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Virtuális bét midrás

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 zárt 
Face book-csoportjában. 
Belépési engedé lyért keressék 
Feldman reb be cent. 
Szerdánként 20:30
Glitsenstein 
Chaim Saul rabbi: 
Napi dvár torá. 
Konferenciahívás 
a +36 1 987 6825-ös 
telefonszámon. Kód: 901244 
Vasárnaptól csütörtökig 18:00
Napi Talmud Dáf jomi
Hétköznap reggelente 7:30
Szombaton és vasárnap 
  21:00 után

Élőben: Köves Slomó 
Face book-oldalán, 

utólag visszanézhető:
www.napitalmud.hu

Elhunyt Medgyesi Tibor
Június 5-én elhunyt Medgyesi 
Tibor, reb Chájim Mose Aviezer. 
A budapesti zsidóság egyik Tó-
ra-oszlopa volt, aki naponként 
járt imádkozni és reggelen-
te Talmudot tanulni. Egyaránt 
oszlopos tagja volt az Óbudai 
és Frankel Leó úti zsinagógá-
nak, de rendszeresen megfor-
dult a Budavári imaházban és 
szívesen látott tanulótárs volt a 
Kazinczy utcai bét-midrásban 
is. 

Temetésére vasárnap ke-
rült sor. 

Emlékéből fakadjon áldás!

Júliusban indul a legjobb gyerektábor Óbudán!
Idén nyáron is megrendezésre 
kerül a SUN&FUN napközis tá-
bor, méghozzá kibővített korosz-
tállyal és új helyszínen. A foglal-
kozások igényesek, változatosak, 
illetve minden korosztály számá-
ra egyedileg összeállított prog-
ramtervvel várják a gyerekeket 
a szervezők, hat héten keresztül.

Július 20-án indul az új SUN 
& FUN & JUNIOR tábor a Mai-
mo nidész Gimnáziumban, aho-
vá – új nevéből is adódóan – 
már a tipegő korcsoportból is 
re gisztrálhatnak gyereket, 2-13 
éves korig. 

A figyelmesen összeállított 
programok kialakításához Kö-
ves Dvora, a tábor egyik vezetője 
adta a támpontokat. „Az elmúlt 
időszakban nagy tapasztalatra 
tettem szert abban, hogyan le-
het praktikusan beosztani a gye-
rekek idejét – ezt a tudásomat 
szeretném adaptálni a táborban, 
és segíteni Rapi-Legény Zsuzsi és 

Tuna Judit munkáját. Olyan tá-
bort tervezünk, amelyben a gye-
rekek jól érzik magukat, élmé-
nyekkel töltődnek fel és ezeken 
keresztül tanulnak és fejlődnek.” 

A gyerekek korosztályos bon-
tásban gyűjthetnek felejthetet-
len élményeket, miközben szó-
rakozva tanulhatnak és külön-
böző készségfejlesztő és ügyes-
ségi feladatokat oldhatnak meg. 
Egy kis ízelítő a programok kö-
zül: kutya-gyerek kommuniká-
ció, bábszínház, mesés gyerekjó-
ga, úszás (kizárólag a tábor tagjai 
számára megnyitott és alaposan 
fertőtlenített uszodában), ki-
rándulás saját autóbusszal, kéz-
műveskedés, zenés angol- és hé-
beróra, ismerkedés a hangsze-
rekkel és rengeteg szabadban 
töltött idő várja a táborozókat. 

Az iskola udvarán egy igazi 
játszóteret alakítanak ki a tábor 
idejére, lesz pancsoló medence a 
legkisebbek részére, homokozó, 

óriási trambulin, csúszda, vár és 
hinta is. 

A tábor bármelyik hetéhez le-
het csatlakozni, egy tetszőleges 
hét ára 50.000 forint, a teljes tá-
bor (6 hét) pedig 180.000 forint-
ba kerül egy gyermeknek. A test-
vérek tíz százalék kedvezményt 
kapnak a tábor árából. 

„Folyamatosan várjuk a je-
lentkezéseket, de a különleges 
helyzet miatt arra kérjük a szü-
lőket, hogy mielőbb regisztrál-
janak, hogy fel tudjunk készülni 
minden gyermekre” – tette hoz-
zá Tuna Judit. 

