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Zmanim 
zsidó határidőnapló

A Zmanim zsidó határidőnap-
tár a héber és polgári dátumo-
kat, ünnepeket foglalja ma-
gában. A most kezdődött zsi-

Négyszáz év után újra kohanita áldás 
a budavári zsinagógában

Talán még fénykorában, a 16-
17. században sem látott a bu-
davári imaház annyi embert, 
mint az idei Ros hásánán. Az 
emberek még a zsinagóga elő-
terét is megtöltötték 5779 elő-
estéjén. Bár az EMIH többi 
zsinagógájában is alkalman-
ként összesen nagyjából ezer 
fő gyűlt össze, a legnagyobb 
szenzációt tagadhatatlanul a 
vá ri zsinagóga keltette: a het-
ven fő befogadására alkalmas 
imaház ban nagyjából százhúsz 
fős ün neplő közönség gyűlt 
össze.

A budavári Táncsics Mihály 
utcai középkori imaház szep-
tember 6-án kapta vissza ere-
deti funkcióját. Az ünnepélyes 
megnyitóval egyidőben a zsi-
nagóga új rabbiját, Faith Asert 
is felavatták. A zsinagóga közel 
négyszáz év után nyitotta meg 
újra kapuit a zsidó közösség 

számára. Az egyik legrégebbi 
magyar zsidó imaházba az ava-
tási ünnepséggel visszatért a 
vallási és közösségi élet is: falai 
között utoljára Budavár török 
hódoltsága idején hangzottak 
el a zsidó imádság szavai. 

Az ima után a Hilton szál-
ló adott otthont a nagyszabású 
ün nepi vacsorának. Faith rab-
bi stílszerűen az ünnepi vacso-
ra szimbolikus ételeiről beszélt, 
teleszőve talmudi és bibliai idé-
zetekkel. A minjennel az ünnep 
hátralevő részében sem volt 
baj: 30-40 fős közösség gyűlt 
össze. Az ünnep fényét emelte, 
hogy évszázadok után elő ször 
hangzott el a kohanita ál dás.

Ros hásáná egyik hagyomá-
nyos eleme a táslich szertartás, 
amikor szimbolikusan vízbe 
vetjük a bűneinket. Míg a Vas-
vári Pál utcai zsinagóga a szer-
tartást a Lánchíd pesti hídfőjé-

nél szervezte, addig a Keren Or 
izraeli közösség és az Óbudai 
zsi nagóga közössége a Duna 
budai oldalán. Eközben a vári 
zsinagógában az udvaron felál-
lított aranyhalas medence szol-
gált a táslich helyszínéül. 

Résztvevők mesélték, hogy 
egy idős férfi épp a sófárfújás 
idején sétált el a középkori zsi-
nagóga ablakai alatt, kis hezitá-
lás után betért a zsinagógába, 
és könnyes szemmel hallgatta 
az imát, amit utoljára talán kis-
gyermekkorában hallott.

Az EMIH zsinagógáiban  
ural kodó ünnepi hangula tot  
min dig a sokszínűség és nyi-
tott  ság jellemzi. Ahogy ezt az 
óbu dai zsinagógába először el-
lá to ga tó hölgy megfogalmazta: 
„nem érez tem, hogy lenne va-
lami ’illem’, amihez túlzottan 
iga zodni ké ne… szeretem az 
efféle új élményeket.” 

dó év, 5779 kezdetétől (2018. 
szept. 9.), praktikusan 2019. 
dec. 31-ig, tehát mintegy más-
fél év határidőnaptára. Az ele-
jén néhány oldalban a fonto-
sabb zsidó imák találhatók.

Ára: 2500 Ft, átvehető 
a Keren Or Központban 

(1052 Bp., Károly körút 20.) 
Házhozszállítás esetében plusz 
postaköltséget számolunk fel.

