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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

Újra nyit 
a Tel Aviv Cafe !

Hosszú idő után újra várjuk 
vendégeinket 12 órától 18 órá-
ig.

Jöjjön be hozzánk egy kávé-
ra vagy egy finom pizzára, tész-
tára. Jó szívvel ajánljuk napi 
menünket 1490 Ft-os áron, 
amit házhoz is viszünk önnek! 
Rendelje meg napi menüjét a 
+3630 438 7884-es számon!

Fárbréngen és heti tanulás a Rebbe emlékére
Ahogy halad az idő, egyre több 
emlékezetes napot kell megün-
nepelnünk a koronavírus-jár-
vány körüli szigorítások és til-
tások közepette – most például 
a lubavicsi Rebbe, Menáchem 
Mendel Schneerson rabbi halá-
lozási évfordulóját (jórcájtját). 
Míg Izraelben sajnos már a jár-
vány második hulláma fenyeget 
és az Egyesült Államokban sem 
állhatott még helyre a közössé-
gi imák hagyományos rendje, 
addig, hála az Örökkévalónak, 
Budapesten már biztonságban 
kezdhetünk visszatérni a rendes 
kerékvágásba. Idén a Zsilipben 
újrainduló heti tóratanulással, 
a budavári zsinagógában csa-
ládias összejövetellel, a Vasvári 
Pál utcai zsinagógában pedig 
szabadtéri fárbréngennel emlé-
keztek meg a Rebbe jórcájtjáról. 

A Rebbe (1902–1994) 26 esz-
tendővel ezelőtt adta vissza lel-
két a Teremtőnek, támuz hónap 
3-án. Ez abban az évben júni-
us 12-re esett, idén pedig júni-
us 25-re. Ma gimel támuz, ahogy 

a héber dátum alapján hívják, az 
egész lubavicsi világban kiemel-
kedően fontos emléknap, ami-
nek mára a jórcájtra (halálozá-
si évforduló) vonatkozó szoká-
sokon túl sajátos rendje is ki-
alakult. „A különböző szokások 
egy része az általános, minden 
jórcájt alkalmával elvégzett te-
vékenységeken alapszik, más ré-
szük pedig magától a Rebbétől 
ered, aki elődje és egyben apósa, 
a hatodik rebbe, Joszef Jicchák 
Schneersohn halálozási évfor-
dulója kapcsán számos hagyo-
mányt honosított meg” – olvas-
ható a zsido.com megemléke-
ző cikkében, amelyből részlete-
sen is megismerhetjük a Rebbe 
jórcájtjának szokásait.  

Ezek között szerepel, hogy 
ima után a Rebbe valamelyik 
kabbalisztikus tanítását (máá
már ját) mondja el a közösség 
egyik tagja, lehetőleg fejből. Az 
ilyenkor szokásos adományt 
igye keznek valamely, a Rebbe 
által alapított vagy támogatott 
szervezetnek juttatni. 

Ugyancsak elterjedt, hogy 
a 24 órán át égő jórcájtgyertya 
méhviaszból készült legyen, mi-
vel héber elnevezésének kezdő-
betűi kiadják az „Ébredjetek és 
ujjongjatok, ti porban lakozók” 
(Jesájá 26:19.) mondatot. Szin-
tén a szavakban levő betűk miatt 
ősi szokás Misnát tanulmányoz-
ni az elhunyt emlékére, ugyan-
is ennek betűi megegyeznek a 
nesámá, lélek szó betűivel.

Természetesen fontos elláto-
gatni az elhunyt cádik sírjához és 
ott imádkozni, vagy, ha erre nincs 
lehetőség, eljuttatni levelünket az 
óhelhoz – ezt ma már faxon vagy 
e-mailben is megtehetjük. Üze-
netünket kinyomtatva helyezik 
majd el a Rebbe nyughelyénél. 

