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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
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 21:00
Élőben: Köves Slomó Face-
book-oldalán, utólag visszanéz-
hető: www.napitalmud.hu
Virtuális Vasvári zsinagóga
Mivel ezekben a napokban a  
zsi nagógák zárva vannak, min- 
 den reggel 8:30-kor és 18:00-
kor virtuális kö zösségi imát 
tar tunk.
https://zoom.us/j/645022263

További tudnivalók: 
www.viva.tfilin.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; 
e-mail: rendeles@koserpekseg.hu

Hús házhozszállítás:
www.koserhus.com 

A Dohány utcai Kóser Piac to-
vábbra is a rendes nyitvatartási 
időben várja vásárlóit.Reb Sájele sírja (kis kép) – A bodrogkeresztúri temető (nagy kép)

A keresztúri csodarabbi 95. jorcájtja
tók között zsidók és nem-zsidók 
egyaránt voltak, akiket nemegy-
szer pénzzel is kisegített – csak 
halála után derült ki, hogy kü-
lönböző bankoknál több száz 
millió koronás tartozást halmo-
zott fel, mely hatalmas összeget a 
zarándokok között osztotta szét, 
kockára téve ezzel saját meg-
élhetését is. A rabbi háza min-
dig nyitva állt a vándorok előtt: 
konyhájában esetenként 500–
600 ember számára készült en-
nivaló.

Temetése napján több mint 
tízezer jegyet váltottak a helyi 
állomáson. Egyszerű koporsóját 
azokból az asztalokból készítet-
ték, amelyeknél életében tanult 
és híveit fogadta.

A jorcájt alkalmából min-
den évben a világ számos részé-
ről több tízezren szoktak zarán-
dokolni a sírhoz, idén azonban 
más volt a helyzet. 

A koronavírus-járvány ter-
jedésének megfékezése céljából 
az általános kijárási korlátozá-
sok mellett a bodrogkeresztúri 

polgármester prevenciós céllal 
az évfordulóra további tilalma-
kat írt elő, mely az esetleges za-
rándokokat tartotta volna távol a 
településtől. 

A jorcájttal kapcsolatban 
Oberlander Báruch rabbi, a Bu-
dapesti Ortodox Rabbinátus ve-
zetője is hivatalos állásfoglalást 
adott ki, melyben a rendelet be-
tartásának fontosságát hangsú-
lyozta, továbbá, hogy az embe-
ri élet védelme és megmenté-
se, a pikuách nefes a legfonto-
sabb vallásjogi törvények közé 
tartozik. Az állásfoglalás vé-
gén Oberlander rabbi rámuta-
tott, hogy a csodarabbi érde-
mében való ima és jócselekedet 
nem csak a nyughelynél, de bár-
hol rendkívül magasztos és di-
cséretes.

Idén a hazai és külföldi zsidók 
a fegyelmezettségükkel tiszte-
legtek a keresztúri rebbe emléke 
előtt. Adja az Örökkévaló, hogy 
hamarosan Reb Sájele ohelében 
is elmondhassák imájukat, akik 
azt szeretnék!

Steiner Jesájá, közismert ne-
vén Reb Sájele 73 éves korában, 
1925. április 27-én, vagyis ijár 
hó 3-án, hétfő hajnalban adta 
vissza lelkét az Örökkévalónak 
– idén a rebbe jorcájtja, a halálo-
zásának polgári dátumával meg - 
egyezett, vagyis e hét hétfőre 
esett. 

Reb Sájele Felsőzborón szü-
letett. Fiatalon került Olasz lisz-
kára, az ottani csodarabbi, Reb 
Hersele mellé, kinek egyha mar 
kedvenc tanítványa lett, olyany-
nyira, hogy utódjául is őt jelöl-
te meg, ám Steiner rabbi ezt vég-
telen szerénységétől vezérelve 
nem fogadta el és inkább Bod-
rogkeresztúrra költözött. Leve-
leit élete végéig úgy írta alá, hogy 
„az olaszliszkai rabbi szolgája”. 

