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NAprÓL NAprA
49 lépés a megtisztulásért

A Szináj-hegyi tóraadás az 
Egyiptomból való kivonulás-
sal kezdődött, tehát 49 nappal 
korábban, mely időszak neve a 
Szfirát háÓmer.

„És számláljátok magatok-
nak a napokat… attól a naptól, 
amikor hoztátok a lengetés-
re szánt kévét (ómert).” (3Mó
zes 23:15.) Az ómer erede-
tileg mintegy két liternyi ár-
pát jelentett, melyet a zsidók 
Peszách második napján mu-
tattak be délutáni áldozat-
ként, majd hét héten keresztül 
számolták a napokat egészen 
Sávuotig. Ma áldozatot a Szen-
tély hiányában nem mutatunk 
be, de a napok számolásának 
hagyománya megmaradt.

Egyiptomot héberül Mic rá-
jimnak mondjuk, mely határo-
kat, korlátokat jelent. Tehát az 
onnan való kiszabadulásunk a 
kö töttségektől való megszaba-
dulásunkat is jelképezi. Őseink 
a kivonulás utáni 49 napot a si-
vatagban töltötték, hogy felké-
szüljenek minden idők legfel-
emelőbb eseményére, a Szináj-
hegyi tóraadásra.

Ez a 49 nap az emberi jel-
lem nemesítésének és a spiri-
tuális megtisztulásnak az idő-
szaka volt, amikor minden 
nap egyre magasabb és maga-
sabb szintre juthattak el a zsi-
dók. Ennek a megtisztulási fo-
lyamatnak azonban nemcsak 
3300 évvel ezelőtt volt jelen-
tősége, amikor az egyiptomi 
szolgaság korlátait vetettük le 
magunkról, hanem most, a 21. 
században is, amikor saját ma-
gunk rabjai lehetünk.

Az Egyiptomból való kivo-
nulás utáni szefira-számlálást 
minden évben, újból és újból 
meg kell ismételnünk, hogy 
megteremtsük saját, személyes 
szabadságunkat.

Kívánunk minden kedves 
olvasónknak erőt 

a személyes megtisztuláshoz!

„Mindenki magáénak érezte a feladatot” 
Interjú Erdős Judittal, az Óbudai Catering vezetőjével 

a peszáchi szédervacsorák kapcsán

– Hogyan segítette az Óbudai 
Catering a Peszách könnyebb meg
tartását a közösségnek?
– Idén is kétféle menüvel készül-
tünk, a vacsorák mellett pedig a 
szédertál kellékeit is meg lehetett 
rendelni. De vállaltuk, hogy az 
ajándék maceszcsomago kon felül 
is biztosítunk smúre maceszt és 
további gépi maceszt is. Akik tő-
lünk rendelték a pe szá chi vacso-
rákat, azoknak mi szállítottuk ki 
az EMIH által biztosított ajándék 
ma ceszcsomagokat is.

– Kik rendeltek? Hogyan változott a 
rendelési kedv az elmúlt egy évben?
– Sajnos már tavaly ilyenkor is 
COVID-járvány volt, és akkor 
kezdtük el az ételki szál lítási akci-
ónkat, pont a szé dervacsorákkal. 
A meg rendelőink a száma idén re 
megháromszorozódott. Össze-
sen 800 csomagot vittünk ki, ami 
az EMIH sikeres peszáchi kam-
pányának is köszönhető, mely az 
Óbudai Catering szolgáltatását is 
hirdette.

– Tavalyhoz képest hogy értékeled 
a mostani teljesítményeteket? Mi
lyen visszajelzéseket kaptatok?
– Az előző évhez képest a legna-
gyobb próbatételt a 400 címre va-

ló kiporciózás jelentette, melyhez 
mintegy 6000 do bozt használ-
tunk fel. Igyekeztünk figyelni a 
környezetvédelemre is, így pél-
dául 100%-ban újrahasznosított 
műanyag tá rolókat és papírtás-
kákat használtunk. Végül az erev 
Peszách előtti pénteken minden 
megrendelőnknek eljuttattuk az 
ételeket. 