Mindezek mellett talán a leg-
fontosabb ezen a napon is úgy 
élni, ami megfelel a Rebbe által 
adott útmutatásnak, és eljuttatni 
a zsidóság üzenetét másokhoz, 
átadni saját tudásunkat, felhívni 
a figyelmet a micvák fontosságá-
ra és biztosítani a gyermekek zsi-
dó oktatását. 
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Hetiszakasz
Az isteni türelem határa

Hetiszakaszunk – Korách (4Mó
zes 16:1–18:32.) – a nagy lá -
zadást regisztrálja. Ezúttal nem 
kenyérért, hú sért vagy vízért lá-
zong a nép, hanem egy kiváltsá-
gos osz tály tagjai, a kohaniták 
kö ve telnek ma guknak még több 
ki vált sá got, még több ha tal mat, 

olyannyira, hogy két ség be von-
ják Mó zes auto ri tását és ural má-
nak isteni ere detét. 

Az ered mény: a láza dó kat, a 
le vi ta Koráchot és társait el nye-
li a föld, és a nép megdöbben-
ten veszi tudomásul, hogy az is-
teni türelemnek is van határa.

Zsidó híradó
Megjelent az Egység magazin 

131. száma
A lubavicsi Rebbe, Menáchem 
Mendel Schneerson rabbi ha-
lálozási évfordulója adja a ma-
gazin most megjelent számá-
nak témáját. A megemlékező 
összeállítás a Rebbe munkájá-
nak előzményeit, mindennap-
jait és megvalósulását mutat-
ja be a 19. századtól a 21. szá-
zadig ívelve. Megismerkedhe-
tünk a Rebbe RáSáB, az ötödik 
lubavicsi rebbe munkásságá-
val, a Rebbe titkárságának mű-
ködésével és a mozgalom tel-
jesítményével, melyet a koro-
navírus-járvány idején nyúj-
tottak. 

Folytatjuk a járványhoz kap-
csolódó témáinkat: Ober lan
der Báruch rabbi egy korábban 
megjelent cikkünkre reagálva a 
fekete esküvők témáját taglal-
ja, Chana Deutsch pedig foly-
tatja a járványhoz kap csolódó 
imákat feldolgozó sorozatát. A 
Judapest anno ro vatban Cseh 
Viktor továbbra is a kórházak 
múltjában kutakodik. 

Ahogy közösségeink lassan 
visszatérnek a normál kerék-
vágásba, egyenként látogatjuk 
majd meg őket, hogy bemutat-

Imaidők a következő hétre (június 27-július 3.):
Talmud Egylet 

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

Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás Nógrádi Elivel; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  20.20 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  20.30 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 18.30 Miért jobb zsinagógában 
  imádkozni, mint otthon? 
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus

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 jomi 
  (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

hassuk Önöknek, hogy vészel-
ték át a bezártságot és milyen 
tervekkel térnek vissza. Első-
ként az Óbudai zsinagógát és 
a szentendrei Cháj galériát ke-
restük fel. 

A Mispóche rovattal ismét 
csak a Chábád mozgalomhoz 
és a rebbékhez csatolunk visz-
sza, míg a vélemény rovatban 
Seres László, a Neokohn fő-
szerkesztője az Egyesült Álla-
mokban zajló eseményeknek 
egy keveset tárgyalt aspektu-
sát, a BLM mozgalom antisze-
mita voltát veszi górcső alá.

Nincs köztes út

A környező társadalom mind-
nyájunkra hatással van. Ha egy 
olyan helyen élünk, ahol ala-
csonyak a morális elvárások, 
előbb-utóbb mi is elhisszük, 
hogy valóban azok képezik az 
abszolút erkölcsöt. Mikor az 
utcán mindenki egy bizonyos 
módon viselkedik, jó eséllyel az 
újonnan jövő is hasonló szabá-
lyok szerint fog élni bizonyos 
idő elteltével.

Korách személyét és bukását 
már jól ismerjük, társaiét már 
kevésbé. Kik voltak ők? 

