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Napról napra
Haszid tanítások a Rebbétől 
Sorozatunkban egy-egy rövid 
tanítást adunk közre a lu ba-
vicsi Rebbe, Menáchem Men-
del Schneerson Hájom jom 
(Napról napra) című könyvé-
ből, melyekről Virtuális Bét 
Mid rás programunkban Me-
gyeri Jonatán tart előadást 
min den nap 20 órától. 

Ijár 16.
„Tudás és alkalmasság szem-
pontjából a hászid, Reb Elje 
Abe ler egyszerű ember volt.

Egyszer jechidutra (privát  
audienciára) ment a nagy-
apám hoz (a negyedik Rebbé-
hez), aki azt mondta neki: „El-
je, irigyellek. Rengeteg vásár ra 
jársz, rengeteg emberrel talál-
kozol. Alkalmanként, ami kor 
baráti beszélgetésbe ele gyedsz 
egy zsidóval, és mesélsz neki 
egy Én Jáákovot [Az Én Jáákov 

egy 15-16. századi szöveggyűj temény, 

mely a Talmud minden mesés törté-

ne tét kommentárral látja el. Szerző-

je Jáákov ibn Cháviv rabbi (1460-

1516)] stb., lehetőséged van ar-
ra, hogy felkeltsed a figyel-
mét a nigle [kinyilatkoztatott Tan 

(t.i. Biblia, Misná, Talmud, vallásjog 

stb.)] és a nisztár Tórát [rejtett 
Tan (kabbala, misztikus tanítá-
sok)] és a hászid tanok iránt. Ez 
nagy örömet okoz az Egekben, 
és a Mindenható az ilyen „ke-
reskedést” azzal jutalmazza, 
hogy megáldja az ember gye-
rekeit jó egészséggel és bőség-
gel. Minél nagyobb a vásár, an-
nál nagyobb a munka és annál 
nagyobb a megélhetés.”

Mire elég egy százalék?

Közeledik a személyi jövedelem-
adó bevallásának határideje, ami 
minden évben felveti a kérdést: 
hova adjuk adónk 1+1%-át? 

Fontos hangsúlyozni, hogy 
min den adófizető magánsze-
mély rendelkezhet adójának két-
szer egy százalékáról. Az 1+1% 
fel ajánlása nem kerül semmibe 
az adózónak, viszont nagy (er-
kölcsi és anyagi) támogatást je-
lent az azt megkapó szervezetek-
nek. Ráadásul így az adóforint-
jainak egy része pontosan azt a 
célt fogja szolgálni, amire ön azt 
szánja.  

Munkánkat egyházi és szer-
vezeti 1% felajánlásával is támo-
gat hatja, hiszen az Egységes Ma-
gyarországi Izraelita Hitköz-
ség és a Chábád Zsidó Nevelési 
és Oktatási Alapítvány egyaránt 
fo gadhatja a felajánlásokat. És 
hogy mi lesz ezekből? Az alábbi-
akban röviden bemutatjuk 2020-
as évünk eredményeit – amiket 

a Covid-járvány árnyékában ér-
tünk el. 

Új zsinagógát nyitottunk Új-
budán, és 2500 négyzetméter-
rel bővítettük a ZSILIP-et Új li-
pótvárosban. Eseményeinkről 
5845 perc online közvetítést ad-
tunk. Rabbijaink összesen 1156 
óra online tanítást tartottak. Böl-
csődénk, óvodánk, vala mint ál-
talános- és középiskolánk mind 
a digitális, mind a jelenléti okta-
tásban sikerrel helyt állt. Csalá-
dok ezreinek segítettünk, hogy 
meg tudják tartani az ünnepe-
ket az izolációban is. Nyomta-
tott és internetes újságjainkkal, 
kü lönleges kiadványainkkal to-
vábbra is folyamatosan, min-
denki számára elérhetővé tettük 
a zsidó világ híreit. Csengelei vá-
góhidunk megmentette az euró-
pai kóser baromfiellátást. 

Weiss Manfréd Népkony-
hánk két helyszínén naponta 
1800 adag meleg ételt osztottunk 

ki, amire nagy szükség is van, hi-
szen idén 40%-kal nőtt az ellátást 
igénybe vevők száma. CEDEK 
Nevelőszülői Hálózatunk kere-
tében 20 nevelőszülő 50 gyer-
mekről gondoskodik.

