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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 29. szám

הרב הגאון הצדיק שמריהו יוסף חיים קַניֶבסקִי זצוק”ל
‘ט”ו באדר ב-én, Susán purim délután megremegett a talaj, összerezzent
minden bokor, s aljnövényzet, mert erdejének leghatalmasabb tölgye dőlt
ki közüle. Elhunyt korunk Mózese, a Tóra világítótornya, Ráv háGáon
Semárjáhu Joszef Chájim Kanievsky rabbi. Erev sábeszkor futótűzként
terjedt a hír, hogy Ráv Chájim Kanievsky 94 éves korában rövid
gyengélkedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése – hogy a
legnagyobb tisztelet megadása mellett történhessen – ádár 17-én volt.
A Szteipler Gáon egyetlen fiaként látta meg a napvilágot, édesanyja
Rebecen Mirijám pedig a nagy  חזון אישtestvére volt, kinek házában éltek a
Szentföldön. Nagy elődjeihez mérten a nemzedék poszekje lett, döntéseit
és magyarázatait – melyek tucatnyi könyvben is megjelentek – a
legszélesebb körben elismerték és tisztelték. זכר צדיק לברכה

Vidáman telt Purim ünnepe
Purim előestéjén két helyen is
volt מגילה-olvasás a Kazinczy
utcai orthodox komplexumban.
Az Orth. Sász Chevrában R.
Ke s z t e n b a u m Á r o n C v i , a
Díszteremben pedig R. Adler
Jehosua olvasta fel Esztertekercsét. Továbbá, a böjt utáni
felolvasások mellett további,
később esti felolvasásokra is sor
került, melyekkel az Ukrajnából
menekült hittestvéreinknek
kedveztünk. Purim napján is több felolvasásra került sor, délután 2 órától
pedig ünnepi szeuda volt a Hannában. Az esti ünnepségről készült képek
megtekinthetők a www.maoih.hu oldalon.

HETISZAKASZ:

SMINI

פרשת שמיני
„Mert én vagyok az
Örökkévaló, a ti
Istenetek, szenteljétek
meg magatokat, hogy
szentek legyetek, mert,
szent vagyok én! Meg
ne tisztátalanítsátok
lelkeiteket minden
csúszó-mászó által, mely
mászik a földön; mert én
vagyok az Örökkévaló,
aki felhozott benneteket
Egyiptom országából,
hogy legyek a ti
Istenetek: azért szentek
legyetek, mert szent
vagyok én.”

ADOMÁNYOZÁS
Legyen Ön is részese az egyik legszebb micvának,
a cedáká parancsolatának és segítse Hitközségünk
hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük!
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„És mondta Mózes Áronnak, meg Elozornak és
Iszomornak, az ő ainak: Hajatokat ne hagyjátok
vadul nőni, s ruhátokat meg ne szaggassátok, hogy
meg ne haljatok és az egész közösségre
haragudnék; de testvéreitek, egész Izrael háza,
sirassák meg a tüzet, melyet kigyújtott az
Örökkévaló.” (3Mózes 10:6.) – Hogyan kapcsolódik
a mondat eleje a végéhez? Íme, úgy áll a
Talmudban (Bavli Brochajsz traktátus 54. lap), hogy
ugyan olyan kötelesség áldani a rosszra – elfogadni
örömmel –, mint ahogyan áldunk a jóra. Kire
vonatkozik ez? Az  אמרי שפרszerzője, Ávrohom
Abula a nagy középkori rabbi úgy tanítja, hogy
arra az emberre, akivel történt ez a dolog, akire
jött a megpróbáltatás. Más embernek viszont,
természetesen tilos örülni, hanem együtt kell
érezni felebarátunk fájdalmával. Ezt mondta
Majse Rábénu Áronnak és ainak: „fejeteket ne
meztelenítsétek s ruhátokat meg ne szaggassátok,
ne gyászoljatok, hanem fogadjátok megnyugvással
a csapást. Testvéreitek viszont, Izrael ai ne
tanuljanak tőletek, ők igenis „sirassák meg a tüzet,
melyet kigyújtott az Örökkévaló.” Ne mutassanak
örömet, – chász vösolem – fordítva érezzenek
együtt egész Izrael fájdalmában. ( Imré Sefer)

(3Mózes 9:1.–11:47.)
„És vették Áron ai, Nodov és Avihu, ki-ki az ő
serpenyőjét és tettek azokba tüzet, tettek reá
füstölő szert, és bevittek az Örökkévaló színe elé
idegen tüzet, amit nem parancsolt nekik.” (3Mózes
10:1.) – Miért ismétli a Tóra, hogy „idegen tüzet,
amit nem parancsolt nekik”, hiszen az idegen tűz
azt jelenti, hogy nem voltak rá meg parancsolva?
Azt mondják Bölcseink, hogy a Rabbijuk – Majse
Rábénu – előtt, engedélye nélkül pászkenoltak,
mégpedig azt, hogy micve az égi tűzhöz
„hétköznapi tüzet” hozzáadni (Talmud Bavli
Éruvin traktátus 63. lap). Habár valóban ez a
törvény, és ez az igazság, de mivel saját maguk
döntöttek így, és nem kérdezték meg Mózest, a
rabbijukat, ezért kellett bűnhődniük. Ezt
hangsúlyozza itt az Írás azután, hogy azt mondja
„idegen tüzet”, mert igazából nem az idegen tűz
volt a bűn, mert ez micve, hanem, hogy nem
kaptak erre parancsot az Örökkévalótól, Mózes
által. Saját maguk döntöttek így, ezért számított az
Teremtő előtt „idegen tűznek”, mert olyan nagy
bűn a Rabbi előtt pászkenolni a tanítványnak,
hogy az általa megengedett dolog olyan lesz, mint
egy tilalom, habár igazából megengedett az

Gut sábesz!
Paskesz Zev

RÁV GROSZ JOKEV JOSZEF JORCÁJTJA
Idén március 24-ére esik a budai rabbi, Ráv Grosz
Jokev Joszef (1870–1940) évfordulója, ádár séni 21.
Régi Szatmár megyei családból származott, aki 1892ben Újpesten kezdte meg működését, majd Pesten
szefárd bészmedresek versengtek, hogy rabbijuknak
választhassák. 1908-ban a budai orthodox hitközség
hívta meg főrabbijának, mely működési helye után a
legtöbben mint az „Ofner Rov” nevezték. Amikor
1923-ban a budai hitközség a pestibe olvadt, akkor a
budapesti orthodox hitközség dájánja lett. A drósék
nagymestere volt, melyet nem csupán közössége, de a
Rumbach utcai Chevra Thilim imaház tagjai is
élvezhettek, ahol évtizedeken keresztül tanított. Két
fia is követte őt a rabbi pályán, Ráv Meir sarkadi
rabbi az  אמרי לבszerzője, Ráv Áháron Cvi pomázi rabbi
a  ספר כל דאמר רחמנאszerzője volt – mindketten a soá
áldozatai. Emlékükből fakadjon áldás!

 


fi

.


fi

fi

fi

 			


fi

2