Bölcseink tanítják, hogy Ko-
rách szövetségesei Rubén törzsé-
nek voltak a legfőbb vezetői. Ak-
kor vajon hogyan süllyedhettek 
ilyen mélyre?

A válasz egyszerű. Korách 
szomszédságában éltek. Korách 
a levita Kehát családnak volt 
az egyik sarja, aki a hordozha-
tó szentély déli oldalán lakott, 
Rubén törzsének tagjai pedig ép-
pen az ő déli szomszédságában tá-
boroztak. Veszett és hamis ügyébe 
szomszédként belesodródva ők is 
Koráchhal együtt vesztek.

Rási a következő szavakkal 
foglalja össze a tanulságot: „jaj 
a gonosz embernek; jaj a szom-
szédjának.” A rossz szomszédság 
még nagy emberek bukását is ké-
pes előidézni.

Fontos tehát, hogy mikor la-
kóhelyet, munkahelyet, gyerme-
keinknek iskolát keresünk, te-
gyük fel magunknak a kérdést: 
mit szeretnék, milyen emberek-
ké váljanak a gyermekeim, mire 
felnőnek? Milyen értékrenddel 
rendelkezzenek?

Olyan környezetet kell te-
hát keressünk magunknak, ami 
már ma a mi értékeink szerint él, 
hogy még holnap is azok szerint 
tudjunk élni.

Ha azonban ebben a kér-
désben nincs választási lehető-
ségünk, és olyan környezetben 
kényszerülünk élni, ahol a zsidó 
értékrendünkkel ellenkező atti-
tűd adja a normát, a Rebbe sza-
vait érdemes megszívlelni: „Vagy 
te hatsz a környezetedre, vagy a 
környezeted fog hatni rád. Eb-
ben nincs köztes út.” Azon kell 
lennünk, hogy közösségünk 
számára egy, a környezetünknél 
magasabb erkölcsi mércét állítva 
mi hassunk rájuk: tanítsunk, ins-
piráljunk és példamutatással jár-
junk mások előtt.

Ha Korách mellett kell él-
nünk, vagy költözzünk el, vagy 
változtassuk Mózessé. Köztes út 
nincs.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Levi Avzton írása nyomán.
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AntiszemitA szervezet-e A BlAck lives mAtter? 
Seres László publicisztikája

A Chábád 
mozgalom 

újjászületése
A Rebbe 

titkársága
Chábád a járványban

HuszonHat éve Hunyt el a Rebbe 
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Velem és a Rebbével történt

A pszichoanalízis és a haszid filozófia

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Sydney-ben nőttem fel, egy 
val lásos családban. A gimná-
zium után egy izraeli jesivában 
ta nultam, majd visszatértem 
Ausztráliába, és beiratkoztam 
az or vosi egyetemre. Diplomá-
zás után megházasodtam. Az 
esküvő előtt írtam a Rebbének 
egy levelet, melyben megkér-
deztem, hogy kinek a városában 
kezdjük el a közös életünket. Ezt 
válaszolta: „A lakóhely legyen a 
ház oszlopa [a feleség] akarata 
szerint”. Így tehát Melbourne-be 
költöztünk. Idővel egyre jobban 
érdekelt a chábád fi lozófia, és a 
helyi lubavicsi kö zösségbe kezd-
tem járni, mely a legjelentősebb 
zsidó irányzat volt a városban.

Egy idő után válaszúthoz ér-
kezett az életem, és ismét a Reb-
bé től kértem tanácsot. Négy le-
hetséges utat jelöltem meg a le-
velemben: visszatérni a tó ra ta-
nu láshoz egy házas férfiaknak 
fenn tartott tanház keretében, ál-
talános orvosként dolgozni, egy 
bizonyos szakirányra specializá-
lódni vagy pszichiátriát tanulni. 
A válaszlevélben a Rebbe bekari-
kázta a pszichiátria szót és a kö-
vetkező megjegyzést írta hozzá: 
„Ez a lehetőség élvezzen előnyt”. 
Megfogadtam a tanácsát, és be-
iratkoztam a pszichiátriai kép-
zésre. Ma már negyven éve gya-
korlom ezt a hivatást.

