
Peszáchi értesítő 
A Peszách előtti edények kaserolására a mikve udvarán (Kazinczy utca 16.) 
csütörtökön 11–17 óra között lesz lehetőség. A péntek esti szeuda a szokásos 
módon lesz megtartva a Hanna étteremben. A szombat reggeli Isten-tisztelet 
viszont Peszáchra való tekintettel reggel 6 órakor kezdődik, ami után a cibúrt 
szeretettel várjuk közös reggelire. Erev Peszách szombaton a chomec-evés 
9:11-ig (Mágén Ávrahám) / 9:42-ig (háGra és Báál háTánjá) megengedett. A 
Peszáchkal kapcsolatos főbb tudnivalók a Kol Jákov mellékletében olvashatók. 

Orthodox kilék együttműködése 
Az elmúlt héten pénteken online találkozóra gyűltek össze a budapesti 
orthodox zsinagógák képviselői. A megbeszélésen a Lativ Kolel részéről Keleti 
Dávid rabbi, a Teleki téri stiebelből Hurwitz Solom rabbi, az Alma utcai 
(Városmajor úti) imaházból Hegedűs Pál, a Visegrádi utcai zsinagógából 
Balázs Gábor, a Kazinczy utcai nagyzsinagóga részéről pedig Paskesz Zev, 
Deutsch Róbert és Cseh Viktor vettek részt a megbeszélésen. Az eszmecsere 
során a résztvevők megállapodtak abban, hogy a jövőben közös platformon is 
ismertetni fogják az ima-, illetve a tanulási időket. Továbbá egyetértettek, 
hogy a járványidőszak után közös szervezésű programokat is tartanak, illetve 
olyan párhuzamosan folyó tanulásokat, melyek helyszíneit lehet változtatni. 
Az együttműködést Balázs Gábor koordinálja. A tervek szerint Ráv Keleti 
vezetésével a Lativ Kolel a Dessewffy utcai zsinagógába költözik és így Pest 
egyik legrégebbi súljában újra állandósulnak a napi imák és siúrok. 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HETISZAKASZ: 
CÁV 

 פרשות צו

„Állandó tűz égjen 
az oltáron, el ne 

aludjék.” 

LUÁCH 

 Március 26. 
Szombat  

bejövetele: 17:47 

Március 27.   
Peszách első  
este: 18:53 

Március 28.   
Peszách második 

este: 19:55 

Március 29.  
Peszách második 
este vége: 19:56 

1+1% FELAJÁNLÁS 
Ha Önöknek is fontos elődeink hagyományainak megtartása és a 
jövő nemzedékének való átadása, akkor kérjük támogassa a 
MAOIH munkáját adója 1+1%-ának felajánlásával. Köszönjük! 
Technikai szám: 0107 

Magyarországi Orthodox Chevra Kadisa Alapítvány adószáma: 18742404-1-42 

ÚJ NYITVATARTÁSI IDŐ A KŐVÁRI-FÉLE HÚSBOLTBAN: 
Hétfőtől-csütörtökig 9–18 óra között, pénteken 7–13 óra között várja vásárlóit. 



Cáv – Sábesz háGódalj 
(3Mózes 6:1–8:36.) 
„Parancsold meg Áronnak és fiainak…” (3Mózes 
6:2.) – azt mondja RáSI: a „parancsold” kifejezés 
sürgetést jelent. Rabbi Simon pedig azt mondja, 
hogy még jobban kell sürgetni azon a helyen, ahol 
pénz ráfordítás és kiadás van. Mit akar RáSI tanítani 
nekünk az „azon a helyen” szavakkal ?


A RáMBáN véleménye szerint ez a mondat egy 
későbbi áldozatra vonatkozik, mégpedig a 13. 
mondatban említett lisztáldozatra. A kérdés itt az, 
hogy milyen kiadásuk volt a kajhénoknak a 
lisztáldozatra? Adományként kaptak olajat, kaptak 
láng lisztet, hiányzott nekik ebből valami?


A Chászám Szajfer úgy magyarázza, hogy itt még 
arról az időről beszélünk, amikor a nép a sivatagban 
vándorolt. Mert ott még nem kellett adományokat 
adni a kajhénoknak. A lisztet, illetve az olajat még 
saját pénzünkből kellett venniük a környező 
országokból érkező kereskedőktől, így érthető miért 
buzdítja őket a Tóra a pénz kiadásra. Ezt sugallja 
RáSI is „azon a helyen”: a sivatagban, ahol még 
pénzt kellett kiadni lisztje és olajra.


Ez a szombat a Sábesz háGodajl kitüntető nevet 
kapta. Az első Peszáchkor, Egyiptomban, niszán 
hónap 10. napján kellett venni az áldozati bárányt, 

az ágy lábához kötni és niszán 14-én levágni. 
Azonban a bárány Egyiptom szent állata volt, 
kérdezték is, hogy mi történik itt. A zsidók 
megmondták, hogy az Örökkévaló parancsolata, 
négy napig tartani a bárányt, és utána feláldozni. 


Bár az egyiptomiak nem akarták ezt hagyni, 
mégsem tudtak már semmit tenni ellene. Mivel 
niszán 10-e sábeszra esett, ezért a Peszách előtti 
szombat a Sábesz háGodajl. Az érdekes ebben az, 
hogy itt nem a héber dátumot emelték ki (niszán 
10.), hanem „a Sábesz Peszách előtt”. 


Két nevezetes szombat van az évben. A Jam Kipur 
előtti, Sábesz Süve és a Pészach előtti, Sábesz 
háGodajl. Jam Kipur ideje az Örökkévalóhoz való 
visszatérés félelemből. Peszách ideje szintén a 
megtérésé, de itt a szeretetből. 


Ekkor választott ki bennünket a Teremtő, ekkor 
lettünk a népe. Megbüntette Egyiptomot, minket 
viszont elválasztott, s bennünket nem sújtottak a 
csapások. Látva felénk áradó szeretetét, mi is 
visszatérünk Hozzá. Ezt mutatja Sábesz háGodalj, 
hogy nagyobb dolog szeretetből visszatérni, mint 
félelemből.


Gut sábesz és kóser Peszáchot!	 	 	 


Paskesz Zev
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REB TEITELBAUM BREÁKHJÁ JORCÁJTJA 
Idén március 25-ére esik Teitelbaum Berákhjá (1865–
1917), a negyedik újhelyi rebe évfordulója, niszán 12. 
Reb Berákhjá a Jiszmách Móse halhatatlan szerzőjének 
dédunokája, Teitelbaum Móse Joszef sztopkói-újhelyi 
rebének a fia. Amikor Reb Berákhjá 1897-ben, az apja 
halála után megörökölte a rabbiszékét, akkor ő azt 
arra hivatkozva nem foglalta el, hogy még a szent 
könyveket szeretné tanulmányozni. Végül pedig azért 
nem költözött Sátoraljaújhelyre, hogy sógorától, 
Meisels Dovid Dov (1865–1944) rabbitól ne vegye el a 
kenyérkeresetet. Reb Berákhjá az apósa, – a dinovi 
haszid dinasztiából származó – blazovai rebe, Reb Cvi 
Elimelekh Spira (1841–1924) házában maradt. Halála 
után testét Máramarosszigetre szállították és az ottani 
családi ohelben helyezték végső nyugalomra.  
Emlékéből fakadjon áldás! 
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