
גוט שבת

KIADJA: CHABAD-LUBAVICS ZSIDÓ NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI EGYESÜLET

19. évfolyam 25. szám • Ára: 330 HUF • ב׳׳ה

Gyertyagyújtás Budapesten: 17:44 • פרשת ויקהל-פקודי • .24 .3 .2017 • כ׳׳ו אדר תשע׳׳ז • Szombat kimenetele: 18:50

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

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

Mázl tov!
Örömhírek a közösségben

Mázl tov Gerő Zsuzsannának 
és Moshe Mizrachinak házas-
ságkötésük alkalmából. Az 
esküvőre az Óbudai zsinagó-
gában került sor, ahol Köves 
Slomó rabbi adta össze az új 
párt. Gratulálunk az újdonsült 
házaspárnak és családjaiknak!

Gratulálunk Hurwitz Sholom 
rab binak és Dwora Leah reb-
be cennek fiaik, Tzvi és Moishe 
bár micvája alkalmából. Kí-
vánjuk, hogy neveljék tovább 
gyermekeiket Tórára, mic vák-
ra és zsidó esküvőre!

Gratulálunk Oberlander Ba tshe va  
rebbecennek 50. születésnapja 
alkalmából! A Bét Menáchem 
Iskola igazgatónőjét az iskola 
tanulói és tanárai is felköszön-
tötték. 

Nyílt nap a Bét 
Menáchemben!

Március 27-én betekintést 
nyerhetnek iskolánk életébe, 
megismerkedhetnek tanára-
inkkal, módszereinkkel. 9:40-
től héber, 10:50-től pedig ma-
gyar órákra lehet belátogat-
ni. Részvételi szándékát jelez-
ze az iskola@zsido.com  címen.

„Az írásokat itt hagyom nektek…”
Rebbe Rásáb öröksége

Zálmán Áháron és Sálom 
DovBer a szobájukban voltak. 
Kedvenc játékukkal töltötték az 
időt, „rebbést” játszottak. Az 
idősebbik fiú, Zálmán Áháron 
kalapot tett a fejére – ő volt a 
rebbe, és egy széken ülve fogad-
ta öccsét, Sálom DovBert, aki a 
haszidot alakította. 

„Van-e valami” – kérdezte 
a bölcs rebbe képében Zálmán 
Áháron – „Amit szeretnél meg-
vitatni velem a spirituális éle-
teddel kapcsolatban?”

„Igen” – vallotta be a kis ha-
szid – „Elkövettem egy hibát. 
Diót törtem és ettem sábeszkor 
mielőtt megtudtam volna, hogy 
az elődünk azt tanácsolta, hogy 
ne tegyünk ilyet.” 

„Hogy jóvá tedd ezt a hi-
bát, ne imádkozz fejből többet.” 
– vágta rá egyből a játék-rebbe 
– „Mostantól mindig az ima-
könyvből olvasd az imákat!”

A kis Sálom DovBer azon-
ban nem fogadta meg „rebbéje” 

tanácsát és továbbra is fejből 
mondta napi imáit. Amikor 
édesanyja ezt észrevette, azt kér-
dezte tőle: „Miért nem hallgatsz 
a rebbe szavára?” „Nem tudom 
elfogadni a tanácsát.” – felelte a 
kis haszid – „Amikor egy való-
di rebbe válaszol a haszidjának 
a problémájával kapcsolatban, 
először mindig vár egy pillana-
tot és sóhajt. Csak miután így 
kifejezte együttérzését, azután 
válaszol.”

***

A két kisfiú egyikéből ké-
sőbb valóban rebbe lett. A ha-
szid szerepében is végtelenül 
bölcs Sálom DovBer felnőve 
a lubavicsi haszidok ötödik 
rebbéje lett. A Rásábként vált is-
mertté és ő alapozta meg a mára 
nemzetközivé vált Chábád moz-
galmat. Több tízezer oldalt kite-
vő jegyzeteit sosem adta nyom-
tatásba, ez az utódaira várt. 
Ahogy halálos ágyán mondta: 

„én elmegyek a menyországba, 
az írásokat itt hagyom nektek.” 
1920-ban Rosztovban hunyt el, 
ahova a forradalom elől mene-
kült. Halálának évfordulójáról 
idén március 29-én emlékezünk 
meg. 

