
גוט שבת

KIADJA: CHABAD-LUBAVICS ZSIDÓ NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI EGYESÜLET

20. évfolyam 9. szám • Ára: 330 HUF • ב׳׳ה

Gyertyagyújtás Budapesten: 15:47 • פרשת תולדות • .17 .11 .2017 • כ׳׳ח חשון תשע׳׳ח • Szombat kimenetele: 16:55

Magyarul jelennek meg a Rebbe beszédei

Menáchem Mendel Schneerson 
rabbi, a hetedik lubavicsi rebbe 
a 20. század egyik legmegha
tározóbb zsidó vallási vezetője 
volt, akinek tanításai emberek 
tízezreit inspirálták arra, hogy 
visszatérjenek vallási gyökere
ikhez, megismerkedjenek őseik 
hagyományaival és befogadják a 
zsidó filozófia alapértékeit. 

Mostantól a magyar közön
ség is elsőkézből ismerkedhet  
meg a Rebbe gondolataival. A  
Chábád Lubavics Nevelési és Ok
tatási Egyesület ugyanis meg
kezd te a Rebbe beszédeit egy
befűző könyvsorozat, a Li ku té  
Szichot fordítását és publi kálását. 
„Sokféle módon lehet a zsidó
sághoz kapcsolódni, de nagyon 
fontosnak tartom azt, hogy a sa
ját zsidósága mindenkinek egy 
sze mélyes élmény legyen.” – 
mondta el kérdésünkre a köte
tek egyik fordítója, Kovács Jichák 
rabbinövendék. „A szichotok 
nagy részben járultak hozzá a 
sze mélyes kötődésem elmélyülé
séhez. Nagyon szeretném, ha erre 
másoknak is lehetősége lenne. Ez 
talán az egyik legfontosabb fel
adat, hogy az emberek a zsinagó

gákból az otthonukba érve is szel
lemi táplálékhoz jussanak, mert 
attól a pillanattól az már minden
kinek a személyes zsidósága és 
szellemispirituális élménye lesz.

A több mint három tucatnyi 
kötetet számláló, angolul és hé
berül is megjelent sorozat címe 
azt jelenti: „Összegyűjtött be
szédek”, és valóban, sem többet, 
sem kevesebbet nem nyújt az ol
vasónak, mint a Rebbe beszé
deinek leiratát. Nincs ennél au
tentikusabb forrás ahhoz, hogy 
megismerjük a Rebbe egyedül
álló magyarázatait a zsidóságról. 
A magyar fordítás tulajdonkép
pen az eredeti formájában, he
tente kiadott füzetekben jelente
ti meg a Rebbe beszédeit, melyek 
a sábáti és ünnepi haszid ösz
szejöveteleken, fárbrengeneken 
hangzottak el. Ezeket a beszé
deket különösen jó memóriával 
megáldott haszidok megjegyez
ték, majd a szombat, vagy az ün
nepnap kimenetele után leírták. 
A kész szövegeket a Rebbe ellen
őrizte, és lábjegyzetekkel látta 
el: hetente akár 18 órát is szánt 
ezeknek a lejegyzett beszédek
nek a tisztázására. 

A Rebbe hagyományos haszid 
diskurzusainak, a máámároknak 
a mély kabbalisztikus fejtege
tésével szemben a szichotok 
a hetitszakaszokhoz és ünne
pekhez kapcsolódó témákról 
szólnak. „Attól függően válto
zik a különböző szövegek hosz
sza, hogy mennyi előismere
tet feltételeznek a közönségtől.” 
– magyarázza Jichák, aki az an
gol fordítást használva folyama
tosan ellenőrzi a szöveget a hé
ber kiadásból – „És mivel a zsi
dó vallási irodalom alapnyelve 
a héber, világos hogy könnyeb
ben kezel bizonyos fogalmakat, 
mint mondjuk az angol nyelvű 
fordítás” 

A magyar fordítás nehézsé
gét gyakran éppen ezeknek a 
„szakkifejezéseknek” a magya
rázata adja. Ezekben különösen 
nagy segítség a két szerkesztő, 
Oberlander Báruch rabbi és Kö-
ves Slomó rabbi felügyelete. 

