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Tavaszi sábáton 
Ráckevén

Családias hangulat, érdek fe szí 
tő előadások, csodálatos kör  
nyezet: wellness testnek és lé
lek nek a négycsillagos rácke
vei Kék Duna hotelben.

A hétvége témája a zsidó csa
lád. Családfakutatás, genetika, 
családi szerepek. Örökbe fo gadás 
és mesterséges megtermékenyí
tés a háláchá szempontjából. 

Időpont: 2018. május 4-6. 
Helyszín: 

Duna Relax & Event Hotel**** 
(Ráckeve, Dömsödi út 1.)

További információ 
és jelentkezés: 06 1 268 0183 

posta@zsido.com 

Chéder napközi
Ingyenes személyközpontú  
an  gol oktatás az AlefKids Ché  
derben, angol anyanyelvű, dip  
lomás angotanártól.

Hétfőn 16.30tól 18.00ig 
csoportváltásban. Csütörtökön  
kez  dőknek 16.30tól.

Drámajáték, uzsonna, házi 
feladat, játékos foglalkozások.

Regisztrálj most: 
alefkids@gmail.com

06 30 545 1864
Chéder hozzájárulás: 1000 Ft

Mága Zoltán 
jótékonysági koncertje 

a CEDEK javára
Mága Zoltán egyedülálló hege
dűkoncertje, ahol a haszid zene, 
a magyar népzene és a klasszi
kus dallamok találkoznak.

Helyszín: Óbudai zsinagóga,
1036 Budapest, Lajos u. 163.
Időpont: 2018. május 2. 19.00

A jótékonysági koncertre a be
lépés ingyenes. Támogató je
gyek elővételben és a helyszí
nen is megvásárolhatók.
A koncert bevételét a CEDEK 
EMIH Izraelita Szeretetszol
gálat javára ajánljuk fel.
Regisztráció: posta@zsido.com,

+361 268 0183

Közösen őrködtünk mindkét éjszakán

A Hágádában azt olvassuk, hogy 
az embernek minden nemzedék
ben úgy kell tekintenie önmagá
ra, mintha ő maga vonult volna 
ki Egyiptomból. A kihívás nem 
könnyű, de az EMIH képzett és a 
közösségek felkészültségét jól is
merő rabbijai idén is a legjobb tu
dásuk szerint támogatták az ösz
szes résztvevőt abban, hogy a zsi
dó nép Egyiptomból való, több 
mint 3300 évvel ezelőtti kivonulá
sát a saját életére tudja vonatkoz
tatni. Mert egyáltalán nem túlzás 
azt állítani, hogy idén is folytató
dott az a tendencia, amely szerint 
évről évre többen vesznek részt az 
EMIH által rendezett széder esté
ken. A tekintélyes számban meg
jelent résztvevők minden helyszí
nen szívesen szóltak hozzá a hal
lott szöveghez, és ahogy egyre 
jellemzőbb, maguk is fűztek ma
gyarázatokat hozzá, mondták el, 
mit tanultak, hallottak, olvastak 
az ünneppel kapcsolatban.

Köves Slomó vezető rabbi szo
kásához híven ezúttal is az Óbu
dai Zsinagógában tartott mindkét 
estén családias hangulatú szédert. 
Az óbudai rendezvényekre idén 
olyan sokan jelentkeztek, hogy az 
együttlétet nem lehetett az emele
ti kidus teremben megtartani, ha
nem, az elmúlt évek gyakorlatával 
ellentétben, a szervezők kénytele
nek voltak a zsinagógai térben be
rendezni a vacsora helyszínét. Az 
első este 160, a második alkalom
mal 130 vendég vett részt az ese

ményen. Az utóbbi este különle
ges vendégeket is a zsinagógába 
csalt: a Maimonidész Gimnázium 
családtagjaikkal együtt érkező di
ákjai egyedülálló magyarázatok
kal is készültek az eseményre.