A családi anekdotát a Rásáb 
unokájának férje, a hetedik  
rebbe, Menáchem Mendel 
Schneerson rabbi jegyezte fel 
naplójában, azzal a megjegyzés-
sel, hogy akitől tanácsot kérnek, 
sose viselkedjen felsőbbrendű-
en, és ne éreztesse a kérdező-
vel, hogy a problémája elenyé-
sző, könnyedén megoldható. Az 
ilyen tanács – még ha helyes is 
– akkor sem fog megoldásra ve-
zetni. 

Ha azonban annyira átérez-
zük a másik ember fájdalmát és 
annyira magunkénak érezzük, 
hogy felsóhajtunk tőle – akkor 
olyan tanácsot fogunk tudni 
adni, ami valódi hosszú távú se-
gítség lehet. 

A Rebbe Rásáb egyetlen ismert képe (jobbra) és a sírja Rostovban
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Hetiszakasz
Vájákhél-Pekudé

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 18:45: Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban)
Péntek: 18:00: Etikus-e a sportvadászat? És a húsevés? 
  (Oberlander Báruch előadása); 
  19:00: Minchá délutáni ima, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasz-tanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 18:45: 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

A Vájákhél (2Mózes 35-38:20.)  
szakasz miután megis mét li a 
szombat szentségének meg-
őrzésére szóló utasítást le-
írja, hogyan készült a Haj-
lék. A kapcsolat a Hajlék épí-
tése és a szombat megőrzé-
se között – nyilvánvaló: „az, 
hogy megparancsoltam nek-
tek a Hajlék felállítását és az 
ez zel kapcsolatos munkála-
tokat, nem jelenti azt, hogy 
a munkálatok hatályon kí-
vül helyezik a szombatot”. To-
vábbi halachikus kapcsolat a 
szombat és a Hajlékkal kap-
csolatos munkálatok között, 
hogy mindazt a 39-féle mun-
kát, ami a Hajlék felépítéséhez 
és alkatrészeinek elkészítésé-
hez kellett – tilos szombaton 

vé gezni. Itt fordul elő a szom-
bati tűzgyújtás tilalma is.

A Pekudé (2Mózes 38:21-
40:38.) szakasz a Hajlék épí-
tésének számadásával foglal-
kozik. Ennyi és ennyi arany, 
ezüst, stb. jött be a gyűjtő-
akció 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 
mesteremberek darabokban 
ké szítették el, majd elhozták 
Mó zeshez, aki összeszerelte a 
részeket és felállította a Hajlé-
kot az egyiptomi kivonulás 
utá ni második év első hónap-
jának elsején.

Zsidó híradó
Hétvége Ráckevén 

Mitől boldogok és minek örülnek a zsidók?

A négycsillagos ráckevei 
Duna Relax & Event well ness 
hotel, a felejthetetlen sábáti han-
gulat, az érdekes elő adások és 
gyerekprogramok egyszerre ad-
nak kikapcsolódást testnek és lé-
leknek.
Időpont: 2017. április 28.-30. 
Részvételi díj: 
15 000 Ft felnőtteknek, 
10 000 Ft diákoknak, 
6 éves korig ingyenes (az ár 
péntektől vasárnapig értendő)
További információ és jelentkezés: 
a 268-0183 telefonszámon 
vagy a posta@zsido.com 
e-mail címen

A nagysikerű ráckevei Sábá  ton 
sorozat soron következő állomá-
sán a zsidó életút jeles napjaival, 
az öröm megélésével, jelentősé-
gével és misztikus jelentésével 
foglalkozunk. 

