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Virtuális elődások
Mikor nyithatnak meg 

a zsinagógák?
Háláchikus állásfoglalás

A kérdésről Oberlander Báruch 
rabbi, a Budapesti Ortodox Rab
binátus vezetője tart előadást, 
május 10-én vasárnap, 19 órától, 
amit élőben lehet követni a Bu
dapesti Talmud Egylet és a zsido.
com Facebookoldalán. 
Myers Mendy rabbi: 
A tükör másik oldalán – a he ti sza- 
 kasz és tanulságai napjaink ban
A Cháj Galéria Facebookol da
lán, szerdánként 18:30tól
Feldman Mussie rebbecen: 
Közepesek a konyhában 
(csak nőknek!). A csoport Face
book zárt csoportjában. Belépési 
engedé lyért keressék Feldman reb
be cent. Szerdánként 20:30
Glitsenstein Chaim Saul rabbi: 
Napi dvár torá
Konferenciahívás 
a +36 1 987 6825ös 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 visszanézhető:
www.napitalmud.hu
Virtuális Vasvári zsinagóga
Mivel ezekben a napokban a zsi
nagógák zárva vannak, min den 
reg gel 8:30kor és 18:00kor virtuá
lis 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 szolgáltatás 
az Óbudai zsinagógá tól: Erdős Ju-
dit (06 30 222-1439 vagy emailen: 
koshercatering@zsido.com

Pékáru: tel.: (06 70) 946-4921; 
email: rendeles@koserpekseg.hu

Hús: www.koserhus.com 
A Dohány utcai Kóser Piac to
vábbra is a rendes nyitvatartási 
időben várja vásárlóit.Lág báomeri ünnepség 2019ben, Budapesten (fotó: Demecs Zsolt)

Miért pusztított járvány 
Akiva rabbi tanítványai között?

Egy világméretű járvány köze
pén vagyunk, amely – több tíz
ezer más áldozat mellett – elra
gadott megannyit generációnk 
legnagyobbjai közül: rabbikat és 
rebbeceneket, kiterjedt dinaszti
ák patriarcháit és matriarcháit, 
a holokauszt és a szovjet rezsim 
túlélőit, azokat, akik újraindí
tották a zsidó életet a háború és 
elnyomás pusztítása után. En
nek a világméretű járványnak 
a közepén számoljuk az omert, 
és közben gyászoljuk egy másik 
pusztító járvány halottait. 

A polgári időszámítás előtti 
első és második század forduló
ján élt a zsidó világ egyik legna
gyobb bölcse, Akiva rabbi, aki
nek i.e. 120ban 24 ezer tanítvá
nya halt meg egy járvány során. 

Akiva rabbinak – aki 40 éve
sen kezdte el a zsidó tanokat ta
nulmányozni, addig pásztor
ként dolgozott – a legfontosabb 
tanítása az egymás iránti szere

tet volt, tőle származik az ismert 
mondat: „Szeresd felebarátodat, 
mint magadat”. Mégis az ő tanít
ványai között tört ki pusztító jár
vány, azért, mert – ahogy bölcse
ink tanítják – nem szerették egy
mást kellőképpen. 

A Rebbe, Menáchem Men
del Schneerson rabbi, a lubavicsi 
haszidok hetedik vezetője azt 
tanította, hogy bár látszólag 
értheteltlen, hogy történhetett 
meg ez éppen Akiva rabbi tanít
ványaival, nincs itt semmi ellent
mondás. Mint mondta, bölcseink 
azt tanítják, hogy ahogy minden 
ember más és más külsővel ren
delkezik, úgy minden embernek 
más és más az elméje is. Ez pe
dig azt jelenti – tanította a Rebbe 
–, hogy mindannyian kicsit más
ként értelmezzük az általunk be
fogadott dolgokat és mind a ma
gunk felfogását hisszük tökéle
tesnek. Akiva rabbi tanítványai 
között éppen azért tört ki viszály

kodás, mert egymás iránti szere
tetüktől vezérelve megpróbálták 
meggyőzni társaikat a saját iga
zukról, hogy mindenki más is az 
általuk tökéletesnek vélt értelme
zést tegye magáévá. A céljuk ne
mes volt, ám mégis elpusztította 
a köztük lévő szeretetet. Az emi
att kitörő járvány pedig elpusztí
tott közülük 24 ezret…

