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Rivka rebbecen, a jesiva bócherek anyukája

Svát hónap 10. (jud svát) a lu ba
vicsi haszidok fontos emléknap
ja. 1950ben ezen a napon hunyt 
el a hatodik rebbe, Joszéf Jichák 
Schneerson rabbi, és pontosan 
egy évvel később ezen a napon 
vet te át helyét veje, Menachem 
Mendel Schneerson rabbi. A he
tedik Rebbe apósa járcájt meg
emlékezésén egy haszid tanítás 
előadásával fogadta el pozícióját 
a lubavicsi haszid közösség élén. 
Ezen a napon világszerte fár
bren genekkel, énekléssel és ta
nulással teli hagyományos ha
szid ünnepségekkel emlékeznek 
meg a két Rebbéről. 

Csakhogy ezen nem csak a ha
todik rebbét veszítette el a lu ba 
vicsi közösség: 36 évvel koráb ban 
szintén svát hó 10én adta vissza 
lelkét az Örökkévalónak a Frid
reker rebbe imádott nagy ma má  
ja, Rivka rebecen is. Unokatest
vérével, Smuel Schneer son rab
bival, a későbbi 4. reb bé vel kö

tött házassága révén vált a lu ba
vi csi haszidok mat riar chá já vá, a 
férje jesivájában tanuló min den 
bó cher anyukájává. Köz ismert 
volt csodálatosan jó szí véről – 
ami ben mindenkinek akadt hely 
– és segítőkészségéről. 

Nem sokkal esküvője után 
az akkor még csak 18 esztendős 
Rivka rebbecen súlyosan meg
betegedett és legyengült. Emi
att az orvosa előírta neki, hogy 
még mielőtt felkel, az ágyban 
egyen egy kis reggelit. A fiatal
asszony azonban nem akart el
térni a szokásaitól és regge
lizni imádkozás előtt, ezért ti
tokban elkezdett a szokottnál 
korábban kelni, és imádkoz
ni, mielőtt ágyba vitték volna 
neki a reggelit. Amikor apósa, a 
Cemách Cedekként ismert har
madik rebbe értesült ifjú me
nye furfangjáról, megfedte őt: 
„Egy zsidónak egészségesnek és 
erősnek kell lennie. A Tóra azt 

mondja a micvákról, hogy élj ál
taluk, ami azt jelenti, hogy éle
tet kell vinni a micvákba. Ah
hoz, hogy vitalitással tölthessük 
meg a micvákat, erősnek és vi
dámnak kell lennünk” – mondta 
neki – „Nem szabadna étel nél
kül lenned. Jobb enni az imád
kozás kedvéért, mint imádkoz
ni az evés kedvéért” – A Cemách 
Cedek ezután megáldotta me
nyét, hogy hosszú élete legyen. 

Rivka Schneerson rebbecen, 
a második rebbe, DovBer rabbi 
unokája 1914ben, 81 éves korá
ban hunyt el, 33 évnyi özvegy
ség után. Unokája, Joszef Jichák 
fiatal korától kezdve vele töltöt
te a délutánjait tanítás után és 
hallgatta véget nem érően a régi 
haszid történeteit a lubavicsi 
rebbék életéről. Későbbi Joszef 
Jichák rabbi fel is jegyezte a hal
lottakat: az általa összegyűjtött 
történetek felbecsülhetetlen ér
tékű forrássá váltak.

Tu biSvát széder 
a Budavári zsinagógában
Szeretettel meghívunk Tu Bi
svá ti Széderünkre, ahol közö
sen ünnepelhetjük a Fák Új
évét!

2019. január 21. hétfő, 
18:00 óra; Budavári zsinagóga

(1014 Budapest, 
Táncsics Mihály utca 26.)

