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Mázl tov!Ráckevei Sábáton – nagyváradi szemmel

Újabb teltházas sábátonnak adott 
otthont a ráckevei Kék Du na 
wellness hotel. Ezúttal kü lönleges 
vendégekkel bővült a pihenésre 
és feltöltődésre vá ró családok, 
baráti társaságok kö re. A szerve
zők nagy örömére Nagyváradról 
egy egész csoport érkezett. Sokat 
meséltek a nagyváradi zsidóság 
múltjáról, jelenéről, lehetősége
iről. Nagy öröm volt megismer
kedni a csoport tagjaival es rajtuk 
keresztül a váradi zsidósággal. 
Freundlich Ádám, aki szombat 
este érdekfeszítő előadást is tar
tott minderről, kérésünkre beszá
molt arról is, ők hogyan érezték 
magukat velünk. 

Vegyes érzésekkel telítve ér
keztünk meg péntek dél körül  
Ráckevére. Talán azért, mert egy  
kicsit más világba csöppentünk.  
Persze mi is tartunk pén tek  
esti istentisz te letet és az Oneg 
Sa batok sem ide ge nek a szá
munkra, de a „nagy öre gek” saj
nálatos eltá vo  zá sával az autenti
kus ortodox zsi dó élet és tradí
ció tisztelet – hogy is fejezzem 
ki magam, hogy ne sértsek meg 
senkit? –, kis  sé elhígult mife
lénk. Így egy kicsit féltünk, hogy 
nem tudunk beilleszkedni a han  
gulatba. 

Szorongásaink indokolatlan
nak bizonyultak! A napsütés, a  

mesés környezet és a meleg, csa
ládias fogadtatás – amit teté
zett egy pár perces welcomebe
szélgetés a Rabbival – feledte
tett velünk minden aggályt. Na
gyon gyorsan rájöttünk, hogy 
ha zaérkeztünk a családunkhoz. 
Per cek alatt részeseinek éreztük 
ma gunkat a közösségnek és ez
úton meg is szeretném köszönni 
minden résztvevőnek, hogy eh
hez hozzájárult.

A Kábálát Sábát volt számom
ra a nagy élmény. Úgy érez 
tem magam mintha, a bevezető
ben már emlitett, „nagy öregek” 
társaságában, a (Váradi) Sász 
Chev raban, a megszokott he
lyemen ülnék egy fél évszázad
nyival korábban. Élvezet volt 
szá momra hallgatni az imát úgy, 
ahogy azt apámtól is hallottam, 
és nagy öröm volt újra gyerek
hangot hallani ima közben. 

Az előadások és a kapcso
lódó beszélgetések nagyon ér
dekesek voltak egytől egyig és 
mindegyikről úgy álltam fel, 
hogy „de kár, hogy ilyen rövid 
az idő”. Nagyon tudtam sajnál
ni, hogy ki kell hagyni valamit, 
mikor a programok fedték egy
mást. Szándékosan nem fogom 
egyik előadást se külön kiemel
ni, mert úgy érzem, nem lenne 
igazságos a többivel szemben.

Volt még egy apró momen
tum, ami viszont számomra na
gyon nagy jelentőséggel bírt, és 
valahogy megkoronázta az ese
ményt. Egy rövid vallomást kell 
tegyek, hogy érthetővé váljon az 
egész. Nincs nagy gyakorlatom 
a tfilin feltevésében, nem is hoz
tam magammal és hogy elke
rüljem a kellemetlen helyzetet,  
a vasárnap reggeli istentisztele
tet elblicceltem. Az ima befejez
tével reggelihez gyűltünk már 
össze, amikor az egyik szerve
ző közeledett felém. Fel is ké
szültem lelkileg egy jogos meg
jegyzésre, de ehelyett elővett egy 
tfilint és mintha a legtermésze
tesebb dolog lenne, segített fel
tenni és közösen elolvastuk a 
„Smá”t, mert a nap igy jobban 
kezdődik. Tényleg jobban kez
dődött, köszönöm!

