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   نهم نهم و ودرس بیستدرس بیست                                                                                                                  عبری بیاموزیمعبری بیاموزیم
 

 ت×ط]×÷ق نىان ر]طىس
 ترتیب مراسم شب عید پسح

 
 .ر*فشجذ!جط ق‘اح !ح شجو*“)ب(غ ع!ا×آ×ن ر×سٍىش ل×ث(و د!ا×›×ن ر×ل ›×:سٍىش × ث=ف

 . پیاله اول را می نوشند) خانواده(آب انگور را می گوید و کلیه افراد )دعای( صاحبخانه قیدوش =قَدِش ) 1

 
 .ح؛؛!ا×س*و ا×ان!ه(ن ذ×اح ؛؛ل!ب(ق*ز(ح د*فىاذ(ح ع!ا×س* ااح!ن( ذجه:چ ×ت( عْق=ز

 . گوییم را نمی» عَل نِطیلَت یادَییم«) دعای(ها را می شوییم ولی براخای   دست= اورْحَص) 2

 
 .اح!ن(فجب(ر؛؛ ع*د*س[ف*ا ر!ق(÷جقىف ›اح ؛؛!ب(ق*ز(چ عْد]تجد›×ت فج ×ن]دىا د(›ط ÷×(ق‘×اح !ن( هجز:ط ÷×(ق‘×= ی

 . خوریم گفته و می» هااَداما«) دعای( کرفس را در سرکه یا آب شور فرو برده و براخای = کَرْپَس) 3

 
ر *اح فجو!ذ(سجن ئجخ*×’ث ر]تىن×ح گ ر!ا×ؤ(ش!اح ن!ئ×ت(ئجو عْد×إ×ش ر+ِن(ش!او د!ل*ئ(د]ف*ر ر*ء×إ×اح ر!ت( نجث:چ ×ت×ا= س

 .غ]اثجد!خ[ف×ن

 پنهان  »اَفیقومِن«تر را برای مراسم      کنیم، قسمت بزرگ    دو نصف می    از سه گرده نان فطیر، وسطی را گرفته و         = یَحَص) 4
 . می کنیم

 
اذعْ !ا*اح ر!س*ز[ر نج ل]ر؛؛؟ لجذ*أ×ؤ(ش!ر ذ×ىغ شجفىن ؛؛د×›ر. ف؛؛*د(ت×ف ن*اح ؛؛ر!ف(ثجق(ر ع*ق*ل(ثُ×و ر]اح ف!ار!›(ی× د:اس !×’د= ر

 .‹ى“)ب(ع

می پرسد امشب چه خبر    ) فرد کوچک خانواده  (پسر  . خوانیم  می  را ؛؛ها لَحْما « سینی مصا را بلند کرده و         = مَگید) 5
 .در مصر غالم بودیم و الی آخر» عَوادیم هایینو«: به او جواب می دهد) بزرگ خانواده(؟ و ...است

 
 . ح؛؛!ا×س*و ا×ان!ه(ن ذ×اح ؛؛ل!ب(ق*ز(ر عْد*سٍ)ل(ط!ح ن!ا×س*اح ا!ن( ذجه:ر *ئ(ت*ق= ع

 . گوییم را می» عَل نِطیلَت یادَییم«) دعای(ها را می شوییم و براخای   برای صرف خوراک دست= رُحْصا) 6

 
 .اف!إجئ×و ر‘×(ق!›اح !ب(ق*ز(ءجو عْد×إ×و ر]اح ف!ت( نجث:اف !دجئ= ظ

 . را می گوییم» هَمُوصی«) دعای(را می گیریم و براخای ) تا و نصف2( مصاها = مُوصی )7

 
 .اح!ن(فجب(ر؛؛ ع*ء×و د×ان!ب[ن ف×اح ؛؛ل!ب(ق*ز(ر عْد*قعْط(×÷ر( عر*اجذ(ن]ل*ر ر*ء×إ×و ر]اح ف!ت( نجث:ر *ء×د= ت

 .را ادا می کنیم و می خوریم »عَل اَخیلَت مَصا«) دعای( مصای باالیی و آن نصفه را گرفته و براخای = مَصا) 8
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 .قجق؛؛*و د×ان!ب[ن ف×اح ؛؛ل!ب(ق*ز(و عْد]قجط[ت(›اح !ن(هجز(قجق ع*و د!ا×ظ‘×اح !ت( نجث:قجق *د= ه

) مخلوطی از میوه و ادویه و شراب       (را در حَلِق    ) کاهو(، سبزی تلخ    )حدود سی گرم ( به قدر دانه زیتون     = مارُور) 9
 . را می گوییم » عَل اَخیلَت مارُور«) دعای(زنیم و پس از آن  براخای  می

