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Virtuális elődások
Virtuális Bét Midrás naponta
A zsido.com Facebook-oldalán 
péntek és ünnepnapok kivéte-
lével minden nap 19:00–22:00 
óráig (lásd a 2. oldalon)

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 Face-
book zárt csoportjában. Belépé-
si engedé lyért keressék Feldman 
reb be cent. Szerdánként 20:30.

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 telefonszá-
mon. Kód: 901244 
Vasárnaptól csütörtökig 18:00

Napi Talmud Dáf jomi
Hétköznap reggelente 7:30
Szombat és vasárnap este 21:00
Élőben: Köves Slomó Face-
book-oldalán, utólag visszanéz-
hető: https://dafhajomi.luah.hu

Kóser élelmiszer-ellátás
Melegétel-rendelés, gyógy szer - 
be szerzés és bevásárlási szol-
gáltatás az Óbudai zsinagógá-
tól: Erdős Judit (06-30 222-
1439 vagy e-mailen: 

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.A csengelei vágóhíd termékei

Európa fő kóserhús-ellátója a csengelei vágóhíd

A koronavírus-járvány által elő-
idézett helyzetben egyre több 
európai országban jelentkezett 
a kóser hús hiányának komoly 
problémája, amit az EMIH – 
Magyar Zsidók Szövetsége Pe-
szách előtti bejelentése látszik 
megoldani. Az EMIH múlt hét 
csütörtökön jelentette be, hogy 
több tízezernyi csomag kóser fa-
gyasztott baromfihús szállítását 
indítja meg szerte a kontinen-
sen, ideértve Ausztriát, Francia-
országot, Németországot és az 
Egyesült Királyságot.

A számos európai zsidó kö-
zösség kóser hús hiánya részint 
a vágóhidak bezárásából, másfe-
lől pedig a schitá (kóser vágás) 
több helyen való megtiltásából 
származik. Miközben a húsel-
látás visszaesett, addig a keres-
let megnőtt, hiszen családok az 
eddigi, napi fogyasztást kielé-
gítő vásárlások mellett a hosz-

szú távú tartalékokról is gon-
doskodni szeretnének. Ráadásul 
sokak, akik a Szentföldön vagy 
más országban tervezték tölte-
ni a Peszáchot, nekik is otthon 
kell maradni és gondoskodni a 
megfelelő mennyiségű húsról 
is. Az elmúlt hetekben egyedül 
az Egyesült Királyságban mint-
egy 20%-kal (!) nőtt meg a kóser 
hús iránti kereslet.

Ellentétben sok európai vá-
góhíddal és a korábbi magyar 
gyakorlattal, miszerint a schitát 
csak átmeneti jelleggel, időnként 
kibérelt vágóhidakon végezték, 
2017 óta egész évben működő 
kóser vágóhíd működik Csenge-
lén az EMIH felügyelete és Reb 
Oirechman Smuél vezetése alatt. 
A csengelei vágóhíd eddig első-
sorban libamájat állított elő az 
izraeli és francia piacra, viszont 
a kialakult hiány miatt igyekszik 
átállni a baromfihús feldolgozás-

ra is. Az üzemben dolgozó sakte-
rek napi körülbelül tízezer csirke 
és más baromfi levágására képe-
sek. Az itt előállított termékek az 
általános kósersági kívánalmak 
mellett mehádrin, vagyis a leg-
magasabb fokozatú vallási kö-
vetelményeknek is megfelelnek.

„Hallunk és olvasunk angliai 
és franciaországi nagy zsidó kö-
zösségekben élő testvéreink ne-
héz helyzetéről. Egész évben ezek 
a közösségek gondoskodnak a 
hazai zsidók kóser termékeiről, 
most viszont mi következünk a 
sorban, hogy mi segítsünk raj-
tuk. Az EMIH nagy erőket be-
vetve erre a célra toborzott mun-
kaerőt, akiket a lehető legjobb 
egészségügyi védőfelszereléssel 
lát el, hogy megtegyen minden 
szükséges óvintézkedést ebben a 
járványhelyzetben” – nyilatkoz-
ta Köves Slomó vezető rabbi több 
külföldi sajtóorgánumnak.
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Zsidó híradó
Tovább folytatja a sikertörténetét 

a lubavicsi orvos Amerikában

nem halt meg, és mindössze 
négy esetben került sor kór-
házi kezelésre.

100 százalékos sikert értek 
el az alig 20 dollárba kerülő 
gyógymóddal egy ötnapos ke-
zelési idő alatt. Az orvos, aki 
a sikert abban határozta meg, 
hogy nem senki nem halt meg, 
most azt kéri Trump elnöktől, 
hogy javasolják az egész or-
szág számára az általa kifej-
lesztett koktélt.

