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Lág báOmer
A múlt hét elején egy idősebb úr tért be a Kazinczy súlba, aki elmondta, hogy
jorcájtja van, s ezért jött a minche-máriv imádságra. Mesélt kicsit a
gyermekkoráról, melyet itt a Dob-Kazinczy sarkon töltött. Deutsch elnök úr
külön kérte, hogy jöjjön el csütörtök este is a Lág báOmer-i ünnepségre is. Az
úr eljött, hozott néhány fotót is, az egyiken Weiszberger rabbi volt, akivel
együtt járt a Dob utcai chéderbe. Az ünnepség végén a következővel
búcsúzott: „Több mint hatvan éve jártam ide iskolába, azóta kisebb-nagyobb
megszakításokkal vagyok kapcsolatban a Kazinczyval, de ilyen élményben,
mint ma este itt, még soha nem volt részem!” Lehet, hogy ez az idei
ünnepséget, bográcsozással és BBQ hússütéssel azért engedte az Örökkévaló
megélnünk, hogy vidámságban és szép sokaságban töltsük el, hogy ez az úr is
visszatalálhasson az ifjúkorának gyökereihez.
A Kazinczy udvari ünnepség mellett az Alma utcai imaház kertjében is volt
imádkozás és tűzgyújtás, melyről az alábbi rövid beszámolót küldte Hegedűs
Pál: „Lág báOmerkor az el-eleredő eső ellenére is kellemes bográcsozást,
beszélgetést tartottunk az Alma utca kertjében. (Rasbi emlékére szivárvány
nem volt az égen.) Az ilyenkor elmaradhatatlan kvízben a gyerekek felkészült
csapata hajszállal legyőzte a mégoly rutinos felnőtteket.” Másnap, szintén a
XII. kerületi imaházban, erev sábesz délelőtt még egy örömteli eseménynek
volt a helyszíne: Keleti Dávid rabbi vezetésével Jankl Zemel és Rivka Jahoda
kötött házasságot, kiknek ezúton is kívánunk mázl tov-ot!

HETISZAKASZ:
BÖHÁR – BÖCHUKOTÁJ

פרשות בהר – בחקתי
„És én
megemlékezem
Jákobbal való
szövetségemről,
meg Izsákkal való
szövetségemről is és
Ábrahámmal való
szövetségemről is
megemlékezem,
meg az országról is
megemlékezem.”

A szentföldi, Meronban történt tragédia kapcsán, mint ahogy egész Jiszroél
népe, úgy Hitközségünk is osztozik a korbánosz családjainak gyászában és a
sérültek fájdalmában. Mint ahogy a Pirké Ovajszban áll, „noszé beol im
chávéro – osztozzunk társunk terheiben”.
1+1% FELAJÁNLÁS
Ha Önöknek is fontos elődeink hagyományainak megtartása és
a jövő nemzedékének való átadása, akkor kérjük támogassa a
MAOIH munkáját adója 1+1%-ának felajánlásával. Köszönjük!
Technikai szám: 0107
Magyarországi Orthodox Chevra Kadisa Alapítvány adószáma: 18742404-1-42
Amerikai Alapítványi Iskoláért Alapítvány adószáma: 19700557-1-42
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„Ha pedig azt mondjátok: Mit eszünk majd a
hetedik évben, íme, nem vetünk és nem takarítjuk le
termésünket? Én rendelem áldásomat számotokra
a hatodik évben és meghozza a termést három
évre; vetni fogtok a nyolcadik évben és esztek még
a régi termésből; egész a kilencedik évig, míg bejut
ennek termése, fogtok enni régit.” (3Mózes 25:20–
22.) Íme, itt az érv és a bizonyíték, hogy a Tórát az
Örökkévaló adta a Szináj hegyén, mondja Chászám
Szófer, és nem Mózes írta magától. Hogy merte
volna bárki megígérni, hogy a hatodik évben három
évre elegendő terem? Csakis a Mindenható tudja
ezt megígérni, ahogy smita Szináj hegyén hangzott
el, úgy minden micva...

Böhár – Böchukotáj
(3Mózes 25–26:2.
és 26:3–27:34.)
Hetiszakaszunk elején a Tóra megparancsolja a
hetedik év, vagyis a smita év micváját: „És szólt az
Örökkévaló Mózeshez a Szináj hegyén, mondván:
Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: ha bementek az
országba, melyet én adok nektek, akkor tartson az
ország szombatot az Örökkévalónak.” (3Mózes
25:1–2.)
Vajon a Tóra miért pont itt hangsúlyozza ki, hogy ez
a micva a Szináj hegyén lett átadva?

„És adok békét az országban, lefeküsztök és nincs
aki fölijesztene […]” (3Mózes 26:6.) Az előző
mondatban már áll: „[…] és laktok biztonságban
országtokban.” Miért ismétli a Tóra a békét?

RáSI a következőképpen magyarázza: ahogy a
smita parancsolatának minden részlete a Szináj
hegyén lett átadva Mózesnek, ugyan így minden
micva minden részlete is. A többi parancsolat meg
lett ismételve, és további részletekkel lett
kiegészítve: „A Jordánon túl, Moáb országában
hozzákezdett Mózes, elmagyarázta ezt a tant
[…]” (5Mózes 5.) Azt gondolhatnánk, hogy ezek a
részletek nem a Szinájon hangzottak el, hanem
újabb dolgok, amit akkor kapott Mózes, Moáb
országában. A smita parancsolata viszont, csak itt,
a Vájikró könyvében fordul elő, az ötödik könyvben
nem. Így itt tényleg minden részlete „Szináj hegyén”
hangzott el, és ugyan így minden egyes micvánál.

Az Or háChájim azt írja, az Írás itt Izrael fiaira
gondol. Nem lesz megosztottság, hanem békét és
egységet plántál közénk az Örökkévaló, nem csak
az országban, hanem a nép fiai is sólemben,
békében lesznek egymással.
Gut sábesz!
Paskesz Zev

RABBI STRASSER ÁKIVÁ HÁKOHÉN JORCÁJTJA
Idén május 3-ára esik a neves tokaji főrabbi, Strasser
Ákivá (1858–1924) évfordulója, ijár 21. Ráv Strasser
neves család sarja, édesanyja, Rebecen Szóri révén a
Schreiber-Szófer pozsonyi rabbidinasztia tagja, a
híres Hátám Szófer (Schreiber Móse, 1762–1839)
unokája volt, testvéröccse Strasser Slomó háKohén
(1863–1952) Debrecenben volt orthodox főrabbi. Ráv
Ákivá 1897-ben, az őszi nagyünnepek után került
Tokajra, ahol haláláig működött. A hazai vallásos
zsidóság egyik legtekintélyesebb rabbija volt, aki
részt vett az orthodox központi bizottság munkájában
is. Temetésekor az összes bolt bezárt a városban, –
felekezetre való tekintet nélkül. Macévája az újabb
temető tetején álló ohelben, Ráv Fonféder Simon
Jehuda és Ráv Schück Dávid korábbi rabbik sírja
mellett áll. Emlékéből fakadjon áldás!
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