„Nagyon hálás vagyok ezért 
a lehetőségért, hogy egy olyan 
ember gondolatait fordíthatom 
magyar nyelvre, aki a világ zsi
dóságára korábban soha nem 
tapasztalt hatást gyakorolt.”

Maimonidész nyílt nap 
december 6-án

2017. december 6án szerdán 
reggel 8:00tól nyílt napot tart 
iskolánk. Az érdeklődő szü
lők, valamint a 7., 8. osztá
lyos diákok a próbaórák kere
tében betekintést kaphatnak a 
gimnázium interaktív tanítási 
módszereibe.

Ezeket az órákat próbálha
tod ki: angol, héber, matema
tika, judaisztika–zsidó filozó
fia. A látogatók nemcsak ta
náraikkal, de leendő iskolatár
saikkal  is találkozhatnak, és a 
velük való kötetlen beszélge
tés során még többet megtud
hatnak az iskola modern és 
nyitott, értékalapú közösségi 
szemléletéről, egyedi kerettan
tervéről.
A részvétel előzetes regisztráci-

óhoz kötött, jelentkezés 
és további információ: 

info@zsidogimnazium.hu 

Ösztöndíjprogram 
diákoknak!

A Zsidó Tudományok Sza
badegyeteme, a Chanosh Ala
pítvány jóvoltából ösztöndíjas 
programot biztosít a 1525 év 
közötti zsidó fiatalok számára. 
A program keretében anyagi
lag támogatjuk azokat a zsi
dó fiatalokat, akik szabadide
jük egy részét a héber nyelv 
és a zsidó tudományok meg
ismerésére fordítják. Heti két
szer két óra tanulás, havi akár 
55.000 Ft ösztöndíj!

Tavaszi szemeszter: 
2018. január 30. – május 24. 

hétfőn és szerdán este 68 óra 
között

Helyszín: Keren Or központ 
(1052 Budapest, 
Károly körút 20.)

Bővebb információ: 
06 70/3313355; 
atid@zsido.com;  

www.zstsz.hu
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3 Chájé Szárá

Sára temetése a Megváltás kezdete

I.
A testet nem legyőzni, hanem segíteni kell

bolizálja, azonban nehezebben érthető a 
következő verssor: „Amit mond neked 
Sára, hallgass a szavára.”d [Amely ebben 
az értelmezésben azt jelentené, hogy a lé-
leknek a testre kell hallgatnia. Hogyan le-
hetséges, hogy Ábrahámnak – a léleknek, 
sárára – a testre kell hallgatnia? Hát nem a 
lélek magasabb rendű, mint a test?]

A test „szamarának” terhe
2. Ismert a Báál sém tov kommentárja2 
a következő versre: „Ha látod gyűlölőd 
szamarát … [leroskadva terhe alatt, távol 
legyen tőled, hogy magára hagyjad, vele 
együtt segítsd fel!]”3

„Mikor látod a szamarat – [a sza-
már héberül חמור (chámor), amely szó 
ugyanazzal a gyökkel rendelkezik mint 
a חומר (chomer), amely anyagot jelent, 
így a vers úgy is értelmezhető, hogy] 
mikor anyagi (testies) dolgaidat látod,e 
a „gyűlölődet” láthatod bennük. Az em-
ber, Isten-szolgálatának a kezdeti sza-
kaszában, életünk kezdetén, testünk és 
lelkünk egymás ellenségeiként feszülnek 

a 1Mózes 23:2.
1 [Midrás háneelám, Zohár 1:22b.; Zohár chádás, Tiku
nim, 119b.] Lásd Salamon ben Áderet (a RáSBÁ) res-
ponzumát, 418. fejezet, Máámár Rábi Bánáj (Kuntresz 
Cemách cedek – Bává Bátrá).
b [Az elemek szó ebben az esetben nem a tudományos 
értelemben vett anyagi elemekre utal, hanem azon négy 
elemre, melyekből az Örökkévaló a világot teremtette, 
tehát a tűzre, levegőre, vízre és a földre. (Midrás Bámid

ábrahám és Sára, 
avagy a lélek és a test együttese
1. Eheti szakaszunk elején találjuk a kö-
vetkező szavakat: „És meghalt Sára Kir-
ját-Árbában, azaz Hebronban, Kánaán 
országában.”a

