
גוט שבת

KIADJA: CHABAD-LUBAVICS ZSIDÓ NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI EGYESÜLET

20. évfolyam 51. szám • Ára: 330 HUF • ב׳׳ה

Gyertyagyújtás Budapesten: 18:54 • פרשת נצבים • .7 .9 .2018 •  כ׳׳ז אלול תשע׳׳ח • Szombat kimenetele: 19:58

A riói múzeum pusztulásának újévi üzenete

A híradások Magyarországon 
is tudósítottak arról, hogy ki-
gyulladt a dél-amerikai kon-
tinens egyik legfontosabb 
gyűj teménye, a riói Nemzeti 
Mú zeum, és a lángok martalé-
ká vá lett a kiállítási tárgyak 
több sége. A riói múzeum büsz-
kélkedhetett egész Latin-Ameri-
ka legnagyobb gyűjteményével, 
amely csaknem 20 millió tár-
gyat foglalt magába. A múzeu-
mot 1818-ban alapították, egy 
idő ben a portugál királyi család 
re zidenciájaként is szolgált, mi-
után Napóleon elől menekülve 
Bra zíliába érkeztek. Itt született 
II. Péter, aki a trónfosztás után 
Pá rizsban talált menedéket és 
ott is halt meg. Az uralkodó 
nagy lelkűen támogatta a kultú-
rát és a tudományokat. Rajon-
gott a nyelvekért, héberül is tu-
dott. 

A múzeum jelentős judaika 
gyűj teménnyel is rendelkezett. 
Azonban egyik értékes kincsük, 
egy 800 esztendős Tóratekercs, 

megmenekült a pusztulástól. 
Azt ugyanis éppen azelőtt vit-
ték el a múzeumból restaurál-
ni, hogy az épület porig égett 
volna. A XIII. századból való je-
meni Tóra, II. Péter utolsó bra-
zil uralkodó tulajdona volt egy-
koron. Az uralkodó tisztelet-
tel adózott a zsidó nép és kultú-
ra iránt, ami Európában ritka 
volt. A felbecsülhetetlen értékű 
tár gyat a Nemzeti Múzeumhoz 
tar tozó épületbe szállították át a 
tragédia előtt, ezért átvészelte a 
tűz pusztítását. 

Ros hásáná közeledtével ve-
gyük észre, hogy milyen apró 
mozzanatokban tűnik fel az iste-
ni gondviselés, a hásgáchá prá 
tit. Ahogy az Örökkévaló szent 
Tórája megmenekült a pusz tító 
tűztől egy látszólagos véletlen 
folytán, úgy tudunk mi magunk 
is egészen apró döntésekkel ha-
talmas változásokat elérni, cso-
dával határos módon jó irányba 
terelni rossz dolgokat. Ugyan-
akkor az emberi mulasztások 

láncolata – mert bár nem tud-
ni, mi okozta a tüzet, a közvé-
lemény a kormányzati hanyag-
ságot és a korrupciót tartja fele-
lősnek a történtekért… – pilla-
natok alatt ugyancsak hatalmas 
változásokat tud elérni, csak ép-
pen negatív előjellel. 

A tűz kettősége, éltető me-
lege és pusztító ereje arra is 
figyel meztet bennünket, hogy 
velünk szü letett képességein-
ket, az Örök kévaló által nekünk 
adott tu lajdonságainkat tudjuk 
jóra és rosszra használni: a dön-
tés a miénk, hogy a jécer tovot, 
a jó ösztönt vagy a jécer hárát, a 
rossz ösztönt tápláljuk-e. 

Szerkesztőségünk ne vében 
kí vánom valamennyi olvasónk-
nak, hogy találják meg önma-
gukban az Örökkévaló szikráját, 
és használják jóra. Írattassunk 
be mindannyian az élet könyvé-
be és hozzuk el azokat a pozitív 
változásokat a világba, amikre 
a mi egyedi lelkünk képes csak. 
Boldog újévet! 

Mázl tov!
Gratulálunk Chaim Nagarnak 
és Fabriczki Eszternek iker fi-
aik születése és körülmetélé-
se alkalmából. A szertartásra 

az óbudai zsinagógában került 
sor, ahol a kisfiúk az Eliad és 
az Adir nevet kapták. Kíván-
juk, hogy neveljék őket szüle-
ik micvákra, Tóratanulásra és 
zsidó esküvőre!

