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Új imaidők és készülődés Chanukára
A múlt héttől kezdve a megszokott, naplementéhez igazított minche és
máriv imádságok mellett a Kazinczy utcai Orthodox Sász Chevrában
hétköznaponként bevezetésre került a korai, 12:45-kor kezdődő délutáni
ima és a kései, 20:30-kor kezdőd esti ima is. Az új imaidők
állandósításával a vallásos fővárosi zsidóság igényeit kívánjuk kielégíteni,
hogy a napi elfoglaltságok mellett is minél többen tudjanak minjenben
imádkozni
A Hanna Garden Glatt Kóser Étterem különleges ajánlattal kedveskedik
a korai minchén résztvevők számára, ugyanis ők egyet zet kettőt ehet
akcióban fogyaszthatják el a mindenkori napi menüt
Alig két hét múlva beköszönt kiszlév 25., s megkezdődik Chanuka
ünnepe. Ez alkalommal mint minden évben, természetesen most is lesz
közös gyertyagyújtás a Sász Chevrában, a megszokott fánkon és
látkeszen kívül pedig az udvaron lesz sült gesztenye és forralt bor is.
Chanuka első két estéjén külön gyermekeknek szóló programokat is
tartunk. November 28-án, 16:30-tól trenderli készítés és egyéb kézműves
foglalkozásokkal egybekötött fánk kóstoló, november 29-én szintén
16:30-tól pedig a gyertyagyújtást követően bűvész show lesz
December 4-én, mocé sábeszkor máláve málkára, majd zenés chanukai
mulatságra várjuk a tagságot és az érdeklődőket. A chanukai külön
programokat a Dob utcai székház dísztermében fogjuk megtartani.
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פרשת וישלח
„Ments meg, kérlek,
testvérem kezéből,
Ézsau kezéből, mert
félek tőle, hátha jön
és megver engem
anyástól, astól. Te
pedig azt mondtad:
Jót teszek majd veled,
és teszem
magzatodat annyivá,
mint a tenger
fövenye; amely nem
számlálható meg
sokasága miatt.”

Az Eshet Hayil Női Club az ünnep előtt, november 21-én 17 órától „Út a
kiteljesedett, boldog élethez” címmel tart összejövetelt, melynek
meghívott vendégelőadója Hurwirtz Devorah, a Teleki téri stiebel
rebecenje lesz.
ADOMÁNYOZÁS

LUÁCH

Legyen Ön is részese az egyik legszebb micvának,
a cedáká parancsolatának és segítse Hitközségünk
hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük!
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Nov. 20. Szombat
kimenetele: 16:53
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elégedve részével és nem hiányzott neki semmi.
Úgy, ahogy az Atyák bölcs tanításaiban olvassuk:
„[…] Ki gazdag? Ki örülni tud osztályrészének […]”
(4. fej. 1. misna)

Vájislách
(1Mózes 32:4.–36:43.)
„Megijedt Jákob nagyon, és aggódott […]” (1Mózes
32:8.) Jákob először megijedt nagyon, majd rögtön
aggódott, de miért ijedt meg egy hús-vér embertől,
és miért nem emlékezett az Örökkévaló ígéretére,
hogy őrizni fogja őt? Hiszen a cádikoknak szégyen
egy teremtménytől félni ezen a világon. A Chajvász
háLvovajsz hoz egy történetet egy chászidról, aki
egyedül volt egy erdőben a vadállatok között. Mikor
megkérdezte tőle egy barátja, hogy nem félt-e
tőlük, azt válaszolta szégyenkezett volna az
Örökkévaló előtt, akitől egyedül érdemes félni, hogy
félt valamelyik teremtménytől. Ezért imádkozott
Jákob: „Kicsiny vagyok mind a szeretetre és mind a
hűségre miket műveltél a szolgáddal […] Ments
meg kérlek testvérem kezéből, Ézsau kezéből; mert
félek tőle […]” (1Mózes 32:11–12.) Ez volt Jákob
gondolata: „mert félek tőle”, – hogy még nem értem
el az Örökkévaló félelmének igazi szintjét, ezért
vagyok ráutalva a nagy kegyelmedre, hogy
irgalmában ments meg testvérem kezétől.

Ézsau ezzel szemben azt mondta: „[…] sok van
nekem […]” (1Mózes 33:9.), sok de nem elég.
Ahogy Bölcseink mondják: „Akinek száz van, az
kétszázat akar”. Ezért is indult tovább onnan Jákob,
és ment Szukkotba, mely helyet ő maga nevezett el
Szukkotnak. Szukkot pedig nem mást, mint sátrat,
vagyis ideiglenes lakhelyet jelent. Így tekintett hát
Jákob ősapánk erre a világra, mint ideiglenes,
egyszerű lakra, amely egy átjáró, és ezért is épített
sátrat, mely nem több, mint egy ideiglenes lakhely.
A lényeg viszont a túlvilág, az örök élet.
„És szólt Jákob a házához és mindazokhoz, kik vele
voltak: Távolítsátok el az idegen isteneket, melyek
közepedtetek vannak […]” (1Mózes 35:2.) Mit is
jelent ez nekünk pontosan? Lefordítva: a rossz
hajlamaitokat, természeteteket, – ezek az idegen
istenek amik az ember szívében vannak. Úgy,
ahogy Bölcseink magyarázzák: „Ne legyen benned
idegen isten.” (Zsoltárok 81:10.) – ez a „jécer horo”
– vagyis a rossz ösztön (Sábát traktátus 102.),
(Ákédász Jicchok).

Nagyon fontos dolgot látunk, illetve tanulunk a két
testvér találkozásánál. Míg Jákob azt mondja: „[…]
mert megajándékozott engem az Örökkévaló és
mert megvan mindenem” (1Mózes 33:11.), meg volt

Gut sábesz!

RÁV SCHWARTZ NÁFTÁLI JORCÁJTJA
Idén november 16-ára esik Hegyalja-Mád egyik
híres rabbijának, Ráv Schwartz Náftáli háKohén
(1846–1896) évfordulója, kiszlév 12. Édesapja nem
kisebb személy volt, mint a  קול אריהszerzője, Ráv
Ávrahám Jehuda, később beregszászi, majd mádi
rabbi, aki fiát a ropsitzi rebéről nevezte el. Mesterei
a koraszak legnagyobb Talmud-tudósai voltak,
szmichéjét a szigeti Teitelbaum Jekutiél Jehudától,
a krakkói Simon Szófertől és a huszti MáHáRáM
Schick rabbiktól kapta. Apjának már Beregszászon
besegített, majd halála után, 1883-ban őt
választották Mád rabbijának. Az ottani jesiva az ő
működése alatt virágzott fel, s lett valóságos
fogalom, mely nem hiányozhatott a legjobb
bócherek tanulmányi helyszínei közül. Híres
könyve, a  בית נפתליannyira népszerű volt, hogy az
első, 1899-es paksi kiadás után 1906-ban Munkácson
újból kiadták. Emlékéből fakadjon áldás!
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