A Zohár könyvében olvassuk, hogy Sára 
a testet, míg Ábrahám a lelket szimbolizál-
ja,1 ennek értelmében pedig a következő-
képpen magyarázza a Zóhár a fenti verset: 
„És meghalt Sára” arra utal,ekmikor a test 
meghal; „Kirjat Arbában” (szó szerinti 
jelentése: a négyek városa) pedig arra a 
négy elemreb, amelyek a testet alkotják; 
„azaz Hebronban” meg a test élete során 
az előbb említett négy elem [testben tör-
ténő] egyesülését (מחובר – möchubár)c je-
leníti meg. Nos, mikor a test meghal – „és 
Ábrahám jött”, ez a lélek, „hogy meggyá-
szolja Sárát, és hogy elsirassa őt” – akkor 
a lélek sír, ugyanis még akkor is, amikor a 
test már nem él, földi élete után is, a lélek 
továbbra is kapcsolódik a lélekhez.

Eszerint az értelmezés szerint, melyben 
Sára a testet, Ábrahám meg a lelket szim-

bár rábá 14:12.; Zohár 2:24a.; Maimonidész, A Tóra 
alapjainak szabályai, 3. fejezet vége és 4. fejezet).]
c [A חברון (Hebron) szó az azonos gyökbetűkkel rendel-
kező חבר (chábár) szóra utal, ami egyesítést, összekap-
csolást jelent (lásd Torá slémá kommentárját a vershez).]
d [1Mózes 21:12.]
2 Idézve a Hájom jom svát 28. [Keter sém tov, kiegészí-
tések 16.]
3 [2Mózes 23:5.]
e [A chámor szó gyakran a chomer szóra való utalás.]
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Hetiszakasz
Egy kicsalt atyai áldás

Szakaszunkban – Toldot (1Mó- 
  zes 25:19–28:9.)  – Jákob és 
Ézsau felcseperedéséről olva
sunk, valamint arról, mi ként 
vet te meg Jákob az el ső szü lött
sé get egy tál lencséért, és ho
gyan csalta ki – anyja se gít
sé  gével – az atyai áldást, ami 
ere detileg Ézsaunak járt vol
na. Közben Izsák és Riv ká a 

fi liszteusok földjén ha son ló  
megpróbáltatáson men nek ke  
resztül, mint annak ide jén  
Ábrahám és Sára. A sza kasz 
vé gén Jákob elindul nagy  
bátyjához, Lábánhoz Mezopo
támiába, hogy lányai közül fe
leséget válasszon magának, és 
egyben eltűnjön egy időre a 
bosszút forraló Ézsau elől.

Zsidó híradó
Miskolcon osztott ételt a CEDEK

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 15:45: Délutániesti ima (a Keren Orban, Károly krt. 20.)
Péntek: 13:00 Délutáni ima (a Keren Orban); 
  17:00: Bukott művészek hagyatéka – élvezhetjük-e a bűnösök alkotásait? 
(Oberlander Báruch rabbi előadása); 18:00: Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás, 9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  15:30: 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

Eheti szakaszunkban olvassuk, 
hogyan járt túl Jákob báty
ja eszén, megszerezve ezzel az 
atyai áldásokat. Ézsau csalódása 
és dühe persze óriási volt, hi
szen már évtizedek óta tettette 
apja előtt a jámbort, hogy Izsák 
is elhiggye, fia érdemes az ál
dásokra. A nagy vadász, a talp
raesett Ézsau óriási kudarcnak 
élte meg, hogy a szende, „jófiú” 
öccse így kicselezte.

Azonban az is figyelem
re méltó, hogy a gyilkos, nőket 
erőszakoló Ézsau, akit látszó
lag csak a hasa megtömése tu
dott lázba hozni, milyen mohón 
kergette egy valódi cádiknak, 
Izsáknak az elismerését, akinek 
élete és tettei Ézsau életének a 
tökéletes antitézise volt.

Ézsau zsidó anyától született, 
így a zsidók isteni lelkét örököl
ve veleszületett adottsága volt az 
Örökkévalóban való hit. Azon
ban ez önmagában még nem 
elég.

