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הקדמת המו''ל

ברוך שהחיינו וקיימנו והיה בעזרנו להוציא לאור סידור תפלה זה הנקרא בשם ''תפילה למשה 
''סידור תפלת  זה הוא כרך חמישי בסידרת סידורי התפלה:  – סידור לליל שבת''. סידור תפלה 
שמואל'', ''זכרון ישראל מנחם – מחזור לראש השנה'', ''גבורת שמשון – מחזור ליום כיפור'' ו''הגדה 
של פסח – ליל שימורים'' שיצאו לאור על ידינו בשנים האחרונות והתקבלו בעז''ה בהתלהבות בכל 

החוגים.
הסידור הזה מיועד לכל המתפללים ולכל הקהילות יצ''ו. כידוע, במדינתינו בארץ הגר, היו תמיד 
קהילות שונות עם מנהגים שונים ונוסחאות שונות, חלקם התפללו בנוסח אשכנז וחלקם התפללו 
בנוסח ספרד, ולא היה בזה מנהג אחיד. גם בעיר הבירה בודפשט היו כמה וכמה בתי כנסת שבו 
התפללו גם נוסח ספרד, נציין לדוגמא ה''ארץ ישראל שטיבל'' ברחוב רומבאך וה''ספרדישע שול'' 
ונהרא  הנוסחאות השונות,  באופן שיתאים למתפללי  הזה  הסידור  את  ערכנו  ולכן  בככר טעלעקי. 

נהרא ופשטיה.
*

מרדכי  יהודה  ר'  על-שם  דבודפשט,  חב''ד  גדולה  ה''ישיבה  נתייסדה  תשנ''ט  חשון  בחודש 
ניובארט''. במדינת הונגריה חיו מקדמת דנא גדולי עולם והרביצו תורה לאלפי תלמידים, עד  ז''ל 
שעלה עליהם הכורת הי''ד. עם פתיחת שערי ישיבתנו הוחזרה עטרה ליושנה. מאז התיסדותה, זכינו 
בעזה''י, שהישיבה נהיתה תל תלפיות, תל שיהודים מכל הגילים ומשכבות שונות פונים אליו ללמוד 
ולהשתתף בשיעורי התורה, וקול התורה נשמע בארצנו. זכתה הישיבה לעורר את הנקודה היהודית 
בהרבה נשמות יקרות, נשמות תועות התקרבו לאביהם שבשמים, והחלו לקיים תורה ומצות, וב''ה 

נתמלאו ספסלי בתי הכנסת ובית המדרש.
יהודים יקרים אלו – הרבה מהם שזו להם פעם ראשונה שמשתתפים בתפילה בציבור – עדיין 
לא יודעים להתפלל, ועל כן נתעורר הצורך להגיש להם סידור תפילה בתרגום להונגרית כדי שיבינו 
את התפילות, וכן תעתיק התיבות בהונגרית כדי שיוכלו להתפלל ביחד עם הציבור בלשון הקודש 
ולהשתתף בשירה ובזמירות. שהרי אין הציבור רשאי להתפלל אך ורק בלה''ק (שו''ת חתם סופר ח''ו 
ליקוטים סי' פו). צירפנו לסידור גם הסברים על חשיבות וקדושת השבת ממשנתו של כ''ק אדמו''ר 
ליום  ההנהגות  סדר  תיאור  וכן  השבת,  שמירת  של  העיקריות  ההלכות  פירוט  זי''ע,  מליובאוויטש 

השבת במשפחה היהודית.
*

קיימת  בבודפשט,  חב''ד  קהילת  צדק,  ומורי  כרבנים  מכהנים  הננו  שבה  הקדושה  קהילתנו 
בזכותו ובכוחו של אדוננו מורנו ורבנו מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסאהן מליובאוויטש 
זצוקללה''ה אשר שלחנו לכאן להקים מוסדות תורה ולהפיץ דבר ה', ועל פי דבריו עשינו ופעלנו 
יוצא  ישראל לאביהם שבשמים,  ובתהאם לדרישותיו לקירוב  ונמשיך לפעול בעז''ה, ואשר ברוחו 
סידור זה לאור עולם. זכינו להקים בבודפשט גם את ''המרכז לעניני חינוך – חב''ד'', גן ילדים, בית 
ספר, ישיבה גדולה, בתי כנסת, מכון הוצאה-לאור של ספרים, מערכת כתבי-עת, רשת שיעורי תורה 
לנוער ולמבוגרים, וכן מקוה טהרה חדש ומשוכלל עומד על תילו. ב''ה נהיינו כתובת לכל דורש את 

ה''.
תודתנו נתונה לכל אלו שסייעו בהוצאת סידור זה לאור, ועוזרים ומסייעים בכל מכלול פעולותינו 

– תבוא עליהם ברכת טוב ותהי משכורתם שלימה מאת ה'.
ויהי רצון שתפילותנו ותפילותיהם הזכות של ילדי ישראל בארץ זו יעלו ויתקבלו במרום, ובזכות 
נגאלין''  היו  ל''מיד  במהרה  נזכה  זה,  ספר  על-ידי  שיתוסף  כהלכתן''  שבתות  שתי  ישראל  ''שמרו 

(כמאמר רשב''י בילקוט שמעוני ישעיה רמז תפה), אכי''ר'.
סידור זה יוצא לאור לזכות הת' מנחם מענדל בן בת-שבע ראכיל, לרפואה שלימה וקרובה.

הרב שלמה דוד כובש                    הרב ברוך אבערלאנדער 
בס''ד, י''א כסלו תשס''ו, בודפשט, הונגריה
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הסידור הזה יוצא לאור עולם
 לזכרון בהיכל ה'

 

 לעילוי נשמת

 הקדוש

 ד''ר משה זאב הלוי ז''ל הי''ד

 ב''ר חיים שלמה יוסף ז''ל

 גוטליב
* 

 נרצח בירושלים עיר הקודש

 בדרכו לעשות חסד

 ח' תמוז תשס''ב
 

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

הונצחה באהבה

 על-ידי בני משפחתו



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

 1. Az utasítások zöme a szövegben háromszor – mind 
a három „nyelv”-nél – szerepel. Vannak azonban 
olyan általános utasítások, amelyek csak egyszer, 
de ilyenkor az oldal tetején nagybetûvel szerepel-
nek.

 2. A könyv használatát különbözõ jelzésekkel igye-
keztünk megkönnyíteni:

 •  Árnyékolással (úgynevezett raszter-alányomás-
sal) emeltük ki azokat a szövegrészeket, ame-
lyeket nem mindig, vagy nem minden (hanem 
például csak a chászid) szokás szerint monda-
nak;

 •  Szögletes zárójelbe tettük azokat az imarésze-
ket, amelyeket az askenáz szokás szerint mon-
danak, de a chászid szokás szerint kihagynak.

 3. A négybetûs Istennév, a Tetragrammaton, ponto-
zás nélkül szerepel a héber szövegben, hiszen soha 
nem szabad úgy kiejteni, ahogy pontozva lenne. 
A helyes szóhasználat ima közben: „Ádojnoj”.

 4. A könyv ima részében, a fonetikus átírásban 
Isten neve, a Tetragrammaton helyén az azt 
helyettesítõ Ádojnoj névvel szerepel, hogy aki 
ebbõl a szövegbõl imádkozik, helyesen mondja 
az ima szövegét.

 5. A daloknál Isten nevét nem írtuk ki, hanem például 
mint Hásem, Kél, Ka stb. jelöltük. Annak ellené-
re, hogy így az adott dal szövegét adó bibliai, vagy 
liturgiai idézet szövege „nem pontos”, el akartuk 
kerülni Isten nevének fölösleges, az imádkozáson 
kívüli kiejtését. Ennek a szisztémának a kiválasz-
tásánál figyelembe vettük más, hasonló könyvek 
struktúráját.

 6. A héber szövegben helyenként speciális betoldás 
van, ha az ünnep szombatra esik. Ezeket a betol-
dásokat a szokásosnál kisebb betûkkel szedtük

 7. Az imakönyvben a fonetikus szöveget a legtöbb 
hazai zsinagógában használt askenáz kiejtés sze-
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rint írtuk át, figyelembe véve azt, hogy a könyv 
egyik célja, hogy segítségével a zsinagógai szer-
tartás minél jobban követhetõ legyen. Az askenáz 
kiejtésen belül is több kiejtésmód létezik, mi az 
egyik legelterjedtebb askenáz ejtésmódot válasz-
tottuk. Egyes dalok – a szokásos éneklési típusuk-
nak megfelelõen – nem askenáz hanem szefárd 
kiejtéssel lettek átírva.

 8. A héberben, van egy pár olyan hang, amely a ma-
gyar nyelvben nem használatos. Ezeket a hango-
kat egységes rendszert kialakítva jelöltük:

 •  Az erõs „h”-t adó chet és cháf betûknél ch-t ír-
tunk (hasonlóan a magyar „technika” szóhoz). 

 •  Azokon a helyeken, ahol ezt c betû elõzi meg, 
a helyes olvasás érdekében a c’ch jelölést alkal-
maztuk. 

 •  Az e és az egészen rövid ö közötti hangot jelzõ 
svá magánhangzót ö betûvel jelöltük.

 9. Elõfordul, hogy egy-egy mondat fordítása vagy fo-
netikus átírása a héber szöveget megelõzõ vagy 
követõ oldalra került.

 10. A magyar szövegben csillaggal jelölt részek ma-
gyarázata az oldal alján, lábjegyzetben található.

 11. A bekeretezett szövegekben találja meg az 
érdeklõdõ az egyes imákhoz, esetleg szokások-
hoz kapcsolódó általános tudnivalókat, kiegészítõ 
információkat.

 12. Annak ellenére, hogy a könyv neve Sábeszi ima-
könyv, a tartalma olyan gazdag, hogy más na-
pokon is használható. Használatos lehet példá-
ul a hétköznapi mincha (délutáni) ima vagy az 
asztali áldás, az ünnepi gyertyagyújtás, vagy az 
ómerszámlálás során, amelyek fonetikus átírással 
csak ebben az imakönyvben találhatók. A hétköz-
napi mincha Ámidája (31–53. oldal) más hétköz-
napi imáknál is használatos. A péntek esti mááriv 
az Ámidáig (64–93. oldal) megegyezik a hétköz-
napi máárivval.



חלק א

התפילות בבית הכנסת

I. rész
Imák a zsinagógában

 



A HÉBER ÁBÉCÉ (ÁLEF-BÉSZ) – אלף- ּבית

א  ּב  ב ג ד ה ו 
 
      Vov (v) Hé (h)2 Dálet (d) Gimel (g) Vész (v) Bész (b) Álef1

ז ח ט י  ּכ כ  ך 
 
     Szóvégi  Chof  Kof (k) Jud (j) Tesz (t) Chesz  Zájin (z)
 chof (ch)3    (ch)3

ל מ ם נ ן  ס ע 
 
       Ájin1 Számech  Szóvégi Nun (n) Szóvégi Mem Lámed
  (sz) nun   mem  (m)  (l)

ּפ פ ף צ ץ ק ר 
 
       Rés (r) Kuf (k) Szóvégi  Cádik (c) Szóvégi fé Fé (f) Pé (p)
   cádik

 ׁש  ׂש  ּת ת 
 
 Szov (t) Tov (t) Szin (sz) Sin (s)

A MAGÁNHANGZÓK – הנקודות

  
 ֹו

  
ְ  ֶ  ֵ  ַ  ָ

     Chojlam (oj)           Svo  (ö)            Szegol (e)             Cére (é)            Pátach (á)         Komác (a)

 ּו  ֳ  ֲ  ֱ  
 

 ֻ  ִ
        Chátof                Chátof               Chátof             Suruk (u)            Kubuc (u)          Chirik (i)
      szegol (e)4                  pátách (á)4                 komác (o)4

1 Néma betû.  2 Szóvégen néma.  3 Erõs h, mint a „technika” szóban.  4 Röviden ejtett, ún. félhangzók.



Sábeszi imakönyv

Hojdu lÁdojnoj ki tojv, ki löojlom chászdoj. Jojmru göuléj  הודו
Ádoj noj, áser göolom mijád cor. Uméárocojsz kibcom, mi miz- 

roch umimárov micofojn umijom. Tou vámidbor bisimojn dorech, 
ir moj sov loj mocou. Röévim gám cöméim, náfsom bohem tiszátof. 
Vá ji cáku el Ádojnoj bácár lohem, mimcukojszéhem jácilém. Vá jád ri-
chém böderech jösoro, lolechesz el ir mojsov. Jojdu lÁdojnoj chászdoj, 
vö niflöojszov livné odom. Ki hiszbiá nefes sojkéko, vönefes röévo

מנחה לערב שבת

Mincha – Szombat elõtti délutáni ima* 

!Adjatok hálát* az Örökkévalónak, mert jó Õ, mert örökké tart szeretete  הודו
Mondják ezt az Örökkévaló megváltottai, akiket megváltott az ellenség

ke zébõl, és összegyûjtött a különbözõ országokból, keletrõl, nyugatról, északról 
és délrõl. Akik pusztaságban bolyongtak, úttalan utakon, és lakott várost nem 
találtak. Éhen és szomjan elepedt a lelkük. Nyomorúságukban Istenhez kiáltot-
tak és õ kimentette õket szorult helyzetükbõl. Elvezette õket a helyes útra, hogy 
lakott városba jussanak. Adjanak (tehát) most hálát az Örökkévalónak szereteté-
ért; az emberekkel tett csodáiért. Mert megitatta a szomjazókat és jól tartotta az 
éhezõket. A sötétség és a siralom völgyének lakói vasra verve ültek nyomorultan, 
mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben és megvetették a Felséges

* A Mincha ima – amelyet a Midrás szerint Izsák létesített – a Szentélybeli délutáni égõáldozat 
helyettesítõje.

* Adjatok hálát... Ebben a Zsoltárban Dávid király arról a négy veszélyes esetrõl szól, melyeket 
túlélve az ember kötelessége külön hálát adni az Örökkévalónak. Ezek a következõk: Aki átkelt a 
sivatagon vagy a tengeren, aki betegségbõl felgyógyult és aki a börtönbõl szabadult. A chaszidizmus 
megalapítója, a Báál Sém Tov vezette be azt a szokást, hogy ezt a zsoltárt a péntek délutáni ima 
elõtt elmondják, ugyanis szombaton, a pihenés napján ugyancsak megmenekülünk az egész heti 
spirituális veszélyektõl.
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יהוה,  ְּגאּוֵלי  ֹיאְמרּו  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב,  ִּכי  ַליהוה  הֹדּו 
ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב  ִמִּמְזָרח  ִקְּבָצם,  ּוֵמֲאָרצֹות  ָצר.  ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר 
ְרֵעִבים  ּוִמָּים. ָּתעּו ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶר, ִעיר מֹוָׁשב א ָמָצאּו. 
ָלֶהם,  ַּבַּצר  יהוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  ִּתְתַעָּטף.  ָּבֶהם  ַנְפָׁשם  ְצֵמִאים,  ַּגם 
ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם ַיִּציֵלם. ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶר ְיָׁשָרה, ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר מֹוָׁשב.

Sok askenáz közösségben csak ַאְׁשֵרי-val („Boldogok...”) kezdik (27. oldal).
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döntését. Ezért szenvedést hozott rájuk, megtörte a szívüket, elbuktak és nem 
volt segítõjük. De (ekkor) az Örökkévalóhoz kiáltottak nyomorúságukban, és õ 
meg szabadította õket szorult helyzetükbõl. Kihozta õket a sötétségbõl, a halál 
ár nyékából, köteleiket elszakította. Adjanak (tehát) most hálát az Örökkévaló-
nak sze retetéért, az emberekkel tett csodáiért. Mert összetörte a rézkapukat és 
leverte a vaszárakat. Az oktalanok vétkeikhez és bûneikhez mérten szenvednek. 
Minden étel tõl undorodnak, már-már a halál kapuihoz jutottak. De az Istenhez 
kiáltottak szo rultságukban, és õ megszabadította õket szorult helyzetükbõl. Igé-
jét küldte és meggyógyította, a sír mélyérõl mentette ki õket. Adjanak hát há-
lát az Örök ké valónak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Mutassanak 
be hálaáldozatot és beszéljék el ujjongva tetteit. Akik hajóra szálltak, tengerek-
re, akiknek dolga a nagy vizeken van, ezek látták csak igazán az Örökkévaló 

יֹודּו ַליהוה ַחְסּדֹו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם. ִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקה, 
ֳעִני ּוַבְרֶזל.  ֲאִסיֵרי  ְוַצְלָמֶות,   ֹיְׁשֵבי חֶׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב.  ְוֶנֶפׁש 
ִּכי ִהְמרּו ִאְמֵרי ֵאל, ַוֲעַצת ֶעְליֹון ָנָאצּו. ַוַּיְכַנע ֶּבָעָמל ִלָּבם, ָּכְׁשלּו 
יֹוִׁשיֵעם.  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם,  ַּבַּצר  יהוה  ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  עֵֹזר.  ְוֵאין 
ְיַנֵּתק. יֹודּו ליהוה ַחְסּדֹו,  ְוַצְלָמֶות, ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם   יֹוִציֵאם ֵמחֶׁש
ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם. ִּכי ִׁשַּבר ַּדְלתֹות ְנחֶׁשת, ּוְבִריֵחי ַבְרֶזל ִּגֵּדַע. 
ֱאִוִלים ִמֶּדֶר ִּפְׁשָעם, ּוֵמֲעֹונֵתיֶהם ִיְתַעּנּו. ָּכל אֶֹכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם, 
ַוַּיִּגיעּו ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות. ַוִּיְזֲעקּו ֶאל יהוה ַּבַּצר ָלֶהם, ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
יֹודּו ליהוה  ִמְּׁשִחיתֹוָתם.  ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם,  ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  יֹוִׁשיֵעם. 
ַחְסּדֹו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם. ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה, ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו 

mi lé tojv. Jojsvé chojsech vöcálmovesz, ásziré oni uvárzel. Ki himru 
im ru Él, vöácász eljon noocu. Vájáchná böomol libom, koslu vöéjn 
oj zer. Vá jizáku el Ádojnoj bácár lohem, mimcukojszéhem jojsiém. 
Joj ciém mé chojsech vöcálmovesz, umojszrojszéhem jönáték. Jojdu 
lÁdoj noj chászdoj, vöniflöojszov livné odom. Ki sibár dálszojsz nö-
choj sesz, uv ri ché várzél gidéá. Evilim miderech pisom, uméávoj noj-
szé hem jiszánu. Kol ojchel töszáév náfsom, vájágiu ád sáré movesz. 
Vá jizáku el Ádojnoj bá cár lohem, mimcukojszéhem jojsiém. Jislách 
dö voroj vöjirpoém, vimálét misöchiszojszom. Jojdu lÁdojnoj chászdoj, 
vö niflöojszov livné odom. Vöjizböchu zivché tojdo, viszápru máászov 
bö rino. Jojrdé hájom boo nijojsz, ojszé mölocho bömájim rábim. Hémo
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ְּבִרָּנה. יֹוְרֵדי ַהָּים ָּבֳאִנּיֹות, עֵֹׂשי ְמָלאָכה ְּבַמִים ַרִּבים. ֵהָּמה ָראּו 
ְסָעָרה,  רּוַח  ַוַּיֲעֵמד  ַוֹּיאֶמר  ִּבְמצּוָלה.  ְוִנְפְלאֹוָתיו  יהוה,  ַמֲעֵׂשי 
ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו. ַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות, ַנְפָׁשם ְּבָרָעה ִתְתמֹוָגג. 
יהוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  ִּתְתַּבָּלע.  ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור,  ְוָינּועּו  ָיחֹוּגּו 
ַוֶּיֱחׁשּו  ִלְדָמָמה,  ְסָעָרה  ָיֵקם  יֹוִציֵאם.  ּוִמְּמצּוקֵתיֶהם  ָלֶהם,  ַּבַּצר 
ַּגֵּליֶהם. ַוִּיְׂשְמחּו ִכי ִיְׁשּתֹקּו, ַוַּיְנֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶחְפָצם. יֹודּו ליהוה 
ּוְבמֹוַׁשב  ָעם,  ִּבְקַהל  ִוירְֹממּוהּו  ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו, 
ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו. ָיֵׂשם ְנָהרֹות ְלִמְדָּבר, ּומָֹצֵאי ַמִים ְלִצָּמאֹון. ֶאֶרץ 
ְּפִרי ִלְמֵלָחה, ֵמָרַעת יְׁשֵבי ָבּה. ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים, ְוֶאֶרץ ִצָּיה 
ְלמָֹצֵאי ָמִים. ַוּיֹוֶׁשב ָׁשם ְרֵעִבים, ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוָׁשב. ַוִּיְזְרעּו ָׂשדֹות

rou máászé Ádojnoj, vö niflöojszov bimculo. Vájojmer vájááméd ruách 
szö oro, vátörojmém gá lov. Jáálu somájim jérdu szehojmojsz, náfsom 
bö roo sziszmojgog. Jo chojgu vöjonuu kásikojr, vöchol chochmoszom 
tisz bálo. Vájicáku el Ádojnoj bácár lohem, umimcukojszéhem jojciém. 
Jo kém szöoro lid momo, vájechesu gáléhem. Vájiszmöchu chi jistojku, 
vá jánchém el möchojz chefcom. Jojdu lÁdojnoj chászdoj, vöniflöojszov 
liv né odom. Vi rojmömuhu bikhál om, uvömojsáv zökénim jöhálöluhu. 
Jo szém nö horojsz lömidbor, umojcoé májim löcimoojn. Erec pöri lim-
lé cho, mé roász jojsvé vo. Joszém midbor láágám májim, vöerec cijo 
lö mojcoé mo jim. Vájojsev som röévim, vájchojnönu ir mojsov. Vájizröu 
szo dojsz vá jitu chöromim, vájáászu pöri szövuo. Vájvorchém vájirbu

mûveit és csodáit a mély ségekben. Szavára forgószél támad, hullámok magas-
ba tornyosulnak, égnek me rednek, örvénybe zuhannak – a lelkek megtorpan-
nak a vészben. Imbolyognak, tán torognak, mint részeg, minden tudományuk 
csütörtököt mond. De Istenhez kiál tottak szorultságukban, s õ kivezette õket a 
veszedelembõl. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek ak-
kor (a tengerészek), hogy el csi tul tak (a hullámok), és elvezeti õket (Isten) vágyuk 
révébe. Adjanak (tehát) hálát az Örökkévalónak szeretõ kegyéért és az emberek-
kel tett csodáiért. Magasztalják õt a nép gyülekezetében és a vének tanácsa elõtt 
áldják õt! A folyókat pusztává tet te, a forrásokat sivataggá. A gyümölcstermõ 
földet szikessé az ott lakók rossza sá ga miatt. A pusztában bõvizû tavat árasztott, 
a szomjazó földön forrásokat. Éhe zõket telepített oda, akik várost alapítottak 
lakhelyül. Mezõket vetettek be és szõlõket ültettek, amelyek gyümölcsözõ ter-
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ְמאֹד,  ַוִּיְרּבּו  ַוְיָבֲרֵכם  ְתבּוָאה.  ְּפִרי  ַוַּיֲעׂשּו  ְכָרִמים,  ַוִּיְּטעּו 
 ְוָיגֹון. ׁשֵֹפ ָרָעה  ַוָּיׁשֹחּו, ֵמעֶֹצר  ַוִּיְמֲעטּו  ַיְמִעיט.  ּוְבֶהְמָּתם א 
ֵמעֹוִני,  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב   .ָדֶר א  ְּבתֹהּו  ַוַּיְתֵעם  ְנִדיִבים,  ַעל  ּבּוז 
ַוָּיֶׂשם ַּכּצֹאן ִמְׁשָּפחֹות. ִיְראּו ְיָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו, ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה 

ִּפיָה. ִמי ָחָכם ְוִיְׁשָמר ֵאֶּלה, ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי יהוה.

הקב"ה יחיד ונסתר: ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ְוָאַמר: ִרּבֹון ָעְלִמין, ְּדַאְנְּת 
הּוא ָחד, ְוָלא ְבֻחְׁשָּבן. ַאְנְּת הּוא ִעָּלָאה ַעל ָּכל ִעָּלִאין, ְסִתיָמא 

ַעל ָּכל ְסִתיִמין. ֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ָב ְּכָלל.

mö ojd, uvhemtom loj jámit. Vájimátu vájosojchu, méojcer roo 
vö jo gojn. Soj féch buz ál nödivim, vájászém böszojhu loj dorech. 
Vájszágév ev jojn méoj ni, vájoszem köcojn mispochojsz. Jiru jösorim 
vöjiszmochu, vö  chol ávlo kofco piho. Mi chochom vájismojr éle, 
vöjiszbojnönu chász déj Ádoj noj.

 ,Poszách Elijohu vöomár: Ribojn Olmin, döánt hu chod  פתח אליהו
vö  lo böchusbon. Ánt hu iloo ál kol iloin, szöszimo ál kol

szö szimin. Lész máchásovo töfiszo boch klol. 

mést hoztak. Megáldotta õket és el szaporodtak, (házi) állatokban sem szenved-
tek hiányt. Aztán megfogytak és meg görnyedtek az elnyomás, a gond, a baj 
alatt. Amikor gyalázatot zúdít az elõ kelõkre és úttalan pusztaságok bujdosóivá 
teszi õket. (De) kiemeli a szegényt a nyomorúságból, nemzetségüket szaporítja, 
mint a nyájat. Látják a becsületes em berek és örülnek, az álnokság pedig elné-
mul. Aki bölcs, jegyezze meg és gon dolja végig az Örökkévaló kegyelmes tetteit!

(107. zsoltár)

Az Örökkévaló egyetlen és rejtett: Élijáhu beszélni kezdett*, és  פתח אליהו
így szólott: Világok Ura, Te Egy vagy, de nem számszerû ér te lem-

 ben. Fenségesebb vagy minden fenséges lénynél és rejtettebb minden rejtõzõnél; 
a gondolat képtelen megragadni Téged.

* Élijáhu beszélni kezdett... Ez a meghatározó fogalmakat taglaló kabbalisztikus szöveg, tulaj-
donképpen a Tikuné Zohár címû könyv felvezetése. A szöveg, a Zohár szerzõjének, rabbi Simon 
bár Jochájnak leírásában, Elijáhu próféta, illetve más égbeli és földi bölcsek elmélkednek a világ 
teremtésérõl és azzal kapcsolatos Isteni Szférákról. A szöveget szokás péntek délután elmondani, 
mivel akkor fejezõdött be a hatnapos teremtés.
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ְלהֹון  ְוָקִריָנן  ִּתּקּוִנין  ֲעַׂשר  ְדַאִּפיַקת  הּוא  ַאְנְּת  הספירות:  עשר 
ֲעַׂשר ְסִפיָרן, ְלַאְנָהָגא ְבהֹון ָעְלִמין ְסִתיִמין ְּדָלא ִאְתַּגְלָין ְוָעְלִמין 

ְּדִאְתַּגְלָין, ּוְבהֹון ִאְתְּכִסיַאת ִמְּבֵני ָנָׁשא. 
הקב"ה בתוך הספירות: ְוַאְנְּת הּוא ְדָקִׁשיר לֹון ּוְמַיֵחד לֹון, ּוְבִגין 
ְּדַאְנְּת ִמְלָגאו ָּכל ָמאן ְּדַאְפֵריׁש ַחד ֵמַחְבֵריּה ֵמִאֵּלין ֲעַׂשר ְסִפיָרן, 

 .ִאְתַחֵּׁשב ֵליּה ְּכִאּלּו ַאְפֵרׁש ָּב
ַחד  ְּכִסְדָרן:  ָאְזִלין  ִאּנּון  ְסִפיָרן,  ֲעַׂשר  ְוִאֵּלין  הספירות:  סדר 
ֲאִרי ְוַחד ְקִציר ְוַחד ֵּבינּוִני. ְוַאְנְּת הּוא ְדַאְנִהיג לֹון, ְוֵלית ָמאן 

ְּדַאְנִהיג ָל ָלא ְלֵעָּלא ְוָלא ְלַתָּתא ְוָלא ִמָּכל ִסְטָרא. 
ְלבּוִׁשין ְּתִקיַנת לֹון ְּדִמַּנְיהּו ָּפְרִחין ִנְׁשָמִתין ִלְבֵני ָנָׁשא. ְוַכָּמה

Ánt hu döápikász ászár tikunin vökorinon löhojn ászár szöfiron, 
löán hogo vöhojn olmin szöszimin dölo iszgáljon vöolmin döiszgáljon, 
uvö hojn iszkösziász mibné noso. 

Vöánt hu dökosir lojn umöjáchéd lojn, uvögin döánt milögov kol 
mon döáfrés chád michávré méilén ászár szöfiron, iszchásév léj köilu 
áf rés boch.

Vöilén ászár szöfiron inun ozlin köszidron: chád árich, vöchád 
kö cir, vöchád bénuni. Vöánt hu döánhig lojn, völész mon döánhig 
loch lo löélo völo löszáto völo mikol szitro. 

Lövusin tökinász lojn döminájhu porchin nismoszin livné noso. 

A tíz szféra: Te vagy az, aki megteremtette a tíz „eszközt”, amelyeket mi a 
tíz szefirá-nak nevezünk, és Te ezek révén irányítod a rejtett, azaz nem feltárt, 
va lamint a feltárt világokat; és ezek segítségével rejted el Önvalód az ember elõl.

Az Örökkévaló és a tíz szféra: És az is Te vagy, aki ezeket összeköti és 
egye síti; s mivel Te bennük lakozol, ha valaki csorbítja e tíz szefirá egyikét a 
má sikától, az olyan, mintha Benned idézett volna elõ sérülést.

A Szférák rendje: Ez a tíz szefirá a maga rendje szerint rendezõdik egymás 
után: egy hosszú, egy rövid és egy közbülsõ. Te vagy az, aki irányítja õket, de 
nincs senki, aki Téged irányítana – sem felülrõl, sem alulról, sem semelyik ol-
dalsó irány ból.

 Te felruháztad õket, és e ruházatokból ömlenek ki a lelkek az emberekbe. 
Tes teket alkottál az emberek számára, és ezeket nevezzük „testeknek”, meg-
kü lön böztetendõ az õket borító ruházatoktól.
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מנחה לערב שבת

ִּדְמַכְסָין  ְלבּוִׁשין  ְלַגֵּבי  גּוִפין  ְּדִאְתְקִריאּו  לֹון  ְּתִקיַנת  גּוִפין 
ֲעֵליהֹון.

ְיִמיָנא,  ְּדרֹוָעא  ֶחֶסד  ָדא:  ְּבִתּקּוָנא  ְוִאְתְקִריאּו  עשר הספירות: 
ְּגבּוָרה ְּדרֹוָעא ְׂשָמאָלא, ִּתְפֶאֶרת ּגּוָפא, ֶנַצח ְוהֹוד ְּתֵרין ׁשֹוִקין, 
ְיסֹוד ִסּיּוָמא ְדגּוָפא אֹות ְּבִרית קֶֹדׁש, ַמְלכּות ֶּפה ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל 
ֶּפה ָקִריָנן ָלה, ָחְכָמה מֹוָחא ִאיהּו ַמֲחָׁשָבה ִמְּלָגאו, ִּביָנה ִלָּבא 
ּוָבּה ַהֵּלב ֵמִבין. ְוַעל ִאֵּלין ְּתֵרין ְּכִתיב ַהִּנְסָּתרֹות ַליהוה ֱאֵהינּו. 
ֵמֵראִׁשית  ַמִּגיד  ִאְּתַמר:  ַוֲעֵלּה  ַמְלכּות,  ֶּכֶתר  ִאיהּו  ֶעְליֹון  ֶּכֶתר 

ַאֲחִרית, ְוִאיהּו ַקְרַקְפָּתא ִּדְתִפיִּלין. 
הכוח האלוקי שבספירות: ִמְּלָגאו ִאיהּו ֵׁשם ַמה (כזה: יו"ד ה"א

Vö  chámo gufin tökinász lojn döiszkörihu gufin lögábé lövusin di m-
chász jon áléhojn. 

Vöiszkörihu böszikuno do: Cheszed dörojo jömino; Gövuro dörojo 
szmo lo; Tiferesz gufo; Necách vöHod töréjn sokin; Jöszod szijumo 
dö gufo, ojsz brisz kojdes; Málchusz pe tojro söböál pe korinon lo; 
Chochmo mojcho ihu máchásovo milgov; Bino libo uvo hálév mévin. 
Vöál ilén törén ksziv: hánisztorojsz lÁdojnoj Elojhénu. Keszer eljon 
ihu keszer málchusz, vöáléj itmár: mágid mérésisz áchárisz, vöihu 
kár káfto ditfilin. 

Milögov ihu sém má, döihu ojrách ácilusz, vöihu sákju döilono 
bid  ro joj vöánpoj, kömájo döáské löilono vöiszrábé böháhu sákju. 

A tíz Szféra felsorolása: E ruházatok pedig a következõ módon jel le mez he tõk: 
Cheszed (Jóság) – a jobb kéz; Gövuro (Erõ, illetve Szigor) – a bal kéz; Tiferesz 
(Szép  ség, illetve Könyörület) – a törzs; Necách (Gyõzelem, illetve Állhatatosság) 
és Hojd (Ragyogás, illetve Alázatosság) – a két comb; Jöszojd (Alapzat, illetve 
Kötõdés) – a törzs alja, a szent Szövetség jele; Málchusz (Királyság) – a száj; ame-
lyet a Szóbeli Tannak is nevezünk; Chochmo (Bölcsesség) – az agy, azaz a ben-
ne születõ gondolatok; Bino (Értelem) – a szív, melynek révén a szív meg ért; az 
utóbbi két szférá-t illetõen pedig írva van (5Mózes 29:28.): „Az el  rejtett dolgok az 
Örökkévalóé, a mi Istenünké”; a mennyei Keszer (Korona) a ki  rályság koronája, 
amellyel kapcsolatban pedig ez áll az Írásban (Jesájá 46:10.): „Már a kezdet kezde-
tén megmondta, mit hoz a vég”; és a koponya az [amelyre] a tfilin-t [helyezzük].

Az isteni erõ a szférákban: Benne a „Má” Név [melynek számértéke] negy-
ven öt (ily módon leírva: יו''ד ה''א וא''ו ה ''א), amely az ácilut (kiáradás) útja; ez 
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וא"ו ה"א), ְּדִאיהּו אַֹרח ֲאִצילּות, ְוִאיהּו ַׁשְקיּו ְדִאיָלָנא ִּבְדרֹועֹוי 
ְוַעְנּפֹוי, ְּכַמָּיא ְדַאְׁשֵקי ְלִאיָלָנא ְוִאְתַרֵּבי ְּבַההּוא ַׁשְקיּו. 

ְוִסַּבת ַהִּסּבֹות, ְּדַאְׁשֵקי  ִרּבֹון ָעְלִמין, ַאְנְּת הּוא ִעַּלת ָהִעּלֹות 
ְלגּוָפא,  ְּכִנְׁשָמָתא  ִאיהּו  ְנִביעּו  ְוַההּוא  ְנִביעּו,  ְּבַההּוא  ְלִאיָלָנא 
ְּדִאיִהי ַחִּיים ְלגּוָפא. ּוָב ֵלית ִּדְמיֹון ְוִדיֹוְקָנא ִמָּכל ַמה ִּדְלָגאו 

ּוְלָבר. 
ְוַאִּפיַקת  ְוַאְרָעא,  ְׁשַמָּיא  ּוְבָראָת  הספירות:  את  נכיר  מהנבראים 
ִאיָלִנין  ּוְבַאְרָעא  ּוַמָּזַלָּיא,  ְוכֹוְכַבָּיא  ְוִסיֲהָרא  ִׁשְמָׁשא  ִמְּנהֹון 
ְוִדְׁשִאין ְוִגְנָתא ְדֵעֶדן ְוִעְׂשִּבין ְוֵחיָון ּוְבִעיִרין ְועֹוִפין ְונּוִנין ּוְבֵני 
ָנָׁשא, ְלִאְׁשְּתמֹוְדָעא ְּבהֹון ִעָּלִאין, ְוֵאי ִיְתַנֲהגּון ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין, 

ְוֵאי ִאְׁשְּתמֹוְדָעאן ִעָּלֵאי ִמַּתָּתֵאי, ְוֵלית ְּדָיַדע ָּב ְּכָלל.

Ribojn olmin, ánt hu ilász hoilojsz vöszibász hászibojsz, döáské 
löi lono böháhu növiu; vöháhu növiu ihu könismoszo lögufo, döihi 
chá jim lögufo. Uvoch lész dimjojn vödijojkno mikol má dilgov ulövor. 

Uvroszo sömájo vöáro, vöápikász minöhojn simso vösziháro vö-
choj ch vá jo umázolájo; uvöáro ilonin vödisin vöginszo döÉden vöiszbin 
vö chéj von uvöirin vöjofin vönunin uvöné noso; löistömojdo böhojn 
iloin, vöéch jisznáhágun iloin vöszátoin, vöéch istömojdon iloé mi-
tá toé, völész dö jodá boch klol. 

ön tözi a [szférák] Fáját, annak ágait és gallyait, akár a víz, amely táplálja a fát, 
s az ennek köszönhetõen növekedik, fejlõdik.

Világok Ura, Te vagy az okok okozója és az eredmények elõidézõje, aki e 
for rás révén öntözöd a Fát; és e forrás olyan, mint testnek a lélek, mely életet 
ad ne ki. Benned mindazonáltal nincsen semmi, ami rokonítható vagy hasonlít-
ható len ne bármi belsõ vagy külsõ dologhoz.

A Szférák nyoma a teremtményekben: Te teremtetted a mennyet és a föl det 
és vontad elõ belõlük a napot, a holdat, a csillagokat és a bolygókat; a föl dön 
pedig – a fákat, a fûnövényzetet, Éden Kertjét, a többi növényt, a vad ál la tokat, 
a barmokat, a halakat és az embert, hogy rajta keresztül hirdesd a Mennyei Bi-
rodalom [fenséges eszméit]. Hogy miképpen mûködnek a felsõbb és al sóbb vilá-
gok, és hogy a magasabb világok miképpen ismerhetõk meg az ala cso nyabbak 
révén – Téged azonban senki sem ismerhet meg.
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ְוַתָּתֵאי,  ְּבִעָּלֵאי  ִיחּוָדא  ֵלית   ִמָּנ ּוַבר  ומופשט:  נעלה  הקב"ה 
ְוַאְנְּת ִאְׁשְּתמֹוָדע ִעַּלת ַעל ּכָֹּלא ְוָאדֹון ַעל ּכָֹּלא. ְוָכל ְסִפיָרא ִאית 
ֵׁשם   ָל ֵלית  ְוַאְנְּת  ַמְלָאַכָּיא.  ִאְתְקִריאּו  ּוְבהֹון  ְיִדיָעא,  ֵׁשם  ָלּה 
ְיִדיָעא, ְּדַאְנְּת הּוא ְמַמֵּלא ָכל ְׁשָמָהן, ְוַאְנְּת הּוא ְׁשִלימּו ְדֻכְּלהּו. 
ְּבָלא  ְּכגּוָפא  ְׁשָמָהן  ֻּכְּלהּו  ִאְׁשָּתֲארּו  ִמַּנְיהּו,  ִּתְסַּתֵּלק  ַאְנְּת  ְוַכד 

ִנְׁשָמָתא. 
ַאְנְּת הּוא ַחִּכים ְוָלא ְבָחְכָמה ְיִדיָעא, ַאְנְּת הּוא ֵמִבין ְוָלא ְּבִביָנה 
 ְוֵחיָל ֲאַתר ְיִדיָעא. ֶאָּלא ְלִאְׁשְּתמֹוְדָעא ּתּוְקָפ ְיִדיָעא, ֵלית ָל
ּוְבַרֲחֵמי,  ְּבִדיָנא  ָעְלָמא  ִמְתַנֵהג   ֵאי לֹון  ּוְלַאֲחָזָאה  ָנָׁשא,  ִלְבֵני 

ְדִאית ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְּכפּום עֹוְבֵדיהֹון ִּדְבֵני ָנָׁשא. 

Uvár minoch lész jichudo böiloé vöszátoé, vöánt istömojdo ilász 
ál kojlo vöodojn ál kojlo. Vöchol szfiro isz lo sém jödio, uvöhojn isz -
köriu málochájo. Vöánt lész loch sém jödio, döánt hu mömálé chol 
sömohon, vöánt hu sölimu döchulhu. Vöchád ánt tisztálék mi náj  hu, 
istoáru kulhu sömohon kögufo bölo nismoszo. 

Ánt hu chákim völo böchochmo jödio; ánt hu mévin völo bövino 
jö  dio; lész loch ászár jödio. Elo löistömojdo tukfoch vöchéloch livné 
no  so, ulöácházoo lojn éch misznáhég olmo bödino uvöráchámé; döisz 
ce  dek umispot köfum ojvdéhojn divné noso. 

Az Örökkévaló elvonatkoztatottsága: Nélküled nem létezik egység a ma-
ga sabb és az alacsonyabb világokban, és Téged mindenki úgy ismer, mint min-
den dol  gok Okát és minden dolgok Urát. Minden szefirá-nak van egy külön-
leges Ne ve és az angyalokat is ezek a nevek jelölik. Neked mindazonáltal nin-
csen egyet len különleges Neved, mivel Te Magad áthatod az összes Nevet, és 
Te te szed õket tökéletessé. Amikor visszahúzódsz belõlük, a Nevek olyanná lesz-
nek, mint a lélek nélkül hagyott testek.

Bölcs vagy, de bölcsességed fajtája azonosíthatatlan; megértesz mindent, 
de ér telmed fajtája azonosíthatatlan; nincs egyetlen adott hely, ahol tartózkod-
nál. [Fel öltöztetted Magad a szférák-ba] csak hogy megismertesd az emberrel 
ha tal ma dat és erõdet és hogy megmutasd neki, hogyan lehet törvény és könyö-
rület ré vén kormányozni a világot – mert létezik igazság és méltányosság, ame-
lyekben min den ember cselekedetei alapján részesül.
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ִּדין ִאיהּו ְגבּוָרה, ִמְׁשָּפט ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ֶצֶדק ַמְלכּוָתא 
ְּבִרית  אֹות  ֶצֶדק  ִהין  ְקׁשֹוט,  ַסְמֵכי  ְּתֵרין  ֶצֶדק  מֹאְזֵני  ַקִּדיָׁשא, 
 ִמְתַנֵהג ָעְלָמא, ֲאָבל ַלאו ְּדִאית ָל קֹוֶדׁש. ּכָֹּלא ְלַאֲחָזָאה ֵאי
ֶצֶדק ְיִדיָעא, ְדִאיהּו ִדין ְוָלא ִמְׁשָּפט ְיִדיָעא, ְדִאיהּו ַרֲחֵמי ְוָלא 

ִמָּכל ִאֵּלין ִמּדֹות ְּכָלל. 
ָּברּו יהוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.

ָירּוץ ַעְבְּד .ֶאל ְרצֹוֶנ ְיִדיד ֶנֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן, ְמׁשֹוך ַעְבְּד

Din ihu gövuro, mispot ámudo döemcoiszo, cedek málchuszo 
ká di so, mojzné cedek törén számché kösojt, hin cedek ojsz brisz 
kojdes. Koj lo löáchozoo éch misznáhég olmo, ávol láv döisz loch 
cedek jödio, döi ho din völo mispot jödio, döihu ráchámé völo mikol 
ilén midojsz klol. 

Boruch Ádojnoj löojlom omén vöomén.

-Jödid nefes ov horáchámon, mösojch ávdöcho el röcoj ne ידיד נפש

A törvény a gövuro (szigor, erõ); a méltányosság a középsõ oszlop; az igaz-
sá gosság a szent málchusz (királyság); az igazságosság két mérlegserpenyõje 
az igaz ság két támasza; az igazságosság hin-je (mértéke) a szent Szövetség jele. 
Mind ez azért, hogy megmutasd, hogyan irányítod a világot, de ez nem jelen-
ti azt, hogy Te egy megismerhetõ igazságosság birtokában vagy – ami a tör-
vény, sem pedig egy megismerhetõ méltányosság birtokában – ami a könyö-
rület, és [ha sonlóképp] a fentebbi attribútumok egyike sincs megismerhetõ for-
mában a bir tokodban.

Isten mindörökké áldott! Ámén, ámén!
(Tikuné Zohár, Bevezetés II.)

 !Lelkem kedveltje,* irgalmas Atya, vedd szolgádat szolgálatodba  ידיד נפש

* Lelkem kedveltje... Rabbi Eliezer Ázikri, a XVI. században Erec Jiszráélban élt kabbalista, a 
Széfer Chárédim szerzõje írta ezt a költeményt, amelyben allegorikusan mutatja be Isten és Izrael 
népének szeretetét-szerelmét, illetve a lélek és Isten közeli kapcsolatát adja kifejezésre. Azért szo-
kás ezt a szombat beállta elõtt elmondani, mert ezzel akarjuk megerõsíteni a lélek tiszta mivoltát, 
és segíteni abban, hogy a hétköznapon esetleg lelkünkre ragadt vétkek ne zavarjanak bennünket 
a szombati spirituális pihenésben.
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ְיִדידֹוֶתי, ִמּנֶֹפת  ֶיֱעַרב לֹו   .ִיְׁשַּתֲחֶוה ֶאל מּול ֲהָדֶר ְּכמֹו ַאָּיל, 
צּוף ְוָכל ָטַעם. 

ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם, ַנְפִׁשי חֹוַלת ַאֲהָבֶת. ָאָּנא ֵאל ָנא ְרָפא 
ָנא ָלּה, ְּבַהְראֹות ָלּה נַֹעם ִזיֶו. ָאז ִּתְתַחֵּזק ְוִתְתַרֵּפא, ְוָהְיָתה ָלּה 

ִׂשְמַחת עֹוָלם.
ַּכָּמה  ֶזה  ִּכי   .ֲאהּוֶב ֵּבן  ַעל  ָּנא  ְוחּוָסה   ,ַרֲחֶמי ֶיֱהמּו  ָוִתיק 
ִנְכסֹוף ִנְכַסְפִּתי, ִלְראֹות ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּז. ֵאֶּלה ָחְמָדה ִלִּבי, ְוחּוָסה 

ָּנא ְוַאל ִּתְתַעָּלם.
ִהָּגֶלה ָנא, ּוְפרֹוס ֲחִביִבי ָעַלי,  ֶאת ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ. ָּתִאיר ֶאֶרץ 
ִמְּכבֹוֶד,  ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּב. ַמֵהר ָאהּוב, ִּכי ָבא מֹוֵעד, ְוָחֵּננּו 

ִּכיֵמי עֹוָלם.

cho. Joruc ávdöcho kmoj ájol, jistácháve el mul hádorecho. Jeeráv 
loj jödidojszecho, minojfesz cuf vöchol toám.

Hodur noe ziv hoojlom, náfsi chojlász áhávoszecho. Ono Él no 
rö fo no lo, böhárojsz lo nojám zivecho. Oz tiszcházék vösziszrápé, 
vö hojszo lo szimchász ojlom.

Voszik jehemu ráchámecho, vöchuszo no ál bén áhuvecho. Ki ze 
kámo nichszojf nichszáfti lirojsz bösziferesz uzecho. Éle chomdo libi, 
vöchuszo no vöál tiszálom.

Higole no ufrojsz chávivi oláj esz szukász sölojmecho. Toir erec 
mikvojdecho, nogilo vöniszmöcho boch. Máhér ohuv ki vo mojéd, 
vöchonénu kimé ojlom.

Hadd siessen szolgád õzhöz hasonlóan arcára borulni fenséges házadban! Ak-
kor élvezi majd a te szívességed, jobban, mint lépesmézt vagy más csemegéket.

Mily szépen is ragyog a világnak fénye! Lelkem a Te szereteted után eped-
ne. Kérlek, jó Istenem, légy Te gyógyítója, hogy szép ragyogásod szemével lát-
hassa! Meg is gyógyul attól, erõre is kap majd, örökké örülhet a Te jóságodnak.

Kezdettõl Való, keltsd fel irgalmadat, szánd meg hamarosan szeretett fiadat! 
Hisz már annyi éve vágyva vágyakozom meglátni egyhamar dicsõ hatalmadat! Erre, 
erre vágyik mindig csak a szívem, imámtól ne zárkózz el, és szánj meg már engem!

Jelenj meg, kedvesem, borítsd rám békéd sátrát, ragyogja be dicsfényed a 
világ négy sarkát! Hadd örüljünk mind, és hadd vigadjunk benned, ideje már, 
hogy kimutasd a Te szereteted, örökké légy kegyes hozzánk!
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ַוְיַדֵּבר יהוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר. ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, 
ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי ֵריַח ִניחִֹחי, ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ְּבמֹוֲעדֹו. 
ְוָאַמְרָּת ָלֶהם, ֶזה ָהִאֶּׁשה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ַליהוה, ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה 
ְתִמיִמם, ְׁשַנִים ַלּיֹום, עָֹלה ָתִמיד. ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבּבֶֹקר, 
ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים. ַוֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה סֶֹלת 
ְלִמְנָחה, ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ְרִביִעת ַהִהין. עַֹלת ָּתִמיד ָהֲעֻׂשָיה 
ְּבַהר ִסיַני, ְלֵריַח ִניחַֹח ִאֶּׁשה ַליהוה. ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין ַלֶּכֶבׂש 
ָהֶאָחד, ַּבּקֶֹדׁש ַהֵּס ֶנֶס ֵׁשָכר ַליהוה. ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה

 Vájdábér Ádojnoj el Mojse lémojr. Cáv esz bönéj Jiszroél  וידבר
vöomárto áléhem, esz korboni láchmi löisáj, réách nichojchi

tismöru löhákriv li bömojádoj. Vöomárto lohem, ze hoise áser tákrivu 
lÁdojnoj, kvoszim böné sono szömimim, snájim löjojm, ojlo szomid. 
Esz hákevesz echod táásze vábojker, vöész hákevesz háséni táásze béjn 
hoárbojim. Váászirisz hoéjfo szojlesz lömincho, bölulo bösemen koszisz 
röviisz háhin. Ojlász tomid, hoászujo böhár Szináj löréách nichojách ise 
lÁdojnoj. Vöniszkoj röviisz háhin lákevesz hoechod, bákojdes hászéch 
neszech séchor lÁdojnoj. Vöész hákevesz háséni táá sze béjn hoárbojim, 

 ,Majd így szólt az Örökkévaló Mózeshez: „Parancsold meg Izrael fiainak  וידבר
mondd nekik: ügyeljetek arra, hogy a nekem járó, jó illatú tûzáldozatot,

kenyeret, idõben áldozzák fel! Ezt mondd nekik: a tûzáldozat, amelyet az Örök-
kévalónak áldoztok, naponta két egyéves, ép bárány, állandó égõáldozatul. 
Az egyik bárányt reggel készítsd el, a másikat meg estefelé! Lisztáldozatnak 
pedig egytized éfá finomlisztet, egynegyed hin préselt olajjal keverve. Ez a 
mindennapi égõáldozat, mint a Szináj-hegynél csinálták, jó illatú tûzáldozat 
az Örökkévalónak. Italáldozata pedig egynegyed hin mindegyik bárányhoz: a 
Szentélyben öntsék ki a részegítõ italból készült italáldozatot az Örökkévaló 

* A Szentélybeli szertartások rövid említése a zsidó szellemiség folytonosságát sugallja. Mint-
egy 2000 éve nincs Szentély, és szünetel az áldozatok bemutatása, de várjuk, hogy mindez „már 
holnap”, a Messiás eljövetelével felújuljon. Ezért készen kell állnunk arra, amikor ez bekövetkezik.
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ִניחַֹח  ֵריַח  ִאֵּׁשה  ַתֲעֶׂשה,  ּוְכִנְסּכֹו  ַהּבֶֹקר  ְּכִמְנַחת  ָהַעְרָּבִים,  ֵּבין 
ַליהוה.

ְּבֵני  ְוָזְרקּו  יהוה,  ִלְפֵני  ָצפָֹנה  ַהִּמְזֵּבַח   ֶיֶר ַעל  אֹתֹו  ְוָׁשַחט 
ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ָּדמֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב.

ַאָּתה הּוא יהוה ֱאֵהינּו ֶׁשִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶני ֶאת ְקטֶֹרת 
ַהַּסִּמים ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָת אֹוָתם ַעל 

:ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶת ,ַיד מֶֹׁשה ְנִביֶא
ַוֹּיאֶמר יהוה ֶאל מֶֹׁשה, ַקח ְל ַסִּמים, ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה, 
ַסִּמים, ּוְלבָֹנה ַזָּכה, ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיה. ְוָעִׂשיָת אָֹתּה ְקטֶֹרת רַֹקח ַמֲעֵׂשה

köminchász hábojker uchöniszkoj táásze, isé réách nichojách lÁdojnoj.
Vösochát ojszoj ál jerech hámizbéách cofojno lifné Ádojnoj, vö-

zor ku böné Áhárojn hákojhánim esz domoj ál hámizbéách szoviv.

Áto hu Ádojnoj Elojhénu sehiktiru ávojszénu löfonecho esz  אתה הוא
kötojresz hászámim bizmán sebész há mikdos hojo ká jom,

káá ser civiszo ojszom ál jád Mojse növiecho kákoszuv be szoj ro sze cho:
Vájojmer Ádojnoj el Mojse, kách löcho számim, notof uschélesz 

vö chelböno, számim, ulövojno záko, bád bövád jihje. Vöosziszo ojszo 
kö tojresz rojkách máászé rojkéách, mömuloch tohojr kojdes. Vö so-

számára! A másik bárányt estefelé készítsd el, olyan liszt- és italáldozattal, mint 
reggel, jó illatú tûzáldozatul az Örökkévalónak!”

Az Oltár északi oldalán kell levágni [az áldozati állatot], az Örökkévaló színe 
elõtt. Áron leszármazottai, a kohaniták pedig öntsék a vért körös-körül az Oltárra.

(4Mózes 28:1–8., 3Mózes 1:11.)

 Te vagy Örök Istenünk, aki elõtt õseink füstölögtették az illatos  אתה הוא
töm jént, mikor még állt a Szentély, ahogyan elrendelted Mózes 

pró fé tád által, mint Tórádban is írva van:
„Így szólt az Örökkévaló Mózeshez: Végy illatszereket, éspedig gyantát, bo-

ros tyánt és mézgát, fûszereket és tiszta tömjént egyenlõ mértékben! Készíts be-
lõlük füstölõszer-keveréket, ahogy a tömjénkészítõ keveri, sóval elegyítve, hogy,
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רֹוֵקַח, ְמֻמָּלח ָטהֹור קֶֹדׁש. ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנה ָהֵדק, ְוָנַתָּתה ִמֶּמָּנה 
ָקָדִׁשים  ְל ָׁשָּמה, קֶֹדׁש  ִאָּוֵעד  ֲאֶׁשר  ְּבאֶֹהל מֹוֵעד  ָהֵעֻדת  ִלְפֵני 

ִּתְהֶיה ָלֶכם.
ַּבּבֶֹקר  ַּבּבֶֹקר  ַסִּמים,  ְקטֶֹרת  ַאֲהרֹן  ָעָליו  ְוִהְקִטיר  ְוֶנֱאַמר: 
ֵּבין  ַהֵּנרֹת  ֶאת  ַאֲהרֹן  ּוְבַהֲעת  ַיְקִטיֶרָּנה.  ַהֵּנרֹת  ֶאת  ְּבֵהיִטיבֹו 

ָהַעְרַּבִים ַיְקִטיֶרָּנה, ְקטֶֹרת ָּתִמיד ִלְפֵני יהוה ְלדֹרֵֹתיֶכם.

ָּתנּו ַרָּבָנן: ִּפּטּום ַהְּקטֶֹרת ֵּכיַצד, ְׁשש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוָנה 
ָמִנים ָהיּו ָבּה: ְׁשש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ְּכִמְנַין ְימֹות ַהַחָּמה, 
ָמֶנה ְלָכל יֹום, ְּפַרס ְּבַׁשֲחִרית ּוְפַרס ֵּבין ָהַעְרָּבִים, ּוְׁשָשה ָמִנים 
ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ָחְפָניו  ְמא  ָּגדֹול  ּכֵֹהן  ַמְכִניס  ֶׁשֵּמֶהם  ְיֵתִרים, 

chák to mimeno hodék, vönoszáto mimeno lifné hoédusz böojhel 
mo jéd áser ivoéd löcho somo, kojdes kodosim tihje lochem. 

Vöneemár: vö hiktir olov Áhárojn kötojresz számim, bábojker bá-
boj ker böhétivoj esz hánéjrojsz jáktireno. Uvöháálojsz Áhárojn esz 
há néjrojsz bén hoárbájim jáktireno, kötojresz tomid lifné Ádojnoj 
lö dojrojszéchem.

 Tonu Rábonon: Pitum háktojresz kéjcád, sölojs méojsz  תנו רבנן
vö sisim usmojno monim hoju vo. Solojs méojsz vösisim 

vö  chá miso köminján jomojsz háchámo, mone lechol jojm, prász bö-

tisz ta és szent legyen! Aztán zúzd össze jó erõsen, és tégy belõle a Frigyláda 
elé, amely a Gyülekezés Sátrában van, ahol megjelenek neked: igen szent le-
gyen az nektek!”

Az is írva van: „Füstölögtessen rajta Áron illatos tömjént reggelenként! Ami-
kor el rendezi a Menóra mécseseit, akkor füstölögtesse el! Aztán amikor estefelé 
meg gyújtja Áron a Menórát, akkor is füstölögtesse el a mindennapi tömjént az 
Örök kévaló elõtt, nemzedékeken keresztül!”

(2Mózes 30:34–36.; 30:7–8.)

?Bölcseink meg így tanították: Hogyan kellett összeállítani a füstölõszert  תנו רבנן
Háromszázhatvannyolc máne volt a súlya: háromszázhatvanöt a

napév napjai szerint, minden napra egy máne, fele reggelre és fele estére, és 
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ְּכֵדי  ָיֶפה  ָיֶפה  ְוׁשֹוֲחָקן  ַהִּכּפּוִרים,  יֹום  ְּבֶעֶרב  ְלַמְכֶּתֶׁשת  ּוַמֲחִזיָרם 
ֵהן:  ְוֵאּלּו  ָבּה,  ָהיּו  ַסָּמִנים  ָעָׂשר  ְוַאַחד  ַהַּדָּקה.  ִמן  ַדָּקה  ֶׁשְּתֵהא 
ִׁשְבִעים  ִמְׁשַקל  ְוַהְּלבֹוָנה,  ד.  ַהֶחְלְּבָנה,  ג.  ְוַהִּצּפֶֹרן,  ב.  ַהֳּצִרי,  א. 
ִׁשְבִעים ָמֶנה, ה. מֹור, ו. ּוְקִציָעה, ז. ִׁשּבֶֹלת ֵנְרְּד, ח. ְוַכְרּכֹם, ִמְׁשַקל
ִקּלּוָפה  י.  ָעָׂשר,  ְׁשֵנים  ַהּקְֹשְט  ט.  ָמֶנה:  ָעָׂשר  ִׁשָּׁשה  ָעָׂשר  ִׁשָּׁשה 
ַקִּבין, ִּתְׁשָעה  ַּכְרִׁשיָנה  ּבִֹרית  ִּתְׁשָעה.  ְוִקָּנמֹון  יא.  ְׁשָשה, 

ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלָתא ְוַקִּבין ְּתָלָתא, ְוִאם ֵאין לֹו ֵיין ַקְפִריִסין, 
ָּכל  ָעָׁשן  ַמֲעֶלה  רַֹבע,  ְסדֹוִמית  ֶמַלח  ַעִּתיק.  ִחַּוְרָין  ֲחַמר  ֵמִביא 
ְוִאם ֶׁשהּוא.  ָּכל  ַהַּיְרֵּדן  ִּכַּפת  אֹוֵמר: ַאף  ַהַּבְבִלי  ָנָתן  ַרִּבי  ֶׁשהּוא. 

ָנַתן ָּבּה ְּדַבׁש ְּפָסָלּה, ְוִאם ִחַּסר ַאַחת ִמָּכל ַסָּמֶניָה ַחָּיב ִמיָתה.

sá chá risz ufrász béjn hoárbojim, uslojso monim jöszérim, seméhem 
mách  nisz kojhén godojl möloj chofnov böjojm hákipurim umá chá zi-
ron lömáchtesesz böerev jojm hákipurim, vösojchákon jofe jofe kö déj 
setöhé dáko min hádáko. Vöáchád oszor számonim hoju vo, vöélu 
hén: 1) hácori, 2) vöhácipojren, 3) háchelböno, 4) vöhálövojno, mis kál 
sivim sivim mone, 5) mojr, 6) ukcio, 7) sibojlesz nérd, 8) vö chár kojm, 
miskál siso oszor siso oszsor mone, 9) hákojst sném oszor, 10) ki lufo 
sölojso, 11) vökinomojn tiso. Bojrisz kársino tiso kábin, jéjn káf ri szin 
szöin töloszo vökábin töloszo, vöim éjn lo jéjn káfriszin mé vi chá már 
chivárjon átik. Melách szödojmisz rojvá, máále oson kol sehu. Rá bi 

még három máne, amibõl a fõpap vett tele marokkal az Engesztelés napján. 
Elõ zõ nap mozsárba tette, és alaposan megtörte, hogy a finomnál is finomabb 
le gyen. Tizenegyféle illatszer* volt benne, éspedig hetven-hetven máne 1) bal-
zsam, 2) szegfûszeg, 3) mézga és 4) tömjén; tizenhat-tizenhat máne 5) mirha, 6) 
cas siahéj, 7) nárdusszár és 8) sáfrány, 9) tizenkét káv kosztusz, 10) három káv 
illa tos növényhártya, 11) kilenc káv fahéj. Kilenc káv szappanfû, három szöá 
és há rom káv ciprusi bor – ha nem találtak ciprusi bort, fehér óbort vettek –, 
ne gyed máne szodomai só, egy kevés füstkeltõ. A babilóniai rabbi Nátán azt 
mond ta: egy kevés Jordán-parti pálmarügyet is tettek bele. Aki mézet tett bele, 
el rontotta, s aki kihagyott belõle egy fûszert, halált érdemelt.

* Tizenegyféle illatszer... A tömjén összetevõinek azo nosítása feltételezésen alapszik. A mennyi-
ségek viszont ismertek: Máne: kb. 450 g; Hin (fél szöá): kb. 4,15 l; Káv: kb. 1,38 l; Iszáron (egy-
tized éfá): kb. 2,5 l; Éfá (3 szöá): kb. 24,9 l; Log: kb. 0,35 l; Szöá (6 káv): kb. 8,3 l
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ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ַהֳּצִרי ֵאינֹו ֶאָּלא ְׂשָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי
ַהְּקָטף. ּבִֹרית ַּכְרִׁשיָנה ֶׁשָּׁשִפין ָּבּה ֶאת ַהִּצּפֶֹרן, ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ָנָאה. ֵיין
ַקְפִריִסין ֶׁשּׁשֹוִרין ּבֹו ֶאת ַהִּצּפֶֹרן, ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַעָּזה. ַוֲהא ֵמי ַרְגַלִים

ָיִפין ָלּה, ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ַּבֲעָזָרה ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד.
ַּתְנָיא ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר: ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר: ָהֵדק ֵהיֵטב, ֵהיֵטב 
ָהֵדק, ִמְּפֵני ֶׁשַהּקֹול ָיֶפה ַלְּבָׂשִמים. ִּפְּטָמּה ַלֲחָצִאין ְּכֵׁשָרה, ִלְׁשִליׁש 
ְּכִמָּדָתּה,  ַהְּכָלל: ִאם  ֶזה  ְיהּוָדה:  ַרִּבי  ָׁשַמְענּו. ָאַמר  ְוִלְרִביַע א 

ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאין, ְוִאם ִחַּסר ַאַחת ִמָּכל ַסָּמֶניָה, ַחָּיב ִמיָתה.
ַּתְנָיא ַּבר ַקָּפָרא אֹוֵמר: ַאַחת ְלִׁשִּׁשים אֹו ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה ָהְיָתה 

Noszon hábávli ojmér, áf kipász hájárdén kol sehi. Vö im noszán bo 
dvás pöszolo, vöim chiszár áchász mikol szá mo neho chá jov mi szo.

Rábon Simon ben Gámliél ojmér: hácori éjnoj elo szörof  רבן שמעון
há nojtéf möácé háktof. Bojrisz kársino sesofin bo esz há-

 cipojren, ködé setöhé noo. Jéjn káfriszin sesojrin boj esz hácipojren, 
kö déj setöhé ázo. Váháloj méj ráglájim jofin lo, elo söéjn máchniszin 
méj ráglájim bámikdos mipné hákovojd.

Tánjo rábi Noszon ojmér: Kösehu sojchék ojmér: hodék hétév, hétév 
ho dék, mipné söhákojl jofe láböszomim. Pitmo láchácoin kö séro, lislis 
völirviá loj sománu. Omár rábi Jöhudo: ze háklol: im kö midoszo köséro 
láchácojin, vöim chiszár echod mikol szá mo ne ho, chájov mi szo.

 Rábán Simon ben Gámliél így vélekedett: a balzsam nem más, mint  רבן שמעון
a gyanta, amely a fákból cseppen. A szappanfûvel bedörzsölik

a szeg fûszeget, hogy tetszetõs legyen. Aztán ciprusi borba áztatják, hogy erõs 
il la ta legyen. Erre a vizelet is jó lenne ugyan, csakhogy nem illenék vizeletet 
vin ni a Szentélybe.

Mint tanították, rabbi Nátán azt mondta: aki õrli [a fûszereket], közben ezt 
mondogatja: „Finomra törd, törd finomra!” A hangos szó ugyanis jót tesz a 
fû szernek. Ha csak a fele mennyiséget készítették, az rendben volt. Ha har mad-
ré szét vagy negyedrészét, arról nincs hagyományunk. Rabbi Jehudá így dön-
tött: ha a súlyarány megmarad, fele mennyiség is megfelel, de aki kihagy belõle 
bár mely fûszert, halált érdemel.

,Mint tanították, Bár Kápárá azt mondta: talán hatvan-hetven évig tartott  תניא
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ָבָאה ֶׁשל ִׁשיַרִים ַלֲחָצִאין. ְועֹוד ָּתֵני ַּבר ַקָּפָרא: ִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן 
ָּבּה קֹוְרטֹוב ֶׁשל ְּדַבׁש, ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעמֹד ִמְּפֵני ֵריָחּה. ְוָלָמה 
ֵאין ְמָעְרִבין ָּבּה ְּדַבׁש, ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה: ִּכי ָכל ְׂשאֹר ְוָכל 

ְּדַבׁש א ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַליהוה.
(Háromszor:) יהוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו, ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאֵהי ַיֲעקֹב ֶסָלה. 

(Háromszor:) יהוה ְצָבאֹות, ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ָּב. (Háromszor:) יהוה 

הֹוִׁשיָעה, ַהֶּמֶל ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו.
[ַאָּתה ֵסֶתר ִלי, ִמַּצר ִּתְּצֵרִני, ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה.] ְוָעְרָבה 

ַליהוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִים ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמִֹנּיֹות.

 Tánjo Bár Káporo ojmér: Áchász lösisim oj lösivim sono hojszo  תניא
 voo sel sirájim löchácoin. Vöojd toné Bár Káporo: Ilu hojo 
noj szén bo kojrtov sel dvás, éjn odom jochol láámojd mipné récho. 
Vö lo mo éjn möorvin bo dvás, mipné söháTojro omro: Ki chol szöojr 
vö chol dvás loj száktiru mimeno ise lÁdojnoj.

(Háromszor:) Ádojnoj Cövoojsz imonu, miszgov lonu Elojhé Jáákojv 
sze lo. (Háromszor:) Ádojnoj Cövoojsz, ásré odom bojtéách boch. (Há-
rom szor:) Ádojnoj hojsio, háMelech jánéjnu vöjojm korénu.

[.Áto szészer li micár ticréni roné fálét töszojvövéni szelo]  אתה סתר
Vöorvo lÁdojnoj minchász Jöhudo viJrusolojim kimé oj-

 lom uchsonim kádmojnijojsz.

míg összegyûlt annyi maradék a füstölõszerbõl, ami a fele mennyiséget kitette. 
Azt is mondta Bár Kápárá: ha egy csepp mézet tettek volna bele, rendkívül jó 
illa ta lett volna. S miért nem tettek bele mézet? Mert a Tóra azt mondta (3Mó-
zes 2:11.): kovászból vagy mézbõl ne égessetek tûzáldozatot az Örökkévalónak!

(Talmud, Krétot 6a. és Jeruzsálemi Talmud, Jomá 4–5. alapján)

(Háromszor:) A Seregek Ura velünk van, Jákob Istene az erõsségünk mind-
örök ké! (Háromszor:) Seregek Ura, boldog, aki Benned bízik! (Háromszor:) 
Örök kévaló, segíts meg, Urunk hallgass meg minket, amikor Hozzád fordulunk!

 Te vagy menedékem, kimentesz a bajból, mindörökké körülveszel]  אתה סתר
a menekülés örömével!] És oly szívesen veszi majd az Örökkévaló

Júda és Jeruzsálem áldozatait, mint valaha, a régi idõkben.
(Zsoltárok 46:8., 84:13., 20:10., 32:7., Máláchi 3:4.)
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ָאָּנא, ְּבכַֹח ְּגֻדַּלת ְיִמיְנ, ַּתִּתיר ְצרּוָרה.
ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמ, ַׂשְּגֵבנּו, ַטֲהֵרנּו, נֹוָרא.

ָנא ִגּבֹור, ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוְד, ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם.
ָּבְרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמם, ִצְדָקְת ָּתִמיד ָּגְמֵלם.

.ַנֵהל ֲעָדֶת ֲחִסין ָקדֹוׁש, ְּברֹב טּוְב
.ְּפֵנה, זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶת ָיִחיד ֵּגֶאה, ְלַעְּמ

ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו, יֹוֵדַע ַּתֲעֻלמֹות.
ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.

Sok közösség itt kezdi a Mincha délutáni imát

ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶת, עֹוד ְיַהְללּו ֶּסָלה. ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו, 
ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשיהוה ֱאָהיו.

.Ono, böchojách gödulász jömincho, tátir cöruro אנא בכח
 Kábél rinász ámöcho, szágvénu, táhárénu, nojro,

No gibojr, dojrséj jichudcho, kövovász somrém.
Borchém, táhárém, ráchámém, cidkoszcho tomid gomlém.
Chászin kodojs, börojv tuvcho náhél ádoszecho.
Jochid gée, löámcho pöné, zojchréj ködusoszecho.
Sávoszénu kábél usmá cáákoszénu, jojdéá táálumojsz.

Boruch sém kövojd málchuszoj löojlom voed.

 -Ásréj jojsvé vészecho, ojd jöhálölucho szelo. Ásréj hoom se אשרי
   kocho loj, ásré hoom seÁdojnoj Elojhov. 

,Kérünk, oldd fel*  a megkötözöttet nagy erõs jobboddal  אנא בכח
 Fé lelmetes, fogadd néped dalát, emelj magadhoz, tisztíts meg minket,
vitézen õrizd, mint a szem fényét azokat, akik egyetlennek tartanak,
áldd meg, tisztítsd meg õket, juttass nekik igaz irgalmadból,
erõs és szent, nagy jóságodban mutass utat gyülekezetednek,
Dicsõséges, Egyetlen, nézz népedre, amely emlékezik szentségedre,
Titkok Tudója, fogadd jajunkat, hallgasd meg kiáltásunkat!

Áldott legyen szent uralmának Neve örökké!

!Boldogok, akik házadban lakhatnak, szüntelenül dicsérhetnek Téged  אשרי
Boldog a nép, amelynek így megy a sora, boldog a nép, amelynek az

 Örökkévaló az Istene! (Zsoltárok 84:5., 144:16.)

* Kérünk, oldd fel... A jegyzetet lásd a 73. oldalon.
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Töhilo löDovid. Árojmimcho Elojháj háMelech, váávorcho simcho 
löoj lom voed. Böchol jojm ávorcheko, vááhálölo simcho löojlom voed. 
Go dojl Ádojnoj umöhulol möojd, völigduloszoj éjn chéker. Dojr ledojr 
jö sábách máászecho, ugvurojszecho jágidu. Hádár kövojd hojdecho, 
vö divré niflöojszecho oszicho. Veezuz nojrojszecho jojméru ug du-
losz cho ászá preno. Zecher ráv tuvcho jábiu, vöcidkoszcho jöránénu. 
Chá nun vö ráchum Ádonoj, erech ápájim ugdol choszed. Tojv Ádojnoj 
lá kojl, vö ráchámov ál kol máászov. Jojducho Ádojnoj kol máászecho, 
vá  chá szidecho jövorchucho. Kövojd málchuszcho jojméru, ugvu rosz-
cho jö dábéru. Löhojdiá livné hoodom gövurojszov, uchvojd hádár 
mál  chu szoj. Málchuszcho málchusz kol ojlomim, umemsáltecho 

Dávid dicshimnusza. Magasztallak, Istenem, Király, és örökkön-örökké ál-
dom Ne ved. Nap mint nap áldalak, örökké dicsérem Neved. Nagy az Örökké-
való, és igen dicsõített, nagysága kifürkészhetetlen. Egyik nemzedék a másik-
nak adja to vább alkotásod dicséretét, és beszél nagy tetteidrõl. Én is gondolko-
dom fen sé ges, ragyogó dicsõséged és csodás dolgaid felõl. Elmondják, mily fé-
lelmetes az erõd, nagyságodról meg én beszélek. Nagy jó tetteid emlékét idéz-
getik, és meg ének lik igazságtételedet. Kegyelmes és irgalmas az Örökkévaló, 
hosszan tartó a tü relme és nagy a szeretete. Jó az Örökkévaló mindenkihez, ir-
galma kiterjed min den teremtményére. Minden, amit teremtettél, Örökkévaló, 
hálás Neked, és híveid áldanak Téged. Elmondják, mily dicsõ az uralmad, és ha-
talmadról be szélnek, hogy tudassák az emberekkel hõstetteidet és uralmadnak 
fenséges di csõségét. Uralmad örök uralom, és kormányzásod minden nemze-
dékre ki ter jed. Az Örökkévaló felsegíti mind az elesetteket, és kiegyenesíti min-
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ְלעֹוָלם   ִׁשְמ ַוֲאָבְרָכה   ,ַהֶּמֶל ֱאלֹוַהי   ֲארֹוִמְמ ְלָדִוד,  ְּתִהָלה 
יהוה  ָּגדֹול  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם   ִׁשְמ ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך,  יֹום  ְּבָכל  ָוֶעד. 
 ,ַמֲעֶׂשי ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  דֹור  ֵחֶקר.  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמאֹד,  ּוְמֻהָּלל 
ּוְגבּורֶֹתי ַיִּגידּו. ַהַדר ְּכבֹוד הֹוֶד, ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֶֹתי ָאִׂשיָחה. ֶוֱעזּוז
 ַיִּביעּו, ְוִצְדָקְת ֲאַסְּפֶרָּנה. ֶזֶכר ַרב טּוְב ֹיאֵמרּו ּוְגֻדָּלְת נֹוראֹוֶתי
ְיַרֵּננּו. ַחּנּון ְוַרחּום יהוה, ֶאֶר ַאַּפִים ּוְגָדל ָחֶסד. טֹוב יהוה ַלּכֹל,
ַוֲחִסיֶדי  ,ַמֲעֶׂשי ָּכל  יהוה   יֹודּו ַמֲעָׂשיו.  ָּכל  ַעל  ְוַרֲחָמיו 
ְיָבְרכּוָכה. ְּכבֹוד ַמְלכּוְת ֹיאֵמרּו, ּוְגבּוָרְת ְיַדֵּברּו. ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני
ָּכל  ַמְלכּות   ַמְלכּוְת ַמְלכּותֹו.  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְגבּורָֹתיו,  ָהָאָדם 
עֹוָלִמים, ּוֶמְמַׁשְלְּת ְּבָכל דֹר ָודֹר. סֹוֵמ יהוה ְלָכל ַהּנְֹפִלים, ְוזֹוֵקף



Mincha – Délutáni ima

böchol dojr vodojr. Szojméch Ádojnoj löchol hánojflim, vözojkéf 
löchol hák fu fim. Éjnéj chojl élecho jöszábéru, vöÁto nojszén lohem 
esz ochlom böi toj. Pojszéách esz jodecho, umászbiá löchol cháj 
rocojn. Cádik Ádoj noj böchol dörochov, vöchoszid böchol máászov. 
Korojv Ádojnoj lö chol kojrov, löchojl áser jikrouhu veemesz. Röcojn 
jöréov jáásze, vö esz sávoszom jismá vöjojsiém. Sojmér Ádojnoj esz 
kol ojhávov, vö ész kol hárösoim jásmid. Töhilász Ádojnoj jödábér pi, 
vivoréch kol bo szor sém kodsoj, löojlom voed. 

Váánáchnu növorech Jo, méáto vöád ojlom, hálölujo. 

ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו,   ֵאֶלי כֹל  ֵעיֵני  ַהְּכפּוִפים.  ְלָכל 
ָאְכָלם ְּבִעּתֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד, ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ַצִּדיק יהוה 
ְּבָכל ְּדָרָכיו, ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו. ָקרֹוב יהוה ְלָכל קְֹרָאיו, ְלָכל 
ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת  ַיֲעֶׂשה,  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  ֶבֱאֶמת.  ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶשר 
ְויֹוִשיֵעם. ׁשֹוֵמר יהוה ֶאת ָּכל אֲֹהָביו, ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד. 

ְּתִהַּלת יהוה ְיַדֶּבר ִּפי, ִויָבֵר ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד.
ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵר ָיּה, ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, ַהְללּוָיּה.

den gör nyedt hátát. Feléd fordul mindenki szeme, s Te idejében gondoskodsz 
élel mük rõl. Kinyitod kezedet, és kegyelmedben jól tartasz minden élõlényt. 
Igaz sá gos az Örökkévaló minden lépése, és jóságos minden cselekedete. Közel 
van az Örökkévaló mindenkihez, aki igazából hívja. Teljesíti tisztelõi kívánsá-
gát, meg hallgatja jajszavukat, és segít rajtuk. Ügyel az Örökkévaló mindazokra, 
akik szeretik, a gonosztevõket meg mind elpusztítja. Az Örökkévaló dicséretét 
hir deti szám, hadd áldja minden hús-vér [teremtmény] szent Nevét mindörökre!

(145. zsoltár*)

Áldjuk mi is az Örökkévalót most és mindörökké, halleluja!
(Zsoltárok 115:18.)

*145. zsoltár: A köznyelvben a kezdõszaváról Ásrénak hívják ezt a zsoltárt. A Talmud (Bráchot 
4b.) azt állítja, hogy aki naponta háromszor elmondja az Ásrét, ez már önmagában akkora érdem, 
amiért túlvilági üdvösség jár. Így a mindennapi imarendben háromszor szerepel. A Talmud ennek 
két okát látja: az egyik, hogy egy kivétellel az álefbét minden betûjét tartalmazza, ami jelképezi, 
hogy bár az egész ábécét felhasználjuk, Isten dicsõségét nem vagyunk képesek kifejezni. A másik 
ok az, hogy e szerint a zsoltár szerint Isten mindenkire kiterjeszti személyes gondviselését, õ az, aki 
„kinyitja kezét, és kielégít minden élõlényt”.
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מנחה לערב שבת

Az elõimádkozó חצי קדיש-t (fél kádist) mond.

ְבָרא  ִּדי  ְּבָעְלָמא  ָאֵמן,]   :Közösség] ַרָּבא,  ְׁשֵמּה  ְוִיְתַקַּדׁש  ִיְתַּגַּדל 
ְמִׁשיֵחּה, ִוְיָקֵרב  ּפּוְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,   ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה, 

ִיְׂשָרֵאל.  ֵּבית  ְדָכל  ּוְבַחֵּיי  ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  ָאֵמן,]   :Közösség]
ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

[Közösség: ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 
[ִיְתָּבֵר

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. ִיְתָּבֵר ְוִיְׁשַּתַּבח 
ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוָמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא 
ְוִׁשיָרָתא  ִּבְרָכָתא  ָּכל  ִמן  ְלֵעָּלא  ָאֵמן,]   :Közösség] הּוא,   ְּבִרי
ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]

 Jiszgádál vöjiszkádás sömé rábo, [Közösség: Omén!] böolmo יתגדל
 di vöro chiruszé, vöjámlich málchuszé, vöjácmách purkoné 
vi korév mösiché, [Közösség: Omén!] bechájéchojn uvjojméchojn uvö-
chá jé döchol bész Jiszroél, báágolo uvizmán koriv vöimru omén! 

[Közösség: Omén! Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé ol-
májo. Jiszboréch…] 

Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé olmájo. Jiszboréch 
vö jis tábách vöjiszpoér vöjiszrojmom vöjisznászé vöjiszhádor vöjiszále 
vö jiszhálol sömé dökudso brich hu, [Közösség: Omén!] löélo min kol 
bir choszo vösiroszo tusböchoszo vönechemoszo dáámiron böolmo, 
vöim ru omén! [Közösség: Omén!] 

 ,Magasztaljuk és szenteljük meg nagy Nevét [Közösség: Omén!] e világon יתגדל
 melyet kedvére teremtett, érvényesítse uralmát, hozza közelebb a meg vál-
tást, és gyorsítsa a Messiás eljövetelét, [Közösség: Omén!] életetek során, egész 
Iz rael élete során, hamarosan, már a közeljövõben, s mondjátok erre: omén!

[Közösség: Omén! Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! 
Le gyen áldott...]

Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! Legyen áldott és di-
csért, di csõ és magasztos, fennkölt és hírneves, imádott és megszentelt a Neve 
annak, aki Szent, áldott Õ! [Közösség: Áldott Õ!] Áldottabb Ô minden áldás-
nál, köl te mény nél, dicshimnusznál és vigaszéneknél, amit a világon mondanak, 
s ti mond já tok erre: omén! [Közösség: Omén!]
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 שמונה עשרה - עמידה
Ámidá – Tizennyolc áldás* 

Az Ámidát állva, összezárt lábakkal, halkan mondjuk, majd miután a kö-
zös ség befejezte, az elõimádkozó hangosan megismétli. Az ismétlés során 
a közösség a Báruch Hu ubáruch smo (Áldott Õ és áldott a neve), illetve 
Omén választ, és a Kdusá valamint a Mojdim imákat mondja. Az Ámidával 
kapcsolatos további tudnivalókat lásd a 95. oldalon.

.ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶת

1. Õsatyák

ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאֵהי  ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו   (:Meghajolva)

ַאְבָרָהם, ֱאֵהי ִיְצָחק, ֵואֵהי ַיֲעקֹב. ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, 
ֵאל ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ְוקֹוֵנה ַהּכֹל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, 

ּוֵמִביא ּגֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה.

Ádojnoj szöfoszáj tiftoch, ufi jágid töhiloszecho.

 ,Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu vÉlojhéj ávojszénu (:Meghajolva) ברוך
 Elojhéj Áv rohom, Elojhéj Jic’chok, vÉlojhéj Jáákojv. Hoél há go-
dojl há gi bojr vö hánojro, Él eljojn, gojmél chászodim tojvim, vökojné 
há kojl, vözoj chér chász dé ovojsz, umévi gojél livné vönéhem lömáán 
sö moj böá há vo.

Nyisd meg ajkamat, Uram, hogy dicséretedet hirdesse szám!
(Zsoltárok 51:17.)

 Áldott vagy Te, Örök Istenünk, õseink Istene, Ábrahám (:Meghajolva) ברוך
 Istene, Izsák Istene és Jákob Istene! Nagy, erõs és félelmes Isten, ma-
gasságos Isten, aki jó val jutalmazza az igazakat, mindennek teremtõje, aki em-
lékezetében tartja õseink igaz voltát, és szeretetében megváltást hoz utódaikra 
Neve kedvéért. 

* Ámidá: A hagyomány szerint a Nagy Gyülekezet (i. e. IV. sz.) vezette be, majd a jávnei Szán hed rin 
(i. sz. I. sz.) szövegezte meg a Tizennyolc áldást (Smone eszré), más néven Ámidát, és ren delte el 
napi háromszori elmondását. A Tizennyolc áldás az élet minden területét felöleli, be le ért ve a Mes-
siás által történõ megváltásért való könyörgést is. A Második Szentély lerombolása (i. sz. 70) után ti-
zenkilencre emelkedett az áldások száma. Az Ámidá („állva”) kifejezést a Zohár hasz nálja elõször.
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מנחה לערב שבת

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:*

 ָחֵפץ ַּבַחִּיים, ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים, ְלַמַעְנ ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים, ֶמֶל
ֱאִהים ַחִּיים.

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:*

Emlékezz ránk, hogy éljünk, életet kedvelõ Király, s jegyezz be bennünket 
az Élet Könyvébe a Magad kedvéért, élõ Isten!

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:*

Zochrénu löchájim, Melech choféc báchájim, vöchoszvénu 
böszéfer há chájim, lömááncho Elojhim chájim.

ָמֵגן  יהוה,  ַאָּתה   ָּברּו  (:Meghajolva) ּוָמֵגן.  ּומֹוִׁשיַע  עֹוֵזר   ֶמֶל
ַאְבָרָהם.

2. Isten hatalma

ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני, ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה, ַרב ְלהֹוִׁשיַע,

Melech ojzér umojsiá umogén. (Meghajolva:) Boruch Áto Ádojnoj, 
mo  gén Ávrohom.

 ,Áto gibojr löojlom, Ádojnoj, möchájé mészim Áto, ráv löhojsiá אתה גבור

Segítõ, megmentõ és oltalmazó Uralkodó! (Meghajolva:) Áldott vagy Te, 
Örökkévaló, Ábrahám védelmezõje! 

!Örök a hatalmad, Urunk, Te kelted életre a holtakat, nagy megmentõ אתה גבור

* Rojs hásono és jojm kipur között... Ebben az idôszakban hat betoldás van az Ámidá imá-
ban. Öt helyen – a háMelech háKádos („...szent Király!”) befejezésû imarész kivételével –, ha el-
felejtette betoldani, nem kell újra elmondani az imát.

Télen hozzátesszük:
másiv horuách umojrid hágesem.

Nyáron hozzátesszük:
mojrid hátol.

Télen hozzátesszük:
...aki szelet fúvat, és esõt hullat!

Nyáron hozzátesszük:
...aki harmatot hullat!
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Télen hozzátesszük:

ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם.
Nyáron hozzátesszük:

מֹוִריד ַהָּטל.
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 סֹוֵמ ַרִּבים,  ְּבַרֲחִמים  ֵמִתים  ְמַחֶּיה  ְּבֶחֶסד,  ַחִּיים  ְמַכְלֵּכל 
נֹוְפִלים, ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵּים  ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני 
ָעָפר. ִמי ָכמֹו ַּבַעל ְּגבּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָּל, ֶמֶל ֵמִמית ּוְמַחֶּיה 

ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה.

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ְמַחֶּיה ַהֵּמִתים.

Möchálkél chájim böcheszed, möcháje mészim böráchámim rábim, 
szoj méch nojflim, vörojfé chojlim, umátir ászurim, umökájém emu-
no szoj liséné ofor. Mi chomojcho báál gövurojsz umi dojme loch, 
Me lech mémisz umöcháje umácmiách jösuo.

Vöneemon Áto löháchájojsz mészim. Boruch Áto Ádojnoj, möcháje 
há mészim. 

Jóságában ellátja az élõket, és feléleszti a holtakat nagy irgalmában, támo-
gatja az elesetteket, meggyógyítja a betegeket, feloldozza a megkötözötteket, 
és betartja hû fogadalmát a porban szunnyadóknak. Ki olyan, mint Te, Hata-
lom Ura, és ki has onlítható hozzád, Uralkodó, aki öl, éltet és segítséget hoz a 
világra? 

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

Ki hasonlítható hozzád, Irgalom Atyja, aki irgalmában megemlékezik te remt-
ményeirõl, hogy éljenek? 

Bízhatunk benned, hogy feltámasztod a halottakat. Áldott vagy Te, Örök-
ké va ló, aki életre kelti a halottakat!
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Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

ִמי ָכמֹו ָאב ָהַרֲחָמן, זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים  ְּבַרֲחִמים.

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

Mi chomojcho ov horáchámon, zojchér jöcurov löchájim bö rá-
chá mim.

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

Ki hasonlítható hozzád, Irgalom Atyja, aki irgalmában megemlékezik te-
remt ményeirõl, hogy éljenek?



מנחה לערב שבת

-A közösség, majd az elõimádkozó: Nökádés esz simcho boojlom, kö נקדש
  sém semákdisim ojszo bisméj morojm, kákoszuv ál jád nö vie-
cho: vökoro ze el ze vöomár:

Mindenki: Kodojs, kodojs, kodojs Ádojnoj Cövoojsz, meloj chol 
hoo rec kövojdoj.

Elõimádkozó: Löumoszom boruch jojméru.
Mindenki: Boruch kövojd Ádojnoj mimökojmoj.
Elõimádkozó: Uvödivré kodsöcho koszuv lémojr:
Mindenki: Jimlojch Ádojnoj löojlom, Elojhájich Cijojn lödojr vodojr, 

há lölujo.

-A közösség, azután az elõimádkozó: Hadd szenteljük meg Neved, ahogy meg נקדש
 szentelik a magasságos égben, amint prófétáid írták: „S így hirdette 
egyik a másiknak:

Mindenki: Szent, szent, szent a Seregek Ura, tele a világ dicsõségével!”
Elõimádkozó: A szembenállók meg így szólnak: „Áldott...
Mindenki: Áldott legyen az Örökkévaló dicsfénye lakhelyébõl!”
Elõimádkozó: Szentírásodban meg ez áll: 
Mindenki: „Örökké fog uralkodni az Örökkévaló, Istened, Cion, nemzedékrõl 

nem zedékre, halleluja!”
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Kdusa (Askenáz rítus szerint)

Mikor az elõimádkozó ismétli az Ámidát, 
az álló közösség és az elõimádkozó felváltva mondják:

ְּכֵׁשם  ָּבעֹוָלם,   ִׁשְמ ֶאת  ְנַקֵּדׁש   :A közösség, majd az előimádkozó

ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים אֹותֹו ִּבְׁשֵמי ָמרֹום. ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶא, ְוָקָרא ֶזה 
ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

Mindenki: ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש יהוה ְצָבאֹות, ְמא ָכל ָהָאֶרץ 

ְּכבֹודֹו. 
Előimádkozó: ְלֻעָּמָתם ָּברּו ֹיאֵמרּו: 

Mindenki: ָּברּו ְּכבֹוד יהוה ִמְּמקֹומֹו.

Előimádkozó: ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁש ָּכתּוב ֵלאמֹר:

Mindenki: ִיְמ יהוה ְלעֹוָלם, ֱאַהִי ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר, ַהְללּוָיּה. 
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Kdusa (Chászid rítus szerint)

Mikor az elõimádkozó ismétli az Ámidát, 
az álló közösség és az elõimádkozó felváltva mondják:

סֹוד  ִׂשיַח  ְּכנַֹעם   ְוַנֲעִריָצ  ַנְקִּדיָׁש  :A közösség, majd az előimádkozó

ַׂשְרֵפי קֶֹדׁש ַהְּמַׁשְּלִׁשים ְל ְקֻדָׁשה, ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶא, ְוָקָרא 
ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

Mindenki: ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש יהוה ְצָבאֹות, ְמא ָכל ָהָאֶרץ 

ְּכבֹודֹו.
Előimádkozó: ְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים ְואֹוְמִרים:

Mindenki: ָּברּו ְּכבֹוד יהוה ִמְּמקֹומֹו.

Előimádkozó: ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁש ָּכתּוב ֵלאמֹר:

Mindenki: ִיְמ יהוה ְלעֹוָלם, ֱאַהִי ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר, ַהְללּוָיּה.

 A közösség, majd az elõimádkozó: Nákdisoch vönááricoch könojám נקדישך
 sziách szojd szárfé kojdes, hámösálösim Löcho köduso, ká-
ko szuv ál jád növiecho: vökoro ze el ze vöomár:

Mindenki: Kodojs, kodojs, kodojs Ádojnoj Cövoojsz, meloj chol 
hoo rec kövojdoj.

Elõimádkozó: Löumoszom mösáböchim vöojmrim:
Mindenki: Boruch kövojd Ádojnoj Mimökojmoj.
Elõimádkozó: Uvödivré kodsöcho koszuv lémojr:
Mindenki: Jimlojch Ádojnoj löojlom, Elojhájich Cijojn lödojr vodojr, 

há lölujo.

 A közösség, azután az elõimádkozó: Téged szentelünk és imádunk meg a נקדישך
 szent szeráfok kellemes és misztikus szavaival, akik háromszor szen-
telnek Téged, amint prófétáid írták: „S így hirdette egyik a másiknak:

Mindenki: Szent, szent, szent a Seregek Ura, tele a világ dicsõségével!”
Elõimádkozó: A szembenállók meg így dicsõítenek és szólnak…
Mindenki: Áldott legyen az Örökkévaló dicsfénye lakhelyébõl!”
Elõimádkozó: Szentírásodban meg ez áll: 
Mindenki: „Örökké fog uralkodni az Örökkévaló, Istened, Cion, nemzedékrõl 

nem zedékre, halleluja!” 
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3. Isten szentsége

- Elõimádkozó: Nemzedékrõl nemze לדור ודור
 dékre adjuk tovább nagyságodat, és 
örök kön-örökké hirdetjük szentségedet; dicsére-
ted, Istenünk, ajkunkról sosem fog szûnni, mert 
nagy és szent Isten és Uralkodó vagy. Áldott vagy 
Te, Örökkévaló, szent Isten!

 ָּגְדֶל ַנִּגיד  ָודֹור  ְלדֹור   :Előimádkozó

 ְוִׁשְבֲח ַנְקִּדיׁש,   ְקֻדָּׁשְת ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח 
ֱאֵהינּו ִמִּפינּו א ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּכי 
ֵאל ֶמֶל ָּגדֹול ְוָקדֹוש ָאָּתה. ָּברּו ַאָּתה 

יהוה, °ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש.

 ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמ
ּוְקדֹוִׁשים  ָקדֹוׁש, 
 ְיַהְללּו יֹום  ְּבָכל 
ַאָּתה   ָּברּו ֶּסָלה. 
יהוה, °ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש.

 ,Szent vagy Te אתה קדוש
 és szent a Ne-
ved, a szentéletûek nap 
mint nap Téged di csõí te nek 
mindörökké. Áldott vagy 
Örök  kévaló, szent Isten!

4. Tudat

ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדַעת ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה. ָחֵּננּו ֵמִאְּת ֵּדָעה 
ִּביָנה ְוַהְׂשֵּכל. ָּברּו ַאָּתה יהוה, חֹוֵנן ַהָּדַעת.

 Áto kodojs אתה קדוש
 vö  sim cho ko -
dojs, uködojsim bö chol 
jojm jöhá lö lu cho sze lo. 
Boruch Áto Ádoj noj, 
hoÉl háko dojs. 

 Te ajándékoztad meg az embert tudattal, a halandót belátással. Önts אתה חונן
 be lénk is tudatot, belátást és értelmet! Áldott vagy Te, Örökkévaló, 
aki tudatot ajándékoz! 
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- Áto chojnén löodom, dáász umöláméd leenojs bino. Cho אתה חונן
 né nu méit cho déo bino vöhászkél. Boruch Áto Ádojnoj 
choj nén hodoász.

 Előimádkozó: Lödojr vodojr nágid לדור ודור
 godlecho, ulönécách nöcochim 
kö dusoszcho nákdis, vösivchácho Elojhé-
nu mipinu loj jomus löojlom voed, ki Él 
melech godojl vökodojs Oto. Boruch Áto 
Ádojnoj, °hoÉl hákodojs.

° Rojs hásono és jojm kipur között:

szent Király! • háMelech hákodojs • .ַהָּקדֹוׁש ַהֶּמֶל
Aki eltévesztette, és már folytatta az imát, kezdje elölről.
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5. Megtérés

ֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶת, ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבֹוָדֶת, ְוַהֲחִזיֵרנּו 
ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶני. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה.

6. Megbocsátás
A következõ bekezdésben a ,ָחָטאנּו és ,ָפָׁשְענּו szavaknál

jobb öklünkkel ráütünk mellünkre a szívünk táján.

ִּכי  ָפָׁשְענּו,  ִּכי  ַמְלֵּכנּו  ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  ִּכי  ָלנּו ָאִבינּו  ְסַלח 
מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ָאָּתה. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ַחנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסַח.

7. Megváltás

ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו, ּוְגָאֵלנּו ְמֵהָרה ְלַמַען ְׁשֶמ, ִּכי 
ּגֹוֵאל ָחָזק ָאָּתה. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל.

- Hásivénu ovinu löszojroszecho, vökorvénu Málkénu láávojdo השיבנו
 szecho vöhácházirénu biszsuvo sölémo löfonecho. Boruch 
Áto Ádoj noj, horojce bisz’suvo.

A következõ bekezdésben a chotonu és fosonu szavaknál 
jobb öklünkkel ráütünk mellünkre a szívünk táján.

 ,Szölách lonu Ovinu ki chotonu, möchál lonu Málkénu ki fosonu סלח
 ki mojchél vöszoléách Oto. Boruch Áto Ádojnoj, chánun há már-
be liszlojách.

-Röé no vöonjénu vörivo rivénu, ugolénu möhéro lömáán söme ראה
 cho, ki gojél chozok Oto. Boruch Áto Ádojnoj, gojél Jiszroél.

 ,Téríts vissza minket, Atyánk, tanodhoz; fogadj minket, Királyunk השיבנו
 szol gálatodba, engedd, hogy megbánással térjünk vissza hozzád! Ál-
dott vagy Te, Örökkévaló, aki szívesen fogadja a megtérést! 

A következõ bekezdésben a vétkeztünk és bûnöztünk szavaknál 
jobb öklünkkel ráütünk mellünkre a szívünk táján.

 ,Bocsáss meg nekünk, Atyánk, mert vétkeztünk; nézd el nekünk, Királyunk סלח
 hogy bûnöztünk, hiszen Te elnézõ és megbocsátó vagy! Áldott vagy Te, 
Örökkévaló, kegyelmes, aki sokszor megbocsát! 

 -Figyelj fel szenvedéseinkre, és szállj perbe értünk, válts meg minket ha ראה
 ma rosan Neved kedvéért, mert erõs Megváltó vagy! Áldott vagy Te, Örök-
kévaló, Izrael Megváltója! 
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Böjtnapokon az elõimádkozó itt hozzáteszi:

ֲעֵנּנּו יהוה ֲעֵננּו ְּביֹום צֹום ַּתֲעִניֵתנּו, ִּכי ְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאָנְחנּו. 
ִּתְתַעַּלם  ְוַאל  ִמֶּמּנּו,   ָּפֶני ַּתְסֵּתר  ְוַאל  ִרְׁשֵענּו,  ֶאל  ֵּתֶפן  ַאל 
ִמְּתִחָּנֵתנּו. ֱהֵיה ָנא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ְיִהי ָנא ַחְסְּד ְלַנֲחֵמנּו, ֶטֶרם 
ִנְקָרא ֵאֶלי ֲעֵננּו, ַּכָּדָבר ֶּׁשֶנֱאַמר: ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה, 
עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאִני ֶאְׁשָמע. ִּכי ַאָּתה יהוה ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה, 
ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ָהעֹוֶנה 

ְּבֵעת ָצָרה.

Böjtnapokon az elõimádkozó itt hozzáteszi:

 Ánénu Ádojnoj ánénu böjojm cojm táániszénu, ki vöcoro עננו
 gö dojlo ánochnu. Ál téfen el risénu vöál tásztér ponecho mi-
menu, vöál tiszálám mitchinoszénu. Hejé no korojv lösávoszénu, 
jö hi no chászdöcho lönácháménu, terem nikro élecho ánénu, ká do-
vor söneemár: vöhojo terem jikrou vááni eene ojd hém mö dáb rim 
váá ni esmo. Ki Áto Ádojnoj hoojne böész coro pojde umácil bö chol 
ész coro vöcuko. Boruch Áto Ádojnoj, hoojne löámoj Jisz ro él böész 
co ro.

Böjtnapokon az elõimádkozó itt hozzáteszi:

 ,Válaszolj nekünk, Örökkévaló, válaszolj sanyargató böjtnapjainkon עננו
 mert nagy bajban vagyunk! Tekints el gonoszságunktól, ne fordulj el 
tõ lünk, és ne zárkózz el könyörgésünk elõl! Közelrõl hallgasd meg hát jaj kiál-
tásunkat, s küldj nekünk kegyes vigasztalást! Felelj nekünk, még mielõtt hoz zád 
fordulunk, amint írva van: „Még mielõtt hívnak, már válaszolok nekik, még alig 
szóltak, már meghallgatom õket” – hiszen Te vagy az Örökkévaló, aki hallgat 
ránk a bajban, kivált és megment minden bajból és szorultságból. Ál dott vagy 
Te, Örökkévaló, aki meghallgat minket a baj idején! 
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8. Gyógyulás

ָאָּתה,  ְתִהָּלֵתנּו  ִּכי  ְוִנָּוֵׁשָעה,  הֹוִׁשיֵענּו  ְוֵנָרֵפא,  יהוה  ְרָפֵאנּו 
ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל ַמּכֹוֵתינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶל רֹוֵפא ֶנֱאָמן 

ְוַרֲחָמן ָאָּתה. ָּברּו ַאָּתה יהוה, רֹוֵפא חֹוֵלי ַעמֹו ִיְׂשָרֵאל.

9. Megélhetés

ִמיֵני  ָּכל  ְוֶאת  ַהּזֹאת  ַהָּׁשָנה  ֶאת  ֱאֵהינּו  יהוה  ָעֵלינּו   ָּבֵר
ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה, 

 nyáron: ְוֵתן ְּבָרָכה            télen: ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה

ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ְוַׂשְּבֵענּו ִמטּוֶב, ּוָבֵר ְׁשָנֵתנּו ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות. 
ָּברּו ַאָּתה יהוה, ְמָבֵר ַהָּׁשִנים.

- Röfoénu Ádojnoj vönérofé, hojsiénu vönivoséo, ki szöhilo רפאנו
 szé nu Oto, vöháálé röfuo sölémo löchol mákojszénu, ki Él 
me lech rojfé neemon vöráchámon Oto. Boruch áto Ádojnoj, rojfé 
choj lé ámoj Jiszroél.

 Boréch olénu Ádojnoj Elojhénu esz hásono házojsz vöész kol ברך
 miné szövuoszo lötojvo,  

nyáron: vöszén börocho télen: vöszén tál umotor livrocho

ál pöné hoádomo, vöszábénu mituvecho, uvoréch sönoszénu kásonim 
hátojvosz. Boruch Áto Ádojnoj, mövoréch hásonim.

-Gyógyíts minket, Örökkévaló, hogy meggyógyuljunk, ments meg min רפאנו
 ket, hogy megmeneküljünk, amiért Téged dicsérünk! Hozz teljes gyó-
gyu lást se beinkre,  Úristen, mert hûséges és irgalmas orvos vagy! Áldott vagy 
Te, Örök ké való, aki meggyógyítja népe, Izrael betegeit! 

 -Áldd meg nekünk, Örökkévaló Istenünk, ezt az évet, hogy minden ter ברך
 més jó legyen, s hozz

nyáron: áldást télen: áldásos esõt és harmatot 
a földre, hadd lakjunk jól annak javából! Áldd meg évünket, mint a jó éveket! 
Ál dott vagy Te, Örökkévaló, aki megáldja az éveket! 
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10. A számûzöttek egybegyûjtése

ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו, ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו, ְוַקְּבֵצנּו 
ִנְדֵחי ַעמֹו  ַיַחד ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ְמַקֵּבץ 

ִיְׂשָרֵאל.
11. A jog helyreállítása

ָהִׁשיָבה ׁשֹוְפֵטינּו ְּכָבִראׁשֹוָנה, ְויֹוֲעֵצינּו ְּכַבְּתִחָּלה, ְוָהֵסר ִמֶּמנּו 
ּוְבַרֲחִמים,  ְּבֶחֶסד   ְלַבְּד ָעֵלינּו ַאָּתה יהוה   ּוְמלֹו ַוֲאָנָחה,  ָיגֹון 
ְוַצְּדֵקנּו ַּבִּמְׁשָּפט. ָּברּו ַאָּתה יהוה, °ֶמֶל אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט.

12. Besúgók és gonosztevõk

ְוַלַּמְלִׁשיִנים ַאל ְּתִהי ִתְקָוה, ְוָכל ָהִרְׁשָעה ְּכֶרַגע ּתֹאֵבד, ְוָכל 

- Töká bösojfor godojl löchéruszénu, vöszo nész lökábéc go lu תקע
 joj szénu, vökábcénu jáchád méárbá kánfojsz hoorec. Boruch Áto 
Ádojnoj, mökábéc nidché ámoj Jiszroél.

 Hosivo sojfténu kövorisojno vöjoácénu kövátchilo, vöhoszér השיבה
 mi me nu jogojn váánocho, umlojch olénu Áto Ádojnoj lövá-
dö cho bö che szed uvöráchámim vöcádkénu bámispot. Boruch Áto 
Ádojnoj, °melech ojhév cö doko umispot. 

 ,Völámálsinim ál töhi szikvo, vöchol háriso köregá tojvéd ולמלשינים

 Adj jelt a nagy kürttel szabadulásunkra, és emelj zászlót szétszórtjaink תקע
 egybegyûjtésére! Gyújts is egybe minket a föld négy tájáról! Áldott vagy 
Te, Örökkévaló, aki egybegyûjti népe, Izrael számûzöttjeit! 

 Adj nekünk újra bírákat, mint valaha, tanácsadókat, mint egykor, és השיבה
 távolíts el tõlünk bánatot és szenvedést! Légy Te az, aki kegyesen és 
ir galommal uralkodik felettünk, hogy ítélethozáskor felments minket! Áldott 
vagy Te, Örökkévaló, °igazságos ítéletet kedvelõ Király!

 A besúgóknak ne legyen reményük, és minden gonoszság egybõl ולמלשינים
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ּוְתַמֵּגר  ּוְתַׁשֵּבר  ְתַעֵּקר  ְמֵהָרה  ְוַהֵּזִדים  ִיָּכֵרתּו,  ְמֵהָרה   אֹוְיֶבי
ְוַתְכִניַע ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ׁשֵֹבר אְֹיִבים ּוַמְכִניַע 

ֵזִדים.
13. Az igazak

ַעל ַהַּצִּדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים, ְוַעל ִזְקֵני ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל 
ְּפֵליַטת סֹוְפֵריֶהם, ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק ְוָעֵלינּו, ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמי יהוה 
ֱאֵהינּו, ְוֵתן ָׂשָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמ ֶּבֱאֶמת, ְוִׂשים ֶחְלֵקנּו 
ִעָּמֶהם ּוְלעֹוָלם, א ֵנבֹוׁש ִּכי ְב ָּבָטְחנּו. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ִמְׁשָען 

ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים.

vö chol ojvecho möhéro jikorészu, vöházédim möhéro szöá kér uszö sá-
bér uszömágér vöszáchniá bimhéro vö joménu. Boruch Áto Ádoj noj, 
sojvér ojvim umáchniá zédim.

 Ál hácidikim vöál háchászidim, vöál zikné ámcho bész על הצדיקים
 Jisz roél, vöál pölétász bész szojfréhem, vöál géré hácedek 
vöolénu, jöhemu no ráchámecho Ádojnoj Elojhénu, vöszén szochor 
tojv lechol hábojtchim bösimcho beemesz, vöszim chelkénu imohem 
ulojlom, loj névojs ki böcho botochnu. Boruch Áto Ádojnoj, mison 
umivtoch lácádikim.

tûn jön el, összes ellenségeid pusztuljanak ki hamarosan, a gonosztevõket tépd 
ki gyökerestül, törd össze, igázd le és alázd meg gyorsan napjainkban! Áldott 
vagy Te, Örökkévaló, aki letöri ellenségeinket, és megalázza a gonosztevõket!*

Néped, Izrael házának igazaira, jámboraira és nagyjaira, maradék על הצדיקים
 írás tudóira, az igaz betérõkre és miránk is szálljon irgalmad, Örök 
Istenünk, és jutalmazd meg szépen azokat, akik igazán bíznak Nevedben. Hadd 
osszuk mindig az õ sorsukat, és ne valljunk sose szégyent, amiért benned bíz-
tunk! Áldott vagy Te, Örökkévaló, az igazak támasza és mentsvára! 

* A besúgóknak... A Talmud Smuél Hákátánt, vagyis „a kis Smuélt” nevezi meg ennek az 
„ál dásnak” a szerzõjeként, aki Rábán Gámliél megbízásából alkotta meg. A besúgók és eretne-
kek el leni „áldás” megalkotására Jávnéban került sor a nagy nemzeti szerencsétlenség, a Máso-
dik Szentély le rombolása (i. sz. 70.) után. Ekkor vált igen aktívvá az új eretnekcsoportok mozgo-
lódása, s a be súgás is virágzott. Habár így az Ámidá áldásainak száma tizenkilencre emelkedett, a 
köznyelvben továbbra is Smone eszrének, „Tizennyolc áldásnak” nevezik. Ennek oka lehet az is, 
hogy re ménykedünk: eljön még az az idõ, mikor nem lesz szükség külön imára az ilyesmik miatt.

41



מנחה לערב שבת

14. Jeruzsálem újjáépítése

ַּכֲאֶׁשר  ְּבתֹוָכּה  ְוִתְׁשּכֹון  ָּתׁשּוב,  ְּבַרֲחִמים   ִעיְר ְוִלירּוָׁשַלִים 
ִּדַּבְרָּת, ּוְבֵנה אֹוָתּה ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו ִּבְנַין עֹוָלם, ְוִכֵּסא ָדִוד ְמֵהָרה 

ְלתֹוָכּה ָּתִכין. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים.

15. A Messiás

 ,ְמֵהָרה ַתְצִמיַח, ְוַקְרנֹו ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶת ֶאת ֶצַמח ָּדִוד ַעְבְּד
ֶקֶרן  ַמְצִמיַח  יהוה,  ַאָּתה   ָּברּו ַהּיֹום.  ָּכל  ִּקִּוינּו   ִליׁשּוָעְת ִּכי 

ְיׁשּוָעה.
16. Isten meghallgatja az imát

ְׁשַמע קֹוֵלנּו יהוה ֱאֵהינּו, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים

- VöliJrusolájim ircho böráchámim tosuv, vösziskojn bö szoj ולירושלים
 cho kááser dibárto, uvné ojszo bökorojv böjoménu binján 
ojlom, vöchiszé Dovid möhéro lö szoj cho tochin. Boruch Áto Ádojnoj, 
bojné Jörusolojim.

 Esz cemách Dovid ávdöcho möhéro szácmiách, vökárnoj את צמח
 torum bisuoszecho, ki lisuoszchu kivinu kol hájojm. Boruch 
Áto Ádojnoj, mácmiách keren jösuo.

 ,Sömá kojlénu Ádojnoj Elojhénu, chusz vöráchén olénu שמע קולנו

 ,Térj vissza irgalmadban városodba, Jeruzsálembe, s lakozz ott ולירושלים
 amint ígérted! Építsd fel azt hamarosan, napjainkban, hogy örök-
ké áll jon, Dávid trónját is helyezd oda egyhamar! Áldott vagy Te, Örökkévaló, 
Je ruzsálem újjáépítõje! 

 Dávid szolgád sarját növeszd meg hamarjában, és segítségeddel את צמח
 emelkedjen tekintélye, hisz mi nap mint nap segítségedbe vetjük re-
ményünket! Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki a megváltás tekintélyét növeli!

 -Hallgass szavunkra, Örök Istenünk, sajnálj meg minket, és ir gal שמע קולנו
 mazz nekünk, fogadd kegyesen és szívesen imánkat, hisz Te vagy 
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Böjtnapokon itt hozzátesszük:

 Válaszolj nekünk, Örökkévaló, válaszolj sanyargató böjtnapjainkon, mert עננו
 nagy bajban vagyunk! Tekints el gonoszságunktól, ne fordulj el tõlünk, és 
ne zárkózz el könyörgésünk elõl! Közelrõl hallgasd meg hát jajkiáltásunkat, s 
küldj nekünk kegyes vigasztalást! Felelj nekünk, még mielõtt hozzád fordulunk, 
amint írva van: „Még mielõtt hívnak, már válaszolok nekik, még alig szóltak, 
már meghallgatom õket” – hiszen Te vagy az Örökkévaló, aki hallgat ránk a 
baj ban, kivált és megment minden bajból és szorultságból...

Aki elfelejtette mondani, annak nem kell pótolnia.

Böjtnapokon itt hozzátesszük:

 Ánénu Ádojnoj ánénu böjojm cojm táániszénu, ki vöcoro gödojlo עננו
 ánoch  nu. Ál téfén el risénu, vöál tásztér ponecho mimenu, vö ál 
ti szálám mitchinoszénu. Hejé no korojv lösávoszénu, jöhi no chász-
dö  cho lönácháménu, terem nikro élecho ánénu, kádovor söneemár: 
vö  ho jo terem jikrou vááni eene, ojd hém mödábrim vöáni esmo. 
Ki Áto Ádojnoj hoojné böész coro pojde umácil böchol ész coro 
vöcuko...

Aki elfelejtette mondani, annak nem kell pótolnia.

Böjtnapokon itt hozzátesszük:

ֲעֵנּנּו יהוה ֲעֵננּו ְּביֹום צֹום ַּתֲעִניֵתנּו, ִּכי ְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאָנְחנּו. 
ִּתְתַעַּלם  ְוַאל  ִמֶּמּנּו,   ָּפֶני ַּתְסֵּתר  ְוַאל  ִרְׁשֵענּו,  ֶאל  ֵּתֶפן  ַאל 
ְלַנֲחֵמנּו,   ַחְסְּד ָנא  ְיִהי  ְלַׁשְוָעֵתנּו,  ָקרֹוב  ָנא  ֱהֵיה  ִמְּתִחָּנֵתנּו. 
ֶטֶרם ִנְקָרא ֵאֶלי ֲעֵננּו, ַּכָּדָבר ֶּׁשֶנֱאַמר: ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני 
ָהעֹוֶנה  יהוה  ִּכי ַאָּתה  ֶאְׁשָמע.  ַוֲאִני  ְמַדְּבִרים  ֵהם  עֹוד  ֶאֱעֶנה, 

ְּבֵעת ָצָרה, ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה.
Aki elfelejtette mondani, annak nem kell pótolnia.

