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Szépen és békében telt el Svüesz
A vasárnap este beköszöntött Svüeszre
virágindákkal és koszorúkkal szépen
feldíszített, illatozó templom várta a
híveket a Kazinczy utcában. De a Szináj
hegyi kivirágzás emlékére nem csak a sül
borult zöldbe, hanem otthonaink is, ahol
számos házba azok a csokrok kerültek,
melyeket a Paskesz Sharon rebecen által
vezetett Női Clubban készítettek Arató
Judit segítségével az elmúlt héten.

HETISZAKASZ:
NÁSZÓ

פרשת נשא

Az minche-máriv imádságot követően a
szokásoknak megfelelően dvár Tajrékben
gazdag éjszakai virrasztást tartottak. Az
e l ő i m á d k o z ó k R . Ro s e n b e r g C v i
Elimelech, R. Fischer Jiszráél és R.
Domán Sije voltak.
Hétfőn, míg az egész nap sűrűn hulló
esőcseppek kitartóan ostromolták a
nagyzsinagóga Róth Miksa ólomüvegeit,
addig a szélsőséges időjárás ellenére is
szép számban összegyűlő közösség átéléssel telve mondta imáit. R. Zorger
cházán sajnos, a Szentföldön tomboló háborús helyzet miatt nem tudott
Budapestre utazni, ezért közösségünk tagjai még nagyobb kevonóval tanulták
át az éjszakát és imádkozták végig a janteveket, hogy minél hamarabb újból
béke költözhessen Erec Jiszroélbe!
1+1% FELAJÁNLÁS
Ha Önöknek is fontos elődeink hagyományainak megtartása és
a jövő nemzedékének való átadása, akkor kérjük támogassa a
MAOIH munkáját adója 1+1%-ának felajánlásával. Köszönjük!
Technikai szám: 0107
Magyarországi Orthodox Chevra Kadisa Alapítvány adószáma: 18742404-1-42
Amerikai Alapítványi Iskoláért Alapítvány adószáma: 19700557-1-42
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„És mikor Mózes
bement a
gyülekezés sátorába,
hogy beszéljen vele
(Isten), akkor hallotta
a hangot, mely szólt
hozzá a födél felől,
mely a bizonyság
ládáján volt, a két
kerub közül; így
beszélt vele.”

LUÁCH
Május 21.
Szombat
bejövetele: 20:03
Május 22.
Szombat
kimenetele: 21:21
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Miért áll „mondván nekik”? Elég lett volna azt írni:
„így áldjátok meg Izrael fiait: Áldjon meg téged...” S
még egy kérdés, miért egyes számban van a papi
áldás? Közösségben csak akkor lehet düchenolni,
ha van minjen.

Nászó
(4Mózes 4:21–7:89.)
A Noszau, a Nászó a leghosszabb hetiszakasz.
Tizenkétszer írja le a Tóra a törzsfők áldozatait.
Tizenkétszer pontosan ugyanazok a részletek
szerepelnek, csupán a törzsfők nevei változnak.
Más helyeken fontos micvákat csak egy betű
különbségből tanulunk. Miért nem egyben írja le az
összes noszi áldozatát?

A válasz, ha a zsidók békében és egységben
vannak, akkor a Tóra egyes számban viszonyul
hozzájuk, mint például a Szináj hegyi kinyilatkoztatás előtt: „[…] ott táborozott Izrael a heggyel
szemben.” (2Mózes 19:2.) RáSI ott úgy magyarázza:
„egy szívvel, egy emberként”.

Azt írja a RáMBáN, hogy a Teremtő tiszteletet akart
adni minden egyes törzsfőnök, ezért külön-külön
leírta neveiket és áldozataikat. Mutatni és tanítani
nekünk, hogy mindenki egyformán fontos,
mindenkinek a kóvedja, vagyis a tisztelete egyforma
előtte!

Bölcseink azt mondják, hogy nem talált a Teremtő
mást, ami tarthatja az áldást Izreal népén, csakis a
békét. Ezért kell, hogy egyes számban álljon
kajhénok áldása, mert csak akkor valósul meg, ha
béke és egység van. Ezért mondja a Tóra
„mondván nekik áldjon meg […]”, mert csak akkor
van áldás, ha egyes számban lehet mondani.

Rebe miPsiszche szerint azért áll külön minden
törzsfő áldozata, mert senki sem a másikat akarta
utánozni, hanem önszántából, azaz a saját
akaratából hozta az áldozatát.

Ezek alapján megérthetjük a kajhénok düchenolás
előtti brochéját is: „[…] aki megparancsolta
megáldani Izreal népét szeretettel” – megáldani
őket, mikor szeretettel vannak egymás iránt.

„És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: így
áldjátok meg Izrael fiait, mondván nekik: Áldjon
meg téged az Örökkévaló és őrizzen meg.
Világíttassa az ő arcát feléd és kegyelmezzen
neked. Fordítsa az Örökkévaló az arcát feléd és
szerezzen neked békét.” (4Mózes 6:22–26.)

Gut sábesz!
Paskesz Zev

RABBI MILLER SLOMÓ JORCÁJTJA
Idén május 20-ára esik a szécsényi főrabbi, Ráv Miller
Slomó (Salamon, 1862–1933) évfordulója, sziván 9.
Apja, Reb Nószon Miller is szécsényi rabbi volt, aki az
1868/69-es kongresszus idején az orthodoxia egyik
legnagyobb harcosa volt, a városban jesivát alapított,
melynek vezetését Reb Slomó vette át, illetve ő is adta
ki az apja írásait, Ávné Hásán címen a saját
kommentárjaival. Mint a szent emberek közül sokan,
lelkét sábesz kajdeskor adta vissza Teremtőjének; a
péntek estét még végigimádkozta a sülben, otthon
még kidüst végzett, dvár Tajrét mondott, majd
hirtelen meghalt. Felesége a nagytapolcsányi rabbi, a
Tajrasz Bar Nas szerzőjének leánya volt. A képen a
lebontott zsinagóga bimája látható, ahol Reb Slomó
42 éven keresztül olvasta a Tórát, mint a nagymúltú
közösség vezetője. Emlékéből fakadjon áldás!

2