A tábort a jár ványügyi előírá-
sok szigorú be tartásával való-
sítják meg, erről és a részletes 
programról továb bi informá-
ciót kérni, illetve jelentkezni a 
sunandfun@zsido.com email cí-
men lehet, a levél tár gyában fel 
kell tüntetni, hogy hány éves a 
gyerek, akit regisztrálni szeretne. 
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Hetiszakasz
Az első szánhedrin

Szakaszunk – Böháálotchá 
(4Mó zes 8:1–12:16.) – a Szen-
tély  beli Menóra napi meg-
gyújtásával kezdődik, majd 
a leviták felavatásával foly ta - 
tódik. A sivatagi vándorlás 
módozatai kö vetkeznek; mi-
kor utaztak, mikor táboroz-
tak le és milyen jelek alap-
ján (kürtszó), a vonulás for-
mációja, a négy zászlóalj és a  
törzsek zászlai. A szakasz má - 

sodik felében a zúgolódók és 
a húst követelők zendülése a 
té ma, majd jön a fürj nagy 
tö  megekben, és a nép annyit  
eszik belőle, hogy az orrán 
jön ki. Hetven ember lesz ki-
vá laszt va a Mózes mellett mű - 
ködő tanácsadó testületbe 
(az első Synhedrion); az utol-
só fejezetben Áron és Mirjam 
ki beszélik Mózest, és Mirjam 
pél dás büntetést kap.

Zsidó híradó
Újra kinyithatnak a budapesti 

lubavicsi zsinagógák
Örömteli hírt olvashattunk 
kedden a zsido.com interne-
tes portálon: megnyitnak az 
EMIH zsinagógái. Oberlander 
Báruch rabbi, a Budapesti Or-
todox Rabbinátus és a magyar-
országi Chábád mozgalom ve-
zetője által jegyzett állásfogla-
lás az alábbiakról tájékoztatta 
az olvasókat: 

„Tegnap volt három hete, 
hogy Budapesten is feloldot-
ták a koronavírus miatt beve-
zetett korlátozásokat, és im-
már tizenegy napja annak, 
hogy a közösségi imádkozást 
szabadtéren, a Dohány utcai 
iskolánk udvarán újrakezdtük. 
Hála Istennek azóta sem rob-
bant be a járvány, és ezzel be-
bizonyosodott, hogy a közös-
ségi imádkozás nem számít 
veszélyesnek. Nyugodt szívvel 
kimondhatjuk, hogy a zsina-
gógákat újra meg lehet nyitni, 

és visszatérhetünk a közösségi 
imákhoz zárt téren is. 

A háláchikus állásfoglalá-
sokat szem előtt tartva és Fa-
lus András immunológus pro-
fesszor véleményére támasz-
kodva, arra kérem a zsinagó-
gába érkezőket, hogy 

1. viseljenek maszkot, mi-
vel a maszk és a kellő távolság 
megtartása a két legfontosabb 
védőfelszerelésünk zárt téren. 

2. Emellett a fertőtlenítés el-
engedhetetlen, figyeljenek rá,  
hogy a kezüket érkezéskor és  
távozáskor is megfelelően 
meg tisztítsák. 

3. Az idősebb korosztály 
azon tagjai, akik nem tartoz-
nak a kiemelt kockázatú cso-
portba, a fentiek betartásával 
nyugodtan részt vehetnek a 
közösségi imában.”

A pontos imaidőket lásd lent. 

Mózes, a szánhedrin és a nép

Hetiszakaszunkban a zsidó né-
pen belül drámai változások 
zajlanak. Az eddig a vezetői fel-
adatokat egyedül ellátó Mózes 
megválik addigi hatóköre kizá-
rólagosságától.

Az esemény hátterében a zsi-
dó nép egyre szélesebb köreiből 
kibukó elégedetlenség volt. „Mi-
ért a mannával kell jóllaknunk? 
Egyiptomban még húst ettünk!,” 
mondták. Ezt követően a Tóra 
egy drámai kifakadásról tudósít 
bennünket, melyben Mózes köz-
li az Örökkévalóval hogy ennyi, 
nem bírja tovább, ez már számá-
ra is túl sok. Isten válaszul elren-
deli, hogy gyűjtsön maga köré 
hetven bölcset, és álljon velük 
a Szentélyhez. Ezt követően az 
Örökkévaló Mózes „lelkének egy 
részét” a bölcsekre ruházta, ezzel 
levéve válláról az egyszemélyi ve-
zetéssel járó felelősség súlyából.

