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הקדמה
הגדה זו נערכה במיוחד עבור אלפי יהודים הונגרים העורכים מידי שנה את ליל
הסדר ,שרבים מהם אינם מכירים לא את לשון הקודש ולא את מנהגי ישראל בליל
השימורים ,ועל כן נהיה נחוץ במיוחד להדפיס הגדה בפורמט קטן ,שיכלול תרגום
ותעתיק הונגרי ביחד עם הוראות לעריכת הסדר.
התרגום וההוראות מקורם ב"הגדה של פסח – ליל שימורים" )שיצאה לאור בשנת
תשנ"ט על-ידי המרכז לעניני חינוך – חב"ד( ,ובו ימצא המעונין בנוסף להנ"ל,
פירושים רבים המלווים והמסבירים את ההגדה מאספקטים שונים .בצירוף סיפורים
חסידיים המוסיפים חן מיוחד.
מהדורה זו יוצאת לאור בזכות תורמים רבים ,אשר נדבה רוחם לעלות בקודש ,בזכות
ארגון "אלף" האירופאי שדואג לאלפי נזקקים ובזכות הסוכנות היהודית .בזכותם יצא
לאור כעת ההגדה בשמונה עשרה אלף עותקים ,ואתנו תקוה שכך יהיה בכל בית יהודי
בהונגריה לפחות הגדה אחת ,וזה יביא עוד אלפי יהודים להשתתף בפעם הראשונה
בחגיגות לילי הסדר ,ויוכלו לקיימם כהלכתו.
ויהי רצון שבזכות הפעילות לקרב לב ישראל לאביהם שבשמים נזכה לחגוג את חג
הפסח ביחד עם כל עם ישראל בירושלים הבנויה ,והמקדש עומד על תלה ונאכל שם
מן הזבחים ומן הפסחים ,במהרה בימינו אמן.
בברכת פסח כשר ושמח,
הרב לוי קנלסקי
הרב שלמה דוד כובש
הרב ברוך אבערלאנדער
י"א ניסן ה' תשס"ח ,בודפשט
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íéøî úá äðéðô
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Elõszó
A Hágádá a Biblia utáni legnagyobb zsidó bestseller  tartja egy mondás, és valóban
a még a hagyományokat kevésbé ápoló zsidók otthonaiban is, a Biblia mellet ott van
a Hágádá. A peszáchi szédert nagyon sokan megülik, és hála Istennek, egyre többen
vállalkoznak arra, hogy ne csak egy közösségi ünnepségen, hanem otthon, családi,
vagy baráti körben is rendezzenek széder estét.
A széder estékhez, pedig olyan egységes Hágádá szükséges, melynek héber szövege könnyen kezelhetõ, tartalma érthetõ és a széder helyes levezetéséhez szükséges
utasításokat is tartalmazza. Elõször 2000-ben adtuk ki a fonetikus Hágádát, melynek
nagy sikere lett, és egy évre rá a második kiadás példányait is elkapkodták.
A mostani fonetikus Hágádá, reprint kiadása az elõzõknek, azzal a változtatással,
hogy többek kérésére a könyvet lekicsinyített formában adjuk ki. Így, bár a szöveg mérete
kisebb lett, de a széder este asztalán jobban elfér, könnyebben kezelhetõ.
A fordítás és az útmutatások eredetije Az õrködés éjszakája  Peszáchi Hágádában
található meg, melyet 1999-ben a Chábád Lubavics Alapítvány és a Magyar Könyvklub adott ki. Ebben, az album formátumú Hágádában az érdeklõdõ különbözõ szempontokból közelítõ, bõvebb magyarázatokat is olvashat. A kiadványt magyarázatok,
történetek és chászid legendák gazdagítják.
A mostani kiadás az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség és a Chábád
Lubavics Alapítvány munkájának közös gyümölcse, melyet nagylelkû támogatóink, a
brüsszeli központú Aleph Institute és a Szochnut  Jewish Agency for Israel segítségével 18 000 példányban adtuk ki. Célunk, hogy minden magyar zsidó családnak legyen egy hagadája. Támogatóink közül külön említést érdemel Gárdos Péter, akinek
nagylelkûsége nélkül soha nem válhatott volna valóra ez a régi álmunk.
Zsidó hagyományainak megõrzéséért folytatott munkásságunk érdemében részesüljünk abban a kegyben, hogy Izrael egész népével együtt ünnepeljük peszách ünnepét az újjáépült Jeruzsálemben, amelyben már a Szentély is áll, hogy fogyaszthassunk
ott az ünnepi és a peszáchi áldozatból, mihamarabb, még napjainkban. Ámen.
Boldog, kóser peszách ünnepet kívánva
Budapest, 5768. Niszán 11.
Oberlander Báruch
rabbi
Chábád Lubavics
Zsidó Nevelési és Oktatási
Alapítvány

Köves Slomó
rabbi
Egységes
Magyarországi
Izraelita Hitközség

Levi Kanelsky
rabbi
European Aleph
Institute
 Brüsszel, Belgium

BÁCSIKÁIM EMLÉKÉRE...
Róth Gyuri

AVI OLTI, CSISZTA emlékére,

ì"æ ïåòîù ø"á íäøáà 'ø

aki 53 éves korában halt meg Tel Avivban.
Gyerek volt Balatonfüreden,
ifjú s bohó Budapesten, felnõtt, katona, apa
és igazi jó barátja sokaknak Karmielen
Mosolyogva, amilyen Õ volt,
gondolunk rá szeretettel

Olti Ferenc

Drága édesapánk
VINCE GÁBOR (19522005)

emlékére
Eszter és Gyuri
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ECKSTEIN ALEX

ì"æ òùåäé ø"á ïîçð 'ø
GRÜNZWEIG DEZSÕ
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IZSÁK SAROLTA

ä"ò äëìî úá òâééô äøù úøî
LEFKOVICS ERZSÉBET

ä"ò ìøòô úá ä÷áø ìòãðéä úøî
GERENDÁSI HENRIK

ì"æ íééç ïåéö ïá 'ø
IZSÁK SÁNDOR

ì"æ áåã ø"á òùåäé 'ø
SIMON IZIDOR

ì"æ íåìù ø"á àøæò íäøáà 'ø
ECKSTEIN SIE

ì"æ á÷òé ïøäà ø"á òùåäé 'ø
GRÜNZWEIG ZSIGMOND

ì"æ ïàîøòä ìùøòä ø"á àùåæ ìàøùé 'ø
emlékére
Izsák Róbert
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סדר בדיקת וביעור חמץ
בערבו של יום י"ג בניסן בודקין את החמץ לאור הנר ,ומברכים:
Az ünnep előestéjén, a kovászos eltakarítása előtt ezt mondjuk:

וֹתיו וְ ִצוָנוּ
ֲשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
עוֹלם ,א ֶ
אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ַעל ִבּעוּר ָח ֵמץ.
לאחר הבדיקה מבטלים את החמץ .ואומרים:
A kutatás után nem létezőnek nyilvánítjuk azt, ami mégis megmaradt:

וּד ָלא ִב ַע ְר ֵתּיהּ
יתיהּ ְ
ֲמ ֵ
שׁוּתיְ ,דּ ָלא ח ִ
יעא ְדּ ִא ָכּא ִב ְר ִ
ֲמ ָ
ֲמירָא ַוח ִ
ָכּל ח ִ
אַר ָעא.
וּד ָלא י ְַד ְענָא ֵליהִּ ,ל ָבּ ֵטל ו ְֶל ֱהוֵי ֶה ְפ ֵקר ְכּ ַע ְפרָא ְד ְ
ְ
בערב פסח לפני הצהריים מבערים את החמץ בשריפה ,ואומרים:
Niszán hó 14-én délelőtt ismét semmisnek nyilvánítjuk a megmaradt kovászost,
a megtaláltat pedig tűzben égetjük el és utána ezt mondjuk:

יתיהּ,
וּד ָלא חֲזִ ֵ
יתיהּ ְ
שׁוּתיַ ,דּחֲזִ ֵ
יעא ְדּ ִא ָכּא ִב ְר ִ
ֲמ ָ
ֲמירָא ַוח ִ
ָכּל ח ִ
וּד ָלא ִב ַע ְר ֵתּיהִּ ,ל ָבּ ֵטל ְו ֶל ֱהוֵי ֶה ְפ ֵקר
יתיהְּ ,דּ ִב ַע ְר ֵתּיהּ ְ
ֲמ ֵ
וּד ָלא ח ִ
יתיהּ ְ
ֲמ ֵ
ַדּח ִ
אַר ָעא.
ְכּ ַע ְפרָא ְדּ ְ
Elégetjük a kutatás előtt elrejtett 10 darab chámécot. Az égetés alatt az alábbi kabbalisztikus szöveget mondjuk:

ֲבוֹתינוְּ ,כּ ֵשׁם ֶשׁאֲנִ י ְמ ַב ֵער
ֶיך יהוה ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי א ֵ
י ְִהי רָצוֹן ִמ ְל ָפנ ָ
טוּמאָה
רוּח ַה ְ
וְאת ַ
שׁוּתי ַכּ ְך ְתּ ַב ֵער ֶאת ָכּל ַה ִחיצוֹנִים ֶ
וּמ ְר ִ
יתי ֵ
ָח ֵמץ ִמ ֵבּ ִ
וְת ֵתּן ָלנוּ ֵלב ָבּ ָשׂר
ֲבירֵהוּ ֵמ ִא ָתּנוִּ ,
וְאת י ְִצרֵנוּ ָהרָע ַתּע ִ
ֲביר ִמן ָהאָרֶץ ֶ
ַתּע ִ
אַחרָא וְ ָכל ַה ְק ִליפּוֹת וְ ָכל ָה ִר ְשׁ ָעה ֶבּ ָע ָשׁן
יטרָא ְ
ֱמת ,וְ ָכל ִס ְ
ְל ָע ְב ְד ָך ֶבּא ֶ
יקים ִל ְשׁ ִכינָה ְתּ ַב ֲערֵם
וְכל ַה ֵמ ִע ִ
ֲביר ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת זָדוֹן ִמן ָהאָרֶץ ָ
ְתע ִ
ִתּ ְכ ֶלה ו ַ
ָמים
יהם ַבּיּ ִ
וְאת ֱאל ֵֹה ֶ
רוּח ִמ ְשׁ ָפּטְ ,כּ ֵשׁם ֶשׁ ִבּ ַע ְר ָתּ ֶאת ִמ ְצ ַריִם ֶ
וּב ַ
רוּח ַבּ ֵער ְ
ְבּ ַ
אָמן ֶס ָלה.
זְמן ַהזֶּהֵ ,
ָה ֵהם ִבּ ַ
עירוב תבשילין
כשחג חל בימי חמישי וששי נוטלים בערב החג מצה ותבשיל ,ומברכים:
Ha peszách csütörtökre és péntekre esik, az ünnep előtti napon félreteszünk szombatra
egy pászkát, egy adag húst vagy halat, és a következőt mondjuk:

וֹתיו וְ ִצוָּנוּ
ֲשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
עוֹלם ,א ֶ
אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ַעל ִמ ְצוַת ֵערוּב.
לוּקי ְשׁ ַרגָא
אַד ֵ
וּל ְ
אַטמוּנֵי ְ
וּל ְ
שּׁוּלי ְ
וּל ַב ֵ
ְהא ָשׁרָא ָלנָא ַלאֲפוּיֵי ְ
ְבּ ֵדין י ֵ
ָאל
וּל ָכל י ְִשׂר ֵ
יּוֹמא ָט ָבא ְל ַשׁ ַבּ ָתּא ָלנָא ְ
וּל ֶמ ְע ַבד ָכּל ָצ ְר ָכנָאִ ,מ ָ
וּל ַת ָקּנָא ְ
ְ
ַה ָדּ ִרים ָבּ ִעיר ַהזֹּאת.
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PESZÁCHI HÁGÁDÁ
A KOVÁSZOS KERESÉSE ÉS MEGSEMMISÍTÉSE
Az ünnep elõestéjén, a kovászos eltakarítása elõtt ezt mondjuk:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ
Ura, aki megszentelt bennünket parancsolataival,
és elrendelte a kovászos eltakarítását.

Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, áser kidösonu bömicvojszov
vöcivonu ál biur choméc.

A kutatás után nem létezõnek nyilvánítjuk azt, ami mégis megmaradt:

Minden birtokomban lévõ élesztõ- és kovászosféle, amit nem leltem meg, s el nem takarítottam
és nem tudok róla, tekintessék nem létezõnek és
gazdátlannak, mint a föld pora.

Kol chámiro váchámijo döiko virsuszi, dölo chámiszéh udlo viártéh udlo jödáno léh, libotél völehevéj hefkér köáfro
döáro.

Niszán hó 14-én délelõtt ismét semmisnek nyilvánítjuk a megmaradt kovászost, a megtaláltat
pedig tûzben el kell égetni és közben ezt mondjuk:

Minden birtokomban lévõ élesztõ- és kovászosféle, amit láttam és amit nem láttam, amit eltakarítottam vagy sem, tekintessék nem létezõnek és
gazdátlannak, mint a föld pora.

Kol chámiro váchámijo döiko virsuszi, dácháziszéh udlo cháziszéh, dáchámiszéh udlo chámiszéh, döviártéh udlo viártéh, libotél völehevéj hefkér köáfro döáro.

Elégetjük a kutatás elõtt elrejtett 10 darab chámécot.
Az égetés alatt az alábbi kabbalisztikus szöveget mondjuk:

Legyen az az akaratod Örökkévaló Istenünk,
atyáink Istene, hogy miként én eltávolítom a
chámécot az otthonomból és tulajdonomból, távolítsd el Te is az összes chiconim-ot, és tedd, hogy a
tisztátalanság szelleme hagyja el a földet. Tedd, hogy
a rossz hajlam eltávozzon tõlünk és adj nekünk
húsból való szívet, hogy igazán szolgáljunk Téged.
Töröld el az összes szitrá áchrá-t és klipá-kat, és
minden gonoszság tûnjék el, mint a füst, és tedd
hogy a rosszindulat szelleme távozzon a földrõl.
Pusztítsd el mindazokat, akik zaklatják a Sechinát a
rombolás szellemével és a bíráskodás szellemével,
amint elpusztítottad Egyiptomot és isteneit azokban
az idõkben, ekkortájt. Mindörökké, Ámen.

Jöhi rocojn milfonecho Ádojnoj Elojhénu vÉlojhéj ávojszénu, kösém seáni
meváér choméc mibéjszi umérsuszi kách
töváér esz kol háchicojnim veesz ruách
hátumo táávir min hoorec vöesz jicrénu
horo tááviréhu méitonu, vöszitén lonu lév
boszor löovdöcho beemesz, vöchol szitro
áchro vöchol hákölipojsz vöchol horiso
beoson tichle, vöszáávir memselesz zodojn min hoorec, vöchol háméikim liSchino töváárém böruách báér uvruách
mispot, kösém sebiárto esz Micrájim
veesz elojhéjhem bájomim hohem bizmán háze, omén szelo.

ÉRUV TÁVSILIN  A FÕZÉSI TILALOM ENYHÍTÉSE
Ha Peszách csütörtökre és péntekre esik, az ünnep elõtti napon félreteszünk szombatra egy pászkát,
egy adag húst vagy halat, és a következõt mondjuk:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ
Ura, aki megszentelt bennünket parancsolataival,
és elõírta nekünk az éruv parancsát.
Ennek az éruvnak a révén legyen szabad sütnünk, fõznünk, az ételt melegen tartanunk, gyertyát gyújtanunk az ünnepnapon, és gondoskodnunk szombati szükségleteinkrõl magunknak és
valamennyi e városban lakó zsidó családnak.

Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, áser kidösonu bömicvojszov
vöcivonu ál micvász éruv.
Bödéjn jöhé soro lono lááfujé ulövásuléj ulöátmunéj ulöádlukéj srágo ulszákono ulömeevád kol corchono, mijojmo
tovo lösábáto lono ulöchol Jiszroél hádorim boir házojsz.
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הדלקת נרות
קודם כניסת החג מדליקין הנשים והבנות נרות .ואחר יברכו:
Az ünnep mindkét estéjén ezt mondjuk:

וֹתיו ,וְ ִצוָּנוּ
ֲשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
עוֹלם ,א ֶ
אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ְל ַה ְד ִליק נֵר ֶשׁל ]ַ :péntek este betoldjukשׁ ָבּת וְ ֶשׁל[ יוֹם טוֹב.
ְמן
יענוּ ַלזּ ַ
וְהגִּ ָ
ְמנוּ ִ
עוֹלםֶ ,שׁ ֶה ֱחיָנוּ ְו ִקיּ ָ
אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ַהזֶּה.
סדר קרבן פסח
ונשלמה פרים שפתינו ותפלת מנחה היא במקום תמיד של בין הערבים ובזמן שבית המקדש
היה קיים היה הפסח נשחט אחר תמיד של בין הערבים כן ראוי לעסוק בסדר קרבן פסח אחר
תפלת המנחה ויאמר זה:

ָכר ֶבּן ָשׁנָה .וְשׁוֹחֲטוֹ
ָק ְר ַבּן ֶפּ ַסח ֵמ ִביא ִמן ַה ְכּ ָב ִשׂים אוֹ ִמן ָה ִעזִים ז ָ
יטת ָתּ ִמיד
וְאַחר ְשׁ ִח ַ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ַדו ְָקא ַ
אַחר חֲצוֹת ְ
ָבּ ֲע ָזרָה ְבּ ָכל ָמקוֹםַ ,
ֶשׁל ֵבּין ָה ַע ְר ַבּיִם ַ
ֲטין ֶאת
וְאין שׁוֹח ִ
וְאַחר ַה ָט ַבת נֵרוֹת ֶשׁל ֵבּין ָה ַע ְר ַבּיִםֵ .
אַחר
וּב ְל ָבד ֶשׁי ְֵהא ֵ
קוֹדם ְל ָתּ ִמיד ָכּ ֵשׁרִ ,
וְאם ָשׁ ַחט ֶ
ַה ֶפּ ַסח ַעל ֶה ָח ֵמץִ .
ַך
וְאַחר כּ ְ
ְמ ַמרֵס ְבּ ַדם ַה ֶפּ ַסח ְכּ ֵדי ֶשׁלֹא י ְִקרֹשׁ ַעד ֶשׁי ְ
ִזְרקוּ ַדם ַה ָתּ ִמידַ .
אַחת ְכּ ֶנגֶד ַהיְסוֹד.
יקה ַ
זְר ָ
ִזְרקוּ ַדם ַה ֶפּ ַסח ִ
י ְ
שׁוֹחט וְ ִק ֵבּל ַהכּ ֵֹהן ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ְבּרֹאשׁ ַהשׁוּרָה
עוֹשׂיןָ ,שׁ ַחט ַה ֵ
יצד ִ
וְכּ ַ
ֵ
יקה
זוֹרקוֹ ז ְִר ָ
וְהכּ ֵֹהן ַה ָקרוֹב ֵא ֶצל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ְ
ֲבירוֹ ַ
ֲבירוֹ ַלח ֵ
ָתן ַלח ֵ
וְ נ ַ
ֲבירוֹ ,וְ ח ֵ
וּמ ַק ֵבּל ְכּ ִלי
ֲבירוֹ ְ
ֲבירוֹ ַלח ֵ
ֲבירוֹ ,וְ ח ֵ
ֵיקן ַלח ֵ
אַחת ְכּ ֶנגֶד ַהיְסוֹד ,וְחוֹזֵר ַה ְכּ ִלי ר ָ
ַ
יכי ֶכּ ֶסף וְשׁוּרוֹת
וְהיוּ שׁוּרוֹת ֶשׁל ָבּזִ ֵ
ֵיקןָ .
וְאַחר ַכּ ְך ַמ ֲחזִיר ָהר ָ
ַה ָמ ֵלּא ְתּ ִח ָלה ַ
זִיכי ז ָ
ֶשׁל ָבּ ֵ
ִיחם וְ י ְִקרֹשׁ ַה ָדּם.
שׁוּליִם ֶשׁ ָמא ַינ ֵ
ִיכין ַ
ָהב ,וְ לֹא ָהיוּ ְל ָבז ִ
קוֹר ִעין אוֹתוֹ
יטין אוֹתוֹ כּוּלוֹ ,וְ ְ
וּמ ְפ ִשׁ ִ
תּוֹלין ֶאת ַה ֶפּ ַסח ַ
אַחר ַכּ ְך ִ
ַ
וְהם ַה ֵח ֶלב
ימוּרים ֵ
יאין ֶאת ָה ֵא ִ
וּמוֹצ ִ
ֵצא ַה ֶפּרֶשִׁ ,
ָביו ַעד ֶשׁי ֵ
וּמ ַמ ִחין ֶאת ְקר ָ
ְ
עוּמת
אַליָה ְל ַ
וְה ְ
יהן ָ
ֲל ֶ
וְה ֵח ֶלב ֶשׁע ֵ
וּשּׁ ֵתּי ְכּ ָליוֹת ַ
יוֹתרֶת ַה ָכּ ֵבד ְ
ֶשׁ ַעל ַה ֶקרֶב ְו ֶ
ַבּי ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ָכּל
וּמ ְק ִטירָם ַהכּ ֵֹהן ַעל ג ֵ
וּמוֹל ָחם ַ
ְ
ְנוֹתנָם ִבּ ְכ ִלי ָשׁרֵת,
ֶה ָע ֶצה ו ְ
ֶא ָחד ְל ַבדּוֹ.
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PESZÁCHI HÁGÁDÁ
GYERTYAGYÚJTÁS (NÕKNEK)
Az ünnep mindkét estéjén ezt mondjuk:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ
Ura, aki megszentelt bennünket parancsolataival,
és elõírta nekünk, hogy (péntek este betoldjuk:
szombatra és) ünnepre gyertyát gyújtsunk.

Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, áser kidösonu bömicvojszov
vöcivonu löhádlik nér (sel sábosz vö)sel
jojm tojv.

Áldott vagy Te Örökkévaló Istenünk, a Világ
Ura, aki életben tartott, megõrzött bennünket, s
engedte megérnünk a mai napot!

Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, sehechejonu vökijmonu vöhigionu lizmán háze.

A PESZÁCH-ÁLDOZAT RENDJE
A Szentély idejében a peszách-áldozatot a délutáni áldozat után hozták. A vers szellemében Hadd rójuk le
a tulok áldozatot ajkunk imájával (Hoséá 14:3.), helyes, ha erev peszáchkor, a délutáni ima után
tanulmányozzuk a peszách-áldozat törvényeit, az alábbiakat mondván:

Korbán peszách  A peszách-áldozatot egyéves
hím bárányokból vagy kecskékbõl hozzák. Az áldozati állatot a Szentély udvarán bárhol le lehet vágni
niszán 14-én, a nap közepe elteltével, a délutáni
áldozat, a Menóra csészék megtisztítása és a Menóra
meggyújtása után. Addig nem vághatjuk le a peszách-áldozatot, amíg cháméc van a birtokunkban.
Ha valaki a peszách-áldozatot a délutáni Támid áldozat elõtt vágja le, ez elfogadható, feltéve, hogy valaki
más kevergeti a vért, hogy az ne alvadjon meg addig, amíg a délutáni áldozat vérét az oltárra hintik.
Azután a peszách-áldozat vérét ráöntjük az oltárra. Az egész vért egyszerre kell az alapra önteni.
Miként csináljuk ezt? Az áldozó levágja az állatot
és az a kohén, aki az elsõ a sorban felfogja a vért
egy szent edénybe, átadja a társának, majd az, az
õ társának, míg el nem érik azt, aki az oltár mellett
áll. Õ ráönti a vért az oltár alapjára egyetlen öntéssel. Ezután visszaadja társának az üres edényt,
majd az, az õ társának. A papok elõször a teli
edényt veszik el, azután adják vissza az üreset.
A papok több sorban adják az edényeket az
oltárhoz. Olyan sorokban, amelyekben ezüst edényeket használnak, és olyan sorokban is, amelyekben arany edényeket. Az edények alja domború,
nehogy letegyék és a vér megalvadjon.
Ezután a peszách-áldozatot fellógatják és megnyúzzák. A hasát felnyitják és a belsõségeket kinyomják, míg a hulladék el nem távozik.
Ezután leválasztják az oltáron felajánlandó részeket. Ezekbe tartozik a beleken lévõ zsír, a máj
lebenye, a két vese a rajtuk lévõ zsírral és a zsírfarok
a gerincig. Ezeket szent edényekbe helyezik és be-

Korbán Peszách mévi min hákvoszim
oj min hoizim zochor ben sono. Vösojchátoj boázoro böchol mokojm, áchár
chácojsz árboo oszor dávko vöáchár
sechitász tomid sel béjn hoárbájim vöáchár hátovász nérojsz sel béjn hoárbájim. Vöéjn sojchátin esz hápészách ál
hechoméc. Vöim sochát kojdem lötomid
kosér, uvilvod sejöhé áchér mömorész
bödám hápészách ködéj seloj jikorés ád
sejizröku dám hátomid. Vöáchár koch
jizröku dám hápeszách zöriko áchász
köneged hájöszojd.
Vökéjcád ojszin, sochát hásojchét vökibél hákojhén horisojn sebörojs hásuro
vönoszán láchávéroj, váchávéroj láchávéroj, vöhákojhén hákorojv écel hámizbéách zojrkoj zöriko áchász köneged
hájszojd, vöchojzér hákli réjkon láchávéroj, váchávéroj láchávéroj, umökábél kli hámolé töchilo vöáchár koch
máchzir horéjkon. Vöhoju surojsz sel bozichéj cheszef vösurojsz sel bozichéj zohov, völoj hoju lábozichin sulájim semo
jánichom vöjikoréjs hádom.
Áchár koch tojlin esz hápeszách
umáfsitin ojszoj kuloj, vekojrin ojszoj
umemáchin esz körovov ád sejécé háperes, umojciin esz hoémurim, vöhém
háchélev seál hákerev vöjojszeresz hákovéd usötéj kölojojsz vöháchélev seáléjhen vöhoáljo löumász heoce vönojsznom bichli sorész, umojlchom umáktirom

10

çñô ìù äãâä

דוֹחין ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת,
ֲל ָביו ִ
וְה ְק ֵטר ח ָ
ָביו ֶ
וּמחוּי ְקר ָ
יקה ִ
וְהז ְִר ָ
יטה ַ
וְה ְשׁ ִח ָ
ַ
דוֹחין ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת.
וּשׁאָר ִענְ ָינָיו ֵאינָם ִ
ְ
מוֹל ִיכין ֶאת ַה ֶפּ ַסח ַל ַבּיִת ְכּ ֶשׁ ָחל ְבּ ַשּׁ ָבּתֶ ,א ָלּא ַכּת ָהאַ ַחת ֵהם
וְכן ֵאין ִ
ֵ
יוֹשׁ ֶבת ָלהּ ְבּ ִחיל,
וְה ַכּת ַה ְשּׁנִ יָה ֶ
יהם ְבּ ַהר ַה ַבּיִתַ ,
ִמ ְת ַע ְכּ ִבים ִעם ִפּ ְס ֵח ֶ
יהם.
עוֹמ ֶדתָ .ח ְשׁ ָכה ,י ְָצאוּ וְ ָצלוּ ִפּ ְס ֵח ֶ
קוֹמהּ ֶ
ישׁית ִבּ ְמ ָ
וְה ְשׁ ִל ִ
ַ
נִשׁ ָחט וְ ֵאין ַכּת ְפּ ָ
ִבּ ְשׁל ָֹשׁה ִכּתּוֹת ַה ֶפּ ַסח ְ
חוּתה ִמ ְשׁל ִֹשׁים ֲא ָנ ִשׁים,
וּבעוֹד
אוֹתהְּ ,
ֲלין ָ
נִת ַמ ְלאָה ָה ֲע ָזרָה נוֹע ִ
נִ ְכנְ ָסה ַכּת ָק ְר ַבּן ֶפּ ַסח ָה ִראשׁוֹנָה ְ
ָמרוּ אוֹתוֹ
קוֹר ִאין ֶאת ַה ַה ֵלּלִ ,אם ג ְ
ימוּרים ְ
יבין ֶאת ָה ֵא ִ
וּמ ְק ִר ִ
ֲטין ַ
ֶשׁ ֵהם שׁוֹח ִ
וְאם ָשׁנוּ י ַ
קוֹדם ֶשׁי ְַק ִריבוּ ָ
ֶ
ְשׁ ֵלשׁוַּ ,על ָכּל ְק ִריאָה
כּוּלם שׁוֹ ִנים אוֹתוִֹ ,
פּוֹת ִחין
ָמרוּ ְל ַה ְק ִריבְ ,
יעה .ג ְ
רוּעה ְתּ ִק ָ
יעה ְתּ ָ
לוֹשּׁה ְתּ ִקיעוֹת ְתּ ִק ָ
תּוֹק ִעין ְשׁ ָ
ְ
ָמרוּ,
ֲלין ַד ְלתוֹת ָה ֲע ָזרָה ,ג ְ
ָה ֲע ָזרָה ,י ְָצאָה ַכּת ִראשׁוֹנָה נִ ְכנְ ָסה ַכּת ְשׁנִ יָה נוֹע ִ
ְ
כּוּלן ָשׁוִין.
ֲשׂה ָ
וּמע ֵ
ישׁיתַ ,
נְסה ַכּת ְשׁ ִל ִ
פּוֹת ִחין ,י ְָצאָה ַכּת ְשׁנִ יָּה נ ְִכ ָ
לוּך ַה ָדּם
ֲפילוּ ְבּ ַשׁ ָבּת ִמ ְפּנֵי ִל ְכ ְ
ֲצין ָה ֲע ָזרָה ַוא ִ
כּוּלן רוֹח ִ
וְאַחר ֶשׁי ְָצאוּ ָ
ַ
ְהיָה
עוֹברֶת ָבּ ֲע ָזרָה ו ָ
ֲמת ַה ַמּיִם ָהי ְָתה ֶ
יצד ָהי ְָתה ָה ְר ִח ָ
ֶשׁ ָהיָה ָבּה .וְ ֵכּ ַ
יצה ,א ַ
סוֹת ִמין ְמקוֹם
יח ֶאת ָה ִר ְצּ ָפּה ְ
רוֹצין ְל ַה ִד ַ
וּכּ ֶשׁ ִ
ָלהּ ָמקוֹם ָל ֵצאת ִמ ֶמנָהְּ ,
עוֹלים
וּמפֹּה ַעד ֶשׁ ַה ַמּיִם ִ
יה ִמפֹּה ִ
דוֹת ָ
וְהיא ִמ ְת ַמ ֵלאת ַעל ָכּל גְּ ֶ
יאָתהּ ִ
י ְִצ ָ
וְכל ִל ְכ ְ
יה ָכּל ָדם ָ
וּמ ַק ֵבּץ ֵא ֶל ָ
וְאַחר
לוּך ֶשׁ ָהיָה ָבּ ֲע ָזרָהַ ,
וּמ ַכּאן ְ
וְ ָצ ִפים ִמ ַכּאן ִ
נוּקה
יוֹצא ַעד ֶשׁנִ ְשׁאַר ָה ִר ְצ ָפּה ְמ ָ
וְהכֹּל ֵ
יאָתהּ ַ
פּוֹת ִחין ְמקוֹם י ְִצ ָ
ַכּ ְך ְ
שׁוּפּה ,זֶהוּ ְכּבוֹד ַה ַבּיִת.
וּמ ָ
ְ
ֵיפה לֹא ָע ָלה לוֹ ַעד ֶשׁ ֵמ ִביא ֵ
נִמ ָצא ְטר ָ
אַחר.
וְאם ַה ֶפּ ַסח ְ
ִ
זהו הענין בקיצור גדול .וצריך האדם הירא וחרד על דבר ה' לקרות אותו בזמנו שׁתעלה
קריאתו במקום הקרבתו וידאג על חורבן הבית ויתחנן לפני ה' בורא עולם שׁיבנה אותו במהרה
בימינו אמן.
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sózzák, majd egy kohén elégeti ezeket az oltáron
egyenként.
A vágásra, a vérnek az oltárra öntésére, a belsõségek kinyomására és a zsírok áldozására nem
állnak a szombati tilalmak. A szolgálat egyéb részeire viszont igen.
Hasonlóképpen, amikor peszách elõestéje
szombatra esik, az emberek nem viszik az áldozati állat húsát azonnal az otthonokba. Az elsõ
csoportjuk a peszách áldozattal a Szentélyhegyen
marad. A második csoport a körbefutó töltésen
vár, és a harmadik csoport a Szentély udvarán vár.
Az este beálltával hazamennek és megsütik
peszách-áldozatukat.
Három csoport
A peszách-áldozatokat három csoportban vágják le, mindegyik csoport minimum 30 emberbõl
áll. Az elsõ csoport belép a Szentély udvarára, s
mikor az megtelik, bezárják. Amíg az áldozataikat
levágják, és a részeket az oltáron feláldozzák, a
leviták Hálélt mondanak. Ha befejezik a Hálélt,
mielõtt mindenki meghozza a maga áldozatát 
újra mondják. Ha az ismétlést is befejezték,
elmondják harmadszor is. A kohaniták minden
alkalommal három trombitafúvást hallatnak: egy
tökiá-t (elnyújtott hang), egy teruá-t (rivalgás) és
újra tökiá-t.
Miután ez a csoport befejezte az áldozatot, az
udvart kinyitják, és a csoport távozik. Belép a második csoport, és az udvar kapuit bezárják. Amint
õk befejezik az áldozatot, távoznak, majd belép a
harmadik csoport. Az eljárás ugyanaz mind a
három csoportnál. Miután mindannyian eltávoztak, az udvart lemossák az összegyûlt vérhulladéktól. Ez szombatra is érvényes.
Hogyan mossák le az udvart? Egy vízcsatorna
halad át az udvaron, aminek lefolyója van. Amikor
fel akarják mosni a padlót, bedugaszolják a
lefolyót, így a vízcsatorna túlfolyik az egyik
oldalon. A víz felgyülemlik és magával sodorja a
hulladékot. Ezután megnyitják a lefolyót és
minden elfolyik, a padlót tisztán és fényesen
hagyva. Ezt a Szentély iránti tiszteletbõl tesszük.
Ha a peszách-áldozatról felfedezik, hogy tréfli
lett (nem fogyasztható a rituális törvények miatt),
akkor nem teljesítették a kötelezettséget, amíg
nem hoznak egy másikat.

hákojhén ál gábé hámizbéách kol echod
lövádoj.
Vöhásöchito vöházöriko umichuj körovov vöhektér chálovov dojchin esz hásábosz, usor injonov éjnom dojchin esz
hásábosz.
Vöchén éjn mojlichin esz hápeszách
lábájisz kösechol bösábosz, elo kász hoáchász hém miszákvim im piszchéjhem
böHár Hábájisz, vöhákász hásnijo jojsevesz la báChéjl, vöháslisisz bimkojmo
ojmedesz. Choscho, jocu vöcolu piszchéhem.
Bislojso kitojsz hápeszách nischot
vöéjn kász pöchusza misölojsim ánosim,
nichnöszo kász horisojno, niszmálo
hoázoro nojálin ojsza, uvöojd sehém sojchátin umákrivin esz hoémurim kojrin
esz háhálél, im gomru ojszoj kojdem sejákrivu kulom sojnim ojszoj, vöim sonu
jösálsu, ál kol körio tojkin slojso tökiojsz tökio töruo tökio. Gomru löhákriv,
pojszchin hoázoro, jocokász risojno
nichnöszo kász sönijo nojálin dálszojsz
hoázoro, gomru, pojszchin, joco kász
sönijo nichnöszo kász slisisz, umáászé
kulon sovin.
Vöáchár sejocu kulon rojchácin hoázoro, vááfilu bösábosz, mipnéj lichluch
hádom sehojo ba. Vökéjcád hojszo horöchico, ámász hámájim hojszo ojveresz
boázoro vöhojo la mokojm locész mimeno, uchöserojcin löhodiách esz horicpo
szojszmin mökojm jöciosza vöhi miszmálész ál kol gödojszejho mipoj umipoj ád
sehámájim ojlim vöcofim mikán umikán
umökábéc élejho kol dom vöchol lichluch
sehojo boázoro, vöáchár kách pojszchin
mökojm jöciosza vöhákojl jojcé ád senisor horicpo mönuko umsupo, zehu kövojd hábájisz.
Vöim hápeszách nimco töréjfo loj olo
loj ád semévi áchér.

Ez a lényeg nagyon röviden. Az istenfélõ ember figyelmesen olvassa el, hogy olybá vétessen, mintha bemutatta volna a peszách-áldozatot. És szomorkodjon a Szentély pusztulása miatt, és könyörögjön a Teremtõhöz, hogy építse fel azt hamarosan. Ámen.

çñô ìù äãâä
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RÍMES EMLÉKEZTETÕ A TEENDÕK SORRENDJÉRE
Kádés, Urchác,
Kárpász, Jáchác,
Mágid, Rochco,
Mojci Máco,
Morojr, Kojréch,
Sulchon ojréch,
Cofun, Bérách,
HálélNirco.
A SZÉDERESTE FORGATÓKÖNYVE
A mai napon a világon mindenütt zsidók milliói ünneplik meg Peszáchot, és vesznek részt
az õsi rítus szerint a széderestén. Az est forgatókönyvét mindenki azon a nyelven olvassa, amelyet ért. A széder lényege az elbeszélés, a hagyomány továbbadása: az egyiptomi kivonulás, a rabszolgasorból való szabadulás története, a zsidó nép nemzetté válását, a Tóra elfogadását megelõzõ események
elmondása.
A széder két fõpillére a jelképek felvonultatása és az események elõírásos sorozata,
amely a szimbólumokat az elbeszélés különbözõ mozzanataival ötvözi. Ezt az alábbi tizenöt pontban foglalja össze az est forgatókönyvének, a Hágádának ismeretlen szerkesztõje: Kádés, Urchác, Kárpász, Jáchác, Mágid, Rochco, Mojci, Máco, Morojr, Kojréch,
Sulchon ojréch, Cofun, Bérách, Hálél-Nirco.
A szédertálon az est jelképei szerepelnek.
Három pászka a zsidó nép három rétegét, a
kohánitákat, levitákat és Jiszráélt, az egyszerû
zsidókat jelzi. Egy keménytojás a Szentély
idejében szokásos Chágigá áldozatra emlékeztet. Ezzel átellenben foglal helyzet a zroá,
a sült csirkenyak, a peszách-bárányáldozat
szimbóluma. Ott van még a kárpász (fõtt
krumpli vagy egy hagyma), valamint a morojr
és a cházeresz  a kétféle keserû gyökér, rendszerint reszelt torma és fejes saláta  meg a
chárojszesz, a gyümölcspépbõl készült keverék, amely az egyiptomi rabszolgaságból emlékezetes maltert jelképezi.

A széder lényeges része a négy pohár bor.
Az elsõt mindjárt az elején, a Kidus után
isszuk ki.
Kádés: Akárcsak péntek esténként,
Kidust csinálunk: áldást mondunk a borra.
Ezután a szék bal karfájára támaszkodva 
mint annak idején a szabad római polgárok
tették  kiisszuk a pohár bort.
Urchác: A széder rendezõje kezet mos
a zöldségevés elõtt, de nem mondja el a szokásos áldást.
Kárpász: Eszünk egy darabot a zöldségbõl, vagyis a krumpliból, amely azért szerepel
a tálon, hogy a gyerekek elcsodálkozzanak
és rákérdezzenek. A kárpászt sós vízbe mártva esszük, és a Bojré pri hoádoma áldást
mondjuk rá.
Jáchác: A széderrendezõ kettétöri a szédertálon lévõ három pászka közül a középsõt. A kisebbik felét visszateszi a helyére, a
nagyobbikat elrejti. Ez lesz az áfikojmon (afikajmen), amelyet a vacsora után fogyasztunk
el.
Mágid: A széder lényege, a szabadulás
történetének elbeszélése, dokumentálása,
kommentálása. A széder levezetõje felemeli
a szédertálat, rámutat a kettétört maceszra,
és elmondja: Ilyen volt a nyomorúság kenyere, ezt ették õseink Egyiptom országában. Ezután kérdezi a gyerek a Má nistánát,
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az elõkészített, megrendelt kérdéseket,
amelyek arra valók, hogy a széderrendezõ
elbeszélhesse a kivonulás történetét és következményeit. Az elbeszélés fõ pontjai közé
tartozik az isteni ígéret felemlítése, amelynek megvalósulásaként a zsidó nép történelme során mindannyiszor megmenekült ellenségeitõl. Ide tartozik a tíz egyiptomi csapás
felsorolása, az isteni gondviselés dicsérete,
valamint Rábán Gámliél megállapítása a Peszách, máco és morojr kötelezõ hármasáról.
Ezt a részt a Hálél hálaima, majd a második
pohár bor kiivása fejezi be.
Rochco: A széder minden résztvevõje
kezet mos, és elmondja a kézmosásra való
áldást.
Mojci, Máco: Utána két áldást mondunk a mácora, amelyeknek szövege a Hágádában szerepel, majd a felsõ és a középsõ, törött pászkából eszünk.
Morojr: Veszünk egy csipetnyit a keserû
gyökérbõl, elmondjuk az áldást, és megesszük, elõzõleg bemártva a chároszetbe.
Koréch: Hilél, a nagy talmudista, aki a
Szentély idejében élt, szemléltetésül szendvicsként elkészítve ette a peszách-áldozati
bárány húsát a pászkával és a keserû gyökérrel. A koréch aktusa során mi is Hilél-féle
szendvicset eszünk.

