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IMAREND 

Az alábbiakban jelöljük az askenáz és a 53. oldaltól a 

ḥászid rítus szerint hétköznapi és ünnepi imák általá-

nos rendjét.  

Az oldalszámok, a magyar fordítású Sámuel imája 

– Zsidó imakönyvet (Chábád Lubavics Egyesület, Bu-

dapest 1996, 2016) követik.  

Az alábbi imarendtől való eltérések a Szokások és 

szabályok című részben találhatóak a 81. oldaltól. 

Ha valaki nem tudja az egész imát elmondani, ak-

kor mondja legalább a félkövér betűkkel szedett ré-

szeket. Ha annyi ideje sincs, akkor legalább rakjon Tfilint, mondja el a Smát, 

és ha lehet, az Ámidát.  

 

IMAREND ASKENÁZ SZOKÁS SZERINT 

Hétköznapi imák 

Hétköznapreggeli sáḥárit ima  

REGGELI IMÁK OTTHON 

Ébredéskor (8. old.).  Reggeli áldások (8–10. old.).  

REGGELI IMÁK A ZSINAGÓGÁBAN (10–33. OLD.). 

Tálit és tfilin felöltése (10–13. old.).  Háréni (Ezennel vállalom…).  

Hálaadó áldások (15–18. old.).  Izsák feláldozásától (18–31.old.).  Kö-

zösségben Kádis dörábánán 31–32. old.  Mizmor sir („Dávid zsoltár-

éneke…” – 32. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  Báruḥ seámár 

(„Áldott, kinek…” – 33. old.).  Hodu („Adjatok hálát…” – 34–35. old.).  
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PSZUKÉ DÖZIMRÁ (34–48. OLD.)  

Mizmor lötodá-tól („Hálaének…” – 36–37. old.).  Ásré („Boldogok…” – 

37–38. old.).  Hálelujá-tól (39–47. old.).  Jistábáḥ („Dicsértessék…” – 

48. old.).  

SMÁ ÉS ÁLDÁSAI (50–57. OLD.).  

Bevezető áldások (50–52. old.).  Smá („Halljad Izrael…” – 53–54. old.).  

Utóáldás (54–57. old.).  

ÁMIDÁ – TIZENNYOLC ÁLDÁS (57–69. OLD.).  

― Az 58. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – 

október 21-től április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

― A 61. oldalon a téli részt december 5-től Peszáḥ első napjáig, április 9-ig 

mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

TÁḤÁNUN – KÖNYÖRGÉS BŰNBOCSÁNATÉRT (70–81. OLD.). 

(van amikor nem mondjuk) 

― Hétfőn és csütörtökön: Vöhu ráḥum („Irgalmas Ő…” – 73–81. old.). vé-

géig.  

― Más napokon: Vájomer Dávid („Dávid azt mondta…” – 79. old.).  So-

mér Jiszráél („Izrael örzője…” – 80–81. old.).  

Ha a Táḥánun (Könyörgés bűnbocsánatért – 70–81. old.) elmarad, akkor is 

mondanak Él ereḥ ápájimot („Hosszan tűrő…” – 82. old.) és Lámnácéáḥot 

(„A karmesternek…” – 87. old.), kivéve a Jom Kipur és Peszáḥ előtti napot, 

Ros Ḥodest, Ḥánukát, Purimot és Tisá Böávot, amikor nem mondjuk ezeket 

a részeket sem.  

TÓRA-OLVASÁS (hétfőn és csütörtökön, és csak közösségben. 82–86. old.)  

Három embert hívnak a Tórához, nekik a hetiszakaszt séniig olvassák.  Tó-

ra visszahelyezése (86. old.).  

AZ IMA BEFEJEZÉSE (87–101. OLD.)  

Ásré-tól („Boldogok…” – 87–90. old.).  Álénu (Záróima – 91–92. old.).  

Közösségben Gyászolók kádisa.  Napi zsoltárok (93–96. old.).  Kö-

zösségben Gyászolók kádisa.  Elul hónapban (2020. augusztus 21-től szep-

tember 17-ig) sófárfúvás.  Elul első napjától Hosáná Rábáig (az előző zsidó 

naptári év végétől 2019. október 20-ig, illetve 2020. augusztus 21-től októ-
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ber 9-ig) LöDávid („Dávidé…” – 100–101. old.), utána közösségben Gyászo-

lók kádisa.  

Hétköznap-délutáni minḥá ima  

Korbánot („Szentély-beli szertartások” – 122–124. old.).  Ásré („Boldo-

gok…” – 125. old.).  Ámidá – Tizennyolc áldás (126–134. old. – A 

126. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – október 

21-től április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk. A 128. 

oldalon a téli részt december 5-től Peszáḥ első napjáig, április 9-ig mondjuk, 

míg máskor a nyári részt mondjuk).  Táḥánun – Könyörgés bűnbocsánat-

ért (nem mindig mondjuk, sok közösség egyáltalán nem mondja – 134–136. 

old.).  Álénu (Záróima – 137. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  

Hétköznapesti mááriv ima 

Vöhu ráḥum („Irgalmas Ő…” – 138. old.).  Smá és áldásai (139–143. 

old.).  Ámidá – Tizennyolc áldás (144–151. old. – A 144. oldalon a 

téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – október 21-től április 9-

ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk. A 146. oldalon a téli részt 

december 5-től Peszáḥ első napjáig, április 9-ig mondjuk, míg máskor a nyári 

részt mondjuk).  Peszáḥ második estéjétől Sávuotig – április 3-tól május 15-

ig – Omerszámlálás (154–156. old.) utána közösségben Gyászolók ká-

disa.  Álénu (Záróima – 151–152. old.).  Közösségben Gyászolók kádi-

sa.  Elul első napjától Hosáná Rábáig (az előző zsidó naptári év végétől 

2019. október 20-ig, illetve 2020. augusztus 21-től október 9-ig) LöDávid 

(„Dávidé…” – 153. old.) utána közösségben Gyászolók kádisa.  

Minden hónap első felében egyszer Holdszentelést mondunk. További rész-

leteket lásd október 29-nél a Naptár 101. oldalán. Utána közösségben Gyá-

szolók kádisa.  

Lefekvés előtti Smá 161–165. old.  
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Sábáti imák 

Péntek délutáni minḥá ima 

Korbánot (Szentély-beli szertartások – 122–124. old.).  Ásré („Boldogok…” 

– 125. old.).  Ámidá – Tizennyolc áldás (126–134. old. – A 126. oldalon 

a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – október 21-től április 

9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk. A 128. oldalon a téli 

részt december 5-től Peszáḥ első napjáig, április 9-ig mondjuk, míg máskor a 

nyári részt mondjuk).  Álénu (Záróima – 137. old.).  Közösségben Gyászo-

lók kádisa.  

