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A jeruzsálemi bész din döntése
Múlt héten lapzárta után vettük a hírt az Igazságos Bíró nevében hozott
döntésről. A Jeruzsálemi Főrabbinátus Bíróságának Polgári Tagozata
sziván 26-án hozott határozatot abban a perben, amelyet a
Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) és az
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) indított a
magyarországi zsidó felekezeteknek nyújtott állami örökjáradék
újraelosztásának ügyében. A fenti Bész Din elvi éllel hirdette ki az
igazságos felosztás szempontjait meghatározó döntvényét, jelesül: a
második világháborúban, illetve a kommunista államhatalom idején a
közösségektől elvett ingatlanoknak és más vagyonelemeknek az eredeti
vallási irányzatú közösséghez, vagy azok jogutódjaikhoz kell
visszakerülniük.
A vallási élet céljaira kapott költségvetési forrásokat illetően, a zsidó
vallásjogban meghatározottak szerint, a Tóra-tanulás és oktatás
elősegítése, zsinagógák, rituális és vallási intézmények építése és
fenntartása, a zsidó hitélet közösségi, családi és egyedi szintű
megélésének biztosítása kell előnyt élvezzen más (világias) kulturális és
közösségi célokkal szemben. A Bész Din írásos ítéletének felek általi
kézhezvételét követően a MAOIH a perben hozott döntés és elvi
állásfoglalás értelmében indítványozni fogja, hogy a magyar állam
kezdeményezzen egyeztetéseket a felek között.

HETISZAKASZ:
CHUKÁSZ

פרשת חקת
„Halljátok csak, ti
ellenszegülők! Vajon
ebből a sziklából
hozzunk-e ki nektek
vizet? És fölemelte
Mózes a kezét és
rávágott a sziklára
botjával kétszer; erre
kiömlött sok víz, és
ivott a község, meg
barmaik.”

Múlt héten New Yorkból Budapestre látogatott Ráv Mose Árje Hoffman,
aki gratulációját és tengeren túli támogatását fejezte ki Deutsch elnök
úrnak. Szintén az elmúlt héten Paskesz Zev Berettyóújfalun képviselte a
Hitközségünket az ottani zsinagóga újraavatásán, ahol egykor a Bét
Seárim könyv szerzője, Blum Ámrám rabbi is imádkozott.

LUÁCH

ADOMÁNYOZÁS
Legyen Ön is részese az egyik legszebb micvának, a
cedáká parancsolatának és segítse Hitközségünk
hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük!
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Örökkévalóhoz, ki vagyok én hogy megtegyem a
parancsolatait? Neki büszkeséget kell venni
magára. A másik oldalról, egy nagy embert a
büszkeség tisztátalanná teszi, neki szerénységet
kell tanulni.

Chukász
(4Mózes 19:1–22:1.)
„És szólt az Örökkévaló Mózeshez meg Áronhoz,
mondván: Ez a Tóra törvénye melyet az Örökkévaló
megparancsolt, mondván: szólj Izrael fiaihoz, hogy
hozzanak neked vörös tehenet, épet, amelyen nincs
hiba, amelyre nem jött még járom.” (4Mózes 19. 1–
2.) „Mondván: Ez a Tóra végzése” – mondja a
Targum. Ez a Tóra végzése – mondja Chászám
Szófer, – hogy a Teremtő megparancsolta nekünk,
mondani, figyelmeztetni másokat. Tilos egy
zsidónak elfordulnia, és nem odafigyelnie arra, ha
testvérei helytelenül viselkednek. Ha így tesz, ő is
bűnhődik velük együtt, habár lehet, hogy a
figyelmeztetett nem fog hallgatni rá, és ha eddig
vétlen volt, ezután már szándékos lesz, mégis
figyelmeztetni kell: „mondván”: ez az Örökkévaló
végzése.

„És mossa meg ruháit a pap s fürössze meg testét
vízben, azután bemehet a táborba; de tisztátalan
legyen a pap estig.” (4Mózes 19:7.) – Mi az oka
annak, hogy a pap aki a vörös tehén hamujával
foglalkozik, – azért hogy mások megtisztuljanak, –
tisztátalan lesz?
RáSI, Rabbi Majse háDársán nevében azt írja, hogy
a vörös tehén engesztelést hoz az aranyborjú
bűnéért. A Talmud szerint (Ávajde Zore 4. lap) nem
érdemelték meg a zsidók hogy bűnözzenek az
aranyborjúnál. Ez csak azért történt, hogy ezzel
megmutassák a megtérés útját, akár egy egész
közösségnek is. Ezek szerint az a generáció csak
azért vált tisztátalanná, hogy a későbbi generációk
meg tudjanak tisztulni. Megmutatni, hogy a bűn
tisztátalanságából akár egy egész közösség fel tud
emelkedni, és újra közeledni az Örökkévalóhoz.

Báál Sém Tov azt kérdezi: ha minden micvából az
Örökkévaló szolgálatát tanuljuk, és minden micva
külön szolgálatot jelöl, akkor mit jelent nekünk a
vörös tehén parancsolata, amely megtisztítja a
tisztátalanokat és tisztátalanná teszi a tisztákat?

Ezért ez a természete a vörös tehénnek: akik
foglalatoskodnak vele azokat tisztátalanná teszi, a
tisztátalanokat viszont megtisztítja (Chászám
Szófer).

A szerénységet és a büszkeséget tanítja. Egy ember
aki távol van az Örökkévaló szolgálatától, a micvák
gyakorlásától, neki jó egy kis büszkeség. Ne
mondja azt: ki vagyok én hogy imádkozzak az

Gut sábesz!

REB GOTTLIEB CHÁJIM MORDECHÁJ JÁKOV
Idén június 18-ára esik a neves Tóra-tudós, a miskolci
haszid főrabbi, Reb Gottlieb Chájim Mordecháj Jákov
(1878–1936) évfordulója, támuz 8. Mestere a híres
huszti gáon, Grünwald Mose rabbi volt, de közeli
kapcsolatban állt a szpinkai rebével, Reb Weisz Joszef
Méirrel is. A miskolci haszid („szefárd”) rabbiszéket
1926-ban foglalta el, korábban pedig az erdélyi
Fe l s ő v i s ó n é s R o z á l i á n s z o l g á l t . A t r i a n o n i
Magyarország második legnagyobb hitközségében a
Tóra-tanítást irányzatokon felülívelő feladatának
tekintette, ezért a haszid közösségen kívül is sok
tisztelője akadt. Tóra-kommentárja Jágel Jákov
címen jelent meg két évvel a halála után, 1963-ban
pedig azonos címmel a döntvényeit is kiadták
Jeruzsálemben. Utódja egyik fia, Gottlieb Jehuda
(1901–1973) rabbi lett. Emlékéből fakadjon áldás!
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