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Maimonidész sírja Tibériáson

A titkok tudójának évfordulója

A középkor egyik legnagyobb 
hatású Tóra-tudósa, Mai mo ni-
dész, vagy ahogy sok helyen ne-
vének rövid formáján említik, 
a RáMBáM (Rábénu Móse ben 
Maimon), 1204. december 13-
án, a héber naptár szerint 4965. 
tévét 20-án, hatvanhat éves ko-
rában tért vissza Teremtőjéhez.

Maimonidész a korszak egy 
zsidó központjában, a spanyol-
országi Cordovában született, 
ahol apja mellett szívta magá
ba a klasszikus zsidó tanokat, 
arab tudósok pedig a filozófiába 
is bevezették. 1148-ban családja 
Észak-Afrikába költözött a fana-
tikus Almohád-mozgalom elől, 
majd éltek Jeruzsálemben, végül 
Egyiptomban, ahol a RáMBáM a 
mai Kairó helyén létező Fusztát 
városban hunyt el.

Írt judeo-arab nyelvű kom-
mentárt a Misnához, a Tóra 613 

parancsolatához, logikával fog-
lalkozó könyvet, de művei közül 
a legismertebb, a magyarra is le-
fordított A tévelygők útmutatója 
című filozófiai értekezése. Hí
res a zsidó vallás 13 hittételben 
való összefoglalása is, melyek a 
következők: 1. A Teremtő Isten-
ben hiszek. 2. Isten egyetlen. 3. 
Isten szellemi lény (testetlen). 4. 
Isten az első és utolsó. 5. Istenen 
kívül senki sem méltó az imá
dásra. 6. A próféták szavai iga-
zak. 7. Mózes a próféták atyja. 8. 
A mai Tóra a Mózesnek adottal 
megegyezik. 9. Nincs más Tóra. 
10. Isten ismeri az ember gon-
dolatát, tud tetteikről, megér-
ti minden tettünket. 11. Isten a 
parancs meg nem tartóját bün-
teti, a megőrzőit jóval fizeti. 12. 
Hit az eljövendő Messiásban, és 
az ő várása. 13. Hit a holtak fel-
támadásában.

Rabbinikus és filozófiai tudá
sa mellett Maimonidész kiváló 
orvos is volt, 1174-ben Szaladin 
szultán udvari orvosa lett, de 
híre akkora volt, hogy Orosz-
lánszívű Richárd angol király is 
próbálta megnyerni magának. 
Napjai első felében a szultán 
és a környezetének egészségé
vel foglalkozott, délutántól pe-
dig gyógyszereket készített. Je-
lentős orvosi műve a Hippokra-
tész Aforizmái, mely foglalko-
zik a sebészettől, a mindennapi 
diagnosztikán át a patológiáig. 
Orvosi írásait először 1489-ben 
fordították latinra, így jelentős 
szerepe volt a mai modern or-
vostudomány kialakulásában is.

Sírja a Szentföldön, Ti bé riá
son található, kövére azt vésték: 
„Mózestől Mózesig nem támadt 
Mózeshez hasonló.”

Megjelent 
Dennis Prager és 
Joseph Telushkin: 
Miért a zsidók?

Az antiszemitizmus okai

Ez a könyv az antiszemitizmus 
2000 éves, korokon, eszmé
ken, földrajzi területeken át
ívelő történetét vázolja fel. 

Miért váltak a zsidók a tör
ténelem legkitartóbb és leg
egyetemesebb gyűlöletének 
a célpontjaivá? Miért tartot
ta Hitler a zsidók elpusztítását 
még a világháború megnyeré
sénél is fontosabbnak? Miért 
foglalkozik az ENSZ többet Iz
raellel, mint a világ bármely 
más országával?

Az antiszemitizmus a tör
ténelem legrégebbi és legel
terjedtebb csoportgyűlöle
te: nemhogy csökkent volna 
a XXI. század elejére, hanem 
erősödik a világ számos ré
szén. Ezért szükséges megten
ni mindent, okainak megérté
se érdekében, mert pontos di
agnózis nélkül lehetetlen ha
tékony gyógymódot találni a 
kikúrálására.  

