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Széder a két talmudban



mPeszahim 10:4

Majd kitöltik neki a második poharat, és ekkor a fiú kérdést tesz fel 

az apjának. Ha a fiú nem tud (az ünnepről), az apja megtanítja, 

hogy miben különbözik ez az éjszaka a többi éjszakától. Minden 

más éjszaka együtt esszük a hámecet a kovásztalan kenyérrel, ezen 

az éjszakán csak kovásztalan kenyeret eszünk. A többi éjszakán 

mindenféle zöldséget eszünk, de ezen az éjszakán csak keserű 

fűvet eszünk (máror). A többi éjszaka eszünk sült húst, pároltat

és főttet, ezen az éjszakán csak sültet szabad enni. A többi éjszaka 

egyszer mártjuk be a (zöldséget) ezen az éjszakán kétszer. 

Az apa a fia tudása szerint tanítja gyermekét. Kezdi az ítélettel és 

végzi a dicsérettel. Elmagyarázza az „arámit, aki apámat el akarta 

veszíteni”, egészen a szakasz végéig.

ִני ל ָאִביו, ָמְזגּו לֹו כֹוס שֵׁ ן שֹואֵׁ ,  ְוָכאן ַהבֵׁ

ן ין ַדַעת ַבבֵׁ ,  ָאִביו ְמַלְמדֹו, ְוִאם אֵׁ

ילֹות ,  ַמה ִנְשַתָנה ַהַלְיָלה ַהזֶּה ִמָכל ַהלֵׁ

ץ ּוַמָצה ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחמֵׁ ְבָכל ַהלֵׁ , שֶּ

ילֹות  . ַהַלְיָלה ַהזֶּה ֻכלֹו ַמָצה ְבָכל ַהלֵׁ שֶּ

ַהַלְיָלה ַהזֶּה , ָאנּו אֹוְכִלין ְשָאר ְיָרקֹות

ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָבָשר  . ָמרֹור ְבָכל ַהלֵׁ שֶּ

ַהַלְיָלה ַהזֶּה ֻכלֹו  , ּוְמֻבָשל, ָשלּוק, ָצִלי

ילֹות ָאנּו ַמְטִביִלין ַפַעם  . ָצִלי ְבָכל ַהלֵׁ שֶּ

י ְפָעִמים, ַאַחת .  ַהַלְיָלה ַהזֶּה ְשתֵׁ

ן ל בֵׁ .  ָאִביו ְמַלְמדֹו, ּוְלִפי ַדְעתֹו שֶּ

ַבח ,  ַמְתִחיל ִבְגנּות ּוְמַסיֵׁם ְבשֶּ

ד ָאִבי ֲאַרִמי אֹובֵׁ ש מֵׁ ִיְגֹמר , ְודֹורֵׁ ַעד שֶּ

/https://www.sefaria.org: ֹכל ַהָפָרָשה ֻכָלּה
Uri Asaf fordítása, http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul-pszahim-1. 

https://www.sefaria.org/
http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul-pszahim-1


Babilóniai Talmud, Peszahim 116a

שואלהואלאוואםשואלתואשתוחכםאינוואםשואלובנוחכםרבנןתנוגמ׳

:לזהזהשואליןהפסחבהלכותשיודעיןחכמיםתלמידישניואפילולעצמו

GEMARA: Tanították a bölcseink ( רבנןתנו ): „Ha a fia bölcs, kérdezi őt.

És ha nem bölcs, a felesége kérdezi őt. És ha nem, ő kérdezi saját magát.

És még ha két bölcs ( חכמיםתלמידי ), akik ismerik peszah törvényeit,

kérdezik egymást.”



Babilóniai Talmud, Peszahim 116a

שתיהזההלילהאחתפעםמטביליןאנוהלילותשבכלהלילותמכלהזההלילהנשתנהמה

רבאאמראלא?זימנאחדאמטבלאדלאסגיאלאיומאכלאטו:רבאלהמתקיף.פעמים

פעמיםשתיהזההלילהאחתפעםאפילולטבלחייביןאנואיןהלילותשבכל:קתניהכי

„Miben különbözik ez az est az összes esttől? [Abban,] hogy az összes
este egyszer mártogatunk, ezen az estén kétszer.”
Rava vitatkozik: ez vajon azt jelentené, hogy minden [más] nap
lehetetlen nem [azaz kötelező] mártogatni egyszer?? Hanem – mondta
Rava – így tanítja [a misna]: „hogy más estéken nem vagyunk kötelezve
egyszer sem mártogatni, [míg] ezen az estén kétszer [is].”