Kábálát Sábát – A szombat fogadása 

Ünnepen lásd az imarendet a 50. oldalon, lent 

Gyertyagyújtás (lásd Naptár 6. oldaltól).  Zsoltárok (166–169. old.).  Lö-

ḥá dodi (Himnusz a szombat tiszteletére) – 169–170. old.  További Zsol-

tár fejezetek (171. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  Smá és áldá-

sai 172–176. old.  Vösámru („Ügyeljenek Izrael fiai…” – 176. old.).  Pén-

tek esti Ámidá (177–180. old. – A 177. oldalon a téli részt Smini Áceret és 

Peszáḥ első napja között – október 21-től április 9-ig mondjuk –, míg máskor 

a nyári részt mondjuk).  Vájḥulu-tól („Akkor elkészült…” – 181. old.).  Bá-

me mádlikin misnai idézetek 182–184. old.  Közösségben Kádis dörábá-

nán 184. old.  Peszáḥ második estéjétől Sávuotig – április 3-tól május 15-ig 

– Omerszámlálás (154–156. old.).  Álénu (Záróima – 185. old.).  Elul első 

napjától Hosáná Rábáig (az előző zsidó naptári év végétől 2019. október 20-

ig, illetve 2020. augusztus 21-től október 9-ig) LöDávid („Dávidé…” – 153. 

old.). utána közösségben Gyászolók kádisa.  Ádon Olám (található 14. 

old.).  

Szombatfogadás otthon (Péntek esti kidus) 

Angyalok köszöntése és A zsidó asszony dicsérete (187–188. old.).  Ki-

dus – Szombat köszöntés (188–189. old.).  Étkezéssel kapcsolatos áldá-

sok (110–117. old.).  Zmirot (Péntek esti dalok – 190–196. old.).  
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Szombat reggeli sáḥárit ima 

REGGELI IMÁK OTTHON 

Ébredéskor (8. old.).  Reggeli áldások (8–10. old.).  

REGGELI IMÁK A ZSINAGÓGÁBAN (10–33. OLD.)  

Tálit felöltése (10–13. old.).  Háréni („Ezennel vállalom…”).  Má tovu 

(„Mily szépek…” – 13–14. old.).  Jigdál („Nagy az élő…” – 14. old.).  Há-

laadó áldások (15–18. old.).  Izsák feláldozásá-tól (18–31. old.).  Közös-

ségben Kádis dörábánán (31–32. old.).  Mizmor sir („Dávid zsoltáréne-

ke…” – 197. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa (197. old.).  Báruḥ 

seámár („Áldott, kinek…” – 198. old.).  Hodu („Adjatok hálát…” – 198–

200. old.).  Lámnácéáḥ-tól („A karmesternek…” – 200–204. old.).  135–

136. zsoltár 202–204. old.  33. zsoltár 204. old.  Ásré („Boldogok…” – 

206. old.).  Hálelujá-tól (207–211. old.).  Nismát („Minden élőlény…” – 

211–213. old.).  Jistábáḥ („Dicsértessék…” – 214. old.).  

SMÁ ÉS ÁLDÁSAI (214–221. OLD.)  

Bevezető áldások (214–218. old.).  Smá („Halljad Izrael…” – 218–219. 

old.).  Utóáldás (219–221. old.).  

ÁMIDÁ (221–226. OLD.)  

― A 221. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – ok-

tóber 21-től április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

TÓRA-OLVASÁS (227–236. OLD. – csak közösségben) 

Hét embernek olvasnak a hetiszakaszból, a nyolcadik a Máftir.  

Jökum Purkán („Jusson az égből…” – 234–236. old.).  

Birkát háḥodes (Újhold hirdetés – 236–237. old.) a hónap utolsó szombatján.  

Áv háráḥámim („Az Irgalom Atyja…” – 238. old.). Csak bizonyos szombato-

kon mondják. .  Ásré („Boldogok…” – 238–239. old.).  A Tóra visszahely-

ezése (239–240. old.).  

MUSZÁF IMA (241–252. OLD.)  

― A 242. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – ok-

tóber 21-től április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk.  
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Kávé („Reménykedj…” – 249–251 old.).  Közösségben Kádis dörábánán 

(251. old.).  Álénu (Záróima – 251–252. old.).  Napi zsoltár (253. old.), 

Elul első napjától Hosáná Rábáig (az előző zsidó naptári év végétől 2019. 

október 20-ig, illetve 2020. augusztus 21-től október 9-ig) LöDávid („Dá-

vidé…” – 254. old.).  Ánim zmirot (255–256. old.).  

Szombatfogadás otthon (Nappali kidus) 

Kidus (257. old.).  Étkezéssel kapcsolatos áldások (110–117. old.).  Zmi-

rot (Dalok szombat napjára – 258–264. old.).  

Szombat délutáni minḥá ima  

Korbánot („Szentély-beli szertartások” – 265–268. old.).  Ásré („Boldo-

gok…” – 268–270. old.).  

TÓRA-OLVASÁS (271–272. OLD., csak közösségben) 

Három embert hívnak a Tórához, nekik a jövőheti szakaszt séniig olvassák.  

111–112. zsoltár (272–273. old.).  A Tóra visszahelyezése (273. old.).  

ÁMIDÁ (274–279. OLD.)  

― A 275. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – ok-

tóber 21-től április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

Cidkátḥá („Az igazad…” – 279. old.) – bizonyos szombatokon nem mondjuk. 

 Álénu (Záróima – 137. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  Borḥi 

náfsi („Áldjad, lelkem…” – 282–286. old.) Sábát Börésittől Sábát Hágádol 

előttig – október 26-tól március 28-ig.  Az atyák tanításaiból (287–310. 

old.) egy–egy fejezet Iszru Ḥág Peszáḥtól Ros Hásánáig – április 18-tól szep-

tember 12-ig.  

SÁLESÜDESZ 

Étkezéssel kapcsolatos áldások (110–117. old.).  Zmirot (Dalok szombat 

délutánra – 310–311. old.).  Szokás még a szombat reggeli zmirotból is 

énekelni (259–264. old.).  
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Szombat esti mááriv ima 

LöDávid báruḥ („Dávidé. Áldott…” – 312. old.).  Vöhu ráḥum („Irgalmas 

Ő…” – 138. old.).  Smá és áldásai (139–143. old.).  Ámidá (Tizennyolc ál-

dás – 144–151. old.). A 145. oldalon Átá ḥonántánu („Te ajándékoztad…”) 

betoldás. (A 144. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja kö-

zött – október 21-től április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mond-

juk. A 146. oldalon a téli részt december 5-től Peszáḥ első napjáig, április 9-

ig mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk.)  Vihi noám („Legyen ve-

lünk…” – 313–315. old.). bizonyos szombatokon nem mondjuk.  Vöjiten lö-

ḥá („Adjon neked…” – 316–320. old.).  Peszáḥ második estéjétől Sávuotig – 

április 3-tól május 15-ig – Omerszámlálás (154–156. old.).  Álénu (Záróima 

– 151–152. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  Elul első napjától 

Hosáná Rábáig (az előző zsidó naptári év végétől 2019. október 20-ig, illetve 

2020. augusztus 21-től október 9-ig) LöDávid („Dávidé…” – 153. old.) utána 

közösségben Gyászolók kádisa.  

Minden hónap első felében egyszer Holdszentelést mondunk. További rész-

leteket lásd október 29-nél a Naptár 101. oldalán. Utána közösségben Gyá-

szolók kádisa.  

Hávdálá (Szombatbúcsúztató – 322–323. old.).   

Meláve málka – Szombat búcsúztató étkezés. Az étkezéssel kapcsolatos ál-

dások (110–117. old.).  Zmirot (Szombat kimenetele utáni dalok – 323–

327. old.).  

Lefekvés előtti Smá (161–165. old.).  
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Újholdi imák 

Újhold napi hétköznapreggeli sáḥárit ima  

A reggeli ima Ámidáig változatlan. Lásd a 41. oldalon, fent. 

