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Chájá Muská rebbecen, a haszidok anyukája

A leggyakrabban adott női név a 
Chá bád közösségekben a Chájá 
Mus ká – ezzel a névválasztás
sal tisztelegnek a haszidok az 
utol só lubavicsi rebbecen, Chájá 
Mus ká Schneerson emléke előtt. 
De nem csak lányok és fia
talabbidősebb nők, hanem in
tézmények sokasága is viseli a 
Rebbecen nevét, és viszik tovább 
emlékezetét. Halálának év for
du lóján lubavicsi női kül döttek 
ezrei gyűlnek össze a nemzetközi 
Chábád mozgalom New Yorki 
központjában éves találkozójuk
ra, a Kinusz HáSluchoszra.  

A Rebbecenről azonban ke
veset tudunk. 1901 tavaszán, 
Ádár hó 25én született a ké
sőbbi hatodik lubavicsi Rebbe, 
Joszéf Jichák Schneerson és 
Nechámá Dina rebbecen máso
dik leányaként. Nevét nagyapja 
az ötödik rebbe, Salom Dovber 
Schneerson rabbi táviratban írta 

meg a szülőknek, azzal, hogy
ha még nem nevezték el a kis
lányt, kapja a harmadik rebbe 
feleségének a nevét. Bölcsessége 
és kedvessége már fiatalon meg
mutatkozott, bátorságáról pe
dig akkor tett tanúbizonyságot, 
mikor titkos jesivák tanulóinak 
csempészett ételt a szovjet ura
lom idején. Szeretett édesapját 
még a száműzetésbe is elkísérte.

A későbbi hetedik Rebbével, 
Menáchem Mendel Schneerson 
rabbival kötött házasságára Var
sóban került sor 1928ban. In
nentől kezdve 1988ban bekö
vetkezett haláláig valódi táma
sza és segítője volt férjének. New 
Yorki otthonukban minden éj
jel ébren várta férjét, akármilyen 
késői (vagy kora hajnali) órában 
érkezett is haza. Mindig háttérbe 
húzódva élte életét, mint mond
ta, nem szeretné, ha az emberek 
felhajtást csapnának körülötte.  

A hozzá fordulókat mindig kizá
ró lagos figyelemmel és őszinte 
kedvességgel fogadta. A Schneer
son házaspárnak nem született 
sa ját gyermeke. Mikor egy kis
gyerek egyszer megkérdezte a 
Reb becent, hol vannak a gyer
mekei, ő könnyes szemmel felel
te: a haszidok az én gyermekeim. 

A Rebbecen jorcájtja (halá
lozási évfordulója) idén február 
18ra esik. Ezen a héten, febru
ár 1520ig rendezik meg New 
Yorkban a női Chábád küldöttek 
nemzetközi találkozóját. Az év
ről évre egyre népszerűbb prog
ramra a világ számos pontjáról 
érkeznek a hölgyek, hogy feltöl
tődjenek, tanuljanak és együtt 
ünnepeljenek. Lubavicsi kül
döttként sokan a világ eldugott 
pontjain teljesítenek szolgálatot, 
hogy elvigyék a zsidóság fényét 
az ottani közösségeknek és tu
ristáknak. 

1% a rászorulókért
Közeledik az adóbevallás ide
je. Ne hagyja elveszni 2x1%
át, ajánlja fel szervezeteink
nek! Az EMIH – ahogy tavaly 
– 2017ben is rászoruló hon
fitársainkat segíti a felajánlá
sokból. Figyelem! Változik a 
felajánlás rendszere. 
Tájékozódjon a részletekről a 

www.cedek.hu/2017-egyszazalek/ 
oldalon!

Mendelre emlékeztek 

A 2016os Kinusz HáSluchosz csoportképe

Öt éve hunyt el az Oberlander 
csa lád legidősebb fia, Me ná
chem Mendel. Családtagjai és 
sze rettei sírjánál emlékeztek rá.

Mázál tov!
Gratulálunk Perlaki Cintiának 
(Civija Muska) Mendy Myers
szel való eljegyzése alkalmá
ból, melyre New Yorkban, a 
Chábád mozgalom központ
jának számító Crown Heigths
ban került sor. 