Iménti eseménnyel kapcso-
latban tanakodtak a zsidó böl-
csek, hogy a „lélek átruházásá-
val” járó aktus vajon nem kiseb-
bítette-e Mózest mint zsidó ve-
zetőt. 

Rási magyarázza (a 3Mózes 
11:17-hez), hogy Mózes „olyan 
volt, mint egy gyertya a gyertya-
tartóban, amiről más gyertyákat 

is lángra lehetett lobbantani”. En-
nek fényében tehát, még ha má-
sok csak a mózesi tűzről is voltak 
képesek magukat lángra lobban-
tani – tehát Mózes személyéből 
tudtak töltekezni –, az még nem 
kellett szükségszerűen, hogy 
Mó zes vezetői alakját kisebbítse.

A lubavicsi Rebbe tanítja, 
hogy Rási magyarázata valójá-
ban nem csak a szánhedrinről 
beszél, mikor azt fejtegeti, hogy 
Mózes lángjából vettek. Rási úgy 
fogalmaz, hogy mindnyájan tőle 
kapták a lángot, azaz nem csak 
a szánhedrin testülete, hanem 
valamennyi zsidó, mind a mai 
napig. Bár a tórai törvényeket a 
rabbik mindenkori láncolata ér-
telmezi és szedi rendbe, azoknak 
az egyénre vonatkozó tanításait, 
mélységeit nekünk, az egyes em-
bereknek kell feltárnunk. 

A Tóra mindnyájunknak kö-
zös öröksége, de még több is an-
nál. Egy materiális örökségről 
az ember lemondhat, a Tóráról 
azonban nem. S ahogy mi nem 
mondunk le a Tóráról, Isten sem 
fog lemondani rólunk. 

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Tali Loewnthal írása 

nyomán

Imaidők a következő hétre (június 13-19.):
Talmud Egylet 

– Sász Chevra Zsinagóga 
(VI., Vasvári Pál u. 5.)

Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  20.15 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  20.30 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 18.30 A kémek: nem volt szabad megmon-
dani az igazat? (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus

A járványhelyzetre való tekintettel a Kiduson 
előrecsomagolt süteményt szolgálunk fel.

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 9.15 Hetiszakasz  
a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Hétfő-péntek: 
  6.30 Reggeli ima
  7.30 Dáf hájomi 
  (napi Talmudtanulás)
Péntek: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Budavári 
Zsinagóga 

(I., Táncsics M. u. 26.)
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (téma: Hinni tanulni) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Péntek: 18.30 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi 
  előadá sa; 
  19.30 Szombat-
  fogadás, majd Kidus

Zsilip Zsinagóga 
(XIII., Újpesti rakpart 1.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 18.00 Tanulás
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus

Cháj Galéria
(Szentendre, Pátriárka u. 6.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (Tánjá) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 19.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus



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 A BABY WITH A 
GOOD HEART
MRS. GILA LILIAN

Generously
sponsored

by the

Rabbi Mendel and Mashi Lipskar, the Chabad 
emissaries whom the Rebbe sent to South Africa 
in 1972, were instrumental in my becoming 

Torah observant. After a time, they suggested that 
I would benefit from learning at Machon Chana in 
Crown Heights. I took their advice, and it proved to 
be an amazing experience that lasted two years. The 
highlight was developing a sense of closeness to the 
Rebbe. Though I never had a chance to meet him in 
a personal audience, I attended all his farbrengens 
(public addresses) and wrote to him often.
In the midst of my studies I returned to South Africa 
to visit my family. As I was making travel plans to 
go back to Crown Heights, my brother urged me 
to make the trip via Israel. He had spent time in 
Kfar Chabad there and felt that it may be a good 
place for me to find my marriage match. I was not 
convinced, so I wrote to the Rebbe to ask his advice. 
In my letter I said that I didn’t want to go to Israel 
and would only go if I knew that I would meet my 
beshert, true partner, there. In response, the Rebbe 
underlined the word beshert and wrote next to it 
“nachon,” meaning “correct.”