ÁMIDÁ – TIZENNYOLC ÁLDÁS (57–69. OLD.)  

― A 65. oldalon Jáále vöjávo („Istenünk…”) betoldás.  

FÉL HÁLÉL (329–333. OLD.)  

TÓRA-OLVASÁS (82–85. OLD. – csak közösségben).  

Négy embert hívunk a Tórához, a következőket olvassuk: Kohén – 4Mózes 

28:1–3., Lévi – uo. 3–5., harmadik – uo. 6–10., negyedik – uo. 11–15.  A 

Tóra visszahelyezése (86. old.).   

Ásré-tól („Boldogok…” – 87–90. old.), a 20. zsoltár (87–88. old.) kihagyá-

sával.  Levesszük a Tfilint.  

MUSZÁF IMA (334–339. OLD.)  

― A 335. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – ok-

tóber 21-től április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

Álénu (Záróima – 91–92. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  Napi 

zsoltárok (93–96. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  Barḥi náfsi 

(„Áldd, lelkem…” – 96–97. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  Ros 

Ḥodes Elul második napján – augusztus 21-én – LöDávid („Dávidé…” – 

100. old.).  

Újhold napi hétköznap-délutáni minḥá ima  

Újholdkor nem mondunk Táḥánunt – Könyörgést bűnbocsánatért. 

Ezen kívül az ima a hétköznapi imától csak az Ámidában tér el: a 131. olda-

lon Jáále vöjávo („Istenünk…”) betoldás.  

Újhold napi hétköznapesti mááriv ima  

Az ima a hétköznapi imától csak az Ámidában tér el: A 148. oldalon Jáále 

vöjávo („Istenünk…”) betoldás.  Ros Ḥodes Ijárkor és Szivánkor – április 

23. és május 23. – Omerszámlálás (154–156. old.).  
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Újhold napi szombat reggeli sáḥárit ima  

A reggeli ima Ámidáig változatlan. Lásd a 45. oldaltól, fent. 

ÁMIDÁ (221–226. OLD.)  

― A 224. oldalon Jáále vöjávo („Istenünk…”) betoldás.  

FÉL HÁLÉL (329–333. OLD.).  

TÓRA-OLVASÁS (227–234. OLD. – csak közösségben).  

Két Tórát veszünk ki a frigyszekrényből; hét embert hívunk a Tórához, és ne-

kik a hetiszakaszt olvassuk. A Máftirnak a második Tórából 4Mózes 28:9–

15. verseket olvassuk. Háftárá: Hásámim kiszi (Jesájá 66:1–24., 23.).  

Jökum Purkán („Jusson az égből…” – 234–236. old.).  Ásré („Boldo-

gok…” – 238–239. old.).  A Tóra visszahelyezése (239–240. old.).  

MUSZÁF IMA (241–248. OLD.).  

― A 242. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – ok-

tóber 21-től április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

― A 243–246. oldalakon a vonal alatti újholdi részt mondjuk.  

Kávé („Reménykedj…” – 249–251. old.).  Közösségben Kádis dörábánán 

251. old.  Álénu (Záróima – 251–252. old.).  Közösségben Gyászolók ká-

disa.  Napi zsoltár (253. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  Barḥi 

náfsi („Áldd, lelkem…” – 96–97. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  

Ánim zmirot (255–256. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  

Sálos rögálim – Imák a három zarándok ünnepre 

A három zarándok ünnepen, Smini Áceretkor és Szimḥát Torákor 

ugyanazokat az Ámidá imákat mondjuk, értelemszerűen az 

 adott ünnepnek megfelelő betoldással. 

Ünnep előtti délutáni minḥá ima 

Korbánot (Szentély-beli szertartások – 122–124. old.).  Ásré („Boldogok…” 

– 125. old.).  Ámidá – Tizennyolc áldás (126–134. old.). A 126. és 128. 

oldalon a téli részt csak a Peszáḥ előtti nap – márciús 8-án – mondjuk, míg 
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máskor a nyári részt mondjuk.  Álénu (Záróima – 137. old.).  Közösségben 

Gyászolók kádisa.   

Kábálát Sábát – A szombat fogadása ünnepnapon 

Gyertyagyújtás (lásd Naptár 6. oldaltól).  29. zsoltár (168–169. old.).  

Löḥá dodi (Himnusz a szombat tiszteletére – 169–170. old.). Kihagyják a 

Hitnáári („Fel a porból!…” – 170. old.) bekezdést.  További Zsoltár fejeze-

tek (171. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  

Ünnepi esti mááriv ima 

Smá és áldásai (172–176. old.).  Péntek este Vösámru („Ügyeljenek Izrael 

fiai…” – 176. old.).  Vájdábér (Mózes… – 176. old.).  Ünnepi Ámidá 

(343–348. old.). A 343. oldalon a téli részt Szimḥát Torá este (október 21.) 

és Peszáḥ első estéjén (április 8.) mondjuk – míg máskor a nyári részt mond-

juk.  Péntek este Vájḥulutól („Akkor elkészült…” – 181. old.) a szokásos 

péntek esti ima végéig.  Peszáḥkor, az első este kivételével: Omerszámlálás 

(154–156. old.).  Álénu (Záróima – 185–186. old.).  

Az ünnep fogadása otthon (Esti kidus) 

Péntek este halkan: Angyalok köszöntése és A zsidó asszony dicsérete 

(187–188. old.).  Kidus (Ünnep köszöntés 340–341. old.).  Étkezéssel 

kapcsolatos áldások (110–117. old.).  Péntek este Zmirot (Péntek esti 

dalok 190–196. old.).  

Ünnepi reggeli sáḥárit ima 

A reggeli ima Ámidáig a szombat reggeli ima szerint.  

Lásd a 45. oldalon, fent 

ÁMIDÁ (343–348. OLD.).  

― A 343. oldalon a téli részt Szimḥát Torákor (október 22.) és Peszáḥ első 

napján (április 9.) mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

Teljes Hálél, Peszáḥ utolsó két napján Fél Hálél (329–333. old.).  Közös-

ségben Gyászolók kádisa.  
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TÓRA-OLVASÁS (227–234. OLD. – csak közösségben) 

Két Tórát veszünk ki a Tóraszekrényből. Az első Tórából öt embernek (szom-

baton hétnek) olvassuk az ünnephez kapcsolódó részt; a második Tórából a 

máftirnak olvasunk a muszáf áldozatról. Részletesen lásd A Tóra-olvasás és 

a Háftárák rendje című részt.  

Jökum Purkán („Jusson az égből…” – 234–236. old.) csak szombaton.  

Ásré („Boldogok…” – 238–239. old.).  A Tóra visszahelyezése (239–240. 

old.).  

MUSZÁF IMA (350–359. OLD.)  

― A 350. oldalon a téli részt Smini Áceretkor (október 21.) és Szimḥát 

Torákor (október 22.) mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

Smini Áceretkor a Muszáf Ámidá ismétlésében az előimádkozó imát mond 

esőért (364–365. old.).  Peszáḥ első napján a Muszáf ima ismétlésében az 

előimádkozó imát mond harmatért (362–363. old.).  

