
Két örömünneppel kezdtük a hetet 
Vasárnap  délelőtt  Kling 
Réka  és  Koszorús  László 
kisebbik  fiáknak,  Smuél 
Ji c c h o k nak  ta r tot ták 
ha jvágó  ünnepségét  a 
Hanna  Garden  Glat t 
Kóser  Étterem  emeleti 
különtermében.  A Kling-
Koszorús  családnak  nem 
volt ismeretlen a helyszín, 
hiszen nagyobbik fiuknak, 
Mordecháj  Zevnek  is  itt 
volt  az usperinje,  csakúgy 
mint  a  gyermekek brísze. 
Az esemény jelentőségéről 
R.  Paskesz  Zev  beszélt.  
Hitközség nevében kívánunk nagy máz’l tovot az egész családnak, hogy 
gyermekeiket továbbra is neveljék a Tóra szellemében! 
Ugyanitt az emeleten, késődélutántól az Eshet Hayil Női Club tartotta 
összejövetelét.  A programon  a  közelgő  Chanukára  készültek  a 
résztvevők,  akiket  a  Hanna  Étterem  fantasztikus  cukrásza,  Efrát 
vezetett  be  a  tökéletes  fánksütés  titkaiba,  miközben  Paskesz  Sharon 
rebecen tartott ismertetőt az ünnep lényegéről. Az estet Hurwitz Devora 
rebecen  workshopja  zárta,  mely  során  a  hölgyek  egy  önismereti 
utazásban  vehettek  részt.  A Női  klub  következő  találkozója,  mint 
rendesen, szerdán este lesz.  
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HETISZAKASZ: 

VÁJISEV 

 פרשת וישב 

„És volt, amióta őt 
rendelte a háza fölé 

és minden fölé, amije 
volt, megáldotta az 

Örökkévaló az 
egyiptominak a házát 

József miatt; és az 
Örökkévaló áldása 

volt mindenen, amije 
volt a házban és a 

mezőn.” 

LUÁCH 
Nov. 26. Szombat  
bejövetele: 15:39                        

Nov. 27. Szombat   
kimenetele: 16:48  

Nov. 28.                
ערב חנוכה – נר ראשון

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 



Vájisev 
(1Mózes 37.–40.) 
„Vették és beledobták őt a gödörbe; a gödör pedig 
üres volt, nem volt benne víz.” (1Mózes 37:24.) RáSI 
nagyon híres magyarázata azt mondja, hogy víz 
nem volt benne, de kígyók és skorpiók igen. Ezzel 
akartak jelezni neki a testvérek, hogy megszegte a 
láson hárá – a rossz beszéd tilalmát. Aki pedig ezt 
elköveti, azt kígyó marja meg, ahogy magyarázzák 
Bölcseink Kohélet versét: „Ha mar a kígyó, nem 
lévén igézés, akkor nincsen nyeresége a nyelv 
emberének.” (10:11.) (Szfát Kohén).


„[…] íme ismaeliták karavánja jön […] És szólt 
Jehuda a testvéreihez: Mi haszna […]?” (1Mózes 
37:25–26.) Csak most mondta Jehuda ezt. Úgy áll a 
Midrásban, hogy a testvérek meg akarták ölni 
Józsefet, mert próféciában látták, hogy Jörovom 
ben Növot, egy gonosz király fog származni tőle. 
Mikor azonban odaért hozzájuk az ismaelita 
karaván, Jehuda ebben égi jelet látott, hogy 
emlékeztesse őket arra ami Ismaellal történt. Mikor 
Ábrahám elküldte Hágárt és fiát Ismáelt és a 
gyermek beteg lett, az Örökkévaló pedig megmenti 
a gyermeket, habár később utódai majd kínozni 
fogják a zsidó népet. Úgy áll ott: „Mi lelt, Hágár? Ne 
félj, mert az Örökkévaló meghallotta a gyermek 

hangját, ahol ő van;” (1Mózes 21:17.) Az Örökkévaló 
nem ítélkezik tehát arról, amit egy ember később 
tesz. Ezért mondta Jehuda: „Mi haszna, hogy 
megöljük testvérünket […]?” (1Mózes 37:26.) Nem 
ölhetjük meg azért, mert később majd tőle 
származik Jörovom Ben Növot (Molé hoAjmer).


„[…] Mi haszna, hogy megöljük testvérünket és 
befödjük a vérét?” (1Mózes 37:36.) Ez maga, hogy 
“el kell fednünk vérét”, titokban kell tartanunk, amit 
tettünk, mutatja, hogy helytelenül cselekszünk. 
Ahogy a Kocki rebe magyarázza: „Ahol titok van, ott 
lopás van.”


„[…] és belemártották a köntöst a vérbe.” (1Mózes 
37:31.) – A mártírhalált halt Ráv Elchonon Bunim 
Wassermann zc”l teszi fel azt a kérdést, hogy vajon 
lehetséges-e, hogy az a teljesen képtelen és ostoba 
rágalom, a vérvád, melytől a zsidó nép olyan 
sokszor szenvedett és szenved. Éppen mi, a zsidó 
nép szenved, akinek a vér legkisebb élvezetét is 
többször megtiltja Szent Tóránk, – talán pont azért 
ér bennünket utol időről időre, mert a József 
testvérei belemártották a köntöst vérbe és azt 
kérdezték Jákob ősapánkat: „[…] ismerd csak föl, 
vajon fiadnak köntöse-e vagy sem?” (1Mózes 
37:32.)


Gut sábesz! 	 	 Paskesz Zev
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REB KOPPEL CHÁRIF JORCÁJTJA 
Idén november 25-ére esik a híres verbói rabbi, Ráv 
Jákov Koppel Altenkunstadt (1765–1837) vagy 
ismertebb nevén a „Koppel Chárif” évfordulója, 
kiszlév 21. A Tóra alapjait apjától, Reb Cvi Hirschtől 
szívta magába, majd a זכרון יוסף szerzője, Ráv Joszef 
Steinhart mellé került Fürthbe, utána Prágában, a 
 írója, Jechezkiél Landau mellett csiszolta נודע ביהודה
tovább elméjét, végül pedig Pozsonyban, a 
MáHáRáM Barbynál tökéletesítette  tudását. 1789–
1791 között Karlstadtban volt rabbi, ezután 45 éven 
keresztül Verbóban építette fel a Tóra egyik 
bástyáját; ottani jesivájában jellemzően 150 bócher 
tanult. Írásainak nagyrésze egy tűzvészben pusztult 
e l , de a Talmud Chul in traktátushoz ír t 
kommentárja חידושי יעב”ץ halála után megjelenhetett 
a Chátám Szófer ajánlásával. Megemlítendő, hogy 
az áldott emlékű főrabbink, Ráv Reich Jákov Koppel 
apai nagyapja volt. Emlékéből fakadjon áldás! 
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