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Sorozatunkban egy-egy rövid ta-
nítást adunk közre a lubavicsi 
Reb be, Menáchem Mendel 
Schneer son Hájom jom (Napról 
napra) című könyvéből.  

Ádár 21.
A haszid (jámbor) jelző igen régi, 
böl cseink már Ádámra (az első 
em berre) is alkalmazták (Eruvin 
trak tátus 18b.). A szót annak leírá-
sára használjuk, ha valaki tökéle-
tességet vagy kiválóságot mutat 
az intellektusban vagy az emberi 
tulajdonságok terén vagy mind-
kettőben.

A Chábád filozófia szerint 
azonban a haszid kifejezést azok-
ra használjuk, akik felisme rik sa-
ját személyiségjegyeiket és isme-
rik saját helyzetüket a tóratanulás 
és a micvák (parancsolatok) gya-
korlása terén. (Egy ha szid tehát) 
tudja, mi hiányzik be lőle, ez fog-
lalkoztatja, és verejtékes munká-
val igyekszik kitölteni ezt az űrt. 
Ezenfelül precíz (és szorgalmas) 
az engedelmességben (Isten irá-
nyába) az (Ég) „igájának” magá-
ra vétele te kintetében.

„Oktatóink derekasan helytálltak a megváltozott 
helyzetben” – elindult az online hittan

Azzal, hogy az egész országban 
bezárták az általános iskolákat 
a vészhelyzetre tekintettel, a hit-
tanoktatók is új helyzetben ta-
lálták magukat. Szilánk Zsuzsát, 
az EMIH hittanoktatási prog-
ramjának vezetőjét kérdeztük az 
online térbe való költözésről.

„Tulajdonképpen azt is 
mondhatnám, hogy szerencsé-
sek vagyunk, mert még az isko-
lai lezárások előtt sok oktatónk 
átállt az online tanításra. Persze 
főként azok, akik idősebbek, de 
így, megosztva tapasztalataikat a 
fiatalabb kollégákkal, gyorsan és 
zökkenőmentesen sikerült a tel-
jes átállás, amikor a kormány-
rendelet ezt kötelezővé tette. 
Emellett segítségünkre volt az 
EMIH más szervezetein belül, 
így például a Maimonidész Gim-
náziumban és a Bét Menáchem 
Iskolában szerzett bőséges ta-

pasztalat a digitális oktatás terén 
és a legmodernebb oktatási esz-
közök is.”

Az EMIH oktatói jelenleg kö-
zel 30 iskola közel száz diákjának 
tartanak hittanoktatást. „Szá-
mos olyan gyerek van, aki nem 
hozott magával otthonról sem-
milyen tudást a zsidóságról, má-
sok pedig meglepően felkészül-
tek. Akad olyan tanítványunk 
is, aki olyan családból szárma-
zik, ahol a mindennapok szint-
jén élik meg a hitüket” – mesél 
Szilánk több éves tapasztalatuk-
ról. – „A különböző játékos fel-
adatok, kreatív foglalkozások 
szerves részét képezik oktatási 
módszerünknek, ezeket részben 
mellőznünk kell, részben más 
módját kell találni a tudás haté-
kony átadásának. Kollégáimmal 
gyakran jegyezzük meg, viccel-
ve, hogy ha a mostani idősza-

kot sikerrel vettük, más kihívást, 
ha jön, ne adj’ Isten, már játszi 
könnyedséggel veszünk majd. 
Oktatóink derekasan helytálltak 
a megváltozott helyzetben.”

Természetesen jövőre is le-
het majd csatlakozni a hittanok-
ta táshoz: „Általában március-
ban tartjuk tájékoztatóinkat az 
iskolákban. Idén ez is interne-
ten keresztül történik majd. 
Bár a körülmények megváltoz-
tak, hozzáállásunk a régi: min-
den budapesti iskolába örömmel 
me gyünk, akár egy tanuló miatt 
is. Kérem, forduljon mindenki 
hoz zánk bizalommal, amennyi-
ben szeretné gyermekével meg-
ismertetni a hagyományos zsidó 
értékeket.”

