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Kol Jákov - Az orthodoxia hírei
Kiadja: Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség
• Székhely: 1074 Budapest, Dob utca 35. • Ny.sz.: CE/17069-2/2021. •

Felelős kiadó: Deutsch Róbert • Főszerkesztő: Cseh Viktor • 2. évfolyam 2. szám

Engesztelőnapi tudnivalók a Kazinczyban
A Jajm kiperi, Jom kipuri Isten-tisztelet a Kazinczy utcai orthodox
nagyzsinagógában a következőképpen alakul:

 – ט’ תשרי תשפ”ב( ערב יום כיפורszept. 15.)
( סליחותSzlichesz): 07:15
( מנחהDélutáni ima): 13:15
( הדלקת הנרותGyertyagyújtás): 18:37
( כל נדריKol nidré): 18:50
 – י’ תשרי תשפ”ב( יום כיפורszept. 16.)
( שחרית ומוסףReggeli ima majd Muszáf): 07:00
( מזכירMázkir): 12:00
( סוף תענית במוצאי יום כיפורJom kipur vége): 19:40
Az Engesztelőnap előtt, Erev Jom kipurkor lehetőség van böjt előtti
étkezésre a Hanna Glatt Kóser étteremben. Egy menü ára 4000 Ft, míg
a csütörtök esti, böjt utáni vacsora ingyenes.

… זֶה ַכּפּ ָָרתִ י,מוּרתִ י
ָ ְ זֶה תּ,זֶה ֲחלִיפָתִ י
Mint minden évben, idén is lehetőség lesz a kapóre ( )כפרותszertartás
elvégzésére a Dob utca 35. alatti székházunk pincéjében.
Szeptember 14-én, kedden 12:00–17:00 óra között, szeptember 15-én,
szerdán pedig 6:30–10:00 óra között lehet elvégezni a szertartást R.
Kesztenbaum mellett. Egy darab csirke, illetve kakas ára 4.000,- Ft. A
kapóre díját előre kérjük fizetni a húsboltban!
ADOMÁNYOZÁS
Legyen Ön is részese az egyik legszebb micvának,
a cedáká parancsolatának és segítse Hitközségünk
hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük!
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank, 1133 Budapest, Váci út 116–118.
Számlaszám: HU15-12001008-01483494-00100004
SWIFT/BIC kód: UBRTHUHB
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HETISZAKASZ:

HÁÁZINU

פרשת
האזינו
„Mert igazságot
szolgáltat az
Örökkévaló az ő
népének és
megszánja szolgáit,
midőn látja, hogy
eltűnt a hatalom és
odavan az elzárt és
meghagyott.”

LUÁCH
Szeptember 17.
Szombat
bejövetele: 18:33

Szeptember 18.
Szombat
kimenetele: 19:36
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Majse rábénu az Örökkévaló segítségét kérte, hogy
mentse meg Hóséát a kémek rossz tanácsától, így
kap nevéhez még egy plusz betűt – vagyis a judot,
– a Teremtő szent nevéből. Ez azt mutatja, hogy
kellett neki a segítség, támogatás. Most azonban,
hogy Józsua lett Izrael fiainak vezetője, a nép feje,
úgy áll az Atyák bölcs tanításaiban, (V. fej. 21.),
hogy: „Mindenki aki érdemesíti a közösséget nem
jöhet bűn a kezéhez.” Vagyis meg lett ígérve ezáltal
Józsuának, hogy nem fog elbukni és bűnre csábulni
rossz tanácsadók által, ezért a Tóra újra Hóseának
nevezi őt, mert nem kellett már neki segítség,
támogatás (Kszáv Szajfer).

Háázinu
(5Mózes 32:1–52.)
„Csepegjen mint az eső tanításom, [hulljon mint a
harmat szózatom, mint permetezés a sarjadékra és
zápor a fűre.]” (5Mózes 32:2.)
Rabbi Jiszráél MiSzalánt tanítja, hogy igazából
olyan messze van a száj a szívtől mint ég és föld de
mégis látjuk, az égből a földre hullik az eső és
növény cseperedik a földből. Ezt mondja a próféta:
„Mert valamint leszáll az eső és a hó az égből és
oda vissza nem tér, hanem ha megáztatta a földet
és megtermékenyítette és sarjasztóvá tette, és
magot ád a magavetőnek és kenyeret az evőnek:
olyan lesz az én igém, mely számból ered, nem tér
hozzám vissza üresen, hanem ha megcselekedte
a m i t a k a r t a m é s s i k e r t é l a b b a n , a m i re
küldtem.” (Jesája 55:10–11.)

„A szirtet, ki szült téged, elhagytad, elfelejtetted
Istent, létrehozódat.” (5Mózes 32:18.)
Az Örökkévaló megteremtette az embert, az
angyalok tanácsa ellenére, akik azt mondták: „mi a
halandó, hogy megemlékszel róla […]” (Zsoltárok
8:5.) Teremtőnek reménye az volt, hogy az
emberiség a helyes úton fog járni, megtartja
parancsolatait, így hozzájárul a teremtés művéhez.
Ha viszont bűnöznek és nem teljesítik feladatukat,
akkor okafogyottá válik teremtésük. Ez tehát a
poszuk egyszerű magyarázata: „a szirtet ki szült
téged elhagytad”, létrehozatalod okát elvesztetted
(Or háChájim).

„Odament Mózes és elmondta ez éneknek mind a
szavait a nép fülei előtt, ő és Hósea, Nún
fia.” (5Mózes 32:44.)
Miért nevezi a Tóra itt Józsuát újra Hóseának?
Először is arra kell emlékeznünk, hogy miért
nevezte el Mózes Hóséát Józsuának? Amikor a
kémeket küldték, hogy kikémleljék az Országot,

Gut sábesz!

RÁV SIMON SUSSMANN–SZÓFER JORCÁJTJA
Idén szeptember 14-ére esik a paksi rabbi, Ráv Simon
Sussmann-Szófer (1866–1930) évfordulója, tisri 8. Híres
rabbi-dinasztiából származott, ráadásul felmenői
kö z ü l ké t g e n e r á c i ó j át ó l i s t a n u l h at o t t , í g y
gyermekként meríthetett nagyapja, Ráv Ungár Joél
hatalmas Tóra-tudásából, majd apja, Ráv Eliezer
Sussmann-Szófer bölcsességéből is. Felmenői után
Berettyóújfalun Blum Ámrám rabbi mellett csiszolta
tovább elméjét, végül pedig a pozsonyi jesiván
tökéletesítette tudását. Borotavéles elméje után a
jesivában mint „spitziger Kopf”-nak nevezték. Először
Szendrőn lett rabbi, majd 1918-ban bátyja, Ráv Joszef
Léb Sussmann-Szófer halála után ő vette át a paksi
rabbiszéket. Kommentálta és ő rendezte sajtó alá
nagyapja munkáit, melyet két kötetben תשובות ריב”א
címen adott ki (Paks, 1889 és Budapest 1924).
Emlékéből fakadjon áldás!
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Paskesz Zev