Hogy mivel lettünk többek 
ezután a rendezvény után, hosz
szan tudnám sorolni, bölcsessé
gek, barátságok, kilók, kellemes 
emlékek.... Én mégis egy mon
datot emelnék ki, ami ott el
hangzott és számomra mint egy 
ébresztő hatott: a születésnapo
don azt ünnepeljuk, hogy a Te
remtő úgy gondolta hogy a világ 
nem létezhet nélküled. 

Freundlich Adam
Nagyvárad

Gratulálunk Yaakov és Sarah 
Gen delmannak kisfiuk szü le
té se és körülmetélése alkalmá
ból. A brit milá szertartáson a 
kis fiú a Dán Áser nevet kapta. 
Kívánjuk, hogy neveljék gyer  
meküket tóratanulásra, mic
vák ra és zsidó esküvőre!

Újra együtt csúszunk!
Ötödik alkalommal rende zik  
meg az EMIH családi sí tá bo
rát. Az úti cél idén is a mu raui 
Kreischberg sí pálya (Ausztria).  
A pályaszálláson helyben fő
zött, glatt kóser ellátást tudnak 
nyújtani a résztvevőknek. A sí
eléssel töltött nap után közös 
programokhoz lehet csatlakoz
ni, Köves Slomó rabbi és Me-
gyeri András Jonatán izgalmas, 
interaktív óráin a zsidóság ko
rábban nem ismert részeibe le
het bepillantani. A de cem ber 
2127. között megrende zendő 
családi sítábor ára felnőttek
nek 150 ezer, gyerekeknek 110 
ezer forint, mely a szállást és a 
teljes glatt kóser ellátást foglal
ja magába. 

Jelentkezés és további 
információ Szilánk Zsuzsánál: 

06309903694; 
szilank.zsuzsa@zsido.com
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Hetiszakasz
Sára 127 éve

Szakaszunk – Chájé Szárá 
(1Mózes 23–25:18.) – Sára ős
anyánk halálával kezdődik. 
Sára 127 éves korában hunyt 
el. Ábrahám, temetkezési he
lyet keresve, hosszas alkudo
zás után megveszi a Máchpéla 
barlangot a hettita törzsfő
nöktől, és ott temeti el felesé

gét. Később odatemetik Ábra
hámot is, majd Izsákot, Jáko
bot és feleségeiket. Ábrahám 
elküldi szolgáját szülőföldjére, 
Mezopotámiába, hogy a csa
ládjából feleséget hozzon fiá
nak. A küldetés sikerrel jár, és 
Izsák feleségül veszi Rebekát, 
Betuél lányát.

Zsidó híradó
A Chábád visszaszerzett 

egy ellopott Talmud-kötetet
Ha nem sikerül az akció, a könyvet elárverezték volna

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 15:55: Délutániesti ima (a Keren Orban, Károly krt. 20.)
Péntek: 13:00 Délutáni ima (a Keren Orban); 
17:00: Ábrahám és az Isten: Tárgyalástechnika a Bibliában 
(Oberlander Báruch rabbi előadása); 18:00: Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás, 9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  15:45: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
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

2017. október 24én a Colum
biai Kerületi Bíróság az Egye
sült Ál lamokbeli Agudas Cha
si dei Cha bad javára döntött 
egy sürgősségi tárgyaláson. 
Az illegáli san Oroszországban 
tartott Schneer son archívum 
és könyvtár visszaszerzéséért 
hosszú ide je folytat harcot a 
chábád moz ga lom. Egy, a na
pokban hozott bírósági dön
tés értelmében a Chábád hoz
zájuthat a gyűjtemény egy ér
tékes darabjához.

A tárgyalást sürgősséggel  
hív ták össze, miután kide
rült, hogy az egyik ellopott 
könyvet, a Babilóniai Talmud 
egy kötetét, melyet a negye
dik lubavicsi reb be, Smuel 
Schneerson rabbi használt, 
né   hány nappal később bocsát
ják árverése Jeruzsálemben.