Magyarország mellett továb-
bi kilenc országban indítottuk 
el anti szemitizmus monitoring  
szolgáltatásunkat. A Milton 
Fried man Egyetemre jelentke-
zők száma megduplázódott, és 
in dul az Ashkenazium, zsidó tu-
dományok mesterszakunk. El-
készültek a kiviteli tervek, júli-
usban indul a nagyszabású zsi-
dó színház beruházásunk. 

Adója 1+1%-áról nyilatkoz-
hat papíralapon vagy megtehe-
ti elektronikusan, ha ellátogat a 
gov.nav.hu internetes portálra. 

****
Köszönjük, hogy adója 

1+1%-ának felajánlásával 
ön is részesévé válik 

jövő évi sikereinknek! 

Technikai szám: 1287

TÁMOGASSA ADÓJA EGYHÁZI 1%-ÁVAL 
AZ EMIH – MAGYAR ZSIDÓ SZÖVETSÉGET!
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Zsidó híradó
Tóratekercset mentett ki 

a rabbi a lángok közül

Imaidők a következő hétre (május 3–10.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 
(VI., Vasvári Pál u. 5.)

Szombat: 
  9.15 Reggeli ima, majd süteményes Kidus;
  19.25 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima, 
  19.40 Délutáni ima a Keren Orban 
Péntek: 
18.30 Kérdések és dilemmák a hetiszakaszban
  (Szabó György Menáchem előadása); 
19.30 Minchá délutáni ima; 
  Kábálát Sábát, majd süteményes Kidus;
20.30 Midrási történetek a hetiszakaszhoz
  (Oberlander Báruch rabbi előadása)

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Hétfő-péntek 
  (munkanapokon): 
  6.30 Reggeli ima
  7.30 Napi Talmud
Péntek: 18.30 Tanulás 
  19.00 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

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

Szombat: 
  9.15 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima
Péntek: 
  17.30 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

A dél-afrikai Fokvárosi Egye-
temen tűz ütött ki a múlt hé-
ten. A bozóttűz átterjedt át az 
in tézmény épületeire, köztük a 
zsidó tudományok tanszéké nek 
és a Chábád Samson Diák köz-
pontjának helyet adó épületre is. 

A híreket hallva Nissen 
Gold man rabbi, aki feleségé-
vel vezeti a központot, azonnal 
akcióba lendült. A zsidó biz-
tonsági szolgálat egyik tagjá-
nak segítségével egy mentőau-
tóban jutott át az útzárakon. A 
zsidó tudományok tanszéké-
hez közeledve látták, hogy a 
környező épületek lángokban 
állnak. A rabbi berohant a tan-
székre, és kihozta az ott őrzött 
Tórát és azokat a tfilineket, 
me lyeket a hallgatók hagytak 
hát ra, amikor megkezdődött 
az evakuálás.

„Égi küldetést teljesítettem. 
Visszatekintve már látom, 
hogy mekkora veszélyben vol - 
tam, de azt éreztem, hogy 

nincs más megoldás. Meg kel-
lett tennem minden tőlem tel-
hetőt. A Talmud tanítása járt 
a fejemben: A micvát teljesítő 
küldötteket nem éri bántódás” 
– mondta Goldman rabbi.

A tűz megfékezése után a 
rabbi zsoltáros könyveket osz-
togatott a hallgatóknak és a 
dolgozóknak, és arra kért min-
denkit, hogy imádkozzanak a 
tűz károsultjaiért. A tűzben az 
egyetemi kollégium egy része 
is megsemmisült. A fedél nél-
kül maradt zsidó diákok lak-
hatásának megszervezését a 
fok városi hitközség vállalta 
ma gára.

Hetiszakasz
Izrael ünnepei

Szakaszunk – Emor (3Mó-
zes 21:1-24:23.) – a kohaniták 
„szolgálati szabályzatát” írja 
elő, részletezi, kik azok a ko-
ha niták, akik a szolgálatot tel-
jesítik és milyen testi hibák 
által válnak erre alkalmat-
lan ná. Ehhez kapcsolódó-
an az áldozati rend bizonyos 
ele meit szabályozza az Írás; 
meg határozza, mitől válik al-
kalmatlanná egy állat áldozat- 

ként történő felhasználásra.  
Végezetül a szakasz Izrael  
ünnepeit sorolja fel, elsőként  
a szombatot – ami a legfonto-
sabb ünnep –, majd Peszáchtól 
kezdve Szukkotig a többi ün-
nepet és azok főbb jellemzőit 
ismerteti. A fejezet – egy meg- 
történt, sajnálatos eset kap-
csán – az istenkáromlás bün-
tetésének leírásával fejeződik 
be.