So I went to Kfar Chabad, and that’s where I met 
my husband, a yeshivah student from Australia. We 
were married in South Africa in December of 1977, 
after which we returned for a time to Kfar Chabad, 
as the Rebbe had given my husband a blessing to 
continue his Torah study in a kollel for married men.
Fast forward to my third pregnancy, as this is the 
story that I would like to relate here.
I was approximately six months pregnant with 
my son Danny when, after a routine exam, the 
doctor said to me: “I’m sorry to tell you, but there 
is something wrong with your baby’s heart. I would 
like you to see a cardiac pediatrician as soon as 
possible so that he can do a proper ultrasound scan 
and give us more information.”
I did this right away. The cardiac pediatrician said 
that the baby had a very serious condition called 
“Fallot’s Tetralogy,” which includes four significant 
heart defects, one of them being a large hole in 
the heart. I was naturally extremely upset, and 
the doctor’s announcement that this was the first 
time he had seen this condition in utero and he 
would show my scan to all his medical students did 
nothing to reassure me. 
I phoned my family doctor, Dr. Rodney Unterslak, 
who suggested that I immediately write to the 
Rebbe, which I did.
The Rebbe responded with a blessing that the 
pregnancy should go well and that I should have 
a healthy baby. He also recommended that I 
strengthen my trust in G-d.
Meanwhile, the doctors were preparing me for the 
worst. I was told that the baby could possibly be 
born brain damaged, that he would be blue due to 

ב“ה

ערב שבת פרשת כי תשא, ט״ו אדר, תשע״ח
Erev Shabbat Parshat Ki Tisa, March 2, 2018
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Velem és a Rebbével történt

Egy jószívű csecsemő

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

A Rebbe dél-afrikai küldöttei-
nek, Mendel Lipskar rabbinak 
és feleségének, Mashinak kö-
szönhetem, hogy a Tóra útjára 
léptem. Ők javasolták, hogy ta-
nuljak a Brooklynban működő 
Machon Chana lányiskolában, 
ahol végül két felejthetetlen évet 
töltöttem. A legnagyszerűbb 
él mény az volt, hogy a Rebbe 
közelében lehettem. Bár szemé-
lyes találkozóra nem került sor, 
minden általa vezettet hászid 
összejövetelem részt vettem és 
gyakran írtam neki levelet.

Tanulmányaim közben egy-
szer hazautaztam, hogy lássam 
a családomat. Amikor a vissza-
utamat terveztem, a bátyám azt 
javasolta, hogy szakítsam meg a 
repülést Izraelben. Ő már járt az 
előző rebbe által alapított Kfár 
Chábádban, és úgy vélte, hogy 
ott találhatnék magamnak vőle-
gényt. Nem győzött meg tejesen, 
ezért írtam a Rebbének, és a ta-
nácsát kértem. Azt írtam, hogy 
csak abban az esetben utaznék 
Izraelbe, ha valóban ott talál-
hatok rá a jövendőbelimre. A 
Rebbe válaszában aláhúzta a jö-
vendőbeli szót és az írta utána 
héberül, hogy „így van”.

Így tehát Kfár Chábádba 
utaztam, ahol valóban találkoz-
tam a későbbi férjemmel, aki 
Ausztráliából érkezett oda, hogy 
a jesivában tanuljon. Az esküvő-
re 1977-ben került sor Dél-Afri-
kában, majd Kfár Chábádba köl-
töztünk, mert a férjem ott foly-
tatta a tanulmányait egy házas 
férfiak számára alapított tanház-
ban, a Rebbe áldásával.

Most ugorjunk a harmadik 
terhességemhez, mert azzal kap-
csolatban szeretnék egy történe-
tet megosztani.

Nagyjából a hatodik hónap-

ban voltam a fiammal, Dan ny vel, 
amikor egy rutinvizsgálat után az 
orvos a következőt mondta: „Saj-
nálom, de valami nincs rendben 
a fia szívével. Sze retném, ha mi-
nél hamarabb el menne egy gyer-
mekkardiológus hoz és csináltat-
na egy ultrahangvizsgálatot”.