Sulchan ojréch: Ünnepi lakoma. Chászid szokás vigyázni, hogy a pászkához ne
érhessen víz.
Cofun: Az étkezés utáni ima elõtt megesszük az elrejtett áfikojmont. Ezután már
semmit sem szabad enni, csak vizet ihatunk.
Bérách: Asztali áldás. Ha legalább három felnõtt férfi van az asztalnál, mezüment
bencsolnak, majd kiisszuk a harmadik pohár bort.
Halél-Nirco: Megtöltjük a negyedik poharat, és töltünk Élijáhu próféta poharába
is, aki a hagyomány szerint minden zsidó
házba ellátogat a széderestén. Kinyitjuk az
ajtót, elmondjuk a Sfoch Chámátchá imát.
Az ajtó nyitva marad, mert peszáchkor, az
õrködés éjszakáján, semmitõl nem félünk:
sem a fanatikus üldözés tébolyától, sem a
vérvádaktól. Befejezzük a Hálél hálaimát,
majd kiisszuk a negyedik pohár bort.
Az est pijutok, hálaénekek, a közismert
Chád gádjá, a Ki tudja, mi az egy? éneklésével fejezõdik be.
Legvégül az õsi jókívánsággal búcsúzunk:
Lösono háboo biJörusolojim  Jövõre Jeruzsálemben!
Kívánom a széder résztvevõinek, hogy jövõre a Messiással együtt Jeruzsálemben töltsük az ünnepet, és virradjon ránk az örök
szabadság hajnala! Ámen.
(N. K.)
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ַק ֵדּש
Az ünnep köszöntése kidussal

קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְיך הוּא
עוּד ָתא ְד ְ
עוּד ָתא ְדּ ַמ ְל ָכּא ִע ָלּאָהָ ,דּא ִהיא ְס ָ
אַת ִקינוּ ְס ָ
ְ
וּשׁ ִכינְ ֵתּיהּ.
ְ
מקדשים על היין.
Kitöltjük az első pohár bort, felemeljük a poharat és áldást mondunk rá. A pászkák le vannak takarva.

כאשר פסח חל בליל שבת מתחילים כאן:
Ha az ünnep péntek estére esik, itt kezdjük:

יעי
יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁיַ .ו ְיכֻלּוּ ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ָהאָרֶץ ו ְָכל ְצ ָבאָםַ .וי ְַכל ֱאל ִֹהים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ֶך
ֲשׁר ָע ָשׂהַ .וי ְָבר ְ
אכתּוֹ א ֶ
יעי ִמ ָכּל ְמ ַל ְ
ֲשׁר ָע ָשׂהַ ,ויּ ְִשׁבֹּת ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אכתּוֹ א ֶ
ְמ ַל ְ
ֲשׁר ָבּרָא
אכתּוֹ א ֶ
יעי ַוי ְַק ֵדּשׁ אֹתוִֹ ,כּי בוֹ ָשׁ ַבת ִמ ָכּל ְמ ַל ְ
ֱאל ִֹהים ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ֱאל ִֹהים ַלעֲשׂוֹת.
כאשר פסח חל באמצע השבוע מתחילים כאן:
Hétköznap itt kezdjük:

ַס ְב ִרי ָמ ָרנָן:

ָפן.
עוֹלם ,בּוֹרֵא ְפּ ִרי ַהגּ ֶ
אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ְרוֹמ ָמנוּ ִמ ָכּל
ֲשׁר ָבּ ַחר ָבּנוּ ִמ ָכּל ָעם ו ְ
עוֹלם ,א ֶ
אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ֲבה ]:Szombaton betoldjuk
ַתּ ֶתּן ָלנוּ יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ְבּאַה ָ
וֹתיו ,ו ִ
וְק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ָלשׁוֹן ִ
ְאת
וּזְמנִּים ְל ָשׂשׂוֹןֶ ,את יוֹם ] ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּה ו ֶ
ֲדים ְל ִשׂ ְמ ָחהַ ,ח ִגּים ַ
נוּחה וּ[מוֹע ִ
ַשׁ ָבּתוֹת ִל ְמ ָ
ֲבה[ ִמ ְקרָא
רוּתנוּ ] ְבּאַה ָ
זְמן ֵח ֵ
וְאת יוֹם טוֹב ִמ ְקרָא ק ֶֹדשׁ ַהזֶּהַ ,
יוֹם[ ַחג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּהֶ ,
ְשׁ ָבּת[
ְאוֹתנוּ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ִמּ ָכּל ָה ַע ִמּים ]ו ַ
ֵכר ִל ִיציאַת ִמ ְצ ָריִםִ ,כּי ָבנוּ ָב ַח ְר ָתּ ו ָ
קֹדֶשׁ ז ֶ
אַתּה יהוה,
רוּך ָ
נְח ְל ָתּנוָּ .בּ ְ
וּב ָשׂשׂוֹן ִה ַ
ֲבה ְוּברָצוֹן[ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
וּמוֹעֲדֵי ָק ְד ֶשׁ ָך ] ְבּאַה ָ
זְמנִּים.
ְה ַ
ָאל ו ַ
ְמ ַקדֵּשׁ ] ַה ַשּׁ ָבּת וְ [י ְִשׂר ֵ
כאשר פסח חל במוצאי שבת מוסיפים את זה:
Ha az ünnep Szombat kimenetelére esik, itt hávdolóval folytatjuk:

עוֹלם ,בּוֹרֵא ְמאוֹרֵי ָה ֵאשׁ.
אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
עוֹלםַ ,ה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין ק ֶֹדשׁ ְלחוֹלֵ ,בּין אוֹר
אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ֻשּׁת
ֲשׂהֵ .בּין ְקד ַ
ְמי ַה ַמּע ֶ
יעי ְל ֵשׁ ֶשׁת י ֵ
ָאל ָל ַע ִמּיםֵ ,בּין יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ְלח ֶֹשׁ ְךֵ ,בּין י ְִשׂר ֵ
ֲשׂה ִק ַדּ ְשׁ ָתּ,
ְמי ַה ַמּע ֶ
יעי ִמ ֵשּׁ ֶשׁת י ֵ
ְאת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ֻשּׁת יוֹם טוֹב ִה ְב ַדּ ְל ָתּ ,ו ֶ
ַשׁ ָבּת ִל ְקד ַ
אַתּה יהוהַ ,ה ַמּ ְב ִדיל ֵבּין ק ֶֹדשׁ
רוּך ָ
ֻשּׁ ֶת ָךָ .בּ ְ
ָאל ִבּ ְקד ָ
ִה ְב ַדּ ְל ָתּ ו ְִק ַדּ ְשׁ ָתּ ֶאת ַע ְמּ ָך י ְִשׂר ֵ
ְלק ֶֹדשׁ.
זְמן ַהזֶּה.
יענוּ ִל ַ
ְמנוּ ְו ִה ִגּ ָ
עוֹלםֶ ,שׁ ֶה ֱחיָנוּ וְ ִקי ָ
אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
שותים בהסבת שמאל את הראשונה מארבעה הכוסות.
Baloldalra dőlve kiisszuk az első pohár bort.
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Kádés

Az ünnep köszöntése kidussal

Készítsétek el a Nagy Úr lakomáját. Ez a
Szentnek, áldott Õ, és Dicsfényének lakomája.

Ászkinu szöudoszo dömálko iloo, do hi
szöudoszo döKudso Börich Hu uSöchintéh.

Kitöltjük az elsõ pohár bort, felemeljük a poharat és áldást mondunk rá. A pászkák le vannak takarva.
Ha az ünnep péntek estére esik, itt kezdjük:

És elmúlt a hatodik nap. Ekkorra megteremtetett az ég és a föld és minden seregük.
A hetedik napra Isten befejezte teremtõ munkáját, lezárta alkotásai sorát, megáldotta s
megszentelte Isten a hetedik napot, mert
minden alkotó és teremtõ munkát aznap
hagyott abba.

Jojm hásisi. Vájchulu hásomájim vöhoorec vöchol cövoom. Vájchál Elojhim bájojm hásvii möláchtoj áser oszo, vájisbojsz
bájojm hásvii mikol meláchtoj áser oszo.
Vájvorech Elojhim esz jojm hásvii vájkádés
ojszoj, ki voj sovász mikol möláchtoj áser
boro Elojhim láászojsz.

Hétköznap itt kezdjük:

Uraim engedelmükkel!
Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki teremtetted a szõlõtõ gyümölcsét.

Szávri moronon:
Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, bojré pri hágofen.

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki minden nép közül bennünket
választott ki, és minden más nyelvû fölé emelve
megszentelt bennünket parancsolataival, és adtad nekünk szeretettel, Örökkévaló Istenünk,
(Szombaton betoldjuk: a szombatot pihenésre,)
ünnepeidet, hogy örvendhessünk nekik, örömteli napokat, hogy vigadhassunk, (ezt a szombatot és) ezt a pászka ünnepét, és ezt a szent
gyülekezés ünnepét, kiszabadulásunk napját
(szeretettel), szent gyülekezetként, emlékeztetõül egyiptomi kivonulásunkra. Mert minket
szemeltél ki minden nép közül, minket szenteltél meg (a szombattal és) szent ünnepeiddel
(szívesen és szeretettel), hogy örüljünk és vigadjunk. Áldott vagy Örökkévaló, aki megszenteli (a szombatot és) Izraelt az ünnepekkel.

Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, áser bochár bonu mikol om vörojmömonu mikol losojn vökidösonu bömicvojszov, vátiten lonu Ádojnoj Elojhéjnu böáhávo
(Szombaton: sáboszojsz limnucho u)mojádim löszimcho, chágim uzmánim löszoszojn
esz jojm (szombaton: hásábosz háze vöesz
jojm) chág hámácojsz háze, vöesz jojm tojv
mikro kojdes háze zmán chéruszénu
(szombaton: böáhávo) mikro kojdes zécher
liciász Microjim, ki vonu vochárto vöojszonu
kidásto mikol hoámim (szombaton: vösábosz) umojádé kodsecho (szombaton:
böáhávo uvörocojn) böszimcho uvöszoszojn
hincháltonu. Boruch Áto Ádojnoj mökádés
(szombaton: hásábosz vö)Jiszroél vöházmánim.

Ha az ünnep Szombat kimenetelére esik, itt Hávdolóval folytatjuk:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a
Világ Ura, aki a tûz fényét teremtette.
Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a
Világ Ura, aki elválasztod a szentet a hétköznapitól, a fényt a sötétségtõl, Izraelt a többi
néptõl, a hetedik napot a teremtés hat napjától, a szombat szentségét az ünnepek szentségétõl. Elválasztottad és megszentelted népedet, Izraelt, a Te szentségeddel. Áldott vagy
Örökkévaló, aki elválasztod a szentet a még
szentebbtõl.
Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ Ura, aki megóvtál bennünket és életben
tartottál, hogy megérhessük ezt a napot.

Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, bojré möojré hoés.
Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, hámávdil bén kojdes löchojl, bén
ojr löchojsech, bén Jiszroél loámim, bén jojm
hásvii lösésesz jömé hámáásze, bén ködusász
sábosz liködusász jojm tojv hivdálto, vöesz
jojm hásvii misésesz jömé hámáásze kidásto,
hivdálto vökidásto esz ámöcho Jiszroél
biködusoszecho. Boruch Áto Ádojnoj,
hámávdil bén kojdes lökojdes.
Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, sehechejonu vökijmonu vöhigionu lizmán háze.

Baloldalra dõlve kiisszuk az elsõ pohár bort.
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וּר ַחץ
ְ
נוטלים ידים ,ללא ברכת "על נטילת ידים".
Urchác: Kézmosás következik, de erre a kézmosásra nem mondjuk az ál nötilász jodojim áldást. Szokás, hogy a
széder rendezője elé hoznak kézleöntő alkalmatosságot és törülközőt, hogy ne kelljen felkelnie az asztaltól.

ַכּ ְר ַפּס
טובלים תפוח אדמה או ירק במי מלח .ומברכים:
Kárpász: Elfogyasztjuk a sós vízbe mártott krumplit, hagymát (retket, zellert, petrezselymet).
A következő áldást mondjuk rá:

ֲד ָמה.
עוֹלם ,בּוֹרֵא ְפּ ִרי ָהא ָ
אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
A kárpászt nem esszük baloldalunkra dőlve.

ַחץ
יַ
שוברים את המצה האמצעית לשני חלקים .את החלק הגדול מחביאים לאפיקומן ,ואת החלק הקטן מחזירים למקומו.
Jáchác: A házigazda kettétöri a tálon lévő középső pászkát, úgy, hogy egy nagyobb és egy kisebb rész legyen belőle.
A nagyobb részt elteszi egy kendőben áfikojmonnak, míg a kisebb részt visszateszi a tálra a kettő közé.

ַמגִּ יד
אומרים את ההגדה – סיפור יציאת מצרים.
Megkezdjük a Hágádá elbeszélését.
Felemeljük a szédertálat.

ֵיתי וְ יֵיכוֹל,
אַר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִם ,כֹּל ִד ְכ ִפין י ֵ
אַב ָה ָתנָא ְבּ ְ
ֲכלוּ ְ
ֵהא ַל ְח ָמא ַענְ יָא ִדּי א ָ
ָאלַ .ה ַשּׁ ָתּא
אַר ָעא ְדי ְִשׂר ֵ
ֵיתי ְוי ְִפ ָסחַ .ה ַשּׁ ָתּא ָה ָכאְ ,ל ָשׁנָה ַה ָבּאָה ְבּ ְ
כֹּל ִדּ ְצ ִר ְיך י ֵ
חוֹרין.
ַע ְב ִדּיןְ ,ל ָשׁנָה ַה ָבּאָה ְבּנֵי ִ
מוזגים כוס שניה ,ושואלים את ארבעת הקושיות.
Kitöltjük a második pohár bort és a legfiatalabb gyermek felteszi a négy kérdést.

נִשׁ ַתּנָּה ַה ַלּי ְָלה ַהזֶּה ִמ ָכּל ַה ֵלּילוֹת?
ַמה ְ
ֲפילוּ ַפּ ַעם ֶא ָחתַ ,ה ַלּי ְָלה
ֶשׁ ְבּ ָכל ַה ֵלּילוֹת ֵאין אָנוּ ַמ ְט ִבּ ִילין א ִ
ַהזֶּה ְשׁ ֵתּי ְפ ָע ִמים.
אוֹכ ִלין ָח ֵמץ אוֹ ַמ ָצּהַ ,ה ַלּי ְָלה ַהזֶּה ַמ ָצּה.
ֶשׁ ְבּ ָכל ַה ֵלּילוֹת אָנוּ ְ
אוֹכ ִלין ְשׁאָר ְירָקוֹתַ ,ה ַלּי ְָלה ַהזֶּה ָמרוֹר.
ֶשׁ ְבּ ָכל ַה ֵלּילוֹת אָנוּ ְ
ֻבּיןַ ,ה ַלּי ְָלה
וּבין ְמס ִ
יוֹשׁ ִבין ֵ
אוֹכ ִלין ֵבּין ְ
ֶשׁ ְבּ ָכל ַה ֵלּילוֹת אָנוּ ְ
ֻבּין.
ֻלנוּ ְמס ִ
ַהזֶּה כּ ָ
A felelet
Felfedjük a pászkák egy részét.

יאנוּ יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ִמ ָשּׁם ְבּיָד
ַיּוֹצ ֵ
ֲב ִדים ָהיִינוּ ְל ַפ ְרעֹה ְבּ ִמ ְצ ָריִם ,ו ִ
עָ
ֲבוֹתינוּ
רוּך הוּא ֶאת א ֵ
הוֹציא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
וְאלּוּ לֹא ִ
וּבזְ ר ַֹע נְטוּיָהִ .
ָקה ִ
ֲחז ָ
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Urchác

Kézmosás következik, de erre a kézmosásra nem mondjuk az ál nötilász jodojim áldást. Szokás, hogy a
széder rendezõje elé hoznak kézleöntõ alkalmatosságot és törülközõt, hogy ne kelljen felkelnie az asztaltól.

Kárpász

Elfogyasztjuk a sós vízbe mártott krumplit, hagymát (retket, zellert, petrezselymet). A következõ áldást mondjuk rá:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki teremtetted a föld gyümölcsét.

Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, bojré pri hoádomo.

A kárpászt nem esszük baloldalunkra dõlve.

Jáchác

A házigazda kettétöri a tálon lévõ középsõ pászkát, úgy, hogy egy nagyobb és egy kisebb rész legyen belõle. A nagyobb részt elteszi egy kendõben áfikománnak, míg a kisebb részt visszateszi a tálra a kettõ közé.

Mágid

Megkezdjük a Hágádá elbeszélését:
Felemeljük a szédertálat.

Ilyen volt a nyomorúság kenyere, ezt ették
õseink Egyiptom országában. Aki éhes, jöjjön,
és egyen velünk, a nélkülözõ ülje meg velünk a
peszách ünnepét. Ma még itt vagyunk, de jövõre Izrael földjén, ma még szolgaként, de jövõre
szabad emberként.

Hé láchmo ánjo di ácholu ávhoszono
böáro döMicrojim, kojl dichfin jészéj
vöjéchojl, kojl dicrich jészéj vöjifszoch.
Hásáto hocho, lösono háboo böáro
döJiszroél. Hásáto ávdin, lösono háboo
bönéj chojrin.

Má nistáná

Kitöltjük a második pohár bort és a legfiatalabb gyermek felteszi a négy kérdést:

Miben különbözik ez az este minden más estétõl?
1. Más estéken nem kell mártanunk
egyszer sem  ma este kétszer is mártunk.
2. Más estéken egyaránt ehetünk
kovászost vagy kovásztalant  ma este
kizárólag kovásztalant.
3. Más estéken mindenféle zöldséget eszünk  ma este csak keserût.
4. Más estéken úgy ülünk, ahogy
kedvünk tartja  ma este hátratámaszkodva.

Má nistáno hálájlo háze mikol
hálélojsz?
Seböchol hálélojsz éjn onu mátbilin áfilu páám echosz, hálájlo háze stéj föomim.
Seböchol hálélojsz onu ojchlin
choméc oj máco, hálájlo háze kuloj
máco.
Seböchol hálélojsz onu ojchlin
söor jörokojsz, hálájlo háze morojr.
Seböchol hálélojsz onu ojchlin
bén jojsvin uvén möszubin, hálájlo
háze kulonu möszubin.

A felelet

Felfedjük a pászkák egy részét.

Fáraó rabszolgái voltunk Egyiptomban, de
Örökkévaló Istenünk erõs kézzel, kinyújtott karral kivezetett onnan bennünket. Ha a Szent,
legyen áldott, nem vezette volna ki elõdeinket
Egyiptomból, akkor mi, meg a fiaink és az unokáink máig is Fáraó rabszolgái lennének ott.
Ezért akármilyen okosak, akármilyen bölcsek,
a Tóra akármilyen alapos tudói lennénk is, kö-

Ávodim hojinu löFároj böMicrojim,
vájojciénu Ádojnoj Elojhénu misom böjod
cházoko uvizrojá nötujo. Vöilu loj hojci Hákodojs Boruch Hu esz ávojszénu miMicrájim, háréj onu uvonénu uvné vonénu mösubodim hojinu löFároj böMicrojim. Vááfilu
kulonu cháchomim, kulonu növojnim, kulo-

18

çñô ìù äãâä

וּבנֵי ָבנֵינוּ ְמ ֻשׁ ְע ָבּ ִדים ָהיִינוּ ְל ַפ ְרעֹה ְבּ ִמ ְצ ָריִם.
וּבנֵינוּ ְ
ִמ ִמּ ְצ ַריִםֲ ,הרֵי אָנוּ ָ
יוֹד ִעים ֶאת ַהתּוֹרָהִ ,מ ְצוָה ָע ֵלינוּ
ֻלּנוּ ְ
ֻלּנוּ נְבוֹנִים ,כּ ָ
ֲכ ִמים ,כּ ָ
ֻלּנוּ ח ָ
ֲפילוּ כּ ָ
ַוא ִ
יציאַת ִמ ְצ ַריִם ֲהרֵי זֶה ְמ ֻשׁ ָבּח.
יציאַת ִמ ְצ ָריִםְ .ו ָכל ַה ַמּ ְר ֶבּה ְל ַס ֵפּר ִבּ ִ
ְל ַס ֵפּר ִבּ ִ
יבא
ֲק ָ
ַבּי ע ִ
ַבּי ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ֲעז ְַריָה ְור ִ
ְהוֹשׁ ַע ְור ִ
ַבּי י ֻ
יעזֶר ְור ִ
ֱל ֶ
ַבּי א ִ
ֲשׂה ְבּר ִ
ַמע ֶ
יציאַת ִמ ְצ ַריִם ָכּל
וְהיוּ ְמ ַס ְפּ ִרים ִבּ ִ
ֻבּים ִבּ ְבנֵי ְברַקָ .
ַבּי ַט ְרפוֹן ֶשׁ ָהיוּ ְמס ִ
ְור ִ
וְאָמרוּ ָל ֶהם ר ֵ
יהם ְ
יד ֶ
אוֹתוֹ ַה ַלּי ְָלהַ ,עד ֶשׁ ָבּאוּ ַת ְל ִמ ֵ
ְמן ְק ִריאַת
יע ז ַ
ַבּוֹתינוּ ִה ִגּ ַ
ֲרית.
ְשׁ ַמע ֶשׁל ַשׁח ִ
יתי
ַבּי ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ֲעז ְַריָהֲ ,הרֵי אֲנִ י ְכּ ֶבן ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה וְ לֹא ז ִָכ ִ
אָמר ר ִ
ַ
ֱמרְ :ל ַמ ַען
זוֹמאֶ .שׁ ֶנּא ַ
ָשׁהּ ֶבּן ָ
אָמר י ְִציאַת ִמ ְצ ַריִם ַבּ ֵלילוֹתַ ,עד ֶשׁ ְדּר ָ
ֶשׁ ֵתּ ַ
ָמים .כֹּל
ֶיךַ ,היּ ִ
ְמי ַחיּ ָ
ֶיך .י ֵ
ְמי ַחיּ ָ
את ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם כֹּל י ֵ
ִתּזְ כֹּר ֶאת יוֹם ֵצ ְ
עוֹלם ַהזֶּה .כֹּל
ֶיךָ ,ה ָ
ְמי ַחיּ ָ
אוֹמ ִרים ,י ֵ
ֲכ ִמים ְ
ֶיךְ ,ל ָה ִביא ַה ֵלּילוֹתַ .וח ָ
ְמי ַחיּ ָ
יֵ
יח.
ֶיךְ ,ל ָה ִביא ִלימוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְמי ַחיּ ָ
יֵ
רוּך הוּא.
ָאלָ ,בּ ְ
ָתן תּוֹרָה ְל ַעמּוֹ י ְִשׂר ֵ
רוּך ֶשׁנּ ַ
רוּך הוּאָ .בּ ְ
רוּך ַה ָמּקוֹםָ ,בּ ְ
ָבּ ְ
וְא ָחד
וְא ָחד ָתּםֶ ,
ָשׁעֶ ,
וְא ָחד ר ָ
אַר ָבּ ָעה ָבנִים ִדּ ְבּרָה תוֹרָהֶ ,א ָחד ָח ָכםֶ ,
ְכּ ֶנגֶד ְ
יוֹד ַע ִל ְשׁאוֹל.
ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
ֲשׁר ִצוָּה יהוה
וְה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ,א ֶ
וְה ֻח ִקּים ַ
אוֹמרָ ,מה ָה ֵעדֹת ַ
ָח ָכם ַמה הוּא ֵ
אַחר
אַתּה אֱמוֹר לוֹ ְכּ ִה ְלכוֹת ַה ֶפּ ַסחֵ ,אין ַמ ְפ ִט ִירין ַ
ֱאל ֵֹהינוּ ֶא ְת ֶכם .וְ אַף ָ
יקוֹמן.
ֲפ ָ
ַה ֶפּ ַסח א ִ
וּל ִפי
ֲבוֹדה ַהזֹּאת ָל ֶכםָ ,ל ֶכם וְ לֹא לוְֹ .
אוֹמרָ ,מה ָהע ָ
ָשׁע ַמה הוּא ֵ
רָ
אַתּה ַה ְק ֵהה ֶאת ִשׁנָּיו,
הוֹציא ֶאת ַע ְצמוֹ ִמן ַה ְכּ ָלל ָכּ ַפר ְבּ ִע ָקּר .וְאַף ָ
ֶשׁ ִ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִםִ .לי ְולֹא לוִֹ ,אלּוּ ָהיָה
ֶו ֱאמֹר לוַֹ :בּעֲבוּר זֶה ָע ָשׂה יהוה ִלי ְבּ ֵצ ִ
ָשׁם לֹא ָהיָה ְנִגאָל.
הוֹציאָנוּ יהוה
וְאָמ ְר ָתּ ֵא ָליוְ :בּחֹזֶק יָד ִ
אוֹמרַ ,מה זֹּאתַ .
ָתּם ַמה הוּא ֵ
ֲב ִדים.
ִמ ִמּ ְצ ַריִם ִמ ֵבּית ע ָ
ַד ָתּ ְל ִבנְ ָך ַבּיּוֹם ַההוּא
וְהגּ ְ
ֱמרִ :
אַתּ ְפּ ַתח לוֶֹ ,שׁ ֶנּא ַ
יוֹד ַע ִל ְשׁאוֹלְ ,
וְ ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם.
ֵלאמֹרַ ,בּעֲבוּר זֶה ָע ָשׂה יהוה ִלי ְבּ ֵצ ִ
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telességünk elbeszélni az egyiptomi kivonulás történetét, s minél szebben és hosszabban meséli
el valaki az egyiptomi kivonulást, az annál dicséretesebb.

nu jojdim esz háTojro, micvo olénu löszápér biciász Microjim. Vöchol hámárbe
löszápér biciász Micrájim háréj ze
mösuboch.

Történt pedig rabbi Eliezerrel, rabbi Jehosuával, rabbi Elázár ben Ázárjával, rabbi Ákivával
és rabbi Tárfonnal, hogy együtt ültek Bné-Brákban, s egész éjjel az egyiptomi kivonulásról beszélgettek, mígnem azzal köszöntöttek rájuk a
tanítványaik, hogy Mestereink, már itt van a
reggeli Smá-imádság ideje.

Máásze börábi Eliezer vörábi Jöhojsuá vörábi Elozor ben Ázárjo vörábi Ákivo vörábi Tárfojn sehoju möszubin biVnéj
Brák, vöhoju möszáprim biciász Micrájim
kol ojszoj hálájlo, ád sebou szálmidéjhem
vöomru lohem: rábojszénu higiá zömán
köriász sömá sel sáchárisz.

Rabbi Elázár ben Ázárjá akkor ezt mondta:
Íme, a hetven felé járok [vagyis úgy nézek ki mintha hetven éves lennék], de nem sikerült bebizonyítanom, hogy az egyiptomi kivonulás történetét egész
évben [nem csak nappali imában, hanem] esténként
is említeni kell, mígnem Ben Zomá a Tóra egyik
versébõl ezt ki nem következtette: Egész életed
minden napján emlékezz az egyiptomi kivonulás napjára. (5Mózes 16:3.) Életed napjai alatt a nappalok
értendõk, egész életed minden napja, ez az éjszakákat is jelenti. Bölcseink pedig így mondták: életed
napjai, ez a mi világunkra, egész életed minden napja,
pedig a messiási idõkre vonatkozik.

Omár rábi Elozor ben Ázárjo, háréj
áni köven sivim sono völoj zochiszi
setéomár jöciász Micrájim bálélojsz, ád
sedörosa Ben Zojmo. Seneemár: lömáán tizkojr esz jojm cészcho méerec
Micrájim kojl jöméj chájecho. Jöméj
chájecho, hájomim. Kol jöméj chájecho, löhovi hálélojsz. Vácháchomim
ojmrim: jöméj chájecho, hoojlam háze.
Kol jöméj chájecho, löhovi limojsz háMosiách.

Áldott az Örökkévaló, áldott Õ, áldott aki Tórát adott népének, Izraelnek, áldott Õ! Négy féle
fiúról szól az Írás: egy okosról, egy rosszról, egy
együgyûrõl és arról, aki még kérdezni sem tud.
Az okos mit mond? Mik ezek a tanúságtételek, törvények és parancsok, amelyeket Örökkévaló Istenünk elõírt nektek? (5Mózes 6:20.) Neki
magyarázd el az ünnep minden részletét, és
fejezd be így: a peszách-áldozat elfogyasztása
után nincs már utóétel.
A rossz mit mond? Miféle szertartás ez nálatok? (2Mózes 12:26.) Nálatok, mondja, nem pedig õnála, õ kivonja magát a közösségbõl, ezzel
megtagadja Istenét. Ezért vásítsd el fogát és
mondd neki: a szertartás arra emlékeztet, hogy
ezt tette miértünk Isten, amikor kivonultunk Egyiptomból (uo. 13:8.), velem és nem vele, mert ha
õ is ott lett volna, õ nem szabadult volna ki.
S az együgyû mit mond? Csak ennyit: Mi ez?
Te pedig mondd el neki, hogy Isten erõs kézzel
vezetett ki bennünket Egyiptomból, rabszolgaságunk országából (uo. 13:14.).
Aki pedig kérdezni sem tud, ahelyett te beszélj
és idézd neki az Írást: s meséld el azon a napon
fiaidnak: ennélfogva ezt tette velem Isten, amikor
kivonultam Egyiptomból (uo. 13:8.).

Boruch háMokojm, boruch Hu. Boruch senoszán Tojro löámoj Jiszroél, boruch Hu. Köneged árboo vonim dibro
Szojro, echod chochom, vöechod roso,
vöechod tom, vöechod seénoj jojdéá lisojl.
Chochom má hu ojmér, mo hoédojsz
vöháchukim vöhámispotim, áser civo
Ádojnoj Elojhéjnu eszchem. Vöáf áto emor
loj köhilchojsz hápeszách, éjn máftirin
áchár hápeszách áfikojmon.
Roso má hu ojmér, mo hoávojdo házojsz lochem, lochem völoj loj. Ulfi sehojci esz ácmoj min háklol kofár böikor.
Vöáf áto hákhé esz sinov, veemor loj:
báávur ze oszo Ádojnoj li böcészi miMicrojim. Li völoj loj, ilu hojo som loj
hojo nigol.
To m m á h u o j m é r, m á z o j s z .
Vöomárto éjlov: böchojzek jod hojcionu Ádojnoj miMicrájim mibész
ávodim.
Vöseénoj jojdéá lisojl, át pöszách loj,
seneemár: vöhigádto lövincho bájojm háhu lémojr, báávur ze oszo Ádojnoj li böcészi miMicrojim.
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לוֹמרַ :בּיּוֹם ַההוּאִ .אי ַבּיּוֹם ַההוּא ,יָכוֹל
יָכוֹל ֵמרֹאשׁ ח ֶֹדשַׁ ,תּ ְלמוּד ַ
אָמ ְר ִתּי ֶא ָלּא ְבּ ָשׁ ָעה
לוֹמרַ :בּעֲבוּר זֶהַ .בּעֲבוּר זֶה לֹא ַ
ִמ ְבּעוֹד יוֹםַ ,תּ ְלמוּד ַ
ֶיך.
ָחים ְל ָפנ ָ
וּמרוֹר ֻמנּ ִ
ֶשׁיֵּשׁ ַמ ָצּה ָ
ֲבוֹתינוּ ,וְ ַע ְכ ָשׁו ֵק ְר ָבנוּ ַה ָמּקוֹם
ֲבוֹדה ָזרָה ָהיוּ א ֵ
עוֹב ֵדי ע ָ
ִמ ְתּ ִח ָלּה ְ
אָמר יהוה ֱאל ֵֹהי
ְהוֹשׁ ַע ֶאל ָכּל ָה ָעם ,כֹּה ַ
ֹאמר י ֻ
ֱמרַ :ויּ ֶ
ַל ֲעב ָֹדתוֶֹ .שׁ ֶנּא ַ
אַבר ָ
ֲבי ְ
יכם ֵמעוֹ ָלםֶ ,תּרַח א ִ
ֲבי
ָהם ַוא ִ
ֲבוֹת ֶ
ָשׁבוּ א ֵ
ָהר י ְ
ָאלְ ,בּ ֵע ֶבר ַהנּ ָ
י ְִשׂר ֵ
ָהר,
ָהם ֵמ ֵע ֶבר ַהנּ ָ
אַבר ָ
יכם ֶאת ְ
ֲב ֶ
ָא ַקּח ֶאת א ִ
ֲח ִרים .ו ֶ
ַע ְבדוּ ֱאל ִֹהים א ֵ
נָחוֹרַ ,ויּ ַ
ָא ֵתּן
ָא ֶתּן לוֹ ֶאת י ְִצ ָחק .ו ֶ
ָאַר ֶבּה ֶאת ז ְַרעוֹ ,ו ֶ
ָען ,ו ְ
ָאוֹל ְך אוֹתוֹ ְבּ ָכל ֶארֶץ ְכּנ ַ
ו ֵ
ֶשׁת אוֹתוֹ,
ָא ֵתּן ְל ֵע ָשׂו ֶאת ַהר ֵשׂ ִעירָ ,לר ֶ
ְאת ֵע ָשׂו ,ו ֶ
ְלי ְִצ ָחק ֶאת ַי ֲעקֹב ו ֶ
וּבנָיו י ְָרדוּ ִמ ְצ ָריִם.
וְ ַי ֲעקֹב ָ
רוּך הוּא ִח ֵשּׁב
רוּך הוּאֶ .שׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ָאלָ ,בּ ְ
שׁוֹמר ַה ְב ָט ָחתוֹ ְלי ְִשׂר ֵ
רוּך ֵ
ָבּ ְ
אָבינוּ ִבּ ְב ִרית ֵבּין ַה ְבּ ָת ִרים.
ָהם ִ
אַבר ָ
אָמר ְל ְ
ֶאת ַה ֵקּץ ַלעֲשׂוֹתְ ,כּ ָמה ֶשׁ ַ
ֲך ְבּ ֶארֶץ לֹא ָל ֶהם,
אַברָםָ ,יד ַֹע ֵתּ ַדע ִכּי גֵר י ְִהיֶה ז ְַרע ָ
ֹאמר ְל ְ
ֱמרַ :ויּ ֶ
ֶשׁ ֶנּא ַ
ֲשׁר ַי ֲעבֹדוּ ָדּן אָנ ִֹכי,
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה .וְ גַם ֶאת ַהגּוֹי א ֶ
ֲבדוּם וְ ִענּוּ א ָֹתם ְ
ַוע ָ
וְאַ ֲחרֵי ֵכן י ְֵצאוּ ִבּ ְרכוּשׁ גָּדוֹל.
אוחזים את כוס היין ביד ,ושרים:
Felemeljük a borospoharat. A pászkák le vannak takarva. A következő bekezdést énekelni szoktuk.

ֲבוֹתינוּ ו ְָלנוֶּ .שׁלֹא ֶא ָחד ִבּ ְל ַבד
ו ְִהיא ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַלא ֵ
עוֹמ ִדים
לּוֹתנוֶּ ,א ָלּא ֶשׁ ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר ְ
ָע ַמד ָע ֵלינוּ ְל ַכ ֵ
ָדם.
ילנוּ ִמיּ ָ
רוּך הוּא ַמ ִצּ ֵ
ְה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
לּוֹתנוּ ,ו ַ
ָע ֵלינוּ ְל ַכ ֵ
מניחים את הכוס.
Az asztalra tesszük a poharat és felfedjük a pászkák egy részét.

אָבינוֶּ .שׁ ַפּ ְרעֹה לֹא
וּל ַמד ַמה ִבּ ֵקּשׁ ָל ָבן ָה ֲא ַר ִמּי ַלעֲשׂוֹת ְל ַי ֲעקֹב ִ
ֵצא ְ
ֱמרֲ :א ַר ִמּי א ֵֹבד
ָג ַזר ֶא ָלּא ַעל ַה ְזּ ָכ ִרים ְו ָל ָבן ִבּ ֵקּשׁ ַלעֲקוֹר ֶאת ַהכֹּלֶ .שׁ ֶנּא ַ
ְמהַ ,ו ָיּגָר ָשׁם ִבּ ְמ ֵתי ְמ ָעטַ ,וי ְִהי ָשׁם ְלגוֹי גָּדוֹל ָעצוּם
אָביַ ,ו ֵיּ ֶרד ִמ ְצ ַרי ָ
ִ
ָו ָרב.
ְמה ,אָנוּס ַעל ִפּי ַה ִדּבּוּר.
ַוֵיּרֶד ִמ ְצ ַרי ָ

21

PESZÁCHI HÁGÁDÁ

Azt hihetnénk, hogy már niszán elsejétõl fogva
bele kell fognunk a kivonulás elbeszélésébe, de írva
van, hogy azon a napon (uo.). Hihetnénk, hogy nappal, de írva van, hogy ennélfogva [szemléltetõ módon], vagyis azokban az órákban, amikor a pászka
és a torma ott van elõttünk az asztalon [azaz este].

Jochojl mérojs chojdes, tálmud lojmár: bájojm háhu. I bájojm háhu, jochojl
miböojd jojm, tálmud lojmár: báávur ze.
Báávur ze loj omárti elo bösoo sejés máco umorojr munochim löfonecho.

Kezdetben õseink bálványimádók voltak, de
mostanra rávezetett az Örökkévaló az Õ tiszta
hitének szolgálatára, ahogyan írva van: És szólt
Jósuá az egész néphez: Így szólt az Örökkévaló,
Izrael Istene: »Az õsi idõkben a folyó túlpartján éltek
õseitek, Terách, Ábrahám és Náchor apja, és idegen isteneket szolgáltak, de Én kivettem atyátokat
Ábrahámot a folyó túlpartjáról, átvezettem õt
Kánaán országába, és megszaporítottam utódait.
Adtam neki Izsákot, Izsáknak pedig Jákobot és
Ézsaut. Ézsaunak birtokul adtam Széir hegyét
örökségként, Jákob pedig fiaival együtt lement
Egyiptomba.« (Jósuá 24:24.)

Mitchilo ojvdéj ávojdo zoro hoju
ávojszénu, vöáchsov kérvonu háMokojm
láávojdoszoj. Seneemár: vájojmer
Jöhojsuá el kol hoom, koj omár Ádojnoj
Elojhéj Jiszroél, böéver hánohor josvu
ávojszéchem méojlom, Terách ávi
Ávrohom váávi Nochojr, vájáávdu elojhim
áchérim. Voekách esz ávichem esz
Ávrohom mééver hánohor, voojléch ojszoj
böchol erec Könoán, voárbe esz zároj,
voeten loj esz Jicchok. Voetén löJicchok
esz Jáákojv vöesz Észov, voetén löÉszov
esz Hár Széir loresesz ojszoj, vöJáákojv
uvonov jordu Microjim.

Áldott, aki betartja Izraelnek tett ígéretét, áldott
Õ! Mert a Szent, áldott Õ, jó elõre látta a véget,
ahogy mondta Ábrahám õsapánknak az áldozati
részek közti szövetségben, mint írva van: És megmondta Ábrahámnak: tudd meg, hogy ivadékaid
idegenek lesznek egy országban, mely nem az övék,
és négyszáz esztendõn keresztül dolgoztatják és gyötrik
majd õket. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet
szolgálnak, aztán pedig kincsekkel megrakodva
kivonulnak onnan. (1Mózes 15:1314.)

Boruch sojmér hávtochoszoj löJiszroél, boruch Hu. SeHákodojs Boruch Hu
chisév esz hákéc láászojsz, kömo seomor
löÁvrohom ovinu bivrisz béjn háböszorim. Seneemár: vájojmer löÁvrom, jodojá tédá ki gér jihje zárácho böerec loj lohem, váávodum vöinu ojszom árbá méojsz sono. Vögám esz hágoj áser jáávojdu
don onojchi, vöácháréj chén jécu birchus
godojl.

Felemeljük a borospoharat. A pászkák le vannak takarva.
A következõ bekezdést énekelni szoktuk.

Ez az isteni ígéret vigyázta õseinket, és ez
vigyáz bennünket is. Mert nem csupán egyetlen ellenség készült elpusztítani minket, hanem
minden egyes nemzedékben támadnak olyanok, akik vesztünkre törnek, de a Szent, áldott
legyen Õ, kiment bennünket a karmaik közül.

Vöhi seomdo láávojszénu völonu. Seloj echod bilvod omád olénu
löchálojszénu, elo seböchol dojr vodojr ojmdim olénu löchálojszénu, vöHákodojs Boruch Hu mácilénu mijodom.

Az asztalra tesszük a poharat és felfedjük a pászkák egy részét.

Nézd csak mit készült tenni Jákob õsapánkkal
az arámi Lábán, aki még a Fáraón is túl akart
tenni, mert ez csak a fiúgyerekekre mondta ki a
halálos ítéletet, de Lábán mindnyájukkal végezni
akart, ahogy írva van: Az arámi el akarta veszejteni atyámat [Jákobot], de õ lement Egyiptomba,
ott lakott kevesedmagával, és nagy néppé lett; hatalmassá és számossá lettek (5Mózes 26:5.).

Cé ulmád má bikés Lovon hoárámi
láászojsz löJáákojv ovinu. SePároj loj
gozár elo ál házchorim vöLovon bikés
láákojr esz hákojl. Seneemár: árámi ojvéd
ovi, vájéred Micrájmo, vájogor som
bimszéj möot, vájhi som lögoj godojl ocum
vorov.

