
גוט שבת

KIADJA: CHABAD-LUBAVICS ZSIDÓ NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI EGYESÜLET

22. évfolyam 26. szám • Ára: 330 HUF • ב׳׳ה

Gyertyagyújtás Budapesten: 17:48 • פרשת ויקרא • .27 .3 .2020 • ב׳ אדר תש׳׳פ • Szombat kimenetele: 18:55

Virtuális elődások
Myers Mendy rabbi: 
A tükör másik oldalán – a he ti sza- 
 kasz és tanulságai napjaink ban
A Cháj Galéria Facebook-ol-
da lán, szerdánként 18:30-tól
Feldman Mussie rebbecen: 
Közepesek a konyhában 
(csak nőknek!)
A csoport Facebook zárt cso-
portjában. Belépési engedé-
lyért keressék Feldman reb be-
cent. Szerdánként 20:30-tól
Hurwitz Sholom rabbi: 
Peszách-hoz közeledve
A Teleki zsinagóga zárt Face-
book-csoportjában, belépési 
en   ge délyért keressék Hurwitz 
rabbit.
Keddenként és csütörtökön-
ként 16:00–17:00 Peszáchig
Glitsenstein Chaim Saul rabbi: 
Napi dvár torá
Konferenciahívás a 
+36 1 987 6825-ös 
telefonszámon. Kód: 901244
Vasárnaptól csütörtökig 
19:00-tól
Virtuális Bét Midrás
A zsido.com facebook oldalán 
(az előadók névsorát lásd cik-
künkben) minden nap péntek 
kivételével 19:00–22:00 óráig

Kóser élelmiszer-ellátás
Meleg étel rendelés, gyógy-
szer be szerzés és bevásárlási 
szolgáltatás az Óbudai zsina-
gógától: Erdős Judit

tel.: (06 30) 222-1439 
vagy e-mail: 

koshercatering@zsido.com
Pékáru és ebéd házhozszállítás: 

tel.: (06 70) 946–4921 
vagy e-mail: 

rendeles@koserpekseg.hu
Hús házhozszállítás:
www.koserhus.com 

A Dohány utcai Kóser Piac to-
vábbra is a rendes nyitvatartási 
időben várja vásárlóit.

Digitálisra váltott az EMIH a járvány idejére

Az ősi Tóra szava szólal meg és 
látszik a legmodernebb digitális 
eszközökön. Digitálisra váltott 
az EMIH. A koronavírus jár-
vány további terjedésének las-
sítása érdekében a Magyar Kor-
mány országos intézkedései vel 
összehangolva az EMIH is ko-
moly lépéseket tett. Bár zsina-
gógáink, iskoláink és közösségi 
házaink bezártak, és így néhány 
szabadtéri minjántól eltekintve 
a hitközségünk tagjai nem talál-
kozhatnak egymással, a hitköz-
ségünk rabbijai és vezető egyé-
niségei megalkották a zsido.
com közösségi oldalán keresztül 
sugárzott Virtuális Bét Midrást, 
hogy a közös tanu lás élménye 
ezekben a nehéz időkben se 
maradjon el. Ezért a hét elejé-
től kezdve Köves Slomó óbudai 
rabbi – már jóval a járvány előtt 
megkezdett és online is elérhető 
– reggeli Talmudtanulásán túl, 
most már esténként is lehetősé-
günk lesz tanulni az online tan-
házban, melyet sokak kérésére 
Oberlander Báruch a Vasvári 
Sász Chevra zsinagóga lubavicsi 

rabbija szer vezett meg. A Virtu-
ális Bét Mid rásban Oberlander 
rabbi a ví russal kapcsolatos 
háláchikus kérdéseket boncol-
gatja, Megyeri Jonatán a közelgő 
Peszách ünnepére készíti fel a 
hallgatókat, míg Glitzentsein Sá-
muel, Faith Aser, Myers Mendy 
rabbik és más előadók változa-
tos témákról beszélnek. 

