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Ráv Stern és Ráv Adler vágóhidi látogatása
A múlt héten a csengelei kóser
baromfi-vágóhídra látogatott Stern
Sámuel Eliezer rabbi és Adler
Menáchem Meir háKohén rabbi,
Hitközségünk két kóserságért
felelős rabbija, akik a Hanna Glatt
Kóser Étteremre és az általunk
vágott húsra is a hekserüket adják.
A két rabbit elkísérte Paskesz Zev
vallási elöljáró is, aki elmondta,
hogy a vágóhíd a legmagasabb
európai és vallási standardoknak
megfelelően működik, ahol
Kesztenbaum Áron Cvi sakter
vezetésével az Orthodoxiának is
tudunk vágni. Reb Paskesz külön
kiemelte, hogy amíg bérelt
vágóhidak esetében a saktereknek
sokszor kifejezetten problematikus
körülményekkel kell küzdeniük,
addig itt a munkakörnyezet is
otthonos, sőt, külön szoba áll
rendelkezésre az imádkozásra és
Tóra tanulásra is.

HETISZAKASZ:
BOLOK

פרשת בלק
„Mily szépek a te
sátraid Jákob,
hajlékaid Izrael!
Mint patakok
terjeszkednek, mint
kertek a folyó
mellett, […]”

LUÁCH

A hét folyamán megújult, naprakész honlappal fogunk jelentkezni, ahol
megtalálható lesz a Kol Jákov archívuma is. A Hitközség honlapja a
jövőben is a www.maoih.hu oldalon elérhető.
ADOMÁNYOZÁS
Legyen Ön is részese az egyik legszebb micvának, a
cedáká parancsolatának és segítse Hitközségünk
hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük!
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt. 1138 Budapest, Váci út 193.
Számlaszám: HU32-10102244-67509800-01005003
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országunkat, „amint fölnyalja az ökör a mező
füvét” (Ködüsesz Lévi).

Bolok
(4Mózes 22:2–25:9.)

„[…] íme egy nép jött ki Egyiptomból, íme befödte
a föld színét, és ő lakik velem szemben.” (4Mózes
22:5.) A Midrásból tudjuk, hogy Bileám volt a Fáraó
egyik tanácsadója. Fáraó felhívására: „Nosza,
járjunk el okosan ellenében, nehogy elsokasodjék
[…]” (2Mózes 1:10.), ő adta a legkeményebb
ötleteket: – keményen dolgoztatni a zsidókat, – a fiú
gyermekeket a Nílus vizébe vetni, nehogy
elszaporodjanak, – majd nem elengedni őket. Ezt
mondta most neki Bálák: nézd meg, tanácsaid
teljesen használhatatlanok voltak: nem elengedni
őket: „íme egy nép jött ki Egyiptomból”, nehogy
sokasodjanak: „íme befödte a föld színét”. Ezért
most erőltesd meg magad és találj ki valami újat:
„Most tehát jer kérlek, átkozd el nekem e népet,
mert hatalmasabb nálamnál […]” (4Mózes 22:6.)

„És szólt Moáb Midján véneihez: Most felnyal e
gyülekezet mindent körülöttünk, amint fölnyalja az
ökör a mező füvét. Bálák pedig, Cipor fia Moáb
királya volt abban az időben.” (4Mózes 22:4.)
Miért félt Moáb Izrael fiaitól? Úgy áll: „[…] Ne
szorongasd Moábot és ne támadd meg háborúval
[…]” (4Mózes 2:9.) Azt mondják Bölcseink: Ámon és
Moáb Szichon által tisztulódtak (Talmud Bávli Gittin
traktátus 38a).
Miután Szichon meghódította Ámont és Moábot,
Izrael népe megkapta az engedélyt, hogy elfoglalja
tőle a országukat. Vagyis ettől féltek, hogy egy más
nép leigázza őket, és ettől a néptől fogja elvenni
Izrael a földjüket.

A hetiszakaszunk közepén áll: „[…] az Örökkévaló
az ő Istene vele van és a Király barátsága
benne.” (4Mózes 23:21.) A Teremtő vele van, vagyis
minden egyes emberrel Izrael népéből. „A Király
barátsága benne” pedig azt jelenti, hogy benne
minden zsidóban, de ebben az esetben már minden
egyes ember saját választása, hogy a Király a
barátja lehessen, – ez már csupán tőlünk függ (Az
Alter Kocker Rebe).

Ugyanez a folyamat játszódik le a táplálékláncnál.
Minden ennivaló célja, hogy ember fogyassza el, és
az így nyert erőt a Teremtő szolgálatára használjuk
fel. A mező füve, amely nem alkalmas emberi
fogyasztásra, úgy teljesíti „feladatát”, hogy az ökör
lelegeli, és annak az ember elfogyasztja húsát.
Ezáltal, áttételesen a mező füve is „célt ért”. „Most
felnyal e gyülekezet mindent körülöttünk”: Izrael fiai
ha nem közvetlenül, akkor áttételesen, más népen
keresztül, akik környékünkön élnek elfoglalják

Gut sábesz!

RÁV SCHÜCK MENÁCHEM MENDEL JORCÁJTJA
Idén június 22-ére esik a neves Tóra-tudós, a szikszói
főrabbi, Ráv Schück Menáchem Mendel (1870–1928)
évfordulója, támuz 12. A nádudvari rabbi elsőszülött
fia, aki Berettyóújfaluban Blum Ámrám gáon
tanítványa volt, majd Pozsonyban a Sévet Szófer
egyik kiválósága lett. Felesége, Rebecen Tojba a
biharnagybajomi rabbi leánya volt. 1907-ben, mint
szepesváraljai rabbi tartott drósét a szikszói rásekol
leányának esküvőjén, mely olyan nagy hatást keltett,
hogy rögtön rabbijuknak kiáltották ki. Működése
felekezeteken átívelő tiszteletet váltott ki az
emberekből, amit jól példáz, hogy halála után a
katolikus pap indítványára tíz napig szüneteltek a
köztéri zenés rendezvények. Sírkőállításakor vejét,
Jungreisz Árje Léb háLévi (1900–1944) rabbit
választották utódjának. Emlékéből fakadjon áldás!
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Paskesz Zev

