
A morál szerepe a zsidóságban 
A zsidó nép mindig nagy súlyt fektetett a morális életmódra és a szép lelki 
tulajdonságokra. Ezeket még a tudásnál is többre becsülte. A prófétáknak is 
csupán azért volt oly óriási kihatásuk a zsidóságra, mert morál tekintetében 
fölötte álltak minden kritikának, s ez az erkölcsi erő adta meg a bátorságot, 
hogy még a leghatalmasabb zsidó királyokkal is szembe mertek szállni.
A zsidóság vezetői jól tudták, hogy a zsidó vallási törvények pontos betartása 
nem  lehet  maradandó,  nem  örökölhető  át  apáról  fiúra,  ha  azon  vallásos 
életmódnak nem a morál  az alapbázisa.  Ezért különösen fontos,  hogy saját 
életmódunkkal is példával járjunk elő a közösségünkben.
Mindenki által ismert tény, hogy a מוסר,  a morál tanait sokkal nehezebb az 
életben megvalósítani, mint a vallás tanait. Utóbbiakat csak ismerni kell, hogy 
azokat  megtarthassuk.  A מוסר  törvényeinek  megtartására  ellenben  hosszú, 
állandó és kitartó önnevelésre van szükségünk. Hiába ismerjük a שלחן ערוך 
összes törvényét, ez még nem mentesít minket attól, hogy gőgös, erőszakos, 
haragtartó vagy kicsinyes emberek legyünk.
Mik hát azok a tanok és erények Ráv Jiszroél Szalanter זצ''ל szerint, melyekkel 
példamutató zsidókká válhatunk?
Az ember legyen nyugodt lelkiállapotú, s ne engedje magát kihozni a sodrából. 
Legyen türelmes az emberekkel és olyan bajokkal szemben, melyek önhibáján 
kívül  történnek  körülötte.  Lelke  legyen  kiegyensúlyozott.  Hanyagolja  a 
lustaságot, cselekedjen frissen. Legyen tiszta nem csak ruhájában, de lelkében 
is. Legyen szerény, aki felismeri saját hibáit, és képes szemet hunyni mások 
hibái  felett.  Tudjon hallgatni,  mielőtt  megszólal,  és  gondolja  meg jól,  hogy 
vajon nem árt-e beszédével jobban, mint ha hallgatna. 
A hatalmas birodalmak omlottak össze a morál hiányában, elképzelhető lehet-
e hát az Orthodoxia újjáépülése a megfelelő viselkedésünk nélkül? Ne csupán 
tudásunkat  bővítsük,  de  igyekezzük  Tóránk  erkölcsi  szellemében  is  élni,  s 
vegyünk példát Ávrahám ősapánkról.
A temesvári  R.  Fleischer  Lipót  Zsidó  Ujság  1931.  október  9-én  megjelent  cikke 
alapján. 
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HETISZAKASZ: 

CHÁJÉ SZÁRÁ 

 פרשת חיי שרה 

„Én megesketlek 
téged az 

Örökkévalóra, az ég 
Istenére és a föld 

Istenére, hogy nem 
veszel feleséget 

fiamnak a Kánaáni 
leányai közül, akinek 
közepette én lakom; 
hanem országomba, 
szülőföldemre mész 

el és veszel feleséget 
az én fiamnak, 

Izsáknak.” 

LUÁCH 
Okt. 29. Szombat      
bejövetele: 17:13           

Okt. 30. Szombat   
kimenetele: 18:17  

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

hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük! 
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Chájé Szárá 
(1Mózes 23:1–25:18.) 
„És jött Ábrahám eltemetni Sárát.” (1Mózes 23:2.) – 
Honnan jött, kérdezi a Midrás. A válasz: Moria 
hegyéről. Mikor Ábrahám jött gyászbeszédet tartani 
és megemlékezni Sára nagyságáról, kiemelte a 
Moria hegyén történt ákédát. „Ha ilyen fiad volt, aki 
hajlandó volt önként és örömmel feláldozni magát, 
akkor ebből megérthetjük az édesanya nagyságát.” 
A Midrás úgy tanítja, hogy Sára életéből a Mória 
hegyén történteken volt a hangsúly, az ott történt 
esemény volt a cheszped, a gyászbeszéd témája. 


