
Imádkozzunk és segítsünk embertársainknak 
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség mély megdöbbenéssel 
és feszült figyelemmel követi embertársaink kegyetlen megpróbáltatásait az 
orosz-ukrán háborúban. 
A történelem, az emberiség fejlődésébe vetett hitünk rendül meg azáltal, hogy 75 
évvel a második világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés kihirdetése után egy 
európai ország újra lángokban áll. Az Ukrajnán belüli és Magyarországgal 
határos kárpátaljai területekhez, mint Beregszász, Huszt, Munkács, Ungvár 
nagyvárosok és a körülöttük lévő vidéki városokhoz való érzelmi kötődésünk 
köztudomásúlag jelentős: a földrajzi egység mindig is egyfelől bölcsője, másfelöl 
szellemi világítótornya volt a tradicionális magyar ajkú orthodox zsidóságnak. 
A MAOIH szolidaritását fejezi ki a háború gyötrelmeit viselő valamennyi 
Ukrajnában elő nemzetiség és a háborúban önszánta nélkül részt vevő ember 
iránt. Zsinagógáinkban imádkozunk a békéért, a mielőbbi tárgyalásos rendezés 
megkezdéséért. 
A MAOIH vezetése – Hitközségünk lehetőségeinek keretei között – részt vesz és a 
továbbiakban is részt kíván venni a humanitárius segítségnyújtásban. Várjuk 
segítségre szoruló hittestvéreink jelentkezését a (0036 1)  351 0524 központi 
telefonszámunkon, illetve az info@maioh.hu elektronikus levélcímünkön. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Az Alma utcai imaház kertrendezésre hívja tagjait, illetve a segíteni 
szándékozókat. Március 14-én és 15-én délelőtt 10 órától várják az 
önkénteseket. Egyúttal közlik, hogy imaházukban Purimkor, a szokásos 
 olvasás természetesen este és reggel is lesz. Felhívásukat szép gondolattal-מגילה
zárják: „A háború árnyékában élünk. Tegyünk meg egész héten mindent, amivel 
ezt az árnyat, a szenvedést csökkenteni tudjuk, ne engedjük, hogy a háborús/
hatalmi logika váljon érzelmi vezérfonalunkká – סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו׃” 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Az amerikai Tóra-tudósok szent gyülekezete, מועצת גדולי התורה באמריקה vasárnapi 
levelében hívta fel a békében élő zsidók figyelmét, hogy mondjanak Zsoltárokat, 
különösen az imádkozás után a 130., 142. és 121. fejezetet illetve befejezésül a 
 .t sem-יום כיפור קטן részt. Szerdán ne felejtsük el megtartani a אחינו כל בית ישראל

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 26. szám

2022. MÁRCIUS 1. - בס''ד כ''ח אדר א' התשפ”ב

HETISZAKASZ: 

PEKUDÉ 

  פרשת פקודי 

„Elkészítették a 
szentség koronájának 

lemezét, tiszta 
aranyból és ráírták 

pecsétvésés írásával: 
Szent az 

Örökkévalónak!”  

LUÁCH 
Márc. 3.                        

 א' דראש חודש
Holdújulás: hajnal        

3 óra 51 perc 17 rész 

Márc. 4.                         
 Szombat  ב' דראש חודש

bejövetele: 17:14 

Márc. 5. Szombat 
kimenetele: 18:20

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 
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Pekudé 
(2Mózes 38:21.–40:38.) 
„Ezek a hajlék elszámolásai, a bizonyság hajlékáé, 
melyeket  számoltak  Mózes  parancsa  szerint;”
(2 M ó z e s  38 :21 . )  –  Igazából  mindezekre  a 
számításokra,  elszámolásokra  semmi  szükség 
nincsen, csak „számoltak Mózes parancsa szerint” 
–  Mózes  azért  akarta,  hogy  „tiszták  lesztek  az 
Örökkévaló és  Izrael  részéről”  (4Mózes  32:22.).  A 
nagy szentföldi Tóra-magyarázó, az Or háChájim 
szerint  azért  számoltak,  hogy  ha  valaki  szerette 
volna  látni,  tudni  mi  történt  mind  azokkal  a 
dolgokkal, amit a sátor építésére adományoztak.