Ézsau életének a kisiklása 
nem a képességein vagy a ne
veltetésén múlott, hanem a sa
ját, szabad akaratából megho
zott döntésein. Hiába hitt Isten
ben, ha ezt a hitet nem támogat
ta meg az Isten által megszabott 
életforma megőrzésével.

Nem elég hinni!

Önmagában véve a hitünk 
nem elegendő ahhoz, hogy vi
lágunkat egy jobb hellyé változ
tassuk, ahol Isten is érdemesnek 
látja megmutatni magát. Ehhez 
tettekre van szükség, valódi, ke
mény munkára.

Az Ézsau bukását okozó té
nyezők a mai napig velünk van
nak, és mindennapos kihívása
inkat képezik. A legtöbb ember 
tudja, hogy mi lenne a számá
ra üdvözítő életforma, tudás
ból nincs hiány. A kivitelezés
hez szükséges akaraterő az, ami 
a legtöbbször hiányzik, hogy ezt 
a tudást tettekre váltsuk.

Éppen ezért sosem feledkez
hetünk meg arról, hogy csak
is a Tóra tanulásán és a micvák 
megtartásán keresztül tudjuk 
ezt a világot olyan hellyé változ
tatni, ahol Isten is otthon érzi 
magát.

A hit nem a munkánk ered
ménye. Olyan adottság az, 
amely minden zsidónak osztály
részül jutott. A kemény, kitartó 
munka az, amivel érdemessé vá
lunk Isten áldására, és a messiá
si kor beköszöntére.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Naftali Silberberg rabbi 

írása nyomán

Ötszáz adag meleg étellel lát
ták vendégül a rászoruló
kat Miskolcon az EMIH iz
raelita szeretetszolgálatának, 
a CEDEKnek az önkéntesei. 
Másodszor rendezett a szer
vezet ételosztást ÉszakMa
gyarország legnagyobb váro
sában, és ahogy Szilágyi Nóra, 
a szeretetszolgálat vezetője fo
galmazott, sajnos ismét nagy 
sikerrel. „A fővárosban sok 
hajléktalan vendégünk is van, 
Miskolcon leginkább nyugdí
jasok és kisgyerekes családok 
jöttek.” – tudtuk meg tőle. 

A megyeszékhelyen he
lyi önkéntesek és Budapestről 
érkezett segítők közösen dol
goztak az ételosztáson, ahol 
helyben főzött marhahúsos 
pusztapörkölttel, uborkával, 
friss kenyérrel és gyümölccsel 

várták az embereket. A máju
si és a novemberi ételosztás si
kere arra sarkallja a szervező
ket, hogy még több segítséget 
nyújtsanak a rászorulóknak. 
Így azt tervezik, hogy rend
szeresítik és gyakoribbá teszik 
a miskolci ételosztást.

Emellett a debreceni 
EMIH is érdeklődik a lehe
tőségekről, feltehetően az al
földi város lesz a követke
ző helyszín, ahol meleg étel
lel, és figyelmes beszélgetés
sel várják majd vendégeiket 
a szeretetszolgálat segítői. 
Hiszen az ételosztáson – a 
CEDEK hagyományaihoz hí
ven – az étel mellé beszélge
tés is jár. Ez a fajta lelki táplá
lék éppen olyan fontos a éte
lért sorban állóknak, mint a 
finom főtt étel. 
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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 

Útmutatás egy „egyszerű zsidótól”
Ávráhám Pinternek hívnak. A 
franciaországi Tarbesban szü
lettem 1940ben, holokauszt 
túl élő családban. A családom 
eredetileg a lengyelországi Ga
líciából származik, és a pog
romok elől menekültek onnan 
Berlinbe, amíg aztán onnan is 
menekülniük kellett a nácik 
elől. Születésem után mindany
nyian Amerikába emigráltunk, 
és Brooklyn Williamsburg ne
gyedében telepedtünk le

Apám, aki az 1930es évek 
elején Berlinben élt fiatalem
berként, abban a hatalmas sze
rencsében részesült, hogy nem
zedékének legkiválóbb veze
tői közül néhánnyal közvetlen 
kap csolata volt. Közülük ki
emelkedik Chaim Heller rabbi, 
a híres – Maimonidész sorrend
jét követő – Széfer Hámicvosz 
írója. Heller rabbit világszínvo
nalú zseniként ismerték, és so
kan, többek közt nagyszerű tu
dósok is, igyekeztek a környeze
tébe kerülni, különleges figye
lemmel és tisztelettel követték 
őt, és keresték a lehetőséget, 
hogy vele együtt tanuljanak, bár 
ez csak keveseknek adatott meg.

