț.

➢

Înainte de a începe căutarea ħameț-ului, se rostesc următoarele:

Hineni muħan umzuman lekaiem mițvat
ase vemițvat lo taase șel bedikat ħameț.
Leșem iħud kudșa beriħ hu ușħintei, al
iedei hahu tamir veneelam beșem kol
Israel. Vihi noam Adonai Eloheinu aleinu
umaase iadeinu konena aleinu umaase
iadeinu konenehu.

וּמּן לְ ַקיֵ ם ִמצְ וַ ת ע ֵשׂה וְ ִמצוַ ת
ָ ִהנְ נִ י מוּכָ ן וּ ְמז
 לְ ֵשׁם יִ חוּד.לֹא ַתע ֵשׂה שׁל ְבּ ִד ַיקת ָח ֵמץ
 עַ ל יְ ֵדי ַההוּא,וּשׁכִ ינְ ֵתּיהּ
ְ קוּ ְד ָשׁא ְבּ ִריְך הוּא
 וִ ִיהי נ ַֹעם.ָט ִמיר וְ נעְ לָ ם ְבּ ֵשׁם כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹלהינוּ עָ לֵ ינוּ וּ ַמע ֵשׂה יָ ֵדינוּ כּוֹנְ נָ ה
ֵ אדֹנָ י ֱא
.עָ לֵ ינוּ וּ ַמע ֵשׂה יָ ֵדינוּ כּוֹנְ נֵ הוּ

Iată-mă! Sunt gata și pregătit să îndeplinesc porunca pozitivă și porunca negativă de
căutare a ħameț-ului. Pentru unificarea Celui Sfânt, binecuvântat fie El, și a Prezenței
Sale, prin Cel care este ascuns și de nepătruns – [mă rog] în numele întregului Israel. Fie
harul Domnului, Dumnezeul nostru, asupra noastră și fie ca El să sporească asupra
noastră rodul mâinilor noastre, da, fie rodul mâinilor noastre sporit.

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, așer kideșanu
bemițvotav vețivanu al biur
ħameț.

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
 אשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמצְ וֹ ָתיו,ָהעוֹלָ ם
.וְ צִ וָּ נוּ עַ ל ִבּעוּר ָח ֵמץ

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
ne-ai sfințit prin poruncile Sale și ne-ai dat porunca legată de nimicirea
ħameț-ului.
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לקראת חג הפסח

Căutarea se încheie când sunt găsite și colectate toate cele zece
pachețele de ħameț. La încheierea căutării, pana se alătură lingurii de
lemn și ħameț-ului, se acoperă totul cu pânza albă și apoi aceasta se
leagă cu o sfoară. Pachetul astfel rezultat este păstrat până a doua zi,
când este ars în foc.

➢

Se rostește apoi următoarea declarație, într-o limbă pe care o înțelegem bine:

Kol ħamira vaħamia deika
virșuti dela ħamitei udela
iedana lei libatel velehevei
hefker keafra deara.

כָּ ל ח ִמ ָירא וַ ח ִמיעָ א ְדּ ִאכָּ א
ִב ְרשׁוּ ִתי ְדּלָ א ח ִמ ֵתּיהּ וּ ְדלָ א
יְ ַדעְ נָ א לֵ הּ לִ ָבּ ֵטל וְ ל ֱהוֵ י ה ְפ ֵקר
.כְּ עַ ְפ ָרא ְד ַא ְרעָ א

Orice aluat și orice produs fermentat care se află în posesia mea, pe care nu
le-am văzut și de care nu am știut, să fie considerate nimicite și fără stăpân,
la fel ca praful pământului.

SREFAT ĦAMEȚ ◦ Arderea ħameț-ului ◦ שרפת חמץ
Arderea ħameț-ului se face în ajun de Pesaħ, înainte de ora limită până
la care un evreu mai are voie să aibă în posesie sau să obțină foloase
de pe urma ħameț-ului (pentru ora exactă, puteți consulta calendarul
editat anual de Federația Comunităților Evreiești din România).
Dacă Pesaħ-ul începe la ieșirea Șabatului, ħameț-ul este ars vineri
dimineață. Mesele de Șabat (care mai conțin încă ħameț) trebuie
terminate sâmbătă dimineață devreme, iar firimiturile de ħameț
rămase sunt distruse prin aruncare în toaletă. Ħameț-ul nu este ars în
Șabat, datorită interdicției absolute de a folosi foc în această zi.

➢

Înainte de a arunca ħameț-ul în foc, se rostește:

Hineni muħan umzuman lekaiem mițvat
ase șel srefat ħameț. Leșem iħud kudșa
beriħ hu ușħintei, al iedei hahu tamir
veneelam beșem kol Israel. Vihi noam
Adonai Eloheinu aleinu umaase iadeinu
konena aleinu umaase iadeinu
konenehu.

וּמּן לְ ַקיֵ ם ִמצְ וַ ת ע ֵשׂה שׁל
ָ ִהנְ נִ י מוּכָ ן וּ ְמז
 לְ ֵשׁם יִ חוּד קוּ ְד ָשׁא ְבּ ִריְך הוּא.ְשׂ ֵר ַפת ָח ֵמץ
 עַ ל יְ ֵדי ַההוּא ָט ִמיר וְ נ ְעלָ ם ְבּ ֵשׁם,וּשׁכִ ינְ ֵתּיהּ
ְ
ֹלהינוּ ָעלֵ ינוּ
ֵ  וִ ִיהי נֹעַ ם אדֹנָ י ֱא.כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּ ַמע ֵשׂה יָ ֵדינוּ כּוֹנְ נָ ה עָ לֵ ינוּ וּ ַמע ֵשׂה יָ ֵדינוּ
.כּוֹנְ נֵ הוּ
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לקראת חג הפסח

Iată-mă! Sunt gata și pregătit să îndeplinesc porunca pozitivă de ardere a ħameț-ului.
Pentru unificarea Celui Sfânt, binecuvântat fie El, și a Prezenței Sale, prin Cel care este
ascuns și de nepătruns – [mă rog] în numele întregului Israel. Fie harul Domnului,
Dumnezeul nostru, asupra noastră și fie ca El să sporească asupra noastră rodul mâinilor
noastre, da, fie rodul mâinilor noastre sporit.

➢

După ce ħameț-ul a fost distrus prin ardere, se rostește următoarea declarație, într-o
limbă pe care o înțelegem bine:

Kol ħamira vaħamia deika
virșuti daħazitei udela
ħazitei deviartei udela
viartei libatel velehevei
hefker keafra deara.

כָּ ל ח ִמ ָירא וַ ח ִמיעָ ה ְדּ ִאכָּ א
ִב ְרשׁוּ ִתי ַדּחזִ ֵתּהּ ְוּדּלָ א חזִ ֵתּהּ
ְדּ ִבעַ ְר ֵתּהּ וּ ְדלָ א ִבעַ ְר ֵתּהּ לִ ָבּ ֵטל
.וְ ל ֱהוֵ י ה ְפ ֵקר כְּ עַ ְפ ָרא ְד ַא ְרעָ א

Orice aluat și orice produs fermentat care se află în posesia mea, pe care l-am
văzut și pe care nu l-am văzut, pe care l-am nimicit și pe care nu l-am nimicit,
să fie considerat nimicit și fără stăpân, la fel ca praful pământului.

ERUV TAVȘILIN ◦ Combinarea mâncărurilor ◦ ערוב תבשילין
Dacă Pesaħ-ul cade joi și vineri – miercuri, înainte de intrarea în
sărbătoare, luăm două feluri de mâncare gătită (ex: un ou fiert și o
bucată de mața) și facem ritualul de Eruv Tavșilin. Acest ritual are ca
scop „combinarea” simbolică a mâncărurilor, permițând gătitul în zi
de sărbătoare pentru ziua de Șabat. Cele două feluri de mâncare sunt
păstrate și mâncate de obicei la prima masă din Șabat, vineri seara.

➢

Cu cele două feluri de mâncare în față, se rostește binecuvântarea de mai jos și apoi
se face următoarea declarație, într-o limbă pe care o înțelegem bine:

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, așer kideșanu
bemițvotav vețivanu al mițvat
eruv.

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
 אשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמצְ וֹ ָתיו,ָהעוֹלָ ם
:וְ צִ וָּ נוּ עַ ל ִמצְ וַ ת עֵ רוּב

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
ne-ai sfințit prin poruncile Sale și ne-ai dat porunca de eruv.

PREGĂTIRI PENTRU PESAĦ

Bahadein eruva iehei șarei
lana lemeifa ulevașala
uleatmana uleadlaka șraga
ulemebad kol țarħana
mi’Ioma Tava le’Șabata lana
uleħol Israel hadarim bair
hazot.
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לקראת חג הפסח

רוּבא יְ ֵהא ָשׁ ֵרא לָ נָ א
ָ ֵַבּה ֵדין ע
לְ ֵמ ָפא וּלְ ַב ָשּׁלָ א וּלְ ַא ְט ָמנָא
וּלְ ַא ְדלָ ָקא ְשׁ ָרגָ א וּלְ מעְ ַבּד כָּ ל
יּוֹמא ָט ָבא לְ ַשׁ ַבּ ָתּא
ָ צָ ְרכָ נָ א ִמ
לָ נָ א וּלְ כָ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ָדּ ִרים ָבּעִ יר
:ַהזֹּאת

Prin acest eruv să ne fie permis să coacem, să gătim, să ținem mâncarea caldă,
să transferăm flacără, să pregătim și să facem tot ce trebuie în zi de sărbătoare
pentru Șabat, pentru noi și pentru toți evreii care locuiesc în acest oraș.

HADLAKAT NEROT ◦ Aprinderea lumânărilor ◦ הדלקת נרות
➢

La aprinderea lumânărilor, se rostesc următoarele binecuvântări:

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, așer kideșanu
bemițvotav vețivanu lehadlik
ner șel (DE ȘABAT: Șabat veșel)
Iom Tov.

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
 אשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָוֹתיו,ָהעוֹלָ ם
וְ צִ וָּ נוּ לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר שׁל
: ַשׁ ָבּת וְ שׁל( יוֹם טוֹב:)בשבת

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
ne-ai sfințit prin poruncile Sale și ne-ai poruncit să aprindem lumânarea de
(DE ȘABAT: Șabat și de) sărbătoare.

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, șeheħeianu
vekiimanu vehighianu
lazman haze.

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
 שׁה ֱחיָ נוּ וְ ִקיְּ ָמנוּ וְ ִהגִּ יעָ נוּ,ָהעוֹלָ ם
:לַ זְ ַמן ַהזּה

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
ne-ai ținut în viață și ne-ai păstrat și ne-ai făcut să ajungem vremea aceasta.
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SEDERUL DE PESAĦ

סדר פסח

KEARAT PESAĦ ◦ Platoul de Seder ◦ קערת פסח
Pe masă se pun trei mațot (simbolizând cele
trei segmente ale poporului evreu: Kohen,
Levi și Israel) și se despart între ele cu câte
un șervet alb. Peste mațot se așează farfuria
de Seder în care se pun următoarele
simboluri, în locul indicat:
➢ dreapta jos – ħaroset
(amestecul de mere, nuci și vin);
➢ dreapta sus – zroa (carne friptă);
➢ stânga jos – karpas (pătrunjel / cartof);
➢ stânga sus – beița (ou);
➢ mijloc – maror (ierburi amare);
➢ mijloc jos* – ħazeret (salată)
*

Zroa

Beița

carne
friptă

ou fiert

Karpas
pătrunjel
sau cartof

Maror
ierburi
amare

Ħaroset

mere, nuci
și vin

Ħazeret
salată

în funcție de obiceiul local

➢

Se recită apoi cele paisprezece segmente ale Seder-ului de Pesaħ:

Kadeș

se spune rugăciunea de Kiduș asupra primei cupe cu vin

Urħaț

stăpânul casei se spală pe mâini, fără binecuvântare

Karpas

se mănâncă pătrunjel sau cartof înmuiat în apă sărată

Iaħaț

se rupe mața din mijloc și se pune deoparte afikomanul

Maghid
Raħța
Moți mața

se spune povestea ieșirii din Egipt
toți comesenii se spală pe mâini, cu binecuvântare
se mănâncă mața

Maror

se mănâncă ierburile amare

Koreħ

se mănâncă mața împreună cu ierburile amare

Șulħan oreħ

se servește cina

Țafun

se încheie cina, mâncând afikomanul ca desert

Bareħ

se spune rugăciunea de după masă, Birkat Hamazon

Halel

se continuă recitarea psalmilor de laudă, Halel

Nirța

se intonează cântări de încheiere a Sederului

קדש
ורחץ
כרפס
יחץ
מגיד
רחצה
מוציא מצה
מרור
כורך
שלחן עורך
צפון
ברך
הלל
נרצה
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KADEȘ

קדש

KADEȘ ◦ Rugăciunea de sfințire ◦ קדש
➢

Se toarnă prima cupă cu vin:

Hineni muħan umzuman lekaiem mițvat
kos rișon mearbaa kosot. Leșem iħud
kudșa beriħ hu ușħintei, al iedei hahu
tamir veneelam beșem kol Israel.

ִהנְ נִ י מוּכָ ן וּ ְמזֻ ָמן לְ ַקיֵ ם ִמצְ וַ ת כּוֹס ִראשׁוֹן
 לְ ֵשׁם יִ חוּד קוּ ְד ָשׁא ְבּ ִריְך.ֵמ ַא ְר ָבּעָ ה כּוֹסוֹת
 עַ ל יְ ֵדי ַההוּא ָט ִמיר וְ נ ְעלָ ם,וּשׁכִ ינְ ֵתּיהּ
ְ הוּא
.ְבּ ֵשׁם כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל

Iată-mă! Sunt gata și pregătit să îndeplinesc porunca primei cupe din cele patru cupe
[cu vin]. Pentru unificarea Celui Sfânt, binecuvântat fie El, și a Prezenței Sale, prin Cel
care este ascuns și de nepătruns – [mă rog] în numele întregului Israel.

VINERI SEARĂ ADĂUGĂM URMĂTOARELE:
ÎN ȘOAPTĂ: Vaiehi erev vaiehi voker

iom hașiși

:אם חל ליל הסדר ביום שישי בלילה

 וַ יְ ִהי ערב וַ יְ ִהי בֹקר:בלחש
יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי

Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a șasea.

Vaieħulu hașamaim vehaareț
veħol țevaam. Vaieħal Elohim
baiom hașvii melaħto așer asa,
vaișbot baiom hașvii mikol
melaħto așer asa. Vaievareħ
Elohim et iom hașvii, vaikadeș
oto, ki vo șavat mikol melaħto,
așer bara Elohim laasot.

:וַ יְ כֻ ּלוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ָארץ וְ כָ ל צְ ָב ָאם
ֹלהים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִביעִ י ְמלַ אכְ תּוֹ
ִ וַ יְ כַ ל ֱא
 וַ יִּ ְשׁבֹּת ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִביעִ י,אשׁר עָ ָשׂה
 וַ יְ ָברְך:ִמכָּ ל ְמלַ אכְ תּוֹ אשׁר עָ ָשׂה
 וַ יְ ַק ֵדּשׁ,ֹלהים את יוֹם ַה ְשּׁ ִביעִ י
ִ ֱא
, כִּ י בוֹ ָשׁ ַבת ִמכָּ ל ְמלַ אכְ תּוֹ,אֹתוֹ
:ֹלהים לַ עשׂוֹת
ִ אשׁר ָבּ ָרא ֱא

Și au fost isprăvite cerurile și pământul și toată oștirea lor. Și Dumnezeu a
sfârșit în ziua a șaptea munca Sa pe care o făcuse și S-a abținut în ziua a
șaptea de la toată munca Sa pe care o făcuse. Și a binecuvântat Dumnezeu
ziua a șaptea și a sfințit-o, căci în ea S-a abținut de la toată munca Sa pe care
a creat-o Dumnezeu spre a fi făcută. (Geneza 2:1-3)
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Savri maranan verabanan verabotai.

:בּוֹתי
ַ ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָבּנָ ן וְ ַר

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, bore pri hagafen.

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
:בּוֹרא ְפ ִרי ַהגָּ פן
ֵ ,ָהעוֹלָ ם
ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
 אשׁר ָבּ ַחר ָבּנוּ ִמכָּ ל עָ ם,ָהעוֹלָ ם
וְ רוֹ ְמ ָמנוּ ִמכָּ ל לָ שׁוֹן וְ ִק ְדּ ָשׁנוּ
ֹלהינוּ
ֵ  וַ ִתּתּן לָ נוּ יְ יָ ֱא.ְבּ ִמצְ וֹ ָתיו
) ַשׁ ָבּתוֹת לִ ְמנוּ ָחה וּ:ְבּ ַאה ָבה (בשבת
 ַחגִּ ים וּזְ ַמנִּ ים,מוֹע ִדים לְ ִשׂ ְמ ָחה
 ַה ַשׁ ָבּת: את יוֹם (בשבת,לְ ָשׂשׂוֹן
,ַהזה וְ את יוֹם) ַחג ַה ַמצוֹת ַהזה
,) ְבּ ַאה ָבה:זְ ַמן ֵחרוּ ֵתנוּ (בשבת
 זֵ כר לִ יצִ ַיאת,ִמ ְק ָרא קֹדשׁ
 כִּ י ָבנוּ ָב ַח ְר ָתּ וְ אוֹ ָתנוּ.ִמצְ ָריִ ם
,ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ִמכָּ ל ָהעַ ִמּים
 וְ ַשׁ ָבּת) וּמוֹע ֵדי ָק ְדשָך:(בשבת
) ְבּ ִשׂ ְמ ָחה, ְבּ ַאה ָבה וּ ְב ָרצוֹן:(בשבת
 ָבּרוְּך ַא ָתּה.וּ ְב ָשׂשׂוֹן ִהנְ ַחלְ ָתּנוּ
) ְ ַה ַשׁ ָבּת ו: ְמ ַק ֵדּשׁ (בשבת, ָיְ י
.יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַהזְּ ַמנִּ ים

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, așer baħar banu
mikol am, veromemanu mikol
lașon, vekideșanu bemițvotav.
Vatiten lanu Adonai Eloheinu
beahava (DE ȘABAT: Șabatot
limnuħa u) moadim lesimħa,
ħaghim uzmanim lesason, et
iom (DE ȘABAT: ha’Șabat haze veet
Iom) Ħag Hamațot haze, zman
ħeiruteinu (DE ȘABAT: beahava),
mikra kodeș, zeħer lițiat
Mițraim. Ki vanu vaħarta
veotanu kidașta mikol haamim,
(DE ȘABAT: ve’Șabat) umoadei
kodșeħa, (DE ȘABAT: beahava
uvrațon,) besimħa uvsason
hinħaltanu. Baruħ ata Adonai,
mekadeș (DE ȘABAT: ha’Șabat ve)
Israel vehazmanim.

Atenție, domnilor! Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele
Universului, care creezi rodul viței. Binecuvântat ești Tu, Doamne,
Dumnezeul nostru, Regele Universului, care ne-ai ales dintre toate popoarele
și ne-ai înălțat dintre toate limbile și ne-ai sfințit prin poruncile Sale. Și ne-ai
dat, Doamne, Dumnezeul nostru, cu dragoste, (DE ȘABAT: Șabaturi de odihnă
și) zile de bucurie, sărbători și timpuri de veselie, această zi de (DE ȘABAT:
Șabat și această zi de) Sărbătoare a Azimelor, vremea eliberării noastre,
(DE ȘABAT: cu dragoste), o convocare sfântă în amintirea ieșirii din Egipt. Căci
pe noi ne-ai ales și pe noi ne-ai sfințit dintre toate popoarele, (DE ȘABAT: iar
Șabatul) și zilele sfinte (DE ȘABAT: cu dragoste și bunăvoie,) cu bucurie și
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fericire ni le-ai dat moștenire. Binecuvântat ești Tu, Doamne, care sfințești
(DE ȘABAT: Șabatul și) pe Israel și sărbătorile.
LA IEȘIREA ȘABATULUI:

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, bore meorei haeș.
Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, hamavdil bein
kodeș leħol, bein or leħoșeħ,
bein Israel laamim, bein iom
hașvii leșeșet iemei hamaase.
Bein kedușat Șabat likdușat Iom
Tov hivdalta, veet iom hașvii
mișeșet iemei hamaase kidașta,
hivdalta vekidașta et amħa Israel
bikdușateħa. Baruħ ata Adonai,
hamavdil bein kodeș lekodeș.

:אם חל ליל הסדר במוצ"ש

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
:אוֹרי ָה ֵאשׁ
ֵ בּוֹרא ְמ
ֵ ,ָהעוֹלָ ם
ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
, ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין קֹדשׁ לְ חוֹל,ָהעוֹלָ ם
 ֵבּין יִ ְשׂ ָר ֵאל,ֵבּין אוֹר לְ ֹחשְׁך
 ֵבּין יוֹם ַה ְשּׁ ִביעִ י לְ ֵשׁשׁת,לָ עַ ִמּים
 ֵבּין ְק ֻד ַשּׁת ַשׁ ָבּת:יְ ֵמי ַה ַמּעשׂה
 וְ את,לִ ְק ֻד ַשּׁת יוֹם טוֹב ִה ְב ַדּלְ ָתּ
יוֹם ַה ְשּׁ ִביעִ י ִמ ֵשּׁשׁת יְ ֵמי ַה ַמּעשׂה
 ִה ְב ַדּלְ ָתּ וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ את עַ ְמָּך,ִק ַדּ ְשׁ ָתּ
, ָ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י:יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ֻד ָשּׁתָך
.ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין קֹדשׁ לְ קֹדשׁ

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
creezi luminile focului. Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru,
Regele Universului, care separi sacrul de profan, lumina de întuneric, pe
poporul lui Israel de celelalte popoare, ziua a șaptea de cele șase zile ale
Creației. Între sfințenia Șabatului și sfințenia sărbătorii ai separat și ziua a
șaptea din cele șase zile ale Creației ai sfințit-o, ai separat și ai sfințit pe
poporul Tău Israel prin sfințenia Ta. Binecuvântat ești Tu, Doamne, care
separi între sacru și profan.

Baruħ ata Adonai Eloheinu meleħ
haolam, șeheħeianu vekiimanu
vehighianu lazman haze.

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
 שׁה ֱחיָ נוּ וְ ִקיְּ ָמנוּ וְ ִהגִּ יעָ נוּ,ָהעוֹלָ ם
.לַ זְ ַמן ַהזּה

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
ne-ai ținut în viață și ne-ai menținut și ne-ai făcut să ajungem vremea aceasta.

➢

Se bea majoritatea cupei cu vin, așezați și rezemați pe partea stângă.

URĦAȚ – KARPAS – IAĦAȚ
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 יחץ-  כרפס- ורחץ

URĦAȚ ◦ Spălarea mâinilor ◦ ורחץ
➢

Stăpânul casei se spală pe mâini fără a rosti binecuvântarea.

KARPAS ◦ Pătrunjel sau cartof ◦ כרפס
➢

Se înmoaie pătrunjel sau cartof în apă sărată și se rostește următoarea binecuvântare:

Baruħ ata Adonai Eloheinu meleħ
haolam, bore pri haadama.

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
. בּוֹ ֵרא ְפ ִרי ָהא ָד ָמה,ָהעוֹלָ ם

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
creezi rodul pământului.

IAĦAȚ ◦ Ruperea maței mijlocii ◦ יחץ
➢

Se rupe în două mața mijlocie, iar bucata mai mare se păstrează pentru afikoman, la
finalul cinei. Bucata mai mică se pune înapoi, între cele două mațot întregi.
Unele familii pun afikomanul pe umăr și se plimbă astfel prin casă,
pentru a recrea atmosfera ieșirii din Egipt. În unele familii, copiii fură
afikomanul, pe care îl înapoiază stăpânului casei la sfârșitul cinei,
primind în schimbul lui unui cadou. În alte familii, stăpânul casei
ascunde afikomanul și copiii îl caută ca să îl înapoieze la sfârșitul cinei.

MAGHID ◦ Povestea ieșirii din Egipt ◦ מגיד
➢

Se ridică platoul de Seder, se descoperă mațot și se spun următoarele:

Hineni muħan umzuman lekaiem
hamițva lesaper bițiat Mițraim. Leșem
iħud kudșa beriħ hu ușħintei, al iedei
hahu tamir veneelam beșem kol Israel.

ִהנְ נִ י מוּכָ ן וּ ְמזֻ ָמן לְ ַקיֵ ם ַה ִמצְ וָ ה לְ ַס ֵפר
 לְ ֵשׁם יִ חוּד קוּ ְד ָשׁא ְבּ ִריְך.ִבּיצִ ַיאת ִמצְ ָריִ ם
 עַ ל יְ ֵדי ַההוּא ָט ִמיר וְ נ ְעלָ ם,וּשׁכִ ינְ ֵתּיהּ
ְ הוּא
.ְבּ ֵשׁם כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל

Iată-mă! Sunt gata și pregătit să îndeplinesc porunca de a povesti despre ieșirea din Egipt.
Pentru unificarea Celui Sfânt, binecuvântat fie El, și a Prezenței Sale, prin Cel care este
ascuns și de nepătruns – [mă rog] în numele întregului Israel.

MAGHID

Ha laħma ania di aħalu
avhatana beara de’Mițraim.
Kol diħfin ieitei veieiħol, kol
dițriħ ieitei veifsaħ. Hașata
haħa, leșana habaa beara
de’Israel. Hașata avdei,
leșana habaa benei ħorin.
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ָהא לַ ְח ָמא עַ נְ יָ א ִדּי אכָ לוּ
.ַא ְב ָה ָתנָ א ְבּ ַא ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם
 כָּ ל ִדצְ ִריְך,כָּ ל ִדכְ ִפין יֵ ֵיתי וְ יֵ יכֹל
 לְ ָשׁנָ ה, ָה ַשּׁ ָתּא ָהכָ א.יֵ ֵיתי וְ יִ ְפ ַסח
 ָה ַשּׁ ָתּא.ַה ָבּ ָאה ְבּ ַא ְר ָעא ְדיִ ְשׂ ָר ֵאל
.חוֹרין
ִ  לְ ָשׁנָ ה ַה ָבּ ָאה ְבּנֵ י,עַ ְב ֵדי

Aceasta este pâinea necazului pe care au mâncat-o strămoșii noștri în țara
Egiptului. Oricine este flămând să vină să mănânce, oricine este în nevoie să
vină și să serbeze cu noi Pesaħul. Acum suntem încă aici, anul viitor [vom fi]
în țara lui Israel. Acum suntem încă robi, anul viitor [vom fi] oameni liberi.

➢

Se acoperă mațot și se pune deoparte platoul de Seder.
Se toarnă a doua cupă cu vin și unul din copii (de obicei mezinul) întreabă:

Ma niștana halaila haze
mikol haleilot?
Șebeħol haleilot anu oħlin
ħameț umața, halaila haze
kulo mața.
Șebeħol haleilot anu oħlin
șear ierakot, halaila haze
maror.
Șebeħol haleilot ein anu
matbilin afilu paam eħat,
halaila haze șetei feamim.
Șebeħol haleilot anu oħlin
bein ioșvin uvein mesubin,
halaila haze kulanu mesubin.

ַמה נִּ ְשׁ ַתּנָּ ה ַהּלַ יְ לָ ה ַהזּה
?ִמכָּ ל ַהּלֵ ילוֹת
שׁ ְבּכָ ל ַהּלֵ ילוֹת ָאנוּ אוֹכְ לִ ין ָח ֵמץ
. ַהּלַ יְ לָ ה ַהזּה כֻּ ּלוֹ ַמצָ ה,וּמצָ ה
ַ
שׁ ְבּכָ ל ַהּלֵ ילוֹת ָאנוּ אוֹכְ לִ ין ְשׁ ָאר
. ַהּלַ יְ לָ ה ַהזּה ָמרוֹר,יְ ָרקוֹת
שׁ ְבּכָ ל ַהּלֵ ילוֹת ֵאין ָאנוּ ַמ ְט ִבּילִ ין
 ַהּלַ יְ לָ ה ַהזּה,א ִפילוּ ַפעַ ם א ָחת
.ְשׁ ֵתּי ְפעָ ִמים
שׁ ְבּכָ ל ַהּלֵ ילוֹת ָאנוּ אוֹכְ לִ ין ֵבּין
 ַהּלַ יְ לָ ה ַהזּה,יוֹשׁ ִבין ֵוּבין ְמ ֻס ִבּין
ְ
.כֻּ ּלָ נוּ ְמ ֻס ִבּין

MAGHID
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Prin ce se deosebește această noapte de celelalte nopți? În toate celelalte nopți
putem mânca dospite și nedospite, iar în această noapte numai nedospite.
În toate celelalte nopți putem mânca diverse verdețuri, iar în această noapte
numai ierburi amare. În toate celelalte nopți nu înmuiem nici măcar o dată
[în apă sărată], iar în această noapte de două ori. În toate celelalte nopți
mâncăm stând drepți sau rezemați, iar în această noapte numai rezemați.

➢

Se aduce înapoi platoul de Seder. Se descoperă mațot și comesenii răspund:

Avadim hainu le’Faro
be’Mițraim, vaioțieinu
Adonai Eloheinu mișam
beiad ħazaka uvizroa netuia.
Veilu lo hoți Hakadoș baruħ
hu et avoteinu mi’Mițraim,
harei anu uvaneinu uvnei
vaneinu meșubadim hainu
le’Faro be’Mițraim. Vaafilu
kulanu ħaħamim, kulanu
nevonim, kulanu zekenim,
kulanu iodim et ha’Tora –
mițva aleinu lesaper bițiat
Mițraim, veħol hamarbe
lesaper bițiat Mițraim, harei
ze meșubaħ.

,ע ָב ִדים ָהיִ ינוּ לְ ַפ ְרעֹה ְבּ ִמצְ ָריִ ם
ֹלהינוּ ִמ ָשּׁם ְבּיָ ד
ֵ וַ יּוֹצִ ֵיאנוּ יְ יָ ֱא
 וְ ִאּלוּ לֹא.חזָ ָקה ִוּבזְ רֹעַ נְ טוּיָ ה
הוֹצִ יא ַה ָקדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא את
 ה ֵרי ָאנוּ,בוֹתינוּ ִמ ִמּצְ ָריִ ם
ֵ א
ָוּבנֵ ינוּ ְוּבנֵ י ָבנֵ ינוּ ְמ ֻשׁעְ ָבּ ִדים
 וַ א ִפילוּ.ָהיִ ינוּ לְ ַפ ְרעֹה ְבּ ִמצְ ָריִ ם
, כֻּ ּלָ נוּ נְ בוֹנִ ים,כֻּ ּלָ נוּ חכָ ִמים
יוֹדעִ ים את
ְ  כֻּ ּלָ נוּ,כֻּ ּלָ נוּ זְ ֵקנִ ים
תּוֹרה – ִמצְ וָ ה עָ לֵ ינוּ לְ ַס ֵפר
ָ ַה
 וְ כָ ל ַה ַמּ ְרבּה,ִבּיצִ ַיאת ִמצְ ָריִ ם
 ה ֵרי זה,לְ ַס ֵפר ִבּיצִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם
.ְמ ֻשׁ ָבּח

Robi i-am fost Faraonului în Egipt, dar ne-a scos Domnul, Dumnezeul nostru,
de acolo cu mână puternică și cu braț întins. Și dacă nu i-ar fi scos Atotsfântul,
binecuvântat fie El, pe strămoșii noștri din Egipt, atunci noi și copiii noștri și
copiii copiilor noștri am fi rămas sub jugul robiei Faraonului în Egipt. Și chiar
dacă am fi cu toții înțelepți, cu toții înțelegători, cu toții vârstnici, cu toții
cunoscători ai Torei – avem poruncă să povestim despre ieșirea din Egipt, iar
oricine care povestește pe larg despre ieșirea din Egipt, acela este lăudat.
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Maase berabi Eliezer verabi
Iehoșua verabi Elazar
ben-Azaria verabi Akiva
verabi Tarfon, șehaiu
mesubin bi’Vnei-Vrak
vehaiu mesaprim bițiat
Mițraim kol-oto halaila, ad
șebau talmideihem veamru
lahem: Raboteinu! Highia
zman kriat șema șel șaħarit.

מגיד

ַמעשׂה ְבּ ַר ִבּי ֱאלִ יעזר וְ ַר ִבּי
הוֹשׁעַ וְ ַר ִבּי אלְ עָ זָ ר בּן־עזַ ְריָ ה
ֻ ְי
 שׁ ָהיוּ,וְ ַר ִבּי ע ִק ָיבא וְ ַר ִבּי ַט ְרפוֹן
י־ב ַרק וְ ָהיוּ ְמ ַס ְפ ִרים
ְ ְֵמ ֻס ִבּין ִבּ ְבנ
ִבּיצִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם כָּ ל־אוֹתוֹ
 עַ ד שׁ ָבּאוּ ַתלְ ִמ ֵידיהם,ַהּלַ יְ לָ ה
בּוֹתינוּ ִהגִּ יעַ זְ ַמן
ֵ וְ ָא ְמרוּ לָ הם ַר
.ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע שׁל ַשׁח ִרית

Se întâmplă că rabinul Eliezer, rabinul Ioșua, rabinul Elazar, fiul lui Azaria,
rabinul Akiva și rabinul Tarfon stăteau [la Seder] în Bnei Brak și povesteau
toată noaptea despre ieșirea din Egipt, până ce au venit discipolii lor și le-au
spus: Învățătorii noștri, a sosit timpul citirii de Șema din rugăciunea de
dimineață.

Amar rabi Elazar ben-Azaria
harei ani keven șivim șana
velo zaħiti șeteamer iețiat
Mițraim baleilot ad ședrașa
Ben Zoma, șeneemar: lemaan
tizkor et iom țetħa meereț
Mițraim kol iemei ħaieħa.
Iemei ħaieħa – haiamim,
kol iemei ħaieħa – haleilot.
Vaħaħamim omrim, iemei
ħaieħa – haolam haze,
kol iemei ħaieħa – lehavi
limot ha’Mașiaħ.

ָא ַמר ַר ִבּי אלְ עָ זָ ר בּן־עזַ ְריָ ה ה ֵרי
אנִ י כְּ בן ִשׁ ְבעִ ים ָשׁנָ ה וְ לֹא זָ כִ ִיתי
שׁ ֵתּ ָא ֵמר יְצִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם ַבּּלֵ ילוֹת
, שׁנּ ֱא ַמר,זוֹמא
ָ עַ ד שׁ ְדּ ָר ָשׁהּ בּן
אתָך
ְ ֵלְ ַמעַ ן ִתּזְ כֹּר את יוֹם צ
.ֵמארץ ִמצְ ַריִ ם כֹּל יְ ֵמי ַחיּיָך
 כֹּל יְ ֵמי ַחיּיָך,יְ ֵמי ַחיּיָך ַהיָּ ִמים
אוֹמ ִרים יְ ֵמי
ְ  וַ חכָ ִמים.ַהּלֵ ילוֹת
 כֹּל יְ ֵמי ַחיּיָך,ַחיּיָך ָהעוֹלָ ם ַהזּה
.לְ ָה ִביא לִ ימוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַיח
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Rabinul Elazar, fiul lui Azaria zicea: „Iată, sunt ca unul de șaptezeci de ani și
totuși nu m-am putut învrednici [să înțeleg de ce] și noaptea trebuie amintită
ieșirea din Egipt, până ce Ben Zoma nu a dedus-o, căci este spus: «ca să-ți
amintești ziua ieșirii tale din Egipt toate zilele vieții tale». (Deuteronomul 16:3)
«Zilele vieții tale» înseamnă zilele; «toate zilele vieții tale» [include și]
nopțile. Iar înțelepții spun: «zilele vieții tale» înseamnă viața aceasta; iar
«toate zilele vieții tale» [include și] Era Mesianică.”

Baruħ Hamakom, baruħ hu,
baruħ șenatan Tora leamo
Israel, baruħ hu. Keneged
arbaa banim dibra Tora:
eħad ħaħam, veeħad rașa,
veeħad tam, veeħad șeeino
iodea lișol.

