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Chászidut és a Kazinczy Club programjai
A múlt hét folyamán a Teleki téri stiebel rabbija, Ráv Hurwitz Solom új
előadássorozatot indított, mely elsősorban a chászidut téma iránt
érdeklődőket vonz. A stiebel rabbija otthonában, közel a Kazinczy utcai
nagyzsinagógához, a Wesselényi utca 13. szám alatt tartja angol nyelvű
előadásait a minche-máriv után, 19 és 20 óra között. A tanításának első
témája a haszidizmus alapjai voltak, jud-dálet chesvánkor pedig Sabbtai
Cvi lesz a téma. Az előadásokra minden érdeklődőt szeretettel várnak. A
süteményeket és frissítőket pedig Hitközségünk a Hanna Garden Glatt
Kóser Étteremből biztosítja.

פרשת וירא
„Akkor szólította őt az
Örökkévaló angyala
az égből és mondta:
Ábrahám! Ábrahám!
És ő mondta: Itt
vagyok. És mondta:
Ne nyújtsd ki kezedet
a úra és ne tégy neki
semmit, mert most
tudom, hogy Istenfélő
vagy és nem vontad
meg adat, a te
egyetlenedet tőlem.”

ADOMÁNYOZÁS
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VÁJÉRÁ

R. Dan Daniel és Judit vezetése alatt
szépen növekszik a Kazinczy Club, mely
újabban a Dob-Kazinczy utcai orthodox
központtól külön is rendez
programokat. Múlt héten hétfőn például
hitközségünk egy tagjának, Cseh
Viktornak a könyvbemutatóján vettek
részt a Magyar Tudományos Akadémia
felolvasótermében. A Zsidó Örökség – Vidéki zsidó hitközségek
Magyarországon című könyv 134 kile történetét dolgozza fel, különös
tekintettel az orthodox közösségekre, benne számos rabbi és rebe
érdekes történetével. A bemutató kapcsán Danék arra kérték a szerzőt,
hogy egy közvetlenebb, beszélgetős alkalommal mutassa be munkáját a
Kazinczy Club tagjainak, mely esemény az Örökkévaló segítségével
november 8-án lesz a Dob utcában. A Club szervezésében egyébként
nem Cseh Viktor lesz az első meghívott, hiszen legutóbb például Fekete
László Dohány utcai kántor is ellátogatott a Dob utcába.

Legyen Ön is részese az egyik legszebb micvának,
a cedáká parancsolatának és segítse Hitközségünk
hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük!
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HETISZAKASZ:

Okt. 22. Szombat
bejövetele: 17:24

Okt. 23. Szombat
kimenetele: 18:28

úgy, ahogy Jicchok is csodával, idős korában
született. Ezért hangsúlyozza „egyetlenedet”, hogy
nem lesz több a, feláldozásával egész Ám Jiszroélt
áldozza fel. Ábrahám mindezt megértette és kiállta
a próbát (Szfász Emesz).

Vájérá
(1Mózes 18–22.)
„És az Örökkévaló mondta: Eltitkoljam-e én
Ábrahám előtt, mitévő vagyok? […] Mert
megismertem őt, azért, hogy megparancsolja
ainak és házának maga után, hogy őrizzék meg az
Örökkévaló útját, cselekedve igazságot és jogot […]
(1Mózes 18:17;19.) – Mi a kapcsolat a
„megparancsolja ainak és házának maga után” és
az „eltitkoljam-e én Ábrahám előtt” között? Az ok,
amiért el lett volna titkolva Ábrahámtól, bár próféta
volt, az, hogy annyira elfoglalta őt az emberek
közelítése a Teremtőhöz, hogy egyszerűen nem volt
ideje eléggé elmélyülni és eljutni a prófécia
legmagasabb szintjére. Ezért mondja az Örökkévaló
„eltitkoljam-e én Ábrahám előtt”? Igazságos lenne-e
megtennem ezt a dolgot úgy, hogy Ábrahám elől
eltitkolom, habár ez az egész dolog abból jön, hogy
azért, hogy „megparancsolja ainak és házának
maga után” mert közelítette a teremtményeket a
schine szárnyai alá (Chászám Szajfer).

„Fölkelt Ábrahám kora reggel.” (1Mózes 22:3.) –
Úgy néz ki, hogy ez a poszuk Ábrahám dícséretet
sugározza, hogy kiállta ezt a próbát is. Sok
magyarázó kérdezi, honnan látjuk ebből Ábrahám
nagyságát, hiszen a legtöbb ember megtette volna
ezt a micvát is, pláne, hogy az Örökkévalótól
magától hallotta. Ezért mondja a Tóra: „Fölkelt
Ábrahám kora reggel” – ez azt jelenti, hogy ezek
szerint Ábrahám aludt azon az éjszakán!? Ez egy
óriási csoda, hiszen megértette, hogy holnap föl kell
kelnie, és feláldoznia egyetlen át. És nem is csak
ez, hanem, hogy ezzel igazából Izrael népének a
folytatását vágja el. Megérthetjük, hogy ettől egész
éjjel aggódnia kellett volna, gyötrődnie, de
legalábbis nem aludnia. Ábrahám ősatyánk, minden
hívők őse azonban aludt nyugodtan a fekhelyén,
szívében teljes bizalommal az Örökkévaló felé.
Reggel pedig elindult megtenni a Teremtő
parancsolatát és nem volt semmi kétsége, semmi
gyötrődése ettől. Tökéletes hitben ment, ezt pedig
nem találjuk másnál csakis Ábrahámnál (Choféc
Cháim).

„És mondta: Vedd csak adat, az egyetlenedet […]”
(1Mózes 22:2.) – Miért tette hozzá a Teremtő a
„ ad”-hoz azt is, hogy az „egyetlenedet”? Az
Örökkévaló a próba nagyságát akarta növelni.
Ábrahám ősapánk gondolhatta volna, hogy ha fel is
áldozza át, a Teremtő adhat még neki más utódot,

Gut sábesz!

RÁV FRANKEL SMUÉL JORCÁJTJA
Idén október 21-ére esik a hajdúdorogi rabbi, Ráv
Frankel Smuél (1815–1881) évfordulója, chesván 15.
Ráv Frankel a híres cánzi rebe, a  דברי חייםegyik
kedvenc tanítványa volt, aki sokáig nem akarta
Tóra-tudását pénzre váltani, ám anyagi helyzete
végül azt kívánta, hogy Komádiban rabbiállást
vállaljon, mely működése után sokan, mint a
„Komáder rebe”-ként is ismerik. A hagyomány
szerint először a dorogi küldötteket is elküldte,
hogy ne keljen nagyobb városba költöznie, mint az
a kis falu, ahol működött. Azonban, amikor a cánzi
rebe gratuláló levelet küldött neki, akkor Dorogra
költözött és ott nagy jesivát alapított. Tóramagyarázatait  אמרי שפרcímen adták ki, mely
k ü l ö n l e g e s é r t é ké t m u t at j a , h o g y a z t a
vészkorszakig többször újranyomtatták. Sírja fölé
s z é p o h e l t e m e l t e k , m e ly n a pj a i n k b a n i s
zarándokhely. Emlékéből fakadjon áldás!
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