
Elhunyt R. Deutsch Gábor tanár úr 
Múlt héten lapzárta után vettük a gyászos hírt, hogy R. Deutsch Gábor –   
 az OR-ZSE tanára, Hitközségünk oszlopos tagja 86 – ר’ דוד צבי בן חיים מרדכי
éves korában, ’י”ט אדר ב-kor megtért Teremtőjéhez. 
Orthodox családba született, ott szívta magába a hamisíthatatlan zsidó 
szellemet, édesapja Máramaros megyéből jött és a pesti חברת תהילם imaház 
elöljárója volt. Reb Deutsch a háború előtti Dob utcai orthodox iskola 
egyik utolsó túlélője és az ott megtanult jiddiskájt zászlóhordozója volt. 
Oszlopos tagja több zsinagógának, így a Vasvári Pál utcai Sász Chevrának, 
majd a Dessewffy utcai zsinagógának, a Visegrádi utcai imaháznak és a 
Hegedűs Gyula utcai zsinagógának. Tudásán, melyet az ő különlegesen 
szeretet teli, szelíd módján adott át, nemzedékek nevelkedtek. 
Nyelvi nyílt nap és beiratkozás  
Március 29-én sikeres nyelvi nyílt nap volt a Wesselényi utcai óvodában és 
az általános iskola alsó tagozatában. A hébert mintaórákat Tuna Rita és    
Adler Shirley, az angol bemutató órákat pedig Szili Virág, Révész Renáta és 
Staub Judit tanárkollégák tartották. 
Ne feledjék, a Wesselényi utcai óvodai beiratkozás 2022. április 12. és 13. 
reggel 9 és délután 2 óra között lesz. S hogy miért írassa gyermekét a 
Wesselényibe? Mert az óvónők és a dadusok mellett intézmény 
munkatársait gazdagítja egy héber anyanyelvű judaisztika pedagógus, 
illetve egy húsz éves amerikai tapasztalattal rendelkező óvónő, akik a 
gyermekeknek az életkoruknak megfelelő játékos, éneklős és kézműves 
foglalkozásokat tartanak a zsidó ünnepekről és imákról, s közben 
organikusan kapcsolódnak a hétköznapokhoz is; mert az intézmény követi 
a 21. század kihívásait és van pszichoedukáció; mert kiváló a lokáció; 
mert az intézményben állandó logopédus segíti a gyermekek fejlődését; 
mert egészséges kóser ételeket kínál. Bővebb információ a 061 413-0136-
os telefonszámon vagy az info@wesselenyiiskola.hu e-mail címen kérhető. 

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 30. szám

2022. MÁRCIUS 29. - בס''ד כ''ו אדר ב' התשפ”ב

HETISZAKASZ: 

TÁZRIÁ 

  פרשת תזריע 

„Ha pedig nem jut 
vagyonából amennyi 

elég a bárányra, akkor 
vegyen két gerlicét vagy 

két galambfiat, egyet 
égőáldozatnak és egyet 
vétekáldozatnak, hogy 
engesztelést szerezzen 
számára a pap, és tiszta 

lesz.” 

