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 Ашомера Ацаир ви пожелава един весел и светъл Песах!
Пожелаваме ви да имате един незабравим седер с вашите
семейства и с всички хора, близки до вашето сърце. Каним ви
да се замислите за преживяванията на евреите в Египет, за
техните премеждия и препятствия, за уроците и поуките, но и
за късмета, за успехите и за силата. Да се научи да бъдем
толерантни и коректни към всички около нас и да се грижим за
хората. Пожелаваме ви Песах, изпълнен с любов и
разбирателство!

Хазак ве'Емац!
Песах 5782

 

 

Плейлист с песни 

Сканирайте, за да чуете!

СИЛНИ АШОМЕРЦИ!СИЛНИ АШОМЕРЦИ!



Виното е напитката на владетелите и символизира
свободата. Виното в нощта на Песах е част от празнуването
на свободата ни от египетското робство.

 
Напълнете чашите си с вино

Макар изпълнено с трудности, ежедневието ни съдържа много малки и
прекрасни моменти, които все повече се учим да оценяваме. Вдигаме тази
чаша, точно за тези специални мигове, в които се усмихваме на живота и всяка
секунда, в която вдишваме свободата е безценна. 
И нека да създаваме повече поводи и да виждаме щастието в малките и
големите неща, а бъдещето, което градим да е наситено с добро!

Карпас (зелен зеленчук)
Вземете парче карпас и го потопете в солената вода, след което го изяжте.
Подсолената вода представлява сълзите, проляти под робството, а зеленият
зеленчук представлява пролетта, обновяването на целия живот.

Памет
Спомняме си този ден, в който излязохме от Египет от дома на роби и се
превърнахме в свободни хора.
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ПЪРВА ЧАШАПЪРВА ЧАША  

ЗАЩО ПИЕМ ВИНО НА ПЕСАХ?ЗАЩО ПИЕМ ВИНО НА ПЕСАХ?



Марор - горчива билка, символизираща горчивината и суровостта на робството,
което евреите са издържали в Египет. 

Карпас - Зеленчук, представляващ надежда и обновление, който се потапя в
солена вода в началото на Седера. Може да се използва магданоз като
заместител.

Харосет - сладка, кафява смес, символизираща хоросан и тухла, използвани от
еврейските роби за изграждане на складове или пирамиди в Египет.

Цвекло - като заместител на агнешкото / пилешкото месо за вегетарианска
седерна чиния. Напомня за жертвеното агне.

Яйце - носи идеята за траур за разрушаването на Храма и нашата неспособност
да принесем каквито и да е жертви в чест на празника Песах. 

Портокал - символ за важността на равните права за всички и стремежа ни към
равенство. Портокалът се слага, за да ни напомня, че ни чака дълъг път, докато
всички имат равни права и могат да намерят своето място без значение от
техните различия.

Картофи - символ на пренасянето на етиопските евреи от потисничество към
свобода, от глад до изобилие и признаване на страданието и глада на хората в
концентрационните лагери по време на Холокоста.
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ЧИНИЯТА ЗА СЕДЕРЧИНИЯТА ЗА СЕДЕР
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Напълнете чашите си с вино

Вдигаме втората чаша за Ашомер Ацаир и общността ни. С тази чаша
благославяме всички ханихи и богрими. За нашите семейства и приятели.
Наздраве!

Вдигаме празната чаша на Мириам. 
 

Чашата на Мириам се подава през масата, а жените (от всички възрасти)
наливат в нея вода, вместо вино.
Равенството между половете е от значение по време на седера. Вдигаме
тази чаша в името на равенството и приноса на жените за изхода от
Египет!
Мириам, пророчицата, е един от централните персонажи в легендата.
Обикновено намираме Мириам на заден план, но тя се появява всеки път,
когато има нужда. Като дете тя убеждава дъщерята на фараона да вземе
Мойсей при себе си. След като преминават Червено море, Мириам пее и
танцува. 
По време на четиридесет годишния преход, народът на Израел има вода
благодарение на Мириам. След нейната смърт кладенецът изсъхва.
Мидрашът също добавя, че водата в кладенеца също е била лековита. 

По време на Седера си спомняме делата на Мириам и се молим да имаме
нейната подкрепа по време на нашето пътуване и тази година.