Megkezdődött 
az új tanév

Szeptember 3-án elindult a 
2018/19-es tanév az EMIH 
ok tatási intézményeiben is. A 

Bét Menáchem Gyermekok-
tatási Központban bölcsődé-
től az általános iskola 8. osztá-
lyáig kezdték meg a gyerekek 
az évet, míg a Maimonidész 
Gimnáziumban immár két 
évfolyamon folyik az oktatás. 
Sok sikert kívánunk a diákok-
nak és pedagógusaiknak az új 
tanévhez!
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Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima; Vasárnap-kedd: 19.20 Délutáni-esti ima 
Szerda: 18.30 Délutáni-esti ima, csütörtök: 18.45 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban)
Péntek: 18.00 Lenni vagy megszűnni – A kabbala magyarázata Ros hásánáról
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 19.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  18.15 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

Hetiszakasz
A nép egybegyűjtése

Szakaszunk – Nicávim (5Mó
zes 29:9–30:20) – leírja, miként 
gyűjtötte egybe Mózes a nép 
apraját-nagyját, hogy utolsó fi-

gyelmeztetést intézzen hozzá-
juk: maradjanak hűek Istenhez 
és Tórájához. Mózes felvillant-
ja a megtérés lehetőségét.    

Zsidó híradó
Turisztikai központ válhat a faluból, 
ahonnan a Chábád mozgalom indult

A Chábád-Lubavics mozga-
lom nevét adó Lubavics a be-
lorusz határ közelében fek-
szik. A településen nincs ve-
zetékes víz, gáz, áram vagy 
csatornázás. Az utak nem asz-
faltozottak. Az elöregedő la-
kosság rendkívüli szegénység-
ben él. A hagyomány szerint a 
települést egy rabbi alapította 
500 évvel ezelőtt, aki az orosz 
ljubov-szeretet szóból képezte 
a falu nevét, utalva ezzel a zsi-
dók és az Örökkévaló közötti 
szeretetre.

Az utóbbi években egy-
re több lubavicsi haszid láto-
gat el a mozgalom szülőhelyé-
re. Így a területi önkormány-
zat elhatározta, hogy turiszti-
kai központtá fejleszti a falut, 
mely lépés jelentős bevéte-
li forrás jelenthet majd szá-
mukra. 

A Chábád hivatalosan 
már egy évtizede a helyszí-
nen tartózkodik, és informá-
ciós központot üzemeltet. 
12 képviselőjük folyamato-
san Lubavicsban él. A telepü-
lés zsidó örökségének hely-
reállításával és megóvásával 
Gavriel Gordon rabbit bízták 
meg. A rabbi azt tervezi, hogy 
régi térképek és feljegyzések 
alapján újjáépítik az egyko-
ri stetlt, melynek épületeit a 
szovjet korszakban lebontot-
ták.

A helyiek örülnek a fejle-
ményeknek. „Ez mind a zsi-
dóknak köszönhető. … Sok jó 
dolog származik majd ebből. 
Már fektetik a földgáz csöve-
ket és egy szálloda is épül. Öt 
év múlva már rá sem lehet is-
merni erre a helyre” – mondta 
egy helyi lakos.

A szabad választás magánya

Eheti tórai szakaszunkban, a 
Nicávimban olvashatunk a zsidó 
vallási irodalom egyik  legizgal-
masabb témájáról, a szabad vá-
lasztás elvéről. 

„Lásd, eléd tettem a mai na-
pon az életet és a jót, a halált és 
a rosszat, azzal, hogy megparan-
csolom ma neked, hogy szeresd 
az Örökkévalót, a te Istenedet, 
az Ő útjain járva és megtartva 
parancsolatait (…) Válaszd te-
hát az életet!”1

A szabad választás elve az 
egyéni döntés felelősségével járó 
morális teher felvállalását jelen-
ti. Bár a Tóra annyi előírással és 
magyarázattal szolgál, hogy jog-
gal merülhetne fel bennünk a 
kérdés: mi ebben a szabad vá-
lasztás? Ha tudom, hogy az Is-
ten által kijelölt út követése sza-
vatolja a boldogságunkat és a 
végső Megváltást, akkor az a vá-
lasztás mitől szabad? Egy ilyen 
döntési helyzetben logikailag 
nem sza badon választunk, ha-
nem szük ségszerűen amellett 
dön tünk, ami eredményre vezet.