A Bét Menáchem Gyermek 
Oktatási Központban az első este 
Oberlander Báruch rabbi tartott 
széder estét másfélszáz érdeklő
dőnek. A program élménydús le
bonyolításában a rabbit két, az is
kolában tanuló gyermek segítette. 
A rendezvénnyel párhuzamosan a 
magyarul nem, vagy csak hiányo
san értők mindkét este angol nyel
vű széderen vehettek részt, amit a 
Pesti Jesiva egykori, külföldre tá
vozott hallgatójának fia, Kálmán 
Joszi, valamint két amerikai jesiva 
bóher tartott. Ugyanitt a második 
este Nógrádi Bálint rabbi fogad
ta az érkezőket. A 65 fős közön
ség nagy részét a Vasvári Zsina
góga rendszeres látogatói adták, 
de új vendégek is szép számmal 
vettek részt a családias széderen, 
amelynek a hangulatát az antwer
peni jesiva tanulói emelték lelkes 
és magával ragadó énekükkel. 

Faith Aser rabbi a nemrég 
nyílt Csányi5 kulturális központ
ban fogadta a fiatalokat. A pén
tek esti, remek hangulatú széderre 
csaknem félszázan érkeztek, hogy 
részt vegyenek a misztikus ma
gyarázatokkal tarkított, és felsza
badult táncolásba torkolló ese
ményen. Glitzenstein Sámuel rab
bi idén az Újlipóciába várta régóta 

ismerős és eddig ismeretlen ven
dégeit. A nagyjából 90 fős, három 
generációt is felsorakoztató ven
dégsereg késő éjszakáig maradt. A 
fővárosba látogató vagy itt élő iz
raelieknek idén is Shmuel Raskin 
rabbi szervezett szédert a Marriott 
Hotelbe. A három külön terem
ben tartott rendezvényen össze
sen mintegy 900 izraeli vendég je
lent meg.

A fővárosi helyszínek mel
lett az EMIH idén is több vi
déki városban tartott családi
as szédereket. A Barhesz Miskol
ci Zsidó Kulturális Központban 
Fuchs Jehosua rabbi vezette az 
egyip tomi fogságból a szabadság
ba a mintegy negyven érkezőt. 
Deb recenben Faigen Smuel rabbi 
fogadta a lakásán a számos új, fi
atal érdeklődőt is magába foglaló, 
nagyjából 40 fős vendégsereget. 
Az estét Kesztler Áron és Hurwitz 
Mendel jesiva bóherek vezették, 
miközben Faigen rabbi immár 
egy helyi szállodában mintegy 
nyolcvan, a városban tanuló iz
raeli diák számára gondoskodott 
pezsgő programról. 

A Tóra szavaival és nagy öröm
mel mondható el tehát, hogy szá
mos magyarországi közösségben 
az idén is az „Őrködés éjszakája 
volt ez az Örökkévaló előtt, hogy 
kivezesse őket Egyiptom orszá-
gából; ez az éjszaka az […] ame-
lyet meg kell őrizni Izrael összes 
gyermekeinek nemzedékeiken át” 
(2Mózes 12:42.).

Széderasztalok az Óbudai zsinagógában, a Csányi5ben és Debrecenben
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Zsidó híradó

Chábád rabbi segített 
a szerencsétlenül járt izraeli nőnek

Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 19.10 Délutániesti ima (a Keren Orban, Károly krt. 20.)
Péntek: 19.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
  18.00 Mire jó, ha az állat hasított patájú? (Oberlander Báruch rabbi előadása);
Szombat: 8.45 Hetiszakasztanulás, 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  19.05 Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30 Reggeli ima
Péntek: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15 Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus

A MI CIKKEINK KÓSEREK!

ADÓJA 2×1%-ÁNAK 
FELAJÁNLÁSÁVAL 

A GUT SÁBESZT TÁMOGATJA!