Zelenko gyógymódjának 
hatékonyságáról a Nemzeti 
Egészségügyi Intézet és mun-
katársai is tanulmányukban 
tettek említést. Mint írják, a 
cink alkalmazásával erősen 
csökken az alsó légúti fertő-
zéses megbetegedések száma 
a fejlődő világ gyermek bete-
geiben.

Az orvos azt is elmondta, 
hogy számítása szerint a vírus 
gyorsan fertőző természetéből 
következően Amerika lakos-
ságának fele jó eséllyel még 
idén elkaphatja a vírust.

Immár 699 koronavírussal 
fer tőzött embert segített a gyó-
gyulás útjára az a doktor, aki 
vallásos zsidók között fejlesz-
tette ki hatékony koktélját.

Dr. Zeev Zelenko a napok-
ban Donald Trump egyik ve-
zető tanácsadójával is egyezte-
tett felfedezéséről, amely a kí-
sérletek szerint elejét veheti a 
kórházi kezelésnek.

A New York állambeli, szat-
mári haszid zsidók által lakott 
Kiryas Joel városában prakti-
záló orvos hidroxi-klorokin-
szulfáttal már több száz em-
bernek tudott segíteni. Fej-
lesztéséről mi is hírt adtunk 
korábban.

Most a Techstartups.com 
portál arról ír, hogy a sikertör-
ténet tovább folytatódik, hi-
szen immár 699 koronavírus-
sal fertőzött ember gyó gyult 
meg az orvos segítségével.

Ami külön szenzációnak 
tűnik, hogy a kezelt emberek 
100 százalékban kigyógyultak 
a fertőzésből.

A napokban elért ered-
ményről Zelenko úgy nyilat-
kozott, hogy a hidroxi-klo-
rokin-szulfátból, cinkből és 
azitromicinből álló koktéljá-
val sikerült elérnie, hogy 699 
beteg közül senkit nem kellett 
lélegeztetőgépre tenni, senki 

A zsido.com Facebook-oldalán élőben.
(Jövő héten az ünnep miatt csak vasárnap és hétfőn)

Esténként 
más 

előadókkal 
és 

témákkal

Az omerszámlálás 
praktikus és 

kabbalisztikus oldalai

Tóratanulás 
karanténban

Zsidó személyiségfejlesztő tréning

Emlékszünk még arra, mikor az 
iskolában a tanár szándékosan 
ejtett egy hibát, majd mikor a 
diákok korrigálták, azt mondta: 
„csak látni szerettem volna, ki 
figyel”?

A pontatlanságok megragad-
ják a figyelmünket, és javításért 
kiáltanak. Isten a Tóra szavait il-
letően is az emberek eme tulaj-
donságára épít, és erre látunk 
példát az omerszámlálásra vo-
natkozó kötelességünket illető-
en is.

Tórai parancsolat, hogy Pe-
szách első napját követően egé-
szen Sávuotig minden egyes na-
pot számoljunk, hogy ezzel kife-
jezzük a közelgő ünnepre való 
várakozásunkat. „És számlálja-
tok magatoknak az ünnep más-
napjától, ... hét teljes hét legyen,” 
majd az ezt követő tórai vers a 
következő szavakkal zárul: „... 
számláljatok ötven napot” (3Mó-
zes 23:15-16). Első ránézésre ért-
hetetlen: Sávuot ünnepe a hét 
hét letelte után következik, tehát 
49 nap után, nem pedig 50 után.

Az omerszámlálás Isten-szol-
gálatának a célja az, hogy azál-
tal, a tóraadás aktusára készülve, 
egyfajta személyiségfejlő désen 
menjünk keresztül.

Bárki, aki már megpróbált 
va lamely hibás személyiségje-
gyén javítani, megtapasztalhat-
ta, hogy az mennyire nehéz is. A 
muszár mozgalom megalapítója, 
Yisroel Salanter rabbi mondta, 
egyszer, hogy az egész Talmud 
megtanulása sem támaszt annyi 
kihívást az ember elé, mint akár 
csak egyetlen rossz tulajdonsá-
gunk kijavítása. És ha még azt 
is tapasztalnánk, hogy egy adott 
vonásunkban a mai nap során 
előrelépést mutattunk, mi a ga-
rancia arra, hogy a holnapi nap 
nem fog visszaesést hozni? 

