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הקדמת המו״ל

״אין עושין נפשות לצדיקים, דבריהם הן הן זכרונן״
(ירושלמי שקלים פ״ב ה״ה)

– ובכל זאת מוקדש ספר זה לרוח אפינו ומאור עינינו, אשר שלכם ושלנו 
שלו הוא: אדוננו, מורנו ורבנו הרב מנחם מענדל בן הרה״ג המקובל לוי 
מהתם  שלחנו  אשר  זי״ע  זצוקללה״ה  מליובאוויטש  שניאורסאהן  יצחק 
ברוחו  ואשר  לפעול,  ונמשיך  פעלנו  עשינו,  דבריו  פי  על  ואשר  להכא 

לקירוב ישראל לאביהם שבשמים, יצא סידור זה לאור עולם.
וזכינו  זה שבע שנים  הננו פעילים בהונגריה  ובכוחו  בזכותו, ברוחו 
בית  ילדים,  גן  חינוך–חב״ד״;  לעניני  ״המרכז  את  בבודאפעסט  להקים 
הפכנו  ומבוגרים.  לנוער  תורה  שיעורי  וכן  כתב-עת  הוצאה-לאור,  כנסת, 
לכתובת לכל דורש את ה׳. למרות השבר הגדול שהשברנו בהילקח מאתנו 
רבינו האהוב לשמי רום – מחוייבים אנו ושומה עלינו להמשיך בשליחותו 
יתממשו דברי המשיח  ובכך  יהודים אל שורשיהם,  ולקרב  יהדות  להפיץ 
בתשובה לשאלת רבינו הבעל שם טוב ״אימתי קאתי מר?״ – ״לכשיפוצו 

מעינותיך חוצה״ (׳כתר שם טוב׳ סי׳ א).

*

ברוך שומר הבטחתו לישראל שלא תשתכח תורה מזרעו, שהחיינו וקיימנו 
והיה בעזרנו להוציא לאור סידור תפילה זה. על נחיצותו של סידור בתרגום 
חדיש אין די באר, וכד ברי רש״י ז״ל על הפסוק ״באר היטב״ – ״בשבעים 
לשון״. ויהי רצון שתפילותינו ותפילותיהם הזכות של ילדי ישראל בארץ 
זו יעלו למרום ויתקבלו ברצון להחיש קץ גאולתנו, בבחינת ״אחישנה״. 
לגאולה נכספת זו הומיה נפש יהודי מיום גלות עמינו מעל אדמתו, וזו הרי 

היתה משאת-נפשו של רועה ישראל הנאמן כ״ק האדמו״ר זצ״ל.

*

תודתי נתונה לכל אלו שסייעו בהפקת סידור זה. ועוזרים ומסייעים בכל 
מכלול השליחות – תבוא עליהם ברכת טוב ותהי משכורתם שלימה מאת 
ה׳. רואה אני לעצמי חובה נעימה להודות לר׳ שמעון שי׳ שרוני, לר׳ נפתלי 
על  מיקש  יהודית שתחי׳  ולגב׳  דווידוביץ  דוב  ישראל  להת׳  קראוס,  שי׳ 

עבודתם המסורה.
זכות מיוחדת היא לי להודות לזוגתי הרבנית בת-שבע ראכיל שתחי׳ 

לבית לאזאר, שלולי עזרתה לא היינו מגיעים עד הלום.

יו״ד שבט תשנ״ו, בודאפעסט
ברוך אבערלאנדער



״זכרה לי אלוהי לטובה״!

 ,(Nyelvében él a nemzet) פתגם הונגרי עתיק קובע כי ״האומה חייה בשפתה״
משהו דומה אבל שונה מאד, כמובן, מבטא רבנו סעדיה גאון, באומרו כי ״אין 
הסידור  הרי  ואנטי-תיזה,  תיזה  בכך  ראינו  אם  בתורתה״.  אלא  אומה  אומתנו 

שמונח עתה לפניכם נועד להיות הסינתיזה.
שארית הפליטה בהונגריה כמעט שאיחרה את השחרור. אני רגיל לומר ולכתוב 
אופטימיסטית  זו  אמירה  נראית  לעתים  אבל  ה-12,  השעה  לפני  דקה  היה  שזה 
מדאי; לעתים נראה, ברגעים של יאוש מתסכל, כי יהדות זו איחרה את המועד, 
ששוב אין לה תקומה, ר״ל. מאה שנות התבוללות מרצון, ובתוכן 50 שנות שטיפת-

מוח בולשביסטית, כילו את אשר טיפחו וריבו מנהיגיה הרוחניים של יהדות זו. 
נותרו נישואי התערובת, האיגנורציה, הלא-איכפתיות, הבורות – במקום התקוות 
הוורודות של ה׳מתקדמים׳ והיומרות המרקיעות-שחקים של השמרנים. את הכל 

נשאה הרוח.
מה עושים עכשיו?

יהדות  של  עריסתה  ליד  האחרונות  בשנים  עומדים  רבים  יהודיים  ארגונים 
הונגריה; ׳רופאים׳ רבים מנסים תרופות-פלא אלה או אחרות, כדי להקים החולה 
על רגליה. רובם ככולם דואגים לצד הגשמי, החשוב מאד לכשעצמו, איש אינו 
נותן את הדעת לצד הרוחני. איש אינו מנסה להרים את הכפפה, כדי למלא את 
לתשתית  לדאוג  מבלי  בכוח,  עליה  לטפח  מנסים  ניכור.  שנות  מאה  של  הפער 
חינוכית; כאשר ברור שאם ״אין גדיים – אין תיישים״, אם אין חינוך יהודי ראוי 

לשמו, אין יהודים ראויים לשמם ובהעדרם – לא תתכן עלייה ראוייה לשמה.
ציווי  ולקיים  לאלף-בית  לחזור  אמרנו   – כוחנו  בדל  ובהתחשב  זה  במצב 
רז״ל ״משכהו לבית המדרש״. נאמנים לעקרון זה הוצאנו לאור בשנים האחרונות 
שורה של ספרי-יסוד ביהדות ועתה אנו שמים על שולחנה של יהדות הונגריה – 
והיהודים דוברי הונגרית בארצות השכנות – סידור תפילה בתרגום הונגרי חדיש, 

מבואר ומפורש – דבר שעוד לא ראה אור באיזור זה של העולם.
***

עמיתי, השליח להונגריה, רב״א, עבד קשה מאד ועשה לילות כימים, כדי 
המצווה  ״גדול  והרי  השליח.  הוא  המצווה,  הוא  גמר.  לידי  זה  סידור  להביא 
שנשאלת  שאלה  על  להשיב  לא  אם  כאן,  לומר  מה  לי  אין  עצמי  על  ועושה״... 
פה ושם – לא בהונגריה – מה לי ולצרה זו? תשובתי לעצמי, היא תשובתי גם 

לאחרים: עניי עירי הם ו״עניי עירך קודמים״.
מאז ומתמיד קסמה לי דמותו של נחמיה בן חכליה, פחת יהודה, ׳התירשתא׳, 
שעזב את חצר מלך בבל המפוארת, ובא לקומם את הריסות יהודה, לבנות חומות 
בלבד, אלא  זו  ולא  ולכבודה הראשון.  למקומה  ולהחזיר את השארית  ירושלים 
שלחם נגד מחללי השבת ושם קץ לנישואי-התערובת, שגם אז, כמו היום, עשו 
פעמים  חוזר  הוא  עליה  נחמיה,  בתפילת  איפוא  אסיים  עמנו.  בשלמות  שמות 
וכן  כב),  יג,  (נחמיה  חסדך״  כרוב  עלי  וחוסה  אלוהי  לי  ״זכרה  בספרו:  אחדות 

״זכרה לי אלוהי לטובה!״ (שם, לא).

נפתלי בן דבורה קראוס
תל-אביב, ישראל

מוצאי עשרה בטבת תשנ״ו
יום פטירתו של נחמיה בן חכליה



HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Az imakönyv használatát különböző jelzések-
kel igyekeztünk megkönnyíteni. 

1. A héber szövegben a különböző mére-
tű betűk használata a zsidó nyomdászat régi 
hagyományai közé tartozik. Igyekeztünk, 
amennyire lehetett, a magyar szövegben 
– legalábbis egy oldalon belül – elkerülni a 
különböző betűméretek alkalmazását. Emiatt 
előfordul, hogy egy-egy bekezdés vagy mon-
dat fordítása a hébert megelőző vagy követő 
oldalra került.

2. Árnyalással (úgynevezett raszter alá-
nyomásával) emeltük ki azokat a szövegeket, 
amelyeket nem mindig mondunk, csak kü-
lönleges alkalmakkor szerepelnek az imában.

3. A szövegben csillaggal jelölt részek ma-
gyarázata az oldal alján, lábjegyzetben talál-
ható.

4. A bekeretezett szövegekben találja meg 
az érdeklődő az egyes imákhoz, esetleg szo-
kásokhoz kapcsolódó konkrét teendőket vagy 
általános tudnivalókat.



A HÉBER ÁBÉCÉ (ÁLEF-BÉT) – אלף- ּבית

א  ּב  ב ג ד ה ו 
 
      Váv (v) Hé (h)2 Dálet (d) Gimel (g) Vét (v) Bét (b) Álef1

ז ח ט י  ּכ כ  ך 
 

     Szóvégi  Cháf  Kof (k) Jud (j) Tet (t) Chet  Zájin (z)
 cháf (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 
 
 Táv (t) Táv (t) Szin (sz) Sin (s)

A MAGÁNHANGZÓK – הנקודות

  
 ֹו

  
ְ  ֶ  ֵ  ַ  ָ

     Cholám (o)           Svá  (ö)            Szegol (e)             Cére (é)            Pátách (á)         Kámác (á)

 ּו  ֳ  ֲ  ֱ  
 

 ֻ  ִ
        Chátáf                Chátáf               Chátáf             Suruk (u)            Kubuc (u)          Chirik (i)
      szegol (e)4                  pátách (á)4                 kámác (o)4

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

A betűk átírása a mai héber kiejtést tükrözi. Csekély különbséggel (az utolsó mássalhangzónál: táv-száv  és három 
magánhangzónál: kámác–ó, chojlám–aj és suruk-kubuc–ü) azonos a régi héber kiejtéssel.







A fonetikus átírást lásd az m37. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M37. oldalon.
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A fonetikus átírást lásd az M40. oldalon.





A tfilin tekerésének haszid ritusát lásd az M41. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M40. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M42. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M42. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M37. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M37-38. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M37-38.  oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M38.  oldalon.





















































A Kádis fonetikus átírását lásd az M98-99. oldalon.









A Kádis és az ima fonetikus átírását lásd az M98-99. 
és az M43. oldalon.
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A fonetikus átírást lásd az M43. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M44. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M44. oldalon.

















A fonetikus átírást lásd az M45. oldalon.





















A fonetikus átírást lásd az M45. oldalon.













A fonetikus átírást lásd az M46. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M46. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M47. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M48. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M48. oldalon.









A fonetikus átírást lásd az M49. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M49. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M50-51. oldalon.
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A fonetikus átírást lásd az M51. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M51. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M52. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M52. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M52-53. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M53-54. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M54-55. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M55-56. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M56-57. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M57. oldalon.





















































A fonetikus átírást lásd az M66. oldalon.









A fonetikus átírást lásd az M67-68. oldalon.













A fonetikus átírást lásd az M43-44. oldalon.
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A Kádis és az ima fonetikus átírását lásd az M98-99. 
és az M58. oldalon.
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Az ima és a Kádis fonetikus átírását lásd az M58. 
és az M98-99. oldalon.





Az ima és a Kádis fonetikus átírását lásd az M58. 
és az M98-99. oldalon.





A Kádis fonetikus átírását lásd az M98-99. oldalon.





A Kádis fonetikus átírását lásd az M98-99. oldalon.





A Kádis fonetikus átírását lásd az M98-99. oldalon.





A Kádis fonetikus átírását lásd az M98-99. oldalon.









A Kádis fonetikus átírását lásd az M98-99. oldalon.









A Kádis fonetikus átírását lásd az M98-99. oldalon.





































A fonetikus átírást lásd az M97. oldal eléjen.

































A fonetikus átírást lásd az M97. oldalon.

























A fonetikus átírást lásd az M43. oldal végén.





A fonetikus átírást lásd az M44. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M49. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M50-51. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M51. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M52. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M52-53. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M53-55. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M55-56. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M56-57. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M57. oldalon.













A fonetikus átírást lásd az M58. oldalon.





Kádis és az ima fonetikus átírását lásd az M98-99. 
és az M58. oldal végén.









A fonetikus átírást lásd az M47. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M48. oldalon.













A fonetikus átírást lásd az M49. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M50-51. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M51-52. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M52-53. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M53-54. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M55-56. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M56-57. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M57-58. oldalon.





Az ima és a Kádis fonetikus átírását lásd az M58. 
és az M98-99. oldalon.





Az ima és a Kádis fonetikus átírását lásd az M58. 
és az M98-99. oldalon.





























A Kádis fonetikus átírását lásd az M98-99. oldalon.













































A Kádis fonetikus átírását lásd az M98-99. oldalon.





















































A Kádis fonetikus átírását lásd az M98-99. oldalon.





A Kádis fonetikus átírását lásd az M98-99. oldalon.
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Sticky Note
Az ima és a Kádis fonetikus átírását lásd az m77. és az m98-99. oldalon.

















































A Kádis fonetikus átírását lásd az M98-99. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M43. oldalon.





















A fonetikus átírást lásd az M42. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M43. oldalon.









A fonetikus átírást lásd az M43-44. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M44. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M45. oldalon.





















A fonetikus átírást lásd az M45. oldalon.









A fonetikus átírást lásd az M45. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M45. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M46. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M46-47. oldalon.
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A fonetikus átírást lásd az M47-48. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M48. oldalon.
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A fonetikus átírást lásd az M59-60. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M60-61. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M61. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M62-63. oldalon.
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A fonetikus átírást lásd az M63-64. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M64-65. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M66. oldalon.





בשלש רגלים, ראש השנה ויום כיפור אומרים זה:

יהוה, יהוה, ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת.
נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים, נֵֹׂשא ָעוֹ ן ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה.

A fonetikus átírást lásd az M66. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M66-67. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M67. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M67-68. oldalon.





























A fonetikus átírást lásd az M43. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M44. oldalon.









A fonetikus átírást lásd az M69. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M69-70. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M70-72. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M71-72. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M71-73. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M71., 73-74. oldalon.
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A fonetikus átírást lásd az M74-75. oldalon.
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A fonetikus átírást lásd az M75-76. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M76. oldalon.









A Kádis és az ima fonetikus átírását lásd az M98-99. 
és az M77. oldalon.
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Az ima és a Kádis fonetikus átírását lásd az M77. 
és az M98-99. oldalon.
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A Kádis fonetikus átírását lásd az M98-99. oldalon.









ום טוב בי מוסף לשבת 

שיר הכבוד

פותחים הארון

י ֵאֶלי ַנְפשִׁי ַתֲערֹג. Előimádkozó: ַאְנִעים ְזִמירֹות ְושִׁיִרים ֶאֱארֹג, כִּ

.ל ָרז סֹוֶד ֵצל ָיֶד, ָלַדַעת כָּ Közösség: ַנְפשִׁי ָחְמָדה בְּ

.י ֶאל ּדֹוֶדי ְכבֹוֶד, הֹוֶמה ִלבִּ ִרי בִּ י ַדבְּ Előimádkozó: ִמדֵּ

שִׁיֵרי ְיִדידֹות. ד בְּ דֹות, ְושְִׁמ ֲאַכבֵּ  ִנְכבָּ ר בְּ ן ֲאַדבֵּ Közösség: ַעל כֵּ

.י  ְוא ְיַדְעתִּ  ֲאַכנְּ ָרה ְכבֹוְד ְוא ְרִאיִתי, ֲאַדמְּ Előimádkozó: ֲאַספְּ

.בֹוד הֹוֶד יָת ֲהַדר כְּ מִּ סֹוד ֲעָבֶדי, דִּ ַיד ְנִביֶאי בְּ Közösség: בְּ

.ֶת ֻעלָּ ּנּו ְלתֶֹקף פְּ ְת ּוְגבּוָרֶת, כִּ ֻדלָּ Előimádkozó: גְּ

.ְלִפי ַמֲעֶשׂי ַוְישַּׁוּו ,ְִׁפי ֶיש ּמּו אֹוְת ְוא כְּ Közösség: דִּ

ְמיֹונֹות. ָכל דִּ  ֶאָחד בְּ רֹב ֶחְזיֹונֹות, ִהנְּ Előimádkozó: ִהְמשִׁילּו בְּ

ֵשׂיָבה ְושֲַׁחרּות. ֱחזּו ְב ִזְקָנה ּוַבֲחרּות, ּוְשַׂער רֹאשְׁ בְּ Közösség: ַויֶּ

ִאיׁש ִמְלָחמֹות  יֹום ְקָרב, כְּ ין ּוַבֲחרּות בְּ יֹום דִּ Előimádkozó: ִזְקָנה בְּ

ָיָדיו לֹו ָרב.  
רֹאׁשֹו, הֹושִׁיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו. Közösség: ָחַבׁש ּכֹוַבע ְיׁשּוָעה בְּ

Előimádkozó: ַטְלֵלי אֹורֹות רֹאׁשֹו ִנְמָלא, ְקֻוּצֹוָתיו ְרִסיֵסי ָלְיָלה.

י ַלֲעֶטֶרת ְצִבי. י, ְוהּוא ִיְהֶיה לִּ י ָחֵפץ בִּ י כִּ ֵאר בִּ Közösség: ִיְתפָּ

בֹוד שֵׁם ָקְדׁשֹו. מּות רֹאׁשֹו, ְוַחק ַעל ֵמַצח כְּ ז דְּ ֶתם ָטהֹור פָּ Előimádkozó: כֶּ

ָרה ֲעָטָרה. תֹו לֹו ִעטְּ Közösség: ְלֵחן ּוְלָכבֹוד ְצִבי ִתְפָאָרה, ֻאמָּ

ים שְׁחֹורֹות. לִּ ְלתַּ ִביֵמי ְבחּורֹות, ְקֻוּצֹוָתיו תַּ Előimádkozó: ַמְחְלפֹות רֹאׁשֹו כְּ

א ַעל רֹאׁש ִשְׂמָחתֹו. ֶדק ְצִבי ִתְפַאְרּתֹו, ַיֲעֶלה נָּ Közösség: ְנֵוה ַהצֶּ

ִהי ְבָידֹו ֲעֶטֶרת, ּוְצִניף ְמלּוָכה ְצִבי ִתְפֶאֶרת. תֹו תְּ Előimádkozó: ְסֻגלָּ

ָדם. בְּ ָדם, ֵמֲאשֶׁר ָיְקרּו ְבֵעיָניו כִּ Közösség: ֲעמּוִסים ְנָשָׂאם, ֲעֶטֶרת ִענְּ

ָקְרִאי ֵאָליו. ֵארֹו ָעַלי ּוְפֵאִרי ָעָליו, ְוָקרֹוב ֵאַלי בְּ Előimádkozó: פְּ

בֹואֹו ֵמֱאדֹום. ָדְרכֹו בְּ Közösség: ַצח ְוָאדֹם ִלְלבּוׁשֹו ָאדֹם, ּפּוָרה בְּ

מּוַנת יהוה ְלֶנֶגד ֵעיָניו. ין ֶהְרָאה ֶלָעָנו, תְּ ִפלִּ Előimádkozó: ֶקשֶׁר תְּ

ֵאר. ם ְלִהְתפָּ ִהּלֹות בָּ Közösség: רֹוֶצה ְבַעּמֹו ֲעָנִוים ְיָפֵאר, יֹושֵׁב תְּ





רֹׁש. ָבְר ֱאֶמת קֹוֵרא ֵמרֹאׁש, ּדֹור ָודֹור ַעם ּדֹוֶרשְׁ דְּ Előimádkozó: רֹאׁש דְּ

.ִתי ִתְקַרב ֵאֶלי Közösség: שִׁית ֲהמֹון שִׁיַרי ָנא ָעֶלי, ְוִרנָּ

ּכֹון ְקטֶֹרת. ִתי תִּ ִהי ְלרֹאשְׁ ֲעֶטֶרת, ּוְתִפלָּ ִתי תְּ ִהלָּ Előimádkozó: תְּ

.ֶני שִּׁיר יּושַׁר ַעל ָקְרבָּ ֵעיֶני, כַּ יַקר שִׁיַרת ָרׁש בְּ Közösség: תִּ

יר. בִּ יק כַּ יר, ְמחֹוֵלל ּומֹוִליד ַצדִּ ֲעֶלה ְלרֹאׁש ַמשְׁבִּ ְרָכִתי תַּ Előimádkozó: בִּ

ְבָשִׂמים רֹאׁש. ַנֲעַנע ִלי רֹאׁש, ְואֹוָתּה ַקח ְל כִּ Közösség: ּוְבִבְרָכִתי תְּ

.י ַנְפשִׁי ַתֲערֹג ֵאֶלי Előimádkozó: ֶיֱעַרב ָנא ִשׂיִחי ָעֶלי, כִּ

ְוַהֵּנַצח  ְוַהִּתְפֶאֶרת  ְוַהְּגבּוָרה  ַהְּגֻדָּלה  יהוה   ְל  :Előimádkozó és közösség

ְוַההֹוד, ִּכי כֹל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ְל יהוה ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁש. 
ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות יהוה, ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו.

סוגרים הארון

A Kádis fonetikus átírását lásd az M98-99. oldalon.
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A fonetikus átírást lásd az m43-44. oldalon.
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A fonetikus átírást lásd az m66. oldalon.
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A fonetikus átírást lásd az m49. oldalon.
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A fonetikus átírást lásd az m49-50. oldalon.
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A fonetikus átírást lásd az m53-55. oldalon.
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A fonetikus átírást lásd az m55-57. oldalon.
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A fonetikus átírást lásd az m57. oldalon.
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A fonetikus átírást lásd az m58. oldalon.





A Kádis fonetikus átírását lásd az M98-99. oldalon.
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Az ima és a Kádis fonetikus átírását lásd az m58. és az m98-99. oldalon.





































































































































































A Kádis fonetikus átírását lásd az M98-99. oldalon.





























A fonetikus átírást lásd az M78. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M78-79. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M79-80. oldalon.
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A fonetikus átírást lásd az M80. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M81. oldalon.









































































A fonetikus átírást lásd az M70-71. oldalon.





































A fonetikus átírást lásd az M82. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M82-83. oldalon.









































































































A fonetikus átírást lásd az M84-85. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M84-87. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M87-89. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M89. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M89-90. oldalon.





















































A fonetikus átírást lásd az M91. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M92-93. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M93-94. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M94-95. oldalon.





A fonetikus átírást lásd az M95-96. oldalon.





















לעילוי נשמות

הרה״ח אליעזר ב״ר שלום אבערלאנדער ז״ל
נפטר ט״ז אלול תשנ״ט

אשתו מרת אסתר בת מו״ה דוד לבית אויש ע״ה
נפטרה י״ד אדר ראשון תשכ״ה

*
הרה״ח נחמן חיים ב״ר מרדכי רובינשטיין ז״ל

נפטר ז׳ אלול תשכ״ז
אשתו מרת ברכה בת מו״ה סיני לבית גאמבא ע״ה

נפטרה כ״ב שבט תשמ״ג
*

הרה״ח שלמה דוב ב״ר יוסף שטיינמעץ ז״ל
נפטר ערב ראש השנה תש״כ
אשתו מרת לאה גיטל ע״ה

בת מו״ה שאול יהודה שטיינמעץ ז״ל
נפטרה י״ד חשון תשמ״ט

*
הרה״ח צבי ב״ר משה אייזענבערג הי״ד

אשתו מרת פרומט מינדל 
בת הרה״ח ר׳ חיים ברוך לבית אהרנברג הי״ד

היארצייט נקבע לט׳ תמוז
*

הרה״ח ישעיהו ב״ר משה לאזאר ז״ל
נפטר כ״ד תמוז תשמ״ח

אשתו מרת פראדל ע״ה 
בת מו״ה יהושע פנחס לבית גינזבערגער ז״ל

נפטרה ח״י חשון תשל״ד

תנצב״ה



לעילוי נשמות

הרה״ח צבי מאיר ב״ר שלמה דוב שטיינמעץ ז״ל
נפטר י״ב אלול תשס״ה
אשתו מרת דבורה ע״ה

בת הרה״ח ר׳ צבי לבית אייזענבערג הי״ד
נפטרה ח׳ אייר תשס״ז

*
מרת יוכבד ווארגא (וואלדמאן) ע״ה

בת הרה״ח ר׳ צבי לבית אייזענבערג הי״ד
נפטרה י״ב אייר תשס״ז

*
הרה״ח עוסק בצ״צ וכו׳ ר׳ מרדכי אהרן חיים 
בן הרה״ח הישיש ר׳ אליעזר אבערלאנדער ז״ל

נפטר כ״ט אלול תש״ע
*

הבחור התמים מנחם מענדל ז״ל
בן הרב ברוך שליט״א אבערלאנדער

נפטר י״ז שבט תשע״ב

תנצב״ה
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קדיש יתום – קדיש דרבנן

GYÁSZOLÓK KÁDISA – KÁDIS DÖRÁBÁNÁN

Mai héber kiejtéssel

Jitgádál vöjitkádás sömé rábá [A közösség: Ámén!], böálmá di vörá 
chirutéj vöjámlich málchutéj vöjácmách purökonéj vikoréjv mö-
sichéj [A közösség: Ámén!], böchájéjchon uvöjoméjchon uvöchájéj 
döchol Béjt Jiszráél bá’ágálá uvizmán káriv, vöimru ámén! [A kö-
zösség: Ámén!]

[A közösség: Ámén. Jöhé sömé rábá mövorách löolám ulöálméj álmájá. 
Jitbáréch...]

Jöhé sömé rábá mövorách löolám ulöálméj álmájá.
Jitbáréch vöjistábách vöjitpáér vöjitromám vöjitnászé vöjit-

hádár vöjitále vöjithálál sömé dökudsá brich Hu [A közösség: 
Ámén!] löéjlá* min kol birchátá vösirátá tusbechátá vönechemátá 
dáámirán böálmá, vöimru ámén! [A közösség: Ámén!]

Ál Jiszroéjl vöál rábonon vöál tálmidéjhojn vöál kol tálmidéj 

szálmidéjhojn, vöál kol mon döoszökin böOjrájöszo, di vöászro 
hodéjn vödi vöchol ászár vá’ászár, jöhéj löhojn ulöchojn slomo 
rábo, chino vöchiszdo vöráchámin, vöchájin árichin umözojno 
rövicho ufurökono, min kodom ávuhojn dövisömájo, vöimöru 
oméjn! [A közösség: Oméjn!]

Jöhé slámá rábá min sömájá vöchájim tovim álénu vöál kol 

Jiszráél, vöimru ámén! [A közösség: Ámén!]
(Itt hátrálunk három lépést:) Osze sálom** bimromáv, Hu já’ásze 

sálom álénu vöál kol Jiszráél, vöimru ámén! [A közösség: Ámén!]