Tanulj a fák és a gyümölcsök 
misztikus jelentéséről; Hallgasd 
meg egy angol generális csodá
latos történetét a fák újévével 
kapcsolatban; Kóstold meg a 
gyümölcsös Sangria párlatokat 
és a húsos – gyümölcsös fogá
sokat; Csodáld meg gyümölcs
szobrászok műveit
Regisztráció: posta@zsido.com 

Tu biSváti sushi-party 
fiataloknak

Ha elmúltál már 16 éves, de 
még nem vagy 30, akkor itt a 
helyed.  Fiatalos hangulat sok 
finomsággal, zenével, vetélke
dővel. 
Megtudhatjátok, hogy mit üzen 
az ünnep egy mai zsidó fiatal 
számára; Megkóstolhatjátok 
a sushi finomságokat egy ja
pán mester konyhájából; Ver
senyezhettek a költő bajnoksá
gon; Énekelhettek a karaoke 
ver senyen. (Kérünk benneteket 
elő re elküldeni az általatok vá
lasztott karaoke dalok reperto
árját); Meglepetés sztárzsűri!!!

Időpont: 2019. január 20.  
vasárnap, 18.00 óra
Helyszín: Csányi5, 

1077 Budapest, Csányi u. 5.   
Regisztráció: posta@zsido.com

AKCIÓ!
A Zmánim zsidó határidőnap
tár különleges akciónk kereté
ben most 1000 Ftos áron kap
ható a Keren Or Központban 

(1052 Bp., Károly körút 20.) Egy nap, két rebbe: Rivka rebbecen unokája, a hatodik lubavicsi rebbe, Joszef Jichák Schneerson rabbi, 
valamint veje és utódja, Menáchem Mendel Schneerson rabbi, a hetedik rebbe.
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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: 16.45 Délutániesti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Délutániesti ima (a Keren Orban) 
17.00 A tíz parancsolat elemzése
  (Szabó György előadása); 
  18.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora
Szombat: 8.45 Hetiszakasztanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  16.05 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

Zsidó híradó
Izrael és Magyarország vallási 

kapcsolatainak erősítéséről tárgyalt 
Soltész Miklós Jeruzsálemben

Hetiszakasz
Száraz lábbal a tengerben

Bösálách szakaszában (2Mó
zes 13:17–17:16.) tetőzik az 
egyiptomi kivonulás a Sás
tenger kettéválásával, mikor 
is a héber törzsek száraz láb
bal kerültek ki a tengerből, 
míg az üldöző egyiptomi se
reg belefulladt. Ennek tiszte
letére énekelte Mózes és Izrael 
a Tenger Dalát, minden idők 
egyik legszebb és legfennköl
tebb hálaénekét. Innen kez

dődik Izrael népének negyven 
éves vándorlása a pusztaság
ban, ami sok megpróbáltatás
sal járt. Egyszer nincs ivóvíz, 
másszor nincs mit enni. Eb
ben a szakaszban kezd hullani 
a manna, az isteni kenyér, ami 
a sivatagi vándorlás során táp
lálta a népet. A szakasz végén 
történik Ámálék orvtámadá
sa, amit Józsué, Mózes adju
tánsa ver le.

Budavári Zsinagóga 
(I., Táncsics M. u. 26.)

Péntek: 18.00 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  19.00 Szombatfogadás, Kidus
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus

A Miniszterelnökség egyházi 
és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkára a január 
13i hétvégén Jeruzsálemben 
tárgyalt David Lau askenázi 
főrabbival és Jichák Vaknin iz
raeli vallásügyi miniszterrel. A 
Soltész Miklós ve zette magyar 
delegációnak tag ja volt Köves 
Slomó rabbi is.

A magyar politikus a tár
gyalásokon kiemelte, hogy az 
egyházügyi törvényben teljes 
mértékben biztosított mind 
a zsidó közösség számára az 
egyházként való működés, va
lamint a közfeladatok, a szoci
ális vagy oktatási tevékenység 
ellátásának lehetősége és fel
hívta a figyelmet arra, hogy a 
büntető törvénykönyv részé
vé vált a holokauszttagadás el
ítélése, valamint hogy a Tett 
és Védelem Alapítványon ke
resztül a magyar kormány kö
zel másfél millió euróval járul 
hozzá Brüsszelben az antisze
mitizmus mo nitorozásához.