Jelentkezni Szilánk Zsuzsánál 
a hittan@zsido.com 

címen vagy a +36 30 990 3694-
es számon lehet.

Maceszcsomag peszáchra
Idén sajnos nem lesz alkalmunk 
közösen ünnepelni a széder es-
tét. Ezért úgy döntöttünk, kész-
letünk erejéig minden háztartás-
nak egy ingyenes maceszcsoma-
got biztosítunk, amely 1 doboz 
gé pi maceszt, 1 doboz smure ma-
ceszt és 3 darab ünnepi Hágádát 
tartalmaz. 

A rendeléseket kérjük, 
MÁrCIUS 18. 14 ÓrÁIG adja 

le a www.peszah.hu oldalon. 
A csomagok átvételére március  
16–26. között lesz lehetőség a 
megadott átvételi pontokon. A 
bu dapesti és debreceni 70 év fe-
letti, illetve mozgásukban korlá-
tozott regisztrálóknak ingyene-
sen házhoz szállítjuk a csomagot.
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Zsidó híradó
Izrael-díjat kapott 

Jehuda Mesi-Záháv, a ZAKA elnöke

Imaidők a következő hétre (március 13–19.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Talmud Egylet 
– Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 9.15 Reggeli ima, majd süteményes Kidus; 
  12.25 Délutáni ima
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima, 
  17.25 Délutáni ima a Keren Orban 
A KIJÁrÁSI KOrLÁTOZÁS MIATT úJ IDőpONT:
péntek: 16.30 Az Ébál-hegyi oltár
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  17.30 Minchá délutáni ima; 
  Kábálát Sábát, majd süteményes Kidus;
  18.30 Midrási történetek a hetiszakaszhoz
  (Oberlander Báruch rabbi előadása)

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 
  9.15 Hetiszakasz 
  a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Hétfő-péntek 
  (munkanapokon): 
  6.30 Reggeli ima
péntek: 17.30 Tanulás 
  18.00 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Budavári Zsinagóga 
(I., Táncsics M. u. 26.)

Szombat: 
  9.15 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima
péntek: 
  16.30 Szombatfogadás

Cháj Galéria
(Szentendre, Pátriárka u. 6.)
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
péntek: 
  18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

A díj odaítéléséért felelős bizott-
ság indoklásában többek között 
ez áll: „Különleges hozzájárulá-
sáért mind a katasztrófákat kö-
vetően nyújtott segítségnyújtás, 
mind pedig az izraeli társadal-
mon belüli egység és az embe-
rek egymáshoz közelebb hozása 
terén. Három évtizeden keresz-
tül vezette a ZAKA Kutató- és 
Mentőalakulatot […]. Küldetés-
tudatból és a társadalmi szekto-
rok közti hidak építésének szük-
ségességébe vetett, igaz hitből 
fakadóan az izraeli társadalom 
egységének szentelte életét.”

Jehuda Mesi-Záháv nemré-
giben veszítette el testvérét és 

szüleit a koronavírus-járvány-
ban. Az Izrael-díj odaítélésé-
nek hallatán így nyilatkozott: 
„A hármas családi tragédiát 
követő, fájdalom és szomorú-
ság könnyeivel teli hónapban 
végre örömkönnyeket hullat-
hatok [...] Még ma felmegyek 
elhunyt szüleim sírjához, hogy 
elmondjam a jó hírt, és örömöt 
szerezzek nekik.”

„A díj nem csak az enyém, 
hanem több ezer ZAKA-ön-
kén tesé Izraelben és a világ 
kö rül. Ők mások segítésének, 
élet mentésnek és a halottak 
meg tisztelésének szentelik az 
életüket.”

