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Purim a koronavírus árnyékában
Az elmúlt hetekben világszerte 
szigorú intézkedéseket vezettek 
be, hogy gátat vessenek a koro-
navírus további terjedésének. Ez 
pedig hatással volt a purimi ün-
nepségekre is, ami pedig sokak 
számára – elsősorban a fiatalok 
körében – az egyik legfontosabb 
pozitív kapcsolódási pont a vallás-
hoz. Az ünnepségeket a fertőzött 
területeken lemondták vagy szűk-
re szabták, ám nem maradhatott 
el a négy ünnepi micva, melyek 
között szerepel a Megilának, Esz
ter könyvének a felolvasása, amit 
mindenkinek meg kell hallgatnia. 

„Olaszországban – ahol apó-
som Milánóban, a sógorom pedig 
Ró mában rabbi – fel sem merült 
a purimi ünnepségek lehetősége” 
– tudtuk meg Oberlander Báruch 
rab bitól – „Milánóban a zsinagó-
gák egy kivétellel zárva voltak és 
kis csoportokban olvasták fel a Me
gilát. Rómában egymástól két mé-
ter távolságra ültek a zsinagógá-
ban az emberek és több szobában 
elosztva hallgatták a felolvasást”. 

Az EMIH minden purimi 
rendezvényét megtartották: a 

két nap alatt összesen kilenc 
helyszínen zajlott kisebb-na-
gyobb összejövetel. Oberlander 
rabbi elmondta: alaposan mér-
legelték a magyar helyzetet és 
az egészségügyi ajánlások alap-
ján döntöttek a rendezvények 
megtartása mellett. „A kérdés-
ben természetesen az egészség-
ügyi szakemberek utasítása-
it kell követni. Egy korábbi írá-
somban (A rabbi válaszol 1. kötet 7. 
fejezet) idéztem a jeruzsálemi 
Slomo Zálmán Auerbach rabbi-
nak a véleményét arról, hogyan 
tudjuk felmérni, az adott vész-
helyzet indokolja-e a micvák 
felfüggesztését. Ehhez vizsgál-
juk meg, nem vallási kontex-
tusban, vagy hétköznapon ho-
gyan viszonyulnánk a kérdés-
hez. Amíg nem záratják be a 
mozikat, színházakat vagy tilt-
ják be a demonstrációkat és az 
emberek el mernek menni ilyen 
helyekre, addig nem kell betil-
tani egy Megilá felolvasást vagy 
egy purimi ünnepséget sem és 
az emberek nyugodtan elme-
hetnek. Természetesen mindent 

meg kell tenni, amit az egészség-
ügyi szakértők javasolnak: kér-
tem a szervezőket, hogy min-
denhol legyenek kézfertőtlení-
tők kihelyezve és bíztunk az em-
berek belátásában, hogy betegen 
nem mennek közösségbe.” 

A helyzet – mondta a rabbi 
– egy múlt század eleji szomo-
rú anekdotára emlékeztette: egy 
hajón több zsidó kivándorló uta-
zott Kelet-Európából Ameriká-
ba, minden ingóságukkal együtt. 
Útközben viharba kerültek és a 
kapitány arra kérte az utasokat, 
hogy a hajó könnyítése érdeké-
ben dobják be a felesleges dol-
gokat az óceánba. Erre mit dob-
tak ki egyes a kivándorlók első-
ként? A tfilinjeiket… Úgy vélem, 
hogy mindent meg kell tennünk 
a járvány megfékezésére, de ettől 
még ne dobjuk ki éppen a vallást 
elsőként, inkább találjuk meg a 
biztonságos útjait a micvák gya-
korlásának.” 

Koronavírussal kapcsolatos cik keink 
az egészségügyi vészhelyzet kihirdetése 
előtt íródtak és a Purim ünnepén tapasz
talt helyzetre reflektálnak. 
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BáBel után: 
zsidó nyelvek egykor és ma
Ne hazudj! 
Na jó, egy kicsit lehet...?
Oberlander Báruch rabbi írása

zsidó és világi 
Messiásvárás
Mindenki a világot akarja jóvá tenni, csak másképp

Negyvenhat gyermekre vigyáz a CEDEK
Nevelőszülői hálózatot működtet a szeretetszolgálat 

Belső késztetés hajt bennünket, 
hogy megszólaljunk, kifejez-
zük magunkat, kapcsolatot te-
remtsünk, magyarázzunk vagy 
épp magyarázatot követeljünk 
– egyszóval beszéljünk. A be-
széd alapvető eleme az éle-
tünknek, a beszédhez pedig 
nyelv kell, amit a beszélő és a 
hallgató fél egyaránt bír vala-
milyen szinten. 