Filmbemutató: 
A bármicvó fiúk

A film két „fiú” bár micvó ün-
nepségére történő felkészülé-
se áll. Az özvegy, 83 éves Gyu-
ri bácsi számára most jött el 
az idő, hogy legyőzze félelme-
it, engedje magát emlékezni 
azokra a nehéz időkre, amivel 
szembesülnie kellett 13 éves 
korában, és végre beteljesül-
jön az, aminek 70 évvel ezelőtt 
kellett volna megtörténnie. (A 
rendezővel, Oláh Katával készí
tett interjúnk az Egység maga
zin 99. számában olvasható.)

Helyszín: 15. Jameson Cine-
Fest Nemzetközi Filmfesztivál 
(3530 Miskolc, Rákóczi u. 5.)
Időpont: 2018. szept. 17. hétfő, 

19.00, Uránia terem
A vetítés után közönségtalál-
kozó az alkotókkal, Oláh Kata 
és Csukás Sándor rendezőkkel.

A film vetítése 
ingyenesen látogatható!
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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: 18.40 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 17.30 A halottak feltámadása – mindenki? (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18.30 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  19.00 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 egybegyűjtése

Szakaszunk – Vájélech (5Mózes 
31:1-30.) – leírja, miként gyűj-
tötte egybe Mózes a nép apra-
ját-nagyját, hogy utolsó figyel-
meztetést intézzen hozzá juk: 
maradjanak hűek Istenhez és 
Tórájához. Mózes felvillant ja a 
megtérés lehető ségét. Ezután 
személyesen meglátogatja a tör-

zseket lakhelyükön (Vájélech), 
elbúcsúzik tőlük és közli, hogy 
rövidesen meg tér őseihez. Be-
fejezi a Tó ra leírását és átadja a 
Tórát a ko ha ni táknak, hogy he-
lyezzék azt el a Frigyládában, a 
Kőtáblák mellé. A szakasz vé-
gén Mózes nekikezd búcsúéne-
ke elmondásának.

Zsidó híradó
Az EMIH veszi át a Sorsok Házát

A Sorsok Házánál múlt pénte-
ken megtartott sajtótájékozta-
tón Gulyás Gergely, Miniszter-
elnökséget vezető miniszter és 
Köves Slomó, az EMIH veze-
tő rabbija bejelentették, hogy 
2019-ben, a magyar deportá-
lások megkezdése 75. évfordu-
lójának évében a kormány az 
EMIH-hel és a Közép- és Ke-
let-európai Történelem és Tár-
sadalom Kutatásáért Közala-
pítvánnyal (KKETTK) együtt-
működve megnyitja a Sorsok 
Házát. Az épület az EMIH tu-
lajdonába kerül és a további-
akban az EMIH lesz az intéz-
mény fenntartója.

Arról, hogy az EMIH mi-
lyen indíttatásból és hogyan 
szeretné folytatni ezt a projek-
tet, Köves Slomó rabbi a követ-
kezőket mondta lapunknak:

„Komoly felelősségünk van 
nekünk, a zsidó közösség tag-
jainak és vezetőinek abban, 
hogy egy ilyen nagy ívű kez-
deményezés létrejöttéhez ak-
tív résztvevőként hozzájárul-
junk. 

Végignézve az állandó kiál-
lítás terveit és látványterveit, 
kiderül, hogy ez a megrendítő 
időutazás 1938-tól, a nume-
rus clausust követő első zsidó 
törvényektől vezeti majd vé-
gig a látogatót egészen 1948-
ig. Úgy érzem, hogy ez az át-

tekintés tökéletesen alkalmas 
arra, hogy a fiatal (és nem fia-
tal) látogatókat valóban meg-
érintse és megrendítse. Ha va-
laki az egyéni, morális vonat-
kozásokon túl a ‘történelmi 
felelősség’ kérdésére is keresi 
a választ, nehezen fogja tudni 
eliminálni a Horthy-rendszer 
felelősségét a történtekben.  