Előadásaink és kötetlen be-
szélgetéseink során meg tud hat-
ja, miért éppen a 8. nap a legal-
kalmasabb a körülmetélésre, mi-
lyen útmutatást adnak bölcseink 
a névválasztáshoz, vagy milyen 
szabályok vonatkoznak az örök-
befogadásra. Beszélünk arról, 
hogyan kell házasodni, vagy ép-
pen megmenekülésünkért hálát 
adni, ha veszélyben voltunk. 

Hogy kell szeretni a Tórát?
Eheti szakaszunk sok szem-
pontból az előző hetinek a foly-
tatása, mely a Miskán felépítésé-
vel, s azzal az elkötelezettséggel 
foglalkozott, mellyel elődeink 
ezen ügy iránt viseltettek. Miu-
tán a zsidók megkapták Istentől 
a Szentély felépítésével kapcso-
latos részletes instrukciókat, a 
Tóra tovább folytatja az építke-
zés részleteinek a leírását.

Ez kissé szokatlan. Egészen 
eddig, Mózes első két köny-
vében már hozzászokhattunk, 
hogy a Tóra általában rövid, tö-
mör nyelvezetet használ. Ezt a 
részt, miután a zsidók megkap-
ták az útmutatást, a Tóra zárhat-
ta volna valahogy így: „és így is 
tettek”, ám ehelyett részletesen 
leírta, hogy miként építették fel a 
sivatagi szentélyt. Miért volt fon-
tos az építkezés folyamatának 
részletezése? Mi a jelentősége?

Mikor a tanár tudását szeret-
né átadni diákjainak, célja nem 
csupán az információ átadása, 
hanem egyúttal a megismerés 
iránti lelkesedésre való hajlam 
felébresztése is. A Tóra sem tesz 
másként. A Tóra a tan, a törvé-
nyek könyve, s mint ilyen, tö-
rekszik arra, hogy diákjaiban, 
azaz bennünk kialakítsa az irán-
ta való szeretetet.

Ezért szán a Tóra ekkora sze-
repet a Miskán-építés részletei-
nek a leírására. Hogy felébressze 
bennünk a múlt légköre iránti 
érdeklődést. Azon légkör iránt, 
ami őseink otthonaiban ho-
nolt, amin keresztül átsüt a tör-
vényeik iránti hűségük és szere-
tetük. Hogy ne csak azt tanítsa 
meg nekünk, hogy annak idején 
miként engedelmeskedtek Isten 
törvényének, hanem azt is, hogy 
mi szülte bennük ezt az elköte-
lezettséget.

Sok olyan vallásosként felnőtt 
ember van, aki bár megtanul-
ta miként tanulja a Tórát, de azt 
nem, hogy miként szeresse azt. 

A Tóra minden egyes szava, 
minden betűje jelentőséggel bír, 
így nagyon fontos, hogy gyer-
mekeinket mindig tanítsuk a 
törvény betűinek betartására, az 
iránta való engedelmességre. Ez 
azonban csak akkor lehetséges, 
ha megtanítjuk mi rejlik a sorok 
és a betűk mögött: a szeretet.

Szeretetre pedig csak sze-
retettel lehet nevelni. Tanítsuk 
meg gyermekeinknek szeretni 
a Tórát.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke Lazar Gurkow írása 

nyomán

Széder esték minden mennyiségben
Családi Széder a Bét Menáchemben
Időpontok: 2017. április 10., 20:00 óra (Oberlander Báruch rabbival) 
2017. április 11., 20:00 óra (Nógrádi Bálinttal). Részvételi díj: 1 500 Ft/fő.
Helyszín: Bét Menáchem iskola (1074 Budapest, Dohány u. 32.)

Széder fiatalokkal a Keren Orban
Időpont: 2017. április 11., 20:00 óra (Faith Áserrel).
Részvételi díj: 30 év alatt ingyenes (regisztráció kötelező) 30 év fölött 2 500 Ft/fő. 
Helyszín: Keren Or EMIH központ (1052 Károly krt. 20.)