Így is tettem. A kardiológus 
megállapította, hogy a fiamnak 
valóban súlyos szívproblémája 
van és egy olyan, jelentős méretű 
lyuk van a szívében, amilyet még 
nem látott méhen belül. Rendkí-
vüli aggodalom lett úrrá rajtam. 
Azonnal felhívtam a háziorvo-
sunkat, aki azt ajánlotta, hogy 
írjak a Rebbének.

A Rebbe válaszában megál-
dott, hogy problémamentes ter-
hességem legyen és egy egészsé-
ges gyermeknek adjak életet. Azt 
is ajánlotta, hogy erősítsem meg 
az Istenbe vetett hitemet.

Mindeközben az orvosok 
már a legrosszabbtól tartottak. 
Azt mondták, hogy a fiam talán 
agykárosodással születik meg, és 
feltehetően nem lesz képes nor-
mális életet élni. Ráadásul egy 
komoly műtétet is el kell végezni 
majd rajta. „Amikor bejön szül-
ni a kórházba, ne hozzon magá-

val csecsemőruhákat, mert nagy 
valószínűséggel nem marad élet-
ben a magzat” – közölték.

Nem volt könnyű átélni 
mindezt. Újabb és újabb vizsgá-
latokat készítettek, de nem volt 
változás. Semmit sem tudtam 
tenni, csak azt, amit a Rebbe ta-
nácsolt. Igyekeztem megerősíte-
ni a hitemet az Örökkévalóban. 
Minden erőmmel ezen voltam, 
és ez nagy segítséget jelentett a 
lelki békém megőrzéséhez. Egy-
re inkább azt éreztem, hogy Is-
ten velem van és számíthatok a 
Rebbe áldására.

1984. szeptember 30-án vé-
gül megszületett a fiam. Egy 

sereg specialista állta körül az 
ágyamat. Az szülészorvos kö-
zölte a férjemmel, hogy csoda 
történt. A szívproblémán kívül 
a köldökzsinór a gyermek nya-
kára volt tekeredve, ráadásul a 
köldök és a méhlepény közötti 
erekkel is probléma volt. A fiam 
mindezek ellenére életben volt. 
Azonnal inkubátorba tették és 
megvizsgálták a szívét. Bár hal-
lottak valami zörejt, de mindent 
rendben találtak. Azonban óv-
tak attól, hogy túlzott reménye-
im legyenek.

Esténként 
más-más 

előadókkal 
és 

témákkal
A zsidó 

filozófia alapjai
Vasárnap: Nyári öltözés zsidó módra
Hétfő: A koronavírus alatt megjelent 
rabbinikus irodalom ismertetése
Kedd: Hászid történetek és mesék
Szerda: Kérdezd a rabbit!
Csütörtök: Hetiszakasz a Midrás 
és a Kabbala tükrében

Gila Lilian Johannesburgban él és titkárnőként dolgozik. 
Az interjú 2014 augusztusában készült.

Hat héttel azután, hogy kien-
gedtek a kórházból, elmentünk 
egy kardiológiai vizsgálatra. Mi-
után az orvos elkészült, így for-
dult hozzám: „Lilian asszony, 
igazán ostobának érzem magam 
önnel szemben. Az összes fotó, 
videó és vizsgálati eredmény azt 
mutatja, hogy a gyermek szí-
vében lyuk volt azon a helyen, 
ahol most csak nagy mennyisé-
gű hegszövetet látok…”

A lyuk magától begyógyult, 
a szív formája normális lett és 
a többi súlyos probléma is meg-
szűnt magától.

„Az egyetlen dolog, amit 
mondhatok, hogy spontán gyó-
gyu lás történt. Nem tudom más-
sal megmagyarázni” – mondta 
az orvos.

Ekkor beszámoltam neki a 
Rebbe áldásáról. Elmondtam, 
hogy nekem ez a magyarázatom a 
történtekre, amit ő el is fogadott.

El sem tudom mondani, hogy 
milyen boldogok voltunk ez-
után. Azonnal felhívtuk a Rebbe 
irodáját és elújságoltuk a jó hírt. 
A fiunknak a Dániel Niszim ne-
vet adtuk. A niszim héberül cso-
dákat jelent. Egészséges, erős 
gyermek lett belőle, aki sokat 
sportolt.