Heller rabbi legbelsőbb kö
reihez tartozott többek közt  
Me nachem Mendel Schneerson 
rabbi, a későbbi lubavicsi Reb
be, valamint Jo seph Ber Solo
veitchik rabbi, akiből aztán a 
Yeshiva University rabbi sze mi
náriumának ros jesivája lett. So
loveitchik rabbi mesélte nekem a 
következő történetet az apámról:

Abban az időben apám kü
lönleges memóriával és nagyon
nagyon jó fejjel megáldott, fia
tal hászid diák volt. Egy napon 
bement Hellre rabbi termébe, és 
megpróbálta elkapni a nagy ta
nító tekintetét. Amikor végre si
kerrel járt, Heller rabbi odain
tette őt magához, és azt kérdez
te tőle: „Fiatalember, mit keres 
maga itt?”

Apám így válaszolt: „A taná
rom küldött, hogy felszedjem a 
tudás néhány morzsáját.”

„Ki a tanárod?” – kérdezte 
Heller rabbi.

„Chaim Tobias rabbi” – felel
te apám, megnevezve a Kesser 
TorahRadomsker jesivahálózat 
ros jesiváját.

Ahogy meghallotta a nevet, 
Heller rabbi kihúzta magát, és 
egyenesen állt, hogy kimutas
sa tiszteletét apám tanára iránt, 
majd nekilátott, hogy próbára 
tegye apám tóratudását. „Mit is 
kérdezhetnék tőled?” kezdte. 
Apám, aki akkor még fiatal volt, 
felelt neki (egyes szám harma
dik személyben, ahogyan egy 
bölcset szokás megszólítani): „A 

Ezt észben tartva a követke
ző történet még inkább meg
döbbentő:

A családom 1955ben költö
zött Crown Heightsbe, és édes
anyám meghívta a szüleit – az én 
nagyszüleimet –, hogy látogas
sák meg új otthonunkat. Idős eu
rópai emberek voltak, úgymond 
„zöldfülűek”, akik csak nemrég 
szálltak le a hajóról. Felszálltak a 

rabbi azt kérdezhet tőlem, amit 
csak szeretne.”

„Valóban?” – kérdezte a meg
lepett Heller rabbi, de szaván 
fogta a fiatalembert, és egy kü
lönösen bonyolult talmudi sza
kasz jelentése felől érdeklődött. 
Apám szemrebbenés nélkül fo
gott bele a szöveghez tartozó 
különféle kommentárok idézé
sébe.

Amikor végzett, így szólt 
Heller rabbi: „Itt maradhatsz, ki
álltad a próbát. Tagja lehetsz en
nek a csoportnak. És ha bármi
kor nehézségeid támadnának, 
fordulj e két oroszlánhoz” – mu
tatott Schneerson rabbira, a jö
vőbeni Rebbére és Soloveitchik 
rabbira.

Később, amikor apám saját 
jogán is híres lett, ritkán osz
togatott dicséretet másoknak,  
de elmondta nekem, hogy a 
Reb bével való berlini találkozá
sai során betekinthetett az ő 
nagy szerűségébe. Kijelentette: 
„Ta  núsíthatom, hogy a Rebbe 
min dent tud, amit a Tóráról 
tud ni kell. Semmi nincs, amit 
nem tud.”

New Yorki metróra, és a Kings
ton Avenuenál szálltak le, pon
tosan szemben a Chábád főha
diszállással az Eastern Parkway 
770es száma alatt.