* Ros HáSáná és Jom Kipur között: ulöeélá.
** Ros HáSáná és Jom Kipur között: hásálom.
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szálmidéjhojn, vöál kol mon döoszökin böOjrájöszo, di 
vöászro hodéjn vödi vöchol ászár vá’ászár, jöhéj löhojn 
ulöchojn slomo rábo, chino vöchiszdo vöráchámin, vöchájin 
árichin umözojno rövicho ufurökono, min kodom ávuhojn 
dövisömájo, vöimöru oméjn! [A közösség: Oméjn!]

Jöhéj slomo rábo min sömájo vöchájim tojvim oléjnu vöál 

קדיש יתום – קדיש דרבנן

GYÁSZOLÓK KÁDISA – KÁDIS DÖRÁBÁNÁN

Régi héber kiejtéssel

Jiszgádál vöjiszkádás söméj rábo [A közösség: Oméjn!], böolömo 
di vöro chiruszéj, vöjámlich málchuszéj, vöjácmách purökonéj 
vikoréjv mösichéj [A közösség: Oméjn!], böchájéjchojn uvöjoj méj-
chojn uvöchájéj döchol Béjsz Jiszroéjl, bá’ágolo uvizö mán koriv, 
vöimöru oméjn!

[A közösség: Oméjn! Jöhéj sméj rábo mövorách löolám ulöolöméj olömájo. 
Jiszboréjch.]

Jöhéj sméj rábo mövorách löolám ulöolöméj olömájo.
Jiszboréjch vöjistábách vöjiszpoéjr vöjiszrojmom vöjisz nászéj 

vöjiszhádor vöjisz’ále vöjiszhálol sméj dökudso brich Hu [A közös-
ség: Oméjn!], löéjlo* min kol biröchoszo vösiroszo, tusböchoszo 
vönechemoszo dá’ámiron böolömo, vöimöru oméjn! [A közösség: 
Oméjn!]

Ál Jiszroéjl vöál rábonon vöál tálmidéjhojn vöál kol tálmidéj 

kol Jiszroéjl, vöimru oméjn! [A közösség: Oméjn!]
(Itt három lépést hátrálunk:) Ojsze solojm** bimörojmov, Hu já’-

ásze solojm oléjnu vöál kol Jiszroéjl, vöimöru oméjn! [A közösség: 
Oméjn!]

* Ros HáSáná és Jom Kipur között: uleéló.
** Ros HáSáná és Jom Kipur között: hásolojm.



 ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLDÁSOK

Kézmosás után
A héber szöveget lásd a 110. és a 118. oldalokon.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, áser 
kidösonu bömicvojszov, vöcivonu ál nötilász jodojim.

Kenyér fogyasztása előtt
ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, hámojci 

lechem min ho’orec.

Lisztből készült étel vagy sütemény előtt 
(kenyér kivételével)

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, bojréj 
minéj mözojnojsz.

Borivás előtt
ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, bojréj pri 

hágofen.

Fa gyümölcsére
ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, bojréj pri 

hoéjc.

Földben termett növényre (burgonya stb.)
ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, bojréj pri 

hoádomo.

Nem fán vagy földben termett étel előtt
például húsra, halra, gombára, tejre, vízre vagy más italra

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, sehákojl 
nihjo bidövoroj.
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Mi olo lámorojm, mi olo lámorojm, mi olo lámorojm, vöhojrid 
ojz mivtecho.

Hiszkábcu... 

Mojse olo lámorojm, Mojse olo lámorojm, Mojse olo lámorojm, 
vöhu hojrid ojz mivtecho.

Hiszkábcu... 

 Ogil vöeszmách böszimchász Tojro, boj jovoj cemách ָאִגיל
böszimchász Tojro. 

Tojro hi éjc chájim löchulom chájim, ki imcho mökojr chájim. 

Ávrohom szomách böszimchász Tojro, Jic’chok szomách bö-
szim chász Tojro, Já’ákojv szomách böszimchász Tojro, Mojse 
szo mách böszimchász Tojro, Áhárojn szomách böszimchász 
Toj ro, Éjlijohu szomách böszimchász Tojro, Smuéjl szomách 
bö szimchász Tojro, Dovid szomách böszimchász Tojro, Slojmo 
szomách böszimchász Tojro.

 Ásréjchem Jiszroéjl, ásréjchem Jiszroéjl, ásréjchem ַאְׁשֵריֶכם
Jiszroéjl áser bochár bochem Éjl, vöhinchilchem há-
Tojro, mimidbor mátono.
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ojz löámoj jitéjn, Ádojnoj jövoréjch esz ámoj vásolojm. Jövorchéjnu 
Elojhim, vöjiru ojszoj kol áfszéj orec. Sávoszéjnu kábéjl usmá 
cá’ákoszéjnu, jojdéjá tá’álumojsz. Löcho Ádojnoj hágödulo 
vöhágövuro vöhátiferesz vöhánéjcách vöháhojd, ki chojl 
básomájim uvo’orec, löcho Ádojnoj hámámlocho vöhámisznászéj 
löchol lörojs. Vöhojo Ádojnoj lömelech ál kol ho’orec, bájojm 
háhu jihje Ádojnoj echod usömoj echod. Uvöszojroszcho koszuv 
léjmojr: Smá Jiszroéjl Ádojnoj Elojhéjnu Ádojnoj echod. Boruch 
séjm kövojd málchuszoj löojlom voed.

Reggel: ezután a szükséges három kivételével helyükre tesszük 
a Tóra-tekercseket, majd Tóra-olvasás után (227–234. oldal) a 
következő imával folytatjuk:

A héber szöveget lásd a 408. oldalon.
 Sziszu vöszimchu böszimchász Tojro, usznu ִׂשיׂשּו ְוִׂשְמחּו

chovojd láTojro, ki tojv száchro mikol szchojro, 
mipoz umipninim jökoro. 

Nogil vönoszisz bözojsz háTojro, 
ki chájim hi lonu ojz vöojro. 

Áháléjl Elojháj vöeszmöcho voj, vöoszimo szikvoszi boj, áhojdenu 
böszojd ám körojvoj, Elojhéj curi echesze boj.

Nogil vönoszisz bözojsz háTojro, 
ki chájim hi lonu ojz vöojro. 

Böchol léjv áránéjn gövuroszecho, vá’ászápro töhiloszecho, 
böszoszojn hásivéjnu lövéjszecho, ál chászdöcho vöál ámitecho.

Nogil vönoszisz bözojsz háTojro, 
ki chájim hi lonu ojz vöojro. 

 Hiszkábcu málochim ze el ze, ze lökovéjl ze vöomár ze ִהְתַקְּבצּו
loze, mi hu ze vöéj ze hu möáchéjz pnéj chiszéj párséjz 
olov ánonoj. 
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Ötödik körmenet

ֶמֶל עֹוָלִמים Melech ojlomim hojsio no, 
no’ojr vöádir háclicho no, 

 szojméjch nojflim ánéjnu vöjojm koréjnu.

ִיְרַאת Mindenki: Jirász Ádojnoj töhojro, ojmedesz loád. Kojl Ádoj-
noj chojcéjv láhávojsz éjs. Jojducho ámim Elojhim, joj ducho 

ámim kulom. Chászin kodojs börojv tuvcho náhéjl ádoszecho. 
Ádojnoj ádojnéjnu mo ádir simcho böchol ho’orec, áser tno hojd-
cho ál hásomojim.

Hatodik körmenet

 ,Ojzéjr dálim hojsio no עֹוֵזר ַּדִּלים
pojde umácil háclicho no, 

 cur ojlomim ánéjnu vöjojm koréjnu.

ִמְׁשְּפֵטי Mindenki: Mispötéj Ádojnoj emesz, codku jáchdov. Kojl 
Ádojnoj jochil midbor, jochil Ádojnoj midbár kodéjs. 

Erec noszno jövulo, jövorchéjnu Elojhim Elojhéjnu. Jochid géje 
löámöcho pnéj, zojchréj ködusoszecho. Cádik Ádojnoj böchol 
dörochov, vöchoszid böchol má’ászov.

Hetedik körmenet

 ,Kodojs vönojro hojsio no ָקדֹוׁש ְונֹוָרא
ráchum vöchánun háclicho no, 

 sojméjr hábrisiz ánéjnu vöjojm koréjnu. 

 ,Tojméjch tmimim hojsio no ּתֹוֵמ ְּתִמיִמים
tákif loád háclicho no, 

 tomim bömá’ászov ánéjnu vöjojm koréjnu.

ַהֶּנֱחָמִדים Mindenki: Hánechemodim mizohov umipoz rov, umö-
szukim midövás vönojfesz cufim. Kojl Ádojnoj jöchojléjl 

ájolojsz vájecheszojf jöorojsz, uvöhéjcholoj kuloj ojméjr ko  vojd. 
Ádojnoj lámábul josov, vájéjséjv Ádojnoj melech löojlom. Ádojnoj 
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Második körmenet

 ,Dojvéjr cödokojsz hojsio no ּדֹוֵבר ְצָדקֹות
hodur bilövusoj háclicho no, 

 voszik vöchoszid ánéjnu vöjojm koréjnu.

 .Mindenki: Éjdusz Ádojnoj ne’emono, máchkimász peszi ֵעדּות
Kojl Ádojnoj bákojách. Lodá’ász bo’orec dárkecho, böchol 

gojim jösuoszecho. Kábéjl rinász ámcho, szágvéjnu táháréjnu 
nojro. Löcho zrojá im gövuro, to’ojz jodcho torum jöminecho.

Harmadik körmenet

 ,Zách vöjosor hojsio no ַז ְוָיָׁשר
chojméjl dálim háclicho no, 

 tojv uméjtiv ánéjnu vöjojm koréjnu.

 Mindenki: Pikudéj Ádojnoj jösorim, möszámchéj léjv. Kojl ִּפּקּוֵדי
Ádojnoj behodor. Jojducho ámim Elojhim, jojducho ámim 

kulom. No gibojr dojrséj jichudcho, kövovász somréjm. Titéjn 
emesz löJá’ákojv, cheszed löÁvrohom.

Negyedik körmenet

 ,Jojdéjá máchásovojsz hojsio no יֹוֵדַע ַמֲחָׁשבֹות
kábir vöno’ojr háclicho no, 

 lojvéjs cödokojsz ánéjnu vöjojm koréjnu.

 Mindenki: Micvász Ádojnoj boro, möirász éjnojim. Kojl ִמְצַות
Ádojnoj sojvéjr ározim, vájösábéjr Ádojnoj esz árzéj há-

Lövonojn. Vájárkidéjm kömoj éjgel, lövonojn vöszirjojn kmoj ven 
röéjmim. Jiszmöchu viránönu löumim, ki szispojt ámim misojr, 
ulöumim bo’orec tánchéjm szelo. Borchéjm táháréjm rácháméj 
cidkoszcho tomid gomléjm. Nöimojsz bimincho necách.
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16. Málchuszo, málchus kol ojlomim, umemsáltöcho böchol dojr 
vodojr. 

17. Ki miCijojn téjcéj Szojro, udövár Ádojnoj miJörusolojim.

18. [Vöhojo zárácho ká’áfár ho’orec, uforácto jomo vokéjdmo 
vöcofojno vonegbo, vönivröchu vöcho kol mispöchojsz 
hoádomo uvözárecho.]

 ,Ov horáchámim, héjtivo vircojnöcho esz Cijojn ָאב ָהַרֲחִמים
tivne chojmojsz Jörusolojim. Ki vöcho lövád 
botochnu, melech Éjl rom vöniszo ádojn ojlomim.

Kiveszik az összes Tóra-tekercset, majd a férfiak énekelve-tán-
colva körül-járják velük a Tóra-olvasó asztalt. Minden hákáfá 
után más jelenlévőket tisztelnek meg ezzel.

Az egyes körmenetek alatt bibliai idézeteket mondunk.

Első körmenet

 ,Ono Ádojnoj hojsio no ָאָּנא
ono Ádojnoj háclicho no, 

 ono Ádojnoj ánéjnu vöjojm koréjnu. 

 ,Elojhéj horuchojsz hojsio no ֱאֵהי ָהרּוחֹות
bojchéjn lövovojsz háclicho no, 

 gojéjl chozok ánéjnu vöjojm koréjnu.

 Mindenki: Tojrász Ádojnoj tmimo mösivász nofes. Mizmojr ּתֹוַרת
löDovid hovu lÁdojnoj bnéj éjlim, hovu lÁdojnoj kovojd 

vo’ojz. Hovu lÁdojnoj kövojd sömoj, histáchávu lÁdojnoj 
böhádrász kojdes. Kojl Ádojnoj ál hámojim, Éjl hákovojd hirim 
Ádojnoj ál májim rábim. Lámnácéjách binginojsz mizmojr sir. 
Elojhim jöchonéjnu vivorchéjnu, joéjr ponov itonu szelo. Ono 
böchojách gödulász jömincho tátir cöruro. Ki omárti ojlom 
cheszed jibone.

HÁKÁFOT – A SZIMCHÁT TORÁ-I KÖRMENET IMARENDJE
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HÁKÁFOT – A SZIMCHÁT TORÁ-I KÖRMENET 
IMARENDJE

Az előimádkozó mondatonként olvassa, a közösség ismétli:

A héber szöveget lásd a 404–407. oldalon.
ַאָּתה ָהְרֵאָת .1 Áto horéjszo lödá’ász, ki Ádojnoj hu hoElojhim, 

éjn ojd milövádoj. 

2. Löojszéj niflo’ojsz gödojlojsz lövádoj, ki löojlom chászdoj. 

3. Éjn komojcho voElojhim Ádojnoj, vöéjn kömá’ászecho. 

4. Jöhi chövojd Ádojnoj löojlom, jiszmách Ádojnoj bömá’ászov. 

5. Jöhi séjm Ádojnoj mövojroch, méjáto vöád ojlom. 

6. Jöhi Ádojnoj Elojhéjnu imonu ká’áser hojo im ávojszéjnu, ál 
já’ázvéjnu vöál jitséjnu. 

7. Vöimru, hojsiénu Elojhéj jiséjnu, vökábcéjnu vöháciléjnu 
min hágojim, löhojdojsz löséjm kodsecho, löhistábéjách 
biszöhiloszecho. 

8. Ádojnoj melech, Ádojnoj moloch, Ádojnoj jimloch löojlom 
voed. 

9. Ádojnoj ojz löámoj jitéjn, Ádojnoj jövoréjch esz ámoj vásolojm. 

10. Vöjihju no ámoréjnu lörocojn, lifönéj ádojn kojl. 

Itt az ima közben kinyitják a Tóra-szekrényt.

ַוְיִהי ִּבְנסַֹע .11 Vájöhi binöszojá ho’orojn, vájojmer Mojse, Kumo 
Ádojnoj vöjofucu ojövecho, vöjonuszu möszá-
necho miponecho. 

12. Kumo Ádojnoj limönuchoszecho, áto vá’árojn uzecho. 

13. Kojhánecho jilbösu cedek, váchászidecho jöránéjnu. 

14. Bá’ávur Dovid ávdecho, ál toséjv pönéj mösichecho. 

15. Vöomár bájojm háhu, hinéj Elojhéjnu ze, kivinu loj vöjojsiéjnu, 
ze Ádojnoj kivinu loj, nogilo vöniszmöcho bisuoszoj. 



HOSÁNOT – HOZSÁNNÁK

M90

 Hojsio esz ámecho, uvoréjch esz nácháloszecho, ur’éjm הֹוִׁשיָעה
vönász’éjm ád ho’ojlom. Vöjihju dvoráj éjle áser 

hiszchánánti lifnéj Ádojnoj, krojvim el Ádojnoj Elojhéjnu jojmom 
volájlo, lá’ászojsz mispát ávdoj umispát ámoj Jiszroéjl dvár jojm 
böjojmo. Lömá’án dá’ász kol áméj ho’orec, ki Ádojnoj hu 
hoElojhim, éjn ojd.
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lömá’án cir olo vöniszálo börechev vöszuszéj éjs, hojsá’áno. 
Hojsá’áno, lömá’án ködojsim muslochim voéjs, hojsá’áno. 
Hojsá’áno, lömá’án tojldojsz áluféj Jöhudo toszim köchijojr éjs, 
hojsá’áno.

A héber szöveget lásd a 390. oldalon.
ְל Löcho Ádojnoj hágödulo vöhágövuro vöhátiferesz 

vöhánéjcách vöháhojd, ki chojl básomájim uvo’orec, löcho 
Ádojnoj hámámlocho vöhámisznászéj löchol lörojs. Vöhojo 
Ádojnoj lömelech ál kol ho’orec bájojm háhu jihje Ádojnoj echod 
usmoj echod. Uvöszojroszcho koszuv léjmojr: Smá Jiszroéjl 
Ádojnoj Elojhéjnu Ádojnoj echod. Boruch séjm kövojd málchuszoj 
löojlom voed.

A hákáfá után itt folytatjuk.

A héber szöveget lásd a 390–391. oldalon.
.Áni vohu hojsio no ֲאִני ָוהּו

ְּכהֹוַׁשְעָּת Köhojsáto éjlim bölud imoch, böcéjszcho löjesá ámoch, 
kéjn hojsá’áno. Köhojsáto goj vÉjlojhim, drusim löjéjsá 

Elojhim, kéjn hojsá’áno. Köhojsáto hámojn cövo’ojsz, vöimom 
máláchéj cövo’ojsz, kéjn hojsá’áno. Köhojsáto zákim mibéjsz 
ávodim, chánun böjodom má’ávidim, kéjn hojsá’áno. Köhojsáto 
tövuim böcul gözorim, jökorcho imom má’ávirim, kéjn hojsá’áno. 
Köhojsáto káno mösojreresz vájojsá, lögojcho möcujenesz vájivosá, 
kéjn hojsá’áno. Köhojsáto má’ámár vöhojcéjszi eszchem, nokuv 
vöhucéjszi itchem, kéjn hojsá’áno. Köhojsáto szojvövéj mizbéjách, 
ojmszéj árovo löhákif mizbéjách, kéjn hojsá’áno. Köhojsáto piléj 
orojn köhufsá, ciéjr plesesz báchárojn áf vönojsá, kéjn hojsá’áno. 
Köhojsáto köhilojsz Bovelo soláchto, ráchum lömá’ánom suláchto, 
kéjn hojsá’áno. Köhojsáto svusz sivtéj Já’ákojv, tosuv vöszosiv 
svusz oholéj Já’ákojv, vöhojsio no.

.Áni vohu hojsio no ֲאִני ָוהּו



HOSÁNOT – HOZSÁNNÁK

M88

Hojsá’áno, chito méjchogov; Hojsá’áno, teref migojváj; Hojsá’áno, 
jekev mijelek; Hojsá’áno, kerem mitojlo; Hojsá’áno, lekes 
méjárbe; Hojsá’áno, meged miclocol; Hojsá’áno, nefes mibeholo; 

Chászidok itt kezdik a hákáfát.

Hojsá’áno, szojvá miszolom, hojsá’áno; Hojsá’áno, ádorim 
midálusz, hojsá’áno; Hojsá’áno, péjrojsz misidofojn, hojsá’áno; 
Hojsá’áno, cojn micmiszusz, hojsá’áno; Hojsá’áno, kocir miklolo, 
hojsá’áno; Hojsá’áno, rojv méjrozojn, hojsá’áno; Hojsá’áno, 
sibojlesz micinomojn, hojsá’áno; Hojsá’áno, tövuo méjchoszil, 
hojsá’áno.

Hosáná rábá napján a hákáfá után: Cádik Ádojnoj böchol dörochov 
vöchoszid böchol má’ászov.

A hákáfá után a M89. oldalon folytatjuk.

 Hosáná rábá napjára

A héber szöveget lásd a 389. oldalon.
 .Hojsá’áno, lömá’án éjszon hánizrák böláháv éjs ְלַמַען ֵאיָתן

Hojsá’áno, lömá’án béjn háne’ekád ál éjcim voéjs. 
Hojsá’áno, lömá’án gibojr háne’evák im szár éjs. Hojsá’áno, 
lömá’án dögolim nochiszo böojr vá’ánán éjs. Hojsá’áno, lömá’án 
huálo lámorojm vöniszálo kömáláchéj éjs. Hojsá’áno, lömá’án 
vöhu loch köszegen böereléj éjs. Hojsá’áno, lömá’án zeved 
dibrojsz hánöszunojsz méjéjs. Hojsá’áno, lömá’án chipuj jöriojsz 
ánán éjs. Hojsá’áno, lömá’án techesz hár jorádöto olov boéjs. 
Hojsá’áno, lömá’án jödidusz bájisz áser ohávto misméj éjs. 
Hojsá’áno, lömá’án komá ád sok’o hoéjs. Hojsá’áno, lömá’án 
lokách máchtász éjs, vöhéjszir chárojn éjs. 

Chászidok itt kezdik a hákáfát.

Hojsá’áno, lömá’án szom tléj cholov klil éjs, hojsá’áno. Hojsá’áno, 
lömá’án nof jodoj vöjordu ávnéj éjs, hojsá’áno. Hojsá’áno, 
lömá’án piléjl boázoro vöjordo hoéjs, hojsá’áno. Hojsá’áno, 



VÁLOGATOTT IMÁK FONETIKUS ÁTÍRÁSA

M87

Hosáná rábá napján a hákáfá után: Nöimojsz bimincho necách.

A hákáfá után a M89. oldalon folytatjuk.

Félünnep harmadik napjára

A héber szöveget lásd a 388. oldalon.
 Hojsá’áno, odom uvöhéjmo; Hojsá’áno, boszor ָאָדם ּוְבֵהָמה

vöruách unösomo; Hojsá’áno, gid vöecem vökojmo; 
Hojsá’áno, dmusz vöcelem vörikmo; Hojsá’áno, hojd láhevel 
domo; Hojsá’áno, vönimsál káböhéjmojsz nidmo; Hojsá’áno, ziv 
vöszojár vökojmo; Hojsá’áno, chidus pnéj ádomo; Hojsá’áno, 
tiász ácéj nösámo; Hojsá’áno, jökovim vökomo; Hojsá’áno, 
kromim vösikmo; Hojsá’áno, löszéjvéjl hámöszujomo; Hojsá’áno, 
mitrojsz ojz löszájmo; Hojsá’áno, nösijo lökájmo; 

Chászidok itt kezdik a hákáfát.

Hojsá’áno, szichim löhá’ácimo, hojsá’áno; Hojsá’áno, ádonim 
löocmo, hojsá’áno; Hojsá’áno, prochim lökojméjmo, hojsá’áno; 
Hojsá’áno, cmochim lögosmo, hojsá’áno; Hojsá’áno, korim 
lözormo, hojsá’áno; Hojsá’áno, rövivim lösálmo, hojsá’áno; 
Hojsá’áno, söszijo lörojméjmo, hojsá’áno; Hojsá’áno, tlujo ál 
bölimo, hojsá’áno.

Hosáná rábá napján a hákáfá után: Ádojnoj ádojnéjnu mo ádir simcho 
böchol ho’orec áser töno hojdcho ál hásomojim.

A hákáfá után a M89. oldalon folytatjuk.

Félünnep negyedik napjára

A héber szöveget lásd a 389. oldalon.
 Hojsá’áno, ádomo méjerer; Hojsá’áno, böhéjmo ֲאָדָמה ֵמֶאֶרר

mimsákelesz; Hojsá’áno, gojren migozom; 
Hojsá’áno, dogon midálekesz; Hojsá’áno, hojn mimöéjro; 
Hojsá’áno, vöojchel mimöhumo; Hojsá’áno, zájisz minesel; 
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Hojsá’áno, chávuko udvuko boch; Hojsá’áno, tojenesz uloch; 
Hojsá’áno, jöchido löjáchádoch; Hojsá’áno, kvuso bágojlo; 
Hojsá’áno, lojmedesz jiroszoch; Hojsá’áno, mörutász lechi; 
Hojsá’áno, nöszuno lömákim; 

Chászidok itt kezdik a hákáfát.

Hojsá’áno, szojvelesz szivloch, hojsá’áno; Hojsá’áno, ánijo szojáro, 
hojsá’áno; Hojsá’áno, pödujász tojvijo, hojsá’áno; Hojsá’áno, cojn 
kodosim, hojsá’áno; Hojsá’áno, köhilász Já’ákojv, hojsá’áno; 
Hojsá’áno, rösumim bismecho, hojsá’áno; Hojsá’áno, sojágim 
hojsá’áno, hojsá’áno; Hojsá’áno, tmuchim olecho, hojsá’áno.

Hosáná rábá napján a hákáfá után: Titéjn emesz löJá’ákojv cheszed 
löÁvrohom.

A hákáfá után a M89. oldalon folytatjuk.

Félünnep második napjára

A héber szöveget lásd a 388. oldalon.
 Hojsá’áno, odojn hámojsiá; Hojsá’áno, biltöcho ָאדֹון ַהּמֹוִׁשיַע

éjn löhojsiá; Hojsá’áno, gibojr umojsiá; Hojsá’áno, 
dálojszi völi jöhojsiá; Hojsá’áno, hoÉjl hámojsiá; Hojsá’áno, 
umácil umojsiá; Hojsá’áno, zojákecho tojsiá; Hojsá’áno, 
chojchecho tojsiá; Hojsá’áno, töloecho tászbiá; Hojsá’áno, jövul 
löháspiá; Hojsá’áno, kol sziách tádséj vöszojsiá; Hojsá’áno, lögéj 
bál társiá; Hojsá’áno, mögodim támtik vöszojsiá; Hojsá’áno, 
nöszi’im löhásziá; 

Chászidok itt kezdik a hákáfát.

Hojsá’áno, szöirim löhoniá, hojsá’áno; Hojsá’áno, ánonim 
milöhámniá, hojsá’áno; Hojsá’áno, pojszéjách jod umászbiá, 
hojsá’áno; Hojsá’áno, c’méjecho tászbiá, hojsá’áno; Hojsá’áno, 
kojrecho tojsiá, hojsá’áno; Hojsá’áno, röchumecho tojsiá, 
hojsá’áno; Hojsá’áno, sojchárecho tojsiá, hojsá’áno; Hojsá’áno, 
t’mimecho tojsiá, hojsá’áno.
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sá’áno, lömá’án cidkoszoch, hojsá’áno; Hojsá’áno, lömá’án kdu-
soszoch, hojsá’áno; Hojsá’áno, lömá’án ráchámecho horábim, 
hojsá’áno; Hojsá’áno, lömá’án schinoszoch, hojsá’áno; Hojsá’áno, 
lömá’án töhiloszoch, hojsá’áno.

Hosáná rábá napján a hákáfá után: Ki omárti ojlom cheszed jibone.

A hákáfá után a M89. oldalon folytatjuk.

Az ünnep második napjára

A héber szöveget lásd a 388. oldalon.
 ;Hojsá’áno, even söszijo; Hojsá’áno, béjsz háböchiro ֶאֶבן ְׁשִתָּיה

Hojsá’áno, gojren ornon; Hojsá’áno, dvir hámucno; 
Hojsá’áno, Hár Hámojrijo; Hojsá’áno, vöhár jéjroe; Hojsá’áno, 
zvul tifártecho; Hojsá’áno, chono Dovid; Hojsá’áno, tojv 
háLövonojn; Hojsá’áno, jöféj nojf möszöjsz kol ho’orec; 
Hojsá’áno, klilász jojfi; Hojsá’áno, linász hácedek; Hojsá’áno, 
mochojn lösivtecho; Hojsá’áno, nove sá’ánon; 

Chászidok itt kezdik a hákáfát.

