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A SZÉDER SZIMBOLIKUS ÉTELEI, ITALAI
A szédertálon az alábbi, szimbolikus ételek találhatók:

dS̈©n

Macesz – három lap kovásztalan kenyér, hármas osztású macesztakaróval
letakarva a tál közepére helyezve.

dv̈i¥A
rFx§
© f

Bécá – parázson sült tojás, keménytojás.
Z’roá – az áldozati bárány lábszárcsontját szimbolizáló húsos csont, pl.
csirkenyak vagy -szárny.

exn̈
z¤qFx£g

Máror – keser gyökér: torma.
Chárószet – almából, dióból, borból és fahéjból álló keverék, ami az seink
által a téglavetéshez használt vályogot jelképezi.

q©Rx©
§M

Kárpász – retek vagy petrezselyem, zeller.
Sós víz – a könnyeket jelképezend .

A széder est folyamán négy pohár bort iszunk, az egyiptomi rabságból való kiszabadulásra
vonatkozó négy ígéretnek, négy kifejezésnek megfelel en: kivezetlek, megmentelek,
megváltalak, elveszlek magamnak (2Mózes 6:6–7).
Az asztalra helyezünk még egy pohár bort, Élijáhu serlegét, amely a talmudi bölcsek által
vitatott ötödik pohárnak felel meg, s amely érintetlenül marad.
A Szim Salom közösség szokása szerint az asztalokon friss vízzel teli kancsók is álnak, a
széder vezet je el tt is egy friss vízzel teli szép serleg: Mirjám serlege.
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mïx¦
§n qFM
MIRJÁM SERLEGE
A résztvev k poharaikba töltik a vizet. A széder vezet je bevezeti a rítust, néhány szót
szól Mirjám prófétan szerepér l a hagyományban.
A széder vezet je és a résztvev k poharaikat felemelve:

x¤k¥f ,mi¦Ig© m¦in̈ ,mïx¦
§n qFM z`f
.m¦iẍ§vn¦ z©`i¦vi¦l

Ez Mirjám serlege: az élet vizének serlege, a
Micrájimból való kivonulás emlékére.

Zot kosz Mirjám, májim chájim, zécher liciját Micrájim.
A pusztai vándorlás alatt
a hébereket csodaként feltör források
frissítették fel,
mély hasadékokból bugyogtak el
a sziklák közül.
Mirjám halálakor a vizek kiszáradtak.
Népe meggyászolta a folyónál várakozó kis szolgalányt,
a tengeren áttáncoló asszonyt,
a népét a szabadság felé vezet prófétan t.
S akkor a források újból felbuzogtak,
s Mirjám kútjainak nevezték el ket.
(Sue Levi Elwell verse nyomán)
Mikor félelmeink utunkat állják, mikor kimerültségünk nem enged továbblépnünk, a
gyógyulás tiszta forrásait, a remény kútjait keressük, Örökkévaló, add, hogy kérdéseink,
meséink és történeteink kútjai így oltsák lelkünk szomját, ahogy egykor Mirjám kútja
frissítette fel seink testét-lelkét.

:D«l̈ÎEpr¡ x¥̀ a§ i¦lr£
i¥p§ir«
© O© n¦ oFUÜ§A m¦in© ÎmY§
¤ a`© W
§E
:dr̈« EW§id©

Jöjj fel, ó kút, énekeljetek néki!
S örömmel merítetek majd vizet a szabadítás
kútjából. (4Mózes 21:17; Jesájá 12:3)

Áli v'ér, enú láh!
Usávtem májim b'szászon mimáájné há'jsuá.
Balra d lve iszunk a friss vízb l.
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Az ünnepi gyertyák meggyújtása után ezt az áldást mondjuk:

,ml̈Frd̈ K¤ln¤ Epi¥ l¡` ï§i dŸ©` KExÄ
wi¦lc©
§ d§l EpË¦v§e eiz̈F§vn¦ A§ EpẄC¦
§ w x¤W £̀
.aFh mFi(§e zÄ©W) l¤W x¥p

Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ
királya,
aki
megszentelt
bennünket
parancsolataival, és meghagyta nekünk, hogy
gyertyát gyújtsunk (sábátra és) ünnepnapra.

Báruch Átá Ádonáj, Elohénú melech háolám, áser kidsánú b'micvotáv v'civánú l'hádlik nér
sel (sábát v’) jom tov.
Felsoroljuk a széder mozzanatait:

,u©g©i ,q©Rx©
§M ,u©gxe§ ,Wc©
¥w
,dS̈©n ,`i¦ en ,dv̈§gẍ ,ci¦Bn©
,§j ¥er og̈§lW
ª ,§j ¥eM ,xexn̈
.dv̈x¦
§p ,l¥Nd© ,§jxÄ
¥ ,oEtv̈

Kidus és kézmosás, zöldségevés és
macesztörés,
mesélés,
kézmosás,
kenyéráldás,
maceszáldás,
keser gyökér magában, keser gyökér
macesszal,
vacsora,
afikómán,
bencsolás, hallélzsoltár, befejezés.

Kádés urchác, kárpász, jáchác,
mágid ráchcá, móci, mácá,
máror, koréch, sulchán oréch,
cáfun, báréch, hállél, nircá.
Megtöltjük az els poharat.

Wc©
¥w
KIDUS
Péntek este itt kezdjük:

ux¨
¤`d̈§e m¦in© Ẅ©d ENª
k§i©e. i¦XX
¦ d© mFi ...
iri¦
¦ aX
§ d© mFi©A mi¦ l¡` l©k§i©e .m©¨`ä§v lk̈§e
mFi©A zA§W¦I©e dÜr̈ x¤W £̀ FY§k`©ln§
.dÜr̈ x¤W £̀ FY§k`©ln§ lM̈¦n iri¦
¦ aX
§ d©
WC©
¥w§i©e iri¦
¦ aX
§ d© mFi z¤̀ mi¦ l¡` Kxä§
¤ i©e
x¤W £̀ FY§k`©ln§ lM̈¦n z©aẄ Fa i¦M FzF`
.zFUr©
£l mi¦ l¡` `ẍ¤Ä

... hatodik nap. És elvégezteték az ég és a
föld, és azoknak minden serege. Mikor pedig
elvégezé Isten hetednapon az
munkáját,
amelyet alkotott vala, megsz nék a hetedik
napon minden munkájától, amelyet alkotott
vala. És megáldá Isten a hetedik napot, és
megszentelé azt, mivelhogy azon sz nt meg
vala minden munkájától, melyet teremtve
szerzett vala Isten. (1Mózes 2:1-3)
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jom hásisí. Vájchulú hásámájim v'háárec v'chol-c'váám. Vájchál Elohim bájom hásvií
m'láchtó áser ászá. Vájisbot bájom hásvií mikol-m'láchtó áser ászá. Vájvárech Elohim et-jom
hásvií vájkádés otó. Ki vo sávát mikol-m'láchtó áser bárá Elohim láászot.
...

Hétköznap itt kezdjük:

ml̈Frd̈ K¤ln¤ Epi¥ l¡` ii dŸ©` KExÄ
.o¤tb̈©d ix§
¦R `xFA
¥

Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ
királya, a sz
gyümölcsének teremt je.

Báruch Átá Ádonáj, Elohénú melech háolám, boré p’rí hágáfen.

,ml̈Frd̈ K¤ln¤ Epi¥ l¡` ii dŸ©` KExÄ
lM̈¦n Epn̈§nFx§e mr̈ lM̈¦n EpÄ x©gÄ x¤W £̀
ii Epl̈ oY
¤ Y©
¦ e .eiz̈F§vn¦ A§ EpẄC¦
§ w§e oFWl̈
dg̈Ep§n¦l zFzÄ©W) dä£d`© A§ Epi¥ l¡`
mi¦Pn© §fE mi¦Bg© ,dg̈§nU
¦ §l mic¦rFn(E
£
(mFi z¤̀§e d¤fd© zÄ©Wd© ) mFi z¤̀ ,oFUÜ§l
EpzEx¥
¥ g o©n§f ,d¤fd© zFv©nd© b©g
z©`i¦vi¦l x¤k¥f ,W ¤w `ẍ§wn¦ (,dä£d`© A§ )
Ÿ§WC¦
©w Epz̈F`§e Ÿx©
§gä Epä i¦M .m¦iẍ§vn¦
L¤ycẅ
§ ic¥rFnE
£ (zÄ©W§e) mi¦Ord̈
©
lM̈¦n
oFUÜ§aE dg̈§nU
¦ A§ (,oFvẍ§aE dä£d`© A§ )
WC©
¥wn§ ,ii dŸ©` KExÄ .EpŸ§lg© §pd¦
.mi¦Pn© §Gd© §e l¥̀ ẍ§U¦i(§e zÄ©Wd© )

Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ
királya, aki kiválasztottál minket minden nép
közül és kiemeltél bennünket minden nyelv
közül
azzal,
hogy
megszenteltél
parancsolataiddal. Örökkévaló Istenünk, te
adtál nekünk szeretetben (szombatokat
nyugalomra,) ünnepeket örömre és ünnepi
id ket vigalomra: (ezt a szombatnapot és) ezt
a macesz-ünnepet, szabadságunk ünnepét
(szeretetben),
szent
gyülekezésre,
emlékezésül
az
Egyiptomból
való
kivonulásra. Mert bennünket választottál és
bennünket szenteltél meg minden nép közül,
(és a szombatot) és szent ünnepeidet
(szeretetben és kegyelemben,) örömben és
vigalomban adtad nekünk osztályrészül.
Áldassál Örökkévaló, aki megszenteli (a
szombatot és) Izráelt és az ünnepi id ket.

Báruch Átá Ádonáj, Elohénú melech háolám,áser báchár bánu mikol ám v’rom’mánú mikol
lásón v’kidsánu b’micvotáv, vátitén lánu Ádonáj, Elohénú, b’áhává (sábátot limnuchá
u)moádim l’szimchá, chágim uzmánim l’szászon, et jom (hásábát ze v’et jom) chág hámácot
háze, z’mán chéruténu (b’áhává), mikrá kódes, zécher liciját Micrájim. Ki vánu váchártá
v’otánu kidástá mikol háámim, (v’sábát) umoádé kodsechá (b’áhává uvrácon) b’szimchá
uvszászon hincháltánu. Báruch Átá Ádonáj, m’kádés (hásábát v’) Jiszráél v’házmánim.

Ha az ünnep estéje szombat kimenetelére esik, ezeket is mondjuk a sehechejánu el tt:

,ml̈Frd̈ K¤ln¤ Epi¥ l¡` ii dŸ©` KExÄ
.W¥̀ d̈ ixF`§
¥ n `xFA
¥

Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ
királya, a t z fényének teremt je!

Báruch Átá Ádonáj, Elohénú melech háolám, boré m’oré háés.
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ml̈Frd̈ K¤ln¤ Epi¥ l¡` ii dŸ©` KExÄ
xF` oi¥A ,lg§l W ¤w oi¥A lic§
¦an© d©
mFi oi¥A ,mi¦Orl̈
© l¥̀ ẍ§U¦i oi¥A ,K¤Wg§l
oi¥A .d¤Ur©
£Od© i¥n§i z¤WW
¥ §l iri¦
¦ aX
§ d©
,Ÿ§lC§
©ad¦ aFh mFi z©Xc§
ªw¦l zÄ©W z©Xc§
ªw
d¤Ur©
£Od© i¥n§i z¤WX
¥ n¦ iri¦
¦ aX
§ d© mFi z¤̀§e
L§Or© z¤̀ Ÿ§WC¦
©w§e Ÿ§lC§
©ad¦ .Ÿ§WC¦
©w
,ii dŸ©` KExÄ .LzẌ
¤ c§
ªwA¦ l¥̀ ẍ§U¦i
.W ¤w§l W ¤w oi¥A lic§
¦aO© d©

Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ
királya, aki elválasztod a szentet a
mindennapitól, a fényt a sötétségt l, a
hetedik napot a hat munkanaptól.
Különbséget tettél a szombat szentsége és
az ünnep szentsége között, és a hetedik
napot megszentelted a hat munkanappal
szemben,
megkülönböztetted
és
megszentelted
népedet
szentséges
szolgálatodra. Áldassál, Örökkévaló, ki
különbséget teszel szent és szent között.

Báruch Átá Ádonáj, Elohénú melech háolám, hámávdil bén kódes l’chol, bén or láchósech,
bén Jiszráél láámim, bén jom hás’vií l’séset j’mé hámáásze. Bén k’dusát sábát likdusát jom
tov hivdáltá, v’et jom hás’vií miséset j’mé hámáásze kidástá, hivdáltá v’kidástá et ámchá
Jiszráél bikdusátechá. Báruch Átá Ádonáj,hámávdil bén kódes l’kódes.