Kávé („Reménykedj…” – 249–251. old.).  Közösségben Kádis dörábánán 

(251. old.).  Álénu (Záróima – 91–92. old.).  Közösségben Gyászolók ká-

disa.  Napi zsoltárok 93–96.( 253. old.).  Szukkotkor LöDávid („Dá-

vidé…” – 254. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  Ánim zmirot 

(255–256. old.). Közösségben Gyászolók kádisa.  

Szukkot minden napján Hosánákat mondunk. Lásd Naptár 94. oldal.   

Az ünnep fogadása otthon (Nappali kidus) 

Szombaton a szokásos szombati résszel kezdünk (257. old.).  Kidus (366. 

old.).  Étkezéssel kapcsolatos áldások (110–117. old.).  Szombaton Zmirot 

(Dalok szombat napjára – 258–264. old.).  

Ünnepi délutáni minḥá ima  

Korbánot (Szentély-beli szertartások – 265–268. old.).  Ásré („Boldogok…” 

– 268–270. old.).  

TÓRA-OLVASÁS (271–272. OLD. – csak szombaton és csak közösségben).  

Három embert hívnak a Tórához, nekik a jövőheti szakaszt séniig olvassák.  

111–112. zsoltár (272–273. old.).  A Tóra visszahelyezése (273. old.).  
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ÁMIDÁ (343–348. OLD.)  

― A 343. oldalon a téli részt Smini Áceretkor (október 21.) és Szimḥát 

Torákor (október 22.) mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

Álénu (Záróima – 137. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.   

Félünnepi reggeli sáḥárit ima 

Szombaton ünnepi imarend szerint (lásd fent), de a sáḥáritban szombati 

Ámidá (221–226. old.), Jáále vöjávo („Istenünk…” – 224. old.) betoldással. 

 Szukkotkor Teljes Hálél (329–333. old.), Peszáḥkor Fél Hálél (329–333. 

old.).  Tóraolvasás két Tórából (lásd Naptár 68. old.)  Jökum Purkán 

(„Jusson az égből…” – 234–236. old.).  Ásré („Boldogok…” – 238–239. 

old.).  A Tóra visszahelyezése (239–240. old.).  Ünnepi muszáf ima (350–

359. old.), majd befejezzük a szombati imarend szerint.  

Hétköznap az ima az Ámidáig a szokásos hétköznapi imarend szerint (lásd 

fent 41. oldaltól).  Ámidá (57–69. old.), Jáále vöjávo („Istenünk…” – 65. 

old.) betoldással.  Szukkotkor Teljes Hálél, Peszáḥkor Fél Hálél (329–

333. old.).  Általában a tfilint Hálél előtt vesszük le.  Tóraolvasás (82–86. 

old. – csak közösségben), Szukkotkor két Tórából, Peszáḥkor egy Tórából.  

Ásré-tól („Boldogok…” – 87–90. old.).  Muszáf ima (350–359. old.); a 

350. oldalon a nyári részt mondjuk.  A Muszáf Ámidá ismétlésében a rövid 

Kdusát (351. old.) mondjuk.  Kávé („Reménykedj…” – 98–99. old.).  

Közösségben Kádis dörábánán (99–100. old.).  Álénu (Záróima – 91–92. 

old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  Napi zsoltárok (93–96. old.).  

Szukkotkor LöDávid („Dávidé…” – 254. old.).  Közösségben Gyászolók ká-

disa.   

Szukkot minden napján Hosánákat mondunk muszáf után. Lásd Naptár 94. 

oldal.   

Félünnepi délutáni minḥá és esti mááriv ima 

Szokásos hétköznapi, illetve szombati imarend, az Ámidában Jáále vöjávo 

(„Istenünk…” – 131. old., 148. old.) betoldással.  
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Újévi és Engesztelőnapi imák 

 

 

Az év ezen két legjelentősebb napjára 

külön imakönyvek készültek: Izrael 

Fohásza – A zsidó újév imarendje 

(Chábád Lubavics Egyesület, 1997), 

illetve Sámson fohásza – Engesztelő-

nap imarendje (Chábád Lubavics 

Egyesület, Budapest 1998). A Naptár 

82. oldalától találhatók ezeknek a na-

poknak az imarendje is. 

 

 

 

IMAREND ḤÁSZID SZOKÁS SZERINT 

 

Az oldalszámok továbbra is a magyar fordítású 

Sámuel imája – Zsidó imakönyvet követik, azonban a 

ḥászid szokást követőknek nehézséget okozhat, hogy 

ebben az imakönyvben az askenáz rítus szerinti sor-

rendben vannak az imák. Több ḥászid szokáson alapu-

ló imakönyv is van, azonban ezeknek jelenleg nincs 

magyar nyelvű kiadásuk. Az egyik Magyarországon is 

használt ḥászid imakönyv, a lubavicsi Thilát Hásém, 

borítója látható bal oldalt. 

Az alábbi imarendtől való eltérések a Szokások és 

szabályok című részben találhatóak a 81. oldaltól. 

Ha valaki nem tudja az egész imát elmondani, akkor mondja legalább a 

félkövér betűkkel szedett részeket. Ha annyi ideje sincs, akkor legalább rak-

jon Tfilint, mondja el a Smát, és ha lehet, az Ámidát.  
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Hétköznapi imák 

Hétköznapreggeli sáḥárit ima  

REGGELI IMÁK OTTHON 

Ébredéskor (8. old.).  Reggeli áldások (8. old.).  Hálaadó áldások 

(15–18. old.).  Áldások a Tórára (9–10. old.).  

REGGELI IMÁK A ZSINAGÓGÁBAN (10–33. OLD.) 

Tálit és tfilin felöltése (10–13. old.).  Háréni („Ezennel vállalom…”).  

Má tovu („Mily szépek…” – 13–14. old.).  Izsák feláldozásá-tól (18–31. 

old.).  Közösségben Kádis dörábánán (31–32. old.).  Hodu („Adjatok 

hálát…” – 34–35. old.).  Mizmor sir („Dávid zsoltáréneke…” – 32. old.).  

Báruḥ seámár („Áldott, kinek…” – 33. old.).  

PSZUKÉ DÖZIMRÁ (34–48. OLD.)  

Mizmor lötodá-tól („Hálaének…” – 36–37. old.).  Ásré („Boldogok…” – 

37–38. old.).  Hálelujá-tól (39–47. old.).  Jistábáḥ („Dicsértessék…” – 

48. old.).  

SMÁ ÉS ÁLDÁSAI (50–57. OLD.)  

Bevezető áldások (50–52. old.).  Smá („Halljad Izrael…” – 53–54. old.).  

Utóáldás (54–57. old.).  

ÁMIDÁ – TIZENNYOLC ÁLDÁS (57–69. OLD.)  

― Az 58. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – ok-

tóber 21-től április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

― A 61. oldalon a téli részt december 5-től Peszáḥ első napjáig, április 9-ig 

mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

TÁḤÁNUN – KÖNYÖRGÉS BŰNBOCSÁNATÉRT (70–81. OLD.)  

(van, amikor nem mondjuk).  

― Hétfőn és csütörtökön: Elohénu („Istenünk…” – 70–71. old.).  Vájo-

mer Dávid („Dávid azt mondta…” – 79. old.) az oldal aljáig.  Vöhu rá-

ḥum („Irgalmas Ő…”) a 73. oldaltól a 81. oldal végéig, kivéve a már el-

mondott rész a 79. oldalon.  