KÉRJÜK, IDÉN IS TÁMOGASSA SZERVEZETEINKET ADÓJA 2×1%-ÁVAL! 
EGYHÁZI 1%: EMIH TECHNIKAI SZÁM: 1287 
TÁRSADALMI SZERVEZETEK 1%: CHÁBÁD LUBAVICS ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁMA: 19663038-1-42
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.KOSEREGYSZAZALEK.HU

Súlyos sérüléseket szenvedett 
az az izraeli nő, aki két hete 
megsérült a Liszt Ferenc re
pülőtéren.

Mint ahogy arról a híradá
sok beszámoltak, március vé
gén az izraeli Israir légitársa
ság 6H 716os, Budapestről 
TelAvivba tartó járatáról fel
fújható csúszdákon mentették 
az utasokat, mert füst öntöt
te el az utasteret. A kapitány 
azonnali kiürítést rendelt el. 
A füst nem a gépben keletke
zett, hanem a repülő vontatá
sát végző gép kezdett füstölni 
eddig ismeretlen okból, és ez 
áramlott a hajtómű által a fe
délzetre is.

A tudósítások szerint a ka
pitány felszólítására az ösz
szes utas egyszerre kezdett a 
vészkijárat felé rohanni. Állí
tólag még kisebb verekedés is 
kitört, hogy ki éri el elsőként 
a menekülést jelentő ajtót. Az 
utasok a nyíláson kilépve egy 

felfújt csúszdán lecsúszva tud
tak földet érni, ekkor történt a 
tragédia.

Egy izraeli nő járt szeren
csétlenül, már a csúszda végén 
tartott, amikor valami meg
dobta a szerkezetet, ő pedig 
fejjel a betonba csapódott.

Az ügyben a Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóság foglalko
zás körében elkövetett gondat
lan veszélyeztetés miatt nyo
moz ismeretlen tettes ellen.

A súlyosan sérült höl
gyet magyarországi izraeliek 
chábád közösségének rabbija,  
Shmuel Raskin  és egyik mun
katársa segítette a kommuni
kációs nehézségek leküzdésé
ben és igyekezett neki besze
rezni mindent, ami a kóser ét
kezéshez nélkülözhetetlen. A 
segítségnyújtás micvája fon
tos a zsidó vallásban. Ilyen ne
héz helyzetben nagy erőt ad
hat egy segítő, és ezt a Chábád 
küldött kitűnően teljesítette.

Ott pedig nagy néppé lettek...

A Hágádában előforduló „nagy 
nép pé lettek” kifejezés eleink 
egyip tomi lététére utal. Izrael 
Egyip tomban valóban néppé 
ko vácsolódott, amire a Tóra a 
„vas kohó” szóval utal (5Mózes 
4:20.).

A vastégely egy olyan kemen
ce, amely a benne lévő intenzív 
hő hatására megolvasztja az ér
cet, amely ez által a tiszta fém
re és az egyéb nem tiszta ötvöző 
anyagokra bomlik.

 Mit követtek el zsidók, hogy 
azt csak egy ilyen megtisztulá
si folyamaton keresztül lehetett 
helyre hozni? 

A száműzetés már akkor meg
kezdődött, amikor Jákob csa  
lád jával Egyiptomba vándorolt, 
s ahol József később egészen az 
al királyi címig vitte. József azért 
került Egyiptomba, mert elvete
mült bátyjai rabszolgának adták 
el oda. Ennek értelmében tehát, 
az egyiptomi megpróbáltatás 
kez dete, a testvéri megosztott
ságban és gyűlöletben gyökere
dzik. Bár József testvérei utálatát 
és féltékenységét váltotta ki, ne
künk sosem szabad engednünk, 
hogy hasonló érzések és motivá
ciók kerítsenek hatalmukba.