Hetek ünnepe

Bár Sávuotkor az emberiség tör-
ténelmének legfontosabb ese-
ményét, a tóraadást ünnepeljük, 
napjainkban sok zsidó még csak 
nevét sem hallotta ezen ünnep-
nek. Ennek egyik oka az, hogy 
a Tóra a többi ünneppel ellen-
tétben, Sávuottal kapcsolatban 
„kifelejti” talán a legfontosabb 
részletet, mégpedig annak ap-
ropóját, azaz azt, hogy vissza-
vezesse egy eseményre, ami a 
történelem egy bizonyos helyén, 
egy bizonyos idejében követke-
zett be.

A Tóra érdekes módon éppen 
ezzel a hallgatással közöl valami 
nagyon is jelentős dolgot Sávuot 
ünnepéről: azt, hogy az isteni ki-
nyilatkoztatás örök érvényű, és 
nem csak egy adott helyre vagy 
korra vonatkozóan érvényes. 
Ennek értelmében tehát bármi-
kor is lapozzunk bele a Tórába, 
Isten minden egyes ilyen alka-
lommal jelen lesz benne. 

Fentiek ismeretében azonban 
felvetődik a kérdés: ha a tóraadás 
minden egyes tóratanulás alkal-
mával bekövetkezik, miért kell 
külön naptári napot kijelölni a 
felidézésére? 

Sávuot ünnepének másik el-
nevezése „Hetek ünnepe”. Utób-
bi elnevezés nem magáról az ün-

nepről beszél, hanem az azt meg-
előző héthetes várakozásról, il-
letve felkészülési időről. 

Bár, mint mondtuk, minden 
egyes alkalommal, mikor Tórát 
tanulunk, Isten szól hozzánk a 
sorok között, ennek átérzését 
sokszor elmulasztjuk, s ilyen-
kor megszokottként viszonyu-
lunk ehhez az egyébként katar-
tikus felismeréshez és élmény-
hez. A mindennapi élet küzdel-
mei spirituálisan eltompítanak, 
lelkünk pedig ilyenkor annyira 
szomjazik a Tóra örök és szent 
üzenetére, mint amennyire egy 
szántatlan föld szomjazik az 
esőzésre.

Isten éppen ezért kér minket, 
hogy egyfajta spirituális meg-
tisztulási folyamatként, számol-
junk 49 napot, hogy ennek során 
fokozatosan kerüljünk egyre kö-
zelebb az üzenethez, amit a Tó-
rán keresztül üzen nekünk, hogy 
aztán az 50. naphoz, azaz a tóra-
adás évfordulójához érve min-
den egyes zsidó érezze, hogy Is-
ten őhozzá szól és neki adja át a 
Tórát: itt és most; valós időben és 
személyesen.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Menachem Feldman rabbi 

írása nyomán.
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Velem és a Rebbével történt

„Ők mind a a mi gyermekeink”

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Csak akkor kezdtem megismer-
kedni a vallásommal, amikor 
1983-ban saját orvosi rendelőt 
nyitottam Brooklyn lubavicsi 
negyedében. 

Idővel, amikor már kezdtem 
jobban ismerni a zsidó életet, te-
lefonon hívtak, hogy menjek el 
Schneerson asszonyhoz. Megbe-
széltünk egy időpontot, de olyan 
elfoglalt voltam, hogy megfeled-
keztem róla. Már este fél kilenc 
volt, amikor felhívtak és meg-
kérdezték, hogy mi történt. El-
nézést kértem, és azonnal elro-
hantam a megadott címre. 

Egy idős hölgy fogadott, 
Schneerson asszony. Beszámolt 
az egészségügyi hátteréről, én 
pedig elkezdtem a kezelést. Már 
a 85. évét taposta, de királynői 
megjelenése volt. Ezzel együtt 
nagyon kedvesen fogadott és 
barátságosan viselkedett. Mie-
lőtt továbbindultam volna, még 
megkínált teával és süteménnyel.