,ml̈Frd̈ K¤ln¤ Epi¥ l¡` ii dŸ©` KExÄ
.d¤fd© o©n§G©l Epr̈i¦Bd¦ §e Epn̈§Iw¦ §e Epï¡gd¤ W
¤

Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ
királya, aki éltettél és fenntartottál
bennünket, és megengedted, hogy megérjük
ezt az id t.

Báruch Átá Ádonáj, Elohénú melech háolám, sehechejánu v’kijmánu v’higijánu lázmán háze.
Balra d lve iszunk a borból.

u©gxe§
KÉZMOSÁS
A széder vezet je áldásmondás nélkül megmossa kezét.

q©Rx©
§M
ZÖLDSÉG
A zöldséget sós vízbe mártjuk, és elfogyasztása el tt áldást mondunk:

,ml̈Frd̈ K¤ln¤ Epi¥ l¡` ii dŸ©` KExÄ
.dn̈c̈£̀ d̈ ix§
¦R `xFA
¥

Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ
királya, a föld gyümölcsének teremt je.

Báruch átá Ádonáj, Elohénú melech háolám, boré p’rí háádámá.
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u©g©i
A KÖZÉPS MACESZ FÉLBETÖRÉSE
A széder vezet je kettétöri a szédertálon lév középs maceszt,
és nagyobb felét elrejti afikómánnak.

ci¦Bn©
SZABADULÁSUNK ELBESZÉLÉSE
Kitakarják a maceszt, leveszik a szédertálról a tojást és a sült húst,
fölemelik a szédertálat és ezt mondják:

`p̈z̈d̈§a`© Elk̈£̀ ic¦ `ï§pr© `n̈§g©l `d̈
izi¥
¥ i oi¦tk§ c¦ lM̈ .m¦iẍ§vn¦ c§ `r̈x©
§`A§
`Ÿ©Wd̈ .g©qt§ ¦i§e izi¥
¥ i Kix§
¦vc¦ lM̈ ,lki¥i§e
.l¥̀ ẍ§U¦ic§ `r̈x©
§`A§ d¨`Ä©d dp̈Ẅ§l ,`k̈d̈
.oixFg
¦ i¥pA§ d¨`Ä©d dp̈Ẅ§l ,ic§
¥ar© `Ÿ©Wd̈

Íme a szegényes kenyér, amilyet

seink
ettek Egyiptom országában. Aki éhes,
jöjjön és egyék, aki rászorul, jöjjön és
ülje meg velünk a peszach ünnepét. Idén
itt, jöv re Izrael országában – idén még
szolgákként, jöv re szabad emberekként.

Há láchmá ánjá dí áchálu ávhátána b’árá d’Micrájim. Kol dichfín jété v’jéchol, kol dicrích
jété v’jifszách. Hásátá háchá, l’sáná hábáá b’árá d’Jiszráél. Hásátá ávdé, l’sáná hábáá b’né
chorin.
Megtöltjük a második poharat, a gyerekek vagy a vendégek pedig ezt kérdezik:

lM̈¦n d¤Gd© dl̈§i©Nd© dp̈©YX
§ ¦P d©
n
oi¦lk§ F` Ep¨` zFli¥Nd© lk̈§AW
¤ ?zFli¥Nd©
.dS̈©n FlEM - d¤Gd© dl̈§i©Nd© dS̈©nE u¥ng̈
x¨`W
§ oi¦lk§ F` Ep¨` zFli¥Nd© lk̈§AW
¤
lk̈§AW
¤ .xFxn̈ d¤Gd© dl̈§i©Nd© - zFwẍ§i
mr©
© R Eli¦t £̀ oi¦li¦Ah§ n© Ep¤̀ oi¥̀ zFli¥Nd©
.mi¦nr̈§t iY§
¥ W d¤Gd© dl̈§i©Nd© - zg̈¤̀
oi¦aW
§ Fi oi¥A oi¦lk§ F` Ep¨` zFli¥Nd© lk̈§AW
¤
.oi¦Aq§
ªn epl̈ª
M d¤Gd© dl̈§i©Nd© - oi¦Aq§
ªn oi¥aE

Miért különbözik a mai este minden egyéb
estét l? Hisz minden egyéb estén megkelt
kenyeret és keletlen maeszt egyaránt
ehetünk, míg ezen az estén csakis maceszt.
Minden más estén különféle zöldségeket
ehetünk, ma este azonban csakis keser t.
Minden más este nem kell az ételt
bemártanunk egyszer sem, ma este pedig
kétszer is. Minden más este akár egyenesen
ülve, akár támaszkodva étkezhetünk, ezen
az
estén
azonban
mind
csakis
nekitámaszkodva.
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Má nistáná hálájlá háze mikol hálélot? Seb’chol hálélot ánu ochlin cháméc umácá, hálájlá
háze kuló mácá. Seb’chol hálélot ánu ochlin s’ár j’rákot, hálájlá háze máror. Seb’chol
hálélot én ánu mátbilin áfílu páám echát, hálájlá háze s’té p’ámim. Seb’chol hálélot ánu
ochlin bén josvin uvén m’szubin, hálájlá háze kulánu m’szubin.
A széder vezet je kitakarja a maceszt, és a kérdésre így felel:
Rabszolgái voltunk Fáraónak Egyiptomban,
de az Örökkévaló, Istenünk kivezetett
bennünket onnan er s kézzel és kinyújtott
karral. És ha a Szent – legyen áldott! – nem
vezette volna ki seinket Egyiptomból, akkor
mi is, gyermekeink is, unokáink is még
mindig
Fáraó
rabszolgái
lennénk
Egyiptomban. Azért tehát, ha mindannyian
bölcsek, valmennyien okosak, mindnyájan
vének lennénk is, és még ha minnyájan jól
ismernénk a Tórát: akkor is kötelességünk
lenne az Egyiptomból való kivonulásról
beszélni. Ki minél többet beszél el az
Egyiptomból való kivonulásról, annál
dicséretreméltóbb.

,m¦iẍ§vn¦ A§ drx©
§t§l Epi¦id̈ micä
¦ r£
dẅf̈£g cï§A mẌ¦n Epi¥ l¡` ii Ep¥̀ i¦vFI©e
WFcT̈©d `i¦vFd `l EN¦`§e .dïEh§p rFx§
© fa¦ E
ix£
¥d ,m¦iẍ§vO¦ n¦ EpizFa£̀
¥
z¤̀ `Ed KExÄ
Epi¦id̈ micÄ
¦ r§ W§
ª n Epi¥pä i¥pa§ E Epi¥päE Ep¨`
,mi¦nk̈£g Epl̈ª
M Eli¦t £̀©e .m¦iẍ§vn¦ A§ drx©
§t§l
mir¦ cFi
§ Epl̈ª
M ,mi¦pw¥§f Epl̈ª
M ,mi¦pFa§p Epl̈ª
M
x¥Rq© §l Epi¥lr̈ dë§vn¦ ,dẍFY©d z¤̀
x¥Rq© §l d¤Ax©
§nd© lk̈§e .m¦ix§
©vn¦ z©`i¦vi¦A
.gÄW§
ª n d¤f ix£
¥d m¦ix§
©vn¦ z©`i¦vi¦A

Szolgák voltunk, most szabadok!

.oixFg
¦ ip§A dŸr© ,Epi¦id̈ micä
¦ r£

Ávádim hájínu, átá b’né chorin!

r© yFd§
ª i i¦Ax§
©e x¤fri¦
¤ l`
¡ i¦Ax§
©A d¤
Ur©
£n
`äi¦wr£ i§Ax§
©e dïx©
§fr£ o¤A xf̈r̈§l ¤̀ i¦Ax§
©e
,wx§
©a i¥pa§ A¦ oi¦Aq§
ªn Eid̈¤y oFtx©
§h i¦Ax§
©e
FzF` lM̈ m¦ix§
©vn¦ z©`i¦vi¦A mix§
¦Rq© n§ Eid̈§e
Ex§n`¨ §e m¤dici¦
¥ n§lz
© E`Ä¤W cr© dl̈§i©Nd©
r©nW
§ z©`ix§
¦w o©n§f ri¦
© Bd¦ ,EpizFA
¥ x© :m¤dl̈
.zix£
¦gW
© l¤W

Így történt, hogy rabbi Eliezer, rabbi
Jehosua, rabbi Elázár ben Ázárja, rabbi
Akiva és rabbi Tarfon B'né Brakban az
asztal körül ültek és az Egyiptomból való
kivonulásról beszéltek azon az egész
éjjelen át, míg tanítványaik nem jöttek és
nem szóltak nekik: Mestereink! Elérkezett
a reggeli S'má olvasásának ideje.
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o¤ak§ i¦p £̀ ix£
¥d :dïx©
§fr£ o¤A xf̈r̈§l ¤̀ x©
n`¨
x¥n`¨ Y¤
¥ W izi¦
¦ kf̈ `l§e ,dp̈Ẅ mir§
¦ aW
¦
o¤A dẄẍC¤
§ W cr© zFli¥NA© mix§
©vn¦ z©`i¦v§i
mFi z¤̀ xM§fY
¦ or©
© n§l ,x©n`
¡ P¤W
¤ :`n̈Ff
i¥n§i Li¤Ig© i¥n§i lM̈ m§ix§
©vn¦ ux¤̀
¤ n¥ Lz`¥
§ v
.zFli¥Nd© - Li¤Ig© i¥n§i lM̈ ,mi¦nï©d - Li¤Ig©
ml̈Frd̈ - Li¤Ig© i¥n§i :mix§
¦nF` mi¦nk̈£g©e
zFni¦l `i¦ad̈§l - Li¤Ig© i¥n§i lM̈,d¤Gd©
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Rabbi Elázár ben Ázárja mondta: Én immár
mintegy hetven éves vagyok, de még nem
sikerült [a bölcseket meggy znöm arról],
hogy kötelesség az Egyiptomból való
kivonulást éjjel is elmondani – amig Ben
Zóma meg nem magyarázta [a Tóra
szavaiból
a
következ képpen]:
megmondatott: „Azért, hogy megemlékezzél
arról a napról, amelyen kivonultál Egyiptom
országából, életed minden napján.” (4Mózes
16:3) „Életed napjain” csak a nappalokat
jelentené – „életed minden napján” az
éjjeleket is jelenti. A bölcsek azonban így
magyarázzák: az „életed napjain” jelentené
ezt a világot. Az „életed minden napján”
magába foglalja a messiási id ket is.

.`Ed KExÄ ,mFwÖ©d KExÄ
FOr§
© l dẍFY o©zP̈¤W KExÄ
.`Ed KExÄ ,l¥̀ ẍ§U¦i

Áldassék az Isten, áldassék, aki
Tórát adott népének, Izraelnek,
áldassék!

Báruch Hámákom, báruch hú,
báruch senátán Torá l’ámó
Jiszráél, báruch hú!

.dẍFY dẍ§AC¦ mi¦pä dr̈Äx©
§` c¤bp¤M§
,mŸ cg̈¤̀§e ,rẄẍ cg̈¤̀§e ,mk̈g̈ cg̈¤̀
.lF`§W¦l r© cFi
¥ Fpi¥̀ W
¤ cg̈¤̀§e

Négyféle gyermekr l szól a Tóra: egy
okosról, egy gonoszról, egy együgy l és
egy olyanról, aki még kérdezni sem tud.

zFcrd̈
¥ d©n ?x¥nF` `Ed dn̈ mk̈g̈
ii dË¦v x¤W £̀ mi¦hR̈§Wn¦ d© §e mi¦Tg©
ªd§e
Fl xn̈¡` dŸ©` s©`§e ?m¤kz¤̀
§ Epi¥ l¡`
x©g`© oixi¦
¦ ht§ n© oi¥̀ :g©qR¤ d© zFk§ld¦ M§
.on̈Fwi¦t £̀ g©qR¤ d©

Mit mond az okos? „Mit jelentenek azok az
utasítások,
törvények
és
rendeletek,
amelyeket az Örökkévaló megparancsolt
nektek?” (5Mózes 6:20) Mondd hát el neki a
peszach szabályai szerint [még azt is], hogy a
peszacháldozat után nincs utóétel.

d ¨ard̈
£ dn̈ ?x¥nF` `Ed dn̈ rẄẍ
`i¦vFd¤W i¦t§lE .Fl `l§e - m¤kl̈ ?m¤kl̈ z`G©d
s©`§e .xT̈r§
¦ A x©tM̈ ll̈§Md© o¦n Fn§vr© z¤̀
:Fl xn¡`¤e eiP̈¦y z¤̀ d¥dw§ d© dŸ©`

Mit mond a gonosz? „Mire való nektek ez a
szertartás?” (2Mózes 12:26) „Nektek”, de
nem neki. És mivel kivonta magát a
közösségb l, megtagadta a lényeget. Vásítsd
hát el fogait és mondd azt neki:
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iz`¥
¦ vA§ i¦l ii dÜr̈ d¤f xEar©
£A
,mẄ dïd̈ ENi¦` .Fl `l§e - i¦l .m¦iẍ§vO¦ n¦
.l¨`§bp¦ dïd̈ `l

„Ezért tette ezt velem az Örökkévaló, amikor
kivonultam Egyiptomból.” (2Mózes 13:8)
„Velem”, de nem vele. Ha ott lett volna,
nem lett volna része a megváltásban.

