
Köszönjük a támogatásokat!  
Különlegesen szép szombaton vehettek részt a Kazinczy utcai 
nagyzsinagógában imádkozók a kilében vendégeskedő R. Jechezkiél Cvi 
Zorger kántorral. A sálesüdeszen dvár Tórát mondott R. Paskesz Zev 
Hitközségünk vallási elöljárója, illetve a szombat két illusztris vendége, 
R. Frölich Róbert neológ országos főrabbi és R. Szabó György, a Mazsök 
elnöke. A gazdag sábeszi lakoma megteremtését és Zorger kántor 
utaztatását nagyonalúan támogatta Richard Gluck, továbbá Nathan 
Herzog, Moshe Berkowitz és Mordche Berkowitz. Skajach!                        

Megújult az orthodox Sász Chevra teakonyhája. Aviv Zada önzetlen 
felajánlásának köszönhetően teljes átalakításon mehetett keresztül a 

Sász Chevra konyhája, 
melyből egy ízlésesen 
kialakított kávézó lett, 
ahol az imádkozások és 
Tóra-tanulások között 
frissülhet fel az ember. 

Június 4-én összeült a 
Hitközség harmadik 
e se t i munkacspor t 
megbeszélése, melynek 
témája a Wesselényi 
utcai oktatási központ 

volt. Gubis Csaba igazgató beszámolt a diákok kimagasló tanulmányi 
eredményéről és az oktatás nívós színvonaláról, melyek széles körben 
való ismeretését a jövőben sokkal inkább ki kell használnunk a létszám 
növelése érdekében. A megbeszélésről jegyzőkönyvet küldünk.  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HETISZAKASZ: 
KORÁCH 

 פרשת קרח

„És szólt az 
Örökkévaló 

Áronhoz: Én pedig, 
íme adtam neked 

ajándékaim őrizetét; 
Izrael fiainak minden 

szentségei szerint 
neked adtam azokat 

fölkenetési 
ajándékul és 

fiaidnak, örök 
törvényképen.” 

LUÁCH 
 Június 11.  

Szombat  
bejövetele: 20:22  

Június 12.       
Szombat   

kimenetele: 21:44 

ADOMÁNYOZÁS 
Legyen Ön is részese az egyik legszebb micvának, a 

cedáká parancsolatának és segítse Hitközségünk 
hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük! 

Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt. 1138 Budapest, Váci út 193.  
Számlaszám: HU32-10102244-67509800-01005003  

SWIFT/BIC kód: BUDAHUHB 



Korách  
(4Mózes 16:1–18:32.) 
„Összegyülekeztek Mózes és Áron ellen és mondták 
nekik: Elég nektek! Mert az egész község, mindnyájan 
szentek és közöttük van az Örökkévaló; miért 
emelkedtek hát az Örökkévaló gyülekezete 
fölé?” (4Mózes 16:3.) „Felbuzdultak Mózes ellen a 
t á b o r b a n , Á r o n a z Ö r ö k k é v a l ó s z e n t j e 
ellen.” (Zsoltárok 106:16.) – Ez volt mindig, és maradt 
is a hőbörgők útja. Fogást találni a cádikokon, az 
Örökkévaló útján járókon. Ha nem foglalkoznak a 
világi dolgokkal, csak a Tórával és a Teremtő 
szolgálatával, akkor az a vád, hogy „mihasznák” 
semmi szükség rájuk. Ha viszont igen, foglalkoznak a 
világi dolgokkal, a közösség ügyeivel, akkor: „minek 
vesztegetik az idejüket, üljenek csak a zsinagógában”.


„Felbuzdultak Mózes ellen a táborban” – Mózes a 
sátrában ült és Tórát tanult a táboron kívül. Neki a 
fentebbiek közül az elsőt rótták fel: mit használ ez a 
közösségnek? „Áron az Örökkévaló szentje ellen” – 
Áron viszont a nép között maradt, békítette az 
embereket, és mindenki gondját, baját magára vette. 
Neki tehát azt mondták: „az Örökkévaló szentjének a 
zsinagógában a helye.” 


Mintha csak nekünk szólna ez a tanítás, amit Rabbi 
Naftole miRopsitz mondott. Amikor nem foglalkozunk 
a közösség ügyeivel, akkor „bátlenek”, ügyetlenek, 
semmirekellők vagyunk. Mikor beleártjuk magunkat a 

közösség dolgaiba, akkor „miért nem megyünk inkább 
a tanházba?”


