
גוט שבת

KIADJA: CHABAD-LUBAVICS ZSIDÓ NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI EGYESÜLET

19. évfolyam 23. szám • Ára: 330 HUF • ב׳׳ה

Gyertyagyújtás Budapesten: 17:24 • פרשת תצוה • .10 .3 .2017 • י׳׳ב אדר תשע׳׳ז • Szombat kimenetele: 18:30

Mázl tov!
Gratulálunk a Faith családnak 
kislányuk, Eliseva Lisa születé-
se alkalmából. Kívánjuk, hogy 
gyermeküket testvéreihez ha-
sonlóan, neveljék a zsidóság 
útján, micvákra, Tóratanulás-
ra és zsidó esküvőre!

1% a rászorulókért
Közeledik az adóbevallás ide-
je. Ne hagyja elveszni 2x1%-
át, ajánlja fel szervezeteink-
nek! Az EMIH – ahogy tavaly 
– 2017-ben is rászoruló hon-
fitársainkat segíti a felajánlá-
sokból. Figyelem! Változik a 
felajánlás rendszere. 
Tájékozódjon a részletekről a 

www.cedek.hu/2017-egyszazalek/ 
oldalon!

Purim Party 
Megila-olvasás, kóser koktél-
bár, a Momentán társulat in-
teraktív improvizációs előadá-
sa, svédasztalos kóser vacsora, 
Sabbathsong koncert. 

Jelentkezés: 268-0183, 
posta@zsido.com

Helyszín: Novotel Hotel, 
Bp., Rákóczi út 43-45.

Időpont: 2017. március 11. 

ÁTID Purimi fergeteg
Az ÁTID idén is színes program-
mal készül. Zsend Up és jelmez-
verseny ér tékes díjakkal, sztárfel-
lépő, ham burger, hot-dog.

Időpont: 2017. március 11.
Helyszín: 1074 Budapest, 

Dohány utca 32.
Regisztráció: 

atidbulik@gmail.com

Gyerek Purim Karnevál 
Purimi karnevál a Bét Me-
ná  chem Általános Iskolában 
(1074 Dohány utca 32-34.) az 
egész család részére.
Purimi játékok, kézműves fog-
lalkozások, purimi lakoma, 
Eszter könyvének felolvasása.

Időpont: 2017. március 12. 
Regisztráció: 

iskola@zsido.com

Purim ünnepek világszerte

Purim ünnepének történetét 
igen jól ismerjük. Tudjuk, ho-
gyan lett az árva zsidó lányból, 
Hádászából Perzsia királynéja, 
Eszter. Tudjuk, hogyan mentet-
te meg Mordecháj, Eszter bölcs 
nagybátyja Áchásvéros királyt 
egy merénylettől. Hogyan áská-
lódott a gonosz miniszter a zsi-
dók ellen és hogyan esett végül 
bele a saját csapdájába. A világ-
szerte ünnepelt Purim ünnep 
azonban nem az egyetlen ilyen 
a zsidó történelemben. Számos, 
kisebb-nagyobb Purim ünne-
pet ünnepeltek az idők során a 
különböző közösségek annak 
emlékére, hogy csodával hatá-
ros módon megmenekültek a 
biztosnak tűnő pusztulástól.

Smuel ben Hosáná, a hí-
res középkori költő örökítet-
te meg, hogy 1323-ban hogyan 
menekült meg 23 zsidó a bör-
tönből. Az eseményeket rögzítő 
megilából tudjuk, hogy muszli-
mok megtámadtak egy zsidó te-
metési menetet, aminek ered-

ményeként 23 zsidót letartóztat-
tak. A közösség tagjai otthonaik-
ba zárkóztak, imádkoztak és 
böj töltek, majd követeket küld-
tek a kalifához, aki megvizsgál-
va az esetet, végül szabadon bo-
csátotta a rabokat. Ennek emlé-
kére a kairói zsidók örömünne-
pet tartottak évről évre. 

