
Mire tanít minket Jákov ősapánk?  
Ha végiggondolunk  Jákov  ősapánk  élettörténetén,  akkor  a  szomorúság  és  a 
részvét forrásában gyökerező érzelmek egész palettája tárul elénk. Jákov az ősök 
legkiválóbbja, kinek az arcmása a כסא הכבוד-ban, az Örökkévaló trónusába van 
vésve,  keserűségtől  eltelve mondja a fáraónak: „[…]  kevesek és rosszak voltak 
életem éveinek  napjai  és  nem érték  el  atyáim életéveinek  napjait  az  ő  földi 
tartózkodásuk napjaiban.” (1Mózes 47:9.) 

És valóban, megrázó jelenetek, s tragédiák egész sorozata vonul végig ősapánk 
életén.  Menekülnie  kell  testvére  elől,  ki  meg  akarja  ölni;  Lábánnál  bár 
biztonságban  élhetett,  emberfeletti  munkát  kellett  végeznie,  ahogy  ő  maga 
mondta: „Úgy voltam nappal, hogy megemésztett a hőség és a fagy éjjel, hogy 
elillant az álom szemeimről.” (1Mózes 31:40.) Mérgezett tőrként fúródott szívébe 
leánya, Dina szörnyű és lealázó tragédiája, s még alig heverte ki a gyászt, amikor 
földi élete fénypontja, Ráchel felesége elhunyt. Jákov felesége sírjánál enyhített 
fájdalmán, mikor fiai Joszef véres köntösét tették elé, s gyásza temetetlennek 
hitt fiával fokozódott. Aztán Simont börtönbe vetik Micrájimban, hová kenyeret 
venni mentek éhező családok számára, majd Benjámint követeli tőle a sors. 

De az  ősapa  szíve  megtörik,  hiszen nem ítélhet  halálra  65  embert  Benjámin 
szeretetéért. „És Isten, a Mindenható adjon nektek irgalmat a férfiú előtt, hogy 
elbocsássa  veletek  másik  testvéreteket  és  Benjámint;  én  pedig  amint 
megfosztattam gyermekeimtől,  hát  legyek  megfosztva!”  (1Mózes  43:14.)  Ezek 
után  nem is  csoda,  hogy  a  sors  csapásaitól  megkeményedett  szív  alig  akarja 
elhinni, hogy Joszef él, s őt hamarosan újból láthatja.

Jákov ősatyánk története arra tanít minket, hogy nem szabad kétségbeesnünk. 
Még ha olyan sötét felhők is szállnak életünk bizonyos szakaszaira, mint amilyen 
háborgó fellegek telepedtek Jákov életére. Ha a jaj és panasz többi szavát oly 
gyakran  is  halljuk  mint  ősapánk,  akkor  sem  szabad  feladnunk,  hanem 
rendületlenül  folytatnunk  kell  a  feladatainkat,  melyeket  az  Örökkévaló  is 
megsegít, s életünket végül boldogság és siker fogja koronázni.

Az egri Reb Hoch Lajos egy 1931-es tanítása alapján. 
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HETISZAKASZ: 

VÁJCHI 

 פרשת ויחי 

„Midőn közeledtek 
Izrael napjai a 

halálhoz, akkor hivatta 
fiát, Józsefet és 

mondta neki: Ha 
ugyan kegyet találtam 

szemeidben, tedd, 
kérlek, kezedet 

csípőm alá, hogy 
cselekszel velem 

szeretetet és hűséget: 
ne temess el kérlek, 

Egyiptomban. ” 