ָאָּתה,  ְוַתֲחנּוִנים  ְּתִפּלֹות  ׁשֹוֵמע  ֵאל  ִּכי  ְּתִפָּלֵתנּו,  ֶאת  ּוְבָרצֹון 
ּוִמְּלָפֶני ַמְלֵּכנּו ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו,

vö kábél böráchámim uvrocojn esz töfiloszéjnu, ki Él sojméá tö fi lojsz 
vöszáchánunim Oto, umilöfonecho Málkénu réjkom ál tösivénu... 

az Isten, aki meghallgatja az imákat és könyörgéseket, ne küldj hát el minket, 
Urunk, üres kézzel színed elõl... 
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Újhold napján és félünnepeken a következõt toldjuk be:

 Istenünk, õseink Istene! Szálljon hozzád, érkezzék elébed, fogadtassék אלהינו
 szí vesen, láttassék és hallgattassék meg, jusson eszedbe említésünk és 

Újhold napján és félünnepeken a következõt toldjuk be:

 Elojhénu vÉlojhéj ávojszénu, jáále vöjovoj vöjágiá, vöjéroe אלהינו
 vö jéroce vöjisomá, vöjipokéd vöjizochér zichrojnénu ufik doj-
né nu vözichrojn ávojszénu, vözichrojn Mosiách ben Dovid ávdecho, 

Újhold napján és félünnepeken a következõt toldjuk be:

ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  ְוַיִּגיַע,  ְוָיבֹא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֵהי  ֱאֵהינּו 
ְוִיָּׁשַמע, ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקּדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון

ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים. ָּברּו ַאָּתה יהוה, 
ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה.

17. A Szentély-béli szolgálat

ֶאת  ְוָהֵׁשב  ּוִּבְתִפָּלָתם,  ִיְׂשָרֵאל   ְּבַעְּמ ֱאֵהינּו  יהוה  ְרֵצה 
ְתַקֵּבל  ְּבַאֲהָבה  ּוְתִפָּלָתם  ִיְׂשָרֵאל  ְוִאֵּׁשי   ,ֵּביֶת ִלְדִביר  ָהֲעבֹוָדה 

.ְּבָרצֹון, ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ

...ki Áto sojméá töfilász ámcho Jiszroél böráchámim. Boruch Áto 
Ádojnoj, sojméá töfilo.

 Röcé Ádojnoj Elojhénu böámcho Jiszroél uviszfiloszom, vöhosév רצה
 esz hoávojdo lidvir bészecho, vöisé Jiszroél uszfiloszom bö áhá vo 
szö kábél börocojn, uszhi lörocojn tomid ávojdász Jiszroél áme cho.

…hiszen Te vagy az, aki irgalmában meghallgatja népe, Izrael imáját! Áldott 
vagy Te, Örökkévaló, aki hallgat az imára! 

 Fogadd szívesen, Örök Istenünk, népedet, Izraelt és imádságát, és újítsd רצה
 fel az Isten-szolgálatot Szentélyed csarnokában, hogy Izrael tûzáldozatait 
és imáját szeretettel és kedvedre fogadhasd, hadd legyen mindig kedvedre né-
ped, Iz rael szolgálata! 
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ְוִזְכרֹון   ,ָקְדֶׁש ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ְוִזְכרֹון   ,ַעְבֶּד ָּדִוד  ֶּבן  ָמִׁשיַח 
ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה,  ִלְפֵליָטה   ,ְלָפֶני ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית   ַעְּמ ָּכל 

ּוְלַרֲחִמים, ּוְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום 

vö  zichrojn Jörusolájim ir kodsecho, vözichrojn kol ámcho bész Jisz-
roél, löfonecho, lifléto lötojvo, löchén ulöcheszed ulöráchámim, 
ulö chá  jim tojvim ulösolojm böjojm

emlékezetünk, atyáink emlékezete, Dávid szolgád ivadéka, a Messiás emlékezete, 
szent városod, Jeruzsálem emlékezete és egész néped, Izrael emlékezete számára 
menekvés, jólét, kegy, szeretet, irgalom, élet és béke a mai nap,

Szukkojsz félünnepén:

ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה.
Peszách félünnepén:

ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה.
Újholdkor:

רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה.

ָזְכֵרנּו יהוה ֱאֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִׁשיֵענּו 
בֹו ְלַחִּיים טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו 

ְוהֹוִׁשיֵענּו, ִּכי ֵאֶלי ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה. 

Újholdkor:
Rojs Háchojdes háze.

Peszách félünnepén:
Chág Hámácojsz 

háze.

Szukkojsz félünnepén:
Chág Hászukkojsz 

háze.

Zochrénu Ádojnoj Elojhénu boj lötojvo, ufokdénu voj livrocho, 
vö hojsiénu voj löchájim tojvim. Uvidvár jösuo vöráchámim chusz vö-
cho nénu vöráchém olénu vöhojsiénu, ki élecho éjnénu, ki Él Melech 
chá nun vöráchum oto.

Újholdkor:
Ros Chodes napja.

Peszách félünnepén:
Mácot ünnepe.

Szukkojsz félünnepén:
Szukkot ünnepe.

Emlékezz meg ma rólunk, Örök Istenünk, javunkra, mérj ránk ma áldást, 
se gíts meg minket ma, hogy élhessünk! A megváltás és könyörület dolgában 
pe dig szánj meg, óvj meg minket, irgalmazz nekünk, segíts bennünket, mert 
raj tad függ szemünk, hiszen kegyelmes és irgalmas uralkodó Isten vagy! 

Ha valaki elfelejtette mondani a fenti betoldást, és még nem fejezte be 
az Ámidát, újra a -nél („Fogadd szívesen...”) kezdi. Ha már befejezte 

az Ámidát, akkor ismételnie kell az egész Ámidát.
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יהוה,  ַאָּתה   ָּברּו ְּבַרֲחִמים.  ְלִצּיֹון   ְּבׁשּוְב ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 
ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון.

18. Hálaadás

 .Vöszechezeno énénu bösuvcho löCijojn böráchámim ותחזינה
 Bo ruch Áto Ádojnoj, hámácházir söchinoszoj löCijojn.

 ,Szemünk láttára térj hát vissza Cionba irgalmadban! Áldott vagy Te ותחזינה
 Örökkévaló, aki visszahelyezi Jelenlétét Cionba!

- Hálásak va (:Meghajolva) מודים
 gyunk neked, hogy Te vagy 
Örök Istenünk és atyáink Istene mind-
örökre, életünk bérce, segítségünk 
paj zsa, Te vagy az nemzedékrõl 
nem ze dékre. Hálát adunk neked, és 
hir det jük dicsõségedet életünkért, me-
lyet ke zedben tartasz, lelkünkért, mely 

Mialatt az elõimádkozó az Ámidá 
ismétlésénél a Mojdim ot mondja, a 

közösség halkan a következõt:

ֲאַנְחנּו  מֹוִדים   (:Meghajolva )

ֱאֵהינּו  יהוה  הּוא  ָׁשַאָּתה   ָל
ָכל  ֱאֵהי  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֵהי 
ְּבֵראִׁשית. יֹוֵצר  יֹוְצֵרנּו  ָּבָׂשר, 

ֲאַנְחנּו  מֹוִדים   (:Meghajolva)

ֱאֵהינּו  יהוה  הּוא  ָׁשַאָּתה   ָל
ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֵהי 
ַאָּתה  ִיְׁשֵענּו,  ָמֵגן  ַחֵּיינּו,  צּור 
הּוא ְלדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ְּל ּוְנַסֵּפר 
ַהְּמסּוִרים ַחֵּיינּו  ַעל   ְּתִהָּלֶת

Mialatt az elõimádkozó az Ámidá
ismétlésénél a Modimot mondja, 
a közösség halkan a következõt:

- Hálásak va (:Meghajolva) מודים
 gyunk neked, hogy Istenünk, 
õseink Istene vagy, minden halandó 
Istene, teremtõnk, a kezdet teremtõje. 
Áldás és hála jár nagy, szent Neved-

 -Mojdim á (:Meghajolva) מודים
 nách nu loch, soáto hu 
Ádoj  noj Elojhénu vÉloj héj ávoj-
szé nu löojlom voed, cur chájénu, 
mo gén jisénu, Áto hu lö dojr vo-
dojr. Nojde löcho unöszápér tö hi-
lo szecho ál chá jé nu hámöszurim 
bö jodecho, vöál nis mojszénu 
há pö kudojsz loch, vö ál niszecho 
se bö chol jojm imo nu, vöál ni-

Mialatt az elõimádkozó az Ámidá 
ismétlésénél a Modim ot mondja, 
a közösség halkan a következõt:

- Mojdim á (:Meghajolva) מודים
 nách nu loch soÁto hu Ádoj  -
noj Elojhénu vÉlojhéj ávoj szé  nu, 
Elojhé kol boszor joj cré  nu jojcér 
bö ré sisz. Bö ro chojsz vö hoj doojsz 
lö simcho há godojl vö há ko dojs ál 
sehe che jiszonu vö ki jám tuno. Kén 
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ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול 
ְוַהָּקדֹוׁש ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתנּו ְוִקַּיְמָּתנּו. 
ְוֶתֱאסֹוף ּוְתַקְּיֵמנּו  ְּתַחֵּיּנו  ֵּכן 

ָּגֻלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶׁש ִלְׁשמֹור 
 ּוְלָעְבְּד ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנ ֻחֶּקי
ְּבֵלָבב ָׁשֵלם, ַעל ֶׁשֲאַנְחנּו מֹוִדים 

ָל. ָּברּו ֵאל ַההֹוָדאֹות.

flöoj sze cho vö toj voj sze cho 
sebö chol ész, erev vovojker vö-
co ho ro jim. Hátojv, ki loj cholu 
rá chá  mecho, vö há mö rá chém, 
ki loj számu chászodecho, 
méoj    lom kivinu loch. 

nálad van letétbe he lyez ve, cso-
dáidért, melyek nap mint nap kísér-
nek minket, minden este, reg gel és 
délben látott csodás és jó tet teidért. 
Jóságos vagy, mert nem szûnik ir-
galmad, irgalmas vagy, mert nincs 
vége szeretetednek, min dig is ben-
ned reménykedtünk. 

ְּבָיֶד, ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודֹות 
ָל, ְוַעל ִנֶּסי ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו, 
 ְוטֹובֹוֶתי  ִנְפְלאֹוֶתי ְוַעל 
ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים. 
 ,ַרֲחֶמי ָכלּו  א  ִּכי  ַהּטֹוב 
 ,ֲחָסֶדי ַתּמּו  ִּכי א  ְוַהְמַרֵחם 

.ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָל

töchájénu usz káj  mé nu vö szee szojf 
golu jojszénu lö chác rojsz kod  se cho 
lismojr chu  kecho vö láá szojsz rö coj-
necho ulö ov decho bö lé vov so lém, ál 
söánáchnu moj dim loch. Bo ruch Él 
háhoj doojsz.

nek, amiért éltettél és megtartottál minket. 
Úgy éltess és tarts meg minket továbbra 
is, gyûjtsd egybe szétszórtjainkat Szenté-
lyed udvarába, hogy betarthassuk törvé-
nyeidet, és teljesíthessük akaratodat, hogy 
tiszta szívbõl szolgálhassunk, mert hálát ad-
tunk neked! Áldott a hálaimák Istene!

Chánukakor és purimkor a következõt tesszük hozzá:

ְוַעל  ַהְּתׁשּועֹות  ְוַעל  ַהְּגבּורֹות  ְוַעל  ַהֻּפְרָקן  ְוַעל  ַהִּנִּסים  ַעל 
ַהִמְלָחמֹות ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְזַמן ַהֶּזה.

Chánukakor és purimkor a következõt tesszük hozzá:

- Ál hániszim vöál hápurkon vöál hágövurojsz vöál hátö על הנסים
 su ojsz vöál hámilchomojsz seosziszo láávojszénu bájomim 
ho hém bizmán háze. 

Chánukakor és purimkor a következõt tesszük hozzá:

-A csodákért, a megmenekülésért, a hõstettekért, a segítségért, a had על הנסים
  ba szállásért, amit õseinkért tettél annak idején ezekben a napokban.
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Chánukakor:

ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ָּגדֹול ַחְׁשמֹוָנִאי ּוָבָניו, ְּכֶׁשָעְמָדה 
ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶת ּוְלַהֲעִביָרם 
ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנ, ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם, 
ַרְבָּת ֶאת ִריָבם, ַּדְנָּת ֶאת ִּדיָנם, ָנַקְמָּת ֶאת ִנְקָמָתם,  ָמַסְרָּת ִּגּבֹוִרים 
ְּבַיד ַחָּלִׁשים, ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים, ּוְּטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים, ּוְרָׁשִעים 
ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶת. ּוְל ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול  ְּבַיד ַצִּדיִקים, 
ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמ, ּוְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה ְּגדֹוָלה ּוֻפְרָקן 
,ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶל ,ִלְדִביר ֵּביֶת ָּבאּו ָבֶני ְּכַהּיֹום ַהֶּזה. ְוַאַחר ָּכ

Chánukakor:

 A Chásmoneus nemzetségbeli Mátitjáhu, Jochánán fia, a fõpap és fiai בימי
 idején, amikor a gonosz görög uralom néped, Izrael ellen kelt, hogy el-
fe lej tesse vele tanodat, s így akaratod ellenére áthágja rendeleteidet, Te nagy 
ke gyelmedben mellé álltál baja idején, perbe szálltál érte, javára döntöttél, bosszút 
áll tál érte, a hõsködõket a gyengék, a sokaságot a kevesek, a tisztátalanokat 
a tisz ták, a gonoszokat az igazak, a rosszakaratúakat a tanoddal foglalkozók 
kezére ad tad, magadnak nagy, szent Nevet szereztél e világon, népednek, Izra-
elnek meg nagy gyõzelmet és szabadulást adtál mindmáig. Azután eljöttek fiaid 
házad csar nokába, kitakarították lakodat, megtisztították Szentélyedet, és szent 

Chánukakor:

-Biméj Mátiszjohu ben Jojchonon kojhén godojl chásmojnoi uvo בימי
 nov, köseomdo málchusz Jovon horsoo ál ámcho Jiszroél lö hás -
ki chom tojroszecho ulháávirom méchukéj röcojnecho, vöÁto bö rá -
chámecho horábim omádto lohem böész coroszom, rávto esz rivom, 
dán  to esz dinom, nokámto esz nikmoszom, moszárto gibojrim böjád 
chá  losim, vörábim böjád möátim, utöméim böjád töhojrim, ursoim 
bö jád cádikim, vözédim böjád ojszkéj szojroszecho. Ulcho osziszo 
sém go dojl vökodojs boojlomecho, ulöámcho Jiszroél osziszo tösuo 
gödojlo ufur kon köhájojm háze. Vöáchár kách bou vonecho lidvir 
bészecho, ufi nu esz hécholecho, vötiháru esz mikdosecho, vöhidliku 
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nérojsz bö chácrojsz kodsecho, vökovu sömojnász jöméj Chánuko 
élu, löhoj dojsz ulöhálél lösimcho hágodojl.

Purimkor:

 Biméj Mordöcháj vö Esz tér böSusán hábiro, kö se omád áléjhem בימי
 Ho mon ho ro so, bikés löhásmid lá há rojg ulöábéd esz kol há-
jö hu  d im, mináár vöád zokén, táf vönosim böjojm echod, bi sölojso 
oszor löchojdes sö néjm oszor, hu chojdes ádor, uslolom lovojz. Vö Áto 
böráchámecho ho rá bim héfárto esz ácoszoj, vö kil  kálto esz má chá-
sávtoj, vá  hásévojszo loj gömuloj bö rojsoj, vöszolu ojszoj vö esz bo nov 
ál hoéc.

ְוָקְבעּו   ,ָקְּדֶׁש ְּבַחְצרֹות  ֵנרֹות  ְוִהְדִליקּו   ,ִמְקָּדֶׁש ֶאת  ְוִטֲהרּו 
ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאּלּו, ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול.

Purimkor:

ָהָמן  ֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשָעַמד  ַהִּביָרה,  ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן  ָמְרְּדַכי  ִּביֵמי 
ִמַנַער  ַהְיהּוִדים,  ָּכל  ֶאת  ּוְלַאֵּבד  ַלֲהרֹג  ְלַהְׁשִמיד  ִּבֵּקׁש  ָהָרָׁשע, 
ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָחד, ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ְׁשֵנים  ָזֵקן, ַטף  ְוַעד 
ָהַרִּבים   ְּבַרֲחֶמי ְוַאָּתה  ָלבֹוז.  ּוְׁשָלָלם  ֲאָדר,  חֶֹדׁש  הּוא  ָעָׂשר, 
ְּגמּולֹו  ּלֹו  ַוֲהֵׁשבֹוָת  ַמֲחַׁשְבּתֹו,  ֶאת  ְוִקְלַקְלָּת  ֲעָצתֹו,  ֶאת  ֵהַפְרָּת 

ְּברֹאׁשֹו, ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ.

udvarodban mécseseket gyújtottak. Majd hálaadásra jelölték ki Chánuká e 
nyolc napját, nagy Neved dicséretére.

Purimkor:

 Mordecháj és Eszter ide jé ben, Susán fõvárosban, ami kor a gonosz בימי
 Há mán ellenük kelt, és az összes zsidót a gyer mekekkel, öregekkel, 
cse csemõkkel és asszo nyok kal egyetemben akarta el pusz títani, leölni és ki-
irtani egy nap alatt, a tizen ket te dik hónap, azaz ádár tizen har madik napján, 
és vagyo nukat is el akarta rabolni, nagy irgalmadban meghiúsí tot   tad terveit, 
keresztül húz tad szá mí tását, és a bünte tést az õ fejére hárítottad: fia ival együtt 
bitóra került.

Aki elfelejtette mondani, annak nem kell pótolnia.
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Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

Uchszojv löchájim tojvim kol bönéj vöriszecho. 

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

 .ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶת

ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַר ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד.

Vöál kulom jiszborách vöjiszrojmám simcho málkénu to mid löoj-
lom voed.

Mindezekért áldassék és magasztaltassék mindig a Neved, Urunk, örökkön-
örökké! 

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

Jegyezd be jó életre szövetséged tagjait! 

-Minden élõ mindörökké neked hálálkodik, és igazából dicsõíti Neve וכל החיים
 det. Bizony Te vagy mentségünk és segítségünk Istene. (Meg ha jol va:) 
Áldott vagy Te, Örökkévaló, akinek Neve „a Jóságos”, akit hálaadás il let! 
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ְוָכל ַהַחִּיים יֹודּו ֶּסָלה, ִויַהְללּו ִׁשְמ ַהָּגדֹול ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב, 
ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה. (Meghajolva:)  ָּברּו ַאָּתה יהוה, ַהּטֹוב 

ִׁשְמ ּוְל ָנֶאה ְלהֹודֹות.

-Vöchol háchájim jojducho szelo, vihálölu simcho há ga וכל החיים
 dojl löojlom ki tojv, hoÉl jösuoszénu vöezroszénu szelo. 
(Meg ha jolva:) Boruch Áto Ádojnoj, hátojv simcho ulöcho noe lö hoj-
dojsz. 
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19. Béke

Askenáz szokás szerint:

ַעל  ָרב  ָׁשלֹום 
ָּתִׂשים   ַעְמ ִיְׂשָרֵאל 
ַאָּתה  ִּכי  ְלעֹוָלם, 
ָאדֹון   ֶמֶל הּוא 
ְוטֹוב  ַהָּׁשלֹום.  ְלָכל 
ֶאת   ְלָבֵר  ְּבֵעיֶני
ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת 
.ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמ

ֵחן  ַחִּיים  ּוְבָרָכה,  טֹוָבה  ָׁשלֹום  ִׂשים 
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַרֲחִמים,  ָוֶחֶסד 
ַעֶּמ. ָּבְרֵכנּו, ָאִבינּו, ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור 
יהוה  ָּלנּו,  ָנַתָּת   ָּפֶני ְבאֹור  ִּכי   ,ָּפֶני
ּוְצָדָקה  ֶחֶסד,  ְוַאֲהַבת  ַחִּיים  ֱאֵהינּו, ּתֹוַרת 
 ְּבֵעיֶני ְוטֹוב  ְוָׁשלֹום,  ְוַחִּיים  ְוַרֲחִמים  ּוְבָרָכה 
ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל   ַעְּמ ֶאת   ְלָבֵר

.ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמ

 Solojm rov שלום רב
 á l  J i sz  roé l 
ám  cho to szim lö oj lom, 
ki Áto hu me lech o dojn 
lö chol há so lojm. Vö -
tojv bö énecho lö  vo réch 
esz ám cho Jisz roél bö-
chol ész uvö chol soo 
bi s loj  me cho. 

-Szim solojm tojvo uvrocho, chá שים שלום
 jim chén vo cheszed vö rá chá mim, 
olé nu vöál kol Jisz roél ámecho. Bor ché nu, 
Ovi nu, kulonu köe chod böojr po ne cho, ki vö-
ojr ponecho no száto lonu, Ádojnoj Eloj hénu, 
toj rász chájim vö áhávász cheszed, ucö doko 
uvö rocho vö ráchámim vöchájim vö solojm, 
vö tojv bö é necho lövoréch esz ám cho Jiszroél 
bö chol ész uvöchol soo bis loj mecho. 

 Hozz mindig שלום רב
 nagy bé kessé-
get népedre, Izraelre, 
mert Te vagy az Úr, min-
den bé ke ura, és úgy tet-
szik Ne ked, hogy mindig 
és min den órában bé kéd 
ál  dását áraszd népedre, 
Iz  raelre! 

 ,Hozz békét, jólétet, áldást, kegyet שים שלום
 sze  retetet és irgalmat reánk és né ped, 
Izrael egészére! Áldj meg minket, Atyánk, mind-
annyiunkat arcod fé nyé vel, mert arcod fé nyé ben 
ajándékoztad nekünk, Örök Istenünk, életet adó 
tanodat, kegyes sze re te te det, jó tettet, áldást és 
irgalmat, életet és bé kes sé get, és úgy tetszik ne-
ked, hogy mindig és minden órában békéd áldását 
áraszd népedre, Izraelre! 

Chászid szokás szerint:

Askenáz szokás szerint: Chászid szokás szerint:

Chászid szokás szerint: Askenáz szokás szerint:
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Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki békével áldja meg népét, Izraelt! 

Fogadd szívesen szám szólását és szívem gondolatait, Örökkévaló, Szirtem 
és Megváltóm! (Zsoltárok 19:15.)

 !Istenem, óvd meg nyelvemet a rossztól,* ajkamat a hamis beszédtõl אלהי

Boruch Áto Ádojnoj, hámövoréch esz ámoj Jiszroél básolojm.

Jihju lörocojn imré fi vöhegjojn libi löfonecho, Ádojnoj curi vögojáli.

- Elojháj, nöcojr lösojni méro, uszöfoszáj midábér mirmo, vö אלהי
 lim  kálöláj náfsi szidojm, vönáfsi keofor lákojl tihje. Pöszách li -

ָּברּו ַאָּתה יהוה, ַהְמָבֵר ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום.

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני, יהוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.

ֱאַהי, ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע, ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה, ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים, ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה, ְיׁשּוָעה ְוֶנָחָמה 
ּוְּגֵּזרֹות טֹובֹות, ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶני, ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, 

ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום.

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

Uvöszéfer chájim, börocho vösolojm ufárnoszo tojvo, jösuo 
vö ne cho mo, ugözérojsz tojvojsz, nizochér vönikoszév Löfonecho, 
ánáchnu vö chol ámcho bész Jiszroél, löchájim tojvim ulösolojm.

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

Az élet, az áldás, a békesség és a jó megélhetés könyvében említtessünk 
meg és jegyeztessünk be, mi és egész néped, Izrael háza, színed elõtt, jó életre 
és békére! 

* Istenem, óvd meg nyelvemet a rossztól... A jegyzetet lásd 107. oldalon.
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 ° Rojs hásono és jojm kipur között: a békét • hásolojm • ַהָּׁשלֹום

ּוְבִמְצֹוֶתי  ,ְּבתֹוָרֶת ִלִּבי  ְּפַתח  ִּתְהֶיה.  ַלּכֹל  ֶּכָעָפר  ְוַנְפִׁשי  ִתּדֹם, 
 ִּתְרּדֹוף ַנְפִׁשי. ְוָכל ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל 
ְלַמַען  ֲעֵׂשה   ,ְיִמיֶנ ְלַמַען  ֲעֵׂשה   ,ְׁשֶמ ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ַמֲחַׁשְבָּתם. 
הֹוִׁשיָעה   ,ְיִדיֶדי ֵיָחְלצּון  ְלַמַען   ,ּתֹוָרֶת ְלַמַען  ֲעֵׂשה   ,ְקֻדָּׁשֶת
ְיִמיְנ ַוֲעֵנִני. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני, יהוה צּוִרי 
הּוא  ִּבְמרֹוָמיו,  °ָּׁשלֹום  עֶֹׂשה    (:Itt három lépést hátrálunk) ְוגֹוֲאִלי. 

ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

Az ,עֶֹׂשה ָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו szavakat balra hajolva, a הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו szavakat jobbra 
hajolva mondjuk, majd elõrefelé meghajolva fejezzük be a mondatot.

bi bö szoj roszecho, uvömicvojszecho tirdojf náfsi. Vöchol háchojsvim 
oláj roo, möhéro hofér ácoszom vökálkél máchásávtom. Ászé lömáán 
sö mecho, ászé lömáán jö mi ne  cho, ászé lömáán ködusoszecho, ászé 
lö máán Tojroszecho. Lömáán jécholcun jödidecho hoj  sio jömincho 
váá néni. Jihju lö  rocojn imré fi vöhegjojn libi löfonecho, Ádojnoj curi 
vö gojáli. (Itt há  rom lépést hátrálunk:) Ojsze °solojm bimrojmov, Hu jáásze 
so lojm olénu vö ál kol Jiszroél, vöimru omén.
Az Ojsze solojm bimrojmov szavakat balra hajolva, a Hu jáásze solojm olénu szavakat 

jobbra hajolva mondjuk, majd elõrefelé meghajolva fejezzük be a mondatot.

Lelkem maradjon nyugton, ha átkoznak is, legyen lelkem olyan, mint a por 
min denki elõtt! Nyisd fel szívemet tanod elõtt, lelkem rendeleteidet kövesse, de 
akik rosszat forralnak ellenem, azok tervét hiúsítsd meg hamar, húzd keresztül 
szá mításukat! Tedd ezt Neved kedvéért, tedd jobbod kedvéért, szentséged ked-
vé ért, Tórád kedvéért, hogy akik Téged szeretnek, megmeneküljenek! Segíts 
meg jobboddal, és hallgass meg! Fogadd szívesen szám szólását és szívem gon-
do latait, Örökkévaló, Szirtem és Megváltóm! (Itt három lépést hátrálunk:) Aki 
°bé két teremt magasságaiban, az hozzon békességet ránk és egész Izraelre, s 
mond junk erre omént! 

Az Aki békét teremt magasságaiban szavakat balra hajolva, az az hozzon békességet ránk 
szavakat jobbra hajolva mondjuk, majd elõrefelé meghajolva fejezzük be a mondatot.

* Aki békét teremt magasságaiban... A jegyzetet lásd 108. oldalon.
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ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶני, יהוה ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשִיָּבֶנה ֵּבית 
 ַנֲעָבְד [ְוָׁשם   .ְּבתֹוָרֶת ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן  ְבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ַהִּמְקָּדׁש 
ִמְנַחת  ַליהוה  ְוָעְרָבה  ַקְדמֹוִנּיֹות.  ּוְכָׁשִנים  עֹוָלם  ִּכיֵמי  ְּבִיְרָאה 

ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִים ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות.]

Az elõimádkozó קדיש שלם-t mond:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא, [:Közösség ָאֵמן,] ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא 
ְמִׁשיֵחּה, ִוְיָקֵרב  ּפּוְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,   ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה, 

ִיְׂשָרֵאל.  ֵּבית  ְדָכל  ּוְבַחֵּיי  ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  ָאֵמן,]   Közösség:]
ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

-Jöhi rocojn milfonecho, Ádojnoj Elojhénu vÉlojhéj ávoj szé יהי רצון
 nu, sejibone bész hámikdos bimhéro vöjoménu, vöszén chel-
ké nu böszojroszecho. [Vösom náávodcho böjiro kiméj ojlom uchö so-
nim kád mojnijojsz. Vöorvo lÁdojnoj minchász Jöhudo viJrusolojim, 
ki méj oj lom uchösonim kádmojnijojsz.]

Az elõimádkozó teljes kádist mond:

Jiszgádál vöjiszkádás sömé rábo, [Közösség: Omén!] böolmo di vö  ro 
chiruszé, vöjámlich málchuszé, vöjácmách purkoné vikorév mö si ché, 
[Közösség: Omén!] böchájéchojn uvjojméchojn uvöchájé döchol bész 
Jiszroél, báágolo uvizmán koriv, vöimru omén! 

 Legyen az az akaratod, Örök Istenünk, õseink Istene, hogy hamarosan יהי רצון
 felépüljön a Szentély, és tanod legyen az osztályrészünk! Akkor félõ 
tisz telettel fogunk szolgálni ott Téged, mint valaha, a régi idõkben. Fogadd szí-
ve sen Júda és Jeruzsálem ajándékát, mint valaha, a régi idõkben! 

Az elõimádkozó teljes kádist mond:

Magasztaljuk és szenteljük meg nagy Nevét [Közösség: Omén!] e világon, 
me lyet kedvére teremtett, érvényesítse uralmát, hozza közelebb a megváltást, és 
gyorsítsa a Messiás eljövetelét, [Közösség: Omén!] életetek során, egész Izrael 
éle te során, hamarosan, már a közeljövőben, s mondjátok erre: Omén!
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[Közösség: ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 
[ִיְתָּבֵר

 ִיְתָּבֵר ָעְלַמָּיא.  ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם   ְמָבַר ַרָּבא  ְׁשֵמּה  ְיֵהא 
ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוָמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל 
ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא, [Közösség: ָאֵמן,] ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא 
ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ְּבָעְלָמא,  ַּדֲאִמיָרן  ְוֶנֱחָמָתא  ֻּתְׁשְּבָחָתא  ְוִׁשיָרָתא 

[Közösség: ָאֵמן.]
ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון  ְּדָכל ֵּבית  ִּתְתַקֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון 

ִּדי ִבְׁשַמָּיא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]
ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]

[Közösség: Omén! Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé ol-
májo. Jiszboréch…]

Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé olmájo. Jiszboréch 
vö jis tábách vöjiszpoér vöjiszrojmom vöjisznászé vöjiszhádor vö ji szá le 
vö jiszhálol sömé dökudso brich hu, [Közösség: Omén!] löélo min kol 
bir choszo vösiroszo tusböchoszo vönechemoszo dáámiron bö olmo, 
vöim ru omén! [Közösség: Omén!]

Tiszkábél cölojszhon uvouszhojn döchol bész Jiszroél kodom ávu-
hojn di visömájo, vöimru omén! [Közösség: Omén!]

Jöhé sölomo rábo min sömájo vöchájim tojvim olénu vöál kol 
Jisz roél, vöimru omén! [Közösség: Omén!]

[Közösség: Omén! Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! 
Le gyen áldott...]

Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! Legyen áldott és di-
csért, di csô és magasztos, fennkölt és hírneves, imádott és megszentelt a Neve 
annak, aki Szent, áldott Ô! [Közösség: Áldott Ô!] Áldottabb Ô minden áldás-
nál, köl te mény nél, dicshimnusznál és vigaszéneknél, amit a világon mondanak, 
s ti mond já tok erre: omén! [Közösség: Omén!]

Fogadtassék el Izrael egész házának imája és könyörgése Mennyei Atyja 
ré szérõl, s erre mondjátok: omén! [Közösség: Omén!]

Jöjjön nagy békesség és élet a mennybôl ránk és egész Izraelre, s mondjátok 
erre: omén! [Közösség: Omén!]
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°Rojs hásono és jojm kipur között: a békét • hásolojm • ַהָּׁשלֹום

Elul elsõ napjától*  szukkojsz ünnepének végéig (utoljára hosáná rábokor) 
ezt itt mondjuk a chászid szokás szerint:

 ?Dávidé. Az Örökkévaló az én fényességem és segítségem, kitõl féljek לדוד
 Életem erõssége az Örökkévaló, kitõl rettegjek? Mikor gonosztevõk kö-
ze lednek hozzám, hogy szétmarcangoljanak, szorongatóim és ellenségeim, 
mind el buknak és elesnek õk. Ha egy egész csapat üt tábort ellenem, nem fél 
szívem; ha háború fenyeget, akkor is bizton érzem magam. Csak egyet kértem 
az Örök ké valótól, arra vágyom: hogy az Örökkévaló házában tartózkodhassam 
élet hosszan, láthassam az Örökkévaló jóságát, és felkereshessem Szentélyét, mert

Elul elsõ napjától*  szukkojsz ünnepének végéig (utoljára hosáná rábokor) 
ezt itt mondjuk a chászid szokás szerint:

 LöDovid. Ádojnoj ojri vöjisi mimi iro, Ádojnoj moojz chájáj mimi לדוד
 efchod. Bikrojv oláj möréim leechojl esz böszori, coráj vöojváj li, 
hémo koslu vönofolu. Im tácháne oláj mácháne loj jiro libi, im tokum 
oláj milchomo bözojsz áni vojtéách. Áchász soálti méész Ádojnoj, 
ojszo ávákés, sivti bövész Ádojnoj kol jömé chájáj, lácházojsz bö-

Elul elsõ napjától*  szukkojsz ünnepének végéig (utoljára hosáná rábokor) 
ezt itt mondjuk a chászid szokás szerint:

ְלָדִוד, יהוה אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא, יהוה ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד. 
ִּבְקרֹב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאכֹל ֶאת ְּבָׂשִרי, ָצַרי ְואְֹיַבי ִלי, ֵהָּמה ָּכְׁשלּו

ְוָנָפלּו. ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה א ִייָרא ִלִּבי, ִאם ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה 
ְּבזֹאת ֲאִני בֹוֵטַח. ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת יהוה, אֹוָתּה ַאֲבֵּקׁש, ִׁשְבִּתי 
ְּבֵבית יהוה ָּכל ְיֵמי ַחַּיי, ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם יהוה ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו. ִּכי

ַיֲעֶׂשה  הּוא  ִּבְמרֹוָמיו,  ָׁשלֹום  עֶֹׂשה   (:Itt három lépést hátrálunk)

ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. [:Közösség ָאֵמן.]

(Itt három lépést hátrálunk:) Ojsze solojm bimrojmov, Hu jáásze so-
lojm olénu vöál kol Jiszroél, vöimru omén! [Közösség: Omén!]

(Itt három lépést hátrálunk:) Aki békét teremt magasságaiban, az hozzon 
békességet ránk és egész Izraelre! Mondjátok végül: omén! [Közösség: Omén!]

 * Elul elsõ napjától... Alapja a Midrás, amely a „fényességemet” rojs hásonora, a „segítségemet” 
jojm kipurra, míg az „elrejt engem sátrában” kifejezést szukkojszra vonatkoztatja (Midrás Thilim).
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nojám Ádojnoj ulövákér böhécholoj. Ki jicpönéni böszukoj böjojm 
roo, jásztiréni böszészer oholoj, böcur jerojmöméni. Vöáto jorum 
rojsi ál ojváj szövivojszáj, vöeszböcho vöoholoj zivché szöruo, osiro 
vöá zám ro lÁdojnoj. Sömá Ádojnoj kojli ekro, vöchonéni váánéni. 
Lecho omár libi báksu fonoj, esz ponecho Ádojnoj ávákés. Ál tásztér 
po ne cho mimeni, ál tát böáf ávdecho, ezroszi hojiszo, ál titséni 
vöál táázvéni Eloj hé jisi. Ki ovi vöimi ázovuni, váÁdojnoj jáászféni. 
Hojréni Ádojnoj dár kecho unchéni böojrách mijsor lömáán sojröroj. 
Ál titnéni bönefes co roj, ki komu bi édéj seker viféách chomosz. 
Lulé heemánti lirojsz bö  tuv Ádojnoj böerec chájim. Kávé el Ádojnoj, 
cházák vöjááméc li be cho, vö kávé el Ádonoj.

ִיְצְּפֵנִני ְּבֻסּכֹה ְּביֹום ָרָעה, ַיְסִּתֵרִני ְּבֵסֶתר ָאֳהלֹו, ְּבצּור ְירֹוְמֵמִני. 
ִזְבֵחי ְבָאֳהלֹו  ְוֶאְזְּבָחה  ְסִביבֹוַתי,  אְֹיַבי  ַעל  רֹאִׁשי  ָירּום  ְוַעָּתה 
ְתרּוָעה, ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה ַליהוה. ְׁשַמע יהוה קֹוִלי ֶאְקָרא, ְוָחֵּנִני 
ַוֲעֵנִני. ְל ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני, ֶאת ָּפֶני יהוה ֲאַבֵּקׁש. ַאל ַּתְסֵּתר 
ָּפֶני ִמֶּמִּני, ַאל ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּד, ֶעְזָרִתי ָהִייָת, ַאל ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל 
ַּתַעְזֵבִני ֱאֵהי ִיְׁשִעי. ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני, ַויהוה ַיַאְסֵפִני. הֹוֵרִני
יהוה ַדְרֶּכ ּוְנֵחִני ְּבאַֹרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשְֹרָרי. ַאל ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש 
ָצָרי, ִּכי ָקמּו ִבי ֵעֵדי ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס. לּוֵלא ֶהֱאַמְנִּתי ִלְראֹות 
 ,ִלֶּב ְוַיֲאֵמץ  ֲחַזק  יהוה,  ֶאל  ַקֵּוה  ַחִּיים.  ְּבֶאֶרץ  יהוה,  ְּבטּוב 

ְוַקֵּוה ֶאל יהוה.

el rejt engem sátrában a baj idején, elbújtat sátra mélyén, magas sziklára helyez 
en gem. Akkor emelt fejjel állhatok ellenségeim közepette. Frigysátrában fogok 
uj jongva áldozatot hozni, énekelni és dalolni fogok az Örökkévalónak. Halld 
meg, Örökkévaló, ha hozzád kiáltok, könyörülj és hallgass meg! Szívem em lé-
kez tetett rád, hogy keressem jelenlétedet; színed elé szeretnék járulni, Örökké-
való. Ne rejtsd el arcodat elõlem, ne távolítsd el szolgádat haragodban! Segít-
ségemre vol tál, most se vess el, ne hagyj el, segítõ Istenem! Ha még apám és 
anyám is el hagynak, az Örökkévaló magához vesz. Taníts meg, Örökkévaló, 
útjaidra, ve zess sima úton, mert leselkednek rám! Ne szolgáltass ki ellenségeim 
indulatának, hi szen hamis tanúk és gonoszt forralók keltek ellenem. (Eltiportak 
volna,) ha nem hiszem, hogy látom még életemben az Örökkévaló jóságát! Bízz 
hát az Örök kévalóban, legyen szíved erõs és kitartó, bízz az Örökkévalóban!

(27. zsoltár)
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Záróima
Állva mondjuk.

ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית, ֶׁשֹּלא 
ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְוא ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה, ֶׁשא ָׂשם 
ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם, ְוגָֹרֵלנּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם. ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק 
ּכֹוְרִעים ַוֲאַנְחנּו   (:Meghajolva) יֹוִׁשיַע].  א  ֵאל  ֶאל  [ּוִמְתַּפְלִלים 
 ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים, ִלְפֵני ֶמֶל
הּוא, ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמִים ְוֹיֵסד ָאֶרץ, ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל,

Állva mondjuk.

 -Olénu lösábéách láádojn hákojl, loszész gödulo löjojcér bö ré עלינו
 sisz, seloj oszonu kögojé hoárocojsz, völoj szomonu kö mis pö-
chojsz hoádomo, seloj szom chelkénu kohem, vögojrolénu köchol 
há mojnom. Sehém mistáchávim löhevel völorik, umiszpálölim el él 
loj jojsiá. (Meghajolva:) Váá náchnu kojrim umistáchávim umojdim, lif né 
Melech Málché há mö lo chim Hákodojs boruch Hu, seHu nojte somájim 
vöjojszéd orec, umoj sáv jökoroj básomájim mimáál, uschinász uzoj 
bögovhé mörojmim. Hu Elojhénu, én ojd. Emesz Málkénu, efesz 
zuloszoj, kákoszuv bö szoj  roszoj: Vöjodáto hájojm váhásévojszo el 

Állva mondjuk.

 Dicsérnünk kell a Mindenség Urát,* nagyra tartani azt, aki a kezdet עלינו
 kezdetét teremtette, amiért nem tett minket hasonlóvá más országok 
né peihez, sem a világ nemzetségeihez, aki nem adott nekünk az õ osz tály ré-
szük bõl és tömegeik sorsából. Mert õk üres semmiség elõtt hajolnak meg,* és 
oly istenhez imádkoznak, akinél nincs segítség. (Meghajolva:) De mi a Királyok 
Ki rálya elõtt hajtunk térdet és borulunk le, az áldott Szentnek adunk hálát. Õ az, 
aki felvonta az eget, és megalapozta a földet, dicsõ trónja fenn áll az egekben, 
ha talmas Jelenléte a magasságok magasában. Õ az Istenünk, nincs más, igaz a 

* Dicsérnünk kell a Mindenség Urát... A jegyzetet lásd a 123. oldalon.

* Mert õk üres semmiség elõtt hajolnak meg... A jegyzetet lásd a 124. oldalon.
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ֱאֶמת  עֹוד.  ֵאין  ֱאֵהינּו,  הּוא  ְמרֹוִמים.  ְּבָגְבֵהי  ֻעּזֹו  ּוְׁשִכיַנת 
ַוֲהֵׁשבָֹת  ַהּיֹום  ְוָיַדְעָּת  ְּבתֹוָרתֹו:  ַּכָּכתּוב  זּוָלתֹו,  ֶאֶפס  ַמְלֵּכנּו, 
ָהָאֶרץ  ְוַעל  ִמַּמַעל  ַּבָּׁשַמים  ָהֱאִהים  יהוה הּוא  ִּכי   ,ְלָבֶב ֶאל 

ִמָּתַחת, ֵאין עֹוד.

 ,ֵהינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּזיהוה ֱא ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְל
ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ, ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון, ְלַתֵּקן עֹוָלם 
ִיְקְראּו ִבְׁשֶמ ְלַהְפנֹות ֵאֶלי ָּכל  ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר  ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי. 
 ,ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶר ִרְׁשֵעי ָאֶרץ. ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל, ִּכי ְל
 ֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו, ְוִלְכבֹוד ִׁשְמיהוה ֱא ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון. ְלָפֶני
ְיָקר ִיֵּתנּו, ִויַקְּבלּו ֻכָּלם עליהם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶת, ְוִתְמ ֲעֵליֶהם 
ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמלֹו ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי ַהַּמְלכּות ֶשְל

lövovecho, ki Ádojnoj Hu hoElojhim básomájim mimáál vöál hoorec 
mitochász, én ojd.

-Ál kén nökáve löcho Ádojnoj Elojhénu lirojsz möhéro böszi על כן
  feresz uzecho, löháávir gilulim min hoorec vöhoelilim korojsz 
ji korészun, löszákén ojlom bömálchusz Sádáj. Vöchol böné voszor 
jik röu vismecho, löháfnojsz élecho kol risé orec. Jákiru vöjédu kol 
joj své szévél, ki Löcho tichrá kol berech, tisová kol losojn. Löfonecho 
Ádoj noj Elojhénu jichröu vöjipojlu, völichvojd simcho jökor jiténu, 
vi káblu chulom áléjhem esz ojl málchuszecho, vöszimlojch áléhem 

mi Urunk, nincs senki rajta kívül, ahogy Tórájában írva van: „Vedd tudomásul 
ma, és vésd szívedbe, hogy az Örökkévaló – Õ az Isten fenn az égben és lenn 
a föl dön, nincs más!”

Ezért benned reménykedünk, örök Istenünk, hogy hamarosan meglátjuk על כן
 hatalmad megdicsõülését, mikor a bálványokat eltünteted a földrõl, és a 
ha mis istenek mind kivesznek, hogy a világot a Mindenható birodalmává tegyed, 
s minden hús és vér Nevedet említse; hogy a világ gonoszai is feléd forduljanak, 
el ismerjék és felfogják a világ összes lakói, hogy elõtted kell meghajolnia minden 
térd nek, rád kell esküdniük minden nyelven. Elõtted, Örök Istenünk, hulljanak 
térd re, dicsõ Nevednek adózzanak tisztelettel, és vállalják mindnyájan uralmad igá-
ját! Akkor egyhamar és örökké Te fogsz uralkodni felettük, mert Tiéd az ura lom, 
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mö héro löojlom voed. Ki hámálchusz selcho hi ulöojlömé ád timlojch 
bö chovojd, kákoszuv böszojroszecho: Ádojnoj jimlojch löojlom voed. 
Vö neemár: Vöhojo Ádojnoj lömelech ál kol hoorec, bájojm háhu jihje 
Ádoj noj echod usömoj echod.

Csak közösségben (minjánban) lehet mondani.

 Jiszgádál vöjiszkádás sömé rábo, [Közösség: Omén!] böolmo יתגדל
 di vö ro chiruszé, vöjámlich málchuszé, vöjácmách purkoné 
vi korév mö si ché, [Közösség: Omén!] böchájéchojn uvjojméchojn uvö-
chá jé dö chol bész Jiszroél, báágolo uvizmán koriv, vöimru omén! 

ְוֶנֱאַמר:  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם   ִיְמ יהוה   :ְּבתֹוָרֶת ַּכָּכתּוב  ְּבָכבֹוד, 
ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶל ַעל ָּכל ָהָאֶרץ, ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד 

ּוְשמֹו ֶאָחד.
Gyászolók kádisa* • קדיש יתום 

Csak közösségben (minjánban) lehet mondani.

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא, [Közösség: ָאֵמן,] ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא 
ְמִׁשיֵחּה,  ִוְיָקֵרב  ּפּוְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,   ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה, 
ִיְׂשָרֵאל.  ֵּבית  ְדָכל  ּוְבַחֵּיי  ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  ָאֵמן,]   :Közösség]

ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

örökkön-örökké fogsz dicsõn uralkodni, amint tanodban írva van: „Az Örök-
kévaló fog uralkodni örökkön-örökké”, s az is: „Az Örökkévaló lesz az egész 
föld Ura, azon a napon egyetlen lesz az Örökkévaló, és egyetlen a Neve.”

Csak közösségben (minjánban) lehet mondani.

,Magasztaljuk és szenteljük meg nagy Nevét [Közösség: Omén!] e világon יתגדל
 melyet kedvére teremtett, érvényesítse uralmát, hozza közelebb a meg vál-
tást, és gyorsítsa a Messiás eljövetelét, [Közösség: Omén!] életetek során, egész 
Iz rael élete során, hamarosan, már a közeljövõben, s mondjátok erre: omén!

* Gyászolók kádisa: A lábjegyzeteket lásd a 79–80. oldalon
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° Rojs hásono és jojm kipur között: a békét • hásolojm • ַהָּׁשלֹום

[Közösség: Omén! Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé ol -
májo. Jiszboréch…] 

Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé olmájo. Jiszboréch 
vö jis  tábách vöjiszpoér vöjiszrojmom vöjisznászé vöjiszhádor vöjiszále 
vö  jiszhálol sömé dökudso brich hu, [Közösség: Omén!] löélo min kol 
bir  choszo vösiroszo tusböchoszo vönechemoszo dáámiron böolmo, 
vöim  ru omén! [Közösség: Omén!]

Jöhé sölomo rábo min sömájo vöchájim tojvim olénu vöál kol 
Jisz roél, vöimru omén! [Közösség: Omén!] 

(Itt három lépést hátrálunk:) Ojsze °solojm bimrojmov, hu jáásze 
so  lojm olénu vöál kol Jiszroél, vöimru omén! [Közösség: Omén!]

[Közösség: ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 
[ִיְתָּבֵר

 ִיְתָּבֵר ָעְלַמָּיא.  ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם   ְמָבַר ַרָּבא  ְׁשֵמּה  ְיֵהא 
ְוִיְתַהָּלל  ְוִיְתַעֶּלה  ְוִיְתַהָּדר  ְוִיְתַנֵּׂשא  ְוִיְתרֹוָמם  ְוִיְתָּפֵאר  ְוִיְׁשַּתַּבח 
ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא, [Közösség: ָאֵמן,] ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא 
ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ְּבָעְלָמא,  ַּדֲאִמיָרן  ְוֶנֱחָמָתא  ֻּתְׁשְּבָחָתא  ְוִׁשיָרָתא 

[Közösség: ָאֵמן.]
ָּכל  ְוַעל  ָעֵלינּו  טֹוִבים  ְוַחִּיים  ְׁשַמָּיא  ִמן  ַרָּבא  ְׁשָלָמא  ְיֵהא 

ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]
ַיֲעֶׂשה  הּוא  ִּבְמרֹוָמיו,  °ָׁשלֹום  עֶֹׂשה   (:Itt három lépést hátrálunk)

ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]

[Közösség: Omén! Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! 
Le gyen áldott...]

Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! Legyen áldott és di-
csért, di csõ és magasztos, fennkölt és hírneves, imádott és megszentelt a Neve 
annak, aki Szent, áldott Õ! [Közösség: Áldott Õ!] Áldottabb Õ minden áldás-
nál, köl te mény nél, dicshimnusznál és vigaszéneknél, amit a világon mondanak, 
s ti mond já tok erre: omén! [Közösség: Omén!]

Jöjjön nagy békesség és élet a mennybõl ránk és egész Izraelre, s mondjá-
tok er re: omén! [Közösség: Omén!]

(Itt három lépést hátrálunk:) Aki °békét teremt magasságaiban, az hozzon 
bé kességet ránk és egész Izraelre! Mondjátok végül: omén! [Közösség: Omén!]
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ֵעָצה  ֻעצּו  ָתבֹא.  ִּכי  ְרָׁשִעים  ּוִמּׁשַֹאת  ִּפְתאֹם  ִמַּפַחד  ִּתיָרא  ַאל 
ְוֻתָפר, ַּדְּברּו ָדָבר ְוא ָיקּום, ִּכי ִעָּמנּו ֵאל. ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא, ְוַעד 

ֵׂשיָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל, ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַוֲאִני ֶאְסּבֹל ַוֲאַמֵּלט. 
.ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶני ,ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמ ַא

 Ál tiro mipáchád piszojm umisojász rösoim ki szovoj. Ucu אל תירא
 éco vöszufor, dábru dovor völoj jokum, ki imonu Él. Vöád 
zik no áni hu, vöád szévo áni eszbojl. Áni osziszi vááni eszo vááni 
esz bojl váámálét.

Ách cádikim jojdu lismecho jésvu jösorim esz ponecho. 

,Ne félj a hirtelen riadalomtól, sem attól, hogy a gonoszok rád törnek אל תירא
 mint a vész! Csak tervezgessetek, meg lesz az hiúsítva, beszélhettek, 
nem lesz abból semmi! Öregségtekig ugyanaz vagyok, mikor megõszültök, akkor 
is én viszlek titeket. Én hoztalak létre, én hordozlak, én viszlek és mentelek meg.

Csak az igazak magasztalják Nevedet, a becsületesek maradnak meg szí-
ned elõtt.

(Példabeszédek 3:25., Jesájá 8:10., 46:4., Zsoltárok 140:14.)

A fejfedõrõl
„Nem szokás a szabad ég alatt hajadonfõtt járkálni.” (Orách Chájim 2:6.) Bár a 
bölcsek nem foglalták törvénybe, a szokás, hogy sohasem járunk födetlen fõvel 
– sem otthon, sem a zsinagógában, sem az utcán –, több ezer éves, s mára a zsi-
dó vallásosság jelképe lett. A leggyakrabban használt fejfedõ kis, kerek sapka, 
amelyet jiddisül jármulkénak, héberül kipának hívnak. A sapkácska formájának 
nincs különösebb vallási jelentõsége.

Megkérdezték a Chátám Szofér néven ismert magyar zsidó Tóra-nagysá-
got: miért van az, hogy a nem zsidóknál a tisztelet jeléül leveszik a kalapot, míg 
a zsidóknál ez fordítva van? Ezt válaszolta: „Nem tudom, mások mit miért csi-
nálnak. Nálunk a Tórából egyértelmû, hogy a fejfedõ a tisztelet jele, hiszen a pa-
pok elõírásos négy ruhadarabja között találjuk a kalapot (micnefet és migbáát), 
amely nélkül a kohén Szentély-szolgálata érvénytelen (2Mózes 28:4. 29:9.).”

A Talmudban (Sábát 156b.) a fejfedõ mint az istenfélelem jelképe jelenik 
meg. Egyszer az egyik tanaita édesanyjának azt mondták a csillagjósok, hogy fi-
ából tolvaj lesz. Attól kezdve egy lépést sem engedte tenni fejfedõ nélkül, hogy 
ezzel kivédje a rontást. Egyszer, már felnõttkorában, egy fügefa alatt ült és ta-
nult, azután elbóbiskolt, és a kendõ leesett a fejérõl. Amikor felébredt, kinyújtot-
ta a kezét, és letépett egy fügét, bár a fa nem volt az övé... 

A férjes asszonyok befedett feje – ami szintén a vallásosság jelképe – azt a 
célt szolgálja, hogy szembeötlõ legyen: a nõ nem hajadon.
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Sábeszi imakönyv

הדלקת הנרות
Gyertyagyújtás szombat és ünnepnap elõestéjén*

Ünnepnapokon (peszách utolsó két napjának kivételével) 
a Sehechejánu áldást is mondjuk (65. oldal)

Szombat elõestéjén

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, 
ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש.

Ünnep elõestéjének elsõ áldása

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, 
ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל יֹום טֹוב.

Szombat elõestéjén

-Áldott vagy Te, Örök Is ten ünk, Világ Ura, ki meg szen telt minket pa ran ברוך
 cso lataival, s meg hagyta, hogy a szent szom batra gyer tyát gyújtsunk. 

Ünnep elõestéjének elsõ áldása

- Áldott vagy Te, Örök Is te nünk, Világ Ura, ki meg szen telt minket pa ran ברוך
 cso lataival, s meghagyta, hogy az ünnepre gyer tyát gyújtsunk. 

Szombat elõestéjén

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, áser ki dösonu ברוך
 bö micvojszov vö ci vonu löhádlik nér sel sá bosz kojdes. 

Ünnep elõestéjének elsõ áldása

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj héjnu Melech hoojlom, áser ki dösonu ברוך
 bömicvojszov vö ci vonu löhádlik nér sel jojm tojv.  

* Gyertyagyújtás: A zsidó nõ három sajátos, nagy micvájának egyike. A zsi dó nap tár szerint 
meg adott idõpontban meg kell gyújtani a gyertyát. Szombaton a közölt idõpontok után egyálta-
lán nem sza bad meggyújtani a gyertyákat, ünnepen már égõ lángról az idõpont után is lehet. Há-
rom éven felüli kislányok édesany juk segítségével gyújthatnak külön gyertyát.
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הדלקת הנרות

Ünnep és szombat elõestéjének elsõ áldása

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, 
ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת ְוֶׁשל יֹום טֹוב.

Rojs hásono elõestéjének elsõ áldása a chászid szokás szerint
(Askenáz szokás ehelyett az általános ünnepi áldást mondani.)

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, 
ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל יֹום ַהִזָּכרֹון.

Rojs hásono és szombat elõestéjének elsõ áldása

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, 
ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת ְוֶׁשל יֹום ַהִזָּכרֹון.

Ünnep és szombat elõestéjének elsõ áldása

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj héjnu Melech hoojlom, áser ki dösonu ברוך
 bömicvojszov vö civonu löhádlik nér sel sáb osz vösel jojm tojv.

Rojs hásono elõestéjének elsõ áldása a chászid szokás szerint
(Askenáz szokás ehelyett az általános ünnepi áldást mondani.)

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj héjnu Melech hoojlom, áser ki dösonu ברוך
 bömicvojszov vö civonu löhádlik nér sel jojm há zikorojn.  

Rojs hásono és szombat elõestéjének elsõ áldása

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj héjnu Melech hoojlom, áser kidösonu ברוך
 bömicvojszov vö civonu löhádlik nér sel sáb osz vösel jojm há zi-
 ko rojn. 

Ünnep és szombat elõestéjének elsõ áldása

-Áldott vagy Te, Örök Is te nünk, Világ Ura, ki meg szen  telt minket pa ran ברוך
 cso la ta i val, s meghagyta, hogy a szom batra és az ünnepre gyer tyát gyújt-
 sunk.

Rojs hásono elõestéjének elsõ áldása a chászid szokás szerint
(Askenáz szokás ehelyett az általános ünnepi áldást mondani.)

-Áldott vagy Te, Örök Is ten ünk, Világ Ura, ki meg szen telt minket pa ran ברוך
 cso lataival, s meg hagyta, hogy az emlékezés napjára gyer tyát gyújtsunk.

Rojs hásono és szombat elõestéjének elsõ áldása

 -Áldott vagy Te, Örök Is ten ünk, Világ Ura, ki meg szen telt minket pa ran ברוך
 cso lataival, s meghagyta, hogy a szom bat ra és az emlékezés nap jára gyer-
 tyát gyújtsunk. 
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Gyertyagyújtás

Jojm kipur elõestéjének elsõ áldása

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, 
ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים.

Jojm kipur és szombat elõestéjének elsõ áldása

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, 
ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת ְוֶׁשל יֹום ַהִּכּפּורִים. 

Az ünnepek elõestéjének második áldása (kivéve peszách utolsó két napján)

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו 
ִלְּזַמן ַהֶּזה.

Jojm kipur elõestéjének elsõ áldása

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj héjnu Melech hoojlom, áser kidösonu ברוך
 bömicvojszov vö civonu löhádlik nér sel jojm há kipurim.  

Jojm kipur és szombat elõestéjének elsõ áldása

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj héjnu Melech hoojlom, áser kidösonu ברוך
 bö micvojszov vö civonu löhádlik nér sel sáb osz vösel jojm há ki-
 pu rim.

Az ünnepek elõestéjének második áldása (kivéve peszách utolsó két napján)

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, se he chejonu ברוך
 vö  kij monu vö hi gi onu lizmán háze. 

Jojm kipur elõestéjének elsõ áldása

- Áldott vagy Te, Örök Is te n ünk, Világ Ura, ki meg szen  telt minket pa ran ברוך
 cso la taival, s meghagyta, hogy a Jom kipur napjára gyer tyát gyúj  tsunk.

Jojm kipur és szombat elõestéjének elsõ áldása

-Áldott vagy Te, Örök Is ten ünk, Világ Ura, ki meg szen telt minket pa ran cso ברוך
 lataival, s meghagyta, hogy a szom bat ra és a Jom kipur nap jára gyer tyát 
 gyújtsunk.

Az ünnepek elõestéjének második áldása (kivéve peszách utolsó két napján)

 Áldott vagy Te, Örök Is ten ünk, Világ Ura, ki élet ben tartott, megõrzött ברוך
 ben nün ket, s engedte megér nünk ezt a mai napot. 
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סידור לליל שבת

ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליהוה, ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו. ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה, 
ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו. ִּכי ֵאל ָּגדֹול יהוה, ּוֶמֶל ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱאִהים. 
ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ, ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו. ֲאֶשר לֹו ַהָּים ְוהּוא 
ִלְפֵני  ִנְבְרָכה  ְוִנְכָרָעה,  ִנְׁשַּתֲחֶוה  ָיָצרּו. ּבֹאּו  ָיָדיו  ְוַיֶּבֶׁשת  ָעָׂשהּו, 
ָידֹו,  ְוצֹאן  ַמְרִעיתֹו  ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֵהינּו,  הּוא  ִּכי  עֵֹׂשנּו.  יהוה 
ַהּיֹום ִאם ְּבקֹלֹו ִתְׁשָמעּו. ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה, ְּכיֹום ַמָּסה 
ָפֳעִלי. ַאְרָּבִעים ַּגם ָראּו  ְּבָחנּוִני  ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם,  ַּבִּמְדָּבר. ֲאֶׁשר 

Kábálát Sábát • קבלת שבת • A szombat fogadása* 
Ha péntek vagy szombat ünnep vagy félünnep, akkor Mizmor LöDoviddal 

(„Dávid zsoltárá”-val, a 71. oldalon) kezdjük a szombat fogadását.

* A szombat fogadása: Az Isten uralmát kifejező hat zsoltár a teremtés hat napját jelképezi. Körül-
belül 400 éve került be az imarendbe. Egyes források szerint a kabbalista Mose Kordovero és mes-
tere, egyben sógora, Slomo Álkávec – a Löchá dodi szerzője – vezette be (Jáávec és Joszéf Omec).

 Löchu nöránöno lÁdojnoj, norio löcur jisénu. Nökádmo   הננרנ וכל
fonov böszojdo, bizmirojsz noriá loj. Ki él godojl Ádojnoj,

ume lech godojl ál kol elojhim. Áser böjodoj mechköré orec, vö szo já-
fojsz horim loj. Áser loj hájom vöhu oszohu, vöjábesesz jodov jocoru. 
Boju nistácháve vönichroo, nivröcho lifné Ádojnoj ojszénu. Ki hu 
Eloj hénu, váánáchnu ám máriszoj vöcojn jodoj, hájojm im bökojloj 
szis mou. Ál táksu lövávchem kimrivo, köjojm mászo bámidbor. Áser 
ni szuni ávojszéchem, böchonuni gám rou fooli. Árboim sono okut 

 Hadd örvendezzünk az Örökkévaló elébe, fogadjuk örömrivalgással   הננרנ וכל
megváltó Szirtünket! Fogadjuk Őt hálaimával, zengjünk zsoltárokat

elé be, mert nagy Isten az Örökkévaló, minden istenségnél nagyobb uralkodó! 
Ke zében tartja a föld mélyét, övé a hegyek csúcsa, a tengert is Ő alkotta, a 
szá razföld az Ő keze munkája. Gyertek, hajtsunk térdet, boruljunk le alkotónk, 
az Örökkévaló előtt! Hisz Ő a mi Istenünk, mi meg nyája vagyunk, a nép, 
me lyet kezével terel: már ma, ha hallgattok szavára. Ne keményítsétek hát 
meg szí veteket, mint Merivánál a pusztában, Mászá napján, amikor próbára 
tettek en gem őseitek, vizsgáztattak, bár látták, mit mûveltem! Negyven éven 
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A szombat fogadása

ָׁשָנה ָאקּוט ְּבדֹור, ָואַֹמר ַעם ּתֵֹעי ֵלָבב ֵהם, ְוֵהם א ָיְדעּו ְדָרָכי. 
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי, ִאם ְיבֹאּון ֶאל ְמנּוָחִתי.

ִׁשירּו ַליהוה ִׁשיר ָחָדׁש, ִׁשירּו ַליהוה ָּכל ָהָאֶרץ. ִׁשירּו ַליהוה, 
ָּבְרכּו ְׁשמֹו, ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום ְליֹום ְישּוָעתֹו. ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ְּכבֹודֹו, ְּבָכל 
ָהַעִּמים ִנְפְלאֹוָתיו. ִּכי ָגדֹול יהוה ּוְמֻהָּלל ְמאֹד, נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל 
ֱאִהים. ִּכי ָּכל ֱאֵהי ָהַעִּמים ֶאִליִלים, ַויהוה ָׁשַמִים ָעָׂשה. הֹוד 
ְוָהָדר ְלָפָניו, עֹז ְוִתְפֶאֶרת ְּבִמְקָּדׁשֹו. ָהבּו ַליהוה ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים, 
ָהבּו ַליהוה ָּכבֹוד ָועֹז. ָהבּו ַליהוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו, ְׂשאּו ִמְנָחה ּובֹאּו 

bödojr, voojmár ám tojé lévov hém, vöhém loj jodu dörochoj. Áser 
nisbáti vöápi, im jövojun el mönuchoszi. 

Siru lÁdojnoj sir chodos, siru lÁdojnoj kol hoorec. Siru שירו לה׳
 lÁdojnoj, borchu sömoj, bászru mijojm löjojm jösuoszoj. 
Száp ru vágojim kövojdoj, böchol hoámim niflöojszov. Ki godojl Ádoj-
noj umöhulol möojd, nojro hu ál kol elojhim. Ki kol elojhé hoámim 
eli lim, vÁdojnoj somájim oszo. Hojd vöhodor löfonov, ojz vösziferesz 
bömikdosoj. Hovu lÁdojnoj mispöchojsz ámim, hovu lÁdojnoj ko-
vojd voojz. Hovu lÁdojnoj kövojd sömoj, szöu mincho uvoju lö chác-
roj szov. Histáchávu lÁdojnoj böhádrász kojdes, chilu miponov kol

át kínlódtam azzal a nemzedékkel, mondván: tévelygő szívû nép ez; bizony 
nem is ismerték útjaimat. Azért megesküdtem haragomban, hogy nem jutnak 
el nyugvóhelyemre.

(95. zsoltár)

!Zengjetek az Örökkévalónak új éneket, dalolj néki, földkerekség שירו לה׳
 Éne kel jetek az Örökkévalónak, áldjátok Nevét, hirdessétek szabadítását 
nap mint nap! Beszéljetek dicsőségéről a népek között, csodáiról minden nem-
zet nek! Mert nagy az Örökkévaló, és igen dicső, minden istenségnél félel me te sebb. 
A népek istenei mind bálványok csupán, az Örökkévaló meg az, aki az eget al-
kotta. Fenség és pompa jár előtte, hatalom és ékesség Szentélyében. Nem zetségek, 
tulajdonítsatok dicsőséget és hatalmat az Örökkévalónak, adóz zatok tisztelettel az 
Örökkévaló Nevének, hozzatok ajándékot, ha udvarába jöttök! Bo ruljatok arcra 
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ְלַחְצרֹוָתיו. ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהוה ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש, ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ. 
ַעִּמים  ָיִדין  ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט,  ָמָל, ַאף ִּתּכֹון  ַבּגֹוִים יהוה  ִאְמרּו 
ְּבֵמיָׁשִרים. ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ, ִיְרַעם ַהָּים ּוְמאֹו. ַיֲעז 
ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר ּבֹו, ָאז ְיַרְּננּו ָּכל ֲעֵצי ָיַער. ִלְפֵני יהוה ִּכי ָבא, ִּכי 

ָבא ִלְׁשּפֹט ָהָאֶרץ, ִיְׁשּפֹט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתֹו.

יהוה ָמָל ָּתֵגל ָהָאֶרץ, ִיְׂשְמחּו ִאִּיים ַרִּבים. ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו, 
ָצָריו.  ָסִביב  ּוְתַלֵהט   ,ֵּתֵל ְלָפָניו  ֵאׁש  ִּכְסאֹו.  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק 
ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג  ָהִרים  ָהָאֶרץ.  ַוָּתֵחל  ָרֲאָתה  ֵּתֵבל,  ְבָרָקיו  ֵהִאירּו 
ִמִּלְפֵני יהוה, ִמִּלְפֵני ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ. ִהִּגידּו ַהָׁשַמִים ִצְדקֹו, ְוָראּו 
ָּבֱאִליִלים,  ַהִּמְתַהְלִלים  ֶפֶסל  ֵיבֹׁשּו ָּכל עְֹבֵדי  ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו.  ָכל 

az Örökkévaló előtt szent áhítattal, remegjen előtte a föld ke rek ség! Hirdessétek 
a népek között: az Örökkévaló trónra lépett, a világ szilárdan áll, nem inog meg, 
mert méltányosan ítélkezik a népeken. Örülhet az ég, ujjonghat a föld, harsoghat 
a tenger és ami betölti. Vigadhat a mező és minden rajta lévő, da lolhat akkor az 
erdő minden fája az Örökkévaló elébe, mert eljött, eljött, hogy ítél kezzék a földön. 
Igazságosan ítéli meg a mindenséget, híven a népeket.

(96. zsoltár)

 .Az Örökkévaló trónra lépett, vigadjon hát a föld, örvendjen a sok sziget ה׳ מלך
 Felhő és köd veszi körül, igazság és törvény trónjának alapja. Tûz jár 
előt te, felperzseli ellenségeit körös-körül. Villámai bevilágítják a mindenséget, 

hoo rec. Imru vágojim Ádojnoj moloch, áf tikojn tévél bál timojt, jodin 
ámim bömésorim. Jiszmöchu hásomájim vöszogél hoorec, jirám hájom 
umö lojoj. Jáálojz szodáj vöchol áser boj, oz jöránönu kol ácé joár. Lif-
né Ádojnoj ki vo, ki vo lispojt hoorec, jispojt tévél böcedek vöámim 
bee munoszoj. 

 Ádojnoj moloch togél hoorec, jiszmöchu ijim rábim. Onon ה׳ מלך
 váá  rofel szövivov, cedek umispot möchojn kiszoj. És löfonov 
té  léch, uszláhét szoviv corov. Héiru vörokov tévél, roászo vátochél 
hoo  rec. Horim kádojnág nomászu milifné Ádojnoj, milifné ádojn kol 
hoo rec. Higidu hásomájim cidkoj, vörou chol hoámim kövojdoj. Jévoj-
su kol ojvdé feszel hámiszhálölim boelilim, histáchávu loj kol elojhim. 
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So mo vátiszmách Cijojn, vátogélno bönojsz Jöhudo, lömáán mis po-
te cho Ádojnoj. Ki Áto Ádojnoj eljojn ál kol hoorec, möojd náálészo 
ál kol elojhim. Ojhávé Ádojnoj szinu ro, sojmér náfsojsz chászidov, 
mi jád rösoim jácilém. Ojr zoruá lácádik, ulöjisré lév szimcho. Szimchu 
cá dikim báÁdojnoj, vöhojdu lözécher kodsoj.

-Mizmojr siru lÁdojnoj sir chodos, ki nifloojsz oszo, hoj מזמור שירו
 sio loj jöminoj uzörojá kodsoj. Hojdiá Ádojnoj jösuoszoj, 
löéné hágojim gilo cidkoszoj. Zochár chászdoj veemunoszoj lövész 
Jiszroél, rou chol áfszé orec ész jösuász Elojhénu. Horiu lÁdojnoj 
kol hoorec, pic’chu vöránönu vözáméru. Zámru lÁdojnoj böchinojr, 

ְּבנֹות  ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון,  ַוִּתְׂשַמח  ָׁשְמָעה  ֱאִהים.  ָּכל  לֹו  ִהְׁשַּתֲחוּו 
ְיהּוָדה, ְלַמַען ִמְׁשָּפֶטי יהוה. ִּכי ַאָּתה יהוה ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ, 
ְמאֹד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל ֱאִהים. אֲֹהֵבי יהוה ִׂשְנאּו ָרע, ׁשֵֹמר ַנְפׁשֹות 
ֲחִסיָדיו, ִמַּיד ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם. אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק, ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה. 

ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּביהוה, ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו.

ָעָׂשה, הֹוִשיָעה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש,  ִׁשיר  ַליהוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור 
ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו. הֹוִדיַע יהוה ְיׁשּוָעתֹו, ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִּגָּלה 
ִצְדָקתֹו. ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל, ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ

a föld megrendül ennek láttán. A hegyek viaszként olvadnak az Örökkévaló, az 
egész föld ura előtt. Az egek hirdetik igazát, láthatja dicsőségét minden nép. 
Szé gyent vallanak mind a képimádók, kik bálványaikkal dicsekednek. Borul-
janak le előtte mind a hatalmasok! Cion örvend ennek hallatán, Júda leányai 
ujjonganak tör vénykezésed felett, Örökkévaló, mert Te vagy, Örökkévaló, a 
legmagasztosabb az egész földön, felette állsz minden hatalmasnak. Kik az 
Örökkévalót szeretitek, gyû löljétek a rosszat! Ő vigyáz hívei lelkére, és kimenti 
őket a gonoszok kezéből. Fé nyesség árad az igazra, öröm az egyenes szívekre. 
Örüljetek, igazak, az Örök ké valónak, és adjatok hálát szent Nevének!

(97. zsoltár)

 Zsoltár. Énekeljetek az Örökkévalónak új éneket, mert csodásat מזמור שירו
 mûvelt, jobbja és szent karja segítséget hozott. Kinyilvánította az 
Örök kévaló segítségét, a népek szeme láttára fedte fel igazát. Emlékezett Izrael 
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ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאֵהינּו. ָהִריעּו ַליהוה ָּכל ָהָאֶרץ, ִּפְצחּו ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו. 
ִזְמָרה. ַּבֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר  ְּבִכּנֹור ְוקֹול  ְּבִכּנֹור,  ַזְּמרּו ַליהוה 
ָבּה.  ְויְֹשֵבי  ֵּתֵבל  ּוְמאֹו,  ַהָּים  ִיְרַעם  יהוה.   ַהֶּמֶל ִלְפֵני  ָהִריעּו 
ִלְׁשּפֹט  ָבא  ִּכי  יהוה  ִלְפֵני  ְיַרֵּננּו.  ָהִרים  ַיַחד  ָכף,  ִיְמֲחאּו  ְנָהרֹות 

ָהָאֶרץ, ִיְׁשּפֹט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים.

יהוה ָמָל ִיְרְּגזּו ַעִּמים, יֵֹׁשב ְּכרּוִבים ָּתנּוט ָהָאֶרץ. יהוה ְּבִצּיֹון 
ְונֹוָרא, ָקדֹוׁש  ָּגדֹול   ָהַעִּמים. יֹודּו ִׁשְמ ְוָרם הּוא ַעל ָּכל  ָּגדֹול, 
הּוא. ְועֹז ֶמֶל ִמְׁשָּפט ָאֵהב, ַאָּתה ּכֹוַנְנָּת ֵמיָׁשִרים, ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה 
ְּבַיֲעקֹב ַאָּתה ָעִׂשיָת. רֹוְממּו יהוה ֱאֵהינּו, ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו, 
ָקדֹוׁש הּוא. מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְּבכֲֹהָניו, ּוְשמּוֵאל ְּבקְֹרֵאי ְׁשמֹו, קִֹראים

bö chinojr vökojl zimro. Báchácojcrojsz vökojl sojfor horiu lifné há-
me lech Ádojnoj. Jirám hájom umölojoj, tévél vöjojsvé vo. Nöhorojsz 
jim cháu chof, jáchád horim jöránénu. Lifné Ádojnoj ki vo lispojt 
hoo rec, jispojt tévél böcedek vöámim bömésorim.

 .Ádojnoj moloch jirgözu ámim, jojsév köruvim tonut hoorec ה׳ מלך
 Ádoj noj böCijojn godojl, vörom hu ál kol hoámim. Jojdu 
sim cho godojl vönojro, kodojs hu. Vöojz melech mispot ohév, Áto 
koj nánto mésorim, mispot ucödoko böJáákojv Áto osziszo. Rojmömu 
Ádoj noj Elojhénu, vöhistáchávu láhádojm ráglov, kodojs hu. Mojse 

há za iránti szeretetére és hûségére, a világ végén is látták Istenünk segítségét. 
Öröm kiáltással fogadja az egész föld az Örökkévalót: fogjatok dalba, és éne kel-
jetek! Zenéljetek neki hárfával, hárfa- és énekszóval! Harsona és kürt szavával 
ri valljatok az úr, az Örökkévaló elébe, harsogjon a tenger és minden, ami benne 
van, a világ és lakói! Tapsoljanak a folyók, daloljanak a hegyek is az Örökkévaló 
elé be, amikor eljön, hogy bíráskodjék a földön! Igazságosan ítéli meg a min den-
sé get, méltányosan a népeket. (98. zsoltár)

,Az Örökkévaló trónra lépett: remegjenek a népek! A kerubokon trónol ה׳ מלך
 megrendül a föld. Nagy az Örökkévaló Cionban, felette áll mind a 
né peknek. Elismerik Nevedet: nagy, félelmetes és szent vagy. Hatalmas úr, 
tör vény szerető, Te vezetted be a méltányosságot, Te adtál törvényt és igazat 

70



A szombat fogadása

ֵעדָֹתיו  ָׁשְמרּו  ֲאֵליֶהם,  ְיַדֵּבר  ָעָנן  ְּבַעּמּוד  ַיֲעֵנם.  ְוהּוא  ֶאל יהוה 
ְוחֹק ָנַתן ָלמֹו. יהוה ֱאֵהינּו ַאָּתה ֲעִניָתם, ֵאל נֵֹׂשא ָהִייָת ָלֶהם, 
ְונֵֹקם ַעל ֲעִלילֹוָתם. רֹוְממּו יהוה ֱאֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו, 

ִּכי ָקדֹוׁש יהוה ֱאֵהינּו.
A következő zsoltárt állva mondjuk.

ָועֹז  ֵאִלים, ָהבּו ַליהוה ָּכבֹוד  ְּבֵני  ְלָדִוד, ָהבּו ַליהוה,  ִמְזמֹור 
ָהבּו ַליהוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו, ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהוה ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש. קֹול יהוה 
ַרִּבים. קֹול יהוה ַעל ַהָּמִים, ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים, יהוה ַעל ַמִים 

vö Áhárojn böchojhánov, uSmuél bökojré sömoj, kojrim el Ádojnoj 
vö hu jááném. Böámud onon jödábér áléjhem, somru édojszov vöchojk 
no szán lomoj. Ádojnoj Elojhénu Áto ániszom, Él nojszé hojiszo 
lohem, vö nojkém ál álilojszom. Rojmömu Ádojnoj Elojhénu vöhis-
táchávu lö hár kodsoj, ki kodojs Ádojnoj Elojhénu.

A következő zsoltárt állva mondjuk.

- Mizmojr löDovid. Hovu lÁdojnoj, böné élim, hovu lá דודל רומזמ
 Ádoj noj kovojd voojz. Hovu lÁdojnoj kövojd sömoj, 
his táchávu lÁdojnoj böhádrász kojdes. Kojl Ádojnoj ál hámojim, Él 
há kovojd hirim, Ádojnoj ál májim rábim. Kojl Ádojnoj bákojách, kojl 

Já kob nak. Magasztaljátok Örök Istenünket, hajtsatok fejet lába zsámolya előtt, 
szent Ő! Mózes és Áron is papjai, Sámuel Nevén szólítja. Az Örökkévalóhoz 
for dulnak, és Ő meghallgatja őket. Felhőoszlopból szólt hozzájuk, ők őrizték 
meg tanúságait és a törvényt, melyet nekik adott. Örök Istenünk, Te hallgattál 
rá juk, Isten, elnéző Istenük voltál, de megtoroltad gonosztetteiket. Magasztal-
játok Örök Istenünket, és hajoljatok meg szent hegye felé, mert szent Örök 
Istenünk!

(99. zsoltár)

A következő zsoltárt állva mondjuk.

-Dávid zsoltára. Tulajdonítsatok, felsőbb lények (angyalok), dicsõ דודל רומזמ
 séget és hatalmat az Örökkévalónak, adózzatok tisztelettel az 
Örök kévaló Nevének, boruljatok arcra az Örökkévaló előtt szent áhítattal! Az 
Örök kévalót hallani a vizek fölött, a dicső Isten dörgését, az Örökkévalót a nagy 
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ַּבּכַֹח, קֹול יהוה ֶּבָהָדר. קֹול יהוה ׁשֵֹבר ֲאָרִזים, ַוְיַׁשֵּבר יהוה ֶאת 
ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון. ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעֶגל, ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמים. 
קֹול יהוה חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש. קֹול יהוה ָיִחיל ִמְדָּבר, ָיִחיל יהוה 
ִמְדַּבר ָקֵדׁש. קֹול יהוה ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחׂשף ְיָערֹות, ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו 
אֵֹמר ָּכבֹוד. יהוה ַלַּמּבּול ָיָׁשב, ַוֵּיֶׁשב יהוה ֶמֶל ְלעֹוָלם. יהוה עֹז 

ְלַעּמֹו ִיֵּתן, יהוה ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום.

Ádoj noj behodor. Kojl Ádojnoj sojvér ározim, vájsábér Ádojnoj esz 
ár zé hálövonojn. Vájárkidém kömoj égel, Lövonojn vöSzirjojn kömoj 
ven röémim. Kojl Ádojnoj chojcév láhávojsz és. Kojl Ádojnoj jochil 
mid bor, jochil Ádojnoj midbár Kodés. Kojl Ádojnoj jöchojlél ájolojsz, 
vá jecheszojf jöorojsz, uvöhécholoj kuloj ojmér kovojd. Ádojnoj lá má-
bul josov, vájésev Ádojnoj melech löojlom. Ádojnoj ojz löámoj jitén, 
Ádoj noj jövoréch esz ámoj vásolojm.

vi zek fölött. Az Örökkévaló erős, az Örökkévaló fenséges, az Örökkévaló hangja 
céd rusokat tör szét. Szétzúzta az Örökkévaló a libanoni cédrusokat: úgy ug rán-
doz tak, mint a borjú, Libanon és Szirjon hegye, mint az ifjú antilop. Az Örök-
kévaló hang ja lángoló tüzet ont, az Örökkévaló hangjára megremeg a sivatag, 
megremeg Ká dés pusztája. Az Örökkévaló hangja megriasztja a szarvasokat, 
letarolja az er dőket, de Szentélyében minden tiszteletet parancsol. Az Örökkévaló 
már az özön vízen is uralkodott, örökké trónján fog ülni. Az Örökkévaló erőt ad 
népének, az Örökkévaló megáldja népét békességgel

(29. zsoltár)

Minden porcikával
Az Írás tanítása szerint: „Minden porcikám hirdeti: ki olyan, mint Te, Örök-
kévaló? …” (Zsoltárok 35:10.). A hagyomány ezzel magyarázza a zsi-
dó liturgia hangos mozgalmas dülöngéssel teli gyakorlatát. Érdekes mó-
don, az egyik legfontosabb ima, a Smá szavainak száma is ezzel van ösz-
szefüggésben.

A Talmud (Mákot 23b.) szerint az embernek 248 testrésze van, és en-
nek megfelelõen a Smában majdnem ugyanennyi, 245 szó van. Ahhoz, 
hogy ez valóban „minden porcika” legyen az elõimádkozó a Smá végén 
megismétli az Ádojnoj Elojhéchem. Emesz („Örök Istenetek. Igaz”) sza-
vakat, és így összességében 248 szavas lesz a Smá. A nem közösségben 
történõ imádkozás szokásai eltérõek: az askenáz szokás a Smá elõtt hoz-
zá teszi az Él melech neemon („Isten, hûséges király!”) szavakat, a chászid 
szokás pedig a végén elismételni az Áni Ádojnoj Elojhéchem („Én vagyok 
Örök Istenetek”) szavakat.
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A szombat fogadása

Néhány közösségben itt csak a קדיש יתום-t (lásd 80. oldal), 
másutt az alábbiakat mondják.

ָאָּנא, ְּבכַֹח ְּגֻדַּלת ְיִמיְנ, ַּתִּתיר ְצרּוָרה.
ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמ, ַׂשְּגֵבנּו, ַטֲהֵרנּו, נֹוָרא.

ָנא ִגּבֹור, ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוְד, ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם.
ָּבְרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמם, ִצְדָקְת ָּתִמיד ָּגְמֵלם.

.ַנֵהל ֲעָדֶת ֲחִסין ָקדֹוׁש, ְּברֹב טּוְב
 .ְּפֵנה, זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶת ָיִחיד ֵּגֶאה, ְלַעְּמ

ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו, יֹוֵדַע ַּתֲעֻלמֹות.
ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.

Néhány közösségben itt csak a Gyászolók kádisát (lásd 80. oldal), 
másutt az alábbiakat mondják.

.Ono, böchojách gödulász jömincho, tátir cöruro אנא בכח
 Kábél rinász ámöcho, szágvénu, táhárénu, nojro,
No gibojr, dojrséj jichudcho, kövovász somrém.
Borchém, táhárém, ráchámém, cidkoszcho tomid gomlém.
Chászin kodojs, börojv tuvcho náhél ádoszecho.
Jochid gée, löámcho pöné, zojchréj ködusoszecho.
Sávoszénu kábél usmá cáákoszénu, jojdéá táálumojsz.
 Boruch sém kövojd málchuszoj löojlom voed.

Néhány közösségben itt csak a Gyászolók kádisát (lásd 80. oldal), 
másutt az alábbiakat mondják.

 ,Kérünk, oldd fel* a megkötözöttet nagy erős jobboddal אנא בכח
 Félelmetes, fogadd néped dalát, emelj magadhoz, tisztíts meg minket, 
vitézen őrizd, mint a szem fényét, azokat, kik egyetlennek tartanak, 
áldd meg, tisztítsd meg őket, juttass nekik igaz irgalmadból, 
erős és szent, nagy jóságodban mutass utat gyülekezetednek, 
büszkén Egyetlen, nézz népedre, akik emlékeznek szentségedre, 
Titkok Tudója, fogadd jajunkat, hallgasd meg kiáltásunkat!
 Áldott legyen szent uralmának Neve örökké!

* Kérünk, oldd fel... A rabbi Nechunjá ben Hákánénak tulajdonított, kabbalisztikus töltésû ima. 
Negyvenkettő szóból áll, ami Isten negyvenkettő betûs titkos Nevére utal (Kidusin 71a.).
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Himnusz a szombat tiszteletére • לכה דודי

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה.
ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה.

ְוָזכֹור ְּבִדּבּור ֶאָחד, ִהְשִמיָענּו ֵאל ַהְּמֻיָחד, יהוה ֶאָחד  ָׁשמֹור 
ּוְשמֹו ֶאָחד, ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָּלה.

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה.
ִלְקַראת ַׁשָּבת ְלכּו ְוֵנְלָכה, ִּכי ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה, ֵמרֹאׁש ִמֶּקֶדם 

ְנסּוָכה, סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה.
ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה.

 
.Löcho dojdi likrász kálo, pöné sábosz nökáblo לכה דודי

Löcho dojdi likrász kálo, pöné sábosz nökáblo.

 ,Somojr vözochojr bödibur echod, hismionu Él hámöjuchod שמור
 Ádoj noj echod usömoj echod, lösém ulösziferesz völiszhilo.

Löcho dojdi likrász kálo, pöné sábosz nökáblo.

-Likrász sábosz löchu vönélcho, ki hi mökojr hábörocho, mé לקראת
 rojs mikedem nöszucho, szojf máásze bömáchásovo töchilo.

Löcho dojdi likrász kálo, pöné sábosz nökáblo.

* Jer, fogadjuk... Slomo Hálévi Álkávec költeménye. A XVI. században Cfáton élt kabbalista 
arra a tal mudi epizódra alapozta dicshimnuszát, mely szerint Rabbi Chániná pénteken estefelé szé-
pen fel öltözött, és azt mondta: „Menjünk szombat királynő elébe!” Rabbi Jánáj is kiöltözött, és azt 
mond ta: „Jöjj, menyasszony, jöjj, menyasszony!” (Talmud, Sábát 119a.) Bevett szokás, hogy a 
temp lomban énekelik ezt a dalt. A költeményt Patai József fordításában közöljük.

!Jer, fogadjuk,* jó barát, szombatot, a szép arát לכה דודי
Jer, fogadjuk, jó barát, szombatot, a szép arát!

 Őrizd híven, gondolj rája!” hangzott Isten egy szavára. Egy az Isten, s„ שמור
 dicssugára a világot hatja át! 

Jer, köszöntsük, jó barát, szombatot, a szép arát!

 Fel vidáman szombat elé! Mert az Isten megszentelé, áldásforrást adott לקראת
 belé, ki kezdetből végbe lát!

Jer, fogadjuk, jó barát, szombatot, a szép arát!
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ִמְקַּדׁש ֶמֶל ִעיר ְמלּוָכה, קּוִמי ְצִאי ִמּתֹו ַהֲהֵפָכה, ַרב ָל ֶׁשֶבת 
ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא, ְוהּוא ַיֲחמֹול ָעַלִי ֶחְמָלה.

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה.
ִהְתַנֲעִרי, ֵמָעָפר קּוִמי, ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּת ַעִּמי, ַעל ַיד ֶּבן ִיַׁשי 

ֵּבית ַהַּלְחִמי, ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְגָאָלּה.
ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה.

ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי, ִּכי ָבא אֹוֵר קּוִמי אֹוִרי, עּוִרי עּוִרי, ִׁשיר 
ַדֵּבִרי, ְּכבֹוד יהוה ָעַלִי ִנְגָלה.

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה.

 Mikdás melech ir mölucho, kumi cöi mitojch háháfécho, ráv מקדש
 loch sevesz böémek hábocho, vöhu jáchámojl olájich chemlo.

Löcho dojdi likrász kálo, pöné sábosz nökáblo.

 Hisznáári, méofor, kumi, livsi bigdé szifártéch ámi, ál jád התנערי
 ben Jisáj Bész Háláchmi, korvo el náfsi göolo.

Löcho dojdi likrász kálo, pöné sábosz nökáblo.

 -Hiszojröri hiszojröri, ki vo ojréch kumi ojri, uri uri, sir dábé התעוררי
 ri, kövojd Ádojnoj olájich niglo.

Löcho dojdi likrász kálo, pöné sábosz nökáblo.

 Királyváros, dicső Szentély, fel a romból! Emelkedjél! Síró völgyben מקדש
 bús véget ér, már Istened újra áld.

Jer, köszöntsük, jó barát, szombatot, a szép arát!

 Fel a porból! Félre bánat! Vedd föl, népem, díszruhádat, Isaj fia jön התנערי
 utá nad, s minden rosszat jóra vált!

Jer, fogadjuk, jó barát, szombatot, a szép arát!

 ,Ébredj! Ébredj! Lobban lángod! Ragyogd be a nagyvilágot, Fel, dalolj התעוררי
 mert újra látod Isten fényes sugarát!

Jer, köszöntsük, jó barát, szombatot, a szép arát!
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א ֵתבֹוִׁשי ְוא ִתָּכְלִמי, ַמה ִּתְשּתֹוֲחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי, ָּב ֶיֱחסּו 
ֲעִנֵּיי ַעִּמי, ְוִנְבְנָתה ָהִעיר ַעל ִּתָּלה.

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה.
 ,ָהִיֱא ָיִׂשיׂש ָעַלִי ,ְוָרֲחקּו ָּכל ְמַבְּלָעִי ,ְוָהיּו ִלְמִׁשָּסה ׁשֹאָסִי

ִּכְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַּכָּלה.
ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה.

ָיִמין ּוְׂשמֹאל ִּתְפרֹוִצי, ְוֶאת יהוה ַּתֲעִריִצי, ַעל ַיד ִאיׁש ֶּבן ַּפְרִצי, 
ְוִנְׂשְמָחה ְוָנִגיָלה.

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה.

 ,Loj szévojsi völoj szikolmi, má tistojcháchi umá tehemi ישובת אל
 boch jecheszu ánijé ámi, vönivnöszo hoir ál tilo.

Löcho dojdi likrász kálo, pöné sábosz nökáblo.

 Vöhoju limsiszo sojszojich, vörocháku kol möválojich, joszisz והיו
 olá jich Elojhojich, kimszojsz choszon ál kálo.

Löcho dojdi likrász kálo, pöné sábosz nökáblo.

 ,Jomin uszmojl tifrojci, vöesz Ádojnoj táárici, ál jád is ben Párci ימין
 vö niszmöcho vönogilo.

Löcho dojdi likrász kálo, pöné sábosz nökáblo.

 ?Szégyened már többé nem lesz, Mit búsongasz, mit kesergesz לא תבוsשי
 Szentélyednek az Úr kedvez, s felépíti romfalát!

Jer, fogadjuk, jó barát, szombatot, a szép arát!

 Kik rád törtek, kiraboltak, megbûnhődnek, meglakolnak. Mint vőlegény והיו
 meny asszonynak, örvend Isten, nézve rád!

Jer, köszöntsük, jó barát, szombatot, a szép arát!

 Terjeszkedel jobbra, balra, Isten nevét magasztalva: megvált majdan Parci ימין
 sarja, vigadozzunk – rajta hát!

Jer, fogadjuk, jó barát, szombatot, a szép arát!
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A következõ versszakot állva, nyugat felé fordulva énekeljük.

ּבֹוִאי ְבָׁשלֹום ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה, ַּגם °ְּבִׂשְמָחה ּוְבָצֳהָלה, ּתֹו ֱאמּוֵני 
ַעם ְסֻּגָּלה, ּבֹוִאי ַכָּלה, ּבֹוִאי ַכָּלה, (halkan: ּבֹוִאי ַכָּלה, ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא.)
ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה.

A következõ két zsoltárt ülve is mondhatjuk.

 ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת. טֹוב ְלהֹדֹות ַליהוה, ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמ
ֶעְליֹון. ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּד, ֶוֱאמּוָנְת ַּבֵּלילֹות. ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי 

A következõ versszakot állva, nyugat felé fordulva énekeljük.

   Boji vösolojm áteresz bálo, gám °böszimcho uvöcoholo, tojch בואי
 emuné ám szögulo, boji chálo, boji chálo, (halkan:) boji chálo sá-
bosz mál köszo.

Löcho dojdi likrász kálo, pöné sábosz nökáblo.
A következõ két zsoltárt ülve is mondhatjuk.

 ,Mizmojr sir löjojm hásábosz. Tojv löhojdojsz lÁdojnoj מזמור שיר
 ulö  zámér lösimcho Eljojn. Löhágid bábojker chászdecho, 
vee munoszcho bálélojsz. Álé oszojr váálé novel, álé higojojn böchinojr. 

A következõ versszakot állva, nyugat* felé fordulva énekeljük.

 Üdvözlégy, ó, urad éke! Kísérjen víg öröm, béke, ujjongva vár Isten בואי
 népe, jöjj, ara, jöjj, várva várt!

Jer, köszöntsük, jó barát, szombatot, a szép arát!

A következõ két zsoltárt ülve is mondhatjuk.

 Zsoltárének szombat napjára. Mily jó hitvallást tenni az Örökkévaló מזמור שיר
 mellett, a Magasságos hírnevéről dalolni! Reggel szeretetedről 
be szélni, és hûségedről éjjel, tízhúrún és lanton meg búgó hárfán. Mivel meg-
ör ven deztettél tetteiddel, Örökkévaló, hadd éneklem meg kezed munkáját!

° Chászid szokás az ünnep kivételével 
böszimcho helyett börino-t mondani, ְּבִרָּנה

* ...nyugat felé... Ahol a Nap lenyugszik, onnan jön be a szombat királynő. Feléje fordulva kö-
szöntjük.
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 ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדי ,ָנֶבל, ֲעֵלי ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור. ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני יהוה ְּבָפֳעֶל
ֲאַרֵּנן. ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשי יהוה, ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶֹתי. ִאיׁש ַּבַער 
א ֵיָדע, ּוְכִסיל א ָיִבין ֶאת זֹאת. ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב ַוָּיִציצּו 
ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון, ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד. ְוַאָּתה ָמרֹום ְלעָֹלם יהוה. ִּכי 
ִהֵּנה אְֹיֶבי, יהוה, ִּכי ִהֵּנה אְֹיֶבי ֹיאֵבדּו, ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון.

ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני, ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן. ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי, ַּבָּקִמים 
ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח,  ַּכָּתָמר  ַצִּדיק  ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני.  ְמֵרִעים,  ָעַלי 
ִיְׂשֶּגה. ְׁשתּוִלים ְּבֵבית יהוה, ְּבַחְצרֹות ֱאֵהינּו ַיְפִריחּו. עֹוד ְינּובּון 
ְּבֵׂשיָבה, ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו. ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר יהוה, צּוִרי ְוא 

ַעְוָלָתה ּבֹו.

Ki szimáchtáni Ádojnoj böfoolecho, bömáászé jodecho áránén. Má 
god lu máászecho Ádojnoj, möojd omku máchsövojszecho. Is báár 
loj jé do, uchöszil loj jovin esz zojsz. Bifrojách rösoim kömoj észev 
vájocicu kol pojálé oven, löhisomdom ádé ád. Vöáto morojm löojlom 
Ádojnoj. Ki hiné ojvecho, Ádojnoj, ki hiné ojvecho jojvédu, jiszpordu 
kol pojálé oven. Vátorem kirém kárni, bálojszi bösemen ráánon. 
Vátábét éni bö suroj, bákomim oláj möréim, tismáno oznoj. Cádik 
kátomor jifroch, kö erez bálövonojn jiszge. Söszulim bövész Ádo-
jnoj, böchácrojsz Eloj hé nu jáfrichu. Ojd jönuvun böszévo, dösénim 
vöráánánim jihju. Lö há gid ki josor Ádojnoj, curi völoj ávloszo boj.

Örökkévaló, mily nagyok tetteid, mily mélyenszántók terveid! A tudatlan nem 
fog ja fel, az ostoba nem érti, hogy amikor a gonoszok sarjadnak, mint a fû, a 
go nosztevők virulnak, az mind pusztulásukhoz vezet. Te meg örökké magasztos 
vagy, Örökkévaló, mert ellenségeid elvesznek, szétporladnak mind a gonosztevők. 
Szar vamat megnövelted, mint az antilopét,* friss olajjal kenegetnek. Farkasszemet 
né zek a rám leselkedőkkel, füleim hallják a gonoszokat, akik reám törnek. Az igaz 
ember virágzik, mint a pálma, magasra nő, mint a libanoni cédrus, az Örök kévaló 
házában ültették el őket, Istenünk udvarában virágoznak. Még öreg sé gükben is 
sarjat hajtanak, teltek és zöldellők lesznek, hogy ezzel hirdessék: mél tányos az 
Örökkévaló, az én Szirtem, nincs benne álnokság.

(92. zsoltár)

* ...antilopét... A röém fordítása problematikus. Voltak, akik – helytelenül – „rénszarvasnak” for-
dították, de a Közel-Keleten nem él rénszarvas. A röém valójában az oryx leucoryx, magyarul kard-
szarvú antilop nevû állat, amely nagy, dupla, hátrahajló szarvairól ismerhető fel.
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יהוה ָמָל, ֵּגאּות ָלֵבׁש, ָלֵבׁש יהוה עֹז ִהְתַאָּזר, ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל 
ִּתּמֹוט. ָנכֹון ִּכְסֲא ֵמָאז, ֵמעֹוָלם ָאָּתה. ָנְׂשאּו ְנָהרֹות יהוה, ָנְׂשאּו 
ְנָהרֹות קֹוָלם, ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים. ִמּקֹולֹות ַמִים ַרִּבים, ַאִּדיִרים 
ִמְׁשְּבֵרי ָים, ַאִּדיר ַּבָּמרֹום יהוה. ֵעדֶֹתי ֶנֶאְמנּו ְמאֹד, ְלֵביְת ַנֲאָוה 

ּקֶֹדׁש, יהוה, ְלאֶֹר ָיִמים.

 Ádojnoj moloch géusz, lovés, lovés Ádojnoj ojz hiszázor, áf ה׳ מלך
 ti kojn tévél bál timojt. Nochojn kiszácho méoz, méojlom 
oto. Noszu nöhorojsz, Ádojnoj, noszu nöhorojsz kojlom, jiszu nö-
ho rojsz dochjom. Mikojlojsz májim rábim, ádirim misböré jom, ádir 
bá morojm Ádojnoj. Édojszecho neemnu möojd, lövészöcho noávo 
koj des, Ádojnoj, löojrech jomim. 

 ,Az Örökkévaló uralomra lépett, méltóságot öltött, abba öltözött ה׳ מלך
 ha  talommal övezte fel magát. A világot is szilárddá tette, sosem omlik 
össze. Azóta trónod is szilárdan áll, öröktől fogva vagy. Hangjukat hallatják, 
Örök kévaló, hangjukat hallatják a folyók, morajukat hallatják a folyamok. Mind 
e sok víz zúgásánál hatalmasabb a tenger moraja, de annál is hatalmasabb az 
Örök kévaló a magasban. Tanúságaid igen megbízhatók, házadat szentség ékesíti, 
Örök kévaló, mindörökre. (93. zsoltár)

Gyászolók kádisa
Egyes kommentátorok szerint a gyászolók által mondott kádis elismerése 
annak, hogy az Isteni Gondviselés igazságos, és így a kádis a halott lelki-üd-
vére szolgál. Ez az egyik oka annak, hogy a haláltól számítva csak tizenegy 
hónapig mondanak kádist, mivel a hagyomány szerint a vétkesek bünte-
tése tizenkét hónap, és ha annyi ideig mondanánk a gyászimát, ezzel elis-
mernénk, hogy a halott vétkes, ember volt... A lubavicsi rebbe hozzáteszi, 
hogy a kádis-mondás korábbi befejezésének valóságosabb pozitív hatása is 
van. Amikor kinyilvánítjuk meggyõzõdésünket az elhunyt igaz életérõl, ezzel 
elõsegítjük az esetleges elmarasztaló égi ítélet semlegesítését. Ezt az elkép-
zelést a Midrás (Kohelet Rábá 12:13.) így fejezi ki: „Mert amikor egy em-
ber elhagyja ezt a világot, az Örökkévaló így szól a szolgálattevõ angyalok-
hoz: »Figyeljétek, hogy embertársai mit mondanak felõle!« [Ha azt mondják,] 
hogy helyes életet élt, akkor a ravatalon fekvõ nyomban felszáll az égbe.”
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Csak közösségben (minjánban) lehet mondani.

 Jiszgádál vöjiszkádás sömé rábo, [Közösség: Omén!] böolmo יתגדל
 di vöro chiruszé, vöjámlich málchuszé, vöjácmách purkoné 
vi korév mösiché, [Közösség: Omén!], böchájéchojn uvjojméchojn uvö-
chá jé döchol bész Jiszroél, báágolo uvizmán koriv, vöimru omén! 

[Közösség: Omén! Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé ol-
májo. Jiszboréch…] 

Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé olmájo. Jiszboréch 

Csak közösségben (minjánban) lehet mondani.

 ,Magasztaljuk és szenteljük meg nagy Nevét [Közösség: Omén!] e világon יתגדל
 me lyet kedvére teremtett, érvényesítse uralmát, hozza közelebb a meg-
vál tást, és gyorsítsa a Messiás eljövetelét, [Közösség: Omén!] életetek során, 
egész Iz rael élete során, hamarosan, már a közeljövőben, s mondjátok erre: 
omén!

[Közösség: Omén! Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! 
Le gyen áldott...]

Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! Legyen áldott és dicsért, 
di cső és magasztos, fennkölt és hírneves, imádott és megszentelt a Neve annak, aki 
Szent, áldott Ő! [Közösség: Áldott Ő!] Áldottabb Ő minden áldásnál, köl te mény-

* Gyászolók kádisa: Ősrégi ima, amely Isten nagyságát, mindenhatóságát és könyörületességét fe-
jezi ki költői formában. Egyes kifejezései Jechezkél prófétától származnak, mások Talmudi eredetûek. 
A legszentebb imák egyike, amelyet a gyászolók 11 hónapon át mondanak elhunyt szeretteikért.
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Csak közösségben (minjánban) lehet mondani.

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא, [Közösség: ָאֵמן,] ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא 
ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִלי ַמְלכּוֵתּה, ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנּה ִוְיָקֵרב ְמִׁשיֵחּה, 
ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית  ְדָכל  ּוְבַחֵּיי  ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  ָאֵמן,]   :Közösség]

ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן.
ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם   ְמָבַר ַרָּבא  ְׁשֵמּה  ְיֵהא  ָאֵמן.   :Közösség]

[ָעְלַמָּיא. ִיְתָּבֵר
ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. ִיְתָּבֵר ְוִיְׁשַּתַּבח 
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nél, dicshimnusznál és vigaszéneknél, amit a világon mondanak, s ti mond já tok 
erre: omén! [Közösség: Omén!]

Jöjjön nagy békesség és élet a mennyből ránk és egész Izraelre, s mondjátok 
er re: omén! [Közösség: Omén!]

(Itt három lépést hátrálunk:) Aki °békét teremt magasságaiban, az hozzon 
bé kességet ránk és egész Izraelre! Mondjátok végül: omén! [Közösség: Omén!]

Minden egyes kádis utolsó szavainál három lépést hátrálunk: Aki békét teremt ma gas-
ságaiban szavakat balra hajolva, az az hozzon békességet ránk szavakat jobbra hajolva 

mondjuk, majd elõrefelé meghajolva fejezzük be a mondatot.

ִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה  ִיְתַעֶּלה ְו ִיְתַהָּדר ְו ִיְתַנֵּׂשא ְו ִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוָמם ְו ְו
ִּבְרָכָתא ָּכל  ִמן  ְלֵעָּלא  ָאֵמן,]   :Közösség] הּוא,   ְּבִרי ְּדֻקְדָׁשא 
ָאֵמן. ְוִאְמרּו  ְּבָעְלָמא,  ַּדֲאִמיָרן  ְוֶנֱחָמָתא  ֻּתְׁשְּבָחָתא  ְוִׁשיָרָתא 

 [Közösség: ָאֵמן.]
ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]
(Itt három lépést hátrálunk:) עֶֹׂשה °ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום 

vö jis  tábách vöjiszpoér vöjiszrojmom vöjisznászé vöjiszhádor vöjiszále 
vö jiszhálol sömé dökudso brich hu, [Közösség: Omén!] löélo min kol 
bir choszo vösiroszo tusböchoszo vönechemoszo dáámiron böolmo, 
vöim ru omén! [Közösség: Omén!]

Jöhé sölomo rábo min sömájo vöchájim tojvim olénu vöál kol 
Jisz roél, vöimru omén! [Közösség: Omén!] 

(Itt három lépést hátrálunk:) Ojsze °solojm bimrojmov, Hu jáásze solojm 
olé nu vöál kol Jiszroél, vöimru omén! [Közösség: Omén!]
Minden egyes kádis utolsó szavainál három lépést hátrálunk: Ojsze solojm bim rojmov 
szavakat balra hajolva, a Hu jáásze solojm olénu szavakat jobbra hajolva mondjuk, 

majd elõrefelé meghajolva fejezzük be a mondatot.

ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]
Minden egyes kádis utolsó szavainál három lépést hátrálunk: ֹעֶׂשה  ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו 
szavakat balra hajolva, a הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו szavakat jobbra hajolva mondjuk, 

majd elõrefelé meghajolva fejezzük be a mondatot.

° Rojs hásono és jojm kipur között: a békét • hásolojm • ַחָּׁשלֹום
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ְּכַגְוָנא ְדִאּנּון ִמְתַיֲחִדין ְלֵעָּלא ְּבֶאָחד, אּוף ָהִכי ִאיִהי ִאְתַיֲחַדת 
ְלַתָּתא ְּבָרָזא ְדֶאָחד, ְלֶמֱהֵוי ִעְּמהֹון ְלֵעָּלא ָחד ָלֳקֵבל ָחד, קּוְדָׁשא 
ַעד  ִּדיָקֵריּה  ּכּוְרַסָּיא  ַעל  ְיִתיב  ָלא  ְלֵעָּלא  ֶאָחד,  הּוא   ְּבִרי
ְּדִאְתֲעִביַדת ִאיִהי ְּבָרָזא ְדֶאָחד, ְּכַגְוָנא ִדיֵליּה ְלֶמֱהֵוי ֶאָחד ְּבֶאָחד. 

ְוָהא אּוִקיְמָנא ָרָזא ַדיהוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד.
ָרָזא ְדַׁשָּבת, ִאיִהי ַׁשָּבת ְּדִאְתָאֳחַדת ְּבָרָזא ְדֶאָחד, ְלִמְׁשֵרי ֲעָלּה

Chászid szokás a következõ kabbalisztikus részt is hozzátenni:

 -Kögávno döinun miszjáchádin löélo böechod, uf hochi ihi iszjá אנוגכ
 chádász löszáto börozo döechod, lömehevéj imhojn löélo chod 
lo kovél chod, Kudso Brich Hu echod, löélo lo jösziv ál kurszájo di-
ko ré ád döiszávidász ijhi börozo döechod, kögávno dilé lömehevéj 
echod bö echod. Vöho ukimno rozo dáÁdojnoj echod usmoj echod.

,Rozo dösábosz, ihi sábosz döiszochodász börozo döechod תבשד אזר

* Éppúgy... A Zohár e részletét a szombati Mááriv előtt mondjuk el, mivel kifejezi a szentség fen-
ti és alanti világban bekövetkező erősödését a szombatnap eljövetelekor. Habár a Zohár misztikus 
és ezoterikus nyelvezetét nehezen érti az, aki nem mélyült el a Kabbala misztériumában, az itt idé-
zett szakasz lényege a következő: a fenti, spirituális tartományban az Örökkévaló egysége tisztán 
létezik. A fizikai világban azonban nehéz a megértés e magas fokát elérni. A szombat szentsége az 
Örökkévalót, mint Teremtőt és Királyt idézi elénk, s a zsidók még egy lelket kapnak, hogy még in-
kább képesek legyenek felismerni az Örökkévaló szentségét és uralmát.

Chászid szokás a következõ kabbalisztikus részt is hozzátenni:

Éppúgy*, ahogy [a hat szféra] egyesül fent [a szellemi világok szintjén] כגונא
 az Egy ségben, úgy egyesül [a Málchut, a királyság szférája] lent is [az 
al sóbb szin ten] az Egység rejtélyében, hogy összekapcsolódhasson a fentiekkel, 
hogy az alanti Egység elérje a fenti Egység szintjét. A Szent, áldott legyen!, aki 
fent van, nem foglalja el dicsőségének királyi trónját míg [az alanti Málchut] 
át nem ala kul az Övéhez hasonlatos Egységgé, s ezáltal az az Egység megfelel 
a fen ti Egy ségnek. Ez a misztikus jelentése annak, ami írva van (Zchárjá 14:9.), 
hogy „az Örökkévaló [fent] Egy és az Ő neve [királyságának kifejezése alant] 
is Egy”.

 Ez a szombatnap titka: ő [a Málchut] szombaton egybefoglalódik  רזא דשבת
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ָרָזא ְדֶאָחד, ְצלֹוָתא ְדַמֲעֵלי ַׁשַּבָּתא, ְּדָהא ִאְתָאֳחַדת ּכּוְרַסָּיא ַיִּקיָרא 
ַקִּדיָׁשא ְּבָרָזא ְדֶאָחד, ְוִאְתַּתָּקַנת ְלִמְׁשֵרי ֲעָלּה ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה, 
ַּכד ַעִּיל ַׁשַּבָּתא, ִאיִהי ִאְתָיֳחַדת ְוִאְתְּפָרַׁשת ִמִּסְטָרא ָאֳחָרא. ְוָכל 
ִּדיִנין ִמְתַעְּבִרין ִמָּנּה, ְוִאיִהי ִאְׁשְּתָאַרת ְּבִיחּוָדא ִדְנִהירּו ַקִּדיָׁשא, 
ְוִאְתַעְּטַרת ְּבַכָּמה ִעְּטִרין ְלַגֵּבי ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא. ְוָכל ׁשּוְלָטֵני רּוְגִזין 
ּוָמאֵרי ְדִדיָנא ֻּכְּלהּו ַעְרִקין, ְוִאְתַעָּברּו ִמָּנּה. ְוֵלית ׁשּוְלָטָנא ָאֳחָרא 
ְּבֻכְּלהּו ָעְלִמין, ְוַאְנָּפָהא ְנִהיִרין ִּבְנִהירּו ִעָּלָאה, ְוִאְתַעְּטַרת ְלַתָּתא 
ְּבַעָּמא ַקִּדיָׁשא. ְוֻכְּלהּו ִמְתַעְּטִרין ְּבִנְׁשָמִתין ֲחַדִּתין. ְּכֵדין ֵׁשירּוָתא 

ִדְצלֹוָתא, ְלָבְרָכא ָלּה ְּבֶחְדָוה ִּבְנִהירּו ְדַאְנִּפין.

lö misréj álo rozo döechod, cölojszo dömááléj sábáto, döho iszo-
chodász kur szájo jákiro kádiso börozo döechod, vöisztákonász 
lömisréj álo Mál ko kádiso iloo, kád ájil sábáto ihi iszjochodász 
vöiszpörosász mi szit ro ochoro. Vöchol dinin miszábrin mino, vöihi 
istöorász bö ji chu do dinhiru kádiso, vöiszátörász böchámo itrin 
lögábéj Málko kádiso. Vö chol sultonéj rugzin umoréj dödino kulhu 
árkin, vöiszáboru mi no. Vö lész sultono ochoro böchulhu olmin, 
vöánpoho nöhirin bin hi ru iloo, vöiszátrász löszáto böámo kádiso. 
Vöchulhu miszátrin bö nis mo szin chádátin. Ködén séruszo diclojszo, 
lövorcho lo böchedvo bin hi ru döánpin.

az Egység rejtélyében és ezáltal az Örökkévaló Egysége megpihen rajta. [Ez 
tör ténik] a szombatnap előestjén elmondott ima idején, mert ekkor a Dicsőség 
szent Trónja [ami az Ő Királyságát jelképezi] eggyé válik az Egység rejtélyében 
és alkalmassá válik arra, hogy a Szent Király a legfelsőbb szintje megpihenjen 
raj ta. Amikor megjön a szombat, egybefoglalódik az Egységben és elválik a 
Má sik Oldaltól [a gonosz minden nyomától], minden szigorú ítélet eltávolíttatik 
tőle. És egységben marad a szent fénnyel, és számos koronával koronázza 
magát a Szent Király előtt. Ellenségei és a harag erői mindannyian menekülnek, 
eltünnek elő le, és nincs más hatalom, csak Ő van, az összes világon. Arca 
mennyei fény ben tündököl és koronájává emeli az alanti szent népet, amazok 
pedig [a szom battal érkező] új lélekkel koronázottak. Ekkor az ima eleje az Ő 
megáldásával kell hogy kezdődjön, örömtől sugárzó arccal.
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ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא, [Közösség: ָאֵמן,] ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא 
ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִלי ַמְלכּוֵתּה, ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנּה ִוְיָקֵרב ְמִׁשיֵחּה,

[Közösség: ָאֵמן,] ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, 
ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

[Közösség: ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 
[ִיְתָּבֵר

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. ִיְתָּבֵר ְוִיְׁשַּתַּבח
ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל  ְוִיְתַעֶּלה  ְוִיְתַהָּדר  ְוִיְתַנֵּׂשא  ְוִיְתרֹוָמם  ְוִיְתָּפֵאר 
ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא, [Közösség: ָאֵמן,] ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא 
ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]

 Jiszgádál vöjiszkádás sömé rábo, [Közösség: Omén!] böolmo יתגדל
 di vöro chiruszé, vöjámlich málchuszé, vöjácmách purkoné 
vi korév mösiché, [Közösség: Omén!] böchájéchojn uvjojméchojn uvö-
chá jé döchol bész Jiszroél, báágolo uvizmán koriv, vöimru omén! 

