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Augusztusban indul 
a Nyári ZsTSz

Helyszín: 
Sász Hevra zsinagóga 

(1061 Bp. Vasvári Pál utca 5.)
Augusztus 19. hétfő
ZSIDÓ TÖRTÉNELEM
Oberlander Báruch; 
Megyeri Jonatán; Köves Slomó
Augusztus 20. kedd
BIBLIA ÉS TALMUD
Oberlander Báruch; Faith Áser
Augusztus 21. szerda
HÁLÁCHÁ – A ZSIDÓ JOG
A „ma kérdései” 
a Tóra szemszögéből
Oberlander Báruch; 
Megyeri Jonatán
Augusztus 22. csütörtök
ZSIDÓ FILOZÓFIA 
ÉS A KABBALA
Oberlander Báruch; Köves Slomó; 
Megyeri Jonatán
Augusztus 23. péntek
A ZSIDÓ PIHENŐNAP, A 
SZOMBAT ÉS A ZSIDÓ IMA
Hurwitz Devora; Faith Áser; 
Köves Slomó
Augusztus 25. vasárnap
IZRAEL 
ÉS ANTISZEMITIZMUS
Oberlander Báruch; Köves Slomó
Augusztus 26. hétfő
ZSIDÓ ÉLET STÁCIÓI
Oberlander Báruch
Augusztus 27. kedd
KÓSERSÁG AZ ÉLET KÉT 
FONTOS TERÜLETÉN
Oberlander Báruch; Fuchs 
Jehosua; Oberlander Batseva
Augusztus 28. szerda
ZSIDÓ NAPTÁR ÉS ÜNNEPEK
Oberlander Báruch; Nógrádi Bá-
lint; Glitzenstein Smulik; Nógrá-
di Sára
Augusztus 29. csütörtök
ZSIDÓ KEGYTÁRGYAK
Oberlander Báruch; Glitzenstein 
Smulik; Steiner Zsófia; Cseh Vik-
tor; Réti János

Helyszín: Budavári zsinagóga 
(1014 Bp., Táncsics Mihály u. 26.)
Augusztus 30. péntek
A ZSIDÓ ESKÜVŐTŐL 
AZ ELSŐ MICVÁIG
Cseh Viktor; Faith Áser

A holdraszállás Isten nagyszerűségét bizonyítja

1969. július 20. történelmi dá
tum: a holdraszállás időpontja. 
Az űrutazás, melynek során „az 
ember a Föld bolygóról” először 
vetette meg a lábát az égitesten – 
ahogy az az ottmaradt táblán ol
vasható volt – sok szempontból 
új korszakot hozott az emberi
ségnek. Természetesen, ahogy a 
tudomány és technika minden 
új vívmánya, a zsidóság „közbe
szédébe” ez is beszivárgott. Az 
olyan háláchikus kérdések mel
lett, mint hogy hogy lehet hold
szentelést (kidus leváná) tartani 
a holdon vagy mikor van sábesz 
az űrben, számos filozófiai kér
dést is felvetett a holdraszállás. 
Miközben a világ jelentős része 
ujjongva ünnepelte a Hold meg
hódítását és az ember diadalát a 
természet törvényei felett, szá
mos vallási vezető bírálta, sőt 
elítélte a küldetést. 

Ezzel szemben a lubavicsi 
rebbe, az áldott emlékű Mena
chem Mendel Schneerson rab
bi elismerte a holdraszállás je
lentőségét és azt hangsúlyoz
ta: a tudomány fejlődése Isten 
nagyszerűségének bizonyítéka, 
hiszen, ha látjuk, hogy milyen 
fantasztikus teljesítményekre 
képes az általa teremtett ember, 
akkor megértjük, mennyivel na
gyobb az az erő, mely intellek
tust adott neki. 

A Rebbe gondolatai, bár for
radalmiak voltak, korántsem vá
ratlanok tőle, aki értő figyelem
mel kísérte a tudomány és tech
nika fejlődését. A Rebbe a tudo
mányos előrehaladásban mindig 
a világ jobbátételének lehetősé
gét kereste, azt, hogy hogyan le
het az emberi elme vívmányait 
az Örökkévaló szolgálatába ál
lítani. 