A Maimonidész Gimnázi-
umban már a múlt héten zök-
kenőmentesen rajtolt a távokta-
tás, míg a Bét Menáchem iskola 
tanulói az előző héten még csak 
lélekben készültek a kamerá-
kon keresztüli tanulásra a tan-
könyveik mellől, hogy hétfőtől 
ők is nagyobb társaikhoz ha-
sonlóan tanulhassanak. Azok-
nak a diákoknak, akiknek nem 
volt okos eszközük, az intéz-
mények kölcsönöztek laptopo-
kat és tableteket, így senki sem 
marad el a tanulmányaiban. Az 
iskola igény esetén meleg étel-
lel is segíti az izolációban lévő 
családokat.

Ifjúsági csoportjaink tagjai-
nak sem kell nélkülöznie az 

Alef Kidsben töltött örömteli 
órá kat, ugyanis a hét elejétől a 
csoport mádrichái (ifjúsági ve-
zetői) is megkezdték a játékos 
táv-foglalkozásaikat. A vasár-
nap délutáni próbafoglalkozás-
ba már 40 gyermek kapcsoló-
dott be!

A Cedek Szeretetszolgálat 
nép konyháinak éttermi része 
ugyan az óvintézkedések miatt 
be zárt, az ebédeket továbbra is 
megfőzik, melyeket az itt étkezők 
ételhordókban tudnak elvinni.

Mindeközben az EMIH 
kol légái keményen dolgoznak 
azon, hogy a közelgő Peszách 
ünnepét hogyan könnyíthetik 
meg a közösség tagjai számára 
a tervezett széder-csomagokkal 
és más egyéb módokon.

Az Örökkévaló segítségével 
az EMIH ezekben a nehéz idők-
ben is méltóképp tudja szolgál-
ni a hazai zsidó közösséget, de 
most azért is imádkozzunk és 
tanuljunk Tórát, hogy a jár-
vány mihamarabb véget érjen és 
hogy újból a megszokott kerék-
vágásban élhessük életünket.
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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. 

Zsidó híradó
Izraeli találmányok segítik 

a járvány elleni harcot

nek javítására is. A pénzügyi 
támogatás a fejlesztési költsé-
gek 75 százalékát is elérheti.

A minisztérium egyben fel-
szólította az izraeli vállalato-
kat, hogy a már meglévő esz-
közök, berendezések gyártását 
gyorsítsák fel.

Ilyen fejlesztés például az 
„ápoló robot”. A mesterséges 
intelligenciával felszerelt gépek 
képesek lázat mérni, felismer-
nek bizonyos tüneteket és az 
orvosoknak jelentik a legfris-
sebb eredményeket. Vagy az 
okostelefonos alkalmazás, ami 
segít a járvány elleni küzdelem-
ben, megmutatva a felhaszná-
lóknak, ha igazolt vírushordo-
zók közelében tartózkodtak.

A különböző kormányhivata-
lok nagyjából 4,5 milliárd fo-
rintnak megfelelő összegű tá-
mogatást ajánlottak fel, hogy 
felpörgessék a fejlesztéseket.

A vállalatokat a koronaví-
rus-járvány megfékezésével 
kapcsolatos mindenféle ter-
mékek, eljárások kifejlesztésé-
re buzdítják, például hatékony 
tesztek kidolgozására. A pá-
lyázóknak kutatási és fejlesz-
tési terveket kell bemutatni, 
mindegy, hogy a kidolgozás 
melyik fázisában tartanak. Le-
het koncepcióval és kész esz-
közzel is pályázni – közölte a 
koordinációt végző miniszté-
rium vezetője, Eli Cohen.