― Más napokon: Elohénu („Istenünk…” – 70–71. old.).  Vájomer Dávid 

(„Dávid azt mondta…” – 79. old.).  Mitráce („Te, aki…” – 81. old.).  
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Amikor nem mondunk Táḥánunt, akkor az Él ereḥ ápájim („Hosszan 

tűrő…” – 82. old.) és Lámnácéáḥ („A karmesternek…” – 87. old.) részek, és 

még a Töfilá löDávid (86. zsoltár) is elmarad. A Lámnácéáḥot azonban az 

ima legvégén pótolják.  

TÓRA-OLVASÁS (82–86. OLD. – hétfőn és csütörtökön, és csak közösségben) 

Három embert hívnak a Tórához, nekik a hetiszakasz első részét séniig 

olvassuk.  

AZ IMA BEFEJEZÉSE (87–101. OLD.).  

Ásré-tól („Boldogok…” – 87–90. old.).  Tóra visszahelyezése (86. old. Ele-

jén)  86. zsoltár.  Bét Jáákov bibliai idézetek (nincs az imakönyvben).  

Napi zsoltárok (93–96. old.).  Ros Ḥodes Elul első napjától Hosáná Rábá-

ig (az előző zsidó naptári év végétől 2019. október 20-ig, illetve 2020. au-

gusztus 20-tól október 9-ig) LöDávid („Dávidé…” – 100–101. old.).  Közös-

ségben Gyászolók kádisa.  Kávé („Reménykedj…” – 98–99 old.).  Közös-

ségben Kádis dörábánán (99–100. old.).  Álénu (Záróima – 91–92. old.). 

 Közösségben Gyászolók kádisa.  Elul hónapban (2020. augusztus 21-től 

szeptember 17-ig) sófárfúvás.  

Hétköznap-délutáni minḥá ima  

A péntek délutáni imát lásd a sábáti résznél alább 

Korbánot (Szentély-beli szertartások – 122–124. old.).  Ásré („Boldo-

gok…” – 125. old.).  Ámidá – Tizennyolc áldás (126–134. old.) A 

126. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – október 

21-től április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk. A 128. ol-

dalon a téli részt december 5-től Peszáḥ első napjáig, április 9-ig mondjuk, 

míg máskor a nyári részt mondjuk.  Táḥánun (Könyörgés bűnbocsánatért – 

134–136. old.) – nem mindig mondjuk.  Kihagyják Somér-től („Izrael őrző-

je…” – 135. old. közepétől) az oldal végéig.  Közösségben Gyászolók kádi-

sa.  Ros Ḥodes Elul első napjától Hosáná Rábáig (az előző zsidó naptári év 

végétől 2019. október 20-ig, illetve 2020. augusztus 20-tól október 9-ig) Lö-

Dávid („Dávidé…” – 153. old.). utána közösségben Gyászolók kádisa.  

Álénu (Záróima – 137. old.).  
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Hétköznapesti mááriv ima 

Vöhu ráḥum („Irgalmas Ő…” – 138. old.).  Smá és áldásai (139–143. 

old.). elejéig – nem mondják a Báruḥ Hásem („Örökké áldott…” – a 143. 

old.). végéig.  Ámidá – Tizennyolc áldás (144–151. old.). A 144. olda-

lon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – október 21-től 

április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk. A 146. oldalon a 

téli részt december 5-től Peszáḥ első napjáig, április 9-ig mondjuk, míg más-

kor a nyári részt mondjuk.  Peszáḥ második estéjétől Sávuotig – április 3-tól 

május 15-ig – Omerszámlálás (154–156. old.).  Álénu (Záróima – 151–

152. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  

Minden hónap első felében egyszer Holdszentelést mondunk. További rész-

leteket lásd október 29-nél a Naptár 101. oldalán. Utána közösségben Gyá-

szolók kádisa.  

Lefekvés előtti Smá (161–165. old.).  

Sábáti imák 

Péntek délutáni minḥá ima 

107. zsoltár és Pátáḥ Élijáhu, kabbalisztikus szövegrész a Zohárból 

(megtalálható a Mózes imája – Sábeszi imakönyvben 11–20. old.).  Jödid 

nefes („Lelkem kedveltje…” – 311. old.).  Korbánot („Szentély-beli szertar-

tások” – 122–124. old.).  Ásré („Boldogok…” – 125. old.).  Ámidá – 

Tizennyolc áldás (126–134. old.). A 126. oldalon a téli részt Smini Áce-

ret és Peszáḥ első napja között mondjuk – október 21-től április 9-ig mond-

juk –, míg máskor a nyári részt mondjuk. A 128. oldalon a téli részt 

december 5-től Peszáḥ első napjáig, április 9-ig mondjuk, míg máskor a nyári 

részt mondjuk.  Elul első napjától Hosáná Rábáig (az előző zsidó naptári év 

végétől 2019. október 20-ig, illetve 2020. augusztus 20-tól október 9-ig) Lö-

Dávid („Dávidé…” – 153. old.).  Álénu (Záróima – 137. old.  Közösség-

ben Gyászolók kádisa  
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Kábálát Sábát – A szombat fogadása 

Ünnepen lásd az imarendet az 62. oldalon, lent 

Gyertyagyújtás (lásd Naptár 6. oldaltól).  Zsoltárok (166–169. old.).  Lö-

ḥá dodi (Himnusz a szombat tiszteletére – 169–170. old.).  További Zsol-

tár fejezetek (171. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  Kögávná – 

Zohár részlet (megtalálható a Mózes imája – Sábeszi imakönyvben 82–83. 

old.).  Smá és áldásai (172–176. old.).  Nem mondunk Vösámru-t 

(„Ügyeljenek Izrael fiai…”).  Péntek esti Ámidá (177–180. old.). A 177. ol-

dalon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – október 21-től 

április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk.  Vájḥulu-tól 

(„Akkor elkészült…” – 181. old.).  23. zsoltár, található a 311. oldalon.  

Közösségben Fél kádis.  Borḥu („Áldjátok…”), található a 172. old.  Pe-

száḥ második estéjétől Sávuotig – április 3-tól május 15-ig – Omerszámlálás 

(154–156. old.).  Álénu (Záróima – 185. old.).  

Szombatfogadás otthon (Péntek esti kidus) 

Angyalok köszöntése és A zsidó asszony dicsérete (187–188. old.).  Ki-

dus – Szombatköszöntés (188–189. old.).  Étkezéssel kapcsolatos áldá-

sok (110–117. old.).  Zmirot – Péntek esti dalok (190–191. old.).  

Szombat reggeli sáḥárit ima 

REGGELI IMÁK OTTHON 

Ébredéskor (8. old.).  Reggeli áldások (8.old.).  Hálaadó áldások (15–18. 

old.).  Áldások a Tórára (9. old.).  

REGGELI IMÁK A ZSINAGÓGÁBAN (10–33. OLD.)  

Tálit felöltése (10–13. old.).  Háréni („Ezennel vállalom…”).  Má tovu 

(„Mily szépek…” – 13–14. old.).  Izsák feláldozásá-tól (18–31. old.).  Kö-

zösségben Kádis dörábánán (31–32. old.).  Hodu („Adjatok hálát…” – 

198–200. old.).  Mizmor sir („Dávid zsoltáréneke…” – 197. old.).  19. 

zsoltár (200–201. old.).  33. zsoltár, található a 204. oldalon.  34., 90., 

és 91. zsoltár (201–202. old.).  98. zsoltár, található a 168. oldalon.  

