
A helyénvaló büszkeségről 
„Te pedig parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked tiszta, megtört 
faolajat világítani, hogy szüntelenül világítson a lámpa.” – olvassuk az e heti 
szent leckében. „A te falaidra, óh Jeruzsálem, őrzőket állítottam, kik éjjel és 
nappal szüntelen ne hallgassanak: ti, kik az Örökkévalóról megemlékeztek, ne 
hallgassatok.” (Jesájó 62:6.) 
Őrzőket állított Isten a te falaidra Jeruzsálem. Íme, ott állnak a te őrzőid, Izrael, 
ott állnak a te mestereid, a te bölcseid templomaidban, tanházaidban, s sem éjjel 
sem nappal nem hallgatnak, hanem egyre várva, szüntelenül Istenre 
emlékeztetik a megtévelyedett népet. De kérdezzük, mi lehet az oka annak, hogy 
vajmi gyakorta olyan kevés látszata, sikere van eme Isten küldötte őrzők: 
bölcsek, mesterek működésének? Vajon miért hasonlítanak az ő tanításaikban 
felcsillámló eszmegyöngyök, igazságok, olyan gyakran a tenger fenekére 
süllyesztett drágaságokhoz? Oh mi lehet az oka annak, hogy a hitélet Jeruzsálem 
falaira állított őreinek szavai a pusztában elhaló kiáltások maradnak, „kajl kajré 
bámidbór” – a mai kor gyermeke számára? 
Íme a válasz: az emberi természettel összekötött hiúság és felfuvalkodottság 
képezik a legnagyobb akadályt. Mert igaz ugyan, hogy Istentől származik az 
emberi lelkületnek minden egyes alkateleme, a különböző indulatoknak minden 
egyes árnyalata. Csakhogy két oldala van minden érmének. S így van ez a 
büszkeséggel is, mint ahogy a bölcselkedő Ibn Gábiról is mondja a lélek 
tulajdonságainak megjavításáról írt híres könyvében: „Némelyek tudni illik a 
kicsiny, de felfuvalkodott emberek helytelenül alkalmazzák a büszkeség, 
önérzetesség tulajdonságát, de az értelmesebbek helyesen alkalmazzák és ezek 
dicséretreméltók.” – Helyénvaló a büszkeség, hogyha kellő célok érdekében 
alkalmazzuk. Légy büszke, s ne hagyd helytelen ösvényekre, nemtelen tettekre 
ragadtatni magadat. De ha arról van szó, hogy tanulj valamit, hogy figyelj a 
bölcsesség tanítására és megszívleld azokat, akkor félre a gőggel. Ha azt akarod, 
hogy a hitélet szent világossága örökké ott fényeskedjék a szívedben, lelkedben, 
életedben, akkor alázattal kell figyelni a Tóra szavára, akkor őreid szüntelen 
tanításának meg lesz az eredménye, hogy az igazán vallásos életnek örökmécsese 
fényességet fog sugározni földi pályafutásodban! 

Fischer Mordche Efrájim Fischl zc”l sárospataki rabbi tanítása 
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  פרשת תצוה 

„És lakni fogok, Izrael 
közepette és leszek az 

ő Istenük, és 
megtudják, hogy én 

vagyok az 
Örökkévaló, az ő 

Istenük, aki 
kivezettem őket 

Egyiptom országából, 
hogy lakózzam 

közepettük: Én az 
Örökkévaló, az ő 

Istenük.”  