Az Egység három egymást 
követő számában három kü-
lönleges témát boncolgat: a 
zsidó öltözködést, a zsidó név-
adást és a zsidók által beszélt 
saját nyelvet. Azt a három dol-
got, ami megőrizte őseinket az 
egyiptomi rabság idején. Kü-
lönleges, három lapszámot át-
ívelő tematikánk második ré-
szében a beszéd áll a közép-
pontban és a beszéd eszköze, 
a nyelv.

Emellett a Peszáchra készü-
lünk: a kovásztalan kenyér ün-
nepén megismerkedünk a ko-
vásszal és az egyiptomi kivo-
nu lás mélyebb üzenetével. 
Be mutatjuk a CEDEK nevelő-
szülői hálózatát és a Zsilip köz-
pont játszóházát is. Egy külön-
leges kiállításon keresztül a 
munkácsi zsidósággal ismer-
kedünk meg. 

Kellemes olvasást kívánunk!
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Imaidők a következő hétre (március 14-20.):
Talmud Egylet 

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

Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  17.20 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  17.40 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Minchá délutáni ima (a Keren Orban); 
  17.00 Miért halasztotta Mózes a szentély építését?
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18.00 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: 
  6.30 Reggeli ima
  7.30 Dáf jomi 
  (napi Talmudtanulás)
Péntek: 18.00 Tanulás 
  18.30 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: 18.00 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi 
  előadá sa; 
  18.30 Szombat-
  fogadás, Kidus

Hetiszakasz
Az aranyborjú következményei

Szakaszunk – Ki Tiszá (2Mó
zes 30:11–34:35.) – közli az el-
ső ízben megejtett zsidó nép-
számlálás utasításait, valamint 
a Szentélyben használt kenő-

olaj és füstölőszer készítésének 
mód ját. A szakasz fő témája az 
arany borjú készítésének botrá-
nyos ténye és annak nemzedé-
kekre szóló következményei. 

Zsidó híradó
Előítéletességkutatás a növekvő 

európai antiszemita gyűlölet- 
cselekmények árnyékában

Zsilip Zsinagóga 
(XIII., Újpesti rakpart 1.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 18.00 Tanulás
  18.30 Kábálát Sábát, Kidus

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 Kovács András professzor 
vezette kutatás egyedülálló a 
maga nemében, hisz 16 or-
szágban több mint 16 ezer fős 
mintavétel alapján ad átfogó és 
országspecifikus képet az eu-
rópai antiszemitizmusról. 

A kutatás szerint a megkér-
dezettek 25 százaléka nem ér-
tett egyet azzal, hogy a zsidó 
lakosság az országuk előnyé-
re lenne és 21 százaléka vél-
te úgy, hogy a zsidók túl so-
kat beszélnek a holokausztról, 
aminek emlékezetét saját cél-
jaikra használják fel. 

Moderátori kérdésre vála-
szolva a rabbi elmondta: Ma-
gyarország és a magyar kor-
mány Izrael egyik legfontosabb 
támogatója az EU-ban és az 
ENSZ-ben. A zsidók számára 
Ma gyarország az egyik legbiz-
tonságosabb hely Európában.

Köves Slomó rabbi, az Európai 
Tett és Védelem Liga alapítója 
a legnagyobb pro-Izrael kon-
ferencián (AIPAC) számolt be 
a legújabb átfogó európai ku-
tatás eredményeiről és az eu-
rópai helyzet jelenéről Wa-
shingtonban.

„Legyünk büszkék a zsidó 
iden titásunkra, hisz ez a legna-
gyobb és legfontosabb erőfor-
rásunk. Az antiszemitizmus 
elleni harc egy önmagunk kal 
folytatott mentális küzdelem 
is, fon tos tudatosítani, hogy 
sem ne künk, sem gyermeke-
inknek nem szabad félni” – 
mondta Köves Slomó a márci-
us elején tartott rendezvényen, 
ahol a magyar kormány és dip-
lomácia tagjai mellett részt vett 
Szabó György, a MAZSÖK el-
nöke, valamint Bodnár Dániel, 
a TEV elnöke is.

