
Különleges vendégünk lesz sábeszkor  
I m á i n k é s ö n v i z s g á l a t u n k 
meghal lgatásra kerü l tek az 
Örökkévalónál és a Szentföldön 
újból béke honol. Örömünkre, a 
kényszerből elmaradt svüeszi 
látogatás után R. Jechezkiél Cvi 
Zorger kántor csütörtökön a 
Hitközségünkbe érkezik, hogy egy 
gyönyönyörű sábeszt töltsön a 
Kazinczy utcai orthodox nagy-
zsinagógában. A kivételesen szép 
orgánumáról ismert cházán a 
támuzi újholdat is kihirdeti 
szombaton. A különlegesnek 
ígérkező alkalomra várjuk minden 
kedves Hittestvérünket!                           

Az elmúlt pénteken koradélután újból összegyűlt a Hitközség eseti 
munkacsoportja. A kóser ellátás témája sokakat vonzott a székházba, 
ahol Deutsch Róbert elnök úr és Paskesz Zev vallási felügyelő úr 
tájékoztatták a megjelenteket a jelenlegi helyzetről, így például a 
Hanna étterem konyhájában folyó  korszerűsítésekről, továbbá a vágás 
helyszínének kérdéséről. A Hitközség olyan vágóhidat keres, ahol 
Kesztenbaum Áron Cvi sakter vezetésével nem csak szárnyasokat, de 
négylábúakat is tudnak vágni, illetve igyekszik megteremteni a 
forrásokat, hogy a húsfeldolgozás (kolbász-, szalámi- stb. készítés) a 
modern követelményeknek megfelelően mielőbb újból elindulhasson. 

 1

Kol Jákov - Az orthodoxia hírei 
Kiadja: Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség 

Felelős kiadó: Deutsch Róbert • Főszerkesztő: Cseh Viktor • 1. évfolyam 16. szám

2021. JÚNIUS 1. - 5781. SZIVÁN 21. בס''ד

HETISZAKASZ: 
SÖLÁCH 

 פרשת שלח

„Ha kedvet lel az 
Örökkévaló 

bennünk, akkor 
elvisz bennünket 

ebbe az országba és 
nekünk adja azt; oly 

országot, mely tejjel-
mézzel folyó.” 

LUÁCH 

 Június 4.  
Szombat  

bejövetele: 20:17  

Június 5.       
Szombat   

kimenetele: 21:38 

Június 10. 
Holdújulás:  

csütörtök reggel,  
9 óra 15 perc 8 rész 

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 



Sölách  
(4Mózes 13:1–15:41.) 
„És elküldte őket Mózes Párán pusztájából az 
Örökkévaló parancsára; mindnyájan férfiak, akik 
Izrael fiainak fejei.” (4Mózes 13:3.) – RáSI 
magyarázata szerint mindig amikor a „férfiak” szó 
áll az Írásban, az nemes és kiváló embereket jelent. 
Hogy mondhatja ezt a Tóra a kémekre, akik bűnt 
követtek el küldetésükben? „Ebben az órában 
kóserek voltak.” RáSI minden szava kincs, nem 
véletlenül írja, hogy: ebben az órában.


Azt mondja a Tóra: „A napok száma szerint, amíg 
kikémleltétek az országot, negyven nap, egy napot 
az évre, viselitek majd bűneiteket negyven évig, 
hogy érezzétek az én elfordultamat.” (4Mózes 14: 
34.) Vagyis a negyven napért, amíg a kémek úton 
voltak, negyven évet kell Izrael fiainak a pusztában 
tölteni. Hiányzik azonban a negyven évből tizenöt 
nap. Hogyan? 


Először is úgy áll: „A nép pedig fölment a Jordánból 
az első hónap tizedikén, és táboroztak Gilgálban, 
Jerichó keleti szélén.” (Józsua 4:19.) Itt négy nap 
hiányzik a negyven éves vándorlás végén, hiszen az 
első (niszán) hónap tizenötödikén hagyták el 
Egyiptom fö ld jét . Tizenegy napot pedig 
mindenképpen kellett volna menniük: „Tizenegy 

napnyi út a Chórébtől, a Széir hegye felé Kádés-
Barnéáig.” (5Mózes 1:2.) Összesen hiányzik tehát a 
negyven évből tizenöt nap.