A Chábádot két ügyvé
di iroda hat ügyvédje képvi

sel te, nem zetközi igazság ügyi 
segítség nyúj tási kérel met in
téztek a Ke dem Auk ciós ház
hoz. A bírósági meghallgatás  
után a Chábád értesítette az 
aukciósházat a döntésről, és 
arra kérte a ház illetékeseit, 
hogy távolítsák el az árverésre 
kínált tételek sorából az őket 
illető kötetet. 

A kötetet átszállították az  
Egyesült Államok izraeli nagy 
követségére, ahol David Fried 
man amerikai nagykövet ta lál
kozott Joszef Aha ronov Chá 
  bád rabbival, valamint az 
ügyet képviselő egyik ügyvéd
del, Nat Lewinnel, majd közö
sen megtekintették a kötetet.

A hivatalos egyeztetések 
után a könyvet az Egyesült Ál  
la mokba szállítják, hogy az 
Agu das Chassidei Chabad 
brook lyni könyvtárában he
lyez   zék el.

A bölcs szolga

Eheti szakaszunkban olvassuk, 
hogy Eliezer, Ábrahám szolgája 
Háránba utazik, hogy fellelje Re
bekát és feleségül kérje őt Izsák 
számára. Amikor megjelenik 
Rebeka családja előtt, látogatá
sának céljáról való beszámolóját 
a következő szavakkal előzi meg: 
„Ábrahám szolgája vagyok.”

A Talmud tanítja, hogy az ős
apák szolgálói olyan magas spi
rituális szinten voltak, hogy még 
a hétköznapi beszélgetéseikben 
is mindig rejlett valamilyen ta
nítás. Vajon mi volt a tanítás 
Elie zer bemutatkozásában?

Eliezer teljes mértékben össz  
hangban volt a küldetésével. Bár 
meglett volna rá a lehetősége, 
hogy Ábrahám és Izsák mögül 
kicsit saját magát is kidomborít
va saját nevén, Eliezerként mu
tatkozzon be és részletesen szá
mot adjon küldetéséről, ehelyett 
azonban csak annyit mondott: 
„Ábrahám szolgája vagyok”. Tel
jes lényében azonosult a külde
tésével, hogy Ábrahám iránti 
hódolatát kifejezve semmi más
sal ne törődjön, csak azzal, hogy 
minél hatékonyabban képvisel
hesse urának az érdekeit.

Isten számos parancsolatot ír 
elő számunkra a Tórában. Ezek 

közül vannak olyanok, amelyek
hez saját értelmünkön keresz
tül is képesek vagyunk kapcso
lódni, és ezáltal megőrizni őket. 
Ilyen például a lopás tilalma 
vagy az adakozás micvája. Létez
nek azonban olyan előírások is, 
amelyek számunkra nem felfog
hatók, mivel azok a végtelen Is
ten korlátlan értelmében fogan
tak, így messze meghaladják fel
fogóképességünket. Ám, mivel  
hisszük, hogy ezeket is a jó érde
kében kívánja meg tőlünk, meg
cselekedjük őket.

Ez fontos tanítással bír Is
tenszolgálatunkra vonatkozó
lag is. Isten iránti szeretetünket 
azzal fejezhetjük ki leghívebben, 
ha még azokat a parancsolatokat 
is, amelyek értelmünkkel felfog
hatók, az Iránta érzett hódolat
ra alapozva őrizzük meg, és nem 
az emberi felfogóképességünkre 
támaszkodva.

Ha így teszünk, mi is kiváló 
szolgákká válunk, mint Eliezer, 
s akkor az Isten által ránk bízott 
földi küldetésünket is siker fog
ja koronázni. 

