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Cházák, cházák vönitcházék!

HETISZAKASZ:

DVÁRIM

פרשת דברים

Szép sábesz keretében fejeztük be Mózes negyedik könyvét. Ros chódes
áv szombatján, ahogy korábban írtuk, R. Stern Avigdor, Hitközségünk
egyik kósersági felügyeletét biztosító rabbijának, Ráv háGáon Stern
Smuél Eliezer fia érkezett a Szentföldről, hogy megcsillogtathassa báál
tfila tudását. A sálesüdesz keretében tartott női előadáson pedig
Paskesz Sharon örvendeztette meg izgalmas előadással a hallgatóságát.

„Ne féljetek tőlük,
mert az Örökkévaló,
a ti Istenetek az, aki
harcol értetek.”

Újabb előadással bővült az online bészmedresünk. A Hitközség
internetes közösségi oldalán Paskesz Zev csütörtök esti tanításai mellé
csatlakozott be Szántó-Várnagy Binjomin rabbijelölt hétfő esti
hetiszakasz magyarázataival. A jelenleg a berlini orthodox
rabbiképzőben tanuló Reb Binjomin a híres pozsonyi Chátem Szófer
tanításait építi be friss előadásaiba. Az előadások visszanézhetők.

bejövetele: 20:18

Képünkön a múlt hét csütörtök reggeli ima utáni, dvár Tórákban
gazdag étkezés látható, a Jiszmách Mose tiszteletére.

Július 10.

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
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LUÁCH
Július 16.
Szombat

Szombat
kimenetele: 21:34
böjt kezdete: 20:35

Július 11.
vasárnap
צום תשעה באב
böjt vége: 21:33

2021. JÚLIUS 13. - 5781. ÁV 4.
Vannak akik azt mondják, hogy a Tóra csak azért
lett adva, hogy a sivatagi vándorlás során betartsuk
törvényeit, olyan helyen, ahol nem laknak emberek,
vagy Izrael földjén ahol a zsidó nép saját földjén
lakik és más népek nem zavarják őket. A
száműzetésben viszont, más népek között,
felvilágosult kultúrákban nem szabad elkülönülnünk
és tartanunk a Tórát, és a parancsolatait. Ezért még
mielőtt bementek Izrael fiai Erecbe, elmagyarázta
nekik Majse rábénu hetven nyelven, hogy bárhova
vetődnek is, bármilyen népek között is lesznek,
kötelező nekik megtartani a Tórát és parancsolatait,
mert az minden idők fölött áll és minden helyen
érvényes és soha nem fog változni (Kszáv Szajfer).

Dvárim
(5Mózes 1:1–3:22)
„A Jordánon túl, Moáb országában hozzákezdett
Mózes, elmagyarázta ezt a tant…” (5Mózes 1:5.)
Elmagyarázta ezt a tant – azt mondja RáSI: hetven
nyelven magyarázta nekik.
Volt egyszer egy Din Tajre Simon és Lévi között.
Simon egy kereskedő volt, aki megbízta Lévit a
fuvarost, hogy szállítsa el áruját Lipcsébe, az éves
nagyvásárra. Mivel a vásár kora tavasszal volt és az
árut Lengyelországból kellett átszállítani, Lévinek
bizony meg kellett küzdenie az esővel, sárral, de
még a tavaszi fagyokkal is. Sajnos a körülmények
úgy hozták, hogy az áru csak a vásár után érkezett
meg Lipcsébe. Simon Bész Din elé hívta Lévit, hogy
térítse meg kárát. Mivel Lévi egyszerű ember volt,
mindenki meglepődött, hogy senkitől sem kért
tanácsot mit kell mondania a Bész Din előtt. Mikor
kérdezték, azt mondta én magam fogom
elmagyarázni a rabbiknak miért nem kell semmit
sem fizetnem. Ezt mondta, illetve inkább kérdezte a
bíróság előtt: „Mikor és hol adta az Örökkévaló a
Tórát? Sziván hónapjában, a sivatagban. Na ugye,
akkor és ott gyönyörű, száraz idő volt. Hogyan
kötelezne a Tóra, hogy megfizessem Simon kárát,
mikor nekem a lovaimmal és szekeremmel
Krakkóból kellett átvinni az árut esőben és sárban?”

„Hogyan viseljem el magam fáradalmatokat,
terheteket és pörlekedéseteket?” (5Mózes 1:12.) A
Rámbán szerint a mondat magyarázata a
következő: „Fáradalmaitokat” – tanítani a népet
Tórára úgy, ahogy Majse rábénu mondta Jiszrajnak:
„és tudatom az Örökkévaló törvényeit és
tanait.” (2Mózes 18:16.) „Terheteket” – Mózesnek
imádkozni kellett minden egyes emberért akinek
valami córesze volt, ugyanúgy áll szintén Jiszrajnál:
„[…] jön hozzám a nép kérni az Örökkévalót” (uo.)
„Pörlekedéseteket” – bíráskodni felettük, kibékíteni
a vitás ügyeiket, úgy ahogy áll: „és én ítélek ember
és felebarátja között” (uo.). Ez a három feladata van
egy zsidó vezetőnek.
Gut sábesz!

RÁV SNYDERS JÁKOV JORCÁJTJA
Idén július 14-ére esik a győrszigeti rabbi, a neves
T ó r a - t u d ó s R áv S ny d e r s J á k o v ( 1 8 3 3 – 1 9 0 4 )
évfordulója, áv 5. A rabbi Amszterdamban született és
először a németországi Schwabachban, Ávrahám
Dávid Wechslernél, majd Würzburgban Séligman
Beer Bamberger rabbinál tanult, végül pedig
Pozsonyban a Ktáv Szófertől szerezte rabbidiplomáját.
Rövidebb ideig először a szentgyörgyi, majd a
nagymagyari kiléket szolgálta, majd 1874-ben a
három évvel korábban alapított győri orthodox
hitközségnek sikerült megnyerni személyét. Élete
végén súlyos betegség szólította el hivatalából, de a
hitközség ígéretet tett neki, hogy fiát Snyders BenCion (1875–1944) rabbit választják helyébe, aki 1930ban még egy kisebb jesivát is nyitott a városban, ahol
a vészkorszakig szolgált. Emlékéből fakadjon áldás!
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Paskesz Zev