Szeretnék, ha a cégek meg-
oldást találnának a fertőzés di-
agnosztizálására, terjedésének 
csökkentésére, az ellátás fej-
lesztésére és az oltásra is. De 
javaslatokat várnak a karan-
ténban lévő betegek helyzeté-

Ösztöndíj: 
A rendszeres tanulással 72.000 Ft/hó 
kolel ösztöndíjra is érdemessé válhatnak 
a hallgatók

Minden nap 
a Facebookon:

https://
www.facebook.com/koves.slomo

Identitás válság

A sokféle betegség közül talán 
az amnézia a legijesztőbb. Kép-
zeljük csak el, hogy hirtelen 
nincs családunk, nincs élettör-
ténetünk, és ezek nélkül per-
sze önazonosságunk sincs. A 
történelemben nem egy példa 
volt már rá, mikor látszólag el-
felejtettük, hogy kik is vagyunk 
és hogy honnan jöttünk, és ezek 
következtében túl sokszor esett 
meg az is, hogy azt sem láttuk 
pontosan, merre tartunk.

Mózes harmadik könyvének, 
a Vájikrának az elején olvashat-
juk: „Nefes ki techeta – ha vala-
mely személy vétkezik...” (3Mó-
zes 4:2.), ezt követően pedig a 
Tóra a különböző vétkekért be-
mutatni rendelt áldozatokat so-
rolja fel. 

A kabbala egyik alapműve, a 
Zohár szerint, a Tóra fenti ver-
sének fontos mondanivalója 
van. A vers elején lévő nefes szót 
ugyanis – amit magyarul sze-
mélynek fordítunk – léleknek 
is lehet fordítani, és ezzel mint-
egy kérdésként értelmezni a tó-
rai verset, amely ez esetben a kö-
vetkezőképpen szólna: „Nefes ki 
techetá – a lélek vétkezik? Más 
szóval megeshet, hogy a lélek, 
az isteni szikra, egy vegytisztán 

spirituális entitás vétket köves-
sen el? 

A kérdés fájdalmas, mert ál-
tala ráébredünk, hogy ez csak 
akkor lehetséges, ha elfelejtjük, 
kik vagyunk valójában. Abban a 
pillanatban, hogy elvágjuk ere-
dendő spirituális identitásunk-
hoz fűző kötelékeinket, az am-
nézia tüneteit kezdjük mutatni, 
és már az Isten iránt való köteles-
ségeinket sem teljesítjük. 

A Zohár által feltett kérdés 
azonban még ennél is mélyebb-
re ás le. Azt tanítja, hogy létünk-
nek elsődlegesen a lelki aspek-
tusa az, ami meghatároz min-
ket. Mivel lelkünk maga az iste-
ni szikra, az annyira tiszta, hogy 
nincs vétek, ami képes lenne be-
szennyezni. Létünknek ez a ré-
sze örökéletű, kiolthatatlan. 

Bármi kétség is kerítsen tehát 
hatalmába azt illetően, hogy kik 
vagyunk, idézzük fel magunkban 
a Zohár tanítását, és mondjuk el 
magunkban: „Több vagyok, mint 
a tetteim, és mindenképpen több, 
mint a vétkeim. Én a lelkem va-
gyok, és a lelkem sosem hal meg.”

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Yossi Goldman rabbi írása 

nyomán.
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Velem és a Rebbével történt

A gyógyszerész fia

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Harvey Milsten az izraeli Tekoában él. 
Az interjú 2015 februárjában készült. 

Crown Heightsban nőttem fel, 
ahol apám, Morris Milstein 
ve zette a jól ismert Milstein 
Gyógy szertárat, a Troy és Lef-
ferts utca sarkán.

Bár apám minden napját a 
zsinagógában kezdte, nem volt 
vallásos. Nem hordott kipát, és 
az üzlet a hét minden napján 
nyitva tartott.

Akkoriban, az ötvenes-hatva-
nas években a gyógyszertárak 
más képpen működtek, mint ma-
napság. A gyógyszerek nem ké-
szen, csomagolva érkeztek, ha-
nem mozsárban kellett az össze-
tevőket porítani, majd kapszu-
lákká és tablettákká formálni.