A csapat nagy izgalmak és 
terhelés mellett is fegyelmezetten 
dol gozott, mindenki magáénak 
érezte a feladatot, hogy ez egy fon-
tos küldetés. Elégedett vagyunk az 
idei teljesítményünkkel, és a zsi-
nagógákból és egyéni megrende-
lőink től érkező visszajelzések is 
dicsérnek minket.

– Mit üzensz az olvasóknak?
– Először is nagyon jó egészséget 
kívánok nekik. Kitartást, hogy 
mielőbb túl legyünk ezen a meg-
erőltető járványidőszakon. Kö-
szönöm szépen a bizalmat, hogy 
ilyen nagy számban rendeltek tő-
lünk, és mint az Óbudai Catering 
vezetője, a továbbiakban is arra 
biztatok mindenkit, hogy aki se-
gítségre szorul, nehézsége adódik, 
forduljon hozzánk bátran, és mi 
igyekezni fogunk könnyíteni a 
gondon!

– Milyen érzés túl lenni a peszáchi 
nagy terhelésen?
– A nagy hajtáson az 5500 adag 
étel elkészítésével és kiszállításával 
már tényleg túl vagyunk, de az ün-
nep után hátravan még a hétköz-
napi kóser konyha visszaköltözte-
tése a zsinagógába. Idén ugyanis 
úgy oldottuk meg, hogy ne legyen 
szünet a hétköznapi ebédren-
delések teljesítésében a Pe szách 
előtti 10 napban, hogy amíg az 
Óbudai Zsinagóga konyháját chá-
mec-mentesítettük, addig a Mai-
monidész Gimnázium konyháját 
vettük igénybe és ott főztünk.

– Mikor kezdtétek az előkészülete
ket?
– A több ezer négyzetméteres zsi-
nagógát március 1-jén kezdtük el 
kita ka rítani hat emberrel. Külön-
böző tisztítógépeket béreltünk, 
melyekkel minden zeg zugát kita-
karítottuk ennek az óriási térnek. 
Március 8-ától pedig csak a kony-
hát ka seroltuk rituális felügyelet 
mellett. Volt olyan időszak, ami-
kor a nyolc fős konyhai személy-
zet egy-egy mesgiáchhal, két mű-
szakban, párhuzamosan főzött a 
Maimonidészben hétköznapra és 
a széderre a zsinagógóga peszáchi 
konyhájában.
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Zsidó híradó
Erdoğan peszáchi jókívánsága 
és a diplomáciai kapcsolatok 

normalizálása Izraellel

Imaidők a következő hétre (április 3–9.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

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

Szombat-vasárnap: 
  (lásd az ünnepi imarendben)
Hétfő-péntek: 8.00 Reggeli ima, 
  19.20 Délutáni ima a Keren Orban 
péntek: 
17.00 Kérdések és dilemmák a hetiszakaszban
  (Szabó György Menáchem előadása); 
18.00 Minchá délutáni ima; 
  Kábálát Sábát, majd süteményes Kidus;
19.00 Midrási történetek a hetiszakaszhoz
  (Oberlander Báruch rabbi előadása)

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 10.00 Ima, 
  majd Kidus, 18.30 ima
Vasárnap: 10.00 ima, 
majd kidus; 18.30 ima, 
19.00 Messiás-lakoma
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: 
  17.30 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

Úgy látszik, hogy Törökor-
szág újból normalizálni sze-
retné a diplomáciai kapcso-
latait Izraellel. Hétfőn leve-
let küldött a zsidó államnak, 
amelyben az állt, hogy haj-
landók nagykövetet küldeni 
Tel-Avivba, ha az izraeli kor-
mány vállalja, hogy viszonoz-
za a gesztust, és küld Ankará-
ba követet – számolt be egy 
magas rangú török tisztviselő 
az Israel Hayom hírpornálnak.