 ָבּרוְּך, ָבּרוְּך הוּא,ָבּרוְּך ַה ָמּקוֹם
,תּוֹרה לְ עַ מּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָ שׁנָּ ַתן
 כְּ נגד ַא ְר ָבּעָ ה ָבּנִ ים.ָבּרוְּך הוּא
 וְ א ָחד, א ָחד ָחכָ ם:תוֹרה
ָ ִדּ ְבּ ָרה
 וְ א ָחד שׁ ֵאינוֹ, וְ א ָחד ָתּם,ָר ָשׁע
.יוֹדעַ לִ ְשׁאוֹל
ֵ

Binecuvântat fie Omniprezentul, binecuvântat fie El. Binecuvântat fie Cel
care a dat Tora poporului Său Israel, binecuvântat fie El. Despre patru feluri
de copii a vorbit Tora: unul înțelept, unul nelegiuit, unul simplu și unul care
nu știe să întrebe.

Ħaħam ma hu omer?
Ma haedot vehaħukim
vehamișpatim așer țiva
Adonai Eloheinu etħem?
Veaf ata emor lo kehilħot
hapesaħ, ein maftirin aħar
hapesaħ afikoman.

?אוֹמר
ֵ ָחכָ ם ָמה הוּא

ָמה ָהעֵ דוֹת וְ ַה ֻח ִקים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפ ִטים
?ֹלהינוּ א ְתכם
ֵ אשׁר צִ וָּ ה יְ יָ ֱא
וְ ַאף ַא ָתּה ֱאמוֹר לוֹ כְּ ִהלְ כוֹת
 ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר:ַהפ ַסח
:יקוֹמן
ָ ַהפ ַסח א ִפ

Înțeleptul – ce spune el? Ce înseamnă mărturiile și legile și judecățile pe care
Domnul, Dumnezeul nostru, vi le-a poruncit? (Deuteronomul 6:20) Și astfel, pe
acesta învață-l tradițiile [jertfei de] Pesaħ, chiar și aceea că după consumarea
[jertfei de] Pesaħ nu se mai adaugă desert. (Mișna Pesaħim 10:8)
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Rașa ma hu omer?
Ma haavoda hazot laħem?
Laħem – velo lo. Ulefi șehoți
et ațmo min haklal kafar
beikar. Veaf ata hakhe et
șinav veemor lo: baavur ze
asa Adonai li bețeti
mi’Mițraim. Li velo-lo.
Ilu haia șam, lo haia nigal.

16

מגיד

?אוֹמר
ֵ ָר ָשׁע ָמה הוּא
?בוֹדה ַהזּאֹת לָ כם
ָ ָמה ָהע

 וּלְ ִפי שׁהוֹצִ יא.לָ כם – וְ לֹא לוֹ
.את עַ צְ מוֹ ִמן ַהכְּ לָ ל כָּ ַפר ְבּעִ ָקר
וְ ַאף ַא ָתּה ַה ְק ֵהה את ִשׁנָּיו
ָ ַבּעבוּר זה עָ ָשׂה יְ י:ו ֱאמוֹר לוֹ
. לִ י וְ לֹא־לוֹ.אתי ִמ ִמּצְ ָריִ ם
ִ ֵלִ י ְבּצ
. לֹא ָהיָ ה נִ גְ ָאל,ִאּלוּ ָהיָ ה ָשׁם

Nelegiuitul – ce spune el? „Ce vă trebuie vouă acest ritual?” (Exodul 12:26) Vouă
– dar nu lui. Și pentru că s-a exclus singur din colectivitate, neagă un
principiu de bază. De aceea și tu strepezește-i dinții și spune-i: „de aceea mi-a
făcut mie Domnul aceasta când am ieșit din Egipt”. (Exodul 13:8) Mie – dar nu
lui. Dacă ar fi fost acolo, nu ar fi fost salvat.

Tam ma hu omer?
Ma zot? Veamarta elav:
beħozek iad hoțianu Adonai
mi’Mițraim mibeit avadim.

?אוֹמר
ֵ ָתּם ָמה הוּא
:ַמה זּאֹת? וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֵאלָ יו

ְָבּחוֹזק יָ ד הוֹצִ ָיאנוּ יְ י
.ִמ ִמּצְ ַריִ ם ִמ ֵבּית ע ָב ִדים

Cel simplu – ce spune el? „Ce este aceasta?” (Exodul 13:14) Acestuia spune-i:
„cu mână puternică ne-a scos Domnul din Egipt, din casa robiei”. (Exodul 13:14)

Veșeeino iodea lișol –
at petaħ lo, șeneemar:
vehigadeta levinħa baiom
hahu lemor, baavur ze asa
Adonai li bețeti mi’Mițraim.

– יוֹדעַ לִ ְשׁאוֹל
ֵ וְ שׁ ֵאינוֹ
 וְ ִהגַּ ְד ָתּ, שׁנּ ֱא ַמר,ַא ְתּ ְפ ַתח לוֹ
 ַבּעבוּר,לְ ִבנְ ָך ַבּיּוֹם ַההוּא לֵ אמֹר
.אתי ִמ ִמּצְ ָריִ ם
ִ ֵזה עָ ָשׂה יְ יָ לִ י ְבּצ
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Iar cu cel ce nu știe să întrebe deschide tu discuția, precum este spus:
„Povestește-i fiului tău în acea zi, spunând: de aceea mi-a făcut Domnul
aceasta când am ieșit din Egipt”. (Exodul 13:8)

Iaħol meroș ħodeș? Talmud
lomar baiom hahu. I baiom
hahu, iaħol mibod iom?
Talmud lomar baavur ze –
baavur ze lo amarti, ela
beșaa șeieș mața umaror
munaħim lefaneħa.

יָ כוֹל ֵמרֹאשׁ חֹדשׁ? ַתּלְ מוּד
 ִאי ַבּיּוֹם.לוֹמר ַבּיּוֹם ַההוּא
ַ
 יָ כוֹל ִמ ְבּעוֹד יוֹם? ַתּלְ מוּד,ַההוּא
לוֹמר ַבּעבוּר זה – ַבּעבוּר זה
ַ
 אּלָ א ְבּ ָשׁעָ ה שׁיֵּ שׁ,לֹא ָא ַמ ְר ִתּי
.וּמרוֹר ֻמנָּ ִחים לְ ָפניָך
ָ ַמצָ ה

Se poate oare [începe a povesti despre ieșirea din Egipt] de la începutul lunii
[Nisan]? Învățăm însă că [povestea trebuie spusă] „în ziua aceea”. Dacă „în
ziua aceea”, oare se poate [spune] cât timp mai este încă zi? Învățăm însă că
„de aceea”. Am spus „de aceea” doar atunci când ai în fața ta mața și ierburi
amare, [adică în noaptea de Seder].

Mitħila ovdei avoda zara haiu
avoteinu, veaħșav kervanu
Hamakom laavodato,
șeneemar: vaiomer Iehoșua
el-kol-haam, ko amar Adonai
Elohei Israel: beever hanahar
iașvu avoteiħem meolam,
Teraħ avi Avraham vaavi
Naħor, vaiaavdu elohim
aħerim. Vaekaħ et-aviħem
et-Avraham meever hanahar
vaoleħ oto beħol ereț Kenaan,
vaarbe et zaro vaeten lo

בוֹדה זָ ָרה ָהיוּ
ָ עוֹב ֵדי ע
ְ ִמ ְתּ ִחּלָ ה
 וְ עַ כְ ָשׁיו ֵק ְר ָבנוּ,בוֹתינוּ
ֵ א
: שׁנּ ֱא ַמר,בדתוֹ
ָ ַה ָמּקוֹם לַ ע
 כֹּה,ל־העָ ם
ָ ָהוֹשעַ אל־כּ
ֻ ְוַ יֹאמר י
 ְבּעֵ בר:ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵ ָא ַמר יְ יָ ֱא
,בוֹתיכם ֵמעוֹלָ ם
ֵ ַהנָּ ָהר יָ ְשׁבוּ א
,תּ ַרח א ִבי ַא ְב ָר ָהם וַ א ִבי נָ חוֹר
 וָ א ַקח.ֹלהים א ֵח ִרים
ִ וַ יַּ עַ ְבדוּ ֱא
ת־א ְב ָר ָהם ֵמעֵ בר
ַ את־א ִביכם א
ַהנָּ ָהר וָ אוֹלֵ ְך אוֹתוֹ ְבּכָ ל־ארץ
 וָ ַא ְרבּה את־זַ ְרעוֹ וָ א ֵתּן לוֹ,כְּ נָ עַ ן
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et-Ițħak, vaeten le’Ițħak
et-Iaakov veet-Esav. Vaeten
le’Esav et-har Seir lareșet
oto, ve’Iaakov uvanav iardu
Mițraim.
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 וָ א ֵתּן לְ יִ צְ ָחק את־,את־יִ צְ ָחק
 וָ א ֵתּן לְ עֵ ָשׂו.יַ עקֹב וְ את־עֵ ָשׂו
,את־ ַהר ֵשעִ יר לָ רשׁת ֹאתוֹ
.וְ יַ עקֹב ָוּבנָ יו יָ ְרדוּ ִמצְ ָריִ ם

La început, strămoșii noștri se închinau la idoli, dar acum ne-a apropiat
Omniprezentul de slujba Sa, precum este spus: „Și a spus Ioșua întregului
popor: așa a spus Domnul, Dumnezeul lui Israel: dincolo de râu locuiseră
strămoșii voștri din vechime – Teraħ, tatăl lui Avraam și tatăl lui Naħor – și
au slujit dumnezei străini. Atunci l-am luat pe tatăl vostru, pe Avraam, de
dincolo de râu și l-am condus prin toată țara Canaanului și i-am înmulțit
urmașii și i l-am dăruit pe Isaac; și lui Isaac i l-am dăruit pe Iacov și pe Esav,
iar lui Esav i-am dăruit muntele Seir ca să-l moștenească, iar Iacov și fiii săi
au coborât în Egipt.” (Ioșua 24:2-4)

Baruħ șomer havtaħato
le’Israel, baruħ hu.
Șe’Hakadoș baruħ hu ħișav
et-hakeț, laasot kemo
șeamar le’Avraham avinu
bivrit bein habtarim,
șeneemar: vaiomer le’Avram
iado teda ki-gher ihie zaraħa
beereț lo lahem, vaavadum
veinu otam arba meot șana,
vegam et-hagoi așer iaavodu
dan anoħi, veaħarei-ħen iețu
birħuș gadol.

,שׁוֹמר ַה ְב ָט ָחתוֹ לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵ ָבּרוְּך
 שׁ ַה ָקדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא.ָבּרוְּך הוּא
 לַ עשׂוֹת כְּ מוֹ,ת־ה ֵקץ
ַ ִח ַשּׁב א
שּׁ ָא ַמר לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ִבּ ְב ִרית
 וַ יֹּאמר: שׁנּ ֱא ַמר,ֵבּין ַה ְבּ ָת ִרים
 יָ דֹעַ ֵתּ ַדע כִּ י־גֵ ר יִ ְהיה,לְ ַא ְב ָרם
 וַ ע ָבדוּם,זַ ְרעָך ְבּארץ לֹא לָ הם
.וְ עִ נּוּ א ָֹתם ַא ְר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָ ה
ת־הגּוֹי אשׁר יַ עבֹדוּ ָדּן
ַ וְ גַ ם א
 וְ ַאח ֵרי־כֵ ן יֵ צְ אוּ ִבּ ְרכֻ שׁ,ָאנֹכִ י
.גָּ דוֹל

Binecuvântat fie Cel care Își ține făgăduința față de Israel, binecuvântat fie
El, căci Atotsfântul, binecuvântat fie El, a socotit sfârșitul [robiei] spre a
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împlini ceea ce i-a spus lui Avraam, părintele nostru, în legământul dintre
părți, precum este spus: „și i-a spus lui Avram: «Să știi bine că străini vor fi
urmașii tăi într-o țară care nu este a lor, iar [locuitorii țării] îi vor subjuga și
îi vor oprima timp de patru sute de ani. Și chiar pe poporul care îi va subjuga
Eu îl voi judeca și apoi [urmașii tăi] vor ieși cu avere mare»”. (Geneza 15:13-14)

➢

Se acoperă mațot, se ridică cupa cu vin și se rostește:

Vehi șeamda laavoteinu
velanu, șelo eħad bilvad
amad aleinu leħaloteinu,
ela șebħol dor vador
omdim aleinu leħaloteinu,
ve’Hakadoș baruħ hu
mațileinu miiadam.

,בוֹתינוּ וְ לָ נוּ
ֵ וְ ִהיא שׁעָ ְמ ָדה לַ א
שּׁלֹא א ָחד ִבּלְ ָבד עָ ַמד עָ לֵ ינוּ
 אּלָ א שׁ ְבּכָ ל דּוֹר,ּלוֹתנוּ
ֵ ַלְ כ
,לוֹתנוּ
ֵ ַוָ דוֹר עוֹ ְמ ִדים עָ לֵ ינוּ לְ כ
וְ ַה ָקדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא ַמצִ ילֵ נוּ
.ִמיָּ ָדם

Și această [promisiune] a rămas în vigoare pentru strămoșii noștri și pentru
noi: căci nu doar unul [singur] s-a ridicat împotriva noastră spre a ne nimici,
ci în fiecare generație se ridică împotriva noastră spre a ne nimici, însă
Atotsfântul, binecuvântat fie El, ne scapă din mâinile lor.

➢

Se pune pe masă cupa cu vin, se descoperă mațot și se rostește:

Țe ulmad ma bikeș Lavan
haarami laasot le’Iaakov
avinu, șe’Paro lo gazar ela
al hazħarim, ve’Lavan bikeș
laakor et-hakol, șeneemar:
arami oved avi, vaiered
Mițraima, vaiagor șam
bimtei meat, vaiehi șam
legoi gadol, ațum varav.

צֵ א וּלְ ַמד ַמה ִבּ ֵקשׁ לָ ָבן ָהא ַר ִמּי
 שׁ ַפ ְרעֹה:לַ עשׂוֹת לְ יַ עקֹב ָא ִבינוּ
 וְ לָ ָבן,לֹא גָ זַ ר אּלָ א עַ ל ַהזְּ כָ ִרים
: שׁנּ ֱא ַמר,ת־הכֹּל
ַ ִבּ ֵקשׁ לַ עקֹר א
 וַ יֵּ רד ִמצְ ַריְ ָמה,א ַר ִמּי א ֵֹבד ָא ִבי
 וַ ִיְהי ָשׁם,וַ יָּ גָ ר ָשׁם ִבּ ְמ ֵתי ְמעָ ט
. עָ צוּם וָ ָרב,לְ גוֹי גָּ דוֹל
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Mergi și învață ce a dorit să facă Lavan arameul părintelui nostru Iacov, căci
Faraonul hotărâse doar nimicirea fiilor, dar Lavan a vrut stârpirea tuturor,
precum este spus: „Un arameu îl nimicea pe părintelui meu și el a coborât în
Egipt și a locuit acolo ca străin cu un număr mic [de oameni]; și acolo a
devenit un popor mare, puternic și numeros.” (Deuteronomul 26:5)

Vaiered Mițraima – anus al pi
hadibur.

וַ יֵּ רד ִמצְ ַריְ ָמה – ָאנוּס עַ ל ִפי
.ַה ִדּבּוּר

„Și a coborât în Egipt” – constrâns de ce îi spusese Dumnezeu [lui Avraam,
anume că urmașii lui vor fi robi într-o țară străină].

Vaiagor șam – melamed șelo
iarad Iaakov avinu lehiștakea
be’Mițraim ela lagur șam,
șeneemar: vaiomru el-Paro,
lagur baareț banu, ki ein
mire lațon așer laavadeħa,
ki ħaved haraav beereț
Kenaan, veata ieșvu-na
avadeħa beereț Goșen.

וַ יָּ גָ ר ָשׁם – ְמלַ ֵמּד שׁלֹא יָ ַרד
יַ עקֹב ָא ִבינוּ לְ ִה ְשׁ ַתּ ֵקעַ ְבּ ִמצְ ַריִ ם
: שׁנּ ֱא ַמר,אּלָ א לָ גוּר ָשׁם
 לָ גוּר ָבּ ָארץ,ל־פ ְרעֹה
ַ ֹאמרוּ א
ְ וַ יּ
 כִּ י ֵאין ִמ ְרעה לַ צֹאן אשׁר,ָבּאנוּ
 כִּ י כָ ֵבד ָה ָרעָ ב ְבּארץ,לַ ע ָבדיָך
 וְ עַ ָתּה יֵ ְשׁבוּ־נָ א ע ָבדיָך.כְּ נָ עַ ן
.ְבּארץ ֹגּשׁן

„Și a locuit acolo ca străin” – aceasta ne învață că părintele nostru Iacov
nu coborâse ca să se așeze în Egipt, ci doar să locuiască temporar, precum este
spus: „Și i-au spus lui Faraon: „Am venit să locuim în țară, căci nu e pășune
pentru turmele slujitorilor tăi, căci foametea este grea în țara Canaanului; și
acum, te rugăm, [lasă pe] slujitorii tăi să se așeze în ținutul Goșen.” (Geneza 47:4)

Bimtei meat – kema
șeneemar: beșivim nefeș
iardu avoteħa Mițraima,
veata samħa Adonai Eloheħa
keħoħvei hașamaim larov.

:ִבּ ְמ ֵתי ְמעָ ט – כְּ ָמה שּׁנּ ֱא ַמר
ְבּ ִשׁ ְבעִ ים נפשׁ יָ ְרדוּ אבוֹתיָך
 וְ עַ ָתּה ָשׂ ְמָך יְ יָ ֱאֹלהיָך,ִמצְ ָריְ ָמה
.כְּ כוֹכְ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִ ם לָ רֹב
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„Cu un număr mic [de oameni]” – precum este spus: „cu șaptezeci de suflete
coborâră strămoșii tăi în Egipt și acum Domnul, Dumnezeul tău, te-a făcut
numeros precum stelele de pe cer.” (Deuteronomul 10:22)

Vaiehi șam legoi – melamed
șehaiu Israel mețuianim șam.

וַ יְ ִהי ָשׁם לְ גוֹי – ְמלַ ֵמד שׁ ָהיוּ
.יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמצֻ יָּ נִ ים ָשׁם

„Și a devenit acolo un popor” – aceasta ne învață că Israel era distins acolo.

Gadol, ațum – kema
șeneemar: uvnei Israel paru
vaișrețu vairbu vaiaațmu
bimeod meod, vatimale
haareț otam.

: עָ צוּם – כְּ ָמה שּׁנּ ֱא ַמר,גָּ דוֹל
ְוּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָפרוּ וַ יִּ ְשׁ ְרצוּ וַ יִּ ְרבּוּ
 וַ ִתּ ָמּלֵ א,וַ יַּ עַ צְ מוּ ִבּ ְמאֹד ְמאֹד
.ָה ָארץ א ָֹתם

„Mare, puternic” – precum este spus: „Iar copiii lui Israel au fost roditori, au
fost prolifici, s-au înmulțit și s-au întărit foarte, foarte mult și s-a umplut țara
de ei.” (Exodul 1:7)

Varav – kema șeneemar:
revava kețemaħ hasade
netatiħ vatirbi vatigdeli,
vatavoi baadi adaim. Șadaim
naħonu useareħ țimeaħ veat
erom veeria. Vaeevor alaiħ
vaereħ mitboseset bedamaiħ,
vaomar laħ bedamaiħ ħaii,
vaomar laħ bedamaiħ ħaii.

 ְר ָב ָבה:וָ ָרב – כְּ ָמה שּׁנּ ֱא ַמר
 וַ ִתּ ְר ִבּי,כְּ צ ַמח ַה ָשדה נְ ַת ִתּיְך
,וַ ִתּגְ ְדּלִ י וַ ָתּב ִֹאי ַבּע ִדי ע ָדיִים
 וְ ַא ְתּ,וּשׂעָ ֵרְך צִ ֵמּ ַח
ְ ָשׁ ַדיִ ם נָ כֹנוּ
 וָ אעֱ בֹר עָ לַ יִ ְך.עֵ רֹם וְ ע ְריָ ה
,וָ א ְר ֵאְך ִמ ְתבּוֹססת ְבּ ָד ָמיְִך
 וָ א ַֹמר לָ ְך,וָ א ַֹמר לָ ְך ְבּ ָד ַמיִ ְך חיִ י
.ְבּ ָד ַמיִ ְך חיִ י

„Și numeros” – precum este scris: „V-am făcut mulți ca plantele câmpului și
ai devenit numeros și ai crescut și ai mers cu podoabe multe, cu pieptul drept
și părul despletit și ai fost dezgolit și dezbrăcat. Voi trece pe lângă tine și te voi

MAGHID

22

מגיד

vedea înecat în sânge și îți voi spune: în sângele tău vei trăi, în sângele tău
vei trăi.” (Ezekiel 16:7)

Vaiareu otanu hamițrim
vaieanunu, vaitnu aleinu
avoda kașa.

,וַ יָּ ֵרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמּצְ ִרים וַ יְ עַ נּוּנוּ
.וַ יִ ְתּנוּ עָ לֵ ינוּ עב ָֹדה ָק ָשׁה

„Și ne-au asuprit egiptenii și ne-au chinuit și ne-au pus la muncă grea.”
(Deuteronomul 26:6)

Vaiareu otanu hamițrim –
kema șeneemar: hava
nitħakma lo pen irbe,
vehaia ki tikrena milħama
venosaf gam hu al soneinu,
venilħam-banu, veala
min-haareț.

וַ יָּ ֵרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמּצְ ִרים – כְּ ָמה
 ָה ָבה נִ ְת ַחכְּ ָמה לוֹ פן:שּׁנּ ֱא ַמר
 וְ ָהיָ ה כִּ י ִת ְקראנָ ה,יִ ְרבּה
נוֹסף גַּ ם הוּא עַ ל
ַ ְִמלְ ָח ָמה ו
 וְ עָ לָ ה,ם־בּנוּ
ָ שֹׂנְ ֵאינוּ וְ נִ לְ ַח
.ן־ה ָארץ
ָ ִמ

„Și ne-au asuprit egiptenii” – precum este spus: „Haideți să ne purtăm
dibaci cu el, ca nu cumva să se înmulțească și, dacă se va întâmpla un război,
să se alăture și el dușmanilor noștri și să lupte contra noastră și să urce [afară]
din țară.” (Exodul 1:10)

Vaieanunu – kema șeneemar:
vaiasimu alav sarei misim
lemaan anoto besivlotam,
vaiven arei miskenot le’Faro,
et-Pitom veet-Raamses.

 וַ יָּ ִשׂימוּ:וַ יְ עַ נּוּנוּ – כְּ ָמה שּׁנּ ֱא ַמר
עָ לָ יו ָשׂ ֵרי ִמ ִסים לְ ַמעַ ן עַ נֹּתוֹ
 וַ יִּ בן עָ ֵרי ִמ ְסכְּ נוֹת,ֹלתם
ָ ְבּ ִס ְב
.ת־ר ַע ְמ ֵסס
ַ ת־פתֹם וְ א
ִ  א,לְ ַפ ְרעֹה

„Și ne-au chinuit” – precum este spus: „Și au pus asupra lui supraveghetori
de sarcini, ca să îl asuprească cu poverile lor; și el a construit orașe-grânar
pentru Faraon: Pitom și Ramses.” (Exodul 1:11)
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Vaitnu aleinu avoda kașa –
kema șeneemar: vaiaavidu
Mițraim et-bnei Israel befareħ.

– וַ יִ ְתּנוּ עָ לֵ ינוּ עב ָֹדה ָק ָשׁה
 וַ יַּ ע ִבדוּ ִמצְ ַריִ ם:שׁנּ ֱא ַמר
ֹ כְּ ָמה
.ת־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָפרְך
ְ א
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„Și ne-au pus la muncă grea” – precum este scris: „Și i-au înrobit egiptenii
pe copiii lui Israel cu asprime zdrobitoare”. (Exodul 1:13)

Vanițak el-Adonai Elohei
avoteinu, vaișma Adonai
et-koleinu, vaiar et-onieinu
veet amaleinu veet laħațeinu.

,ֹלהי אב ֵֹתינוּ
ֵ וַ נִּ צְ עַ ק אל־יְ יָ ֱא
 וַ יַּ ְרא את־,וַ יִּ ְשׁ ַמע יְ יָ את־קֹלֵ נוּ
.עָ נְ יֵ נוּ וְ את ע ָמלֵ נוּ וְ את לַ חצֵ נוּ

„Și am strigat Domnului, Dumnezeul părinților noștri, și ne-a auzit Domnul
glasul și ne-a văzut suferința și chinurile și apăsările.” (Deuteronomul 26:7)

Vanițak el-Adonai Elohei
avoteinu – kema șeneemar:
vaiehi vaiamim harabim
hahem, vaiamat meleħ
Mițraim, vaieanħu vnei-Israel
min-haavoda vaizaku, vataal
șavatam el-ha’Elohim min
haavoda.

– ֹלהי אב ֵֹתינוּ
ֵ וַ נִּ צְ עַ ק אל־יְ יָ ֱא
 וַ יְ ִהי ַביָּ ִמים:כְּ ָמה שּׁנּ ֱא ַמר
ָה ַר ִבּים ָה ֵהם וַ יָּ ָמת מלְך
 וַ יֵּ ָאנְ חוּ ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל,ִמצְ ַריִ ם
 וַ ַתּעַ ל,בוֹדה וַ יִּ זְ עָ קוּ
ָ ־הע
ָ ִמן
ֹלהים ִמן
ִ ל־ה ֱא
ָ ַשׁוְ עָ ָתם א
.ָהעב ָֹדה

„Și am strigat Domnului, Dumnezeul părinților noștri” – precum este
spus: „Și a fost, în acele zile multe, că regele Egiptului a murit și copiii lui
Israel au gemut din cauza muncii și au strigat; și strigătul lor din cauza
muncii a urcat la Dumnezeu.” (Exodul 2:23)

Vaișma Adonai et koleinu,
kema șeneemar: vaișma Elohim
et-naakatam, vaizkor Elohim

וַ יִּ ְשׁ ַמע יְ יָ את ֹקלֵ נוּ – כְּ ָמה
ֹלהים
ִ  וַ יִּ ְשׁ ַמע ֱא:שּׁנּ ֱא ַמר
ֹלהים
ִ  וַ יִּ זְ כֹּר ֱא,את־נַ א ָק ָתם
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et-brito, et-Avraham,
et-Ițħak veet-Iaakov.
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,ת־א ְב ָר ָהם
ַ ת־בּ ִריתוֹ א
ְ א
.את־יִ צְ ָחק וְ את־יַ עקֹב

„Și ne-a auzit Domnul glasul” – precum este spus: „Dumnezeu a auzit
suspinul lor și Dumnezeu Și-a amintit de legământul Său cu Avraam, cu Isaac
și cu Iacov.” (Exodul 2:24)

Vaiar et-onieinu – zo prișut
dereħ ereț, kema șeneemar:
vaiar Elohim et bnei-Israel
vaieda Elohim.

וַ יַּ ְרא את־עָ נְ יֵ נוּ – זוֹ ְפ ִרישׁוּת
: כְּ ָמה שּׁנּ ֱא ַמר,דּרְך ארץ
ֹלהים את ְבּנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִ וַ יַּ ְרא ֱא
.ֹלהים
ִ וַ יֵּ ַדע ֱא

„Și ne-a văzut suferința” – aceasta este înăbușirea vieții casnice, precum
este spus: „Și Dumnezeu i-a văzut pe copiii lui Israel și Dumnezeu a știut”.
(Exodul 2:25)

Veet-amaleinu – eilu habanim,
kema șeneemar: kol-haben
hailod haieora tașliħuhu
veħol-habat teħaiun.

,וְ את־ע ָמלֵ נוּ – ֵאּלוּ ַה ָבּנִ ים
ל־ה ֵבּן ַהיִּ ּלוֹד
ַ ָ כּ:כְּ ָמה שּׁנּ ֱא ַמר
ל־ה ַבּת
ַ ַָהיְ א ָֹרה ַתּ ְשׁלִ יכֻ הוּ וְ כ
.ְתּ ַחיּוּן

„Și chinurile noastre” – aceștia sunt fiii [noștri], precum este spus: „Orice fiu
care se va naște să îl aruncați în râu și orice fiică să o țineți în viață!”
(Exodul 1:22)

Veet laħațeinu – ze hadħak,
kema șeneemar: vegam-raiti
et-halaħaț așer Mițraim
loħațim otam.

 כְּ ָמה,וְ את לַ ָחצֵ נוּ – זה ַה ְדּ ַחק
ת־הּלַ ַחץ
ַ ם־ר ִא ִיתי א
ָ ַ וְ ג:שּׁנּ ֱא ַמר
.אשׁר ִמצְ ַריִ ם ֹלחצִ ים א ָֹתם

„Și apăsările noastre” – aceasta este subjugarea, precum este spus: „Am
văzut și chinul cu care egiptenii îi chinuiesc.” (Exodul 3:9)
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Vaioțieinu Adonai mi’Mițraim
beiad ħazaka, uvizroa netuia,
uvmora gadol, uvotot uvmoftim.

וַ יּוֹצִ ֵאנוּ יְ יָ ִמ ִמצְ ַריִ ם ְבּיָ ד
 ְוּבמ ָֹרא, ִוּבזְ רֹעַ נְ טוּיָ ה,חזָ ָקה
. ְוּבאֹתוֹת ְוּבמ ְֹפ ִתים,גָּ דֹל
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„Și ne-a scos Domnul din Egipt cu mână puternică și cu braț întins și cu teamă
mare și cu semne și cu minuni.” (Deuteronomul 26:8)

Vaioțieinu Adonai mi’Mițraim
– lo al-iedei malaħ, velo
al-iedei saraf, velo al-iedei
șaliaħ, ela Hakadoș baruħ hu
biħvodo uveațmo, șeneemar:
veavarti veereț Mițraim
balaila haze, vehikeiti
kol-beħor beereț Mițraim
meadam vead beheima,
uvħol elohei Mițraim eese
șfatim, ani Adonai.

– וַ יּוֹצִ ֵאנוּ יְ יָ ִמ ִמּצְ ַריִ ם
 וְ לֹא עַ ל־יְ ֵדי,לֹא עַ ל־יְ ֵדי ַמלְ ָאְך
 אּלָ א, וְ לֹא עַ ל־יְ ֵדי ָשׁלִ ַיח,ָשׂ ָרף
ַה ָקדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא ִבּכְ בוֹדוֹ
 וְ עָ ַב ְר ִתּי: שׁנּ ֱא ַמר,ְוּבעַ צְ מוֹ
,ְבארץ ִמצְ ַריִ ם ַבּּלַ יְ לָ ה ַהזּה
ל־בּכוֹר ְבּארץ ִמצְ ַריִ ם
ְ ָוְ ִהכֵּ ִיתי כּ
ֹלהי
ֵ  ְוּבכָ ל ֱא,ֵמ ָא ָדם וְ עַ ד ְבּ ֵה ָמה
. ָ אנִ י יְ י,ִמצְ ַריִ ם אעֱ שׂה ְשׁ ָפ ִטים

„Și ne-a scos Domnul din Egipt” – nu prin intermediul unui înger și nu
prin intermediul unui seraf și nu prin intermediul unui sol, ci Atotsfântul,
binecuvântat fie El, în măreția Sa, El Însuși [ne-a scos], precum este
spus: „Eu voi trece prin țara Egiptului în noaptea aceasta și voi lovi pe toți
întâii născuți din țara Egiptului, de la om și până la animal, iar cu toți zeii
Egiptului voi face judecăți, Eu sunt Domnul.” (Exodul 12:12)

Veavarti veereț Mițraim
balaila haze – ani velo malaħ.
Vehikeiti ħol beħor
beereț-Mițraim – ani velo
saraf. Uvħol-elohei Mițraim

וְ עָ ַב ְר ִתּי ְבארץ ִמצְ ַריִ ם ַבּּלַ יְ לָ ה
 וְ ִהכֵּ ִיתי.ַהזּה – אנִ י וְ לֹא ַמלְ ָאְך
ץ־מצְ ַרים – אנִ י
ִ כָ ל ְבּכוֹר ְבּאר
ֹלהי ִמצְ ַריִ ם
ֵ ל־א
ֱ ָ ְוּבכ.וְ לֹא ָשׂ ָרף
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eese șfatim – ani velo
hașaliaħ. Ani Adonai –
ani hu velo aħer.

מגיד

אעֱ שׂה ְשׁ ָפ ִטים – אנִ י וְ לֹא
 אנִ י יְ יָ – אנִ י הוּא.ַה ָשּׁלִ ַיח
.וְ לֹא ַא ֵחר

„Eu voi trece prin țara Egiptului” – Eu și nu un înger.
„și voi lovi pe toți întâii născuți din țara Egiptului” – Eu și nu un seraf.
„iar cu toți zeii Egiptului voi face judecăți” – Eu și nu un sol.
„Eu sunt Domnul” – Eu și nu altul.

Beiad ħazaka – zo hadever
kema șeneemar: hine iadAdonai hoia bemikneħa așer
basade: basusim, baħamorim,
bagmalim, babakar uvațon,
dever kaved meod.

 כְּ ָמה,ְבּיָ ד חזָ ָקה – זוֹ ַהדּבר
 ִהנֵּ ה יַ ד־יְ יָ הוֹיָ ה ְבּ ִמ ְקנְ ָך:שּׁנּ ֱא ַמר
,סוּסים
ִ  ַבּ,אשׁר ַבּ ָשדה
 ַבּ ָבּ ָקר, ַבּגְּ ַמלִ ים,ַבּחמ ִֹרים
. דּבר כָּ ֵבד ְמאֹד,ַוּבצֹאן

„Cu mână puternică” – aceasta este molima, precum este spus: „Iată mâna
Domnului este asupra turmelor tale care sunt pe câmp: pe cai, pe măgari, pe
cămile, pe vite și pe oi – o molimă foarte gravă.” (Exodul 9:3)

Uvizroa netuia – zo haħerev,
kema șeneemar: veħarbo șlufa
beiado, netuia al-Ierușalaim.

 כְּ ָמה,ִוּבזְ רֹעַ נְ טוּיָ ה – זוֹ ַהחרב
,לוּפה ְבּיָ דוֹ
ָ  וְ ַח ְרבּוֹ ְשׁ:שּׁנּ ֱא ַמר
.נְ טוּיָ ה עַ ל־יְ רוּ ָשׁלָ יִ ם

„Cu braț întins” – aceasta este sabia, precum este spus: „[Cu] sabia scoasă în
mână, întinsă asupra Ierusalimului.” (Cronici I 21:16)

Uvmora gadol – zo ghilui
șħina, kema șeneemar:
o hanisa Elohim lavo lakaħat
lo goi mikerev goi bemasot
beotot uvmoftim

,מוֹרא גָּ דֹל – זוֹ גִּ ּלוּי ְשׁכִ ינָ ה
ָ ְוּב
ֹלהים
ִ  אוֹ הנִ ָסה ֱא:כְּ ָמה שּׁנּ ֱא ַמר
לָ בוֹא לָ ַק ַחת לוֹ גּוֹי ִמקרב גּוֹי
מוֹפ ִתים
ְ ְבּ ַמסֹת ְבּ ֹאתֹת ְוּב
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uvemilħama uviad ħazaka
uvizroa netuia uvmoraim
ghedolim, keħol așer-asa
laħem Adonai Eloheiħem
be’Mițraim leeineħa.

מגיד

ְַוּב ִמלְ ָח ָמה ְוּביָ ד חזָ ָקה ִוּבזְ רוֹע
,מוֹר ִאים גְּ דוֹלִ ים
ָ נְ טוּיָ ה ְוּב
ָכְּ כֹל אשׁר־עָ ָשׂה לָ כם יְ י
.ֱאֹל ֵהיכם ְבּ ִמצְ ַריִ ם לְ עֵ יניָך

„Cu teamă mare” – aceasta este dezvăluirea Prezenței Divine, precum este
spus: „A [mai] încercat oare Dumnezeu să scoată pentru Sine un popor din
mijlocul unui alt popor, cu încercări, cu semne și minuni, cu război și cu mână
puternică și braț întins și cu apariții înfricoșătoare, așa cum v-a făcut
Domnul, Dumnezeul vostru, în Egipt, înaintea ochilor tăi?” (Deuteronomul 4:34)

Uvotot – ze hamate,
kema șeneemar: veet
hamate haze tikaħ beiadħa,
așer taase-bo et haotot.