Sábáton Óbudán
Különleges szombati prog
ramra várták a Bár Micva 
Klub tagjait Óbudán múlt 
szombaton. A BMCs fiatalok 
közösen vettek részt a sábeszi 
imákon és étkezéseken, emel
lett játékokkal és tanulással 
telt a napjuk az Alef Központ
ban rendezett sábátonon. 
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Hetiszakasz
Mózes apósának tanácsai

Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 15:00: Délutániesti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13:00: Délutáni ima (a Keren Orban), 
  17:00: Létezik-e legitim gyűlölet? (Oberlander Báruch előadása); 
  18:00: Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 16:55: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Vasárnap és állami munkaszüneti napok: 
  10.00: Reggeli ima 
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30: Reggeli ima
Péntek: 18.00: Tanulás, 18.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Szakaszunk – Jitró (2Mózes  
18:1–20:23.) – a Tóraadás és a 
Tízparancsolat szakasza. Előbb 
azonban Jitró, Mózes mid janita 
apósa látogatást tesz az Egyip
tomból nemrég kivonult héber 

törzsek táborában, és hasznos 
tanácsokat ad vejének a köz
igazgatás korszerűsítése és de
centralizációja ügyében. Jitró 
ér demeinek elismeréseként ne
vezték el róla a hetiszakaszt.  

Zsidó híradó
Tu biSvát: „Föld napja” zsidó módra

Mára Tu biSvát, a fák újéve egy
fajta környezetvédelmi nappá 
vált Izraelben, melyen szokás
sá vált a faültetés. Nem mind
egy azonban, hogy mit, mi
kor és hova ültetünk – olvas
ha tó  az SPNI (Társulat Izrael 
Ter mészetvédelméért) közle
mé  nyében. Mint írják, a régió 
leg sűrűbben lakott országa
ként Izraelben különösen fon
tos, hogy jól megtervezetten 
történjen a növényültetés. A 
tár sulat többek között Jeruzsá
lem ultraortodox negyedében 
is szervez iskolai projekteket, 
hogy megtanítsák az ott élők
nek a kertészkedés alapjait.

Budapesten sem feledkez
tek meg a fák újévéről. Az Átid 
Tu biSvát ünnepségén mintegy 
60 fiatal vett részt. Az éjszakába 

nyúló felszabadult ün neplésen 
pizzakülönleges sé gekkel és ha
talmas gyümölcs vá lasztékkal 
is előrukkoltak a rendezők. Iz
rael  ből hozott aszalványok, eg
zotikus gyümölcsök és különle
ges gyümölcssaláták kínálták 
magukat, hogy mindenki vá
logatott fi nomságokkal telje
síthesse a 15 féle gyümölcs fo
gyasztásának micváját. 

A program első részeként egy 
mobil applikáción keresztül futó 
kvízjátékon mérték össze tudá
sukat a résztvevők. A kérdések 
között gazdasági, földrajzi és val
lási feladványok is szerepeltek. 
Ezután karaoke bemutatón ver
sengtek a fiatalok, ami tovább fo
kozta a felszabadult hangulatot. 
A legszebb hangú énekesek kö
zött két kóser tortát sorsoltak ki.  

Először lélegezz,
utána gondolkozz!

A Szinájhegy lábánál állva, 
készen a Tóraadásra, a zsidók 
kinyilvánították, hogy „meg
cselekedjük és meghallgatjuk”, 
vagyis először teljesítenék a pa
rancsolatokat, s csak utána akar
ják megérteni. Nem lett volna 
értelmesebb és természetesebb 
fordítva, előbb megérteni és 
csak utána megtartani őket? Az 
emberi test példáján keresztül 
bemutatható, hogy miért hibás 
ez utóbbi gondolatmenet. 

Az emberi test állandó igé
nye, hogy levegőhöz, ételhez és 
italhoz jusson. Gondolkozha
tunk és tanulhatunk naphosszat 
az elégséges napi táplálkozás
ról, a helyes oxigénfelvételről, 
azonban ezek sosem lesznek ké
pesek helyettesíteni annak gya
korlatát, azaz az evést vagy a lég
zést. Ráadásul ismert tény, hogy 
ha nem eszünk megfelelő meny
nyiségben és minőségben, el
ménk gondolkodó készsége ro
hamosan csökkeni fog.