Akiva rabbinak volt egy ta
nítványa, aki Lág báomer nap
ján hunyt el, azon a napon, ami
kor – sok évvel korábban – a ta
nítványok között vége szakadt 
a járványnak. Ő megtanult úgy 
szeretni, hogy közben tisztelet
ben tudta tartani a többi em
bert. Az ő emlékére és a járvány 
megszűnése feletti örömünk
ben tartunk nagy mulatságot az 
omerszámlálás 33. napján. Adja 
az Örökkévaló, hogy a minket 
sújtó járvány is véget érjen és 
mihamarabb együtt ünnepel
hessünk. 



2 2020. május 8.

Hetiszakasz
Izrael ünnepei

Szakaszunk – Emor (3Mó-
zes 21:124:23.) – a kohaniták 
„szolgálati szabályzatát” írja 
elő, részletezi, kik azok a ko
ha niták, akik a szolgálatot tel
jesítik és milyen testi hibák 
által válnak erre alkalmat
lan ná. Ehhez kapcsolódó
an az áldozati rend bizonyos 
ele meit szabályozza az Írás; 
meg határozza, mitől válik al
kalmatlanná egy állat áldozat 

ként történő felhasználásra.  
Végezetül a szakasz Izrael  
ünnepeit sorolja fel, elsőként  
a szombatot – ami a legfonto
sabb ünnep –, majd Peszáchtól 
kezdve Szukkotig a többi ün
nepet és azok főbb jellemzőit 
ismerteti. A fejezet – egy meg 
történt, sajnálatos eset kap
csán – az istenkáromlás bün
tetésének leírásával fejeződik 
be.

Zsidó híradó
Áttörés a koronavírus elleni 

küzdelemben
Az Izraeli Biológiai Kutató
intézet és a Védelmi Minisz
térium közös bejelentése sze
rint hatásos antitestet találtak 
a koronavírus ellen.

A bejelentés szerint az izra
eli Nesz Cionában működő in
tézmény kutatói olyan antites
tet találtak, amely különleges 
módon támadja meg a szak
nyelven SARSCoV2nek ne
vezett, új típusú koronavírust, 
és képes a fertőzött személy 
testében semlegesíteni azt.

A Smuel Sapira professzor 
által vezetett kutatócsoport 
befejezte az antitest fejleszté
si fázisát, bár nevet még nem 
adtak neki. Naftali Bennett iz
raeli védelmi miniszter az át
törés hírére a kutatóintézetbe 
látogatott, és kijelentette: „Ezt 
a csodálatos eredményt a kre
ativitás és a zsidó elme hozta 
létre. A teljes védelmi rendszer 
továbbra is élen jár a koronaví
rus elleni küzdelemben.”

Fontos hangsúlyozni, hogy 

Esténként 
más-más 

előadókkal 
és 

témákkal
Kérdezd a rabbit! A zsidó 

filozófia alapjai

A zsido.com Facebook-oldalán élőben.

a találmány nem a várva várt 
vakcina (melynek létrehozha
tóságával kapcsolatban egyre 
többen fogalmaznak meg ké
telyeket), hanem gyógyszer, 
mely nem a betegség egyes tü
neteit kezeli, hanem a vírust 
semlegesíti.

Az intézet megindította a 
szabadalmaztatási eljárást. A 
kutatócsoport tervei szerint a 
következő lépés az, hogy olyan 
nemzetközi vállalatokat talál
janak, melyek ipari mennyi
ségben képesek előállítani az 
antitestet. A Védelmi Minisz
térium feladata ebben a fázis
ban a felmerülő jogi kérdések 
orvoslása.