...õ lement Egyiptomba, az isteni elrendelés
által kényszeríttetve,

Vájéred Micrájmo, onusz ál pi hádibur.
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אָבינוּ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵקּ ַע ְבּ ִמ ְצ ַריִם ֶא ָלּא ָלגוּר
ַוָיּגָר ָשׁםְ ,מ ַל ֵמּד ֶשׁלֹּא ָירַד ַי ֲעקֹב ִ
ֹאמרוּ ֶאל ַפּ ְרעֹהָ ,לגוּר ָבּאָרֶץ ָבּאנוִּ ,כּי ֵאין ִמ ְר ֶעה ַלצֹּאן
ֱמרַ :ויּ ְ
ָשׁםֶ .שׁ ֶנּא ַ
יך ְבּ ֶארֶץ
ֲב ֶד ָ
ֵשׁבוּ נָא ע ָ
ָען ,וְ ַע ָתּה י ְ
ֲשׁר ַלע ָ
אֶ
ָעב ְבּ ֶארֶץ ְכּנ ַ
ֶיך ִכּי ָכ ֵבד ָהר ָ
ֲבד ָ
גּ ֶֹשׁן.
ְמה,
יך ִמ ְצ ָרי ָ
ֶפשׁ י ְָרדוּ ֲאב ֶֹת ָ
ֱמרְ :בּ ִשׁ ְב ִעים נ ֶ
ִבּ ְמ ֵתי ְמ ָעט ְכּ ָמה ֶשׁ ֶנא ַ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִם ָלרֹב.
יך ְכּ ְ
ְו ַע ָתּה ָשׂ ְמ ָך יהוה ֱאל ֶֹה ָ
ָאל ְמ ֻציָּנִ ים ָשׁם.
ַוי ְִהי ָשׁם ְלגוֹיְ ,מ ַל ֵמּד ֶשׁ ָהיוּ י ְִשׂר ֵ
ַע ְצמוּ
ָאל ָפּרוּ ַויּ ְִשׁ ְרצוּ ַויּ ְִרבּוּ ַויּ ַ
וּבנֵי י ְִשׂר ֵ
ֱמרְ :
ָגּדוֹל ָעצוּם ְכּ ָמה ֶשׁ ֶנּא ַ
ַתּ ָמּ ֵלא ָהאָרֶץ א ָֹתם.
ִבּ ְמאֹד ְמאֹד ו ִ
בּוֹס ֶסת ְבּ ָד ָמי ְִךָ ,וא ַֹמר
ָא ְר ֵא ְך ִמ ְת ֶ
ָא ֱעבֹר ָע ַלי ְִך ו ֶ
ֱמר :ו ֶ
ָו ָרב ְכּ ָמה ֶשׁ ֶנּא ַ
יך,
ָל ְך ְבּ ָד ַמי ְִך ֲחיִיָ ,וא ַֹמר ָל ְך ְבּ ָד ַמי ְִך ֲחיִיְ .ר ָב ָבה ְכּ ֶצ ַמח ַה ָשּׂ ֶדה ְנ ַת ִתּ ְ
אַתּ
וּשׂ ָע ֵר ְך ִצ ֵמּ ַחְ ,ו ְ
ֲדי ֲע ָדיִיםָ ,שׁ ַדיִם ָנכֹנוּ ְ
בוֹאי ַבּע ִ
ַתּ ִ
ַתּגְ ְדּ ִלי ו ָ
ַתּ ְר ִבּי ו ִ
וִ
ֵערֹם ְו ֶע ְריָה.
ַוָיּרֵעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ַוי ְַענּוּנוּ ַוי ְִתּנוּ ָע ֵלינוּ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה.
וְהיָה
נִת ַח ְכּ ָמה לוֶֹ ,פּן י ְִר ֶבּה ָ
ֱמרָ :ה ָבה ְ
ַוָיּרֵעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ְכּ ָמה ֶשׁ ֶנּא ַ
וְע ָלה ִמן
ֹנְאינוּ ,וְ נ ְִל ַחם ָבּנוּ ָ
נוֹסף גַם הוּא ַעל שׂ ֵ
ִכּי ִת ְקרֶאנָה ִמ ְל ָח ָמה וְ ַ
ָהאָרֶץ.
ָשׂימוּ ָע ָליו ָשׂרֵי ִמ ִסּים ְל ַמ ַען ַענֹּתוֹ ְבּ ִס ְבל ָֹתם,
ֱמרַ :ויּ ִ
ַוי ְַענּוּנוּ ְכּ ָמה ֶשׁ ֶנא ַ
ַע ְמ ֵסס.
וְאת ר ַ
ַויּ ִֶבן ָערֵי ִמ ְס ְכּנוֹת ְל ַפ ְרעֹה ֶאת ִפּיתֹם ֶ
ֲבדוּ ִמ ְצ ַריִם ֶאת ְבּנֵי
ֱמרַ :וַיע ִ
ַויּ ְִתּנוּ ָע ֵלינוּ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה ְכּ ָמה ֶשׁ ֶנּא ַ
וּב ָכל
וּב ְל ֵב ִנים ְ
יהם ַבּ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה ְבּח ֶֹמר ִ
ְמרֲרוּ ֶאת ַחֵיּ ֶ
ֶךַ .וי ָ
ָאל ְבּ ָפר ְ
י ְִשׂר ֵ
ֶך.
ֲשׁר ָע ְבדוּ ָב ֶהם ְבּ ָפר ְ
ֲעב ָֹדה ַבּ ָשּׂ ֶדהֵ ,את ָכּל ֲעב ָֹד ָתם א ֶ
ַו ִנּ ְצ ַעק ֶאל יהוה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינוַּ ,ויּ ְִשׁ ַמע יהוה ֶאת ק ֵֹלנוַּ ,ויּ ְַרא ֶאת
ֲצנוּ.
וְאת ַלח ֵ
ֲמ ֵלנוּ ֶ
וְאת ע ָ
ָענְ יֵנוּ ֶ
ַבּים ָה ֵהם
ָמים ָהר ִ
ֱמרַ :וי ְִהי ַביּ ִ
ַו ִנּ ְצ ַעק ֶאל יהוה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינוּ ְכּ ָמה ֶשׁ ֶנּא ַ
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...ott lakott, ami azt jelenti, hogy nem azért
vonult le Egyiptomba, hogy ott megtelepedjék, hanem csak lakni ment oda, mert írva van: ezt mondták Fáraónak: Idejöttünk ebbe az országba lakni, mert
szolgáid nyájainak nincs legelõje, és súlyos ínség dúl
Kánaán földjén. Hadd lakhassanak hát szolgáid Gósen
földjén. (1Mózes 47:4.)

Vájogor som, möláméd seloj jorád
Jáákojv ovinu löhistákéá böMicrájim elo
logur som. Seneemár: vájojmár el Pároj,
logur boorec bonu, ki éjn mire lácojn
áser láávodecho ki chovéd horoov
böerec Könoán, vöáto jésvi no ávodecho
böerec Gojsen.

...kevesedmagával, ahogy írva van: hetven
lélekbõl állott Jákob tábora, mikor levonultak Egyiptomba, de most az Örökkévaló Istenünk számossá
tett benneteket, mint az ég csillagait (5Mózes 10:22.).

Bimszéj möot kömo seneemár: bösivim nefes jordu ávojszecho Microjmo,
vöáto szomcho Ádojnoj Elojhecho köchojchvéj hásomájim lorojv.

S ott... néppé lett, amit úgy érts, hogy Izrael fiai
ott is kitûntek [vagyis megõrizték hagyományaikat].

Vájhi som lögoj, möláméd sehoju
Jiszroél möcujonim som.

Nagy... hatalmas, miként írva van, hogy Izrael
fiai szaporodtak és sokasodtak, és egyre hatalmasabbá nõttek, és megtelt velük az ország (2Mózes 1:7.).

Godojl ocum kömo seneemár: uvnéj
Jiszroél poru vájisröcu vájirbu vájáácmu
bimojd möojd, vátimolé hoorec ojszom.

És számossá lettek, amint írva van: Elmentem melletted, és véredben fetrengve találtalak,
mikor is így szóltam hozzád: Véredbõl támadj újra
fel! És megismételtem: Véredbõl támadj újra fel!
Nagyra növeltelek, mint a mezõ füvét. Nagyra nõttél, felserdültél, melled kifejlõdött, szõröd kinõtt,
de teljesen meztelen voltál (Jechezkél 16:67.).

Vorov kömo seneemár: voeevojr olájich voeréch miszbojszeszesz bödomojich,
voojmár loch bödomájich cháji, voojmár
loch bödomájich cháji. Rövovo köcemách
hászode nöszátich, vátirbi vátigdöli vátovoji
báádi ádojim, sodájim nochojnu uszoréch
ciméách, vöát érojm vöerjo.

És az egyiptomiak rosszat tettek velünk,
meggyötörtek és kínzó munkával sújtottak bennünket (5Mózes 26:6.).

Vájoréu ojszonu hámicrim vájánunu
vájitnu olénu ávojdo koso.

Bizony az egyiptomiak rosszat tettek velünk,
miként Fáraó mondta: Találjunk ki ellenük valamit,
mert még úgy elszaporodnak, hogy ha háború törne
ki, ellenségeinkhez csatlakoznának, harcolnának
ellenünk, aztán elhagynák az országot (2Mózes
1:10.).

Vájoréu ojszonu hámicrim kömá seneemár: hovo niszchákmo loj, pen jirbe
vöhojo ki szikreno milchomo vönojszáf
gám hu ál szojnénu, vönilchám bonu
vöolo min hoorec.

Meggyötörtek, mint az Írás tanúsítja: És tettek
föléjük robot-felügyelõket, hogy kínzó munkával sanyargassák õket, és felépíttették velük Fáraónak az éléstárvárosokat, Pitomot és Rámszeszt (uo. 11.).
És kínzó munkákkal sújtottak bennünket, mint
írva van: S az egyiptomiak kemény robotra fogták
Izrael fiait. És megkeserítették életüket, nehéz
munkával, agyagkeveréssel, vályogvetéssel, és
mindenféle mezei munkával kemény robotra fogták
õket (uo. 1314.).
Mi pedig felkiáltottunk az Örökkévalóhoz, atyáink Istenéhez, s az Örökkévaló meghallgatta
könyörgésünket, felfigyelt nyomorúságunkra, szenvedésünkre és szorongattatásunkra (5Mózes 26:7.).
...felkiáltottunk az Örökkévalóhoz, atyáink

Vájánunu kömo seneemár: vájoszimu olov szoréj miszim lömáán ánojszoj
böszivlojszom, vájiven oréj miszkönojsz
löFároj esz Piszojm vesz Ráámszész.
Vájitnu olénu ávojdo koso kömo seneemár: vájáávidu Micrájim esz bnéj Jiszroél böforech. Vájmoráru esz chájéhem
báávojdo koso böchojmer uvilvénim
uvöchol ávojdo bászode, ész kol ávojdoszom áser ovdu vohem böforech.
Vánicák el Ádojnoj Elohéj ávojszénu, vájismá Ádojnoj esz kojlénu, vájár
esz onjénu vöesz ámolénu vöesz láchácénu.
Vánicák el Ádojnoj Elojhéj ávojszénu kömo seneemár: vájhi vájomim ho-
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ַתּ ַעל ַשׁו ְָע ָתם
ָאל ִמן ָה ֲעב ָֹדהַ ,ויִּזְ ָעקוּ ,ו ַ
ָמת ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם ַויֵּאָנְחוּ ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
ַויּ ָ
ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ִמן ָה ֲעב ָֹדה.
ֲק ָתם,
ֱמרַ :ויּ ְִשׁ ַמע ֱאל ִֹהים ֶאת ַנא ָ
קוֹלנוּ ְכּ ָמה ֶשׁ ֶנא ַ
ַויּ ְִשׁ ַמע יהוה ֶאת ֵ
וְאת ַי ֲעקֹב.
ָהם ֶאת י ְִצ ָחק ֶ
אַבר ָ
ַו ִיּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהים ֶאת ְבּ ִריתוֶֹ ,את ְ
ֱמרַ :ויּ ְַרא ֱאל ִֹהים ֶאת
ֶך ֶארֶץְ ,כּ ָמה ֶשׁ ֶנּא ַ
ַויּ ְַרא ֶאת ָענְ יֵנוּ ,זוֹ ְפּ ִרישׁוּת ֶדּר ְ
ֵדע ֱאל ִֹהים.
ָאלַ ,ויּ ַ
ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ֱמרָ :כּל ַה ֵבּן ַהיִּלּוֹד ַה ְיאֹרָה,
ֲמ ֵלנוֵּ ,אלּוּ ַה ָבּנִ יםְ ,כּ ָמה ֶשׁ ֶנּא ַ
וְאת ע ָ
ֶ
ַתּ ְשׁ ִליכוּהוּ וְ ָכל ַה ַבּת ְתּ ַחיּוּן.
ֲשׁר
יתי ֶאת ַה ַלּ ַחץ א ֶ
ָא ִ
ֱמר :וְ גַם ר ִ
ֲצנוּ ,זֶה ַה ְדּ ַחקְ ,כּ ָמה ֶשׁ ֶנּא ַ
וְאת ַלח ֵ
ֶ
ֲצים א ָֹתם.
ִמ ְצ ַריִם לוֹח ִ
וּבמֹרָא גָדוֹל,
ְרוֹע נְטוּיָהְ ,
וּבז ַ
ָקהִ ,
יאנוּ יהוה ִמ ִמּ ְצ ַריִם ְבּיָד ֲחז ָ
ַיּוֹצ ֵ
ו ִ
וּבמ ְֹפ ִתים.
וּבאֹתֹת ְ
ְ
אָך ,וְ לֹא ַעל י ְֵדי ָשׂרָףְ ,ולֹא
יאנוּ יהוה ִמ ִמּ ְצ ַריִם ,לֹא ַעל י ְֵדי ַמ ְל ְ
ַיּוֹצ ֵ
ו ִ
ֱמר :ו ְָע ַב ְר ִתּי
וּב ַע ְצמוֶֹ .שׁ ֶנּא ַ
רוּך הוּא ִבּ ְכבוֹדוֹ ְ
יחֶ ,א ָלּא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ַעל י ְֵדי ָשׁ ִל ַ
וְה ֵכּ ִ
ְב ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ַבּ ַלּי ְָלה ַהזֶּהִ ,
אָדם וְ ַעד
יתי ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ֵמ ָ
וְע ַב ְר ִתּי ְב ֶארֶץ
ֱשׂה ְשׁ ָפ ִטים ,אֲנִ י יהוהָ .
וּב ָכל ֱאל ֵֹהי ִמ ְצ ַריִם ֶאע ֶ
ְבּ ֵה ָמהְ ,
יתי ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ,אֲנִ י וְ לֹא ָשׂרָף.
וְה ֵכּ ִ
אָךִ .
ִמ ְצ ַריִם ,אֲנִ י ְולֹא ַמ ְל ְ
יח .אֲנִ י יהוה ,אֲנִ י הוּא
ֱשׂה ְשׁ ָפ ִטים ,אֲנִ י וְ לֹא ַה ָשּׁ ִל ַ
וּב ָכל ֱאל ֵֹהי ִמ ְצ ַריִם ֶאע ֶ
ְ
אַחר.
וְ לֹא ֵ
ֲשׁר
ֱמרִ :הנֵּה יַד יהוה הוָֹיה ְבּ ִמ ְק ְנ ָך א ֶ
ָקה ,זֶה ַה ֶדּ ֶברְ ,כּ ָמה ֶשׁ ֶנּא ַ
ְבּיָד ֲחז ָ
וּבצֹּאןֶ ,דּ ֶבר ָכּ ֵבד ְמאֹד.
סּוּסים ַבּ ֲחמ ִֹרים ַבּ ְגּ ַמ ִלּיםַ ,בּ ָבּ ָקר ַ
ַבּ ָשּׂ ֶדהַ ,בּ ִ
לוּפה ְבּיָדוֹ ,נְטוּיָה
וְח ְרבּוֹ ְשׁ ָ
ֱמרַ :
וּבזְ ר ַֹע נְטוּיָה ,זוֹ ַה ֶחרֶבְ ,כּ ָמה ֶשׁ ֶנּא ַ
ִ
ְרוּשׁ ָליִם.
ַעל י ָ
ֱמר :אוֹ הֲנִ ָסּה ֱאל ִֹהים ָלבֹא
וּבמֹרָא ָגּדֹל ,זֶה גִּ לּוּי ְשׁ ִכינָהְ ,כּ ָמה ֶשׁ ֶנּא ַ
ְ
ָקה
וּביָד ֲחז ָ
וּב ִמ ְל ָח ָמהְ ,
מוֹפ ִתים ְ
וּב ְ
ָל ַק ַחת לוֹ גוֹי ִמ ֶקּרֶב גּוֹיְ ,בּ ַמסֹּת ְבּאֹתֹת ְ

25

PESZÁCHI HÁGÁDÁ

Istenéhez, miként írva van: És történt hosszú idõ után,
hogy meghalt Egyiptom királya, és Izrael fiai felnyögtek
a rabszolgaságból, és fennen keseregtek, s segélykiáltásuk feljutott a rabságból Istenhez (2Mózes 2:23.).

rábim hohém vájomosz melech Micrájim
vájéonchu vönéj Jiszroél min hoávojdo,
vájizoku, vátáál sávoszom el hoElojhim
min hoávojdo.

...az Örökkévaló meghallgatta könyörgésünket,
amint olvashatjuk: Isten pedig meghallgatta segélykiáltásukat és megemlékezett Isten az Ábrahámmal,
Izsákkal és Jákobbal kötött frigyrõl (uo. 24.).

Vájismá Ádojnoj esz kojlénu kömo
seneemár: vájismá Elojhim esz náákoszom, vájizkojr Elojhim esz böriszoj, esz
Ávrohom esz Jicchok vöesz Jáákojv.

És felfigyelt nyomorúságunkra  ez a családi
élet felbomlására vonatkozik,  miként írva van:
És látta Isten Izrael gyermekeit és megindult rajtuk a
szíve (2Mózes 2:25.).

Vájár esz onjénu, zoj pörisusz derech
erec, kömo seneemár: vájár Elojhim esz
bönéj Jiszroél vájédá Elojhim.

...szenvedésünkre, ez a fiúgyermekekre vonatkozik, mert a Fáraó elrendelte: minden születendõ
fiúgyermeket vessetek a folyóba, csak a leánygyermekeket hagyjátok életben (2Mózes 1:22.).
...és szorongatásunkra  ez a zaklatás, amint
írva van: és láttam a kínzást, ahogy az egyiptomiak
kínozzák õket (2Mózes 3:9.).
És kivezetett bennünket az Örökkévaló Egyiptomból, erõs kézzel, kinyújtott karral, nagy, félelmetes jelenéssel, jelekkel és csodatettekkel. (5Mózes
26:8.)
És kivezetett bennünket az Örökkévaló Egyiptomból. Nem angyalokkal, nem szeráfokkal, nem is küldöncökkel vezettetett ki bennünket, hanem maga a
Szent, áldott legyen, saját személyében tette ezt, mint
írva van: És azon az éjszakán átvonulok Egyiptom országán, megölöm Egyiptom minden elsõszülöttét, embert és jószágot egyaránt, és ítéletet tartok Egyiptom
valamennyi bálványistene fölött. Mert Én vagyok az
Örökkévaló (2Mózes 12:12.). Átvonulok Egyiptom
országán, Én, és nem valamelyik angyal. ...megölöm
Egyiptom minden elsõszülöttét, Én, és nem
valamelyik széráf. ...és ítéletet tartok Egyiptom valamennyi bálványistene fölött, Én, és nem valami küldönc. ...Én vagyok az Örökkévaló, Én, és senki más!
Erõs kézzel  ez a dögvész, amint írva van:
Íme az Örökkévaló keze lesújt a mezõn legelõ
nyájakra, ménesekre, szamár-, teve- és marhacsordákra, juhnyájakra pusztító, súlyos dögvésszel
(2Mózes 9:3.).
...kinyújtott karral  ez a kard, amint írva van:
s kezében kivont kardja, amint Jeruzsálem irányába
suhint (1Krónikák 21:16.).
...nagy, félelmetes jelenéssel  ez a Sechiná
jelenléte, mint írva van: Vajon megpróbálta-e másutt is az Örökkévaló, hogy kiemeljen egy népet a
többi közül, kisértésekkel, jelekkel és csodatételekkel, háborúval és erõs kézzel, kinyújtott karral és nagy,
félelmetes jelenésekkel, ahogy ezt veletek tette az

Vöesz ámolénu élu hábonim, kömo
seneemár: kol hábén hájilojd hájöojro
táslichuhu vöchol hábász töchájun.
Vöesz láchácénu, ze hádhák, kömo
seneemár: vögám roiszi esz háláchác
áser Micrájim lojchácim ojszom.
Vájojciénu Ádojnoj miMicrájim böjod cházoko, uvizrojá nötujo, uvmojro
godojl, uvöojszojsz uvömojfszim.
Vájojciénu Ádojnoj miMicrájim, loj
ál jödéj máloch, völoj ál jödéj szorof,
völoj ál jödéj soliách, elo Hákodojs Boruch Hu bichvojdoj uvöácmoj. Seneemár: vöovárti vöerec Micrájim bálájlo háze, vöhikészi chol böchojr böerec Micrájim méodom vöád böhémo, uvchol
Elojhéj Micrájim eesze söfotim, áni
Ádojnoj. Vöovárti vöerec Micrájim, áni
völoj máloch. Vöhikészi chol böchojr
böerec Micrájim, áni völoj szorof. Uvchol elojhéj Micrájim eesze söfotim, áni
völoj hásoliách. Áni Ádojnoj, Áni Hu
völoj áchér.
Böjod cházoko, zoj hádever, kömo
seneemár: hiné jád Ádojnoj hojo bömiknöcho áser bászode, bászuszim báchámojrim bágmálim, bábokor uvácojn,
dever kovéd möojd.
Uvizrojá nötujo, zoj hácherev, kömo seneemár: vöchárboj sölufo böjodoj,
nötujo ál Jörusolojim.
Uvmojro godojl, ze giluj Söchino, kömo seneemár: oj hániszo Elojhim lovoj
lokáchász loj goj mikerev goj, bömászojsz böojszojsz uvmojfszim uvmilchomo, uvjod cházoko uvizrojá notujo uvmojroim gödaljim, köchojl áser oszo
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יכם
ֲשׁר ָע ָשׂה ָל ֶכם יהוה ֱאל ֵֹה ֶ
דוֹליםְ ,כּכֹל א ֶ
ָאים ְגּ ִ
וּבמוֹר ִ
וּב ְזר ַֹע נְטוּיָה ְ
ִ
ֶיך.
ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְל ֵעינ ָ
ֲשׁר
ָד ָך ,א ֶ
וְאת ַה ַמּ ֶטה ַהזֶּה ִתּ ַקּח ְבּי ֶ
ֱמרֶ :
וּבאֹתוֹת ,זֶה ַה ַמּ ֶטהְ ,כּ ָמה ֶשׁ ֶנּא ַ
ְ
ֲשׂה בּוֹ ֶאת ָהאֹתֹת.
ַתּע ֶ
וּבאָרֶץ...
ָת ִתּי מ ְֹפ ִתים ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
ֱמר :וְ נ ַ
מוֹפ ִתים ,זֶה ַה ָדּםְ ,כּ ָמה ֶשׁ ֶנּא ַ
וּב ְ
ְ
מטיפים יין מן הכוס שלוש פעמים.
Egy-egy csepp bort kiöntünk a pohárból minden egyes szó után.

ָאשׁ ו ְִת ְמרוֹת ָע ָשׁן.
ָ ...דּם ו ֵ
וּבמוֹרָא גָּדוֹל,
ְרוֹע נְטוּיָהְ ,שׁ ַתּיִםְ .
וּבז ַ
ָקהְ ,שׁ ַתּיִםִ .
אַחרְ :בּיָד ֲחז ָ
ָדּ ָבר ֵ
וּבמ ְֹפ ִתים ְשׁ ַתּיִםֵ .אלּוּ ֶע ֶשׂר ַמכּוֹת ֶשׁ ֵה ִביא
וּבאֹתוֹתְ ,שׁ ַתּיִםְ .
ְשׁ ַתּיִםְ .
וְאלּוּ ֵהן:
רוּך הוּא ַעל ַה ִמּ ְצ ִרים ְבּ ִמ ְצ ַריִםֵ .
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
מטיפים יין מן הכוס על כל מכה ומכה .וכן על "דצ"ך עד"ש באח"ב".
Egy-egy csepp bort kiöntünk minden egyes csapás után.

אַר ֶבּה .ח ֶֹשׁ ְךַ .מכַּת
ָדּםְ .צ ַפ ְר ֵדּ ַעִ .כּנִּיםָ .ערוֹבֶ .ד ֶברְ .שׁ ִחיןָ .בּרָדְ .
ְבּכוֹרוֹת.
ימ ִנים:
נוֹתן ָבּ ֶהם ִס ָ
ְהוּדה ָהיָה ֵ
ַבּי י ָ
רִ
Egy-egy csepp bort kiöntünk a rövidítés mindhárom szava után.

אַח"ב.
ֲד"שְׁ .בּ ַ
ְדּ ַצ" ְך .ע ַ
אוֹמר ֶשׁ ָלּקוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ְבּ ִמ ְצ ַריִם
אַתּה ֵ
אוֹמרִ ,מ ַנּיִן ָ
יוֹסי ַה ְגּ ִל ִילי ֵ
ַבּי ֵ
רִ
ֹאמרוּ
אוֹמרַ :ויּ ְ
ֲמ ִשּׁים ַמכּוֹתְ ,בּ ִמ ְצ ַריִם ַמה הוּא ֵ
ֶע ֶשׂר ַמכּוֹת ו ְַעל ַהיָּם ָלקוּ ח ִ
אוֹמרַ :ויּ ְַרא
ַה ַח ְר ֻטּ ִמים ֶאל ַפּ ְרעֹה ֶא ְצ ַבּע ֱאל ִֹהים ִהיאְ .ו ַעל ַהיָּם ַמה הוּא ֵ
ִיראוּ ָה ָעם ֶאת יהוה
ֲשׁר ָע ָשׂה יהוה ְבּ ִמ ְצ ַריִםַ ,ויּ ְ
דוֹלה א ֶ
ָאל ֶאת ַהיָּד ַה ְגּ ָ
י ְִשׂר ֵ
וּבמ ֶֹשׁה ַע ְבדּוַֹ .כּ ָמּה ָלקּוּ ְבּ ֶא ְצ ַבּע ֶע ֶשׂר ַמכּוֹת ,אֱמוֹר
ֲמינוּ ַבּיהוה ְ
ַוַיּא ִ
ֲמ ִשּׁים ַמכּוֹת.
ֵמ ַע ָתּה ְבּ ִמ ְצ ַריִם ָלקוּ ֶע ֶשׂר ַמכּוֹת .וְ ַעל ַהיָּם ָלקוּ ח ִ
רוּך הוּא
וּמ ָכּה ֶשׁ ֵה ִביא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
אוֹמרִ ,מ ַניִּן ֶשׁ ָכּל ַמ ָכּה ַ
ֱלי ֶעזֶר ֵ
ַבּי א ִ
רִ
ְשׁ ַלּח ָבּם חֲרוֹן
ֱמר :י ַ
אַר ַבּע ַמכּוֹתֶ ,שׁ ֶנּא ַ
ַעל ַה ִמּ ְצ ִרים ְבּ ִמ ְצ ַריִם ָהי ְָתה ֶשׁל ְ
ַעם,
אַחתָ .וז ַ
ָעיםֶ .ע ְברָהַ ,
ֲכי ר ִ
ַעם ,וְ ָצרָהִ ,מ ְשׁ ַל ַחת ַמ ְלא ֵ
אַפּוֶֹ ,ע ְברָהָ ,וז ַ
אַר ַבּע .אֱמוֹר ֵמ ַע ָתּה ְבּ ִמ ְצ ַריִם
ָעיםְ ,
ֲכי ר ִ
ְשׁ ַתּיִם .וְ ָצרָהָ ,שׁלֹשִׁ .מ ְשׁ ַל ַחת ַמ ְלא ֵ
אתיִם ַמכּוֹת.
אַר ָבּ ִעים ַמכּוֹת ,וְ ַעל ַהיָּם ָלקוּ ָמ ַ
ָלקוּ ְ
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Örökkévaló, a ti Istenetek Egyiptomban, szemetek
láttára? (5Mózes 4:34.)

lochem Ádojnoj Elojhéchem böMicrájim
löénecho.

...jelekkel  ez a szó a botot jelenti, mint
írva van: ezt a botot pedig vedd a kezedbe, ezzel
viszed majd végbe a csodajeleket. (2Mózes 4:17.)

Uvöojszojsz, ze hámáte, kömo seneemár: vöesz hámáte háze tikách böjodecho,
áser táásze boj esz hoojszojsz.

...és csodatettekkel  ez a vér csodája, mint
írva van: és csodajeleket mutatott az égen és a
földön...

Uvömojfszim, ze hádom, kömo seneemár: vönoszáti mojfszim básomájim uvoorec...

Egy-egy csepp bort kiöntünk a pohárból minden egyes szó után.

...vért, tüzet és füstoszlopokat. (Joél 3:3.)
Egy másik kommentátor szerint az erõs
kézzel kifejezése két csapást, a kinyújtott karral is két csapást, a nagy, félelmetes jelenéssel
további két csapást, a jelek és csodatettek nemkülönben két-két csapást jelentenek, ez
összesen tíz csapás. Ennyivel sújtotta az
Örökkévaló saját országukban az egyiptomiakat, éspedig:

...dom voés vöszimrojsz oson.
Dovor áchér: böjod cházoko, stájim.
Uvizrojá nötujo, stájim. Uvömojro godojl,
stájim. Uvöojszjsz, stájim. Uvömojfszim,
stájim. Élu eszer mákojsz sehévi Hákodojs
Boruch Hu ál hámicrim böMicrájim. Vöélu
hén:

Egy-egy csepp bort kiöntünk minden egyes csapás után.

Vérrel, békával, tetvekkel, vadállatokkal,
dögvésszel, kiütéssel, jégesõvel, sáskajárással,
sötétséggel és az elsõszülöttek halálával.

Dom. Cöfárdéá. Kinim. Orojv. Dever.
Söchin. Borod. Árbe. Chojsech. Mákász
böchojrojsz.

Rabbi Jehudá a tíz csapást a héber szavak
kezdõbetûibõl rövidítette le:

Rábi Jöhudo hojo nojszén bohem
szimonim:

Egy-egy csepp bort kiöntünk a rövidítés mindhárom szava után.

Döcách, ádás, böácháv.

DöCáCh. ÁDáS. BöÁCháV.

A galileai Rabbi Joszé felveti a kérdést: Mivel
bizonyítható, hogy az egyiptomiak a földjükön
tíz, a tengeren pedig ötven csapást szenvedtek
el? Abból, hogy Egyiptomról így szól az Írás:
És szólottak a varázslók Fáraóhoz: Isten ujja ez!
(2Mózes 8:15.) Hát a tengerrõl mit mond? Látta
Izrael a hatalmas kezet, mellyel végigsújtott az
Örökkévaló Egyiptomon, és ezért félte a nép Istent, és bízott benne és szolgájában, Mózesben.
(uo. 14:31.) Hány csapás érte tehát az egyiptomiakat Isten ujja által? Tíz. Magában Egyiptomban tehát tíz, a tengeren pedig ötven csapást
szenvedtek el [mivel a kézen öt ujj van].

Rábi Jojszé Hágölili ojmér, minájin áto
ojmér seloku háMicrim böMicrájim eszer
mákojsz vöál hájom loku chámisim
mákojsz? BöMicrájim má hu ojmér:
vájojmru háchártumim el Pároj ecbá Elojhim
hi. Vöál hájom má hu ojmér: vájár Jiszroél
esz hájod hágödojlo áser oszo Ádojnoj böMicrájim, vájiru hoom esz Ádojnoj vájááminu báÁdojnoj uvöMojse ávdoj. Kömo
loku böecbá eszer mákojsz, emojr méáto
böMicrájim loku eszer mákojsz vöál hájom
loku chámisim mákojsz.

Rabbi Eliezer ezt kérdezte: Mibõl következtethetünk arra, hogy minden egyes csapás, amelyet
az Örökkévaló az egyiptomiakra a földjükön mért,
négy csapásból állott? Ebbõl a zsoltárversbõl: Rájuk bocsátotta felgerjedt haragját: a felbõszülést, a
felindulást, a szorongattatást, a vészangyalok seregét
(Zsoltárok 78:49.). A felbõszülés  egy, a felindulás
 kettõ, a szorongattatás  három, a vészangyalok
serege  négy. Nyilvánvaló tehát, hogy az egyiptomiak a földjükön negyven, a tengeren pedig kétszáz csapást szenvedtek el.

Rábi Eliezer ojmér, minájin sekol máko
umáko sehévi Hákodojs Boruch Hu ál
háMicrim böMicrájim hojszo sel árbá
mákojsz? Seneemár: jösálách bom chárojn
ápoj, evro, vozáám, vöcoro, misláchász
máláchéj roim. Evro, áchász. Vozáám,
stájim. Vöcoro, solojs. Misláchász máláchéj
roim, árbá. Emojr méáto böMicrájim loku
árboim mákojsz, vöál hájom loku moszájim
mákojsz.
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יבא ֵ
וּמ ָכּה ֶשׁ ֵה ִביא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ ְך הוּא
אוֹמרִ ,מ ַנּיִן ֶשׁ ָכּל ַמ ָכּה ַ
ֲק ָ
ַר ִבּי ע ִ
ְשׁ ַלּח ָבּם חֲרוֹן
ֱמר :י ַ
ְתה ֶשׁל ָח ֵמשׁ ַמכּוֹתֶ ,שׁ ֶנּא ַ
ַעל ַה ִמּ ְצ ִרים ְבּ ִמ ְצ ַריִם ָהי ָ
אַחת.
ֲכי ָר ִעים .חֲרוֹן אַפּוַֹ ,
ַעם ,וְ ָצרָהִ ,מ ְשׁ ַל ַחת ַמ ְלא ֵ
אַפּוֶֹ ,ע ְברָהָ ,וז ַ
ֲכי ָר ִעיםָ ,ח ֵמשׁ.
אַר ַבּעִ .מ ְשׁ ַל ַחת ַמ ְלא ֵ
ַעםָ ,שׁלֹשׁ .וְ ָצרָהְ ,
ֶע ְברָהְ ,שׁ ַתּיִםָ .וז ַ
ֲמ ִשּׁים
ֲמ ִשּׁים ַמכּוֹת ,וְ ַעל ַהיָּם ָלקוּ ח ִ
אֱמוֹר ֵמ ַע ָתּה ְבּ ִמ ְצ ַריִם ָלקוּ ח ִ
אתיִם ַמכּוֹת.
וּמ ַ
ָ
הקטע דלקמן נוהגים לשיר.
A következő bekezdést énekelni szoktuk.

ַכּ ָמּה ַמעֲלוֹת טוֹבוֹת ַל ָמּקוֹם ָע ֵלינוּ:
ַדּיֵּנוּ.
הוֹציאָנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם וְ לֹא ָע ָשׂה ָב ֶהם ְשׁ ָפ ִטים,
ִאלּוּ ִ
ַדּיֵּנוּ.
יהם,
ִאלּוּ ָע ָשׂה ָב ֶהם ְשׁ ָפ ִטים ְולֹא ָע ָשׂה ֵבאל ֵֹה ֶ
יהם וְ לֹא ָהרַג ֶאת ְבּכוֹר ֶ
ִאלּוּ ָע ָשׂה ֵבאל ֵֹה ֶ
ַדּיֵּנוּ.
ֵיהם,
ַדּיֵּנוּ.
ָתן ָלנוּ ֶאת ָממוֹנָם,
ֵיהם וְ לֹא נ ַ
ִאלּוּ ָהרַג ֶאת ְבּכוֹר ֶ
ַדּיֵּנוּ.
ָתן ָלנוּ ֶאת ָממוֹנָם וְ לֹא ָקרַע ָלנוּ ֶאת ַהיָּם,
ִאלּוּ נ ַ
ֱבירָנוּ ְבתוֹכוֹ ֶבּ ָחר ָ
ִאלּוּ ָקרַע ָלנוּ ֶאת ַהיָּם וְ לֹא ֶהע ִ
ַדּיֵּנוּ.
ָבה,
ַדּיֵּנוּ.
ָבה וְ לֹא ִשׁ ַקּע ָצרֵינוּ ְבּתוֹכו,
ֱבירָנוּ ְבתוֹכוֹ ֶבּ ָחר ָ
ִאלּוּ ֶהע ִ
ַדּיֵּנוּ.
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה,
ִאלּוּ ִשׁ ַקּע ָצרֵינוּ ְבּתוֹכוֹ וְ לֹא ִס ֵפּק ָצ ְר ֵכּנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְ
ַדּיֵּנוּ.
ילנוּ ֶאת ַה ָמּן,
ֱכ ָ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה וְ לֹא ֶהא ִ
ִאלּוּ ִס ֵפּק ָצ ְר ֵכּנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְ
ַדּיֵּנוּ.
ָתן ָלנוּ ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת,
ילנוּ ֶאת ַה ָמּן וְ לֹא נ ַ
ֱכ ָ
ִאלּוּ ֶהא ִ
ַדּיֵּנוּ.
ָתן ָלנוּ ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת וְ לֹא ֵק ְר ָבנוּ ִל ְפנֵי ַהר ִסינַי,
ִאלּוּ נ ַ
ַדּיֵּנוּ.
ָתן ָלנוּ ֶאת ַהתּוֹרָה,
ִאלּוּ ֵק ְר ָבנוּ ִל ְפנֵי ַהר ִסינַי וְ לֹא נ ַ
ַדֵּיּנוּ.
ָאל,
ִיסנוּ ְל ֶארֶץ י ְִשׂר ֵ
ָתן ֶאת ַהתּוֹרָה וְ לֹא ִה ְכנ ָ
ִאלּוּ נ ַ
נִיסנוּ ְל ֶארֶץ י ְִשׂר ֵ
ַדּיֵּנוּ.
ָאל וְ לֹא ָבנָה ָלנוּ ֶאת ֵבּית ַה ְבּ ִחירָה,
ִאלּוּ ִה ְכ ָ
ֻפּלֶתַ ,ל ָמּקוֹם ָע ֵלינוּ.
וּמכ ֶ
פוּלה ְ
טּוֹבה ְכ ָ
אַחת ַכּ ָמּה וְ ַכ ָמּהָ ,
ַעל ַ
יהם ,וְ ָהרַג ֶאת
הוֹציאָנוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִם ,וְ ָע ָשׂה ָב ֶהם ְשׁ ָפ ִטיםְ ,ו ָע ָשׂה ֵבאל ֵֹה ֶ
ֶשׁ ִ
ֱבירָנוּ ְבתוֹכוֹ
וְהע ִ
וְקרַע ָלנוּ ֶאת ַהיָּםֶ ,
ָתן ָלנוּ ֶאת ָממוֹנָםָ ,
ֵיהם ,וְ נ ַ
ְבּכוֹר ֶ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה,
ָבה ,וְ ִשׁ ַקּע ָצרֵינוּ ְבּתוֹכוֹ ,וְ ִס ֵפּק ָצ ְר ֵכּנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְ
ֶבּ ָחר ָ
ָתן ָלנוּ
ָתן ָלנוּ ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת ,וְ ֵק ְר ָבנוּ ִל ְפנֵי ַהר ִסינַיְ ,ונ ַ
ילנוּ ֶאת ַה ָמּןְ ,ונ ַ
ֱכ ָ
וְהא ִ
ֶ
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Rabbi Ákivá ezt mondta: Mibõl következtethetünk
arra, hogy minden egyes csapás, amellyel az Örökkévaló az egyiptomiakat a földjükön sújtotta, öt csapásból
állott? Ugyancsak a fenti zsoltárversbõl, amely így szól:
Rájuk bocsátotta felgerjedt haragját: a felbõszülést, a felindulást, a szorongattatást, a vészangyalok seregét. Rabbi
Ákivá szerint a fellobbant harag  egy, a felbõszülés 
kettõ, a felindulás  három, a szorongattatás  négy, a
vészangyalok serege  öt. Ebbõl kitûnik, hogy az egyiptomiaknak a szárazföldön ötven, a tengeren pedig kétszázötven csapást kellett elszenvedniük.

Rábi Ákivo ojmér, minájin sekol máko umáko sehévi Hákodojs Boruch Hu
ál háMicrim böMicrájim hojszo sel chomés mákojsz? Seneemár: jösálách bom
chárojn ápoj, evro, vozáám, vöcoro,
misláchász máláchéj roim. Chárojn ápoj,
áchász. Evro, stájim. Vozáám, solojs.
Vöcoro, árbá. Misláchász máláchéj roim,
chomés. Emojr méáto böMicrájim loku
chámisim mákojsz, vöál hájom loku
chámisim umoszájim mákojsz.

A következõ bekezdést énekelni szoktuk.

Mily végtelenül jóságos volt hozzánk a mi Istenünk:
Ha csak kiszabadít minket Egyiptomból, de nem
ítélkezik felettük, azzal is beértük volna,
Ha csak ítélkezik felettük, de isteneiket nem
sújtja, azzal is beértük volna,
Ha csak isteneiket sújtja, de elsõszülötteiket
nem bünteti, azzal is beértük volna,
Ha csak az elsõszülötteket bünteti, de nem juttatja nekünk a kincseiket, azzal is beértük volna,
Ha csak nekünk juttatja kincseiket, de nem hasítja ketté a tengert, azzal is beértük volna,
Ha csak ketté hasítja a tengert, de minket nem
vezet át rajta száraz lábbal, azzal is beértük volna,
Ha csak átvezet bennünket száraz lábbal, de nem
fullasztja bele ellenségeinket, azzal is beértük volna,
Ha csak belefullasztja ellenségeinket, de nem
gondoskodik rólunk a pusztában negyven éven át,
azzal is beértük volna,
Ha csak gondoskodik rólunk a pusztában negyven éven át, de nem táplál bennünket mannával,
azzal is beértük volna,
Ha csak mannával táplál bennünket, de nem ajándékoz meg minket a Szombattal, azzal is beértük volna,
Ha csak megajándékoz minket a Szombattal, de nem
vezet bennünket a Színájhoz, azzal is beértük volna,
Ha csak elvezet bennünket a Színájhoz, de nem
adja nekünk a Tórát, azzal is beértük volna,
Ha csak nekünk adja a Tórát, de nem visz be
bennünket Izrael földjére, azzal is beértük volna,
Ha csak bevisz bennünket Izrael földjére, de nem
építi fel nekünk a Szentélyt, azzal is beértük volna!