Széder Újlipóciában
Időpont: 2017. április 11., 20:00 óra (Smulik Glitzenstein rabbival).
Részvételi díj: felnőtteknek 3 000 Ft/fő, gyerekeknek 1 500 Ft, 
kisgyermekeknek 2 éves korig ingyenes. Helyszín: 1136 Budapest, Tátra u. 20/b. 

Széderek Óbudán
Időpontok: 2017. április 10. és 11., 20:00 óra (Köves Slomó rabbival).
Részvételi díj: 5 000 Ft/fő (10 fős csoportoknak 20% kedvezmény) 
Helyszín: Óbudai zsinagóga (1036 Budapest, Lajos utca 163.)
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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
Ne ess kétségbe!

A kétségbeesés szöges ellen-
téte mindannak, amiben hi-
szünk – vagyis a valóság ta-
gadása. Tagadja, hogy van 
egy Teremtő, aki az egész te-
remtést irányítja, s gondos-
kodik minden egyénről és 
segít mindannyiunknak ab-
ban, amit el kell érnünk…

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

A Rebbe és a haditechnológia
Először 1971-ben találkoztam a 
Rebbével, amikor New Yorkba 
érkeztünk. Nagyon megindító 
találkozás volt, részben a csalá-
dunk története miatt, részben 
amiatt, mert a Rebbének nagy 
szerepe volt családunk szaba-
dulásában. Szüleimmel az első 
adandó alkalommal elhagytuk a 
Szovjetuniót, amikor erre enge-
délyt kaptunk.

Apámat kétszer is bebörtö-
nözték, mert az előző Rebbe ké-
résére Tórát tanított egy „föld-
alatti” jesivában. Bűne annyi 
volt, hogy „scheersonista” volt, 
azaz az előző Rebbének, Joszéf 
Jichák Schneerson rabbinak 
volt a haszidja. Első alkalommal 
öt, másodjára már tíz évre zár-
ták be. Édesanyám is majdnem 
tíz évet volt börtönben. Ő volt a 
hírvivője a földalatti mozgalom-
nak, és ezért a tevékenységéért 
nagyon drágán megfizetett. Még 
csecsemő voltam, mikor mind-
két szülőmet elszakították tő-
lem, így nagyapám nevelt fel. 
Egészen 11 éves koromig egy-
általán nem láttam a szüleimet, 
mikor is a Sztálin halála utáni 
általános amnesztia keretén be-
lül őket is elengedték.

Ám ezt követően is még 
hosszú időre a Szovjetunióban 
ragadtunk. Ez idő alatt mérnök 
diplomát szereztem a szovjet is-
kolarendszerben, mely vallásos 
zsidóként megint csak megany-
nyi kihívás elé állított.

És akkor egyszer csak, egy 
nap váratlanul megkaptuk a ki-
utazási engedélyt. Alig mer-
tük elhinni. Első dolgunk volt, 
hogy Izraelbe menjünk, majd 
nem sokkal ezt követően meg-
látogattuk a Rebbét. Nagyon 
megindító volt, tudtuk, hogy-
ha ő nincs, talán sosem szaba-
dulunk. Ő volt talán az egyet-
len akkor a világon, aki még 
mindig nem mondott le a Szov-
jetunióban ragadt zsidókról. 
A találkozás után visszatér-
tünk Izraelbe, ahol először egy 
Chábád jesivában kezdtem ta-
nulni, majd megházasodtam – 

a Rebbe áldásával – és mérnök-
ként kezdtem el dolgozni az iz-
raeli légierőnél.