Ahogy feljöttek a metróból, 
az utca páros oldalán találták 
magukat, a mi házunk pedig a 
páratlan oldalon állt, és ők kis
sé összezavarodtak. Az Eastern 
Parkway nagyon széles egy bizo
nyos ponton, nyolc sáv, és mind
két oldalon egyegy járdaszi
get. Nézegették a házszámokat, 
de nem tudták, merre indulja
nak. Megláttak egy zsidónak ki
néző járókelőt – szakálla volt és 
a Tórával foglalkozó könyvet ci
pelt –, és nagyapám jiddisül szó
lította meg: „A lányom és a ve
jem, Pinchas Pinter rabbi most 
költöztek ide, de nem tudom, hol 
van a házuk.” A férfi megkérdez
te, hogy tudjáke a házszámot, és 
amikor megmondták neki, azt 
felelte, hogy megmutatja nekik.

Együtt átszelték az egész ha
talmas utat, és elkísérte őket 
egészen a megfelelő házig. Ami
kor megérkeztek, az öcsém, aki 
az ablaknál állt, megdöbbent a 

látványtól. Amikor beléptek a 
lakásunkba, megkérdezte tő
lük, hogy tudjáke, ki kísérte 
őket egészen addig. Azt mondta 
a nagyapám: „Nem. Egy kedves 
zsidó, akivel találkoztam. Meg
mondtam neki, hogy ezt a házat 
keressük, és idekísért. Nagyon 
rendes volt tőle.”

„Zeide [nagypapa], tudod ki 
volt az a zsidó?!” – „Nem.” – „Ő 
a lubávicsi Rebbe!”

A nagyapám nem akar
ta elhinni. Azt mondta: „Olyan 
Rebbe, aki kíséret nélkül jár? 
Aki úgy viselkedik, mint egy 
egyszerű ember? Aki másoknak 
segít átmenni az úttesten? Mi
csoda Rebbe ez?”

Nagyapám nem tudta, hogy 
ez volt a Rebbe szokásos visel
kedése. A saját szememmel lát
tam sokszor, ahogy bemegy a 
sarki boltba tejet és újságot vá
sárolni az édesanyjának, aki ak
koriban a Kingston Avenue és a 
President Street saskán lakott. 
Rengetegszer láttam, hogy ezt 
teszi, és aztán egyedül elsétál az 
anyjához, hogy elvigye neki a 
vásároltakat.

Másoktól is hallottam hason
ló történeteket. Shur rebecen 
Avraham Shur rabbi felesége 
mesélte, hogy amikor a Rebbe 
a New York Avenue egyik épü
letében lakott, látta, amint segít 
egy várandós asszonynak, Mrs. 
Pletcheniknek beszállni a cso
magjaival a liftbe. Az asszony 
lifttel ment fel, de a Rebbe a lép
csőt vette igénybe. 

Ilyen Rebbe volt ő.
Avraham Pinter rabbi több 

jesiva igazgatójaként dolgozott 
New Yorkban és környékén, töb
bek között a miri jesiva, a Chaim 
Berlin jesiva,a Shaarei Torah és 
a Chofetz Chaim jesiva vezetője 
volt. A Midtown Manhattan is
kolai körzet főfelügyelőjeként is 
szolgált. Az interjú az otthoná
ban készült 2008 májusában.

Avraham Pinter rabbi

Avraham Pinter

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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My name is Avraham Pinter. I was born in 1940 in 
Tarbes, France, to a family of Holocaust survivors. 
They were originally from Galicia, Poland, which 

they fled to escape the pogroms. And then they lived for 
a time in Berlin, Germany, until they ran to escape the 
Nazis. Eventually, after I was born, we all made our way 
to America and settled in Williamsburg, Brooklyn. 

While my father was a youngster living in Berlin in the 
early 1930s, he had the great fortune to find himself in the 
company of some of the most esteemed leaders of his 
generation, notably Rabbi Chaim Heller, who wrote the 
famous Sefer HaMitzvos based on the order first proposed 
by Maimonides. 

Rabbi Heller was known as a world-class genius, and 
many people — some of whom were great scholars in 
their own right — gravitated to him, treated him with 
utmost reverence and sought admittance into his study 
hall, though only a select few made it inside.

Two of those that were part of Rabbi Heller’s inner circle 

in Berlin were Rabbi Menachem Mendel Schneerson, who 
would later become the Lubavitcher Rebbe, and Rabbi 
Joseph Ber Soloveitchik, who would later become Rosh 
Yeshiva of the rabbinical school at Yeshiva University. 
Indeed, it was Rabbi Soloveitchik who related to me the 
following story about my father.