 
ق ]اح ؛؛ظىب!ق(فجد(س ع×ت×و ا]قجط[ت›×اح !ن(هجز( عاح!ب(جق‘(و ع]ق]ظ[و ت!ا×ظ×ب(او ع!اِش!ن(شِ×ر ر*ء×إ×و دىر!ا×ظ‘×اح !ت( نجث:، جقى‘= ا

 .ر*ب*ق(›ا !ن(›اح !ن(فجب(ش؛؛ ع*سٍ(ث!د(ن

کاهو پیچیده، در حلق زده با خواندن        ) حدود سی گرم ( حدود سی گرم از مصای سومی را گرفته و در             = کُورِخ) 10
 .بدون براخا می خوریم» زِخِرلِمیقْداش«جمله 

 
 .ق*ض*اح عْز!ی*سٍ، *‘ق ×ت×ف(اح ع!ىائ›ر *ان!ت(بجن ؤ%ف]اح ن!ی×ذجر(ر ع*سٍ)ل(ح طا!ن( فجب:، غ لجقى*ت(ن)ش= اف

 . مشغول صرف شام می شویم و رسم است که ابتدا تخم مرغ و ماهی و بعد گوشت می خورند= شولْحان عُورِخ) 11

 
 =.ر*ب*ق(›ا !ن(›أعْ ژ]إ!ح دا!ن(فجب(ذعْ ع×خ*ء]غ؛؛ ش]اثجد!خ[ف*و ؛؛ر]اح ف!اف!ر دجئ*سٍ)ل(×«ق ر×ت×ف( ن:خعْغ *ئ= از

) بدون براخا (را که پنهان کردیم، بیرون آورده و مقداری از آن را                  »افیقومن« پس از صرف شام        = صافون) 12
 .خوریم می

 
 .ظجغ؛؛*إ×و ر‘×(ق!›؛؛* ار]ن*اح ل!ب(ق*ز(او عْد!اِش!ن(جط ش‘اح !ی( دجظ:، قى*›= ای

 . می نوشیم؛؛ دعای بعد از خوراک؛؛عد از خواندن  پیاله سومی را آماده می کنیم و ب= بارِخ) 13

 
 .ر*اح فجو!شجو(ىن ع×“ر×و ر]ف* ار]ن*اح ل!ق(یجد(او ع!ال!ز(جط ق‘اح !ی( دجظ:ىن ×“ر= اس

 .نوشیم  می؛؛هلل؛؛ پیاله چهارم را پس از پایان خواندن سرود = هَلِل) 14

 
 .اح!ق(یجد(نىز هجز ع(ر عْز*ت(د!ض(›اح !اق!ر ش*إ‘×اح !ق* ش:ر *ئ(ق!ذ= هع

 .به پایان می بریم) مراسم را( چند سرود با شادی و دل خوشی میخوانیم و = نیرْصا) 15

 
 =دىغ*ژف. ضجوج[ل×ر ن]‘(ظ!ىغ ذ‘سٍىق فجوجگ ×ط(اذعْ ن!ب*ق ظ]ش[ف‘×وجگ *ثُ)ت(هج ع*÷(ش!ن د*ب(‘وجگ *ب(ن!ر(‘ت ×ط]÷سٍعْق !ن ط×ط*ت
 

به خوبی موفق به برگزاری این مراسم       ) امشب(چنانچه  ) امیدواریم( پذیرند،  اینک که کلیه مراسم و فرائض پسح پایان می        
 )آمین. (موفق شویم مراسم این عید را بجا آوریم) در سالهای آینده نیز با خوشی و شادمانی(شدیم 
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 لغاتاح  !“!د
 لغت تلفظ معنی

   

بَعَل هَبَییت صاحبخانه و!ا×›× رن×ل›×

 بجط خُس جغد-گیالس-پیاله

 ر*ان!ه(ذ نِطیال )شستن دست قبل و بعد از غذا (عمل گرفتن 

 ت×ن]دىا د مِه مِلَح )آب شور(آب نمک 

 چ]د+ت حُمِص سرکه

 اح!ذ(ئجخ صُفنیم پنهان می کنیم

 اح!ئ×ت(د مِحَصیم نصف می کنیم

 ‹ى“)ب(ع وِخولِه و غیرو

 و!ا×ظ زَییت زیتون

 او!ل*ئ(د]ف اِمصاعیت وسطی

 و]قجط[ت حَرُوسِت )مخلوطی از میوه، ادویه و شراب (حَلِق 

 ر*اجذ(ن]ل عِلیُونا باالیی

 و]ق]ظ[ت حَزِرِت کاهو

 اح!ب(جق‘ کوُرخیم می پیچیم

 اح!ن(هجز طُووْلیم )میزنیم(فرو می بریم 

 ر*قعْط(÷ پِروسا تیکه

 ر*ىائ› بِصا  بیضه–تخم مرغ 

 ن×ط*ت حاسَل پایان پذیرفت

 ر*ب*ن[ر هَالخا  قاعده، تئوری–قانون 

 ر]‘(ظ!ذ نیزْکِه موفق شویم
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