Abban az időben, amikor a 
ta nulmányaimat végeztem, a 
pszi choanalízis volt a legfonto-
sabb tudományos elmélet. Esze-
rint az emberek pszichológiai 
prob lémái a múltban elszenve-
dett traumákban gyökeredznek. 
A terapeuta feladata, hogy fel-
fedje ezeket a régi élményeket és 

azok értelmezésével gyógyírt ta-
láljon a páciens panaszaira. Eh-
hez heti több ülésre van szükség, 
hosszú éveken keresztül.

Én problémásnak tartottam 
ezt a módszert, mert sok betegnél 
depressziót okozott a múlt feltárá-
sa. Ezenfelül az is nehézséget oko-
zott számukra, hogy az általuk he-
lyesnek vélt viselkedési formáikat 
a személyiségük negatív részei el-
leni védekező mechanizmusként 
magyarázta ez az elmélet.

Akkoriban már tanulmányoz-
tam a Tánját, mely leírja az em-
berben élő ösztön kettősségét, 

az állati és az isteni lélek párhar-
cát. Ez segített megérteni, hogy 
a helyes viselkedés a saját jogán 
létezik, és nem kell védekező-
me chanizmusként értékelni. A 
Tánjá azt is megtanítja, hogy 
miként lehet fejleszteni a pozi-
tív gondolkodást mint a valóság 
valódi és legitim aspektusát. Ez 
igen nagy hatást gyakorolt rám. 
Rájöttem, hogy a hászid me ta-
pszichológia sokrétű és gazdag 
for rásként szolgálhat az emberi 
viselkedés megértéséhez.

1975 novemberében lehető-
ségem nyílt New Yorkba utaz-
ni és személyesen beszélni a 
Rebbével. Megkérdeztem tőle, 
hogy helyeselné-e, ha magamat 
is pszichoanalízisnek vetném 
alá. Akkoriban az volt az elter-
jedt nézet, hogy ez segít a pszi-
chiátereknek jobban megérteni-
ük saját magukat és a páciense-
iket is.

A Rebbe így felelt: „Nem tu-
dom, hogy mit érhetne el ezál-
tal”. Ekkor megkérdeztem, hogy 
esetleg részt vegyek-e egy sok-
kal kevésbé intenzív és időigé-

nyes pszichoterápián. „Elmehet, 
négy-öt alkalommal” – válaszol-
ta. „Fontos, hogy a terapeuta zsi-
dó legyen?” – tudakoltam. „Nem 
számít, hogy zsidó-e vagy sem, 
de mindenképpen legyen hívő 
ember” – mondta.

Miután visszatértem Auszt-
ráliába, igyekeztem egy hívő 
pszi choterapeutát találni, de 
nem jártam sikerrel, ezért nem 
is vettem részt a terápián. A Reb-
bével folytatott beszélgetés azon-
ban igen nagy hatással volt rám, 

Esténként 
más-más 

előadókkal 
és 

témákkal
A zsidó 

filozófia alapjai
Vasárnap: Messiásvárás zsidó módra
Hétfő: Zohár, a Kabbala alapkönyve tanulmányozása
Kedd: Hászid történetek és mesék
Szerda: Kérdezd a rabbit!
Csütörtök: Hetiszakasz a Midrás 
és a Kabbala tükrében

Dr. Mottel Greenbaum magánpszichiáterként dolgozik 
Melbourne-ben. Az interjú 2016 júliusában készült.

