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Nyílt nap 
a Bét Menáchemben

2019. március 25.
Önálló gondolkodásra neve-
lés, magas szintű világi ok-
tatás, pozitív zsidó identitás, 
egyéni fejlesztési lehetősé-
gek és tehetséggondozás. Ez a 
Bét Menáchem. Ismerjen meg 
minket és regisztráljon márci-
us 25-i iskolai és óvodai nyílt 
napunkra!
Általános iskolai nyílt napunk: 

2019. március 25. 8:45
Óvodai nyílt napunk: 

2019. március 25. 10:15

A Bét Menáchemben 
– Kétnyelvű képzésben vesz-

nek részt a gyermekek anya-
nyelvi pedagógusok segítsé-
gével

– Korosztályonként differen-
ciált, kis létszámú csopor-
tokban/osztályokban folyik 
az oktatás

– Pozitív megerősítést hang-
súlyozó nevelési módszere-
ket alkalmazunk

– Segítő szakembereket biz-
tosítunk: fejlesztőpedagó-
gus, logopédus, mozgáste-
rapeuta

– Elősegítjük a pozitív zsidó 
identitás kialakítását

– Hangsúlyt fektetünk a zsi-
dó hagyományok, szokások 
megismerésére és elsajátítá-
sára

– Napi négyszeri étkezést biz-
tosítunk: friss, ízletes, hely-
ben készült kóser ételek

Regisztráljon a nyílt napra 
az iskola@zsido.com 

e-mail címen!
További információ: 

www.zsidoiskola.hu/felvetel/

A rövid hosszú hét Izrael földjén

Képzeljenek el 120 gyereket 
együtt, 11-13 év közöttieket, 
Európa különböző országaiból. 
Azonos korúak, de nagyon más-
félék: van, aki Oroszországból 
érkezett, mások Spanyolország-
ból, Németország különböző 
vidékeiről vagy éppen Magyar-
országról. Nincs közös nyelvük, 
jól-rosszul megtanult idegen 
nyelvekre támaszkodnak és hát 
persze a metakommunikációra: 
a kézre és a lábra. Egy olyan or-
szágban találkoznak, ahol egyi-
kük sem él – mégis mindegyi-
küknek az a hazája. Mert hiába 
különböznek annyi mindenben, 
egy dolog közös bennük: mind 
zsidók, úticéljuk pedig Izrael. 
Zsidó gyerekek, a hagyomány 
szerinti felnőtté válás kapujá-
ban, a bár micvájuk illetve bát 
micvájuk környékén. 

Tíz éve szervez a Morasha 
és más oktatási szervezetek kö-
zösen bár, illetve bát micva tá-

bort európai zsidó fiataloknak: 
először a saját közösségük fel-
készítő programján vesznek 
részt, amit követ egy nyolcna-
pos, minden képzeletet felülmú-
ló izraeli utazás. „Ez az út nem 
csak a szórakozásról szól. Persze 
a nagy része az, a dzsippezés, a 
hajókázás, az esti programok” – 
mondja Hurwitz Devorah Leah 
rebbecen, a magyarországi prog-
ram vezetője – „Ebben a korban 
a gyerekek keresik önmagukat, 
a helyüket a világban. Nagy él-
mény a beduin sátorban aludni, 
de amikor ülünk a sivatagban, 
a csillagos ég alatt és az őseink-
ről beszélünk, akkor a gyerekek 
sokkal többet kapnak, mint csak 
egy jó emléket. Nagy élmény a 
Siratófalnál tartott bár micva 
ünnepség, de ezen túl a gyere-
kek megérzik általa az összetar-
tozás élményét is.” 

A nyolc nap alatt a gyerekek, 
köztük a 11 fős magyar csoport, 

buszokkal bejárták Izraelt. Tár-
sadalmi munkában megtisztítot-
tak egy banánföldet. Imádkoztak 
a legnagyobb középkori zsidó 
bölcs, Rámbám sírjánál. Felmász-
tak a Maszadára és leereszked-
tek a Holt-tengerhez. A program 
csúcsaként közös bát micva és bár 
micva ünnepséget tartottak a Si-
ratófalnál, ahol főrabbik, minisz-
terek és más illusztris vendégek 
köszöntötték őket. 