Világos tehát, hogy  a helyes 
sorrend az, ha előbb megfelelő
en eszünk, iszunk és lélegzünk, 
és csak ezután tanulunk mind
ezek hasznos voltáról, nem pe
dig fordítva. Az emberek esz
nek, isznak, lélegeznek, és bár 
nincsenek tisztában ezek pontos 
biológiai működési mechaniz

musával, mégis erősödnek ál
taluk, s eszükbe sem jutna böj
tölni, csak mert nem ismerik az 
ételek felszívódásának pontos 
mikéntjét.

Ugyanez igaz a lélekre is. 
Mint ahogy a szobrot alkotója, 
úgy az embert teremtője, azaz 
Isten ismeri legjobban.  Így a 
szükségleteit is ismeri. Ezért 
hangzott el a Szinájhegyen a ki
nyilatkoztatás alkalmával, hogy 
a Tóra és a micvák szolgálnak 
majd spirituális levegőül és táp
lálékul. Az értelem azt diktálja, 
hogy teljesítsük a parancsolato
kat, s hogy felszabadítsuk a ben
nük rejlő értékeket. Ezzel egy 
időben, míg gondolkodunk ér
telmükön, a micvákban rejlő in
tellektuális és spirituális energi
ával gazdagodunk.

Parancsolat, hogy rakjunk 
minden hétköznap tfilint a ka
runkra, a szívvel szemben, és 
fejünkre – „ahol az intellektus 
székel” –, ezzel mintegy tömö
ren kifejezve a hagyományos 
zsidó megközelítést: első a csele
kedet – karra való tfilin –, majd 
a teljes szívvel történő odaadás, 
s ezt követően a megértés.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke Yitschak Meir Kagan 

rabbi írása nyomán

Hamarosan fergeteges purimi mulatság! 
Várunk március 11én 19.30tól a Bét Menáchem Iskolában! 

Részletek hamarosan a facebook oldalunkon!
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Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Napi bölcsesség
Mindig van remény

Még amikor elbotlasz, akkor 
sem vetted át a felügyeletet 
Tőle. Miután a por leül, ahol 
és amilyen állapotban talá
lod magad, az pontosan az, 
amit Ő a teremtés legele
jén elhatározott a számodra. 
Ezért mindig van remény.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

A Rebbe válasza a glasznoszty-ra
Isi Leiblernek hívnak. Antwer
penben születtem, amikor négy 
éves voltam szüleimmel Auszt
ráliába emigráltunk az utolsó 
hajóval, ami Európából indult 
a második világháború kitörése 
előtt. Így Ausztráliában nőttem 
fel, ahol később vezető szerepet 
kaptam a zsidó közösségben. 
1959ben kezdtünk el foglal
kozni a Szovjetunióban ragadt 
zsidók ügyével, és három év
vel később sikerült rávennem 
az ausztrál kormányt, hogy az 
ügyet terjesszék az ENSZ elé.

1978ban az ausztrál kor
mány az én utazási irodámnak 
adta a nyári olimpiával kapcsola
tos feladatokat a játékok idejére. 
Ennek nagyon örültem, tudni il
lik a játékok Moszkvában kerül
tek megrendezésre, így a szovje
tek kénytelenek voltak megadni 
nekem is a beutazási engedélyt. 
Persze tiltakoztak ellene, és meg
jegyezték, hogy egy ilyen fontos 
dolgot nem szabadna rám bízni.

Abban az évben utaztam éle
temben először a Szovjetunió
ba, s az ausztrál miniszterelnök 
közbenjárásának köszönhető
en ezt még sok másik út követ
te. A szovjet zsidóság egyik fő 
kapcsolattartója lettem, egészen 
addig, míg négy évvel később le 
nem tartoztattak, s ki nem utasí
tottak az országból. 