A Miért a zsidók? meggyő
ző és gondolatébresztő olvas
mány. A Minerva kiadó gon
dozásában megjelent kötet
ben Dennis Prager és Joseph 
Telushkin megkísérli felfedni 
és értelmezni az ókortól a ho
lokausztig és a jelenlegi közel
keleti krízisig elevenen élő an
tiszemitizmust. 
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Zsidó híradó
10 millió dollárt kapott 

az izraeli vérbank

Imaidők a következő hétre (január 2-8.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Hetiszakasz
A gálut kezdete

Szakaszunk – Vájchi (1Mózes 
47:2850:26.) – Jákob halálát 
és az egyiptomi gálut kezdetét 
írja le. Jákob, aki már 147 éves, 
elbúcsúzik fiaitól és megáld
ja őket, miután megfogadtat
ta Józseffel, hogy nem Egyip
tomban temeti el, hanem elvi
szi Kánaánba, az ősi sírhelyre, 
a chevroni Machpéla barlang

ba. A pátriárka bebalzsamo
zott testét hatalmas egyipto
mi temetkezési menet viszi 
Kánaán ba, ahol eltemetik; a 
szakasz végén József is meg
hal 110 éves korában, miután 
megesketi testvéreit, hogy a 
szabadulás során elviszik ma
gukkal koporsóját. Ezzel befe
jeződik a Genezis, a Teremtés.

Talmud Egylet 
– Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 9.15 Reggeli ima, majd süteményes 
Kidus; 12.10 Délutáni ima
Vasárnap-péntek: 
  8.00 Reggeli ima 
A KIJÁrÁSI KOrLÁTOZÁS MIATT úJ IDőpONT:
péntek: 16.00 Miért érdemeltek meg Izrael fiai, 
  hogy rabszolgává váljanak?
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  17.00 Kábálát Sábát, majd süteményes Kidus;
  18.00 Midrási történetek a hetiszakaszhoz

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: 17.30 Tanulás 
  18.00 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

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

Szombat: 
  9.15 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima
péntek: 
  17.00 Szombatfogadás

Cháj Galéria
(Szentendre, Pátriárka u. 6.)
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
péntek: 
  18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Ha elkészül, ez lesz a világ 
egyetlen olyan, vérkészletet tá
roló épülete, mely ellenáll min
den kémiai és biológiai táma
dásnak, továbbá földrengések
nek és rakétabecsapódásnak is.

A komplexum a Tel Aviv
hoz közeli Rámlében épül, 
130 millió dolláros ráfordítás
sal. A 22 000 m2es, hatemele
tes épület föld alatti szintjein 
he lyezik el az ország vérkész
letét, mely háború vagy termé
szeti katasztrófa esetén is biz
tonságban lesz. A felszín felett 
épülő három emeleten oktatá
si, adminisztratív központot és 
az önkéntes véradók számára 
előkészített helyiségeket he
lyeznek el. 

A vérkészlet jelentős részét 
jelenleg egy olyan épületben 
tárolják, mely nem felel meg a 
különleges biztonsági elvárá
soknak. Emiatt a 2014es ra
kétatámadások idején a vér
készletet óvóhelyekre kellett 
szállítani. A jelenlegi épület 
nem képes kiszolgálni a több, 

mint 9 milliós izraeli népessé
get, mely a Rámát Gáni vér
bank ’85ös megnyitásakor 
még csak 5 millió főt tett ki. 

„Izrael területének egyetlen 
pontja sem élvez teljes védett
séget a rakéták ellen” – mond
ta Eli Bin, a Vörös Dávidcsil
lag igazgatója – „A nemzeti 
vérkészlet biztonságos táro
lása elejét veszi vérhiány ki
alakulásának és biztosítja a 
transzfúziós igények kielégí
tését országszerte.”

