
Csillagokról, fövenyről és a föld poráról 
A hajdani zsidó népszámlálásról, melyről e heti szakaszunk elején olvasunk, 
Bölcseink három dolgot jegyeznek meg. Hogy Isten Ávrahámot azzal áldotta 
meg, hogy utódai a csillaghoz hasonlítsanak. A csillagoknak különböző fokozatai 
vannak, vannak kisebbek és nagyobbak, de egyben közösek: valamennyien 
pontosan futják be pályájukat. Így Izrael gyermekeinek is arra kell törekedni, 
hogy legyenek bár a társadalom akármelyik fokán, életük igazi hivatásához 
ragaszkodniuk kell, hogy a Tóra égi fényének odaadó sugárzói legyenek. 
Bölcseink Jicchákkal folytatják, aki azt az áldást kapta, hogy leszármazottjai 
olyanok legyenek, mint a tenger fövenye, mely nem megszámlálható sokaság. A 
tengerek hullámai elnyeléssel fenyegetik a szárazföldet, de Jób úgy mondja, 
hogy Isten „kaput és reteszeket” helyezett a víz elé, hogy megóvja a partot a 
„gőgös hullámok hatalmától”. Izrael népét is szennyes hullámok próbálják a 
mélybe taszítani, de az Örökkévaló segít az ellenállásban. 
Isten Jákovnak pedig azt mondta, hogy ivadékai olyan számosak legyenek, mint 
a föld pora. Ahogy a csillagok bizonyos távolságban vannak egymástól, úgy az 
egyes homokszemek sem tapadnak egymáshoz, de ha nedvesség éri, akkor 
egymáshoz tapadnak. A Talmudban áll, „Ha Izrael felfelé halad úgy a csillagokig 
ér, de hogyha lefelé süllyed, akkor a föld porába esik.” Azaz csak addig tarthat 
valaki felfelé, míg nem követi az egymástól messze lévő csillagok példáját. Mert 
mihelyst azokat kezdi követni, azaz Izrael fiai eltávolodnak egymástól, s 
mindegyikük önálló csillagnak tartja magát, mely minél nagyobb távolságra 
szökik csillagtestvéreitől, akkor rögtön megszűnik a felfelé való haladás, akkor 
süllyedni kezd Izrael, míglen a föld poráig süllyed. De mihelyt port ér, azaz elérte 
a mélypontot, s megszívleli a por által nyújtott példát, mely por, hogyha eső ér, 
összetapad, egymáshoz ragad, akként Izrael is szorosan összetart, kitépi 
hitközségi kebléből a pártoskodásnak, gyűlölködésnek átkos méregfogát, akkor 
megszűnik a süllyedés és újból felfelé kezd lendülni Izrael sorsa! 

Fischer Mordche Efrájim Fischl zc”l sárospataki rabbi tanítása 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Hála az Örökkévalónak R. Szabó Smil már túl van az életveszélyen, azonban 
további műtétek előtt áll, miért felkérünk mindenkit, hogy imádkozzanak 
mielőbbi teljes felépüléséért. Héber neve: שמואל בן שרה 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Gratulálunk Hitközségünk oszlopos tagjának, Kurcz Slajme Dovidnak, hogy ő és מזל טוב
a nyitrai születésű Kubikova Eszter házasságot kötöttek. Kívánjuk, hogy a Tóra 
szellemében, boldogságban és jólétben építsék közös otthonukat! 
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„Bizony 
szombatjaimat 
őrizzétek meg,       

mert jel az köztem    
és köztetek, 

nemzedékeiteken át.”  
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Ki tiszá 
(2Mózes 31:11.–34:35.) 
„Ezt adják mind aki átmegy a megszámláláson: fél 
sékelt a szent sékel szerint […]” (2Mózes 30:13.) – 
Azt mondja rabbi Méir: „Mint egy tűz érmét vett 
ki  az  Örökkévaló,  trónja  alól  és  megmutatta 
Mózesnek  és  azt  mondta  neki  ilyet  adjanak.” 
(Midrás  Tánhuma)  Amikor  valaki  pénzt  ad, 
emlékeznie kell, hogy az érme, a pénz olyan mint a 
tűz.  A tűz  is  el  tud  égetni,  el  tud  pusztítani 
mindent, de meg is lehet melegedni általa. Így van 
ez a pénzzel is. Ha jó célra adják, cödokéra, hogy 
mást segítsen vele, akkor nagyszerű hatással van az 
emberre .  Ha  azonban  nem  megfe le lően 
használják,  akkor  el  tud égetni,  kárt  tud okozni 
(Noám Elimelech)!