Ahogy fénye emelkedett és 
egyre többen keresték fel taná-
csért vagy éppen a gyógyulás 
reményében, úgy módosította 
az állami vasúttársaság is a me-
netrendet: a hét bizonyos nap-
jain több szerelvényt indítottak 
Keresztúrra. A rebbéhez látoga-



2 2020. május 1.

Hetiszakasz
A mindennapi zsidó élet

Az első szakaszunk – Ácháré 
mot (3Mózes 16-18.) – a jom 
ki puri Szentély-szertartás mó - 
dozatait, áldozatait ismerteti, 
elsősorban azt a gyakorlatot, 
hogy a szolgálattevő főpap ún. 
„bűnbakot” küld a puszta ság-
ba, aki „magával viszi Iz rael 
népének vétkeit”.

Ezenfelül a szakasz – amit 
gyak ran együtt olvasunk a kö-
vetkező, Ködosim, szakasszal 
– a zsidó élet szentségéről tár-
gyal, ezzel kapcsolatban elő-
írásokat tartalmaz.

A második heti sza ka szunk-
ban – Ködosim (3Mózes 19-20.)  

– a mindennapi élet zsi dó ve-
tületének megszentelt volta a 
téma, és a Tóra részle te sen ki-
fejti az elvet, miszerint ez a 
„szentség” a Tóra paran cso la-
tainak szigorú betartásá ban és 
a zsidó különállás – a né pektől 
való elkülönülés – kon zekvens 
megőrzésében me rül ki.

„És elkülönítelek benne te-
ket a népektől, hogy az enyéim 
le gyetek” – mondja a Tóra. Böl-
cseink hozzáteszik: „Ha elkülö-
nültök a népektől – az enyém 
vagytok. Ha nem – akkor oda-
adlak Ne buchadnecárnak és 
tár sainak”! (Torát Kohánim 10.)

Zsidó híradó
Megjelent az Egység 129. száma

az identitásu-
kat az egyipto-
mi rabság ide-
jén. Ez az öltöz-
ködés, a saját 
nyelv és a név-
adási szoká-
sok. Ma, ami-

„A járvány életünk minden 
aspektusába beszivárgott, így 
természetes, hogy az Egység-
ben is sok cikk jelenik meg 
majd ezzel kapcsolatban” – 
mondta el kérdésünkre az új-
ság főszerkesztője, Steiner Zsó-
fia. – „Ugyanakkor nem sze-
retnénk, hogy csak ez hatá-
rozza meg a lapot a következő 
időszakban. Az embereknek 
a tájékozódás mellett szüksé-
ge van a normalitásra is, ezért 
a korábban meghatározott té-
máinkkal haladunk tovább. A 
most megjelenő 129. számban 
például a járvánnyal kapcso-
latos cikkek mellett a névadá-
si szokásokról is olvashatunk 
majd, háromrészes soroza-
tunk zárásaként. Ez a hármas 
egység Purimkor indult, és 
azt a három különleges dolgot 
mutatta be, ami megtartotta a 
zsidókat, hogy ne veszítsék el 

Esténként 
más-más 

előadókkal 
és 

témákkal
Kérdezd a rabbit!
Válás zsidó módra

A zsidó 
filozófia alapjai

A zsido.com Facebook-oldalán élőben.

„Szeresd felebarátodat, 
mint tenmagadat”

„Alacsony önértékelésű korunk-
ban,” a címben foglalt tórai uta-
sítás teljesítése talán sokaknak 
problémásnak tűnhet.

A kérdés jogos: hogyan is 
tel jesíthetném ezt a mindennél 
fontosabb parancsolatot, ha ma-
ga mat sem vagyok képes sze-
retni? Szeressem úgy a másikat, 
mint önmagam? Jaj annak, aki 
ilyen kiváltságban részesül!

Fenti kérdések és kétségek elég 
tisztán világítanak rá arra a szinte 
már axiomatikus igazságra, hogy 
a felebarátom iránti valós szeretet 
egyik szükséges előfeltétele, hogy 
magamat is képes legyek elfogad-
ni, szeretni és tisztelni.