Isten ezen kétségre válaszol-
va mondja: „Számolj 49 napot. 
Dolgozz keményen, állj a kihívá-
sok elébe, lépj túl a komfortzó-
nádon. Ha ezt mind megteszed, 
ajándékban részesítelek. Abban 
az ajándékban, hogy az öntöké-
letesítésbe fektetett erőfeszítése-
idet megsegítem, és hozzáadom 
a magamét.” 

Más szóval, számoljunk 49 na-
pot – tegyük meg a magunkét – és 
Isten azt 50-nek fogja beszámíta-
ni. Isten biztosan megsegít, csak 
arra vár, hogy okot adjunk rá. 

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Rochel Holzkenner írása 

nyomán.
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Velem és a Rebbével történt

A Rebbe magányos szédere

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Miben különbözik az idei 
szédereste a többitől? A válasz 
egyértelmű: a járványveszély 
miatt a nagycsaládok nélkülözni 
kénytelenek egymás társaságát, 
mindenki a saját otthonában 
emlékezik meg a zsidók csodás 
egyiptomi kivonulásáról, isz-
sza meg a négy pohár bort és 
fogyasztja el a szimbolikus fo-
gásokat. Az alábbi történetből 
kiderül, hogy a zsidó nép egyik 
legnagyobb hatású vezetője, a 
Lubavicsi Rebbe is magányosan 
töltött el egy széderestét.

Bár a Rebbe emberek töme-
geivel állt folyamatos kapcsolat-
ban, akik mind a tanítására és út-
mutatására vártak, ő maga kife-
jezetten szerény és egyszerű éle-
tet élt, nyoma sem volt nála az 
egyes hászid udvarokra jellem-
ző pompának és fényűzésnek. 
Kevesen tudják, de hatvanéves 
házasságuk alatt a Rebbe és fe-
lesége mindig magukban ültek 
a szombati vagy ünnepi asztal-
hoz, kiszolgáló személyzet vagy 
rajongók hada nélkül.

1988-ban azonban elhunyt a 
rebecen és – mivel sajnos gyer-
mekük nem született –, a Reb be 
egyedül maradt. Mindez két hó-
nappal Peszách előtt történt, így 
sok hászidban felmerült a kér-
dés: „Kivel tölti majd a szé der-
estét a Rebbe?”.

Yosef Yitzchak Jacobson rab-
bi abban az időben a Crown 
Heightsban, Brooklyn lubavicsi 
hászidok által lakott negyedé-
ben, a Chábád központja közelé-
ben élt és a helyi jesivában tanult. 
Abban az évben őt is ugyanaz a 
kérdés foglalkoztatta, mint a kö-
zösség többi tagját: „Mi lesz a 
Rebbével szédereste?”. Jacobson 
rabbi így emlékezett vissza a tör-
téntekre: 

„Peszách beköszöntekor, az 
esti ima után egy fiatal jesiva bó-
cher, Ari Halberstam – aki két 
évvel később a Brooklyn hídon 
elkövetett antiszemita terrortá-
madás áldozta lett 15 évesen –, a 
Rebbéhez lépett és édesanyja ne-
vében meginvitálta magukhoz a 
széderre. A Rebbe Arira mosoly-
gott, majd megrázta a fejét. 
Őszin te köszönetet mondott, de 
vissza utasította a meghívást, és 
elmondta a fiúnak, hogy az iro-
dájában, a Chábád főhadiszál-

lásán tölti az estét, egyedül. Ezt 
követően a Rebbe titkára, Leibel 
Groner rabbi felajánlotta, hogy 
a Rebbével marad a széderre, de 
a Rebbe hazaküldte őt, hogy a 
családjával ünnepeljen. Így hát 
a Lubavicsi Rebbe, aki zsidók 
tíz ezreinek széderestéjéről gon-
doskodott világszerte, magányo-
san ülte meg az év egyik legfon-
tosabb és széles családi körben 
ünnepelt szertartását, az őrkö-
dés éjszakáját.

A Talmudban felmerül a kér-
dés: mit tegyen, aki egyedül ül a 
széderasztalnál? Kinek tegye fel 
a „Má nistánát?”, a négy kérdést, 
és ki válaszolja meg azokat? Böl-

cseink véleménye az, hogy ilyen 
esetben az ember önmagát kér-
dezze, és önmaga adja meg a fe-
leleteket.