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Lazar Gurkow rabbi 

írása nyomán
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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 

Velem és a Rebbével történt 

A Rebbe vigyázott ránk
1935ben születtem a kanadai 
Mont realban. Gyerekként olyan 
zsidó iskolába jártam, ahol az 
volt a gyakorlat, hogy a világi 
tár gyak tanulásához levettük a 
kipánkat. Tanultam egy kis Tórát, 
egy kis hébert, és tanítás után egy 
lubavicsi napköziben, nyaranta 
pedig egy lubavicsi táborban töl
töttem az időmet.

Később, amikor a lubavicsi is
kola egész napos jesivává alakult, 
ott folytattam a tanulmányaimat. 
Nagyon jó diák voltam, de 1948
ban, a bár micvám után elhatároz
tam, hogy elhagyom Montrealt, 
hogy a New Yorki Torah Vodaas 
jesivában tanulhassak tovább. 
Azonban hiába tanultam a Torah 
Vodaasban, miután megérkeztem 
New Yorkba, minden lubavicsi 
fárbrengenre elmentem, amire 
csak tudtam. 1951ben, 16 éves 
ko romban került sor a Rebbével 
való első találkozásomra.

Előre szóltak nekem, hogy nem 
illendő a Rebbe társaságában leül
ni, de ő mégis arra kért, hogy fog
laljak helyet, és bár csupán tizen
éves voltam, mégis úgy beszélt ve
lem, mintha köztiszteletben álló 
sze mélyiség lettem volna. Megkér
dez te, mit tanulok a jesivában, és 
elmondtam neki, hogy a Talmud 
Gitin traktátusánál tartunk, mely 
a válás témakörével foglalko zik. 
Azt mondta erre: „Tudod, a válás  
koncepciója minden egyes zsidó
ra vonatkozik. Miért? Mert mind
annyiunknak el kell válnunk a jécer 
hárától, a rossz ösztönünktől.”

Azt is mondta, hogy a je si
va beli tanulmányaim közepet
te időt kellene szakítanom a mu
szár, a zsidó erkölcs tanulmányo
zá sára, valamint a Tánjára, az 
Álter Rebbe, a Chábád mozga
lom XVIII. századi alapítójá
nak főművére. Erre emlékszem a 
Rebbével való első személyes ta
lálkozásomról.

Nagyjából egy évvel később a 
szüleim azt szerették volna, hogy 
hagyjam el a jesivát, és men
jek egyetemre, mivel meg voltak 
győződve arról, hogy a megélhe
tésemhez diplomára van szüksé
gem. Én azonban nem akartam 
el hagyni a jesivát, így azt mond
tam nekik, hogy csak akkor me
gyek egyetemre, ha a Rebbe 
egyet ért ezzel. Így került sor a 

Reb bével való második szemé
lyes találkozásomra. Amikor 
meg kérdeztem, mit gondol arról, 
hogy egyetemre menjek, így fe
lelt: „Húszéves korodig ne menj.” 
– Erre aztán feltettem a logikus 
kérdést: „És amikor húszéves le
szek, menjek?” – Azt válaszolta: 
„Addigra megérkezhet a Messiás, 
és megválthat minden zsidót, és 
te is köztük leszel, úgyhogy miért 

„Igen” – feleltem. Aggódtam azon
ban, hogyan mondom el a Torah 
Vodaasbeli tanáraimnak, hogy 
egy Chábád jesivában folytatom 
a tanulmányaimat. Azt mondta a 
Rebbe: „Mondhatod ne kik, hogy 
korábban, Montreal ban Chábád 
jesivában tanultál, és újra Chábád 
jesivában szeretnél tanulni.” De 
így feleltem: „Ezt nem mondha
tom, mivel azért megyek el, mert 

is aggódnál azon, mi lesz, amikor 
húszéves leszel?”