Apám tulajdonképpen orvos-
ként is funkcionált, mert so-
kan fordultak hozzá egészség-
ügyi kérdésekkel. Egész életét a 
gyógyszertárban töltötte, ahol 
anyám is dolgozott.

Bár nem voltunk lubavicsiak, 
apám idővel közeli barátságba 
került a Rebbével, anyám pedig 
a Rebbe feleségével. A Rebecen 
gyakran jött el az üzletbe, hogy 
gyógyszert vegyen, elsősorban 
nem magának vagy a Rebbének, 
hanem másoknak. Volt, hogy 
anyámmal együtt mentek be-
vásárolni a Rebbe autójával, és 
gyakran engem is magukkal vit-
tek.

Apám élvezettel folytatott 
hosszú beszélgetéseket a Reb-
bé vel. Abban az időben a Rebbe 
minden erejével megpróbálta 
meggyőzni apámat, hogy zár-
ja be az üzletet szombatonként. 
Apám azzal érvelt, hogy az em-
berek számítanak rá, és a gyógy-
szerek segítségével életeket 
ment het. A Rebbe erre így felelt: 
„Nyugodtan bezárhat szomba-
ton. Ezek nem olyan élet-halál 
problémák, melyek ne várhatná-

nak vasárnapig. Az ön számára, 
a saját zsidósága és szellemi jó-
léte szempontjából azonban fon-
tos lenne”. 

A szombat természetesen a 
hét legforgalmasabb napja volt 
a gyógyszertárban. Az emberek 
nem dolgoztak és ráértek vásá-
rolgatni. Apám tehát nem zárt 
be, a Rebbe pedig továbbra is 
próbálta erről meggyőzni.

Egyszer azonban egy olasz 
gyógyszerész is üzletet nyitott 
egy háztömbnyire tőlünk. A Reb-
be ekkor kijelentette, hogy töb-

bé nincs mivel érvelnie apám-
nak, hiszen a másik gyógyszertár 
napi 24 órában nyitva volt, tehát 
mindig volt valaki, akire lehetett 
támaszkodni sürgős esetben.

„De mi lesz a megélhetésem-
mel? Szombatonként annyi be-
vételem van, mint egész héten” 
– mondta apám.

A Rebbe az alábbi levélben 
válaszolt: 

„A megélhetésével és a bezá-
rás azonnali pénzügyi hatásá-
val kapcsolatban: ha zárva tart 
szombatonként és ünnepnapo-
kon, akkor nem az lesz a fon-
tos, hogy mennyi pénzt keres, 
hanem, hogy miként használ-
ja azt fel. Minden értelmes em-
ber belátja, hogy jobb keveseb-

bet keresni, de azt egészséges és 
vidám dolgokra költeni, mint 
többet keresni, de – Isten ments 
– orvosi kiadásokra és hasonló 
dolgokra költeni, ami nemcsak 
kiadást, hanem bajt és fájdal-
mat is jelent, melytől Isten óv-
jon. Végső soron azt kell észben 
tartani, hogy az olyan pénz, me-
lyet az isteni törvényekkel ellen-
tétesen keresünk meg, nem ké-
pes hasznos funkciót betölteni, 
és az így szerzett haszon csupán 
illúzió, vagy még annál is rosz-
szabb. Így tehát, akárhonnan is 

nézzük, vallási, erkölcsi vagy 
üzleti nézőpontból, nincs mivel 
igazolnia a szombati és ünnepi 
nyitvatartást, és az nem is szol-
gálhatja az ön érdekét. Emellett 
az isteni törvények betartása ál-
tal további áldások érik, egészség 
és jólét, mind anyagi, mind spiri-
tuális szempontból”.

A Rebbe a közelgő Peszách 
ünnepre vonatkozó áldásokkal 
zárta sorait: „Adja Isten, hogy 
szabadságunk ideje az ön és csa-
ládja számára is elhozza a két-
ségektől és aggodalmaktól való 
megszabadulást, és a valódi sza-
badságot, annak legteljesebb for-
májában…” Ez végül meggyőzte 
apámat, és bezárta a gyógyszer-
tárat.