Hojsá’áno, szukás soléjm, hojsá’áno; Hojsá’áno, álijász svotim, 
hojsá’áno; Hojsá’áno, pinász jikrász, hojsá’áno; Hojsá’áno, 
Cijojn hámöcujenesz, hojsá’áno; Hojsá’áno, kojdes hákodosim, 
hojsá’áno; Hojsá’áno, rocuf áhávo, hojsá’áno; Hojsá’áno, s’chinász 
kövojdecho, hojsá’áno; Hojsá’áno, téjl tálpijojsz, hojsá’áno.

Hosáná rábá napján a hákáfá után: Löcho zrojá im gövuro to’ojz 
jodcho torum jöminecho.

A hákáfá után a M89. oldalon folytatjuk.

Félünnep első napjára

A héber szöveget lásd a 388. oldalon.
 Hojsá’áno, ojm áni chojmo; Hojsá’áno, boro אֹום ֲאִני חֹוָמה

káchámo; Hojsá’áno, gojlo vöszuro; Hojsá’áno, 
domszo löszomor; Hojsá’áno, háhárugo olecho; Hojsá’áno, 
vönechesevesz köcojn tivcho; Hojsá’áno, zrujo béjn máchiszeho; 
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A Sátrak ünnepének minden napján, a Muszáf ima elmondása 
után kivesznek egy Tóra-tekercset a frigyszekrényből, és az 
emelvényre viszik. A közösség tagjai, mind két kezükben az 
ünnepi csokorral (ld. 328. oldal), élükön az előimádkozóval meg-
kerülik az emelvényt (hákáfá), és a következő könyörgésekből 
naponta más-más szemelvényt mondanak mondatonként az 
előimádkozó után. Hosáná rábá napján hét kört tesznek. A 
chászid szokás, hogy csak a szemelvény második részében kez-
dik meg  a körbe járást. Az első négy sort mindennap mondjuk.

Mindennap:

Az előimádkozó mondatonként olvassa, a közösség ismétli.

A héber szöveget lásd a 387. oldalon.
.Hojsá’áno, lömá’áncho Elojhéjnu, hojsá’áno הֹוַׁשֲעָנא

Hojsá’áno, lömá’áncho bojréjnu, hojsá’áno.
Hojsá’áno, lömá’áncho gojáléjnu, hojsá’áno.
Hojsá’áno, lömá’áncho dojrséjnu, hojsá’áno.

Az ünnep első napjára

A héber szöveget lásd a 387. oldalon.
ְלַמַען ֲאִמָּת Hojsá’áno, lömá’án ámitoch; Hojsá’áno, lömá’án 

briszoch; Hojsá’áno, lömá’án godloch vöszifártoch; 
Hojsá’áno, lömá’án doszoch; Hojsá’áno, lömá’án hojdoch; 
Hojsá’áno, lömá’án viudoch; Hojsá’áno, lömá’án zichroch; 
Hojsá’áno, lömá’án chászdoch; Hojsá’áno, lömá’án tuvoch; 
Hojsá’áno, lömá’án jichudoch; Hoj sá’áno, lömá’án kvojdoch; 
Hojsá’áno, lömá’án limudoch; Hojsá’áno, lömá’án málchuszoch; 
Hojsá’áno, lömá’án nic’choch; 

Chászidok itt kezdik a hákáfát.

Hojsá’áno, lömá’án szojdoch, hojsá’áno; Hojsá’áno, lömá’án 
uzoch, hojsá’áno; Hojsá’áno, lömá’án pöéjroch, hojsá’áno; Hoj-
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Az áldás végén a közösség a következőt mondja (halkan).

 Ádir bámorojm sojchéjn bigvuro, Áto solojm vöSimcho ַאִּדיר
solojm. Jöhi rocojn milöfonecho setoszim oléjnu vöál kol 

ámcho Béjsz Jiszroéjl chájim uvrocho lömismeresz solojm.

Az áldás végén a kohénok a következőt mondják (halkan).

 Ribojnoj sel ojlom, oszinu má segozárto oléjnu, ászéj Áto ִרּבֹונֹו
imonu kmo sehivtáchtonu: Háskifo mimöojn kodsöcho 

min hásomájim uvoréjch esz Ámcho esz Jiszroéjl vöéjsz hoádomo 
áser noszáto lonu, ká’áser nisbáto lá’ávojszéjnu erec zovász cholov 
udövos.
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A KOHÉNOK ÁLDÁSA ÜNNEPNAPOKAN

A kohénok halkan:

A héber szöveget lásd a 360–361. oldalon.
 Jöhi rocojn miLöfonecho Ádojnoj Elojhéjnu vÉjlojhéj ְיִהי ָרצֹון

ávojszéjnu, setöhéj hábörocho házojsz seciviszonu lövo-
réjch esz Ámcho Jiszroéjl brocho sléjmo, seloj jihje bo michsojl 
vöovojn méjáto vöád ojlom.

 Előimádkozó hangosan: Kojhánim! 

 Közösség: Ám ködojsecho köo’omur.

ָּברּו Kohénok: Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu melech ho’ojlom, 
áser kidösonu bikdusoszoj sel Áhárojn, vöcivonu lövoréjch 

esz ámoj Jiszroéjl böáhávo. [Közösség: Oméjn.]

ְיָבֶרְכ Jövorechöcho Ádojnoj vöjismörecho. [Közösség: Oméjn.]

Joéjr Ádojnoj ponov éjlecho vichuneko. [Közösség: Oméjn.] ָיֵאר

א -Jiszo Ádojnoj ponov éjlecho vöjoszéjm löcho solojm. [Kö ִיּשָֹ
zösség: Oméjn.]

Az áldás utolsó szavai alatt a közösség a következőt mondja.

 ,Ribojnoj sel ojlom, áni seloch váchálojmojszáj seloch ִרּבֹונֹו
chálojm cholámti vöéjni jojdéjá má hu. Jöhi rocojn 

miLöfonecho Ádojnoj Elojháj vÉjlojhéj ávojszáj, sejihju kol 
chálojmojszáj oláj vöál kol Jiszroéjl lötojvo, béjn chálojmojsz 
secholámti ál áchéjrim, uvéjn secholámti ál ácmi, uvéjn secholmu 
áchéjrim oláj. Im tojvim héjm, cházkéjm vöámcéjm, vöjiszkájmu 
vi uvohem káchálojmojszov sel Jojszéjf Hácádik. Vöim crichim 
röfuo, röfoéjm, köChizkijohu Melech Jöhudo méjcholjoj, uchö-
Mirjom hánövio micoráto, uchöNáámon micorátoj, uchöméj 
Mo ro ál jödéj Mojse Rábéjnu, uchöméj Jörichoj ál jödéj Eliso. 
Uchö séjm sehofáchto esz kilölász Bilom horoso miklolo livrocho, 
kéjn táháfojch kol chálojmojszáj oláj vöál kol Jiszroéjl lötojvo, 
vöszismöréjni uszöchonéjni vöszircéjni.
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ád kárnojsz hámizbéjách. Éjli Áto vöojdeko, Elojháj árojmömeko. 
Hojdu láÁdojnoj ki tojv, ki löojlom chászdoj.

ְיַהְללּו Jöhálölucho Ádojnoj Elojhéjnu kol má’ászecho, váchá-
szidecho cádikim ojszéj röcojnecho, vöchol ámöcho 

Béjsz Jiszroéjl börino jojdu vivorchu visáböchu vifoáru virojmömu 
vöjá’áricu vöják disu vöjámlichu esz simcho málkéjnu, ki Löcho 
tojv löhojdojsz ulö Simcho noe lözáméjr, ki méjojlom vöád ojlom 
Áto Éjl. Boruch Áto Ádoj noj, melech möhulol bátisbochojsz.

Ros Chodeskor a következőt is mondjuk:.

 VöÁvrohom zokéjn bo bájomim, vÁdojnoj béjrách esz ְוַאְבָרָהם
Ávrohom bákojl.

ְזַבְדָיה Zövádjo jismöréjni vichájéjni, kéjn jöhi rocojn miLöfonecho 
Elojhim chájim umelech ojlom, áser böjodoj nefes kol 
choj, Oméjn.



HÁLÉL – DICSHIMNUSZ

 Hálölu esz Ádojnoj kol gojim, sáböchuhu chol houmim. Ki ַהְללּו
govár oléjnu chászdoj, ve’emesz Ádojnoj löojlom, hálölujo.

Az előimádkozó mondatonként olvassa, a közösség ismétli:

.Hojdu lÁdojnoj ki tojv, ki löojlom chászdoj הֹודּו
Jojmár no Jiszroéjl, ki löojlom chászdoj.

Hojdu lÁdojnoj ki tojv, ki löojlom chászdoj.
Jojmöru no Béjsz Áhárojn, ki löojlom chászdoj.
Hojdu lÁdojnoj ki tojv, ki löojlom chászdoj.
Jojmöru no jiréj Ádojnoj, ki löojlom chászdoj.
Hojdu lÁdojnoj ki tojv, ki löojlom chászdoj.

 Min háméjcár koroszi Jo, ononi vámercháv Jo. Ádojnoj ִמן ַהֵּמַצר
li loj iro, má já’ásze li odom. Ádojnoj li böojzroj, vá’áni 

ere vöszojnoj. Tojv láchászojsz bÁdojnoj, mibötojách boodom. 
Tojv lá chászojsz bÁdojnoj, mibötojách binödivim. Kol gojim 
szövovuni, bö séjm Ádojnoj ki ámilám. Szábuni gám szövovuni, 
böséjm Ádojnoj ki ámilám. Szábuni chidvojrim, dojáchu köéjs 
kojcim, böséjm Ádojnoj ki ámilám. Dochoj döchiszáni linpojl, 
vÁdojnoj ozoroni. Ozi vözimrosz Jo, vájöhi li lisuo. Kojl rino visuo 
böoholéj cádikim, jömin Ádojnoj ojszo chojil. Jömin Ádojnoj 
rojméjmo, jömin Ádojnoj ojszo chojil. Loj omusz ki echje, 
vá’ászápéjr má’ászéj Jo. Jászojr jiszráni Jo, völá movesz loj 
nöszononi. Piszchu li sá’áréj cedek, ovoj vom ojde Jo. Ze hásá’ár 
lÁdojnoj, cádikim jovoju voj. A következő négy vers mindegyikét meg-
ismételjük: Ojdöcho ki ániszoni vátöhi li lisuo. Even moászu há-
bojnim hojszo lörojs pino. Méjéjsz Ádojnoj hojszo zojsz, hi niflosz 
böéjnéjnu. Ze hájojm oszo Ádojnoj, nogilo vöniszmöcho voj.

.Ono Ádojnoj hojsio no ָאָּנא
Ono Ádojnoj hojsio no.

Ono Ádojnoj háclicho no.
Ono Ádojnoj háclicho no.

A következő négy verset is egyenként megismételjük:

ָּברּו Boruch hábo böséjm Ádojnoj, béjráchnuchem mibéjsz 
Ádojnoj. Éjl Ádojnoj vájoer lonu, iszru chág bá’ávojszim 
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 ,Ádojnoj zöchoronu jövoréjch, jövoréjch esz Béjsz Jiszroéjl יהוה
jövoréjch esz Béjsz Áhárojn. Jövoréjch jiréj Ádojnoj, 

háktánim im hágdojlim. Jojszéjf Ádojnoj áléjchem, áléjchem vöál 
bönéjchem. Bruchim átem lÁdojnoj ojszéj somájim vo’orec. 
Hásomájim somájim lÁdojnoj, vöho’orec noszán livönéj odom. 
Loj háméjszim jöhálölu Jo, völoj kojl jojrödéj dumo. Vá’ánáchnu 
növoréjch Jo méjáto vöád ojlom, hálölujo.

rágléjhem völoj jöháléjchu, loj jehgu bigrojnom. Kömojhem 
jihju ojszéjhem, kojl áser bojtéjách bohem. Jiszroéjl bötách 
bÁdojnoj, ezrom umoginom Hu. Béjsz Áhárojn bitchu 
vÁdojnoj, ezrom umoginom Hu. Jiréj Ádojnoj bitchu vÁdojnoj, 
ezrom umoginom Hu.

Ros Chodeskor és Peszách utolsó hat napján 
kihagyjuk a következőt:

 Ohávti ki jismá Ádojnoj esz kojli táchánunoj. Ki hito ָאַהְבִּתי
oznoj li uvöjomáj ekro. Áfofuni chevléj movesz, 

umöcoréj söojl möcouni, coro vöjogojn emco. Uvöséjm 
Ádojnoj ekro, ono Ádojnoj málto náfsi. Chánun Ádojnoj 
vöcádik, vÉjloj héjnu möráchéjm. Sojméjr pszojim Ádojnoj, 
dálojszi völi jöhojsiá. Suvi náfsi limönuchojchi, ki Ádojnoj 
gomál olojchi. Ki chilácto náfsi mimovesz, esz éjni min dimo, 
esz rágli midechi. Eszháléjch lifnéj Ádojnoj böárcojsz háchájim. 
He’emánti ki ádábéjr áni oniszi möojd. Áni omárti vöchofzi 
kol ho’odom kojzéjv.

 Mo osiv lÁdojnoj kol tágmulojhi oloj. Kojsz jösuojsz ָמה ָאִׁשיב
eszo, uvöséjm Ádojnoj ekro. Nödoráj lÁdojnoj ásáléjm 

negdo no löchol ámoj. Jokor böéjnéj Ádojnoj hámovszo láchászidov. 
Ono Ádojnoj ki áni ávdecho, áni ávdöcho ben ámoszecho, pitáchto 
lömojszéjroj. Löcho ezbách zevách tojdo uvöséjm Ádojnoj ekro. 
Nödoráj lÁdojnoj ásáléjm, negdo no löchol ámoj. Böchácrojsz béjsz 
Ádojnoj, böszojchéjchi Jörusolojim, hálölujo.
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HÁLÉL – DICSHIMNUSZ

A következő zsoltársorozatot Ros Chodeskor, Peszách, Sávuot, 
Szukot és Chánuká ünnepén mondjuk. Ros Chodeskor és 
Peszách utolsó hat napján Fél Hálélt mondunk, vagyis kihagy-
juk a megjelölt bekezdéseket.

A héber szöveget lásd a 329–333. oldalon.
ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu melech ho’ojlom, áser 

kidösonu bemicvojszov vöcivonu likroj esz háháléjl.

 .Hálölujo, hálölu ávdéj Ádojnoj, hálölu esz séjm Ádojnoj ַהְללּוָיּה
Jöhi séjm Ádojnoj mövojroch méjáto vöád ojlom. 

Mimizrách semes ád mövojoj möhulol séjm Ádojnoj. Rom ál kol 
gojim Ádojnoj, ál hásomájim kövojdoj. Mi kÁdojnoj Elojhéjnu 
hámágbihi losovesz. Hámáspili lirojsz básomájim uvo’orec. 
Mökimi méjofor dol, méjás pojsz jorim evjojn. Löhojsivi im 
nödivim, im nödivéj ámoj. Mojsivi ákeresz hábájisz éjm hábonim 
szméjcho, hálölujo.

ֵצאת  .Böcéjsz Jiszroéjl miMicrojim, Béjsz Já’ákojv méjám lojéjz בְּ
Hojszo Jöhudo lökodsoj, Jiszroéjl mámsölojszov. Hájom 

ro’o vájo nojsz, hájárdéjn jiszojv löochojr. Hehorim roködu 
chöéjlim, gövo’ojsz kivönéj cojn. Má löcho hájom ki szonusz, 
hájárdéjn tiszojv lö ochojr. Hehorim tirködu chöéjlim, gövo’ojsz 
kivönéj cojn. Milifnéj Odojn chuli orec, milifnéj Elojhá Já’ákojv. 
Háhojfchi hácur ágám mo jim, chálomis lömájnoj mojim.

Ros Chodeskor és Peszách utolsó hat napján 
kihagyjuk a következőt:

  Loj lonu Ádojnoj loj lonu, ki löSimcho téjn kovojd álא ָלנּו
chászdöcho ál ámitecho. Lomo jojmöru hágojim ájéj 

no Elojhéjhem. VÉjlojhéjnu vásomojim, kojl áser choféjc oszo. 
Ácábéjhem keszef vözohov, má’ászéj jödéj odom. Pe lohem 
völoj jödábéjru, éjnájim lohem völoj jiru. Oznájim lohem völoj 
jismou, áf lohem völoj jörichun. Jödéjhem völoj jömisun, 
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Záróima

A héber szöveget lásd a 251–252. oldalon.
 Oléjnu lösábéjách lá’ádojn hákojl, loszéjsz gödulo löjojcéjr  ָעֵלינּו

böréjsisz, seloj oszonu kögojéj hoárocojsz, völoj szomonu 
kömispöchojsz hoádomo, seloj szom chelkéjnu kohem, 
vögojroléjnu köchol hámojnom. Sehéjm mistáchávim löhevel 
völorik, (Meghajolva:) vá’ánáchnu kojröim umistáchávim umojdim 
lifönéj Melech Málöchéj hámölochim Hákodojs boruch Hu, seHu 
nojte somájim vöjojszéjd orec, umojsáv jökoroj básomájim 
mimá’ál, usöchinász uzoj bögovöhéj mörojmim. Hu Elojhéjnu éjn 
ojd. Emesz Málkéjnu, efesz zuloszoj, kákoszuv böSzojroszoj: 
Vöjodáto hájojm váháséjvojszo el lövovecho, ki Ádojnoj Hu 
hoElojhim básomájim mimá’ál vöál ho’orec mitochász, éjn ojd.

 Vöál kéjn nökáve löcho Ádojnoj Elojhéjnu lirojsz möhéjro ְוַעל ֵּכן
bösziferesz uzecho, löhá’ávir gilulim min ho’orec, 

vöhoelilim korojsz jikoréjszun, löszákéjn ojlom bömálöchusz 
Sádáj. Vöchol bönéj voszor jikröu visömecho löháfnojsz Éjlecho 
kol risöéj orec. Jákiru vöjéjdöu kol jojsövéj széjvéjl, ki Löcho tichrá 
kol berech, tisová kol losojn. Löfonecho Ádojnoj Elojhéjnu jichröu 
vöjipojlu, völichövojd simöcho jökor jitéjnu, vikábölu chulom 
áléjhem esz ojl málöchuszecho, vöszimlojch áléjhem möhéjro 
löojlom voed. Ki hámálöchusz selöcho hi ulöojlöméj ád timlojch 
böchovojd, kákoszuv böSzojroszecho: Ádojnoj jimlojch löojlom 
voed. Vöne’emár: Vöhojo Ádojnoj lömelech ál kol ho’orec, 
bájojm háhu jihje Ádojnoj echod usömoj echod.

 .Ál tiro mipáchád piszojm umisojász rösoim ki szovoj ַאל ִּתיָרא
Ucu éjco vöszufor, dáböru dovor völoj jokum, ki imonu 

Éjl. Vöád zikno áni hu, vöád széjvo áni eszbojl, áni osziszi vá’áni 
eszo vá’áni eszbojl vá’ámáléjt. Ách cádikim jojdu lisömecho, 
jéjsövu jösorim esz ponecho.
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 ,Elojháj, nöcojr lösojni méjro uszöfoszáj midábéjr mirmo ֱאַהי
völimökálöláj náfsi szidojm, vönáfsi keofor lákojl tihje. 

Pszách libi böSzojroszecho uvömicvojszecho tirdojf náfsi. Vöchol 
háchojsvim oláj ro’o, möhéjro hoféjr ácoszom vökálkéjl má-
chásávtom. Jihju kömojc lifnéj ruách umálách Ádojnoj dojche. 
Lömá’án jéjcholcun jödidecho, hojsio jöminöcho vá’ánéjni. Ász-
éj lömá’án smecho, ászéj lömá’án jöminecho, ászéj lömá’án 
Tojroszecho, ászéj lömá’án ködusoszecho. Jihju lörocojn imöréj 
fi vöhegjojn libi löfonecho, Ádojnoj curi vögojáli. (Itt három lépést 
hátrálunk:) Ojsze solojm Ros HáSáná és Jom Kipur között: hásolojm 
bimörojmov, Hu já’ásze solojm oléjnu vöál kol Jiszroéjl, vöimöru 
oméjn!

 Jöhi rocojn milöfonecho Ádojnoj Elojhéjnu vÉjlojhéj ְיִהי ָרצֹון
ávojszéjnu, sejibone Béjsz Hámikdos bimöhéjro 
vöjoméjnu, vöszéjn chelkéjnu böSzojroszecho.

Az Ámidá végén három lépést hátrálunk: az Ojsze solojm 
bimörojmov szavakat balra hajolva, a Hu já’ásze solojm oléjnu 
szavakat jobbra hajolva mondjuk, majd előrefelé meghajolva 
fejezzük be a mondatot.

A héber szöveget lásd a 249–248. oldalon.
 Kávéj el Ádojnoj, cházák vöjá’áméjc libecho, vökávéj el ַקֵּוה

Ádojnoj. Éjn kodojs ká’Ádojnoj, ki éjn biltecho, vöéjn cur 
kÉjlojhéjnu. Ki mi Elojhá mibáládéj Ádojnoj, umi cur zuloszi 
Elojhéjnu.

 ,Éjn kÉjlojhéjnu, éjn kÁdojnéjnu, éjn köMálkéjnu ֵאין ֵּכאֵהינּו
éjn köMojsiéjnu. Mi chÉjlojhéjnu, mi chÁdojnéjnu, 

mi chöMálkéjnu, mi chöMojsiéjnu. Nojde lÉjlojhéjnu, nojde 
lÁdojnéjnu, nojde löMálkéjnu, nojde löMojsiéjnu. Boruch 
Elojhéjnu, boruch Ádoj néjnu, boruch Málkéjnu, boruch Mojsiéjnu. 
Áto hu Elojhéjnu, Áto hu Ádojnéjnu, Áto hu Málkéjnu, Áto hu 
Mojsiéjnu, Áto Szojsiéjnu. Áto szokum töráchéjm Cijojn ki éjsz 
löchenöno ki vo mojéjd. Áto hu Ádojnoj Elojhéjnu vÉjlojhéj 
ávojszéjnu sehiktiru ávojszéjnu löfonecho esz kötojresz hászámim.
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 Vöchol háchájim jojducho szelo, vihálölu Simöcho ְוָכל ַהַחִּיים
hágodojl löojlom ki tojv, hoÉjl jösuoszéjnu vöezroszéjnu 

szelo, hoÉjl hátojv. (Meghajolva:) Boruch Áto Ádojnoj, hátojv 
simöcho ulöcho noe löhojdojsz.

Ros HáSáná és Jom Kipur között hozzátesszük:

.Uchöszojv löchájim tojvim kol bnéj vriszecho ּוְכתֹוב

Az előimádkozó az Ámidá ismétlésénél ezt mondja:

 Elojhéjnu vÉjlojhéj ávojszéjnu, boröchéjnu vábörocho ֱאֵהינּו
hámösulesesz báTojro háköszuvo ál jödéj Mojse ávde-

 cho, hoámuro mipi Áhárojn uvonov kojhánim ám ködojsecho, 
ko’omur: Jövorechöcho Ádojnoj vöjismörecho. [Közösség: 
Oméjn.] Joéjr Ádojnoj ponov éjlecho vichuneko. [Közösség: 
Oméjn.] Jiszo Ádojnoj ponov éjlecho vöjoszéjm löcho solojm. 
[Közösség: Oméjn.]

 Szim solojm tojvo uvörocho, chájim chéjn vocheszed ִׂשים ָׁשלֹום
vöráchámim, oléjnu vöál kol Jiszroéjl ámecho. 

Boröchéjnu Ovinu kulonu köechod böojr ponecho, ki vöojr ponecho 
noszáto lonu Ádojnoj Elojhéjnu Tojrász chájim vöáhávász cheszed, 
ucödoko uvörocho vöráchámim vöchájim vösolojm. Vötojv böéjnecho 
lövoréjch esz ámöcho Jiszroéjl böchol éjsz uvöchol so’o bisölojmecho.

Ros HáSáná és Jom Kipur között hozzátesszük:

 ,Uvöszéjfer chájim, brocho vösolojm, ufárnoszo tojvo ּוְבֵסֶפר
jösuo vönechomo, ugözéjrojsz tojvojsz, nizochéjr 

vönikoszéjv löfonecho, ánáchnu vöchol ámöcho béjsz Jiszroéjl, 
löchájim tojvim ulösolojm.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj, hámövoréjch esz ámoj Jiszroéjl básolojm.

ִיְהיּו Jihju lörocojn imöréj fi vöhegjojn libi löfonecho, Ádojnoj 
curi vögojáli.
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Mialatt az előimádkozó az Ámidá ismétlésénél 
a Mojdimot mondja, a közösség halkan a következőt:

A héber szöveget lásd a 246. oldalon.
 Mojdim ánáchnu loch, soÁto hu Ádojnoj (:Meghajolva)  מֹוִדים

Elojhéjnu vÉjlojhéj ávojszéjnu, Elojhéj kol boszor, 
jojcöréjnu jojcéjr böréjsisz. Brochojsz vöhojdo’ojsz lösimöcho 
hágodojl vöhákodojs ál sehechejiszonu vökijámtonu. Kéjn 
töchájéjnu uszökájöméjnu vösze’eszojf golujojszéjnu 
löchácörojsz kodsecho vönosuv éjlecho lismojr chukecho 
völá’ászojsz röcojnecho ulöovdöcho böléjvov soléjm, ál seonu 
mojdim Loch. Boruch Éjl háhojdo’ojsz.

Chánukákor a következőt tesszük hozzá:

 Vöál hániszim vöál hápurkon vöál hágövurojsz ְוַעל ַהִּנִּסים
vö ál hátösuojsz vöál hániflo’ojsz seosziszo lá’-
ávojszéjnu bájomim hohéjm bizmán háze.

 Biméj Mátiszjohu Ben Jojchonon kojhéjn godojl ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו
Chásmojnoi uvonov, köseomödo málöchusz 

Jovon horöso’o ál ámöcho Jiszroéjl löháskichom Tojroszecho 
ulöhá’ávirom méjchukéj röcojnecho, vöÁto böráchámecho 
horábim omádöto lohem böéjsz coroszom, rávto esz rivom, 
dánto esz dinom, nokámto esz nikmoszom, moszárto gibojrim 
böjád chálosim, vörábim böjád möátim, utméjim böjád töhojrim, 
urösojim böjád cádikim, vözéjdim böjád ojszkéj Szojroszecho. 
Ulöcho osziszo séjm godojl vökodojs bo’ojlomecho, ulöámcho 
Jiszroéjl osziszo tösuo gödojlo ufurkon köhájojm háze. Vöáchár 
kách bou vonecho lidvir béjszecho, ufinu esz héjcholecho, 
vötiháru esz mikdosecho, vöhidliku néjrojsz böchácrojsz 
kodsecho, vökov’u sömojnász jöméj Chánuko éjlu, löhojdojsz 
ulöháléjl lösimcho hágodojl.

-Vöál kulom jiszboréjch vöjiszrojmom vöjisznászéj Simö ְוַעל ֻּכָּלם
cho Málkéjnu tomid löojlom voed.
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A héber szöveget lásd a 246–248. oldalon.
 Röcéj Ádojnéj Elojhéjnu böámöcho Jiszroéjl völiszöfiloszom ְרֵצה

söéj, vöhoséjv hoávojdo lidövir béjszecho, vöiséj Jiszroéjl 
uszöfiloszom böáhávo szökábéjl börocojn, uszöhi lörocojn tomid 
ávojdász Jiszroéjl ámecho.