1953 szimchát Toráját a nővé
rem mel töltöttem, aki nem sok
kal korábban egy lubavicsi há
szid hoz ment feleségül. Szimchát 
Torá után a nővérem audienciá
ra ment a Rebbéhez, és ő arról ér
deklődött, hogy már visszamen
teme a jesivába. Amikor a nővé
rem azt felelte, hogy még náluk 
tar tózkodom, a Rebbe ezt kér
dezte: „Miért nem próbálod meg 
itt tartani?” Így válaszolt neki: 
„De itt van. New Yorkban lakik. 
A Torah Vodaasban tanul.” Erre 
azt mondta a Rebbe: „Miért nem 
próbálod meg itt tartani, a mi 
jesivánkban?”

Amikor hazajött, ezt mondta: 
„A Rebbe azt szeretné, hogy Chá
bád jesivában tanulj.” Ez szombat 
este történt, és azon az éjjelen nem 
tudtam aludni, ahogyan a követ
kező éjjeleken sem, és ezért elha
tároztam, hogy találkoznom kell 
a Rebbével. Erre kedd éjjel ke
rült sor. Elmondtam a Rebbének, 
hogy a nővérem továbbította a ké
rését. Megkérdezte: „Megteszed?” 

a Rebbe mondta, hogy így tegyek.” 
Azt felelte: „Akkor mondj nekik 
bármit, de ne hazudj.”

Ettől kezdve hászid lettem – 
tel jes mértékben kapcsolódtam a 
Rebbéhez.

1954ben tagja voltam jesiva 
tanulók egy csoportjának, akik 
a nyári hónapokban különböző 
városokban zsidó irodalmat osz
togattak, és szóba elegyedtek az 
emberekkel. Négyen ültünk egy 
autóban – Virginiából utaztunk 
Ma rylandbe – amikor borzalmas 
autóbalesetünk volt. Az autó to
tálkáros lett, egyikünknek az orra 
tört el, másikunknak a comb
csontja, én pedig elveszítettem az 
eszméletemet, és az Elkton Kór
házba szállítottak. Ez csütörtök 
éjjel történt; péntek reggel már 
ott várt a Rebbe távirata, mely
ben gyors felépülést kívánt.

Azon a szombaton a Rebbe 
rólunk beszélt a fárbrengenen, és 
a gyógyulás folyamatát a megté
réshez, a tsuvához hasonlította. 
Amikor a zsidók megtérnek, és 
visszatérnek Istenhez, sokkal job
bak lesznek, mint azelőtt voltak, 

hogy áthágták volna a micvákat. 
Ezután ezt mondta a Rebbe: 
„Van néhány tanuló, akiknek tel
jes gyógyulásra van szüksége, és 
azzal szeretném őket megáldani, 
hogy jobban legyenek, mint an
nak előtte voltak.”

Nem sokkal ezután visszanyer
tem az eszméletemet, és a szüle
im hazavittek Montrealba. Hat 
hétig nem tudtam megmozdulni, 
de azután jobban lettem. Amikor 
visszatértem a jesivába, üzenetet 
kaptam a Rebbétől, hogy látni kí
ván. Bementem az irodájába, és 
azt mondta: „Szeretném tudni, 
hogy vagy.” Így vigyázott a Rebbe 
a hászidjaira.

Amikor 1961ben az eskü
vőmre készültem, a Rebbe azt 
mondta édesanyámnak: „Szeret
nék részt venni ezen az örömteli 
eseményen.” Addigra azonban ő 
már nem vezetett esküvőket, így 
anyám érdeklődött, hogy hogyan 
fog részt venni. „Ne aggódjon” – 
válaszolta ő. – „Részt veszek.” Fel 
kellett hívnunk a Rebbét, amikor 
a chupához (esküvői sátor) vezet
tek, így lélekben kapcsolódhatott 
az esküvőmhöz, még ha szemé
lyesen nem is volt jelen.

