
Hitközségünk 150 éve képekben 
Ros  chódes  elulban  új  online 
kampányt  indítottunk,  hogy  a 
Magyarországi  Autonóm  Orthodox 
Izraelita Hitközség 150. évfordulója 
alkalmából  hétről-hétre,  a  múltunk 
egy-egy mozzanatát mutassuk be jól 
sikerült felvételeken keresztül. 
Az  első  képen  a  Kazinczy  utcai 
nagyzsinagóga  külső  és  belső 
homlokzata  látható,  méghozzá  ritka 
perspektívából,  mely  eredetileg 
1913-ban,  az  avatás  alkalmából 
jelent meg a Vasárnapi Ujságban. 
A kampány  második  heti  képeit  a 
többek  által  ismert  Bauer  Sándor 
hagyatékból  választottuk,  melyen 
Weisz Majse rabbi látható 1965-ből, 
amikor  éppen  a  verpeléti  kóser  le 
peszách Rizlinget ellenőrzi. 
A  képeink  többségét  saját 
archívumunk  mellett  a  MILEV 
gyűjteményéből,  illetve  a  Fortepan 
adatbázisából  keressük  ki,  azonban 
szívesen  vennénk  olyan  fotókat  is, 
melyek  a  családi  örökség  között 
rejtőznek,  és  azokat  megosztanák  a 
szélesebb publikummal is!  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HETISZAKASZ: 

KI TÉCÉ 

  פרשת כי תצא 

„Ne hajlítsd el az 
idegennek és az 

árvának a jogát, […] 
Emlékezzél meg 

arról, hogy rabszolga 
voltál Egyiptomban 
és megváltott téged 
az Örökkévaló, a te 

Istened onnan; azért 
parancsolom neked, 

hogy tedd ezt a 
dolgot.” 

LUÁCH 
Augusztus 20.  

Szombat      
bejövetele: 19:28           

Augusztus 21.                  
Szombat   

kimenetele: 20:35  

ADOMÁNYOZÁS 
Legyen Ön is részese az egyik legszebb micvának, 
a cedáká parancsolatának és segítse Hitközségünk 

hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük! 

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank, 1133 Budapest, Váci út 116–118.  
Számlaszám: HU15-12001008-01483494-00100004  

SWIFT/BIC kód: UBRTHUHB 



Ki técé  
(5Mózes 21:10–25:19.) 
„Midőn kivonulsz háborúba ellenséged ellen és az 
Örökkévaló a te Ist-ned kezedbe adja és foglyot 
ejtesz közüle […]” (5Mózes 21:10.) A Tóra itt az örök 
háborúról, az ember állandó küzdelméről beszél, 
melyet a jécer horá – a rossz ösztön ellen folytat. 
Azt mondják Bölcseink, hogy „az ember ösztöne 
minden nap és nap erősödik, és ha nem lenne az 
Örökkévaló segítsége, akkor nem bírnánk 
vele.” (Talmud Kidusin traktátus 30.) Ebből azt 
látjuk, hogy természetes úton nem tudnánk legyőzni 
a rossz hajlamainkat. Ez viszont azt okozhatná, 
hogy az ember könnyen lemondhatna a 
küzdelemről, – kérdezhetné magától, hogy minek a  
nehéz és hosszadalmas harc ha úgysem 
nyerhetek? Ezért azzal kezdi a Tajre: „Midőn 
kivonulsz háborúba ellenséged ellen”, – ha csak 
elkezded a harcot már biztos lehetsz benne, hogy 
az Örökkévaló kezedbe adja ellenségedet, s ő lesz 
a segítségedre, hogy megnyerd a háborút. „Aki jön 
megtisztulni segítenek neki” (Talmud Joma traktátus 
38.), – a Tajrász Majse tanítása alapján.


„Foglyot ejtesz közüle […]” Mikor harcban állsz, a 
küzdelem közben, tanulj az ellenségedtől. Tanulj 
tőle, hogyan akar tőrbe csalni, csapdába ejteni. 
Tőle tanulj, hogyan küzdj ellene (Báál SémTov).


Ide kapcsolódik a berdicsevi rabbi a Ködüsesz Lévi 
magyarázata „El lenségeimtő l bölcsé tesz 
parancsod, mert örökké enyém az.” (Zsoltárok 
119:98.) Ellenségemtől – jécer horától, a rossz 
ösztöntől tanulom a bölcsességet, hogy hogyan kell 
tartani a Tajret és parancsolatait. Ez elsőnek 
meghökkentőnek tűnhet, mit is jelent valójában? 
Látván, hogy milyen lelkesen, milyen belső tűzzel 
képes az ember bűnt elkövetni, ami csak egy 
pillanatnyi élvezet, ebből tanulom hogyan kell 
lelkesen és belső tűzzel rohanni az Örökkévaló 
parancsolataihoz. Hiszen „örökké enyémek azok” – 
a parancsolatok gyümölcsét esszük ezen a világon, 
és az igazi jutalmuk a túlvilágon örökké megmarad.


„Mert az Örökkévaló, a te Istened utálata bárki 
ezeket teszi, bárki tesz jogtalanságot.” (5Mózes 
25:16.) Miért áll duplán: „bárki ezeket teszi, bárki 
tesz jogtalanságot”? Azt gondolhatnánk, hogy egy 
csalót igen, be szabad csapni. Erre mondja a 
Talmud: „aki tolvajtól lop, az is megízleli a lopás 
izét.” (Bráchot traktátus 5.) Nem ez az egyenes út, 
amit választania kell az embernek. Ezt mondja a 
Tóra: „az Örökkévaló utálata bárki ezeket teszi […]” 
még ha egy csalót akarna becsapni akkor is „bárki 
tesz jogtalanságot” (Kszáv Szajfer).


Gut sábesz! 	 	 Paskesz Zev

 2

 2021. AUGUSZTUS 17. - 5781. ELUL 9.

RÁV STEIF JONÁTÁN JORCÁJTJA 
Idén augusztus 17-ére esik a budapesti orthodox bész 
din egyik nagyjának, Steif Jonátán (1877–1958) 
rabbinak az évfordulója, elul 9. A Ktáv Szofer egyik 
kiváló tanítványa volt Pozsonyban, aki aztán évekig a 
nagymúltú ungvári hitközség dájenje lett, s akit 1923-
ban választottak be a pesti orthodox bész dinbe. A 
vészkorszak idején sok üldözött és rabbi fordult hozzá 
háláchikus útmutatásért. A Holokauszt után az 
Egyesült Államokban, a New York-i Williamsburgban 
telepedett le, ahol a קהל עדת יראים וויען közösség vezetője 
lett, ezért többen mint „wiener rov”-ként is említik. 
Ráv Steifről Mose Feinstein rabbi, a 20. század egyik 
nagy poszekje azt mondta, hogy gádol hádor, vagyis 
a „generáció nagyja”. Talmudi magyarázatai a 
Beráchot és Hulin traktátusokról חדשים גם ישנים címen 
jelent meg. Emlékéből fakadjon áldás! 
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