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ALEfKIDS 
angol napközi

2018. augusztus 6-31.
Hétfőtől–péntekig: 

9-17 óra között
Ne csak tanulj, beszélj is angolul!
Az AlefKids minőségi gyerek-
programjai nyáron sem szüne-
telnek! Nyári angol nyelvű nap-
közit indítunk 4-12 éveseknek 
Óbudán 2018. augusztus 6-31. 
között szakképzett pedagógu-
sok, angol anyanyelvi tanár ve-
zetésével.
Akár egy hétre is jelentkezhetsz!

JELENTKEZÉS:
alefkids1@gmail.com

www.alefkids.hu
+36 30 545 1864

Június 30-ig 10% kedvezmény!
Teljes hónap (augusztus 6-31.): 

108 000 Ft
Egy tetszőleges hét: 36 000 Ft

Sóletfesztivál
Budapest kóser 
gasztro-ünnepe

2018-ban negyedik alkalom-
mal kerül megrendezésre a 
nép szerű zsidó gasztrofesztivál 
a belváros szívében, a Kazinczy 
utcában. A résztvevők nem-
csak négy különböző ország 
só letjét, hanem számos más 
tra dicionális zsidó ételt és italt 
is megkóstolhatnak, ezen túl 
be pillantást nyerhetnek a kó-
ser konyha és zsidó élet rejtel-
meibe. Az EMIH által szerve-
zett egész napos fesztiválon a 
gasztronómiai élmények mel-
lett élő koncertek, gyermek-
foglalkozások, kulturális prog-
ramok várják az érdeklődőket.

Időpont: 
2018. augusztus 26-án, 

11-21 óra között
Helyszín: 1075 Budapest, 

Kazinczy utca – a Király utca 
és Wesselényi utca közötti 

szakaszon
A rendezvény ingyenes!
www.soletfesztival.hu

A foci világbajnokság zsidó szemmel

Chaim Danziger rabbi a a rosztovi stadionnál

Az elmúlt hetekben a világ egy 
jelentős része focilázban égett: a 
vébé egymillió látogatót vonzott 
Oroszországba, közülük tíz ez  - 
ren érkeztek Izraelből, több ezer 
zsidó turista pedig a világ más 
vi dékeiről. A meccsek helyszí-
nei közelében levő Chábád köz - 
pontok teljes erőbedobással ké-
szültek a látogatók rohamára. 
(Oroszország közel ötven váro-
sá  ban élnek lubavicsi küldöttek 
és tartanak fenn különböző in-
téz ményeket). 

„Új-Zélandból, Argentínából  
és Kanadából is sok vendégünk 
érkezett. Az emberek elsősor-
ban kóser élelmiszerért, vagy 
imád kozni jöttek” – nyilatkoz-
ta Mordechai Weisberg rabbi, 
a moszkvai Chábád-Lubavics 
köz  pont igazgatója. A Marina 
Ro  scha negyedben levő héteme-
letes zsidó közösségi központot a 
FIFA elnöke, Gianni Infantini is  
meglátogatta. 

A stadionnal szemben álló 
rosztovi zsinagóga vezetője, 
Cha im Danzinger rabbi nagyon 
örült a vébének. „Errefelé általá-
ban csak a rabbi … tudja, ho-
gyan kell imádkozni. Ezért a he-
lyieknek nagy élmény olyan zsi-
dókkal találkozni, akik éppen a 
vakációjukat töltik, de közben 
időt szakítanak arra, hogy el-
jöjjenek a zsinagógába, ahol tfi-
lin  ben és tálitban imádkoznak”. 
A főleg Izraelből, Uruguayból és 
Brazíliából érkező zsidók közül 
sokan felkeresték az ötödik lu ba-
vicsi rebbe, Sálom Dov Ber rab-
bi sírját a rosztovi zsidó teme- 
tőben.

Mint mindenből a világon, 
a fociból is levonhatunk tanul-
ságokat, ahogy tette azt a lu ba-
vi csi Rebbe, Menáchem Men-
del Schneerson rabbi 1954-ben, 
amikor egy bár micva előtt ál ló 
fiú kereste fel őt áldásért. A Reb-
be megkérdezte a fiút, melyik a 

kedvenc sportja, mire ő azt felel-
te, a foci. 

