
Elul-köszöntő most és 90 éve 
Röé  szombatját  méltó  módon  ünnepelték  a  fővárosi  vallásos  zsidók  a 
Kazinczy  utcai  orthodox  nagyzsinagógában,  ahol  Jiszráél  Erlich  bécsi 
kátnor  vendégeskedett  és  imádkozott  elő.  A templomban  elhangzott  ősi 
dallamok a gazdag szüdék mellett  is  folytatódtak a  Hannában és  a  Sász 
Chevrában. Elul hónap beköszönte kapcsán került szerkesztőségünk kezébe 
a Zsidó Ujság egy 1931-es száma, melyben Ráv Fischer Mordche Efrájim 
Fischl (Fülöp, 1877–1940) sárospataki főrabbi beszédét idézik a megtérés 
hava  alkalmából  (az  itt  részletében  közölt  dróse  a  Hitközség  honlapján 
olvasható teljes formában): 
„Lásd,  Én  adok  elétek  áldást  és  átkot:  az  áldást  hagyha  hallgattok  az 
Örökkévaló  Istenetek  parancsolataira  és  az  átkot,  ha  nem  hallgattok. 
»Lásd!« A zsidóság éber látást követel híveitől. »Nem rejtekben beszéltem 
Én, sötét országnak helyén« (Jesájo  45:19.) Kutass, fürkéssz, a lét végső 
okai után. Törd fejedet az élet nagy problémáinak megoldásán. De ne bízd 
el  magadat.  Ne  tulajdonítsál  korlátlan  hatalmat,  képességeket,  gyönge, 
véges  elmédnek.  Ne  ámítsd  magadat,  hogy  egyedül  emberi  elméddel, 
tudásoddal képes leszel a világegyetemből és életedből feléd áradó ezernyi 
ezer rejtély és titok nyitjára jutni! Balga hit, dőre beszéd! »A jó és rossz 
tudásának fájából ne egyél!« Ne képzeld, hogy te saját erődből meg tudod 
majd fejteni a jó és rossz iránti tudásnak örvénylő mélységű kérdéseit. […]
Ezért:  »esz  háb’rochó  áser  tismeü«,  áldás  a  látás,  a  tudás,  hogyha  a 
hallgatás,  a  figyelés  a  múltnak  tanításaira  csatlakozik  hozzá,  ellenőrzi, 
helyesbíti  azt.  De  »ükelóló  im  laj  tismeü«,  átokká  válik  az,  marcagoló 
kételyekkel tölti el az ember lelkét, hogyha az isteni Kinyilatkoztatás vezető 
jobbját  ellöki  magától.  Akkor  úgy jár,  mint  a  magas  hegységben vezető 
nélkül botorkáló hegymászó. […] Jaj annak, ki a vezető: a Hit nélkül akarja 
megmászni ama égbe meredő csúcsokat!”  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HETISZAKASZ: 

SOFTIM 

  פרשת שפטים 

„A tan szerint, melyre 
téged tanítanak és az 
ítélet szerint, melyet 
neked mondanak, 
cselekedjél; ne térj 
el az igétől, melyet 
tudtodra adnak, se 
jobbra, se balra.” 

LUÁCH 
Augusztus 9.           

 ב' דראש חודש, שופר

 Augusztus 13.  
Szombat      

bejövetele: 19:41           

Augusztus 14.                  
Szombat   

kimenetele: 20:49  

ADOMÁNYOZÁS 
Legyen Ön is részese az egyik legszebb micvának, 
a cedáká parancsolatának és segítse Hitközségünk 

hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük! 
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Softim  
(5Mózes 16:18–21:9.) 
„Két tanú vagy három tanú vallomása szerint 
ölessék meg a halálraítélt; ne ölessék meg, egy 
tanú vallomása szerint.” (5Mózes 17:6.) Úgy áll a 
Midrásban: kérdezték a bölcsességet a bűnösnek 
mi legyen a büntetése? Azt válaszolta nekik: a 
bűnösöket üldözze a rossz. Kérdezték a próféciát, 
azt mondta nekik: a bűnös lélek haljon meg. 
Kérdezték a Tajret, azt válaszolta: hozzon 
bűnáldozatot és az engesztelést szerez neki. 
Kérdezték az Örökkévalót, aki azt mondta, térjen 
meg és ez engesztelést szerez neki. Azt látjuk  
ebből, hogy két tanú – vagyis a bölcsesség és a 
prófécia által meg kell halnia a bűnösnek. De akár 
három tanú által is, hiszen még a Tóra szerint is 
áldozatot kell hoznia. Mi történik viszont abban az 
időben, amikor nincs Szentély és nem tud áldozatot 
hozni a bűnös, vagy nincs lehetősége mert 
anyagilag nem engedheti meg magának? „Két tanú 
vagy három tanú vallomása szerint ölessék meg a 
halálraítélt” – De „ne ölessék meg, egy tanú 
vallomása szerint” – az  egyetlenegy, az Örökkévaló 
által ne ölessék meg, hanem térjen meg és 
megbocsájtatik neki (Ráv Ávrohom miNikolov).


„Midőn eldönthetetlen lesz előtted valami az 
ítéletben, vér és vér között, ítélet és ítélet között,  
sérelem és sérelem között, bármely peres ügy 

kapuidban […]” (5Mózes 17:8.) Ha eldönthetetlenek, 
érthetetlenek  lesznek előtted az ítéletek és az óriási 
fájdalmak amik a zsidó népet érik, „vér és vér 
között” – miért folyik annyi zsidó vér, „ítélet és ítélet 
között” – miért jönnek nap mint nap új ítéletek a 
zsidó népre, „sérelem és sérelem között” –  miért éri 
Izrael népét állandóan új és új sérelem, ha mindez 
eldönthetetlen, felfoghatatlan lesz számodra, 
tudjad, hogy azért jön mert „peres ügy van 
kapuidban” – a veszekedés, a gyűlölködés okozzák 
mind ezeket a fájdalmakat (Hámagid miKelem).


„Azon tan szerint, melyre téged tanítanak és az 
ítélet szerint, melyet neked mondanak cselekedjél; 
ne térj el az igétől melyet tudtodra adnak se jobbra 
se balra.” (5Mózes 17:11.) Azt mondja RáSI: még ha 
a jobbra mondják, hogy bal, vagy a balra hogy jobb 
akkor se térj el tőle. Pláne, ha a jobbra mondják, 
hogy jobb, és a balra, hogy bal. A RáMBáN 
magyarázata szerint ezt mondja RáSI: mikor neked 
úgy tűnik, hogy a jobbra mondják, hogy bal és a 
balra azt mondják, hogy a jobb, akkor is hallgatni 
kell szavaikra. Pláne, hogyha te tévedsz és 
egyáltalán nem is így van,  a jobbra mondják, hogy 
jobb, és a balra hogy bal. Mindig a Bölcsek szava 
az igaz, csak a te szemedben tűnik úgy, hogy 
fordítva van, mert a te értelmed messze van a Tóra 
bölcsességétől azért gondolod, hogy ők tévednek.


Gut sábesz! 	 	 Paskesz Zev
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RÁV TEITELBAUM NÁFTÁLI JORCÁJTJA 
Idén augusztus 11-ére esik a nyírbátori rabbi, 
Teitelbaum Náftáli (1860–1938) évfordulója, elul 3. 
Híres dinasztiából származik, dédapja a Jiszmách 
Mose volt Sátoraljaújhelyről, de felmenői mind híres 
rabbik, apja Teitelbaum Jiszráél Jákov Joel volovei 
(ökörmezői) rebe volt. Reb Náftáli 1895-ben költözött 
Nyírbátorra, amikor még az ott élő vallásos zsidók 
csupán egy imaegyletbe tömörültek, de az ő 
kitartásának hála 1909-ben önálló orthodox 
hitközséget tudtak alapítani. Vallási kérdésekben nem 
ismert könnyítést, ismert volt szigoráról, a 
modernizmus és a cionizmus minden formáját elítélte, 
ugyanakkor az özvegyek, árvák és szegény emberek 
legnagyobb pártfogolója volt. Temetésén a heszpedek 
több mint öt óráig tartottak, melyet ötezer ember 
hallgatott végig az időközben eleredő eső ellenére is. 
Emlékéből fakadjon áldás! 
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