[Közösség: Omén! Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé 
ol májo. Jiszboréch…] 

Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé ol má jo. Jiszboréch 
vö jis tábách vöjiszpoér vöjiszrojmom vöjisznászé vö jiszhádor vöjiszále 
vö jiszhálol sömé dökudso brich hu, [Közösség: Omén!] löélo min kol 
bir choszo vösiroszo tusböchoszo vönechemoszo dáá miron böolmo, 
vöim ru omén! [Közösség: Omén!]

 ,Magasztaljuk és szenteljük meg nagy Nevét [Közösség: Omén!] e világon יתגדל
 melyet kedvére teremtett, érvényesítse uralmát, hozza közelebb a meg-
vál tást, és gyorsítsa a Messiás eljövetelét, [Közösség: Omén!] életetek során, egész 
Iz rael élete során, hamarosan, már a közeljövőben, s mondjátok erre: omén!

[Közösség: Omén! Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! 
Le gyen áldott...]

Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! Legyen áldott és di-
csért, dicső és magasztos, fennkölt és hírneves, imádott és megszentelt a Neve 
annak, aki Szent, áldott Ő! [Közösség: Áldott Ő!] Áldottabb Ő minden áldásnál, 
köl te mény nél, dicshimnusznál és vigaszéneknél, amit a világon mondanak, s 
ti mond já tok erre: omén! [Közösség: Omén!]
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Sábeszi imakönyv

Elõimádkozó: Borchu esz Ádojnoj hámövojroch.

Az álló közösség, majd az elõimádkozó (meghajolva):
Boruch Ádojnoj hámövojroch löojlom voed.

Ezután le lehet ülni.

 Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu melech hoojlom, áser bidvoroj ברוך
 máá riv árovim, böchochmo pojszéách söorim, uviszvuno mösáne 
itim umáchálif esz házmánim, umöszádér esz hákojchovim bö mis-
mö  rojszéhem borokijá kircojnoj. Bojré jojm volojlo, gojlél ojr mipné 
choj  sech, vöchojsech mipné ojr, umáávir jojm umévi lojlo, umávdil 

Árvit • ערבית לשבת • Ima szombat elõestéjére
Innen kezdve a 108. oldal végéig nem szabad beszélgetni.

.ָּבְרכּו ֶאת יהוה ַהְמבָֹר :Elõimádkozó

Az álló közösség, majd az elõimádkozó (meghajolva):

ָּברּו יהוה ַהְמבָֹר ְלעֹוָלם ָוֶעד.
Ezután le lehet ülni.

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֶאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִּבְדָברֹו ַמֲעִריב 
ֲעָרִבים, ְּבָחְכָמה ּפֹוֵתַח ְׁשָעִרים, ּוִבְתבּוָנה ְמַׁשֶּנה ִעִּתים ּוַמֲחִליף 
ֶאת ַהְּזַמִּנים, ּוְמַסֵּדר ֶאת ַהּכֹוָכִבים ְּבִמְׁשְמרֹוֵתיֶהם ָּבָרִקיַע ְּכְרצֹונֹו. 
ּבֹוֵרא יֹום ָוָלְיָלה, ּגֹוֵלל אֹור ִמְּפֵני חֶׁש, ְוחֶׁש ִמְּפֵני אֹור, ּוַמֲעִביר 

Elõimádkozó: Áldjátok az Örökkévalót, aki áldott!

Az álló közösség, majd az elõimádkozó (meghajolva):
Áldott az Örökkévaló, a megáldott, örökkön-örökké!

Ezután le lehet ülni.

 ,Áldott vagy Te,* Örök Istenünk, Világ Ura, akinek szavára beesteledik ברוך
 bölcsességével megnyitja a (mennyei) kapukat, ésszerûen változtatja az 
időt, cseréli a napszakokat, kedve szerint őrhelyükre rendeli a csillagokat az 
ég bolton! Ő teremtette a napot és az éjt, felgöngyölíti a világosságot a sötétség 

* Áldott vagy Te... Az esti Sömá-ciklus négy áldásból áll – kettő a Sömá előtt, és kettő utána –, 
míg a reggeli háromból. Ez összesen hét áldás, ennek a zsoltárversnek megfelelõen: „Hétszer na-
ponta dicsértelek...” (Zsoltárok 119:164.)
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bén jojm uvén lojlo, Ádojnoj Cövoojsz sömoj. [Él cháj vökájom tomid 
jimlojch olénu, löojlom voed.] Boruch Áto Ádojnoj, hámááriv árovim.

-Áhávász ojlom bész Jiszroél ámcho ohovto, Tojro umic אהבת עולם
 vojsz chukim umispotim ojszonu limádto, ál kén Ádoj noj 
Elojhénu bösochvénu uvökuménu nosziách böchukecho, vö nisz mách 
bödivré szojroszcho uvömicvojszecho löojlom voed, ki hém chá jé nu 
vöojrech joménu, uvohem nehge jojmom volojlo. Vöáá há vo szö cho ál 
toszir mimenu löojlomim. Boruch Áto Ádojnoj, ojhév ámoj Jisz roél.

előtt, a sötétséget a világosság előtt, véget vet a napnak, elhozza az éjt, és 
különbséget tesz nappal és éjszaka között, Seregek Ura a Neve. [Élő, mindig 
létező Isten, mindörökké fog uralkodni felettünk.] Áldott vagy Te, Örökkévaló, 
aki elhozza az estét! 

-Örök szeretettel szeretted* néped, Izrael házát, tanra és rendele אהבת עולם
 tekre, törvényekre és jogszabályokra tanítottál minket. Ezért, 
Örök Is tenünk, lefekvéskor és felkeléskor törvényeiddel foglalkozunk, örökké 
örömet le lünk tanod szavaiban és parancsolataidban, mert azok rejtik életünk 
és napjaink hosszát, éjjel-nappal ez tölti el gondolatainkat. Soha ne tagadd meg 
hát sze re te te det tőlünk! Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki szereti népét, Izraelt!

* Örök szeretettel szeretted... A Talmudban (Bráchot 11b.) vita folyik arról, melyik a megfe-
lelőbb szó az isteni szeretet leírására: áhávász ojlom („örök szeretet”) vagy áhávo rábo („nagy sze-
retet”). A szefárd rítus Maimonidész után az áhávász ojlomot tekinti megfelelőnek. Az áskenáz rí-
tusban az esti imában az áhávász ojlom, reggel pedig az áhává rábá (Zsidó imakönyv 217. oldal) 
kifejezés szerepel. (Orách Chájim 60:1.)

יֹום ּוֵמִביא ָלְיָלה, ּוַמְבִּדיל ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה, יהוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו. 
[ֵאל ַחי ְוַקָּים ָּתִמיד ִיְמלֹו ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.] ָּברּו ַאָּתה יהוה, 

ַהַמֲעִריב ֲעָרִבים.

ֻחִּקים  ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה  ָאָהְבָּת,   ַעְּמ ִיְׁשָרֵאל  ֵּבית  עֹוָלם  ַאֲהַבת 
ּוִמְׁשָּפִטים אֹוָתנּו ִלַמְדָּת, ַעל ֵּכן יהוה ֱאֵהינּו ְּבָׁשְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו 
ָנִׂשיַח ְּבֻחֶּקי, ְוִנְׂשַמח ְּבִדְבֵרי תֹוָרְת ּוְבִמְצֹוֶתי ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּכי 
ֵהם ַחֵּיינּו ְואֶֹר ָיֵמינּו, ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוַאֲהָבְת ַאל ָּתִסיר 

ִמֶּמּנּו ְלעֹוָלִמים. ָּברּו ַאָּתה יהוה, אֹוֵהב ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל.
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* Halljad Izrael... A monoteizmus hitvallása, amellyel a zsidó nép hitet tesz az egyistenhit mel-
lett. Az imarendben naponta négyszer fordul elő: kétszer a reggeli (Sáchárit) imában; egyszer az 
esti (Máá riv) imában, és utoljára lefekvés előtt. A Talmud szerint (Mönáchot 99b.), ha nincs rá más 
le hetőség, legalább a Smá elmondásával teljesíteni kell a napi Tóra-tanulás parancsát.

* ...egy! A Sulchán Áruch (Orách Chájim 61:6.) magyarázata szerint az echád szó egyfajta szám-
értékekre utaló rövidítés: A Világ Ura egyetlen (‡) a hét égben és a földön (Á); és a világ négy tá-
ján („). Az álef számértéke egy, a cheté nyolc, és a dáledé négy – innen az utalás a számokra. A 
három betû összeolvasva alkotja az echád szót, aminek szó szerinti fordítása „egy”.

Aki otthon imádkozik, előbb ezt mondja:
Él Melech neemon!

Ezután jobb kezünkkel eltakarjuk a szemünket,
és hangosan mondjuk a Smá elsõ mondatát:

Smá Jiszroél, Ádojnoj Elojhénu, Ádojnoj echod.

(Halkan:) Boruch sém kövojd málchuszoj löojlom voed.

 -Vöohávto ész Ádojnoj Elojhecho, böchol lövovco uvöchol náf ואהבת
   söcho uvöchol möojdecho. Vöhoju hádövorim hoéle, áser 
O noj chi möcávöcho hájojm, ál lövovecho. Vösinántom lövonecho, 

Aki otthon imádkozik, előbb ezt mondja:
Isten, hûséges Király!

Ezután jobb kezünkkel eltakarjuk a szemünket,
és hangosan mondjuk a Smá elsõ mondatát:

Halljad Izrael,* Örök Istenünk, az Örökkévaló egy!*

(Halkan:) Áldott legyen dicső uralmának Neve örökkön-örökké!

 Szeresd hát Örök Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és minden ואהבת
 tehetségeddel! Ezeket a szavakat pedig, amelyeket ma elrendelek neked,

Aki otthon imádkozik, előbb ezt mondja:

ֵאל ֶמֶל ֶנֱאָמן.

Ezután jobb kezünkkel eltakarjuk a szemünket,
és hangosan mondjuk a Smá elsõ mondatát:

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, יהוה ֱאֵהינּו, יהוה ֶאָחד. 

 (Halkan:) ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.

 .ּוְבָכל ְמאֶֹד ּוְבָכל ַנְפְׁש ְּבָכל ְלָבְב ,ֶהיְוָאַהְבָּת ֵאת יהוה ֱא
ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום, ַעל ְלָבֶב. ְוִׁשַּנְנָּתם 
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 ּוְבָׁשְכְּב ,ַבֶּדֶר ּוְבֶלְכְּת ,ְּבֵביֶת ְוִדַּבְרָּת ָּבם, ְּבִׁשְבְּת  ְלָבֶני
 .ֵעיֶני ֵּבין  ְלטָֹטפֹת  ְוָהיּו   ,ָיֶד ַעל  ְלאֹות  ּוְקַׁשְרָּתם   .ּוְבקּוֶמ

.ּוִבְׁשָעֶרי ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמֻזזֹות ֵּביֶת

ְוָהָיה, ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם 
ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  ְּבָכל  ּוְלָעְבדֹו,  ֱאֵהיֶכם  יהוה  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַהּיֹום, 
 ַנְפְׁשֶכם. ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו, יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש, ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנ
ְוִתירְׁש ְוִיְצָהֶר. ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְד ִלְבֶהְמֶּת, ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת. 
ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם, ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאִהים ֲאֵחִרים 

vö dibárto bom bösivtöcho bövészecho, uvölechtöcho váderech, uvö-
soch böcho uvökumecho. Ukösártom löojsz ál jodecho, vöhoju lötoj to-
fojsz bén énecho. Uchöszávtom ál mözuzojsz bészecho uvisöorecho.

 Vöhojo, im somojá tismöu el micvojszáj áser Onojchi möcáve והיה
 esz chem hájojm, löáhávo esz Ádojnoj Elojhéchem ulöovdoj, bö-
chol lövávchem uvöchol náfsöchem. Vönoszáti mötár árcöchem böi-
toj, joj re umálkojs, vöoszáfto dögonecho vöszirojsöcho vöjic’horecho. 
Vö no száti észev böszodöcho livhemtecho, vöochálto vöszovoto. Hi-
so mö ru lo chem pen jifte lövávchem, vöszártem váávádtem elojhim 
áché rim vö histácháviszem lohem. Vöchoro áf Ádojnoj bochem, vöocár 
esz há somájim völoj jihje motor, vöhoádomo loj szitén esz jövulo, váá-

vedd a szívedre, és tanítsd gyermekeidnek, beszélj róluk, amikor otthon vagy, 
ha úton jársz, ha lefekszel és ha felkelsz! Kösd őket jelképként kezedre, és hom-
lokkötőként szemeid közé! Írd fel őket házad ajtófélfáira és kapuidra!

(5Mózes 6:4-9.)

 Ha pedig jól figyeltek rendeleteimre, melyeket ma rendeltem nektek, és והיה
 szeretettel, tiszta szívből és egész lényetekkel szolgáljátok majd Örök 
Is te ne teket, akkor időben adok esőt földetekre, őszi és tavaszi esőt, hogy be 
tudjad gyûj teni gabonádat, mustodat és olajadat. Füvet adok mezőidre állataid 
számára, te is ehetsz és jóllakhatsz. Vigyázzatok, nehogy szívetek megtévedjen, 
és fél re lép jetek, hogy idegen isteneket szolgáljatok, és azok előtt boruljatok le, 
mert ak kor fellobban az Örökkévaló haragja ellenetek, és elzárja az eget, hogy
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ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם. ְוָחָרה ַאף יהוה ָּבֶכם, ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוא 
ִיְהֶיה ָמָטר, ְוָהֲאָדָמה א ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה, ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל 
ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה, ֲאֶׁשר יהוה נֵֹתן ָלֶכם. ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל 
ְוָהיּו  ֶיְדֶכם,  ַעל  ְלאֹות  אָֹתם  ּוְקַׁשְרֶּתם  ַנְפְׁשֶכם,  ְוַעל  ְלַבְבֶכם 
ָּבם,  ְלַדֵּבר  ְּבֵניֶכם  ֶאת  אָֹתם  ְוִלַּמְדֶּתם  ֵעיֵניֶכם.  ֵּבין  ְלטֹוָטפֹת 
ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת, ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר, ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ. ּוְכַתְבָּתם 
ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרי. ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל 
ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע יהוה ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם, ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים 

ַעל ָהָאֶרץ.

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵּלאמֹר:  מֶֹׁשה  ֶאל  יהוה  ַוֹּיאֶמר 
ַעל ְוָנְתנּו  ְלדֹרָֹתם,  ִבְגֵדיֶהם  ַּכְנֵפי  ַעל  ִציִצת  ָלֶהם  ְוָעׂשּו  ֲאֵלֶהם, 

vád tem möhéro méál hoorec hátojvo, áser Ádojnoj nojszén lochem. 
Vö számtem esz dövoráj éle ál lövávchem vöál náfsöchem, ukösártem 
oj szom löojsz ál jedchem, vöhoju lötojtofojsz bén énéchem. Vö li-
mád tem ojszom esz bönéchem, lödábér bom bösivtöcho bövészecho, 
uvö lech töcho váderech, uvsochböcho uvkumecho. Uchszávtom ál mö-
zu zojsz bészecho uvisorecho. Lömáán jirbu jöméchem vimé vönéchem 
ál hoádomo áser nisbá Ádojnoj láávojszéchem loszész lohem, kimé 
há somájim ál hoorec.

-Vájojmer Ádojnoj el Mojse lémojr: Dábér el böné Jiszroél vö ויאמר
 omár to áléhem, vöoszu lohem cicisz ál kánfé vigdéhem lö doj-

ne le  gyen eső, a föld nem hoz majd termést, és ti hamarosan kivesztek abból a jó or -
szágból, melyet az Örökkévaló nektek juttat. E szavaimat vegyétek hát szívetekre és 
lelketekre, kössétek azokat jelképként karotokra, és legyenek homlokdíszek sze  meitek 
között! Tanítsátok meg rájuk gyermekeiteket, akár otthon vagy, akár úton jársz, mikor 
lefekszel, és mikor felkelsz! Írd fel azokat házad ajtófélfáira és ka  puidra, hogy sokáig 
élhessetek ti és fiaitok azon a földön, amelyről megesküdött Is  ten őseiteknek, hogy 
nektek adja, amíg csak ég lesz a föld fölött!

(5Mózes 11:13-22.)

 Azután azt mondta az Örökkévaló Mózesnak: „Szólj Izrael fiaihoz, és ויאמר
 mondd meg nekik, hogy aggassanak rojtokat ruhájuk sarkaira nem ze dé-
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אֹתֹו,  ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת,  ָלֶכם  ְוָהָיה  ְּתֵכֶלת.  ְּפִתיל  ַהָּכָנף  ִציִצת 
ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם, ְוא ָתתּורּו ַאֲחֵרי  ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות יהוה 
ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם, ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם. ְלַמַען ִּתְזְּכרּו 
ֲאִני יהוה  ְקדִֹשים ֵלאֵהיֶכם.  ִוְהִייֶתם  ִמְצֹוָתי,  ָּכל  ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת 
ָלֶכם  ִלְהיֹות  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר  ֱאֵהיֶכם, 

ֵלאִהים, ֲאִני יהוה ֱאֵהיֶכם. ֱאֶמת...
Az előimádkozó (ismétli): 

יהוה ֱאֵהיֶכם. ֱאֶמת.

...ֶוֱאמּוָנה ָּכל זֹאת ְוַקָּים ָעֵלינּו, ִּכי הּוא יהוה ֱאֵהינּו ְוֵאין 
זּוָלתֹו, ַוֲאַנְחנּו ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו. ַהּפֹוֵדנּו ִמַּיד ְמָלִכים, ַמְלֵּכנּו ַהּגֹוֲאֵלנּו

roj szom, vö nosznu ál cicisz hákonof pöszil töchélesz. Vöhojo lochem 
lö cicisz, uröiszem ojszoj, uzöchártem esz kol micvojsz Ádojnoj váá-
szi szem oj szom, völoj szoszuru ácháré lövávchem vöácháré énéchem, 
áser átem zojnim ácháréhem. Lömáán tizköru váásziszem esz kol 
mic  voj szoj, vihjiszem ködojsim lÉlojhéchem. Áni Ádojnoj Elojhéchem, 
áser hoj cészi eszchem méerec Micrájim, lijojsz lochem lÉlojhim, áni 
Ádoj  noj Elojhéchem. Emesz...

Az elôimádkozó (ismétli): 
Ádojnoj Elojhéchem. Emesz.

 veemuno kol zojsz vökájom olénu, ki hu Ádojnoj Elojhénu... ואמונה

keken keresztül, és a sarok rojtjaira tegyenek égszínkék fonalat, hogy szem lé lő-
rojtként szolgáljon nektek, s mikor látjátok, eszetekbe jussanak az Örökkévaló 
összes rendeletei, s aszerint cselekedjetek, ahelyett hogy szívetek és szemeitek 
után járnátok, melyek erkölcstelenségre visznek benneteket! Inkább emlékezzetek 
összes rendeleteimre, és teljesítsétek azokat, hogy szentek legyetek Istenetek 
előtt! Én vagyok Örök Istenetek, aki kiszabadított benneteket Egyiptom földjéről, 
hogy Istenetek legyen. Én vagyok Örök Istenetek.” Igaz...

(4Mózes 15:37-41.)

Az előimádkozó (ismétli): 
Örök Istenetek. Igaz.

 és hiteles mindez,* és elfogadott számunkra, hogy az Örökkévaló az... ואמונה
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ְוַהְמַׁשֵּלם ִמָּצֵרינּו,  ָלנּו  ַהִּנְפָרע  ָהֵאל  ֶהָעִריִצים,  ָּכל  ִמַּכף 
ְּגמּול ְלָכל אֹיֵבי ַנְפֵׁשנּו. ָהעֶֹׂשה ְגדֹלֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר, ְוִנְפָלאֹות 
ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ָנַתן  ְוא  ַּבַחִּיים,  ַנְפֵׁשנּו  ַהָּׂשם  ִמְסָּפר.  ֵאין  ַעד 
ַהַּמְדִריֵכנּו ַעל ָּבמֹות אֹיֵבינּו, ַוָּיֶרם ַקְרֵננּו ַעל ָּכל ׂשְֹנֵאינּו. ָהֵאל 
ָהעֶֹׂשה ָּלנּו ְנָקָמה ְּבַפְרעֹה, ְואֹותֹות ּומֹוְפִתים ְּבַאְדַמת ְּבֵני ָחם. 
ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ֶאת  ַוּיֹוֵצא  ִמְצָרִים,  ְּבכֹוֵרי  ָּכל  ְּבֶעְבָרתֹו  ַהַּמֶּכה 
ְוֶאת  סּוף,  ַים  ִּגְזֵרי  ֵּבין  ָּבָניו  ַהַּמֲעִביר  עֹוָלם.  ְלֵחרּות  ִמּתֹוָכם 
רֹוְדֵפיֶהם ְוֶאת ׂשֹוְנֵאיֶהם ִּבְתהֹומֹות ִטַּבע, ְוָראּו ָבָניו ְּגבּוָרתֹו, 
ִׁשְּבחּו ְוהֹודּו ִלְׁשמֹו, ּוַמְלכּותֹו ְּבָרצֹון ִקְּבלּו ַעֵליֶהם, מֶׁשה ּוְבֵני 

vöén zuloszoj, váánáchnu Jiszroél ámoj. Hápojdénu mijád mö lochim, 
Málkénu hágojálénu mikáf kol heoricim, hoÉl hánifro lo nu micorénu, 
vöhámösálém gömul löchol ojvé náfsénu. Hoojsze gö dojlojsz ád én 
chéker, vönifloojsz ád én miszpor. Hászom náfsénu bá chájim, völoj 
noszán lámojt ráglénu. Hámádrichénu ál bomojsz oj vénu, vájorem 
kárnénu ál kol szojnénu. HoÉl hoojsze lonu nökomo bö Fároj, vöo-
jszojsz umojfszim böádmász böné Chom. Hámáke bö ev ro szoj kol 
böchojré Microjim, vájojcé esz ámoj Jiszroél mitojchom lö chérusz 
ojlom. Hámáávir bonov bén gizré Jám Szuf, vöesz rojdféhem vöesz 

Istenünk, és nincs más kívüle, mi, Izrael pedig az Ő népe vagyunk. Ő vál tott 
ki minket királyok kezéből: Királyunk, aki megment minket mind a zsar no kok 
markából. Ő az Isten, aki bosszút áll értünk szorongatóinkon, aki megfizet ha-
lálos ellenségeinknek, aki határtalanul nagy tetteket és számtalan csodát visz 
vég hez, aki életben tart minket, és nem engedi, hogy megroggyanjon a lábunk, 
aki ellenségeink magaslataira emel bennünket, és összes gyûlölőink fölé emeli 
be csületünket. Ő az Isten, aki bosszút állt értünk Fáraón, példás csodajeleket 
mû velt a hamiták földjén; aki haragjában megölte Egyiptom összes elsőszülöttjeit, 
és népét, Izraelt kihozta onnan örök szabadságra; aki gyermekeit átvezette a 
Sás-tenger két partja között, üldözőiket és ellenségeiket pedig a mélység (vi-
zébe) ful lasztotta. Látván hatalmát, gyermekei dicsérték és dicsőítették Nevét, 

* ...és hiteles mindez... A Talmud szerint (Bráchot 12a.) ez, valamint a reggeli formula ezen az 
Írás-versen alapul: „...reggel szeretetedről beszélni, és hûségedről („vöemunátchá”) éjjel...” (Zsol-
tárok 92:3.)
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szojnéhem biszöhojmojsz tibá, vörou vonov gövuroszoj, sibchu vö-
hojdu lismoj, umálchuszoj vörocojn kiblu áléhem, Mojse uvöné Jisz-
roél löcho onu siro böszimcho rábo, vöomru chulom:

-Mi chomojcho boélim Ádojnoj, mi komojcho nedor bá koj מי כמוכה
 des, nojro szöhilojsz ojszé fele. Málchuszöcho rou vonecho, 
boj  kéá jom lifné Mojse, ze Éli onu vöomru: Ádojnoj jimlojch löojlom 
voed. Vöneemár: ki fodo Ádojnoj esz Jáákojv, ugöoloj mijád chozok 
mi  menu. Boruch Áto Ádojnoj, goál Jiszroél.

-Háskivénu Ádojnoj Elojhénu lösolojm, vöháámidénu Mál השכיבנו
 ké nu löchájim, uförojsz olénu szukász sö loj me cho, vö-

ִיְׂשָרֵאל ְל ָענּו ִׁשיָרה ְּבִׁשְמָחה ַרָּבה, ְוָאְמרּו ֻכָּלם:

ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלים יהוה, ִמי ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר ַּבּקֶֹדׁש, נֹוָרא ְתִהֹּלת, 
עֵֹׂשה ֶפֶלא. ַמְלכּוְת ָראּו ָבֶני, ּבֹוֵקַע ָים ִלְפֵני מֶׁשה, ֶזה ֵאִלי ָענּו 
ְוָאְמרּו: יהוה ִיְמ ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוֶנֱאַמר: ִּכי ָפָדה יהוה ֶאת ַיֲעקֹב, 

ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל.

ַהְׁשִּכיֵבנּו יהוה ֱאֵהינּו ְלָׁשלֹום, ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵּכנּו ְלַחִּיים 
  ,ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶני ,ּוְלָׁשלֹום, ּוְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ

és jó szán tukból magukra vállalták uralmát: Mózes és Izrael fiai nagy örömmel 
zengtek ne ked éneket, mondván együttesen:

 Ki hasonlítható hozzád, Örökkévaló, a hatalmasok közül? Ki oly„ מי כמוכה
 szent és magasztos, dicsőségében félelmetes és csodatevő?” Gyer me-
keid látták hatalmadat, amikor szétválasztottad a tengert Mózes előtt. „Ez az én 
Istenem!”, mondták, és hirdették: „Az Örökkévaló uralkodni fog örökkön-örök-
ké!” Írva is van: „Mert megváltotta az Örökkévaló Jákobot, és kiszabadította a 
nála erősebb kezéből.” Áldott vagy Te, Örökkévaló, Izrael megmentője!

(2Mózes 15:11., 15:2., 15:18., Jeremiás 31:10.)

 Örök Istenünk, hadd feküdjünk le békességben, aztán ébressz újra השכיבנו
 életre minket, Urunk, és feszítsd ki felettünk békéd sátrát, igazíts el
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min ket jó tanácsoddal, és segíts meg minket Neved kedvéért!  [Oltalmazz ben-
nün ket, tarts távol tőlünk ellenséget, ragályt, pusztító kardot, éhínséget és 
nyo mo rúságot! Távolíts el minden akadályt előlünk és mögülünk, rejts minket 
vé dő szár nyad alá, mert kegyes és irgalmas Isten és Király vagy! Induláskor és 
ér ke zés kor őrizd lépteinket ma és mindörökké! És feszítsd ki felettünk békéd 
sátrát.] Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki a bé kesség sátrát teríti fölénk, egész 
népe, Izrael fölé és Jeruzsálem fölé!

-Ügyeljenek Izrael fiai a szombatra, hogy szombatot tartsanak nemze] ושמרו
 dé keken keresztül, szent szövetségként! Örök jelkép az köztem és Izrael 
fiai közt, hogy hat nap alatt teremtette Isten az eget és a földet, a hetedik napon 
pe dig szünetet tartott, és megpihent.] (2Mózes 31:16–17.)

ֶדֶבר  אֹוֵיב  ֵמָעֵלינּו  ְוָהֵסר  ַּבַעֵדנּו,  [ְוָהֵגן   ,ְׁשֶמ ְלַמַען  ְוהֹוִׁשיֵענּו 
 ְּכָנֶפי ִמְלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרנּו, ּוְבֵצל  ְוָהֵסר ָׂשָטן  ְוָיגֹון.  ְוָרָעב  ְוֶחֶרב 
ַּתְסִּתיֵרנּו, ִּכי ֵאל ׁשֹוְמֵרנּו ּוַמִּציֵלנּו ָאָּתה, ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום 
ָאָּתה. ּוְׁשמֹור ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. 
ּוְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ.] ָּברּו ַאָּתה יהוה, ַהּפֹוֵרׂש ֻסַּכת ָׁשלֹום 

ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְירּוָׂשָלִים.

ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת, ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם  ְבֵני  [ְוָׁשְמרּו 
ְּבִרית עֹוָלם. ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהיא ְלעֹוָלם, ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים 
ָעָׂשה יהוה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִיָּנַפׁש.]

szák né nu böéco tojvo milöfonecho, vö hoj  siénu möhéra lömáán sö-
me cho. [Vöhogén báádénu, vöhoszér méo lénu ojév dever vöcherev 
vöroov vö jogojn, vöhoszér szoton milöfonénu uméá  chárénu, uvöcél 
könofecho tász tirénu, ki Él sojmrénu umácilénu oto, ki Él melech 
chánun vö ráchum oto. Usmojr cészénu uvojénu lö  chájim ulösolojm 
méáto vöád oj lom. Uförojsz olénu szukász sö loj me cho.] Boruch Áto 
Ádojnoj, há poj rész szukász solojm olénu vöál kol ámoj Jiszroél vöál 
Jörusolojim.

 Vösomru vöné Jiszroél esz hásábosz, láászojsz esz hásábosz] ושמרו
 lödojrojszom, börisz ojlom. Béni uvén böné Jiszroél ojsz hi 
löoj lom, ki sésesz jomim oszo Ádojnoj esz hásomájim vöesz hoorec, 
uvá jojm hásövii sovász vájinofás.]
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 Jiszgádál vöjiszkádás sömé rábo, [Közösség: Omén!] böolmo יתגדל
 di vöro chiruszé, vöjámlich málchuszé, vöjácmách purkoné 
vi korév mösiché, [Közösség: Omén!] bechájéchojn uvjojméchojn uvö-
chá jé döchol bész Jiszroél, báágolo uvizmán koriv, vöimru omén! 

[Közösség: Omén! Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé ol-
májo. Jiszboréch…] 

Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé olmájo. Jiszboréch 
vö jis tábách vöjiszpoér vöjiszrojmom vöjisznászé vöjiszhádor vöjiszále 
vö jiszhálol sömé dökudso brich hu, [Közösség: Omén!] löélo min kol 
birchoszo vösiroszo tusböchoszo vönechemoszo dáámiron böolmo, 
vöim ru omén! [Közösség: Omén!]

 ,Magasztaljuk és szenteljük meg nagy Nevét [Közösség: Omén!] e világon יתגדל
 melyet kedvére teremtett, érvényesítse uralmát, hozza közelebb a meg vál-
tást, és gyorsítsa a Messiás eljövetelét, [Közösség: Omén!] életetek során, egész 
Iz rael élete során, hamarosan, már a közeljövőben, s mondjátok erre: omén!

[Közösség: Omén! Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! 
Le gyen áldott...] 

Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! Legyen áldott és di-
csért, di cső és magasztos, fennkölt és hírneves, imádott és megszentelt a Neve 
annak, aki Szent, áldott Ő! [Közösség: Áldott Ő!] Áldottabb Ő minden áldásnál, 
köl te mény nél, dicshimnusznál és vigaszéneknél, amit a világon mondanak, s ti 
mond já tok erre omén! [Közösség: Omén!]
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Az elõimádkozó חצי קדיש-t (fél kádist) mond.

ִּדי  ְּבָעְלָמא  ָאֵמן,]   :Közösség] ַרָּבא,  ְׁשֵמּה  ְוִיְתַקַּדׁש  ִיְתַּגַּדל 
ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִלי ַמְלכּוֵתּה, ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנּה ִוְיָקֵרב ְמִׁשיֵחּה,
ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית  ְדָכל  ּוְבַחֵּיי  ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  ָאֵמן,]   :Közösség]

ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. 
[Közösség: ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 

 [ִיְתָּבֵר
ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. ִיְתָּבֵר ְוִיְׁשַּתַּבח 
ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוָמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא 
ְּבִרי הּוא, [Közösség: ָאֵמן,] ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא 

ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]



Árvit – Esti ima

Péntek esti Ámidá* • עמידה לליל שבת
Az Ámidá kezdetekor Jeruzsálem (kelet) felé fordulunk, 
három lépést hátrálunk, majd visszatérünk helyünkre. 

Az Ámidát állva, összezárt lábakkal, halkan mondjuk.

Mikor a ָּברּו („áldott”) szót mondjuk, meghajtjuk összezárt térdünket, az ַאָּתה 
(„Te”) szónál meghajlunk, és a következõ szónál, az Örökkévaló Nevénél ki-
egyenesedünk. Ezt a jelképes leborulást az õsatyákról szóló áldás és a hálaadó 

áldás elején és végén is megtesszük.

.ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶת

1. Õsatyák
ֱאֵהי  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֵהי  ֱאֵהינּו  יהוה  ַאָּתה   ָּברּו  (:Meghajolva)

ַאְבָרָהם, ֱאֵהי ִיְצָחק, ֵואֵהי ַיֲעקֹב. ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, 
ֵאל ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ְוקֹוֵנה ַהּכֹל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, 

ּוֵמִביא ּגֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה.

Ádojnoj szöfoszáj tiftoch, ufi jágid töhiloszecho.

 ,Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu vÉlojhéj ávojszénu (:Meghajolva) ברוך
 Elojhéj Ávrohom, Elojhéj Jic’chok, vÉlojhéj Jáákojv. Hoél há go-
dojl hágibojr vöhánojro, Él eljojn, gojmél chászodim tojvim, vökojné 
há kojl, vözojchér chászdé ovojsz, umévi gojél livné vönéhem lömáán 
sö moj böáhávo.

* Péntek esti Ámidá: A szombati Ámidák rövidebbek a hétköznapiaknál, hét áldásból állnak. 
A nagy részt fizikai kéréseket magukba foglaló 4–16. áldást kihagyjuk, de hozzátesszük a szom-
bat szent ségéről és a zsidó nép kiválasztottságáról szóló áldást. A három szombati Ámidának – a 
hétköz na pitól eltérően – nem teljesen ugyanaz a szövege. Lásd még a 31. oldali jegyzetet.

Nyisd meg ajkamat, Uram, hogy dicséretedet hirdesse szám!
(Zsoltárok 51:17.)

 Áldott vagy Te, Örök Istenünk, őseink Istene, Ábrahám (:Meghajolva) ברוך
 Is tene, Izsák Istene és Jákob Istene! Nagy, erős és félelmes Isten, magasságos 
Is ten, aki jóval jutalmazza az igazakat, mindennek teremtője, aki emlékezetében tart ja 
őseink igaz voltát, és szeretetében megváltást hoz utódaikra Neve kedvéért.
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Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:*
Emlékezz ránk, hogy éljünk, életet kedvelő Király, s jegyezz be bennünket 

az Élet Könyvébe a Magad kedvéért, élő Isten!

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

Zochrénu löchájim, Melech choféc báchájim, vöchoszvénu 
böszéfer há chájim, lömááncho Elojhim chájim.

Télen hozzátesszük: 

.ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם
Nyáron hozzátesszük: 

.מֹוִריד ַהָּטל

Melech ojzér umojsiá umogén. (Meghajolva:) Boruch Áto Ádojnoj, 
mo gén Ávrohom. 

 .Áto gibojr löojlom Ádojnoj, möchájé mészim Áto, ráv löhojsiá אתה גבור

Segítő, megmentő és oltalmazó Uralkodó! (Meghajolva:) Áldott vagy Te, 
Örök kévaló, Ábrahám védelmezője!

!Örök a hatalmad, Urunk, Te kelted életre a holtakat, nagy megmentő אתה גבור

* Rojs hásono és jojm kipur között... Ebben az időszakban öt betoldás van az Ámidá imában. 
Négy helyen – a háMelech háKádos („...szent Király!”) befejezésû imarész kivételével –, ha elfelej-
tette betoldani, nem kell újra elmondani az imát.

Télen hozzátesszük: 
másiv horuách umojrid hágesem.

Télen hozzátesszük: 
...aki szelet fúvat, és esőt hullat!

Nyáron hozzátesszük: 
mojrid hátol.

Nyáron hozzátesszük: 
...aki harmatot hullat!
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Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

 ָחֵפץ ַּבַחִּיים, ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים, ְלַמַעְנ ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים, ֶמֶל
ֱאִהים ַחִּיים.

ָמֵגן  יהוה,  ַאָּתה   ָּברּו  (:Meghajolva) ּוָמֵגן.  ּומֹוִׁשיַע  עֹוֵזר   ֶמֶל
ַאְבָרָהם.

2. Isten hatalma
ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני, ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה, ַרב ְלהֹוִׁשיַע,
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Möchálkél chájim böcheszed, möcháje mészim böráchámim rábim, 
szoj méch nojflim, vörojfé chojlim, umátir ászurim, umökájém emu-
no szoj liséné ofor. Mi chomojcho báál gövurojsz umi dojme loch, 
me lech mémisz umöcháje umácmiách jösuo.

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

Mi chomojcho ov horáchámon, zojchér jöcurov löchájim bö rá-
chá mim. 

Vöneemon Áto löháchájojsz mészim. Boruch Áto Ádojnoj, möcháje 
há mészim.  

Jóságában ellátja az élőket, és feléleszti a holtakat nagy irgalmában, támo-
gatja az elesetteket, meggyógyítja a betegeket, feloldozza a megkötözötteket, 
és betartja hû fogadalmát a porban szunnyadóknak. Ki olyan, mint Te, Hata-
lom Ura, és ki ha sonlítható hozzád, Uralkodó, aki öl, éltet és segítséget hoz a 
világra? 

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

Ki hasonlítható hozzád, Irgalom Atyja, aki irgalmában megemlékezik te-
remt ményeiről, hogy éljenek? 

Bízhatunk benned, hogy feltámasztod a halottakat. Áldott vagy Te, Örök-
ké va ló, aki életre kelti a halottakat!
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 סֹוֵמ ַרִּבים,  ְּבַרֲחִמים  ֵמִתים  ְמַחֶּיה  ְּבֶחֶסד,  ַחִּיים  ְמַכְלֵּכל 
נֹוְפִלים, ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני 
ָעָפר. ִמי ָכמֹו ַּבַעל ְּגבּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָּל, ֶמֶל ֵמִמית ּוְמַחֶּיה 

ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה.

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ְמַחֶּיה ַהֵּמִתים.

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

ִמי ָכמֹו ָאב ָהַרֲחָמן, זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים.
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3. Isten szentsége

ְיַהְללּו ֶּסָלה.  ְוִׁשְמ ָקדֹוׁש, ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום  ַאָּתה ָקדֹוׁש 
ָּברּו ַאָּתה יהוה, °ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש.

4. A szombat megszentelése

ַּתְכִלית ַמֲעֵׂשה ָׁשַמִים   ,ִלְׁשֶמ ַהְּׁשִביִעי  ִקַּדְׁשָּת ֶאת יֹום  ַאָּתה 
ָּכתּוב  ְוֵכן  ַהְּזַמִּנים,  ִמָּכל  ְוִקַּדְשּתֹו  ַהָּיִמים,  ִמָּכל  ֵּבַרְכּתֹו  ָוָאֶרץ, 

:ְּבתֹוָרֶת

ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר 

- Áto kodojs vösimcho kodojs, uködojsim böchol jojm jö אתה קדוש
 há  lölucho szelo. Boruch Áto Ádojnoj, °hoÉl hákodojs.

 Áto kidásto esz jojm hásövii lismecho, táchlisz máászé אתה קדשת
 so  májim voorec, béráchtoj mikol hájomim, vökidástoj 
mi kol házmánim, vöchén koszuv böszojroszecho: 

 Vájchulu hásomájim vöhoorec vöchol cövoom. Vájchál Elojhim ויכלו
 bájojm hásövii möláchtoj áser oszo, vájisbojsz bájojm hásövii 

 -Szent vagy Te, és szent a Neved, a szentéletûek nap mint nap Té אתה קדוש
 ged dicsőítenek mindörökké. Áldott vagy Örökkévaló, °szent Isten!

-Te szentelted* Nevednek a hetedik napot, az ég és föld teremté אתה קדשת
 sének befejezéséül, áldottabbá tetted a többi napnál, szentebbé 
más időpontoknál. Tórádban is úgy van írva: 

-Akkor elkészült az ég és a föld és minden seregük. A hetedik napra be„ ויכלו
 fejezte Isten alkotómunkáját, szünetet tartott a hetedik napon minden 

* Te szentelted... A szöveg Maimonidész imarendjébôl van lerövidítve. Értelme: a szombat a 
terem tés lényege, értelme és koronája.

° Rojs hásono és jojm kipur között: 

 szent Király! • háMelech hákodojs! • .ַהָּקדֹוׁש ַהֶּמֶל

Aki eltévesztette, és már folytatta az imát, kezdje elölről.
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mi kol möláchtoj áser oszo. Vájvorech Elojhim esz jojm hásövii váj ká-
dés ojszoj, ki voj sovász mikol möláchtoj, áser boro Elojhim láászojsz.

Chászid szokás ezt is mondani:

 Jiszmöchu vömálchuszcho sojmréj sábosz vökojréj ojneg. Ám ישמחו
 mökádséj sövii, kulom jiszböu vöjiszángu mituvecho, uvásvii 
ro  ciszo boj vökidástoj, chemdász jomim ojszoj koroszo, zécher lö-
máá szé vörésisz.

- Elojhénu vÉlojhéj ávojszénu, röcé no vimnuchoszénu. Kád אלהינו
 sé nu bömicvojszecho vöszén chelkénu böszojroszecho, szá-

al kotómunkájában. Aztán megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, 
mert aznap beszüntette Isten minden tevékenységét, amellyel teremtett és alkotott.”

(1Mózes 2:1-3.)

Chászid szokás ezt is mondani:

 -Hadd örüljenek uralmadnak* a szombattartók, akik azt élvezetnek tart ישמחו
 ják, a nép, amely megszenteli a hetedik napot: hadd bõvelkedjenek és 
gyö nyör ködjenek mind javaidban és a hetedik napban, amelyet kedveltél és meg-
szen teltél, a legkedvesebb napnak neveztél el, emlékeztetõül a Teremtés mûvére!

 Istenünk, őseink Istene, fogadd szívesen pihenésünket, szentelj meg אלהינו
 minket parancsolataiddal, hadd legyen részünk Tórádban, elégíts ki 

* Hadd örüljenek uralmadnak... Az Írásnak arról a versérõl: „Örömötök napján, ünnepeiteken 
és újholdjaitokon...” (4Mózes 10:10.) azt mondja a Midrás, hogy az „örömötök napján” a szom-
batra vonatkozik (Szifri).
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ָעָׂשה. ַוְיָבֶר ֱאִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו, ִּכי בֹו ָׁשַבת 
ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאִהים ַלֲעׂשֹות.

 ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְרֵצה ָנא ִבְמנּוָחֵתנּו. ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצֹוֶתיֵהינּו ֵואֱא
,ִּביׁשּוָעֶת ַנְפֵׁשנּו  ְוַׂשֵּמַח   ִמּטּוֶב ַׂשְּבֵענּו   ,ְּבתֹוָרֶת ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן 

Chászid szokás ezt is mondani:

ְמַקְּדֵׁשי  ַעם  עֶֹנג.  ְוקֹוְרֵאי  ַׁשָּבת  ׁשֹוְמֵרי   ְבַמְלכּוְת ִיְׂשְמחּו 
ּבֹו  ָרִציָת  ּוַבְּׁשִביִעי   ,ִמּטּוֶב ְוִיְתַעְּנגּו  ִיְׂשְּבעּו  ֻּכָּלם  ְׁשִביִעי, 

ְוִקַּדְׁשּתֹו, ֶחְמַּדת ָיִמים אֹותֹו ָקָראָת, ֵזֶכר ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית.
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ְּבַאֲהָבה ֱאֵהינּו  יהוה  ְוַהְנִחיֵלנּו  ֶּבֱאֶמת.   ְלָעְבְּד ִלֵּבנּו  ְוַטֵהר 
 ָּברּו .ְוָינּוחּו ָבּה ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמ ,ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֶׁש

ַאָּתה יהוה, ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת.

5. A Szentély-béli szolgálat
ֶאת  ְוָהֵׁשב  ּוִּבְתִפָּלָתם,  ִיְׂשָרֵאל   ְּבַעְּמ ֱאֵהינּו  יהוה  ְרֵצה 
ְתַקֵּבל  ְּבַאֲהָבה  ּוְתִפָּלָתם  ִיְׂשָרֵאל  ְוִאֵּׁשי   ,ֵּביֶת ִלְדִביר  ָהֲעבֹוָדה 

.ְּבָרצֹון, ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ
Újhold napján és félünnepeken a következõt toldjuk be:

ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיִּגיַע, ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע,

bé nu mi tu vecho, vöszáméách náfsénu bisuoszecho, vötáhér libénu 
löov döcho bee mesz. Vöhánchilénu Ádojnoj Elojhénu böáhávo uvö ro-
cojn sábász kod secho, vöjonuchu vo kol Jiszroél mökádösé sömecho. 
Bo ruch Áto Ádoj noj, mökádés hásábosz. 

 -Röcé Ádojnoj Elojhénu böámcho Jiszroél uviszfiloszom, vöho רצה
 sév esz hoávojdo lidvir bészecho, vöisé Jiszroél uszöfiloszom 
böá  hávo szökábél börocojn, uszöhi lörocojn tomid ávojdász Jiszroél 
áme cho.

Újhold napján és félünnepeken a következõt toldjuk be:

Elojhénu vÉlojhéj ávojszénu, jáále vöjovoj vöjágiá, vöjéroe אלהינו

minket javaidból, hadd örüljünk segítségednek! Tisztítsd meg szívünket, hogy 
iga zában szolgálhassunk, s add nekünk örökül szívesen és szeretettel, Örök Is te-
nünk, szent szombatodat, hadd nyugodjon akkor Izrael, ki megszenteli Nevedet! 
Ál dott vagy Te, Örökkévaló, aki megszenteli a szombatot! 

 Fogadd szívesen, Örök Istenünk, népedet, Izraelt és imádságát, és újítsd רצה
 fel az Isten-szolgálatot Szentélyed csarnokában, hogy Izrael tûzáldozatait és 
imáját szeretettel és kedvedre fogadhasd, hadd legyen mindig kedvedre néped, 
Iz rael szolgálata! 

Újhold napján és félünnepeken a következõt toldjuk be:

 Istenünk, őseink Istene! Szálljon hozzád, érkezzék elébed, fogadtassék אלהינו
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ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקּדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח 
ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּד, ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁש, ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמ ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל, ְלָפֶני, ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ּוְלַחִּיים 

טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום 

ָזְכֵרנּו יהוה ֱאֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִׁשיֵענּו 
בֹו ְלַחִּיים טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו 

ְוהֹוִׁשיֵענּו, ִּכי ֵאֶלי ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה.

vö jéroce vöjisomá, vöjipokéd vöjizochér zichrojnénu ufikdojnénu 
vö zich rojn ávojszénu, vözichrojn Mosiách ben Dovid ávdecho, vözi-
chrojn Jö rusolájim ir kodsecho, vözichrojn kol ámcho bész Jiszroél, 
löfo ne cho, lifléto lötojvo, löchén ulöcheszed ulöráchámim, ul-
öchájim tojvim ulö solojm böjojm 

szí vesen, láttassék és hallgattassék meg, jusson eszedbe említésünk és em lé-
ke ze tünk, atyáink emlékezete, Dávid szolgád ivadéka, a Messiás emlékezete, 
szent vá rosod, Jeruzsálem emlékezete és egész néped, Izrael emlékezete 
számára me nekvés, jólét, kegy, szeretet, irgalom, élet és béke a mai nap, 

Újholdkor: 
Rojs Háchojdes háze.

Peszách félünnepén: 
Chág Hámácojsz háze.

Szukkojsz félünnepén:
Chág Hászukkojsz háze.

Újholdkor: 
Ros Chodes napja.

Peszách félünnepén: 
Mácot ünnepe.

Szukkojsz félünnepén: 
Szukkot ünnepe.

Zochrénu Ádojnoj Elojhénu boj lötojvo, ufokdénu voj livrocho, 
vö hojsiénu voj löchájim tojvim. Uvidvár jösuo vöráchámim chusz 
vö cho nénu vöráchém olénu vöhojsiénu, ki élecho éjnénu, ki Él 
Melech chá nun vöráchum oto. 

Emlékezz meg ma rólunk, Örök Istenünk, javunkra, mérj ránk ma áldást, 
se gíts meg minket ma, hogy élhessünk! A megváltás és könyörület dolgában 
pe dig szánj meg, óvj meg minket, irgalmazz nekünk, segíts bennünket, mert 
raj tad függ szemünk, hiszen kegyelmes és irgalmas uralkodó Isten vagy! 

Ha valaki elfelejtette mondani a fenti betoldást, és még nem fejezte be az Ámidát, 
újra a ְרֵצה-nél („Fogadd szívesen...”) kezdi. Ha már befejezte, akkor (félünnep 

kivételével) nem kell ismételnie az egész Ámidát.
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Szukkojsz félünnepén:

ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה.
Újholdkor:

רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה.
 Peszách félünnepén:

ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה.
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יהוה,  ַאָּתה   ָּברּו ְּבַרֲחִמים.  ְלִצּיֹון   ְּבׁשּוְב ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 
ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון.

6. Hálaadás
(Meghajolva:) מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָל ָׁשַאָּתה הּוא יהוה ֱאֵהינּו ֵואֵהי 

ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּור ַחֵּיינּו, ָמֵגן ִיְׁשֵענּו, ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור. 
נֹוֶדה ְּל ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶת ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶד, ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו 
 ְוטֹובֹוֶתי ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתי ְוַעל ִנֶּסי ,ַהְּפקּודֹות ָל
ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטֹוב ִּכי א ָכלּו ַרֲחֶמי, ְוַהְמַרֵחם 

.ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָל ,א ַתּמּו ֲחָסֶדי ִּכי

- Vöszechezeno énénu bösuvcho löCijojn böráchámim. Bo ותחזינה
 ruch Áto Ádojnoj, hámácházir söchinoszoj löCijojn.

 -Mojdim ánáchnu loch soáto hu Ádojnoj Eloj (:Meghajolva) מודים
 hénu vÉlojhéj ávojszénu löojlom voed. Cur chájénu, mogén 
ji sénu, Áto hu lödojr vodojr. Nojde löcho unöszápér töhiloszecho ál 
chá jénu há möszurim böjodecho, vöál nismojszénu hápökudojsz loch, 
vöál ni sze cho seböchol jojm imonu, vöál niflöojszecho vötojvojszecho 
se  bö chol ész, erev vovojker vöcohorojim. Hátojv, ki loj cholu rá chá-
mecho, vö hámöráchém ki loj számu chászodecho, ki méojlom kivinu 
loch.

 ,Szemünk láttára térj hát vissza Cionba irgalmadban! Áldott vagy Te ותחזינה
 Örökkévaló, aki visszahelyezi Jelenlétét Cionba! 

 Hálásak vagyunk neked, hogy Te vagy Örök Istenünk és (:Meghajolva) מודים
 atyáink Istene mindörökre, életünk bérce, segítségünk pajzsa, Te vagy 
az nemzedékről nemzedékre. Hálát adunk neked, és hirdetjük dicsőségedet 
éle tün kért, melyet kezedben tartasz, lelkünkért, mely nálad van letétbe helyezve, 
cso dáidért, melyek nap mint nap kísérnek minket, minden este, reggel és délben 
lá tott csodás és jó tetteidért. Jóságos vagy, mert nem szûnik irgalmad, irgalmas 
vagy, mert nincs vége szeretetednek, mindig is benned reménykedtünk.
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ְוַעל  ַהְּתׁשּועֹות  ְוַעל  ַהְּגבּורֹות  ְוַעל  ַהֻּפְרָקן  ְוַעל  ַהִּנִּסים  ַעל 
ַהִמְלָחמֹות ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְזַמן ַהֶּזה.

ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ָּגדֹול ַחְׁשמֹוָנִאי ּוָבָניו, ְּכֶׁשָעְמָדה 
ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶת ּוְלַהֲעִביָרם 
ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנ, ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם, 
ַרְבָּת ֶאת ִריָבם, ַּדְנָּת ֶאת ִּדיָנם, ָנַקְמָּת ֶאת ִנְקָמָתם,  ָמַסְרָּת ִּגּבֹוִרים 
ְּבַיד ַחָּלִׁשים, ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים, ּוְּטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים, ּוְרָׁשִעים 
ָּגדֹול  ָעִׂשיָת ֵׁשם   ּוְל  .ְּבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶת ְוֵזִדים  ַצִּדיִקים,  ְּבַיד 

Chánukakor a következőt tesszük hozzá:

-Ál hániszim vöál hápurkon vöál hágövurojsz vöál há tö su על הנסים
 ojsz vöál hámilchomojsz seosziszo láávojszénu bájomim 
ho hém bizmán háze.

 Biméj Mátiszjohu ben Jojchonon kojhén godojl chásmojnoi ·בימי
 uvonov, köseomdo málchusz Jovon horösoo ál ámcho Jiszroél 
lö háskichom tojroszecho ulháávirom méchukéj röcojnecho, vöÁto 
bö ráchámecho horábim omádto lohem böész coroszom, rávto esz 
ri vom, dánto esz dinom, nokámto esz nikmoszom, moszárto gibojrim 
bö jád chálosim, vörábim böjád möátim, utöméim böjád töhojrim, 
ur soim böjád cádikim, vözédim böjád ojszkéj szojroszecho. Ulcho 
oszi szo sém godojl vökodojs böojlomecho, ulöámcho Jiszroél osziszo  

Chánukakor a következőt tesszük hozzá:

-A csodákért, a megmenekülésért, a hőstettekért, a segítségért, a had על הנסים
 ba szállásért, amit őseinkért tettél annak idején ezekben a napokban.

 A Chásmoneus nemzetségbeli Mátitjáhu, Jochánán fia, a főpap és fiai בימי
 idején, amikor a gonosz görög uralom néped, Izrael ellen kelt, hogy el fe-
lej tesse vele tanodat, s így akaratod ellenére áthágja rendeleteidet, Te nagy ke-
gyelmedben mellé álltál baja idején, perbe szálltál érte, javára döntöttél, bosszút 
áll tál érte, a hősködőket a gyengék, a sokaságot a kevesek, a tisztátalanokat a 
tisz ták, a gonoszokat az igazak, a rosszakaratúakat a tanoddal foglalkozók kezére
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Chánukakor a következőt tesszük hozzá:
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Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

Jegyezd be jó életre szövetséged tagjait! 

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

Uchszojv löchájim tojvim kol bönéj vöriszecho. 

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

.ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶת

ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמ, ּוְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה ְּגדֹוָלה ּוֻפְרָקן 
ֶאת  ּוִפּנּו   ,ֵּביֶת ִלְדִביר   ָבֶני ָּבאּו  ֵּכן  ְוַאַחר  ַהֶּזה.  ְּכַהּיֹום 
 ,ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְּבַחְצרֹות ָקְּדֶׁש ,ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָּדֶׁש ,ֵהיָכֶל
ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאּלּו, ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול.

˙

Vöál kulom jiszborech vöjiszrojmom vöjisznászé simcho Málkénu 
to mid löojlom voed. 

adtad, magadnak nagy, szent Nevet szereztél e világon, népednek, Izraelnek 
meg nagy győzelmet és szabadulást adtál mindmáig. Azután eljöttek fiaid házad 
csar nokába, kitakarították lakodat, megtisztították Szentélyedet, és szent ud-
va rod ban mécseseket gyújtottak. Majd hálaadásra jelölték ki Chánuká e nyolc 
nap ját, nagy Neved dicséretére.

Aki elfelejtette mondani, annak nem kell pótolnia.
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tö suo gödojlo ufurkon köhájojm háze. Vöáchár kén bou vonecho 
lid vir bészecho, ufinu esz hécholecho, vötiháru esz mikdosecho, 
vö hid li ku nérojsz böchácrojsz kodsecho, vökovu sömojnász jöméj 
Chá nu ko élu, löhojdojsz ulöhálél lösimcho hágodojl.

Aki elfelejtette mondani, annak nem kell pótolnia.

Mindezekért áldassék és magasztaltassék mindig a Neved, Urunk, örökkön-
örökké! 

Aki elfelejtette mondani, annak nem kell pótolnia.

ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבֵר ְוִיְתרֹוָמם ְוִיְתַנֵּׂשא ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד.
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ְוָכל ַהַחִּיים יֹודּו ֶּסָלה, ִויַהְללּו ִׁשְמ ַהָּגדֹול ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב, 
ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה. (Meghajolva:)  ָּברּו ַאָּתה יהוה, ַהּטֹוב 

ִׁשְמ ּוְל ָנֶאה ְלהֹודֹות.

7. Béke
 Chászid szokás: Askenáz szokás:

Vöchol háchájim jojducho szelo, vihálölu simcho hágadojl löojlom 
ki tojv, hoÉl jösuoszénu vöezroszénu szelo, hoÉl hátojv. (Meghajolva:) 
Bo ruch Áto Ádojnoj, hátojv simcho ulöcho noe löhojdojsz

 Askenáz szokás: Chászid szokás: 

Minden élő mindörökké neked hálálkodik, és igazából dicsőíti Nevedet. 
Bizony Te vagy mentségünk és segítségünk Istene. (Meghajolva:) Áldott vagy 
Te, Örök ké va ló, akinek Neve „a Jóságos”, akit hálaadás illet!  

ֵחן  ַחִּיים  ּוְבָרָכה,  טֹוָבה  ָׁשלֹום  ִׂשים 
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַרֲחִמים,  ָוֶחֶסד 
ְּבאֹור  ְּכֶאָחד  ֻּכָּלנּו  ָאִבינּו,  ָּבְרֵכנּו,   .ַעֶּמ
יהוה  ָּלנּו,  ָנַתָּת   ָּפֶני ְבאֹור  ִּכי   ,ָּפֶני
ֱאֵהינּו, ּתֹוַרת ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ּוְצָדָקה

ַעל  ָרב   ָׁשלֹום  
ָּתִׂשים   ַעְמ ִיְׂשָרֵאל 
ִּכי ַאָּתה הּוא  ְלעֹוָלם, 
ְלָכל   ָאדֹון     ֶמֶל
 ְּבֵעיֶני ַהָּׁשלֹום. ְוטֹוב 

- Szim solojm tojvo uvrocho, chá שים שלום
 jim chén vocheszed vö rá chá mim, 
olénu vöál kol Jiszroél ámecho. Bor ché nu, 
Ovinu, kulonu köechod böojr pone cho, ki 
vöojr ponecho noszáto lonu Ádojnoj Elo-
j hénu, tojrász chájim vöáhávász cheszed, 

 Solojm rov ál שלום רב
 Jiszroél ám-
cho toszim löojlom, ki 
Áto hu melech odojn 
lö  chol hásolojm. Vö-
tojv bö é necho lövoréch 

Chászid szokás:
 ,Hozz békét, jólétet, áldást, kegyet שים שלום
 sze retetet és irgalmat reánk és né-
ped, Izrael egészére! Áldj meg minket, Atyánk, 
mind  annyiunkat arcod fényével, mert arcod fé nyé-
ben aján dékoztad nekünk, Örök Istenünk, életet

Askenáz szokás:
 Hozz mindig שלום רב
 nagy bé kes sé-
get népedre, Izraelre, mert 
Te vagy az Úr, minden 
bé ke ura, és úgy tetszik
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Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

Az élet, az áldás, a békesség és a jó megélhetés könyvében említtessünk 
meg és jegyeztessünk be, mi és egész néped, Izrael háza, színed előtt, jó élet-
re és békére!

Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

Uvöszéfer chájim, börocho vösolojm ufárnoszo tojvo, jösuo vö ne-
cho  mo ugözérojsz tojvojsz, nizochér vönikoszév Löfonecho, ánáchnu 
vö chol ámcho bész Jiszroél, löchájim tojvim ulösolojm.

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים, ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה, ְיׁשּוָעה ְוֶנָחָמה 
ּוְּגֵּזרֹות טֹובֹות, ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶני, ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, 

ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום.

Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki békével áldja meg népét, Izraelt!

Boruch Áto Ádojnoj, hámövoréch esz ámoj Jiszroél básolojm. 

ְוטֹוב ְוָׁשלֹום,  ְוַחִּיים  ְוַרֲחִמים  ּוְבָרָכה 
ֵעת  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל   ַעְּמ ֶאת   ְלָבֵר  ְּבֵעיֶני

.ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמ

   ְּמ ַע ת   ֶא   ֵר ָב ְל
ת  ֵע ל  ָכ ְּב ל  ֵא ָר ְׂש ִי

.ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמ

ucö  doko uvörocho vöráchámim vöchájim vö-
so  lojm, vötojv böénecho lövoréch esz ámcho 
Jisz roél böchol ész uvöchol soo bislojmecho. 

esz ám cho Jiszroél bö-
chol ész uvöchol soo 
bis    loj me cho. 

adó tanodat, kegyes szeretetedet, jó tettet, áldást 
és irgalmat, életet és békességet, és úgy tetszik ne-
ked, hogy mindig és minden órában békéd áldását 
áraszd népedre, Izraelre! 

Ne ked, hogy mindig és 
min den órában békéd ál-
dását áraszd népedre, Iz-
raelre! 
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Rojs hásono és jojm kipur között hozzátesszük:

ָּברּו ַאָּתה יהוה, ַהְמָבֵר ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום.
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ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני, יהוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.

ֱאַהי, ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע, ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה, ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי 
 ּוְבִמְצֹוֶתי ,ִתּדֹם, ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלּכֹל ִּתְהֶיה. ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶת
ִּתְרּדֹוף ַנְפִׁשי. ְוָכל ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל 
ְלַמַען  ֲעֵׂשה   ,ְיִמיֶנ ְלַמַען  ֲעֵׂשה   ,ְׁשֶמ ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ַמֲחַׁשְבָּתם. 
הֹוִׁשיָעה   ,ְיִדיֶדי ֵיָחְלצּון  ְלַמַען   ,ּתֹוָרֶת ְלַמַען  ֲעֵׂשה   ,ְקֻדָּׁשֶת
ְיִמיְנ ַוֲעֵנִני. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני, יהוה צּוִרי

Jihju lörocojn imré fi vöhegjojn libi löfonecho, Ádojnoj curi vögojáli.

- Elojháj, nöcojr lösojni méro, uszöfoszáj midábér mirmo, vö אלהי
 lim kálöláj náfsi szidojm, vönáfsi keofor lákojl tihje. Pöszách li-
bi böszojroszecho, uvömicvojszecho tirdojf náfsi. Vöchojl háchojsvim 
oláj roo, möhéro hofér ácoszom vökálkél máchásávtom. Ászé lömáán 
sömecho, ászé lömáán jömi ne cho, ászé lömáán ködusoszecho, ászé 
lömáán Tojroszecho. Lömáán jécholcun jödidecho hoj sio jömincho 
váánéni. Jihju lö  rocojn imré fi vöhegjojn libi löfonecho, Ádojnoj curi 

Fogadd szívesen szám szólását és szívem gondolatait, Örökkévaló, Szirtem 
és Megváltóm! (Zsoltárok 19:15.)

 !Istenem, óvd meg nyelvemet a rossztól,* ajkamat a hamis beszédtől אלהי
 Lelkem maradjon nyugton, ha átkoznak is, legyen lelkem olyan, mint a 
por mindenki előtt! Nyisd fel szívemet tanod előtt, lelkem rendeleteidet kövesse, 
de akik rosszat forralnak ellenem, azok tervét hiúsítsd meg hamar, húzd keresztül 
szá mításukat! Tedd ezt Neved kedvéért, tedd jobbod kedvéért, szentséged ked vé-
ért, Tórád kedvéért, hogy akik Téged szeretnek, megmeneküljenek! Segíts meg 
jobboddal, és hallgass meg! Fogadd szívesen szám szólását és szívem gon do latait, 

* Istenem, óvd meg nyelvemet a rossztól... Ráviná fiának imája (Bráchot 17a.), egy zsoltár-
vers parafrázisaként (Zsoltárok 34:14.). Értelme: mivel az embernek szabad választása van a jó 
és a rossz között, kérjük az Örökkévalót, adjon erőt, hogy a jót válasszuk (Abudraham). A Midrás 
szerint minden jó, illetve minden rossz a nyelvtől, illetve a beszédtől ered (Vájikrá Rábá 33:1.).
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ְוגֹוֲאִלי .(Itt három lépést hátrálunk:) עֶֹׂשה °ָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶׂשה 
ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

Az עֶֹׂשה ָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו szavakat balra hajolva, a הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו szavakat
jobbra hajolva mondjuk, majd elõrefelé meghajolva fejezzük be a mondatot.

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶני, יהוה ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשִיָּבֶנה ֵּבית 
ַנֲעָבְד [ְוָׁשם   .ְּבתֹוָרֶת ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן  ְבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ַהִּמְקָּדׁש 
ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות. ְוָעְרָבה ַליהוה ִמְנַחת ְיהּוָדה 

ִוירּוָׁשָלִים ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות.

vögojáli. (Itt há  rom lépést hátrálunk:) Ojsze °solojm bimrojmov, Hu jáásze 
solojm olénu vö  ál kol Jiszroél, vöimru omén.  
Az Ojsze solojm bimrojmov szavakat balra hajolva, az Hu jáásze solojm olénu sza vakat 
jobbra hajolva mondjuk, majd elõrefelé meghajolva fejezzük be a mondatot.

-Jöhi rocojn milfonecho, Ádojnoj Elojhénu vÉlojhéj ávoj szé יהי רצון
 nu, sejibone bész hámikdos bimhéro vöjoménu, vöszén chel-
ké  nu böszojroszecho. [Vösom náávodcho böjiro kimé ojlom uchö so-
nim kád  mojnijojsz. Vöorvo lÁdojnoj minchász Jöhudo viJrusolojim 
ki méj oj  lom uchösonim kádmojnijojsz.] 

Örökkévaló, Szirtem és Megváltóm! (Itt három lépést hátrálunk:) Aki °bé két 
teremt magasságaiban,* az hozzon békességet ránk és egész Izraelre, s mond-
junk erre omént! 

Az Aki békét teremt magasságaiban szavakat balra hajolva, az az hozzon békességet ránk 
szavakat jobbra hajolva mondjuk, majd elõrefelé meghajolva fejezzük be a mondatot.

 Legyen az az akaratod, Örök Istenünk, őseink Istene, hogy hamarosan יהי רצון
 fel épüljön a Szentély, és tanod legyen az osztályrészünk! [Akkor félő 
tisz telettel fogunk szolgálni ott Téged, mint valaha, a régi időkben. Fogadd szí-
ve sen Júda és Jeruzsálem ajándékát, mint valaha, a régi időkben!] 

* Aki békét teremt magasságaiban... Jób könyvének (25:2.) verse alapján kérjük az Örökké-
valót, aki „békét teremt a különböző égitestek között, amelyek nem irigykednek egymásra” (Rási), 
teremtsen békét köztünk is, idelent.

° Rojs hásono és jojm kipur között: a békét • hásolojm • ַהָּׁשלֹום
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Az álló közösség és az elôimádkozó együtt:

 ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה. ַוְיָבֶר ֱאִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו, ִּכי בֹו ָׁשַבת 

ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאִהים ַלֲעׂשֹות.
Csak közösségben (minjánban) lehet mondani.

Elõimádkozó: ָּברּו ַאָּתה יהוה, ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאֵהי 

ַאְבָרָהם, ֱאֵהי ִיְצָחק, ֵואֵהי ַיֲעקֹב, ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, 
ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.

Az álló közösség és az elôimádkozó együtt:

 Vájchulu hásomájim vöhoorec vöchol cövoom. Vájchál Elojhim ויכלו
 bá jojm hásövii möláchtoj áser oszo, vájisbojsz bájojm hásövii mi-
kol möláchtoj áser oszo. Vájvorech Elojhim esz jojm hásövii vájkádés 
oj szoj, ki voj sovász mikol möláchtoj, áser boro Elojhim láászojsz.

Csak közösségben (minjánban) lehet mondani.

 ,Elõimádkozó: Boruch Áto Ádojnoj, Elojhénu vÉlojhéj ávojszénu ברוך
 Eloj héj Ávrohom, Elojhéj Jic’chok, vÉlojhéj Jáákojv, hoÉl hágo-
dojl hágibojr vöhánojro, Él eljojn, kojné somájim voorec.

Az álló közösség és az előimádkozó együtt:

-Akkor elkészült az ég és a föld és minden seregük. A hetedik napra befe ויכלו
 jezte Isten alkotómunkáját, szünetet tartott a hetedik napon minden al ko-
tómunkájában. Aztán megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert 
az nap beszüntette Isten minden tevékenységét, amellyel teremtett és alkotott.

Csak közösségben (minjánban) lehet mondani.

 Előimádkozó: Áldott vagy Te, Örök Istenünk, őseink Istene, Ábrahám ברוך
 Is tene, Izsák Istene és Jákob Istene, nagy, erős és félelmetes Isten, ma-
gas ságos Isten, ég és föld szerzője!
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°ָהֵאל ְּבַמֲאָמרֹו,  ֵמִתים  ְמַחֶּיה  ִּבְדָברֹו,  ָאבֹות  ָמֵגן   :Mindenki

ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֵאין ָּכמֹוהּו, ַהֵּמִניַח ְלַעּמֹו ְּביֹום ַׁשַּבת ָקְדׁשֹו, ִּכי ָבם 
ָרָצה ְלָהִניַח ָלֶהם. ְלָפָניו ַנֲעבֹוד ְּבִיְרָאה ָוַפַחד, ְונֹוֶדה ִלְׁשמֹו ְּבָכל 
יֹום ָּתִמיד ֵמֵעין ַהְּבָרכֹות. ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהָּׁשלֹום, ְמַקֵּדׁש 
ֵזֶכר  עֶֹנג,  ְמֻדְּׁשֵני  ְלַעם  ִּבְקֻדָּׁשה  ּוֵמִניַח  ְׁשִביִעי,   ּוְמָבֵר ַהַּׁשָּבת 

ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית.

ִבְמנּוָחֵתנּו.  ָנא  ְרֵצה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֵהי  ֱאֵהינּו   :Előimádkozó

ְוַׂשֵּמַח   ִמּטּוֶב ַׂשְּבֵענּו   ,ְּבתֹוָרֶת ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן   ְּבִמְצֹוֶתי ַקְּדֵׁשנּו 
יהוה ְוַהְנִחיֵלנּו  ֶּבֱאֶמת.   ְלָעְבְּד ִלֵּבנּו  ְוַטֵהר   ,ִּביׁשּוָעֶת ַנְפֵׁשנּו 

-Mindenki: Mogén ovojsz bidvoroj, möcháje mészim bö máá מגן אבות
 mo  roj, °hoÉl hákodojs seén komojhu, háméniách löámoj 
bö  jojm sábász kodsoj, ki vom roco löhoniách lohem. Löfonov náávojd 
bö  jiro vofáchád, vönojde lismoj böchol jojm tomid méén há bö ro chojsz. 
Él háhojdoojsz, ádojn hásolojm, mökádés hásábosz umövoréch sö vii, 
umé niách bikduso löám mödusné ojneg, zécher lömáászé vö ré sisz.

- Előimádkozó: Elojhénu vÉlojhéj ávojszénu, röcé no vim nu אלהינו
 cho szénu. Kádsénu bömicvojszecho vöszén chelkénu böszoj-
ro  szecho, szábénu mituvecho vöszáméách náfsénu bisuoszecho, vö

 Mindenki: Szavával pajzsa volt őseinknek, egy mondatával életre מגן אבות
 kelti a holtakat, szent °Isten, kihez nincs hasonló, ki szent szombatja 
nap ján nyugvást ad népének, hogy pihenhessen, mert kedvelte őt. Előtte tel-
je sí tünk szolgálatot félő tisztelettel, s minden egyes nap hálát adunk Nevének 
az elő írt áldásokkal. Ő a hálaadás Istene, a békesség Ura, ki megszentelte a 
szom ba tot, és megáldotta a hetedik napot, és a szent pihenés élvezetével tölti 
el né pét, a teremtés mûve emlékére.

 ,Előimádkozó: Istenünk, őseink Istene, fogadd szívesen pihenésünket אלהינו
 szentelj meg minket parancsolataiddal, hadd legyen részünk Tórádban, 
elé gíts ki minket javaidból, hadd örüljünk segítségednek! Tisztítsd meg szívünket, 
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 tá  hér libénu löovdöcho beemesz. Vöhánchilénu Ádojnoj Elojhénu 
böá  hávo uvörocojn sábász kodsecho, vöjonuchu vo kol Jiszroél mö-
kád  sé sömecho. Boruch Áto Ádojnoj, mökádés hásábosz.

Az elõimádkozó teljes kádist mond:

 Jiszgádál vöjiszkádás sömé rábo, [Közösség: Omén!] böolmo יתגדל
 di vöro chiruszé, vöjámlich málchuszé, vöjácmách purkoné 
vi  korév mösiché, [Közösség: Omén!] böchájéchojn uvjojméchojn uvö-
chá  jé döchol bész Jiszroél, báágolo uvizmán koriv vöimru omén! 

[Közösség: Omén! Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé ol-
májo. Jiszboréch…]

Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé olmájo. Jiszboréch 
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hogy igazában szolgálhassunk, s add nekünk örökül szívesen és szeretettel, 
Örök Is tenünk, szent szombatodat, hadd nyugodjon akkor Izrael, ki megszenteli 
Ne ve det! Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki megszenteli a szombatot!

Az elõimádkozó teljes kádist mond:

 ,Magasztaljuk és szenteljük meg nagy Nevét [Közösség: Omén!] e világon יתגדל
 melyet kedvére teremtett, érvényesítse uralmát, hozza közelebb a meg vál-
tást, és gyorsítsa a Messiás eljövetelét, [Közösség: Omén!] életetek során, egész 
Iz rael élete során, hamarosan, már a közeljövőben, s mondjátok erre: omén!

[Közösség: Omén! Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! 
Le gyen áldott...]

Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! Legyen áldott és dicsért,

ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ָבּה  ְוָינּוחּו   ,ָקְדֶׁש ַׁשַּבת  ּוְבָרצֹון  ְּבַאֲהָבה  ֱאֵהינּו 
ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמ. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת.

Az elõimádkozó קדיש שלם-t mond:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא, [Közösség: ָאֵמן,] ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא 
ְמִׁשיֵחּה,  ִוְיָקֵרב  ּפּוְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,   ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה, 
ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית  ְדָכל  ּוְבַחֵּיי  ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  ָאֵמן,]   :Közösség]

ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן.
[Közösség: ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 

[ִיְתָּבֵר
ְוִיְׁשַּת־  ִיְתָּבֵר ָעְלַמָּיא.  ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם   ְמָבַר ַרָּבא  ְׁשֵמּה  ְיֵהא 
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ַּבח ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוָמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה
ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא, [Közösség: ָאֵמן,] ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשי־

 :Közösség] .ָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן
ָאֵמן.]

ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון  ְּדָכל ֵּבית  ִּתְתַקֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון 
ִּדי ִבְׁשַמָּיא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, 
ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]

ַיֲעֶׂשה  הּוא  ִּבְמרֹוָמיו,  °ָׁשלֹום  עֶֹׂשה   (:Itt három lépést hátrálunk)

ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]

vö jis tábách vöjiszpoér vöjiszrojmom vöjisznászé vöjiszhádor vöjiszále 
vö jiszhálol sömé dökudso brich hu, [Közösség: Omén!] löélo min kol 
bir choszo vösiroszo tusböchoszo vönechemoszo dáámiron böolmo, 
vöim ru omén! [Közösség: Omén!]

Tiszkábél cölojszhon uvouszhojn döchol bész Jiszroél kodom ávu-
hojn di visömájo, vöimru omén! [Közösség: Omén!]

Jöhé sölomo rábo min sömájo vöchájim tojvim olénu vöál kol 
Jisz roél, vöimru omén! [Közösség: Omén!]

(Itt három lépést hátrálunk:) Ojsze °solojm bimrojmov, Hu jáásze 
so lojm olénu vöál kol Jiszroél, vöimru omén! [Közösség: Omén!]

dicső és magasztos, fennkölt és hírneves, imádott és megszentelt a Neve an-
nak, aki Szent, áldott Ő! [Közösség: Áldott Ő!] Áldottabb Ő minden áldásnál, 
köl te mény nél, dicshimnusznál és vigaszéneknél, amit a világon mondanak, s ti 
mond já tok erre: omén! [Közösség: Omén!]

Fogadtassék el Izrael egész házának imája és könyörgése Mennyei Atyja 
ré szérõl, s erre mondjátok: omén! [Közösség: Omén!]

Jöjjön nagy békesség és élet a mennyből ránk és egész Izraelre, s mondjátok 
er re: omén! [Közösség: Omén!]

(Itt három lépést hátrálunk:) Aki °békét teremt magasságaiban, az hozzon 
bé kességet ránk és egész Izraelre! Mondjátok végül: omén! [Közösség: Omén!]
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Askenáz szokás szerint a következõ Misná-fejezetet mondják, 
ha a szombat nem ünnepnapra vagy félünnepre esik:

א. ַּבֶּמה ַמְדִליִקין ּוַבָּמה ֵאין ַמְדִליִקין. ֵאין ַמְדִליִקין א ְבֶלֶכׁש 
ְוא ְבחֶֹסן, ְוא ְבַכָּל, ְוא ִּבְפִתיַלת ָהִאיָדן, ְוא ִּבְפִתיַלת 
ַהִּמְדָּבר, ְוא ִבירֹוָקה ֶׁשַעל ְּפֵני ַהָּמִים. א ְבֶזֶפת, ְוא ְבַׁשֲעָוה, 
ְוא ְבֶׁשֶמן ִקיק, ְוא ְבֶׁשֶמן ְׂשֵרָפה, ְוא ְבַאְלָיה, ְוא ְבֵחֶלב. 
ַנחּום ַהָּמִדי אֹוֵמר: ַמְדִליִקין ְּבֵחֶלב ְמֻבָּׁשל. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: 

ֶאָחד ְמֻבָּׁשל ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו ְמֻבָּׁשל ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו.

Askenáz szokás szerint a következõ Misná-fejezetet mondják, 
ha a szombat nem ünnepnapra vagy félünnepre esik:

 Báme mádlikin uvámo én mádlikin. Én Mádlikin loj במה מדליקין
 vö leches, völoj vöchojszen, völoj vöcháloch, völoj bif szi-
lász hoidon, völoj bifszilász hámidbor, völoj virojko seál pönéj há mo-
jim. Loj vözefesz, völoj vösáávo, völoj vösemen kik, völoj vösemen 
szréfo, völoj vöáljo, völoj vöchélev. Náchum hámodi ojmér: mádlikin 
bö chélev mövusol. VáCháchomim ojmrim: echod mövusol vöechod 
seé noj mövusol én mádlikin boj. 

Askenáz szokás szerint a következõ Misná-fejezetet mondják, 
ha a szombat nem ünnepnapra vagy félünnepre esik:

 Mivel gyújthatjuk meg* (a szombati lámpást), s mivel nem (mert במה מדליקין
 nem ég szépen)? Nem gyújthatjuk (kanóccal, amely) céd rus háncs -
ból, kártolatlan lenből, hulladék selyemből, fûzfaháncsból, sivatagi (fa) rost jai ból 
vagy hínárból (készült). Nem (használhatunk égőolajként) sem szurkot, sem viaszt, 
sem gyapotmag olajat, sem (tisztátalansága miatt) elégetendő (trumá) ola jat, sem 
bir kafarok zsiradékát, sem faggyút. Médiai Náchum úgy véli, hogy főtt faggyúval 
gyújt hatunk, de bölcseink szerint akár főtt, akár nem főtt a faggyú, nem szabad 
gyúj tani vele.

* Mivel gyújthatjuk meg... A gáonita korból (589–1038) származik az a szokás, hogy a pén-
tek es ti Árvit imához csatolva mondjuk ezt a Misná-részletet, amely a szombati gyertyagyújtáshoz 
használható alapanyagokkal foglalkozik: mit lehet égőanyagnak használni, és mit kanócnak stb. 
Van, ahol a Löchá dodi után és Árvit előtt mondják, hogy ha valaki valamit nem jól csinált otthon, 
még ha zaszaladhasson, és korrigálhassa (Ábudráhám). Mások Árvit után mondják, hogy akik ké-
sőn jöt tek, befejezhessék imájukat (Máte Mose).
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.Ünnepkor sem gyújthatunk (a fent említett) elégetendő olajjal ןיקילדמ ןיא
 Rabbi Jismáél azt mondja: kátránnyal nem gyújthatunk a szombat
tisz telete miatt. Bölcseink megengedik (a gyújtást) mind (a következő) olajokkal: 
sze zámmagolajjal, dióolajjal, retekmagolajjal, halolajjal, tökmagolajjal, kátránnyal és 
petróleummal. Rabbi Tárfon azt mondta: nem gyújtunk mással, mint olívaolajjal.

Nem használhatunk (kanócként) semmi fából lévő anyagot, de lent אצויה לכ
 lehet. Semmiféle fából készült fedett helyiség nem válik tisztátalan-
ná, de a len igen. Ha a kanóc ruhából kihúzott, sodort, de nem perzselt fonalból 
van, az Rabbi Eliezer szerint tisztátalanná válhat, és nem gyújtanak vele. Rabbi 
Áki vá viszont azt mondta: nem tisztátalan, és lehet gyújtani vele. 

 ןיקילדמ ןיא
 Én mádlikin bösemen szöréfo böjojm tojv. Rábi Jismoél 
oj mér: én mádlikin böitron mipnéj kövojd hásábosz. Vá-  

Chá chomim mátirin böchol hásmonim: bösemen sumsumin, bösemen 
egoj zim, bösemen cönojnojsz, bösemen dogim, bösemen pá ku ojsz, 
böit ron uvönéft. Rábi Tárfojn ojmér: én mádlikin elo bösemen zá  jisz 
bil vod.

 אצויה לכ
  Kol hájojcé min hoéc én mádlikin boj elo fiston, vöchol
há jojcé min hoéc énoj mitámé tumász ojholim elo fiston.

Pö szilász hábeged sekiplo völoj hivhávo, Rábi Eliezer ojmér: töméo 
hi vöén mádlikin bo. Rábi Ákivo ojmér: Töhojro hi umádlikin bo. 

ב. ֵאין ַמְדִליִקין ְּבֶׁשֶמן ְׂשֵרָפה ְּביֹום טֹוב. ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר: 
ֵאין ַמְדִליִקין ְּבִעְטָרן ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהַּׁשָּבת. ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין ְּבָכל 
ַהְּׁשָמִנים: ְּבֶׁשֶמן ֻׁשְמֻׁשִמין, ְּבֶׁשֶמן ֱאגֹוִזים, ְּבֶׁשֶמן ְצנֹונֹות, ְּבֶׁשֶמן 
ֵאין  אֹוֵמר:  ַטְרפֹון  ַרִּבי  ּוְבֵנְפט.  ְּבִעְטָרן  ַּפּקּועֹות,  ְּבֶׁשֶמן  ָּדִגים, 

ַמְדִליִקין ֶאָּלא ְּבֶׁשֶמן ַזִית ִּבְלָבד.

ג. ָּכל ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו ֶאָּלא ִפְׁשָּתן, ְוָכל ַהּיֹוֵצא ִמן 
ָהֵעץ ֵאינֹו ִמַּטֵּמא ֻטְמַאת אָֹהִלים ֶאָּלא ִפְׁשָּתן. ְּפִתיַלת ַהֶּבֶגד ֶׁשִּקְּפָלּה 
ְוא ִהְבֲהָבּה, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ְטֵמָאה ִהיא ְוֵאין ַמְדִליִקין ָּבּה. 

ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ְטהֹוָרה ִהיא ּוַמְדִליִקין ָּבּה.
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ד. א ִיּקֹב ָאָדם ְׁשפֹוֶפֶרת ֶׁשל ֵּביָצה ִויַמְּלֶאָּנה ֶׁשֶמן ְוִיְּתֶנָּנה ַעל ִּפי 
ַהֵּנר ִּבְׁשִביל ֶׁשְּתֵהא ְמַנֶּטֶפת, ַוֲאִפילּו ִהיא ֶׁשל ֶחֶרס, ְוַרִּבי ְיהּוָדה 
ַמִּתיר. ֲאָבל ִאם ִחְּבָרּה ַהּיֹוֵצר ִמְּתִחָּלה, ֻמָּתר, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְּכִלי ֶאָחד. 
א ְיַמֵּלא ָאָדם ְקָעָרה ֶׁשֶמן ְוִיְּתֶנָּנה ְּבַצד ַהֵּנר ְוִיֵּתן רֹאׁש ַהְּפִתיָלה 

ְּבתֹוָכּה ִּבְׁשִביל ֶׁשְּתֵהא ׁשֹוָאֶבת, ְוַרִּבי ְיהּוָדה ַמִּתיר.

ה. ַהְמַכֶּבה ֶאת ַהֵּנר ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִמְתָיֵרא ִמְּפֵני גֹוִיים, ִמְּפֵני ִלְסִטים, 
ִמְּפֵני רּוח ָרָעה, אֹו ִּבְׁשִביל ַהחֹוֶלה ֶׁשִּייָׁשן, ָּפטּור. ְּכָחס ַעל ַהֵּנר, 
ְּבֻכָּלן  ַרִּבי יֹוִסי ּפֹוֵטר  ַחָּיב.  ַהְּפִתיָלה,  ְּכָחס ַעל ַהֶׁשֶמן, ְּכָחס ַעל 

חּוץ ִמן ַהְּפִתיָלה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא עֹוָׂשּה ֶּפָחם.

 Loj jikojv odom sfojferesz sel béco vimáleno semen vöjitneno  לא יקוב
ál pi hánér bisvil setöhé mönátefesz, vááfilu hi sel cheresz

vö  Rábi Jöhudo mátir. Ávol im chibro hájojcér mitchilo mutor, mipné 
se  hu kli echod. Loj jömálé odom köoro semen vöjitneno böcád hánér 
vö  ji tén rojs hápszilo böszojcho bisvil setöhé sojovesz, vöRábi Jöhudo 
má  tir.

 ,Hámöchábe esz hánér mipnéj sehu miszjoré mipné gojim  המכבה
mipné lisztim, mipné ruách roo, oj bisvil háchojle sejisán po tur.

Kö chosz ál hánér, köchosz ál hásemen, köchosz ál hápszilo chájov. Rá bi 
Joj szé pojtér böchulon chuc min hápszilo, mipné sehu ojszo pechom.

,Ne helyezzünk (tartályt, például) kilyukasztott tojáshéjat a láng fölé  לא יקוב
hogy olajat tegyünk bele, s a mécsesre téve az táplálja (a lángot), még

ha a tartály agyagból van is. Rabbi Jehudá megengedi ezt. De ha a fazekas eleve 
össze építette őket (a mécsest és a tartályt), szabad gyújtani, mert akkor egy edény-
nek szá mít. Nem szabad megtölteni egy edényt olajjal, és a lámpás mellé helyezni, 
be letenni egy kanócot, hogy az szívja át (az olajat). Rabbi Jehudá megengedi ezt.

 ,Ha valaki azért oltja el a lámpást, mert bálványimádóktól, rablóktól  המכבה
búskomorságtól tart (és a sötétben megnyugszik), vagy hogy súlyos

be teg alhassék, az nem büntetendő. Aki (azért teszi ezt), mert sajnálja a gyertyát, 
az olajat vagy a kanócot, az büntetendő. Rabbi Joszé felmenti mindet, kivéve a 
ka nóc esetében, mert ezáltal szenet készít. 
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ו. ַעל ָׁשש ַעֵברֹות ָנִׁשים ֵמתֹות ִּבְׁשַעת ֵלָדָתן: ַעל ֶׁשֵאיָנן ְזִהירֹות 
ְּבִנָּדה, ְּבַחָּלה ּוְבַהְדָלַקת ַהֵּנר.

ז. ְׁשָשה ְדָבִרים ָצִרי ָאָדם לֹוַמר ְּבתֹו ֵּביתֹו ֶעֶרב ַׁשָּבת ִעם 
ָסֵפק  ֲחֵׁשָכה  ָסֵפק  ַהֵּנר.  ֶאת  ַהְדִליקּו  ֵעַרְבֶּתם,  ִעַּׂשְרֶּתם,  ֲחֵׁשָכה: 
ֵאיָנּה ֲחֵׁשָכה, ֵאין ְמַעְּׂשִרין ֶאת ַהַּוַּדאי, ְוֵאין ַמְטִּביִלין ֶאת ַהֵּכִלים, 
ּוְמָעְרִבין  ַהְּדַמאי,  ֶאת  ְמַעְּׂשִרין  ֲאָבל  ַהֵּנרֹות.  ֶאת  ַמְדִליִקין  ְוֵאין 

ְוטֹוְמִנין ֶאת ַהַחִּמין.

ַּתְנָיא, ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא: ַחָּיב ָאָדם ְלַמְׁשֵמׁש ְּבָגָדיו ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת

 Ál solojs ávérojsz nosim mészojsz bisász lédoszon: ál seénon על שלש
 zöhirojsz bönido, böchálo uvöhádlokász hánér. 

 Sölojso dövorim corich odom lojmár böszojch bészoj erev שלשה
 sá bosz im chásécho: iszártem, érávtem, hádliku esz hánér. 
Szo fék chásécho szofék éjno chásécho, éjn möászrin esz hávádáj, vöén 
mátbilin esz hákélim, vöén mádlikin esz hánérojsz, ávol möászrin esz 
hádömáj, umöorvin vötojmnin esz háchámin. 

 Tánjo, omár Rábi Chánino: chájov odom lömásmés bögodov תניא

 Három vétek miatt halnak meg asszonyok szülésben: ha nem ügyeltek על שלש
 a menstruáció(val kapcsolatos előírások)ra, a (tésztából leválasztandó) 
chálára és a gyertyagyújtásra. 

 ,Három dolgot kell az embernek elmondania otthon szombat előestéjén שלשה
 mielőtt besötétedik: „Adtatok tizedet (az Izraelben termett gyü möl csök-
ből a kohénoknak és a lévitáknak)? Készítettek éruvot? Gyújtsátok meg a gyer-
tyát!” Ha kétséges, hogy már sötét van-e, vagy sem, nem veszünk tizedet abból, 
ami még bizonyos(an nem volt megtizedelve), nem merítjük meg a (tisztátalan) 
edé nyeket, nem gyújtunk (már) lámpást; ezzel szemben vehetünk tizedet abból, 
ami kétséges (hogy meg volt-e tizedelve), készíthetünk éruvot, és betakarhatjuk 
a meleg ételt. (Misná, Sábát 2. fejezet)

 Így tanították: Rabbi Chánino azt mondta: Az ember vizsgálja át ruhájá(nak תניא
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ַרְּבָתא  ִהְלְכָתא  יֹוֵסף:  ַרב  ָאַמר  ְוֵיֵצא.  ִיְׁשַּכח  ֶׁשָּמא  ֲחֵׁשָכה,  ִעם 
ְלַׁשַּבָּתא.

ַמְרִּבים  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ֲחִניָנא:  ַרִּבי  ָאַמר  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ָאַמר 
 .ִלּמּוֵדי יהוה, ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִי ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוָכל ָּבַנִי
ַאל ִּתְקָרא ָּבָנִי, ֶאָּלא ּבֹוָנִי. ָׁשלֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶת, ְוֵאין ָלמֹו 
ִמְכׁשֹול. ְיִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵל, ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתִי. ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי 
 .ֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְלַמַען ֵּבית יהוה ֱא .ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּב

יהוה עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן, יהוה ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום. 

bö e rev sábosz im chásécho, semo jiskách vöjécé. Omár Ráv Jojszéf: 
hil  chöszo rábszo lösábáto. 

 Omár Rábi Elozor omár Rábi Chánino: tálmidé cháchomim אמר
 márbim solojm boojlom, seneemár: vöchol bonájich limudé Ádoj-
noj, vöráv sölojm bonojich. Ál tikré bonojich elo bojnojich. Solojm rov 
löojhávé szojroszecho, vöén lomoj michösojl. Jöhi solojm bö ché léch, 
sálvo böármönojszojich. Lömáán ácháj vöréoj ádábro no solojm boch. 
Lömán bész Ádojnoj Elojhénu ávákso tojv loch. Ádojnoj ojz löá moj 
jitén, Ádojnoj jövoréch esz ámoj vásolojm. 

zse bei)t szombat előestéjén, besötétedés előtt, hátha ott felejtett valamit, és azt 
az utcára viszi magával, (ami tilos). Ráv Joszéf azt mondta: ez a szombat lé nyeg-
be vágó előírása.

(Talmud, Sábát 12a.)

 Rabbi Elozor ezt mondta Rabbi Chánino nevében: A Talmud-tudósok אמר
 békét hoznak a világra, mint írva van: „Fiaid mind Isten tanítványai, legyen fi-
aidon nagy békesség.” Ne úgy olvasd, hogy bánájich („fiaid”), hanem úgy: bonájich 
(„épí tőid”)! Igen békések, akik Tórádat szeretik, nem ütköznek akadályba. Legyen 
bé kesség sáncaidon belül, nyugalom palotáidban! Testvéreim és barátaim nevé-
ben is hadd köszöntselek téged, Istenünk háza kedvéért hadd kívánjam javadat! 
Az Örök kévaló erőt ad népének, az Örökkévaló áldja meg népét békességgel! 

(Talmud, Bráchot 64a. 
Utalások: Jesájá 54:13., Zsoltárok 119:165., 122:7-9., 29:11.)
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 Jiszgádál vöjiszkádás sömé rábo, [Közösség: Omén!] böolmo יתגדל
 di vöro chiruszé, vöjámlich málchuszé, vöjácmách purkoné 
vi korév mösiché, [Közösség: Omén!] böchájéchojn uvjojméchojn uvö-
chá jé döchol bész Jiszroél, báágolo uvizmán koriv, vöimru omén! 

[Közösség: Omén! Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé ol-
májo. Jiszboréch…] 

Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé olmájo. Jiszboréch 
vö jistábách vöjiszpoér vöjiszrojmom vöjisznászé vöjiszhádor vö ji szá le 
vöjiszhálol sömé dökudso brich hu, [Közösség: Omén!] löélo min kol 

 ,Magasztaljuk és szenteljük meg nagy Nevét [Közösség: Omén!] e világon יתגדל
 melyet kedvére teremtett, érvényesítse uralmát, hozza közelebb a meg vál-
tást, és gyorsítsa a Messiás eljövetelét, [Közösség: Omén!] életetek során, egész 
Iz rael élete során, hamarosan, már a közeljövőben, s mondjátok erre: omén!

[Közösség: Omén! Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! 
Le gyen áldott...]

Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! Legyen áldott és dicsért, 
di cső és magasztos, fennkölt és hírneves, imádott és megszentelt a Neve annak, aki 
Szent, áldott Ő! [Közösség: Áldott Ő!] Áldottabb Ő minden áldásnál, köl te mény-

* Kádis dörábánán: Mesterek kádisa, amelyet Tóra-tanulás után mondunk, és amelyben a mes-
terekért (rabbikért) és tanítványaikért imádkozunk. A tévhittel ellentétben bárki mondhatja, nem 
kell hozzá rabbinak lenni.
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Csak közösségben (minjánban) lehet mondani.

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא, [Közösség: ָאֵמן,] ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא 
ְמִׁשיֵחּה,  ִוְיָקֵרב  ּפּוְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,   ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה, 
[Közösség: ָאֵמן,] ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא 

ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן.
[Közösség: ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 

[ִיְתָּבֵר
ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. ִיְתָּבֵר ְוִיְׁשַּתַּבח 
ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוָמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא 
ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא  ָּכל  ִמן  ְלֵעָּלא  ָאֵמן,]   :Közösség] הּוא,   ְּבִרי
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 :Közösség] .ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן
ָאֵמן.]

ַּתְלִמיֵדי  ָּכל  ְוַעל  ַּתְלִמיֵדיהֹון  ְוַעל  ַרָּבָנן  ְוַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַעל 
ָהֵדן,  ְבַאְתָרא  ִּדי  ְּבאֹוַרְיָתא,  ְּדָעְסִקין  ָמאן  ָּכל  ְוַעל  ַתְלִמיֵדיהֹון, 
ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ְיֵהא ְלהֹון ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא, ִחָּנא ְוִחְסָּדא 
ְוַרֲחִמין ְוַחִּיין ֲאִריִכין ּוְמזֹוָנא ְרִויָחא ּופּוְרָקָנא ִמן ֳקָדם ֲאבּוהֹון 

ְּדִבְׁשַמָּיא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]
ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]
(Itt három lépést hátrálunk:) עֶֹׂשה °ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום 

ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]

birchoszo vösiroszo tusböchoszo vönechemoszo dáámiron bö olmo, 
vöimru omén! [Közösség: Omén!]

Ál Jiszroél vöál rábonon vöál tálmidéhojn vöál kol tálmidé szál-
mi déhojn, vöál kol mon döoszkin böojrászo, di vöászro hodén, vödi 
vö chol ászár váászár, jöhé löhojn ulöchojn sölomo rábo, chino vö-
chisz do vöráchámin vöchájin árichin umözojno rövicho ufurkono min 
kodom ávuhojn dövismájo, vöimru omen. [Közösség: Omén!]

Jöhé sölomo rábo min sömájo vöchájim tojvim olénu vöál kol 
Jisz roél, vöimru omén! [Közösség: Omén!] 

(Itt három lépést hátrálunk:) Ojsze °solojm bimrojmov, Hu jáásze 
so  lojm olénu vöál kol Jiszroél, vöimru omén! [Közösség: Omén!] 

nél, dicshimnusznál és vigaszéneknél, amit a világon mondanak, s ti mond já tok 
erre: omén! [Közösség: Omén!]

Izraelnek, tanítóinak és az ő tanítványaiknak, azok tanítványainak és min-
den kinek, aki a Tórával foglalkozik itt vagy bárhol másutt, legyen része igaz 
bé kességben, tetszésben és kedvtelésben, irgalomban és hosszú életben, nagy 
bő ségben és megváltásban mennyei Atyja kezéből, ti meg mondjátok erre: 
omén! [Kö zösség: Omén!]

Jöjjön nagy békesség és élet a mennyből ránk és egész Izraelre, s mondjátok 
er re: omén! [Közösség: Omén!]

(Itt három lépést hátrálunk:) Aki °békét teremt a magasságban, az hozzon 
bé kességet ránk és egész Izraelre! Mondjátok végül: omén! [Közösség: Omén!]

° Rojs hásono és jojm kipur között: a békét • hásolojm • ַהָׁשלֹום
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Kidus a zsinagógában
Sok askenáz közösségben itt az elôimádkozó kidust mond. Ha azonban 
szombati étkezést nem rendeznek, akkor a borból nem iszik az elõimádkozó, 

hanem egy kis gyereknek adnak belõle inni. 

ַסְבִרי ָמָרָנן.

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו 
ְוָרָצה ָּבנּו, ְוַׁשַּבת ָקְדׁשֹו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנִחיָלנּו ִזָּכרֹון ְלַמֲעֵׂשה 
ָבנּו  ִּכי  ִמְצָרִים,  ִליִציַאת  ֵזֶכר  קֶֹדׁש,  ְלִמְקָרֵאי  ְּתִחָּלה  ְבֵראִׁשית, 
ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים, ְוַׁשַּבת ָקְדְׁש ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון 

ִהְנַחְלָּתנּו. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת.

Szávri moronon. 

.Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu melech hoojlom, bojré pri hágofen ברוך

 Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu melech hoojlom, áser kidösonu ברוך
 bömicvojszov vöroco bonu, vösábász kodsoj böáhávo uvörocojn 
hin chilonu zikorojn lömáászé vörésisz, töchilo lömikroé kojdes, zé cher 
liciász Microjim, ki vonu vochárto vöojszonu kidásto mikol hoá mim, 
vösábász kodsöcho böáhávo uvörocojn hincháltonu. Boruch Áto 
Ádojnoj, mökádés hásábosz. 

Uraim, engedelmükkel. 

!Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki a szőlő gyümölcsét teremtette ברוך

 ,Áldott vagy Te, Örök Istenünk, ki megszentelt minket parancsolataival ברוך
 és minket választott arra, hogy szeretete és jóakarata jeléül nekünk adja 
szent szombatját, a teremtés mûve emlékére. Ez a nap ugyanis első a többi szent 
gyülekezés (ünnep) között, amelyek az egyiptomi kivonulásra emlékeztetnek. 
Ránk esett választásod a népek közül, minket szenteltél meg, hogy szeretetből 
és kegyesen minket részesíts szent szombatodban. Áldott vagy Te, Örökkévaló, 
aki megszenteli a szombatot!
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Chászid szokás szerint a 112. oldal után itt folytatjuk:

 -Mizmojr LöDovid. Ádojnoj roji loj echszor. Binojsz dese jár מזמור
 bi céni, ál méj mönuchojsz jönáháléni. Náfsi jösojvév, jánchéni 
vö mágöléj cedek lömáán sömoj. Gám ki éléch bögéj cálmovesz loj iro 
ro ki áto imodi, sivtöcho umisántecho hémo jönáchámuni. Táárojch 
lö fonáj sulchon neged cojröroj, disánto vásemen rojsi kojszi rövojo. 
Ách tojv vocheszed jirdöfuni kol jöméj chájo, vösávti bövész Ádojnoj 
löoj rech jomim. 

Az elõimádkozó fél kádist mond.

 Jiszgádál vöjiszkádás sömé rábo, [Közösség: Omén!] böolmo יתגדל

Chászid szokás szerint a 112. oldal után itt folytatjuk:

 -Dávid zsoltáréneke. Az Örökkévaló az én pásztorom, nem szen ved מזמור
 he tek hiányt. Pázsitos réteken deleltet, csendes vizekhez terelget 
engem. Fel üdíti lelkem, igaz ösvényen vezet Neve kedvéért. Ha sötét szaka-
dékban járok is, nem félek a bajtól, mert velem vagy, botod és támaszod lesz a 
vigaszom. Asz talt terítesz elém ellenségeim szeme láttára, olajjal kened fejemet, 
csordultig töl töd poharamat. Csak jóság és szeretet vesz körül életem minden 
napján, s éle tem fogytáig az Örökkévaló házában lakom.

(23. zsoltár)
Az elõimádkozó fél kádist mond.

,Magasztaljuk és szenteljük meg nagy Nevét [Közösség: Omén!] e világon יתגדל
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Chászid szokás szerint a 112. oldal után itt folytatjuk:

ִמְזמֹור ְלָדִוד, יהוה רִֹעי א ֶאְחָסר. ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני, ַעל 
ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני. ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב, ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמֹו. 
 א ִאיָרא ָרע ִּכי ַאָּתה ִעָּמִדי, ִׁשְבְט ְּבֵגיא ַצְלָמֶות ַּגם ִּכי ֵאֵל
ִּדַּׁשְנָּת  צְֹרָרי,  ֶנֶגד  ֻׁשְלָחן  ְלָפַני   ַֹּתֲער ְיַנֲחֻמִני.  ֵהָּמה   ּוִמְׁשַעְנֶּת
ַחָּיי,  ְיֵמי  ָּכל  ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  ְרָוָיה. ַא טֹוב  ּכֹוִסי  רֹאִׁשי  ַבֶּׁשֶמן 

ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית יהוה ְלאֶֹר ָיִמים. 
Az elõimádkozó שידק יצח-t mond.

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא, [Közösség: ָאֵמן,] ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא
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di vöro chiruszé, vöjámlich málchuszé, vöjácmách purkoné vikorév 
mö siché, [Közösség: Omén!] bechájéchojn uvjojméchojn uvöchájé 
dö chol bész Jiszroél, báágolo uvizmán koriv, vöimru omén! 

[Közösség: Omén! Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé 
ol májo. Jiszboréch…] 

Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé olmájo. Jiszboréch 
vö jis tábách vöjiszpoér vöjiszrojmom vöjisznászé vöjiszhádor vöjiszále 
vö jiszhálol sömé dökudso brich hu, [Közösség: Omén!] löélo min kol 
bir choszo vösiroszo tusböchoszo vönechemoszo dáámiron böolmo, 
vöim  ru omén! [Közösség: Omén!] 

Elõimádkozó: Borchu esz Ádojnoj hámövojroch

me lyet kedvére teremtett, érvényesítse uralmát, hozza közelebb a megváltást, 
és gyorsítsa a Messiás eljövetelét, [Közösség: Omén!] életetek során, egész Iz-
rael éle te során, hamarosan, már a közeljövőben, s mondjátok erre: omén!

[Közösség: Omén! Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! 
Le gyen áldott...]

Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! Legyen áldott és di-
csért, di cső és magasztos, fennkölt és hírneves, imádott és megszentelt a Neve 
annak, aki Szent, áldott Ő! [Közösség: Áldott Ő!] Áldottabb Ő minden áldásnál, 
köl te mény nél, dicshimnusznál és vigaszéneknél, amit a világon mondanak, s 
ti mond já tok erre: omén! [Közösség: Omén!]

Elõimádkozó: Áldjátok az Örökkévalót, aki áldott!
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ְמִׁשיֵחּה, ִוְיָקֵרב  ּפּוְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,   ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה, 
ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית  ְדָכל  ּוְבַחֵּיי  ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  [Közösség: ָאֵמן,] 

ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן.
[Közösség: ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 

[ִיְתָּבֵר
ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. ִיְתָּבֵר ְוִיְׁשַּתַּבח 
ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוָמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא 
ְוִׁשיָרָתא  ִּבְרָכָתא  ָּכל  ִמן  ְלֵעָּלא  [Közösség: ָאֵמן,]  הּוא,   ְּבִרי
ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]

ָּבְרכּו ֶאת יהוה ַהְמבָֹר  :Elõimádkozó
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Az álló közösség, majd az előimádkozó (meghajolva):

Boruch Ádojnoj hámövojroch löojlom voed

Peszách és Svuojsz között itt Omerszámlálást mondunk (lásd 130. oldal)

Askenáz szokás szerint elul elsõ napjától szukkojsz ünnepének végéig 
itt Dávidé…-t mondanak (lásd 56. oldal).

Peszách és Svuojsz között itt Omerszámlálást mondunk (lásd 130. oldal)

Askenáz szokás szerint elul elsõ napjától szukkojsz ünnepének végéig 
itt LöDovid…-ot mondanak (lásd 56. oldal).

Az álló közösség, majd az elõimádkozó (meghajolva): 
Áldott az Örökkévaló, a megáldott, örökkön-örökké!

Peszách és svuojsz között itt Omerszámlálást mondunk (lásd 130. oldal).

 Askenáz szokás szerint elul elsõ napjától szukkojsz ünnepének végéig

itt ,ְלָדִוד-ot („Dávidé...”) mondanak (lásd 56. oldal).

Az álló közösség, majd az elõimádkozó (meghajolva): 

ָּברּו יהוה ַהְמבָֹר ְלעֹוָלם ָוֶעד.

Állva mondjuk.

-Olénu lösábéách láádojn hákojl, loszész gödulo löjojcér böré עלינו
 sisz, se loj oszonu kögojé hoárocojsz, völoj szomonu kö mis pö -

Állva mondjuk.

 Dicsérnünk kell a Mindenség Urát,* nagyra tartani azt, aki a kezdet עלינו
 kez detét teremtette, amiért nem tett minket hasonlóvá más országok 

* Dicsérnünk kell a Mindenség Urát... Eredetileg a rojs hásonoi Muszáf imában találjuk. Szer zője 
Ráv, az ámorá, aki több más imát is szerkesztett (Ijun Tfilá). Egy másik vélemény szerint Je hosuá 
bin Nun szerkesztette, miután elfoglalta Jerikót. A középkorban a megkínzott és máglyára hur colt 
zsidó áldozatok, akik nem voltak hajlandók őseik hitét elhagyni, az Álénu imával ajkukon men tek 
a halálba, és szentelték meg Isten Nevét.
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Záróima 
Állva mondjuk.

ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית, ֶׁשֹּלא 
ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְוא ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה, ֶׁשא ָׂשם
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ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם, ְוגָֹרֵלנּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם. ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק 
ּכֹוְרִעים  ַוֲאַנְחנּו   (:Meghajolva) יֹוִׁשיַע.]  א  ֵאל  ֶאל  [ּוִמְתַּפְלִלים 
 ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים, ִלְפֵני ֶמֶל
ַּבָּׁשַמִים  ְיָקרֹו  ּומֹוַׁשב  ָאֶרץ,  ְוֹיֵסד  ָׁשַמִים  נֹוֶטה  ֶׁשהּוא  הּוא, 
ֵאין עֹוד.  ֱאֵהינּו,  ְמרֹוִמים. הּוא  ְּבָגְבֵהי  ֻעּזֹו  ּוְׁשִכיַנת  ִמַּמַעל, 
ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו, ֶאֶפס זּוָלתֹו, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו: ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת 
ֶאל ְלָבֶב, ִּכי יהוה הּוא ָהֱאִהים ַּבָּׁשַמים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ 

ִמָּתַחת, ֵאין עֹוד.

chojsz hoá  domo, seloj szom chelkénu kohem, vögojrolénu köchol 
há  moj nom. Sehém mistáchávim löhevel völorik, umiszpálölim el él 
loj jojsiá. (Meghajolva:) Váá ná chnu koj  rim umistáchávim umojdim lifné 
Me lech Málché hámölochim Há ko dojs boruch Hu, seHu nojte so má-
jim vöjojszéd orec, umojsáv jö ko roj básomájim mimáál, usöchinász 
uzoj bögovhé mörojmim. Hu Eloj  hénu, én ojd. Emesz Málkénu, efesz 
zu loszoj, kákoszuv bö szoj ro szoj: Vöjodáto hájojm váhásévojszo el lö-
vo vecho, ki Ádojnoj Hu ho Eloj him básomájim mimáál vöál hoorec 
mi tochász, én ojd.  

népeihez, sem a világ nemzetségeihez, aki nem adott nekünk az ő osz tály ré-
szük ből és tömegeik sorsából. Mert ők üres semmiség előtt hajolnak meg,* és 
oly istenhez imádkoznak, akinél nincs segítség. (Meghajolva:) De mi a Királyok 
Ki rálya előtt hajtunk térdet és borulunk le, az áldott Szentnek adunk hálát. Ő az, 
aki felvonta az eget, és megalapozta a földet, dicső trónja fenn áll az egekben, 
ha talmas Jelenléte a magasságok magasában. Ő az Istenünk, nincs más, igaz a 
mi Urunk, nincs senki rajta kívül, ahogy Tórájában írva van: „Vedd tudomásul 
ma, és vésd szívedbe, hogy az Örökkévaló – Ő az Isten fenn az égben és lenn 
a föl dön, nincs más!” 

* Mert õk üres semmiség elõtt hajolnak meg... 1400 körül egy hittagadó zsidó azzal akart 
magának előnyöket szerezni az egyháznál, hogy „elárulta”: ez a passzus a kereszténységre vonatko-
zik. A katolikus cenzorok ezért kihúzatták ezt a részt az imakönyvből. A passzus második része – „...
olyan istenhez imádkoznak, akinél nincs segítség” – bibliai eredetû (Jesájá 45:20.).
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 ,ֻעֶּז ְּבִתְפֶאֶרת  ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱאֵהינּו  יהוה   ְל ְנַקֶּוה  ֵּכן  ַעל 
ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ, ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון, ְלַתֵּקן עֹוָלם 
ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי. ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמ ְלַהְפנֹות ֵאֶלי ָּכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ. ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל, ִּכי ְל ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶר, ִּתָּׁשַבע 
ָּכל ָלׁשֹון. ְלָפֶני יהוה ֱאֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפ לּו, ְוִלְכבֹוד ִׁשְמ ְיָקר ִיֵּתנּו, 
ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶת, ְוִתְמ ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. 
 :ְּבָכבֹוד, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶת ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמלֹו ִּכי ַהַּמְלכּות ֶשְל
יהוה ִיְמ ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶל ַעל ָּכל ָהָאֶרץ, 

ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד.

-Ál kén nökáve löcho, Ádojnoj Elojhénu, lirojsz möhéro bö על כן
 szi feresz uzecho, löháávir gilulim min hoorec vöhoelilim ko rojsz 
jikorészun, löszákén ojlom bömálchusz Sádáj. Vöchol böné vo szor 
jik röu vismecho löháfnojsz élecho kol risé orec. Jákiru vöjédu kol 
joj své szévél, ki Löcho tichrá kol berech, tisová kol losojn. Lö fo ne cho 
Ádoj noj Elojhénu jichröu vöjipojlu, völichvojd simcho jökor ji ténu, 
vi káblu chulom áléjhem esz ojl málchuszecho, vöszimlojch álé hem 
mö héro löojlom voed. Ki hámálchusz selcho hi ulöojlömé ád tim lojch 
bö chovojd, kákoszuv böszojroszecho: Ádojnoj jimlojch löoj lom voed. 
Vö neemár: Vöhojo Ádojnoj lömelech ál kol hoorec, bájojm há hu jihje 
Ádoj noj echod usömoj echod. 

-Ezért benned reménykedünk, örök Istenünk, hogy hamarosan meg על כן
 látjuk hatalmad megdicsőülését, mikor a bálványokat eltünteted a föld ről, 
és a hamis istenek mind kivesznek, hogy a világot a Mindenható bi ro dal mává 
tegyed, s minden hús és vér Nevedet említse; hogy a világ gonoszai is fe léd for-
duljanak, elismerjék és felfogják a világ összes lakói, hogy előtted kell meg hajolnia 
minden térdnek, rád kell esküdniük minden nyelven. Előtted, Örök Is tenünk, 
hulljanak térdre, dicső Nevednek adózzanak tisztelettel, és vállalják mind nyájan 
uralmad igáját! Akkor egyhamar és örökké Te fogsz uralkodni fe lettük, mert 
Tiéd az uralom, örökkön-örökké fogsz dicsőn uralkodni, amint ta nodban írva 
van: „Az Örökkévaló fog uralkodni örökkön-örökké”, s az is: „Az Örökkévaló 
lesz az egész föld Ura, azon a napon egyetlen lesz az Örök ké való, és egyetlen 
a Neve.” 
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Csak közösségben (minjánban) lehet mondani.

 Jiszgádál vöjiszkádás sömé rábo, [Közösség: Omén!] böolmo יתגדל
 di vöro chiruszé, vöjámlich málchuszé, vöjácmách purkoné 
vi  korév mösiché, [Közösség: Omén!] böchájéchojn uvjojméchojn uvö-
chá jé döchol bész Jiszroél, báágolo uvizmán koriv, vöimru omén! 

[Közösség: Omén! Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé ol-
májo. Jiszboréch…] 

Jöhé sömé rábo mövorách löolám ulöolmé olmájo. Jiszboréch 

Csak közösségben (minjánban) lehet mondani.

 ,Magasztaljuk és szenteljük meg nagy Nevét [Közösség: Omén!] e világon יתגדל
 melyet kedvére teremtett, érvényesítse uralmát, hozza közelebb a meg vál-
tást, és gyorsítsa a Messiás eljövetelét, [Közösség: Omén!] életetek során, egész 
Iz rael élete során, hamarosan, már a közeljövôben, s mondjátok erre: omén!