Nem lehet úgy beszélni er-
ről a tragédiáról, hogy ne mu-
tassuk meg azt is, hogy kik 
voltak akkor és kik ma a zsi-
dók. Ezt a kontextust leghi-
telesebben egy autentikus és 
nyitott élő zsidó közösség tud-
ja megadni. Mi többek közt 
ebben látjuk egyik legfonto-
sabb feladatunkat. Ragasz-
kodtunk ahhoz a koncepció-
hoz, hogy ennek a kiállításnak 
úgy van értelme, ha minden 
középiskolás az iskolai évei 
alatt legalább egyszer ellátogat 
ide, mert akkor tudunk az el-
jövendő nemzedékeknek a té-
mához való hozzáállásán vál-
toztatni.”

Tsuva: 
a lélek méregtelenítő kúrája

Hetiszakaszunkban, a Vájélech
nek az elején olvashatjuk a kö-
vetkező szavakat:

„Akkor szólította Mózes Jó-
zsuát, és mondta neki egész Iz-
rael szemei előtt: Légy erős és 
bátor, mert te mész be a néppel 
az országba, melyről megeskü-
dött az Örökkévaló őseiknek, 
hogy nekik adja, és te adod azt 
birtokukba.”1

Tórai történetünk fenti idé-
zetben közölt eseménye na-
gyon is aktuális ezekben a na-
pokban. Csak úgy, ahogy Mó-
zes készül átadni a Józsuának 
a zsidó nép vezetésének a fel-
adatát, úgy adja át az előző zsi-
dó naptári év a helyét a követ-
kezőnek.

Elul teljes hónapja, az el-
múlt napokban megkezdett 
időszaknak, a tíz bűnbánó nap-
nak az időszakára való felké-
szülés jegyében telt el. Már Ros 
hásánákor is azt kérjük hogy 
a jók könyvébe legyünk bepe-
csételve, ám az ezzel kapcsola-
tos végső isteni ítélet csak Jom 
kipur napján fog megszület-
ni. Bár szavakban már a zsidó 
újév napján magunkra vállal-
tuk az isteni királyság jármával 
járó kötelezettségeket, ezt Jom 

kipurig tetteinkben is kifeje-
zésre juttathatjuk. 

Isten mint könyörületes 
atya, mindig irgalmas a gyer-
mekeihez, így afelől sem le-
het kétségünk, hogy ha igyek-
szünk, végül engesztelést nye-
rünk. Érdekesség, hogy bár el-
vileg Isten írja elő számunkra 
a tsuvát, az valójában a mi lel-
ki szükségletünket fejezi ki. Eb-
ből az is világosság válik, hogy 
a megtérést, a tsuvát nem féle-
lemből kell megtennünk, csu-
pán azért, mert annak hiányá-
ban tartunk a büntetéstől. Isten 
nem ver bottal. Az Örökkéva-
ló, a tsuva ránk rótt kötelessé-
gével valójában azt mondja: 
„Tégy tsuvát! Térj vissza önma-
gadhoz, ahhoz, aki mindig is 
voltál! Emlékezz arra, hogy ki 
vagy! Te az én fiam vagy, akit 
még a legnagyobb bűnében is 
mindig szeretni fogok!”

A másik szeretetét azonban 
nem lehet bűntudatban elfogad-
ni. Ahhoz először nekünk kell 
felszabadítanunk saját lelkünket, 
az őt szorongató vétkek fojtogató 
fogásából. Ha ebben sikerrel já-
runk, Isten előtt is tiszta lélekkel 
várhatjuk az irgalmas ítéletet.

Kovács Jichak 
rabbinövendék1 5Mózes 31:7.
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Velem és a Rebbével történt

A holland főrabbi és a korrupciós vádak

Hollandiában születtem, egy 
askenáz családban. Az őseink 
Lengyelországból vándoroltak 
be. A szüleim holokauszttúlélők 
voltak, akik bujkáltak a háború 
alatt, majd a felszabadu lás után 
találkoztak, és összeháza sod-
tak. A Chábáddal akkor ke - 
rül tek kapcsolatba, amikor Yi-
tzchak Vorst rabbi vezetésé vel 
1964-ben megjelent a lu ba vi csi 
mozgalom Hollandiában. Én 
Vorst rabbi tanácsára a fran cia-
or szágbeli Brunoyba utaztam, 
hogy az ottani Chábád jesivában 
ta nuljak.