A két egykor szövetséges 
ország fő nézeteltérése to-
vábbra is a Hamász tisztvise-
lőinek törökországi jelenléte. 
A két ország kapcsolata 2010, 
a Mavi Marmara hajó ellenőr-
zése körüli incidens óta elég 
hullámzó és amely az izraeli 
török nagykövet kiutasításá-
hoz vezetett.

2013-ban Barack Obama 
akkori amerikai elnök izrae-
li látogatása során meggyőz-
te Benjamin Netanjahu izrae-
li miniszterelnököt, hogy fel-
hívja Recep Tayyip Er do ğan 
török elnököt. Akkor Ne tan-
jahu bocsánatot kért a 2010-
es történtekért és megál la-
podtak, hogy újból felveszik 
a diplomáciai kapcsolatot. 
2016-ban Izrael újból nagykö-
ve tet küldött Ankarába, azon-
ban 2018-ban a Hamász által 
tartott „visszatérés márciusa” 
eseményeket követően Tö-
rökország kiutasította az izra-

eli nagykövetet, akit aztán kel-
lemetlen helyzetbe hoztak az 
ankarai reptéren. 

„Törökország és Izrael soha 
nem szakította meg a diplo-
máciai kapcsolatait, az évek 
során lezajlott negatív esemé-
nyek ellenére sem” – mondta 
Karel Valansi, a T24 török on-
line újság politikai elemzője 
az Israel Hayomnak. „Mind-
két félnek sikerült elkülöní-
tenie a gazdaságot és politi-
kát, és segítettek egymásnak 
humanitárius kérdésekben. 
A párbeszéd csatornái végig 
nyiottak maradtak, ezért sem 
könnyű lemondani a kapcso-
latról, mely másfelől jelentő-
sen sérült és annak helyreál-
lításához politikai akaratra és 
bizalomépítésre van szükség.”

Sokan igen előremutató-
nak értékelik Erdoğan múlt 
heti Twitter-üzenetben kül-
dött peszáchi jókívánságát: 
„Szívből jövő jókívánságai-
mat küldöm minden zsidó 
polgárnak a Peszách, a zsidó 
hit egyik legfontosabb vallási 
ünnepe alkalmából!”

ÜNNEpI IMArEND (Vasvári pál utcai zsinagóga)

Félsz? Annál jobb!

A sivatagi szentély felavatása 
kap csán a Tóra egy különös ese-
ményről tudósít: mikor eljött 
az idő, hogy Áron, az újonnan  
kijelölt főpap bemutassa az első 
áldozatát, ő csak állt egy hely-
ben, ahelyett, hogy kötelességé-
nek eleget tett volna.

Látva testvére vonakodását, 
Mózes azt kérdezte tőle: „Áron! 
Mitől félsz? Lökách nivchártá – 
erre lettél kiválasztva!” (3Mózes 
9:7. és Rási uo.)

A haszidizmus megalapító-
ja, a szent Báál Sém Tov a fenti 
szavakhoz a következő magyará-
zatot fűzte: Mózes akkor értette 
meg végérvényesen, miért éppen 
bátyja választatott ki a feladat-
ra, mikor látta, milyen kétségek 
gyötrik a felelősség magára válla-
lása kapcsán. „Lökách nivchártá”: 
azaz éppen ezen tulajdonságod – 
az alázatod és az Istenfélelmed – 
miatt választattál ki, hogy eleget 
tégy a főpapi kötelezettségeknek.

A közszolgálathoz és a felelős-
ség hez fűződő ilyen viszonyulás 
még jobban felértékelődik ko-
runkban, mikor a törtetők nem 
győz nek egymásra ígérni, csak 
hogy egy jó lehetőséggel kecsegte-
tő pozíciót megkaparinthassanak.

Sálom Dovber rabbi, azaz az 
ötödik lubavicsi Rebbe egyszer 
egy haszidját igyekezett meg-
győzni, hogy az menjen rituális 
vágónak. A haszid azonban sza-
bódott, s azt mondta: „Rebbe, 
nem tehetem, hiszen ez óriási 
felelősség!” (a rituális vágás ha-
talmas felelősség, annak elvégzé-
sére időről időre mindig a legalá-
zatosabb egyéneket jelölték ki.)