[Közösség: Omén! Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! 
Le gyen áldott...]

Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön-örökké! Legyen áldott és di-
csért, dicsô és magasztos, fennkölt és hírneves, imádott és megszentelt a Neve 
annak, aki Szent, áldott Ő! [Közösség: Áldott Ő!] Áldottabb Ő minden áldás-

* Gyászolók kádisa: Ősrégi ima, amely Isten nagyságát, mindenhatóságát és könyörületességét fe-
jezi ki költői formában. Egyes kifejezései Jechezkél prófétától származnak, mások Talmudi eredetûek. 
A legszentebb imák egyike, amelyet a gyászolók 11 hónapon át mondanak elhunyt szeretteikért.
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ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא, [Közösség: ָאֵמן,] ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא 
ְמִׁשיֵחּה, ִוְיָקֵרב  ּפּוְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,   ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה, 
ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית  ְדָכל  ּוְבַחֵּיי  ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  [Közösség: ָאֵמן,] 

ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן.
[Közösség: ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 

[ִיְתָּבֵר
ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. ִיְתָּבֵר ְוִיְׁשַּתַּבח 
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nál, költeménynél, dicshimnusznál és vigaszéneknél, amit a vi lá gon mondanak, 
s ti mondjátok erre: omén! [Közösség: Omén!]

Jöjjön nagy békesség és élet a mennyből ránk és egész Izraelre, s mondjá-
tok er re: omén! [Közösség: Omén!]

(Itt három lépést hátrálunk:) Aki °békét teremt magasságaiban, az hozzon 
bé kességet ránk és egész Izraelre! Mondjátok végül: omén! [Közösség: Omén!]

Minden egyes kádis utolsó szavainál három lépést hátrálunk: Aki békét teremt ma-
gasságaiban szavakat balra hajolva, az az hozzon békességet ránk szavakat jobbra

hajolva mondjuk, majd elõrefelé meghajolva fejezzük be a mondatot.

ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוָמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא 
ְוִׁשיָרָתא  ִּבְרָכָתא  ָּכל  ִמן  ְלֵעָּלא  [Közösség: ָאֵמן,]  הּוא,   ְּבִרי

ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség:ָאֵמן.]
ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]
ַיֲעֶׂשה  הּוא  ִּבְמרֹוָמיו,  ° ָׁשלֹום  (Itt három lépést hátrálunk:) ֹעֶׂשה 

ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. [Közösség: ָאֵמן.]
Minden egyes kádis utolsó szavainál három lépést hátrálunk: ֹעֶׂשה  ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו 
szavakat balra hajolva, a הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו szavakat jobbra hajolva mondjuk, 

majd elõrefelé meghajolva fejezzük be a mondatot.

vö jis tábách vöjiszpoér vöjiszrojmom vöjisznászé vöjiszhádor vöjiszále 
vö jiszhálol sömé dökudso brich hu, [Közösség: Omén!] löélo min kol 
bir choszo vösiroszo tusböchoszo vönechemoszo dáámiron böolmo, 
vöim ru omén! [Közösség: Omén!]

Jöhé sölomo rábo min sömájo vöchájim tojvim olénu vöál kol 
Jisz roél, vöimru omén! [Közösség: Omén!] 

(Itt három lépést hátrálunk:) Ojsze °solojm bimrojmov, Hu jáásze solojm 
olé nu vöál kol Jiszroél, vöimru omén! [Közösség: Omén!]
Minden egyes kádis utolsó szavainál három lépést hátrálunk: Ojsze solojm bim-
roj mov szavakat balra hajolva, a Hu jáásze solojm olénu szavakat jobbra hajolva 

mondjuk, majd elõrefelé meghajolva fejezzük be a mondatot.

           ° Rojs hásono és jojm kipur között: a békét • hásolojm • ַהָׁשלֹום
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ֵעָצה  ֻעצּו  ָתבֹא.  ִּכי  ְרָׁשִעים  ִּפְתאֹם ּוִמּׁשַֹאת  ִמַּפַחד  ִּתיָרא  ַאל 
ְוֻתָפר, ַּדְּברּו ָדָבר ְוא ָיקּום, ִּכי ִעָּמנּו ֵאל. ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא, ְוַעד 

ֵׂשיָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל, ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַוֲאִני ֶאְסּבֹל ַוֲאַמֵּלט. 

.ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶני ,ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמ ַא

Az ima végeztével egyes közösségekben a következõt is szokták énekelni:

ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַל, ְּבֶטֶרם ָּכל ְיצּור ִנְבָרא. ְלֵעת ַנֲעָׂשה 
 ְׁשמֹו ִנְקָרא. ְוַאֲחֵרי ִּכְכלֹות ַהּכֹל, ְלַבּדֹו ִיְמלֹו ְבֶחְפצֹו ּכֹל, ֲאַזי ֶמֶל

 Ál tiro mipáchád piszojm umisojász rösoim ki szovoj. Ucu םלוע ןודא
 éco vöszufor, dábru dovor völoj jokum, ki imonu Él. Vöád 
zik no áni hu, vöád szévo áni eszbojl, Áni osziszi vááni eszo vááni esz-
bojl váámálét.

Ách cádikim jojdu lismecho jésvu jösorim esz ponecho. 

Az ima végeztével egyes közösségekben a következõt is szokták énekelni:

Ádojn ojlom áser molách, böterem kol jöcur nivro. Löész nászo 

 ,Ne félj a hirtelen riadalomtól, sem attól, hogy a gonoszok rád törnek  אדון עולם
      mint a vész! Csak tervezgessetek, meg lesz az hiúsítva, beszélhettek, 
nem lesz abból semmi! Öregségtekig ugyanaz vagyok, mikor megôszültök, akkor 
is én viszlek titeket. Én hoztalak létre, én hordozlak, én viszlek és mentelek meg.

(Példabeszédek 3:25., Jesájá 8:10., 46:4.)

Csak az igazak magasztalják Nevedet, a becsületesek maradnak meg színed elõtt.
(Zsoltárok 140:14.)

Az ima végeztével egyes közösségekben a következõt is szokták énekelni:

 A Világ Urát*, aki uralkodott, mielõtt bármi létezõt megteremtett אדון עולם
 volna, már akkor Uralkodónak hívták, mikor kedve szerint létrejött 

* A Világ Urát... Slomo ibn Gvirolnak tulajdonított költemény (XI. század).
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נֹוָרא. ְוהּוא ָהָיה, ְוהּוא הֶֹוה, ְוהּוא ִיְהֶיה, ְּבִתְפָאָרה. ְוהּוא ֶאָחד 
ְוֵאין ֵׁשִני, ְלַהְמִׁשיל לֹו ְלַהְחִּביָרה. ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי ַתְכִלית, ְולֹו 
ָהעֹז ְוַהִּמְׂשָרה. ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ּגֲֹאִלי, ְוצּור ֶחְבִלי ְּבֵעת ָצָרה. ְוהּוא 
ְּבֵעת  ְּבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי,  ֶאְקָרא.  ְּביֹום  ְמָנת ּכֹוִסי  ִלי,  ִנִּסי ּוָמנֹוס 

ִאיַׁשן ְוָאִעיָרה. ְוִעם רּוִחי ְּגִוָּיִתי, יהוה ִלי ְוא ִאיָרא. 
 

vö  chefcoj kojl ,ázáj melech sömoj nikro. Vöácháréj kichlojsz hákojl, lö -
vádoj jimlojch nojro.Vöhu hojo vöhu hojve, vöhu jihje bösziforo. Vö hu 
echod vöén séni, löhámsil loj löháchbiro. Böli résisz böli szách lisz, vö-
loj hoojz vöhámiszro. Vöhu Éli vöcháj gojáli, vöcur chevli böész co ro. 
Vöhu niszi umonojsz li, mönosz kojszi böjojm ekro. Böjodoj áf kid ru chi, 
böész isán vöoiro. Vöim ruchi gövijoszi, Ádojnoj li völoj iro.

min den. S mikor mindennek vége lesz, akkor is egyedül uralkodik majd a Fé-
lel me tes. Õ volt, Õ van és Õ lesz teljes díszében, Õ az egyetlen, és nincs más 
Hoz zá hasonlítható vagy társítható. Kezdet és vég nélkül Övé a hatalom és a 
tiszt ség. Õ az én Istenem, él az én Megváltóm, mentsváram a baj idején. Õ az 
én csodás megmenekülésem, osztályrészem bármikor, ha Hozzá fordulok. Al-
vás kor és ébredéskor kezébe teszem le lelkemet, s lelkemmel együtt testemet. 
Ve lem van az Örökkévaló, nem félek.

Miért van nõi karzat?
Neves kommentátoroknak a Talmudra alapozott véleménye szerint nem 
véletlenül fogalmaz a zsoltárköltõ úgy, hogy „ifjak meg leányok” (vagyis 
nem együtt), ezzel szemben „öregek és fiatalok együtt”, mivel a zsidó 
szellemiségtõl távol áll az a frivol atmoszféra, amely a koedukált ifjúságot 
rendszerint jellemzi (Széfer Chászidim).

 Ezért volt a Szentélyben külön erkély (karzat), ahonnan a nõk felülrõl 
nézték és követték a Szentély-szolgálat rendjét, de nem vegyültek el a fér-
fiakkal. (Misná Midot 2:5., Szukká 51b.; lásd még Jechezkél 40:17–18. 
és Rási ott.)

Ugyanebbõl az okból van napjainkban is nõi karzat vagy függönnyel el-
választott rész a zsinagógában, ahol a férfiak és a nõk külön imádkoznak.
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 -Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, ki megszentelt minket paran ברוך
 csolataival, és meghagyta nekünk az omerszámlálását!

 1. Ma van egy napja az omernak.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Jóság a Jóságban.

 2. Ma van két napja az omernak.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Szigor a Jóságban.

Omerszámlálás*  • ספירת העומר
Az esti ima Záróimája elõtt niszán 16-ától, vagyis peszách második estéjétõl 

kezdve omerszámlálást mondunk 49 napon keresztül sziván 5-éig.

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו 
ְוִצָּונּו ַעל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר.

Az áldás után az arra a napra aktuális számlálást mondjuk,
majd a 145. oldalon folytatjuk.

 1. Niszán 16. elõestéje:

ַהּיֹום יֹום ֶאָחד °ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: ֶחֶסד ֶׁשְּבֶחֶסד.

 2. Niszán 17. elõestéje:

ַהּיֹום ְׁשֵני ָיִמים ָּבעֹוֶמר. 
a nap kabbalisztikus szintje: ְּגבּוָרה ֶׁשְּבֶחֶסד. 

 Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech hoojlom, áser kidösonu ברוך
 bö  micvojszov vöcivonu ál szöfirász hoojmer!

 1. Hájojm jojm echod °boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Cheszed seböCheszed.

 2. Hájojm sönéj jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Gövuro seböCheszed.

* Omerszámlálás – A Tóra szerint minden zsidó köteles a Tóra-adás ünnepéig 49 napot szám-
lálni. Ere dete az a 49 nap, amelyet az Egyiptomból kivonult zsidók örömteli elõkészületekkel töl-
töttek el, mi alatt „számlálták a napokat” a Tóra-adásig. Ez az idõszak ma gyász idõnek számít, mi-
vel ennek során halt meg 33 nap alatt Rabbi Ákivá sok ezer tanítványa. Aki el felejtett este szám-
lálni, megteheti másnap, áldásmondás nélkül, este pedig már mondhat áldást a kö vetkezõ napra. 
Aki több mint 24 órán át elfelejtette, annak végig áldásmondás nélkül kell számlálnia.

° Chászid szokás szerint mind a 49 estén báomer helyett láomert mondunk. .ָלעֹוֶמר
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 3. Niszán 18. elõestéje:

ַהּיֹום ְשָשה ָיִמים ָּבעֹוֶמר. 
a nap kabbalisztikus szintje: ִּתְפֶאֶרת ֶׁשְּבֶחֶסד.

 4. Niszán 19. elõestéje:

ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָיִמים ָּבעֹוֶמר. 
a nap kabbalisztikus szintje: ֶנַצח ֶׁשְּבֶחֶסד.

 5. Niszán 20. elõestéje:

ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָיִמים ָּבעֹוֶמר. 
a nap kabbalisztikus szintje: הֹוד ֶׁשְּבֶחֶסד.

 6. Niszán 21. elõestéje:

ַהיֹום ִׁשָּׁשה ָיִמים ָּבעֹוֶמר. 
a nap kabbalisztikus szintje: ְיסֹוד ֶׁשְּבֶחֶסד.

 3. Hájojm slojso jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Tiferesz seböCheszed.

 4. Hájojm árboo jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Necách seböCheszed.

 5. Hájojm chámiso jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Hojd seböCheszed. 

 6. Hájojm siso jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Jöszojd seböCheszed.

 3. Ma van három napja az omernak.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Könyörület a Jóságban.

 4. Ma van négy napja az omernak.
  A nap kabbalisztikus szintje: Az Allhatatosság a Jóságban.

 5. Ma van öt napja az omernak.
  A nap kabbalisztikus szintje: Az Alázatosság a Jóságban. 

 6. Ma van hat napja az omernak.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Kötõdés a Jóságban.
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 7. Hájojm sivo jomim sehém sovuá echod boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Málchusz seböCheszed.

 8. Hájojm smojno jomim sehém sovuá echod vöjojm echod boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Cheszed sebiGvuro.

 9. Hájojm tiso jomim sehém sovuá echod usné jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Gövuro sebiGvuro.

 10. Hájojm ászoro jomim sehém sovuá echod uslojso jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Tiferesz sebiGvuro.

 7. Ma van hét napja az omernak, ez egy hét.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Királyság a Jóságban.

 8. Ma van nyolc napja az omernak, ez egy hét és egy nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Jóság a Szigorban.

 9. Ma van kilenc napja az omernak, ez egy hét és két nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Szigor a Szigorban.

 10. Ma van tíz napja az omernak, ez egy hét és három nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Könyörület a Szigorban.

 7. Niszán 22. elõestéje:

ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָיִמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ָּבעֹוֶמר. 
a nap kabbalisztikus szintje: ַמְלכּות ֶׁשְּבֶחֶסד.

 8. Niszán 23. elõestéje:

ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ָיִמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְויֹום ֶאָחד ָּבעֹוֶמר.  
a nap kabbalisztikus szintje: ֶחֶסד ֶׁשִּבְגבּוָרה.

 9. Niszán 24. elõestéje:

ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָיִמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשֵני ָיִמים ָּבעֹוֶמר.  
a nap kabbalisztikus szintje: ְּגבּוָרה ֶׁשִּבְגבּוָרה.

 10. Niszán 25. elõestéje:

ַהּיֹום ֲעָׂשָרה ָיִמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשָׁשה ָיִמים ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: ִּתְפֶאֶרת ֶׁשִּבְגבּוָרה.

132



Omerszámlálás

 11. Niszán 26. elõestéje:

ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: ֶנַצח ֶׁשִּבְגבּוָרה.

 

 12. Niszán 27. elõestéje:

ַהּיֹום ְׁשֵנים ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: הֹוד ֶׁשִּבְגבּוָרה. 

 13. Niszán 28. elõestéje:

ַהּיֹום ְׁשָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: ְיסֹוד ֶׁשִּבְגבּוָרה.

 14. Niszán 29. elõestéje:

ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: ַמְלכּות ֶׁשִּבְגבּוָרה.

 11. Hájojm áchád oszor jojm sehém sovuá echod vöárboo 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Necách sebiGvuro.

 12. Hájojm sném oszor jojm sehém sovuá echod váchámiso 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Hojd sebiGvuro.

 13. Hájojm slojso oszor jojm sehém sovuá echod vösiso 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Jeszojd sebiGvuro.

 14. Hájojm árboo oszor jojm sehém söné sovuojsz boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Málchusz sebiGvuro.

 11. Ma van tizenegy napja az omernak, ez egy hét és négy nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: Az Állhatatosság a Szigorban.

 12. Ma van tizenkét napja az omernak, ez egy hét és öt nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: Az Alázatosság a Szigorban.

 13. Ma van tizenhárom napja az omernak, ez egy hét és hat nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Kötõdés a Szigorban.

 14. Ma van tizennégy napja az omernak, ez két hét.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Királyság a Szigorban.
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 15. Niszán 30. elõestéje:

ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: ֶחֶסד ֶׁשְּבִתְפֶאֶרת.

 16. Ijár 1. elõestéje:

ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ּוְשֵני ָיִמים ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: ְּגבּוָרה ֶׁשְּבִתְפֶאֶרת.

 17. Ijár 2. elõestéje:

ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ּוְׁשָׁשה ָיִמים ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: ִּתְפֶאֶרת ֶׁשְּבִתְפֶאֶרת.

 18. Ijár 3. elõestéje:

ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָּבעֹוֶמר. 
a nap kabbalisztikus szintje: ֶנַצח ֶׁשְּבִתְפֶאֶרת.

 15. Hájojm chámiso oszor jojm sehém söné sovuojsz vejojm 
  echod boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Cheszed seböSziferesz.

 16. Hájojm siso oszor jojm sehém söné sovuojsz usné 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Gövuro seböSziferesz.

 17. Hájojm sivo oszor jojm sehém söné sovuojsz uslojso 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Tiferesz seböSziferesz.

 18. Hájojm smojno oszor jojm sehém söné sovuojsz vöárboo 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Necách seböSziferesz.

 15. Ma van tizenöt napja az omernak, ez két hét és egy nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Jóság a Könyörületben.

 16. Ma van tizenhat napja az omernak, ez két hét és két nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Szigor a Könyörületben.

 17. Ma van tizenhét napja az omernak, ez két hét és három nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Könyörület a Könyörületben.

 18. Ma van tizennyolc napja az omernak, ez két hét és négy nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: Az Állhatatosság a Könyörületben.
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 19. Ijár 4. elõestéje:

ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: הֹוד ֶׁשְּבִתְפֶאֶרת.

 20. Ijár 5. elõestéje:

ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: ְיסֹוד ֶׁשְּבִתְפֶאֶרת.

 21. Ijár 6. elõestéje:

ַהּיֹום ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשָשה ָׁשבּועֹות ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: ַמְלכּות ֶׁשְּבִתְפֶאֶרת.

 22. Ijár 7. elõestéje:

ַהּיֹום ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשָשה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: ֶחֶסד ֶׁשְּבֶנַצח.

 19. Hájojm tiso oszor jojm sehém söné sovuojsz váchámiso 
  jo mim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Hojd seböSziferesz.

 20. Hájojm eszrim jojm sehém söné sovuojsz vösiso jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Jöszojd seböSziferesz.

 21. Hájojm echod vöeszrim jojm sehém slojso sovuojsz boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Málchusz seböSziferesz.

 22. Hájojm snájim vöeszrim jojm sehém slojso sovuojsz vöjojm 
  echod boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Cheszed seböNecách.

 19. Ma van tizenkilenc napja az omernak, ez két hét és öt nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: Az Alázatosság a Könyörületben.

 20. Ma van húsz napja az omernak, ez két hét és hat nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Kötõdés a Könyörületben.

 21. Ma van huszonegy napja az omernak, ez három hét.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Királyság a Könyörületben.

 22. Ma van huszonkét napja az omernak, ez három hét és egy nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Jóság az Állhatatosságban.

135



ספירת העומר

 23. Ijár 8. elõestéje:

ָיִמים  ּוְׁשֵני  ְוֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשָשה ָׁשבּועֹות  ַהּיֹום ְׁשָׁשה 
ָּבעֹוֶמר. 

a nap kabbalisztikus szintje: ְּגבּוָרה ֶׁשְּבֶנַצח.

 24. Ijár 9. elõestéje:

ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשָשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשָשה ָיִמים 
ָּבעֹוֶמר.

a nap kabbalisztikus szintje: ִּתְפֶאֶרת ֶׁשְּבֶנַצח.

 25. Ijár 10. elõestéje:

ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשָשה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים 
ָּבעֹוֶמר.

a nap kabbalisztikus szintje: ֶנַצח ֶׁשְּבֶנַצח.

 23. Hájojm slojso vöeszrim jojm sehém slojso sovuojsz usné 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Gövuro seböNecách.

 24. Hájojm árboo vöeszrim jojm sehém slojso sovuojsz uslojso 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Tiferesz seböNecách.

 25. Hájojm chámiso vöeszrim jojm sehém slojso sovuojsz vöárboo 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Necách seböNecách.

 23. Ma van huszonhárom napja az omernak, ez három hét és két nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Szigor az Állhatatosságban.

 24. Ma van huszonnégy napja az omernak, ez három hét és három nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Könyörület az Állhatatosságban.

 25. Ma van huszonöt napja az omernak, ez három hét és négy nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: Az Állhatatosság az Állhatatosságban.
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 26. Ijár 11. elõestéje:

ָיִמים  ְוֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשָשה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה  ַהּיֹום ִׁשָּׁשה 
ָּבעֹוֶמר.

a nap kabbalisztikus szintje: הֹוד ֶׁשְּבֶנַצח.

 27. Ijár 12. elõestéje:

ָיִמים  ְוִׁשָּׁשה  ָׁשבּועֹות  ְׁשָשה  יֹום, ֶׁשֵהם  ְוֶעְׂשִרים  ִׁשְבָעה  ַהּיֹום 
ָּבעֹוֶמר.

a nap kabbalisztikus szintje: ְיסֹוד ֶׁשְּבֶנַצח.

 28. Ijár 13. elõestéje:

ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ְוֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: ַמְלכּות ֶׁשְּבֶנַצח.

 26. Hájojm siso vöeszrim jojm sehém slojso sovuojsz váchámiso 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Hojd seböNecách.

 27. Hájojm sivo vöeszrim jojm sehém slojso sovuojsz vösiso 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Jeszojd seböNecách.

 28. Hájojm smojno vöeszrim jojm sehém árboo sovuojsz boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Málchusz seböNecách.

 26. Ma van huszonhat napja az omernak, ez három hét és öt nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: Az Alázatosság az Állhatatosságban.

 27. Ma van huszonhét napja az omernak, ez három hét és hat nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Kötõdés az Állhatatosságban.

 28. Ma van huszonnyolc napja az omernak, ez négy hét.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Királyság az Állhatatosságban.
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 29. Ijár 14., Peszách séni  elõestéje:

ֶאָחד  ְויֹום  יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות  ְוֶעְׂשִרים  ִּתְׁשָעה  ַהּיֹום 
ָּבעֹוֶמר.

a nap kabbalisztikus szintje: ֶחֶסד ֶׁשְּבהֹוד.

 30. Ijár 15. elõestéje:

ַהּיֹום ְׁשִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: ְּגבּוָרה ֶׁשְּבהֹוד.

 31. Ijár 16. elõestéje:

ָיִמים  ּוְׁשָשה  יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות  ּוְׁשִׁשים  ֶאָחד  ַהּיֹום 
ָּבעֹוֶמר.

a nap kabbalisztikus szintje: ִּתְפֶאֶרת ֶׁשְּבהֹוד.

 29. Hájojm tiso vöeszrim jojm sehém árboo sovuojsz vöjojm 
  echod boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Cheszed seböHojd.

 30. Hájojm slojsim jojm sehém árboo sovuojsz usné jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Gövuro seböHojd.

 31. Hájojm echod uslojsim jojm sehém árboo sovuojsz uslojso 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Tiferesz seböHojd.

 29. Ma van huszonkilenc napja az omernak, ez négy hét és egy nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Jóság az Alázatosságban.

 30. Ma van harminc napja az omernak, ez négy hét és két nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Szigor az Alázatosságban.

 31. Ma van harmincegy napja az omernak, ez négy hét és három nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Könyörület az Alázatosságban.
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 32. Ijár 17. elõestéje:

ָיִמים  ְוַאְרָּבָעה  ָׁשבּועֹות  ַאְרָּבָעה  ֶׁשֵהם  יֹום,  ּוְׁשִׁשים  ְׁשַנִים  ַהּיֹום 
ָּבעֹוֶמר.

a nap kabbalisztikus szintje: ֶנַצח ֶׁשְּבהֹוד.

 33. Ijár 18., Lág báomer* elõestéje:

ַהּיֹום ְׁשָשה ּוְשִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: הֹוד ֶׁשְּבהֹוד.

 34. Ijár 19. elõestéje:

ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים 
ָּבעֹוֶמר.

 32. Hájojm snájim uslojsim jojm sehém árboo sovuojsz vöárboo 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Necách seböHojd.

 33. Hájojm slojso uslojsim jojm sehém árboo sovuojsz váchámiso 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Hojd seböHojd.

 34. Hájojm árboo uslojsim jojm sehém árboo sovuojsz vösiso 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Jöszojd seböHojd.

 32. Ma van harminckettõ napja az omernak, ez négy hét és négy nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: Az Állhatatosság az Alázatosságban.

 33. Ma van harminchárom napja az omernak, ez négy hét és öt nap.*  
  A nap kabbalisztikus szintje: Az Alázatosság az Alázatosságban.

 34. Ma van harmincnégy napja az omernak, ez négy hét és hat nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Kötõdés az Alázatosságban.

 * Lág BáOmer, az omerszámlálás 33. napja több okból is jelentõs. Ezen a napon fejezõdött be az 
Ákiva rabbi tanítványai közt dühöngõ, tragikus kimenetelû járvány; ez volt Simon bár Jocháj rabbi 
földi világból való távozásának napja, aki végrendeletileg meghagyta, hogy e napon örvendjenek. 
Õ maga a Szentély pusztulása utáni tanaiták egyike volt, de igazi jelentõsége a kabbala alapmuve, 
a Zohár megírása. Ez a nap kissé ünnepi jellegû, nem mondunk Táchánunt, és az omerszámlálás 
idején szokásos szigorú gyászszabályok sincsenek érvényben.
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a nap kabbalisztikus szintje: ְיסֹוד ֶׁשְּבהֹוד.
 35. Ijár 20. elõestéje:

ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: ַמְלכּות ֶׁשְּבהֹוד.

 36. Ijár 21. elõestéje:

ֶאָחד  ְויֹום  ָׁשבּועֹות  ֲחִמָּׁשה  ֶׁשֵהם  יֹום,  ּוְׁשִׁשים  ִׁשָּׁשה  ַהּיֹום 
ָּבעֹוֶמר.

a nap kabbalisztikus szintje: ֶחֶסד ֶׁשִּביסֹוד.

 37. Ijár 22. elõestéje:

ָיִמים  ּוְׁשֵני  ָׁשבּועֹות  ֲחִמָּׁשה  יֹום, ֶׁשֵהם  ּוְׁשִׁשים  ִׁשְבָעה  ַהּיֹום 
ָּבעֹוֶמר. 

 35. Hájojm chámiso uslojsim jojm sehém chámiso sovuojsz boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Málchusz seböHojd.

 36. Hájojm siso uslojsim jojm sehém chámiso sovuojsz vöjojm 
  echod boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Cheszed sebiJszojd.

 37. Hájojm sivo uslojsim jojm sehém chámiso sovuojsz usné 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Gövuro sebiJszojd.

 35. Ma van harmincöt napja az omernak, ez öt hét.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Királyság az Alázatosságban.

 36. Ma van harminchat napja az omernak, ez öt hét és egy nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Jóság a Kötõdésben.

 37. Ma van harminchét napja az omernak, ez öt hét és két nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Szigor a Kötõdésben.
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a nap kabbalisztikus szintje: ְּגבּוָרה ֶׁשִּביסֹוד.
 38. Ijár 23. elõestéje:

ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ּוְׁשִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשָשה ָיִמים 
ָּבעֹוֶמר.

a nap kabbalisztikus szintje: ִּתְפֶאֶרת ֶׁשִּביסֹוד.

 39. Ijár 24. elõestéje:

ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים 
ָּבעֹוֶמר.

a nap kabbalisztikus szintje: ֶנַצח ֶׁשִּביסֹוד.

 40. Ijár 25. elõestéje:

ָיִמים  ְוֲחִמָּׁשה  ָׁשבּועֹות  ֲחִמָּׁשה  ֶׁשֵהם  יֹום,  ַאְרָּבִעים  ַהּיֹום 
ָּבעֹוֶמר.

 38. Hájojm smojno uslojsim jojm sehém chámiso sovuojsz uslojso 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Tiferesz sebiJszojd.

 39. Hájojm tiso uslojsim jojm sehém chámiso sovuojsz vöárboo 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Necách sebiJszojd. 

 40. Hájojm árboim jojm sehém chámiso sovuojsz váchámiso 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Hojd sebiJszojd.

 38. Ma van harmincnyolc napja az omernak, ez öt hét és három nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Könyörület a Kötõdésben.

 39. Ma van harminckilenc napja az omernak, ez öt hét és négy nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: Az Állhatatosság a Kötõdésben. 

 40. Ma van negyven napja az omernak, ez öt hét és öt nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: Az Alázatosság a Kötõdésben.
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a nap kabbalisztikus szintje: הֹוד ֶׁשִּביסֹוד.
 41. Ijár 26. elõestéje:

ָיִמים  ְוִׁשָּׁשה  ָׁשבּועֹות  ֲחִמָּׁשה  יֹום, ֶׁשֵהם  ְוַאְרָּבִעים  ֶאָחד  ַהּיֹום 
ָּבעֹוֶמר. 

a nap kabbalisztikus szintje: ְיסֹוד ֶׁשִּביסֹוד.

 42. Ijár 27. elõestéje:

ַהּיֹום ְׁשַנִים ְוַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ָּבעֹוֶמר.
a nap kabbalisztikus szintje: ַמְלכּות ֶׁשִּביסֹוד.

 43. Ijár 28. elõestéje:

ֶאָחד  ְויֹום  ָׁשבּועֹות  ִׁשָּׁשה  יֹום, ֶׁשֵהם  ְוַאְרָּבִעים  ְׁשָׁשה  ַהּיֹום 
ָּבעֹוֶמר.

 41. Hájojm echod vöárboim jojm sehém chámiso sovuojsz vösiso 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Jeszojd sebiJszojd.

 42. Hájojm snájim vöárbim jojm sehém siso sovuojsz boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Málchusz sebiJszojd.

 43. Hájojm slojso vöárboim jojm sehém siso sovuojsz vöjojm 
  echod boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Cheszed seböMálchusz.

 41. Ma van negyvenegy napja az omernak, ez öt hét és hat nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Kötõdés a Kötõdésben.

 42. Ma van negyvenkettõ napja az omernak, ez hat hét.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Királyság a Kötõdésben.

 43. Ma van negyvenhárom napja az omernak, ez hat hét és egy nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Jóság a Királyságban.
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a nap kabbalisztikus szintje: ֶחֶסד ֶׁשְּבַמְלכּות.

 44. Ijár 29. elõestéje:

ָיִמים  ּוְׁשֵני  ָׁשבּועֹות  ִׁשָּׁשה  יֹום, ֶׁשֵהם  ְוָאְרָּבִעים  ַאְרָּבָעה  ַהּיֹום 
ָּבעֹוֶמר.

a nap kabbalisztikus szintje: ְּגבּוָרה ֶׁשְּבַמְלכּות.

 45. Sziván 1. elõestéje:

ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשָׁשה ָיִמים 
ָּבעֹוֶמר.

a nap kabbalisztikus szintje: ִּתְפֶאֶרת ֶׁשְּבַמְלכּות.

 46. Sziván 2. elõestéje:

ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ְוַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים 
ָּבעֹוֶמר.

 44. Hájojm árboo vöárboim jojm sehém siso sovuojsz usné 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Gövuro seböMálchusz.

 45. Hájojm chámiso vöárboim jojm sehém siso sovuojsz uslojso 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Tiferesz seböMálchusz.

 46. Hájojm siso vöárboim jojm sehém siso sovuojsz vörboo 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Necách seböMálchusz.

 44. Ma van negyvennégy napja az omernak, ez hat hét és két nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Szigor a Királyságban.

 45. Ma van negyvenöt napja az omernak, ez hat hét és három nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Könyörület a Királyságban.

 46. Ma van negyvenhat napja az omernak, ez hat hét és négy nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: Az Állhatatosság a Királyságban.
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a nap kabbalisztikus szintje: ֶנַצח ֶׁשְּבַמְלכּות.
 47. Sziván 3. elõestéje:

ָיִמים  ַוֲחִמָּׁשה  יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָׁשה ָשבּועֹות  ְוַאְרָּבִעים  ִׁשְבָעה  ַהּיֹום 
ָּבעֹוֶמר.

a nap kabbalisztikus szintje: הֹוד ֶׁשְּבַמְלכּות.

 48. Sziván 4. elõestéje:

ָיִמים  ְוִׁשָּׁשה  ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות  יֹום, ֶׁשֵהם  ְוַאְרָּבִעים  ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה 
ָּבעֹוֶמר.

a nap kabbalisztikus szintje: ְיסֹוד ֶׁשְּבַמְלכּות.

 49. Sziván 5. elõestéje:

ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם, ִׁשְבָעה ָשבּועֹות ָּבעֹוֶמר.

 47. Hájojm sivo vöárboim jojm sehém siso sovuojsz váchámiso 
  jomim boojmer.
  A nap kabbalisztikus szintje: Hojd seböMálchusz.

48. Hájojm smojno vöárboim jojm sehém siso sovuojsz vösiso 
 jomim boojmer.
 A nap kabbalisztikus szintje: Jeszojd seböMálchusz.

49. Hájojm tiso vöárboim jojm sehém sivo sovuojsz boojmer.
 A nap kabbalisztikus szintje: Málchusz seböMálchusz.

 47. Ma van negyvenhét napja az omernak, ez hat hét és öt nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: Az Alázatosság a Királyságban.

 48. Ma van negyvennyolc napja az omernak, ez hat hét és hat nap.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Kötõdés a Királyságban.

 49. Ma van negyvenkilenc napja az omernak, ez hét hét.
  A nap kabbalisztikus szintje: A Nemesség a Királyságban.
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a nap kabbalisztikus szintje: ַמְלכּות ֶׁשְּבַמְלכּות.

A számlálás után ezt mondjuk:

ָהַרֲחָמן הּוא ַיֲחִזיר ָלנּו ֲעבֹוַדת ֵּבית ַהִמְקָּדׁש ִלְמקֹוָמּה, ִּבְמֵהָרה 
ְבָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה.

ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות ִמְזמֹור ִׁשיר. ֱאִהים ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו, ָיֵאר ָּפָניו 
ִאָּתנּו ֶסָלה. ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכ, ְּבָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶת. יֹודּו ַעִּמים 
ִתְׁשּפֹוט  ִּכי  ְלֻאִמים,  ִויַרְּננּו  ִיְׂשְמחּו  ֻּכָּלם.  ַעִּמים   יֹודּו ֱאִהים, 
ַעִּמים ִמיׁשֹר, ּוְלֻאִמים ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה. יֹודּו ַעִּמים ֱאִהים, 
ֱאֵהינּו.  ֱאִהים  ְיָבְרֵכנּו  ְיבּוָלה,  ָנְתָנה  ֶאֶרץ  ֻּכָלם.  ַעִמים   יֹודּו

ְיָבְרֵכנּו ֱאִהים, ְוִייְראּו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ.

-Horáchámon Hu jácházir lonu ávojdász bész hámikdos lim ןמחרה
kojmo, bimhéro vöjoménu omén szelo.

Lámnácéách binginojsz mizmojr sir. Elojhim jöchonénu למנצח
 vivorchénu, jo ér ponov itonu szelo. Lodáász boorec dárke-
cho, böchol gojim jö suo szecho. Jojducho ámim Elojhim, jojducho 
ámim kulom. Jiszmöchu vi ránönu löumim, ki szispojt ámim misojr, 
ulöumim boorec tánchém sze lo. Jojducho ámim Elojhim, jojducho 
ámim kulom. Erec noszno jö vulo, jövorchénu Elojhim Elojhénu. 
Jövorchénu Elojhim, vöjiröu oj  szoj kol áfszéj orec.

-Az Irgalmas állítsa helyre nekünk a Szentélyben a szolgálatot mihama הרחמן
 rabb, még napjainkban, ámén!

 A karmesternek: zenekísérettel. Zsoltárének. Áldjon meg minket למנצח
 kegyesen az Isten, fordítsa felénk arca fényét örökké! Hadd ismerjék 
meg a földön útjaidat, minden népség segítségedet! Hadd adjanak neked hálát 
a népek, Istenem, hadd ismerjen el Téged minden nemzetség. Örüljenek, uj-
jong janak a nemzetek, hisz Te örökké méltányosan ítélkezel a népeken, a föld 
minden nem zetén! Hadd adjanak neked hálát a népek, Istenem, hadd ismerjen 
el Té ged minden népség! A föld meghozta termését, megáldott bennünket az 
Is ten. Áldjon meg minket az Isten, hadd tiszteljék Õt világszerte!

(68. zsoltár)
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ָאָּנא, ְּבכַֹח ְּגֻדַּלת ְיִמיְנ, ַּתִּתיר ְצרּוָרה.
ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמ, ַׂשְּגֵבנּו, ַטֲהֵרנּו, נֹוָרא.

ָנא ִגּבֹור, ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוְד, ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם.
ָּבְרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמם, ִצְדָקְת ָּתִמיד ָּגְמֵלם.

.ַנֵהל ֲעָדֶת ֲחִסין ָקדֹוׁש, ְּברֹב טּוְב
.ְּפֵנה, זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶת ָיִחיד ֵּגֶאה, ְלַעְּמ

ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו, יֹוֵדַע ַּתֲעֻלמֹות.
ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.

.Ono, böchojách gödulász jömincho, tátir cöruro אנא בכח
 Kábél rinász ámöcho, szágvénu, táhárénu, nojro,

No gibojr, dojrséj jichudcho, kövovász somrém.
Borchém, táhárém, ráchámém, cidkoszcho tomid gomlém.
Chászin kodojs, börojv tuvcho náhél ádoszecho.
Jochid gée, löámcho pöné, zojchréj ködusoszecho.
Sávoszénu kábél usmá cáákoszénu, jojdéá táálumojsz.
 Boruch sém kövojd málchuszoj löojlom voed.

 Ribojnoj sel ojlom, Áto civiszonu ál jödéj Mojse ávdecho liszpojr רבונו
 szö firász hoojmer ködéj lötáhárénu miklipojszénu umi tu moj szé -

,Kérünk, oldd fel*  a megkötözöttet nagy erõs jobboddal אנא בכח
 Félelmetes, fogadd néped dalát, emelj magadhoz, s tisztíts meg minket,

vitézen õrizd, mint a szem fényét, akik egyetlennek tartanak,
áldd meg, tisztítsd meg õket, juttass nekik igaz irgalmadból,
erõs és szent, nagy jóságodban mutass utat gyülekezetednek,
büszkén Egyetlen, nézz népedre, amely emlékezik szentségedre,
Titkok Tudója, fogadd jajunkat, hallgasd meg kiáltásunkat!
 Áldott legyen szent uralmának Neve örökké!

 Világ Ura, Te rendelted el Mózes szolgád által, hogy omerszámlálást ונובר
 végezzünk, s ezáltal megtisztuljunk lelki szennyünktõl, amint Tórádban 

* Kérünk, oldd fel... A jegyzetet lásd a 73. oldalon.
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ִלְסּפֹור   ַעְבֶּד מֶֹׁשה  ְיֵדי  ַעל  ִצִּויָתנּו  ַאָּתה  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 
ְּכמֹו ּוִמֻּטְמאֹוֵתינּו,  ִמְקִלּפֹוֵתינּו  ְלַטֲהֵרנּו  ְּכֵדי  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת 
ֶׁשָּכַתְבָּת ְּבתֹוָרֶת: ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם 
ִמָּמֳחַרת  ַעד  ִּתְהֶייָנה,  ְּתִמימֹת  ַׁשָּבתֹות  ֶׁשַבע  ַהְּתנּוָפה  עֶֹמר  ֶאת 
ַנְפׁשֹות  ֶׁשִּיָטֲהרּו  ְּכֵדי  יֹום,  ֲחִמִּׁשים  ִּתְסְּפרּו  ַהְּׁשִביִעת  ַהַּׁשָּבת 
ֱאֵהינּו  יהוה   ִמְּלָפֶני ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן  ִמֻזֲהָמָתם.  ִיְׂשָרֵאל   ַעְּמ
ְיֻתַּקן  ַהּיֹום,  ֶׁשָסַפְרִּתי  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ֶׁשִּבְזכּות  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֵהי 

nu, kömoj sekoszávto beszojroszecho: Uszfártem lochem mimo cho -
rász hásábosz mijojm háviáchem esz ojmer hátnufo sevá sáboszojsz 
tömi  mojsz tihjeno, ád mimochorász hásábosz hásviisz tiszpöru chá-
mi sim jojm, ködéj sejitoháru náfsojsz ámcho Jiszroél mizuhámoszom. 
Uvö  chén jöhi rocojn milfonecho Ádojnoj Elojhénu vÉlohéj ávojszénu, 
sö  bizchusz szöfirász hoojmér seszofárti hájojm, jöszukán má sö po-
gám  ti böszfiro (a ma esti számnak megfelelõ szférában) vöetohér vö  eszkádés 
bikduso sel máálo, vöál jödéj ze juspá sefá ráv böchol hooj  lomosz 
ulöszákén esz náfsojszénu vöruchoszénu vönismojszénu 

ír va van: „Számláljatok magatoknak az ünnep másodnapjától kezdve, mikor a 
Szen télyben bemutatott kévét hozzátok, hét teljes hetet a hetedik hét másnap-
jáig, öt ven napot...” (3Mózes 23:15–16.), hogy megtisztuljon néped, Izrael lelki 
szennyétõl. Legyen hát kedvedre, Örök Istenünk és õseink Istene, hogy az omer-
szám lálás fejében, amelyet ma végeztem, javíttassék ki,*  amit hibáztam a ma 
esti (számnak megfelelõ szférában) hadd tisztuljak meg, és szálljon rám szentség 
a magasból, hogy ezáltal nagy bõség származzék minden világokra, s így meg -

* Javíttassék ki... A „szféra” kabbalisztikus fogalom. Az érzelmekben hét szférát különböztetünk 
meg, amelyek pár huzamosak az emberi tulajdonságokkal. Ezek a Cheszed, Gövuro, Tiferesz, 
Ne cách, Hojd, Jöszojd és Málchusz. Ezeknek a szféráknak a szószerinti fordítása: Jóság, Erõ, 
Szép ség, Gyõzelem, Fenség, Alap és Királyság. Az ebben a szövegben alkalmazott fordítás in-
kább az emberi önfejlesztésben használatos fogalmaknak felel meg. A „hibázás”alatt azt értjük, ha 
va laki például rosszul alkalmazza a Cheszed („Jóhiszemûség”, „Jóindulat”) szféráját azzal, hogy ott 
jó hiszemû, ahol nem kellene, mivel nyilvánvaló, hogy jóhiszemûségét kihasználják. Vagy pedig a 
Gö vuro („Erély”, „Szigor”) szféráját helytelenül használva túlzásba viszi azáltal, hogy türelmetlen, 
fa natikus, nem viselkedik megértõen embertársaival szemben stb. Minden egyes napi omer szám-
lá lás nak megvan a maga kabbalisztikus szférája, és itt arra kérjük Istent, nézze el nekünk, amit eb-
ben hi báztunk.
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sza baduljunk mi, szellemünk és lelkünk minden salaktól és hibától, megtisztulva 
és megszentelve magasztos szentségeddel, ámén, mindörökké!

A hazakísérõ angyalok
Az esti ima végeztével a szombat fogadása az otthonokban folytatódik. 
Az otthoni szertartás elsõ hagyományos dallama a Solojm áléjchem. A 
XVII. században valószínûleg a kabbalisták által bevezetett dal az aláb-
bi talmudi legendára épül: Két szolgálattevõ angyal kíséri haza a zsidó 
embert péntek este a zsinagógából, egy jó és egy rossz. Amikor hazaér-
nek, és látják az égõ gyertyákat, a terített asztalt és a bevetett ágyat, a jó 
angyal azt mondja: „Bár a jövõ héten is így lenne!” Erre a rossz angyal 
kénytelen áment mondani. Ellenkezõ esetben a rossz angyal kívánja, 
hogy így legyen, és a jó kénytelen áment mondani rá... (Talmud, Sábát 
119b.) Ezeket az angyalokat üdvözöljük péntek este, és kérjük áldásukat.

ְוֶאָּטֵהר   (a ma esti számnak megfelelő szférában) ִּבְסִפיָרה  ֶׁשָּפַגְמִּתי  ַמה 
ְוֶאְתַקֵדׁש ִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשל ַמְעָלה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻיְׁשַּפע ֶׁשַפע ַרב ְּבָכל
ָהעֹוָלמֹות ּוְלַתֵּקן ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ְורּוחֹוֵתינּו ְוִנְׁשמֹוֵתינּו ִמָּכל ִסיג 

ּוְפַגם, ּוְלַטֲהֵרנּו ּוְלַקְּדֵׁשנּו ִּבְקֻדָּׁשְת ָהֶעְליֹוָנה, ָאֵמן ֶסָלה.

mi kol szig upgám, ulötáhárénu ulökádösénu bikdusoszcho holejojno, 
omen szelo.

Az Omerszámlálás után az Álénu záróimával folytatjuk (lásd 123. oldal)
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Sábeszi imakönyv

Szombatfogadás otthon • שבת ליל  סדר 

Az angyalok köszöntése

A következõ vers minden szakaszát háromszor elismételjük.

 ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון, ִמֶּמֶל (:Háromszor)

ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.
 ּבֹוֲאֶכם ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון, ִמֶּמֶל  (:Háromszor)

ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.
 ָּבְרכּוִני ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון, ִמֶּמֶל  (:Háromszor)

ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.
 ֵצאְתֶכם ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון, ִמֶּמֶל  (:Háromszor)

ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.
A következõ vers minden szakaszát háromszor elismételjük.

 -Solojm áléj  chem máláchéj hásorész, máláchéj El (:Háromszor) שלום
 jojn, mi Me lech málchéj hámöloch im háKo dojs Boruch Hu.

 Bojáchem lö solojm máláchéj hásolojm, máláchéj (:Háromszor) בואכם
 El jojn, miMelech málchéj hámölochim háKodojs Boruch Hu.

 Borchuni lösolojm máláchéj hásolojm, máláchéj (:Háromszor) ברכוני
 El jojn, miMe lech málchéj hámö lo chim Há Kodojs Boruch Hu.

Céjszchem lösolojm máláchéj háso lojm, má lá chej (:Háromszor) צאתכם
 El jojn, miMe lech málchéj há mö lochim háKodojs Boruch Hu.

A következõ vers minden szakaszát háromszor elismételjük.

 Békesség re átok, szolgálattevõ an gya lok, a Magasságos (:Háromszor) שלום
 kül döt tei, a Királyok Ki rá lyá nak Ura, a Szent ne vé ben ál  dott Õ.

 Jöjjetek bé kén, béke angyalai, a Ma gasságos küldöttei, a (:Háromszor) בואכם
 Ki rályok Királyának Ura, a Szent nevében áldott Õ.

 Áldjatok meg békességgel, béke angyalai, a Magasságos (:Háromszor) ברכוני
 küldöttei, a Királyok Királyá nak Ura, a Szent nevében áldott Õ.

 -Távozza  tok békén, béke angyalai, a Magasságos küldöt (:Háromszor) צאתכם
  tei, a Királyok Királyának Ura, a Szent nevében áldott Õ.
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 יהוה ִיְׁשָמר ֵצאְת .ְּבָכל ְּדָרֶכי ִלְׁשָמְר ,ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָּל
ּובֹוֶא, ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.

A ház asszonyának dicsérete

ֵאֶׁשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא, ְוָרחֹק ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה. 
ָּבַטח ָּבּה ֵלב ַּבְעָלּה ְוָׁשָלל א ֶיְחָסר. 
ְּגָמַלְתהּו טֹוב ְוא ָרע ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָה. 

ָּדְרָׁשה ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ַוַּתַעׂש ְּבֵחֶפץ ַּכֶּפיָה.
ָהְיָתה ָּכֳאִנּיֹות סֹוֵחר, ִמֶּמְרָחק ָּתִביא ַלְחָמּה. 

ַוָּתָקם ְּבעֹוד ַלְיָלה, ַוִּתֵּתן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוחֹק ְלַנֲערֶֹתיָה. 

 Angyalait rendeli melléd, hogy vigyázzanak rád, bár mer re jársz. Az כי מלאכיו
 Örökkévaló ügyel jen indulásodra és ér kezésedre ma és mind örök ké.

(Zsoltárok 91:11., 121:8.) 

.Derék asszonyt*  ha ta lál tál, az igazgyönggyel is fel ér אשת חיל
 Férje szívbõl bízik benne, ke resetben nincs hiány.

Jót tesz vele, soha ross zat, egész életében.
Gyapjút, lent ha szerez, kedv  vel fo rog a keze.
Mint a kereskedõhajó, messzi rõl hozza kenyerét.
Még éjjel van, s fölkel, ételt ad ni háznépének, mun kát cse  lédeinek.

 .Ki mölochov jöcáve loch, lismorcho böchol dö ro che cho כי מלאכיו
 Ádojnoj jismor céj sz  cho uvojecho, méáto vö ád oj lom. 

 .Ésesz chájil mi jimco, vö rochojk mipninim mich ro אשת חיל
 Botách ba léjv bálo vö solol loj jechszor. 

Gömolászhu tojv völoj ro kol jöméj chájeho. 
Dorso cemer ufistim vá táász böchéfec kápeha. 
Hojszo koonijojsz szoj chér, mimerchok tovi lách mo. 
Vátokom böojd lájlo, vá ti tén teref lövéjszo vöchojk lö náárojszeho. 

* Derék asszonyt. Salamon királynak ez a verse alfabetikus sorrendben di cséri a derék zsidó asszonyt. 
Kommentátorok sora allegóriát lát ebben a fe je zetben, amely szerintük a Sechinát, Isten Jelenlétét 
dicséri. Lehet, hogy a szom bat tiszteletére iktatták ide, mivel a szombat Izrael párja (Ijun Tfilá).

152



Szombatfogadás otthon

ָזְמָמה ָׂשֶדה ַוִּתָּקֵחהּו, ִמְּפִרי ַכֶּפיָה ָנְטָעה ָּכֶרם. 
ָחְגָרה ְּבעֹז ָמְתֶניָה, ַוְּתַאֵּמץ ְזרֹועֶֹתיָה. 

ָטֲעָמה ִּכי טֹוב ַסְחָרּה, א ִיְכֶּבה ַּבַּלְיָלה ֵנָרּה. 
 .ָיֶדיָה ִׁשְּלָחה ַבִּכיׁשֹור, ְוַכֶּפיָה ָּתְמכּו ָפֶל
ַּכָּפּה ָּפְרָׂשה ֶלָעִני, ְוָיֶדיָה ִׁשְּלָחה ָלֶאְביֹון. 

א ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָּׁשֶלג, ִּכי ָכל ֵּביָתּה ָלֻבׁש ָׁשִנים. 
ַמְרַבִּדים ָעְׂשָתה ָּלּה, ֵׁשׁש ְוַאְרָּגָמן ְלבּוָׁשּה. 

נֹוָדע ַּבְּׁשָעִרים ַּבְעָלּה ְּבִׁשְבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ. 
ָסִדין ָעְׂשָתה ַוִּתְמּכֹר, ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלְּכַנֲעִני. 

עֹז ְוָהָדר ְלבּוָׁשּה, ַוִּתְׂשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון. 
ִּפיָה ָּפְתָחה ְבָחְכָמה, ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה. 

Megtekint egy telket, meg is veszi, keze munkájával szõlõt ültet.
Erõ övezi derekát, attól duz  zad a karja.
Látván, hogy jól sá fár kodik, nem alszik ki mécse éj jel,
Akkor guzsalyért nyúl, és or sót forgat a keze.
Nyitva marka a szegény elõtt, kezét nyújtja a nyo morultnak.
Nem félti háznépét a hó eséstõl, mert mind karmazsint ölt.
Takarót készít magának, musz lin és bíbor a ruhája.
Férje ismert a város ka pukban, hol az ország vé nei közt ül.
Köpenyt készít, és eladja, övet ad el a kalmárnak.
Erõ és méltóság övezi, nem fél a jövõtõl.
Okos szóra nyitja száját, és szeretetre oktat beszé de.

Zomömo szode váti ko ché hu, mipri chápeho noto ko rem. 
Chogro böojz moszneho, vá töáméc zörojoszeho. 
Toámo ki tojv száchro, loj jichbe bálájlo néro. 
Jadeho silcho vákisojr, vö   chápeho tomchu folech. 
Kápo parszo leoni, vö jo de ho silcho loevöjojn. 
Loj sziro lövéjsza mi so leg, ki chol bejszo lovus so n  im. 
Márvádim oszöszo lo, sés vö   árgomon lövusa. 
Nojdo básöorim bála bö siv toj im ziknéj orec. 
Szodin oszöszo vá tim kojr, váchágojr noszno lá knááni. 
Ojz vöhodor lövusa, vá tisz chák löjojm áchárojn. 
Piho poszcho bö choch mo, vöszojrász cheszed ál lö sojno. 
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צֹוִפָּיה ֲהִליכֹות ֵּביָתּה, ְוֶלֶחם ַעְצלּות א תֹאֵכל. 
ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאְּׁשרּוָה, ַּבְעָלּה ַוְיַהְלָלּה. 

ַרּבֹות ָּבנֹות ָעׂשּו ָחִיל, ְוַאְּת ָעִלית ַעל ֻּכָּלָנה. 
ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי, ִאָּׁשה ִיְרַאת יהוה ִהיא ִתְתַהָּלל. 

ְּתנּו ָלּה ִמְּפִרי ָיֶדיָה, ִויַהְללּוָה ַּבְּׁשָעִרים ַמֲעֶׂשיָה.
 

ִמְזמֹור ְלָדִוד, יהוה רִֹעי א ֶאְחָסר. ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני, ַעל 
ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני. ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב, ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמֹו. 
 א ִאיָרא ָרע, ִּכי ַאָּתה ִעָּמִדי, ִׁשְבְט ְּבֵגיא ַצְלָמֶות ַּגם ִּכי ֵאֵל
ִּדַּׁשְנָּת צְֹרָרי,  ֶנֶגד  ֻׁשְלָחן  ְלָפַני   ַֹּתֲער ְיַנֲחֻמִני.  ֵהָּמה   ּוִמְׁשַעְנֶּת

Cojfijo hálichojsz béjszo, vö lechem áclusz loj szoj chél. 
Komu voneho vá jöás ruho, bálo vájöhálölo. 
Rábojsz bonojsz oszu cho j il, vöát olisz ál kulono. 
Seker háchén vöhevel há  jojfi, iso jirász Ádojnoj hi szisz hálol. 
Tönu lo mipri jodeho, vi hálöluho básöorim máásze ho. 
 

 ,Mizmojr löDovid. Ádoj   noj roji loj echszor. Bi nojsz de se járbicéni מזמור
 ál méj mö  nuchojsz jö náhálé ni. Náf  si jö sojvév, jánchéni vö má -
g öléj cedek lö máán sö moj. Gám ki éléch bögéj cál    mo vesz loj iro ro, 
ki Áto imo di, siv  töcho umi sán techo hé  mo jönáchámuni. Tá  á rojch 
lö  fonáj sulchon ne    ged coj röroj, dösánto vá se     men roj si, kojszi rövojo. 

Jól ügyel háztartására, a lus  taság nem kenyere.
Felállnak elõtte fiai, és bol  dog nak mondják, férje is di  cséri.
Sok nõ dolgozik dere ka san, de te mindet felül mú lod.
Hazug a báj, mit sem ér a szép  ség, asszony, aki az Örök kévalót tiszteli, az 

a di csé  retre méltó.
Hadd élvezze munkája gyü mölcsét, dicsérjék nyilvá no san tet teit. 

(Példabeszédek 31:10–31.)

- Dávid zsoltáréneke. Az Örökkévaló az én pász to rom, nem szen ved מזמור
 he tek hi ányt. Pá zsitos réteken delel tet, csen des vizekhez terel get engem. 
Fel üdíti lelkem, igaz ösvényen vezet Neve ked véért. Ha sötét sza ka dék ban járok 
is, nem fé lek a baj   tól, mert velem vagy, bo tod és támaszod lesz a vi ga szom. 
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ַחָּיי,  ְיֵמי  ָּכל  ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  טֹוב   ַא ְרָוָיה.  ּכֹוִסי  רֹאִׁשי  ַבֶּׁשֶמן 
ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית יהוה ְלאֶֹר ָיִמים.

ָדא ִהיא ְסעּוָדָתא ַּדֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין. 

ְדַמְלָּכא  ֶחְדָוָתא  ְׁשֵלָמָתא  ִדְמֵהיְמנּוָתא  ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו 
ַּדֲחַקל ְסעּוָדָתא  ִהיא  ָדא  ְדַמְלָּכא  ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו  ַקִּדיָׁשא, 

Asztalt terítesz elém el lenségeim szeme láttára, olaj  jal kened fejemet, csor dul tig 
töltöd poharamat. Csak jó ság és szeretet vesz kö  rül éle tem minden nap ján, s 
éle tem fogy tá ig az Örök kévaló há zában la kom.

(23. zsoltár)

.Ez a szent Chákál Tápu chin*  lakomája דא

,Készítsetek lakomát* tisz ta hit  tel a Szent Király teljes örö  mére אתקינו

* Chákál Tápuchin... A Chákál Tápuchin az Istenség megjelenési for má já nak értékrendjében a 
középsõ helyet foglalja el. A szombat délelõttel kap cso lat ban említett, koronát (ketert) szimbolizáló 
Átiká Kádisá („Õs-Szent”) a szfi rot nak, az isteni attribútumoknak megfelelõ legmagasabb, a szombat 
dél u tá ni Zöér Ánpin a legalacsonyabb szintû. A Chákál Tápuchin arámi nyelven al maligetet vagy 
almafakertet jelent, de a szó szerinti fordítás nem fedi a hang súlyozottan kabbalisztikus, laikusok 
számára nehezen megmagyarázható fo galmat.

* Készítsetek lakomát... Az imakönyvben három ízben elõforduló kabba lisz tikus költemények 
bevezetõje. A Zohár alapján írott bevezetõ az Istenség há rom kifejezési formáját említi: Zöér Ánpin, 
Átiká Kádisá és Chákál Tá pu chin. „Találkozásuk” egy képzelt lakoma keretében történik. Mind a 
be vezetõ, mind a három, nehéz arámi nyelven írott költemény teljességgel lefordíthatatlan kab ba-
lisz tikus tartalmú. Minden ismert héber vagy más nyelvû fordítás csak többé-kevésbé sikeres kísérlet 
a költemények szövegének, tartalmának értelmezésére, magyarázására. Az itt közölt hevenyészett 
fordítás az izraeli Rinát Jiszráél imakönyv alapján készült.

Ách tojv vo cheszed jir dö fu ni kol jö méj chájoj, vö sávti bö  vész Ádoj noj 
lö oj rech jo mim. 

.Do hi szöudoszo dá chá  kál tápuchin kádisin דא

 Ászkinu szöudoszo dim  héj mönuszo sölémoszo ched      voszo אתקינו
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dömálko kádiso, ász kinu szöudoszo dömálko do hi szöudoszo 
dáchákál tá  puchin kádisin, uzöér ánpin vö átiko kádiso ászjon lö szá-
ádo bá hádo. 

ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין, ּוְזֵער ַאְנִּפין ְוַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ַאְתָין ְלַסֲעָדא 
ַּבֲהָדּה.

készítsétek a kirá lyi la komát. Ez a szent Chá kál Tápuchin lakomája, amely re a 
Zöér Ánpin és az Õs-Szent is eljön, hogy vele étkezzék.

A gyermekek áldása
Sok helyen szokás, hogy péntek este a kidus elõtt az apa megáldja a gyer-
mekeket (apa hiányában ezt az anya szokta megtenni). Ez úgy történik, hogy 
az apa mindkét kezét a gyermek lehajtott fejére teszi – vagy ha két gyermekét 
áldja meg egyszerre, akkor egy-egy kezét egy-egy gyerekére –, és elmondja:

Fiának ezt mondja: 

ְיִׂשְמ ֱאִהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה.
Jöszimcho Elojhim köEfrájim vöchiMnáse.
„Isten tegyen olyanná, mint Efráim és Menáse!” (1Mózes 48:20.)

Lányának ezt mondja:

ְיִׂשיֵמ ֱאִהים ְּכָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה.
 Jösziméch Elojhim köSzoro, Rivko, Rochél vöLéo.
„Isten tegyen olyanná, mint Sára, Rebeka, Ráchel és Lea!”

Ezután:

ָּפָניו  יהוה  ִיָּׂשא  ִויֻחֶּנָּך.   ֵאֶלי ָּפָניו  יהוה  ָיֵאר   .ְוִיְׁשְמֶר יהוה   ְיָבֶרְכ
ֵאֶלי, ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום.

Jövorechöcho Ádonoj vöjismörecho. Joér Ádonoj ponov 
élejcho vichuneko. Jiszo Ádonoj ponov élejcho. vöjoszém löcho 
solojm.

„Áldjon meg az Örökkévaló és vigyázzon rád! Világítson rád arcával az 
Örökkévaló, és legyen kegyes hozzád! Fordítsa feléd arcát az Örökkévaló, 
és adjon neked békességet!” (4Mózes 6:24–26.)
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Kidus a szombat elõestéjén

A jelenlévõk felállnak, majd a családfõ, a poharat jobb kézben tartva 
a következõt mondja:

ַוְיַכל ֱאִהים  ְוָכל ְצָבָאם.  ְוָהָאֶרץ  ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים  יֹום ַהִּׁשִּׁשי. 
ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל 
ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ַוְיָבֶר ֱאִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו, 

ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאִהים ַלֲעׂשֹות.

ַסְבִרי ָמָרָנן.

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו

 .A hatodik nap. Akkor elkészült az ég és a föld és minden se re gük יום הששי
 A he te dik napra be fe jez te Isten al ko tó mun káját, szü netet tar tott a 
he te dik na pon minden al ko tó mun ká jában. Aztán meg áldot ta Is ten a hetedik 
na pot, és meg szentelte azt, mert az nap beszüntette Isten min den te  vékenységét, 
amelly el te remtett és al kotott. 

(1Mózes 1:31–2:3.) 

Uraim, engedelmükkel.

.Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki a szõlõ gyümölcsét teremtette ברוך

 ,Áldott vagy Te, Örök Is tenünk, ki megszentelt min ket parancsolataival ברוך

- Jojm há  sisi. Vájchulu há so má jim vö hoorec vöchol cö vo יום הששי
 om. Vájöchál Eloj him bá jojm hás vii mö lá chtoj áser oszo, 
vá jis bojsz bá jojm hásvii mi kol mölá chtoj áser oszo. Váj vo rech Eloj him 
esz jojm hás vii váj kádés ojszoj, ki voj so vász mikol möláchtoj áser bo ro 
Elojhim lá á szojsz.

Szávri moronon. 

.Boruch Áto Ádojnoj Elojhénu Melech hoojlom, bojré pri hágofen ברוך

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj  hénu Melech ho oj lom, áser kid ösonu ברוך

157



שבת ליל  סדר 

bö mic voj szov vö ro co bonu, vö sá  bász kodsoj bö áhávo uvö  rocojn hin-
chi lo nu, zi ko rojn lömáászé vö ré sisz, tö chilo lömikroéj koj des, zé cher 
liciász Microjim. Ki vo nu vochárto, vö oj szo nu ki  dásto mikol hoámim, 
vö     sábász kodsöcho bö á há   vo uvörocojn hin chál to nu. Bo ruch Áto Ádo-
jnoj, mö ká dés hásábosz. 

és min ket vá lasztott arra, hogy sze re tete és jó akarata jeléül ne künk adja szent 
szombatját, a teremtés mûve emlékére. Ez a nap ugyanis elsõ a töb bi szent 
gyü le kezés (ünnep) kö  zött, amely ek az egyip tomi ki vo nulásra em lé kez tet nek. 
Ránk esett vá lasz  tá sod a né pek közül, min ket szen  teltél meg, hogy sze re tet  bõl 
és ke gye sen minket ré   sze  síts szent szom ba tod ban. Ál dott vagy Te, Örök ké való, 
aki meg szen teli a szom batot.  

ְוָרָצה ָּבנּו, ְוַׁשַּבת ָקְדׁשֹו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנִחיָלנּו, ִזָּכרֹון ְלַמֲעֵׂשה 
ָבנּו  ִּכי  ִמְצָרִים.  ִליִציַאת  ֵזֶכר  קֶֹדׁש,  ְלִמְקָרֵאי  ְּתִחָּלה  ְבֵראִׁשית, 
ָבַחְרָּת, ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים. ְוַׁשַּבת ָקְדְׁש ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון 

ִהְנַחְלָּתנּו. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת.

A kidus
A zsinagógában az ima végén elmondott kidust a talmudi idõkben vezették 
be az olyan vendégek tiszteletére, akik a zsinagógában ettek és aludtak 
(Talmud, Pszáchim 101a.). Ez nem helyettesíti az otthoni kidus szertartást, 
amelyet étkezés elõtt kell elvégezni!
• A családfõ egy pohár borral a kezében elmondja a szombati kidust a 

többiek nevében is. Legalább egydecis poharat kell teletölteni a borral. 
Ha nincs felnõtt férfi a háznál, nõ mondja.

• Ha nincs bor, a kidust a két szegetlen barchesz (fonott kalács) fölött 
is elmondhatjuk. Ilyenkor a kenyérre mondott áldás helyettesíti a borra 
mondandót.

• A jelenlévõk meghallgatják a kidust, és a végén rámondják: „Omén!” 
Közben nem szabad beszélni, sõt Boruch hu uvoruch Smojt sem szabad 
mondani.

• A kidus alatt a barchesznak letakarva kell maradnia.
• Aki kidust mondott, a bor nagyobb részét kiissza, majd ad a többieknek 

is. Nekik már nem kell rá áldást mondaniuk.
• A kidus után szertartásos kézmosás következik. 
• A kézmosás után nem beszélünk, hanem azonnal asztalhoz ülünk. A 

családfõ a barcheszt kezében tartva elmondja a kenyér fölötti áldást, 
majd darabkákra vágja, és mindenki kap belõle.
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A vacsora elõtti hagyományos kézmosás
Az edénybõl háromszor a jobb majd háromszor a bal kézre öntünk 

és a következõt mondjuk:

ָּברּו ַאָּתה יהוה, ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, 
ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים.

Áldás a két kenyérre

ָּברּו ַאָּתה יהוה, ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 
ָהָאֶרץ.

A vacsora elõtti hagyományos kézmosás

Az edénybõl háromszor a jobb majd háromszor a bal kézre öntünk 
és a következõt mondjuk:

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, áser ki dösonu ברוך
 bömicvojszov vö civ onu ál nötilász jodojim. 

Áldás a két kenyérre

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, há mojci lechem ברוך
 min hoorec.  

A vacsora elõtti hagyományos kézmosás

Az edénybõl háromszor a jobb majd háromszor a bal kézre öntünk 
és a következõt mondjuk:

-Áldott vagy Te, Örök Is te nünk, Világ Ura, ki meg szen telt minket paran ברוך
 cso lataival, és meghagyta ne künk, hogy kezet mos sunk.*   

Áldás a két kenyérre

.Áldott vagy Te, Örök Is tenünk, Világ Ura, aki ke nye ret ad a földbõl ברוך

*...hogy kezet mossunk! Aki kenyeret eszik, köteles elõtte elõírásszerûen háromszor leönteni 
mindkét kezét, és az Ál nötilász jodojim áldást elmondani. A hagyomány szerint ezt még Salamon 
király vezette be. Magától értetõdik, hogy csak tiszta kezet lehet rituálisan „leönteni”. Tehát ha a kéz 
piszkos, elõbb szappannal meg kell mosni, gondosan megszárítani, és csak azután lehet leönteni az 
erre a célra készült, megfelelõ méretû edénybõl.
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-Mizmojr löDovid. Ádoj noj roji loj echszor. Bi nojsz de se jár bi מזמור
 céni, ál méj mö nu chojsz jö ná há léni. Náfsi jö soj vév já n chéni 
vö mág öléj cedek lö má án sömoj. Gám ki éléch bö géj cál mo vesz loj iro 
ro, ki Áto imodi, siv töcho umi séntecho hé mo jö ná chá muni. Táárojch 
lö fonáj sul chon neged coj röroj, di sánto vásemen roj si koj szi rövojo. 
Ách tojv vo cheszed jirdöfuni kol jö méj chá joj, vösávti bövész Ádoj  noj 
löojrech jomim.

Ászkinu szöudoszo dim héj  mönuszo sölémoszo ched   voszo אתקינו

 -Dávid zsoltáréneke. Az Örök kévaló az én pászto rom, nem szen ved מזמור
 he tek hi ányt. Pá zsi tos réteken de leltet, csen des vizekhez te rel get engem. 
Fel üdíti lel kem, igaz ösvényen ve zet Ne ve kedvéért. Ha sötét sza  kadékban járok 
is, nem fé lek a bajtól, mert velem vagy, bo tod és támaszod lesz a vi ga szom. 
Asztalt terítesz elém el len ségeim szeme lát tára, olaj jal kened fejemet, csor dultig 
töl töd poharamat. Csak jóság és szeretet vesz kö rül életem min den nap ján, s 
életem fogy táig az Örök kévaló házában la kom.

(23. zsoltár)

 Készítsetek lakomát tiszta hittel a Szent Király teljes örö mére, készítsétek אתקינו

Kidus szombat reggelre* • שבת ליום  קידוש 
ִמְזמֹור ְלָדִוד, יהוה רִֹעי א ֶאְחָסר. ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני, ַעל 
ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני. ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמֹו. 
 א ִאיָרא ָרע, ִּכי ַאָּתה ִעָּמִדי, ִׁשְבְט ְּבֵגיא ַצְלָמֶות ַּגם ִּכי ֵאֵל
ּוִמְׁשַעְנֶּת ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני. ַּתֲערֹ ְלָפַני ֻׁשְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי, ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן 
ְוַׁשְבִּתי  ַחָּיי,  ְיֵמי  ָּכל  ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  ְרָוָיה. ַא טֹוב  רֹאִׁשי ּכֹוִסי 

ְּבֵבית יהוה ְלאֶֹר ָיִמים. 

ְדַמְלָּכא ֶחְדָוָתא  ְׁשֵלָמָתא  ִדְמֵהיְמנּוָתא  ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו 

* Kidus szombat reggelre: A Talmudban ezt kidusá rábának (nagy kidusnak) nevezik (Pszáchim 
106.), kissé eufemisztikusan, mivel a péntek esti kidus fontosabb ennél, lévén bibliai eredetû (Ávodát 
Jiszráél). Eredetileg csupán a borra mondott áldásból állt, de hozzáteszünk több bibliai idézetet is: 
az egyik a Tízparancsolat negyedik pontja.
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Kidus szombat reggelre

dö mál ko ká diso, ász kinu szöudoszo dö málko do hi szöudoszo döátiko 
ká diso váchákál tá puchin kádisin uzöér án pin ász jon lö szá ádo bá hádéj.

 ,Vösomru vönéj Jiszroél esz hásábosz, láászojsz esz há sábosz ושמרו
 lö dojrojszom, b  risz ojlom. Béjni uvéjn bö  néj Jiszroél ojsz hi 
lö ojlom, ki sésesz jomim oszo Ádoj noj esz há so má jim vöesz ho orec, 
uvájojm há  sövii so vász vájinofás.

-Im tosiv misábosz rág le cho, ászojsz cháfocecho bö  jojm kod אם תשיב
 si, vökoroszo lá  sá bosz ojneg likdojs Ádoj  noj möchubod, vö-

a kirá lyi lakomát. Ez az Õs-Szent la komája,*  amelyre a Zöér Ánpin és a Chákál 
Tápuchin is eljön, hogy vele étkezzék. 

 Tartsák meg Izrael fiai a szombatot, hogy pihenõ nap pá tegyék nem ze ושמרו
 dé keken ke resz tül, szent szövetségként. Örök jelképe az köztem és 
Izrael fiai közt annak, hogy hat nap alatt teremtette Isten az eget és a földet, a 
he tedik na pon pedig szü netet tartott, és megpihent.

(2Mózes 31:16–17.)

 Ha tartózkodsz attól, hogy szom baton, szent na pomon dol gaid után אם תשיב
 járj, ha a szom ba tot élvezetnek tar tod, tisz te let re méltónak az Örök-

ְדַעִּתיָקא  ְסעּוָדָתא  ִהיא  ָדא  ְדַמְלָּכא  ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו  ַקִּדיָׁשא, 
ַקִּדיָׁשא ַוֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין ּוְזֵער ַאְנִּפין ַאְתָין ְלַסֲעָדא ַּבֲהֵדּה.

ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת, ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת, ְלדֹרָֹתם, 
ְּבִרית עֹוָלם. ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהיא ְלעָֹלם, ִּכי ֵׁשֶׁשת 
ָיִמים ָעָׂשה יהוה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ּוַביֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת 

ַוִיָּנַפׁש.

ְוָקָראָת  ָקְדִׁשי,  ְּביֹום   ֲחָפֶצ ֲעׂשֹות   ,ַרְגֶל ִמַּׁשָּבת  ָּתִׁשיב  ִאם 
ַלַּׁשָּבת עֶֹנג, ִלְקדֹוׁש יהוה ְמֻכָּבד, ְוִכַּבְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ְּדָרֶכי ִמְּמצֹוא

* Õs-Szent lakomája... Lásd a jegyzetet a 155. oldalon.
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ֶחְפְצ ְוַדֵּבר ָּדָבר. ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל יהוה, ְוִהְרַּכְבִּתי ַעל ָּבֳמֵתי ָאֶרץ, 
ְוַהֲאַכְלִּתי ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִבי, ִּכי ִּפי יהוה ִּדֵּבר.

ָדא ִהיא ְסעּוָדָתא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא.

ְוָעִׂשיָת ָּכל  ָיִמים ַּתֲעבֹד  ְלַקְּדׁשֹו. ֵׁשֶׁשת  ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת 
ָכל  ַתֲעֶׂשה  א   ,ֶהיֱא ַליהוה  ַׁשָּבת  ַהְּׁשִביִעי  ְויֹום   .ְמַלאְכֶּת
ֲאֶׁשר   ְוֵגְר  ,ּוְבֶהְמֶּת  ַוֲאָמְת  ַעְבְּד  ּוִבֶּת  ּוִבְנ ְמָלאָכה, ַאָּתה 
ִּבְׁשָעֶרי. ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה יהוה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת 

ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם, ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי.

chi bádtoj mé ászojsz dö ro che cho mim coj chefcöcho vö dábér do vor. Oz 
ti szá nág ál Ádoj noj, vö hir káv ticho ál bo mo széj orec, vö hááchálticho 
ná  chálász Já ákojv ovicho, ki pi Ádoj noj dibér.

 .Do hi szöudoszo dö á tiko ká diso דא

- Zochojr esz jojm há sá bosz lökádsoj. Sésesz jomim tá ávojd vö זכור
 oszi szo kol mö lách techo. Vöjojm há sövii sábosz lÁdojnoj Eloj-
hecho, loj szá ásze chol mölocho, áto uvin cho uvitecho ávdöcho vá -
ámo szcho uvhemtecho, vö  gé rcho áser bisorecho. Ki sé sesz jomim oszo 
Ádoj noj esz hásomájim vö esz ho or ec, esz hájom vö esz kol áser bom, 
vá jo nách bájojm há sövii... 

ké való szent napját, s meg tiszteled az zal, hogy nem jársz dolgod után, nem vég  zed 
ügyeidet, nem is beszélsz róluk, akkor gyö nyörköd hetsz az Örök ké va ló ban, a 
föld magaslatára emel lek, és Já kob õsatyád örö ké vel táp lállak. Az Örök ké való 
ma ga mond ta ezt.

(Jesájá 58:13–14.)

.Ez az Õs-Szent lakomája דא

 ,Emlékezz meg a szombat nap  járól, és szenteld meg. Hat na pon át dolgozz זכור
 és vé gezd min denféle mun ká dat, de a he tedik nap az Örök kévaló, Is te ned 
szombatja. Ne végezz sem miféle mun kát se te, se fi ad, se leá nyod, se szolgád 
vagy szol  gálólányod, se jószágod, se jö  vevényed, aki kapuidon be  lül tar tózkodik 
– mert hat nap alatt alkotta meg az Örök ké va ló az eget és a föl det, a tengert 
és mindent, ami bennük van, a he tedik na pon pedig meg pi hent...
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A családfõ a poharat jobb kézben tartva a következõt mondja:

ַעל ֵּכן ֵּבַר יהוה ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו.
ַסְבִרי ָמָרָנן.

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

A családfõ a poharat jobb kézben tartva a következõt mondja:

.Ezért áldotta meg és tette Szentté az Örökkévaló a szom bat napját... על כן
(2Mózes 20:8–11.)

Uraim, engedelmükkel. 

- Áldott vagy Te, Örök Is te  nünk, Világ Ura, aki a szõlõ gyü  mölcsét te rem ברוך
 tet te.

A családfõ a poharat jobb kézben tartva a következõt mondja:

.Ál kén bérách Ádojnoj esz jojm hásábosz vá jö kád sé hu...  על כן

Szávri moronon. 

-Boruch Áto Ádojnoj Eloj hé nu Melech Hoojlom, boj ré pri há go ברוך
 fen.

A szombat reggeli kidus
 • A szombat reggeli istentisztelet után újra kidust mondunk. Ezt megtehetjük 

akár a zsinagógában, akár odahaza, a szombati étkezés elõtt.
 • A kidus egyszerûbb, mint péntek este. Elég a borra való áldást elmon-

dani – bár hogy jelentõségét növeljük, szokás ilyenkor a Tóra egy-két 
szakaszát is idézni.

 • Ajánlatos bort használni, de más alkoholtartalmú ital is kísérheti a reggeli 
kidust. Ebben az esetben az áldás a sehákol nihjo bidvoroj „akinek 
akaratából minden lett”, és nem a borra mondott áldás.

 • A reggeli sáchárit ima elõtt nem szokás nagy reggelit enni, csak egy kis 
gyümölcslét, teát, vagy kávét esetleg egy kis süteményt fogyasztani.
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Szöudá slisit – A harmadik szombati étkezés

ִמְזמֹור ְלָדִוד יהוה רִֹעי א ֶאְחָסר. ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני, ַעל 
ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני. ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב, ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמֹו. 
 א ִאיָרא ָרע, ִּכי ַאָּתה ִעָּמִדי, ִׁשְבְט ְּבֵגיא ַצְלָמֶות ַּגם ִּכי ֵאֵל
ּוִמְׁשַעְנֶּת ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני. ַּתֲערֹ ְלָפַני ֻׁשְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי, ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן 
ְוַׁשְבִּתי  ַחָּיי,  ְיֵמי  ָּכל  ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  ְרָוָיה. ַא טֹוב  רֹאִׁשי ּכֹוִסי 

ְּבֵבית יהוה ְלאֶֹר ָיִמים. 
ְדַמְלָּכא  ֶחְדָוָתא  ְׁשֵלָמָתא  ִדְמֵהיְמנּוָתא  ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו 
ַקִּדיָׁשא, ַאְתִקינּו ְסעּוָדָתא ְדַמְלָּכא ָדא ִהיא ְסעּוָדָתא ִדְזֵער ַאְנִּפין 

ְוַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ַוֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין, ַאְתָין ְלַסֲעָדא ַּבֲהֵדיּה.

 -Dávid zsoltáréneke. Az Örökkévaló az én pászto rom, nem szen ved מזמור
 he tek hi ányt. Pázsitos réteken delel tet, csendes vizekhez terel get engem. 
Felüdíti lelkem, igaz ösvényen vezet Neve kedvéért. Ha sötét szaka dék ban járok 
is, nem félek a baj tól, mert velem vagy, bo tod és támaszod lesz a vi ga szom. 
Asztalt terítesz elém el lenségeim szeme láttára, olajjal kened fejemet, csor dultig 
töltöd poharamat. Csak jóság és szeretet vesz kö rül életem minden nap ján, s 
életem fogytáig az Örök kévaló házában lakom. (23. zsoltár)

-Készítsetek lakomát tiszta hit tel a Szent Király teljes örö mére, ké szít אתקינו
 sé tek a ki rályi la ko mát. Ez a Zöér Ánpin*  la ko mája, amelyre az Õs-
Szent és a Chákál Tá pu chin is eljön, hogy vele ét kez zék.

- Mizmojr löDovid. Ádoj noj roji loj echszor. Bi nojsz de se jár bi מזמור
 cé ni, ál méj mö nu chojsz jönáhá léni. Náfsi jö sojvév, ján chéni 
vö  má gö léj ce dek lö má án sömoj. Gám ki éléch bögéj cál mo vesz loj iro 
ro, ki Áto imo di, siv tö cho umisántecho hé mo jö náchámuni. Tá árojch 
lö fonáj sul chon neged coj rö roj, disánto vásemen roj si kojszi rö vojo. 
Ách tojv vo  cheszed jirdöfuni kol jö méj chájo, vösávti bövész Ádoj  noj 
löojrech jo mim.

-Ászkinu szöudoszo dim héj   mönuszo sölémoszo ched    voszo dö אתקינו
 mál ko ká di so, ász  kinu szöudoszo dö má lko do hi szöudoszo 
di  zöér án pin vöátiko ká diso vá chákál tá puchin ká di sin, ászjon lö szá-
ádo bá há déj. 

* Zöér Ánpin... Lásd a jegyzetet a 155. oldalon.
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ְּבֵני ֵהיָכָלא, ִּדְכִסיִפין, ְלֶמֱחֵזי ִזיו ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין. 
ְיהֹון ָהָכא, ְּבַהאי ַּתָּכא, ְּדֵביּה ַמְלָּכא ְּבִגּלּוִפין. 

ְצבּו ַלֲחָדא, ְּבַהאי ַוֲעָדא, ְּבגֹו ִעיִרין ְוָכל ַּגְּדִפין. 
ֲחדּו ַהְׁשָּתא, ְּבַהאי ַׁשְעָּתא, ְּדֵביּה ַרֲעָוא ְוֵלית ַזֲעִפין.

ְקִריבּו ִלי, ֲחזּו ֵחיִלי, ְּדֵלית ִּדיִנין ִּדְתִקיִפין. 
ְלַבר ַנְּטִלין, ְוָלא ָעאִלין, ַהֵּני ַּכְלִּבין ַּדֲחִציִפין. 

ְוָהא ַאְזִמין, ֲעִּתיק יֹוִמין, ְלִמְצָחא ֲעֵדי ְיהֹון ַחְלִפין.

,Palota lakói* , kik vágynak a Zöér Ánpin fényére ·בני היכלא
 Jöjjenek ehhez az asztal hoz, mely a Királyt tükrözi vissza.
Jönnek is már e gyûlésre, szárnyas angyalok közepette.
Örvendjetek a jóakarat s nem a harag órájának. 
Jöjjetek, lássátok erõmet, melyben nincs súlyos ítélet.
Nem jöhet be, kívül ma rad a szemtelen, vad kutya had.*  
Az õs Istent hívom Min chá  ra, hogy azokat eltá vo lít sa. 

 .Bnéj hécholo dichszifin, lö mechezéj ziv dizöér án pin ·בני היכלא
 Jöhojn hocho, böháj tá ko, dövéj málko bögilufin.
Cövu láchádo, böháj vá ádo, bögoj irin vöchol gá dfin. 
Chádu hásto, böháj sáto, dö véj ráávo völész zááfin. 
Körivu li, cházu chéjli, dö lész dinin diszkifin. 
Lövár nátlin, völo olin, há néj kálbin dáchácifin.
Vöho ázmin, átik jojmin, lö mic’cho ádéj jöhojn chál fin. 

* Palota lakói... Ez a harmadik lakoma, a szombat délutáni, vagyis a kabbala nyelvén a Zöér Ánpin 
lakomája. Ez a legrövidebb a három dal közül, amit a szent Ári írt a szombat tiszteletére, ennélfogva 
csupán „Jichák Lurjá” van a kezdõbetûkbe foglalva. A szombat délutáni lakoma a kabbalisták szerint 
a „legmagasabb jóindulat” (Ráává döráávin) isteni megnyilvánulásának ideje: leginkább ekkor talál-
nak meghallgatásra az imák és kérelmek. Ez kitûnik a dal – meglehetõsen homályos – szövegébõl 
is. A „palota lakói” azok a szent, vallásos, tudós zsidók, akik arra vágyakoznak, hogy az Istenséget 
– legalább „homályos tükörben” (ászpáklárjá seéná méirá) – „lássák”, illetve érzékeljék. Ez a Zöér 
Ánpin egyik magyarázata, ellentétben a felsõ régiókban mûködõ Árich Ánpinnal, a „világító (nem 
homályos) tükör” megfelelõjével.

* ...a szemtelen, vad kutyahad... A költõ vad kutyáknak nevezi azokat a destruktív erõket, ame-
lyek vádolják a zsidókat, vesztükre törnek, nem csupán a földi életben, hanem az „égi bíróságokon” 
is, ahol szombaton szünetel minden tevékenység, mint ahogy a pokol maga is „szombatot tart”, 
nem mûködik a heti pihenõnapon (Zohár 1:48.). A jóakaratnak ebben az órájában a vádlók nem 
jöhetnek az isteni Dicsfény közelébe, ahogy az Egyiptomból kivonuló zsidókat nem ugatták meg a 
kutyák (Minchát Jáákov).
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ְרעּו ִדיֵליּה, ְּדַגֵּלי ֵליּה, ְלַבָּטָלא ְּבָכל ְקִליִפין. 
ְיַׁשֵּוי לֹון, ְּבנֹוְקֵביהֹון, ִויַטְּמרּון ְּבגֹו ֵכיִפין. 

ֲאֵרי ַהְׁשָּתא, ְּבִמְנָחָתא, ְּבֶחְדָוָתא ִדְזֵעיר ַאְנִּפין.
 ַעְבְּד ָירּוץ   ,ֶאל ְרצֹוֶנ ַעְבְּד ָהַרֲחָמן, ְמׁשֹוך  ֶנֶפׁש ָאב  ְיִדיד 
ְּכמֹו ַאָּיל, ִיְׁשַּתֲחֶוה ֶאל מּול ֲהָדֶר, ֶיֱעַרב לֹו ְיִדידֹוֶתי, ִמּנֶֹפת צּוף 

ְוָכל ָטַעם. 
 ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם, ַנְפִׁשי חֹוַלת ַאֲהָבֶת, ָאָּנא ֵאל ָנא ְרָפא 

ָנא ָלּה, ְּבַהְראֹות ָלּה נַֹעם ִזיֶו, ָאז ִּתְתַחֵּזק ְוִתְתַרֵּפא, ְוָהְיָתה ָלּה 
ִׂשְמַחת עֹוָלם.

 

Felfedte az akaratát: El tün  tetni a sok klipát,*
odvá ba kergeti mindet, szikla te meti el õket.
Eljött a Minchá ideje a Zöér Ánpin örömére.

Lelkem kedveltje,*  irgalmas Atya, vedd szolgádat szolgálatodba! Hadd ידיד נפש
 siessen szolgád õzhöz hasonlóan arcára borulni fenséges há zad ban! 
Akkor élvezi majd a te szívességed, jobban, mint lépesmézt vagy más cse megéket.

 -Mily szépen is ragyog a világnak fénye! Lelkem a Te szereteted után eped הדור
 ne. Kérlek, jó Istenem, légy Te gyógyítója, hogy szép ragyogásod sze mé vel 
láthassa! Meg is gyógyul attól, erõre is kap majd, örökké örülhet a Te jó sá god nak.

Röu diléj dögáléj léj, lö vá to lo böchol kölifin. 
Jösávéj lojn, bönojkvé hojn, vitámrun bögoj ché fin. 
Áréj hásto, böminchoszo, böchedvoszo dizöér ánpin.

-Jödid nefes ov horáchámon, mösojch ávdöcho el rö coj ne ידיד נפש
 cho, joruc áv döcho kmo ájol, jistácháve el mul hádorecho, 
jeeráv loj jödi doj sze cho, minojfesz cuf vöchol toám.

 Hodur noe ziv hoojlom, náfsi chojlász áhávoszecho, ono Él no הדור
 rö  fo no lo, böhárijsz lo nojám zivecho, oz tiszcházék vösziszrápé, 
vö hojszo lo szimchász ojlom.

* Eltüntetni a sok klipát... A kabbalista irodalomban a klipá (szó szerint valaminek a héja, külsõ 
meg nyilvánulása) a rossz, tisztátalan szimbóluma (lásd Tánjá, A közepesek könyve. A chábád cha-
szidizmus filozófiai kézikönyve). Itt a rosszindulatú vádlókat értjük alatta.

* Lelkem kedveltje... A jegyzetet lásd a 19. oldalon.
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 Kezdettõl Való, keltsd fel irgalmadat, szánd meg hamarosan szeretett ותיק
 fia dat! Hisz már annyi éve vágyva vágyakozom meglátni egyhamar dicsõ 
hatalmadat! Erre, erre vágyik mindig csak a szívem, imámtól ne zárkózz el, és 
szánj meg már engem!

 Jelenj meg, kedvesem, borítsd rám békéd sátrát, ragyogja be dicsfényed הגלה
 a világ négy sarkát! Hadd örüljünk mind, és hadd vigadjunk benned, ideje 
már, hogy kimutasd a Te szereteted, örökké légy kegyes hozzánk!

 Voszik jehemu ráchámecho, vöchuszo no ál bén áhuvecho, ki ותיק
 ze kámo nichszojf nichszáfti lirojsz, bösziferesz uzecho, éle 
chomdo libi, vöchuszo no vöál tiszálom.

 Higole no, ufrojsz chávivi oláj, esz szukász sölojmecho, toir הגלה
 erec mikvojdecho, nogilo vöniszmöcho boch, máhér ohuv ki vo 
mojéd, vöchonénu kimé ojlom.

ָוִתיק ֶיֱהמּו ַרֲחֶמי, ְוחּוָסה ָּנא ַעל ֵּבן ֲאהּוֶב, ִּכי ֶזה ַּכָּמה ִנְכסֹוף 
ִנְכַסְפִּתי, ִלְראֹות ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּז, ֵאֶּלה ָחְמָדה ִלִּבי, ְוחּוָסה ָּנא ְוַאל 

ִּתְתַעָּלם.
 

ֶאֶרץ  ָּתִאיר   ,ְׁשלֹוֶמ ֻסַּכת  ֶאת  ָעַלי,  ֲחִביִבי  ּוְפרֹוס  ָנא,  ִהָּגֶלה 
ְוִנְׂשְמָחה ָּב, ַמֵהר ָאהּוב, ִּכי ָבא מֹוֵעד, ְוָחֵּננּו  ָנִגיָלה   ,ִמְּכבֹוֶד

ִּכיֵמי עֹוָלם.

Bizonyos közösségekben itt még további dallamokat énekelnek 
a Szombati Dallamok (244–254. oldal) közül.

Étkezés utáni Asztali áldás (lásd a 193. oldalon).
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סידור לליל שבת

Hávdolo – Szombat-búcsúztató* • הבדלה
Fonott gyertya fényénél, bor és illatos fûszer kíséretében mondjuk.

Az ünnepet búcsúztató hávdoloban a fûszerre és lángra mondott áldás elmarad.

ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי, ֶאְבַטח ְוא ֶאְפָחד, ִּכי ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה יהוה, 
ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון, ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה. ַליהוה 
ִמְׂשָּגב  ִעָּמנּו,  ְצָבאֹות  יהוה  ֶּסָלה.   ִבְרָכֶת  ַעְּמ ַעל  ַהְיׁשּוָעה, 
ָלנּו ֱאֵהי ַיֲעקֹב ֶסָלה. יהוה ְצָבאֹות ַאְשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ָּב. יהוה 

הֹוִׁשיָעה, ַהֶּמֶל ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו. 
(Mindenki:) ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ִויָקר. ֵּכן ִּתְהֶיה 

ָּלנּו.

 Íme, szabadulásom Istene, ben  ne bízom, nem félek, mert erõsségem az הנה
 Örök  ké va ló: ne ki énekelek, és meg se gít. Ví gan meríthettek ak kor a sza-
badulás forrás vi zé bõl. Az Örökkévalóé a segít ség, né pe den áldásod mindörökké. 
A Se regek Ura velünk van, Já kob Istene az erõsségünk mind örökké. Seregek 
Ura, bol dog, aki benned bízik. Örök  ké va ló, segíts meg, Urunk hal l gasson meg 
min ket az nap, amikor hozzá for du  lunk.

 A zsidókra fény derült, öröm, vígság és tisz telet: így legyen (:Mindenki) ליהודים
 velünk is.

 ,Hiné Él jösuoszi evtách vö loj efchod, ki ozi vö zim rosz Jo Ádojnoj הנה
 vájöhi li li suo. Usöávtem májim bö szo  szojn, mimáájnéj há jösuo. 
LÁdojnoj hájösuo, ál ám  cho virchoszecho szelo. Ádoj  noj Cövoojsz 
imo  nu, misz gov lonu Elojhéj Já á kojv sze lo. Ádojnoj Cövo ojsz ás réj 
odom bojtéách boch. Ádoj noj hojsio, há Me lech já ánénu böjojm kor é-
nu.

Lájöhudim hoj   szo ojro vöszimcho vö szo  szojn (:Mindenki) ליהודים
 vi kor. Kén tihje lo nu.

* Szombat-búcsúztató: Amikor a szent szombat elhagy bennünket, és beköszöntenek a hét dolgos 
napjai,  különbséget kell tenni a szent és a profán, a világosság és a sötétség, a szombat és a hétköz-
nap, a zsidó nép és a nem zsidók között. Ezen a felismerésen alapul a Hávdolo, a különbségtétel.
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ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם יהוה ֶאְקָרא.
ַסְבִרי ָמָרָנן.

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.
ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבָׂשִמים.

Itt megszagolják a fûszert.

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש.
A Hávdálá-gyertya lángjába nézve mondjuk, majd megszemléljük, 

hogyan tükrözõdik a fény körmeinken.

Az üdv poharát emelem, és az Örökkévaló Nevét hí vom.

Uraim, engedelmükkel.

.Áldott vagy Te, Örök Is ten ünk, Világ Ura, aki a szõlõ gyümölcsét teremtette ברוך

.Áldott vagy Te, Örök Is ten ünk, Világ Ura, aki min denféle illatszert teremtett ברוך
Itt megszagolják a fûszert.

 *.Áldott vagy Te, Örök Is tenünk, Világ Ura, aki a tûz fény ét teremtette ברוך
A Hávdálá-gyertya lángjába nézve mondjuk, majd megszemléljük, 

hogyan tükrözõdik a fény körmeinken.

Kojsz jösuojsz eszo uvö sém Ádojnoj ekro.

Szávri moronon.

.Boruch áto Ádojnoj Eloj hé nu Melech hoojlom, bojré pri hágofen ברוך

-Boruch áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, boj ré mi néj bö ברוך
 szo  mim.

Itt megszagolják a fûszert.

.Boruch áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, boj ré mö ojré hoés ברוך
A Hávdálá-gyertya lángjába nézve mondjuk, majd megszemléljük, 

hogyan tükrözõdik a fény körmeinken. 

* ...aki a tûz fényét teremtette... A Midrás szerint Ádám, az elsõ ember volt az, aki ezt az áldást 
elõször mondta, miután két kõbõl tüzet csiholt a teremtés szombatja kimenetelének estéjén (Brésit 
Rábá 11–12., valamint Pszáchim 54a.). Az illatos fûszert azért szagolják a Hávdolo során, hogy 
ezzel kárpótolják a zsidó embert, akitõl most eltávozott a nösámá jötérá, a szombati „kettõs lélek” 
(Abudraham).
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ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ַהַּמְבִדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלחֹול, 
ְלֵׁשֶׁשת ַהְּׁשִביִעי  יֹום  ֵּבין  ָלַעִּמים,  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבין   ,ֵּבין אֹור ְלחֶׁש

ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלחֹול.
Megisszuk a bort, és a maradékkal kioltjuk a gyertya lángját.

-Áldott vagy Te, Örök Is ten ünk, Világ Ura, aki el kü lö níti a szentet a min ברוך
 den na pi tól, a világosságot a sö tét ség tõl, Izraelt a népektõl, a he tedik 
napot a hat mun ka nap tól. Áldott vagy Te, Örök ké való, aki elkülöníti a szentet 
a min den na pi tól.

 

Megisszuk a bort, és a maradékkal kioltjuk a gyertya lángját.

 Boruch áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, há máv dil béjn ברוך
 koj  des löchojl, béjn ojr löchojsech, béjn Jisz roél loámim, béjn 
jojm há sö vii lösésesz jöméj há má ásze. Boruch Áto Ádojnoj, há máv dil 
béjn koj des löchojl.  

Megisszuk a bort, és a maradékkal kioltjuk a gyertya lángját.

Möláve málko – A búcsú lakoma
A Talmud (Sábát 119b.) tanítása szerint kötelessége az embernek a szom-
bat kimenetele után búcsú lakomát rendezni. Még akkor is, ha a szombati 
étkezésektõl már teljesen jól laktunk, ha mást nem, legalább valamilyen 
jelképes étkezést tartanunk kell. Ezt az étkézést a Möláve Málkonak, 
„[szombat] Királynõ búcsúztató”-jának hívják. 

Szokás ezen a lakomán még az ünnepélyes szombati viseletben részt 
venni (Jöszod Vösores Háávodá 8:12.), az asztalt szépen megteríteni, és 
sok gyertyát gyújtani (kommentátorok a Sulchán Áruchhoz, Orách Chájim 
300.). Vannak, akik ügyelnek arra, hogy ne csak a szombatról maradt 
ételekbõl fogyasszanak, hanem külön erre az alkalomra készült fogásból 
is egyenek. Sokan lényegesnek tartják hal fogyasztását (Mismeret Sálom 
29:2.), mások szerint egy kis borfogyasztása is fontos ilyenkor (Likuté 
Máhárich 3:51.). A Talmud szerint az egészségre is jó hatással van, ha 
meleg italt iszunk ezen a lakomán (Sábát uo.).

Fontos szokás ilyenkor, külön zmireszeket énekeleni a szombati étke-
zésekhez hasonlóan. Ezek az énekek a Sámuel imája – Zsidó imakönyv 
324–327. oldalon találhatóak. 
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קידוש לחג

III. rész
Ünnepi kidusok

 





Sábeszi imakönyv

Ha az ünnep péntek estére esik, itt kezdjük:

 .A hatodik nap. Akkor el ké szült az ég és a föld és min den seregük יום הששי
 A hetedik nap ra befejezte Isten alko tó munkáját, szünetet tartott a 
he tedik napon minden al ko tó munkájában. Aztán meg  ál dot ta Isten a hetedik 
napot, és megszentelte azt, mert az nap beszüntette Isten min den tevékenységét, 
amellyel te remtett és alkotott. 

Ha az ünnep péntek estére esik, itt kezdjük:

 .Jojm hásisi. Vájchulu há so májim vöhoorec vöchol cö voom יום הששי
 Vá j chál Elojhim bá jojm hásvii möláchtoj áser oszo, vájis-
bojsz bájojm hás  vii mikol möláchtoj áser oszo. Vájvorech Elojhim 
esz jojm hásvii váj kádés ojszoj, ki voj sovász mikol mö lá ch toj áser 
boro Elojhim lá ászojsz. 

Ha az ünnep péntek estére esik, itt kezdjük:

יֹום ַהִּׁשִּׁשי. ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאִהים 
ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל 
ַוְיַקֵּדׁש ַוְיָבֶר ֱאִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי,  ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. 

אֹתֹו, ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו, ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאִהים ַלֲעׂשֹות.

 Ászkinu szöudoszo dö mál ko iloo, do hi szöudoszo dö Ku  dso אתקינו
 Bö rich Hu uSö chin téj.  

A családfõ a poharat jobb kézben tartva a következõt mondja:

-Készítsétek el a Nagy Úr la ko máját. Ez a Szentnek, ál dott Õ, és Dics אתקינו
 fé nyének la ko mája. 

A családfõ a poharat jobb kézben tartva a következõt mondja:
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ַאְתִקינּו ְסעּוָדָתא ְּדַמְלָּכא ִעָּלָאה, ָּדא ִהיא ְסעּוָדָתא ְדקּוְדָׁשא 
ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה. 

A családfõ a poharat jobb kézben tartva a következõt mondja:



קידוש לליל חג

Amikor az ünnep hétköznapra esik, itt kezdjük:

ַסְבִרי ָמָרָנן.
ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

A zárójeles betoldás csak szombaton.

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל 
ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלׁשֹון ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, ַוִּתֶּתן ָלנּו יהוה ֱאֵהינּו 
ְלָׂשׂשֹון, ּוְזַמִּנים  ַחִּגים  ְלִׂשְמָחה,  ּו]מֹוֲעִדים  ִלְמנּוָחה  [ַׁשָּבתֹות  ְּבַאֲהָבה 

ֶאת יֹום [ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְוֶאת יֹום]

Amikor az ünnep hétköznapra esik, itt kezdjük:

Szávri moronon. 

- Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech Hoojlom, boj ré pri há ברוך
 go fen.

 A zárójeles betoldás csak szombaton.

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech Hoojlom, áser bo chár ברוך
 bo nu mi kol om vö roj mömonu mikol losojn vö kidösonu bö mic-
voj szov, vá ti  ten lonu Ádoj noj Eloj héjnu böáhávo [sáboszojsz lim  nucho 
u]mojádim lö  szi m cho, chá gim uzmánim lö szo szojn esz jojm [há  sá bosz 
háze vö esz jojm,] 

Amikor az ünnep hétköznapra esik, itt kezdjük:

Uraim, engedelmükkel. 

.Áldott vagy Te, Örök Is tenünk, Világ Ura, aki a szõlõ gyü mölcsét teremtette ברוך

A zárójeles betoldás csak szombaton.

 Áldott vagy Te, Örök Is tenünk, Világ Ura, aki min ket választott az összes ברוך
 nép kö zül, és minden más nyel vû fölé emelve megszentelt ben nünket 
pa ran cso la taival. Ezért adtad nekünk sze re tet tel, Örök Istenünk, [a szombatot 
pi henésre], az ünnepeket öröm ünkre, az ünnep- és em léknapokat vígságunkra; 
[ezt a szom batot és] a mai napot, 
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Sovuojszkor:

ַחג ַהָּׁשבּועֹות ַהֶּזה, ְוֶאת יֹום טֹוב 
ַמַּתן  ְזַמן  ַהֶּזה,  קֶֹדׁש  ִמְקָרא 

ּתֹוָרֵתנּו

Peszáchkor:

Chág Hámácojsz háze, vö esz jojm 
tojv mikro koj des há ze, zömán 
ché  ru szé nu

Peszáchkor:

a Mácot ezen ünnepét és a szent gyü le-
kezésnek ezen ün nepét, szaba du lá sunk 
ide jét,

Peszáchkor:

ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה, ְוֶאת יֹום טֹוב 
ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו

Smini Ácereszkor és Szimchász Tojrokor:

ְוֶאת  ַהֶּזה,  ַהַחג  ֲעֶצֶרת  ְׁשִמיִני 
יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה, ְזַמן 

ִׂשְמָחֵתנּו

Szukkojszkor:

ַחג ַהּסּוּכֹות ַהֶּזה, ְוֶאת יֹום טֹוב 
ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה, ְזַמן ִׂשְמָחֵתנּו

Sovuojszkor:

Chág Hásovuojsz háze, vö  esz jojm 
tojv mikro koj des há ze, zömán 
má tán Toj ro szénu

Szukkojszkor:

Chág Hászukkojsz háze vöesz jo-
jm tojv mikro kojdes há ze, zömán 
szim choszénu

Smini Ácereszkor és Szimchász Tojrokor:

Smini Áceresz háchág há ze vö esz 
jojm tojv mikro koj  des háze, zö-
mán szim cho  szénu 

Sovuojszkor:

a Sávuot ezen ünnepét és a szent gyü-
le kezésnek ez en ün nepét, a Tóra-adás 
nap  ját

Szukkojszkor:

a szukkojsz ezen ünnepét és a szent 
gyü le kezésnek ezen ünnepét, öröm-
na pun kat

Smini Ácereszkor és Szimchász Tojrókor:

A Smini Áceret ezzen ün nepét és a 
szent gyüle ke zés nek ezen ünnepét, 
öröm  na pun kat 
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Ha az ünnep szombat kimenetelére esik, itt hávdoloval, 
szombat-búcsúztatóval folytatjuk, és a Hávdolo-gyertya lángjába nézve mondjuk:

.Áldott vagy Te, Örök Is ten ünk, Világ Ura, aki a tûz fé nyét teremtette ברוך

 Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki el kü löníti a szentet a ברוך

Ha az ünnep szombat kimenetelére esik, itt hávdoloval, 
szombat-búcsúztatóval folytatjuk, és a Hávdolo-gyertya lángjába nézve mondjuk:

.Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, bojré möojré hoés ברוך

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, há máv dil bén ברוך

A zárójeles betoldás csak szombaton.

[böáhávo] mik   ro kojdes zécher li ci ász Mic rojim, ki vonu vo chárto vö-
ojszonu kidásto mi kol ho ámim, [vö sá bosz] umojádé kod se cho [bö    áhávo 
uvö ro cojn] bö szim cho uv öszo sz ojn hin  chál tonu. Boruch Áto Ádoj noj, 
mökádés [há sá bosz vö] Jisz ro él vö ház má nim. 

A zárójeles betoldás csak szombaton.

[sze retettel] szent gyüleke zet ként az egyiptomi kivonulás em  lékére. Mert minket 
vá lasz tottál, bennünket szen tel  tél meg az összes nép kö zül, és ne künk adtad 
[szombatodat meg] szent ünnepnapjaidat [szí ve sen és sze re tet tel], hogy örül jünk 
és vi gad junk. Ál dott vagy Te, Ör ök ké va ló, ki meg szenteli [a szom batot,] Izra elt 
és az ünnep napokat. 
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Ha az ünnep szombat kimenetelére esik, itt hávdoloval, 
szombat-búcsúztatóval folytatjuk, és a Hávdolo-gyertya lángjába nézve mondjuk:

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש.
ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלחֹול,

A zárójeles betoldás csak szombaton.

[ְּבַאֲהָבה] ִמְקָרא קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים, ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו 
ּוְבָרצֹון]  ָקְדֶׁש [ְּבַאֲהָבה  ּומֹוֲעֵדי  [ְוַׁשָּבת]  ָהַעִּמים  ִּמָּכל  ִקַּדְׁשָּת 
[ַהַּׁשָּבת ְמַקֵּדׁש  יהוה,  ַאָּתה   ָּברּו ִהְנַחְלָּתנּו.  ּוְבָׂשׂשֹון  ְּבִׂשְמָחה 

ְו]ִיְׂשָרֵאל ְוַהְזַמִּנים.



Az ünnep köszöntése

min den na pitól, a világosságot a sö tét ségtõl, Izraelt a népektõl, a hetedik napot 
a hat mun ka naptól, a szombat szent ségét az ünnepek szent ség étõl. Elválasz-
tottad és meg szentelted népedet, Izraelt, a Te szentségeddel. Áldott vagy Te, 
Örök kévaló, aki el különíti a szen tet a szent tõl. 

Szukkojszkor hozzátesszük:

-Áldott vagy Te, Örök Is tenünk, Világ Ura, ki meg szen  telt minket pa ran ברוך
 cso la ta ival, és meghagyta ne künk, hogy sátorban lak junk. 

ֵּבין אֹור ְלחֶֹׁש, ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים, ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי 
ַהַּמֲעֶׂשה. ֵּבין ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב ִהְבַּדְלָּת, ְוֶאת יֹום 
 ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדְׁשָּת, ִהְבַּדְלָּת ְוִקַּדְׁשָּת ֶאת ַעְּמ
ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶת. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ַהַּמְבִדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש.

Szukkojszkor hozzátesszük:

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֶאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו 
ְוִצָּונּו ֵליֵׁשב ַּבֻּסָּכה.

Minden ünnepnapon (peszách utolsó két napja kivételével) hozzátesszük:

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj   hénu Melech ho oj lom, se he chejonu ברוך
 vö  ki jmo nu vö   higi onu lizmán há ze. 

Minden ünnepnapon (peszách utolsó két napja kivételével) hozzátesszük:

 Áldott vagy Te, Örök Is te n ünk, Világ Ura, ki élet ben tar tott, megõrzött ברוך
 ben nün ket, s engedte megér nünk ezt a mai napot. 
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Minden ünnepnapon (peszách utolsó két napja kivételével) hozzátesszük:

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְיָמנּו ְוִהִּגיָענּו 
ִלְזַמן ַהֶּזה.

kojdes löchojl, bén ojr löchojsech, bén Ji sz ro él lo ámim, bén jojm 
há s vii lö sé sesz jömé há má ásze, bén kö du sász sábosz li  ködusász jojm 
tojv hiv dál to, vöesz jojm hásvii mi  sés esz jömé hámáásze ki dá sto, 
hiv   dálto vökidásto esz ámö cho Jiszroél biköduso sze cho. Boruch Áto 
Ádoj noj, há    mávdil bén kojdes lö koj des. 

Szukkojszkor hozzátesszük:

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj  hénu Melech ho oj lom, áser ki dösonu ברוך
 bö  mic   voj szov vö civo nu léj sév bá szu kko. 



סידור לליל שבת

Kidus az ünnepek reggeleire • קידושא רבה לחג

Amikor az ünnep szombatra esik, elõször halkan elmondjuk 
a „Kidus szombat reggelre”-t (160–162. oldal).

ַקִּדיָׁשא  ְדַמְלָּכא  ֶחְדָוָתא  ְׁשֵליָמָתא  ְדַמְלָּכא  ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו 
ָדא ִהיא ְסעּוָדָתא ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה. 

A családfõ a poharat jobb kézben tartva a következõt mondja:

ֵאֶלה מֹוֲעֵדי יהוה ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש, ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ְּבמֹוֲעָדם. 
[ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת מֲֹעֵדי יהוה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.]

ַסְבִרי ָמָרָנן.
ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

 Ászkinu szöudoszo dö mál ko sléjmoszo chedvoszo dömálko אתקינו
 ká diso, do hi szöudoszo dö Kudso Börich Hu uSö chin téj. 

A családfõ a poharat jobb kézben tartva a következõt mondja:

 Éle mojádéj Ádojnoj mik roéj koj des, áser tikröu oj szom אלה מועדי
 bö  moj ádom. [Vájdábér Mojse esz mojádé Ádojnoj el bnéj 
 Jiszroél.]

Szávri moronon.

.Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, boj ré pri hágofen ברוך

 .Készítsétek a magasztos Ki rály lakomáját, a Szent Király tel jes örömére אתקינו
 Ez a szent la ko mája, áldott le gyen Õ és Je len léte. 

A családfõ a poharat jobb kézben tartva a következõt mondja:

- Ezek az Örökkévaló em lék napjai, szent gyüle keze tek: kel lõ idõ אלה מועדי
 pont ban hív já tok egybe azokat. [Mózes meghagyta Izrael fiainak 
az Örökkévaló emléknapjait!]

(3Mózes 23:4., 44.)

Uraim, engedelmükkel.

.Áldott vagy Te, Örök Is te nünk, Világ Ura, aki a szõlõ gyü mölcsét teremtette ברוך
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Sábeszi imakönyv

Kidus: Ha rojs hásono szombatra esik, itt kezdjük:

 .A hatodik nap. Akkor elkészült az ég és a föld és minden seregük יום הששי
 A hetedik napra befejezte Isten alkotómunkáját, szüne tet tartott a 
hetedik napon min den alkotómunkájában. Az tán megáldotta Isten a he te dik 
napot, és megszentelte azt, mert aznap beszüntette Is ten minden te vékenységét, 
amellyel teremtett és alkotott.

(1Mózes 1:31–2:3.) 

Kidus: Ha rojs hásono szombatra esik, itt kezdjük:

 .Jojm há si  si. Vájchulu hásomájim vö   ho orec vöchol cövoom יום הששי
 Váj chál Eloj him bájojm há s vii möláchtoj áser oszo, vá jis-
bojsz bájojm há s vii mi kol mö  láchtoj áser oszo. Vá jvo r ech Elojhim 
esz jojm hásvii vá j ká dés oj szoj, ki voj so v ász mikol mö láchtoj áser 
bo ro Eloj him láászojsz. 

Ha rojs hásono szombatra esik, itt kezdjük:

יֹום ַהִּׁשִּׁשי. ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאִהים 
ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל 
ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ַוְיָבֶר ֱאִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו, 

ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאִהים ַלֲעׂשֹות.

Szukkojszkor:

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj  hénu Melech ho oj lom, áser ki dösonu ברוך
 bö mi c  vojszov vö civ onu léjsév bá szukko. 

Szukkojszkor:

-Áldott vagy Te, Örök Is tenünk, Világ Ura, ki meg szen telt minket paran ברוך
 cso la ta ival, és meghagyta ne künk, hogy sátorban lak junk. 
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Szukkojszkor:

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו 
ְוִצָּונּו ֵליֵׁשב ַּבֻּסָּכה. 

Kidus rojs hásono két estéjére

A jelenlévõk felállnak, majd a családfõ, a poharat jobb kézben tartva 
a következõt mondja:



קידוש לליל ראש השנה

Amikor az ünnep hétköznapra esik, itt kezdjük:

ַסְבִרי ָמָרָנן.
ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

A zárójeles betoldás csak szombaton.

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל 
יהוה  ָלנּו  ַוִּתֶּתן  ְּבִמְצֹוָתיו.  ְוִקְּדָׁשנּו  ָלׁשֹון,  ִמָּכל  ְורֹוְמָמנּו  ָעם, 
יֹום  ַהֶּזה,  ַהִּזָּכרֹון  יֹום]  ְוֶאת  ַהֶּזה  [ַהַׁשָּבת  יֹום  ֶאת  ְּבַאֲהָבה  ֱאֵהינּו 
ִּכי  ִמְצָרִים.  ִליִציַאת  ֵזֶכר  קֶדׁש,  ִמְקָרא  [ְּבַאֲהָבה]  ְּתרּוָעה,  [ִזְכרֹון] 
ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים, ּוְדָבְר ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד.

Amikor az ünnep hétköznapra esik, itt kezdjük:

Uraim, engedelmükkel. 

 .Áldott vagy Te, Örök Isten ünk, Világ Ura, aki a szõlõ gyü mölcsét teremtette ברוך

A zárójeles betoldás csak szombaton.