?z`G d©n ?x¥nF` `Ed dn̈ mŸ
ii Ep¨`i¦vFd cï w¤fg§A :eil̈¥̀ Ÿx©
§n`¨ §e
.micä
¦ r£ zi¥An¦ ,m¦iẍ§vO¦ n¦

Mit mond az együgy ? „Mi ez?” Neki ezt
mondd: „Er s kézzel vezetett ki minket az
Örökkévaló Egyiptomból.” (2Mózes 13:14)

,Fl g©zR§ Y©
§ ` - lF`§W¦l r© cFi
¥ Fpi¥̀ W
¤ §e
`Ed©d mFi©A L§pa¦ §l Ÿc©
§ Bd¦ §e :x©n`
¡ P¤W
¤
iz`¥
¦ vA§ i¦l ii dÜr̈ d¤f xEar©
£A ,xn`¥l
.m¦iẍ§vO¦ n¦

Aki pedig még kérdezni sem tud, azzal te
kezdd el a beszélgetést, amint megmondatott:
„Beszéld el fiaidnak azon a napon mondván:
ez okból cselekedett velem így az
Örökkévaló,
amikor
kivonultam
Egyiptomból.” (2Mózes 13:8)

mFi©A x©nFl cEn§lY
© ,W ¤g W`x¥n lFkï
,mFi cFr§An¦ lFkï `Ed©d mFi©A i¦` ,`Ed©d
d¤f xEar©
£A - d¤f xEar©
£A x©nFl cEn§lY
©
dv̈©n W¥iW
¤ dr̈Ẅ§A `l̈¤̀ iY
¦ x©
§n`¨ `l
.Li¤pẗ§l mi¦gP̈nª xFxn̈E

Azt hihetnénk, hogy a hónap (niszán)
elsejét l [kell elbeszélni az Egyiptomból való
kivonulást] – azért mondja az Írás: „azon a
napon”. Ha meg „azon a napon”, akkor azt
hihetnénk: még nappal [kell az elbeszélést
elkezdeni]. Azért mondja az Írás: „ez okból”.
Ez okból nem vonatkozhat másra, mint arra
az id pontra, amikor a macesz és a keser
zöldség el tted fekszik.

Eid̈ dẍf̈ dc̈Far£ ic§
¥aFr dN̈¦
gY¦
§n
mFwÖ©d Epäx¥
§w eiẄ§kr§
© e ,EpizFa£̀
¥
l¤̀ r© yFd§
ª i xn`i©
¤ e :x©n`
¡ P¤W
¤ ,Fz ¨ar©
£l
:l¥̀ ẍ§U¦i i¥ l¡` ii x©n`¨ dM ,mr̈d̈ lM̈
,ml̈Fr¥n m¤kizFa£̀
¥
Ea§Wï xd̈P̈©d x¤ar§
¥A
Ec§ar©
© I©e ,xFgp̈ i¦a £̀©e md̈ẍ§a`© i¦a £̀ gx©Y
¤
z¤̀ m¤ki¦a £̀ z¤̀ g©w ¤̀ë .mix¥
¦g £̀ mi¦ l¡`
lk̈§A FzF` K¥lF`ë xd̈P̈©d x¤ar¥
¥n md̈ẍ§a`©
Fl oY¤̀ë
¥ Frx©
§f z¤̀ d¤Ax©
§`ë ,orp̈§
© M ux¤̀
¤
z¤̀§e awr©
£i z¤̀ wg̈§v¦i§l oY¤̀ë
¥ ,wg̈§v¦i z¤̀
xir¥
¦ V x©d z¤̀ eÜr§
¥l oY¤̀ë
¥
.eiÜr¥
.m¦iẍ§vn¦ Ecxï§ eip̈äE awr©
£i§e ,Fz` z¤Wxl̈
¤

Kezdetben bálványimádók voltak seink,
most azonban Isten kijelölt bennünket
szolgálatára, amint az Írás mondja: „És szólt
Józsué az egész néphez: Így szólt az
Örökkévaló, Izrael Istene: A folyón túl
laktak atyáitok sid kt l fogva, Terach,
Ábrahám atyja és Náchor atyja, és idegen
isteneket szolgáltak. Ekkor vettem Ábrahám
atyátokat a folyón túlról, és végigvezettem t
egész Kánaán országán, és megsokasítottam
magzatát, és adtam neki Izsákot. Izsáknak
adtam Jákobot és Ézsaut, Ézsaunak adtam
Széir hegyét, hogy azt birtokba vegye, Jákob
fiai pedig lementek Egyiptomba.” (Józsué
24:2–4)

12

KExÄ ,l¥̀ ẍ§U¦i§l Fzg̈ḧ§ad© x¥nFW KExÄ
z¤̀ a©Xg¦ `Ed KExÄ WFcT̈©dW
¤ .`Ed
md̈ẍ§a`© §l x©n`¨ X
¤ Fn§M zFUr©
£l ,u¥Td©
:x©n`
¡ P¤W
¤ ,mix¦z̈§Ad© oi¥A zix§
¦aA¦ Epi¦a`¨
d¤id§ ¦i x¥b i¦M rc©Y
¥ rcï ,mẍ§a`© §§l xn¤ `I©e
EPr§
¦ e mEcär©
£e ,m¤dl̈ `l ux¤̀
¤ A§ Lr£x©
§f
iFB©d z¤̀ mb§e .dpy zF`¥n r©Ax©
§` m¨ `
E`§v¥i o¥k ix£
¥g`© §e i¦ p¨` oC̈ Ecar©
£i x¤W £̀
.lFcB̈ Wª
kx¦
§A

Áldott, aki megtartja Izráelnek tett ígéretét,
áldott , mert a Szent – legyen áldott! –
számbavette a [szolgaság] végét, hogy
aszerint cselekedjék, amint megmondotta
Ábrahám atyánknak az áldozati darabok közt
kötött szövetségben, ahogy az Írás mondja:
„És szólt Ábrahámhoz: tudd meg, hogy
ivadékaid idegenek lesznek egy országban,
amely nem az övék, ahol rabszolgákká teszik
ket, és sanyargatni fogják ket négyszáz
évig. De azt a népet is, melynek szolgálni
fognak, megítélem, azután pedig kivonulnak
nagy vagyonnal”. (1Mózes 15:13–14)

Letakarjuk a maceszt a szédertálon, majd a poharat kézbe véve ezt mondjuk:

.Epl̈§e EpizFa£̀
¥ ©l dc̈§nr̈¤W `i¦d§e
Epi¥lr̈ c©nr̈ cä§lA¦ cg̈¤̀ `N¤W
xFC lk̈§AW
¤ `N̈¤̀ ,EpzFN©
¥ k§l
,EpzFl©
¥ k§l Epi¥lr̈ mic§
¦nFr xFcë
Ep¥li¦Sn© `Ed KExÄ WFcT̈©d§e
.mc̈Ï¦n

És ez [az ígéret] érvényben maradt
seink számára és számunkra. Mert
nem csupán egy támadt ellenünk,
hogy elpusztítson minket, hanem
minden korban ránk támadnak, hogy
elpusztítsanak bennünket. De a Szent
– legyen áldott! – megment
bennünket kezükb l.

V’hí seámdá láávoténu v’lánu. Seló echád bilvád ámád álénu l’cháloténu, elá
seb’chol dor vádor omdim álénu l’cháloténu, v’Hákádos Báruch Hu
mácilénu mijádám.

Letesszük a poharat, és a maceszról a takarót hátrahajtjuk.

i¦nx£̀
© d̈ oäl̈ y¥TA¦ d©n c©n§lE `¥
v
l drx©
§RW
¤ .Epi¦a`¨ awr©
£i§l zFUr©
£l
W¥TA¦ oäl̈§e mixk̈§
¦ Gd© lr© `N̈¤̀ x©fb̈
:x©n`
¡ P¤W
¤ ,lM©d z¤̀ xFwr©
£l

Vedd csak szemügyre, mit akart elkövetni az
arámi Lábán atyáink ellen. Míg Fáraó csak a
fiúgyermekeket sújtotta rendeletével, addig
Lábán gyökerestül akart kiirtani mindent,
amint az Írás mondja:
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„Arámi el akarta veszejteni
atyámat,
de
az
lement
Egyiptomba, ott tartózkodott
kevés néppel, aztán nagy,
hatalmas és nagyszámú néppé
lett.” (5Mózes 26:5)

cx¥
¤i©e ,i¦a`¨ c¥ ` i¦Ox£̀
©
iz§
¥ nA¦ mẄ xb̈Ï©e dn̈§ix§
©vn¦
,lFcB̈ iFb§l mẄ i¦d§i©e ,hr̈§n
.aẍë mEvr̈

„Lement Egyiptomba” – kényszer ségb l,
[isteni] szózat folytán. „Ott tartózkodott” –
ez arra tanít, hogy Jákob atyánk nem azért
ment le, hogy letelepedjék Egyiptomban,
hanem csak azért, hogy ott ideiglenesen
tartózkodjék, amint írva van: „Szóltak
Fáraóhoz: Jöttünk, hogy az országban
tartózkodjunk, mert nincs legel szolgáid
nyája számára, mert súlyos az éhínség
Kánaán országában, hadd lakjanak tehát
szolgáid Gósen földjén.” (1Mózes 47:4)

.xEAC©
¦d i¦R lr© qEp¨` - dn̈§ix§
©vn¦ cx¥
¤i©e
wr©
£i cxï
© `l¤W c¥O©ln§ - mẄ xb̈Ï©e
xEbl̈ `N̈¤̀ m¦ix§
©vn¦ A§ r¥
© wY
©W
§ d¦ §l Epi¦a`¨
xEbl̈ ,drx©
§R l¤̀ Ex§n`i©e :x©n`
¡ P¤W
¤ ,mẄ
o`S©l dr¤x¦
§n oi¥̀ i¦M ,Ep`Ä ux¨
¤`Ä
ux¤̀
¤ A§ ar̈ẍd̈ c¥ak̈ i¦M ,Licä
¤ r©
£l x¤W £̀
ux¤̀
¤ A§ Licä
¤ r£ `p̈ Ea§W¥i dŸr§
© e .orp̈§
© M
.o¤ B

„Kevés néppel” – amint mondatott: „Hetven
személlyel mentek le seid Egyiptomba, és
most olyan számossá tett téged az
Örökkévaló, Istened, mint az ég csillagait.”
(5Mózes 10:22) „Ott nagy néppé lett” – ez
arra tanít, hogy Izráel ott kit nt jellegével.
„Hatalmas” – amint mondatott: „És Izráel
gyermekei
szaporodtak,
hemzsegtek,
megsokasodtak, nagyon hatalmassá lettek, és
megtelt velük az ország.” (2Mózes 1:7) „És
nagyszámú” – amint az írás mondja: „Sok
ezerré tettelek, mint a mez növényét,
gyarapodtál, naggyá lettél, gyönyör díszt
öltöttél, a melleid domborodtak, hajad
megn tt, de mégis meztelen és csupasz
voltál.” (Ezékiel 16:7)
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l¥̀ ẍ§U¦i Eid̈¤W c¥n©ln§ - iFb§l mẄ i¦d§i©e
Fn§M - mEvr̈ ,lFcB̈ .mẄ mi¦pÏv§
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Evx§
§W¦i©e ExR̈ l¥̀ ẍ§U¦i i¥pa§ E :x©n`
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`¥lÖY©
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:x©n`
¡ P¤W
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¤`d̈
i¦Ax§Y©
¦ e ,LiY©
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¤ d g©nv¤ M§ dääx§
m¦icẄ
© ,mi¦ic̈r£ ic¦r©
£A i¦ aŸ©e i¦lC§
§ bY©
¦e
.dïx§r§
¤e mxr¥ Y©
§ `§e ,©gO¥ v¦ Kx¥r̈§UE Epkp̈

mix§
¦vO¦ d© Ep¨ ` ErxÏ
¥ ©e
Epi¥lr̈ EpY¦
§ i©e ,EpEPpr§
© i©e
.dẄẅ d ¨ar£

„Rosszul bántak velünk az

egyiptomiak,
sanyargattak
bennünket és nehéz munkát
raktak ránk.” (5Mózes 26:6)
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„Rosszul bántak velünk az egyiptomiak” –
amint az Írás mondja: „Nosza fogjunk ki
rajta, nehogy elsokasodjék, mert különben
megeshetik, hogy ha háború tör ki, akkor is
ellenségeinkhez csatlakozik, ellenünk harcol,
aztán elmegy az országból.” (2Mózes 1:10)
„Sanyargattak bennünket” – amint az Írás
mondja: „Robottiszteket tettek föléjük, hogy
nehéz munkával sanyargassák ket, és
építettek Fáraónak tárvárosokat, Pitomot és
Ráámszészt.” (2Mózes 1:10) „És nehéz
munkát raktak ránk” – amint az Írás mondja:
„És az egyiptomiak szigorúan dolgoztatták
Izráel fiait.” (2Mózes 1:13)

i¥ l¡` ii l¤̀ wr§
© v¦P©e
z¤̀ ii r©nW
§ ¦I©e ,Epi ¥ a£̀
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£ ©l z¤̀§e Ep¥ln̈r£