Köves rabbi bemutatta az 
APL megbízásából, az IP-
SOS közvélemény-kutató ál-
tal 2019 végén végzett euró-
pai antiszemitizmust vizsgá-
ló felmérésének eredményeit. 

Szeressük a hibáinkat!

Hetiszakaszunkban, a Ki tiszá-
ban, a zsidó nép súlyos vétket 
követ el: épp hogy csak szemta-
núi voltak Isten szináj-hegyi 
ki nyilatkoztatásának, máris a 
bál ványimádás vétkébe estek az 
aranyborjúval.

Mégis, hetiszakaszunk a „Ki 
tiszá” elnevezést kapta, mely szó 
szerint  azt jelenti: „Mikor fel-
emelkedsz.” Vajon miként lehet-
séges egy ilyen fajsúlyos vétek 
elkövetése után emelkedett álla-
potba jutni?

A Rebbe tanítja, hogy vétke-
zés előtt elég, ha csak annyira in-
tenzív az Örökkévalóhoz fűző-
dő viszonyunk, ami segít min-
ket a helyes úton maradni. Ez-
zel szemben, mikor vétkezünk, 
hirtelen arra kell ráeszmélnünk, 
hogy a vétek csábítása erősebb 
volt, mint korábbi elkötelező-
désünk. Éppen ezért, ha vétke-
zést követően szeretnénk újra 
szorosabbra vonni kötelékünket 
az Örökkévalóval, akkor olyan 
mélységekbe kell leásnunk ma-
gunkban, ahol korábban még 
nem jártunk, olyan mélyre, ahol 
Ő többet jelent számunkra, mint 
az egyéb evilági csábítások.

A tsuván keresztül, képesek 
vagyunk a hibáinkban rejlő po-

tenciált kiaknázni, s azt pozitív 
előjelű megfelelőjére változtatni.

A Talmud (Nedárim 22b.) tanít-
ja: „Ha Izrael nem követte vol-
na el az aranyborjú vétkét, csak 
Mózes öt könyvét, és Josuá köny-
vét kapta volna meg [a Tóraadás-
kor]. Miért? Mert ’ki fájdalmat 
gyarapít, bölcsességet gyarapít.’” 
(Prédikátor 1:18.)

Bár istenszolgálatunkban fo-
lyamatosan a jóra törekszünk, oly-
kor elkerülhetetlenül megbotlunk 
és hibázunk. Használjuk hát eze-
ket a hibáinkat a jóra, hogy azok 
ne kedvünket szegjék, hanem fel-
emeljenek, hogy ne önértékelé-
sünket csorbítsák, de az újrakez-
désbe vetett hitünket erősítsék.

Az aranyborjú vétke arra ta-
nít minket, hogy végső soron ép-
pen hibáink – akár Istennel, akár 
szeretteinkkel szemben követjük 
el azokat – teremthetik meg a le-
hetőséget a második kőtáblák ki-
vájására, a második esély megra-
gadására, mégpedig oly’ hévvel 
kivitelezve, amilyennel azt a vé-
tek előtt képtelenek lettünk vol-
na megcselekedni.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Chana Weisberg írása 

nyomán.
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Igrew up in Nashville, Tennessee, in the middle of the 
Great Depression, in a Jewish environment that was 
predominantly Reform. But, when my father passed 