Omerszámlálás: 
a szabadság ösvénye

A Peszách és a Sávuot, azaz a 
sza badulás és a tóraadás ün
nepe közötti időszak az omer
számlálás ideje is egyben. 
Sá vuot ünnepére úgy is tekint
hetünk mint a szabadságba való 
kivonulás, Peszáchkor megkez
dett útjának végállomására. Ez 
a zsidó nép szempontjából is 
világos üzenetet hordoz magá
ban: Izrael nemzetté váláshoz a 
fizikai szabadulás csupán szük
séges feltétel volt, azonban még 
korántsem elégséges. A végső 
sza badulást a tóraadás esemé
nye jelentette. 

A Tóra célokat tűz ki az em
ber számára, s a micvák telje
sítése életünknek a máskülön
ben profánnak tűnő szegmen
seit is jelentéssel, spiritualitás
sal járja át, melyek által minden 
egyes tettünk kozmikus jelen
tőséggel bír. Maimonidész azt 
tanítja, hogy a világra minden 
egyes pillanatban úgy kell tekin
tenünk, mint ami pontos egyen
súlyban van a jó és a rossz között, 
s amelynek végső sorsát a mi kö
vetkező – akár jelentéktelennek 
tűnő – cselekedetünk tudja átbil
lenteni a megfelelő oldalra. 

Maimonidész tanításával 
össz hangban tehát a zsidó szá

mára a szabadság az elnyomás
ból való megváltást jelenti, de 
nem az önuralomnak vagy min
denféle kontrollnak az elveszté
sét. Peszáchkor azt ünnepeljük, 
hogy végre kiszabadulhattunk a 
fáraó rabigája alól, s fizikai sza
badságot kaptunk. Ez a szabad
ság azonban csak akkor teljese
dett ki, mikor megkaptuk a Tó
rát, s vele együtt azt a tudást, 
vagy ha úgy tetszik: lelki hasz
nálati utasítást, ami megtanítot
ta, hogy miként is sáfárkodjunk 
ezzel a hirtelen kapott, olykor 
ijesztő szabadsággal. 

Ebben áll az omer jelentősé
ge: ez az az út, ami a szabadság
hoz vezet. A valódi cél mindig 
az út maga, mivel a szabadság 
nem értelmezhető önmagában 
az odáig vezető út végigjárá
sa nélkül. A valódi szabadságot 
mindig nekünk kell kijárnunk 
saját magunknak. Ne spóroljuk 
meg ezt az időt! Számoljuk az 
omer napjait, és reméljük köz
ben, hogy most vetjük meg az 
alapjait a végső, teljes szabadu
lásunknak is!

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Zalman Posner rabbi írása 

nyomán.

MONDJUNK EGYÜTT KÖSZÖNETET!
Támogassa adója egyházi 1%-ával 
az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget!

Technikai szám: 1287

Vasárnap: Mikor nyithatnak meg a zsinagógák?
Hétfő: A koronavírus alatt megjelent 
rabbinikus irodalom ismertetése
Kedd: Hászid történetek és mesék
Szerda: Kérdezd a rabbit!
Csütörtök: Heti szakasz a Midrás 
és a Kabbala tükrében
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Velem és a Rebbével történt

A Szentföld építése

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

1987ben, három évvel azután, 
hogy az izraeli Áriel város polgár
mesterének választottak, New  
Yorkba utaztam, ahol alkalmam 
volt találkozni a Rebbével.

Élénken él bennem az a va
sárnap. A Rebbe dollárokat osz
togatott, hogy az embereket jó
tékonyságra buzdítsa, és hosszú 
sor kígyózott előtte. Mégis, ami
kor sorra kerültem, szakított rám 
né hány percet. Nagyon barátsá
gos volt. Amikor elmosolyodott, 
az egész arca fénylett, kék szeme 
pedig csodálatosan ragyogott.

