
Niszán hónap 
האביבחודש   (hodes ha-aviv, a tavasz hónapja) 

 
Sabbat ha-gadol (שבת הגדול) 
• peszah előtti szombat 
• hagyományos két dróse egyike  
  
Peszah 
• tavasz ünnepe, niszán 15-től 7/8 napig 
• zarándokünnep 
•  (hag ha-peszah, hag ha-macot, peszah) פסח ;חג המצות ,חג הפסח
• egyiptomi kivonulás / szabadság ünnepe: זכר ליציאת מצרים, זמן חרותנו  

(zekher le-jeciat Micraim, zman herutenu) 
• korai aratás (árpa), tavasz ünnepe: חג האביב (hag ha-aviv). Ima a 

harmatért, omer-számlálás, Énekek éneke (hol ha-moed szombaton) 
•  Mindenki köteles úgy„כל אדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים 

tekinteni magára, mintha ő maga jött volna ki Egyiptomból.” 
 



Hamec – maca ( מצה –חמץ / homec – macesz) 
Ex. 12:15-20 
 

„Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret (macot / macesz); még az 
első napon takarítsátok el a kovászt (szeor) házaitokból, mert aki 
kovászost (hamec / homec) eszik az első naptól fogva a hetedik 
napig, az olyan lélek irtassék ki Izraelből (karet). Az első napon 
pedig szent gyűlésetek legyen, és a hetedik napon is szent 
gyűlésetek legyen; azokon semmi munkát ne tegyetek, csak ami 
eledelére való minden embernek, csak azt lehet elkészítenetek. 
Tartsátok meg a kovásztalan kenyér ünnepét, mert azon a napon 
hoztam  ki a ti seregeiteket Egyiptom földéről; tartsátok meg hát 
ezt a napot nemzetségről nemzetségre, örök törvényként. Az első 
hónapban, a hónapnak tizennegyedik napján este egyetek 
kovásztalan kenyeret, a hónap huszonegyedik napjának estjéig. Hét 
napon át ne találtassék kovász a ti házaitokban, mert aki kovászost 
eszik, az a lélek ki lesz irtva Izrael gyülekezetéből, akár jövevény, 
akár az ország szülöttje legyen. Semmi kovászost ne egyetek, 
minden lakóhelyeteken kovásztalan kenyeret egyetek.” 



homec: öt gabonafajta (búza, árpa, rozs, zab, 
tönköly), ha megerjedt (i.e. vízzel érintkezett 
min. 18 percig) 

 
tilos:  

• enni (אכילה, akhila) 
• birtokolni 
• hasznot húzni belőle (הנאה, hanaa) 

 
peszah előtt:  

• meg kell keresni (בדיקת חמץ, bedikat hamec) 
• semmisnek kell nyilvánítani (ביטול חמץ, bitul hamec) 
• meg kell semmisíteni (ביעור חמץ, biur hamec) 
• el lehet adni (מכירת חמץ, mekhirat hamec) 



כשר של פסח  \כשר לפסח   (kaser la-peszah) 

 

• macesz (pászka): kaser la-peszah (18 perc) 

• maca smura (מצה שמורה) / gépi macesz / 
maca asira (מצה עשירה) 

• taarovet hamec (תערובת חמץ) 

• macesz-liszt, maceszgombócleves, brokkolás 

• kitnijot (קטניות): hüvelyesek + rizs, kukorica az 
askenázi világban 

 