away in 1943, right after my Bar Mitzvah, I began to attend 
the local Orthodox synagogue in order to say Kaddish for 
him. Then, after the year of mourning ended, I continued 
to participate in the minyan. As well, I started keeping 
Shabbat — which was a challenge when I had to miss 
playing with my team in a basketball tournament, but I 
persevered. 
In 1949, Rabbi Zalman Posner, a Chabad emissary, came 
to town and ignited within me an interest to seriously 
study Torah texts. At that time I was attending Vanderbilt 
University, where I was also seriously studying philosophy. 
And that is where my story begins.
Through the intercession of my mentor at Vanderbilt, 
Professor Arthur Smallion, I was accepted to Harvard 
University for graduate studies in philosophy. But I wasn’t 
sure that I should go there — a university in Edinburgh, 
Scotland, had also accepted me and that exotic location 
appealed more to me. Meanwhile, I decided to spend my 
summer vacation of 1952 at the Chabad yeshivah in New 
York. 
While there, I had my first audience with the Rebbe. 
I remember talking with him about Plato, whose philosophy 
was a major interest of mine at the time. But the Rebbe 
called him “Platon” which is the way Greek scholars refer 
to him, and it struck me that the Rebbe must have a deep 
knowledge of the subject.
He went on to say that the philosophy of Plato was very 
cruel. I had never heard anybody say that about Plato 
before and I was shocked. I assumed that he was referring 
to Plato’s belief that you had to take children away from 
their parents and train them to be subservient to the state 
which, I had to admit is cruel. Later I abandoned the study 
of Plato and become a student of Aristotle instead.
At the end of the summer at the Chabad yeshivah, it was 
time to leave. But where should I go from here? I wrote to 

the Rebbe asking if I should go to Harvard or Edinburgh. 
The Rebbe responded that it should be Harvard, and he 
underlined the word for emphasis. So that is what I did.
Learning at Harvard was difficult. I went in thinking I knew 
philosophy, but I immediately saw that I didn’t know 
anything. At Harvard there were graduate students who 
knew more than my professors at Vanderbilt, and this is 
no exaggeration. I was studying ten hours a day, and I was 
feeling totally out of their league. 
I began to yearn to return to yeshivah, and one day I got 
on the bus and returned to Chabad Headquarters. My 
yeshivah buddies were all very happy to see me, and I felt 
great about it. That is, until I saw the Rebbe.
I told him, “I’ve decided to return to yeshivah.”
He responded, “I think you will come to regret that you 
gave up your profession.”
He must have seen the fallen expression on my face, 
because he smiled and said, “You have to have courage.”
I walked out stunned, but I got back on the bus and 
returned to Harvard. It was very hard, I was depressed at 
times, but I got a Master’s Degree, although I failed the 
exams for a Ph.D. 
I wrote to the Rebbe, again telling him that I wanted to 

ב“ה

ערב שבת פרשת מקץ, כ״ז כסלו, תשע״ח
Erev Shabbat Parshat Mikeitz, December 15, 2017
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Velem és a Rebbével történt

A vonakodó filozófus

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Dr. Yitzchok Bloch (1930-2017), a filozófia professzora 
és a Western Ontario Egyetemen működő Chábád-központ 

igazgatója volt. Az interjú 2008 februárjában készült

A Tennessee állambeli Nash-
ville-ben nőttem fel a nagy 
gazdasági világválság idején, re-
form zsidó környezetben. 1943-
ban, nem sokkal a bár micvám 
után azonban elhunyt az apám, 
és egy ortodox zsinagógába 
kezdtem járni, hogy kádist 
mondhassak utána. A gyászév 
letelte után továbbra is ott imád-
koztam. Elkezdtem szombatot is 
tartani, ami komoly lemondás-
sal járt, mert nem tudtam részt 
venni a kosárlabda-bajnoksá-
gon.

1949-ben Zalman Posner 
rab  bi a városba költözött, és 
rend kívüli módon felkeltette 
az érdeklődésemet a tóratanu-
lás iránt. Abba az időben a Van-
derbilt Egyetem filozófia szakos 
hall  gatója voltam, és két ösztön-
díjat is felajánlottak a számomra: 
a Harvardon és a skóciai Edin-
burgh Egyetemen is folytathat-
tam volna a tanulmányaimat. 
Nem tudtam dönteni. Eközben 
a nyári vakációmat a New York-i 
chá bád jesivában töltöttem, ahol 
lehetőségem volt személyesen is 
találkozni a Rebbével. Emlék-
szem, Platónról beszélgettem 
vele, mert az ő filozófiája foglal-
koz tatott a legjobban. Később 
fel hagytam Platón tanulmányo-
zásával és Arisztotelész felé for-
dultam.

A nyári jesivaprogram után 
döntenem kellett, hogy mitévő 
legyek. A Rebbétől kértem taná-
csot levélben. Válaszában egy-
értelműen a Harvardot javasol-
ta, így ott folytattam a tanulmá-
nyaimat.