LUÁCH                

Márc. 31.                    
 יום כיפור קטן מוקדם

Ápr. 1. Szombat 
bejövetele: 18:55 

Ápr. 2.                        
  ראש חודש ניסן

Szombat kimenetele: 
20:02

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 

mailto:info@wesselenyiiskola.hu


Tázirá 
(3Mózes 12:1.–13:59.) 
„[…]  Ez  a  szülő  nő  Tórája,  fiú  gyermeknél  vagy 
leány gyermeknél.  Ha pedig nem jut  vagyonából 
amennyi  elég  egy  bárányra  […]”  (3Mózes  7–8.)  – 
Első ránézésre a mondatok sorrendje nem érthető. 
A בני יוסף  szerzője  úgy  tanítja,  hogy előbb kéne 
állni  „ha  nem jut  vagyonából”,  és  lezárni  azzal, 
hogy  „ez  a  szülő  nő  Tórája”.  Abban  az  időben 
amikor nem áll a jeruzsálemi Szentély akkor: „[…] 
hadd fizessünk tulkok helyett ajkainkkal.” (Hosea 
14:3.) – Az áldozati törvényekkel való foglalkozás, 
az  áldozati  részek  tanulása  a  Tórában  olyan, 
mintha  va lóban  fe l á ldoznánk  ezeket  az 
áldozatokat  a  Szentélyben.  Ebben  az  esetben 
nincs  különbség  szegények  és  gazdagok  között, 
mert  mind a  szegény mind a  gazdag ugyanazt  a 
részt tanulhatja a Tórából. Tehát, ha egy szegény 
ember a gazdag emberre vonatkozó részt tanulja, 
akkor  az  olyan,  mintha  azt  áldozná  fel.  Ezért 
miután  áll  a  párseban  a  gazdag  szülő  nőnek  a 
része, azt írja a Tóra: „[…] ez a szülő nő Tórája, fiú 
gyermeknél vagy leány gyermeknél.” Vagyis, ha „az 
áldozat  hozatala”  Tóra  tanulás  által  történik, 
akkor „ez a szülő  nő  Tórája” –  és több nem kell 
hogy álljon, hiszen itt nem jöhet az a dolog, hogy 

„ha  pedig  nem  jut  vagyonából  […]”  mert  a 
tanulásban mindenki egyforma, akár szegény akár 
gazdag!

„Ez a tan a poklosság sérelméről […]” (3Mózes 13: 
59. )  –  Rabbi  Simson  Rafael  Hirsch  ezt  a 
következőképpen magyarázza: úgy áll a Misnában, 
(Misna  Nida  traktátus  5.  fejezet,  3.  misna),  hogy 
akár még egy egy napos csecsemő is tisztátalanná 
válhat poklosságban. E csapás oka mint ismeretes, 
büntetés  az  ember  ember  közötti  törvények 
megszegéséért.  De  egy  egy  napos  csecsemő 
hogyan bűnözhet ebben? Úgy, ahogy a poklosság 
az  ember  te s tén ,  i l l e tve  r uhá ján 
figyelmeztetésként  szolgál,  a  figyelmeztetés  egy 
másik  formája  ez,  ha  ártatlan  gyermek  útján 
történik.  Intelem ez a szülőknek, hogy meg kell 
vizsgálniuk  útjukat,  viselkedésüket,  hogy  jó 
példával  járjanak  elő  gyerekeiknek,  ha  majd 
felnőnek. Ha egy gyermeken –  chasz vöcholile – 
lesz  poklosság,  óriási  intelem:  gyermeketekért 
térjetek  vissza  az  Örökkévalóhoz,  a  jövőtökért 
legyetek egyenesek. Ti vagytok a felelősek minden 
dologért,  ami  történik  gyerekeitekkel.  Minden 
kétséget  kizáróan  sokkal  erősebb  figyelmeztetés 
ez,  mintha  a  poklosság  magukkal  a  szülőkkel 
történne.

Gut sábesz! Paskesz Zev
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RÁV HOFMANN MOSE JOSZEF JORCÁJTJA 
Idén április 2-ára, sábeszre esik a híres pápai dáján, 
Ráv Hofmann Mose Joszef (1843–1928) évfordulója, 
ros chódes niszán. A nagy pozsonyi jesiva egy 
kiválósága, a Ktáv Szófer egyik kedvenc tanítványa 
volt, akit 1868-ban a pápai hitközség rabbinátus 
tagjának választottak, s ahol végül 35 éven át 
szolgált. Nyugalomba vonulása után úgy döntött, 
hogy a Szentföldre költözik, hogy ott háborítatlanul 
tanulhassa a szent Tórát, a jeruzsálemi בתי אונגרין 
negyedében még tanházat is alapított. Feljegyezték 
róla, hogy még aggastyán korában is kijárt a 
jeruzsálemi siratófalhoz, hogy a legszentebb helyen 
mondhassa el az esti תקון חצות imát, hogy Cion 
megváltásáért ott könyöröghessen. Végtelen 
szerénységét példázza, hogy magyarázatait csak jóval 
halála után adták ki, – könyvének cím: מי באר מים חיים. 
Emlékéből fakadjon áldás! 
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