Miután megházasodtam, Pitts
burghbe költöztem, de a Reb bé
vel való kapcsolatom továbbra 
is megmaradt. Egy audiencián a 
Rebbe azt mondta, hogy vannak 
olyan emberek, akik csak azért 
mennek a zsinagógába, hogy ká
dist mondjanak egy szeretett hoz
zátartozójuk után, de nem tesz
nek tfilint. Így folytatta: „Ha vala
ki kádist mond, de aznap nem 
tesz tfilint, az eltávozott lelke há
borog.” Arra kért, hogy terjesszem 
el ezt a zsinagógák felügyelői kö
zött, hogy ők továbbadhassák az 
ott imádkozóknak. Így is tettem, a 
környéken minden zsinagógát be
jártam, és beszéltem a felügyelők
kel. Mivel a Rebbe annyira odafi
gyelt, nekem, a hászidjának is meg 
kellett tennem a saját részemet.

Ephraim Rosenblum rabbi

Ephraim Rosenblum rabbi a Pittsburghi Lubavitch Center Campus  
igazgatója. Az interjú New Yorkban készült 2012 februárjában.

continued on reverse

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, 
of righteous memory. The story is one of thousands recorded in the over 1,100 videotaped interviews 
conducted to date. Please share your comments and suggestions. mystory@jemedia.org
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Shabbos Parshas Behar-Bechukosai, May 16, 2015

Iwas born in 1935 in Montreal, Canada. As a youngster, I 
went to a Jewish school where the practice was to take 
off one’s yarmulke for secular studies. There I learned 

a bit of Torah and Hebrew, and after school, I attended 
a Lubavitch afternoon school, and in the summers also a 
Lubavitch camp.

Later, when the Lubavitch school became an all-day 
yeshiva, I learned there full time. I was a very good 
student, but after my Bar Mitzvah, I decided to leave 
Montreal and to learn at Yeshiva Torah Vodaas in New 
York. That was in 1948.

But once I landed in New York, even though I was at 
Torah Vodaas, I came to all the Lubavitcher farbrengens 
in Crown Heights that I could. And in 1951, when I was 
16, I had my first audience with the Rebbe. 

I was told in advance that it was not proper to sit in front 
of the Rebbe, but he invited me to sit down nevertheless, 
and even though I was just a teenager, he spoke to me 
like you’d speak to a respected person.

He asked me what I was learning in yeshiva, and I told him 
that I was learning Mesechtas Gittin which is the tractate 
of the Talmud that speaks about divorce. And he said 
to me, “You know, the concept of divorce, in a spiritual 
sense, applies to every single Jew. Why? Because we all 
have to divorce our yetzer hara, our evil inclination.”

 He also told me that my yeshiva learning should include 
time for Mussar — that is, Jewish ethical behavior — and 
also time for Tanya, the seminal work of the Alter Rebbe, 
the 18th century founder of the Chabad Movement.

That is what I remember from my first private audience 
with the Rebbe. 

A year or so later, my parents wanted me to leave yeshiva 
and go to college. They were concerned that I needed a 
college degree in order to make a living. I didn’t want to 
leave yeshiva, so I told them that I would go to college 
only if the Rebbe said I should go. 

And this is how I came for my second audience with 
the Rebbe. When I asked him about going to college, he 
said, “Until age twenty, you should not go.” So I asked the 
obvious question: “And when I’m twenty, should I go?” 
He responded, “By then the Moshiach might come and 
redeem all the Jews, and you’ll be included with them, so 
why worry what’s going to be when you’re twenty years 
old?” That was his answer. 

The Simchas Torah of 1953 I spent with my sister who 
earlier that year had married a Lubavitcher chasid. Just 
after Simchas Torah, my sister had an audience with 
the Rebbe and the Rebbe asked about me. He said to 
her, “Have all your guests already left? Has your brother 
already gone back?”