 .Vöszechezeno éjnéjnu bösuvöcho löCijojn böráchámim ְוֶתֱחֶזיָנה
Boruch Áto Ádojnoj, hámácházir Schinoszoj löCijojn.

 Mojdim ánáchnu loch, soÁto hu Ádojnoj (:Meghajolva) מֹוִדים
Eloj héjnu vÉjlojhéj ávojszéjnu löojlom voed, cur chájéjnu, 

mogéjn jis’éjnu, Áto hu lödojr vodojr. Nojde löcho unöszápéjr 
töhiloszecho ál chájéjnu hámöszurim böjodecho, vöál 
nisömojszéjnu hápökudojsz loch, vöál niszecho seböchol jojm 
imonu, vöál niflöojszecho vötojvojszecho seböchol éjsz, erev 
vovojker vöcohorojim. Hátojv ki loj cholu ráchámecho, 
hámöráchéjm ki loj számu chászodecho, ki méjojlom kivinu loch.

 Jiszmöchu vömálöchuszecho sojmöréj Sábosz ִיְׂשְמחּו
vökojröéj ojneg. Ám mökádöséj sövi’i, kulom jiszböu 

vöjiszánögu mituvecho, uvásövi’i rociszo boj vökidástoj, 
chemdász jomim ojszoj koroszo, zéjcher lömá’ászéj vöréjsisz.

 ,Elojhéjnu vÉjlojhéj ávojszéjnu, röcéj no vimnuchoszéjnu ֱאֵהינּו
vöchádéjs oléjnu böjojm háSábosz háze esz háchojdes 

háze, lötojvo völivörocho, löszoszojn ulöszimcho, lisuo 
ulönechomo, löfárnoszo ulöchálkolo, löchájim tojvim ulösolojm, 
limöchilász chéjt völiszölichász ovojn, kádöséjnu bömicvojszecho, 
vöszéjn chelkéjnu böSzojroszecho, száböéjnu mituvecho 
vöszáméjách náfséjnu bisuoszecho, vötáhéjr libéjnu löovdöcho 
be’emesz, vöhánchiléjnu Ádojnoj Elojhéjnu böáhávo uvörocojn 
Sábász kodsecho, vöjonuchu voj kol Jiszroéjl mökádöséj 
smecho, ki vöámöcho Jiszroéjl bochárto mikol houmojsz, 
vöSábász kodsöcho lohem hojdoto, vöchukéj roséj chodosim 
lohem kovoto. Boruch Áto Ádojnoj, mökádéjs háSábosz 
vöJiszroéjl vöRoséj Chodosim.
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Ha Ros Chodes szombatra esik, ezt mondjuk:

A héber szöveget lásd a 243–246. oldalon.
-Áto jocárto ojlomöcho mikedem, kiliszo mö lá ַאָּתה ָיַצְרָּת

chtöcho bájojm hásövi’i. Ohávto ojszonu vörociszo 
bonu, vörojmámtonu mikol hálösojnojsz, vökidástonu bö-
micvojszecho, vökéjrávtonu málkéjnu lá’ávojdoszecho, 
vöSimöcho hágodojl vöhákodojs oléjnu koroszo. 

 Vátiten lonu Ádojnoj Elojhéjnu böáhávo Sáboszojsz ַוִּתֶּתן
limönucho vöroséj chodosim löcháporo. Ulöfi sechotonu 

lö fonecho ánáchnu vá’ávojszéjnu chorvo iréjnu, vösoméjm Béjsz 
Mik doséjnu, vögolo jökoréjnu, vönutál kovojd mibéjsz chájéjnu, 
vö éjn onu jöchojlim lá’ászojsz chojvojszéjnu bövéjsz böchi-
roszecho, bábájisz hágodojl vöhákodojs senikro Simcho olov, 
mip néj hájod senistálöcho bömikdosecho. Jöhi rocojn milö-
fonecho Ádojnoj Elojhéjnu vÉjlojhéj ávojszéjnu, setá’áléjnu vö-
szim cho löárcéjnu vöszitoéjnu bigövuléjnu, vösom ná’ásze Löfo-
necho esz korbönojsz chojvojszéjnu, tmidim köszidrom umu-
szofim köhilöchoszom. Vöesz muszöféj jojm háSábosz háze 
vö jojm Rojs Háchojdes háze ná’ásze vönákriv Löfonecho bö-
áhávo kömicvász röcojnecho, kmoj sekoszávto oléjnu bö-
Szojroszecho ál jödéj Mojse ávdecho mipi chövojdecho, ko’omur:

 Uvöjojm háSábosz snéj chvoszim bnéj sono ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת
tmi mim, usönéj eszrojnim szojlesz mincho blulo 

vá semen vöniszkoj. Ojlász Sábász böSábátoj, ál ojlász hátomid 
vöniszko.

 Uvöroséj Chodséjchem tákrivu ojlo láÁdojnoj, porim ּוְבָראֵׁשי
bnéj vokor snájim vöájil echod, kvoszim bnéj sono 
sivo, tmi  mim.

 Uminchoszom vöniszkéjhem kimödubor: Slojso ּוִמְנָחָתם
esz rojnim lápor, usönéj eszrojnim lo’ojil, vöiszorojn 

lákevesz, vöjájin köniszkoj, vöszoir löchápéjr, usönéj szmidim 
köhilöchoszom.
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 Áto kodojs vösimöcho kodojs, uködojsim böchol jojm ַאָּתה ָקדֹוׁש
jöhálölucho szelo. Boruch Áto Ádojnoj, hoÉjl Ros 

HáSáná és Jom Kipur között: háMelech hákodojs.

Ha Ros Chodes szombatra esik, a M72. oldalon folytatjuk.

A héber szöveget lásd a 243–246. oldalon.
 Tikánto Sábosz rociszo korbönojszeho, civiszo péjruseho im ִּתַקְנָּת

sziduréj nöszocheho, möánögeho löojlom kovojd jincholu, 
tojá meho chájim zochu, vögám ho’ojhávim dvoreho gödulo bochoru. 
Oz miSzináj nictávu civujéj po’oleho korouj. Jöhi rocojn milöfonecho, 
Ádoj  noj Elojhéjnu vÉjlojhéj ávojszéjnu, setá’áléjnu vöszimcho 
löárcéjnu vöszitoéjnu bigövuléjnu, vösom ná’ásze Löfonecho esz 
kor bönojsz chojvojszéjnu, tmidim köszidrom umuszofim köhilö cho-
szom. Vöesz muszáf jojm háSábosz háze ná’ásze vönákriv löfonecho 
böáhá vo kömicvász röcojnecho, kmoj sekoszávto oléjnu böSzoj-
roszecho ál jödéj Mojse ávdecho mipi chövojdecho, ko’omur:

 ,Uvöjojm háSábosz snéj chvoszim bnéj sono tmimim ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת
usönéj eszrojnim szojlesz mincho blulo vásemen 

vöniszkoj. Ojlász Sábász böSábátoj, ál ojlász hátomid vöniszko.

 Jiszmöchu vömálöchuszecho sojmöréj Sábosz vökojröéj ִיְׂשְמחּו
ojneg. Ám mökádöséj sövi’i, kulom jiszböu vöjiszánögu 

mituvecho, uvásövi’i rociszo boj vökidástoj, chemdász jomim 
ojszoj koroszo, zéjcher lömá’ászéj vöréjsisz.

ינּו  ,Elojhéjnu vÉjlojhéj ávojszéjnu, röcéj no vimönuchoszéjnu ֱאהֵֽ
kádöséjnu bömicvojszecho vöszéjn chelkéjnu bö Szoj-

roszecho, száböéjnu mituvecho vöszáméjách náfséjnu bisuo szecho, 
vötáhéjr libéjnu löovdöcho be’emesz, vöhánchiléjnu Ádojnoj Eloj-
héjnu böáhávo uvörocojn Sábász kodsecho, vöjonuchu voj kol Jisz-
roéjl mökádöséj smecho. Boruch Áto Ádojnoj, mökádéjs háSábosz.

Innen Röcéjvel folytatjuk a M73. oldalon.

ִיְמ Mindenki: Jimlojch Ádojnoj löojlom, Elojhájich Cijojn 
lödojr vodojr Hálölujo.
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 Vöne’emon Áto löháchájojsz méjszim. Boruch Áto ְוֶנֱאָמן
Ádojnoj, möcháje háméjszim.

Ros HáSáná és Jom Kipur között hozzátesszük:

ִמי ָכמֹו Mi chomojcho Ov horáchámon, zojchéjr jöcurov 
löchájim böráchámim.

Kdusá

Az Ámidá ismétlésekor a közösség feláll 
és az előimádkozóval váltakozva mondja:

A héber szöveget lásd a 242–243. oldalon.
 A közösség, azután az előimádkozó: Keszer jitönu löcho ֶּכֶתר

Ádoj noj Elojhéjnu málochim hámojnéj málo vöámöcho 
Jiszroéjl kvucéj máto, jáchád kulom köduso löcho jösáléjsu, 
kákoszuv ál jád növiecho vökoro ze el ze vöomár: 

 ,Mindenki: Kodojs, kodojs, kodojs Ádojnoj cövo’ojsz ָקדֹוׁש
mö loj chol ho’orec kövojdoj. 

 A közösség, azután az előimádkozó: Kövojdoj moléj ojlom, 
mö soröszov sojálim ze loze, ájéj mökojm kövojdoj löhá’áricoj, 
löumoszom mösáböchim vöojmörim: 

ָּברּו Mindenki: Boruch kövojd Ádojnoj mimökojmoj. 

 A közösség, azután az előimádkozó: Mimökojmoj Hu jifen 
bö ráchámov löámoj, hámöjáchádim smoj erev vovojker 
böchol jojm tomid, pá’ámájim böáhávo smá ojmörim:

 .Mindenki: Smá Jiszroéjl Ádojnoj Elojhéjnu Ádojnoj echod ְׁשַמע

 A közösség, azután az előimádkozó: Hu Elojhéjnu, Hu ovinu, 
Hu málkéjnu, Hu mojsiéjnu, Hu jojsiéjnu vöjigoléjnu séjnisz 
bökorojv vöjásmiéjnu böráchámov löéjnéj kol cháj léjmojr: Héjn 
goálti eszöchem áchárisz kivréjsisz, lihjojsz lochem lÉjlojhim. 

 :Mindenki: Áni Ádojnoj Elojhéjchem ֲאִני

 Az előimádkozó: Uvödivöréj kodsöcho koszuv léjmojr: 

MUSZÁF ÁMIDÁ SZOMBATRA
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MUSZÁF ÁMIDÁ SZOMBATRA

Az Ámidát állva, összezárt lábakkal, halkan mondjuk, 
majd miután a közösség befejezte, 

az előimádkozó hangosan megismétli.

A héber szöveget lásd a 241–243. oldalon.
.Ádojnoj, szfoszáj tiftoch ufi jágid töhiloszecho ֲאדָֹני

Mikor a Boruch szót mondjuk, meghajtjuk összezárt térdünket, 
az Áto szónál meghajlunk, és a következő szónál, az Örökkévaló 
Nevénél (Ádojnoj) kiegyenesedünk. Ezt a jelképes leborulást az ős-
atyákról szóló áldás és a hálaadó áldás elején és végén tesszük meg. 

ָּברּו (Meghajolva:) Boruch Áto Ádojnoj Elohéjnu vÉjlojhéj ávoj-
széjnu, Elojhéj Ávrohom, Elojhéj Jic’chok, vÉjlojhéj Já’ákojv, 

hoÉjl hágodojl hágibojr vöhánojro, Éjl eljojn, gojméjl chászodim 
tojvim, kojnéj hákojl, vözojchéjr chászödéj ovojsz, uméjvi gojéjl 
livönéj vönéjhem lömá’án smoj böáhávo.

Ros HáSáná és Jom Kipur között hozzátesszük:

-Zochréjnu löchájim, Melech choféjc báchájim, vöchoszö ָזְכֵרנּו
véjnu böszéjfer háchájim, lömá’ánöcho Elojhim chájim.

ֶמֶל Melech ojzéjr umojsiá umogéjn. (Meghajolva:) Boruch Áto 
Ádojnoj, mogéjn Ávrohom.

.Áto gibojr löojlom Ádojnoj, möcháje méjszim Áto, ráv lö hoj siá ַאָּתה

 Télen hozzátesszük: Mojrid hátol. 

 Nyáron hozzátesszük: Másiv horuách umojrid hágesem.

-Möchálkéjl chájim böcheszed, möcháje méjszim böráchá ְמַכְלֵּכל
mim rábim, szojméjch nojfölim, vörojféj chojlim, umátir 

ászurim, umökájéjm emunoszoj liséjnéj ofor. Mi chomojcho bá’ál 
gö vu rojsz umi dojme loch, Melech méjmisz umöcháje umácmiách 
jösuo.
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Birkát Hágomél – A megmenekültek áldása

Aki nemrég menekült meg valami veszélytől, 
s a Tórához hívták, ilyenkor ezt mondja:

A héber szöveget lásd a 231. oldalon.
ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, hágojméjl 

löchájovim tojvojsz, segömoláni tojv.

A közösség válaszol:

.Oméjn. Mi segömolöcho tojv, Hu jigmolöcho kol tojv szelo ָאֵמן
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ukösojt. Béj áno rochic, uliSöméj kádiso jákiro áno éjmár 
tusböchon. Jöhéj rá’ávo kodomoch dösziftách liboi böOjrájöszo 
vöszáslim misálin döliboi völibo döchol ámoch Jiszroéjl lötáv 
ulöchájin völisölom.

Kiveszik a Tóra-tekercset, 
és az előimádkozó kezébe adják.

Előimádkozó, azután a közösség mondatonként:

A héber szöveget lásd a 230. oldalon.

.Smá Jiszroéjl, Ádojnoj Elojhéjnu, Ádojnoj echod ְׁשַמע

.Echod Elojhéjnu, godojl Ádojnéjnu, kodojs smoj ֶאָחד

 Előimádkozó: Gádölu lá’Ádojnoj iti unörojmömo smoj ַּגְּדלּו
jáchdov.

ְל Mindenki: Löcho Ádojnoj hágödulo vöhágövuro vöhátiferesz 
vö há néjcách vöháhojd, ki chojl básomájim uvöörec, löcho 

Ádoj noj hámomlocho vöhámisznászéj löchojl lörojs. Rojmömu 
Ádojnoj Elojhéjnu vöhistáchávu láhádojm ráglov, kodojs Hu. 
Rojmömu Ádojnoj Elojhéjnu vöhistáchávu löhár kodsoj, ki kodojs 
Ádojnoj Elojhéjnu.

A Tórához szólított áldásai

A héber szöveget lásd a 231. oldalon.

.A felhívott: Boröchu esz Ádojnoj hámövojroch ָּבְרכּו

ָּברּו Közösség: Boruch Ádojnoj hámövojroch löojlom voed.

ָּברּו A felhívott: Boruch Ádojnoj hámövojroch löojlom voed. 
Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, áser 

bochár bonu mikol hoámim, vönoszán lonu esz Tojroszoj. Boruch 
Áto Ádojnoj, nojszéjn háTojro.

ָּברּו A felolvasás végén a felhívott ezt mondja: Boruch Áto Ádojnoj 
Elojhéjnu Melech ho’ojlom, áser noszán lonu Tojrász emesz 

vöchájéj ojlom notá böszojchéjnu. Boruch Áto Ádojnoj, nojszéjn 
háTojro.
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A héber szöveget lásd a 227–229. oldalon.
 Áto horéjszo lodá’ász, ki Ádojnoj hu hoElojhim, éjn ַאָּתה ָהְרֵאָת

ojd milövádoj. Málöchuszöcho málöchusz kol ojlo-
mim, umemsáltöcho böchol dojr vodojr. Ádojnoj melech, Ádojnoj 
moloch, Ádojnoj jimlojch löojlom voed. Ádojnoj ojz löámoj jitéjn, 
Ádojnoj jövoréjch esz ámoj vásolojm.

Amikor kinyitják a Tóra-szekrényt, ezt mondjuk:

 Vájöhi binöszojá ho’orojn vájojmer Mojse: kumo ַוְיִהי ִּבְנסַֹע
Ádojnoj vöjofucu ojövecho vöjonuszu möszánöecho 

miponecho. Ki miCijojn téjcéj Szojro, udövár Ádojnoj miJ’rusolojim. 
Boruch senoszán Tojro löámoj Jiszroéjl biködusoszoj.

Ünnepnapokon ezt toldjuk be:

 Ádojnoj, Ádojnoj, Éjl ráchum vöchánun, erech ápájim יהוה
vöráv cheszed ve’emesz. Nojcéjr cheszed loálofim, 
nojszéj ovojn vofesá vöcháto’o, vönákéj.

 Vá’áni, szfiloszi löcho Ádojnoj éjsz rocojn, Elojhim ַוֲאִני
börojv chászdecho, ánéjni be’emesz jisecho.

 .Brich sméj döMoréj olömo, brich kiszroch vöászroch ְּבִרי ְׁשֵמּה
Jöhéj röuszoch im ámoch Jiszroéjl löolám, ufurkán 

jöminoch ácházéj löámoch bövéj mákdösoch ulöámtujéj lono 
mituv nöhojroch ulökábéjl clojszono böráchámin. Jöhéj rá’ávo 
kodomoch döszojrich lon chájin bötivu, völehevéj áno fökido bö-
goj cádikájo lömirchám oláj ulömintár joszi vöjász kol di li vödi 
löámoch Jiszroéjl. Ánt Hu zon löchojlo umöfárnéjsz löchojlo, ánt 
Hu sálit ál kojlo, ánt Hu dösálit ál málöchájo umálöchuszo diloch 
hi. Áno ávdo dökudöso brich Hu, döszogidno koméj umikáméj 
dikár ojrájöszéj. Böchol idon vöidon lo ál enos rochicno völo ál 
bár Elohin számichno, elo be’Eloho disömájo, döhu Eloho kösojt, 
vöOjrájszéj kösojt, unöviojhi kösojt, umászgéj lömebád táv’von 
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háchojsvim oláj ro’o, möhéjro hoféjr ácoszom vökálkéjl má chá-
sávtom. Jihju kömojc lifnéj ruách umálách Ádojnoj dojche. 
Lömá’án jéjcholcun jödidecho, hojsio jöminöcho vá’ánéjni. Ász-
éj lömá’án smecho, ászéj lömá’án jöminecho, ászéj lömá’án 
Tojroszecho, ászéj lömá’án ködusoszecho. Jihju lörocojn imöréj 
fi vöhegjojn libi löfonecho, Ádojnoj curi vögojáli. (Itt három lépést 
hátrálunk:) Ojsze solojm Ros HáSáná és Jom Kipur között: hásolojm 
bimörojmov, Hu já’ásze solojm oléjnu vöál kol Jiszroéjl, vöimöru 
oméjn!

 Jöhi rocojn milöfonecho Ádojnoj Elojhéjnu vÉjlojhéj ְיִהי ָרצֹון
ávojszéjnu, sejibone Béjsz Hámikdos bimöhéjro vöjo-
méjnu, vöszéjn chelkéjnu böSzojroszecho.

Az Ámidá végén három lépést hátrálunk: az Ojsze solojm 
bimörojmov szavakat balra hajolva, a Hu já’ásze solojm oléjnu 
szavakat jobbra hajolva mondjuk, majd előrefelé meghajolva 
fejezzük be a mondatot.
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 Szim solojm tojvo uvörocho, chájim chéjn vocheszed ִׂשים ָׁשלֹום
vöráchámim, oléjnu vöál kol Jiszroéjl ámecho. Borö-

chéj nu Ovinu kulonu köechod böojr ponecho, ki vöojr ponecho 
noszáto lonu Ádojnoj Elojhéjnu Tojrász chájim vöáhávász cheszed, 
ucödoko uvörocho vöráchámim vöchájim vösolojm. Vötojv 
böéjnecho lövoréjch esz ámöcho Jiszroéjl böchol éjsz uvöchol 
so’o bisölojmecho.

széjnu szelo, hoÉjl hátojv. (Meghajolva:) Boruch Áto Ádojnoj, hátojv 
simöcho ulöcho noe löhojdojsz.

Ros HáSáná és Jom Kipur között hozzátesszük:

 ,Uvöszéjfer chájim, brocho vösolojm, ufárnoszo tojvo ּוְבֵסֶפר
jö suo vönechomo, ugözéjrojsz tojvojsz, nizochéjr 

vöni ko széjv löfonecho, ánáchnu vöchol ámöcho béjsz Jiszroéjl, 
lö chájim tojvim ulösolojm.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj, hámövoréjch esz ámoj Jiszroéjl 
básolojm.

 Jihju lörocojn imöréj fi vöhegjojn libi löfonecho, Ádojnoj ִיְהיּו
curi vögojáli.

 ,Elojháj, nöcojr lösojni méjro uszöfoszáj midábéjr mirmo ֱאַהי
völimökálöláj náfsi szidojm, vönáfsi keofor lákojl tihje. 

Pszách libi böSzojroszecho uvömicvojszecho tirdojf náfsi. Vöchol 

Az előimádkozó az Ámidá ismétlésénél ezt mondja:

 Elojhéjnu vÉjlojhéj ávojszéjnu, boröchéjnu vábörocho ֱאֵהינּו
hámösulesesz báTojro háköszuvo ál jödéj Mojse ávde-

cho, hoámuro mipi Áhárojn uvonov kojhánim ám ködojsecho, 
ko’omur: Jövorechöcho Ádojnoj vöjismörecho. [Közösség: 
Oméjn.] Joéjr Ádojnoj ponov éjlecho vichuneko. [Közösség: 
Oméjn.] Jiszo Ádojnoj ponov éjlecho vöjoszéjm löcho solojm. 
[Közösség: Oméjn.]
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-Vöál kulom jiszboréjch vöjiszrojmom vöjisznászéj Si ְוַעל ֻּכָּלם
mö cho Málkéjnu tomid löojlom voed.

lösimöcho hágodojl vöhákodojs ál sehechejiszonu vökijámtonu. 
Kéjn töchájéjnu uszökájöméjnu vösze’eszojf golujojszéjnu 
löchácörojsz kodsecho vönosuv éjlecho lismojr chukecho 
völá’ászojsz röcojnecho ulöovdöcho böléjvov soléjm, ál seonu 
mojdim Loch. Boruch Éjl háhojdo’ojsz.

Chánukákor a következőt tesszük hozzá:

 Vöál hániszim vöál hápurkon vöál hágövurojsz ְוַעל ַהִּנִּסים
vöál hátösuojsz vöál hániflo’ojsz seosziszo 

lá’ávojszéjnu bájomim hohéjm bizmán háze.

 Biméj Mátiszjohu Ben Jojchonon kojhéjn ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו
godojl Chásmojnoi uvonov, köseomödo 

málöchusz Jovon horöso’o ál ámöcho Jiszroéjl löháskichom 
Tojroszecho ulöhá’ávirom méjchukéj röcojnecho, vöÁto 
böráchámecho horábim omádöto lohem böéjsz coroszom, 
rávto esz rivom, dánto esz dinom, nokámto esz nikmoszom, 
moszárto gibojrim böjád chálosim, vörábim böjád möátim, 
utméjim böjád töhojrim, urösojim böjád cádikim, vözéjdim 
böjád ojszkéj Szojroszecho. Ulöcho osziszo séjm godojl 
vökodojs bo’ojlomecho, ulöámcho Jiszroéjl osziszo tösuo 
gödojlo ufurkon köhájojm háze. Vöáchár kách bou vonecho 
lidvir béjszecho, ufinu esz héjcholecho, vötiháru esz 
mikdosecho, vöhidliku néjrojsz böchácrojsz kodse cho, vökov’u 
sömojnász jöméj Chánuko éjlu, löhojdojsz ulöháléjl lösimcho 
hágodojl.

Ros HáSáná és Jom Kipur között hozzátesszük:

.Uchöszojv löchájim tojvim kol bnéj vriszecho ּוְכתֹוב

 Vöchol háchájim jojducho szelo, vihálölu Simöcho ְוָכל ַהַחִּיים
hágodojl löojlom ki tojv, hoÉjl jösuoszéjnu vöez ro-
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 .Vöszechezeno éjnéjnu bösuvöcho löCijojn böráchámim ְוֶתֱחֶזיָנה
Boruch Áto Ádojnoj, hámácházir Schinoszoj löCijojn.

 Mojdim ánáchnu loch, soÁto hu Ádojnoj (:Meghajolva) מֹוִדים
Eloj héjnu vÉjlojhéj ávojszéjnu löojlom voed, cur chájéjnu, 

mogéjn jis’éjnu, Áto hu lödojr vodojr. Nojde löcho unöszápéjr 
töhilo szecho ál chájéjnu hámöszurim böjodecho, vöál 
nisömojszéjnu hápö ku dojsz loch, vöál niszecho seböchol jojm 
imonu, vöál niflöojszecho vötojvojszecho seböchol éjsz, erev 
vovojker vöcohorojim. Hátojv ki loj cholu ráchámecho, 
hámöráchéjm ki loj számu chászodecho, ki méjojlom kivinu loch.

Rojs Chojdeskor és félünnepeken 
itt a következőt tesszük hozzá:

 ,Elojhénu vÉlojhéj ávojszéjnu, já’ále vöjovoj vöjágiá ֱאֵהינּו
vöjéjroe vöjéjroce vöjisomá, vöjipokéjd vöjizochéjr 

zichroj néjnu ufiködojnéjnu vözichrojn ávojszéjnu, vözichrojn 
Mosiách ben Dovid ávdecho, vözichrojn Jörusolájim ir kod-
secho, vözichrojn kol ámöcho béjsz Jiszroéjl, löfonecho, lifö-
léjto lötojvo, löchéjn ulöcheszed ulöráchámim, ulöchájim 
toj vim ulösolojm, böjojm

Rois Chojdeskor: Rojs háchojdes háze.

Zochöréjnu Ádojnoj Elojhéjnu boj lötojvo, ufoködéjnu voj 
livö rocho, vöhojsiéjnu voj löchájim tojvim. Uvidövár jösuo 
vöráchámim chusz vöchonéjnu vöráchéjm oléjnu vöhojsiéjnu, 
ki Éjlecho éjnéjnu, ki Éjl Melech chánun vöráchum oto.

Mialatt az előimádkozó az Ámidá ismétlésénél 
a Mojdimot mondja, a közösség halkan a következőt:

A héber szöveget lásd a 224. oldalon.
 Mojdim ánáchnu loch, soÁto hu Ádojnoj (:Meghajolva) מֹוִדים

Elojhéjnu vÉjlojhéj ávojszéjnu, Elojhéj kol boszor, 
jojcöréjnu jojcéjr böréjsisz. Brochojsz vöhojdo’ojsz 
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 Áto kodojs vösimöcho kodojs, uködojsim böchol jojm ַאָּתה ָקדֹוׁש
jö há lölucho szelo. Boruch Áto Ádojnoj, hoÉjl Ros 
HáSáná és Jom Kipur között: háMelech hákodojs.