1578-ban két marranus – 
színleg keresztény hitre tért zsi-
dó – mentette meg a marokkói 
zsidók életét, amikor tájékoz-
tatták őket arról, hogy az orszá-
gukat elfoglaló portugálok át-
térésre akarják őket kénysze-
ríteni. Így amikor a marokkó-
iak visszaverték a támadást és 
megölték a portugál hadvezért, 
a zsidók kettős veszélyből sza-
badultak: a fizikai és a szellemi 
megsemmisüléstől is megmene-
kültek. Nem csoda, ha a győze-
lem napját Purimként ünnepel-
ték.

A Kineret partján fekvő 
Tver ja zsidó közössége Elul hó 
7-én tartott örömünnepet, an-

nak emlékére, hogy 1743-ban 
sikeresen álltak ellen a damasz-
kuszi pasa közel három hónapig 
tartó ostromának. 

Negyven évvel később egy 
törökországi zsidó közösség, 
Gumeldjina lakói kerültek ha-
talmas bajba. A várost bandi-
ták támadták meg és fosztották 
ki, a nem-zsidó lakosság pedig 
a zsidókat vádolta azzal, hogy 
beengedték a rablókat. Így a ki-
fosztott közösségnek még saját 
szomszédaival szemben is véde-
keznie kellett. Hosszú időbe telt, 
míg tisztára moshatták a nevü-
ket, aminek emlékére Chesván 
hó 22-én tartottak Purim ün-
nepséget. 

Frankfurt am Mainban hosz-
szú időn át megemlékeztek ar-
ról, hogy a közösség megme-
nekült az 1516-os Flettmilch-
féle felkelés során. Egyes forrá-
sok szerint ezt az ünnepet maga 
a Chátám Szofer, a híres pozso-
nyi rabbi is megünnepelte min-
den évben. 
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Hetiszakasz
Isteni válasz a vitákban

Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 17:30: Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban)
Péntek: 13:00: Délutáni ima (a Keren Or-ban), 
  17:00: Prágában és Rómában más napon kell ünnepelni a Purimot? 
  (Oberlander Báruch előadása); 18:00: Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasz-tanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 17:25: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Vasárnap és állami munkaszüneti napok: 
  10.00: Reggeli ima 
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

Szakaszunk – Töcávé (2Mó-
zes 27:20–30:10.) – a puszta-
beli Szentély további felszere-
lését, a papok ruházatát stb. 
részletezi. Itt esik szó az Urim 
Vötumim nevű csodaszerken-
tyűről, amelynek segítségé-

vel a főpap vitás kérdésekre 
isteni választ volt képes kér-
ni. Ebben a szakaszban nincs 
említve Mózes neve, és ennek 
a kommentátorok különbö-
ző magyarázatait, értelmezé-
sét adják.

Zsidó híradó
Maradj csöndben 

Film készült Szegedi Csanádról

tól” volt hangos pár éve a ma-
gyar sajtó. Szegedi története és 
az, hogy Oberlander Bá ruch és 
Köves Slomó rabbik elfogad-
ták a szélsőjobboldali politi-
kust, amikor megtért a zsidó-
sághoz, hatalmas vitát kavart 
a zsidó közösségen belül. Ez a 
film, ha nem is tudja eloszlat-
ni a Szegedi körüli bizalmat-
lanságot, betekintést ad abba a 
gyötrődésbe, amivel ez a meg-
térés járt.

A film nagy sikerrel debü-
tált: a Tribeca filmfesztiválon 
2016 tíz legjobb filmje közé 
vá lasztották. Joseph Martin és 
Slam Blair dokumentumfilm-
je a kritikusok tetszését is el-
nyerte: „készüljenek fel, hogy 
utá na beszélniük kell majd er-
ről” – írta Frank Sheck a Hol-
lywood Reporter-től. „Egy le-
nyűgöző történet.”

Nézzünk a címkék mögé!

Miután a zsidók vétkeztek 
az aranyborjúval, Mózes azt 
mondta Istennek, hogyha nem 
kész arra, hogy megbocsásson 
a népnek a vétekért, inkább őt 
is törölje ki könyvéből. Habár 
a zsidók megbocsátást nyertek, 
a cádik szavai olyan erőteljesek 
voltak, hogy neve valóban ki-
maradt a Tóra eheti szakaszából.