„És kiáltottunk az Örökkévalóhoz,
atyáink Istenéhez, és az Örökkévaló
meghallgatta

szavunkat,

látta

nyomorúságunkat, szenvedésünket
és szorultságunkat. (5Mózes 26:7)
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„És kiáltottunk az Örökkévalóhoz, atyáink
Istenéhez” – amint az Írás mondja: „Történt
abban a hosszú id ben, hogy meghalt
Egyiptom királya, és Izráel fiai nyögtek a
rabság alatt és kiáltottak, és felszállt
fohászkodásuk Istenhez a rabság miatt.”
(2Mózes 2:23) „És az Örökkévaló
meghallgatta szavunkat – amint az Írás
mondja: „Meghallotta Isten jajgatásukat, és
megemlékezett a szövetségr l, amelyet
Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött.”
(2Mózes 2:23) „Látta nyomorúságunkat” –
ez alatt a természetes házasélet megszakítása
értend , amint az Írás mondja: „Látta Isten
Izráel fiait és tudomást vett Isten.” (2Mózes
2:25) „És szenvedésünket” – ez a
fiúgyermekekre értend , amint az Írás
mondja: „Minden születend fiút dobjatok a
folyóba, a leányokat azonban mind
meghagyhatjátok.” (2Mózes 1:22) „És
szorultágunkat” – ez az elnyomást jelenti,
amint az Írás mondja: „Láttam a
szorongattatást, amellyel az egyiptomiak
szorongatják ket.” (2Mózes 3:9)
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„Kivezetett
bennünket
Egyiptomból az Örökkévaló
er s kézzel és kinyújtott karral
és nagy, félelmetes jelenéssel
és jelekkel és csodatettekkel.”
(5Mózes 26:8)

cï§A mix§
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„Kivezetett bennünket Egyiptomból az
Örökkévaló” – nem angyal által, nem
szeráf által és nem küldött által, hanem a
Szent – áldassék – az dics ségében, saját
maga, amint az Írás mondja: „Átvonulok
Egyiptom országán ma éjjel és megölök
minden els szülöttet Egyiptom országában
embert l baromig, és Egyiptom összes
istene felett ítéletet tartok én, az
Örökkévaló.” (2Mózes 12:12) „Átvonulok
Egyiptom országán” – én és nem egy
angyal. „És megölök minden els szülöttet”
– én és nem egy szeráf. „És Egyiptom
összes istene felett ítéletet tartok”– én és
nem holmi küldött. „Én, az Örökkévaló” –
én és senki más.
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„Er s kézzel” – ez a dögvész, amint az Írás
mondja: „Íme, az Örökkévaló keze rajta lesz
jószágodon, amely a mez n van, a lovakon, a
szamarakon, a tevéken, a marhán és a
juhokon, igen súlyos dögvész.” (2Mózes 9:3)
„És kinyújtott karral” – ez a kard, amint az
Írás mondja: „És kardja kivonva a kezében,
kinyújtva Jeruzsálem felett.” (1Krónika
21:16)
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„És nagy, félelmetes jelenéssel” – ez az
istenség megnyilatkozására vonatkozik,
amint az Írás mondja: „Vagy megkísérelte-e
tán valamely isten, hogy vegyen magának
egy
nemzetet
a
nemzetek
közül
kísértésekkel, jelekkel és csodatettekkel,
háborúval és er s kézzel, kinyújtott karral és
nagy, félelmetes jelenésekkel, úgy, ahogy azt
az Örökkévaló, Istenetek tette veletek
Egyiptomban szemetek láttára?” (5Mózes
4:34) „És jelekkel” – ez a botra utal, amint az
Írás mondja: „És vedd a kezedbe ezt a botot,
hogy vele tedd a jeleket.” (2Mózes 4:17) „És
csodatettekkel” – ez vonatkozik a vérre,
amint az Írás mondja: „És csodajeleket
teszek az égen és a földön: vért, tüzet és
füstoszlopokat.” (Joél 3:3)
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Más magyarázat szerint az „er s kézzel” két csapást jelent, a „kinyújtott karral” szintén
kett t, a „nagy félelmetes jelenéssel” is kett t, a „jelekkel” is kett t és a „csodatettekkel” is
kett t.
A tíz csapás felsorolásakor és az azt követ jelszavak említésekor a társaság minden
tagja ujját a pohárba mártja, és egy-egy csepp bort kicseppent.
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Ez a tíz csapás, amit a Szent – legyen áldott!
– az egyiptomiakra hozott Egyiptomban:

,aFxr̈ ,mi¦pM¦ ,r© C¥x¥
§tv§ ,mC̈
,d¤Ax©
§` ,cxÄ ,oi¦gW
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vér, béka, férgek, vadak,
dögvész, kiütés, jéges , sáska,
sötétség, els szülöttek halála.

Élu eszer mákot sehévi Hákádos Báruch Hú ál hámicrim b’Micrájim, v’élu hén:

dám, c’fárdéá, kinim, árov, dever, s’chin,
bárád, árbe, chosech, mákát b’chorot.
:mi¦pÖ¦q m¤dÄ ozFp
¥ dïd̈ dc̈Ed§i i¦Ax©

Rabbi jehuda a csapások héber neveinek
kezd bet ib l a következ
jelszavakat
alkotta: d'cách,

.a"©g`© A§ W"c©r© K"©vC§

ádás, b'ácháv.
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Mily sok jót tett velünk az Isten!

Kámá máálot tovot láMákom álénu!
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Ha kivezetett volna bennünket Egyiptomból, és
nem tartott volna ítéletet rajtuk – az is elég lett
volna nekünk.
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Ha csak rajtuk tartott volna ítéletet, és az
isteneiken nem – az is elég lett volna nekünk.
Ha isteneiken ítéletet tartott volna, de nem ölte
volna meg els szülötteiket – az is elég lett volna
nekünk.
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Ha megölte volna els szülötteiket, de nem adta
volna nekünk vagyonukat – az is elég lett volna
nekünk.
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Ha nekünk adta volna vagyonukat, de nem
hasította volna ketté számunkra a tengert – az is
elég lett volna nekünk.
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© `l§e mp̈Fnn̈ z¤̀ Epl̈ o©zp̈ El¦`
.Epi¥iC©
,mÏ©d

Ha ketté hasította volna számunkra a tengert, és
nem vitt volna át bennünket a tengeren száraz
lábbal – az is elég lett volna nekünk.

Epẍi¦ar¤
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Ha átvitt volna bennünket a tengeren száraz
lábbal, és nem süllyeszetette volna belé
ellenségeinket – az is elég lett volna nekünk.
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Ha belesüllyesztette volna ellenségeinket, de nem
gondoskodott
volna
szükségleteinkr l
a
pusztában negyven éven át – az is elég lett volna
nekünk.
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Ha gondoskodott volna szükségleteinkr l a
pusztában negyven éven át, de nem táplált volna
bennünket mannával – az is elég lett volna
nekünk.
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Ha mannával táplált volna bennünket, de nem
adta volna nekünk a szombatot – az is elég lett
volna nekünk.

i¥pt§ ¦l Epäx¥
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Ha nekünk adta volna a szombatot, de nem
hozott volna bennünket a Szináj hegyéhez – az is
elég lett volna nekünk.
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Ha elhozott volna bennünket a Szináj hegyéhez,
de nem adta volna nekünk a Tórát – az is elég lett
volna nekünk.
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Ha nekünk adta volna a Tórát, de nem vitt volna
be minket Izrael országába – az is elég lett volna
nekünk.
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Ha bevitt volna minket Izráel országába, de nem
építette volna fel a Szentélyt – az is elég lett
volna nekünk.

18

Ilu hociánú miMicrájim v’lo ászá báhem sfátim – dájénu.
Ilu ászá báhem sfátim v’lo ászá vélohéhem – dájénu.
Ilu ászá vélohéhem v’lo hárág et b’choréhem – dájénu.
Ilu hárág et b’choréhem v’lo nátán lánu et mámonám – dájénu.
Ilu nátán lánu et mámonám v’lo kárá lánu et hájám – dájénu.
Ilu kárá lánu et hájám v’lo heeviránu b’tochó bechárává – dájénu.
Ilu heeviránu b’tochó bechárává v’lo siká cárénu b’tochó – dájénu.
Ilu siká cárénu b’tochó v’lo szipék cárkénu bámidbár árbáim sáná – dájénu.
Ilu szipék cárkénu bámidbár árbáim sáná v’lo heechilánu et hámán – dájénu.
Ilu heechilánu et hámán v’lo nátán lánu et hásábát – dájénu.
Ilu nátán lánu et hásábát v’lo kérvánu lifné hár Szináj – dájénu.
Ilu kérvánu lifné hár Szináj v’lo nátán lánu et hátorá– dájénu.
Ilu nátán lánu et hátorá v’lo hichniszánu l’erec Jiszráél – dájénu.
Ilu hichniszánu l’erec Jiszráél v’lo váná lánu et bét háb’chirá – dájénu.

Annál nagyobb tehát az a jóság, amelyben
Isten részesített bennünket, mert kihozott
minket Egyiptomból, és ítéletet tartott
rajtuk
és
isteneiken,
és
megölte
els szülötteiket, nekünk adta vagyonukat,
és ketté hasította számunkra a tengert, átvitt
bennünket a tengeren száraz lábbal,
ellenségeinket
pedig
elsüllyesztette.
Gondoskodott
szükségleteinkr l
a
pusztában negyven éven át, és mannával
táplált bennünket. Nekünk adta a
szombatot, elhozott bennünket a Szináj
hegyéhez, és nekünk adta a Tórát. Bevitt
minket Izrael országába, és felépítette
számunkra a Szentélyt, hogy engesztelést
nyerjünk minden b nünkre.
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¦ x©
§` xÄc¦
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Rábán Gámliél mondta: Aki nem
magyarázza meg peszachkor e
három dolgot, az nem tett elegett
kötelességének; ezek pedig:
peszach, macesz és maror.
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A peszach- (azaz elkerülési) áldozat, amelyet
seink ettek azokban az id kben, amikor
még állt a Szentély, mit jelent? – Azt, hogy a
Szent – legyen áldott! – elkerülte
Egyiptomban seink házait, amint az Írás
mondja: „És mondjátok: peszach-áldozat az
Örökkévaló tiszteletére, mivel elkerülte
Izrael fiainak házait Egyiptomban, amikor
sújtotta Egyiptomot, a mi házainkat pedig
megmentette. És meghajolt a nép, és
leborult.” (2Mózes 12:27)

A széder vezet je rámutat a maceszra, és ezt mondja:
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Ezt a maceszt miért esszük? – Mert nem volt
seink kovászának elég ideje, hogy
megkeljen, amikor minden Királyok Királya,
a Szent – legyen áldott! – már megjelent
nekik és megváltotta ket, amint az Írás
mondja: „És megsütötték a tésztát, amelyet
kivittek
Egyiptomból,
kovásztalan
lepényeknek, mert nem kelt meg, mivelhogy
ki zettek
Egyiptomból,
és
nem
késlekedhettek, és még útravalót sem
készíthettek maguknak.” (2Mózes 12:39)

A széder vezet je rámutat a keser gyökérre, és ezt mondja:
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Miért esszük ezt a keser gyökeret? – Mert az
egyiptomiak megkeserítették seink életét
Egyiptomban, amint az Írás mondja:
„Megkeserítették életüket kemény munkával,
agyagból való téglavetéssel és mindenféle
mezei
munkával.
Minden
munkát
rabszolgamódon
végeztettek
velük.”
(2Mózes 1:14)
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Minden korban köteles az ember magát úgy
tekinteni, mintha
maga ment volna ki
Egyiptomból, amint az Írás mondja: „Beszéld
el fiaidnak azon a napon, mondván: Ezért
tette ezt velem az Örökkévaló, amikor
kivonultam Egyiptomból.” (2Mózes 13:8)
Nem csak seinket váltotta meg a Szent –
legyen áldott! –, hanem bennünket is
megváltott velük együtt, amint az Írás
mondja: „És minket kivezetett onnan, hogy
ide hozzon, és nekünk adja az országot,
melyr l megesküdött seinknek.” (5Mózes
6:23)
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.Ep ¥ a£̀ ©l r©AẄ¦p x¤W £̀ ux¨
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Minden nemzedékben kötelesek
vagyunk úgy tekinteni magunkra,
mintha mi magunk vonultunk
volna ki Egyiptomból.
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B’chol dor vádor chájávim ánu lirot et ácménu k’ilu jácánu miMicrájim.