Isten azonban elbújtatta ma-
gát a világunkban, méghozzá 
olyan alaposan, hogy ne érez-
zük jelenléte biztonságát, s hogy 

döntéseinket is e magányban 
hoz zuk meg.

Eme magányunkat szimboli-
zálja a sófár, a kos szarva, ame-
lyet megfújva mintegy Isten-
hez sírunk fel. Ezzel fejezzük 
ki, hogy földi létünket Isten ér-
zékelése nélkül, úgy éljük meg, 
mint a kisgyermek ama rémüle-
tét, amikor ráeszmél, hogy szü-
lei nincsenek a látó mezejében. 

A sófárfújás által fejezzük ki, 
hogy az Örökkévalót az atyánk-
ként, urunkként fogadjuk el, 
akihez vétkeinkből szeretnénk 
újra visszatérni, s aki ezt elfo-
gadva teszi lehetővé számunk-
ra a tsuva kezdetét, s hogy ál-
tala egy jó és édes évre írathas-
sunk be.

Sírásunk azonban még en-
nél is mélyebb forrásból fakad. 
Azon leghőbb vágyunkat fejezi, 
hogy a tsuva ne csak az új kez-
detet jelentse, hanem az eredeti, 
édenkerti állapotok visszaállítá-
sát. Má szóval azt, amikor Isten 
lerombolja a fizikaiság korlátait 
és kiszabadít a gálut börtönéből 
az igaz Messiás által, hogy általa 
megtapasztaljuk a végső és igaz 
megváltást. Legyen így miha-
marább, még a mi időnkben.

Kovács Jichak rabbinövendék
1 5Mózes 30:15-19.
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Velem és a Rebbével történt

A Rebbe irányításával épített karrier

A Rebbe több módon is megha-
tározta az életemet. 

Az 1950-es évek elején, ami-
kor a brooklyni Chábád jesiva 
tanulója voltam, komoly dilem-
mával kellett szembenéznem. 
Az emberek folyamatosan kü-
lönböző házassági ajánlatok-
kal zaklattak, és a szüleim sem 
mulasztottak el egyetlen alkal-
mat sem, hogy figyelmeztesse-
nek: ideje lenne végre megnő-
sülnöm. Én azonban nem vol-
tam biztos ebben. Így tehát a 23. 
születésnapomon, ami abban az 
évben január 8-ra esett, elmen-
tem a Rebbéhez, hogy az áldását 
kérjem, és megkérdezzem, hogy 
érdemes-e egy bizonyos házas-
sági ajánlattal komolyan foglal-
koznom. Így felelt: „Miért ép-
pen a tél közepén?”

Amikor elérkezett a tavasz, 
kilenc másik társammal kivá-
lasztottak, hogy egy különleges 
izraeli küldetésen vegyek részt. 
Abban az évben, nem sokkal 
peszách után, arab terroristák 
támadtak meg egy iskolát Kfár 
Chábádban, és megöltek öt diá-
kot és egy tanárt. A Rebbe azért 
küldött minket, hogy támogas-
suk az ott élőket. 

A Rebbe megkérdezte: „El 
akarsz utazni Izraelbe?” Őszin-
tén szólva nem volt hozzá ked-
vem, mert az út veszélyes volt 
és nem akartam, hogy a szüleim 
aggódjanak, ezért így feleltem: 
„Ha a Rebbe azt akarja, hogy 
menjek, akkor megyek”.

A Rebbe azonban nem ezt 
akarta hallani, és ezt egyértel-
művé is tette. „A te véleménye-
det kérdeztem” - mondta. Azt 
feleltem, hogy el akarok utazni. 
Örült a válaszomnak, és ezt fűz-
te hozzá: „Ha elutazol Izraelbe, 
megtalálod a menyasszonyodat.”

Négy hétre utaztunk Izrael-
be. Az utolsó héten ellátogattam 
a nagybátyám családjához, amíg 
a csoport többi tagja kirándul-
ni ment a szent helyekre. Ekkor 
ajánlottak egy lányt a számom-
ra. Cipora Schneersonnak hív-

nem volt elég, hogy eltartsam a 
családomat, így új állást kezd-
tem keresni. Valaki azt ajánlot-
ta, hogy legyek egy zsinagóga 
rabbija, mert jó beszédeket tud-
tam tartani. Tanácsot kértem a 
Rebbétől, aki támogatta ezt az 

ták és Snéur Zálmán rabbinak, 
a Chábád mozgalom megalapí-
tójának volt az egyenes ági le-
származottja. Találkoztunk né-
hány alkalommal és azt éreztük, 
hogy illünk egymáshoz. Küld-
tünk egy táviratot a Rebbének, 
melyben azt tudakoltuk, hogy 
szerinte is egymáshoz valók va-
gyunk-e.  A Rebbe azonnal vá-
laszolt: „A Schneerson eljegyzés 
helyes dolog. Látogassatok el a 
szent helyekre.” 