Majd jött 1973-ban a jom 
kipuri háború, ahol az első né-
hány napban az izraeli légierő 
nagyon komoly veszteségeket 
szenvedett el. A repülőink egy-
más után, legyekként zuhan-

használtam az alkalmat, hogy 
megtegyem második látogatá-
somat is a Rebbénél. Felkészü-
lésként írtam magamnak egy 
kis emlékeztetőt, hogy kérjem 
a Rebbe áldását a Tóra tanulmá-
nyaimra, a munkámra, hogy se-
gíthessem az orosz bevándorló-
kat, valamint egyéb személyes 

tak le az égből. Ennek az volt az 
oka, hogy még mindig a hatna-
pos háborúban alkalmazott, s 
addigra már elavult technológi-
át használtuk, míg az arabok egy 
sokkal fejlettebb, modernebb 
technológiát tudtak alkalmazni 
az orosz támogatás miatt. Sze-
rencsére az amerikaiak rögtön 
küldtek erősítést, valamint egy 
légihidat is nyitottunk velük, így 
bármit, amire szükségünk volt, 
azt huszonnégy órán belül meg-
kaptuk tőlük.

Ám miután a háború véget 
ért, világossá vált, hogy Izrael-
nek a jövőben a lehető legújabb 
és legjobb technológiára lesz 
szüksége, ami csak elérhető. Így 
többekkel együtt engem is ki-
választottak, hogy járjak utána, 
azoknak az USA-ban elérhető 
felszereléseknek, amik a legal-
kalmasabbak a közel-keleti had-
viseléshez.

Austinba menet New York-
ban kellett átszállnom, így ki-

dolgokkal kapcsolatban. Semmi 
olyat nem jegyeztem fel, ami az 
USA-ba utazásom apropójával 
lett volna kapcsolatban.

Mikor beléptem a Rebbe szo-
bájába, s átnyújtottam neki a lis-
tát, a Rebbe gyorsan rápillantott, 
majd azt kérdezte: „Mi járatban 
vagy New Yorkban?” Válaszul 
beszámoltam a küldetésemről, 
melyre a Rebbe azonnal meg-
annyi kérdést tett fel. Olyan kér-
déseket, melyek egyértelművé 
tették, hogy nagyon jártas a té-
mában, s melyek egyben felhív-
ták a figyelmem, hogy mennyi 
olyan pontja volt a küldetésem-
nek, amik még előttem is homá-
lyosak voltak, s amelyek tisztá-
zása nélkül lehetetlen lett volna 
sikereket elérnem.

Az igazság az, hogy még ta-
nított is valamit nekem ezen a 
területen. A probléma, amit a 
légierőnél próbáltunk megolda-
ni, túlságosan technikai jelle-
gű volt, s nem láttuk azt madár-

távlatból. A Rebbe segített a ki-
hívást szélesebb perspektívából 
látni. Ekkor értettem meg, hogy 
mi hiányzott eddig, mi volt az, 
amit nem láttam tisztán.

Nagyon alaposan kikérde-
zett, hogy biztos legyen benne, 
semmilyen kérdést sem hagy-
tunk megválaszolatlanul. Ennek 
köszönhetően én is olyan továb-
bi részleteket tudtam megvizs-
gálni, amik korábban eszembe 
sem jutottak, vagy amikről nem 
is tudtam. Ennek köszönhetően 
később sokkal fejletebb techno-
lógiával tudtunk visszatérni Iz-
raelbe.

Csak később értettem meg, 
hogy ezen a találkozón a Rebbe 
biztosította, hogy a küldetésem 
sikerrel végződjön. És pont úgy 
segített nekem, ahogy arra a leg-
inkább volt szükségem: kuta-
tott, elemzett, s felnyitotta a sze-
mem a hiányosságokra, a meg-
válaszolatlan kérdésekre. Azt hi-
szem, már az első perctől ahogy 
beléptem hozzá, ez volt a szán-
déka.

Yitzchak Rappaport 

Yitzchak Rappaport a Magic Information System igazgatója. 
Jelenleg Torontóban él, családja körében. 

Az interjút Brooklynban adta, 2010 márciusában.
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Gut Sábesz – megjelenik hetente
Kiadja a Chabad-Lubavics – Zsidó Ne-
velési és Oktatási Egyesület / Published 
weekly by Chabad-Lubavitch – The
Jewish Heritage Center of Hungary
1052 Budapest, Károly körút 20.

