
Újabb kántorvendég érkezik sábeszkor 

Több örömteli programnak is helyszíne volt a múlt héten a Hanna 
Garden. Hétfőn Herczog Jutka és Medgyesi Andrea szervezésében 
tartottak női összejövetelt, minek keretében Paskesz Sharont is 
köszöntötték születésnapja alkalmából. Csütörtökön pedig Deutsch 
Róbert elnök úr Lea lánya ünnepelte bát micva ünnepségét barátnői 
körében. A két ünnepeltnek ezúton is kívánunk mázl tovot! 
Támuz 21-én Herczog Jutka és Hitközségből többen emlékeztek meg 
Reb Jákov Herczog zc”l hetedik jorcájtjáról a Gránátos utcai temetőben. 
Ros chódes sábeszkor újabb kántorvendége lesz a Kazinczy utcai 
nagyzsinagógának. A kóserságért felelős egyik rabbink fia, R. Stern 
Avigdor látogat el hozzánk, aki kiváló báál tfilá hírében áll, s korábban 
egy frankfurti orthodox zsinagógában rabbiskodott.  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HETISZAKASZ: 
MÁTOT – MÁSZÉ 

 פרשות מטות-מסעי

„Foglaljátok el az 
országot és lakjatok 
benne, mert nektek 
adtam az országot, 
hogy elfoglaljátok. 

És vegyétek birtokba 
az országot sors 

útján családjaitok 
szerint, […]” 

LUÁCH 
 Július 9.  
Szombat      

bejövetele: 20:23           
Holdújulás:         
péntek éjjel,                

21 óra 59 perc 9 rész  

Július 10.                  
Szombat   

kimenetele: 21:41 

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 



Mátot – Mászé  
(4Mózes 30:2–32:42. és 
4Mózes 33:1–36:13.) 
„[…] és szóltak Mózeshez: Szolgáid megszámolták 
a harcosok összegét, kik kezünk alatt voltak és nem 
hiányzik közülünk senki. Hoztuk tehát az 
Örökkévaló áldozatát […]” (4Mózes 31:49-50.) A 
Talmudban (Sábát 64.) úgy áll, „nem hiányzik 
közülünk senki” – senki sem követett el bűnt. Majse 
rábénu azt kérdezte: ha így van, akkor minek kell 
áldozat? Azt válaszolták: ha bűnt nem is követtünk 
el, bűnös gondolatoktól nem voltunk mentesek.


Miért vártak eddig, miért nem rögtön a háború után 
hozták az áldozatot? Kezdetben azt gondolták, 
hogy csupán a gondolatokért egyedül, bűn nélkül, 
mivel nincs „benne semmi” nem kell áldozat. 


A z o n b a n a m i k o r h a l l o t t á k a z e d é n y e k 
kaserolásának, kiégetésének törvényeit, – habár, az 
edény tiszta teljesen, nincs benne semmi tiltott 
dolog, nincs rajta tiltott étel maradéka sem, mégis, 
– a falába beivódott tiltott ízt ki kell kaserolni, ki kell 
égetni. Ebből tanulták hogy a bűnös gondolat ami 
beivódik az emberbe, habár nincs benne 
cselekedett, ez maga is egy tiltott dolog és meg kell 
tisztulni tőle, csakúgy ahogy az edénynek meg kell 
tisztulnia a beivódott nem kóser ízektől. Ahogy az íz 

is lényeges, a gondolat is mint a cselekedet és kell 
rá áldozat, engesztelés (Chidusé háRim).


„Építsetek magatoknak városokat gyermekeiteknek 
és aklokat juhaitoknak, de ami kijön szátokból 
tegyétek meg.” (4Mózes 32:24.) Egy pénz sóvár 
embernek, – aki állandóan csak a vagyonával van 
elfoglalva, és emiatt aggódik – nem lehet hinni, mert 
a pénz utáni vágya leviszi az igaz útról.


God és Reuvén fiai azt mondták: „[…] juhaklokat 
építünk majd itt jószágunknak és városokat 
gyermekeinknek.” (4Mózes 32:16.) Először a nyájról, 
vagyonukról akartak gondoskodni, és csak utána 
gyermekeikről. Majse rábénu viszont így mondta 
nek ik : „Ép í tsetek magatoknak városokat 
gyermekeiteknek és aklokat juhaitoknak.” Ne a 
lényegtelenből csináljatok fontosat, hanem fordítva, 
először városokat gyermekeiteknek és utána 
aklokat juhaitoknak. 


Először gondoskodjatok a gyermekeitekről, a 
családjaitokról és csak utána a vagyonotokról! Ha 
sikerül ezt a rossz tulajdonságot – jobban szeretni a 
vagyont, mint családotokat – k i í r tanotok 
magatokból, akkor „minden ami kijön a szátokból 
tegyétek meg”: el lehet majd hinni szavaitokat, bízni 
benne hogy meg fogjátok tartani (Kszáv Szajfer).



 
Gut sábesz! 	 	 Paskesz Zev
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REB TEITELBAUM MOSE JORCÁJTJA 
Idén július 8-ára esik a sátoraljaújhelyi rebe, a híres 
műve után ישמח משה-nek is nevezett Reb Teitelbaum 
Mose (1759–1841) évfordulója, támuz 28. Reb Mose 
anyai nagybátyjának, Árje Léb Lopatiner stizeni 
gáonnak volt a tanítványa, aki később, a „lublini 
látónál” tett látogatása után fordult a haszidizmus 
felé. Életéről számos csodatételt mesélnek a mai 
napig, hozzá fűzik Kossuth meggyógyítását is. Életét 
átjárta a Messiás-várás, úgy mesélik, hogy minden 
peszách előtt egy kosárba készített maceszt és bort, 
hogyha eljönne a Messiás, akkor ne kelljen időt 
vesztegetnie külön még a pakolással is. Döntvényei a 
 תפלה a zsoltárokra vonatkozó munkája pedig ,השיב משה
 címen jelentek meg. Leszármazottjai a szatmári למשה
és szigeti dinasztiák alapító lettek, öröksége ma is 
virágzik. Emlékéből fakadjon áldás! 
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