 כְּ ָמה,ְוּבאֹתוֹת – זה ַה ַמּטה
 וְ את ַה ַמּטה ַהזּה ִתּ ַקח:שּׁנּ ֱא ַמר
 אשׁר ַתּעשׂה־בּוֹ את,ְבּיָ ְדָך
.ָהאֹתוֹת

„Și cu semne” – acesta este toiagul, precum este spus: „Și să iei în mâna ta
acest toiag, cu care vei face semnele.” (Exodul 4:17)

Uvmoftim – ze hadam,
kema șeneemar: venatati
moftim bașamaim uvaareț.

 כְּ ָמה,ְוּבמ ְֹפ ִתים – זה ַה ָדּם
מוֹפ ִתים
ְ  וְ נָ ַת ִתּי:שּׁנּ ֱא ַמר
.ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָוּב ָארץ

„Și cu minuni” – acesta este sângele, precum este spus: „Și voi face minuni
pe cer și pe pământ.” (Ioel 3:3)

➢

Atunci când citim cuprinsul prescurtat al urgiilor și de asemenea atunci când citim
urgiile, se obișnuiește să înmuiem degetul mic în cupa cu vin și să scoatem câte o
picătură de vin din cupă pentru fiecare urgie, în amintirea distrugerii provocate și a
suferinței și pierderii de vieți omenești.

Dam vaeș vetimrot așan.

.ָדּם וָ ֵאשׁ וְ ִת ְימרוֹת עָ ָשׁן

Sânge și foc și coloane de fum.
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Davar aħer: beiad ħazaka
ștaim, uvizroa netuia ștaim,
uvmora gadol ștaim, uvotot
ștaim, uvmoftim ștaim.

מגיד

, ְבּיָ ד חזָ ָקה ְשׁ ַתּיִ ם:ָד ָבר ַא ֵחר
 ְוּבמ ָֹרא,ִוּבזְ רֹעַ נְ טוּיָ ה ְשׁ ַתּיִ ם
, ְוּבאֹתוֹת ְשׁ ַתּיִ ם,גָּ דֹל ְשׁ ַתּיִ ם
.ְוּבמ ְֹפ ִתים – ְשׁ ַתּיִ ם

O altă tălmăcire este: „cu mână puternică” – două [urgii]; „cu braț întins” –
două [urgii]; „cu mare teamă” – două [urgii]; „cu semne” – două [urgii];
„cu minuni” – două [urgii].

Eilu eser makot șehevi
Hakadoș baruħ hu al-hamițrim
be’Mițraim, veeilu hen:

ֵאּלוּ עשׂר ַמכּוֹת שׁ ֵה ִביא
ל־ה ִמּצְ ִרים
ַ ַַה ָקדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא ע
: וְ ֵאלוּ ֵהן,ְבּ ִמצְ ַריִ ם

Acestea sunt [cele] zece urgii pe care le-a adus Atotsfântul, binecuvântat fie
El, asupra egiptenilor în Egipt și iată-le:
B

C

C

B

Dam

Țefardea

ַצְ ַפ ְר ֵדּע

ָדּם

D

E

E

D

Kinim

Păduchi

Arov

Sălbăticiuni

עָ רוֹב

כִּ נִּ ים

F

G

G

F

Dever

Șħin

ְשׁ ִחין

דּבר

H

I

I

H

Barad

Arbe

ַא ְרבּה

ָבּ ָרד

J

K

K

J

Ħoșeħ

Makat beħorot

ַמכַּ ת ְבּכוֹרוֹת

ֹחשְׁך

Sânge

Molimă

Grindină

Întuneric

Broaște

Bube

Lăcuste

Moartea întâilor
născuți
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מגיד

Rabi Iehuda haia noten bahem simanim:

:נוֹתן ָבּהם ִס ָמּנִ ים
ֵ הוּדה ָהיָ ה
ָ ְַר ִבּי י

MAGHID

DeȚa”Ħ

ADa”Ș

BeAĦaV

.ְדּצַ "ְך עַ ַד"שׁ ְבּ ַא ַח"ב

Rabinul Iehuda folosea abrevieri [pentru ele]: DeȚa”Ħ

Rabi Iosi haglili omer:
minain ata omer șelaku
hamițrim be’Mițraim eser
makot veal haiam laku
ħamișim makot? Be’Mițraim
ma hu omer? Vaiomru
haħartumim el Paro: ețba
Elohim hi. Veal haiam ma hu
omer? Vaiar Israel et-haiad
hagdola așer asa Adonai
be’Mițraim, vaiiru haam etAdonai vaiaaminu b’Adonai
uv’Moșe avdo. Kama laku
veețba? Eser makot. Emor
meata: be’Mițraim laku eser
makot veal haiam laku
ħamișim makot.

ADa”Ș

BeAĦaV.

 ִמנַּ יִ ן:אוֹמר
ֵ יוֹסי ַהגְּ לִ ילִ י
ֵ ַר ִבּי
אוֹמר שּׁלָ קוּ ַה ִמּצְ ִרים
ֵ ַא ָתּה
ְבּ ִמצְ ַריִ ם עשׂר ַמכּוֹת וְ עַ ל ַהיָּ ם
לָ קוּ ח ִמ ִשּׁים ַמכּוֹת? ְבּ ִמצְ ַריִ ם
ֹאמרוּ
ְ אוֹמר? וַ יּ
ֵ ַמה הוּא
 אצְ ַבּע:ַה ַח ְר ֻט ִמּם אל ַפ ְרעֹה
 וְ עַ ל ַהיָּ ם ָמה הוּא.ֹלהים ִהוא
ִ ֱא
ת־היָּ ד
ַ אוֹמר? וַ יַּ ְרא יִ ְשׂ ָר ֵאל א
ֵ
,ַהגְּ דֹלָ ה אשׁר עָ ָשׂה יְ יָ ְבּ ִמצְ ַריִ ם
 וַ יַּ א ִמינוּ ַבּיי, ָוַ יִּ ְיראוּ ָהעָ ם את־יְ י
 כַּ ָמה לָ קוּ.ְוּבמֹשׁה עַ ְבדוֹ
 ֱאמוֹר.ְבאצְ ַבּע? עשׂר ַמכּוֹת
 ְבּ ִמצְ ַרים לָ קוּ עשׂר:ֵמעַ ָתּה
ַמכּוֹת וְ עַ ל ַהיָּ ם לָ קוּ ח ִמ ִשּׁים
.ַמכּוֹת

Rabinul Iosi galileanul spunea: De unde putem deduce că egiptenii în Egipt
au îndurat zece urgii, iar pe mare cincizeci de urgii? Cum este zis în Egipt?
„Magii i-au spus lui Faraon: este degetul lui Dumnezeu.” (Exodul 8:15) Și la
mare, cum este zis? „Și Israel a văzut mâna cea mare pe care o îndreptase
Domnul asupra Egiptului și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în
Domnul și în Moise, slujitorul Său.” (Exodul 14:31) Câte urgii înduraseră prin
„deget”? Zece. Dedu așadar de aici: în Egipt au îndurat zece urgii, iar la mare
au îndurat cincizeci de urgii.

MAGHID

Rabi Eliezer omer: minain
șekol-maka umaka șehevi
Hakadoș baruħ hu al
hamițrim be’Mițraim haita
șel arba makot? Șeneemar:
ieșalaħ-bam ħaron apo, evra
vazaam vețara, mișlaħat
malaħei raim. Evra – aħat,
vazaam – ștaim, vețara –
șaloș, mișlaħat malaħei raim
– arba. Emor meata:
be’Mițraim laku arbaim
makot veal haiam laku
mataim makot.
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מגיד

 ִמנַּ יִ ן שׁכָּ ל־:אוֹמר
ֵ ַר ִבּי ֱאלִ יעזר
וּמכָּ ה שׁ ֵה ִביא ַה ָקדוֹשׁ
ַ ַמכָּ ה
ָבּרוְּך הוּא עַ ל ַה ִמּצְ ִרים ְבּ ִמצְ ַריִ ם
?ָהיְ ָתה שׁל ַא ְר ַבּע ַמכּוֹת
,ח־בּם חרוֹן ַאפוֹ
ָ ַ יְ ַשּׁל:שׁנּ ֱא ַמר
 ִמ ְשׁלַ ַחת,ע ְב ָרה וָ זַ עַ ם וְ צָ ָרה
, ע ְב ָרה – ַא ַחת.ַמלְ אכֵ י ָרעִ ים
, וְ צָ ָרה – ָשֹׁלשׁ,וָ זַ עַ ם – ְשׁ ַתּיִ ם
– ִמ ְשׁלַ ַחת ַמלְ אכֵ י ָרעִ ים
 ְבּ ִמצְ ַריִ ם: ֱאמוֹר ֵמעַ ָתּה.ַא ְר ַבּע
לָ קוּ ַא ְר ָבּעִ ים ַמכּוֹת וְ עַ ל ַהיָּ ם
.אתיִ ם ַמכּוֹת
ַ לָ קוּ ָמ

Rabinul Eliezer spunea: De unde putem deduce că fiecare urgie pe care a
adus-o Atotsfântul, binecuvântat fie El, asupra egiptenilor în Egipt a fost
împătrită? Căci este spus: „Își va trimite furia asupra lor: mânie, înfocare,
năpastă și mulțime de îngeri răi”. (Psalmi 78:49) „Mânie” – una, „înfocare” –
două, „năpastă” – trei, „mulțime de îngeri răi” – patru. Dedu de aici: în Egipt
au îndurat patruzeci de urgii, iar la mare au îndurat două sute de urgii.

Rabi Akiva omer: minain
șekol-maka umaka șehevi
Hakadoș baruħ hu al
hamițrim be’Mițraim haita
șel ħameș makot? Șeneemar:
ieșalaħ bam ħaron apo, evra
vazaam vețara, mișlaħat
malaħei raim. Ħaron apo –

 ִמנַּ יִ ן שׁכָּ ל־:וֹמר
ֵ ַר ִבּי ע ִק ָיבא א
וּמכָּ ה שׁ ֵה ִביא ַה ָקדוֹשׁ
ַ ַמכָּ ה
ָבּרוְּך הוּא עַ ל ַה ִמּצְ ִרים ְבּ ִמצְ ַריִ ם
?ָהיְ ָתה שׁל ָח ֵמשׁ ַמכּוֹת
,ח־בּם חרוֹן ַאפוֹ
ָ ַ ְִי ַשּׁל:שׁנּ ֱא ַמר
 ִמ ְשׁלַ ַחת,ע ְב ָרה וָ זַ עַ ם וְ צַ ָרה
–  חרוֹן ַאפוֹ.ַמלְ אכֵ י ָרעִ ים
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aħat, evra – ștaim, vazaam –
șaloș, vețara – arba, mișlaħat
malaħei raim – ħameș.
Emor meata: be’Mițraim
laku ħamișim makot veal
haiam laku ħamișim
umataim makot.

מגיד

–  וָ זַ עַ ם, ע ְב ָרה – ְשׁ ָתּיִ ם,ַא ַחת
, וְ צָ ָרה – ַא ְר ַבּע,ָשׁלוֹשׁ
.ִמ ְשׁלַ ַחת ַמלְ אכֵ י ָרעִ ים – ָח ֵמשׁ
 ְבּ ִמצְ ַריִ ם לָ קוּ:ֱאמוֹר ֵמעַ ָתּה
ח ִמ ִשּׁים ַמכּוֹת וְ עַ ל ַהיָּ ם לָ קוּ
.אתיִ ם ַמכּוֹת
ַ וּמ
ָ ח ִמ ִשּׁים

Rabinul Akiva spunea: De unde putem deduce că fiecare urgie pe care a
adus-o Atotsfântul, binecuvântat fie El, asupra egiptenilor în Egipt a fost
încincită? Căci este spus: „Își va trimite asupra lor furie, mânie, înfocare,
năpastă și mulțime de îngeri răi”. (Psalmi 78:49) „Furie” – una, „mânie” – două,
„înfocare” – trei, „năpastă” – patru, „mulțime de îngeri răi” – cinci. Dedu de
aici: în Egipt au îndurat cincizeci de urgii, iar la mare au îndurat două sute
cincizeci de urgii.

Kama maalot tovot
la’Makom aleinu!

כַּ ָמה ַמעלוֹת טוֹבוֹת
!לַ ָמּקוֹם עָ לֵ ינוּ

Cât de multe sunt treptele bunătății Omniprezentului față de noi!

Ilu hoțianu mi’Mițraim velo
asa vahem șefatim – daieinu.
Ilu asa vahem șefatim velo asa
veloheihem – daieinu.
Ilu asa veloheihem velo harag
et-beħoreihem – daieinu.
Ilu harag et-beħoreihem velo
natan lanu et-mamonam –
daieinu.

ִאּלוּ הוֹצִ ָיאנוּ ִמ ִמצְ ַריִ ם וְ לֹא
. ַדּיֵּ נוּ,עָ ָשׂה ָבהם ְשׁ ָפ ִטים
 וְ לֹא,ִאּלוּ עָ ָשׂה ָבהם ְשׁ ָפ ִטים
. ַדּיֵּ נוּ,אֹלהיהם
ֵ עָ ָשׂה ֵב
 וְ לֹא ָה ַרג,אֹלהיהם
ֵ ִאּלוּ עָ ָשׂה ֵב
. ַדּיֵּ נוּ,כוֹריהם
ֵ ת־בּ
ְ א
כוֹריהם
ֵ ת־בּ
ְ ִאּלוּ ָה ַרג א
,ת־ממוֹנָ ם
ָ וְ לֹא נָ ַתן לָ נוּ א
.ַדּיֵּ נוּ
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ת־ממוֹנָ ם וְ לֹא
ָ ִאּלוּ נָ ַתן לָ נוּ א
. ַדּיֵּ נוּ,ת־היָּ ם
ַ ָק ַרע לָ נוּ א
ת־היָּ ם וְ לֹא
ַ ִאּלוּ ָק ַרע לָ נוּ א
Ilu kara lanu et-haiam velo
,העֱ ִב ָירנוּ ְבּתוֹכוֹ בּ ָח ָר ָבה
heeviranu betoħo beħarava –
daieinu.
.ַדּיֵּ נוּ
ִאּלוּ העֱ ִב ָירנוּ ְבּתוֹכוֹ בּ ָח ָר ָבה
Ilu heeviranu betoħo beħarava
velo șika țareinu betoħo – daieinu. . ַדּיֵּ נוּ,וְ ל ֹא ִשׁ ַקע צָ ֵרנוּ ְבּתוֹכוֹ
ִאּלוּ ִשׁ ַקע צָ ֵרנוּ ְבּתוֹכוֹ וְ לֹא
Ilu șika țareinu betoħo velo
sipek țorkeinu bamidbar
ִס ֵפק צָ ְרכֵּ נוּ ַבּ ִמ ְד ָבּר ַא ְר ָבּעִ ים
arbaim șana – daieinu.
. ַדּיֵּ נוּ,ָשׁנָ ה
ִאּלוּ ִס ֵפק צָ ְרכֵּ נוּ ַבּ ִמ ְד ָבּר
Ilu sipek țorkeinu bamidbar
arbaim șana velo heeħilanu
ַא ְר ָבּעִ ים ָשׁנָ ה וְ לֹא ה ֱאכִ ילָ נוּ
et-haman – daieinu.
. ַדּיֵּ נוּ,ת־ה ָמּן
ַ א
ת־ה ָמּן וְ לֹא
ַ ִאּלוּ ה ֱאכִ ילָ נוּ א
Ilu heeħilanu et-haman velo
natan lanu et-ha’Șabat – daieinu.
. ַדּיֵּ נוּ,ת־ה ַשׁ ָבּת
ַ נָ ַתן לָ נוּ א
 וְ לֹא,ת־ה ַשׁ ָבּת
ַ ִאּלוּ נָ ַתן לָ נוּ א
Ilu natan lanu et-ha’Șabat velo
kervanu lifnei har Sinai – daieinu.
. ַדּיֵּ נוּ,ֵק ְר ָבנוּ לִ ְפנֵ י ַהר ִסינַ י
Ilu kervanu lifnei har Sinai velo  וְ לֹא,ִאּלוּ ֵק ְר ָבנוּ לִ ְפנֵ י ַהר ִסינַ י
natan lanu et-ha’Tora – daieinu.
. ַדּיֵּ נוּ,תּוֹרה
ָ ת־ה
ַ נַ ַתן לָ נוּ א
תּוֹרה וְ לֹא
ָ ת־ה
ַ ִאּלוּ נַ ַתן לָ נוּ א
Ilu natan lanu et-ha’Tora velo
hiħnisanu leereț Israel – daieinu. . ַדּיֵּ נוּ,יסנוּ לְ ארץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָ ִִהכְ נ
ִאּלוּ ִהכְ נִ ָיסנוּ לְ ארץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
Ilu hiħnisanu leereț Israel velo
vana lanu et-Beit Habħira –
ת־בּית
ֵ וְ לֹא ָבנָ ה לָ נוּ א
daieinu.
. ַדּיֵּ נוּ,ַה ְבּ ִח ָירה
Ilu natan lanu et-mamonam velo
kara lanu et-haiam – daieinu.
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Dacă ne-ar fi scos din Egipt,
dar n-ar fi judecat [pe egipteni] –

ne-ar fi fost destul!

Dacă i-ar fi judecat [pe egipteni],
dar nu pe zeii lor –

ne-ar fi fost destul!

Dacă i-ar fi judecat pe zeii lor,
dar nu le-ar fi ucis întâii născuți –

ne-ar fi fost destul!

Dacă le-ar fi ucis întâii născuți,
dar nu ne-ar fi dat averea lor –

ne-ar fi fost destul!

Dacă ne-ar fi dat averea lor,
dar nu ar fi despărțit marea pentru noi –

ne-ar fi fost destul!

Dacă ar fi despărțit marea pentru noi,
dar nu ne-ar fi condus prin mijlocul ei ca pe uscat –

ne-ar fi fost destul!

Dacă ne-ar fi condus prin mijlocul ei ca pe uscat,
dar nu ar fi înecat în ea pe asupritorii noștri –

ne-ar fi fost destul!

Dacă ar fi înecat în ea pe asupritorii noștri,
dar nu S-ar fi îngrijit de nevoile noastre timp de
patruzeci de ani în deșert –

ne-ar fi fost destul!

Dacă S-ar fi îngrijit de nevoile noastre timp de
patruzeci de ani în deșert,
dar nu ne-ar fi hrănit cu mană –

ne-ar fi fost destul!

Dacă ne-ar fi hrănit cu mană,
dar nu ne-ar fi dat Șabatul –

ne-ar fi fost destul!

Dacă ne-ar fi dat Șabatul,
dar nu ne-ar fi apropiat înaintea muntelui Sinai –

ne-ar fi fost destul!

Dacă ne-ar fi apropiat înaintea muntelui Sinai,
dar nu ne-ar fi dăruit Tora –

ne-ar fi fost destul!

Dacă ne-ar fi dăruit Tora,
dar nu ne-ar fi făcut să intrăm în țara Israelului –

ne-ar fi fost destul!

Dacă ne-ar fi făcut să intrăm în țara Israelului,
dar nu ne-ar fi construit Templul (Casa Aleasă) –

ne-ar fi fost destul!

34

מגיד

Al aħat kama veħama tova ħfula
umħupelet la’Makom aleinu:

טוֹבה
ָ עַ ל ַא ַחת כַּ ָמה וְ כַ ָמה
:ְכפוּלָ ה ְוּמ ֻכפלת לַ ָמּקוֹם ָעלֵ ינוּ
,שׁהוֹצִ ָיאנוּ ִמ ִמּצְ ַריִ ם
,וְ עָ ָשׂה ָבהם ְשׁ ָפ ִטים
,אֹלהיהם
ֵ וְ עָ ָשׂה ֵב
,כוֹריהם
ֵ ת־בּ
ְ וְ ָה ַרג א
,ת־ממוֹנָ ם
ָ וְ נָ ַתן לָ נוּ א
,ת־היָּ ם
ַ וְ ָק ַרע לָ נוּ א
,וְ העֱ ִב ָירנוּ ְבּתוֹכוֹ בּ ָח ָר ָבה
,וְ ִשׁ ַקע צָ ֵרנוּ ְבּתוֹכוֹ
וְ ִס ֵפק צָ ְרכֵּ נוּ ַבּ ִמ ְד ָבּר
,ַא ְר ָבּעִ ים ָשׁנָ ה
,ת־ה ָמּן
ַ וְ ה ֱאכִ ילָ נוּ א
,ת־ה ַשּׁ ָבּת
ַ וְ נָ ַתן לָ נוּ א
,וְ ֵק ְר ָבנוּ לִ ְפנֵ י ַהר ִסינַ י
,תּוֹרה
ָ ת־ה
ַ וְ נַ ָתן לָ נוּ א
,וְ ִהכְ נִ ָיסנוּ לְ ארץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ת־בּית ַה ְבּ ִח ָירה
ֵ ָוּבנָ ה לָ נוּ א
.וֹנוֹתינוּ
ֵ לְ כַ ֵפר עַ ל־כָּ ל־ע
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șehoțianu mi’Mițraim,
veasa vahem șfatim,
veasa veloheihem,
veharag et-beħoreihem,
venatan lanu et-mamonam,
vekara lanu et-haiam,
veheeviranu betoħo beħarava,
veșika țareinu betoħo,
vesipek țorkeinu bamidbar
arbaim șana,
veheeħilanu et-haman,
venatan lanu et-ha’Șabat,
vekervanu lifnei har Sinai,
venatan lanu et-ha’Tora,
vehiħnisanu leereț Israel,
uvana lanu et-Beit Habħira,
leħaper al kol avonoteinu.

Cu atât mai mult [ne este destul] binele nesfârșit pe care Omiprezentul l-a
făcut pentru noi! Ne-a scos din Egipt, i-a judecat [pe egipteni], i-a judecat pe
zeii lor, le-a ucis întâii născuți, ne-a dat averea lor, a despicat pentru noi
marea, ne-a condus prin mijlocul ei ca pe uscat, a înecat în ea pe asupritorii
noștri, S-a îngrijit de nevoile noastre timp de patruzeci de ani în deșert, ne-a
hrănit cu mană, ne-a dat Șabatul, ne-a apropiat de muntele Sinai, ne-a
dăruit Tora, ne-a făcut să intrăm în țara Israelului și a construit pentru noi
Templul (Casa Aleasă), ca să facă ispășire pentru toate păcatele noastre.
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Raban Gamliel haia omer:
kol șelo amar șloșa dvarim
eilu ba’Pesaħ lo iața iedei
ħovato, veeilu hen:

מגיד

 כָּ ל שּׁלֹא:אוֹמר
ֵ ַר ָבּן גַּ ְמלִ ֵיאל ָהיָ ה
,ֹלשׁה ְדּ ָב ִרים ֵאּלוּ ַבּפ ַסח
ָ ָא ַמר ְשׁ
: וְ ֵאּלוּ ֵהן,חוֹבתוֹ
ָ לֹא יָ צָ א יְ ֵדי

Raban Gamliel spunea: cel care nu spune aceste trei lucruri de Pesaħ, nu și-a
îndeplinit datoria și iată-le:

Pesaħ, Mața u’Maror.

.וּמרוֹר
ָ  ַמצָ ה,פ ַסח

Jertfa de Pesaħ, azima și ierburile amare.

➢

Stăpânul casei arată zroa (carnea friptă) și spune:

Pesaħ șehaiu avoteinu oħlim
bizman șe’Beit Hamikdaș haia
kaiam, al șum ma? Al șum
șepasaħ Hakadoș baruħ hu
al batei avoteinu be’Mițraim,
șeneemar: vaamartem zevaħ
Pesaħ hu l’Adonai, așer
pasaħ al batei vnei-Israel
be’Mițraim benogpo
et-Mițraim veet-bateinu hițil,
vaikod haam vaiștaħavu.

בוֹתינוּ אוֹכְ לִ ים
ֵ פ ַסח שׁ ָהיוּ א
,ִבּזְ ַמן שׁ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָהיָ ה ַקיָּ ם
עַ ל שׁוּם ָמה? עַ ל שׁוּם שׁ ָפ ַסח
ַה ָקדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא עַ ל ָבּ ֵתּי
: שׁנּ ֱא ַמר,בוֹתינוּ ְבּ ִמצְ ַריִ ם
ֵ א
,וַ א ַמ ְרתּם ז ַבח פ ַסח הוּא לַ יי
אשׁר ָפ ַסח עַ ל ָבּ ֵתּי ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל
ת־מצְ ַריִ ם
ִ ְבּ ִמצְ ַריִ ם ְבּנָ גְ פוֹ א
 וַ יִּ קֹד ָהעָ ם,ת־בּ ֵתּינוּ ִהצִ יל
ָ וְ א
.וַ יִּ ְשׁ ַתּחווּ

Jertfa de Pesaħ pe care o mâncau strămoșii noștri în perioada când Templul
[încă] exista – pentru ce este? Pentru că Atotsfântul, binecuvântat fie El, a
trecut peste casele strămoșilor noștri în Egipt, precum este spus: „Să spuneți:
«Ea este jertfa de Pesaħ pentru Domnul, care a trecut peste casele copiilor lui
Israel în Egipt, când a lovit Egiptul, iar casele noastre le-a salvat.» Și poporul
și-a plecat capul și [toți] s-au prosternat.” (Exodul 12:27)
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Stăpânul casei ridică mața (azima) și spune:

Mața zo șeanu oħlim, al
șum ma? Al șum șelo hispik
bețekam șel avoteinu
lehaħmiț ad șenigla aleihem
meleħ malħei hamlaħim,
Hakadoș baruħ hu, ughealam,
șeneemar: vaiofu et-habațek
așer hoțiu mi’Mițraim ugot
mațot, ki lo ħameț, ki gorșu
mi’Mițraim velo iaħlu
lehitmahmea, vegam țeida
lo asu lahem.

 עַ ל,ַמצָ ה זוֹ שׁ ָאנוֹ אוֹכְ לִ ים
שׁוּם ַמה? עַ ל שׁוּם שּׁלֹא
בוֹתינוּ
ֵ ִה ְס ִפיק ְבּצֵ ָקם שׁל א
לְ ַהח ִמיץ עַ ד שׁנִּ גְ לָ ה עלֵ יהם
 ַה ָקדוֹשׁ,מלְך ַמלְ כֵ י ַה ְמּלָ כִ ים
: שׁנּ ֱא ַמר, וּגְ ָאלָ ם,ָבּרוְּך הוּא
ת־ה ָבּצֵ ק אשׁר הוֹצִ יאוּ
ַ וַ יֹּאפוּ א
 כִּ י לֹא,ִמ ִמּצְ ַריִ ם עֻ גֹת ַמצוֹּ ת
 כִּ י ג ְֹרשׁוּ ִמ ִמּצְ ַריִ ם וְ לֹא,ָח ֵמץ
 וְ גַ ם צֵ ָדה,יָ כְ לוּ לְ ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ
.לֹא עָ שׂוּ לָ הם

Azima aceasta pe care o mâncăm, pentru ce este? Pentru că aluatul
strămoșilor noștri n-a apucat să dospească până li s-a arătat Regele, Regele
regilor, Atotsfântul, binecuvântat fie El, și i-a mântuit, precum este spus: „Ei
au copt aluatul pe care l-au luat din Egipt în turte nedospite, căci nu dospise,
căci fuseseră izgoniți din Egipt și nu putuseră zăbovi și nici provizii nu
pregătiseră pentru ei.” (Exodul 12:39)

➢

Stăpânul casei pune mața la loc, apoi ridică maror (ierburile amare) și spune:

Maror ze șeanu oħlim,
al șum ma? Al șum șemereru
hamițrim et-ħaiei avoteinu
be’Mițraim, șeneemar:
vaimareru et-ħaieihem
baavoda kașa, beħomer
uvilveinim uvħol-avoda
basade, et kol avodatam
așer-avdu vahem befareħ.

 עַ ל,ָמרוֹר זה שׁ ָאנוּ אוֹכְ לִ ים
שׁוּם ַמה? עַ ל שׁוּם שׁ ֵמּ ְררוּ
בוֹתינוּ
ֵ ת־חיֵּ י א
ַ ַה ִמּצְ ִרים א
 וַ יְ ָמ ְררוּ: שׁנּ ֱא ַמר,ְבּ ִמצְ ַריִ ם
,את־ ַחיֵּ יהם ַבּעב ָֹדה ָק ָשׁה
ְבּחֹמר ִוּבלְ ֵבנִ ים ְוּבכָ ל־עב ָֹדה
 את כָּ ל עב ָֹד ָתם,ַבּ ָשדה
.אשׁר־עָ ְבדוּ ָבהם ְבּ ָפרְך
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Aceste ierburi amare pe care le mâncăm, pentru ce sunt? Pentru că egiptenii
au amărât viața strămoșilor noștri în Egipt, precum este spus: „Le-au amărât
viețile cu muncă grea, cu mortar și cărămizi și cu toată munca de pe câmp;
toată munca lor cu care i-au muncit era de o asprime zdrobitoare.” (Exodul 1:14)

Beħol dor vador ħaiav adam
lirot et-ațmo keilu hu iața
mi’Mițraim, șeneemar:
vehigadeta levinħa baiom
hahu lemor: baavur ze asa
Adonai li bețeiti mi’Mițraim.
Lo et-avoteinu bilvad gaal
Hakadoș baruħ hu, ela af
otanu gaal imahem, șeneemar:
veotanu hoți mișam lemaan
havi otanu, latet lanu ethaareț așer nișba laavoteinu.

ְבּכָ ל־דּוֹר וָ דוֹר ַחיָּ ב ָא ָדם
לִ ְראוֹת את־עַ צְ מוֹ כְּ ִאּלוּ הוּא
 וְ ִהגַּ ְד ָתּ: שׁנּ ֱא ַמר,יָ צָ א ִמ ִמּצְ ַריִ ם
 ַבּעבוּר,לְ ִבנְ ָך ַבּיּוֹם ַההוּא לֵ אמֹר
.אתי ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
ִ זה ָע ָשׂה יְ יָ לִ י ְבּ ֵצ
בוֹתינוּ ִבּלְ ָבד גָּ ַאל
ֵ לֹא את־א
 אּלָ א ַאף,ַה ָקדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא
: שׁנּ ֱא ַמר,אוֹתנוּ גָּ ַאל עִ ָמּהם
ָ
 לְ ַמעַ ן,אוֹתנוּ הוֹצִ יא ִמ ָשּׁם
ָ ְו
 לָ תת לָ נוּ את־,אוֹתנוּ
ָ ָה ִביא
.ָה ָארץ אשׁר נִ ָשׁ ַבּע לַ אב ֵֹתינוּ

În orice generație este datoria fiecăruia să se vadă pe sine ca și cum el însuși a
ieșit din Egipt, precum este spus: „Și să-i povestești fiului tău în acea zi,
spunând: «De aceea a făcut Domnul [minuni] pentru mine când am ieșit din
Egipt.»” (Exodul 13:8) Nu doar pe strămoșii noștri i-a salvat Atotsfântul,
binecuvântat fie El, ci și pe noi ne-a salvat odată cu ei, precum este spus: „Și
ne-a scos de acolo spre a ne aduce să ne dea țara pe care o jurase strămoșilor
noștri.” (Deuteronomul 6:23)

➢

Se acoperă mațot, se ridică cupa cu vin și se rostește:

Lefiħaħ anaħnu ħaiavim
lehodot, lehalel, leșabeaħ,
lefaer, leromem, lehader,
levareħ, leale ulkales lemi
șeasa laavoteinu velanu
et-kol-hanisim haeilu.

,לְ ִפיכָ ְך אנַ ְחנוּ ַחיָּ ִבים לְ הוֹדוֹת
,רוֹמם
ֵ ְ ל, לְ ָפ ֵאר, לְ ַשׁ ֵבּ ַח,לְ ַהּלֵ ל
 לְ עַ ּלֵ ה וּלְ ַקּלֵ ס, לְ ָב ֵרְך,לְ ַה ֵדּר
בוֹתינוּ וְ לָ נוּ
ֵ לְ ִמי שׁעָ ָשׂה לַ א
:ל־הנִ ִסים ָה ֵאּלוּ
ַ ָאת־כּ
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Hoțianu meavdut leħeirut,
miiagon lesimħa, umeevel
leiom tov, umeafela leor
gadol, umișibud ligheula.
Venomar lefanav șira ħadașa,
haleluia.

מגיד

,הוֹצִ ָיאנוּ ֵמעַ ְבדוּת לְ ֵחרוּת
וּמ ֵאבל לְ יוֹם
ֵ ,ִמיָּ גוֹן לְ ִשׂ ְמ ָחה
,וּמא ֵפלָ ה לְ אוֹר גָּ דוֹל
ֵ ,טוֹב
ֹאמר
ַ  וְ נ.וּמ ִשּׁעְ בּוּד לִ גְ ֻאּלָ ה
ִ
. ַהלְ לוּיָ הּ,לְ ָפנָ יו ִשׁ ָירה ח ָד ָשׁה

De aceea, este datoria noastră să mulțumim, să slăvim, să preamărim, să
fălim, să înălțăm, să glorificăm, să binecuvântăm, să ridicăm în slăvi și să
lăudăm pe Cel care a făcut pentru noi și pentru strămoșii noștri toate aceste
minuni: ne-a scos din robie spre libertate, din durere spre bucurie, din doliu
spre sărbătoare, din întuneric spre lumină mare și din servitute spre
mântuire. Să spunem înaintea Lui o cântare nouă. Haleluia!

➢

Se pune jos cupa cu vin, se descoperă mațot și se rostește:

Haleluia halelu avdei Adonai,
halelu et șem Adonai. Iehi
șem Adonai mevoraħ meata
vead olam. Mimizraħ șemeș
ad mevoo mehulal șem Adonai.
Ram al-kol-goim Adonai,
al hașamaim kevodo. Mi
k’Adonai Eloheinu hamagbihi
lașavet, hamașpili lirot
bașamaim uvaareț? Mekimi
meafar dal, meașpot iarim
evion, lehoșivi im-nedivim,
im nedivei amo. Moșivi akeret
habait eim habanim smeħa,
haleluia.

 ַהלְ לוּ, ַָהלְ לוּיָ הּ ַהלְ לוּ עַ ְב ֵדי יְ י
 יְ ִהי ֵשׁם יְ יָ ְמב ָֹרְך. ָת־שׁם יְ י
ֵ א
 ִמ ִמּזְ ַרח.ֵמעַ ָתּה וְ עַ ד עוֹלָ ם
. ָשׁמשׁ עַ ד ְמבוֹאוֹ ְמ ֻהּלָ ל ֵשׁם יְ י
 עַ ל ַה ָשּׁ ַמיִ ם, ָָרם עַ ל־כָּ ל־גּוֹיִ ם יְ י
ֹלהינוּ
ֵ  ִמי כַּ יי ֱא.כְּ בוֹדוֹ
 ַה ַמּ ְשׁ ִפילִ י,ַה ַמּגְ ִבּ ִיהי לָ ָשׁבת
לִ ְראוֹת ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָוּב ָארץ? ְמ ִק ִימי
 ֵמ ַא ְשׁפֹת יָ ִרים,ֵמעָ ָפר ָדּל
,הוֹשׁ ִיבי עִ ם־נְ ִד ִיבים
ִ ְ ל,א ְביוֹן
מוֹשׁ ִיבי עקרת
ִ .עִ ם נְ ִד ֵיבי עַ מּוֹ
, ֵאם ַה ָבּנִ ים ְשׂ ֵמ ָחה,ַה ַבּיִ ת
.ַהלְ לוּיָ הּ
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מגיד

Haleluia! Slujitori ai Domnului, lăudați-L, lăudați numele Domnului. Fie
numele Domnului binecuvântat de acum și până în veci. De la răsăritul
soarelui până la apusul lui, lăudat fie numele Domnului. Înalt peste toate
popoarele este Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine se aseamănă
Domnului, Dumnezeului nostru, Cel ce tronează în înălțimi, Cel care se uită
în jos peste ceruri și pământ? Din țărână îl ridică pe cel sărac, din gunoaie îl
ridică pe cel nevoiaș, ca să-l așeze cu nobilii, cu nobilii poporului său. El
readuce într-o casă lipsită de copii bucuria unei mame. Haleluia! (Psalmul 113)

Bețet Israel mi’Mițraim,
beit Iaakov meam loez,
haita Iehuda lekadșo Israel
mamșelotav. Haiam raa
vaianos, ha’Iarden isov
leaħor. Heharim rakedu
ħeeilim, ghevaot kivnei țon.
Ma leħa haiam ki tanus,
ha’Iarden tisov leaħor,
heharim tirkedu ħeeilim,
ghevaot kivnei-țon. Milifnei
adon ħuli areț, milifnei
Eloha Iaakov. Hahofħi
hațur agam-maim,
ħalamiș lemaino-maim.