Hat éve vesz részt a Morasha 
bar micva útján magyar csoport 
és én hat éve írom a cikkeket róla 
a résztvevők lelkes beszámolói 
alapján. Idén azonban megfor-
dult a világ, mert a saját gyere-
kem élményét hozhatom el az ol-
vasóknak: „Ez az egy hét hosszú 
is volt, meg rövid is” – foglalta 
össze kétórányi élménybeszámo-
lóját – „Hosszú volt, mert renge-
teg program belefért, de rövid 
is… jó lett volna még maradni!” 

Steiner Zsófia
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Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-szerda: 17.45 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Délutáni-esti ima (a Keren Orban) 
17.00 Mi az értelme a purimi ivásnak? 
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 17.30 Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Hétfő-péntek (munkanapokon): 
6.30 Reggeli ima
Péntek: 18.00 Tanulás 
  18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus
Szombat: 9.15 Hetiszakasz 
  a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus

Zsidó híradó
Nemet mondtak a gyűlöletre: 

Világszerte demonstráltak 
az antiszemitizmus ellen

Hetiszakasz
Ki és miért hozzon áldozatot?

Szakaszunk – Vájikrá (3Mó-
zes 1:1-5:26.) – Mózes harma-
dik könyvének (Leviticus) első 
része, az áldozati renddel fog-
lalkozik. 

Felsorolja a különböző ál-
dozatokat, ki hozza őket és mi-

ért. Lényegük a vétkes ember 
bűnbánata és vezeklése. 

Szombaton Sábát záchor, 
a Tóra egyik tevő le ges paran-
csa emlékezni a min ket gyűlö-
lő Ámálék népre a Záhor sza-
kasz felolvasásával.

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

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

A Tett és Védelem Alapítvány 
is csatlakozott a Cionista Vi-
lágszövetség március 10-re 
szervezett kezdeményezésé-
hez, melynek keretében a vi-
lág nagyvárosaiban villám-
tüntetések keretében sürgettek 
hatékonyabb fellépést az egy-
re nyomasztóbb antiszemitiz-
mussal szemben.

A világméretű kampány je-
ruzsálemi helyszínén David 
Lau Izrael állam főrabbija el-
mondta, több mint 60 ország-
ban zajlanak demonstrációk 
egyidőben – az Egyesült Álla-
moktól kezdve Dél-Afrikáig, 
Olaszországtól egészen Len-
gyelországig, köztük a Tett és 
Védelem Alapítvány szervezé-
sében a Cipők a Duna-parton 
emlékműnél is összejöttek az 
emberek, hogy nemet mond-
janak a gyűlöletre és a növek-
vő antiszemitizmusra.

A jeruzsálemi eseményen 
a Cionista Világszövetség el-
nökhelyettese, Yaakov Hagoel 
felhívta a világ vezetőinek a fi-
gyelmét, hogy a legfontosabb 
teendőik közé helyezzék az 
antiszemitizmus elleni harcot, 
visszaszorítva a zsidók elleni 
gyűlöletet az országaikban. 

A budapesti flashmobon 
Szalai Kálmán, a TEV vezető-
je elmondta, a megmozdulá-
sok azt fejezik ki, hogy elegük 
van a gyűlöletből, elegük van 
az antiszemita incidensekből. 
Egyúttal felszólítják a világ 
vezető politikusait is, hogy a 
demokrácia eszközeit felhasz-
nálva hatékonyan lépjenek fel 
ezzel szemben..

Szent pillanatok

Vajon a modern kor embere 
is képes még szent dolgokhoz 
kapcsolódni? És ha igen, annak 
vajon mi a jelentősége? Vajon 
a szentséghez, az Istenhez való 
közelségnek az egyetlen szerepe 
az, hogy kiszakítson a minden-
napi élet valóságából?

Hetiszakaszunk elején olvas-
hat juk a „ha valamelyik em-
ber közületek áldozni akar” sza-
vakat, amely jelen kontextus-
ban állatáldozat bemutatásá-
ra utal, ami utoljára a Szentély 
fennálltakor volt aktuális. 

Tudjuk, hogy a Tóra nem csak 
abszolút, de igazsága számtalan 
jelentéssíkon nyilvánul meg. 
Amikor a Tóra az áldozat bemu-
tatásáról ír, a „jákriv/korbán” 
héber kifejezésekkel él, amit úgy 
is lehet fordítani, hogy „közel 
vonni.” Snéur Zálmán rabbi, a 
Chábád-mozgalom meglapítója 
magyarázza, hogy ennek értel-
mében hetiszakaszunk eleje egy 
olyan esetről beszél, amikor va-
laki „Istenhez szeretné közelebb 
kerülni...”