Örökre hálásak vagyunk az 
Örökkévalónak ezért a csodá-
ért, ahogy természetesen a Reb-
bé nek is.

Gila Lilian

A zsido.com Facebook-oldalán élőben.
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Az olajat mély serpenyőben 
felforrósítjuk. A hússzelete-
ket a felhevített olajon néhány 
perc alatt elősütjük. A húst ki-
szedjük, a hagymát a forró ola-
jon üvegesre pároljuk. A fel-
darabolt zöldséget hozzáad-
juk, és néhány percig párol-
juk. A lekvárral, a mustárral 
és a paradicsompürével ízesít-
jük, hozzáöntjük a bort, majd 
annyi vizet teszünk rá, ameny-
nyi ellepi. Belenyomjuk a fok-
hagymát, hozzáadjuk a fűsze-
reket. Ha felforrt, visszatesz-
szük a hússzeleteket, és kis 
lángon főzzük tovább, amed-
dig a zöldségek megpuhulnak. 
Ezután ismét kiszedjük a húst, 
a zöldségeket botmixerrel pü-
résítjük. Ismét visszatesszük a 
húst és felforraljuk az ételt.

Kóser konyha

Vörösboros 
marharagu
húsos, gluténmentes

8-10 ek. étolaj
1 kg csont nélküli rostélyos 
  vagy más, vékonyra 
  szeletelt marhahús
1 fej vöröshagyma 
  apróra kockázva
1,5 kg zöldség: sárgarépa, 
  fehérrépa, zeller, karalábé, 
  cukkini, batáta megtisztítva, 
  nagyobb darabokra vágva
só, bors, zöldfűszerek 
  ízlés szerint
3 gerezd fokhagyma
2 babérlevél
1 ek. savanykás lekvár
2 kk. mustár
2 ek. paradicsompüré
1 pohár bor
víz szükség szerint

A biztonságos tóraolvasás feltételei 2. rész 

Folytatjuk írásunkat a biztonságos tóraolvasásról. 

Mire mondjuk az áldást?
Miről szól a múlt héten tárgyalt 
vi ta? A kérdés tulajdonképpen 
az, hogy mire mond áldást az 
ál dásmondó. A Sulchán áruch 
sze rint arra mondja, amit ő ma-
ga fog olvasni – régen arra, amit 
hangosan olvasott, ma arra, 
amit halkan. De ha egyáltalán 
nem olvas, akkor felesleges az 
áldás. A MáHáRIL szerint ezzel 
szemben a felhívott arra mond-
ja az áldást, amit a báál koré fog 
felolvasni, ezért nem akadály, ha 
ő maga nem tud olvasni, akár 
azért, mert nem tud olvasni, 
akár azért mert nem lát. 

A Mágén Ávrahám a Sulchán 
áruchoz írt kommentárjában 
(139:4.) azt mondja, hogy még hí-
res nagy rabbik zsinagógáiban is 
elterjedt szokás, hogy felhívják a 
vakokat a Tórához. 

Vannak, akik szerint a kabba-
la alapkönyve a Zohár (2:206a. vé-
gén) ellentétes véleményt fogal-
maz meg, miszerint a felhívott 
semmiképp ne olvasson a báál 
koréval, hasonlóképpen ahogy a 
Sinai-hegyen is csak egy hang ol-
vasta fel a Tízparancsolatot (lásd 
Bét Joszéf OC 141:[2.]; Vözot háTorá 
uo. 275–279. oldal). Ám a Rebbe 
RáSáB, az ötödik lubavicsi rebbe 
szerint (Torát Sálom responsum 7. fe-
jezet végén) ez nem helyes értel-
mezés, és a kabbala is egyetért 
a Sulchán áruchhal abban, hogy 
akit felhívnak a Tórához, az kell, 
hogy olvasson a báál koréval.

Hogyan olvassunk Tórát 
biztonságosan?