Magyarország emlékezet
politikájába beletartozik töb
bek közt az izraeli főrabbi Or
bán Viktor miniszterelnökhöz 
intézett kérése is, hogy kutas
sák fel és a zsidó hagyományok 
szerint temessék el a náci meg
szállás idején Budapesten a 
Dunába lőtt zsidó áldozatokat, 
ennek előkészítése már meg is 
kezdődött – tette hozzá.

Az államtitkár Izraelben is
mertette az egyházak kiemel
kedő magyarországi támogatá
si rendszerét, ennek keretében 
a zsinagóga és temetőfelújítási 
projekteket, amelyek a jelenle
gi országhatárokat átlépve, a 
történelmi Magyarország te
rületén zajlanak. 

Az élet értelme

Sokak számára elsődleges cél az 
életben, hogy megtalálják annak 
értelmét, esszenciáját. 

E misztérium megfejtéséhez  
nyújt segítséget eheti Tóra sza ka
szunk. A zsidó nép végre meg
annyi év rabszolgaságot kö
ve tően végleg elhagyni készül 
Egyip tomot, mikor a Tóra azt 
mond ja: „Mózes pedig elvitte 
Jó zsef csontjait magával.” (2Mó
zes 13:19.)

Hasonló kifejezéssel élt ko
rábban József is, Egyiptom ko
rábbi alkirálya, amikor azt 
mondta fivéreinek, hogy „Isten 
gondol majd rátok és akkor vi
gyétek föl innen csontjaimat.” 
(1Mózes 50:25.) 

Mi szükség volt kifejezetten a 
„csontjaimat” kifejezést használ
nia, miközben a jóval tapintato
sabb „földi maradványaimat” 
szó fordulattal is élhetett volna? 

Fenti megfogalmazásnak oka 
van. A Tóra a „csontjaimat” kife
jezéssel valamit üzenni szeretne 
nekünk. 

A csontok szó héber megfele
lője (ácmut) szorosan kötődik az 
esszencia kifejezés héber alakjá
hoz (ácmiut). A „csontok”, Jó
zsef fizikaiságának, testének ad
ták meg csupán a kereteit. József 
valódi esszenciáját ezzel szem

ben a lelke jelentette. A Tóra 
szavai közt tehát egy fontos üze
net rejlik: amikor Mózes a zsi
dókkal együtt kivonult Egyip
tomból, nemcsak József csontja
it vitte ma gával, hanem az álta
la képviselt értékeket, lényének 
esszenciáját is.

A haszid tanítások mond
ják, hogy a józsefi értékek kö
zül a legfontosabb ama törek
vése volt, hogy mindig újabb és 
újabb zsidókat kapcsoljon vissza 
Izrael nyájának a kötelékébe, kü
lönösen azokat, akik már jó ide
je távolra sodródtak. Neve is ezt 
tükrözi: Joszef azt jelenti, „hoz
záadni,” azaz növelni az együvé 
tartozók számát.

A mi életünkben a józsefi 
esszenciát az egymás iránti tö
rődéssel juttathatjuk felszín
re, azzal, hogy szeretettel nyújt
juk ki a kezünket a hagyomány
tól és a zsidó értékektől távolra 
sodródott testvéreinkért, hogy 
őket közelebb vonjuk mind ma
gunkhoz, mind a judaizmushoz. 
Ugyanis a Megváltást csakis így, 
csakis együtt érhetjük el.

Ez a zsidóság üzenete. Ez az 
élet értelme.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Tali Loewenthal írása 

nyomán
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Velem és a Rebbével történt

Minden zsidó egy gyémánt: hogyan lett egy papból haszid? 

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

A svájci Bázelben születtem. 
1947ben, 15 éves koromban a 
családom Hollandiába települt 
át, mert apámat választották 
meg Hága főrabbijának. Apám 
Magyarországról menekült zsi
dók számára nyitott jesivát a 
városban. 