 Áldott vagy Te, Örök Is te nünk, Világ Ura, aki min ket választott az összes ברוך
 nép kö zül, és minden más nyelvû nép fölé emelve meg szentelt ben nünket 
paran cso lataival. Ezért adtad ne künk szeretettel, Örök Is ten ünk, [ezt a szombati 
napot, és] az Em lékezés mai Napját, a kürt  harsanás [emlékezetének] nap ját, 
[sze re  tettel,] szent gyüleke ze ted nek, az egyiptomi ki vo nu lás em lékére. Mert 
bennün ket vá lasz tottál, minket szen   teltél meg az összes nép kö  zül, szav ad igaz 

Amikor az ünnep hétköznapra esik, itt kezdjük:

Szávri moronon. 

.Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, boj ré pri hágofen ברוך

A zárójeles betoldás csak szombaton.

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj  hénu Melech Ho oj lom, áser bo chár ברוך
 bo nu mi kol om, vö roj mömonu mi kol losojn, vö kidösonu bö   mic-
vojszov. Vá titen lo nu Ádojnoj Eloj héjnu bö á há vo esz jojm [há sá bosz 
háze vö  esz jojm] házikorojn há ze, jojm [zichrojn] töruo, [bö áhávo] 
mik ro kojdes zé cher liciász Microjim. Ki vo  nu vochárto vöojszonu 
ki  dás  to mikol hoámim, udö  vorcho emesz vö ká jom lo ád. Boruch Áto 
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Kidus rojs hásono két estéjére

Ha az ünnep szombat kimenetelére esik, itt hávdolóval, szombat-búcsúztatóval 
folytatjuk, és a Hávdolo-gyertya lángjába nézve mondjuk:

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. 
ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ַהַּמְבִדיל ֵּבין קֶדׁש ְלחֹול, 
ֵּבין אֹור ְלחֶׁש, ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים, ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי, ְלֵׁשֶׁשת 
ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה. ֵּבין ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב ִהְבַּדְלָּת, ְוֶאת 
יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדְׁשָּת, ִהְבַּדְלָּת ְוִקַּדְׁשָּת ֶאת

Ha az ünnep szombat kimenetelére esik, itt hávdolóval, szombat-búcsúztatóval 
folytatjuk, és a Hávdolo-gyertya lángjába nézve mondjuk:

.Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, boj ré möojré hoés ברוך

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj héj nu Melech hoojlom, há má v dil bén ברוך
 koj des löchojl, bén ojr löchojsech, bén Ji sz roél lo ámim, bén 
jojm hás vii lö  sé sesz jömé há má ásze, bén kö du sász sábosz li ködusász 
jojm tojv hiv  dál to, vöesz jojm hásvii mi  sés esz jömé hámáásze ki dá s to, 

Ha az ünnep szombat kimenetelére esik, itt hávdolóval, szombat-búcsúztatóval 
folytatjuk, és a Hávdolo-gyertya lángjába nézve mondjuk:

 .Áldott vagy Te, Örök Is ten ünk, Világ Ura, aki a tûz fé nyét teremtette ברוך

 Áldott vagy Te, Örök Is t  enünk, Világ Ura, aki el kü  lö níti a szentet a ברוך
 szent tõl, a vi lágosságot a sö tét ség tõl, Iz raelt a népektõl, a hetedik 
na pot a hat mun kanaptól. El vá lasz tot tad és megszen tel ted né pe det, Izraelt, 
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ְו]ִיְׂשָרֵאל [ַהַּׁשָּבת  ְמַקֵּדׁש  ָהָאֶרץ,  ָּכל  ַעל   ֶמֶל יהוה,  ַאָּתה   ָּברּו
ְויֹום ַהִּזָּכרֹון.

Ádojnoj, Mel ech ál kol ho orec, mö kádés [hásábosz vö]  Jiszroél vö  jojm 
há zi ko rojn.

és örökké tar  tó. Áldott vagy Te, Örök ké  való, az egész Vil ág Ura, aki megszenteli 
[a szom batot,] Iz ra elt és az Emlékezés nap  ját.



קידוש לליל ראש השנה

ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶת. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶדׁש 
ְלקֶדׁש.

és részt adtál ne ki szent sé ged bõl. Áldott vagy Te, Örök ké va ló, aki el  különíti 
a szentet a szen t tõl. 

hiv dálto vökidásto esz ám ö cho Jiszroél bi kö duso sze cho. Boruch Áto 
Ádojnoj, há má v dil bén kojdes lö koj des. 

 Áldott vagy Te, Örök Is ten ünk, Világ Ura, ki élet ben tartott, megõrzött ברוך
 be n  nün ket, s engedte megér nünk ezt a mai nap ot. 

A második este szokás új gyümölcsöt tenni az asztalra, 
hogy erre is vonatkozzék ez az áldás.

Szokás rojs hásono elõestéjén a kenyérre mondott áldás után 
mézbe mártott almát enni, és ezt mondani:

.Áldott vagy Te, Örök Is ten ünk, Világ Ura, ki a fa gyü mölcsét teremtette ברוך

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, se he chej onu ברוך
 vö kij monu vö hig ionu lizmán háze. 

A második este szokás új gyümölcsöt tenni az asztalra, 
hogy erre is vonatkozzék ez az áldás.

Szokás rojs hásono elõestéjén a kenyérre mondott áldás után 
mézbe mártott almát enni, és ezt mondani:

.Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, boj ré pri hoéc ברוך
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ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו 
ִלְזַמן ַהֶּזה.

A második este szokás új gyümölcsöt tenni az asztalra, 
hogy erre is vonatkozzék ez az áldás.

Szokás rojs hásono elõestéjén a kenyérre mondott áldás után 
mézbe mártott almát enni, és ezt mondani:

ָּברּו ַאָּתה יהוה, ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ.



Sábeszi imakönyv

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ֶשְּתַחֵּדׁש ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה.

אשודיק הבר  שארל  הנשה 
Kidus rojs hásono reggelére

Amikor rojs hásono szombatra esik, elõször halkan elmondjuk 
a „Kidus szombat reggelre”-t (160–162. oldal).

A családfõ a poharat jobb kézben tartva a következõt mondja:

ִּתְקעּו ַּבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר, ַּבֶּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו. ִּכי חֹק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא, 
ִמְׁשָּפט ֵלאֵהי ַיֲעקֹב.

ַסְבִרי ָמָרָנן.
ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

 *.Legyen az az akaratod, hogy édes új év legyen osz tályrészünk יהי רצון

Kidus: A családfõ a poharat jobb kézben tartva a következõt mondja:

 .Fújjátok meg a kürtöt új hold kor az ünnepen, amikor nem  látszik a Hold תקעו
 Mert ez Izrael törvénye, Jákob Iste né nek rendelete. (Zsoltárok 81:4–5.)

Uraim, engedelmükkel. 

.Áldott vagy Te, Örök Is te n ünk, Világ Ura, aki a szõlõ gyü  m öl csét teremtette ברוך

-Jöhi rocojn milfonechó, se tö chádés oléjnu sono toj vo umö יהי רצון
 szuko.

Kidus: A családfõ a poharat jobb kézben tartva a következõt mondja:

-Tiku báchojdes sojfor, bá  kesze löjojm hágénu. Ki chojk lö Jisz תקעו
 ro él Hu, mispot lÉ lojhéj Jáákojv. 

Szávri moronon. 

.Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, boj ré pri hágofen ברוך

* Legyen... Ugyancsak szokás halfejet, illetve kosfejet enni Izsák áldozati kosának emlékére. Grá-
nátalmát is eszünk, amelyben a hagyomány szerint 613 mag van, mint amennyi a Tóra micváinak 
száma. Hasonlóképpen sárgarépát is szoktak enni.
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סידור לליל שבת

A chánukai gyertyagyújtás • תקלדה תורנ  הכונח 
A gyertyagyújtás elõtt már égõ sámesz-szolga gyertyával a kezünkben 

a következõt mondjuk:

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו 
ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנָּכה.

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו 
ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְזַמן ַהֶּזה.

Elsõ este, illetve a legelsõ alkalommal ezt is hozzátesszük:

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו 
ִלְזַמן ַהֶּזה.

A gyertyagyújtás elõtt már égõ sámesz-szolga gyertyával a kezünkben a 
következõt mondjuk:

 -Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, ki megszentelt minket pa ךורב
 rancsolataival, s meghagyta, hogy gyújtsunk Chánukára lángot!

 Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, ki csodákat mûvelt õseink ךורב
 idején, az akkori idõk ezen napjaiban!

Elsõ este, illetve a legelsõ alkalommal ezt is hozzátesszük:

 Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, ki életben tartott, megõrzött ךורב
 bennünket, s engedte megérnünk ezt a mai napot!

A gyertyagyújtás elõtt már égõ sámesz-szolga gyertyával a kezünkben 
a következõt mondjuk:

  Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech hoojlom, áser kidsonu ךורב
 bömicvojszov vöcivonu löhádlik nér chánuko.

 Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech hoojlom, seoszo niszim ךורב
 láávojszénu bájomim hohém bizmán háze.

Elsõ este, illetve a legelsõ alkalommal ezt is hozzátesszük:

 Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech hoojlom, sehechejonu ךורב
 vökijimonu vöhigionu lizmán háze.
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A chánukai gyertyagyújtás 

A lángok meggyújtása után minden este elmondjuk:

ְוַעל  ַהִנִּסים  ְוַעל  ַהְּתׁשּועֹות  ַעל  ַמְדִליִקין  ָאנּו  ַהָּללּו  ַהֵּנרֹות 
ְיֵדי  ַעל  ַהֶּזה,  ִּבְּזַמן  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָעִׂשיָת  ַהִּנְפָלאֹות, 
ַהָּללּו קֶֹדׁש ֵהם,  ַהֵּנרֹות  ֲחֻנָּכה  ְיֵמי  ְוָכל ְׁשמֹוַנת  ַהְּקדֹוִׁשים.   ּכֲֹהֶני
ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן, ֶאָּלא ִלְראֹוָתן ִּבְלָבד, ְּכֵדי להֹודֹות 

.ְוַעל ְיׁשּועֹוֶתי ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתי ַהָּגדֹול ַעל ִנֶּסי ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמ
Énekelni szokták:

ְוָׁשם ְּתִפָּלִתי  ֵּבית  ִּתּכֹון  ְלַׁשֵּבַח,  ָנֶאה   ְל ְיׁשּוָעִתי  צּור  ָמעֹוז 

A lángok meggyújtása után minden este elmondjuk:

 -Hánérojsz hálolu onu mádlikim ál hátösuojsz vöál há וללה תורנה
 ni szim vöál hánifloojsz, seosziszo láávojszénu bájomim 
hohém bizmán háze, ál jödéj kojhánecho háködojsim. Vöchol smojnász 
jömé chánuko hánérojsz hálolu kojdes hém, vöéjn lonu rösusz löhis-
támés bohen, elo lirojszon bilvod, ködéj löhojdojsz ulöhálél lösimcho 
hágodjl ál niszecho vöál niflöojszecho vöál jösuojszecho.

Énekelni szokták:

 Moojz cur jösuoszi Löcho noe lösábéách, tikun bész töfiloszi וצ זועמ

A lángok meggyújtása után minden este elmondjuk:

 Ezeket a lángokat a csodákért,  csodatettekért, a szabadulásért וללה תורנה
 és a hadba szállásért gyújtjuk, mindazért, amit õseinkért tettél 
annak idején ezekben a napokban szent papjaid által Chánuká nyolc napján. 
Szentek e lángok: nem szabad használnunk, csak szemlélnünk õket. Így adózunk 
há lával és dicsérettel nagy Nevednek, csodáidért, csodatetteidért és sza ba dí tá-
so dért.

Énekelni szokták:

 Szabadulásom sziklavára,*  illik hozzád a dicséret! Épüljön már fel וצ זועמ

* Szabadulásom sziklavára... A 13. század körül írta egy Mordecháj nevû németországi poé-
ta. Az utolsó passzus késõbbi eredetû (1500 körüli), és a keresztesek üldözéseinek nyomát viseli. 
Nemegyszer áldozatul esett a cenzúrának. A „gonosz népség” itt egyértelmûen Edom, vagyis Róma. 
Az elõzõ szakaszok az egyiptomi, a babilóniai, a perzsa, majd a görög korszakot idézik fel. Ismert 
dallammal éneklik világszerte. A hét pásztor a Talmud szerint (Szukká 52b.): Ádám, Sét, Metuseláh, 
Dávid, Ábrahám, Jákob és Mózes.
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הדלקת נרות חנוכה

vösom tojdo nözábéách, löész tochin mátbéách micor hámnábéách, 
oz egmojr bösir mizmojr chánukász hámizbéách.

 Roojsz szovo náfsi böjogojn kojchi kilo, chájáj méröru bökojsi תוער
 bösibud málchusz eglo, uvöjodoj hágödojlo hojci esz hászögulo, 
chéjl Pároj vöchol zároj jordu köeven bimculo.

-Dövir kodsoj heviáni vögám som loj sokátöti, uvo nojgész vö ריבד
 higláni, ki zorim ovádti, vöjéjn ráál moszáchti kimát söovárti, 
kéc Bovel, Zörubovel, lökéc sivim nojsoti.

Imánk Háza, hogy ott hálaáldozatot hozhassunk, amikor a nyüszítõ ellenség 
kiirtására készülsz! Akkor befejezhetem majd zsoltárénekkel az oltár felavatását.

 Lelkem megelégelte a sok bajt, a fájdalom végzett erõmmel. A bikaimádó תוער
 ország szolgaságában nehéz munkával keserítették életem. De Õ hatalmas 
kezével kihozta onnan választottjait: a fáraó serege s minden pereputtya kõként 
mélybe süllyedt.

-Elvitt szent Hajlékába, de ott sem nyughattam: eljött az elnyomó, szám ריבד
 ûzetésbe vitt, mert idegen isteneket szolgáltam, méreg borát ittam. Majd-
hogy el nem pusztultam, de vége lett Bábelnek, és Zerubável vezetésével hetven 
év múltán kiszabadultam.

ְּבִׁשיר ֶאְגמֹר  ָאז  ַהְמַנֵּבַח,  ִמָּצר  ַמְטֵּבַח  ָּתִכין  ְלֵעת  ְנַזֵּבַח,  ּתֹוָדה 
ִמְזמֹור ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח.

ָרעֹות ָׂשְבָעה ַנְפִׁשי ְּבָיגֹון ּכִֹחי ִּכָּלה, ַחַּיי ֵמְררּו ְּבקִֹׁשי ְּבִׁשְעּבּוד 
ַּפְרעֹה ֵחיל  ַהְּסֻגָּלה,  ֶאת  הֹוִציא  ַהְּגדֹוָלה  ּוְבָידֹו  ֶעְגָלה,  ַמְלכּות 

ְוָכל ַזְרעֹו ָיְרדּו ְכֶאֶבן ִּבְמצּוָלה.
ְּדִביר ָקְדׁשֹו ֱהִביַאִני ְוַגם ָׁשם א ָׁשַקְטִּתי, ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהְגַלִני,
ָּבֶבל, ֵקץ  ֶׁשָעַבְרִּתי,  ִּכְמַעט  ָמַסְכִּתי  ַרַעל  ְוֵיין  ָעַבְדִּתי,  ָזִרים  ִּכי 

ְזֻרָּבֶבל, ְלֵקץ ִׁשְבִעים נֹוָׁשְעִּתי.
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A chánukai gyertyagyújtás 

 Körojsz kojmász börojs bikés Ágogi ben Hámdoszo, vönihjoszo תורכ
 loj löpách ulömojkés vögávoszoj nisböszo, rojs jömini niszészo, 
vöojév sömoj mochiszo, rojv bonov vökinjonov ál hoéc toliszo.

 Jövonim nikböcu oláj ázáj bimé chásmánim, uforcu chojmojsz םינוי
 mig doláj vötimu kol hásmonim, uminojszár kánkánim nászo 
nész lásojsánim, bönéj vino jöméj smojno kovu sir urönonim.

ְלַפח  ּלֹו  ְוִנְהְיָתה  ַהְּמָדָתא,  ֶּבן  ֲאָגִגי  ִּבֵּקׁש  ְּברֹוׁש  קֹוַמת  ְּכרֹת 
ּוְלמֹוֵקׁש ְוַגֲאָותֹו ִנְׁשָּבָתה, רֹאׁש ְיִמיִני ִנֵּׂשאָת, ְואֹוֵיב ְׁשמֹו ָמִחיָת, 

רֹב ָּבָניו ְוִקְנָיָניו ַעל ָהֵעץ ָּתִליָת. 
ִמְגָּדַלי  ּוָפְרצּו חֹומֹות  ַחְׁשַמִּנים,  ִּביֵמי  ֲאַזי  ָעַלי  ִנְקְּבצּו  ְיָוִנים 
ְוִטְּמאּו ָּכל ַהְּׁשָמִנים, ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקִּנים ַנֲעָׂשה ֵנס ַלּׁשֹוַׁשִּנים, ְּבֵני 

ִביָנה ְיֵמי ְׁשמֹוָנה ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים.

 Ki akarta vágni a nagy ciprusfát Hámdátá fia, az ágági (Hámán), de saját תורכ
 csapdájába esett, vége lett gõgjének. Mordechájt emelted magasra, el-
lenfelének még a nevét is kiirtottad, sok fiát, vagyonát bitóra juttattad.

 Görögök gyülekeztek ellenem akkor, a Chásmoneusok idején áttörték םינוי
 bástyáim falát, az összes olajat tisztátalanná tették. De a megmaradt egy 
korsó csodát tett virágaiddal, ezért bölcseink nyolcnapos vígságot rendeltek.

Chánuká
Chánuká ünnepe kiszlév hó 25-én (általában decemberben) kezdõdik, 

és nyolc napig tart. Minden este meggyújtjuk a chánukái menóra lángját. 
A lángokat külön gyertyával, a sámesszal gyújtjuk meg.

Az elsõ estén egy lángot gyújtunk, a menórával szemközt állva a jobb 
kezünk felõli szélen, és minden este balról hozzátesszük az új gyertyát a 
többihez, és balról jobbra haladunk a gyújtással.

Pénteken este a menóra lángját a szombati gyertyáknál elõbb kell meg-
gyújtani. Szombaton este a Hávdálá után gyújtunk lángot a menórában.
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סעודה שלישית

 ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיׁשּוָעה, ְנקֹם ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדי ֲחׂשֹוף ְזרֹוַע ָקְדֶׁש
ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה, ֵמֻאָּמה ָהְרָׁשָעה, ִּכי ָאְרָכה ָּלנּו ַהְיׁשּוָעה, 

ְּדֵחה ַאְדמֹון ְּבֵצל ַצְלמֹון ָהֵקם ָלנּו רֹוִעים ִׁשְבָעה. 

 -Chászojf zörojá kodsecho vökorév kéc hájösuo, nökojm nik חשוף
 mász dám ávodecho méumo hársoo, ki orcho lonu hájösuo 
vöéjn kéc limé horoo, döché ádmojn böcél cálmojn hokém lonu roje 
sivo.

 Tárd ki szent karodat, hozd el végsõ szabadulásunkat, boszszuld meg חשוף
 szolgáid kiontott vérét a gonosz népségen, mert hosszan késlekedik sza-
ba dulásunk, nincs vége a nehéz napoknak! Vesd már Edomot a nagy sötétbe, 
hozd el nekünk hét pásztorunkat!
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 חלק ד

ברכות הנהנין

IV. rész
Az étkezés áldásai

 





Sábeszi imakönyv

Áldások étkezés elõtt* • ברכות הנהנין
Kézmosás után: az edénybõl háromszor a jobb, majd háromszor 

a bal kézre öntünk és a következõt mondjuk:

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו 
ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים.

Kenyér fogyasztása elõtt:

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.
Lisztbõl készült étel vagy sütemény elõtt (kenyér kivételével):

.ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות

Kézmosás után: az edénybõl háromszor a jobb, majd háromszor 
a bal kézre öntünk és a következõt mondjuk:

-Áldott vagy Te, Örök Is ten ünk, Világ Ura, ki meg szen telt min ket paran ברוך
 cso lataival, és meg hagyta ne künk, hogy ke zet mossunk!*   

Kenyér fogyasztása elõtt:

.Áldott vagy Te, Örök Is tenünk, Világ Ura, aki ke nye  ret ad a földbõl ברוך

Lisztbõl készült étel vagy sütemény elõtt (kenyér kivételével):

.Áldott vagy Te, Örök Is ten ünk, Világ Ura, aki min den féle ételt teremtett ברוך
 

Kézmosás után: az edénybõl háromszor a jobb, majd háromszor 
a bal kézre öntünk és a következõt mondjuk:

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, áser ki dösonu ברוך
 bö  mic voj szov vö civ onu ál nötilász jo dojim. 

Kenyér fogyasztása elõtt:

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, há moj ci lechem ברוך
 min hoorec.

Lisztbõl készült étel vagy sütemény elõtt (kenyér kivételével):

-Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, bojré minéj mö ברוך
 zoj  nojsz.

* Különféle ételek áldásai: Az áldások rangsorának logikája az, hogy minél fontosabb az adott 
étel, annál konkrétabb áldást kap. Például külön áldást mondunk a kenyérre, a borra stb.

* ...hogy kezet mossunk! A jegyzetet lásd a 159. oldalon.
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ברכות הנהנין
Borivás elõtt:

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.
Fa gyümölcsére:

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ.
Földben termett növényre (burgonya stb.):

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה.
Nem fán vagy földben termett étel elõtt például húsra, halra,

gombára, tejre, vízre vagy más italra:

.ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו

Borivás elõtt:

 .Áldott vagy Te, Örök Is tenünk, Világ Ura, aki a szõlõ gyü mölcsét teremtette ברוך

Fa gyümölcsére:

 .Áldott vagy Te, Örök Is tenünk, Világ Ura, ki a fa gyü mölcsét teremtette ברוך

Földben termett növényre (burgonya stb.):

.Áldott vagy Te, Örök Is tenünk, Világ Ura, ki a föld gyü mölcsét teremtette ברוך

Nem fán vagy földben termett étel elõtt például húsra, halra, 
gombára, tejre, vízre vagy más italra: 

 .Áldott vagy Te, Örök Is  tenünk, Világ Ura, kinek szavára min  den termett ברוך

Borivás elõtt:

.Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, boj ré pri hágofen ברוך
 

Fa gyümölcsére:

.Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, boj ré pri hoéc ברוך
 

Földben termett növényre (burgonya stb.):

.Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, boj ré pri hoádomo ברוך

Nem fán vagy földben termett étel elõtt például húsra, halra, 
gombára, tejre, vízre vagy más italra:

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, sehákojl nihjo ברוך
 bi d voroj. 
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Sábeszi imakönyv

Zsoltárfejezetek az asztali áldás elõtt*

Szombaton és ünnepnapon

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, ְּבׁשּוב יהוה ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון, ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים. 
ִהְגִּדיל  ַבּגֹוִים,  ֹיאְמרּו  ָאז  ִרָּנה,  ּוְלׁשֹוֵננּו  ִּפינּו  ְׂשחֹוק  ִיָּמֵלא  ָאז 
ָהִיינּו  ִעָּמנּו,  ַלֲעׂשֹות  יהוה  ִהְגִּדיל  ֵאֶּלה.  ִעם  ַלֲעׂשֹות  יהוה 
ְׂשֵמִחים. ׁשּוָבה יהוה ֶאת ְׁשִביֵתנּו, ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב. ַהּזְֹרִעים 
ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו. ָהלֹו ֵיֵל ּוָבכֹה, נֵֹׂשא ֶמֶׁש ַהָּזַרע, ּבֹא 

ָיבֹא ְבִרָּנה נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו.
ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור ִׁשיר, ְיסּוָדתֹו ְּבַהְרֵרי קֶֹדׁש. אֵֹהב יהוה ַׁשֲעֵרי 
ִצּיֹון, ִמּכֹל ִמְׁשְּכנֹות ַיֲעקֹב. ִנְכָּבדֹות ְמֻדָּבר ָּב, ִעיר ָהֱאִהים ֶסָלה. 

Szombaton és ünnepnapon

 Sir hámálojsz. Bösuv Ádoj   noj esz sivász Cijojn ho jinu שיר המעלות
 kö chojlmim. Oz ji mo  lé szöchojk pinu ulö soj  né nu rino, 
oz jojmru vá  goj im, higdil Ádojnoj lá ászojsz im éle. Higdil Ádoj noj lá-
szojsz imonu, ho jinu szö m échim. Suvo Ádoj noj esz sö vi szénu, ká á fi kim 
bá Negev. Házojrim bö dimo börino jikcojru. Ho lojch jé léch uvochoj, 
noj szé mes ech házorá, boj jovoj vörino noj szé álu  mojszov.

 Livné Kojrách mizmojr sir. Jöszudoszoj böháröré koj  des. Ojhév לבני
 Ádoj noj sá á ré Cijojn, mikojl mis kö n ojsz Jáákojv. Nichbodojsz 

Szombaton és ünnepnapon

 ,Zarándokének. Mikor vissza hozza az Örökkévaló Ci on foglyait שיר המעלות
 mi mintha ál mot lát tunk volna. Kacag junk teli szájjal, ujjongva vi-
ga dozzunk. Más népek így fog nak szólni: Nagyot tett ve lük az Örök kévaló. Bizony 
na gyot is tett velünk az Örökkévaló, ezért örven dez tünk annyira. Hozd vissza 
Örökkévaló Istenünk a többi foglyunkat is, mint dél vi dé ken az idõszakos pa ta ko kat, 
hogy akik kön nyezve vetet  tek, vigadozva arassanak. Aki vetõmagját sírva cipelte, 
ör vendezve forduljon vissza, bol dogan takarítsa be kévéit. (126. zsoltár)

 Korách fiainak zsoltár é ne ke. Szent hegyen ala pí tot ta az Örökkévaló לבני
 Cion kapuit: job ban szereti azo kat Jákob min den lakó he lyénél. Dicsõ dol-

* Asztali áldás... A jegyzeteket lásd a 199–200. oldalon.
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סדר ברכת המזון

Hétköznap ezt mondjuk:

-Bábel folyamai mellett ül tünk, bizony sírtunk is, mi kor Ci  onra em על נהרות
 lé keztünk. Az ot tani szo morúfüzekre akasz tottuk hár fáinkat, mert 
akik ra bul ej tet tek, énekszót köve tel tek tõlünk, zaklatóink víg ságot: „Ének eljetek 
nekünk Ci on-ének et.” Hogyan énekel het nénk az Örökkévalónak szó ló éne ket 

Hétköznap ezt mondjuk:

 Ál náhárojsz Bovel, som jo  sá vnu gám bochinu bö zochrénu על נהרות
 esz Cijojn. Ál áro  vim böszojcha tolinu ki  nojroj szénu. Ki 
som sö élu nu sojvénu divréj sir vöszoj lo léjnu szimcho, si ru lonu mi sir 
Cijojn. Éjch no sir esz sir Ádojnoj ál ád mász né ch or. Im esko chéch 

Hétköznap ezt mondjuk:

ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל, ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון. ַעל 
ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה ָּתִלינּו ִּכּנֹרֹוֵתינּו. ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי 
ִׁשיר ְותֹוָלֵלינּו ִשְֹמָחה, ִׁשירּו ָלנּו ִמִּׁשיר ִצּיֹון. ֵאי ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר 
יהוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר. ִאם ֶאְׁשָּכֵח ְירּוָׁשָלִים ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני. ִּתְדַּבק

mö  dubor boch, ir ho Eloj him szelo. Ázkir Ráháv uVo vel löjojdoj, hiné 
Fö le sesz vöCojr im Kus ze ju lád som. UlöCijojn jéomár is vöis julád 
bo, vöhu jö choj  nöneho eljojn. Ádoj noj jisz pojr bichszojv ámim, ze ju-
lád som szelo. Vö sorim kö chojlölim, kojl májo náj boch.

go  kat beszél nek rólad, Isten ör ök vá rosa. Egyiptomot és Ba b i lóniát azok között 
fogom em  líteni, akik ismer nek en gem. Filisztea, Tirusz és Kús: en nek ott van 
a szülõha zája. Ci onról pedig ezt mon  dják: Min degyiküknek ez a szülõha zá  ja. 
A Legfelsõ szi lárdítsa meg ezt. Az Örök kévaló örökké szám  ba veszi a né pe ket, 
ami kor beírja õket: Ez ott szüle tett. Kör tánc ban ének lik: Minden for rá som belõled 
fa kad.  

(87. zsoltár)
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ַאְזִּכיר ַרַהב ּוָבֶבל ְלֹיְדָעי, ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹור ִעם ּכּוׁש, ֶזה ֻיַּלד ָׁשם. 
ּוְלִצּיֹון ֵיָאַמר ִאיׁש ְוִאיׁש ֻיַּלד ָּבּה, ְוהּוא ְיכֹוְנֶנָה ֶעְליֹון. יהוה ִיְסּפֹר 
.ִּבְכתֹוב ַעִּמים, ֶזה ֻיַּלד ָׁשם ֶסָלה. ְוָׁשִרים ְּכחְֹלִלים, ּכֹל ַמְעָיַני ָּב



Az asztali áldás elõtt 

ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם א ֶאְזְּכֵרִכי, ִאם א ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִים ַעל רֹאׁש 
ִשְֹמָחִתי. ְזכֹר יהוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלִים, ָהאְֹמִרים ָערּו 
ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה. ַּבת ָּבֶבל ַהְּׁשדּוָדה, ַאְׁשֵרי ֶׁשְיַׁשֶּלם ָל, ֶאת 

ְּגמּוֵל ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו. ַאְׁשֵרי ֶׁשֹּיאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת עָֹלַלִי ֶאל ַהָּסַלע. 
ַלְמַנֵּצח ִּבְנִגינֹת ִמְזמֹור ִׁשיר. ֱאִהים ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו, ָיֵאר ָּפָניו 
ִאָּתנּו ֶסָלה. ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכ, ְּבָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶת. יֹודּו ַעִּמים 
ֱאִהים, יֹודּו ַעִּמים ֻּכָּלם. ִיְׂשְמחּו ִויַרְּננּו ְלֻאִּמים, ִּכי ִתְׁשּפֹט ַעִּמים

Jö ru so loim tiskách jö mini. Tidbák lö sojni li ch ki im loj ezkréchi, im 
loj áále esz Jörusoláim ál rojs szimchoszi. Zöchojr Ádoj  noj livnéj 
Edojm esz jojm Jörusoloim, ho oj m rim oru oru ád hájöszojd ba. Bász 
Bovel hásdudo, ás réj se jösálem loch esz gö  mu léch segomált lonu. 
Ás réj sejojchéz vönipéc esz oj lo lájich el há szolá.

-Lámnácéách binginojsz miz  mojr sir. Elojhim jö cho  né nu vi vor למנצח
 ché nu, jo ér po n ov itonu szelo. Lo dá ász bo or ec dárkecho, bö chol 
goj im jö suo szecho. Joj ducho ám im Elojhim, joj ducho ám im kulom. 
Ji sz  möchu vi  rá nönu lö u mim, ki szispojt ám im mi sojr, ulöumim bo orec 
tá  nchém sze lo. Joj ducho ám im Elojhim, joj du cho ámim kulom. Erec 

idegen földön? Ha el fel edlek, Jeruzsálem, sor vad jon el a jobbom. Ta pad jon 
nyel vem az ínyemhez, ha nem em lékezem meg rólad, ha nem emelem Jeru-
zsálemet öröm öm te tõ pont jára. Emlé kezz, Örök kévaló, az edomi tákra, akik 
azt mondták Jeru zsálem nap ján: dúljátok fel, dúl játok az alapokig. Babilon 
pusz tu lás ra méltó leánya, bol dog, aki meg fizet neked azért, amit ve lünk tettél. 
Boldog, aki meg ra gad ván szétzúzza cse csemõidet a sziklán.

(137. zsoltár)

 A karmesternek: zene kí sérettel. Zsoltárének. Áld jon meg minket למנצח
 ke gye sen az Is ten, fordítsa felénk ar ca fé nyét örökké. Hadd is mer jék 
meg a földön útjai dat, minden nép ség segít sé ge det. Hadd ad ja nak neked há lát 
a népek, Is te nem, hadd ismerjen el Téged min  den nemzetség. Örül je nek, uj-
jongjanak a nemze tek, hisz Te örökké méltányosan ítél kezel a né pe ken, a föld 
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סדר ברכת המזון

min den nem ze tén. Hadd adjanak ne ked hálát a né pek, Istenem, hadd is mer jen 
el Téged min den nép ség. A föld meghozta ter  mését, megáldott ben nün ket az 
Isten. Áldjon meg min ket az Isten, hadd tisz teljék Õt vi lág szerte.

(67. zsoltár)

no sz no jö  vula, jövorchénu Eloj him Elojhéjnu. Jö vor ché nu Elojhim, 
vöijröu oj  szoj kol áfszéj orec.

Minden napra:

Áldom az Örökkévalót min den kor, állandóan Õt di csé ri a szám. Mindezt אברכה
 hallva a végsõ ta nul ság ez: féld Is tent, és tar tsd meg parancsolatait, mert 
ez minden embernek köte les sé ge. Az Örökkévaló di csé re tét hirdeti szám, hadd 
áldja min den teremtmény szent Ne vét min dörökre. Áldjuk mi is az Ör ök kévalót 
most és min dö rök ké, halleluja.

(Zsoltárok 34:2., Prédikátor 12:13., 
Zsoltárok 145:21., 115:18.) 

Minden napra:

 Ávorcho esz Ádojnoj bö  chol ész, tomid tö hi lo szoj bö fi. Szojf אברכה
 do vor há kojl nis mo, esz hoElojhim jö ro vö esz micvojszov sö-
mojr, ki ze kol hoodom. Tö hilász Ádoj noj jödáber pi, vivoréch kol 
bo szor sém kodsoj löojlom vo ed. Vá ánáchnu növoréch jo, mé áto vöád 
ojlom, há lölu jo.
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 ִהים, יֹודּוַעִּמים ֱא ִמיׁשֹור, ּוְלֻאִּמים ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה. יֹודּו
ַעִּמים ֻּכָּלם. ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה, ְיָבְרֵכנּו ֱאִהים ֱאֵהינּו. ְיָבְרֵכנּו 

ֱאִהים, ְוִייְראּו אֹתֹו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ.
Minden napra:

ֲאָבְרָכה ֶאת יהוה ְּבָכל ֵעת, ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי. סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל 
ִנְׁשָמע, ֶאת ָהֱאִהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור, ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם. 
ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ָּבָׂשר ֵׁשם  ָּכל   ִויָבֵר ִּפי,  ְיַדֶּבר  ְּתִהַּלת יהוה 

ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵר ָיּה, ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, ַהְללּוָיּה.



Sábeszi imakönyv

Májim áchárojnim* kézleöntés elõtt ezt mondjuk:

 Ezt kapja a bûnös ember osz tályrészül Istentõl, ezt örök li be szédéért זה חלק
 Istentõl. (Jób 20:29.)

Májim áchárojnim kézleöntés után ezt mondjuk:

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

Zimun: A házigazda felemeli a poharat és így kezdi:

.Uraim, mondjuk el az asz ta li áldást הב לן

Májim áchárojnim kézleöntés elõtt ezt mondjuk:

 .Ze chélek odom roso mé Eloj him, vönáchálász imroj mé Él זה חלק

Májim áchárojnim kézleöntés után ezt mondjuk:

 .Vájdábér éláj, ze há su l chon áser lifné Ádojnoj וידבר

Zimun: A házigazda felemeli a poharat és így kezdi:

 Háv lon vönivrich. [Jiddisül: Rábojszáj mir velln bentsn.] הב לן

* Májim áchárojnim – Étkezés utáni kézmosás: Az asztali áldás elõtt szokásos kezet mos-
ni. Ezt befejezõ mosdásnak (májim áchárojnim) hívjuk. A szokás eredete, hogy régen egy erõs, 
úgynevezett szodomai sót használtak az étkezéshez, és annak elkerülése végett, hogy ez a szembe 
kerüljön, az étkezés után közvetlenül megmosták ujjaikat. Jelképezi ez a kézmosás az étkezés és 
az áldás közötti elválasztást is.
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Májim áchárojnim kézleöntés elõtt ezt mondjuk:

ֶזה ֵחֶלק ָאָדם ָרָׁשע ֵמֱאִהים, ְוַנֲחַלת ִאְמרֹו ֵמֵאל.
Májim áchárojnim kézleöntés után ezt mondjuk:

ַוְיַדֵּבר ֵאַלי, ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני יהוה.
Zimun – Felhívás az áldásra

Ha legalább három felnõtt férfi vesz részt az étkezésben, 
ezeket az áldásokat is mondjuk (mezumánt bencsolunk). 

A házigazda felemeli a poharat és így kezdi:

.ַהב ָלן ְוִנְבִרי
[Jiddisül: ַרּבֹוַתי ִמיר וֶועִלין ֶּבעְנְטִׁשין.]



זימון

Többiek, azután az áldásvezetõ:
 .Áldott legyen az Örökkévaló neve mostantól mindörökké יהי

Az áldásvezetõ:
- Az itt ülõk engedelmével ál djuk [ha tízen vannak, hoz záteszi: Is tenün ברשות
  ket], akinek ételébõl most ettünk. 

Többiek, azután az áldásvezetõ:
-Legyen áldott [ha tízen vannak, hozzáteszi: Isten ünk], akinek kenyerébõl et ברוך
  tünk, és jóságából élünk.  

Innen együtt mondják.

Többiek, azután az áldásvezetõ:

  .Jöhi sém Ádojnoj mö voj roch méáto vöád ojlom יהי

Az áldásvezetõ:

Birsusz moronon vö rá bon on vörábojszáj nö vo réch [ha tízen ברשות
 van nak, hozzáteszi: Eloj hénu] seochálnu miseloj. 

Többiek, azután az áldásvezetõ:

 Boruch [ha tízen vannak, hozzáteszi: Eloj hénu] se ochál nu miseloj ברוך
 uv tuvoj choj inu.  

Innen együtt mondják.
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Többiek, azután az áldásvezetõ:

ְיִהי ֵׁשם יהוה ְמבָֹר ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.
Az áldásvezetõ:

:Ha tízen vannak, hozzáteszi] ִּבְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי. ְנָבֵר
ֱאֵהינּו] ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו.

Többiek, azután az áldásvezetõ:

ִמֶּׁשּלֹו,  ֶׁשָאַכְלנּו  ֱאֵהינּו]   :Ha tízen vannak, hozzáteszi]  ָּברּו
ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.

Innen együtt mondják.



Sábeszi imakönyv

Aki egyedül étkezett, itt folytatja az áldásmondást.

-Áldott vagy Te, Örök kévaló Istenünk, a Világ Ura, ki szeretettel és irga ברוך
 lom mal viseled gondját a vi lágnak, ki kegyelmesen ke nye ret juttatsz minden 
élõnek, kinek kö szön etj ük, hogy soha semmiben nem szen vedtünk hiányt, és re-
mél hetõleg nem is fogunk so ha. Hatalmas a Te neved. Mert ellátónk és gondos-
ko dónk vagy, mindenkivel csak jót tevõ, aki minden teremt ménynek élelmet 
juttatsz. Amint írva van: „Kinyitod kezedet, és kegyelmed ben kielégítesz minden 
élõ lényt” (Zsoltárok 145:16.). Áldott vagy Örök kévaló, aki mindenkit el látsz.

Aki egyedül étkezett, itt folytatja az áldásmondást.

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, há zon esz ברוך
 hooj lom kuloj bö tu voj, böchén böcheszed uvö rá chámim, Hu 
nojszén le chem löchol boszor, ki lö oj lom chászdoj. Uvtuvoj há go dojl 
imonu tomid loj cho szér lonu vöál jechszár lonu mo zojn löojlom voed, 
bá ávur sömoj hágodojl, ki Hu Él zon umöfárnész lákojl umé tiv lákojl 
uméchin mo zojn löchol börijojszov áser boro, koomur: Pojszéách esz 
jodecho, umászbiá lö chol cháj rocojn. Boruch Áto Ádojnoj, házon esz 
há kojl.

* Asztali áldás... A „bencsolás”. Zsidó ember étkezés elõtt és után áldja az Örökkévalót, aki megadja 
neki a mindennapit. Az étkezés utáni ima eredete bibliai: Mózes mondja egyik búcsúbeszédében: 
„…és majd enni fogsz és jóllaksz, és áldani fogod az Örökkévalót azért a jó országért, amit neked 
adott.” (5Mózes 8:10.). A hagyomány szerint Mózes, Józsué, Dávid és Salamon írták az elsõ három 
áldást, míg a negyediket a Talmud bölcsei szerkesztették Bétár pusztulása után (Bráchot 48b.). 
Csak akkor mondják ezt a szöveget, ha kenyeret ettek.
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Asztali áldás* • ברכת המזון·
Aki egyedül étkezett, itt folytatja az áldásmondást.

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 
ִּכי ָּבָׂשר,  ְלָכל  ֶלֶחם  נֹוֵתן  הּוא  ּוְבַרֲחִמים,  ְּבֶחֶסד  ְּבֵחן  ְּבטּובֹו, 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ִעָּמנּו ָּתִמיד א ָחֵסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר
ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול, ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס
ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא, ָּכָאמּור:
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד, ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ַהָּזן ֶאת

ַהּכֹל.



ברכת המזון

 Hálát adunk Neked, Örök kévaló Istenünk, hogy atyáinknak hagytad örökbe נודה
 ezt a gyönyörûséges, termé keny, tágas országot, s hogy ki vezettél minket 
Egyiptom föld jérõl, a rabszolgaság há zából, hogy testünkre pe csételt szövetséget 
kötöttél ve lünk, és megtanítottál ben nünket a Tórára és an nak parancsaira és 
törvé nye i  re, s hogy kegyes, szere tet tel jes élettel ajándékoztál meg bennünket és 
gon dos kod tál az élelmünkrõl min dig, minden nap, minden idõben és minden órán.

 Nojde löcho, Ádojnoj Eloj hénu, ál sehinchálto lá  ávoj  szénu erec נודה
 chem do tojvo uröchovo, vöál se hoj  cész onu Ádojnoj Eloj hénu 
mé  erec Micrájim, uf di  szo nu mi  bész ávodim, vöál bö ri sz cho se cho-
számto biv  szo  rénu, vöál Toj ro szcho se  li mád ötonu, vöál chu ke cho 
se  hoj dá to nu, vö ál cháj im chén vocheszed se  choj nán  to nu, vöál áchi lász 
mo zojn so áto zon umö fárnész oj  szo  nu to mid, böchol jojm uvö chol 
ész uvö chol soo.

A bencsolásról
A Talmud elmondja egy emlékezetes „bencsolás” történetét. Alexander 
Jánáj, a nagy chásmoneus király (i. e. II–I. század fordulója), valami miatt 
megharagudott Simon ben Sátáchra, a Szánhedrin elnökére – aki egyébként 
sógora volt –, és ezért a bölcs elbujdosott. Egyszer külföldi vendégek voltak 
a királynál, aki elhívatta sógorát, megígérve, hogy nem lesz bántódása. 
Ott ült velük, de enni nem adtak neki, viszont felkérték, hogy mondja el 
az asztali áldást. Simon így kezdte: „Áldjuk, akiébõl Jánáj evett!” A király 
fölöttébb megdühödött, és azt mondta: sosem hallotta, hogy Jánáj nevét 
említenék az asztali áldásban. Simon így felelt: „Hát mit mondtam volna? 
Hogy ettem? Ha egyszer nem ettem...”. Erre adtak neki egy pohár bort, 
ami után szabályszerûen bencsolt. (Bráchot 48a.)
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Hála a Szentföldért

נֹוֶדה ְּל, יהוה ֱאֵהינּו, ַעל ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָּדה
ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ  ֱאֵהינּו  יהוה  ֶׁשהֹוֵצאָתנּו  ְוַעל  ּוְרָחָבה,  טֹוָבה 
 ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְת ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים, ְוַעל ְּבִריְת
ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו, ְוַעל ֻחֶּקי ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו, ְוַעל ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו, 
ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָּתִמיד, ְּבָכל יֹום ּוְבָכל 

ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה.



Asztali áldás

Chánukakor és purimkor a következõt tesszük hozzá:
 A csodákért, a megme ne kü lésért, a hõstettekért, a se gítségért, a על הנסים
 csodák ért, amit õseinkért tettél an nak idején ezekben a na pok ban.

Chánukakor:
 A Chásmoneus nem zet ség beli Mátitjáhu, Jo chá n án fia, a fõpap és fiai בימי
 idej én, amikor a go nosz görög uralom néped, Iz rael ellen kelt, hogy el fe lej-
tes se vele tanodat, s így aka ratod el lenére áthágja ren de le tei det, Te nagy ke gyel-
med ben mellé álltál baja idején, per be szálltál érte, javára dön  töttél, bosszút álltál 
ér te, a hõs ködõket a gyen gék, a so ka ságot a kevesek, a tisz tá ta lan okat a tiszták, 
a gono szok at az igazak, a rossz aka ra tú akat a tanod dal foglalkozók ke zére ad tad, 
magadnak nagy, szent Nevet szereztél e vi lágon, népednek, Izraelnek meg nagy 
gyõzelmet és sza badulást adtál mindmáig. Az után eljöttek fiaid házad csar nokába, 

Chánukakor és purimkor a következõt tesszük hozzá:
 Ál hániszim vöál há pur kon vöál hágövurojsz voál há  tösuojsz על הנסים
 vöál há milchomojsz se   osziszo láávojszénu bá jom im hohém 
bázmán háze.

Chánukakor:
 Biméj Mátiszjohu ben Joj cho non kojhén godojl Chá smojnoi בימי
 uvo nov, kö se om do má lchusz Jovon ho rö soo ál ám cho Jiszroél, 
lö  hás kichom toj roszecho, ulö há ávirom mé chukéj rö coj ne cho, vö Áto 
bö  ráchá me cho horábim, omá döto lohem bö   ész co ro szom, rávto esz 
ri vom, dánto esz dinom, no   kámto esz ni k mo szom, mo szár to gibojrim 
bö  jád chá losim, vörábim bö jád mö átim, utöméim bojád tö hoj rim, 
urö sojim böjád cá di kim, vözédim böjád oj szkéj szoj ro szecho. Ulöcho 
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Chánukakor és purimkor a következõt tesszük hozzá:

ְוַעל  ַהְּתׁשּועֹות  ְוַעל  ַהְּגבּורֹות  ְוַעל  ַהֻּפְרָקן  ְוַעל  ַהִּנִּסים  ַעל 
ַהִּמְלָחמֹות ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה.

Chánukakor:

ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ָּגדֹול ַחְׁשמֹוָנִאי ּוָבָניו, ְּכֶׁשָעְמָדה 
 ,ּתֹוָרֶת ְלַהְׁשִּכיָחם  ִיְׂשָרֵאל,   ַעְּמ ַעל  ָהְרָׁשָעה  ָיָון  ַמְלכּות 
ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנ, ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים, ָעַמְדָּת ָלֶהם 
ְּבֵעת ָצָרָתם, ַרְבָּת ֶאת ִריָבם, ַּדְנָּת ֶאת ִּדיָנם, ָנַקְמָּת ֶאת ִנְקָמָתם, 
ָמַסְרָּת ִּגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים, ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים, ּוְטֵמִאים ְּבַיד 
 ּוְל .ְטהֹוִרים, ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים, ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶת
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ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמ, ּוְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה 
ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהיֹום ַהֶּזה. ְוַאַחר ֵּכן ָּבאּו ָבֶני ִלְדִביר ֵביֶת, ּוִפּנּו 
 ,ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁש ,ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָּדֶׁש ,ֶאת ֵהיָכֶל
ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאּלּו, ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול.

Purimkor:

ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה, ְּכֶׁשָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן  ִּביֵמי ָמְרְּדַכי 
ָהָרָׁשע, ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְיהּוִדים, ִמַנַער ְוַעד 
ָזֵקן, ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָחד, ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר, 
הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר, ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז. ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ֵהַפְרָּת ֶאת 
ֲעָצתֹו, ְוִקְלַקְלָּת ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו, ַוֲהֵׁשבֹוָת ּלֹו ְּגמּולֹו ְּברֹאׁשֹו, ְוָתלּו 

אֹותֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ.

kitakarították lako dat, megtisztították Szenté lye det, és szent ud varodban mé cse-
seket gyúj tottak. Majd há la adásra je lölték ki Chánuká e nyolc napját, nagy Neved 
di csé retére.

Purimkor:
 Mordecháj és Eszter ide jé ben, Susán fõvárosban, ami kor a gonosz Hámán בימי
 ellenük kelt, és az összes zsidót a gyer mekekkel, öregekkel, cse csemõkkel 
és asszo nyok kal egyetemben akarta el pusz títani, leölni és kiirtani egy nap 
alatt, a tizen ket te dik hónap, azaz ádár tizen har madik napján, és vagyo nukat 
is el akar ta rabolni, nagy irgalmadban meghiúsí tot   tad terveit, keresztül húz tad 
szá mí tá sát, és a bünte tést az õ fejére hárítottad: fia ival együtt bitóra került. 

osziszo sém godojl vö ko dojs bö oj lo me cho, ulö ám cho Jiszroél oszi szo 
tösuo gö  dojlo ufur kon köhájojm háze. Vöáchár kén bou vo ne cho 
lidvir béj sze cho, ufi nu esz héj cho le cho, vö ti há ru esz mi k do se cho, 
vö hid li ku né rojsz bö chá cö rojsz kod  se cho, vökovu sö   moj nász jö méj 
Chánuko élu, lö hoj dojsz ulö hálél lö sim cho há godojl. 

Purimkor:
 Biméj Mordöcháj vö Esz tér böSusán hábiro, kö se omád áléjhem בימי
 Homon ho ro so, bikés löhásmid lá há rojg ulöábéd esz kol há jö hu-
d im, mináár vöád zokén, táf vönosim böjojm echod, bi sölojso oszor 
lö chojdes sö néjm oszor, hu chojdes Ádor, usölolom lovojz. Vö Áto bö-
rá chámecho ho rá bim héfárto esz ácoszoj, vö kil  kálto esz máchásávtoj, 
vá   hásévojszo loj gömuloj bö rojsoj, vöszolu ojszoj vö esz bonov ál hoéc.
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Minden napra:

 ,ּוְמָבְרִכים אֹוָת ,ֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְוַעל ַהּכֹל יהוה ֱא
ְוָאַכְלָּת  ַּכָּכתּוב:  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָּתִמיד  ַחי  ָּכל  ְּבִפי   ִׁשְמ  ִיְתָּבֵר
 .ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל ,ֶהיְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת יהוה ֱא

ָּברּו ַאָּתה יהוה, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון.
Ima Jeruzsálem újjáépítéséért

 ,ִעיֶר ְירּוָׁשַלִים  ְוַעל   ,ַעֶּמ ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ֱאֵהינּו  יהוה  ַרֵחם 
ְוַעל   ,ְמִׁשיֶח ָּדִוד  ֵּבית  ַמְלכּות  ְוַעל   ,ְּכבֹוֶד ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון  ְוַעל 
ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמ ָעָליו. ֱאֵהינּו, ָאִבינּו, רֹוֵענּו 

Minden napra:

-Vöál hákojl Ádojnoj Eloj hé ünu ánáchnu moj dim loch, umö ועל הכל
 vor chim oj szo ch, jisz boréch simcho bö fi kol cháj tomid lö-
oj lom voed. Ká koszuv: vö o chál to vö szo vo to uvé rá ch to esz Ádojnoj 
Eloj hecho, ál hoorec há toj vo áser no szán loch. Bo ruch Áto Ádoj noj, 
ál ho or ec vöál há mozojn.

Ima Jeruzsálem újjáépítéséért

 Ráchém Ádojnoj Eloj hé nu ál Jiszroél ámecho, vöál Jö ru so láim רחם
 ire cho, vöál Ci jojn mis kán kövojdecho, vö ál má l chusz bész Dovid 
mö si che cho, vöál hábájisz há go dojl vö hákodojs senikro si mcho olov. 

Minden napra:

 Hálásak vagyunk hát Ne ked, Örökkévaló Isten ünk, mindezért, és ועל הכל
 ál dunk Té ged, dicsérje a nevedet min den élõ, örökkön örök ké. Mint 
aho gyan az Írás ta nítja: „ha ettél és betel tél, magasz tald az Ör ök ké va lót, Iste-
nedet, kö szönd meg Neki a nektek jut ta tott szép or szá got.” (5 Mó z es 8:10.) Ál dott 
vagy Örök kévaló, az or szágért és a táp lá ló ter mé sé ért.

Ima Jeruzsálem újjáépítéséért

-Könyörülj meg, Örökké va ló Istenünk Izraelen, a Te né peden, és Je ru zsá רחם
 le men, a vá rosodon és Cionon, dicsõséged színhelyén, és felken ted nek, 
Dávidnak király sá gán, és a nagy Szentélyen, me lyet a Te neved díszít. Atyánk, 
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Elojhénu, ovinu, rojénu [hétköznap: rö énu] zojnénu p á r nöszénu vö-
chálkölénu vö há rvichénu, vö hárvách lonu Ádoj noj Eloj hénu möhéro 
mi kol co roj szénu, vöno ál tá cri ché nu Ádojnoj Elojhénu loj li dé mátnász 
boszor vodom vö  loj lidé hálvooszom, ki im lö jodcho hámöléo, há pö-
szu cho, háködojso vö hor chovo, se loj névojs völoj ni ko lém löojlom 
voed. 

Szombaton hozzátesszük:

-Röcé vöháchálicénu Ádoj   noj Elojhénu bö mic voj  szecho uvö mic רצה
 vász jojm hás  vii hásábosz hágodojl vö  hákodojs háze, ki jojm 
ze go dojl vökodojs hu lö fo  ne cho lisbosz boj vö lo nu ách boj böáhávo 
kö mic vász rö coj necho, uvi r coj n cho ho ni ách lonu, Ádojnoj Eloj hénu, 

pásztorunk, láss el és táplálj minket, könnyíts az életünkön, s szabadíts meg 
bennünket minden gon dun któl, bajunktól. Ne en gedd Örökkévaló Istenünk, hogy 
halandó ember ala mizs nájára vagy kölcsönére szo ruljunk, csupán a Te bõség gel 
teli, felénk táruló szent kezedre, hogy sohase le gyen okunk szégyenke zés re. 

Szombaton hozzátesszük:

 -Légy kegyes hozzánk, Örök kévaló Istenünk, erõsíts meg minket pa ran רצה
 cso  la taid  dal és a he tedik napnak, e nagy, szent szombatnak pa ran csával, 
mert tud juk, hogy nagy és szent ez a nap szá modra is, azért hagy tad meg, hogy 
e napon meg nyu god junk és megpihenjünk pa rancsolataidhoz híven, sze  retettel. 
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[hétköznapon: ְרֵעינּו] זֹוֵננּו ַּפְרְנֵסנּו ְוַכְלְּכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו 

יהוה ֱאֵהינּו ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו, ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו יהוה ֱאֵהינּו]  
א ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם ְוא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ִּכי ִאם ְלָיְד ַהְּמֵלָאה, 
ַהְּפתּוָחה, ַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה, ֶׁשֹּלא ֵנבֹוׁש ְוא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד.

Szombaton hozzátesszük:

ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו יהוה ֱאֵהינּו ְּבִמְצֹוֶתי ּוְבִמְצַות יֹום ַהְּׁשִביִעי 
 ַהַּׁשָּבת ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, ִּכי יֹום ֶזה ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶני
ִלְׁשָּבת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנ, ּוִבְרצֹוְנ ָהִניַח ָלנּו, 
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Újholdkor és ünnepnapon hozzátesszük:

ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  ְוַיִּגיַע,  ְוָיבֹא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֵהי  ֱאֵהינּו 
ְוִיָּׁשַמע, ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְּקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון 
ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּד, ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁש, ְוִזְכרֹון ָּכל
ּוְלֶחֶסד ְלֵחן  ְלטֹוָבה,  ִלְפֵליָטה   ,ְלָפֶני ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית   ַעְּמ

ּוְלַרֲחִמים, ּוְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום

Újholdkor és ünnepnapon hozzátesszük:

 Elojhénu vÉlojhéj ávoj szénu, jáále vöjovoj vöjágiá, vö jéroe אלהינו
 vö jéroce vöjisomá, vö jipokéd vöjizochér zich rojnénu ufik doj-
né nu vö zich rojn ávojszénu, vözichrojn Mosiách ben Dovid áv de cho, 
vö zichrojn Jörusolájim ir kodsecho, vözichrojn kol ám cho bész Jisz-
roél, lö fo ne cho, lifléto lötojvo, lö chén ulöcheszed ulö rá chá mim, 
ulö chá jim tojvim ulö so lojm böjojm 

Újholdkor és ünnepnapon hozzátesszük:

 Istenünk és atyáink Is tene. Szálljon fel, törjön a ma gasba, érkezzen אלהינו
 Elé bed és fogadtassék kegyesen, lát tas sék és hallgattassék meg. Jus son 
eszedbe a magunk és atyáink sorsának emléke, Dá vid szolgád ivadékának, a 
Messiásnak emléke, Jeruzsá lemnek, szent városodnak em léke, és egész né-
pednek, Iz raelnek az emléke. Vál ja nak mind oltalommá és me ne dékké, kegyes 
könyörület té, boldog, békés jó életté 
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ְמנּוָחֵתנּו,  ְּביֹום  ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ָצָרה  ְתֵהא  ֶׁשֹּלא  ֱאֵהינּו,  יהוה 
ְוַהְרֵאנּו יהוה ֱאֵהינּו ְּבֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶר, ּוְבִבְנַין ְירּוָׁשַלִים ִעיר 

ָקְדֶׁש, ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶּנָחמֹות.

se loj szöhé coro vö jogojn vá ánocho böjojm mö  nu cho szénu, vöhárénu 
Ádoj noj Eloj hénu bö ne cho mász Ci jojn irecho, uvövinján Jö ru so lájim 
ir kod secho, ki Áto hu báál há jösuojsz uváál há ne cho mojsz.

Tedd Örökké va ló Is te n ünk, hogy nyugal munk e napját gond, baj, bá nat meg 
ne zavarja, és en gedd me gérnünk Urunk, Is te nünk, székhelyednek, Ci on nak a 
meg vi gasz ta lódását, és szent vá rosodnak, Jeru zsá lemnek a felépülését, hisz Te 
vagy az üdv és vigasz Istene. 
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[ünnepnapokon: és a szent gyülekezés ezen ün ne pén.] Emlékezz meg rólunk 
ke gyesen, tedd e napot ál dot tá, segíts minket jó életre és óvj meg minket, légy 
kö nyö rületes hozzánk, szánj meg minket és irgalmazz ne künk, mert csak Rád 
füg gesz tjük szemünket, ki a vi gasz és a könyörület Istene vagy. 

[ünnepnapokon: böjojm tojv mikro kojdes háze.] Zochrénu Ádoj noj 
Elojhé nu boj lötojvo, uf ok dénu voj livrocho, vö hoj si énu voj lö chájim 
tojvim. Uvid vár jö suo vöráchámim chusz vö cho nénu vöráchém olé nu 
vöhojsiénu, ki Élecho éné nu, ki Él melech chánun vö ráchum oto. 

[ünnepnapokon: ְּביֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה.] ָזְכֵרנּו יהוה ֱאֵהינּו 
ְלַחִּיים טֹוִבים.  בֹו  ְוהֹוִׁשיֵענּו  ִלְבָרָכה,  בֹו  ּוָפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה,  ּבֹו 
ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו, ִּכי 

ֵאֶלי ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה.

Peszáchkor:

ַחג ַהַמּצֹות ַהֶּזה,

Újholdkor:
Rojs Háchojdes háze.

Újholdkor:
Ros Chodes e nap ján.

Újholdkor:

רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה.
Rojs hásonokor:

ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה,
Sovuojszkor:

ַחג ַהָׁשֻבעֹות ַהֶּזה,
Smini Áceresz és Szimchász Tojrokor:

ְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהֶּזה,

Smini Áceresz és Szimchász Tojrokor:

Smini Ácersz háchág háze,

Szukkojszkor:

ַחג ַהֻסּכֹות ַהֶּזה,

Peszáchkor:
Chág Hámácojsz háze, 

Sovuojszkor:
Chág Hásovuojsz háze, 

Rojs hásonokor:
Házikorojn háze, 

Szukkojszkor:

Chág Hászukkojsz háze, 

Peszáchkor:
a pász ka ezen ünnepén, 

Sovuojszkor:
a Sávuot ezen ünnepén, 

Rojs hásonokor:
az Emlékezés Napján, 

Szukkojszkor:
a Szukkot ezen ünnepén, 

Smini Ácereszkor:
a Smini Áceret ezen ünnepén, 

Aki elfelejtette mondani a fenti betoldásokat, 
az a 217. oldalon jelöltek szerint cselekedjen.
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Minden napra

 Uvné Jörusolájim ir há koj des bimhéro vöjoménu. Bo ruch Áto ובנה
 Ádoj noj, bojné vö ráchámov Jörusolojim, omén. 

 ,Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech hoojlom, ho Él, Ovinu ברוך
 Mál ké nu, Ádi ré nu, Bojrénu, Gojálénu, Jojc  rénu, Ködojsénu kö-
dojs Já  ákojv, Rojénu rojé Ji sz ro él, hámelech hátojv vö há mé  tiv lákojl 
böchol jojm vö jojm. Hu hétiv lonu, Hu mé tiv lonu, Hu jéjtiv lonu, 
Hu gö mo lo nu, Hu goj m lénu, Hu jigmölénu loád lö chén ulöcheszed 
ulörá chá m im ulörevách, hácolo vö hác locho, börocho visuo, ne chomo, 

Minden napra

 -És építsd fel Jeruzsále met, szent városunkat mie lõbb, még a mi nap jaink ובנה
 ban. Ál dott vagy Te Örökkévaló, aki irgalmában felépíti Jeru zsálemet. Ámen.

 ,Áldott vagy Te, Örökké való Istenünk, a Világ Ura, Atyánk, Királyunk ברוך
 Erõssé günk, Alkotónk, Megvál tónk, Teremtõnk, Szentünk, Já kob Szentje, 
Pásztorunk, Izrael Pásztora, a jóságos Úr, aki mindenkivel jót tesz*, nap mint 
nap. Õ tett jót ve lünk, Õ tesz jót velünk, és Õ fog velünk jót tenni. Õ hal mo zott 
el, halmoz el ma is és fog elhalmozni ben nün ket kegyelmével, irgal má val, sikerrel, 

* ...jó Király, ki mindenkivel jót tesz... A Talmud élénk színekkel ecseteli, milyen vérfürdõt 
rendeztek a római hódítók, miután elfoglalták Bétárt, a Bár Kochbá-felkelés utolsó fellegvárát, és a 
vezér – akiben Rabbi Ákivá a potenciális Messiást látta – hõsi halált halt. Egyes midrások szerint a 
lovak orrukig gázoltak a vérben... Az asztali imának ez a negyedik szakasza Jávnéban keletkezett, 
miután a római zsarnokok megengedték, hogy eltemessék a Bétárban legyilkolt zsidókat.
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Minden napra

ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָּברּו ַאָּתה יהוה, 
ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָׁשָלִים, ָאֵמן.

Hálaima Isten jóságáért

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ָהֵאל, ָאִבינּו, ַמְלֵּכנּו, 
ַאִּדיֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ּגֲֹאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב, רֹוֵענּו רֹוֵעה 
ִיְׂשָרֵאל, ַהֶּמֶל ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלּכֹל ְּבָכל יֹום ָויֹום. הּוא ֵהיִטיב 
ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו,  ֵייִטיב ָלנּו, הּוא  ָלנּו, הּוא ֵמִטיב ָלנּו, הּוא 
הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח, ַהָּצָלה ְוַהְצָלָחה, 



ברכת המזון

ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה, ֶנָחָמה, ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה, ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום
ְוָכל טֹוב, ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו.

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלֹו ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. 
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּבֵר ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ְוִיְתָּפֵאר ָּבנּו ָלַעד ּוְלֵנַצח  ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים,  ָהַרֲחָמן הּוא 
ְנָצִחים, ְוִיְתַהַּדר ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.

ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד.
ַצָּואֵרנּו, ְוהּוא יֹוִליֵכנּו  ִיְׁשּבֹור עֹול ַהּגֹוִים ֵמַעל  ָהַרֲחָמן הּוא 

קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו.

párnoszo vö chál kolo, vöráchámim vöchájim vö solojm vöchol tojv, 
umi kol tuv löojlom ál jö chász rénu.

.Horáchámon Hu jimlojch olé nu löojlom voed הרחמן

 .Horáchámon Hu jisz bo réch básomájim uvoorec הרחמן

 Horáchámon Hu jis tá bách lödojr dojrim, vö jisz po  ér bonu loád הרחמן
 ulö nécách nö  cochim, vöjiszhádár bonu lo  ád ulöojlmé ojlomim.

.Horáchámon Hu jö fár nö szé nu böchovojd הרחמן

-Horáchámon Hu jisbojr ojl hágojim méál cávorénu, vö hu joj הרחמן
 li chénu kojmömi jusz löárcénu. 

áldással és sege de lem mel, vigasszal és gond ta lan megélhetéssel, bé kés élet tel 
és mindenféle jó val, hogy hiánytalan boldog ságban élhessünk mindig.

.Irgalmas Isten, Te uralkodj fölöttünk örökké הרחמן

Könyörületes Isten, Feléd szálljon az áldás, magasz ta lás sal égen és földön הרחמן

 Õt, az Irgalmast dicsérjék minden nemzedékben. Le gyünk mi dicsérete הרחמן
 örökre és örökkön-örökké, legyünk mi ékessége az idõk végeze téig.

.Az Irgalmas gondoskod jon megélhetésünkrõl הרחמן

 A Könyörületes törje le nya kunkról a népek igáját és emelt fõvel vigyen הרחמן
 be hazánkba.
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ֶזה  ֻׁשְלָחן  ְוַעל  ֶזה  ְּבַבִית  ְמֻרָּבה  ְּבָרָכה  ִיְׁשַלח  הּוא  ָהַרֲחָמן 
ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו.

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב ִויַבֶּׂשר 
ָלנּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.

ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵר ֶאת ָאִבי מֹוִרי ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶּזה. ְוֶאת ִאִּמי 
מֹוָרִתי ַּבְעַלת ַהַּבִית ַהֶּזה, אֹוָתם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָּכל 
ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלנּו. ְּכמֹו ֶׁשֵּבַר ֶאת ֲאבֹוֵתינּו  ֲאֶׁשר ָלֶהם, אֹוָתנּו 
ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל, ֵּכן ְיָבֵר אֹוָתנּו (ְּבֵני ְּבִרית)

ֻּכָּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה, ְונֹאַמר ָאֵמן.

-Horáchámon Hu jislách bro cho mörubo bövájisz ze vöál sul הרחמן
 chon ze se ochál nu olov.

 Horáchámon Hu jislách lo nu esz Élijohu hánovi zo chur látojv הרחמן
 vivászer lonu bö szoj rojsz tojvojsz jösuojsz vö nechomojsz.

 ,Horáchámon Hu jö vo réch esz ovi mojri báál há bájisz há ze הרחמן
 vöesz imi moj roszi bálász hábájisz háze, oj szom vöesz bészom 
vöesz zá rom vö esz kol áser lo hem, ojszonu vöesz kol áser lonu. Kömoj 
se bé rách esz ávoj szénu Ávrohom, Jic  chok vöJáákojv bákojl mi kojl kojl, 
kén jö voréch oj szo nu (bö néj brisz) kulonu já chád biv  rocho sölémo, 
vö noj már omén.

.Az Irgalmas hintsen ál dást e házra, erre az asztal ra, amelynél étkeztünk הרחמן

 ,A Könyörületes küldje el hoz zánk az áldott emlékû Élijáhut, a prófétát הרחמן
 vele kül djön jó híreket, vigaszt és tá mo gatást.

 ,Az Irgalmas áldja meg ta  nító atyámat, e ház fe jét, és ta nító édesanyámat הרחמן
 e ház asszo nyát, õket és há zuk né pét, sarjaikat és min den tu laj donukat. 
Ahogy megál dot ta at yá in kat, Ábrahámot, Izsákot és Já kobot minden nel, min-
den kor, úgy áldjon meg min dnyájunkat (a szö vet ség gyermekeit), leg dú sabb 
ál dásaival, és mon djunk er   re áment.
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Újholdkor:

.Õ, az Irgalmas, hozzon ránk jó és áldott új hóna pot הרחמן

Újholdkor:

 Horáchámon Hu jöchádés oléj nu esz háchojdes háze lö tojvo הרחמן
 vö liv rocho. 

Újholdkor:

ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵּדׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.

 Mimorojm jölámdu olov vö olénu zöchusz setöhé lö mis meresz ממרום
 so lojm, vöniszo vö rocho méész Ádojnoj ucö doko méElojhéj 
jisénu, vö nimco chén vöszéchel tojv böénéj Elojhim vö odom. 

Szombaton:

 Horáchámon Hu ján chi lénu löjojm sekuloj sábosz umö nucho הרחמן
 löchájéj ho oj lomim. 

 ,A magasságos egekbõl olyan érdemet fordítsanak ja  vára és javunkra ממרום
 mely bé kénk biztosítéka lesz, áldást kap junk az Örökkévalótól, igazság-
tevést szabadító Iste nünktol, és tetszést aras sunk Isten és ember sze mében.

Szombaton ezt tesszük hozzá:

-Könyörületes Isten, adjad, hogy megérjük azt a idõt, amely csupa szom הרחמן
 bat* és örökké tartó nyugodalom. 

...csupa szombat... vég nélküli ünnepnapot: Mind a két idézet alatt a messiási idõket értjük. 
A kifejezés forrása a Misná, Támid 7:4. és megtalálható a szombati és ünnepnapi imában is, ld. 
Zsidó imakönyv 250. oldal.

210

ָׁשלֹום,  ְלִמְׁשֶמֶרת  ֶׁשְּתֵהא  ְזכּות  ְוָעֵלינּו  ָעָליו  ְיַלְּמדּו  ִמָּמרֹום 
ְוִנָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת יהוה ּוְצָדָקה ֵמֱאֵהי ִיְׁשֵענו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל 

טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאִהים ְוָאָדם.
Szombaton:

ְלַחֵּיי  ּוְמנּוָחה  ַׁשָּבת  ֶׁשֻּכּלֹו  ְליֹום  ַיְנִחיֵלנּו  הּוא  ָהַרֲחָמן 
ָהעֹוָלִמים.
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Ünnepnapon: 

  *.Irgalmas Isten. Testáld ránk a vég nélküli ünnep napot הרחמן

Szukkojszkor:

 .Õ, az Irgalmas, állítsa helyre Dávid összedõlt sátrát הרחמן

Rojs hásonokor:

 .Õ, az Irgalmas, hozzon ránk jó és áldott új esz ten dõt הרחמן

Ünnepnapon:

 .Horáchámon Hu jánchilénu löjojm sekuloj tojv הרחמן
Szukkojszkor:

.Horáchámon Hu jokim lo nu esz szukkász Dovid há noj fe lesz הרחמן
Rojs hásonokor:

 Horáchámon Hu jöchádés oléj  nu esz hásono házojsz lö tojvo הרחמן
 vö liv ro cho.

Ünnepnapon:

ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב.
Szukkojszkor:

ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסַּכת ָּדִוד ַהנֹוָפֶלת.
Rojs hásonokor:

ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵּדׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.
Minden napra

ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ִמְגּדֹל
ְלָדִוד ִלְמִׁשיחֹו,  ֶחֶסד  ְועֶֹׂשה  ַמְלּכֹו  ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדיל]   :hétköznapon]

Minden napra

-Horáchámon Hu jö zá ké nu limojsz hámosiách ulö  chájé hooj הרחמן
 lom há bo. Mig  dojl (hétköznap: mág dil) jö su ojsz málkoj vö oj sze 

Minden napra:

 Könyörületes Isten, en gedd megérnünk a messiási na pokat és a túlvilági הרחמן
 életet. Vé dõ bástyája vagy Te kirá lyod nak, kegyes pártfogója fel  ken-
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ברכת המזון

ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. עֶֹׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו 
ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

ְיראּו ֶאת יהוה ְקדָֹׁשיו, ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ְּכִפיִרים ָרׁשּו 
ְוָרֵעבּו, ְודְֹרֵׁשי יהוה א ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. הֹודּו ַליהוה ִּכי טֹוב, ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָּברּו ַהֶּגֶבר 
ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביהוה, ְוָהָיה יהוה ִמְבַטחֹו. [ַנַער ָהִייִתי, ַגם ָזַקְנִּתי, 
ְוא ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֵקׁש ָלֶחם. יהוה עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן, 

יהוה ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום.]

che szed limsichoj, lö Dovid ul zá roj ád ojlom. Oj  sze solojm bi mrojmov, 
Hu jáá sze so lojm olénu vö ál kol Jiszroél, vö imru omén.

 Jöru esz Ádojnoj kö doj sov, ki éjn máchszojr li ré ov. Kö firim יראו
 ro su vöroévu, vö  doj rsé Ádojnoj loj já ch szö ru chol tojv. Hojdu 
lÁdojnoj ki tojv, ki löojlom chá szdoj. Poj széách esz jo decho umász-
biá löchol cháj ro cojn. Boruch há ge ver áser jiv tách báÁdojnoj, vö hojo 
Ádoj noj miv táchoj. [Náár hojiszi, gám zokánti, völoj roiszi cádik neezov 
vözároj mövákes lochem. Ádojnoj ojz löámoj jitén, Ádojnoj jövoréch 
esz ámoj vásolojm.] 

tednek, Dávidnak és min  den sarjának örökké. Ki bé két teremt a magasságos 
egekben, Õ hozzon békét ránk és egész Izraelre, és mond junk erre áment.

 Félve tiszteljétek az Örök kévalót, ti jámborok, mert hí vei nem látnak יראו
 szükséget so ha. Még az oroszlánok is éhezve tengõdnek olykor, de akik 
Istent keresik, azoknak nem hiányzik semmi. Adja tok hálát az Örökkévalónak, 
mert jóságos Õ, örökös az Õ kegye. Kitárja kezét és ke gye sen jóllakat minden 
élõt. Boldog az, aki az Örökké valóban 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.]
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Sábeszi imakönyv

Utóáldás • ברכה אחרונה
Sütemény, bor, vagy szõlõ, füge, gránátalma, olajbogyó és datolya 

fogyasztása után ezt mondjuk:

ָּברּו ַאָּתה יהוה ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ַעל

Sütemény, bor, vagy szõlõ, füge, gránátalma, olajbogyó és datolya 
fogyasztása után ezt mondjuk:

 ,Boruch Áto Ádojnoj Eloj hénu Melech Hoojlom ברוך

Sütemény, bor, vagy szõlõ, füge, gránátalma, olajbogyó és datolya 
fogyasztása után ezt mondjuk:

 Áldott vagy Te, Örök Is tenünk, Világ Ura ברוך

borra

ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן,
lisztbõl készült ételre

ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה,
gyümölcsre

ָהֵעץ ְוַעל ְּפִרי ָהֵעץ,

lisztbõl készült ételre:

a megélhetésért és az eledelért,

borra:

a szõlõért és gyümöl csé ért,

gyümölcsre:

a gyümölcsfáért és gyü möl csé ért,

lisztbõl készült ételre és borra:

a megélhetésért, az ele del ért, 
a szõlõért és gyümöl csé ért,

lisztbõl készült ételre és borra:

ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה ְוַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן,

borra:

ál hágefen vöál pöri há ge fen

lisztbõl készült ételre:

ál hámichjo vöál há kál kolo

gyümölcsre:

ál hoéc vöál pri hoéc

lisztbõl készült ételre és borra:

ál hámichjo vöál há kál ko lo 
vöál hágefen vöál pri hágefen,
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ברכות אחרונות

ֶׁשָרִציָת  ּוְרָחָבה,  ֶחְמָּדה טֹוָבה  ֶאֶרץ  ְוַעל  ַהָּׂשֶדה  ְּתנּוַבת  ְוַעל 
ַרֵחם  ִמּטּוָבּה.  ְוִלְׂשּבֹוַע  ִמִּפְרָיּה  ֶלֱאכֹול  ַלֲאבֹוֵתינּו,  ְוִהְנַחְלָּת 
ְוַעל   ִעיֶר ְירּוָׁשַלִים  ְוַעל   ַעֶּמ ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ֱאֵהינּו  יהוה  ָנא 
ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶד, ְוַעל ִמְזְּבֶח ְוַעל ֵהיָכֶל. ּוְבֵנה ְירּוָשַלִים ִעיר 
 ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה, ְוַׂשְּמֵחנּו ָבּה, ּוְנָבֶרְכ

ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה.

vöál tönuvász hászode vö ál erec chemdo tojvo urö cho  vo, serociszo 
vö hin chál  to láávojszénu leechojl mi  pir jo völiszbojá mituvo. Rá  chem 
no Ádojnoj Eloj hé nu ál Jiszroél ámecho vö ál Jö ru solájim irecho vö ál 
Cijojn mis kán kö voj de cho vöál miz böchecho vö ál hé cho le cho. Uvöné 
Jö rusolájim ir há kojdes bi m héro vö jo mé nu, vö há á lé nu löszojcho vö-
szám chénu vo un vo re chö cho bikduso uvtohoro. 

a mezõ terméséért, a szép, jó és terjedelmes or szág ért, amelyet kedved sze rint 
õseink nek adtál örökbe, hogy gyü mölcsét élvezzék, és javából jóllakjanak. Légy 
kegyes, Örök Is tenünk, nép ed hez, Izraelhez, vá rosod hoz, Jeruzsálemhez, Ci on-
hoz, ahol Jelenléted la ko zik, ol tárodhoz és haj lé kod hoz, építsd újjá Jeruzsálem 
szent városát mihamarabb, még nap jainkban, és vezess fel oda minket, hadd 
örüljünk fel é pü lésének, hadd együnk gyü möl csébõl, lakjunk jól javából, s meg-
tisztulva, szen tül mond has sunk rájuk ál dást. 

Újholdkor:

ְוָזְכרנּו ְלטֹוָבה 
ְּביֹום רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה.

Szombaton:

ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו 
ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה.

Szombaton: 

Uröcé vöháchálicénu bö jojm 
hásábosz háze.

Újholdkor:

Vözochrénu lötojvo bö jojm rojs 
háchojdes háze

Szombaton: 

Hadd kapjunk erõre 
e szombati napon.

Újholdkor:

Emlékezz meg javunkra ma, 
Ros Chodes napján.
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Utóáldások

Peszáchkor:

ְוָזְכרנּו ְלטֹוָבה 
ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה.

Rojs hásonokor:

Vözochrénu lötojvo bö jojm 
Házikorojn háze.

Rojs hásonokor:

Emlékezz meg javunkra ma, 
az Emlékezés napján.

Rojs hásonokor:

ְוָזְכרנּו ְלטֹוָבה 
ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה.

Szukkojszkor:

ְוָזְכרנּו ְלטֹוָבה 
ְּביֹום ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה.

Sovuojszkor:

ְוָזְכרנּו ְלטֹוָבה 
ְּביֹום ַחג ַהָּׁשֻבעֹות ַהֶּזה.

Smini Ácereszkor és Szimchász Tojrókor:

ְוָזְכרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהֶּזה. 

Peszáchkor:

Vözochrénu lötojvo bö jojm 
Chág Hámácojsz háze.

Sovuojszkor:

Vözochrénu lötojvo bö jojm 
Chág Hásovuojsz háze. 

Szukkojszkor:

Vözochrénu lötojvo bö jojm 
Chág Hászukkojsz háze.

Smini Ácereszkor és Szimchász Tojrókor:

Vözochrénu lötojvo bö jojm Smini Áceresz há chág háze.

Peszáchkor:

Emlékezz meg javunkra ma, 
a Mácot ünepének napján.

Sovuojszkor:

Emlékezz meg javunkra ma, 
a Sávuot ünnepének napján.

Szukkojszkor:

Emlékezz meg javunkra ma, 
a Sátoros ünnep napján.

Smini Ácereszkor és Szimchász Tojrókor:

Emlékezz meg javunkra ma, a Smini Áceret ünnepének napján.

215



ברכות אחרונות

Ki Áto Ádojnoj tojv umé tiv lákojl vönojde löcho ál ho orec vöál

Mert Te Örökkévaló, jó és jótevõ vagy mindenki iránt. Áldunk is téged az 
országért 

ִּכי ַאָּתה יהוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְּל ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל
borra:

ְּפִרי ַהָּגֶפן. ָּברּו ַאָּתה יהוה, 
ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן.

lisztbõl készült ételre:

ַהִּמְחָיה. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ַעל 
ָהָאֶרץ ְוַעל ַהִּמְחָיה.

lisztbõl készült ételekre és borra:

 ַהִּמְחָיה ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן. ָּברּו
ַאָּתה יהוה, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל 

ַהִּמְחָיה ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן.

gyümölcsre:

ַהֵּפרֹות. ָּברּו ַאָּתה יהוה, ַעל 
ָהָאֶרץ ְוַעל ַהֵּפרֹות.

lisztbõl készült ételre:

hámichjo. Boruch Áto Ádoj noj, 
ál hoorec vöál há mich jo.

borra:

pri hágofen. Boruch Áto Ádoj-
noj, ál hoorec vöál pri há  gofen.

gyümölcsre:

hápérojsz. Boruch Áto Ádoj noj, 
ál hoorec vöál há pé rojsz.

lisztbõl készült ételekre és borra:

hámichjo vöál pri há go fen. 
Boruch Áto Ádojnoj, ál ho orec 
vöál hámichjo vöál pri hágofen.

lisztbõl készült ételre:

és az élelemért. Áldott vagy Te, 
Örökkévaló, az országért és az élele-

mért.

borra:

és a szõlõ gyümölcséért. Ál dott 
vagy Te, Örökkévaló, az or szágért 

és a szõlõ gyümöl cséért.

gyümölcsre:

és a gyümölcséért. Áldott vagy Te, 
Örökkévaló, az or szágért és a gyü-

mölcsért.

lisztbõl készült ételekre és borra:

és az élelemért és a szõlõ 
gyü  mölcséért. Áldott vagy Te, Örök-

kévaló, az országért, 
az élelemért és a szõlõ gyümölcséért.
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Sábeszi imakönyv

Minden más étel és ital után ezt mondjuk:

 Boruch Áto Ádojnoj Eloj héjnu melech hoojlom bojré nö fosojsz ברוך
 rá bojsz vö chesz roj non ál kojl má seboroszo lö háchájojsz bohem 
nefes kol choj. Boruch chéj ho oj lom im. 

Minden más étel és ital után ezt mondjuk:

 Áldott vagy Te, Örök Iste nünk, Világ Ura, ki az em be rek sokaságát és ברוך
 szük ség le te iket teremtetted, minda zért, amit az élõk létfen tar tására 
alkottál. Áldott az Öröklétû.

Utóáldás • ברכה אחרונה
Minden más étel és ital után ezt mondjuk:

ַרּבֹות  ְנָפׁשֹות  ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם,   ֶמֶל ֱאֵהינּו  יהוה  ַאָּתה   ָּברּו
ְוֶחְסרֹוָנן ַעל ּכֹל ַמה ֶׁשָּבָראָת ְלַהֲחיֹות ָּבֶהם ֶנֶפׁש ָּכל ָחי. ָּברּו ֵחי 

ָהעֹוָלִמים.

Az asztali áldás betoldásának pótlása

Ha valaki elfelejtette az Ál Hániszimot, akkor a Háráchámán be-
kezdés elõtt mondja ezt: „A Könyörületes tegyen velünk is csodákat, 
mint õseinkkel annak idején ezekben a napokban”, majd folytassa a 
chánukái, illetve purimi szöveget.

* * *

Ha valaki elfelejtette az asztali áldás szombati (Röcé) vagy egyéb 
ünnepi betoldásait, a következõképpen járjon el:

Péntek este és szombat délben, zarándokünnepeken este és délben 
és rojs hásono estéjén újból kell kezdenie a bencsolást.

Szombat délután („sálesideszkor”), újholdkor, félünnepen és rojs 
hásonokor délben nem kell pótolnia. Egyszóval amikor az étkezés 
kötelezõ jellegû, pótolnia kell a mulasztást.
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זמירות ושירים
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Sábeszi imakönyv

Péntek esti énekek* • זמירות לליל שבת

Ázámér bisvochin

ְּדִאיּנּון  ַּתּפּוִחין,  ְּדַבֲחַקל  ִּפְתִחין,  ּגֹו  ְלֵמיַעל  ִּבְׁשָבִחין,  ֲאַזֵּמר 
ַקִּדיִׁשין.

ְנַזִּמין ָלּה ַהְׁשָּתא, ִּבְפתֹוָרא ֲחַדָּתא, ּוִבְמַנְרָּתא ַטְבָּתא, ְדָנֳהָרא ַעל 
ֵריִׁשין.

ּוָמאִנין ָאְזָלא,  ְּבִקּׁשּוִטין  ַכָּלה,  ּוֵביַנְהּו  ּוְׂשָמאָלא,  ְיִמיָנא 
ּוְלבּוִׁשין.

Ázámér bisvochin

-Hadd énekeljem*  dicsé retét, hogy átléphessem kü szöbét az alma fa kert רמזא
 nek, an nak a szentnek.

 

Most hát hívjuk is meg új asz talhoz ülve, díszes lámpa fénnyel fe jünk körülvéve.

Egy jobbról, egy balról, köz tük a menyasszony,*  sok ék szert viselve jön 
díszbe öl tözve. 

 ,Ázámér bisvochin, lö mé  ál goj piszchin, dö vá chá kál tá puchin רמזא
 döi nun ká disin. 

Nözámin la hásto, bif szojro chádáto, uvimnárto táv  to, dönoháro 
ál réjsin. 

Jömino uszmolo, uvéj náj hu chálo, bökisutin ozlo, umonin ulövusin.

* Péntek esti dalok: Nagyrészt ismeretlen szerzõktõl való, a szombat szentségét többnyire 
ábécérendben aposztrofáló, ehhez bibliai verstöredékeket felhasználó énekek. Világszerte ismert 
dallamaik apáról fiúra szállnak.

* Hadd énekeljem... Ezt a péntek este énekelt kabbalisztikus dalt Rabbi Jichák Lurjá, a szent Ári 
írta, akinek akrosztichonját az egyes szakaszok kezdõbetûi adják ki: Áni Jichák Lurjá ben Slomo 
(én, Jichák Lurjá ben Slomo).

* Egy jobbról, egy balról, köztük a menyasszony... A kabbalisztikus metaforában Isten a 
võlegény, a zsidó nép (kneszet Jiszráél) a menyasszony szerepét tölti be. „Esküvõje napja” (Énekek 
éneke 3:11.) a Midrás szerint a Tóra-adás napja, amikor a Sechiná és a kneszet Jiszráél egybekelt 
(Talmud, Táánit 26b.). Más magyarázat szerint a dal a szombat dicsõségét zengi: õ a „menyasszony”, 
akit terített asztallal, díszes lámpákkal fogadunk, és akit két oldalról a hét három-három napja vesz 
körül, mint a võfélyek (Minchát Jáákov).
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ְיַחֶּבק ָלּה ַּבְעָלּה, ּוִביסֹוָדא ִדיָלּה, ְּדָעֵבד ַנְיָחא ָלּה, ְיֵהא ַּכִּתיׁש 
ַּכִּתיִׁשין.

ְצָוִחין ַאף ַעְקִתין, ְּבֵטִלין ּוְׁשִביִתין, ְּבַרם ַאְנִּפין ֲחַדִּתין, ְורּוִחין 
ִעם ַנְפִׁשין.

ֲחדּו ַסֵּגי ֵייֵתי, ְוַעל ֲחָדא ַּתְרֵּתי, ְנהֹוָרא ָלּה ִיְמֵטי, ּוִבְרָכָאן ִּדְנִפיִׁשין.

ְקִריבּו ׁשּוְׁשִביִנין, ֲעִבידּו ִתּקּוִנין, ְלַאָּפָׁשא ִזיִנין, ְונּוִנין ִעם ַרֲחִׁשין.
ְלֶמֱעַבד ִנְׁשָמִתין, ְורּוִחין ֲחַדִּתין, ְּבַתְרֵּתין ּוִבְתָלִתין, ּוִבְתָלָתא 

ִׁשְבִׁשין.

Jöchábek la bálo, uv iszoj do dila, döovéd nájcho la, jö hé kátis 
kátisin.

Cövochin áf ákszin, bö té lin usviszin, börám ánpin chádátin, 
vöruchin im náf sin. 

Chádu szágéj jéjszéj, vöál chá do tártéj, nöhojro lo jim téj, uvirchoon 
dinfisin.

Körivu susvinin, ávidu szi ku nin, löáposo zinin, vö nu nin im rá chá sin.

Lömeevád nismoszin, vö ru chin chádátin, böszártéjn uviszloszin, 
uviszloszo siv sin. 

Öleli is férje, és szívébe néz ve örömet okoz, a vádlók el lenére. 

A sok baj és panasz egy szerre elmarad, csak meg új ult arcok, lelki kapcsolatok.

Nagy öröm érkezik ide egy re-másra, ragyogás jön rá ja, Isten sok áldása.

Jöjjetek, võfélyek, terít se tek asztalt, sok jó ételeket, szár nyast is meg halat.

Új lelket teremtve, ahhoz szel lemeket harminckét for má ban, három ágazat-
ban.* 

 * Harminckét forma, három ágazat: A metafora itt a bölcsesség 32 formájáról szól, valamint a 
Biblia három részérõl (ágazatáról): a Tóráról, a próféták könyveirõl és a szent Írásokról. A héber 
kávod, „tisztelet” szó számértéke 32 (Minchát Jáákov).

222



Zmirojsz – Péntek esti énekek

Vöiturin sávin lo, umálko di  lélo, döiszátár kojlo, bö ká dis kádisin.

Rösimin uszöszimin, bö goj kol olmin, börám átik joj  min, hálo 
bátis bá ti sin.

 

Jöhéj ráávo kámé, dö szis réj ál ámé, döjiszánág lis mé, bimszikin 
vöduvsin. 

Ászádér lidrojmo, mö nár to diszöszimo, vösul chon im náhámo, 
bicöfojno orsin.

Het ven koszorúja,*  a nagy Is  ten pedig, mindent fel  ko ronáz a Szentek 
Szen télyéig. 

Talányban van írva min den világokban, csak az Õs-Szent Isten fejti azt meg 
on nan. 

Legyen akarata, hogy né pe megérje: Nevében él vez zen édes kalácsokat.

Dél felé állítom a titkos me nórát, kenyeret asztalon észak ra teszem át.* 

ְוִעּטּוִרין ַׁשְבִעין ָלּה, ּוַמְלָּכא ִּדְלֵעָּלא, ְּדִיְתַעַּטר ּכָֹּלא, ְּבַקִּדיׁש 
ַקִּדיִׁשין.

ְרִׁשיִמין ּוְסִתיִמין, ְּבגֹו ָּכל ָעְלִמין, ְּבַרם ֲעִּתיק יֹוִמין, ֲהָלא ַּבִטיׁש 
ַּבִּטיִׁשין.

ְיֵהא ַרֲעָוא ַקֵּמּה, ְּדִתְׁשֵריּה ַעל ַעֵּמּה, ְּדִיְתַעַּנג ִלְׁשֵמּה, ִּבְמִתיִקין 
ְודּוְבִׁשין.

ֲאַסֵּדר ִלְדרֹוָמא, ְמַנְרָּתא ִּדְסִתיָמא, ְוֻׁשְלָחן ִעם ַנֲהָמא, ִּבְצפֹוָנא 
ָאְרִׁשין.

* Hetven koszorúja... Tulajdonképpen „korona”: kétszer 35 szó, amely a péntek esti kidusban 
és az azt megelõzõ Vájchulu imában foglaltatik. A kidust a borra mondják, a „bort” jelentõ héber 
jájin szó számértéke ugyancsak 70. Ebbõl a 70 szóból fonja Ákátriél arkangyal a koronát az Örök-
kévaló feje fölé (Minchát Jáákov).

* Dél felé állítom ... északra teszem... A költõ a Szentélyben állt menórára, illetve a színke-
nyerek asztalára céloz. Ez megfelel annak a talmudi tételnek, hogy „aki okos akar lenni, menjen 
délre, aki meg akar gazdagodni, menjen északra” (Bává Bátrá 25b.). Ugyanott a Talmud kódolt 
útmutatást is ad, hogy ne essünk tévedésbe: a menóra (az észt jelképezõ fény) délen van, míg az 
asztal (s rajta a jómódot jelentõ kenyér) északon.
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Böchámro goj kászo, um ödonéj oszo, löárusz vá áruszo, löhászkofo 
chá losin.

Náávéjd löhojn kiszrin, bö milin jákirin, bösávin iturin, döál gábéj 
chá msin.

Söchinto tiszátor, bösisz ná háméj lisztor, bövovin tisz kátor, vözinin 
dich nisin. 

Söviszin usvikin, möszo ov in dirchikin, chávilin di mi kin, vöchol 
zi néj chá vusin. 

Lömvicá ál rifto, közéjszo uchvéjoszo, tréjn judin ná kto, szöszimin 
uf risin. 

Borral a pohárban és mir tuszcsokorral, a szép jegyes pár nak erõt adunk avval.

Készítünk koronát díszes, szép szavakból, hetven szép koszorút az ötven 
forrás ból.*  

Hat cipó díszíti kétfelõl Söchinát, kapocs erõsíti a sok tömjént, mirhát.

Eltûnik már, elvész a sok tisz tátalan, a nyomasztó li dérc gonosz varázslatban.

Falatnyi kalácsot akkor meg szeghetjük, kettõs jodod tit kát*  így már jobban ért jük.

ְּבַחְמָרא גֹו ַכָּסא, ּוְמָדאֵני ָאָסא, ְלָארּוס ַוֲארּוָסה, ְלַהְתָקָפה ַחָּלִׁשין.
ַנֲעֵביד ְלהֹון ִּכְתִרין, ְּבִמִּלין ַיִּקיִרין, ְּבַׁשְבִעין ִעּטּוִרין, ְּדַעל ַּגֵּבי 

ַחְמִׁשין.
ְוִזיִנין  ִּתְתַקָּטר,  ְּבָוִוין  ִלְסָטר,  ַנֲהֵמי  ְּבִׁשית  ִּתְתַעָּטר,  ְׁשִכיְנָּתא 

ִּדְכִניִׁשין.
ְוָכל  ִּדְמִעיִקין,  ֲחִביִלין  ִּדְרִחיִקין,  ְמָסֳאִבין  ּוְׁשִביִקין,  ְׁשִביִתין 

ִזיֵני ֲחבּוִׁשין.
ְלִמְבָצע ַעל ִרְפָּתא, ְּכֵזיָתא ּוְכֵביָעָתא, ְּתֵרין יּוִדין ַנְקָטא, ְסִתיִמין 

ּוְפִריִׁשין.

 * ...hetven szép koszorút az ötven forrásból... A már említett hetven koszorú (korona) a 
kidus 70 szava, szemben Az atyák áldásának 50 szavával, ami egyúttal a bölcsesség ötven kapujára 
(chámisim sááré biná) emlékeztet.

 * Falatnyi kalácsot ... kettõs jodod titkát... A Talmudban vita folyik arról, mekkora lehet a 
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Mösách zéjszo dáchjo, dö   tochánin réjchájo, vönág din náchálájo, 
bögáva bil chi sin.

Hálo néjmo rozin, umilin dignizin, dö léj széj hojn mi sz  chá zin, tömi-
rin uch visin.

Iszátorász kálo, börozin di lélo, bögoj háj hilulo, dö irin kádisin.

-Vihé ráávo min kodom Áti ko Kádiso döchol kádisin utö אוער אהיו
 mi ro dö chol tömirin szö szimo döchojlo, döjisz má séch tálo 
iloo minéj lömáljo ré  so diZöér Ánpin, ulöhátil láChákál Tápuchin 
kádisin bin hiru dö án pin böráávo uvö chedvoszo döchojlo. 

Tiszta olívaolaj csurog már a présbõl, és sustorgás hang ja patakok medrébõl.

Titkokról hadd szóljunk, rejtélyes szavakról, mit fel nem foghatunk a mély 
misz  tériumból. 

E magasztos rejtély a me nyasszony dísze, vígság unk közepén angyalok ze né je.

 Legyen az az akarat az Õs-Szent szentje elõtt, a rej tettek rejtettje אוער אהיו
 elõtt, azelõtt amely minden elõl titkolt, hogy a magasztos har mat 
kiterjedjen, hogy elérje a Zöér Ánpint és hogy betöltse a szent Chákál Tápuchint 
fényes arccal teljes akarattal és öröm mel.

ְמַׁשח ֵזיָתא ַדְכָיא, ְּדָטֲחִנין ֵריַחָיא, ְוַנְגִּדין ַנֲחַלָּיא, ְּבַגָּוּה ִּבְלִחיִׁשין.
ְטִמיִרין  ִמְתַחִזין,  ְּדֵליֵתיהֹון  ִּדְגִניִזין,  ּוִמִלין  ָרִזין,  ֵניָמא  ֲהָלא 

ּוְכִביִׁשין.
ִאְתַעָּטַרת ַּכָּלה ְּבָרִזין ִּדְלֵעיָּלא, ְּבגֹו ַהאי ִהּלּוָלא ְּדִעיִרין ַקִּדיִׁשין.
ּוְטִמיָרא ַקִּדיִׁשין  ְדָכל  ַקִּדיָׁשא  ֲעִּתיָקא  ֳקָדם  ִמן  ַרֲעָוא  ִויֵהא 
ְדָכל ְטִמיִרין ְסִתיָמא ְּדכָֹּלא, ְּדִיְתַמֵּׁש ַטָּלא ִעָּלָאה ִמֵּניּה ְלַמְלָיא 
ִּבְנִהירּו ַקִּדיִׁשין  ַּתּפּוִחין  ַלֲחַקל  ּוְלַהִּטיל  ַאְנִּפין,  ִדְזֵעיר  ֵריָׁשא 

ְדַאְנִּפין ְּבַרֲעָוא ּוְבֶחְדָוָתא ְּדכָֹּלא.

megszegett kalács, amelyre áldást lehet, illetve kell mondani. Az egyik vélemény szerint legalább 
egy olajbogyónyi, a másik szerint tojásnyi (két olajbogyónyi) lehet. Erre reflektál a dal: a héber 
közéjszo uchvéjoszo azonban a fordításban elsikkad. A „kettõs jod titka” az, hogy a kabbala szerint 
a héberben kétféle jod (È) betû van. Az egyszerû, „szimpla” jod számértéke tíz, a „teli”, vagyis 
dupla jod pedig a Potéách et jádechá... („Kinyitod kezed...”) zsoltárversre utal: a kabbalisták az 
isteni kezet (jád-jod) kitártnak, bõségesnek, „duplának” minõsítik. Ez a „dupla” jod vonatkozik a 
tojás nagyságú kalácsra, míg az egyszerû jod az olajbogyónyit szimbolizálja.
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Kol mökádes svii

ֵמַחְּללֹו, ַּכָּדת  ַׁשָּבת  ׁשֹוֵמר  ָּכל  לֹו,  ָּכָראּוי  ְׁשִביִעי  ְמַקֵּדׁש  ָּכל 
ְׂשָכרֹו ַהְרֵּבה ְמאֹד ַעל ִּפי ָפֳעלו, ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו. 
אֹוֲהֵבי יהוה ַהְמַחִּכים ְּבִבְנין ֲאִריֵאל, ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ִׂשיׂשּו ְוִׂשְּמחּו 
 ִּכְמַקְּבֵלי ַמַּתן ַנֲחִליֵאל, ַּגם ְׂשאּו ְיֵדיֶכם קֶֹדׁש ְוִאְמרּו ָלֵאל, ָּברּו

יהוה ֲאֶׁשר ָנַתן ְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל.
ּדֹוְרֵׁשי יהוה ֶזַרע ַאְבָרָהם אֹוֲהבֹו, ַהְמַאֲחִרים ָלֵצאת ִמן ַהַּׁשָּבת 
ּוְמַמֲהִרים ָלבֹוא, ּוְׂשֵמִחים ְלָׁשְמרֹו ּוְלָעֵרב ֵערּובֹו, ֶזה ַהיֹום ָעָׂשה 

יהוה ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו.

 Kol mökádes svii korouj loj, kol sojmér sábosz kádosz כל מקדש
 mé  chá lö loj, szchoroj hárbé möojd ál pi fooloj, is ál má chá-
néhu vöis ál digloj. 

Ojhávéj Ádojnoj hámöchákim bovinján áriél, böjojm hásábosz sziszu 
vöszimchu kömikáblé mátán nácháliél, gám szöu jödéchem kojdes 
vöimrü loÉl, boruch Ádojnoj áser noszán mönucho löámoj Jiszroél.

Dojrsé Ádojnoj zerá Ávrohom ojhávoj, hámöáchárim locész min 
hásábosz umömáhárim lovoj, uszméchim lösomroj ulöorév éruvoj, ze 
hájojm oszo Ádojnoj nogilo vöniszmicho voj.

Kol mökádes svii

 Ki a hetedik napot* illõn megszenteli, és a szent szombat napját כל מקדש
 meg nem szegi: nagy lesz a jutalma, amint kiérdemelte ki-ki lakó-
helyén, községe közepette.

Istent szeretõk, kik Ariél (a Szentély) épülésére várnak, Örüljetek a szom bat-
nak, mint Isten ajándékának! Tárjatok kezet szent áldásra, mondjátok Istennek: 
Ál dott, aki nyugvást adott Izrael népének!

Istenkeresõk kedveltje, Ábrahám ivadéka, kik korán kezdik a szombatot, és 
nyúj tanák hosszúra, szívesen tartják meg, és éruvval veszik körül, Istentõl kaptuk 
ezt a napot, mindenki annak örül.

* Ki a hetedik napot... Ennek a hagyományos dalnak ismeretlen a szerzõje. A neve talán Mose 
lehetett. Ez a vers mondatainak második szavaiból fedezhetõ fel (mökádés, sövii, hárbe), melyeknek 
kezdõbetûibõl kijön a MoSE mozaik szó. 
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Zichru tojrász Mojse bömicvász sábosz göruszo, cháruszo lájojm 
hás vii köchálo béjn réojszeho mösuboco, töhojrim jirosuho vöj kád-
su ho, bomáámár kol áser oszo, vájöchál Elojhim bájojm hasvii mö-
lách toj áser oszo.

Jojm kodojs hu mibojoj vöád cészoj, kol zerá Jáákov jöchábduhu 
kid vár hámelech vödoszoj, lonuách boj völiszmojách böszáánug ochojl 
vö soszoj, kol ádász Jiszroél jáászu ojszoj.

Mösojch chászdöcho löjojdecho, Él kánoj vönojkém, nojtréj lájojm 
hásvivi zochojr vösomojr löhokém, számchém bövinján solém, böojr 
ponecho szávhikém, jirvöjun midesen béjszecho, vönáchál ádonecho 
száském. 

Gondoljatok Mózes tanára, mit a szombatról mondott! A hetedik nap, mint 
ara barátnõi közt, abban foglaltatott. Tisztalelkûek megszentelik azt, aki mindent 
alkotott, mert aznap abbahagyott Isten minden munkálatot.

Megszentelt nap ez elejétõl végig, Jákob nemzetsége betartja azt az utolsó szó-
ig, örül a pihenésnek, élvez evés-ivást, Izrael gyülekezete megõrizte azt folyvást.

Buzgó Isten, áraszd híveidre kegyed, a szombat õrzõit vigyázni ne feledd, 
örvendjenek arcod fényében Sálém épülésén, élvezzék Házad javát, oltsák 
szomjukat folyóid vizén!

ִזְכרּו ּתֹוַרת מֶֹׁשה ְּבִמְצַות ַׁשָּבת ְּגרּוָסה, ֲחרּוָתה ַלּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
ְּכַכָּלה ֵּבין ֵרעֹוֶתיָה ְמֻׁשָּבָצה, ְטהֹוִרים ִייָרׁשּוָה ִויַקְּדׁשּוָה, ְּבַמֲאַמר 
ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ַוְּיַכל ֱאִהים ַּביֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה.
יֹום ָקדֹוש הּוא ִמּבֹואֹו ְוַעד ֵצאתֹו, ָּכל ֶזַרע ַיֲעקֹב ְיַכְּבדּוהּו ִּכְדַבר 
ֲעַדת  ָּכל  ְוָׁשתֹו,  ָאכֹול  ְּבַתֲענּוג  ְוִלְׂשמַֹח  ּבֹו  ָלנּוח  ְוָדתֹו,   ַהֶּמֶל

ִיְׂשָרֵאל ַיֲעׂשּו אֹתֹו.
ְמׁשֹ ַחְסְּד ְליֹוְדֶעי, ֵאל ַקּנֹוא ְונֹוֵקם, נֹוְטֵרי ַלּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָזכֹור 
ְוָׁשמֹור ְלָהֵקם, ַׂשְּמֵחם ְּבִבְנַין ָׁשֵלם, ְּבאֹור ָּפֶני ַתְבִהיֵקם, ִיְרְוֻין 

ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶת, ְוַנַחל ֲעָדֶני ַתְׁשֵקם.
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Ázor lásojvszim básvii, bechoris uvákocir ojlomim, pojszim boj pszio 
kötáno, szojádim boj, lövoréch solojs pöomim, cidkoszom táchir köojr 
sivász hájomim, Ádojnoj Élojhéj Jiszroél áhávász tomim, Ádojnoj 
Élojhéj Jiszroél tösuász ojlomim. 

 Mönucho vöszimcho ojr lájöhudim, jojm sáboszojn מנוחה ושמחה
  jojm má chá mádim, sojmrov vözojchrov hémo möi dim, 
ki lösiso kojl böruim vö ojmdim. 

Söméj somájim erec vöjámim kol cövo morojm gövojhim vöromim, 
tánin vöodom vöchájász röémim, ki böJo Ádojnoj cur ojlomim. 

Segíts azoknak, akik szombaton nem vetnek és nem aratnak, aznap komóto-
san járnak, és három étkezésért áldanak. A Teremtés fénye ragyogja be érdemü-
ket: Izrael Istene szívbõl kedveli õket. Izrael Istene adjon nekik örök menedéket!

Mönucho vöszimcho

 Pihenés és öröm ragyog a zsidóra a szombat szép napján, a מנוחה ושמחה
 hat napos teremtés emlékét szombattartással bizonyítván.

Mind az ég, a föld, a tenger, a magas ég seregei, embertõl bálnáig, még a 
sivatagi vadak is, mert az Örökkévaló Istenben bizakodnak mind.

ֲעזֹור ַלּׁשֹוְבִתים ַּבְׁשִביִעי, ֶּבָחִריׁש ּוַבָּקִציר עֹוָלִמים, ּפֹוְסִעים ּבֹו 
ְּפִסיָעה ְקַטָּנה, סֹוֲעִדים ּבֹו, ְלָבֵר ָׁשלׁש ְּפָעִמים, ִצְדָקָתם ַּתְצִהיר 
יהוה  ָּתִמים,  ַאֲהַבת  ִיְּׂשָרֵאל  ֱאֵהי  יהוה  ַהָּיִמים,  ִׁשְבַעת  ְּכאֹור 

ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל ְּתׁשּוַעת עֹוָלִמים.

Mönucho vöszimcho

ַמֲחַמִּדים,  יֹום  ַׁשָּבתֹון  יֹום  ַלְּיהּוִדים,  אֹור  ְוִׂשְמָחה  ְמנּוָחה 
ׁשֹוְמָריו ְוזֹוְכָריו ֵהָּמה ְמִעיִדים, ִּכי ְלִׁשָּׁשה ּכֹל ְּברּוִאים ְועֹוְמִדים.

ְׁשֵמי ָׁשַמִים ֶאֶרץ ְוַיִּמים, ָּכל ְצָבא ָמרֹום ְּגבֹוִהים ְוָרִמים, ַּתִּנין 
ְוָאָדם ְוַחַּית ְרֵאִמים, ִּכי ְבָיּה יהוה צּור עֹוָלִמים. 
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Hu áser diber löám szöguloszoj, somojr lökádsoj mibojoj vöád cé-
szoj, sábász kojdes jojm chemdoszoj, ki voj sovász Él mikol mö lách toj.

Bömicvász sábosz Él jáchálicoch, kum köro élov jochis löámcoch, 
nismász kol cháj vögám nááricoch, echojl böszimcho ki chövor rococh.

Bömisne lechem vökidus rábo, börojv mátámim vöruách nödivo, 
jizku löráv tuv hámiszángim bo, böviász gojél löchájé hoojlom hábo. 

 Má jödidusz mönuchoszéch, át sábosz hámálko, böchén מה ידידות
 no ruc likroszéch, boji chálo nöszucho, lövus bigdéj chá-

הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְלַעם ְסֻגָּלתֹו, ָׁשמֹור ְלַקְּדׁשֹו ִמּבֹואֹו ְוַעד ֵצאתֹו, 
ַׁשַּבת קֶֹדׁש יֹום ֶחְמָּדתֹו, ִּכי בֹו ָׁשַבת ֵאל ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו.

ְּבִמְצַות ַׁשָּבת ֵאל ַיֲחִליָצ, קּום ְקָרא ֵאָליו ָיִחיׁש ְלַאְּמָצ, ִנְׁשַמת 
.ֱאכֹול ְּבִׂשְמָחה ִּכי ְכָבר ָרָצ ,ָּכל ַחי ְוַגם ַנֲעִריָצ

ְּבִמְׁשֶנה ֶלֶחם ְוִקּדּוׁש ַרָּבה, ְּברֹב ַמְטַעִּמים ְורּוַח ְנִדיָבה, ִיְזּכּו 
ְלַרב טּוב ַהִּמְתַעְּנִגים ָּבּה, ְּבִביַאת ּגֹוֵאל ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.

Má jödidusz

 ,ַאְּת ַׁשָּבת ַהַּמְלָּכה, ְּבֵכן ָנרּוץ ִלְקָראֵת ,ַמה ְּיִדידּות ְמנּוָחֵת
ּבֹוִאי ַכָּלה ְנסּוָכה, ְלבּוׁש ִּבְגֵדי ֲחמּודֹות, ְלַהְדִליק ֵנר ִּבְבָרָכה, 

Õ hagyta meg választott népének végig megszentelni a szent szombat szép 
napját, mikor szünetelt alkotni.

Ez imarend fejében Isten kiszabadít, felkarol, ha elmondod Nismát kol 
chájtól nááric’cháig.

Jó órában asztalhoz ülhetsz, két kaláccsal elõtted, meg áldáshoz való borral, 
jó falatokkal, vidám hangulattal. Sok jó vár azokra, akik ezt élvezik, mikor a 
Messiás egyszer megérkezik. 

Má jödidusz

 Mily kedves a te nyugvásod, szombat királynõje. Jöjj már. Siessünk מה ידידות
 hát az illatos menyasszony elébe, ünneplõ ruhában áldjuk meg a 
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mu dojsz, löhádlik nér bivrocho, vátéchel kol hoávojdojsz, loj száászu 
mölocho.

Löhiszánég böszáánugim bárburim uszlov vödogim. 

Méerev mázminim kol minéj mátámim, miböojd jojm muchonim 
tárnögojlim möfutomim, völáárojch boj kámo minim, söszojsz jéjnojsz 
mövuszomim, vöszáfnukéj máádánim böchol solojs pöomim. 

Löhiszánég böszáánugim... 

Náchálász Jáákojv jirojs, bli möcorim náchálo, vichábduhu osir 
voros vöszizku ligöulo, jojm sábosz im tismojru, vihjiszem li szögulo, 
sésesz jomim táávojdu uvásvii nogilo.

Löhiszánég böszáánugim... 

ַוֵּתֶכל ָּכל ָהֲעבֹודֹות, א ַתֲעׂשּו ְמָלאָכה.
ְלִהְתַעֵּנג ְּבַתֲענּוִגים ַּבְרּבּוִרים ּוְׂשָלו ְוָדִגים.
מּוָכִנים  יֹום  ִמְּבעֹוד  ַמְטַעִּמים,  ִמיֵני  ָּכל  ַמְזִמיִנים  ֵמֶעֶרב 
ֵיינֹות  ְׁשתֹות  ִמיִנים,  ַּכָּמה  ּבֹו   ְֹוַלֲער ְמֻפָּטִמים,  ַּתְרְנגֹוִלים 

ְמֻבָּׂשִמים, ְוַתְפנּוֵקי ַמֲעַדִּנים ְּבָכל ָׁשׁש ְּפָעִמים.
ְלִהְתַעֵּנג ְּבַתֲענּוִגים ַּבְרּבּוִרים ּוְׂשָלו ְוָדִגים.
ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ִייָרׁש, ְּבִלי ְמָצִרים ַנֲחָלה, ִויַכְּבדּוהּו ָעִׁשיר ָוָרׁש 
ֵׁשֶׁשת  ְסֻגָּלה,  ִלי  ִוְהִייֶתם  ִּתְׁשמֹרּו  ִאם  ַׁשָּבת  יֹום  ִלְגֻאָּלה,  ְוִתְזּכּו 

ָיִמים ַּתֲעבֹדּו ּוַבְּׁשִביִעי ָנִגיָלה. 
ְלִהְתַעֵּנג ְּבַתֲענּוִגים ַּבְרּבּוִרים ּוְׂשָלו ְוָדִגים.

szombati gyertyát, nem dolgozunk tovább, befejeztük a munkát.
Élvezzük a sok jó csemegét, kacsát, halat, kövér csirkét.

Egy nappal elõbb készíts finom falatokat, aznap megsütjük a kövér szárnya-
sokat különbözõ módon, zamatos bort mellé, meg más csemegéket, három 
étkezésre. Élvezzük a sok jó csemegét...

Aki így tesz, Jákob végtelen örökébe lép, gazdag, szegény mind tiszteli, a 
Messiásig elél. Ha szombatot tartotok, választottaim lesztek: hat napot dolgoz-
hattok, a hetediken örüljetek. Élvezzük a sok jó csemegét...
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Cháfocecho ászurim vögám láchásojv chesbojnojsz, hirhurim mu-
to rim ulösádéch hábonojsz, vöszinojk lölámdoj széfer, lámnácéách 
binginojsz, völáhágojsz böimréj sefer böchol pinojsz umáchánojsz.

Löhiszánég böszáánugim... 

Hiluchoch töhé vönáchász, ojneg köro lásábosz, vöháséno mö su-
bá chász, ködosz nefes mösivász, böchén náfsi löcho orgo völonuách 
böchibász, kásojsánim szugo voj jonuchu bén uvász.

Löhiszánég böszáánugim... 