A Rebbe a válasz hallatán el-
mo solyodott, s azt kérdezte: 
„Hát kit kellene, hogy kijelöljek a 
feladatra? Egy olyan valakit, aki 
még csak egy kicsit sem szeppen 
meg a felelősségtől?”

A vezetés komoly feladat, így 
aki vezető pozícióba kerül, fon-
tos, hogy képes legyen felvértez-
ni magát az annak sikeres ellá-
tásához elengedhetetlen készsé-
gekkel. Mindezek előtt azonban 
a legfontosabb, hogy mielőtt ve-
zetni kezdene, tudja, hogy a má-
soknak való iránymutatás mi-
lyen különleges felelősséget von 
maga után, s hogy az ennek meg-
felelő alázattal viszonyuljon an-
nak teljesítéséhez.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Levi Avzton rabbi írása 

nyomán.

Péntek este – Svii sel Peszách
Minchá délutáni ima 
  és ünnepi esti ima 18 óra
Szombat reggel
Sáchárit reggeli ima 9.15
Birkát kohánim – Papi áldás 
 kb. 11.30
Szombat este – Ácháron sel Peszách
Minchá délutáni ima 
  és ünnepi esti ima 18 óra

Vasárnap reggel
Sáchárit reggeli ima 9.15
Mázkir kb. 11 óra
Birkát kohánim – Papi áldás 
 kb. 11.30

Vasárnap este
Minchá délutáni ima  18 óra
Messiási lakoma 
  és fárbrengen 
  (az udvarban) 18.30
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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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My father, Rabbi Yosef Rachamim, immigrated to 
Israel from Morocco in the year 1911, settling in 
the Old City of Jerusalem, where I was born in 

1937. Despite the great poverty and the difficult security 
situation at the time, my parents insisted that my brothers 
and I devote ourselves to the study of Torah. I was sent 
to the Novardok yeshivah in Hadera, where I remained for 
five years, until 1952, when my brother Meir influenced 
me to transfer to the Chabad yeshivah in Lod.
I was received warmly at the Chabad yeshivah, even 
though I had come from a very different background than 
most of the other students. They were primarily the sons 
of Chabad families from Russia, while I had come from 
a Sephardic family with roots in Morocco, and then had 
studied in a Lithuanian yeshivah, which was generally 
opposed to chasidic ways. Those who came from the 
Lithuanian yeshivah background questioned how could a 
fifteen-year-old boy like me delve into the deep chasidic 
teachings which are steeped in Kabbalah. Their questions 
disturbed me, but when I asked my teachers, they advised 
that it would be best if I wrote to the Rebbe about this.
And thus began my extensive correspondence with the 
Rebbe. This was just a few years after the Rebbe began 
his leadership of Chabad, and he used to answer all my 
letters at length.
But even later on, when he became very busy, the Rebbe 
always noticed if a long time passed between my letters 
to him. In subsequent years, there was a period that 
I didn’t receive any reply from him so, in order not to 
burden him, I decided to stop writing. Therefore, I was 
astonished to receive a letter from him with a postscript 
in his own handwriting: “Your silence … is surprising, and 
it saddens me that you are making a calculation — based 
on the lack of letters from here — that I am loaded with 
burdens and troubles, etc.” 
I realized then that the Rebbe paid careful attention to 
every letter he received even if he didn’t have the time 
to respond personally to each one as in years past. So I 
continued to write to him and to report on my activities.