Miután befejeztem a tanul-
mányaimat, megházasodtam, 
és a megélhetés kérdésén kezd-
tem gondolkozni. Több lehető-
ség állt előttem. Nem tudtam 
dönteni, így a Rebbéhez fordul-
tam útmutatásért. Így válaszolt: 
„Beszéljen a hollandiai ismerő-
seivel”. Ezzel jelezte, mi lenne a 
számomra megfelelő út. De mi-
hez kezdjek Hollandiában?  Vé-
gül mindössze egyetlen lehető-
ség nyílt a számomra egész Hol-
landiában. Ez az állás azonban 
oly módon gazdagított, amire 
nem is számítottam.

Egy holland kisváros, Amers-
foort rabbija elhunyt, és felaján-
lották, hogy legyek az utódja. A 
munkával azonban együtt járt 
egy másik feladat is: zsinagógai 
teendőim mellett el kellett lát-
nom a közeli pszichiátria rab-
bijának feladatait is. Ez az intéz-
mény volt Európa egyetlen zsi-
dó pszichiátriai intézete.

Először azt gondoltam, hogy 
nem szívesen dolgoznék „őrül-
tekkel”.  Később azonban rájöt-
tem, hogy mennyire hibásan áll-
tam a dologhoz. Negyven év el-
teltével még mindig itt vagyok, 
és semmi pénzért nem válnék 

meg ettől a beosztástól. Igazi ál-
dás, hogy szükséget szenvedő 
embereket szolgálhatok. Van-
nak itt háborús traumán átesett 
páciensek, tanulási nehézséggel 
küzdő gyermekek, és mentális 
vagy genetikai rendellenesség-

Fél tucat diákkal kezdtük el a 
tanítást, és az én feladatom lett, 
hogy előteremtsem a pénzt egy 
iskolaépület biztosítására. Ado-
mánygyűjtés közben felkeres-
tem egy embert, aki bőkezűen 
szokott adakozni zsidó ügyek-

gel sújtott lakók. Ettől a munká-
tól én is többé válok, és ezt tar-
tom a lehető legjobb munkafel-
tételnek.

Néhány évvel az után, hogy 
munkába álltam, meglátoga-
tott Mendel Futerfas rabbi. Reb 
Mendel – ahogy mindenki szó-
lította – jól ismert zsidó akti-
vista volt, aki titkos zsidó isko-
lákat működtetett a Szovjetuni-
óban. E tevékenysége miatt 14 
évet töltött a szibériai gulágon. 
Szabadulása után Amszterdam-
ba utazott, ahol meglátott egy 
bicikliző zsidó kisfiút. A kisfiú 
kipája egyszer csak leesett, de 
nem állt meg, hogy felvegye, bi-
ciklizett tovább. Reb Mendel el-
képedt ezen, és azonnal elhatá-
rozta, hogy zsidó általános isko-
lát kell alapítani Hollandiában, 
mert csak így lehet már egészen 
kis kortól az ősi hagyományok 
tiszteletére tanítani a gyerme-
keket. 

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

re. Egy szervezetet is létreho-
zott Todá rábá [Köszönöm szé-
pen] néven, mely befolyásos 
embereket vitt el izraeli utazá-
sokra. Ezek az utak népszerű-
ek voltak, mert a látványosságok 
megtekintése közben a résztve-
vők kapcsolatokat alakítottak ki 
egymással, üzleteket kötöttek, 
ügyeket intéztek.