A most érkezett 10 millió 
dollár az Egyesült Államokban 
működő Marcus Alapítvány
tól származik, melyet Bernard 
Marcus, a nemzetközi Home 
Depot áruházlánc alapítója 
hozott létre. Marcus az épít
kezés kezdetén már adomá
nyozott 25 millió dollárt.

Örökké élünk!

„Midőn végzett Jákob azzal, 
hogy parancsot adjon fiainak, 
fölszedte lábait az ágyra; ki
múlt és eltakaríttatott népéhez” 
(1Mózes 49:33.).

Összhangban a Tóra fenti 
megfogalmazásával, miszerint 
Jákob nem meghalt, csupán „el
takaríttatott népéhez”, bölcseink 
tanítják, hogy „Jákob ősapánk 
nem halt meg...ahogy gyerme
kei élnek, ő is ugyanúgy él to
vább” (Táánit 5b.).

Vajon mi az alapja annak a 
köteléknek, mely szeretetben 
kapcsolja össze a jó barátokat, a 
feleséget a férjével vagy a gyer
mekeket a szüleikkel? Nem a 
test. Az önmagában véve ugyan
is csupán csontoknak és izmok
nak, húsnak és bőrnek a halma
za. Az ember valódi lényege az 
ezeket élettel és karakterrel meg
töltő esszencia, a lélek. 

Egy golyó, egy sörét vagy egy 
betegség végérvényesen tönkre
teheti a testet, de a lélekhez so
sem lesz ilyen szintű hozzáfé
rése. Legrosszabb amit azok te
hetnek vele, csupán az hogy el
választják evilági köntösétől, a 
testtől, a fizikaiságtól, de a lélek 
ezzel nem szűnik meg létezni. A 
lélek örök, halhatatlan, ami a test 

elmúlása után is folyamatos kap
csolatban marad a szerettekkel. 
Továbbra is osztozik a fájdal
mukban, illetve együtt örül az 
örömükben. 

Az igazi kihívás és nehézség 
tehát valójában az itt maradta
ké, akik már hozzászoktak ah
hoz, hogy a kapcsolat alapját a 
fizikaiság határozta meg, s ne
hezen emésztik meg, hogy töb
bet már nem láthatják saját sze
mükkel szerettüket, nem érint
hetik meg őt, nem ölelhetik át. 

A kapcsolat megszűnte azon
ban csupán látszat, s felismerve 
létünk valódi esszenciáját, csu
pán az eddigi kapcsolódás kere
teit kell megváltoztatnuk.

Az eltávozott lelkek igaz örö
me az, mikor a szeretettek a fizi
kaiságból is képesek megtalálni 
hozzájuk vezető utat: gyermeke
ik Tóraszellemben történő ne
velése által, mentesen a kétség
beeséstől, elkeseredéstől, telve a 
jövőbe vetett reménnyel. Ahogy 
a hagyomány mondja: „a gyer
mekeket Tórára, hüpére és jó 
cselekedetekre nevelve.”

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke a Rebbének egy izraeli 
háborús özvegynek írt levele 

nyomán.
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Velem és a rebbével történt

A lottónyeremény

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

1926ban születtem az orosz
országi Kurszkban. Bár ekkor 
már a bolsevikok irányították 
az országot, a szüleim minden 
nehézség ellenére képesek vol
tak zsidó nevelést biztosítani a 
számomra.

Tízéves koromban a szüleim 
kivándorlóvízumhoz jutottak, 
és az akkor még brit fennható
ság alatt álló Palesztinába köl
töztünk, így a Szentföldön foly
tattam a tóratanulást.

22 éves voltam, amikor ki
kiáltották a független zsidó ál
lamot. Bevonultam a hadsereg
be, ahol a tábori rabbinátusban 
szolgáltam. Egy idő múlva ki
neveztek vallási ügyekért felelős 
tisztnek. Én ellenőriztem a kó
serság betartását és rám hárult a 
szombati és ünnepi imák meg
szervezésének feladata is. Ros 
hásánákor én fújtam a sófárt a 
katonáknak, Peszáchkor én ren
deztem a széderestét. Láttam, 
hogy nagyon sok lehetőségem 
van arra, hogy a jó irányba terel
jem a katonák spirituális életét. 
A Rebbe is arra biztatott, hogy 
használjak ki minden eszközt 
arra, hogy megerősítsem a kato
nák Tóra iránti elkötelezettségét.