Telefon: +36-1-268-0183
www.zsido.com / info@zsido.com
Felelős kiadó: Oberlander Báruch rabbi 
Főszerkesztő: Steiner Zsófia
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A piskótalapokhoz:
8 tojás szétválasztva
8 púpozott kanál liszt
8 kanál cukor
A töltelékhez: 1 doboz 
  csokoládés pudingpor
Tej a puding elkészítéséhez
Az oldalára: 1 doboz tejszín
A díszítéshez: 2 szárított 
  sárgabarack, mazsola, 
  csokicsipsz, bran flakes

A tojások fehérjéjét felver-
jük, kanalanként hozzáad-
juk a cukrot, majd kemény 
habbá verjük. Beleforgat-
juk a tojások sárgáját, majd a 
lisztet. Ke rek tortaformában, 
180 fokra előmelegített sütő-
ben, egyenként 15 perc alatt 
két piskótalapot sütünk. Ez-
alatt elkészítjük a pudingot 
a dobozon levő utasítás sze-
rint, és felverjük a tejszínt. 
Ha kihűltek a lapok, meg-
töltjük a süteményt a pu-
dinggal, a tetejét és az olda-
lát pedig bőségesen beken-
jük tejszínhabbal. Ezután 
elkészítjük a bohóc „arcát”: 
csokicsipszből készül a haja 
és a szája, a füle két kis ku-
pac mazsolából, az orra egy 
kis kupac bran flakesből. A 
szeméhez egy-egy pöttynyi 
tejszínhabot teszünk mind-
két szárított barackra, majd 
egy-egy darab csokicsipszet, 
vagy mazsolát ragasztunk 
rá. Tálalásig a hűtőben tá-
roljuk.

A rabbi válaszol
A zsidó vallás és az arcszőrzet

Kérdés: Folytatódik a hír24 soro-
zata, melyben különböző vallá-
sok vezetőinek tesznek fel egy-egy 
érdekes kérdést. Ezúttal Köves 
Slomó rabbihoz az alábbi kér-
déssel fordultak: Van-e bármi-
lyen szabály az ön vallásában, a 
haj-, és a szakállviselettel kapcso-
latban, ha igen mi az, kire vonat-
kozik, és mi az oka?

Válasz: A jellegzetes zsidó haj- és 
arcszőrzet-viselet forrását ma - 
gá ban a Bibliában találjuk: „Ne  
nyírjátok kerekre hajatok szélét 
és ne rontsd el szakállad szé-
lét.” (3Mózes 19:27.) – írja a Tóra. 
A tilalom mikéntjéről és oká-
ról azonban megoszlik a kom-
mentárok véleménye, és itt ér-
demes a pajeszt és a szakállat 
különválasztani.

A pajesz, mármint a „hajatok 
széle”, a fejszőrzetnek azt a kis ré-
szét jelöli, ahol a haj és a szakáll 
találkozik egymással. Ez ugyan-

is az a pont, aminek a levágá-
sával a hajunk aljának vonala 
egy körré lenne. A legtöbb véle-
mény szerint a tilalom oka, hogy 
ne hasonlítsunk a bálványimá-
dók papjaihoz, akiknek szokása 
volt a gombafrizura (Maimonidész, 
A bálványimádás tilalmainak szabályai 
12:1., 7.). A pajesz hajatlanná nyí-
rása tehát tilos, függetlenül attól, 
hogy az milyen eszközzel törté-
nik. Az, hogy a pajesz mennyire 
legyen hosszú, már eltérő szoká-
sok függvénye.