De mégis hogyan kerülhe-
tünk közelebb Istenhez? Snéur 
Zálmán rabbi magyarázatát ala-
pul véve, erre a szöveg folytatá-
sa adja meg a választ: azzal kerü-
lünk közelebb Istenhez, ha ma-

gunkból áldozunk fel valamit a 
számára.

A lubavicsi Rebbe magyaráz-
ta, hogy ez az áldozat azt jelenti, 
hogy hajlandóak vagyunk kicsit 
önös érdekeinket háttérbe szo-
rítani, annak érdekében, hogy 
másokat segítsünk.

Mondjuk például, hogy ne 
adj’ Isten konfliktusunk akad 
va lakivel a munkahelyen, eset-
leg a családon belül élünk meg 
egy krízishelyzetet. Vajon mi 
ilyenkor a teendő? Ahogy a he-
ti szakaszból is tanuljuk, ilyenkor 
le kell mondjunk valamiről, más 
szóval, fel kell áldozzunk ma-
gunkból egy keveset. Ezen ál-
dozat által pedig nem csak a bé-
kéhez, és az egységhez kerülünk 
közelebb, de általuk Istenhez is.

Ha valami szent, isteni él-
ményben szeretnénk részesülni, 
a csodavárás helyett legjobb, ha 
saját magunk hozunk másokért 
egy kis áldozatot. Individualista 
és eredménycentrikus világunk-
ban ez már éppen elég nagy cso-
da. Még sok jót megtehetünk. 
Hetiszakaszunk ehhez adja meg 
a kezdő lökést.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Tali Loewenthal írása 

nyomán
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Velem és a Rebbével történt

A meddőség oka: hibás mezuza

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Először 1941-ben, szukot ünne-
pén találkoztam a Rebbével – aki 
akkor még nem is volt rebbe. 
Azokban az években, amikor 
a Chábád jesivában tanultam, 
számtalan olyan eseménynek 
voltam a tanúja, mely a Rebbe 
áldásának erejét mutatta. Most 
egyet idézek fel ezekből, mely egy 
távoli rokonommal esett meg.

A nagyapám, Yechiel Tar-
shish rabbi kapott egy leve-
let az unokaöccse feleségétől, 
aki Izraelben élt. A levélben az 
állt, hogy az unokaöccs, akinek 
a héber neve Menáchem Men-
del ben Cháná volt – akárcsak 
a Rebbének –, szörnyű fejgör-
csöktől szenvedett, ami egy há-
borús sérülés következménye 
volt. Amikor a németek elfog-
ták, az egyik katona puskatus-
sal fejbe ütötte. Összeesett, de a 
társai magukkal cipelték. Túlél-
te a háborút, majd Izraelbe ván-
dorolt és megnősült. A fejfájás-
tól azonban rengeteget szen-
vedett. Az orvosok egy veszé-
lyes műtétet javasoltak, melynek 
meg volt az a kockázata, hogy ve-
getatív állapotba kerül. A nagy-
apám azt akarta, hogy kérjek ál-
dást a Rebbétől.

Így is tettem. A Rebbe az ál-
dását adta, a műtét pedig sike-
res volt. Nem sokkal később ép-
pen kiléptem a Chábád mozga-
lom brooklyni főhadiszállásáról, 
amikor a Rebbe megérkezett. 
Rám nézett és azt kérdezte: 
„Hogy van Menáchem Mendel 
ben Cháná?” Így feleltem: „A 
nagyapám azt mondta, hogy si-
keres volt az operáció”. A Rebbe 
erre így válaszolt: „Úgy tűnik, 
hogy amikor valami baj van, az 
emberek igyekeznek informálni 
róla, de amikor minden jóra for-
dul, azt sohasem közlik”. 

Úgy elszégyelltem magam, 
hogy azt kívántam: bárcsak 
megnyílna alattam a föld és el-
nyelne. A Rebbe a jó híreket is 
hallani akarata, pláne egy olyan 
emberrel kapcsolatban, aki az ő 
nevét viselte.

1958-ban, amikor még a 
jesivában tanultam, a Rebbe 

vitte a levelet. Miután belépett a 
Rebbe szobájába, az asztalra tet-
te a levelet és így szólt: „Ígéretet 
tett nekem” – majd sírva fakadt.

A Rebbe ekkor egy meddő-
séggel foglalkozó klinika fel-
keresését javasolta, és megad-
ta egy ott dolgozó orvos nevét. 
Elmentünk, és 14 hónappal ké-

1979-ben, amikor egy közép-
iskolában tanítottam, a Rebbe 
arról kezdett beszélni, hogy bán-
junk tisztelettel az idősekkel, és 
figyeljünk rájuk oda. Azzal bí-
zott meg, hogy látogassak végig 
olyan intézményeket, ahol idő-
sek élnek. 

