
A Fény ünnepe az Orthodoxiában  
Múlt heti számunkban 
már  beszámol tunk 
Chanuka elején tartott 
s ikeres  gyermek-
p r o g r a m j a i n k r ó l , 
illetve,  hogy  hétfőtől 
szerdáig  nálunk  idő-
zött  R á v  Á v ra h á m 
Jaffe-Schlesinger  rabbi 
is.  Szerdán,  az  Eshet 
Hayel  Női  Klub  egy 
megható  jelenete  volt, 
még mielőtt a hölgyek 
elkezdték  volna  össze-
jövetelüket, közösségünk meghatározó tagja, a mindig vidám Gál Gyuri „bácsi”, a 
Dessewffy emblematikus sámesza gyújtotta meg a lángokat.
A Hitközség chanukai eseménysorozata mocé sábeszkor zárult, mely alkalomból 
a  szép  számban  összegyűlt  vendégsereg  a  Meláve  Málka  keretében  élőzenés 
vacsoraestéllyel ünnepelt a Dob utcai díszteremben.
Szombat este Deutsch Róbert elnök úr megnyitójában kiemelte, hogy a Chanuka 
csodái  mindmáig  velünk  vannak,  ahogyan  csoda  maga  az  is,  hogy  a  múlt 
nehézségei ellenére meghitten és közösen ünnepelhetünk, bízhatva abban, hogy 
a jövő egyre fényesebb lesz. Ehhez a a Tóra lángjait mindenkinek saját magának 
is őriznie kell, hogy aztán közösen idézhessük fel elődeink csodáit.
A lángokat Itay Tavor izraeli nagykövethelyettes lobbantotta fel, ezt követően 
pedig  a  Sober  család  zenei  aláfestésének  kíséretében  a  jemeni  konyha 
különlegességeit  ízlelhették  meg  a  vendégek,  melyek  a  Hanna  Garden  Glatt 
Kóser Bistro konyhájától kerültek ki Efrát mesterszakács kezei alól. 
Köszönjük  mindenkinek,  aki  velünk  ünnepelt  ezen  a  kiváló  hangulatban 
eltöltött estén és részt vett a hét során a különféle programokon! 
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HETISZAKASZ: 

VÁJIGÁS 

 פרשת ויגש 

„És szólt Isten 
Izraelhez éjjeli 
jelenésben és 

mondta: Jákob, 
Jákob! Ő pedig 

mondta: Itt vagyok. És 
mondta: Én vagyok az 
Isten, atyád Istene, ne 

félj lemenni 
Egyiptomba, mert 

nagy néppé teszlek 
téged ott.  ” 

LUÁCH 
Dec. 10.         
Szombat  

bejövetele: 15:34                        

Dec. 11.         
Szombat   

kimenetele: 16:45 

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 



Vájigás 
(1Mózes 44:18.–47:27.) 
„Akkor odalépett hozzá Jehuda […]” (1Mózes 44: 
18.) – Mit akart most Jehuda mondani? Hiszen pont 
ő volt az, aki megfogalmazta az ítéletet: „[…] Íme, 
mi rabszolgái vagyunk urunknak, mi is, az is, kinek 
a kezében megtalálták a serleget.” (1Mózes 44:26.) 
– És most, hogy József még könnyít is ezen az 
ítéleten és azt mondja: „Az az ember, kinek kezében 
a serleget megtalálták, az lesz a szolgám, ti pedig 
menjetek föl békében atyátokhoz.” (1Mózes 44:17.) 
– pont most áll oda Jehuda érvelni József ellen? 
Igazából, Jehuda azt gondolta, hogy elérkezett az 
idő, hogy bűnhődjenek József eladásáért. Azért, 
mert rabszolgának adták el Józsefet most 
mindnyájan rabszolgák lesznek. Ezért azt mondja: 
„[…] Mit mondjunk uramnak, mit szóljunk és mint 
igazoljuk magunkat? Az Örökkévaló megtalálta 
szolgái bűnét […]” (1Mózes 44:16.) – Mi volt a 
szolgái bűne? József eladása. De most, hogy látja, 
hogy mindnyájukat elengedi és csak Benjámint 
tartja ott, hogy rabszolga legyen, ez volt a 
bizonyíték, hogy ez nem büntetés József 
eladásáért, hiszen Benjámin egyáltalán nem volt 
benne az eladásban. Ami most történik, az nem 
más mint egy hamis vád, ezért előlép Jehuda és 
keményen beszél az alkirállyal – Józseffel (Álsich).


Az Ajhel Jákov tanítja: „[…] lészen, midőn látja, 
hogy nincs meg a fiú, akkor meghal […]” (1Mózes 
44:31.) – Lehetséges hogyha elmeséljük apánknak, 
Jákobnak az igazat, hogy Benjámin lopásba 
keveredett, akkor erőt vesz magán és elfogadja az 
ítéletet, hiszen Benjámin „megérdemli” a büntetést, 
mert apánk nagy cádik, igaz ember. De nem lesz 
meg a lehetőség, elmondani neki ezt a dolgot mert 
ahogy meglátja, hogy Benjámin nélkül jövünk vissza 
– „midőn látja, hogy nincs meg a fiú”, rögtön 
belehal a nagy fájdalomba, mielőtt még el tudnánk 
mondani neki, hogy „mi okozta a tragédiát”.


„[…] mert hogyan mehetnék föl atyámhoz és a fiú 
nincs velem?” (1Mózes 44:34.) – Ezt a dolgot kell 
mindenkinek mondania magának: Hogy mehetek föl 
majd az égi atyám, az Örökkévaló elé, és az ifjú, 
fiatalkori éveim nincsenek velem? Ezért nagyon kell 
vigyázni az embernek a fiatal éveire, és nem 
elszórakozni, elfecsérelni azokat, hanem minél több 
időt szentelni a Tóra tanulásra és a micvák 
betartására. Szintén ezt kell mondani minden 
apának is magának: Hogy mehetek föl égi atyám, 
az Örökkévaló elé, ha a fiúk – a gyermekeim – 
nincsenek velem, mert nem neveltem őket a Tóra  
és a zsidóság útján?


Gut sábesz! 	 	 Paskesz Zev
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REB FISCH ÁHÁRON JESÁJÁ JORCÁJTJA 
Idén december 10-ére, erev sábeszre esik a hodáser 
rebe, Reb Fisch Áháron Jesájá (1857–1927) 
évfordulója, tévét 6. Dédapja a nagykállói cádik, 
Reb Taub Jicchák Eizik sámesza és bizalmasa, Reb 
Fisch Jákov volt, aki a hagyomány szerint a nagy 
Báál Sém Tov unokaöccse volt és maga a 
haszidizmus atyja áldott meg hosszú élettel. Reb 
Áháron Jesájá a komárnoi rebe, Reb Eliezer Cvi 
Safrin tanítványa volt, aki saját működését egy kis 
szabolcsi faluban, Hodászon fejtette ki, azonban 
élete végén már a jóval nagyobb Mátészalkán élt. 
Az Örökkévaló Nagykállóban szólította magához, 
így sírját is ott találjuk. Könyvét halála után adták 
ki Debrecenben קדושת אהרן címen. Haszidjait fia, Reb 
Chezkie (1884–1944) fogta össze, s őt már mint a 
„szalkai rebét” ismerték. Szellemi örökségét 
unokája, Reb Eliezer (1917–2001) mentette ki New 
Yorkba. Emlékéből fakadjon áldás! 
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