Forrás: sefaria.org



Babilóniai Talmud, Peszahim 116a

:קתניהכי,ספרארבאמראלא?לדרדקיחיובא:ספרארבלהמתקיף

.פעמיםשתיהזההלילהאחתפעםאפילומטביליןאנואין

Rav Szafra vitatkozik: „kötelezettség” a kisgyermekekre nézve?? Hanem

– mondja rav Szafra – így tanítja [a misna]: „nem mártogatunk egyszer

sem, ezen az estén két alkalommal [is].”

Forrás: sefaria.org

Megj.: a mártogatás célja az,
hogy a gyerek kérdezzen.



RIF (r. Jichak al-Faszi), Peszahim 25a

בשר צלי דלית לן פסחאלימאלא והשתא' גמ

GEMARA: És most nem mondd, hogy „sült hús”, mert nincs peszah-
áldozatunk.

Egy olyan mondat, amely a Talmud 
egy korábbi verziójában megvolt, 

de a mai verzióban nincs?



Maimonides, Misne Tora, 
hilkhot hamec u-mace, nuszah ha-haggada

פעםאפילומטביליןאנואיןהלילותשבכל,הלילותמכלהזההלילהנשתנהמה
הזהוהלילהומצהחמץאוכליםאנוהלילותשבכל,פעמיםשתיהזהוהלילהאחת
שבכל,מרורהזהוהלילהירקותשאראוכליםאנוהלילותשבכל,מצהכולו

.מסוביןכולנוהזהוהלילהמסוביןביןיושביןביןאוכליןאנוהלילות

1. Mártogatás

2. Hamec – maca

3. Zöldség – keserűfű

4. Az ülés módja



Chabad-haggada



Jeruzsálemi Talmud, Peszahim 10,4 37d

שאינובןטיפשבןרשעבןחכםבןתורהדיברהבניםארבעהכנגדחייה'רתני'גמ
אשרוהמשפטיםוהחקיםהעדותמה[כודברים]אומרמהוחכםבן.לשאוליודע
ממצרים'ההוציאנוידבחזק[ידיגשמות]לואמוראתהאףאותנואלהינו'ייצוה

הטורחמהלכםהזאתהעבודהמה[כויבשם]אומרמהורשעבן.עבדיםמבית
אףהכללמןעצמואתשהוציאמכיוןושנהשנהבכלעלינומטריחיןשאתםהזה
אילו.עשהלאהאישלאותועשהלילי'העשהזהבעבור[חיגשם]לואמוראתה
שמות]אומרמהטיפש.לעולםמשםלהגאלראויהיהלאבמצריםהאישאותוהיה

שלאאפיקומןהפסחאחרמפטיריןשאיןהפסחהלכותלמדואתאףזאתמה[ידיג
לופתחאתלשאוליודעשאינובן.אחרתלחבורהונכנסזומחבורהעומדיהא