„Rátet te  azokat  az  é fod  vá l l s za l a g j a i ra , 
emlékkövekül Izrael fiainak […]” (2Mózes  39:7.)  –
Úgy áll a Talmudban (Szajte traktátus 36. lap), hogy 
azért,  hogy  József  megmeneküljön  a  bűntől 
Egyiptomban, megjelent neki a atyjának, Jákobnak 
arca,  és  azt  mondta  neki:  „az  eljövendő  időben 
testvéreid  nevei  föl  lesznek  vésve  a  főpap  éfod 
vállszalagjaira,  és  te  is  ott  leszel  közöttük.  Ha 
azonban  bűnözöl,  kitörlődik  a  neved  onnan.” 
Innen  magyarázza  az  áldott  emlékű  dvinszki 
rabbi,  Ráv  Méir  Szimchá,  a  Mesech  Chochme 
szerzője, hogy azáltal, hogy neveik rá lettek vésve 
az éfod kövekre megmentette őket attól, hogy ne 
bűnözzenek, mert különben szégyellték volna, ha 

nevük  kitörlődik  onnan.  Ezért  hívja  a  Tóra 
emlékkőnek, mert emlékezteti Izrael népét, hogy 
őrizkedjenek  minden  rossz  cselekedettől,  hiszen 
olyan magas szinten állnak, hogy a nevük fel van 
vésve a főpap éfod vállszalagjaira.

„Egészen  úgy  amint  az  Örökkéva ló 
megparancsolta  Mózesnek,  úgy  végezték  Izrael 
fiai az egész munkát.” (2Mózes 39:42.) – RáSI idézi 
Bölcseinket  (39:33.),  akik  azt  mondják,  hogy 
Mózes nem volt képes egyedül felállítani a Sátrat, 
ezért azt mondta neki az Örökkévaló: „végezd a 
munkát kezeiddel,  mintha te állítanád föl,  és  fel 
fog állni magától”. A nagy pozsonyi jesiva vezetője, 
a Kszáv Szajfer magyarázza, hogy úgy tűnik, hogy 
a  Sátor  építői  is  azt  gondolhatták  volna,  hogy 
bölcsességük  és  kezük  munkája,  „művészetük” 
készíti a Sátrat. Ők viszont tudták nagyon jól és 
értették,  hogy  égi  segítség,  a  Teremtő  az,  aki 
megtöltötte szívüket bölcsességgel, és ha nem ez 
lenne, nem tudták volna elkészíteni. Ezt tanúsítja 
itt  az  Írás:  „Egészen  úgy,  amint  az  Örökkévaló 
megparancsolta  Mózesnek”,  hogy  kezével 
dolgozzon  a  Miskán  felállításán  de  az  mégis  a 
Teremtő által fog felkelni, „úgy végezték Izrael fiai 
az  egész  munkát”  –  hitték,  és  tudták,  hogy  az 
Örökkévaló az, aki végzi az egész munkát.

Gut sábesz! 
Paskesz Zev
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RÁV LÖW BINJOMIN WOLF JORCÁJTJA 
Idén március 5-én, sábeszkor van a verbói rabbi, Ráv 
Löw Binjomin Wolf (1775–1851) évfordulója, ádár séni 
2. Izrael népének egyik nagy Tóra-házában, a שמן רוקח 
szerzőjének otthonában látta meg a napvilágot, első 
mestere is apja, Ráv Löw Elázár később abaújszántói 
gáon volt. Éles eszének köszönhetően már fiatalon 
rabbinak választották, működött Kolínban, Nagy-
tapolcsányban, majd 1836-tól Verbóban. Hatalmas 
munkája שערי תורה címen jelent meg, minek első két 
kötetét 1821-ben és 1850-ben Bécsben, a harmadikat 
pedig 1872-ben Sátoraljaújhelyen nyomtatták ki, ahol 
egyik fia Löw Jirmijáhu működött az ungvári 
rabbisága előtt. Felmenőihez méltó életet élt, s kiváló 
utódokat hagyott hátra, akik a szent Tóránk 
útmutatói voltak Magyarországon. Szépen faragott 
sírja máig a vallásos zsidók egyik zarándokhelyének 
számít. Emlékéből fakadjon áldás! 


	HETISZAKASZ:
	Luách
	ADOMÁNYOZÁS
	Imádkozzunk és segítsünk embertársainknak
	RÁV LÖW BINJOMIN WOLF JORCÁJTJA
	Idén március 5-én, sábeszkor van a verbói rabbi, Ráv Löw Binjomin Wolf (1775–1851) évfordulója, ádár séni 2. Izrael népének egyik nagy Tóra-házában, a שמן רוקח szerzőjének otthonában látta meg a napvilágot, első mestere is apja, Ráv Löw Elázár később abaújszántói gáon volt. Éles eszének köszönhetően már fiatalon rabbinak választották, működött Kolínban, Nagy-tapolcsányban, majd 1836-tól Verbóban. Hatalmas munkája שערי תורה címen jelent meg, minek első két kötetét 1821-ben és 1850-ben Bécsben, a harmadikat pedig 1872-ben Sátoraljaújhelyen nyomtatták ki, ahol egyik fia Löw Jirmijáhu működött az ungvári rabbisága előtt. Felmenőihez méltó életet élt, s kiváló utódokat hagyott hátra, akik a szent Tóránk útmutatói voltak Magyarországon. Szépen faragott sírja máig a vallásos zsidók egyik zarándokhelyének számít. Emlékéből fakadjon áldás!
	Pekudé (2Mózes 38:21.–40:38.)