Bár a Rebbe egyedül töltöt-
te az estét, néhány jesivabócher 
nem ment haza az esti ima után 
és az utcán várakozott, a Rebbe 
irodájával szemben. Néhány óra 
elmúltával a Rebbe kinyitotta az 
ajtót, üdvözölte Élijáhu prófétát 
és elmondta ez ekkor szokásos 
’Sfoch hámátchá’ kezdetű sza-
kaszt a Hágádából. Amikor kilé-

pett, az egyik kezében egy gyer-
tyát, a másikban egy Hágádát 
tartott. Amint észrevette a fiú-
kat, intett nekik, majd vissza-
tért az irodájába, hogy befejez-
ze a szédert.

A Rebbe megülhette volna a 
szédert száz, ezer vagy akár tíz-
ezer ember társaságában is. Sze-
mélyesen gondoskodott arról, 
hogy az izraeli hadsereg bázisai-
tól kezdve Katmandun át Alasz-
káig, San Franciscótól Új-Zélan-
dig minden zsidó átélhesse az 
egyiptomi kivonulás csodáját, és 
betarthassa a peszáchi előíráso-
kat, ő azonban egyedül ült asz-
talhoz. Nem volt szüksége sen-

kire ahhoz, hogy érezze az Örök-
kévaló közelségét. Nem igényelt 
rajongást, elismerést. Egyszerű-
en leült és végigélte megszaba-
dulásunkat az egyiptomi rab-
szolgaságból.

Mindössze 15 éves voltam 
akkor, de nagyon elszomorított, 
hogy a Rebbe egyedül maradt a 
széderre. Vajon miért nem hí-
vott meg magához valakit? Mára 
talán megtaláltam a feleletet erre 
a kérdésre. Valódi zsidó vezető-
ként a Rebbe azokat az embere-
ket akarta erővel felruházni, akik 
valamilyen okból egyedül voltak 
kénytelenek tölteni a széderüket. 
Azt akarta, hogy tudják: a magá-
nyosan töltött szédereste is érvé-
nyes, az is lehet jelentőségteljes 
és különleges. Az isteni jelenlét 
és a zsidó történelem szelleme 
az ő asztaluknál is megjelenik, 
ugyanúgy, mint azokban az ott-
honokban, ahol sokan ülik körül 
az asztalt.”

Ebben az évben sokan töltik 
majd egyedül a szédert világ-
szerte. Ők bizonyosan vigaszta-
lást és inspirációt nyerhetnek a 
fenti történetből és erőt merít-
hetnek a Lubavicsi Rebbe magá-
nyos széderestéjéből.

zsido.com
Forrás: rabbidunner.com
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

A pácok hozzávalóit fajtán-
ként összekeverjük. A meg-
mosott húst egy órára a pác-
ba áztatjuk: a csirkemellet az 
első, a szárnyat a második, a 
bárányt a harmadik fajtá-
ba. Időnként megforgatjuk a 
húsokat a lében. A grillben a 
szenet felizzítjuk, és amikor 
már csak parázslik, rátesz-
szük a húst. Mindkét olda-
lukon ropogósra sütjük, és 
salátával tálaljuk.

Kóser konyha

Kerti grillen sütött 
csirkemell, -szárny és 

bárányborda Peszáchra
Húsos, glutén- 
és tojásmentes

1 kg csirkemell, felszeletelve
1 kg csirkeszárny
4 db bárányborda

Az 1. páchoz:
½ pohár olívaolaj
1 citrom leve
Só, durvára darált bors, 
  pirospaprika bőségesen
6 gerezd fokhagyma 
  összetörve

A 2. páchoz:
½ pohár olaj, só
2 ek. datolyaméz
Chillipaprika-pehely 
  és gyömbérpor ízlés szerint

A 3. páchoz:
½ olívaolaj
Só, durvára őrölt bors, 
  ízlés szerint
Néhány friss rozmaringág

Kérdezd a rabbit!

Elsőszülöttek böjtjének kiváltása 
a járvány miatti izolációban

Április 8-án, szerdán elsőszü-
löttek böjtje lesz, 4:25-től. Aki 
elsőszülött fiú vagy aki kiskorú 
elsőszülött apja, annak vagy böj-
tölnie kell, vagy ki kell váltania 
a böjtöt úgy, hogy részt vesz egy 
szijum mászechetén (az egyik 
talmudi traktátus tanulásának 
befejezési ünnepségén).

Az elmúlt napokban sokan 
fordultak Oberlander Báruch 
rabbihoz azzal a kérdéssel, hogy 
lehet a járvány idején kiváltani 
a böjtöt. A Budapesti Ortodox 
Rabbinátus vezetőjének válaszát 
az alábbiakban közöljük.