Az egyiptomi munkafelügye
lők korbács csapásai alatt, a zsi

dók megtanulták támogatni egy  
mást, felelősséget érezni a má
sikért. A közös viszontagságok 
el tüntették az emberek közti  
megosztottságot, mert a másik 
szenvedésében elkezdték meg
látni saját magukat is, s ez által 
sorstársként tekinteni egymás
ra.

Sok cádik gondolta úgy, 
hogy a száműzetés valójában a 
jellem fejlődés elengedhetetlen 
eleme. Erre különösen jó pél
da a lizenszki Élimelech rabbi 
és az anipoli Zusá rabbi szemé
lyei. Ők évekig barangoltak a kis 
lengyel falvacskákban, hogy se
gítsenek a legkülönbözőbb ne
hézségekkel küzdő zsidó társa
iknak. A szegénynek, a beteg
nek, az árvának, az özvegynek 
egyaránt. Úgy érezték, hogy az 
ő sorsukban való osztozás az 
egyetlen útja annak, hogy ők is 
többé válhassanak. 

Az empátia és az irgalom a 
spiritualitás talán legfontosabb 
összetevői. Az egyiptomi kivo
nulás eseménye is ez által válha
tott a kisszerű megosztottságból 
a testvéri szeretet történeté vé.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Abraham J. Twersky 

írása nyomán
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Velem és a Rebbével történt

Hit házhoz szállítva
Egy sok évvel ezelőtti történetet 
mesélek most el. 1958at írtunk, 
és peszách előestéje volt. Le
nyugvóban volt a nap, amikor a 
vonatom lerobbant Bronx köze
pén, és gyalogosan kellett foly
tatnom az utamat. Nem ismer
tem a környéket, kérdezgettem 
hát a járókelőket, hátha útba 
tudnak igazítani. Mint kiderült, 
igen hosszú út állt előttem, ami 
igen komoly gondot jelentett, 
hiszen egyre kevesebb esélye 
volt annak, hogy hazaérek az 
ün nep beállta előtt. A küldeté
se met azonban teljesítenem kel
lett.

Éppen csak pár órával ko
rábban készültünk el a macesz
sütéssel. A Lubavicsi Rebbének 
az volt a szokása, hogy az elé já
rulóknak kézzel sütött maceszt 
ajándékozott peszách előtt, spi
rituális ajándékként, és arra 
buzdította híveit, hogy ők is 
minél több embernek juttassa
nak kézzel készített smurá ma
ceszt. A Rebbe órákon át oszto
gatta a hosszú sorokban érkezők 
számára a kovásztalan kenyeret, 
melyről a Zohár, a kabala egyik 
könyve azt mondja, hogy a „hit 
eledele” és fogyasztása erősíti a 
lelket.

A sorban állók közül a Rebbe 
először azoknak adott a macesz
ből, akiknek messzire kellett 
utazniuk, hogy még az ünnep 
előtt hazaérjenek. 16 éves vol
tam, és igencsak messze laktam 
a Crown Heightstól. Amikor 
a Rebbe elé értem, átnyújtot
ta a nekem szánt maceszlapo
kat, és megkért, hogy egy bizo
nyos családnak is vigyek be
lőlük, akik a város számomra 
ismeretlen részén laktak. Bár ta
xiba kellett volna ülnöm, hogy 
ki tudjam szállítani a maceszt, 
s időben hazaérjek az ünnep 
be jövetelére, másként alakult 
a délután, és vonatra szálltam. 
Ám, ahogy már említettem, a 
jár mű elromlott, és gyalog vág
tam neki az útnak. Amikor vég

re megtaláltam a megadott cí
met, bekopogtam az ajtón. Mez
telen felsőtestű, tetovált, sörhasú 
férfi nyitott ajtót.

„A Rebbe küldött”  mond
tam neki, miután végigmértük 
egymást. „A Rebbe?” – kérdez
te, és behívott. Az apró konyhá
ban csak egy kicsi asztal, néhány 
szék, meg egy főzőlap volt. Nem 
értettem, mit keresek én ott, 
macesszal a kezemben egy csa

tóban, két gyönyörű kislánnyal, 
akik a ruhájába kapaszkodtak. A 
kislányok vakok voltak.