121–124. zsoltár, található a 283–284. oldalon.  135–136. zsoltár (202–

204. old.).  Hoáderet vöháemuná (nincs az imakönyvben).  Báruḥ seá-
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már („Áldott, kinek…” – 198. old.).  Ásré („Boldogok…” – 206. old.).  

Hálelujá-tól (207–211. old.).  Nismát („Minden élőlény…” – 211–213. 

old.).  Jistábáḥ („Dicsértessék…” – 214. old.).  

SMÁ ÉS ÁLDÁSAI (214–221. OLD.)  

Bevezető áldások (214–218. old.).  Smá („Halljad Izrael…” – 218–219. 

old.).  Utóáldás (219–221. old.).  

ÁMIDÁ (221–226. OLD.)  

― A 221. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – ok-

tóber 21-től április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

Napi zsoltár (253. old.).  

TÓRA-OLVASÁS (227–236. OLD. – csak közösségben).  

Hét embernek olvasnak a hetiszakaszból, míg a nyolcadik a Máftir.  

Jökum Purkán („Jusson az égből…” – 234–236. old.).  

Birkát háḥodes (Újhold hirdetés – 236–237. old) a hónap utolsó szombatján.  

Áv háráḥámim („Az Irgalom Atyja…” – 238. old.), bizonyos szombatokon 

nem mondjuk.  Ásré („Boldogok…” – 238–239. old.).  A Tóra visszahely-

ezése (239. old.).  

MUSZÁF IMA (241–252. OLD.)  

― A 242. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – ok-

tóber 21-től április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

Kávé („Reménykedj…” – 249–251. old.).  Közösségben Kádis dörábánán 

(251. old.).  Álénu (Záróima – 251–252. old.).  Völákáḥtá (a szín-

kényerről – 256. old. végén, csak héberül).  20. zsoltár, található a 87–88. 

oldalon.  

Szombatfogadás otthon (Nappali kidus) 

Kidus (257. old.).  Étkezéssel kapcsolatos áldások (110–117. old.).  Zmi-

rot – Dalok szombat napjára (258. old.).  
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Szombat délutáni minḥá ima  

Korbánot (Szentély-beli szertartások – 265–268. old.).  Ásré („Boldogok…” 

– 268–270. old.).  

TÓRA-OLVASÁS (271–272. OLD. – csak közösségben) 

Három embert hívnak a Tórához, nekik a jövőheti szakaszt séniig olvassák.  

A Tóra visszahelyezése (273. old.).  

ÁMIDÁ (274–279. OLD.) 

― A 275. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – ok-

tóber 21-től április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

Cidkátḥá („Az igazad…” – 279. old.) bizonyos szombatokon nem mondjuk. 

 Ros Ḥodes Elul első napjától Hosáná Rábáig (az előző zsidó naptári év 

végétől 2019. október 20-ig, illetve 2020. augusztus 20-tól október 9-ig) Lö-

Dávid („Dávidé…” – 153. old.).  Álénu (Záróima – 137. old.).  Közösség-

ben Gyászolók kádisa.  Az atyák tanításaiból (287–310. old.) egy–egy fe-

jezet Iszru Ḥág Peszáḥtól Ros Hásánáig – április 18-tól szeptember 12-ig.  

Zmirot (Dalok szombat délutánra – 310. old.).  

Szombat esti mááriv ima 

Vöhu ráḥum („Irgalmas Ő…” – 138. old.).  Sir Hámáálot (nincs benne az 

imakönyvben).  Smá és áldásai (138–143. old.).  Nem mondjuk a Báruḥ 

Hásémet („Örökké áldott…”) a 143. old. végéig.  Ámidá – Tizennyolc ál-

dás (144–151. old.). A 145. oldalon Átá ḥonántánu („Te ajándékoztad…”) 

betoldás; a 144. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja 

között – október 21-től április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt 

mondjuk. A 146. oldalon a téli részt december 4-től Peszáḥ első napjáig, 

április 9-ig mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk.  Vihi noám („Le-

gyen velünk…” – 313–315. old.). bizonyos szombatokon nem mondjuk.  

Peszáḥ második estéjétől Sávuotig – április 3-tól május 15-ig – Omerszámlá-

lás (154–156. old.).  Álénu (Záróima – 151–152. old.).  Közösségben 

Gyászolók kádisa (152. old.).  
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Minden hónap első felében egyszer Holdszentelést mondunk. További rész-

leteket lásd október 29-nél a Naptár 101. oldalán. Utána közösségben Gyá-

szolók kádisa.  

Hávdálá (Szombatbúcsúztató – 322–323. old.).  

Meláve málka – Szombatbúcsúztató étkezés. Az étkezéssel kapcsolatos 

áldások (110–117. old.).  

Lefekvés előtti Smá (161–165. old.).  

Újholdi imák 

Újhold napi hétköznapreggeli sáḥárit ima  

A reggeli ima Ámidáig változatlan. Lásd a 53. oldalon, fent. 

ÁMIDÁ – TIZENNYOLC ÁLDÁS (57–69. OLD.)  

― A 65. oldalon Jáále vöjávo („Istenünk…”) betoldás.  

FÉL HÁLÉL (329–333. OLD.)  

Napi zsoltárok (93–96. old.).  Barḥi náfsi („Áldd, lelkem…” – 96–97. 

old.).  Ros Ḥodes Elul mindkét napján – augusztus 20–21., – LöDávid 

(„Dávidé…” – 100. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  

TÓRA-OLVASÁS (82–85. OLD. – csak közösségben) 

Négy embert hívunk a Tórához, a következőket olvassuk: Kohén – 4Mózes 

28:1–3., Lévi – uo. 3–5., harmadik – uo. 6–10., negyedik – uo. 11–15.  

Ásrétól („Boldogok…” – 87–90. old.), a 20. zsoltár (87–88. old.) kihagyásá-

val.  A Tóra visszahelyezése (86. old.).  Levesszük a Tfilint.  

MUSZÁF IMA (334–339. OLD.)  

― A 335. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – ok-

tóber 21-től április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

Kávé („Reménykedj…” – 98–99. old.).  Közösségben Kádis dörábánán 

(99–100. old.).  Álénu (Záróima – 91–92. old.).  Közösségben Gyászolók 

kádisa.  20. zsoltár, található a 87–88. old.  
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Újhold napi hétköznap-délutáni minḥá ima 

Újholdkor nem mondunk Táḥánunt – Könyörgést bűnbocsánatért. 

Ezen kívül az ima a hétköznapi imától csak az Ámidában tér el: a 131. olda-

lon Jáále vöjávo („Istenünk…”) betoldás.  

Újhold napi hétköznapesti mááriv ima  

Az ima a hétköznapi imától csak az Ámidában tér el: A 148. oldalon Jáále 

vöjávo („Istenünk…”) betoldás.  Ros Ḥodes Ijárkor és Szivánkor – április 

23. és május 23. – Omerszámlálás (154–156. old.).  

Újhold napi szombat reggeli sáḥárit ima  

A reggeli ima Ámidáig változatlan. Lásd az 57. oldaltól. 

ÁMIDÁ (221–226. OLD.)  

― A 224. oldalon Jáále vöjávo („Istenünk…”) betoldás.  

FÉL HÁLÉL (329–333. OLD.)  

Napi zsoltár (253. old.).  Barḥi náfsi („Áldd, lelkem…” – 96–97. old.).  

