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Ráv Weiszberger tanításai a Kazinczyban
A m ú l t h é t f o l y a m á n a Ka z i n c z y u t c a i
zsinagógába látogatott Ráv Weiszberger Mose
Tuvja, Hitközségünk korábbi főrabbija, aki
rövid budapesti tartózkodása alkalmával
többször is tartott drósét az ott imádkozóknak,
illetve a Tikva nevű orthodox tanulóprogram
diákjainak, akik jelenleg a Hanna Garden Glatt
Kóser Étterem feletti, első emeleti kávézóban
tartják kedd és csütörtök esti közös Tóratanulásaikat.

HETISZAKASZ:

LECH LÖCHÁ

לך-פרשת לך

Most, hogy az Örökkévaló segítségével újból kezdhettünk olvasni a
szent Tóránkat, Ráv Mose Tuvja egyik tanításában utalt rá, hogy a zsidó
vallás alapja, s a zsidó ember hitének elsődleges kapaszkodója, hogy
tudjuk, hogy a világot az Örökkévaló egyes egyedül teremtette. A
hatodik napon megteremtette az אדם הראשון-t, az első embert, ami nem
egy majom volt, hanem a legnagyobb szintű ember a világon, akit az
Örökkévaló betett a גן עדן-ba. Az Isten még az angyalokat is nem az
első, csak a második napon teremtette, hogy még véletlenül se higgyük
azt, hogy az angyalok segítettek volna a világ létrehozatalában.

„És mondta az
Örökkévaló
Ávromnak: Menj el a
te országodból, a te
szülőföldedről és a te
atyádnak házából
azon országba,
melyet én neked
mutatok. És nagy
néppé teszlek téged,
megáldalak s naggyá
teszem nevedet, hogy
áldássá légy.”

Ráv Weiszberger kitért – az Örökkévaló segítségével visszaszoruló –
világjárványra is, melyben a Teremtőnk gyelmeztetésére hívta fel a
gyelmet, hogy mindenki minél hamarabb térjen vissza a Tóra útjára,
csináljon mielőbb tsuvát és tartsa meg a micvákat! A rabbi két előadása
is megtekinthető a Hitközség online csatornáin.
ADOMÁNYOZÁS
Legyen Ön is részese az egyik legszebb micvának,
a cedáká parancsolatának és segítse Hitközségünk
hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük!
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honnan jöttél, hová mégy és ki előtt kell majd
felelned és számot adnod.” (3. fej. 1. misna).

Lech löchá
(1Mózes 12:1–17:27.)

– „országodból”: az ország földjét jelenti, ahova
visszatér a test, amikor eljön az ideje – „Hova
mégy? olyan helyre ahol por, kukac és féreg van.”
– „szülőföldedről”: a születést jelenti, „honnan
jöttél? romlandó csírasejtből.”
– „atyád házából”: ez az emlékeztet, hogy majdan
az égi Atyánk előtt kell számot adnunk, „És ki előtt
kell majd felelned és számot adnod? A királyok
királya a Szent előtt áldassék Ő.”

„[…] Menj el országodból, szülőföldedről és atyád
házából […] És teszlek téged nagy néppé és
megáldalak s naggyá teszem nevedet […]” (1Mózes
12:1–2.) – Miért ígéri meg az Örökkévaló mind
ezeket az áldásokat, annak ellenére, hogy ez volt az
Ábrahámot ért 10 megpróbáltatás egyike. Azt
gondolhatnánk, hogy még nagyobb lett volna a
próba mindezen ígéretek nélkül. A berdicsevi Ruv, a
Ködüsesz Lévi azt mondja: fordítva, pontosan ezek
az ígéretek tették a megpróbáltatást még
nagyobbá. A Teremtő meg akarta megvizsgálni,
azért megye-e Ábrahám ősapánk Erec Jiszroélba,
hogy megkapja mind ezeket az áldásokat, vagy
pedig egyáltalán nem tekintett saját javára, hanem
csakis az Örökkévaló akaratát megtenni. Ezért
kapja Ábrahám mind ezeket az ígéreteket, hogy a
Teremtő megnézze mi lesz az ő célja. A Tóra pedig
maga tanúsítja: „És elment Ábrám amiképpen szólt
hozzá az Örökkévaló” (1Mózes 12:4.). Az Or
háChájim magyarázata szerint Ábrahám szándéka
csakis az Örökkévaló akaratának teljesítése volt.

Bölcseink azt mondják: „A legnagyobb az emberek
közül Ábrahám ősapánk volt, akinek evése és ivása
74 emberével ért fel.” (Möszechet Szofrim 21.) Mi a
magyarázata ennek a tanításának? Úgy áll a Szináj
hegyi kinyilatkoztatásnál: „És fölment Mózes meg
Áron, Nodov és Ávihu, meg 70 Izrael vénei közül
[…] nézték az Örökkévalót és ettek, ittak.” Íme 74
e m b e r v o l t o t t , a k i k e l é r t é k a z Te re m t ő
megismerésének legmagasabb szintjét. Ezt nevezi a
Tóra evésnek és ivásnak. Ez az, amit Bölcseink
tanítanak, hogy Ábrahám ősapánk „evése és ivása”,
vagyis az Örökkévalónak megismerése olyan volt
mint a Tóra adásnál a 74 legnagyobb emberé
(Hágáon miVilna).

Utalást találunk itt három dologra amit az Atyák
bölcs tanításainál találunk: „Három dologra légy
tekintettel, úgy nem jutsz a bűn hatalmába: tudd,

Gut sábesz!

RÁV FRIEDRICH EIZIK JORCÁJTJA
Idén sábeszre, október 16-áre esik a neves Talmudtudós rabbi, Ráv Friedrich Jicchák Eizik (1874–1926)
homonnai (Humenné, Szlovákia) ruv évfordulója,
chesván 10. Apja után az első mestere a קדושת יום טוב
szerzője, Reb Teitelbaum Chánánjá Jom-tov Lipe
volt Szigeten (Sighetu Marmației, Románia), aki
mindig elismeréssel szólt éles elméjű bócheréről.
Szigetről a huszti, majd a pozsonyi jesivákba került,
ahol tovább élesítette tudását. Talmud-tudásával oly
annyira lenyűgözte Ráv Salzer Dovid Júda Léb
(1848–1919) homonnai rabbit, hogy veje, halála után
pedig az utódja lett. Ahogy a Zsidó Ujságban rövid
nekrológjában írták: „Alig 7 éve működött
Homonnán, de vallásossága, egyéni kvalitásai, nagy
tudománya a szlovákiai rabbik első sorába emelték.”
Szépen faragott macévája Tóra-tudós apósa mellett
áll, mely fölé egyszerű ohelt emeltek. Emlékéből
fakadjon áldás!
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