A híres tórakommentátor, a 
Baal Haturim tanítja, hogy ha-
bár Mózes neve nem jelenik 
meg a szakaszban, jelenléte ettől 
függetlenül végig érzékelhető, 
hiszen az egész szakasz során Is-
ten valójában hozzá beszél. Mi-
kor a párásá az „És parancsold 
meg”-gel elkezdődik, az Mózes-
re vonatkozik, hogy ő paran-
csolja meg népének.

Egy puszta név sosem tud-
ja hűen tükrözni az azt viselő 
személy valódi lényét. A név in-
kább egy olyan valami, mellyel 
a többi ember utal egy valakire 
ezen keresztül.

Ezzel szemben a szakasz ele-
jén használt megszólítás, misze-
rint „parancsold meg”, azaz „Te 
parancsold meg” már egy sze-
mélyesebb, az utalt személyt 
pontosan meghatározó forma. 
Ez mutatja, hogy Mózes szemé-
lye nevének említése nélkül is 

erősebben tükröződik, mint 
bármikor máskor, mikor habár 
név szerint hivatkoznak rá, ez-
zel egyszerre azonban határt is 
szabnak valódi lényének tényle-
ges kifejezésére.

Ez volt Mózes önfeláldozásá-
nak a jutalma. A Tóra olyan mó-
don és minőségben örökítette 
meg Mózest, melyet csupán ne-
vének említésével nem érhetett 
volna el. Ez Mózes lényének és 
valódi nagyságának kifejeződé-
se: a névtelenül is meglévő je-
lenléte.

Időnként mindannyian haj-
lamosak vagyunk nevekkel, 
cím kékkel ellátni magunkat és 
em bertársainkat. De ezek csak 
ki csiny belelátást engednek az 
egyének valódi lényébe. Mikor 
azonban megpróbáljuk a má-
sik embert tényleg megérteni, 
felhagyunk a címkézésekkel, és 
arra összpontosítunk, amilyen 
a másik valójában. Ha ezt meg-
tettük, rájövünk, hogy annyi-
ra nem is különbözünk. Így ta-
lán könnyebb lesz együtt élnünk 
magunkkal, környezetünkkel, a 
másik emberrel.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke Mordechai Wollenberg 

rabbi írása nyomán

Tanulj velünk te is!

Hétfő: 
 
Kedd:  
Szerda:   
Csütörtök: 

ZSIDÓ TUDOMÁNYOK SZABADEGYETEME

A hét témái:
Szervadomány pénzért és önkéntesen
Az idegen anyagi kihasználásának tilalma
Pogromok, álmessiások és túlélés
Hogyan gyógyít meg a sábesz?
A vezetés tudománya:
Miért törte össze Mózes a kőtáblákat?

„– És mit gon dolsz arról, ami 
most tör ténik?
– Mindig el le ne(ünk) lesznek.
– És akkor mit lehet tenni egy 
zsidónak Magyarországon?
– Nem tudom… Csöndben 
maradni…”
Ez talán a legmegrázóbb jele-
net a nemrégiben megjelent 
Keep quiet (Maradj csendben) 
című filmben. Az angol doku-
mentumfilm a volt Jobbikos, 
Szegedi Csanád útját mutatja 
be a szélsőjobboldaltól a ha-
szidizmus világáig. 

A fenti beszélgetés Sze-
gedi és zsidó nagymamája,  
Klein Magdolna között zajlott 
le, mikor a volt pártvezér zsi-
dóságáról, deportálásáról kér-
dezte az idős asszonyt. Klein 
Magdolna egy generáció vá-
laszát adta meg vele unoká-
jának, akinek „pálfordulásá-
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Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Napi bölcsesség
Nem vagyunk rabok

A bennünk élő vadállat gaz-
dái vagyunk, nem pedig a 
rabjai. Csak azért, mert úgy 
lángol odabent, mint egy 
kemence, még nem kell neki 
engedelmeskednünk.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

Gyógyulást hozó egydolláros
Dr. Abraham Lorbernek hívnak, 
és a születéskor fellépő szívká-
rosodások az szakterületem. A 
tel-avivi egyetemen tanultam 
orvosnak, majd szakmai gya-
korlatomat a Carmel kórházban 
töltöttem. Ezt követően kerül-
tem egy londoni kórházba, ahol 
a gyermek-szívsebészetre spe-
cializálódtam, Michael Tynan 
keze alatt. Abban a kiváltságban 
volt részem, hogy két évig tanul-
hattam tőle 1983 és 1985 között.

