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Virtuális elődások
Hisznek-e a zsidók 

a lélekvándorlásban?
A kérdésről Oberlander Báruch 
rabbi, a Budapesti Ortodox Rab
binátus vezetője tart előadást má-
jus 17-én vasárnap, 19 órától, amit 
élőben lehet követni a Budapes
ti 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 felvonulás Budapesten május 12én (fotók: zsido.com)

Erre a Lág báOmerra biztosan emlékezni fogunk

Minden bizonnyal örökre emlé
kezetes lesz az idei Lág báOmer: 
még a karantén és a járványügyi 
intézkedések sem szegték ked
vét az ünneplőknek.

Az omerszámlálás időszaká
ban, az ókori Rabbi Akiva ta
nítványainak halála felett tartott 
részleges gyászt a számlálás 33. 
napján törjük meg, hiszen ek
kor torpant meg a kórság, mely 
huszonnégyezer tanítványt ra
gadott el. Szintén ezen a napon 
emlékszünk meg a járványt túl
élt egyik tanítvány, az isteni Rab
bi Simon bár Jocháj haláláról: a 
misztikus tanok mestere úgy 
ígérte, hogy aki ezen a napon ün
nepel, azért ő maga jár közben a 
Teremtőnél.

A Bét Menáchem Gyermek
oktatási Központba járó gyere
kek és más érdeklődők egy kü
lönleges ünnepségen vehettek 
részt, persze csak virtuálisan, a 
zoom alkalmazás segítségével. 
A másfél órás programba renge
teg játékot és aktivitást sűrítettek 

a szervezők. A résztvevők egy iz
raeli előadóművész és bábpart
nere segítségével ismerhették 
meg az ünnep történetét, szoká
sait. Zene, közös dalok és akti
vitásra buzdító feladatok segítet
tek a gyerekeknek abban, hogy 
a személyes találkozás hiányá
nak ellenére közösségben érez
hessék magukat, játsszanak, ne
vessenek és szórakozzanak. Ösz
szesen több mint 70 helyszínről 
csatlakoztak a programhoz – ez 
nagyjából 100 gyermeket jelent, 
hiszen egy készülékről sok he
lyen akár 45 testvér is figyelem
mel követte az eseményeket. 

A felnőttek és a közösség tagjai 
sem maradtak program nélkül. A 
koronavírusjárvány miatti karan
ténnak következtében az ilyenkor 
hagyományos tábortűz és buli el
maradt, azonban a szervezők igye
keztek kárpótolni mindenkit. 

Lág báOmer délutánján a 
Hősök terén gyülekezett majd’ 
száz autó, amelynek mindegyi
kére valamilyen pozitív üzene

tet hordozó óriásmatrica ke
rült. Az autók szép sorban, előre 
egyeztetett útvonalon vonultak 
végig a város legforgalmasabb 
részein, a hetedik kerülettől az 
Újlipótvárosig, nem kis érdeklő
dést kiválva a járókelőkből és az 
ablakokból bámészkodókból. Az 
autók rendezett és fegyelmezett 
sorokban vonultak, miközben 
a sort vezető autó utánfutójáról 
hászid zene szólt, melyet az ün
nep rövid ismertetése, valamint 
az egészségügyben dolgozóknak 
címzett köszönetnyilvánítások 
szakítottak meg. Az biztos, Bu
dapest ilyet még nem látott.

Az Óbudai Zsinagógához ér
kezve természetesen a finom fa
latok, az ilyenkor szokásos bar
becue csemegék sem marad
hattak el, ún. drivethru rend
szerben lehetett átvenni az előre 
elkészített csomagokat, hogy az
után a távolságtartás szabályait 
maximálisan betartva a kocsik
ban fogyasszák el az ünneplők 
ételeiket.
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Hetiszakasz
A hetedik

Szakaszunk – Böhár (3Mózes 
2526:2.) – a hetedik (Smitá) 
és ötvenedik (Jóbel) év sza
bályaival foglalkozik. Ahogy 
a hetedik nap – a szombat – 
pihenésre szolgál, ugyanúgy a 
hetedik évben pihentetni kell 
a földet; parlagon kell hagy
ni. Hétszer hét (vagyis) 49 év 
után jön a Jóbel év, amikor 
a földek visszakerülnek ere
deti tulajdonosuk birtokába. 
Ugyancsak a Jóbel (jubileum) 
évben szabadulnak azok a zsi
dó rabszolgák, akik a hetedik 
évben nem akartak szabad
lábra kerülni, hanem inkább 
gazdáiknál kívántak maradni. 
A szakasz utolsó verseiben új

fent figyelmeztet a Tóra a bál
ványimádás és a szombatsze
gés tilalmára.