– Szoktál focizni a barátaid-
dal? – kérdezte a Rebbe.

– Igen.
– És szoktad nézni a profik 

meccseit?
– Hát persze.
– És mi a különbség köztetek 

és a profik játéka között?
– Az, Rebbe, hogy amikor mi 

játszunk, az csak játék, amikor 
a profik játszanak, akkor vérre 
megy. 

– A te szíved olyan, mint egy 
ha talmas focipálya – mondta a 
Reb be mosolyogva. – A két csapat 
nem más, mint a jécer tov (a jóra 
való hajlam) és a jécer hárá (ami 
a rosszra késztet). Amit mos ta-
náig csináltak, az csak játék volt,  
de mostantól vérre megy a küz-
de  lem. És ne feledd: ahogy a foci-
ban is, a jobb csapat nyer. Ha 
tény leg akarod, mindig legyőzhe-
ted a benned bujkáló jécer hárát. 
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Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 20.15 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 18.30 Hogyan lett Rabbi Ilai egyéni „gyász-szokásaiból” a zsidóság legszomorúbb 
három hete? (Faith Áser előadása); 19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  19.45 Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30 Reggeli ima
Péntek: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15 Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus

Hetiszakasz
A nép hadba vonul

Ezen a héten két hetiszakaszt ol-
vasunk. Mátot (4Mózes 30:2–
32:42.) szakasza elsősorban a fo - 
 gadalmak érvényességé ről, majd  
a Midján elleni bün te  tőexpe-
dícióról szól. Utána össze  szá - 
molják a zsákmányt, és abból  
oadadják a ko ha ni ták nak és a  
levitáknak a nekik já ró részt.  
Ezek után a hadsereg tiszt  jei  
és katonái önkéntesen ada  koz - 
nak az általuk zsák má nyolt ék - 
szerekből, mi vel a harcok során 
egyiküknek sem esett bántódá-
sa. Ez után Reu vén és Gád tör zsei 
azt kérik, ad ják nekik a Transz-
jordániában el foglalt te rületeket, 

ahol dús le gelők vannak, és ne 
kelljen át kelniük a Jordánon. 
Mó zes először felhá borodik 
ké résükön, majd beleegyezik, 
az zal a feltétel lel, hogy a két 
törzs harc képes fér fiai vegye-
nek részt a honfoglaló háború-
ban.

A negyedik könyv utolsó 
sza  kasza – Mászé (4Mózes 33–
36.) – a pusztaságbeli 40 éves 
ván  dorlás térképét rajzolja 
meg, felsorolja a vezetők név-
sorát, akik majd az Országot 
fel osztják a törzsek között és 
meg ismétli a menedékváro-
sok kijelölésének kötelességét.

Zsidó híradó
Magyar deportáltak emlékművét 

avatták fel Lettországban

Latorcai Csaba, az Emberi  
Erőforrások Minisztériumá-
nak köz igazgatási államtitká-
ra az MTI-nek adott nyilatko-
za tában felidézte: több ezer 
ma gyar zsidó nőt deportáltak 
Ausch witzon keresztül Lettor-
szágba, jórészük a munkatá-
borokban lelte halálát. Beszélt 
arról is, hogy jelenleg is zajla-
nak a magyar zsidó áldozatok 
számát és személyazonosságát 
vizsgáló lettországi kutatások. 

Az emlékmű Valda Malé-
ja lett szobrásznő alkotása, aki 
sajnos a szobor átadá sát már 

nem élhette meg. A tal pa zat tal 
együtt két méter ma gas em- 
lékmű két, egymásba roskadó 
női alakot formáz. 

Július 4-én tartják a holoka-
uszt lettországi áldozatainak 
emléknapját: 1941-ben az or-
szágot megszálló németek ezen 
a napon gyújtottak rá egy zsina-
gógát a benne imádkozókra. A 
holokauszt idején mintegy 70 
ezer zsidó származású lett em-
bert gyilkoltak meg, valamint 
25 ezer nyugat-európai  zsidót, 
akiket a nácik ide deportáltak 
az ország megszállása után.