Tíz hónappal korábban küld
tem neki egy levelet, melyben 
számos kérdést tettem fel az iz
raeli helyzettel kapcsolatban. 
Amikor azonban előtte álltam, 
mindenről megfeledkeztem. A 
Rebbe titkára, Leibel Groner 
rab bi mutatott be neki, és el
mondta, hogy én vagyok Áriel, 
a Somron fővárosának polgár
mestere. Mire a Rebbe így szólt: 
„Tudom, olvastam, amit írt.”

Én ugyan megfeledkeztem a 
sajt levelemről, ő azonban em
lékezett rá! Egy tíz hónappal 
korábban küldött levélre, mely 
után nyilván még levelek ezre
it kapta.

Annyira elszégyelltem ma
gam, hogy teljesen belevörösöd
tem. Ő azonban úgy tett, mint
ha nem történt volna semmi, és 
elkezdte megválaszolni a levél
ben feltett kérdéseimet. Úgy áll
tam ott, mint egy gyerek egy zse
ni előtt.

Ezt követően megkérdezte, 
hogy mi a helyzet Árielben. El
mondtam neki, hogy az ameri
kaiak a területek átadását szor
galmazzák az araboknak. A Reb
be erre így felelt: „Legyen erős! 
Egyetlen apró darabot se adja
nak át a földből! Izrael földjét 
Izrael népének kell megőrizni. 
Ez az ön feladata. Legyen erős, 
és építsen még többet!”

Ekkor elővettem egy légi 
 fel vé telt Árielről, és megmutat
tam neki, hogy hol szeretnénk 

még épít kezni. Ő ezt mond
ta: „Ne felejtse el, hogy Áriel a 
Szentély egyik neve, és ez a név 
különleges felelősséggel ruházza 
fel önt.”

Azt is megemlítettem neki, 
hogy magammal hoztam a vá
ros 3000 gyermekének üdvözle
tét is, de ő nem mondott köszö
netet, hanem így szólt: „Nem va
gyok elégedett!”

Meglepődtem, és csak any
nyit tudtam mondani: „Mit ért 
ez alatt?”

Így felelt: „Hatezer gyerek
nek kellene lennie. Még többet 
kell építenie!”

Idáig héberül folyt a társalgás, 
de a Rebbe hirtelen megkérdezte, 
hogy beszéleke jiddisül. Mond
tam, hogy értek egy keveset. Erre 
a Rebbe közölte, hogy a munkán
kat „árájngechápt” kell végez
nünk. Nem értettem, ez mit je
lent, ezért Groner rabbi fordított: 
Ragadjon meg mindent!

Még mindig nem volt vilá
gos. „Mit ragadjak meg?” – kér
deztem.

„Ragadjon meg minden lehe
tőséget! Annyit építsen, ameny
nyit csak lehet!

„De ki vásárolja majd meg a 
lakásokat?” – kérdeztem.

„Azon ne aggódjon, csak 
építsen! – jött a felelet. Így is tet
tem.

Amikor 1990ben az újravá
lasztásomért küzdöttem, ismét 
elmentem a Rebbéhez, hogy az 
áldását kérjem, és megkérdez

zem, hogy mit tanácsol a szov
jet zsidók Árielbe integrálásá
val kapcsolatban. Akkor éppen 
5 millió dollárt próbáltam ösz
szegyűjteni, hogy a nehéz hely
zetben lévő bevándorlókon se
gíteni tudjunk. „Legyen óva
tos ezzel kapcsolatban. Ne csak 
azt mondja, hogy segíteni kell a 
szegény orosz zsidókon, hanem 
mutasson rá valamire, ami a jó
módúaknak is hasznára válik. 
Ily módon a szovjet kormány 
nem veszi sértésnek, amit tesz, 
és nem állítanak akadályt a zsi
dók kivándorlása elé”  mondta 
a Rebbe.