During the six years I learned in the Chabad yeshivah, I got 
involved in various educational programs for local youth 
outside the hours of formal study. Once a photographer 
came and took a picture of us, and I included this picture 
with one of the letters I sent to the Rebbe, who wrote 
back: “I was pleased to see the photograph, especially 
since it strengthened my opinion that if you will want 
to devote your energy to the field of education, you will 
succeed.” I drew great encouragement from this response, 
and it caused me to dedicate whatever talents I had in the 
direction of Jewish education.
When I reached marriageable age and got engaged, the 
joy that my parents felt was severely dampened by their 
inability to make a nice wedding for me. With seven 
children and a small income, how could they help me set 
up a home, furnish it and pay for the wedding expenses 
as well. So, on her own initiative, my mother decided to 
write to the Rebbe about this situation. The Rebbe took 
the matter into his own hands and the result was that the 
yeshivah gave my mother the money to buy furniture for 
us, and a wealthy South African donor contributed one-
thousand dollars to pay for our wedding.
In the first years of our marriage, my wife and I were 
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Velem és a rebbével történt

Mindenkivel a saját nyelvén

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Apám, Joszef Ráchámim rabbi 
Marokkóból vándorolt Izraelbe 
1911-ben, és a jeruzsálemi óvá-
rosban telepedett le. Én is ott 
születtem 1937-ben. Bár rend-
kívüli szegénységben éltünk és 
a biztonsági helyzet is aggasztó 
volt, a szüleim arra buzdították 
a bátyámat és engem is, hogy a 
tóratanulásnak szenteljük ma-
gunkat. Engem a haderai No-
vár dok jesivába küldtek, ahol 
öt évet töltöttem, majd 1952-
ben, a bátyám, Meir unszolásá-
ra a Lodban működő Chábád 
jesivába iratkoztam át.

Ők elsősorban lubavicsi csa-
ládokból származtak, én egy 
olyan litván jesivában tanul-
tam addig, mely ellenezte a 
hászidizmust. Nem hittek ab-
ban, hogy 15 éves létemre képes 
leszek a mély hászid tanítások-
ban elmerülni. Ez nagyon bán-
tott. Amikor megosztottam a 
kétségeimet a tanáraimmal, ők 
azt javasolták, hogy írjak levelet 
a Rebbének.

Ettől kezdve gyakran váltot-
tam levelet a Rebbével, aki nem 
sokkal korábban vette át a moz-
galom vezetését, és eleinte min-
den levelemre részletes választ 
küldött. De a későbbiekben is, 
amikor már rendkívül elfoglalt 
volt, mindig jelezte, ha már rég-
óta nem írtam neki. Egyszer kéz-
írásos levél érkezett tőle: „Meg-
lep, hogy nem ír ... és elszomo-
rít, hogy az elmaradt válasza-
imból arra a következtetésre 
jutott, hogy túlságosan sok te-
her nyomja a vállamat”.

Ebből megértettem, hogy a 
Rebbe számára fontosak voltak 
a leveleim, még ha nem is volt 
ideje, hogy válaszoljon rájuk. 

Amikor eljegyeztem a meny-
asszonyomat, a szüleimet na-
gyon elszomorította, hogy nem 
volt lehetőségük elegáns eskü-

még a lodi jesivában tanultam 
meg. Számos országban meg-
fordultam, ahol előadásokat tar-
tottam és oktatási anyagokat ké-
szítettem. Sok család érdeklődé-
se fordult a zsidóság felé, s mind-
ez annak volt köszönhető, hogy 
a Rebbe annak idején irányt mu-
tatott a számomra. A Rebbe út-
mutatása segítségével sok nőt 
vettem rá arra, hogy kezdje el a 
családi tisztaság törvényeit tar-
tani és sok családot győztem 
meg arról, hogy küldjék a gye-
rekeiket zsidó iskolába, nehogy 
az asszimiláció útjára lépjenek.

Amikor a gyermekeink idő-
sebek lettek, kénytelenek vol-
tunk Izraelbe küldeni őket, mert 
Argentínában nem voltak meg-
felelő zsidó iskolák a számukra. 
A feleségem nagyon nehezen vi-
selte a hiányukat, és írt is erről 
a Rebbének. A Rebbe a követke-
zőt válaszolta nekem: „Tegye azt, 
amit a felesége kér”. Így tehát tíz 
év elteltével visszatértünk Izrael-
be, ahol a zsidó oktatás területén 
helyezkedtünk el.