Amikor ebben az időszak-
ban ellátogattam a Rebbéhez, 
elpanaszoltam neki, hogy so-
kak számára nehézséget okoz, 
hogy megtalálják a kapcsolódá-
si pontot a Tórával. Mindig azt 
kérdezik, hogy mi értelme van 
mindennek a modern világban. 
A Rebbe a következő tanácsot 
adta: „Vegye meg a helyi lapo-
kat, olvassa el a híreket, és bizto-
san talál majd valamit”. 

Azt is tanácsolta, hogy ne 
erőltessem, hogy ezek az em-
berek hirtelen vallásosak legye-
nek. Elmondtam, hogy a nőket 
a szombati gyertyagyújtásra biz-
tatom, a férfiakra pedig tflint te-
szek. Ezt jónak találta, de hoz-
záfűzte: „Ne erőltessen semmit. 
Legyen türelmes. Hagyja, hogy 
az emberek maguktól haladja-
nak előre, lassanként”.

Megfogadtam a tanácsát és 
hamarosan olyan helyeken is 
örömmel fogadtak, ahol koráb-
ban nem jártam sikerrel. Volt, 
ahol több, mint egy órán keresz-
tül segítettem tfilint rakni olyan 
idős embereknek, akik korábban 
elutasították ezt. A Rebbe útmu-
tatása alapján nagyon sok ember 
életét tudtam megváltoztatni.

Yitzchok Arnold rabbi

arra utasított egy tucat társam-
mal együtt, hogy utazzunk két 
évre Izraelbe tanulni. Ott talál-
koztam a feleségemmel és ott is 
házasodtunk össze. Később visz-
szaköltöztünk az Egyesült Álla-
mokba, ahol különböző oktatási 
pozíciókban dolgoztam, s végül 
Los Angelesben telepedtünk le. 

Öt év házasság után sajnos 
még nem született gyermekünk. 
A feleségem emlékezett arra, 
hogy még az esküvőnk előtt le-
velet írt a Rebbének, melyben ar-
ról kérdezte, hogy mivel takar-
ja el majd a haját házas nőként. 
A Rebbe így válaszolt: „Ha paró-
kával takarja el a haját, ahogyan 
egy házas nőnek tennie kell, ak-
kor gyerekei születnek majd”. 
Amikor elment a Rebbéhez, 
hogy az áldását kérje, magával 

sőbb megszületett az első fiunk, 
Shlomo.

Néhány hónapos korában el-
kezdett minden éjjel felébredni és 
hangosan sírni. Orvoshoz vittük, 
aki mindent rendben talált. Ami-
kor megírtam ezt a Rebbének, ő 
azt tanácsolta, hogy vizsgáltas-
suk meg a bejárati ajtónk mel-
lett lévő mezuzánkat. Elvittem a 
mezuzát egy tóramásolóhoz, aki 
azt kérdezte: „Ki tekerte össze ezt 
a mezuzatekercset?” „Én” – felel-
tem. Megrázta a fejét és megmu-
tatta, hogy összetekerés helyett 
egy helyen behajtottam a teker-
cset, éppen az „uvsáchbechá” 
szónál, melynek jelentése: „ami-
kor lefekszel”. Természetesen 
azonnal új tekercset vásároltam, 
Shlomo pedig teljesen rendbe 
jött.

Yitzchok Arnold rabbi egy idősek számára fenntartott zsinagógát 
vezet Los Angelesben. Az interjú 2011 szeptemberében készült.
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An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY
“I HAVE A PROMISE” 
RABBI YITZCHOCK ARNOLD

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת בראשית, כ״ו תשרי, תשע״ז
Erev Shabbos Parshas Breishis, October 28, 2016

My first encounter with the Rebbe — long before 
he became the Rebbe — was during a Sukkot 
gathering in 1941. He was speaking in the sukkah, 

though I don’t remember what about. But I do remember 
the dancing. At the time I was just a kid, twelve years 
old, and I was hanging around the edge of the crowd 
when, suddenly, I felt a hand pull me from behind. When 
I turned around  I saw it was the Rebbe — who urged me 
to join in the dancing, which I did.
Over the next ten years, before he assumed leadership 
of Chabad Lubavitch, I had a chance to observe him 
many times from a youngster’s point of view. And what 
impressed me was how he related to his mother. She 
came to America in 1947, and I recall him walking with 
her, letting her arm rest on his arm as she climbed the 
stairs. This tender moment between them has stayed in 
my mind.
During the years I was a student in the Chabad yeshivah, 
many amazing things happened that demonstrated the 
power of the Rebbe’s blessings. I recall one particular 
incident that involved a distant relative.