Miután befejeztem a sorszol
gálatot, megkértek, hogy folytas
sam hivatásos katonaként. Nem 
tudtam, hogy mit feleljek, mert 
addigra már házas voltam és 
tudtam, hogy hivatásosként sok 
szombatot és ünnepet kellene a 
bázison töltenem, távol a család
tól. Nem akartam egyedül dön
teni, így a Rebbe tanácsát kér
tem. Ő azt javasolta, hogy ma
radjak a hadsereg kötelékében.

Ezt követően folyamatosan 
beszámoltam a Rebbének min
den tevékenységemről, ő pedig 
ösztönző és lelkesítő leveleket 

szeg még arra sem volt elég, hogy 
a legolcsóbb jegyet megvásárol
jam. Végül kölcsönt kellett sze
reznem, de megérte. 

A látogatásom során a Rebbe 
nagyon barátságosan viselkedett 
velem. Arra biztatott, hogy hasz
náljam ki a jó szónoki képessé
geimet, és beszéljek gyakran a 
zsidó értékekről a katonáknak. 
Azt is mondta, hogy hangsú
lyozzam ki a fegyelem és az uta
sítások elfogadásának fontossá
gát, mely az egyik legfontosabb 
dolog a hadseregben, és tegyem 
hozzá, hogy ugyanez vonatko
zik az istenszolgálatra is, hiszen 
a rossz ösztönnel is állandóan 
harcban állunk, amikor a Tóra 
betartására törekszünk.

A Rebbe beszélt velem az iz
raeli katonáktól érkező leveleiről 
is. Tisztként gyakran tanácsol
tam a katonáknak, hogy fordul
janak a Rebbéhez minden prob
lémájukkal. A Rebbe ezt öröm
mel vette és megüzente, hogy Is
ten segítségével minden levélre 
választ fog adni, még ha ez idő
be is telik.

Így is történt. A katonák leve
let írtak, a Rebbe pedig válaszolt 
mindegyiküknek. Ennek hatá
sára sokan kerültek közelebb a 
Tórához és a parancsolatokhoz, 
sőt voltak, akik végül lubavicsi 
hászidok lettek és közeli kapcso
latba kerültek a Rebbével.

Leib Zalmanov rabbi

mel. A Rebbe ösztökélésére én is 
részt vettem a szerkesztésben és 
többször idéztem a Rebbe beszé
deiből az írásaimban. A Rebbe 
nagy érdeklődéssel olvasta eze
ket a kiadványokat és megkért, 
hogy mindig küldjem el számá
ra a legújabbat. Miután leszerel
tem, a Rebbe azt kérte, hogy to
vábbra is gondoskodjak arról, 
hogy minden számot megkap
jon.

1953ban lottósorsolást ren
deztek, melynek főnyeremé
nye egy utazás volt a Rebbéhez. 
63 hászid vett részt a sorsolá
son és mindegyikük 15 lírát fi
zetett be a kasszába. Akkoriban 
ez igen jelentős összegnek szá
mított. Én nyertem, így én utaz
hattam a csoport képviseleté
ben a Rebbéhez. Nagyon bol
dog voltam, de azon aggódtam, 
hogy nehéz lesz kimenőt kap
nom a hadseregtől. Végül, nagy 
nehézségek árán, megkaptam az 

Többek között azt is, hogy el 
kell látogatnom az összes izraeli 
Chábád közösséghez, hogy elvi
hessem a számára az üzenetüket. 
Úgy éreztem, hogy az összes iz
raeli lubavicsi hászidot képvise
lem, nemcsak a sorsoláson részt 
vett 63 embert.