Úgy érzem, hogy a Rebbe va-
lódi apai szeretettel fordult fe-
lém, és ebből voltam képes erőt 
meríteni. Hiszem, hogy a Rebbe 
és a hászidjai között ma is ugyan-
olyan kapocs áll fent, mint egy-
kor és tőle kapjuk az erőt, hogy 
felgyorsítsuk a végső megváltás 
elérkezését, jöjjön el még a mi 
napjainkban, ámen.

Simon Elituv rabbi

küldött az esküvő kiadásaira. 
Házasságunk első évében mind-
ketten tanítással foglalkoztunk. 
Később kitanultam a kóser mé-
száros mesterséget és Jugoszlá-
viában, Romániában, illetve Ar-
gentínában vállaltam munkát. 
Argentínában elvállaltam egy 
lányiskola vezetését, továbbá 
Tórát tanítottam a buenos airesi 
szfárádi hitközségben. Egy idő 
múlva kineveztek a Szukát Dá-
vid zsinagóga rabbijának, ahol 
elsősorban Szíriából bevándo-
rolt zsidók imádkoztak. 

1974-ben New Yorkba utaz-
tam, ahol lehetőségem nyílt sze-
mélyesen találkozni a Rebbével. 
Mindössze 15 percet töltöttem a 
társaságában, de életre szóló él-
ményben volt részem. Reszket-
ve léptem a szobába, de a Rebbe 
kedves mosolyától ez azonnal 
megszűnt. A Rebbe méltatta a 

nak. Megjegyezte, hogy amíg a 
kóserságot szigorúan tartják és 
fontos számukra, hogy zsinagó-
gában imádkozzanak szomba-
tonként és ünnepeken, a csalá-
di tisztaság és a tóratanulás te-
rületén ösztönzésre szorulnak. 
A Rebbe arra is felhívta a figyel-
memet, hogy sok energiát kel-
lene arra fordítanom arra, hogy 
a fiatalok hétköznap is részt ve-
gyenek a közösségi imákon, 
hogy átvegyék a fogyatkozó idő-
sebb generáció helyét.

Mivel jó nyelvérzékem van, a 
Rebbe arra biztatott, hogy ezt is a 
zsidóság terjesztésének szolgála-
tába állítsam. Az Argentínában 
élő szfárádi zsidók jelentős része 
arabul beszélt, mely nyelvet én 
még gyerekként sajátítottam el 
otthon. A Rebbe arra is megkért, 
hogy írjak cikkeket egy népsze-
rű, jiddis nyelvű lapban. Jiddisül 

vőt rendezni nekünk. Anyám 
ekkor gondolt egyet, és levélben 
fordult a Rebbéhez. Nem sokkal 
később a jesivától pénzt kaptunk 
a bútorokra, egy gazdag dél-af-
rikai mecénás pedig ezer dollárt 

szfárádi zsidók egyszerű hitét 
és arra biztatott, hogy a rabbik 
iránt érzett hatalmas tiszteletü-
ket használjam arra, hogy olyan 
micvák megtartására buzdítsam 
őket, melyeket talán elhanyagol-

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

Simon Elituv rabbi Mevászeret Cion város és az 52 települést 
magába foglaló Binjámin területi önkormányzat rabbija. 

Az interjú 2013 februárjában készült Jeruzsálemben.

Kedd: Hászid történetek és mesék (49)

Szerda: Kérdezd a rabbit! (50)
Csütörtök: Hetiszakasz a kabbala tükrében: 

Ellenkező vélemény

Hétfő: Zohár, a Ragyogás Könyve, a zsidó misztika alapműve (38)
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Kóser konyha

Chároszet 
Olaszországból
A széderasztal egyik fontos 
„sze replője” a chároszet. A 
mal terre emlékeztető édes 
egy veleget más és más mó-
don készítik el a világ külön-
böző pontjain. Az Egység ma-
gazin 140. számában megis-
merkedhetünk a chrajszesz 
szimbolikájával és néhány 
kü lönleges recepttel is.

