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A rabbi a hetiszakaszról

Gondolatok Korách hetiszakaszhoz
Mózessel szemben? Nem lett volna „kifize-
tődőbb” más területen kritizálni Isten vá-
lasztott prófétáját?

Yitzchak Meir Alter (1799 –1866), az guri 
hászid dinasztia alapítója, a híres Chiduséj 
há Rim című könyv szerzője arra emlékeztet 
bennünket, hogy a politikai viták, sőt a viták 
általában alapvető hazugságra épülnek. Egy 
vitában mindenki a saját „igazát” hajtogatja 
akkor is, ha amit mond nem is állhatna távo-
labb a valóságtól. Ahogy mondani szokták, a 
harcban minden fegyver megengedett. 

Erre alapozta Korách is lázadását. Hazug-
ságra. A hazugság pedig természeténél fogva 
olyan, hogy minél többet és minél hangosab-
ban kibálja az ember, annál többen elhiszik, 
míg végül a hazugság életre kel, egybemosó-
dik az igazsággal és csak a nagyon szemfü-
les, az, aki gondosan és alaposan vizsgálódik, 
tudja majd végül megkülönböztetni.

Hetiszakaszunk – Korách (4Mózes 16:1–
18:32.) – a nagy lá  zadást regisztrálja. Ezúttal 
nem kenyérért, hú sért vagy vízért lázong a 
nép, hanem egy kiváltságos osz tály tagjai, a 

Mindannyiunk életében akadnak viták, 
akadnak nézeteltérések, hiszen nem egyfor-
mán látjuk a világot. Azonban más, amikor az 
igazságot két ember más-más szemszögből 
nézi, hiszen attól még az igazság, igazság ma-
rad, mindössze a nézőpontok nem egyez-
nek. És teljességgel más, amikor valaki állás-
pontját hazugságra alapozza, mert olyankor 
bizony megnyílik alatta a föld, ahogy a Tóra 
fogalmaz a Korách féle lázadás végén: „meg-
nyitotta a föld a száját és elnyelte őket és 
házaikat, meg minden embert, ki Kóráchhoz 
tartozott és mind a vagyont. Leszálltak ők 
és mindaz, amijük volt, elevenen a sírba; és 
betakarta őket a föld és elveszek a gyüleke-
zet közepéből.” (4Mózes 16:32-33.)

Gut sábesz!

Fuchs Jehosua miskolci rabbi

kohaniták kö ve telnek ma guknak még több 
ki vált sá got, még több ha tal mat, olyannyira, 
hogy két ség be vonják Mó zes auto ri tását és 
ural má nak isteni ere detét. 

A múlt héten olvasott kémek utáni tragédi-
át követően, melynek következtében a zsidó 
nép 40 évig kellett vándoroljon a sivatagban, 
hogy az Egyiptomból kivonult nemzedék 
utolsó hírnöke is meghaljék, ismét lázadás 
üti fel a fejét Izrael népének táborában. Ez 
alkalommal Korách és bandája kérdőjelezi 
meg Mózes autoritását: „Hiszen az egész 
község mindnyájan szentek és közöttük 
van az Örökkévaló; miért emelkedtek hát 
az Örökkévaló gyülekezete felé?” (4Mózes 
16:3.)

Logikus kérdésként merülhet fel, hogy 
Korách vajon nem hallotta az Örökkévaló 
tanúságtételét, melyet nem sokkal korábban 
tett, mikor Mózes testvérei Mirjám és Áron 
pletykáltak Mózesről? Néhány szakasszal 
korábban ugyanis azt olvassuk, hogy miután 
Mirjám és Áron Mózesről pletykáltak, Isten 
megerősítette Mózest pozíciójában, mond-
ván: „A férfiú Mózes pedig szerényebb volt 
mind az embereknél, kik a föld színén van-
nak.” (4Mózes 12:3.)

Lehetséges-e, hogy Korách Isten ennyi re 
nyilvánvaló Mózes mellett történő „kiállá-
sa” ellenére kérdőjelezi meg Mózes veze-
tői kiválasztottságát? Hogyan merülhet fel 
Koráchban egy ilyen hamis és hazug vád 

Az ered mény: a láza dó kat, a le vi ta Korá-
chot és társait el nye li a föld, és a nép meg-
döbbenten veszi tudomásul, hogy az isteni 
türelemnek is van határa.
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Kérdések és válaszok a Sábeszről
Mostani témánk: 

A szombati főzés szabályai
SábESZ 

SArOK
VirtuáLiS óráK

Szeretettel várunk mindenkit, 
folyamatosan lehet csatlakozni!
A csatlakozási jelszóért keressétek 

Fuchs Esztert 
a 06 30 721 2580-as telefonszámon

HétfőnKént 18 órakor 
Zoom Tóra-tanulócsoport. Témák: 
Hetiszakasz magyarázatok 
  (Fuchs Jehosuah rabbi)
Midrás szóbeli tan (Fuchs Eszter)

CSütörtöKöNKéNt 18 órakor 
Zoom tanulócsoport. Téma: Sábesz
Hogyan tartsuk meg a Szombatot?

A következő alkalommal folytatjuk 
ugyanazt a két témát, 

amiről eddig is szó volt: 
a szombati gyertyagyújtásról 
(Fuchs Eszter) és a 
Kidusról (Fuchs Jehosuah)

Kérdés: A Szombatra vonatkozó törvények szerint megengedett-e ételt főzni 
Szombaton?

Válasz: Nem, a (tűzgyújtás, főzes tilalma miatt) nem szabad. Az ételt Sábesz előtt kell 
elkészíteni és az erre a célra Sábesz előtt bekapcsolt melegen tartó eszközön tartani. Így 
elkerüljük a melegítést, mivel az ételt melegen tartjuk. A tűzgyújtás munkának számit, amit 
Szombaton nem szabad végezni.