Amikor tinédzser voltam, 
nagyon sok zsidó költözött el 
Crown Heightsból. A Chábád 
közösség azonban virágzott. El-
kezdtem hozzájuk járni. Ezer 
vagy akár kétezer ember is imád-
kozott ott szombat reggelente. 
Mindenki fekete kalapot és za-
kót viselt, így eléggé elütöttem 
a környezettől az élénkpiros pu-
lóveremmel és kockás, zöld ka-
bátommal. Határozottan emlék-
szem arra, ahogy a Rebbe rám 
nézett, és a támogatásról bizto-
sított. 

Abban az időben könnyű volt 
felkeresni a Rebbét és a Rebecent 
is. Emlékszem a belőlük áradó 
melegségre. Még a hozzám ha-
sonló gyerekek sem érezték ma-
gukat feszélyezve a közelükben.

Ez az a melegség az, ami to-
vább él a Chábád közösségek-
ben, szerte a világon. Amikor Iz-
raelbe költöztem, Tekoában tele-
pedtem le, ahol a Chábád közös-
séghez csatlakoztam, mert nagy 
szeretettel fogadtak.

Azt hiszem, hogy a Chá bád-
ban láthatjuk azt, hogy milyen-
nek is kellene lennie a zsidóság-
nak. Számomra ez abból látszik, 
hogy ha valaki belép egy olyan 
helyre, mint például a tekoai 
Chábád, otthon fogja érezni ma-
gát, függetlenül attól, hogy mi-
lyen ruhában van. Mindenkit 
melegen fogadnak, azzal a me-
legséggel, mely a Rebbét is any-
nyira jellemezte.

Harvey Milsten

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 1,400 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. Please share any corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org

An inspiring story for your Shabbat table

HERE’S 
my 

STORY THE PHARMACIST’S 
SON 
MR. HARVEY MILSTEIN

Generously
sponsored

by the

Igrew up in Crown Heights where my father, Morris 
Milstein, operated a well-known drugstore — 
Milstein’s Pharmacy — at the corner of Troy and 

Lefferts. 
Although my father attended the morning prayers every 
day, he was not a religious man — that is, he did not 
wear a yarmulke, and his pharmacy was opened seven 
days a week. 
Back then, in the late 1950s and early 1960s, pharmacies 
were not what they are today. The medicines did not 
come packaged in bottles ready to be taken — they 
had to be prepared with a mortar and pestle, and I 
remember my father physically grinding chemicals to 
make tablets and capsules.
My father basically functioned as a doctor with people 
coming to him for medical advice, and he practically 
lived in that drugstore, where my mother also worked.
Even though we were not Lubavitchers, over time, my 
father developed a strong friendship with the Rebbe, and 
my mother with the Rebbe’s wife. The Rebbetzin would 
frequently come to the store to pick up medicines — 
not necessarily for herself or the Rebbe, but for others. 
And she and my mother would go grocery shopping in 
the Rebbetzin’s car, often taking me along.

My father enjoyed long discussions with the Rebbe. 
Sometimes my father would bring me with him 
but being a young boy, I was not interested in their 
conversations — which were usually about philosophy 
and business. So I would go outside to play stoopball. 
But after I broke a window I was not allowed to come 
anymore. 
During that time, the Rebbe tried hard to get my father 
to close the store on Shabbat. My father argued that 
people depended on him and that by making medicines 
he was saving lives. But the Rebbe said, “You can close 
on Shabbat. These are not life-or-death cases that 
can’t be postponed until Sunday. It’s important for 
you to close for your Jewish essence and your spiritual 
wellbeing.”
Of course, Saturday was also the busiest day of the 
week for a pharmacist. People were off from work and 
they came to the store and bought things. So my father 
wouldn’t close, and the Rebbe continued to argue with 
him about it.
Then an Italian opened a pharmacy a block away at 
Albany and Lefferts. When that happened the Rebbe 
told my father that now he had no excuse because 
the other pharmacy was opened 24 hours – there was 
somebody on duty who would save lives if lives needed 
saving. 
“But what about my  livelihood?” my father demanded. 
“Saturday is when I make my money for the week.”
The Rebbe responded with a letter in which he wrote 
as follows:

“As for the question of parnasso and the immediate 
effect it may have on the revenue from the store, 
when the store is closed on Shabbat and Yom Tov, 
the important thing … is not the amount of money 
earned, as how it is going to be used. For any 
logical person would prefer to earn less but use the 

ב“ה

ערב שבת פרשת ויחי, י״א טבת, תשע״ח
Erev Shabbat Parshat Vayechi, December 29, 2017
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A cukrot és az élesztőt fel-
oldjuk a tejben. A többi hoz-
závalót tálba öntjük, és hoz-
záadjuk az élesztős folyadé-
kot. Alaposan összegyúrjuk 
a tésztát és 2-3 órán át ke-
lesztjük, a helyiség hőmér-
sékletétől függően. A meg-
kelt tésztát nyolc részre vág-
juk, kerek, lapított zsemlék-
ké formázzuk. További egy 
óra kelesztés után a tetejét 
megkenjük tojással, meg-
szórjuk szezámmaggal és 
180 fokos sütőben 10 perc 
alatt megsütjük őket. 

Kóser konyha

Kovászos 
hamburgerzsömle

Múlt héten a hamburgerhús 
receptjét mutattuk be ol-
vasóinknak, ezen a héten a 
hozzá való zsömle elkészíté-
si módját ismertetjük, még-
pedig egy különleges, ková-
szos verzióét. 

párve
Hozzávalók:
300 ml mandulaital
2 evőkanál kristálycukor
4 púpozott evőkanál 
  por élesztő
4 evőkanál kovász
600 g liszt 
40 g étolaj
másfél kávéskanál só
1 tojás 

A tetejére
1 db tojás
szezámmag

Kérdezd a rabbit!

Halasszuk-e az esküvőnket 
a koronavírusjárvány utánra?

Most induló sorozatunkban Ober- 
 lander Báruch rabbi válogat a ko-
ronavírus-járvány kapcsán felme-
rült háláchikus kérdésekre adott 
vá laszokból. Fontos kiemelni, hogy  
minden esetet egyedileg kell el bí-
rálni, figyelembe véve többek közt 
az ország járványügyi szabályozá-
sát és az egészségügyi szakemberek 
iránymutatásait is. 

Sok pár szembesül most azzal, 
hogy hiába szervezték meg álma-
ik esküvőjét, nincs lehetőségük 
úgy és akkor megtartani, ahogy 
szerették volna.

Ez történt azzal az ukrajnai 
párral, akiknek a nevében egy kol-
légám megkeresett, mivel el kellett 
dönteniük, hogy elhalasztják-e az 
esküvőt. A kisebb gond az volt, 
hogy csak nagyon szűk körű eskü-
vőt tudtak volna tartani a járvány 
miatt, a nagyobb probléma pedig 
az, hogy a menyasszony szülei sem 
utazhattak volna a városba a szer-
tartásra. Azt kérték a fiataloktól, 
halasszák el az esküvőt, hogy ott 
lehessenek a lányukkal a hüpe (es-
küvői baldachin) alatt. 

A vőlegény és a menyasszony 
inkább a szűkkörű, időben meg-
tartott szertartás mellett volt, de 
nem akarták megsérteni a szülő-
ket sem. Azt szerették volna tud-
ni, há lá chikusan rendben van-e 
az a kompromisszumos megol-
dás, hogy tartanak egy kis es-
küvőt az eredeti időpontban, és 
a járvány elmúltával rendeznek 
egy nagy ünnepséget szimbolikus 
hüpe szertartással. 

Megváltoztatható-e 
az esküvő dátuma?