At the time my father was a young chasidic student gifted 
with a phenomenal memory and a very, very good head; 
one day he came into Rabbi Heller’s study hall and tried to 
catch the great teacher’s eye. When he finally succeeded, 
Rabbi Heller called him over and asked, “Young man, what 
are you looking for here?”

My father answered, “My teacher sent me here to glean 
bits and pieces of knowledge.” 

“Who is your teacher?”, Rabbi Heller asked.

“Rabbi Chaim Tobias,” my father answered, naming 
the Rosh Yeshiva of Kesser Torah Radomsker Yeshiva 
network.

When he heard the name, Rabbi Heller stood straight up 
to show reverence to my father’s teacher, and then he 
proposed to quiz my father on his Torah knowledge. He 
began with, “What can I ask you?”

My father, being young, answered (speaking in the third 
person as was customary when addressing a sage), “The 
Rabbi can ask me whatever he wants.”

“Is that so?” Rabbi Heller was surprised, but taking him at 
his word, selected a very difficult Talmudic passage and 
asked him the meaning. 

Without batting an eyelash, my father began an impressive 
recitation of the various commentaries on this particular 
passage. 

When he was through, Rabbi Heller said, “You can remain 
here. You passed the test. You can be part of this group. 
And, if you have any difficulties, you can ask these two 
lions.” With that he pointed to Rabbi Schneerson, the 



4 2017. november 17.

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

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!

Kóser konyha
Bárány kebab
Tojásmentes, húsos

1 kg darált bárányhús
½ citrom leve
Só, ízlés szerint
2 ek. étolaj
3 -4 ek. apróra vágott, 
  friss koriander
6 gerezd fokhagyma 
  összetörve
1-1 kk. őrölt koriander, 
  római kömény, bors
Csípős kebabhoz: néhány 
  kis chillipaprika kimagozva, 
  apróra vágva, 
  vagy ½ kk. chillipehely

A húst tálba helyezzük, hoz
záadjuk a folyékony hozzá
valókat, majd sorban a fű
szereket. Egységes masszává 
keverjük. Nedves kézzel kö
vér virsliformákat készítünk 
a húsból, kicsit összenyom
kodjuk. A kebabok min
den oldalát megkenjük olaj
jal, és grillrácsra helyezve, 
forró parázs fölött 78 perc 
alatt megsütjük. Tűzhetünk 
a kebabokba nyársat, de el
készíthetjük húspogácsa
ként is.

A bárányhús természete
sen szigorú kósersági igazo
lást igényel, a többi hozzáva
ló közül a friss korianderre 
kell odafigyelnünk: felhasz
nálás előtt vízbe áztatjuk, 
majd átvizsgáljuk, nehogy a 
levelekről bogár kerüljön az 
ételbe.  

Mázl tov, Náchmán és Chani!
November 11én, vasárnap a ma 
 gyarországi barátok és ismerő
sök is osztozhattak az Oberlan-
der család örömében, mi vel Bu   
dapesten is rendeztek egy ün
nepséget Náhcmán fiuk eljegy
zése alkalmából. Az ünnepségre 
Budapestre érkezett a menyasz
szonnyal két nővére és az édes
apja is. 

Náchmán Oroszországban, 
Iz raelben és Kanadában folyta
tott rabbinikus tanulmányai 
után tavalyelőtt költözött vissza 
Bu dapestre, ahol édesapjának, a 
Bu dapesti Ortodox Rabbinátus 
ve zetőjének, Oberlander Báruch 
rab binak segít a Magyarorszá
gon gyártott kóser termékek el

lenőrzésében. A menyasszony 
Cha ni Vorst, Rotterdomi egyko
ri főrabbijának unokája. A csa
lád az izraeli Kiryat Malachiban 
él, ahol Chani édesapja, Shelomo 
Vorst szoferként, Tóramásoló
ként dolgozik. Chani édesany
ja két éve hunyt el. Az ő felme
női Magyarországról költöztek 

Izraelbe: a Wertheimer család a 
Nyíregyházától nem messze fek
vő Balkányból, a Berkovics csa-
lád pedig a mai Szlovákia terüle
tén található Szenicéből szárma
zik. Az esküvőre Isten segítségé
vel december 31én kerül sor, az 
izraeli Kfár Chábádban, melyre 
mindenkit szeretettel várnak!