„Az a tény,” – írta egy levelé
ben az űrkutatásról néhány év
vel a tényleges holdraszállás előtt 
– „hogy az Örökkévaló megte
remtette az úgynevezett égiteste
ket, hogy szolgálják a világunkat, 
fényt, meleget és energiát adjanak 
neki és azokat az égre helyezte, bi
zonyos távolságra a Földünktől, 
nem jelent akadályt arra nézvést, 
hogy az ember megpróbálja meg
ismerni őket. Ugyanígy, ha a Tóra 
azt mondja, hogy Isten azért he
lyezte a Holdat az égre, hogy fényt 
adjon a Földnek, ez nem zárja ki 
annak a lehetőségét, hogy az em
ber valamikor a jövőben holdra 
szálljon. … míg az Örökkévaló 
mindenütt jelen van, …, addig az 
embert a fizikai világegyetemben 
helyezte el, az ember ennek a ré
sze, és így a lehető legtöbbet kell 
kihoznia belőle mindaddig, amíg 
csak élet van a Földön.”
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Imaidők a következő hétre (július 27-augusztus 2.):
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 8.45 Hetiszakasztanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  20.00 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 20.10 Délutániesti ima (a Keren Orban)
Péntek: 18.30 Minden lélek 42 állomása
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  19.30 Minchá, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 9.15 Hetiszakasz 
  a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Hétfő-péntek (munkanapokon): 
6.30 Reggeli ima
Péntek: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

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

Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Péntek: 18.30 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  19.30 Szombatfogadás, Kidus

Hetiszakasz
Pinchász jutalma

Szakaszunkban – Pinchász 
(4Mózes 25:10–30:1.) – a zeló
ta elnyeri jutalmát, amiért el
hárította a vészt Izrael feje fö

lül. Büntetőexpedíció indul 
Midján ellen, majd az ünne
pek újfenti felsorolása egészí
ti ki a szakaszt.

Zsidó híradó
Csernobil zsidó titkai 

az Egység új számában

„Gyerekek betegednek meg. 
Nincs időnk arra, hogy kutatá
si adatokat gyűjtsünk, és meg
nézzük, hogy mik a sugárzás 
hosszú távú hatásai. Mindent 
meg kell tennünk, hogy meg
mentsük őket” – a lubavicsi 
Rebbének ez az irányelve indí
totta el azt a kémfilmbe illő ak
ciót, melynek eredményeként 
3000 zsidó gyereket mentet
tek ki az atomsugárzásnak ki
tett csernobili régióból. 

Erről is olvashatnak az Egy-
ség magazin 120. számában, 
több más, a csernobili zsidó 
múlttal kapcsolatos történet 
között. Olyan világot muta
tunk be, melybe a világszer
te nagy sikert aratott Cserno
bil sorozat nem ad betekintést!

Oberlander Báruch rabbi 
fővárosi mikvékkel foglalkozó 
sorozatának legújabb részében 

kicsit visszalépünk az időben 
néhány sosem publikált törté
nelmi dokumentum kedvéért 
és megtudjuk, hogy működött 
a Kazinczy utcai rituális fürdő 
a Rákosi korszak idején. 

Az Éceszgéber rovatban a 
világháló konzervatív hango
kat cenzúrázó jelenségéről ol
vashatunk – ami érdekesen 
összecseng az újság többi ré
szében megidézett korok el
hallgatásra és elhallgattatásra 
épülő rendszereivel…

Kile rovatunkban a külföldi 
tanulás lehetőségeinek jártunk 
utána és a nyári szünidőt kihasz
nálva három Izraelben tanuló 
magyar diákot kerestünk fel. Az 
interjúkból egy dolog egyértel
műen kiderült: legyen szó gim
náziumról vagy főiskoláról, ezek 
a fiatalok teljes mértékben elé
gedettek a döntésükkel. 

A békéhez vezető út

tött szövetséget. Az Örökkévaló 
válaszul őt jelölte ki arra, hogy 
jelen legyen minden zsidó kis
fiú brit miláján – szövetségbe lé
pésének napján – hogy láthassa 
mindig, ahogy a zsidó nép meg
tartja a szövetséget.

A lubavicsi Rebbe tanítot
ta, hogy belső harmóniánk, lel
ki békénk elérése érdekében ne
künk is meg kell tanulnunk kom
binálni személyiségünk egymás
sal ellentétes aspektusait – ahogy 
azt Pinchász és (avagy) Elijáhu is 
tette. Olykor határozottnak kell 
lennünk, máskor viszont az a jó, 
ha finomak vagyunk és megér
tők. Még ennél is előremuta
tóbb azonban, mikor egyszer
re, egyazon időben tudjuk ka
matoztatni a két vonást: miköz
ben képesek vagyunk másokban 
a jót meglátni, hiányosságait lát
va habozás nélkül igyekszünk a 
segítségére, hogy azt korrigálja. 
Pinchász is így vitte vállán a né
pét a kétségbeesett döbbenetből 
a nyugodt harmónia felé: szere
tettel, de a hibát észlelve azonnali 
cselekvésre elszántan. 