Először akkor fogadott a 
Rebbe, amikor 1952ben beirat
koztam a New Yorki Központi 
Lubavicsi Jesivába. Ezen az első 
találkozón a Rebbe azt javasolta, 
hogy a zsidó oktatásban helyez
kedjek el. Eredetileg az volt a ter
vem, hogy a jesiva után egyetem
re megyek és villamosmérnöknek 
tanulok, de a Rebbe biztosított 
róla, hogy a zsidó oktatás na
gyobb örömöt okoz majd, hiszen 
„minden zsidó egy gyémánt”.

Megfogadtam a tanácsát, és 
1957ben az ő küldötteként ér
keztem Torontóba, és itt is va
gyok a mai napig. Miután jól 
berendezkedtem Torontóban, a 
Rebbe buffalói küldötte, Mottel 
Zajac rabbi meghívott, hogy 
tartsak egy beszédet a helyi egye
temen tanuló diákoknak. Kide
rült azonban, hogy a hallgató
ság leginkább nem zsidókból 
áll, és más vallások képviselői is 
megszólalnak majd. Emiatt elő
ször visszautasítottam a meghí
vást, ezzel együtt azért felhívtam 
a Rebbe irodáját, hogy tanácsot 
kérjek.

Azt a választ kaptam, hogy 
érdemes a nem zsidó közön
ségre is jó benyomást gyakorol
ni, és az adakozás micvájára biz
tatni őket. A Rebbe azt ajánlot
ta még, hogy mondjam el a hí
res XVII. századi lengyelországi 
bölcs, Jom Tov Lipmann rabbi 
egyik történetét. (A rabbi egyéb
ként az egyik ősöm, bár ezt ak
kor még nem tudtam.)

Így tettem, és elmondtam, 
hogy mi esett meg Krakkóban 

Lipmann rabbival, akit a leghí
resebb műve után Toszfot Jom 
Tovnak is ismernek. A történet 
egy fösvény emberről, a zsugo
ri Joszeléről szól. Bár zsidó volt, 
a krakkói zsidók nem kedvel
ték, mert sohasem adakozott. 
Amikor meghalt, a temető szé
lén földelték el, ahová a gonoszo
kat volt szokás temetni. A zsidók 

Jom Tov rabbit annyira meg
hatotta Joszele önzetlensége és 
szerénysége, hogy úgy rendel
kezett, halála után őt is a temető 
szélére temessék, Joszele mellé.

Miután befejeztem a törté
netet, mely elnyerte a közönség 
tetszését, egy fiatal pap odalé
pett hozzám, és megkért, hogy 
ismételjem el neki. Először visz

Lengyelországból. Egy katona
tiszthez ment feleségül, aki meg
ígértette vele, hogy nem fedi fel 
senkinek a múltját.  A halála előtt 
azonban mindent bevallott a fiá
nak. Elmondta, hogy zsidó csa
ládból származik, és az enyém
hez nagyon hasonló történetet 
mesélt el az egyik őséről.

„Ez azt jelenti, hogy maga zsi
dó! Ha pedig zsidó, akkor követ
nie kell a Tórát és meg kell tar
tania a parancsolatait!” – mond
tam neki.

Nem szólt semmit, és elsie
tett. Azt gondoltam, hogy töb
bé nem hallok felőle, de nem így 
lett. 

Évekkel később, amikor a je
ruzsálemi Siratófalnál álltam, 
egy szakállas férfi lépett oda 
hozzám. „Schochet rabbi, sálom 
áléchem!” – köszöntött. „Ismer
jük egymást?” – kérdeztem. „A 
régi énemet ismeri. Én vagyok az 
az ember, akivel Buffalóban be
szélt.  Miután találkoztunk, sokat 
gondolkodtam, és úgy döntöt
tem, hogy visszatérek a gyökere
imhez. Ma pedig már breszlávi 
haszid vagyok!” – felelte.

