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Kol Jákov - Az orthodoxia hírei
Kiadja: Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség
Felelős kiadó: Deutsch Róbert • Főszerkesztő: Cseh Viktor • 1. évfolyam 15. szám

Közös erővel a Hitközség építéséért
A Hitközség elnöke, Deutsch Róbert munkacsoportok felállítását
kezdeményezte, melyekre minden hitközségi tag meghívást kapott. A
megbeszélések célja az aktuális ügyek részletes ismertetése mellett a
közös gondolkozáson alapuló probléma-megoldások keresése, illetve a
különböző fejlesztések előmozdítása. A megbeszélések hét téma köré
épülnek, melyek a következők: a MAOIH anyagi helyzete, illetve a
megakadt állami pályázatok kezelése. A kóser ellátás, vágás, a Kőváriféle húsbolt és a Hanna glatt kóser étterem fejlesztése. A Wesselényi
utcai bölcsődében, óvodában és iskolában új oktatási metódusok
bevezetése és az intézményi kampány. A mikve és az Alma utcai otthon
fejleszése. A jelenleg sokakat foglalkoztató téma, az orthodoxia vagyoni
igénye a neológ ernyőszervezettel, vagyis a Mazsihisszel szemben,
továbbá a legitimáció kérdése és az úgynevezett örökjáradék per. Külön
esemény lesz a MAOIH megújuló kommunikációja, a honlap, újság stb.
Az utolsónak tervezett alkalom pedig a jövőbeli tervekre fog fókuszálni,
mint például a budapesti kolel bővítése vagy esetleg egy jesiva-program
indítása. Az első alkalom még Svüesz ünnepe előtt lezajlott, melyről a
Tagság részletes tájékoztatást kapott. A következő találkozó e héten
pénteken, május 28-án 1 órakor lesz a székházban.

HETISZAKASZ:
BEHÁÁLOTCHÁ

פרשת בהעלתך
„Ez pedig a lámpa
munkája: Vert arany
a szára, mint a
virágja, vert munka
az; azok a minta
szerint, melyet
mutatott az
Örökkévaló
Mózesnek, aszerint
csinálta a lámpát.”

A Kol Jákov korábbi számaiból kimaradt, hogy még Svüesz előtt a
Hitközségünkbe látogatott Yacov Hadas-Handelsman, Izrael Állam
budapesti nagykövete. A nagykövetet Deutsch elnök úr, illetve a
Paskesz-házaspár fogadta. A több mint egy órás jó hangulatú találkozón
Hadas-Handelsman ígéretet tett, hogy megvizsgálja, milyen támogatást
tudna nyújtani Izrael a Wesselényi utcai oktatási komplexumnak.
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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LUÁCH
Május 28.
Szombat
bejövetele: 20:11
Május 29.
Szombat
kimenetele: 21:30
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Örökkévaló Mózesnek.” (4Mózes 8:3.) RáSI: „amint
megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek” – Áron
dicséretét említi itt az Írás, hogy semmit sem
változtatott. Mit mond itt az Írás, kérdezi Rebi Méir
miPremislán, hogy Áron, a főpap semmit sem
változtatott? Ki merészelné azt gondolni, hogy Áron
változtatott valamit, és nem úgy tett, ahogy a
Teremtő megparancsolta? A válasz egészen más.
Habár Áron hatalmas magasságokba jutott, kajhén
godalj lett és bemehetett a Szentek Szentjébe, nem
változott viselkedése, ugyanaz maradt, aki volt
előtte. Együtt élt a néppel, békességet hozott az
emberek közé, családi békét férj és feleség közé.
„Áron dicséretét említi itt az Írás, hogy semmit sem
változtatott.” – Ő maga nem változott meg, „ember”
maradt.

Beháálotchá
(4Mózes 8:1–12:16.)
Miért áll a Menoráról szóló rész a törzsfők párseja
után? – kérdezi RáSI. Mikor Áron, a főpap látta,
hogy niszán hónap elején a törzsek vezetői
felavatták a Szentélyt rossz érzése támadt. Miért
nem volt neki is része a felavatásban? Azt mondta
neki az Örökkévaló, nyugodj meg, a te részed még
nagyobb mint övék, mert te fogod előkészíteni és
meggyújtani a Menorát.
De miben nagyobb a Menora gyújtása a törzsfők
áldozatainál? A Midrás Rábo azt tanítja, hogy az
áldozatok a Szentély fennállásáig voltak érvényben,
de a Menora lángjai örökké léteznek. Azonban a
kérdés még mindig adott: a Szentély lerombolása
után megszűnt az áldozati szertartás, de ugyanúgy
megszűnt a Menora lángjainak gyújtása is? Azt feleli
a RáMBáN, hogy itt ígéri meg a Teremtő Áronnak,
hogy leszármazottai, a Chásmanoim által fellobban
majd a második Szentély idején Chánuká lángja,
amikor az egy napra elegendő olaj nyolc napig ég.
Ez a „Menora”, a chánukiá, örökre megmarad, még
akkor is amikor a Szentély fizikailag nem áll. Erre
gondol a Midrás, amikor azt írja: „a Menora lángjai
örökké léteznek”.

Rabbi Áron Kotler – egyike azon óriások közül, akik
felemelték a Tóra fényét Amerikában a második
világháború után –, temetésén a generáció nagyjai
mondtak heszpedet, vagyis gyászbeszédet. A
szatmári rebe, Rabbi Teitelbaum Jojlis a
következőket mondta: „Áron dicséretét említeni,
hogy semmit sem változtatott.” Ugyanaz maradt a
„nagy Amerikában”, mint aki a háború előtt volt
Kleckben, a mai Fehéroroszország egy kis
városában. Nem érdekelte, hogy „mások az idők,
más a hely”. Az örök Tórát, az örök hagyományt
adta át ezer és ezer tanítványának.

„És cselekedett Áron ekképpen, a lámpa előrésze
felé tette föl mécseit, amint megparancsolta az

Gut sábesz!

REB CHÁJIM VOLOZSINER JORCÁJTJA
Idén május 25-ére esik a neves talmudista, a volozsini
főrabbi, Reb Chájim Ickovits (1749–1821) évfordulója,
sziván 14. Először a volozsini rabbinál a Sáágát Árje
szerzőjénél, Árje Léb Günzberg rabbinál, majd Ráfáél
háKohén, később hamburgi rabbinál tanult. 25
évesen a nagy Vilnai Gáon bóchere, s egyben egyik
legprominensebb szellemi örököse lett. 1803-ban
nyitotta meg a Jesivát Éc Chájimot, mely a litván
típusú jesivák mintaintézményévé vált. Hatalmas
kabbalisztikus munkája Nefes háChájim címen látott
napvilágot, a Pirké Ávothoz írt kommentárja pedig
Ruách Chájim címen jelent meg. Sajnos Reb Chájim
többi reszponzája, illetve háláchikus munkája egy
1815-es tűzben elpusztultak, ennek ellenére szellemi
öröksége máig meghatározó. Emlékéből fakadjon
áldás!
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