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Tali Loewenthal írása 

nyomán.

Előző heti szakaszunk azzal 
zá rul, hogy Pinchász megöl
te a Simon törzsbeli férfit és az 
idegen nőt, akik nyilvánosan 
együtt háltak. A hallatlan tör
vénytelenség annyira megdöb
bentette a vezetőket, hogy csak 
bénultan álltak a látottak előtt. 
Ekkor lépett színre Pinchász és 
tette meg, amit a vezetőknek 
kellett volna. Isten éppen ez 
után kötötte meg Pinchásszal a 
béke szövetséget. Bár Pinchász 
érdeme elvitathatatlan a közmo
rál helyreállításában, felvetődik 
a kérdés, hogy az vajon miként 
kapcsolódik a békéhez.

A Bölcsek szerint Pinchász 
egy és ugyanaz a Királyok köny
vében feltűnő és a Báál kultusz 
papjai ellen harcoló, szintén 
nagy kritikusként ismert Elijáhu 
profétával. 

Eddig az érem egyik oldala.
A Tórából azonban azt is meg

tudhatjuk, hogy Pinchász ko hén 
volt, azaz pap, akit a hagyo mány 
Áronhoz hasonlónak jellemez, a 
kedvesség megtestesítőjének, aki 
mindenkiben csak a jót látja.

Eme pozitív aspektus Elijáhu 
személyét is körbelengi. Elijáhu 
panaszodott, hogy a zsidó nép 
nem őrzi az Örökkévalóval kö
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gárzás hosszú távú hatásai. Mindent 
meg kell tennünk, hogy megment-
sük őket” – mondta Abi Raichik, az 
akció egyik kulcsfigurája, aki azt is 
elmondta, hogy a Rebbe hamarabb 
ismerte fel a problémát, mint hogy 
egyáltalán nevet adtak volna neki.

Nem sokkal ezután, 1990. au-
gusztus 4-én az első repülőgép, fe-
délzetén 196 gyermekkel, felszállt 
Fe héroroszországból, és néhány 
órá val később landolt a tel-avivi Ben 
Gu rion repülőtéren. Ezt a csoportot 
még száz másik követte. 

Nem kell AggódNi?
Mindeközben, bár a reaktor közvet-
len környezetét a szovjet hatóságok 
titokban kiürítették a robbanás után 
másfél nappal (addigra sokan már 
megbetegedtek), a radioaktív csa-
padék által közvetlenül érintett, ha-
talmas ukrán, belorussziai és orosz 
területek több százezer lakójának 
továbbra is azt mondták, hogy nincs 
mitől félniük. Ez volt egyébként az 
üzenet az egész világ felé: ha történt 
is valami, nem kell aggódni…

A Rebbe döntése után a Chábád 
több képviselőjét küldte a Szovjet-
unióba a helyzet feltérképezésére. 

Egyikük a Szovjetunióból nem 
egész egy évtizeddel korábban ali-
jázott Jicchák Kogan rabbi volt, aki 
1990 nyarának elején érkezett a kör-
nyékre, akinek elmondása szerint 
könyörögtek a mozsiri, kalinkavicsi 
és gomeli zsidó szülők, hogy mentse 
meg gyermekeiket. „Városról városra 
jártam, és zöld és sárga arcú gyere-
keket láttam” – emlékezett a rabbi, 
akire a ma már felnőtt akkori gye-
rekek szeretettel emlékeznek vissza. 
„Jött ez a vallásos ember, szakállal, 
kalapban. Furcsa volt, soha nem 
láttunk ilyesmit. De kedves volt, 
választ adott a kérdéseinkre és a 
szüleink ösztönösen bíztak benne” 
– emlékszik vissza a ma már New 
Yorkban élő Galina Goldberg, aki 
akkoriban hat éves volt. Azt is tud-
ták, hogy a lubavicsi Rebbe küldte 
az embereket, hogy mentsék meg 
őket. A helyzet annyira rossz volt, 
hogy a kétségbeesett és tehetetlen 
szülők hajlandóak voltak a távoli is-
meretlenbe küldeni a gyermekeiket, 
csak hogy megmenekülhessenek. 

Az Akció megSzeRvezÉSe
A Rebbe felszólításától hajtott Chá-
bád küldöttek azonnal megkezdték 

a Csernobili haszid udvar

Bár Csernobilról ma többnyire az atomerőmű katasztrófája jut eszünkbe, 
a zsidó világ számára egyéb vonatkozással is bír ez az ukrajnai kisváros 
– itt ugyanis már a 17. századtól éltek emberek.