A Harvardon nehezen bol-
dogultam. Kiderült, hogy való-
jában alig tudok valamit a filo-
zófiáról. Olyan diákokkal tanul-
tam, akik többet tudtak, mint a 

professzorok a Vanderbliten, és 
ezzel nem túlzok. Bár napi tíz 
órát tanultam, nem voltam ké-
pes a nyomukba érni. Elkezd-
tem visszavágyni a jesivába. Egy 
nap felültem a buszra, és elutaz-
tam a Chábád főhadiszállásá-
ra. Egykori tanulótársaim nagy 
örömmel fogadtak. Én is lel-
kes voltam, egészen addig, amíg 
nem beszéltem a Rebbével. „Úgy 
döntöttem, hogy visszatérek a 
jesivába” – mondtam neki. „Én 
úgy vélem, hamarosan megbán-

ja, hogy feladta az egyetemi ta-
nulmányait” – válaszolta. Gon-
dolom, látta, hogy mennyire el-
képedtem a szavain, ezért rám 
mosolygott és így szólt: „Szedje 
össze a bátorságát”. 

Letörve távoztam. Vissza-
szálltam a buszra, és nagy ne-
hézségek árán, de megszereztem 
a mesterdiplomámat a Harvar-
don. Próbálkoztam a dokto-
ri fokozattal is, de az nem si-
került. Ekkor újra megírtam a 
Reb bének, hogy szeretnék visz-
szatérni a jesivába. A következő 
választ kaptam: „Próbálkozzon 
újra a vizsgáival. Ön okos, nincs 
rá, semmilyen oka arra, hogy ne 
legyen képes letenni őket.” Újra 
megpróbáltam, és ezúttal siker-
rel jártam. Ezt követően neki-

álltam a disszertációm megírá-
sának, de rendkívül lassan ha-
ladtam vele. Ha a Rebbe nem 
noszogat folyamatosan, talán so-
hasem fejezem be.

Végül 1958-ban elkészült a 
nagy mű, „Arisztotelész észlelési 
elmélete” címmel. Meglehetősen 
újszerű, a megszokott felfogástól 
eltérő disszertációt írtam, így a 
neves tudományos folyóiratok 
nem is vállalták a leközlését. 
Ezt elpanaszoltam a Rebbének, 
aki azt ajánlotta, hogy kérjem a 

harvardi tanáraim közbenjárá-
sát. Erre nem is mertem gondol-
ni, mert nem hittem, hogy a pro-
fesszorok közül bárki is hajlandó 
lenne kiállni az igen forradalmi-
nak számító értekezésem mel-
lett, de mivel a Rebbe ezt taná-
csolta, így tettem.

Hamarosan a Görög Teológia 
folyóiratban látott napvilágot az 
írásom, és elég nagy feltűnését 
keltett. Ezt követően ismertté 
váltam a szakmában, és még sok 
írásomat publikálták. Ezt mind 
a Rebbe előrelátásának köszön-
hetem. Egy senki voltam, de a 
Rebbe segítségével neves tudós 
vált belőlem. Arra csak később 
jöttem rá, hogy mi volt a Rebbe 
terve velem.

A doktori cím elnyerése után 

visszatértem a jesivába, és elha-
tároztam, hogy rabbiképesítést 
szerzek. A Rebbe megengedte, 
hogy maradjak egy ideig, de azt 
nem, hogy rabbivizsgát tegyek. 
„Nem. Semmilyen körülmények 
között sem!” – ez volt a válasza. 
Nem akarta, hogy a professzori 
címet rabbi címre cseréljem.

Ennek okát akkor értettem 
meg, amikor tanítani kezdtem. 
A kipámat látva sok diák kere-
sett fel, hogy a vallással kapcso-
latban felmerült kételyeit meg-
vitassa. Tudták, hogy a Harvar-
don doktoráltam, és mégis val-
lásos maradtam, így bizalommal 
fordultak hozzám. A Rebbe lát-
ta előre, hogy elismert filozófus-
ként milyen nagy hatással leszek 
majd a környezetemben lévő 
zsidókra. Meg sem kellett szó-
lalnom. Az, hogy egy egyetemi 
professzor kipában járt, önma-
gáért beszélt. Ez volt az oka an-
nak, hogy a Rebbe folyamatosan 
a tanulás folytatására, a dokto-
rátus megszerzésére, publikálás-
ra és konferenciákon való rész-
vételre buzdított. A Rebbe azért 
küzdött, hogy ne rabbi, hanem 
híres professzor legyek. Mind-
ezt az akaratom ellenére. Még-
is sikerrel járt, és bebizonyoso-
dott, hogy igaza volt. Több száz 
zsidó számára váltam példakép-
pé, akik általam közelebb kerül-
tek a Tórához. Éppen, ahogy a 
Rebbe megálmodta.