Messiási vízió: gyógyír a sivatagban

Dupla hetiszakaszunk első felé-
ben, a Mátot felolvasásának az 
elején a következő parancsolatot 
olvassuk: „és meghallja az atyja 
az ő [lányának a] fogadalmát 
vagy megszorítását, amellyel 
megkötötte magát1... Ha azon-
ban megtiltja az atyja neki, amely 
napon meghallja, minden fo-
gadalmai és megszorításai, me - 
lyekkel megkötötte magát, nem 
állnak fenn.”2

Snéor Zálmán rabbi, a Chá-
bád mozgalom megalapítója, 
vagy ahogy haszidjai hívták, az 
Ál ter rebbe, a fent idézett verset 
az alábbiak szerint értelmezi3: az 
„atya” kifejezés Istenre, a „lá nya” 
pedig Izrael közösségére utal, 
míg a „fogadalom” az evilági, fi-
zikai, földi vágyainkat jeleníti 
meg. Ugyanis, éppen úgy, ahogy 
egy magunkra vállalt fogadalom-
mal bizonyos kötelmet vállalunk 
magunkra, pontosan úgy kötnek 
meg bennünket evilági vágyaink 
a spirituális szabadságunk eléré-
sében. Ha tehát Isten megtiltja 
számunkra ezen fogadalom ma-
gunkra vételét, az nem mást je-
lent, mint hogy valójában felsza-
badít ezen terhek, béklyók alól.

A dupla hetiszakasz második 
felének, a Mászének a mélyebb 

vetületét is a haszid filozófia ma-
gyarázatán keresztül érthetjük 
meg jobban. Ebben a megköze-
lí  tésben pedig a Másze szaka-
sza – amely a sivatagban meg-
tett ván dorlás állomásait sorolja 
fel – tu lajdonképpen az embe ri 
lélek egy állapotát írja körül. A 
sivatagban szárazság van, ahol 
nem terem élet. Ez az egyes em-
ber szintjére levetítve azt az ál la-
pot tükrözi, amikor a lélek is ki-
szárad az éltető Istennek, a spi-
ritualitás érzékelésének hiányá-
ban, s bolyongva keres magának 
valami éltető nedvességet az élet 
sivatagában.

A két magyarázat közti ösz-
szefüggés világos: Isten már na-
gyon szeretné, hogy odaadhassa 
ígért jussunkat, s elküldje a Mes-
siást, hogy általa megváltson 
minket. És bár ehhez kész min-
den segítséget megadni, helyet-
tünk nem léphet: nekünk kell 
kilépni személyes sivatagunk-
ból, hogy a tejjel-mézzel folyó 
országba érjünk.

Kovács Jichák 
rabbinövendék írása

1 4Mózes 30:5.
2 Uo. 30:6.
3 Likuté Torá, Mátot, 85a.
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Velem és a Rebbével történt

Lázadóból haszid
1975-ben, hat év kapcsolatot 
követően Rodney (Dr. Rodney 
Unterslak) és én összeházasod-
tunk. Abban az időben sem-
milyen kapcsolatunk nem volt 
a zsidósággal. Három évvel az 
esküvőnk után Rodney-t be 
akarták sorozni a dél-afrikai 
hadseregbe. 

Akkor már terhes voltam az 
első gyermekünkkel, így úgy 
döntöttünk, hogy a sorozás elől 
Londonba emigrálunk. Lon-
donban közösen béreltünk há-
zat egy házaspárral, Alon és Re-
na Teegerrel, akik közeli jó bará-
taink voltak. Ők is Dél-Afriká-
ból költöztek Londonba néhány 
évvel korábban, és időközben 
vallásosak lettek.

Csak azzal a feltétellel egyez-
tek bele abba, hogy odaköltöz-
zünk, hogy mi is kóser konyhát 
fogunk vezetni, és a jelenlétük-
ben nem szegjük meg a szombati 
előírásokat. Mindenbe örömmel 
beleegyeztünk, mert sokat szá-
mított nekünk, hogy ismerősök 
támogatásával kezdhetjük meg 
az életünket egy ismeretlen kör-
nyezetben. Egyáltalán nem is-
mertem Londont, és valójában 
nem is akartam elhagyni Dél-Af-
rikát, ahol az egész családom élt.