Itt élt ugyanis a csernobili rebbék dinasztiája, a híres Twersky család. 
Az első csernobili rebbe, Menáchem Náchum Twersky (1730–1787) eb-
ben a városban szolgált mágidként, vagyis hitszónokként, és később itt 
rendezte be hászid udvarát. Twersky rabbi a hászidizmus alapítójának, a 
Báál sém Tovnak, majd az ő legfőbb követőjének, a mezricsi mágidnak 
a tanítványa volt. Náchum Twersky rabbi maga is a hászid mozgalom 
egyik úttörőjévé vált, Meor éjnájim című könyve pedig a hászid ideológia 
egyik alapvetése lett.

őt fia, a csernobili Mordecháj követte, akit a csernobili mágidként is 
ismernek (1770–1837). rengeteg cedákát, vagyis adománypénzt gyűj-
tött össze és osztott szét, és egész életében hangsúlyozta a beszéd és a 
gondolatok tisztaságának fontosságát. (A csernobili mágidról és bőséges 
adományozási kedvéről lapszámunk végén olvashatnak egy történetet.)

Mordecháj Twersky rabbinak nyolc fia volt, akik aktívan részt vettek a 
hászidizmus elterjesztésében, és mindannyian más-más hászid udvarok 
fejévé váltak, ilyen például szkver, rachmasztrivka, vagy Hornosteipl. 
Csernobili hászidok, illetve a dinasztia egyéb ágainak követői ma első-
sorban az Egyesült államokban és Izraelben élnek.
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adóévet megelőző évben elért nyers bevétel. Az I. foku 
kivető hatóság az adóalapot az 1948. évben elért nyers 
bevétel alapulvételével állapitotta meg, ennélfogva tehát 
az adóalapja méltányossági alapon nem csökkenthető.

Minthogy azonban az együttes kereseti és jövede-
lemadó alapja az adóévben tényleg elért nyers bevé-
tel, adózón félévenként jogosult adójának végleges 
megállapitását kérni, illetve abban az esetben, ha a 
már hivatkozott törvényhely értelmében I. félévi nyers 
bevételéről bevallását beadta, az adóhivatal nyers 
bevételének leszámolását foganatositani fogja…

Budapest, 1949. évi szept. hó 23n.

Ezzel párhuzamosan igyekeztek a víz és csatornadí-
jakat is mérsékelni. Erről tanúskodik egy 1946. októberi 
levél, melyet Kővágó József főpolgármesternek címez-
tek (és amelyet megkapott másolatban a Budapesti 
Központi Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság is). Ebben 
a fürdők „közegészségügyi és idegenforgalmi” hozzájá-
rulásukra való tekintettel kérik a csatornadíj eltörlését. 

HÉtközNApi pRoblÉmák
Amikor a mikve túl forró volt…
A puszta számok mellett néhány érdekes levél is bete-
kintést ad a mikve aktív működésébe. Például eseten-
ként túl forró volt víz, ahogy az egy 1948. október 14.-i 
panaszos Jegyzőkönyvben áll: 

„…dacára annak, hogy én jómagam foróvizü mikve-hoz 
vagyok szokva, olyan forró volt a víz, hogy semmikép-
pen sem tudtam bemenni. reklamációmra a gépész azt 
mondta, hogy a másik bazin nem olyan forró menjek 
oda, abba szintén elég forró volt és közben az általam for-
rónak talált mikvet hideg vizzel keverték. Mikor a mikveba 
jöttem ott láttam ülni egy férfit, akitől megtudtam, hogy 
rosszul lett, ugy vélem, hogy a forró víztől lett rosszul.”

Amikor tisztasági problémák voltak…
Néha a fenntartónak akadt gondja a tisztasággal, ahogy 
az a Budapest Izr. Hitközség Orth. Tagozata titkári hi-
vatalának főtitkára egy 1952. március 17-es, a „Rituális 
Fürdő Dolgo zóinak” címzett leveléből kiderül: 

sajnálattal tapasztaljuk, hogy a fürdő dolgozói – kevés 
kivétellel – egyáltalán nem, vagy csak erősen kifogásol-
ható formában végzik el a munkájukat.