,ְבּצֵ את יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמצְ ַריִ ם
 ָה ָיְתה,ֵבּית יַ עקֹב ֵמעַ ם ֹלעֵ ז
 יִ ְשׂ ָר ֵאל,הוּדה לְ ָק ְדשׁוֹ
ָ ְי
, ַהיָּ ם ָר ָאה וַ יַּ נֹס.לוֹתיו
ָ ַמ ְמ ְשׁ
 ה ָה ִרים.ַהיַּ ְר ֵדּן יִ סֹב לְ ָאחוֹר
 גְּ ַבעוֹת כִּ ְבנֵ י,ָר ְקדוּ כְ ֵאילִ ים
, ַמה ּלְ ָך ַהיָּ ם כִּ י ָתנוּס.צֹאן
 ה ָה ִרים,ַהיַּ ְר ֵדּן ִתּסֹב לְ ָאחוֹר
 גְּ ַבעוֹת כִּ ְבנֵ י־,ִתּ ְר ְקדוּ כְ ֵאילִ ים
, ִמּלְ ְפנֵ י ָאדוֹן חוּלִ י ָארץ.צֹאן
 ַהה ְֹפכִ י.לוֹה יַ עקֹב
ַ ִמּלְ ְפנֵ י ֱא
 ַחּלָ ִמישׁ,ם־מיִ ם
ָ ַַהצוּר אג
.נוֹ־מיִ ם
ָ ְלְ ַמעְ י

Când Israel a ieșit din Egipt, casa lui Iacov din poporul străin, atunci Iehuda
a devenit Casa Sfințeniei Sale și Israel stăpânirea Sa. Marea a văzut și s-a
retras, Iordanul a cârmit înapoi, munții au sărit ca berbecii, dealurile precum
tinerele oi. Ce ai tu, mare, de te retragi? Iordane, de ce cârmești înapoi?
Munților, de ce săriți ca berbecii? Dealurilor, de ce [săriți] precum tinerele oi?
Înaintea Domnului tresaltă, pământule, înaintea Dumnezeului lui Iacov,
care preface stânca în lac, piatra în izvor de apă. (Psalmul 114)
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מגיד

Se acoperă mațot, se ridică cupa cu vin și se rostește următoarea binecuvântare:

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, așer ghealanu
vegaal et-avoteinu mi’Mițraim,
vehighianu halaila haze
leeħol-bo mața umaror. Ken
Adonai Eloheinu v’Elohei
avoteinu iaghieinu lemoadim
veliregalim aħerim habaim
likrateinu leșalom, smeħim
bevinian ireħa vesasim
baavodateħa, venoħal șam
min hazvaħim umin hapsaħim
(LA IEȘIREA ȘABATULUI ÎNLOCUIM CU:
min hapsaħim umin hazvaħim)

așer iaghia damam al kir
mizbaħeħa lerațon, venode
leħa șir ħadaș al gheulateinu
veal pedut nafșeinu. Baruħ ata
Adonai, gaal Israel.

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
 אשׁר גְּ ָאלָ נוּ וְ גָ ַאל את־,ָהעוֹלָ ם
 וְ ִהגִּ יעָ נוּ,בוֹתינוּ ִמ ִמּצְ ַריִ ם
ֵ א
ַהּלַ יְ לָ ה ַהזּה ל ֱאכָ ל־בּוֹ ַמצָ ה
אֹלהי
ֵ ֵֹלהינוּ ו
ֵ  כֵּ ן יְ יָ ֱא.וּמרוֹר
ָ
בוֹתינוּ יַ גִּ יעֵ נוּ לְ מוֹע ִדים
ֵ א
וְ לִ ְרגָ לִ ים א ֵח ִרים ַה ָבּ ִאים
 ְשׂ ֵמ ִחים,אתנוּ לְ ָשׁלוֹם
ֵ לִ ְק ָר
,בוֹדתָך
ָ ְבּ ִבנְ יַ ן עִ ירְך וְ ָשׂ ִשׂים ַבּע
וּמן
ִ וְ נֹאכַ ל ָשׁם ִמן ַהזְּ ָב ִחים
:ַה ְפ ָס ִחים (אם חל ליל הסדר במוצ"ש
ִמן ַה ְּפ ָס ִחים ִּומן ַהזְּ ָב ִחים) אשׁר
יַ גִּ יעַ ָדּ ָמם עַ ל ִקיר ִמזְ ַבּחָך
 וְ נוֹדה לְ ָך ִשׁיר ָח ָדשׁ,לְ ָרצוֹן
.עַ ל גְּ ֻאּלָ ֵתנוּ וְ עַ ל ְפדוּת נַ ְפ ֵשׁנוּ
. גָּ ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל, ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
ne-a eliberat și i-a eliberat pe strămoșii noștri din Egipt și ne-ai făcut să
ajungem în noaptea aceasta să mâncăm în ea azime și ierburi amare. Așa să
ne îngăduie Domnul, Dumnezeul nostru și Dumnezeul părinților noștri, să
ajungem și la alte vremuri și sărbători care se apropie în pace, bucuroși prin
reclădirea orașului Tău și veseli în slujba Ta. Și acolo vom mânca din ofrande
și din jertfele de Pesaħ (LA IEȘIREA ȘABATULUI ÎNLOCUIM CU: din jertfele de Pesaħ
și din ofrande), al căror sânge atinge peretele altarului Tău, spre bunăvoința
[Ta] și Îți vom intona o cântare nouă despre eliberarea și răscumpărarea
sufletului nostru. Binecuvântat ești Tu, Doamne, mântuitorul lui Israel.
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RAĦȚA

➢

רחצה

Se ridică a doua cupă cu vin și se spun următoarele:

Hineni muħan umzuman lekaiem mițvat
kos șeini mearbaa kosot. Leșem iħud
kudșa beriħ hu ușħintei, al iedei hahu
tamir veneelam beșem kol Israel.

ִהנְ נִ י מוּכָ ן וּ ְמזֻ ָמן לְ ַקיֵ ם ִמצְ וַ ת כּוֹס ֵשׁנִ י
 לְ ֵשׁם יִ חוּד קוּ ְד ָשׁא ְבּ ִריְך.ֵמ ַא ְר ָבּעָ ה כּוֹסוֹת
 עַ ל יְ ֵדי ַההוּא ָט ִמיר וְ נ ְעלָ ם,וּשׁכִ ינְ ֵתּיהּ
ְ הוּא
.ְבּ ֵשׁם כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל

Iată-mă! Sunt gata și pregătit să îndeplinesc porunca celei de-a doua cupe din cele patru
cupe [cu vin]. Pentru unificarea Celui Sfânt, binecuvântat fie El, și a Prezenței Sale, prin
Cel care este ascuns și de nepătruns – [mă rog] în numele întregului Israel.

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, bore pri
hagafen.

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
.בּוֹרא ְפ ִרי ַהגָּ פן
ֵ ,ָהעוֹלָ ם

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
creezi rodul viței.

➢

Se bea majoritatea cupei cu vin, rezemați pe partea stângă.

RAĦȚA ◦ Spălarea mâinilor ◦ רחצה
➢

Toți cei prezenți își spală ritual mâinile, turnând apă alternativ dintr-un recipient,
peste fiecare mână în parte. După spălare, ne ștergem mâinile și rostim următoarea
binecuvântare, apoi ne abținem de la a vorbi până după ce mâncăm mața.

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, așer kideșanu
bemițvotav vețivanu al netilat
iadaim.

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
 אשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָוֹתיו,ָהעוֹלָ ם
.וְ צִ וָּ נוּ עַ ל נְ ִטילַ ת יָ ַדיִ ם

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
ne-ai sfințit prin poruncile Sale și ne-ai poruncit legat de spălarea mâinilor.

MOȚI MAȚA
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מוציא מצה

MOȚI MAȚA ◦ Binecuvântările pe mața ◦ מוציא מצה
Hineni muħan umzuman lekaiem mițvat
aħilat mața. Leșem iħud kudșa beriħ hu
ușħintei, al iedei hahu tamir veneelam
beșem kol Israel.

.ִהנְ נִ י מוּכָ ן וּ ְמזֻ ָמן לְ ַקיֵ ם ִמצְ וַ ת אכִ ילַ ת ַמצָ ה
 ַעל,וּשׁכִ ינְ ֵתּיהּ
ְ לְ ֵשׁם יִ חוּד קוּ ְד ָשׁא ְבּ ִריְך הוּא
.יְ ֵדי ַההוּא ָט ִמיר וְ נעְ לָ ם ְבּ ֵשׁם כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל

Iată-mă! Sunt gata și pregătit să îndeplinesc porunca de a mânca mața. Pentru
unificarea Celui Sfânt, binecuvântat fie El, și a Prezenței Sale, prin Cel care este ascuns și
de nepătruns – [mă rog] în numele întregului Israel.

➢

Stăpânul casei descoperă mațot și le ține în mână, așa cum au fost de la începutul
ritualului, cu mața ruptă între cele două mațot întregi. Se rostește binecuvântarea
următoare cu intenția de a mânca cu precădere din mața de sus.

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, hamoți leħem
min haareț.

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
. ַהמּוֹצִ יא לחם ִמן ָה ָארץ,ָהעוֹלָ ם

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
scoți pâinea din pământ.

➢

Stăpânul casei ia apoi mața mijlocie (cea ruptă) și rostește asupra ei binecuvântarea
următoare. După rostirea binecuvântării, cele trei mațot sunt rupte și împărțite la
toți comesenii, care le înmoaie în sare și mănâncă din ele rezemați pe partea stângă.

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, așer kideșanu
bemițvotav vețivanu al aħilat
mața.

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
 אשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָוֹתיו,ָהעוֹלָ ם
.וְ צִ וָּ נוּ עַ ל אכִ ילַ ת ַמצָ ה

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
ne-ai sfințit prin poruncile Sale și ne-ai poruncit să mâncăm mața.
Fiecare comesean trebuie să mănânce cel puțin 2 kezait* de mața –
1 kezait din mața de sus și 1 kezait din mața mijlocie. Această cantitate
este echivalentă cu aproximativ 4/5 dintr-o mața obișnuită. Dacă
mața stăpânului casei nu este suficientă, fiecare comesean mănâncă o
mică bucată din mața de sus și cel puțin 1 kezait dintr-o altă mața.
*

kezait = un volum egal cu cel unei măsline mijlocii
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MAROR - KOREĦ

 כורך- מרור

MAROR ◦ Ierburile amare ◦ מרור
Hineni muħan umzuman lekaiem mițvat
aħilat maror. Leșem iħud kudșa beriħ hu
ușħintei, al iedei hahu tamir veneelam
beșem kol Israel.

.ִהנְ נִ י מוּכָ ן וּ ְמזֻ ָמן לְ ַקיֵ ם ִמצְ וַ ת אכִ ילַ ת ָמרוֹר
 ַעל,וּשׁכִ ינְ ֵתּיהּ
ְ לְ ֵשׁם יִ חוּד קוּ ְד ָשׁא ְבּ ִריְך הוּא
.יְ ֵדי ַההוּא ָט ִמיר וְ נעְ לָ ם ְבּ ֵשׁם כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל

Iată-mă! Sunt gata și pregătit să îndeplinesc porunca de a mânca ierburi amare. Pentru
unificarea Celui Sfânt, binecuvântat fie El, și a Prezenței Sale, prin Cel care este ascuns și
de nepătruns – [mă rog] în numele întregului Israel.

➢

Se iau ierburile amare (de obicei salată sau hrean), se înmoaie în ħaroset, apoi se
scutură de ħaroset. Se spune următoarea binecuvântare (având în minte că ea se
aplică și la Koreħ) și se mănâncă ierburile amare, fără a sta rezemați.

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, așer kideșanu
bemițvotav vețivanu al aħilat
maror.

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
 אשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָוֹתיו,ָהעוֹלָ ם
.וְ צִ וָּ נוּ עַ ל אכִ ילַ ת ָמרוֹר

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
ne-ai sfințit prin poruncile Sale și ne-ai poruncit să mâncăm ierburi amare.
Fiecare comesean trebuie să mănânce cel puțin 1 kezait de maror,
cu excepția vârstnicilor și bolnavilor care pot mânca mai puțin.

KOREĦ ◦ Mața și ierburile amare ◦ כורך
➢

Se pun ierburi amare înmuiate în ħaroset între bucăți din mața de dedesubt și se spune:

Zeħer lemikdaș ke’Hilel.
Ken asa Hilel bizman șe’Beit
Hamikdaș haia kaiam, haia
koreħ mața umaror veoħel
beiaħad, lekaiem ma
șeneemar: al mațot
umerorim ioħluhu.

 כֵּ ן עָ ָשׂה.זֵ כר לְ ִמ ְק ָדּשׁ כְּ ִהּלֵ ל
ִהּלֵ ל ִבּזְ ַמן שׁ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָהיָ ה
וּמרוֹר
ָ כּוֹרְך ַמצָ ה
ֵ  ָהיָ ה:ַקיָּ ם
: לְ ַקיֵּ ם ַמה שּׁנּ ֱא ַמר,וְ אוֹכֵ ל ְבּיַ ַחד
.וּמר ִֹרים יֹאכְ לֻ הוּ
ְ עַ ל ַמצוֹת

ȘULĦAN OREĦ - ȚAFUN

44

 צפון- שולחן עורך

În amintirea Templului, precum făcea Hilel. Așa făcea Hilel când Templul
[încă] exista: învelea [jertfa de Pesaħ] în azime și ierburi amare și le mânca
împreună, pentru a îndeplini porunca, precum este spus: „cu azime și cu
ierburi amare să o mănânce”. (Exodul 12:8)
Fiecare comesean trebuie să mănânce cel puțin 1 kezait de mața
împreună cu ierburi amare pentru Koreħ.

ȘULĦAN OREĦ ◦ Servirea cinei ◦ שלחן עורך
➢

Se obișnuiește să se mănânce întâi ouă tari înmuiate în apă sărată, comemorând
jertfa de sărbătoare ( – קרבן חגיגהkorban ħagiga) și doliul în amintirea distrugerii
Templului din Ierusalim. Apoi se servește cina.

ȚAFUN ◦ Mâncatul afikomanului ◦ צפון
➢

După cină, copiii înapoiază afikomanul (bucata de mața păstrată de la începutul
mesei), de obicei în schimbul unui cadou, iar stăpânul casei îl împarte la comeseni.

Hineni muħan umzuman lekaiem
mițvat aħilat afikoman. Leșem iħud
kudșa beriħ hu ușħintei, al iedei hahu
tamir veneelam beșem kol Israel.

.ִהנְ נִ י מוּכָ ן וּ ְמזֻ ָמן לְ ַקיֵ ם ִמצְ וַ ת אכִ ילַ ת א ִפיקוֹ ָמן
 ַעל,וּשׁכִ ינְ ֵתּיהּ
ְ לְ ֵשׁם יִ חוּד קוּ ְד ָשׁא ְבּ ִריְך הוּא
.יְ ֵדי ַההוּא ָט ִמיר וְ נעְ לָ ם ְבּ ֵשׁם כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל

Iată-mă! Sunt gata și pregătit să îndeplinesc porunca de a mânca afikomanul. Pentru
unificarea Celui Sfânt, binecuvântat fie El, și a Prezenței Sale, prin Cel care este ascuns și
de nepătruns – [mă rog] în numele întregului Israel.

➢

Se mănâncă afikomanul, rezemați pe partea stângă.
Afikomanul este bucata de mața care se mănâncă la finalul mesei, în
loc de desert. Fiecare comesean trebuie să mănânce cel puțin 2 kezait
de mața pentru afikoman: 1 kezait în amintirea jertfei de Pesaħ și
1 kezait în amintirea faptului că aceasta era mâncată împreună cu
mața. Cantitatea minimă poate fi redusă în caz de necesitate sau
pentru cineva care este vârstnic sau bolnav.
După ce se mănâncă afikomanul, este interzis a se mai mânca sau a se
mai bea orice pe tot parcursul nopții, cu excepția ultimelor două cupe
cu vin de la Seder și a apei, care poate fi băută la nevoie.
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BAREĦ ◦ Rugăciunea de după masă ◦ ברך
➢

Se toarnă a treia cupă cu vin și asupra ei se rostesc următoarele:

Hineni muħan umzuman lekaiem
mițvat ase șel Birkat Hamazon kemo
șeneemar: veaħalta vesavata uveraħta
et Adonai Eloheħa al haareț hatova
așer natan laħ. Leșem iħud kudșa
beriħ hu ușħintei, al iedei hahu tamir
veneelam beșem kol Israel.

ִהנְ נִ י מוּכָ ן וּ ְמזֻ מן לְ ַקיֵ ם ִמצְ וַ ת ע ֵשׂה שׁל ִבּ ְרכַּ ת
 וְ ָאכַ לְ ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ וּ ֵב ַרכְ ָתּ:ַה ָמּזוֹן כְּ מוֹ שׁנּ ֱא ַמר
.את יְ יָ ֱאֹלהיָך עַ ל ָה ָארץ ַהטוֹ ָבה אשׁר נָ ַתן לָ ְך
 ַעל,וּשׁכִ ינְ ֵתּיהּ
ְ לְ ֵשׁם יִ חוּד קוּ ְד ָשׁא ְבּ ִריְך הוּא
.יְ ֵדי ַההוּא ָט ִמיר וְ נעְ לָ ם ְבּ ֵשׁם כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל

Iată-mă! Sunt gata și pregătit să îndeplinesc porunca pozitivă de a rosti binecuvântarea
de după masă, precum este spus: „Vei mânca, te vei sătura și vei binecuvânta pe Domnul,
Dumnezeul tău, pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o”. (Deuteronomul 8:10) Pentru
unificarea Celui Sfânt, binecuvântat fie El, și a Prezenței Sale, prin Cel care este ascuns și
de nepătruns – [mă rog] în numele întregului Israel.

Șir hamaalot, beșuv Adonai et
șivat Țion, hainu keħolmim. Az
imale seħok pinu ulșoneinu rina.
Az iomru vagoim: higdil Adonai
laasot im eile, higdil Adonai
laasot imanu, hainu smeħim.
Șuva Adonai et șeviteinu
kaafikim ba’Neghev. Hazorim
bedima, berina ikțoru. Haloħ
ieleħ uvaħo, nose meșeħ hazara.
Bo iavo verina nose alumotav.

 ְבּשׁוּב יְ יָ את ִשׁ ַיבת,ִשׁיר ַה ַמּעלוֹת
 ָאז יִ ָמּלֵ א. ָהיִ ינוּ כְּ חֹלְ ִמים,צִ יּוֹן
 ָאז.ְשׂחוֹק ִפינוּ וּלְ שׁוֹנֵ נוּ ִרנָּ ה
 ִהגְ ִדּיל יְ יָ לַ עשׂוֹת:ֹאמרוּ ַבגּוֹיִ ם
ְ י
, ִהגְ ִדּיל יְ יָ לַ עשׂוֹת עִ ָמּנוּ,עִ ם ֵאּלה
שׁוּבה יְ יָ את
ָ .ָהיִ ינוּ ְשׂ ֵמ ִחים
 ַהזּ ְֹרעִ ים.ְשׁ ִב ֵיתנוּ כַּ א ִפ ִיקים ַבּנּגב
 ָהלוְֹך יֵ לֵ ְך. ְבּ ִרנָּ ה יִ ְקצֹרוּ,ְבּ ִד ְמעָ ה
 בֹּא יָ בֹא. נ ֵֹשׂא משְׁך ַהזָּ ַרע,ָוּבכֹה
.ְב ִרנָּ ה נ ֵֹשׂא אלֻ מּ ָֹתיו

Cântarea treptelor: Când Domnul ne va reîntoarce la Țion, vom fi ca niște
visători. Gura noastră se va umple de râset și limba noastră de cântare. Și astfel
se va spune printre popoare: „Dumnezeu a făcut [lucruri] mari cu ei”. Dumnezeu
a făcut lucruri mari cu noi; suntem fericiți. O, Doamne, întoarce-i pe exilații
noștri, precum izvoarele în pustiu. Cei care seamănă cu teamă, vor culege însoțiți
de cântare, iar cel care va purta măsura de semințe plângând, se va întoarce cu
bucurii și își va culege recolta. (Psalmul 126)
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➢

Dacă trei bărbați evrei în vârstă de peste 13 ani au servit masa împreună, unul dintre ei
(de obicei cel mai de seamă comesean) este invitat să recite zimun, iar ceilalți răspund
conform indicațiilor următoare. Conform multor autorități rabinice, zimun-ul poate fi
recitat și de către trei femei evreice în vârstă de peste 12 ani care au servit masa împreună.

➢

Dacă cel puțin zece bărbați evrei peste 13 ani au servit masa împreună, se inserează și
numele divin  – אלהינוEloheinu – Dumnezeul nostru, la momentul potrivit.

:המזמן

OFICIANTUL:

. נְ ָב ֵרְך,ַרבּוֹ ַתי

Rabotai, nevareħ!
Domnilor, să binecuvântăm!

:המסובין

COMESENII:

Iehi șem Adonai mevoraħ
meata vead olam.

יְ ִהי ֵשׁם יְ יָ ְמב ָֹרְך
.ֵמעַ ָתּה וְ עַ ד עוֹלָ ם

Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veci!
:המזמן

OFICIANTUL:

Birșut maranan verabanan
verabotai, nevareħ (Eloheinu)
șeaħalnu mișelo.

,בּוֹתי
ַ ִבּ ְרשׁוּת ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָבּנָ ן וְ ַר
.ֹלהינוּ( שׁ ָאכַ לְ נוּ ִמשּׁלוֹ
ֵ נְ ָב ֵרְך ) ֱא

Cu permisiunea dumneavoastră, să Îl binecuvântăm pe
(Dumnezeul nostru) Acela din ale cărui lucruri am mâncat.
:המסובין

COMESENII:

Baruħ (Eloheinu) șeaħalnu
mișelo uvtuvo ħainu.

ֹלהינוּ) שׁ ָא ַכלְ נוּ ִמשּּׁלוֹ
ֵ (א
ֱ ָבּרוְּך
.וּ ְבטוּבוֹ ָחיִ ינוּ

Binecuvântat este (Dumnezeul nostru) Acela din ale cărui
lucruri am mâncat și prin a cărui bunătate trăim.
OFICIANTUL ȘI COMESENII:

Baruħ hu uvaruħ șemo.

:המזמן והמסובין

.ָבּרוְּך הוּא וּ ָברוְּך ְשׁמוֹ

Binecuvântat este El și binecuvântat este numele Lui.
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Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, hazan et
haolam kulo betuvo beħen
beħesed uvraħamim. Hu
noten leħem leħol basar ki
leolam ħasdo. Uvtuvo hagadol
tamid lo ħasar lanu veal ieħsar
lanu, mazon leolam vaed.
Baavur șemo hagadol, ki hu
El zan umfarnes lakol umetiv
lakol, umeħin mazon leħol
beriotav așer bara. Baruħ ata
Adonai, hazan et hakol.

ברך

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
 ַהזָּ ן את ָהעוֹלָ ם כֻּ ּלוֹ,ָהעוֹלָ ם
.ְבּטוּבוֹ ְבּ ֵחן ְבּחסד ְוּב ַרח ִמים
נוֹתן לחם לְ כָ ל ָבּ ָשׂר כִּ י
ֵ הוּא
 ְוּבטוּבוֹ ַהגָּ דוֹל.לְ עוֹלָ ם ַח ְסדוֹ
 וְ ַאל י ְח ַסר,ָתּ ִמיד לֹא ָח ַסר לָ נוּ
 ַבּעבוּר.לָ נוּ ָמזוֹן לְ עוֹלָ ם וָ עד
 כִּ י הוּא ֵאל זָ ן,ְשׁמוֹ ַהגָּ דוֹל
וּמכִ ין
ֵ ,וּמ ִטיב לַ כֹּל
ֵ וּמ ַפ ְרנֵ ס לַ כֹּל
ְ
.ָמזוֹן לְ כָ ל ְבּ ִריּ ָוֹתיו אשׁר ָבּ ָרא
. ַהזָּ ן את ַהכֹּל, ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
hrănești lumea toată cu bunătatea Sa, cu blândețe, cu har și cu îndurare. El dă
pâine întregii firi, căci în veci este harul Său. Și prin bunătatea Sa cea mare nu
ne-a lipsit niciodată și nu ne va lipsi niciodată, în veci, hrană. Datorită numelui
Său celui mare, căci El hrănește și se îngrijește de toți, El face bine tuturor și
pregătește hrană tuturor făpturilor Sale pe care le-a creat. Binecuvântat ești Tu,
Doamne, care hrănești pe toți.

Node leħa Adonai Eloheinu
al șehinħalta laavoteinu
ereț ħemda tova urħava,
veal șehoțeitanu Adonai
Eloheinu meereț Mițraim,
ufditanu mibeit avadim, veal
britħa șeħatamta bivsarenu,
veal toratħa șelimadtanu,
veal ħukeħa șehodatanu,
veal ħaim ħen vaħesed

ֹלהינוּ עַ ל שׁ ִהנְ ַחלְ ָתּ
ֵ נוֹדה לְ ָך יְ יָ ֱא
טוֹבה
ָ בוֹתינוּ ארץ ח ְמ ָדה
ֵ לַ א
ָאתנוּ יְ י
ָ ֵ וְ עַ ל שׁהוֹצ,ְוּר ָח ָבה
 ְוּפ ִד ָיתנוּ,ֹלהינוּ ֵמארץ ִמצְ ַריִ ם
ֵ ֱא
 וְ עַ ל ְבּ ִר ְיתָך,ִמ ֵבּית ע ָב ִדים
תּוֹר ְתָך
ָ  וְ עַ ל,שׁ ָח ַת ְמ ָתּ ְבּ ְב ָשׂ ֵרנוּ
 וְ עַ ל ֻחקיָך,שּׁלִ ַמּ ְד ָתּנוּ
 וְ עַ ל ַחיִּ ים ֵחן וָ חסד,הוֹדעְ ָתּנוּ
ַ שׁ
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șeħonantanu, veal aħilat
mazon șaata zan umfarnes
otanu tamid, beħol iom
uvħol et uvħol șaa.

ברך

 וְ עַ ל אכִ ילַ ת ָמזוֹן,שׁחוֹנַ נְ ָתּנוּ
,אוֹתנוּ ָתּ ִמיד
ָ וּמ ַפ ְרנֵס
ְ ָשׁ ַא ָתּה זָ ן
:ְבּכָ ל יוֹם ְוּבכָ ל עֵ ת ְוּבכָ ל ָשׁעָ ה

Îți mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru că ai dat părinților noștri
ca moștenire o țară plăcută, bună și întinsă, și pentru că ne-ai scos, Doamne,
Dumnezeul nostru, din țara Egiptului, și pentru că ne-ai eliberat din casa robiei,
și pentru legământul ce l-ai întipărit în trupul nostru, și pentru învățătura pe
care ne-ai predat-o, și pentru legile pe care ni le-ai făcut cunoscute, și pentru
viața, harul și îndurarea cu care ne-ai miluit, și pentru hrana cu care ne hrănești
și îngrijești de noi veșnic, în fiecare zi, în fiecare vreme și în fiecare ceas.

Veal hakol Adonai Eloheinu
anaħnu modim laħ,
umvarħim otaħ, itbaraħ
șimħa befi kol ħai tamid
leolam vaed. Kakatuv: veaħalta
vesavata uveraħta et Adonai
Eloheħa al haareț hatova așer
natan laħ. Baruħ ata Adonai,
al haareț veal hamazon.

ֹלהינוּ אנַ ְחנוּ
ֵ וְ עַ ל ַה ֹכּל יְ יָ ֱא
,אוֹתְך
ָ וּמ ָב ְרכִ ים
ְ ,מוֹדים לָ ְך
ִ
יִ ְת ָבּ ַרְך ִשׁ ְמָך ְבּ ִפי כָּ ל ַחי ָתּ ִמיד
 וְ ָאכַ לְ ָתּ: כַּ כָּ תוּב.לְ עוֹלָ ם וָ עד
ֹלהיָך
ֵ וְ ָשׂ ַבעְ ָתּ ֵוּב ַרכְ ָתּ את יְ יָ ֱא
.טוֹבה אשּׁר נָ ַתן לָ ְך
ָ עַ ל ָה ָארץ ַה
 עַ ל ָה ָארץ וְ עַ ל, ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י
:ַה ָמּזוֹן

Și pentru toate acestea, Doamne, Dumnezeul nostru, Îți mulțumim Ție și pe Tine
Te binecuvântăm. Binecuvântat fie numele Tău prin gura tuturor, de-a pururea
și în vecii vecilor, precum este scris: „Și vei mânca și te vei sătura și vei binecuvânta
pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o ție”.
(Deuteronomul 8:10) Binecuvântat ești Tu, Doamne, pentru țară și pentru hrană.

Raħem na Adonai Eloheinu al
Israel ameħa veal Ierușalaim
ireħa veal Țion mișkan
kevodeħa veal malħut

ֹלהינוּ עַ ל יִ ְשׂ ָר ַאל
ֵ ַר ֵחם נָ א יְ יָ ֱא
רוּשׁלַ יִ ם עִ ירָך וְ עַ ל
ָ ְעַ מָּך וְ עַ ל י
צִ יּוֹן ִמ ְשׁכַּ ן כְּ בוֹדָך וְ עַ ל ַמלְ כוּת
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beit David meșiħeħa veal
habait hagadol vehakadoș
șenikra șimħa alav. Eloheinu
avinu, reeinu, zuneinu,
farneseinu veħalkeleinu
veharviħeinu, veharvaħ lanu
Adonai Eloheinu meheira
mikol țaroteinu. Vena al
tațriħeinu Adonai Eloheinu,
lo lidei matnat basar vadam
velo lidei halvatam, ki im
leiadħa hamlea, haptuħa,
hakdoșa veharħava, șelo nevoș
velo nikalem laolam vaed.

ברך

ֵבּית ָדּוִ ד ְמ ִשׁיחָך וְ עַ ל ַה ַבּיִ ת
ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקדוֹשׁ שׁנִּ ְק ָרא ִשׁ ְמָך
, ְרעֵ נוּ,ֹלהינוּ ָא ִבינוּ
ֵ  ֱא.עָ לָ יו
, ַפ ְרנְ ֵסנוּ וְ כַ לְ כְּ לֵ נוּ וְ ַה ְרוִ ֵיחנוּ,זוּנֵ נוּ
ֹלהינוּ ְמ ֵה ָרה
ֵ וְ ַה ְרוַ ח לָ נוּ יְ יָ ֱא
 וְ נָ א ַאל ַתּצְ ִריכֵ נוּ.רוֹתינוּ
ֵ ִָמכָּ ל צ
 לֹא לִ ֵידי ַמ ְתּנַת ָבּ ָשׂר,ֹלהינוּ
ֵ יְ יָ ֱא
 כִּ י ִאם,אתם
ָ ָוָ ָדם וְ לֹא לִ ֵידי ַהלְ ו
,תוּחה
ָ  ַה ְפ,לְ יָ ְדָך ַה ְמּלֵ ָאה
 שׁלֹא,דוֹשׁה וְ ָה ְר ָח ָבה
ָ ַה ְק
.נֵ בוֹשׁ וְ לֹא נִ כָּ לֵ ם לְ עוֹלָ ם וָ עד

Îndură-Te, Te rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru, de Israel, poporul Tău, și
de Ierusalim, orașul Tău, și de Țion, sălașul slavei Tale, și de împărăția casei
lui David, unsului Tău, și de Casa cea mare și sfântă care poartă numele Tău.
Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, Păstorul nostru, hrănește-ne, îngrijește-ne,
ocrotește-ne și eliberează-ne! Eliberează-ne în curând, Doamne, Dumnezeul
nostru, de toate grijile noastre. Te rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru, fă să
nu avem nevoie de darul mâinii omenești, nici de împrumuturile oamenilor,
ci numai de mâna Ta cea plină, cea deschisă, cea sfântă și cea largă, ca să nu
ne rușinăm și să nu fim de ocară în vecii vecilor.
DE ȘABAT:

Rețe vehaħalițenu Adonai Eloheinu
bemițvoteħa uvmițvat iom hașvii
ha’Șabat hagadol vehakadoș haze.
Ki iom ze gadol vekadoș hu lefaneħa
lișbot bo velanuaħ bo beahava
kemițvat rețoneħa. Uvirțonħa
haniaħ lanu Adonai Eloheinu

:בשבת

ֹלהינוּ ְבּ ִמצְ וֹתיָך
ֵ ְרצֵ ה וְ ַהחלִ יצֵ נוּ יְ יָ ֱא
ְוּב ִמצְ וַ ת יוֹם ַה ְשּׁ ִביעִ י ַה ַשּׁ ָבּת ַהגָּ דוֹל
 כִּ י יוֹם זה גָּ דוֹל.וְ ַה ָקדוֹשׂ ַהזּה
נוּח
ַ ָוְ ָקדוֹשׁ הוּא לְ ָפניָך לִ ְשׁ ָבּת בּוֹ וְ ל
.בּוֹ ְבּ ַאה ָבה כְּ ִמצְ וַ ת ְרצוֹנָך
ֹלהינוּ
ֵ ִוּב ְרצוֹנְ ָך ָהנִ ַיח לָ נוּ יְ יָ ֱא

BAREĦ

50

șelo tehe țara veiagon vaanaħa
beiom menuħateinu. Vehareinu
Adonai Eloheinu beneħamat Țion
ireħa uvevinian Ierușalaim ir
kodșeħa ki ata hu baal haieșuot
uvaal haneħamot.

ברך

שּׁל ֹא ְת ֵהא צָ ָרה וְ יָ גוֹן וַ אנָ ָחה
ֹלהינוּ
ֵ  וְ ַה ְר ֵאנוּ יְ יָ ֱא.נוּח ֵתנוּ
ָ ְבּיוֹם ְמ
רוּשׁלַ יִ ם
ָ ְְבּנ ָח ַמת צִ יּוֹן עִ ירָך ְוּב ִבנְ יַ ן י
עִ יר ָק ְדשָׁך כִּ י ַא ָתּה הוּא ַבּעַ ל
.ַהיְ שׁוּעוֹת ַוּבעַ ל ַהנּ ָחמוֹת

Binevoiește, Doamne, Dumnezeul nostru, să ne întărești prin poruncile Tale și prin
porunca zilei a șaptea, a acestui Șabat mare și sfânt. Căci ziua aceasta este mare și sfântă
înaintea Ta, pentru a înceta lucrul și pentru a ne odihni în ea, cu dragoste, după porunca
voinței Tale. Prin voia Ta, Doamne, Dumnezeul nostru, fă să nu avem parte de durere,
tristețe sau amărăciune în ziua odihnei noastre și încuviințează, Doamne, Dumnezeul
nostru, să vedem mângâierea Ționului, orașului Tău, și rezidirea Ierusalimului, cetății
Tale celei sfinte, căci Tu ești stăpânul mântuirilor și stăpânul mângâierilor.

