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Közelgő programok

CsütörtöK (Március 14.):
18:00 Purimi hagyományok
Ismerjük meg közösen a purimi 
hagyományokat és Eszter könyvét. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
További információ és jelentkezés: 
+3630/721-2580 | miskolc@zsido.com
Helyszín: a Fuchs család otthona

sZErda (Március 20.):
18:00 ünnepeljük a Purimot Mádon! 
Miskolcról közösen utazunk Mádra 17 órakor. 
Várunk minden érdeklődőt szeretettel!
További információ, 
részletes program és jelentkezés: 
+3630/721-2580 | miskolc@zsido.com
A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kö-
töttek. Regisztrálni a fenti elérhetőségeken lehet.

Hetiszakasz röviden
Pekudé

A Pekudé (2Mózes 38:21-40:38.) szakasz a Hajlék építésé nek számadásával foglalkozik. Ennyi 
és ennyi arany, ezüst stb. jött be a gyűjtőakció során, amiből ennyit és ennyit fordítottak 
ilyen és ilyen célokra. Sokkal több nyersanyag jött be, mint ami re szükség volt, a maradékot 
a Hajlék (Szentély) kincstárá ban helyezték el. A Hajlékot a mes teremberek darabokban ké-
szí tették el, majd elhozták Mó zeshez, aki összeszerelte a részeket és felállította a Hajlé kot 
az egyiptomi kivonulás utá ni második év első hónapjának elsején.

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: 17:13 • פרשת פקודי • .8 .3 .2019 • א׳ אדר א׳ תשע׳׳ט • Szombat kimenetele: 18:19

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

A rabbi a hetiszakaszról
Pekudé – Harei Beszaimim

A hetiszakasz vége felé a Tóra elmondja, 
hogy a Miskánt (a sivatagi Gyülekezés Sát-
rát) éjjel tűz, nappal felhőoszlop kísérte 
az egész zsidó nép szeme láttára. A Harei 
Beszaimim ebben olyan tanítást lát, melyet 
mindannyian megszívlelhetünk és saját éle-
tünkre alkalmazhatjuk.

Azt írja, hogy a felhő, mely árnyékot vet 
és a tűz, amely fényével világít, egyben utalás 
is saját életünkre. A felhő hasonlat életünk 
nehéz óráira. Ez életünk bármely területére 
igaz, legyen az anyagi, egészséggel vagy csalá-

dunkkal kapcsolatos, esetleg valami érzelmi 
nehézség. A tűz és a fény a sikeres időket 
példázza és ugyanígy az élet minden terü-
letét lefedi.

A nappal és az éjszaka életünk hasonló 
területeit példázza, azonban csak azok po-
tenciálját, nem a tényleges megvalósulást. 

Ha belegondolunk, ez igazán fontos ta-
nulsággal bír; amikor az ember valami ne-
hézséget tapasztal, vagy amikor valamilyen 
nehéz perióduson megy keresztül, tudnia 
kell, hogy Isten bármikor megváltoztathat-

ja a szituációt, akár teljes mértékben egy 
szempillantás alatt. Ugyanígy, amikor sikeres 
az ember és jól mennek dolgai, nem szabad 
elfelejtenie, hogy mindez nem történik meg 
Isten áldása nélkül. 

Az embernek úgy kell tekinteni a sötét-
re, az éjszakára mint valami, ami nem tart 
örökké, nem permanens állapot. A szeren-
csénk kereke bármikor jobbra fordulhat, de 
ugyanígy, amikor a dolgok jól mennek, nem 
szabad elbíznia magát és alázattal kell hálás-
nak lennie minden jóért.

Ezt a tanítást tartsuk mindig szem előtt, 
bármilyen élethelyzetben is vagyunk, hiszen 
ahogy hetiszakaszunk írja: „Izrael fiai előtt 
haladt minden vándorlásukkor”, ami annyit 
tesz, hogy bármilyen szituációban is találjuk 
magunkat, az isteni gondviselés mindig jelen 
van és utat kell mutasson számunkra.



A rabbi a zsidó naptárról

Ádár
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A zsidó naptár a holdat követi. Tehát minden zsidó hónap első napja 
az a nap lesz, amikor a hold újra előjön, a legkisebb és ahogy folya-
matosan növekszik, a kiteljesedéskor, azaz teliholdkor lesz mindig a 
zsidó hónap 15.-e. Ettől kezdve fogyatkozni kezd és az utolsó nap, 
amikor a hold a legkisebb, vagy egyáltalán látható az a 29. vagy 30. 
napja a zsidó naptárnak.