She replied that I was still here, and then the Rebbe 
said, “Why don’t you try to keep him here?” She said, 
“But he is here. He lives in New York. He learns at Torah 
Vodaas.” And the Rebbe said, “Why don’t you try to keep 
him here in our yeshiva?”
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Kóser konyha
Gluténmentes pizza

Glutén- és tojásmentes, tejes

A tésztához:
3 pohár gluténmentes, 
  burgonyakeményítőből 
  készült liszt
2 doboz tejföl
1 ek. só
4 ek. olaj
néhány evőkanál víz, 
  hogy összeálljon a massza
A tetejére:
1 pohár paradicsompüré
1 fokhagyma összenyomva
1 ek. olívaolaj
só, bors, cukor, szárított 
  bazsalikom ízlés szerint
1 fej hagyma
néhány kanál olajbogyó 
  és konzerv kukorica
reszelt sajt

A hozzávalókat tálba tesz
szük, és alaposan összeke
verjük. Annyi vizet adunk 
a tésztához, hogy kissé ra
gacsos, de összeálló tésztát 
kapjunk. A keveréket egy 
órára hűtőszekrénybe tesz
szük. Míg a tészta pihen, el
készítjük a feltétet: a paradi
csompürét kikeverjük a fok
hagymával, a fűszerekkel és 
az olajjal. A hagymát vékony 
szeletekre vágjuk, kis ola
jon megpároljuk. Két piz
zaformát vékonyan kiola
jozunk, kettéosztjuk a tész
tát, majd a lehűtött tésztát 
nedves kézzel belesimítjuk 
a formákba. Megkenjük az 
ízesített paradicsompürével, 
ráhalmozzuk a zöldségeket, 
megszórjuk reszelt sajttal, 
és 1520 perc alatt 200 fokra 
előmelegített sütőben kész
re sütjük.

A Rebbe RáSáb – a sliách mozgalom megteremtője
Sholom Dovber Schneersohn, 
a Rebbe Rásáb, vagyis az ötödik 
lubavicsi rebbe 1860ban, vagy is 
a teremtés 5621. évében született 
a fehér orosz or szá  gi Lu ba vicsban, 
a negyedik lu ba vi csi rebbe, a 
Ma haras néven ismert Smuel 
rabbi harmadik gyermekeként. 
Tizenkét éves korától kezdte le
jegyezni az édesapja által elmon
dott tanításokat a Chábád ha  
szidizmus filozófiájáról.

Édesapjuk 1882ben bekö
vet kezett korai halála után, báty  
ja, Schneur Zalman Aha ron 
rab bi lemondott javára a Rebbe 
tiszt ségéről, de a rebbe Rásáb 
még tizenegy évig nem fogadta 
azt hivatalosan. 

Sholom Dovber rabbit bri
liáns rendszerező tudósként is
merték, közel 2000 haszid ta
nítást adott élete során, sokan a 
Chábád haszi dizmus Maimoni

dé sze ként em legetik. Nagy figyel  
met fordított az egyszerű em  be
rekre, külön tanításokat adott 
azoknak, akik nem ismerték be
hatóan a haszid filozófiát. 

gatta az orosz zsidókat. A 1881
es moszkvai kiűzetés után üze
met alapított a földönfutóvá lett 
zsidók számára, hogy így bizto
sítson megélhetést nekik. Nagy 
fi gyelmet szentelt az orosz se
regben szolgáló zsidóknak, hogy 
a körülmények ellenére meg
tarthassák a vallási előírásokat. 

Kiállt a reformmozgalmak el
len a hagyományos zsidóság meg
tartásáért. Ő küldte az első sliá-
chokat, küldötteket a Kaukázus
ban élő zsidókhoz – ez a kezde mé 
 nyezés az alapja annak az egész 
világot lefedő küldött háló zat nak, 
amely a legeldugottabb zu gokba 
is elviszi a zsidóság lángját.

Az első világháború idején 
Rostovba menekült. Itt hunyt el 
hatvanéves korában, 1920ban. 
„Én elmegyek a mennyország
ba, az írásokat itt hagyom nek
tek” – mondta halálos ágyán. 