Eloheinu v’Elohei avoteinu,
iaale veiavo veiaghia veierae
veierațe veișama veipaked
veizaħer ziħroneinu
ufikdoneinu, veziħron
avoteinu, veziħron Mașiaħ ben
David avdeħa, veziħron
Ierușalaim ir kodșeħa, veziħron
kol amħa beit Israel lefaneħa,
lifleita letova, leħen ulħesed
ulraħamim, leħaim ulșalom
beiom Ħag Hamațot haze.
Zoħreinu Adonai Eloheinu bo
letova ufokdeinu vo livraħa
vehoșieinu vo leħaim tovim.
Uvidvar ieșua veraħamim ħus
veħaneinu veraħem aleinu

 יַ עלה,בוֹתינוּ
ֵ אֹלהי א
ֵ ֵֹלהינוּ ו
ֵ ֱא
וְ יָ בֹא וְ יַ גִּ יעַ וְ יֵ ָראה וְ יֵ ָרצה
וְ יִ ָשּׁ ַמע וְ יִ ָפ ֵקד וְ יִ זָּ כֵ ר זִ כְ רוֹנֵ נוּ
,בוֹתינוּ
ֵ  וְ זִ כְ רוֹן א,ִוּפ ְקדּוֹנֵ נוּ
,וְ זִ כְ רוֹן ָמ ִשׁ ַיח בּן ָדּוִ ד עַ ְבדָּך
,רוּשׁלַ יִ ם עִ יר ָק ְדשָׁך
ָ ְוְ זִ כְ רוֹן י
וְ זִ כְ רוֹן כָּ ל עַ ְמָּך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ַאל
 לְ ֵחן,טוֹבה
ָ ְ לִ ְפלֵ ָיטה ל,לְ ָפניָך
 לְ ַחיִּ ים,וּלְ חסד וּלְ ַרח ִמים
.וּלְ ָשׁלוֹם ְבּיוֹם ַחג ַה ַמּצוֹת ַהזּה
טוֹבה
ָ ְֹלהינוּ בּוֹ ל
ֵ זָ כְ ֵרנוּ יְ יָ ֱא
ָוּפ ְק ֵדנוּ בוֹ לִ ְב ָרכָ ה וְ הוֹ ִשׁיעֵ נוּ בוֹ
 ִוּב ְד ַבר יְ שׁוּעָ ה.טוֹבים
ִ לְ ַחיִּ ים
וְ ַרח ִמים חוּס וְ ָחנֵּ נוּ וְ ַר ֵחם עָ לֵ ינוּ
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vehoșieinu, ki eileħa eineinu, ki
El meleħ ħanun veraħum ata.

ברך

 כִּ י, כִּ י ֵאליָך עֵ ינֵ ינוּ,וְ הוֹ ִשׁיעֵ נוּ
.ֵאל מלְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָא ָתּה

Dumnezeul nostru și Dumnezeul părinților noștri! Să se înalțe, să vină, să
ajungă, să se arate, să fie plăcută, auzită, pomenită și amintită înaintea Ta
amintirea noastră și pomenirea noastră, și amintirea părinților noștri, și
amintirea lui Mesia, fiul lui David, robul Tău, și amintirea Ierusalimului, a
cetății sfințeniei Tale, și amintirea înaintea Ta a întregului Tău popor, a casei
lui Israel, spre salvare, spre bine, spre har, spre milă și îndurare, spre viață
și pace, în ziua aceasta de Sărbătoare a Azimilor. Amintește-ne, Doamne,
Dumnezeul nostru, în această zi, spre bine, și pomenește-ne în această zi spre
binecuvântare și ajută-ne în această zi spre viață bună. Și prin făgăduința de
ajutor și îndurare, cruță-ne și fie-Ți milă de noi, îndură-Te de noi și
mântuiește-ne, căci spre Tine se îndreaptă ochii noștri, căci Rege milostiv și
îndurător ești Tu.

Uvne Ierușalaim ir hakodeș
bimheira veiameinu. Baruħ
ata Adonai, bone veraħamav
Ierușalaim. Amen.

רוּשׁלַ יִ ם עִ יר ַהקֹדשׁ
ָ ְְוּבנֵ ה י
, ָ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י.ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ
. ָא ֵמן.רוּשׁלַ יִ ם
ָ ְבּוֹנה ְב ַרח ָמיו י

Și clădește Ierusalimul, cetatea sfântă, curând, în zilele noastre. Binecuvântat
ești Tu, Doamne, care clădești Ierusalimul prin îndurarea Ta. Amen.

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, ha’El avinu,
malkeinu, adireinu, boreinu,
goaleinu, ioțreinu, kedoșeinu,
kedoș Iaakov, roeinu roe Israel,
hameleħ hatov vehameitiv
lakol, șebħol iom va iom hu
heitiv, hu meitiv, hu ieitiv
lanu, hu gmalanu, hu
gomleinu, hu igmeleinu laad,

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
, ַמלְ כֵּ נוּ, ָה ֵאל ָא ִבינוּ,ָהעוֹלָ ם
, גּוֹאלֵ נוּ,בּוֹר ֵאנוּ
ְ ,ַא ִד ֵירנוּ
, ְקדוֹשׁ יַעקֹב,דוֹשׁנוּ
ֵ  ְק,יוֹצְ ֵרנוּ
 ַהמּלְך,רוֹעֵ נוּ רוֹעֵ ה יִ ְשׂ ָר ַאל
 שׁ ְבּכָ ל יוֹם,ַהטוֹב וְ ַה ֵמּ ִטיב לַ כָּ ל
, הוּא ֵמ ִטיב,וָ יוֹם הוּא ֵה ִטיב
, הוּא גְ ָמלָ נוּ,הוּא יֵ ִיטיב לָ נוּ
, הוּא יִ גְ ְמלֵ נוּ לָ עַ ד,גוֹמלֵ נוּ
ְ הוּא
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leħen ulħesed ulraħamim
ulrevaħ hațala vehațlaħa,
beraħa vișua, neħama, parnasa
veħalkala veraħamim veħaim
veșalom veħol tov, umikol tuv
laolam al ieħasreinu.

ברך

לְ ֵחן וּלְ חסד וּלְ ַרח ִמים וּלְ רוַ ח
 ְבּ ָרכָ ה וִ ישׁוּעָ ה,ַהצָ לָ ה וְ ַהצְ לָ ָחה
 ַפ ְרנָ ָסה וְ כַ לְ כָּ לָ ה,נ ָח ָמה
,וְ ַרח ִמים וְ ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם וְ כָ ל טוֹב
.וּמכָּ ל טוּב לְ עוֹלָ ם עַ ל יְ ַח ְס ֵרנוּ
ִ

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului,
Dumnezeul, Tatăl nostru, Regele nostru, Ocrotitorul nostru, Creatorul nostru,
Izbăvitorul nostru, Plăsmuitorul nostru, Sfântul nostru, Sfântul lui Iacov,
Păstorul nostru, Păstorul lui Israel, Regele cel bun, care faci bine tuturor, căci
în toate zilele ne-a făcut bine, ne face bine, și ne va face bine. El ne-a
împărtășit, ne împărtășește și ne va împărtăși în veci cu har, milă și îndurare.
El ne dăruiește salvare și succes, binecuvântare și mântuire, mângâiere,
prosperitate, bunăstare și îndurare, viață și pace și tot ce este bun, [pentru ca]
tot binele să nu ne lipsească niciodată.

Haraħaman hu imloħ aleinu
laolam vaed. Haraħaman hu
itbaraħ bașamaim uvaareț.
Haraħaman hu iștabaħ ledor
dorim, veitpaar banu laad
ulnețaħ nețaħim, veithadar
banu laad ulolmei olamim.
Haraħaman, hu iefarneseinu
beħavod. Haraħaman hu
ișbor uleinu meal țavareinu,
vehu ioliħeinu komemiut
learțeinu. Haraħaman hu
ișlaħ lanu braħa meruba
babait haze, veal șulħan ze
șeaħalnu alav. Haraħaman hu
ișlaħ lanu et Eliahu hanavi

ָה ַרח ָמן הוּא יִ ְמלוְֹך עָ לֵ ינוּ לְ עוֹלָ ם
 ָה ַרח ָמן הוּא יִ ְת ָבּ ַרְך ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם.וָ עד
 ָה ַרח ָמן הוּא יִ ְשׁ ַתּ ַבּח.ָוּב ָארץ
 וְ יִ ְת ָפ ַאר ָבּנוּ לָ עַ ד,דּוֹרים
ִ לְ דוֹר
 וְ יִ ְת ַה ַדּר ָבּנוּ לָ עַ ד,וּלְ נֵ צַ ח נְ צָ ִחים
 ָה ַרח ָמן הוּא.וּלְ עוֹלְ ֵמי עוֹלָ ִמים
 ָה ַרח ָמן הוּא.יְ ַפ ְרנְ ֵסנוּ ְבּכָ בוֹד
 וְ הוּא,ארנוּ
ֵ ָיִ ְשׁבּוֹר עֻ ּלֵ נוּ ֵמעַ ל צַ וּ
.קוֹמ ִמיּוּת לְ ַא ְרצֵ נוּ
ְ יוֹלִ יכֵ נוּ
ָה ַרח ָמן הוּא יִ ְשׁלַ ח לָ נוּ ְבּ ָרכָ ה
 וְ עַ ל ֻשׁלְ ָחן זה,ְמ ֻר ָבּה ַבּ ַבּיִ ת ַהזּה
 ָה ַרח ָמן הוּא.שׁ ָאכַ לְ נוּ עָ לָ יו
יִ ְשׁלַ ח לָ נוּ את ֵאלִ יָּ הוּ ַהנָּ ִביא
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zaħur latov, vivaser lanu
besorot tovot, ieșuot
veneħamot.

ברך

 וִ ַיבשר לָ נוּ ְבּשׂוֹרוֹת,זָ כוּר לַ טוֹב
. יְ שׁוּעוֹת וְ נ ָחמוֹת,טוֹבוֹת

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

Haraħaman hu ievareħ et
Medinat Israel, reișit țmiħat
gheulateinu.

:לכבוד מדינת ישראל

ָה ַרח ָמן הוּא יְ ָב ֵרְך את ְמ ִדינַ ת
 ֵרא ִשׁית צְ ִמ ַיחת,יִ ְשׂ ָר ֵאל
.גְּ ֻאלָ ֵתנוּ

Atotmilostivul să binecuvânteze Statul Israel, semnul de început al eliberării
noastre.
ÎN CASA PĂRINȚILOR:

Haraħaman hu ievareħ et avi
mori, baal habait haze veet imi
morati, baalat habait haze.

:בבית הורים

ָה ַרח ָמן הוּא יְ ָב ֵרְך את ָא ִבי
 ַבּעַ ל ַה ַבּיִ ת ַהזּה וְ את,מוֹ ִרי
. ַבּעלַ ת ַה ַבּיִת ַהזּה,ִא ִמּי מוֹ ָר ִתי

Atotmilostivul să binecuvânteze pe tatăl meu, învățătorul meu, stăpânul
acestei case și pe mama mea, învățătoarea mea, stăpâna acestei case.
ÎN CASA ALTCUIVA:

Haraħaman hu ievareħ et baal
habait haze veet baalat habait
haze.

:בבית אחר

ָה ַרח ָמן הוּא יְ ָב ֵרְך ַבּעַ ל ַה ַבּיִ ת
.ַהזּה וְ את ַבּעלַ ת ַה ַבּיִ ת ַהזּה

Atotmilostivul să-i binecuvânteze pe stăpânul și pe stăpâna acestei case.
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ברך

 הוּא יְ ָב ֵרְך אוֹ ִתי,ָה ַרח ָמן
(וְ את ָא ִבי מוֹ ִרי וְ את ִא ִמּי
)מוֹ ָר ִתי וְ את ִא ְשׁ ִתּי וְ את ְזַרעִ י
.וְ את כָּ ל אשׁר לִ י

Atotmilostivul să mă binecuvânteze pe mine (și pe tatăl meu, învățătorul
meu, și pe mama mea, învățătoarea mea, și pe soția mea și pe copiii mei) și
tot ceea ce este al meu.
PENTRU TOȚI COMESENII:

Haraħaman hu ievareħ et kol
hamesubim kan, otam veet
beitam veet zaram veet kol
așer lahem, otanu veet kol
așer lanu, kemo șenitbarħu
avoteinu Avraham, Ițħak
ve’Iaakov bakol mikol kol.
Ken ievareħ otanu kulanu
iaħad, bivraħa șeleima,
venomar: Amen!

:לכבוד כל המסובין

ָה ַרח ָמן הוּא יְ ָב ֵרְך את כָּ ל
 אוֹ ָתם וְ את ֵבּ ָיתם,ַה ְמס ִוּבּים כַּ אן
,וְ את זַ ְרעָ ם וְ את כָּ ל אשׁר לָ הם
 כְּ מוֹ,אוֹ ָתנוּ וְ את כָּ ל אשׁר לָ נוּ
,שׁנִ ְת ָבּ ְרכוּ אבוֹ ֵתינוּ ַא ְב ָר ָהם
. ֹכּל, ִמ ֹכּל, ַבּ ֹכּל,יִ צְ ָחק וְ יַ עקֹב
,כֵּ ן יְ ָב ֵרְך אוֹ ָתנוּ כֻּ ּלָ נוּ יַ ַחד
.ֹאמר ָא ֵמן
ַ  וְ נ,ִבּ ְב ָרכָ ה ְשׁלֵ ָמה

Atotmilostivul să binecuvânteze pe toți cei prezenți aici, pe ei și casa lor și pe
copiii lor și tot ce este al lor; pe noi și tot ce este al nostru, precum au fost
binecuvântați părinții noștri: Avraam, Isaac și Iacov, în toate, din toate și prin
toate. Așa să ne binecuvânteze [Dumnezeu] pe noi, pe toți împreună, cu o
binecuvântare desăvârșită! Și să spunem: amen!
DE ȘABAT:

Haraħaman hu ianħilenu iom
șekulo Șabat umnuħa leħaiei
haolamim.

:בשבת

ָה ַרח ָמן הוּא יַ נְ ִחילֵ נוּ יוֹם שׁכֻּ ּלוֹ
.ַשׁ ָבּת וּ ְמנוּ ָחה לְ ַחיֵּ י ָהעוֹלָ ִמים

Atotmilostivul să ne dăruiască ziua care este Șabat desăvârșit, odihnă a vieții viitoare.
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iom șekulo tov.
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ָה ַרח ָמן הוּא יַ נְ ִחילֵ נוּ
.יוֹם שׁכֻּ לוֹ טוֹב

Atotmilostivul să ne dăruiască ziua care este sărbătoare desăvârșită.

Haraħaman hu iezakeinu
limot ha’Mașiaħ ulħaiei
haolam haba.

ָה ַרח ָמן הוּא יְ זַ כֵּ נוּ לִ ימוֹת
.ַה ָמּ ִשׁ ַיח וּלְ ַחיֵּ י ָהעוֹלָ ם ַה ָבּא

Atotmilostivul să ne facă vrednici de zilele lui Mesia și de viața lumii viitoare.

Migdol ieșuot malko veose
ħesed limșiħo le’David ulzaro
ad olam.

ִמגְ דּוֹל יְ שׁוּעוֹת ַמלְ כּוֹ וְ עֹשׂה
חסד לִ ְמ ִשׁיחוֹ לְ ָדוִ ד וּלְ זַ ְרעוֹ
.עַ ד עוֹלָ ם

El face un turn pentru mântuirea regatului Său și face acte caritabile pentru
unsul Său, pentru David și pentru seminția lui în veci. (Samuel II 22:51)

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

 הוּא,רוֹמיו
ָ ֹעשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ
יַ עשׂה ָשׁלוֹם עָ לֵ ינוּ וְ עַ ל כָּ ל
. ָא ֵמן,יִ ְשׂ ָר ַאל וְ ִא ְמרוּ

Cel care face pace în înălțimile Sale, Acela să facă pace și peste noi și peste
întregul Israel și spuneți: amen!

Iru et Adonai kedoșav, ki ein
maħsor lireav. Kefirim rașu
veraevu, vedorșei Adonai lo
iaħseru ħol tov. Hodu
l’Adonai ki tov ki laolam
ħasdo. Poteaħ et iadeħa,
umasbia leħol ħai rațon.
Baruħ haghever așer

 כִּ י ֵאין,יִ ְראוּ את יְ יָ ְקד ָֹשׁיו
 כְּ ִפ ִירים ָרשׁוּ.ַמ ְחסוֹר לִ ֵיר ָאיו
 וְ ד ְֹר ֵשׁי יְ יָ לֹא יַ ְח ְסרוּ כָ ל,וְ ָרעֵ בוּ
 הוֹדוּ לַ יי כִּ י טוֹב כִּ י לְ עוֹלָ ם.טוֹב
ַוּמ ְשׂ ִבּיע
ַ ,פוֹת ַח את יָ דָך
ֵ .ַח ְסדּוֹ
 ָבּרוְּך ַהגּבר אשׁר.לְ כָ ל ַחי ָרצוֹן
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ivtaħ b’Adonai, vehaia Adonai
mivtaħo. Naar haiti gam
zakanti, velo raiti țadik
neezav, vezaro mevakeș laħem.
Adonai oz leamo iten, Adonai
ievareħ et amo vașalom.

ברך

. וְ ָהיָ ה יְ יָ ִמ ְב ַטחוֹ,יִ ְב ַטח ַבּיי
 וְ לֹא,נַ עַ ר ָהיִ ִיתי גַ ם זָ ַקנְ ִתּי
 וְ זַ ְרעוֹ,ָר ִא ִיתי צַ ִדּיק נעֱ זָ ב
, יְ יָ עֹז לְ עַ מּוֹ יִ ֵתּן.ְמ ַבקשׁ לָ חם
.יְ יָ יְ ָב ֵרְך את עַ מּוֹ ַב ָשּׁלוֹם

Temeți-vă de Domnul, voi, sfinții Lui, căci nu duc lipsă acei ce se tem de El.
Leii tineri sunt în nevoi și flămânzesc, dar cei ce Îl caută pe Domnul nu sunt
lipsiți de bine. (Psalmi 34:10-11) Mulțumiți Domnului că este bun, în veci este
îndurarea Lui. (Psalmi 118:1) Tu deschizi mâna Ta și saturi tot ce este viu cu
bunăvoința Ta! (Psalmi 146:16) Binecuvântat este omul care se încrede în
Domnul și căruia Domnul îi este încrederea. (Ieremia 17:7) Tânăr am fost și am
îmbătrânit, dar nu l-am văzut pe cel drept părăsit și nici pe ai lui cerșind
pâine. (Psalmi 37:25) Domnul va da putere poporului Său, Domnul va
binecuvânta pe poporul Său cu pace. (Psalmi 29:11)

➢

Se ridică a treia cupă cu vin și se spun următoarele:

Hineni muħan umzuman lekaiem mițvat
kos șliși mearbaa kosot. Leșem iħud
kudșa beriħ hu ușħintei, al iedei hahu
tamir veneelam beșem kol Israel.

ִהנְ נִ י מוּכָ ן וּ ְמזֻ ָמן לְ ַקיֵ ם ִמצְ וַ ת כּוֹס ְשׁלִ י ִשׁי
 לְ ֵשׁם יִ חוּד קוּ ְד ָשׁא ְבּ ִריְך.ֵמ ַא ְר ָבּעָ ה כּוֹסוֹת
 עַ ל יְ ֵדי ַההוּא ָט ִמיר וְ נ ְעלָ ם,וּשׁכִ ינְ ֵתּיהּ
ְ הוּא
.ְבּ ֵשׁם כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל

Iată-mă! Sunt gata și pregătit să îndeplinesc porunca celei de-a treia cupe din cele patru
cupe [cu vin]. Pentru unificarea Celui Sfânt, binecuvântat fie El, și a Prezenței Sale, prin
Cel care este ascuns și de nepătruns – [mă rog] în numele întregului Israel.

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, bore pri
hagafen.

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
.בּוֹרא ְפ ִרי ַהגָּ פן
ֵ ,ָהעוֹלָ ם

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
creezi rodul viței.

➢

Se bea majoritatea cupei cu vin, rezemați pe partea stângă.

HALEL
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➢

Se toarnă a patra cupă cu vin și de asemenea se toarnă și cupa cu vin pentru
profetul Eliahu, care rămâne pe masă, nebăută, până la finalul serii de Seder.

➢

Ne ridicăm în picioare, ridicăm a patra cupă cu vin, deschidem ușa pentru a-l primi
simbolic pe profetul Eliahu și rostim următoarele:

Șfoħ ħamatħa el-hagoim așer
lo iedauħa veal-mamlaħot
așer beșimħa lo karau.
Ki aħal et-Iaakov veet-navehu
heșamu. Șfaħ-aleihem zameħa
vaħaron apħa iasighem.
Tirdof beaf vetașmidem
mitaħat șmei Adonai.

ל־הגּוֹיִ ם אשׁר
ַ ְשׁפְֹך ח ָמ ְתָך א
ל־מ ְמלָ כוֹת אשׁר
ַ ַלֹא יְ ָדעוָּך וְ ע
 כִּ י ָאכַ ל.ְבּ ִשׁ ְמָך לֹא ָק ָראוּ
.את־יַ עקֹב וְ את־נָ וֵ הוּ ֵה ַשׁמּוּ
ְשׁ ָפְך־עלֵ יהם זַ עמָך וַ חרוֹן ַא ְפָך
 ִתּ ְרדֹף ְבּ ַאף וְ ַת ְשׁ ִמ ֵידם.יַ ִשיגֵ ם
. ִָמ ַתּ ַחת ְשׁ ֵמי יְ י

Varsă mânia Ta peste popoarele care nu Te recunosc și peste regatele care nu
Te cheamă pe nume, căci au mistuit pe Iaacov și orașele lui le-au pustiit!
(Psalmi 79:6-7) Varsă asupra lor mânia Ta și fie ca furia Ta să-i ajungă!
(Psalmi 69:25) Persecută-i și alungă-i de sub cerurile Domnului! (Plângerile 3:66)

HALEL ◦ Psalmi de slavă ◦ הלל
De Pesaħ, colecția de psalmi de slavă este împărțită în două. Astfel,
Halel începe înainte de cină (la pagina 38) și se încheie cu următoarele
paragrafe, rostite asupra celei de-a patra cupe cu vin.

Lo lanu Adonai lo lanu kileșimħa ten kavod al ħasdeħa
al amiteħa. Lama iomru
hagoim: aie-na Eloheihem.
V’Eloheinu bașamaim, kol așerħafeț asa. Ațabeihem kesef
vezahav maase iedei adam.
Pe-lahem velo iedaberu,
einaim lahem velo iru, oznaim

לֹא לָ נוּ יְ יָ לֹא לָ נוּ כִּ י־לְ ִשׁ ְמָך
.ֵתּן כָּ בוֹד עַ ל־ ַח ְס ְדָּך עַ ל־א ִמתָּך
ֹאמרוּ ַהגּוֹיִ ם ַאיֵּ ה־נָ א
ְ לָ ָמּה י
,ֹלהינוּ ַבּ ָשּׁ ַמיִם
ֵ  וְ ֱא.ֹלהיהם
ֵ ֱא
 עצַ ֵבּיהם.כֹּל אשׁר־ ָח ֵפץ עָ ָשׂה
.כּסף וְ זָ ָהב ַמע ֵשׂה יְ ֵדי ָא ָדם
 עֵ ינַ יִ ם,פה־לָ הם וְ לֹא יְ ַד ֵבּרוּ
 ָאזְ נָ יִ ם.לָ הם וְ לֹא יִ ְראוּ
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lahem velo ișmau, af lahem velo
ieriħun. Iedeihem velo iemișun,
ragleihem velo iehaleħu,
lo-iehegu bigronam. Kemohem
ihiu oseihem, kol așer-boteaħ
bahem. Israel betaħ b’Adonai,
ezram umaghinam hu.
Beit Aharon bitħu v’Adonai,
ezram umaghinam hu.
Irei Adonai bitħu v’Adonai,
ezram umaghinam hu.

הלל

 ַאף לָ הם,לָ הם וְ לֹא יִ ְשׁ ָמעוּ
 יְ ֵדיהם וְ לֹא.וְ לֹא יְ ִריחוּן
, ַרגְ לֵ יהם וְ לֹא יְ ַהּלֵ כוּ,יְ ִמישׁוּן
 כְּ מוֹהם יִ ְהיוּ.לֹא־י ְהגּוּ ִבּגְ רוֹנָ ם
. כֹּל אשׁר־בּ ֵֹט ַח ָבּהם,ע ֵֹשׂיהם
וּמגִ נָּ ם
ָ  עזְ ָרם,יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַטח ַבּיי
, ֵבּית ַאהרֹן ִבּ ְטחוּ ַביי.הוּא
ָ יִ ְר ֵאי יְ י.וּמגִ נָּ ם הוּא
ָ עזְ ָרם
. עזְ ָרם וּ ָמגִ נָּ ם הוּא,ִבּ ְטחוּ ַביי

Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă-i mărire, pentru bunătatea
Ta și pentru adevărul Tău! De ce să zică popoarele: „Unde este Dumnezeul
lor?” Dumnezeul nostru este în ceruri; tot ce Îi place, [El] face! Idolii lor sunt
din argint și din aur, lucru făcut de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc,
au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar nu aud, au nas, dar nu simt miros. Mâinile
lor nu pot pipăi, picioarele lor nu pot merge și niciun sunet nu poate răzbate
din gâtul lor. Ca ei să fie și cei care îi fac, toți cei care se încred în ei. Israel,
încrede-te în Domnul – ajutorul și pavăza lor este El! Casa lui Aaron,
încredeți-vă în Domnul – ajutorul și pavăza lor este El! Voi care vă temeți de
Domnul, încredeți-vă în Domnul, ajutorul și pavăza lor este El! (Psalmi 115:1-9)

Adonai zeħaranu ievareħ.
Ievareħ et beit Israel, ievareħ et
beit Aharon, ievareħ irei Adonai,
haktanim im-hagdolim. Iosef
Adonai aleiħem, aleiħem veal
bneiħem. Bruħim atem l’Adonai,
ose șamaim vaareț. Hașamaim
șamaim l’Adonai vehaareț natan
livnei-adam. Lo hameitim
iehalelu-Ia, velo kol-iordei duma.

 יְ ָב ֵרְך את ֵבּית.יְ יָ זְ כָ ָרנוּ יְ ָב ֵרְך
, יְ ָב ֵרְך את ֵבּית ַאהרֹן,יִ ְשׂ ָר ֵאל
 ַה ְק ַטנִ ים עִ ם־, ָיְ ָב ֵרְך יִ ְר ֵאי יְ י
, י ֵֹסף יְ יָ עלֵ יכם.ַהגְּ דֹלִ ים
 ְבּרוּכִ ים.עלֵ יכם וְ עַ ל־ ְבּנֵ יכם
. ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִ ם וָ ָארץ,ַאתּם לַ יי
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָשׁ ַמיִ ם לַ יי וְ ָה ָארץ
 לֹא ַה ֵמּ ִתים.נָ ַתן לִ ְבנֵ י־ ָא ָדם
.דוּמה
ָ יְ ַהלְ לוּ־יָ הּ וְ לֹא כָּ ל־י ְֹר ֵדי
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וַ אנַ ְחנוּ נְ ָב ֵרְך יָ הּ ֵמעַ ָתּה וְ עַ ד
. ַהלְ לוּיָ הּ,עוֹלָ ם

Domnul care și-a amintit de noi ne va binecuvânta! Va binecuvânta casa lui
Israel, va binecuvânta casa lui Aaron. Va binecuvânta pe cei ce se tem de
Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Fie ca Domnul să vă sporească
[binecuvântarea], vouă și copiilor voștri! Binecuvântați să fiți de către
Domnul, Creatorul cerurilor și pământului! Cerurile sunt cerurile Domnului,
iar pământul [El] l-a dat oamenilor. Nu cei morți Îl vor lăuda pe Dumnezeu
și nici toți acei care coboară în tăcerea [mormântului]. Noi Îl vom
binecuvânta pe Dumnezeu de acum și până în veci. Haleluia! (Psalmi 115:12-18)

Ahavti ki ișma Adonai et koli
taħanunai. Ki hita ozno li
uviamai ekra. Afafuni ħevlei
mavet umțarei șeol mețauni,
țara veiagon emța. Uvșem
Adonai ekra: ana Adonai
malta nafși. Ħanun Adonai
vețadik v’Eloheinu meraħem.
Șomer ptaim Adonai, daloti
veli iehoșia. Șuvi nafși
limnuħaiħi, ki Adonai gamal
alaiħi. Ki ħilațta nafși
mimavet, et eini min dima,
et ragli mideħi. Ethaleħ lifnei
Adonai bearțot haħaim.
Heemanti ki adaber, ani aniti
meod. Ani amarti veħafzi kol
haadam kozev.

ָא ַה ְב ִתּי כִּ י יִ ְשׁ ַמע יְ יָ את קוֹלִ י
 כִּ י ִה ָטה ָאזְ נוֹ לִ י ְוּביָ ַמי.ַתּחנוּנָ י
 א ָפפוּנִ י ח ְבלֵ י ָמות.א ְק ָרא
 צָ ָרה וְ יָ גוֹן,וּמצָ ֵרי ְשׁאוֹל ְמצָ אוּנִ י
ְ
 ָאנָּ א: ְוּב ֵשׁם יְ יָ א ְק ָרא.א ְמצָ א
 ַחנוּן יְ יָ וְ צַ ִדּיק.יְ יָ ַמּלְ ָטה נַ ְפ ִשׁי
 שׁ ֵֹמר ְפ ָת ִאים.ֹלהינוּ ְמ ַר ֵחם
ֵ וֵ ֱא
שׁוּבי
ִ . ַלוֹתי וְ לִ י יְ הוֹ ִשׁיע
ִ  ַדּ, ָיְ י
 כִּ י יְ יָ גָּ ַמל,נוּחיְ כִ י
ָ נַ ְפ ִשׁי לִ ְמ
, כִּ י ִחּלַ צְ ָתּ נַ ְפ ִשׁי ִמ ָמּות.עָ לָ יְ כִ י
 את ַרגְ לִ י,את עֵ ינִ י ִמן ִדּ ְמעָ ה
 א ְת ַהלֵ ְך לִ ְפנֵ י יְ יָ ְבּ ַא ְרצוֹת.ִמדּ ִחי
, ה ֱא ַמנְ ִתּי כִּ י א ַד ֵבּר.ַה ַחיִּ ים
 אנִ י ָא ַמ ְר ִתּי.אנִ י עָ נִ ִיתי ְמאֹד
.ְב ָח ְפזִ י כָּ ל ָה ָא ָדם ֹכּזֵ ב

Am iubit [faptul] că Domnul îmi aude glasul și plângerile, că Și-a aplecat
urechea spre mine, așă că în toate zilele Îl voi chema. Când m-au cuprins
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lanțurile morții, când strâmtorările mormântului m-au găsit, când nevoia
și supărarea m-au copleșit, am invocat numele Domnului: „Doamne,
salvează-mi, te rog, sufletul!” Milostiv este Domnul și drept, îndurător este
Dumnezeul nostru. Domnul îi păzește pe cei simpli; în nevoi eram și m-a
salvat. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, căci Domnul a fost bun cu tine!
Pentru că Tu mi-ai salvat sufletul de moarte, ochiul de lacrimă, piciorul de
alunecare. Voi merge înaintea Domnului pe pământurile celor vii. Am crezut
chiar și când am spus: „Sufăr foarte mult!”, [când] în panica mea am zis:
„Orice om este înșelăciune.” (Psalmi 116:1-11)

Ma așiv l’Adonai kol tagmulohi
alai. Kos ieșuot esa uvșem
Adonai ekra. Nedarai l’Adonai
așalem, negda na leħol amo.
Iakar beeinei Adonai hamavta
laħasidav. Ana Adonai ki ani
avdeħa, ani avdeħa ben
amateħa, pitaħta lemoserai.
Leħa ezbaħ zevaħ toda uvșem
Adonai ekra. Nedarai l’Adonai
așalem, negda na leħol amo.
Beħațrot beit Adonai, betoħeħi
Ierușalaim, haleluia.

