
Chódes tov! – Történetek svát hónapból  
A most beköszöntött svát hónap nem csupán a „fák újévét” őrzi, hanem több bibliai 
esemény emlékét is  felidézi.  A Tóra Devórim  könyvének elején olvassuk például, 
hogy svát hó elsején kezdte meg Majse Rábénu  a Tóra törvényeinek ismétlését.

A Megilasz Táánisz nevű régi krónika svát 2-áról, a makkabeusi királyok történetéből 
elevenít fel egy jellemző esetet. Janáj királyról van szó (150 évvel a II. chorban előtt), 
aki  Simajn  ben  Setách  tudósnak  sógora  volt,  amennyiben  az  utóbbinak  nővére, 
Salmajnin (Salóme) felesége volt a királynak. Janáj király igen vad ember volt, aki 
királyi  minőségében a  régi  vallási  tradíciókat  mellőzte,  sőt,  megszegte.  Emiatt  a 
tudósok elítélték, amire ő  nagy üldöztetésbe kezdett. Ez okozta azután –  mint a 
Talmud  is  mondja  –,  hogy  Simajn  ben  Setáchnak  és  Jehudó  ben  Tábájnak 
menekülnie kellett s csak később békültek ki. Janáj halála előtt meg akarta bosszulni 
magát a tudósokon. Elrendelte tehát az összefogásukat, s azt is parancsba adta, hogy 
mihelyt meghal, rögtön végezzék ki őket, hogy a nép ne örülhessen az ő halálának. 
Salóme,  a  felesége  azonban  okosabb  volt.  Mihelyt  férje  meghalt,  a  halott 
pecsétgyűrűjét  elküldte  a  börtönőrnek,  s  annak  felmutatása  utána  elrendelte  a 
fogoly rabbik szabadon bocsáttatását.

A Talmud (Kidusin 66.) a következőket mondja el Janájról: A király egy háborújában 
elfoglalt 60 várost, aminek örömére egy fényes lakomát rendezett, ahol a vendégek 
között volt  számos rabbi,  s  egy Elózor ben Poiro nevű  áruló is,  aki  bevádolta a 
rabbikat, hogy nem tisztelik a királyt, sőt gyűlölik őt, és a kivégzésüket javasolta. A 
király  pedig  valóban  kivégezte  a  rabbikat,  kivéve  Simajn  ben  Setáchtot,  akit 
nővérének, a királynőnek sikerült elmenekítenie. Janáj halálának a napja svát hó 2.

Érdekes szokás honosodott meg tévész és svát hónapokban a libametszés körül. A 
Sulchon Oruch Jajre Déo 11. paragrafusa értelmében ezekben a hónapokban a metszők 
az általuk levágott libának a szívéből  kellett  enniük.  Ennek eredete régre nyúlik 
vissza. A Remó, mint rabbi Jehudó chószid 13. századi hagyományát idézi. Később, 
Lengyelországban a metszőnek a liba lábát adták. Sőt, a „Sach”-ban oly vélemény is 
olvasható, hogy a liba máját adták a sajchetnek. – Minden bizonnyal nincs a világon 
olyan sajchet, aki ne az utóbbi véleményhez csatlakozott volna. Chódes tov!  
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HETISZAKASZ: 

BO 

 פרשת בא 

„És legyen neked 
jelül, kezeden és 
emlékül szemeid 

között, hogy legyen 
az Örökkévaló tana a 
te szádban, mert erős 

kézzel vezetett ki 
téged az Örökkévaló 

Egyiptomból. És 
tartsd meg ezt a 
törvényt annak 

idejében évről-évre.”  

LUÁCH 
Jan. 7. Szombat  
bejövetele: 15:51                                

Jan. 8. Szombat  
kimenetele: 17:03                       

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

hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük! 
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Bo 
(2Mózes 10:1.–13:16.) 
„[…] hogy megtegyem ezen jeleimet közepette;”
(2Mózes 10:1.) – Az egyiptomi kivonulás által Izrael 
fiai két jelet kaptak. A szombat jelét, úgy ahogy áll:  
„mert jel az közöttem és közöttetek […]” (2Mózes 
31:13.), és a tfilin jelét: „S legyen neked jelül 
kezeden […]” (2Mózes 13:9.) A sábesznál és a 
tfilinnél azt mondja a Tóra, hogy legyenek jelül, 
emlékeztetőül az Egyiptomból való kivonulásra. 
Ezért mondja az Örökkévaló: „[…] hogy megtegyem 
ezen jeleimet közepette”. Az Örökkévaló az 
egyiptomi kivonulás által adta a zsidóknak két jelét 
a sábeszt és a tfilint (Möor vösomes).