LUÁCH 
Dec. 17. Szombat  
bejövetele: 15:35                        

Dec. 18.         
Szombat   

kimenetele: 16:47 

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

hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük! 
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Számlaszám: HU15-12001008-01483494-00100004  
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Vájchi 
(1Mózes 47:28.–50:26.) 
„Tégy velem kegyet és igazságot ne temess el 
kérlek Egyiptomban.” (1Mózes 47:29.) – RáSI ezt 
úgy magyarázza, hogy az igazi kegy az, amit a 
holtakkal tesznek. Az, hogy felvitték Jákob  
ősapánkat eltemetni Erec Jiszroélba nem számított 
igazi kegynek, mert József jutalmat kapott érte, 
hiszen az ő csontjait is felvitték magukkal eltemetni 
Erecben, úgy ahogy áll: József érdeme volt, hogy 
eltemette apját, ki nagyobb mint József, akinek 
temetésével maga Majse rábénu foglalkozott 
(Talmud Szajte 9.). Jákob ovénu azt kérte Józseftől, 
hogy még ideiglenesen se temesse el Egyiptomban, 
hanem rögtön halála után Izrael földjében temessék 
el. Ez volt az igazi kegy, mert Józsefet ideiglenesen 
Egyiptomban temették el, hogy majd az ő érdeme 
segítse Izrael fiait a tengeren való átkelésnél. Úgy 
ahogy a Midrásban áll: „A tenger látta és 
megfutamodott […]” (Zsoltárok 114:3.) Mit látott a 
tenger? József koporsóját. (Möchilta Besálách 3.) 
„Tégy velem kegyet és igazságot” – ez igazi kegy 
lesz – „ne temess el kérlek Egyiptomban” – még 
ideiglenesen sem (Molé hoAjmer).  

„Veled áldjon Izrael, mondván: tegyen téged az 
Örökkévaló olyanná mint Efráim és mint Menasse.”
(1Mózes 48:20.) – Miért áldanak tényleg Izrael fiai 

úgy mint Efráim és Menasse és nem úgy, mint más 
két törzs? Az egész Tóra alapja hogy ne legyünk 
beképzeltek, gőgösek más emberek felett és ne 
irigykedjünk. Mikor látta Jákob ősapánk, hogy 
habár „megfontolva tette kezeit” és Efráimot, az 
ifjabbat Menasse, az elsőszülött elé tette, mindezek 
ellenére Efráim mégsem lett gőgös és beképzelt 
Menasse fölött, Menasse pedig nem lett irigy 
Efrájimra. A testvérek közötti kapcsolat nem 
változott, sem irigység, sem pedig gőg nem lett 
közöttük. Ezért áld velük Izrael népe, mert Jákob 
cselekedete egyikükre sem hatott rosszul, ami 
sajnos nem mondható el a többi testvérekről hiszen 
áll: „S irigykedtek reá testvérei […]” (1Mózes 37:11.) 
(Igre deKale).


„És megüzenték Józsefnek, mondván: Atyád 
parancsolta halála előtt mondván: így szóljatok 
Józsefnek: bocsásd meg, kérlek testvéreid 
hűtlenségét és vétküket […]” (1Mózes 50:16–17.) – 
Hol parancsolta ezt meg Jákob halála előtt? Úgy áll:
„[…] Gyűljetek össze […] Gyülekezzetek és 
hallgassatok […]” (1Mózes 49:1–2.) A Likuté 
Megadim ezt úgy magyarázza, hogy nem létezik 
gyülekezet és igazi egység, csak akkor, ha egyik 
megbocsát a másiknak!


Gut sábesz! 	 	 Paskesz Zev

2

 2021. DECEMBER 15. - 5782. TÉVÉT 11.

RÁV ULLMANN SLOMÓ ZÁLMÁN JORCÁJTJA 
Idén december 15-ére esik a makói gáon, Ullmann 
Slomó Zálmán (1792–1863) évfordulója, tévét 11. A 
Tóra fényes forrásának egyik házában látta meg a 
napvilágot; apja a híres lackenbachi Ráv Sálom, a 
 című könyv szerzője volt. Frankfurtban דברי ר’'ש
kiváló tanítványa volt a בעל ההפלאה szerzőjének, 
Pinchász Horowitz rabbinak és a kabbalista Náthán 
Adler rabbinak. 1826-ban foglalta el a makói 
rabbiszéket, ahol az első dolga a jesiva meg-
alapítása volt, de sajnos, a korban egyre jobban 
eluralkodó vallási reformok sok fájdalmat okoztak 
neki; voltak évek, amikor csak a saját imaházában 
tudott imádkozni a hit makói őreivel, de az élete 
vége előtt nem sokkal mégis sikerült elérnie, hogy a 
hagyomány szelleme – ha csak egy rövid időre is, de 
– visszatérjen a nagyzsinagógába. Magyarázatait és 
háláchikus útmutatásait ירעות שלמה címen adták ki. 
Emlékéből fakadjon áldás! 
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