A következő reggel nagyon 
sok telefonhívást kaptam. A val-
lásos pácienseim megneszel-
ték, hogy hol jártam az előző 
este, és nagyon izgatottak vol-
tak. Nem értettem, hogy mire ez 
a nagy felhajtás, amíg a titkár-
nőm el nem magyarázta, hogy 
a Lubavicsi Rebbe feleségét ke-
zeltem.

Amikor látta, hogy ez nem 
igazán hatott meg, azt ajánlotta, 
hogy látogassak el a Rebbéhez 
egy vasárnap, amikor dolláro-
kat osztogat, hogy jótékonyság-
ra buzdítsa az embereket. „Nincs 
szükségem a dollárjára, jó állá-
som van” – feleltem. Ő erre fel-
nevetett, és így szólt: „Ez nem a 
pénzről szól. A Rebbe dollárját 
átvenni felemelő spirituális él-
mény. Azt javaslom, éljen a le-
hetőséggel”.

Tíz évvel azt követően, hogy 
elhunyt, még egyszer a segítsé-
gemre volt. Ez azután volt, hogy 
Izraelbe látogattam, és elhatá-
roztam, hogy vallásosan fogok 
élni. Miután hazatértem, azt is 
megfogadtam, hogy megháza-
sodom. Akkor már 42 éves vol-
tam, tehát igazán ideje volt en-
nek. Elmentem a Rebbe sírjához 
és azért imádkoztam, hogy meg-
találjam a megfelelő feleséget. 
Sok nővel találkoztam, de egyik 
sem illett hozzám. 1999-ben 
azonban rádöbbentem, hogy 
volt egy barátom, aki megígér-
te, hogy segíteni fog, ha szüksé-
gem lesz rá. Visszamentem tehát 
a temetőbe, de most a Rebecen 
sírját kerestem fel. „Schneerson 
asszony, meg akarok házasodni. 
Szeretnék családot alapítani” – 
mondtam.

Két hónappal később vég-
re sikerült. Nem volt könnyű, 
tényleg isteni közbeavatkozás-
ra volt szükség, hogy megsze-
rezzem Leah telefonszámát és 
elhívjam egy találkozóra. Ami-
kor leültünk beszélgetni, rögtön 
tudtam, hogy ő az igazi. Néhány 
hónap múlva megkértem a ke-
zét, ő pedig igent mondott. El-
meséltem neki, hogy ez az egész 
egyetlen egy embernek köszön-
hető, akihez nagyon közel áll-
tam. Schneerson asszonyt illeti 
a köszönet.

Dr. Alan Newmark 

zett Schneerson asszony. Elné-
zést kértem tőle, hogy a legutóbb 
nem tudtam, hogy kivel ál-
lok szemben. „Ha tudtam vol-
na, hogy kicsoda Ön, felvettem 
volna egy kipát az otthonában. 
„Semmi probléma. A kipát pe-
dig saját magáért viselje, ne ér-
tem” – mondta. „Rendben. Ta-
lán egyszer így lesz” – mondtam.

Az újabb kezelés után ismét 
megkínált teával és sütemény-
nyel, s közben kellemesen elbe-
szélgettünk. Ezt követően kétha-
vonta ellátogattam hozzá, és egy-
re jobb barátságba kerültünk. 
Egy idő múlva már személyes 
ügyek is előkerültek. Egyszer azt 
kérdezte, hogy házas vagyok-e. 
Mondtam, hogy még nem, de 
azon vagyok, hogy ez megvál-
tozzon.

„Bizonyára helyes zsidó lá-
nyokkal találkozgat” – mond-
ta a Rebecen. „Nem, ki nem áll-
hatom őket” – feleltem. Tényleg 

nem volt az ínyemre. Láttam a 
Rebecen szemén, hogy lesújtot-
ta a válaszom, de elmosolyodott, 
és így szólt: „Értem. Nyilván meg 
fog házasodni egy nap, de ne si-
esse el, ne siesse el....” Tartott egy 
kis szünetet, majd a következőt 
mondta: „Ígérje meg, hogy ha 
megházasodik, egy helyes zsidó 
lányt választ magának!”.

Nem akartam elkötelezni 
magam, ezért így feleltem: „Ha 
így kell történnie, akkor így fog 
történni”.

„Ne aggódjon, minden jól 
alakul majd, minden rendben 
lesz” – válaszolta. Az ismerőse-
im azt mondták, hogy ez valójá-
ban áldás volt a jövőmmel kap-
csolatban.