A szakállal azonban más a 
helyzet. A legtöbb vélemény sze-
rint (Talmud, Mákot 20a.) a tilalom 
kizárólag a borotvára vagy a csi-
peszre vonatkozik – itt ugyanis 
a Tóra „rontás” kifejezést hasz-
nálja, ami a gyökerestül való ki-
tépésre utal. Ollóval tehát lehet 
vágni a szakállat. Így sok vallá-
sos zsidó használ olyan elektro-
mos borotvát is, amely kis ollók 
logikájával működik.  

A szakáll borotválásának ti-
lalma kapcsán megoszlanak a 
vélemények a tilalom okáról. 
Maimonidész szerint (uo.) ez is a 
bálványimádó szokások elutasí-
tása. Mások szerint a zsidók jel-
legzetes megjelölése az ok (Midrás 
Dvárim rábá 2:18.). Egy harmadik 
vélemény szerint (Cemách cedek 
responsum, Jore déá 93.) a tilalom a 
„ne öltsön férfi asszonyruhát” 
(5Mózes 22:5.) tilalmába illeszke-
dik. Ugyanis aki megszabadul 
arcszőrzetétől, az olyan mint-
ha női ruhát öltene. E szerint a 
vélemény szerint az ollóval való 
borotválkozás is tilos, hiszen a 
sima arcbőr így is előáll.

A zsidó misztika tanítása sze-
rint a szakáll az isteni könyörü-
let metaforája, és mint ilyen az 
áldás megtestesítője. Így a kab-
bala tanításait követő zsidók, 
például a haszidok soha, egyál-
talán nem vágják a szakállukat.

Köves Slomó

Elfogadta a minisztérium 
a Maimonidész egyedi kerettantervét

gyar oktatási rendszerhez, vagy-
is az ide járó diákoknak ugyan-
azokból a tárgyakból, ugyan-

a diákokat, arra bíztatva őket, 
hogy merjenek vitatkozni, mer-
jenek kérdezni és megkérdője-
lezni. 

Így például irodalomból a 
tananyag részét képező, ám az 
iskola szellemiségével ellen-
tétes szerzők életművét az át-
lag iskolától eltérő kontextusba 
helyezve vizsgálják, figyelem-
be véve a politikai-társadalmi 
helyzetet, melyben az illető al-
kotott.  „Nem a tananyag más, 
hanem a módszertan.” – foglal-
ta össze Szilánk Zsuzsa. Ebben 
nyújt segítséget a most elfoga-
dott egyéni kerettanterv, ami 
nagyobb a mozgásteret bizto-
sít az iskolának, lehetővé téve, 
hogy a diákok egy gyerekbarát, 
stresszmentes környezetben jus-
sanak el a sikeres érettségiig. 

Hétfőn elfogadta az Nemzeti  
Erőforrás Minisztériumának  
Ok ta tá si Hi vatala a Maimoni- 
dész An gol-Ma gyar Kéttan - 
nyel vű Zsi dó Gimnázium egyedi 
ke rettanter vét, amit Dr. Maruzsa  
Zoltán he lyettes államtitkár ra-
tifikált. Így a 2017-18-as tanév-
ben saját ke rettantervvel elin-
dulhat a gimnázium első nyelvi 
előkészítő évfolyama.

Ez az év lehetőséget ad arra, 
hogy a különböző családi hátte-
rű és más-más iskolából érkező 
diákok tudását egységes szintre 
hozzák és felépítsék azt a nyelv-
tudást, ami a későbbi tanulmá-
nyaikhoz elengedhetetlen lesz. – 
tudtuk meg Szilánk Zsuzsa ope-
ratív igazgatótól.

Az iskola által nyújtott prog - 
ram kimenetele igazodik a ma-

azoknak az érettségi követelmé-
nyeknek kell megfelelniük, mint 
bármilyen más magyar iskolába 
járó gyerekeknek. Ami más, az 
az odavezető út. Az iskola cél-
ja, hogy a gyerekekkel újra meg-
szerettessék a tanulást és feléb-
resszék bennük a tudásszomjat. 
Itt a tanárok és a diákok együtt-
működnek majd a fejlődésért. 
Kritikus gondolkozásra tanítják 