Ha a „napok száma szerinti” számítást nézzük, 
vagyis minden kémkedéssel töltött napért egy év 
vándorlást kaptak: egy nap 24 óra egyenlő 12 
hónappal. Tizenöt nap, egy fél hónap egyenlő egy 
órával. „Mindnyájan férfiak”, ebben az órában 
kóserek voltak mondja RáSI, vagyis erre az órára 
nem járt büntetés, így hiányozhat tizenöt nap. Nem 
véletlenül írja tehát RáSI, a magyarázók királya, 
hogy „ebben az órában kóserek voltak”.


„Bátorodjatok föl és vegyetek az ország 
gyümölcséből.” (4Mózes 13:20.) Az embernek erőt 
és példát kell venni a föld gyümölcséből: először 
elültetik a magot, amely majdnem teljesen elvész, 
megsemmisül, és utána új élet fakad belőle (a Báál 
Sém Tov nevében).


„És milyen az ország, melyben lakik, vajon jó-e, 
vagy rossz; […]” (4Mózes 13:19.) – „Áldjon meg 
téged az Örökkévaló Ciónból és nézd Jeruzsálem 
jólétét élted minden napjaiban.” (Zsoltárok 128:5.) 
Vagyis: igyekezzen az ember Jeruzsálemnek mindig 
csak a pozitív és jó oldalát látni (Rabbi Joszef 
Chaim Sonnenfeld).


Gut sábesz! 	 	 Paskesz Zev

 2

 2021. JÚNIUS 1. - 5781. SZIVÁN 21.

RÁV SCHÖNFELD MOSE JOCHÁNÁN JORCÁJTJA 
Idén május 31-ére esik a neves talmudista, az 
érmihályfalvai főrabbi, Ráv Schönfeld Mose Jochánán 
(1848–1913) évfordulója, sziván 20. A pozsonyi jesiva 
diákja volt, aki 1891-ben állt a mihályfalvai hitközség 
élére, ahol már nagyapja is a kíle egyik Talmud-
chócheme volt. Kifejezetten puritán jellemével és 
nagy bölcsességével kivívta az ország orthodox és 
haszid nagyságainak tiszteletét is. 12 gyermekéből a 
fiúk mind tekintélyes Tóra-tudósok lettek, közöttük R. 
Binjomin fia helyben követte őt a rabbiszékben, R. 
Joszef Saul Nyíradonyban volt rabbi, egyik leánya, 
Tusáná pedig a poszonyi Schreiber-Szófer családba 
házasodott, az egri főrabbi, Ráv Simon Szófer fiának, 
Schreiber Mosének lett a felesége. Szellemi örökségét 
a népes családja mellett a Nácháléj Májim című 
könyve is őrzi. Emlékéből fakadjon áldás! 


	HETISZAKASZ:
	Luách
	1+1% FELAJÁNLÁS
	Különleges vendégünk lesz sábeszkor
	RÁV SCHÖNFELD MOSE JOCHÁNÁN JORCÁJTJA
	Idén május 31-ére esik a neves talmudista, az érmihályfalvai főrabbi, Ráv Schönfeld Mose Jochánán (1848–1913) évfordulója, sziván 20. A pozsonyi jesiva diákja volt, aki 1891-ben állt a mihályfalvai hitközség élére, ahol már nagyapja is a kíle egyik Talmud-chócheme volt. Kifejezetten puritán jellemével és nagy bölcsességével kivívta az ország orthodox és haszid nagyságainak tiszteletét is. 12 gyermekéből a fiúk mind tekintélyes Tóra-tudósok lettek, közöttük R. Binjomin fia helyben követte őt a rabbiszékben, R. Joszef Saul Nyíradonyban volt rabbi, egyik leánya, Tusáná pedig a poszonyi Schreiber-Szófer családba házasodott, az egri főrabbi, Ráv Simon Szófer fiának, Schreiber Mosének lett a felesége. Szellemi örökségét a népes családja mellett a Nácháléj Májim című könyve is őrzi. Emlékéből fakadjon áldás!
	Sölách  (4Mózes 13:1–15:41.)