On this occasion, my grandfather, Rabbi Yechiel Tarshish, 
had summoned me to East New York, where he lived, to 
show me a letter he had received from his nephew’s wife 
in Israel. She wrote that her husband, whose name was 
Menachem Mendel, the son of Chana, was experiencing 
terrible headaches. The doctors had determined that this 
was the result of an injury he received during the war. 
He had been captured by the Germans, and a soldier hit 
him in the head with the butt of his rifle. He fell down 
and others carried him away. Somehow he survived, 
migrated to Israel after the war and got married there. 
But now he was having these blinding headaches and 
the doctors were recommending very risky surgery, 
which would either remedy the situation or send him 
into a vegetative state. My grandfather wanted me to 
ask for a blessing from the Rebbe. 
I did; the Rebbe gave his blessing, and the operation was 
successful — everything turned out well.
Some time later, as I was walking out of 770 Eastern 
Parkway and the Rebbe was coming in, he turned to me 
and asked, “What happened with Menachem Mendel 
ben Chana?” 
I didn’t know what he was talking about; I had forgotten 
all about it.
He repeated, “What happened with Menachem Mendel 
ben Chana in Eretz Yisrael? What happened with his 
operation?”
So then it came to me, and I said, “My grandfather told 
me that the operation was a success.”
“It seems that when things go wrong people rush to 
inform me,” the Rebbe responded, “but when things go 
well, I never hear about it.”
I felt like I wanted the earth to open up and swallow me 
alive. I was so embarrassed. It was my responsibility 
to inform the Rebbe, and I had totally neglected it. The 
Rebbe also wanted to hear good news — of course he 
did — especially about a man who was his namesake.
In 1958, while I was still in yeshivah, the Rebbe instructed 
me (along with about a dozen others) to go study in 

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
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Kóser konyha

Halfasírt
Párve

½ kg fehér halfilé, 
  pl. nílusi sügér
1 fej vöröshagyma
3 gerezd fokhagyma
Só, bors, őrölt koriander, 
  pirospaprika ízlés szerint
Friss petrezselyem
2 szelet kenyér vízbe áztatva
2 tojás
Néhány kanál zsemlemorzsa
A kisütéshez olaj

A petrezselymet vízbe áz-
tatjuk. A halfilét ledaráljuk. 
A hagymát és a fokhagymát 
aprítógépbe tesszük vagy fi-
nomra reszeljük, hozzáad-
juk a halhoz. Ráütjük a tojá-
sokat és a kinyomkodott, pé-
pesített kenyérszeleteket is a 
tálba tesszük. A fűszerekkel 
ízesítjük. A kiáztatott és el-
lenőrzött petrezselymet fi-
nomra aprítjuk, és néhány 
evőkanállal a halas masz-
szához adunk belőle. Ezek 
után annyi zsemlemorzsát 
adunk kanalanként a keve-
rékhez, amennyi szükséges 
ahhoz, hogy jól formázha-
tó legyen. Diónyinál vala-
mivel nagyobb gombóco-
kat készítünk a halból. Köz-
ben széles serpenyőben né-
hány ujjnyi olajat hevítünk. 
A kis gombócokat forró olaj-
ban, néhány perc alatt min-
den oldalukon aranybarnára 
sütjük, szalvétára szedve le-
itatjuk róla a felesleges zsi-
radékot, és azonnal tálaljuk.
Az Egység magazin hamaro-
san megjelenő 116. számá-
ból mindent megtudhat a 
halak kóserságáról. 

Sábát Záchor: „Emlékezz… el ne felejtsd!”
Miért olvasunk Tórát?

A Tóraolvasás ősidők óta léte-
ző szokás: először Mózes ren-
delte el a szombati, a hétfői és 
a csütörtöki felolvasást, hogy 
ne múljon el három nap tórai 
felolvasás nélkül, mert ez a mi-
nimum, amire a zsidó léleknek 
szüksége van. Később Ezra ezt 
kiegészítette azzal, hogy még 
szombat délután az imánál is le-
gyen felolvasás, azok miatt, akik 
hétköznapon mégse jutnak el 
zsinagógába (Maimonidész, Az ima 
szabályai 12:1.). 