Dr. Yitzchok Bloch
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Amennyiben a kovászt hű-
tőszekrényben tároljuk, né-
hány órával a munka meg-
kezdése előtt érdemes elő-
venni. Kimérünk belőle any-
nyit, amennyi a recepthez (a 
fenti módszer szerint) szük-
séges, a maradékot megetet-
jük, és a bárcheszhez kimért 
kovászhoz is adunk néhány 
kanál lisztet és vizet, hogy elő-
segítsük a kelési folyamatot. 

Néhány órával később a 
hozzávalókat sorban tálba 
tesszük (a lisztből először 
csak négy pohárral használ-
junk, és szükség esetén ada-
goljuk néhány kanalanként a 
tésztához a maradékot), ösz-
szegyúrjuk, majd pár percen 
át dagasztjuk. Egy nagy tálat 
kiolajozunk, ebbe tesszük a 
tésztát. Letakarjuk. Másnap 
délután megformázzuk a 
bár cheszeket. 

Újabb 2-3 óra kelesztés 
után a tetejüket megkenjük 
tojással, megszórjuk mákkal 
vagy szezámmaggal és 180 
fokra előmelegített sütőben 
megsütjük a kalácsokat. 

Megjegyzés: ebből a mennyi ség
ből nem kell chá lát venni, ha azon
ban megkétszerezzük az adagot, ak
kor már igen.

Kóser konyha
Kovászos bárchesz

párve
1 pohár kovász
¾ pohár langyos víz
3 ek. méz (vagy szilán, 
  vagyis datolyaméz)
¼ pohár olaj
1 tojás, plusz 2 tojás sárgája
2 kk. só
45 pohár liszt 

Kérdezd a rabbit!

Lehet Megilát hallgatni a Facebookon?
Purim napján sokan fordul tak 
a Budapesti Ortodox Rab bi ná
tushoz azzal a kérdéssel, le hete 
internetes élő adáson ke resztül 
hallgatni a Megilá, az Esz ter 
könyve olvasást. Az alábbiakban 
Oberlander Báruch rab  bi össze
foglalóját közöljük, amely rész
ben a David Lau izraeli országos 
főrabbi és más pro minens rabbik 
által megírt irányelveken alapul. 

A Záchor szakasz felolvasása
A kérdés már a Purim előtti sá-
besz kor felmerült: hogyan tudják 
meghallgatni az ilyenkor kö-
telező Záchor-tóraolvasását (5Mó
zes 25:17–19.) azok, akik karantén-
ba kerültek, például Izraelben 
vagy Amerikában? Bibliai előírás 
meg hallgatni az Ámálékról szó-
ló tórai szakaszt (Sulchán áruch OC 
685:2., 7.), ugyanakkor az egészség 
megőrzése szintén bibliai elő-
írás: „De őrizkedjetek nagyon 
lelketeket...” (5Mózes 4:15., 9.; a Tal-
mud Bráchot 32b.). A Tóra nem írja 
le pontosan, hogy kell őrizni az 
egészséget egy adott helyzetben, 
ebben az egészségügyi szakem-
berek és hatóságok véleménye 
a mérvadó. Az azonban biztos, 
hogy nem szabad egy bibliai elő-
írást egy másikért megszegni. 

Két lehetőség volt a megoldás-
ra: egyrészt, ha valaki Purimra 
már nem volt karanténban, ak-
kor az aznapi tóraolvasással le-
het a Záchor-tóraolvasást pótol-
ni (Mágén Ávrahám 685. fejezet eleje). 
Ha még akkor is karanténban 
kellett lennie, akkor pótolhatja, 
amikor a hetiszakasz részeként 
olvassuk ezt a passzust egy fél 
év múlva, akkor gondoljon arra, 
hogy ezzel teljesíti a micvát (lásd 
Nité Gávriél, Purim 19:13.). 