Ahhoz, hogy a havi ciklusok az évszakoknak megfelelően köves-
sék egymást a naptevékenységhez alkalmazkodva, hozzá kell adnunk 
a naptárhoz bizonyos időnként egy extra hónapot, amit Adar-nak hí-
vunk. Mivel az idei év szökőév, ezért két Adar hónap is hozzáadódik. 
Ez a tény felvet pár érdekes kérdést az évfordulókkal kapcsolatban: 
melyik Adarban emlékezzünk meg a születésnapról, vagy a jorcájtról 
(halálozási évforduló): az első, vagy a második alkalommal?

1894 március 15.-én (héber dátum a második Adar hó 7.-e) a 
Beis Naftali (Naftali Hakohen Schwartz Mád rabbija) Moshe Rabe-
inu jorcájtjának a megemlékezéséről ír, amikor két Adar hónap is 
van. Adar hó 7.-e, ahogy az ismert, Moshe Rabeinu születésnapja és 
jorcájtja is egyben, amely napon szokás tanítani. Több forrás szerint, 
amikor egy év szökőév és két Adar van, akkor a megemlékezést 
az első Adarban tartják. Azonban más források szerint ezt mégis a 
második Adarban kellene tartani. Ennek a magyarázata pedig Purim-
hoz kapcsolódik, amit szintén a második Adarban ünneplünk, nem 
az elsőben.

A magyarázat pedig a következő: Haman, aki utálta a zsidókat, 
Nissan hónapban sorsolással döntötte el, hogy mikor semmisíti meg 
őket és az eredmény Adar hónap lett.

A Talmud azt mondja, hogy kifejezetten örült annak a ténynek, 
hogy erre a hónapra esik Moshe Rabeinu jorcájtra, így tökéletes 
időpont lenne a zsidó népet megtámadni. A Talmud a folytatásban 
azonban rámutat, hogy elfelejtette azt a tényt, hogy a rabbi szüle-
tésnapja pont ugyanarra a hónapra és napra esett, amire a jorcájt is 
és pont ezért Moshe Rabeinu dicsősége védelmet nyújt a gonosz 
tett ellen. A Jeruzsálemi Talmud magyarázata szerint, azért ünnepel-

jük Purimot szökőévben a második Adarban, mert akkor, amikor a 
zsidó nép elpusztításáról döntést hoztak, akkor is szökőév volt és 
a sorsolás a második Adarra jött ki. Tehát Beis Naftali következte-
tése szerint, mivel az ugye nyilvánvaló, hogy Moshe születésnapja és 
halálának napja ugyanarra a hónapra/napra esik, a második Adar-ra,a 
születésének dicsősége védett meg minket, azokban a sötét idők-
ben.

Nagy sikerrel zajlott az áldásokról szóló tanfolyam 

Február 28-án 
és március 4-én 
rendeztük a két 
részes, áldások-
ról szóló tanfo-
lyamot. Hála az 
Örökkévalónak, 
sokan vettek 
részt az áldáso-
kat spirituális 
megközel ítés-
ben bemutató 
órákon, jó volt 
látni, hogy eny-
nyien eljöttek.



Történetek nagy rabbikról

szól a kakas már
1821 második Ádár hónapjának 7. napján (a zsidó naptárban 1821/5581 szökőév volt, amikor Ádárnak két hónapja van) 
van a Kalevi Rabbi Jitzchak Eizik  Taub jarhtzeitja. Ő volt az első hászid  rabbi, aki közvetlenül  Baal Shem Tov útját kö-
vette, és a magyar hászid közösség alapítójaként már életében legendává vált a legtiszteltebb rabbik között, mint cádik 
(igaz ember). Az emberek messze földről keresték föl őt útmutatásaiért, tanácsaiért és áldásaiért. Nagykálló és egész 
szabolcs területének rabbija volt. 
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Jitzchak Eizik rabbi 1751-ben (zsidó naptár szerint 5511-ben) szü-
letett Szerencsen, Magyarországon. Apja Reb Moshe Jechezkel volt, 
egy neves talmud tudós és tanító. Jitzchak Eizik rabbi Baal Shem Tov 
áldása segítségével született. Baal Shem Tov Eretz Jisrael felé vezető 
útja során ellátogatott Szerencsre, Reb Moshe Jechezkel vendég-
szerető otthonába. A gyermektelen házigazda kérte az áldását, hogy 
gyermeke szülessen. Baal Shem Tov hajlandó volt brachát adni, de 
figyelmeztette arra Reb Moshe Jechezkelt, hogy ennek következté-
ben elveszítheti minden vagyonát.