 Jiszmách Mojse bömátönász chelkoj, ki eved ne’emon ִיְׂשַמח
koroszo loj, klil tiferesz börojsoj noszáto loj, böomödoj 

löfonecho ál Hár Szináj, usönéj luchojsz ávonim hojrid böjodoj, 
vöchoszuv bohem smirász Sábosz, vöchéjn koszuv böSzoj-
roszecho:

 Vösomöru vönéj Jiszroéjl esz háSábosz, lá’ászojsz es ְוָׁשְמרּו
háSábosz lödojrojszom brisz ojlom. Béjni uvéjn bnéj 

Jiszroéjl ojsz hi löojlom, ki séjsesz jomim oszo Ádojnoj esz 
hásomájim vöesz ho’orec, uvájojm hásövi’i sovász vájinofás.

 ,Völoj noszátoj Ádojnoj Elojhéjnu lögojéj hoárocojsz ְוא ְנַתּתֹו
völoj hincháltoj Málkéjnu löojvödéj elilim, vögám 

bimönuchoszoj loj jiskönu áréjlim, ki löJiszroéjl ámöcho nöszátoj 
böáhávo, lözerá Já’ákojv áser bom bochorto.

 Jiszmöchu vömálöchuszecho sojmöréj Sábosz vökojröéj ִיְׂשְמחּו
ojneg. Ám mökádöséj sövi’i, kulom jiszböu vöjiszánögu 

mituvecho, uvásövi’i rociszo boj vökidástoj, chemdász jomim ojszoj 
koroszo.

ינּו  ,Elojhéjnu vÉjlojhéj ávojszéjnu, röcéj no vimönuchoszéjnu ֱאהֵֽ
kádöséjnu bömicvojszecho vöszéjn chelkéjnu  böSzoj ro-

szecho, száböéjnu mituvecho vöszáméjách náfséjnu bisuoszecho, 
vötáhéjr libéjnu löovdöcho be’emesz, vöhánchiléjnu Ádojnoj 
Elojhéjnu böáhávo uvörocojn Sábász kodsecho, vöjonuchu voj 
kol Jiszroéjl mökádöséj smecho. Boruch Áto Ádojnoj, mökádéjs 
háSábosz.

 Röcéj Ádojnéj Elojhéjnu böámöcho Jiszroéjl völiszöfiloszom ְרֵצה
söéj, vöhoséjv hoávojdo lidövir béjszecho, vöiséj Jiszroéjl 

uszöfiloszom böáhávo szökábéjl börocojn, uszöhi lörocojn tomid 
ávojdász Jiszroéjl ámecho.
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Ros HáSáná és Jom Kipur között hozzátesszük:

ִמי ָכמֹו Mi chomojcho Ov horáchámon, zojchéjr jöcurov 
löchájim böráchámim.

chomojcho bá’ál gövurojsz umi dojme loch, Melech méjmisz 
umöcháje umácmiách jösuo.

Kdusá

Az Ámidá ismétlésekor a közösség feláll 
és az előimádkozóval váltakozva mondja:

A héber szöveget lásd a 222. oldalon.
ַנְקִּדיָׁש A közösség, azután az előimádkozó: Nákdisoch vöná’-

áricoch könojám sziách szojd szárféj kojdes, 
hámösálösim löcho köduso, kákoszuv ál jád növiecho: Vökoro 
ze el ze vöomár: 

 ,Mindenki: Kodojs, kodojs, kodojs Ádojnoj cövo’ojsz ָקדֹוׁש
möloj chol ho’orec kövojdoj. 

 A közösség, azután az előimádkozó: Oz bökojl rá’ás go dojl 
ádir vöchozok másmi’im kojl, misznászöim löumász há szö-
rofim, löumoszom mösáböchim vöojmörim:

ָּברּו Mindenki: Boruch kövojd Ádojnoj mimökojmoj. 

A közösség, azután az előimádkozó: Mimökojmoch mál-
kéj nu szojfiá vöszimlojch oléjnu, ki möchákim ánáchnu loch. 
Moszáj timlojch böCijojn, bökorojv böjoméjnu löojlom voed. 
Tiskojn tiszgádéjl vösziszkádéjs böszojch Jörusolájim irö-
cho lödojr vodojr ulönéjcách nöcochim, vöéjnéjnu szireno 
málöchuszecho kádovor ho’omur bösiréj uzecho ál jödéj Dovid 
Mösiách cidkecho:

ִיְמ Mindenki: Jimlojch Ádojnoj löojlom, Elojhájich Cijojn 
lödojr vodojr Hálölujo.

 Vöne’emon Áto löháchájojsz méjszim. Boruch Áto ְוֶנֱאָמן
Ádojnoj, möcháje háméjszim.

SZOMBAT REGGELI ÁMIDÁ
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SZOMBAT REGGELI ÁMIDÁ

Az Ámidát állva, összezárt lábakkal, halkan mondjuk, 
majd miután a közösség befejezte, 

az előimádkozó hangosan megismétli.

A héber szöveget lásd a 221–226. oldalon.

.Ádojnoj, szfoszáj tiftoch ufi jágid töhiloszecho ֲאדָֹני

Mikor a Boruch szót mondjuk, meghajtjuk összezárt térdün-
ket, az Áto szónál meghajlunk, és a következő szónál, az 
Örökkévaló Nevénél (Ádojnoj) kiegyenesedünk. Ezt a jelképes 
leborulást az ősatyákról szóló áldás és a hálaadó áldás elején 
és végén tesszük meg.

ָּברּו (Meghajolva:) Boruch Áto Ádojnoj Elohéjnu vÉjlojhéj ávoj-
széjnu, Elojhéj Ávrohom, Elojhéj Jic’chok, vÉjlojhéj Já’ákojv, 

hoÉjl hágodojl hágibojr vöhánojro, Éjl eljojn, gojméjl chászodim 
tojvim, kojnéj hákojl, vözojchéjr chászödéj ovojsz, uméjvi gojéjl 
livönéj vönéjhem lömá’án smoj böáhávo.

Ros HáSáná és Jom Kipur között hozzátesszük:

-Zochréjnu löchájim, Melech choféjc báchájim, vöcho ָזְכֵרנּו
szö véjnu böszéjfer háchájim, lömá’ánöcho Elojhim 

chájim.

ֶמֶל Melech ojzéjr umojsiá umogéjn. (Meghajolva:) Boruch Áto 
Ádojnoj, mogéjn Ávrohom.

 Áto gibojr löojlom Ádojnoj, möcháje méjszim Áto, ráv ַאָּתה
löhojsiá.

 Télen hozzátesszük: Mojrid hátol. 

 Nyáron hozzátesszük: Másiv horuách umojrid hágesem.

-Möchálkéjl chájim böcheszed, möcháje méjszim bö rá ְמַכְלֵּכל
chámim rábim, szojméjch nojfölim, vörojféj chojlim, 
umátir ászurim, umökájéjm emunoszoj liséjnéj ofor. Mi 
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Záróima

Állva mondjuk.

A héber szöveget lásd a 91–92. oldalon.
 Oléjnu lösábéjách lá’ádojn hákojl, loszéjsz gödulo löjojcéjr ָעֵלינּו

böréjsisz, seloj oszonu kögojéj hoárocojsz, völoj szomonu 
kömispöchojsz hoádomo, seloj szom chelkéjnu kohem, vö goj-
roléjnu köchol hámojnom. Sehéjm mistáchávim löhevel völorik, 
(Meghajolva:) vá’ánáchnu kojröim umistáchávim umojdim lifönéj 
Melech Málöchéj hámölochim Hákodojs boruch Hu, seHu nojte 
somájim vöjojszéjd orec, umojsáv jökoroj básomájim mimá’ál, 
usöchinász uzoj bögovöhéj mörojmim. Hu Elojhéjnu éjn ojd. 
Emesz Málkéjnu, efesz zuloszoj, kákoszuv böSzojroszoj: Vöjodáto 
hájojm váháséjvojszo el lövovecho, ki Ádojnoj Hu hoElojhim 
básomájim mimá’ál vöál ho’orec mitochász, éjn ojd.

 Vöál kéjn nökáve löcho Ádojnoj Elojhéjnu lirojsz möhéjro ְוַעל ֵּכן
bösziferesz uzecho, löhá’ávir gilulim min ho’orec, 

vöhoelilim korojsz jikoréjszun, löszákéjn ojlom bömálöchusz 
Sádáj, vöchol bönéj voszor jikröu visömecho, löháfnojsz éjlecho 
kol risöéj orec. Jákiru vöjéjdöu kol jojsövéj széjvéjl, ki löcho tichrá 
kol berech, tisová kol losojn. Löfonecho Ádojnoj Elojhéjnu jichröu 
vöjipojlu, völichövojd simöcho jökor jitéjnu, vikábölu chulom 
áléjhem esz ojl málöchuszecho, vöszimlojch áléjhem möhéjro 
löojlom voed. Ki hámálöchusz selöcho hi, ulöojlöméj ád timlojch 
böchovojd, kákoszuv böSzojroszecho: Ádojnoj jimlojch löojlom 
voed. Vöne’emár: Vöhojo Ádojnoj lömelech ál kol ho’orec, 
bájojm háhu jihje Ádojnoj echod usömoj echod.

A héber szöveget lásd a 93. oldalon.
 .Ál tiro mipáchád piszojm umisojász rösoim ki szovoj ַאל ִּתיָרא

Ucu éjco vöszufor, dáböru dovor völoj jokum, ki imonu 
Éjl. Vöád zikno Áni hu, vöád széjvo Áni eszbojl, Áni osziszi vÁ’áni 
eszo vá’Áni eszbojl vá’ámáléjt. Ách cádikim jojdu lisömecho, 
jéjsövu jösorim esz ponecho.
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ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj, hámövoréjch esz ámoj Jiszroéjl básolojm.

 Jihju lörocojn imöréj fi vöhegjojn libi löfonecho, Ádojnoj ִיְהיּו
curi vögojáli.

 ,Elojháj, nöcojr lösojni méjro uszöfoszáj midábéjr mirmo ֱאַהי
völimökálöláj náfsi szidojm, vönáfsi keofor lákojl tihje. 

Pszách libi böSzojroszecho uvömicvojszecho tirdojf náfsi. Vöchol 
háchojsvim oláj ro’o, möhéjro hoféjr ácoszom vökálkéjl máchá-
sávtom. Jihju kö mojc lifnéj ruách umálách Ádojnoj dojche. 
Lömá’án jéjcholcun jödidecho, hojsio jöminöcho vá’ánéjni. Ász-
éj lömá’án smecho, ászéj lömá’án jöminecho, ászéj lömá’án 
Tojroszecho, ászéj lömá’án ködusoszecho. Jihju lörocojn imöréj 
fi vöhegjojn libi löfonecho, Ádojnoj curi vögojáli. (Itt három lépést 
hátrálunk:) Ojsze solojm Ros HáSáná és Jom Kipur között: hásolojm 
bimörojmov, Hu já’ásze solojm oléjnu vöál kol Jiszroéjl, vöimöru 
oméjn!

 Jöhi rocojn milöfonecho Ádojnoj Elojhéjnu vÉjlojhéj ְיִהי ָרצֹון
ávojszéjnu, sejibone Béjsz Hámikdos bimöhéjro 
vöjoméjnu, vöszéjn chelkéjnu böSzojroszecho.

Az Ámidá végén három lépést hátrálunk: az Ojsze solojm 
bimörojmov szavakat balra hajolva, a Hu já’ásze solojm oléjnu 
szavakat jobbra hajolva mondjuk, majd előrefelé meghajolva 
fejezzük be a mondatot.

A Tóraolvasás rendje lásd a M66. oldalon.

Ros HáSáná és Jom Kipur között hozzátesszük:

 ,Uvöszéjfer chájim, brocho vösolojm, ufárnoszo tojvo ּוְבֵסֶפר
jösuo vönechomo, ugözéjrojsz tojvojsz, nizochéjr vö-

ni koszéjv löfonecho, ánáchnu vöchol ámöcho béjsz Jiszroéjl, 
lö chá jim tojvim ulösolojm.

éjnecho lövoréjch esz ámöcho Jiszroéjl böchol éjsz uvöchol so’o 
bisölojmecho.
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láhárojg ulöábéjd esz kol hájöhudim miná’ár vöád zokéjn táf 
vönosim böjojm echod, bislojso oszor löchojdes sönéjm oszor, 
hu chojdes Ádor, uslolom lovojz. VöÁto böráchámecho horá-
bim héjfárto esz ácoszoj, vökilkálto esz máchásávtoj, váhá-
séjvojszo loj gömuloj börojsoj, vöszolu ojszoj vöesz bonov ál 
hoéjc.

 Vöál kulom jiszboréjch vöjiszrojmom vöjisznászéj ְוַעל ֻּכָּלם
Simöcho Málkéjnu tomid löojlom voed.

Ros HáSáná és Jom Kipur között hozzátesszük:

.Uchöszojv löchájim tojvim kol bnéj vriszecho ּוְכתֹוב

 Vöchol háchájim jojducho szelo, vihálölu Simöcho ְוָכל ַהַחִּיים
hágodojl löojlom ki tojv, hoÉjl jösuoszéjnu 

vöezroszéjnu szelo, hoÉjl hátojv. (Meghajolva:) Boruch Áto Ádojnoj, 
hátojv simöcho ulöcho noe löhojdojsz.

Az előimádkozó az Ámidá ismétlésénél ezt mondja:

 Elojhéjnu vÉjlojhéj ávojszéjnu, boröchéjnu vábörocho ֱאֵהינּו
hámösulesesz báTojro háköszuvo ál jödéj Mojse 

ávdecho, hoámuro mipi Áhárojn uvonov kojhánim ám ködoj-
secho, ko’omur: Jövorechöcho Ádojnoj vöjismörecho. [Közös-
ség: Oméjn.] Joéjr Ádojnoj ponov éjlecho vichuneko. [Közösség: 
Oméjn.] Jiszo Ádojnoj ponov éjlecho vöjoszéjm löcho solojm. 
[Közösség: Oméjn.]

 Szim solojm tojvo uvörocho, chájim chéjn vocheszed ִׂשים ָׁשלֹום
vöráchámim, oléjnu vöál kol Jiszroéjl ámecho. Borö-

chéj nu Ovinu kulonu köechod böojr ponecho, ki vöojr ponecho 
no száto lonu Ádojnoj Elojhéjnu Tojrász chájim vöáhávász cheszed, 
ucödoko uvörocho vöráchámim vöchájim vösolojm. Vötojv bö-
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 Mojdim ánáchnu loch, soÁto hu Ádojnoj (:Meghajolva) מֹוִדים
Elojhéjnu vÉjlojhéj ávojszéjnu, Elojhéj kol boszor, 

jojcöréjnu jojcéjr böréjsisz. Brochojsz vöhojdo’ojsz lösimöcho 
hágodojl vöhákodojs ál sehechejiszonu vökijámtonu. Kéjn 
töchájéjnu uszökájöméjnu vösze’eszojf golujojszéjnu 
löchácörojsz kodsecho vönosuv éjlecho lismojr chukecho 
völá’ászojsz röcojnecho ulöovdöcho böléjvov soléjm, ál seonu 
mojdim Loch. Boruch Éjl háhojdo’ojsz.

Chánukákor és Purimkor a következőt tesszük hozzá:

 Vöál hániszim vöál hápurkon vöál hágövurojsz ְוַעל ַהִּנִּסים
vöál hátösuojsz vöál hániflo’ojsz seosziszo 
lá’ávojszéjnu bájomim hohéjm bizmán háze.

Chánukákor

 Biméj Mátiszjohu Ben Jojchonon kojhéjn godojl ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו
Chásmojnoi uvonov, köseomödo málöchusz 

Jovon horöso’o ál ámöcho Jiszroéjl löháskichom Tojroszecho 
ulöhá’ávirom méjchukéj röcojnecho, vöÁto böráchámecho 
horábim omádöto lohem böéjsz coroszom, rávto esz rivom, 
dánto esz dinom, nokámto esz nikmoszom, moszárto gibojrim 
böjád chálosim, vörábim böjád möátim, utméjim böjád töhojrim, 
urösojim böjád cádikim, vözéjdim böjád ojszkéj Szojroszecho. 
Ulöcho osziszo séjm godojl vökodojs bo’ojlomecho, ulöámcho 
Jiszroéjl osziszo tösuo gödojlo ufurkon köhájojm háze. Vöáchár 
kách bou vonecho lidvir béjszecho, ufinu esz héjcholecho, 
vötiháru esz mikdosecho, vöhidliku néjrojsz böchácrojsz 
kodsecho, vökov’u sömojnász jöméj Chánuko éjlu, löhojdojsz 
ulöháléjl lösimcho hágodojl.

Purimkor

ִּביֵמי ָמְרְּדַכי Biméj Mordöcháj vöEsztéjr böSusán hábiro, kö-
se omád áléjhem Homon horoso, bikéjs löhásmid 
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Rois Chojdeskor és félünnepeken 
itt a következőt tesszük hozzá:

 ,Elojhénu vÉlojhéj ávojszéjnu, já’ále vöjovoj vöjágiá ֱאֵהינּו
vöjéjroe vöjéjroce vöjisomá, vöjipokéjd vöjizochéjr 

zichrojnéjnu ufiködojnéjnu vözichrojn ávojszéjnu, vözichrojn 
Mosiách ben Dovid ávdecho, vözichrojn Jörusolájim ir 
kodsecho, vözichrojn kol ámöcho béjsz Jiszroéjl, löfonecho, 
liföléjto lötojvo, löchéjn ulöcheszed ulöráchámim, ulöchájim 
tojvim ulösolojm, böjojm

Rois Chojdeskor: Rojs háchojdes háze.

Peszách félünnepén: Chág hámácojsz háze.

Szukkot félünnepén: Chág hászukojsz háze.

Zochöréjnu Ádojnoj Elojhéjnu boj lötojvo, ufoködéjnu voj 
li vö rocho, vöhojsiéjnu voj löchájim tojvim. Uvidövár jösuo 
vö ráchámim chusz vöchonéjnu vöráchéjm oléjnu vöhojsiéjnu, 
ki Éjlecho éjnéjnu, ki Éjl Melech chánun vöráchum oto.

 .Vöszechezeno éjnéjnu bösuvöcho löCijojn böráchámim ְוֶתֱחֶזיָנה
Boruch Áto Ádojnoj, hámácházir Schinoszoj löCijojn.

 Mojdim ánáchnu loch, soÁto hu Ádojnoj (:Meghajolva) מֹוִדים
Elojhéjnu vÉjlojhéj ávojszéjnu löojlom voed, cur chájéjnu, 

mo géjn jis’éjnu, Áto hu lödojr vodojr. Nojde löcho unöszápéjr 
tö    hiloszecho ál chájéjnu hámöszurim böjodecho, vöál nisö moj-
széjnu hápökudojsz loch, vöál niszecho seböchol jojm imonu, vöál 
niflö ojszecho vötojvojszecho seböchol éjsz, erev vovojker vö-
cohorojim. Hátojv ki loj cholu ráchámecho, hámöráchéjm ki loj 
számu chászodecho, ki méjojlom kivinu loch.

Mialatt az előimádkozó az Ámidá ismétlésénél a 
Modimot mondja, a közösség halkan a következőt:

A héber szöveget lásd a 66. oldalon.
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jojséjv. Vöhi jojsevesz vörojso chofuj köiso ákoro seloj jolodo. 
Vájöválö uho ligjojnojsz vájirosuho ojvödéj zorim vájotilu esz 
ámöcho Jiszroéjl lechorev vájáhárögu vözodojn chászidéj eljojn. 
Ál kéjn Cijojn bömár tivke viJrusolájim titéjn kojlo. Libi libi ál 
chálöléjhem, méjáj méjáj ál chálöléjhem. Ki Áto Ádojnoj boéjs 
hicáto uvoéjs Áto oszid livnojszo, ko’omur: Vá’Áni ehje lo, 
nöum Ádojnoj, chojmász éjs szoviv ulöchovojd ehje vöszojcho. 
Boruch Áto Ádojnoj, mönáchéjm Cijojn uvojnéj Jörusolojim.

ֶאת ֶצַמח Esz cemách Dovid ávdöcho möhéjro szácmiách, 
vökárnoj torum bisuoszecho, ki lisuoszöcho kivinu kol 
hájojm. Boruch Áto Ádojnoj, mácmiách keren jösuo.

 Smá kojléjnu Ádojnoj Elojhéjnu, Ov horáchámon ְׁשַמע קֹוֵלנּו
rá chéjm oléjnu, vökábéjl böráchámim uvörocojn esz 

tö fi loszéjnu, ki Éjl sojméjá tfilojsz vöszáchánunim oto, umilöfonecho 
Málkéjnu réjkom ál tösivéjnu…

Böjtnapokon a Mincha imánál itt hozzáteszük:

ֲעֵנּנּו Ánéjnu Ádojnoj Ánéjnu böjojm cojm tá’ániszéjnu, ki 
vöcoro gödojlo ánochnu. Ál téjfen el riséjnu, vöál tásztéjr 

ponecho mimenu, vöál tiszáléjm mitöchinoszéjnu. Hejéj no 
korojv lösávoszéjnu, jöhi no chászdöcho lönácháméjnu, terem 
nikro éjlecho ánéjnu, kádovor sene’emár: Vöhojo terem jikrou 
vá’Áni e’ene, ojd héjm mödábrim vá’Áni esmo. Ki Áto Ádojnoj 
ho’ojne böéjsz coro, pojde umácil böchol éjsz coro vöcuko. 

…ki Áto sojméjá tfilász kol pe. Boruch Áto Ádojnoj, sojméjá tfilo.

 Röcéj Ádojnéj Elojhéjnu böámöcho Jiszroéjl völiszöfiloszom ְרֵצה
söéj, vöhoséjv hoávojdo lidövir béjszecho, vöiséj Jiszroéjl 

uszöfiloszom böáhávo szökábéjl börocojn, uszöhi lörocojn tomid 
ávojdász Jiszroéjl ámecho.
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kásonim hátojvojsz livörocho, ki Éjl tojv uméjtiv Áto umövoréjch 
hásonim. Boruch Áto Ádojnoj, mövoréjch hásonim.

 Tká bösojfor godojl löchéjruszéjnu, vöszo néjsz lökábéjc ְּתַקע
golujojszéjnu, vökáböcéjnu jáchád méjárbá kánöfojsz ho’orec 

löárcéjnu. Boruch Áto Ádojnoj, mökábéjc nidchéj ámoj Jiszroéjl.

 ,Hosivo sojfötéjnu kövorisojno, vöjojácéjnu kövátöchilo ָהִׁשיָבה
vö hoszéjr mimenu jogojn vá’ánocho, umölojch oléjnu 

Áto Ádojnoj lövádöcho böcheszed uvöráchámim, böcedek 
uvömispot. Bo ruch Áto Ádojnoj, Melech ojhéjv cödoko umispot 
Ros HáSáná és Jom Kipur között: háMelech hámispot.

 Völámálsinim ál töhi szikvo, vöchol háminim vöchol ְוַלַּמְלִׁשיִנים
házéjdim köregá jojvéjdu, vöchol ojvéj ámöcho 

möhéjro jikoréjszu, umálchusz horiso möhéjro szöákéjr uszösábéjr 
uszömágéjr, vöszáchniá bimöhéjro vöjoméjnu. Boruch Áto 
Ádojnoj, sojvéjr ojövim umáchniá zéjdim.

 Ál hácádikim vöál háchászidim, vöál zikönéj ámöcho ַעל ַהַּצִּדיִקים
béjsz Jiszroéjl, vöál pléjtász béjsz szojfréjhem, vöál 

géjréj hácedek vöoléjnu, jehemu no ráchámecho Ádojnoj Elojhéjnu, 
vöszéjn szochor tojv löchol hábojtöchim bösimöcho be’emesz, 
vöszim chelkéjnu imohem, ulöojlom loj néjvojs ki vöcho botochnu. 
Boruch Áto Ádojnoj, mis’on umivtoch lácádikim.

ְוִלירּוָׁשַלִים VöliJrusolájim iröcho böráchámim tosuv, vösziskojn 
böszojcho ká’áser dibárto, vöchiszéj Dovid ávdöcho 

möhéjro böszojcho tochin, uvönéj ojszo bökorojv böjoméjnu 
binján ojlom. Tisá böÁvkor (áv 9-én) a következő mondatot nem mondjuk. 
Boruch Áto ádojnoj, bojnéj Jörusolojim.

Tisá böÁvkor (áv 9-én) a Mincha imánál itt hozzáteszük:

ַנֵחם Náchéjm Ádojnoj Elojhéjnu esz ávéjléj Cijojn vöesz ávéjléj 
Jörusolojim vöesz hoir hoávéjlo vöhácháréjvo vöhábözujo 

vöhásojméjmo. Hoávéjlo miböli voneho, vöhácháréjvo mimö-
ojnojszeho, vöhábözujo mikövojdo, vöhásojméjmo méjéjn 
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Szombat és ünnep kimenetelekor a Mááriv imánál 
a következőt mondjuk:

ַאָּתה חֹוַנְנָּתנּו Áto chojnántonu lömádá Tojroszecho, vátö-
lámödéjnu lá’ászojsz chukéj röcojnecho, vátá v-

déjl Ádojnoj Elojhéjnu béjn kojdes löchojl, béjn ojr löchojsech, 
béjn Jiszroéjl loámim, béjn jojm hásövi’i löséjsesz jöméj 
hámá’ásze. Ovinu málkéjnu hochéjl oléjnu hájomim háboim 
liköroszéjnu lösolojm chászuchim mikol chéjt umönukim mikol 
ovojn umödubokim böjir’oszecho. Vö…

...Chonéjnu méjitöcho chochmo bino vodoász. Boruch Áto 
Ádojnoj, chojnéjn hádoász.

ֲהִׁשיֵבנּו Hásivéjnu ovinu löSzojroszecho, vökorövéjnu málkéjnu 
lá’ ávojdoszecho, vöhácháziréjnu biszösuvo sléjmo 
löfone cho. Boruch Áto Ádojnoj, horojce biszösuvo.

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

ְסַלח Szlách lonu ovinu ki chotonu, möchojl lonu málkéjnu ki 
fosonu, ki Éjl tojv vöszáloch oto. Boruch Áto Ádojnoj, 
chánun hámárbe liszlojách.

ְרֵאה Röéj no vöonjéjnu, vörivo rivéjnu, ugöoléjnu möhéjro 
lömá’án smecho, ki Éjl gojéjl chozok oto. Boruch Áto 
Ádojnoj, gojéjl Jiszoréjl.

ְרָפֵאנּו Röfoéjnu Ádojnoj vönéjroféj, hojsiéjnu vönivoséjo, ki 
szöhiloszéjnu Oto, vöhá’áléj árucho uröfuo sléjmo löchol 

mákojszéjnu, ki Éjl Melech rojféj ne’emon vöráchámon oto. 
Boruch Áto Ádojnoj, rojféj chojléj ámoj Jiszroéjl.

 Boréjch oléjnu Ádojnoj Elojhéjnu esz hásono házojsz ָּבֵר ָעֵלינּו
vöéjsz kol minéj szövuoszo lötojvo, vöszéjn

Nyáron: brocho       Télen: tál umotor livörocho

ál pnéj hoádomo, vöszáböéjnu mituvecho, uvoréjch snoszéjnu 
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ְוֶנֱאָמן Vöne’emon Áto löháchájojsz méjszim. Boruch Áto 
Ádojnoj, möcháje háméjszim.