Abban az évben, 1983-ban, 
az illető engem is meginvitált 
egy útra, ahol lehetőséget adott, 
hogy beszédet mondjak és tá-
mogatást szerezzek az iskolá-
nak. Természetesen a Rebbe en-
gedélyét kértem, hogy részt ve-
hessek az utazáson, ő pedig az 
áldását adta. Az út sikeresen zaj-
lott, pénzt gyűjtöttem és kap-
csolatokat teremtettem.

Négy évvel később ismét utat 
szerveztek, és engem is meg-
hívtak. Újra a Rebbe engedélyét 
kértem. Nem kaptam választ, 
ezért ismét írtam neki. Azon el-

mélkedtem, hogy vajon mi le-
het a különbség a múltkori és 
a mostani utazás között. Nem 
volt válasz, így harmadszorra 
is írtam, miközben a szervezők 
folyamatosan azt tudakolták, 
hogy döntöttem-e. Ezért New 
Yorkba telefonáltam, közvetle-
nül a Rebbe titkárságára. Ekkor 
kaptam meg az üzenetet, hogy a 
Rebbe nem akarja, hogy elutaz-
zam. Nem értettem, hogy miért, 
de elfogadtam a döntését.

Nem sokkal később megke-
restek a legnagyobb holland na-
pilaptól, a Der Telegraph-tól, és 
megkérdezték, hogy csatlakoz-
tam-e idén is az Izraelbe uta-
zó csoporthoz. Mondtam, hogy 
nem. Pár nappal később tudtam 
meg, hogy mekkora bajt kerül-
tem el így. A négy résztvevőből 
hármat korrupcióval vádoltak 
meg, és börtönbe kellett vonul-
niuk. Kiderült, hogy a szervezők 
tudta nélkül a saját, illegális cél-
jaikra használták ki az utat. Az 
egyik politikus például 50 000  
guldent fogadott el, hogy egy 
vé dett erdőben engedélyezze 
egy szálloda megépítését. Ez ter-
mészetesen bűncselekmény.

Ha én is részt veszek az utazá-
son, nyilván gyanúba keveredek, 
és soha nem választottak volna 
meg Hollandia főrabbijának. Így 
tehát a Rebbe tanácsa védelmet 
és áldást nyújtott nekem, ahogy 
annyiszor az életben. 

Binyomin Jacobs rabbi 

Binyomin Jacobs rabbi 1984 óta Hollandia főrabbijaként szolgál. 
Lánya és veje egy időben a budapesti zsidó közösséget segítette. 

Az interjú 2015 novemberében készült.

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 over 1200 videotaped interviews conducted to 
date. These stories are based on the recollection of the individuals recounting them. Please share any  
corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org

An inspiring story for your Shabbos table
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my 

STORY THE DANGEROUS 
TRIP
RABBI BINYOMIN JACOBS
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sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת צו, ט״ו אדר ב׳, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Tzav, March 25, 2016

Iwas born in Holland to an Ashkenazi family whose 
ancestors emigrated from Poland. My parents were 
Holocaust survivors who went into hiding during the 

war years, and met and married after liberation. In 1964, 
when Rabbi Yitzchak Vorst founded Lubavitch of the 
Netherlands, they began their association with Chabad. 
And, through his influence, I went to study at the Chabad 
yeshiva, Tomchei Temimim, in Brunoy, France.

After I completed my studies and got married, I was 
considering various ways of making a living. One option 
was to become a kosher butcher in Germany. Another 
was to become the director of a girls’ school in France. 
A third was to return to Holland — which is what Rabbi 
Vorst and my father were both pressing me to do — 
although there was no job for me there.

Unable to make a decision, I wrote to ask the Rebbe’s 
advice. His response —  “Speak with acquaintances in 
Holland” — suggested to me that this was where my 
future lay, since the “acquaintances” (my father and Rabbi 
Vorst) would only reiterate their opinion. But what should 
I do in Holland? Again I wrote to ask the Rebbe’s advice. 
This time, he responded that I should look for work in a 
place that offered “the best conditions.” 

As it turned out, there was only one place in Holland that 
was prepared to offer me any conditions. But the job proved 
enriching in a way that I could never have imagined.