Azonban csak egy fejezet van, 
aminek a felolvasása Bibliai elő-
írás (Sulchán áruch OC 685:7.): az, 
ami arról szól, hogy „Emlékezz, 
mit tedd veled Ámálék… el ne 
felejtsd!” (5Mózes 25:17–19.). Hogy 
lehet a felejtést, ami egy termé-
szetes dolog, parancsra megál-
lítani? Úgy, hogy szóban újra 
meg újra elismételjük, amire 
emlékeznünk kell, ez biztosítja, 
hogy ne felejtsük el (Talmud, Mögilá 
18a.). Erre bölcseink azt mond-
ták, hogy ha 12 havonta egyszer 
meghallgatjuk Ámálék történe-
tét, az elegendő ahhoz, hogy ne 
felejtsük el (Talmudic Encyclopedia 12. 
kötet 221. oldal). 

Az emlékezés szombatja
A mostani szombat, vagyis a Pu-
rimot megelőző sábesz a máso-
dik az év négy, sorban egymást 
kö vető különleges szombatja 
kö zül, a Sábát záchor, Ámálékre 
való emlékezés szombatja. Két 
Tó rából olvasunk: az elsőből a 
he  tiszakaszt, a másodikból a 
Máf  irnak a fent említett Záchor 
sza  kaszt. Azért emlékezünk erre 
ilyenkor, mert Hámán, aki a 
per zsa zsidók életére tört, maga 
is Ámálék népéből származott.  
Az elfogadott vélemény alap-

ján az a szokás, hogy a nőknek 
is kötelességük meghallgatni e 
szakasz felolvasását, hisz ez egy 
állandó micva és nincs időhöz 
kötve (uo. 20:1.).  

Mi történik szökőévben? 
Kérdés, mi a teendő a szökőév-
ben, amilyen az idei is, hiszen 
ilyenkor 13 hónap telik el a két 
Sábát záchor között? Van, aki 
szerint a 12 hónap valójában 
csak a szinonimája annak, hogy 
„évente egyszer” így mindegy, 

vagy szegol), ezért a biztonság ked-
véért mindkettőt felolvassuk. 

Akkor teszünk eleget a 
micvának, ha az Ámálékról szó-
ló pár soros rész minden szavát 
halljuk (Mikráé kodes, Purim 7. fejezet). 

Vannak olyanok – pl. Bnéi 
Brákban – akik több zsinagó-
gába is ellátogatnak, hogy min-
den elérhető kiejtéssel meghall-
gassák a felolvasást. (Tudni kell, 
hogy az évszázadok során a kü-
lönböző helyeken élő zsidó kö-
zösségekben más-más kiejtés 

hány hónap van az adott évben. 
Mások szerint viszont, mivel 
a hetenkénti Tóraolvasásnál a 
nyár folyamán így is úgy is fel-
olvassuk az Ámálékra vonat-
kozó részt, amiből következik, 
hogy semmiképp nem marad ki 
több, mint 12 hónap két említés 
között (lásd MáHáRáM Sik ál hámivot 
605. parancsolat, Nité Gávriél, Purim 
19:13). 

A felolvasás szabályai
A Tóra-olvasó, amikor a zecher 
(emlék) szóhoz ér, akkor azt mind 
a két lehetséges magánhangzó-
val (zécher-zecher) megismétli (uo. 
21:1–2.). Mi ennek az oka? Az, hogy 
nincs konszenzus afelől, hogy me-
lyik magánhangzó a helyes (céré 

alakult ki. Még Magyarorszá-
gon belül is többféle „tájszólás” 
volt megkülönböztethető. Léte-
zik unterlandi, oberlandi és neo-
lóg, illetve galíciai, litván-orosz 
és még számos kiejtés csak az 
askenáz kultúrkörben, amihez 
társulnak a szefárdi akcentu-
sok, a marokkóitól a jemeniig.) 
Azonban a háláchá nem határoz 
meg egy érvényes kiejtést, min-
den létező akcentus, ami valami-
lyen logika mentén kialakult, le-
gitim. Jobb, ha az ember a meg-
szokott kiejtésben hallja, figyelve, 
hogy ne szalasszon el egyetlen szó 
sem, de más kiejtéssel is érvényes 
a micva (NG uo. 21:4., lásd még írásom: 
Párdész Chábád 10. szám 183–195. oldal). 

Oberlander Báruch