Ros HáSáná és Jom Kipur között hozzátesszük:

ִמי ָכמֹו Mi chomojcho Ov horáchámon, zojchéjr jöcurov 
löchájim böráchámim.

Kdusá

Az Ámidá ismétlésekor a közösség feláll 
és az előimádkozóval felváltva mondja:

A héber szöveget lásd a 59. oldalon.
ַנְקִּדיָׁש A közösség, azután az előimádkozó: Nákdisoch vö-

ná’áricoch könojám sziách szojd szárféj kojdes, 
hámö sálösim löcho köduso, kákoszuv ál jád növiecho: Vökoro 
ze el ze vöomár: 

ָקדֹוׁש Mindenki: Kodojs, kodojs, kodojs Ádojnoj cövo’ojsz, 
möloj chol ho’orec kövojdoj. 

 Előimádkozó: Löumoszom mösáböchim vöojmörim: 

ָּברּו Mindenki: Boruch kövojd Ádojnoj mimökojmoj. 

Előimádkozó: Uvödivöréj kodsöcho koszuv léjmojr: 

ִיְמ Mindenki: Jimlojch Ádojnoj löojlom, Elojhájich Cijojn 
lödojr vodojr Hálölujo.

ַאָּתה ָקדֹוׁש Áto kodojs vösimöcho kodojs, uködojsim böchol jojm 
jöhálölucho szelo. Boruch Áto Ádojnoj, hoÉjl Ros 
HáSáná és Jom Kipur között: háMelech hákodojs.

ַאָּתה חֹוֵנן Áto chojnéjn löodom dá’ász umöláméjd le’enojs bino.

ÁMIDÁ – TIZENNYOLC ÁLDÁS
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Az Ámidát állva, összezárt lábakkal, halkan mondjuk, 
majd miután a közösség befejezte, 

az előimádkozó hangosan megismétli.

A héber szöveget lásd a 57–69. oldalon.
ֲאדָֹני Ádojnoj, szfoszáj tiftoch ufi jágid töhiloszecho.

Mikor a Boruch szót mondjuk, meghajtjuk összezárt térdün-
ket, az Áto szónál meghajlunk, és a következő szónál, az 
Örökkévaló Nevénél (Ádojnoj) kiegyenesedünk. Ezt a jelképes 
leborulást az ősatyákról szóló áldás és a hálaadó áldás elején 
és végén tesszük meg. 

ָּברּו (Meghajolva:) Boruch Áto Ádojnoj Elohéjnu vÉjlojhéj 
ávojszéjnu, Elojhéj Ávrohom, Elojhéj Jic’chok, vÉjlojhéj 

Já’ ákojv, hoÉjl hágodojl hágibojr vöhánojro, Éjl eljojn, gojméjl 
chá szodim tojvim, kojnéj hákojl, vözojchéjr chászödéj ovojsz, 
uméjvi gojéjl livönéj vönéjhem lömá’án smoj böáhávo.

Ros HáSáná és Jom Kipur között hozzátesszük:

ָזְכֵרנּו Zochréjnu löchájim, Melech choféjc báchájim, vö choszö-
véjnu böszéjfer háchájim, lömá’ánöcho Elojhim chájim.

ֶמֶל Melech ojzéjr umojsiá umogéjn. (Meghajolva:) Boruch Áto 
Ádojnoj, mogéjn Ávrohom.

ַאָּתה Áto gibojr löojlom Ádojnoj, möcháje méjszim Áto, ráv 
löhojsiá.

 Télen hozzátesszük: Mojrid hátol. 

Nyáron hozzátesszük: Másiv horuách umojrid hágesem.

ְמַכְלֵּכל Möchálkéjl chájim böcheszed, möcháje méjszim böráchámim 
rábim, szojméjch nojfölim, vörojféj chojlim, umátir ászurim, 

umökájéjm emunoszoj liséjnéj ofor. Mi chomojcho bá’ál gövurojsz 
umi dojme loch, Melech méjmisz umöcháje umácmiách jösuo.
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Ádojnoj lá’ávojszéjchem loszéjsz lohem, kiméj hásomájim ál 
ho’orec.

Most a bal kezünkben tartott ciciszeket jobb kézzel is 
megfogjuk, és a cicisz mindhárom említésekor, valamint 

a bekezdés végén megcsókoljuk őket.

ַוֹּיאֶמר Vájojmer Ádojnoj el Mojse léjmojr: Dábéjr el bönéj 
Jiszroéjl vöomárto áléjhem, vöoszu lohem cicisz ál kánöféj 

vigödéjhem lödojrojszom, vönoszönu ál cicisz hákonof pöszil 
töchéjlesz. Vöhojo lochem löcicisz, uröiszem ojszoj uzöchártem 
esz kol micvojsz Ádojnoj vá’ásziszem ojszom, völoj szoszuru 
ácháréj lövávöchem vöácháréj éjnéjchem, áser átem zojnim 
ácháréjhem. Lömá’án tizköru vá’ásziszem esz kol micvojszoj, 
vihjiszem ködojsim lÉjlojhéjchem. Áni Ádojnoj Elojhéjchem, áser 
hojcéjszi eszöchem méjerec Micrájim, lihjojsz lochem lÉjlojhim, 
Áni Ádojnoj Elojhéjchem. Áni Ádojnoj Elojhéjchem. Emesz…

A héber szöveget lásd a 54–55. és a 219–220. oldalon.
ְוַיִּציב …vöjáciv, vönochojn, vökájom, vöjosor, vöne’emon, 

vöohuv vöchoviv, vönechmod vönoim, vönojro vöádir, 
umöszukon umökubol, vötojv vöjofe, hádovor háze oléjnu löojlom 
voed. Emesz, Elojhéj ojlom málkéjnu, Cur Já’ákojv mogéjn jiséjnu, 
lö dojr vodojr Hu kájom uSömoj kájom, vöchiszoj nochojn, umá-
löchuszoj ve’emu noszoj loád kájemesz. Udö  vorov chojim 
vökájomim, ne’emonim vö nechemodim loád ulöojlöméj ojlomim, 
ál ávojszéjnu vöoléjnu, ál bonéjnu vöál dojrojszéjnu, vöál kol 
dojrojsz zerá Jiszroéjl ávodecho…

 ál horisojnim vöál hoáchárojnim, dovor tojv… ַעל ָהִראׁשֹוִנים
vökájom be’emesz uve’emuno, chojk völoj já’ávojr. 

Emesz soÁto Hu Ádojnoj Elojhéjnu vÉjlojhéj ávojszéjnu, málkéjnu 
Me lech ávojszéjnu, gojáléjnu gojéjl ávojszéjnu, curéjnu cur jö-
suoszéjnu, pojdéjnu umáciléjnu méjojlom Hu sömecho, vöéjn 
lonu ojd Elojhim zuloszöcho, szelo.

A hétköznapi Ámidát lásd a M49. oldalon.

A szombat reggeli Ámidát lásd az M59. oldalon.
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Smá Jiszroéjl – Halljad Izrael

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

A héber szöveget lásd a 53–54. és a 218–219. oldalon.

ְׁשַמע Smá Jiszroéjl, Ádojnoj Elojhéjnu, Ádojnoj echod!

ָּברּו (Halkan:) Boruch séjm kövojd málöchuszoj löojlom voed.

ְוָאַהְבָּת Vöohávto éjsz Ádojnoj Elojhecho, böchol lövovöcho 
uvöchol náfsöcho uvöchol möojdecho. Vöhoju hádövorim 

hoéjle, áser onojchi möcávöcho hájojm, ál lövovecho. Vösinántom 
lövonecho vödibárto bom, bösivtöcho bövéjszecho, uvölechtöcho 
váderech, uvösochböcho uvökumecho. (Hétköznapon szokás itt a 
megfelelő helyen megcsókolni a tfilin kézre, illetve fejre való dobozát: ke-
zünkkel megérintjük a dobozt, majd ajkunkat.) Ukösártom löojsz ál 
jodecho, vöhoju lötojtofojsz béjn éjnecho. Uchöszávtom ál 
mözuzojsz béjszecho uvis’orecho.

ְוָהָיה Vöhojo im somojá tismöu el micvojszáj, áser onojchi 
möcáve eszöchem hájojm, löáhávo esz Ádojnoj Elojhéjchem 

ulöovödoj, böchol lövávöchem uvöchol náfsöchem. Vönoszáti 
mötár árcöchem böitoj, jojre umálkojs, vöoszáfto dögonecho 
vöszirojsöcho vöjic’horecho. Vönoszáti éjszev böszodöcho 
livöhemtecho, vöochálto vöszovoto. Hisomöru lochem pen jifte 
lövávöchem, vöszártem vá’ávádtem elojhim áchéjrim 
vöhistácháviszem lohem. Vöchoro áf Ádojnoj bochem, vöocár 
esz hásomájim völoj jihje motor, vöhoádomo loj szitéjn esz jövula, 
vá’ávádtem möhéjro méj’ál ho’orec hátojvo, áser Ádojnoj nojszéjn 
lochem. Vöszámtem esz dövoráj éjle ál lövávöchem vöál 
náfsöchem, (Hétköznapon szokás itt a megfelelő helyen megcsókolni a 
tfilin kézre, illetve fejre való dobozát: kezünkkel megérintjük a dobozt, majd 
ajkunkat.) ukösártem ojszom löojsz ál jedöchem, vöhoju lötojtofojsz 
béjn éjnéjchem. Völimádtem ojszom esz bönéjchem lödábéjr bom, 
bösivtöcho bövéjszecho, uvölechtöcho váderech, uvösochböcho 
uvökumecho. Uchöszávtom ál mözuzojsz béjszecho uvisöorecho. 
Lömá’án jirbu jöméjchem viméj vönéjchem ál hoádomo áser nisbá 
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A héber szöveget lásd a 51–52. és a 203–204. oldalon.
 LoÉjl boruch nöimojsz jitéjnu, loMelech Éjl cháj vökájom… ָלֵאל

zömirojsz jojméjru vöszisbochojsz jásmiu, ki Hu lövádoj 
morojm vökodojs, pojéjl gövurojsz, ojsze chádosojsz, bá’ál 
milchomojsz, zojréjá cödokojsz, mácmiách jösuojsz, bojréj 
röfuojsz, nojro szöhilojsz, ádojn hániflo’ojsz, hámöchádéjs bötuvoj 
böchol jojm tomid má’ászéj vöréjsisz, ko’omur: löojszéj ojrim 
gödojlim, ki löojlom chászdoj. Boruch Áto Ádojnoj, jojcéjr 
hámöojrojsz.

A héber szöveget lásd a 52. és a 217–218. oldalon.
ַאֲהַבת עֹוָלם Áhávász ojlom áhávtonu, Ádojnoj Elojhéjnu, 

chemölo gödojlo viszéjro chomálto oléjnu. Ovinu 
mál kéjnu, bá’ávur simcho hágodojl uvá’ávur ávojszéjnu sebotöchu 
Vö cho vátölámödéjm chukéj chájim lá’ászojsz röcojnöcho bö léj-
vov soléjm, kéjn töchonéjnu uszölámdéjnu. Ovinu ov horáchámon 
hámöráchéjm, ráchem no oléjnu vöszéjn bölibéjnu bino löhovin 
ulöhászkil, lismojá, lilmojd ulöláméjd, lismojr völá’ászojsz ulökájéjm 
esz kol divöréj szálmud Tojroszecho böáhávo. Vöhoéjr éjnéjnu 
böSzojroszecho, vödábéjk libéjnu bömicvojszecho, vöjáchéjd 
lövovéjnu löáhávo ulöjiro esz Sömecho, völoj néjvojs völoj 
nikoléjm völoj nikoséjl löojlom voed. Ki vöséjm kodsöcho hágodojl 
vöhánojro botochnu, nogilo vöniszmöcho bisuoszecho. Vö-
ráchámecho Ádojnoj Elojhéjnu váchászodecho horábim ál já’áz-
vunu necách szelo voed. Máhéjr vöhovéj oléjnu brocho vösolojm 
möhéjro, váháviéjnu lösolojm méjárbá kánöfojsz ho’orec, usvojr 
ojl hágojim méjál cávoréjnu, vöszojlichéjnu möhéjro kojmömijusz 
löárcéjnu. Ki Éjl pojéjl jösuojsz Oto, uvonu vochárto mikol ám 
völosojn, vökéjrávtonu málkéjnu lösimöcho hágodojl böáhávo, 
löhojdojsz löcho ulöjáchedcho ulöáhávo esz sömecho. Boruch 
Áto Ádojnoj, hábojchéjr böámoj Jiszroéjl böáhávo.

Sevách nojszönim Loj kol cvo morojm, tiferesz ugödulo 
szrofim vöchájojsz vöojfánéj hákojdes.
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A héber szöveget lásd a 43. és a 209. oldalon.
ַהְללּוָיּה Hálölujo, hálölu Éjl bökodsoj, hálöluhu birökiá uzoj. 

Hálöluhu bigövurojszov, hálöluhu körojv gudloj. Hálöluhu 
böszéjká sojfor, hálöluhu bönéjvel vöchinojr. Hálöluhu böszojf 
umochojl, hálöluhu böminim vöugov. Hálöluhu böcilcöléj somá, 
hálöluhu böcilcöléj sz’ruo. Kojl hánösomo töháléjl Jo, hálölujo. 
Kojl hánösomo töháléjl Jo, hálölujo.

A héber szöveget lásd a 48. és a 213.oldalon.
ִיְׁשַּתַּבח Jistábách simöcho loád málkéjnu, hoÉjl háMelech hágodojl 

vöhákodojs, básomájim uvo’orec. Ki löcho noe, Ádojnoj 
Elojhéjnu vÉjlojhéj ávojszéjnu, löojlom voed, sir, usövocho, háléjl 
vözimro, ojz umemsolo, necách, gödulo ugövuro, töhilo vösziferesz, 
köduso umálöchusz, brochojsz vöhojdo’ojsz lösimöcho hágodojl 
vöhákodojs, uméjojlom ád ojlom Áto Éjl. Boruch Áto Ádojnoj, Éjl 
Melech godojl umöhulol bátisbochojsz, Éjl háhojdo’ojsz, ádojn 
hániflo’ojsz, bojréj kol hánösomojsz, ribojn kol hámá’ászim, 
hábojchéjr bösiréj zimro, Melech jochid chéj ho’ojlomim.

A következő bekezdést csak szombaton mondjuk.

A héber szöveget lásd a 215–216. oldalon.
 Éjl odojn ál kol hámá’ászim, boruch umövojroch ֵאל ָאדֹון

böfi kol hánösomo, godloj vötuvoj moléj ojlom, 
dá’ász uszövuno szojvövim hojdoj. 

Hámiszgoe ál chájojsz hákojdes, vönehdor böchovojd 
ál hámerkovo, zöchusz umisojr lifönéj chiszoj, cheszed 
vöráchámim moléj chövojdoj. 

Tojvim möojrojsz seboro Elojhéjnu, jöcorom bödá’ász 
bövino uvöhászkéjl, kojách ugövuro noszán bohem, lihöjojsz 
mojsölim bökerev téjvéjl. 

Möléjim ziv umöfikim nojgá, noe zivom böchol ho’ojlom, 
szméjchim böcéjszom vöszoszim bövojom, ojszim böéjmo 
röcojn kojnom. 

Pöéjr vöchovojd nojszönim lisömoj, coholo vörino lözéjcher 
málöchuszoj, koro lásemes vájizrách ojr, ro’o vöhiszkin curász 
hálövono. 
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árojmimöcho Elojháj háMelech, vá’ávoröcho simöcho löojlom voed. 
Böchol jojm ávoröcheko, vá’áhelölo simöcho löojlom voed. Godojl 
Ádojnoj umöhulol möojd, völigöduloszoj éjn chéjker. Dojr lödojr 
jösábách má’ászecho, ugövurojszecho jágidu. Hádár kövojd hojdecho 
vödivöréj niflöojszecho oszicho. Ve’ezuz nojröojszecho jojméjru, 
ugöduloszöcho ászápöreno. Zecher ráv tuvöcho jábiu, vöcidökoszöcho 
jöránéjnu. Chánun vöráchum Ádojnoj, erech ápájim ugödol 
choszed. Tojv Ádojnoj lákojl, vöráchámov ál kol má’ászov. Jojducho 
Ádojnoj kol má’ászecho, váchászidecho jövoröchucho. Kövojd 
málö chu szöcho jojméjru, ugövuroszöcho jödábéjru. Löhojdiá livönéj 
ho’ odom gvurojszov uchövojd hádár málöchuszoj. Málöchuszöcho 
málöchusz kol ojlomim, umemsáltöcho böchol dojr vodojr. Szojméjch 
Ádojnoj löchol hánojflim, vözojkéjf löchol háköfufim. Éjnéj chojl 
éjlecho jöszábéjru, vöÁto nojszéjn lohem esz ochlom böitoj. (Hétköz-
napon a következő mondat első fele után szokás megcsókolni a kézre való 
tfilin dobozát, a második fele után a fejre valóét: kezünkkel megérintjük a 
dobozt, majd ajkunkat.) Pojszéjách esz jodecho, umászbiá löchol cháj 
rocojn. Cádik Ádojnoj böchol dörochov, vöchoszid böchol má’ászov. 
Korojv Ádojnoj löchol kojröov, löchojl áser jikrouhu ve’emesz. 
Röcojn jöréjov já’ásze, vöesz sáv’oszom jismá vöjojsiéjm. Sojméjr 
Ádojnoj esz kol ojhávov, vöéjsz kol horösoim jásmid. Töhilász 
Ádojnoj jödábéjr pi, vivoréjch kol boszor séjm kodsoj löojlom voed. 
Vá’ánáchnu növoréjch Jo, méjáto vöád ojlom hálölujo.

A héber szöveget lásd a 39. és a 207. oldalon.
ַהְללּוָיּה Hálölujo, hálöli náfsi esz Ádojnoj. Áhálölo Ádojnoj 

böchájoj, ázámöro lÉjlojháj böojdi. Ál tivtöchu vinödivim, 
böven odom seéjn loj szösuo. Téjcéj ruchoj josuv löádömoszoj, 
bájojm háhu ovödu estojnojszov. Ásréj seÉjl Já’ákojv böezroj, szivroj 
ál Ádojnoj Elojhov. Ojsze somájim vo’orec, esz hájom vöesz kol 
áser bom, hásojméjr emesz löojlom. Ojsze mispot lá’ásukim, noj-
széjn lechem loröéjvim, Ádojnoj mátir ászurim. Ádojnoj pojkéjách 
ivörim, Ádojnoj zojkéjf köfufim, Ádojnoj ojhéjv cádikim. Ádojnoj 
sojméjr esz géjrim, joszojm vöálmono jöojdéjd, vöderech rösoim 
jöávéjsz. Jimlojch Ádojnoj löojlom, Elojhájich Cijojn lödojr vodojr, 
hálölujo.
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Állva, a tálisz elülső ciciszjeit kezünkben tartva mondjuk:

A héber szöveget lásd a 33. és a 198–199. oldalon.
ָּברּו ֶׁשָאַמר Boruch seomár vöhojo ho’ojlom, boruch Hu, boruch 

ojméjr vöojsze, boruch gojzéjr umökájéjm, boruch 
ojsze vöréjsisz, boruch möráchéjm ál ho’orec, boruch möráchéjm 
ál hábrijojsz, boruch mösáléjm szochor tojv liréjov, boruch cháj 
loád vökájom lonecách, boruch pojde umácil, boruch smoj. Boruch 
Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, hoÉjl, ov horáchámon, 
hámöhulol böfe ámoj, mösuboch umöfojor bilösojn chászidov 
vá’ávodov uvösiréj Dovid ávdecho. Nöhálelöcho Ádojnoj Elojhéjnu 
bisövochojsz uvizömirojsz, nögádelöcho unösábéjchácho 
unöfoercho vönámlichöcho vönázkir simöcho málkéjnu Elojhéjnu, 
jochid, chéj ho’ojlomim melech mösuboch umöfojor ádéj ád sömoj 
hágodojl. Boruch Áto Ádojnoj, Melech möhulol bátisbochojsz.

Mielőtt elengedjük a ciciszeket, megcsókoljuk őket.

A héber szöveget lásd a 37–38. és a 206–207. oldalon.
ַאְׁשֵרי Ásréj jojsövéj véjszecho, ojd jöhálölucho szelo. Ásöréj ho’om 

sekocho loj, ásréj ho’om seÁdojnoj Elojhov. Töhilo löDovid, 

Lögojzéjr Jám Szuf ligözorim, ki löojlom chászdoj. 
Vöhe’evir Jiszroéjl böszojchoj, ki löojlom chászdoj. 
Vöniéjr Pároj vöchéjloj vöJám Szuf, ki löojlom chászdoj. 
Lömojlich ámoj bámidbor, ki löojlom chászdoj. 
Lömákéj mölochim gödojlim, ki löojlom chászdoj. 
Vájáhárojg mölochim ádirim, ki löojlom chászdoj. 
LöSzichojn melech hoEmojri, ki löojlom chászdoj. 
UlöOjg melech háBoson, ki löojlom chászdoj. 
Vönoszán árcom lönáchálo, ki löojlom chászdoj. 
Náchálo löJiszroéjl ávdoj, ki löojlom chászdoj. 
Sebösifléjnu zochár lonu, ki löojlom chászdoj. 
Vájifrökéjnu micoréjnu, ki löojlom chászdoj. 
Nojszéjn lechem löchol boszor, ki löojlom chászdoj. 
Hojdu löÉjl hásomojim, ki löojlom chászdoj.
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A héber szöveget lásd a 13–14. oldalon.
ֲהֵריִני Háréjni mökábéjl oláj micvász ászéj sel vöohávto löréjácho 

komojcho.

ַמה ּטֹבּו Má tojvu ojholecho Já’ákojv, miskönojszecho Jiszroéjl. 
Vá’áni börojv chászdecho ovoj véjszecho, estácháve el 

héjchál kodsecho böjiroszecho. Vá’áni, szfiloszi löcho Ádojnoj 
éjsz rocojn, Elojhim börojv chászdecho, ánéjni be’emesz jisecho.

ֲאדֹון עֹוָלם Ádojn ojlom áser molách, böterem kol jöcur nivro. 
Löéjsz ná’ászo vöchefcoj kojl, ázáj melech smoj nikro. 

Vöácháréj kichlojsz hákojl, lövádoj jimlojch nojro. VöHu hojo vöHu 
hojve, vöHu jihje bösziforo. VöHu echod vöéjn séjni, löhámsil loj 
löháchbiro. Bli réjsisz bli száchlisz, völoj ho’ojz vöhámiszro. VöHu 
Éjli vöcháj gojáli, vöcur chevli böéjsz coro. VöHu niszi umonojsz 
li, mönosz kojszi böjojm ekro. Böjodoj áfkid ruchi, böéjsz isán 
vöoiro. Vöim ruchi gövijoszi, Ádojnoj li völoj iro.

SÁCHÁRIT IMA

A következő bekezdést csak szombaton mondjuk.

A héber szöveget lásd a 203–204. oldalon.
הֹודּו Hojdu lÁdojnoj ki tojv, ki löojlom chászdoj. 

Hojdu lÉjlojhéj hoElojhim, ki löojlom chászdoj. 
Hojdu lá’ádojnéj hoádojnim, ki löojlom chászdoj. 
Löojszéj niflo’ojsz gödojlojsz lövádoj, ki löojlom chászdoj. 
Löojszéj hásomájim biszövuno, ki löojlom chászdoj. 
Lörojká ho’orec ál hámojim, ki löojlom chászdoj. 
Löojszéj ojrim gödojlim, ki löojlom chászdoj. 
Esz hásemes lömemselesz bájojm, ki löojlom chászdoj. 
Esz hájoréjách vöchojchovim lömemsölojsz bálojlo, ki 
löojlom chászdoj. 
Lömákéj Micrájim bivöchojréjhem, ki löojlom chászdoj. 
Vájojcéj Jiszroéjl mitojchom, ki löojlom chászdoj. 
Böjod cházoko uvizörojá nötujo, ki löojlom chászdoj. 

REGGELI ÁLDÁSOK
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1. Fordítsa a Tfilint egy kissé 
a törzse felé… szorítsa meg 
a kötést… tekerje kétszer a 
szíjat a bicepsz köré… 
tekerje a szíjat hétszer az 
alkar köré.

2. Helyezze a fejre 
való Tfilin-dobozt a 
fejére, pontosan az 
arc fölé.

3. A fejre való 
Tfilin csomója 
pontosan a tarkó 
fölött legyen.

4. Csavarja a szíjat 
háromszor a középső 
ujjára: az első csavar 
az alsó ujjpercen, a 
második a középső, 
a harmadik pedig 
ismét az alsó 
ujjperecen valamivel 
az első csavarás fölött 
helyezkedik el. 
Tekerje a szíj maradékát 
a tenyér köré, és 
rögzítse a végét.

A tfilin tekerésének askenáz 
ritusát lásd a 11. oldalon.
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REGGEL IMÁK

A tálit (imalepel) felöltésekor

Előbb megvizsgáljuk a rojtokat, hogy épek-e, 
s közben ezt mondjuk:

A héber szöveget lásd a 10. oldalon.
ָּבְרִכי Borchi náfsi esz Ádojnoj, Ádojnoj Elojháj godálto möojd, 

hojd vöhodor lovosto. Ojte ojr kászálmo, nojte somájim 
kájörijo.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, áser 
kidösonu bömicvojszov vöcivonu löhiszátéjf böcicisz.

Ezután fejünkre borítjuk a tálitot, majd vállunkat is 
beburkoljuk, s a következőt mondjuk:

ַמה ָּיָקר Má jokor chászdöcho Elojhim, uvnéj odom böcéjl knofecho 
jecheszojun. Jirvöjun midesen béjszecho, vönáchál 

ádonecho száskéjm. Ki imcho mökojr chájim, böojrcho nire ojr. 
Mösojch chászdöcho löjojdecho, vöcidkoszcho löjisréj léjv.

A tfilin (imaszíjak) felrakásakor

Mielőtt (hétszer) a karra tekerjük a szíjat:

A héber szöveget lásd a 12. oldalon.
ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, áser 

kidösonu bömicvojszov vöcivonu löhoniách tfilin.

A fejre helyezés után:

Chászidok az alábbi áldást csak akkor mondják, ha a kézre 
és a fejre való tfilin feltekerését beszéddel megszakították.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, áser 
kidösonu bömicvojszov vöcivonu ál micvász tfilin.
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roim, umimikrim roim, umiszoton hámáschisz, midin kose, umi-
bá’ál din kose, béjn sehu ven brisz, uvéjn seéjnoj ven brisz, 
umidino sel géjhinojm.

Áldások a Tórára
A héber szöveget lásd a 9. oldalon.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, áser 
kidösonu bömicvojszov vöcivonu ál divréj Szojro.

ְוַהֲעֶרב Vöhá’árev no Ádojnoj Elojhéjnu esz divréj Szojroszcho 
böfinu uvöfi chol ámcho béjsz Jiszroéjl, vönihje ánáchnu 

vöce’ecoéjnu vöce’ecoéj chol ámcho béjsz Jiszroéjl kulonu jojdéj 
sömecho völojmdéj Szojroszcho lismo. Boruch áto Ádojnoj, 
hámöláméjd Tojro löámoj Jiszroéjl.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, áser 
bochár bonu mikol hoámim vönoszán lonu esz Tojroszoj. 