A maceszt betakarjuk, és a poharat kézbe véve ezt mondjuk:
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Ezért kötelesek vagyunk hálát adni
Istennek, dicsérni, dics íteni, magasztalni,
hódolattal illetni, áldani, felmagasztalni és
megénekelni t, aki seinkkel és velünk e
csodákat m velte. Kivezetett minket
szolgaságból
szabadságra,
bánatból
örömre, gyászból ünnepre, sötétségb l
nagy
világosságra,
rabszolgaságból
megváltásra. Mondjunk tehát tiszteletére új
dalt: hallelúja!

Letesszük a poharat és kitakarjuk a maceszt.
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113. zsoltár
Halleluja! Dicsérjétek az Örökkévalót,
szolgái, dicsérjétek az Örökkévaló nevét!
Legyen áldott az Örökkévaló neve mostantól
mindörökké. Kelett l nyugatig dicsértetik az
neve. Magasztos minden népek fölött az
Örökkévaló, az egeknek fölötte van az
dics sége. Ki olyan, mint az Örökkévaló, a
mi Istenünk, ki a magasban lakik, ki mélyen
letekint az égben és a földön? Fölemeli a
porból a szegényt, s kihúzza a sárból a
sz kölköd t, hogy nagyok mellé ültesse,
nemesei mellé, benépesíti a magtalan házat,
hogy az anya gyermekei között vigadjon.
Halleluja!
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© n K ¨a§n ii m¥W i¦d§i
.ii m¥W lN̈d§
ªn F`Fa§n cr© W¤nW
¤ gx§
©fO¦ n¦
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Hál’lúJáh. Hál’lú avdé Ádonáj. Hál’lú et-sém Ádonáj.
J’hí sém Ádonáj m’vorách méátá v’ád olám.
Mimizrách semes ád m’voó m’hullál sém Ádonáj.
Rám ál-kol-gojím, Ádonáj ál hásámájim k’vodó.
Mi káÁdonáj Elohénu hámágbihi lásávet,
Hámáspilí lirot básámájim uváárec,
M’kimí méáfár dál méáspot járím evjon,
L’hosiví im-n’divim im n’divé ámó,
Mosiví ákeret hábájit ém-hábánim sz’méchá. Hál’luJáh.

114. zsoltár
Mikor Izrael kivonult Egyiptomból,
Jákob nemzetsége a barbár nép közül,
Jehuda
lett
szentsége,
Izrael
birodalma. Látta a tenger, s odébb
állott, a Jordán meghátrált, a hegyek
ugrándoztak mint kosok, a bércek
mint bárányok.
Mi lelt, tenger, hogy odébb állsz?
Téged, Jordán, hogy hátrálsz? Titeket,
hegyek,
hogy
mint
kosok
ugrándoztok, bércek mint bárányok?
Rengj, föld, az Örökkévaló el tt,
Jákob Istene el tt, aki a sziklát tóvá, a
követ vízforrássá változtatja!
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B’cét Jiszráél miMicrájim bét Jáákov méám loéz
Hájtá J’hudá l’kodsó, Jiszráél máms’lotáv.
Hájám ráá vájánosz, háJárdén jiszov l’áchor,
Hehárim rákdu ch’élim g’váot kivné-con.
Má l’chá hájám ki tánusz, háJárdén tiszov l’áchor,
Hehárim tirk’du ch’élim, g’váot kiv’né-con.
Milifné Ádon chuli árec, milifné eloáh Jáákov,
Háhofchi hácúr ágám-májim, chálámis l’májno-májim.

Betakarjuk a maceszt, és pohárral a kézben mondjuk a következ áldást:

,ml̈Frd K¤ln¤ Epi¥ l¡` ii dz` KExÄ
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Áldassál, Örökkévaló, Istenünk, világ
királya, aki minket és seinket kiváltottál
Egyiptomból, és megengedted, hogy
megérjük ezt az estét, hogy maceszt és
keser gyökeret együnk. Engedj, Örökkévaló
Istenünk és atyáink Istene, békében
megérnünk más jövend ünnepeket és
zarándokünnepeket,
örülve
városod
felépülésének
és
örvendve,
hogy
szolgálhatunk téged. Dallal adunk neked
hálát, hogy megváltottál minket és
fölszabadítottad
lelkünket.
Áldassál,
Örökkévaló, Izráel megváltója.

Báruch Átá Ádonáj, Elohénu, melech háolám, áser g’álánu v’gáál et ávoténu miMicrájim,
v’higijánu lálájlá háze leechol bó mácá umáror. Kén Ádonáj Elohénu vÉlohé ávoténu jágiénu
l’moádim v’lirgálim áchérim hábáim likráténu l’sálom, sz’méchim b’binján irechá v’szászim
báávodátechá. Node l’chá sir chádás ál g’uláténu v’ál p’dut náfsénu. Báruch Átá
Ádonáj,gáál Jiszráél.

ml̈Frd̈ K¤ln¤ Epi¥ l¡` ii dŸ©` KExÄ
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¦R `xFA
¥

Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ
királya, a sz
gyümölcsének teremt je.

Báruch átá Ádonáj, Elohénú melech háolám, boré p’rí hágáfen.
Balra d lve kiisszuk a pohár tartalmának nagyobb részét.
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dv̈§gẍ
KÉZMOSÁS ÉTKEZÉS EL TT
Az étkezés el tti kézmosásra a következ áldást mondjuk:

,ml̈Frd̈ K¤ln¤ Epi¥ l¡` ii dŸ©` KExÄ
z©li¦h§p lr© EpË¦v§e eiz̈F§vn¦ A§ EpẄc¦
§ w x¤W £̀
.m¦icï
©

Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ
királya,
aki
megszentelt
minket
parancsolataival és meghagyta nekünk, hogy
kezet mossunk.

Báruch átá Ádonáj, Elohénu melech háolám, áser kidsánú b'micvotáv v'civánú ál n'tilát
jádájim.

dS̈©n ,`i¦ en
ÁLDÁS A MACESZRA
A két egész maceszra a következ áldást mondjuk:

ml̈Frd̈ K¤ln¤ Epi¥ l¡` ii dŸ©` KExÄ
.ux¨
¤`d̈ o¦n m¤g¤l `i¦vFO©d

Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ
királya, aki kenyeret ad a földb l.

Báruch átá Ádonáj, Elohénu melech háolám, hámóci lechem min háárec.

Ezután megtörjük a fels maceszt, és ezt mondjuk:

,ml̈Frd̈ K¤ln¤ Epi¥ l¡` ii dŸ©` KExÄ
z©li¦k £̀ lr© EpË¦v§e eiz̈F§vn¦ A§ EpÿC¦
§ w x¤W £̀
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Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ
királya,
aki
megszentelt
minket
parancsolataival és meghagyta nekünk, hogy
maceszt együnk.

Báruch átá Ádonáj, Elohénu melech háolám, áser kidsánú b'micvotáv v'civánú ál áchilát
mácá.

Letörünk egy-egy darabot a fels és a középs maceszból, és balra d lve megesszük.
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exn̈
KESER GYÖKÉR
A keser gyökeret (tormát) belemártjuk a charószetbe, és miel tt elfogyasztanánk,
a következ áldást mondjuk:

,ml̈Frd̈ K¤ln¤ Epi¥ l¡` ii dŸ©` KExÄ
z©li¦k £̀ lr© EpË¦v§e eiz̈F§vn¦ A§ EpÿC¦
§ w x¤W £̀
.xFxn̈

Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ
királya,
aki
megszentelt
minket
parancsolataival és meghagyta nekünk, hogy
keser gyökeret együnk.

Báruch átá Ádonáj, Elohénu melech háolám, áser kidsánú b'micvotáv v'civánú ál áchilát
máror.
A keser gyökér evése közben nem támaszkodunk.

K ¥eM
A KESER GYÖKÉR ÉS A MACESZ EGYÜTT EVÉSE
A legals maceszból letörünk két darabot, és közéjük keser gyökeret teszünk.
Miel tt elfogyasztanánk, a széder vezet je ezt mondja:

l¥Nd¦ dÜr̈ o¥M .l¥Nd¦ M§ WC̈§wn¦ §l x¤
k¥f
dïd̈ :miï©w dïd̈ WC̈§wO¦ d© zi¥Ay o©n§fA¦
mi¥iw© §l ,c©g©iA§ l¥kF`§e xFxn̈E dS̈©n KxFM
¥
mi ¦x§nE zFS©n lr© :x©n`
¡ P¤W
¤ d©n
.Edªlk§ `i

A Szentély emlékére Hillél szerint! Így tett
Hillél abban az id ben, amikor még állt a
Szentély: a keser gyökeret két macesz közé
tette, és a kett t együtt ette, hogy teljesítse
azt, amit az Írás mond: „Kovásztalan
kenyérrel és keser gyökérrel együtt egyék
azt [ti. a peszach-áldozat húsát].” (4Mózes
9:11)

K ¥er og̈§lW
ª
LAKOMA
Az ünnepi vacsorát hagyományosan a keménytojás evésével kezdjük.
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oEtv̈
AZ AFIKÓMÁN MEGKERESÉSE ÉS MEGEVÉSE
Az étkezés után a gyerekek megkeresik az elrejtett fél maceszt, az afikómánt,
és – mintegy utóételként – mindenki eszik bel le egy darabot.

KxÄ
¥
EVÉS UTÁNI ÁLDÁS
Kitöltjük a harmadik pohár bort, aztán elmondjuk az étkezés utáni áldást:
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126. zsoltár
Zarándokének. Mikor visszahozta az
Örökkévaló Cijón szám zötteit, azt hittük,
álmodunk. Akkor megtelt szánk nevetéssel,
nyelvünk ujjongással. Akkor így beszéltek
más népeknél: „Bizony nagyot tett ezekkel
az Örökkévaló!” Nagyot is tett velünk az
Örökkévaló, azért örülünk. Hozd vissza
szám zötteinket, Örökkévaló, mint (vizet)
a negevi vízmosásokba! Akik könnyezve
vetettek, vígan aratnak majd; ki sírva
járt-kelt míg vet magvát hordozta,
ujjongva jön majd, mid n kévéit
betakarítja!
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Sír hámáálot b'súv Ádonáj et sivá Cijón, hájínú k'cholmím. Áz jimálé sz'chok pínú
ulsonénú riná, áz jomrú vágojím higdíl Ádonáj láászot ím éle. Higdil Ádonáj láászot
imánú, hájínú sz'méchím. Súvá Ádonáj et s'viténú kááfíkím bánegev. Házorim b'dimá
b'riná jikcorú. Háloch jéléch uváchó noszé mesech házárá bó jávó v'riná noszé álumotáv.
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Áldásvezet :

:Kxä§
¥ p ix¥
©ag̈

Barátaim, mondjunk áldást!
Chávéráj n'váréch!
A közösség, majd az áldásvezet :

:ml̈Fr cr§
© e dŸr¥
© n K ¨a§n ï§i m¥W i¦d§i

Áldassék az Örökkévaló neve mindörökké!
J'hí sém Ádonáj m'vorách méátá v'ád olám!

Áldásvezet :

Ep§lk© `¨ W
¤ Epi¥ l¡` Kxä§
¥ p ix¥
©ag̈ zEWx¦
§A
:FN¤Xn¦

Barátaim, engedelmükkel: Áldjuk Istenünket,
akiéb l ettünk!