„Jövevény és lakos vagyok nálatok […]” (1Mózes 
23:4.) – Ábrahám ősapánk nagyon vigyázott 
szavaira, hogy ne mondjon ki valótlan dolgot. Ezért 
nem úgy mondta, hogy „idegen” az országban, 
hanem, hogy „jövevény”, mert az Örökkévaló már 
neki ígérte ezt a földet. De azt sem akarta 
egyértelműen mondani, hogy „lakos”, mert nem 
akarta Chész fiait ingerelni. Ezért azt mondta: 
„jövevény és lakos vagyok nálatok”. Két féle képen 
magyarázhatjuk szavait: én, veletek együtt jövevény 
és lakos vagyok: vagy én vagyok a jövevény és ti 
vagytok a lakosok, úgy ahogy ti értitek, vagy én 
vagyok a lakos és ti vagytok a jövevények, ahogy 
én tudom (Ajhel Jakov).


„És elébe futott a szolga […]” (1Mózes 24:17.) – 
RáSI magyarázata szerint azért futott, mert látta, 
hogy a víz feljött magától Rivka elé, merítés nélkül. 
A RáMBáN magyarázata szerint, ezt onnan látjuk, 
hogy ugyanitt, a 16. mondatban úgy áll: „[…] és 
lement a forráshoz, megtöltötte korsóját és feljött.” 
A 19. mondatban viszont már azt olvashatjuk, hogy: 
„[…] tevéidnek is merítek […]”, és hasonlóképpen 
áll a 20. mondatban is: „[…] hogy merítsen; és 
merített mind az ő tevéinek.” Tehát, itt meríteni 
kellett, míg az első alkalommal a víz magától feljött. 
A kérdés az, valójában miért nem jött fel a víz akkor 
is magától, amikor a tevéknek adott inni. Erre, a 
Ködüsesz Lévi egy nagyon szép magyarázatot ad, 
mely szerint a micva lényege, hogy a szív szándéka 
legyen megtenni az Örökkévaló akaratát. Amikor 
Rivka az első alkalommal ment vizet meríteni, akkor 
saját magának kellett a víz, ezért az feljött magától, 
hogy ne kelljen fáradnia. Utána viszont, a második 
alkalommal micvát akart teljesíteni, felebaráti kegyet 
akart gyakorolni, s ekkor az égből úgy akarták, hogy 
saját kezével dolgozzon, s úgy tegye meg a micvát. 
Azért nem jött fel a víz magától, mert ha az ember 
fáradozása, erőfeszítése egy micvára irányul, az 
nagyon-nagyon kedves az Örökkévaló előtt.


Gut sábesz! 	 	 Paskesz Zev
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RÁV ROTTENBERG JEHOSZEF JORCÁJTJA 
Idén október 29. erev sábeszre esik a kaszonyi rebe, 
Ráv Rottenberg Jehoszef háLévi (1853–1911) 
évfordulója, chesván 23. Apja, Reb Cvi Hirsch a 
csortkovi régió egy falujának, Tlusztnak volt a 
rabbija, kitől a Tóra szeretetét tanulta el, s melynek 
mélységeit a későbbi mestereivel, a cánzi és a 
szigeti rebék vezetésével érte el. Apósa a nyírtassi 
rabbi, Lőwy Mesulám Feisch volt, kit 1873-as halála 
után követett a rabbiszékben. Tassról Nyírmadára 
került, ahol folytatta a szent tanok sugárzását. 
Madáról aztán néhány évre Debrecenbe, onnan 
pedig 1897-ben Mezőkaszonyba költözött, ahol a 
máig fennálló haszid dinasztiát alapított, mely az 
itteni működési helyéről híresült el. Reb Jehoszef 
háLévi a Kabbala egyik mesterének számított, 
akinek a mai napig sokat tanulmányozott könyvét 
halála után, בני שלשים címen 1918-ban adták ki Vácon. 
Emlékéből fakadjon áldás! 
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