
Heti szidránk a zsinagógánk homlokzatán 
Hetiszakaszunk közismert képe Jákov ősapánk álma, melyben a földet 
az  éggel  összekötő  létra  van,  s  melyen  az  Örökkévaló  angyalai 
közlekednek. Mikor Jákov felébredt, két dolgot mondott: „És fölébredt 
Jákob az álmából és mondta: Valóban az Örökkévaló van ezen a helyen 
és én nem tudtam. Félt és mondta: Milyen félelmetes ez a hely; nem más 
ez,  mint Isten háza és  ez az ég kapuja.”  (1Mózes  28:16–17.)  –  ősapánk 
második mondása szerepel szeretett zsinagógánk utcai főhomlokzatán 
is. ַער ַהָּׁשָמֽיִם ים ְוֶז֖ה ַׁש֥ ית ֱאֹלִה֔ י ִאם־ֵּב֣ ה ִּכ֚ ין זֶ֗ א ַהָּמ֣קֹום ַהֶּז֑ה ֵא֣  már több mint – ַמה־ּנֹוָר֖
egy százada hirdeti a generációk tagjainak, hogy szálljanak magukba és 
térjenek meg! Jákov ősapánk álmát magunkévá tehetjük, és metaforáját 
saját spirituális felemelkedésünkre fordíthatjuk. Belső növekedésünkkel, 
az  Örökkévaló  önzetlen  szolgálatával  visszatérve  világunkba  képesek 
lehetünk azt végleg megváltoztatni. Ahogy azt a nagy haszid mesterünk, 
a  kotzki  Menáchem  Mendel  rabbi  a  Dávid  király  mondatából 
magyarázza: „Az ég az Örökkévalónak ege, de a földet az ember fiainak 
adta.” (Zsoltárok 115:16.) vagyis a mi feladatunk, hogy környezetünkben  
megteremtsük a Tóra harmóniáját. 

1

Kol Jákov - Az orthodoxia hírei 
Kiadja: Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség  

• Székhely: 1074 Budapest, Dob utca 35. • Ny.sz.: CE/17069-2/2021. • 
Felelős kiadó: Deutsch Róbert • Főszerkesztő: Cseh Viktor • 2. évfolyam 10. szám

2021. NOVEMBER 9. - 5782. KISZLÉV 5. בס''ד

HETISZAKASZ: 

VÁJÉCÉ 

 פרשת ויצא 

„[…] és kiterjeszkedsz 
nyugatra és keletre, 
északra és délre, és 

megáldatnak általad a 
föld összes 

nemzetségei, meg 
magzatod által. És 

íme, én veled vagyok 
és megőrizlek, bárhol 
jársz és visszahozlak 
erre a földre, mert 

nem hagylak el, amíg 
meg nem tettem, amit 

neked mondtam.” 

LUÁCH 
Nov. 12. Szombat  
bejövetele: 15:53                        

Nov. 13. Szombat   
kimenetele: 16:59  

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 



Vájécé 
(1Mózes 28:10.–32:3.) 
„És elment Jákob Beér-Sébából és ment Cháránba”
(1Mózes 28:10.) Azt kérdezi RáSI, hogy miért az áll: 
„elment Jákob Beér-Sébából”, – mi a különbség 
honnan indult?


Amikor egy ember elmegy egy városból egy 
másikba, van, hogy célja elhagyni a tartózkodási 
helyét, van, hogy a célja elérni a másik helyet. Itt 
Jákobnál azonban, mind a két cél egyszerre 
teljesült. Anyja, Rivka ősanyánk megparancsolta, 
hogy hagyja el Chárán városát, mert Ézsau, a 
testvére meg akarja gyilkolni. Így a célja az volt, 
hogy elhagyja lakhelyét. Másik oldalról apja, 
Jicchok ősapánk azért küldte Cháránba, hogy 
onnan vegyen feleséget Lábán lányai közül, ne 
pedig a kánaánita lányokból. Így a célja az volt, 
hogy Cháránba menjen. Jákob, kinek szeme előtt a 
szülői tisztelet micvája állt, anyja és apja parancsát 
akarta teljesíteni, ezért áll a Torában mind a kettő,  
hogy honnan indult és hová ment (Bész háLévi).


RáSI azt a választ adja, hogy mikor a cádik elhagyja 
a várost az nyomot hagy. Amíg ott van, ő a város 
dísze, ő a város tisztelete. Mikor elmegy, elmegy 
vele a város ékessége, s csökken a város tisztelete.


Talán úgy kéne álljon a Tórában, hogy „lement” 
Jákob Beér-Sébából, hiszen tudjuk, hogy Izrael 
földje szellemiekben magasabban van minden más 
országnál. Ezért mondjuk azt, mikor valaki Erec 
Jiszroelbe utazik, hogy „alijázik”, vagyis „felmegy”, 
és amikor valaki elhagyja a Szentföldet, úgy 
mondjuk, hogy „jöridázik”, azaz „lemegy”. Éppen 
erre ad feleletet RáSI, hogy „amikor a cádik 
elhagyja a várost elmegy vele város ékessége, s a 
város tisztelete”, vagyis mikor Jákob elment Beér-
Sébából, akkor Izrael földjének szentsége is vele 
ment. Ahova ment, Erec Jiszroél is vele ment. Ezért 
áll, hogy „elment Jákob”, nem pedig lement 
(Ködusász Lévi).


A fenti tanítás alapján kérdezhetnénk, hogy miért 
nem áll Ábrahám ősapánknál is, hogy „és elment”, 
hogy nála is tudassa velünk a Tóra, hogy ha a cádik 
elhagyja a várost az nyomot hagy? Jákob ősapánk 
Jicchokkal és Rivkával lakott. Ők valóban 
megérezték, hogy a cádik elhagyta a lakóhelyüket, 
rajtuk ez valóban nyomot hagyott. Ábrahám 
azonban bálványimádók között élt, akik egyáltalán 
nem érezték hiányát azután, hogy elhagyta őket, és 
ez nem hagyott rajtuk semmiféle nyomot (Chászám 
Szajfer).


Gut sábesz! 	 	 Paskesz Zev
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RÁV JUNGREISZ ÁSER ÁNSEL JORCÁJTJA 
Idén november 9-ére esik a csengeri „csodarabbi”, 
Ráv Jungreisz Áser Ánsel háLévi (1806–1873) 
évfordulója, kiszlév 5. A hagyomány szerint 
negyven generációra visszamenőleg rabbiősöktől 
származott, anyai nagyapja például Wiener Áser 
Á n s e l m i s ko l c i é s m e g ye i r a b b i vo l t . A 
balassagyarmati jesivában a MáHáRáM Asch 
mellett, majd a verbói jesivában a „Koppel Hárif”-tól 
tanulhatott. 1834-ben választották Csengerre 
rabbinak, ahol az első dolga a jesiva újjászervezése 
volt . Reb Áser Ánsel egyhamar gyógyító-
képességéről vált híressé, melyről máig legendák 
tucatjait mesélik; az egyik ilyen történetből 
tudhatjuk, hogy a hagyomány szerint Ráfáel 
angyaltól kapta a gyógyítás tehetségét. Talmud-
magyarázatai és más háláchikus munkái halála 
után מנוחת אשר címen jelent meg két kötetben. 
Emlékéből fakadjon áldás! 
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