Сканирайте, за да видите

ВТОРА ЧАШАВТОРА ЧАША

ЧАШАТА НА МИРИАМЧАШАТА НА МИРИАМ



Илю оциену мимицраим ве
льо аса бахем шватим, дайену.
Илю аса бахем шфатим
ве льо аса беело хехем, дайену.
Дай дайену...
Илю аса беело хехем ве льо
раг ет бехор хехем, дайену.
Илю раг ет бехор хехем ве льо
натан ляну ет мемунан, дайену.
Дай дайену...
Илю натан лану ет мемунан
ве льо кара лану ет а ям, дайену.
Илю кара ляну ет а ям ве льо
евирану бетохо бахурва, дайену.
Дай дайену...
Илю евирану бетохо бехурва ве льо
шака царену бетохо, дайену.
Илю шака церену бетохо ве льо
сапак цархену ба мидбар арбаим
шана, дайену.
Дай дайену...
Илю сапак цархену бамитбар арбаим
шана ве льо ехилену ет хаман, дайену.
Илю ехилену ет хаман ве льо натан
ляну ет ашабат, дейену.
Дай дайену...
Илю натан ляну ет ашабат ве льо
каравну лифней хар синай, дайену.
Илю каравну лифней хар синай
ве льо натан ляну ет атора, дайену.
Дай дайену...
Илю натан ляну ет атора ве льо
екнисану ле ерец исрал, дайену.
Илю ехнисану ле ерец исраел ве
льо бана ляну ет бет арахаца, дайену.
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ּ יֵּינו ָפִטים, ּדַ ה ָבֶהם ׁשְ ְצַרִים ְולֹא ָעׂשָ .ִאּלוּ הֹוִציָאנוּ ִמּמִ
ּ יֵּינו ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ּדַ ָפִטים, ְולֹא ָעׂשָ ה ָבֶהם ׁשְ .ִאּלוּ ָעׂשָ

...דיי דיינו
ּ יֵּינו כֹוֵריֶהם, ּדַ ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְולֹא ָהַרג ֶאת ּבְ .ִאּלוּ ָעׂשָ

ּ יֵּינו כֹוֵריֶהם ְולֹא ָנַתן ָלנוּ ֶאת ָממֹוָנם, ּדַ .ִאּלוּ ָהַרג ֶאת ּבְ
...דיי דיינו

ּ יֵּינו .ִאּלוּ ָנַתן ָלנוּ ֶאת ָממֹוָנם ְולֹא ָקַרע ָלנוּ ֶאת ַהיָּם, ּדַ
ָחָרָבה, ִאּלוּ ָקַרע ָלנוּ ֶאת ַהיָּם ְולֹא ֶהֱעִביָרנוּ ְבתֹוכֹו ּבֶ

ּ יֵּינו .ּדַ
...דיי דיינו

תֹוכֹו, ע ָצֵרנוּ ּבְ ּקַ ָחָרָבה ְולֹא ׁשִ ִאּלוּ ֶהֱעִביָרנוּ ְבתֹוכֹו ּבֶ
ּ יֵּינו .ּדַ

ִעים ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ נוּ ּבַ ק ָצְרּכֵ תֹוכֹו ְולֹא ִסּפֵ ע ָצֵרנוּ ּבְ ּקַ ִאּלוּ ׁשִ
ּ יֵּינו ָנה, ּדַ .ׁשָ
...דיי דיינו

ּ ָנה ולֹא ֶהֱאִכיָלנו ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ נוּ ּבַ ק ָצְרּכֵ ִאּלוּ ִסּפֵ
ּ יֵּינו ן, ּדַ .ֶאת ַהּמָ

ּ יֵּינו ת, ּדַ ּבָ ן ְולֹא ָנַתן ָלנוּ ֶאת ַהׁשַ .ִאּלוּ ֶהֱאִכיָלנוּ ֶאת ַהּמָ
...דיי דיינו

ּ יֵּינו ת, ְולֹא ֵקְרָבנוּ ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ּדַ ּבָ .ִאּלוּ ָנַתן ָלנוּ ֶאת ַהׁשַ
ּ יֵּינו .ִאּלוּ ֵקְרָבנוּ ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנוּ ֶאת ַהּתֹוָרה, ּדַ

...דיי דיינו
ָרֵאל, ִאּלוּ ָנַתן ָלנוּ ֶאת ַהּתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנוּ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ּ יֵינו .ּדַ
ית ָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנוּ ֶאת ּבֵ ִאּלוּ ִהְכִניָסנוּ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ּ יֵּינו ִחיָרה, ּדַ .ַהּבְ

דיינו

Чуйте модерната версия

ДАЙЕНУДАЙЕНУ
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Кръв 

Жаби 

Въшки 

Диви зверове

Мор 

Проказа

Градушка

Скакалци 

Тъмнина 

Смърт на първородните

ם ּדָ
 

ַע  ְצַפְרּדֵ
 

ים ּנִ  ּכִ
 

ָערֹוב
 

ֶבר ּדֶ
 

ְשִחין
 

ָרד ּבָ
 

ה  ַאְרּבֶ
 

 ֹחשְך
 

כֹורֹות  ַמּכַת ּבְ

Традицията изисква всички участници да потопят пръст във виното и да
изхвърлят по една капка за всяко наказание, изпратено над египетския
народ. Ритуалът ни припомня какво е било необходимо, за да бъдем
освободени. 