Rodney elkezdett Tóra-elő-
adásokat látogatni Alonnal, és 
hamarosan megtalálta, amit 
mindig is keresett. Egyik reg-
gel, mielőtt elment volna tanul-
ni, azt vettem észre, hogy ritu-
álisan megmossa a kezeit, majd 
ciceszt ölt magára. Nem voltam 
boldog, mert nem akartam ilyen 
életet élni. Nem csak elleneztem 
a dolgot, hanem egyenesen lá-
zadtam ellene. Szombaton di-
rekt leültem tévét nézni, levele-
ket írtam és felhívtam anyámat, 
csak hogy megszegjem az elő-
írásokat, és ezzel megerősítsem 
az álláspontomat.

A dolog addig fajult, hogy 
végül Rodney az egész szomba-
tot a zsinagógában töltötte, csak 
hogy ne kelljen szembesülnie a 

viselkedésemmel. Végül Rodney 
ultimátumot adott: ha nem le-
szek hajlandó erőfeszítéseket 
tenni, hogy kipróbáljuk ezt az 
új életmódot, akkor el fog hagy-
ni. Nagyon komolyan elhatároz-
ta magát.

Ezt követően Rodney eluta-
zott a Rebbéhez New Yorkba. Ír-
tam egy levelet, és megkértem, 

és elvezetett a családi életünk 
teljes átformálásához.

Közöltem Rodneyval, hogy 
vissza akarok költözni Dél-Afri-
kába, még ha ez azzal is jár, hogy 
be kell vonulnia a hadseregbe. 
Ezzel együtt megígérem, hogy 
komoly erőfeszítéseket teszek, 
hogy kipróbáljam a vallásos zsi-
dó életet, és részt fogok venni a 

hogy vigye el neki. A levélben 
leírtam, hogy mennyire bol-
dogtalan vagyok Londonban, 
és mennyire boldogtalannak ér-
zem az egész életemet. Nem fog-
tam vissza magam egyáltalán. 
Leírtam a Rebbének, hogy rend-
kívül feldühít, amikor azt látom, 
hogy az ember, akit annyi ideje 
ismerek, hirtelen valaki egészen 
mássá változik át.

Rodney elvitte a levelemet, 
és négy nap múlva a válasz-
szal tért haza. A Rebbe azt írta, 
hogy megérti az érzéseimet, de 
mint feleség, rám hárul a fel-
adat, hogy eldöntsem, hol élhe-
tünk boldog családként. Miután 
meghoztam ezt a döntést, a dol-
gok jóra fordulnak majd. A so-
rait gyönyörű áldásokkal zárta, 
melyekben családi békét, egész-
séget és sikereket kívánt.

Most már értettem, hogy mit 
kell tennem a házasságunk meg-
mentéséhez. Ez a levél erőt adott 

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

zsidó közösség életében, miután 
visszaköltöztünk.

Peszách közeledtével komo-
lyan belevetettem magam a ta-
nulásba, hogy az ünnep minden 
szabályát be tudjam tartani. Ez 
volt a legnagyszerűbb peszách az 
életemben. Minden percét élvez-
tem. Az ünnepet követően pedig 
visszaköltöztünk Dél-Afrikába.

Nem kevés aggodalommal 
töltött el, hogy milyen lesz a jo-
hannesburgi zsidó közösségben, 
mert Londonban semmilyen 
melegséget nem tapasztaltam. 
Bár az is igaz, hogy akkoriban 
én sem mutattam különösebb 
érdeklődést semmilyen zsidó 
téma iránt.

Johannesburgban egy egészen 
más jellegű közösség fogadott. 
Még mielőtt megérkeztünk vol-
na, a Chábád zsinagóga rabbija, 
Sholom Ber Groner elment édes-
anyám lakására, és kikóserolta a 
konyhát, mert az első időben ott 

laktunk. A legnagyszerűbb azon-
ban az volt, hogy amikor leszáll-
tunk a repülővel, a Chábád kö-
zösség küldöttsége ott várt min-
ket a repülőtéren.

Nagy örömmel fogadtam a 
közösség nyújtotta lehetősége-
ket. Elkezdtem előadásokat lá-
togatni, és én is legalább annyira 
elkötelezetté váltam, mint a fér-
jem. Az egész életünk gyökere-
sen megváltozott.