Különösen az I. osztályu női fürdőben a fülkék és ká-
dak erősen el vannak hanyagolva, az előző este a kádból 
kicsurgott víz még másnap délelőtt is, tócsákat képezve, 
ott van a fülkében. Ebből kétségtelenül megállapitható, 
hogy a kádmosónők a rájuk tartozó munkát nem végzik 
el. Felhivjuk figyelmüket, hogy a fürdőt rendszeresen el-
lenőrizni fogjuk és amennyiben ismételt esetben hasonló 
anomáliákat tapasztalni fogunk, ugy az – ugy a kád-
mosóra, mint a munkát ellenőrizni tartozó felügyelőnőre 
– komoly következményekkel fog járni…

Ezután fellebbezések és elutasítások sora következett 
egészen 1949-ig.

határozat. 
A székesfővárosi pénz ügyigazgatóság a vII/A ker. 
adóhivatal 6597/1949 sz. fizetési meghagyását, 
[melyben] fellebbező terhére az ideiglenes átalá-
nyösszeg megállapítása során 1949. évre 36.000 Ft. 
alap után 1.440 Ft, együttes kereseti és jövedelemadót 
állapított meg, a kellő időben beadott fellebbezése 
folytán felülvizsgálta és annak eredményéhez képest 
a fellebbezésnek helyet nem ad.

indoKlás: 
Fizetésre kötelezett adózón fellebbezésében azt vitat-
ja, hogy a Budapesti Aut. Izr. Hitközség által a Bu-
dapest vII. Kazinczy u. 16. sz. a. fenntartott rituális 
fürdőből származó nyers bevétel nem adóköteles, 
mivel a vallás és Közoktatásügyi Minisztérium által 
jóváhagyott alapszabályok értelmében a hitközség 
ennek fenntartását kötelezettségükké tette s az merő-
ben vallási intézmény. 

Ez a kifogás nem alapos.
Az együttes kereseti és jövedelemadóra vonatko-

zó törvényes rendelkezése végrehajtása tárgyában 
kiadott 195.000/1948 vII. p.M.sz. rendelet 2 §. a. 
részletesen felsorolja azokat az alanyokat, illetőleg 
bevételi forrásokat, amelyek nem tartoznak az együt-
tes kereseti és jövedelemadó alá.

A Hitközség által fenntartott rituális fürdő a hivat-
kozott rendelet 2. §.-ban mint mentes nincs felsorolva, 
ennélfogva tehát jogosan nem igényelheti a szóbalevő 
bevételi forrásból származó nyers bevételének együt-
tes kereseti és jövedelem alól való mentességét.

Adózó fellebbezése további részében a megállapí-
tott adóalap csökkentését kéri.

Ez a kifogás is alaptalan. A már hivatkozott tör-
vényhely értelmében ugyanis az 1949. évi együttes ke-
reseti és jövedelemadó ideiglenes kivetésének alapja az 
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Velem és a Rebbével történt

Biztonságos égbolt a Rebbe áldásával

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

A hetvenes évek végén New 
Yorkban éltem, és miután már 
megszereztem a rab bi dip lo má
mat, a Yeshiva Uni ver sityn hall
gattam zsidó filozófiát. Ebben az 
időben a nagybátyám, David 
Shine is a városban élt, mert ő 
vezette az ElAl északameri
kai kirendeltségét. Elsősorban 
a Tel AvivNew York viszonylat 
ügyeivel foglalkozott. Egyszer 
elhatároztuk, hogy együtt láto
gatunk el a Chábád brooklyni 
főhadiszállására és részt ve
szünk egy hászid összejövetelen. 
A nagybátyám holokauszttúlélő 
volt, nem tartotta a zsidó hagyo
mányokat és még Istenben sem 
hitt. A Chábád közösségben vi
szont sok barátja volt, mert a 
re pülőtéren sok lubavicsi hászid 
volt jelen, hogy a zsidó utasok 
segítségére legyenek. Nagyra 
be csülte, amit tesznek, és igye
kezett a rendelkezésükre állni.

Nekem egyáltalán nem volt 
kapcsolatom a Chábáddal, de 
érdekelt, hogy mi zajlik egy 
ilyen összejövetelen. Még soha
sem láttam ehhez hasonlót: több 
ezer hászid figyelt feszülten a te
rem közepén Tórát magyarázó 
Rebbére. A Rebbe időnként szü
netet tartott, felemelte a poharát 
és lechájimot mondott. Bár ha
talmas tömeg volt, minden részt
vevő úgy érezte, hogy a Rebbe 
személyesen köszönti. Amikor 
eljöttünk, a nagybátyám nagyon 
izgatott volt és azt mondta, hogy 
még vissza akar térni ide.

Nem sokkal később felhí
vott és elújságolta, hogy az egyik 
lubavicsi barátja megszervezte, 
hogy személyes beszélgetésen 
fogadja őt a Rebbe. Megkérdez
te, hogy nem akaroke vele tar
tani. Természetesen örömmel 
mondtam igent.