Letakarítottuk az asztalt, rá
tettem a kalapomat a férfi fejé
re, és nekikezdtünk a szédernek. 
Igyekeztem fejből helyes sor
rendben elmondani a Hágádát, 
megettük a maceszt, és bor he
lyett négy pohár vizet töltöttünk 
az eldobható papírpoharakba. 
Azután arról kezdtem beszél

megkérdeztem a férfit, honnan 
ismeri a Rebbét. Elmesélte, hogy 
gyári munkás, és a gyárban is
merkedett meg egy rabbival, aki 
szintén ott dolgozott. A felesége 
néhány hónappal korábban lett 
ismét várandós, és mivel egy be
tegségük miatt csak vak gyer
mekeik születhettek, az orvo
suk azt tanácsolta, hogy szakít
sák meg a terhességet. A férfi 
azonban ezt nem tartotta meg
felelő útnak, és megkérdezte a 
gyárban dolgozó rabbit, hogy 
mitévők legyenek. Ő azt taná
csolta, hogy írjanak egy levelet 
a Lubavicsi Rebbének. A Rebbe 
azt válaszolta nekik, hogy bízza
nak Istenben, és tartsák meg a 
terhességet.

Megköszöntem, hogy meg
osztotta velem a történetet, és 
már éppen indulni akartam, 
ami kor a férfi megállított, és azt 
mondta: „Tudja, a feleségem és 
én nem voltunk bizonyosak a 
do logban. Honnan is lenne hi
tünk? Hogyan feledkezhetnénk 
meg a valóságról és hogyan re
ménykedhetnénk másban? Nem  
gondoltuk, hogy ez lehetséges. 
De ma este, ahogy a hitről be
szélt, és arról, hogy hogyan ad 
az Örökkévaló erőt mindenki
nek arra, hogy kiszabaduljunk 
saját, személyes Egyiptomunk
ból, végre megértettük!”

Nem sokkal később tökéle
tesen látó fiuk született. Bár az 
évek során elveszítettük a kap
csolatot, úgy tudom, hogy a lá
nyok is férjhez mentek és csalá
dot alapítottak. Így szállította a 
hitet a Rebbe e család számára 
egyenesen házhoz.

Boruch Shlomo Cunin rabbi

ni, amit a Rebbétől nem sokkal 
korábban hallottam: arról, hogy 
az embernek hitre van szüksé
ge. Ezen az éjjelen szabadította 
meg az Örökkévaló az őseinket 
a szolgaságból, és ahogyan ve
lük megtette ezt, úgy teszi meg 
velünk is évről évre. A férj és a 
feleség csüngött a szavaimon, 
mintha minden egyes hang új 
életerőt adna nekik. Elmeséltem 
nekik, hogy peszáchkor bejár
juk a saját utunkat Egyiptomból 
a szabadságba, és arról is beszél
tem, hogy az Örökkévaló soha 
nem rak több terhet a vállunk
ra, mint amennyit elbírunk. Ha 
ezt tudjuk és hisszük, akkor már 
szabadok vagyunk.

Ezután még elénekeltünk né
hány dalt a gyerekekkel, csak 
úgy repült az idő. Hajnali egy
kor az asszony lefektette a kislá
nyokat, és mielőtt elbúcsúztam, 

ládnál, amelyik nem is ünnep
li a peszáchot. A második gon
dolatom pedig ez volt: talán ép
pen ezért vagyok itt, hogy egy 
küldetést teljesítsek? A Rebbe 
gyakran adott híveinek külön
féle, számukra megmagyaráz
hatatlan feladatot, melyekről 
végül mindig kiderült, hogy a 
Rebbének pontos és meghatáro
zott célja volt vele. 