Birsut chávéráj n'váréch Elohénú seáchálnu miseló!
A közösség, majd az áldásvezet :

FaEh§aE FN¤Xn¦ Ep§lk© `¨ W
¤ Epi¥ l¡` KExÄ
:Epi¦ig̈

Áldott Istenünk, akinek kenyeréb l ettünk és
jóságából élünk!
Báruch Elohénú seáchálnú miseló uvtuvó chájínú!
Együtt:

:Fn§W KExäE `Ed KExÄ

Áldassék, és áldott a neve!
Báruch hú uváruch s'mó!
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Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ
királya, aki jóságában szívesen, szeretettel és
irgalommal táplálja az egész világot!
ad
kenyeret minden él lénynek, mert örök a
szeretete.
Nagy
jóságában
sohasem
sz kölködtünk, továbbra se sz kölködjünk
eledelben nagy neve kedvéért, mert
az
Isten, aki mindenkit táplál és ellát, aki
mindenkivel
jót
tesz,
gondoskodik
táplálékról minden lénynek, amelyet
teremtett! Áldassál, Örökkévaló, aki
mindenkit táplál!

Báruch átá Ádonáj, Elohénú melech háolám, cházán et háolám kuló b'tuvó b'chén b'cheszed
uvráchámím, hú notén lechem l'chol bászár, kí l'olám chászdó. Uvtuvó hágádol támíd lo
chászár lánú v'ál jechszár lánú mázon l'olám váed, báávur smó hágádol, kí hú Él zán
umfárnész lákol umétív lákol uméchin mázon l'chol b'rijotáv áser bárá. Báruch átá Ádonáj
cházán et hákol.
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Amint az Írás mondja: „Enni fogsz, míg
jóllaksz, aztán áldd Örök Istenedet azért a
szép országért, melyet neked adott!”
Áldassál, Örökkévaló, az országért és az
eledelért.

Kákátúv: v'ácháltá v'szávátá úvéráchtá et Ádonáj Elohechá ál háárec hátová áser nátán lách.
Báruch átá Ádonáj ál háárec v'ál hámázon.

dẍ¥dn§ A¦ W ¤w©d xir¦ m¦i©lẄEx§i d¥pa
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Mihamarabb, még napjainkban építsd újjá
Jeruzsálem
szent
városát!
Áldassál,
Örökkévaló,
aki
irgalmában
felépíti
Jeruzsálemet. Ámen!

Uvné Jerusálájim ír hákodes bimhérá v'jáménú. Báruch átá Ádonáj boné v'ráchámáv
Jerusálájim. Ámen.

.crë
¤ ml̈Fr§l Epi¥lr̈ Kl§n¦i `Ed on̈£
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, az Irgalmas uralkodjék fölöttünk
örökké.
, az Irgalmas legyen áldott az égben és a
földön.
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, az Irgalmas áldja meg b séggel ezt a
házat és ezt az asztalt, amelynél ettünk!

dÄx§
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, az Irgalmas küldje el hozzánk a
boldog emlékezet Élijáhú prófétát, hogy
jó híreket, segítséget és vígaszt hirdessen
nekünk!

`i¦aP̈©d EdÏ¦l ¥̀ z¤̀ Epl̈ g©lW
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Háráchámán hú jimloch álénú l'olám váed.
Háráchámán hú jitbárách básámájim uváárec.
Háráchámán hú jislách lánú bráchá m'rubá bábájit háze v'ál sulchán ze seáchálnú áláv.
Háráchámán hú jislách lánú et Élijáhú hánáví záchur látov vívászer lánú b'szorot tovot j'suot
v'nechámot.
Szombaton:

zÄ©W FNª
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©
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, az Irgalmas adja, hogy megérjük a
végtelen szombati nyugalom napját az örök
életben!

Háráchámán hú jánchilénú jom sekuló Sábát umnuchá l'chájé háolámim.
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, aki békét teremt legfenntebb, adjon
békét nekünk és egész Izraelnek, és
mondjátok rá: Ámen!

Osze sálom bimromáv hú jáásze sálom álénú v’ál kol Jiszráél, v’imrú ámén.
Az Örökkévaló adjon er t Izraelnek! Az
Örökkévaló áldja meg népét békességgel!

.mFlẄ©a Fnr© z¤̀ Kxä§
¥ i ii ,oY¦
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Ádonáj oz l'ámó jitén, Ádonáj j'váréch et ámó vásálom.

Áldást mondunk a harmadik pohár borra:
Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ
királya,
a
sz
gyümölcsének
teremt je.
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Báruch Átá Ádonáj, Elohénú melech háolám, boré p’rí hágáfen.
Balra d lve iszunk a borból.

Kitárjuk az ajtót, majd ezt mondjuk:
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Öntsd ki haragodat azokra a népekre,
amelyek nem ismernek el Téged, és
azokra a birodalmakra, amelyek
nevedet
nem
hirdetik;
mert
elemésztették Jákobot és hajlékát
elpusztították (Zsoltár 79:6,7). Öntsd
ki rájuk indulatodat és fellobbant
haragod érje utól ket (Zsoltár 69:25).
Üldözd haragodban és írtsd ki ket az
Örökkévaló ege alól (Siralmak 3:66).

S’foch chámátchá el-hágojim áser ló j’dáúchá v’ál-mámláchot áser b’simchá ló
káráú; ki áchál et-Jáákov v’et-návéhú hésámú. S’foch-áléhem záámechá
váchárón áp’chá jászigém. Tirdof b’áf v’tásmidém mitáchát s’mé Ádonáj.
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Alternatív ima a S’foch chámátchá témájára

...jty
Öntsd ki haragodat azokra az antiszemita és rasszista személyekre,
akik nem hajlandók elfordulni az er szaktól, akik nem akarnak
visszatérni a fanatizmus útjáról.

...jty
Tölts belénk – jóérzés zsidókba és nem-zsidókba egyaránt –
bátorságot, hogy ne maradjunk csendben a növekv antiszemitizmus
és rasszizmus megnyilvánulásaival szemben, hogy merjünk jogosan
haragudni és haragunknak hangot adni.

...jty
Tölts el minket értelemmel és belátással, hogy megtaláljuk a gy lölet
elleni hatékony cselekedetek eszközeit.

...jty
Töltsd belénk azt a szándékot, hogy meg akarjuk ismertetni
magunkat, a zsidóság valós értékeit nem-zsidó embertársainkkal.
Segíts abban, hogy kölcsönösen nyitottá váljunk egymás elfogadására,
hogy a felnövekv , új nemzedékekben már ki se alakuljon az
antiszemitizmus érzése.

...jty
Árassz el mindannyiunkat er vel és bölcsességgel, hogy
beteljesíthessük bölcseink mondását: „Aki békét teremt, az Isten
partnerévé válik.”

Kitöltjük a negyedik pohár bort, és dallal várjuk Élijáhú prófétát és Mirjám prófétan t:
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Illés a próféta,
Illés a tisbéi,
Illés a Gileád törzséb l való
jöjjön el hozzánk miel bb
a fölkenttel, Dávid fiával!
Élijáhu hánávi,
Élijáhu hátisbi,
Élijáhu hágiládi
bimhérá jávó élénu
im mássiách ben Dávid.
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:dr̈EW§id© i¥n l¤̀ Ep¥̀ i¦aY
§ `i¦d

Mirjám, a prófétan ,
csupa fenség, csupa dal,
velünk táncolja
az örökkévalóság dalát.
Mirjámmal együtt táncolunk,
hogy gyógyítsuk a világot.
Jöjjön el miel bb,
s hozza el a megváltás forrásvizét!

Mirjám hán’viá
oz v’zimrá b’jádá.
Mirjám tirkod itánu l’hágdil zimrát olám,
Mirjám tirkod itánu l’tákén et-háolám.
Bimhérá v’jáménu hi t’viénu el mé hájsuá.
Becsukjuk az ajtót.

l¥Nd©
DICS ÍT ZSOLTÁROK
d"iw mildz

115. zsoltár
Ne nekünk, Örökkévaló, ne nekünk, hanem
Nevednek szerezz tiszteletet szereteteddel és
ségeddel! Miért járjon a szó a népek
között: „Hol van az
istenük?” Hisz
Istenünk az égben megtesz mindent, amit
akar. Az
bálványaik meg ezüstb l,
aranyból vannak, emberi kéz m vei. Szájuk
van, de nem beszélnek, szemük van, de nem
látnak, fülük van, de nem hallanak, orruk, de
nem szagolnak, kezük, de nem tapintanak,
lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a
torkukon. Amilyenek k, olyanok lesznek
készít ik s mindenki, aki bennük bízik.
Izrael, te csak bízz az Örökkévalóban,
segítségük és pajzsuk ! Áron háza, bízz az
Örökkévalóban, segítségük és pajzsuk !
Istenfél k, bízzatok az Örökkévalóban,
segítségük és pajzsuk !
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.`Ed mP̈¦b¨©nE mẍ§fr¤ ,dedi©A g©hA§ l¥̀ ẍ§U¦i
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Az Örökkévaló megemlékezett rólunk,
megáld minket, megáldja Izrael házát,
megáldja Áron házát, megáldja az istenfél k
apraját-nagyját. Szaporítson meg titeket az
Örökkévaló, titeket és gyermekeiteket!
Szálljon rátok áldás az Örökkévalótól, az ég
és a föld alkotójától! Az ég az Örökkévaló
ege, de a földet az embereknek adta. Nem a
halottak dicsérik az Örökkévalót, s nem is
azok, akik a csend honába tértek, hanem mi
áldjuk Jáht most és mindörökké. Dicsérjétek
Jáht!
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116. zsoltár
Szeretem az Örökkévalót, mert meghallja
hangomat, könyörgésemet; mivel felém
fordította fülét, hozzá fordulok, míg csak élek.
Rám fonódtak már a halál kötelékei, síri
szorongás fogott el, csak bajt és bánatot láttam.
Ilyenkor az Örökkévaló Nevét szólítom:
Örökkévaló, kérlek, mentsd meg életemet!
Kegyes az Örökkévaló, és igazságos, irgalmas
a mi Istenünk. Az Örökkévaló vigyáz az
egyszer emberekre: ha elesett vagyok is,
megsegít. Lelkem, nyugovóra térhetsz, mert az
Örökkévaló jót tesz veled! Mert megmentetted
lelkemet a haláltól, szememet a könnyekt l,
lábamat a bukástól, az Örökkévaló színe el tt
járhatok az él k világában. Hittem akkor is,
mikor azt mondtam: igen nyomorult vagyok;
azt mondtam elhamarkodottan: minden ember
hazug.
Mivel tudom viszonozni az Örökkévalónak
mindazt a jót, amit tett velem? Hadd emeljem
poharam a szabadulásra, az Örökkévaló nevét
idézve! Fogadalmaimat is teljesítem, amelyeket
az Örökkévalónak tettem egész népe színe
el tt. Nehéz az Örökkévalónak elviselnie hívei
halálát. Kérlek, Örökkévaló, mert szolgád
vagyok, szolgád vagyok, szolgálód fia: oldd le
bilincseimet, én meg hálaáldozatot hozok
neked, Örökkévaló, Nevedet idézve! Hadd
teljesítsem
az
Örökkévalónak
tett
fogadalmaimat egész népe színe el tt, az
Örökkévaló
Hajlékának
udvaraiban,
Jeruzsálem térségében! Dicsérjétek Jáht!
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117. zsoltár
Dicsérjétek az Örökkévalót, ti nemzetek
mind, magasztaljátok t, ti népek mind! Mert
hatalmas rajtunk az
szeretete, s az
Örökkévaló h sége örökké tart. Hallelúja!
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Hál’lú et Ádonáj kol gojím, sábchuhú kol háumim.
Ki gávár álénu chászdó veemet Ádonáj l’olám. Hál’lúJáh.
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118. zsoltár
Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jó,
mert szeretete örök! Mondja Izrael is: mert
szeretete örök! Mondja Áron háza is: mert
szeretete örök! Mondják az istenfél k is:
mert szeretete örök!
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Hodú lÁdonáj ki tov, ki l’olám chászdó.
Jomár ná Jiszraél, ki l’olám chászdó.
Jomrú ná bét Áháron, ki l’olám chászdó.
Jomrú ná jiré Ádonáj, ki l’olám chászdó.
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i¦pEA©q .m©li¦n £̀ i¦M ii m¥WA§ ,i¦pEaä§q
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A
szorultságból
szólítottam
Istent,
meghallgatott engem, és szabadságra helyezett.
Az Örökkévaló velem van, nem félek – ember
mit tehet nekem? Az Örökkévaló velem van,
segít im között, nyugodtan nézhetem hát
gy löl imet. Jobb az Örökkévalónál keresni
oltalmat, mint a nemesekben bízni. Mind a
népek körülvettek – az Örökkévaló nevében
bizony összetiprom ket. Körülvettek, körül is
fogtak – az Örökkévaló nevében bizony
összetiprom ket. Körülrajzottak, mint a
méhek – lelohadtak, mint a tövis tüze – de az
Örökkévaló nevében bizony letiprom ket.
Taszítva taszítottál engem, hogy elessem, és
mégis,
te,
Örökkévaló,
megsegítettél.
Dics ségem és dalom az Isten, mert
megsegített engem. Újongás és hála hangja
hallatszik az igazak sátraiban: az Örökkévaló
jobbja gy zelmet szerez, az Örökkévaló jobbja
fölemel, az Örökkévaló jobbja gy zelmet
szerez. Nem halok meg, hanem élni fogok, és
elbeszélem Isten tetteit. Fenyítve megfenyített
engem Isten, de a halálnak nem adott oda.
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Nyissátok meg el ttem az igazság kapuit,
hadd menjek be rajtuk, hogy hálát adjak
Jáhnak! Ez az kapu az Örökkévalóé, igazak
mennek be rajta.