„[…] a gazdag ne adjon többet, a szegény ne adjon 
kevesebbet a fél sékelnél, hogy adja az Örökkévaló 
adományát […]” (2Mózes 30:15.) – Szintén az áldott 
emlékű lizsenszki rabbi, Reb Elimelech Weisblum 
tanítja,  hogy aki gazdag micvákban, ne gondolja, 
hogy már  eljutott  a  teljességre,  a  tökéletességre. 
Mindig emlékezzen a „fél sékelre”, hogy még csak 
a  fél  úton  jár.  Aki  viszont  szegény  ne  törődjön 
bele,  ne  legyen  bús  és  komor,  hogy  nincs  már 

reménye. Legyen mindig kész a megtérésre, „hogy 
adja az Örökkévaló adományát”.

„És  őrizzék  meg  Izrael  fiai  a  szombatot,  hogy 
megtartsák a szombatot nemzedékeiken át, örök 
szövetségül.”  (2Mózes  31:16.)  –  Mikor  egy  zsidó 
ember  megtartja  a  szombatot,  úgy  ahogy  kell,  a 
törvényei  szerint,  ez  ad  neki  erőt,  hogy  tudja 
szolgálni  a  Teremtőt  az  egész  elkövetkezendő 
héten.  Így,  amikor  elérkezik  a  következő 
szombathoz,  könnyebb  már  elérnie  a  szombat 
szentségét  és  megtartania,  és  így  tovább.  Ezt 
mondja  itt  az  írás:  „És  őrizzék  meg  Izrael  fiai 
szombatot”  –  utána  könnyebb  lesz,  „hogy 
megtartsák a szombatot nemzedékeiken át […]”, a 
következő hetet és aztán a következő szombatot 
(Ködüsesz Lévi).

„Közöttem és Izrael egy fél között jel az örökre 
[…]”  (2Mózes  31:17.)  –  A Szombat  a  zsidó  ember 
jele.  Úgy,  ahogy a névtábla az ajtón mutatja  azt, 
hogy ki lakik ott, így a Sábesz is azt tanúsítja, hogy 
ki él ott. Mikor egy üzlet zárva van szombat szent 
napján,  akkor  zsidó  névtábla  van  rajta.  Ha 
azonban  cholile  nyitva  van,  akkor  a  névtábla  a 
fordítottját mutatja… (Choféc Chájim).

Gut sábesz! Paskesz Zev
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RÁV JOCHÁNÁN SZÓFER JORCÁJTJA 
Idén február 14-ére esett az egri gáon, Ráv Jochánán 
Szófer (1923–2016) évfordulója, ádár rison 13. Ráv 
Jochánán Magyarország egyik leghíresebb rabbi-
dinasztiájából, a החתם סופר nemzetségéből származott, 
nagyapja a Simon Szófer (1850–1944) egri főrabbi 
volt, apja, a יד סופר szerzője, Mose Szófer (1885–1944) 
egri rabbi. Tóra-tudását apjától, majd a verpeléti és 
balassagyarmati jesivákból szerezte. A holokauszt 
után megkezdte a közösség újjáépítését, jesivát 
alapított, majd 1950-ben, miután az utolsó vallásos 
zsidó is elhagyta Eger városát, utánuk ment a 
Szentföldre, ahol megalapította a nagyapjáról 
elnevezett „Ohel Simon” jesivát. A Belzer rebével ápolt 
szoros viszonya után ő is több haszid szokást átvett, 
miután körülötte „Erlau” néven haszid udvar alakult. 
Emlékéből fakadjon áldás! 
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