Ekkor értettem meg, hogy a 
Rebbe miért biztatott arra, hogy 
tartsam meg a beszédemet és 
adjam elő azt a történetet. Azért 
kellett beszélnem Buffalóban 
egy nem zsidó közönség előtt, 
mert közöttük ott ült egy zsidó, 
akit meg kellett menteni!

Dovid Schochet rabbi

úgy érezték, Joszele nem érdemel 
jobbat. A temetés után néhány 
héttel azonban nagy zavar kelet
kezett a városban. Azok a szegé
nyek, akik a hentes és a pék ado
mányaira szorultak, nem kaptak 
semmit. Ezen felül kimerült az 
ingyenes hitelre, a menyasszo
nyok kiházasítására és az orvo
si költségekre fenntartott pénz
ügyi alap is. A csalódott emberek 
Jom Tov rabbi ajtaján kopogtat
tak, hogy választ kapjanak a tör
téntekre. A vizsgálat kiderítette, 
hogy a város minden jótékony
sági alapját Joszele finanszírozta. 
Ő volt az, aki kifizette a hentes 
és a pék által kiosztott adományt, 
és ő pénzelte a különböző jóté
konysági alapokat is. Azt akar
ta azonban, hogy tettei titokban 
maradjanak.

szakoztam: „Már megtettem a 
magamét. Nem tudnám jobban 
megfogalmazni, mint az imént”. 
Ő azonban tovább kérlelt, ezért 
meghívtam a szállodai szobám
ba és még egyszer előadtam a 
történetet. Észrevettem, hogy 
nagyon felzaklatta a történet. 
Miközben hallgatott, felalá sé
tált a szobában, majd megkért, 
hogy mondjam el harmadjára 
is.  Már aggódni kezdtem, hogy 
esetleg mentális problémákkal 
küzd, ezért megkértem, hogy 
avasson be, mi az oka, hogy eny
nyire érdekli a történet. Így felelt: 
„Azt hiszem, Joszele az egyik 
ősöm volt”. „Hogy volna ez le
hetséges? Ön pap, ő pedig zsidó 
volt” – mondtam.

Elmondta, hogy az édesanyja 
háborús menekültként érkezett 

Dovid Schochet rabbi 1957 óta szolgálja a torontói zsidó 
közösséget. Jelenleg ő a városi rabbinátus elnöke. 

Az interjú 2012 júniusában készült.
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ערב שבת פרשת דברים, ח׳ אב, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Devarim, August 12, 2016

Iwas born and raised in Basel, Switzerland, but in 1947, 
when I was fifteen, my family moved to the Netherlands, 
where my father became the Chief Rabbi of the Hague, 

and opened a yeshivah for Hungarian refugees from the 
war. Five years later, I came to New York to enroll in the 
central Lubavitch yeshivah in Crown Heights.
I chose a Lubavitch yeshivah at the urging of my uncle, Rabbi 
Chaim Mordechai Aizik Hodakov, who was then secretary 
to the Lubavitcher Rebbe. But what really decided me 
was the pride in being Jewish that the Lubavitch chasidim 
exhibited. In Europe, many observant Jews tried to blend 
in — for which you couldn’t blame them, considering the 
degree of anti-Semitism that existed. They would cover 
their heads, although not with a yarmulke which would 
make them stand out; they’d wear a cap or a hat that 
looked like every other person’s headgear. But Lubavitcher 
chasidim openly wore yarmulkes and even went on the 
streets with the strings of their tzitzit hanging out. That 
impressed me very much.
In 1952, when I enrolled in the Lubavitcher yeshivah, I had my 
first audience with the Rebbe. What I distinctly remember 
from that first audience is the lesson he imparted to me 
about appreciating life. “Don’t take life for granted,” he 