Másik szakaszunk – Bö chu-
ko táj (3Mózes 26:327:34.) –, 
amely Mózes harmadik köny
vét fejezi be, összegzi az eddi
gieket. Választás elé állítja a né
pet. Ha hallgatnak az isteni szó
ra és betartják a Tóra parancso
latait, akkor minden jóban lesz 
részük, és az isteni kegyelem vi
gyázza lépteiket. Ha nem – ha 
elhagyják a Tórát és a bálvány
imádó, erkölcstelen népeket 
utánozzák –, akkor lépésről lé
pésre mennek tönkre és halad
nak a nemzeti és az egyéni sze
rencsétlenség felé.

Zsidó híradó
Digitális időkapszulát alapított a 

járványról az Izraeli Nemzeti Könyvtár
„A kóser bolt whatsappüze
netben igazolja vissza vásár
lóinak a maceszrendeléseket”.

„Töltse le a zsinagóga által 
kül dött posztert, mely a segítség
re szoruló embereket támogatá
sának lehetőségeit tünteti fel.”

A fenti digitális töredékek, 
más szóval efemerek a nap
jainkban zajló zsidó történe
lem dokumentumai, melyek 
a későbbi nemzedékek szá
mára sok információt szol
gáltatnak majd az életünkről. 
Ezek a mulandó szavatossá
gú töredékek hatalmas terüle
tet ölelnek fel: vallásjogi újítá
sokat vagy ezek elutasítását, a 
„social distancing”, vagyis a tá
volságtartás előírásainak meg
felelő közösségi programokat, 

Esténként 
más-más 

előadókkal 
és 

témákkal

A zsidó 
filozófia alapjai

A zsido.com Facebook-oldalán élőben.

a furcsa élethelyzetekre adott 
humoros válaszokat és a zsi
dó élet eseményeinek átala
kulásáról szóló feljegyzése
ket. Ezek megőrzésére jött lét
re az Izraeli Nemzeti Könyvtár 
„COVID19 Efemer Gyűjte
ménye”, mely egyfajta digitális 
időkapszulaként őrzi meg a ví
rus árnyékában eltelt hónapok 
jellegzetességeit.

Aki szívesen részt venne e 
kezdeményezésben, a követ
kező email címre küldhe ti a 
digitális efemereket: 

ephemera@nli.org.il

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

Technikai szám: 1287

Vasárnap: Hisznek-e a zsidók 
a lélekvándorlásban?
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

Jók vagyunk vagy rosszak?

Szerinted alapvetően milyenek 
az emberek? Alapvetően jók 
va gyunk, amit csak a környező 
tár sadalmi behatások rontanak 
el, vagy éppen ellenkezőleg: 
rossznak születtünk, s a társada
lom őrködése szükséges ahhoz, 
hogy ne állatiasodjunk el telje
sen?

A kérdés régi, és még mindig 
feloldásra vár. E heti, dupla Tó
raszakaszunkban olvashatjuk: 
„Ha a tör vényeim szerint jár
tok...” (3Mó zes 26:3.)

A Talmud magyarázza, hogy 
a fenti tórai paszukban a „ha” 
szót inkább Isten egyfajta óha
jaként kell értelmezzük, mintha 
csak azt mondaná: ha csak (bár
csak) törvényeim szerint járná
tok el...” A Tóravers tartalmá
nak további mélységet ad az a 
tény, hogy héberül a „törvényt” 
choknak mondjuk, ami szó sze
rint „vájatot”, „bevésődést” je
lent.

Egy rabbi egyszer azt tanítot
ta: „Minden egyes zsidó a Tóra 
egy betűje. A betűk azonban az 
idők folyamán megfakulhatnak. 
Szent kötelességünk, hogy az el
fakult betűket kijavítsuk, s Isten 
Tóráját ismét teljessé tegyük.