Boruch áto Ádojnoj, nojszéjn háTojro.

ַוְיַדֵּבר Vájödábéjr Ádojnoj el Mojse léjmojr. Dábéjr el Áhárojn 
vöel bonov léjmojr, koj szövoráchu esz bnéj Jiszroéjl, 

omojr lohem. Jövorechecho Ádojnoj vöjismorecho. Joéjr Ádojnoj 
ponov éjlecho, vichuneko. Jiszo Ádojnoj ponov éjlecho, vöjoszéjm 
löcho solojm. Vöszomu esz sömi ál bönéj Jiszroéjl vá’áni 
ávoráchéjm.

ֵאּלּו ְדָבִרים Éjlu dövorim seéjn lohem siur: hápéjo, vöhábikurim, 
vöhorojojn, ugömilusz chászodim, vöszálmud Tojro. 

Éjlu dövorim seodom ojchéjl péjrojszéjhem bo’ojlom háze 
vöhákeren kájemesz lo’ojlom hábo, vöéjlu héjn: kibud ov voéjm, 
ugömilusz chászodim, vöháskomász béjsz hámidros sáchárisz 
vöárvisz, vöháchnoszász ojrchim, uvikur chojlim, vöháchnoszász 
kálo, vöhálvojász háméjsz, vöijun töfilo, váhávoász solojm sebéjn 
odom láchávéjroj uvéjn is löistoj, vöszálmud Tojro köneged kulom.
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ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, rojká 
ho’orec ál hámojim.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, háméjchin 
micádéj gover.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, seoszo li 
kol corki.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, ojzéjr 
Jiszroéjl bigvuro.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, ojtéjr 
Jiszroéjl bösziforo.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, seloj 
oszáni goj.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, seloj 
oszáni oved.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, seloj 
oszáni iso.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, hámá’ávir 
séjno méjéjnoj usznumo méjáfápoj. Vihi rocojn milfonecho 

Ádojnoj Elojhéjni vÉjlojhéj ávojszéjnu, setárgiléjnu böSzojroszecho, 
vöszádbikéjnu bömicvojszecho, vöál töviéjnu loj lidéj chéjt völoj 
lidéj ávéjro vöovojn, völoj lidéj niszojojn völoj lidéj vizojojn, vöál 
jislojt bonu jéjcer horo, vöhárchikéjnu méjodom ro, uméjchovéjr 
ro, vödábkéjnu böjéjcer tojv uvömá’ászim tojvim, vöchojf esz jic-
réjnu löhistábed loch, usznéjnu hájojm uvöchol jojm löchéjn ulö-
che szed ulöráchámim böéjnecho uvöéjnéj chol rojéjnu, vö szig-
möléjnu chászodim tojvim. Boruch áto Ádojnoj, hágojméjl chá-
szodim tojvim löámoj Jiszroéjl.

ְיִהי ָרצֹון Jöhi rocojn milfonecho Ádojnoj Elojháj vÉjlojhéj 
ávojszáj, setáciléjni hájojm uvöchol jojm méjázéj fonim 

uméjázusz ponim, méjodom ro, uméjchovéjr ro, umisochéjn ro, 
umipegá ro, méjájin horo, milosojn horo, mimálsinusz, méjéjdusz 
seker, miszinász hábrijojsz, méjálilo, mimiszo mösuno, méjcholojim 
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REGGELI ÁLDÁSOK

Kézmosás után állva elmondjuk a következő áldásokat:

A héber szöveget lásd a 8. oldalon.
ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, áser 

kidösonu bömicvojszov vöcivonu ál nötilász jodojim.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, áser jocár 
esz ho’odom böchochmo, uvoro voj nökovim nökovim, 

chálulim chálulim. Goluj vöjoduá lifnéj chiszéj chövojdecho, seim 
jiszoszéjm echod méjhem oj im jiposzéjách echod méjhem, i efsár 
löhiszkájéjm áfilu so’o echosz. Boruch áto Ádojnoj, rojféj chol 
boszor umáfli lá’ászojsz.

ֱאַהי Elojháj, nösomo senoszáto bi töhojro hi. Áto vöroszo, 
Áto jöcárto, Áto nöfáchto bi, vöÁto mösámro bökirbi, 

vöÁto oszid litlo mimeni, ulöhácháziro bi löoszid lovoj. Kol zmán 
sehánösomo bökirbi, mojde áni löfonecho, Ádojnoj Elojháj 
vÉjlojhéj ávojszáj, ribojn kol hámá’ászim, ádojn kol hánösomojsz. 
Boruch áto Ádojnoj, hámácházir nösomojsz lifgorim méjszim.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, hánojszéjn 
lászechvi vino löhávchin béjn jojm uvéjn lojlo.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, pojkéjách 
ivrim.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, mátir 
ászurim.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, zojkéjf 
köfufim.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, málbis 
árumim.

ָּברּו Boruch Áto Ádojnoj Elojhéjnu Melech ho’ojlom, hánojszéjn 
lájoéjf kojách.





Válogatott imák
fonetikus átírása
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Krausz Naftali, az ismert tudós, Tóra-agitátor (a szó legjobb 
értelmében) magyarázatai végigkísérik az egész szidurt, Előre 
válaszol bennük – röviden és velősen – az okot és logikát kereső, 
zsidó ismeretekben ignoramus kérdéseire. De a tálmid cháchám 
is megleli az imák ősi forrásait. Így a „kezdő” megtanulhatja, 
hogy mi a „minján”, és miért mondjuk reggelenként a Szentély 
szertartási rendjét. A „haladó” pedig megtudja sok egyéb közt, 
hogy mi az eredete a szombat kimenetelekor mondott „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 nehézségek 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 Akadémiai 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 talajon. Bár szárba szökkenne, és bő termést hozna 
az elvetett mag.

Áldás a Mester emlékére, és köszönet a hűséges tanítványok-
nak.
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telnek meg Budapesten, ahol a maradék nép kilencven százaléka 
él. És a zsinagógákban tízezernél kevesebb ülőhely van. A gyö-
nyörű vidéki templomokban 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 
különleges Chabad szellem, amely akár egy, egyetlenegy zsidó-
ember lelki és fizikai megmentéséért is eget ostromol, és hajlandó 
minden követ megmozgatni 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 kiadás-
hoz szükséges horribilis összeget. Ugyanakkor, mint kiadók és 
szerkesztők, ügyeltek arra, hogy túl az újszerű és nagyszerű for-
dításon és magyarázatokon, a könyv megfeleljen a legszigorúbb 
vallási követelményeknek. Külföldi testvérek adományaiból, akik 
szeretteik emlékét akarták megörökíteni az imakönyvben és el-
sősorban a nemeslelkű bécsi-izraeli filantróp, Benczúr Willynek 
igen jelentős felajánlásból megteremtődött a kiadás anyagi alapja. 
Magáról a könyvről: Hetven év óta nem jelent meg új, magyar 
fordítással ellátott szidur. (Kezemben a közhasználatú, 1905-ben 
megjelent, 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 magyart 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.

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, olvasmányos, magyaros, anélkül, hogy a 
szöveg veszítene szentségéből, nem profanizálja az elvárt áhítatot.
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könyvek kiadásának. 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. Akkor 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 ko-
rántsem csupán a nyelvrõl van szó. Hanem arról például, hogy a 
szertartásban részt vevõ ember nem ismeri a liturgiát, nem tudja, 
az ima melyik mozzanatánál mi a teendõje.

Ennek ellenére úgy véli, hogy a tízezer példányban megjelenõ 
könyvbõl nemcsak zsidók vásárolnak majd. Biztos benne, hogy 
a gyakran kétezer vagy több esztendõs imák sok embert érde-
kelnek. A zsidó imák, fohászkodások, hálaadások különleges-
sége az állandóság. Ezért van, hogy a zsidóság történetének 
legnagyobb drámájáról, a holocaustról nincs külön ima. A zsidó 
mártíromságról vannak imák és ezek alkalmasak a holocaustról 
való megemlékezésre is.

Azt mondja Oberlander Baruch, hogy a holocaust történel-
mileg túlságosan közel van. A zsidóság története a nagyobb 
távlatokban való gondolkodásra és ítélkezésre int.

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 vidéki nagyvárosban.

Többségük idős ember.
A templomok csak Ros Hásáná két napján és Jom Kipurkor 
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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 
például azt írták: Vigyázat! Magyarország veszélybe került, mert 
ideérkezett az Oberlander. Én csak mosolyogtam rajta, mert hát 
milyen veszélyt jelenthetek 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 filozófus, Maimonidész arabul írta a könyve-
it. Csakhogy héber betûkkel és zsidó-arab nyelven, ami jellegében 
talán a jiddis nyelvhez hasonlítható. A dolog lényege az, hogy az 
efféle munkákat egy nem zsidó ember képtelen elolvasni. Az elsõ 
Biblia-fordítás, amely németül megjelent, és amely a híres Moses 
Mendelssohn mûve volt, szintén héber betûkkel készült. Nem ke-
vésbé érdekes azonban az sem, hogy a zsidók egyik legfontosabb 
szent könyve, a babilóniai fogság idején született Talmud arameus 
nyelven van írva, természetesen héber betûkkel.

A már említett múlt századi magyar nyelvû zsidó imakönyvfor-
dításoknak éppen abban áll a kultúrtörténeti jelentõségük, hogy 
nem egyszerûen magyarul, hanem latin betûkkel készültek. Ha 
úgy tetszik, egyszerre magyar-zsidó és magyar-magyar közönség-
nek. Egyszerre szolgálták a polgárosodó zsidóság beilleszkedését, 
illetve a zsidó kultúrának a magyarokkal való megismertetését.

Érdekes változásokon ment át mindeközben a fordítások nyel-
ve. Kezdetben inkább az úgynevezett tükörfordítás volt a jellemzõ. 
A húszas években azonban egyre több keresztény kifejezés bukkan 
fel a szövegekben, és ez eltorzítja a héber eredetit.

Számtalan érdekessége van még a héber-magyar nyelvû 
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gyerekek is jól megtanulták nyelvünket, a legkevésbé Baruch, aki 
azt mondja, õ inkább csak értette, amit magyarul mondtak neki.

1989 nyarán három hónapos ifjú házasként mégis Budapestre 
költözött 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 nevetve. – 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 hagyományaihoz. 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 sikerült közelebb hozni 
a zsidósághoz, az már nagy dolog.

És azért vannak eredmények. Mert egyéb kiadványok mel-
lett sikerült például létrehozni az Egység címû lapot, amelyet 
elsõsorban Budapesten 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 vannak. Persze legfontosabb tárgya a „zsidóság”. 
Az Egység címû lapban 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 
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az elsõ, magyar nyelven is olvasható héber imádságos könyv. Bi-
zony immár több mint másfél százada tehát, hogy Rosenthal Móric 
budai rabbi munkája megjelent. Tanúsítván, hogy Magyarországon 
igen korán megindult a zsidóság nyelvi beilleszkedése. Az 1867-es 
kiegyezést követõen ez a folyamat erõsen felgyorsult. A héber-ma-
gyar nyelvû szent könyvek választéka mind nagyobbá vált, egyre 
igényesebb fordítások készültek. Az utolsó kötet 1934-ben készült.

Elgondolható, hogy a közbeesõ idõ borzalmai, viszontagságai 
micsoda pusztítást végeztek az értékes irodalomban. És most 
híre kelt, hogy rövidesen megjelenik egy teljesen új fordítású 
kétnyelvû imakönyv. Vagyis 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 
bejáraton egy tábla: Chábád Lubávics – Zsidó Nevelési és Oktatási 
Egyesület.

A szoba, amelyben ülünk, „szabályszerû”. Könyvek, persze 
fõleg szent héber kötetek. Hanem a rabbi. Mindössze harminc-
éves, 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 
ismerték egymást. Az apa Újpesten, az anya Makón látta meg a 
napvilágot. Jöttek a háborús évek, a zsidóüldözés. A férfi Buda-
pesten bujkált, itt vészelte át a szörnyû idõket. A fiatal lánynak 
„szerencséje” volt. Õt a makói azon csoportjához sorolták, ame-
lyet nem Auschwitzba, hanem Ausztriába szállítottak. Megmene-
kült és hazatért. A háború után nem sokkal azonban mindketten 
úgy gondolták, hogy soha nem tér vissza az a zsidóvilág, amelyben 
azelõtt éltek. Ezért kivándoroltak Amerikába. Ott ismerkedtek 
meg, a Williamsburg nevû magyar zsidónegyedben, 1953-ban. 
Öt gyermekük született, közülük a legkisebb, a mi immáron buda-
pesti rabbink volt. A családban gyakran beszéltek magyarul, így a 
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tásának lelkes irányítója Magyarországon. A fordítás nagy részét 
Simon Sároni nyugalmazott tanfelügyelõ végezte. A szerkesztés 
és a jegyzetelés nagy munkája Kraus Naftalira hárult, aki az 
„Atyák tanításá”-nak fordítását is mûvészi színvonalon valósította 
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 számára kultúrtörténeti távlatokat 
nyit. Évezredek imádságai az évezredek gondolkodásformáival 
bontakoznak az olvasó elé. Vallásos áhítat, költészet, 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 
mindennapjainak gondolkodását, bölcseletét foglalja össze rég 
feledett tanítók mondásainak idézésével. Olyan könyv ez, amely-
nek segítségével azokat is megértjük, akikkel talán nem is értünk 
egyet. Fontos könyv. Érdekes könyv. Olvasni való.

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 dolog kultúrtörténeti érdekességét az adja, hogy 
efféle munka elõször még a múlt században, a reformkor idején 
jelent meg Magyarországon. A polgárosodással járó egyenjogú-
sági törekvések a zsidóságot különös erõvel érintették. E törek-
vések, 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. Németor-
szágban, ahol a polgárosodás elõbbre járt, már a tizennyolcadik 
században jelentek meg fordítások. Nálunk 1841-ben született meg 
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irodalomban. Nagyon korán, a népvándorlás korában Wulfilas 
gót püspök elkészítette a legelsõ nemzeti nyelvû bibliafordítást. Ez 
nyelvészeti érdekesség volt, noha nem volt tömeghatása. A rene-
szánsz azonban tömegszükségletté tette a szent igék eljuttatását 
a legszélesebb olvasókörökhöz is. És a XVI. században megszü-
letett Luther Márton német bibliája, amely új utakra indította az 
egész német irodalmat. Ennek nyomán egymás után katolikus, 
református, anglikán, ortodox fordítások láttak napvilágot Európa 
nyelvein. Hosszas elõmunkálatok után, 1590-ben megszületett 
Károli Gáspár magyar nyelvû református bibliája. Ennek nyomán 
a vallásokon belül hamar kialakult a nemzeti nyelvû imarend, és 
annak rendszerét imakönyv foglalta össze. 

A magyar nyelvû zsidó imakönyv is különbözõ mûfajú szö-
vegek, így õsi imádságok, szentírásrészletek, bölcs gondolatok 
gyûjteménye. Vallásos napjaink tükre. A XIX. század derekára 
már mindez kialakult, hiszen 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 Ótestamentum nyelvét, 
a szentírásszövegeket is kétnyelvû kiadásokban olvasták. Az ima-
könyvek is kétnyelvûek voltak, sõt a nõk számára kizárólagosan 
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 fordításuk. 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 hagyományokkal. A megvalósított 
modern magyar zsidó imakönyv ezt teszi lehetõvé. De azt is, hogy 
bárki, akit kultúra érdekel, betekintést kapjon az egyistenhit õsi, 
nagy hatású gondolatvilágába. Egy vallásos magyar zsidó család 
a vallásos apa emlékére pénzt adományozott, hogy megvalósul-
jon ez az oly szükséges és oly érdekes könyv: a modern magyar 
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 taní-
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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 meg-
kérdezte, 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.

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 réve-
désekben használatos szövegek gyûjteményeit. Ahol volt kiala-
kult szertartás, ott volt megszövegezett ima és kikristályosodott 
imagyûjtemény is. A zsidó vallásban a zsoltárok könyve már 
imagyûjtemény volt. Majd az apostolok levelei a kereszténység 
korai imakönyvrészletei voltak. Ahhoz hosszú évszázadok kellet-
tek, hogy a részletekbõl a vallásos eszmevilág összefoglalásaként 
létrejöjjenek az imakönyvek. Az iskolák õrizték és terjesztették 
ezeket, mint a vallásos élet egyre nélkülözhetetlenebb segéd-
könyveit. A nagy lendületet azután a könyvnyomtatás adta. A 
Gutenberg nevével jelzett kultúrtörténeti korszak egyik legtöbbször 
kiadott könyvtípusa az imakönyv lett. Kezdetben és még sokáig 
a korai héber, majd a görög és legnagyobb példányszámban a 
latin nyelvû változatok terjedtek. De a reneszánsz nemcsak a 
nyomtatást hozta, hanem a nemzeti nyelvek igényét is a vallásos 
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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 rab-
binusok imáinkat magyarra fordítani. A fordításoknak azonban 
az a sorsuk, mint maguknak 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 átépülés egyenértékû 
maradjon az eredetivel.

A Chábád budapesti kiküldöttje, Háráv Báruch Oberlander 
felfigyelt arra, hogy – kivált a Soá kegyetlen dúlásai után – Magyar-
országon alig szerezhetõ be zsidó imakönyv, ami pedig nagyritkán 
kapható, annak elavult 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 szer-
kesztéssel és a jegyzetek-magyarázatok megfogalmazásával pedig 
Kraus Náftálit; a Mááriv munkatársát, féltucatnyi hitbuzgalmi könyv 
szerzõjét. A mû elkészül és pompás köntösben piacra került.

Sároni, aki eddig nem egy könyvet fordított héberrõl magyarra, 
vagy – ugyanazzal a könnyedséggel – magyarról héberre, szép, 
alapos munkát 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 szépség 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 archaiz-
musoktól mentesek, ékes szavú tolmácsa õ a héber eredetinek.

Teljessé azonban Kraus Náftáli teszi a kiadványt a maga jegyze-
teivel-magyarázataival. Ezekben rámutat az imák hasonlatainak és 
képeinek forrásaira, történelmi gyökereire, az imák megértéséhez 
szükséges tudnivalókkal látja el az olvasó-imádkozót, vallási fogal-
makat tisztáz és magyaráz, mindezzel a zsidó hagyományokban 
nem éppen tájékozott hívõt olyan ismeretekkel gazdagítja, melyek 
hiányában az imák olykor érthetetlennek tûnnek: jegyzeteinek 
összessége egy „Jiddischkeit” tanfolyammal ér fel.
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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 fordu-
lataiban, kétségbeejtõ szorultságában az õ lelkébõl is kiszakad 
sikolyként a fohász, csak éppen nem tudja kinek, hová címezze. 
A fohász néma, szöveg nem tartozik hozzá.

Imádkozni a hívõ szokott. Õ tudni véli, ki a címzett, és imájá-
val 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 segítség nélkül megfogalmazni, 
ezért vannak az imaköltõk.

Az imaszerzés mindig egyik ága volt a zsidó költészetnek, 
némely imákat már a Talmud is ismerte, a hagyományok szerint 
maguk az õsapák vezették be a napjában elmondandó imákat. 
A fõbb imákat az Ezra vezette 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 tekintélyes 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 anyanyelvhez ragaszkodó reformáció lázadásával fizette meg 
ennek az árát.

A mi imarendünkben egy-két ima arameus nyelvû, ezek azok-
ból az idõkbõl maradtak fenn, amikor még a Közel-Keleten, így a 
zsidók között is az arameus volt a legelterjedtebb idioma. Imáink 
nagy többsége azonban héber nyelvû, amit a hazájukban, majd 
a szétszóratásban élõ zsidók akkor is jól értettek, ha használták 
mellette környezetük nyelvét is. De aztán beköszöntött a felvi-
lágosodás korszaka, nagyjából a XVIII–XIX. században, s minél 



Kellett-e? Az imakönyv szerkesztõi és szaklektori munkáját az a 
Naftali Kraus végezte, akit lapunk olvasói jól, de leginkább másik 
oldaláról ismernek. Engedtessék meg a recenzensnek egy szub-
jektív megjegyzés e témában; ez a munkája N. K.-nak bár olyan 
vihart kavarna, mint néhány, lapunkban megjelent „velõtrázó” 
mûve… Ui. ez azt jelentené, hogy olyan érdeklõdéssel forgatná 
az olvasó az imakönyvet, mint társszerzõ „civil” írásait.

A bekezdés rövid kérdésére válaszolva; N. K. mesélte, hogy 
egyik pesti zsinagógánkban arra lett figyelmes, hogy fiatalok ösz-
szehajolva 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 oda-
biggyesztett magyarázatok, a gyorsított ábécé tanfolyam, vagyis 
a „használati utasítás”. De mindenekelõtt: az érthetõ nyelvezet, 
a ma emberéhez szóló stílus, fordítás.

Az imakönyv nem nyelvgyakorlat – írja elõszavában Simon 
Sároni, a fordító. Munkájával mindenesetre lehetõvé teszi mind-
azoknak, akik nem ismerik a héber betûket, hogy imádkozhas-
sanak. Lehetõvé teszi mindazoknak, akik tudnak héberül olvasni, 
de nem értik a nyelvet, hogy imádkozhassanak. Lehetõvé teszi 
mindazoknak, akik mindezek birtokában vannak, de mégis mást 
jelent számukra a „Jaj, Istenem” felsóhajtás, mint ennek mégsem 
anyanyelven elsóhajtott héber megfelelõje. Mert legyünk õszinték: 
a mai magyarországi zsidóság részére – finoman szólva – a héber 
nyel ismerete közel sem azonos a magyar anyanyelv szintjével. 
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 segít-
se ehhez hozzá. 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 szán-
dékát, fiatalok, kamaszok – legalább ne mosolyogjanak.

Ti. most már nincs min…
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Az alábbiakban a Sámuel imája – Zsidó imakönyv megjelenése 
kapcsán 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 – kegyelmed bõsége által –, jövök a házadba, meghajolok 
szent hajlékodban, irántad való tiszteletbõl.”

*
„Mily szépek a sátraid Jákob, hajlékaid, Izrael! El is jövök há-
zadba, mert nagy a szereteted, meghajlok tiszteletedre szent 
Templomod 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) álta-
lában csak egyszer adatik meg. S ilyenkor kezd fájni a recenzens 
feje; legalább kettõ jelent volna meg e mûfajban, akkor lehetne 
hasonlítgatni, melyikben mi a jobb (vagy mi a rossz).

Elõször vizsgáljuk meg a szándékot, amely létrehozta a Sá-
muel imáját. Amint a terjedelmes elõszóban olvashatjuk, Willy 
Bencúr, a Bécsben élõ neves filantróp édesapja emlékének adó-
zott (nyilván anyagi hozzájárulásával 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, megjelent, 
olvasható, imádkozható.
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Édesanyám emlékére, ki a Mode ánira tanított,
 és Apám emlékére, ki kezemet fogva vitt az imaházba.

„Traduttore – traditore” – mondja az olasz. S valóban: a fordító 
akarva-akaratlan árulója lesz vagy az eredetinek, vagy az új ver-
ziónak, néha mindkettőnek. Majdhogynem lehetetlen szó szerint 
átültetni egyik nyelvből – kultúr- és fogalomkörből – a másikba a 
legtöbb írást, hát még egy évezredek folyamán kikristályosodott, 
megszentelt szöveget. Hogy melyik utat választja végül is a fordító, 
hogyan igyekszik az eredetihez való szolgai hűség és a parafrázis 
Szküllája és Kharübdisze közt megtalálni az átérezhetőség arany 
középútját, az végeredményben a fordítás céljától függ.

A szidur, a mindennapi imakönyv, nem nyelvgyakorlat. A há-
rom (szombaton és ünnepnapon négy) főima bölcseink szerint a 
Jeruzsálemi Szentély lerombolása után az ott hozott áldozatokat 
helyettesíti. Ebben az értelemben tehát nem a közkeletű elnevezés 
szerint „istentiszteletnek”, hanem az ávodának, Isten szolgálatának 
„kézikönyve”, akár az egyén magábaszállásának, Istenével folyta-
tott párbeszédének, akár a közösség mennybe törő, mennyet ost-
romló fohászának eszköze. Ezt a célt csak akkor lehet elérni, ha 
vagy az eredeti nyelv ismeretéből fakadó legmélyebb konnotációs 
értelmébe tudunk hatolni, vagy olyan fordítás van előttünk, mely 
ugyanezt az átültetés lehető legmaibb nyelvén fejezi ki.

Minthogy fél évszázad dúlása folytán igen megfogyatkozott a 
héber nyelv magyarországi ismerőinek száma, igyekeztem a lehető-
ségekhez képest a második célra törekedni, ami sokszor csak széles 
tudású lektorom, Naftali Kraus segítségével sikerült. Fáradozásunk 
eredményének az eredetihez való hűségét mérjék fel a műértő és 
szakértő kritikusok, ám hogy mennyire sikerült elérnünk a kitűzött 
célt, azt, mint reméljük, a szidur szorgalmas forgatója tudja majd 
megítélni.

Simon Sároni

M21



M20

nyeg, hogy Istennek tetszően akart cselekedni” (Bráchot 5b.). Első-
sorban hála és köszönet jár a bécsi reb Zeév (Willy) Bentzurnak, 
aki nagylelkű adományával elősegítette az imakönyv megjelenését, 
és megadta a kezdeti lendületet a vállalkozás létrejöttéhez. Segítsé-
ge nélkül – amely a nyomdai kivitelezésig kísérte az édesapja nevét 
viselő imakönyvet – kétséges, hogy tető alá lehetett volna hozni a 
hatalmas költséggel és nagy fáradsággal járó munkát.

Hála és köszönet minden zsidó testvérünknek, aki az imaköny-
vet használni fogja, és meglátja benne a mentőövet, amely az elkal-
lódástól próbálja megmenteni a magyarországi zsidókat. Ha Isten 
erőt és egészséget ad – és lehetővé teszi, hogy kifizessük az ima-
könyv kiadásával keletkezett adósságainkat –, nekilátunk az ünnepi 
Máchzor lefordításának és kiadásának. Merjük remélni, hogy ebben 
a magyarországi zsidó szervezetek és képviseletek nagyobb segítsé-
günkre lesznek, mint az imakönyv ügyében voltak.

Tel-Aviv, elul 5755. (1995. szeptember)

Naftali ben Dvorá Kraus

ZSIDÓ IMA, ZSIDÓ IMAKÖNYV
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böjtökkel és önsanyargatással szemben, amelyeket a chaszidizmus 
ellenzői az igazi, autentikus zsidóság kellékeinek tartottak.

Így lett a chászidok imája a jidiskájt kifejezőjeként az a lelki ka-
pocs, amely a chászidot Istennel összeköti. Vannak chászidok, akik 
hosszú órákon keresztül meditálnak, és gondolataikban elmélyedve 
„maguk elé képzelik Istent” – siviti HáSém lönegdi támid –, amíg 
eljutnak az elmélyedés, illetve eksztázis fokára, ahol az ima valóban 
szívből jön.