Hetiszakasz
Vájákhél-pekudé

A Vájákhél (2Mózes 35-38:20.)  
szakasz, miután megis mét li a  
szom bat szentségének meg őr-
zé sére szóló utasítást, le írja, ho-
gyan készült a Hajlék. A kapcso-
lat a Hajlék építése és a szombat 
megőrzése között nyilvánvaló:  
„az, hogy megparancsoltam 
nek tek a Hajlék felállítását és az 
ez  zel kapcsolatos munkálatokat, 
nem jelenti azt, hogy a munká-
latok hatályon kívül helyezik a 
szombatot”. További háláchikus 
kapcso lat a szombat és a Hajlék-
kal kap csolatos munkálatok kö-
zött, hogy mindazt a 39 féle 
mun kát, ami a Hajlék felépíté-
séhez és alkatrészeinek elkészí-
téséhez kellett – tilos szombaton 

vé gezni. Itt fordul elő a szombati 
tűzgyújtás tilalma is.

A Pekudé (2Mózes 38:21-
40:38.) szakasz a Hajlék épí té-
sé  nek számadásával foglalko-
zik. Ennyi és ennyi arany, ezüst 
stb. jött be a gyűjtőakció során, 
amiből ennyit és ennyit fordí-
tottak ilyen és ilyen célokra. 
Sokkal több nyersanyag jött be, 
mint amennyi re szükség volt – 
a maradékot a Hajlék (Szentély) 
kincstárá ban helyezték el. A Haj-
lékot a mes teremberek darabok-
ban ké szí tették el, majd elhozták 
Mó zeshez, aki összeszerelte a ré-
szeket és felállította a Hajlé kot az 
egyiptomi kivonulás utá ni máso-
dik év első hónapjának elsején.

Mitől sikeres 
egy közös vállalkozás?

Hetiszakaszunkban egy nagy 
vállalkozás sikeres beteljesülé-
séről olvashatunk. Izrael fiai, 
élükön Mózessel, befejezték a 
Szentély felépítését.

Az építkezésben minden-
ki részt vállalt. A „főmérnök” 
Becálél volt, de valamennyien 
besegítettek, ki-ki a maga tudá-
sa szerint. 

Vajon hogy látta az egyén ezt 
az óriási vállalást? Feltehetően úgy 
érezte, hogy bármilyen csekély is 
volt a saját személyesen hozzá-
adott része, az elengedhetetlen 
volt a vállalkozás végső sikeréhez. 
Persze mindenki tudta, hogy a 
többi százezer ember közreműkö-
dése nélkül vajmi keveset ért vol-
na az ő hozzájárulása, a Szentély-
ről mégiscsak úgy érezte, mintha 
saját egyéni alkotása lenne.

A Bölcsek tanítják, hogy a 
munka befejeztével Mózes a kö-
vetkezővel áldotta meg a népet: 
„Adja az Örökkévaló, hogy az 
Ő isteni jelenléte is ott legyen 
kezetek munkáján.” A „kezetek 
munkája” alatt természetesen a 
Szentélyt értette, az áldás pedig 
a népnek mint egésznek szólt, és 
külön minden egyes tagjának. 
Mintha Mózes mindenkiben azt 
az érzést szándékozott volna el-

ültetni, hogy a Szentély felépülte 
egyes-egyedül rajta áll vagy bu-
kik.

A lubavicsi Rebbe tanítja, 
hogy mikor az ember az Isten-
től kapott parancsot a legjobb 
ké pessége szerint teljesíti, ak-
kor bármekkora legyen is része a 
nagy tervből, annak magvalósí-
tá sakor úgy fogja érezni, mintha 
an nak végső kivitelezése teljes 
mértékben az ő felelőssége lenne.

Az iménti tétel ma éppen úgy 
igaz, ahogy több ezer évvel ez-
előtt volt. A ma célkitűzése, hogy 
a micvákat vállt vállnak vetve 
megcselekedjük, hogy a világot 
a történelemnek egy új szintjé-
re emelhessük.