Idővel kezdtem azt érezni, 
hogy igazán érdekli a sorsom. 
Egyszer azt mondta: „Doktor 
úr, ha bármikor segítségre lesz 
szüksége, én segíteni fogok Ön-
nek”.

„Rendben, még meggondo-
lom” – feleltem, majd el is fe-
ledkeztem a dologról. Két hó-
nappal később ismét jelentke-

ezt gondoltam, mert azok a zsi-
dó lányok, akikkel összehozott 
a sors, mind nagyon materialis-
ta gondolkodásúak voltak, ami 

Facebook Tanház

Virtuális 
Bét Midrás

Megyeri Jonatán

20:00

Hájom jom
Minden napra egy hászid gondolat

Oberlander Báruch

19:00

Faith Aser

21:00

Kedd: Zsidó misztika
Csütörtök: Zsidó vallásjog

A zsido.com 
Facebook-oldalán 

élőben

Dr. Alan Newmark Bays Waterben él és Crown Heightsban 
praktizál. Az interjú 2016 januárjában készült.

Kedd: Hászid történetek és mesék (52)
Szerda: Kérdezd a rabbit! (53)

Hétfő: Zohár, a Ragyogás Könyve, a zsidó misztika alapműve (41)

Vasárnap: A Lág báomeri máglya szokásai

Csütörtök: Hetiszakasz a kabbala tükrében: 
Szellemi karbantartás

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 1,500 
videotaped interviews conducted to date. While we have done our utmost to authenticate 
these stories, they reflect the listener’s recollection and interpretation of the Rebbe’s words.

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY THEY’RE ALL  
OUR CHILDREN
DR. ALAN NEWMARK 

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת יתרו, י‘‘ט שבט, תשע״ט
Erev Shabbat Parshat Yitro, January 25, 2019
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When I opened a podiatry practice in Crown Heights 
in 1983, I began to learn about my religion. I was 
raised in a secular home, so initially I felt a little 

shell-shocked as I learned that Jewish holidays didn’t 
consist of just Rosh Hashanah, Yom Kippur and Passover, 
and as my patients began offering to help me put on tefillin. 
(I did it, although it took me some years to learn to recite 
the Shema with comprehension of what I was saying.)
After I became a bit more known, I got a phone call asking 
me to make a home visit to a Mrs. Schneerson. I set an 
appointment, but then I got busy and forgot to go. It was 
around 8:30 p.m. when the phone rang and the caller 
asked what had happened. That’s when I remembered the 
appointment and I apologized profusely, offering to come 
immediately, which is what I did.
When I arrived at the address she gave — 1304 President 
Street — I was met by a big dog guarding the yard, so I 
figured that this lady must be quite affluent. But when I 
went inside the house, I found it quite plainly appointed — 
considering the guard dog outside, I had been expecting a 
mansion. 
I met the nice elderly lady who had called me — this Mrs. 
Schneerson — took down her medical history and treated 
her. She was about 85 years old, but she still had very regal 
bearing. At the same time, she was very warm and kind and 
approachable. I recall that she also served me cake and tea, 
and then I left.
The next morning in the office, I got a number of phone 
calls. Some of my other religious patients had somehow 
gotten wind of my visit — perhaps I was spotted as I was 
pulling up to the house — and were very excited that I had 
treated Mrs. Schneerson. I didn’t exactly get what the fuss 
was about until my secretary explained to me that I had 
treated Rebbetzin Schneerson, the wife of the Lubavitcher 
Rebbe.
When that didn’t impress me, she explained to me who 
the Rebbe was, and she suggested that I go see him on a 
Sunday when he was handing out dollars for charity. I said, 
“I don’t need his dollar; I make a living.” And she laughed 
and said, “It has nothing to do with money.  To get a dollar 
from the Rebbe is an uplifting, spiritual thing. You should 
think about doing it.”
“Okay, I’ll think about it,” I told her, but really, I just forgot 
about it.
Two months went by before I got a call to visit Mrs. 
Schneerson again, and I apologized to her for not knowing 
that she was the Rebbetzin. “If I knew who you were, I’d 
have put on a yarmulke for you,” I said.