1957-ben házasodtunk össze, 
ádár hónap 7-én. A Rebbe adott 
össze minket. Ő mondta mind a 
hét áldást a chüpe alatt és a vé-
gén mázel tovot kívánt. Csodá-
latos dolog volt így kezdeni a 
házaséletünket!

Az esküvő után egy oktatá-
si alapítványnál vállaltam ad-
minisztratív munkát. Egy idő 
múlva azonban a fizetésem már 

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/
alubavicsirebbe 

ötletet. Megkérdeztem, hogy 
tud-e olyan közösségről, ahol 
megüresedik a rabbiszék. „Sok 
olyan zsinagóga van, ahonnan 
a rabbi Izraelbe költözik. Egy 
ilyen helyet keress” – felelte. 

Ez után történt, hogy egy 
kántorként dolgozó barátom 
hallotta, hogy egy Brighton 
Beach-i zsinagóga rabbija ép-
pen Izraelbe települ át. Jelent-
keztem az állásra, és meghívtak 
egy bemutatkozásra. Bizonyára 
tetszett nekik a beszédem, mert 
azonnal megkaptam a munkát. 
Minden a Rebbe elképzelése 
szerint haladt.

Bár közösségi rabbiként nem 
volt semmilyen tapasztalatom, 
mégis sikeres voltam. Ez első-
sorban annak volt köszönhető, 
hogy a Rebbe segítette minden 
lépésemet. Segített, hogy telje-
sítsem a küldetésemet, és min-

dig a lényeges dolgokra kon-
centráljak.  Egyszer például ezt 
mondta: „Ha Tórát tanítasz má-
soknak, az Örökkévaló gondos-
kodik majd a megélhetésedről”. 
A Rebbe azt javasolta, hogy kí-
náljak minél több tanulási lehe-
tőséget a zsinagógában. Az elő-
adásaim népszerűek voltak, jól 
alakult a rabbi karrierem.

Amikor valamilyen ellent-
mondásos ügy merült fel, a 
Rebbe tanácsára azonnal konf-
rontálódtam a problémával. 
Például a zsinagóga környé-
kén nem volt éruv. Az emberek 
nem vették túl komolyan ezt, és 
gyakran vittek különböző tár-
gyakat magukkal szombaton-
ként. Nem igazán akartam er-
ről beszélni, mert tudtam, hogy 
a közösség egyes tagjait felbőszí-
teném ezzel. Ezért megkérdez-
tem a Rebbét, hogy mit tegyek. 
Így felelt: „Beszélned kell a do-
logról. Ha nem így teszel, majd 
ezt mondják az emberek: Meg-
szegtük a szombatot és a rabbi 
még csak nem is figyelmeztetett 
bennünket. Ellened fordíthatják 
az ügyet. Beszélned kell róla, de 
kedvesen. Ez a kötelességed.”

Ez jellemző volt a Rebbére. 
Mindig arra koncentrált, ami 
igazán fontos volt: Istenre, a Tó-
rára és zsidók spirituális állapo-
tára. Ezt tanította a haszidjai-
nak, a saját példájával.

Shraga Faivel Rimler

Shraga Faivel Rimler 40 éven keresztül vezette a Brighton 
Beach-i zsidó közösséget. Az interjú 2013 áprilisában készült. 

continued on reverse

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, of 
righteous memory. The story is one of thousands recorded in over 1200 videotaped interviews conducted to 
date. These stories are based on the recollection of the individuals recounting them. Please share any  
corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY FINDING MY 
MISSION
RABBI SHRAGA FAIVEL RIMLER

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת ויקרא, ח׳ אדר ב׳, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Vayikra, March 18, 2016

The Rebbe shaped my life in many ways. He 
guided me regarding my marriage prospects, 
advised me on how to earn a livelihood, and 

set my rabbinical career on the right course. My 
gratitude to him is without measure, and I would like 
to take this opportunity to relate just a few personal 
examples that demonstrate his love and care for his 
chasidim. 