és teljesen átformálta a szakmai 
gondolkodásomat is. Többek kö-
zött arról is meggyőzött a Rebbe, 
hogy a rövid, célorientált keze-
léseknek is van létjogosultsága, 
és nem elengedhetetlen a folya-
matos, élethossziglan tartó kuta-
kodás. Ezáltal lehetővé vált szá-
momra, hogy alternatív terá-
piák kal foglalkozzam, melyek 
egyéb ként napjainkban már ve-
zető szerepet töltenek be, amíg 
a pszichoanalízis meglehetősen 
ki kopott a gyakorlatból. Felis-
mertem, hogy érdemes szkepti-
ciz mussal kezelni a képzés so-
rán igazságként elénk tárt elmé-
leteket.

Az évek során többször is ír-
tam a Rebbének, hogy a taná-
csát kérjem, s minden egyes al-
kalommal személyes útmutatást 
adott. Egy alkalommal arról ír-
tam, hogy elégedetlen vagyok 
a szakmai fejlődésemmel. A 
Rebbe be karikázta mindazokat 
a helye ket a levelemben, ahol a 
kudarcaimat soroltam, és a kö-
vetkező megjegyzést írta oda: 
„Valósítsa meg a gyakorlatban 
az írást: ’Szolgáljátok az Örök-
kévalót örömmel”.

A Rebbe e tanácsa is sokat 
se gített nekem. Bölcsességét sok 
ba rátommal és páciensemmel 
meg osztottam az évek során.

Dr. Mottel Greenbaum

A zsido.com Facebook-oldalán élőben.

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 HEALTHY  
PSYCHIATRY
DR. MOTTEL GREENBAUM

Generously
sponsored

by the

Igrew up in Sydney, Australia, in a religious home. After 
high school, I went to Israel to study in yeshivah for a 
few years, returning to Australia to enroll in medical 

school at the University of Sydney. After graduating and 
completing my medical residency, I married my wife, 
who is from Melbourne.
Over time, I found myself attracted to Chabad 
philosophy, which appealed to me intellectually, and I 
became involved with the Lubavitch community, which 
was the dominant religious force in Melbourne.
Indeed, it was the Lubavitcher Rebbe who helped me 
decide to settle in that city. When we first married, 
my wife and I needed to decide whether to live in 
Melbourne, where she was from, or in Sydney, where 
I was from. We wrote to the Rebbe for his advice and 
received the reply: “Makom dirah kirtzon akeres habayis 
— your place of residence should be where the woman 
of the house desires.” And so we settled in Melbourne. 
After a time, I was not sure which direction my life 
should take, so once again I wrote to the Rebbe asking 
for his advice, and listing four possible options which I 
had been considering. The first option was to return to 
Torah study and learn in a kollel for married men; the 
second was to become a general practitioner; the third 
was to specialize in some area of general medicine; and 
the fourth option was to specialize in psychiatry.
In his reply, the Rebbe circled psychiatry and added the 
words “kdima l’efsharut zu — this option should take 
precedence.” I followed the Rebbe’s advice and enrolled 
in psychiatric training. And I have been in psychiatric 
practice now for over forty years.
When I graduated, the preeminent mode of treatment 
was psychoanalysis. This school of thought tends to 
see people’s psychological problems as rooted in the 
traumas and experiences of the past. The therapist’s 
role is to facilitate an exploration of those experiences, 

the idea being that understanding the roots of their 
problems will help patients to heal. This technique 
involves many sessions a week for several years.
I found this method troubling since many patients 
become depressed upon being forced to revisit their 
past. Furthermore, they can become unsettled when 
what they perceive as “good behavior” is interpreted as 
a mere defense mechanism against unacceptable parts 
of their own personalities. 
I had been studying the teachings of the Alter Rebbe, 
the 18th century founder of the Chabad Movement, who 
in his work, the Tanya, describes the duality within man 
(the animal soul and the divine soul). This helped me 
understand that good behavior is legitimate in its own 
right, and is not to be seen as a neurotic defense. The 
Tanya also demonstrates how to foster positive thinking 
as a genuine and legitimate aspect of reality. This had a 
powerful effect on me. I found chasidic metapsychology 
to be a multi-layered and rich source for understanding 
people’s functioning.
In November of 1975, I had a chance to come to 
New York and discuss these issues with the Rebbe 
personally. In particular, I wanted to ask his advice as 
to the advisability of undergoing psychoanalysis myself. 