10 БОЖИ НАКАЗАНИЯ10 БОЖИ НАКАЗАНИЯ



7

ТРЕТА ЧАШАТРЕТА ЧАША Напълнете чашите си с вино

В чест на изхода на еврейския народ от Египет. За спасението на хората от
трудностите и от болестите. Защото макар свободни на хартия,
всекидневно се сблъскваме със ситуации, които поставят това наше право
под въпрос. С третата чаша си пожелаваме да сме свободни душевно и
физически и когато някой се опитва да ни пороби да отстояваме
ценностите си. За хората, които все още са роби и за тези, които
всекидневно се борят, за свободата на еврейския народ и на всяка една
личност. 
Наздраве!

Бяхме роби на фараона в Египет и той ни натоварваше с тежък труд.
Построихме за него велики градове.

Бяхме освободени оттам и прекосихме морето.
Четиридесет години се скитахме в пустинята и след това стигнахме до

нашата земя.
Но ако нашите предци не бяха излезли от Египет, ние и нашите деца и
децата на нашите деца щяхме да останем роби на фараона в Египет.
Наш дълг да разказваме всяка година за изхода от Египет. Да помним

историята и да оценяваме спасението.

АВАДИМ АИНУ - БЯХМЕ РОБИАВАДИМ АИНУ - БЯХМЕ РОБИ

сканирай, за да чуеш!



СИМХА РАБАСИМХА РАБА
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Симха раба, симха раба
авив егия, песах ба
симха раба, симха раба
авив егия, песах ба
Таферу, тафру, таферу
ли бегед им кисим
милеу, милеу, милеу
кисай беегозим
Симха раба....
Шаол ешал, шаол
ешал арба кошиот
шато еште, шато
еште арба косот
Симха раба...
вкос гдола, вкос
гдола ими тави
леалиау леалиау
анави
Симха раба...
Алеваи яво, алевай
яво, алевай исор
ие оти, ире оти кол
ках хадур

שמחה רבה

שמחה רבה, שמחה רבה
!אביב הגיע, פסח בא

שמחה רבה, שמחה רבה
!אביב הגיע, פסח בא

תפרו, תפרו, תפרו לי בגד עם
כיסים

מילאו, מילאו, מילאו כיסי באגוזים
...שמחה רבה

שתה אשתה, שתה אשתה ארבע
כוסות. שאול אשאל, שאול אשאל

ארבע קושיות
...שמחה רבה

לאליה לאליהו הנביא. וכוס גדולה,
וכוס גדולה אימי תביא

...שמחה רבה
הלואי יבוא, הלואי יבוא, הלואי

יסור
יראה אותי, יראה אותי כל כך

הדור

сканирай, за да чуеш!



ИЗЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКИЯ ХАМЕЦИЗЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКИЯ ХАМЕЦ
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Преди празника домът трябва да се изчисти от хамец. Какво означава
хамец? Всяка храна, изработена от петте вида житни растения (жито,
ечемик, овес, ръж и спелта. На практика хляб, бисквити, торти, макарони,
спагети, бира, уиски, водка и др. са хамец и по време на Песах не трябва да
ги държим в дома си.

Напълнете чашите си с вино

Като нашите предци ние вървим в пустинята; ние се сблъскваме с
трудности и промени, несигурността и липсата на знание какво ще донесе
утрешният ден. Преоткриваме нашите граници, но също и способността ни
да преодоляваме. Ние преоткриваме себе си и осъзнаваме колко сме силни
заедно.
Ще преодолеем и всяка трудност заедно! Ще останем силни и смели! 
Наздраве!

ЧЕТВЪРТА ЧАШАЧЕТВЪРТА ЧАША
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Вертикално

За Песах  ви подготвихме няколко игри, свързани с празника.

Игри за песах

Кръстословица

Хоризонтално
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Време за оцветяване
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Време за оцветяване
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Лабиринт ЗА Песах
ВХОД

ИЗХОД

ВХОД

ИЗХОД

ВХОД

ИЗХОД

ВХОД

ИЗХОД
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Лабиринт ЗА Песах
ВХОД

ИЗХОД
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Открий разликите
Открий 15-те разлики.
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Какво се Яде по време на Песах?

Оградете какво можем да ядем по време на Седер Песах



хаг
песах самеах
ot Ашомер ацаир!