:מלמדואביובבןדעתאיןאםכןאמרהמתניתאיוסהר"אתחילה



Jeruzsálemi Talmud, Peszahim 10,4 37d
Gemara: rabbi Hijja tanította: Négy fiúról beszél a Tóra, a bölcs fiú[ról], a gonosz [fiúról],
a buta fiú[ról] és a kérdezni se tudó fiú[ról]. A bölcs fiú mit mond? Mik a tanúságok és
törvények és rendeletek, amelyeket parancsolt az Örökkévaló Istenünk nekünk? [Deut.
6:20] Mondd neki: Erős kézzel hozott ki bennünket az Örökkévaló Egyiptomból, a rabság
házából. [Exod. 13:14] A gonosz fiú mit mond? Mi ez a kultusz nektek? [Exod. 12:26]
Mi ez a nyűg amellyel ti megterheltek bennünket évről évre? Mivel kivonta önmagát a
közösségből, mondd neki: Ezért cselekedte meg az Örökkévaló velem [Exod. 13:8].
[Azaz,] velem cselekedte meg, azzal a bizonyos férfival [a gonosz fiúval] nem cselekedte
meg. Ha az a férfi ott lett volna Egyiptomban, sosem lett volna megváltva onnan. A buta
[fiú] mit mond? Mi ez? [Exod. 13:14] Te tanítsd meg neki a peszah halákháit, egész
[addig], hogy a peszaháldozat [fogyasztásának befejezése] után nem zárjuk le afiko-
mánnal, azaz ne csatlakozzon az ember az egyik [peszaháldozatot fogyasztó] társaságból
a másik társasághoz. A kérdezni se tudó fiút [pedig] te szólítsd meg.

Azt mondja rabbi Joszé: a misnánk [erre vonatkozóan] fogalmazott így: „ha nincs a
fiúban [kellő] értelem, az apja megtanítja neki [a négy kérdést]”.



A négy fiú tórai alapja

• Exod 12,26-27

ם ם ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹאת ָלכֶּ ם ְבנֵׁיכֶּ יכֶּ ר  :ְוָהָיה ִכי יֹאְמרּו ֲאלֵׁ ַסח הּוא ַליֹקָוק ֲאשֶּ ם זֶַּבח פֶּ ַוֲאַמְרתֶּ

ינּו ִהִציל ַוִיֹקד ָהָעם ַוִיְשתַ  ת ָבתֵׁ ת ִמְצַרִים ְואֶּ ל ְבִמְצַרִים ְבָנְגפֹו אֶּ י ִיְשָראֵׁ י ְבנֵׁ :וּוחֲ ָפַסח ַעל ָבתֵׁ

És ha majd megkérdezik tőletek a fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás, akkor így
feleljetek: Páskaáldozat ez az ÚRnak, mert kihagyta Izráel fiainak a házait
Egyiptomban, amikor megverte Egyiptomot, de a mi házainkat megkímélte. Ekkor
mélyen meghajolt a nép, és leborult.

• Exod 13,8

אֹמרְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא  אִתי ִמִמְצָרִיםְיֹקָוקַבֲעבּור זֶּה ָעָשה לֵׁ :ִלי ְבצֵׁ

És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik ez, amit az ÚR cselekedett
értünk, amikor kijöttünk Egyiptomból.



A négy fiú tórai alapja

• Exod 13,14

אֹמרְוָהָיה ִכי ִיְשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר  ָליו ְבֹחזֶּק ָיד הֹוִציָאנּו לֵׁ ִמִמְצַרִים  ְיֹקָוקַמה זֹאת ְוָאַמְרָת אֵׁ
ית ֲעָבִדים :ִמבֵׁ

És ha majd megkérdezi egykor a fiad, hogy mit jelent ez, akkor mondd el neki:
Erős kézzel hozott ki bennünket az ÚR Egyiptomból, a szolgaság házából.

• Deut 6,20-21

אֹמרִכי ִיְשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר  ֹדת לֵׁ ר ְוַהֻחִקיםָמה ָהעֵׁ ינּוְיֹקָוקִצָּוהְוַהִמְשָפִטים ֲאשֶּ םֱאֹלהֵׁ ְתכֶּ : אֶּ

נּוְוָאַמְרָת ְלִבְנָך ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים  :ִמִמְצַרִים ְבָיד ֲחָזָקהְיֹקָוקַוֹיִציאֵׁ

Ha majd megkérdezi a fiad, hogy miféle intelmek, rendelkezések és törvények ezek,
amelyeket megparancsolt nektek Istenetek, az ÚR, akkor így felelj fiadnak: A fáraó
szolgái voltunk Egyiptomban, de az ÚR erős kézzel kihozott bennünket Egyiptomból.



