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Szukkot a Kazinczy Sulban
A szikeszi, szukkoti Isten-tiszteletek a Kazinczy utcai orthodox
nagyzsinagógában a következőképpen alakulnak:

( סוכותSzukkot első két napja)
18:27 :( ערב יום טוב א’ הדלקת הנרותGyertyagyújtás szept. 20-án)
18:35 :( ערב יום טוב א’ מנחה ומעריבMinche és Máriv szept. 20-án)
09:00 :’( שחרית ומוסף ביום טוב אSáchrisz és Muszáf szept. 21-én)
18:25 :’( מנחה ביום טוב אMinche szept. 21-én)
19:05 :( מעריב בליל שניMáriv szept. 21-én)
09:00 :( שחרית ומוסף ביום טוב שניSáchrisz és Muszáf szept. 22-én)
18:25 :( מנחה ביום טוב שניMinche szept. 22-én)
19:27 :( מעריב במוצאי יום טוב שניMáriv és ünnep vége szept. 22-én)

( בחול המועדSzukkot félünnepén)
08:30 :( שחריתSáchrisz szept. 23–24-én)
18:25 :( מנחהMinche szept. 23-án)
18:55 :( מעריבMáriv szept. 23-án)

HETISZAKASZ:

VÖZOT HÁBÖRÁCHÁ

פרשת וזאת הברכה
„És szerette is a
népet, minden
szentjei a te
kezedben vannak és
ők lábaidnál
elterülve fogadják
szózataidat. A tan,
melyet parancsolt
nekünk Mózes,
öröksége Jákob
gyülekezetének. ”

Szukkot egyik szép micvája, hogy vendégeket fogadunk az ünnepi
sátorban. A mostani évben, az Örökkévaló kegyelméből a Kazinczy utcai
nagyzsinagógában egy különleges kántorvendég fog előimádkozni egész
Szukkot alatt, majd Smini Ácereszkor és Szimchesz Tajrekor is. A
Kazinczy vendégkántora ezúttal R. Udi Hershler, az HaOrot-The
lights of Rav Kook intézmény egyik tanítója lesz.

LUÁCH
ADOMÁNYOZÁS
Legyen Ön is részese az egyik legszebb micvának,
a cedáká parancsolatának és segítse Hitközségünk
hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük!
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Szeptember 24.
Szombat
bejövetele: 18:19

Szeptember 25.
Szombat
kimenetele: 19:21
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sokaság érdeme hozzá fűződik.” (V. fej. 21.) Ezért
mind a szent Tajre és az összes micva, amelyeket
Izrael fiai megtartanak egészen a generációk végéig
Majse rábénut érdemesítik, ezért folytatja az
„Örökkévaló szolgájának” lenni azután is, hogy
„meghalt ott”.

Vözot háböráchá
(5Mózes 33:1–34:12.)
„És ez az áldás mellyel megáldotta Mózes, az Isten
embere, Izrael fiait halála előtt.” (5Mózes 33:1.)
Majse rábénu megáldotta Izraelt, hogy minden
egyes ember legyen az „Örökkévaló embere” a
„halála előtt”, vagyis, hogy életének utolsó
pillanataiban minden zsidó ember ragaszkodjon az
Örökkévalóhoz.

Hasonlóképpen magyarázza a Misnána is: „Ha én
nem magamért, ki értem? És ha csak magamért
vagyok mi vagyok?” (Atyák bölcs mondásai I. fej.
14.) Hiszen az ember életének napjai rövidebbek
annál mintsem, hogy tudjon tenni bármit is a
Teremtő tiszteletére. Halála után pedig, úgy áll:
„miután meghal az ember szabad a
micváktól.” (Sábesz traktátus 30.) Ezért a jó tanács:
tanítson másokat Tórára, és érdemesítse a
sokaságot, mert akkor a többiek szolgálata
érdemesíti őt halála után is. Így tanítja a Misna: „ha
én nem magamért” – ha én nem csak magamért
teszek, hanem másokat is tanítok, „ki értem” –
mindenki aki jó cselekedeteket tesz érdemesítenek
engem mintha én tettem volna. De ha csak
magamért vagyok, ha csak magamért teszek és
nem érdemesítek másokat „mi vagyok?” – mi az
erőm és mi a hatalmam ebben a rövid életemben; a
zloczovi Jisszáchár Dov-Beer rabbi, a Mövászér
Cedek szerzőjének tanítása alapján.

„Meghalt ott Mózes, az Örökkévaló szolgája Moab
országában, az Örökkévaló parancsára.” (5Mózes
34:5.) – A szakaszból az Apter rebe, Ráv Ávrahám
Jehosua Hesel azt tanítja, hogy Mózes még ott is, a
halála után az Örökkévaló szolgálja maradt és még
ott is teljesítette küldetését, amelyre küldte őt az
Ö r ö k k é v a l ó , – ú g y, a h o g y R á S I m o n d j a :
„magzatodnak adom: engedtem látnod azt
szemeiddel” (uo. uo. 4.) azért, hogy menjél és
mondd el Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak: az
eskü, amit esküdött a Teremtő nektek teljesült.
Aki Tórát tanít, és érdemesíti a közösséget, ennek a
közösségnek a Tórája és micváji érdemesítik őt,
mintha ő maga tette volna, még halála után is. Így
tanuljuk az Atyák bölcs mondásainál: „Mózes maga
volt az érdem és a sokaságot is érdemhez juttatta, a

Gut sábesz!

RÁV JOSZEF CVI DUSHINSKY JORCÁJTJA
Idén szeptember 20-áre esik a híres huszti, majd
jeruzsálemi rabbi, Ráv Joszef Cvi Dushinsky (1867–
1948) évfordulója, tisri 14. A rabbi Pakson látta meg a
napvilágot, Tóra-tudásának alapjait is ott szerezte,
majd Pozsonyban a Sévet Szófertől tanult. Felesége, a
„nagy trió” mádi tagjának, Ráv Winkler Mordecháj
Léb Seindel leánya lett. Házassága után Galántára
került rabbinak, utána Huszton sugározta Tóratudását, 1930-ban pedig a Szentföldre vándorolt, ahol
1932-ben jeruzsálemi főrabbinak választották meg.
Jeruzsálemben maga köré gyűjtötte az ottani magyar
gyökerű zsidókat, melyből idővel egy új haszid
közösség nőtte ki magát, mely aztán róla is lett
elnevezve. Miután Dushinsky rabbi askenáz, ráadásul
pressburgi hátterű volt, ezért a közösségben
keve r e d n e k a z a s ke n á z é s s z e f á r d s z o ká s o k .
Emlékéből fakadjon áldás!
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