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Heti naptár
Programok

CsütörtöK (fEbruár 28.):
17:30-19:00 áldások
Mit, hogyan, mikor, hol?
Az áldásokról spirituális megközelítésben
Kétrészes gyorstalpaló tanfolyam (1. rész)
Helyszín: a Fuchs család otthona

Hétfő (március 4.):
17:30-19:00 áldások 
Mit, hogyan, mikor, hol?
Az áldásokról spirituális megközelítésben
Kétrészes gyorstalpaló tanfolyam (1I. rész)
Helyszín: a Fuchs család otthona

Zsidó Női Klub buszos kirándulása 
Debrecenbe Liora ruth előadására. 
További információ és jelentkezés 
Fuchs Eszter rebbecennél: 
+3630/721-2580 | miskolc@zsido.com
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Hetiszakasz röviden

Vájákhél
A Vájákhél (2Mózes 35-38:20.) szakasz, mi-
után megis mét li a szom bat szentségének 
meg őr zé sére szóló utasítást, le írja, hogyan 
készült a Hajlék. A kapcsolat a Hajlék épí-
tése és a szombat megőrzése között – nyil-
vánvaló: „az, hogy megparancsoltam nek tek 
a Hajlék felállítását és az ez  zel kapcsolatos 
munkálatokat, nem jelenti azt, hogy a mun-
kálatok hatályon kívül helyezik a szomba-
tot”. További halachikus kapcso lat a szom-
bat és a Hajlék kal kap csolatos munkálatok 
között, hogy mindazt a 39 féle mun kát, ami a 
Hajlék felépítéséhez és alkatrészeinek elké-
szítéséhez kellett – tilos szombaton vé gezni. 
Itt fordul elő a szombati tűzgyújtás tilalma is.

Gut sábesz miskolc – megjelenik hetente
Kiadja a Chabad-Lubavics 
– Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület / 
Published weekly by Chabad-Lubavitch 
– The Jewish Heritage Center of Hungary
Barhesz – Miskolc

Telefon: +36-70-374-9437
facebook.com/barhesz / 
rabbifuchs@gmail.com

Felelős kiadó: fuchs Jehoshua rabbi 
Fordító: Varga Nóra
Nyomdai előkészítés: Juhász Valéria

Gyertyagyújtás Miskolcon: 17:02 • פרשת ויקהל • .1 .3 .2019 • כ׳׳ד אדר א׳ תשע׳׳ט • Szombat kimenetele: 18:09

A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Zsidó Női Klubunk buszos kirándulást szervez Debrecenbe, 
Liora Ruth előadására március 4-én. Az utazást a Barhesz Chabad House biztosítja. 

További információ és jelentkezés Fuchs Eszter rebbecennél: 
+3630/721-2580 | miskolc@zsido.com
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!



A rabbi a hetiszakaszról

Vájákhél
Az aktuális heti szakasz azzal kezdődik, 
hogy Mózes egybegyűjti az egész népet, és 
azt mondja nekik: Ezek azok a dolgok, amit 
az Örökkévaló megparancsolt nektek, hogy 
megtegyétek azokat: Ne végezzetek munkát 
és ne gyújtsatok tüzet szombaton, mert az 
Szent, a Szombatok Szombatja (vagyis a pi-
henőnapok pihenőnapja).

Jákov Cháim Szofer (1870-1939) szefárdi 
kabbalista, talmudista rabbi „Jágel Jákov” 
című művében rámutat arra, hogy az előbbi 
szóhasználat két okból is nehezen érthető.

Először is Mózes úgy fogalmaz, hogy az 
Örökkévaló megparancsolta, hogy megte-
gyétek, mégis furcsa módon tilalmakról be-
szél, vagyis olyan dolgokat sorol, amit nem 
szabad tennünk.

Másodszor pedig, hogyan kell értelmez-
nünk az ismétlődő szóhasználatot? Mit je-
lent a „Szent Szombat Szombatja”, miért áll 
így egymás után ez a három szó?