Kámo máálojsz tojvojsz láMokojm
olénu:
Ilu hojcionu miMicrájim völoj oszo
vohem söfotim, dájénu.
Ilu oszo vohem söfotim völoj oszo
vélojhéhem, dájénu.
Ilu oszo vélojhéhem völoj horág esz
böchojréhem, dájénu.
Ilu horág esz böchojréhem völoj
noszán lonu esz momojnom, dájénu.
Ilu noszán lonu esz momojnom völoj
korá lonu esz hájom, dájénu.
Ilu korá lonu esz hájom völoj heevironu böszojchoj bechorovo, dájénu.
Ilu heevironu böszojchoj bechorovo
völoj siká corénu böszojchoj, dájénu.
Ilu siká corénu böszojchoj völoj szipék corkénu bámidbor árboim sono, dájénu.
Ilu szipék corkénu bámidbor árboim
sono völoj heechilonu esz hámon,
dájénu.
Ilu heechilonu esz hámon völoj noszán lonu esz hásábosz, dájénu.
Ilu noszán lonu esz hásábosz völoj
kérvonu lifné hár Szináj, dájénu.
Ilu kérvonu lifné hár Szináj völoj
noszán lonu esz háTojro, dájénu.
Ilu noszán lonu esz háTojro völoj
hichniszonu löErec Jiszroél, dájénu.
Ilu hichniszonu löErec Jiszroél völoj
vono lonu esz Bész Háböchiro, dájénu.

Mily mérhetetlen volt tehát Istenünk irántunk
tanúsított jósága: kiszabadított minket a rabságból,
ítéletet hozott Egyiptom felett, lesújtott isteneikre,
megbüntette elsõszülötteiket, nekünk juttatta
kincseiket, kettéhasította a tengert, átvezetett
bennünket rajta száraz lábbal, belefullasztotta ellenségeinket, gondoskodott rólunk a pusztában
negyven éven át, mannával táplált bennünket,
megajándékozott minket a Szombattal, elvezetett
bennünket a Színáj-hegyéhez, ott nekünk adta a

Ál áchász kámo vöchámo, tojvo chöfulo umöchupelesz, láMokojm olénu. Sehojcionu miMicrojim, vöoszo vohem söfotim, vöoszo vélojhéhem, vöhorág esz
böchojréhem, vönoszán lonu esz momojnom, vökorá lonu esz hájom, vöheevironu vöszojchoj bechorovo, vösiká corénu böszojchoj, vöszipék corkénu bámidbor árboim sono, vöheechilonu esz
hámon, vönoszán lonu esz hásábosz,
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וּבנָה ָלנוּ ֶאת ֵבּית ַה ְבּ ִחירָה ְל ַכ ֵפּר ַעל
ָאלָ ,
יסנוּ ְל ֶארֶץ י ְִשׂר ֵ
וְה ְכ ִנ ָ
ֶאת ַהתּוֹרָהִ ,
ֲוֹנוֹתינוּ.
ָכּל ע ֵ
אָמר ְשׁל ָֹשׁה ְד ָב ִרים ֵאלּוּ ַבּ ֶפּ ַסח לֹא
אוֹמרָ ,כּל ֶשׁלֹּא ַ
יאל ָהיָה ֵ
ַמ ִל ֵ
ַבּן גּ ְ
רָ
וְאלּוּ ֵהן:
חוֹבתוֵֹ .
ָצא י ְֵדי ָ
יָ
וּמרוֹר.
ֶפּ ַסחַ ,מ ָצּהָ ,
זְמן ֶשׁ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַקיָּםַ ,על שׁוּם ָמה,
אוֹכ ִלים ִבּ ַ
ֲבוֹתינוּ ְ
ֶפּ ַסח ֶשׁ ָהיוּ א ֵ
ֲמ ְר ֶתּם
ֱמרַ :וא ַ
ֲבוֹתינוּ ְבּ ִמ ְצ ָריִםֶ .שׁ ֶנּא ַ
ַעל שׁוּם ֶשׁ ָפּ ַסח ַה ָמּקוֹם ַעל ָבּ ֵתּי א ֵ
ֶבח ֶפּ ַסח הוּא ַליהוה ,א ֶ
ָאל ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְבּנָגְ פּוֹ ֶאת
ֲשׁר ָפּ ַסח ַעל ָבּ ֵתּי ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
זַ
וְאת ָבּ ֵתּינוּ ִה ִצּילַ ,ו ִיּקֹד ָה ָעם ַויּ ְִשׁ ַתּחֲווּ.
ִמ ְצ ַריִםֶ ,
מצביעים על המצה ואומרים:
A házigazda felmutatja a pászkát.

אוֹכ ִליםַ ,על שׁוּם ָמהַ ,על שׁוּם ֶשׁלֹּא ִה ְס ִפּיק ְבּ ֶצ ֶקת ֶשׁל
ַמ ָצּה זוֹ ֶשׁאָנּוּ ְ
רוּך
יהם ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ֲל ֶ
ֲמיץַ ,עד ֶשׁנ ְִג ָלה ע ֵ
ֲבוֹתינוּ ְל ַהח ִ
א ֵ
ֲשׁר ִ
ֱמרַ :ויֹּאפוּ ֶאת ַה ָבּ ֵצק א ֶ
הוֹציאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם עֻגוֹת
אָלםֶ .שׁ ֶנּא ַ
הוּא ְוּג ָ
ַמצּוֹתִ ,כּי לֹא ָח ֵמץִ ,כּי ג ְֹרשׁוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם וְ לֹא י ְָכלוּ ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ ,וְ גַם ֵצ ָדה
לֹא ָעשׂוּ ָל ֶהם.
מצביעים על המרור ואומרים:
A házigazda felmutatja a keserű gyökeret.

אוֹכ ִליםַ ,על שׁוּם ָמהַ ,על שׁוּם ֶשׁ ֵמּ ְררוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ֶאת
ָמרוֹר זֶה ֶשׁאָנוּ ְ
ֵיהם ַבּ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה ְבּח ֶֹמר
ְמרֲרוּ ֶאת ַחיּ ֶ
ֱמרַ :וי ָ
ֲבוֹתינוּ ְבּ ִמ ְצ ָריִםֶ .שׁ ֶנּא ַ
ַחֵיּי א ֵ
ֶך.
ֲבוֹדה ַבּ ָשּׂ ֶדהֵ ,את ָכּל ֲעב ָֹד ָתם א ֶ
ֲשׁר ָע ְבדוּ ָב ֶהם ְבּ ָפר ְ
וּב ָכל ע ָ
וּב ְל ֵבנִים ְ
ִ
ָצא ִמ ִמּ ְצ ָריִם.
אָדם ִל ְראוֹת ֶאת ַע ְצמוֹ ְכּ ִאלּוּ הוּא י ָ
ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר ַחיָּב ָ
ַד ָתּ ְל ִבנ ְָך ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹרַ ,בּעֲבוּר זֶה ָע ָשׂה יהוה ִלי
וְהגּ ְ
ֱמרִ :
ֶשׁ ֶנּא ַ
רוּך הוּא ִמ ִמּ ְצ ַריִם,
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם .לֹא ֶאת א ֵ
ֲבוֹתינוּ ִבּ ְל ָבד גָּאַל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ְבּ ֵצ ִ
הוֹציא ִמ ָשּׁםְ ,ל ַמ ַען ָה ִביא
אוֹתנוּ ִ
ֱמרְ :ו ָ
אוֹתנוּ גָּאַל ִע ָמּ ֶהםֶ .שׁ ֶנּא ַ
ֶא ָלּא אַף ָ
ֲבוֹתינוּ.
ֲשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַלא ֵ
אוֹתנוּ ָל ֶתת ָלנוּ ֶאת ָהאָרֶץ א ֶ
ָ
אוחזים את כוס היין ביד ,מכסים את המצות ואומרים את הקטע דלקמן.
Felemeljük a borospoharat. A pászkák le vannak takarva.

רוֹמם ְל ַה ֵדּר,
ַחנוּ ַחָיּ ִבים ְלהוֹדוֹת ְל ַה ֵלּלְ ,ל ַשׁ ֵבּ ַח ְל ָפ ֵארְ ,ל ֵ
יכ ְך ֲאנ ְ
ְל ִפ ָ
ֲבוֹתינוּ וְ ָלנוּ ֶאת ָכּל ַה ִנּ ִסּים ָה ֵאלּוּ.
וּל ַק ֵלּסְ ,ל ִמי ֶשׁ ָע ָשׂה ַלא ֵ
ֵךְ ,ל ַע ֵלּה ְ
ְל ָבר ְ
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Tórát, bevitt minket Izrael földjére és felépítette nekünk a Szentélyt, hogy megbocsáttassanak
bûneink.
Rábán Gámliél ezt szokta mondani: aki a
széderestén nem beszéli el a három dolgot: meg
a peszách-áldozatot, a pászkát és a keserû füvet, az nem tett eleget kötelességének.
Miért hozták õseink a Szentély fennállása
idején a peszách [az elkerülés] áldozatot? Mert
az Örökkévaló, áldott legyen a neve, elkerülte
atyáink házait Egyiptomban, amint az írva van:
mondjátok el [gyermekeiteknek], peszách-áldozat ez az Örökkévalónak, aki elkerülte Izrael fiainak házait, mikor Egyiptomot sújtotta, a mi házainkat pedig megmentette. És meghajolt a nép és
leborult (2Mózes 12:26.).

vökérvonu lifné hár Szináj, vönoszán lonu
esz háTojro, vöhichniszonu löErec Jiszroél,
uvono lonu esz Bész Háböchiro löchápér
ál kol ávojnojszénu.
Rábon Gámliél hojo ojmér, kol seloj
omár sölojso dövorim élu báPeszách loj
joco jödéj chojvoszoj. Vöélu hén:
peszách, máco, umorojr.
Peszách sehoju ávojszénu ojchlim bizmán seBész Hámikdos kájom, ál sum mo?
Ál sum seposzách háMokojm ál botéj ávojszénu böMicrojim. Seneemár: váámártem
zevách Peszách hu láÁdojnoj, áser poszách
ál botéj vönéj Jiszroél böMicrájim bönogpoj
esz Micrájim, vöesz boténu hicil, vájikojd
hoom vájistáchávu.

A házigazda felmutatja a pászkát

Miért esszük a pászkát, a kovásztalan kenyeret? Mert még meg sem kelhetett õseink tésztája, amikor megjelent a Királyok Királya, a Szent,
legyen áldott Õ, és megszabadította õket, amint
írva van: és kovásztalan lepényeket sütöttek a
magukkal hozott tésztából, ami még meg se kelhetett, mert kiûzték õket Egyiptomból és nem késlekedhettek, még útravaló eleséget sem készíthettek maguknak (uo. 39.).

Máco zoj seonu ojchlim, ál sum mo?
Ál sum seloj hiszpik böcekesz sel ávojszénu
löháchámic, ád seniglo áléhem Melech
Málchéj Hámölochim Hákodojs Boruch Hu
ugöolom. Seneemár: vájojfu esz hábocék
áser hojciu miMicrájim ugojsz mácojsz, ki
loj choméc, ki gojrsu miMicrájim völoj jochlu löhiszmáméhá, vögám cédo loj oszu lohem.

A házigazda felmutatja a keserû gyökeret.

És miért esszük ma a keserû gyökeret? Azért,
mert az egyiptomiak megkeserítették atyáink
életét Egyiptomban, amint írva van: és megkeserítették életüket, nehéz munkával, agyagkeveréssel, vályogvetéssel, és mindenféle mezei munkával kemény robotra fogták õket (2Mózes 1:14.).

Morojr ze seonu ojchlin, ál sum mo? Ál
sum seméröru háMicrim esz chájé ávojszénu böMicrojim. Seneemár: vájmoráru esz
chájéhem báávojdo koso böchojmer uvilvénim uvöchol ávojdo bászode, ész kol ávojdoszom áser ovdu vohem böforech.

Minden korban és idõben úgy kell tekintenie a zsidó embernek, mintha õ maga saját személyében szabadult volna ki Egyiptomból, amint
az Írás mondja: Beszéld el fiaidnak azon a napon,
s tedd hozzá: velem tette ezt az Örökkévaló, mikor kivonultam Egyiptomból (2Mózes 13:8.).
Mert nemcsak atyáinkat váltotta meg a Szent,
áldott Õ, hanem bennünket is kiszabadított velük együtt, mert írva van: Minket pedig kivezetett onnan, hogy elvigyen és nekünk adja az országot, amelyet atyáinknak ígért (5Mózes 7:23.).

Böchol dojr vodojr chájov odom lirojsz esz ácmoj köilu hu joco miMicrojim.
Seneemár: vöhigádto lövincho bájojm
háhu lémojr, báávur ze oszo Ádojnoj li
böcészi miMicrojim. Loj esz ávojszénu
bilvod goál Hákodojs Boruch Hu miMicrojim, elo áf ojszonu goál imohem. Seneemár: vöojszonu hojci misom, lömáán
hovi ojszonu loszesz lonu esz hoorec áser
nisbá láávojszénu.

Felemeljük a borospoharat. A pászkák le vannak takarva.

Ennélfogva kötelességünk leróni hálánkat a
mi Istenünknek, zengeni dicséretét, hirdetni
ragyogó fenségét, magasztalni áldó köszönettel azt, aki atyáinkkal és velünk e csodákat
mûvelte, aki a szolgaságot szabadsággá, a bána-

Löfichoch ánáchnu chájovim löhojdojsz
löhálél, lösábéách löfoér, lörojmém löhádér,
lövoréch, löolé ulökálész, lömi seoszo láávojszénu völonu esz kol hániszim hoélu.
Hojcionu méávdusz löchérusz, mijogojn
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ֲפ ָלה
וּמא ֵ
וּמ ֵא ֶבל ְליוֹם טוֹבֵ ,
הוֹציאָנוּ ֵמ ַע ְבדוּת ְל ֵחרוּתִ ,מיָּגוֹן ְל ִשׂ ְמ ָחהֵ ,
ִ
ֹאמר ְל ָפנָיו ַה ְללוּיָהּ.
ֻלּהְ .ונ ַ
וּמ ִשׁ ְעבּוּד ִל ְגא ָ
ְלאוֹר גָּדוֹלִ ,
Az asztalra tesszük a poharat.

ַה ְללוּיָהַּ ,ה ְללוּ ַע ְב ֵדי יהוה,
ַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם יהוה.
עוֹלם.
וְעד ָ
ָךֵ ,מ ַע ָתּה ַ
י ְִהי ֵשׁם יהוה ְמבֹר ְ
ִמ ִמּזְ רַח ֶשׁ ֶמשׁ ַעד ְמבוֹאוְֹ ,מ ֻה ָלּל ֵשׁם יהוה.
רָם ַעל ָכּל גּוֹיִם יהוהַ ,על ַה ָשּׁ ַמיִם ְכּבוֹדוֹ.
יהי ָל ָשׁ ֶבת.
ִמי ַכּיהוה ֱאל ֵֹהינוַ ,ה ַמּ ְג ִבּ ִ
וּבאָרֶץ.
ַה ַמּ ְשׁ ִפּ ִילי ִל ְראוֹת ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
אַשׁפֹּת י ִָרים ֶא ְביוֹן.
ימי ֵמ ָע ָפר ָדּלֵ ,מ ְ
ְמ ִק ִ
יבי ַעמּוֹ.
יביםִ ,עם נ ְִד ֵ
יבי ִעם ְנ ִד ִ
הוֹשׁ ִ
ְל ִ
ֲקרֶת ַה ַבּיִתֵ ,אם ַה ָבּנִים ְשׂ ֵמ ָחה,
יבי ע ֶ
מוֹשׁ ִ
ִ
ַה ְללוּיָהּ.
ָאל ִמ ִמּ ְצ ָריִםֵ ,בּית ַי ֲעקֹב ֵמ ַעם ל ֵֹעז.
ְבּ ֵצאת י ְִשׂר ֵ
לוֹתיו.
ָאל ַמ ְמ ְשׁ ָ
ְהוּדה ְל ָק ְדשׁוֹ ,י ְִשׂר ֵ
ָהי ְָתה י ָ
ַהיָּם רָאָה ַוָיּנֹסַ ,היּ ְַר ֵדן ִיסֹּב ְלאָחוֹר.
ָקדוּ ְכ ֵא ִיליםְ ,גּ ָבעוֹת ִכּ ְבנֵי צֹאן.
ֶה ָה ִרים ר ְ
ַמה ְל ָך ַהיָּם ִכּי ָתנוּסַ ,הי ְַר ֵדן ִתּסֹּב ְלאָחוֹר.
ֶה ָה ִרים ִתּ ְר ְקדוּ ְכ ֵא ִיליםְ ,גּ ָבעוֹת ִכּ ְבנֵי צֹאן.
ֱלוֹהּ ַי ֲעקֹב.
חוּלי אָרֶץִ ,מ ִלּ ְפנֵי א ַ
ִמ ִלּ ְפנֵי אָדוֹן ִ
ַהה ְֹפ ִכי ַהצּוּר ֲאגַם ָמיִםַ ,ח ָלּ ִמישׁ ְל ַמ ְעיְנוֹ ָמיִם.
אוחזים את כוס היין ביד ואומרים:
Felemeljük a borospoharat.

ֲבוֹתינוּ
אָלנוּ ְוגָאַל ֶאת א ֵ
ֲשׁר ְגּ ָ
עוֹלם ,א ֶ
אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
וּמרוֹרֵ .כּן יהוה ֱאלֹ ֵהינוּ
ֱכל בּוֹ ַמ ָצּה ָ
יענוּ ַה ַלּי ְָלה ַהזֶּה ֶלא ָ
וְה ִגּ ָ
ִמ ִמּ ְצ ַריִםִ ,
וֵאל ֵֹהי א ֵ
ָאתנוּ
ֲח ִרים ַה ָבּ ִאים ִל ְקר ֵ
ָלים א ֵ
ֲדים וְ ִל ְרג ִ
יענוּ ְלמוֹע ִ
ֲבוֹתינּוּ י ִַגּ ֵ
ֹאכל ָשׁם ִמן ַהזְּ ָב ִחים
ֲבוֹד ֶת ָך ,וְ נ ַ
ֶך ,וְ ָשׂ ִשׂים ַבּע ָ
ְל ָשׁלוֹםְ ,שׂ ֵמ ִחים ְבּ ִבנְ יַן ִעיר ָ
וּמן
וּמן ַה ְפּ ָס ִחים ]ִ :Szombat este fordított sorrendben mondjukמן ַה ְפּ ָס ִחים ִ
ִ
נוֹדה ְל ָך ִשׁיר ָח ָדשׁ ַעל
ֲך ְלרָצוֹןְ ,ו ֶ
יע ָדּ ָמם ַעל ִקיר ִמזְ ַבּח ָ
ֲשׁר י ִַגּ ַ
ַהזְּ ָב ִחים[ ,א ֶ
ָאל.
אַתּה יהוה ,גָּאַל י ְִשׂר ֵ
רוּך ָ
ְגּ ֻא ָלּ ֵתנוּ וְ ַעל ְפּדוּת נ ְַפ ֵשׁנוָ .בּ ְ
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tot örömmé, a gyászt vigassággá, a sötétséget
nagy fényességgé, a rabságot megváltássá változtatta számunkra. Daloljunk hát Neki, háleluja!

löszimcho, uméével löjojm tojv, uméáfélo
löojr godojl, umisibud ligöulo. Vönojmár
löfonov hálelujo.

Az asztalra tesszük a poharat.

Magasztaljátok az Örökkévaló Istent,
magasztaljátok ti az Õ szolgái, mindnyájan,
magasztaljátok az Õ nevét!
Legyen áldott az Õ szentséges neve,
mostantól mindörökké,
napkeltétõl napnyugtáig,
dicséretes az Õ neve.
Õ uralkodik minden nép fölött,
az égben az Õ dicsõsége.
Ki olyan, mint az Örökkévaló, a mi Istenünk?
Ki a magasban trónol
és a mélybe néz
az égre is, a földre is
Ki felemeli a porból a szegényt,
nyomorból a szûkölködõt,
és odaülteti õket népe fõemberei közé,
ki a meddõ hitvest is
gyermekeiben gyönyörködõ
boldog anyává teszi. Háleluja!

Hálelujo, hálelu ávdéj Ádojnoj, hálelu esz
sém Ádojnoj.
Jöhi sém Ádojnoj mövojroch, méáto vöád
ojlom.
Mimizrách semes ád mövojoj, möhulol sém
Ádojnoj.
Rom ál kol gojim Ádojnoj, ál hásomájim
kövojdoj.
Mi káÁdojnoj Elojhénu, hámágbihi loso
vesz.
Hámáspili lirojsz básomájim uvoorec.
Mökimi méofor dol, möáspojsz jorim ev
jojn.
Löhojsivi im nödivim, im nödivéj ámoj.
Mojsivi ákeresz hábájisz, ém hábonim szö
mécho, hálelujo.
(113. zsoltár)

Midõn Izrael kivonult Egyiptomból,
Jákob háza az idegen nép közül,
Júda lett az Õ szentélye,
Izrael az Õ birodalma.
A tenger látta Õt és visszahõkölt,
a Jordán vize visszafelé folyt,
a hegyek szökelltek, mint a kosok,
a dombok mint fiatal bárányok.
Mi lelt, tenger, hogy megtántorodsz,
Jordán, hogy meghátrálsz
mért ugrándoztok, ti hegyek, mint a kosok,
ti dombok, mint fiatal bárányok?
Reszkess, te föld az Örökkévalótól,
Jákob Istenétõl,
ki a kõsziklát mélyvizû tóvá változtatja,
és forrássá a kovakövet!

Böcész Jiszroél miMicrojim, bész Jáákojv
méám lojéz.
Hojszo Jöhudo lökodsoj, Jiszroél mámsö
lojszov.
Hájom roo vájonojsz, háJárdén jiszojv
löochojr.
Hehorim rokdu chöélim, gövoojsz kivné
cojn.
Má löcho hájom ki szonusz, háJárdén
tiszojv löochojr.
Hehorim tirködu chöélim, gövoojsz kivné
cojn.
Milifnéj Odojn chuli orec, milifnéj Elojhá
Jáákojv.
Háhojfchi hácur ágám mojim, chálomis
lömájnoj mojim.
(114. zsoltár)

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ Ura,
ki megváltott bennünket és atyáinkat Egyiptomból,
és megérnünk engedte a mai éjszakát, hogy a kovásztalan kenyeret és a keserû gyökeret együk. Engedd meg, Urunk, Istenünk, és atyáink Istene, hogy
békességben érhessünk meg a jövõben más ünnepeket is, hogy örvendhessünk szent városod felépülésének, hol majd örömben szolgálunk Téged és boldogan fogyasztjuk az ünnepi és a peszách-áldozatot
(Szombat este fordított sorrendbe mondjuk: a peszáchi
és az ünnepi áldozatot), melyek vére kedvedre érintette oltárod falát. Új dalt zengjünk megszabadításunkért és lelkünk megváltásáért. Áldott vagy Te
Örökkévaló, ki megváltottad Izraelt.

Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, áser göolonu vögoál esz ávojszénu miMicrájim, vöhigionu hálájlo háze leechol boj máco umorojr. Kén Ádojnoj Elojhénu vÉlojhéj ávojszénu jágiénu lömojádim
völirgolim áchérim háboim likroszénu lösolojm, szméchim bövinján irecho, vöszoszim
báávojdoszecho, vönojchál som min házvochim umin hápszochim (min hápszochim
umin házvochim), áser jágiá domom ál kir
mizbáchácho lörocojn, vönojde löcho sir
chodos ál göuloszénu vöál pödusz náfsénu.
Boruch Áto Ádojnoj, goál Jiszroél.

çñô ìù äãâä
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.מברך על הכוס ושותים אותו בהסבת שמאל
Áldást mondunk a második pohár borra és baloldalra dőlve kiisszuk.

.ָפן
ֶ  בּוֹרֵא ְפּ ִרי ַהגּ,עוֹלם
ָ אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה
ָ רוּך
ְ ָבּ
ָח ָצה
ְר
: ומברכים,נוטלים הידים לסעודה

Rochco: Kezet mosunk a pászka evés előtt – ahogy általában kenyérevés előtt tesszük –, és ezt az áldást mondjuk:

וֹתיו וְ ִצוָּנוּ ַעל
ָ ֲשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ
ֶ  א,עוֹלם
ָ אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה
ָ רוּך
ְ ָבּ
.ָדיִם
ָ ילת י
ַ נ ְִט
 ַמ ָצּה-מוֹציא
ִ
. ואוכלים מהעליונות בהסבת שמאל. ועל שתי העליונות ברכת מצה.מברכים על כל המצות ברכת המוציא
Mojci–Máco: Áldást mondunk a két egész pászkára, s a közöttük lévő eltörtre:

.מּוֹציא ֶל ֶחם ִמן ָהאָרֶץ
ִ  ַה,עוֹלם
ָ אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה
ָ רוּך
ְ ָבּ
Kezünkben marad a felső és a középső törött pászka és egy további áldást mondunk rájuk:

וֹתיו וְ ִצוָּנוּ ַעל
ָ ֲשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ
ֶ  א,עוֹלם
ָ אַתּה יהוה ֱאלֹ ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה
ָ רוּך
ְ ָבּ
.ילת ַמ ָצּה
ַ ֲכ
ִא
Letörünk az egész és a törött maceszből egy-egy olajbogyónyi darabot (kázájisz),
kényelmesen baloldalra dőlve elfogyasztjuk.

ָמרוֹר

:טובלים מרור בחרוסת ומברכים
Morojr: Bemártjuk a keserű gyökeret a chárojszeszbe és áldást mondunk:

וֹתיו וְ ִצוָנוּ ַעל
ָ ֲשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ
ֶ  א,עוֹלם
ָ אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה
ָ רוּך
ְ ָבּ
.ילת ָמרוֹר
ַ ֲכ
ִא
ֵך
ְ כּוֹר
: אומרים, מטבילים בחרוסת וקודם לאכילה בהסבת שמאל,לוקחים מן המצה התחתונה וכורכים עמה חזרת

Kojréch: A házigazda a legalsó, harmadik pászka két darabja közé keserű gyökeret tesz, és megjegyzi, hogy ez
megemlékezés Hilélre, aki a Szentély fennállása idején együtt – szendvicsként – fogyasztotta el a peszách-áldozat húsát a pászkával és a keserű gyökérrel.

וּמרוֹר
ָ ֵך ֶפּ ַסח ַמ ָצּה
ְ  ָהיָה כּוֹר,ֵכּן ָע ָשׂה ִה ֵלּל ִבּ ְז ַמן ֶשׁ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדשׁ ָהיָה ַקיָּם
.ֹאכלֻהוּ
ְ רוֹרים י
ִ וּמ
ְ  ַעל ַמצּוֹת:ֱמר
ַ  ְכּמוֹ ֶשׁ ֶנּא.ַחד
ַ ְאוֹכל ְבּי
ֵ ו
ֵך
ְ ֻשׂ ְל ָחן עוֹר
Sulchon ojréch: Az ünnepi étkezés. Elfogadott szokás, hogy elsőnek a – tálon lévő – keménytojást fogyasztjuk el, sós
vízbe mártva. Ez emlékezés a Szentély pusztulása felett érzett bánatunkra (RSZ Sulchán Áruchja 476:6.).

ָצפוּן

.לאחר הסעודה אוכלים מן האפיקומן
Cofun: Az étkezés után baloldalra dőlve elfogyasztjuk az elrejtett afikojmont.

ֵבּרַך

.מוזגים כוס שלישית ומברכים ברכת המזון
Kitöltjük a harmadik pohár bort és elmondjuk az asztali áldást.

ִמּ ֵלא ְשׂחוֹק
ָ  אָז י. ָהיִינוּ ְכּח ְֹל ִמים,יבת ִציּוֹן
ַ  ְבּשׁוּב יהוה ֶאת ִשׁ,ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת
 ִה ְג ִדּיל יהוה. ִה ְג ִדּיל יהוה ַלעֲשׂוֹת ִעם ֵא ֶלּה,ֹאמרוּ ַבגּוֹיִם
ְ  אָז י,וּלשׁוֹנֵנוּ ִרנָּה
ְ ִפּינוּ
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Áldást mondunk a második pohár borra és baloldalra dõlve kiisszuk.

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ
Ura, aki teremtetted a szõlõtõ gyümölcsét.

Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, bojré pri hágofen.

Rochco

Kezet mosunk a pászka evés elõtt  ahogy általában kenyérevés elõtt tesszük , és ezt az áldást mondjuk:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ
Ura, ki megszenteltél minket parancsolataival, és
meghagytad, hogy kezet mossunk.

Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, áser kidösonu bömicvojszov
vöcivonu ál nötilász jodojim.

MojciMáco

Áldást mondunk a két egész pászkára, s a közöttük lévõ eltörtre:

Áldott vagy te Örökkévaló Istenünk, a Világ
Ura, aki kenyeret ad a földbõl.

Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, hámojci lechem min hoorec.

Kezünkben marad a felsõ és a középsõ törött pászka és egy további áldást mondunk rájuk:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura,
aki megszentelt minket parancsolataival és meghagyta nekünk, hogy kovásztalan kenyeret együnk.

Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, áser kidösonu bömicvojszov
vöcivonu ál áchilász máco.

Letörünk az egész és a törött maceszbõl egy-egy olajbogyónyi darabot (kázájisz),
kényelmesen baloldalra dõlve elfogyasztjuk.

Morojr

Bemártjuk a keserû gyökeret a chárószetbe és áldást mondunk:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ
Ura, ki megszentelt minket parancsolataival és
meghagyta nekünk, hogy keserû gyökeret együnk.

Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, áser kidösonu bömicvojszov
vöcivonu ál áchilász morojr.

Kojréch

A házigazda a legalsó, harmadik pászka két darabja közé keserû gyökeret tesz, és megjegyzi, hogy ez
megemlékezés Hilélre, aki a Szentély fennállása idején együtt  szendvicsként  fogyasztotta el a peszácháldozat húsát a pászkával és a keserû gyökérrel.

Kén oszo Hilél bizmán seBész
Így tett Hilél a Szentély fennállása idején: egybegöngyölte a peszách-áldozat húsát, a pászkát Hámikdos hojo kájom, hojo kojréch
és a tormát és együtt fogyasztotta el õket, hogy peszách máco umorojr vöojchél böjáteljesítse az Írás parancsát: Egyétek a peszách-ál- chád. Kömo seneemár: ál mácojsz umödozatot együtt a pászkával és a keserû gyökérrel rojrim jojchluhu.
(4Mózes 9:11.).
Sulchon ojréch
Az ünnepi étkezés. Elfogadott szokás, hogy elsõnek a  tálon lévõ  keménytojást fogyasztjuk el, sós vízbe
mártva. Ez emlékezés a Szentély pusztulása felett érzett bánatunkra (RSZ Sulchán Áruchja, 476:6.).

Cofun

Az étkezés után baloldalra dõlve elfogyasztjuk az elrejtett áfikojmont.

Bérách

Kitöltjük a harmadik pohár bort és elmondjuk az asztali áldást.

Zarándokének. Mikor visszahozza az Örökkévaló Cion foglyait, mi mintha álmot láttunk volna. Kacagjunk teli szájjal, ujjongva vigadozzunk.
Más népek így fognak szólni: Nagyot tett velük az
Örökkévaló! Bizony nagyot is tett velünk az Örökkévaló, ezért örvendeztünk annyira. Hozd vissza

Sir hámálojsz, bösuv Ádojnoj esz
sivász Cijojn hojinu köchojlmim. Oz
jimolé szöchojk pinu ulösojnénu rino, oz
jojmru vágojim, higdil Ádojnoj lászojsz
im éle. Higdil Ádojnoj lászojsz imonu,
hojinu szöméchim. Suvo Ádojnoj esz
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יקים ַבּ ֶנּגֶב.
ֲפ ִ
יתנוַּ ,כּא ִ
שׁוּבה יהוה ֶאת ְשׁ ִב ֵ
ַלעֲשׂוֹת ִע ָמּנוָּ ,היִינוּ ְשׂ ֵמ ִחיםָ .
וּבכֹה ,נ ֵֹשׂא ֶמ ֶשׁ ְך ַה ָזּרַע ,בֹּא
ֵל ְך ָ
לוֹך י ֵ
ַהזּ ְֹר ִעים ְבּ ִד ְמ ָעה ְבּ ִרנָּה י ְִקצֹרוָּ .ה ְ
ָיבֹא ְב ִרנָּה נ ֵֹשׂא ֲא ֻלמּ ָֹתיו.
ְסוּדתוֹ ְבּ ַה ְררֵי ק ֶֹדשׁ .א ֵֹהב יהוה ַשׁ ֲערֵי ִציּוֹן,
ִל ְבנֵי קֹרַח ִמזְ מוֹר ִשׁיר ,י ָ
ַהב
ֻבּר ָבּ ְךִ ,עיר ָה ֱאל ִֹהים ֶס ָלה .אַזְ ִכּיר ר ַ
ִמכֹּל ִמ ְשׁ ְכּנוֹת ַי ֲעקֹב .נִ ְכ ָבּדוֹת ְמד ָ
ֵאָמר ִאישׁ
וּל ִציּוֹן י ַ
ֻלּד ָשׁםְ .
וּב ֶבל ְלי ְֹד ָעיִ ,הנֵּה ְפ ֶל ֶשׁת וְצוֹר ִעם כּוּשׁ ,זֶה י ַ
ָ
ֻלּד ָשׁם
ֶה ֶע ְליוֹן .יהוה י ְִספֹּר ִבּ ְכתוֹב ַע ִמּים ,זֶה י ַ
ֻלּד ָבּהּ ,וְהוּא יְכוֹנְ נ ָ
וְאישׁ י ַ
ִ
ֶס ָלה .וְ ָשׁ ִרים ְכּח ְֹל ִלים ,כֹּל ַמ ְעָינַי ָבּ ְך.
ֲב ְר ָכה ֶאת יהוה ְבּ ָכל ֵעתָ ,תּ ִמיד ְתּ ִה ָלּתוֹ ְבּ ִפי .סוֹף ָדּ ָבר ַהכֹּל נִ ְשׁ ָמע,
אָ
אָדםְ .תּ ִה ַלּת יהוה י ְַד ֶבּר
וֹתיו ְשׁמוֹרִ ,כּי זֶה ָכּל ָה ָ
וְאת ִמ ְצ ָ
ֶאת ָה ֱאל ִֹהים ְירָא ֶ
עוֹלם ו ֶ
ֵך ָכּל ָבּ ָשׂר ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ְל ָ
ִיבר ְ
ֵך יָהֵּ ,מ ַע ָתּה וְ ַעד
ַחנוּ נְ ָבר ְ
ָעדַ .ו ֲאנ ְ
ִפּי ,ו ָ
עוֹלםַ ,ה ְללוּיָהּ.
ָ
Májim áchárojnim kézleöntés előtt ezt mondjuk:

ֲלת ִא ְמרוֹ ֵמ ֵאל.
ָשׁע ֵמ ֱאל ִֹהים ,וְ ַנח ַ
אָדם ר ָ
זֶה ֵח ֶלק ָ
Májim áchárojnim kézleöntés után ezt mondjuk:

ֲשׁר ִל ְפנֵי יהוה.
ַוי ְַד ֵבּר ֵא ַלי ,זֶה ַה ֻשּׁ ְל ָחן א ֶ
ברכת הזימון – Zimun
שלשה שאכלו כאחד חייבים לזמן .המברך אומר:
Ha legalább három felnőtt férfi vesz részt az étkezésben, ezeket az áldásokat is mondjuk
(mezumánt bencsolunk). A házigazda felemeli a poharat és így kezdi:

ְנִב ִר ְיך.
ַהב ָלן ו ְ
ענְט ִשׁין[.
ֶעלין ֶבּ ְ
ַבּוֹתי ִמיר וו ִ
] :Jiddisülר ַ
המסובים עונים:
Többiek, azután az áldásvezető:

עוֹלם.
ָך ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
י ְִהי ֵשׁם יהוה ְמבֹר ְ
המברך אומר:
Az áldásvezető:

ֵך
נְבר ְ
ַבּוֹתיָ .
ַבּנָן ְור ַ
ִבּ ְרשׁוּת ָמ ָרנָן ְור ָ
אָכ ְלנוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ.
ֱאל ֵֹהינוּ[ ֶשׁ ַ

]:Ha tízen vannak, hozzáteszi

המסובים עונים:
Többiek, azután az áldásvezető:

וּבטוּבוֹ
אָכ ְלנוּ ִמ ֶשּׁלּוְֹ ,
רוּך ]ֱ :Ha tízen vannak, hozzátesziאל ֵֹהינוּ[ ֶשׁ ַ
ָבּ ְ
ָחיִינוּ.
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Örökkévaló Istenünk a többi foglyunkat is, mint
délvidéken az idõszakos patakokat, hogy akik
könnyezve vetettek, vigadozva arassanak. Aki vetõmagját sírva cipelte, örvendezve forduljon
vissza, boldogan takarítsa be kévéit.

söviszénu, kááfikim báNegev. Házojrim
bödimo börino jikcojru. Holojch jéléch
uvochoj, nojszé mesech házoro, boj jovoj
vörino nojszé álumojszov.
(126. zsoltár)

Korách fiainak zsoltáréneke. Szent hegyen
alapította az Örökkévaló Cion kapuit: jobban szereti azokat Jákob minden lakóhelyénél. Dicsõ dolgokat beszélnek rólad, Isten örök városa! Egyiptomot és Babilóniát azok között fogom említeni,
akik ismernek engem. Filisztea, Tirusz és Kus:
ennek ott van a szülõhazája. Cionról pedig ezt
mondják: Mindegyiküknek ez a szülõhazája. A
Legfelsõ szilárdítsa meg ezt. Az Örökkévaló számba veszi a népeket, amikor beírja õket: Ez ott
született. Szelá. Körtáncban éneklik: Minden forrásom belõled fakad.

Livné Kojrách mizmojr sir, jöszudoszoj böháröré kojdes. Ojhév Ádojnoj sááré Cijojn, mikojl miskönojsz Jáákojv.
Nichbodojsz mödubor boch, ir hoElojhim
szelo. Ázkir Ráháv uVovel löjojdoj, hiné
Fölesesz vöCojr im Kus ze julád som.
UlöCijojn jéomár is vöis julád bo, vöhu
jöchojnöneho eljojn. Ádojnoj jiszpojr
bichszojv ámim, ze julád som szelo. Vösorim köchojlölim, kojl májonáj boch.
(87. zsoltár)

Áldom az Örökkévalót mindenkor, állandóan Õt dicséri a szám. Mindezt hallva a végsõ tanulság ez: féld Istent, és tartsd meg parancsolatait,
mert ez minden embernek kötelessége. Az Örökkévaló dicséretét hirdeti szám, hadd áldja minden teremtmény szent Nevét mindörökre! Áldjuk mi is az Örökkévalót most és mindörökké,
háleluja!

Ávorcho esz Ádojnoj böchol ész, tomid töhiloszoj böfi. Szojf dovor hákojl nismo, esz hoElojhim jöro vöesz micvojszov
sömojr, ki ze kol hoodom. Töhilász Ádojnoj jödáber pi, vivoréch kol boszor sém
kodsoj löojlom voed. Váánáchnu növoréch jo, méáto vöád ojlom, hálelujo.
(Zsoltárok 34:2., Prédikátor
12:13., Zsoltárok 145:21., 115:18.)

Májim áchárojnim kézleöntés elõtt ezt mondjuk:

Ezt kapja a bûnös ember osztályrészül Istentõl, ezt örökli beszédéért Istentõl. (Jób 20:29.)

Ze chélek odom roso méElojhim,
vönáchálász imroj méÉl.

Májim áchárojnim kézleöntés után ezt mondjuk:

Akkor így szólt hozzám: Ez az Örökkévaló
színe elõtt álló asztal. (Jechezkél 41:22.)

Vájdábér éláj, ze hásulchon áser lifné
Ádojnoj.

Zimun
Ha legalább három felnõtt férfi vesz részt az étkezésben, ezeket az áldásokat is mondjuk (mezumánt
bencsolunk). A házigazda felemeli a poharat és így kezdi:

Uraim, mondjuk el az asztali áldást!
[Jiddisül: Rábojszáj, mir velln bentsn.]

Háv lon vönivrich!
[Rábojszáj mir velln bentsn!]

Többiek, azután az áldásvezetõ:

Áldott legyen az Örökkévaló neve mostantól
mindörökké!

Jöhi sém Ádojnoj mövojroch méáto
vöád ojlom.

Az áldásvezetõ:

Az itt ülõk engedelmével áldjuk (ha tízen vannak, hozzáteszi: Istenünket), akinek ételébõl most
ettünk!

Birsusz moronon vörábonon vörábojszáj növoréch (Elojhénu) seochálnu
miseloj.

Többiek, azután az áldásvezetõ:

Legyen áldott (ha tízen vannak, hozzáteszi: Istenünk), akinek kenyerébõl ettünk, és jóságából élünk!

