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SZUKKOT, SMINI ACERET, SZIMHAT TORA, 

HANUKKA 

 

Szukkot / szükesz / סוכות 

(„sátoros ünnep”) 
 

Lev. 23:42-43: „Sátorokban lakjatok hét napig, Izrael minden szülötte sátorokban lakjék. 

Hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakattam Izrael fiait, amikor kihoztam 

őket Egyiptom földéről. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.”  

 

 tisri 15, 7/8 napos ünnep, majd smini aceret 

 zarándokünnep  

 par excellence  זמן שמחתנו :חג  

 ősz, őszi napforduló; betakarítás (חג האסיף, Ex. 23:16; 34:22; Deut. 16:13) 

 megtisztulás 

 első nap jom tov, utána: hol ha-moed 

 két micva: sátorban lakni: סוכה szukka / szüke; arbaa minim ארבעה מינים 

 

sátorban (szüke) lakozás  

 evés, alvás 

 sátor paraméterei  

 szkhakh (סכך), tető 

 Uspizin (hét vendég) a sátorban  

 

arbaa minim 

 lulav (pálmaág), etrog (citrus), hadasz (mirtuszág), arava (fűzfa) 

 rázni 

 szombaton nem 

 

liturgia 

 Hosanot (הושענה) 

 Hallel: Ps. 113-118  

 muszaf 

 dühenolás / papi áldás: Num. 6:24–26 

 hol ha-moed szombatján: Kohelet olvasása 

 

Hosana rabba )הושענה רבה( 

 tisri 21 (hol ha-moed utolsó napja) 

 a végén a fűzfaágról a levelek leverése 

 muszaf, szelihot 

 ítélet napja 

 

Smini Aceret / שמיני עצרת 

(„a nyolcadik nap ünnepe”) 
 

Num. 29:35:„A nyolcadik napon ünnepi összejövetel legyen nektek, semmi munkát és dolgot ne 

végezzetek.” 

 

 tisri 22 

 szukkot utolsó napja, de önálló ünnep 

 jom tov 

 ima az esőért 

 mazkir / jizkor 
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Szimhat tora / שמחת תורה 

(„a Tóra örömünnepe”) 

 tisri 23 

 galutban: jom tov, smini aceret második napja (Izraelben: smini aceret utáni nap) 

 az éves Tóra-olvasási ciklus újrakezdése  

 Tóraolvasás: Deuteronomium vége és Genesis eleje 

 hatan tora, hatan beresit 

 

Hanukka / חנוכה 

 nyolc napos ünnep, kiszlév 25-én kezdődik 

 posztbiblikus „ünnep”, nincs munkatilalom 

 Makkabeus (Hasmoneus) felkelés i.e. 167-től, Jeruzsálem felszabadítása i.e. 164 

 hanukkija (hanukkai-i gyertyatartó / menóra): 8+1 ágú 

 samesz-gyertya 

 Maoz cur  

 hanukka-gelt; trenderli (drejdli / szevivon); נס גדול היה שם / פה; játékok 

 liturgia: al ha-niszim-betét, teljes Hallel (de nincs muszaf) 

 