מוּלוֹהי
ִ
ְָמה ָא ִשׁיב לַ יי כֹּל ַתּג
 כּוֹס יְ שׁוּעוֹת א ָשא ְוּב ֵשׁם.עָ לָ י
, נְ ָד ַרי לַ יי א ַשּׁלֵ ם.יְ יָ א ְק ָרא
 יָ ָקר ְבּעֵ ינֵ י.נגְ ָדה נָּ א לְ כָ ל עַ מּוֹ
 ָאנָּ ה יְ יָ כִּ י.יְ יָ ַה ָמּוְ ָתה לַ ח ִס ָידיו
 אנִ י עַ ְב ְדָּך בּן,אנִ י עַ ְבדָּך
 לְ ָך.מוֹס ָרי
ֵ ְ ִפ ַתּ ְח ָתּ ל,א ָמתָך
ָתּוֹדה ְוּב ֵשׁם יְ י
ָ אזְ ַבּח ז ַבח
 נגְ ָדה, נְ ָד ַרי לַ יי א ַשּׁלֵ ם.א ְק ָרא
, ָ ְבּ ַחצְ רוֹת ֵבּית יְ י.נָּ א לְ כָ ל עַ מּוֹ
. ַהלְ לוּיָהּ,ְבּתוֹכֵ כִ י יְ רוּ ַָשׁלַ יִ ם

Cum să Îl răsplătesc pe Domnul [pentru] toate binefacerile pe care mi le-a
făcut? Voi înălța cupa salvării și voi invoca numele Domnului. Îmi voi
îndeplini jurămintele către Domnul, înaintea întregului Său popor. Scumpă
este în ochii Domnului moartea celor care Îi sunt devotați. Te rog, Doamne,
căci sunt slujitorul Tău, sunt slujitorul Tău, fiul slujitoarei Tale – Tu mi-ai
dezlegat legăturile! Ție Îți voi aduce jertfă de mulțumire și numele Domnului
îl voi rosti. Îmi voi îndeplini jurămintele către Domnul, înaintea întregului
Său popor. În curțile Casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Haleluia!
(Psalmi 116:12-19)
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Halelu et Adonai kol goim,
șabħuhu kol haumim. Ki
gavar aleinu ħasdo, veemet
Adonai leolam, haleluia!
Hodu l’Adonai ki tov
ki leolam ħasdo.
Iomar na Israel
ki leolam ħasdo.
Iomru na veit Aharon
ki leolam ħasdo.
Iomru na irei Adonai
ki leolam ħasdo.
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 ַשׁ ְבּחוּהוּ,ַהלְ לוּ את יְ יָ כָּ ל גּוֹיִ ם
 כִּ י גָ ַבר עָ לֵ ינוּ.כָּ ל ָה ֻא ִמּים
. ַהלְ לוּיָ הּ, ו ֱאמת יְ יָ לְ עוֹלָ ם,ַח ְסדּוֹ
הוֹדוּ לַ יי כִּ י טוֹב
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
ֹאמר נָ א יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַ י
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
ֹאמרוּ נָ א ֵבית ַאהרֹן
ְ י
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
ָֹאמרוּ נָ א יִ ְר ֵאי יְ י
ְ י
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ

Lăudați-L pe Domnul, toate popoarele, preamăriți-L, toate națiunile! Pentru
că bunătatea Sa ne-a copleșit și pentru că adevărul Domnului este etern.
Haleluia! Mulțumiți-I Domnului, căci este bun, căci bunătatea Sa este eternă!
Să spună acum Israel: căci bunătatea Sa este eternă! Să spună acum casa lui
Aaron: căci bunătatea Sa este eternă! Să spună acum cei care se tem de
Domnul: căci bunătatea Sa este eternă! (Psalmi 117:1-118:4)

Min hamețar karati Ia, anani
vamerħav Ia. Adonai li lo ira,
ma iaase li adam. Adonai li
beozrai vaani ere vesonai.
Tov laħasot b’Adonai
mibtoaħ baadam. Tov laħasot
b’Adonai mibtoaħ bindivim.
Kol goim sevavuni, beșem
Adonai ki amilam. Sabuni
gam sevavuni, beșem Adonai

 עָ נָ נִ י,אתי יָּ הּ
ִ ִמן ַה ֵמּצַ ר ָק ָר
, יְ יָ לִ י לֹא ִא ָירא.ַבמּ ְר ַחב יָ הּ
 יְ יָ לִ י ְבּעֹזְ ָרי.ַמה יַּ עשׂה לִ י ָא ָדם
 טוֹב לַ חסוֹת.שׂנְ ָאי
ֹ וַ אנִ י א ְראה ְבּ
 טוֹב לַ חסוֹת.ַבּיי ִמ ְבּט ַֹח ָבּ ָא ָדם
 כָּ ל גּוֹיִ ם.ַבּיי ִמ ְבּט ַֹח ִבּנְ ִד ִיבים
. ְבּ ֵשׁם יְ יָ כִּ י א ִמילַ ם,ְס ָבבוּנִ י
ָ ְבּ ֵשׁם יְ י,ַסבּוּנִ י גַ ם ְס ָבבוּנִ י
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ki amiliam. Sabuni ħidvorim,
doaħu keeș koțim, beșem
Adonai ki amilam. Daħo
deħitani linpol, v’Adonai
azarani. Ozi vezimrat Ia
vaiehi li lișua. Kol rina vișua
beoholei țadikim, iemin
Adonai osa ħail, iemin Adonai
romema, iemin Adonai osa
ħail. Lo amut ki eħie vaasaper
maasei Ia. Iasor israni Ia,
velamavet lo netanani. Pitħu
li șaarei țedek, avo vam ode
Ia. Ze hașaar l’Adonai,
țadikim iavou vo.
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 דֹּעכוּ, ַסבּוּנִ י כִ ְדּב ִֹרים.כִּ י א ִמילַ ם
. ְבּ ֵשׁם יְ יָ כִּ י א ִמילַ ם,כְּ ֵאשׁ קוֹצִ ים
. וַ יי עזָ ָרנִ י,ָדּחֹה ְדּ ִח ַיתנִ י לִ נְ פֹל
.עָ זִּ י וְ זִ ְמ ָרת יָ הּ וַ יְ ִהי לִ י לִ ישׁוּעָ ה
קוֹל ִרנָּ ה וִ ישׁוּעָ ה ְבּ ָא ֳהלֵ י
, יְ ִמין יְ יָ ע ָֹשׂה ָחיִל:צַ ִדּ ִיקים
 יְ ִמין יְ יָ ע ָֹשׂה,רוֹמ ָמה
ֵ ָיְ ִמין יְ י
 לֹא ָאמוּת כִּ י א ְחיה וַ א ַס ֵפר.ָחיִ ל
 וְ לַ ָמּות, יַ סֹר יִ ְס ַרנִ י יָּ הּ.ַמע ֵשׂי יָ הּ
, ִפ ְתחוּ לִ י ַשׁע ֵרי צדק.לֹא נְ ָתנָ נִ י
 זה ַה ַשּׁעַ ר. אוֹדה יָ הּ,ָאבֹא ָבם
. צַ ִדּ ִיקים יָ בֹאוּ בוֹ,לַ יי

Din strâmtoare L-am chemat pe Dumnezeu și mi-a răspuns cu generozitate.
Domnul este cu mine, nu mă tem de nimic. Ce îmi poate face un om? Domnul
este cu mine prin cei care mă ajută și de aceea pot să îmi înfrunt dușmanii.
Este mai bine să te încrezi în Domnul, decât să te bazezi pe oameni. Este mai
bine să te încrezi în Domnul, decât să te bazezi pe fruntași. Toți păgânii mă
înconjoară, în numele Domnului îi înfrâng. Mă înconjoară și mă împresoară,
în numele Domnului îi înfrâng. Mă înconjoară precum albinele, însă se sting
ca focul [când întâlnește în calea sa] spini, în numele Domnului îi înfrâng.
M-ați îmbrâncit tare ca să cad, însă Domnul m-a ajutat. Puterea și cântarea
lui Dumnezeu au fost o mântuire pentru mine. Sunet de veselie și mântuire
este în corturile celor drepți, [căci] mâna dreaptă a Domnului este puternică.
Mâna dreaptă a Domnului este ridicată triumfător. Mâna dreaptă a
Domnului este puternică. Nu voi muri, ci voi trăi pentru a povesti faptele lui
Dumnezeu. Dumnezeu mă va pedepsi aspru, dar nu mă va da morții.
Deschideți pentru mine porțile dreptății, eu voi intra pe ele pentru a-I
mulțumi lui Dumnezeu. Aceasta este poarta către Domnul, cei drepți vor intra
pe ea. (Psalmi 118:5-20)
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Odeħa ki anitani vatehi li
lișua. Odeħa ki anitani
vatehi li lișua. Even maasu
habonim haita leroș pina.
Even maasu habonim haita
leroș pina. Meet Adonai haita
zot hi niflat beeineinu. Meet
Adonai haita zot hi niflat
beeineinu. Ze haiom asa
Adonai naghila venismeħa
vo. Ze haiom asa Adonai
naghila venismeħa vo.
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אוֹדָך כִּ י ענִ ָיתנִ י וַ ְתּ ִהי לִ י
ְ
אוֹדָך כִּ י ענִ ָיתנִ י וַ ְתּ ִהי
ְ .לִ ישׁוּעָ ה
 אבן ָמאסוּ ַהבּוֹנִ ים.לִ י לִ ישׁוּעָ ה
 אבן ָמאסוּ.ָהיְ ָתה לְ רֹאשׁ ִפנָּ ה
.ַהבּוֹנִ ים ָהיְ ָתה לְ רֹאשׁ ִפנָּה
ֵמ ֵאת יְ יָ ָהיְ ָתה זֹּאת ִהיא נִ ְפלָ את
 ֵמ ֵאת יְ יָ ָהיְ ָתה זֹּאת ִהיא.ְבּעֵ ינֵ ינוּ
 זה ַהיּוֹם עָ ָשׂה.נִ ְפלָ את ְבּעֵ ינֵ ינוּ
 זה ַהיּוֹם. נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה בוֹ. ָיְ י
. נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה בוֹ. ָעָ ָשׂה יְ י

Îți mulțumesc că mi-ai răspuns și mi-ai fost mântuire! Îți mulțumesc că mi-ai
răspuns și mi-ai fost mântuire! Piatra disprețuită de constructori a devenit
piatră de temelie! Piatra disprețuită de constructori a devenit piatră de temelie!
De la Domnul a fost aceasta și minunată este în ochii noștri! De la Domnul a
fost aceasta și minunată este în ochii noștri! Aceasta este ziua pe care a făcut-o
Domnul, pentru a ne bucura și a ne veseli în ea! Aceasta este ziua pe care a
făcut-o Domnul, pentru a ne bucura și a ne veseli în ea! (Psalmi 118:21-24)

Ana Adonai hoșia na!
Ana Adonai hoșia na!
Ana Adonai hațliħa na!
Ana Adonai hațliħa na!

.הוֹ ִשׁיעָ ה נָּ א
.הוֹ ִשׁיעָ ה נָּ א
.ַהצְ לִ ָיחה נָ א
.ַהצְ לִ ָיחה נָ א

ָָאנָּ א יְ י
ָָאנָּ א יְ י
ָָאנָּ א יְ י
ָָאנָּ א יְ י

Te rugăm, Doamne, mântuiește! Te rugăm, Doamne, mântuiește! Te rugăm,
Doamne, fă-ne să reușim! Te rugăm, Doamne, fă-ne să reușim! (Psalmi 118:25)

Baruħ haba beșem Adonai,
beraħnuħem mibeit Adonai.
Baruħ haba beșem Adonai,

 ֵבּ ַרכְ נוּכם, ָָבּרוְּך ַה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְ י
, ָ ָבּרוְּך ַה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְ י. ִָמ ֵבּית יְ י
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beraħnuħem mibeit Adonai.
El Adonai vaiaer lanu, isru
ħag baavotim ad karnot
hamizbeaħ. El Adonai vaiaer
lanu, isru ħag baavotim
ad karnot hamizbeaħ.
Eli ata veodeka, Elohai
aromemeka. Eli ata veodeka,
Elohai aromemeka.
Hodu l’Adonai ki tov, ki
leolam ħasdo. Hodu l’Adonai
ki tov, ki leolam ħasdo.
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 ֵאל יְ יָ וַ יָּ אר. ֵָבּ ַרכְ נוּכם ִמ ֵבּית יְ י
 ִא ְסרוּ ַחג ַבּעב ִֹתים עַ ד,לָ נוּ
 ֵאל יְ יָ וַ יָּ אר.ַק ְרנוֹת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
 ִא ְסרוּ ַחג ַבּעב ִֹתים עַ ד,לָ נוּ
 ֵאלִ י ַא ָתּה.ַק ְרנוֹת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
 ֵאלִ י. ָרוֹממך
ְ ֹלהי א
ַ  ֱא, ָוְ אוֹדך
. ָרוֹממך
ְ ֹלהי א
ַ  ֱא, ַָא ָתּה וְ אוֹדך
 כִּ י לְ עוֹלָ ם,הוֹדוּ לַ יי כִּ י טוֹב
 כִּ י, הוֹדוּ לַ יי כִּ י טוֹב.ַח ְסדּוֹ
.לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ

Binecuvântat fie cel ce vine în numele Domnului, vă binecuvântăm din casa
Domnului! Binecuvântat fie cel ce vine în numele Domnului, vă binecuvântăm
din casa Domnului! Dumnezeu [este] Domnul și luminează pentru noi, legați
jertfa cu funii de colțurile altarului! Dumnezeu [este] Domnul și luminează
pentru noi, legați jertfa cu funii de colțurile altarului! Tu ești Dumnezeul meu
și Îți voi mulțumi, Dumnezeul meu, Te voi preamări! Tu ești Dumnezeul meu
și Îți voi mulțumi, Dumnezeul meu, Te voi preamări! Mulțumiți-I Domnului
căci este bun, căci bunătatea Sa este eternă! Mulțumiți-I Domnului căci este
bun, căci bunătatea Sa este eternă! (Psalmi 118:26-29)

Iehaleluħa Adonai Eloheinu
kol maaseħa, vaħasideħa
țadikim osei rețoneħa, veħol
amħa beit Israel berina iodu
vivarħu vișabħu vifaaru
viromemu veiaarițu veiakdișu
veiamliħu et șimħa malkeinu,
tamid. Ki leħa tov lehodot
ulșimħa nae lezamer, ki
meolam vead olam ata El.

,ֹלהינוּ כָּ ל ַמעשׂיָך
ֵ יְ ַהלְ לוָּך יְ יָ ֱא
,עוֹשׂי ְרצוֹנָך
ֵ וַ ח ִסידיָך צַ ִדּ ִיקים
וְ כָ ל עַ ְמָּך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִרנָ ה יוֹדוּ
ירוֹממוּ
ְ ִישׁ ְבּחוּ וִ ָיפארוּ ו
ַ ִוִ ָיב ְרכוּ ו
וְ יַ ע ִריצוּ וְ יַ ְק ִדּישׁוּ וְ יַ ְמלִ יכוּ את
 כִּ י לְ ָך טוֹב. ַתּ ִמיד,ִשׁ ְמָך ַמלְ כֵּ נוּ
 כִּ י,לְ הוֹדוֹת וּלְ ִשׁ ְמָך נָ אה לְ זַ ֵמּר
.ֵמעוֹלָ ם וְ עַ ד עוֹלָ ם ַא ָתּה ֵאל

HALEL
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Toate creațiile Tale Te vor lăuda, Doamne, Dumnezeul nostru. Cei devotați
Ție, cei drepți care Îți împlinesc voința și întregul Tău popor, casa lui Israel,
cu vesel cântec vor mulțumi, binecuvânta, preamări, glorifica, exalta, admira
și sfinți, și vor declara suveranitatea numelui Tău, Regele nostru, mereu.
Pentru că Ție se cuvine a-Ți mulțumi și numelui Tău se cuvine să Îi cântăm
laude, căci din această lume și până în Lumea Viitoare Tu ești Dumnezeu.

Hodu l’Adonai ki tov,
ki leolam ħasdo.
Hodu l’Elohei ha’Elohim,
ki leolam ħasdo.
Hodu laadonei haadonim,
ki leolam ħasdo.
Leose niflaot ghedolot levado,
ki leolam ħasdo.
Leose hașamaim bitvuna,
ki leolam ħasdo.
Leroka haareț al hamaim,
ki leolam ħasdo.
Leose orim ghedolim,
ki leolam ħasdo.
Et hașemeș lememșelet baiom,
ki leolam ħasdo.
Et haiareaħ veħoħavim
lememșelot balaila,
ki leolam ħasdo.
Lemake Mițraim bivħoreihem,
ki leolam ħasdo.

הוֹדוּ לַ יי כִּ י טוֹב
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
הוֹדוּ לֵ אֹל ֵהי ָה ֱאֹל ִהים
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
הוֹדוּ לָ אדֹנֵ י ָהאדֹנִ ים
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
לְ ע ֵֹשׂה נִ ְפלָ אוֹת גְ דֹלוֹת לְ ַבדּוֹ
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
לְ ע ֵֹשׂה ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִבּ ְתבוּנָ ה
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
רוֹקע ָה ָארץ עַ ל ַה ָמּיִ ם
ַ ְל
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
אוֹרים גְּ דֹלִ ים
ִ לְ ע ֵֹשׂה
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
את ַהשּׁמשׁ לְ מ ְמשׁלת ַבּיּוֹם
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
את ַהיָּ ֵר ַח וְ כוֹכָ ִבים
לְ מ ְמ ְשׁלוֹת ַבּּלַ יְ לָ ה
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
כוֹריהם
ֵ לְ ַמכֵּ ה ִמצְ ַריִ ם ִבּ ְב
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
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Vaioțe Israel mitoħam,
ki leolam ħasdo.
Beiad ħazaka uvizroa netuia,
ki leolam ħasdo.
Legozer Iam Suf ligzarim,
ki leolam ħasdo.
Veheevir Israel betoħo,
ki leolam ħasdo.
Venier Paro veħeilo ve’Iam Suf,
ki leolam ħasdo.
Lemoliħ amo bamidbar,
ki leolam ħasdo.
Lemake melaħim ghedolim,
ki leolam ħasdo.
Vaiaharog melaħim adirim,
ki leolam ħasdo.
Le’Siħon meleħ haemori,
ki leolam ħasdo.
Ul’Og meleħ ha’Bașan,
ki leolam ħasdo.
Venatan arțam lenaħala,
ki leolam ħasdo.
Naħala le’Israel avdo,
ki leolam ħasdo.
Șebeșifleinu zaħar lanu,
ki leolam ħasdo.

הלל

וַ יוֹצֵ א יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמתּוֹכָ ם
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
ְבּיָ ד חזָ ָקה ִוּבזְ רוֹעַ נְ טוּיָ ה
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
לְ גֹזֵ ר יַ ם סוּף לִ גְ זָ ִרים
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
וְ העֱ ִביר יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּתוֹכוֹ
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
וְ נִ עֵ ר ַפ ְרעֹה וְ ֵחילוֹ ְביַ ם סוּף
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
לְ מוֹלִ יְך עַ מּוֹ ַבּ ִמּ ְד ָבּר
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
לְ ַמכֵּ ה ְמלָ כִ ים גְּ דֹלִ ים
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
וַ יַּ הרֹג ְמלָ כִ ים ַא ִדּ ִירים
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
לְ ִסיחוֹן מלְך ָה ֱאמ ִֹרי
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
וּלְ עוֹג מלְך ַה ָבּ ָשׁן
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
וָ נָ ַתן ַא ְרצָ ם לְ נַ חלָ ה
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
נַ חלָ ה לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל עַ ְבדוֹ
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
שׁ ְבּ ִשׁ ְפלֵ נוּ זָ כַ ר לָ נוּ
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
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Vaifrekeinu mițareinu,
ki leolam ħasdo.
Noten leħem leħol basar,
ki leolam ħasdo.
Hodu l’El hașamaim,
ki leolam ħasdo.
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וַ יִ ְפ ְר ֵקנוּ ִמצָ ֵרינוּ
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
נ ֵֹתן לחם לְ כָ ל ָבּ ָשׂר
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
הוֹדוּ לְ ֵאל ַה ָשּׁ ַמיִ ם
.כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ

Mulțumiți Domnului că este bun, căci bunătatea Sa e eternă! Mulțumiți
Dumnezeului Dumnezeilor, căci bunătatea Sa e eternă! Mulțumiți
Stăpânului Stăpânilor, căci bunătatea Sa e eternă! Celui care face minuni
mari singur, căci bunătatea Sa e eternă! Celui care a făcut cerurile cu
înțelepciune, căci bunătatea Sa e eternă! Celui care a desfășurat uscatul
asupra mării, căci bunătatea Sa e eternă! Celui care a făcut luminători mari,
căci bunătatea Sa e eternă! Soarele să stăpânească ziua, căci bunătatea Sa e
eternă! Luna și stelele să stăpânească noaptea, căci bunătatea Sa e eternă!
Celui care a lovit Egiptul prin întâii lor născuți, căci bunătatea Sa e eternă!
Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci bunătatea Sa e eternă! Cu mână
puternică și cu braț întins, căci bunătatea Sa e eternă! Celui care a despărțit
Marea Trestiilor în [două] părți, căci bunătatea Sa e eternă! Și l-a condus pe
Israel în mijlocul ei, căci bunătatea Sa e eternă! Și i-a înecat pe Faraon și
oastea lui în Marea Trestiilor, căci bunătatea Sa e eternă! Celui care Și-a
călăuzit poporul prin deșert, căci bunătatea Sa e eternă! Celui care a lovit regi
mari, căci bunătatea Sa e eternă! Și a ucis regi măreți, căci bunătatea Sa e
eternă! Pe Siħon, regele emorit, căci bunătatea Sa e eternă! Și pe Og, regele
Bașanului, căci bunătatea Sa e eternă! Și a dat țara lor drept moștenire, căci
bunătatea Sa e eternă! Moștenire pentru slujitorul Său Israel, căci bunătatea
Sa e eternă! Căci în rușinea noastră Și-a adus aminte de noi, căci bunătatea
Sa e eternă! Și ne-a salvat din necazurile noastre, căci bunătatea Sa e eternă!
Cel care dă pâine tuturor celor vii, căci bunătatea Sa e eternă! Slăviți pe
Dumnezeul cerurilor, căci bunătatea Sa e eternă! (Psalmul 136)

Nișmat kol ħai tevareħ et
șimħa, Adonai Eloheinu,
veruaħ kol basar tefaer

ָ יְ י,נִ ְשׁ ַמת כָּ ל ַחי ְתּ ַב ֵרְך את ִשׁ ְמָך
 וְ רוּ ַח כָּ ל ָבּ ָשׂר ְתּ ָפ ֵאר,ֹלהינוּ
ֵ ֱא
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utromem ziħreħa malkeinu,
tamid. Min haolam vead
haolam ata El, umibaladeħa
ein lanu meleħ goel umoșia.
Pode umațil umfarnes
umraħem beħol et țara
vețuka, ein lanu meleħ ela
ata. Elohei harișonim
vehaaħaronim, Eloha kol
briot, adon kol toladot,
hamehulal berov hatișbaħot,
hamenaheg olamo beħesed
uvriotav beraħamim.

הלל

. ָתּ ִמיד,וּ ְתרוֹ ֵמם זִ כְ ְרָך ַמלְ כֵּ נוּ
,ִמן ָהעוֹלָ ם וְ עַ ד ָהעוֹלָ ם ַא ָתּה ֵאל
וּ ִמ ַבּלְ עָ דיָך ֵאין לָ נוּ מלְך גּוֹ ֵאל
 פוֹדה וּ ַמצִ יל וּ ְמ ַפ ְרנֵ ס. ַוּמוֹ ִשׁיע
,וּ ְמ ַר ֵחם ְבּכָ ל עֵ ת צָ ָרה וְ צוּ ָקה
ֹלהי
ֵ  ֱא.ֵאין לָ נוּ מלְך אּלָ א ַא ָתּה
 ֱאל ַוֹהּ,ָה ִראשׁוֹנִ ים וְ ָה ַאחרוֹנִ ים
, אדוֹן כָּ ל תּוֹלָ דוֹת,כָּ ל ְבּ ִריוֹת
 ַה ְמנַ ֵהג,ַה ְמּ ֻהלָ ל ְבּרֹב ַה ִתּ ְשׁ ָבּחוֹת
.עוֹלָ מוֹ ְבּחסד וּ ְב ִריּוֹ ָתיו ְבּ ַרח ִמים

Suflarea a tot ce este viu să binecuvânteze numele Tău, Doamne, Dumnezeul
nostru, și sufletul tuturor trupurilor să preamărească și să înalțe amintirea
Ta, Regele nostru, mereu. Din veci în veci Tu ești Dumnezeu și în afară de Tine
nu avem alt Rege izbăvitor și ajutător, care slobozește, scapă, hrănește și
Se îndură în orice vreme de nevoie și strâmtorare, nu avem alt Rege în afară
de Tine. Dumnezeul începuturilor și al sfârșiturilor, Dumnezeul tuturor
viețuitoarelor, Stăpânul întregii istorii, Cel lăudat prin mulțimea slăvilor, Cel
care cârmuiești lumea cu milă și făpturile Tale cu îndurare.

V’Adonai lo ianum velo ișan,
hameorer ieșenim vehamekiț
nirdamim vehamesiaħ ilemim
vehamatir asurim vehasomeħ
noflim vehazokef kfufim.
Leħa levadħa anaħnu modim.
Ilu finu male șira kaiam,
ulșoneinu rina kahamon galui,
vesiftoteinu șevaħ kemerħavei

 ַה ְמּעוֹ ֵרר,וַ יי לֹא יָ נוּם וְ לֹא יִ י ָשׁן
יְ ֵשׁנִ ים וְ ַה ֵמּ ִקיץ נִ ְר ָדּ ִמים
וְ ַה ֵמּ ִשׂ ַיח ִאּלְ ִמים וְ ַה ַמּ ִתּיר
אסוּ ִרים וְ ַהסוֹ ֵמְך נוֹ ְפלִ ים
 לְ ָך לְ ַב ְדָּך.וְ ַהזּוֹ ֵקף כְּ פוּ ִפים
 ִאּלוּ ִפינוּ ָמלֵ א.אנַ ְחנוּ מוֹ ִדים
 וּלְ שׁוֹנֵ נוּ ִרנָּ ה כּ ַהמוֹן,ִשׁ ָירה כַּ יָּ ם
 וְ ִשׂ ְפתוֹ ֵתינוּ שׁ ַבח,גַּ ּלָ יו
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rakia, veeineinu meirot
kașemeș veħaiareaħ, veiadeinu
frusot kenișrei șamaim,
veragleinu kalot kaaialot,
ein anaħnu maspikim lehodot
leħa, Adonai Eloheinu v’Elohei
avoteinu, ulvareħ et șimħa
al aħat meelef, alfei alafim
veribei revavot peamim
hatovot șeasita im avoteinu
veimanu.

הלל

 וְ עֵ ינֵ ינוּ ְמ ִאירוֹת, ַכְּ מ ְרח ֵבי ָר ִקיע
 וְ יָ ֵדינוּ ְפרוּשׂוֹת,כַּ שׁמשׁ וְ כַ יָּ ֵר ַח
 וְ ַרגְ לֵ ינוּ ַקּלוֹת,כְּ נִ ְשׁ ֵרי ָשׁ ַמיִ ם
 ֵאין אנַ ְחנוּ ַמ ְס ִפ ִיקים,כָּ ַאיָּ לוֹת
אֹלהי
ֵ ֵֹלהינוּ ו
ֵ  יְ יָ ֱא,לְ הוֹדוֹת לְ ָך
 וּלְ ָב ֵרְך את ִשׁ ְמָך עַ ל,אבוֹ ֵתינוּ
 ַאלְ ֵפי אלָ ִפים,ַא ַחת ֵמאלף
וְ ִר ֵבּי ְר ָבבוֹת ְפעָ ִמים ַהטוֹבוֹת
.שׁעָ ִשׂ ָית עִ ם אבוֹ ֵתינוּ וְ עִ ָמּנוּ

Doamne, care nu dormitezi și nu dormi, Tu deștepți pe cei adormiți și trezești
pe cei ce dorm, faci pe muți să vorbească, slobozești pe cei încătușați, sprijini
pe cei căzuți, îndrepți pe cei umiliți, Ție singur Îți mulțumim. Dacă ne-ar fi
gura plină de cântare ca marea [de apă] și limba noastră plină de cântece ca
multele ei valuri și buzele noastre pline de laude cât ține întinderea bolții
cerești și ochii noștri la fel de lucitori ca soarele și ca luna și mâinile noastre la
fel de ridicate ca zborul vulturilor spre cer și picioarele noastre la fel de ușoare
ca ale căprioarelor – tot n-am putea să-ți mulțumim destul, Doamne,
Dumnezeul nostru și Dumnezeul părinților noștri, și să binecuvântăm numele
Tău, măcar pentru una din miile și miile de mii nenumărate de binefaceri pe
care le-ai făcut părinților noștri și nouă.

Mi’Mițraim ghealtanu, Adonai
Eloheinu, umibeit avadim
peditanu, beraav zantanu
uvsava kilkaltanu, meħerev
hițaltanu umidever milatetanu,
umeħalaim raim veneemanim
dilitanu. Ad hena azarunu
raħameħa velo azavunu
ħasadeħa veal titșeinu,

,ֹלהינוּ
ֵ  יְ יָ ֱא,ִמ ִמּצְ ַרים גְּ ַאלְ ָתּנוּ
 ְבּ ָרעָ ב,וּ ִמ ֵבּית ע ָב ִדים ְִפ ִד ָיתנוּ
 ֵמחרב,זַ נְ ָתּנוּ וּ ְב ָשׂ ָבע כִּ לְ כַּ לְ ָתּנוּ
,ִהצַ לְ ָתּנוּ וּ ִמדּבר ִמּלַ ְט ָתּנוּ
.וּ ֵמ ָחלָ יִ ם ָר ִעים וְ נ ֱא ָמנִ ים ִדּּלִ ָיתנוּ
עַ ד ֵהנָּ ה עזָ רוּנוּ ַרחמיָך וְ לֹא
, וְ ַאל ִתּ ְט ֵשׁנוּ,עזָ בוּנוּ ח ָסדיָך
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Adonai Eloheinu, lanețaħ.
Al ken evarim șepilagta banu
veruaħ unșama șenafaħta
beapeinu velașon așer samta
befinu, hen hem iodu vivarħu
vișabħu vifaaru viromemu
veiaarițu veikadișu veiamliħu
et șimħa malkeinu. Ki ħol pe
leħa iode veħol lașon leħa
tișava, veħol bereħ leħa tiħra,
veħol koma lefaneħa tiștaħave,
veħol halvavot iirauħa, veħol
kerev uħlaiot iezameru
lișmeħa.

הלל

 עַ ל כֵּ ן ֵא ָב ִרים. לָ נצַ ח,ֹלהינוּ
ֵ יְ יָ ֱא
שׁ ִפּלַ גְ ָתּ ָבּנוּ וְ רוּ ַח וּנְ ָשׁ ָמה
שׁנָּ ַפ ְח ָתּ ְבּ ַא ֵפינוּ וְ לָ שׁוֹן אשׁר
 ֵהן ֵהם יוֹדוּ,ַשׂ ְמ ָתּ ְבּ ִפינוּ
וִ ָיב ְרכוּ וִ י ַשׁ ְבּחוּ וִ ָיפארוּ וִ ירוֹ ְממוּ
וְ יַ ע ִריצוּ וְ יַ ְק ִדּישׁוּ וְ יַ ְמלִ יכוּ את
 כִּ י כָ ל פה לְ ָך.ִשׁ ְמָך ַמלְ כֵּ נוּ
, וְ כָ ל לָ שׁוֹן לְ ָך ִתּ ָשּׁ ַבע,יוֹדה
 וְ כָ ל קוֹ ָמה,וְ כָ ל בּרְך לְ ָך ִתכְ ַרע
 וְ כָ ל ַהלְ ָבבוֹת,לְ ָפניָך ִת ְשׁ ַתּחוה
 וְ כָ ל קרב וּכְ לָ יוֹת יְ זַ ֵמּרוּ,יִ ָיראוָּך
.לִ ְִשׁמָך

Din Egipt ne-ai izbăvit, Doamne, Dumnezeul nostru, și din casa robiei ne-ai
slobozit, în vreme de foamete ne-ai hrănit, și în vreme de belșug ne-ai îngrijit,
de sabie ne-ai scăpat, de molimă ne-ai cruțat și de boli grele și crude ne-ai
ferit. Până aici ne-a ajutat îndurarea Ta și nu ne-a părăsit mila Ta, nu ne
lăsa, Doamne, Dumnezeul nostru, în veci! De aceea, membrele pe care ni le-ai
dăruit și duhul și sufletul pe care le-ai insuflat în nările nostre și limba pe care
ai pus-o în gura noastră, toate să-Ți mulțumească, să binecuvânteze, să
laude, să fălească, să înalțe, să proslăvească, să sfințească și să declare
suveranitatea numele Tău, Regele nostru. Fiecare gură să-Ți mulțumească și
fiecare limbă să-Ți jure credință și fiecare genunchi să se îndoaie înaintea Ta
și oricine stă în picioare să se plece în fața Ta și fiecare inimă să se teamă de
Tine și toate măruntaiele [noastre] să cânte numele Tău.

Kadavar șekatuv: kol ațmotai
tomarna Adonai mi ħamoħa,
mațil ani meħazak mimenu
veani veevion migozlo. Mi
idme laħ umi ișve laħ umi

 כָּ ל עַ צְ מ ַֹתי:כַּ ָד ָבר שׁכָּ תוּב
 ַמצִ יל עָ נִ י,אמ ְרנָ ה יְ יָ ִמי כָ מוָֹך
ַ ֹתּ
.ֵמ ָחזָ ק ִממּנוּ וְ עָ נִ י וְ א ְביוֹן ִמ ֹגּזְ לוֹ
ִמי יִ ְדמה ּלָ ְך וּ ִמי יִ ְשׁוה ּלָ ְך וּ ִמי

HALEL

iaaroħ laħ. Ha’El hagadol,
haghibor vehanora, El elion,
kone șamaim vaareț.
Nehalelħa unșabeħaħa
unfaerħa unvareħ et șem
kodșeħa. Kaamur: le’David,
borħi nafși et Adonai, veħol
kravai et șem kodșo. Ha’El
betaațumot uzeħa, hagadol
biħvod șemeħa, haghibor
lanețaħ vehanora benoroteħa.
Hameleħ haioșev al kise ram
venisa.
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 ַהגִּ בּוֹר, ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל.יַ ערְֹך ַָלְך
 קֹנֵ ה ָשׁ ַמיִ ם, ֵאל עלְ יוֹן,וְ ַהנּוֹ ָרא
 נְ ַהּללְ ָך וּנְ ַשׁ ֵבּחָך וּנְ ָפא ְרָך.וָ ָארץ
: כָּ ָאמוּר.וּנְ ָב ֵרְך את ֵשׁם ָק ְדשָׁך
 ָבּ ְרכִ י נַ ְפ ִשׁי את יְ יָ וְ כָ ל,לְ ָדוִ ד
 ָה ֵאל.ְק ָר ַבי את ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ
 ַהגָּ דוֹל ִבּכְ בוֹד,ְבּ ַתעצֻ מוֹת עֻ זָּך
 ַהגִּ בּוֹר לָ נצַ ח וְ ַהנּוֹ ָרא,ְשׁמָך
 ַהמּלְך ַהיּוֹ ֵשׁב עַ ל.ְבּנוֹ ְראוֹתיָך
.כִּ ֵסא ָרם וְ נִ ָשא

Precum este scris: toate oasele mele să spună: „Doamne, cine este asemenea
Ție, care scapă pe cel slab din mâna celui puternic și pe cel sărman și nevoiaș
din mâna asupritorului său?” (Psalmi 35:10) Cine Ți se aseamănă și cine Ți se
potrivește și cine se poate măsura cu Tine? Dumnezeule mare, puternic și
venerat, Dumnezeu preaînălțat, Creatorul cerului și al pământului, lăudăm,
slăvim, înălțăm și binecuvântăm numele Tău cel sfânt. Precum este spus:
„[Psalm] al lui David. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul, și tot ce am
în mine, [binecuvântează] numele Său cel sfânt.” (Psalmi 103:1) Dumnezeu prin
nemărginita Ta putere, măreț prin slava numelui Tău, viteaz etern, venerat
prin faptele Tale minunate. Regele care stă pe tronul înalt și maiestuos.

Șoħen ad, marom vekadoș
șemo, veħatuv, ranenu
țadikim b’Adonai, laișarim
naava tehila. Befi ieșarim
titromam, uvsiftei țadikim
titbaraħ, uvilșon ħasidim
titkadaș, uvkerev kedoșim
tithalal.

, ָמרוֹם וְ ָקדוֹשׁ ְשׁמוֹ,שׁוֹכֵ ן עַ ד
, ַרנְּ נוּ צַ ִדּ ִיקים ַבּיי,וְ כָ תוּב
 ְבּ ִפי.לַ יְ ָשׁ ִרים נָ אוָ ה ְת ִהּלָ ה
 וּ ְב ִשׂ ְפ ֵתי,יְ ָשׁ ִרים ִתּ ְתרוֹ ָמם
 וּ ִבלְ שׁוֹן,צַ ִדּ ִיקים ִתּ ְת ָבּ ַרְך
 וּ ְבקרב,ח ִס ִידים ִתּ ְת ַק ָדּשׁ
:וֹשׁים ִתּ ְת ַהּלָ ל
ִ ְקד
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Cel care există de-a pururea, preamărit și sfânt este numele Său! Și este scris:
„Bucurați-vă, drepților, întru Domnul, pentru cei corecți să fie slavă!” (Ps. 33:1)
Prin gura celor corecți vei fi înălțat și prin buzele drepților vei fi binecuvântat
și prin limba celor pioși vei fi sfințit și în mijlocul celor sfinți vei fi lăudat.

Uvmakhalot rivevot amħa
beit Israel berina itpaer
șimħa, malkeinu, beħol dor
vador, șeken ħovat kol
haițurim lefaneħa, Adonai
Eloheinu v’Elohei avoteinu,
lehodot, lehalel, leșabeaħ,
lefaer, leromem, lehader,
levareħ, leale ulkales, al kol
divrei șirot vetișbeħot David
ben Ișai avdeħa meșiħeħa.

ְוּב ַמ ְקהלוֹת ִר ְבבוֹת עַ ְמָּך ֵבּית
,יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִרנָּ ה יִ ְת ָפ ֵאר ִשׁ ְמָך
 שׁכֵּ ן, ְבּכָ ל דּוֹר וָ דוֹר,ַמלְ כֵּ נוּ
ָ יְ י,צוּרים לְ ָפניָך
ִ ְחוֹבת כָּ ל ַהי
ַ
, לְ הוֹדוֹת,בוֹתינוּ
ֵ אֹלהי א
ֵ ֵלהינוּ ו
ֵ ֱא
רוֹמם
ֵ ְ ל, לְ ָפ ֵאר, לְ ַשׁ ֵבּ ַח,לְ ַהּלֵ ל
 לְ עַ ּלֵ ה וּלְ ַקּלֵ ס עַ ל, לְ ָב ֵרְך,לְ ַה ֵדּר
כָּ ל ִדּ ְב ֵרי ִשׁירוֹת וְ ִת ְשׁ ְבּחוֹת ָדּוִ ד
.בּן יִ ַשׁי עַ ְב ְדָּך ְמ ִשׁיחָך

Și în adunările mulțimii poporului Tău, casei lui Israel, cu cântec vesel
numele Tău va fi glorificat, Regele nostru, din generație în generație. Căci este
datoria tuturor celor create ca înaintea Ta, Dumnezeul nostru și Dumnezeul
părinților noștri, să mulțumească, să laude, să premărească, să înalțe, să
glorifice și să adore, să binecuvânteze, să ridice și să cânte laude, [chiar] mai
presus de cântecele și laudele lui David, fiul lui Ișai, slujitorul Tău, unsul Tău.

Iștabaħ șimħa laad malkeinu,
ha’El hameleħ hagadol
vehakadoș bașamaim uvaareț,
ki leħa nae Adonai Eloheinu
v’Elohei avoteinu, șir ușvaħa,
halel vezimra, oz umemșala,
nețaħ, ghedula ugvura,
tehila vetiferet, kedușa
umalħut, braħot veħodaot

 ָה ֵאל,יִ ְשׁ ַתּ ַבּח ִשׁ ְמָך לָ עַ ד ַמלְ כֵּ נוּ
ַהמלְך ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקדוֹשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
ֹלהינוּ
ֵ  כִּ י לְ ָך נָ אה יְ יָ ֱא,ָוּב ָארץ
,וּשׁ ָב ָחה
ְ  ִשׁיר,בוֹתינוּ
ֵ אֹלהי א
ֵ ֵו
, נצַ ח, עֹז וּמ ְמ ָשׁלָ ה,ַהּלֵ ל וְ זִ ְמ ָרה
, ְתּ ִהּלָ ה וְ ִת ְפארת,בוּרה
ָ ְגְּ ֻדּלָ ה וּג
הוֹדאוֹת
ָ ְ ְבּ ָרכוֹת ו,וּמלְ כוּת
ַ ְק ֻד ָשּׁה
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meata vead olam. Baruħ ata
Adonai, El meleħ gadol
umhulal batișbaħot, El
hahodaot, adon haniflaot,
bore kol haneșamot, ribon
kol hamaasim, haboħer
beșirei zimra, meleħ iaħid,
El, ħei haolamim.