Bár a Megváltás egy olyan 
globális célkitűzés, amelyhez 
min denkire szükség van, az első 
lé pés az, hogy mindnyájan felis-
merjük az abban betöltött nélkü-
lözhetetlen szerepünket. Utóbbi 
csak akkor lehetséges, ha a Szen-
tély-építésnél produkált morállal 
teszünk érte, minden erőnket be-
leadva, hogy világosan lássuk: a 
Megváltás csakis rajtunk múlik.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Tali Loewenthal rabbi 

írása nyomán.
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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 1,500 
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.
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Ifirst became involved with Chabad as a teenager in 
the early 1950s, when I went to work as a counselor 
at the Beth Jacob Day Camp in Philadelphia, the 

director of which was a Chabad chasid, Rabbi Aaron 
Popack.  Several years later, I had to make a decision 
whether to accept a position teaching in an after-
school Jewish studies program in a Conservative 
synagogue or in an Orthodox one, and Rabbi Popack 
was the person who suggested I solicit the Rebbe’s 
advice. 
So I wrote to the Rebbe, and his response to my 
letter was most surprising and impressive. Rather 
than advising me to teach in the Orthodox after-
school program, which would hire a Torah observant 
teacher in any case, he said that if the Conservative 
synagogue was willing to hire me and allow me to set 
my own teaching agenda, then that’s the position I 
should accept. He said that I would see a lot of results 
and satisfaction from my work with the students 
there. I followed his advice and went on to teach in 
after-school programs of Conservative synagogues 
for almost fifty years. Over the years, I saw how right 
the Rebbe was — many of the families whose children 
were my students, began to keep more mitzvahs as 
a result of my influence on their children and the 
children’s influence on the parents.
In December of 1959 I got to meet the Rebbe in person, 
when my wife and I came to ask him for a blessing 
before our marriage. It was a very short audience, 
and I recall that we were very nervous. In addition 
to giving us his blessing, the Rebbe also advised me 
to recite Psalms before starting my workday. Since 
my primary job was teaching non-Jewish children in 
the public school system, he also urged me to teach 
these children the Seven Laws of Noach by which the 
entire world is meant to live. (These laws prohibit 

idolatry, blasphemy, murder, theft, sexual immorality 
and animal cruelty, and prescribe the establishment 
of courts of justice.)
Following that audience, I corresponded with the 
Rebbe periodically, and I recall sending a letter to 
which the Rebbe responded that he was disappointed 
not to hear anything about my work in the public 
schools. I immediately called the Rebbe’s secretary, 
Rabbi Leibel Groner, to say that everything was going 
nicely and, since there were no problems, I didn’t write 
anything. That’s when I was told that the Rebbe wants 
to hear good news too. He wants to have the pleasure 
of knowing when things are going well, not just when 
there are problems.
The Philadelphia school system where I worked had a 
dress code that prohibited teachers from having any 
facial hair. But there came a time in 1965 when the 
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Velem és a rebbével történt

Egy állam, ahol tilos volt szakállal tanítani

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Először tinédzserként kerültem 
kapcsolatba a Chábáddal, az öt-
ve nes évek elején, amikor ifjúsá-
gi vezetőként a philadelphiai 
Beth Jacob nyári táborban dol-
goztam. A tábor vezetője, Aaron 
Po pack rabbi ugyanis lubavicsi 
hászid volt. Amikor évekkel ké-
sőbb el kellett döntenem, hogy 
egy ortodox vagy egy konzer-
vatív zsinagógában vállalok-e 
tanári pozíciót, az ő javaslatára 
fordultam a Rebbéhez tanácsért.

Levelet írtam, melyre a Rebbe 
igen meglepő és meggyőző vá-
laszt küldött. Azt javasolta, hogy 
a konzervatív zsinagóga ajánla-
tát fogadjam el, ha megengedik, 
hogy a saját elképzeléseim alap-
ján tanítsak, hiszen az ortodox 
zsinagóga mindenképpen olyan 
tanárt fog alkalmazni, aki vallá-
sos életet él. A Rebbe azt is meg-
ígérte, hogy sikeres és elégedett 
leszek az új munkakörömben. 
Megfogadtam a tanácsát, és kö-
zel ötven évet töltöttem el kon-
zervatív zsinagógák délutáni ok-
tatási programjainak vezetője-
ként. Ez idő alatt számtalanszor 
láttam, hogy a Rebbének meny-
nyire igaza volt. Nagyon sok ál-
talam tanított gyerek családja 
kezdett el a Tóra szerint élni. Én 
a gyerekekre voltam hatással, ők 
pedig a szüleikre.