További tíz év telt el, mire 
személyesen találkozhattam a 
Rebbével. New Yorkon utaztam 
keresztül, és egy ismerősöm el-
intézte, hogy a Rebbe fogadjon 
egy rövid találkozó erejéig. A 
férjemnek szerettem volna ál-
dást kérni, aki rendkívül kemé-
nyen dolgozott orvosként, min-
den idejét a gyógyításnak szen-
telte. Aggódtam, hogy nem so-
káig lesz képes tartani ezt a 
tempót és megsínyli az egész-
sége.

A találkozóra velem tartott 
a lányom, Mushky és Shimon 
Goldman rabbi, aki úgy muta-
tott be, mint Dr. Rodney felesé-
ge.  A Rebbe így felelt: „Ismerem 
Dr. Rodney-t”. Ezután éppen 
azokat az áldásokat adta, amiket 
kérni akartam tőle, pedig még ki 
sem nyitottam a számat. 

Ahogy telik az idő, egy-
re hálásabb vagyok a Rebbének 
mindazért, amit értünk tett. 
Mennyire más életünk lett vol-
na, ha akkor nem konzultál ve-
lem és nem áraszt el minket az 
áldásaival. Örökre a Rebbe adó-
sa vagyok, amiért olyan fontos 
szerepet játszott az életemben és 
a családom életében.

Jenni Unterslak

Jenni Unterslak a johannesburgi Chábád közösség fontos tagja 
évtizedek óta. Az interjú 2014 augusztusában készült.
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kóser konyha

Csokicsipszes 
keksz

Párve
3 pohár liszt
1 csomag sütőpor
csipetnyi só
½ pohár olaj
½ pohár víz vagy narancslé
1 ¾ pohár cukor
2 tojás
1 csomag sütőpor
4 pohár puffasztott, natúr 
rizspehely
1 ½ pohár csokicsipsz 
  (barna vagy barna és fehér)

Az összetevőket a rizspehely 
és a csokicsipsz kivételével 
sorban tálba tesszük, és ala-
posan összekeverjük. A rizs-
pelyhet és a csokicsipszet 
a legvégén forgatjuk bele a 
tésztába, még egyszer jól át-
keverjük. Nedves kézzel dió-
nyi gombócokat formálunk, 
és egymástól másfél-két centi 
távolságban sütőpapírral bé-
lelt sütőtálcára rakjuk őket 
(kb. 90 darab készülhet eb-
ből az adag tésztából). A sü-
tőt 180 fokra előmelegítjük, 
és 12 perc alatt megsütjük a 
kekszeket.

Ennek a keksznek a hozzá-
va lóit a csokicsipsz kivételével 
hechser nélkül is megvásárol-
hatjuk, a csokicsipsz azonban, 
mi vel feldolgozott élelmiszer, 
kó sersági pecsétet igényel. 
Fon tos az is, hogy a tojást ne 
köz vetlenül a tésztára üssük rá,  
hanem előbb egy pohárba, 
hogy minden oldalról meg-
vizsgálva meggyőződhessünk 
ar ról, hogy nincs benne vér-
csepp, és csak ez után tegyük 
a tésztába. Ha vércseppet talá-
lunk a tojásban, dobjuk azt ki, 
és öblítsük ki a poharat, mielőtt 
a következő tojást feltörjük.

Mivel áldjuk meg az újszülött lányokat?
Nemrégiben adtunk hírt Feld man 
Yossi rabbi és Mussie kislá nyá -
nak születéséről és névadójá ról. 
A kislányt a múlt héten csa  - 
lá dias hangulatú ünnepségen kö-
szöntötték a barátok és rokonok a 
nagyszülők, Oberlander Bá ruch 
rabbi és Batsheva reb be cen ott-
ho nában. Ebből az al kalomból a 
leánygyermekek szü letésére mon - 
dott áldásról szó ló írással köszön-
ti második kis unokáját Ober lan - 
der rabbi. 