Pitchú-li sááré cedek, ávo vám ode Jáh. Ze hásáár lÁdonáj, cádikim jávoú vo.
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Hadd adjak hálát neked, mert meghallgattál
és segítségemre keltél! A k , melyet az
épít k megvetettek, sarokk vé lett. Az
Örökkévalótól származik ez, csodálatosnak
nik szemünkben. Az Örökkévaló adta
nekünk ezt a napot: vigadjunk és örvendjünk
benne!

Od’chá ki ánitáni, vát’hi li lisuá.
Even máászú hábonim hájtá l’ros piná.
Méét Ádonáj hájtá zot, hi nifláot b’énénú.
Ze hájom ászá Ádonáj, nágilá v’niszm’chá vo.
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Kérünk, Örökkévaló, segíts meg!
Kérünk, Örökkévaló, adj nekünk sikert!

Áná Ádonáj, hosíá ná, áná Ádonáj háclíchá ná.

Áldott, aki az Örökkévaló nevében jön –
áldunk benneteket az Örökkévaló
házából. Isten az Örökkévaló, és
világosságot adott nekünk – kössétek az
ünnepi áldozatot kötelekkel az oltár
szarvaihoz.
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Te vagy Istenem, neked hálálkodom,
Istenem, kit magasztalok. Adjatok hálát az
Örökkévalónak, mert jó, mert szeretete örök!
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Éli átá v’odechá, Eloháj árom’mechá.
Hodú l’Ádonáj ki tov, ki l’olám chászdó.
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Dicsérnek téged, Örökkévaló, Istenünk, mind
a tetteid és jámboraid, az igazak, akik
teljesítik akaratodat, és egész néped, Izráel
háza – ujjongva mondanak hálát, és áldják és
dicsérik, dics ítik, magasztalják, szentenek
mondják nevedet, királyunk. Mert jólesik
neked hódolni, és kellemes nevednek dalolni,
mert örökt l fogva és örökké te vagy az
Isten.
Áldott
légy,
Örökkévaló,
dicshimnuszokkal magasztalt király.

Áldás mondunk a negyedik pohár borra:
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Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ
királya, a sz

gyümölcsének teremt je.

Báruch Átá Ádonáj, Elohénú melech háolám, boré p’rí hágáfen.
Balra d lve kiisszuk a bort.

dv̈x¦
§p
BEFEJEZ DALOK

,Fzk̈§ld¦ M§ g©qR¤ xEC¦q l©qg
£
.Fzẅg§
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Véget ért a peszach-széder szabályosan,
összes törvényei és el írásai szerint.
Amint kiérdemeltük, hogy
megrendezhessük, úgy érdemeljük ki,
hogy újra megtarthassuk. Magasságban
lakozó tiszta Isten, emeld fel a
Megszámlálhatatlan Közösséget
(Izraelt), és mihamarabb vezesd vissza
Cijonba megszabadított sarját
ujjongással.
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Chászál szidur peszách k’hilchátó,
k’chol mispátó v’chukátó,
kááser záchínu l’szádér otó,
kén nizké láászotó.
Zách sochén m’oná,
komém k’hál ádát mí máná,
b’károv náhél nité cháná,
p’dujim l’Cijon b’riná.

Jöv re Jeruzsálemben!
És a farkas a báránnyal lakozik, és a
párduc a gödölyével heverész ...
Jeruzsálemben.
Jöv re a felépült Jeruzsálemben!
Jöv re Jeruzsálemben!
Fel, világosodjál meg, mert
világosságod, ... Jeruzsálem!
Jöv re a felépült Jeruzsálemben!
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,m¦i©lẄExi¦A ... dn̈g̈§ln¦ cFr Ecn§ §l¦i `l§e
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Jöv re Jeruzsálemben!
És nem tanulnak többé háborút ...
Jeruzsálemben.
Jöv re a felépült Jeruzsálemben!
(Jesájá 11:6; 60:1; 2:4 alapján)

L’sáná hábáá bIrusálájim!
V’gár z’év im kevesz v’námér im g’di jirbác bIrusálájim.
L’sáná hábáá bIrusálájim háb’nujá!
L’sáná hábáá bIrusálájim!
Kúmi, óri, ki vá óréch, J’rusálájim!
L’sáná hábáá bIrusálájim háb’nujá!
L’sáná hábáá bIrusálájim!
V’lo jilm’dú od milchámá bIrusálájim.
L’sáná hábáá bIrusálájim háb’nujá!
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Az ünnep els estéjén szokás énekelni a következ dalt:
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Hozd el már azt a napot, amely se nem
nappal, se nem éjjel!
Fenséges, tudasd, hogy tiéd a nap és tiéd az
éjjel!
Rendelj röket városod számára egész nap és
egész éjjel!
Világosítsd meg nappali fénnyel a sötétséget
az éjjel!

Kárév jom áser hu ló jom v’ló
rám hodá ki l’chá hájom áf l’chá
somrim háfkéd l’irchá kol hájom v’chol
táir k’or jom cheschát

lájlá,
hálájlá,
hálájlá,
lájlá.

Az ünnep második estéjén itt megkezdjük az ómerszámlálást:
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Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ
királya,
aki
megszentelt
minket
parancsolataival és meghagyta nekünk az
ómerszámlálást.
Ma van az ómer els napja.

Báruch Átá Ádonáj, Elohénú melech háolám, áser kidsánu b’micvotáv v’civánu ál sz’firát
háómer. Hájom jom echád báómer.
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, a Hatalmas építse fel házát a közeljöv ben,
mihamar – csakhamar, a mi napjainkban, a
közeljöv ben.
Isten, építsd, Isten, emeld, építsd fel szentélyed a
közeljöv ben!
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, a Kiváltságos, a Nagy, a Magasztos építse fel
házát a közeljöv ben, mihamar – csakhamar, a
mi
napjainkban,
a
közeljöv ben.
Isten, építsd, Isten, emeld, építsd fel szentélyed a
közeljöv ben!
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, a felséges, a Bölcs, , a Tiszta, Szelid építse
fel házát a közeljöv ben, mihamar – csakhamar,
a
mi
napjainkban,
a
közeljöv ben.
Isten, építsd, Isten, emeld, építsd fel szentélyed a
közeljöv ben!
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, a szeretettel Teljes, , a Drága, az Egyetlen
építse fel házát a közeljöv ben, mihamar –
csakhamar, a mi napjainkban, a közeljöv ben.
Isten, építsd, Isten, emeld, építsd fel szentélyed a
közeljöv ben!
, a Hatalmas, a tanban Er s, , a Király építse
fel házát a közeljöv ben, mihamar – csakhamar,
a
mi
napjainkban,
a
közeljöv ben.
Isten, építsd, Isten, emeld, építsd fel szentélyed a
közeljöv ben!
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, a Félelmetes, Lelketadó, , a Hatalmas építse
fel házát a közeljöv ben, mihamar – csakhamar,
a
mi
napjainkban,
a
közeljöv ben.
Isten, építsd, Isten, emeld, építsd fel szentélyed a
közeljöv ben!
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, a Megváltó, az Igazságos, a Szent, építse fel
házát a közeljöv ben, mihamar – csakhamar, a
mi
napjainkban,
a
közeljöv ben.
Isten, építsd, Isten, emeld, építsd fel szentélyed a
közeljöv ben!
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, az Irgalmas, , a Tetter s építse fel házát a
közeljöv ben, mihamar – csakhamar, a mi
napjainkban,
a
közeljöv ben.
Isten, építsd, Isten, emeld, építsd fel szentélyed a
közeljöv ben!
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Ádir hú jivné bétó b’károv.
Bimhérá, bimhérá, b’jáménu b’károv.
Él b’né, Él b’né, b’né bétchá b’károv.

Báchur hú, gádol hú, dágul hú jivné bétó b’károv.
Bimhérá, bimhérá, b’jáménu b’károv.
Él b’né, Él b’né, b’né bétchá b’károv.

Hádur hú, vátik hú, zákáj hú jivné bétó b’károv.
Bimhérá, bimhérá, b’jáménu b’károv.
Él b’né, Él b’né, b’né bétchá b’károv.

Chászid hú, táhor hú, jáchid hú jivné bétó b’károv.
Bimhérá, bimhérá, b’jáménu b’károv.
Él b’né, Él b’né, b’né bétchá b’károv.

Kábir hú, lámud hú, melech hú jivné bétó b’károv.
Bimhérá, bimhérá, b’jáménu b’károv.
Él b’né, Él b’né, b’né bétchá b’károv.

Norá hú, szágív hú, izuz hú jivné bétó b’károv.
Bimhérá, bimhérá, b’jáménu b’károv.
Él b’né, Él b’né, b’né bétchá b’károv.

Pode hú, cádik hú, kádos hú jivné bétó b’károv.
Bimhérá, bimhérá, b’jáménu b’károv. Él b’né,
Él b’né, b’né bétchá b’károv.

Ráchum hú, sádáj hú, tákif hú jivné bétó b’károv.
Bimhérá, bimhérá, b’jáménu b’károv.
Él b’né, Él b’né, b’né bétchá b’károv.
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Ki tudja, mi az egy? – Én tudom, hogy mi
az egy! Egy: a mi Istenünk az égen és a
földön.
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Ki tudja, mi a kett ? – Én tudom, hogy mi
a kett ! Kett : a frigytáblánk, egy: a mi
Istenünk az égen és a földön.
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Ki tudja, mi a három? – Én tudom, hogy
mi a három! Három: az satyánk, kett : a
frigytáblánk, egy: a mi Istenünk az égen
és a földön.
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Ki tudja, mi a négy? – Én tudom, hogy mi
négy! Négy: az sanyánk, három: az
satyánk, kett : a frigytáblánk, egy: a mi
Istenünk az égen és a földön.
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Ki tudja, mi az öt? – Én tudom, hogy mi
az
öt!
Öt: a Tóra könyve, négy: az sanyánk,
három: az satyánk, kett : a frigytáblánk,
egy: a mi Istenünk az égen és a földön.
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Ki tudja, mi a hat? – Én tudom, hogy mi
hat! Hat: a Misna rendje, öt: a Tóra
könyve, négy: az sanyánk, három: az
satyánk, kett : a frigytáblánk, egy: a mi
Istenünk az égen és a földön.
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Ki tudja, mi a hét? – Én tudom, hogy mi a
hét! Hét: a hétnek hét napja, hat: a Misna
rendje, öt: a Tóra könyve, négy: az
sanyánk, három: az satyánk, kett : a
frigytáblánk, egy: a mi Istenünk az égen
és a földön.
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Ki tudja, mi a nyolc? – Én tudom, hogy
mi a nyolc! Nyolc: a milá napja, hét: a
hétnek hét napja, hat: a Misna rendje, öt: a
Tóra könyve, négy: az sanyánk, három:
az satyánk, kett : a frigytáblánk, egy: a
mi Istenünk az égen és a földön.
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Echád mi jodéá? – Echád áni jodéá!
Echád Elohénu sebásámájim uváárec.

Snájim mi jodéá? – Snájim áni jodéá!
S’né luchot háb’rit, echád Elohénu sebásámájim
uváárec.

Slosá mi jodéá? – Slosá áni jodéá!
Slosá ávot, s’né luchot háb’rit, echád Elohénu
sebásámájim uváárec.

Árbá mi jodéá? – Árbá áni jodéá!
Árbá imáchot, slosá ávot, s’né luchot háb’rit, echád
Elohénu sebásámájim uváárec.

Chámisá mi jodéá? – Chámisá áni jodéá!
Chámisá chumsé torá, árbá imáchot, slosá ávot, s’né
luchot háb’rit, echád Elohénu sebásámájim uváárec.

Sisá mi jodéá? – Sisá áni jodéá!
Sisá szidré misná, chámisá chumsé torá, árbá
imáchot, slosá ávot, s’né luchot háb’rit, echád
Elohénu sebásámájim uváárec.