“It’s okay,” she replied, “You should wear a yarmulke for you, 
not for me.”
I said, “Okay … maybe someday.”
She again served me cake and tea after I treated her, and 
we had a very pleasant chat.
After that, I saw her every two months, and we became 
quite friendly – in fact, so much so that some of our 
conversations over cake and tea began to broach personal 
topics. 
Once she inquired if I was married. I said that I was not but 
I wanted to be and was actively dating. 
“You are dating nice Jewish girls?” she asked.
“No,” I answered, “I can’t stand them.” And I really meant 
that because the Jewish women I encountered were very 
materialistic and not to my liking. I preferred dating non-
Jewish women.
The expression in her eyes said that she was disappointed 
by my answer, but she smiled and said, “I see. Of course, 
you should get married someday, but take your time, take 
your time…” And then she paused and added, “Promise me 
that when you do, you’ll marry a nice Jewish girl.”
“If it’s meant to be, it will be,” I replied noncommittally.
“Not to worry,” she said, “all will be well; all will be well.”
And from what people tell me that must have been a 
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kóser konyha

Datolyagolyó
párve, glutén- és tojásmentes

1 kg szárított datolya
2 pohár durvára darált 
  dióféle (dió, pisztácia, 
  amerikai mogyoró, 
  mandula stb.)
2 ek. cukrozatlan kakaópor
kókuszreszelék

Kérdezd a rabbit!

Szombati oltás járvány idején 2. rész

A datolyát megmossuk, ki-
magozzuk (bizonyosodjunk 
meg arról, hogy nincse-
nek kártevők a szemekben). 
Nagy tálban kézi mixer-
rel pépesítjük. Hozzáadjuk 
a dióféléket, valamint a ka-
kaóport, és alaposan össze-
keverjük. A datolyás masz-
szából nagyon enyhén meg-
nedvesített kézzel golyókat 
formázunk, meghemperget-
jük őket kókuszreszelékben, 
és fogyasztás előtt 1-2 órára a 
hűtőszekrénybe tesszük.
Változat: a dióféléket helyet-
tesíthetjük darált háztartási 
keksszel.

Gyógyszerszedés szombaton
Az első, amit meg kell vizsgál-
nunk, az a gyógyszerszedés 
szombaton. 

A bölcsek megtiltották ezt, 
attól tartva, hogy ez ahhoz fog 
vezetni, hogy az ember el is ké-
szíti a gyógyszert, ami viszont 
már bibliai tilalomba ütközik 
(SÁ RSZ 328:1.). [Lásd még Cházon 
Ovádjá (Sábát 3. kötet 359–360. ol-
dal): ma ez nem igazán életszerű a ké-
szen kapható gyógyszerek mellett, ezért 
vannak esetek, amikor ezt a tilalmat föl 
lehet oldani.] 

Abban az esetben, amikor az 
ember már ágynak esett a be-
tegségtől, vagy csak erőnek ere-
jével tartja magát talpon, még 
akkor is, ha nem életveszé-
lyes az állapota, megengedték 
a gyógyszerszedést és minden 
más, a beteg ellátásával kapcso-
latos munka elvégzését nem-
zsidó által, még a bibliai tilal-
mak megszegését igénylő fel-
adatokat is (SÁ RSZ uo. 19.). 

Ha azonban, bár nem esett 
ágynak a beteg, de komolyabb 
fájdalmai vannak, akkor nem-
zsidó elvégezhet számára rab-
binikus tilalom alá eső mun-
kákat és tehet rá a gyógyszert is 
(pl. krémezés), de a zsidó maga 
gyógyszert még nem vehet be. 

Ha azonban tarthatunk at-
tól, hogy rosszabbra fog for-
dulni az állapota és ágynak es-
het, akkor beszedheti a gyógy-
szert (Smirát sábát köhilchátá 1. kötet 
34:16.). Ebbe a kategóriába tarto-
zik pl. egy krónikus beteg a fo-
lyamatosan szedett gyógyszere-
ivel, mint pl. a vérnyomáscsök-
kentő (uo. 17.).

Eddig a gyógyszer szedésről 
beszéltünk, ami csak rabbini-
kus tilalom alá esik. Térjünk át 
az injekcióra! Az izomba adott 
injekció, aminél kicsi az esélye 
annak, hogy vérezni fog, ak-
kor sem sért bibliai tilalmat, ha 
mégis vérezne egy kicsit (SÁ RSZ 
337:1., lásd még a lent említett Tsuvá 
méáhává responsum végét). Ezért, ha 

tartani kell attól, hogy ha nem 
adják be az oltást, komolyan 
meg fog betegedni a páciens, 
azt szintén meg lehet engedni 
(Sévet háLévi responsum 8. kötet 79:1.; 
lásd még SÁ RSZ 328:32.), még ak-
kor is, ha jelenleg egészéges is 
az illető (Smirát sábát uo. 32:62., 13.). 