Back in the early 1950s, while I was still a student at 
the Chabad yeshiva in Brooklyn, I was in a quandary. 
People were constantly pestering me with dating 
suggestions, while my parents were reminding me 
every chance they got that I was now the right age 
for marriage. But I was not sure what to do. So, on 
my 23rd birthday, which that year fell on January 
8th, I went to see the Rebbe for a blessing and asked 
him whether I should pursue any of the proposed 
matches. His answer to me was, “Why in the middle 
of the winter?”

He didn’t say “go forward,” nor did he tell me “it’s not 
for you,” he just hinted that I could wait until spring 
if I wanted to. When spring arrived I was selected, 
along with nine others, to go to Israel on a special 
mission. Shortly after Passover that year, terrorists 
had attacked the village of Kfar Chabad, killing five 
yeshiva students and one teacher, and the Rebbe sent 
us to help bolster the residents’ morale. 

The Rebbe didn’t order me to go on this mission. He 
asked me, “Do you want to travel to Israel?” Truth 
be told, I didn’t want to go, because the journey was 
hazardous and I knew it would upset my parents, so 
I answered evasively, “If the Rebbe wants me to go, 
then I want to go.” 

But that was not what the Rebbe wanted to hear, 

as he immediately made plain: “I am asking you.” 
So I said that I would go. This pleased him and he 
promised me, “If you go to Israel, you will find a 
marriage match.” 

We were scheduled to be in Israel for four weeks, and 
in the last week, I visited the family of my brother-
in-law and did not join the rest of the group on their 
tour of holy sites. During this time, a match was 
proposed for me. Her name was Tziporah Schneerson 
and she was a direct descendant of Rabbi Schneur 
Zalman, the founder of the Chabad Movement. We 
met a few times and, feeling we were right for each 
other, decided to send a telegram to ask the Rebbe’s 
opinion if the match was good. The Rebbe’s answer 
came back immediately: “Shidduch Schneerson nachon 
— the Schneerson match is proper,” along with this 
postscript, “Bikkur b’mekomos hakedoshim — Be sure 
to visit the holy sites.”

We were married on the 7th day of the month of 
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Kóser konyha

Baba ganus – 
padlizsánkrém

Párve
1 nagy padlizsán
2 ek. olívaolaj
2 ek. frissen facsart citromlé
2 ek. natúr szezámmag
krém (tahini)
2 gerezd fokhagyma
½ kk. só
12 ek. felaprított petrezse
lyem (elhagyható)

A baba ganus a Közel-Kelet 
országainak ismert padli-
zsánkrémje. Elkészítésének 
számos variációja létezik – 
különféle fűszerekkel ízesít-
hető, és van, ahol majonéz-
zel helyettesítik a szezám-
mag-krémet.

A padlizsánt megmos-
suk, egy villával néhányszor 
megszurkáljuk, majd for-
ró sütőbe tesszük, és 40-45 
perc alatt, időnként megfor-
gatva, hogy minden oldala 
egyenletesen átsüljön, pu-
hára sütjük. Ha kész, kivesz-
szük a sütőből, és éles késsel 
felhasítjuk, hogy könnyeb-
ben hűljön. Ha már kel-
lőképpen meghűlt ahhoz, 
hogy dolgozni tudjunk vele, 
óvatosan kikanalazzuk a 
padlizsán puha belső részét. 
Tálba, vagy aprítógép keve-
rőedényébe tesszük, hozzá-
adjuk az összes többi hoz-
závalót, és összeturmixoljuk. 
Igény szerint készíthetünk 
simább keveréket hosszabb 
turmixolással, vagy karak-
teresebb textúrájú krémet 
néhány mozdulattal. Hűtő-
szekrényben 3-4 napig áll el.

„Pihenés” és „teljes pihenés” 
Miben különböznek a szombatok és az ünnepnapok?

Az őszi ünnepek közeledtével 
el kell gondolkoznunk, mi ke-
rüljön az ünnepi asztalra az Ros 
hásánától egészen Szimchát Torá-
ig. Ha pedig tudjuk, mit együnk, 
már csak azt kell tudni, hogy főz-
zük meg mindezt az ünnepi elő-
írások betartásával. Oberlander 
Báruch rabbi írásából idézünk, 
mely az Egység magazin 109. 
számában jelent meg. A teljes 
írás megtalálható a zsido.com 
internetes oldalon is. 