Ezek után térjünk vissza az ere-
deti kérdéshez, hogy hogy lehet 
a tóraolvasást biztonságos kör-
nyezetben lebonyolítani, hiszen 
az biztos, hogy a felhívottnak a 
báál koré mellé kéne lépnie, míg 
áldást mond, és figyelemmel 
kell kísérnie a felolvasást. 

A rabbik több variációval áll-
tak elő a probléma megoldására. 

1. Amíg a felhívott odalép a 
Tórához és áldást mond, addig a 
báál koré eltávolodik a felolvasó 
pulttól két méterre. Amikor el-
hangzott az áldás (anélkül, hogy 

veti halkan a báál korét, aki pe-
dig a bimára tett Tórából olvas. 
Az ötlet eredeti, szerintem nincs 
a rabbinikus irodalomban sem-
mi ehhez hasonló megoldás. 

Egy picit kapcsolódik ez ah-
hoz a kérdéshez, hogy ki lehet-e 
venni egy Tórát és olvasni be-
lőle akkor, amikor nem kötele-
ző, ahogy az felmerül Hosáná 
rábákor is, amikor szokás el-
olvasni a teljes Mózes öt köny-
vét.  Vannak (magyar haszidok 
között is), akik ehhez egy Tó-
rát vesznek ki, és abból olvasnak 
(Nité Gávriel, Szukkot 75:3., Peszách 1. 
kötet 2:5.), de nem mindenki ért 
egyet ezzel a szokással (lásd írásom: 
Heárot ubiurim folyóirat 1178. szám 83. 
oldal). A chicagói megoldás any-
nyiban hasonlít ehhez, hogy bár 
csak egy Tórából kötelező olvas-
ni, mégis kettőt vesznek ki. Ab-
ban azonban különbözik, hogy 
mind a két Tórát azért veszik ki, 
hogy az egy kötelező olvasást 
tudják teljesíteni. 

4. Bár az első két megoldás 
tűnik egyelőre a legelterjedtebb-
nek, van még egy praktikus lehe-
tőség is. Ahol van elég ember, aki 
tud Tórát olvasni, ott őket hív-
ják fel, és maguknak olvasnak. 
Ez azonban nem minden közös-
ségben megoldható. 

5. További praktikus megol-
dás a tóraolvasó-asztalhoz egy 
plexi védőlapot építeni, ami el-
választja a felhívottat és a felol-
vasót. Miután tudomást szerez-
tem erről az ötletről, én magam 
is ezt a megoldást választottam, 
így mi is ilyet építettünk a Bét 
Menáchem iskola udvarán, és 
így olvastunk egymás közelében 
a Tórából. 

Adja az Örökkévaló, hogy el-
múljon már a járvány és tudjunk 
rendesen zsinagógába menni és 
Tórát olvasni!

Oberlander Báruch

a felhívott megcsókolná a Tó-
rát, a fertőzés elkerülésének ér-
dekében), a felhívott lépjen tá-
volabbra, a báál kore pedig lép-
jen vissza. A felhívott, ha két mé-
terről tudja követni a felolvasást 
a szemével és olvasni vele hal-
kan, kövesse, ha nem, akkor, a 
MáHáRIL véleménye alapján, 
nincs semmi probléma (lásd er-
ről: Minchát Ásér – Corona responsum 
23. fejezet). (Van, aki ennél tovább 
akart menni, és úgy vélte, a fel-
hívott ne is lépjen a Tórához, és 
messziről mondja az áldást [lásd 
Heárot ubiurim 1179. szám 92. oldal], 
ezzel a véleménnyel azonban én 
nem tudok egyetérteni.)

2. A Sulchán áruch (uo. 143:5.) 
beszél egy olyan helyzetről is, 
amikor egy közösségben csak 
egy ember tud áldást mondani – 
ekkor a Sulchán áruch szerint őt 
kell hétszer felhívni. Ez alapján 
megoldás lehet hétszer felhívni 
a báál korét. 

3. Hallottam egy teljesen új-
szerű megoldást is, egy chica-
gói rabbi nevében. Eszerint két 
Tórát vesznek elő az olvasás-
hoz, az egyiket a bimára helye-
zik, a másikat valahol a zsinagó-
gában nyitják fel. A felhívott eh-
hez a másodikhoz megy oda, ott 
mondja el az áldást és ebben kö-