Mindezek alapján meg lehet 
kérni a nem-zsidó orvosokat és 
ápolókat, hogy beoltsák az em-
bert szombaton, mivel lehet at-
tól tartani, hogy életveszély lép 
föl, ha az ember a koronavírust 
elkapja. 

Az oltás technikai kérdései
Ugyan a fenti érveléssel enge-
délyezett magának az oltásnak 
a felvétele, még sok kapcsolódó 
technikai kérdést meg kell vizs-
gálni, hiszen valahogy oda kell 
jutni az oltóközpontba, be kell 
mutatni a személyes iratokat, ki 
kell tölteni és aláírni a kérdő-
ívet, elvinni az oltási igazolást 
stb.  Ezek természetesen mind 
megengedettek lennének egy 
köz vetlen életveszély-esetén. 
Mi vel azonban, ahogy láttuk,  
az oltás nem azonnali életve-
szély elhárítás, ezeket nem lehet 
meg engedni közvetlenül, ha-
nem előre „sábeszbarát” megol-
dá sokat kell keresni rájuk. 

Pl. ha olyan messze van az 
oltópont, ahova gyalog nem 
lehet eljutni, akkor keressünk 
szállást a közelben (pl. ismerős, 
airbnb), ahol sábesz előtt meg 
lehet szállni (lásd A rabbi válaszol 
1. kötet 84–85. oldal). Ha a papíro-
kat nem lehet előre bemutatni 
és kitölteni, csak a helyszínen, 
akkor egy nem-zsidó ismerőst 
meg lehet kérni, hogy kísérjen 
el bennünket és töltse ki helyet-
tünk őket. Ha nem írhatja alá 
helyettünk, akkor sinujjal (pl. a 
másik kézzel [SÁ RSZ 32:7.], for-
dított tollal, aláírás helyett csak 
egy jelet tenni) kell aláírni. Itt 
nagyon kell vigyázni, hogy 
semmiképp ne írjon le az em-
ber két betűt, mert az már bib-

liai tilalom alá esik (uo. 340:4.), és 
szombatot szegni ebben az eset-
ben nem szabad. 

Oltassunk-e sábeszkor?
Fontos megjegyezni, hogy min-
den eset egyedi, minden ember 
más és más mértékben veszé-
lyeztetett, ezért külön-külön 
kell mérlegelni, figyelembe véve 
a járvány és az oltási program 
állását is. Két-három hónappal 
ezelőtt más volt a helyzet, nehe-
zen lehetett oltáshoz jutni, és félő 
volt, hogyha az ember visszauta-
sítja a felkínált lehetőséget, akkor 
akár hónapokat is kell megint 
várnia.  Azonban az utóbbi na-
pokban úgy tűnik, hogy egyre 
könnyebb itthon hozzájutni ol-
táshoz és egyre rugalmasabbak 
az oltást szervezők az időpon-
tokkal. Abban az esetben, ha az 
illető nem tartozik veszélyezte-
tett csoportba, fiatal, egészséges 
és vigyáz magára, maszkkal jár, 
távolságot tart stb., akkor sze-
rintem talán jobb, ha nem teszi 
ki magát egy ilyen kalandnak, 
és talán érdemesebb megvárni a 
következő lehetőséget. Ezt min-
denképpen minden embernél 
egyénileg kell fölmérni. 

A himlőoltás
Befejezésül érdemes megemlíte-
ni, hogy ennek a problémának 
valójában régi precedense van. A 
kérdést már tárgyalta Elázár Fle-
ckeles rabbi (1754–1826) a prá gai 
rabbinátus vezetője a him lőoltás 
kapcsán Tsuvá méá há vá című 
res ponsum köny vé ben (1. kötet 
135. fejezet). 1805-ben azt adta vá - 
la szul, hogy „ha az ol tóorvos 
csak szombaton jön a városba, 
és nem lehet megkérni, hogy 
ma radjon még egy napot, akkor 
még sábeszkor is szabad elvinni 
a gyerekeket oltásra, mert nem 
lehet tudni, mikor jön legköze-
lebb az orvos és lesz-e oltóanyag”.

Oberlander Báruch
Az írás teljes terjedelmében 
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