Közismert, hogy a kisfiúk 
bri  szénél (körülmetélés) elhang-
zik az a mondat, hogy „Ahogy 
meg  érett a szövetségkötésre, úgy  
érjen meg a Tóratanulásra, jó cse-
lekedetekre és zsidó házasság- 
ra” (Sámuel imája 107. oldal). Hason-
ló képpen, amikor egy frissen 
szült édesanyára és újszülött fiá-
ra mondunk áldást a felépülésü-
kért, akkor is ez a formula hang-
zik el: „… neveljék Tóratanulás-
ra, zsidó házasságra és jócsele-
ke detekre!”  (uo. 232. oldal) Egy 
lány születésénél azonban csak 
az szerepel, hogy zsidó házas-
ságra és micvákra neveljék – a 
Tó ratanulás nem szerepel ben-
ne. A széles körben elterjedt for-
mula hátterében az áll, hogy – 
ahogy a Talmudban (Kidusin 29a-

b.) is szerepel –, a nőknek nem 
kö telező a Tóratanulás. Most sá - 
beszkor hallottam egy olyan ver - 
ziót, ami szerint megemlítjük a 
„Tóratanulásra (löTorá)” is, hoz-
zátéve, hogy „löbáál Torá”, vagy-
is olyan férjet kívánunk a lány-
nak, aki sok Tórát tanul (lásd 

Vájáán Joszéf responsum 4. kötet 336. 

oldal végén, Minchát Jichák responsum 

10. kötet 62. fejezet eleje). 

A Chábádban ezzel szemben 
az a szokás, hogy a lányoknak 
ugyanúgy azt kívánjuk, hogy ne-
veljék Tóratanulásra gyermekü-
ket, mit a fiúknak. Ennek több 
oka is van. Egyfelől az, hogy a 
Tó ratanulás micvája két részből 
áll. Az első egy praktikus rész,  

olyan részeit is megismerve, me-
lyek esetleg nem is vonatkoznak 
ránk. Például a nem kohénok is 
megtanulják a papokra vonatko-
zó micvákat stb. (uo. 2:11.)  A Tó-
rában való jártasság célja ugyan-
is, ahogy az Álter rebbe mondja 
(Tánjá 4-5. fejezet), az, hogy egyszer 
csak ott legyen az ember fejében 
Isten bölcsessége, és azonosul-
jon azzal a bölcsességgel. Ennek 
pedig soha nem lehet a végé-
re érni, mert a Tóra olyan hatal-
mas, mindig el lehet még jobban 
és jobban mélyülni benne. Ez az 
a Tóratanulás, ami alól a nők fel 
vannak mentve. 

Egy másik érv amellett, hogy 
a lányokat megáldjuk a Tórata-
nulásra az az, hogy hátteret biz-
tosíthassanak hozzá. A Talmud 
(Bráchot 17a., lásd még Hilchot Talmud 

Torá uo. 1:14.) azt mondja ugyan-
is, hogy azok a feleségek és édes-
anyák, akik lehetővé teszik fér-
jeiknek és fiaiknak, hogy Tórát 
tanuljanak, olyanok, mintha ők 
maguk tanultak volna. 

Minderről a Chábád rab-
binikus irodalmában az ötö-
dik lubavcsi rebbénél, a Rebbe 
Rá Sábnál olvasunk. Ami-
kor megszületett az első lány-
unokája, Cháná, akkor levél-
ben azt írta: „Őseim [a koráb-
bi rebbék] azt mondták, hogy 
a kislány születésekor is mon-
dunk jókívánságot Tóratanu-
lásra” (Igrot kodes 1. kötet 210. oldal, 

3. kötet 55. oldal).

Kívánom kisunokámnak, 
Dvo rá Léának, hogy nőjön fel 
Tó ratanulásra, zsidó házasságra 
és sok-sok micvára!  

Oberlander Báruch

aminek lényege, hogy meg kell 
tanulni, hogyan kell zsidóként 
élni és viselkedni: kósert enni, 
szombatot tartani, öltözködni 
stb. A Tóratanulásnak ez a gya-
korlati része nőkre és férfiak-
ra egyaránt vonatkozik (lásd még 

Sulchán áruch RSZ 47:10., Hilchot Tal-

mud Torá 1:14.). Ez elvileg egy vé-
ges tanulnivaló, noha természe-
tesen mindig vannak részletek, 
amikben tovább lehet fejlőd-
ni (uo. 2:9.). A Tóratanulás má-
sik része végtelen: ennek lénye-
ge, hogy egyre jobban és job-
ban elmélyüljünk a Tórában, 

Oberlander Batsheva rebbecen 
unokájával, Dvorá Léával