A hatodik lubavicsi Rebbe, 
vagy közismert nevén a Fried ri
ker Rebbe azonban vitába szállt 
fenti gondolattal, s azt mondta: 
„A zsidó identitását nem lehet egy 
pergamenre írt letörölhető tintá
hoz hasonlítani. Való igaz, hogy 
minden egyes zsidó egy betű Is
ten Tórájából, ezek a betűk azon
ban nem tintaként száradnak a 
pergamenen (és fakulnak az idő 
előrehaladtával), hanem kőbe 
vésettek. Bár néha előfordulhat, 
hogy a betűket elfedi és beszeny
nyezi a kő környezetéből rára
kodó por, mindazonáltal maga a 
kőbe vésett betű sértetlen marad, 
s annak alakja továbbra is eredeti 
formájában, teljes épségben őrző
dik meg. Ahhoz pedig, hogy azt is 
ismét teljes valójában lássuk, nem 
kell hogy kijavítsuk őket: csupán 
le kell porolnunk a felszínét, hogy 
a por alól ismét kiragyoghasson a 
Tóra betűje, s fénnyel áraszthassa 
el a környezetét.

Az ember eredendően nem 
szorul javításra, mivel esszenci
ájában jó. Csak le kell porolni lel
kéről a valódi tisztaságát és szép
ségét elfedő port.
Kovács Jichak rabbinövendék cikke 

Chana Weisberg írása nyomán.
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Velem és a Rebbével történt

Mi egy zsidó munkája?

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

A Londoni Egyetemen tanultam 
társadalmi antropológia szakon, 
és ennek keretében a világ szá
mos távoli sarkába jutottam el. 
Voltam Thaiföldön, Szingapúr
ban, Malajziában, Szumátrán, 
Jáván és Balin, ahol a helyi kul
túrákat és vallásokat tanulmá
nyoztam. Mindeközben lassan 
arra a megállapításra jutottam, 
hogy bizonyára létezik valami
lyen egyetemes igazság, és talán 
a zsidóságnak is köze lehet eh
hez. 

1971ben, miután visszatér
tem Indonéziából, megemlí
tettem ezt a problémámat egy 
barátomnak, aki azt javasolta, 
hogy ha meg szeretném ismer
ni a zsidóságot, akkor érdemes a 
Chábád Lubavics mozgalomhoz 
fordulni. „Ők kedvesebbek, mint 
a többiek” mondta.

Megfogadtam a tanácsát, és 
végül az izraeli Kfár Chábádban 
működő jesivában kötöttem ki. 
Ott sok hozzám hasonló útke
resővel találkoztam. Egy év
nyi örömteli és hatékony tanu
lás után azonban még maradtak 
kétségeim. Egyfelől, mint önál
ló és független személyiség, at
tól tartottam, hogy ha lubavicsi 
hászid válna belőlem, azzal fel
adnám az egyéniségemet. Úgy 
éreztem, hogy a lubavicsiak 
rendkívüli mértékben függnek 
a Rebbétől, és féltem, hogy ne
kem nehézséget okozna, hogy 
alávessem magam a Rebbe uta
sításainak.

Elhatároztam tehát, hogy 
magától a Rebbétől kérek ta
nácsot ez ügyben, ezért 1974 
Peszáchján felkerestem. Akkori
ban az volt a szokás, hogy a ta
lálkozó előtt írtunk egy levelet, 
melyben felsoroltuk a kérdésein
ket és kéréseinket, majd leadtuk 

a titkárságon. Így tettem én is, és 
egy öthat oldalas levelet írtam.

Emlékszem a pillanatra, ami
kor beléptem a Rebbéhez, aki az 
íróasztala mögött ült. Bár idege
sen léptem be, azonnal megnyu
godtam, mert a Rebbét egyfaj
ta atyai, meleg légkör vette kö
rül. Ezzel együtt azt is éreztem, 
hogy egy hatalmas személyiség 
társaságában vagyok. A Rebbe 
azonnal elővette a levelemet és 
elkezdte megválaszolni a kérdé
seimet. Ezek egyike az volt, hogy 
hány órát aludjak naponta. Ez ta

lán triviálisnak tűnik, de nekem 
fontos volt, mert tudni akartam, 
hogy miként osszam be a legjob
ban az időmet.

A Rebbe így felelt: „Eltérő, 
hogy kinek hány órányi alvásra 
van valóban szüksége. (…) Még 
ha nyolc óra alvásra is van szük
sége, továbbá másfél órára az ét
kezésekhez és még másfél órára a 
mindennapi ügyekre, még akkor 
is rengeteg ideje marad, hogy tó
ratudós váljon magából!” Fontos 
volt a számára az is, hogy odafi
gyeljek magamra, de az is, hogy 
ne pazaroljam az időmet.