Dr. David Shine rabbi jogot tanít a Sááréj Mispát Jogi 
Központban és a Netánjái Főiskolán. 

Az interjú 2014 januárjában készült ránáánái otthonában.

ElAl ne repüljön szombaton
ként.

A nagybátyám további tíz 
éven keresztül töltötte be a 
posztját az ElAlnál, és rendkí
vüli sikerrel vezette a részlegét, 
amit a Rebbe áldásának tulajdo
nított.

A beszélgetés során a Rebbe 
rám is szakított időt. Megkérdez
te a nevemet és hogy mit csinálok 
az Egyesült Államokban. Öröm
mel hallotta, hogy Tórát tanulok 
és megáldott, hogy sikeres legyek 
a tanulmányaimban.

Bár az egész találkozó mind
össze tíz percig tartott, mindket
ten inspirációval telten léptünk 
ki az ajtón. A Rebbe természet
feletti energiával rendelkezett, 
nem tudok más magyarázatot 
adni. Ezzel együtt nem éreztem 
távolságot tőle. Abban is állt a 
nagysága, hogy végig teljesen ve
lünk volt és figyelt minden sza
vunkra.

A későbbiekben az izraeli mi
niszterelnöki hivatalban dolgoz
tam, ahol rengeteg fontos em

Este kilenckor léptünk be a 
Rebbéhez, aki jiddisül beszélt 
hozzánk, amit mindketten ér
tettünk. Elsősorban az ElAlt 
leginkább foglalkoztató témá
ról volt szó: a biztonságról. A lé
gitársaság egyszerre akart teljes 
biztonságot nyújtani az utasai
nak és nyereségesen működni. 
Az izraeli kormány is nagyon sok 
pénzt áldozott arra, hogy a ter
roristák célkeresztjében álló cég 
minél biztonságosabb legyen.

Nagyon meglepődtem, hogy 
a Rebbe, aki elsősorban tóratu
dós volt, ennyit tudott erről a té
máról. Azt is értette, hogy az El
Al sikere mennyire fontos a zsi
dó állam számára. Miután hosz
szasan átbeszélték a témát, a 
Rebbe így szólt a nagybátyám
hoz: „Tudnia kell, hogy ahhoz, 
hogy az ElAl biztonságosan re
püljön és nyereséges is legyen, 
őriznie kell a szombatot”.

A nagybátyám nem igazán 
értette, hogyan függenek össze 
ezek a dolgok, így megkérdezte: 
„Mi a kapcsolat a gépeltérítések 
megakadályozása és a szombat
tartás között?”

„Ha az ElAl gépei nem lesz
nek az égen szombaton, akkor 
az Ég megoltalmazza a hétköz
napokon repülő járatokat” – fe
lelte a Rebbe.

Bár a nagybátyám elég meg
lepettnek tűnt, tudtam, hogy a 
Rebbe szavai mély benyomást 
tettek rá. Ez annyira így volt, 
hogy néhány évvel később, ami
kor arról vitatkoztak a vállalt
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In the late 1970s I was living in New York, studying 
for my Masters in Jewish philosophy at Yeshiva 
University, from where I received my rabbinic 

ordination. At the time, my uncle, David Shine, was 
also living in New York while directing the North 
American branch of El Al. His job was to oversee 
all of the El Al departments in the United States, 
although his main focus was the New York-Tel Aviv 
connection. 
At some point we met up, and he suggested that we 
go visit the Chabad Headquarters at 770 Eastern 
Parkway and see a Chabad gathering. My uncle 
was a Holocaust survivor, who was not observant 
in the slightest and didn’t even consider himself to 
be a believer in G-d. But he had many contacts in 
the Chabad community due to the Chabad presence 
at the airport, where the chasidim sought to reach 
out to their fellow Jews near the El Al gates. He 
respected what they were doing and, whenever he 
had a chance, would help them in any way he could.
Even though I didn’t have any prior associations 
with Chabad, I accepted his invitation and decided 
to go with him to 770. It was when we arrived that 
I realized I had never seen something like it before. 
There were thousands of chasidim in the hall focused 
on the Rebbe, who sat at a large table in the middle, 
speaking words of Torah. My uncle didn’t come as 
a manager of El Al but as a simple person without 
any fanfare and, together, we blended into the large 
crowd. 
It was a sight to behold – thousands of people crushed 
together, captured by the Rebbe’s personality and 
listening to every word that came out of his mouth. 
Between the Rebbe’s talks, they would raise their 
cups, and the Rebbe would say l’chaim! Despite the 
large crowd, one could tell that every person felt as 