Boruch (Elojhénu) seochálnu miseloj
uvtuvoj chojinu.
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ברכת המזון
עוֹלם כֻּלּוֹ ְבּטוּבוֹ,
עוֹלםַ ,הזָּן ֶאת ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
וּבטוּבוֹ
עוֹלם ַח ְסדּוְֹ .
ֶחם ְל ָכל ָבּ ָשׂרִ ,כּי ְל ָ
נוֹתן ל ֶ
ֲמים ,הוּא ֵ
וּב ַרח ִ
ְבּ ֵחן ְבּ ֶח ֶסד ְ
עוֹלם ו ֶ
ֶח ַסר ָלנוּ ָמזוֹן ְל ָ
ַהגָּדוֹל ִע ָמּנוּ ָתּ ִמיד לֹא ָח ֵסר ָלנוּ וְאַל י ְ
ָעדַ ,בּעֲבוּר
וּמ ִכין ָמזוֹן ְל ָכל
וּמ ִטיב ַלכֹּל ֵ
וּמ ַפ ְרנֵס ַלכֹּל ֵ
ְשׁמוֹ ַהגָּדוֹלִ ,כּי הוּא ֵאל זָן ְ
רוּך
יע ְל ָכל ַחי רָצוֹןָ .בּ ְ
ָד ָךַ ,
וּמ ְשׂ ִבּ ַ
פּוֹת ַח ֶאת י ֶ
ֲשׁר ָבּרָאָ .כּאָמוּרֵ :
יּוֹתיו א ֶ
ְבּ ִר ָ
אַתּה יהוהַ ,הזָּן ֶאת ַהכֹּל.
ָ
טוֹבה
ֲבוֹתינוּ ֶארֶץ ֶח ְמ ָדּה ָ
ְח ְל ָתּ ַלא ֵ
נוֹדה ְלּ ָך ,יהוה ֱאל ֵֹהינוַּ ,על ֶשׁ ִהנ ַ
ֶ
יתנוּ ִמ ֵבּית
וּפ ִד ָ
אתנוּ יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִםְ ,
הוֹצ ָ
וּר ָח ָבה ,וְ ַעל ֶשׁ ֵ
ְ
יך
ָת ָך ֶשׁ ִלּ ַמּ ְד ָתּנוּ ,ו ְַעל ֻח ֶקּ ָ
ית ָך ֶשׁ ָח ַת ְמ ָתּ ִבּ ְב ָשׂרֵנוּ ,וְ ַעל תּוֹר ְ
ֲב ִדים ,וְ ַעל ְבּ ִר ְ
עָ
אַתּה זָן
ילת ָמזוֹן ָשׁ ָ
ֲכ ַ
ַנְתּנוּ ,וְ ַעל א ִ
ָח ֶסד ֶשׁחוֹנ ָ
הוֹד ְע ָתּנוּ ,ו ְַעל ַחיִּים ֵחן ו ֶ
ֶשׁ ַ
וּב ָכל ָשׁ ָעה.
וּב ָכל ֵעת ְ
אוֹתנוּ ָתּ ִמידְ ,בּ ָכל יוֹם ְ
וּמ ַפ ְרנֵס ָ
ְ
ֵך
אוֹת ְך ,י ְִת ָבּר ְ
וּמ ָב ְר ִכים ָ
מוֹדים ָל ְךְ ,
ַחנוּ ִ
וְעל ַהכֹּל יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֲאנ ְ
ַ
ַכ ָתּ ֶאת
וּבר ְ
וְאָכ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ ֵ
ָעדַ .כּ ָכּתוּבַ :
עוֹלם ו ֶ
ִשׁ ְמ ָך ְבּ ִפי ָכּל ַחי ָתּ ִמיד ְל ָ
ֲשׁר נ ַ
יךַ ,על ָהאָרֶץ ַהטּ ָֹבה א ֶ
יהוה ֱאל ֶֹה ָ
אַתּה יהוהַ ,על ָהאָרֶץ
רוּך ָ
ָתן ָל ְךָ .בּ ְ
וְ ַעל ַה ָמּזוֹן.
וְעל ִציּוֹן
ֶךַ ,
ְרוּשׁ ַליִם ִעיר ָ
ָאל ַע ֶמּ ָך ,ו ְַעל י ָ
ַחם יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ַעל י ְִשׂר ֵ
רֵ
וְה ָקּדוֹשׁ
יח ָך ,ו ְַעל ַה ַבּיִת ַהגָּדוֹל ַ
בוֹד ָך ,ו ְַעל ַמ ְלכוּת ֵבּית ָדּוִ ד ְמ ִשׁ ֶ
ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ
וְכ ְל ְכּ ֵלנוּ
רוֹענוּ זוֹנֵנוּ ַפּ ְר ְנ ֵסנוּ ַ
אָבינוֵּ ,
ֶשׁנִּ ְקרָא ִשׁ ְמ ָך ָע ָליוֱ .אל ֵֹהינוִּ ,
יכנוּ
רוֹתינוְּ ,ונָא אַל ַתּ ְצ ִר ֵ
וְה ְרוַח ָלנוּ יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ְמ ֵהרָה ִמ ָכּל ָצ ֵ
יחנוַּ ,
וְה ְרוִ ֵ
ַ
ָאָתםִ ,כּי ִאם ְלי ְָד ָך
ידי ַה ְלו ָ
ָדם וְ לֹא ִל ֵ
ידי ַמ ְתּנַת ָבּ ָשׂר ו ָ
יהוה ֱאל ֵֹהינוּ לֹא ִל ֵ
עוֹלם
וְה ְר ָח ָבהֶ ,שׁלֹּא נֵבוֹשׁ ְולֹא נִ ָכּ ֵלם ְל ָ
דוֹשׁה ָ
תוּחהַ ,ה ְקּ ָ
ַה ְמּ ֵלאָהַ ,ה ְפּ ָ
ָעד.
וֶ
בשבת מוסיפים זה:
Szombaton hozzátesszük ezt:

יעי ַה ַשּׁ ָבּת
וּב ִמ ְצוַת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יך ְ
וֹת ָ
יצנוּ יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ִמ ְצ ֶ
ֲל ֵ
וְהח ִ
ְר ֵצה ַ
נוּח
ֶיך ִל ְשׁ ָבּת בּוֹ ְו ָל ַ
ְה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּהִ ,כּי יוֹם זֶה גָּדוֹל ְו ָקדוֹשׁ הוּא ְל ָפנ ָ
ַהגָּדוֹל ו ַ
יח ָלנוּ ,יהוה ֱאל ֵֹהינוֶּ ,שׁלֹּא ְת ֵהא
צוֹנְך ָהנִ ַ
וּב ְר ָ
ֶךִ ,
ֲבה ְכּ ִמ ְצוַת ְרצוֹנ ָ
בּוֹ ְבּאַה ָ
ֶח ַמת ִציּוֹן
וְה ְר ֵאנוּ יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ְבּנ ָ
נוּח ֵתנוַּ ,
ָחה ְבּיוֹם ְמ ָ
ָצרָה ְויָגוֹן ַו ֲאנ ָ
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Asztali
Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, ki szeretettel és irgalommal viseled
gondját a világnak, ki kegyelmesen kenyeret
juttatsz minden élõnek, kinek köszönhetjük,
hogy soha semmiben nem szenvedtünk hiányt,
és remélhetõleg nem is fogunk soha. Hatalmas a Te neved. Mert ellátónk és gondoskodónk vagy, mindenkivel csak jót tevõ, aki minden teremtménynek élelmet juttatsz. Amint
írva van: Kinyitod kezedet, és kegyelmedben
kielégítesz minden élõlényt (Zsoltárok 145:16.).
Áldott vagy Örökkévaló, aki mindenkit ellátsz.

áldás
Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, házon esz hoojlom kuloj bötuvoj,
böchén böcheszed uvöráchámim, Hu nojszén
lechem löchol boszor, ki löojlom chászdoj.
Uvtuvoj hágodojl imonu tomid loj choszér
lonu vál jechszár lonu mozojn löojlom voed,
báávur sömoj hágodojl, ki Hu Él zon
umöfárnész lákojl umétiv lákojl uméchin
mozojn löchol börijojszov áser boro. Koomur:
pojszéách esz jodecho, umászbiá löchol cháj
rocojn. Boruch Áto Ádojnoj, házon esz
hákojl.

Hála a Szentföldért
Nojde löcho, Ádojnoj Elojhénu, ál seHálát adunk Neked, Örökkévaló Istenünk, hogy atyáinknak hagytad örökbe ezt a hinchálto láávojszénu erec chemdo tojvo
gyönyörûséges, termékeny, tágas országot, s uröchovo, vöál sehojcészonu Ádojnoj Elojhogy kivezettél minket Egyiptom földjérõl, a hénu méerec Micrájim, ufdiszonu mibész
rabszolgaság házából, hogy testünkre pecsé- ávodim, vöál böriszcho sechoszámto bivtelt szövetséget kötöttél velünk, és megtaní- szorénu, vöál Tojroszcho selimádtonu,
tottál bennünket a Tórára és annak paran- vöál chukecho sehojdátonu, vöál chájim
csaira és törvényeire, s hogy kegyes, szeretet- chén vocheszed sechojnántonu, vöál áchiteljes élettel ajándékoztál meg bennünket és lász mozojn soáto zon umöfárnész ojszonu
gondoskodtál az élelmünkrõl mindig, minden tomid, böchol jojm uvöchol ész uvöchol
soo.
nap, minden idõben és minden órán.
Hálásak vagyunk hát Neked, ÖrökkévaVöál hákojl Ádojnoj Elojhénu ánáchnu
ló Istenünk, mindezért, és áldunk Téged, dicsérje a nevedet minden élõ örökkön örök- mojdim loch, umövorchim ojszoch, jiszboréch
ké. Mint ahogyan az Írás tanítja: ha ettél és simcho böfi kol cháj tomid löojlom voed.
beteltél, magasztald az Örökkévalót, Istenedet, Kákoszuv: vöochálto vöszovoto uvéráchto esz
köszönd meg Neki a nektek juttatott szép or- Ádojnoj Elojhecho, ál hoorec hátojvo áser
szágot. (5Mózes 8:10.) Áldott vagy Örökké- noszán loch. Boruch Áto Ádojnoj, ál hoorec
vöál hámozojn.
való, az országért és tápláló terméséért.
Ima Jeruzsálem újjáépítéséért
Ráchém Ádojnoj Elojhénu ál Jiszroél ámeKönyörülj meg, Örökkévaló Istenünk Izraelen, a Te népeden, és Jeruzsálemen, a váro- cho, vöál Jörusoláim irecho, vöál Cijojn miskán
sodon és Cionon, dicsõséged színhelyén, és fel- kövojdecho, vöál málchusz bész Dovid
kentednek, Dávidnak királyságán, és a nagy mösichecho, vöál hábájisz hágodojl vöhákodojs
Szentélyen, melyet a Te neved díszít. Atyánk, senikro simcho olov. Elojhénu, ovinu, rojénu
pásztorunk, láss el és táplálj minket, könnyíts zojnénu párnöszénu vöchálkölénu vöhárvichénu,
az életünkön, s szabadíts meg bennünket min- vöhárvách lonu Ádojnoj Elojhénu möhéro mikol
den gondunktól, bajunktól. Ne engedd Örök- corojszénu, vöno ál tácrichénu Ádojnoj Elojhénu
kévaló Istenünk, hogy halandó ember alamizs- loj lidé mátnász boszor vodom völoj lidé
nájára vagy kölcsönére szoruljunk, csupán a hálvooszom, ki im löjodcho hámöléo,
Te bõséggel teli, felénk táruló szent kezedre, hápöszucho, háködojso vöhorchovo, seloj névojs
völoj nikolém löojlom voed.
hogy sohase legyen okunk szégyenkezésre.
Szombaton ezt hozzátesszük:

Légy kegyes hozzánk, Örökkévaló Istenünk, erõsíts meg minket parancsolataiddal és a hetedik napnak, e nagy, szent szombatnak parancsával, mert tudjuk, hogy nagy

Röcé vöháchálicénu Ádojnoj Elojhénu
bömicvojszecho uvömicvász jojm hásvii
hásábosz hágodojl vöhákodojs háze, ki jojm
ze godojl vökodojs hu löfonecho lisbosz boj
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וּב ַעל
אַתּה הוּא ַבּ ַעל ַהיְשׁוּעוֹת ַ
ְרוּשׁ ַליִם ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָךִ ,כּי ָ
וּב ִב ְניַן י ָ
ֶךְ ,
ִעיר ָ
ֶחמוֹת.
ַהנּ ָ
ִשּׁ ַמע,
ָצה וְ י ָ
ָאה וְ ֵיר ֶ
יע ,וְ ֵיר ֶ
ֲלה ְוָיבֹא ְויַגִּ ַ
ֲבוֹתינוַּ ,יע ֶ
ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי א ֵ
יח ֶבּן ָדּוִד
זִכרוֹן ָמ ִשׁ ַ
ֲבוֹתינוּ ,וְ ְ
זִכרוֹן א ֵ
וּפ ְקּדוֹנֵנוּ וְ ְ
ָכר ז ְִכרוֹנֵנוּ ִ
וְ י ִָפּ ֵקד ְו ִיזּ ֵ
ָאלְ ,ל ָפנ ָ
זִכרוֹן ָכּל ַע ְמּ ָך ֵבּית י ְִשׂר ֵ
ְרוּשׁ ַליִם ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָך ,וְ ְ
ַע ְב ֶדּ ָך ,וְ ז ְִכרוֹן י ָ
ֶיך,
וּל ָשׁלוֹםְ .בּיוֹם
טוֹבים ְ
וּל ַחיִּים ִ
ֲמיםְ ,
וּל ַרח ִ
וּל ֶח ֶסד ְ
טוֹבהְ ,ל ֵחן ְ
יטה ְל ָ
ִל ְפ ֵל ָ
ַחג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּהְ ,בּיוֹם טוֹב ִמ ְקרָא ק ֶֹדשׁ ַהזֶּה ז ְָכרֵנוּ יהוה ֱאל ֵֹהינוּ בּוֹ
טוֹביםִ .
ְשׁוּעה
וּב ְד ַבר י ָ
יענוּ בוֹ ְל ַחיִּים ִ
וְהוֹשׁ ֵ
ִ
ָכה,
וּפ ְק ֵדנוּ בוֹ ִל ְבר ָ
טוֹבהָ ,
ְל ָ
יך ֵעינֵינוִּ ,כּי ֵאל ֶמ ֶל ְך
יענוִּ ,כּי ֵא ֶל ָ
וְהוֹשׁ ֵ
ִ
ַחם ָע ֵלינוּ
וְחנֵּנוּ ְור ֵ
ֲמים חוּס ָ
ְו ַרח ִ
אָתּה.
ַחנּוּן וְ רַחוּם ָ
אַתּה יהוה ,בּוֹנֵה
רוּך ָ
ָמינוָּ .בּ ְ
ְרוּשׁ ַליִם ִעיר ַהקּ ֶֹדשׁ ִבּ ְמ ֵהרָה ְבי ֵ
וּבנֵה י ָ
ְ
אָמן.
ְרוּשׁ ָליִםֵ ,
ֲמיו י ָ
ְב ַרח ָ
אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
אַדּירֵנוּ,
אָבינוַּ ,מ ְל ֵכּנוִּ ,
עוֹלםָ ,ה ֵאלִ ,
רוּך ָ
ָבּ ְ
ָאלַ ,ה ֶמּ ֶל ְך
רוֹעה י ְִשׂר ֵ
רוֹענוּ ֵ
דוֹשׁנוּ ְקדוֹשׁ ַי ֲעקֹבֵ ,
יוֹצרֵנוְּ ,ק ֵ
ֲלנוְּ ,
בּוֹר ֵאנוּ ,גֹּא ֵ
ְ
יטיב ָלנוּ ,הוּא ֵמ ִטיב ָלנוּ ,הוּא
וְה ֵמּ ִטיב ַלכֹּל ְבּ ָכל יוֹם וָיוֹם .הוּא ֵה ִ
ַהטּוֹב ַ
וּל ֶח ֶסד
גוֹמ ֵלנוּ ,הוּא י ְִג ְמ ֵלנוּ ָל ַעד ְל ֵחן ְ
ֵיטיב ָלנוּ ,הוּא ְג ָמ ָלנוּ ,הוּא ְ
י ִ
ָסה
ֶח ָמהַ ,פּ ְרנ ָ
ישׁוּעה ,נ ָ
ָכה וִ ָ
וְה ְצ ָל ָחהְ ,בּר ָ
וּל ֶרוַחַ ,ה ָצּ ָלה ַ
ֲמים ְ
וּל ַרח ִ
ְ
ְח ְסּרֵנוּ.
עוֹלם אַל י ַ
וּמ ָכּל טוּב ְל ָ
וְכל טוֹבִ ,
ֲמים ו ַ
וְ ַכ ְל ָכּ ָלהְ ,ו ַרח ִ
ְחיִּים וְ ָשׁלוֹם ָ
ָעד.
עוֹלם ו ֶ
לוֹך ָע ֵלינוּ ְל ָ
ֲמן הוּא י ְִמ ְ
ָה ַרח ָ
וּבאָרֶץ.
ֵך ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
ֲמן הוּא י ְִת ָבּר ְ
ָה ַרח ָ
ֵצח ְנ ָצ ִחים,
וּלנ ַ
וֹרים ,וְ י ְִת ָפּ ֵאר ָבּנוּ ָל ַעד ְ
ֲמן הוּא י ְִשׁ ַתּ ַבּח ְלדוֹר דּ ִ
ָה ַרח ָ
עוֹל ִמים.
עוֹל ֵמי ָ
וּל ְ
וְ י ְִת ַה ַדּר ָבּנוּ ָל ַעד ְ
ֲמן הוּא י ְַפ ְרנְ ֵסנוּ ְבּ ָכבוֹד.
ָה ַרח ָ
קוֹמ ִמיּוּת
יכנוּ ְ
יוֹל ֵ
ֲמן הוּא י ְִשׁבּוֹר עוֹל ַהגּוֹיִם ֵמ ַעל ַצוָּארֵנוְּ ,והוּא ִ
ָה ַרח ָ
אַר ֵצנוּ.
ְל ְ
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és szent ez a nap számodra is, azért hagytad meg,
hogy e napon megnyugodjunk és megpihenjünk
parancsolataidhoz híven, szeretettel. Tedd Örökkévaló Istenünk, hogy nyugalmunk e napját gond,
baj, bánat meg ne zavarja, és engedd megérnünk
Urunk, Istenünk, székhelyednek, Cionnak a megvigasztalódását, és szent városodnak, Jeruzsálemnek
a felépülését, hisz Te vagy az üdv és vigasz Istene.

völonuách boj böáhávo kömicvász röcojnecho, uvircojncho honiách lonu, Ádojnoj Elojhénu, seloj szöhé coro vöjogojn
váánocho böjojm mönuchoszénu, vöhárénu Ádojnoj Elojhénu bönechomász Cijojn irecho, uvövinján Jörusolájim ir kodsecho, ki Áto hu báál hájsuojsz uváál hánechomojsz.

Istenünk és atyáink Istene! Szálljon fel, törjön a magasba, érkezzen Elébed és fogadtassék
kegyesen, láttassék és hallgattassék meg. Jusson eszedbe a magunk és atyáink sorsának
emléke, Dávid szolgád ivadékának, a Messiásnak emléke, Jeruzsálemnek, szent városodnak
emléke, és egész népednek, Izraelnek az emléke. Váljanak mind oltalommá és menedékké,
kegyes könyörületté, boldog, békés jó életté a
pászka ezen ünnepén és a szent gyülekezés ezen
ünnepén. Emlékezz meg rólunk kegyesen, tedd
e napot áldottá, segíts minket jó életre és óvj
meg minket, légy könyörületes hozzánk, szánj
meg minket és irgalmazz nekünk, mert csak Rád
függesztjük szemünket, ki a vigasz és a
könyörület Istene vagy.

Elojhénu vÉlojhéj ávojszénu, jáále vöjovoj vöjágiá, vöjéroe vöjéroce vöjisomá,
vöjipokéd vöjizochér zichrojnénu ufikdojnénu vözichrojn ávojszénu, vözichrojn Mosiách ben Dovid ávdecho, vözichrojn Jörusolájim ir kodsecho, vözichrojn kol ámcho bész Jiszroél, löfonecho, lifléto lötojvo,
löchén ulöcheszed ulöráchámim, ulöchájim
tojvim ulösolojm. Böjojm chág hámácojsz
háze, böjojm tojv mikro kojdes háze
zochrénu Ádojnoj Elojhénu boj lötojvo,
ufokdénu voj livrocho, vöhojsiénu voj löchájim tojvim. Uvidvár jösuo vöráchámim
chusz vöchonénu vöráchém olénu vöhojsiénu, ki Élecho énénu, ki Él melech chánun vöráchum oto.

És építsd fel Jeruzsálemet, szent városunUvné Jörusolájim ir hákojdes bimhéro
kat mielõbb, még a mi napjainkban. Áldott vagy vöjoménu. Boruch Áto Ádojnoj, bojné vöTe Örökkévaló, aki irgalmában felépíti Jeruzsá- ráchámov Jörusolojim, omén.
lemet. Ámen.
Hálaima Isten jóságáért
Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a ViBoruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
lág Ura, Atyánk, Királyunk, Erõsségünk, Alko- Hoojlom, hoÉl, Ovinu, Málkénu, Ádirénu,
tónk, Megváltónk, Teremtõnk, Szentünk, Jákob Bojrénu, Gojálénu, Jojcrénu, Ködojsénu köSzentje, Pásztorunk, Izrael Pásztora, a jóságos dojs Jáákojv, Rojénu rojé Jiszroél, hámelech
Úr, aki mindenkivel jót tesz, nap mint nap. Õ hátojv vöhámétiv lákojl böchol jojm vöjojm.
tett jót velünk, Õ tesz jót velünk, és Õ fog ve- Hu hétiv lonu, Hu métiv lonu, Hu jéjtiv lonu,
lünk jót tenni. Õ halmozott el, halmoz el ma is Hu gömolonu, Hu gojmlénu, Hu jigmölénu
és fog elhalmozni bennünket kegyelmével, ir- loád löchén ulöcheszed ulöráchámim ulöregalmával, sikerrel, áldással és segedelemmel, vách, hácolo vöháclocho, börocho vijsuo,
vigasszal és gondtalan megélhetéssel, békés élet- nechomo, párnoszo vöchálkolo, vöráchámim
tel és mindenféle jóval, hogy hiánytalan bol- vöchájim vösolojm vöchol tojv, umikol tuv löojdogságban élhessünk mindig.
lom ál jöchászrénu.
Irgalmas Isten, Te uralkodj fölöttünk örökké.
Könyörületes Isten, Feléd szálljon az áldás,
magasztalással égen és földön.
Õt, az Irgalmast dicsérjék minden nemzedékben, legyünk mi dicsérete örökre és örökkön-örökké, legyünk mi ékessége az idõk végezetéig.
Az Irgalmas gondoskodjon megélhetésünkrõl.
A Könyörületes törje le nyakunkról a népek igáját és emelt fõvel vigyen be hazánkba.

Horáchámon Hu jimlojch olénu löojlom
voed.
Horáchámon Hu jiszboréch básomájim
uvoorec.
Horáchámon Hu jistábách lödojr dojrim,
vöjiszpoér bonu loád ulönécách nöcochim,
vöjiszhádár bonu loád ulöojlmé ojlomim.
Horáchámon Hu jöfárnöszénu böchovojd.
Horáchámon Hu jisbojr ojl hágojim méál
cávorénu, vöhu jojlichénu kojmömijusz löárcénu.
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אָכ ְלנוּ
ֻבּה ְבּ ַביִת זֶה וְ ַעל ֻשׁ ְל ָחן זֶה ֶשׁ ַ
ָכה ְמר ָ
ֲמן הוּא י ְִשׁ ַלח ְבּר ָ
ָה ַרח ָ
ָע ָליו.
יב ֶשּׂר ָלנוּ
ֲמן הוּא י ְִשׁ ַלח ָלנוּ ֶאת ֵא ִליָּהוּ ַהנּ ִָביא זָכוּר ַלטּוֹב ִו ַ
ָה ַרח ָ
ֶחמוֹת.
ְבּשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת יְשׁוּעוֹת ְונ ָ
ָתי
וְאת ִא ִמּי מוֹר ִ
מוֹרי ַבּ ַעל ַה ַבּיִת ַהזֶּהֶ .
אָבי ִ
ֵך ֶאת ִ
ֲמן הוּא י ְָבר ְ
ָה ַרח ָ
אוֹתנוּ
ֲשׁר ָל ֶהםָ ,
וְאת ָכּל א ֶ
וְאת ז ְַר ָעם ֶ
יתם ֶ
וְאת ֵבּ ָ
אוֹתם ֶ
ַבּ ְע ַלת ַה ַבּיִת ַהזֶּהָ ,
ָהם ,י ְִצ ָחק ְוַי ֲעקֹב ַבּכֹּל
ַך ֶאת א ֵ
ֲשׁר ָלנוְּ .כּמוֹ ֶשׁ ֵבּר ְ
אַבר ָ
ֲבוֹתינוּ ְ
וְאת ָכּל א ֶ
ֶ
ֹאמר
ֵמהְ ,ונ ַ
ָכה ְשׁל ָ
ַחד ִבּ ְבר ָ
ֻלּנוּ י ַ
אוֹתנוּ ) ְבּנֵי ְבּ ִרית( כּ ָ
ֵך ָ
ִמכֹּל כֹּלֵ ,כּן י ְָבר ְ
אָמן.
ֵ
ִמ ָמּרוֹם י ְַל ְמּדוּ ָע ָליו וְ ָע ֵלינוּ ְזכוּת ֶשׁ ְתּ ֵהא ְל ִמ ְשׁ ֶמרֶת ָשׁלוֹם ,וְ נִ ָשּׂא
וְשׂ ֶכל טוֹב ְבּ ֵעינֵי
וְנִמ ָצא ֵחן ֵ
וּצ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֵֹהי י ְִשׁ ֵענוְ ,
ָכה ֵמ ֵאת יהוה ְ
ְבר ָ
ְאָדם.
ֱאל ִֹהים ו ָ
בשבת מוסיפים זה:
Szombaton ezt tesszük hozzá:

עוֹל ִמים.
נוּחה ְל ַחיֵּי ָה ָ
וּמ ָ
ילנוּ ְליוֹם ֶשׁכֻּלּוֹ ַשׁ ָבּת ְ
ַנְח ֵ
ֲמן הוּא י ִ
ָה ַרח ָ
ילנוּ ְליוֹם ֶשׁכֻּלּוֹ טוֹב.
ַנְח ֵ
ֲמן הוּא י ִ
ָה ַרח ָ
עוֹלם ַה ָבּאִ .מ ְגדֹּל יְשׁוּעוֹת
וּל ַחיֵּי ָה ָ
יח ְ
ַכּנוּ ִלימוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲמן הוּא ְיז ֵ
ָה ַרח ָ
רוֹמיו
עוֹלם .ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
וּלז ְַרעוֹ ַעד ָ
ַמ ְלכּוֹ וְ ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ִל ְמ ִשׁיחוְֹ ,ל ָדוִד ְ
אָמן.
וְא ְמרוּ ֵ
ָאלִ ,
וְעל ָכּל י ְִשׂר ֵ
ֲשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ ַ
הוּא ַיע ֶ
ָעבוּ,
יְראוּ ֶאת יהוה ְקד ָֹשׁיוִ ,כּי ֵאין ַמ ְחסוֹר ִלירֵאָיוְ .כּ ִפ ִירים רָשׁוּ וְ ר ֵ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסרוּ ָכל טוֹב .הוֹדוּ ַליהוה ִכּי טוֹבִ ,כּי ְל ָ
וְ ד ְֹר ֵשׁי יהוה לֹא י ְ
ֲשׁר י ְִב ַטח ַבּיהוה,
ֶבר א ֶ
רוּך ַהגּ ֶ
יע ְל ָכל ַחי רָצוֹןָ .בּ ְ
וּמ ְשׂ ִבּ ַ
ָד ָך ַ
פּוֹת ַח ֶאת י ֶ
ֵ
יתי ַצ ִדּיק ֶנ ֱעזָבְ ,וז ְַרעוֹ
ָא ִ
נְתּי ,וְ לֹא ר ִ
ָק ִ
ִיתי ,גַם ז ַ
ַער ָהי ִ
וְהיָה יהוה ִמ ְב ַטחוֹ] .נ ַ
ָ
ֵך ֶאת ַעמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם[.
ִתּן ,יהוה י ְָבר ְ
ְמ ַב ֵקשׁ ָל ֶחם .יהוה עֹז ְל ַעמּוֹ י ֵ
מברכים על הכוס ושותים אותו בהסבת שמאל.
Áldást mondunk a harmadik pohár borra és baloldalra dőlve kiisszuk.

ָפן.
עוֹלם ,בּוֹרֵא ְפּ ִרי ַהגּ ֶ
אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ

43

PESZÁCHI HÁGÁDÁ

Az Irgalmas hintsen áldást e házra, erre az
asztalra, amelynél étkeztünk.

Az Irgalmas áldja meg tanító atyámat, e
ház fejét, és tanító édesanyámat, e ház
asszonyát, õket és házuk népét, sarjaikat és
minden tulajdonukat. Ahogy megáldotta
atyáinkat, Ábrahámot, Izsákot és Jákobot
mindennel, mindenkor, úgy áldjon meg
mindnyájunkat (a szövetség gyermekeit), legdúsabb áldásaival, és mondjunk erre áment.

Horáchámon Hu jislách börocho mörubo bövájisz ze vöál sulchon ze seochálnu olov.
Horáchámon Hu jislách lonu esz Élijohu
hánovi zochur látojv vivászer lonu böszojrojsz
tojvojsz jösuojsz vönechomojsz.
Horáchámon Hu jövoréch esz ovi mojri
báál hábájisz háze, vöesz imi mojroszi báálász
hábájisz háze, ojszom vöesz bészom vöesz
zárom vöesz kol áser lohem, ojszonu vöesz
kol áser lonu. Kömoj sebérách esz ávojszénu
Ávrohom, Jicchok vöJáákojv bákojl mikojl
kojl, kén jövoréch ojszonu (bönéj brisz)
kulonu jáchád bivrocho sölémo, vönojmár
omén.

A magasságos egekbõl olyan érdemet fordítsanak javára és javunkra, mely békénk biztosítéka lesz, áldást kapjunk az Örökkévalótól, igazságtevést szabadító Istenünktõl, és tetszést arassunk Isten és ember szemében!

Mimorojm jölámdu olov vöolénu zöchusz
setöhé lömismeresz solojm, vöniszo vörocho
méész Ádojnoj ucödoko méElojhéj jisénu,
vönimco chén vöszéchel tojv böénéj Elojhim
vöodom.

A Könyörületes küldje el hozzánk az áldott
emlékû Élijáhut, a prófétát, vele küldjön jó híreket, vigaszt és támogatást.

Szombaton ezt tesszük hozzá:

Könyörületes Isten, adjad, hogy megérjük
azt az idõt, amely csupa szombat és örökké
tartó nyugodalom.

Horáchámon Hu jánchilénu löjojm
sekuloj sábosz umönucho löchájéj
hoojlomim.

Irgalmas Isten! Testáld ránk a vég nélküli
ünnepnapot.

Horáchámon Hu jánchilénu löjojm
sekuloj tojv.

Könyörületes Isten, engedd megérnünk a messiási napokat és a túlvilági életet. Védõ bástyája
vagy Te királyodnak, kegyes pártfogója felkentednek, Dávidnak és minden sarjának örökké. Ki békét teremt a magasságos egekben, Õ hozzon békét ránk és egész Izraelre, és mondjunk erre áment.

Horáchámon Hu jözákénu limojsz
hámosiách ulöchájé hoojlom hábo. Migdojl
jösuojsz málkoj vöojsze cheszed limsichoj,
löDovid ulzároj ád ojlom. Ojsze solojm
bimrojmov Hu jáásze solojm olénu vöál kol
Jiszroél, vöimru omén.

Félve tiszteljétek az Örökkévalót, ti jámborok, mert hívei nem látnak szükséget soha. Még
az oroszlánok is éhezve tengõdnek olykor, de
akik Istent keresik, azoknak nem hiányzik semmi. Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jóságos Õ, örökös az Õ kegye. Kitárja kezét és
kegyesen jóllakat minden élõt. Boldog az, aki
az Örökkévalóban bízik, aki Õbelé veti a hitét.
[Ifjú is voltam, meg is öregedtem, de még nem
láttam, hogy az igaz ember el lett volna hagyva, sem gyermekét koldulni. Az Örökkévaló erõt
ad népének, Isten a népét békével áldja meg.]

Jöru esz Ádojnoj ködojsov, ki éjn máchszojr liréov. Köfirim rosu vöroévu, vödojrsé
Ádojnoj loj jáchszöru chol tojv. Hojdu
láÁdojnoj ki tojv, ki löojlom chászdoj. Pojszéách esz jodecho umászbiá löchol cháj
rocojn. Boruch hágever áser jivtách báÁdojnoj vöhojo Ádojnoj mivtáchoj. [Náár
hojiszi, gám zokánti, völoj roiszi cádik
neezov, vözároj mövákes lochem. Ádojnoj
ojz löámoj jitén Ádojnoj jövoréch esz ámoj
vásolojm.]

Áldást mondunk a harmadik pohár borra és baloldalra dõlve kiisszuk.

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki teremtetted a szõlõtõ gyümölcsét.

Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, bojré pri hágofen.

44

çñô ìù äãâä
מוזגים כוס רביעית ואת כוסו של אליהו ,פותחים את הדלת ואומרים:
Kitöltjük a negyedik poharat és Élijáhu próféta serlegét. Majd kitárjuk az ajtót és ezt mondjuk:

ֲשׁר
ֲשׁר לֹא י ְָדעוּךְ ,ו ַעל ַמ ְמ ָלכוֹת א ֶ
ֲמ ְת ָך ֶאל ַהגּוֹיִם א ֶ
ְשׁפוֹ ְך ח ָ
יהם
אָכל ֶאת ַי ֲעקֹב ְו ֶאת ָנוֵהוּ ֵה ַשׁמּוְּ .שׁ ָפ ְך ֲע ֵל ֶ
ְבּ ִשׁ ְמ ָך לֹא ָקרָאוִּ .כּי ַ
ַשּׂיגֵםִ .תּ ְרדּוֹף ְבּאַף ְו ַת ְשׁ ִמי ֵדם ִמ ַתּ ַחת ְשׁ ֵמי
אַפּ ָך י ִ
ַע ֶמ ָך ַוחֲרוֹן ְ
זְ
יהוה.
ַה ֵלּל-נ ְִר ָצה

גומרים את ההלל.
Hálél-Nirco: Zsoltárok, befejező dalok.

לֹא ָלנוּ יהוה לֹא ָלנוּ,
ֲמ ֶתּ ָך.
ִכּי ְל ִשׁ ְמ ָך ֵתּן ָכּבוֹד ַעל ַח ְס ְדּ ָך ַעל א ִ
יהם.
ֹאמרוּ ַהגּוֹיִם אַיֵּה נָא ֱאל ֵֹה ֶ
ָל ָמה י ְ
ֲשׁר ָח ֵפץ ָע ָשׂה.
וֵאל ֵֹהינוּ ַב ָשּׁ ָמיִם ,כֹּל א ֶ
אָדם.
ָהבַ ,מע ֵ
ֲשׂי י ְֵדי ָ
יהם ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
ֲצ ֵבּ ֶ
עַ
ֶפּה ָל ֶהם וְ לֹא י ְַד ֵבּרוֵּ ,עי ַניִם ָל ֶהם וְ לֹא י ְִראוּ.
אָזְ ַניִם ָל ֶהם וְ לֹא י ְִשׁ ָמעוּ ,אַף ָל ֶהם וְ לֹא י ְִריחוּן.
יהם וְ לֹא י ְַה ֵלּכוּ,
יהם וְ לֹא י ְִמישׁוּן ,רַגְ ֵל ֶ
י ְֵד ֶ
ֶהגוּ ִבּגְ רוֹנָם.
לֹא י ְ
ֲשׁר בּ ֵֹט ַח ָבּ ֶהם.
יהם ,כֹּל א ֶ
מוֹהם י ְִהיוּ ע ֵֹשׂ ֶ
ְכּ ֶ
וּמ ִגנָּם הוּא.
ָאל ְבּ ַטח ַבּיהוהֶ ,ע ְזרָם ָ
י ְִשׂר ֵ
וּמ ִגנָּם הוּא.
ֵבּית אַ ֲהרֹן ִבּ ְטחוּ ַביהוהֶ ,עזְ רָם ָ
וּמ ִגנָּם הוּא.
י ְִר ֵאי יהוה ִבּ ְטחוּ ַביהוהֶ ,ע ְזרָם ָ
ָאל
ֵך ֶאת ֵבּית י ְִשׂר ֵ
ֵך ,י ְָבר ְ
זְכרָנוּ י ְָבר ְ
יהוה ָ
ֵך י ְִר ֵאי יהוה,
ֵך ֶאת ֵבּית אַ ֲהרֹן .י ְָבר ְ
י ְָבר ְ
יכם,
ֲל ֶ
ַה ְקּ ַטנִּ ים ִעם ַה ְגּד ִֹלים .י ֵֹסף יהוה ע ֵ
אַתּם ַליהוה
רוּכים ֶ
יכם ְו ַעל ְבּנֵיכֶםְ .בּ ִ
ֲל ֶ
עֵ
ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִם וָאָרֶץַ .ה ָשׁ ַמיִם ָשׁ ַמיִם ַליהוה,
אָדם .לֹא ַה ֵמּ ִתים י ְַה ְללוּ יָהּ,
ָתן ִל ְבנֵי ָ
וְהאָרֶץ נ ַ
ָ
ֵך יָהּ
נְבר ְ
ַחנוּ ָ
דוּמהַ .ו ֲאנ ְ
וְ לֹא ָכּל י ְֹר ֵדי ָ
עוֹלםַ ,ה ְללוּיָהּ.
ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
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Kitöltjük a negyedik poharat és Elijáhu próféta serlegét. Majd kitárjuk az ajtót és ezt mondjuk:

Zúdítsd haragodat azokra a népekre,
akik nem ismernek el Téged, és azokra a
birodalmakra, amelyek nem idézik a Nevedet. Mert elemésztették Jákobot és feldúlták tanyáját. Borítsd rájuk haragodat,
érje utol õket izzó dühöd. Üldözd õket kíméletlenül, irtsd ki õket mennyboltod alól.
(Zsoltárok 79:67., uo. 69:25., Siralmak 3:66.)

Söfojch chámoszcho el hágojim
áser loj jödoucho, vöál mámlochojsz áser bösimcho loj korou. Ki
ochál esz Jáákojv vöesz novéhu hésámu. Söfoch áléhem zámecho váchárojn ápcho jászigém. Tirdojf böáf vöszásmidém mitáchász söméj
Ádojnoj.

Hálél-Nirco

Zsoltárok, befejezõ dalok.

Ne miértünk, Örökkévaló, ne miértünk,
hanem irgalmas és igazságos Tenmagadért.
Szerezz dicsõséget szent Nevednek!
Miért kérdezzék a népek:
Hol van hát a ti istenetek?
Holott a mi Istenünk
itt van felettünk az égben,
és kedve szerint cselekszik.
Az õ bálványaik azonban,
még ha ezüstbõl, aranyból valók is,
csak gyarló emberek kezemûvei.
Van ugyan szájuk, de nem beszélnek,
szemük is, mégse látnak,
fülükkel nem hallanak,
orrukkal nem szagolnak,
kezükkel nem tapintanak,
lábukkal nem haladnak,
torkukból nem száll lehelet.
Ez legyen mindazok sorsa,
akik õket alkották s bennük bíznak.
De te, Izrael, csak az Örökkévalóban bízz,
segítséged és pajzsod Õ!
Áron népe, az Örökkévalóban bízz,
segítséged és pajzsod Õ!
Ti istenfélõ jámborok,
csak az Örökkévalóban bízzatok,
segítségetek Õ, s pajzsotok!
Istenünk, megemlékeztél Izrael házáról,
Áron népét áldd meg, áldd meg népünket,
Áldásod szálljon a jámborokra,
kicsikre, nagyokra egyaránt,
Sokasítson meg benneteket és gyermekeiteket,
kik áldottai vagytok az Örökkévalónak,
az ég és a föld Alkotójának.
Mert a mennybolt az Örökkévalóé,
csak a földet adta az embereknek.
Nem a holtak dicsérik Istent
s nem a majd sírba hanyatlók,
hanem mi, élõk áldjuk a nevét
most és örökkön-örökké, háleluja!

