Chanuka – Mentsétek meg lelkeinket
Szántó-Várnagy Binjomin Zeév, 2013.12.02
1. A chanukai lakoma – Sulchán Áruch, Orách Cháim 670:2
Az étkezések szaporítása „feljogosított” étkezés
(szeudát resut), mivel nem rögzítették mint
lakomát és vidámságot.

ריבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות
. שלא קבעום למשתה ושמחה,הרשות

2. Hámán tanácsa a királynak – Eszter 3:8
És így szólt Hámán Áchásvéros királyhoz: van
םַוֶמאֹּיאחֶמר  דָה דָמ ן םַלחֶּמחֶלְך חֲאםַחֹונְׁש ֹורֵורוׁש חֶיֹונְׁשֹונו םַעם חֶא דָחד
egy nép szétszórva és elvegyülve a népek között, וכל ֹונְמ ניִדיֹונות םַמֹונְלוכוחֶתָך
ֹֹונְמּזֻפ דָּזר וֹונְמֶמאֹפ  דָרד ֹורֵּבי ן  דָהםַעניִּמים ֹונְּב ֶמא
királyságod minden államában, törvényeik
ׁשֹונות ניִמ דָּכל  דָעם ֹונְוחֶאת  דָּדֹורֵתי םַהחֶּמחֶלְך ֹורֵאי דָֹונם
ֹֹונְו  דָדֹורֵתיחֶהם ֶמא
eltérnek minden más népétől, és a király törvényét
.ׁש חֶוה ֹונְלםַהניִּני דָחם
ֶֹמאֹעניִׂשים ֹונְוםַלחֶּמחֶלְך ֹורֵאי ן ֶמא
nem tartják be – nem illő a királynak hagynia
őket.
3. Jákob imája – Mózes 1., 32:12
Ments meg, kérlek testvérem kezéből, Ézsau
kezéből, mert félek tőle, nehogy megverjen
engem, anyát és gyermekét.

םַהניִּציֹורֵלניִֹוני  דָֹונא ניִמםַּיד  דָאניִחי ניִמםַּיד ֹורֵע דָׂשו ניִּכי  דָי ֹורֵרא  דָאֶמאֹֹונניִוכי
. חֶּפ ן  דָיבוא ֹונְוניִהםַּכניִֹוני ֹורֵאם םַעל  דָּבניִֹונים,אתו
ֶֹמא

4. Jákob követi Ézsaut – Mózes 1., 33:12-14
És mondta [Ézsau]: utazzunk, menjünk, és én
megyek előtted.

.םַוֶמאֹּיאחֶמר ניִֹונֹונְס דָעה ֹונְוֹורֵֹונֹורֵל דָוכה ֹונְוֹורֵאֹונְל דָוכה ֹונְלחֶֹונ ֹונְגחֶּדָך
[...]

[...]
Menjen Uram szolgája előtt, és én lassan haladok,
a nyáj üteme szerint, ami előttem van, a
gyermekek üteme szerint, míg el nem érek
Uramhoz, Széirbe.

דניִֹוני ניִלֹונְפֹורֵֹוני םַעֹונְבּדו םַוחֲאניִֹוני חֶאֹונְת דָֹונחֲה דָלה ֹונְלניִאניִּטי
ֹםַיחֲע דָבר  דָֹונא חֲא ֶמא
ֹונְל חֶר חֶגל םַהֹונְּמ דָלא דָוכה חֲאחֶׁשר ֹונְל דָפםַֹוני וֹונְל חֶר חֶגל םַה ֹונְי דָל ניִדים םַעד
.דניִֹוני ֹורֵׂשניִעי  דָרה
ֹחֲאחֶׁשר  דָאֶמאֹבא חֶאל חֲא ֶמא

5. Jákob eltávolodik – Rámbán magyarázata (Mózes 1., 33:14)
És Bölcseink így is magyarázták (Ávodá Zárá
25b), hogy Jákob nem akart visszatérni Széirbe,
hanem az volt a szándéka, hogy eltávolodjon tőle,
amennyire csak lehet, „meghosszabbította az
utat”, és ez is egy jó tanács.
Az előadás eredeti, angol nyelvű változata:
Rabbi Bentzion Shafier, TheShmuz.com
#88 – Chanukah - The Effect of Outside Influences

ורבותיֹונו אמרו עוד שלא היה בדעת יעקב
 ורצוֹונו היה להתרחק ממֹונו,לשוב דרך שעיר
 וגם זו, אבל הרחיב לו את הדרך,וכאשר יווכל
.עצת חוכמה

