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A rabbi a hetiszakaszról

Gondolatok Chukát-Bálák hetiszakaszokhoz

kora reggel kelt fel, hogy teljesítse Isten pa-
rancsát!” 

De vajon miért nevezi Isten Bileámot go-
nosznak? Elvégre Isten engedte neki, hogy 
útra keljen?

Mesélik, hogy egyszer Apta városának 
rebbéje, Jehosu Hershl, a híres Ohev Iszráel 
szerzője szekerén egy dombhoz ért. Ekkor 
leszállt a kocsiról és gyalog ment fel, hogy 
a lovat megkímélje a túlzottan nehéz mun-
kától.

Tanítványai megkérdezték, hogy miért 
tette ezt? Hiszen bizonyosan nem illő egy 
ilyen szent embernek, hogy gyalog menjen 
fel a hegyre.

„Attól féltem” – mondta a cádik, „hogy 
a ló majd az égi bíróságon ellenem tanúsko-
dik, hogy nem könyörültem meg rajta.”

Tanítványai erre azt kérdezték, „vajon 
nem nyerné meg a rabbi az égi pert, mond-

Szakaszunk – Chukát (4Mózes 19:1–22:1.) 
– a Vörös Tehén misztériumával kezdődik,  
majd a Pörlekedés Vizénél történt afférral, és 
annak követ kezményeivel folytatódik. Meg 
kerü lik Edom földjét, mi  után királya megta-
gadja a kért át vo nulási engedélyt, és meghal 
Áron Hor hegyén. Ké sőbbi vándorlásaik 

ván, hogy a ló arra teremtetett, hogy az em-
bert szolgálja?”

„Valóban!” – mondta a bölcs rabbi. 
„Azonban inkább mászom fel a hegyre száz-
szor, minthogy egy lóval kelljen peresked-
nem a mennyekben.”

Talán ez segít megérteni, mi a minősgé-
beli különbség Bileám prófétai ereje és Mó-
zesé közt. Mózes nem állt volna le vitatkozni 
egy szamárral, Bileám azonban igen. 

Szintén megérthetjük miért gonosz Bi-
leám, amiért sietett útnak indulni. Ábrahám 
Isten parancsára ment útnak, Bileám azon-
ban a moabita hadvezérek kérésére. És ez 
óriási különbség.

Ahogy a Talmud írja, „nagyobb a bölcses-
ség ereje a próféciánál!” (Bává Bátra traktá-
tus 12a)

Gut sábesz!

Fuchs Jehosua miskolci rabbi

során mér ges kí gyók marják meg a népet, és 
Mózes parancsot kap, hogy – ellensúlyozá-
sul – réz kígyót csi náljon, s aki ránéz, megy-
gyógyul. A szakasz az emorita Szichon ellen 
viselt győzelmes háborúval feje ző dik be.

Másik hetiszakaszunk – Bálák (4Mózes 
22:2–25:9.) – részletesen le írja, hogyan bé-

E héten két szakaszt is fel fogunk olvasni, 
Chukát szakaszban számos törvény mellett 
a vörös tehén micvájáról olvashatunk, Bálák 
szakasza pedig elmeséli Bileám történetét, 
aki megátkozni készült a zsidó népet, azon-
ban átka, Isten közbelépésére, áldássá vált.

A Talmud elbeszélése szerint Bileám 
Mózeshez hasonló prófétai képességgel 
rendelkezett (lásd Rási magyarázata 4Mózes 
22:5höz). De vajon miként lehet összeha-
sonlítani a korrupt, pénzéhes, velejéig rom-
lott Bileámot Mózessel? 

Szintén a Talmud mesél el egy izgalmas 
részletet és rávilágít arra, hogy amikor azt 
írja a Tóra, hogy „És fölkelt Bileám reggel, 
fölnyergelte szamarát” (4Mózes 22:21), ha-
sonlatos ahhoz amit Ábrahám tett, mikor 
Isten megparancsolta, hogy áldozza fel fiát. 
Ott az van írva: „És fölkelt Ábrahám kora 
reggel” (1Mózes 22:3). Isten ekkor azt 
mondta Bileámnak, „Te gonosz! Ábrahám 

relte fel páni fé lelemben Bálák, Moáb királya 
Bileámot, a mezopotámiai va rázslót, hogy 
jöjjön és átkozza ki a határon felvonuló, 
Kánaánba készülő zsidó népet. Ezt Bileám 
„legjobb tudása sze rint” meg is kísérli, de 
csütörtököt mond: átok helyett áldás jön a 
szájából. 
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Kérdések és válaszok a Sábeszről
Mostani témánk: 

A szombati gyertyagyújtás egyes szabályai
SÁBESZ 

SArOK
VirtuÁLiS órÁK

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

Fuchs Esztert 
a 06 30 721 2580as telefonszámon

HétfőnKént 18 órakor 
Zoom Tóratanulócsoport. 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: Miután meggyújtjuk a sábeszi gyertyát, a gyufán a lángot sza-
bad-e elfújni?

Válasz: Sábeszkor a tűzgyújtás tilalma miatt a gyufát ilyenkor letesszük 
egy biztonságos helyre és hagyjuk, hogy magától kialudjon.


