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Örömökben gazdagon telt Szukkot
Hála az Örökkévalónak szépen és örömökben gazdagon telt Szukkot
ünnepe. A Kazinczy utcai nagyzsinagógában a sátoros ünnep alatt végig
majd Szimchesz Tajrekor is szentföldi vendég-kántor, R. Udi Hershler
imádkozott elő. Az ünnepi szüdéket, csakúgy mint a félünnepi
étkezéseket a Hanna Garden Glatt Kóser Étterem hatalmas udvari
szükkéjében lehetett elfogyasztani. S a sátorba a hagyományos uspizin
mellett nem csupán a jó falatok, de többször az élő zene is
vendégeskedett. A kántor és a cibúr mellé egyszer a neves Rajkó zenekar
húzta; Füzy Gábor pedig a Kazinczy Club programján zongorázott.
Félünnepen Csizmadia Ede ünnepelte bár micvóját, kinek ezúton is
kívánunk mázl tovot, s hogy haladjon tovább a Tóra útján! Az orthodox
imaházak szükkéi mellett mint mindig, a Wesselényi utcai iskola
udvarán is állt sátor, ahol az ottani növendékek mellett a Lativ Kolel is
ott tartotta az ünnepet.

HETISZAKASZ:

NOÁCH

פרשת נח
„És én megkötöm
szövetségemet
veletek, hogy ne
irtassék ki többé
semmi test sem
özönvíz által és ne
legyen többé özönvíz,
hogy megrontsa a
földet. ”

LUÁCH
Okt. 8. Szombat
bejövetele: 17:51

ADOMÁNYOZÁS
Legyen Ön is részese az egyik legszebb micvának,
a cedáká parancsolatának és segítse Hitközségünk
hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük!
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Okt. 9. Szombat
kimenetele: 18:53

Okt. 6. Holdújulás:
szerda délután,
12 óra 11 perc 12 rész
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feddhetetlen volt, hogy még abban a romlott
generációban is cádik tudott maradni, ezért láthatta
a gonoszok pusztulását. Akik azt mondják, hogy
csak az ő nemzedékében volt feddhetetlen, s
Ábrahám generációjában meg sem lett volna
említve, azok szerint ez egy világító kő volt, hiszen
Noé nem láthatta a gonoszok pusztulását (Édusz
bJöhoszef).

Noách
(1Mózes 6:9–11:32.)
„Ezek Noé nemzetségei. Noé igaz, feddhetetlen fér
volt a nemzedékében […]” (1Mózes 6:9.) – Miért áll
kétszer a mondaton belül Noé neve? Tudjuk, hogy a
héber betűknek számértéke is van. Noé – – נח
nevének számértéke 58. Ha megnézzük a
kronológiát, Ábrahám 58 éves mikor Noé meghal. A
mondatot tehát úgy is értelmezhetjük: „Ezek Noé
nemzetségei.  נח58 évet volt egy igaz feddhetetlen
fér nemzedékében” – ez pedig Ábrahám volt.

„És cselekedet Noé mind a szerint, amint
megparancsolta neki az Örökkévaló.” (1Mózes 7:5.)
RáSI szerint ez a bárkába való jövetelt jelenti. Meg
kell értenünk, hogy miért számít ez dicséretnek,
hiszen muszáj volt megtennie. A 6. fejezet 14.
mondatában amikor az áll: „készíts magadnak
bárkát gófér fából” azt kérdezi RáSI, hogy miért
pont ezt a menekülést választotta neki az
Örökkévaló? Válasza, hogy az emberek lássák Noét
120 évig foglalkozni a bárka építésével. Kérdezték
tőle mi ez, mit építesz? Noé pedig válaszolt: az
Örökkévaló özönvizet fog hozni a földre, el fogja
pusztítani a világot. Talán ettől jó útra térnek.
Viszont, amikor látta, hogy a generáció ai ettől
sem térnek le bűnös útjukról gondolhatta volna azt
Noé, hogy más úton is meg tud majd menekülni. Ő
azonban nem változtatott, hanem úgy tett ahogy az
Örökkévaló parancsolta (Rabbi Chájim Ávrohom
Ornstein).

„Világosságot csinálj a bárkának […]” (1Mózes
6:16.) RáSI erre két magyarázatot hoz: vannak akik
azt mondják, hogy ez ablak volt, mások szerint
drágakő, egy világító kő volt. Mi itt a vita? A Vájéro
hetiszakaszában úgy áll: „[…] ne tekints hátra […]”
(1Mózes 19:17.), mert aki nem saját érdemében
menekül meg, hanem úgy mint Lót, aki Ábrahám
érdemében lett megmentve, az nem érdemes arra,
hogy lássa a gonoszok pusztulását. Szakaszunk
elején RáSI két magyarázatot hoz: „Noé igaz,
feddhetetlen fér ú volt nemzedékében […]”
( 1 M ó z e s 6 : 9 . ) , v a n n a k a k i k e z t é rd e m re
magyarázzák, vannak akik nem. Íme, itt nálunk az,
hogy mit jelent ez a szó, hogy „Világosságot csinálj
a bárkának” – ettől a vitától függ. Akik azt mondják,
hogy ablak volt, szerintük Noé a nemzedékében

Gut sábesz!

RÁV SCHATTIN SIMON JORCÁJTJA
Idén október 7-ére esik a neves sárospataki rabbi, Ráv
Schattin Simon háKohén (1804–1859) évfordulója,
chesván 1. Régi papi család sarja, kinek ősei egészen
Éli főpapig vezették vissza családfájukat. Az akkor
Oroszországhoz tartozó Laszkban született; 20 évesen
már jesivát vezetett Amszterdamban és vallásjogi
levelezésben állt a híres pozsonyi Chátám Szóferral. A
nagy pressburgi rabbi közbenjárására került
Hegyaljára, ahol először Mádon, majd Tokajban volt
melámed, 1835-ben pedig sárospataki rabbinak
választották. Schattin rabbi híres volt aszkéta
életmódjáról, hogy telente nem riadt vissza attól sem,
hogy léket vágjon a Bodrog vízébe a reggeli rituális
merülése alkalmával. Munkáit már életében ki
szerette volna adatni, azonban azokat egy útja során
elvesztette, ám később, csodával határos módon mégis
előkerültek s így utódai  כהנת עולםcímen mégis ki
tudták nyomtattatni. Emlékéből fakadjon áldás!
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Paskesz Zev

