
  א פרייליכען חנוכה!
Vasárnap  fél  5-től,  a  minche-máriv 
imádság  után,  a  Hanna  Étterem 
feletti  különteremben gyűltek  össze 
a hitközség tagjai, hogy egy családias 
e semény  keretében  fogad ják 
Chanuka  első  estéjét.  Dr.  Rosta 
Márton  a  hitközség jogi  osztályának 
vezetője köszöntötte a megjelenteket 
és ő osztott meg néhány gondolatot 
az  ünnepről.  Ezután  Cseh  Viktor  és 
kisfia,  Cseh  Simon  Ruven  közösen 
lobbantották  fel  az  első  lángot.  Az 
eseményt  az  erzsébetvárosi  sajtó  is 
dokumentálta.
Bész Hilél iskolája szerint nem csak a 
fények  száma,  de  ezzel  örömünk is 
fokozódott  a  második  nap  estéjén, 
amikor a Dob utcai hatalmas díszteremben gyűlt össze rengeteg gyermek a 
szüleikkel  és  a  nagyszüleikkel.  Keszler  Benjámin  üdvözölte  a  népes 
vendégsereget,  majd  felkonferálta  R.  Paskesz  Zevet,  aki  a  gyermekekkel 
párbeszédes  formában  elmagyarázta,  hogy  valójában  miért  nyolc  napos 
Chanuka. Ezt követően abban a megtisztelő élményben volt részünk, hogy 
Ráv Ávrahám Jaffe-Schlesinger genfi főrabbi gyújtotta meg az olajmécseseket, 
majd  megkapó  hangjával  énekelte  elő  az  ilyenkor  szokásos  dalokat.  Az 
ünnepség vallási részét egy nagysikerű, másfél órás bűvész show zárta.
Chanuka  mocé  sábeszkor  élő  zenével  egybekötött  ünnepségre  várjuk  a 
tisztelt tagságot és az érdeklődőket! חנוכה שמח 
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HETISZAKASZ: 

MIKÉC 

 פרשת מקץ 

„Fáraó pedig mondta 
egész Egyiptomnak: 
Menjetek Józsefhez, 

amit ő fog nektek 
mondani, azt 

tegyétek. ” 

LUÁCH 
Dec. 3. ה' דחנוכה 

Szombat  
bejövetele: 15:35                        

Dec. 4. ו' דחנוכה 
Szombat   

kimenetele: 16:46  

Dec. 4. Holdújulás:                
szombat délután,   

13 óra 39 perc 14 rész  
בערב: ותן טל ומטר

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

hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük! 
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Mikéc 
(1Mózes 41:1.–44:17.) 
„Elaludt és álmodott másodszor; és íme, hét kalász 
terem egy száron kövér és szép […]” (1Mózes 41: 
5.) – Felmerül a kérdés, hogy miért nem áll a 
következő mondatnál is hogy egy száron nőttek? 
„[…] és íme hét kalász, vékony és a keleti széltől 
elperzselve, nő utánuk.” A Kli Jokor szerint a válasz 
az, hogy a hét jó év, a hét bőséges év, aminek a 
jelképe a kövér és szép kalászok egymás után 
jöttek. Ezzel szemben az éhség évei, amelyet a 
vékony, keleti széltől perzselt kalászok jeleztek, 
nem jöttek egyszerre, hanem megszakítással. 
Ugyanis, két év után, amikor Jákob ősapánk lejött 
Egyiptomba, megszakadtak az éhség évei, és csak 
Jákob halála után folytatódtak. Ezért nem áll a 
vékony és keleti széltől perzselt kalászoknál, hogy 
egy száron nőttek volna, mert a szár azt mutatta, 
hogy egymás után következtek.


„És íme, más hét tehén jön fel utánuk, soványak s 
igen rút alakúak és ösztövér húsúak, nem láttam 
olyanokat Egyiptom egész országában rútságra 
nézve.” (1Mózes 41:19.) – Miért kellett a fáraónak 
hozzátenni, hogy soha nem látott még ilyen rút 
teheneket? Úgy áll a Talmud Bráchot traktátusban, 
hogy néha az ember álmai azokat a gondolatokat 
követik amelyekre nappal gondolt, így nem biztos, 
hogy az álom információt rejt a jövőre nézve. Ezért 
mondta fáraó Józsefnek: ne gondold, hogy az 
álmom semmit nem jelent, talán azért álmodtam 

ezt, mert erre gondoltam nappal. Ez nem létezik, 
hiszen soha nem láttam még ilyen sovány, ösztövér 
húsú teheneket egész Egyiptom országában, ezért 
nem is gondolhattam rájuk. Így muszáj, hogy az 
álom üzenet az égből, a jövőre vonatkozóan 
(Köszajnesz Or).


„És mondta Jehuda Izraelnek, az atyjának […] Én 
kezeskedem érte […]” (1Mózes 43:8–9.) – Miért nem 
fogadta el Jákob ősapánk Reuvén garanciáját és 
Jehudáét miért igen? A testvérek a férfi, – József – 
gyanúsítását azzal magyarázták, hogy nem 
kegyelmeztek testvérüknek. Ezt pedig a „mida 
köneged mida” tulajdonságként értékelték. Azaz, 
ahogy az ember viselkedik, ítélkezik, úgy 
viselkednek, ítélkeznek vele is. Mit jelent ez? Úgy, 
ahogy ők ítélkeztek Józsefen, mert „Jörovom Ben 
Növot” származott tőle – úgy ahogy magyaráztuk 
az előző heti szakasznál – és ítélkeztek az eljövendő 
időre vonatkozóan, ugyanúgy rajtuk is ítélkeznek 
azért, mert majdan a kémeknél bűnözni fognak a 
leszármazottaik. Ezért nem akarta Jákob elfogadni 
Reuvén garanciáját, mert az ő törzséből származó 
törzsfő is részt vesz majd a kémek bűnében, és  
ezért lehet, hogy itt ő is bűnhődni fog és nem fogja 
tudni megvédeni Benjámint. Jehuda azonban, 
akinek utóda a kémek történetében „Kolév Ben 
Jöfune” nem mondott rosszat Izrael földjéről ezért 
nyugodtan támaszkodhatott rá, hogy meg fogja 
védeni Benjámint és visszahozza Simont is, mert őt, 
Jehudát nem lehet elítélni a jövőre vonatkozóan 
(Molé hoAjmer).


Gut sábesz! 	 	 Paskesz Zev
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RÁV FRIEDMANN MORDECHÁJ JORCÁJTJA 
Idén december 1-jére esik a berettyóújfalusi rabbi, 
Ráv Friedmann Mordecháj (1857–1927) évfordulója, 
kiszlév 27. Reb Mordche a chéder után az áldott 
emlékű főrabbink, Ráv Reich Jálov Koppel, akkor 
még verbói rabbi jesivájába került, onnan pedig 
Pozsonyban, a Sévet Szófer mellett tökéletesítette a 
tudását. 1880-ban Simonyba választották rabbinak, 
majd 12 évvel később szülővárosába, Tétre került, 
ahol megszerkesztette három kötetes könyvét. 1914-
ben került Berettyóújfalura. Chanuka harmadik 
estéjén hunyt el, de még mielőtt visszaadta volna a 
lelkét az Örökkévalónak, meggyújtotta az ünnepi 
chanuka-mécseseket. Végakaratának megfelelően 
Téten, a szülei mellé temették el, melyet a hitközség 
az idő rövidsége ellenére is teljesített, hogy a Tóra-
tudós még a sábesz bejövetele előtt megtalálhassa 
az örök szombati nyugalmat. Emlékéből fakadjon 
áldás! 
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