A hatodik lubavicsi rebbe, 
Joszéf Jicchák Schneerson rab-
bi mondta, hogy a pletykálkodás 
tórai tilalma nemcsak a másokról 
való szóbeszédre vonatkozik, ha-
nem még a magunkkal kapcso-
latban tett negatív kijelentésekre 
is. Sőt, nem csak hogy nem be-
szélhetünk, de még csak nem is 
gondolhatunk magunkról rosz-
szat! Nem számít, milyen nega-
tív és káros dolgot tettem, attól 
még nem én magam leszek go-
nosz. A tetteink lehetnek helyte-
lenek, rosszak, sőt akár gonoszak 
is. Ezeket természetesen a legna-

gyobb igyekezettel el kell kerül-
ni, ugyanakkor nem szabad ösz-
szetéveszteni ezen cselekedete-
ket valódi lényünkkel. A tetteink 
rosszak, nem mi. Ha azt mondjuk 
ugyanis, hogy mi voltunk rosz-
szak, azzal mélyen magunkban 
egyfajta pecsétet nyomunk a ki-
mondott ítéletre, aminek érvény-
telenségéről később már nehéz 
lesz meggyőzni magunkat. Az 
utolsó ember, aki lemondhat ró-
lunk, azok mi magunk vagyunk. 
Bármit is mondjon környeze-
tünk, sose felejtsük el, hogy tette-
ink csak pillanatképet adnak ró-
lunk, de nem mondják meg, hogy 
kik vagyunk valójában. A legdrá-
gább isteni szikrát hordozzuk 
ma gunkban, és ahogy Isten felett 
sem ítélkezünk, úgy magunk fe-
lett sem tehetjük.

Csiszoljuk a tetteinket! Te-
gyünk jót és kerüljük a rosszat. 
És sose mondjunk le magunkról! 
Ahogy azt Hilél is mondta: „Ha 
én nem vagyok magamért, akkor 
ki van érettem?” (Az atyák bölcs 
tanításai 1:14.)

Szeresd hát tenmagadat, és 
szeresd felebarátodat!

Kovács Jichák rabbinövendék 
cikke Levi Avtzon írása nyomán.

kor egy rettentő csapás tart 
minket fogságban, különösen 
fontos, hogy, elődeink példá-
jából is tanulva, ne veszítsük 
kapcsolatunkat a gyökereink-
kel és a hitünkkel – vagyis az 
Örökkévalóval.” 

Mivel zsinagógáink, isko-
láink és közösségi tereink zár-
va tartanak és sokan nem jut-
nak hozzá a megszokott mó-
don az újsághoz, az EMIH ki-
bővített címlistára postázza 
az újságot, valamint hamaro-
san könnyen lapozható elekt-
ronikus formátumban is elér-
hető lesz. 
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Velem és a Rebbével történt

Fekete öv és fekete kalap

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Brooklynban, egy főleg zsidók 
lakta városrészben születtem, 
de 1967-ben, amikor 11 éves 
voltam, a Vermont államban 
fek vő South Royaltonba költöz-
tünk. Mi voltunk ott az egyetlen 
zsidó család, és az iskolakezdés 
után nem sokkal kiderült, hogy 
elég erős az antiszemitizmus a 
helyiek között. Gyakran váltam 
a gyerekek céltáblájává, és az 
is kola vezetése semmit sem tu-
dott tenni, hogy a verekedések-
nek útját állja. Hamar kiderült a 
szá momra, hogy meg kell tanul-
nom megvédeni magam. A szü-
leim beírattak egy karate-tanfo-
lyamra, melyet egy dél-koreai 
mester vezetett. Nagyon komo-
lyan vettem az edzéseket. Na-
ponta öt órán át gyakoroltam, 
a hét minden egyes napján. 18 
éves koromban megszereztem 
a fekete övet és számos győzel-
met tudhattam a magaménak. A 
gimnáziumi és egyetemi éveim 
alatt is folytattam az edzést és 
a versenyzést. Az volt a tervem, 
hogy kijutok az olimpiára.