Volt egy kérdésem, mely a dél
keletázsiai útjaimhoz kapcsoló
dott. Arrafelé sokan űzik a feke
te mágiát, és azt szerettem volna 
megtudni, hogy tartanom kelle 

attól, hogy valaki rontást helye
zett rám. A Rebbe teljes mérték
ben eloszlatta az aggodalmamat: 
„Sem a fekete, sem a fehér má
gia nincs tartós hatással senkire. 
De fontos lenne, hogy a Sulchán 
Áruchot, a zsidó törvénykódexet 
tanulmányozza”.

Végezetül a jövőmmel kap
csolatban kértem tanácsot. Bár 
már lediplomáztam, szerettem 
volna tanári képesítést is sze
rezni. Azt kérdeztem, hogy még 
mennyi időt töltsek a jesivában. 
A Rebbe rám mosolygott és így 

szólt: „Végezze el ezt a tanévet a 
jesivában, és utána szerezze meg 
a tanári képesítést”. Ezután egy 
érdekes megjegyzést tett: „Tud
nia kell, hogy ha egy olyan is
kolában kezd el tanítani, amely 
nem túl vallásos, még ha zsidó 
iskola is, akkor az emberek nem 
fogják tudni, hogy valójában 
mennyire vallásos is ön, és így 
talán nem olyan menyasszony
ra akad majd, amilyet valóban 
keres. Ha azonban egy ortodox 
iskolához szegődik, az emberek 
nagyobb valószínűséggel gon
dolják majd azt, hogy ön magas 
szinten tartja a vallást.”

Az eredeti tervem az volt, 
hogy egy nem vallásos iskolá
ban vállalok munkát, a Rebbe 
tanácsából azonban megértet

tem, hogy nem ez az én utam. 
Miután megszereztem a tanári 
képesítésemet, Manchester leg
vallásosabb iskolájában ajánlot
tak állást. Végül szinte az egész 
életemre ebben az iskolában ma
radtam – már több mint negy
ven évet töltöttem ott. A meny
asszonyomat is az iskolán ke
resztül ismertem meg, éppen 
ahogy a Rebbe mondta.

Amikor az első találkozó után 
kiléptem a Rebbe irodájából, 
nagy megkönnyebbülést érez
tem. Először is rájöttem, hogy 
nincs alapja a félelmemnek hogy 
hászidként a Rebbétől függjek. 
Világossá vált, hogy a Rebbe 
nem akarja elnyomni senki sze
mélyiségét. Tisztelettel fordult 
felém, elfogadta a múltamat, az 
érdeklődési körömet, saját ma
gamat. Úgy adott tanácsot, hogy 
nem kényszerített rám semmit.

A legnagyobb hatást az a mon
dat hagyta bennem, amit legelő
ször mondott a találkozón és 
melynek – úgy tűnt – semmi köze 
sem volt a kérdéseimhez. „Egy 
zsidó munkája az, hogy a népét 
erősítse”. Ez a mondat örökre ve
lem maradt. Ez volt a Rebbe út
mutatása ahhoz, hogy miként 
éljek hászidként. Szerinte a zsi
dó élet sokkal több, mint a sze
mélyes fejlődésre és a parancso
latok megtartására való törekvés. 
A legelső dolog, hogy a népünk, 
Izrael népének fizikai és szellemi 
jólétéért tevékenykedjünk.

Dovber Klein

Dovber Klein a Chinuch N’Orim Talmud Torah iskola tanára és a 
Chábád ifjúsági vezetője. Az interjú 2015 márciusában 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 THE JEWISH JOB  
DESCRIPTION 
DOVBER KLEIN

Generously
sponsored

by the

As a college student enrolled at the University of 
London, I majored in social anthropology. My 
studies played a major part in sparking my interest 

to travel to some remote parts of the world — Thailand, 
Singapore, Malaysia, Sumatra, Java and Bali — and 
become acquainted with their cultures and religions. 
Slowly I came around to thinking that there must be 
some kind of universal truth that I should be seeking, and 
Judaism should not be ruled out. This was repeatedly 
brought home to me when the natives in those distant 
places asked me about my religion and I wouldn’t know 
how to answer. 
In 1971, after returning from Indonesia, I confided my 
dilemma to a good friend of mine from Manchester 
who suggested that if I wanted to explore Judaism, then 
Chabad-Lubavitch would be a good place to start. “They 
are more cheerful than the rest,” he quipped.
I followed his advice and ended up enrolling in a Chabad 
yeshivah in Kfar Chabad, Israel. There I found many 
spiritual seekers like me, all interested in learning about 
the Jewish mystical tradition.
After a year of very enriching and inspiring studies, I still 
had a few concerns. One was that, being an independent 
person, I was worried that becoming a Chabad chasid 
meant abandoning my individuality. It seemed as if 