Miután felmértem a hely
zetet, és végiggondoltam, hogy 
mit tenne ilyen esetben a Rebbe, 
elhatároztam, hogy végigviszem 
a rám mért feladatot. Megkér
deztem a férfit, hogy szeretnée, 
hogy szédert tartsunk, hiszen 
most kezdődött el peszách ün
nepe. Az ember beleegyezett, és 
kikiabált a feleségének, hogy jöj
jön a konyhába. Egy szempillan
tással később egyértelműen vá
randós asszony jelent meg az aj

Boruch Shlomo Cunin rabbi az Egyesült Államokban 
a Nyugatiparti Chábád központok vezetője. Ezt a történetét 

a Farbrengen magazin számára írta meg 2010ben. 

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/alubavicsirebbe 
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Kóser konyha
Padlizsánkrém

Tojás- és gluténmentes, párve

A Lubavicsi Rebbének az 
volt a szokása, hogy kéz
zel sütött smurá, vagyis őr
zött maceszt ajándékozott 
peszách előtt a híveinek, spi
rituális ajándékként. Órá
kon át osztogatta a hosszú 
sorokban érkező zsidók szá
mára a maceszt, melyről a 
Zohár, a kabala egyik köny
ve azt mondja, hogy a „hit 
eledele”, melynek fogyasztá
sa erősíti a lelket.

És hogy ne csak önma
gá ban fogyasszuk, egy pe
száchra kóser padlizsánkré
met kínálunk hozzá. Fon
tos megjegyezni, hogy a lu
ba vicsi hászidok a maceszt 
minden nedves ételtől elkü
lönítve fogyasztják, nehogy 
vé letlenül beinduljon a ko
vászosodás folyamata egy át 
nem sült lisztszem esetében. 
Ez a gebrocht, héberül srujá 
kerülésének szokása.

1 nagy padlizsán
1 nagy fej hagyma
2 ek. olívaolaj
Só és bors, ízlés szerint
1 nagy gerezd fokhagyma
A padlizsánt meghámozzuk 
és felkockázzuk. A hagymát 
felaprítjuk. Az olajat lábos
ba tesszük, és addig pároljuk 
rajta a padlizsánkockákat a 
hagymával, amíg egy kicsit 
megpirul, barnás színt kap. 
Ha kissé kihűlt, tálba tesz
szük, ízlés szerint megfűsze
rezzük sóvalborssal mellé
tesszük a nyers fokhagymát, 
és simára turmixoljuk.

A rabbi válaszol

Kinek kell inni a kidusborból?
nie (Maimonidész uo. 7., SÁ uo. 
271:11., Smirát sábát köhilchátá 2. kötet 
47:9.), de általában ennél nagyob
bakat használunk. Bármekkora 
is a pohár, teljesen tele kell töl
teni borral, a micva iránti tiszte
let kifejezéseként (SÁ uo. 271:10.). 
Chászid szokás, hogy túltölt
jük a poharat (SÁ uo. 296:1., Torát 
Menáchem 5742 3. kötet 1692. oldal), 

vagyis annyit, amennyi a fel
fújt arca egyik felében elfér (SÁ 
uo. 271:13.). Amíg ez nem történt 
meg, addig se a kidusmondónak, 
se a jelenlevőknek nem szabad 
félbeszakítani, pl. megszólalás
sal a kidusmondást (Smirát sábát 
uo. 48:2.). Ezután mindenki más 
is iszik a borból, amire elmond
ták a kidust (SÁ uo. 14.). Ha töb
ben vannak, mint amennyi bor 
van, akkor hozzá lehet önteni a 
ki duspohárban levőhöz (Smirát 
sá bát uo. 12.), de ha valakinek nem 
ju tott a kidusborból, akkor is 
ele get tett a micvának (SÁ uo.).