Közösségben Gyászolók kádisa.  

TÓRA-OLVASÁS (227–234. OLD. – csak közösségben).  

Két Tórát veszünk ki a Tóraszekrényből; hét embert hívunk a Tórához, és ne-

kik a hetiszakaszt olvassuk. A Máftirnak a második Tórából 4Mózes 28:9–

15. verseket olvassuk. Háftárá: Hásámim kiszi (Jesájá 66:1–24., 23.).  

Jökum Purkán („Jusson az égből…” – 234–236. old.).  Ásré („Boldo-

gok…” – 238–239. old.).  A Tóra visszahelyezése 239. old.  

MUSZÁF IMA (241–248. OLD.)  

― A 242. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszáḥ első napja között – ok-

tóber 21-től április 9-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

― A 243–246. oldalakon a vonal alatti újholdi részt mondjuk.  

Kávé („Reménykedj…” – 249–251. old.).  Közösségben Kádis dörábánán 

(251. old.).  Álénu (Záróima – 251–252. old.).  Közösségben Gyászolók 

kádisa.  20. zsoltár, található a 87–88. old.  
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Sálos rögálim – Imák a három zarándok ünnepre 

A három zarándok ünnepen, Smini Áceretkor és Szimḥát Torá-

kor ugyanazokat az Ámidá imákat mondjuk, értelemszerűen az

 adott ünnepnek megfelelő betoldással. 

Ünnep előtti délutáni minḥá ima 

Pátáḥ Élijáhu (kabbalisztikus szövegrész a Zohárból) csak péntek délután.  

Korbánot (Szentély-beli szertartások – 122–124. old.).  Ásré („Boldogok…” 

– 125. old.).  Ámidá – Tizennyolc áldás (126–134. old.). A 126. és 128. 

oldalon a téli részt csak a Peszáḥ előtti nap – márciús 8-án – mondjuk, míg 

máskor a nyári részt mondjuk.  Álénu (Záróima – 137. old.).  Közösség-

ben Gyászolók kádisa.  

Kábálát Sábát – A szombat fogadása ünnepnapon 

Gyertyagyújtás (lásd Naptár 6. oldaltól).  29. zsoltár (168–169. old.).  Lö-

ḥá dodi (Himnusz a szombat tiszteletére – 169–170. old.).  További Zsol-

tár fejezetek (171. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  Kögávná – 

Zohár részlet (megtalálható a Mózes imája – Sábeszi imakönyvben 82–83. 

old.).   

Ünnepi esti mááriv ima 

Sir Hámáálot (nincs benne az imakönyvben), pénteken nem mondjuk.  

Smá és áldásai (172–176. old.).  Vösámrut („Ügyeljenek Izrael fiai…”) és 

Vájdábért („Mózes…”) a 176. oldalon nem mondjuk.  Ünnepi Ámidá 

(343–348. old.). A 343. oldalon a téli részt Szimḥát Torá este (október 21.) 

és Peszáḥ első estéjén (április 8.) mondjuk – míg máskor a nyári részt mond-

juk.  Csak péntek este: Vájḥulu („Akkor elkészült…”) 181. old. végéig.  

Peszáḥ első két estéjén Teljes Hálél (329–333. old.).  Csak péntek este: 

23. zsoltár, található a 311. oldalon; Borḥu („Áldjátok…”), található a 172. 

oldalon.  Peszáḥkor, az első este kivételével: Omerszámlálás (154–156. 

old.).  Álénu (Záróima – 185–186. old.).  
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Az ünnep fogadása otthon (Esti kidus) 

Péntek este, halkan: Angyalok köszöntése és A zsidó asszony dicsérete 

(187–188. old.).  Kidus (Ünnepköszöntés – 340–341. old.).  Étkezéssel 

kapcsolatos áldások (110–117. old.).  Péntek este Zmirot (Dalok – 190–

191. old.).  

Ünnepi reggeli sáḥárit ima 

A reggeli ima Ámidáig a szombat reggeli ima szerint. 

Lásd az 57. oldal, fent. 

ÁMIDÁ (343–348. OLD.)  

― A 343. oldalon a téli részt Szimḥát Torákor (október 22.) és Peszáḥ első 

napján (április 9.) mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

Teljes Hálél, Peszáḥ utolsó két napján Fél Hálél (329–333. old.).  Napi 

zsoltár (93–96., 253. old.).  Szukkotkor LöDávid („Dávidé…” – 254. old.). 

 Közösségben Gyászolók kádisa.  

TÓRA-OLVASÁS (227–234. OLD. – csak közösségben)  

Az első kiadás 228. oldalán sajtóhiba miatt hiányzik a héber oldalról a 

Könyörület tizenhárom tulajdonsága. A 71. oldal alapján pótolható.  

Két Tórát veszünk ki a Tóraszekrényből. Az első Tórából öt embernek (szom-

baton hétnek) olvassuk az ünnephez kapcsolódó részt; a második Tórából a 

máftirnak olvasunk a muszáf áldozatról. Részletesen lásd A Tóra-olvasás és 

a Háftárák rendje című részt.  

Jökum Purkán („Jusson az égből…” – 234–236. old.). csak szombaton.  Ásré 

(„Boldogok…” – 238–239. old.).  A Tóra visszahelyezése (239–240. old.).  

MUSZÁF IMA (350–359. OLD.)  

― A 350. oldalon a téli részt Smini Áceretkor (október 21.) és Szimḥát 

Torákor (október 22.) mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

Smini Áceretkor a Muszáf ima ismétlésében az előimádkozó imát mond eső-

ért (364. old.).  Peszáḥ első napján a Muszáf ima ismétlésében az előimád-

kozó imát mond harmatért (362. old.).  
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Kávé („Reménykedj…” – 249–251. old.).  Közösségben Kádis dörábánán 

(251. old.).  Álénu (Záróima – 91–92. old.).  Közösségben Gyászolók 

kádisa.  20. zsoltár, található a 87–88. old.  

Szukkot minden napján Hosánákat mondunk. Lásd Naptár 94. oldal.  

Az ünnep fogadása otthon (Nappali kidus) 

Szombaton a szokásos szombati résszel kezdünk (257. old.).  Kidus (366. 

old.).  Étkezéssel kapcsolatos áldások (110–117. old.).  Szombaton Zmirot 

(Dalok szombat napjára – 258–264. old.).  

Ünnepi délutáni minḥá ima  

Korbánot (Szentély-beli szertartások – 265–268. old.).  Ásré („Boldogok…” 

– 268–270. old.).  

TÓRA-OLVASÁS (271–272. OLD. – csak szombaton és csak közösségben)  

Három embert hívnak a Tórához, nekik a jövőheti szakaszt séniig olvassák.  

A Tóra visszahelyezése (273. old.).  

ÁMIDÁ (343–348. OLD.)  

― A 343. oldalon a téli részt Smini Áceretkor (október 21.) és Szimḥát 

Torákor (október 22.) mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk.  

Szukkotkor LöDávid („Dávidé…” – 153. old.).  Álénu (Záróima – 137. 

old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.   

Félünnepi reggeli sáḥárit ima 

Szombaton ünnepi imarend szerint (lásd fent), de a sáḥáritban szombati 

Ámidá (221–226. old.), Jáále vöjávo („Istenünk…” – 224. old.) betoldással. 