Emellett azt is tanácsolta, 
hogy ne adjak interjúkat eb
ben az ügyben. Az amerikai lá
togatásom során megkaptam az 
„Amerikaiak a Biztonságos Iz
raelért” kitüntetést, és azt re
méltem, hogy ez segít majd az 
adománygyűjtésben is. Az ame
rikai média szeretett volna inter
jút készíteni velem, mint a leg
nagyobb, vitatott területen épült 
zsidó település vezetőjével, mi
közben a baloldaliak tüntetése
ken követelték, hogy az orosz 
zsidókat ne Júdea és Somron te
rületére költöztessék. A Rebbe 
azonban azt mondta: „Ne kelt
sen túl nagy zajt”. Így tehát, mi
közben a riporterek kérdéseire 
válaszoltam, nagyon ügyeltem, 
hogy semmivel se sértsem meg 
a szovjet kormányt.

Ahhoz is a Rebbe áldását kér
tem, hogy építhessünk egy nagy 

zsi nagógát, egy tóraközpon
tot Árielben, ahol az askenázi, 
a szfárádi és a jemeni zsidók 
együtt, egy tető alatt imádkoz
hatnának. Megadta az áldását, 
de hozzáfűzte: „Minden csoport 
imádkozzon külön, mert mind
egyiküknek megvan a maga ha
gyománya”.

Én ettől függetlenül kitartot
tam az eredeti elképzelésem 
mel lett, hogy a zsidó testvérisé
get hangsúlyozzuk, de végül 
nem jártam sikerrel. Más pró
bálkozásaimat azonban siker ko
ronázta, a Rebbe áldásának kö
szönhetően.

Emlékszem, egyszer azt 
mond tam a Rebbének, hogy 
nem vagyok vallásos zsidó. Ő 
nem értett egyet ezzel. „Ön vallá
sos, mert Izrael földjét építi” – fe
lelte.

Árielt 1978ban alapították 
negyven család részvételével egy 
kopár hegytetőn. Most, 2001
ben, mindössze 22 év elteltével, 
már 4000 család lakik itt, műkö
dik egy egyetem, ahol több mint 
hatezer diák tanul, létrehoztunk 
egy ipari parkot, ahol ezernél is 
több üzem működik és évi fél
milliárd dollár értékben expor
tálja a termékeit.

Azt hiszem, teljesítettem a 
Rebbe kérését. „Árájngechápt – 
meg kell ragadni minden lehe
tőséget”.

A Rebbe tudta, hogy minél 
több zsidó költözik Izraelbe, an
nál több erőre és képességre te
szünk szert, mint nemzet. Ez 
tartja meg Izraelt zsidó állam
nak mindörökre.

Ron Máchmán

Ron Máchmán (19422013) 28 éven keresztül állt Áriel élén. 
Az interjú 2001 januárjában 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 Shabbat table

HERE’S 
my 

STORY BUILDING THE  
HOLY LAND 
MR. RON NACHMAN

Generously
sponsored

by the

In 1987 — about three years after I had been 
elected mayor of Ariel, Israel — I visited New 
York, and I had the privilege of meeting the Rebbe 

for the first time. 
I vividly recall that it was Sunday when the Rebbe 
was giving away dollars for charity and thousands 
of people were standing in line. Yet, when I 
reached the Rebbe, he stopped to talk to me for 
a few minutes. He was very friendly and, when 
he smiled, there was a light on his face and his 
amazing blue eyes were shining.
Some ten months before this I had sent him a letter 
in which I raised various issues that concerned me 
in Israel. But when I stood before the Rebbe, I had 
forgotten all about it. His secretary, Rabbi Leibel 
Groner, introduced me as the mayor of Ariel, the 
capital of Samaria, and immediately the Rebbe 
said, “Yes, I read what you wrote.”
I had forgotten my own letter but he remembered 
it — a letter from ten months before — among 
thousands of letters he received since then!
I was so embarrassed that the blood just drained 
from my face. But he acted as if nothing had 
happened; he just proceeded to address the issues 
that I had raised in that letter, while I stood there 
like a child in front of a genius.
Then he asked me how things were coming along 
in Ariel, and I said that there was a lot of American 
pressure to give up control over the territories to 
the Arabs. To this the Rebbe said, “Be strong. Don’t 
give up even a piece of land. You need to keep the 
Land of Israel for the people of Israel. That is your 