Vájislách  Gettósodás?
Csodálatos
átváltozásnak
lehetünk
tanúi
a
hetiszakaszban. A bosszúéhes Ézsau egyik pillanatban
még 40 vitéz társaságában vonul fivére, Jákob ellen.
Néhány
mondattal
később,
talán
éppen
Jákob
ajándékainak és imájának hatására, már egy egész másik
Ézsaut látunk, aki testvére nyakába borulva kérleli, hogy
most, hogy visszajött, maradjanak együtt, éljenek együtt.
Micsoda családi idill képe bontakozik ki előttünk!
Ehhez képest meglepő lehet Jákob reakciója, aki, úgy
tűnik, ismét jól rászedi Ézsaut. A gyenge és kicsiny
jószágra hivatkozik, hogy ha nagyon hajtják, Ézsau
tempójában, hamar elhullik, ezért hadd menjen ő hátul, és
majd utoléri Ézsaut később, és akkor megvalósulhat ez az
idilli kép. Ami a valóságban persze mind a mai napig nem
következett be. Miért tett ilyet Jákob, miért nem fogadta el
ezt a lovagias ajánlatot?
A Bét Hálévi nevű kommentátor nem annyira lepődik meg
Jákob ezen reakcióján. Sőt, valójában ő már az Ézsauval
való találkozás előtt felfedezte Jákob szavaiban ennek a
jelenetnek az előképét. „Ments meg a bátyám kezéből,
Ézsau kezéből” (Mózes 1., 32,12), így fohászkodik. Miért a
furcsa fogalmazás: „bátyám kezéből”, majd utána „Ézsau
kezéből”? Hiszen mindenki számára világos, hogy Ézsau az
ő bátyja!
A Bét Hálévi így válaszol: a kétféle fogalmazás megfelel
kétféle megmenekülésnek. Jákob meg akar menekülni
„Ézsau kezéből”, a bosszúéhes, gonosz ember kezéből,
nehogy megtámadja őt, fizikai értelemben. Ha ez megvan,
még mindig szükséges megmenekülnie „bátyja kezéből”,
aki, mint testvérére nem támad rá, viszont mint
családtagra, hatással van az ő és családja életére. Jákob jól
tudja, hogy Ézsau életformája és az a személyes példa,
amit Ézsau jelent a saját családja, gyerekei, unokái felé,
nem feltétlenül a lehető legelőnyösebb.

A zsidó életmód számos előnyével sok mindenki egyetért,
elméleti szinten. A szekuláris társadalom egy része
tisztelettel adózik a vallásosak elkötelezettsége iránt,
melyet a család, a tanulás mellett tanúsítanak. Mindenki
elismeri, hogy a vallásos negyedekben a bűnözés
lényegesen alacsonyabb. Ugyanakkor a tipikusan zsidós
bezárkózást, „gettósodást” már kevesebben kedvelik. Ez a
fajta mentalitás ellentmond a kulturális nyitottság,
sokszínűség értékeinek.
Éppen ez Jákob dilemmája, amikor bátyjával, a más
utakon járó Ézsauval találkozik. Melyik érték a fontosabb
számomra? A multikulturalizmus, esetleg a nagycsaládi
összetartás, vagy azok az értékek, melyek Ézsau
családjában esetleg nincsenek meg? A minél jobb döntés
meghozásához Jákob átlátta, hogy sem ő, sem családja
nem „immunis”. A környezet, a társaság, a barátok igenis
hatással vannak még a legnagyobb emberekre is. Ahogy
Rámbám írja: „Az ember természetéhez hozzátartozik, hogy
gondolatai és cselekedetei társai felé húzzák, és úgy
viselkedik, ahogyan mások viselkednek abban az
országban, ahol ő lakik” (Hilchot Déot 6,1).
Való igaz, hogy helye van a kommunikációnak és a
nyitottságnak, de ugyanúgy helye van az elmélyülésnek és
a bezárkózásnak is. Ugyanúgy, ahogy az egyes emberek
mindennapjaiban vannak extrovertált és introvertált
pillanatok, ugyanez a gondolat érvényes a nemzetekre is.
A zsidó népen belüli csoportokban is megoszlanak a
feladatok. Vannak olyan csoportok, melyek felvállalják a
nyitottságot, annak minden veszélyével együtt, és vannak
csoportok, melyek falakat vonnak maguk köré és
bezárkóznak a „gettóba”. Bizonyos értelemben Jákob is ezt
a bezárkózást választotta, és ezzel a döntésével egy tiszta
jövőt alapozott meg a születendő zsidó népnek.
Binjomin Zeév

5 PERC TANULÁS

Áldások és ámenek
• Áldások előfordulásai: evés/étkezés előttután, Smá Jiszráél reggeli és esti imában való elmondása előttután,
csendes ima / Ámidá =18 áldás, péntek esti kidus
• Tórai köteletezettség étkezés (kenyér fogyasztása) után áldást mondani, azaz bencsolni. Ez az utóáldás 4 áldásból
áll. A többi áldás rabbinikus parancsolat.
• A kidus mondása péntek este tórai köteletezettség (micve). Ha hallgatjuk, szándékunkban áll, és áment mondunk
rá, olyannak minősül, mintha mi mondtuk volna. Azaz mentesülünk („jajcék” leszünk).
• Minden hallott áldásra áment kell mondanunk, és ha nem akarunk jajce lenni, akkor „báruch hu uváruch semo”t is,
azután, hogy az áldást mondó Iten nevénél tart (Báruch Átá Ádonáj...).
Hanganyag: http://pavazsinagoga.hu/wiki:aldasok_es_amenek
Binjomin Zeév

Sábát sálom! Git sábesz!
A kiadvány szent szövegeket és azok magyarázatait tartalmazza. Kérünk, hogy kidobás helyett
gyűjtsd és őrizd, vagy vidd vissza egy zsinagógába!