A Rebbe azt is meghagyta, 
hogy a távollétem alatt legyen 
valaki, aki elvégzi a feladatai
mat a seregben, nehogy sérüljön 
a katonák vallási élete. Egyértel
mű volt, hogy a Rebbe csak ak
kor egyezik bele az utazásomba, 
ha teljesülnek az elvárásai.

A Rebbe még azt is kikötötte, 
hogy ne utazzak izraeli vagy zsi
dó személyzettel működő hajó
val, hogy ne legyek más zsidók 
munkájára utalva szombaton. 
Végül Haifából Marseillebe ha
józtam, onnan pedig repülővel 
folytattam az utam New Yorkba.

Az utazás rengeteg pénzt 
emésztett fel, a lottón nyert ösz

küldött, és arra kért, hogy tegyek 
meg minél többet.

A hadsereg évente többször 
kiadott egy zsidósággal foglalko
zó kiadványt, Máchánájim cím

utazási engedélyt, és 1954ben, 
ijár hónapban, Amerikába utaz
hattam.

Indulás előtt részletes uta
sításokat kaptam a Rebbétől. 

Facebook Tanház

Virtuális 
Bét Midrás

Megyeri Jonatán

20:00

A zsidó filozófia 
alapjai

Oberlander Báruch

19:00

Hétfő: Zohár, a Ragyogás Könyve, a zsidó misztika alapműve (26)

Kedd: Hászid történetek és mesék (36)
Szerda: Kérdezd a rabbit! (37)

Csütörtök: Hetiszakasz a kabbala tükrében: 
A messiás szamara: miért szeretik a zsidók a szamarakat?

Faith Aser

21:00

Kedd: Zsidó misztika
Csütörtök: Zsidó vallásjog

A zsido.com 
Facebook-oldalán 

élőben

Vasárnap: Miért kell „kósersági pecsét” az üzleti befektetésre?

Leib Zalmanov rabbi (19262017) a Cöiré Chábád szervezet 
munkatársa volt. Az interjú Bné Brákban készült, 2009ben.
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kóser konyha

Csirke sóágyon
A midrás úgy meséli, hogy 
miután az Örökkévaló szét
választotta a felső és az alsó 
vizeket, az alsó vizek panaszt 
tettek nála. Azt kifogásolták, 
hogy ők örökre távol van
nak égtől. Ezért az Örökké
való sóssá tette a tengerek vi
zét, és azt mondta: a tenge
rekben levő sót teszik majd 
népem fiai az áldozatokra, 
és amikor kellemes illatként 
felszáll hozzám az áldozat, 
akkor abban benne lesz a só 
is. Így kerülnek majd a ten
gerek vizei közel hozzám.

glutén- és tojásmentes
1 egész csirke
kevés olaj
1 kiló durva szemű só
A csirkét megmossuk. Egy 
jénai tálba beletöltjük a sót, 
ráfektetjük a csirkét. Egé
szen vékonyan megkenjük 
olajjal, alufóliával letakar
juk, majd másfél órára 180 
fokra felmelegített sütőbe 
tesszük, lehetőleg légkeve
réssel (ha nagyobb csirkét 
sütünk, több időre is szük
ség lehet az elkészüléshez). 
Amikor már majdnem elké
szült, levesszük az alufóliát, 
és további negyedórán át pi
rítjuk a húst. Ha nem azon
nal sütés után tálaljuk, érde
mes egy másik tálba áttenni, 
mert a sóágyon felmelegítve 
nagyon sós lesz.

Kérdezd a rabbit!

Szabad-e sábeszkor maszkkal utcára menni? 2. rész

az esélye, hogy valamiért lehúz
zuk és kézben visszük tovább. 
Talán ez igaz lenne a maszkra is, 
és tilos lenne emiatt viselni?

A két fenti érv alapján nem 
kell attól tartani, hogy le fog
ja venni az ember az utcán a 
maszkját. 