1959 decemberében szemé-
lyesen fogadott a Rebbe, amikor 
a menyasszonyommal az áldását 
kértük a házasságunkra. Az ál-
dás mellé a Rebbe egy jó tanácsot 
is adott: azt javasolta, hogy mie-
lőtt munkába indulnék, mindig 
mondjak el egy zsoltárt. Mivel 
elsősorban nem zsidó gyerekek 
tanításával foglalkoztam egy ál-
lami iskolában, arra is megkért, 
hogy tanítsam meg nekik Noé fi-
ainak hét törvényét. 

A személyes találkozót kö-
vetően rendszeresen írtam a 

szabályzatot valóban megvál-
toztatták.

1970-ben ismét fogadott a 
Rebbe. Akkor az egész családo-
mat vittem magammal. A há-
roméves fiam meglehetősen 
nyugtalan volt, ezért a felesé-
gem egy kulcscsomót adott a 
kezébe, hogy azzal kösse le ma-
gát. Ő azonban a szoba másik vé-
gébe hajította a kulcscsomót, át 
a Rebbe íróasztala felett. A fele-
ségem kis híján elájult, a Rebbe 
azonban felnevetett, és így szólt: 
„Miért haragszik? A gyerekek 
már csak gyerekek.”

A találkozó során arról kér-
dezgette a gyerekeket, hogy mit 
tanultak az iskolában. A legidő-
sebb fiamat a négy sarokkal bíró 
ruhadarabokról kérdezte. A hé-
ber árbá kánfot kifejezést hasz-
nálta, amit a fiam nem ismert, 
így csak hallgatott. A lányom 
ekkor odasúgta neki: a ciceszről 
kérdezett! A Rebbe nagyra érté-
kelte, hogy a lányom még ezt is 
tudja.

Hazafelé menet az ötéves 
fiam a következőt kérdezte: „Mi 
volt az a fény, ami a Rebbe arcá-
ból áradt?” – „Nem volt semmi-
lyen fény” – feleltem. Ő azonban 
nem hagyta magát: „Dehogy-
nem volt. Láttam, hogy fény árad 
az arcából”.

Ezt sohasem felejtem el. Bár 
én nem láttam semmit, az ártat-
lan gyermek érzékelte a Reb bé-
ből áradó szentséget.

Elchonon Devor

Groner rabbit, és elmondtam 
neki, hogy minden rendben van, 
nincsenek problémáim, ezért 
nem írtam erről a témáról sem-
mit. Erre közölte, hogy a Rebbe 
jó híreket is szeret kapni. 

Philadelphiában dolgoztam, 
ahol az állami iskolákban tevé-
kenykedő tanárok számára meg-
tiltották, hogy arcszőrzetet vi-
seljenek. 1965-ben azonban a 
Rebbe megkért, hogy növesszek 
szakállat. Groner rabbi szerint 
azért nem szólt nekem erről ko-
rábban a Rebbe, mert nem akar-
ta, hogy elveszítsem a munká-
mat. Most viszont már elég régen 
dolgozom ahhoz, hogy megkísé-
reljem a szabályzat megszegését.

A Rebbe adott egy tanácsot 
is. Azt javasolta, hogy mielőtt 

Phi ladelphiában. Így is tettem, és 
az ismerősöm azt a választ kap-
ta, hogy ha minden egyéb felté-
telnek megfelel, akkor a szakáll 
nem lehet kizáró tényező.

Ez felbátorított, és a nyári 
szünetben szakállat növesztet-
tem. Az iskolám igazgatója el-
fogadta a változást, ám az ál-
lami tanfelügyelő felszólított, 
hogy tartsam be a szabályzatot. 
Megmutattam neki a felügyelet 
válaszlevelét, amire már nem 
tudott mit mondani. A levelet 
egyébként elküldtem minden 
más iskolába, melynek hatására 
több tanár is felhagyott a borot-
válkozással. A felügyelet veze-
tőjét végül elbocsájtották, mert 
nem tartotta be az ügymenetet 
az engedély megadásakor, de a 