 Szukkotkor Teljes Hálél (329–333. old.), Peszáḥkor Fél Hálél (329–333. 

old.).  Napi zsoltárok (253. old.).  Tóraolvasás két Tórából (lásd Naptár 

68. old.)  Jökum Purkán („Jusson az égből…” – 234–236. old.).  Ásré 

(„Boldogok…” – 238–239. old.).  A Tóra visszahelyezése (239. old.).  Ün-

nepi muszáf ima (350–359. old.), majd befejezzük a szombati imarend sze-

rint.  
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Hétköznap az ima az Ámidáig a szokásos hétköznapi imarend szerint (lásd 

fent 54. oldaltól).  Ámidá (57–69. old.), Jáále vöjávo („Istenünk…” – 65. 

old.) betoldással.  Szukkotkor Teljes Hálél, Peszáḥkor Fél Hálél (329–

333. old.).  Napi zsoltárok (93–96. old.).  Szukkotkor LöDávid („Dá-

vidé…” – 254. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.  Tóraolvasás (82–

86. old. – csak közösségben), Szukkotkor két Tórából, Peszáḥkor egy Tórá-

ból.  Ásré-tól („Boldogok…” – 87–90. old.), a 20. zsoltár (87–88. old.) ki-

hagyásával.  Muszáf ima (350–359. old.); a 350. oldalon a nyári részt 

mondjuk.  A Muszáf Ámidá ismétlésében a rövid Ketert mondjuk.  Kávé 

(„Reménykedj…” – 98–99. old.).  Közösségben Kádis dörábánán (99–100. 

old.).  Álénu (Záróima – 91–92. old.).  Közösségben Gyászolók kádisa.   

Szukkot minden napján Hosánákat mondunk hálél után. Lásd Naptár 94. 

oldal.   

Félünnepi délutáni minḥá és esti mááriv ima 

Pátáḥ Élijáhu (kabbalisztikus szövegrész a Zohárból) csak péntek délután.  

Szokásos hétköznapi, illetve szombati imarend, az Ámidában Jáále vöjávo 

(„Istenünk…” – 131. old., 148. old.) betoldással.  

Újévi és Engesztelőnapi imák 

 

 

Az év ezen két legjelentősebb napjára 

külön imakönyvek készültek: Izrael 

Fohásza – A zsidó újév imarendje 

(Chábád Lubavics Egyesület, 1997), 

illetve Sámson fohásza – Engesztelő-

nap imarendje (Chábád Lubavics 

Egyesület, Budapest 1998). A Naptár 

82. oldalától találhatók ezeknek a na-

poknak az imarendje is. 
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A magyarországi szokásokról 

A lehető legtöbb imával és teendővel kapcsolatos magyar zsidó szokás közlé-

sével próbáltuk mindenki által jól használhatóvá tenni Zsidó naptárunkat.  

Nehéz fába vágtuk a fejszénket, hiszen, ahogy Zuse Kinsztlicher rabbi – a 

kifejezetten magyar szokásokat bemutató Luáḥ Ḥodes Beḥodso Köminhág 

Erec Hágár naptár szerkesztője – rámutat, Magyarországon sohasem egyféle 

hagyomány volt. Részben az askenáz szokásokat követték, részben, például a 

magyar ḥászidok, a szefárd szokásokat. Az askenáz, illetve szefárd szokás-

körön belül is sok eltérés ismert. A színes magyarországi zsidó életet tükrözi a 

főváros is, ahol soha nem alakult ki egységes szokáskör, és a mai napig is 

sokféle szokást tartanak.  

Tekintettel arra, hogy egy ekkora terjedelmű kiadványban csak zavart okoz 

sok különböző hagyomány említése, a legelterjedtebb szokáskörök jelölése 

mellett döntöttünk. Így az askenáz szokáskörön belül is a hazánkban legelter-

jedtebb szokásokat idézzük. Hasonlóan a szefárd szokáskör esetében, az itt 

legelterjedtebb, főleg Ḥábád ḥászid szokásokról írunk.  

Ezzel együtt, kötelességünk a bibliai tanítást követni, miszerint (Példabe-

szédek 1:8.): „Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását”, 

vagyis – ahogy Bölcseink magyarázták – mindenki igazodjon szülei és szülő-

városa hagyományaihoz. 



2019–20. Zsidó naptár 5780. 

 

67 

A ZSOLTÁR-OLVASÁS RENDJE 

Szokás minden nap, a reggeli ima után a következő felosztás szerint néhány zsoltárfejezetet mondani. Ha a 

hónap 29 napos, akkor a 30. napi részt is 29-én mondjuk el – így havonta befejezzük Dávid király Zsoltárjait. 

További szokás még az életkor szerint is napi egy fejezetet mondani: a tizenharmadik születésnapig a 

tizenharmadik fejezetet, és így tovább. 

Héber 

dátum Zsoltárok 

1. 1–9. 

2. 10–17. 

3. 18–22. 

4. 23–28. 

5. 29–34. 

6. 35–38. 

7. 39–43. 

8. 44–48. 

9. 49–54. 

10. 55–59. 
 

 
Héber 

dátum Zsoltárok 

11. 60–65. 

12. 66–68. 

13. 69–71. 

14. 72–76. 

15. 77–78. 

16. 79–82. 

17. 83–87. 

18. 88–89. 

19. 90–96. 

20. 97–103. 
 

 
Héber 

dátum Zsoltárok 

21. 104–105. 

22. 106–107. 

23. 108–112. 

24. 113–118. 

25. 119:1–119:96. 

26. 119:97–119:176. 

27. 120–134. 

28. 135–139. 

29. 140–144. vagy 150-ig. 

30. 145–150. 
 

 

Elul hó a megtérés hónapja. Első napjától Jom kipurig ḥászid szokás a fentiek mellett még napi három 

zsoltárverset mondani, és Jom kipurkor még összesen 36-ot az alábbi felosztás szerint. Így az Engesztelőnap 

végére még egyszer befejezzük a Zsoltárok könyvét, abban bízva, hogy az elmondott zsoltárok elősegítik, hogy 

imáink meghallgatásra találjanak. 

Héber 

dátum Zsoltárok 

Elul 1. 1–3. 

2. 4–6. 

3. 7–9. 

4. 10–12. 

5. 13–15. 

6. 16–18. 

7. 19–21. 

8. 22–24. 

9. 25–27. 

10. 28–30. 

11. 31–33. 

12. 34–36. 

13. 37–39. 
 

 
Héber 

dátum Zsoltárok 

Elul 14. 40–42. 

15. 43–45. 

16. 46–48. 

17. 49–51. 

18. 52–54. 

19. 55–57. 

20. 58–60. 

21. 61–63. 

22. 64–66. 

23. 67–69. 

24. 70–72. 

25. 73–75. 

26. 76–78. 
 

 
Héber 

dátum Zsoltárok 

Elul 27. 79–81. 

28. 82–84. 

29. 85–87. 

Tisri 1. 88–90. 

2. 91–93. 

3. 94–96. 

4. 97–99. 

5. 100–102. 

6. 103–105. 

7. 106–108. 

8. 109–111. 

9. 112–114. 
 

 

Jom Kipurkor Zsoltárok 

Kol Nidré előtt 115–123. 

Lefekvés előtt 124–132. 
 

 Jom Kipurkor Zsoltárok 

Muszáf ima után 133–141. 

Nöilá ima után 142–150. 
 

 