Fontos tudni, hogy az esküvő kije-
lölt dátumát a zsidó misztika sze-
rint nem szabad megváltoztatni. 
A Midrás Pinchászban azt olvas-
suk (idézi Nité Gávriél, Siduchim 46. feje-
zet 3. lábj.), hogy „ha egyszer ki volt 
jelölve egy dátum, és nem tartot-
ták be, akkor nehéz lesz megtar-

tani az esküvőt (RSZ: Igrot kodes 123. 
fejezet).” Ez ugyanis olyan, mintha 
az ember sorban állna, de elhagy-
ná a helyét, kockáztatva, hogy 
esetleg elveszti az az esélyét arra, 
hogy sorra kerüljön. A Zohár sze-
rint (3:219b–220a.) a pár ősei jelen 
vannak a hüpénél és megáldják 
őket, amiről azt mondja Chánoch 
Henich rabbi (1800–1884), az 
olesko Rebbe (idézi Nité Gávriél uo.): a 
kitűzött időponton ők eljönnek, és 
ha nincs esküvő, akkor nem lehet 
tudni, hogy eljönnek-e megint. 
Mesterem, Zinner Gávriel rabbi 
szerint (Nité Gávriél uo. 4. és 6. lábjegy-
zet) a tilalom arra vonatkozik, ha 
teljesen hivatalosan volt kijelöl-
ve egy dátum és azt jó ok nélkül, 
könnyelműen halasztják el. 

A szülők iránti tisztelet
Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy 
a „tiszteld anyádat és apádat” pa-
rancsolata (2Mózes 20:12., 5Mózes 5:16.) 
vonatkozik-e erre a helyzetre. A 
Sulchán áruch (JD 240:25. RöMÁ) 
tárgyalja, hogy a szülőknek van-e 
vétójoga, ha nem tetszik nekik a jö-
vendőbeli. A háláchá szerint ilyen 
esetben nem kell a szülőkre hall-
gatnia a házasulandó feleknek, mi-
vel a házasságnak – ami egy micva 
(Maimonidész, A házasság szabályai eleje 
1. parancsolat) – az alapja a szeretet, 
amit nem lehet sem megparan-
csolni, sem megtiltani, ha nem üt-
közik valódi háláchikus szabályba. 

Tartható-e később 
szimbolikus hüpe?

Általában azt mondjuk, hogy egy 
ilyen nagy micvából nem szabad 
viccet csinálni. Ebben az esetben 
azonban úgy vélem, megengedhe-
tő ez, mert ki lehet vele békíteni a 
menyasszony szüleit. 

A hüpe több elemből áll, néz-
zük meg, mit lehet „eljátszani” és 
mit nem. Biztosan semmi problé-
ma nincs azzal, hogy a menyasz-
szony körbejárja a vőlegényt vagy 
hogy a vőlegény ad neki egy új 
gyűrűt, ahogy azzal sem, hogy fel-
olvassák a házasságlevelet. A po-
hártörésnél felmerülhet, hogy 
nem illik feleslegesen összetörni 
egy poharat (lásd Talmud, Sábát 129a.), 
de még ez is megengedhető eb-
ben az esetben. Amit nem lehet 
megismételni, az a hét áldás (sevá 
bráchot), mivel bibliai tilalom vo-
natkozik a fölöslegesen elmondott 
áldásokra (bráchá lövátálá – SÁ OC 
215:4.). (Pontosabban a pohár bor-
ra mondott áldást lehet, hiszen az 
nem volt felesleges, ha utána isz-
nak a borból). 

Ezzel a megoldással mindenki 
elégedett volt: a fiataloknak nem 
kellett elhalasztani az esküvőt és a 
szülők is hüpe alá kísérhetik majd 
a lányukat. 

A cikk teljes terjedelmében 
a zsido.comon található.

 Oberlander Báruch

Esküvő egy szupermarketben, ahol legálisan jöhetett össze száz vendég  
a kellő távolság megtartásával