Ezekben az években történt, 
hogy egy zsidó házaspár hozta 
be hozzánk kezelésre beteg kis-
babáját. A baba nem fejlődött 
megfelelően és többek között 
légzési problémái is voltak. A 
tünetek mind egy irányba mu-
tattak: egy hatalmas lyuk táton-
gott a szív két kamrája között, 
mely túlzott véráramot idézett 
elő a tüdő irányába, melynek 
eredményeképpen az egész szív 
megduzzadt, megemelve a nyo-
mást ezzel a tüdőartériákban. A 
baba így csak zihálva tudott le-
vegőt venni, s ezáltal minden 
energiáját felemésztette a túlélé-
sért folytatott küzdelme. A táp-
lálékmennyiség, amit elfogyasz-
tott, egyszerűen nem biztosí-
tott elég energiát a növekedésre. 
Míg a baba kivizsgálása tartott, 
a szülők megtudták, hogy izraeli 
vagyok, s kérték a kórház veze-
téstől, hogy én is vegyek részt a 
kivizsgáláson, habár ekkor még 
csak rezidens voltam. 

Miután végeztünk a kiérté-
ke léssel, közöltem a szülőkkel, 
hogy a baba állapota romlik, és 
gyógyszerre lesz szükségünk, 
hogy megmentsük az életét, s 
csak miután stabilizáltuk az ál-
lapotát, kezdhetünk egyáltalán 
hozzá egy műtéthez. A család el-
fogadta a döntésünket. Hálásak 
voltak az egész sebészcsapatnak 
a figyelmességükért, s csak any-
nyit kértek, hogy még annyival 
tolják ki a beavatkozás időpont-

ját, míg elmennek a lubavicsi 
Rebbéhez, hogy az áldását kér-
jék a műtétre.

Így is lett, és amikor a szülők 
visszatértek, kezükben egy egy-
dolláros volt, amit, mint valami 
talizmánt tartogattak, mond-
ván: „Ez a jel, hogy a Rebbe ál-
dását adta a gyermekünkre. Azt 

ban az egyezséget követő má-
sodik látogatásukkor hirtelen 
jelentős javulást láttunk. Majd 
a harmadik és negyedik vizit 
után, melyek időben igen közel 
voltak egymáshoz, a baba újabb 
javulást produkált. Az egész 
orvoscsapat korábbi álláspontja 
teljesen megváltozott.

mondta, hogy Isten fog vigyáz-
ni a gyermekünk egészségére. 
Nem kérjük a műtétet. Csak kö-
vessék figyelemmel a fejlődését 
és az életfunkcióit.”

Teljesen ledöbbentünk. Ty-
nan professzor álláspontja az 
volt, hogy a beavatkozás elke-
rülhetetlen, ha azt akarják, hogy 
a gyerek visszanyerje egészségét. 
Ám mivel a szülők nagyon ha-
tározottnak tűntek a döntésü-
ket illetően, és látszott mennyire 
szeretik a gyermeküket, kidol-
goztunk egy másik tervet. Be-
leegyeztünk, hogy a babát ha-
zavigyék, ám csak egy feltétel-
lel: míg meghatározzuk a szük-
séges gyógyszert, rendszeresen 
visszahozzák a kórházba meg-
figyelésre. Mindannyian arra 
számítottunk, hogy két-három 
ilyen alkalom után a gyerek ál-
lapota annyira kritikusra for-
dul, hogy a szülők maguk fog-
ják kérni a beavatkozást. Azon-