Loj lonu Ádojnoj loj lonu,
ki lösimcho tén kovojd
ál chászdecho ál ámitecho.
Lomo jojmru hágojim
ájé no Elojhéhem.
VÉlojhénu vásomojim,
kojl áser choféc oszo.
Ácábéhem keszef vözohov,
máászé jödéj odom.
Pe lohem völoj jödábéru,
énájim lohem völoj jiru.
Oznájim lohem völoj jismou,
áf lohem völoj jörichun.
Jödéhem völoj jömisun,
rágléhem völoj jöháléchu,
loj jehgu bigrojnom.
Kömojhem jihju ojszéhem,
kojl áser bojtéách bohem.
Jiszroél bötách báÁdojnoj,
ezrom umoginom hu.
Bész Áhárojn bitchu váÁdojnoj,
ezrom umoginom hu.
Jiré Ádojnoj bitchu váÁdojnoj,
ezrom umoginom hu.
(115. zsoltár 111.)
Ádojnoj zöchoronu jövoréch, jövoréch esz
bész Jiszroél, jövoréch esz bész Áhárojn.
Jövoréch jiré Ádojnoj hákötánim im
hágödojlim.
Jojszéf Ádojnoj áléchem, áléchem vöél
bönéchem.
Böruchim átem láÁdojnoj ojszé
somájim voorec.
Hásomájim somájim láÁdojnoj,
vöhoorec noszán livné odom.
Loj hámészim jöhálelu Ja, völoj kol
jojrdé dumo.
Váánáchnu növoréch Ja méáto vöád
ojlom, hálelujo.
(115. zsoltár 1218.)
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קוֹלי ַתּחֲנוּנָי.
אָה ְב ִתּי ִכּי י ְִשׁ ַמע יהוה ֶאת ִ
ַ
ָמי ֶא ְקרָא.
וּבי ַ
ִכּי ִה ָטּה אָזְ נוֹ ִלי ְ
וּמ ָצרֵי ְשׁאוֹל ְמ ָצאוּנִי,
ֲפפוּנִ י ֶח ְב ֵלי ָמוֶתְ ,
אָ
ָצרָה וְ יָגוֹן ֶא ְמ ָצא.
ַפ ִשׁי.
וּב ֵשׁם יהוה ֶא ְקרָא ,אָנָּה יהוה ַמ ְל ָטּה נ ְ
ְ
ַחם.
וְצ ִדּיק ,וֵאל ֵֹהינוּ ְמר ֵ
ַחנּוּן יהוה ַ
יע.
ְהוֹשׁ ַ
שׁ ֵֹמר ְפּ ָתאיִם יהוהַ ,דּל ִֹתי וְ ִלי י ִ
ָמל ָע ָלי ְִכי.
נוּחי ְִכיִ ,כּי יהוה גּ ַ
שׁוּבי נ ְַפ ִשׁי ִל ְמ ָ
ִ
ִכּי ִח ַלּ ְצ ָתּ נ ְַפ ִשׁי ִמ ָמּוֶת,
ֶאת ֵעינִ י ִמן ִדּ ְמ ָעהֶ ,את ר ְַג ִלי ִמ ֶדּ ִחי.
אַרצוֹת ַה ַחיִּים.
ֶא ְת ַה ֵלּ ְך ִל ְפנֵי יהוה ְבּ ְ
ִיתי ְמאֹד.
ֲד ֵבּר אֲנִ י ָענ ִ
נְתּי ִכּי א ַ
ֱמ ִ
ֶהא ַ
אָדם כֹּזֵב.
אָמ ְר ִתּי ְב ָח ְפ ִזי ָכּל ָה ָ
אֲנִ י ַ
מוּלוֹהי ָע ָלי.
ִ
אָשׁיב ַליהוה ָכּל ַתּ ְג
ָמה ִ
וּב ֵשׁם יהוה ֶא ְקרָא.
כּוֹס יְשׁוּעוֹת ֶא ָשּׂאְ ,
ֲשׁ ֵלּם נ ְֶג ָדּה נָּא ְל ָכל ַעמּוֹ.
נְ ָדרַי ַליהוה א ַ
ידיו.
ֲס ָ
וְתה ַלח ִ
ָקר ְבּ ֵעינֵי יהוה ַה ָמּ ָ
יָ
אָנָּה יהוה ִכּי אֲנִ י ַע ְב ֶדּ ָך,
מוֹסרָי.
ֲמ ֶת ָךִ ,פּ ַתּ ְח ָתּ ְל ֵ
אֲנִ י ַע ְב ְדּ ָך ֶבּן א ָ
וּב ֵשׁם יהוה ֶא ְקרָא.
תּוֹדה ְ
ֶבח ָ
ְל ָך ֶאזְ ַבּח ז ַ
ֲשׁ ֵלּם נ ְֶג ָדּה נָּא ְל ָכל ַעמּוֹ.
נְ ָדרַי ַליהוה א ַ
ְרוּשׁ ָליִםַ ,הלֲלוּיָהּ.
תוֹכ ִכי י ָ
ְבּ ַח ְצרוֹת ֵבּית יהוהְ ,בּ ֵ
ֻמּים.
ַהלֲלוּ ֶאת יהוה ָכּל גוֹיִםַ ,שׁ ְבּחוּהוּ ָכּל ָהא ִ
עוֹלם,
ֱמת יהוה ְל ָ
ָבר ָע ֵלינוּ ַח ְסדּוֶֹ ,וא ֶ
ִכּי ג ַ
ַהלֲלוּיָהּ.
הוֹדוּ ַליהוה ִכּי טוֹב,
ָאל,
ֹאמר נָא י ְִשׂר ֵ
י ַ

עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ

ֹאמרוּ נָא ֵבּית אַ ֲהרֹן,
י ְ

עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ

הוֹדוּ ַליהוה ִכּי טוֹב,
הוֹדוּ ַליהוה ִכּי טוֹב,

עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
ִכּי ְלעוֹ ָלם ַח ְסדּוֹ.
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Oly boldoggá tesz Isten,
hogy meghallgatja esdõ szavamat,
s mindig is felfigyel rám!
Körém tekeredtek a halál kötelei,
s a pokol rémségei támadtak rám;
körülvett az ínség és a nyomorúság,
hát Isten nevét hívtam segítségül.
Kérve kértem, mentse meg lelkemet!
Kegyelmes az Örökkévaló és igazságos,
irgalmas a mi Istenünk.
Vigyáz Õ az alázatosokra;
rám, az ügyefogyottra is.
Nyugodj hát meg, lelkem,
mert csak jót tesz velem Isten.
Megszabadít engem a haláltól,
szemeimet a könnyhullatástól,
lábamat a botlásoktól.
Az Örökkévaló elõtt akarok járni,
elevenen az élõk országában.
Mindig is Benne bíztam, akkor is,
mikor felnyögtem: Uram, nagyon szenvedek!
Akkor is, mikor csüggedten és megalázottan
azt mondtam hebehurgyán: minden ember csalfa.
Ó, Uram, mivel is hálálhatnám meg
tengernyi jótéteményedet?
A szabadulás poharát felemelem,
úgy szólítalak Téged szent Neveden
s Neked tett fogadalmaimat
egész néped szemeláttára betartom.
Tudom, Neked is nehéz
jámboraid halála.
Ne feledd hát, hogy hû szolgád vagyok,
szolgálólányodnak fia vagyok én.
Te oldoztad ki rabságom köteleit,
hát Neked hozok hálásan áldozatot.
Az Örökkévaló Nevét hívom segítségül,
s az Istennek tett fogadalmaimat
teljesítem az egész nép színe elõtt,
Jeruzsálemben, Szentélyed tornácán, háleluja!
Magasztaljátok az Örökkévalót ti népek,
dicsérjétek Õt ti nemzetek,
mert kegyelmes Õ valamennyiünkhöz,
és Õ maga az igazság, háleluja!

Ohávti ki jismá Ádojnoj esz kojli
táchánunoj.
Ki hito oznoj li uvöjomá ekro.
Áfofuni chevlé movesz, umöcoré söojl
möcouni, coro vöjogojn emco.
Uvösém Ádojnoj ekro, ono Ádojnoj málto
náfsi.
Chánun Ádojnoj vöcádik, vÉlojhénu
möráchém.
Sojmér pöszojim Ádojnoj, dálojszi völi
jöhojsiá.
Suvi náfsi limnuchojchi, ki Ádojnoj gomál
olojchi.
Ki chilácto náfsi mimovesz, esz éni min
dimo, esz rágli midechi.
Eszháléch lifné Ádojnoj böárcojsz
háchájim. Heemánti ki ádábér áni
oniszi möojd.
Áni omárti vöchofzi kol hoodom
kojzév.
(116. zsoltár 111.)
Mo osiv láÁdojnoj kol tágmulojhi oloj.
Kojsz jösuojsz eszo, uvösém Ádojnoj
ekro.
Nödoráj láÁdojnoj ásálém negdo no
löchol ámoj.
Jokor böénéj Ádojnoj hámovszo
láchászidov.
Ono Ádojnoj ki áni ávdecho, áni
ávdöcho ben ámoszecho, pitáchto
lömojszéroj.
Löcho ezbách zevách tojdo uvösém
Ádojnoj ekro.
Nödoráj láÁdojnoj ásálém negdo no
löchol ámoj.
Böchácrojsz bész Ádojnoj, böszojchéchi
Jörusolojim, hálelujo.
(116. zsoltár 1219.)
Hálölu esz Ádojnoj kol gojim,
sáböchuhu kol houmim.
Ki govár olénu chászdoj, veemesz
Ádojnoj löojlom, hálelujo.
(117. zsoltár)

Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jóságos Õ
és kegyelme végtelen!
Ismételje Izrael háza, hogy kegyelme végtelen!

Hojdu láÁdojnoj ki tojv,
ki löojlom chászdoj.
Jojmár no Jiszroél,
ki löojlom chászdoj

Mondja Áron háza is, hogy kegyelme végtelen!

Jojmru no bész Áhárojn,
ki löojlom chászdoj

Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jóságos Õ
és kegyelme végtelen!
Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jóságos Õ
és kegyelme végtelen!

Hojdu láÁdojnoj ki tojv, ki löojlom chászdoj.
Hojdu láÁdojnoj ki tojv, ki löojlom chászdoj.
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ֹאמרוּ נָא י ְִר ֵאי יהוה,
י ְ

הוֹדוּ ַליהוה ִכּי טוֹב,

עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ

עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ

ָאתי יָהָּ ,ע ָננִי ַב ֶמּ ְר ַחב יָהּ.
ִמן ַה ֵמּ ַצר ָקר ִ
אָדם.
ֲשׂה ִלי ָ
יהוה ִלי לֹא ִאירָאַ ,מה ַיע ֶ
יהוה ִלי ְבּעֹ ְזרָיַ ,ו ֲא ִני ֶא ְר ֶאה ְבשׂנְ אָי.
אָדם.
טוֹב ַלחֲסוֹת ַבּיהוה ִמ ְבּט ַֹח ָבּ ָ
יבים.
טוֹב ַלחֲסוֹת ַבּיהוה ִמ ְבּט ַֹח ִבּנ ְִד ִ
ילם.
ֲמ ַ
ָכּל גוֹיִם ְס ָבבוּנִיְ ,בּ ֵשׁם יהוה ִכּי א ִ
ילם.
ֲמ ַ
ַסבּוּנִי גַם ְס ָבבוּנִיְ ,בּ ֵשׁם יהוה ִכּי א ִ
קוֹצים,
ַסבּוּנִי ִכ ְדב ִֹרים ,דֹּעֲכוּ ְכּ ֵאשׁ ִ
ילם.
ֲמ ַ
ְבּ ֵשׁם יהוה ִכּי א ִ
ית ִני ִלנְ פֹּל ,וַיהוה ֲע ָז ָרנִי.
ָדּחֹה ְד ִח ַ
ישׁוּעה.
ְזִמרָת יָהַּ ,וי ְִהי ִלי ִל ָ
ָעזִי ו ְ
יקים,
ֳלי ַצ ִדּ ִ
ִישׁוּעה ְבּאָה ֵ
קוֹל ִרנָּה ו ָ
י ְִמין יהוה ע ָֹשׂה ָחיִל.
רוֹמ ָמה ,י ְִמין יהוה ע ָֹשׂה ָחיִל.
י ְִמין יהוה ֵ
ֲשׂי יָהּ.
ֲס ֵפּר ַמע ֵ
לֹא אָמוּת ִכּי ֶא ְחיֶהַ ,וא ַ
נְת ָננִי.
ַיסֹּר י ְִסּ ַרנִי יָהּ ,ו ְַל ָמּוֶת לֹא ָ
ִפּ ְתחוּ ִלי ַשׁ ֲערֵי ֶצ ֶדק ,אָבֹא ָבם אוֹדֶה יָהּ.
יקים ָיבֹאוּ בוֹ.
זֶה ַה ַשּׁ ַער ַליהוהַ ,צ ִדּ ִ
את הפסוקים דלקמן אומרים פעמיים.
A következő négy vers mindegyikét megismételjük.

ישׁוּעה.
ַתּ ִהי ִלי ִל ָ
יתנִי ו ְ
אוֹד ָך ִכּי ֲע ִנ ָ
ְ
ֶא ֶבן ָמאֲסוּ ַהבּוֹ ִנים ָהי ְָתה ְלרֹאשׁ ִפּנָּה.
נִפ ָלאת ְבּ ֵעינֵינוּ.
ֵמ ֵאת יהוה ָהי ְָתה זֹאתִ ,היא ְ
ילה ְו ִנ ְשׂ ְמ ָחה בוֹ.
זֶה ַהיּוֹם ָע ָשׂה יהוה ,נ ִָג ָ
יעה נָּא.
הוֹשׁ ָ
אָנָּא יהוה ִ
יעה נָּא.
הוֹשׁ ָ
אָנָּא יהוה ִ
יחה נָּא.
אָנָּא יהוה ַה ְצ ִל ָ
יחה נָּא.
אָנָּא יהוה ַה ְצ ִל ָ
A következő négy verset is egyenként megismételjük.

נוּכם ִמ ֵבּית יהוה.
ַכ ֶ
רוּך ַה ָבּא ְבּ ֵשׁם יהוהֵ ,בּר ְ
ָבּ ְ
ָאר ָלנוִּ ,א ְסרוּ ַחג ַבּ ֲעב ִֹתים ַעד ַק ְרנוֹת ַה ִמ ְז ֵבּ ַח.
ֵאל יהוה ַויּ ֶ
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Hirdesse minden istenfélõ, hogy kegyelme végtelen!

Jojmru no jiré Ádojnoj,
ki löojlom chászdoj

Szorultságomban Istenhez kiáltottam.
Õ meghallgatott, s enyhített sorsomon.
Ha Isten velem van, nem félek én,
mert akkor nem árthat nekem ember.
Ha az Örökkévaló velem van, mosolygok
elleneimen,
mert jobb Istenben bízni, mintsem az
emberekben,
mert jobb az Örökkévalóban bízni, mintsem
fejedelmekben.
Körülvesznek idegen népek, Isten nevében
lebírom õket.
Körülfognak, körülkerítenek,
Isten nevében lebírom õket.
Körülrajzottak, mint a méhraj,
de elhamvadt dühük, mint a bozóttûz,
mert Isten nevében lebírtam õket.
Lökdöstek, taszítottak,
de az Örökkévaló felsegített engem,
mert Õ az erõ, a hatalom, bajból a szabadulás!
A jámborok sátraiban zúg a vigasságos ének:
diadalt arat az Örökkévaló jobbja,
nem is halok én meg, hanem élek,
hogy az Örökkévaló tetteit dicsõítsem!
Mert sokszor keményen próbára tett,
de nem veszejtett el soha.
Tárjátok ki nekem az igazság kapuit,
hadd menjek át rajtuk Istent magasztalva!
Az Isten kapuja ez, csak igazak elõtt nyílik ki.

Min hámécár koroszi Jo,
ononi vámercháv Jo.
Ádojnoj li, loj iro má jáásze li odom.
Ádojnoj li böojzroj, vááni ere vöszojnoj.
Tojv láchászojsz báÁdojnoj mibtojách
boodom.
Tojv láchászojsz báÁdojnoj mibtojách
bindivim.
Kol gojim szövovuni, bösém Ádojnoj ki
ámilám.
Szábuni gám szövovuni, bösém Ádojnoj
ki ámilám.
Szábuni chidvojrim, dojáchu köés kojcim,
bösém Ádojnoj ki ámilám.
Dochoj döchiszáni linpojl, váÁdojnoj
ázoroni.
Ozi vözimrosz Jo, vájhi li lisuo.
Kojl rino visuo böoholé cádikim, jömin
Ádojnoj ojszo chojil.
Jömin Ádojnoj rojmémo, jömin Ádojnoj
ojszo chojil.
Loj omusz ki echje, váászápér máászé
Ja.
Jászojr jiszráni Ja, völámovesz loj
nöszononi.
Piszchu li sááré cedek, ovoj vom ojde
Ja.
Ze hásáár láÁdojnoj cádikim jovoju
voj.

Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jóságos Õ
és kegyelme végtelen!

Hojdu láÁdojnoj ki tojv, ki löojlom chászdoj.

A következõ négy vers mindegyikét megismételjük:

Magasztallak Téged, hogy megsegítettél,
meghallgattál s megszabadítottál.
A kõ, amit az építõk megvetettek, sarokkõvé lett!
Az Örökkévaló tette ezt a csodát,
csodálatosnak tûnik szemünkben.
S ezt a napot is Õ rendelé,
vigadjunk hát és örvendezzünk!

Ojdöcho ki ániszoni vátöhi li lisuo.
Even moászu hábojnim hojszo lörojs
pino.
Méész Ádojnoj hojszo zojsz, hi niflosz
böénénu.
Ze hájojm oszo Ádojnoj, nogilo
vöniszmöcho voj.

Kérünk, Örökkévaló, segíts meg bennünket!
Kérünk, Örökkévaló, segíts meg bennünket!
Könyörgünk, Örökkévaló, támogassál minket!
Könyörgünk, Örökkévaló, támogassál minket!

Ono Ádojnoj hojsio no.
Ono Ádojnoj hojsio no.
Ono Ádojnoj háclicho no.
Ono Ádojnoj háclicho no.

A következõ négy verset is egyenként megismételjük:

Áldott az, aki Isten nevében jön, áldjuk mi azt
a Szentély tornácairól.
Az Örökkévaló világosított meg bennünket, a neki
hozott áldozatot kössétek oda az oltár szarvához.
Istenem vagy Te, hálát mondok Neked, s magasztallak,

Boruch hábo bösém Ádojnoj,
béráchnuchem mibész Ádojnoj.
Él Ádojnoj vájoer lonu, iszru chág
báávojszim ád kárnojsz hámizbéách.
Éli Áto vöojdeko, Elojháj árojmömeko.
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ֲרוֹמ ֶמ ָךּ.
אַתּה וְאוֹ ֶד ָךֱּ ,אל ַֹהי א ְ
ֵא ִלי ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
הוֹדוּ ַליהוה ִכּי טוֹבִ ,כּי ְל ָ
וְכל
ֶךָ ,
עוֹשׂי ְרצוֹנ ָ
יקים ֵ
יך ַצ ִדּ ִ
ֲסי ֶד ָ
יךַ ,וח ִ
ֲשׂ ָ
לוּך יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ָכּל ַמע ֶ
י ְַה ְל ָ
ֲריצוּ,
וִירוֹממוּ ְוַיע ִ
ְ
יפאֲרוּ,
ישׁ ְבּחוּ וִ ָ
יב ְרכוִּ ,ו ַ
ָאל ְבּ ִרנָּה יוֹדוּ וִ ָ
ַע ְמּ ָך ֵבּית י ְִשׂר ֵ
ָאה
וּל ִשׁ ְמ ָך נ ֶ
ַמ ִליכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוִּ ,כּי ְל ָך טוֹב ְלהוֹדוֹת ְ
ְוי ְַק ִדישׁוּ וְ י ְ
אַתּה ֵאל.
עוֹלם ָ
וְעד ָ
עוֹלם ַ
ַמּרִ ,כּי ֵמ ָ
ְלז ֵ
הוֹדוּ ַליהוה ִכּי טוֹב,
הוֹדוּ ֵלאל ֵֹהי ָה ֱאל ִֹהים,
הוֹדוּ ַל ֲאדֹנֵי ָה ֲאדֹנִ ים,
ְלע ֵֹשׂה ִנ ְפ ָלאוֹת ְגּדֹלוֹת ְל ַבדּו,
ְלע ֵֹשׂה ַה ָשּׁ ַמיִם ִבּ ְתבוּנָה,
רוֹקע ָהאָרֶץ ַעל ַה ָמּיִם,
ְל ַ
אוֹרים גְּ ד ִֹלים,
ְלע ֵֹשׂה ִ
ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְל ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ַבּיּוֹם,
כוֹכ ִבים ְל ֶמ ְמ ְשׁלוֹת ַבּ ָלּי ְָלה,
ֵח וְ ָ
ֶאת ַהָיּר ַ
ֵיהם,
ְל ַמ ֵכּה ִמ ְצ ַריִם ִבּ ְבכוֹר ֶ
תּוֹכם,
ָאל ִמ ָ
וַיּוֹ ֵצא י ְִשׂר ֵ
ְרוֹע נְטוּיָה,
וּבז ַ
ָקה ִ
ְבּיָד ֲחז ָ
ְלגֹזֵר יַם סוּף ִל ְגז ִָרים,
ָאל ְבּתוֹכוֹ,
ֱביר י ְִשׂר ֵ
וְהע ִ
ֶ
וְחילוֹ ְביַם סוּף,
וְנִער ַפּ ְרעֹה ֵ
ֵ
מוֹל ְיך ַעמּוֹ ַבּ ִמּ ְד ָבּר,
ְל ִ
ְל ַמ ֵכּה ְמ ָל ִכים גְּ ד ִֹלים,
אַדּ ִירים,
ַוַיּ ֲהרֹג ְמ ָל ִכים ִ
ְל ִסיחוֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי,
וּלעוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן,
ְ
ֲלה,
אַר ָצם ְל ַנח ָ
ָתן ְ
וְ נ ַ

עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
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Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jóságos
Õ, és kegyelme végtelen!
(118. zsoltár)

Hojdu láÁdojnoj ki tojv, ki löojlom
chászdoj.

Magasztaljon, Örökkévaló Istenünk, minden
tetted, valamennyi jámbor híved és egész néped,
Izrael háza. Ujjongva mondjanak hálát és áldjanak,
dicsérjenek, magasztaljanak, dicsõítsenek,
szenteljék meg és koronázzák királyi Nevedet,
mert Neked boldogság hálálkodni, öröm a Nevedet
megénekelni, hisz öröktõl-örökig Te vagy az Isten.

Jöhálölucho Ádojnoj Elojhénu kol
máászecho, váchászidecho cádikim ojszé
röcojnecho, vöchol ámcho bész Jiszroél
börino jojdu vivorchu, visábchu vifoáru,
virojmömu vöjááricu, vöjákdisu vöjámlichu
esz simcho Málkénu, ki löcho tojv
löhojdojsz ulösimcho noe lözámér, ki
méojlom vöád ojlom Áto Él.

Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jóságos Õ,
és kegyelme végtelen!
Adjatok hálát az Istenek Istenének,
mert kegyelme végtelen!
Adjatok hálát az Urak Urának,
mert kegyelme végtelen!
A nagy csodákat egymagában mívelõnek,
mert kegyelme végtelen!
Az eget bölcsen megteremtõnek,
mert kegyelme végtelen!
Aki a szárazföldet a vizekre építette,
mert kegyelme végtelen!
A mennyei világító testek teremtõjének,
mert kegyelme végtelen!
A napnak, hogy uralkodjék nappal,
mert kegyelme végtelen!
S a holdnak és a csillagoknak,
hogy uralkodjanak éjjel,
mert kegyelme végtelen!
Annak, aki lesújtott Egyiptom elsõszülötteire,
mert kegyelme végtelen!
Ki kivezette onnan Izraelt,
mert kegyelme végtelen!
Erõs kézzel és kinyújtott karral,
mert kegyelme végtelen!
Ki kettéhasította a tengert,
mert kegyelme végtelen!
Ki átvezette rajta Izraelt,
mert kegyelme végtelen!
De tengerbe sodorta Fáraót és a seregeit,
mert kegyelme végtelen!
Ki vezérelte a népet a pusztában,
mert kegyelme végtelen!
Ki legyõzte a nagy királyokat,
mert kegyelme végtelen!
Porba döntötte a leghatalmasabb uralkodókat,
mert kegyelme végtelen!
Szichont, Emori királyát,
mert kegyelme végtelen!
Ógot, Básán királyát, mert kegyelme végtelen!
S országukat örökbe adta,
mert kegyelme végtelen!

Hojdu láÁdojnoj ki tojv,
ki löojlom chászdoj.
Hojdu lÉlojhé hoelojhim,
ki löojlom chászdoj.
Hojdu láÁdojné hoádojnim,
ki löojlom chászdoj.
Löojszé nifloojsz gödojlojsz lövádoj,
ki löojlom chászdoj.
Löojszé hásomájim biszvuno,
ki löojlom chászdoj.
Lörojká hoorec ál hámojim,
ki löojlom chászdoj.
Löojszé ojrim gödojlim,
ki löojlom chászdoj.
Esz hásemes lömemselesz bájojm,
ki löojlom chászdoj.
Esz hájoréách vöchojchovim lömemsölojsz bálojlo,
ki löojlom chászdoj.
Lömáké Micrájim bivchojréhem,
ki löojlom chászdoj.
Vájojcé Jiszroél mitojchom,
ki löojlom chászdoj.
Böjod cházoko uvizrojá nötujo,
ki löojlom chászdoj.
Lögojzér Jám Szuf ligzorim,
ki löojlom chászdoj.
Vöheevir Jiszroél böszojchoj,
ki löojlom chászdoj.
Vöniér Pároj vöchéloj vöJám Szuf,
ki löojlom chászdoj.
Lömojlich ámoj bámidbor,
ki löojlom chászdoj.
Lömáké mölochim gödojlim,
ki löojlom chászdoj.
Vájáhárojg mölochim ádirim,
ki löojlom chászdoj.
LöSzichojn melech hoEmojri,
ki löojlom chászdoj.
UlöOjg melech háBoson,
ki löojlom chászdoj.
Vönoszán árcom lönáchálo,
ki löojlom chászdoj.
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ָאל ַע ְבדוֹ,
ֲלה ְלי ְִשׂר ֵ
ַנח ָ
ָכר ָלנוּ,
ֶשׁ ְבּ ִשׁ ְפ ֵלנוּ ז ַ
ַויּ ְִפ ְר ֵקנוּ ִמ ָצּרֵנוּ,
נ ֵֹתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָבּ ָשׂר,
הוֹדוּ ְל ֵאל ַה ָשּׁ ָמיִם,
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עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי ְל ָ

רוּח ָכּל ָבּ ָשׂר ְתּ ָפ ֵאר
ֵך ֶאת ִשׁ ְמ ָך יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ,וְ ַ
נִ ְשׁ ַמת ָכּל ַחיְ ,תּ ָבר ְ
יך
וּמ ַבּ ְל ָע ֶד ָ
אַתּה ֵאלִ ,
עוֹלם ָ
וְעד ָה ָ
עוֹלם ַ
רוֹמם זִ ְכ ְר ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמידִ ,מן ָה ָ
וּת ֵ
ְ
ַחם ְבּ ָכל ֵעת
וּמר ֵ
וּמ ַפ ְרנֵס וְ עוֹנֶה ְ
וּמוֹשׁ ַ
ִ
גּוֹאל
ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל ְך ֵ
וּמ ִצּיל ְ
פּוֹדה ַ
יעֶ ,
אָתּה.
צוּקהֵ .אין ָלנוּ ֶמ ֶל ְך ֶא ָלּא ָ
ָצרָה וְ ָ
תּוֹלדוֹת,
ֱלוֹהּ ָכּל ְבּ ִריוֹת ,אֲדוֹן ָכּל ָ
וְהאַחֲרוֹ ִנים ,א ַ
ֱאל ֵֹהי ָה ִראשׁוֹנִ ים ָ
ֲמים ,וַיהוה
יּוֹתיו ְבּ ַרח ִ
וּב ִר ָ
עוֹלמוֹ ְבּ ֶח ֶסד ְ
ַהג ָ
ַה ְמ ֻה ָלּל ְבּרֹב ַה ִתּ ְשׁ ָבּחוֹתַ ,ה ְמנ ֵ
וְה ֵמּ ִקיץ נ ְִר ָדּ ִמיםַ ,
יח
וְה ֵמּ ִשׂ ַ
ְשׁנִ ים ַ
ִישׁןַ .ה ְמּעוֹרֵר י ֵ
ִהנֵּה לֹא יָנוּם וְ לֹא י ָ
פוּפיםְ ,ל ָך ְל ַב ְדּ ָך
זּוֹקף ְכּ ִ
נוֹפ ִלים וְ ַה ֵ
סּוֹמ ְך ְ
וְה ֵ
ֲסוּריםַ ,
וְה ַמּ ִתּיר א ִ
ִא ְל ִמים ַ
מוֹדים.
ַחנוּ ִ
ֲאנ ְ
תוֹתינוּ
וְשׂ ְפ ֵ
ַליוִ ,
וּלשׁוֹנֵנוּ ִרנָּה ַכּהֲמוֹן גּ ָ
ִאלּוּ ִפינוּ ָמ ֵלא ִשׁירָה ַכּיָּםְ ,
ָדינוּ ְפרוּשׂוֹת
ֵחְ ,וי ֵ
יעְ ,ו ֵעינֵינוּ ְמ ִאירוֹת ַכּ ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ַכָיּר ַ
ָק ַ
ֲבי ר ִ
ֶשׁ ַבח ְכּ ֶמ ְרח ֵ
נִשׁרֵי ָשׁ ָמיִם ,וְ רַגְ ֵלינוּ ַקלּוֹת ָכּאַיָּלוֹתֵ ,אין אָנוּ ַמ ְס ִפּ ִ
ְכּ ְ
יקים ְלהוֹדוֹת ְל ָך,
אַל ֵפי
אַחת ֵמ ֶא ֶלף ְ
ֵך ֶאת ְשׁ ֶמ ָך ַעל ַ
וּל ָבר ְ
ֲבוֹתינוְּ ,
יהוה ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְנִפ ָלאוֹתֶ ,שׁ ָע ִשׂי ָת ִע ָמּנוּ ו ְִעם
ֲל ִפים ו ְִר ֵבּי ְר ָבבוֹת ְפּ ָע ִמים ַהטּוֹבוֹת נִ ִסּים ְ
אָ
ֲאב ֵֹתינוּ ִמ ְלּ ָפנִים.
ַנְתּנוּ,
ָעב ז ָ
יתנוְּ ,בּר ָ
ֲב ִדים ְפּ ִד ָ
אַל ָתּנוּ ,יהוה ֱאל ֵֹהינוִּ ,מ ֵבּית ע ָ
ִמ ִמּ ְצ ַריִם ְגּ ְ
ָעים
ֳליִם ר ִ
וּמח ָ
וּמ ֶדּ ֶבר ִמ ַלּ ְט ָתּנוֵּ ,
וּב ָשׂ ָבע ִכּ ְל ַכּ ְל ָתּנּוֵּ ,מ ֶחרֶב ִה ַצּ ְל ָתּנוּ ִ
ְ
יך ,וְאַל
ֲס ֶד ָ
יך ,וְ לֹא ֲעזָבוּנוּ ח ָ
ֲמ ָ
ֱמנִ ים ִדּ ִלּי ָתנוַּ .עד ֵהנָּה ֲעזָרוּנוּ ַרח ֶ
וְ ֶנא ָ
ֶצח.
ִתּ ְטּ ֵשׁנוּ יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ָלנ ַ
ֲשׁר
וְלשׁוֹן א ֶ
אַפּנוָּ ,
ָפ ְח ָתּ ְבּ ֵ
רוּח וּנְ ָשׁ ָמה ֶשׁנ ַ
ַעל ֵכּן ֵא ָב ִרים ֶשׁ ִפּ ַלּ ְג ָתּ ָבּנוּ ,וְ ַ
ֲריצוּ,
ירוֹממוּ וְ ַיע ִ
יפאֲרוּ ,וִ ְ
ישׁ ְבּחוּ ִו ָ
יב ְרכוּ ,וִ ַ
ַשׂ ְמ ָתּ ְבּ ִפינוֵּ ,הן ֵהם יוֹדוּ וִ ָ
וְכל ָלשׁוֹן ְל ָך
יוֹדהָ ,
ַמ ִליכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוִּ .כּי ָכל ֶפּה ְל ָך ֶ
ְויּ ְַק ִדּישׁוּ ְוי ְ
ֶיך
קוֹמה ְל ָפנ ָ
וְכל ָ
ֶך ְל ָך ִת ְכרַעָ ,
וְכל ֶבּר ְ
ִת ָשּׁ ַבע ,וְ ָכל ַעיִן ְל ָך ְת ַצ ֶפּהָ ,
ַמּרוּ ִל ְשׁ ֶמ ָךַ ,כּ ָדּ ָבר
וּכ ָליוֹת ְיז ְ
וְכל ֶקרֶב ְ
ָאוּךָ ,
ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ,וְ ָכל ַה ְלּ ָבבוֹת יִיר ָ

53

PESZÁCHI HÁGÁDÁ

Örökségbe szolgájanak, Izraelnek,
mert kegyelme végtelen!
Ki megalázottságunkban megemlékezett
rólunk,
mert kegyelme végtelen!
Ki megszabadított ellenségeinktõl,
mert kegyelme végtelen!
Ki kenyeret ad minden halandónak,
mert kegyelme végtelen!
Adjatok hát hálát az ég Urának,
mert kegyelme végtelen!!

Náchálo löJiszroél ávdoj,
ki löojlom chászdoj.
Sebösiflénu zochár lonu,
ki löojlom chászdoj.
Vájifrökénu micorénu,
ki löojlom chászdoj.
Nojszén lechem löchol boszor,
ki löojlom chászdoj.
Hojdu löÉl hásomojim,
ki löojlom chászdoj.
(136. zsoltár)

Minden élõlény lelke áldja a Nevedet, Örökkévaló Istenünk, minden halandó szüntelenül
a Te felséges nevedet magasztalja, mióta világ
a világ. Te vagy a mi Istenünk és Kívüled nincs
megmentõnk, se oltalmazónk, mert csak Te szabadítasz és mentesz meg minket. Te látsz el bennünket, s baj, szorultság idején Te könyörülsz
meg rajtunk. Nincs nekünk urunk, csak Te.
Te vagy a kezdet és a vég Istene, ura mindennek, ami e világon mozog. Hódolunk hát Neked
és magasztalunk Téged, ki a világot kegyelmesen, lakóit irgalmasan vezeted. Nem alszol Te,
s nem szenderegsz, hanem Te ébreszted az alvókat, költögeted a szunnyadókat, megszólaltatod a némákat, megszabadítod a foglyokat,
megtámogatod a roskadókat, kiegyenesíted a
meggörbedteket. Csak Neked hódolunk!
És ha tele volna tengernyi dallal a szánk,
ha háladalunk túlharsogná a tenger zúgó hullámait, s ajkunk rebegése betöltené a menny
boltozatát, ha szemünk forró hálánktól úgy izzana, mint a nap, ragyogna, mint a hold, két
karunk úgy tárulna szét, mint a sasnak szárnyai,
lábaink meg oly könnyen futnának Elébed, mint
a táncos lábú szarvasok  akkor sem tudnánk
kellõképpen hálát adni Neked, Örökkévaló Istenünk, atyáink Istene, akkor sem tudnánk elégszer megköszönni szent Nevednek azt a töménytelen jótéteményt, csodálatos csodatetteket,
amit õseinkkel és mivelünk cselekedtél.
Örökkévaló Istenünk, Te szabadítottál ki bennünket Egyiptomból, Te váltottál ki bennünket
a szolgaság házából. Ínségben tápláltál, bõségben
jóltartottál, kardtól megmenekítettél, járványoktól megkíméltél, súlyos betegségektõl megóvtál
bennünket. Mindmáig megsegített a könyörületességed, nem hagyott cserben irgalmasságod.
Ne is taszíts el bennünket soha, Örökkévaló Isten!
Mi pedig testünk minden sejtjével, amit Te
plántáltál belénk, lelkünk minden rezzenetével,
amit Te leheltél belénk, nyelvünk minden hangjával, amit Te kölcsönöztél nekünk, csak Téged
dicsérünk, magasztalunk és ünnepelünk, hogy

Nismász kol cháj, tövoréch esz simcho
Ádojnoj Elojhénu, vöruách kol boszor töfoér
uszörojmém zichröcho Málkénu tomid, min
hoojlom vöád hoojlom Áto Él, umibálodecho éjn lonu melech gojél umojsiá pojde
umácil umöfárnész vöojne umöráchém böchol ész coro vöcuko. Éjn lonu melech elo
ato.
Elojhé horisojnim vöhoáchárojnim,
Elojhá kol börijojsz, ádojn kol tojlodojsz, hámöhulol börojv hátisbochojsz, hámönáhég
ojlomoj böcheszed uvörijojszov böráchámim, váÁdojnoj hiné loj jonum völoj jison.
Hámöojrér jösénim vöhámékic nirdomim,
vöhámésziách ilmim vöhámátir ászurim,
vöhászojméch nojflim vöházojkéf köfufim,
löcho lövádcho ánáchnu mojdim.
Ilu finu molé siro kájom, ulösojnénu
rino káhámojn gálov, vöszifszojszénu sevách kömerchávé rokiá, vöénénu möirojsz kásemes vöchájoréách, vöjodénu
föruszojsz könisréj somojim, vöráglénu
kálojsz koájolojsz, éjn onu mászpikim löhojdojsz Löcho, Ádojnoj Elojhénu
vÉlojhé ávojszénu, ulövoréch esz sömecho ál áchász méelef álfé álofim vöribé rövovojsz pöomim hátojvojsz niszim
vönifloojsz, seosziszo imonu vöim ávojszénu milöfonim.
MiMicrájim göáltonu, Ádojnoj Elojhénu, mibész ávodim pödiszonu, böroov zántonu, uvöszovo kilkáltonu, mécherev hicáltonu umidever miláttonu, umécholojim
roim vöneemonim diliszonu. Ád héno ázorunu ráchámecho, völoj ázovunu chászodecho, vöál titsénu Ádojnoj Elojhénu lonecách.
Ál kén évorim sepilágto bonu, vöruách
unösomo senofáchto böápénu, völosojn
áser számto böfinu, hén hém jojdu vivorchu, visábchu vifoáru, virojmömu vöjááricu, vöjákdisu vöjámlichu esz simcho Málkénu. Ki chol pe löcho jojde, vöchol losojn
löcho szisová, vöchol ájin löcho szöcápe,
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מוֹךַ ,מ ִצּיל ָענִי ֵמ ָחזָק ִמ ֶמּנוּ
ֹאמ ְרנָה :יהוה ִמי ָכ ָ
מוֹתי תּ ַ
ֶשׁ ָכּתוּבָ :כּל ַע ְצ ַ
וְא ְביוֹן ִמגּוֹזְ לוֹ.
וְ ָענִ י ֶ
וְהנּוֹרָא,
ָך ָל ְךָ ,ה ֵאל ַהגָּדוֹל ַה ִגּבּוֹר ַ
וּמי י ְִשׁוֶה ָלּ ְך וּ ִמי ַי ֲער ְ
ִמי י ְִד ֶמה ָלּ ְך ִ
ֵך ֶאת ֵשׁם
ֲך וּנְ ָפ ֶא ְר ָך וּנ ְָבר ְ
וּנְשׁ ֵבּח ָ
נְה ֶלּ ְל ָך ַ
ֵאל ֶע ְליוֹן קֹנֵה ָשׁ ַמיִם וָאָרֶץַ .
ָבי ֶאת ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ.
ָק ְד ֶשׁ ָך ָכּאָמוּרְ :ל ָדוִ דָ ,בּ ְר ִכי נ ְַפ ִשׁי ֶאת יהוה ,וְ ָכל ְקר ַ
וְהנּוֹרָא
ֶצחַ ,
ֶךַ ,הגָּדוֹל ִבּ ְכבוֹד ְשׁ ֶמ ָךַ ,הּ ִגּבּוֹר ָלנ ַ
ָה ֵאל ְבּ ַת ֲעצֻמוֹת ֻעזּ ָ
יּוֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ,רָם ְונִ ָשּׂא.
יךַ ,ה ֶמּ ֶל ְך ַה ֵ
אוֹת ָ
נוֹר ֶ
ְבּ ְ
ְשׁ ִרים
יקים ַבּיהוהַ ,לי ָ
שׁוֹכן ַעדָ ,מרוֹם וְ ָקדוֹשׁ ְשׁמוֹ .וְ ָכתוּבַ :רנְּנוּ ַצ ִדּ ִ
ֵ
נָאוָה ְת ִה ָלּה.
רוֹמם,
ְשׁ ִרים ִתּ ְת ָ
ְבּ ִפי י ָ
ֵך,
יקים ִתּ ְת ָבּר ְ
וּב ִשׂ ְפ ֵתי ַצּ ִדּ ִ
ְ
ֲס ִידים ִתּ ְת ַק ָדּשׁ,
וּב ְלשׁוֹן ח ִ
ִ
דוֹשׁים ִתּ ְת ַה ָלּל.
וּב ֶקרֶב ְק ִ
ְ
ָאל ְבּ ִרנָּה י ְִת ָפּ ֵאר ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ְבּ ָכל
וּב ַמ ְק ֵהלוֹת ִר ְבבוֹת ַע ְמּ ָך ֵבּית י ְִשׂר ֵ
ְ
ֲבוֹתינוּ,
ֶיך יהוה ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי א ֵ
ְצוּריםְ ,ל ָפנ ָ
חוֹבת ָכּל ַהי ִ
דּוֹר וָדוֹרֶ .שׁ ֵכּן ַ
וּל ַק ֵלּסַ ,על ָכּל
רוֹמם ְל ַה ֵדּרְ ,ל ָבר ְ
ֵך ְל ַע ֵלּה ְ
ְלהוֹדוֹת ְל ַה ֵלּל ְל ַשׁ ֵבּ ַחְ ,ל ָפ ֵאר ְל ֵ
יח ָך.
ִשׁי ַע ְב ְדּ ָך ְמ ִשׁ ֶ
וְת ְשׁ ְבּחוֹת ָדּוִד ֶבּן י ַ
ִדּ ְברֵי ִשׁירוֹת ִ

וּב ֵכן ,י ְִשׁ ַתּ ַבּח ִשׁ ְמ ָך ָל ַעד ַמ ְל ֵכּנוָּ ,ה ֵאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַהגָּדוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ,
ְ
עוֹלם
ֲבוֹתינוְּ ,ל ָ
ָאה ,יהוה ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי א ֵ
וּבאָרֶץִ .כּי ְל ָך נ ֶ
ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
וּמ ְמ ָשׁ ָלה ,נ ַ
וְזִמרָה ,עֹז ֶ
וּשׁ ָב ָחהַ ,ה ֵלּל ְ
ָעדִ ,שׁיר ְ
וֶ
ֻלּה ְוּגבוּ ָרה,
ֶצחְ ,גּד ָ
ְהוֹדאוֹת ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל
וּמ ְלכוּתְ ,בּרָכוֹת ו ָ
ֻשּׁה ַ
ְתּ ִה ָלּה וְ ִת ְפ ֶארֶתְ ,קד ָ
אַתּה יהוהֵ ,אל ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל
רוּך ָ
אַתּה ֵאלָ .בּ ְ
עוֹלם ָ
עוֹלם ַעד ָ
וּמ ָ
ְה ָקּדוֹשֵׁ ,
וַ
וּמ ֻה ָלּל ַבּ ִתּ ְשׁ ָבּחוֹתֵ ,אל ַה ָ
ְ
הוֹדאוֹת ,אֲדוֹן ַהנּ ְִפ ָלאוֹת ,בּוֹרֵא ָכּל ַהנְּ ָשׁמוֹת,
עוֹל ִמים.
ָחיד ֵחי ָה ָ
בּוֹחר ְבּ ִשׁירֵי ז ְִמרָהֶ ,מ ֶל ְך י ִ
ֲשׂיםַ ,ה ֵ
ִרבּוֹן ָכּל ַה ַמּע ִ
מברכים על הכוס ,ושותים אותו בהסבת שמאל.
Áldást mondunk a negyedik pohár borra és baloldalra dőlve kiisszuk.