A rabbi válaszol

Eljegyzés, de gyűrű nélkül 
Ezen a héten az ünnepség kap-
csán az eljegyzés legismertebb 
tárgyáról, a jegygyűrűről és az 
ehhez kapcsolódó szokásokról 
kérdeztük Oberlander rabbit. 

A talmudi korban akár egy tel
jes év is eltelhetett az eljegyzés 
és az esküvő között (Ktubot 57a.). 
De lassan már évezredes szokás, 
hogy az eljegyzést közvetlenül az 
esküvő előtt kötik meg (Hátákánot 
böJiszráél 3. kötet 370–371. oldal), töb
bek között azért, hogy ne legyen 
idő a két szertartás között, ami 
alatt akár külső, akár belső okok 
miatt nem történik meg az eskü
vő, és el kell válnia a párnak (lásd 
Maimonidész, A házasság szabályai 1:3.). 
A mai eljegyzések valójában csak 
arról szólnak, hogy bejelentik a 
házasodási szándékukat a felek.

A valódi eljegyzéshez bár
milyen, 1 prutánál (kb 10 Ft) 
nagyobb értékű tárgy átadásá
ra van szükség. A Talmud (lásd 
Kidusin 3a. végén, 11a.) nem fogad
ja el azt a véleményt, ami kötele

zővé tette volna, hogy nagyobb 
értékű tárggyal jegyezzék el a 
menyasszonyt, hiszen ha már 
értékről van szó, akkor valójá
ban a lány értéke felbecsülhe
tetlen.  A Sulchán áruchban (EH 
27:1.) a RöMÁ idézi a Kabbalát 
(Tikuné Zohár, 5. tikun eleje), hogy 
bár bármit át lehet adni eljegy
zéshez, de mégis gyűrűt adnak 
(lásd még 1Mózes 24:22., Ezrá 2:43., 
Aryeh Kaplan: Made in Heaven 48. ol
dal), amit viselni lehet és egyér
telműen mutatja, hogy a lány el 
van jegyezve (Széfer háchinuch 552. 
parancsolat).  Ehhez sima karika
gyűrűt használnak, nem köve
set, nehogy félreértés legyen a 
gyűrű értékét illetően, ami meg
kérdőjelezheti akár magát az el
jegyzést is (SÁ uo. 31:2.). 

Vallásos körökben szokás, 
hogy ezen a szimbolikus el
jegyzési ünnepségen ajándékot 
ad a vőlegény menyasszonynak 
(Nité Gávriél, Siduchim 33:5.). Fon
tos, hogy mindkét fél megért
se, hogy ez csak ajándék és nem 

az eljegyzés záloga (lásd SÁ uo. 
45:1.). Ha ugyanis egyértelműen 
eljegyzési szándékkal, két tanú 
előtt adná a menyasszony kezé
be a vőlegény az ajándékot, az 
eljegyzésnek számítana, akkor 
is, ha nem mondja ki a hagyo
mányos eljegyzési formulát (SÁ 
uo. 27:1.). Nővérem eljegyzése
kor láttam azt a szokást, hogy az 
ajándékot nem a menyasszony 
kezébe adja a vőlegény, csak le
teszi elé az asztalra (Minhág Jiszráél 
Torá, EH 73–74. oldal). 

Sok helyen ez az eljegyzé
si ajándék egy drágaköves gyű  
rű (lásd Nité Gávriél uo. 2.), a Chá
bádban – a Rebbe javaslatára 
(Sul chán Menáchem 6. kötet 145. ol
dal, Nité Gávriél uo. 3.), a félreérté
se ket elkerülendő – valami
lyen más ékszer. (Természete
sen a Chábád menyasszonyok 
sem maradnak le a hagyomá
nyos köves gyűrűről, azt az es
küvői szertartás után a chéder ji-
chudban adja át a vőlegény.)

Oberlander Báruch