Szombati és ünnepi pihenés
A Tízparancsolatban szerepel,  
hogy szombaton pihenni kell, 
mert az Örökkévaló is pi hent  
aznap. Emellett azonban van nak 
más napok is, mely  re pi henést ír 
elő a Biblia. Ezek a jom tovok, 
az ünnepnapok: három zarán-
dokünnep (Peszách, Szukkot, 
Sá vuot), Ros há sáná valamint 
Jom kipur. A Tó ra különbséget 
tesz ezek között: míg Jom kipur 
olyan, mint a sábesz, addig a 
többi jom tov kapcsán ezt ol-
vassuk: „…semmiféle mun kát 
ne végezzetek azokon, csak ami 
eledelre való mindenkinek, az 
egyedül készíttessék el nálatok”.

Valójában a Bibliában van 
még egy „kód”, amit észrevehe-
tünk, ha figyelmesen olvasunk. 
Míg a sábeszt és a Jom kipurt 
sábát sábátonnak, a pihenés pi-
henésének, vagyis teljes pihe-
nésnek nevezi a Tóra, addig 
a többi ünnepre csak azt írja: 
sábáton, pihenés. A különbség 
oka bölcseink szerint éppen ab-
ban rejlik, hogy ünnepnapon az 
ételkészítés megengedett. A Tal-
mud hangsúlyozza, hogy a kettő 
csak az ételkészítés szempontjá-
ból különbözik, minden más te-
vékenység, ami tilos szombaton, 

az ugyanúgy tilos jom tovokon 
is. (És ahogy sábeszkor csak ki-
vételes esetben szabad nem-zsi-
dó embert megkérni a zsidók 
számára tiltott munkák elvégzé-
sére, ugyanez áll a jom tovra is.)

abban, hogy még így is a telje-
sen friss étel finomabb, mint az 
előző napi, ezért szabad tovább-
ra is főzni ünnepkor. Ha azon-
ban van időnk olyan ételt előké-
szíteni, aminek mindegy, hogy 

A Talmud idézi Bét Hilél 
véleményét, miszerint azok a 
munkák, amelyek főzés céljából 
megengedettek, azok más cél-
lal is megengedettek. Fontos ki-
emelni, hogy ez csak a valami-
lyen ünnepi céllal végzett tevé-
kenységekre, és általánosan el-
terjedt igényekre vonatkozik. 
Talmudi példával élve: füstölő-
szert tenni a tűzre, hogy jó il-
lat legyen – ez csak a „gazdag 
és elkényeztett ember” igénye, 
nem egy általános emberi szük-
séglet, ezért jom tovkor nem 
szabad. 

Fontos alapelv, hogy amit 
előre el lehet készíteni, azt jom 
tov előtt kell elkészíteni. A 
Sulchán áruch azt írja, az ételt 
aznap szabad elkészíteni, mert 
különben megromlik. A hűtő-
szekrények megjelenésével fel-
merült, hogy ha már tudjuk biz-
tonságosan tárolni az ennivalót 
több napig is, akkor el kell-e ün-
nep előtt késziteni az ételt. Ám 
konszenzus van a rabbik között 

mikor készült (pl. kompót) azt 
az ünnep előtt el kell készíteni. 

Ünnepnapon csak az ünnepi 
étkezésre szabad főzni, hétköz-
napra vagy más célból nem. Még 
az ünnep első napján is csak az 
arra a napra való ételt lehet meg-
főzni, nem szabad előre főzni a 
második napra való ételt. Ennek 
oka, hogy a gálutban tartott má-
sodik napok rabbinikus előírás 
miatt vannak, nem bibliai ünne-
pek. Ugyancsak tilos Ros hásáná 
egyik napjáról a másikra főzni. 

Megengedett az első napon 
olyan sokat főzni, hogy abból 
maradjon a másodikra is. En-
nek az engedélynek az a feltéte-
le, hogy az étel készülése során 
minden alapanyagból tegyük 
be a teljes mennyiséget a tűzről 
levett lábosba (pl. egyszerre az 
összes csirkét, egyszerre az ösz-
szes rizst stb. mert, ha több rész-
letben tesszük fel a tűzre, akkor 
az olyan lenne, mintha külön 
főznénk csak a második napra. 

Oberlander Báruch