ָפן.
עוֹלם ,בּוֹרֵא ְפּ ִרי ַהגּ ֶ
אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
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kellõképpen dicsfénybe vonjuk, és megszenteljük
királyi Nevedet. Minden száj Téged dicsérjen, minden ajak Rád esküdjön, minden szem rajtad csüngjön, minden térd Elõtted hajoljon meg, a büszke
tartásúak Elõtted boruljanak le, minden szív Tõled
remegjen, és valamennyien a Te szent Nevednek
hódoljunk, amint írva van: Minden csontom és tagom azt kérdezi, ki hasonlatos Hozzád, Örökkévaló?
(Zsoltárok 35:10.) Ki más menti meg a gyengét a
nála erõsebbtõl, a nyomorultat a fosztogatótól?
Ki is hasonlítható, ki is mérhetõ Hozzád, ki is
egyenlõ Veled, Te hatalmas, félelmetes Isten, ég és
föld Teremtõje? Dicsérjünk hát Téged, magasztaljunk,
hódoljunk Neked és áldjuk szentséges Nevedet, ahogyan írva van Dávidnál: Áldd lelkem az Örökkévalót,
egész lényem az Õ szentséges nevét! (Zsoltárok 103:1.)
Istenem, nagy vagy erõd teljében, Neved dicsõségében, mily végtelenül hatalmas vagy félelmetességedben, mikor magasztosan trónolsz
a magasságos trónon!
A végtelenben lakozol, magasztos és szent a
Te Neved, miként írva van: Ujjongjatok, igazak,
az Örökkévalóban, dicsérjétek Õt, tisztalelkûek!
(Zsoltárok 33:1.)
Magasztalják Õt az egyeneslelkûek,
áldják Õt a jámborok,
szenteljék Õt meg, a kegyeséletûek,
dicsérjék a szentéletûek!
Népednek, Izrael házának hatalmas gyülekezeteiben is ujjongva dicsérje a Neved minden nemzedék, mert minden teremtett lénynek kötelessége Örökkévaló Istenünk és atyáink Istene, színed
elõtt hálálkodni, dicsérni, dicsõíteni, ékesíteni, magasztalni, tisztelni, áldani, felmagasztalni és imádni Téged, felkent szolgád, Jisáj fia, Dávid király
minden dalával és hálaénekével!
Tehát, mindörökké csak Téged magasztalunk, Urunk, Királyunk, ég és föld hatalmas,
szent királya, Isten. Mert Téged örökkön illet
Örökkévaló, atyáink Istene, minden dal és hálaének, mert Te vagy az erõ és a hatalom, a gyõzelem, az örökkévalóság, a nagyság és a dicsõség,
a szentség és az uralom. Tiéd minden köszönet
és áldás a világ kezdetétõl a végezetéig. Áldott
vagy Te, Örökkévaló, Isten, dicsõségben nagy
uralkodó, Isten, akinek hálát adnak, Csodák Ura,
minden lelkek teremtõje, a teremtmények uralkodója, aki kedveli a zsoltáréneket, minden világot éltetõ egyetlen Úristen!

vöchol berech löcho szichrá, vöchol kojmo löfonecho szistácháve, vöchol hálövovojsz jiroucho, vöchol kerev uchölojojsz
jözámru lismecho, kádovor sekoszuv: kol
ácmojszáj tojmár no: Ádojnoj mi
chomojcho, mácil oni méchozok mimenu
vöoni vöevjojn migojzloj.
Mi jidme loch umi jisve loch umi jáároch loch, hoÉl hágodojl hágibojr vöhánojro, Él eljojn kojné somájim voorec. Nöhálelcho unösábéchácho unöfoercho unövoréch esz sém kodsecho koomur: löDovid, borchi náfsi esz Ádojnoj, vöchol körováj esz sém kodsoj.
HoÉl böszáácumojsz uzecho, hágodojl
bichvojd sömecho, hágibojr lonecách,
vöhánojro bönojrojszecho, hámelech
hájojsév ál kiszé, rom vöniszo.
Sojchén ád, morojm vökodojs sömoj.
Vöchoszuv: ránönu cádikim báÁdojnoj, lájösorim novo szöhilo.
Böfi jösorim tiszrojmom,
uvöszifszéj cádikim tiszboréch,
uvilsojn chászidim tiszkádos,
uvökerev ködojsim tiszhálol.
Uvmákhélojsz rivövojsz ámcho bész
Jiszroél börino jiszpoér simcho Málkénu
böchol dojr vodojr. Sekén chojvász kol hájöcurim, löfonecho Ádojnoj Elojhénu
vÉlojhé ávojszénu, löhojdojsz löhálél lösábéách, löfoér lörojmém löhádér, lövoréch
löálé ulökálész, ál kol divré sirojsz vöszisbochojsz Dovid ben Jisáj ávdöcho mösichecho.
Uvöchén, jistábách simcho loád Málkénu, hoÉl hámelech hágodojl vöhákodojs,
básomájim uvoorec. Ki Löcho noe, Ádojnoj Elojhénu vÉlojhéj ávojszénu, löojlom
voed, sir usvocho, hálél vözimro, ojz
umemsolo, necách, gödulo ugövuro, töhilo vösziferesz, köduso umálchusz, börochojsz vöhojdoojsz lösimcho hágodojl
vöhákodojs, uméojlom ád ojlom Áto Él.
Boruch Áto Ádojnoj, Él melech godojl
umhulol bátisbochojsz, Él háhojdoojsz,
Ádojn hánifloojsz, Bojré kol hánösomojsz,
Ribojn kol hámáászim, háBojchér bösiré
zimro, melech jochid chéj hoojlomim.

Áldást mondunk a negyedik pohár borra és baloldalra dõlve kiisszuk.

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki teremtette a szõlõtõ gyümölcsét.

Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Hoojlom, bojré pri hágofen.
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Utóáldás a borra

וְעל
ֶפן ַ
ֶפן ְו ַעל ְפּ ִרי ַהגּ ֶ
עוֹלםַ ,על ַהגּ ֶ
אַתּה יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ֲבוֹתינוּ
נְח ְל ָתּ ַלא ֵ
וְה ַ
ית ִ
ָצ ָ
וּר ָח ָבהֶ ,שׁר ִ
טוֹבה ְ
נוּבת ַה ָשּׂ ֶדה וְ ַעל ֶארֶץ ֶח ְמ ָדּה ָ
ְתּ ַ
טּוּבהּ .ר ֶ
ָאל ַע ֶמּ ָך
ַחם נָא יהוה ֱאל ֵֹהינוּ ַעל י ְִשׂר ֵ
בּוֹע ִמ ָ
ֶל ֱאכוֹל ִמ ִפּ ְריָהּ ו ְִל ְשׂ ַ
וּבנֵה
יכ ֶל ָךְ .
וְעל ִמזְ ְבּ ֶח ָך וְ ַעל ֵה ָ
וְעל ִציּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּבוֹ ֶד ָך ַ
ֶך ַ
ְרוּשׁ ַליִם ִעיר ָ
וְ ַעל י ָ
תוֹכהּ ַ
וְה ֲע ֵלנוּ ְל ָ
ֶכ ָך
וְשׂ ְמּ ֵחנוּ ָבהּ וּנ ְָבר ְ
ָמינוַּ ,
ְרוּשׁ ַליִם ִעיר ַהקּ ֶֹדשׁ ִבּ ְמ ֵהרָה ְבי ֵ
י ָ
ֻשּׁה ְ
ִבּ ְקד ָ
יצנוּ ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּה[.
ֲל ֵ
וּר ֵצה וְ ַהח ִ
וּב ָט ֳהרָהְ :Szombaton betoldjuk] .
וּמ ִטיב ַלכֹּל
אַתּה יהוה טוֹב ֵ
טוֹבה ְבּיוֹם ַחג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּהִ .כּי ָ
וְ ז ְָכרֵנוּ ְל ָ
וְעל ְפּ ִרי
אַתּה יהוהַ ,על ָהאָרֶץ ַ
רוּך ָ
ָפןָ .בּ ְ
נוֹדה ְל ָך ַעל ָהאָרֶץ וְ ַעל ְפּ ִרי ַהגּ ֶ
וְ ֶ
ָפן.
ַהגּ ֶ

ֲסל ִסדּוּר ֶפּ ַסח ְכּ ִה ְל ָכתוֹ,
]ח ַ
ֲשׁר ז ִָכינוּ ְל ַס ֵדּר אוֹתוֹ,
ַכּא ֶ
שׁוֹכן ְמעוֹנָה,
ז ְָך ֵ
ַהל נ ְִט ֵעי ַכנָּה,
ְבּ ָקרוֹב נ ֵ

ְח ָקּתוֹ.
ְכּ ָכל ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ו ֻ
ֵכּן ִנז ְֶכּה ַלעֲשׂוֹתוֹ.
קוֹמם ְק ַהל ֲע ַדת ִמי ָמנָה.
ֵ
ְפּדוּיִם ְל ִציּוֹן ְבּ ִרנָּה[.

ירוּשׁ ָליִם!
ְל ָשׁנָה ַה ָבּאָה ִבּ ָ
פיוט לליל א'
Az első széder-estén itt folytatjuk. A második széder estén a 58. oldalon folytatjuk.

את
אָז רוֹב נ ִִסּים ִה ְפ ֵל ָ
אַשׁמוּרוֹת זֶה
ְבּרֹאשׁ ְ
ֶח ַלק לוֹ
גֵּר ֶצ ֶדק נ ִַצּ ְחתּוֹ ְכּנ ֶ
נְתּ ֶמ ֶל ְך ְגּרָר ַבּחֲלוֹם
ַדּ ָ
ַמּי ְבּ ֶא ֶמשׁ
ִה ְפ ַח ְד ָתּ ֲאר ִ
ַיּוּכל לוֹ
אָך ו ַ
ָאל ְל ַמ ְל ְ
ָשׁר י ְִשׂר ֵ
ַויּ ַ
ֲצי
ֶזרַע ְבּכוֹרֵי ַפ ְתרוֹס ָמ ַח ְצ ָתּ ַבּח ִ
קוּמם
ילם לֹא ָמ ְצאוּ ְבּ ָ
ֵח ָ
כוֹכ ֵבי
ית ְב ְ
יסת ִנְגיד ֲחר ֶֹשׁת ִס ִלּ ָ
ִט ַ

ֲצי ַה ַלּי ְָלה"
וּב ֵכן " ַוי ְִהי ַבּח ִ
ְ
ַבּ ַלּי ְָלה,
ַה ַלּי ְָלה,
ַלי ְָלה,
ֲצי ַה ַלּי ְָלה.
ַוי ְִהי ַבּח ִ
ַה ַלּי ְָלה,
ַלי ְָלה,
ַלי ְָלה,
ֲצי ַה ַלּי ְָלה.
ַוי ְִהי ַבּח ִ
ַה ַלּי ְָלה,
ַבּ ַלּי ְָלה,
ַלי ְָלה,

57

PESZÁCHI HÁGÁDÁ

Utóáldás a borra
Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech
Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ
Ura, a szõlõért és a szõlõtõ gyümölcséért, a föld Hoojlom, ál hágefen vöál pri hágefen vöál
terméséért, a gyönyörûséges, tágas országért, tönuvász hászode vöál erec chemdo tojvo
amelyet atyáinknak hagytál örökségül, hogy élvez- uröchovo, serociszo vöhinchálto láávojszézék a gyümölcsét és jóllakjanak javaival. Könyö- nu leechojl mipirja völiszbojá mituva. Rárülj meg Örökkévaló Istenünk népeden, Izraelen, chem no Ádojnoj Elojhénu ál Jiszroél ámevárosodon, Jeruzsálemen, és Cionon, dicsõséged cho vöál Jörusolájim irecho vöál Cijojn misszínhelyén, oltárodon és Szentélyeden! Építsd fel kán kövojdecho vöál mizböchecho vöál héJeruzsálemet, a szent várost, mihamarabb, még a cholecho. Uvöné Jörusolájim ir hákojdes
mi napjainkban! És vezess fel oda minket, hogy bimhéro vöjoménu, vöháálénu löszojcha
örvendhessünk felépítésének, és szentségben, tisz- vöszámchénu va unvorechöcho bikduso uvtaságban áldhassunk Téged (Szombaton betoldjuk: tohoro. (Szombaton betoldjuk: uröcé völégy kegyes hozzánk a mai szombatnapon), s vi- háchálicénu böjojm hásábosz háze.) Vögadhassunk e napokban, a pászka ünnepén! Mert zochrénu lötojvo böjojm chág hámácojsz
jóságos vagy Te, Örökkévaló, jót teszel mindenki- háze. Ki Áto Ádojnoj tojv umétiv lákojl vövel, mi pedig megköszönjük Neked az országot és nojde löcho ál hoorec vöál pri hágofen.
a szõlõtõ gyümölcsét. Áldott vagy Örökkévaló, az Boruch Áto Ádojnoj, ál hoorec vöál pri hágofen.
országért és a szõlõtõ gyümölcséért.
A következõ bekezdést énekelni szoktuk.

A széder estének közeleg a vége,
megültük, a törvényt figyelembe véve,
búcsúzunk is tõle, bízva és remélve,
hogy így rendezhetjük meg majd mától
egy évre.
Magasságos Isten, erre kérünk Téged,
Gyarapítsd meg újra megritkított néped:
Izrael erdõben be sok fa kiégett!
Egy helyébe százat plántáljon Fenséged!

Chászál szidur Peszách köhilchoszoj,
köchol mispotoj vöchukoszoj.
Kááser zochinu löszádér ojszoj, kén nizke láászojszoj.
Zoch sojchén möojno, kojmém köhál
ádász mi mono.
Bökorojv náhél nité cháno, pödujim
löCijojn börino.
Lösono háboo biJörusolojim

Jövõre Jeruzsálemben!

Az elsõ széder-estén itt folytatjuk:
És mindez éjfél idején történt

Uvöchén vájhi bácháci hálájlo.

Tömérdek csodát míveltél
éjjel,
az elsõ õrségváltás kezdetén
éjjel,
mikor a betért [Ábrahám] gyõzedelmeskedettéjjel,
és mindez éjfél idején...

Oz rojv niszim hiflészo
börojs ásmurojsz ze
gér cedek nicáchtoj könechelák loj
vájhi bácháci hálájlo.

bálájlo,
hálájlo,
lájlo,

Grár királyát álmában feddted meg
az arameust megfélemlítetted
Izrael viaskodott az angyallal és gyõzött
és mindez éjfél idején...

Dánto melech Göror báchálojm
hifchádto árámi böemes
vájosár Jiszroél lömáloch vájuchál loj
vájhi bácháci hálájlo.

hálájlo,
lájlo,
lájlo,

éjjel,
éjjel,
éjjel,

Pátrosz [Egyiptom] elsõszülötteit megölted éjjel,
felriadtak és nem lelték vagyonukat
éjjel,
Cháróset urának [Sisera] száguldó seregét
csillagokkal gyõzted le
éjjel,
és mindez éjfél idején...

Zerá böchojré Fászrojsz mochácto bácháci
hálájlo,
chélom loj mocu bökumom
bálájlo,
tiszász nögid chárojsesz sziliszo vöchojchvé
lájlo,
vájhi bácháci hálájlo.
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ֲצי ַה ַלּי ְָלה.
ַוי ְִהי ַבּח ִ
ַבּ ַלּי ְָלה,
ַלי ְָלה,
ַלי ְָלה,
ֲצי ַה ַלּי ְָלה.
ַוי ְִהי ַבּח ִ
ַבּ ַלּי ְָלה,
ַלי ְָלה.
ַלי ְָלה,
ֲצי ַה ַלּי ְָלה.
ַוי ְִהי ַבּח ִ
ַלי ְָלה,
ִמּ ַלּי ְָלה,
ַלי ְָלה,
ֲצי ַה ַלּי ְָלה.
ַוי ְִהי ַבּח ִ
ַלי ְָלה,
ַה ַלּי ְָלה,
ַה ַלּי ְָלה,
ַלי ְָלה,
ֲצי ַה ַלּי ְָלה.
ַוי ְִהי ַבּח ִ

הוֹב ְשׁ ָתּ ְפ ָגרָיו
נוֹפף ִאוּוּי ַ
ָי ַעץ ְמ ָחרֵף ְל ֵ
וּמ ָצּבוֹ ְבּ ִאישׁוֹן
ָכּרַע ֵבּל ַ
ְל ִאישׁ חֲמוּדוֹת נִגְ ָלה רָז חֲזוֹת
ִמ ְשׁ ַתּ ֵכּר ִבּ ְכ ֵלי ק ֶֹדשׁ ֶנ ֱהרַג בּוֹ
ֲתוּתי
פּוֹתר ִבּע ֵ
נוֹשׁע ִמבּוֹר ֲארָיוֹת ֵ
ַ
ָטר ֲאגָגִ י ְו ָכ ַתב ְס ָפ ִרים
ִשׂנְאָה נ ַ
ֶדד ְשׁנַת
ֲך ָע ָליו ְבּנ ֶ
ַר ָתּ נִ ְצח ָ
עוֹר ְ
שׁוֹמר ַמה
רוֹך ְל ֵ
פּוּרָה ִת ְד ְ
אָתא ב ֶֹקר ְוגַם
ָצרַח ַכּשּׁ ֵֹמר ְו ָשׂח ָ
ֲשׁר הוּא לֹא יוֹם וְ לֹא
ָקרֵב יוֹם א ֶ
הוֹדע ִכּי ְל ָך ַהיּוֹם אַף ְל ָך
רָם ַ
שׁוֹמ ִרים ַה ְפ ֵקד ְל ִע ְיר ָך ָכּל ַהיוֹם ו ְָכל
ְ
ָתּ ִאיר ְכּאוֹר יוֹם ֶח ְשׁ ַכּת
Az első széder estén itt a következő verset kihagyjuk.

פיוט לליל ב'
A második széder estén itt folytatjuk:

את
יך ִה ְפ ֵל ָ
בוּרוֹת ָ
ֶ
א ֶֹמץ ְגּ
את
ְבּרֹאשׁ ָכּל מוֹעֲדוֹת נִ ֵשּׂ ָ
ָחי חֲצוֹת ֵליל
ית ָל ֶא ְזר ִ
ִגּ ִלּ ָ
ְדּ ָל ָתיו ָדּ ַפ ְק ָתּ ְכּחֹם ַהיּוֹם
נוֹצ ִצים עֻגוֹת ַמצּוֹת
ִה ְס ִעיד ְ
ֶך
ֵכר ְלשׁוֹר ֵער ְ
וְ ֶאל ַה ָבּ ָקר רָץ ז ֶ
דוֹמים ְולֹהֲטוּ ָבּ ֵאשׁ
זֹעֲמוּ ְס ִ
אָפה ְבּ ֵקץ
וּמצּוֹת ָ
ֻח ַלּץ לוֹט ֵמ ֶהם ַ
אַד ַמת מֹף ְונֹף ְבּ ָע ְב ְר ָך
את ְ
אט ָ
ִט ֵ

ֶבח ֶפּ ַסח"
ֲמ ְר ֶתּם ז ַ
וּב ֵכן " ַוא ַ
ְ
ַבּ ֶפּ ַסח,
ֶפּ ַסח,
ֶפּ ַסח,
ֶבח ֶפּ ַסח.
ֲמ ְר ֶתּם ז ַ
ַוא ַ
ַבּ ֶפּ ַסח,
ַבּ ֶפּ ַסח,
ֶפּ ַסח,
ֶבח ֶפּ ַסח.
ֲמ ְר ֶתּם ז ַ
ַוא ַ
ַבּ ֶפּ ַסח,
ֶפּ ַסח,
ַבּ ֶפּ ַסח,
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Az istenkáromló hadával szentélyedre tört, de elpusztultak mind
éjjel,
leomlott Bél, a bálványisten, alapzatával együtt éjjel,
kedvelted [Dániel] látomásban fejtette meg a titkot éjjel,
és mindez éjfél idején...

Joác möchoréf lönojféf ivuj hojvásto fögorov
bálájlo,
korá Bél umácovoj böisojn
lájlo,
löis chámudojsz niglo roz cházojsz
lájlo,
vájhi bácháci hálájlo.

Ki leitta magát [Bélsácár] szent edényeidbõl  megölték
éjjel,
ki megfejtette az éji látomást [Dániel]  megmenekült
az oroszlánbarlangból
éjjel.
Az agági [Hámán] gyûlölködött és vészes parancsokat küldözgetett szét
éjjel,
és mindez éjfél idején...

Mistákér bichlé kojdes neherág boj
bálájlo,
nojsá mibojr árojojsz pojszér biászuszé
lájlo.
Szino notár Ágogi vöchoszáv szöforim
lájlo,
vájhi bácháci hálájlo.

Álmatlanul hevert [Achasveros], amikor kezdõdött bukása
éjjel,
szétzúzod, mint a prés, azt, ki kérdi kishitûn, meddig
tart még ez,
éjjel,
s kinek Te, Izrael õrzõje, így felelsz: Jön a reggel és
jön az
éjjel,
és mindez éjfél idején...

Ojrárto nicchácho olov böneded sönász
lájlo,
puro szidrojch lösojmér má
milájlo,
corách kásojmér vöszoch oszo vojker
vögám
lájlo,
vájhi bácháci hálájlo.

Ó, hozd már el a napot, mely se nem nap, se nem
éjjel,
hirdesd már, fenséges Isten, hogy Tiéd a nap és Tiéd
az
éjjel,
rendeld õreidet szent városod köré nappal és
éjjel,
és ragyogjon már fel az éjszaka sötétje nappali
fénnyel.
és mindez éjfél idején...

Korév jojm áser hu loj jojm völoj
lájlo,
rom hojdá ki löcho hájojm áf löcho
hálájlo,
sojmörim háfkéd löircho kol hájojm vöchol
hálájlo,
toir köojr jojm cheskász
lájlo,
vájhi bácháci hálájlo.

Az elsõ széder-estén itt a következõ verset kihagyjuk.
A második széder-estén itt folytatjuk:
Hirdessétek hát, ezért üljük meg peszách ünnepét! Uvöchén Váámártem zevách peszách
Mert hatalmad erejével elképesztettél minket
peszách ünnepén.
Minden ünneped élére helyezted
peszách ünnepét.
Éjféltájt megjelentél Ezrachitának [Ábrahám]
peszách ünnepén.
Hirdessétek hát, ezért üljük meg
peszách ünnepét!
Kopogtattál [Ábrahám] ajtaján izzó napsütésben,
peszách ünnepén.
Õ megvendégelte a ragyogókat [angyalokat]
kovásztalan lepénnyel
peszách ünnepén.
Jelezve a majdani ünnepi áldozatot, futott [Ábrahám]
a levágandó jószágért
peszách ünnepén.
Hirdessétek hát, ezért üljük meg
peszách ünnepét!
Haragod tüzétõl hamvadt el Szodoma
peszách ünnepén.
Lót megmenekült és kovásztalan kenyeret sütött
peszách ünnepén.
Mikor átvonultál Mof és Nof [Egyiptom] földjén,
lesöpörted azokat a föld színérõl
peszách ünnepén.
Hirdessétek hát, ezért üljük meg
Elsõszülötteik fejét szétroppantottad

peszách ünnepét!
peszách ünnepén.

Ojmec gövurojszecho hiflészo
börojs kol mojádojsz niszészo

bápeszách,

peszách,
giliszo loezrochi chácojsz lél
peszách,
váámertem zevách
peszách.
Döloszov dofákto köchojm hájojm
bápeszách,
hiszid nojcöcim ugojsz mácojsz
bápeszách,
vöel hábokor roc zécher lösojr érech
peszách,
váámártem zevách
peszách.
Zojámu Szödojmim völuhátu boés
bápeszách,
chulác Lojt méhem, umácojsz ofo bökéc
peszách,
titészo ádmász Mojf vöNojf
böovröcho
bápeszách,
váámártem zevách
peszách.
Ja, rojs kol ojn mochácto bölél simur
peszách,
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ֶבח ֶפּ ַסח.
ֲמ ְר ֶתּם ז ַ
ַוא ַ
יָהּ רֹאשׁ ָכּל אוֹן ָמ ַח ְצ ָתּ ְבּ ֵליל ִשׁמּוּר
ַכּ ִבּיר ַעל ֵבּן ְבּכוֹר ָפּ ַס ְח ָתּ ְבּ ַדם
ְל ִב ְל ִתּי ֵתת ַמ ְשׁ ִחית ָלבֹא ִב ְפ ָת ַחי

ֶפּ ַסח,
ֶפּ ַסח,
ַבּ ֶפּ ַסח,
ֶבח ֶפּ ַסח.
ֲמ ְר ֶתּם ז ַ
ַוא ַ

תּוֹתי
ְמ ֻס ֶגרֶת ֻס ָגּרָה ְבּ ִע ֵ
ִנ ְשׁ ְמ ָדה ִמ ְדיָן ִבּ ְצ ִליל ְשׂעוֹרֵי ע ֶֹמר
יקד יְקוֹד
שׂרפוּ ִמ ְשׁ ַמנֵּי פּוּל וְלוּד ִבּ ַ
ְ

ֶפּ ַסח,
ֶפּ ַסח,
ֶפּ ַסח,
ֶבח ֶפּ ַסח.
ֲמ ְר ֶתּם ז ַ
ַוא ַ

ָעה עוֹנַת
עוֹד ַהיּוֹם ְבּנֹב ַלעֲמוֹד ַעד גּ ָ
ֲק ַע צוּל
ַפּס יָד ָכּ ְת ָבה ְל ַקע ֵ
רוֹך ַה ֻשּׁ ְל ָחן
ָצפֹה ַה ָצּ ִפית ָע ְ

ֶפּ ַסח,
ַבּ ֶפּ ַסח,
ַבּ ֶפּ ַסח,
ֶבח ֶפּ ַסח.
ֲמ ְר ֶתּם ז ַ
ַוא ַ

ֲד ָסּה צוֹם ְל ַשׁ ֵלּשׁ
נְּסה ה ַ
ָק ָהל ִכּ ָ
ֲמ ִשּׁים
ָשׁע ָמ ַח ְצ ָתּ ְבּ ֵעץ ח ִ
רֹאשׁ ִמ ֵבּית ר ָ
עוּצית
ְשׁ ֵתּי ֵא ֶלּה ֶרגַע ָתּ ִביא ְל ִ
וְתרוּם י ְִמי ְנ ָך ְכּ ֵליל ִה ְת ַק ֵדּשׁ ַחג
ָתּעוֹז י ְָד ָך ָ

ַבּ ֶפּ ַסח,
ַבּ ֶפּ ַסח,
ַבּ ֶפּ ַסח,
ֶפּ ַסח,
ֶבח ֶפּ ַסח.
ֲמ ְר ֶתּם ז ַ
ַוא ַ

ָאה
ָאהִ ,כּי לוֹ י ֶ
ִכּי לוֹ נ ֶ
וּל ָךְ ,ל ָך ִכּי ְל ָך,
ֹאמרוּ לוְֹ :ל ָך ְ
דוּדיו י ְ
ֲל ָכהְ ,גּ ָ
לוּכהָ ,בּחוּר ַכּה ָ
אַדּיר ִבּ ְמ ָ
ִ
ְל ָך אַף ְל ָךְ ,ל ָך יהוה ַה ַמּ ְמ ָל ָכה.
ָאה.
ָאהִ ,כּי לוֹ י ֶ
ִכּי לוֹ נ ֶ
וּל ָךְ ,ל ָך ִכּי ְל ָך,
ֹאמרוּ לוְֹ :ל ָך ְ
יקיו י ְ
וְת ָ
ֲל ָכהִ ,
לוּכהָ ,הדוּר ַכּה ָ
ָדּגוּל ִבּ ְמ ָ
ְל ָך אַף ְל ָךְ ,ל ָך יהוה ַה ַמּ ְמ ָל ָכה.
ָאה.
ָאהִ ,כּי לוֹ י ֶ
ִכּי לוֹ נ ֶ
וּל ָךְ ,ל ָך ִכּי ְל ָך,
ֹאמרוּ לוְֹ :ל ָך ְ
ֲל ָכהַ ,ט ְפ ְסרָיו י ְ
לוּכהָ ,ח ִסין ַכּה ָ
ַכּאי ִבּ ְמ ָ
זַ
ְל ָך אַף ְל ָךְ ,ל ָך יהוה ַה ַמּ ְמ ָל ָכה.
ָאה.
ָאהִ ,כּי לוֹ י ֶ
ִכּי לוֹ נ ֶ
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De a Te elsõszülötteid vérrel jelzett
ajtófélfáit elkerülted
peszách ünnepén,
így tartottad távol ajtóiktól a halál angyalát
peszách ünnepén.
Hirdessétek hát, ezért üljük meg
peszách ünnepét!

kábir, ál bén böchojr poszáchto bödám
peszách,
lövilti tész máschisz lovoj vifszocháj
bápeszách,
váámártem zevách peszách.

A bezárkózott város [Jerikó] elesett

Möszugeresz szugoro böitojszé

Még Nóbban idõzött, [Szánhériv]
mikor már közelgett
feléje a végzet
Rejtelmes kéz írta fel a falra, hogy
elpusztul Cul [Babilonia]
S elárvult a lakomára terített asztal
Hirdessétek hát, ezért üljük meg

peszách ünnepén.
peszách ünnepén.
peszách ünnepét!

Ojd hájojm bönojv láámojd, ád goo
ojnász
peszách,
pász jod koszvo lökáákéá cul
bápeszách,
cofoj hácofisz orojch hásulchon
bápeszách,
váámártem zevách peszách.

Háromnapos böjtre gyûjté össze a népét
Hadasza [Eszter]
peszách ünnepén.
A gonosz [Hámán] pedig ötven ölnyi magas
bitóra került
peszách ünnepén.
Kettõs baj zúdult Utzra [Róma]
peszách ünnepén.
Erõs, hatalmas jobbod tette mindezt
peszách ünnepén.
Hirdessétek hát, ezért üljük meg
peszách ünnepét!

Kohol kinszo Hádászo cojm lösálés
bápeszách,
rojs mibész roso mochácto böéc
chámisim
bápeszách,
söté éle regá, tovi löucisz báPeszách,
toojz jodcho torum jömincho kölél
hiszkádés chág
peszách,
váámártem zevách peszách.

Téged illet minden dal

Ki loj noe, ki loj joe

peszách ünnepén.
Midjánt eltaposta a rágördülõ óriás árpakenyér
peszách ünnepén.
Pul és Lud [Asszíria] hatalmas urait
megemésztette a lobogó tûz
peszách ünnepén.
Hirdessétek hát, ezért üljük meg
peszách ünnepét!

peszách ünnepén.

peszách,
nismödo Midjon biclil szöojré ojmer
peszách,
Szojrfu mismáné pul völud bikád jökojd
peszách,
váámártem zevách peszách.

Bástyánk a te trónod,
néped onnan óvod,
s zengik seregeid:
Csak Neked jár, csak Neked,
hatalom a Lét felett,
s Téged illet, Téged
minden hálaének.

Ádir bimlucho,
bochur káhálocho,
gödudov jojmru loj:
löcho ulöcho, löcho ki löcho, löcho áf
löcho, löcho Ádojnoj hámámlucho.
Ki loj noe, ki loj joe.

Dicsfényt odavonva
trónod csupa pompa,
vallják is híveid:
Csak Neked jár, csak Neked,
hatalom a Lét felett,
s Téged illet, Téged
minden hálaének.

Dogul bimlucho,
hodur káhálocho,
voszikov jojmru loj:
löcho ulöcho, löcho ki löcho, löcho áf
löcho, löcho Ádojnoj hámámlucho.
Ki loj noe, ki loj joe.

Bálványtól csak béklyó,
Tõled ami szép, jó,
hívõid hirdetik:
Csak Neked jár, csak Neked,
hatalom a Lét felett,
s Téged illet, Téged
minden hálaének.

Zákáj bimlucho,
choszin káhálocho,
táfszörof jojmru loj:
löcho ulöcho, löcho ki löcho, löcho áf
löcho, löcho Ádojnoj hámámlucho.
Ki loj noe, ki loj joe.

Nagy vagy Te, egyetlen,
hõs rettenthetetlen,

Jochid bimlucho,
kábir káhálocho,
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ָחיד ִבּ ְמ ָ
וּל ָךְ ,ל ָך ִכּי ְל ָך,
ֹאמרוּ לוְֹ :ל ָך ְ
מּוּדיו י ְ
ֲל ָכהִ ,ל ָ
לוּכהַ ,כּ ִבּיר ַכּה ָ
יִ
ְל ָך אַף ְל ָךְ ,ל ָך יהוה ַה ַמּ ְמ ָל ָכה.
ָאה.
ָאהִ ,כּי לוֹ י ֶ
ִכּי לוֹ נ ֶ
וּל ָךְ ,ל ָך ִכּי ְל ָך,
ֹאמרוּ לוְֹ :ל ָך ְ
יביו י ְ
ֲל ָכהְ ,ס ִב ָ
לוּכה ,נוֹרָא ַכּה ָ
מוֹשׁל ִבּ ְמ ָ
ֵ
ְל ָך אַף ְל ָךְ ,ל ָך יהוה ַה ַמּ ְמ ָל ָכה.
ָאה.
ָאהִ ,כּי לוֹ י ֶ
ִכּי לוֹ נ ֶ
וּל ָךְ ,ל ָך ִכּי ְל ָך,
ֹאמרוּ לוְֹ :ל ָך ְ
יקיו י ְ
ֲל ָכהַ ,צ ִדּ ָ
פּוֹדה ַכּה ָ
לוּכהֶ ,
ָענָו ִבּ ְמ ָ
ְל ָך אַף ְל ָךְ ,ל ָך יהוה ַה ַמּ ְמ ָל ָכה.
ָאה.
ָאהִ ,כּי לוֹ י ֶ
ִכּי לוֹ נ ֶ
וּל ָךְ ,ל ָך ִכּי ְל ָך,
ֹאמרוּ לוְֹ :ל ָך ְ
ֲל ָכהִ ,שׁנְאַנָּיו י ְ
לוּכה ,רַחוּם ַכּה ָ
ָקדּוֹשׁ ִבּ ְמ ָ
ְל ָך אַף ְל ָךְ ,ל ָך יהוה ַה ַמּ ְמ ָל ָכה.
ָאה.
ָאהִ ,כּי לוֹ י ֶ
ִכּי לוֹ נ ֶ
וּל ָךְ ,ל ָך ִכּי ְל ָך,
ֹאמרוּ לוְֹ :ל ָך ְ
ימיו י ְ
ֲל ָכהְ ,תּ ִמ ָ
תּוֹמ ְך ַכּה ָ
לוּכהֵ ,
ַתּ ִקּיף ִבּ ְמ ָ
ְל ָך אַף ְל ָךְ ,ל ָך יהוה ַה ַמּ ְמ ָל ָכה.
ָאה.
ִכּי לוֹ ָנ ֶאהִ ,כּי לוֹ י ֶ
אַדּיר הוּא
ִ
ָמינוּ ְבּ ָקרוֹבֵ .אל
אַדּיר הוּא ,י ְִבנֶה ֵביתוֹ ְבּ ָקרוֹבִ ,בּ ְמ ֵהרָה ִבּ ְמ ֵהרָהְ ,בּי ֵ
ִ
ית ָך ְבּ ָקרוֹב.
ְבּנֵהֵ ,אל ְבּנֵהְ ,בּנֵה ֵב ְ
ָבּחוּר הוּא ,גָּדוֹל הוּאָ ,דּגוּל הוּא ,י ְִבנֶה ֵביתוֹ ְבּ ָקרוֹבִ ,בּ ְמ ֵהרָה
ית ָך ְבּ ָקרוֹב.
ָמינוּ ְב ָקרוֹבֵ .אל ְבּנֵהֵ ,אל ְבּנֵהְ ,בּנֵה ֵב ְ
ִבּ ְמ ֵהרָהְ ,בּי ֵ
ַכּאי הוּאָ ,ח ִסיד הוּא ,י ְִבנֶה ֵביתוֹ ְבּ ָקרוֹב,
ָתיק הוּא ,ז ַ
ָהדוּר הוּא ,ו ִ
ית ָך ְבּ ָקרוֹב.
ָמינוּ ְב ָקרוֹבֵ .אל ְבּנֵהֵ ,אל ְבּנֵהְ ,בּנֵה ֵב ְ
ִבּ ְמ ֵהרָה ִבּ ְמ ֵהרָהְ ,בּי ֵ
ָחיד הוּאַ ,כּ ִבּיר הוּאָ ,למוּד הוּאֶ ,מ ֶל ְך הוּא ,נוֹרָא הוּא,
ָטהוֹר הוּא ,י ִ
פּוֹדה הוּאַ ,צ ִדּיק הוּא ,י ְִבנֶה ֵביתוֹ ְבּ ָקרוֹבִ ,בּ ְמ ֵהרָה
ַס ִגּיב הוּאִ ,עזּוּז הוּאֶ ,
ית ָך ְבּ ָקרוֹב.
ָמינוּ ְב ָקרוֹבֵ .אל ְבּנֵהֵ ,אל ְבּנֵהְ ,בּנֵה ֵב ְ
ִבּ ְמ ֵהרָהְ ,בּי ֵ
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s vallják tudósaid:
Csak Neked jár, csak Neked
hatalom a Lét felett,
s Téged illet, Téged
minden hálaének.

limudov jojmru loj:
löcho ulöcho, löcho ki löcho, löcho áf
löcho, löcho Ádojnoj hámámlucho.
Ki loj noe, ki loj joe.

Rólad, égi fenség,
mondják szent jelenség,
jámbor szeretteid:
Csak Neked jár, csak Neked
hatalom a Lét felett,
s Téged illet, Téged
minden hálaének.

Melech bimlucho,
nojro káhálocho,
szövivov jojmru loj:
löcho ulöcho, löcho ki löcho, löcho áf
löcho, löcho Ádojnoj hámámlucho.
Ki loj noe, ki loj joe.

Támadna ránk bárki,
rabságunkból válts ki,
s vallják igazaid:
Csak Neked jár, csak Neked,
hatalom a Lét felett,
s Téged illet, Téged
minden hálaének.

Onov bimlucho,
pojde káhálocho,
cádikov jojmru loj:
löcho ulöcho, löcho ki löcho, löcho áf
löcho, löcho Ádojnoj hámámlucho.
Ki loj noe, ki loj joe.

Hozzád zúgva zengenek,
remélve esengenek
égi angyalaid:
Csak Neked jár, csak Neked
hatalom a Lét felett,
s Téged illet, Téged
minden hálaének.

Kodojs bimlucho,
ráchum káhálocho,
sinánov jojmru loj:
löcho ulöcho, löcho ki löcho, löcho áf
löcho, löcho Ádojnoj hámámlucho.
Ki loj noe, ki loj joe.

Zengjék hát hitünkkel,
amíg csak a szívünk ver,
harsány hírnökeid:
Csak Neked jár, csak Neked
hatalom a Lét felett,
s Téged illet, Téged
minden hálaének.

Tákif bimlucho,
tojméch káhálocho,
tömimov jojmru loj:
löcho ulöcho, löcho ki löcho, löcho áf
löcho, löcho Ádojnoj hámámlucho.
Ki loj noe, ki loj joe.

Óriás Õ
Istenünk, nagy Urunk, építsd fel a Házad,
mihamar, mielõbb, immár ne odázzad,
építsed, szépítsed Szentélyedet, Házad!
Kegyes, fenséges Úr, építsd fel a Házad,
mihamar, mielõbb, immár ne odázzad,
építsed, szépítsed Szentélyedet, Házad!
Te igaz, irgalmazz, s építsd fel a Házad,
mihamar, mielõbb, immár ne odázzad,
építsed, szépítsed Szentélyedet, Házad!
Teremtõnk, megmentõnk, építsd fel a Házad,
mihamar, mielõbb, immár ne odázzad,
építsed, szépítsed Szentélyedet, Házad!
Gyámunk, pásztorunk építsd fel a Házad,
mihamar, mielõbb, immár ne odázzad,
építsed, szépítsed Szentélyedet, Házad!

