
Tu biSvát: Tóra-tanulás és ízletes falatok 
A mindenkit kihívások elé állító világ- 
járványhelyzet ellenére a Dob utcai székház 
díszterme újból megtelt életteli örömmel. 
Öt hatalmas, szépen megterített körasztalt 
ültek körbe a vendégek. A megjelenteket R. 
Paskesz Zev üdvözölte, köszönetét fejezte ki 
a Hitközség dolgozóinak, akik segédkeztek 
az est megszervezésében. Tu biSvát 
különlegességéről és mélyebb tartalmáról a 
londoni Aubrey Hersh rabbi beszélt, 
kiemelve a „fák újévének” talmudi vitáját 
Bész Sámáj és Bész Hillél között, hogy azért 
is utóbbit követjük, mert ilyenkor a hold 
már teljes nagyságában pompázik, mely 
átvitt értelemben utal arra, hogy az ünnepi 
vacsora keretében mondott a bróchékkal 
elismerjük az Örökkévaló dicsőségét. 
Minden asztal közepén nem kevesebb mint 
harminc féle gyümölcs töltötte meg a 
tálakat, a fal mellett pedig gránátalmás 
mangósa lá ta , kacsamel l carpacc io 
karamellizált körtével és bulgursalátával, 
csirke tagine aszalt gyümölcsökkel és 
áfonyával töltött alma várta az ünneplőket. 
Az ételekért külön köszönet illeti Weidner 
Józsefet, a Hanna Garden Glatt Kóser 
Étterem konyhafőnökét és segítőit. A 
desszerteket Efrát cukrászmester készítette. 
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HETISZAKASZ: 

JITRO 

 פרשת יתרו 

„Ti láttátok, mit tettem 
Egyiptommal, hogy 
vittelek benneteket 
sasszárnyakon és 

elhoztalak benneteket 
hozzám. Azért most, ha 
hallgattok szavamra és 

megőrzitek 
szövetségemet, akkor 

lesztek az én kiváló 
tulajdonom mind a 

népek közül, bár 
enyém az egész föld.”  

LUÁCH 
Jan. 21. Szombat  
bejövetele: 16:10                                

Jan. 22. Szombat  
kimenetele: 17:20

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 



Jitro 
(2Mózes 18:10.–20:23.) 
„És mondta Jitró: Áldassék az Örökkévaló, aki 
megmentett benneteket Egyiptom kezéből, és 
Fáraó kezéből; aki megmentette a népet Egyiptom 
keze alól!” (2Mózes 18:10.) – Nagyon érdekes, hogy 
itt a Tóra dicséretként említi, hogy Jitró áldotta az 
Örökkévalót, míg a zsidó népnél nem látjuk leírva, 
hogy hálaadást mondtak volna megváltásuk után. A 
radomszker rebe, Reb Slomó háKohén Rabinowitz 
(1801–1866 / 5626. ádár 29.), a „Tiferesz Slajme” 
tanítja, hogy az az ember, aki nem veszi észre a 
társával történt csodát, vagy nem imádkozik érte, 
csak magára és nem a másik emberre gondol, 
kizárólag a saját boldogulásának örül, az nem a 
helyes úton jár. A lényeg, hogy az ember 
imádkozzon embertársaiért is, és örüljön annak is, 
ha társa megmenekül a bajból és ezért is adjon 
hálát. Ezért az a hála, amit a zsidó nép mondott a 
megváltásakor, nincs abban semmi különlegesség, 
hiszen természetes, hogy megértették a csodát, és 
azt a jót, ami velük történt. Jitrónál viszont, aki hálát 
adott az Örökkévalónak, azért, mert megváltotta a 
zsidó népet, azt mutatta hogy ő is örvend egy olyan 
dolognak, amiben neki magának nem volt része, 
hiszen ő nem származott a zsidó népből, és nem is 
volt a rabszolgaságban, ez mutatja  lelkének 
nagyságát és ezért érdemes arra hogy a Tóra  
megemlítse ezt dicséretként.


„És látta Mózes apósa mindazt, amit tesz a néppel 
és mondta: Micsoda dolog ez, amit teszel a 
néppel? Miért ülsz te egyedül és az egész nép áll 
körülötted reggeltől estig? Mondta Mózes az 
apósának: Mivelhogy jön hozzám a nép, hogy 
megkérdezze az Örökkévalót.” (2Mózes 18:14–15.) 
– a „MáHáRáM Asch” (Eisenstädter Méir, 1780–
1852), a „Köszajnesz Or” úgy magyarázza: mi volt 
itt Jitró kérdése? Hiszen látta, hogy a nép jön 
Mózeshez törvényt kérdezni? Ha pedig az volt a 
kérdése, hogy miért egyedül dönt? Erre Majse 
rábénu nem válaszolt azzal, amikor azt mondja: 
hogy „jön hozzám a nép kérdezni az Örökkévalót” – 
hiszen ezt látta Jitró maga is. És van még egy nagy 
kérdés: hogyan ítélkezhetett valóban Mózes 
egyedül, hiszen úgy áll az Atyák bölcs tanításaiban: 
„Ne ítélkezz egyedül.” (4. fej. 9.). A Sách azonban 
azt mondja a Sulchán Áruchban (Chajsen Mispot, 3. 
fejezet 10., a Jeruzsálemi talmud nevében), hogyha 
a peres felek maguktól jönnek egy magányos bíró 
elé, és elfogadják az ítéletet, akkor szabad annak a 
bírónak egyedül ítélkeznie. Ezt kérdezte Jitró: miért 
ülsz egyedül, hiszen így nem szabad ítélkezni!? Erre 
válaszolt neki Majse rábénu: „mert jön hozzám a 
nép kérdezni az Örökkévalót” – ők maguktól jönnek 
hozzám, és elfogadnak engem egyedüli ítélőként, 
ezért szabad nekem egyedül ítélkezni. 


Gut sábesz! 	 	 	 Paskesz Zev

2

2022. JANUÁR 18. - ט''ז שבט התשפ”ב

RÁV KRAUSZ JEHUDA HÁKOHÉN JORCÁJTJA 
Idén január 23-ára esik a lakompaki rabbi, Ráv 
Krausz Jehuda háKohén (1858–1939) évfordulója, svát 
21. A korszak híres rabbijainál tanult, így a 
MáHáRáM Schick (Schick Móse, 1807–1879) huszti, 
Pollák Mose háLévi (1844–1888) bonyhádi és Eliezer 
Sussmann-Szófer (1828–1902) paksi gáonok voltak a 
mesterei. Először a jánoshalmi hitközségnek sikerült 
megnyernie rabbijául, aztán 1885-ben az ősi שבע קהלות 
egyikébe, a lakompaki (Lackenbach) kilébe került, 
ahol jónevű jesivát is vezetett. A דבר בעתו hetilap 
szerkesztője volt, illetve számos, főleg erkölcsi témájú 
és nevelő szándékú művet jelentetett meg, többek 
között a מנהגי ישראל vagy a דברי אמת és a דברי שלום címűt. 1935-
ben a Szentföldre vándorolt ki, és a jeruzsálemi בתי 
 negyedében telepedett le, halála után az Olajfák אונגרין
hegyén temették el. Emlékéből fakadjon áldás! 
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