role. You have to be strong and you have to build 
more.”
I took that opportunity to present him with an aerial 
photo of Ariel, and I showed him where we would 
like to build. He said, “You have to remember, that 
Ariel is also another name for the Temple, and with 
that name you have a special responsibility.”
During that meeting I also said to him that I had 
brought regards of three thousand children of 
Ariel, but instead of thanking me, he said, “I’m not 
satisfied.” 
I was taken aback. All I could do is ask, “What do 
you mean?” 
He said, “It should be six thousand children.” And 
again he said, “You have to build more.”
Up to that point, we had been speaking Hebrew, 
but suddenly he asked me, “Do you speak 
Yiddish?” When I answered that I understand a 
little Yiddish, he told me that our activities should 
be “Arayngechapt!”

ב“ה

ערב שבת פרשת בשלח, י‘ שבט, תשע״ח
Erev Shabbat Parshat Beshalach, January 26, 2018
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

A hozzávalókat nagy tálba 
töltjük és simára keverjük. 
Formákba töltjük, és 180 
fokos sütőben 20 perc alatt 
készre sütjük. A tartókat 
csak félig töltjük meg a ke
verékkel, mert sütés közben 
megemelkednek. Míg a sü
temények sülnek, vízgőz fö
lött megolvasztunk két tábla 
csokoládét (ezt mindenkép
pen érdemes felnőttnek vé
geznie), majd kis tálkákba 
töltjük. Az asztalra, szintén 
kis tálkákba, előkészítjük a 
díszítést: színes cukorkákat, 
porcukrot, csoki darabokat 
stb. A gyerekek az elkészült 
süteményekre kenik a cso
koládét, és erre ragasztják a 
díszeket. A végén minden 
gyerek egyegy csillagszórót 
kap, amit a sütemény köze
pébe tűzhet.

Kóser konyha

Kakaós 
muffinok

Az Egység magazin 129. 
szá mában olyan recepteket 
mu tatunk be, melyeket kis
gyerekekkel együtt is köny
nyen elkészíthetünk. Ezek 
egyike ez a muffin recept. 

párve
2 pohár liszt
1 csomag sütőpor
másfél pohár cukor
4 ek. kakaó
3 tojás
1 pohár olaj
1 pohár forró víz
2 tábla párve (ét)csokoládé
cukorkák, porcukor, csoki 
chips stb. a díszítéshez

Kérdezd a rabbit a koronavírus-járvány idején 

Tudjuk-e majd pótolni a kimaradt hetiszakaszokat? 2. rész 

Előző számunkban áttekin tet
tünk két véleményt a heti sza
ka szok pótlásával kapcsolatban. 
Bár még sajnos nem aktuális 
a kérdés, hiszen továbbra sem 
gyűlhetünk össze Tórát olvasni, 
az előzetes háláchikus vita még 
mindig folyik róla. Ez a rabbik 
döntésétől függetlenül azért is 
különleges, mert az a folyamat, 
aminek máskor csak a végered
ményét észleljük évszázadok, 
vagy akár évezredek távlatából, 
most a szemünk előtt zajlik.

A hetiszakaszok felosztása
Minden hetiszakasz fel van 
osztva hét részre, hét ember 
számára, ezeket alijáknak hív
juk. Ha két hetiszakasz van egy
szerre, akkor azt egy egységként 
kezeljük, és ugyanúgy hét részre 
osztva olvassuk fel, mintha csak 
egy lenne. 