said. “In the morning, when you wake up, thank G-d for 
everything that has been given to you.”
He went on to say that many people go to sleep at night and, 
when they wake up in the morning, they expect their shoes 
to be by their bed where they left them the night before. As 
they are getting dressed, they complain that the weather 
is too cold or too hot. In effect, they are criticizing G-d — 
because who makes the weather? Instead, they should be 
grateful that they are still alive, that their possessions are 
still with them, that a new day is beginning where they have 
an opportunity to do many good deeds. It was a lesson I 
never forgot.
In that first audience, the Rebbe also advised me to go into 
Jewish education. I had been planning to enroll in university 
after finishing my yeshivah studies, with the intent of 
becoming an electrical engineer, but the Rebbe said 
that I would find working in Jewish outreach much more 
rewarding because, as he put it, “every Jew is a diamond.”
I followed his advice and, in 1957, I was appointed the 
Rebbe’s emissary to Toronto, where I have been ever since. 
After I was already well established there, I was invited by 
Rabbi Mottel Zajac, the Rebbe’s emissary to Buffalo, to 
give a talk to local university students. It turned out though 
that the audience would be mostly non-Jewish and that 
representatives of other religions would be speaking as 
well, so my first inclination was to refuse; I did not want 
to take the time away from my other duties in Jewish 
outreach. However, I did call the Rebbe’s office to ask what 
I should do.
The answer that I received was that it is worthwhile to 
influence non-Jews positively, especially regarding the 
mitzvah of giving charity. I was also advised to recount a 
story attributed by some to the famous 17th century Polish 
rabbi, Yom Tov Lipmann (from whom I am descended, 
though I didn’t know it at the time).
So I did this. I attended the gathering and told the story 
which happened in Krakow in the days of Rabbi Yom Tov, 
who is also known as Tosfos Yom Tov after the title of his 
most famous book.
This story concerned the town scrooge called Yossele the 
Miser. He was a Jew, but because he flatly refused to give 
charity, the Jews in Krakow hated him. So much so that, 

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 1300 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
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Kóser konyha
Pattogatott kukorica

Párve, tojás és gluténmentes

1 pohár pattogtatni való 
  kukoricaszem
2 ek. étolaj (nem olívaolaj)
1 kk. só

A kukoricaszemeket egy 
szé les, mély és vastag aljú lá
bosba tesszük, ráöntjük az 
olajat, megsózzuk, jól elke
verjük, végül úgy egyenget
jük el a lábos alján, hogy egy 
rétegben terítse be azt. Nagy 
lángon, lefedve kezdjük a 
pattogtatást, néhány perc 
múlva hallani fogjuk, amint 
a szemek kipattogzanak. Fi
gyeljük, mert könnyen meg
ég, ezért időközönként rázo
gassuk meg a lábost. Amikor 
már csak időnként hallunk 
pukkanást, zárjuk le a gázt, 
és óvatosan emeljük le a lá
bos fedelét (ilyenkor gyak
ran ugrik ki egyegy szem a 
lábosból). 

A kipattogott kukoricát 
ízesíthetjük is: felolvasztott 
vajjal, sajttal vagy, ha édesen 
szeretjük, karamellizált cu
korral is átforgathatjuk tála
lás előtt. 

A rabbi válaszol
A szülés után az első út a zsinagógába vezet

az anyuka. Több szokás is léte
zik arra, hogy hogyan történik a 
há laadás. 

Van, ahol a zsinagógában tíz 
fér fi jelenlétében a nő az ezrát 
ná simban, a női részen állva 
mond ja el a gojmél áldást (RSZ 

Szé der birkát hánehenin 13:3.). 

hangsúly akkor is a borchu meg
hallgatásán van. 

Emlékszem fiatalkoromból a 
pápai közösségben élő szokás
ra, amiről azt gondolom, hogy 
a Magyarországon elterjedt szo
kás lehetett sok helyen. Ebben az 
esetben nem a nő megy a zsina
gógába, hanem egy szombat esti 
vagy egy hétköznapi máárivról 
egy minjennyi ember megy el az 
édesanya otthonába, így ő a sa
ját szobájában hallhatja az esti 
borchut, és arra felelhet. 