ב“ה

ערב שבת פרשת ויקרא, כ״ט אדר, תשע״ח
Erev Shabbat Parshat Vayikra, March 16, 2018
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Melegítsük elő a sütőt 180 
fokra.

Egy nagy keverőtálban 
keverjük krémesre a marga-
rint a cukorral. Adjuk hozzá 
a vaníliát és a tojásokat egye-
sével, és minden tojás után 
keverjük el alaposan. Kever-
jük össze a lisztet és a sütő-
port, és adjuk a keverékhez. 
Keverjük addig, amíg össze-
áll a tészta, ekkor adjuk hoz-
zá a csokicsipszet, és kever-
jük addig, amíg egységesen 
eloszlik a tésztában.

Kanalanként sütőlemezre 
adagoljuk a tésztát, a kis kupa-
cok között nagyjából öt centi-
méternyi távolságot hagyunk.

13-15 percen át sütjük, 
míg a kekszek alja egy egé-
szen picit megbarnul, a te-
tejük pedig egy kissé még 
puha. A kekszek még kemé-
nyednek, miután kivesszük 
őket a sütőből.

Kóser konyha

Csokicsipszes keksz
Az Egység magazin 131. szá-
mában azt a szakácsköny-
vet mutatjuk be, amelyet a 
Rebbe útmutatásai alapján 
állítottak össze. Ez a Spice 
and Spirit, vagy Fűszer és 
Lélek. Most egy receptet ho-
zunk ebből a könyvből.

1 pohár margarin, 
  megpuhítva
¾ pohár cukor
¾ pohár barna cukor
1 kk. vaníliakivonat
2 tojásmente
2 ½ pohár liszt
1 kk. sütőpor
170 g csokicsipsz

Kérdezd a rabbit!

Mi a teendő, ha megszakítottuk az imát?
Tisztelt Oberlander rabbi! 
Nagy érdeklődéssel hallgatom on
line előadásait, szerintem is na
gyon jó kezdeményezés. A „rab bi 
válaszol” órához kapcsoló dóan 
szeretnék kérdést feltenni.

Ha pl. a reggeli otthoni ima 
közben valamilyen hirtelen nem 
várt ok, probléma miatt az imát 
megszakítjuk, majd kiderül, hogy 
rövid időn (félegy perc) tudjuk 
folytatni, akkor elég az érintett 
bekezdést, szakaszt újból kezdeni 
vagy az egész részt pld az Ámidát 
elölről indítjuk, esetlegesen az 
egész imarendet kezdjük az ele
jéről?

Üdvözlettel: Zsolt

Kedves Zsolt!
Az Ámidá olyan, mint egy sze-
mé lyes audiencia az Örökké va-
lóval, ezért nem szabad meg-
szakítani (RSZ Sulchán Áruch 104:1.): 
onnantól, hogy belekezdtünk 
odáig, hogy befejezzük, halkan, 
állva, összezárt lá bak kal mond-
juk el az egészet. 

Az első és az utolsó három ál-
dás egy-egy egységnek számíta-
nak, hisz azokban nincs kérés, 
csak dicséret, ezért, ha hibásan 
mondtuk el valamelyiket, akkor 
meg kell ismételni az egész egy-
séget. Pl. ha a tíz bűnbánó na-
pon nem úgy fejeztük be a har-
madik áldást, ahogy ekkor kell, 
vagy nyáron kértünk esőt, amit 
nem kellene, akkor az egész hár-
mas egységet újra kell kezde-
ni. Ha azonban a közbeeső ál-
dásoknál hibáztunk, akkor csak 
az adott áldás elejéig kell vissza-
menni (SÁ uo. 114:4., 8.). 