Ádir hu
Ádir Hu, jivne vészoj bökorojv, bimhéro
bimhéro, böjoménu bökorojv. Él böné,
Él böné, böné vészcho bökorojv.
Bochur Hu, godojl Hu, dogul Hu, jivne
vészoj bökorojv, bimhéro bimhéro,
böjoménu bökorojv. Él böné, Él böné,
böné vészcho bökorojv.
Hodur Hu, voszik Hu, zákáj Hu, choszid
Hu jivne vészoj bökorojv, bimhéro
bimhéro, böjoménu bökorojv. Él böné,
Él böné, böné vészcho bökorojv.
Tohojr Hu, jochid Hu, kábir Hu, lomud
Hu, melech Hu, nojro Hu, szágiv Hu,
izuz Hu, pojde Hu, cádik Hu, jivne vészoj bökorojv, bimhéro bimhéro, böjoménu bökorojv. Él böné, Él böné, böné
vészcho bökorojv.
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ָקדוֹשׁ הוּא ,רַחוּם הוּאַ ,שׁ ַדּי הוּאַ ,תּ ִקּיף הוּא ,י ְִבנֶה ֵביתוֹ ְבּ ָקרוֹבִ ,בּ ְמ ֵהרָה
ית ָך ְבּ ָקרוֹב.
ָמינוּ ְב ָקרוֹבֵ .אל ְבּנֵהֵ ,אל ְבּנֵהְ ,בּנֵה ֵב ְ
ִבּ ְמ ֵהרָהְ ,בּי ֵ
יוֹד ַע?
ֶא ָחד ִמי ֵ
יוֹד ַע?
ֶא ָחד ִמי ֵ
וּבאָרֶץ.
יוֹד ַעֶ :א ָחד ֱאל ֵֹהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
ֶא ָחד אֲנִ י ֵ
יוֹד ַע?
ְשׁ ַניִם ִמי ֵ
יוֹדעְ :שׁנֵי לֻחוֹת ַה ְבּ ִרית,
ְשׁ ַניִם אֲנִ י ֵ
וּבאָרֶץ.
ֶא ָחד ֱאל ֵֹהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
יוֹד ַע?
ְשׁל ָֹשה ִמי ֵ
יוֹד ַעְ :שׁל ָֹשׁה אָבוֹת,
ְשׁל ָֹשה ֲאנִי ֵ
וּבאָרֶץ.
ְשׁנֵי לֻחוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱאל ֵֹהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
יוֹד ַע?
אַר ַבּע ִמי ֵ
ְ
אַר ַבּע ִא ָמּהוֹת,
יוֹד ַעְ :
אַר ַבּע אֲנִ י ֵ
ְ
וּבאָרֶץ.
ְשׁל ָֹשׁה אָבוֹתְ ,שׁנֵי לֻחוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱאל ֵֹהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
יוֹד ַע?
ֲמ ָשּׁה ִמי ֵ
חִ
חוּמ ֵשׁי תוֹרָה,
ֲמ ָשּׁה ְ
יוֹד ַע :ח ִ
ֲמ ָשּׁה ֲא ִני ֵ
חִ
אַר ַבּע ִא ָמּהוֹתְ ,שׁל ָֹשׁה אָבוֹתְ ,שׁנֵי לֻחוֹת ַה ְבּ ִרית,
ְ
וּבאָרֶץ.
ֶא ָחד ֱאל ֵֹהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
יוֹד ַע?
ִשׁ ָשּׁה ִמי ֵ
יוֹד ַעִ :שׁ ָשּׁה ִס ְדרֵי ִמ ְשׁנָה,
ִשׁ ָשּׁה ֲאנִי ֵ
אַר ַבּע ִא ָמּהוֹתְ ,שׁל ָֹשׁה אָבוֹת,
חוּמ ֵשׁי תוֹרָהְ ,
ֲמ ָשּׁה ְ
חִ
וּבאָרֶץ.
ְשׁנֵי לֻחוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱאל ֵֹהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
יוֹד ַע?
ִשׁ ְב ָעה ִמי ֵ
ְמי ַשׁ ַבּ ָתּא,
יוֹד ַעִ :שׁ ְב ָעה י ֵ
ִשׁ ְב ָעה ֲא ִני ֵ
אַר ַבּע ִא ָמּהוֹת,
חוּמ ֵשׁי תוֹרָהְ ,
ֲמ ָשּׁה ְ
ִשׁ ָשּׁה ִס ְדרֵי ִמ ְשׁנָה ,ח ִ
וּבאָרֶץ.
ְשׁל ָֹשׁה אָבוֹתְ ,שׁנֵי לֻחוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱאל ֵֹהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
יוֹד ַע?
ְשׁמוֹנָה ִמי ֵ
ילה,
ְמי ִמ ָ
יוֹדע ְ :שׁמוֹנָה י ֵ
ְשׁמוֹנָה אֲנִ י ֵ
חוּמ ֵשׁי תוֹרָה,
ֲמ ָשּׁה ְ
ְמי ַשׁ ַבּ ָתּאִ ,שׁ ָשּׁה ִס ְדרֵי ִמ ְשׁנָה ,ח ִ
ִשׁ ְב ָעה י ֵ
אַר ַבּע ִא ָמּהוֹתְ ,שׁל ָֹשׁה אָבוֹתְ ,שׁנֵי לֻחוֹת ַה ְבּ ִרית,
ְ
וּבאָרֶץ.
ֶא ָחד ֱאל ֵֹהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
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Tiszta fény, hõ remény, építsd fel a Házad,
mihamar, mielõbb, immár ne odázzad,
építsed, szépítsed Szentélyedet, Házad!
Ki mondja meg mi az egy?
 Ki mondja meg, mi az egy?
 Egy az Isten égen s földön, óvjon minket égi kegy.
 S azt ki tudja, mi a kettõ?
 Két kõtáblán tíz parancsot rótt mireánk a Teremtõ. és egy az Isten égen s földön.

Kodojs Hu, ráchum Hu, sádáj Hu, tákif
Hu, jivne vészoj bökorojv, bimhéro
bimhéro, böjoménu bökorojv. Él böné,
Él böné, böné vészcho bökorojv.
Echod mi jojdéá?
Echod mi jojdéá?
Echod áni jojdéá:
echod Elojhénu sebásomájim uvoorec.

 Hát a hármat kitalálod?
 Ki, mert három õsapánk volt:
Ábrahám, Izsák és Jákob, két kõtáblára rótt a Teremtõ tíz parancsot, s egy az Isten, a magasztos.

Sönájim mi jojdéá?
Sönájim áni jojdéá: sné luchojsz hábrisz,
echod Elojhénu sebásomájim uvoorec.

 S mi a négy?
 Négy szép õsanyánk ringatta
eleinknek bölcsõjét,
kik három õsapával éltek,
két kõtábla, tíz parancshoz,
s egy az Isten, a magasztos.

Slojso mi jojdéá?
Slojso áni jojdéá: slojso ovojsz,
sné luchojsz hábrisz,
echod Elojhénu sebásomájim uvoorec.

 Halljam, mit jelent az öt?
 Mózes öt könyvét jelenti,
azt is Õ adta, a fenti,
négy õsanyja volt a népnek,
három õsapával éltek,
két kõtábla, tíz parancshoz,
s egy az Isten, a magasztos.
 S mi a hat?
 Szakaszai a Misnának
épp hat rendre oszlanak,
Mózes öt könyve a Tóra,
négy õsanyja volt a népnek,
három õsapával éltek,
két kõtábla, tíz parancshoz,
s egy az Isten, a magasztos.
 Mi a hétnek jelentése?
 Hét nap a hét: hat munkára,
egy pedig a pihenésre,
hat Misna-rend oktat jóra
Mózes öt könyve a Tóra,
négy õsanyja volt a népnek,
három õsapával éltek,
két kõtábla, tíz parancshoz,
s egy az Isten, a magasztos.
 És a nyolc?
 Fiúgyermek, pici jószág,
nyolcadnapra megzsidózzák,
minden hétnek hét a napja,
hat Misna-rend oktat jóra
Mózes öt könyve a Tóra,
négy õsanyja volt a népnek,
három õsapával éltek,
két kõtábla, tíz parancshoz,
s egy az Isten, a magasztos.

Árbá mi jojdéá?
Árbá áni jojdéá: arbá imohojsz,
slojso ovojsz, sné luchojsz hábrisz,
echod Elojhénu sebásomájim uvoorec.
Chámiso mi jojdéá?
Chámiso áni jojdéá:
chámiso chumsé Szojro,
árbá imohojsz, slojso ovojsz,
söné luchojsz hábrisz,
echod Elojhénu sebásomájim uvoorec.
Siso mi jojdéá?
Siso áni jojdéá: siso szidré Misno,
chámiso chumsé Szojro,
árbá imohojsz, slojso ovojsz,
sné luchojsz hábrisz,
echod Elojhénu sebásomájim uvoorec.
Sivo mi jojdéá?
Sivo áni jojdéá: sivo jömé sábáto,
siso szidré Misno,
chámiso chumsé Szojro,
árbá imohojsz, slojso ovojsz,
sné luchojsz hábrisz,
echod Elojhénu sebásomájim uvoorec.
Smojno mi jojdéá?
Smojno áni jojdéá: smojno jömé milo,
sivo jömé sábáto,
siso szidré Misno,
chámiso chumsé Szojro,
árbá imohojsz, slojso ovojsz,
sné luchojsz hábrisz,
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יוֹד ַע?
ִתּ ְשׁ ָעה ִמי ֵ
יוֹד ַעִ :תּ ְשׁ ָעה י ְַר ֵחי ֵל ָדה,
ִתּ ְשׁ ָעה ֲאנִי ֵ
ְמי ַשׁ ַבּ ָתּא,
ילהִ ,שׁ ְב ָעה י ֵ
ְמי ִמ ָ
ְשׁמוֹנָה י ֵ
חוּמ ֵשׁי תוֹרָה,
ֲמ ָשּׁה ְ
ִשׁ ָשּׁה ִס ְדרֵי ִמ ְשׁנָה ,ח ִ
אַר ַבּע ִא ָמּהוֹתְ ,שׁל ָֹשׁה אָבוֹתְ ,שׁנֵי לֻחוֹת ַה ְבּ ִרית,
ְ
וּבאָרֶץ.
ֶא ָחד ֱאל ֵֹהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
יוֹד ַע?
ֲשׂרָה ִמי ֵ
עָ
ֲשׂרָה ִד ְבּ ַריָא,
יוֹד ַע :ע ָ
ֲשׂרָה ֲאנִי ֵ
עָ
ילה,
ְמי ִמ ָ
ִתּ ְשׁ ָעה י ְַר ֵחי ֵל ָדהְ ,שׁמוֹנָה י ֵ
ְמי ַשׁ ַבּ ָתּאִ ,שׁ ָשּׁה ִס ְדרֵי ִמ ְשׁנָה,
ִשׁ ְב ָעה י ֵ
אַר ַבּע ִא ָמּהוֹת,
חוּמ ֵשׁי תוֹרָהְ ,
ֲמ ָשּׁה ְ
חִ
ְשׁל ָֹשׁה אָבוֹתְ ,שׁנֵי לֻחוֹת ַה ְבּ ִרית,
וּבאָרֶץ.
ֶא ָחד ֱאל ֵֹהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
יוֹד ַע?
אַחד ָע ָשׂר ִמי ֵ
ַ
כּוֹכ ַביָּא,
אַחד ָע ָשׂר ְ
יוֹד ַעַ :
אַחד ָע ָשׂר אֲנִ י ֵ
ַ
ֲשׂרָה ִד ְבּ ַריָאִ ,תּ ְשׁ ָעה י ְַר ֵחי ֵל ָדה,
עָ
ְמי ַשׁ ַבּ ָתּא,
ילהִ ,שׁ ְב ָעה י ֵ
ְמי ִמ ָ
ְשׁמוֹנָה י ֵ
חוּמ ֵשׁי תוֹרָה,
ִשׁ ָשּׁה ִס ְדרֵי ִמ ְשׁנָה ,ח ִ
ֲמ ָשּׁה ְ
אַר ַבּע ִא ָמּהוֹתְ ,שׁל ָֹשׁה אָבוֹת,
ְ
וּבאָרֶץ.
ְשׁנֵי לֻחוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱאל ֵֹהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
יוֹד ַע?
ְשׁנֵים ָע ָשׂר ִמי ֵ
יוֹד ַעְ :שׁנֵים ָע ָשׂר ִשׁ ְב ַטיָּא,
ְשׁ ֵנים ָע ָשׂר אֲנִ י ֵ
ֲשׂרָה ִד ְבּ ַריָא,
כּוֹכ ַביָּא ,ע ָ
אַחד ָע ָשׂר ְ
ַ
ילה,
ְמי ִמ ָ
ִתּ ְשׁ ָעה י ְַר ֵחי ֵל ָדהְ ,שׁמוֹנָה י ֵ
ְמי ַשׁ ַבּ ָתּאִ ,שׁ ָשּׁה ִס ְדרֵי ִמ ְשׁנָה,
ִשׁ ְב ָעה י ֵ
אַר ַבּע ִא ָמּהוֹת,
חוּמ ֵשׁי תוֹרָהְ ,
ֲמ ָשּׁה ְ
חִ
ְשׁל ָֹשׁה אָבוֹתְ ,שׁנֵי לֻחוֹת ַה ְבּ ִרית,
וּבאָרֶץ.
ֶא ָחד ֱאל ֵֹהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
יוֹד ַע?
ְשׁל ָֹשה ָע ָשׂר ִמי ֵ
יוֹד ַעְ :שׁל ָֹשׁה ָע ָשׂר ִמ ַדּיָּא,
ְשׁל ָֹשׁה ָע ָשׂר ֲאנִי ֵ
כּוֹכ ַביָּא,
אַחד ָע ָשׂר ְ
ְשׁנֵים ָע ָשׂר ִשׁ ְב ַטיָּאַ ,
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 Haladunk. A kilenc mi?
 Kilenc hónapra szokott a
legtöbb gyerek születni,
nyolcadnapra kell a kisfiút megmetélni,
minden hétnek hét a napja,
hat Misna-rend oktat jóra
Mózes öt könyve a Tóra,
négy õsanyja volt a népnek,
három õsapával éltek,
két kõtábla, tíz parancshoz,
s egy az Isten, a magasztos.
 Hát a tíz?
 Tíz ige, tíz parancsolat,
azt kaptuk a Szináj alatt,
kilenc hónapra születtünk,
nyolcadnapra megmetéltetünk,
minden hétnek hét a napja,
hat Misna-rend oktat jóra
Mózes öt könyve a Tóra,
négy õsanyja volt a népnek,
három õsapával éltek,
két kõtábla, tíz parancshoz,
s egy az Isten, a magasztos.
 Mondd hát mi a tizenegy?
 Tizenegy csillag, mit József
mély álmában láthatott meg,
tíz parancsolatot vettünk,
kilenc hónapra születtünk,
nyolcadnapra megmetélnek,
hét a napja minden hétnek,
hat Misna-rend oktat jóra
Mózes öt könyve a Tóra,
négy õsanyja volt a népnek,
három õsapával éltek,
két kõtábla, tíz parancshoz,
s egy az Isten, a magasztos.
 Mi az, ami tizenkettõ?
 Ehhez nem kell bölcsnek lenni:
törzseinknek száma ennyi,
tizenegy a csillag száma,
ami volt József álma,
tíz parancsolatot vettünk,
kilenc hónapra születtünk,
nyolcadnapra megmetélnek,
hét a napja minden hétnek,
hat Misna-rend oktat jóra
Mózes öt könyve a Tóra,
négy õsanyja volt a népnek,
három õsapával éltek,
két kõtábla, tíz parancshoz,
s egy az Isten, a magasztos.
 Tizenhárom, ezt fejtsd meg!
 Tóránk szerint ennyi nemes lényege van Istennek!
Tizenkettõ  törzsek száma,
tizenegy csillag az álma,
tíz parancsolatot vettünk,
kilenc hónapra születtünk,

echod Elojhénu sebásomájim uvoorec.
Tiso mi jojdéá?
Tiso áni jojdéá: tiso járché lédo,
smojno jömé milo, sivo jömé sábáto,
siso szidré Misno,
chámiso chumsé Szojro,
árbá imohojsz, slojso ovojsz,
sné luchojsz hábrisz,
echod Elojhénu sebásomájim uvoorec.
Ászoro mi jojdéá?
Ászoro áni jojdéá: ászoro dibrájo,
tiso járché lédo, smojno jömé milo,
sivo jömé sábáto,
siso szidré Misno,
chámiso chumsé Szojro,
árbá imohojsz, slojso ovojsz,
sné luchojsz hábrisz,
echod Elojhénu sebásomájim uvoorec.
Áchád oszor mi jojdéá?
Áchád oszor áni jojdéá:
áchád oszor kojchövájo,
ászoro dibrájo, tiso járché lédo,
smojno jömé milo,
sivo jömé sábáto,
siso szidré Misno,
chámiso chumsé Szojro,
árbá imohojsz, slojso ovojsz,
sné luchojsz hábrisz,
echod Elojhénu sebásomájim uvoorec.
Sném oszor mi jojdéá?
Sném oszor áni jojdéá:
sném oszor sivtájo,
áchád oszor kojchvájo,
ászoro dibrájo, tiso járché lédo,
smojno jömé milo, sivo jömé sábáto,
siso szidré Misno,
chámiso chumsé Szojro,
árbá imohojsz, slojso ovojsz,
sné luchojsz hábrisz,
echod Elojhénu sebásomájim uvoorec.
Slojso oszor mi jojdéá?
Slojso oszor áni jojdéá:
slojso oszor midájo,
sném oszor sivtájo,
áchád oszor kojchövájo,
ászoro dibrájo, tiso járché lédo,
smojno jömé milo, sivo jömé sábáto,
siso szidré Misno,
chámiso chumsé Szojro,

68

çñô ìù äãâä

ֲשׂרָה ִד ְבּ ַריָאִ ,תּ ְשׁ ָעה י ְַר ֵחי ֵל ָדה,
עָ
ְמי ַשׁ ַבּ ָתּא,
ילהִ ,שׁ ְב ָעה י ֵ
ְמי ִמ ָ
ְשׁמוֹנָה י ֵ
חוּמ ֵשׁי תוֹרָה,
ֲמ ָשּׁה ְ
ִשׁ ָשּׁה ִס ְדרֵי ִמ ְשׁנָה ,ח ִ
אַר ַבּע ִא ָמּהוֹתְ ,שׁל ָֹשׁה אָבוֹת,
ְ
ְשׁנֵי לֻחוֹת ַה ְבּ ִרית,
וּבאָרֶץ.
ֶא ָחד ֱאל ֵֹהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
ַדָיא
ַחד גּ ְ
ַדיָא,
ַדיָאַ ,חד גּ ְ
ַחד גּ ְ
אַבּא ִבּ ְתרֵי זוּזֵי,
ְדז ִַבּין ָ
ַדיָא.
ַדיָאַ ,חד גּ ְ
ַחד גּ ְ
ַדיָא,
וְאָכ ָלה ְלג ְ
וְאָתא שׁוּנְ רָאְ ,
ָ
אַבּא ִבּ ְתרֵי זוּזֵי,
ְדז ִַבּין ָ
ַדיָא.
ַדיָאַ ,חד גּ ְ
ַחד גּ ְ
ָשׁ ְך ְלשׁוּ ְנרָא,
וְאָתא ַכ ְל ָבּאְ ,ונ ַ
ָ
ַדָיא,
אָכ ָלה ְלג ְ
ְדּ ְ
אַבּא ִבּ ְתרֵי זוּזֵי,
ְדז ִַבּין ָ
ַדיָא.
ַדיָאַ ,חד גּ ְ
ַחד גּ ְ
וְה ָכּה ְל ַכ ְל ָבּא,
חוּטרָאִ ,
וְאָתא ְ
ָ
ַדיָא,
אָכ ָלה ְלג ְ
ָשׁ ְך ְלשׁוּנְ רָאְ ,דּ ְ
ְדּנ ַ
אַבּא ִבּ ְתרֵי זוּזֵי,
ְדז ִַבּין ָ
ַדיָא.
ַדיָאַ ,חד גּ ְ
ַחד גּ ְ
חוּטרָא,
וְשׂרַף ְל ְ
וְאָתא נוּרָאָ ,
ָ
ְד ִה ָכּה ְל ַכ ְל ָבּא,
ַדיָא,
אָכ ָלה ְלג ְ
ָשׁ ְך ְלשׁוּנְ רָאְ ,דּ ְ
ְדּנ ַ
אַבּא ִבּ ְתרֵי זוּזֵי,
ְדז ִַבּין ָ
ַדיָא.
ַדיָאַ ,חד גּ ְ
ַחד גּ ְ
וְכ ָבה ְלנוּרָא,
וְאָתא ַמיָּאָ ,
ָ
חוּטרָאְ ,ד ִה ָכּה ְל ַכ ְל ָבּא,
ְדּ ָשׂרַף ְל ְ
ַדיָא,
אָכ ָלה ְלג ְ
ָשׁ ְך ְלשׁוּנְ רָאְ ,דּ ְ
ְדּנ ַ
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nyolcadnapra megmetélnek,
hét a napja minden hétnek,
hat Misna-rend oktat jóra,
Mózes öt könyve a Tóra,
négy õsanyja volt a népnek,
három õsapával éltek,
két kõtábla, tíz parancshoz,
s egy az Isten, a magasztos.
Chád gádjo  Egy gödölye története
A mi piacunkon minden
kapható, félig ingyen:
édesapám ott vett két
krajcáron egy gödölyét.
Ám vadmacska, szedtevette,
a kis gödölyét megette,
bizony felfalta a két
krajcáron vett gödölyét.
A kutya, a mordizomadta,
vadmacskát nyakon ragadta,
mivel felfalta a két
krajcáron vett gödölyét.
Azt a kutya mindenedet!
Szerinted már mindent lehet?
Besuhogott a nádpálca,
és az ebet eltángálta,
ki vadmacskát megharapta,
merthogy felfalta a két
krajcáron vett gödölyét.
Verekedõk közt nincs béke,
a mesének sincs hát vége:
tûz a pálcát úgy büntette,
meggyújtotta s elégette,
mert az ebet eltángálta,
ki vadmacskát megharapta,
merthogy felfalta a két
krajcáron vett gödölyét.
Be sajnálom azt a két
krajcáron vett gödölyét...
Víz a tûzön úgy állt bosszút,
fröcskölt rá egy bõvet-hosszút,
s eloltotta, a tüzet,
mely a pálcát úgy büntette,
meggyújtotta s elégette,
mert az ebet eltángálta,
ki vadmacskát megharapta,
merthogy felfalta a két
krajcáron vett gödölyét.
Ne felejtsétek a két
krajcáron vett gödölyét.
Türelem, még most sincs vége,
ökör cammog a mesébe,
s az egész vizet a bamba
felhörpinti egyhuzamba.
Ki-ki ahogy tud, úgy fizet:
mért oltotta el a tüzet,

árbá imohojsz, slojso ovojsz,
sné luchojsz hábrisz,
echod Elojhénu sebásomájim uvoorec.
Chád gádjo
Chád gádjo,
chád gádjo,
dözábin ábo biszré zuzé,
chád gádjo,
chád gádjo.
Vöoszo sunro,
vöochlo lögádjo,
dözábin ábo biszré zuzé,
chád gádjo,
chád gádjo.
Vöoszo chálbo
vönosách lösunro,
döochlo lögádjo,
dözábin ábo biszré zuzé,
chád gádjo,
chád gádjo.
Vöoszo chutro,
vöhiko löchálbo,
dönosách lösunro,
döochlo lögádjo,
dözábin ábo biszré zuzé,
chád gádjo,
chád gádjo.
Vöoszo nuro,
vöszoráf löchutro,
döhiko löchálbo,
dönosách lösunro,
döochlo lögádjo,
dözábin ábo biszré zuzé,
chád gádjo,
chád gádjo.
Vöoszo májo,
vöchovo lönuro,
döszoráf löchutro,
döhiko löchálbo,
dönosách lösunro,
döochlo lögádjo,
dözábin ábo biszré zuzé,
chád gádjo,
chád gádjo.
Vöoszo szojro,
vösoszo lömájo,
döchovo lönuro,
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אַבּא ִבּ ְתרֵי זוּזֵי,
ְדז ִַבּין ָ
ַדיָא.
ַדיָאַ ,חד גּ ְ
ַחד גּ ְ
וְשׁ ָתא ְל ַמיָּא,
וְאָתא תוֹרָאָ ,
ָ
חוּטרָא,
ְדּ ָכ ָבה ְלנוּרָאְ ,דּ ָשׂרַף ְל ְ
ְד ִה ָכּה ְל ַכ ְל ָבּא,
ַדיָא,
אָכ ָלה ְלג ְ
ָשׁ ְך ְלשׁוּנְ רָאְ ,דּ ְ
ְדּנ ַ
אַבּא ִבּ ְתרֵי זוּזֵי,
ְדז ִַבּין ָ
ַדיָא.
ַדיָאַ ,חד גּ ְ
ַחד גּ ְ
שׁוֹחט ,וְ ָשׁ ַחט ְלתוֹרָא,
וְאָתא ַה ֵ
ָ
ְדּ ָשׁ ָתא ְל ַמיָּאְ ,דּ ָכ ָבה ְלנוּרָא,
חוּטרָאְ ,ד ִה ָכּה ְל ַכ ְל ָבּא,
ְדּ ָשׂרַף ְל ְ
ַדיָא,
אָכ ָלה ְלג ְ
ָשׁ ְך ְלשׁוּנְ רָאְ ,דּ ְ
ְדּנ ַ
אַבּא ִבּ ְתרֵי זוּזֵי,
ְדז ִַבּין ָ
ַדיָא.
ַדיָאַ ,חד גּ ְ
ַחד גּ ְ
שׁוֹחט,
וְשׁ ַחט ְל ֵ
אַך ַה ָמּוֶתָ ,
וְאָתא ַמ ְל ְ
ָ
ְדּ ָשׁ ַחט ְלתוֹרָאְ ,דּ ָשׁ ָתא ְל ַמיָּא,
חוּטרָא,
ְדּ ָכ ָבה ְלנוּרָאְ ,דּ ָשׂרַף ְל ְ
ָשׁ ְך ְלשׁוּ ְנרָא,
ְד ִה ָכּה ְל ַכ ְל ָבּאְ ,דּנ ַ
ַדיָא,
אָכ ָלה ְלג ְ
ְדּ ְ
אַבּא ִבּ ְתרֵי זוּזֵי,
ְדז ִַבּין ָ
ַדיָא.
ַדיָאַ ,חד גּ ְ
ַחד גּ ְ
רוּך הוּא,
וְאָתא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ָ
אָך ַה ָמּוֶת,
וְ ָשׁ ַחט ְל ַמ ְל ְ
ְדּ ָשׁ ַחט ְלתוֹרָאְ ,דּ ָשׁ ָתא ְל ַמיָּא,
חוּטרָא,
ְדּ ָכ ָבה ְלנוּרָאְ ,דּ ָשׂרַף ְל ְ
ָשׁ ְך ְלשׁוּ ְנרָא,
ְדּ ִה ָכּה ְל ַכ ְל ָבּאְ ,דּנ ַ
ַדיָא,
אָכ ָלה ְלג ְ
ְדּ ְ
אַבּא ִבּ ְתרֵי זוּזֵי,
ְדז ִַבּין ָ
ַדיָא.
ַדיָאַ ,חד גּ ְ
ַחד גּ ְ
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mi a pálcát úgy büntette,
meggyújtotta s elégette,
mert az ebet eltángálta,
ki vadmacskát megharapta,
merthogy felfalta a két
krajcáron vett gödölyét.
Szánom azt a kedves, két
krajcáron vett gödölyét.
Az erõszak az nem tetszõ,
jön az ökörre a metszõ,
mért hörpölte fel a vizet,
mely eloltotta a tüzet,
mi a pálcát úgy büntette,
meggyújtotta s elégette,
mert az ebet eltángálta,
ki vadmacskát megharapta,
merthogy felfalta a két
krajcáron vett gödölyét.
Vissza ki hozza a két
krajcáron vett gödölyét?
S mivé fajul még a cécó?
Hiába könyörgés, szép szó,
A Halál Angyala jõ meg,
meggyûl baja a metszõnek,
végét okozta ökörnek,
mert felhörpölte a vizet,
mely eloltotta a tüzet,
mi a pálcát úgy büntette,
meggyújtotta s elégette,
mert az ebet eltángálta,
ki vadmacskát megharapta,
merthogy felfalta a két
krajcáron vett gödölyét.
Ne bántották vón a két
krajcáron vett gödölyét.
S itt szól bele a Jóisten,
jõ, hogy mindenkit leintsen,
jaj a Halál Angyalának,
a metszõre miért támadt?
végét okozta ökörnek,
mert felhörpölte a vizet,
mely eloltotta a tüzet,
mi a pálcát úgy büntette,
meggyújtotta s elégette,
mert az ebet eltángálta,
ki vadmacskát megharapta,
merthogy felfalta a két
krajcáron vett gödölyét.
Tûz nem ég már, víz nem ömlik,
ti pedig tartsátok távol
kutyát, macskát a gidától,
így óvjátok meg a két
krajcáron vett gödölyét.
Ezt meséli a Chád-Gádjá,
Két krajcáron vett gödölye
haddelhaddja.
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döszoráf löchutro,
döhiko löchálbo,
dönosách lösunro,
döochlo lögádjo,
dözábin ábo biszré zuzé,
chád gádjo,
chád gádjo.
Vöoszo hásojchét,
vösochát löszojro,
dösoszo lömájo,
döchovo lönuro,
döszoráf löchutro,
döhiko löchálbo,
dönosách lösunro,
döochlo lögádjo,
dözábin ábo biszré zuzé,
chád gádjo,
chád gádjo.
Vöoszo málách hámovesz,
vösochát lösojchét,
dösochát löszojro,
dösoszo lömájo,
döchovo lönuro,
döszoráf löchutro,
döhiko löchálbo,
dönosách lösunro,
döochlo lögádjo,
dözábin ábo biszré zuzé,
chád gádjo,
chád gádjo.
Vöoszo háKodojs Boruch Hu,
vösochát lömálách hámovesz,
dösochát lösojchét,
dösochát löszojro,
dösoszo lömájo,
döchovo lönuro,
döszoráf löchutro,
döhiko löchálbo,
dönosách lösunro,
döochlo lögádjo,
dözábin ábo biszré zuzé,
chád gádjo,
chád gádjo.

Önök minden évben a személyi jövedelemadó bevallások készítésénél lehetõséget kapnak, hogy adójuk
1%-át egy egyháznak és egy további 1%-ot egy alapítványnak ajánljanak fel.
Kérjük támogassa hitközségünket és intézményeinket adója 1+1%-ának felajánlásával!

EMIH
Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközség (Statusquo Ante)
Technikai szám: 1287
Chábád Lubavics Alapítvány
Adószám: 19663038-1-42
Köszönjük támogatását!
A Hágádában az APEH-hez címzett borítékban megtalálja a rendelkezõ nyilatkozatok egy-egy példányát.

Édesapánk OLÁH FERENC
1994. október 25.
Édesapánk GROSZ JÓZSEF

ì"æ á÷òé ø"á óñåé 'ø

2002. július 29. á"ñùúáà 'ë øèôð

és családtagjaink lelki üdvéért.
Legyen emlékük áldott!
Gyermekeik és unokáik
Oláh Ferenc, Grosz Krisztina, Ráchel és Benjámin

KLÁR DEZSÕ

ì"æ á÷òé ø"á ìàøùé 'ø
1983. szeptember 12. î"ãùú éøùú 'ä øèôð
KERTÉSZ JULIANNA
ä"ò ïäëä äçîù ø"á ìãéà úøî
2005. október 30. å"ñùú éøùú æ"ë øèôð

Legyen emlékük áldott!
Gyermekeik és unokáik, Budapest
PUSKÁS LÁSZLÓ
1939. (Nevetlen)  1997. (Budapest)

Legyen emléke áldott!

Köszönet
Joszi Weissnak,
Horváth Péternek,
Simicsek Jánosnak,
Dévényi Györgynek
és Daniel Cohennek
a kiadáshoz nyújtott segítségért

INGYEN ÚT IZRAELBE A PESTI JESIVÁVAL
 2008. JÚLIUS 13-22.
Az ECJS és a Pesti Jesiva  ingyenes
Birthrigth Izraeli kirándulást szervez,
18-27 év közötti fiataloknak. A tíznapos kirándulás keretében Köves Slomó
rabbi vezetésével bejárjuk a Szentföld
minden zegzugát, közel negyven magyar és 200 európai zsidó diák társaságában. A túrára 2008. július 13-22
között kerül sor. Férõhelyeink korlátozottak.

További információ és jelentkezés:
http://www.zsido.com/izrael,
Köves Slomónál: 06-20-429-2162,
Ipacs Marcinál: 06-30-945-8680
vagy az izrael@zsido.com címen.

Fia vagy unokája született?
Vegye fel Ábrahám szövetségébe!

Hívja Köves Slomó hivatásos mohélt,
aki az Izraeli Rabbinátusnál és
egészségügynél szerezte jogosítványát.

06-20-429-2162; 268-0183;
mohel@zsido.com

Peszáchi széder a Pesti Jesivával
SZokásos peszáchi széderestjeink 2008. április

19-én és 20-án , szombaton és vasárnap este
20.15-kor lesznek a Hungária Nagyszállóban.

Étrend: macesz, szédertál a hagyományos peszáchi
ételekbõl, egy finom vacsora, hozzá egy kis
macesz és még egy kis macesz

Dalok, Hágádá-olvasás és -magyarázat, kötelezõ
négy pohár bor, kötelezõ ünnepi hangulat

Erre a széderre mindenkinek a jelentkezését

várjuk. A férõhelyek korlátozott száma miatt csak
a jelentkezés sorrendjében tudunk helyet biztosítani.

Rabbi Oberlander Báruch és Köves Slomó tartják
a szédereket.

* A részvételi díj személyenként
elsõ este: 2200 forint, második este: 1800 forint
* 12 fõs csoportok a részvételi díjból 15 százalék
kedvezményt kapnak!
A Chábád Lubavics Egyesületnél lehet jelentkezni.
1052 Budapest, Károly krt. 20.
Telefon: 268-0183

A PESZÁCH ÉS A SZÉDER IDÕPONTJA
A 2008-2020. ÉVEKBEN
A gyertyagyújtási idõpontok legfeljebb egy-két perc eltéréssel érvényesek Budapestre. Budapesttõl keletebbre néhány perccel korábban, nyugatabbra néhány perccel késõbb kell a gyertyákat
meggyújtani. A nyári idõszámítást a dátumoknál már figyelembe
vettük. A gyertyagyújtás áldásait lásd a 8-9. oldalakon.
Zsidó
év

Polgári
év

5768.
5769.
5770.
5771.
5772.
5773.
5774.
5775.
5776.
5777.
5778.
5779.
5780.

2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.

Peszách
beköszöntése,
gyertyagyújtás
április
április
március
április
április
március
április
április
április
április
március
április
április

19. 20:28
8. 19:05
29. 18:51
18. 19:19
6. 19:02
25. 17:45*
14. 19:13
3. 18:58
22. 19:24
10. 19:07
30. 18:52
19. 19:20
8. 19:05

Peszách
elsõ
két napja
április 20-21.
április 9-10.
március 30-31.
április 19-20.
április 7-8.
március 26-27.
április 15-16.
április 4-5.
április 23-24.
április 11-12.
március 31-április 1.
április 20-21.
április 9-10.

* Az idõpont a téli idõszámítás szerinti. Hozzá kell adni egy órát,
ha már átállítottuk az óráinkat.

Te is biztos kérdeznél valamit
Mi nem kérdéssel válaszolunk
Nyári intenzív szemeszter:
2008. június 29.  július 13.
Õszi szemeszter:
2008. szeptember 4.  december 18.

BARÁTOK, TANULÁS, ÖSZTÖNDÍJ
Hol és mikor?  Az elõadásokra nyáron
kéthéten át minden nap, télen hetente
kétszer, hétfõn és csütörtökön kerül sor.
A város legközepén. Az EMIH központjában: Károly krt. 20
Kiknek?  Minden olyan zsidó lánynak és
fiúnak, aki elkötelezettség nélkül többet
szeretne megtudni saját magáról
Nem csak tanulhatsz... hanem barátokat is szerezhetsz, részt vehetsz egy kel-

lemes közösség életében, várunk kirándulásokra és finom vacsorákra
Ha én gazdag lennék... a Stars alapítvány jóvoltából a ZsTSz szorgalmas zsidó származású résztvevõi havi 20 ezer Ft.
ösztöndíjban is részesülnek, aki a legjobb
eredményt eléri még Izraelbe is eljuthat.
Nem csak a lelkednek... hanem a testednek is bõ táplálékot kínálunk a hétfõnként és szerdánként

Jelentkezz... info@zsido.com, Tel: 268-0183

Hanuka  A Fény Ünnepe
Lobbantsuk fel együtt Hanuka lángjait
a budapesti Nyugati téren
2008. december 21. és 28. között,
minden este 18:00 órakor.
28-án, vasárnap gyereknap.
Köszöntsük együtt az ünnepet zenével,
tánccal és az elmaradhatatlan fánkkal!

!çîù äëåðç

Boldog Ünnepet!

Chábád Lubavics  Pesti Jesiva

Idén is

Sziget Fesztivál

Zsidó Sátor
Izgalmas kerekasztal beszélgetések,
zsidó kvízek, érdekes könyvek,
a Rabbi tanácsa 10 forintért
és esténként zene és tánc vár mindenkit!

Minden, amit
a zsidóságról tudni kell






Legfrissebb hírek
Aktuális programok
Mi a kóser?
Zsidó ünnepek, szokások, szabályok
Tórai szövegek

Mindenre megtalálhatja a választ a

www.zsido.com honlapon!

Kedves Barátnõnk!
Jelenlegi és leendõ Klubtagunk!
Szeretettel várunk minden kedves zsidó hölgyet
és családjának hölgy tagjait havonta megrendezésre
kerülõ különleges klubestünkön.
A több mint 400 tagot számláló Hanna Zsidó Nõi Klub találkozóin,
a visszajelzések és a klub hangulata alapján bátran mondhatjuk,
hogy egy valódi baráti társaság jött létre. A nagy létszám ellenére
nagyon közvetlen kapcsolat alakult ki a résztvevõ hölgyek között.
Célunk, hogy közös játékkal és programokkal,
a különbözõ ünnepekhez kapcsolódó elõadásokkal megpróbáljunk minden
kedves résztvevõt bevonni és aktivizálni az estek folyamán.
A Klub valódi otthoni hangulata csakis rajtunk múlik.
Reméljük, hogy egyre több új érdeklõdõt vonhatunk be a klub életébe.
Érdeklõdni és jelentkezni a 268-0183-as telefonszámon lehet.

MASZA  IZRAELI ÖSZTÖNDÍJ
(WWW.MASAISRAEL.ORG)

Mi a Masza?
A Masza az izraeli kormány és a Jewish Agency for Israel (Szochnut) közös projektje. Ez a program lehetõséget biztosít a 18 és 30 év közötti zsidó származású
fiataloknak, hogy 1 vagy 2 félévet Izraelben tanuljanak.







200 program közül lehet választani:
egyetemi/fõiskolai szakok
héber nyelvtanulás kibucban
mûvészeti kurzusok
szakmai gyakorlat
önkéntes munkák
krav maga

Milyen támogatást nyújt a Masza?
Az ösztöndíj elérheti a 10.000 USD-t, amely rendszerint tartalmazza a tandíjat,
a szállás és az egészségügyi biztosítás költségeit, sõt néha a költõpénzt is. A választott programon kívül a hallgatók judaisztikát és héber nyelvet is tanulnak.
Jelentkezés
Vedd fel a kapcsolatot a budapesti Szochnut-irodában Adi Bistrizerrel:
Tel.: +36-1-374-3064, e-mail: adibi@jafi.org.

Gán Menáchem Óvoda
és Bölcsôde
Hagyományhû nevelés a legmodernebb környezetben
14 hónapos kortól gondoskodunk gyermekérôl
Jól felkészült, szakképzett és nagy tapasztalttal rendelkezô
nevelôtestület meleg, családi légkörben várja a gyermekeket!

Hozza el közénk gyermekét!?
 Magyar és héber nyelvû foglalkozások?
 Egyéni, differenciált készségfejlesztés?
 A zsidó történelem és ünnepek játékos
megismertetése?
 Saját kertben új, EU konform mászókák,
labdázási, homokozási lehetôség?
 Friss, vitamindús kóser étkezés?
 Iskolabusz?
 Tanulmányi kirándulások

1123 Budapest, Tamási Áron utca 41.
Tel: 395-4470, (20) 961-5419
ovoda@zsido.com, www.zsidoovoda.hu

TARTALMAS ÉLET
A Lubavicsi rebbe tanításából merített ihletre
írta

SIMON JACOBSON

Az Egység folyóirat Rebbe szava rovatában
közreadott cikksorozat teljes összeállítása,
a Toward a Meaningful Life címû könyv
magyar kiadása.
A Rebbe bölcsességébôl ihletett írás most elôször
magyarul is olvasható. A mai olvasó számára
 még a leginkább világi szemléletû olvasó számára
is  friss megvilágításba helyezi életének minden
egyes aspektusát, a legtriviálisabb dolgoktól
a legmélységesebb lelki történésekig. A könyv
ismerteti a Rebbe nézôpontját az emberi
élet meghatározó szakaszairól és sajátosságairól.
Simon Jacobson rabbi a Rebbe tanításait
mélyenszántó, mégis közérthetô nyelven
tárja elénk, ezzel egy tartalmas élet felé
kalauzolva minden egyes olvasót.

A könyv kapható
a Chábád Lubavics Alapítvány irodájában
1052 Budapest, Károly krt. 20.
Tel.: 268-0183, e-mail: info@zsido.com
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KÖNYVVÁSÁR
Új, három nyelvû, héber, magyar, fonetikus átírással készített imakönyvünk modern fordítású imakönyv sorozatunk részeként:
 Mózes Imája  Sábeszi Imakönyv címmel
Korábbi kiadványaink:
 Sámuel Imája  Zsidó Imakönyv
 Sámson Fohásza  Engesztelõnap Imarendje
 Izrael Fohásza  A Zsidó Újév Imarendje
Zsidó Biblia  Mózes öt könyve
J. H. Hertz brit birodalmi fõrabbi
kommentárjával, neves magyar rabbik fordításában, Naftali Kraus tanulmányával. Az egyetlen modern, kommentált, zsidó szellemû biblia, tankönyvként és olvasmányként egyaránt nélkülözhetetlen.

A zsidó élet törvényei
Israel Méir Lau, Izrael állam országos fõrabbijának
könyve eligazítást ad a vallásos zsidó élet mindennapjaira.
Zsidó mesék,
legendák, történetek
Dr. Nissan Mindel amerikai chászid szerzõ The storyteller címû háromkötetes
mesekönyvébõl egy reprezentatív válogatás illusztrációkkal. Zsidó népmesék, a folklór remekei, amiket zsidó
anyák mesélnek gyermekeiknek elalvás elõtt. Seleánu Magdolna fordítása.
A zsidó tudományok  Fejezetek
a klasszikus forrásokból IV. kötet
Köves Slomó és Oberlander Báruch rabbik szerkesztésében a Zsidó Tudományok Szabadegyetemének szemesztereire megjelent tankönyv sorozat,
egyedülálló autentikus anyagokkal, melyeknek nagy
része elõször jelenik meg magyar fordításban: Talmud, Maimonidész, Zsidó filozófia. A Kabbalisztikus
és Bibliai témák jobb megértését illusztrációk és
ábrák segítik.

Mélységbõl kiáltok
Rabbinikus kérdések és válaszok
a Holokausztból.
Magyar Zsidó
Zarándokkönyv
A magyarországi
zsidóság története a
zarándokutak vonalán bemutatva. Írta:
Orbán Ferenc

Az Õsi forrás sorozat
15 kötetes remekmû.
Írta: Naftali Kraus
A Zsidó gondolkodásmód
 Hogyan látja a
chaszidizmus a ma világát?
Írta: Zálmán I. Posner
Én Istenem
Írta:
Her man
Wouk a neves
amerikai zsidó
bestseller író, aki
ezen könyvében
mint egy vallásos,
szombattartó,
hívõ zsidó mutatkozik meg. Angolból fordította
Mikes Katalin.

Könyvrendeléssel és egyéb zsidósággal kapcsolatos kérdéseivel keresse fel irodánkat a
268-0183-as telefonszámon, vagy az info@hitkozseg.hu internetes elérhetõségen. Rabbijaink és munkatársaink szívesen válaszolnak minden, a zsidósággal kapcsolatos kérdésre.