Chabad-Lubavitch people were very dependent on the 
Rebbe, and I was not sure that I could easily submit to the 
Rebbe’s directives.
The only way to resolve my doubts was to go and meet the 
Rebbe, which I did at Passover time in 1974. The procedure 
in those days was — in advance of the audience, to write a 
letter to the Rebbe outlining one’s concerns and requests, 
and hand it in to the Rebbe’s office. So this I did — I wrote 
a letter five or six pages long, explaining my background 
and listing my questions.
I recall walking into the Rebbe’s office — which seemed 
huge to me at the time — and seeing the Rebbe seated 
at his desk. Although I walked in feeling quite nervous, 
I immediately relaxed because the Rebbe had a warm 
fatherly air about him, and yet, at the same time, I felt 
that I was in the presence of somebody very great.  
He immediately took out my long letter and began 
answering my questions. 
One of these was how much sleep I should get per night. 
It might seem like a trivial question but it was important 
to me because I wanted precise advice how to allocate 
my time. 
The Rebbe’s answer was clear: “How much sleep one 
actually needs has to do with one’s individual constitution. 
Most people need between six and eight hours of sleep. 
Very few people can deal with less than six hours.  You 
can ask your doctor about this but you might need eight 
hours of sleep a night.”
And then the Rebbe started to do a little calculation, 
“Even if you need eight hours of sleep and then you need 
an hour-and-a-half each day for your meal times, and 
another hour-and-a-half for devorim beteilim [other things 
you must take care of], you still have plenty of time left 
over to become a Torah genius!” He wanted me to take 
care of myself while making sure not to waste time.
Another question I had asked was connected with my 
experiences in Southeast Asia, where I had met many 

ב“ה

ערב שבת פרשת יתרו, י״ז שבט, תשע״ח
Erev Shabbat Parshat Yitro, February 2, 2018
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

A páchoz a hozzávalókat 
összekeverjük, és a megmo
sott húst legalább egy órá
ra a pácba áztatjuk (jobb, 
ha a nyers húst felnőtt keze
li). Időnként megforgatjuk a 
húsokat a lében. A grillben a 
szenet felizzítjuk, és amikor 
már csak parázslik, rátesz
szük a húst. Nagyobb gyere
kek szívesen végzik ezt a fel
adatot, de természetesen oda 
kell figyelni a biztonságra. A 
húsokat mindkét oldalukon 
ropogósra sütjük, és salátá
val tálaljuk.

Kóser konyha

Grillezett csirkeszárny 
és csirkemell

Az Egység magazin 129. 
számában olyan recepteket 
mutatunk be, melyeket kis
gyerekekkel együtt is köny
nyen elkészíthetünk. Ezek 
egyike ez a grillezéshez 
ajánlott hús is.  

húsos
A páchoz:
½ pohár olívaolaj
1 citrom leve
Só, durvára darált bors, 
  ízlés szerint
6 gerezd fokhagyma 
  összetörve
csirkeszárnyak és 
  csirkemellek (utóbbi vékony 
  szeletekre vágva)

Kérdezd a rabbit!

Kell-e pótolni a kimaradt hetiszakaszokat? 3. rész
Válasz az olvasói kérdésekre

Az elmúlt két hétben megjelent 
írásunk kapcsán, melyben a jár-
vány miatt közösségben fel nem 
olvasott hetiszakaszok pótlásának 
kérdését tárgyaltuk, több olvasói 
kérdés is érkezett, melyek közül 
néhányra az alábbiakban ad vá-
laszt Oberlander Báruch rabbi. 

Miért nincs a helyzetre 
precedens?

Mitől új ez a helyzet? Azt gon-
dolnám, hogy voltak bőven hosz - 
szabb-rövidebb időszakok szá-
mos zsidó közösség történelmé-
ben, amikor veszélyes volt össze-
jönni, és nem olvastak szombaton 
Tó rát. Ekkor mit csináltak a ki-
maradt hetiszakaszokkal?
Valóban logikusnak tűnik, hogy  
legyen erre a helyzetre prece
dens, de a gyakorlatban, a ko
rábbi háláchikus irodalmat át
nézve, összesen egy ilyen esetet 
ta láltam, ahogy ez a cikkben 
sze repel is a pozsonyi rabbi 
mes teréről. (Itt szeretném egy
úttal kiigazítani magamat, a 
cikk első részében úgy szerepelt, 
hogy Nátán Ádler rabbi „furcsa 
szokásokat” akart bevezetni és 
emiatt űzték el Frankfurtból. Itt 
valójában arról van szó, hogy 
Ádler rabbi kabbalisztikus szo
kásokat szeretett volna bevezet
ni, aminek a frankfurti közösség 
– saját minhágjait védve – ellen
állt, ez okozott akkora feszült
séget, ami miatt végül elűzték 
a városból [lásd Jacob Katz: Háláchá 
vöKábálá 357–358. oldal].)