Az érsekújvári születésű Stern 
Becálél (1910–1988) bécsi rab
bi azt írja (Böcél háchochmá 6:78:3.), 
hogy az ő környékükön csak arra 
figyeltek, hogy az édesanya első 
útja a szülés után a zsinagógába 
vezessen és valamelyik imán ve
gyen részt. Ez a szokás ahhoz a 
talmudi mondáshoz kapcsoló
dik, hogy a frissen szült nőt nem 
szabad magára hagyni, mint
egy „őrzésre van szüksége”, de ha  
már a zsinagógát megjárta, akkor 
el lehet hagyni ezt a felügyeletet.

A fenti különböző szokások
tól függetlenül a háláchában az 
szerepel, hogy azon a szomba
ton, amikor az édesanya elmegy 
a zsinagógába, fel kell hívni a 
férjét a Tórához, ezzel helyette
sítve a szentélybeli hálaáldozatot 
(Mágén Ávrahám 282. fej. végén). A né
metországi Wormsban az volt a 
szokás, hogy az édesapa ilyenkor 
egy bizonyos mennyiségű viaszt 
snóderolt (felajánlást tesz a kö
zösség javára) a zsinagóga vilá
gítása számára (Minhágim döKáK 

Vármájzá 2. kötet 163. old.). 
Oberlander Báruch

Az elmúlt napokban két öröm 
is érte közösségünket: megszü
letett a Nógrádi család hetedik, 
valamint Oberlander Náchmán 
és Cháni első gyermeke, aki az 
Oberlander házaspár harmadik 
unokája. Oberlander Báruch 
rabbi ennek alkalmából arra a 
kérdésre ad választ, mi a háttere 
annak a szokásnak, hogy egy pár 
héttel a szülés után, amikor az 
újdonsült anyuka visszanyerte 
az erejét, az első útja a zsinagó
gába vezet. 

Válasz: Ha az ember életveszé
lyes helyzetből menekült meg, 
akkor hálát ad Istennek, az ún. 
gojmél bencsolással, vagyis a bir
kát hágomél áldás elmondásával 
(Zsidó imakönyv 84. oldal). Ilyen ve
szélyhelyzet a betegségből való 
fel épülés is, amit a szülésre is 
szoktunk vonatkoztatni (lásd A 

rab bi válaszol 1. kötet 11. és 62. fejezet). 
A gojmél bencsolást egy min

jen előtt kell mondani (Sulchán 

áruch OC 219:3.), amit egy zsoltár 
mon datból vezetnek le a böl
csek. Nők általában nem szok
tak gojmélt mondani az illendő
ség (cniut) miatt, elkerülendő 
azt, hogy 10 férfi előtt kelljen 
sze repelniük (Misná brurá 219:3.). 
Van nak, akik a szülés utáni idő
szakban kivételt tesznek, és el
mondják a gojmél bencsolást, hi
szen ilyenkor így is, úgy is nagy 
a nyüzsgés az újdonsült anyuka 
körül (Minchát Slomo responsum 2. 

kötet 4:31.). Erre a zsinagógai lá
togatásra akkor kerül csak sor, 
ha már eltelt a szülés óta leg
alább egy hét, és megerősödött 

Máshol az a szokás, hogy a fe
leség jelenlétében felhívják a fér
jet a Tórához, és amikor elmond
ja az áldást a Tórára („Áldott az 
Örökkévaló…!”), a feleségére is 
gondol, ezt úgy veszik, mintha ő 
mondta volna a gojmélt a felesé
ge nevében (Sááré Efrájim 4:28.). 

Megint máshol az anyuka a 
Tóránál elhangzott borchu ál
dásra válaszolva teljesíti a gojmél 
bencsolást – ilyenkor nem szük
séges, hogy a férje mondja az ál
dást (Ét láledet 8. fej. 35. lábj.). (Van, 
ahol a két utolsó szokást össze
kötik azzal, hogy a férj áldására 
válaszol a feleség.) 

Elterjedt szokás lett mára, 
hogy az édesanya úgy megy el a 
zsinagógába, hogy ne csak az ál
dásmondásra „essen be”, hanem 
halljon egy kdusát, egy kádist 
és a Tóraolvasást is. Azonban a 