Rebbének. Emlékszem, egyszer 
felrótta, hogy a legutóbbi leve-
lemben nem tettem említést az 
állami iskolában folytatott te-
vékenységemről. Azonnal fel-
hívtam a Rebbe titkárát, Leibel 

elkezdenék szakállat növeszteni, 
kérjek meg valakit, hogy írjon 
egy levelet a philadelphiai isko-
lafelügyeletnek, melyben meg-
kérdezi, hogy a szakálla ellené-
re van-e esélye tanári állást kapni 

Facebook Tanház

Virtuális 
Bét Midrás

Megyeri Jonatán

20:00

A zsidó filozófia 
alapjai

Oberlander Báruch

19:00

Faith Aser

21:00

Kedd: Zsidó misztika
Csütörtök: Zsidó vallásjog

A zsido.com 
Facebook-oldalán 

élőben

Elchonon Devor több mint ötven éven át tanított állami 
iskolákban és zsidó oktatási programokon egyaránt. 

Az interjú 2008 júliusában készült.

Hétfő: Zohár, a Ragyogás Könyve, a zsidó misztika alapműve (36)
Kedd: Hászid történetek és mesék (46)

Szerda: Kérdezd a rabbit! (47)

Vasárnap: 10 + 50 + 250 csapás – Peszáchi felkészülés 1. 

Csütörtök: Hetiszakasz a kabbala tükrében: 
Etikus-e a sportvadászat? És a húsevés?
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Kóser konyha

Bárchesz
Hozzávalók: 
100 g friss élesztő; 
4 pohár langyos víz; 
1 kg fehérliszt; 
1 kg teljes kiőrlésű liszt; 
3 tojás; 
1 pohár barna cukor; 
1 pohár olaj; 
2 evőkanál só

Elkészítés: Egy kis tálban egy 
pohár langyos vízzel és ke-
vés cukorral felfuttatjuk az 
élesztőt. Egy nagy tálban a 
liszt felét elkeverjük a cukor-
ral és a maradék vízzel. Hoz-
záadjuk a tojást, az olajat, az 
élesztőt, a sót és alaposan el-
keverjük. Fokozatosan hoz-
zádolgozzuk a maradék lisz-
tet úgy, hogy egy nem túl 
sűrű, de nem ragacsos tész-
tát kapjunk. Szükség esetén 
kevés vizet adhatunk még 
hozzá. 

Letakarjuk, és két órát 
kelesztjük. Mivel ez a meny-
nyiség már elegendő a 
chálávételhez, lecsípünk a 
tésztából egy darabot és ál-
dás kíséretében félretesz-
szük. Ezután formázzuk a 
bárcheszeket, majd fél órát 
pihentetjük. Tojással meg-
kenjük, és ízlés szerint sze-
zámmaggal vagy mákkal 
meghintjük. 180 fokos sütő-
ben addig sütjük, míg az alja 
is megbarnul. Ha formában 
sütöttük, azonnal távolítsuk 
el belőle, mikor kivettük a 
sütőből. Jól tűri a fagyasz-
tást is.

Zsidó ismeretek a marokkói iskolai tantervben

Kérdezd a rabbit!

Maradhatunk az otthonunkban, 
ha valaki ott chomecot eszik Peszáchkor?

Az egyik gyakori kérdés, amit 
Peszách közeledtével feltettek 
nekem az évek során, hogy mi a 
teendő, ha az ember olyanokkal 
él együtt, akik nem tartják az 
ünnepet és chomecot (héberül 
cháméc) esznek. Ez a helyzet 
legtöbbször akkor áll elő, ha egy 
gyerek vagy szüleivel élő fiatal 
vallásos lesz, de a család többi 
tagja még nem. 

