
Mi történt a múlt 
héten a Dob utcai 
Székházban? 
Az elmúlt hétfőn Deutsch Róbert elnök úr 
az izraeli nagykövet, Yacov Hadas-
Handelsman Fullánk utcai rezidenciáján 
járt, ahol egy órás kötetlen beszélgetést 
folytattak. A nagykövet úr külön érdeklődött 
a Dob utcai húsbolt újraindításáról, hogy 
mikor fog tudni ismet nálunk vásárolni, mire 
az elnök úr elmondta, hogy erre rövidesen 
megint lesz lehetősége, de nemcsak neki, 
hanem minden glatt kóser húsra vágyónak.


Megtörténtek az előkészületek, hogy a 
héten elkezdődhessen a vágás Peszáchra. 
R. Kesztenbaum sakter első körben csirkét, 
pulykát és kacsát fog vágni. A boltban pedig kapható lesz kikóserolt csirke- és 
kacsamáj is, de a remények szerint rövidesen egész liba és libamáj is szélesíteni 
fogja a bolti választékot. Peszáchra lesz marha és bárany vágás is. 


A múlt héten volt Oirechman Gerson bár micvó ünnepsége az óbudai súlban, ahol 
Deutsch Róbert személyesen kívánt mázl tovot az orthodoxia nevében. 


Sok ráfordított energia és előkészítő munka eredményeképpen a MAOIH elindította 
jogos követelését az örökjáradék újbóli, igazságos felosztásáról a Mazsihisszal 
szemben. Az Örökkévaló segítségével sikerül békés körülmények között, s 
mindenki számára korrekt módon rendezni a kényes ügyet.


Folytatódott a csütörtöki Tóra-Sólet-Kugli program, melyet ha valaki lekésett volna 
nekik vígaszt nyújtott R. Paskesz sábeszi dvár Tórája a gazdag kidus fölött.
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HETISZAKASZ: 
VÁJÁKHÉL – 

PEKUDÉ 

 פרשות ויקהל-פקודי

„befödte a felhő a 
gyülekezés sátorát 
és az Örökkévaló 

dicsősége betöltötte 
a hajlékot” 

LUÁCH 
 Március 12.  

Szombat bejövetele: 
17:26 

Március 13.   
Szombat  

kimenete: 18:32 
Holdújulás:  

szombat este 19 óra 
3 perc 5 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 

ÚJ NYITVATARTÁSI IDŐ A KŐVÁRI-FÉLE HÚSBOLTBAN: 
Hétfőtől-csütörtökig 9–18 óra között, pénteken 7–13 óra között várja vásárlóit. 



Vájákhél – Pekudé 
(2Mózes 35–38:20.;  
38:21–40:38.) 

„Egybegyűjtötte Mózes Izrael fiainak egész 
községét és szólt hozzájuk: Ezek azon dolgok, 
melyeket parancsolt az Örökkévaló, hogy 
megtegyétek.” (2Mózes 35:1.) Majse rábbénu látta, 
hogy a „szinász chinom” (שנאת חינם) – az egymás 
közötti gyűlölködés – miatt lerombolják majd a 
jeruzsálemi Szentélyt. Ezért a pusztai sátor építése 
előtt fel akarta hívni a zsidók figyelmét, hogy az 
egység és az „egybegyűlés” a legfontosabb 
feltétele a Sátor, illetve a Szentély építésének.


„Ezek azon dolgok, melyeket parancsolt az 
Örökkévaló, hogy megtegyétek. Hat napon át 
végeztessék munka...” (2Mózes 35:1–2.). Miért áll, 
hogy „ezek azon dolgok”, és csak a sábeszről 
beszél a Tóra? 613 parancsolatot adott a Teremtő, 
miért csak a sábeszt említi? 


A „háChajze miLublin”, Jákov Jicchák háLévi 
Horowitz rabbi azt mondja, hogy ebből látjuk, hogy 
a sábesz az egész Tóra alapja.


Aki tartja a sábeszt, az olyan, mintha tartaná az 
egész Tajrét. S ez fordítva szintén igaz, aki nem 
tartja, mintha megszegné az egész Tórát, sőt, 
mintha elfogadná a bálványimádást. Mivel a 
Szombat megtartásával elismerjük, hogy az 
Örökkévaló hat nap alatt teremtette az eget és a 
földet, ez az egész Tóra alapja, mintegy 
bevezetése. Azáltal, hogy „a hetedik napon legyen 
számotokra szent szombati nyugalom” (2Mózes 
35:2.), tudjuk megtartani, az „ezen azon dolgokat”, 
vagyis az egész Tórát.


„Ne gyújtsatok tüzet, mind a lakhelyeiteken, a 
szombat napján.” (2Mózes 35:3.).


Miért pont ezt a szombati munka tilalmat nevesíti a 
Tajre?


Az első táblákon úgy áll, hogy  „Hat napon át 
dolgozzál… Mert hat napon alkotta az Örökkévaló 
az eget és a földet,… és nyugodott a hetedik 
napon…” (2Mózes II. 20:9–10.). Azt gondolhatnánk, 
hogy azon munkák lettek megtiltva, melyek a 
teremtés hat napján lettek megalkotva. A tűzgyújtás 
bölcsességét, viszont a Teremtő az első szombat 
kimenetele után adta át Ádámnak. 


Innen jöhetne az a téves gondolat, hogy a 
tűzgyújtást nem tiltja szombaton a Tóra. A Misne 
Tórában azonban ez áll „emlékezzél meg arról, 
hogy szolga voltál Egyiptom országában és  
kivezetett téged onnan az Örökkévaló a te Istened 
erős kézzel s kinyújtott karral.” (5Mózes 5:15.). 
Mivel itt már egy más okot mond a Tóra, az 
egyiptomi kivonulást, nem a teremtés hat napját, 
nem is áll már külön a tűzgyújtás tilalma.


Gut sábesz!	 	 	 Reb Paskesz Zev
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 2021. MÁRCIUS 9. - 5781. ÁDÁR 25.

ÁVRAHÁM GERSON KITOVER JORCÁJTJA 
Idén március 9-ére esik Ávrahám Gerson Kitover (1701?–
1761), a híres Báál Sém Tov sógorának évfordulója, ádár 
25. Reb Ávrahám Gerson a 17. századi neves talmudista, 
Sábtáj háKohén, a Sifté Kohén szerzőjének leszár-
mazottja, aki apjához hasonlóan Bród városának bész 
dinjében működött, majd Medzibusban a „BeST” 
tanítványa lett. 1747-ben az egyik első haszidként 
vándorolt ki a Szentföldre, ahol először Hebronban, majd 
Jeruzsálemben élt. Sírja az Olajfák hegyén domborodik. 
Emlékéből fakadjon áldás! 
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