Fontos kérdés, hogy a holo
kauszt után hogyan zajlott ez, 
ám sehol nem találtam nyo
mát közösségi tóraolvasások so
rán a hetiszakaszok pótlásának. 
Mindössze egy forrásra hív

ta fel e figyelmemet mesterem, 
Gavriel Zinner rabbi. Mégpe
dig Hálberstam Jekutiel Jehuda 
rabbi, a kolozsváricánzi rebbe 
esetére, aki rögtön a haláltábor
ból való szabadulása után, mi
közben 40 fokos lázzal feküdt a 
kórházban, chumásból pótolta 
az elmaradt hetiszakaszokat (Lá-
pid és 1. kötet 266–267. oldal). Azon
ban nem a közösségi tóraolva
sást pótolta ezzel, hanem azt az 
előírást (Sulchán áruch OC 285:1.), 
hogy az embernek minden hé
ten át kell tanulmányoznia két
szer az adott hetiszakaszt erede
tiben és egyszer az Onkelosz féle 
arámi fordítást. 

Miért kell másként kezelni, 
ha tilos a közösségi ima?

Mi a különbség a kimaradt he ti-
szakaszok tekintetében aközött, 
hogy szabad közösségben imád-
kozni, de nem jön össze a min
jen, vagy ha nem szabad/veszé-
lyes közösségben imádkozni?
Ha kellene Tórát olvasni, de 
nem sikerült – például, mert 
nincs meg a tóraszekrény kul
csa, és ezért nem tudják kivenni 
a tekercset, hiába van minjen – 
akkor kell pótolni. Ezzel szem
ben egy vészhelyzetben, amikor 
nem szabad összegyűlni, fel va
gyunk mentve a tóraolvasás kö
telezettsége alól, így nem is kell 
pótolni (ezt a véleményt idézi 
Áser Weisz rabbi [Minchát Áser – 
Korona responsum 2. kiadás 33. fejezet, 
a SÁ JD 341:2. alapján]). 

Hogyan lehet egyszerre 
sok szakaszt elolvasni? 

Ha azt fogadnánk el, hogy le-
het több szakaszt pótolni, akkor 
prak tikusan hogyan lehet ezt 

meg oldani? Fel lehet-e osztani 
több felolvasó között?
Mindennapos dolog a zsinagógák
ban, hogy több olvasó között oszt
ják fel a hetiszakaszt, így ezt ebben 
az esetben is meg lehet tenni. 

Lehet-e kötelezni a közössé-
get, hogy hallgassák végig 

a hosszú felolvasást?
Ilyen hosszú olvasás több órát 
is igénybe vehet. A közösségnek 
a kérdést szigorúan vevő része 
el várhatja-e a többiektől, hogy 
ennyi ideig vegyenek részt a tóra-
olvasáson?
Ahogy írtam a cikkben: itt nem 
lehet kötelező olvasásról beszél
ni, csak lehetőségről. Így termé
szetesen nem lehet kötelezni a 
közösség minden tagját erre, és 
csak akkor lehet pótolni, ha min
denki szeretné és szívesen veszi. 

Áser Weisz rabbi (uo.) egy má
sik szempontot hoz fel a pótlás 
ellen: szerinte, mivel a veszély 
még mindig nem múlt el és ami
kor újra összegyűlünk, akkor is 
csak szigorú óvintézkedések 
mel lett tehetjük majd meg nem 
szabad hosszabbá tenni az imád
kozást a kötelezőnél. 

Mi történik, ha feloszlik 
a minjen emiatt?

Mivel a hetiszakaszokat sorban 
kell olvasni, fennáll a kockázata, 
hogy egy nagyon hosszú olvasás 
során néhányan elmennek és el-
fogy a minjen, mire az igazi ak-
tuális szakaszhoz érnek, ilyenkor 
mi a teendő?
Semmiképpen nem szabad pót
lásra szánni az időt, ha ezzel ve
szélyeztetjük az adott he tiszakasz 
felolvasását és a minjenben való 
ima további részét. 