3 alma (édes vagy savanyú) 
  meghámozva, kimagozva, 
  felkockázva; 
2 körte meghámozva, 
  kimagozva, felkockázva; 
¾ pohár mazsola; 
1 pohár kimagozott 
  és feldarabolt aszalt szilva; 
1 1/3 pohár kimagozott, 
  feldarabolt datolya; 
2 pohár édes vörösbor; 
1/3 pohár fenyőmag; 
2/3 pohár felaprított 
  mandula; ½ pohár méz 
vagy cukor; 
1 kk. őrölt fahéj; 
½ kk. őrölt gyömbér

A hozzávalókat lábosba tölt-
jük, és 20-30 perc alatt, időn-
ként kevergetve nagyon pu-
hára főzzük. Ha túlságosan 
kiszárad, adjunk hozzá ap-
ránként vizet. Egyéb gyü-
mölcsökkel is gazdagít hat juk 
a keverékünket: cukrozott és 
felaprított citrom- vagy na-
rancshéj, dió, pisztácia, szá-
rított füge, narancs- vagy cit-
romlé, gyömbér, szerecsen-
dió, szegfűszeg.

Peszáchi kérdések az óraátállítás 
és a járvány árnyékában

Peszách alatt mindig sok kérdéssel fordulnak a rabbihoz az ünneppel 
kapcsolatban, idén azonban két speciális helyzet is problémákat vetett 
fel. Az alábbiakban az Oberlander Báruch rabbihoz érkezett kérdé
sekből válogattunk. 

az ötletet. A másik megoldást az 
jelentette volna, ha vasárnap, az 
ünnepnapon állítjuk át az analóg 
órákat, de erre két ok miatt nem 
volt lehetőség. Egyrészről a fali-
órák a Sulchán áruch (OC 308:50.) 
szerint mukcának számítanak, 
olyan tárgynak, amit nem sza-
bad megmozdítani sem sábesz-
kor. És bár az elfogadott véle-
mény, hogy a karórák dísznek 
számítanak, ezért nem mukcák 
(Misná brurá uo. 168.), azonban 
mégis elterjedt az a vélemény, 
hogy nem szabad átállítani azo-
kat sem, mert javításnak számí-
tana. 

3. Mikor lehet megkezdeni 
az esti imát? 
Vasárnaptól az imaidőknél az 
óraátállítás és kijárási tilalom 
miatt az esti imát jóval a csil-
lagok feljövetele előtt kellett 
mondani ahhoz, hogy minden-
ki időben hazaérjen. Igaz, hogy 
a mááriv imánál van könnyí-
tés arra, hogy közösségben a 
csillagok feljövetele előtt lehet 
imádkozni (SÁ uo. 235:1.), azon-
ban nem lehet bármennyivel az 
előírt idő elé hozni. Bölcseink 
szerint még naplemente előtt 
is el lehet mondani, de csak a 
plág háminchá után (uo. 233:1.). 
Ez, a bizonyos szempontból 
már az estéhez tartozó időpont 
nagyjából egy órával van naple-
mente előtt. (A plág háminchá 
mindenkori pontos ideje nap-
tárunkban a „További budapes-
ti időpontok” fejezetben talál-
ható.) Vasárnap ez az időpont 
17.53-kor volt, úgyhogy 18 óra 
után minden további nélkül le-
hetett esti imát mondani, de pl. 
június 5-én már nem lehet majd 
esti imát mondani 19.03 előtt, 
így, ha még akkor is érvényben 
lesz este 8-tól kijárási tilalom, 

akkor már nem lesz lehetőség 
közösségben imádkozni. 

4. Ki szabad-e venni az elzárt 
szekrényben maradt peszáchi 
használati tárgyat? 
Egy olvasónk nehéz helyzet be 
került, mert egy peszáchi hasz-
nálati eszköz véletlenül egy Pe-
száchra elzárt helyen maradt: 
azzal a kérdéssel fordult hoz-
zám, hogy elő lehet-e venni azt. 