הלל

, ָ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י.ֵמעַ ָתּה וְ עַ ד עוֹלָ ם
,ֵאל מלְך גָּ דוֹל וּ ְמ ֻהּלָ ל ַבּ ִתּ ְשׁ ָבּחוֹת
, אדוֹן ַהנִּ ְפלָ אוֹת,ֵאל ַההוֹ ָדאוֹת
 ִרבּוֹן כָּ ל,בּוֹ ֵרא כָּ ל ַהנְּ ָשׁמוֹת
, ַהבּוֹ ֵחר ְבּ ִשׁ ֵירי זִ ְמ ָרה,ַה ַמּע ִשׂים
: ֵחי ָהעוֹלָ ִמים, ֵאל,מלְך יָ ִחיד

Fie numele Tău slăvit pe vecie, Regele nostru, Dumnezeu, Rege mare și sfânt,
în ceruri și pe pământ. Căci Ție Ți se cuvin, Doamne, Dumnezeul nostru și
Dumnezeul părinților noștri, cântec și slavă, laudă și cântare, forță și
stăpânire, victorie, mărire și putere, glorificare și splendoare, sfințenie și
regalitate, binecuvântări și mulțumiri, de acum și până în veci! Binecuvântat
ești Tu, Doamne, Dumnezeule, Rege mare și preamărit prin imnuri de slavă,
Dumnezeu al laudelor, Stăpân al minunilor, Creator al tuturor sufletelor,
Suveran al tuturor creațiilor, care alege cântece de slavă, Rege unic,
Dumnezeu, dătător de viață al lumilor!

➢

Se ridică a patra cupă cu vin și se spun următoarele:

Hineni muħan umzuman lekaiem mițvat
kos revii mearbaa kosot. Leșem iħud
kudșa beriħ hu ușħintei, al iedei hahu
tamir veneelam beșem kol Israel.

ִהנְ נִ י מוּכָ ן וּ ְמזֻ ָמן לְ ַקיֵ ם ִמצְ וַ ת כּוֹס ְר ִב ִיעי
 לְ ֵשׁם יִ חוּד קוּ ְד ָשׁא ְבּ ִריְך.ֵמ ַא ְר ָבּעָ ה כּוֹסוֹת
 עַ ל יְ ֵדי ַההוּא ָט ִמיר וְ נ ְעלָ ם,וּשׁכִ ינְ ֵתּיהּ
ְ הוּא
.ְבּ ֵשׁם כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל

Iată-mă! Sunt gata și pregătit să îndeplinesc porunca celei de-a patra cupe din cele patru
cupe [cu vin]. Pentru unificarea Celui Sfânt, binecuvântat fie El, și a Prezenței Sale, prin
Cel care este ascuns și de nepătruns – [mă rog] în numele întregului Israel.

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, bore pri hagafen.

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
.בּוֹרא ְפ ִרי ַהגָּ פן
ֵ ,ָהעוֹלָ ם

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
creezi rodul viței.

➢

Se bea majoritatea cupei cu vin, rezemați pe partea stângă.
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După ce se termină de băut, se recită următoarea binecuvântare (Braħa aħarona):

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, al hagafen
veal pri hagafen, veal tenuvat
hasade veal ereț ħemda tova
urħava șerațita vehinħalta
laavoteinu leeħol mipiria
velisboa mituva. Raħem na
Adonai Eloheinu al Israel
ameħa veal Ierușalaim ireħa
veal Țion mișkan kevodeħa
veal mizbeħeħa veal
heiħaleħa. Uvne Ierușalaim
ir hakodeș bimheira
veiameinu vehaaleinu letoħa
vesamħeinu beviniana
venoħal mipiria venisba
mituva unvareħeħa aleha
bikdușa uvtahara.

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
, עַ ל ַהגָּ פן וְ עַ ל ְפ ִרי ַהגָּ פן,ָהעוֹלָ ם
וְ עַ ל ְתּנוּ ַבת ַה ָשדה וְ עַ ל ארץ
ח ְמ ָדּה טוֹ ָבה וּ ְר ָח ָבה שׁ ָרצִ ָית
וְ ִהנְ ַחלְ ָתּ לַ אבוֹ ֵתינוּ ל ֱאכֹל
 ַרחם.ִמ ִפ ְריָ הּ וְ לִ ְשׂ ֹבּעַ ִמטוּ ָבהּ
ֹלהינוּ עַ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל עַ מָּך
ֵ נָ א יְ יָ ֱא
וּשׁלַ יִ ם עִ ירָך וְ עַ ל צִ יּוֹן
ָ וְ עַ ל יְ ר
ִמ ְשׁכַּ ן כְּ בוֹדָך וְ עַ ל ִמזְ ְבּחָך וְ עַ ל
וּשׁלַ יִ ם עִ יר
ָ  וּ ְבנֵ ה יְ ר.ֵהיכָ לָך
ַהקֹדשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ וְ ַהעלֵ נוּ
לְ תוֹכָ הּ וְ ַשׂ ְמ ֵחנוּ ְבּ ִבנְ יָ נָ הּ וְ נֹאכַ ל
ִמ ִפ ְריָ הּ וְ נִ ְשׂ ַבּע ִמטוּ ָבהּ וּנְ ָברכְ ָך
.עָ ל ָיה ִבּ ְק ֻד ָשׁה וּ ְב ָט ֳה ָרה

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului,
pentru viță și pentru rodul viței și pentru rodul câmpului și pentru țara cea
plăcută, bună și întinsă, pe care ai binevoit să o dai moștenire părinților noștri
ca să mănânce din rodul ei și să se sature cu bunătatea ei. Îndură-Te, Te
rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru, de Israel, poporul Tău și de Ierusalim,
orașul Tău și de Țion, lăcașul slavei Tale și de altarul Tău și de Templul Tău.
Clădește Ierusalimul, cetatea cea sfântă, curând în zilele noastre. Adu-ne în
ea și înveselește-ne cu rezidirea ei ca să mâncăm din rodul ei, să ne săturăm
din bunătatea ei și să Te binecuvântăm pentru aceasta cu sfințenie și puritate.
:בשבת

DE ȘABAT:

Urțe vehaħalițeinu beiom ha’Șabat haze.

.וּ ְר ֵצה וְ ַהחלִ ֵיצנוּ ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזּה

Și binevoiește și întărește-ne în ziua aceasta de Șabat.
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Vesamħeinu beiom Ħag
Hamațot haze. Ki ata Adonai
tov umetiv lakol venode leħa
al haareț veal pri hagafen.
Baruħ ata Adonai al haareț
veal pri hagafen.

נרצה

.וְ ַשׂ ְמּ ֵחנוּ ְבּיוֹם ַחג ַה ַמּצוֹת ַהזּה
כִּ י ַא ָתּה יְ יָ טוֹב וּ ֵמ ִטיב לַ ֹכּל
וְ נוֹדה ּלְ ָך עַ ל ָה ָארץ וְ עַ ל ְפ ִרי
 ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ עַ ל ָה ָארץ.ַהגָּ פן
.וְ עַ ל ְפ ִרי ַהגָּ פן

Și bucură-ne în această zi de Sărbătoare a Azimilor. Căci Tu, Doamne, ești
bun și binefăcător tuturor și Ție Îți mulțumim pentru țară și pentru rodul
viței. Binecuvântat ești Tu, Doamne, pentru țară și pentru rodul viței.

NIRȚA ◦ Încheiere ◦ נרצה
Ħasal sidur Pesaħ kehilħato,
keħol mișpato veħukato.
Kaașer zaħinu lesader oto,
ken nizke laasoto.
Zaħ șoħen meona,
komem kehal adat mi mana.
Bekarov nahel nitei ħana,
peduim le’Țion berina.

,ח ַסל ִסדּוּר פ ַסח כְּ ִהלְ כָ תוֹ
.כְּ כָ ל ִמ ְשׁ ָפטוֹ וְ ֻח ָקתוֹ
,כַּ אשׁר זָ כִ ינוּ לְ ַס ֵדּר אוֹתוֹ
.כֵּ ן נִ זְ כּה לַ עשׂוֹתוֹ
,זָ ְך שׁוֹכֵ ן ְמעוֹנָ ה
.קוֹ ֵמם ְק ַהל ע ַדת ִמי ָמנָ ה
,ְבּ ָקרוֹב נַ ֵהל נִ ְטעֵ י כַ נָּ ה
.ְפדוּיִ ם לְ צִ יוֹן ְבּ ִרנָּ ה

Încheiat este Sederul de Pesaħ după datina sa, după toate prescripțiile lui și
legile lui. Precum ne-a fost dat să-l rânduim, așa să ne fie dat să-l împlinim.
O, Neprihănitule, care tronezi în înălțimile cerului, ridică o adunare, un
popor, dincolo de a putea fi numărat. În curând, condu tulpinile rezistente,
[condu] poporul eliberat, în veselie către Țion.

Leșana habaa b’Irușalaim
habnuia.

וּשׁלָ יִ ם
ַָ לְ ָשׁנָ ה ַה ָבּ ָאה ִבּיר
.ַה ְבּנוּיָ ה

La anul în Ierusalimul reconstruit!
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UVĦEN VAIHI BAĦAȚI HALAILA ◦ Așa s-a întâmplat la miezul nopții
ובחן ויהי בחצי הלילה

➢

Se spune în prima seară de Pesaħ:

Az rov nisim hifleta balaila,
Beroș așmoret ze halaila,
Gher țedek nițaħto keneħelak lo laila.
Vaihi baħați halaila.

,את ַבּּלַ יְ לָ ה
ָ ֵָאז רוֹב נִ ִסים ִה ְפל
,ְבּרֹאשׁ ַא ְשׁמוֹרת זה ַהּלַ יְ לָ ה
,גֵ ר צדק נִ צַ ְחתּוֹ כְּ נ ֱחלַ ק לוֹ לַ יְ לָ ה

.וַ יְ ִהי ַבּחצִ י ַהּלַ יְ לָ ה

Atunci multe minuni ai săvârșit demult în noapte, la începutul [primei] părți a acestei
nopți. L-ai făcut pe prozelit, pe cel drept [Avraam], victorios, când și-a împărțit oamenii
noaptea. Așa s-a întâmplat la miezul nopții.

Danta meleħ Gherar baħalom halaila,
Hifħadeta arami beemeș laila,
Vaiasar Israel lemalaħ vaiuħal lo laila.
Vaihi baħați halaila.

,ַדּנְ ָתּ מלְך גְּ ָרר ַבּחלוֹם ַהּלַ יְ לָ ה
,ִה ְפ ַח ְד ָתּ א ַר ִמי ְבּאמשׁ לַ יְ לָ ה
,וַ יָּ ַשׂר יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ַמלְ ָאְך וַ יוּכַ ל לוֹ לַ יְ לָ ה

.וַ יְ ִהי ַבּחצִ י ַהּלַ יְ לָ ה

L-ai judecat pe regele Gherarului [Avimeleħ] în visul său, noaptea, ai pus frică în inima
arameului [Lavan] noaptea, iar Israel s-a luptat cu îngerul și l-a biruit noaptea. Așa s-a
întâmplat la miezul nopții.

Zera beħorei Patros maħațta baħați halaila,
Ħeilam lo mațu bekumam balaila,
Tisat neghid Ħaroșet silita beħoħvei laila,
Vaihi baħați halaila.

,ז ַרע ְבּכוֹ ֵרי ַפ ְתרוֹס ָמ ַחצְ ָתּ ַבּחצִ י ַהּלַ יְ לָ ה
,ֵח ַָילם לֹא ָמצְ אוּ ְבּקוּ ָמם ַבּּלַ יְ לָ ה
,ִט ַיסת נְ גִ יד חרֹשׁת ִסלִ ָית ְבּכוֹכְ ֵבי לַ יְ לָ ה

.וַ יְ ִהי ַבּחצִ י ַהּלַ יְ לָ ה

I-ai zdrobit pe întâii născuți ai Patrosului [Egipt] la miezul nopții, nu și-au găsit fala
când s-au ridicat [împotriva lui Israel] noaptea, ai călcat în picioare dorința de mărire a
principelui Haroșetului [Sisra], cu stelele nopții. Așa s-a întâmplat la miezul nopții.

Iaaț meħaref lenofef iuvi hovașta
fegarav balaila,
Kara Bel umațavo beișon laila,
Leiș ħamudot nigla raz ħazot laila.

Vaihi baħați halaila.

 הוֹ ַב ְשׁ ָתּ,יָ עַ ץ ְמ ַָח ֵרף לְ נוֹ ֵפף ִאוּוּי
,ְפגָ ָריו ַבּּלַ יְ לָ ה
,כָּ ַרע ֵבּל וּ ַמצָ בוֹ ְבּ ִאישׁוֹן לַ יְ לָ ה
,לְ ִאישׁ חמוּדוֹת נִ ְִגלָ ה ָרז חזוֹת לַ יְ לָ ה

.וַ יְ ִהי ַבּחצִ י ַהּלַ יְ לָ ה
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Blasfemiatorul [Sanheriv] a conspirat să ridice mâna asupra [orașului] preaiubit, dar
i-ai uscat trupurile celor căzuți [din armata lui], noaptea, idolul Bel și piedestalul său
le-ai surpat în bezna nopții [în visul lui Nabucodonosor], bărbatului împodobit [Daniel]
i s-a dezvăluit taina în vedenia nopții. Așa s-a întâmplat la miezul nopții.

Miștaker biħlei kodeș neherag bo balaila,
Noșa mibor araiot poter biatutei laila,
Sina natar agaghi veħatav sfarim balaila.
Vaihi baħați halaila.

,ִמ ְשׁ ַתּכֵּ ר ִבּכְ לֵ י קֹדשׁ נ ֱה ַרג בּוֹ ַבּּלַ יְ לָ ה
,וֹשׁע ִמבּוֹר א ָריוֹת פוֹ ֵתר ִבּעתוּ ֵתי לַ יְ לָ ה
ַ נ
,ִשׂנְ ָאה נָ ַטר אגָ גִ י וְ ַָכ ַתב ְס ָפ ִרים ַבּּלַ יְ לָ ה

.וַ יְ ִהי ַבּחצִ י ַהּלַ יְ לָ ה

Cel îmbătat din vasele sfinte [Balșațar] a fost ucis în acea noapte, cel mântuit de groapa
leilor [Daniel] tălmăcește aparițiile înfricoșătoare în noapte, ură a păstrat agaghitul
[Haman] și a trimis scrisori [de nimicire] în noapte. Așa s-a întâmplat la miezul nopții.

Orarta nițħeħa alav beneded șenat laila,
Pura tidroħ leșomer ma milaila,
Țaraħ kașomer vesaħ ata voker vegam laila.
Vaihi baħați halaila.

,עוֹ ַר ְר ָתּ נִ צְ חָך עָ לָ יו ְבּנדד ְשׁנַ ת לַ יְ לָ ה
,פוּ ָרה ִת ְדרוְֹך ְִלשׁוֹ ֵמר ַמה ִמּלַ יְ לָ ה
,צָ ַרח כַּ שׁוֹ ֵמר וְ ָשׂח ָא ָתא ֹבקר וְ גַ ם לַ יְ לָ ה

.וַ יְ ִהי ַבּחצִ י ַהּלַ יְ לָ ה

Ți-ai trezit puterea împotriva lui [Aħașveroș] tulburându-i somnul în noapte, vei
distruge pe [Seir] care întreabă cu nerăbdare: „Ce [se întâmplă] noaptea?” [Dumnezeu]
va striga precum păzitorul [Esav], rostind: „acum este dimineață și totodată noapte”.
Așa s-a întâmplat la miezul nopții.

Karev iom așer hu lo iom velo laila,
Ram hoda ki leħa haiom af leħa halaila,
Șomrim hafked leirħa kol haiom veħol
halaila,
Tair keor iom ħeșkat laila.

,ָק ֵרב יוֹם אשׁר הוּא לֹא יוֹם וְ לֹא לַ יְ לָ ה
,ָרם הוֹ ַדע כִּ י לְ ָך ַהיוֹם ַאף לְ ָך ַהּלַ יְ לָ ה
שׁוֹ ְמ ִרים ַה ְפ ֵקד לְ עִ ְירָך כָּ ל ַהיוֹם וְ כָ ל
,ַהּלַ יְ לָ ה
,ָתּ ִאיר כְּ אוֹר יוֹם ח ְשׁכַּ ת לַ יְ לָ ה

Vaihi baħați halaila.

.וַ יְ ִהי ַבּחצִ י ַהּלַ יְ לָ ה

Apropie timpul care nu este nici zi și nici noapte, Preamăritule, vestește că a Ta sunt atât
ziua cât și noaptea, pune păzitori [să-Ți păzească] orașul toată ziua și toată noaptea,
luminează întunericul nopții precum lumina zilei. Așa s-a întâmplat la miezul nopții.

➢

În prima seară de Pesaħ, se continuă la pagina 80.
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UVĦEN VAAMARTEM ZEVAĦ PESAĦ ◦ Și spuneți: este jertfa de Pesaħ
ובחן אמרתם זבח פסח

➢

Se spune în a doua seară de Pesaħ (în afara Israelului):

Omeț gvuroteħa hifleita ba’Pesaħ,
Beroș kol moadot niseta Pesaħ,
Ghilita leezraħi ħațot leil Pesaħ,
Vaamartem zevaħ Pesaħ.

,את ַבּפ ַסח
ָ ֵאמץ גְּ בוּרוֹתיָך ִה ְפל
ֹ
,את פ ַסח
ָ ְבּרֹאשׁ כָּ ל מוֹעדוֹת נִ ֵש
,גִּ לִ ָית לְ אזְ ָר ִחי חצוֹת לֵ יל פ ַסח

.וַ א ַמ ְרתּם ז ַבח פ ַסח

Măreția puterii Tale ai arătat-o de Pesaħ. Ai stabilit ca Pesaħul să fie cea dintâi dintre
sărbători. Te-ai arătat băștinașului [Avraam] la miezul nopții de Pesaħ. Și spuneți: este
jertfa de Pesaħ.

Dlatav dafakta keħom haiom ba’Pesaħ,
Hisid noțețim ugot mațot ba’Pesaħ,
Veel habakar raț zeħer leșor ereħ Pesaħ,
Vaamartem zevaħ Pesaħ.

,ְדּלָ ָתיו ָדּ ַפ ְק ָתּ כְּ חֹם ַהיוֹם ַבּפ ַסח
,ִה ְסעִ יד נוֹצְ צִ ים עֻ גוֹת ַמצוֹת ַבּפ ַסח
,וְ ֵאל ַה ָבּ ָקר ָרץ זֵ כר לְ שׁוֹר עֵ רְך פ ַסח

.וַ א ַמ ְרתּם ז ַבח פ ַסח

La ușa lui ai bătut în arșița zilei de Pesaħ. El i-a ospătat pe solii Tăi strălucitori cu turtă
de azimă, de Pesaħ. Și la vite a alergat, în amintirea boului [amintit în citirea din Tora]
de Pesaħ. Și spuneți: este jertfa de Pesaħ.

,זוֹעמוּ ְסדוֹ ִמים וְ לוֹהטוּ ָבּ ֵאשׁ ַבּפ ַסח
Zoamu sedomim velohatu baeș ba’Pesaħ,
,ֻחּלַ ץ לוֹט ֵמהם וּ ַמצוֹת ָא ָפה ְבּ ֵקץ פ ַסח
Ħulaț Lot mehem umațot afa bekeț Pesaħ,
ֵ ִט
Titeta admat Mof ve’Nof beavreħa ba’Pesaħ, ,אטאת ַא ְד ַמת מֹף וְ נֹף ְבּעָ ְב ְרָך ַבּפ ַסח
.וַ א ַמ ְרתּם ז ַבח פ ַסח
Vaamartem zevaħ Pesaħ.
Sodomiții l-au înfuriat și au pierit în foc de Pesaħ. Scăpat a fost Lot și a copt azime la final
de Pesaħ. [Ținuturile] Mof și Nof le-ai măturat când ai străbătut [Egiptul] de Pesaħ.
Și spuneți: este jertfa de Pesaħ.

Ia roș kol hon maħațta beleil șimur Pesaħ, ,יָ הּ רֹאשׁ כָּ ל הוֹן ָמ ַחצְ ָתּ ְבּלֵ יל ִשׁמּוּר פ ַסח
, עַ ל ֵבּן ְבּכוֹר ָפ ַס ְח ָתּ ְבּ ַדם פ ַסח,כַּ ִבּיר
Kabir al ben beħor pasaħta bedam Pesaħ,
,
ח
ס
ַ לְ ִבלְ ִתּי ֵתּת ַמ ְשׁ ִחית לָ בֹא ִבּ ְפ ָת ַחי ַבּפ
Levilti tet mașħit lavo biftaħai ba’Pesaħ,
.וַ א ַמ ְרתּם ז ַבח פ ַסח
Vaamartem zevaħ Pesaħ.
Doamne, ai zdrobit capul întâilor născuți în noaptea de veghe de Pesaħ. Puternicule, peste
întâii [Tăi] născuți ai pășit, peste pragurile [însemnate] cu sângele jertfei de Pesaħ, ca să
nu lași nimicitorul să intre pe porțile mele de Pesaħ. Și spuneți: este jertfa de Pesaħ.
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,ְמ ֻסגּרת ֻסגָּ ָרה ְבּעִ תּוֹ ֵתי פ ַסח
Mesugheret sugara beitotei Pesaħ,
,נִ ְשׁ ְמ ָדה ִמ ְדיָ ן ִבּצְ לִ יל ְשׂעוֹ ֵרי עֹמר פ ַסח
Nișmeda Midian bițlil seorei Omer Pesaħ,
Sorafu mișmanei Pul ve’Lud bikad ikod Pesaħ. ,שׂ ָוֹרפוּ ִמ ְשׁ ַמנֵ י פוּל וְ לוּד ִבּ ַיקד יְ קוֹד פ ַסח
.וַ א ַמ ְרתּם ז ַבח פ ַסח
Vaamartem zevaħ Pesaħ.
Cetatea înconjurată cu ziduri [Ierihon] a fost închisă [de frică] pe timpul Pesaħului.
Distrus a fost Midianul, după [un vis legat de] o măsură de omer de orz, de Pesaħ. Au ars
mai marii [Asiriei] din Pul și Lud în timpul arderii în foc, de Pesaħ. Și spuneți: este jertfa
de Pesaħ.

Od haiom be’Nov laamod ad gaa onat Pesaħ, ,עוֹד ַהיוֹם ְבּנֹב לַ עמוֹד ַעד גָּ ָעה עוֹנַ ת פ ַסח
,ַפס יַ ד כָּ ְת ָבה לְ ַקע ֵקעַ צוּל ַבּפ ַסח
Pas iad katva lekaakea țul ba’Pesaħ,
,
צָ פֹה ַהצָ ִפית ִָערוְֹך ַה ֻשּׁלְ ָחן ַבּפ ַסח
Țafo hațafit aroħ hașulħan ba’Pesaħ.
.וַ א ַמ ְרתּם ז ַבח פ ַסח
Vaamartem zevaħ Pesaħ.
În aceeași zi în Nob, [Sanheriv] se va ridica [și va porni asediul] până ce va sosi vremea
de Pesaħ. O mână [nevăzută] a scris sentința pietrei Babilonului de Pesaħ. Așterne masa
și lasă păzitorul să păzească, de Pesaħ. Și spuneți: este jertfa de Pesaħ.

Kahal kinsa Hadasa țom leșaleș ba’Pesaħ,
Roș mibeit rașa maħațta beeț ħamișim
ba’Pesaħ,
Ștei eile rega tavi le’Uțit ba’Pesaħ,

Taoz iadħa vetarum ieminħa keleil
hitkadeș ħag Pesaħ.

Vaamartem zevaħ Pesaħ.

,ָק ָהל כִּ נְּ ָסה ה ַד ָסה צוֹם לְ ַשּׁלֵ שׁ ַבּפ ַסח
רֹאשׁ ִמ ֵבּית ָר ָשׁע ָמ ַחצְ ָתּ ְבּעֵ ץ ח ִמ ִשּׁים
,ַבּפ ַסח
,ְשׁ ֵתּי ֵאּלה רגַ ע ָתּ ִביא לְ עוּצִ ית ַבּפ ַסח
ָתּעֹז יָ ְדָך וְ ָתרוּם יְ ִמינְ ָך כְּ לֵ יל
,ִה ְת ַק ֵדּשׁ ַחג פ ַסח

.וַ א ַמ ְרתּם ז ַבח פ ַסח

Hadasa a adunat poporul pentru a ține un post de trei zile, de Pesaħ. Ai sfărâmat capul
nelegiuitului [Haman], [spânzurându-l] de un lemn înalt de cincizeci de coți, de Pesaħ.
Lovitură dublă într-o clipă vei aduce asupra Uț-ului, de Pesaħ. Învigorează-Ți mâna și
ridică-Ți dreapta, căci în această noapte vei fi sfințit în sărbătoarea de Pesaħ. Și spuneți:
este jertfa de Pesaħ.

➢

Se continuă pe pagina următoare cu ultimele cântecele de încheiere a Seder-ului.
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KI LO NAE, KI LO IAE ◦ Căci Lui I se potrivește, Lui Îi stă bine
כי לא נאה כי לא יאה

Adir bimluħa,
Baħur kahalaħa,
Ghedudav iomru lo.
Leħa uleħa, leħa ki leħa, leħa af
leħa, leħa Adonai hamamlaħa,
ki lo nae, ki lo iae.

,ַא ִדיר ִבּ ְמלוּכָ ה
,ָבּחוּר כַּ הלָ כָ ה
.ֹאמרוּ לוֹ
ְ דוּדיו י
ָ ְגּ
ָ לְ ָך יְ י, לְ ָך ַאף לְ ָך, לְ ָך כִּ י לְ ָך,לְ ָך וּלְ ָך
. כִּ י לוֹ יָ אה, כִּ י לוֹ נָ ֵאה,ַה ַמּ ְמלָ כָ ה

Puternic în împărăție, falnic cât se poate, armatele Lui Îl cinstesc – Ție, doar Ție, Ție Ți
se cuvine, Ție, chiar Ție, Ție Doamne, stăpânirea, căci Lui I se potrivește, Lui Îi stă bine.

Dagul bimluħa,
Hadur kahalaħa,
Vatikav iomru lo.
Leħa uleħa, leħa ki leħa, leħa af
leħa, leħa Adonai hamamlaħa,
ki lo nae, ki lo iae.

,ָדּגוּל ִבּ ְמלוּכָ ה
,ָהדוּר כַּ הלָ כָ ה
.ֹאמרוּ לוֹ
ְ וָ ִת ָיקיו י
ָ לְ ָך יְ י, לְ ָך ַאף לְ ָך, לְ ָך כִּ י לְ ָך,לְ ָך וּלְ ָך
. כִּ י לוֹ יָ אה, כִּ י לוֹ נָ ֵאה,ַה ַמּ ְמלָ כָ ה

Proeminent în împărăție, splendid cât se poate, veteranii Lui Îl cinstesc – Ție, doar Ție, Ție
Ți se cuvine, Ție, chiar Ție, Ție Doamne, stăpânirea, căci Lui I se potrivește, Lui Îi stă bine.

Zakai bimluħa,
Ħasin kahalaħa,
Tafserav iomru lo.
Leħa uleħa, leħa ki leħa, leħa af
leħa, leħa Adonai hamamlaħa,
ki lo nae, ki lo iae.

,זַ כַּ אי ִבּ ְמלוּכָ ה
,ָח ִסין כַּ הלָ כָ ה
.ֹאמרוּ לוֹ
ְ ַט ְפ ְס ָריו י
ָ לְ ָך יְ י, לְ ָך ַאף לְ ָך, לְ ָך כִּ י לְ ָך,לְ ָך וּלְ ָך
. כִּ י לוֹ יָ אה, כִּ י לוֹ נָ ֵאה,ַה ַמּ ְמלָ כָ ה

Inocent în împărăție, tare cât se poate, ofițerii Lui Îl cinstesc – Ție, doar Ție, Ție Ți se
cuvine, Ție, chiar Ție, Ție Doamne, stăpânirea, căci Lui I se potrivește, Lui Îi stă bine.

Iaħid bimluħa,
Kabir kahalaħa,
Limudav iomru lo.
Leħa uleħa, leħa ki leħa, leħa af
leħa, leħa Adonai hamamlaħa,
ki lo nae, ki lo iae.

,יָ ִחיד ִבּ ְמלוּכָ ה
,כַּ ִבּיר כַּ הלָ כָ ה
.ֹאמרוּ לוֹ
ְ מוּדיו י
ָ ִל
ָ לְ ָך יְ י, לְ ָך ַאף לְ ָך, לְ ָך כִּ י לְ ָך,לְ ָך וּלְ ָך
. כִּ י לוֹ יָ אה, כִּ י לוֹ נָ ֵאה,ַה ַמּ ְמלָ כָ ה
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Unic în împărăție, grandios cât se poate, învățăceii Lui Îl cinstesc – Ție, doar Ție, Ție Ți
se cuvine, Ție, chiar Ție, Ție Doamne, stăpânirea, căci Lui I se potrivește, Lui Îi stă bine.

Meleħ bimluħa,
Nora kahalaħa,
Sevivav iomru lo.
Leħa uleħa, leħa ki leħa, leħa af
leħa, leħa Adonai hamamlaħa,
ki lo nae, ki lo iae.

,מלְך ִבּ ְמלוּכָ ה
,נ ָוֹרא כַּ הלָ כָ ה
.ֹאמרוּ לוֹ
ְ ְס ִב ָיביו י
ָ לְ ָך יְ י, לְ ָך ַאף לְ ָך, לְ ָך כִּ י לְ ָך,לְ ָך וּלְ ָך
. כִּ י לוֹ יָ אה, כִּ י לוֹ נָ ֵאה,ַה ַמּ ְמלָ כָ ה

Rege în împărăție, înfricoșător cât se poate, apropiații Lui Îl cinstesc – Ție, doar Ție, Ție
Ți se cuvine, Ție, chiar Ție, Ție Doamne, stăpânirea, căci Lui I se potrivește, Lui Îi stă bine.

Anav bimluħa,
Pode kahalaħa,
Țadikav iomru lo.
Leħa uleħa, leħa ki leħa, leħa af
leħa, leħa Adonai hamamlaħa,
ki lo nae, ki lo iae.

,עָ נָ יו ִבּ ְמלוּכָ ה
,פוֹדה כַּ הלָ כָ ה
.ֹאמרוּ לוֹ
ְ צַ ִדּ ָיקיו י
ָ לְ ָך יְ י, לְ ָך ַאף לְ ָך, לְ ָך כִּ י לְ ָך,לְ ָך וּלְ ָך
. כִּ י לוֹ יָ אה, כִּ י לוֹ נָ ֵאה,ַה ַמּ ְמלָ כָ ה

Modest în împărăție, salvator cât se poate, drepții Săi Îl cinstesc – Ție, doar Ție, Ție Ți se
cuvine, Ție, chiar Ție, Ție Doamne, stăpânirea, căci Lui I se potrivește, Lui Îi stă bine.

Kadoș bimluħa,
Raħum kahalaħa,
Șinanav iomru lo.
Leħa uleħa, leħa ki leħa, leħa af
leħa, leħa Adonai hamamlaħa,
ki lo nae, ki lo iae.

,ָקדוֹשׁ ִבּ ְמלוּכָ ה
,ַרחוּם כַּ הלָ כָ ה
.ֹאמרוּ לוֹ
ְ ִשׁנְ ַאנָ יו י
ָ לְ ָך יְ י, לְ ָך ַאף לְ ָך, לְ ָך כִּ י לְ ָך,לְ ָך וּלְ ָך
. כִּ י לוֹ יָ אה, כִּ י לוֹ נָ ֵאה,ַה ַמּ ְמלָ כָ ה

Sfânt în împărăție, milostiv cât se poate, îngerii Lui Îl cinstesc – Ție, doar Ție, Ție Ți se
cuvine, Ție tocmai Ție, Ție Doamne, stăpânirea, căci Lui I se potrivește, Lui Îi stă bine.

Takif bimluħa,
Tomeħ kahalaħa,
Temimav iomru lo.
Leħa uleħa, leħa ki leħa, leħa af
leħa, leħa Adonai hamamlaħa,
ki lo nae, ki lo iae.

,ַתּ ִקיף ִבּ ְמלוּכָ ה
,וֹמְך כַּ הלָ כָ ה
ֵ תּ
.ֹאמרוּ לוֹ
ְ ְתּ ִמ ָימיו י
ָ לְ ָך יְ י, לְ ָך ַאף לְ ָך, לְ ָך כִּ י לְ ָך,לְ ָך וּלְ ָך
. כִּ י לוֹ יָ אה, כִּ י לוֹ נָ ֵאה,ַה ַמּ ְמלָ כָ ה

Viguros în împărăție, sprijinitor cât se poate, integrii Lui Îl cinstesc – Ție, doar Ție, Ție
Ți se cuvine, Ție, chiar Ție, Ție Doamne, stăpânirea, căci Lui I se potrivește, Lui Îi stă bine.
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SFIRAT HA’OMER ◦ Numărarea Omerului ◦ ספירת העומר
Din a doua zi de Pesaħ și până în ajun de Șavuot, numărăm fiecare zi
din calendar, în conformitate cu porunca biblică: „Să numărați pentru
voi, din ziua de după ziua de odihnă, din ziua în care aduceți Omerul
legănat – șapte săptămâni întregi să fie. Până în ziua următoare celei de-a
șaptea săptămâni să numărați, cincizeci de zile.” (Leviticul 23:15-16)
Cineva care a uitat să numere o zi din Omer seara sau în timpul nopții,
are obligația să o numere pe tot parcursul zilei următoare (până la
apusul soarelui), fără a rosti însă binecuvântarea pentru respectiva zi.
Apoi, din următoarea zi, continuă să numere, rostind binecuvântarea.
Cineva care omite însă o zi întreagă (noaptea și ziua următoare), va
trebui să numere fără binecuvântare până la finalul perioadei de Omer.

➢

Înainte de a număra Omerul, ne ridicăm în picioare și rostim următoarele:

Baruħ ata Adonai Eloheinu
meleħ haolam, așer kideșanu
bemițvotav vețivanu al Sfirat
ha’Omer.

ֹלהינוּ מלְך
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
 אשׁר ִק ְד ָשׁנוּ ְבּ ִמצְ וֹ ָתיו,ַהעוֹלָ ם
.וְ צִ וָ נוּ עַ ל ְס ִפ ַירת ָהעֹמר

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care
ne-ai sfințit prin poruncile Sale și ne-ai poruncit să numărăm Omerul.

Haiom iom eħad la’Omer.

.ַהיוֹם יוֹם א ָחד לָ עֹמר

Astăzi este ziua întâi din Omer.

➢

După numărarea Omerului, se obișnuiește să se spună următoarele:

Iehi rațon milfaneħa, Adonai
Eloheinu v’Elohei avoteinu, șeibane
Beit Hamikdaș bimheira veiameinu,
veten ħelkeinu be’Torateħa.

אֹלהי
ֵ ֵֹלהינוּ ו
ֵ  יְ יָ ֱא,יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְ ָפניָך
 שׁיִ ָבּנה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ,בוֹתינוּ
ֵ א
.תוֹרתָך
ָ  וְ ֵתן חלְ ֵקנוּ ְבּ,ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ

Fie voia Ta, Doamne, Dumnezeul nostru și Dumnezeul părinților noștri să fie reclădit
Templul în curând în zilele noastre și fă să avem parte de învățătura Ta.

Ribono șel olam, ata țivitanu al iedei
Moșe avdeħa lispor Sfirat ha’Omer
kedei letahareinu miklipoteinu

 ַא ָתּה צִ וִּ ָיתנוּ עַ ל יְ ֵדי,ִרבּוֹנוֹ שׁל עוֹלָ ם
מֹשׁה עַ ְבדָּך לִ ְספוֹר ְס ִפ ַירת ָהעוֹמר
,כְּ ֵדי לְ ַטה ֵרנוּ ִמ ְקלִ פוֹ ֵתינוּ וּ ִמטוּ ְמאוֹ ֵתינוּ
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umitumoteinu, kemo șekatavta
be’Torateħa: Usfartem laħem
mimoħorat ha’Șabat, miiom
haviaħem et Omer hatnufa șeva
șabatot temimot tihiena.
Ad mimoħorat ha’Șabat hașviit
tisperu ħamișim iom. Kedei
șeitaharu nafșot amħa Israel
mizuhamatam. Uvħen iehi rațon
milfaneħa Adonai Eloheinu
v’Elohei avoteinu, șebizħut Sfirat
ha’Omer șesafarti haiom ietukan
ma șepagamti bisfira ħesed
șebeħesed veetaher veetkadeș
bikdușa șel mala, veal iedei ze
iușpa șefa rav beħol haolamot
ultaken et nafșoteinu veruħoteinu
venișmoteinu mikol sig ufgam,
ultahareinu ulkadșeinu bikdușatħa
haeliona, amen sela.