mPeszahim 10:5
Rábán Gámliel azt tanította, hogy aki nem mondta ki ezt a három 
dolgot pészahkor, nem tett eleget a kötelességének, ezek: pészah, 
mácá és máror. Pészah, azért mert az Örökkévaló elkerülte atyáink 
házait Egyiptomban, mácá-t azért, mert atyáink megmenekültek 
Egyiptomból. És máror-t pedig azért, mert az egyiptomiak 
megkeserítették atyáink életét Egyiptomban. 
Minden nemzedékben mindenki úgy tekintsen magára, mintha ő 
menekült volna Egyiptomból, mint írva van: Kiv 13: „azon a napon 
elmondtad a fiadnak: ezért tette velem az Úr, mikor kimenekültem 
Egyiptomból.” Ezért kötelesek vagyunk köszönetet mondani, 
dicsérni, a nevét emlegetni, a magasságát hirdetni, nagyságát 
hangoztatni, hálálkodni, felemelni, áldani és felmagasztalni, azt, 
aki atyáinkkal és velünk mind ezeket a csodákat művelte, 
és a rabságból kivezetett minket a szabadságba, búslakodásból 
az örömre, gyászból az ünnepre és homályból a fényességre, 
szolgaságból a megváltásba, és Ő előtte mondjuk: halleluja.

ר ל ָהָיה אֹומֵׁ לֹא ָאַמר , ַרָבן ַגְמִליאֵׁ ָכל שֶּ

ַסח לּו ְבפֶּ י , ְשֹלָשה ְדָבִרים אֵׁ לֹא ָיָצא ְידֵׁ

ן, חֹוָבתֹו לּו הֵׁ ַסח, ְואֵׁ ַסח. ּוָמרֹור, ַמָצה, פֶּ ,  פֶּ

ינּו  י ֲאבֹותֵׁ ָפַסח ַהָמקֹום ַעל ָבתֵׁ ַעל שּום שֶּ

ינּו  , ַמָצה. ְבִמְצַרִים ִנְגֲאלּו ֲאבֹותֵׁ ַעל שּום שֶּ

ְררּו ַהִמְצִרים , ָמרֹור. ְבִמְצַרִים מֵׁ ַעל שּום שֶּ

ינּו ְבִמְצָרִים ת ַחיֵׁי ֲאבֹותֵׁ ְבָכל דֹור ָודֹור . אֶּ

ת ַעְצמֹו ְכִאלּו הּוא ָיָצא  ַחָיב ָאָדם ִלְראֹות אֶּ

נֱֶּאַמר , ִמִמְצַרִים ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך  , (שמות יג)שֶּ

אֹמר ִלי  ' ַבֲעבּור זֶּה ָעָשה ה, ַביֹום ַההּוא לֵׁ

אִתי ִמִמְצָרִים ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִבין  . ְבצֵׁ

ל, ְלהֹודֹות חַ , ְלַהלֵׁ ר, ְלַשבֵׁ ם, ְלָפאֵׁ , ְלרֹומֵׁ

ר ְך, ְלַהדֵׁ ה, ְלָברֵׁ ס, ְלַעלֵׁ ָעָשה  , ּוְלַקלֵׁ ְלִמי שֶּ

לּו ת ָכל ַהִנִסים ָהאֵׁ ינּו ְוָלנּו אֶּ ,  ַלֲאבֹותֵׁ

רּות ַעְבדּות ְלחֵׁ ,  ִמָיגֹון ְלִשְמָחה, הֹוִציָאנּו מֵׁ

ל ְליֹום טֹוב בֶּ אֵׁ ָלה ְלאֹור ָגדֹול, ּומֵׁ ֲאפֵׁ ,  ּומֵׁ

: ַהְללּוָיּה, ְונֹאַמר ְלָפָניו. ּוִמִשְעבּוד ִלְגֻאָלה



Következő hétre



Következő alkalomra

• Hozzanak magukkal egy haggadát.

• Tekintsék át a következő bibliai forrásokat:

• Exod. 12–13

• Lev. 23 és Num. 28.

• Num. 9.

• Deut. 6, 20-21. Deut. 16. Deut. 26:1-11.

• Misna Peszahim 10. fejezet

http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul-pszachim-10

http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul-pszachim-10


Viszlát következő alkalommal!