Amikor a Vermonti Egye-
temre jártam, megismerkedtem 
Shmuel Hecht rabbival, aki a he-
lyi Chábád-központot vezette. 
Minden péntek este nála vacso-
ráztam. Fiselnek hívott, ahogy 
senki más rajta kívül. Mindig 
azt mondta: „Fisel, a rebecen 
na gyon finomat főzött neked, 
ké szített csirkeszárnyat is…” – 
hogy is tudtam volna visszauta-
sítani? Később meghívott a 
szom bat reggeli imára is a zsina-
gógába, ahová azután rendszere-
sen jártam.

1979-ben diplomáztam, majd  
Hecht rabbi biztatására a Crown 
Heightsban működő Ha dar Ha-
to rah jesivába iratkoztam be. 
A Chábád központját jellem-

ző mozgalmas élet nem kedve-
zett a tanulmányaimnak, így a 
Rebbe belegyezésével az izra-
eli Kfár Chábádban működő 
jesivába iratkoztam át. Ott elég 
sok nehézségbe ütköztem, mert 
nem tudtam se héberül, se ará-
miul. Ez utóbbi a Talmud tanu-
lásához elengedhetetlen. Egyál-
talán, semmit sem tudtam. Rá-
adásul teljesen egyedül voltam, 
távol az otthonomtól. Az első 
másfél évben rettenetesen szen-
vedtem, mind fizikailag, mind 
érzelmileg. 

Azonban három év alatt sem 
tudtam jelentősen előrehaladni 
az általános tanulmányi prog-
ramban, és már 25 éves voltam. 
1982 Peszáchján ezért vissza-
utaztam az Egyesült Államokba, 
és személyes találkozóra men-
tem a Rebbéhez. Élesen emlék-
szem erre az élményre. Úgy érez-
tem, mintha megállt volna az 
idő. Minden problémám meg-
oldódott.

Azt mondtam, hogy még 
nem dön töttem el, hogy Crown 
Heightsban maradok-e, vagy in - 
kább visszamegyek Kfár Chá-
bád ba, ahol még mindig a kezdő 
Talmud-csoportban tanultam.  

„Gondolt már arra, hogy lete-
gye a rabbivizsgát?” – kérdezte a 
Rebbe. Elmondtam, hogy a rab-
bik Kfár Chábádban azt tanácsol-
ták, hogy csak az esküvőm után 
kezdjek el a rabbivizsgára tanul-
ni. A Rebbe nem értett egyet ez-
zel. Azt javasolta, hogy most 
azonnal kezdjek bele. Bár még 
csak kezdő voltam és az alapok 
meg értésével is problémáim 
vol tak, a Rebbe hitt abban, hogy 
rab bi lehetek.

Édesanyám is elkísért a talál-
kozóra, aki – mint egy igazi jid-

dise máme – nem mulasztot-
ta el felvetni a házasság kérdé-
sét. Ezzel kapcsolatban a Rebbe 
azt mondta, térjek vissza Izrael-
be, ahol majd a már házas bará-
taim „találnak nekem egy meg-
felelő menyasszonyt … könnye-
dén, a dolgok természetes rend-
je szerint”.

Három héttel később egy há-
zas barátom váratlanul felhívott 
és közölte, hogy talált nekem egy 
menyasszonyt. Azt mondtam: 
„A Rebbe azt ígérte, hogy köny-
nyedén, természetes módon ta-
lálok majd rá a menyasszonyom-
ra, egy házas barátom segítsé-
gével. Most éppen ezt történik. 

Biztosan ő az igazi!”. És tényleg 
ő volt. Ma már 37 éve vagyunk 
há zasok. Hét gyermekünk és ti-
zennégy unokánk van.

A rabbivizsgára való felké-
szülés különö sen nehéz vállal-
kozásnak bi zo nyult. Két évbe 
telt, mire fel avattak rabbinak. 
Ezenfelül nem elégedtem meg a 
Chábád je sivában kiállított dip-
lomával, szerettem volna az izra-
eli Fő rabbinátuson is levizsgáz-
ni. Hosszas felkészülés után Dov 
Lior, Hevron főrabbija vizsgáz-
tatott le és a lehető legmagasabb 
értékelést adta.