Sivá mi jodéá? – Sivá áni jodéá!
Sivá j’mé sábátá, sisá szidré misná, chámisá chumsé
torá, árbá imáchot, slosá ávot, s’né luchot háb’rit,
echád Elohénu sebásámájim uváárec.

Smoná mi jodéá? – Smoná áni jodéá!
Smoná j’mé milá, sivá j’mé sábátá, sisá szidré
misná, chámisá chumsé torá, árbá imáchot, slosá
ávot, s’né luchot háb’rit, echád Elohénu
sebásámájim uváárec.
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Ki tudja, mi a kilnec? – Én tudom, hogy
mi
kilenc!
Kilenc: a várandósság hónapjai, nyolc: a
milá napja, hét: a hétnek hét napja, hat: a
Misna rendje, öt: a Tóra könyve, négy: az
sanyánk, három: az satyánk, kett : a
frigytáblánk, egy: a mi Istenünk az égen
és a földön.
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Ki tudja, mi a tíz? – Én tudom, hogy mi
tíz!
Tíz: a szináji Tízparancs, kilenc: a
várandósság hónapjai, nyolc: a milá napja,
hét: a hétnek hét napja, hat: a Misna
rendje, öt: a Tóra könyve, négy: az
sanyánk, három: az satyánk, kett : a
frigytáblánk, egy: a mi Istenünk az égen
és a földön.
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¤`äE mi©nẌ©AW
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Ki tudja, mi a tizenegy? – Én tudom, hogy
mi
a
tizenegy!
Tizenegy: József csillagképe, tíz: a szináji
Tízparancs, kilenc: a várandósság
hónapjai, nyolc: a milá napja, hét: a
hétnek hét napja, hat: a Misna rendje, öt: a
Tóra könyve, négy: az sanyánk, három:
az satyánk, kett : a frigytáblánk, egy: a
mi Istenünk az égen és a földön.
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¤`äE

Ki tudja, mi a tizenkett ? – Én tudom,
hogy
mi
a
tizenkett !
Tizenkett : Izraelnek törzsei, tizenegy:
József csillagképe, tíz: a szináji
Tízparancs, kilenc: a várandósság
hónapjai, nyolc: a milá napja, hét: a
hétnek hét napja, hat: a Misna rendje, öt: a
Tóra könyve, négy: az sanyánk, három:
az satyánk, kett : a frigytáblánk, egy: a
mi Istenünk az égen és a földön.
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§
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Ki tudja, mi a tizenhárom? – Én tudom,
hogy
mi
a
tizenhárom!
Tizenhárom: Istenünknek tulajdonságai,
tizenkett : Izraelnek törzsei, tizenegy:
József csillagképe, tíz: a szináji
Tízparancs, kilenc: a várandósság
hónapjai, nyolc: a milá napja, hét: a
hétnek hét napja, hat: a Misna rendje, öt: a
Tóra könyve, négy: az sanyánk, három:
az satyánk, kett : a frigytáblánk, egy: a
mi Istenünk az égen és a földön.
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Tisá mi jodéá? – Tisá áni jodéá!
Tisá járché lédá, smoná j’mé milá, sivá j’mé sábátá,
sisá szidré misná, chámisá chumsé torá, árbá
imáchot, slosá ávot, s’né luchot háb’rit, echád
Elohénu sebásámájim uváárec.

Ászárá mi jodéá? – Ászárá áni jodéá!
Ászárá dibrájá, tisá járché lédá, smoná j’mé milá,
sivá j’mé sábátá, sisá szidré misná, chámisá chumsé
torá, árbá imáchot, slosá ávot, s’né luchot háb’rit,
echád Elohénu sebásámájim uváárec.

Áchád ászár mi jodéá? – Áchád ászár áni jodéá!
Áchád ászár kochvájá, ászárá dibrájá, tisá járché
lédá, smoná j’mé milá, sivá j’mé sábátá, sisá szidré
misná, chámisá chumsé torá, árbá imáchot, slosá
ávot, s’né luchot háb’rit, echád Elohénu
sebásámájim uváárec.

S’ném ászár mi jodéá? – S’ném ászár áni jodéá!
S’ném ászár sivtájá, áchád ászár kochvájá, ászárá
dibrájá, tisá járché lédá, smoná j’mé milá, sivá j’mé
sábátá, sisá szidré misná, chámisá chumsé torá, árbá
imáchot, slosá ávot, s’né luchot háb’rit, echád
Elohénu sebásámájim uváárec.

S’losá ászár mi jodéá? – S’losá ászár áni jodéá!
S’losá ászár midájá, s’ném ászár sivtájá, áchád
ászár kochvájá, ászárá dibrájá, tisá járché lédá,
smoná j’mé milá, sivá j’mé sábátá, sisá szidré misná,
chámisá chumsé torá, árbá imáchot, slosá ávot, s’né
luchot háb’rit, echád Elohénu sebásámájim uváárec.
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Egy gödölyét, kis gödölyét
vett az apám két garasért,
szép gödölyét, kis gödölyét.
Egy szép napon nagy baj történt,
– volt gödölyénk s nincs gödölyénk –
mert egyszerre csak hirtelen
kormos cica megjelen
s felfalja a gödölyét:
selyemsz
gödölyét,
szép gödölyét, kis gödölyét,
mit apám vett két garasért.
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.`ïc©
§ B c©g ,`ïc©
§ B c©g
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Kormos cica is megjárta,
hogy úgy megn tt az étvágya.
Kutya-koma se szó, beszéd,
látva puffadt ellenségét,
magára bíz nem várat,
nekiront a rút macskának
s felfalja a falánk cicát,
mely elnyelte a kis gidát:
selyemsz
gödölyét,
szép gödölyét, kis gödölyét,
mit apám vett két garasért.
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Kutya-koma is rajt’ vesztett,
kihívta a b sz végzetet,
s feje fölött végigsuhog
az si rég, a furkosbot,
gazdájának görcsös botja
halálosan elpáholja,
mert felfalta a rút cicát,
mely elnyelte a kis gidát:
selyemsz
gödölyét,
szép gödölyét, kis gödölyét,
mit apám vett két garasért.
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§ B c©g

Furkosbotnak jó napja volt,
ámde is csak meglakolt:
kutya-komát jól elverte
– teringette, hogy is merte –
zrevaló száraz fa,
utólérte balsorsa,
znek lángja elégette,
mert a kutyát jól elverte,
mely felfalta a rút cicát,
mely elnyelte a kis gidát:
selyemsz
gödölyét,
szép gödölyét, kis gödölyét,
mit apám vett két garasért.
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Chád gádjá, chád gádjá,
d’zábín ábá bitré zuzé,
chád gádjá, chád gádjá.
V’átá sunrá
v’ochlá l’gádjá,
d’zábín ábá bitré zuzé,
chád gádjá, chád gádjá.

V’átá chálbá
v’násách l’sunrá,
d’ochlá l’gádjá,
d’zábín ábá bitré zuzé,
chád gádjá, chád gádjá.

V’átá chutrá
v’hiká l’chálbá,
d’násách l’sunrá,
d’ochlá l’gádjá,
d’zábín ábá bitré zuzé,
chád gádjá, chád gádjá.

V’átá nurá
v’száráf l’chutrá,
d’hiká l’chálbá,
d’násách l’sunrá,
d’ochlá l’gádjá,
d’zábín ábá bitré zuzé,
chád gádjá, chád gádjá.
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A t z még egyre égett,
hogy híre kelt nagy b nének,
s hömpölyögve tört el re
minden gátat általtörve
a víz, mely a tüzet eloltotta,
minden cseppjét reáontva,
mert a botot elégette,
mely a kutyát jól megverte,
csúf ebadta, gonosz fajta,
mely felfalta a rút cicát,
mely elnyelte a kis gidát:
selyemsz
gödölyét,
szép gödölyét, kis gödölyét,
mit apám vett két garasért.
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© C§
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Tenger víz borított mindent,
s benne egy nagy ökör jött-ment,
de egyszerre csak elunta,
és a vizet mind megitta,
mert eloltotta a tüzet,
amelyben a bot elégett,
a furkosbot, a száraz fa,
mely kutya-komát elrakta,
mert felfalta a rút cicát,
mely elnyelte a kis gidát:
selyemsz
gödölyét,
szép gödölyét, kis gödölyét,
mit apám vett két garasért.
Kis mesénknek nincs még vége,
gyilkos tagló csak elérte,
biz’ elérte a nagy ökröt,
mely keservesen felb gött,
mert rásujtott a mészáros,
miképpen ez már szokásos;
az ökörnek ez a sorsa,
mely a vizet mind felissza,
a vizet, mely eloltotta a tüzet,
melyben a bot elégett,
a furkosbot, a száraz fa,
mely kutya-komát elrakta,
mert felfalta a rút cicát,
mely elnyelte a kis gidát:
selyemsz
gödölyét,
szép gödölyét, kis gödölyét,
mit apám vett két garasért.
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,`ẍ§pEW§l K©Wp̈C§
,`ïc©
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V’átá májá
v’chává l’nurá,
d’száráf l’chutrá,
d’hiká l’chálbá,
d’násách l’sunrá,
d’ochlá l’gádjá,
d’zábín ábá bitré zuzé,
chád gádjá, chád gádjá.

V’átá torá
v’sátá l’májá,
d’chává l’nurá,
d’száráf l’chutrá,
d’hiká l’chálbá,
d’násách l’sunrá,
d’ochlá l’gádjá,
d’zábín ábá bitré zuzé,
chád gádjá, chád gádjá.

V’átá hásochét
v’sáchát l’torá,
d’sátá l’májá,
d’chává l’nurá
d’száráf l’chutrá,
d’hiká l’chálbá,
d’násách l’sunrá,
d’áchlá l’gádjá,
d’zábín ábá bitré zuzé,
chád gádjá, chád gádjá.
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z¤eÖ©d K¨`§ln© `z̈¨`§e
,h¥gFW§l h©gẄ§e
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,`ẍ§hEg§l sxÜ
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Ökröt sujtó merész ember
ráfizetett most ez egyszer;
alig térül, alig fordul,
szeméb l a könny kicsordul.
Ott terem a halálangyal
s lenyisszantja pallosával,
mert az ökröt lesujtotta,
mely a vizet mind felitta,
a vizet, mely eloltotta a tüzet,
melyben a bot elégett,
a furkosbot, a száraz fa,
mely kutya-komát elrakta,
mert felfalta a rút cicát,
mely elnyelte a kis gidát:
selyemsz
gödölyét,
szép gödölyét, kis gödölyét,
mit apám vett két garasért.
Végül csndben, nesztelen
az Úr Isten megjelent,
maga és senki más,
csupa fény és ragyogás:
s halálangyal tudja már,
rá is csak halál vár,
mert megölte a mészárost,
s lakolni kell ezért már most.
A mészáros az ökörért
fizetett ilyen drága bért,
az ökörért, mely fölitta a sok vizet,
mely eloltotta a tüzet,
melyben a bot elégett,
a furkosbot, a száraz fa,
mely kutya-komát elrakta,
mert felfalta a rút cicát,
mely elnyelte a kis gidát:
selyemsz
gödölyét,
szép gödölyét, kis gödölyét,
mit apám vett két garasért.
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,`ẍFz§l h©gẄC§
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.`ïc©
§ b§l dl̈§k`¨ C§
,i¥fEf ix¥z¦
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(Kohn Zoltán fordítása, OMZSA Haggáda)
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V’átá málách hámávet,
d’sáchát l’sochét,
v’sáchát l’torá,
d’sátá l’májá,
d’chává l’nurá,
d’száráf l’chutrá,
d’hiká l’chálbá,
d’násách l’sunrá,
d’ochlá l’gádjá,
d’zábín ábá bitré zuzé,
chád gádjá, chád gádjá.
V’átá Hákádos Baruch Hu
v’sáchát l’málách hámávet,
d’sáchát l’sochét,
d’sáchát l’torá,
d’sátá l’májá,
d’cává l’nurá,
d’száráf l’chutrá,
d’hiká l’chálbá,
d’násách l’sunrá,
d’ochlá l’gádjá,
d’zábín ábá bitré zuzé,
chád gádjá, chád gádjá.

A mihamarabbi megváltás reményében, az alábbi zsoltársorokat dúdolva-énekelve,
visszatöltjük a bort Élijáhu poharából az üvegbe.
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Te vagy Istenem, neked hálálkodom,
Istenem, kit magasztalok. Adjatok hálát az
Örökkévalónak, mert jó, mert szeretete örök!

Éli átá v’odechá, Eloháj árom’mechá.
Hodú l’Ádonáj ki tov, ki l’olám chászdó.

!m¦i©lẄExi¦A d¨`Ä©d dp̈Ẅ§l

Jöv re Jeruzsálemben!

L’sáná hábáá bIrusálájim!
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