Azonban az alatt a négy év 
alatt rendkívüli eseményeknek 
lehettem részese. Szinte láttam, 
ahogy Isten lenyúl az égből, 
hogy megérintse a szovjet zsi
dóság lelkét. Hárommillió szov
jet zsidóról beszélünk. Sokan 
közülük már teljesen elvesztek a 
zsidóság számára, hisz nem volt 
lehetőségük még a legelemibb 
zsidó oktatásra sem.  De még 
náluk is, ezeken az elnyomott 
zsidókon is észre lehetett venni 
akkoriban valamiféle magához 
térést, öntudatra ébredést. Ke
vesen, de elkezdtek mozgolód

ni, s olyan nyomást gyakorolni 
a hatalomra, amilyet akkoriban 
semelyik másik csoport nem 
mert volna. Elkezdték követelni 
maguknak a jogot, hogy zsidók
ként élhessenek, s a jogot, hogy 
Izraelbe költözhessenek. Ke
mény idők voltak, s minden el
ismerés a Chábádot illeti, mert 

Mikor Mihail Gorbacsov ke
rült a hatalomra, a Chábád el
kezdte aktivizálni az önkénte
seit, válaszul a szovjet nyitásra, 
amit a glasznoszty és a pereszt
rojka jelentett. Hosszú évtizedek 
óta először nyílt tóraórákat tar
tottak, amikre csak úgy özönlöt
tek az emberek. A zsidók szinte 

ők voltak egyedül azok, akik a 
vallásos csoportok közül élet
ben tudtak maradni. Az orosz 
zsidók elkezdtek visszatérni a 
jiddiskájthoz, hála a Chábád ak
tivistáknak, akik felvették velük 
a kapcsolatot. 

Mindez természetesen a 
Rebbének köszönhető.  Mindig 
határozottan szembement az ak
kori közvélekedéssel, miszerint a 
szovjet zsidóság már régen elve
szett, és semmit sem lehet tenni 
értük. Sosem fogadta el ezt az ál
láspontot. Mindig hangoztatta, 
hogy a szovjet zsidóság egy nap 
vissza fog térni a gyökereihez, s 
ez mára már bizonyossá vált. A 
Rebbe mindig feltűnően élénk 
lett mikor róluk kezdett beszélni. 
Arca felragyogott, s szemében is 
megjelent valami teljesen ma
gával ragadó tűz. Mikor így lát
tam, tudtam, hogy egy egészen 
különleges ember osztja meg ve
lem a társaságát.

varázsütésre tértek vissza gyö
kereikhez. Ez volt a Szovjetunió 
összeomlásának és az orosz zsi
dók szabadságának a kezdete. 
A Rebbe ezt mind előre látta, 
és hangoztatta, annak ellenére, 
hogy senki más nem hitt benne 
ő azonban már felkészült erre 
a pillanatra. Ezért küldte ki ko
rábban a küldötteit, hogy rögtön 
az első adandó alkalommal ott 
legyenek és segíthessenek azok
nak, akiknek szüksége van rá.

Pár évvel később, mikor a 
Zsidó Világkongresszus alelnö
ke lettem, az ázsiai zsidósággal 
kezdtem el foglalkozni, mely na
gyon szétszórt volt, és kis lélek
számú. Dolgoztam a szingapú
ri, HongKongi és bangkoki kö
zösségekkel, és itt megint csak 
szembesülhettem a Rebbe elő
relátásával. Felismerte, hogy bár 
nagyon kevés zsidó él ezeken a 
helyeken, de nagy számban ér
keznek ide a zsidó turisták. És 

neki köszönhetően a Chábád ma 
már központi szerepet játszik a 
térség turizmusában.

Úgy gondolom, hogy a 
Rebbét korának legnagyobb 
történelmi személyeként fog
ják számon tartani. Senki sem 
magaslott ki úgy, ahogy ő, főleg 
nem a diaszpórából. Élete folya
mán, azok, akik a Chábádon kí
vül álltak, nem tudták sem őt, 
sem a tetteit a megfelelő érté
kén kezelni. Azt hiszem, nem 
értették, hogy valójában mi
lyen eget rengető eredménye
ket ért el. Ezek azonban mára 
már nyilvánvalóvá váltak, s egy
re többen értékelik, amit vég
hez vitt. Ragyogó ember volt, s 
ezt nem úgy mondom, mint egy 
chábádnyik – mert sok minden
ben különbözik a véleményem 
a Chábádtól – hanem mert lát
tam, hogy irányítása alatt hová 
fejlődött a mozgalom, s azt, 
hogy még halála után is tart ez a 
növekedési folyamat. Ez teljesen 
egyedülálló és rendkívüli. Csak 
úgy, mint ő.