Az eredmények minden-
kit sokkoltak. A nővértől kezd-
ve, aki a baba súlygyarapodását 
mérte, a tapasztalt idős orvoso-
kig, akik a folyamatokat ellen-
őrizték, nehogy figyelmetlenség 
miatt rossz diagnózist állítsanak 
fel, mindenki meg volt döbben-
ve. Az mindenki számára vilá-
gos volt, hogy valami történt, de 
senki sem tudott rá magyaráza-
tot adni, még mi sem Tynan pro-
fesszorral. Minden egyes újabb 
kontroll után egyértelmű, jelen-
tős javulást tapasztaltunk. A sa-
ját szemünkkel láttuk, ahogy a 
szívben lévő rendellenesség fo-
lyamatosan mérsék lődik. Láttuk 
a folyamatot, ahogy a bal szív-
kamra mérete csökkent, s egy-
re jobban megközelíti a normá-
lis méretét, s ezzel egy időben a 
kamrák közti lyuk is egyre in-
kább zsugorodott. A gyerek, akit 
életveszélyes állapotban hoztak 
be, többé már nem volt veszély-

ben! Senki sem értette mi tör-
tént, még soha egyikünk sem ta-
pasztalt semmi ehhez foghatót.

Csodálatos történet bol-
dog végkifejlettel, amire mindig 
büszkén emlékszem vissza. Ké-
sőbbi pályám során, habár sok 
nagy fejlődést láttam, ilyen pél-
dátlan esettel azóta sem talál-
koztam. A legmeglepőbb azon-
ban Tynan professzor reakciója 
volt az esettel kapcsolatban. Ő 
közismerten szkeptikus és szi-
gorúan tudományos ember hí-
rében állt, ám ezzel kapcsolat-
ban csak annyit mondott, hogy 
a tapasztaltak túlmutatnak bár-
milyen racionális magyaráza-
ton, és a folyamat, amit akkor 
láttunk, valódi csoda volt. Ezek 
az ő szavai voltak, nem az enyé-
mek. Később szakmai konferen-
ciákon, kórházi megbeszélése-
ken többször is felhozta a tör-
ténetet. Tynan professzor egy 
nagyon felvilágosult gondolko-
dású ember volt, de ezt össze 
kellett egyeztetnie azzal, hogy 
ezen eset felülírt mindent, amit 
addig tudott, tanult, illetve hosz-
szú pályája során tapasztalt.

Dr. Avraham Lorber

Dr. Avraham Lorber a haifai Rambam Kórház Gyermek 
Szívsebészeti Részlegének az igazgatója. 

Az interjút 2010 áprilisában adta.

My name is Dr. Avraham Lorber, and my medical
specialty is heart impairments from birth. I
studied medicine at Tel Aviv University,

completed my internship at Carmel Hospital, and then
went on to study pediatric cardiology at Guy’s Hospital in
London, under Professor Michael Tynan. I had the privilege
to be his student from 1983 to 1985.

During the time I was at Guy’s Hospital, a baby boy came
in for treatment whose parents were Jewish, from Golders
Green. This child wasn’t gaining weight as expected; he
had shortness of breath, and he was extremely agitated.
His functional disturbances were very pronounced.

All this was due to a congenital heart defect. The defect
was a large hole between the chambers of the heart. It was
causing an excess flow of blood to the lungs which, in turn,
caused the entire heart to swell, increasing the pressure
on the pulmonary arteries. The baby was gasping for
breath and exhausting all of his energy for sheer survival
— just to breathe and maintain a heartbeat. His food
intake simply could not provide enough energy to enable
him to grow.

While the child was being evaluated in the hospital, the
family heard that I was from Israel, and they requested that I
be involved, even though I was just a student of the professor. 

After the evaluation was complete, I explained to the
family that the child’s condition was deteriorating, that
medication was needed to save his life from immediate
danger and that, after we stabilized him, we would have
to do several invasive procedures. We would need to
insert a diagnostic catheter into his heart, which was
necessary so that we could collect data from inside the
heart chambers themselves — such as blood pressure and
oxygen levels — and, to do so, we would need to inject
radio sensitive material to pinpoint the exact location of
the defect. This data would then be presented to the
senior surgical team that would do open-heart surgery to
close the hole, during which time the child would be

connected to a heart-lung machine. The surgeons would
then stitch him up, and that would be followed by a period
of rehabilitation and recovery.

The family received the news with understanding. They were
very thankful to the medical team for their attention, but they
requested that we hold off our intervention for just a short
while — until they could consult the Rebbe of Lubavitch and
receive his guidance and blessing for the operation.