Előírás, hogy a chomécos szek-
rény vagy szoba le legyen zár va 
az ünnep alatt. Sőt, azt a helyisé-
get, ahol el van zárva, még bér-
be is adjuk, hogy egyáltalán ne le-
gyen az eladott choméc a mi te-
rületünkön (SÁ RSZ uo. 448:7. végén; 
uo. 3. kötet 454. oldal végén). Ha azon-
ban az ember könnyen nyitja ezt a 
szobát, ki-be járkál benne, akkor 
az egész eladást, bérbeadást nem 
veszi komolyan. Ha azonban bent 
felejtett valamit, amit nem volt 
szándéka eladni, és nagy szükség 
van rá az ünnepen, akkor ki sza-
bad nyitni rövid időre, kivenni, 
ami kell és rögtön visszazárni. Ez 
a vevő, bérlő számára is elfogad-
ható, hisz erről külön meg is szok-
tam állapodni a vevővel/bérlővel. 

5. Beszélhetünk-e az áldás 
nélküli kézmosás után? 
Normális esetben az étkezés 
előtti kézmosást áldásmondás 
követi, ami után már nem szóla-
lunk meg a kenyérevésig (SÁ uo. 
166:1.), de széderen az első kéz-
mosáskor, amit a kárpászevés 
előtt ejtünk meg, nem mondunk 
áldást. Felmerül a kérdés, hogy 
szabad-e beszélni utána.

Mivel valójában nem az áldás 
miatt nem szabad beszéddel fél-
beszakítani a folyamatot, hanem 
a kézmosás miatt, nem szabad 
ilyenkor sem megszólalni. Csak 
így tudjuk a kézmosást az evés-
sel összekapcsolni (Cházon Ovádjá 
– Peszách, Urchác). 

További kóser Peszáchot kí-
vánok mindenkinek!

Oberlander Báruch

1. Lehet-e szombati étkezést 
tartani muszáf ima előtt? 
Ahogy az ünnep előtti héten a Gut 
Jantev mellékletben írtam, szom - 
baton szokatlanul korán kel lett 
imádkozni, hogy időben, 9.42-re 
be fejezzük a chomécevést. Ezért 
fél 7-kor kezdtük az imát. 

Felmerült a gondolat, hogy 
talán kényelmesebb lett volna 
pl. 8-kor kezdeni és 9-re befe-
jezni a reggeli imát, a zsinagógá-
ban tartani a kidust kenyérrel és 
chomécos ételekkel, majd az asz-
tali áldás elmondása után folytat-
ni tóraolvasással és muszáf imá-
val. Ezt két ok miatt nem lehetett. 

Az egyik ok technikai: a világ-
járvány alatt nagyon nem ajánla-
tos nagy kidusokat tartani a zsi-
nagógában. Különösen problé-
más ez ott, ahol nem az udvaron 
imádkoznak, vagy nem megol-
dott a levegő megfelelő cseréje. 

A másik, háláchikus ok az, 
hogy a Sulchán áruch (RSZ 286:4.) 
szerint muszáf előtt szabad 
ugyan kidust tartani sütemény-
nyel és más ételekkel, azonban 
teljes szeudát kenyérrel nem le-
het. Ha valaki mégis nagyon 
gyöngének érzi magát, akkor 
maximum egy tojásnyi kenye-
ret szabad ennie, de nem többet 
(SÁ uo.). 

2. Szabad-e átállítani 
jom tovkor az órát? 
Az óraátállítás vasárnap haj-
nalban tovább-bonyolította a 
helyzetet, hiszen a digitális órák 
közül sok automatikusan átállt, 
azonban az analógok nem, így 
nehéz volt eligazodni a régi és az 
új idő között. 

Felmerült a gondolat, hogy 
állítsuk át az órákat már pénte-
ken, de attól tartottam, hogy az 
keveredést okozna a chomécevés 
időpontjában, így elvetettem ezt 