Az első chászidok körében sok egyszerű ember volt, aki nem 
értette az imaszöveget, sokan olvasni is alig tudtak. Ismeretes az 
a chászid történet, amikor egy egyszerű falusi zsidó, aki csak az 
álefbétet, az ábécét tudta, bement a zsinagógába, és azt mondta: 
„Édes Istenem, nem tudok olvasni, nem tudok imádkozni, de az 
álefbétet tudom. Íme, elmondom neked tiszta szívből és te rakd 
össze a betűket, úgy ahogy kell, hogy egy szívből jövő fohász ke-
rekedjék belőlük! Majd sírva fakadt, és úgy mondta-kiáltotta: „álef, 
bét, gimel, dálet, hé...”

Ez az egyszeri chászid lebegett a szemünk előtt, amikor hozzá-
fogtunk ehhez az imakönyvhöz. Adja a Jóisten, hogy a magyaror-
szági zsidók „álefbétjéből” összeálljon a fohász, amely kedves lesz 
az Örökkévaló előtt, hogy Ő – áldott a Neve – megkönyörüljön a 
„maradék maradékán”, a magyarul beszélő, olvasó és imádkozó 
zsidókon, azáltal hogy közelebb hozza őket gyökereikhez. Hiszen 
Ő, áldassék, „meghallgatta a hontalanok fohászát, és nem vetette 
meg imájukat” (Zsoltárok 102:178.)!

HÁLA ÉS KÖSZÖNET

mindenkinek, aki segítségünkre volt az imakönyv lefordításában és 
kiadásában. A tudós fordítónak, reb Simon Sároninak, az önkéntes 
tanácsadóknak és legelsősorban a kiadónak, Oberlander Báruch 
barátomnak, akinek áldozatkész, odaadó munkája és türelme nélkül 
az imakönyv nem jelent volna meg. Ő az, akit a lubavicsi rebbe zcl 
küldött Budapestre; aki ott áll a vártán, és igen nehéz körülmények 
között teljesíti a küldetést. „Legyen vele Istenünk, az Örökkévaló jó-
indulata, és tegye maradandóvá keze munkáját...” (Zsoltárok 90:17. 
alapján.)

Köszönet mindenkinek, aki anyagilag támogatta és lehetővé 
tette az imakönyv megjelenését. „Akár sokkal, akár kevéssel, a lé-
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AZ „ISTENI JEGYZŐKÖNYV”

„Hogyan imádkozhat valaki, ha nem érti a szavak jelentését? – kér-
di Hayim Halevy Donin rabbi Zsidónak lenni... című könyvében 
(Budapest, 1991). – Nem álszenteskedés-e értelmetlen szavakat so-
rolni? Nem maga a Talmud tanít-e arra, hogy figyeljünk arra, amit 
ajkunkon kiejtünk?”

Válaszában megnyugtatja az aggódókat: „Nyugodtan imádkoz-
zunk azon a nyelven, amit a legjobban tudunk. Isten minden nyelvet 
ért!... A legjobb, ha kétnyelvű imakönyvet használunk, amelynek 
minden oldalán szerepel az adott imák fordítása. A héber szöveget 
és fordítá-sát olvasva lassan megvilágosodik az imák értelme, s idő-
vel érthetőkké válnak a héber szavak.”

„A héber imakönyv, a szidur – írja Donin rabbi említett könyvé-
ben, amelyet nyolc nyelvre fordítottak le, és világszerte nagy sikert 
aratott – több, mint egyszerűen imákat tartalmazó könyv. Aki meg-
felelően tanulmányozza és felfogja, annak számára a zsidó hit elve-
inek tárháza, Izrael nagy történelmi győzelmeinek és tragikus buká-
sainak gyűjteménye; a zsidó nép törekvéseinek és reményeinek az 
idők során összegyűlt tanúsága... Betekinthetünk általa a minden-
napi zsidó életbe és a zsidó naptár különleges napjaiba, örömünne-
peibe is. Több mint 3300 éves bibliai szakaszokat tartalmaz, és a 
bölcsek több mint 2500 évvel ezelőtt született imáit. Az imák több-
ségét ez a bibliai vagy talmudi eredet szentesítette, de vannak olyan 
szakaszok, amelyek később születtek... A szidur nemcsak imádko-
zásra, hanem tanulásra is való. Személyes kérelmeket tartalmaz, 
ugyanakkor erkölcsi eligazítót és etikai útmutatót is. Hangsúlyozza 
az ember kötelességeit, de jogait is. Az imakönyv par excellence 
Izrael és Isten kapcsolatának jegyzőkönyve.”

A CHÁSZIDOK IMÁJA

Mivel az ima „a szív munkája”, nyilvánvaló, hogy megfelelő áhítat 
nélkül az ima lélektelen mormolássá válik, az imádkozó így nem 
egyéb, mint „imamalom”. Ennélfogva – tanúsítja a Talmud (Bráchot 
30b.) – „a korabeli chászidok elidőztek egy-egy órát, amíg lelkileg 
felkészítették magukat az imára, hogy meglegyen az ahhoz szük-
séges áhítat, a káváná”. A Báál Sém Tov által elindított chászid 
mozgalom az örömteljes imában látta a zsidó élet kiteljesedését a 
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tott előjelű. A nem vallásos zsidó imája meghittebb, bensőségesebb; 
olyan, mint amikor egy vidéki atyafi először lépdel a királyi palotá-
ban: lábujjhegyen, megilletődötten. Míg a vallásos ember, akinél az 
ima szokás, rutin, gyakran csak elhadarja az ismert, esetleg betéve 
tudott szöveget, anélkül hogy odafigyelne, mit is mond.

Ha van különbség, ez azok között van, akik értik az ősi szöveget, 
és azok között, akik olvasnak ugyan héberül, de nem értik, mit ol-
vasnak. Nekik, a nagy többségnek szól ez az imakönyv.

A MODERN EMBER IMAKÖNYVE

A ma magyar nyelvterületen élő zsidók nem értik a héber imaszöve-
get, és nagy részük – az időseket és a zsidó iskolákban tanuló gyere-
keket kivéve – elolvasni sem tudja. E nem az ő hibájuk; a magyaror-
szági zsidóság sajátos helyzetének hordaléka ez.

Az ő számukra készült ez az új imakönyv, amely modern fordí-
tásával emberközelbe hozza az ősi imákat, és lehetővé teszi, hogy 
a magyar ajkú zsidó – addig is, amíg megtanul héberül olvasni – 
anyanyelvén imádkozzék, illetve kövesse a zsinagógában a hagyo-
mányos istentiszteletet. A hagyomány szerint imádkozni minden 
nyelven lehet, magyarul is. Tény, hogy egyes fontos imákat annak 
idején arámi nyelven írtak, mert ez volt akkor a nép mindennapi 
nyelve. A régen kiadott, többnyire hozzáférhetetlen imakönyvek 
archaikus nyelvezete nem beszél a ma emberéhez, nagyrészt érthe-
tetlen, és néhol a várttal ellenkező hatást ér el. Ezért fordítottuk le 
az imakönyvet a ma használatos modern magyar nyelvre, és láttuk 
el rövid jegyzetekkel, magyarázatokkal, amelyek segítik azt, aki a 
könyvet forgatja, hogy kiismerje magát a zsidó ima rejtelmeiben.

Az imakönyv a mai Magyarország legtöbb zsinagógájában be-
vett áskenázi rítust követi, ámbár ezen belül is vannak ilyen-olyan 
verziók és helyi szokásokon alapuló al-rítusok. Alapjául egy ismert 
jeruzsálemi imakönyvet használtunk, amelynek nagy előnye, hogy 
egyrészt minden benne van, másrészt minden a helyén van: nem 
kell lapozgatni ide-oda, még ha egyes imaszövegek emiatt többször 
is előfordulnak. Az ünnepi imákból csupán az Ámidákat, a Hálélt, 
a harmatért és esőért való fohászt és a hozsánnákat tartalmazza a 
könyv. Egy új, ünnepi Máchzor-sorozat kiadása, amire szintén nagy 
szükség lenne – elsősorban anyagi okok miatt – a jövő feladata lesz.

ZSIDÓ IMA, ZSIDÓ IMAKÖNYV



A főbb imákat az Ezrá köré tömörült Nagy Gyülekezet, a Kne-
szet HáGdolá szövegezte meg. Ezek között van a naponta három-
szor mondott Ámidá, a Tizennyolc áldás is. Egyes Talmud-bölcsek 
is mondtak-írtak alkalmi imákat, amelyek aztán bekerültek az ima-
könyvbe. Lapalji jegyzeteinkben igyekeztünk feltüntetni ezeknek az 
imáknak a szerzőit.

Az imarend kialakulása és az egységes imarend kialakulása a 
gáonok korában kezdődött, de nem fejeződött be. Az első imakönyv 
Ámrám gáon nevéhez fűződik (a 7. században): az ebben szereplő 
imák sorrendje és szövege máig is példa értékű. Később a különböző 
rítusok, nuszáchok szerint variálódott a szöveg, amelynek oroszlánré-
sze azonban a mai napig is egységes, csupán árnyalati eltérésekkel. 
A különböző rítusok legitim voltáról és létjogosultságáról a chászid 
legenda a Midrás alapján különböző égi kapukat és ösvényeket, il-
letve csatornákat képzel el – a tizenkét törzs külön ösvényei szerint, 
amelyeken átkeltek a Sás-tengeren –, s ezeken keresztül jutnak a 
különböző rítusok imái az isteni trónus elé...

A MODERN EMBER IMÁJA

Mi a köze, kapcsolata, igénye a 20. század utolsó éveit taposó mo-
dern zsidónak az imához? A kérdés logikusnak látszik, de nem az: a 
modern ember, aki esendőnek és elidegenültnek érzi magát a mo-
dern élet tömkelegében, igencsak igényli azt a szellemi kapcsolatot, 
ami őt az imán és az ősi szövegeken keresztül a Legfelsőbb Lényhez 
köti, még ha nem fogalmazza is meg magának pontosan e Lény 
mibenlétét és hozzá fűződő kapcsolatát.

A modern zsidó a zsinagógához való kapcsolatával kötődik a 
zsidóságához. A zsinagóga pedig imaház, bét kneszet, ahol a zsidó 
ember kiönti szívét Isten előtt, és intim módon, szinte négyszem-
közt – tegeződve! – mondja el búját-baját, és kéri Isten segítségét. 
A modern ember imája nem mindig „szöveghű”: előfordul, hogy az 
imakönyv lapjai mögé bújva saját szavaival mondja el, ami a lelkét 
nyomja. Ez jól van így: ősi zsidó szokás, hogy az Ámidában, a Smá 
kolénu... („Hallgass szavunkra...”) szavai közé ékelik „privát” kí-
vánságukat, kérésüket, amit a „hivatalos” imaszöveg látszatra nem 
fejez ki.

Elterjedt tévedés lényegbeli különbséget tenni a vallásos és nem 
vallásos zsidó imája között. Ha létezik is ilyen különbség, ez fordí-
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A szerkesztő előszava

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

A zsidó ima egyidős a zsidósággal. A hagyomány szerint Ábra-
hám ősapánk vezette be a reggeli (Sáchárit) imát, Izsák a délutáni 
(Minchá) és Jákob az esti (Árvit) imákat. Az Írás tanúsága szerint 
az ősatyák rögtönzött imákban köszönték meg a Teremtőnek velük 
szemben tanúsított jóindulatát, és adták elő kéréseiket. A zsidó ima 
lényege a mai napig sem változott meg, csupán az történt, hogy a 
bölcsek – a Szent Gyülekezet tagjai – állandó formába öntötték az 
ima szövegeit, amelyek a nyomdászat elterjedése óta széles körben 
elterjedtek és ismertekké váltak. Ezek azok az imakönyvek, ame-
lyeknek egyikét az olvasó most kezében tartja.

A zsidó ima ősi felfogás szerint az istenszolgálat egyik pillére, 
másszóval – mióta a Római Birodalom eltiporta a zsidó független-
séget, romba döntötte a Második Szentélyt, és száműzte a zsidókat 
országukból – maga az istenszolgálat. Ekkor szűnt meg a Szentélybeli 
istenszolgálat, amely áldozatok bemutatásából állott, és ekkor vezet-
ték be helyette az állandó, intézményes napi imákat. Maimonidész a 
Misné Torá című, monumentális művében arra a következtetésre jut, 
hogy „Tevőleges parancsolat naponta imádkozni, ahogyan írva van: 
»...és szolgáljátok az Örökkévalót, Isteneteket...« (2Mózes 23:25.). A 
hagyomány úgy tartja (Talmud, Táánit 2a.), hogy ez a »szolgálat« nem 
más, mint az ima, amint írva van: »...és szolgáljátok az Örökké-
valót teljes szívetekkel...« Ismerünk a Bibliából mindenféle alkalmi 
imaszövegeket, amelyeket különböző alkalmakkor mondtak a Biblia 
ismert szereplői, az alkalomhoz és a történéshez, illetve a témához 
igazítva a rögtönzött szöveget. A legrövidebb ima Mózesé, amelyben 
beteg nővéréért imádkozott, mondván: „Ó, Uram, kérlek, gyógyítsd 
meg őt!” (4Mózes 12:13.), míg ugyancsak Mózes mondott egy jóval 
hosszabb imát is, amikor bocsánatért esedezett az aranyborjú vétke 
után (2Mózes 32:11–14.; 31–32.). Cháná imája, amikor fiúgyermekért 
esedezett (1Sámuel 2:1–10.), a zsidó liturgia gyöngyszeme, nemkülön-
ben Jónás próféta fohásza, miután tengerbe vetették és egy nagy hal 
elnyelte (Joná 2:1–10.).
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fordításért. Naftali Krausnak, Az ősi forrás című sorozat szerző-
jének szerkesztői és szaklektori munkájáért, amelyet ugyanazzal az 
odaadással végzett, mint a magyarországi zsidóság nevelésében tör-
ténő fáradhatatlan közreműködését. Davidovics Jiszráél Dovnak, 
aki izraeli tanulmányai mellett – és persze azokat hasznosítva – nagy 
tudásával segítette a szerkesztés munkáját. Mikes Katalinnak, aki 
évek óta lelkesen gondozza folyóiratunk és kiadványaink szövegét, 
ezzel segítve a magyarországi zsidó művelődést. Borbély Gábor-
nak, aki hosszú ideje nagylelkűen támogatja munkánkat, aktívan 
részt vesz benne, és nélkülözhetetlen segítséget nyújtott az ima-
könyv kiadásához is.

Elsősorban azonban feleségemet, Batshevát illeti köszönet, aki-
nek aktív segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg az ima-
könyv kiadása.

Budapest, 5756. svát 10.
Oberlander Báruch

A KIADÓ ELŐSZAVA
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A KIADÓ ELŐSZAVA AZ ELSŐ KIADÁSHOZ

Szolgáljon ez az imakönyv örök emlékezetül Mesterünknek,
a lubavicsi rebbének, rabbi Menáchem Mendel

Schneersonnak, aki ide küldött bennünket 1989 nyarán!
Hála és köszönet neki, hogy létrejött, amit idáig sikerült

tennünk. „Lehet bízni a küldöttben, hogy teljesíti
küldetését” – mondja a Talmud (Éruvin 31b.). A rebbe áldása
kísért bennünket, és kíséri küldetésünket a továbbiakban is.

Útmutatása alapján haladunk az általa kijelölt úton
a Messiás eljöveteléig.

A Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület hetedik 
éve működik Magyarországon. Az a célunk, hogy segítsünk az itteni 
zsidóknak magukra találni, erősíteni identitásukat, és magasra emelni 
a zsidó nevelés zászlaját. Ezt a munkát a sok száz lubavicsi sáliách 
egyikeként végezzük. A chábád mozgalomnak ezek a küldöttei szerte 
a világon hirdetik a chászid meggyőződést: a zsidók és a zsidóság 
szeretetét, az Istenhez fűződő szoros kapcsolatot és a zsidó nevelés 
egyedülálló fontosságát. Nem hadakozunk senkivel, nem vagyunk 
senki ellen. A Báál Sém Tovval hirdetjük, hogy kevés fény is elimi-
nálja a nagy sötétséget.

Magyarországi ittlétünk mérföldkővé lett a zsidó tudatszint emelke-
désében, a zsidó öntudat magáratalálásában. Egység néven időszaki 
folyóiratot jelentetünk meg, amelyet mintegy ötvenezer zsidó olvas. 
Könyveket adtunk ki, és zsidó óvodát nyitottunk. Könyvkiadásunk 
– az országban egyetlenként – nonprofit alapon működik, lapunkat 
ingyen küldjük a zsidók címére. Igyekszünk elmélyíteni testvéreink 
ismereteit a zsidóságról, és minden korosztály számára megtalálni a 
megfelelő eszközt ehhez, a gyerekekkel való játékos foglalkozástól 
az egyetemi előadás-sorozatokig. Házunkban otthonra találtak azok 
a fiatalok, akik szomjasak egy zsidó szóra: többüknek segítettünk, 
hogy külföldi jesivákon tanulhasson. Lehet, hogy közülük kerülnek ki 
a magyar zsidóság jövendő rabbijai.

Munkánk egyik csúcspontja az imakönyv, amelyet az olvasó 
most a kezében tart. Nem akarjuk dicsérni magunkat: beszéljen ön-
magáért.

Köszönetet mondok mindenkinek, aki segített a munka elvégzé-
sében. Köszönettel tartozom Simon Sároninak a gondos, elmélyült 
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ELŐSZÓ HELYETT

Örömmel tettem eleget a kérésnek, hogy előszót írjak a magyar-
országi Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület 
kiadásában megjelenő, új magyar fordítású zsidó imakönyvhöz.

Imakönyvhöz általában nem szokás bevezetőt írni, legyen ez 
mégis kivétel. Örömmel vállaltam megírását, hiszen a magyaror-
szági zsidóság olyan felbecsülhetetlen kincs birtokába kerül, amely 
nagymértékben gazdagítja identitástudatát.

Reprint kiadásokon kívül több mint fél évszázada nem jelent meg 
a mai kornak megfelelő, közérthető fordítású, magyarázatokkal el-
látott imakönyv. Szükséges volt, hogy végre idős és fiatal egyaránt 
olyan imakönyvhöz jusson, amely hű fordításban ismerteti meg a 
mindennapi és ünnepi imákkal az Istenhez folyamodó zsidókat.

Szükséges és fontos volt kiadása azért is, mert meglévő zsina-
gógáink, imaházaink nem – vagy alig – rendelkeznek magyar fordí-
tású imakönyvekkel. Az a néhány, amelyik még forgalomban van, 
elavult nyelvezete miatt nem elég közérthető.

A magyarországi rendszerváltás óta már három zsidó iskola műkö-
dik, és itt az ideje, hogy minden zsidó diák olyan imakönyvet vehessen 
a kezébe, amelynek magas színvonalú fordítása és szövegmagyarázata 
vonzóvá teszi számára a mindennapi és ünnepi imákat.

Köszönet és hála illeti a kiadót, Oberlander Báruch rabbit, a bu-
dapesti lubavicsi kirendeltség vezetőjét, aki szinte emberfeletti tevé-
kenységet fejtett ki annak érdekében, hogy a külföldön élő, Magyar-
országról elszármazott zsidók – felismerve az imakönyv kiadásának 
fontosságát – anyagilag hozzájáruljanak a kiadás költségeihez.

Elismerésünket fejezzük ki az Izraelben élő, ismert műfordító-
nak, Simon Sároninak, aki ez alkalommal is kiválót alkotott.

Ugyancsak köszönet illeti  a szerkesztőt is, a mindannyiunk ál-
tal ismert kiváló izraeli írót, publicistát, Naftali Kraust, aki Az ősi 
forrás című könyvsorozattal tette ismertté nevét Magyarországon.

Biztos vagyok abban, hogy ez a magyar fordítású imakönyv 
hosszú éveken át szolgálni fogja a mai és a felnövekvő zsidó gene-
rációkat, Istenhez szóló fohászainknak nemcsak megértésében, de 
áhítatos átélésében is.

Zoltai Gusztáv
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 

és a Budapesti Zsidó Hitközség ügyvezető igazgatója
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amikor a Tfilát Smuélból imádkoznak! Legyen ez az imakönyv 
a főnixként megújuló magyarországi zsidóság mentőöve! Legye-
nek a benne lévő héber betűk szószólói azoknak, akik már nem 
tudnak imádkozni, mert elégették őket a vészkorszakban, „...és 
egész Izrael sirassa a tüzet, amelyet fellobbantott az Örökkévaló!” 
(3Mózes 10:6.)

נר לנשמות

ר׳ שמואל ב״ר מרדכי הלוי בלאושטיין הי״ד
נהרג באוישוויץ, היארצייט נקבע ליוהכ״פ

*
מרת רבקה ב״ר יואל נטע הכהן ווייס ע״ה

נפטרה ט״ז אדר תשי״ט
*

בניהם:

ר׳ מרדכי בלאושטיין ז״ל
נפטר הושענא רבה תשנ״ה

ר׳ יצחק בלאושטיין ז״ל
נפטר כ״ח תשרי תש״ה

ר׳ אברהם בלאושטיין ז״ל
נפטר ד׳ תשרי ת״ש

ר׳ משה אריה בלאושטיין הי״ד
נפטר ג׳ ניסן תש״ד

ר׳ דוד בלאושטיין הי״ד
נהרג בדרך למאוטהאוזן, היארצייט נקבע ליוהכ״פ

תנצב״ה

AKI AZ IMAKÖNYV NEVÉT ADTA
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AKI AZ IMAKÖNYV NEVÉT ADTA

Imakönyvünk egy budapesti ortodox zsidó családapa emlékére vise-
li a Sámuel imája címet: fia ezzel eleget tesz az „apját tisztelő fiú” 
bibliai parancsának (Máláchi 1:6.).

A fiú, a Bécsben élő, ma hetvenes éveit taposó közismert fi-
lantróp, Zeév (Willy) Bentzur, a hatgyerekes Blaustein család sarja, 
aki ezzel az imakönyvvel állít emléket néhai édesapjának, Blaustein 
Sámuelnek. A lévita nemzetséghez tartozó Blaustein család anyai 
részről Nagyszőllősről, apai részről Tiszaújlakról származott Buda-
pestre, az első világháború után. Willy anyai nagyapja melámed 
(zsidó hitoktató) volt Szőllősön, míg egyik nagybátyja, Weisz Dávid, 
alapította meg ott a héber nyelvű iskolát. Egy másik nagybátyja, 
Weisz Ábrahám, a budapesti zsidó tanítóképző tanára volt, és el-
esett az első világháborúban.

A család Budapesten élt, Willy édesapja szabómester volt. „Ha-
tan voltunk testvérek, Mordecháj, Jicchák, Ábrahám, Mose Árje, 
Zeév (Willy) és Dávid: nagyon szegényen éltünk” – meséli Willy. A 
család igen vallásos volt, és a jó hangú Willy a Kazinczy utcai orto-
dox nagytemplom kórusában énekelt, ahol édesapja előimádkozó 
volt Koppel Reich főrabbi idejében, míg édesanyja unokatestvére, 
Dávid Hartmann ugyanott főkántor.

Willy édesapja, reb Smuél Blaustein 1944-ben lett a náci őrü-
let áldozatává. Édesanyja, Rivká bát Jáir Note Izraelben hunyt el, 
és Netánján van eltemetve, ugyanott, ahol a Willy egyik testvére, 
Jicchák. Egy másik Blaustein fiú, Mose Árje, akit a nácik Franciaor-
szágban öltek meg, Haifán van eltemetve.

Willy, aki eseménydús élete során egyetlen jó zsidó ügyből sem 
maradt ki, ezzel az imakönyvvel – amelynek kiadásához jelentős 
összeggel járult hozzá – kívánta szülei és testvérei emlékét meg-
örökíteni. Aki az imakönyv lapjait forgatja, óhatatlanul is a magyar 
zsidóságra és a Blaustein család tagjaira gondol, akiket a gyűlölet 
előbb emberi méltóságuktól, majd az életüktől fosztott meg. „Akiket 
dédelgettem és felneveltem, azokkal ellenségem végzett” – mond-
juk Jeremiás prófétával (Siralmak 2:22.).

Legyen reb Smuél Hálévi Blaustein mennyei „számláján” javá-
ra írva minden zsidó gyerek, aki ebből az imakönyvből tanulja az 
álefbétet, és minden könny, amelyet zsidó asszonyok hullatnak, 



Vilmos nak (Vili), aki a mártírhalált halt szülei emlékének szentelve 
döntött az első kiadás támogatása mellett, illetve a fiatalon elhunyt 
fiunknak, Menáchem Mendel ben Báruchnak, aki már szintén 
nincsen közöttünk. 

Segítse a jelen kiadvány imáinkat az első kiadásban tevékeny 
szerepet vállaló Náftáli ben Dvorá Krausnak a mielőbbi felépü-
lésére és jó egészségére.

Kívánjuk, hogy ezzel az imakönyvvel Izrael népének minden 
fohásza teljesüljön, egészen a legfőbb imánkig: „Dávid szolgád 
sarját növeszd meg hamarjában… hisz mi nap mint nap segítsé-
gedbe vetjük reményünket!”

Budapest, 5776. niszán 11.

Oberlander Báruch
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A KIADÓ ELŐSZÓSZAVA 
A MÁSODIK KIADÁSHOZ

Húsz éve, hogy a Chábád Lubavics Alapítvány, fél évszázaddal a 
Holokauszt pusztítása után először kiadta a Zsidó imakönyvet. 
Az új magyar fordítású Sámuel imája akkor 10.000 példányban 
jelenet meg. Sokan szkeptikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy 
kell-e egyáltalán ma Magyarországon új zsidó imakönyv. Lesz-e, 
aki majd imádkozik belőle? Újraéleszthető-e a magyar zsidó ha-
gyomány? 

Ma, húsz évvel később, büszkén állíthatjuk, hogy igen, erőfeszí-
téseink nem voltak hiábavalók. A Sámuel imája a legelterjedtebb 
és legelismertebb imakönyve a magyarországi zsinagógáknak és 
zsidó otthonoknak, mind a 10.000 példány elfogyott a könyves-
boltokból. A magyarországi zsidó intézményrendszer megerősö-
dött, iskolák kezdték meg a működésüket, zsinagógák nyíltak újra, 
és felnőtt egy nemzedék, amely sokkal nagyobb bátorsággal és 
öntudattal éli meg zsidóságát nap nap után. 

A 2016-os második kiadáshoz, közkívánatra hozzátettük a 
fontosabb imák fonetikus átírását, valamint pótoltuk az előző 
kiadás hiányosságait és a hibáit is javítottuk. Az eredeti kiadás, 
csak úgy, mint a mostani, fontos szempontként vette figyelem-
be, hogy a budapesti és magyarországi zsinagógák többsége az 
askenáz rítust (nuszách) követi, így a Sámuel imája talán az 
egyetlen imakönyv a világon, amelyet a haszid irányzathoz tar-
tozó Chábád mozgalom ad ki ugyan, mégis askenáz rítusban. Az 
elmúlt húsz évben azonban, a Chábád mozgalom és az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) nagy sikerű oktató és 
közösségszervező munkájának köszönhetően megszaporodtak a 
haszid-szefárd rítust követő zsinagógák is, így a mostani kiadás 
fonetikus átírása is ezt a nuszáchot követi. Reményeink szerint a 
jelen kiadást a következő egy-két évben egy haszid-szefárd rítus 
szerint íródott héber-magyar imakönyv is követi majd.

Legyen ez a mostani kiadás egyben mementó a magyar 
fordítást megalkotó néhai Simon Sároninak és Bentzur Zeév- 
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