We, of course, obliged — although the non-Jewish staff
didn’t get what this was all about. As someone who
understood such matters a bit, I explained it to them and
told them that, no doubt, the family would return with the
Rebbe’s blessing to go through with the operation.

And indeed, they returned. In their hands was a dollar bill.
They had gone to the Rebbe to ask his advice, and he had
given his blessing for the child. They had in hand this dollar
to be given to charity on the child’s behalf. And holding this
dollar — as a sign, or a symbol — they said, “This is a sign
that the Rebbe has blessed our child. And he told us that
G-d will watch over our child’s health and welfare. Do not
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ב״ה

שבת פרשת כי תבא, י״ח אלול, תשע״ד
Shabbos Parshas Ki Savo, September 13, 2014

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 the 900 videotaped interviews
conducted to date. Please share your comments and suggestions.mystory@jemedia.org

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S
my

STORY
Generously
sponsored

by the

IN G-D’S HANDS
DR. AVRAHAM LORBER



4 2017. március 10.

Gut Sábesz – megjelenik hetente
Kiadja a Chabad-Lubavics – Zsidó Ne-
velési és Oktatási Egyesület / Published 
weekly by Chabad-Lubavitch – The
Jewish Heritage Center of Hungary
1052 Budapest, Károly körút 20.

Telefon: +36-1-268-0183
www.zsido.com / info@zsido.com
Felelős kiadó: Oberlander Báruch rabbi 
Főszerkesztő: Steiner Zsófia

Munkatársak: Golubovics Martina, 
  Dénes Anna, Kovács Kristóf
Nyomdai előkészítés: Juhász Valéria
ISSN 1416-4604

A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük ne dobja el!

A rabbi válaszol
Ehet-e egy askenáz zsidó humuszt Peszáchkor Izraelben?

ket látva a gabonát se fogják 
kellő elővigyázatossággal készí-
teni Peszáchkor. A kitnijot fo-
gyasztása ellen három fő érv van 
(ahogy erről írt a Lvus a Sulchán áruch, 
Orách Chájim 453:1 hoz): 1. ezekből 
is készítenek főtt ételt; 2. ezekből 

a Talmud (uo. 50a.), hogyha va-
laki elutazik valahova, akkor az 
ottani szokásokat is kell követ-
nie. Ugyanakkor vannak családi 
szokások is, melyeknek követése 
nagyon fontos, ahogy olvassuk 
(Példabeszédek 1:8.): „Halljad, fiam, 

lünk, akár olyan, aki ide vándo-
rolt vidékről, Kárpátaljáról vagy 
Er délyből – függetlenül attól, 
hogy haszid vagy helyi askenáz 
szo kást követ-e. Ha elköltözik 
más országba, akkor is a család-
jában dívó magyar zsidó szoká-
sokat viszi magával és adja to-
vább a gyermekeinek. 

Izraelben ma nincs egységes 
szokás, mivel askenázi és szefár-
di közösségek is élnek, akik ko-
rábbi szokásaikat követik, többek 
között a peszáchi étkezés vonat-
kozásában is (lásd még Jöcháve dáát 
responsum 1. kötet 12. fejezet). 

A szokások megváltoztatá-
sának kérdése akkor merül fel, 
ha „vegyes házasság” történik, 
vagyis askenáz és szefárd hát-
terű pár házasodik. Mivel egy 
családban nem lehet két szo-
kás, ezért az a szokás, hogy a férj 
hagyományait követik, mivel ő 
fogja Tórára tanítani a gyerekei-
ket (TáSBáC responsum 3. kötet 179. 
fejezet). Ha tehát, esetünkben egy 
szefárdi férfi vesz el egy askenáz 
nőt, akkor a nő ehet kitnijotot 
innentől, fordított esetben azon-
ban a szefárd hátterű nő a to-
vábbiakban nem fogyaszthat 
ilyet Peszáchkor (lásd Jábiá omer 
responsum 5. kötet, Orách chájim 37. fe-
jezet; Jöcháve dáát responsum 5. kötet 
33. fejezet végén). 