Válasz: A kérdés azért merül 
fel, mert Peszáchkor a chomecot 
nemcsak fogyasztani nem sza-
bad, hanem „ne legyen találha-
tó házaitokban” (2Mózes 12:19.). 
Ez azonban mindenkinek csak 
a saját chomecára vonatkozik. 
Amennyiben valakinek a laká-
sába valaki chomecot hoz, ami-
ért az ott lakó nem vállalt fele-
lősséget, akkor arra nem vonat-
kozik bibliai előírás (Sulchán áruch 
OC 440:2–3.). Azonban tartani kell 
tőle, hogy az ember automatiku-
san enni fog belőle, ahogy azt az 
év többi részében teszi, ezért a 
Sulchán áruch (uo.) azt írja, hogy 

ilyenkor egy 10 tefách (80 cm) 
magas „kerítést” kell építeni a 
chomec köré, hogy ne felejtkez-
zen el az ember arról, hogy azt 
nem fogyaszthatja el.  Sábeszkor 
vagy jom tovkor, amikor nem 
szabad építeni, le kell takarni pl. 
egy vödörrel (SÁ uo. 446:1.). Tipi-
kusan ilyen helyzet, hogy ha el-
adtuk a chomecot az ünnep előtt 
a rabbin keresztül, akkor ezzel 
eleget tettünk a bibliai tilalom-
nak, azonban szükség van arra 
is, hogy elzárjuk pl. spejzba, zár-
ható szekrénybe stb.), nem elég, 
ha csak függönnyel van eltakar-
va (SÁ RSZ uo. 5.).

Hasonló probléma merül fel 
a kérdésben vázolt esetben: félő, 
hogy a gyerek nem figyel oda, 
és véletlenül fogyaszt a szülei 
chomecos ételéből, ahogy év köz-
ben szokta, mivel az nincs elzár-
va. Ezért, ha nem oldható meg, 
hogy chomecmentes legyen a la-
kás Peszáchkor, akkor több rab-
bi véleménye szerint az ünne-
pet megtartó családtag nem ma-

radhat a lakásban Peszách nyolc 
napjára (Yitzchák Yosef főrab bi: 
https://bit.ly/3bxunK8; Tákánát hásávim 
responsum 1., kötet 21. fejezet; Mismeret 
háPeszách 21:3.; Cvá márom 85. oldal). 
Kivétel az az eset, ha a chomecet 
elzárják, és az ünnepet nem tar-
tó családtagok csak akkor veszik 
elő, hogy fogyasszanak belőle, 
amikor a vallásos gyerek nincs 
jelen. 

Azonban én úgy vélem, abban 
az esetben, ha a szülő chomecos 
étele olyan, amit a gyerek év köz-
ben sem fogyaszt, mivel nem kó-
ser, akkor maradhat a lakásban, 
hiszen máskor sem eszik bele 
véletlenül abba az ételbe. Ahogy 
a Talmud mondja (Pszáchim 6a.), 
hogy ha a chomec hekdes, vagyis 
a jeruzsálemi Szentélynek fel volt 
ajánlva, és emiatt év közben sem 
nyúlhat hozzá az ember, hogy fo-
gyasszon belőle, akkor nem kell 
azt elzárni az ünnep idejére.

Mindenkinek kóser és bol-
dog Peszáchot kívánok!

Oberlander Báruch

A Trump-adminisztráció utolsó 
hónapjában Izrael és Marokkó 
között kötött békeszerződés nyo-
mán az ország iskolai tantervébe 
a zsidó ismeretek is bekerültek. 

Ilan Hatchuel, a marokkói ki-
rályi családdal szoros kapcsola-
tot ápoló izraeli üzletember a 
B’Hadrei Haredimnek elmond-
ta, hogy Marokkó és a zsidó ál-
lam közötti nexus normalizáló-
dásában nagy szerepe van a ki-
rálynak, VI. Mohammednek és 
rangidős tanácsadójának, a 79 
éves zsidó származású André 
Azoulay-nak. 

„A marokkói királyok hatal-
mas összegekkel támogatták a 
zsidó közösségeket. Nem feled-

kezhetünk meg arról sem, hogy 
amikor Hitler Marokkóba érke-
zett, és követelte a zsidók össze-
írását, akkor azt az akkori király, 
V. Mohammed visszautasította” 
– mondta Hatchuel. Az izraeli 
üzletember beszélt arról is, hogy 
a király felhatalmazása alapján a 
zsidó hagyományokról és kultú-
ráról fognak tanítani az iskolák-
ban. 

A marokkói zsidóság életéről 
és kultúrájáról az Egység maga-
zin 138. számában olvashatnak, 

mely letölthető a www.zsido.
com/egyseg oldalról. 