Megilá a karanténban 
Eszter könyvét meghallgatni pu-
rimi előírás (SÁ uo. 687:1.). Nem le-

het teljesíteni nyomtatott könyv-
ből olvasva, csak a kézzel írt Eszter 
könyve tekercsből (BáCH uo. 961:4. 
Eszter 9:32. alapján; NG uo. 30:10.). Ha 
valakinek van ilyen tekercse és 
fel tudja olvas ni, akkor a karan-
ténban ez a leg jobb megoldás a 
micva teljesí té sére. Ha erre nincs 
lehetőség, ak kor olyan helyről ol-

A választ erre a lubavicsi reb-
be adta meg, 1964-ben. Mint írja 
(Sulchán Menáchem 3. kötet 319–320. ol-
dal), aki ismeri a technológia mű-
ködését, tudja, hogy amikor az 
ember egy mikrofonon vagy te-
lefonon keresztül hallja egy má-
sik ember hangját, az valójában 
egy, a gép által „utánozott” han-
got hall, nem az emberét. A ké-
szülék jelekké alakítja a hangot, 
ami aztán a másik készülékben 
áll össze újra hanggá. Ebből a 
szempontból nincs különbség, 
hogy egy 100 évvel ezelőtti fő-
kántor felvételét hallgatjuk, vagy 
egy facebookos élő adást: mind-
két esetben a gép hangját hall-
juk, nem az emberét. A Sulchán 
áruch fenti utasítása alapján úgy 
gondolom, ennél még az is jobb, 
ha áldás nélkül elolvassa magá-
nak az ember emlékeztetőül a 
szöveget. 

A Rebbe hozzátette (uo.), hogy 
„vannak tekintélyes rabbik, akik-
nek az a véleménye, hogy lehet 
telefonon keresztül, de sajnos az 
írásukból az derül ki, hogy azok, 
akik elmagyarázták nekik a tech-
nológia működését, súlyosan té-
vedtek”. 

[Az utalás Chájim Elázár 
Schpi ra munkácsi rebbére (Min
chát Elázár responsum 2. kötet 72. feje-
zet; lásd még Jörusát plétá 10. fejezet) és 
Moshe Feinstein rabbira vonat-
kozik (Igrot Mose responsum OC 2. kö-
tet 108. fejezet, 4. kötet 126. fejezet), de 
Feinstein rabbi a gyakorlatban 
ennek ellenére sem engedte meg 
(de lásd uo. 91:4.).] 

Vagyis itt nincs háláchikus vi-
táról, hanem egy technika meg-
értéséről van szó, így a Rebbe 
véleményét fogadta el a rabbini-
kus világ döntő többsége ebben 
a kérdésben (lásd Cházon Ovádjá, 
Purim 56–57. oldal 17., 19. lábjegyzet; 
NG uo. 41. fejezet 3. lábjegyzet). 

Oberlander Báruch

vassa fel ne ki valaki, ahonnan le-
het hallani a felolvasást, pl. az ud-
varból vagy a ház előtt az utcáról. 
Magasabb házaknál a lépcsőház-
ban állhat az olvasó, a karantén-
ban levők pedig az ajtón keresztül 
hallgassák (SÁ uo. 589:9. alapján). 

Vannak, akik ilyen körül-
mények között is ragaszkodnak 
hozzá, hogy minjenben hallgat-
hassák a Megilát (SÁ uo. 690:18. 
alapján). Ha látják egymást a ka-
ranténban levők és a kintiek, 
akkor közösen is alkothatnak 
minjent (SÁ uo. 55:14.), ha nem, 
akkor kívül legyen meg a tíz fő. 

Ha semmilyen lehetőség sincs  
a felolvasás közvetlen meghall-
gatására, akkor a Sulchán áruch 
szerint az ember olvassa nyomta-
tott könyvből, áldás nélkül a szö-
veget – ezzel ugyan nem teljesí-
ti a micvát, de legalább emlékez-
teti magát rá (SÁ uo. 691:10.; Mágén 
Ávrahám uo. 10. és Pri Mögádim uo.). 

Megilá elektronikus 
eszközökön keresztül

Felmerül a kérdés, hogy miért 
nem lehet telefonon keresztül, 
vagy pl. a Facebookon élő adás-
ban hallgatva teljesíteni a mic vát.