Isi Leibler

Isi Leibler a Zsidó Világkongresszus vezető testületének 
volt az elnöke, és rendszeres szerzője a Jerusalem Postnak, 

valamint a Hebrew Daily Yisrael Hayom című lapnak. 
Az interjút jeruzsálemi otthonában adta, 2010 szeptemberében.
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Gut Sábesz – megjelenik hetente
Kiadja a ChabadLubavics – Zsidó Ne
velési és Oktatási Egyesület / Published 
weekly by ChabadLubavitch – The
Jewish Heritage Center of Hungary
1052 Budapest, Károly körút 20.

Telefon: +3612680183
www.zsido.com / info@zsido.com
Felelős kiadó: Oberlander Báruch rabbi 
Főszerkesztő: Steiner Zsófia

Kóser konyha

Kakaós kalács
tejes 

(margarinnal készítve párve)

Munkatársak: Golubovics Martina, 
  Dénes Anna, Kovács Kristóf
Nyomdai előkészítés: Juhász Valéria
ISSN 14164604

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

A tésztához:
½ kg liszt
¼ pohár cukor
csipetnyi só
2 tojás
1 pohár víz
¼ pohár olaj
1 kocka élesztő
A töltelékhez:
20 g vaj
1 pohár cukor
1/3 pohár cukrozatlan 
  kakaópor
Az élesztőt felfuttatjuk a víz
ben. A többi hozzávalót tál
ba tesszük, az élesztőt is 
hozzáadjuk, és néhány perc 
alatt rugalmas tésztát gyú
runk. Egy órán át letakarva 
pihentetjük. 

Elkészítjük a tölteléket: fel
olvasztjuk a vajat, és beleke
ver jük a cukrot és a kakaót.  
Alaposan összekeverjük. A 
meg kelt tésztát két részre 
oszt juk, mindkét felet tégla
lap alakúra nyújtjuk. A tégla
la pokat megtöltjük a kakaós  
töltelékkel, szorosan felteker
jük, a végeit behajtjuk, a 
hossz oldalon, a záródásnál 
pe dig lezárjuk a tésztát, hogy 
ne folyjon ki a megolvadó töl
telék. Villával néhány helyen 
meg szurkáljuk, majd további 
fél órás kelesztés után mint
egy 40 perc alatt készre sütjük. 

Aki inkább párve ka
lácsot szeretne, vaj helyett 
párve margarinnal is készít
heti. Figyeljünk oda, hogy a 
margarin megfelelő kóser
sági pecséttel rendelkezzen.

A rabbi válaszol
Kóser-e az ember-disznó kiméra?

Egyszerre többen is fordultak a rabbihoz, amikor megjelent a sajtóban: a tudósok egyfajta ember-disz-
nó hibridet állítanak elő, melyből átültethető szervek előállítását remélik. Az alábbiakban Oberlander 
Báruch rabbi foglalja össze röviden, mit érdemes tudni a téma háláchikus vonatkozásáról. 

Mivel a sertés sejtösszetétele és 
több szerve is nagyon hasonlít 
az emberére (ezt a Talmud is emlí
ti, Táánit 21b.), ezért már eddig is 
használtak sertésből vett szö
vetet pl. a szívbillentyűt. A ser
tésből emberbe történő szerv
átültetés során eddig az állat 
bizonyos szerveit használták 
fel, a mostani fejlesztés pedig 
azt teszi lehetővé, hogy emberi 
szerveket tenyésszenek ki álla
tokban.

Minden ehhez hasonló tu
dományos fejlesztés kapcsán 
felmerül a kérdés, nem lép
jüke vele át azt az etikai határt, 
ahol már „Istent játszunk” – és 
ha igen, szabade Istent játsza
nunk? A válasz az, hogy minden 
olyan lehetőség, amit Isten be
épített a természet rendjébe és, 
amit az ember jó célra tud hasz
nálni, az önmagában bizonyíték 
arra, hogy az Örökkévaló meg
adta az engedélyt, hogy azt fel
használjuk, amennyiben az nem 
ütközik konkrét bibliai vagy tal
mudi tilalomba. Maimonidész 
(1138–1204) híres Tóratudós és 
orvos hasonlata erre az, hogy 
ugyanúgy, ahogy természetes el
vetni a búzát, hogy gabonát ter
meljünk, az is természetes, hogy 
az orvostudomány is fejlődik 
(lásd a Misnához írt kommentárjában, 
Pszáchim 4:10. Erről részletesen: Kósere 
a laborburger c. írásomat, Gut sábesz 
magazin, 16. évfolyam, 1. szám).