Mééjn ojlom hábo jojm sábosz mönucho, kol hámiszángim bo jizku 

ֻמָּתִרים  ִהְרהּוִרים  ֶחְׁשּבֹונֹות,  ַלֲחׁשֹב  ְוַגם  ֲאסּוִרים   ֲחָפֶצי
ְוַלֲהגֹות  ִּבְנִגינֹות,  ַלְמַנֵּצַח  ֵסֶפר,  ְלַלְּמדֹו  ְוִתינֹוק  ַהָּבנֹות,   ּוְלַׁשֵּד

ְּבִאְמֵרי ֶׁשֶפר ְּבָכל ִּפּנֹות ּוַמֲחנֹות.
ְלִהְתַעֵּנג ְּבַתֲענּוִגים ַּבְרּבּוִרים ּוְׂשָלו ְוָדִגים.
ִהּלּוָכ ְּתֵהא ְבַנַחת, עֶֹנג ְקָרא ַלַּׁשָּבת, ְוַהֵּׁשָנה ְמֻׁשַּבַחת, ְּכָּדת 
ְוָלנּוַח ְּבִחַּבת, ַּכּׁשֹוַׁשִּנים סּוָגה  ַנְפִׁשי ְל ָעְרָגה  ֶנֶפׁש ְמִׁשיַבת, ְּבֵכן 

ּבֹו ָינּוחּו ֵּבן ּוַבת. 
ְלִהְתַעֵּנג ְּבַתֲענּוִגים ַּבְרּבּוִרים ּוְׂשָלו ְוָדִגים.
ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא יֹום ַׁשָּבת ְמנּוָחה, ָּכל ַהִּמְתַעְּנִגים ָּבּה ִיְזּכּו 

Akkor nem kereskedhetsz, nem számítgathatsz, elmélkedni szabad, lánynak 
férjt választhatsz, gyermeked oktathatod, énekelj kedvedre, olvass szép köny-
veket, tartózkodj bármerre.

Élvezzük a sok jó csemegét...

Komótosan lépkedj, hogy szombatod élvezd, alvás is jólesik, újjászülve lel-
ked. Erre vágyik lelkem, hogy kedvére pihenjen: rózsák szegélyezik, fiú, lány 
megpihen.

Élvezzük a sok jó csemegét...

Mint túlvilági élet, olyan a szent szombat: aki azt élvezi, csak örömre számíthat. 
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lö rojv szimcho, méchevléj Mosiách jucolu lirvocho, pöduszénu szác-
miách vönosz jogojn váánocho. 

Löhiszánég böszáánugim...

 Jojm sábosz kojdes hu, ásréj hois sojmréhu, vöál hájájin יום שבת
 zoch ré hu. Vöál joszim el liboj, hákisz rék vöén boj, jiszmach 
vöjirve, vöim loj ve, háCur jifrá esz chojvoj.

Háboszor jájin vödogim, vöál jechszár böszáánugim, vöim sölojs éle 

ְוָנס ַתְצִמיַח  ִלְרָוָחה, ְּפדּוֵתנּו  ֻיָּצלּו  ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח  ְלרֹב ִׂשְמָחה, 
ָיגֹון ַוֲאָנָחה.

ְלִהְתַעֵּנג ְּבַתֲענּוִגים ַּבְרּבּוִרים ּוְׂשָלו ְוָדִגים.

Jojm sábosz kojdes hu

יֹום ַׁשָּבת קֶֹדׁש הּוא, ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ׁשֹוְמֵרהּו, ְוַעל ַהַּיִין ָזְכֵרהּו. 
ְוַאל ָיִׂשים ֶאל ִלּבֹו, ַהִּכיס ֵריק ְוֵאין ּבֹו, ִיְׂשַמח ְוִיְרֶוה, ְוִאם ֶוה, 

ַהּצּור ִיְפַרע ֶאת חֹובו. 
ַהָּבָׂשר ַיִין ְוָדִגים, ְוַאל ֶיְחַסר ְּבַתֲענּוִגים, ְוִאם ְשָלׁש ֵאֶּלה ְלָפָניו 

A messiási küzdelmekbõl gyõztesen kerül ki. Hozd el megváltásunk, ne bántson 
már senki.

Élvezzük a sok jó csemegét...

Jojm sábosz kojdes hu

 !Szent a szombat napja,*  boldog, ki megtartja, borral is megáldja יום שבת
 Ne törõdjön avval, hogy üres a zsebe, vigadjon kedvére! Isten majd 
megadja, ha kölcsönt vett fel erre. 

Hús, bor és hal ne hiányozzék asztaláról, s ha e három megvan, jutalmat 

 * Szent a szombat napja... Jehonátán (Cházák) írta ezt a dalt, amely tele van talmudi utalásokkal, 
például Joszéf történetére, aki értékes igazgyöngyöt talált a szombat tiszteletére drágán vett hal 
gyomrában (Sábát 119a.). Hasonló gondolatot fejez ki a Talmud más helyen: „Mondta nekik az 
Örökkévaló: »Gyermekeim, vegyetek fel rám kölcsönt, szenteljétek meg a szombatot, és bízzatok 
bennem, megfizetem!«” (Bécá 15b.)
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löfonov cogim, ze jöhije szöchoroj, áser chofec bikoroj, Jojszef choco 
dog, umoco márgoliojsz bivszoroj. 

Vöim sulchon ködász oruch, umálách Él jááne boruch, ze jihje 
zömán oruch, vöojvov jihju chödojmen, umáloch rá jááne omén, böál 
korchoj jöszápér sivchoj, sömoj jáále kötojv somen.

Nosim nérojsz tádlikeno, vöchojk nidojsz táchzikeno, vöháchálojsz 
tászikeno, szogén báádon zöchuszon, jojm boj ész lédoszon, vöim loj 
ovru vönizhoru, ázáj krojvo lédoszon.

Tnu sevách vösiro, loÉl áser sábosz boro, völonu boj noszán Tojro, 

ָצִגים, ֶזה יְהֶיה ְׂשָכרֹו, ֲאֶׁשר ָחֵפץ ִּביָקרֹו, יֹוֵסף ָחָצה ָדג, ּוָמָצא 
ַמְרָּגִליֹות ִּבְבָׂשרֹו.

ְוִאם ֻׁשְלָחן ְּכַדת ָערּו, ּוַמְלַא ֵאל ַיֲעֶנה ָּברּו, ֶזה ִיְהֶיה ְזַמן 
ָארּו, ְואוְיָֹביו ִיְהיּו ְכדֶֹמן, ּוַמְלָא ַרע ַיֲעֶנה ָאֵמן, ְּבַעל ָּכְרחֹו ְיַסֵּפר 

ִׁשְבחֹו, ְׁשמֹו ַיֲעֶלה ְּכטֹוב ָׁשֶמן.
ָנִׁשים ֵנרֹות ַּתְדִלֶקָנה, ְוחֹוק ִנּדֹות ַּתְחִזֶקָנה, ְוַהַחּלֹות ַּתִסֶקָנה, 
ָתֵגן ַּבֲעָדן ְזכּוָתן, יֹום ּבֹוא ֵעת ֵלָדָתן, ְוִאם א ָעְברּו ְוִנְזָהרּו, ֲאַזי 

ְקרֹוָבה ֵלָדָתן.
ְּתנּו ֶׁשַבח ְוִׁשיָרה, ָלֵאל ֲאֶׁשר ַׁשָּבת ָּבָרא, ְוָלנּו בֹו ָנַתן ּתֹוָרה,

kap attól, kinek ez kedvére van, mint az egyszeri József, ki gyöngyöt talált a 
szombati halban.

A szépen megterített asztalt Isten angyala megáldja, az sokáig eltart, ellenei 
szétmállanak, a gonosz angyal meg kénytelen-kelletlen megáldja, jó neve marad 
meg.

Asszonyok ha gyertyát gyújtanak, tisztaságra ha vigyáznak, a tésztából chálát 
vesznek, az érdemüknek számít: gyermekáldás hamar megjön, ha betartják 
szabályait.

Zengjünk hát dicséneket Istennek szombatért, Mózesnak ajándékként adott 
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koro löMojse mátono, bövész gönozáj hi tömuno, löcho joászo vökách 
ojszo, töno láádász mi mono.

Nefes ki neenocho, bo sábosz bo mönucho, gil vöszoszojn vöszim-
cho, bérchoj vökidsoj bömon, milöredesz löám loj álmon, vohásábosz 
nefes mösivász, böfiszász bor áser tomon.

 

Chukojszeho böMoro, nictávu böázhoro, káhárorim biszoro, tölu-
jim hilchojszeho, sojmré micvojszeho, jincholu löjojm sekuloj sábosz 
böcivojszeho. 

Ze hoojsz áser szom Él, véjnoj uvén bönej Jiszroél, uvásvii áser 
hojél, Számbátjon hánohor, seböchol jojm roc vönimhor, jochiách boj 
monojách, tosiv lömin áser sojél. 

ָקָרא ְלמֶֹׁשה ַמָּתָנה, ְּבֵבית ְּגָנַזי ִהיא ְטמּוָנה, ְל ָיֲאָתה ְוַקח אֹוָתּה, 
ְּתָנה ַלֲעַדת ִמי ָמָנה. 

ְוִׂשְמָחה,  ִּגיל ְוָׂשׂשֹון  ֶנֱאָנָחה, ָּבא ַׁשָּבת ָּבא ְמנּוָחה,  ִּכי  ֶנֶפׁש 
ֵּבְרכֹו ְוִקְּדׁשֹו ְּבָמן, ִמְּלֶרֶדת ְלַעם א ַאְלָמן, ְוַהַּׁשָּבת ֶנֶפׁש ְמִׁשיַבת, 

ְּבִפַּסת ָּבר ֲאֶׁשר ָטָמן.
ְּתלּוִים  ִּבְׂשָעָרה,  ַּכֲהָרִרים  ְּבַאְזָהָרה,  ִנְצַטּוּו  ְּבָמָרה,  ֻחּקֹוֶתיָה 
ִהְלכֹוֶתיָה, ׁשֹוְמֵרי ִמְצֹוֶתיָה, ִיְנָחלּו ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ְּבִצְבאֹוֶתיה. 
ֶזה ָהאֹות ֲאֶׁשר ָׂשם ֵאל, ֵבינֹו ּוֵבין ְּבֵני ִיְׁשָרֵאל, ּוַבְׁשִביִעי ַאֶׁשר 
ְוִנְמָהר, יֹוִכיַח ּבֹו ָמנֹוַח,  ַהָּנָהר, ֶׁשְּבָכל יֹום ָרץ  ַסְמַּבְטיֹון  הֹוֵאל, 

ָּתִׁשיב ְלִמין ֲאֶׁשר ׁשֹוֵאל.

szent Tórájáért! „Kincstáramban rejlik, gyertek, vegyetek részt benne!

A népnek, mely számos, mint csillag az égen, ez a része.” Ha sóhajtoz 
lelked, szombat megnyugtatja, Isten mannával szentelte: aznap nem hullatta a 
nem árva népnek, hogy szombaton felüdüljön, félretett belõle, tanúságként, ha 
új nemzedék jön.

Szabályai, melyekre Máránál figyelmeztetett, egy hajszálon függnek, de aki 
fegyelmezett, és szombatot tart, annak örök szombatja lesz. 

Jel Isten és Izrael között ez a hetedik nap: ezt bizonyítja a Szambatjon folyója, 
mely mindennap háborog, csak szombatra nyugszik meg, kételkedõk csodálatára.
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Kojlé kojlojsz jechdolun, böész siráj jigdolun, ki chátál hém jizolun, 
vöál jászigu gövuli, böojrách sir nofál chevli, hiszkojsösu vöál tösámsu, 
bönézer sir sofro li. 

 ,Jo ribojn olám vöolmájo, ánt Hu málko melech málchájo יה רבון
 oj vád gövurtéch vöszimhájo, söfár kodomoch löháchávojo. 

Jo ribojn olám vöolmájo, ánt Hu málko melech málchájo.

Sövochin ászádér cáfro vörámso, loch Eloho kádiso, di vöro kol 

קֹוֵלי קֹולֹות ֶיְחָּדלּון, ְּבֵעת ִׁשיַרי ִיְגָּדלּון, ִּכי ַכַּטל ֵהם ִיָּזלּון, ְוַאל 
ַיִּׂשיגּו ְּגבּוִלי, ְּבאַֹרח ִׁשיר ָנַפל ֶחְבִלי, ִהְתקֹוְׁשׁשּו ְוַאל ְּתַׁשְּמׁשּו, ְּבֵנֶזר 

ִׁשיר ָׁשְפָרה ִּלי.

Jo ribojn olám

ְוָעְלַמָּיא, ַאְנְּת הּוא ַמְלָּכא ֶמֶל ַמְלַכָּיא, עֹוַבד  ָיּה ִרּבֹון ָעַלם 
ְּגבּוְרֵּת ְוִתְמַהָּיא, ְׁשַפר ֳקָדָמ ְלַהֲחָוָּיא.

ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמָּיא, ַאְנְּת הּוא ַמְלָּכא ֶמֶל ַמְלַכָּיא. 
ְׁשָבִחין ֲאַסֵּדר ַצְפָרא ְוַרְמָׁשא, ָל ֱאָלָהא ַקִּדיָׁשא ִּדי ְבָרא ָּכל 

Hangoskodók, hallgassatok, míg rímeim harmatként hullnak tollamról, enyém 
a költõ koszorúja, ne is utánozzatok, keresgéljetek, míg rímet ti is találtok. 

 
Jo ribojn olám

Isten, minden világok Ura,* Te vagy a királyok Királya! Beszélni csodás יה רבון
 tetteirõl illik Isten elõtt.

Isten, minden világok Ura, Te vagy a királyok Királya!

Reggeltõl estig dicséreted zengem, Szent Istenem, ki alkottad lelkem, mind 

 * Isten, minden világok Ura... Jiszráél Nádzsárá rabbi, Lurjá tanítványa, késõbb Gáza rabbija 
(1555–1628) ismert arámi nyelvû költeménye Isten univerzális dicsõségét zengi, miközben a szom-
batról egyszer sem esik említés benne. Sok kifejezést használ az arámi nyelvû Dániel könyvébõl.
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náfso, irin kádisin uvnéj enoso, chéjvász böro vöojféj sömájo. 
Jo ribojn olám vöolmájo... 

Rávrövin ojvdéch vöszákifin, mochich römájo vözákif köfifin, lu 
jichje gövár sönin álfin, lo jéojl gövurtéch böchusbönájo.

Jo ribojn olám vöolmájo...
 

Eloho di lé jökár urövuszo, pörojk jász onoch mipum árjövoszo, 
vöápék jász áméch migoj goluszo, áméch di vöchárt mikol umájo. 

Jo ribojn olám vöolmájo...

Lömákdösoch tuv ulökojdes kudsin, ászár di vé jechedun ruchin 

ַנְפָׁשא, ִעיִרין ַקִּדיִׁשין ּוְבֵני ֱאָנָׁשא, ֵחיַות ְּבָרא ְועֹוֵפי ְׁשַמָּיא. 
ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמָּיא, ַאְנְּת הּוא ַמְלָּכא ֶמֶל ַמְלַכָּיא. 
ַרְבְרִבין עֹוְבֵדי ְוַתִּקיִפין, ָמִכי ְרַמָּיא ְוַזִּקיף ְּכִפיִפין, לּו ִיְחֶיה 

ְגַבר ְׁשִנין ַאְלִפין, ָלא ֵיעֹול ְּגבּוְרֵּת ְּבֻחְׁשְּבַנָּיא.
ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמָּיא, ַאְנְּת הּוא ַמְלָּכא ֶמֶל ַמְלַכָּיא.
ֱאָלָהא ִּדי ֵלּה ְיַקר ּוְרבּוָתא, ְּפרֹוק ַית ָעָנ ִמּפּום ַאְרְיָוָתא, ְוַאֵּפיק 

ַית ַעֵּמ ִמּגֹו ָגלּוָתא, ַעֵּמ ִּדי ְבַחְרְּת ִמָּכל ֻאַּמָּיא. 
ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמָּיא, ַאְנְּת הּוא ַמְלָּכא ֶמֶל ַמְלַכָּיא. 
ְלַמְקְּדָׁש ּתּוב ּוְלקֶֹדׁש ֻקְדִׁשין, ֲאַתר ִּדי ֵבּה ֶיֱחדּון רּוִחין ְוַנְפִׁשין,  

az angyalokét, minden halandóét, mezei vadakét és égi madarakét.
Isten, minden világok Ura...

Véghezviszel Te nagy erõs tetteket, a nagyokat levered, emelsz esetteket! 
Ha ezer évig tudna egy halandó élni, tetteid akkor sem gyõzné megszámlálni.

Isten, minden világok Ura...

Isten, kinek fennen jár dicséret, oroszlán szájából szabadítsd ki néped! Ve-
zesd ki már nyájad Galut közepébõl, melyet választottál minden nemzetségbõl!

Isten, minden világok Ura...

Térj meg hajlékodba, Szentek Szentélyébe, hol a lelkek-szívek ujjonganak 
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vönáfsin, vizámrun loch sirin vöráchásin, biJruslém kárto dösufrájo. 
Jo ribojn olám vöolmájo...

 ,Cur miseloj ochálnu borchu emunáj צור משלו
 szovánu vöhojszárnu kidvár Ádojnoj. 

Házán esz ojlomoj rojénu ovinu, ochálnu esz láchmoj vöjéjnoj 
soszinu, ál kén nojde lismoj unöhálöloj böfinu, omárnu vöoninu éjn 
kodojs káÁdojnoj. Cur miseloj ochálnu borchu emunáj...

ִויַזְּמרּון ָל ִׁשיִרין ְוַרֲחִׁשין, ִּבירּוְׁשֵלם ַקְרָּתא ְדׁשּוְפַרָּיא. 
ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמָּיא, ַאְנְּת הּוא ַמְלָּכא ֶמֶל ַמְלַכָּיא.

Cur miseloj

צּור ִמֶּׁשלֹו ָאַכְלנּו ָּבְרכּו ֱאמּוַני, ָׂשַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו ִּכְדַבר יהוה. 
ַהָּזן ֶאת עֹוָלמֹו רֹוֵענּו ָאִבינּו, ָאַכְלנּו ֶאת ַלְחמו ְוֵיינֹו ָׁשִתינּו, 
ַעל ֵּכן נֹוֶדה ִלְׁשמֹו ּוְנַהְּללֹו ְּבִפינּו, ָאַמְרנּו ְוָעִנינּו ֵאין ָקדֹוׁש ַּכיהוה. 
צּור ִמֶּׁשלֹו ָאַכְלנּו ָּבְרכּו ֱאמּוַני, ָׂשַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו ִּכְדַבר יהוה.
טֹוָבה ֶחְמָּדה  ֶאֶרץ  ַעל  ֵלאֵהינּו,   ְנָבֵר ּתֹוָדה  ְוקֹול  ְּבִׁשיר 

egybe, hadd zengjék ott dicséreted dalban Jeruzsálem csodás, szép városában!
Isten, minden világok Ura...

Cur miseloj

 .Feleim, áldjuk hát,*  kinek javaiból ettünk צור משלו
 Jutott is, maradt is, mint ígérte nekünk.

Atyánk és pásztorunk, ki ellátja a világot, az Övébõl ettünk kenyeret, ittunk 
bort. Adjunk hálát Nevének, ajkunk dicsõítse, nincs is hozzá hasonló senki se.

Feleim, áldjuk hát, kinek javaiból ettünk...

Zengõ háladallal áldjuk Istenünket e szép országért, mely õseinké lett. Ételt, 

 * Feleim, áldjuk hát... Ismeretlen szerzõ bevezetõje az asztali áldáshoz. A Midrás szerint Ábrahám 
apánknak vendégfogadója volt Beér Seván. Amikor az ingyen étkezõk hálálkodtak neki, azt mondta: 
„Ne engem áldjatok, hanem a Teremtõt, aki mindezt teremtette.” Erre a Midrásra alapul ez a vers.
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Bösir vökojl tojdo növoréch lÉlojhéjnu, ál erec chemdo tojvo sehin-
chil láávojszéjnu, mozojn vöcédo hiszbiá lönáfsénu, chászdoj govár 
oléjnu vöemesz Ádojnoj.

Cur miseloj ochálnu borchu emunáj...

Ráchém böchászdecho ál ámcho curénu, ál Cijojn miskán kö voj de-
cho, zövul bész tifárténu, ben Dovid ávdecho jovoj vöjigolénu, ruách 
ápéj nu mösiách Ádojnoj.

Cur miseloj ochálnu borchu emunáj...

Jibone háMikdos, ir Cijojn tömálé, vösom nosir sir chodos uvirnono 
náá le, horáchámon hánikdos jiszborách vöjiszále, ál kojsz jájin molé 
kö virkász Ádojnoj. 

ֶׁשִהְנִחיל ַלֲאבֹוֵתינּו, ָמזֹון ְוֵצָדה ִהְׂשִּביַע ְלַנְפֵׁשנּו, ַחְסּדֹו ָּגַבר ָעֵלינּו 
ֶוֱאֶמת יהוה.

צּור ִמֶּׁשלֹו ָאַכְלנּו ָּבְרכּו ֱאמּוַני, ָׂשַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו ִּכְדַבר יהוה. 
ַרֵחם ְּבַחְסֶּד ַעל ַעְּמ צּוֵרנּו, ַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶד, ְזבּול ֵּבית 
ִּתְפַאְרֵּתנּו, ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּד ָיבֹוא ְוִיְגָאֵלנּו, רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח יהוה. 
צּור ִמֶּׁשלֹו ָאַכְלנּו ָּבְרכּו ֱאמּוַני, ָׂשַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו ִּכְדַבר יהוה. 
ִיָּבֶנה ַהִּמְקָּדׁש, ִעיר ִצּיֹון ְּתַמֵּלא, ְוָׁשם ָנִׁשיר ִׁשיר ָחָדׁש ּוִבְרָנָנה 
ַנֲעֶלה, ָהַרֲחָמן ַהִּנְקָּדׁש ִיְתָּבַר ְוִיְתַעֶּלה, ַעל ּכֹוס ַיִין ָמֵלא ְּכִבְרַּכת 

יהוה. 
צּור ִמֶּׁשלֹו ָאַכְלנּו ָּבְרכּו ֱאמּוַני, ָׂשַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו ִּכְדַבר יהוה.

eleséget bõven adott nekünk: Isten igaz jósága mily nagy is felettünk.
Feleim, áldjuk hát, kinek javaiból ettünk...

Irgalmazz, Kõsziklánk, szeretett népednek, hajlékodnak, Cionnak, díszes 
Szentélyednek, Dávidod sarjának, váltson meg már minket Messiás, Isten kül-
dötte, éltesse lelkünket. Feleim, áldjuk hát, kinek javaiból ettünk...

Épüljön már a Szentély, teljen meg a város! Új dalba kezdünk ott, vidám 
zarándokok. A Szent, az Irgalmas, dicsõítsük Nevét, kinek áldásából isszuk 
szõlõ nedvét. Feleim, áldjuk hát, kinek javaiból ettünk...
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Ászádér liszöudoszo

ֲאַסֵּדר ִלְסעּוָדָתא, ְּבַצְפָרא ְּדַׁשַּבָּתא, ַוֲאַזִּמין ָּבּה ַהְׁשָּתא ַעִּתיָקא 
ַקִּדיָׁשא.

ְנהֹוֵריּה ִיְׁשֵרי ָבּה, ְּבִקּדּוָׁשא ַרָּבא, ּוְבַחְמָרא ָטָבא, ְּדֵביּה ֶּתֱחֵדי 
ַנְפָׂשא.

ְיַׁשֵּדר ָלן ׁשּוְפֵריּה, ְוֶנֱחֵזי ִביָקֵריּה, ְוַיֲחֵזי ָלן ִסְתֵריּה, ְּדִאְתַאַּמר 
ִּבְלִחיָׁשא.

ְּכִפיָלא  ִּבְׁשֵמיּה,  ְּדִאּנּון ָאת  ַנֲהֵמי,  ְּדִבְתֵריַסר  ַטֲעֵמי,  ָלן  ְיַגֵּלה 
ּוְקִליָׁשא.

Ászádér liszöudoszo

 Lakomát rendezek*  szom bat délelõttre, Õs-Szent Is ten  ünket אתדועסל רדסא
 hívom ven dég ség be.

Fénye ragyogja be e szom bati kidust, jó bor önt lel künkbe dalt és vidám ság ot .
Leküldi szépségét, hadd lás suk dicsfényét, fedje fel tit kait, rejtett beszédeit.
Fedje fel számunkra tucat ci pó titkát,*  Neve jel ké pé nek kétszeres homályát.

 Ászádér liszöudoszo, bö cá fro dösábáto, váázámin אתדועסל רדסא
 ba hás to, átiko kádiso.

Nöhojréj jisréj vo, bö ki du so rábo, uvöchámro tovo, dö véj techedéj 
náfso.

Jö sádér lon sufréj, vö ne che zéj vikoréj, vöjácházéj lon sziszréj, 
döiszámár bil chiso.

Jögáléj lon tááméj, dö visz réj szár náháméj, döinun osz bis méj, 
köfilo ukliso.

 * Lakomát rendezek... Ezt a szombat reggeli dalt is az Ári, rabbi Jichák Lurjá írta; nevének 
kezdõbetûi – az utolsó kettõ kivételével – itt is szerepelnek. Ez az Átiká Kádisá (Õs-Szent Isten) 
lakomája, amit kidusá Rábának, nagy kidusnak nevezünk.

 * Fedje fel számunkra... A „tucat cipó titka” az isteni Név különbözõ variációira utal, valamint 
Jákobra, a tizenkét törzs apjára (Minchát Jáákov). A tizenkét kenyér a Szentély asztalán volt, 
minden oldalon hat-hat, és hetente friss kenyeret tettek oda, míg az elõzõ hetit, amely ugyanolyan 
friss volt, mint amikor sütötték, a kohénok ették meg.
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Cörojro dilöélo, dövéj chá jé chojlo, vöjiszrábéj chéj lo, vö sziszák ád 
réjso. 

Chádu chácdéj cháklo, bö dibur uvökolo, umálilo mi lo, mösziko 
köduvso.

Kodom ribon olmim, bö mi lin szöszimin, tögálun pisz gomin, 
vöszémrun chi du so.

Löátér pöszojro, börozo ják i ro, ámiko utmiro, völáv mil szo ávso.
Vöilén milájo, jöhojn lirki já jo, vöszámon mán sárjo, há lo háhu simso.
Rövu játir jiszgéj, löélo min dárgéj, vöjiszáv bász zugéj, dáhávász pöriso.

Az égi felsõbbség minden lelkek tára. Nõjön az ereje, feje koronája.
Örüljön az arató*  hang zatos beszéddel, legyen is szószólónk szavai mézé vel.
Világ Ura elõtt rejtélyes szavakkal, felfedvén a jövõt, jöjjön újdonsággal.
Drágalátos rejtély, aszta lunknak dísze, mélyenszántó rejtvény, mely még 

nincs fel fedve.
E szavakból épült*  menny nek boltozata: Onnan re  ánk mi süt, ha nem nap 

su gara?
Jobban ontja õ azt, mint õt megilletné, aztán hozza pár ját, mely távol volt tõle.

ְצרֹוָרא ִּדְלֵעָּלא, ְּדֵביּה ַחֵּיי כָֹּלא, ְוִיְתַרֵּבי ֵחיָלא, ְוִתַּסק ַעד ֵריָׁשא.

ֲחדּו ַחְצֵּדי ַחְקָלא, ְּבִדּבּור ּוְבָקָלא, ּוַמִּלילּו ִמָּלה, ְמִתיָקא ְּכדּוְבָׁשא.
ְוֵתיְמרּון  ִּפְתָגִמין,  ְּתַגּלּון  ְסִתיִמין,  ְּבִמִּלין  ָעְלִמין,  ִרּבֹון  ֳקָדם 

ִחּדּוָׁשא.
ִמְלָתא  ְוַלאו  ּוְטִמיָרא,  ֲעִמיָקא  ַיִקָרא,  ְּבָרָזא  ְּפתֹוָרא,  ְלַעֵּטר 

ַאְוָׁשא.
ַההּוא  ֲהָלא  ַׁשְרָיא,  ַמאן  ְוַתָּמן  ִלְרִקיַעָּיא,  ְיהֹון  ִמַּלָיא,  ְוִאֵּלין 

ִׁשְמָׁשא.
ְרבּו ַיִּתיר ִיְסֵּגי, ְלֵעָּלא ִמן ַדְרֵּגיּה, ְוִיַּסב ַּבת זּוֵגיּה, ַּדֲהַות ְּפִריָׁשא.

 * Örüljön az arató... A kábálá „földmûveseknek” nevezi a Talmud-tudósokat: ahogyan a földmûves 
megtisztítja földjét a kövektõl és a gyomtól, úgy mentesítik a talmudisták és rabbik a zsidóságot a 
rájuk leselkedõ veszélyektõl, mivel érdemük védi õket. Szombaton a rabbiknak a Tóra mély értelmû 
tanításait kell felfedniük, mézédes szavakkal.

 * E szavakból épült... Ezekbõl a szavakból – a Tóra-magyarázatokból, amelyeket a szombat 
tiszteletére hallgatnak a szombati asztal mellett – új egek születnek: az onnan sugárzó nap allego-
rikusan az Istenséget jelenti.
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Cur miseloj ochálnu borchu emunáj...

-Cháj Adojnoj uvoruch curi, báÁdojnoj tiszhálél náfsi, ki Ádoj חי ה׳
 noj joir néri, böhiloj néroj áléj rojsi. Ádojnoj roji loj echszor, ál 
méj mönuchojsz jönáháléni, nojszén lechem löchol boszor, lechem 
chuki hátriféni. Jöhi rocojn milfonecho, áto Elojháj ködojsi, táárojch 
löfonáj sulchonecho, tödásén básemen rojsi. Mi jitén mönuchoszi, 
lifné Ádojn hásolojm, vöhojszo sölémo mitoszi, háchájim vöhásolojm. 
Jislách málochoj löfonáj, lölávojszi lövojo, böchojsz jösuojsz eszo fonáj, 
mönosz kojszi rövojo. Como náfsi el Adojnoj, jömálé szojvá ászomáj, 
el hehorim eszo éjnáj, köHilel völoj köSámáj. Chedvász jomim usnojsz 

 Cháj Adojnoj

ַחי יהוה ּוָברּו צּוִרי, ַּביהוה ִּתְתַהֵּלל ַנְפִׁשי, ִּכי יהוה ָיִאיר ֵנִרי, 
ְּבִהּלֹו ֵנרֹו ֲעֵלי רֹאִׁשי. יהוה רֹוִעי א ֶאְחָסר, ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ְיַנֲהֵלִני, 
 ,ִמְּלָפֶני ָרצֹון  ְיִהי  ַהְטִריֵפִני.  ֻחִּקי  ֶלֶחם  ָּבָׂשר,  ְלָכל  ֶלֶחם  נֹוֵתן 
ַאָּתה ֱאַהי ְקדֹוִׁשי, ַּתֲערֹו ְלָפַני ֻׁשְלָחֶנך, ְּתַדֵּׁשן ַּבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי. ִמי 
ִיֵּתן ְמנּוָחִתי, ִלְפֵני ֲאדֹון ַהָּׁשלֹום, ְוָהְיָתה ְׁשֵלָמה ִמָּטִתי, ַהַחִּיים 
ְוַהָּׁשלֹום. ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפַני, ְלַלֹוִתי ְלָוָיה, ְּבכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא 
ָפַני, ְמָנת ּכֹוִסי ְרָוָיה. ָצְמָאה ַנְפִׁשי ֶאל יהוה, ְיַמֵּלא ׂשֹוַבע ֲאָסַמי, 
ֶאל ֶהָהִרים ֶאָּׂשא ֵעיַני, ְּכִהֵּלל ְוא ְכַׁשַּמאי. ֶחְדַות ָיִמים ּוְׁשנֹות 
עֹוָלִמים, עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה, ְוַעל רֹאִׁשי ִיְהיּו ַתִּמים, ֵנר ִמְצָוה 

Cháj Adojnoj

 Él az Isten, áldott Teremtõm, az Örökkévalóval dicsekszik énem, mert חי ה׳
 Õ élteti mécsesem a fénnyel, mely lámpásából árad fejemre. Az Örök-
kévaló a pásztorom, nem is szenvedek hiányt, nyugalmas vizekre terel. Aki 
kenyeret ad minden élõlénynek, az adja meg mindennapi kenyeremet. Legyen 
hát kedvedre, szentséges Istenem, hogy asztalodhoz ültetsz, olajjal kened fejemet. 
Bárcsak ott pihenhetnék, a békesség Uránál, nyoszolyám akkor teli lesz élettel, 
békével. Angyalát küldi elõttem, hogy kísérõm legyen, menekvés poharát eme-
lem magam elé, sorsom kelyhe csordultig tele. Az élõ Isten után eped a lelkem, 
ki jóllakásig megtölti csûrömet. A hegyek felé tekintek, mint Hilél, s nem mint 
Sámáj. Örömteli napokkal teli az örök élet. Ébredj, díszem, ébredj, fejem fölött 
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ojlomim, uro chövojdi uro, vöál rojsi jihju számim, nér micvo vöojr 
Tojro. Kumo Ádojnoj limnuchoszi, áto vááron uzecho, kách no Él esz 
birchoszi, vöhácházék mogén chojzecho. 

 ,Boruch Ádojnoj jojm jojm, jáámosz lonu jesá ufidjojm ברוך ה'
 uvis moj nogil kol hájojm, uvisuoszoj norim rojs eljojn, ki hu 
moojz ládol umáchásze loevjojn.

Sivté Jo löJiszroél édusz, böcoroszom loj cor, böszivlusz uvöávdusz, 
bölivnász hászápir herom ojz jödidujsz, vöniglo löháálojszom méojmek 

ְואֹור ּתֹוָרה. קּוָמה יהוה ִלְמנּוָחִתי, ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּז, ַקח ָנא ֵאל 
 .ֶאת ִּבְרָכִתי, ְוַהֲחֵזק ָמֵגן חֹוֶז

Boruch Ádojnoj jojm jojm

ָּברּו ֲאדָֹני יֹום יֹום, ַיֲעָמס ָלנּו ֶיַׁשע ּוִפְדיֹום, וִבְׁשמֹו ָנִגיל ָּכל 
ַהּיֹום, ּוִביׁשּוָעתֹו ָנִרים רֹאׁש ֶעְליֹון, ִּכי הּוא ָמעֹוז ַלָּדל וַמֲחֶסה 

ָלֶאְביֹון.
ִׁשְבֵטי ָיּה ְלִיְׂשָרֵאל ֵעדּות, ְּבָצָרָתם לֹו ָצר ְּבִסְבלּות ּוְבַעְבדּות, 
ְּבִלְבַנת ַהַּסִּפיר ֶהְרָאם עֹוז ְיִדידּות, ְוִנְגָלה ְלַהֲעלֹוָתם ֵמעֹוֶמק ּבֹור 

ָודּות, ִּכי ִעם יהוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות.

együtt parancsaid lámpása és a Tóra fénye. Indulj, Örök kévaló, hogy nyu god-
has sak, Te és fenséged frigyládája. 

Boruch Ádojnoj jojm jojm
 Naponta áldjuk az Urat,*  ki nékünk bõ segítséget ad. Nevével egész ברוך ה'
 nap örvendjünk. Segítsége emeli fel fejünk, mert Õ a szegény ments-
vá ra, a szûkölködõ menedéke.

Az Úr törzsei tanúsítják Izraelben, hogy velük érzett bajban, szenvedésben, 
kedvét kimutatta, ülve zafírfelhõn, megjelent kihúzni õket a verembõl. Mert az 
Örökkévalónak nagy a szeretete, sok a segedelme.

 * Naponta áldjuk az Urat... Rabbi Simon Hágádol (a X. században élt Mainzban) szerezte ezt a 
dalt, amely Isten gondoskodását hangsúlyozza, ahogyan vigyázza Izrael lépteit a történelem folya-
mán, említvén az egyiptomi, a babilóniai, a perzsa, a görög és a római elnyomást. Nincs kizárva, 
hogy eredetileg peszáchkor, a Hágádá olvasása után énekelték (Ijun Tfilá).
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bojr vodusz, ki im Ádojnoj hácheszed vöhárbé imoj födusz.

Má jokor chaszdoj böciloj lögojnönémoj, bögolusz Bovelo su-
lách lömáánémoj, löhojrid borichim nimno véjnéjmoj, vájitöném 
löráchámim lifné sojvémoj, ki loj jitojs Ádojnoj esz ámoj, báávur 
hágodojl sömoj.

Éjlom sosz kiszoj löhacil jödidov, löháávir misom mouznéj mojr dov, 
méávojr báselách podo esz ávodov, keren löámoj jorim töhilo lö chol 
chászidov, ki im hojgo vörichám köráchámov uchörojv chá szo dov.

Ucfir hoizim higdil ácumov, vögám chozusz árbá olu limrojmov, 
uv li bom dimu löhaschisz esz röchumov, ál jödéj chojhánov migér misz-
koj mömov, chaszdéj Ádojnoj ki loj szomnu, ki loj cholu ráchámov.

ְלַמֲעֵנמֹו,  ֻׁשַּלח  ָּבֶבָלה  ְּבָגלּות  ְלגֹוְנֵנמֹו,  ְּבִצּלֹו  ַחְסּדֹו  ָּיָקר  ַמה 
ְלהֹוִריד ָּבִריִחים ִנְמָנה ֵביֵנמֹו, ַוִּיְּתֵנם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשֹוֵבימֹו, ִּכי 

א ִיּטֹׁש יהוה ֶאת ַעּמֹו, ַּבֲעבּור ַהָּגדֹול ְׁשמֹו.
ֵעיָלם ָׁשת ִּכְסאֹו ְלַהִּציל ְיִדיָדיו, ְלַהֲעִביר ִמָּׁשם ָמֻעְזֵני מֹוְרָדיו, 
ְלָכל  ְּתִהָּלה  ָיִרים  ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  ֲעָבָדיו,  ֶאת  ָּפָדה  ַּבֶּׁשַלח  ֵמֲעבֹור 

ֲחִסיָדיו, ִּכי ִאם הֹוָגה ְוִרַחם ְּכַרֲחָמיו ּוְכרֹב ֲחָסָדיו.
ּוְצִפיר ָהִעִּזים ִהְגִּדיל ֲעצּוָמיו, ְוַגם ָחזּות ַאְרַּבע ָעלּו ִלְמרֹוָמיו, 
ּוְבִלָּבם ִּדּמּו ְלַהְׁשִחית ֶאת ְרחּוָמיו, ַעל ְיֵדי כֲֹהָניו ִמֵּגר ִמְתקֹוְמָמיו, 

ַחְסֵּדי יהוה ִּכי א ָתְמנּו, ִּכי א ָכלּו ַרֲחָמיו. 

Mily kegyesen vette õket árnyékába: segítséget küldött nékik Babilóniába, 
közéjük állt letörni bilincsüket, rabtartóik szívében is irgalmat keltett, mert nagy 
Nevéért nem hagyja el e népet.

Élámba tette trónját, menteni kedveltjeit, kiirtani onnan a lázadók erõdeit, 
szolgáit kiváltotta kardjának élével, népét és híveit koronázta dicsõséggel. Mert 
bár sújtotta õket, kegyelmében irgalmazott nékik.

A görög bakkecske*  igen nagyra tört bár, négy birodalmat látott Dániel már. 
Mindnek szándéka volt ölni szeretteit, a Chásmoneus papok verték le elleneit, 
mert Isten kegyelmébõl nem is pusztultunk el.

 * A görög bakkecske... A kifejezés, amely a hellenista uralomra utal, Dániel könyvébõl (8:8.) 
ered. Egyes vélemények szerint a költõ konkrétan Nagy Sándorra céloz.
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Niszgárti leEdojm böjád réáj mödonáj, seböchol jojm vojojm 
mömálim körészom méádonáj, ezroszoj imi liszmojch esz ádonáj, völoj 
nötástáni kol jöméj idonáj, ki loj jiznách löojlom Ádojnoj.

Bövojoj méEdojm chámuc bögodim, zevách loj böVocro vötevách 
loj bövojgdim, vöjéjz nic’chom málbusov löháádim, bokojchoj hágodojl 
jivcor ruách nögidim, hogo böruchoj hakoso böjojm kodim.

ִנְסַּגְרִּתי ֶלֱאדֹום ְּבַיד ֵרַעי ְמָדַני, ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום ְמַמְּלִאים ְּכֵרָסם 
ֵמֲעָדַני, ֶעְזָרתֹו ִעִּמי ִלְסמֹ ֶאת ֲאָדַני, ְוא ְנַטְׁשַּתִני ָּכל ְיֵמי ִעָּדַני, 

ִּכי א ִיְזַנח ְלעֹוָלם ֲאדָֹני.
לֹו  ְוֶטַבח  ְּבָבְצָרה  לֹו  ֶזַבח  ְּבָגִדים,  ֲחמּוץ  ֵמֱאדֹום  ְּבבֹואֹו 
ְּבבֹוְגִדים, ְוֵיז ִנְצָחם ַמְלּבּוָׁשיו ְלַהֲאִּדים, ְּבכֹחֹו ַהָּגדֹול ִיְבצֹר רּוַח 

ְנִגיִדים, ָהָגה ְּברּוחֹו ַהָּקָׁשה ְּביֹום ָקִדים.
ְראֹותֹו ִּכי ֵכן ֲאדֹוִמי ָהעֹוֵצר, ַיֲחׁשֹוב לֹו ְּבָבְצָרה ִּתְקלֹוט ְּכֶבֶצר,

A két testvér harca*  adott Edom (Róma) kezére, az csak tömte hasát Júdea 
terhére. Istenbe vetettem akkor is reményem, az Úr nem felejtett semmilyen 
idõben. Mert az Örökkévaló sosem hagy el minket.

El is jött Edomra a vérontás napja, pártütõk mészárlása Bocrá városába. 
Kifröccsent vérüktõl vörös a ruhája, mikor nagyurakon a szüretét járja. Szá-
mumként seperte el õket haragja. 

Edom védangyala, amikor ezt látta, azt hitte, mint Becer, lesz Bocrá*  

* A két testvér harca... A homályos utalás csak találgatásokra ad lehetõséget. Van, aki az 
edomitákra gondol, akik „testvérei” Izraelnek, de elárulták õt, vagy pedig a belsõ testvérharcokra utal 
a Második Szentély utolsó napjaiban (Éc Joszéf). Mások a két utolsó chásmoneus királyfi, Hirkánosz 
és Arisztobulosz vetélkedésére gondolnak, ami ürügyet szolgáltatott Pompeiusnak, hogy Róma be-
avatkozzék a chásmoneus-állam ügyeibe, és ezzel megkezdõdjék a zsidó állam leigázása (Talmud, 
Mönáchot 64b.). Közismert, hogy a Talmud bölcsei Edomot Rómával azonosították (Ijun Tfilá).

*...azt hitte, mint Becer, lesz Bocrá... Becer a Bibliában említett menedékvárosok egyike volt. 
A talmudi legenda szerint (Mákot 12a.) Edom védõangyala háromszoros tévedésben van: amikor 
azt hiszi, hogy Bocrá védelmet nyújt neki, pedig az nem Becer; hogy a menedékváros szándékos 
gyilkosnak is védelmet nyújt, pedig nem; hogy a menedékjog az angyalokra is vonatkozik, pedig nem.
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Röojszoj ki chén ádojmi hoojcér, jáchásojv loj böVocro tiklojt 
köVecer, umáloch köodom böszojcho jinocér, umézid kásojgég bö-
miklot jéocér, ehevu esz Ádojnoj kol chászidov emunim nojcér.

Jöcáve cur chászdoj köhilojszov lökábéc, méárbá ruchojsz odov 
löhikovéc, uvöhár mörojm horim ojszonu löhárbéc, vöitonu josuv 
nidochim kojvéc, josiv loj neemár ki im vösov vökibéc. 

Boruch hu Elojhénu áser tojv gömolonu, köráchámov uchörojv 
chászodov higdil lonu, éle vöchoéle jojszéf imonu, löhágdil sömoj 
hágodojl hágibor vöhánojro senikro oléjnu.

ּוַמְלָא ְּכָאָדם ְּבתֹוָכּה ִיָּנֵצר, וֵמִזיד ַּכּׁשֹוֵגג ְּבִמְקָלט ֵיָעֵצר, ֱאֱהבּו 
ֶאת יהוה ָּכל ֲחִסיָדיו ֱאמּוִנים נֹוֵצר.

ְיַצֶּוה צּור ַחְסּדֹו ְקִהּלֹוָתיו ְלַקֵּבץ, ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ָעָדיו ְלִהָּקֵבץ, 
ּוְבַהר ְמרֹום ָהִרים אֹוָתנּו ְלַהְרֵּבץ, ְוִאָּתנּו ָיׁשּוב ִנָּדִחים קֹוֵבץ, ָיִׁשיב 

א ֶנֱאַמר ִּכי ִאם ְוָׁשב ְוִקֵּבץ.
ֲחָסָדיו  ּוְכרֹב  ְּכַרֲחָמיו  ְּגָמָלנּו,  טֹוב  ֲאֶׁשר  ֱאֵהינּו  הּוא   ָּברּו
ִהְגִּדיל ָלנּו, ֵאֶּלה ְוָכֵאֶּלה יֹוֵסף ִעָּמנּו, ְלַהְּגִּדיל ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור 

ְוַהּנֹוָרא ֶׁשִּנְקָרא ָעֵלינּו.
ָּברּו הּוא ֱאֵהינּו ֶׁשְּבָרָאנּו ִלְכבֹודֹו, ְלַהְּללֹו ּוְלַׁשְּבחֹו ּוְלַסֵּפר

mentsvára. Angyalnak is, mint embernek, menedék, Hol mint ártatlant, a bûnöst 
is bevegyék. Szeressétek, hívek, az Urat, ki hûen védelmez.

Szirtünk, irgalmadban gyújtsd be a világ minden sarkából gyülekezeted ha-
dát, hegyek legnagyobbján adj nekünk nyugalmat, oda tereld egybe messzirõl 
nyájadat, s ne csak õket hozzad, Magad is oda térülj.

Áldott légy, Istenünk, aki jót tett velünk, kegyét és irgalmát bõven mérte 
nékünk. Még továbbra is ily módon vezérelj nagy, erõs Nevedért, melyrõl minket 
neveztél el.

Áldott Istenünk, ki dicsõségére teremtett minket, hogy dicsérjük, dicsõítsük, 
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Boruch hu Elojhénu seböroonu lichvojdoj, löhálöloj ulösáböchoj 
ulöszápér hojdoj, mikol ojm govár olénu chászdoj, lochén böchol lév 
uvöchol nefes uvöchol möojdoj námlichoj unöjáchádoj.

Sehásolojm seloj joszim olénu brocho vösolojm, miszmojl umijomin 
ál Jiszroel solojm, Horáchámon hu jövoréch esz ámoj vásolojm, vöjizku 
lirojsz bonim uvné vonim ojszkim báTojro uvömicvojsz ál Jiszroel 
solojm, jojéc Él gibojr ávi ád szár solojm. 

הֹודֹו, ִמָּכל אֹם ָּגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו, ָלֵכן ְּבָכל ֵלב ּוְבָכל ֶנֶפׁש ּוְבָכל 
ְמאֹודֹו ַנְמִליכֹו ּוְנַיֲחדֹו.

ֶׁשַהָּׁשלֹום ֶׁשּלֹו ָיִׁשים ָעֵלינּו ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום, ִמְּׂשמֹאל ּוִמָּיִמין ַעל 
ִיְׂשָרֵאל ָׁשלֹום, ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָׁשלֹום, ְוִיְזּכּו ִלְראֹות 
ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים עֹוְסִקים  ַּבּתֹוָרה ּוְבִמְצֹות ַעל ִיְׂשָרֵאל ָׁשלֹום, יֹוֵעץ 

ֵאל ִּגּבֹור ֲאִבי ַעד ַׂשר ָׁשלֹום.
Boruch Él eljojn

ִמְּׁשֵאת ִפְדיֹום  ְלַנְפֵׂשינּו  ְמנּוָחה,  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ֶעְליֹון,  ֵאל   ָּברּו

fenségérõl beszéljünk, mert minden más népnél nagyobb irántunk a kegye. Ezért 
tiszta szívvel és egész lelkünkkel, minden tehetségünkkel valljuk Õt egyetlen 
Urunknak. Akié a béke, hadd hozza el ránk békéje áldását, jobbról is, balról is 
béke Izraelnek. Az Irgalmas áldja meg népét békével, hadd érje meg, hogy gyer-
mekei és unokái a Tórával és jó tettekkel foglalkozzanak. A Csodás Tanácsadó, 
a hatalmas Isten, örök Atyánk, a béke angyala. 

Boruch Él eljojn

 ,Áldott a nagy Isten,*  aki nyugvást adott lelkünknek a tenger bútól ברוך אל

* Áldott a nagy Isten... Feltételezett szerzõje, Rabbi Báruch ben Smuél, szintén a németországi 
Mainzban élt (1221-ben halt meg). Dalköltészete mellett neves talmudista is volt: neki tulajdonítják 
több Toszáfot szerzõségét Szotá traktátusához. A dal a szombattartókat dicsõíti, és színesen illuszt-
rálja a reájuk váró jutalmat. Majdnem minden kifejezés egy-egy bibliai versre vagy kifejezésre rímel.
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 Boruch Él eljojn áser noszán mönucho, lönáfsénu fidjojm ברוך אל
misész váánocho, vöHu jidrojs löCijojn ir hánidocho, ád ono tugjojn 
nefes neenocho. 

Hásojmér Sábosz hábén im hábász, 
loÉl jérocu kömincho ál máchávász.

Rojchév boárovojsz, Melech ojlomim, esz ámoj lisbojsz izén bá ni-
mim, bömáácholéj árévojsz böminéj mátámim, bömálbuséj chovojd, 
ze vách mispocho.

Hásojmér Sábosz hábén im hábász...

Vöásréj kol chojche löszásluméj chéfel, méész kol szojche, sojchén 
boá rofel, náchálo loj jizke bohor uvásofel, náchálo umönucho ká se-
mes loj zorcho.

ֶנֶפׁש  ַהִּנָּדָחה, ַעד ָאָּנא ּתּוְגיֹון  ִער  ְלִציֹון,  ִיְדרֹׁש  ַוֲאָנָחה, ְוהּוא 
ֶנֱאָנָחה. 

ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת, ַהֵּבן ִעם ַהַּבת, ָלֵאל ֵיָרצּו ְּכִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת. 
רֹוֵכב ָּבֲעָרבֹות, ֶמֶלך עֹוָלִמים, ֶאת ַעמֹו ִלְׁשּבֹות ִאֵזן ַּבְּנִעיִמים, 
ְּבַמֲאָכֵלי ַעֵרבֹות ְּבִמיֵני ַמְטַעִּמים, ְּבַמְלּבּוֵׁשי ָכבֹוד, ֶזַבח ִמְׁשָּפָחה.
ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת, ַהֵּבן ִעם ַהַּבת, ָלֵאל ֵיָרצּו ְּכִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת. 
ְוַאְׁשֵרי ָּכל חֹוֶכה ְלַתְׁשלּוֵמי ֵכֶפל, ֵמֵאת ָּכל סֹוֶכה, ׁשֹוֵכן ָּבֲעָרֶפל, 

ַנֲחָלה לֹו ִיְזֶּכה ָּבָהר ּוַבָּׁשֶפל, ַנֲחָלה ּוְמנּוָחה ַּכֶּׁשֶמׁש לֹו ָזְרָחה.
ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת, ַהֵּבן ִעם ַהַּבת, ָלֵאל ֵיָרצּו ְּכִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת.

baj tól. Gondol majd Cionra, romos városára: meddig húzódik még a jajszó
szá munkra?

Fiú vagy lány, mikor szombatot tart, 
olyan az Istennek, mint a lisztáldozat.

Felhõkön száguldott a Világ Királya, népének kedvében a szombatról szóla: 
finom csemegéket egyenek, igyanak, szépen felöltözve együtt vigadjanak.

Fiú vagy lány...

Boldog, aki bõ jutalmát várja a Mindent Látótól, kit felhõ takar. Hegyen, 
völgyön át ad néki birtokot, napsütötte lankán legyen mindig nyugodt.

Fiú vagy lány...
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Hásojmér Sábosz hábén im hábász...

Kol sojmér sábosz kádosz méchálöloj, hén hechsár chibász kojdes 
gojroloj, vöim joco chojvász hájojm ásréj loj, el Él odojn möchojlöloj 
mincho hi sölucho.

Hásojmér Sábosz hábén im hábász...

Chemdász hájomim körooj Éli cur, vöásréj liszmimim im jihje 
no cur, keszer hilumim ál rojsom jocur, Cur hoojlomim ruchoj bom 
no cho. 

Hásojmér Sábosz hábén im hábász...

Zochojr esz jojm hásábosz lökádsoj, kárnoj ki govho nézer ál rojsoj, 
ál kén jitén hoodom lönáfsoj, ojneg vögám szimcho bohem lömoscho.

ּגֹוָרלֹו,  ִחַּבת קֹוֶדׁש  ֶהְכַׁשר  ֵהן  ֵמַחְּללֹו,  ַּכָּדת  ַׁשָּבת  ָּכל ׁשֹוֵמר 
ִמְנָחה  ְמחֹוְללֹו  ֵאל ָאדֹון  ֶאל  לֹו,  ַהיֹום, ַאְׁשֵרי  ָיָצא חֹוַבת  ְוִאם 

ִהיא ְׁשלּוָחה. 
ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת, ַהֵּבן ִעם ַהַּבת, ָלֵאל ֵיָרצּו ְּכִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת. 
ֶחְמַּדת ַהָּיִמים ְקָראֹו ֵאִלי צּור, ְוַאְׁשֵרי ִלְתִמיִמים ִאם ִיְהֶיה ָנצּור, 

ֶּכֶתר ִהלּוִמים ַעל רֹאָׁשם ָיצּור, צּור ָהעֹוָלִמים רּוחֹו ָבם ָנָחה.
ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת, ַהֵּבן ִעם ַהַּבת, ָלֵאל ֵיָרצּו ְּכִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת. 
ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַׁשָּבת ְלַקְדׁשֹו, ַקְרנֹו ִּכי ָּגְבָהה ֵנֶזר ַעל רֹאׁשֹו, ַעל 

ֵּכן ִיֵּתן ָהָאָדם ְלַנְפׁשֹו, עֶֹנג ְוַגם ִׂשְמָחה ָּבֶהם ְלָמְׁשָחה. 
ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת, ַהֵּבן ִעם ַהַּבת, ָלֵאל ֵיָרצּו ְּכִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת.

Aki törvény szerint a szombatot tartja a Szent Isten áldását adja a sorsára. 
Boldog, ha e nap kötelességeit válallja, mintha Teremtõjének adná ajándékba.

Fiú vagy lány...

Isten, a Szirt, kedves napnak hívta, boldog is a jámbor, aki azt betartja, rá 
illõ koszorút illeszt a fejére, az Örök Szirt szelleme talál helyet benne.

Fiú vagy lány...

Emlékezzél tehát szombatot szentelni, nagy a becsülete, rá koszorút fonni 
minden zsidó ember szívbõl igyekezzen, vidám élvezettel szombatot ünnepeljen.

Fiú vagy lány...
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Hásojmér Sábosz hábén im hábász...

Kojdes hi lochem sábosz hámálko, el tojch botéchem löhoniách 
börocho, böchol mojsvojszéchem loj száászu mölocho, bönéchem 
uvönojszéchem eved vögám sifcho.

Hásojmér Sábosz hábén im hábász...

 ,Jojm ze möchubod mikol jomim יום זה
 ki voj sovász Cur ojlomim.

Sésesz jomim táásze möláchtecho vöjojm hasviji lÉlojhecho, sábosz 
loj száásze boj mölocho, ki chojl oszo sésesz jomim. 

קֶֹדׁש ִהיא ָלֶכם ַׁשָּבת ַהַּמְלָּכּה, ֶאל ּתֹו ָּבֵּתיֶכם ְלָהִניַח ְּבָרָכה, 
ְּבָכל מֹוְׁשבֹוֵתיֶכם א ַתֲעׂשּו ְמָלאָכה, ְּבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם ֶעֶבד ְוַגם 

ִׁשְפָחה. 
ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת, ַהֵּבן ִעם ַהַּבת, ָלֵאל ֵיָרצּו ְּכִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת. 

Jojm ze möchubod

יֹום ֶזה ְמֻכָּבד ִמָּכל ָיִמים, ִּכי בֹו ָׁשַבת צּור עֹוָלִמים. 
ֵׁשֶׁשת ָיִּמים ַּתֲעֶׂשה ְמַלאְכֶּת ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ֵלאֶהי, ַׁשָּבת א 

ַתֲעֶׂשה בֹו ְמָלאָכה, ִּכי כֹל ָעָׂשה ֵׁשֶׁשת ָיִמים.
יֹום ֶזה ְמֻכָּבד ִמָּכל ָיִמים, ִּכי בֹו ָׁשַבת צּור עֹוָלִמים.

Szent is legyen néktek szombat királynõje, aki áldásával házatok betöltse. Min-
denütt, hol  laktok, ne végezzen munkát fiatok, lányatok, sem a béres, munkás.

Fiú vagy lány...

Jojm ze möchubod

 ,Tiszteletre méltóbb minden másnál e nap יום זה
 mikor az Örök Szirt felhagyott munkával.

Hat napon át végezd dolgaidat, a hetediket meg Istenednek hagyjad. Ne 
végezz szombaton semmiféle munkát, hisz Õ is hat nap alatt alkotta világát.

Tiszteletre méltóbb...
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Jojm ze möchubod mikol jomim... 

Risojn hu lömikroéj kojdes, jojm sáboszojn jojm sábosz kojdes, ál 
kén kol is böjéjnoj jökádés, ál stéj lechem jivcöu szmimim.

Jojm ze möchubod mikol jomim... 

Echojl másmánim söszé mámtákim, ki Él jitén löchol boj dvékim, 
beged lilbojs lechem chukim, boszor vödogim vöchol mátámim. 

Jojm ze möchubod mikol jomim... 

Loj szechszár kojl boj vöochálto vöszovoto uvéráchto esz Ádojnoj 
Elojhecho áser ohávto, ki véráchöcho mikol hoámim. 

Jojm ze möchubod mikol jomim... 

ִראׁשֹון הּוא ְלִמְקָרֵאי קֶֹדׁש, יֹום ַׁשָּבתֹון יֹום ַׁשַּבת קֶֹדׁש, ַעל ֵּכן 
ָּכל ִאיׁש ְּבֵיינֹו ְיַקֵּדׁש, ַעל ְׁשֵּתי ֶלֶחם ִיְבְצעּו ְתִמיִמים. 

יֹום ֶזה ְמֻכָּבד ִמָּכל ָיִמים, ִּכי בֹו ָׁשַבת צּור עֹוָלִמים.
ֱאכֹול ַמְׁשַמִּנים, ְׁשֵתה ַמְמַּתִּקים, ִּכי ֵאל ִיֵּתן ְלָכל ּבֹו ְדֵבִקים, 

ֶּבֶגד ִלְלּבֹוׁש ֶלֶחם ֻחִּקים, ָּבָׂשר ְוָדִגים ְוָכל ַמְטַעִּמים. 
יֹום ֶזה ְמֻכָּבד ִמָּכל ָיִמים, ִּכי בֹו ָׁשַבת צּור עֹוָלִמים.
א ֶתְחַסר ּכֹל ּבֹו ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת יהוה ֱאֶהי ֲאֶׁשר 

ָאַהְבָּת, ִּכי ֵבַרְכ ִמָּכל ָהַעִּמים. 
יֹום ֶזה ְמֻכָּבד ִמָּכל ָיִמים, ִּכי בֹו ָׁשַבת צּור עֹוָלִמים.
ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹודֹו, ְוַגם ָהָאֶרץ ָמְלָאה ַחְסּדֹו, ְראּו ִּכי ָכל

Ez a legfontosabb ünnepi gyülekezet: a szombati szent munkaszünet. Szen-
telje meg hát azt mindenki borával, jámborok meg szegett két fonott kaláccsal. 

Tiszteletre méltóbb...

Egyetek finomat, igyatok édeset, Isten ad majd hozzá elég keresetet, ru-
há za tu nkat meg napi kenyerünket, húst is, bort is hozzá, meg jó csemegéket.

Tiszteletre méltóbb...

Nem is lesz aznapon semmiben hiányod, ha már jóllaktál, elmondod áldásod 
Örök Istenedre, kit annyira imádsz, hisz Õ más népeknél téged jobban megáld.

Tiszteletre méltóbb...

Az egek hirdetik az Õ dicsõségét, a föld minden tája élvezi a kegyét. Lássátok 
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Hásomájim möszáprim kövojdoj, vögám hoorec molo chászdoj, 
röu ki chol éle oszöszo jodoj, ki Hu hácur pooloj szomim.

Jojm ze möchubod mikol jomim... 

 Ki esmöro sábosz Él jismöréni, ojsz hi löojlmé ád bénoj כי אשמרה
 uvéni.

Oszur möcoj chéfec ászojsz dörochim, gám milödábér boj divréj 
cö rochim, divréj szöchojro áf divréj mölochim, ehge böszojrász Él 
uszö chák méni.

Ojsz hi löojlmé ád bénoj uvéni.

ֵאֶּלה ָעְׂשָתה ָידֹו, ִּכי הּוא ַהּצּור ָּפֳעלֹו ָתִמים.
יֹום ֶזה ְמֻכָּבד ִמָּכל ָיִמים, ִּכי בֹו ָׁשַבת צּור עֹוָלִמים.

Ki esmöro sábosz

ִּכי ֶאְׁשְמָרה ַׁשָּבת ֵאל ִיְׁשְמֵרִני, אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ֵּבינֹו ּוֵביִני.
ָאסּור ְמצֹא בו ֵחֶפץ ַעּׂשֹות ְּדָרִכים, ַּגם ִמְּלַדֵּבר ּבֹו ִּדְבֵרי ְצָרִכים, 

ִּדְבֵרי ְסחֹוָרה ַאף ִּדְבֵרי ְמָלִכים, ֶאְהֶּגה ְּבתֹוַרת ֵאל ּוְתַחְּכֵמִני.
אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ֵּבינֹו ּוֵביִני.
ּבֹו ֶאְמָצא ָתִמיד נֶֹפׁש ְלַנְפִׁשי, ִהֵּנה ְלדֹור ִראׁשֹון ָנַתן ְקדֹוִׁשי,

be, mindez az Õ keze munkája, mert tökéletes is Szirtünk alkotása.
Tiszteletre méltóbb...

Ki esmöro sábosz

 Ha szombatot tartok, Isten megtart engem: szövetség jelképe כי אשמרה
 az közte és énköztem. 

Aznap ne foglalkozzunk folyó ügyeinkkel, ne is járjunk úton, ne tárgyaljunk 
féllel, üzletrõl, országról szót ne szaporítsunk, Isten Tórájából okosat tanuljunk.

Szövetség jelképe az közte és énköztem.

Ezen napon mindig felüdül a lelkem, hisz már eleinknek adta szent Istenem. 

251



זמירות ליום שבת

Boj emco szomid nojfes lönáfsi, hiné lödojr risojn noszán ködojsi, 
mojfész böszész lechem misne vásisi, kocho böchol sisi jáchpil 
mözojni.

Ojsz hi löojlmé ád bénoj uvéni.
 

Rosum bödász hoÉl chojk el szögonov, boj láárojch lechem ponim 
böfonov, ál kén löhiszánojsz boj ál pi növojnov, oszur lövád mijom 
kipur ávojni.

Ojsz hi löojlmé ád bénoj uvéni.

Hu jojm möchubod hu jojm táánugim, lechem vöjájin tojv boszor 
vödogim, hámiszáblim boj ochojr nöszojgim, ki jojm szömochojsz hu 
uszöszámchéni.

Ojsz hi löojlmé ád bénoj uvéni.

מֹוֵפת ְּבֵתת ֶלֶחם ִמְׁשֶנה ַבִּׁשִּׁשי, ָּכָכה ְּבָכל ִׁשִּׁשי ַיְכִּפיל ְמזֹוִני.
אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ֵּבינֹו ּוֵביִני.

ָרׁשּום ְּבַדת ָהֵאל חֹק ֶאל ְסָגָניו, ּבֹו ַלֲערֹ ֶלֶחם ָּפִנים ְּבָפָניו, ַעל 
ֵּכן ְלִהְתַעּנֹות ּבֹו ַעל ִּפי ְנבֹוָניו, ָאסּור ְלַבד ִמּיֹום ִּכּפּור ֲעֹוִני.

אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ֵּבינֹו ּוֵביִני.

הּוא יֹום ְמֻכָּבד הּוא יֹום ַּתֲענּוִגים, ֶלֶחם ְוַיִין טֹוב ָּבָׂשר ְוָדִגים, 
ַהִּמְתַאְּבִלים ּבֹו ָאחֹור ְנסֹוִגים, ִּכי יֹום ְׂשָמחֹות הּוא ּוְתַׂשְּמֵחִני.

אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ֵּבינֹו ּוֵביִני.

Pénteki két kalács mannára emlékeztet, S Isten ma is két napra ad elég élelmet. 
Szövetség jelképe az közte és énköztem.

Tórában meghagyta Isten papjainak, hogy színe elõtt színkenyeret hagyjanak. 
Bölcseink tiltották szombaton böjtölni, kivéve, ha jojm kipur szombatra esik.

Szövetség jelképe az közte és énköztem.

Becses, élvezetes a szombatnak napja: ételt, bort, húst, halat senki se sajnálja. 
Rosszul jár az ember, ki e napon gyászol, mert öröm illik rá, és nem a gyászfátyol.

Szövetség jelképe az közte és énköztem.
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Méchél mölocho boj szojfoj löháchrisz, ál kén áchábész boj libi 
kövojrisz, vöeszpálölo el Él árvisz vösáchárisz, muszof vögám mincho 
hu jáánéni. 

Ojsz hi löojlmé ád bénoj uvéni.

 ,Dörojr jikro lövén im bász, vöjincorchem kömoj vovász דרור יקרא
 nöim simchem völoj jusbász, sövu vönuchu böjojm sábosz. 

Drojs novi vöulomi, vöojsz jesá ászé imi, nötá szojrék beszojch 

ֵמֵחל ְמָלאָכה ּבֹו סֹופֹו ְלַהְכִרית, ַעל ֵּכן ֲאַכֵּבס ּבֹו ִלִּבי ְּכבִֹרית, 
ְוֶאְתַּפְּלָלה ֶאל ֵאל ַעְרִבית וַׁשֲחִרית, מּוָסף ְוַגם ִמְנָחה הּוא ַיֲעֵנִני.

אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ֵּבינֹו ּוֵביִני.

Dörojr jikro

ְּדרֹור ִיְקָרא ְלֵבן ִעם ַּבת, ְוִיְנָצְרֶכם ְּכמֹו ָבַבת, ְנִעים ִׁשְמֶכם ְוא 
ֻיְּׁשַּבת, ְׁשבּו ְונּוחּו ְּביֹום ַׁשָּבת.

ְּדרֹׁש ָנִוי ְואּוָלִמי, ְואֹות ֶיַׁשע ֲעֵׂשה ִעִּמי, ְנַטע ׂשֹוֵרק ְּבתֹו ַּכְרִמי, 
ְׁשֵעה ַׁשְוַעת ְּבֵני ַעִּמי. 

Ki akkor munkába kezd, nem is lesz jó vége. Jobb, ha tisztára mosott lesz 
a szíve. Imádkozzon aznap este is, meg reggel, Muszáf, Minchá imáját se mu-
lassza el.

Szövetség jelképe az közte és énköztem.

Dörojr jikro

 Ifjúnak és lánynak szabadságot adott, mint szeme fényére, rátok דרור יקרא
 úgy vigyázott. Azért jó híretek kel, sosem szûnik az meg, szom bat-
nak szent napján pihenjetek hát meg.

Emlékezz meg, Isten, Szentélyed házáról, add már ki a jelszót a meg vál-
tá sunk ról. Ültesd vissza szõlõdet a szõlõsödbe, népednek jajszavát vedd már 
figyel med be.
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kármi, söé sávász bönéj ámi.
Dörojch puro böszojch bocro, vögám Bovel áser govro, nöszojc 

coráj böáf vöevro, sömá kojli böjojm ekro. 

Elojhim tén bámidbor hár, hádász sito börojs tidhor, völámázhir 
völánizhor, sölojmim tén köméj nohor.

Hádojch komáj, Él káno, bömojg lévov uvámgino, vönárchiv pe 
unömáleno, lösojnénu löcho rino. 

Döé chochmo lönáfsecho, vöhi cheszer lörojsecho, nöcojr micvász 
ködojsecho, sömojr sábosz kodsecho. 

ְדרֹו ּפּוָרה ְּבתֹו ָּבְצָרה, ְוַגם ָּבֶבל ֲאֶׁשר ָּגְבָרה, ְנתֹוץ ָצַרי ְּבַאף 
ְוֶעְבָרה, ְׁשַמע קֹוִלי ְּביֹום ֶאְקָרא.

ְוַלַּמְזִהיר  ִּתְדָהר,  ְּברֹוׁש  ִׁשָּטה  ֲהַדס  ַהר,  ַּבִמְדָּבר  ֵּתן  ֱאִהים 
ְוַלִנְזָהר, ְׁשלֹוִמים ֵּתן ְּכֵמי ָנָהר.

ֲהדֹוך ָקַמי, ֵאל ַקָּנא, ְּבמֹוג ֵלָבב ּוַבְּמִגיָנה, ְוַנְרִחיב ֶּפה ּוְנַמְּלֶאָנה, 
ְלׁשֹוֵננּו ְל ִרָּנה.

 ,ְנצֹור ִמְצַות ְקדֹוֶׁש ,ְוִהיא ֶכֶתר ְלרֹאֶׁש ,ְדֵעה ָחְכָמה ְלַנְפֶׁש
.ְׁשמֹור ַׁשָּבת ָקְדֶׁש

Vesd már be a présbe Nyugat országait meg a Keletet, mely minket sanyarít, 
törd meg haragodban ellenségeinket, hallgasd meg jajunkat, mikor hívunk Téged.

Isten, ültesd be a puszta hegyeket babér-, akác- és ciprusfélékkel. Ki vétektõl 
óv vagy óvakodik, jutalmazd azt tenger nyereménnyel.

Féltékeny Isten, hozz a rám törõkre bajt és bánatot, keservet szívükre, 
bennünket meg láss el bõségesen, nyelvünk zengedezve Téged hadd dicsérjen.

Szerezz magadnak bölcsességet, hogy az koszorúzza fejedet, tartsd be a 
Szent parancsolatát, hogy megtartsad szent szombatját. 
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Dalgyûjtemény • שידים אוסף 

1. ַאֵחינּו ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַהְּנתּוִנים ַּבָּצָרה ּוְבִׁשְבָיה, ָהעֹוְמִדים 
ִמָּצָרה  ְויֹוִציֵאם  ֲעֵליֶהם  ְיַרֵחם  ַהָּמקֹום  ַּבַּיָּבָׁשה,  ּוֵבין  ַּבָּים  ֵּבין 
ִלְרָוָחה, ּוֵמַאֵפיָלה ְלאֹוָרה, ּוִמִׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה, ַהְׁשָּתא ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן 

ָקִריב.
צּוִרי  ִּתְקָוִתי. ַא הּוא  ִמֶּמּנּו  ִּכי  ַנְפִׁשי,  ּדֹוִּמי  ֵלאִקים   2. ַא

ִויׁשּוָעִתי, ִמְׂשַּגִּבי א ֶאּמֹוט.
3. ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת ה', אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש, ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה' ָּכל ְיֵמי 

ַחַּיי, ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ה' ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו.

1. Áchéjnu kol bész Jiszroél hánöszunim bácoro uvösivjo, hoojm dim 
béjn bájom uvéjn bájáboso, Hámákojm jöráchém áléhem vö joj ciém 
micoro lirvocho, uméáféjlo löojro, umisibud ligöulo, hásto báá go lo 
uvizmán koriv.

2. Ách lÉlojkim dojmi náfsi, ki mimenu tikvoszi. Ách Hu curi 
visuoszi, miszgábi loj emojt. 

3. Áchász soálti méész Hásem, ojszo ávákés, sivti bövész Hásem 

1. Testvéreink, egész Izrael háza akik megszorultak és fogságban vannak, 
a szárazföld és a tenger közt állnak. Az Örökkévaló könyörüljön rajtuk, és ve-
zesse ki a szorult helyzetükbõl a szabadságba õket, a sötétségbõl világosságba. 
(Reggeli ima)

2. Bizony, Istenre csendben várj, lelkem, mert tõle van reményem. Bizony, 
õ a sziklám és a segítségem, mentsváram: nem tántorodom. (Zsoltárok 62:6.)

3. Egyet kértem az Örökkévalótól, azt kívánom: lakhassam az Örökkévaló 
házában éltem minden napjaiban, hogy nézzem az Örökkévaló kellemét és 
szemléljem templomát. (Zsoltárok 27:2.) 
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 4. ַאִּדיר הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, ֵקל ְּבֵנה ֵּביְת
ְּבָקרֹוב.

ָּבֶעְליֹוִנים  ַּבַּתְחּתֹוִנים,  הּוא  ָּבחּור  ָבֶעְליֹוִנים,  הּוא  ַאִּדיר   .5
ַא  ֶאָחד.  ּוְׁשמֹו  ֶאָחד  ה'  ּוַמֲאִמיִנים,  מֹוִדים  ֻּכָּלם  ַּבַּתְחּתֹוִנים, 
ְׁשַטאְרֶקער ִּביְזטּו פּון אֹויֶּבען, ַאן אֹויסֶדערֵווייְלֶטער ִּביְזטּו פּון 
אּונֶטען, אּון פּון אֹויֶּבען אּון פּון אּונֶטען ַאֶלע לֹויֶּבען ַאֶלע גלֹויֶּבען 

ַאז דּו ִּביזט ֵאייֶנער אּון ֶמער ֵקייֶנער.
6. ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַל, ְּבֶטֶרם ָּכל ְיִציר ִנְבָרא. ְלֵעת ַנֲעָׂשה 
 ְׁשמֹו ִנְקָרא. ְוַאֲחֵרי ִּכְכלֹות ַהּכֹל, ְלַבּדֹו ִיְמלֹו ְבֶחְפצֹו ּכֹל ֲאַזי ֶמֶל
נֹוָרא. ְוהּוא ָהָיה, ְוהּוא הֶֹוה, ְוהּוא ִיְהֶיה, ְּבִתְפָאָרה. ְוהּוא ֶאָחד

kol jöméj chájáj, lácházojsz bönojám Hásem ulövákér böchéjcholoj.

4. Ádir Hu jivne béjszoj bökorojv bimhéru böjoménu, Kél böné 
béjszcho bökorojv.

5. Ádir Hu voeljojnim, bochur Hu bátáchtojnim, boeljojnim bá-
tách tojnim, kulom mojdim umááminim, Hásem echod usmoj echod. 
Á stárker biztu fun ojben, án ojszdervélter biztu fun unten, un fun 
oj ben un fun unten ále lojben ále glojben áz Du bizt éjner un mer 
kéj ner. 

6. Ádon olám áser málách, beterem kol jöcir nivrá. Löét náászá 
vöchefco kol, ázáj melech sömo nikrá. Vöácháréj kichlot hákol, 

4. Nagy Õ, építse fel a házát hamarosan még napjainkban. Isten építsd fel 
házad minél hamarabb. (Peszáchi hágádá) 

5. A mennyekben hatalmas vagy, a földön áldott vagy. A mennyekben és 
e-földön mindannyian abban hiszünk hogy Isten egy és a Neve egy. (Chászid 
dallam)  

6. A Világ Urát,  aki uralkodott, mielõtt bármi létezõt megteremtett volna, 
már akkor Uralkodónak hívták, mikor kedve szerint létrejött minden. S mikor 
mindennek vége lesz, akkor is egyedül uralkodik majd a Félelmetes. Õ volt, Õ van 
és Õ lesz teljes díszében, Õ az egyetlen, és nincs más hozzá hasonlítható vagy 
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ְוֵאין ֵׁשִני, ְלַהְמִׁשיל לֹו ְלַהְחִּביָרה. ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי ַתְכִלית, ְולֹו 
ָהעֹז ְוַהִּמְׂשָרה. ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ּגֲֹאִלי, ְוצּור ֶחְבִלי ְּבֵעת ָצָרה. ְוהּוא 
ִנִּסי ּוָמנֹוס ִלי, ְמָנת ּכֹוִסי ְּביֹום ֶאְקָרא. ְּבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי, ְּבֵעת 

ִאיַׁשן ְוָאִעיָרה. ְוִעם רּוִחי ְּגִוָּיִתי, ה' ִלי ְוא ִאיָרא.
7. ַאל ִּתיָרא ִמַּפַחד ִּפְתאֹם, ּוִמּׁשַֹאת ְרָׁשִעים ִּכי ָתבֹא. ֻעצּו ֵעָצה 
ֲאִני הּוא,  ִזְקָנה  ְוַעד  ִּכי ִעָּמנּו ֵאל.  ְוֻתָפר, ַּדְּברּו ָדָבר ְוא ָיקּום, 
ְוַעד ֵׂשיָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל, ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַוֲאִני ֶאְסּבֹל ַוֲאַמֵּלט.

8. ַעל ַהֶּסַלע ָה ַוֵּיְצאּו ָמִים.
9. ַעם ִיְׂשָרֵאל ַחי, עֹוד ָאִבינּו ָחי.

lövádo jimloch norá. VöHu hájá, vöHu hove, vöHu jihje, bötifárá. VöHu 
e chád vöén séni, löhámsil lo löháchbirá. Bli résit bli táchlit, völo há-
oz vöhámiszrá. VöHu Éli vöcháj goáli, vöcur chevli böét cárá. VöHu 
ni szi umánosz li, mönát koszi böjom ekrá. Böjádo áfkid ruchi, böét 
isán vöáirá. Vöim ruchi gövijáti, Ádonáj li völo irá.

7. Ál tiro mipáchád piszojm, umisojász rösoim ki szovoj. Ucu éco 
veszufor, dábru dovor ve lo jokum ki imonu Kél. Vöád zikno áni hu, 
vöád szévo áni eszbojl, áni osziszi vááni eszo vááni eszbojl váámálét.

8. Ál hászelá hoch vájécu mojim. 

társítható. Kezdet és vég nélkül Övé a hatalom és a tisztség. Õ az én Istenem, él 
az én Megváltóm, mentsváram a baj idején. Õ az én csodás megmenekülésem, 
osztályrészem bármikor, ha hozzá fordulok. Alváskor és ébredéskor kezébe te-
szem le lelkemet, s lelkemmel együtt testemet. Velem van az Örökkévaló, nem 
félek. (Reggeli ima) 

7. Ne félj a hirtelen riadalomtól, sem attól, hogy a gonoszok rád törnek, 
mint a vész! Csak tervezgessetek, meg lesz az hiúsítva, beszélhettek, nem lesz 
abból semmi! Öregségtekig ugyanaz vagyok, mikor megõszültök, akkor is én 
viszlek titeket. Én hoztalak létre, én hordozlak, én viszlek és mentelek meg. 
(Példabeszédek 3:25., Jesájá 8:10., 46:4.) 

8. Rávert a sziklára, s vizet fakaszt nekik. (Ima esõért) 

9. Izrael népe él, Atyánk is él még.
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10. ָאָּנה ה' ִּכי ֲאִני ַעְבֶּד, ֲאִני ַעְבְּד ֶּבן ֲאָמֶת, ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי.

11. ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח, ְוַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה, ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה ּלֹו ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹוא.

ַתֲערֹוג.  ַנְפִׁשי   ֵאֶלי ִּכי  ֶאֱארֹוג,  ְוִׁשיִרים  ְזִמירֹות  ַאְנִעים   .12
.ָלַדַעת ָּכל ָרז סֹוֶד ,ַנְפִׁשי ָחְמָדה ְּבֵצל ָיֶד

13. ֲארֹוִמְמ ה', ִּכי ִדִּליָתִני ְוא ִׂשַּמְחָּת אְֹיַבי ִלי. ה' ֱאלֹוָקי, 
ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶלי ַוִּתְרָּפֵאִני. ה' ֶהֱעִליָת ִמן ְׁשאֹול ַנְפִׁשי, ִחִּייָתִּני ִמָּיְרִדי 

בֹור.

9. Ám Jiszráel cháj, Od ávinu choj. 
10. Ono Hásem ki áni ávdecho, áni ávdecho ben ámoszecho, pi-

tách to lömoszéroj.

11. Áni máámin beemuná sölémá beviát háMásiách, Veáf ál pi 
se jitmáméá, im kol ze ácháke lo bechol jom sejávo.

12. Ánim zömirojsz vösirim eerojg, ki éjlecho náfsi száárojg. Náfsi 
chom do böcél jodecho, lodáász kol roz szojdecho. 

13. Árojmimcho Hásem, ki diliszoni völoj szimáchto ojváj li. Hásem 
Eloj koj, siváti élecho vátirpoéni. Hásem heeliszo min söojl náfsi, chi-
ji szoni mijordi vojr.

10. Oh Örökkévaló – mert szolgád vagyok, szolgád vagyok, szolgálód fia, 
megoldottad kötelékeimet. (Zsoltárok 116:16.) 

11. Teljes hittel hiszek a Messiás eljövetelében, s ha késlekedik is, mindennap 
várom eljövetelét. (Maimonidész, Tizenhárom hittétel) 

12. Szép éneket mondok, szövöm a versem, mert Teutánad vágyakozik 
lel kem. Kezed árnyékáért eped az én lelkem, hogy rejtelmeiddel meg is mer ked-
hes sem. (Dicshimnusz, Muszáf szombatra és ünnepre) 

 

13. Magasztallak, Örökkévaló, hogy kihúztál engem és nem örvendeztetted 
raj tam ellenségeimet. Örökkévaló, én Istenem, fohászkodtam hozzád és te 
meg gyó gyítottál. Örökkévaló, fölhoztad az alvilágból lelkemet, fölélesztettél a 
gödörbe szál lók közül. (Zsoltárok 30:2–4.) 
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14. ֲאָנא ַעְבָּדא ְדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ְּדַסִגיְדָנא ָקֵמּה ּוִמַּקֵּמי ִדיַקר 
אֹוַרְיֵתּה ְּבָכל ִעָּדן ְוִעָּדן.

15. ֲאֶׁשר ָּבָרא ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה, ָחָתן ְוַכָּלה, ִּגיָלה, ִרָּנה, ִּדיָצה 
ְוֶחְדָוה, ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוָׁשלֹום ְוֵרעּות. 

ָּיָפה  ּוַמה  גֹוָרֵלנּו,  ָּנִעים  ּוַמה  ֶחְלֵקנּו,  ּטֹוב  ַמה  ַאְׁשֵרינּו,   .16
ְיֻרָּׁשֵתנּו.

ָּבנּו, ְוָרִציָת  אֹוָתנּו  ָאַהְבָּת  ָהַעִּמים,  ִמָּכל  ְבַחְרָּתנּו  ַאָּתה   .17

14. Áno ávdo döKudso Brich Hu, döszágidno komé umikáméj dikár 
ojrájszé böchol idon vöidon.

15. Áser bárá szászon vöszimchá, chátán vökálá, gilá, riná, dicá 
vöchedvá, áhává vöáchává, sálom vöréut 

16. Ásréjnu, má tojv chelkénu, umá noim gojrolénu, umá jofo 
jörusoszénu. 

17. Áto böchártonu mikol hoámim, ohávto ojszénu vörociszo 

14. Én a Szent szolgája vagyok, áldott Õ, mindenkor elõtte és dicsõ tana 
elõtt hajtok fejet. (Reggeli ima) 

15. Aki örömöt és boldogságot, võlegényt és menyasszonyt, vigasságot, da-
lolást, ujjongást és vidámságot, szeretet és barátságot, házi békét és egyetértést 
teremtett! (Esküvõi áldás) 

16. Boldogok lehetünk, mert jó az osztályrészünk, élvezetes a sorsunk, 
gyönyörû az örökségünk. (Reggeli ima) 

17. Minket választottál* az összes nép közül, minket szerettél, bennünket 
kedveltél, és kiemeltél minket a más nyelvet beszélõk közül, hogy rendelkezéseid 

* Minket választottál... Az ünnepi Ámidá központi áldása a zsidó nép kiválasztottságáról beszél 
(Bécá 17a.). Ennek célja az isteni küldetés, a parancsolatok teljesítése, a monoteizmus terjesztése 
az emberiség között. 
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ְורֹוַמְמָּתנּו ִמָּכל ַהְּלׁשֹונֹות, ְוִקַּדְׁשָּתנּו ְּבִמְצֹוֶתי, ְוֵקַרְבָּתנּו ַמְלֵּכנּו 
ַלֲעבֹוָדֶת, ְוִׁשְמך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת.

.ְלַבֶּד ִקים, ַאְזִּכיר ִצְדָקְת18. ָאבֹוא ִּבְגֻברֹות ה' ֱא

19. ָּברּו ַהָּבא ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח. ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְיָמנּו ְוִהִגיָענּו ִלְזַמן 
ַהֶּזה.

20. ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבה', ְוָהָיה ה' ִמְבַטחֹו.

21. ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה', ה' ֱאַקי ָּגַדְלָּת ְמאֹד, הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת.

bonu, vörojmámtonu mikol hálösojnojsz, vökidásto bömicvojszecho, 
vökérávtonu Málkénu láávojdoszecho, vösimcho hágodojl vöhákodojs 
oléjnu koroszo. 

18. Avoj bigvurojsz Hásem Elojkim, ázkir cidkoszcho lövádecho.

19. Boruch hábo Melech Hámosiách. Sehechejonu vökijmonu 
vöhigijonu lizmán háze. 

20. Báruch hágever áser jivtách báHásem, vehájá Hásem mivtácho.

21. Borchi náfsi esz Hásem, Hásem Elojkáj godálto möojd, hojd 

által szentté tégy és szolgálatodba állíts minket, Urunk, s végül nagy és szent 
Nevedrõl neveztél el bennünket. (Ünnepi imák) 

18. Bemegyek az Úrnak, az Örökkévalónak hatalmas tetteivel, említem 
igazságodat, egyedül a tiedet. (Zsoltárok 71:16.) 

19. Isten hozott Messiás király! Áldott aki életben tartott, megõrzött ben-
nünket, s engedte megélnünk ezt a napot! 

20. Áldott, aki az Örökkévalóban bízik: az Örökkévaló ad annak biztonságot. 
(Jeremiás 17:7.) 

21. Áldd, lelkem, az Örökkévalót! Örök Istenem, mily nagy vagy! Fenség és 
méltóság az öltözeted. (Zsoltárok 104:1.) 
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22. ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח, ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה. ְׁשתּוִלים ְּבֵבית 
ה', ְּבַחְצרֹות ֱאֵהינּו ַיְפִריחּו. עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה, ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים 

ִיְהיּו. ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ה', צּוִרי ְוא ַעְוָלָתה ּבֹו.
23. ַצֵּוה ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב.

.24. ִצּיֹון ַהֹּלא ִּתְׁשַאִלי ִלְׁשלֹום ַאִסיַרִי

25. ָצְמָאה ְל ַנְפִׁשי ָּכַמּה ְל ְבָׂשִרי, ְּבֶאֶרץ ִצָּיה ְוָעֵיף ְּבִלי ָמִים. 
.ּוְכבֹוֶד ִלְראֹות ֻעְּז ,ֵּכן ַּבּקֶֹדׁש ֲחִזיִתי

26. ָּדִוד ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים.

vöhodor lovosto.
 

22. Cádik kátomor jifroch, köerez báLövonojn jiszge. Söszulim 
bövész Hásem, böchácrojsz Elojkéjnu jáfrichu. Ojd jönuvun beszévo, 
dösénim vöráánánim jihju. Löhágid ki josor Hásem, curi völoj ávloszo 
boj. 

23. Cávé jösuojsz Jáákojv.

24. Cijojn háloj tisáli lislojm ászirájich.

25. Como Löcho náfsi komá Löcho vöszori, böerec cijo vöojéf bli 
mojim. Kén bákojdes cháziszicho lirojsz uzcho uchvojdecho.

22. Az igaz mint a pálmafa virul, mint cédrus a Libanonban nagyra nõ. Elül-
tetve az Örökkévaló házában, Istenünk udvaraiban virítanak. Még öreg sé gük ben 
is sarjat hajtanak, teltek és zöldellõk lesznek, hogy ezzel hirdessék: mél tá nyos az 
Örökkévaló, az én Szirtem, nincs benne álnokság. (Zsoltárok 92:13–16.) 

23. Add meg Jákobnak segítséged! (Zsoltárok 44:5.) 

24. Cion nem fogod kérni tán, folyaid szabadulását... 

25. Szomjúhozik reád lelkem, eped utánad testem, száraz és bágyadt földön, 
víz nélkül. Így szemléltelek a szentélybe, látván erõdet és dicsõségedet. (Zsoltárok 
63:2–3.) 

26. Dávid, Izrael királya él és van. (Hold-szentelés) 
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 27. ֱאֶמת, ַאָּתה הּוא ִראׁשֹון ְוַאָּתה הּוא ַאֲחרֹון, ּוִמַּבְלָעֶדי
ֵאין ָלנּו ֶמֶל גֹוֵאל ּומֹוִׁשיַע.

28. ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים, ֵמַאִין ָיבֹוא ֶעְזִרי. ֶעְזִרי ֵמִעם ה', 
עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.

29. ֵאֶלי ה' ֶאְקָרא, ְוֶאל ה' ֶאְתַחָּנן. ְׁשַמע ה' ְוָחֵּנִני, ה' ֱהֵיה 
עֵֹזר ִלי.

ְּדָרֶכיָה  ְמֻאָּׁשר.  ְותֹוְמֶכיָה  ָּבּה,  ַלַּמֲחִזיִקים  ִהיא  ַחִּיים  ֵעץ   .30
ַדְרֵכי נֹוַעם, ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹום.

31. ֵאיָמַתי ָקָאִתי ַמר? ִלְּכֶׁשָּיפּוצּו ַמְעְינֹוֶתי חּוָצה.

26. Dávid melech Jiszráél cháj vökájám.

27. Emesz, Áto hu risojn vöÁto hu áchárojn, umibálodecho éjn 
lonu melech gojél umojsiá.

28. Eszo éjnáj el hehorim, méájin jovoj ezri. Ezri méim Hásem, 
ojsze somájim voorec.

29. Élecho Hásem ekro, vöel Hásem eszchánon. Sömá Hásem 
vöchonéni, Hásem hejé ojzér li.

30. Éc chájim hi lámácházikim bo, vöszojmcheho möusor. Dö ro-
che ho dárchéj nojám, vöchol nöszivojszeho solojm.

27. Igaz, hogy Te vagy az elsõ, és Te az utolsó, kívüled nincs más Úr, aki 
megvált és megment minket. (Reggeli ima) 

28. A hegyek felé emelem szemeimet: honnan jön segítségem? Segítségem 
az Örökkévalótól, ki égnek és földnek teremtõje. (Zsoltárok 121:1–2.) 

29. Hozzád Örökkévaló, kiáltok föl, és az Úrhoz könyörgök. Halljad, Örök-
ké való, és kegyelmez nekem; Örökkévaló, légy segítõ nekem. (Zsoltárok 30:9., 
11.) 

30. Az élet fája az azoknak, akik megõrzik, boldogok fenntartói. Útjai kelle-
mes utak, és minden ösvénye békéhez vezet. (Példabeszédek 3:18.)

31. Mikor jön el az Úr (a Messiás)? Akkor ha a te forrásaid szét terjednek
e földön. (Chászid dallam) 
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32. ֵאין ָאָדם ָׁשר ִׁשיָרה ֶאָּלא ִמּתֹו ִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב, ִאיז 
ָדא ַמְׁשַמע פּון ַרִׁש"י, ַאז צּו ִזיְנֶגען ַא ִנּגּון ֶקען ֶמען ָנאר ֶווען 

ַא ִאיד ִאיז ְּבִׂשְמָחה.
33. ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ַׁשֲעׁשִּועים.

ְוִיָּקֵרא  ַהְּנָעִרים,  ֶאת   ְיָבֵר ָרע  ִמָּכל  אִֹתי  ַהּגֵֹאל   ַהַּמְלָא  .34
ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבֹוַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ.

.חּוָסה ַעל ֲעָמָל ,ְוַהּגּוף ָּפֳעָל 35. ַהְּנָׁשָמה ָל

36. ה' ֶמֶל, ה' ָמָל, ה' ִיְמ ְלעֹוָלם ָוֶעד.

31. Éjmoszáj kooszi már? likösejofucu májönojszecho chuco.
32. Éjn odom sor siro elo mitojch szimcho vötuv lévov, iz doch 

más má fun Rási, áz cu zingen á nigun ken men nor ven á jid iz bö-
szimcho.

33. Hávén jákir li Efrájim im jeled sáásuim.

34. Hámáloch hágojél ojszi mikol ro jövoréch esz hánöorim, vö ji-
ko ré vohem sömi vösém ávojszáj Ávrohom vöJic’chok, vöjidgu lorojv 
bökerev hoorec.

35. Hánösomo loch vöháguf pooloch, chuszo ál ámoloch. 

36. Hásem melech, Hásem moloch, Hásem jimlojch löojlom voed.

32. „Csak akkor énekel az ember, ha szíve és lelke boldog és örömmel 
teli.” Úgy tûnik Rási kommentárjából, hogy az ember csak akkor énekelhet ha 
boldog... (Rási, Éráchin traktátus 11a.)

33. Drága fiam-e nekem Efráim, avagy gyönyörûségem gyermeke-e.
(Jeremiás 31:19.) 

34. Az angyal, aki kimenekített minden bajból, áldja meg e fiúkat: nevezzék 
el õket rólam és õseim, Ábrahám és Izsák nevérõl! (1Mózes 48:16.) 

35. Tiéd a lélek, a test is a Tiéd, tedd meg, Örökkévaló, Neved kedvéért! 
(Ünnepi imák)

36. Az Örökkévaló uralkodik, Õ uralkodott és Õ fog uralkodni örökké.
(2Mózes 15:18.) 
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37. ֵהֵבאנּו ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם.

38. ִהֵּנה ֵקל ְיׁשּוָעִתי, ֶאְבַטח ְוא ֶאְפָחד, ִּכי ָעִּזי ְוִזְמָרת ָקּה ה', 
ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון, ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה. ַלה' 

ַהְיׁשּוָעה, ַעל ַעְּמ ִבְרָכֶת ֶּסָלה.
39. ִהֵּנה א ָינּום ְוא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל.

40. ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד.

ְוַנְּׂשֵאם ּוְרֵעם   ,ַנֲחָלֶת ֶאת   ּוָבֵר  ,ַעֶּמ ֶאת  הֹוִׁשיָעה   .41
ַעד ָהעֹוָלם.

37. Hévénu sálom áléchem.

38. Hiné Kél jösuoszi, evtách völoj efchod, ki ozi vözimrosz Ka Há-
sem, vájöhi li lisuo. Usávtem májim böszoszojn, mimáájnéj hé jö suo. 
LáHásem hájösuo, ál ámcho virchoszecho szelo.

39. Hiné loj jánum völoj jisán somér Jiszráél. 

40. Hiné má tov umá náim sevet áchim gám jáchád.

41. Hojsio esz ámecho, uvoréch esz nácháloszecho, urém vönászém 
ád hoojlom. 

37. Békét hoztunk nektek. 

38. Íme, szabadulásom Istene, benne bízom, nem félek, mert erõsségem az 
Örökkévaló: neki énekelek, és megsegít. Vígan meríthettek akkor a szabadulás 
forrásvizébõl. Az Örökkévalóé a segítség, népeden áldásod örökké. (Szom bat-
bú csúz tató) 

39. Íme, nem szunnyad és nem alszik Izrael õrzõje. (Zsoltárok 121:4.) 

40. Íme, mi jó és mi kedves, hogy testvérek együtt laknak! (Zsoltárok 133:1.)

41. Segítsd meg népedet, áldd meg örököseidet, légy pásztoruk, és gondozd 
õket örökké! (Zsoltárok 28:9.) 
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ַהָּבא.  ָהעֹוָלם  ּוְלַחֵּיי  ַהָּמִׁשיַח  ִלימֹות  ְיַזֵּכנּו  ָהַרֲחָמן הּוא   .42
ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  ִלְמִׁשיחֹו,  ֶחֶסד  ְועֶֹׂשה  ַמְלּכֹו  ְיׁשּועֹות  ִמְגּדֹול 
ָּכל  ְוַעל  ָעֵלינּו  ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום  ִּבְמרֹוָמיו הּוא  עֹוָלם. עֶֹׂשה ָׁשלֹום 

ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.
ַלּטֹוב  ָזכּור  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ֶאת  ָלנּו  ִיְׁשַלח  הּוא  ָהַרֲחָמן   .43

ִויַבֶּׂשר ָלנּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.
44. הּוא ֱאֵקינּו, הּוא ָאִבינּו, הּוא ַמְלֵּכנּו, הּוא מֹוִׁשיֵענּו, 
הּוא יֹוִׁשיֵענּו ְוִיְגָאֵלנּו ֵׁשִנית ְּבָקרֹוב, ְוַיְׁשִמיֵענּו ְּבַרֲחָמיו ְלֵעיֵני 
ִלְהיֹות  ִּכְבֵראִׁשית,  ַאֲחִרית  ֶאְתֶכם  ָגַאְלִּתי  ֵהן  ֵלאמֹר:  ַחי  ָּכל 

ָלֶכם ֵלאִקים.

42. Horáchámon Hu jözákénu limojsz háMosiách ulöchájé hooj-
lom hábo. Migdol jösuojsz málkoj vöojsze cheszed limsichoj, löDovid 
ulözároj ád ojlom. Ojsze solojm bimrojmov Hu jáásze solojm oléjnu 
vöál kol Jiszroél, vöimru omén.

43. Horáchámon Hu jislách lonu esz Élijohu hánovi zochur látojv 
vivászer lonu böszojrojsz tojvojsz jösuojsz vönechomojsz.

44. Hu Elojkénu, Hu Ovinu, Hu  Málkénu, Hu Mojsiénu, Hu Joj-
sié nu vöjigolénu sénisz bökorojv, vöjásmiénu böráchámov löéjnéj kol 
cháj lémojr: hén goálti eszchem áchárisz kivörésisz, lihjojsz lochem 
lÉlojkim.

42. Õ, az Irgalmas, engedje, hogy megérjük a messiási napokat és a túlvilági 
életet! Aki megerõsíti  felkent királya menedékét, az fogadja örökre kegyébe 
Dávidot és házát! Aki békét teremt a magasságban, az hozzon békességet ránk 
és egész Izraelre! Ámén! (Asztali áldás) 

43. Õ, az Irgalmas, küldje el hozzánk a boldog emlékezetû Élijáhu prófétát, 
hogy jó híreket, segítséget és vigaszt hirdessen nekünk! (Asztali áldás) 

44. Õ, a mi Istenünk, Õ az Atyánk, Õ az Urunk, Õ a segítségünk, és Õ 
fogja kihirdetni még egyszer elõttünk, minden halandó szeme láttára: „hogy én 
legyek Istenetek!” (Szombati imák) 
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ַּכְנפֹות  ֵמַאְרַּבע  ִנָדֵחנּו  ִויַקֵּבץ  ְּבָקרֹוב  אֹוָתנּו  ִיְגַאל  הּוא   .45
ָהָאֶרץ, ֲחֵבִרים ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְונֹאַמר ָאֵמן.

46. ִעְנֵבי ַהֶּגֶפן ְּבִעְנֵבי ַהֶּגֶפן, ָדָבר ָנֶאה ּוִמְתַקֵּבל.

47. ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַיְעזֹרּו, ּוְלָאִחיו ֹיאַמר ֲחָזק. ָנִׁשיר ְּבַיַחד, ֲחַזק 
ֲחַזק ְוִנְתַחֵּזק, ַעד ִּביַאת גֹוֵאל, ֲחַזק.

ה',  טֹוב  ִּכי  ִּבְרָנָנה.  ְלָפָניו  ּבֹאּו  ְּבִׂשְמָחה,  ה'  ֶאת  ִעְבדּו   .48
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתֹו.

ָנִׁשיר ִׁשיר ָחָדׁש,  ְוָׁשם  ְּתַמֵּלא,  ִצּיֹון  ִעיר  ַהִּמְקָּדׁש,  ִיָּבֶנה   .49
ּוִבְרָנָנה ַנֲעֶלה.

45. Hu jigál ojszonu bökorojv vikábéc nidochénu méárbá kánfojsz 
hoorec, chávérim kol Jiszroél vönojmár omén.

46. Invéj hágefen böinvéj hágefen, dovor noe umiszkábél.

47. Is esz rééhu jáázojru, ulöochiv jojmár cházok. Nosir böjáchád, 
cházák cházák vöniszcházék, ád biász gojél, cházák.

48. Ivdu esz Hásem böszimcho, boju löfonov birönono. Ki tojv 
Hásem, löojlom chászdoj, vöád dojr vodojr emunoszoj.

49. Jibone háMikdos, ir Cijojn tömálé, vösom nosir sir chodos, 
uvirnono náále.

45. Õ fog hamarosan kivezetni bennünket, és összegyûjti szétszórtjainkat a 
világ négy sarkából, egész Izraelt mindannyian testvérek, és mondjuk rá Ámen. 
(Ünnepi imák) 

46. Szõlõfürt szõlõ fürtben, szép és jó dolog. (Esküvõi áldás) 

47. Egyik a másikat segítik, és testvérének azt mondja: légy erõs! (Jesájá 
41:2) Énekeljünk együtt, légy erõs! A Megváltó jöveteléig...

48. Szolgáljátok az Örökkévalót örömmel, jöjjetek eléje ujjongással. Mert 
jóságos az Örökkévaló, örökké tart a kegyelme, s nemzedéktõl nemzedékig a 
hûsége. (Zsoltárok 100:2.) 

49. Épüljön már a Szentély, teljen meg a város, új dalba kezdünk ott, vidám 
zarándokok. (Péntek esti dalok) 
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50. ִיְפַרח ְּבָיָמיו ַצִּדיק, ְורֹב ָׁשלֹום ַעד ְּבִלי ָיֵרַח. ְוֵיְרְּד ִמָּים ַעד 
ָים, ּוִמָנָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ. ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִצִּיים, ְואְֹיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו.

51. ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ, ִיְרַעם ַהָּים ּוְמאֹו.

52. ִיְׂשְמחּו ְבַמְלכּוְת ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת ְוקֹוְרֵאי עֶֹנג. ַעם ְמַקְּדֵׁשי 
ְׁשִביִעי, ֻּכָּלם ִיְׂשְּבעּו ְוִיְתַעְּנגּו ִמּטּוֶב, ּוַבְּׁשִביִעי ָרִציָת ּבֹו ְוִקַּדְׁשּתֹו, 

ֶחְמַּדת ָיִמים אֹותֹו ָקָראָת, ֵזֶכר ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית.
53. ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּבה', ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא.

50. Jifrách böjomov cádik, vörojv solojm ád bli joréách. Vöjérd 
mijom ád jom, uminohor ád áfszéj orec. Löfonov jichröu cijim, vöojvov 
ofor jöláchéchu.

51. Jiszmöchu hásámájim vötágél háárec, jirám hájám umloo.

52. Jiszmöchu vömálöchuszcho sojmré sábosz vökojré ojneg. Ám 
mö kádöséj sövii, kulom jiszböu vöjiszángu mituvecho, uvásövii rociszo 
boj vökidástoj, chemdász jomim ojszoj koroszo, zécher lömáászé vö-
ré sisz.

53. Jiszroél betách báHásem, ezrom umoginom Hu.

50. Szálljon le, le mint esõ a kaszáló rétre, mint zápor, mely áztatja a földet. 
Viruljon napjaiban az igaz, és bõviben legyen béke a hold enyésztéig. És ural-
kodjék tengertõl tengerig s a folyamtól a föld végéig. (Zsoltárok 72:6–9.) 

51. Örüljenek az egek s vigadjon a föld, dörögjön a tenger s teljessége. 
(Zsoltárok 96:11.) 

52. Hadd örüljenek uralmadnak a szombattartók, akik azt élvezetnek tartják, 
a nép, amely megszenteli a hetedik napot: hadd bõvelkedjenek és gyö nyör köd-
je nek mind javaidban és a hetedik napban, amelyet kedveltél és megszenteltél, a 
legkedvesebb napnak neveztél el, emlékeztetõül a Teremtés mûvére! (Szombati 
imák)

53. Izrael, te csak bízz az Örökkévalóban, segítségük és pajzsuk Õ! (Zsoltárok 
115:9.) 
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ְוַתְׁשִלים  ְּבאֹוַרְיָתא  ִלָּבִאי  ְּדִתְפַּתח   ֳקָדָמ ַרֲעָוא  ְיֵהא   .54
ִמְׁשֲאִלין ְּדִלָּבִאי ְוִלָּבא ְדָכל ַעָּמ ִיְׂשָרֵאל ְלַטב ּוְלַחִּיין ְוִלְׁשָלם.

55. ְיִמין ה' רֹוֵמָמה, ְיִמין ה' עָֹשֹה ָחִיל.

56. ְיִהי ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה, ִּכְנבּוַאת ֲאִבי חֹוֶזה, ְוִיָּׁשַמע ְּבַבִית ֶזה, 
קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה. ָחָזק ְיַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹוֵתינּו, ַאִּמיץ ַיֲעֶׂשה 

ַּבָקָׁשֵתנּו, ְוהּוא ִיְׁשַלח ְּבַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו, ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה.
57. ְיָבֶרְכ ה' ִמִצּיֹון, ּוְרֵאה ְּבטּוב ְירּוָׁשָלִים ּכֹל ְיֵמי ַחֶּיי. ּוְרֵאה 

ָבִנים ְלָבֶני, ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל.

54. Jöhé ráávo ködomoch dösziftách liboi böojrájszo vöszáslim 
misálin döliboi völibo döchol ámoch Jiszroél lötáv ulöchájin völislom.

55. Jömin Hásem rojmémo, jömin Hásem ojszo chojil.

56. Jöhi háchojdes háze, kinvuász ávi chojze, vöjisomá bövájisz ze, 
kojl szoszojn vökojl szimcho. Chozok jömálé misálojszénu, ámic jáá-
sze bákososzénu, vöHu jislách bömáásze jodéjnu brocho vö há clo cho.

57. Jövárechechá Hásem miCijon, uröé bötuv Jörusálájim kol jö méj 
chájechá. Uröé vánim lövánechá, sálom ál Jiszráél.

54. Legyen az az akaratod, hogy szívemet megnyisd tanod elõtt, és teljesítsd 
szívem vágyait és egész néped, Izrael szíve vágyait jóra, életre és békességre! 
(Zohár 2:369.) 

55. Az Örökkévaló jobbja marad fölül, az Örökkévaló jobbja diadalmaskodik. 
(Zsoltárok 118:16.) 

56. E hónapban legyen való az õsrégi prófétaszó: házadban hadd hallhassunk 
már dicséneket és zsolozsmát! Hatalmas, fogadd kérésünk, Erõs, tedd meg, 
amit kérünk, áldd meg igyekezetünket, sikerrel munkás kezünket! (Szombat 
kimeneteli dal)

57. Áldjon meg téged az Örökkévaló Cionból és nézd Jeruzsálem jólétét 
élted minden napjaiban. És láss gyermekeket gyermekeidtõl! Béke Izraelre! 
(Zsoltárok 128:5–6.) 
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58. ֵקִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך, ֱאַקי ֲארֹוְמֶמָּך.

59. ִּכי ָאנּו ַעֶּמ ְוַאָּתה ֱאֵהינּו, ָאנּו ָבֶניך ְוַאָּתה ָאִבינּו. ָאנּו 
ֲעָבֶדי ְוַאָּתה ֲאדֹוֵננּו, ָאנּו ְקָהֶל ְוַאָּתה ֶחְלֵקנּו.

 ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוַאֲהָבְת 60. ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְואֶֹר
א ָתסּור ִמֶּמּנּו ְלעֹוָלִמים.

61. ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָשָלִים.

ְוַהְּגָבעֹות  ֶהָהִרים  ּתּוָבלּון,  ּוְבָׁשלֹום  ֵתֵצאּו  ְבִׂשְמָחה  ִּכי   .62
ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרָּנה ְוָכל ַעֵצי ַהָּׂשֶדה ִיְמֲחאּו ָכף.

58. Kéli Áto vöjdeko, Elojkáj árojmömeko.

59. Ki onu ámecho vöÁto Elojkénu, onu vonecho vöÁto Ovinu. 
Onu ávodecho vöÁto Ádojnénu, onu köholecho vöÁto chelkénu.

60. Ki hém chájénu vöojrech joménu uvohem nehge jomom volojlo. 
Vöá hávoszcho loj szoszur mimenu löojlomim.

61. Ki miCijojn técé szojro udövár Hásem miJörusolojim.

62. Ki veszimcho szécéu, uvösolajm tuvolun, hehorim vöhágövoojsz 
jifcöchu lifnéchem rino vöchol ácé hászode jimcháu chof.

58. Te vagy Istenem, neked hálálkodom, Istenem, kit magasztalok. (Zsoltárok 
118:28.) 

59. Mert mi vagyunk a néped, s Te vagy az Istennünk. Mi vagyunk gyer-
me keid, s Te vagy az Atyánk. Mi vagyunk szolgáid, és Te vagy az urunk. Mi 
vagyunk kö zösséged, és Te vagy örökrészünk. (Engesztelõnap imarendje) 

60. Mert azok rejtik életünk és napjaink hosszát, éjjel-nappal ez tölti el gon-
do latainkat. Soha ne tagadd meg hát szeretetedet tõlünk! (Reggeli ima) 

61. Mert Cionból jön a tan, az Örökkévaló szava Jeruzsálembõl. (Michá 
4:2.) 

62. Örömmel vonultok majd fel, és békességben vezetnek benneteket; a 
he gyek és dombok örömdalba fognak elõttetek, a mezõ fái ünnepelnek. (Jesájá 
55:12.) 
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 ָתִיך, ֶלְכֵּתֶחֶסד ְנעּוַרִיך ַאֲהַבת ְּכלּו 63. ּכֹה ָאַמר ה', ָזַכְרִּתי ָל
ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ א ְזרּוָעה.

64. ָּכל ָהעֹוָלם ּכּולֹו ֶּגֶׁשר ָצר ְמאֹד, ְוָהִעָּקר א ְלַפֵחד ְּכָלל.

65. ְּכַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל ַאִפיֵקי ָמִים, ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶלי ֱאִקים. 
ָצְמָאה ַנְפִׁשי ֵלאלֹוִקים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא, ְוֵאָרֶאה ְּפֵני ֱאִקים.

66. ְלכּו ָבִנים ִׁשְמעּו ִלי, ִיְרַאת ה' ֲאַלֶּמְדֶכם. ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ 
ַחִּיים, אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב. ְנצֹור ְלׁשֹוְנ ֵמָרע, ּוְׂשָפֶתי ִמַּדֵּבר 

ִמְרָמה. סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב, ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו.

63. Koj omár Hásem, zochárti loch cheszed nöurájich áhávász kö-
lulojszojich, lechtéch ácháráj bámidbor böerec loj zöruo.

64. Kol háolám kulo geser cár möod, vöháikár lo löfáchéd klál.

65. Köájol táárojg ál áfikéj mojim, kén náfsi száárojg élecho Eloj-
kim. Como náfsi lÉlojkim löKél choj moszáj ovoj, vöéroe pönéj Eloj-
kim.

66. Löchu vonim simu li, jirász Hásem álámedchem. Mi hois 
he cho féc chájim, ojhév jomim lirojsz tojv. Nöcojr lösojncho méro, 
usz fo sze cho midábér mirmo. Szur méro váászé tojv, bákés solojm 
vö rod fé hu.

63. Menj és hirdesd Jeruzsálem fülei hallatára, mondván: Így szól az Örök-
kévaló: Megemlékezem számodra ifjúkorod kegyérõl, menyasszonykorod 
szeretetérõl, hogy követtél engem a pusztában, be nem vetett földön. (Jeremiás 
2:2.) 

64. Az egész világ nagyon keskeny híd, de az a lényeg, nem kell félni már.

65. Mint szarvasünõ, mely kiáltoz vizek medrei felé, úgy kiáltoz a lelkem 
tefeléd, oh Isten. Szomjúhozik lelkem Istenre, az élõ Istenre; mikor mehetek el 
s jelenhetem meg Isten színe elõtt? (Zsoltárok 42:2–3.) 

66. Jöjjetek, gyermekek, hallgassatok meg, mikor istenfélelemre tanítalak 
benneteket! Milyen legyen az ember, aki élni akar, jó napokat szeretne látni? 
Óvd szádat a rossz (beszéd)tõl, és ajkaidat hamis szótól, térj ki a rossz elõl, és 
tégy jót, keresd a békét, és kövesd útját! (Zsoltárok 34:12–15) 
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67. ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּב. ְלַמַען ֵּבית ה' ֱאֵקינּו 
.ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָל

68. ְלִבְנָיִמן ָאַמר, ְיִדיד ה' ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח ָעָליו.

 .69א ִיָּׂשא ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב, ְוא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה.

ְכֵדי  א  ַהָּמִׁשיַח  ְימֹות  ְוַהְנִבִאים  ַהֲחָכִמים  ִנְתַאּוּו  א   .70
ֶׁשִיְׁשְלטּו ַעל ָּכל ָהעֹוָלם, ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ְפנּוִיין ַּבּתֹוָרה ְוָחְכָמָתּה, 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְזּכּו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. קּומט ׁשֹוין ׁשֶנעל ַאֵריין (צּוַזאֶמען, 
ִדי ִאידן), ְפֵרייַלאך ָזאל ֶמען ַזיין (צּוַזאֶמען, צּוְפִריֶדען), ִאין ֵּבית 

ַהִּמְקָּדׁש ֵגיין ִמיט ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ַאֵהיים! 

67. Lömáán ácháj vöréoj ádábro no solojm boch. Lömáán bész 
Hásem Elojkénu, ávákso tojv loch.

68. LöVinjomin omár, jödid Hásem jiskojn lovetách olov. 

69. Loj jiszo goj el goj cherev, völoj jilmödu ojd milchomo.

70. Loj niszávu hácháchomim vöhánöviim jömojsz háMosiách loj 
kö  déj söjislötu ál kol hoojlom, elo ködéj söjiju pnujin báTojro vö-
choch moszo, ködéj söjizku löchájé hoojlom hábo. Kumt sojn  snel 
árájn (cuzámen, di jiden), frejlách zol men zájn (cuzámen, cufriden), 
in Bész háMikdos géjn mit Mosiách cidkénu áhéjm!

