
Öröm és gyász chesván utolsó napjaiban 
Chesván 22-én, délelőtt eltávozott az élők sorából R. Dan Daniel Judit 
feleségének, édesanyja Fried Alice – רחל נעמי בת נפתלי הערץ; ש''א: אסתר. 
Temetése erev sábesz délelőtt volt a Csucsor (Gránátos) utcai orthodox 
temetőben,  ahol  a  heszpedet R.  Paskesz Zev mondta,  aki  az  asszony 
erényeit  a חיי שרה   hetiszakaszban olvasott  Sára ősanyánkért  mondott 
búcsúztató momentumaihoz hasonlította. Emlékéből fakadjon áldás!
A Kazinczy nagyzsinagóga közösségének egy 
megbecsült  tagjának  és  támogatójának,        
R.  Berkovits  Mordchének  elmúlt  péntek 
reggel 7 órakor volt szívműtéte New Yorkban. 
Köszönjük mindazoknak, akik imádkoztak a 
beavatkozás sikeréért, azonban Reb Mordche 
azóta nehéz légzéssel  küszködik.  Folytassuk 
imá inkat  mie lőbbi  te l j e s  f e l épü lése 
érdekében. Reb Mordche héber neve:  
.מרדכי שמואל יונתן בן הינדא
Mázl  tov!  Vasárnap  délelőtt  újból  az  öröm 
helyszíne  volt  a  Kazinczy  Sász  Chevra 
zsinagógája, ahol a sáchrisz után röviddel, 11 
órakor a cibúr egyik oszlopos tagjának, Glück 
Oren és felesége kisfiának bríszét tartották. A 
mohel R. Hersch Guttmann volt, a szándek pedig a kisfiú nagypapája. A 
gyermek nevét, עקיבא יהודה בן אורן פינחס   R.  Kesztenbaum Áron Cvi 
hirdette ki.  A brísz utáni szeudá a Hanna étteremben volt.  Kívánjuk, 
hogy Ávrahám szövetségének új tagját neveljék a Tóra szellemében! 
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HETISZAKASZ: 

TOLDOT 

 פרשת תולדת 

„És megsokasítom 
magzatodat, mint az 

ég csillagait és 
magzatodnak adom 
mindez országokat; 

és megáldják 
magukat 

magzatoddal a föld 
minden népei. ” 

LUÁCH 
Nov. 5. ראש חודש 

Szombat  
bejövetele: 16:02               

Nov. 5. Holdújulás      
péntek éjjel,  

0 óra 55 perc 13 rész           

Nov. 6. Szombat   
kimenetele: 17:07  

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

hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük! 
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Toldot 
(1Mózes 25:19.–28:9.) 
„És fohászkodott Jicchák az Örökkévalóhoz, 
felesége miatt, mert magtalan volt ő.” (1Mózes 
25:21.) – Miért írja a Tóra először az imát és csak 
utána hogy mi volt az imának az oka, hogy Rivka 
ősanyánk meddő volt? A poszuk először a lényeget 
írja csak utána a mellékest. A lényeg nem az ima 
oka volt, tehát nem a meddőség. Pont fordítva, a 
lényeg az ima volt, mivel a Teremtő vágyakozott a 
cádikok imájára, Jiccháknak és Rivkának imájára, 
ezért volt az ősanyák meddő, az ima volt a lényeg 
és ezért áll először a Tórában (Rabbi Oser 
miSzarkuszta).


Miért vesztette el Ézsau az áldást? Habár Jicchák 
ősapánk meg akarta áldani, mégsem sikerült? 
Ismert, hogy „hiteles embernek sok az áldása”
(Példabeszédek 28:20.) A megbízható, szavahihető 
embernek jár az áldás. „…és elment Ézsau a 
mezőre, hogy vadat ejtsen és elhozza.” (1Mózes 
27:5.) Bölcseink úgy magyarázzák, hogy az járt 
Ézsau fejében, ha nem fog sikerülni vadat ejteni, 
akkor majd hoz valamilyen lopott állatot. Ezért 
vesztette el az áldást, mert a bűn nem járhat 
áldással, csak a hiteles ember lehet áldott.


„És adjon neked az Örökkévaló az ég harmatából, a 
földnek kövérségéből, bőségét gabonával meg 
mustnak.” (1Mózes 27:28.) – Miért kezdődik a 

mondat „és”-sel? RáSI magyarázata szerint: fog 
adni neked és újra fog adni neked. Miért nem adja a 
Teremtő egyszerre az egészet? Ha így lenne, akkor 
midőn a zsidó nép bűnözik és elfordul a Teremtőtől 
és Tórájától, azt gondolhatnánk hiába térnek meg, 
elvesztették az áldást és nem kaphatják újra. Úgy, 
ahogy Ézsau is elvesztette az elsőszülöttségét, 
miután megszégyenítette azt. Ezért áll: „És fog adni 
neked és újra ad neked”, habár bűnöznek és akkor 
Ézsau uralkodik rajtunk, ha megtérünk akkor újra 
adja nekünk áldását (Zerá Simson).


„…és adja neked Ábrahám áldását, neked és 
magzatodnak te ve led , hogy e l fog la l j ad 
tartózkodásod országát, melyet az Örökkévaló 
adott Ábrahámnak.” (1Mózes 28:4.) – Milyen 
csodálatos, hogy habár Jicchák Ézsaunak, az 
elsőszülött fiának akarta adni az áldásokat, és  
megáldotta Jákovot, azt gondolva, hogy ő Ézsau, 
de nem adta neki az áldást, miszerint „neked 
(adom) és magzatodnak te veled, hogy elfoglaljad 
tartózkodásod országát, melyet az Örökkévaló 
adott Ábrahámnak”. Úgy néz ki, hogy ezt az áldást 
megtartotta Jákovnak, a „jámbor embernek, a 
sátorlakónak” (1Mózes 25:27.) Tehát, Jákovnak a 
saját érdemei szerint járt Ábrahám áldása, hogy ő 
és utódai örököljék a Szentföldet. Mert ő volt 
érdemes, s ezért neki is járt az áldás (Rabbi Zálmán 
Szorotzkin).


Gut sábesz! 	 	 Paskesz Zev
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RÁV GOTTLIEB SÁMUEL JORCÁJTJA 
Idén november 1-jére esik a pápai rabbi, Ráv 
Gottlieb Sámuel (1876–1928) évfordulója, chesván 26. 
Egy szabolcsi kis faluban, Bujon látta meg a 
napvilágot, akit éles esze először a galántai, majd a 
pozsonyi jesivába vitt. Először Sebeskellemesen lett 
rabbi, ahonnét 1909-ben a יד יצחק örökébe került 
Tolcsvára, ahol jónevű jesivát épített fel. 1927-ben a 
létszámában jóval jelentősebb pápai hitközségbe 
választották főrabbinak, ahol akkor már majd’ húsz 
éve nem volt szellemi vezető, ugyanis az egymással 
tusakodó áramlatok nem tudtak megegyezni egy 
rabbiban sem, még végül Ráv Gottliebben, – aki 
egyaránt hódolt az askenáz és haszid rítusoknak is 
– megtalálták a tökéletes vezetőt. A Tóra és a béke 
rabbiját az Örökkévaló igen korán szólította 
magához, ám alig egy éves működése így sem múlt 
el nyomtalanul: új mikvét és maceszsütödét 
építtetett Pápán. Emlékéből fakadjon áldás! 
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