1897ben alapította meg első 
iskoláját, amelyben a Talmud ta
nulmányozása mellett haszid fi
lozófiát is tanultak a diákok. Ez 
az újszerű iskola volt az első 
Tomchei Tmim jesiva, amelynek 
jólképzett diákjai az elkövetkező 
évtizedekben őrizték és terjesz
tették a zsidóság lángját a szov
jet elnyomás ellenére is. 

Sholom Dovber rabbi a leg
kü lönbözőbb módokon támo

A rabbi válaszol

A szülő nő áldása
Tisztelt rabbi!
A múlt heti Gut sábeszben a 
gojmel bencsolásról volt szó. En-
nek kapcsán volna pár kérdésem. 
Egyrészt melyik az a betegség, ami 
után már áldást kell mondani, egy 
egyszerű megfázás is ilyen? Más-
részt úgy tudom, hogy frissen szült 
asszonyok is el szokták ezt mon-
dani, noha ez nem tartozik egyik 
esetbe sem a 107. zsoltárban emlí-
tett négyből. Ez hogyan zajlik?

Köszönöm, Ella

Kedves Ella!
A Sulchán áruch (OC 219:7.) rögzíti, 
hogy Németországban és Francia
országban az volt a szokás, hogy 
csak olyan sivatagi utazás után 
mondanak áldást, aminek során 
valóban veszélyes pusztaságon 
keltek át, pl. vadállatok vagy rab
lók találhatóak ott, de a pusztaság 
önmagában nem számított veszé
lyesnek. Hasonlóképpen a beteg
ségek kapcsán a RöMÁ azt írja (uo. 
8.), hogy csak életveszélyes beteg
ség után kell elmondani az áldást. 

Weltz Jiszráél rabbi (1887–
1974), aki 1949ig volt Budapes
ten az Ortodox Bét Din elnöke, 
feljegyezte (Divré Jiszráél responsum 1. 
kötet 44. fejezet), hogy Pest és Bécs 
közötti hajóút után nem volt szo
kás Birkát hágomel áldást mon
dani. Valószínűleg azért, mert 
nem olyan nagyon mély vízben 
megy a hajó és nem is nagyon tá
vol a vízparttól, ezért nem annyi
ra veszélyes. 

A szülés valóban nincs meg
említve a zsoltárban, de ez a be
tegségkategóriába tartozik, an
nak ellenére, hogy ez egy „öröm
betegség”, amiből fel kell, hogy 
épüljön. Ezenkívül – ahogy arról 
szó volt a korábbi cikkben – álta
lában minden életveszélyes hely
zetre ki kell terjeszteni az áldás
mondást, így erre is. 

Többféle szokás van arra, hogy  
a frissen szült nő miként tudja 
elmondani a hágomél áldást (Ét  
láledet 8:19.). Van, ahol összegyűj
te nek egy minjent ott, ahol az 
édesanya tartózkodik, és ő a min-

jen füle hallatára mond áldást. 
Máshol nem az áldást mond
ja el, helyette a minjen máárivot 
mond és annak az elején, ami
kor az előimádkozó felszólítja a 
közösséget a Borchura („Áldjá
tok az Örökkévalót, aki áldott!”  
– Sámuel imája – Zsidó imakönyv 139.  
oldal), és az anyuka minden jelen
lévővel együtt válaszol erre („Ál
dott az Örökkévaló, a meg ál
dott, örökkönörökké!”), az szol  
gál gojmel bencsolásként. Több 
magyar közösségben ezt a szo
kást követték. Megint máshol 
az anyuka első útja a zsinagógá
ba vezet a felépülése után, ahol 
szintén a Borchura válaszol (Zsi-
dó imaköny 49. vagy 84. oldalon). A 
Chábádban inkább ezt a szokást 
követik (lásd Sulchán Menáchem 1. 
kö tet 346–347. oldal). Mindenképp 
szo kás felhívni a Tórához az új
donsült apukát, aki a feleségé
re gondolva mondja a Borchu ál
dást (Mágén Ávrahám 282. fejezet vé
gén).

Oberlander Báruch


