
A Tóra örömünnepe a Kazinczy Sulban 
A Smini ácereszi és Szimchesz Tajrei Isten-tiszteletek a Kazinczy utcai 
orthodox nagyzsinagógában a következőképpen alakulnak:

 שמיני עצרת ושמחת תורה
 (Gyertyagyújtás szept. 27-én) ערב יום טוב א’ הדלקת הנרות: 18:13

 (Minche és máriv szept. 27-én) ערב יום טוב א’ מנחה ומעריב: 18:20
 (Sáchrisz és muszáf szept. 28-án) שחרית ומוסף ביום טוב א’: 09:00

 (Minche szept. 28-án) מנחה ביום טוב א’: 18:10
 (Máriv szept. 28-án) מעריב בליל שני: 18:50

 (Sáchrisz és muszáf szept. 29-én) שחרית ומוסף ביום טוב שני: 09:00
 (Minche szept. 29-én) מנחה ביום טוב שני: 18:10

 (Máriv és ünnep vége szept. 29-én) מעריב במוצאי יום טוב שני: 19:13

בחול
(Sáchrisz szept. 30.–okt. 1-jén) שחרית: 08:00

(Minche okt. 1-jén) מנחה 18:10
(Máriv okt. 1-jén) מעריב: 18:40

Kedd  estétől  egészen  másnapig  a  Tóra  örömünnepe  kapcsán 
cukorkaesős, vidám Tóra-olvasásokat tartunk. Az előimádkozó továbbra 
is a megkapó hangú R. Udi Hershler lesz. A Hanna Garden Glatt Kóser 
Étteremben egy ünnpei étkezés ára 6.000 Ft, de ha valaki kettőre fizet 
be,  akkor  10%  kedvezményt  kap,  ha  pedig  négyre,  akkor  20% 
kedvezményt  biztosítunk  számára.  Smini  ácereszkor  még  szokás  a 
szukkában enni. Várjuk Önt is a közös imádkozásokra és ünneplésre! 
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HETISZAKASZ: 

BRÉSIT 

  פרשת בראשית 

„Megáldotta őket 
Isten és mondta nekik 
Isten: Szaporodjatok, 

sokasodjatok, 
töltsétek be a földet 

és hódítsátok meg; és 
uralkodjatok a tenger 
halán, az ég madarán 
és minden élőn, mely 

mozog a földön.” 

LUÁCH 
Október 1.  

Szombat      
bejövetele: 18:05           

Október 2.                  
Szombat   

kimenetele: 19:07  

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 



Brésit 
(1Mózes 1:1–6:8.) 
Az írott tan ב-szel kezdődik, בראשית, a szóbeli tan 
 és beszélj róluk […]„ .מאימתי קורין את שמע ,mel-מ
 Bölcseink úgy – (.Mózes V. 6. 7) ”ודברת בם […]
magyarázzák, róluk beszélj, ne pedig más dolgokról 
(Joma traktátus 19.). Az írott és a szóbeli tan legyen 
beszéded tárgya, ne pedig hiába való szavak.


„És mondta az asszony a kígyónak: A kert fáinak 
g y ü m ö l c s é bő l e h e t ü n k ; d e a z o n f á n a k 
gyümölcséből, mely a kert közepén van, úgy 
mondta Isten, ne egyetek abból és ne nyúljatok 
hozzá, nehogy meghaljatok.” (1Mózes 3:2–3.) 
Kérdés, miért tette hozzá Éva, hogy nem szabad 
hozzá sem érni, egy további kérdés pedig, hogy 
miért kezdi azzal hogy: „a kert fáinak gyümölcséből 
ehetünk”? 


Úgy áll a Sulchán Áruchban (Orách Chájim 617. 
fej.), hogy Jom kipurkor nem kell tartózkodni attól, 
hogy élelmiszerhez érjünk, ezzel szemben 
Peszáchkor nem szabad chomechez, kovászoshoz 
nyúlnunk nehogy együnk belőle. Mi a különbség? 
Peszáchkor, chomecen kívül mindent szabad 
ennünk, ezért félő, hogyha kézbe veszünk valamit, 
akkor ennénk is belőle. Nem így azonban Jom 
kipurkor, amikor teljes böjt van nem kell tartanunk 

ettől. Így megérthetjük Éva szavait is. Mivel csak a 
tudás fája volt megtiltva, a többi gyümölcsből 
viszont fogyaszthattak, ezért azt gondolta, hogy 
ugyanúgy mint Peszáchkor nem szabad hozzá sem 
nyúlni nehogy fogyasszon gyümölcséből. Ezért is 
kezdi azzal szavait , hogy „a kert fá inak  
gyümölcséből ehetünk”, ezért viszont „mely a kert 
közepén van, úgy mondta Isten, ne egyetek abból 
és ne nyúljatok hozzá”, mintha azt is mondta volna 
a Teremtő, hogy ne is nyúljanak hozzá, nehogy 
egyenek belőle (Rabbi Méir Ásh miEisenstat).


„És készített az Örökkévaló az embernek és 
feleségének bőrköntösöket és felöltöztette őket.”
(1Mózes 3:21.) Miért pont „bőrköntösöket”? Úgy áll 
a Sulchán Áruchban (Orách Chájim 223. fej.), hogy 
aki új ruhát vesz fel annak sehechejonu áldást kell 
mondani, és azt mondják neki: használd el és újítsd 
meg. De ha valaki új cipőt vagy más olyan 
ruhadarabot ölt fel, ami állatbőrből van, amiért meg 
kell ölni egy állatot, hogy ezt elkészítsék, akkor nem 
mondják ezt, mert: „[…] irgalma rajta van mind az ő 
művein.” (Zsoltárok 145:9.). Ezért nem mondanak 
sehechejonu áldást sem. Mivel Ádám és Éva 
meztelenek voltak, és meztelen embernek nem 
szabad áldania, azért az Örökkévaló bőrköntöst 
készített nekik, hogy így mentesek legyenek az 
áldástól (Cofnát Pánéách).


Gut sábesz! 	 	 Paskesz Zev
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A KOL ÁRJE JORCÁJTJA 
Idén szeptember 30-ára esik a קול אריה szerzőjének, a 
híres Ráv Schwartz Ávrahám Jehuda háKohén (1824–
1883) rabbi évfordulója, tisri 24. Hegyalja-Mádon 
született, ahol az akkori rabbi, Lipschitz Árje Léb 
mellett tanult, majd Chátám Szófer egyik kiválósága 
lett, szmicháját pedig a verbói Löw Binjámin Wolftól 
nyerte. Feleséget Sátoraljaújhelyen talált Rebecen 
Feige személyében, akinek a hagyomány szerint az 
újhelyi rebe, Teitelbaum Móse jövendölte meg a 
nagyszerű frigyet. 1861-ben Beregszászra hívták, ahol 
két évtizedet működött, mígnem szülővárosának 
sikerült visszanyernie a Tóra egyenes sugároszlopát 
1881-ben. Chájim Halberstam, a híres cánzi rebe 
Schwartz rabbit legtöbbször, mint az „ungarisher 
gáon”-t emlegette, utalva ezzel arra, hogy az 
országban őt tartja az egyik legkiemelkedőbb Tóra-
tudósnak. Emlékéből fakadjon áldás! 
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