„Megnyitotta a föld a száját és elnyelte őket és 
házaikat, meg minden embert, ki Kóraché volt és az 
egész vagyont.” (4Mózes 16:32.) Miért pont az volt a 
büntetésük, Kóráchnak, és gyülekezetének, hogy 
elnyelte őket a föld? Mózes a legszerényebb ember 
volt, magát a legalacsonyabbnak tartotta a föld 
színén,  mégis azzal vádolták: „[…] miért emelkedtek 
hát az Örökkévaló gyülekezete fölé?” (4Mózes 16:3.) 
Ezek szerint még egy ilyen szerény embert is azzal 
vádoltak, hogy túl magas. Nem maradt tehát más 
számukra mint lejjebb kerülni a Mózesnél, a föld színe 
alá (Rabbi Wolf miSztrikow).


„Azért te és egész közösséged, kik összesereglettek 
az Örökkévaló ellen – Áron pedig mi ő, hogy 
zúgolódtok ellene?” (4Mózes 16:11.) Úgy áll az Atyák 
bölcs tanításainál (V. fej. 20.) „Mely vita az, ami az 
Örökkévaló nevéért  van: ez Hilél és Sámáj vitája.  Ami 
nem az Örökkévaló nevéért van ez pedig Kóráchnak 
és gyülekezetének vitája.” Miért nem áll Kóráchnál  
vitájuk Mózessel és Áronnal, úgy mint Hilélnél és 
Sámájnál megemlíti a Misna mindkét felet? A válasz: a 
Tóra maga tanúskodik: „kik összesereglettetek az 
Örökkévaló ellen”, gyülekezetük igazából a Teremtő 
ellen volt. „Áron pedig mi ő” – neki semmi része sem 
volt a vitában, ezért a Misna meg sem említi (Rabbi 
Áron miÁtsukov).



 
Gut sábesz! 	 	 Paskesz Zev
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RÁV FUCHS MOSE CVI HIRSCH JORCÁJTJA 
Idén június 11-ére esik a neves Tóra-tudós, a 
nagyváradi főrabbi, Ráv Fuchs Mose Cvi Hirsch 
(1843–1911) évfordulója, támuz 1. A nagymúltú 
pozsonyi jesiva kiváló diákja, aki a 20. századforuló 
orthodoxiájának egyik zászlóhordozója lett, – nem 
mint a gyűlés tagja, de éppen Nagymihályon 
tartózkodott a híres rabbitalálkozó idején, ahol mint 
fiatal bócher tette magáévá az ott elfogadott pontokat.
1874-ben először apja örökébe, a vágszeredi 
hitközségbe, majd 1881-től a nagyváradi orthodox 
közösség élére választották rabbinak. Ráv Fuchs 
hatalmas tudása ellenére nem gyarapította a 
reszponzumírók táborát, azonban az általa felállított 
jesivában egy újabb generáció Talmud-chóchemet 
nevelt ki, akik a Tóra fényesen világító fáklyái lettek 
szerte az országban. Emlékéből fakadjon áldás! 


	HETISZAKASZ:
	Luách
	ADOMÁNYOZÁS
	Köszönjük a támogatásokat!
	RÁV FUCHS MOSE CVI HIRSCH JORCÁJTJA
	Idén június 11-ére esik a neves Tóra-tudós, a nagyváradi főrabbi, Ráv Fuchs Mose Cvi Hirsch (1843–1911) évfordulója, támuz 1. A nagymúltú pozsonyi jesiva kiváló diákja, aki a 20. századforuló orthodoxiájának egyik zászlóhordozója lett, – nem mint a gyűlés tagja, de éppen Nagymihályon tartózkodott a híres rabbitalálkozó idején, ahol mint fiatal bócher tette magáévá az ott elfogadott pontokat.1874-ben először apja örökébe, a vágszeredi hitközségbe, majd 1881-től a nagyváradi orthodox közösség élére választották rabbinak. Ráv Fuchs hatalmas tudása ellenére nem gyarapította a reszponzumírók táborát, azonban az általa felállított jesivában egy újabb generáció Talmud-chóchemet nevelt ki, akik a Tóra fényesen világító fáklyái lettek szerte az országban. Emlékéből fakadjon áldás!
	Korách  (4Mózes 16:1–18:32.)