Felmerül a kérdés, hogyan 
osztjuk fel az elmaradt párását 
a felolvasásakor. Ehhez azt kell 
vizsgálnunk, hogyan tekintünk 
a felolvasásra: egyben, mint ket
tős szakaszra, vagy különkü
lön, mint múlt hetire és e heti
re. Egy vélemény szerint, ha pót
lás miatt olvasunk két szakaszt, 
akkor ugyanígy járunk el, mint 
egy kettős párásánál, és a negye
dik embernél kapcsoljuk össze a 
kettőt (Sááré Efrájim uo. 9.). Más vé
lemény szerint az elsőként felhí
vott embernek (vagyis, ha van je
len, akkor a kohénnak) felolvas
suk az egész előző heti szakaszt, 
majd az aktuális szakasz első ré
szét, mert így mind a hét em
bernek olvastunk az erre a hét
re rendelt párásából (Káf háChájim 
a SÁ-hoz 135:5. végén). 

Hány szakaszt olvashatunk?
Ha pótlásként tekintünk az el
maradt szakaszok felolvasására, 
akkor a Mágen Ávrahám és má
sok véleménye szerint nem lehet 

kettőnél több szakaszt felolvas
ni, az elmaradt szakaszok – ese
tünkben soksok hétnyi párásá 
– kimarad. 

Jichák ben Móse rabbi, az Or 
záruá véleményét követve – ami 
szerint nem pótolunk, hanem 
behozzuk a lemaradásunkat – 
nem létezik olyan, hogy egy sza
kaszt kihagyunk, folyamatosan 
olvasunk. Eszerint tehát lehet 
több párását is olvasni egyszerre.

Sík Mózes (1807–1879) husz ti 
rabbi MáHáRáM Sik res ponsum 
könyvében (uo.) idézi mes terét, 
SzoférSchreiber Mózes (1762–
1839) pozsonyi rabbit, a Chátám 
Szofért, aki a saját mesteréről, 
Nátán Ádler rabbiról (1741–
1800), a nagy tudású frankfurti 
kabbalistáról megemlítette, hogy 
egy alkalommal sok hetiszakaszt 
olvasott fel egyszerre. 

A kérdés még nem dőlt el…
A rabbinikus vita a kérdésről 
még zajlik. 

Először az a kérdés, hogy a mi 
esetünkben egyáltalán kelle pó
tolni, hisz a RöMÁ megfogalma
zása alapján, ha azért nem olvas
tak, mert nem jött össze minjen, 
akkor nincs szükség a pótlásra, 
mivel a Tóra felolvasása közös
ségi feladat (Sááré Efrájim uo. 39.). 
Mesterem, Gávriel Zinner rab

bi szerint ez vonatkozik a mos
tani helyzetre is, emiatt nem lesz 
szükség az elmaradt párásák fel
olvasására utólag.

Ha azonban úgy vesszük, 
hogy a járvány miatti elmaradást 
pótolni kell, akkor az a kérdés, 
hogy hány hetiszakaszt olvas
sunk fel pótlásként, egyet vagy 
többet. Én azt gondolom, hogy 
a Chátám Szofér által tanúsított 
történet szerint lehetőség lesz 
több kimaradt szakasz pótlására. 

Ugyanakkor azt is tudni kell, 
hogy az izoláció heteiben elér
tünk a második könyv végére, és 
már a harmadikban járunk, így 
arról is döntést kell majd hozni, 
hogy a Smot elmaradt szakaszai
val mi fog történni. Ahogy az is 
kérdés, mi lesz az eljárás akkor, 
ha, ne adj Isten, a járvány ide
je alatt fejezzük be a harmadik 
könyvet, és át kell már térnünk a 
negyedik könyvre is. Mivel arra 
a kérdésre, hogy Ádler rabbi 
több könyvből pótolte egyszer
re, nem tér ki a MáHáRáM Sik, 
ebben nem alapozhatunk erre az 
esetre. 

Adja az Örökkévaló, hogy mi  
hamarabb elmúljon a fejünk fö
lül a veszély, és visszatérhessünk 
zsinagógáinkba a közös imádsá
gainkhoz.  

Oberlander Báruch