Ha ugyanis azért viseli, mert 
kötelező, és nem szabad levenni 
az utcán, sőt meg is büntethetik 
miatta, akkor nem kell attól tar
tani, hogy az ember le fogja ven
ni és kézben fogja vinni, ezért 
szabad vele kimenni az utcára.

Ha pedig azért viseli a maszkot, 
mert védelmet biztosít, akkor sem 
valószínű, hogy le fogja venni, hisz 
ez káros lehet neki. De valójában 
ez csak általánosságban igaz, hisz 
ha nincsenek emberek körülötte, 
akkor elképzelhető, hogy leveszi 
(Vájismá Mose uo. Mose Sául Kle
in rabbi nevében). Ezért a védelme 
miatt viselő esetben is csak azért 
meg van engedve, mert nem sza
bad levenni azt az utcán.

Amikor nem kötelező az 
utcán maszkot viselni 

Remélhetőleg előbbutóbb visz
szatérhetünk az enyhébb jár

ványügyi előírásokhoz, és nem 
kell az utcán is maszkot horda
nunk. Abban az esetben, ha csak 
a zsinagógában, mint gyüleke
ző helyen kell viselni a maszkot, 
változik az utcai viselés sá beszi 
szabálya. 

Ha az ember csak azért veszi 
föl szombaton az utcára, mert 
nem viheti el az imádkozás he
lyére másként, akkor nem meg
engedett a viselése, hisz’ nem 
számít ruhának, mivel hétköz
napon nem jár vele. De ha azért 
viseli, mert véd, akkor továbbra 
is meg van engedve, feltételez
ve, hogy nem kell tartani attól, 
hogy le fogja venni az utcán. 
Ha azonban van esélye, hogy le 
fogja venni, akkor a kesztyűhöz 
hasonlóan jobb, ha mellőzzük 
sábeszkor. 

Ha pedig valakinek szép 
maszkja van, amit dísznek is le
het tekinteni, akkor elvileg sza
bad lenne vele kimenni az ut
cára, de tartani kell tőle, hogy 
ha nem kötelező, akkor le fogja 
venni, így erre nem támaszkod
hatunk az utcai viseléskor.

Oberlander Báruch

Ezen a héten folytatjuk annak 
a kérdésnek a tárgyalását, hogy 
szabad-e sábeszkor maszkot vi-
selnünk az utcán. 

Az áll alá tolt maszk
A különbség a két, az előző szá
munkban tárgyalt érv között, 
miszerint azért szabad viselni, 
mert véd vagy azért szabad visel
ni, mert kötelező, és hétköznap 
is hordjuk, abban az esetben lesz 
lényeges, ha az ember valamiért 
lehúzza a maszkot az álla alá. 
Ilyenkor ugyanis, ha a védelem 
miatt viseli, akkor nem mehet 
vele tovább a közterületen, hiszen 
így nem véd, vagyis már nem 
számít ruhának. Viszont, ha azért 
viseli, mert kötelező és mert min
dig viseljük, akkor talán meg van 
engedve, hogy tovább haladjon.

Ez Áron Wasser rabbi véle
ménye (Vátéácár hámágéfá uo.). 
Én azonban nem értek vele egyet, 
hisz a Sulchán áruch (RSZ uo. 
35–36.) azt írja, hogy ha az em
ber valamely ruhadarabját nem 
úgy használja, ahogy azt rende
sen szokták, akkor tilos azt visel
ni az utcán sábeszkor. Jó példa 
erre, ha a ruha alját felhajtja egy 
kicsit, hogy ne piszkolódjon be 
a széle. Ezek szerint a maszkot 
csak akkor szabad viselni szom
baton, ha szabályosan hordja, 
nem pedig az álla alá tolva. 

Kell-e attól tartani, hogy 
levesszük a maszkot?

A maszkviselés engedélyének 
lehet egy további akadálya. A 
kesztyű viseléséről azt írja a 
Sulchán áruch (RSZ uo. 44.), 
hogy jobb, ha mellőzzük sábesz
kor, éppen azért, mert megvan 