Az Ámidát alapesetben meg-
szakítani nem szabad semmi-
képpen. Ha például csörög a te-
lefon, nem lehet felvenni stb. Ha 

azonban valami olyan helyzet áll 
elő, ami annyira elvonja az em-
ber figyelmét, hogy lehetetlenné 
teszi az imádkozást, mint példá-
ul nagy zaj, ami egy nyitott aj-
tón át behallatszik, akkor a zava-
ró helyzetet a legrövidebb úton 
meg lehet szüntetni, így pl. oda 
lehet menni és becsukni az ajtót. 
Ilyenkor is igyekezni kell, hogy 
az imádkozást a lehető legke-
vésbé szakítsuk meg, ne fordul-
junk pl. el a keleti iránytól és ne 
szólaljunk meg (lásd erről írásom: 
Heárot ubiurim folyóirat 991. szám 61–
70. oldal). 

Ha valaki mégis megszakí-
totta az Ámidát azzal, hogy „ki-
beszélt” belőle, akkor, ha a nyitó 
vagy a záró egység során szólalt 
meg, az egység elejétől kell ismé-
telni, ha valamelyik közbülső ál-
dásnál, akkor csak annak az ál-
dásnak az elejétől. Ez a lehetőség 
azonban csak abban az esetben 
áll fenn, ha nem szándékosan 
szólalt meg vagy mert nem tud-
ta, hogy nem szabad „kibeszél-
ni” vagy pl. ösztönösen felki-
áltott. Ha tudatában volt, hogy 
nem szabad, és mégis szándéko-
san megszólalt, akkor bárhol járt 
is, a legelejéről kell kezdeni az 
egész Ámdiát (SÁ uo. 104:4., 114:9.). 

Mindez arra az esetre vonat-
kozik, amit kérdezett, ha tényleg 
csak egy pillanatra szakadt meg 
az ima. Ha olyan hosszú volt a 
megszakítás, amennyi idő alatt 
a saját tempójában el tudta vol-
na mondani (lásd SÁ uo. 65:1.) az 
egész Ámidát az elejétől a végé-
ig, akkor mindenképpen a leg-
elejéről kell kezdeni az egészet 
(SÁ uo. 104:4.).

Bár nem szabad kézzel-láb-
bal sem jeleket adni az Ámidá 
elmondása közben (lásd SÁ uo. 

63:7.; Misná brurá 104:1.), de ha még-
is megtörtént, akkor az nem szá-
mít megszakításnak, nem kell 
miatta újra mondani semmit 
(lásd Sááré tsuvá 104:1.).

Ettől eltér a háláchá az ima-
rend más részeinél, ahol szin-
tén nem szabad megszakítani az 
imádkozást: 

– Ha a pszuké dözimrá alatt 
(Zsidó imakönyv 33–48. oldal) szólalt 
meg, akkor nem kell megismé-
telnie, hanem onnan kell folytat-
ni, ahol abbahagyta (Háláchá brurá 
4. kötet 8. oldal).

– Ha Smá Jiszráél és áldá-
sai közben „beszélt ki”, akkor 
ugyancsak a megszakítás hossza 
határoz: ha röviden szólalt meg, 
akkor folytathatja onnan, ahol 
abbahagyta. Azonban, ha olyan 
hosszan foglalkozott mással, 
hogy az alatt az elejétől a végéig 
el tudta volna mondani az egész 
áldást vagy a Smá adott fejezetét 
a háromból, akkor a megszakí-
tás okát kell vizsgálni. Ha kény-
szerhelyzet volt, ami miatt nem 
is tudta volna folytatni az imát, 
akkor az adott áldás vagy fejezet 
elejétől kell kezdenie, ha pedig 
nem kényszerhelyzet volt, akkor 
onnan folytatja, ahol abbahagy-
ta (SÁ uo. 65:1.).

Üdvözlettel:
Oberlander Báruch