The rabbi of the small city of Amersfoort had passed away, 
and I was offered the pulpit. But it came as a package deal. 
I would have to become the rabbi of the community as well 
as the chaplain of the local psychiatric hospital, which was 
the only Jewish psychiatric hospital in Europe.

I had no interest in working with “crazy people” — that 
was the way I saw it at first. But when I learned more, I 
realized how wrong my original attitude had been. After 
nearly forty years, I am still there, and I wouldn’t give it up 
for the world. It is such a blessing to be able to be of service 
to people with serious problems — people traumatized by 
war, children with learning disabilities, innocent victims of 

mental and genetic defects. I feel enriched doing this work. 
This is what I consider the best possible conditions for any 
job. 

After I had been working in Holland for a few years, 
Rabbi Mendel Futerfas came to visit. Reb Mendel, as he 
was known, was a famed Jewish activist who operated 
clandestine Jewish schools in the Soviet Union; for this he 
was imprisoned for fourteen years in the Siberian gulags. 
When visiting Amsterdam after his release, Reb Mendel 
saw a little Jewish boy riding a bike; the boy’s yarmulke 
fell off, but he didn’t stop to pick it up; he just continued 
bicycling on. Reb Mendel was shocked by this and declared 
that what Holland needed was a Jewish primary school to 
teach kids all the important traditions from the earliest age.

We got started immediately with half a dozen kids, and it 
fell to me to raise the money to establish a proper school. 
In the process, I approached a man who was known to 
be very supportive of Jewish causes. He had created an 
organization called Todah Rabah which would invite all 
manner of influential people — lawyers, bankers, politicians, 
Jewish and non-Jewish — to visit Israel. These trips were 
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Hogyan böjtöljenek a betegek 
és a várandós asszonyok Jom kipurkor?

A Budapesti Ortodox Rabbi ná tus tól gyakran kérnek állásfoglalást várandósok vagy beteg emberek a jom kipuri böjttel 
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bén kodes löchol” áldást (az is-
tennév említése nélkül), és 
igyon bőségesen vizet. (Vizet 
szabad inni a hávdálá előtt.)

Tanácsos a böjt során a le-
hető legtöbb időt fekve tölteni, 
ha meleg van, akkor lehetőleg 
légkondicionált szobában (vagy 
legalább egy ventilátor mellett).

Egyáltalán nem tanácsos 
zsi nagógába menni. Ha a ter-
hes asszony ragaszkodik ahhoz, 
hogy elmenjen a zsinagógába, 
elmehet a böjt vége felé Nöilára 
(záróima), amennyiben jól érzi 
magát.

Ha gyengének érzi magát, 
imádkozhat fekve, még azokat 
az imákat is elmondhatja fek-
ve, melyekhez általában fel kell 

állnunk, mint például az Ámidá, 
vagy a viduj (bűnvallomás).

Ha az imádkozás gyengesé-
get okoz, ne imádkozzon. A böj-
tölés kötelezettsége fontosabb az 
imádkozás kötelezettségénél.

Ha egy asszony négy vagy több 
méhösszehúzódást érzékel egy 
óra alatt, igyon meg két liter vi-
zet 10-15 perc leforgása alatt. (Ez 
az utasítás nem vonatkozik azok-
ra a nőkre, akik terhességük első 
négy hónapjában vannak. Ebben 
az időszakban a kiszáradás nem 
okoz kontrakciókat, így az ekkor 
érzékelt összehúzódásoknak nem 
lehet oka az ivás hiánya.)

Ha ezek után az összehúzó-
dások megszűnnek, a böjt végé-
ig igyon tovább siurokban, olyan 

kis mennyiségekben, mellyekkel 
ebben az esetben még nem töri 
meg a böjtöt, vagyis 35 köb-
centiméternyit hétpercenként 
(nagyjából egy kis röviditalos 
pohár nagysága).