A Sulchán áruch (OC 470:1.) le-
írja, hogy az a szokás, hogy az el-
sőszülöttek böjtölnek a Peszách 
előtti napon, hálával emlékez-
ve arra, hogy a zsidó elsőszülöt-
tek megmenekültek az isteni csa-
pástól, ami az egyiptomiakat súj-
totta. Elterjedt szokás, hogy erre 
a napra a zsinagógai közösségek-
ben valaki befejez egy teljes tal-
mudi traktátust, és ennek lezárá-
saként ünnepi lakomát szervez, az 
ezen való részvétellel pedig ki le-
het váltani a böjtöt (lásd SÁ RSZ uo. 
8.; Nité Gávriél, Peszách 43. fejezet). Ám 
idén, a világjárvány idején tilos a 
gyülekezés, így joggal merül fel a 
kérdés, hogyan váltják ki a böjtöt 
azok, akik maguk nem készültek 
egy teljes talmudi traktátus befe-
jezésével az alkalomra. 

Bár adja magát, hogy a most 
elterjedt online közvetítések-
kel kössük össze az ünneplő-
ket, ennek háláchikus hátte-
rét meg kell vizsgálni, hiszen, 
ahogy korábban már írtuk (lásd 
GS 22. évf. 24. szám), az elfogadott 
vélemény szerint a telefon vagy 
internet közvetítésével érkező 
hang nem számít emberi hang-
nak, gépi hangnak tekintjük. Az 
ilyen közvetítéssel hallott dolgok 

nem számítanak egy micva tel-
jesítésének olyan esetben, ami-
kor vallási előírás kötelez ben-
nünket valaminek a meghallga-
tására. Ha ez így van, akkor kér-
déses, hogy interneten keresztül 
részt lehet-e venni egy tanulást 
lezáró ünnepségen, ahol a tanu-
ló nyilvánosan fejezi be az adott 
traktátust, hiszen a „résztvevő” 
se nem hallja valóságban a befe-
jezést, se nem tud csatlakozni az 
azt követő étkezéshez.  

Válaszom erre az, ami le van 
írva Slomo Zálmán Auerbach 
(1910–1995) jeruzsálemi rab-
bi kapcsán, aki annak ellené-
re, hogy egyetértett azzal, hogy 
a telefon által közvetített hang 
nem számít emberi hangnak 
(Minchát Slomo responsum 1. kötet 9. 
fejezet), mégis „rendkívüli kény-
szerhelyzetben” megengedte a 
telefonos részvételt a szijum ün-
nepségen (Misnát Joszéf responsum 
7. kötet 83:1.). Azzal érvelt, hogy 
a Sulchán áruch maga ezt a böj-
töt „szokásnak” nevezi (SÁ RSZ 
uo. 1.), és nem az általános „kö-
telező” szót használja rá. Ennek 
alapján úgy vélte, a szokáson le-
het könnyíteni és egy telefonos 
hangra hagyatkozni. 

Ezzel szemben Moshe Stern-
buch (szül. 1926.) jeruzsálemi 
rab bi szerint (Tsuvot vöhánhágot res-
pon sum 5. kötet 126. fejezet) még egy 

szo kás teljesítésekor se lehet a 
gépi hangra hagyatkozni. 

Szerintem egy élő közvetí-
téssel egy ilyen valódi kényszer-
helyzetben, mint amiben most 
vagyunk, mindenki el fogja fo-
gadni az internetes szijum ün-
nepségek létjogosultságát. An-
nál is inkább, mert vannak vé-
lemények, amelyek szerint a 
szijum ünnepségen való rész-
vétel is elegendő, mivel az nem 
csak a tanulás befejezéséről, ha-
nem az ünneplésről is szól (Nité 
Gávriél uo. 9.) – vagyis elég részt 
venni az örömben , ami magá-
val ragadja az embert. Többször 
tapasztaltuk, hogy egy ilyen köz-
vetítéssel az ember képes teljes 
lelkesedéssel résztvenni az ese-
ményekben, mintha ott lennie, 
mint például a nagyszülők, akik 
nem tudnak ott lenni az unoká-
juk esküvőjén, csak interneten 
keresztül követik.

Ezúton szeretném tehát beje-
lenteni, hogy jövő szerdán reg-
gel, Peszách előestéjének napján, 
fél 10-kor szijumot fogok tartani 
a Bráchot traktátus befejezése al-
kalmából, élő közvetítéssel, amit 
a Budapesti Talmud Egylet és a 
zsido.com Facebook-oldalán le-
het majd követni.  

Mindenkinek kívánok kóser 
Peszáchot és jó egészséget!

Oberlander Báruch