Rendszerint naponta háromszor imád-
kozunk, este, reggel és délután. Minden 
imának a legfontosabb, központi része, az 
állva mondott Amidá, amelynek szövege a 
nap mindhárom imájában ugyanaz. Minden 
hétköznap ugyanazt a hétköznapi Amidát 
mondjuk este, reggel és délután is, valamint 
az ünnepnapokon (például Ros Hásánakor, 
Szukotkor, stb…) is ugyanazt az ünnepi 
Amidát mondjuk mindhárom imánkban. Ez 
alól csak a Szombat a kivétel, amikor az este, 
reggel, illetve délután mondott Amidá szö-
vege egymástól eltérő.

Jákob ben Asher „Arba’ah Turim” („Tur”) 
című művében – amely a Sulhán Áruh 
elődje – a következőt írja: Az ok, ami miatt 
három különböző Amidát mondunk Szom-
baton, az nem más, mint hogy valójában há-
rom alapvetően különböző típusú Szombat 
létezik. Az egyik, a Sábát Berésit, a legelső 
Szombat, amelyről a Teremtés könyvének 
(Berésit; Mózes első könyve) elején olvas-
hatunk részletesen. A második a Szináj he-
gyi Tóra adás Szombatja, a harmadik pedig a 
messiási korszak, amelyet szintén Sábátnak 
hívunk (Jom Sekulo Sábát). A három kü-
lönböző szombati Amidá mindegyike ezen 
három Szombat valamelyikéhez kapcsoló-
dik. Az esti imában elmondott Amidában 
a teremtésről emlékezünk meg, a reggeli 
imában Mózesről és arról, amikor lehozta 
a tíz mondást (tíz parancsolatot) tartalmazó 

kőtáblákat a Szináj hegyről, a délutáni Ami-
dában pedig a messiási időszakban eljöven-
dő nyugalomért, békességért, felüdülésért, 
egységért és tökéletes pihenésért mondunk 
áldást az Örökkévalónak.

A Jágel Jákov című mű arról ír, hogy erre 
a három különböző Szombatra utal az ér-
dekes, hármas szóhasználat, a „Szent az, 
Szombatok Szombatja” kifejezés, valamint 
arról, hogy kötelességeink nem merülnek ki 
abban, hogy nem teszünk olyat, ami Szom-
baton tilos. A szombati tilalmak betartásán 
kívül három különböző belső feladatot is 
teljesítenünk kell, vagyis meg kell tennünk 
minden egyes Szombaton az első, azaz az 
esti imával kezdődően. Este egész szívünkkel 
átadjuk magunkat annak a gondolatnak, hogy 
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az Örökkévaló hat nap alatt teremtette a 
világot, majd a hetedik napon megpihent. Az-
zal, hogy Szombat este abbahagyunk minden 
világi tevékenységet, és elfogadjuk a Szom-
bat szentségét, pihenésünkkel tanúvallomást 
teszünk hitünkről, miszerint az Örökkévaló 
a világ teremtője. Szombat reggel azután a 
Tóra elfogadását (Mátán Tóra) kell újra át-
élnünk, a Tóra-tanulásnak és más spirituális 
tevékenységeknek kell szentelnünk magun-
kat. Mivel nem kell dolgozni mennünk, ezért 
nyugodtan koncentrálhatunk a  Tóra olvasá-
sára és tanulására. Végül pedig Sábát  délután 
a szentség egy magasabb szintjét érjük el, 
amikor a fizikai foglalatosságok csak másod-
lagossá válnak és csak arra koncentrálunk, 
hogy az Örökkévalóhoz kapcsolódjunk.



Történetek nagy rabbikról

áldáskérés a gyermekáldásért
Nagy rabbik neve gyakran szinte eggyé válik egy általuk irt hires könyv cimével. Jágel Jákov a címe annak az írássoro-
zatnak, amely a judaizmus szinte minden aspektusát tartalmazza a tóra haszid magyarázatától a zsidó törvényekig.  A 
mű szerzője chaim mordechai Yaakov Gottlieb, akit Jágel Jákov néven is emlegettek – a miskolci haszid zsidó közösség 
utolsó rabbija volt a második világháború előtt.  életének utolsó 10 évében a miskolci közösség rabbijaként szolgált. Jágel 
Jákov egy nagyon híres rabbi volt, szent embernek, csodarabbinak tartották. Egy róla szóló, kedves történetet szeretnék 
veletek megosztani.