A Rebbe biztatására egy ko-
lél ban folytattam a tanulmányai-
mat az elkövetkező tizenkét év-
ben. Ez idő alatt sikerült tal mud-
ta nári képesítést szereznem, 
továbbá rabbinikus bírósági ügy-
véd is lettem. Ezután könyve ket 
írtam, melyek a családi tisztaság 
és a szombat törvényeivel foglal-
koznak. Ma már számos nyelven 
elérhetőek ezek a könyvek a világ 
különböző országaiban.

Minden, amit az életben elér-
tem, a Rebbe előrelátásának kö-
szönhető. Amikor az alapokkal 
küzdöttem és senki sem hit ben-
nem, ő meglátta bennem a po-
tenciált. Meglátta bennem, amit 
senki más – még én magam sem. 
Az ő áldásával lett egy nagysze-
rű feleségem, családom és éle-
tem. Mindent neki köszönhetek.

Fishel Jacobs rabbi

Fishel Jacobs rabbi ismert előadó, szerző és tanácsadó 
a családi tisztaság témakörében. Korábban tisztként szolgált 

az izraeli hadseregben és rabbiként az izraeli börtönszolgálatnál. 
Az interjú 2014 májusában készült.

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 Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY THE BLACK BELT WITH 
THE BLACK HAT  
RABBI FISHEL JACOBS

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת בא, ג‘ שבט, תשע״ח
Erev Shabbat Parshat Bo, January 19, 2018

Iwas born Philip Jacobs, although I was better known 
as “Flip Jacobs” in the predominantly Jewish Brooklyn 
neighborhood where I grew up. But in 1967 — when 

I was 11 — we moved to South Royalton, Vermont, a 
hamlet with a population of only 900, where we were 
the only Jews in town. There was an undercurrent of 
anti-Semitism brewing there, and I got a bitter taste of it 
when I started school.
The school administration could not prevent the 
beatings I was routinely subjected to on and off school 
property, and it became painfully clear that I had to 
learn to defend myself. So my parents signed me up for 
karate classes with a South Korean master. From the 
beginning, I trained intensely — five hours a day, every 
day of the week. I got my black belt at age 18, and won 
many regional tournaments including the 1976 YMCA 
East Coast Black Belt Heavy Weight title. I spent my 
high school and college years training and competing in 
karate with the plan to eventually fight in the Olympics.
While I was attending the University of Vermont, I met 
Rabbi Shmuel Hecht, the Chabad emissary there, who 
immediately invited me to his house for Shabbat dinner 
and repeated that invitation every week. He called me 
Fishel, which nobody called me before. He would say, 
“Fishel, the Rebbetzin made great food for you, she made 
chicken wings for you…” How could I refuse? After a 
while, he also invited me to the synagogue on Saturday 
morning. So I started going there as well.
I graduated college in 1979 when, with Rabbi Hecht’s 
encouragement, I enrolled in the Hadar HaTorah yeshivah 
in Crown Heights. Of course, being so close to Chabad 
Headquarters, I saw the Rebbe every day when he came 
to pray Minchah. And I made of point of standing near 
him. I recall the Rebbe looking at me — straight into my 
eyes — and I believe that he must have been reading my 
soul. 
But, the bustling Chabad Headquarters was not the best 
place for me to submerge into my studies. With the 