„[…] nem látta egyik a másikat és nem keltek föl 
egy sem a helyéből […]” (2Mózes 10:23.) – A 
legrosszabb, a legszörnyűbb sötétség, amikor az 
egyik ember nem látja a másikat, nem látja 
testvérének szűkösségét és nem segít rajta. Ebből 
tanuljuk, hogyha az ember elfordul a testvérétől, 
akkor ő maga sem tud feljebb lépni saját helyéről 
(Chidusé háRim).


„[…] de az ember valamely elsőszülöttjét fiaidból 
váltsd meg. És lészen, midőn holnap majd kérdezi 
tőled a fiad, mondván: mi ez ? – mondjad neki: kéz 
erejével vezetett ki bennünket az Örökkévaló 
Egyiptomból, a szolgák házából.” (2Mózes 13:13–

14.) – A Römo úgy pászkenol a Sulchon Oruchban 
(Jajre Déo 305:10.), hogy az apa nem tudja kiváltani 
elsőszülött fiát küldött által. A magyarázok úgy 
tartják, habár az egész Tórában azt mondjuk, hogy 
az ember küldötte olyan mint saját maga – tehát 
bármit tehetünk küldött által, – de mivel az 
elsőszülöttek kiváltása, emlékezés az egyiptomi 
elsőszülöttek halálára, és a zsidó elsőszülöttek 
megmenekülésre, ez pedig az Örökkévaló, maga 
által történt, úgy ahogy mondjuk a Haggadában: 
„[…] én és nem küldött […]”, ezért az apának 
magának kell megtennie ezt a micvét, nem pedig 
küldött által. Emlékezvén a csodára, ami szintén 
nem küldött által történt. Ez amit mond nálunk a 
Tóra: „[…] de az ember valamely elsőszülöttjét 
fiaidból, váltsd meg” – te magad, nem pedig küldött 
által. „És lészen, midőn holnap majd kérdezi tőled a 
fiad, mondván: mi ez?” – ha pedig kérdezi tőled a 
fiad mi ez? Miben különbözik ez a micve a többitől, 
hogy saját magunknak kell megtenni nem küldött 
által? Válaszolj neki: „kéz erejével vezetett ki 
bennünket az Örökkévaló Egyiptomból, […] és 
megölt minden elsőszülöttet Egyiptom országában 
[…]” Az Örökkévaló maga tette ezt, nem pedig 
küldött. „[…] azért áldozom én az Örökkévalónak 
minden anyaméh megnyitóját, […] fiaimnak minden  
elsőszülöttjét pedig kiváltom.” Mida köneked Mida  
– pontosan az Örökkéva ló tu la jdonsága 
szerint (Chászám Szajfer).


Gut sábesz! 	 	 	 Paskesz Zev
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RÁV SCHÜCK DÁVID JORCÁJTJA 
Idén január 5-ére esik a tokaji rabbi, Schück Dávid 
(1814–1890) rabbi évfordulója, svát 3. Korának és 
generációjának nagy rabbija, apai oldalról első 
unokatestvére volt a MáHáRáM Schick (1807–1879), 
husz t i gáon . Ráv Schück Dávid 1852 -ben 
Szécsényben kezdte meg áldásos működését, majd 
onnét Varannóba, 1872-ben pedig Tokajra került. 
Híres jesivát tartott fenn, ahová messze földről is 
érkeztek bócherek. Fiai, unokái egytől-egyig 
Talmid-chóchemek, Ráv Jákov (1874–1914) 
nádudvari rabbi volt, annak fia Ráv Chájim Méir 
(1866–1931) ónodi rabbi, neki pedig Ráv Mose Nátán 
(1895–1974) miskolci rabbi és a budapesti orthodox 
rabbitanács elnöke volt. Ráv Dávid híres könyvének 
címe: אמרי דוד. Sírja a tokaji újabb temető oheljában 
található az elődje, Ráv Fonféder Simon Jehuda 
(1822–1872) és az utódja, Ráv Strasser Ákivá (1858–
1924) macévái mellett. Emlékéből fakadjon áldás! 
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