Ez a mostani újítás azért is 
különleges, mert a disznó külön 
említésre kerül a Tórában (3Mó
zes 11:7., 5Mózes 14:8.), mint nem 
kóser állat, amit tilos fogyasz
tani. Ezért merült fel sokakban 
az a kérdés is, hogy szabade egy 
zsidó embernek akár szervátül

tetés céljából kapcsolatba kerül
nie egy sertéssel. 

Ennek megválaszolásához is
mernünk kell azt az alapelvet, 
hogy ha életmentésről van szó, 
akkor akár meg is ehetnénk azt 
a disznót (Talmud, Jomá 83a.), így 
egyértelműen szabad a szerveit  

(Sulchán áruch, Chosen mispát 272:9.). 
Azonban Isten a teremtéskor ki
jelentette (1Mózes 1:28.): az állat 
és a növényvilág alá van rendel
ve az embernek, és így szabad 
felhasználnunk azt az emberiség 
javára, az emberi élet jobbítása 
érdekében (SÁ, Even háezer 5:14.).

Felmerül az is, nem kelle 
tartanunk Frankensteinféle te
remtmények létrehozásától, ám 
úgy vélem, a laboratóriumi kí
sérletek szigorú szabályozása 
garancia arra, hogy ez nem fog 
megtörténni. 

Háláchikus kérdés lehet to
vábbá, hogy ez a technológia 
nem számíte kilájimnak, fajták 
közötti tiltott keverésnek. Ez a 
kérdés felmerült a génmanipu
láció háláchikus vizsgálatakor 
is, annak kapcsán, hogy lehete 
géneket áthelyezni egyik élő
lényből a másikba, hisz a fajok 
keverése bibliai tilalom (3Mózes 
19:19.). Az elfogadott vélemény 
szerint mivel a Tóra úgy fogal
maz, hogy „barmodat ne páro
sítsd más féle fajúval” ez azt je
lenti, hogy kétfajta állat tes
tét nem szabad összepárosítani, 
azonban nem vonatkozik a gé
nekre, csak teljes élő állatokra 
(lásd erről Minchát Slomo responsum 
2. kötet 97:27., Nismát Ávrahám 4. kötet 
215216. oldal. Lehetséges, hogy a növé
nyek esetében mégis keverésnek számít, 
erről lásd uo.). A mi esetünkben el
vileg nem történik keveredés 
a sejtek szintjén, akárcsak egy 
béranya esetében, az állat testé
ben egy emberi szervet növesz
tenek, genetikai keveredés nél
kül. A tulajdonképpeni kevere
dés a szervek szintjén történik, 
de ez sem számít tiltott dolog
nak a fentiek alapján. 

is átültetni. Ha a cél csak az élet
minőség javítása, akkor is enge
délyezett, mert a tórai tilalom 
a disznó megevésére, nem pe
dig a más jellegű felhasználásá
ra vonatkozik (pl. cipőkészítés, 
stb.). Az evés pedig a „rendelte
tésszerű” fo gyasztásra vonatko
zik (Pszá chim 24b.), vagyis, ha va
lami rendes ételként a szánkon 
át elfogyasztva kerül a szerveze
tünkbe – így pl. nemkóser 
alapanyagból készült infúziót 
is lehet beteg embernek intra
vénásan adni, stb. (lásd Áchiezer 
responsum 3:61.). Sőt, ha lehet vá
lasztani, az ilyen szervek fel
használása előnyösebb, mert 
a holttestből történő átültetés 
korlátozott háláchikusan (lásd er
ről: Egység 92. szám 18. oldal). Külö
nösen kényes terület az embe
ri embriók felhasználása, hiszen 
az abortusz egyfajta gyilkosság
nak számít (Szánhedrin 57b.).

A fent már említett etikai 
kérdésen túl felmerül az is: sza
bade szenvedést okozni ilyen 
kísérletekkel az állatoknak, hi
szen a Tóra tiltja az állatkínzást 