if the Rebbe was talking just to him. When we left, 
my uncle was very excited; he said, “You know what, 
let’s keep in touch and come back here another time.”
A short while later my uncle let me know that, 
through his Chabad friends, he had been invited to 
meet the Rebbe one-on-one, and he asked if I would 
like to join him. Having been so impressed by what I 
had seen at the gathering, I readily agreed.
The audience was set for 9:00 pm. The Rebbe 
began the conversation in Yiddish, which my uncle 
spoke fluently and which I was able to follow. The 
main topic discussed was what El Al was most 
worried about – security. At issue was doing the 
utmost to protect the passengers’ lives, while also 
ensuring the airline’s success. El Al had become a 
favorite target for terrorists looking to hijack a plane 
and, to counteract this threat, El Al and the Israeli 
government had devoted tremendous resources and 

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 1400 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

nál, hogy véget vesseneke az 
ElAl szombati járatainak, akkor 
a nagybátyám volt a terv legel
szántabb támogatója.

A beszélgetés végén a nagy
bátyám áldást kért a Rebbétől. 
Számomra hihetetlen volt, hogy 
a vallástalan nagybátyám egy 
rabbi áldásában hinne, de úgy 
tűnt, ez a helyzet. A Rebbe egy 
pénzérmét adott át neki, megál
dotta és ismét azt kérte, hogy az 

berrel találkoztam. Egyikük sem 
volt a Rebbéhez mérhető.

Dr. David Shine rabbi
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A rabbi válaszol
A dráj vochen, azaz három gyászhét szokásai

 Támuz 17–291 9 nap  Áv 9. Tisá böáv
  (Ros chodestől2 
  áv 10. délig)3

Zene / tánc4 Nem5 Nem Nem
Sehechejánu áldása6 Lehetőleg ne7 Lehetőleg ne Lehetőleg ne
Hajvágás8 Nem9 Nem Nem
Körömvágás10 Igen Nem11 Nem
Új ruha12/ékszer vásárlása/viselése Nem13 Nem14 Nem
Ruhák mosása/vasalása15 Igen Nem16 Nem

Varrás/cipőjavítás17 Igen Igen

Tiszta ruha felvétele Igen Nem18 Nem
Zuhanyzás/fürdés élvezetből19 Igen Nem20 Nem21

Eljegyzési ünnepség (vort/lechájim)22 Igen Igen24 Nem
Esküvő25 Nem Nem Nem
Húsevés/borivás26 Igen Nem27 Nem28

Építkezés festés, dekorálás és ültetés29 Igen Nem30 Nem

Költözés31 Lehetőleg ne Lehetőleg ne32 

Bútor, háztartási eszköz vásárlás34 Igen Nem35 Nem
Úszás36 Igen Nem Nem
Üdülés37 Lehetőleg ne Lehetőleg ne Nem
Egészségügyi beavatkozások38 Lehetőleg ne Lehetőleg ne Lehetőleg ne