נרצה

 וּ ְס ַפ ְרתּם לָ כם:כְּ מוֹ שׁכָּ ַת ְב ָתּ ְבּתוֹ ָרתָך
ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת ִמיוֹם ה ִביאכם את
עוֹמר ַה ְתּנוּ ָפה שׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת ְתּ ִמימוֹת
 עַ ד ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת ַה ְשּׁ ִביעִ ית.ִתּ ְהיינָ ה
 כְּ ֵדי שׁיִּ ָטהרוּ.ִתּ ְס ְפרוּ ח ִמ ִשּׁים יוֹם
 וּ ְבכֵ ן:נַ ְפשׁוֹת עַ ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמזֻּ ה ָמ ָתם
אֹלהי
ֵ ֵֹלהינוּ ו
ֵ יְ ִהי ָרצוֹן ִמּלְ ָפניָך יְ יָ ֱא
 שׁ ִבּזְ כוּת ְס ִפ ַירת ָהעוֹמר,אבוֹ ֵתינוּ
שׁ ָס ַפ ְר ִתּי ַהיּוֹם יְ ֻת ַקן ַמה שׁ ָפגַ ְמ ִתּי
ִבּ ְס ִפ ָירה חסד שׁ ְבּחסד וְ א ָט ֵהר
 וְ עַ ל,וְ א ְת ַק ֵדּשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁה שׁל ַמעְ לָ ה
יְ ֵדי זה יֻ ְשׁ ַפע שׁ ַפע ַרב ְבּכָ ל ָהעוֹלָ מוֹת
חוֹתינוּ
ֵ וּלְ ַת ֵקן את נַ ְפשׁוֹ ֵתינוּ וְ רוּ
 וּלְ ַטה ֵרינוּ,מוֹתינוּ ִמכָּ ל ִסיג וּ ְפגַ ם
ֵ וְ נִ ְשׁ
,וּלְ ַק ְדּ ֵשׁנוּ ִבּ ְק ֻד ָשׁ ְתָך ָהעלְ יוֹנָ ה
:ָא ֵמן סלָ ה

Stăpâne al Universului, Tu ne-ai poruncit prin [intermediul lui] Moise, servitorul
Tău, să numărăm Numărarea Omerului pentru a ne purifica de rămășițele de rău
din timpul când am fost impuri, precum ai scris în Învățătura Ta: „Să numărați
pentru voi, din ziua de după ziua de odihnă, din ziua în care aduceți Omerul legănat
– șapte săptămâni întregi să fie. Până în ziua următoare celei de-a șaptea săptămâni
să numărați, cincizeci de zile” (Leviticul 23:15-16), pentru ca sufletele poporului Tău
Israel să fie purificate de necurățenia lor. Așadar, fie voia Ta, Doamne, Dumnezeul
nostru și Dumnezeul părinților noștri, ca pentru meritul Numărării Omerului pe
care am numărat-o astăzi, să fie corectat orice defect pe care l-am strecurat în Sefira
[numită] Bunăvoință în Bunăvoință. Fie purificată și sacralizată sfințenia din
înălțimi și fie ca prin aceasta să se reverse abundență îmbelșugată în toate lumile. Și
să se îndrepte viețile, spiritele și sufletele noastre de orice impuritate și defect, să fim
purificați și sfințiți cu sfințenia Ta cerească. Amen, sela!
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ADIR HU ◦ Atotputernic este El ◦ אדיר הוא

Adir hu,
ivne beito bekarov.
Bimheira, bimheira beiameinu bekarov.
El bene, El bene,
bene beitħa bekarov.

,ַא ִדּיר הוּא
.יִ ְבנה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹב
. ְבּיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב,ִבּ ְמ ֵה ָרה ִבּ ְמ ֵה ָרה
, ֵאל ְבּנֵ ה,ֵאל ְבּנֵ ה
.ְבּנֵ ה ֵבּ ְיתָך ְבּ ָקרוֹב

Atotputernic este El – clădește Templul Tău curând, degrabă, degrabă, în zilele noastre,
curând. Dumnezeule, clădește, Dumnezeule, clădește, clădește Templul Tău curând.

Baħur hu,
Gadol hu,
Dagul hu,
ivne beito bekarov.
Bimheira, bimheira beiameinu bekarov.
El bene, El bene,
bene beitħa bekarov.

,ָבּחוּר הוּא
,גָּ דוֹל הוּא
,ָדּגוּל הוּא
.יִ ְבנה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹב
. ְבּיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב,ִבּ ְמ ֵה ָרה ִבּ ְמ ֵה ָרה
, ֵאל ְבּנֵ ה,ֵאל ְבּנֵ ה
.ְבּנֵ ה ֵבּ ְיתָך ְבּ ָקרוֹב

Extraordinar este El, măreț este El, nobil este El – clădește Templul Tău curând,
degrabă, degrabă, în zilele noastre, curând. Dumnezeule, clădește, Dumnezeule, clădește,
clădește Templul Tău curând.

Hadur hu,
Vatik hu,
Zakai hu,
ivne beito bekarov.
Bimheira, bimheira beiameinu bekarov.
El bene, El bene,
bene beitħa bekarov.

,ָהדוּר הוּא
,וָ ִתיק הוּא
,זַ כַּ אי הוּא
.יִ ְבנה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹב
. ְבּיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב,ִבּ ְמ ֵה ָרה ִבּ ְמ ֵה ָרה
, ֵאל ְבּנֵ ה,ֵאל ְבּנֵ ה
.ְבּנֵ ה ֵבּ ְיתָך ְבּ ָקרוֹב

Falnic este El, venerabil este El, inocent este El – clădește Templul Tău curând, degrabă,
degrabă, în zilele noastre, curând. Dumnezeule, clădește, Dumnezeule, clădește, clădește
Templul Tău curând.
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Ħasid hu,
Tahor hu,
Iaħid hu,
ivne beito bekarov.
Bimheira, bimheira beiameinu bekarov.
El bene, El bene,
bene beitħa bekarov.

נרצה

,ָח ִסיד הוּא
,ָטהוֹר הוּא
,יָ ִחיד הוּא
.יִ ְבנה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹב
. ְבּיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב,ִבּ ְמ ֵה ָרה ִבּ ְמ ֵה ָרה
, ֵאל ְבּנֵ ה,ֵאל ְבּנֵ ה
.ְבּנֵ ה ֵבּ ְיתָך ְבּ ָקרוֹב

Cuvios este El, pur este El, unic este El – clădește Templul Tău curând, degrabă, degrabă,
în zilele noastre, curând. Dumnezeule, clădește, Dumnezeule, clădește, clădește Templul
Tău curând.

Kabir hu,
Lamud hu,
Meleħ hu,
ivne beito bekarov.
Bimheira, bimheira beiameinu bekarov.
El bene, El bene,
bene beitħa bekarov.

,כַּ ִבּיר הוּא
,לָ מוּד הוּא
,מלְך הוּא
.יִ ְבנה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹב
. ְבּיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב,ִבּ ְמ ֵה ָרה ִבּ ְמ ֵה ָרה
, ֵאל ְבּנֵ ה,ֵאל ְבּנֵ ה
.ְבּנֵ ה ֵבּ ְיתָך ְבּ ָקרוֹב

Grandios este El, omniscient este El, rege este El – clădește Templul Tău curând,
degrabă, degrabă, în zilele noastre, curând. Dumnezeule, clădește, Dumnezeule, clădește,
clădește Templul Tău curând.

Nora hu,
Saghiv hu,
Izuz hu,
ivne beito bekarov.
Bimheira, bimheira beiameinu bekarov.
El bene, El bene,
bene beitħa bekarov.

,נ ָוֹרא הוּא
,ַסגִּ יב הוּא
,עִ זּוּז הוּא
.יִ ְבנה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹב
. ְבּיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב,ִבּ ְמ ֵה ָרה ִבּ ְמ ֵה ָרה
, ֵאל ְבּנֵ ה,ֵאל ְבּנֵ ה
.ְבּנֵ ה ֵבּ ְיתָך ְבּ ָקרוֹב

Înfricoșător este El, înălțat este El, suprem este El – clădește Templul Tău curând,
degrabă, degrabă, în zilele noastre, curând. Dumnezeule, clădește, Dumnezeule, clădește,
clădește Templul Tău curând.
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Pode hu,
Țadik hu,
Kadoș hu,
ivne beito bekarov.
Bimheira, bimheira beiameinu bekarov.
El bene, El bene,
bene beitħa bekarov.

נרצה

,פוֹדה הוּא
,צַ ִדיק הוּא
,ָקדוֹשׁ הוּא
.יִ ְבנה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹב
. ְבּיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב,ִבּ ְמ ֵה ָרה ִבּ ְמ ֵה ָרה
, ֵאל ְבּנֵ ה,ֵאל ְבּנֵ ה
.ְבּנֵ ה ֵבּ ְיתָך ְבּ ָקרוֹב

Mântuitor este El, drept este El, sfânt este El – clădește Templul Tău curând, degrabă,
degrabă, în zilele noastre, curând. Dumnezeule, clădește, Dumnezeule, clădește, clădește
Templul Tău curând.

Raħum hu,
Șadai hu,
Takif hu,
ivne beito bekarov.
Bimheira, bimheira beiameinu bekarov.
El bene, El bene,
bene beitħa bekarov.

,ַרחוּם הוּא
,ַשׁ ַדּי הוּא
,ַתּ ִקיף הוּא
.יִ ְבנה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹב
. ְבּיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב,ִבּ ְמ ֵה ָרה ִבּ ְמ ֵה ָרה
, ֵאל ְבּנֵ ה,ֵאל ְבּנֵ ה
.ְבּנֵ ה ֵבּ ְיתָך ְבּ ָקרוֹב

Milostiv este El, îndestulător este El, neclintit este El – clădește Templul Tău curând,
degrabă, degrabă, în zilele noastre, curând. Dumnezeule, clădește, Dumnezeule, clădește,
clădește Templul Tău curând.

EĦAD MI IODEA ◦ Unu – cine îi știe însemnătatea? ◦ אחד מי יודע

Eħad mi iodea? Eħad ani iodea:
Eħad Eloheinu șebașamaim uvaareț.

: ַא ָחד ִמי יוֹ ֵדעַ ? א ָחד אנִ י יוֹ ֵדע
.ֹלהינוּ שׁ ַבּ ָשּׁ ַמים וּ ָב ָארץ
ֵ א ָחד ֱא

Unu – cine îi știe însemnătatea? Unu – eu îi știu însemnătatea: unu este Dumnezeul
nostru care este în cer și pe pământ.

Șnaim mi iodea? Șnaim ani iodea:
șnei luħot habrit, eħad Eloheinu
șebașamaim uvaareț.

: ַיוֹדע
ֵ יוֹדעַ ? ְשׁנַ יִ ם אנִ י
ֵ ְשׁנַ יִ ם ִמי
ֹלהינוּ
ֵ  א ָחד ֱא.ְשׁנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִרית
.שׁ ַבּ ָשּׁ ַמים ָוּב ָארץ

NIRȚA

87

נרצה

Doi – cine îi știe însemnătatea? Doi – eu îi știu însemnătatea: două sunt Tablele
Legământului, unu este Dumnezeul nostru care este în cer și pe pământ.

Șloșa mi iodea? Șloșa ani iodea:
șloșa avot, șnei luħot habrit, eħad
Eloheinu șebașamaim uvaareț.

: ְַשׁ ֹל ָשׁה ִמי יוֹ ֵדעַ ? ְשֹׁל ָשׁה אנִ י יוֹ ֵדע
, ְשׁנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִרית,ְשֹׁל ָשׁה ָאבוֹת
.ֹלהינוּ שׁ ַבּ ָשּׁ ַמים וּ ָב ָארץ
ֵ א ָחד ֱא

Trei – cine îi știe însemnătatea? Trei – eu îi știu însemnătatea: trei sunt patriarhii noștri,
două sunt Tablele Legământului, unu este Dumnezeul nostru care este în cer și pe
pământ.

Arba mi iodea? Arba ani iodea:
arba imaot, șloșa avot, șnei luħot
habrit, eħad Eloheinu șebașamaim
uvaareț.

: ַיוֹדע
ֵ יוֹדעַ ? ַא ְר ַבּע אנִ י
ֵ ַא ְר ַבּע ִמי
 ְשׁנֵ י, ְשֹׁל ָשׁה ָאבוֹת,ַא ְר ַבּע ִא ָמהוֹת
ֹלהינוּ שׁ ַבּ ָשּׁ ַמים
ֵ  א ָחד ֱא,לֻ חוֹת ַה ְבּ ִרית
.ָוּב ָארץ

Patru – cine îi știe însemnătatea? Patru – eu îi știu însemnătatea: patru sunt matriarhele
noastre, trei sunt patriarhii noștri, două sunt Tablele Legământului, unu este Dumnezeul
nostru care este în cer și pe pământ.

Ħamișa mi iodea? Ħamișa ani
iodea: ħamișa ħumșei Tora, arba
imaot, șloșa avot, șnei luħot
habrit, eħad Eloheinu
șebașamaim uvaareț.

: ַיוֹדע
ֵ יוֹדעַ ? ח ִמּ ָשּׁה אנִ י
ֵ ח ִמּ ָשּׁה ִמי
, ַא ְר ַבּע ִא ָמהוֹת,תוֹרה
ָ חוּמ ֵשׁי
ְ ח ִמ ָשׁה
, ְשׁנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִרית,ְשֹׁל ָשׁה ָאבוֹת
.ֹלהינוּ שׁ ַבּ ָשּׁ ַמים ָוּב ָארץ
ֵ א ָחד ֱא

Cinci – cine îi știe însemnătatea? Cinci – eu îi știu însemnătatea: cinci sunt cărțile
Torei, patru sunt matriarhele noastre, trei sunt patriarhii noștri, două sunt Tablele
Legământului, unu este Dumnezeul nostru care este în cer și pe pământ.

Șișa mi iodea? Șișa ani iodea: șișa
sidrei Mișna, ħamișa ħumșei Tora,
arba imaot, șloșa avot, șnei luħot
habrit, eħad Eloheinu
șebașamaim uvaareț.

: ִַשׁ ָשּׁה ִמי יוֹ ֵדעַ ? ִשׁ ָשּׁה אנִ י יוֹ ֵדע
 ח ִמ ָשׁה חוּ ְמ ֵשׁי,ִשׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ ה
, ְשֹׁל ָשׁה ָאבוֹת,  ַא ְר ַבּע ִא ָמהוֹת,תוֹ ָרה
ֹלהינוּ
ֵ  א ָחד ֱא,ְשׁנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִרית
.שׁ ַבּ ָשּׁ ַמים וּ ָב ָארץ

Șase – cine îi știe însemnătatea? Șase – eu îi știu însemnătatea: șase sunt cărțile Mișnei,
cinci sunt cărțile Torei, patru sunt matriarhele noastre, trei sunt patriarhii noștri, două
sunt Tablele Legământului, unu este Dumnezeul nostru care este în cer și pe pământ.
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Șiva mi iodea? Șiva ani iodea:
șiva iemei șabata, șișa sidrei
Mișna, ħamișa ħumșei Tora,
arba imaot, șloșa avot, șnei
luħot habrit, eħad Eloheinu
șebașamaim uvaareț.
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: ִַשׁ ְבעָ ה ִמי יוֹ ֵדעַ ? ִשׁ ְבעָ ה אנִ י יוֹ ֵדע
, ִשׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ ה,ִשׁ ְבעָ ה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתא
, ַא ְר ַבּע ִא ָמהוֹת,ח ִמ ָשׁה חוּ ְמ ֵשׁי תוֹ ָרה
, ְשׁנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִרית,ְשֹׁל ָשׁה ָאבוֹת
.ֹלהינוּ שׁ ַבּ ָשּׁ ַמים וּ ָב ָארץ
ֵ א ָחד ֱא

Șapte – cine îi știe însemnătatea? Șapte – eu îi știu însemnătatea: șapte sunt zilele
săptămânii, șase sunt cărțile Mișnei, cinci sunt cărțile Torei, patru sunt matriarhele
noastre, trei sunt patriarhii noștri, două sunt Tablele Legământului, unu este Dumnezeul
nostru care este în cer și pe pământ.

Șmona mi iodea? Șmona ani
iodea: șmona iemei mila, șiva
iemei șabata, șișa sidrei Mișna,
ħamișa ħumșei Tora, arba imaot,
șloșa avot, șnei luħot habrit. Eħad
Eloheinu șebașamaim uvaareț.

: ְַשׁמוֹנָ ה ִמי יוֹ ֵדעַ ? ְשׁמוֹנָ ה אנִ י יוֹ ֵדע
, ִשׁ ְבעָ ה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתא,ְשׁמוֹנָ ה יְ ֵמי ִמילָ ה
ח ִמ ָשׁה חוּ ְמ ֵשׁי, ִשׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ ה
, ְשֹׁל ָשׁה ָאבוֹת, ַא ְר ַבּע ִא ָמהוֹת,תוֹ ָרה
ֹלהינוּ
ֵ  א ָחד ֱא,ְשׁנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִרית
.שׁ ַבּ ָשּׁ ַמים וּ ָב ָארץ

Opt – cine îi știe însemnătatea? Opt – eu îi știu însemnătatea: opt sunt zilele până
la circumcizie, șapte sunt zilele săptămânii, șase sunt cărțile Mișnei, cinci sunt cărțile
Torei, patru sunt matriarhele noastre, trei sunt patriarhii noștri, două sunt Tablele
Legământului, unu este Dumnezeul nostru care este în cer și pe pământ.

Tișa mi iodea? Tișa ani iodea: tișa
iarħei leida, șmona iemei mila,
șiva iemei șabata, șișa sidrei
Mișna, ħamișa ħumșei Tora, arba
imaot, șloșa avot, șnei luħot
habrit, eħad Eloheinu
șebașamaim uvaareț.

: ִַתּ ְשׁעָ ה ִמי יוֹ ֵדעַ ? ִתּ ְשׁעָ ה אנִ י יוֹ ֵדע
, ְשׁמוֹנָ ה יְ ֵמי ִמילָ ה,ִתּ ְשׁעָ ה יַ ְר ֵחי לֵ ָדה
 ִשׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי, ִשׁ ְבעָ ה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתא
 ַא ְר ַבּע, ח ִמ ָשׁה חוּ ְמ ֵשׁי תוֹ ָרה,ִמ ְשׁנָ ה
 ְשׁנֵ י לֻ חוֹת, ְשֹׁל ָשׁה ָאבוֹת, ִא ָמהוֹת
ֹלהינוּ שׁ ַבּ ָשּׁ ַמים
ֵ א ָחד ֱא, ַה ְבּ ִרית
.וּ ָב ָארץ

Nouă – cine îi știe însemnătatea? Nouă – eu îi știu însemnătatea: nouă sunt lunile
până la nașterea copilului, opt sunt zilele până la circumcizie, șapte sunt zilele
săptămânii, șase sunt cărțile Mișnei, cinci sunt cărțile Torei, patru sunt matriarhele
noastre, trei sunt patriarhii noștri, două sunt Tablele Legământului, unu este Dumnezeul
nostru care este în cer și pe pământ.
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Asara mi iodea? Asara ani iodea:
asara dibraia, tișa iarħei leida,
șmona iemei mila, șiva iemei
șabata, șișa sidrei Mișna, ħamișa
ħumșei Tora, arba imaot, șloșa
avot, șnei luħot habrit, eħad
Eloheinu șebașamaim uvaareț.

נרצה

: ַע ָשׂ ָרה ִמי יוֹ ֵדעַ ? ע ָשׂ ָרה אנִ י יוֹ ֵדע
, ִתּ ְשׁעָ ה יַ ְר ֵחי לֵ ָדה,ע ָשׂ ָרה ִד ְבּ ַריָ א
, ִשׁ ְבעָ ה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתא, ְשׁמוֹנָ ה יְ ֵמי ִמילָ ה
 ח ִמ ָשׁה חוּ ְמ ֵשׁי,ִשׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ ה
 ְשֹׁל ָשׁה, ַא ְר ַבּע ִא ָמהוֹת, תוֹ ָרה
 א ָחד, ְשׁנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִרית, ָאבוֹת
.ֹלהינוּ שׁ ַבּ ָשּׁ ַמים וּ ָב ָארץ
ֵ ֱא

Zece – cine îi știe însemnătatea? Zece – eu îi știu însemnătatea: zece sunt Cele Zece
Porunci, nouă sunt lunile până la nașterea copilului, opt sunt zilele până la circumcizie,
șapte sunt zilele săptămânii, șase sunt cărțile Mișnei, cinci sunt cărțile Torei, patru sunt
matriarhele noastre, trei sunt patriarhii noștri, două sunt Tablele Legământului, unu este
Dumnezeul nostru care este în cer și pe pământ.

Aħad asar mi iodea? Aħad asar
ani iodea: aħad asar koħvaia, asara
dibraia, tișa iarħei leida, șmona
iemei mila, șiva iemei șabata, șișa
sidrei Mișna, ħamișa ħumșei Tora,
arba imaot, șloșa avot, șnei luħot
habrit, eħad Eloheinu șebașamaim
uvaareț.

ַא ַחד עָ ָשׂר ִמי יוֹ ֵדעַ ? ַא ַחד עָ ָשׂר אנִ י
ע ָשׂ ָרה,  ַא ַחד ַָע ָשׂר כּוֹכְ ַביָּ א: ַיוֹ ֵדע
 ְשׁמוֹנָ ה, ִתּ ְשׁעָ ה יַ ְר ֵחי לֵ ָדה,ִד ְבּ ַריָ א
 ִשׁ ָשּׁה, ִשׁ ְבעָ ה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתא,יְ ֵמי ִמילָ ה
,ח ִמ ָשׁה חוּ ְמ ֵשׁי תוֹ ָרה, ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ ה
 ְשׁנֵ י, ְשֹׁל ָשׁה ָאבוֹת,ַא ְר ַבּע ִא ָמהוֹת
ֹלהינוּ שׁ ַבּ ָשּׁ ַמים
ֵ  א ָחד ֱא,לֻ חוֹת ַה ְבּ ִרית
.וּ ָב ָארץ

Unsprezece – cine îi știe însemnătatea? Unsprezece – eu îi știu însemnătatea: unsprezece
sunt stelele visate de Iosef, zece sunt Cele Zece Porunci, nouă sunt lunile până la nașterea
copilului, opt sunt zilele până la circumcizie, șapte sunt zilele săptămânii, șase sunt cărțile
Mișnei, cinci sunt cărțile Torei, patru sunt matriarhele noastre, trei sunt patriarhii
noștri, două sunt Tablele Legământului, unu este Dumnezeul nostru care este în cer și
pe pământ.

Șneim asar mi iodea? Șneim
asar ani iodea: șneim asar
șivtaia, aħad asar koħvaia, asara
dibraia, tișa iarħei leida, șmona
iemei mila, șiva iemei șabata,
șișa sidrei Mișna, ħamișa
ħumșei Tora, arba imaot, șloșa

ְשׁנֵ ים עָ ָשׂר ִמי יוֹ ֵדעַ ? ְשׁנֵ ים עָ ָשׂר אנִ י
 ַא ַחד ַָע ָשׂר, ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר ִשׁ ְב ַטיָ א: ַיוֹדע
ֵ
 ִתּ ְשׁעָ ה יַ ְר ֵחי, ע ָשׂ ָרה ִד ְבּ ַריָ א,כּוֹכְ ַביָּ א
 ִשׁ ְבעָ ה יְ ֵמי, ְשׁמוֹנָ ה יְ ֵמי ִמילָ ה,לֵ ָדה
 ח ִמ ָשׁה, ִשׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ ה,ַשׁ ָבּ ָתא
 ְשֹׁל ָשׁה, ַא ְר ַבּע ִא ָמהוֹת,תוֹרה
ָ חוּמ ֵשׁי
ְ
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avot, șnei luħot habrit, eħad
Eloheinu șebașamaim uvaareț.

נרצה

 א ָחד, ְשׁנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִרית,ָאבוֹת
.ֹלהינוּ שׁ ַבּ ָשּׁ ַמים ָוּב ָארץ
ֵ ֱא

Doisprezece – cine îi știe însemnătatea? Doisprezece – eu îi știu însemnătatea:
doisprezece sunt triburile lui Israel, unsprezece sunt stelele visate de Iosef, zece sunt Cele
Zece Porunci, nouă sunt lunile până la nașterea copilului, opt sunt zilele până la
circumcizie, șapte sunt zilele săptămânii, șase sunt cărțile Mișnei, cinci sunt cărțile Torei,
patru sunt matriarhele noastre, trei sunt patriarhii noștri, două sunt Tablele
Legământului, unu este Dumnezeul nostru care este în cer și pe pământ.

Șloșa asar mi iodea? Șloșa asar
ani iodea: șloșa asar midaia, șneim
asar șivtaia, aħad asar koħvaia,
asara dibraia, tișa iarħei leida,
șmona iemei mila, șiva iemei
șabata, șișa sidrei Mișna, ħamișa
ħumșei Tora, arba imaot, șloșa
avot, șnei luħot habrit, eħad
Eloheinu șebașamaim uvaareț.

יוֹדעַ ? ְשֹׁל ָשׁה עָ ָשׂר
ֵ ְשׁלֹ ָשׁה עָ ָשׂר ִמי
 ְשׁנֵ ים. ְשֹׁל ָשׁה עָ ָשׂר ִמ ַדּיָ א: ַיוֹדע
ֵ אנִ י
, ַא ַחד ַָע ָשׂר כּוֹכְ ַביָּ א,ָע ָשׂר ִשׁ ְב ַטיָ א
, ִתּ ְשׁעָ ה יַ ְר ֵחי לֵ ָדה,ע ָשׂ ָרה ִד ְבּ ַריָ א
, ִשׁ ְבעָ ה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתא,ְשׁמוֹנָ ה יְ ֵמי ִמילָ ה
חוּמ ֵשׁי
ְ  ח ִמ ָשׁה,ִשׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ ה
, ְשֹׁל ָשׁה ָאבוֹת, ַא ְר ַבּע ִא ָמהוֹת,תוֹרה
ָ
ֹלהינוּ
ֵ  א ָחד ֱא,ְשׁנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִרית
.שׁ ַבּ ָשּׁ ַמים ָוּב ָארץ

Treisprezece – cine îi știe însemnătatea? Treisprezece – eu îi știu însemnătatea:
treisprezece sunt atributele divine, doisprezece sunt triburile lui Israel, unsprezece sunt
stelele visate de Iosef, zece sunt Cele Zece Porunci, nouă sunt lunile până la nașterea
copilului, opt sunt zilele până la circumcizie, șapte sunt zilele săptămânii, șase sunt cărțile
Mișnei, cinci sunt cărțile Torei, patru sunt matriarhele noastre, trei sunt patriarhii noștri,
două sunt Tablele Legământului, unu este Dumnezeul nostru care este în cer și pe pământ.

ĦAD GADIA ◦ Un ied ◦ חד גדיא

Ħad gadia, ħad gadia. Dezabin aba
bitrei zuzei, ħad gadia, ħad gadia.

 ַחד גַּ ְדיָ א ְדּזַ ִבּין ַא ָבּא,ַחד גַּ ְדיָ א
. ַחד גַּ ְדיָ א, ַחד גַּ ְדיָ א,ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י

Un ied, un ied. Cumpărat de tata pentru doi bani. Un ied, un ied.

Veata șunra, veaħla legadia,
dezabin aba bitrei zuzei, ħad
gadia, ħad gadia.

 ְדּזַ ִבּין,וְ ָא ָתא שׁוּנְ ָרא וְ ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ א
. ַחד גַּ ְדיָ א, ַחד גַּ ְדיָ א,ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י

Și a venit un cotoi și a sfâșiat iedul cumpărat de tata pentru doi bani. Un ied, un ied.
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Veata ħalba, venașaħ leșunra,
deaħla legadia, dezabin aba bitrei
zuzei, ħad gadia, ħad gadia.
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,וְ ָא ָתא כַ לְ ָבּא וְ נָ ַשְׁך לְ שׁוּנְ ָרא
 ְדּזַ ִבּין ַא ָבּא,ְדּ ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ א
. ַחד גַּ ְדיָ א, ַחד גַּ ְדיָ א,ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י

Și apoi a venit câinele și a mușcat cotoiul, care a sfâșiat iedul cumpărat de tata pentru
doi bani. Un ied, un ied.

Veata ħutra, vehika leħalba,
denașaħ leșunra, deaħla legadia,
dezabin aba bitrei zuzei, ħad
gadia, ħad gadia.

 ְדּנָ ַשְׁך,חוּט ָרא וְ ִהכָּ ה לְ כַ לְ ָבּא
ְ וְ ָא ָתא
 ְדּ ִזַבּין, ְדּ ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ א,לְ שׁוּנְ ָרא
. ַחד גַּ ְדיָ א, ַחד גַּ ְדיָ א,ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י

Și apoi a venit bâta și a bătut câinele, care a mușcat cotoiul, care a sfâșiat iedul cumpărat
de tata pentru doi bani. Un ied, un ied.

Veata nura, vesaraf leħutra,
dehika leħalba, denașaħ leșunra,
deaħla legadia, dezabin aba bitrei
zuzei, ħad gadia, ħad gadia.

 ְדּ ִהכָּ ה,חוּט ָרא
ְ ְנוּרא וְ ָשׂ ַרף ל
ָ וְ ָא ָתא
 ְדּ ַָאכְ לָ ה, ְדּנָ ַשְׁך לְ שׁוּנְ ָרא,לְ כַ לְ ָבּא
, ְדּזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י,לְ גַ ְדיָ א
.חד גַּ ְדיָ א,ַ ַחד גַּ ְדיָ א

Și apoi a venit focul și a ars bâta, care a bătut câinele, care a mușcat cotoiul, care a sfâșiat
iedul cumpărat de tata pentru doi bani. Un ied, un ied.

Veata maia, veħava lenura,
desaraf leħutra, dehika leħalba,
denașaħ leșunra, deaħla legadia,
dezabin aba bitrei zuzei, ħad
gadia, ħad gadia.

 ְדּ ָשׂ ַרף,נוּרא
ָ ְוְ ָא ָתא ַמיָ א וְ כָ ָבה ל
נָשְׁך
ַ  ְדּ, ְדּ ִהכָּ ה לְ כַ לְ ָבּא,חוּט ָרא
ְ ְל
 ְדּ ִזַבּין, ְדּ ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ א,לְ שׁוּנְ ָרא
. ַחד גַּ ְדיָ א, ַחד גַּ ְדיָ א,ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י

Și apoi a venit apa și a stins focul, care a ars bâta, care a bătut câinele, care a mușcat
cotoiul, care a sfâșiat iedul cumpărat de tata pentru doi bani. Un ied, un ied.

Veata tora, veșata lemaia, deħava
lenura, desaraf leħutra, dehika
leħalba, denașaħ leșunra, deaħla
legadia, dezabin aba bitrei zuzei,
ħad gadia, ħad gadia.

 ְדּכָ ָבה,תוֹרא וְ ָשׁ ָתה לְ ַמיָ א
ָ וְ ָא ָתא
 ְדּ ִהכָּ ה,חוּט ָרא
ְ ְ ְדּ ָשׂ ַרף ל,נוּרא
ָ ְל
 ְדּ ַָאכְ לָ ה, ְדּנָ ַשְׁך לְ שׁוּנְ ָרא,לְ כַ לְ ָבּא
, ְדּזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י,לְ גַ ְדיָ א
.חד גַּ ְדיָ א,ַ ַחד גַּ ְדיָ א

Și apoi a venit boul și a băut apa, care a stins focul, care a ars bâta, care a bătut câinele,
care a mușcat cotoiul, care a sfâșiat iedul cumpărat de tata pentru doi bani. Un ied, un ied.
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Veata hașoħet, veșaħat letora,
deșata lemaia, deħava lenura,
desaraf leħutra, dehika leħalba,
denașaħ leșunra, deaħla legadia,
dezabin aba bitrei zuzei, ħad
gadia, ħad gadia.

נרצה

,תוֹרא
ָ ְשׁוֹחט וְ ָשׁ ַחט ל
ֵ וְ ָא ָתא ַה
 ְדּ ָשׂ ַרף,נוּרא
ָ ְ ְדּכָ ָבה ל,ְדּ ָשּׁ ָתה לְ ַמיָ א
נָשְׁך
ַ  ְדּ, ְדּ ִהכָּ ה לְ כַ לְ ָבּא,חוּט ָרא
ְ ְל
 ְדּ ִזַבּין ַא ָבּא, ְדּ ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ א,לְ שׁוּנְ ָרא
. ַחד גַּ ְדיָ א, ַחד גַּ ְדיָ א,ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י

Și apoi a venit tăietorul și a tăiat boul, care a băut apa, care a stins focul, care a ars bâta,
care a bătut câinele, care a mușcat cotoiul, care a sfâșiat iedul cumpărat de tata pentru
doi bani. Un ied, un ied.

Veata malaħ hamavet, veșaħat
leșohet, deșaħat letora, deșata
lemaia, deħava lenura, desaraf
leħutra, dehika leħalba, denașaħ
leșunra, deaħla legadia, dezabin
aba bitrei zuzei, ħad gadia, ħad
gadia.

,שׁוֹחט
ֵ ְוְ ָא ָתא ַמלְ ָאְך ַה ָמּות וְ ָשׁ ַחט ל
 ְדּכָ ָבה, ְדּ ָשּׁ ָתה לְ ַמיָ א,תוֹרא
ָ ְְדּ ָשׁ ַחט ל
 ְדּ ִהכָּ ה,חוּט ָרא
ְ ְ ְדּ ָשׂ ַרף ל,נוּרא
ָ ְל
 ְדּ ַָאכְ לָ ה, ְדּנָ ַשְׁך לְ שׁוּנְ ָרא,לְ כַ לְ ָבּא
 ַחד, ְדּזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י,לְ גַ ְדיָ א
. ַחד גַּ ְדיָ א,גַּ ְדיָ א

Și apoi a venit îngerul morții și a tăiat tăietorul, care a tăiat boul, care a băut apa, care
a stins focul, care a ars bâta, care a bătut câinele, care a mușcat cotoiul, care a sfâșiat iedul
cumpărat de tata pentru doi bani. Un ied, un ied.

Veata Hakadoș baruħ hu,
veșaħat lemalaħ hamavet, deșaħat
leșohet, deșaħat letora, deșata
lemaia, deħava lenura, desaraf
leħutra, dehika leħalba, denașaħ
leșunra, deaħla legadia, dezabin
aba bitrei zuzei, ħad gadia, ħad
gadia.

וְ ָא ָתא ַה ָקדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא וְ ָשׁ ַחט
,שׁוֹחט
ֵ ְ ְדּ ָשׁ ַחט ל,לְ ַמלְ ַאְך ַה ָמּות
, ְדּ ָשּׁ ָתה לְ ַמיָ א,תוֹרא
ָ ְְדּ ָשׁ ַחט ל
,חוּט ָרא
ְ ְ ְדּ ָשׂ ַרף ל,נוּרא
ָ ְְדּכָ ָבה ל
, ְדּנָ ַשְׁך לְ שׁוּנְ ָרא,ְדּ ִהכָּ ה לְ כַ לְ ָבּא
 ְדּזַ ִבּין ַא ָבּא,ְדּ ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ א
. ַחד גַּ ְדיָ א, ַחד גַּ ְדיָ א,ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י

Și apoi a venit Atotsfântul, binecuvântat fie El, și a tăiat îngerul morții, care a tăiat
tăietorul, care a tăiat boul, care a băut apa, care a stins focul, care a ars bâta, care a bătut
câinele, care a mușcat cotoiul, care a sfâșiat iedul cumpărat de tata pentru doi bani.
Un ied, un ied.