Elfogadható, ha előre ki van 
öntve a résztvevők poharai
ba egy kevés bor, de csak ak
kor érvényes számukra a kidus, 
ha ők csak hallgatták, ahogy a 
kiddusmondó mondta az áldást, 
de nem mondták vele, és meg
várják, hogy ő igyon először 
(Smirát sábát uo. 48. fejezet 74. lábjegy
zet).

Ha szeretnénk bevonni a 
kidusmondásba a család vagy 
a közösség tagjait, és együtt 
mondjuk a szöveget mindany
nyian, akkor ez csak akkor lesz  
érvényes a résztvevők számára, 
ha utána mindenki iszik egy kis 
bort a kidusmondó poharából 
(Smirát sábát uo. 47:39.). 

A kidussal ellentétben a háv-
dálánál, mivel az nem kapcsoló
dik étkezéshez, csak a szertar
tást vezető iszik a borból és nem 
kell osztani másoknak, és nők 
soha nem isznak ebből a borból, 
ahogy azt a Kabbalából is tanul
juk (Mágén Ávrahám 296:4.). 

Üdvözlettel: 
Oberlander Báruch

Kedves Rabbi!
Közösségi ünnepségeken, sá bá-
to kon már sokszor láttam-hal-
lottam a kidusmondás menetét. 
Most nagy lépésre szántuk el 
magunkat a feleségemmel: sze-
retnénk itthon, a gyerekeinkkel, 
unokáinkkal köszönteni egy  
sábátot. A feleségem már fel is 
ké szült a maga részéről a vacso-
ra főzésre, kalács-sütésre, de a 
ki dust nekem kellene mondani. 
Szeretném, ha el is tudnám a 
családnak magyarázni, mit és 
miért csinálunk. Ehhez kérem 
szíves segítségét! Hogy s mint kell 
kidust mondani, mire figyeljek 
most, hogy nem hallgatóként, de 
központi szereplőként kell majd 
ebben a szép szertartásban részt 
vennem. 
Előre is köszönöm a válaszát!

Üdvözlettel:
Mátyás

Kedves Mátyás!
A tízparancsolatban szerepel, 
„Emlékezz meg a szombat nap
járól, és szenteld meg!” (2Mózes 
20:8.). Gyakorlatban ennek azzal 
teszünk eleget, hogy a szombat 
bejövetelekor és kimenetelekor 
megemlítjük a sábeszt: ez a kidus 
és a hávdálá (Talmud, Pszáchim 
106a.). Ugyan megemlítjük az 
imában is (Sámuel imája – Zsidó ima-
könyv 178. oldal), de Bölcseink azt 
mondták, hogy a kidust borra 
is kell mondani (Maimonidész, A 
szombat szabályai 29:6.) [ezt szükség 
esetén lehet kenyérrel helyette
síteni (Sulchán áruch OC 272:9.)]. A 
kidus szövege az imakönyvben 
(uo. 188–189. oldal) található. 

A kiduspohárnak minimum 
0,86 dl űrtartalmúnak kell len

ezzel kívánva, hogy olyan bő
ségben éljünk, hogy ne sajnáljuk 
a kicsorduló bort (Talmud, Éruvin 
65b. eleje alapján).

Mielőtt megtöltjük, először 
el kell öblíteni kívülbelül a po
harat (SÁ uo. 183:1.). A kidust áll
va szoktuk mondani és hallgat
ni (lásd SÁ uo. 271:10., Sáár hácijun 
690:1.). A hallgatók áménnel fe
lelnek az áldásokra, így olyan, 
mintha ők maguk is mond
ták volna (SÁ uo. 231:2., RSZ uo. 
4.). Ezért csak a kidusmondó 
előtt van pohár (nem úgy, mint a 
széderesten, amikor mindenkinek van 
pohara).

A kidusmondónak ülve (Smi-
rát sábát uo. 47:28. vége) legalább egy 
pofazacskónyi bort kell innia, 