67. Testvéreim és barátaim nevében is hadd köszöntselek téged, Istenünk 
háza kedvéért hadd kívánjam javadat! (Zsoltárok 122:8–9.) 

68. Benjaminról mondta: Az Örökkévaló kedveltje, bizton lakozik mellette. 
(5Mózes 33:12.) 

69. Nem emel nemzet nemzet ellen kardot és nem tanulnak többé háborút! 
(Jesája 2:4.)

70. Nem azért vágytak a Bölcseik annyira a Messiás korára, hogy a világon 
uralkodhassanak, vagy azért, hogy a népeket leigázzák, egyedül azért, hogy 
szabadon tanulmányozhassák a Tórát és annak bölcsességét. (Maimonidész, A 

királyok törvényei 12:4.) Jöjjön el mihamarabb, hogy boldogak legyünk, haza a 
Szentélybe menjünk, a Messiással. 
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71. ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה.

72. ַמְלכּוְת ַמְלכּות ָּכל עָֹלִמים, ּוֶמְמַׁשְלְּת ְּבָכל ּדֹור ָודֹור.

73. ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד. 

74. ִמי ָכמֹו ַּבַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ּדֹוֶמה ָל, ֶמֶל ֵמִמית ּוְמַחֶּיה 
ּוַמְצִמיח ְיׁשּוָעה.

75. ִמּקֹולֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים, ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה'.

76. ִמִּמְצַרִים ְּגַאְלָּתנּו, ִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתנּו. 

71. Lösáná hábáá biJrusálájim hábönujá.

72. Málchuszcho málchusz kol ojlomim, umemsáltöcho böchol 
dojr vodojr.

73. Micvá gödolá lijot böszimchá támid.

74. Mi chomojcho báál gövurojsz umi dojme loch, Melech mémisz 
umöcháje umácmiách jösuo.

75. Mikojlojsz májim rábim ádirim misböréj jom, ádir bámorojm 
Hásem.

76. MiMicrájim göáltonu, mibész ávodim pödiszonu.

71. Jövõre Jeruzsálemben. (Peszáchi hágádá) 

72. Uralmad örök uralom, és kormányzásod minden nemzedékre kiterjed. 
(Zsoltárok 145:13.) 

73. Nagy jó tett örökké örömben élni. (Chászid mondás) 

74. Ki olyan, mint Te, Hatalom Ura, és ki hasonlítható hozzád, Uralkodó, 
aki öl, éltet és segítséget hoz a világra. (Az Ámidá, Tizennyolc áldás) 

75. Mind e sok víz zúgásánál hatalmasabb a tenger moraja, de annál is 
hatalmasabb az Örökkévaló a magasban. (Zsoltárok 93:4.) 

76. Megváltottál minket Egyiptomból, Örök Istenünk, kiváltottál a szolgaság 
házából. (Reggeli ima) 
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77. ִמְּמקֹוְמ ַמְלֵּכנּו תֹוִפיַע ְוִתְמ ָעֵלינּו, ִּכי ְמַחִּכים ֲאַנְחנּו 
ָל. ָמַתי ִּתְמ ְּבִצּיֹון, ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּתְׁשּכֹון ִּתְתַּגֵּדל 
ְוִתְתַקֵּדׁש ְּבתֹו ְירּוָׁשַלִים ִעיְר ְלדֹור ָודֹור ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוֵעיֵנינּו 
ִתְרֶאיָנה ַמְלכּוֶת ַּכָּדָבר ָהָאמּור ְּבִׁשיֵרי ֻעֶּז ַעל ְיֵדי ָדִוד ְמִׁשיַח 

.ִצְדֶק
78. ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּקּה, ָעָנִני ַּבֶּמְרָחב ָקּה. 

 79. ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת. טֹוב ְלהֹודֹות ַלה', ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמ
ֶעְליֹון. ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּד, ֶוֱאמּוָנְת ַּבֵלילֹות.

77. Mimkojcho Málkénu szojfiá vöszimlojch oléjnu, ki möchákim 
ánáchnu Loch. Moszáj timlojch böCijojn, bökorojv böjoménu löojlom 
voed. Tiskojn tiszgádél vösziszkádés böszojch Jörusolájim ircho lödojr 
vodojr ulönécách nöcochim, vöéjnéjnu szireno málchuszecho kádovor 
hoomur bösiréj uzecho ál jödéj Dovid mösiách cidkecho.

78. Min hámécár koroszi Ko, ononi bámerchov Ko.

79. Mizmojr sir löjojm hásábosz. Tojv löhojdojsz láHásem, ulö zá-
mér lösimcho eljojn. Löhágid bábojker chászdecho, veemunoszcho 
bá lélojsz.

77. Urunk, jelenj meg lakhelyedrõl, és uralkodj felettünk, mert reád várunk! 
Mikor fogsz már uralkodni Cionban? Rövidesen, még napjainkban, hogy az-
tán örökkön-örökké ott lakozz! Hadd hirdessék nagyságodat és szentségedet 
városodban, Jeruzsálemben nemzedékrõl nemzedékre, örökkön-örökké! Hadd 
lássák szemeink uralmadat, ahogyan Dávid, szent felkented által meg van írva 
a hatalmadról szóló költeményekben! (Szombati imák) 

78. Szorult helyzetemben az Örökkévalóhoz fordultam, meghallgatott az 
Örökkévaló, és kiszabadított. (Zsoltárok 118:5.) 

79. Zsoltárének szombat napjára. Mily jó hitvallást tenni az Örökkévaló 
mellett, a Magasságos hírnevérõl dalolni! Reggel szeretetedrõl beszélni, és 
hûségedrõl éjjel. (Zsoltárok 92:1–3.) 
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ִנְׁשָמִתי  ִּבי  ֶׁשֶהֱחַזְרָּת  ְוַקָּים  ַחי   ֶמֶל  ְלָפֶני ֲאִני  מֹוֶדה   .80
.ְּבֶחְמָלה, ַרָּבה ֱאמּוָנֶת

81. ְמֵהָרה ִיָּׁשַמע ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשָלִים קֹול ָׂשׂשֹון 
ְוקֹול ִׂשְמָחה, קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה, קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים ֵמֻחָּפָתם 

ּוְנָעִרים ִמִּמְׁשֵּתה ְנִגיָנָתם. 
82. ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל.

83. אֹויּב ִאיך ָוואלט ֶגעַהאט ּכַֹח, ָוואלט ִאיך ֶגעַגאְנֶגען ִאין 
ִדי ַגאֶסען, אּון ִאיך ָוואלט ֶגעִׁשריֶען ַשָּבת, ַשָּבת ֵהייִליֶגער ַשָּבת. 

ַשָּבת ַהיֹום ַלה'. 

80. Mojde áni löfonecho Melech cháj vökájom sehechezárto bi 
nismoszi böchemlo, rábo emunoszecho.

81. Möhéro jisomá böoréj Jöhudo uvöchucojsz Jörusolojim kojl 
szoszojn vökojl szimcho, kojl choszon vökojl kálo, kojl michálojsz 
chászonim méchuposzom unöorim mimisté nöginoszom.

82. Mökimi méofor dol.

83. Ojb ich volt gehát kojách, volt ich gegángen in di gászen, un 
ich volt gesrien sábesz sábesz, héjliger sábesz. Sábesz hájojm láHásem.

80. Köszönöm neked,  örökké élõ Uralkodó, hogy irgalmadban visszaadtad 
belém lelkemet: nagyon megbízható vagy! (Reggeli ima) 

80. Bárcsak hamarosan hallanák Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin is az 
öröm hangját, a boldogság hangját, võlegény hangját és menyasszony hangját. 
(Reggeli imák otthon) 

82. Feltámasztja a porból a nyomorultat (Zsoltárok 113:7.) 

83. Ha sok erõm lenne, csak az utcát járnám és azt kiáltanám: Sábesz! Szent 
Sábesz! Sábesz Isten napja! (Jiddis dallam) 
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84. Kérünk, oldd fel a megkötözöttet nagy erõs jobboddal, Félelmetes, fogadd 
né ped dalát, emelj magadhoz, tisztíts meg minket. (Nöchunjo ben Hákono 
rab bi imája) 

85. Oh Örökkévaló – mert szolgád vagyok, szolgád vagyok, szolgálód fia, 
meg oldottad kötelékeimet. (Zsoltárok 116:16.) 

86. Hadd daloljak az Örökkévalónak, míg élek; hadd énekeljek Istenemnek, 
míg létezem! Legyen neki kellemes beszédem, hogy én is örüljek az Örök ké-
va ló nak! Kivesznek a vétkesek a földrõl, nincs több gonosz. Áldd, lelkem, az 
Örök ké valót! Dicsérjétek az Istent! (Zsoltárok 104:33–35.) 

87. Aki békét teremt a magasságban, az hozzon békességet ránk és egész 
Iz raelre! Ámén! (Imák) 

 ,ַעְּמ ִרַּנת  ַקֵּבל  ְצרּוָרה.  ַּתִּתיר   ,ְיִמיְנ ְּגֻדַּלת  ְּבכַֹח  ָאָּנא,   .84
ַׂשְּגֵבנּו, ַטֲהֵרנּו, נֹוָרא. 

85. ָאָּנה ה' ִּכי ֲאִני ַעְבֶּד, ֲאִני ַעְבְּד ֶּבן ֲאָמֶת, ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי. 

ָעָליו  ֶיֱעַרב  ְּבעֹוִדי.  ֵלאלֹוַקי  ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי,  ַלה'  ָאִׁשיָרה   .86
ִׂשיִחי, ָאנִֹכי ֶאְׂשַמח ַּבה'. ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים עֹוד 

ֵאיָנם, ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה', ַהְללּוָיּה.
87. עֶֹׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל 

ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. 

84. Ono, báchojách gödulász jömincho, tátir cöruro. Kábél rinász 
ámöcho, szágvénu, táhárénu nojro.

85. Ono Hásem ki áni ávdecho, áni ávdöcho ben ámoszecho, pi-
tách to lö moj szé roj.

86. Osiro láHásem böchájoj, ázámro lÉlojkáj böojdi. Jeeráv olov 
szi chi, onojchi eszmách báHásem. Jitámu chátoim min hoorec urö-
soim ojd éjnom, borchi náfsi esz Hásem, hálöluko.

87. Osze sálom bimromáv, Hu jáásze sálom álénu vöál kol Jiszráel, 
vöimru ámén.
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88. ָאִבינּו, ָאב ָהַרֲחָמן ַהְמַרֵחם, ַרֵחם ָעֵלינּו ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ִּביָנה 
ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל, ִלְׁשמַֹע, ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד, ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים 

ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶת ְּבַאֲהָבה. 
89. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ֵאין ָלנּו ֶמֶל ֶאָּלא ָאָּתה.

90. ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא ָבם אֹוֶדה ָקּה. ֶזה ַהַּׁשַער לה', 
ַצִּדיִקים ָיבֹאּו בֹו. 

91. ְּפָרזֹות ֵּתֵׁשב ְירּוָׁשַלִים.

92. ַרֵחם ְּבַחְסְּד ַעל ַעְּמ צּוֵרנּו, ַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶד, ְזבּול

88. Ovinu, Ov horáchámon hámöráchém, ráchém oléjnu vöszén 
bölibénu bijno löhovin ulöhászkil, lismojá, lilmojd ulöláméd, lismojr 
völáászojsz ulökájém esz kol divréj szálmud tojroszecho böáhávo.

89. Ovinu Málkénu, éjn lonu melech élo Oto.

90. Piszchu li sááréj cedek, ovoj vom ojde Ko. Ze hásáár láHásem, 
cádikim jovoju voj.

91. Prozojsz tésév Jörusálájim.

92. Ráchém böchászdöcho ál ámöcho curénu, ál Cijojn miskán 

88. Atyánk, irgalmas Atya! Te irgalmas, légy kegyes hozzánk, és engedd, 
hogy szívünk megértse és felfogja tanodat, elfogadja, tanulmányozza és tovább-
adja, betartsa, véghezvigye és megõrizze jó lélekkel azt! (Reggeli ima)

89. Atyánk, uralkodónk, nincs más királyunk rajtad kivül. (Újévi és en gesz-
te lõnapi ima) 

90. Nyissátok ki nekem az igazság kapuit, bemegyek rajtuk, magasztalom 
Istent. Ez a kapu az Örökkévalóé, igazak mennek be rajta. (Zsoltárok 118:19–
20.) 

91. Falak nélküli város lesz majd lakva Jeruzsálem. (Zchárjá 2:8.)

92. Irgalmazz, Kõsziklánk, szeretett népednek, hajlékodnak, Cionnak, dí-
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szes Szentélyednek, Dávidod sarjának, váltson meg már minket Messiás, Isten 
küldötte, éltesse lelkünket. (Péntek esti dalok) 

93. Világ Ura, teljesítsd szívem kívánságait jó irányban, teljesítsd szolgád, 
kérését, és adj nekünk részt Tórádban, engedd, hogy szellemed lebegjen felet-
tünk! hogy jó és hosszú életet érjünk meg a túlvilágig! (Ünnepi imák) 

94. Világ Ura, Te vagy a mi atyánk, és mi a Te gyermekeid. (Jiddis dallam)

95. Dicsérd, Jeruzsálem, az Örökkévalót, dicsõítsd Istened, Cion, mert meg-
erõ sítette kapuid reteszeit, megáldotta fiaidat, akik benned laknak! (Zsoltárok 
147:12–13.) 

ַאֵּפינּו  רּוַח  ְוִיְגָאֵלנּו,  ָיבֹוא   ַעְבֶּד ָדִוד  ֶּבן  ִּתְפַאְרֵּתנּו,  ֵּבית 
ְמִׁשיַח ה'.

93. ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹות ִלִּבי ְלטֹוָבה, ְוָהֵפק ְרצֹוִני 
ְוֵתן ְׁשֵאָלִתי, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶת, ְוַזֵּכנּו ֶׁשִּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנֶת ְּבתֹוֵכנּו, 

ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַחִּיים טֹוִבים ַוֲארּוִכים ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. 
94. ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, דּו ִּביזט ָדא אּוְנֶזער ָפאֶטער, אּון ִמיר 

ַזְייֶנען ַדְייֶנע ִקיְנֶדער.
95. ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלִים ֶאת ה', ַהְלִלי ֱאַקִי ִצּיֹון. ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי 

 .ְּבִקְרֵּב ָּבַנִי ֵּבַר ,ְׁשָעָרִי

kövojdecho, zövul bész tifárténu, Ben Dovid ávdecho jovoj vöjigolénu, 
ruách ápéjnu Mösiách Hásem.

93. Ribojnoj sel ojlom málé misálojsz libi lötojvo, vöhofék röcojni 
vöszén söéloszi, vöszén chelkénu böszojroszecho, vözákénu sötisre 
Söchinoszecho böszojchénu, ködéj senizke löchájim tojvim vááruchim 
ulöchájé hoojlom hábo.

94. Ribojnoj sel ojlom, Du bizt doch unzer foter, un mir zájnen 
dáj ne kinder.

95. Sáböchi Jerusálájim et Hásem, hálöli Elokájich Cijon. Ki chizák 
bö richéj söárájich, bérách bánájich bökirbéch.
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96. ַׂשְּמֵחנּו ה' ֱאֵקינּו ְּבֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ַעְבֶּד, ּוְבַמְלכּות ֵּבית 
ָדִוד ְמִׁשיֶח, ִּבְמֵהָרה ָיבֹא ְוָיֵגל ִלֵּבנּו.

97. ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַוִּיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו, ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 .98. ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶת

99. ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּבך נַֹכח ְּפֵני ה'. 

100. ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל, ְׁשמֹור ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל, ְוַאל ֹיאַבד ִיְׂשָרֵאל, 
ָהאֹוְמִרים: ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל.

96. Számchénu Hásem Elojkénu böÉlijohu hánovi ávdecho, uvö-
mál chusz bész Dovid mösichecho, bimhéru jovoj vöjogél libénu.

97. Sebösiflénu zochár lonu, ki löojlom chászdoj. Vájifrökénu mi-
co rénu, ki löojlom chászdoj.

98. Sejibone Bész Hámikdos bimhéro vöjoménu, vöszén chelkénu 
bö szojroszecho.

99. Sifchi chámájim libéch nojchách pönéj Hásem.

100. Sojmér Jiszroél, sömojr söérisz Jiszroél, vöál jojvád Jiszroél, 
hoojm rim sömá Jiszroél.

96. Hadd örvendjünk, Örök Istenünk, szolgádnak, Élijáhu prófétának, és 
felkent királyod, Dávid uralmának: bár jönne hamarosan, hogy repessen szívünk! 
(Szombati imák) 

97. Aki megaláztatásunkban is megemlékezett rólunk, mert örök a szere-
tete, és megszabadított szorongatóinktól, mert örök a szeretete! (Zsoltárok 
136:23-24.)

98. Hogy hamarosan felépüljön a Szentély, és tanod legyen az osztályrészünk! 
(Reggeli ima) 

99. Öntsd ki vízként szívedet az Úr színe elõtt. (Siralmak 2:19.) 

100. Izrael õrzõje, õrizd meg Izrael maradékát, hogy ne vesszen ki Izrael, 
amely a Halljad, Izrael!-t vallja! (Reggeli ima)
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101. ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ה' ֱאֵקינּו, ה' ֶאָחד.

102. ִּׁשִּויִתי ה' ְּלֶנְגִּדי ָתִמיד, הּוא ְּכַלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה. 

 .ְוַאל ִּתּטֹׁש ּתֹוַרת ִאֶּמ ,103. ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר ָאִבי

104. ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ה', ְּבַחְצרֹות ֱאֵקינּו ַיְפִריחּו. עֹוד ְינּובּון 
ְוא  צּוִרי  ה',  ָיָׁשר  ִּכי  ְלַהִּגיד  ִיְהיּו.  ְוַרֲעַנִּנים  ְּדֵׁשִנים  ְּבֵׂשיָבה, 

ַעְוָלָתה ּבֹו. 
 ,ַׂשְּבֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסֶּד .105. ׁשּוָבה ה' ַעד ָמָתי, ְוִהָּנֵחם ַעל ֲעָבֶדי
ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה ְּבָכל ָיֵמינּו. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדי ָפֳעֶל, ַוֲהָדְר ַעל

101. Halljad Izrael, Örök Istenünk, az Örökkévaló egyetlen! (5Mózes 6:4.)

102. Az Örökkévalót mindig magam elõtt tartottam. (Zsoltárok 16:8) Ez egy 
nagy szabálya a Tórának.

103. Halljad, fiam, atyád oktatását és el ne hagyjad anyád tanítását. (Pél da-
beszédek 1:8.) 

104. Az Örökkévaló házában ültették el õket, Istenünk udvarában virágoz-
nak. Még öregségükben is sarjat hajtanak, teltek és zöldellõk lesznek, hogy 
ezzel hirdessék: méltányos az Örökkévaló, az én Szirtem, nincs benne álnokság. 
(Zsoltárok 92:13–16.) 

105. Engesztelõdj, Örökkévaló! Meddig még? Könyörülj szolgáidon! Részesíts 
minket reggelenként szeretetedbõl, hadd örvendjünk, ujjongjunk egész éle tünk-

101. Sömá Jiszráél, Hásem Elokénu, Hásem echád.

102. Siviszi Hásem lönegdi szomid, hu klál godojl báTojro.

103. Sömá böni muszár ovicho, vöál titojs tojrász imecho.

104. Söszulim bövész Hásem, böchácrojsz Elojkénu jáfrichu. Ojd 
jö nuvun böszéjvo, dösénim vöráánánim jiju. Löhágid ki josor Hásem, 
cu ri völoj ávloszo boj.

105. Suvo Hásem ád moszoj, vöhinochém ál ávodecho. Szábénu 
vá bojker chászdecho unöránönu vöniszmöcho böchol joménu. Jéroe 
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ְּבֵניֶהם. ִויִהי נַֹעם ה' ֱאֵקינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, 
ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. 

106. ַׂשַּמח ְּתַׂשַּמח ֵרִעים ָהֲאהּוִבים ְּכַׂשֵּמֲח ְיִציְר ְּבַגן ֵעֶדן 
ִמֶּקֶדם.

107. ַׂשְּמֵחם ְּבִבְנַין ָׁשֵלם.

108. ִסָּמן טֹוב ּוַמָּזל טֹוב ְיֵהא ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל, ָאֵמן.

 ,ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּד ,ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶר ,109. ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצ
.ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיַׁשי ְמִׁשיֶח

el ávodecho foolecho, váhádorcho ál bönéjhem. Vihi nojám Hásem 
Eloj kénu oléjnu, umáászé jodéjnu kojnöno oléjnu, umáászé jodéjnu 
kojnönéhu.

106. Számách töszámách réim hoáhuvim köszáméchácho Jöcircho 
böGán Éden mikedem.

107. Számchém bövinján solém.

108. Szimán tov umázál tov, jöhé lánu ulöchol Jiszráél, ámén.

109. Szimcho löárcecho, vöszoszojn löirecho, ucömichász keren 
löDovid ávdecho, váárichász nér löven Jisáj mösichecho.

ben! Ahány évig nyomorítottál, ahány rossz évünk volt, annyival örvendeztess 
min ket: hadd lássák tetteidet szolgáid, fenségedet fiaik! Legyen velünk Urunk, 
Is tenünk jóakarata! Tedd maradandóvá kezünk munkáját, tedd maradandóvá 
mun kánk gyümölcsét! (Zsoltárok 90:13., 14., 17.)

106. Adj sok örömet e szerelmespárnak, ahogy az Édenkertben örömet 
okoztál annak idején elsõ teremtményednek! (Esküvõi áldás)

107. Megörvendezteti õket majd egy örök házzal. (Esküvõi áldás)

108. Jó jelünk, és jó szerencsénk legyen nekünk, és egész Izraelnek. (Hold-
szentelés)

109. Hozz örömöt Országodra, vígságot Városodra, növeld meg hamaro-
san, már napjainkban Dávid szolgád tekintélyét, felkented, Jisáj fia lámpásának 
fényét! (Ünnepi imák)
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110. Sziszu vöszimchu böszimchász hágöulo, hinéj Mosiách bo.

111. Ufarácto jomo vakéjdmo, cafojno vanegbo.

112. Umolo hoorec déo esz Hásem, kámájim lájom möchászim.

113. Váhárikojszi lochem börocho ád bli doj. Ád söjivlu szif szoj-
szé chem milojmár dáj.

114. Vöáni böchászdöcho botáchti, jogél libi bisuoszecho, osiro 
lá Hásem ki gomál oloj.

115. Vöchulom mökáblim áléjhem ojl málchusz somájim.

110. Örvendjetek, vigadjatok a megváltás örömén, íme jön a Messiás! 
(Chászid dallam)

111. És kiterjeszkedel nyugatra és keletre, északra és délre. (1Mózes 28:14.)

112. Tele lesz a föld az Örökkévaló ismeretével, ahogy a tengert víz borítja. 
(Jesájá 11:9.) 

113. Megáldalak titeket végtelenül, egészen addig, míg már azt sem bírjátok 
mondani, hogy elég. (Máláchi 3:10., Talmud, Táánit 22b.) 

114. De én szeretetedben bízom, vigadjon szívem segítségedben, hadd 
éneklek az Örökkévalónak, mert jót tett értem. (Zsoltárok 13:6.) 

115. Mindnyájan vállalják a mennyei királyság jármát. (Reggeli ima) 

110. ִׂשיׂשּו ְוִׂשְּמחּו ְּבִׂשְמַחת ַהְּגֻאָּלה, ִהֵּנה ָמִׁשיַח ָּבא.

111. ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה, ָצפֹוָנה ָוֶנְגָּבה.

112. ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים.

113. ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדי, ַעד ְׁשִיְבלּו ִׂשְפתֹוֵתיֶכם 
ִמּלֹוַמר "ָדי".

ָיֵגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת, ָאִׁשיָרה ַלה'  ַוֲאִני ְּבַחְסְּד ָבַטְחִּתי,   .114
ִּכי ָּגַמל ָעָלי.

115. ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים.
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116. Udövorov chojim vökájomim, neemonim vönechemodim loád 
ulö olméj ojlomim, ál ávojszénu vöolénu, ál bonénu vöál dojrojszénu, 
vö ál kol dojrojsz zerá Jiszroél ávodecho, ál hárisojnim vöál hoá chá-
roj nim, dovor tojv vökájom löojlom voed. Emesz veemuno, chojk 
vö loj jáávojr, emesz soÁto Hu Hásem Elojkéjnu vÉlojkéj ávojszénu, 
Mál kénu melech ávojszénu, Gojálénu gojél ávojszánu, Curénu cur 
jö suoszénu, Pojdénu umácilénu möojlom sömecho, vöéjn lonu ojd 
eloj him zuloszecho.

117. Váháviojszom el hár kodsi vöszimáchtim bövész töfiloszi, 
oj lojszéhem vözivchéhem lörocojn ál mizböchi, ki véjszi bész töfilo  
ji koré löchol hoámim.

116. Szavai élnek és fennállnak, hitelesek és kedvesek örökre, míg a világ 
áll, õseink és mi magunk számára, gyermekeink és leszármazottaink, Izrael 
szolgád ivadékai minden nemzedéke számára. Mind az elõzõ, mind az utóbbi 
nemzedékek számára helytálló és tartós dolog ez mindörökre, igaz hit és el 
nem múló törvény. Igaz, hogy Te vagy Örök Istenünk, õseink Istene, Urunk, 
õseink Ura, aki minket is megvált, ahogy megváltotta õseinket, Teremtõnk és 
Mentsvárunk, aki kivált és megment minket. Örökké ez a Neved, rajtad kívül 
nincs más Isten. (Reggeli ima) 

117. Elviszem õket szent hegyemhez és megörvendeztetem imaházamban, 
égõáldozataik és vágóáldozataik kedvességül lesznek oltáromon, mert házam 
imaháznak fog neveztetni mind a népek számára. (Jesájá 56:7.) 

116. ּוְדָבָריו ָחִיים ְוַקָּיִמים, ֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי 
עֹוָלִמים, ַעל ֲאבֹוֵתינּו ְוָעֵלינּו, ַעל ָּבֵנינּו ְוַעל ּדֹורֹוֵתינּו, ְוַעל ָּכל 
ּדֹורֹות ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדי, ַעל ָהִראׁשֹוִנים ְוַעל ָהַאֲחרֹוִנים, ָּדָבר 
טֹוב ְוַקָּים ְלעֹוָלם ָוֶעד. ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה, חֹק ְוא ַיֲעבֹר, ֱאֶמת ָׁשַאָּתה 
ַמְלֵּכנּו ֶמֶל ֲאבֹוֵתינּו, ּגֹוֲאֵלנּו  הּוא ה' ֱאֵקינּו ֵואֵקי ֲאבֹוֵתינּו, 
 ,ּגֹוֵאל ֲאבֹוֵתינּו, צּוֵרנּו צּור ְיׁשּוָעֵתנּו, ּפֹוֵדנּו ּוַמִּציֵלנּו ֵמעֹוָלם ְׁשֶמ

.ִהים זּוָלֶתְוֵאין ָלנּו עֹוד ֱא
ְּתִפָּלִתי, ְּבֵבית  ְוִׂשַמְחִּתים  ָקְדִׁשי  ַהר  ֶאל  ַוֲהִביאֹוִתים   .117

עֹוֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי, ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָקֵרא 
ְלָכל ָהַעִּמים.
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118. Világítsd meg szemünkben tanodat, hagyd, hogy szívünk ragaszkodjon 
parancsolataidhoz, egyesítsd érzelmeinket, hogy szeressük és félve tiszteljük 
Nevedet, s így sose valljunk szégyent. (Reggeli ima) 

119. És jönnek, akik bujdostak Assúr országában és akik elszéledtek Egyiptom 
országában, és leborulnak az Örökkévaló elõtt a szent hegyen Jeruzsálemben. 
(Jesájá 27:13.) 

120. Kik rád törtek, kiraboltak, megbûnhõdnek, meglakolnak. Mint võlegény 
menyasszonynak, örvend Isten, nézve rád! (Himnusz a szombat tiszteletére)

121. S tudják meg, hogy te, meg neved, oh Örökkévaló egyedül vagy, a 
legfelsõ az egész föld fölött. (Zsoltárok 83:19.)

118. Vöhoér éjnéjnu böszojroszecho, vödábék libéjnu bö mic voj-
sze cho, vöjáchéd lövovénu löáhávo ulörijo esz sömecho, völoj névojs 
vö loj nikolém völoj nikosél löojlom voed.

119. Vöhojo bájojm háhu jitoká básojfor godojl uváu háojvdim 
bö  erec Ásur vöhánidochim böerec Microjim, vöhistáchávu láHásem 
bö Hár Hákojdes biJrusolojim.

120. Vöhoju limsiszo sojszojich, vörocháku kol möválojich, joszisz 
olá jich Elojkojich, kimszojsz choszon ál kálo.

121. Vöjédöu ki Áto simcho Hásem lövádecho, eljojn ál kol hoorec.

118. ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרֶת, ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו ְּבִמְצֹוֶתי, ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו 
ִנָּכֵׁשל  ְוא  ִנָּכֵלם  ְוא  ֵנבֹוׁש  ְוא   ,ְׁשֶמ ֶאת  ּוְלִיְרָאה  ְלַאֲהָבה 

ְלעֹוָלם ָוֶעד.
ָהאְֹבִדים  ּוָבאּו  ָּגדֹול  ְּבׁשֹוָפר  ִיָּתַקע  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְוָהָיה   .119
ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהר ַהּקֶֹדׁש 

ִּבירּוָׁשָלִים.
 ָיִׂשיׂש ָעַלִי ,ְוָרֲחקּו ָּכל ְמַבְּלָעִי ,120. ְוָהיּו ִלְמִׁשָסה ׁשֹאָסִי

ֱאָקִי, ִּכְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַּכָּלה.
121. ְוֵיְדעּו ִּכי ַאָּתה ִׁשְמ ה' ְלַבֶּד, ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ.
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122. ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ִהֵּנה ֱאֵקינּו ֶזה ִקִּוינּו לֹו ְויֹוִׁשיֵענּו, ֶזה 
ה' ִקִּוינּו לֹו ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעתֹו.

123. ְוֵתן ָּבנּו ֵיֶצר טֹוב ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה.

124. ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּג, ְוָהִייָת ַא ָׂשֵמַח.

125. ְוָזַכְרָּת ֶאת ה' ֱאֶקי ִּכי הּוא ַהּנֹוֵתן ְל ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ָחִיל. 
ָזאלס'ט ֶגעֶדענֶקען ֶדעם אֹויֶּבערְׁשֶטען, ֶדעם גרֹויֶסער ַּבאֶׁשעֶפער 

ָדארט, ֵווייל ֶער ִאיז ֶדער ָוואס ִגיט אּונז ּכַֹח.
126. ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו 

ְּבַאֲהָבה.

122. És mondják ama napon: Ime ez az Istenünk, akiben re mény ke dünk, 
hogy megsegít bennünket: ez az Örökkévaló akiben reménykedünk, uj jong junk 
és örüljünk az Õ segítségének. (Jesájá 25:9.) 

123. Adj belénk jó lelket, hogy igazul félelemmel és szeretettel tudjunk szol-
gál ni. (Szombati dallamok) 

124. És örülj ünnepeden... és légy mindig vidám. (5Mózes 16:14–15.) 

125. Ha nem emlékezzél meg az Örökkévalóról a te Istenedrõl, mert Õ az, ki 
ad neked erõt, hogy szerezz vagyont. (5Mózes 8:18. jiddis fordítással együtt)

126. Aki emlékezetében tartja õseink igaz voltát, és szeretetében megváltást 
hoz utódaikra. (Ámidá) 

122. Vöomár bájom háhu hiné Elojkénu ze kivinu loj vöjojsiénu, 
ze Hásem kivinu loj nogilo vöniszmöcho bisuoszoj.

123. Vöszén bonu jéjcer tojv löovdecho beemesz uvöjiro uvöáhávo.

124. Vöszomáchto böchágecho, vöhojiszo ách szoméách.

125. Vözochárto esz Hásem Elojkecho ki Hu hánojszén löcho ko-
jách láászojsz chojil. Zolszt gedenken dem Ojbersten, dem grojszer 
Básefer dort, vájl Er iz der vosz git unz kojách.

126. Vözojchér chászdéj ovojsz, uméjvi gojéjl livnéj vönéjhem 
lömáán sömoj böáhávo.

284



Dalgyûjtemény

127. Megbosszulom vérüket, nem hagyom bosszulatlan, hisz Cionban lakozik 
az Örökkévaló! (Szombati imák) 

128. Segítse meg, védelmezze és mentse meg mindazokat, akik nála keresnek 
menedéket! (Reggeli ima) 

129. Hozd ki szétszórtjainkat a népek közül, gyûjtsd egybe számûzötteinket 
mindenfelõl, vezess el bennünket örömujjongás közepette városodba, Cionba, 
Jeruzsálembe, Szentélyedbe végtelen örömben. (Ünnepi imák) 

130. És a gonoszok szarvait mind levágom, emelkedjenek az igaznak szarui. 
(Zsoltárok 75:11) 

131. Legyen már a megváltás, jöjjön el a Messiás! (Chászid dallam) 

127. ְוִנֵּקיִתי ָּדָמם א ִנֵּקיִתי, ַוה' ׁשֵֹכן ְּבִצּיֹון.

128. ְוַיֲעזֹר ְוָיֵגן ְויֹוִׁשיע ְלָכל ַהחֹוִסים ּבֹו.

129. ְוָקֵרב ְּפזּוֵרינּו ִמֵּבין ַהּגֹוִים ּוְנפּוצֹוֵתינּו ַּכֵּנס ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ. 
ְּבִׂשְמַחת   ִמְקָּדְׁש ֵּבית  ְוִלירּוָשַלִים  ְּבִרָּנה   ִעיְר ְלִצּיֹון  ַוֲהִביֵאנּו 

עֹוָלם. 
130. ְוָכל ַקְרֵני ְרָׁשִעים ֲאַגֵּדַע, ְּתרֹוַמְמָנה ַקְרנֹות ַצִּדיק.

131. ָזאל ׁשֹוין ַזיין ִדי ְּגֻאָּלה, ָמִׁשיַח ָזאל ׁשֹוין קּוֶמען.

127. Vönikészi domom loj nikészi, váHásem sojchén böCijojn.

128. Vöjáázojr vöjogél vöjojsiá löchol háchojszim boj.

129. Vökorév pözurénu mibéjn hágojim unöfucojszéjnu kánész 
mi járköszéj orec. Váháviénu löCijojn ircho börino völiJrusoláim Bész 
Mik doscho böszimchász ojlom.

130. Vöchol kárnéj rösoim ágádéá, törojmámno kárnojsz cádik.

131. Zol sojn zájn di göule, Mosiách zol sojn kumen.
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132. ֶעְסן ֶעְסט ִזי, ְטִריְנֶקען ְטִריְנקט ִזי, ווָאס זָאל מֶען טָאן 
 ,ְׁשלָאְפן ְׁשלָאְפט זִי ,ִניְׁשט? ֶעְסן ֶעְסט ִזי ַאז ֶעס דַאְווְנט ִזי

ווָאס זָאל מֶען טָאן ַאז ֶעס לֶעְרְנט זִיך נִיְׁשט?
133. אֹויְפן ְּפִריּפֶעטִׁשיק ְּברֶעְנט ַא ַפייֶעְרל, אּון ִאין ְׁשטּוּב 
ִאיז ֵהייס, אּון דֶער ֶרִּבי לֶעְרְנט ְקֵליינֶע ִקינדֶערלַאך דֶעם א' ב', 
אּון דֶער ֶרִּבי לֶעְרְנט ְקֵליינֶע ִקיְנדֶערלַאך דֶעם א' ב'. זֶעהט ׁשֹוין 
ִקיְנדֶערלַאך, גֶעדֶעְנקט ׁשֹוין ַטייֶערֶע, ווָאס ִאיר לֶעְרְנט דָא, זָאְגט 
זָאְגט  ָקַמ"ץ ַאֶל"ף ָא,  ׁשֹוין נָאְכַאמָאל, אּון טַאקֶע נָאְכַאמָאל, 

ׁשֹוין נָאְכַאמָאל, אּון טַאקֶע נָאְכַאמָאל, ָקַמ"ץ ַאֶל"ף ָא.
134. ִניֶעט ִניֶעט ִניקַאווָא ְקרָאְמיֶע ָווא ַאְדנַאווָא.

132. Eszen eszt zich, trinken trinkt zich, vosz zol men ton áz esz 
dávent zich nist? Eszen eszt zich, slofen sloft zich, vosz zol men ton 
áz esz lernt zich nist?

133. Ojfn pripetcsik brent á fájeröl, un in stub iz héjsz, un der 
rebe lernt kléjne kinderlách dem álef bész, un der rebe lernt kléjne 
kinderlách dem álef bész. Zeht sojn kinderlách, gedéjnkt sojn tájere, 
vosz ir lernt do, zogt sojn nochámol, un táke nochámol komec álef 
o, zogt sojn nochámol, un táke nochámol komec álef o.

134. Nyet nyet nikávo, kromije vo ádinávo.

132. Enni eszegetünk, inni iszogatunk, de mit tegyünk, hogy nem akaródzik 
imádkoznunk? Enni eszegetünk, aludni alukálunk, de mit tegyünk, hogy nem 
akaródzik tanulnunk? (Chászid dallam jiddisül)

133. Tûz lobog a kandallóban, és bent a házban meleg van. A rebbe pedig 
kis gyerekeknek az „Álef-bész”-t tanítja, A rebbe pedig kis gyerekeknek az 
„Álef-bész”-t tanítja. „Látjátok gyermekeim, emlékezzetek kedveseim arra, amit 
itt tanultok. Mondjátok mégegyszer és tényleg mégegyszer: Komác Álef, O. 
Mondjátok mégegyszer és tényleg mégegyszer: Komác Álef, O. (Jiddis dallam)

134. Nem, nem senkit, csak Õt (Istent) egyedül. (Chászid dallam oroszul)
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135. Megszabadít engem támadóimtól, mert sokan voltak mellettem. Meg-
hallgatta Isten õket, és válaszolt nekik Õ, aki õsidõk óta trónján ül. Ellenségeim 
pedig nem tartanak váltásuk napjától, és nem félik Istent. Kezet emelt meghitt 
barátjára, megszegte szövetségét. Szája sima hízelgés, de szívében harc van; 
olajnál lágyabbak a szavai, pedig olyanok, mint a kivont kard. Vesd az Örök-
kévalóra terhedet, és õ gondodat viseli! Soha nem engedi megingani az igazat. 
De Te, Istenem, taszítsd õket (a gonoszokat) a sírgödörbe; a véreskezû és álnok 
emberek nem érik el az emberélet felét sem! De én bízom Benned! (Zsoltárok 
55:19-24.)

136. Könyörülj meg, Örökké va ló Istenünk Izraelen, a Te né peden, és Je-

135. Podo bösolojm náfsi mikrov li, ki börábim hoju imodi. Jismá 
Él vöjááném vöjojsév kedem szelo. Áser éjn chálifojsz lomoj, völoj jo ru 
Elojkim. Solách jodov bislojmov, chilél böriszoj, cholku mách mo ojsz 
piv ukráv liboj, ráku dövorov misemen vöhémo pöszichojsz. Hás léch ál 
Hásem jöhovecho vöHu jöchálkölecho loj jitén löojlom mojt lácádik. 
VöÁto Elojkim tojridém livér sáchász. Ánsé domim umir mo loj jechecu 
jöméhem, vááni evtoch boch.

136. Ráchem, ráchém no Hásem Elojkénu, ráchém! Ál Jiszroél 
ámecho, ráchem, vöél Jörusolájim irecho, ráchém, ráchém, ráchém! 

135. ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי ִמְּקָרב ִלי, ִּכי ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי. ִיְׁשַמע 
ֵקל ְוַיֲעֵנם ְוֹיֵׁשב ֶקֶדם ֶסָלה ֲאֶׁשר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו, ְוא ָיְראּו ֱאִקים. 
ָׁשַלח ָיָדיו ִּבְׁשָמיו, ִחֵּלל ְּבִריתֹו. ָחְלקּו ַמְחָמאֹת ִּפיו ּוֲקָרב ִלּבֹו ַרּכּו 
ְדָבָריו ִמֶּׁשֶמן ְוֵהָּמה ְפִתחֹות. ַהְׁשֵל ַעל ה' ְיָהְב ְוהּוא ְיַכְלְּכֶל א 
ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט ַלַּצִּדיק. ְוַאָּתה ֱאִקים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת ַאְנֵׁשי 

.א ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם, ַוֲאִני ֶאְבַטח ָּב ָדִמים ּוִמְרָמה
136. ַרֵחם, ַרֵחם ָנא ה' ֱאֵקינּו, ַרֵחם! ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ, ַרֵחם, 
,ַרֵחם, ַרֵחם, ַרֵחם! ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶד ,ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶר
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ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶח, ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש, ַרֵחם, 
ַרֵחם, ַרֵחם! 

137. ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות. ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים, ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי. 
ֶעְזִרי ֵמִעם ה', עֵֹשֹה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶל, ַאל ָינּום 
 ה' ִצְּל ,א ִייָׁשן, ׁשֹוֵמר ִיְשָֹרֵאל. ה' ׁשְֹמֶרא ָינּום ְו ִהֵּנה .ׁשְמֶר
 א ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה. ה' ִיְׁשָמְר יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש .ַעל ַיד ְיִמיֶנ
ֵמַעָּתה   ,ּובֹוֶא  ֵצאְת ִיְׁשָמר  ה'   .ַנְפֶׁש ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע,  ִמָּכל 

ְוַעד עֹוָלם.

Vöál Cijojn miskán kövojdecho, vöál málchusz bész Dovid mö si che cho, 
vöál hájisz hágodojl vöhákodojs, ráchém, ráchém ráchém!

137. Sir lámáálot. Eszá énáj el hehárim, méájin jávo ezri. Ezri méim 
Hásem, oszé sámájim váárec. Ál jitén lámot ráglechá, ál jánum som-
rechá. Hine lo jánum völo jisán, somér Jiszráél. Hásem somrechá, 
Hásem cilchá ál jád jöminechá. Jomám hásemes lo jákeká vöjáréách 
bálájlá. Hásem jismorchá mikol rá, jismor et náfsechá. Hásem jismor 
cétchá uvoechá, méátá vöád olám.

ruzsálemen, a vá rosodon és Cionon, dicsõ séged színhelyén, és felken ted nek, 
Dávidnak király sá gán, és a nagy Szentélyen, me lyet a Te neved díszít.

137. Ének a zarándoklásra. A hegyek felé emelem szemeimet: honnan 
jön segítségem? Segítségem az Örökkévalótól, ki égnek és földnek teremtõje. 
Ne engedje ingadozni lábadat, ne szunnyadjon a te õrizõd! Íme, nem szunnyad 
és nem alszik Izraél õrzõje. Az Örökkévaló a te õrzõd, az Örökkévaló a te ár-
nyékod, jobb kezed mellett. Nappal nem ver téged a nap, sem éjjel a hold. Az 
Örökkévaló megõriz téged minden rossztól, megõrzi lelkedet. Az Örökkévaló 
megõrzi mentedet és jöttödet, mostantól mindörökké! (121. zsoltár)
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Szól a kakas...
Szól a kakas már, majd megvirrad már, 
Zöld erdõben, sík mezõben sétál egy madár.
Micsoda madár? De micsoda madár!
Zöld a lába, gyöngy a szárnya, engem odavár.

Várj madár, várj! Te csak mindig várj!
Ha az Isten néked rendel, tiéd leszek már.

Mikor lesz az már? De mikor lesz az már!
Jibone háMikdos ir Cijon tömálé,
Akkor lesz az már!

De miért nincs az már? De miért nincs az már!
Umipné chátoénu golinu meárcénu,
Azért nincs az már!

Sírnak-rínak
Sírnak-rínak a bárányok,
Panaszkodnak a juhászok.
Ej, de mondja meg a gazdájának,
Adjon szénát a juhának!

De a gazda azt feleli:
Van a bokorban, kiszedheti!
De a juhász azt feleli:
Ha a nyáját így teleli,
Jövõ nyárra meg nem feji!

Van két hete, vagyis három,
Hogy szamaradat idevárom,
De amott jön szamárháton,
Talán az lesz akit várok.

Jó napot! Jó napot édes, kedves kisbojtárom!
Juhaimban van-e károm?
De a juhász azt feleli:
Míg én leszek a kend bojtárja,
Juhaiban nem lesz kárja!
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zsinagógába Sábeszkor, hogy és miképp tegye? Végigjárva gondolatban 
az addig tapasztaltakat, a Kanadában élő nagybácsi példáját, aki messze 
a várostól egy távoli farmról járta útját, vagy a pesti ismerősök példáját, 
akik inkább kényelemből választottak mást a gyaloglás helyett.

Latolgatva a ma már nagyon naivnak tűnő kérdéseket buszról, villa-
mosról, a Rabbi csak annyit mondott:

„Tudod mit? Én azt mondom neked, menj csak gyalog, az a legjobb.”
Eltűnődtem még sokszor a válaszán, hiszen még kocsival is legalább 

negyedórányi távolságra van a lakásomtól a legközelebbi zsinagóga, és 
különben is, mindenhová autóval járok. 

Lassan két éve már, hogy Szombatról Szombatra, megmosolyogva 
akkori önmagamat, lelkesen, jókedvvel és szívesen indulok a több mint 
50 perces útra. 

Természetesen gyalog. Hiszen felfedeztem valamit. A Szombat örö-
mét, a pihenés örömét, a gondolatok örömét, melyek elkísérnek az oda 
és vissza úton. És köztük persze az emlékezés örömét. Az emlékezést a 
régiekre, a sohasem látott nagyapára, akiről ma már tudom, hogy té-
len-nyáron, esőben és napsütésben a Somló melletti falucskák közti kes-
keny dűlőutakon Ő is gyalog járt a somlószöllősi kis imaházba…

Most, hogy megkaptam Báruch legújabb „jó tanácsát” Mózes ima-
könyvét, egy régi történet és az ígéret jutott eszembe.

Az ígéret, melyben megfogadtam egyszer megírom, megköszönöm 
azokat a régi, kedves egyszerű szavakat. Elmondom neki és talán más-
nak is, milyen örömteli, csodás dolog az ősök útját járni.

Kezemben a gyönyörű, új könyvvel, mely a legszebb ünnepünk, a 
hétről hétre visszatérő Szombat köszöntője, ennél jobb alkalom nem is 
kínálkozhat.

 Olvasva a sok-sok szép tanítást, elmerengve a szebbnél szebb gon-
dolatokban, felfedezve a gyönyörű péntek esti imák ősi dallamait, csak 
egyet tehetek.

Hálásan köszönöm, Kedves Rabbi!
A Jóisten áldása legyen minden munkádon. Legyen áldott e mostani 

könyv és a még ezután következők. Legyen áldás minden tanácsodon!
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több újabb imakönyv, két Máchzor (vagyis ünnepi imakönyv) és peszáchi 
Hággádá (azaz a Peszách ünnep előestéjének „szövegkönyve”) követett.

A bármely nyelvű fordítással ellátott imakönyvek kiadása és haszná-
lata nem régebbi eredetre, mint a XIX. század negyvenes éveire tekint 
vissza. Korábban erre nem volt szűkség, mert a zsidó emberek az asszi-
miláció nagy mértékű elterjedése előtt még tudtak héberül imádkozni. 
Később is csak arra használták az illető ország nyelvén készült fordítást, 
hogy az eredeti héber szöveg tartalmát mondanivalóját jobban megért-
sék. A nem héber nyelvű imádkozás szokása a vészkorszak a So’á után 
terjedt el, annak következményeként és az asszimiláció nagyobb körű 
térhódítása miatt.

Az első magyar fordítással kísért zsidó imakönyv kiadása Pozsony és 
Rosenthal Móric nevéhez kötődik, 1840-ben. Ezt több más imakönyv, 
mindennapi, szombati és ünnepi, magyar fordításos kiadása követte 
1942-ig, szinte folyamatosan.

A Talmud szerint hetven nyelven lehet imádkozni. Az akkor ismert 
világ azóta kitágult, így több nyelvet is ismerünk, közöttük a magyart is, 
amelyen imádkozhat a zsidóság. Az ismertetett imakönyv nagyon hasz-
nos lesz, mert a péntek esti és a szombati imák eredeti héber szövegét 
és szép magyar fordításukat tartalmazza azok számára, akik még nem 
tökéletesen, nem gyorsan olvassák a héber betűket, de héberül akarnak 
imádkozni. Ők a magyarországi zsinagógákban szokásos askenázi kiejtés-
sel lejegyezve megtalálják a héber szöveg magyar, latin betűs átírását is.

Winkler Miksa 
MOSOLYGÓS SÁBESZI SÉTA

Egy könyvbemutató margójára

– Gut Sábesz, 2006. április 12. –

Réges-régi ígéretemet teljesítem most, amikor papírra vetem ezt a né-
hány sort.

Sok-sok évvel ezelőtt, csetlő-botló, szinte semmit sem tudó, zsidóságát 
kereső-felfedező zsidóként ültem immár nem első alkalommal, a gyönyö-
rű könyvekkel teli könyvtárszobában. A hatalmas asztal másik oldalán, 
szemben velem ült a pár éve Pestre érkezett fiatal Oberlander Báruch 
rabbi, akit a kérdező kezdő naivságával faggattam.

A kérdések ezúttal az utazással kapcsolatban szóltak. Azon belül is 
legfőképp arról, hogy ha valaki messze lakik, de mégis vágyik eljutni a 
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szöntést Reb Eliezer Azikri Lelkem kedveltje (Jödid nefes) című dalával 
kezdenénk. Ugyanis ezt valóban nagyon sok helyen éneklik az ünnep 
bevezetőjeként. Az előtte közölt kabbalisztikus imarészt askenáz templo-
mokban nem mondják. Ezért inkább a függelékbe illesztenénk.

A szép külsejű kötet ismertetésének befejező mondata legyen a dicsé-
reté a szándékért és a munkába fordított energiáért.

U. i.: Közben a Haggada tükörfordításos kiadása Borbély Gábor és 
Dénes Gergő fonetikus átírásával szintén megjelent. Peszachkor bizo-
nyára sokan forgatták ezt a könyvet is.

Borsányi Schmidt Ferenc 
HETVENNÉL IS TÖBB NYELVEN IMÁDKOZHAT

A ZSIDÓSÁG

– Élet és Tudomány, 2006. szeptember 1. –

Az újonnan megjelent, magyar fordítással és áskenáz (a Magyarorszá-
gon imádkozáshoz általában használt héber kiejtésnek megfelelő) átírás-
sal ellátott péntek este és szombaton használatos imakönyvet, az első 
lap tanúsága szerint Cvi Méir Steinmetz, más néven Cvi Jáir rabbi em-
lékének szentelték. Ő különös érdeklődésünkre tarthat számot, hiszen 
héber nyelven alkotó költő volt, aki az akkoriban Magyarországhoz tar-
tozó kárpátaljai Buszturán született és Debrecenben töltötte fiatal éveit, 
első verseskötete is ott jelent meg. 1950-ben az Amerikai Egyesült Ál-
lamokba távozott.

Verseit kötelező olvasmányként tanulják az izraeli iskolákban, de álta-
lában, nagyon népszerűek a héberül olvasók nem kis táborában. Ebben 
az esztendőben halt meg, mi is tisztelegjünk emléke előtt.

A Chábád Lubavics – Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület több mint 
másfél évtizede fejt ki Budapesten egész Magyarországra kisugárzó te-
vékenységét. Ha az általa fenntartott Jesiva, vagyis zsidó vallási felső is-
kola működését is nézzük, akkor ez a tevékenység rögtön kiszélesedik, 
és legalább Izraelt és az Amerikai Egyesült Államokat is hatókörébe kell 
vonnunk. Továbbá szólnunk kell a 2005 januárjában megalakult EMIH-
ről: az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségről, amely a Chábád 
Lubavics küldetését és munkáját segíti, támogatja.

A Chábád Lubavics Egyesület tevékenysége nemcsak arra terjed ki, 
hogy zsidókat hódít vissza a zsidóságnak, hanem a zsidó könyvkiadás-
ban is élen jár, különösen az imakönyvek kiadásában. E téren több mint 
hatvanéves szünetet tört meg A Sámuel imája című Sziddúrjával, amelyet 
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emlékezik a könyv a nemrég elhunyt kitűnő költőről, Cvi Jáirról (erede-
ti neve: Steinmetz Cvi Meir

Az első probléma, hogy helyes-e fonetikus írással jelentetni meg ima-
könyvet, hiszen őseink héber betűkkel alkották meg fohászainkat. Eh-
hez nemzedékről nemzedékre hűségesek is voltunk, ezáltal őrizte meg 
a zsidóság a héber betűt és a héber nyelvet. Fennáll a veszély, hogy így 
kényelmessé válhatunk, kevéssé törekszik majd a felnövekvő ifjúság az 
e téren történelmi okokból lemaradt felnőtt réteg, hogy megmássza a 
hegycsúcsot, vagyis vállalja a betűk megismerésének fáradságát. Az ag-
godalom jogos. Mégis azt az igyekezetet méltányolni kell, hogy az önhi-
bájukon kívül hiányos tudással rendelkezőknek segítséget nyújtsanak az 
istentiszteletek követésében, hogy az ima alatt ne unatkozzanak, hanem 
az előimádkozóval haladva olvashassák a fohászokat. Nem elhanyagol-
va azt a célt, hogy a héber betűk ismeretét tanítsák, mert mégiscsak így 
lehet a mindennapi és az ünnepi imák, a zsoltárok terjedelmes anyagát 
rendszeresen elmondani.

Elismerve a külsőleg vonzó kötet becsületes szándékát, vizsgáljuk meg, 
hogy vállalt feladatának megfelel-e az új könyv. Úgy hisszük, igen. Azt 
azonban megjegyezzük, a tördelésnél jobban kellett volna arra ügyelni, 
hogy a fonetikus és a héber szöveg ugyanazon az oldalon legyen, mert 
csak akkor lehetséges a héberolvasás képességét a fonetikus átírás se-
gítségével fejleszteni, ha az összhang tökéletes.

Másik észrevételünk, hogy a magyar borító Sábeszi imakönyvet ígér, 
míg a héber borító a másik oldalon Löléjl Sábeszt, tehát péntek esti ima-
könyvet ajánl, és azt is kapja az olvasó. Tudjuk, hogy nagy munka, még-
is jobb lett volna, ha teljes sábeszi imakönyvet vehettünk volna a kezünk-
be. A szándékkal inkább egybeesne, hogy legalább aki egyszer egy hé-
ten látogatja az imaházat, a szombati imákat tudja követni. E szempont-
ból helyes viszont, hogy az askenáz kiejtés szerint írták a szöveget, mert 
a magyarországi zsinagógák túlnyomó többségében (legalábbis egyelő-
re) e rítus szerint imádkoznak.

Biztató az a hír, hogy Rási kommentárjainak magyar nyelvű fordítá-
sával is foglalkoznak. Bár itt is felmerül a kérdés, nem volna-e helyesebb 
az energiát az eredeti Rási betűk megismertetésére fordítani. A válasz 
nem ilyen egyszerű. Itt igen nagy a lemaradás, amelyet egy fiatalember 
csak nagy erőfeszítésekkel pótolhat, a felnőttektől ezt elvárni nem lehe-
tetlen, de igen nehéz. Az a törekvés, hogy a Rási-fordítást mondjuk Mó-
zes öt könyvével előbb vagy utóbb magyar nyelven is olvashatjuk, tanul-
mányozhatjuk, gigászi feladat, így őszinte elismerést, sőt mindennemű 
segítséget intézménytől, személytől egyformán megérdemel.

Szabadjon még egy megjegyzést tenni. Mi a péntek esti szombatkö-
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Az alábbiakban a Mózes imája – Sábeszi imakönyv első kiadásának meg-
jelenése kapcsán napvilágot látott újságcikkekből közlünk összeállítást.

Deutsch Gábor 
A FONETIKUS IMAKÖNYV – A SZÁNDÉK JÓ

– Új élet, 2006. június 15. –

A Chábád magyarországi tevékenységének legnagyobb sikere az ima-
könyvek és a Hertz-biblia legutóbbi kiadása. A második világháború után 
magyar földön sokáig nem jelenhetett meg imakönyv. Izraelben látott 
napvilágot a Pollák-féle magyar fordítású Szidur reprintje. Az olvadás 
éveiben a szarvasi tábor részére Első imakönyvem címmel a péntek esti 
imák gyűjteményét publikálták héber nyelven, magyar fordítással, fone-
tikus átírással. E témából Kepes András is megjelentetett héber szöveg-
gel, magyar fordítással, fonetikus írással egy füzetet. Németh Zoltán az 
asztali imákat hasonló formátumban bocsátotta az olvasók rendelkezé-
sére. A nagy áttörést Oberlander Báruch rabbi esztétikailag is szép ima-
könyvsorozata jelentette: Sámuel imája (1996), Újévi imarend (1997), 
Sámson fohásza – Engesztelő napi imarend (1998), Őrködés éjszaká-
ja – Peszachi Haggada (1999).

Az első három fordítása Simon Sároni, az utóbbié Gréda József költő 
munkája. Nagy erénye ezen kiadványoknak, hogy bőséges magyarázat-
tal, imatörténettel vannak ellátva, többnyire Naftali Kraus tollából. Ahol 
ismerjük a szerzőt, ott neve és munkássága is szerepel. A Sámuel imá-
jából például még ünnepnapokon is imádkozhatunk, legfeljebb néhány 
költeményt, pijutot hiányolhatunk. A legfontosabb imarészek megtalál-
hatók benne. Az utóbbi időben az Orzse néhány reprint kiadással gaz-
dagította az imakönyvek választékát.

Ezen előzmények után a Chábád egy péntek estére szóló imakönyvet 
tesz elénk fonetikus átírással, magyar fordítással, Mózes imája címmel. 
A főszerkesztő Oberlander Báruch, a szerkesztők és a fonetikai átírók 
Yochanan Posner és Köves Slomó rabbik. Részletesen felsorolt team se-
gítette tevékenységüket. Közülük emeljük ki a rendkívüli tehetségű Fá-
bián Györgyöt, aki a Haggadán kívül a sorozat minden darabjához kife-
jező borítót tervezett.

A kötetben a már említett Péntek esti imákon kívül az Asztali áldás, a 
Hétköznapi délutáni ima és a Szombati dalok, Zmireszek szerepel. Meg-
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összetartó erõt jelent. A hagyomány folyamatosságát a zsidó vallás, a 
héber nyelv, a közös eredet tudata tartotta fenn…

Hovanyecz László
(Népszabadság, 1997. november 1.)

CHÁSZID RABBI ASKENÁZ IMAKÖNYVET ADOTT KI
…Lehet-e ma Magyarországon imakönyvet kiadni? A válasz az, hogy 
rossz a kérdés: imakönyvet ki kell adni. Ki kellett adni, mert a haszná-
latban lévõ régiek, a Pollák-féle sziddur és a Schön József-féle máchzor-
sorozat meglehetõsen elavult… Mennyiben felel meg a könyv erede-
ti céljának, tudniillik a magyarországi hitélet fenntartásának? Igen is, 
meg nem is. Igen, hiszen a chászid, és ezért a szefárd liturguát követõ 
Oberlander rabbi egy askenázi imakönyvet adott ki. Még arra is figyelt, 
hogy speciálisan magyar szokás szerint – a Chátám Szofér véleményét 
követve – a Báme Mádlikin (misnai idézet) a péntek esti ima legvégére 
kerüljön, nem a Borchu elé, ahogy azt a világ jelentõs részén teszik…

Bíró Tamás
(Szombat, 1998. március)
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„HASZNÁLHATJÁK ÕKET NEOLÓGOK 
ÉS NEM HASZID ORTODOXOK IS”

…A hazánkban most zajló nagy átalakulás a zsidó hitélet és azonosság-
tudat valóságos megújulását hozta magával. Egyre többen fordulnak a 
hagyományokhoz. Ennek egyik megnyilvánulása a korszerû imaköny-
vek iránti igény. Ezt az igényt ismerete fel a New Yorkból 1989-ben 
Budapestre települt Oberlander Baruch rabbi vezette, egyre izmosodó 
lubavicsi irányzat, amely adományokból teremtette meg az újonnan for-
dított, kétnyelvû imakönyvek kiadásának feltételeit. Tavaly jelent meg 
pompás kivitelben a Sámuel Imája, idén, szeptember végén pedig egy 
nagyünnepi sorozat elsõ köteteként, illetve az októberben beköszön-
tött zsidó újév tiszteletére A zsidó újév imarendje. Ez utóbbi bemutató-
ján hangzott el, hogy ennek az imakönyvnek a megjelenése „nemcsak 
a zsinagógába igyekvõket tölti el jó érzéssel. Öröme ez a szabad ma-
gyar szellemnek is.”

Komoróczy Géza orientalista, az ELTE tanszékvezetõ egyetemi ta-
nára. Egyebek között azt kérdeztem tõle, miként alakult a zsidó kultúra 
fejlõdése Magyarországon, hogyan értékeli e kultúra mostani reneszán-
szát, van-e hasonlóság a szétszórattatásban élõ zsidóság és az immáron 
hasonló helyzetû magyarság között. A professzor a kérdésekre lendüle-
tes elõadásban válaszolt.

…A lubavicsi irányzat és vezetõje, Oberlander rabbi mostani 
imakönyvkiadási törekvéseinek egészen sajátos a történeti jelentõsége…

A két, újonnan megjelent imakönyv – a Sámuel imája és A zsidó 
újév imarendje – haszid, ezen belül lubavicsi haszid. Rendkívüli tole-
ranciával készültek azonban, mert használhatják õket neológok és nem 
haszid ortodoxok is… 

Tehát én azt mondom a magam derûlátó módján, hogy egy szép 
nyelvileg értékes a polcról bármikor levehetõ imakönyv megnyithatja 
a szíveket a másik ember hite felé. Anélkül, hogy bármit elvenne attól, 
aki olvassa, bármit megsértene az õ hitébõl.

A zsidó olvasók számára két nagy élményt adnak ezek az imaköny-
vek. Az egyik az, hogy felmenti õket a lelki-furdalás alól, amiért nem 
tudnak elég jól héberül, s ezért egész életükben csak passzív résztvevõi 
az imának. Ha egy ilyen könyv van elõttük, tudják azt, hogy mit halla-
nak, mit mormolnak, és azt is megtudják, mit hallott és mit mormolt az 
apjuk a templomban. A kétnyelvû imakönyv olvasója föl van mentve a 
„szégyenérzet” alól, amely abból származna, hogy nem tudja, mit jelent 
a zsidó hagyomány. Fölszabadul a lélek…

A zsidó történelem – a babilóniai fogságot véve kiindulópontnak – két 
és fél évezred után azt jelzi, hogy a hagyomány folyamatossága óriási 
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Másrészt egy ilyen imponáló filológiai és vallásbölcseleti apparátussal 
a – a fordító mellett a szerkesztő és jegyzetíró Naftali Kraus érdemeiről 
sem illene megfeledkezni – összeállított könyvbe ennyi igazán belefér...

-kk-
(Magyar Narancs, 1996. július 11.)

A CENZÚRÁZOTT SOROKAT IS LEFORDÍTOTTÁK
…A múlt századi imakönyv azonban avuló nyelvével egyre idegenebbé 
vált mai használóinak. Nem várt a segítséggel senkire, hanem maga vet-
te kezébe az új imakönyv kiadásának ügyét Baruch Oberlander rabbi, a 
Chabad Lubavics Nevelési Egyesület vezetõje… Az új imakönyvben azo-
kat a sorokat is lefordították, amiket korábban – mint lábjegyzetekbõl 
tudjuk, a középkori cenzorok – kihagytak…

Kozma György
(Élet és Irodalom, 1996. augusztus 2.)

AZONNAL FORGATHATÓ ÉS ÁTTEKINTHETÕ KÖNYV
„Sámuel Imája” címmel a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási 
Egyesület új magyar fordítású zsidó imakönyvet adott ki. A könyv érde-
kessége, hogy egyes hasonmás kiadásokat kivéve, több mint félévszáza-
da nem jelent meg modern nyelvezetû, közérthetõ zsidó imakönyv. En-
nek az új kiadásnak elõnye, hogy a különféle okok miatt zsidóságuk ér-
tékeit felismerni alig képes, vagy attól elidegenedett generációk számá-
ra is azonnal forgatható és áttekinthetõ könyv. 

A rendszerváltást követõen a zsidó vallási élet is némiképpen felpezs-
dült, s a három zsidó iskola diákjainak is szükségük van arra, hogy a 
legmegfelelõbb forrásból megismerjék a mindennapi és ünnepi imákat. 

A Chabad Lubavics mozgalom a chaszidizmus egyik ága. A szerkesztõ 
Naftali Kraus felidézi az elsõ chaszidok közül való egyszerû tudatlan ember 
történetét, aki csupán az alef-bétet, az abc-t ismerte és ezzel ment be a zsi-
nagógába: „Édes Istenem, nem tudok olvasni, nem tudok imádkozni, de 
az alef-bétet tudom. Íme elmondom neked tiszta szívbõl, s te rakd össze a 
betûket úgy, ahogy kell, hogy egy szívbõl jövõ fohász kerekedjék belõlük!” 
Majd sírvafakadt, s úgy mondta, kiáltotta: „Alef, bét, gimel, dalet, hé...”.

A könyv kiadója Oberlander Baruch rabbi maga is chaszid, a lubavicsi 
rebbe a közelmúltban elhunyt világszerte ismert Menáchem Mendel 
Schneerson rabbi tanítványa… 

Iványi Gábor
(Beszélõ, 1996. aug.–szept.)

LXXII



A ZSIDÓ IMAKÖNYV  FOGADTATÁSA

A LUBAVICSI MOZGALOM FELISMERTE AZ IGÉNYT
…A Magyarországon lezajlott ezredvég elõtti politikai-társadalmi fordu-
lat meghozta a zsidó hitélet és identitás reneszánszát is. Egyre többen 
nyernek lelki nyugalmat, merítenek erõt a hagyományokból. A gyöke-
rekhez, az atyák hagyatékához való visszatérés útján igen fontossá vált 
a mai szellemnek megfelelõ imakönyv.

Ezt az igényt ismerte fel a Budapesten tevékenykedõ és egyre inkább 
szélesedõ Lubavicsi Mozgalom, amikor közadakozásból – hat-hét évti-
zed múltán elõször – megteremtette egy új fordítású imakönyv kiadásá-
nak feltételeit…

P. R.
(Erec, 1996. június)

IMAKÖNYVÖN IS VAN MIT SZERKESZTENI 
Az imakönyvet a lubavicserek adták ki, akikről annyit azért mindenki tud, 
hogy imakönyv-ügyekben a legjobbaknak számítanak, mondjuk, ők az 
imakönyvszerkesztés és -kiadás Meinljei, ha nem túl frivol ez a hason-
lat. De hát persze az.

Egy imakönyvön, különösen ha zsidó az illető, van mit szerkeszteni: 
a zsidó vallás többé-kevésbé teljesen mellőzi a keresztényeknél megszo-
kott áhítatot, itt hosszú, még a gyakorlottak számára is olykor nehezen 
felfejthető szövegek vannak, amiket képtelenség kívülről bevágni és le-
darálni, annyi a szöveg, hogy napi rutinra se nagyon van lehetőség. Az 
elmélyülés szellemi folyamat, ezeket az imákat inkább érteni kell, mint 
átélni. A megértéshez pedig, legalábbis nem szakemberek számára, el-
kerülhetetlen némi értelmezés is.

Az értelmezés első szintje szükségképpen a fordítás, ami egy ima-
könyv esetében a legenyhébben szólva is embert próbáló feladat, egy 
imakönyv ugyanis szükségképpen nem azon a nyelven van, amin az 
ember gondolkozni, még kevésbé, amin beszélni szokott. Az ilyesmiből 
jobbára burdúzus archaizálás szokott kerekedni – Simon Sároni fordító 
azonban talált valamiféle nyelvet, ami puritán, tiszta, mégis van benne 
valami ünnepélyesség, ahogy az értelem mindenhatóságára felesküdött 
vallás imáitól el is várja az embert. 

Persze nem hibátlan a szöveg: aligha hihető például, hogy rabbi 
Jóchánán, a Cipész még ha tényleg cipész volt is, valóban olyan gyű-
lésekről beszélt volna, amelyek önzetlen és konstruktív célokat szolgál-
nak. Cipész ide, Cipész oda, így rabbi Jóchánán, a Szakszervezeti Bi-
zalmi beszélhetett volna, akit a hívők még a diaszpóra legsötétebb évei-
ben is kiröhögnének.
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1841: „...mi is bátran kiálthatjuk »haladunk« és szent akaratunk 
... hogy továbbra is haladunk! Ez utolsó nemes célra tehát ... a ki-
adó nem vélte helytelennek jelen Imáink’ magyarra fordításának 
kiadását magára vállalni... Tanítsátok oskoláitokban e’ könyörgé-
seket magyarul, hogy csírájokban már gyermekeitek tanulják meg 
... egy szívvel és szájjal, magyarokká kell válniok.”

(Jiszráel könyörgései egész évre. 
Ford.: Rosenthal Móricz. Pozsonyban. 1841. 

Korn Fülöp. p. VI, VIII.)

1996: „A ma magyar nyelvterületen élõ zsidók nem értik a héber 
imaszöveget, és nagy részük – ... elolvasni sem tudja... Az õ szá-
mukra készült ez az új imakönyv, amely modern fordításával em-
berközelbe hozza az õsi imákat, és lehetõvé teszi, hogy a magyar 
ajkú zsidó – addig is, míg megtanul héberül olvasni – anyanyel-
vén imádkozzék... A hagyomány szerint imádkozni minden nyel-
ven lehet, magyarul is.”

(Sámuel imája – Zsidó imakönyv. 
Ford.: Simon Sároni. Bp. 1996, Chábád Lubavics, p. XV.)

1841-1996. – Százötven esztendõ telt el az elsõ magyar fordítású zsi-
dó imakönyv megjelenése óta: – Két hasonló esemény, két merõben 
különbözõ kor, két merõben különbözõ elgondolás (nevezhetjük prog-
ramnak is) és két különbözõ igény.

A „Jiszráel könyörgései” olyan korban került a magyarországi zsidóság 
kezébe, amikor a könyv potenciális használóinak többsége ilyen vagy olyan 
szinten, de értette a héber szöveget; gyermekkorában tanulta a sziddurt (meg 
még sok mást). Ama 155 év elõtti imakönyv közreadói úgy érezték, hogy 
az imákat is a magyarosodás, a szemükben oly kívánatosnak tûnõ asszimi-
lálódás szolgálatába kell állítani.

A mai imakönyv a „maradék maradékának”, az egyre fogyatkozó ma-
gyarországi zsidóságnak szól, akiknek többsége még olvasni sem tudja a 
héber szöveget. Õket akarja vallásunk számára megtartani, illetve az új, 
modern fordítás révén visszahódítani. Reméljük, hogy sikerül!

A magyarországi zsidó közösség hálás köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik „Sámuel imája” létrejöttén munkálkodtak! Todá rábbá!

Borsányi-Schmidt Ferenc
(Egység, 1996. május)
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„NEM REPRINT KIADÁS”
Ritka esemény, különleges alkalom tanúi vagyunk: részesei lehetünk a 
háború utáni magyarországi zsidó könyvkiadás egyedülálló, és bátran ál-
líthatjuk – eddig legjelentõsebb eseményének. Ötvenhat esztendõ mul-
tával új, s tegyük hozzá, teljesen korszerû sziddurt, vagyis az imák ha-
gyományos szövegû és az évszázadok folyamán kialakult, meghatározott 
sorrendet követõ gyûjteményét vehetjük kezünkbe. A budapesti Chábád 
Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, amelynek széles körben 
ismert, népszerû kiadványai eddig is jelentõs helyet vívtak ki a magyar-
országi zsidó könyvkiadásban, a napokban adta közre nagyszabású vál-
lalkozásának gyümölcsét: megjelent a „T’fillát S’muél” címû imakönyv 
teljes héber szöveggel és modern magyar fordítással…

Az ima, illetve az imakönyvfordítás gondolata (túlzás lenne igényrõl 
beszélni!) Európában a XVIII. század második felében jelent meg. A 
héber szöveg mellett valamely nem zsidó nyelvû fordítást is tartalmazó 
sziddurok és máchzorok kiadása a francia forradalom hatására meg-
indult reform mozgalmakhoz kötõdõ hászkálá eszméinek hatására in-
dult meg.

A modern gondolkodású zsidó polgárság és értelmiség a cél eléré-
séhez elsõrendû követelménynek tartotta a magyarosodást, a nyelvi és 
társadalmi asszimilációt. Az asszimiláció útjára lépett zsidóság egy része 
nem tartotta elegendõnek ezek megvalósítását, hanem úgy kívánta si-
ettetni az ország lakosságába való teljes integrálódást, hogy a megvaló-
sítandó reformok körét ki akarta terjeszteni a vallásgyakorlás kérdései-
re is. Ennek volt elsõ lépése Rosenthal Móric imakönyvfordítása, amely 
nemcsak kétnyelvûségével jelentett újítást, hanem a vallási szempontok 
revízióját is megindította – igaz, egyelõre csak egy-egy szó beiktatásá-
val, illetve elhagyásával.

Megismervén az elsõ magyar fordítású imakönyv létrejöttének körül-
ményeit és fõ célkitûzéseit, vegyük szemügyre kései utódját, az 1996. 
május 2-án ünnepélyesen bemutatott „Sámuel imáját”, a Magyarorszá-
gon megjelent legújabb magyar nyelvû zsidó imakönyvet. Legfõbb eré-
nye, hogy nem egy korábbi kiadvány reprintjeként jelent meg, hanem 
teljesen új fordítás, és Magyarországon látott napvilágot.

Nem okoz meglepetést, hiszen így van ez rendjén: a kiadó elõszava az 
áldott emlékezetû lubavicsi rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson 
emlékét idézi. A budapesti Chábád-Slichut és így nagyrészt ez a sziddur 
is Neki köszönheti születését.

Az elõszót olvasva felvillan elõttünk a kontraszt az elsõ magyar fordí-
tású sziddur és a mostani imakönyv létrejöttének indítékai között.
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IMAKÖNYV, A LUBAVICSI MUNKA TANÚJELE
Lapunk zárta előtt érkezett meg szerkesztőségünkbe a Chábád Lubavics 
Zsidó Oktatási és Nevelési Egyesület kiadásában Budapesten napvilágot 
látott új magyar fordítású, askenáz rítusú imakönyv...

Őszinte elismeréssel tartozunk a szerkesztőbizottságnak a könyv meg-
jelenéséért. A lubavicsi mozgalom a könyv kiadásával ismét tanújelét adta 
annak az áldozatos munkának, amelyet Magyarországon a hit megerő-
sítése érdekében fáradhatatlanul kifejt.

(Newyorki figyelő, 1996. május 6.)

A PÜSPÖK A MINDENHATÓ SZERETETÉT
LÁTJA SÁMUEL IMÁJÁBAN

Héber-magyar nyelven 1927-ben jelent meg utoljára Magyaror-
szágon imakönyv. Az új fordítást a hét éve Budapesten tevékenyke-
dő Chabad-Lubavics Zsidó Nevelési Egyesület felügyelte. Gyulay Endre 
szeged-csanádi püspök a következő mondatokkal üdvözölte a kultúrtör-
téneti ritkaságot: „Dávid csodálatos zsoltáraitól kezdve a kinyilatkozta-
tó Teremtő Bibliában rögzített mondatait valamint egy-egy ünnep mon-
danivalóját és imádságos megközelítését minden ember megtalálhatja a 
szép kivitelben és igen tartalmasan megjelent imakönyvben. Ahogy az 
ember az előtte ismeretlen világba, a tenger mélyébe kamerájával beha-
tol és láthatóvá és itt-ott hallhatóvá teszi az ember által nem ismert, de 
a Végtelen által teremtett ottani világot, ugyanúgy merülhet el ebben a 
könyvben bármelyik olvasó, imádkozó ember, és fedezheti fel a Minden-
ható emberek iránti szeretetét.”

(Reform, 1996. május 21.)

CSALOGATÓ BETÛK
Itt fekszik elõttünk – kivételesen nem a templomi asztalon, hanem a rep-
rezentatív könyvüzlet egyik pultján – a Zsidó Imakönyv. Elõbb becsuk-
va, gyönyörû fedéllapját, aztán kinyitva, csodálatosan gazdag tartalmát 
mutatva. Klasszikus formában metszett betûi csalogatóak: jó érzés lesz 
minél gyakrabban – naponta – olvasni.

BIG
(Egység, 1996. május)
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szellemnek is. Az imakönyv lapjain ugyanis – az Egyistenhit jegyében – a 
legnemesebb értelemben találkozik a két nyelv, a két egymásra figyelő, 
egymást méltányoló humanista gondolatiság.

* * *

ELAVULT HELYETT ÚJ, MODERN IMAKÖNYV
A Chábád Lubavics Zsidó Oktatási és Nevelési Intézet... kiadásában 
megjelent a Zsidó imakönyv, hét évtized múltán új magyar fordításban...

Az első kétnyelvű zsidó imakönyvet 1841-ben adták ki, majd a teljes 
imarendet átfogó kiadások az 1920-as években jelentek meg, Schön Jó-
zsef és Pollák Miksa fordításaiban. A magyar zsidók máig e könyveket 
használják; a századeleji fordítások azonban mára elavulttá, nehézkessé 
vált fordulatokat tartalmaznak.

Mint az Oberlander Báruch rabbi, a felelős kiadó elmondta; anyai ágon 
makói származású, édesanyja a Rubinstein család gyermeke. 1989-ben 
költözött Amerikából Magyarországra, Budapesten él, és az ELTE jogi 
karán is tanít.

B. A.
(Délvilág, 1996. április 27.)

ZSIDÓ IMAKÖNYV ÚJ MAGYAR FORDÍTÁSBAN
Sámuel imája címmel zsidó imakönyv jelent meg új magyar fordításban. 
A magyar-héber kiadvány 850 oldalon 300, sõt 2500 éves imákat és 
használati utasítást is tartalmaz. A könyv, mivel kiegészítõ jegyzeteket 
közöl az imák eredetérõl és szerzõirõl, egy kultúrtörténeti antológiának 
is tekinthetõ, mely a Chabad Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egye-
sület kiadásában jelent meg. (Népszava, 1996. május 3.)

ÚJ MAGYAR FORDÍTÁS – HETVEN ÉV UTÁN
1927 óta elõször jelent meg kétnyelvû, héber-magyar imakönyv hazánk-
ban. A Chábád Lubavics Zsidó Nevelési Egyesület által kiadott könyvet 
csütörtökön délután mutatta be Budapesten az Írók boltjában…

L. G.
(Magyar Nemzet, 1996. május 3.)

LXVII



A ZSIDÓ IMAKÖNYV  FOGADTATÁSA

Benedek István Gábor
NEM CSAK ZSINAGÓGÁBA IGYEKVŐKNEK

– Erzsébetváros, 1996. május 17.–

A zsidó vallásban, tradíciókban a hebraista és a judaista kultúrkörben 
felnőtt ember számára három könyvcsalád meghatározó jelentőségű. A 
Biblia, a Talmud és az imakönyv.

A szétszóratásban élő zsidóság – fokról fokra feledve az ősi nyel-
vet – nem látott semmi kivetni valót a szent imaszövegek fordításá-
ban. A bilinguis kiadások a diaszpórában népszerűek, keresettek let-
tek. Magyarországon a zsidóság emancipációjáért folytatott polgárjo-
gi küzdelem egyik megnyilatkozási formája a magyar nyelven is olvas-
ható héber imakönyv volt. Az első – igaz, szerény – kétnyelvű kötet 
1841-ben Rosenthal Móric budai tanítónak köszönhető. Az 1867-es 
egyenjogúsági törvényt követően azonban mind színesebb és igénye-
sebb lett a választék, jóllehet a teljes imarendet átfogó kiadások csak 
az 1920-as években jelentek meg. A magyar anyanyelvű zsidók mind-
máig Schön József, illetőleg a Polák Miksa által fordított sziddurokat 
és machzorokat forgatják.

Csakhogy ezek az imakönyvek ma már nem, vagy alig hozzáférhető-
ek. Az idő elporlasztotta, a Holocaust elpusztította ezeket a köteteket. 
A lepergett emberöltőnyi hat-hét évtizedben ráadásul a magyar vallá-
si-költői nyelvezet is sokat változott, a hajdan emelkedettnek tartott sti-
láris fordulatok elnehezedtek, s nem egyszer a tudományos kutatás adott 
más értelmet, összefüggést a hajdan megfogalmazott soroknak. A Ma-
gyarországon lezajlott ezredvég előtti politikai-társadalmi fordulat meg-
hozta a zsidó hitélet és identitás reneszánszát is. Egyre többen nyertek 
lelki nyugalmat, merítenek erőt a hagyományokból. A gyökerekhez, az 
atyák hagyatékához való visszatérés útján igen fontossá vált a mai szel-
lemnek megfelelő imakönyv.

Ezt az igényt ismerte fel a Budapesten tevékenykedő és egyre inkább 
szélesedő Lubavicsi Mozgalom, amikor közadakozásból – hat-hét évti-
zed múltán először – megteremtett egy új fordítású imakönyv feltételeit. 
A tetszetős kivitelű sziddur – Sámuel imakönyve címmel – most megje-
lent az Akadémia Nyomdából 860 oldalon, gyönyörűen formált héber 
betűkkel, irodalmi értékű, pontos magyar fordításban. És tegyük hozzá, 
szakavatott szövegértelmezéssel, ami kulturhistóriai szempontból is egye-
dülállóvá teszi a szent szövegeket tartalmazó kötetet.

Joggal állítható tehát, hogy a héber sziddur megjelenése nemcsak a 
zsinagógába igyekvőket tölti el jó érzéssel. Öröme ez a szabad magyar 
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Simon Sároni, az izraeli Pedagógia Intézet ny. igazgatója bravúros 
munkát végzett fordításaival. Ez nemcsak gondolatilag párhuzamos az 
eredetivel, de szinte szó szerint egyezik azzal. És mégis, – folyékony, ol-
vasmányos, magyaros, anélkül, hogy a szöveg veszítene szentségéből, 
nem profanizálja az elvárt áhítatot.

Krausz Naftali, az ismert tudós, Tóra-agitátor (a szó legjobb értel-
mében) magyarázatai végigkísérik az egész szidurt, Előre válaszol ben-
nük – röviden és velősen – az okot és logikát kereső, zsidó ismeretekben 
ignoramus kérdéseire. De a tálmid cháchám is megleli az imák ősi forrá-
sait. Így a „kezdő” megtanulhatja, hogy mi a „minján”, és miért mond-
juk reggelenként a Szentély szertartási rendjét. A „haladó” pedig meg-
tudja sok egyéb közt, hogy mi az eredete a szombat kimenetelekor mon-
dott „Átá chonántánu” imának.

A Benczúr Willy édesapjáról elnevezett „Sámuel imája” szidurban 
többször előforduló imákat (pl. Alénu, Káddis, Asré josvé) nem kell első 
előfordulási helyükön keresni; újra meg újra megjelennek a megfelelő 
helyen. További előny, hogy azokat az imákat is, amelyeket fordítási ne-
hézségek miatt eddig csak héber vagy arameus eredetiben ismertünk, 
Sároni lefordította, Kraus Naltali pedig megvilágította a homályosnak 
tűnő verssorokat. A könyv grafikai és kötési kivitele a budapesti Akadé-
miai Nyomda odaadó munkáját dicséri.

Századunk zsidó szellemóriása, a lubavicsi Menachem Mendel 
Schneerson rabbi vetése, gondoskodása az eszme, a tudás és a vallási 
megvalósítás megőrzéséről – kihajtott a szikesnek hitt magyar-zsidó ta-
lajon. Bár szárba szökkenne, és bő termést hozna az elvetett mag.

Áldás a Mester emlékére, és köszönet a hűséges tanítványoknak.
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Dr. Jesurun Elijáhu
HIHETETLEN A LUBAVICSIAK OPTIMIZMUSA

– A hét tükre, 1996. június 13. –

Hihetetlen optimizmusra vall Oberlander Baruch rabbi Chabad rezidens 
monumentális vállalkozása, hogy új magyar fordítású imakönyvet – és 
milyen imakönyvet – adjon ki Magyarországon, a polgári időszámítás 
1996. évében. Vagy hetvenezer zsidó él ma Budapesten és néhány vi-
déki nagyvárosban.

Többségük idős ember.
A templomok csak Ros Hásáná két napján és Jom Kipurkor telnek 

meg Budapesten, ahol a maradék nép kilencven százaléka él. És a zsi-
nagógákban tízezernél kevesebb ülőhely van. A gyönyörű vidéki temp-
lomokban pár tucat, vagy pár száz árva zsidó imádkozik, persze csak a 
nagyünnepeken. Ugyanakkor a nagy többség, akárcsak apái a Pusztulás 
előtt, igyekszik beolvadni, és feledtetni a környezetével zsidó eredetét.

És e derűsnek nem mondható helyzet ellenére győzött az a különle-
ges Chabad szellem, amely akár egy, egyetlenegy zsidóember lelki és fi-
zikai megmentéséért is eget ostromol, és hajlandó minden követ meg-
mozgatni érte.

Ez a chaszid felfogás vitte Oberlander rabbit és Kraus Naftalit arra, 
hogy egy új és újszerű imakönyv-fordítással erősítsék a hívők hitét, és 
próbálják megközelíteni és megállítani azt, aki távolodik tőlünk.

Hihetetlen fáradtsággal és kitartással szerezték meg a kiadáshoz szük-
séges horribilis összeget. Ugyanakkor, mint kiadók és szerkesztők, ügyel-
tek arra, hogy túl az újszerű és nagyszerű fordításon és magyarázatokon, 
a könyv megfeleljen a legszigorúbb vallási követelményeknek. Külföldi 
testvérek adományaiból, akik szeretteik emlékét akarták megörökíteni 
az imakönyvben és elsősorban a nemeslelkű bécsi-izraeli filantróp, Ben-
czúr Willynek igen jelentős felajánlásból megteremtődött a kiadás anya-
gi alapja. Magáról a könyvről: Hetven év óta nem jelent meg új, magyar 
fordítással ellátott szidur. (Kezemben a közhasználatú, 1905-ben megje-
lent, akkor huszonnegyedik kiadású imakönyv, amelyet Deutsch Henrik 
fordított, és Schill Salamon, a rabbiképző latin tanára „magyarosított”.)

Ezek a régi imakönyvek, köztük az ugyancsak sok kiadást megért Dr. 
Pollák Miksa féle fordítás, kissé régiesnek tűnnek az igényes új nemzedék 
számára. A fiatalokat nem igézi meg a szöveg archaizmusa, mint a ma-
gyart a Károlyi Biblia nyelvezete. Élőnek, választékosnak, szépnek akarja 
látni a zsidó gondolat írásos kifejezését, amely nem marad el anyanyelve 
mögött. És érteni akarja a homályosnak tűnő ima-fejezeteket.
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adásának. Ami arra indította Oberlander Baruchot, hogy a következõ 
célként e kétnyelvû könyvkiadás történetének megírását jelölje meg a 
maga számára.

A közeljövõben megjelenõ, jelképesen „Sámuel imájának” nevezett 
mû lényegében minden hétköznapi és sok ünnepi imát tartalmaz majd. 
A rabbi azt mondja, másfél száz éve, amikor az elsõ imakönyvfordítások 
megjelentek, a zsidók nagy többsége természetesen tudott héberül. Ak-
kor tehát számukra az volt a feladat, hogy minél jobban tanuljanak meg 
magyarul. Ma viszont nagyon kevés zsidó bírja már a hébert. Oberlander 
rabbi tehát egyebeken túl erre a nyelvre igyekszik õket tanítani. Persze 
korántsem csupán a nyelvrõl van szó. Hanem arról például, hogy a szer-
tartásban részt vevõ ember nem ismeri a liturgiát, nem tudja, az ima me-
lyik mozzanatánál mi a teendõje.

Ennek ellenére úgy véli, hogy a tízezer példányban megjelenõ 
könyvbõl nemcsak zsidók vásárolnak majd. Biztos benne, hogy a gyak-
ran kétezer vagy több esztendõs imák sok embert érdekelnek. A zsidó 
imák, fohászkodások, hálaadások különlegessége az állandóság. Ezért 
van, hogy a zsidóság történetének legnagyobb drámájáról, a holocaust-
ról nincs külön ima. A zsidó mártíromságról vannak imák és ezek alkal-
masak a holocaustról való megemlékezésre is.

Azt mondja Oberlander Baruch, hogy a holocaust történelmileg túlsá-
gosan közel van. A zsidóság története a nagyobb távlatokban való gon-
dolkodásra és ítélkezésre int.
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vannak. Persze legfontosabb tárgya a „zsidóság”. Az Egység címû lap-
ban különféle tanfolyamokat hirdet meg. A biblia-magyarázattól a hászid 
mesékig igen változatos a témájuk. Utóbbiakból csinos kötetet jelentetett 
meg az oktatási egyesület, természetesen szintén magyarul.

Beszélgetésünk hosszan és sokfelé csapong, hiszen Oberlander Baruch 
élete, munkája olyan világban folyik, amely kevéssé ismert az olvasó elõtt. 
Szóba kerül, hogy Magyarországon a sajtóban és a politikában egyaránt 
láthatóvá vált az antiszemitizmus.

– Ó igen – nevet fel a rabbi. – Van ilyesmi. Az egyik újságban példá-
ul azt írták: Vigyázat! Magyarország veszélybe került, mert ideérkezett az 
Oberlander. Én csak mosolyogtam rajta, mert hát milyen veszélyt jelent-
hetek én, akinek a fõ feladata az, hogy a zsidót közelebb segítse az igazi 
zsidósághoz. Egyébként azt kell mondjam, hogy az antiszemitizmussal, 
a „zsidózással” bárhol találkozhat az ember. Az én szülõ orszá gom ban, 
Amerikában is elõfordul efféle. Megtörténhet, hogy megy az ember az 
utcán, és a mellette haladó autóból rákiabálnak: Heil Hitler! Ezt persze 
nem könnyû elviselni. De a lényeg nem ez. Hanem az – adja isten, hogy 
továbbra is így legyen -, hogy eddig nem éreztem veszélyben itt magam.

A továbbiakban a közeljövõben megjelenõ kétnyelvû imakönyvrõl, 
illetve a kétnyelvû zsidó-magyar kultúra történetérõl beszélgetünk. 
Oberlander Baruch utal rá, hogy a dolognak számos érdekes elõzménye 
volt a zsidóság történetében. Így például a nagy középkori zsidó filozó-
fus, Maimonidész arabul írta a könyveit. Csakhogy héber betûkkel és zsi-
dó-arab nyelven, ami jellegében talán a jiddis nyelvhez hasonlítható. A 
dolog lényege az, hogy az efféle munkákat egy nem zsidó ember képte-
len elolvasni. Az elsõ Biblia-fordítás, amely németül megjelent, és amely 
a híres Moses Mendelssohn mûve volt, szintén héber betûkkel készült. 
Nem kevésbé érdekes azonban az sem, hogy a zsidók egyik legfonto-
sabb szent könyve, a babilóniai fogság idején született Talmud arameus 
nyelven van írva, természetesen héber betûkkel.

A már említett múlt századi magyar nyelvû zsidó imakönyvfordítások-
nak éppen abban áll a kultúrtörténeti jelentõségük, hogy nem egyszerûen 
magyarul, hanem latin betûkkel készültek. Ha úgy tetszik, egyszerre ma-
gyar-zsidó és magyar-magyar közönségnek. Egyszerre szolgálták a pol-
gárosodó zsidóság beilleszkedését, illetve a zsidó kultúrának a magya-
rokkal való megismertetését.

Érdekes változásokon ment át mindeközben a fordítások nyelve. Kez-
detben inkább az úgynevezett tükörfordítás volt a jellemzõ. A húszas évek-
ben azonban egyre több keresztény kifejezés bukkan fel a szövegekben, 
és ez eltorzítja a héber eredetit.

Számtalan érdekessége van még a héber-magyar nyelvû könyvek ki-
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ték egymást. Az apa Újpesten, az anya Makón látta meg a napvilágot. 
Jöttek a háborús évek, a zsidóüldözés. A férfi Budapesten bujkált, itt vé-
szelte át a szörnyû idõket. A fiatal lánynak „szerencséje” volt. Õt a ma-
kói azon csoportjához sorolták, amelyet nem Auschwitzba, hanem Auszt-
riába szállítottak. Megmenekült és hazatért. A háború után nem sokkal 
azonban mindketten úgy gondolták, hogy soha nem tér vissza az a zsidó-
világ, amelyben azelõtt éltek. Ezért kivándoroltak Amerikába. Ott ismer-
kedtek meg, a Williamsburg nevû magyar zsidónegyedben, 1953-ban. 
Öt gyermekük született, közülük a legkisebb, a mi immáron budapesti 
rabbink volt. A családban gyakran beszéltek magyarul, így a gyerekek is 
jól megtanulták nyelvünket, a legkevésbé Baruch, aki azt mondja, õ in-
kább csak értette, amit magyarul mondtak neki.

1989 nyarán három hónapos ifjú házasként mégis Budapestre költö-
zött feleségével együtt. Mint Oberlander Baruch mondja, tanítómesterétõl 
kérdezte, hol tudna segíteni a zsidóságon. Nos, a lubavicsi rabbi, 
Menachem Schneerson azt tanácsolta, menjen Magyarországra. Ami 
végül is egy hagyomány folytatása lett, mert az apai nagypapa 1949-ig 
a Dob utcai iskola tanára volt. A feleség, aki óvónõ, szintén megtalálja 
itt a hivatását: rövidesen zsidó óvodát avatnak.

Szóba hozom a rabbinak, hogy milyen szépen, választékosan beszél 
Magyarul, noha, mint mondja, Amerikában épp csak értett. Most meg 
már héber-magyar nyelvû könyv kiadásánál bábáskodik. Elmeséli, hogy 
Budapestre érkezve mindössze két embert ismert. – Ó, hát két ember 
bõségesen elegendõ ahhoz, hogy munkához lássunk – mondja nevet-
ve. – Két ember továbbadja a hírt, hogy van itt valaki, aki tanítani akar, 
és a többi már rajtunk múlik.

Szóval nekilátott híveket gyûjteni a lubavicsi mozgalomnak? Nem errõl 
van szó, javít ki. Elkezdtem zsidókat gyûjteni. Mert a lényeg az, hogy a 
zsidók zsidók legyenek. Mindegy, hogy hászid-e valaki, vagy lubavicsi-e, 
a lényeg az, hogy valamiképp közelebb kerüljön a saját hagyományai-
hoz. Hogy milyen eredménye van a munkájának, arra azt válaszolja a 
rabbi, hogy ez nagyon jó kérdés. Méghozzá azért, mert nagyon nehéz 
kérdés. De nem dolgozott hiába, az biztos, mert ha egyetlen zsidót sike-
rült közelebb hozni a zsidósághoz, az már nagy dolog.

És azért vannak eredmények. Mert egyéb kiadványok mellett sikerült 
például létrehozni az Egység címû lapot, amelyet elsõsorban Budapes-
ten terjesztenek. De jut belõle vidékre, sõt a környezõ országok magyar 
ajkú zsidóságához is.

Oberlander Baruch számára azonban a tanítás a legfontosabb. 1990 
óta oktat az Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogi karán, választható 
tárgyként zsidó jogot. Hallgatói között zsidók és nem zsidók egyaránt 
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Hovanyecz László
ZSIDÓKAT GYÛJT ÉS IMAKÖNYVET AD KI

– Népszabadság 1996. február 17. –

Az ember néha borzasztó zavarba jön, ha arra vállalkozik, hogy valamely 
könnyûnek tetszõ témáról írjon. Eredetileg arról volt szó, hogy értesültem: 
készülõben van egy kétnyelvû – héber-magyar – zsidó imakönyv. A do-
log kultúrtörténeti érdekességét az adja, hogy efféle munka elõször még 
a múlt században, a reformkor idején jelent meg Magyarországon. A pol-
gárosodással járó egyenjogúsági törekvések a zsidóságot különös erõvel 
érintették. E törekvések, pedig a nyelv világára is kihatottak. Annál inkább, 
mivel a szétszóratásban élõ zsidóság egyre távolabb került õsei nyelvétõl. 
Így aztán a szent szövegek fordítása mindinkább kívánatossá, a kétnyelvû 
szövegek, pedig mind népszerûbbé váltak. Németországban, ahol a pol-
gárosodás elõbbre járt, már a tizennyolcadik században jelentek meg for-
dítások. Nálunk 1841-ben született meg az elsõ, magyar nyelven is olvas-
ható héber imádságos könyv. Bizony immár több mint másfél százada te-
hát, hogy Rosenthal Móric budai rabbi munkája megjelent. Tanúsítván, 
hogy Magyarországon igen korán megindult a zsidóság nyelvi beilleszke-
dése. Az 1867-es kiegyezést követõen ez a folyamat erõsen felgyorsult. 
A héber-magyar nyelvû szent könyvek választéka mind nagyobbá vált, 
egyre igényesebb fordítások készültek. Az utolsó kötet 1934-ben készült.

Elgondolható, hogy a közbeesõ idõ borzalmai, viszontagságai micso-
da pusztítást végeztek az értékes irodalomban. És most híre kelt, hogy 
rövidesen megjelenik egy teljesen új fordítású kétnyelvû imakönyv. Va-
gyis egy szent könyv lapjain hosszú idõ után ismét találkozik két nyelv, 
két egymásra figyelõ kultúra. Ezt a találkozást az újkori zsidóság talán 
legnépszerûbb vallási irányzatához, a hászidizmushoz tartozó Lubavicsi 
Mozgalom munkája tette lehetõvé. A mozgalom, amely egy fehér-
orosz or szági faluban született, egyre szélesedõ tevékenységet folytat 
Magyar országon. A most megjelenõ imakönyv a lubavicsiak budapesti 
képviselõje, Oberlander Baruch rabbi irányításával készült. Nos, igen. A 
rabbi. Róla írni: ez az, ami zavarba ejtõ.

Egy hetedik kerületi, Wesselényi utcai lakásban beszélgetünk. A bejá-
raton egy tábla: Chábád Lubávics – Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület.

A szoba, amelyben ülünk, „szabályszerû”. Könyvek, persze fõleg szent 
héber kötetek. Hanem a rabbi. Mindössze harmincéves, de húsznak is 
mondhatná magát. Senki nem gondolná három gyermek apjának. De 
nem a külsõségek az érdekesek itt. Hanem Oberlander Baruch regénye.

Az ifjú rabbi szülei Magyarországon születtek, de itt soha nem ismer-
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gosan magyar nyelvû imakönyvek készültek. De a férfiak nagy része, a 
vallásos férfiak is, a magyar szöveggel imádkoztak. 

Nos, ezek a magyarra különbözõ idõben fordított szövegek az idõk 
folyamán alaposan elavultak. És több mint 60 éve nem is volt új fordítá-
suk. Lelki szükség volt már olyan magyar imaszövegekre, amelyeket az 
olvasók magukénak érezhettek. A szörnyûségek évtizedei után a kiirtott 
zsidóság maradékai igényt tartottak és tartanak a kapcsolatra az õsi ha-
gyományokkal. A megvalósított modern magyar zsidó imakönyv ezt te-
szi lehetõvé. De azt is, hogy bárki, akit kultúra érdekel, betekintést kap-
jon az egyistenhit õsi, nagy hatású gondolatvilágába. Egy vallásos ma-
gyar zsidó család a vallásos apa emlékére pénzt adományozott, hogy 
megvalósuljon ez az oly szükséges és oly érdekes könyv: a modern ma-
gyar zsidó imakönyv. 

A rég halott apát Blaustein Sámuelnek hívták. A fiak és unokák az õ 
emlékére tették lehetõvé, hogy megvalósuljon ez az oly jelentékeny új 
fordítás. A kiadás fõszerkesztõje és kiadója Oberlander Baruch rabbi, a 
zsidó kultúra terjesztésének és tanításának lelkes irányítója Magyarorszá-
gon. A fordítás nagy részét Simon Sároni nyugalmazott tanfelügyelõ vé-
gezte. A szerkesztés és a jegyzetelés nagy munkája Kraus Naftalira hárult, 
aki az „Atyák tanításá”-nak fordítását is mûvészi színvonalon valósítot-
ta meg. Kraus Naftali – ki a nevét könyvein Naftali Krausnak írja – már 
ismert nevû szerzõje az „Õsi forrás” címû hittudományi ismeretterjesztõ 
sorozatnak. Az igényes szakemberek szívós munkájával létre is jött ez az 
új „Zsidó imakönyv”, amely zsidó és érdeklõdõ nem zsidó olvasók szá-
mára kultúrtörténeti távlatokat nyit. Évezredek imádságai az évezredek 
gondolkodásformáival bontakoznak az olvasó elé. Vallásos áhítat, köl-
tészet, filozófia tanúskodik az elmúlt és velünk folytatódó nagy idõkrõl. 
Nem egy olvasónak talán az „Atyák mondásai” címû terjedelmes fejezet 
lesz a legérdekesebb olvasmány. Ez régmúlt évszázadok mindennapjai-
nak gondolkodását, bölcseletét foglalja össze rég feledett tanítók mon-
dásainak idézésével. Olyan könyv ez, amelynek segítségével azokat is 
megértjük, akikkel talán nem is értünk egyet. Fontos könyv. Érdekes 
könyv. Olvasni való.
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Hegedûs Géza
SÁMUEL IMÁJA

„Fontos könyv. Érdekes könyv. Olvasni való.”

– Népszava, 1996. május 17. –

A vallásos irodalom õsrégen kialakult gyûjteményformája az imakönyv. 
Már az õsi mezopotámiai sumér és akkád emlékek közt megtalálhatjuk 
a szertartásokon belül és a magányos révedésekben használatos szöve-
gek gyûjteményeit. Ahol volt kialakult szertartás, ott volt megszövegezett 
ima és kikristályosodott imagyûjtemény is. A zsidó vallásban a zsoltárok 
könyve már imagyûjtemény volt. Majd az apostolok levelei a keresztény-
ség korai imakönyvrészletei voltak. Ahhoz hosszú évszázadok kellettek, 
hogy a részletekbõl a vallásos eszmevilág összefoglalásaként létrejöjjenek 
az imakönyvek. Az iskolák õrizték és terjesztették ezeket, mint a vallá-
sos élet egyre nélkülözhetetlenebb segédkönyveit. A nagy lendületet azu-
tán a könyvnyomtatás adta. A Gutenberg nevével jelzett kultúrtörténeti 
korszak egyik legtöbbször kiadott könyvtípusa az imakönyv lett. Kezdet-
ben és még sokáig a korai héber, majd a görög és legnagyobb példány-
számban a latin nyelvû változatok terjedtek. De a reneszánsz nemcsak 
a nyomtatást hozta, hanem a nemzeti nyelvek igényét is a vallásos iro-
dalomban. Nagyon korán, a népvándorlás korában Wulfilas gót püspök 
elkészítette a legelsõ nemzeti nyelvû bibliafordítást. Ez nyelvészeti érde-
kesség volt, noha nem volt tömeghatása. A reneszánsz azonban tömeg-
szükségletté tette a szent igék eljuttatását a legszélesebb olvasókörök-
höz is. És a XVI. században megszületett Luther Márton német bibliája, 
amely új utakra indította az egész német irodalmat. Ennek nyomán egy-
más után katolikus, református, anglikán, ortodox fordítások láttak nap-
világot Európa nyelvein. Hosszas elõmunkálatok után, 1590-ben meg-
született Károli Gáspár magyar nyelvû református bibliája. Ennek nyo-
mán a vallásokon belül hamar kialakult a nemzeti nyelvû imarend, és an-
nak rendszerét imakönyv foglalta össze. 

A magyar nyelvû zsidó imakönyv is különbözõ mûfajú szövegek, így 
õsi imádságok, szentírásrészletek, bölcs gondolatok gyûjteménye. Val-
lásos napjaink tükre. A XIX. század derekára már mindez kialakult, hi-
szen a magyar zsidóságnak ez idõre már magyar volt az anyanyelve. Akik 
akkor még el tudták olvasni a héber betûket, a nyelvet hamarosan már 
nem értették. A XX. századra már nagyon kevesen értették az Ótesta-
mentum nyelvét, a szentírásszövegeket is kétnyelvû kiadásokban olvas-
ták. Az imakönyvek is kétnyelvûek voltak, sõt a nõk számára kizáróla-
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guknak a szüntelenül fejlõdõ és átalakuló nyelveknek is, hogy egy idõ 
múltán elavulnak. Ismert jelenség ez a világirodalomban is: Shakespeare 
drámáit szinte minden nemzedékben újra le kell fordítani, hogy az átépü-
lés egyenértékû maradjon az eredetivel.

A Chábád budapesti kiküldöttje, Háráv Báruch Oberlander felfigyelt 
arra, hogy – kivált a Soá kegyetlen dúlásai után – Magyarországon alig 
szerezhetõ be zsidó imakönyv, ami pedig nagyritkán kapható, annak el-
avult nyelvezete nem felel meg az igényeknek. Elhatározta ezért egy új 
fordítású szidur kiadását, és az átültetés feladatával Simon Sáronit, az 
ismert mûfordítót bízta meg, a szerkesztéssel és a jegyzetek-magyaráza-
tok megfogalmazásával pedig Kraus Náftálit; a Mááriv munkatársát, fél-
tucatnyi hitbuzgalmi könyv szerzõjét. A mû elkészül és pompás köntös-
ben piacra került.

Sároni, aki eddig nem egy könyvet fordított héberrõl magyarra, vagy 
– ugyanazzal a könnyedséggel – magyarról héberre, szép, alapos mun-
kát végzett. Feladatát abban látta, hogy az új fordítás eleven, mai legyen, 
de ugyanakkor hû maradjon az eredetihez is. A mûfordítóknak ezt az 
örökös dilemmáját sikerrel oldotta meg, és bár munkája gyorsaságával 
elképesztette megbízóit, ez nem ment sem a gondosság, sem a szép-
ség és a hûség számlájára. Talán a kötött forma az egyedüli, amely nem 
éppen az erõssége, de egyébiránt az egész könyv stílusa kifogástalan, 
szöveghûsége példás, mondatai imákhoz méltóan lendületesek, bántó 
archaizmusoktól mentesek, ékes szavú tolmácsa õ a héber eredetinek.

Teljessé azonban Kraus Náftáli teszi a kiadványt a maga jegyzeteivel-
magyarázataival. Ezekben rámutat az imák hasonlatainak és képeinek for-
rásaira, történelmi gyökereire, az imák megértéséhez szükséges tudniva-
lókkal látja el az olvasó-imádkozót, vallási fogalmakat tisztáz és magyaráz, 
mindezzel a zsidó hagyományokban nem éppen tájékozott hívõt olyan is-
meretekkel gazdagítja, melyek hiányában az imák olykor érthetetlennek 
tûnnek: jegyzeteinek összessége egy „Jiddischkeit” –tanfolyammal ér fel.

Sároni tiszta, világos, lehiggadt nyelvezete Reb Simon ben Gámliél 
esetét juttatja eszünkbe, aki egyszer kiküldte a piacra a szolgáját, hozna 
neki valami jó falatot.

A szolga elment és egy adag nyelvvel tért vissza. Reb Simon csak úgy 
kíváncsiságból még egyszer kiküldte a piacra, ezúttal arra kérve, hogy 
valami rossz, ízetlen falatot hozzon. A szolga ment és megint egy porció 
nyelvvel jött haza. Reb Simon megkérdezte, hogy lehet az, hogy akár 
ízes, akár ízetlen falatról van szó, a szolga mindig a nyelvet választja? A 
válasz így hangzott: A nyelv, helyesebben a Nyelv lehet jó is, rossz is. 
Ha jó, nincs nála jobb, ha rossz, nincs nála ártalmasabb.

Az új zsidó imakönyv magyar fordításának nyelve csemege.
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Gréda József
HA TOLMÁCS KELL, ÁM LEGYEN, 

DE FORDÍTSON HÛSÉGESEN!

Megjelent új magyar fordítással a zsidó imakönyv

– Új kelet, 1996. szeptember 22. –

Fohászkodni szokott a hinni nem tudó is. Élete válságos fordulataiban, 
kétségbeejtõ szorultságában az õ lelkébõl is kiszakad sikolyként a fo-
hász, csak éppen nem tudja kinek, hová címezze. A fohász néma, szö-
veg nem tartozik hozzá.

Imádkozni a hívõ szokott. Õ tudni véli, ki a címzett, és imájával nem 
csak támogatást kér, hanem meg is köszöni vele, amit eddig kapott, és 
magasztalj imája címzettjét, akirõl meggyõzõdött elképzelése van. Az 
ima, mely nem csak könyörgés, hanem összetettebb és sokoldalúbb a 
fohásznál, szöveget igényel: ezt a szöveget az átlagember nem képes se-
gítség nélkül megfogalmazni, ezért vannak az imaköltõk.

Az imaszerzés mindig egyik ága volt a zsidó költészetnek, némely imá-
kat már a Talmud is ismerte, a hagyományok szerint maguk az õsapák 
vezették be a napjában elmondandó imákat. A fõbb imákat az Ezra ve-
zette Nagy Gyülekezet szövegezte meg, a szép költõi imákat pedig a 
középkori zsinagógai költészet, a pijjut-költésze mûvei versbe szedett 
midrás-szakaszok, és azt, hogy melyik kerüljön liturgiánkba, mindig te-
kintélyes tudósok döntötték el. Így alakult ki a zsidó imarend, a szidur, 
becenevén a sziderli.

Milyen nyelven imádkozzék a hívõ? A katolikus egyház szerette a 
misztikumot, ragaszkodott a latin nyelvû imákhoz, de drágán, az anya-
nyelvhez ragaszkodó reformáció lázadásával fizette meg ennek az árát.

A mi imarendünkben egy-két ima arameus nyelvû, ezek azokból az 
idõkbõl maradtak fenn, amikor még a Közel-Keleten, így a zsidók között 
is az arameus volt a legelterjedtebb idioma. Imáink nagy többsége azon-
ban héber nyelvû, amit a hazájukban, majd a szétszóratásban élõ zsidók 
akkor is jól értettek, ha használták mellette környezetük nyelvét is. De az-
tán beköszöntött a felvilágosodás korszaka, nagyjából a XVIII.-XIX. szá-
zadban, s minél lelkesebben iparkodtak a zsidók elmélyülni az európai 
kultúrában, annál gyorsabban ment feledésbe köreikben a héber nyelv. 
Eljött Magyarországon is az idõ, amikor az egyébként a hagyományok-
hoz ragaszkodó zsidók már nem értették az imádságaikat, s ebbe a nyáj 
pásztorai nem törõdhettek bele. Ekkor kezdték tudós rabbinusok imáin-
kat magyarra fordítani. A fordításoknak azonban az a sorsuk, mint ma-
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Naftali Kraus végezte, akit lapunk olvasói jól, de leginkább másik olda-
láról ismernek. Engedtessék meg a recenzensnek egy szubjektív meg-
jegyzés e témában; ez a munkája N. K.-nak bár olyan vihart kavarna, 
mint néhány, lapunkban megjelent „velõtrázó” mûve… Ui. ez azt jelen-
tené, hogy olyan érdeklõdéssel forgatná az olvasó az imakönyvet, mint 
társszerzõ „civil” írásait.

A bekezdés rövid kérdésére válaszolva; N. K. mesélte, hogy egyik pes-
ti zsinagógánkban arra lett figyelmes, hogy fiatalok összehajolva valamin 
remekül szórakoznak. Amikor közelebb vitte kíváncsisága, látta, hogy a 
„régi” fordítást olvasgatták a fiatalok, s ezen jót derültek.

Tehát, kellett! Mint ahogy kellettek a kommentárok, az odabiggyesz-
tett magyarázatok, a gyorsított ábécé tanfolyam, vagyis a „használati 
utasítás”. De mindenekelõtt: az érthetõ nyelvezet, a ma emberéhez szó-
ló stílus, fordítás.

Az imakönyv nem nyelvgyakorlat – írja elõszavában Simon Sároni, 
a fordító. Munkájával mindenesetre lehetõvé teszi mindazoknak, akik 
nem ismerik a héber betûket – hogy imádkozhassanak. Lehetõvé teszi 
mindazoknak, akik tudnak héberül olvasni, de nem értik a nyelvet – hogy 
imádkozhassanak. Lehetõvé teszi mindazoknak, akik mindezek birtoká-
ban vannak, de mégis mást jelent számukra a „Jaj, Istenem” felsóhajtás, 
mint ennek mégsem anyanyelven elsóhajtott héber megfelelõje. Mert le-
gyünk õszinték: a mai magyarországi zsidóság részére – finoman szól-
va – a héber nyel ismerete közel sem azonos a magyar anyanyelv szint-
jével. Ha valaki õszinte áhítatában fel akar kiáltani Istenhez, mégsem 
kezdhet azon gondolkodni, miképpen is van ez „zsidóul”, mi annak a 
felszólító módja stb., stb.

A világért sem akarom arra vezetni az olvasót, hogy elégedjék meg 
azzal, hogy magyarul imádkozik, s éppen ez a könyv segítse ehhez hoz-
zá. De viszont ajánlani tudom meleg szívvel, hogy pillantson idõnként 
a „bal oldalra” is (a magyar fordításra), hogy fogalma legyen arról, mit 
imádkozik.

Akik pedig végleg feladták a héber ábécé elsajátításának szándékát, 
fiatalok, kamaszok – legalább ne mosolyogjanak.

Ti. most már nincs min…
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Az alábbiakban a Sámuel imája – Zsidó imakönyv megjelenése kap-
csán napvilágot látott újságcikkekbõl közlünk összeállítást.

Kardos Péter fõrabbi
MILYEN SZÉP A TE KÖNYVED, CHÁBÁD!

– Új élet, a MAZSIHISZ – Magyarországi Zsidó Hitközségek lapja, 
1996. április 15.; Vezércikk –

 
„Mily szépek sátraid Jákob, lakóhelyeid, Izrael! Ami engem illet – ke-
gyelmed bõsége által –, jövök a házadba, meghajolok szent hajlékod-
ban, irántad való tiszteletbõl.”

*
„Mily szépek a sátraid Jákob, hajlékaid, Izrael! El is jövök házad-
ba, mert nagy a szereteted, meghajlok tiszteletedre szent Templo-
mod felé.”

A két idézet ugyanazon imarész fordítása. Csakhogy az elsõ abból a 
könyvbõl való, amelyen az áll: „MÁKZÓR, imádságos könyv… benne 
vagyon minden imádság és áhítatos elmélkedés…” stb. – a Monarchia 
idejének terméke, a másik fordítás abból a könyvbõl való, amelyen ez 
áll: Zsidó imakönyv.