Judel Boim rabbi meséli, hogy nagyon szomorú volt, mert hosszú 
évekig elkerülte házát a gyermekáldás. Gyakran kérte hát tanító-
ját, Jágel Jákov rabbit, hogy áldja meg őt, hadd szülessenek neki is 
gyermekei, de a rabbi nem volt rá kész, hogy ígéretet tegyen neki. 
Judel Boimnak volt egy nagyon jó barátja, Izrael Noa Briszk, aki Jágel 
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Jákov rabbi tanítványa volt. Egyik éjjel Izrael Noa más haszid társaival 
együtt Jágel Jákov házában volt, hogy a Hanuka gyertyák meggyújtá-
sa után együtt Tórát tanuljanak. Egyszer csak Jágel Jákov igen mély, 
haszid tanításokról kezdett beszélni, főképpen a gyermekáldásról, és 
arról, hogy az Örökkévaló csodálatos módon megajándékozza az 

embert gyermekekkel 
még akkor is, amikor 
az lehetetlennek tűnik. 
Említette Sára példá-
ját, akit megáldott az 
Örökkévaló gyerme-
kekkel még oly sokév-
nyi meddőség után is. 

Amikor Izrael Noa 
ezt meghallotta, rög-
tön felismerte, hogy 
ez a legkedvezőbb 
alkalom barátja, Ju-
del számára a régóta 
várt áldás elnyerésé-
re. Azonnal felpattant, 
elhagyta Jágel Jákov 
házát, és rohant egye-
nesen barátjához, Ju-
delhez, hogy izgatottan 
dörömböljön ajtaján. 
Annak ellenére, hogy 
már éjjel 11 óra volt, 
meggyőzte barátját, Ju-
delt, hogy azonnal kel-
jen ki az ágyból, öltöz-
zön fel és menjen vele 
Jágel Jákov házához. 
Amikor Judel megér-
kezett, újra kérte Jágel 
Jákovtól az áldást, mire 
a rabbi nagyon világos 
és egyértelmű áldást 
mondott neki. Még 
abban az évben, az 
Örökkévalónak hála, 
Judelnek gyönyörű 
kislánya született, aki 
rengeteg örömöt és 
büszkeséget szerzett 
édesapjának.



Beszámoló

Becherovka miskolci farsangKóser konyha

Csokoládéval 
bevont 

mogyoróvajas 
rizspehely szeletek 

– sütés nélkül
Közeledik a tavasz, közele dik 
a kirándulások ideje! Ezeket 
a finom kis nassolnivalókat 
remek lesz magunkkal vinni, 
de addig is a meleg szobában 
egy finom meleg ital mellett 
is élvezhetjük! 

Párve, tojás- és gluténmentes
5 pohár natúr 
  puffasztott rizspehely
1 pohár szilán (datolyaméz) 
  vagy méz
1 pohár barna cukor
Másfél pohár mogyoróvaj
4 tábla étcsokoládé

A szilánt (vagy mézet), a 
cuk rot és a mogyoróvajat  
lábosba töltjük, és addig  
melegítjük, amíg a cukor fel  
nem olvad (vigyázzunk, mert 
könnyen megég). A rizs-
pelyhet kimérjük egy nagy 
tálba, hozzáöntjük az ösz-
szemelegített keveréket, 
és egyenletesen elkeverjük. 
Sü tőpapírral bélelt tálcára 
terítjük, és alaposan lenyom-
kodjuk, hogy a lehető legjob-
ban összeálljon. A csokoládét 
víz fürdőben felolvasztjuk, 
majd bevonjuk vele a tálcára 
ki terített keveréket. Azonnal 
tetszőleges méretű darabok-
ra vágjuk, majd hűtőbe tesz-
szük, hogy megdermedjen. 
Hűtőben tároljuk.
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A Barhesz miskolci Zsidó Kulturális Egyesület a múlt hétvégén immár harmadik alka-
lommal vett részt a Kocsonyafarsangon. Az érdeklődők sóletet és hagyományos zsidó 
süteményt, flódnit kóstoltak, kalácsfonási technikákat tanultak és a zsidó hagyomány-
nyal ismerkedtek. Nagy öröm volt, hogy a közösségből ilyen sokan eljöttek és még új 
hittestvérekkel is lehetőség nyílt találkozni. A világ minden tájáról, izraelből és Ameri-
kából is érkezett látogató a Barhesz standjához.