Rebbe’s approval, I transferred to the yeshivah in Kfar 
Chabad, Israel. There it was also not easy for me. I didn’t 
know Hebrew or Aramaic, the language of the Talmud. 
Basically, I didn’t know anything.
I had begun a new life, far away, and alone. And for 
the first eighteen months I suffered horribly, both 
emotionally and physically. This was because I was 
undergoing training withdrawal. When one gets used to 
so much physical exertion, one becomes addicted to it. I 
needed to train every single day for three to four hours, 
but I couldn’t, because of the yeshivah schedule. I became 
extremely restless and wasn’t absorbing anything from 
my studies. 
Rabbi Moshe Naparstek, my spiritual mentor at the 
yeshivah, saw the problem, and he suggested that I start 
learning the Alter Rebbe’s Tanya by heart. “Engrave the 
holy letters inside yourself,” he said. That very night, I 
began dedicating four hours daily, beyond the regular 
yeshivah schedule, to that task. It proved to be a godsend 
because I channeled my years of karate discipline into 
learning Tanya verbatim. 
But, after three years I had still not progressed 
significantly in the general study program, and I was 
twenty-five years old already. At that point — this was 
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A lisztet tálba szitáljuk. Az 
élesztőt a cukorral a vízbe 
tesszük, elkeverjük és felfut-
tatjuk, majd a többi hozzáva-
lóval együtt a liszthez adjuk. 
Összedolgozzuk, alaposan 
meg gyúrjuk és megdagaszt-
juk a tésztát. Kiolajozott tál-
ban, letakarva két-két és fél 
órán át kelesztjük. A tésztát 
ezután kb. 25 darabra vágjuk, 
ha kisebb, és 10-12 darabra, 
ha nagyobb kifliket szeret-
nénk. A darabokat egyen-
ként meggömbölyítjük, majd 
sodrófával hosszúkás ová-
lis alakúra nyújtjuk, és végül 
mindegyiket feltekerjük. Sü-
tőpapírral bélelt sütőlapon, 
konyharuhával letakarva to-
vábbi egy órán át kelesztjük 
a kifliket, majd egy kis vízzel 
megkenjük minden kifli te-
tejét, és szezámmaggal meg-
szórjuk. 180 fokra előmelegí-
tett sütőben, nagyjából 15-17 
perc alatt készre sütjük őket.

Kóser konyha

Kovászos 
hot dog kifli

Izrael Állam függetlenségé-
nek 72. évfordulóját az or-
szág teljes kijárási tilalom-
ban ünnepelte. Az ilyenkor 
szokásos kertipartikon nép-
szerű étel a hot dog is.
párve, tojásmentes
1 kg liszt
másfél pohár langyos víz
5 ek. szárazélesztő
2 ek. cukor
½ pohár növényi olaj
4 ek. burgonyakeményítő
4 kk. só
¾ pohár aktív kovász
a tetejére: egy kevés víz és 
  szezámmag a megszóráshoz

Kérdezd a rabbit a koronavírus-járvány idején 

Tudjuk-e majd pótolni a kimaradt hetiszakaszokat? 1. rész 

Mivel nem járhatunk zsinagó-
gába és nem gyűlhetünk össze 
máshol sem imádkozni, a he-
tenként olvasandó tórai szaka-
szokkal sem tud a közösség ha-
ladni. Kérdés, hogy kell-e majd 
ezeket pótolnunk, amikor újra 
összegyűlhetünk imádkozni. 

A hetiszakaszok kialakítása
A bölcsek előírták, hogy egy év 
alatt kell felolvasnunk az egész 
Tórát (lásd Maimonidész, Az ima 
sza bályai 13:1.). Ehhez he ti sza ka-
szokra, párásákra bontották a 
szö veget.

A szakaszok a szökőév hosz-
szához vannak kialakítva, ami-
kor eggyel több hónap van az 
évben, ezért előfordul, hogy egy 
héten két szakaszt egyben olva-
sunk fel. Az idei, 5780. évben hét 
ilyen összevont hetiszakasz van 
(polgári dátum szerint: 2020. 
március 21., április 25., május 2. 
és 16., július 4. és 18., valamint 
szeptember 12.).

Ha elmarad az olvasás…
Tórát olvasni csak minjenben, 
tíz, bár micvó kort már elért zsi-
dó férfi jelenlétében lehet. Ha 
nincsenek elegen, elmarad az 
olvasás. Ilyen esetben minden-
kinek magának kell szombaton-
ként az adott szakaszt a nyom-
tatott chumásból (Mózes öt 
könyve) elolvasnia (Kcot hásulchán 
25:14. végén), de ez nem helyette-
síti az igazi felolvasást. 

Mit és hogyan pótolhatunk? 
– a Mágen Ávrahám vélemé-
nye
A Sulchán áruchban (OC 135:2. 
RöMÁ) azt olvassuk, hogy az 
elmaradt tóraolvasást pótolni 
kell. Eszerint, ha egy szomba-
tot kihagytak és nem olvastak 
a hetiszakaszt a közösségben, 

akkor a következő héten pótolni 
kell az akkor soron levő párásá-
val együtt. 