Imakönyvrõl recenziót írni egy életben (legalábbis itthon) általában 
csak egyszer adatik meg. S ilyenkor kezd fájni a recenzens feje; legalább 
kettõ jelent volna meg e mûfajban, akkor lehetne hasonlítgatni, melyik-
ben mi a jobb (vagy mi a rossz).

Elõször vizsgáljuk meg a szándékot, amely létrehozta a Sámuel imáját. 
Amint a terjedelmes elõszóban olvashatjuk, Willy Bencúr, a Bécsben élõ 
neves filantróp édesapja emlékének adózott (nyilván anyagi hozzájárulá-
sával is), amikor róla nevezte el a legújabb, esztétikus külsõvel megjelent 
„kegytárgyat”. A Chábád Egyesület budapesti kirendeltsége mozgatta és 
irányította (Baruch Oberlander rabbi és munkatársai) az elõkészítést, a 
szponzorok felkutatását, a szakmai teamet – s mindez most itt van, meg-
jelent, olvasható, imádkozható.

Kellett-e? Az imakönyv szerkesztõi és szaklektori munkáját az a 
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v) Nagyjából egy órával a napnyugtát követõen, miután besötétedett, 
véget ér a szombat. Mondjuk el az esti imát.

w) Ideje hávdálát csinálnunk, azaz elvégeznünk az ünnepet a hétköz-
naptól elválasztó rituálét egy csordulásig telt pohár bor, valamilyen 
illatos fûszer és egy fonott gyertya segítségével (168–170. oldal).

x) Ekkor újabb étkezés következik, a Möláve Málká („búcsú a 
Királynõtõl”). Ez könnyû étkezés, amelyet Illés prófétáról szóló dalok 
és az igazakról szóló történetek kísérnek.

y) Térjünk vissza a munkás hétköznapokhoz, megújulva a szombatból 
nyert spirituális energiától.

z) A következõ héten ismételjük meg az egészet elölrõl.

 (Könnyû, nem igaz?)
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m) Szolgáljuk fel a szombati vacsorát. A hagyományos péntek esti ételsor 
a következõket tartalmazza: töltött hal (vagy valamilyen másfajta hal), 
csirkehúsleves maceszgombóccal vagy cérnametélttel, csirkébõl vagy 
marhából készült fõfogás mellékfogásokkal (hagyományosan kugli 
és cimesz), és valamilyen desszert.

n) Az egyes fogások között énekeljünk hagyományos szombati dalokat 
(zmireszt, 221–238. oldal), beszéljünk a hetiszakaszról (az aktuális 
tórai szakaszról) és aktuális vonatkozásairól. Ha még a szombatot 
megelõzõen megnézzük a www.zsido.com eheti anyagait, akkor ab-
ban sok gondolatébresztõ dolgot találunk az éppen aktuális párásá-val 
kapcsolatban. Az étkezés végeztével mondjuk el az asztali áldást.

o) Ha még nincs túl késõ, akkor ez a legalkalmasabb idõ a családtagokkal 
vagy barátokkal való hasznos idõtöltésre, egy kis Tóra-tanulásra, vagy 
egy zsidó témájú könyvbõl való felolvasásra.

p) Feküdjünk le és élvezzük a szombati pihenés semmihez sem hason-
lítható gyönyörét.

q) Reggel sétáljunk el a zsinagógába (ne biciklivel, görkorcsolyával vagy 
autóval menjünk!) a reggeli imára és Tóra-olvasásra. (Ha szerencsénk 
van, az ima után kidussal egybekötött kis fogadáson is részt vehe-
tünk!)

r) Térjünk haza és töltsük el a szombati ünnepi ebédet. Ez a nappali 
fõétkezés alapvetõen ugyanolyan felépítésû, mint az elõzõ esti va-
csora – kidus (nappali változat, 160–163. oldal), rituális kézleöntés, 
áldás a két vekni bárcheszre, majd egy ízletes ebéd. A hagyományos 
szombati ebéd hagymás tojásból és a már-már mitikus sóletbõl áll, 
amely a még a szombat bejövetele elõtt meggyújtott és takarékra 
állított lángon, tûzön lassan fõ, és szombat délre éppen elkészül. Ne 
feledkezzünk meg az éneklésrõl, az ösztönzõ tartalmú beszélgetésrõl 
és az asztali áldásról sem!

s) A szombat délutáni szunyókálás igazán remek dolog; de azért jus-
son idõnk némi tanulásra és olvasásra is, vagy arra, hogy elmen-
jünk egy csoportos Tóra-tanulásra (ha van ilyen gyalog is könnyen 
megközelíthetõ hely a közelünkben).

t) Késõ délután mondjuk el a délutáni imádságot, a minchát; ezt nyáron 
az Atyák bölcs tanításai-ból vett fejezet tanulmányozása követi.

u) Fogyasszuk el a szöudá slisit-et – a harmadik, könnyû étkezést a 
minchá és a mááriv között.
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a) Péntek délután már korán hagyjuk abba a munkát, hogy legyen idõnk 
felkészülni otthonunkban a szombatra.

b) Takarítsuk ki otthonunkat a szombat királynõjének tiszteletére.

c) Már jóval a szombat bejövetele elõtt fõzzük meg a szombati ételeket. 
Helyezzük el és állítsuk be a blech-et (a tûzhelyen elhelyezett fémlap), 
ami melegen tartja majd a szombati ételt.

d) Rendezzük el a szombati asztalt, helyezzük el rajta a gyertyákat, egy 
tálra rakott és ruhával letakart két vekni bárcheszt, egy serleget vagy 
poharat, bort a kidushoz, és a legelegánsabb terítékünket.

e) Fürödjünk meg vagy zuhanyozzunk le, és öltözzünk fel ünnepi ru-
hába.

f) Gyújtsuk meg a szombati gyertyákat 18 perccel napnyugta elõtt.

g) Ettõl a pillanattól kezdve a szombat végéig (v pont) tartózkodjunk min-
den, a szombat törvényeiben „munka”-ként definiált tevékenységtõl.

h) Mondjuk el a péntek esti imát (lehetõleg a zsinagógában), s énekeljük 
el benne a Löchá dodi dalt (74–77. oldal) – „Jer, köszöntsük, jó 
barát, szombatot, a szép arát!…”

i) Gyûljünk a vacsoraasztal köré és énekeljük el a „Sálom áléchem”-et 
(A szombat angyalainak üdvözlését, 151. oldal). Ezt követõen éne-
keljük el A ház asszonyának dicséreté-t (152–154. oldal), amelyet 
Salamon király szerzett, elismeréssel adózva a zsidó nõknek.

j) Töltsünk kóser bort vagy szõlõlevet egy pohárba, vagy különleges 
serlegbe, úgy hogy színültig megteljen, és mondjuk el a kidust, amely 
a szombat szentségét hirdeti.

k) Menjünk oda a konyhai mosogatóhoz és végezzük el a kenyérevést 
megelõzõ kézmosási rituálét: töltsünk meg egy nagy bögrét vízzel, 
majd öntsünk belõle háromszor-háromszor mindkét kezünkre, és 
mondjuk el a megfelelõ áldást.

l) Térjünk vissza az asztalhoz, mondjuk el az áldást a bárcheszre, szele-
teljük fel, mártsuk bele sóba, és adjuk körbe, hogy mindenki vegyen 
belõle egy darabot.
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AZ ASZTALI ÁLDÁS

Kérdés: Mi a jelentõsége annak, hogy az asztali áldás elõtt megmos-
suk az ujjainkat?
Válasz: Az áldások iránti tiszteletünk jeléül lemossuk a tisztátalanságot, 
amely az étkezés során rakódott ujjainkra.

HÁVDÁLÁ

Kérdés: Mi a hávdálá jelentõsége?
Válasz: Amiként a szombati gyertyák meggyújtásával különbséget te-
szünk a szombat bejövetelekor a hétköznap és az ünnepnap között, 
ugyanúgy választjuk el a hávdálá rituálé segítségével a szombatot a 
rákövetkezõ hétköznaptól.

Kérdés: Miért mondunk áldást édes illatú fûszerre?
Válasz: A szombat bejövetelével a spiritualitás iránti fokozott fogékony-
ság („plusz lélek”) költözik belénk, ami aztán a szombat elmúltával távo-
zik belõlünk. Ezt a lelkünkben hirtelenjében keletkezett ûrt töltjük be az 
édes aromájú fûszerek illatával.

Kérdés: Miért mondunk a tûzre áldást?
Válasz: A szombat Isten fényének napja. Ezzel szemben a tûzgyújtás 
emberi tevékenység, amely azon igyekezetünket szimbolizálja, hogy éle-
tet teremtsünk a világban a szombat elmúltával beköszöntõ új hét során.

Kérdés: A tûzre mondott áldást követõen miért hajtjuk ujjainkat a 
hüvelykünk fölé és miért szemléljük meg körmeinket?
Válasz: Mivel egy áldást valamiféle cselekvésnek kell követnie, ezért arra 
használjuk fel a tüzet, hogy fényénél szemügyre vegyük a körmeinket.

L



OTTHONI SZOMBATFOGADÁS – MIT? MIÉRT?

Kérdés: Mi a teendõ, ha már csak kevesebb, mint 18 perc maradt 
pénteken napnyugta elõtt?
Válasz: Ha még biztos nem kezdett lemenni a nap, meg lehet gyújta-
ni a gyertyákat, de napnyugta után tüzet gyújtani tilos! (Mindig a helyi 
zsidó naptárat kell figyelembe venni!)

Kérdés: Miért kell a karokat kiterjeszteni a lángok fölé, és az arc 
felé vinni?
Válasz: Ez azt szimbolizálja, hogy beinvitáljuk a sábátot – a szemünk és 
a szívünk befogadja a gyertya fényét.

Kérdés: Férfiak is meggyújthatják a gyertyákat?
Válasz: Ha nem él nõ a házban, aki meggyújtaná a gyertyákat, akkor 
ez a feladat a férfira hárul (természetesen ugyanúgy kell eljárniuk, ahogy 
a nõknek kell).

AZ ÉTKEZÉS

Kérdés: Miért két chálára, bárcheszre mondunk áldást?
Válasz: Mert a mannából péntekenként mindig dupla adag hullott, hogy 
elég legyen sábeszra is.

Kérdés: Miért kell külön kezet mosni kenyérevés elõtt, mikor eleve 
tiszta kézzel ülünk asztalhoz?
Válasz: A kézmosás a papoknak (kohénok) az áldozatok és a papi ado-
mány (trumá) elfogyasztása elõtti kézmosást szimbolizálja.

Kérdés: Miért nem szabad beszélni a rituális kézmosás és a kenyér-
evés között?
Válasz: Mert nem szabad elválasztani az áldást magától a micvától, a 
kenyérevéstõl.

Kérdés: Miért mártjuk a chálát sóba?
Válasz: Hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy asztalunk olyan, mint 
az oltár, amin minden áldozatot sóval együtt mutattak be.
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A KIDUS

Kérdés: Miért borra vagy szõlõlére mondjuk a kidust?
Válasz: Mert hagyományosan ezek a szent italok.

Kérdés: Mi történik, ha nincs bor vagy szõlõlé, vagy éppen orvosi 
okból nem fogyaszthatjuk ezeket az italokat?
Válasz: Akkor a kidust a szombati kalácsra (bárchesz) mondjuk.

Kérdés: A nõk is mondhatnak kidust?
Válasz: A kidus kötelezettsége nõkre és férfiakra egyaránt érvényes. Ma 
bevett szokás, hogy a nõk mondják a gyertyagyújtásra az áldást, a kidust 
pedig a férfiak mondják. Ha nincs jelen férfi, akkor a nõ is mondhatja a 
kidust (természetesen ugyanúgy, ahogy a férfiaknak kell).

Kérdés: Miért kell állnunk a kidus alatt?
Válasz: Így adunk tiszteletet ennek a fontos micvának.

Kérdés: Miért kell letakarni a chálát, a bárcheszt?
Válasz: Ez azt a vékony harmatréteget szimbolizálja, mely a sivatagi 
vándorlás idején a mannát borította. Illetve azért, hogy a kenyér, mint a 
legfontosabb élelem ne „sértõdjön” meg, amíg a borra mondunk áldást.

SÁBESZI ÉS ÜNNEPI GYERTYAGYÚJTÁS

Kérdés: Mi a jelentõsége a sábeszi, illetve az ünnepi gyertyagyúj-
tásnak?
Válasz: Ezek a napok a spirituális fény napjai, ezért fizikai fény meg-
gyújtásával fogadjuk õket.

Kérdés: Mikor kell meggyújtani a gyertyákat?
Válasz: A gyertyákat minimum 18 perccel napnyugta elõtt kell meg-
gyújtani pénteken, illetve az ünnepek elsõ estéjén. Az ünnepek máso-
dik estéjén, vagy ha egy ünnep szombat estére esik, kb. 45 perccel nap-
nyugta után kell meggyújtani a gyertyákat – egy másik, már égõ lángról.
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•  „Nem jobb-e autóval menni a sulba – a templomba –, mint egyáltalán 
nem menni?” – kérdezik sokan.

Ha a kérdezõ azt érti ez alatt, hogy jobb-e autóval menni a sulba – 
ezzel áthágni az egyik legnagyobb tilalmat –, és néhány órát a szom-
bat szellemében tölteni, inkább, mint üzleti ügyben autózni, vásárolni, 
sportolni vagy egyszerûen otthon maradni, füvet nyírni, kertet ápol-
ni, ház körüli munkát végezni, levelekre válaszolni ez alatt az idõ alatt: 
akkor a rabbi, akinek a kérdést feltette, nyilván a kisebbik rosszat fog-
ja választani. Valójában azt a kérdést tették fel neki, hogy jobb-e egy 
bizonyos idõ alatt egy törvényszegést elkövetni, mint többet. A rab-
bi egyiket sem engedheti meg, még akkor sem, ha nyilvánvaló, hogy 
a kevesebb törvényszegés a jobb megoldás, hiszen nem õ, hanem a 
Tóra állította fel a tilalmat.

„Nem jobb-e, bíró úr, egy piros lámpán áthajtani, mint túllépni a 
megengedett sebességet, tilos irányban bekanyarodni, és tíz piroson 
átmenni?” – igazából ez volt a kérdés. Persze hogy jobb – de attól még 
az egy piroson áthajtásért is büntetés jár, noha kisebb, mint ha a töb-
bit is elkövette volna, vagy ha többször követte volna el azt az egyet.

A SZOMBAT TÖRVÉNYEINEK FELFÜGGESZTÉSE
•  Ha egy ember élete veszélyben forog, kötelességünk mindent megtenni 

megmentése érdekében. Minden szombati törvény hatálya szünetel 
súlyos betegség esetében, vagy ha emberélet forog kockán.

•  Az elsõsegélyt nyújtó orvos mindent megtehet, ami az életmentéshez 
szükséges, tekintet nélkül a szombati elõírásokra.

•  A híres kijelentés, hogy „az ember kapta a szombatot, és nem a szombat 
az embert” (Möchiltá, Ki Tiszá 5.) nem szolgáltathat ürügyet a testi 
örömökre vagy a szórakozásra, sem arra, hogy hatályon kívül helyezzük 
vagy kijátsszuk a szombat törvényeit.

•  „Szentségteleníts meg egy szombatot, hogy életben maradjon [az, aki 
súlyos beteg], és sok szombatot tarthasson meg.” (Jomá 86a.)

XLVII



GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A SZOMBATRA

NÉHÁNY SZÓ AZ AUTÓRÓL
•  A huszadik század mûszaki eredményei közül az autó az, ami a szombat-

tal kapcsolatban a legtöbb problémát okozza, és a judaizmus központi 
kérdésévé vált. A hagyományhû zsidóknak ez nem okoz problémát. 
Tény, hogy a mai rabbinikus tekintélyek szigorúan meghatározták: a 
motoros jármû vezetése möláchá, mert tartalmazza az olyan feladatok 
végzését, amelyeket a Tóra tilt. Egyéb rabbinikus szabályok tekinteté-
ben elõfordulhat véleménykülönbség, de ennél nincs az a mértékadó 
rabbinikus tekintély vagy vallástudós, aki más állásponton lenne. Eb-
ben a kérdésben mindig határozott egyértelmû, mondhatni, magától 
értetõdõ volt a döntés.

Ez nem egyszerûen a régi rabbik szabályainak – a szombati lovag-
lás tilalmának – kiterjesztése, mint sokan gondolják. Az autózásnak 
semmi köze a lovagláshoz. Sokkal súlyosabb törvényszegés, mert míg 
a lovaglás tilalma a rabbinikus szabályok közé tartozik, „a Tóra kerí-
tésének” számít, az autóvezetés a tûzgyújtás és égetés bibliai tilalmát 
szegi meg. A szikra kipattanása és a gáz és olaj égése a vezetõ tevé-
kenységének következménye, és ezenkívül is több kifogásolható te-
vékenységet végez.

•  Érdemes megjegyezni, hogy a szombattartók sohasem tiltakoztak ez 
ellen a döntés ellen. Azok kifogásolják, akik mást sem tartanak be, 
akiknek életében semmiféle szerepet nem játszik a szombat, legfel-
jebb a zsinagógába mennek el. De a szombat sokkal több, mint az 
istentisztelet.

•  Azok tiltakoznak, akik nem tartják a szombatot, messze laknak a zsi-
nagógától, és kijelentik, hogy autó nélkül nem tudnak odamenni. A 
maguk okozta probléma megoldhatatlanságát a rabbinikus tekintélyek 
nyakába varrják, akiknek döntése, úgymond, megakadályozza õket a 
micvá teljesítésében, vagyis a zsinagóga látogatásában.

•  A szombattartó odafigyel arra, hogy lakása közelében van-e zsinagó-
ga. Míg másnak az a legfontosabb, ha új helyre költözik, hogy jó-e a 
környékbeli iskola, a közlekedés, milyenek a vásárlási lehetõségek, 
a szombattartónak az elérhetõ távolságban lévõ zsinagóga is fontos.

•  A szombattartó nyaraláskor vagy utazáskor is meg tudja teremteni 
a szombat atmoszféráját, a szombati nyugalmat, be tudja tartani az 
elõírásokat és a szombat törvényeit, imádkozik akkor is, ha véletlenül 
nincs zsinagóga a közelben. Persze tévedés lenne azt hinni, hogy állan-
dó jelleggel meg lehet teremteni a szombat légkörét zsinagóga nélkül.
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használni szombat elõtt beállított idõzítõszerkezeteket a világítás 
be- és kikapcsolására vagy az automatikus felvonó mûködtetésére.]

 � megfogni bármit, amit szombaton tilos használni, például szer-
számot, pénzt, írószert, elektromos holmit vagy gépet, gyertyát, 
gyufát, pénztárcát: mindezek mukcák, vagyis tiltottak szombaton;

 � esküvõt tartani;
 � utazni szombaton: gyalog is tilos túllépni bizonyos határt. Ez körül-

belül ezerkétszáz méter a város vagy a tartózkodási hely határától; 
ennek a határnak a neve „szombatmezsgye”, töchum sábát, és 
arra való, hogy a szombat szellemének megfelelõen biztosítsa a 
pihenést.

•  Tilosak az olyan tevékenységek is, amelyek a bibliai meghatározás értel-
mében nem möláchák, és nem is vezetnének ahhoz, de a bölcsek úgy 
vélték, hogy „hétköznapi feladatok” – máászé kol –, és csökkentenék a 
nap szentségét (ködusász hájojm). Ebbe a kategóriába tartozik például

 � a házon belül végzett nehéz munka, például a bútorok átrendezése,
 � a televízió nézése, még ha szombat elõtt kapcsolták is be,
 � elõkészületek végzése a szombat utáni tevékenységhez,
 � tornagyakorlatok, atletizálás,
 � üzleti levelezés olvasása.

A GYEREKEKRE VONATKOZÓ 
SZOMBATI KORLÁTOZÁSOK

•  A nagyon kis gyerekeket nem kell eltiltani a szombati tevékenységtõl, de 
a szülõk ne is biztassák õket, hogy tiltott dolgokat csináljanak. Ne kérjék 
meg õket, hogy hozzanak valamit, tépjenek, gyújtsanak villanyt stb.

•  Amint a gyermek elég értelmes hozzá, négy-öt éves korától kezdve, 
tartózkodnia kell a szombaton tiltott tevékenységek végzésétõl. A szülõk 
példamutatása a legjobb tanító. Ne szidjuk le a gyereket: csöndesen 
emlékeztessük kötelességére.

•  A szombat a gyermek tudatában az örömhöz, ünnepi érzéshez kapcso-
lódik, hiszen szépen felöltöztetik és a zsinagógába viszik, édességeket, 
süteményt kap, énekel az asztalnál, ahol a kidust és a hávdálát hallgatja, 
együtt van szüleivel, akik ilyenkor többet foglalkoznak vele, mint más-
kor. Ezért a korlátozásokat nem a boldog gyermekkor nehézségeiként 
éli át, hanem úgy, hogy bizonyos tevékenységek helyett ilyenkor más, 
még örömtelibb tevékenységekben vesz részt.
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 � vágni vagy tépni (ez nem vonatkozik az ennivalóra),
 � halászni, csapdát állítani,
 � kertet és füvet gondozni: ásni, ültetni, szaporítani, gyomlálni, vág-

ni, visszavágni, kaszálni, szüretelni, virágot vagy leveleket tépni, 
locsolni (ezek a szobanövényekre is vonatkoznak),

 � hordani: egy tárgyat „közterületen” hat lábnál (nem egészen két 
méternél) távolabbra, „magánterületrõl” „közterületre” – vagy 
fordítva – tolni vagy vinni.

•  A szombati tûz: A fõzés tilalma nem azt jelenti, hogy csak hideget 
ehetünk szombaton. Ellenkezõleg, a szombat nem lehet teljes meleg 
étel nélkül. Ezért találták ki a „szombati tûzhelyet”. A tûzhelyet szom-
bat elõtt kell elkészíteni. Bádog- vagy alumíniumlapot (vagy más, 
jó hõvezetõ fémlapot) teszünk az égõre, amelyet még szombat elõtt 
meggyújtottunk. Állítsuk lángját közepesre vagy takarékra, az elektro-
mos tûzhelyét alacsony fokozatra, és hagyjuk rajta egész szombaton 
a lemezt. A meleg ételt vagy a teát, amit szombat elõtt elkészítettünk 
rátesszük, és szombaton bármikor levehetjük.

Rabbinikus törvények

•  A rabbik és a bölcsek, felelõsnek érezvén magukat azért, hogy senki 
akaratlanul, gondatlanságból, önkéntelenül meg ne szegje a Tóra tör-
vényeit, „óvórendszabályokat” alkottak, amelyek gözérot – a szombatra 
vonatkozóak svut – néven ismertek, amelyeknek betartása éppannyira 
kötelezõ, mint magáé a Tóráé, bár áthágásuk nyilvánvalóan kisebb 
büntetéssel jár, mint amazoké. A gözérot szerint tilos

 � a Biblia által tiltott möláchákhoz hasonlóakat végezni, mert ösz-
szetéveszthetjük a kettõt, és esetleg áthágjuk a bibliai tilalmat;

 � olyan munkát végezni, amely óhatatlanul magának a möláchának 
a végzéséhez vezet.

• A rabbinikus törvények szerint tilos

 � venni és eladni (ezt már a héber próféták is a szombat megszegé-
sének tekintették);

 � állatot megülni;
 � hajózni;
 � hangszeren játszani;
 � villanyt vagy más elektromos eszközt – rádiót, telefont, televíziót – 

ki- vagy bekapcsolni (vannak tudósok, akik ezt a tilalmat a döorétá 
kategóriájába sorolják, tehát bibliai eredetûnek tekintik); [Lehet 
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möláchának. Ha adna, szombati törvényeket sem kellene alkotnia. A 
pontatlan, zavaros törvény, amelyet bárki saját tetszése szerint alkal-
mazhat, céltalan és haszontalan.

Miután a szombatnak céljai, határozott célkitûzései vannak, ame-
lyeket szellemi úton lehet elérni, a Tóra által körvonalazott möláchá 
a kulcs a szombat meg ér té séhez és megtartásához.

•  A modern technológia eszközei, gépei, módszerei, amelyek a Tóra 
adása és a Talmud bölcseinek idejében még ismeretlenek voltak, nem 
teszik automatikusan elévültekké a szombat törvényeit. Ellenkezõleg: 
az élõ törvény – márpedig a zsidó törvények mindig is „élõ törvények” 
voltak, és ma is azok – képes az új feltételekhez alkalmazkodni, az új 
feltételeket és körülményeket saját jogelvei alapján elbírálni.

A fejlõdés így állandóan beépült a tórai parancsolatok szerkezeté-
be. Ha nem így lenne, a zsidóság már régen elpusztult volna. A tör-
vények alapját képezõ elméleti fogalmak ismeretében képesek a rab-
bik elbírálni, hogy a fejlõdés eredményének használatát megengedi 
vagy tiltja a Tóra – akár szombaton, akár máskor –, s persze ez nagy 
és mélyreható tudást igényel. Elégedjünk meg annyival, hogy erre Mó-
zes ötödik könyvének 17:9-11. szakasza jogosítja fel õket: „Menj el... 
a bíróhoz, aki abban az idõben hivatalban lesz... aszerint járj el, amit 
õk megmondanak neked... ne térj el attól, amit mondanak neked...”

•  A Misná (Sábát 7:2) harminckilenc, möláchának számító kategóriát 
sorol fel. Ezek, valamint az ezekkel azonos elv alapján végzett – vagy azo-
nos célt szolgáló – feladatok a bibliai törvény szerint tiltottak szombaton.

•  Íme, néhány olyan tevékenység, amely a Tóra szerint möláchának 
számít, ezért szombaton tilos végezni:

 � fõzni és sütni (akkor is, ha nem kell hozzá tüzet gyújtani),
 � õrölni, metélni, szûrni,
 � ruhát mosni (kézzel vagy géppel),
 � kötni, horgolni, hímezni,
 � varrni, ragasztani, enyvezni,
 � építeni vagy javítani: bármiféle építõtevékenységet és ház körüli 

javítást végezni,
 � írni (vagy kitörölni), rajzolni, festeni, színezni, gépírni,
 � hajat vágni, borotválkozni, körmöt vágni,
 � tüzet gyújtani (vagy eloltani): új tüzet gyújtani vagy égõ tûzrõl átven-

ni, tüzet szítani vagy lohasztani (kotorni, üzemanyagot, fát, olajat, 
papírt rátenni vagy kivenni belõle, szabályozógombbal manipulálni), 
gyertyát gyújtani, gyufát vagy öngyújtót használni, dohányozni,
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•  Ha az asszonynak az est beállta után azonnal el kell kezdenie valami-
lyen hétköznapi munkát (tûzgyújtást stb.), és még nem hallgatta meg 
a hávdálát, elõször a következõt kell mondania:

.ָּברּו ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלחֹול
Boruch hámávdil béjn kojdes löchojl.
„Áldott Õ, ki elválasztja a megszenteltet a világitól.”

Ezzel a szombat befejezõdött számára.

A SZOMBATON TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK
Bibliai törvények

•  A Tízparancsolatban és mindenütt másutt is a Tóra állandóan figyel-
mezteti Izraelt, hogy semmiféle möláchát – amit munkának szoktak 
fordítani – ne végezzen szombaton. Nemcsak a tiltó parancsolatokban 
találjuk meg ezt – „...ne végezz semmiféle möláchát [munkát], sem 
te, sem fiad, sem leányod...” (2Mózes 20:10., 5Mózes 5:12-14.) –, 
hanem a felszólítók is a nap „megszentelésére”, „szentté” tételére, a 
róla való „megemlékezésre”, „megtartására”, a „pihenésre” intenek 
(2Mózes 23:12.).

•  A „möláchá” héber fogalma nem teljesen azonos a „munka” fogalmá-
val. Ezért egyszerûbb, ha a héber szót használjuk, vagy körülírjuk „a 
szombaton tiltott tevékenység” kifejezéssel.

A „munka” szó általában olyan tevékenységet jelent, amelyet vagy 
1. állásban, hivatásként, foglalkozásként végzünk, vagy 2. nagy fizikai 
erõkifejtést kíván. Ezek közül egyik sem azonos azzal, amit a „möláchá” 
jelent a Tóra szerint. Ha így lenne, a szombati pihenés mindenki szá-
mára mást jelentene. Amit az egyik ember keresõfoglalkozásként ûz, 
az a másiknak szórakozás. Amit az egyik szívesen csinál, azt a má-
sik gyûlöli. Ami az egyiknek nehéz, az a másiknak könnyû. Eszerint 
a rabbi vagy a tanító nem adhatna szombaton tanácsot vagy utasí-
tást, és a gyengéknek tilos lenne valami terhet cipelniük még a laká-
son belül is. Ezek a dolgok nem tiltottak mint möláchák. Ezenkívül a 
„munka” fenti meghatározása alapján a szombati pihenés elvesztené 
szellemi jelentését.

•  A Szóbeli Tan meghatározza, mit ért az Írás möláchán. Leírja azokat 
a tevékenységeket és feladatokat, amelyek ebbe a kategóriába tartoz-
nak. Nem ad lehetõséget, hogy mindenki maga döntse el, mi számít 
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hétköznapból a szombathoz”, s ahogyan a szombatot még napnyugta 
elõtt köszöntik, úgy búcsúztatását is jóval az est beállta után tartják. A 
nagy „vendéget” még marasztalják kicsit, mielõtt búcsút vesznek tõle.

Hávdálá

•  Ahogyan a kidus elmondásával köszöntjük a szombatot, ugyanúgy 
búcsúztatjuk el a hávdálával.

•  A hávdálát, ami „elválasztást”, „elkülönítést” jelent, napnyugta után 
bármikor lehet mondani. A zsinagógában a rövid esti (mááriv) isten-
tiszteletet követi. Otthon is el kell mondani, hogy azok a családtagok 
is hallják, akik nem voltak ott a templomban.

•  A hávdálát egy pohár bor fölött mondják, és külön áldást mondanak 
az illatos fûszerre (böszámim) és a fényre (nér). A fûszer azt jelképezi, 
hogy az édes illat – amely a rabbinikus források szerint inkább a lé-
lek, semmint a test gyö nyö rû sé gé re szolgál – valamilyen úton-módon 
megvigasztal a „többlet lélek” távozásáért, amelytõl a szombat végén 
búcsút kell vennünk.

A fényt, amelyet szombaton nem szabad meggyújtanunk, a szom-
bat után legelõször vallási célra használjuk. Mint az új héten végzett 
elsõ tevékenység szintén a világ teremtésének elsõ pillanatát jelképe-
zi, amikor Isten azt mondta: „Legyen világosság!”

•  Ha nincs bor, más italokat, például sört vagy likõrt is lehet használni 
a háv dá lá hoz.

•  A zsidó kegyszereket árusító boltokban a hávdálához szükséges 
illatosfûszer-keverékeket is tartanak. A fûszertartók általában míves 
ezüst-, réz-, krómozott vagy famunkák: böszámimdoboznak hívják õket.

•  A hávdálá-gyertya különleges, két vagy több szálból font gyertya, 
mert a hávdálához fáklyafény szükséges. Különbözõ méretben és 
színben árusítják. Ha nincs hávdálágyertyánk, két közönséges gyertyát 
is használhatunk. Fordított V alakban tartsuk õket, hogy lángjuk felül 
összeérjen, ezáltal olyanok lesznek, mint a fáklya.

•  A gyertyát a család egyik tagja (rendszerint egy gyerek) tartja a hávdálá 
alatt.

•  Ha nincs felnõtt férfi a háznál, aki a hávdálát elmondja, az asszony 
teljesítse ezt a micvát.
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•  A szombat reggeli istentisztelet után újra kidust mondunk. Ezt megte-
hetjük akár a zsinagógában, akár odahaza, a szombati étkezés elõtt.

A három szombati étkezés

•  Különleges micvá szombaton három étkezést (sálos szöudot) tartani. 
Ezek közül az egyik a péntek esti vacsora, a másik kettõ napközben 
van. Azokban a közösségekben, ahol a szombat reggeli istentisztelet 
sokáig tart, déltájban vagy késõbb van a második étkezés ideje. A 
harmadik, a szöudá slisit késõ délután van, napnyugta elõtt. Ez rend-
szerint egyszerû szokott lenni, de kenyér vagy chálá jár hozzá. (Több 
zsinagógában szokás, hogy helyben fogyasztják el a szöudá slisitet a 
délutáni minchá és az esti mááriv istentisztelet között.)

•  A másik két szombati étkezésre is érvényesek azok az elõírások – a 
kézmosás, a két szombati cipó megszegése, a zmirot-éneklés, hála-
mondás stb. –, amelyeket a péntek esti vacsora ismertetésénél leírtunk.

A SZOMBAT BEFEJEZÉSE
A nap vége

•  A szombat nem akkor fejezõdik be, amikor a Nap lenyugszik, hanem 
este, amikor a csillagok feljönnek. Az este akkor kezdõdik, amikor leg-
alább három csillagot látni. Persze már régóta számításokat használnak 
az est beálltának megállapítására.

A napnyugta (skiát háchámá) és az este (cét hákochávim) közöt-
ti idõ a hagyomány szerint nem nappal, és nem is éjszaka. Héberül 
úgy nevezik: bén hásmásot. Egyszerre tartozik mindkét naphoz, de 
még a szombat része, tehát bizonyos tevékenységek ez alatt az idõ 
alatt is szombatszegésnek számítanak. A péntek esti bén hásmásot is 
a szombathoz tartozik.

•  A napnyugta és az este közötti idõ hossza a földrajzi helyzettõl függ. Az 
Egyenlítõn egy pillanatig tart, de az Egyenlítõtõl való távolság arányában 
egyre hosszabb ideig tart. (budapesti idõ szerint kb. harminc-negyven 
percig.)

Érdemes egy zsidó naptárban utánanézni, hogy pontosan mikor 
fejezõdik be a szombat.

•  Sok hívõ zsidó – és több közösség is – azt az elvet követi, hogy kü-
lönleges micva „elvenni a világiból, és hozzátenni a megszentelthez: a 
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 � olvasás és/vagy tanulás,
 � beszélgetés a gyerekekkel arról, mit csináltak egész héten, és/vagy 

a leckéjük átnézése,
 � séta,
 � szomszédi, baráti összejövetel,
 � részvétel a zsinagóga vagy más szervezetek által rendezett 

elõadásokon, vitákon vagy közös tanuláson,
 � alvás, korai lefekvés vagy szombat délutáni szieszta,
 � sakkozás, ostáblázás és más társasjátékok; a gyerekek az egész 

heti tanulás után szívesen foglalkoznak ilyesmivel,
 � a gyerekek és fiatalok számára rendezett szombati összejövetele-

ken való részvétel, ahol közös éneklés, vitafórum, beszélgetés a 
program.

•  A szombat délután – az istentisztelet és a szombati ebéd utáni idõ – is 
alkalmas ezekre a tevékenységekre.

•  A szombattartó nem unatkozik, mintha tétlenül töltötte volna idejét, 
inkább úgy érzi, hogy a csöndes örömben töltött órák túl hamar elteltek.

SZOMBAT NAPJA

A reggeli istentisztelet

•  A szombat reggeli istentisztelet a hétköznapinál hosszabb és részlete-
sebb: a részvétel a szombat megtartásához tartozik.

•  A szombati istentisztelet idõtartama különbözõ tényezõktõl függ:

 � a heti Tóra-szakasz olvasása központi szerepet játszik a szombati 
istentiszteletben,

 � a rabbi beszédének meghallgatása a legtöbb zsinagógában elterjedt 
szokás,

 � szintén elterjedt és dicséretes szokás az imák közös eléneklése,
 � a kántor és a kórus szereplése hozzájárul a hét legfõbb istentisz-

teletének szépségéhez, és szintén idõt vesz igénybe,
 � idõnként egyéb szertartásokat is az istentisztelet idején tartanak, 

például a bár micvákat.

•  Általában a hagyományos gyülekezetekben elég nagy skálája van az 
imaidõk kezdetének, vannak helyek, ahol reggel fél nyolckor, másutt 
csak délelõtt tízkor kezdenek. Az istentisztelet rendszerint két-két és 
fél órát vesz igénybe, és így déltájban fejezõdik be. 
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Ezek az ürügyek csak a szombat szellemének elsorvadását segítik elõ: 
„pihenõnappá” világiasítják a szombatot.

Az „örömöt okozó” szombati tevékenységek csakis olyasmik lehet-
nek, amik megfelelnek a szombat szellemi céljainak, a nap különle-
ges szentségének. Nem szabad áthágniuk a Tóra vagy a rabbinikus 
elõírások tilalmait. A Tóra halachikus fegyelmének figyelmen kívül ha-
gyása elkerülhetetlenül a különleges szombati örömnek és a szombat 
szellemének eltûnéséhez vezet.

•  A Tóra-tanulás egyike azoknak a tevékenységeknek, amelyeket sza-
bad szombaton folytatni. A Tóra-tanulás és a szombat kapcsolata az 
õsi idõkig nyúlik vissza. A Midrás Tánchumá felteszi a kérdést: miért 
van az, hogy a vájákhél szó – „És összegyûjtötte Mózes Izrael fiainak 
egész gyülekezetét...” csak a szombat megtartásával foglalkozó szakasz-
ban (2Mózes 35:1.) fordul elõ a Tórában, másutt sehol? A bölcsek a 
következõ választ adják: „Azért, mert Isten így szólt Mózeshoz: Menj, 
és minden szombaton gyûjtsd össze a gyülekezetet, és tanítsd nekik a 
Tórát!” Azt is mondják a bölcsek: „Izrael azért kapta a szombatot és 
az ünnepeket, hogy Tórát tanulhasson.” A legtöbb ember egész héten 
dolgozik, nem érnek rá belemélyedni a tanulásba. De szombaton és az 
ünnepeken van rá idejük: mindenki annyit tanulhat, amennyit csak bír.

Bár a szombat reggeli istentiszteleten a Tóra-tekercsbõl való nyilvá-
nos olvasással formálisan eleget teszünk az elõírásnak – hiszen pontosan 
ezért olvasunk Tórát szombaton a zsinagógában –, fontos, hogy minden-
ki maga is állandóan fejlessze tudását. A szombat ideális megoldást ad, 
hogy minden héten néhány zavartalan órán át magunkban vagy társaság-
ban tanuljunk. Szombaton nem hivatkozhatunk arra, hogy „nincs idõnk”.

Az idõk folyamán kialakult a heti Tóra-szakaszok magyarázatai-
nak irodalma. Van, aki ezeket tanulmányozza. Van, aki a Talmud-
dal vagy a törvényekkel foglalkozik. Mások a zsidó jog köteteit forgat-
ják, vagy a Biblia különbözõ könyveit olvassák. Megint mások a zsi-
dó történelmet vagy filozófiát veszik elõ. Akár régebbi ismereteinket 
bõvítjük, akár újakat szerzünk, akár Talmud-tudósok vagyunk, akár 
csekély zsidó tudással rendelkezünk, a vallási tanulmányok éltetõ ele-
mei a szombat szentségének.

A szombat megtartása és a zsidó tudás közötti kapcsolatot nem sza-
bad megszakítani. Az a zsidó közösség, amely elhagyja a szombatot, 
vagy csak jelképesen tartja meg, elõbb-utóbb a zsidóságot is elhagyja.

•  Az évszaktól és lakóhelytõl függõen az alábbi tevékenységeket végez-
hetjük az istentiszteleten és a szombati vacsorán kívül fennmaradó 
idõben:
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•  A chálát ezután darabkákra vágják, és mindenki kap belõle. A töb-
bieknek ilyenkor nem kell külön elmondani az áldást, ha a családfõ 
áldására „Ámén!-t” mondtak, és a családfõ gondolt rájuk, miközben 
az áldást mondta.

•  A két chálának szegetlennek kell lennie. A nevük lechem misne, s azért 
van kettõ, hogy emlékeztessenek bennünket a dupla adag mannára, 
amelyet a hatodik napon gyûjtöttek az izraeliták, hogy szombatra is 
jusson (2Mózes 16:22.).

A két chálá a negyedik parancsolat kétféle megfogalmazására is 
emlékeztet – a két gyertyához hasonlóan: „Emlékezzél meg a szombat 
napjáról...” és „Õrizd meg a szombat napját...”

Ha nincs két egész cipónk, lehet zsemlét vagy maceszt is használ-
ni akár az egyik, akár mindkettõ helyett. Csak a házigazda első, ke-
nyérre mondott áldásához szükségesek a szegetlen cipók – utána le-
het például szeletelt kenyeret, kalácsot használni.

•  A szombati étkezés ünnepi legyen. Azt az ételt tegyük az asztalra, amit 
a család a legjobban szeret. Persze gondoljunk arra, hogy az ételt elõre 
el kell készíteni, tehát ne tálaljunk frissensültet, grillsütött húst.

•  Szokás az étkezés szüneteiben zmirotot – rituális dalokat – énekelni 
az asztalnál. Ezek többnyire a középkor folyamán született versek, 
amelyek a szombati pihenést és a szombat dicsõségét éneklik meg. 
Mindegyiküknek többféle dallama is van. Nem kötelezõ, hogy éppen 
ezeket a dalokat énekeljük: lehet más vallásos, vagy egyéb szellemi 
témájú éneket is.

•  Kötelezõ köszönetet mondani Istennek étkezés után, hogy teljesítsük 
a Tóra elõírását: „És enni fogsz, és jól fogsz lakni, és áldani fogod 
az Örökkévalót...” (5Mózes 8:10.) Az étkezés utáni áldás – a birkát 
hámázon – a vacsora csúcspontja. A hét többi napján többnyire 
sietünk, s dallam nélkül, hadarva mondjuk ezt az áldást, szombaton 
viszont nyugodtan el kell énekelni: így még az óvodáskorú gyerekek is 
könnyen meg tudják tanulni.

„SZABADIDÕS TEVÉKENYSÉGEK” SZOMBATON
•  Dicséretes dolog szombaton lélekgyönyörködtetõ, kellemes és örömteli 

dolgokkal foglalkozni, de olyasmit nem szabad csinálni, amivel meg-
szegjük a szombatot. Sem a szellemi, sem a fizikai szombatszegés nem 
igazolható azzal, hogy „örömöt okoz”, „kellemes” vagy „élvezetes”. 
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•  A bölcsek vezették be azt a szabályt, hogy a „megemlékezést” – a kidust 
és a hávdálát – egy-egy pohár bor fölött mondjuk, mert ez az öröm és 
az ünnep hagyományos jelképe.

•  Ha nincs bor, a kidust a két szegetlen szombati cipó – chálá (bár chesz) 
– fölött is elmondhatjuk. Ilyenkor a kenyérre mondott áldás helyettesíti 
a borra mondandót.

•  Bármilyen, legalább egydecis pohárba ki lehet tölteni a bort, de szebb, 
ha külön kidusserleget használunk, mert ez megszépíti a micvát.

•  Csak kóser, szõlõbõl készült bort szabad használni. A borra mondandó 
hagyományos áldás, a boré pri hágáfen csak a szõlõborra mondható, 
más gyümölcs borára nem. Ha nincs szõlõbor, a chálá (bárchesz) fö-
lött kell kidust mondani.

•  Aki egészségi okból nem ihat bort, kóser szõlõlét igyék. Erre ugyanazt 
az áldást kell mondani, mint a borra.

•  A nõk úgy teljesíthetik a kidus kötelezettségét, hogy meghallgatják, 
és a végén rámondják: „Ámén!” Ha nincs felnõtt férfi a háznál, nõ 
mondja a kidust.

•  Bár a kidust egy felnõtt férfi mondja a többiek nevében is, aki akarja, 
vele mondhatja.

•  Jó, ha a fiúgyerekek, akik már tanultak héberül olvasni, mondják a kidust, 
mert így megtanulják a szombati szertartás fontos részét. (Hasonló okból 
szoktak a kislányok édesanyjukkal együtt saját szombati gyertyát gyújtani.)

•  A kidus alatt a chálának – a bárchesznak – letakarva kell maradnia.

•  A kidus elmondására a többiek „Ámén!-nal” válaszolnak. Aki kidust 
mondott, iszik a borból, és ad a többieknek is. Ezeknek már nem kell 
rá áldást mondaniuk.

A szombati lakoma

•  A kidus után szertartásos kézmosás következik. Ez úgy történik, hogy 
megtöltünk egy poharat, kancsót vagy tálkát vízzel, s elõször a jobb, 
azután a bal kézre öntünk belõle. Mielõtt megtörölnénk a kezünket, az 
ide vonatkozó áldást mondjuk el.

•  A kézmosás után nem beszélünk, hanem azonnal asztalhoz ülünk. A 
családfõ leveszi a cháláról a terítõt, és kezében tartva õket, elmondja 
a kenyér fölötti áldást.
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zsinagógában közös énekléssel szokták kísérni a szertartást, és ebben 
a lelkes légkörben fogadják a szombatot.

•  Bár a nõknek abban a pillanatban kell meggyújtaniuk a szombati gyer-
tyákat, amikor a szombat beköszönt, a férfiak számára ez a pillanat 
a kábálát sábát alatt következik be, amikor elmondják a Mizmor sir 
löjom hásábát... (lásd 77. oldal) kezdetû szombati zsoltárt.

•  A betegség, a különleges idõjárás vagy a nagy távolság elfogadható 
indokok a zsinagógától való távolmaradásra. Ilyen esetben otthon kell 
elmondani a szombati imákat.

•  Ha otthon imádkozunk, a szombati gyertyák meggyújtása után kell az 
imákat mondani. A szertartás, amennyire lehet, hasonlítson a zsina-
gógaihoz. Az Ámidá imát csöndesen kell mondani, egyenesen állva, 
Izrael országa, Erec Jiszráél felé fordulva.

•  Amerikában elterjedtek a „késõ esti istentiszteletek”, melyek késõ õsz 
és kora tavasz között péntek esténként, fél kilenc körül kezdõdnek. 
Semmi nem tiltja, hogy ezeken az oneg sábát összejöveteleken hagyo-
mányos szombati dalokat énekeljenek, vendég elõadókkal, rabbikkal 
beszélgessenek. A helyi közösség igényei szerint szervezik ezeket a 
programokat.

Ezek a „szertartások” természetesen nem helyettesíthetik sem a 
péntek esti, sem a szombat reggeli hagyományos istentiszteletet. De 
ha a szombat köszöntését az elõírt idõben megtartják, ezek az esti ösz-
szejövetelek alkalmasak a szellem felfrissítésére.

Az otthoni szertartás és a kidus

•  A péntek esti kábálát sábát és mááriv istentisztelet vagy az otthoni 
imádkozás után a család a szombati asztalnál közösen el szokta énekelni 
a Sálom áléchem... kezdetû dalt.

•  Ezután a családfõ egy pohár borral a kezében elmondja a szombati 
kidust, a megszentelést, a többiek nevében is. Nincs elõírás arra, hogy 
a többiek üljenek vagy álljanak a kidus alatt.

Tórai elõírás viszont, hogy a szombatot szóban kell megszentelni. 
Le van írva: „Emlékezzél meg a szombat napjáról, hogy megszentel-
jed...” (2Mózes 20:8.) Bölcseink azt tanítják, hogy ez a „megemléke-
zés” a szombat kezdetén a megszentelés – kidus –, a szombat befeje-
zésekor pedig az elválasztás – hávdálá – elmondása.
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•  Bár a vallási elõírások teljesítésénél az áldásmondásnak mindig meg kell 
elõznie a micvát, ebben az esetben elõbb a gyertyákat kell meggyúj-
tani, azután kell elmondani az áldást. Ennek egyszerû oka van. Az 
áldás elmondása után hivatalosan beköszönt a szombat, amikor már 
tilos tüzet gyújtani. Ezért áldásmondás közben kézzel eltakarjuk sze-
münket. Ha utána ránézünk a gyertyákra, a szombati lángok látványa 
felér a micvá teljesítésének gyö nyö rû sé gé vel.

•  Amikor a gyertyák már égnek, a Sábát sálom szavakkal szokás kö-
szönteni egymást.

•  A szombati gyertyákat a szombat esti ünnepi asztalon kell meggyújtani. 
Ha ez nem megoldható, legalább ugyanabban a szobában gyújtsuk 
meg õket.

(Különleges körülmények között, például szállodában, üdülõben 
vagy betegség esetén ettõl el lehet tekinteni, és a legalkalmasabb he-
lyen kell gyertyát gyújtani.)

A szombati asztal

•  A szombati asztalon a gyertyákon kívül a következõ dolgokat kell az 
asztalfõn elhelyezni:

 � két felvágatlan szombati cipót – amelyeket chálának hívnak [„ma-
gyarul” bárchesznak] –, asztalkendõvel vagy szalvétával letakarva 
(van, ahol külön, díszes cháláterítõt használnak, és ezt csak ajánlani 
lehet, mert emeli a szombat szépségét);

 � egy kiduspoharat.

Az esti istentisztelet

•  A péntek esti szertartás neve „szombat köszöntése”, kábálát sábát. 
Kezdetének idejét többnyire kiírják a zsinagógában: az otthoni gyer-
tyagyújtás után kezdõdik.

•  Bár a nõk nem kötelesek részt venni a szertartáson – és a szombatra 
való gondos elõkészületek fáradalmai után „levegõt kell venniük” –, a 
szombat szelleme emelkedettebb, ha az asszonyok is elmondják otthon 
az imákat. Sokan az istentiszteletre is elmennek.

•  A család férfi tagjainak és a gyerekeknek mindent meg kell tenniük, 
hogy a péntek esti zsinagógai szertartáson – amely közvetlenül nap-
lemente elõtt kezdõdik – részt vehessenek. Ez az esemény körülbelül 
negyven-ötven percig tart, és páratlan szellemi tartalma van. Sok 
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SZOMBAT ELÕESTÉJE

A szombati gyertyák

•  A család számára a szombat hivatalosan a szombati gyertyák meggyúj-
tásával kezdõdik.

•  Ezt a vallási kötelességet az asszonynak kell teljesítenie. Az a nõ, aki 
házasságkötéséig egyedül élt, az esküvõje utáni elsõ szombaton köteles 
elõször gyertyát gyújtani.

•  Ha két vagy több férjes asszony él egy lakásban – akár állandóan, akár 
ideiglenesen –, külön-külön szoktak gyertyát gyújtani.

•  Ha az asszony nincs otthon, vagy nem tudja teljesíteni az elõírást, 
vagy ha nincs a házban asszony, a férfi gyújtja meg a gyertyákat. Bár 
elsõsorban az asszonyok kötelessége ez, de a szombat szertartásához 
szorosan hozzátartozik a gyertyagyújtás, és a férfi is köteles gondos-
kodni róla.

•  A szombati gyertyákat körülbelül napnyugta elõtt húsz perccel kell meg-
gyújtani. Ha nincs zsidó naptárunk, amelyben a gyújtás ideje a helyi idõ 
szerint fel van tüntetve, az aznapi újságban nézzük meg, hogy aznap 
hány órakor megy le a Nap, és ehhez igazítsuk a gyújtást. Napnyugta 
után nem szabad a gyertyákat meggyújtani.

•  Szabad valamivel korábban is meggyújtani a gyertyákat: például a nyári 
hónapokban, amikor hosszúak a napok, a szombat bejövetele elõtti 
órában már meg lehet gyújtani õket.

•  Legalább két gyertyát kell gyújtani. Ezek a negyedik parancsolat két-
féle szóhasználatát jelképezik: Záchor – Emlékezzél meg a szombat 
napjáról, hogy megszenteljed (2Mózes 20:9.) és Sámor – Õrizd meg 
a szombat napját, hogy megszenteljed (5Mózes 5:12.)

•  Vannak családi vagy helyi szokások, amelyek szerint három vagy több 
gyertyát gyújtanak, vagy minden gyermek születése után eggyel többet. 
Mindenki annyival többet gyújthat, amennyivel akar.

•  Általában erre az alkalomra készült, fehér gyertyákat használnak. Ha 
nincs ilyen gyertyánk, használhatunk bármilyen ünnepi asztalra való, 
színes vagy formázott gyertyát. Csak az a fontos, hogy elég nagyok 
legyenek, hogy fényük a szombati vacsora után még jó ideig kitartson.

Bármilyen gyertyatartót szabad használni, de jó, ha van egy pár 
külön szombati gyertyatartónk vagy kandeláberünk.
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KÉSZÜLÕDÉS A SZOMBATRA

•  A szombat iránti megbecsülésre és gyönyörûségének befogadására már 
megérkezése elõtt fel kell készülnünk.

•  Úgy kell megtenni az elõkészületeket, mintha egy híres embert fogad-
nánk házunkban.

• Hogyan készüljünk a jeles vendég fogadására?

 � Az embernek úgy kell hazaérnie a munkából, hogy legyen ideje 
megfürödni és átöltözni.

 � Az anya figyeljen oda arra, hogy õ és gyermekei tiszták legyenek, 
tisztába öltözzenek.

 � Az étkezõasztalon ünnepi teríték legyen: a legszebb étkészletet és 
evõeszközt tegyük fel.

 � A vacsorát elõre el kell készíteni, és másfajta ételekbõl kell állnia, 
mint hétköznap. Ha szegények vagyunk, ilyenkor eszünk halat és 
húst. De ahol a hús és a hal mindennapi eledelnek számít, ott is 
lehet jobban, ünnepiesen elkészíteni.

 � A lakást alaposan ki kell takarítani, de legalábbis rendet kell csinálni 
benne.

 � A család minden tagjának részt kell vennie a házimunkában.
 � Képzeljük el, hogy családtagjainkat állandóan szomszédok, barátok, 

üzletfelek keresik, mialatt a nagy vendég nálunk van. Ez nemcsak 
tapintatlanság a vendéggel szemben, hanem nagyon zavaró is.

Minderrõl a vendég érkezése elõtt kell gondoskodnunk.

•  Nem szép dolog, amikor a szombat szellemét készülünk fogadni – de 
más ünnepi étkezés alkalmával sem –, ha a gyerekek játszóruhában 
vagy farmerban ülnek asztalhoz, a felnõttek köznapi ruhában vannak, 
vagy elfelejtettük megtenni az elõkészületeket.
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A nagy jeruzsálemi tudós, Shlomo Joseph Zevin azt állítja, hogy a pi-
henésnek két fajtája van. Az egyik a fáradtság kipihenése. Ez arra való, 
hogy utána folytathassuk a munkát. Bár nyugalmat és pihenést ad a test-
nek (Rási ezt menuchát árájnak nevezi), nem hozza meg a lélek örömét.

A második fajta pihenés valaminek a befejezése, valamilyen cél eléré-
se után következhet. Ilyenkor az ember hátradõl, és megszemléli mûvét. 
Ez a lélek pihenése. Mély elégedettséget érzünk, amely békével és nyu-
galommal tölt el. (Rási ezt nevezi mönuchát márgoának.)

A szombati pihenés a második típusba tartozik. „Hat napon át dol-
gozzál, és végezd minden munkádat!” Képzeljük magunk elé, hogy ab-
ban a pillanatban fejezzük be hat napig tartó tevékenységünket, amikor 
a szombat elérkezik! A szombattartó pontosan ezt érzi. Ebben áll a szol-
gaságtól való megszabadulás értelme.

A ZSIDÓSÁG MEGTARTÓJA

Helyes az a mondás: „Nem annyira Izrael tartotta meg a szombatot, 
inkább a szombat tartotta meg a zsidókat.” A hetente ismétlõdõ szom-
bat emeli ki a népet a többi hat nap robotjából, a keserves kulizásból. 
A szombat méltósága teszi képessé a legnyomorultabb zsidót is, hogy 
kiemelkedjék az alacsony sorból. A szombat teszi lehetõvé, hogy megkér-
gesedett szívû népünk elõvegye a vallásos mûveket, közelebb kerüljön a 
Tórához és a Tóra-tudományhoz. A mai embernek is szüksége van egy 
pihenõnapra, amely több, mint fizikai pihenés: jom menuchá. Aki azt 
gondolja, hogy egy gazdagabb társadalomban nincs többé szükség a robot 
nyûge alóli felszabadulásra, az vagy vak, vagy még sohasem nézett körül.

A mai ember sok ünnepnapot ül meg, de kevés ünnepi napot tart 
meg. Lehet, hogy több szabad ideje van, mint az elõzõ generációknak 
együttvéve, még sincs ideje derûre és megnyugvásra.

A modern ember gyakran vágyik magányos tengeri szigetre, ahol 
békés enyhülésre lelne. Romantikus álom ez, amely soha nem teljesül 
be. De van egy sziget, amelyre az ember visszavonulhat: a szombat, az 
idõ szigete, távol a hétköznapok kontinenseitõl, ahol pontosan ezt a bé-
kés enyhülést lehet megtalálni. S a szombat szigete hetente felbukkan, 
elérhetõ közelségbe kerül.

Ha a zsidóság – még saját hazájában is – elfelejti a szombatot, szelle-
me szertefoszlik, szétporlad. Számunkra, a diaszpórában vagy saját föl-
dünkön, Izraelben ma is a szombat határozza meg kultúránk, hitünk és 
küldetésünk páratlan voltát; ma is a szombat határozza meg a zsidóság 
önmagához és hitéhez való hûségét, szellemi erejét és tettrekészségét.
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szabadságát, így nyilvánítva ki, hogy a szolgaság és elnyomás a 
világ teremtése el leni halálos bûn. Nem meglepõ, hogy az elnyo-
mók minden idõben til tották a zsidóknak a szombat megtartását.2 

De a szolgaság nemcsak azt jelenti, hogy valaki keményen dolgo-
zik, fizetség nélkül vagy éhbérért. Nemcsak az szolgaság, hogy kegyet-
len felügyelõ áll az emberek háta mögött, és nem engedi abbahagyni a 
munkát. Gondoltunk-e arra, hogy magunk vagyunk a legkegyetlenebb 
munkafelügyelõk, s hogy képesek vagyunk magunk rabszolgahajcsáraivá 
válni?

Befejezzük a munkát, de nem tudunk leállni. Találkozóink vannak, 
teljesítendõ kötelességeink vannak. Vannak konferenciák, üzleti tárgya-
lások. Ott van a takarítás, mosás, vásárlás, vacsorakészítés. Egész nap 
hajszoljuk magunkat, miközben azt hisszük, szabadok vagyunk!

Még ha nincs munkahelyünk, akkor is ugyanaz a nyomás nehezedik 
ránk, ugyanaz az idegõrlõ élet vesz körül, ugyanazok a tevékenységek 
hárulnak ránk. Azt hisszük, hogy nem dolgozunk. Lehet, hogy nem ka-
punk fizetést. Lehet, hogy egy kicsivel kényelmesebb az életünk, de a 
lélek, az érzelem és a fizikum nem pihen, az elme és a lélek nem csön-
desedik el.

TELJESEN SZABAD 24 ÓRA

Mikor állhat meg az ember nyomasztó feladatai és kötelezettségei 
közepette, hogy azt mondja: „Igen, sok dolgom van. De a következõ 
huszonnégy órában szabad ember leszek. Kiszakítom magam a világból, 
és semmit nem csinálok, csak szellememmel foglalkozom.”? Ki teheti 
meg, hogy határozottan kijelentse – nem azt, hogy „Befejeztem, most 
pihenek”, hanem –: „Bár még nem fejeztem be a munkát, most abba-
hagyom. Semmi olyasmit nem csinálok, amit csinálni kell.”?

A szombattartó megteheti ezt. Huszonnégy órára szabaddá válik. Sem-
mi nem szakíthatja meg pihenését, elméjének és lelkének nyugalmát, 
kivéve, ha élet vagy halál dolgaiban kell cselekednie. S ezt azért teheti, 
mert a szombat hetente visszatér, mint a hét többi napja: ezen a napon 
a zsidó hétrõl-hétre megpihen. Nemcsak fizikai munkájára vonatkozik 
ez: érzelmeit sem dolgoztathatja. Teljesen más szellem tölti el, amelyet 
hagyományaink többletléleknek, nsámá jötérának neveznek. Ez visel-
kedésmód, tudatállapot.

2 Louis Ginzberg: Students, Scholars and Saints. New York, 1958, Meridian Books, Inc.-Jewish 
Publication Society, 117. oldal.
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nak képzeljük magunkat, megszegjük a szerzõdést, és sport-
nak tekintjük a Tórát. Végül pedig bráchá – áldás –: ha min-
den szombaton megújítjuk szerzõdésünket Istennel, és szolgá-
latára ajánljuk magunkat, akkor Isten minden szombaton újra 
megújítja képességeinket, hogy teljesítsük ezt a szolgálatot. Így 
felismerhetjük, hogy Isten valóban az emelkedettség állapo-
tába juttat bennünket, és ez az állapot különösen szombaton 
érzékelhetõ. Bölcseink ezt úgy fejezik ki, hogy a szombat „kü-
lön lelket” vagy „szuperlelket” ad a zsidóknak.
A szombaton tiltott möláchát így lehet pontosabban meghatá-
rozni: az ember értelmes célt szolgáló gyakorlati tevékenysége. 
Vagy általánosabban: egy emberi célokat szolgáló tárgy elkészí-
tése, megalkotása, átalakítása, nem elsõsorban fizikai erõvel. 
Még el is fáradhatunk estére, bár nem készítettünk semmit a 
möláchá kifejezés értelmében: míg a tevékenység nem volt a 
gondolkodás alkotó végrehajtása, addig nem valósítottuk meg 
a möláchát vagy a munkát. Viszont ha – akár a legcsekélyebb 
erõfeszítés nélkül – létrehozunk valamit, ha csak egy picinyke 
változtatást is teszünk egy emberi célokat szolgáló tárgyon, ak-
kor megszentségtelenítjük a szombatot, megsértjük Istent, és 
nem érdemeljük meg a zsidó nevezetet. A testi erõ – természe-
tünk állati oldala – a technikai ismeretekkel együtt teszi képes-
sé szellemünket, hogy vezesse a világot, és mint emberi lények-
nek ezt kell szombaton alárendelnünk Istennek.

A SZOMBAT, 
MINT AZ EGYIPTOMI KIVONULÁS EMLÉKMÛVE

Ez a motívum szolgaságunkra, helyesebben szabadságunk elnyerésére 
emlékeztet. Ha a szombat egyrészt Istennek való szolgálatunkat tanúsít-
ja, másrészt az emberek szolgálata alóli felszabadulás tanúsága. Az 
emberi lélek, az értelem és a test szabadságát hangsúlyozza. Meg kell 
jegyeznünk, hogy a Tóra szerint szombaton tilos mást dolgoztatni: „sem 
szolgád, sem szolgálónõd, sem barmod, sem az idegen, aki kapuidon belül 
van”, nem dolgozhat. A szolgálat alól ezen a napon nemcsak a birtokos, 
a gazda, a szabad ember szabadul fel, hanem az idegen, a szolga és az 
igavonó jószág is.

A szombat ezért hetente ismétlõdõ isteni tiltakozás a szolgaság 
és elnyomás ellen. A zsidók, amikor pénteken este felemelik a 
ki dus po ha rat, összekapcsolják a világ teremtését és az ember 
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kezik ezek fölött a dolgok fölött. Másrészt minden tevékenység, amely-
lyel az ember változást hoz létre a fizikai világban, alkotómunka. Ennek 
az alapvetõ felismerésnek a fényében magyarázatot nyer sok szomba-
ti törvény. Ezért van, hogy még azok a tevékenységek is, amelyek nem 
járnak különösebb erõfeszítéssel – egy virág leszakítása vagy egy gyufa-
szál kettétörése –, munkának számítanak.

Samson Raphael Hirsch rabbi Horeb címû monumentális mûvében 
így foglalja össze a szombat jelentõségét:

Mindenekelõtt hogyan mutatja ki az ember, hogy õ az elsõ a 
földön? Azzal, hogy mindent átalakít saját céljaira: a földet la-
kóhellyé, az állatokat és növényeket eledellé és ruházattá. Min-
dent az emberi célok szolgálatába állít. Hat napon át Isten aka-
ratából uralkodhat a földön. A hetedik napon tilos átalakítania 
bármit is saját céljaira. Így megtudja, hogy nem rendelkezik tu-
lajdonosi jogokkal a világ fölött. Semmi sem történhet az em-
ber kénye-kedve szerint, mert a Teremtõ Isten tette az embert 
úrrá a földön. Minden szombaton a világ visszatér Isten tulaj-
donába, és ezáltal az ember mindenki elõtt kinyilvánítja, hogy 
csak használati jogot kapott rá.
Ezért még a legkisebb, szombaton végzett munka is tagadása 
a ténynek, hogy Isten a világ Teremtõje és Gazdája: saját gaz-
dánkkal való pökhendi szembeszegülés. Tagadása annak, hogy 
a zsidó embernek nincs más feladata a világgal kapcsolatban, 
mint biztosítani Isten akarata szerinti mûködését. A munká-
tól való tartózkodás viszont igazolja a tényt, hogy Isten a világ 
Teremtõje és Gazdája, Õ a Törvényalkotó; kinyilvánítjuk álta-
la, hogy jól végezzük a zsidó emberre kirótt feladatot.
Ezért a szombati nem dolgozás ot, jelkép minden idõben. A 
szombat azt az igazságot fejezi ki, hogy az Egyetlen Isten min-
den ember Teremtõje és Gazdája, és hogy az ember az Egyet-
len Isten szolgálatára van rendelve. Moéd – idõintézmény –, 
a többi naptól elkülönített nap. Kodes – szent – idõ: ha a hat 
munkanap alatt az ember elfelejtené, hogy a Mindenható Isten 
minden dolgok Forrása és minden Törvény Alkotója, a szombat 
ráébreszti arra, hogy újra Teremtõje felé kell fordulnia. Brit – 
szövetség –, az Isten és a zsidók közötti egyetlen szerzõdés, az 
összes viszony meghatározója. Ha a világot és magunkat Isten 
tulajdonába tartozónak tekintjük, és földi hatalmunkat Isten ál-
tal adottnak, aki azért adta azt nekünk, hogy teljesítsük felada-
tunkat az életben, akkor a Tóra szerint élünk. De ha gazdájá-
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napja, hanem a hét csúcspontja, amely köré a többi nap csoportosul. 
Ha ez az a nap, amelyen függetleníteni próbáljuk magunkat a világtól, 
akkor ez az a nap is, amelyet megpróbálunk szellemi jelentõséggel és 
értelemmel felruházni. Ha ez a nap a test felüdülését szolgálja, ez szol-
gálja a lélek felüdülését is. A szombati „pihenés” teljességgel mást jelent 
a szombattartó zsidó számára, mint puszta feloldódást.

A Tóra a szombatnak két indítékát adja meg. Az egyik szerint a szom-
bat „a világ teremtésének emlékmûve”.

„...hat napon alkotta az Örökkévaló az eget és a földet, a 
tengert és mindazt, ami benne van, és megpihent a hetedik 
napon; ezért áldotta meg az Örökkévaló a szombat napját, és 
megszentelte azt.”

(2Mózes 20:11.)

„Köztem és Izrael fiai közt jel az mindörökre; mivelhogy hat 
napon át alkotta az Örökkévaló az eget és a földet, és a hetedik 
napon szünetelt és megpihent.”

(2Mózes 31:17.)

A második indíték szerint a szombat „az Egyiptomból való kivonu-
lás emlékmûve”.

„És emlékezzél meg arról, hogy rabszolga voltál Egyiptom or-
szágában, és az Örökkévaló, a te Istened kivezetett téged onnan 
erõs kézzel és kinyújtott karral...”

(5Mózes 5:15.)

A SZOMBAT A VILÁG TEREMTÉSÉNEK EMLÉKMÛVE

Milyen tanulsága lehet egy ilyen emlékmûnek? És mit akar mondani a 
Tóra azzal, hogy „Isten megpihent”? Talán emberi lény, aki belefárad 
a munkába, és emberi szükségletei támadnak? Nem: azt tanítja, hogy 
ugyanúgy, ahogy Isten abbahagyta a fizikai dolgok teremtését a hetedik 
napon, az embernek is abba kell hagynia a dolgok létrehozását ezen a 
napon. Hagynia kell, hogy minden menjen tovább magától. Ezzel nem-
csak tanúságot tesz Isten létérõl, hanem követi is példáját.

Azzal, hogy a hetedik napon abbahagyjuk a munkát, kinyilvánítjuk, 
hogy a világ nem a miénk, azaz nem mi, hanem Isten a világ Teremtõje. 
A halak és az állatok, amelyeket nem vágunk le, a növények és virá-
gok, amelyeket nem szakítunk le, a dolgok, amiket nem szabunk ki és 
nem vagdosunk szét – mindezek tanúsítják, hogy az Örökkévaló rendel-
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va tûnik el. Nem titok, hogy a zsidó nevelés modern világban a legtöbb 
zsidónál ma megreked az alapszinten, még ha vannak is köztük olya-
nok, akik öt-hat éven át vallásoktatásra jártak. Aki elérte azt a szintet, 
ami nagyjából megfelel nyolcévi zsidó tanulásnak, azt a közösség már 
Talmud-tudósnak tekinti.

Ha a szombatot és a templomba járást semmibe veszik, a Tóra és a 
Próféták sem számítanak többé napi vagy heti normának, hiszen még 
a rabbik beszédeit sem hallgatják meg, amikbõl némi ismeretet szerez-
hetnének. A Talmud ezt így fejezi ki: „Izrael azért kapta a szombatot, 
hogy Tórát tanulhasson.” A szombat és a zsinagógai istentisztelet nélkül 
a gyerekek vallásos és zsidó tanulmányok iránti érdeklõdése minimum-
ra csökken, és ez a nevelés hatékonyságát is csökkenti. Egy-két generá-
ción belül a szombat elhagyása a judaista ismeretek elkorcsosulásához, 
ezen keresztül az egyéb vallási elõírások elvetéséhez, végül a judaizmus 
erkölcsi értékeinek szertefoszlásához vezet.

A VISSZATÉRÉS KATALIZÁTORA

Herman Wouk megállapította, hogy „a szombat a hagyományokkal 
való szakítás töréspontja, de az a pont is, ahol sok zsidó visszatér a 
judaizmushoz.”1 

A zsidó szombat visszafelé és elõre is messzire terjed az idõben. A fej-
lett nyugati társadalmakban nem ütközik nehézségekbe megtartása, és a 
mai embernek nagy szüksége is van rá a társadalmi hajsza, a rohanó élet-
mód közepette. A csodálatos görög kultúra, amely Platónt és Arisztote-
lészt adta az emberiségnek, és lerakta a nyugati civilizáció és tudomány 
alapjait, annak idején megvetette a zsidókat, mert hetente egy napig nem 
dolgoznak. A zsidókat lustának és semmirekellõnek tartották, nemcsak a 
barbárok, de az a nép is, amelynek alkotásait azóta a világ minden egye-
temén tanulmányozzák. Így gondolkodott az egész civilizált világ egészen 
az utóbbi évszázadokig, amikor kezdték felismerni a pihenõnap értékét, 
és a hatnapos munkahét vált a társadalmi rend alapjává.

A PIHENÉS ÉS A KIVONULÁS EMLÉKÉNEK NAPJA

Gyakran gondolják, hogy a szombat mindössze egy pihenõnap, amelyen 
nem szabad dolgozni. Ez csak részben igaz: a szombat célja, hogy szent 
nap legyen, jom kádos, különbözzék a többi naptól. Nem a lustálkodás 

1 Samuel Belkin: In His Image. New York, 1960, Abelard-Schuman, 15-16. oldal.

XXVI



SZOMBAT, AZ IDÕ SZIGETE

Ha megkísérelnénk leírni azt az érzést, amely szombaton eltölt ben-
nünket, olyan, mintha gyönyörû naplementét próbálnánk meg közvetíteni 
egy vak ember számára. A leggazdagabb szókincs sem lenne elég, hogy 
leírjuk a mámort, amit ekkora szépség láttán érezni: a legnagyobb költõ 
sem tudná soha tökéletesen visszaadni a látványt. Aki kívülrõl szemléli 
a szombatot az olyan, mint a süket ember egy bálteremben, ahol látha-
tatlan zenekar játszik: miután nem hallja a zenét, azt hiheti a táncolók-
ról, hogy egy csapat õrültet lát. Természetesen õ az, aki nem érzékeli a 
hangokat, ezért érthetetlen számára az ütemesen ringó testek látványa. 
Így hiheti a szombatot korlátozások tömkelegének a külsõ szemlélõ, míg 
el nem jön az alkalom, hogy maga is átélje. Csak akkor tapasztalhatja, 
hogy mindaz, amirõl azt gondolta, hogy terhes és kényelmetlen, való-
jában élvezetes és kívánatos. Nem véletlen, hogy a Midrás az örök Pa-
radicsomról, az eljövendõ világról mint hosszantartó, végtelen, örökös 
szombatról, „jom sekulo sábátról” ír, és nem véletlenül vált a szom-
bat gyönyörûségének bibliai eredetû kifejezése, az „oneg sábát” (Jesájá 
58:13.), mára közkeletû – és sokszor félreértett – kifejezéssé.

Másutt a Midrás így írja le Isten szavait: „...Gyönyörû ajándékot tar-
togatok kincsesházamban, amelyet Izraelnak akarok adni. Szombat a 
neve...” Egyetlen szombattartó zsidó sem vitatja ezt: ha egyáltalán hoz-
zátesz valamit, azt mondja, hogy ez magától értetõdõ.

AZ ELSZAKADÁS PONTJA

Kár, hogy századunkban annyi zsidó lemondott errõl a gyönyörû kincsrõl. 
Néhányan szándékosan és tudatosan tették ezt a judaizmus elleni általá-
nos ideológiai forradalom hatására, és ateista, világi ideológiákban keresik 
a maguk és az emberiség üdvét. Mások nem tudatosan, a diaszpóra nem 
zsidó társadalmi környezetének befolyására tettek így, mert ahol élnek, 
ott a vasárnap a nemzeti pihenõnap. Bár a zsidók között is volt, aki 
ellenállt a szombat elvesztésével járó gazdasági kényszernek, a többség 
lelki ereje nem volt ennyire erõs.

Ám míg a szombattól elfordultak elsõ generációja még õrizte a szombat 
emlékét, gyermekeik és unokáik, a második és harmadik generáció tagjai 
felnõttek úgy, hogy csak a legfelületesebb ismereteik voltak a szombatról 
és szellemérõl. Hogy folytassuk a metaforát: hagyták, hogy az új nem-
zedékek süketen forduljanak a zene, és vakon a szombat szépsége felé.

Nemcsak a szombat jelentõsége csökken. A judaizmus ismerete is 
kezdett lehanyatlani, és ennek következtében az egész zsidó életé. Mert 
a szombat az egész judaizmus kulcspontja. Ahol a szombattól elfordul-
nak, ott a zsinagóga kiürül. És ha ez megtörténik, a zsidó nevelés legja-
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A SZOMBAT: AZ IDÕ SZIGETE

A SZOMBAT KIRÁLYNÕ

„Hat napon át dolgozzál, és végezd el minden munkádat, a hetedik nap 
azonban szombat az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz semmi 
munkát... azért áldotta meg az Örökkévaló a szombat napját, és meg-
szentelte azt.” (2Mózes 20:9-11.)

A Tízparancsolatnak ez a szakasza önmagában nem tárja fel azt 
az abszolút meghatározó szerepet, amelyet a szombat játszott a zsi-
dó életben az egész történelem folyamán, és játszik napjainkban is. De 
egyértelmûen kiderül belõle, hogy a tíz közül ez az egyetlen parancso-
lat, amely egyértelmûen vallási elõírással foglakozik, s hogy maga a Min-
denható nyilvánította ki elsõdlegességét az összes, Isten és az ember vi-
szonyára vonatkozó parancsolat közt.

Az Istentõl eredõ elsõdlegességhez társul az a nyomaték, amelyet ma-
guk a zsidók helyeztek rá. A vallásos zsidók a sok parancsolat közepette 
különleges szeretettel viseltetnek a szombat iránt. Az egész judaizmusban 
nincs még egy parancsolat vagy vallási elõírás, amely iránt annyi érze-
lem, odaadás, rajongás fejezõdnék ki, mint a szombat iránt. Ez az egyet-
len elõírás, amely az imák költészetében megszemélyesítve van jelen: 
gyengéden szombat menyasszonynak nevezik. A zsidók számára olyan 
a szombat, mint a sugárzó szépségû menyasszony, a báj és tisztaság 
költõi jelképe, a szerelem és ragaszkodás tárgya. Szombat királynõnek, 
Sábát HáMálkának is hívják, mert a költõk és misztikusok képzeletében 
a királynõ is a fenségesség, szépség és báj szimbóluma, és ilyen a szom-
bat is a zsidók számára. A szombattartó zsidók teljességgel átérzik eze-
ket a költõi megközelítéseket.

A külsõ szemlélõ számára, legyen az zsidó vagy keresztény, a szom-
bat korlátozásnak tûnhet. Szabályainak felületes áttekintése alapján azt 
lehetne hinni, hogy szigorított fegyelmi elõírásai által ezen a napon nél-
külöznünk kell az örömöt és jókedvet. De belülrõl átélve éppen a fordí-
tottját lehet tapasztalni: magasztos légkörben elszakadunk a hétközna pok 
terheitõl, a megszokott napirendtõl, és felüdülésre is szolgál. A lélek meg-
nyugvását, a bensõséges örömöt és szellemi fölemelkedést kíséri ének 
és vidámság ezen a napon.
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liktusokkal terhelt, kifelé irányuló küldetés helyét befelé irányuló nyugodt 
folyamat veszi át, amelynek célja önmagunk megtalálása.

Az idõ áramlásának ez a megfordítása nem korlátozódik a hetedik év-
ezredre. Minden szombat egy-egy ízelítõ az eljövendõ idõbõl, amely az 
egész hétnek nyugalmat kölcsönöz. És noha még az élet háborújának 
sûrûjében élünk, megvan bennünk a képesség az igazi nyugalom per-
ceinek megtapasztalására. Még miközben azon fáradozunk, hogy felül-
emelkedjünk jobbára külsõ jellegû tökéletlenségeinken, még úgy is meg-
érinthetjük idõnként a mindannyiunk lelke mélyén ott rejlõ jóságot és 
tökéletességet.
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Ma azért küzdünk, hogy ne legyen háború és gyûlölet. A Messiás ko-
rában, amikor majd ekét kovácsolunk a kardokból, a békére irányuló tö-
rekvés azt jelenti majd, hogy az emberek mélyebb és értelmesebb módo-
kat találnak arra, hogy különbözõségeiket egy összehangzó egésszé öt-
vözzék. Ma betegségek ellen küzdünk, a hetedik évezred orvostudomá-
nya azonban azért dolgozik majd, hogy tovább tökéletesítse a jó egészsé-
get, és hogy gazdagítsa test és lélek összekapcsolódását. Ma a tudatlan-
ság ellen kell harcolnunk, abban a korban azonban, amikor a világ úgy 
tele lesz az Örökkévaló ismeretével, mint ahogy vizek borítják a tengert, 
a bölcsesség keresése az igazságok végtelen igazságába való mind mé-
lyebb és mélyebb bepillantás lehetõségéért folyik majd.

Mindazonáltal ez nem ad teljes választ a kérdésre, mivel végsõ so-
ron minden változás, minden eltávolodás egy elõzõ állapottól voltaképp 
küzdelem, csata, jóllehet sokkal finomabb eszközökkel vívják, mint azt, 
amelynek célja a rossz legyõzése. Tegyük fel újra a kérdést: miként le-
het a fejlõdés bármely formáját is nyugvásként definiálni?

A fejlõdésnek azonban két iránya van: egy kifelé, és egy befelé tar-
tó. A haladás és a küzdelem, a fokozatosság és a változás egyenlõsége 
olyankor áll fenn, amikor arról van szó, hogy elhagyjuk a helyünket, ami-
kor túlnyúlunk önnön határainkon, hogy fejlesszük magunkat. Van azon-
ban egy befelé irányuló haladás, egy befelé tartó út is, amelynek célja lé-
nyünk mélyebb dimenzióinak felfedezése.

Az ilyen befelé irányuló úton az egymás utáni állomások nem válto-
zást jelentenek, hanem épp a változás ellentettjét: ez olyan állapot, amely 
jobban illik ahhoz, akik igazából vagyunk. Ez a legigazibb értelemben 
vett nyugvás: belehelyezkedés leglényegibb helyünkbe és identitásunkba.

Az Örökkévaló ugyanis azért teremtette az embert az Õ képére, hogy 
az Õ jóságát és tökéletességét tükrözze. Létünk hétköznapi fázisában az 
anyagiság világunkat takaró és lelkünket magába burkoló köpönyege 
olyan életvitelre sarkall minket, amely nincs összhangban valódi identi-
tásunkkal és lényünkkel. Ezért önmagunk és világunk jobbítása küzde-
lem, amit azért vívunk, hogy a valóságot – vagyis inkább azt a valamit, 
amit valóságként érzékelünk – valami olyasmivé változtassuk, ami a mi 
érzékeinkkel felfoghatatlan.

Amikor hat évezrednyi küzdelem és teljesítmény megtermi gyümölcsét, 
amikor a sötétség ellen folytatott hat évezredes harc feltárja a sötétség-
ben rejlõ fényt, akkor érünk majd a teljes szombat és nyugvás korszaká-
ba. Ez nem az emberiség visszavonulásának aranykora, mivel a bennünk 
rejlõ potenciál ugyanolyan végtelen, mint az isteni tökéletesség, amelyet 
tükröz. A haladás iránya azonban megfordul: a változásért folytatott, konf-
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Ez jobban megmagyarázza, miért is a szombat az elsõ nap. A szom-
bat kalandos út a mindennapi életünket jellemzõ küzdelmeken kívül esõ 
idõtlenség birodalmába. Minden egyes szombat után visszatérünk az 
idõhöz kötött létbe. A mozgásként és a hullámzásként értelmezett idõ 
újrakezdõdik.    

A szombat mindazonáltal mégis csupán ízelítõ abból a napból, amely 
teljesen szombat és nyugvás, mivel az élet örökké tart. A hétnapos hét 
egy sokkal nagyobb idõszakasz mikrokozmosza: az egész történelem vol-
taképp hat ezredévnyi munkanapból, és a nyugvás – a messiási kor – he-
tedik ezredévébõl áll (Náchmánidész kommentárja az 1Mózes 2:3-hoz).

Heti szinten a szombat olyan nap, amelyen kiélvezzük a világ fejlesz-
tése és tökéletesítése érdekedében folytatott erõfeszítéseink által elért 
tökéletességet. Kozmikus szinten a Messiás kora akkor jön el, amikor 
a történelem összes nemzedékének összesített teljesítménye megtermi 
gyümölcsét: olyan korszak lesz, amikor hat évezrednyi emberi igyekezet 
minden pozitív cselekedete, szava és gondolata eredményeként létrejön 
egy igazán nyugodt, viszály és küzdelem nélküli, bölcsességgel, jósággal 
teli Teremtõje tökéletessége által uralt világ.

AZ IDÕ VISSZÁJA

A Tóra tanulójának nincs pihenése,
sem ebben, sem az eljövendõ világban, mert írva van:

„Haladnak erõrõl erõre, megjelennek Isten elõtt Cionban.”
(Talmud, Bráchot 64a.)

A szombat mégis életünk szerves része. Még a messiási kor is egy korszak 
az idõben: a történelem hetedik évezrede. Nyilvánvaló, hogy a szomba-
tok is a haladás és a teljesítmény arénái. Ha ugyanis a lét egy teljesen 
statikus állapotát jelentenék, akkor miért tekintenénk idõszakaszoknak 
õket?

A legalapvetõbb szinten ezt úgy magyarázhatnánk, hogy valóban: 
mind a hétköznap, mind a szombat, mind a hat ezredévnyi történelem 
és a messiási kor a haladás és a fejlõdés idõszaka, és a különbség csu-
pán elérésük módjában rejlik. Munkaheteink (és munkaévezredeink) fel-
adatai között ott van a nyilvánvalóan rossz és negatív jelenségek elle-
ni harc, tehát a haladás elkerülhetetlenül küzdelemmel jár. Szombaton 
azonban – és a messiási korban még nagyobb mértékben – a haladás és 
a fejlõdés egy nyugodt átmenet a jóról a jobbra, nagyszerûbb magasla-
tok elérése magának a jónak a végtelen birodalmában.
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detése, hogy kimenjünk – hogy legyõzzük a negatív dolgokat, hogy tö-
kéletesítsük, ami nem tökéletes, hogy túlterjesszük magunkat a jelenle-
gi énünk korlátain –, akkor ez a nyugalomra, a megállapodásra, az ön-
magunk igazi énjének és helyének megtalálására való képességet is ma-
gába foglalja. Az élet nemcsak az odajutás feladatából áll, hanem az ott-
lét beteljesedésébõl is.

ÍZELÍTÕ

Az elsõ szombaton nem volt sötétség.
A fény harminchat órán át tartott.

(Midrás Rábá, 1Mózes 11:2.)

A szombat mélyen kihat az egész hétre. Ez az a nap, amikor nemcsak a 
teljesítményre sarkalló késztetést, hanem a már elért eredmények fölötti 
örömet is érezzük; amikor megvan bennünk a képesség, hogy ne csak 
meghódítsuk a jelenlegi valóságot, hanem szövetségesünkké és barátunk-
ká is tegyük; amikor életünk nem csupán folyamatos küldetés, hanem 
egyszersmind eredmények sorozata is, akkor annak hátterében az áll, 
hogy a szombat – nyugalom szigete az állandóan hullámzó tengerben, 
az idõ pörgõ körének mozdulatlan tengelye – kisugározza lényegét a heti 
ciklus hat másik alkotójára.

Ha azonban hetünk minden egyes napjában van valami szombat, 
akkor magán a szombaton olyan idõdimenzióba lépünk, amelynek lé-
nyege a nyugvás és a nyugalom. „Hat napon át dolgozzál, és végezd 
el minden munkádat – rendelkezik a Tóra –, a hetedik nap azonban 
szombat az Örökkévalónak” (2Mózes 20:9–10.). De hogyan végezhe-
ti el az ember minden munkáját hat nap alatt? – kérdi a Midrás. Hisz 
még az sem könnyû, hogy egy élet alatt elvégezzük minden munkán-
kat! Szombaton azonban, magyarázzák Bölcseink, tulajdonképpen 
„minden munkánk elvégeztetett”. A szombat nem csupán pihenõ az 
élet fáradalmai közt, hanem egyszersmind ízelítõ a végsõ teljesítésbõl 
és megvalósításból.

Szombaton nem azért szüntetjük be a világgal folytatott küzdelmet, 
mert felfüggesztjük a tökéletesítését, hanem azért, mert szombaton a 
világ tökéletes: tökéletes és változatlan dolgokkal társítjuk. Nemcsak 
azért szüneteltetjük a sötétség ellen vívott harcot, hogy erõt gyûjtsünk 
a következõ támadáshoz, hanem azért is, mert nincs sötétség: a fényt, 
amelyet pozitív cselekedeteink által hoztunk létre, és amelyet hét köz-
ben elhomályosít a világiasság mindennapi életünket beburkoló és elho-
mályosító fátyla, kifinomultabb lényünk most már érzékeli.
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Ezek közül a mértékek közül a legalapvetõbb a hét. Az, hogy az idõ 
hét napon át teremtetett, azt jelenti, hogy az idõ hétszínû spektrum: a 
cheszed-idõ az elsõ napon teremtetett, a gövurá-idõ a másodikon, és így 
tovább. Az idõ hét alapkomponense mint hétnapos ciklus csak a hetedik 
napon állt össze, amikor az Örökkévaló bevégezte mûvét.

Ez egyben arra is magyarázatot ad, hogy miért nevezik héberül a va-
sárnapot jom rison-nak, a hétfõt jom séni-nek, és így tovább. Ez nem 
csupán az idõ elsõ hetére utal, amelyben minden idõk legelsõ napja va-
sárnapra esett, a hétfõ pedig a másodikra, hanem szó szerint minden 
vasárnap elsõ nap, egy új idõciklus elsõ napja, egy olyan ciklusé, amely 
a kezdetektõl fogva ismétli az idõ hét minõségét.

A NYUGVÁS ELEME

„És a hetedik napon az Örökkévaló 
bevégezte mûvét, melyet alkotott, és megnyugodott 

a hetedik napon minden mûvétõl, amit alkotott.” 
(1Mózes 2:2.) 

Az idézett vers mintha ellentmondana önmagának: a hetedik napon vagy 
a hetedik nap elõtt fejezte be mûvét az Örökkévaló? Hat vagy hét napig 
zajlott-e a Teremtés?

Bölcseink így magyarázzák: Mi hiányzott a világból? A nyugalom. Ami-
kor a szombat eljött, eljött a nyugalom. Szombaton teremtette az Örök-
kévaló a nyugalom elemét: ekkor illesztette helyére a Teremtés épületé-
nek végsõ és mindent betetõzõ tégláját.

Az elsõ szombat elõestjén az idõ is csaknem teljesen készen volt már, 
már csupán a nyugalom eleme hiányzott belõle. A nyugalom tulajdon-
ságával rendelkezõ szombat-idõ megteremtésével az idõciklus lezárult.

De tekinthetõ-e a nyugalom az idõ egyik jellemzõjének? A nyugalom-
nak nem maga az idõ az antitézise?

Ám épp ez a lényeg: a szombat az idõnek olyan területét képviseli, 
amely felülemelkedik az idõ alapdefinícióján. Az idõ, noha a mozgás és 
a változás szinonimája, tartalmaz egy nyugalmi elemet is, egy olyan po-
tenciált, amely képes megteremteni az idõ keretein belül egy állandóság 
és nyugalom jellemezte területet, egy olyan lehetõséget, amely nyugal-
mat teremt az élet küzdelmeiben és hullámzásában.

Így tehát, míg a Tóra életünk hétköznapi aspektusát a „Kivonulsz 
csatába ellenséged ellen” (5Mózes 21:10.) versben határozza meg –, a 
szombat azt hirdeti: „Maradjon mindenki a maga helyén, és ne menjen 
ki senki helyérõl a hetedik napon!” (2Mózes 16:29.). Ha életünk kül-
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Ennek a küzdelemnek az elsõdleges okozója maga az idõ jelensége. 
Az idõ nekünk magunk mögött hagyható múlt, nem elegendõ jelen, és 
elérni vágyott jövõ. Az idõ a mozgás, a változás és a küzdelem szülõanyja: 
festõvászon, amelyen az élet csatái jelennek meg. Amíg idõben létezünk, 
amíg életünket az idõ lüktetése és áramlása határozza meg, addig tovább 
dühöng az élet csatája.

Felülemelkedhetünk-e az idõn? Az idõtlen létezésben nem lenne se 
mozgás, se feszültség, se erõfeszítés. De vajon lenne-e benne kihívás, 
tanulás és haladás?

Sosem fog véget érni? Sosem érhet véget?

AZ IDÕ TEREMTÉSE

Minden napnak megvan a maga saját funkciója. 
(Zohár, 3:94b.)

Az idõ, mondják bölcseink, teremtett dolog, amelyet a Mindenható aka-
rata hozott létre a nemlét állapotából. Az idõ nemcsak egyszerûen azért 
nem létezett az isteni Teremtés elõtt, mert nem voltak anyagi létformák 
és erõk, s ilyenformán semmiféle esemény nem jelezte az idõ múlását, 
hanem azért sem, mert az idõt mint entitást – természetét, anyagát, a 
puszta fogalmát – még nem teremtette meg az Örökkévaló.

A világmindenség megteremtése hét napig tartott, és mindegyik nap 
egy-egy újfajta, csak arra a napra jellemzõ elemmel gazdagította a te-
remtést. Ez a hét nap ugyanis a hét isteni attribútum (szférák) egy-egy 
csatornájaként szolgált és szolgál, amelyekkel az Örökkévaló akarata a 
mi valóságunkat felruházta. Az adó és felruházó jellegû cheszed hatá-
rozza meg az elsõ napon teremtett dolgokat; a második nap teremtett 
dolgok testesítik meg a gövurá attribútumára jellemzõ kényszert és a szi-
gort – és így tovább. Ami igaz a teremtés egészére, igaz az idõnek neve-
zett sajátos teremtett dologra is. Az idõ, akárcsak az alapját képezõ vi-
lágmindenség, hét nap alatt teremtetett, mivel hét különbözõ tulajdon-
sága van: a teremtés mindegyik napján egy-egy új idõdimenzió jött létre.

Más szavakkal: nemcsak az idõ mint olyan eredeti valami, hanem 
azok a felosztások és ciklusok is, amelyek által méretnek és meghatá-
roztatnak a Mindenható által teremtett dolgok. A nap, a hét, a hónap, 
az év nem önkényes mértékei az idõnek, nem mesterséges mutatói 
egy alapjában véve elméleti valóságnak, amelyeket az ember azért ta-
lált fel, hogy segítségükkel találkozókat beszélhessen meg, és megter-
vezhesse a nyaralását: ezek mind az idõ természettõl fogva adott szö-
vetét és jellegét tükrözik.
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Az idõ nem áll meg, amikor pihen: befelé folyik

Chászid gondolatok a lubavicsi rebbe,
Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán

„Mindennek megszabott ideje van; megvan az ideje minden dolognak az 
ég alatt; ideje van... a háborúnak és a békének” – hirdeti Salamon király 
a Prédikátor harmadik fejezetének elején.

Annyi bizonyos, hogy naptáraink és határidõnaplóink jobbára „há-
borús idõkkel” vannak tele. Mintha örökké hadban állnánk. Vannak ter-
mészetesen valódi, katonákkal és egyre korszerûbb fegyverzettel vívott 
háborúk, de amikor politikai értelemben béke van, az anyagi és erkölcsi 
jólétünket fenyegetõ rossz szellemeinkkel még akkor is harcolunk: hadat 
viselünk a bûnözés, a kábítószer, a betegségek és az analfabetizmus el-
len. Lelkünk belsejében személyes csatákat vívunk az önzéssel és a lus-
tasággal, a dohányzással vagy akár a mértéktelen evéssel.

A rossz, illetve negatív dolgok ellen vívott csatáknak nincs végük. Az 
iskolában, a munkahelyen és a társadalmi élet színpadán állandóan har-
colunk, hogy a csúcsra érjünk, állandó tusát folytatunk a mind nagyobb 
és nagyobb sikerek felé törve. Harcolunk több pénzért, idõnk jobb ki-
használásáért, tehetségünk kibontakoztatásáért, szellemi képességeink 
fejlesztéséért és jellemünk csiszolásáért. Emberi mivoltunkból fakadó tu-
lajdonságunk, hogy egyre magasabbra törünk, hogy napról-napra igyek-
szünk felülmúlni az elõzõ napi teljesítményeinket. Az ember örökös harc-
ban áll a múlttal.

De kérdem: még ha legyõzzük is a világ nyilvánvaló gonoszsága-
it, még ha sikerül is kigyújtanunk az isteni teremtés lényegét alkotó jó-
ság világosságát, akkor vajon lelhetünk-e békét és nyugalmat? Bármer-
re nézünk, mindenfelé forrongást tapasztalunk. A világegyetem pörög, 
mint egy búgócsiga, a galaxisok keringenek. A Föld magja lángol, lég-
köre viharzik, óceánjai kavarognak. A fizikai létet a mozgás tartja fenn: 
a szív lüktetése, a tüdõ összehúzódása és tágulása. A látszólag „élette-
len” anyag az atomok és szubatomok szintjén valóságos katlana a moz-
gásoknak. A mozgás változást jelent, és minden változás küzdelem, ame-
lyet azért folytatunk, hogy úrrá legyünk a státus quon, és valamilyen új 
valósággal helyettesítsük.
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מפרסמים עושי מצוה
Köszönetnyilvánítás

A hagyomány szerint (Midrás, Brésit rábá 99:9., Sulchán Áruch, Jore 
Déá 246:1.) Jákob két fia, Jiszáchár és Zevulun egyezséget kötöttek, 
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részben – például a magyar chá szi dok – a szefárd hagyományt. E két 
nagy szokáskörön belül is sok, kisebb-nagyobb mértékben eltérõ válto-
zat ismert. A színes magyarországi zsidó életet tükrözi a fõ vá ros is, ahol 
soha nem alakult ki egységes szokáskör, és a mai napig is sokféle ha-
gyományt követnek. 

Tekintettel arra, hogy egy imakönyvben csak zavart okozna, ha egy-
egy helyen sok különbözõ változatot említenénk, úgy döntöttünk, hogy 
csak a mai Magyarországon leg elterjedtebb szokásokat jelezzük. Ugyan-
ezen elv alapján, a szefárd szokás kör esetében elsõsorban az itt legelter-
jedtebb, Chábád chászid szokásokat jeleztük. 

Mindezt figyelembe véve, azokon a helyeken, ahol az imában az 
askenáz rítusban is több egymástól eltérõ szokás van, mindig a chászid 
szokással egyezõt vagy ahhoz legközelebb állót vettük figyelembe. Így pél-
dául a kádisban a „brich hu” részre mondott „omén” szokásánál, amely 
nem csak a chászid rítussal, hanem több askenáz szokással is egyezik.

Az askenáz rítushoz való ragaszkodásra fõleg az ima részekben 
(mincha, mááriv) ügyeltünk, a késõbbiekben (például az Asztali áldás-
nál) már nem tartottuk ezt fontosnak.

* * *

Reméljük, hogy az imakönyv sorozat elsõ négy könyvének sikere után, 
a Sábeszi imakönyv is nagy szolgálatot tesz majd a magyarországi zsi-
dóságnak, és segít azoknak az „eltévedt lelkeknek”, akik vissza akarnak 
találni az Õsi forráshoz.

Ezt a szent könyvet a magyarországi zsidó hitélet fellendítésének cél-
jából adjuk ki. Reméljük, hogy e kiadvány által még többen ismerked-
nek majd meg a zsidó liturgiával, szokásokkal és a zsidó élet körforgásá-
val. Fohásszal és imával for dulunk az Örökkévalóhoz, hogy Oberlander 
Menáchem Mendel (ben Bátsevá Rechil), mielõbb gyógyuljon fel. A sok 
érdemében tett micva és eme könyv érdeme is segítse elõ mielõbbi fel-
épülését. Röfuo Sö léj mo!

Budapest, 5766. kiszlév 11.

Oberlander Báruch
Chábád Lubavics – Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület

Köves Slomó
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
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Újabb lökést adott az imakönyv elõkészítésének, az Egységes Magyar-
országi Izraelita Hitközség által 20 000 példányban tavaly és idén is ki-
adott Zsidó naptár és útmutató. A Naptár nem csak az év napjait, ha-
nem az egyes napok szokásait, imarendjét is taglalja. A naptár sikere is 
bizonyította, milyen nagy igény van olyan „segéd kiadványokra”, ame-
lyek a „kezdõk” számára is megkönnyítik, segítik a hagyományok és a 
liturgia megismerését.

* * *

Több éves munka fekszik ebben a könyvben, sokan fektettek energi-
át ennek az értékes mûnek a megjelenésébe. Külön érdemes kiemelni 
a ma, a Chicago melletti Skokie-ban rabbiként szolgáló (nem magyar 
anyanyelvû) Yochanan Posnert, aki sok-sok éjszakát keresztül robotol-
va egymaga dolgozta fel a fonetikus szöveget.

Mindenképp megemlítendõ Chayim Benjaminson, aki lelkesedésével 
annakidején az imakönyv megjelentetéséhez végzett munka egyik mo-
torja volt. Részben az õ nagyapja, a híres Dr. Moshe Zeév (ben Chájim 
Slomó Joszéf Hálévi) Gottlieb emlékére lett az imakönyv neve „Mózes 
imája”. Dr. Gottlieb éppen egy általa kezelt beteg gyerekhez tartott 2002. 
június 18-án, amikor egy szörnyû merénylet áldozata lett Jeruzsálem-
ben. Egy micva teljesítése közben adta vissza lelkét az Örökkévalónak.

* * *

Az imakönyv fõcíme Sábeszi imakönyv. Habár az egész szombati li-
turgia nem került be a könyvbe, a lényeges péntek esti szertartáson kí-
vül a gyertyagyújtás, a szombat reggeli és ünnepi kidusok, a szombati 
zmiresz (énekek) igazán átadják a sábeszi hangulatot. A sábesz napjá-
nak jelentõségérõl, tartalmáról és elõírásairól készített több mint 35 olda-
las összeállítást is tartalmaz kiadványunk. Természetesen ezek csak kós-
tolók a szombat több évezredes hagyományából és filozófiájából, a mé-
lyebben betekintést kívánóknak ajánljuk A zsidó tudományok II. rész: 
A szombat kötetet, mely a Zsidó Tudományok Szabadegyetemének 
második szemeszterére jelent meg.

Az imakönyv rítusának, nuszáchjának megválasztásakor nehéz fába 
vágtuk a fejszénket, hiszen ahogy Zuse Kinsztlicher rabbi – a kifejezet ten 
magyar szokásokat bemutató, Izraelben kiadott Luách chodes bechodso 
kö min hág Erec Hágár (Naptár hónapról-hónapra – magyarföldi szokás 
szerint) szerkesztõje – rámutat, Magyarországon sohasem csak egyetlen 
fajta ha gyo mányt követtek. Részben az askenáz szokásokat követték, 



ELÕSZÓ

XI

gítettek a hazai zsidó fiataloknak a hagyományok megismerésében. 
Elõadásokon, személyes tanulásokon és közösségi programokon keresz-
tül az elmúlt hét évben több száz, talán több ezer zsidó fiatal került kö-
zelebb a zsidósághoz. Mára már, hála Istennek, a jesiva állandó hallga-
tóinak felét magyar diákok teszik ki.

A jesiva egyik kiemelkedõ „közösségi programja” a péntek esti ösz-
szejövetel a Vasvári Pál utcai zsinagógában. A péntek este dallamok-
kal, körtánccal teli imája, jó hangulatú vacsorája sokakat vonz, és nem 
egy embernek jelenti ez az elsõ lépést a zsidósághoz visszavezetõ úton. 
A jesivai péntek esték erényei közül a legkiemelkedõbb talán a jó han-
gulat és a dallamokkal tûzdelt ima. Ezeken a rendezvényeken azok a 
zsidók is otthon érezhetik magukat, akik esetleg elõször járnak zsina-
gógában. Az oldalszámok folyamatos kihirdetése miatt jól követhetõ 
az ima menete. A szombatfogadást hagyományos zsidó dallamok, sõt 
körtánc teszi igazán hangulatossá. A jesivában a péntek esti ima után 
a mindenki számára nyitott, bõséges szombati vacsorán a jó hangu-
lat és társaság mellett a résztvevõk megismerkedhetnek az „otthoni” 
szombatfogadás, a Sálom áléchem, a kidus, a kézmosás és az Asztali 
áldás menetével is.

Már a jesiva második évében megfogalmazódott az igény egy olyan 
imakönyvre, melynek segítségével a péntek esti ima és az otthoni 
kidus-szertartás a héberül egyáltalán nem tudó érdeklõdõ számára is 
jól követhetõ. Ma Magyarországon a legtöbb zsinagógajáró zsidó pén-
tek este megy az imaházba, és általában az elsõ „zsinagógai élmény” is 
a péntek estéhez kapcsolódik. Fontosnak tartjuk, hogy az a gyökereit 
keresõ, elsõ alkalommal a zsinagógába lépõ zsidó is minél inkább otthon 
érezze magát, aki még csak keveset tud a zsinagógai és otthoni szertar-
tásról. Természetesen a végsõ cél a héber nyelv, vagy legalább a héber 
olvasás elsajátítása kell legyen, de addig is, közbensõ segítségként, fon-
tos egy ilyen imakönyv.

A fonetikus szöveget is tartalmazó imakönyvekre való igényt igazolta 
a Peszáchi hágádá 2000. évi kiadásának nagy sikere. A most megjelenõ 
Sábeszi imakönyvhöz hasonló „három nyelvû” hágádát elõszeretettel 
használják szinte minden közösségi széder-estén. Ennek a könyvnek is 
az volt a célja, hogy a széder-estére ellátogató, esetleg még „tudatlan 
zsidó” is jól tudja követni a szertartás szövegét, a dallamokat, énekeket. 
A fonetikus hágádának már a második kiadása is kifogyott a könyves-
boltokból. A közeljövõben tervezünk egy újabb kiadást.

A Sábeszi imakönyv anyagának elõkészítése már 1999-ben 
megkezdõdött. A jesiva külföldi és magyar hallgatói kezdték összeállíta-
ni a szükséges anyagot. 
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ge ne rációk számára is azonnal forgatható és áttekinthetõ a könyv”. Az 
Erec (1996. június) szerint is a zsidók számára „a gyökerekhez… való 
visszatérés útján igen fontossá vált a mai szellemnek megfelelõ ima-
könyv”. A Szombat korabeli száma pedig úgy vélekedik, hogy az új ima-
könyv kiadá sa mindenképp szükséges volt, „mert a használatban levõ 
régiek”, „megle hetõsen elavultak”. A Magyar Hírlapban közölt siker-
listán a non-fiction ka tegóriában a Sámuel imája az elsõ helyre került 
1996. június 1-jén. (A jelen elõszó után nagyobb terjedelmû idézet-ösz-
szeállítást talál az érdek lõdõ olvasó.)

A nagy siker hatására 1997-ben az Egyesület kiadta az Izrael fo-
hásza – A zsidó újév imarende, majd 1998-ban a Sámson fohásza 
– Engesztelõnap imarendje imakönyvet, 1999-ben pedig Az Õrködés
éjszakája – Peszáchi hágádá jelenet meg. Így hát még 2001-ben is, a 
Mazsihisz hitéleti újságja lelkesen úgy nyilatkozott: „Hála Sároninak, ma-
gyarul is imádkozhatunk” (Új élet, 2001. május 15.).

E kétnyelvû kiadványok megjelentetése abból a felismerésbõl fakadt, 
hogy ma sajnos a „könyv népének” nagy része nem érti a „könyv” ere-
deti nyelvét. Segítenünk kell nekik a visszatérésben, a „könyv” megis-
merésében. Fel kellett ismernünk, hogy a hazai zsidóság minél szélesebb 
körének elérése érdekében nagyon fontos a nyitottság. Fontos, hogy 
ha egy zsidó megtalálja a zsinagógába vezetõ utat, lépjen is be oda, és 
ha belép, akkor a könyv, amit ott a kezébe vesz, az autentikus héberen 
kívül, számára is érthetõ, az értelméhez és a szívéhez is eljutó nyelven 
szóljon hozzá.

A Chábád Lubavics Egyesület és az Egységes Magyarországi Izra-
elita Hitközség nem csak a könyvkiadás terén, hanem, az oktatás és az 
ismeretterjesztés minden eszközén keresztül is ezt a célt próbálja meg el-
érni. 17 éve mûködik Budapesten a Chábád és 2 éve az EMIH. Ez alatt 
a bõ másfél évtized alatt olyan célokat tûztünk ki, olyan eredményeket 
értünk el, amelyek segítenek a hazai zsidóságnak abban, hogy visszata-
láljon gyökereihez.

Történelmi pillanat és nagy fordulat volt ebben a folyamatban, amikor 
1998-ban megalakult a Pesti Jesiva Felsõoktatási Központ. Magyar-
ország az elmúlt kétszáz évben, egészen a Holokausztig híres volt ma-
gas szintû iskoláiról, jesiváiról, azok kiterjedt hálózatáról. Ezekben a ha-
gyományos Talmud-iskolákban az évezredes tanulási módszerrel évente 
több száz fiatal hallgató mélyedt el a zsidó tudományokban. Magyaror-
szágon a jesivai tanítási rendszer a Holokauszt, majd ’56 után gyakor-
latilag megszûnt.

A Pesti Jesiva megalakulásakor a tengeren túlról érkeztek ide 
rabbinövendékek, akik rabbinikus tanulmányaik folytatása mellet se-
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„És álmodta, hogy íme létra van állítva a földre, teteje pedig 
az eget éri; és íme, Isten angyalai föl és alá járnak rajta”. 

(1Mózes 28:12.)

„Íme létra” – ez a fohász. „A földre állítva” – amit az emberek 
a földön imádkoznak, az az égbe, vagyis az Örökkévalóhoz ér. 

(Zohár 1:266b)

Az EMIH – Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség és a Chábád 
Lubavics – Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület fontos katalizátorai az 
utóbbi években Magyarországon végbe menõ zsidó reneszánsznak. Az új 
és régi generációk tagjai közül egyre többen keresik gyökereiket, egyre 
többen érdeklõdnek a vallás, a zsidó tudományok és a kultúra iránt. Fel-
adatunknak tartjuk, hogy ezt a folyamatot minden eszközzel elõsegítsük. 
Utunkon újabb állomáshoz érkeztünk most, a közös kiadásban napvilá-
got látó Sábeszi Imakönyvvel.

Idén lesz tíz éve, hogy a Chábád Lubavics – Zsidó Nevelési és Okta-
tási Egyesület, hosszú állhatatos munka gyümölcseként kiadta a Sámu-
el imája – Zsidó imakönyv-et. 60 év után ez volt az elsõ új magyar for-
dítása az évezredes hagyományú zsidó liturgiának, és egyben ez az elsõ 
teljes magyar fordítású zsidó imakönyv. A könyv megjelenését nagy si-
ker övezte, bátran mondhatjuk, hogy kevés olyan magyar zsidó otthon 
van ma, ahol a Sámuel imája ne lenne megtalálható a könyvespolcon. 
Elõszeretettel használják az ország minden zsinagógájában és közössé-
gében is ezt a könyvet.

A könyv megjelenésének történelmi fontosságát mutatja az is, hogy 
annak idején alig akadt olyan magyar médium, amely ne foglalkozott vol-
na az új zsidó imakönyvvel. „Milyen szép a Te könyved, Chábád!” állt az 
Új élet (1996. április 15.) vezércikkének címében, amely külön kiemel-
te a könyvben megjelent kommentárok, és „a ma emberéhez szóló stí-
lus, fordítás” dicsértét. 

„A lubavicsi irányzat és vezetõje, Oberlander rabbi mostani ima könyv-
ki adási törekvéseinek egészen sajátos a történeti jelentõsége” írta annak 
ide jén a Népszabadság (1997. november 1.); a néhai Hegedûs Géza író 
szerint (Népszava, 1996. május 17.) a Sámuel imája „Fontos könyv. 
Ér dekes könyv. Olvasni való”. A Beszélõ (1996. aug.-szept.) pedig úgy 
vé lekedett, hogy „ennek az új kiadásnak az elõnye, hogy a különféle okok 
miatt zsidóságuk értékeit felmérni alig képes, vagy attól elidegenedett 
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* * *

Ben Slomo alábbi, Magyarországon legismertebb versének eredeti héber 
szövegét és itt is közölt magyar fordítását* 1947. szeptember 21-én 
helyezték el, márvány emlékoszlopra vésve, a szegedi zsinagógában, a 
Mártírok emlékcsarnokának keleti falán.

Testvér, kit egykor elküld hozzánk a messze föld,

* Fordította Gáspár Endre.

Élõ testvér, ki eljössz, hogy sírunk megjelöld,
De sírunk nincs, csupán nevünk õrzi e tábla.
Testvér, mire gondolsz elõtte állva?

Látod a magányos, agyontiport szívet?
Szánó tekintetet rá senki sem vetett.

Látod-e, mondd, a gázban fuldokló kisdedet,
Kit féltõ gonddal anyja ölében rejteget?

Látod a holt anya mellett, hogy áll a gyermek,
S bénuló szíve a halál szemébe dermed?

Látod-e azt, ki ásva önnön sírjába néz?
A szív alél, de gépként, parancsra jár a kéz.

Látod-e azt, ki élt még, hogy rázuhant a hant?
Vergõdik még, de nincs út a hullák közt alant.

Látod, hogy tele volt szóval, dallal a lelkünk
S még a madár se járt, hol utolsót leheltünk?

A puszta templomokban árván búsulva bent
Évadján az iszonynak errõl beszél a csend.

Testvér, kit egykor elküld hozzánk egy messze föld,
Élõ testvér, ki eljössz, hogy sírunk megjelöld,
De sírunk nincs, csupán nevünk õrzi e tábla,
Testvér, erre gondolj elõtte állva.
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„Tele volt szóval, dallal a lelkünk”

Szenteljük ezt az imakönyvet a nemrég elhunyt 
Steinmetz Cvi Méir (ben reb Slomo Dov) rabbi

emlékének, aki Cvi Jáir néven vált az újkori héber
költészet kiemelkedõ alakjává

Steinmetz Cvi Méir 1915. március 20-án Budapesten született, és 2005. 
szeptember 17-én New Yorkban hunyt el. Szombati napon született, és 
egy szombat bejövetele elõtt tért meg az Örök kévalóhoz.

Híres jesivákban tanult. Ragaszkodott a zsidó hagyományokhoz, a 
vallásos chászid életmódhoz. Nagy tudású tálmid cháchám (Tóra-tudós), 
közismerten jószívû és nagylelkû adakozó volt.

Elsõ verseskötete a Gsárim (Hidak) – melyet még Ben Slomo néven 
jegy zett – 1942-ben jelent meg Debrecenben. 1948-ban családjával 
együtt már Ausztriában élt, 1952-ben az Egyesült Államokban telepedett 
le. Et tõl kezdve Cvi Jáir néven jelentette meg mûveit. New Yorkban 
is merkedett meg a lubavicsi rebbével, akinek hamar lelkes híve lett. A 
reb be nagyon pártfogolta költõi munkásságában is.

Költészete az Amerikában töltött évtizedek folyamán teljesedett ki, ott 
vált kiforrott mûvésszé. Több verseskötetet jelentetett meg élete során. 
A három kötetes Kol siré Cvi Jáir (Cvi Jáir összegyûjtött költeményei) 
1997-ben jelent meg Jeruzsálemben. Versei az izraeli iskolák tan anya-
gá nak részévé váltak, elsõsorban a vallásos, de a világi intézményekben 
is. Áháron Mirsky professzor, a héber irodalom tudós kutatója ezt írta 
ró la 1980-ban: „750 éve nem született ilyen héber költõ – költeményei 
Dá vid király zsoltárainak, Ibn Gábirolnak, a klasszikusoknak, és a chászid 
iro dalomnak folytatásai.”

Emlékét örökké õrzik felesége, Dvora (bát reb Cvi Hirs és Frumet 
Mindl Eisenberg), lányai Henya Jehudit Lázár, Chaya Rochel Yaffe 
és Eszter Málke Tauber, számos unokája és dédunokája, akik messzi 
országokban terjesztik a zsidóság fényét.

Talán a debreceni éveknek a családban továbbélõ emléke is motiválta, 
a költõ unokáját, Batshevát abban, hogy a nagyszülõk távozása után 
negyvenegy évvel visszatérjen Budapestre, s férjével Ober lan der Báruch 
rabbival és gyermekeivel együtt Ma gyarországon rendezze be otthonát.

Õrizze ez az imakönyv is Cvi Jáir emlékét. 
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