Reb Moshe Yechezkel és felesége egyetértésben ezt így elfogad-
ták. Nemsokára fiuk született – de teljesen elszegényedtek. Rövid-
del ezután Reb Moshe Jechezkel elhunyt, és a kis félárva Jitzhaknak 
libapásztorként kellett dolgoznia, hogy segítse édesanyját. 

A gyermek Jitzhak Eizik minden nap imádkozott, és Kaddish-t 
mondott az apjáért amikor kiterelte a libáit a mezőre. Ezeken a 
napokon a pásztorok a mezőn gyülekeztek és ősi, hagyományos ma-
gyar dalokat énekeltek hangszerekkel kísérve, amíg várták, hogy a 
pásztorok mindannyian összegyűljenek és együtt legeltettek napes-
tig. 

Ez a szerény kezdet nagy hatással volt Jitzhakra, szerette a zenét 
és a természetet. Ezekből az ott megtanult pásztordalokból szava-
kat megváltoztatva szent dalokat hozott létre, melyeket világszer-
te a hászid közösségekben ma is énekelnek. Leghíresebb közülük 
a „Szól a kakas már”. Hogyan alakult egy fiatal libapásztor sorsa... 

Volt egy híres „rejtőzködő” cadik, Rabbi Leib ben Sarah, aki vá-
rosról városra utazott, segíteni az embereket. Egy alkalommal, ami-
kor útja átvezetett Szerencsen, hallotta és érezte, a fiatal, félárva 
Jitzchakból kiáradó különlegességet, mikor a mezőn énekelt, és el-
határozta, segít ennek a fiúnak, hogy felszínre hozza belőle a benne 
rejlő lehetőségeket. Miután édesanyjával megbeszélte, hogy fede-
zi a kis Jitchak jövedelmének elvesztéséből eredő veszteségét az 

özvegynek, megszervezte a gyermek számára, hogy a Nicholsbergi  
Jeshivában tanuljon a híres rabbi, Reb Shmelke tanítványaként. Ott 
lett nagy hírű Tóra-tudós, majd hazatért, Nagykállón lett tanító, és 
1871-től a vármegye főrabbija. 



Beszámoló

Zsidó nőnapi ünneplés DebrecenbenKóser konyha

Céklalevél-saláta
Párve, glutén- és tojásmentes

A salátához:
Egy marék cékalevél
½ kígyóuborka vékonyra 
  szeletelve
½ fej hagyma apróra 
  kockázva
1 répa durvára reszelve
1 ek. szezámmag (elhagyható)

Az öntethez:
1 ek. dijoni mustár
1 kk. extra szűz olívaolaj
½ kk. frissen facsart citromlé
Só, bors, őrölt koriander 
  ízlés szerint

A céklalevelet felhasználás 
előtt mossuk meg, és elle-
nőrizzük, hogy nem boga-
ras-e. Megmossuk és feldara-
boljuk/lereszeljük a salátához 
való zöldségeket, majd tálba 
tesszük őket. Az öntet hozzá-
valóit egy kis tálkában simára 
keverjük. A kikevert öntetet 
a zöldségekre borítjuk, és 
alaposan összekeverjük. Egy 
evőkanál szezámmaggal te-
hetjük kalciumban gazdaggá 
a salátánkat.

A mustár kósersági pecsé-
tet igényel. Arra is figyeljünk, 
hogy mivel háláchikus szem-
pontból „erős” hozzávalókat 
használunk fel (citromlé és 
hagyma), az elkészült saláta, 
bár párve, mégsem fogyaszt-
ható bármihez, ha húsos edé-
nyekben készítettük, akkor 
csak húsos étellel ehetjük 
együtt, ha pedig tejesben, ak-
kor csak tejessel.

Céklalevelet a konyhaab-
lakban nevelhetünk: a cékla 
levágott felső részét kis víz-
be tesszük, és néhány napon 
belül szép leveket hoz. 
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A Miskolci Zsidó Női Klub egy 
különleges nőnapi estet töltött 
múlt héten Debrecenben, az ot-
tani Chábád Házban. Egy izraeli 
zeneművész, Liora Ruth megha-
tó történetét hallgathattuk meg, 
felemelő fuvola- és énekkíséret-
tel. Az esten a Miskolci Zsidó 
Női Klub 13 tagja vett részt. (A 
13-as szám különleges jelentő-
séggel bír a zsidó vallásban és 
misztikában.) Az est vidám kö-
zös énekléssel és tánccal zárult. 
Nagy öröm volt debreceni hit-
testvéreinkkel találkoznunk, kö-
szönjük vendéglátóinknak, Fei-
gen rabbinak és rebbecennek a 
szervezést.