 Dél előtt Dél után
 Nem Igen

 Dél előtt Dél után
 Nem Lehetőleg ne

1 Idén július 20 – augusztus 1.; 2 Idén augusztus 2.; 3 Idén áv 10. (augusztus 11.) van a böjt, ezért van olyan törvény, ami csak áv 10. estig tart, de van olyan, ami más
nap, áv 11. (idén augusztus 12.) reggelig tart, lásd 28. lábjegyzetben.; 4 Mágén Ávrahám és Pri mögádim 551:10.; Nité Gávriel – Bén hámöcárim 15:1.; 5 Kivéve, ha a 
pénzkeresetért történik (Pri mögádim uo.; NG uo. 6–7.).; 6 Sulchán áruch OC 551:17.; 7 Chászid szokás szerint még sábeszkor sem (Mágén Ávrahám uo. 42.; Hájom 
jom támuz 21.; NG uo. 17:1.).; 8 RöMÁ uo. 4. Lásd még NG uo. 19. fejezet.; 9 De a nőknek szabad abban az esetben, ha szükséges a mikvében való megmerülés miatt 
(NG uo. 21:2.).; 10 Turé záháv 551:13.; Mágén Ávrahám uo. 11.; 11 Tisá böáv hetében a szombat tiszteletére szabad körmöt vágni. Nőknek kötelező körmöt vágni mikve 
előtt (Mágén Ávrahám uo.; NG uo. 22:2.).; 12 Ideértve a törölközőket, abroszokat és az ágyneműt is (NG uo. 31:9.). Kivéve, ha a saját esküvőjére kell, ami a gyászna
pok után lesz, vagy ha akciós áron tudja most beszerezni (NG uo. 17:6. és 9., 31:14.).; 13 Mágén Ávrahám uo. 21. De lásd NG uo. 5., 8–9., 13.; 14 SÁ és RöMÁ uo. 7.;  
15 SÁ és RöMÁ uo. 3–4., 14.; 16 Ideértve a törölközőket, abroszokat és az ágyneműt is (SÁ uo. 3.). Ha nincs más lehetőség, a kisgyerekek ruhái kimoshatóak (RöMÁ 
uo. 14. Lásd NG uo. 36:1–3.).; 17 SÁ uo. 7., 554:22.; NG uo. 37:2.; 18 Ideértve a törölközőket, abroszokat és az ágyneműt is (SÁ uo.) Szombat tiszteletére az ember 
viselhet frissen mosott ruhát (SÁ uo.). Fehérneműből hétköznap is lehet tisztát, frissen mosottat viselni (NG uo. 5–6.).; 19 SÁ és RöMÁ uo. 16.; 20 Ez nem vonatkozik 
a szükséges tisztálkodásra, azt szabad (uo.). A naponkénti mikvehasználat engedélyezett azoknak, akik minden nap járnak (NG uo. 42:11.). Mikve előtt a nőknek meg 
kell fürdeni (RöMÁ uo. 16.).; 21 A test kis részére is vonatkozik (SÁ uo. 554:7.).; 22 SÁ uo. 551:2. és Mágén Ávrahám 10.; 23 Zene nélkül (lásd NG uo. 15:4.).; 24 Zene 
vagy kenyérre való kézmosás nélkül (SÁ uo.; NG uo. 14:2.).; 25 RöMÁ uo.; 26 SÁ és RöMÁ uo. 9–10.; 27 Vannak, akik befejeznek egy talmudi traktátust (szijum) és 
ennek az ünnepség keretében megengedik (NG uo. 41. fejezet). A Chábád szokás az, hogy minden nap tartanak szijumot, de hús és bor nélkül (Sulchán Menáchem 3. 
kötet 60. oldal). A hávdálánál szokás, hogy egy akkora gyerek igyon a borból, aki már érti az áldásokat, de még nem érti meg a Jeruzsálemért való gyász lényegét. Ha 
nincs ilyen gyerek, egy felnőtt igya meg a bort (Mágén Ávrahám uo. 31.; NG uo. 39:9–10.).; 28 A tilalom másnap, vagyis áv 10. délig tart. De amikor áv 9. sábeszra esik, 
és a böjt áv 10én meg van tartva, akkor másnap, vagyis áv 11. reggelig tart (SÁ uo. 558:1.). Minden más tilalom csak a böjt végéig tart (NG uo. 96:15.). Ezzel szemben 
minden más évben érvényben van minden gyász tilalom másnap, vagyis áv 10. délig (Mágén Ávrahám 558:1.; NG uo. 88:1.).; 29 SÁ uo. 2., Mágén Ávrahám 7. Lásd 
NT uo. 29. fejezet.; 30 Kivéve szükség, fizikai sérülés vagy anyagi veszteség esetén (SÁ uo., Turé záháv 2.).; 31 NG uo. 18:1., 28:10.; Sulchán Menáchem uo. 48. oldal. 
Néhány fontos tárgy áthelyezése vagy a mezuza felrakása már a három hét előtt beköltözésnek számít (NG uo. 1.).; 32 Helyesebb, ha kivárják elul hónapot, de legalábbis 
áv 15ig várni kell (Sulchán Menáchem uo.).; 33 Lásd SÁ uo. 554:22.; 34 Pri mögádim EÁ 551:7.; NG uo. 30:1–3., 6–7.; 35 Olyan nem feltétlenül szükséges dolgokra 
vonatkozik, melyek élvezeti cikkek, státusszimbólumok, csak dekorációra valók stb, kivéve, ha akciós áron tudja megvenni, lásd lábjegyzet (NG uo. 7.). Más használati 
cikkek mindenképpen megvehetőek, még akkor is, ha drágább dologról van szó, pl. légkondicionálóról (NG uo.).; 36 SÁ uo. 551:16., 554:7.; 37 SÁ uo. 554:21.; NG uo. 
23:3. Különlegesen figyelmesnek kell lenni veszélyes helyzetekben (NG uo. 2.).; 38 Ha nem vészhelyzetről van szó, jobb sort keríteni rá a három hét előtt vagy Tisá böáv 
után. Azonban, ha az orvos szükségesnek látja, akkor is jobb ezt Sábát cházon előtt megejteni (Sulchán Menáchem uo. 48. és 50. oldal).

A táblázatot ráv Lévi Stern írása alapján összeállította Oberlander Báruch 