Azt mondja a Mágén Ávrahám 
(uo. 4.), hogy pótolni csak egy sza-
kaszt lehet legfeljebb, ahogy imá-
ból is csak egyet pótolunk, nem 
kettőt, (ha ugyanis véletlenül ki-
hagytuk a napi három imából 
valamelyiket, akkor a következő 
imánál pótolhatjuk. Ha több ima 
maradt ki, akkor csak a legutol-
sót pótoljuk úgy, hogy először el-
mondjuk az aktuális imát és utá-
na a kimaradtat – SÁ uo. 108:1.). 

Egy további alapelv, hogy 
olyan hetet, amikor kettős 
hetiszakaszt olvasunk, nem lehet 
pó tolni, mert akkor három pá-
rását kéne egyszerre olvasnunk, 
ami nem megengedett. Vagy-
is, ha elmaradt egy hetiszakasz, 
akkor azt a következő héten fel-
olvasva tulajdonképpen olyan, 
mintha kettős szakaszunk lenne 
azon a héten – ezért lehet egyet 
pótolni, de többet nem. 

Arra sincs lehetőség, hogy 
egy kettős hetiszakasz második 
felét pótoljuk a következő héten 
– hogy legalább az ne marad-
jon ki –, mivel ezeket az össze-
vont párásákat egynek tekintjük, 
ahogy azt a Mágén Ávrahám ki-
fejti.

További kitétel, hogy nem 
lehet a Biblia egyik könyvének 
utolsó szakaszát a másik könyv 
első szakaszával összevonni. De 
utóbbi kérdésben nincs kon-
szenzus a háláchikus irodalom-
ban, és van olyan vélemény, ami 
megengedi (MáHáRáM Sik res pon-
sum OC 335. fejezet).

A fenti elv alapján, miszerint 
a hetiszakasz pótlása hasonlít az 
ima pótlásához, ha egyik hétről 
át kell vinni a másikra egy sza-
kaszt, akkor először az aktuális 
hetiszakaszt kell felolvasni és az-

tán az előző hetit (Chánoch Kohén 
rabbi: Olát Kohén 4:6.). 

Mit és hogyan pótolhatunk? 
– Jichák ben Móse rabbi 

véleménye
Ez azonban nagyon furcsa meg-
oldás lenne, és az első forrás, 
ami elmaradt hetiszakaszok fel-
olvasásáról szól, nem is ezt az 
érvelést említi. Ez a vélemény 
a 13. századi bécsi Jichák ben 
Mose rabbitól származik. Több-
kötetes, hatalmas háláchikus 
összefoglaló munkájának, az 
Or záruának a szombati törvé-
nyekről szóló részében (45. fejezet, 
ídézi a Misná brurá uo. 8.) említ egy 
Kölnben történt esetet, amikor 
Eliezer ben Reb Simon rabbi 
zsinagógájában nem tudták be-
fejezni az Emor hetiszakaszt. A 
rabbi úgy döntött, a követke-
ző héten először felolvassák az 
Emor hetiszakaszt (3Mózes 21–24. 
fejezet) és utána térnek rá a Böhár 
sza kaszra (uo. 25:1–26:2.), ami az 
adott héten aktuális lenne. 

Érdekes módon ő egyáltalán 
nem beszél pótlásról, hanem a 
lemaradás behozásaként tekint a 
korábban elmaradt párásák fel-
olvasására, mivel azt mondja: a 
rendelet úgy szól, hogy sorrend-
ben kell végigolvasni a Tórát 
minden évben. Ha a múlt hetit 
nem olvastuk fel, nem tudjuk fel-
olvasni az e hetit, mert még nem 
tartunk ott. Ha ez így van, akkor 
természetes, hogy sorrendben 
kell olvasni a szakaszokat. Ér-
velését azzal támasztja alá, hogy 
ha az ünnep miatt kimarad egy 
szakasz, akkor is onnan folytat-
juk a következő héten, ahol ab-
bahagytuk.  

(folytatása következik)

Oberlander Báruch