A kóser élelmiszereken min-
den esetben jelölik, hogy mi az, 
amit askenázok is fogyaszthat-
nak az ünnepen, mert nincs ben-
ne kitnijot, így semmi akadálya 
nincs, hogy az askenáz szokáso-
kat folytatva tartózkodj a kitnijot 
fogyasztásától Peszáchkor. 

Üdvözlettel: 
Oberlander Báruch

Kedves Rabbi!
Ha nem ütközik a háláchába, 
akkor a helyi szokásokat illik be-
tartani. Mi a helyes az esetemben 
[ti. Izraelben élve]: Pészáchkor a 
magyar szokás szerint étkezzem 
vagy ehetek kitniotot? Itt nagyon 
sok mindenben van humusz pld. 
Mit tanácsolsz?

Smuél

Kedves Smuél!
Örülök a kérdésnek, ami azt 
mutatja, hogy már készülsz a 
Pe száchra, azt pedig nem lehet 
so ha elég korán elkezdeni…  
Kér désed megválaszolásához 
két dolgot kell megvilágítani: 
miért nem eszük kitnijotot és ki-
re milyen minhágok (szokások) 
érvényesek. 

Mi a kitnijot?
Peszáchkor tórai tilalom alapján 
tilos fogyasztani öt fajta gabonát 
(2Mózes 12:15.). Ezek a búza, rozs, 
árpa, zab és a tönköly. Már a 12. 
században elterjedt az askenázi 
zsidók között az a tilalom, hogy 
nem csak a fent említett gabo-
naféléket nem ették Peszáchkor 
(kivéve az ezekből készült ma-
ceszt), hanem un. kitnijotot, 
ami alapvetően a hüvelyeseket 
jelenti, mint pl. a rizs, kukorica, 
szója, bab, borsó, mustár, csicse-
riborsó és a mák.

Ezek a növények ugyan nem 
lehetnek kovászosak, de elter-
jedt a szokás, hogy tilos a fo-
gyasztásuk, mert valamiben, 
pl. kinézetükben illetve felhasz-
nálásuk és fogyasztásuk mód-
jában, hasonlítanak a gabo-
nákra. Ez könnyen vezethet-
ne arra, hogy az emberek eze-

is sütnek kenyeret; 3. keveredhet 
a gabonával és nem lehet jól ki-
válogatni.

A kitnijotot a háláchá nem-
csak szokásnak, hanem az as ke-
náz zsidókra nézve tilalomnak  
tekinti (lásd Minchát Jichák responsum 
7. kötet 33. fejezet).

Hol érvényesek 
a szokások?

Bár Magyarországon két ima-
ír tus volt (haszid-szefárd és 
askenáz) használatban és ezek 
egynémely szokásukban eltér-
nek egymástól, ám a legtöbb 
esetben egységesen az askenázi 
szokásokat követik a magyar 
zsidók. Így a kitnijot tilalmát a 
teljes magyarországi zsidóság is 
követte és követi a mai napig.

A Talmud Pszáchim trak tá tu-
sának negyedik fejezete foglal-
kozik a szokásokkal. A helyi (ti. 
adott helységhez, országhoz kö-
tődő) szokásokról szólva azt írja 

atyád oktatását és el ne hagyjad 
anyád tanítását” (Talmud uo. 50b. vé-
gén, SáCH a SÁ Jore déá-hoz 214:8.).

Azóta, hogy nagy vándorlá-
sok zajlottak a zsidók körében, 
kiűzetések, pogromok miatt 
már nem igazán beszélhetünk 
egy-egy város szokásáról, hiszen 
nem találni olyan közösséget, 
ahol csak eredendően ott élő 
zsidók vannak, ezért ma inkább 
családi szokásokról kell beszélni 
(Igrot Mose responsum Orách chájim 4. 
kötet 33. fejezet végén). Annak, aki-
nek nincs családi szokása, kö-
veti a rabbija szokásait és azét a 
közösségét, melyhez csatlakozik 
(Tsuvot vöhánhágot responsum 1. kötet 
354. fejezet). 

A szokásokat tekintve aske-
náz zsidó pl. az, aki Budapes-
ten született, magyarországi zsi-
dó családban – ez családi szokás 
is és helyi szokás is, hisz tovább-
ra is mindenki áskenáz itt, akár 
bu dapesti családokról beszé-