LUÁCH 
Febr. 11. Szombat 
bejövetele: 16:42 

Febr. 12. Szombat 
kimenetele: 17:50

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

hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük! 
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Tecáve 
(2Mózes 27:20.–30:10.) 
„Te pedig parancsolt meg Izrael fiainak […]” (2Mózes 
27:20.)  –  Mózes születésétől  kezdve ez az egyetlen 
párse,  amelyben  nem áll  az  ő  neve.  Azt  mondják 
Bölcseink, ez azért mert a 32. fejezet 32. mondatában 
úgy  áll:  „És  most,  ha  megbocsátod  vétküket  –  ha 
pedig  nem,  törölj  ki  kérlek,  engem  könyvedből, 
melyet írtál.” Emiatt, mert Mózes ezt mondta, nem 
áll  itt  a  neve.  Ebből  látjuk,  habár  Mózes  hajlandó 
volt  magát  feláldozni  Izrael  népért,  mégis  mivel 
kimondta  ezeket  a  szavakat,  azoknak  hatása  és 
következménye  volt,  ezért  az  Örökkévaló  ebből  a 
heti  szakaszból  kihagyja  a  nevét.  Pláne,  ha  egy 
ember  minden  ok  nélkül,  pusztán  haragból  kiejt 
átkot  a  száján…  A Szifszé  Kajhén,  a  17.  századi 
Talmud-tudós, Sábtáj ben Méir háKohén rabbi ezt 
úgy magyarázza, hogy itt azt tanítja nekünk a Tóra: 
„Te  pedig  parancsold  meg  Izrael  fiainak  […]”  – 
mondd  el  nekik  mi  történt,  azért  mert  kiejtetted 
ezeket  a  szavakat,  hogy  „törölj  ki  kérlek  engem 
könyvedből”  – nehogy átok csússzon ki szájukon.

„Készítsd az éfód köpenyét egészen kék bíborból.”
(2Mózes  28.  31.)  –  Felmerül  a  kérdés,  hogy  miért 
kellett a köpenyt teljesen kék bíborból készíteni? A 

köpeny engesztelést szerzett a láson  hárá  –  a  rossz 
beszéd – bűnére. Azt mondják Bölcseink, hogy a kék 
hasonlít a tenger színére. A tengernek határt szabott 
az Örökkévaló,  eddig jöjjön és ne tovább, vagyis a 
Teremtő  mondta  a  tengernek,  hogy  a  szárazföldig 
jöhet  de  arra  már  nem  áradhat  ki.  Úgy  áll  a 
Talmudban  (Áráchin  traktátus  15.  lap),  hogy  az 
Örökkévaló behatárolta az ember száját is két fallal, 
egyik csontból a másik húsból van, melyek a fogak, 
illetve az ajkak. Ezeket kell bezárnia az emberek, ha 
láson  hárát  beszélne.  A  Kli  Jokor,  vagyis  a  16–17. 
századfordulóján  élt  Tóra-magyarázó,  prágai  rabbi, 
Ráv  Slomó Efrájim Luntschitz  mondja,  hogy  mint 
ahogy azt tanulhatjuk a tengertől, amely nem hágja 
át  az  Örökkévaló  által  szabott  határt;  ugyanígy  az 
embernek  sem szabad  áthágni  azokat  a  határokat 
amelyek az Örökkévaló tett a szája elé. Uralkodnia 
kell  azon  a  késztetésen,  hogy  tiltott  dolgokat 
beszéljen.  Ezért  készült  a  köpeny  teljesen  kékből, 
ami hasonlít a nagy vizek színére, hogy emlékeztesse 
az embert a tengerre amelyik kék és nem hágja át 
határait, hogy így viselkedjen az ember és ne szegje 
meg a láson hárá tilalmát, áthágva azokat a határokat 
amel yeket  a  Teremtő  adott .  Mikor  va lak i 
elhatározza, hogy így fog viselkedni, akkor a köpeny 
engesztelést szerez az elkövetett rossz beszédre.

Gut sábesz! Paskesz Zev
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RÁV TANNENBAUM SRÁGÁ CVI JORCÁJTJA 
Idén február 5-én, sábeszkor volt a csáti gáon, Ráv 
Tannanbaum Srágá Cvi (1825–1897) évfordulója, ádár 
rison 4. Apja a neves verpeléti rabbi, Ráv Zev Wolf 
(1787–1873) volt, kitől nem csak a Tóra alapjait, de 
annak mélyebb rejtelmeit is elsajátíthatta. Először 
Szendrőn volt rabbi, majd miután öccse, Ráv Jákov 
(1832–1896) Mezőcsátról Putnokra tette át a 
székhelyét, akkor elfogadta a csátiak meghívását. A 
zsidó vallás őre volt, aki nem engedett az újítók 
nyomásának, így nem is meglepő, hogy apjával és 
testvérével együtt ő is részt vett a nagymihályi 
rabbigyűlésen. Működése alatt felvirágzott a csáti 
jesiva, ahol jellemzően több mint félszáz bócher 
tanult egyszerre. Magyarázatai és döntvényei נטע שורק 
címen jelentek meg veje és utódja, Ráv Altmann 
Jehuda (1859–1923) gondozásában. Emlékéből 
fakadjon áldás! 
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