Ha folytatódnak a méhössze-
húzódások, menjen kórházba. 
Ott nem szükséges innia, mivel 
a kezelés minden bizonnyal in-
fúzión keresztül adott folyadé-
kot is tartalmaz majd.

Ha bármi megszokottól elté-
rőt tapasztal, beszéljen egy rab-
bival és egy orvossal.

Ezek a szabályok a terhesség 
39. hetéig érvényesek. Ezen a 
ponton túl semmi veszélye sincs 
a szülésnek, és az asszonyok 
nyugodtan böjtölhetnek.

Az ivás szabályai magasabb kockázatú esetekben

Figyelmeztetés: Ezek a sza-
bályok kizárólag olyan nőkre 
vonatkoznak, akiknek nincs 
semmiféle egészségügyi problé-
májuk, és korábban sem tapasz-
taltak egészségügyi problémá-
kat böjtölés után. Amennyiben 
ilyen jellegű problémák fenn-
állnak, egy megfelelően képzett 
rabbival kell konzultálni.

Igyon mintegy négy liter vi-
zet a böjt előtti napon, elnyújt-
va az egész nap során. Az a leg-
jobb, ha megnöveli a folyadék-
fogyasztást a böjt előtti három 
napon.

A böjt végén, ahogy feljön-
nek a csillagok (cét hákochávim, 
még a mááriv – esti ima előtt), 
mondja el a „Báruch hámávdil 

Az alábbi szabályok olyan beteg 
emberekre vagy olyan terhes 
asszonyokra vonatkoznak, akik-
nek inniuk kell, hogy megelőz-
zék egészségük romlását.

A Jom kipurt megelőző nap 
és a böjt kimenetele

Bár vannak egészségügyi ajánlá-
sok arra nézve, hogy az ember-
nek mennyit kell innia naponta, 
sokan nem foglalkoznak ezek-
kel, és nem isznak eleget. Általá-
ban véve elmondható, hogy Jom 
kipurkor nem kell többet inni, 
mint egy átlagos napon.

A böjt előtti napon igyon 
3-4 liter vizet.

Ha valaki eleget ivott a böjt 

előtt, nem szükséges, hogy Kol 
nidré estéjén igyon.

Ha kiment a böjt, igyon 
1-2 litert (vagyis igyon annyit, 
amennyit csak bír).

mennyit iszik a böjt előtt és köz-
vetlenül utána.

Általában véve egy liter elfo-
gyasztása elegendő.

Tanácsos, hogy olyan folya-
dékot igyon, aminek van ener-
giatartalma, mint például üdítő-
italok vagy tej.

A folyadék egész mennyi-
ségét el kell osztani: egy kisebb 
személy esetében 35 köbcentis 
adagokra, egy nagyobb személy 
esetében 40 köbcentis adagokra.

Készítsünk elő a böjt előtt egy 
megfelelő méretű poharat (pél-
dául röviditalos poharat). Aki 35 
köbcentit ihat, még a böjt előtt je-
lölje be a negyven köbcentis po-
háron a szükséges mennyiséget.

A folyadék adagjainak el-
fogyasztása között legalább tíz 
percet kell várni (amíg a folya-
dék nem fogy el). Ha az ilyen 
módon való ivás során nem ke-
rül elég folyadék a szervezetbe, 
elegendő, ha az ember csak hét 
percet vár két ivás között. Ha 
még mindig nem elég, akkor 
rabbival kell konzultálni.

Tanácsos, hogy a szükséges 
folyadékmennyiséget előre elő-
készítsük, és a nap során az elő-
készített poharakból fogyasz-
szuk. Legyen például két féllite-
res üveg megtöltve a kívánt ital-
lal, ha az előírt mennyiség egy 
liter.

Oberlander Báruch

Általános szabályok várandós nők számára Jom kipur napján

Jom kipur napja
Akinek innia kell Jom ki pur kor, 
beszélje meg egy orvossal, hogy 
mennyi folyadékot kell fogyasz-
tania, figyelembe véve, hogy 


