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Gratulálunk Hitközségünk tagjainak!
Az elmúlt héten a Hitközségünk két tagját is nagy öröm érte. Kurcz Slajme Dovid
vasárnap délután tartotta eljegyzési ünnepségét a Hanna Garden Glatt Kóser
Étterem emeleti különtermében, gazdagon megterített asztalok mellett.
Szántó-Várnagy Binjomin Zev, a MAOIH közösségi oldalának rendszeres tanítója
pedig sikeres rabbi vizsgát tett a berlini orthodox rabbiképzőben, ahol a
következő egy évben még további háláchikus tanulmányokat fog folytatni. Ráv
Binjomin Zev elmondta, hogy nagyon várja, hogy tudását mihamarabb
kamatoztatni tudja a közösségben. A hitközség mindkét tagjának kívánunk
ezúton is nagy máz’l tovot
Felhívjuk kedves olvasóink gyelmét, hogy e hét elejétől a Kazinczy utcai
nagyzsinagóga kései máriv imádsága este 8 órakor kezdődik, míg a korai minche
időpontja változatlanul 12:45 marad. A megszokott délutáni és esti imádságok
ideje pedig a kifüggesztett imaidők szerint változik hétről hétre, mely a
MAOIH honlapján is megtalálható. Tájékoztatunk továbbá mindenkit, hogy a
Hanna Garden eddigi, korai minche kedvezménye – a mindenkori menüre egyet
zet, kettőt ehet akciója – az kései márivon résztvevőknek vacsorakedvezménnyel egészül ki, miszerint a vacsora végösszegéből 20%-ot vonnak le.

HETISZAKASZ:

SMOT

פרשת שמות
„[…] feljajdultak Izrael
ai a munkától és
kiáltottak, és felszállt
kiáltásuk Istenhez a
munkától. És
meghallotta Isten az ő
jajkiáltásukat és
megemlékezett Isten
az ő szövetségéről
Ábrahámmal, Izsákkal
és Jákobbal.”

LUÁCH
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

fi

1
!


fi

fi

בס''ד

2021. DECEMBER 22. - 5782. TÉVÉT 18.

Dec. 23.
שובבי''ם ת''ת
Dec. 24. Szombat
bejövetele: 15:38

Dec. 25. Szombat
kimenetele: 16:50

2021. DECEMBER 22. - 5782. TÉVÉT 18.
Potifár által, ezek voltak élete sikerének kovácsai.
Ezért biztos vigyázott, őrizkedett volna rosszat tenni
a zsidó néppel, hiszen pont ezek fogják okozni
megváltásukat és naggyá tenni őket (Imré És).

Smot
(2Mózes 1:1.–6:1.)
„Ezek Izrael ak nevei akik jönnek Egyiptomba”
(2Mózes 1:1.) – A Chidusé háRim tanításában
hangsúlyozza, hogy nem múlt időben áll „akik
jöttek”, hanem jelen időben „akik jönnek” – jönnek,
mindig állandóan, minden száműzetésnél, amikor
Izráel ai córeszban vannak jönnek ezek a törzsek,
és az ő érdemeik, és segítenek megállni a
megpróbáltatásokat. Rabbi Jisszichor-Dov miBelz
pedig ezt úgy magyarázza, hogy azért áll jelen
időben, mert mindig, végig, az egész hosszú
egyiptomi rabszolgaság alatt minden nap úgy tűnt,
mintha aznap jöttek volna Izrael földjéről. Minden
nap olyan volt, mintha aznap kezdődött volna a
rabszolgaság, és még tegnapig Izrael földjén lettek
volna. Nem változtak semmit, nem tértek le őseik
útjáról és nem hatott rájuk semmit az egyiptomi
környezet.

„És jót tett az Örökkévaló a bábákkal; a nép
sokasodott, és nagyon elhatalmasodtak.” (2Mózes
1:20.) – Azt kérdezi a Chászám Szajfer: miért nem
áll, hogy mi volt a jó, a jutalom, amit adott az
Örökkévaló a bábáknak. Úgy áll az Atyák bölcs
tanításainál, a micve jutalma maga a micve. Egy
igazán Isten-félő embernél, maga a lehetőség, hogy
micvét tud tenni, jó cselekedetet tud végrehajtani,
ez a legnagyobb dolog a világon. Nem is kell ezen
felül más zetség. Ezt mondja itt a Tóra: „És jót tett
az Örökkévaló a bábákkal” – mi volt a jó?
„Sokasodott a nép és nagyon elhatalmasodott”. Ez,
hogy látták, hogy általuk jó dolog lett a világon ez
volt a legnagyobb jutalom a szemükben.
„És szült egy út és így nevezte el: Gérsom, mert
mondta: jövevény voltam idegen országban.”
(2Mózes 2:22.) – Jövevény („gér”) voltam mindig,
mert egy cádik ezen a világon nem más csak
jövevény. Most hozzájött ehhez, hogy idegen
országba kerültem (Or háChájim).

„És támadt egy új király Egyiptom fölött aki nem
ismerte Józsefet.” (2Mózes 1:8.) – Ha ismerte volna
Józsefet, József életének történéseit, akkor biztos,
hogy ez az új király, ez az új fáraó levonta volna
belőle a tanulságot. Láthatta volna, hogy pont azok
a dolgok, azok a történések, amelyeknek rosszat
kellett volna hozni Józsefre, – akár a testvérek, akár

Gut sábesz!

RÁV BLUM BEN-CION JORCÁJTJA
Idén december 24-ére esik a berettyóújfalui gáon,
Blum Ben-Cion (1879–1945) évfordulója, tévét 20. A
 בית שעריםhalhatatlan szerzőjének, Ráv Blum Ámrám
(1834–1907) fiaként látta meg a napvilágot. Felesége
a téglási Talmud-tudós Ráv Paneth Jiszráél Zev
(1853–1936) egyik leánya, Rebecen Golda (1880–1966)
lett. Ráv Ben-Cion először a felvidéki Hanusfalván
volt rabbi, majd 1908–1929 között Szarvason
működött, végül pedig az apja örökébe ment
Berettyóújfaluba, ahol népes jesivát szervezett. A
vészkorszakban, a fővárosi orthodox bizottságnak
komoly erőfeszítések árán sikerült őt és a rebecent
a n a g y vá r a d i g y ű j t ő t á b o r b ó l a f ő vá r o s b a
menekítenie, azonban a nagytudású rabbi a pesti
gettóban elhunyt, testét pedig csak a háború után
t u d t á k vé g l e g e l t e m e t n i a G r á n át o s u t c a i
temetőben. Tanításait  אות ציוןcímen 2003-ban adták
ki New Yorkban. Emlékéből fakadjon áldás!
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Paskesz Zev

